


 

 

   

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 النظرية البنائية االجتامعية                                                                        

وتطبيقاتها يف التدريس 





 
  االجتامعيةالبنائيةالنظرية 

 

 وتطبيقاتها يف التدريس 
 

 
 
 

  تأليف

        زيد سليامن العدوان. د

 أستاذ املناهج 
    وأساليب التدريس املشارك

 أحمد عيىس داود. د

 أستاذ املناهج 
    وأساليب التدريس املساعد

 
  
  

 
 النارش

 عليم التفكريمركز ديبونو لت

2016 



 عن مركز ديبونو لتعليم التفكري

 

  التدريب والتطوير

يحتضن مركـز ديبونـو مجموعـة مـن املـدربني املحرتفـني الـذين يسـتثمرون 

خرباتهم الواسعة يف تنمية اإلنسان جـاعلني مـن كـل لحظـة تـدريب تجربـة 

 تشمل الورش والربامج التي نقدمها جلسـات متخصصـة يف. فريدة من نوعها

مجاالت تعليم التفكري وتنمية اإلبداع وتطوير املؤسسات التعليمية، باإلضافة 

 . إىل إعداد مدربني ذوي كفاءة عالية

 الطباعة، النرش والتوزيع

ألننا متخصصـون يف مختلـف مجـاالت الرتبيـة وعلـوم التفكـري، يقـدم مركـز 

مج ديبونو خدمة طباعة ونرش وتوزيـع العديـد مـن الكتـب واملراجـع والـربا

القيـمـة ـملـؤلفني مـعـروفني ـعـىل مـسـتوى اـلـوطن الـعـريب يف مـجـاالت تعـلـيم 

 . مهارات التفكري وتنمية اإلبداع، ورعاية املوهوبني واملتفوقني

 ...كونوا من بني الكثريين ممن اختاروا رشاكـتنا يف نرش متعة التفكري 

    :ميكنكم التواصل معنا عرب

00962796899055 

 

www.debono.edu.jo 

 

@official_debono 

 

/debonotrainingcenter 

 

DebonoCenter 
 



 

 

 

 بسم الـلـه الرحمن الرحيم

 

َاقرأ باسم ربك الذي خلق ( َ َّ ََ ِِ ِّ َ ْ ِ ْ َ ٍخلـق اْإلنسـان مـن علـق } 96/1{ْ َ ََ ْ ِ َ َ ِ َ َاقـرأ وربـك } 96/2{َ ُّ ََ ْ َ ْ

ُاْألكْرم  َ ِالذي علم بالَقلم } 96/3{َ َ ْ َّ َِّ َ َ َّعل} 96/4{ِ ْم اْإلنسان ما لم يعلمَ ْ ََ َْ َ َ َ َ ِ( 

 صدق الـلـه العظيم                                                                           

  )1-5اآليات سورة العلق، ( 

 

 



    

 



 

 

 

 

 هداءاإل
 

ًإىل عشاق لغة الضاد تعلام وتعليام وتدريسا ً ً 

 إىل كل معلم أضاء الطريق نحو العلم

 إىل طلبة العلم الذين سهروا الليايل

  إىل كل من أضاء بعلمه عقل غريه

 إىل من أخذ بيدنا نحو طريق املجد

 

 ًإىل هؤالء جميعا نهدي هذا الكتاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 املحتويات
 

 15.............................................................................................................املقدمــة

 19........................................................................النظرية يف التدريس: الفصل األول

 22............................................................................ اتعريف النظرية ووظائفه: أوالً

 23...................................................................................َّمراحل تطور النظرية: ًثانيا

 24..........................................................َّالنظرية يف التدريس) خصائص(معايري : ًثالثا

 24................................................................................َّ الخصائص النظرية-1 

 25............................................................................. الخصائص اإلمربيقية-2 

 26..........................................)التوصيفية(التوجيهية / الخصائص اإلرشادية -3 

 26...................................................................نظرية التدريس ونظرية التعلم: ًرابعا

 31.............................................................النظرية البنائية يف التدريس: الفصل الثاين

 33................................................................................تعريف النظرية البنائية: أوال

 36...................................................................................نشأة النظرية البنائية: ًثانيا

 37.........................................................................الجذور التاريخية للنظرية البنائية

 37................................................................................ عند فالسفة الغرب-1 

 39..............................................................................ملسلمنيعند العرب ا-2 

 40.............................................................................مرتكزات النظرية البنائية: ثالثا

 42...............................................................مبادئ النظرية البنائية وافرتاضاتها: ًرابعا



 10 النظرية البنائية االجتامعية
 

 45.....................................................................ّدور املعلم يف التعليم البنايئ: ًخامسا

 50....................................................................دور املتعلم يف التعليم البنايئ: ًادساس

 53............................................................دور البيئة الصفية يف التعليم البنايئ: ًسابعا

 54.............................................................................التقويم يف التعليم البنايئ: ًثامنا

 55..........................................ية يف التدريسايجابيات وسلبيات النظرية البنائ: ًتاسعا

 55.............................................................................................االيجابيات -أ 

 56............................................................................................السلبيات -ب 

 57............................................................الفرق بني التعليم االعتيادي والبنايئ: ًعارشا

 59............................................................عيةالنظرية البنائية االجتام: الفصل الثالث

 61...............................................................تعريف النظرية البنائية االجتامعية: أوال

 63...............................................................جوهر النظرية الثقافية االجتامعية: ًثانيا

 64...........................................املفاهيم الرئيسية يف النظرية البنائية االجتامعية: ًثالثا

 64.....................................................................................................اللغة-1 

 65..................................................................................البيئة االجتامعية -2 

 66...............................................................................................التفاوض -3 

 66.................................................................................حيز النمو املمكن -4 

 68..............................................)مو الوشيكالن(منطقة النمو القريبة املركزية : ًرابعا

 70..........................................ديناميكية حدود منطقة النمو القريبة املركزية: ًخامسا

 71.........................................................مراحل منطقة النمو القريبة املركزية: ًسادسا

 74....................................ركزيةمميزات الفهم املوسع ملنطقة النمو القريبة امل: ًسابعا

 75.............................العوامل األساسية املؤثرة يف منطقة النمو القريب املركزية: ًثامنا

 75.......................................................... طبيعة التفاعل االجتامعي للتعلم-1 

 77.................................................................دور األدوات النفسية والفنية -2 



 11 املحتويــات
 

 

 78...................................دور التفاعالت االجتامعية كوسيط لتفكري املتعلم -3 

 78............................الدور املتبادل بني املفاهيم اليومية واملفاهيم العلمية -4 

 79..............................................................مبادئ النظرية البنائية االجتامعية: ًتاسعا

 83................................................النظرية البنائية االجتامعية والتفكري: الفصل الرابع

 87.............................................................................................تعريف التفكري: أوال

 87...............................................................................التفكري مبعناه العام -1 

 88.....................................................................................التفكري كسلوك -2 

 88.....................................................................................التفكري كعملية -3 

 89.................................................................................... التفكري والذاكرة-4 

 89.........................................................................................مستويات التفكري: ًثانيا

 89......................................................................................املستوى الحيس-1 

 90................................................................................املستوى التصويري -2 

 90.......................................................................................التفكري املجرد -3 

 90.......................................................................التفكري بالقواعد واملبادئ-4 

 91.................................................................الخصائص الفردية املميزة للتفكري: ًثالثا

 92.................................................................................................األصالة -1 

 92..................................................................................................املرونة -2 

 92...................................................................................)الطالقة(الرسعة -3 

 93...........................................................................................مهارات التفكري: ًرابعا

 94........................................................................................مهارة املعرفة -1 

 94..........................................................................................مهارة الفهم -2 

 95.....................................................................................مهارة التطبيق  -3 

 96.......................................................................................مهارة التحليل -4 



 12 النظرية البنائية االجتامعية
 

 97...................................................................................... مهارة الرتكيب -5 

 99...................................................................................... مهارة التقويم -6 

 99............................................................................تعليم التفكري يف املنهاج: ًخامسا

 101....................................................برامج تعليم مهارات التفكري يف املنهاج: ًادساس

 102...........................................................اسرتاتيجيات تعليم مهارات التفكري: ًسابعا

 102...................................................................................أسلوب الدمج) 1( 

 103...................................................................................أسلوب الفصل )2( 

 104................................................لتعليم مهارات التفكري) Cort(برنامج الكورت  -أ

 104.................................................................. برنامج القبعات الستة يف التفكري-ب

 104........................................................................اسرتاتيجية قبعات التفكري 

 105...................................................أهمية إسرتاتيجية قبعات التفكري الست 

 يف التدريس تطبيقات النظرية البنائية االجتامعية: الفصل الخامس

 111.................................................................................."األمنوذج التوليدي البنايئ"

 113.................................................................تعريف األمنوذج التوليدي البنايئ: أوال

 115...................................................ي البنايئأهداف استخدام األمنوذج التوليد: ثانيا

 116..................................................................عنارص األمنوذج التوليدي البنايئ: ثالثا

 117...............................................................عمليات األمنوذج التوليدي البنايئ: ًرابعا

 117......................................................................تصورات املعرفة والخربة -1 

 118............................................................................................ الدافعية -2 

 118...............................................................................................االنتباه -3 

 118................................................................................................ التوليد-4 

 119..............................................................مراحل األمنوذج التوليدي البنايئ: ًخامسا

 119.................................................................................مرحلة التمهيد: أوال 

 122..................................................................................مرحلة الرتكيز: ًثانيا 



 13 املحتويــات
 

 

 122................................................................................مرحلة التحدي: ُثالثا 

 123...............................................................................مرحلة التطبيق: ًرابعا 

 123...............................................................مالمح األمنوذج التوليدي البنايئ: ًاسادس

 126.................................................سامت املعلم يف األمنوذج التوليدي البنايئ: ًبعااس

 127.........................دور املعلم يف التدريس باستخدام األمنوذج التوليدي البنايئ: ًاثامن

 127....................................................دور املتعلم يف األمنوذج التوليدي البنايئ: ًاتاسع

 128..............................................................مميزات األمنوذج التوليدي البنايئ: ًعارشا

 129.........................................أوجه القصور يف األمنوذج التوليدي البنايئ: حادي عرش

 131................................يف األمنوذج التوليدي البنايئ دروس تطبيقية: الفصل السادس

 133............................................................األسس الفلسفية للدروس التطبيقية: أوال

 134.......................................................مراحل أمنوذج التعلم التوليدي البنايئ 

 137...............................................................................توجيهات عامة للمعلم: ًثانيا

 139........................................................النتاجات التعليمية للدروس التطبيقية: ًثالثا

 142...............................التوزيع الزمني لتدريس موضوعات الدروس التطبيقية: ًرابعا

 143........................................................................................مصادر التعلم: ًخامسا

 143...................................إعداد الدروس التطبيقية يف ضوء األمنوذج التوليدي البنايئ

 143.................................................................................مرحلة التمهيد: أوال 

 144..................................................................................مرحلة الرتكيز: ًثانيا 

 144................................................................................مرحلة التحدي: ُثالثا 

 145...............................................................................مرحلة التطبيق: ًرابعا 

 146.....................................................مة ومكتبات األطفالالحدائق العا: )1(الدرس 

 152...................................................)املطاعيم(مراكز األمومة والطفولة : )2(الدرس 

 158.........................................)املدنية والعسكرية(املؤسسة االستهالكية : )3(الدرس 



 14 النظرية البنائية االجتامعية
 

 163.....................................................................................مياه الرشب: )4(الدرس 

 168...........................................................................................الكهرباء: )5(الدرس 

 172.......................................................................الثورة العربية الكربى: )6(الدرس 

 179.......................................................................نظام الحكم يف وطني: )7(الدرس 

 186........................................الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية: )8(الدرس 

 191.......................................................................................................املصطلحات

 

 195............................................................................................................املراجــع

 197............................................................................................................املراجــع

 197................................................................................املراجع العربية: أوالً 

 206...............................................................................املراجع األجنبية: ًثانيا 
 

 قامئة األشكال
 

 29.....االتجاه املؤيد واملعارض والوسطي للفرق بني نظرية التدريس والتعلم) 1(شكل 

 65......................................ئية االجتامعيةاملفاهيم الرئيسة يف النظرية البنا) 2(شكل 

 67.........................................)(ZPDحدود منطقة النمو القريب املركزية ) 3(شكل 

 70..........................................(ZPD)حدود منطقة النمو القريبة املركزية ) 4(شكل 

 71..................................................صعوبة املهمة مع الوقت لتنفيذ املهمة) 5(شكل 

 73..............................(ZPD)مراحل تكوين منطقة النمو القريبة املركزية ) 6(شكل 

 117.............................................................عنارص أمنوذج التعلم التوليدي) 7(شكل 

 119...... العمليات العقلية املستخدمة عند استخدام أمنوذج التعلم التوليدي )8(شكل



15 

 

   ةاملقدم

 

. ًد التدريس بجانبيه النظري والعميل مـن أكـرث القضـايا جـدال وأكرثهـا شـيوعايع

وإذا أردنا تحسني مدارسنا، علينا أن نطبق يف الصف مـا نعرفـه حـول الـبرش، بوصـفهم 

 .مخلوقات ذكية تتعلم وتفكر

، فقد ادعى هـؤالء الثوريـون أن )1985(فمنذ بداية الثورة املعرفية يف علم النفس عام 

وان نظرية واحـدة هـي . ٍ البرشية والحاسوب متشابهة يف جوهرها، إىل حد كبريالعقول

وإن . النظرية الحاسوبية ميكنها أن تقود البحث يف كل من علم النفس وعلم الحاسـوب

ًهذه الثورة بدأت كحركة وتحولت إىل نظـام سـمي علـام معرفيـا والعلـامء املعرفيـون . ً

نتذكر ونتعلم، لذا فإننا بحاجة لطرق تدريس كيف يعمل عقلنا وكيف نفكر و: يدرسون

 .جديدة، وملداخل جديدة للرتبية والتدريس

 ُإننا نتوقع اليوم، عىل خالف األمر الذي عليه خالل العرشين سـنة املاضـية، أن يـرتك

 الطالب اليافعون املدرسة، وهم ميتلكون القدرة عىل أداء مستويات مـن الكفـاءة، والقـدرة

ت التفكري، كـام إن مـدريس املعاهـد والجامعـات يتوقعـون دخـول عىل استخدام مهارا

وهذا إذا رغبنا يف أشياء أفضل وليست مختلفة، فإننا نحتـاج كـام . ًطالب ميتلكونها أيضا

 .نحتاج تطبيق عىل التعلم: ، إىل أفضل نظرية حول التعليم)Glaser(ادعى جالرس 
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اتنـا إليهـا يف امليـادين إن هناك حاجة ماسـة لرؤيـة تربويـة جديـدة، تفـوق حاج

ً إن املدرسة الحديثة يف املكان األكـرث تـأثريا عـىل املـتعلم يف حياتيـه االجتامعيـة األخرى

ومستقبله االقتصادي، وبخاصة إذا كانت تعمل عـىل رسـم مالمـح هويتـه، ونظرتـه إىل 

 .ذاته

يـة إننا بحاجة إىل رؤية تربوية تشجع املـتعلم عـىل أن يتبنـى مبـدأ القـدرة الذات

حيث إن الـتعلم الحقيقـي والـذي لـه أثـره، إمنـا . والقياس الذايت كأفضل فرصة للنجاح

يحدث ذلك نتيجة املامرسة والعمل، وإن قيام مبـدأ التعـاون املـدريس يف املـدارس أمـر 

ممكن، وهذا بالتايل يؤدي إىل خلـق بيئـة تعليميـة ممتـازة أكـرث مـن بيئـة تقـوم عـىل 

 .الرتبية والتدريس تؤكد عىل ذلكلذا جاءت نظريات . املنافسة

 أحـدثومن أبرز النظريات الحديثة، النظرية البنائية االجتامعية والتي تعـد مـن 

ُما عرف من نظريات يف التدريس، إذ تحول الرتكيز من العوامل الخارجية التي تـؤثر يف 

تعلم الطالب مثـل متغـريات املعلـم واملدرسـة واملـنهج األقـران وغـري ذلـك مـن هـذه 

 .لعوامل، ليتجه هذا الرتكيز عىل العوامل الداخلية التي تؤثر يف هذا التعلما

 :وقد جاء الكتاب يف ستة فصول

 يتناول النظريـة يف التـدريس، تعريفهـا ووظائفهـا، ومرحـل تطورهـا :الفصل األول 

  .ومعايريها، وكذلك الفرق بني نظرية التدريس ونظرية التعلم

 البنائيـة، تعريفهـا ونشـأتها، ومرتكزاتهـا ومبادئهـا، يتنـاول النظريـة: الفصل الثـاين 

 .ودورها يف العملية التعليمية التعلمية

 



 17املقدمة 
 

 

 يتناول النظرية البنائية االجتامعية، تعريفها، وجوهرها، ومفاهيمهـا : الفصل الثالث

 .الرئيسية، ومبادئها

 يـتـه يتـنـاول النظرـيـة البنائـيـة االجتامعـيـة والتفـكـري تعريـفـه وأهم: الفـصـل الراـبـع

 ،مهاراته، وبرامجه، واسرتاتيجياته

 يف التـدريس املتمثـل يتناول تطبيقات النظرية البنائية االجتامعية : الفصل الخامس

باألمنوذج التوليدي البنايئ، تعريفه وأهدافه، وعملياته ومراحلـه، ودوره يف العمليـة 

 .التعليمية التعليمة، ومميزاتها وأوجه القصور فيه

 ناول دروس تطبيقية يف األمنوذج التوليدي البنايئيت: الفصل السادس. 

هذا، ويأمل املؤلفان أن يكونوا قد حققوا الفائدة والغايـة املنشـودة مـن تـأليف 

 .الكتاب

 ... من وراء القصدلـلـهوا

  ان املـؤلف 

  

 

 



 

 



  

 

 

 األولالفصل 

  نظرية يف التدريسال

 

 

 

 :العنارص اآلتيةيناقش هذا الفصـل 

 

  ًتعريف النظرية ووظائفها: أوال 

  َّمراحل تطور النظرية: ًثانيا 

  َّالنظرية يف التدريس) خصائص(معايري : ًثالثا 

   نظرية التدريس ونظرية التعلم: ًرابعا 
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 ولاألالفصل 

  النظرية يف التدريس

 

 

ًتعد نظرية التدريس محورا نظريا تنبثق منه الفيـة التـي يعتمـد عليهـا أي إطـار  ً

وقد ظهرت محاوالت عديدة للنظر يف . مرجعي، أو أمنوذج مامرسة، أو مخطط تدرييس

اإلطار التدرييس لكنها مل تتجاوز منـاذج وطرائـق مل تتسـق يف خصائصـها مـع خصـائص 

َّالنظرية مام أخر ظهور نظرية التدريس َّ. 

ويرـجـع ـتـأخر وتقهـقـر نظرـيـة الـتـدريس إىل األـصـول الـتـي تتـكـون منـهـا عملـيـة 

 . يس، وذلك ألنها تتفاعل مع عدد كبري من املتغرياتالتدر

ويرى منظروا التدريس أن الحاجة إىل بناء نظرية يف التدريس تكاد تكـون ملحـة، 

وذلك ألن اعتامد نظرية التعلم التي تقدمت وتطـورت بفعـل تركيزهـا عـىل التجريـب 

للدراـسـة ًاملـخـربي ـقـد فـشـلت يف ـضـبط مكوـنـات عملـيـة الـتـدريس، العتبارـهـا مـيـدانا 

 .والبحث يف مواضيع تتعلق بتعلم الحيوانات التي ميكن أن تجري وتتطور يف املخترب

حيث ينظر إىل النظريات التدريس عيل أنهـا حالـة خاصـة مـن نظريـات الـتعلم 

ًولذلك فهي تعتمد اعتامدا كبريا عليها، إال أن نظريات التدريس تعترب أسلوب املدرسـني  ً

ـ ـايس يف تعـل ـل األـس ـو العاـم ـةـه ـوم نظرـي ـام تـق ـد، ـك ـل الوحـي ـيس العاـم ـة وـل  م الطلـب
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التدريس بوصف الطرق التي يؤثر فيها سلوك املدرسني عىل تعلم الطـالب والتنبـؤ بهـا 

 ).2001األمني، (وضبطها 

 تعريف النظرية ووظائفها: أوالً

َّاختلفت وجهات النظر حول تعريف النظرية، حيـث ميكـن تعريفهـا كـام عرفهـا 

ـر  ـا ) Kerlinger, 1973: 9(كريلنـج ـة بأنـه ـاهيم "َّالنظرـي ـى أو املـف ـن البـن ـة ـم مجموـع

املتفاعلة، والتعاريف، واالفرتاضات، والقضـايا التـي متثـل وجهـة نظـر منتظمـة لتفسـري 

ظاهرة ما والتنبؤ بها من خالل إيجاد عالقـات بـني متغـريات بهـدف تفسـريها وفهمهـا 

 ". وضبطها

وعة من املقوالت العامة املرتابطة التي ّوتعرف النظرية بشكل عام، عىل أنها مجم

). إمـا أن تكـون نتيجـة املالحظـة أو مـن القيـاس(تستخدم يف تفسري حقـائق محـدده 

ّفـروض النظريـة، أو / َّمسلامت النظرية، أو االفرتاضات: هذه املقوالت العامة عادةوتدعى 

يـة عـىل كـون هـذه َّويعتمد استخدام أي من هذه املصطلحات يف النظر. والقوانني املبادئ

وكونهـا ) مثـل االفرتاضـات واملسـلامت( العامة جاءت من استنتاجات منطقية املقوالت

داود، ) (مثل القـوانني واملبـادئ العلميـة(تعميامت تستند إىل نتائج الدراسات العلمية 

2014 .( 

َّوبهذا نستنتج أن النظرية تعد محاولـة ذهنيـة يسـعى الباحـث فيهـا إىل تنظـيم  َّ

 املعرفة لإلجابة عن السؤال ملاذا؟ كام أنها تنظم وتوضـح كيـف تبنـى القـوانني وتنسيق

 .واملبادئ والحقائق يف مجال دراسة أو بحث ما

ولعل فهمنا ملعنى النظرية يزيد من إدراكنا بعـض الوظـائف املرتبطـة بالنظريـة، 

 : وهيَّحيث إن العلامء واملربني يرون أن مثة أربعة وظائف للنظرية يف الرتبية،
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ً وصف مجال الظاهرة والعوامل التي تشكلها وصفا دقيقـا :Descriptionالوصف  -1 ً

ًومحددا وواضحا ً. 

 الـقـدرة التفـسـريية للنظرـيـة ـبـالظواهر وفهمـهـا :Explanationالفـهـم  والتفـسـري -2

ًفهمها عميقا ً. 

 . القدرة التنبؤية للنظرية بالظواهر واألحداث:Predictionالتنبؤ  -3

ـه املامرســة  -4 ـرارات املــربني :Guiding Practiceتوجـي ـارات وـق  أي اســتناد خـي

َّواملطبقني يف انتقاء الخربات عىل مبادئ وأسس النظرية بهدف تجويـد املامرسـات 

وـهـذا يعـنـي يف املقـام األول انتـقـاء الـخـربات الرتبويـة وتنظيمـهـا بـطـرق . الصـفية

نفيـذ منطقية تراعي طبيعة املـادة مـن جمـة وخصـائص املـتعلم وكمتطلبـات الت

وظروفه من جهة أخرى، مام يؤدي إىل تعظـيم األثـر الرتاكمـي أو النـاتج الرتبـوي 

 .للمامرسة

وتسهم هذه الوظائف يف اكتشاف حقائق جديدة، وحل املشكالت امللحـة والتـي 

ًتثري االهتامم من فحـص العالقـات بـني الحقـائق املنفصـلة وتحديـدها، وأخـريا تفسـري 

 .الحقائق واملالحظات

 َّ مراحل تطور النظريةً:ثانيا

، تصـنيف )Faix(لقد عرض جالتهـورن يف كتابـه قيـادة املـنهج نقـال عـن فـاكس 

 :، وهي عىل النحو اآليت)1995جالتهورن، (َّملراحل تطور النظرية 

َّميكن أن تسمى النظريـة بالنظريـة األساسـية  :املرحلة األوىل -1 َّBasic Theory وهـي ،

 ظرية فيها قد ارتبطت باملادة امليدانية الفعلية بعدَّمرحلة تأملية مبكرة ال تكون الن
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ًوتفرتض النظرية األساسية فروضا مل تخترب، وتتضـمن متغـريات قليلـة، وتسـتخدم  َّ

َّمفاهيم مل تنقح ومل تصنف بطريقة منظمة، وما تزودنا به النظرية األساسية هـو 

 . نىتوضيحات وتوجيهات وصفية فقط تساعدنا يف تكوين نظرية أكرث مع

، Middle-Range theoryَّ تسمى النظرية بنظرية املدى املتوسـط :املرحلة الثانية -2

ًوتتضمن فروضا قد اختربت عمليا وميدانيا ً وتكون قد بذل فيهـا جهـد السـتبعاد . ً

املتغريات والعالقات غري املحتملة وذلـك باسـتخدام الـنامذج واالختبـارات وينـتج 

 .ميامتعن ذلك القوانني التجريبية والتع

َّ تسمى النظرية بالنظرية العامة :املرحلة الثالثة -3 ّGeneral Theory وهـذه عبـارة ،

إن . عن نظام نظري عام أو مخطط مفاهيمي شامل لتفسري مجال الدراسـة كلـه 

َّالنظرـيـة العاـمـة تـحـاول أن توـجـد التكاـمـل ـبـني املعرـفـة األساـسـية الناتـجـة ـعـن 

 . ٍّالنظريات متوسطة املدى

 َّالنظرية يف التدريس) خصائص(عايري م: ًثالثا

معايري متكاملة لنظرية عامـة يف التـدريس ) Kane & Marsh(اقرتح كني ومارش 

َّالخـصـائص النظرـيـة والخـصـائص االمربيقـيـة والخـصـائص : وـضـعها يف ـثـالث مجموـعـات

 .التوصيفية، باالستناد إىل آراء جمع من علامء الرتبية

 :َّالخصائص النظرية 1-

 ينبغي أن تشمل نظريـة التـدريس مجموعـة مـن :ئص املكونات وتنظيمهاخصا -أ  

 ):الخ.... مسلامت، افرتاضات (املقوالت 
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  غوردن(متسقة داخليا.( 

 منظمة برتتيب هرمي منظم. 

  غوردن(بحيث تتكامل املفاهيم العليا وتنطوي عىل مفاهيم الدنيا.( 

  بحيـث يغطـي )يوغسـيك(ينبغي أن يكون عدد هذه املقوالت أقل ما ميكـن ،

بروـنـر (َّمـجـال النظرـيـة والنـتـائج ذات الـصـلة ملـجـال الـظـاهرة الـتـي تتناولـهـا 

 ).وكاولتي

  غوردن(وينبغي كذلك أن تكون معرفة ومحددة بوضوح.( 

 ًينبغي أن تكون ترتبط كميا، ما أمكن ذلك. 

  تريفرز وغوردن(باإلضافة إىل االرتباط النوعي بينها .( 

 يوغسيك(ًا ًاملرتابطة منطقيا ونظري.( 

َّ ينبغي الترصيح بحـدود ومحـددات النظريـة، مبـا يف ذلـك تلـك :َّحدود النظرية  -ب

املحددات املتصلة بنظرية التعلم والنامء التي تدعمها والفلسـفات التـي تسـتند 

َّ، والنظريـة العامـة املطلوبـة )غوردن(إليها وخصائص الطلبة والتنظيامت املالمئة 

 ).تريفرز وهوزفورد(اتها أقل ما ميكن هي تلك التي تكون محدد

 .الخصائص اإلمربيقية -2

ينبغي أن ترتبط املقوالت، ماعدا تلك املقوالت التي تكـون عـىل شـكل مسـلامت 

، باألدلـة االمربيقيـة )قيمـة تنبؤيـة يف مواقـف مشـابهة(ًوتلك التي ترد الحقـا يف البنـد 

 :الحالية بالطريقة اآلتية
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 :ينبغي أن تكون املقوالتقابلية االختبار،  -أ  

  ميكن جمع أدلة )غوردن(ميكن صياغتها بسهولة ووضوح عىل شكل فرضيات ،

 ).غوردن(الفرضيات أو دحضها / عنها متكن من قبول الفرضية

 :ينبغي أن متتلك املقوالت: الدعم  -ب

  ًدعام امريقيا واضحا ً  ). غوردن وتريفرز(ً

  غوردن(قيمة تنبؤية يف مواقف مشابهة .( 

ومع ذلك، يف الوقت الحيل تقتيض الرضورة أن تشمل فرضـيات مل يجـر اختبارهـا 

 ).قابلية االختبار(لتحقيق معيار االكتامل الوارد يف البند 

 ).التوصيفية(التوجيهية / الخصائص اإلرشادية -3

َّليك تكون النظرية ذات أهمية وفائدة عملية، ينبغي أن تحتوي نظرية التـدريس 

ح عىل سلسـة مـن اإلرشـادات أو الوصـفات التـي تحـدد كيـف ميكـن أو تنطوي بوضو

: وتشـمل اإلرشـادات والوصـفات مجـاالت. الحصول عـىل النتـائج املنشـودة واملرغوبـة

االـسـرتاتيجيات، التتابـعـات التعليمـيـة، واـملـواد التعليمـيـة، والتعزـيـز، وأـشـكال الدافعـيـة 

 ).برونر ويوغسيك(

 علمنظرية التدريس ونظرية الت: ًرابعا

قد يتسـائل املـرء عـن الحاجـة إىل نظريـة يف التـدريس بوجـود نظريـات الـتعلم 

 . والنامء، فهل نحن بحاجة إىل نظرية يف التدريس؟

يجمع غالبية املربني املعارصين عىل وجود فـرق جـوهري بـني نظريـة التـدريس 
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)Theories of teaching ( ونظرية التعلم)Theories of learning.( الـتعلم َّإن نظرية 

)Theories of learning ( وـصــفية)Descriptive ( َّيف ـحــني أن نظرـيــة الـتــدريس

)Theories of teaching ( توصيفيه)Prescriptive ( مبعنى أن نظريات الـتعلم تتعلـق

بعملية وصف ما يحدث وما هو متوقع من أحداث، يف حني نظرية التدريس توصـيفيه 

وباختصـار نظريـة . لوسـائل إلحـداث الـتعلممبعنى أنهـا تـتم بوضـع أفضـل الطـرق وا

وهـذا ال يعنـي أن . التدريس تتصل بكيف ميكن تعلم ما نريد أن نتعلمه بشكل أفضـل

نظرية التدريس ال عالقة لها بنظرية الـتعلم والنمـو، إمنـا هـي مرتبطـة بهـام وتتوافـق 

 .معها، فكل نظرية للتدريس تعتمد عىل نظرية أو أكرث من نظريات التعلم

ال نجد أن غالبية أطفال السادسة من عمرهم ال يـدركون مفهـوم املعكوسـية فمث

)Reversibility ( طبقا لنظرية بياجية)Piaget( كأن نقول أحمـد أخـو عـيل إذن عـيل ،

وهذا ما تصفه لنا نظرية بياجيـة كنظريـة ). 2 × 3(هي نفسها ) 3 × 2(أخو أحمد، أو 

عكوسـية والعمـر الزمنـي إلدراك األطفـال للتعلم، حيث تحدد لنا مراحل منو مفهـوم امل

َّبـيـنام أن نظرـيـة الـتـدريس تـهـتم بوـضـع وتوـصـيف أفـضـل اإلـجـراءات . لـهـذا املفـهـوم

والوسائل وطـرق التـدريس املالمئـة التـي تسـاعد األطفـال عـىل إدراك وتعلـم مفهـوم 

 .املعكوسية

 َّمبعنى آخر إن نظرية الـتعلم تهـتم بوصـف الحـدث كـام يحـدث، بيـنام نظريـة

 .التدريس تساعد عىل إحداث الحدث بأفضل الطرق والوسائل املمكنة

 بيـنام تهـتم نظريـة الـتعلم بطرقـة Gage, 1964)(أما الفرق الثاين فقد ذكـر جـيج 

 َّتعلم الكائن الحي فإن نظريات التدريس تهتم بالطريقة أو الطرق التي يؤثر بهـا شـخص
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مبعنـى آخـر أنـه بيـنام تهـتم نظريـة . يمعني يف طريقة تعلم ذلك الكائن الح) املعلم(

  .التعلم مبا يفعله املتعلم نجد أن نظرية التدريس تهتم مبا يفعله املعلم

ومن املسلم به أن نتائج البحث يف التعلم ميكـن أن تسـتخدم يف التـدريس، ومـع 

ذلك يوافق بعض الرتبويني عىل تكافؤ نظرية التعلم ونظريـة التـدريس، ويـرى سـبنرس 

)Spencer ( َّأنه ال يوجد يشء اسمه نظرية تدريس مبعزل عن بحوث التعلم، إن بحوث

التعلم إذا طبقت نتائجها وتضميناتها يف عمليـة التـدريس ففـي ذلـك كـل مـا يحتاجـه 

َّأن نظرـيـة اـلـتعلم ميـكـن أن تزودـنـا مبنـظـور مناـسـب ) Smith(وـيـرى ـسـميث . املعـلـم

 .ذج مناسبة لهالكتشاف املبادئ العامة يف التدريس وتطوير منا

أن موقف التعلم داخل غرفة الصف ال ) Ausubel(ومن ناحية أخرى يرى أوزبل 

لـذلك ال بـد أن تشـتق ). تعلـم الحيـوان بشـكل خـاص(يشبه موقف التعلم يف املخترب 

 . نظرية التدريس من بحوث خاصة تجري عىل تعلم اإلنسان يف موقف صفي حقيقي

َّأن الطـرفني غـري مصـيبني، ) Hillgard & Hull(ويقول كـل مـن هليجـارد وهـل 

فنظرية التعلم تقدم األسس التي تقوم عليها نظرية التـدريس، ولكـن قبـل تطبيقهـا يف 

ًوهـذا هـو الـرأي الغالـب حاليـا يف . ٍالصف يجب تجريبها يف مواقف إنسانة إىل حد ما

ـا. املـشـهد الرتـبـوي َّويرـيـان أيـضـا أن نظرـيـات اـلـتعلم ليـسـت معنـيـة بتزوـيـد الـب حثني ً

َّواملامرسني الرتبويني بحلول للمشـكالت التـي يواجهونهـا، وبالتـايل فـإن األنسـب تبنـي 

 :بني ذلك) 1(نظريات التدريس بدال من نظريات التعلم، والشكل 
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  االتجاه املؤيد واملعارض والوسطي للفرق بني نظرية التدريس والتعلم)1(شكل 
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 الفصل الثاين

 النظرية البنائية يف التدريس 

 

 

ً كبريا يف مجال الرتبية، حيث نتج ًشهد املجال الرتبوي يف أواخر القرن املايض تطورا

انه يف العرشين سنة املاضية شهد البحـث . عنه تحول كبري يف البناء املعريف لدى املتعلم

الرتبوي تحوالً من الرتكيز عىل العوامل الخارجيـة التـي تـؤثر يف الـتعلم مثـل متغـريات 

لداخلية أي ما يجـري ، املدرسة، املنهج، إىل العوامل ا)شخصيته، حامسه، تعزيزه(املعلم 

بداخل عقل املتعلم مثل معرفته السـابقة، املفـاهيم السـابقة الخطـأ، دافعيـه للـتعلم، 

أمناط تفكـريه، أي االنتقـال مـن الـتعلم السـطحي إىل الـتعلم ذي املعنـى، وقـد أسـهم 

الباحثون مبساهامت كبرية وواضحة يف هذا املجال، وظهر ذلك من خالل تركيزهم عـىل 

 هـذه املعـاين للمفـاهيم العلميـة عنـد املـتعلم، ودور الفهـم السـابق يف تشكيل كيفية

تشكيل هـذه املعـاين، واسـتند البـاحثون يف هـذا التوجـه إىل مدرسـة فلسـفية تسـمى 

 ).1996الخلييل، ) (Constructivism Theory(بالنظرية البنائية 

  تعريف النظرية البنائية: أوال

أو البنيـة  )Construction(مـن البنـاء  )Constructivism(تشتق كلمة البنائيـة 

)Structure( والتي هي مشتقة من األصل الالتينـي ،)Sturere ( مبعنـى الطريقـة التـي

 . يقام بها مبنى ما
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ّميكـن أن يـدرس . والبنائية هي نظرية تعلم وليسـت أسـلوب تـدريس أو توجيـه

يدرسون بطريقـة تتوافـق عندما يكونوا مدركني لها و" بالبنائية"املدرسون بطرق تعرف 

تستلزم طرق التدريس املتوافقة مع كيفية التعلم إسرتاتيجيات . مع كيفية تعلم الطالب

والطريقـة الوحيـدة لـيك يـتعلم . ًمختلفة عن تلك التي تتبع غالبا يف الفصول الدراسـية

 . املدرسون كيفية التدريس بالطريقة البنائية هي أن يتعلموا بالطريقة البنائية

د النظرية البنائية فلسفة تربوية تعنـي بـأن املـتعلم يقـوم بتكـوين معارفـه وتع

الخاصة التي يخزنها بداخله فلكل شـخص معارفـه الخاصـة التـي ميتلكهـا، وأن املـتعلم 

ّيكون معرفته بنفسه إما بشكل فردى أو مجتمعي بنـاء عـىل معارفـه الحاليـة وخرباتـه 

واتخـاذ  يـل املعلومـات وتكـوين الفرضـياتالسابقة، حيث يقوم املـتعلم بانتقـاء وتحو

 . التي متكنه من القيام بذلكةًالقرارات معتمدا عىل البنية املفاهيمي

وتهتم النظرية البنائية بالعمليات املعرفية الداخلية للمتعلم أي ما يجـري داخـل 

عقل املتعلم عندما يتعرض للمواقف التعليمية كمعرفته السابقة ومدى تقبلـه للـتعلم 

فعيته وقدرته عيل معالجة املعلومات وبالتايل يكون دور املعلم تهيئـة بيئـة الـتعلم ودا

 ).2004شهاب، (لتجعل املتعلم يبني معرفته بنفسه 

بأن البحث عـن تعريـف محـدد للبنائيـة يعتـرب ) 1992(لقد ذكر زيتون وزيتون 

ن اإلشـارة إشكالية صعبة ومعقدة، فاملعاجم الفلسفية والنفسية والرتبوية قد خلـت مـ

ًلهذا املصطلح باستثناء املعجم الدويل للرتبية الذي قدم تعريفا ال يوضح إال القليل مـن 

ًمعامل البنائية، كذلك فـإن منظـري البنائيـة املعـارصين مل يقـدموا تعريفـا محـددا لهـا،  ً

 :ًوهناك احتامالت ثالثة يف محاولة تفسري عدم تناول منظري البنائية تعريفا لها
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 ًحداثة لفظة البنائية نسبيا يف األدبيات الفلسفية والنفسية والرتبويـة، وقـد : أولها

 .تحتاج لسنوات عديدة قبل أن تستقر عىل معنى محدد لها

 أن منظري البنائية ليسوا بفريق واحد ومـن ثـم لـيس بيـنهم إجـامع عـىل : ثانيها

 . تعريف محدد

 يرتكوا لكل منا ليكون معنـى أن منظري البنائية قد قصدوا أال يعرفوها وأن: ثالثها ّ

 .ًمحددا لها يف ذهنه

عملية استقبال تتضمن إعادة بناء املتعلمني ملعـاين "وتعرف النظرية البنائية بأنها 

جديدة داخل سياق معرفتهم الحالية مع خرباتهم السابقة وبيئـة الـتعلم، إذ متثـل كـل 

 تعلم الجوانـب األساسـية من خربات الحياة الحقيقية واملعلومات السابقة بجانب مناخ

 )212: 2002زيتون، " (للنظرية البنائية

بأنهـا نظريـة معرفيـة ) Lorsbach and Tobin, 1992(ويعرفها لورسباك وتـوين 

 .استخدمت لرشح عملية كيف نعرف ما نعرف

النظريـة البنائيـة بأنهـا ) Airasian and Walsh, 1997(ويعرفهـا إيرشـن وولـش 

لب من خاللها باكتساب العمليات املعرفية ومعالجتها وتطورها الطريقة التي يقوم الطا

 . واستخدامها يف املواقف املعرفية الحياتية

 وهم الذين نظروا للبنائيـة بعـد بياجيـه –ويرى معظم منظري البنائية الحديثني 

)Piaget( – أن بياجيه هو واضع اللبنات األوىل لهـا فقـد وضـع نظريـة متكاملـة حـول 

 ).2004السليم، (يف النمو املعر
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ٍوعموما فإن هناك بعض الكتابات التي حاولت صياغة تعريف للبنائية وأفادت بأنها ً :

ًرؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل، قوامها أن الطفل يكون نشطا يف بناء أمناط التفكري لديه 

 مـدلوالتها وتعرب البنائية يف أبسط صورها وأوضـح. نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخربة

 . بصورة سلبية من البيئةُعن أن املعرفة تبنى بصورة نشطة عىل يد املتعلم وال يستقبلها

 نشأة النظرية البنائية: ًثانيا

إن النظرية البنائية من أحدث االتجاهات يف التـدريس نتيجـة التحـول الكبـري يف 

ن العوامـل الخارجيـة البحث الرتبوي خالل العقود الثالثة املاضية، فقد تحول الرتكيز مـ

التي تؤثر عيل املتعلم مثـل متغـريات املعلـم واملدرسـة واملـنهج واألقـران وغريهـا مـن 

أي الرتكيز عـىل مـا . ًالعوامل، إىل الرتكيز عىل العوامل التي تؤثر داخليا عىل هذا التعلم

يـحـدث داـخـل عـقـل اـملـتعلم حـيـنام يتـعـرض للمواـقـف التعليمـيـة املختلـفـة كمعرفـتـه 

ة وفهمه السابق للمفاهيم وقدرته عىل التذكر وقدرته عـىل معالجـة املعلومـات السابق

السـعدي وعـودة، (ودافعيته للتعلم، وأمناط تفكريه وكـل مـا يجعـل الـتعلم ذا معنـى 

2006.( 

ويري أصحاب النظرية البنائية أن املعلومات املتوفرة يف املصـادر املختلفـة تشـبه 

تعلم إال بعد قيامه بعمليات معالجـة لهـا، مثـل الطعـام املواد الخام، ال يستفيد منها امل

غري املهضـوم، والطعـام املهضـوم الـذي يسـتفيد منـه اإلنسـان فبعـد وصـول املعلومـة 

للطالب يبدأ بالتفكري فيها ويصنفها يف عقله، ويبوبها ويربطها مع مشابهاتها إن وجدت 

ظة يكـون الطالـب تعلـم وهكذا إىل أن يصبح ما تعلمه ذا معنى ومغزى ويف هذه اللح

ًشيئا، وأصبح قادرا عيل استخدام ما تعلمه يف حياته أو توليـد معرفـة جديـدة، وهكـذا  ً

 ).2005عيل، (يتحول الطالب واألفراد من مستهلكني للمعلومات إىل منتجني لها 
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 الجذور التاريخية للنظرية البنائية 

 :عند فالسفة الغرب -1

 كبرية يف السنوات األخرية عىل الـرغم أن فكرتهـا اكتسبت النظرية البنائية شعبية

ليست حديثة إذ ميكن مالحظة االتجاهات نحو النظرية البنائية من خـالل أعـامل كـل 

ً، اـلـذين تـحـدثوا جميـعـا ـعـن )م. ق470 -320ـمـن (ـمـن ـسـقراط، وأفالـطـون، وأرـسـطو 

السـلوكية ِفمن خالل النظرية املعرفيـة التـي أظهـرت تحـد للنظريـة ". تكوين املعرفة"

والتي لعل جذور املعرفة التاريخية تعود إىل الفيلسوف اليونـاين أفالطـون الـذي يـؤمن 

َّبأن املعرفة الشخصية هي معرفة غري موروثة مبعنى أخر أن مهمـة املعلمـني تكمـن يف 

والتذكر عند أفالطون هو البحث واكتشاف , مساعده الطالب عىل استذكار هذه املعرفة

حيث يتم إتباعها باستنباط مجموعه من املفاهيم الجديدة مـن خـالل األفكار الحيوية 

هذه األفكار، كام أن سـقراط الـذي يـؤمن بـالتعليم املركـب الـذي يجعـل فيـه طالبـه 

فأفكار أفالطون وسقراط هي أساس األفكـار . يستنبطون أفكاره دون أن يقول لهم شيئا

 .املعرفة تشتق من الحواسالحديثة التي تعترب التعليم عمليه استكشافيه وترى 

يجـب االعـتامد عـىل الخـربات : فيقـول) م.  ب300منتصـف (أما سنت أوغستني 

، وقد علـل ذلـك يف حالـة )ceowther, 1997(الحسية عندما يبحث الناس عن الحقيقة 

من القرن السـابع عرش وإىل (ويقول جون لوك . عدم توازن مع الكنيسة يف ذلك الوقت

يف ) Cant(وكانـت . ال ميكن ملعرفـة الفـرد أن تكـون خلـف خربتـه): القرن الثامن عرش

القرن التاسع عرش نرش أسـس النظريـة املعرفيـة إذا افـرتض أن الحـواس وعالقتهـا مـع 

 :ذلـك بـالقول) Kant(بعضها البعض غري كافيه للحصول عىل املعرفة وقـد فرس كانـت 
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رفة، وأن خربات الفرد القدمية تكون التحليل املنطقي لألعامل واألشياء يؤدي إىل منو املع

 . ًسببا يف توليد معرفة جديدة

) Von-Glasserflids, 1991(إن جذور الحركة البنائية متتد لفون جـالرس فيلـدس 

بالرغم من أن الرتبية ميكن أن ينظر لهـا عـىل أنهـا فـرع حـديث للعلـوم، إال أن هنـاك 

ًارتباطا مبارشا بينها وبني الرباجامتني الخاصة ووليم ) Jon-Dewey( بكل من جون ديوي ً

ً، فالبنسبة لديوي يصبح التعلم مستمرا ويعاد بنـاؤه وينتقـل )Willim Jamef(جميس 

من خربات الطفل الحالية إىل هذا الكيان املنظم من الحقائق واملفاهيم واملبـادئ التـي 

 .تدعو إليها النظرية

نجدها يف الغرب األورويب مثل وهناك العديد من املدارس املشابهة التي ميكن أن 

ومـا يقـوم عـىل أفكـار ) Maria Montessori(مـا يقـوم عـىل أفكـار مـاري منتسـوري 

 (Peterson)واألملاين بيرتسون ) Felentin(والفرنيس فلينت ) Belgant(البلغاري بيلجن 

(Terwel, 1999). 

فكـرة الـذي صـعد ) Piaget(وقد بدأت تظهـر األفكـار البنائيـة يف عمـل بياجيـة 

وبالرغم من حقيقة أن بياجية مل ). Glassersfeld, 1991(البنائية يف علم النفس الناميئ 

تكن لتختص مبحتوى معي، فـان مبـادئ هـذه الفكـرة طبقـت يف شـتى فـروع املعرفـة 

 ). 1996الخلييل، (األكادميية 

-1986(وعىل الرغم من أن الفلسـفة الرئيسـة للبنائيـة تنسـب إىل جـان بياجيـه 

قد أىت بنتائج مشابهة قبل أكرث من قـرن عـىل ) 1827 -1746(إال أن بستالوزي  ,)1980

 ذلك، إذ أكد رضورة اعتامد الطرق الرتبوية عىل التطور الطبيعي للطفل وعىل مشـاعره
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وأحاسيسه، وهو بذلك أكد أهمية الحواس كأدوات للتعلم، ونادى بربط مناهج التعليم 

 ). 2006بركات، (وحياتهم يف بيوتهم وبيئاتهم العائلية بخربات األطفال التي تتوافق 

وميكن القول أن البنائية تعد نظرية يف املعرفة منذ زمن طويل ميتد عـرب القـرون، 

ًوليس غريبا رؤية هذا التكرار من عـدة فالسـفة ومنظـرين عـرب هـذا التـاريخ واملنظـر 

 –نظرية متكاملة وشاملة الحديث الوحيد الذي حاول تركيب هذه األفكار املتعددة يف 

 وابرز املنظرين فيه هو العامل جان –شكلت فيام بعد األسس الحديثة لعلم نفس النمو 

بياجية، إذ قام بتوحيد الفلسفة وعلم النفس لتحويل انتباه الناس إىل االهتامم بالتفكري 

 الـنفس ًوالذكاء لدى األطفال وفاتحا الطريق إىل نظرة ومنظمة جديدة يف الرتبية وعلـم

 ).2004, السليم(

 :وقد استندت البنائية مبدئيا إىل أربع نظريات وهي

 .نظرية بياجيه يف التعلم املعريف والنمو املعريف -1

للمعرفـة وتركيزهـا عـىل العوامـل ) املـتعلم(النظرية املعرفية يف معالجـة الطالـب  -2

 .الداخلية املؤثرة يف التعلم

 .عي يف غرفة الصف أو املخترب أو امليدانالنظرية االجتامعية يف التفاعل االجتام -3

ودورهـا لفاعـل يف اكتشـاف املعرفـة ) املـتعلم(النظرية اإلنسانية يف إبـراز أهميـة  -4

 ).2007زيتون، . (وبنائها

 :عند العرب املسلمني -2

  عىل الرغم من أن البنائية تعد نظرية فلسفية حديثة يف التعلم املعريف إال أن لها
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أن ) 1994؛ ـعـدل اـلـدين والعراـقـي، 1992الزبـيـدي، (عميـقـة، فـيـذكر ًـجـذورا تاريخـيـة 

دراكات الحسية أساسا تقوم عليه املعارف ولكن الحواس فقط ال تحقق اإلسالم جعل اإل

مبفردها املعرفة املطلوبة ألن هذه مهمة العقل مـن خـالل مبادئـه الفطريـة، واعـتامد 

َ عرضة لخداعها ولوال كفاية العقل اإلنسان عيل الحواس فقط يف الوصول للمعرفة جعله

 .ورجاحته اللتبس يف عقول العلامء والناس معتقدات فاسدة عن الخالق

بينام اهتم الـبعض اآلخـر بطبيعـة املعرفـة وتقسـيامتها فمـنهم مـن قسـمها إىل 

توفيقية ومكتسبة، ومنهم من قسمها إىل معرفة نقلية ومعرفة حسية ومعرفة تقليدية، 

َكَذلك نُقص عليك مـن أنبـاء مـا (تعاىل ىل معرفة لدنية كام يف قوله ومنهم من قسمها إ َ َْ ْ ِ َِ َ َ ََ ُّ َ

ًقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكْرا ِ َّ ُ ْ َّْ َِ َ ْ ََ َ ََ َ ، ومعرفـة وثقـي التـي تصـدر عـن كبـار ]99: طـه[ )َ

العلامء واملختصني كالفتاوى، واملعرفة العقلية التي تصدر عـن طريـف العقـل والتأمـل 

املعرفة الحسية التي تأيت عن طريـق الحـواس وال ميكـن االعـتامد عـيل منـط الفكري، و

 .واحد من هذه األمناط يف اكتساب املعرفة وإمنا االعتامد عليها كلها

 مرتكزات النظرية البنائية: ثالثا

؛ 2005خطايبـة، (تنطلق تصورات النظرية البنائية من ثالثة مرتكـزات أو أعمـدة 

 ):2007زيتون، 

ًبنى ذاتيا من قبل الجهاز املعريف للمتعلم نفسه، وال يتم نقله من املعلـم إىل املعنى ي -1

ويعني هذا أن املعنى يتشكل داخل عقل املتعلم نتيجة لتفاعل حواسـه مـع : املتعلم

 العامل الخارجي، أو البيئة الخارجيـة، وأن هـذا املعنـى أو الفهـم ال ميكـن أن يتشـكل
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املعلومـات أو رسدهـا عليـه، وإن حفظهـا  لقني املتعلملدى املعلم إذا قام املعلم بت

ًغيبا، أو رددها حفظا واسـرتجعها يف االمتحـان، ألنهـا معرضـة يف النسـيان يف وقـت  ً

وهنا البد من اإلشارة إىل أن ذلك يتطلب تزويد املتعلم بالخربات التي ميكنـه . قصري

فـق واملعنـى العلمـي من خاللها ربط املعلومات الجديدة مبا لديه من جهة ومبا تت

 .السليم الذي يتفق عليه العلامء بوجه عام من جهة أخرى

ًتشكل املعاين عند املتعلم عملية نشطة تتطلب جهدا عقليا -2 ًفاملتعلم يكون مرتاحا : ً

ًلبقاء املعنى املعريف عنده متزنا كلام جاءت معطيات الخربة متفقة مـع مـا يتوقـع، 

ًمتوافقة فيصبح بناء املعرفة مضطربا غـري متـزن، أما إذا كانت الخربة الجديدة غري 

 :ًوهنا ينشط عقله سعيا وراء إعادة االتزان، وهنا أمامه ثالثة خيارات

وهنا ينكر املتعلم خرباتـه الجديـدة : خيار البنية املعرفية القامئة أو السليمة -أ  

ويسحب ثقته بها، ويدعي عدم صحتها، ويقدم مربرات الستبعادها، وهنا ال 

 ً.يحدث تعلم جديد لدى املتعلم ويبقى كام هو متزنا

وهنا يقوم املتعلم بتعديل البنية املعرفيـة : خيار إعادة تشكيل البناء املعريف  -ب

لديه، وذلك بالتواؤم والتكيـف مـع الخـربات الجديـدة واسـتيعابها، وبالتـايل 

 .يحدث التعلم ذو املعنى لدى املتعلم

تعلم ال يعبأ مبا يحدث وال يهتم بـالخربات الجديـدة، وهنا امل: خيار الالمباالة -ج

ًوينسـحب مـن املوقـف وال يحـدث هنـا تعلـم نظـرا لتـدىن الدافعيـة لـدى 

املتعلم، وهنا يقع العبء األكرب عىل املعلم إلثـارة دافعيـة املـتعلم بـالطرق 

 .واألساليب املناسبة
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إذ يتمسـك املـتعلم :  كبـري املعرفية املتكونة لدى املتعلم تقاوم التغيري بشكليالبن -3

مبا لديه من معرفة مع أنها قد تكون خاطئة، ويتشبث بها؛ ألنها تقدم له تفسريات 

مقنعة بالنسبة له، وهنا يتضح دور املعلم مـن خـالل تقـديم األنشـطة والتجـارب 

ًالتي تؤكد صحة معطيات الخربة، وتبني الفهم الخاطئ إن كان ذلـك موجـودا عنـد 

 .املتعلم

  مبادئ النظرية البنائية وافرتاضاتهاً:رابعا

، تعد البنائية من أكرث النظريات الرتبوية التي ينادي بها الرتبويون يف العرص الحـديث

وهي كام سبق اتجاه فلسفي، ولها اتصـال بعـدد مـن النظريـات، لكنهـا تتميـز بكونـه 

خطايبـة، (تستلزم مشاركة الفـرد الفاعلـة، وتقـوم البنائيـة عـىل مبـدأين أساسـني هـام 

2005 :( 

 املعرفة ال تستقبل بجمود، ولكنها تسـتقبل بفعاليـة إدراك املوضـوع؛ :املبدأ األول 

 .مبعنى أن األفكار والحقائق ال توضع بني يدي الطلبة، وعليهم بناء مفاهيمهم

 وأننـا ال نجـد ، فعل املعرفة تكيفي من خالل تنظـيم العـامل التجريبـي:املبدأ الثاين 

ال منلـك معرفـة الحقيقـة :  نبني تفسريات لخرباتنا؛ أي مبعنى آخـرالحقيقة، ولكننا

 .ًدامئا عن العامل املحيط، لكن ميكن معرفة العامل املحيط من خالل الخربات

وترتكز النظرية البنائية عىل عدد مـن املبـادئ األساسـية، وهـي عـىل النحـو اآليت 

 ):Brooks & Brooks, 1993؛ 2006؛ جابر، 2007زيتون، (

رفة املتعلم السابقة هي محور االرتكاز يف عملية التعلم، وذلك كـون املـتعلم مع -1

 .يبني معرفته يف ضوء خرباته السابقة

ًأن املتعلم يبني معنى ملا يتعلمه بنفسه بناء ذاتيا، حيث يتشكل املعنى داخل بنيته -2 ً 
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خـالل مـن ) البيئة الخارجية(املعرفية من خالل تفاعل حواسه مع العامل الخارجي 

لديـه وبشـكل يتفـق مـع  تزويده مبعلومات متكنه من ربط املعلومات الجديـدة

 .املعنى العلمي الصحيح

أن التعلم ال يحدث ما مل يحدث تغيري يف بنية الفرد املعرفية، حيث يعاد تنظـيم  -3

 .األفكار والخربات املوجودة بها عند دخول معلومات جديدة

ًواجه الفرد املـتعلم مشـكلة أو موقفـا أن التعلم يحدث عىل أفضل وجه عندما ي -4

 .أو مهمة حقيقية واقعية

أن املتعلم ال يبني معرفته مبعزل عن اآلخـرين، بـل يبينهـا مـن خـالل التفـاوض  -5

 . االجتامعي معهم

حيـث يؤكـد الرتبويـون أن املـدخل : طرح مسائل ومشـكالت مالمئـة للمتعلمـني -6

ذا كان لديهم اهتامم مسبق بهـا، ًالبنايئ يثري تعلام حول مفاهيم لدى املتعلمني إ

 .والتطلع إىل وجهات نظر املتعلمني، وال بد من تثمينها وتقديرها

فحيـنام نعـرض املفـاهيم ): البحـث عـن الجـوهر(بناء التعلم عىل املفاهيم األولية  -7

األولية عىل املتعلمني، هنا يسعى املتعلمون إىل صنع املعنى بتجزئة الكـل وتكسـريه 

ًعون رؤيتها وفهمها، واملتعلمون دامئا ما يبـادرون يف هـذه العمليـة إىل أجزاء يستطي

غىل جعل املعلومات ذات معنى، فهم يبنون العملية والفهم بدالً من أن تصنع مـن 

 اختيـار أجلهم، ومع تجميع األنشطة املنهجية حـول مفـاهيم عريضـة، يسـتطيعون

ومتهيـد لبنـاء اإلفهـام مداخلهم الفريدة يف حل املشكالت، واستخدامها كانطالقة 

 .الجديدة

 فالعمل عىل فهم وجهـات نظـر: السعي ملعرفة وجهات نظر املتعلمني وتقديرها -8

  



 44 النظرية البنائية االجتامعية
 

املتعلـمـني رضوري يف الرتبـيـة البنائـيـة واـلـوعي بوجـهـات نـظـر املتعلـمـني يـسـاعد 

املعلمني عىل أن يتحدوا إمكانات طالبهـم ويجعـل خـربات املدرسـة ذات معنـى 

ًلذين يعملون دون وعي بوجهات نظـر تالميـذهم كثـريا مـا ومغزى، واملدرسون ا

 .يعرضون تالميذهم لخربات غري مالمئة ومملة بل قد يعرضونهم لإلخفاق

فـالتعلم : تكييف املـنهج التعليمـي ليخاطـب مـا لـدى املتعلمـني مـن فرضـيات -9

يتحسن حني تكون املطالب املعرفية واالجتامعية والعاطفية للمنهج سهلة املنـال 

ًعلم وبناء عىل ذلك ينبغي أن تتوافر نوع مـن العالقـة بـني مطالـب املـنهج للمت

التعليمي واالفرتاضات والفرضيات التي تتكـون يف ذهـن املـتعلم، وإذا مل تعـالج 

هذه الفرضيات واالفرتاضات عـىل نحـو رصيـح سـوف يجـد معظـم الطـالب أن 

مـدى جاذبيـة الدروس مجردة من املعنى بغض النظر عن درجة كفاءة املعلم، و

والبد من التأكيد عىل أن املعلمني البنائيني يصممون الدروس التي تتوجـه . املواد

نحو فرضيات املتعلمني، وعمليات التصميم هذه تستنري وتتحسن بفهم املطالب 

 .املعرفية املتضمنة يف مهام معينة باملنهج

املعلـم عـن فطرح أسئلة ضيقة يبحـث : تقييم تعلم املتعلمني يف سياق التدريس -10

) ال(وكلمـة ... إجابة محددة يحرم املعلمني من إعادة النظر يف عقول املتعلمـني 

التي اعتدنا عليها من قبل املعلمني، حينام يطرح سـؤال معـني وال يصـل املـتعلم 

. إىل إجابته املحددة، ال شك بأنها تؤذي املتعلمني، وتجعلهـم يشـعرون باإلحبـاط

ني أن تفكريهم الخاص باملسائل ليس موضع تقـدير توصل إىل املتعلم) ال(وكلمة 

 وتثـمـني ـعـىل وـجـه الخـصـوص، وـهـذا ـبـدوره يرض وـيـؤذي رغـبـتهم ـبـالتفكري يف

  



 45النظرية البنائية يف التدريس : الفصل الثاين
 

 

املـسـائل ويف استقـصـائها ـمـام ـيـؤدي إىل االـنـدماج واالنـشـغال ـبـالتعلم ـبـدالً ـمـن 

 .النشاط األقل قيمة وأهمية وهو محاولة التنبؤ باإلجابة التي يريدها املعلم

 عملية التعلم تتمركز حول مفاهيم أساسية، فالصف البنايئ يركز عـىل املبـادرة يفأن  -11

 .التساؤل، والتفاعل املتكرر بني املتعلمني أكرث من الرتكيز عىل املنافسة واالنعزال

أن التعلم يحدث بعد أن يعرض املعلم املشكالت التي تهم املتعلمني يف حيـاتهم  -12

ختيـار املشـكالت وفحصـها لتحديـد مـا لـه وهذا يتطلب إرشاكهـم يف مناقشـة ا

 .معنى، وما له عالقة بحياتهم

احرتام آراء املتعلم ووجهات نظره، وميكن ذلك من خـالل طـرح األسـئلة علـيهم،  -13

 .وتقديم املشكالت التي تتطلب مستويات عليا من التفكري

مـن بناء املعارف الجديدة عىل الخربات واملعارف السابقة للمتعلم؛ أي أنـه البـد  -14

 .بناء جسور بني معارف املتعلمني السابقة واملعارف الجديدة

أن يتم تشجيع املتعلمني عىل اسرتاتيجيات متنوعة لحل املشكالت قبـل الوصـول  -15

 . إىل اإلجابة أو الخامتة

 ّدور املعلم يف التعليم البنايئ: ًخامسا

ة رائعـة يـتعلم ًيف حني أن كثريا من املعلمني يرون أن البنائية طريقة مثىل، ونظري

الطالب دامئا، ومعظمهم يعتقدون أن قد حيل بيـنهم وبـني التـدريس وفـق النظريـة بها 

 بسبب مجموعة من املناهج التعليمية الجامـدة، والـروتني اإلداري الـذي قـد ال البنائية

 .يساندهم يف ترجمة هذه األفكار إىل واقع حي ملموس
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اومون مثل هذه النظريـات، مامرسـني يف حني نجد أن بعض املعلمني ال يزالون يق

 ):2006جابر، (لنظريات سلوكية تقليدية، ويعزو ذلك ألسباب منها 

 االلتزام مبدخلهم التدرييس الحايل الذي اعتادوه. 

 االهتامم بتعلم الطالب وتحقيق النتائج. 

 االهتامم بضبط حجرة الدراسة. 

مل يتعلمـوا يف مثـل هـذه ورمبا يرجع السبب يف الحقيقة إىل أن املعلمني أنفسهم 

 .ُاملواقف ومل يدربوا كذلك عىل التدريس مبثل هذه النظريات

وإن البنائـيـة يف أـصـلها نظرـيـة يف اـلـتعلم وليـسـت يف نظرـيـة يف التعـلـيم أو الـتـدريس، 

زيتـون، (للتدريس الفعـال ) معايري( مل تقدم اسرتاتيجيات معينة، إال أنها قدمت وبالتايل

2007.( 

 ًمن أمناط التدريس البنايئ التي توفر إطارا قابالً لالستخدام يستطيعويوجد مجموعة 

أن يجرب املعلمون عىل أساسه هذه النظرية، وهي يف ذات الوقت تخرج املعلمني مـن 

إطار النظريات التقليدية التي تبقي املعلم كناقـل ومصـدر للمعلومـات إىل علـم بنـايئ 

 ):2007؛ زيتون، 2006بر، جا(مبدع إذا اتصف بصفات البنائيني ومنها 

: املعلمون البنائيون يشـجعون االسـتقالل الـذايت للمـتعلم ومبادراتـه ويتقبلونهـا -1

فاالستقالل الذايت واملبادرة تحث وتشجع سعي املتعلمني للبحـث عـن روابـط بـني 

األفكار واملفاهيم، واملتعلمون الذين يضعون األسئلة واملسائل ثـم ميضـون لإلجابـة 

مضمونها يتحملون كامل املسؤولية عند تعلمهم، ورمبـا أصـبحوا هـم عنها وتحليل 

واملتعلمـون . الذين يعرثون عىل املشكالت ويسـهمون بـدورهم يف حـل كثـري منهـا

 الذين اعتادوا عىل تلقي املعلومات عىل نحو سلبي يذاكرون يف الغالب ما أخـربهم
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 بني الغث والسمني مـن به املدرسون عىل أنه مهم، وقد يحرمون من فرصة التمييز

 .تلقاء أنفسهم

املعلمون البنائيون يستخدمون البيانات الخام واملصادر األولية مع مواد تفاعليـة  -2

ـه ـامل الحقيـقـي : تناولـي ـات الـع ـدريس ـيـحرض إمكاـن ـايئ يف الـت ـم البـن فـمـدخل املعـل

. ًللمتعلمني، ومن ثم يساعدهم عىل أن يولوا التجريدات التي تربط الظـواهر معـا

علمون البنائيون يشجعون املتعلمني عـىل مسـتويات التفكـري العليـا كالتحليـل وامل

 .والرتكيب والتقويم، ويصبح التعلم نتيجته البحث متصالً باملشكالت الحقيقية

ّ يصـنف، يحلـل، :حني يصوغ املعلم البنايئ مهامه يستخدم مصلحات معرفية مثل -3

اليومية، والتي نستخدمها يف طريقـة فالكلامت التي نسمعها يف حياتنا . يتنبأ، يبتكر

أن يحللـوا العالقـات بـني ثـالث : تفكرينا يف النهاية تؤثر يف أفعالنا، ومن أمثلة ذلك

ـداث ـل األـح ـة تسلـس ـالب بكيفـي ـأ الـط ـة، وأن يتنـب ـيات يف القـص ـل . شخـص فالتحلـي

ّوالتفسري التنبؤ والرتكيب أنشطة عقليـة تتطلـب مـن الطـالب أن يكونـوا وينشـئوا 

 .وروابط، وأن يتعمقوا يف النص والسياق، وأن يبتكروا إفهاما جديدةعالقات 

املعلـمـون البـنـائيون الـسـتجابات املتعلـمـني أن تـقـود اـلـدروس وأن تـحـول  يـتـيح -4

وهـذه الفكـرة ال تعنـي أن اـهـتامم : االسـرتاتيجيات التعليميـة وأن تغـري املحتـوى

لذي يحـدد مـا إذا كـان املعلمني املبديئ أو نقص اهتامماتهم وميلهم مبوضوع هو ا

َوال يعني أيضا أن نرتك أجزاء كاملة من املنهج إذا رغـب . هذا املوضوع يدرس أو ال

الطالب مناقشة مسـائل أخـرى، لكـن ينبغـي علينـا أن نعـرف أن معرفـة الطـالب 

 .ًوخرباتهم وميولهم أحيانا تتمركز حول رضورات ملحة ينبغي مناقشتها
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م املتعلمني للمفاهيم قبل أن يرشكوهم يف فهمهـم املعلمون البنائيون يبحثون فه -5

، فحني يرشك املعلمون املتعلمني أفكارهم ونظرياتهم يف فهم املفـاهيم قبـل أن لها

يسمح لآلخرين بتنمية األفكار والنظريات يـتم الـتخلص مـن تسـاؤالت املتعلمـني، 

ًوبنـاء عـىل مبعنى آخر أن املتعلمني يفرضون أن املعلمني يعرفون أكرث مام يعرفون 

ذلك يتوقف معظم املتعلمون عن التفكري يف املفهوم، أو النظرية متـى مـا سـمعوا 

 .اإلجابة الصحيحة من املعلم

يشجع املعلمون البنائيون املتعلمني عىل االندماج يف حـوار مـع املعلـم، والواحـد  -6

 فحصول الطالب عىل فرصة ليك يعـرض أفكـاره، والسـامح لهـم بـأن :مع اآلخرمنهم 

وميكن للمعلم . ّ ألفكار اآلخرين ويتأملها حتى يكونها خربة تزيد من كفاءتهتمعيس

هنا أن يتجه إىل االتجاه أو النظام االجتامعي يف إدارتـه للصـف والـذي يكـون دور 

املعلم يف تعزيز وتطوير نظام اجتامعـي داخـل الصـف، وعليـه فـإن إدارة الصـف 

ملعلـم مـن خاللهـا إيجـاد تنظـيم عبارة عن مجموعة من األنشطة التي يسـتطيع ا

اجتامعي فعـال داخـل الصـف وأن يحـافظ عـىل اسـتمرارية هـذا النظـام الفاعـل 

 ).2005خطايبة، (

املعلمون البنائيون يشـجعون بحـث املتعلمـني واالستقصـاء بطـرح أسـئلة تفكـري  -7

وكـذلك يقومـون بتشـجيع املتعلمـني عـىل طـرح أسـئلة : وأسئلة مفتوحـة النهايـة

عىل اآلخر؛ وذلك إن كانوا يريدون مـن املتعلمـني أن يثمنـوا البحـث الواحد منهم 

 . واالستقصاء، وينبغي علينا كمربني أن نقدر هذا األمر ونثمنه

املعلمون البنائيون يتفاعلون مع متعلميهم يف خربات تولـد تناقضـات لفروضـهم  -8

ضـات  فهم يشغلون املتعلمني بخـربات تحـدث تناق:املبدئية ثم يشجعون املناقشة

 .لفروضهم، وعندئذ يشجعون مناقشات الفروض والنظريات
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فـاملتعلمون ليسـوا : املعلمون البنائيون يتيحون وقت انتظار بعـد طـرح األسـئلة -9

 لالستجابة أو املثريات األخـرى عـىل نحـو مبـارش، كـام أن لزيـادة وقـت مستعدين

 .االنتظار بعد طرح األسئلة تشجيع لبقية املتعلمني ليتأملوها

 املعلم البنايئ يتطلب منه القيـام بـأدوار مطلوبـة يف اسـرتاتيجيات التـدريس وإن

ًتنفيذا واختيارا(  ):2007زيتون، ( ومن هذه األدوار) ً

 .توفري بيئة صفية تفاعلية -1

تصميم واملتعلمني لالستقصائية، ومامرسات تنطلق من فكر البنائيـة ومعايريهـا يف  -2

 :التدريس الفعال ومنها

 تعلم أكرث من التعليمالرتكيز عىل ال. 

 الرتكيز عىل نشاط املتعلم العقيل والجسمي كتطبيق فعيل. 

 لالستقصاء العلمي لحل املشكالت مامرسة املتعلمني. 

 بناء مهارات التعلم املريحة، لدى املتعلم. 

  توفري مواقف تعليمية مريحة، يكون الطالب فيهـا قـادرين عـىل الـتعلم مـن

 .خالل األنشطة والتعاون

 ة اهتامم املتعلمني، وتشجيع املشاركة وتبادل األفكار وتوجيههاإثار. 

  التفاعل مع املتعلمني لتشجيعهم عىل التفاعالت االجتامعية. 

 تنوع أنشطة التعلم يف تشجيع التفكري. 

  توظيف أنشطة التعلم والنمو الذايت يف ميدان أسـاليب البحـث والـتعلم مـن

 .أجل مزيد من التعلم
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 ستويات العليا من التفكري، والفهم القائم عىل التأمل والتحليـل الرتكيز عىل امل

 .والنقد بدالً من الرتكيز عىل الحفظ واستظهار املعلومات

 ًتقبل فشل الطالب واعتباره جزءا من بيئة التعلم البنايئ ومامرساته. 

توفري بيئـة تعلميـه، ومامرسـات تعلميـه تعليميـة تنمـي مهـارات عقليـة وفرديـة  -3

 .واجتامعية

 .توظيف الخربات السابقة للمتعلمني يف املواقف التعليمية التعلمية الجديدة -4

أنشـطة ومهـامت ومواقـف : التعرف عىل خصائص املتعلمني، وتوفري خـربات مثـل -5

تعلميه تتفق مع الخصائص وتطورهـا بشـكل يجعلهـا أكـرث مالمئـة لبنـاء مواقـف 

 .تعلميه جديدة

قـويم تلعـب دورهـا يف التعلـيم البنـايئ، استخدام اسرتاتيجيات وأساليب وأدوات ت -6

 .ولهذا يجب أال يستخدم التقويم كأداة مساءلة

ـل ـي مـث ـويم الحقيـق ـتخدام أدوات التـق ـن اـس ـد ـم ـابالت، : (والـب ـة، واملـق املالحـظ

، التقـويم الـذايت، تقـويم )Portfolio(واملؤمترات، وسجل تقـويم األداء، ملـف األعـامل 

 ).األقران

  التعليم البنايئدور املتعلم يف: ًسادسا

أن التعليم البنايئ يركـز عـىل الـتعلم باعتبـاره عمليـة ويشـجع ويقبـل اسـتقاللية 

ـة، ويشــجع ـه إرادة وغــرض وغاـي ـه ككــائن حــي ـل ـه، وينظــر إلـي  املــتعلم ومبادراـت

 البحث واالستقصاء والتحري، ويدعم التعلم التعاوين، ويأخـذ بعـني االعتبـار معتقـدات
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عـارف املـتعلم السـابقة، ويتطلـب تزويـد املتعلمـني بـالفرص وافرتاضات واتجاهات وم

ًالكافية لبناء املعارف وفهمهـا، فـإن ذلـك كلـه يتطلـب مـن املـتعلم دورا بنائيـا مميـزا  ً ً

زيتـون، (ًونشطا يف نفس الوقت يف عملية التعلم وهنـاك ثالثـة أدوار مميـزة للمـتعلم 

2007:( 

شاط، واملتعلم يناقش ويحاور، ويضع فاملعرفة والفهم يكتسبان بن: املتعلم النشط -1

فرضيات تنبؤية، ويسـتقيص ويتحـرى، ويأخـذ مختلـف وجهـات النظـر بـدالً مـن 

 .السامع أو القراءة، أو القيام باألعامل الروتينية التقليدية

 فاملتعلم ال يبدأ املعرفة بشـكل فـردي فحسـب، وإمنـا بشـكل :املتعلم االجتامعي -2

إن الفهم . قشة والتفاوض االجتامعي مع اآلخريناجتامعي عن طريق الحوار واملنا

 .يعني اإلبداع واالخرتاع

 ,Alim(حيث إن دور املتعلم البنايئ ميكن تقسيمه إىل قسمني، عـىل النحـو اآليت 

2007 :( 

 :يتميز دور املتعلم داخل الفصل الدرايس مبا يأيت: الجانب النظري -1

 اخل الفصلًمناقشة مشكلة مرتبطة باملنهج املعد مسبقا د. 

  املتعلم فعال بدوره داخل الفصل البنايئ عن طريق مناقشة أفكاره ومشكالته

 .دون تدخل املعلم

 أو  للمتعلم حرية اإلجابة يف داخل الفصل البنايئ فال تعترب هناك إجابات صحيحة

 .خاطئة، ولكن يتم صياغة أفكاره عن طريق النقاش والتفاوض االجتامعي

  أفكاره ومفاهيمه عن طريق مقارنتها بأفكار اآلخرين املتعلم يستطيع تقويم

 .وزمالءه
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  املتعلم يستطيع صياغة معرفته وبناءها عن طريق مقارنتهـا بـاملفهوم العـام

 .لآلخرين

 :يتميز دور املتعلم يف املعامل خارج الفصل الدرايس مبا يأيت: الجانب التطبيقي -2

 نب النظري، ويكـون بـذلك قـد املتعلم يطبق املعلومات التي اكتسبها يف الجا

 .حقق عامل التفكري والعمل

  املتعلم يقوم بحـل املشـكالت التـي تواجهـه مبفـرده، ومـن ثـم عرضـها عـىل

 .املعلم

  ًاملتعلم يصل إىل حل نهايئ للمشكلة، ويكتشف أن هناك دامئا أكـرث مـن حـل

 .ألي مشكلة دون حفظ حل وحيد للمشكلة

 ,Brooks & Brooks( خصـائص، وهـي وأن املـتعلم يف الصـف البنـايئ لـه سـت

1993:( 

 .ّاملتعلم يفكر مبفرده ليكون فكرة عن موضوع الدرس -1

 .ّاملتعلم يقوم بتبادل أفكاره مع اآلخرين ليكون فكرة جامعية -2

 .املتعلم يربط بني أفكاره وخرباته السابقة مبوضوع الدرس -3

 .املتعلمون يكونون أسئلة ويفكرون بصورة جامعية أثناء الدرس -4

 .ّتعلم يقوم أفكاره النهائية عن الدرس ويتشارك مع اآلخرين أثناء الدرسامل -5

 .املتعلم يقوم يف النهاية ببلورة الفكرة عن املشكلة ويقوم مبراجعتها مع املعلم -6
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 دور البيئة الصفية يف التعليم البنايئ: ًسابعا

مـة يف إن تبني البنائية يف الـتعلم والتعلـيم يرتتـب عليـه تحـوالت وتوجهـات مه

املناهج، وأدوار املعلم واملتعلم، ولذلك تشري الدراسات الرتبوية الحديثة عىل رضورة تهيئـة 

 ):2006 جابر،(بيئة الصف البنائية، وبيئة املتعلم البنائية يف ضوء االقرتاحات اآلتية 

 .بيئة صف تقبل استقاللية وذاتية الطالب وتشجعها -1

ة النهايـة ويسـمح بـزمن تفكـري لتلقـي بيئة صف يطرح فيها املعلم أسئلة مفتوح -2

 .اإلجابات واملقرتحات

 .بيئة صف تشجع مستويات التفكري العليا من التفكري -3

بيئة صف ينشغل فيها املتعلمـون بـالحوار واملناقشـات واملنـاظرات العلميـة مـع  -4

 .املعلم، ومع بعضهم البعض

ـي ت -5 ـربات الـت ـامك يف الـخ ـراط واالنـه ـني لالنـخ ـجع املتعلـم ـف تـش ـة ـص ـدى بيـئ تـح

 . وتشجع املناقشات من جهة أخرى ،الفرضيات من جهة

بيئة صف يستخدم فيها املتعلمون البيانات الخام، واملصادر األولية، واملواد املادية  -6

املتفاعلة لتزويد الطالب بالخربات بدالً مـن اسـتخدام بيانـات اآلخـرين واالعـتامد 

 .عليها فقط

وهذا بـدوره يتطلـب تغيـريات أساسـية وال بد من ابتكار حجرات دراسية بنائية، 

وجريئة، وتعديالت وتوافق مؤسيس يبتعد عن التقليدية، لخلق بنيات جديدة ومعـايري 

 .للمؤسسات التي تخضع للتغيري
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 التقويم يف التعليم البنايئ : ًثامنا

 

ّتذكر أدبيات البحث أن التقويم يعد من التحديات التي تواجه البنائيني ويف هذا . ّ

) Criterion Referenced(مس البنائيون لنمطي التقويم سـواء مرجعـي املحـك ال يتح

كام أنهم غري متحمسني لفكرة االقتصار عىل ). Norm- Referenced(أو معياري املحك 

االمتحانات واالختبارات املوضوعية التي تقيس مدى معرفـة الطالـب املـتعلم باملعرفـة 

الختبارات املوضوعية مكان لتقويم نواتج الـتعلم املوضوعية التي درسها، وبالتايل ليس ل

ـريف ـايئ املـع ـلفا . البـن ـدد ـس ـتعلم املـح ـداف اـل ـوء أـه ـويم يف ـض ـى التـق ـذا ال يلـق ًويف ـه ّ

) Jonassan(الحامس من البنائيني، بل أن جوناسـني ) كاألهداف التعليمية يف السلوكية(

): Goal-Free Evaluation(ّدعا لتبني فكرة التقـويم املحـرر مـن املقاصـد أو الغايـات 

بتحديد مقاصد أو غايات مسـبقة تقـويم ) أو غريه(وهي فكرة تعتمد عىل قيام املعلم 

 .يف ضوئها أداء الطلبة املتعلمني، إذ تنبع األهداف من واقع سياق عملية التعلم نفسها

ـايئ، إال أنـبـو ـتعلم البـن  الرغم ـعـدم وـجـود ـصـيغة متكامـلـة معتـمـدة لتـقـويم اـل

واقرتاحـات تتناقلهـا أدبيـات البحـث تتعلـق بتحديـد أهـداف التقـويم، مثة اجتهادات 

ـويم  ـياق التـق ـتعلم، وـس ـات اـل ـتعلم(ونتاـج ـطة اـل ـياق أنـش ـويم يف ـس ـايريه)التـق  ، ومـع

عملية التقويم واالهـتامم ) املشاركني(، ومسئويل )انتهاء املتعلم من مهام التعلم بنجاح(

ام أسـاليب وأدوات التقـويم الحقيقـي بتقويم الـتعلم البـديل األصـيل وبالتـايل اسـتخد

)Authentic Assessment ( األصيل كام يف تقويم األداء)Performance( والبورتفوليو ،

)Portfolio(، واملالحـظـة )Observations ( واملـقـابالت)Interviews( وكتاـبـة التـقـارير ،

)Writing reports( ـــد ـــوائم الرـص ـــذايت )Checklists(، وـق ـــويم اـل -Self(، والتـق
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Assessment(  ـران ـويم األـق ـخ) ... Peer-Assessment(وتـق ـويم . اـل ـتم تـق ـذا ـي ويف ـه

ومخرجاته، ومجاالت متجددة يف األهداف من ) Learning outcomes(نتاجات التعلم 

ـا  ـم(بينـه ـداع ) فـه ـات واإلـب ـات والتطبيـق ـاهيم والعملـي ـم واملـف ـة العـل ـة وطبيـع املعرـف

م املعريف والبنائية يف اكتساب املعرفة وفهمهـا واالتجاهات والقيم يف ضوء أهداف التعل

واالحتفاظ بها واستخدامها والتأمل فيها وحل املشكلة والتفكري الناقد وتوظيفها النشط 

 . يف املنظور الشخيص واالجتامعي يف مواقف التعلم الجديدة

 ايجابيات وسلبيات النظرية البنائية يف التدريس: ًتاسعا

النظرية البنائية يف التـدريس إىل ايجابيـات وسـلبيات، انقسم وجهات النظر نحو 

 :ولكل منها ما يدعمها، وفيام ييل عرضها

 :االيجابيات -أ

 : النظرية البنائية تحقق مجموعة من االيجابيات، وهي عىل النحو اآليت

تبنى املعرفة من قبل املتعلم بنفسه وال تنقل إىل املتعلم بشكل سـلبي مـن قبـل  -1

 .املعلم

 . مساعد وموجه للطالب وليس ملقن للمعلوماتاملعلم  -2

 . تساعد الطالب عىل االكتشاف والتفكري العلمي من خالل حل املشكالت -3

 . تهتم بالفهم للمعارف وليس تغيري السلوكيات الظاهرة -4

التعلم يقوم عىل الخربات واملعارف السابقة عند املتعلم ونطلق عليها مخططـات  -5

 . هري بني السابق والالحقمعرفية ويقوم املتعلم بربط جو
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قـد وصـل إىل مرحلـة النضـج فـدفع الطالـب  ال يبدأ الطالب بالتعلم حتى يكون -6

برسعة إىل تعلم مواضيع أكادمييـة قـد يسـبب لـه املتاعـب ويعرضـه إىل مشـاكل 

 . مستقبلية

ال ينتقل املتعلم إىل خربة جديدة حتى يتقن الخربة الحياتية وبذلك يكـون البنـاء  -7

  .لديه سليم

  .التنوع يف طرق التقويم -8

 .تركز عىل املعرفة التي ميكن أن يوظفها املتعلم يف حياته وليس عىل املعرفة الخاملة -9

 .العملية التعليمة تتمحور حول الطالب -10

 :السلبيات -ب

ًوهناك عدد من النقاط تشكل نقدا عىل النظرية البنائية يف التدريس، وهي عـىل  

 :النحو اآليت

مو وفصلها عن بعضـها الـبعض يف شـكل فـرتات مسـتقلة تعتمـد تجزئة مراحل الن -1

أساسا التحديد العمري مرورا بالخصائص الذهنيـة لكـل مرحلـة وانتهـاء بنواتجهـا 

املحتملة واملفرتضة، وكأن الفرد موضوع هذه التجزئة ثابـت ال يتغـري مهـام كانـت 

عامليا يحتذى به الظروف املحيطة به، فالعامل بياجيه اعترب تقسيمه العلمي منوذجا 

ولذلك ميكن اعتبار النظرية البنائيـة مفتقـرة إىل املرونـة يف . والواقع يناقض توجهه

هذا املستوى وال تالءم كل األوساط الثقافية واالجتامعية وبالتايل ال ميكن اعتامدها 

يف مجال التعلم اإلنساين مبعناه الكوين وفيام عـدا ذلـك تظـل أعـامل بياجيـه ذات 

 ).2005خطايبة، (ة يف مجال الرتبية والتعليم قيمة ثابت
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عند األخذ بهذه النظرية فنحن نحتـاج إىل وقـت كبـري فـال يوجـد طالبـان لـديهم  -2

 . معرفة واحدة

 .صعوبة التعرف عىل املعارف السابقة عند املتعلم ومدى صحتها -3

 الفرق بني التعليم االعتيادي والبنايئ: ًعارشا

دي والتعليم البنايئ، ويوضح الجدول اآليت الفرق بني هناك فرق بني التعليم التقلي

  :التعلم االعتيادية والبنائية

 التعلم البنائية التعلم االعتيادية

يـعـرض اـملـنهج التعليـمـي ـكـأجزاء تـشـكل 

 الكل مع تأكيد عىل املهارات األساسية

يعرض منهج التعليم مـن الكـل إىل الجـزء 

 مع تأكيد املفاهيم الكبرية

الصارم مبـنهج تعليمـي ثابـت هـو االلتزام 

 القيمة األكرب

ـي  ـتها ـه ـب ومناقـش ـئلة الطاـل ـة أـس متابـع

 القيمة األكرب

ًتعتمد أنشطة املـنهج اعـتامدا كبـريا عـىل  ً

 الكتب الدراسية والكتب العملية

ًتعتمد أنشطة املـنهج اعـتامدا كبـريا عـىل  ً

املصادر األولية للبيانات، وعىل املواد التـي 

  بأيديهم وعقولهميتناولها الطالب

ـم صــفحات  ـىل أنـه ـالب ـع ـر إىل الـط ينـظ

بيضـاء ـتـنقش عليهـا املعلوـمـات عـىل ـيـد 

 املعلم

ينظر إىل الطالب كمفكرين لهم نظرياتهم 

 عن العامل
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 التعلم البنائية التعلم االعتيادية

ــي  ــلوب تعليـم ــون بأـس ــترصف املعلـم ـي

 تقليدي ينقلون املعلومات إىل الطالب

ــترصف املعلمـــون بأســـلوب تفـــاعيل  ـي

 ويتوسطون بيئة الطالب

ى املعلمـون للحصـول عـىل الجـواب يسع

 الصحيح للتثبت من صدق تعلم الطالب

يسعى املعلمون للتوصل إىل وجهات نظـر 

ـربات الســابقة  ـني الـخ ـربط ـب ـالب، لـل الـط

 واستخدامها يف الدروس الالحقة

ينـظـر إىل تـقـويم تعـلـم الطاـلـب كـصـيغة 

منفصلة عن التدريس، ويـتم عـن طريـق 

 .االختبارات

يج التدريس ويحدث تقويم التعلم من نس

عن طريق املالحظة وعـن طريـق عـروض 

 )Portfolio(الطالب وملف األعامل 
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تنحدر النظرية البنائية االجتامعية من البنائية حيث أنها تشدد عىل دور اآلخر يف 

فهـذه . املعارف لدي الفرد وتؤكد خاصة عىل الرصاع يف النمو الفـردي واالجتامعـيبناء 

النظرية تؤكد عىل حصول تبادالت مثمرة بني األفراد بعضهم البعض، والتقـدم الحاصـل 

عن طريق التفاعالت االجتامعية يتحدد بكفايات الفرد عند االنطالق ومن هنـا يسـاعد 

 .رفية للفرد وتطوره باستمرارهذا التفاعل عىل منو البنية املع

 تعريف النظرية البنائية االجتامعية: أوال

 Lev Vygotsky(فيجوتسـيك  سـومينوفيتش تعـود هـذه النظريـة للعـامل ليـف

Somanovic (سنة  ولد األصل رويس تعليمي نفس وهو عامل)ونـال بيلورسيا يف )1896 

 علـم معهـد يف )1924(عـام  وعمـل ،)1917(عـام  جامعـة موسـكو مـن األدب شهادة

 األطفـال تعلـيم وخاصـة واسـع بشكل تعليمية تطوير برامج يف واشرتك مبوسكو النفس

ـم ـبكم، الـص ـالل واـل ـه وـخ ـاون حياـت ـندر تـع ـع اإلكـس ـا  ـم  )Aleksandre Luria(لورـي

ـف يف . وآن ـدة )AN Leontiev(ليونتـي ـة جدـي ـوين نظرـي ـة يف تـك  إىل تضــاف وعلمـي

 



 62 النظرية البنائية االجتامعية
 

ــم  ــنفس عـل ــي اـل ــة وـه ــة البنائـي ــة (النظرـي ــة ) الثقافـي  Socicoultural(االجتامعـي

Constructivism Theory(،عـام  حتـى الغـرب يف النظرية هذه تعرف  ومل)ومل )1958 

 )39(ينـاهز  عمـر عـن )1934(سـنة  وتويف العلم فيجوتسيك ).1962(عام  حتى تنترش

 ).2006الدواهريي، (السل  مبرض إصابته إثرً عاما

) الثقافيـة(مـن ابـرز رواد البنائيـة ) Vegotsky (ًوبناء عىل ذلك يعد فيجوتسـيك

عملية تتعـدل فيهـا املعرفـة الداخليـة للمـتعلم "االجتامعية، فالتعلم البنايئ االجتامعي 

كاستجابة الضطرابات الناتجة عـن كـل مـن التفاعـل االجتامعـي والشـخيص، حيـث أن 

ًالتعلم بتأثر باآلخرين والتفاعل االجتامعي يلعب دورا هامـا يف  إعـادة البنيـة املعرفيـة ً

 ).394: 2005النجدي وراشد وعبد الهادي، " (ًاعتامدا عىل الخربات

عملية اجتامعية يتفاعل الطالب فيهـا مـع األشـياء، "فالنظرية البنائية االجتامعية 

واألحداث من خالل حواسهم التي تسـاعد عـىل ربـط معـرفتهم السـابقة مـع املعرفـة 

ات، واألفكار، والصـور، ألنـه مـن غـري املمكـن الفصـل بـني الحالية التي تتضمن املعتقد

 ).41: 2007زيتون، " (أفكار الفرد واملكونات االجتامعية املحيطة به

وقد زاد االهتامم بنظرية فيجوتسيك خالل العرش سـنوات املاضـية، وأسـاس هـذا 

يـق املدخل هو عملية صنع املعنى من خالل اللغة يف التعلم، فاملعرفة تتكـون مـن طر

ثـالث نقـاط ) Staver, 1998(التفاعل االجتامعي بصـورة مختلفـة، وقـد أوضـح سـتافر 

 :مرتبطة بنظرية فيجوتسيك وهي ما يأيت

إن التفاعل االجتامعي وسيلة يتم من خاللها الحصـول عـىل املعـاين مـن خـالل  -1

 .اللغة، واللغة هي املعاين التي يتم من خاللها التواصل بني األفراد
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ى داخـل اللغـة عـىل البيئـة االجتامعيـة فـاملرجع اللغـوي الخـاص يعتمد املعن -2

 .باألفراد يعود إىل األحداث التاريخية واالجتامعية الخاصة بيئتهم

 .الغرض من اللغة هو استمرار العالقات بني إفراد املجتمع -3

وعىل ذلك فـإن ترصفـات الفـرد أو األنشـطة أو املواقـف ولكـن نتيجـة للتفاعـل 

ونات الثالثة وهـذا الشـكل مـن البنائيـة يركـز عـىل املواقـف الثقافيـة املنطقي بني املك

فعملية صنع املعنى تشـكل بالثقافـة وال ينظـر لهـا كنشـاط . والطبيعية لعملية املعرفة

عـقـيل مـعـزول، ولـكـن كنتيـجـة للتفاـعـل ـبـني الـفـرد وـكـل املجتـمـع والثقاـفـة والـتـاريخ، 

 ).Loughlim, 1992(واملؤسسات التي يتعامل معها الفرد 

 جوهر النظرية الثقافية االجتامعية: ًثانيا

 :يحدد بسمتني) vygotsky(املوضوع الرئييس لإلطار النظري للنظرية فيجوفسيك 

 تطـوير يفً أساسـياً دورا يلعـب الـذي االجتامعـي التفاعـل هو ذلك األوىل السمة

 ثـم جتامعـياال املسـتوى األول مسـتويني يف الثقـايف الطفل تطور ويظهر مدى اإلدراك،

 داخـل ذلـك وبعـد )Intra psychological(فبداية يظهـر بـني النـاس الفردي، املستوى

 املنطقيـة والـذاكرة الطـوعي االنتبـاه عـىل يعتمد وهذا)Inter psychological( الطفل

 فهـي الثانيـة السـمة أما ،فردية تنشأ كعالقات التي العليا والوظائف املفاهيم وتشكيل

 القريـبـة النـمـو الوـشـيك منطـقـة النـمـو منطـقـة ـعـىل يعتـمـد للـفـرد اإلدرايك التـطـور أن

 مـع األطفـال عنـدما يتفـاعلون عنـد يتقدم التطوير مستوى إن  حيث)ZPD(املركزية 

 ينجـز املهـارة ومـدى كامـل اجتامعـي تفاعـل يلزمـه التطـوير أن أي املحـيط، املجتمع
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 بل يف املامرسـة اليوميـة فهـذه الدماغ يف يوجد ال فالوعي أقران، تعاون أو بالغ بتوجيه

 ) vygotsky).(Ryder, 1998(فيجوتسيك  الفرضية هي التي شكلت قاعدة عمل

 جـاء ثم وأوزوبل بياجيه نظرية من انبثقت فيجوتسيك أن نظرية نجد سبق ومام

وان التفاعـل االجتامعـي يلعـب . تطبيقية بصورة النظرية تناول حيث) Novak(نوفاك 

ًدورا رئيسيا يف ا  يؤكـد عـىل فيجوتسـيك يف نظريتـه إن كتسـاب الفـرد املعرفـة، وحيـثً

 منطقـة(الوشـيك  النمـو أن منطقة وعىل للمعرفة الفرد اكتساب يف االجتامعي التفاعل

 شـخص مـع بالتفاعـل االجتامعـي تنميتهـا ميكن والتي) ZPD) (املركزية القريبة النمو

 .خربة أكرث قرين أو بالغ

 ة يف النظرية البنائية االجتامعيةاملفاهيم الرئيسي: ًثالثا

االجتامعيـة  البنائيـة النظريـة تتناولها التي الرئيسة والنقاط املفاهيم هناك بعض

 النمـو االجتامعـي، والتفـاوض، وحيـز والتفاعـل االجتامعيـة، اللغة، والبيئـة :يف وتتمثل

 التـيو ).2004؛ عفيفـي، 2009؛ صـالح، 2005النجدي وراشـد وعبـد الهـادي،  )املمكن،

 .)2(الشكل  تتضح يف

 :اللغة -1

 ـمـن تزـيـد فـهـي. ـقـوة وأكرثـهـا لـلـتعلم االجتامعـيـة الوـسـائط أـحـد اللـغـة تعـتـرب

 عـىل القـدرة ّتكـون كوسـيلة األفكار، واللغة ونقل التعبري يف التواصل االجتامعي عملية

ز العزيـ عبـد للتفكـري، يشـري كوسـيط أي تعمل أشكالها مبختلف املعاين وتنظيم التفكري

 للتـفـاهم ـبـني اـلـبرش وـسـيلة التفـكـري، وـهـي أدوات إـحـدى ـهـي اللـغـة أن إىل) 2009(
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كـام يؤكـد جريوجيـادس .  وحفظ املعاين وتذكرها والتمييز بينها وبني غريها من املعـاين

Georghiades, 2004)(يف التعلم التفكري لتدعيم كأداة اللغة استخدام أهمية  عىل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتامعية البنائية يف النظرية الرئيسة اهيماملف) 2(الشكل 

   :البيئة االجتامعية -2

 املعرـفـة (البيـئـة ـمـع التفاـعـل األول: الـفـرد ملعرـفـة مـصـدرين فيجوتـسـيك ـحـدد

 والتـي. الفـرد عليهـا يحصـل التـي والخـربات واللغة األقران بتفاعل وهو يتأثر) اليومية

 الشـكيل التنظـيم مـن النـاتج هـو  واآلخـر .التفكري من العليا منو املستويات يف تساعد

  

البيئة
 االجتامعية

حيز النمو
 املمكن

 
 التفاوض

 اللغة

املفاهيم الرئيسية يف  
النظرية البنائية 

 االجتامعية
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 بنـاء يـتم املصـدرين هـذين وعـن طريـق )العلميـة املعرفـة( الفصول يف يحدث الذي

 الطـالب فيها يشارك التي االجتامعية البيئة خالل من ذلك ويكون. الفهم ويبنى املعنى

  .الفصول الدراسية يف ميارسونها التي واألنشطة التعليمية معلميهم مع

 :التفاوض -3

ـة تؤـكـد ـم دور ـعـىل فيجوتـسـيك نظرـي  املناقـشـة ـعـىل الـطـالب تـشـجيع يف املعـل

 بـني املفتـوح التفاعـل خالل من عديدة نقاط عىل تركز أنها حيث الحوارية التفاوضية؛

 املعنـى توليـد يف يسـهم وذلـك ومعلمهـم، الطـالب وبـني مـع بعـض؛ الطالب بعضـهم

 الفرصـة وتـرك، املفتوحـة األسـئلة طـرح مـن ال بد التفاوض هذا يحدث وليك. املقصود

 .املعنى املقصود لفهم الضوء تنري بداية نقطة لتكون وأفكارهم آرائهم بطرح للطالب

 : حيز النمو املمكن -4

 مـا وبـني مبفـرده الطالـب ينجـزه أن ميكـن ما بني املسافة هو املمكن النمو حيز

 النمو، من مستويان لديه طالبفال آخرين، أفراد بواسطة يساعد عندما أن ينجزه ميكن

 الـتعلم عـىل وقدرتـه للفـرد الحـايل العقـيل املسـتوى وهـو الفعـيل مستوى النمو هام

 مبسـاعدة إليـه الوصـول يسـتطيع الـذي املسـتوى وهـو النمو الكائن ومستوى بنفسه،

 عليه منطقـة يطلق ما املمكن، وهو النمو حيز هو بني املستويني الفرق اآلخرين، وهذا

 املسـافة بـني بأنهـا فيجوتسـيك يعرفهـا والتـي التقريبي، النمو منطقة أو املركزي، النمو

املسـتوى (لديـه  املمكنـة الطاقات كل باستخدام مبفرده املشكالت حل عىل الفرد قدرة

مـاهر  زميـل أو خبـري أو أسـتاذ مسـاعدة أو رقابـة تحـت الكامن منوه ومستوى) األدىن

 ).األعىل املستوى(
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 للطالـب ميكـن الذي العقيل املستوى بني الفرق"أنه ) 51: 2007 (رياش أبو ويرى

 خبـري قبـل من مساعدته عند يصله أن يحتمل الذي املستوى جانبه، وبني من أن يصله

 ".أحد البالغني أو

كنقطـة  ولـيس ًتطويرا، تحمل ألنها) ZONE(منطقة  كلمة فيجوتسيك اختار وقد

القريبـة  أو األدىن كلمـة النضج، واسـتخدام تدرجا أو للسلوك استمرارية وإمنا مقياس،

القريـب،  املسـتقبل يف ستتطور التي السلوكيات بتلك تحدد التي املنطقة بذلك ويقصد

 يف يظهـر أن الواجـب مـن وقـت، ولـيس أي يف الظهور إىل أقرب السلوك أن فهي تعني

 .املطاف نهاية

 التطوير منطقة إن حيث) ZPD(املركزية  النمو منطقة حدود) 3(الشكل ويوضح

 مشـكلة حـل خـالل الطالـب إليـه يصـل أن ميكـن الـذي املستوى متثل) ZCD(الحايل 

 يصلها أن املحتمل املسافة هي )ZPD(املركزية  القريبة النمو بصورة مستقلة، ومنطقة

 .املهمة نجاح بعد قدرة أكرث نظري الطالب مبساعدة

 

 )ZPD(حدود منطقة النمو القريب املركزية ) 3(الشكل 
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 تنمـو ولكنهـا معـني، مستوى عند مستقلة قدرات طالب لكل أن سبق مام يتضح

 للمعلـم يكون التعليمية العملية ويف اآلخرين من واملساندة املساعدة وجود وتتطور يف

 تدريسـية واسـرتاتيجيات طـرق استخدام خالل من املساعدة هذه األكرب لتحقيق الدور

 .للطالب العقلية القدرات يةتنم يفً عونا متنوعة لتكون وأنشطة

 ) الوشيك النمو(املركزية  القريبة النمو منطقة: ًرابعا

)ZPD( Zone of proximal Development 

 التطـوير، منظوره يف املنطقة والتي تعني )Zone( اختار فيجوتسيك كلمة املنطقة

 درجـات أو السلوك استمرارية وإمنا مقياس عىل كنقطة وليسً تطويرا تحمل إنها حيث

 السـلوكيات بتلـك تحدد املنطقة أن  تعني)Proximal(القريبة  أو األدىن وكلمة النضج،

 ويـرى وقـت، أي يف الظهور إىل أقرب السلوك أن أي القريب، املستقبل يف ستتطور التي

 القريبـة النمـو منطقـة حـدود مسـتويني تشـكالن عـىل يحـدث السلوك أن فيجوتسيك

 واملسـتوى لوحده يعرفه الذي املستقل الطفل أداء وهو ىناألد ملستوى )ZPD( املركزية

 مهم املستقل األداء مستوى أن ويرى باملساعدة، الطفل إليه أن يصل ميكن الذي األعىل

 املساعد األداء مستوى أما كافية، ليس معرفته ولكن مستوى التطوير عىل للوقوفً جدا

 املسـاعدة تكـون وقـدً أقرانـا أوً بالغـا أكـان سواء شخص آخر مع التفاعل عىل فيعتمد

 ذكـر مـا صياغة إعادة أو سؤال عىل إعادة إجابة أو أفكار أو تلميحات إعطاء عن عبارة

 .كاملة وهكذا مبهمة القيام أو مهمة منً جزءا يكمل يفهم؟ أو ماذا الطفل سؤال أو

 أو مهـارات، أداء لتسـهيل معينـة بيئة تهيئة مثل مبارشة غري املساعدة تكون وقد
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 فمسـتوى األداء املسـاعد .ألقرانـه الطفـل يشء معـني توضيح مثل مع اآلخرين التفاعل

يصف أي تحسينات موجودة لنشاطات الطفل العقلية الناتجة من التفاعل االجتامعـي 

)Leong& Bodrovea, 1995.( 

مسـتوى  بـني املسـافة بأنها) ZPD (املركزية القريبة النمو منطقة تعريف وميكن

 التطـور مسـتوى وبـني مسـتقلة بصـورة املشـكلة حـل مـن ينشـأ الذي لفعيلا التطوير

 ,Veygotsky(األقـران  مـع التعاون أو بالغ بتوجيه املشكلة حل خالل املحتمل حدوثه

 بشـكلً غـدا فعله من ويتمكن اآلخرين مبساعدة اليوم الطفل ينجزه ما ، أو هي)1978

 .)Chaiklin, 2002؛Vygotsky, 1978(مستقل 

 أن  حـيـث)ZPD(املركزـيـة  القريـبـة النـمـو منطـقـة ـحـدود) 4( الـشـكل ويوـضـح

 متـثـل )ZCD) Zone of Current Development Zoneالـحـايل  التـطـوير منطـقـة

 ومنطقـة مسـتقلة، بصـورة مشكلة حل خالل املتعلم إليه يصل أن ميكن الذي املستوى

 أن املحتمـل املسـافة هـي) ZPD) Proximal Developmentاملركزيـة  القريبـة النمـو

 )ZCD( الخارجية لــ والحافة. املهمة نجاح بعد قدرة أكرث مبساعدة نظري املتعلم يصلها

 ).ZPD) (Harland,2003(لـ  حدود تحدد
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 )ZPD(املركزية  القريبة النمو منطقة  حدود)4(الشكل 

 )ZPD(املركزية  القريبة النمو منطقة حدود ديناميكية: ًخامسا

 مسـتمرة إزاحـة هنـاك وإمنـا ساكنة غري )ZPD(املركزية قريبةال النمو منطقة إن

القريبـة  النمـو منطقـة يف والسـلوك للطفـل، حيـث إن املهـارات إنجـاز مسـتوى ألعىل

 بـبعض اليـوم الطفـل يعملـه فالـذي ثابت، بشكل ومتغرية  ديناميكية)ZPD(املركزية 

 يتطلبها الذي القصوى واملساندة والدعم مستقل، بشكلً غدا يعمله الذي هو املساعدة

 مـع يتغـري املسـاعد األداء فمستوى أقل، مبساعدة العمل ًغدا باستطاعته سيصبح اليوم

 وبكـل ثابـت، بشـكل متغرية مناطق سلسلة يتضمن فإن التطوير وهكذا .الطفل تطور

 فـام .املعقـدة واملهـارات املفـاهيم مـن فـأكرث تعلم أكـرث عىل قادر الطفل يصبح تغيري

 مسـتوى ويظهـر اليـوم املسـتقل مسـتوى األداء يصـبح أمـس باملسـاعدة الطفل يعمله

ًمـرارا وتكـرارا متكـررة الـدورة وهذه املساعد األداء من جديد  الطفـل يسـتملك حتـى ً

 بـاختالف  تختلـف)(ZPD املركزيـة القريبـة النمـو فمنطقـة. معينـة مهـارة أو املعرفة

 النمـو  ومناطق.املهارة استمالك ليةعم أثناء األوقات باختالف أو املختلفة النمو مناطق

 إلنـجـاز كـبـرية مـسـاعدة يحـتـاجون الـطـالب ـفـبعض الحـجـم يف تتـفـاوت ـقـد املختلـفـة
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 أقـل مبسـاعدة ضخمة قفزات يقفزونً طالبا هناك أن حني يف التعلم يف صغرية مكاسب

 منطقـة من الطفل لنفس املنطقة حجم يتفاوت قد الوقت نفس ويف غريهم، بكثري من

 ).5(الشكل  ، أنظر)2006الدواهريي، (التعلم  عملية يف املختلفة يف األوقات أو ألخرى

 

  صعوبة املهمة مع الوقت لتنفيذ املهمة)5(الشكل 

 

 املركزية القريبة النمو منطقة مراحل: ًسادسا

 تنشأ )ZPD( املركزية القريبة النمو منطقة فإن األدب النظرية الرتبوي من خالل

؛ 2010الدواهريي،  (املراحل عىل النحو اآليت تلك عرض وميكن سية،أسا مراحل أربع عىل

Tharp & Gallimore, 1988( 

 البـالغني عـىل األطفال يعتمد املرحلة هذه  يف:قدرة األكرث اآلخرين من املساعد األداء 
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 كميـة تعتمـد وهنـا مبفردهم، بها قبل االنشغال املهمة ألداء قدرة األكرث األقران أو

 اتسـاع تنشـيط يكـون املهمـة، وبـذلك وطبيعـة الطفـل عمر عىل ساعدةامل ونوع

  .املتناول يف املركزية القريبة النمو منطقة وتعاقب

 ـاعد األداء ـذايت املـس ـل:اـل ـل  ينتـق ـذه يف الطـف ـة ـه ـة إىل املرحـل ـئوليات معرـف  املـس

 أصـبح والبـالغ الطفـل بـنيً سابقا قسمت التي فهذه املسئوليات الالزمة، والقواعد

 إنجـازه يتطلـب الـذي فالنشـاط .لوحـده ًعليها كاملة السيطرة الطفل بإمكان ناآل

 مارسـها التـي النشـاط لوحـده، فأمنـاط الطفـل ينجـزه أن ميكـن اآلخرين مساعدة

النـاس  بينـه وبـني التفاعـل عـىل مبنيـة كانـت التـي معينـة مشـكلة لحـل الطفل

)Interpsychological( أصبحت بعد ذلك بينه وبني نفسه)Intrapsychological( 

 اآلخـرين مساعدة بدون  مهمةWertsch,1979) (ففي هذه املرحلة ينجز األطفال

 .كامل بشكل الطفل أداء تطوير تم أنه يعني ال هذا ولكن

 منطقـة يف الطفـل ينتقـل املرحلـة هذه  يف):التثبيت(تلقايئ  ويصبح األداء يتطور 

 بـدون ومتناغم كامل بشكل ائهاأد املهمة، فيستطيع لتلك متطورة مرحلة إىل منوه

 فاألداء. ومزعجة معرقلة تعترب هذا الوقت يف فاملساعدة العكس عىل بل مساعدة،

 ووصـفه fruits)(التطوير  فيجوتسيك بثامر وصفه فقد يتطور يطور بل يعد مل هنا

 القـوى بفعـل التغيـري عـن وبعـده ثباته عىل ًداللة) fossilized) (تحجر بأنهً أيضا

 .)واالجتامعية العقلية

 القريبـة النمـو منطقـة خـالل مـن للخلـف العـودة إىل يؤدي األداء تلقائية إزالة 

 الخطـوات هـذه نفـس مـن تتكون األفراد عند التعلم عملية  إن)ZPD:( املركزية
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 مسـاعدة مـن ؛ االنتقـال) ZPD(املركزية القريبة ملنطقة النمو واملنظمة املتسلسلة

 قـدرات تنمـو األخرى تلو مرة الخطوات هذه وبتكرار ،الذات مساعدة إىل اآلخرين

 التنظـيم مـن توليفـة لديهم يتوفر األفراد من حياة ما فرتة ففي .الفرد عند جديدة

 وعنـدما .اآلليـة الصـبغة ذات إىل العمليـات الـذايت، التنظـيم ثم اآلخرين، قبل من

 يسـتطيع وتلقائية، ةبآلي عىل أدائها قدرته وتتطور املهارة استمالك من الفرد ينتهي

 مهـارة  السـتمالك)ZPD(املركزيـة  القريبـة النمو منطقة خالل أخرى مرة يعود أن

 السـتمالك )ZPD( املركزيـة القريبـة النمـو منطقـة دورة تسـتمر وهكـذا .جديدة

 مـن يـتم التـي املراحـل يوضـح) 6(والشـكل . املرتاكمـة املعرفة واكتساب املهارات

 ) ZPD.(املركزية القريبة النمو منطقة تكوين خاللها

 

 

 )ZPD( مراحل تكوين منطقة النمو القريبة املركزية )6(الشكل 
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 مميزات الفهم املوسع ملنطقة النمو القريبة املركزية: ًابعسا

؛ محمـد، 2003زيتـون، (املركزيـة تتميـز مبـا يـأيت  القريبة النمو منطقة أن يتضح

 :)2002؛ غازي، 2003

 تطـوير أو عمليـة يف األفـراد مشـاركة فيهـا يكون لةحا أي عىل تنطبق أن ميكن -1

 .معني موضوع فهم أو إتقان مهارة

 بـني التفاعـل عـىل مبنيـة هـي وإمنـا للفـرد، املستقلة للسياقات خاصية تعترب ال -2

 .مشرتك معني بنشاط ارتباطهم املشاركني أثناء

 يف لتحقيقهـا نسـعى التـي األهـداف مـع التجـاوب يجـب فيها التعليم يتم ليك -3

 اللـذان واملسـاعدة بالتوجيـه الفـرد بتزويـد وذلـك التطـور ومع مرحلـة املتعلم

 .املستقبلية مشاركته إمكانية وزيادة تلك األهداف تحقيق من ميكنانه

 فكـل معـني نشـاط يف النـاس يتعاون فحينام معلم، تعيني يتطلب ال فيها التعلم -4

 .اآلخرين مساهامت من واحد كل ويتعلم اآلخرين واحد يساعد

 يف كـأداة اسـتعاملها ميكـن التـي يدويـة مصـنوعات عنها ينتج النشاطات بعض -5

 املرسحيـة، الفـن، يف املثـال سبيل عىل املصنوعات هذه وتتمثل نشاطات الحقة،

 مصـنوعات فهـي األنـواع هذه من فهمه أو عمله تم فام النص؛ الخطابة، وكتابة

 .يدوية

 إىل باإلضـافة الهويـة تطـوير إىل ويـؤدي املـتعلم سامت كل يتضمن فيها التعلم -6

 حرجـة، املشـاركني بني التفاعل تأثري نوعية تعترب السبب لهذا. املهارات واملعرفة

 .املتبادلة والثقة االحرتام ظهور التفاعل يتوسط عندماً جداً ناجحا فالتعلم سيكون
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ـتعلم -7 ـا اـل ـريات ـحـدوث يتـضـمن فيـه ـة ـمـدى يف متـعـددة تغـي  مـسـاهمة إمكانـي

 واألدوات تنظيمها، ناحية من اإلدراكية والرتاكيب املستقبيل، العمليف  املشاركني

 هـذا فيـه يحـدث الـذي االجتامعـي والعـامل النشـاط، التي تتوسـط واملامرسات

 .النشاط

 زيـادة مـن التطوير به يتميز ما وبالرغم ًمسبقا، محددة نهاية للتطوير يوجد ال -8

 ميكـن ومـا ًتقـدما، يشـكل اتـهذ حد يف يعني ال فهذا املعرفية تعقيد التنظيامت

 اللـذان الخاصـة واألمـاكن األوقـات يف السـائدة القيم عىل ًتقدما يعتمد اعتباره

 النـزاع مـن جانـب هـي املركزيـة القريبـة النمـو ثابت، فمنطقة بشكل يتغريان

 تنـوع إىل تـؤدي الحادثة فالتغيريات الرأي اإلجامع واتحاد إىل باإلضافة والتناقض

 .واملامرسات القيم إنتاج إعادة إىل جذري باإلضافة بشكل تتغري دق التي النتيجة

 ):ZPD(العوامل األساسية املؤثرة يف منطقة النمو القريب املركزية : ًثامنا

) ZPD (املركزيـة القريبـة النمو  ملنطقة)vygotsky(فيجوتسيك  نظرية إن مفتاح

وهي عـىل  مهمة ركائز بعةأر عىل تعتمد املدريس الصف يف والتعلم يف عملية التدريس

 :)2006؛ الدواهريي، 2000عبد الكريم، (النحو اآليت 

 : طبيعة التفاعل االجتامعي للتعلم -1

الـخـربة  تنـقـل أداة باعتبارـهـا للـغـةً كـبـرياً اهتامـمـا )vygotsky(فيجوتـسـيك ـيـويل

ر للفكـر، ويتصـو الفصل، وهـي وسـيط لبيئة العام املناخ وتشكل األفراد إىل االجتامعية

 يلـيـه ـثـم البداـيـة، يفً اجتامعـيـا يـكـون الطـفـل عـنـد الـكـالم  أن)vygotsky(فيجوتـسـيك 
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 أن برصاحـة يقرر أنه كام). التفكري(الداخيل  الكالم وبعده الذات، حول املتمركز الكالم 

 يوجـد وال متامثلتـني، ليسـتا فالعمليتـان للكالم متزامن ظهور يصاحبه التفكري ال تدفق

 يـتم ال فهو الخاص بناؤه له فالتفكري الكالم، ووحدات وحدات التفكري بني جامد تطابق

 الـداخيل والكـالم الكلامت، هذه خالل من الوجود يأيت إىل ولكنه كلامت يف عنه التعبري

واطسـن  يـرى كـام للجمـل الصـويت النطق ليس مجرد )vygotsky(بالنسبة لفيجوتسيك

)Watson(، والكـالم التفكـري بـني يقـع لكـالمأشـكال ا من خاص شكل أو صورة هو بل 

 وديناميكيـة عمليـة مسـتمرة فهـي بثبـات تتغـري بالكالم التفكري عالقة ولكن املنطوق،

 ليسً تعترب شيئا التفكري من الخالية والكلمة بالكلامت يولد فالتفكري حياة، عملية وهي

 ً.رسابا يعترب الكلامت يف املدفون غري والتفكري معنى، له

 وأن املجتمع، مع تتغري الكلامت أن) vygotsky (فيجوتسيك باتكتا أوضحت وقد

 يف الراشـد يسـتخدمها التـي نفسـها الغالـب يف هـي الطفـل يسـتخدمها التي الكلامت

 فمـثالً الراشـد يسـتخدمها كـام الكامـل واملـدلول املعني بنفس ولكنها ليست الحديث،

 ,Howe(الراشد  عن ختلفوت ًسنا، األعىل عن تختلف عند الطفل معنى لها )أخ(كلمة 

 Equivalence( الوظيفي الرتادف هي)vygotsky( الرئيس لفيجوتسيك ، فالنقطة1996)

Functional (تجـاه والعمـل املواجهـة لعمـق شـائعة دارجة بأرضية ميد الطالب الذي 

 الفهـم بتنميـة للطـالب تسـمح الشـائعة وهذه األرضـية املعنى، لفهم القريب التفاعل

الثـقـايف  اـملـدخل ـخـالل للمعـنـى ـمـن بنائـيـة عملـيـة فـهـيً ـتـدريجيا يمللمـفـاه الكاـمـل

)(Varelas, 1997. 
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 : دور األدوات النفسية والفنية -2

 من رمزية آليات )vygotsky( ولفيجوتسيك املعرفة، لبناء مفتاح الرمزية الوسائط

 وتوصـل ةاالجتامعيـ واألعامل الفردية األعامل بني تتوسط التي النفسية األدوات ضمنها

 مـن  عـدد)vygotsky(داخل الفـرد بخارجـه، والفـردي بـالجامعي، وأدرج فيجوتسـيك 

 الفنيـة، القطـع الكتابة، للحساب، املختلفة األنظمة اللغة، مثل الرمزية للوسائل األمثلة

 ووصـف جـريوم برونـر .التقليديـة اإلشـارات أنـواع وكـل والرسـم، الخرائط املخططات،

)Bruner, 1962(فيجوتسيك رنظ  وجهة )vygotsky(عـرب كـام الرمزيـة الوسـائل لـدور 

 أنفسـنا، نـتقن الطبيعـة إتقـان يف بـأن والتفكري اللغة كتاب مقدمة يف فيجوتسيك عنها

 الخـارجي، الحـوار خـالل مـن الداخليـة األفكـار تجلـب التـي القوية األداة واللغة هي

 لألفـراد االجتامعـي الثقـايف رالتطـو منتجات ولكنها العزلة يف ال تنتج النفسية فاألدوات

 ).Mahn& Steiner, 1996(يف مجتمعاتهم  ينشطون الذين

- اإلشـارات -الرمـوز - الشـفهي الحـوار -الرسـم -الكتابة (مثل النفسية واألدوات

 مـن اكتسبه ما خالل من الظاهرة عن املتعلم يتحدث بها ..)اللغة - املعتقدات -األفكار

 وـهـذه الخارجـيـة، النفـسـية واألنـشـطة االجتامعـيـة تللتـفـاعال نتيـجـة مـفـاهيم يومـيـة

 مـن تنبـع بدايـة نقطـة هـي وتعتـرب الظـاهرة، يف علمـي موجودة بشكل غري املفاهيم

 وهـي للمفهـوم، املـتعلم فهـم مـدى وتوضـح له للتعلم، وتهيئة داخيل كتحفيز املتعلم

 التـي تاألدوا ومـن املفهـوم تجـاه والتحـدث والتفكـري والعمـل للرؤية وسيطة أدوات

 ..)امليكروسـكوب املقـاييس، األجهزة، (:مثل الفنية األدوات استخدام التعلم عىل تساعد

) (Jones, Rua, & Carter, 1998مـن املفهـوم لرؤيـة كـأداة وظفت النفسية فاألدوات 
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 متـده الفنيـة واألدوات )Ways of knowing(املعرفـة  بطرق لتمده املتعلم نظر وجهة

 ).How of knowing(املعرفة  عىل الحصول بكيفية

 : دور التفاعالت االجتامعية كوسيط لتفكري املتعلم -3

 املعلـم بـني) Point of reference(املرجـع  نقطـة يثبـت البدايـة يف إن الحديث

 تفكـري تتوسـط كـأداة املعلـم وسـائل يصـبح االجتامعـي الحـديث ذلـك واملتعلم، بعد

 مرجعيـة نقطـة يتبعـه والسـؤال يسـتجيب علمواملـت منبـع األسـئلة املتعلمني، فـاملعلم

 ومـع الـذايت، حديثـه ليعكس يستجيب اللفظي، واملتعلم التفاعل يف واملشاركة للدخول

 وتحليلهـا بالظـاهرة املرتبطـة املـتعلم للمالمـح انتبـاه املعلـم يوجـه املناقشـة استمرار

 .املفهوم تجاه التفكري يف التناقض أوجه عىل للتغلب

 : دل بني املفاهيم اليومية واملفاهيم العلميةالدور املتبا -4

 السـياق تعكـس فئتـني إىل املتعلمـني مفاهيم )vygotsky( فيجوتسيك صنف لقد

 املفـاهيم). تلقائيـة غـري(العلميـة  واملفاهيم )التلقائية(اليومية  املفاهيم :املرتبط بهام

 تتكـون العلمية اهيمواملف املدرسة، خارج والخربات التفاعالت من خالل تتكون اليومية

 يف تتمركـز اليوميـة املفـاهيم أن كـام املدرسـة، داخـل التفـاعالت والخـربات خـالل من

 عـىل تعتمـد أنهـا كـام للظـواهر الشـكلية والسامت املظهر املادي عىل وتبنى الظواهر

 واملفـاهيم عقليـة، عمليـات خـالل من العلمية تتكون املفاهيم ولكن. اليومية الخربات

 تجـاه هابطـة تتجـه العلمية العمومية، واملفاهيم إىل الظواهر منً صاعدا جهتت اليومية

 .الظواهر
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 عنـد صـورته مـا ذاتـه حـد يف املفهـوم مـن أوالً نبـدأ أن البـد املفهوم والكتساب

 عنـد تكوينـه ثم ،ً(اجتامعيا( لآلخرين املفهوم ثم ..)اللغة –العالمات(خالل  املتعلم من

 وميـد العلميـة، واملفـاهيم اليوميـة املفـاهيم بـني التكامل حاولي  واملعلم.ذاته املتعلم

 وراء مـا عمليـات املـتعلم ويستخدم العلمية، املفاهيم للدخول إىل باملساعدات املتعلم

 الخـام املـادة(اليوميـة  معرفتـه ويعمـم ليحـول ويكامـل) Meta Cognitive(املعرفـة 

 .العلمية املفاهيم من متامسك نظام إىل )الطبيعية

 أمـا للمجـرد املحسـوس مـن تنمى فيجوتسيك نظر يف التلقائية اليومية فاملفاهيم

 داخـل اليوميـة املفـاهيم يالئـم فـاملتعلم العـكيس، االتجـاه يف تنمـى املفاهيم العلمية

 أن البـد الوقـت نفس ويف ،)العلمية املفاهيم(املدرسة  يف الذي يعلم املفاهيمي النظام

 فاالتجـاه خرباتـه، ضـوء يف محسوسـة بأمثلة الل التطبيقخ من العلمية املفاهيم يفهم

ً وإيابـاً ذهابـا( االتجـاهني يف فالحركـة املجـرد للمحسـوس، ومن للمجرد املحسوس من

 وتطبيق العلمي، املفاهيمي النظام لتتكامل داخل اليومية الخربات من للفهم، رضوري(

 .الحياة ة وإىلالحيا من فالتعلم اليومية، الخربات يف العلمية املفاهيم

 مبادئ النظرية البنائية االجتامعية: ًتاسعا

تتعدد مبادئ النظرية البنائية االجتامعية إىل خمسة محـاور، متفرعـة إىل مبـادئ 

 :مختلفة عىل النحو اآليت
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 .البيئة مع الفرد تفاعل عىل قامئة وجامعية فردية أساليب عىل التعلم محور اعتامد: أوالً

 الفقرة الرقم

 .تقود الطالب إىل التعلم الذايت -1

ًتعلم الطالب يتم من خالل تفاعلهم االجتامعي مع بعضهم متضـمنا مهـارات  -2

 .االتصال والتواصل

  .املعنى ذو التعلم توفر -3

 .استخدام األنشطة اليدوية بفاعلية -4

 .اإلفادة من البيئة االجتامعية املحيطة بالطالب -5

نشـطة معتمـدة عـىل  اجتامعيـة عمليـة خـالل مـن واملعـاين ملفـاهيما محور بناء: ًثانيا

 .التفاعل

 الفقرة الرقم

 .واقع الحياة واملواقف الحياتية مع املعرفة الحالية ارتباط -6

 .الطالب املفاهيم لدى تساعد عىل بناء -7

8- 
توظيف اسرتاتيجيه تساعد الطالب عىل تبني األفكار الجديـدة وموامئتهـا مـع 

 .هم السابقةمعرفت

 .حث الطالب عىل توظيف التفكري ومهاراته -9

 .لدى الطالب جديد تعلم لبناء السابقة الخربات استثامر -10

 .والحوار والتفاوض النقاش للطالب لجلسات الفرصة توفري -11

 .الطالب عند التقارير مهارة كتابة توظيف -12
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 .املحيطة بالبيئة الشعور الطالب من متكن تنظيمية طرق إىل محور استناد التعلم: ًثالثا

 الفقرة الرقم

 .التعليمية األهداف وضع يف الطالب مشاركة -13

 .التعليمية توظيف األنشطة -14

  .للتعلم دافعية الطالب إثارة  -15

  .خرباتهم تنظيم عىل الطالب مساعدة -16

ت للوصـول إىل رأي موحـد التعميام تكوين يف األساس محور تعد عملية التفاوض: ًرابعا

 .حول ما تم تعلمه 

 الفقرة الرقم

 . الحياتية القضايا بطرح االهتامم -17

 .توظيف العروض التقدميية يف التعلم -18

 .النقد البناء تقبل عىل الطالب تشجيع -19

 .األخر وتقبل التفكري املرونة يف عىل لدى الطالب تشجعهم مهارات وقيم بناء -20

 .أنفسهم عن التعبري عىل الطالب يعتشج -21

األسـئلة واالستفسـارات حـول حلـول  توظيف لـدى الطلبـة إسـرتاتيجية طـرح -22

 .وأفكار زمالئهم

 .انجاز الطالب للمهام من خالل أنشطة تعاونية جامعية -23

 .توظيف عىل األسئلة السابرة -24
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 :الجتامعيةا البنائية يفً أساسياً مبدءا النمو محور يعد: ًخامسا

 الفقرة الرقم

 .الطالب التعلم لدى أمناط تلبي املختلفة التي التدريب أساليب يف التنوع -25

 .مشاركة الطالب يف اتخاذ القرارات -26

 .مشاركة الطالب يف إدارة الوقت -27

  .أدائه حول تصحيحية راجعة بتغذية املتعلم تزويد -28

 .األداء عىل بنيامل التقويم اسرتاتيجيات توظيف -29

 .االستقصاء توظيف اسرتاتيجيات -30

  .الطالب توظيف مهارة التحليل يف التعلم لدى -31

 .الطالب توظيف مهارة الرتكيب يف التعلم لدى -32

 .العلمي يف التعلم البحث توظيف خطوات -33

 .الفرضيات واختبارها بناء عىل الطالب تشجيع -34

 .عليميةالت توظيف الوسائل -35

 

 

 

 



  

 

 الفصل الرابع

 النظرية البنائية االجتامعية والتفكري 

 

 

 

 :العنارص اآلتيةيناقش هذا الفصـل 

 

  تعريف التفكري: أوال 

  مستويات التفكري: ًثانيا 

  الخصائص الفردية املميزة للتفكري: ًثالثا 

 مهارات التفكري: ً رابعا 

 اجتعليم التفكري يف املنه: ً خامسا 

 برامج تعليم مهارات التفكري يف املنهاج: ً سادسا 

 اسرتاتيجيات تعليم مهارات التفكري: ً سابعا 
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 الفصل الرابع

 النظرية البنائية االجتامعية والتفكري 

 

 

 تعاىل اإلنسان عن سائر املخلوقات بنعمة العقل، بـه يهتـدي العبـد لـلـهقد ميز ا

َالـذين يـذكُرون (: تي أودعها الخالق يف كونه، قـال تعـاىلإىل ربه، وبه يفكر يف اآليات ال ُ ْ ََّ َ ِ

َالـلـه قياما وقعودا وعَىل جنوبهم ويتَفكرون يف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلْقـت  َ َْ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ َُ ْ َ ِْ َ ِ َّ ُِ ِ َ ُ َّ َ ِ ِ َ َ ً ُ َ ِ

ِهذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار َّ ََ َ ََ ِ َ َ َ ُْ ِ َ    .]191آل عمران [ )َ

 طبيعة العرص الذي نعيش فيه، عرص الباحثني يعوزه احتاج بشدة إىل مفكرين إن

يعوزها التحديد سـواء  حيث إن كلمة التفكري، كام يشري كثري من الباحثني. غري تقليدين

يف لغة علـم الـنفس فقـد تشـري إىل كثـري مـن أمنـاط السـلوك  يف لغة الحياة اليومية أو

فالتفكري أمر مألوف لـدى النـاس ميارسـه كثـري . املواقفمن  املختلفة واىل أنواع متباينة

 ً.منهم، ومع ذلك فهو من أكرث املفاهيم غموضا

وإن النظرة الشاملة التي توضح التفكري هي النظرية املعرفية، وتبنى النظرية البنائية 

عـىل النظرـيـة املعرفيـة العاـمـة املوـسـعة اللـذان يعتـمـد عـلـيهام تطبيـق النظرـيـة البنائـيـة 

 جتامعية املتمثل باألمنوذج التوليدي، لذلك فهي تنبثق مـن معطيـات النظريـة املعرفيـةاال
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وأن املتعلم املفكر يبني معرفته بنفسه من خالل التكيف املعريف الـذهني الـذي يقـود 

وإن ذهـن املـتعلم يقـوم ببنـاء . املفكر إىل الـتعلم والتفكـري القـائم عـىل الفهـم العـام

ئيون انه ال بد من وضع املتعلمني بني وقت وآخر يف حالـة ضـغط معرفته، ويفرتض البنا

معريف بهدف اإلثارة، ويهدف استثارة نشاط املتعلم ليك يصارع هـذا الضـغط للوصـول 

إىل حالة التوازن، ويعترب البنائيون أن املتعلم مير بحالة ضغط معريف حينام يواجه خربة 

عليميـة أو الفهـم أو الوصـول إىل تتعارض وتحول دون تحقيق ما يريـد مـن نتاجـات ت

 ).2013قطامي، (الحل املناسب 

أن عقـل املفكـر ) ZPD(ويفرتض فيجوتسيك يف حديثة عن منطقة النمو املركزية 

ينمو حينام تتم مواجهته بخـربات جديـدة ومحـرية فيقـوم بنشـاط ذهنـي لحـل هـذه 

ضـات، ويقـوم يف التناقضات ويبني معاين جديدة جراء ما يقوم به من حل لهـذه التعار

هذه الحالة بربط املعرفة القدميـة لديـه باملعرفـة الجديـدة ضـمن سـياقات اجتامعيـة 

 ).2005قطامي، (

وليك تتمكن الرتبية من تنميـة مهـارات التفكـري لـدى املتعلمـني علينـا أن ننمـي 

لديهم كيف يفكرون وكيـف يصـلون إىل حـل للمشـكالت التـي تـواجههم، ألنـه بهـذه 

م عىل توضيح لتفكريهم مام يسهل عليهم عملية التعلم، وهذا ال يتم الطريقة نساعده

إال بتطوير املناهج والكتب املدرسـية أو باسـتخدام اسـرتاتيجيات حديثـة تحـرص عـىل 

تنمية تلك املهارات لدى املتعلمني، أال وهي النظرية البنائية االجتامعيـة التـي بـدورها 

 .تعزز وتدعم مهارات التفكري
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 يف التفكريتعر: أوال

ًيعد التفكري عملية ذهنية لها أركانا ورشوطا، وتدفعها دوافع ومثـريات، وتقـف يف  ً

كام يالحظ تعدد الجوانب وكرثة العوامل املتداخلة واملـؤثرة واملتـأثرة . طريقها العقبات

ّبالتفكري، ولعلَّ هذا ما يفرس كرثة التعريفات الـواردة عـىل التفكـري، وكـرثة التقسـيامت  ُ

  .علقة به وبعملياته ونواتجهاملت

 :التفكري مبعناه العام -1

نـشـاط ذهـنـي أو عـقـيل يختـلـف ـعـن اإلحـسـاس واإلدراك "يـعـرف التفـكـري بأـنـه 

ومبعنـاه الضـيق واملحـدد هـو كـل تـدفق أو . ويتجاوز االثنني معا إىل األفكـار املجـردة

 أنـه يقـود إىل مجرى من األفكار، تحركه أو تستثريه مشكلة أو مسألة تتطلب الحل كام

دراسة املعطيات وتقليبها وتفحصها بقصد التحقق من صحتها، ومعرفـة القـوانني التـي 

 .)329: 2001منصور، " (تتحكم بها واآلليات التي تعمل مبوجبها

ويعرف بأنه تدفق للنشاط من منطقة إىل أخرى عىل سطح الذاكرة، وهـو تـدفق 

ىل الـرغم مـن أن هـذا التـدفق مجهول بشكل كامل ويتبع حـدود سـطح الـذاكرة، وعـ

ًمجهول متاما فان أمناطا ذات تنظـيم معـني تـؤثر يف اتجـاه التـدفق وميكنهـا أن تصـبح  ً

  ).2001دي بونو، (راسخة 

ًويعرف أيضا بأنه سلسلة من النشاطات العقليـة التـي يقـوم بهـا الـدماغ عنـدما 

اللمس والبرص : مسةيتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحد أو اكرث من الحواس الخ

 ).2002جروان، (والسمع والشم والذوق 
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وهو جهد أو نشاط عقيل يبذله الفرد دون توقف عند النظـر إىل األمـور، ويأخـذ 

البكـر، (ًهذا الجهد صورا مختلفة كاملقارنـة واالسـتنباط والتحليـل والرتكيـب والتقـويم 

2007.( 

لـه معرفـة الكثـري مـن ُوعرف بأنه تصـور عقـيل داخـيل يسـتطيع الفـرد مـن خال

املواقف أو الظـواهر وإدراك العالقـات بـني املواقـف املـراد تفسـريها واألحـداث التـي 

 ).2012الجبوري، (تالزمها وبني الظواهر املراد تشخيصها 

 : التفكري كسلوك -2

التفكري سلوك منظم مضبوط وموجه، له وسائله الخاصة يف املستوى الرمـزي ولـه 

  .والحقائق يف حال عدم وجود حل جاهز لها ولطرائقه يف تقيص الحل

وهو سلوك عقيل يخضع لعملية الضبط والتوجيه يف انتخاب العنارص والرمـوز يف 

مجال الفكرة وضبط هذه الرموز والعنارص املفيدة ذات العالقة باملشكلة، أي انه سلوك 

عتـادة أو نشاط عقيل يتولد وينشط بسبب وجود مشكلة فشلت األمنـاط السـلوكية امل

ًولـيك يكـون التفكـري مضـبوطا شـأنه شـأن أيـة . واملكتسبات السابقة يف إيجاد حل لهـا

ًولـيك يكـون موجهـا .  معـريف داخـيل–فعالية فالبد من أن يأخذ شكل مخطط ذهنـي 

يجب أن يدرج الهدف يف هذا املخطط والذي سيتحقق من جراء وضع املخطط موضـع 

د األدوات والوـسـائل الالزـمـة وانتـقـاء طراـئـق والتنفـيـذ ـبـدوره يـسـتلزم تحدـيـ. التنفـيـذ

  .ًللحصول عليها للميض قدما باتجاه العثور عىل الحل أو تحقيق الهدف

 : التفكري كعملية -3

 التي يستخدمها الفـرد)Mental Operations( التفكري هو إحدى العمليات العقلية
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 )Convergent Thinking( التفكري التقاريب: يف التعامل مع املعلومات، وهو عىل نوعني

 ).جيلفورد) (Divergent Thinking(والتفكري التباعدي 

ًويعرفه بياجيه بأنه تنسيق العمليات والعملية تشبه القاعدة التي تعد نوعا مـن 

 64) =2×8(ًالصيغ الفكرية ومن ميزاتها أنها قابلة للعكس متاما، كعمليـة تربيـع الـرقم 

648 ومن ثم عكس العملية جذر الرقم . 

 :  التفكري والذاكرة-4

التفكري بأنه تدفق للنشـاط مـن منطقـة إىل ) Edward Bono(ّعرف إدوارد بونو  

. أخرى عىل سطح الذاكرة، وهو تدفق مجهول بشكل كامل ويتبع حدود سطح الـذاكرة

ًوعىل الرغم من أن هذا التدفق مجهـول متامـا فـان أمناطـا ذات تنظـيم معـني  تـؤثر يف ً

 ).2001 دي بونو،(تصبح راسخة  اتجاه التدفق وميكنها أن

 مستويات التفكري: ًثانيا

هي  ويقسم التفكري إىل عدة مستويات لها عالقة مبراحل النمو العقيل عند الفرد،

 ):2009عبد الهادي وعياد، (كام يأيت 

  :املستوى الحيس -1

ول أشـياء مفـردة محسوسـة يدور أغلبه يف مسـتوى اإلدراك الـحيس أي يـدور حـ

ومشخصة ال عىل أفكار عامة ومعاين كليـة، وهـذه ناحيـة يجـب مراعاتهـا يف تعلـيمهم 

 فالتفكري يتعذر أو يستحيل أحيانا إن مل يعتمد عىل األشياء العينية املشخصـة، يف أمثـال
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رد، هذه األحوال ال تحل املشـكلة إال إذا كانـت عنارصهـا ماثلـة يف املجـال اإلدرايك للفـ

املشـكلة وجـود منبهـات  فالكبار يضطرون إىل التفكري يف هذا املستوى حني يقتيض حل

 .حسية

 : املستوى التصويري -2

 فوق املستوى العياين الحيس هناك املستوى التصويري أو التخييل، وفيـه يسـتعني

 دالتفكري بالصور الحسية املختلفة، والتفكري بالصور أكرث شـيوعا عنـد األطفـال منـه عنـ

الكبار من حيث مقداره ووضوح التصور، فالكبار الراشدون يكون التفكري بالصـور عونـا 

  .عىل حل بعض املسائل أو يكون عقبة يف سبيل تفكريهم لهم

 : التفكري املجرد -3

هذا يسلم بنا إىل مسـتوى مـن التفكـري أرقـى مـن املسـتوى التصـويري أال وهـو 

 عىل معاين األشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقـام، املعنوي، وهو يعتمد التفكري املجرد أو

املادية املجسمة أو صورها الذهنية، وهو التفكري الذي يرتفع عن مستوى  ال عىل ذواتها

الجزيئات العينية امللموسـة وال يخـف أن حـل املشـكلة الواحـدة قـد يقـتيض يف هـذه 

 .عىل درجات متفاوتة املستويات الثالث

 : واملبادئالتفكري بالقواعد  -4

باملعاين وهي فرادى فقط، بل أنه يستعني بها كـذلك  ال يستعني التفكري ويسرتشد

وقد ائتلفت يف مجموعات مختلفة، وهو الحال فيام نتعلمه من قواعد الحساب والنحو 

مجموعات من املعاين نستهدي بها يف تفكرينا  وآداب السلوك، فام هذه القواعد كلها إال

 مبرشوع مـعـني يـقـتيض ـضـبط األعـصـاب ل إذا كـنـا بـصـدد القـيـامالعلـمـي، ـكـذلك الـحـا
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التفكـري املجـرد أو املعنـوي أحيانـا   ومرونة كافية يف التعامل مع الناس، لـذلك يعـرف

التفكري عن طريق املعاين والقواعد واملبادئ العامة وذلك يف مقابل التفكري الذي يعتمد 

 .عىل الجزيئات واألشياء الخاصة

إن هنـاك ثالثـة مسـتويات للتعقيـد يف التفكـري مـن حيـث اعـتامد وميكن القول 

 ):1999جروان، (املالحظة ومدى الصعوبة والتجريد هي كاآليت 

 فــوق املعــريف : املســتوى األول)Métacognitive ( ويشــمل مهــارات التخطــيط

 . واملراقبة والتعليم

 املعريف: املستوى الثاين )Cognitive (املشكالت واتخاذ ويشمل التفكري الناقد وحل 

 . القرارات والتفكري اإلبداعي

 ويشمل مهارات التفكري األساسية كالتصنيف واملقارنـة واملالحظـة : املستوى الثالث

 . الخ... 

 الخصائص الفردية املميزة للتفكري: ًثالثا

إن املالحظة اليومية لسلوك الناس من حولنا وخاصـة يف التعلـيم تشـري إىل مـدى 

ائص تفكريهم فبعضهم يتميز برسعة التفكري وأصالته ومرونته وعمقـه اختالفهم يف خص

وبعضهم اآلخر يتميز ببطء التفكري وعـدم القـدرة عـىل تجـاوز األطـر والقوالـب التـي 

حفظها وبالتايل يعجز عن إدراك العالقات الجوهرية يف ظواهر متشابهة مع إنها ترتبط 

ثرية للتفكري تتعلق بـالفروق الفرديـة إذن هناك خصائص ك. فيام بينها بعالقات مشرتكة

 ):2003عبيد وعفانة، (بني الناس سنكتفي بذكر أهمها 
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 : األصالة -1

ـة املـشـكلة  ـدرة ـعـىل رؤـي ـتجىل يف الـق ـا ـت ـرث ـم ـتجىل أـك إن األـصـالة يف التفـكـري ـت

ومبتكر لهـا  وتحديدها وطرحها عىل شكل مسألة والقدرة عىل إيجاد حل مالئم وجديد

واه، وقد أشار جيلفـورد إىل أن أصـالة التفكـري تعنـي إنتـاج مـا هـو غـري ًاعتامدا عىل ق

 .مألوف، ما هو بعيد املدى، ما هو ذيك وحاذق من االستجابات

 : املرونة -2

املعنـى أو  تغيـري يف: مرونة التفكري تعني القدرة عـىل إجـراء تغيـري مـن نـوع مـا

اتجـاه التفكـري  لعمـل أو تغيـري يفالتفسري أو االستعامل أو فهم املسألة أو إسـرتاتيجية ا

. بحيث يؤدي هذا التغيري إىل العثور عىل الحل املالئم لرشوط املسألة موضـوع التفكـري

ـة يف التفـكـري ـوعني ـمـن املروـن ـز جيلـفـورد ـن ـد مـي ـة : وـق ـة التلقائـي  Flexifility(املروـن

spenleneous(واملرونة التكيفية ، )Adaptire blexifility(. 

 ): القةالط(الرسعة  -3

تبدو الرسعة يف التفكري الزمـة عنـدما يكـون مـن الرضوري اتخـاذ قـرارات هامـة 

ًخالل وقت قصري جدا أثناء الحروب والكوارث، واملفاجآت املختلفة واملواقـف املشـكلة 

 -ًالتي تتطلب حلوالً عاجلة وبرسعة خاطفة وهـذه الحالـة غالبـا مـا يواجههـا التلميـذ 

ام إن هذه املواقف هي التـي يتعامـل معهـا عـامل مراكـز املتعلم يف الصف وخارجه ك

 وتتأثر الرسعـة .الخ... التوجيه ولوحات التحكم وقادة وسائط النقل األرسع من الصوت

يف التفكري بعوامل عديدة وبالعوامـل االنفعاليـة بشـكل خـاص لكـن تـأثري االنفعـاالت 

 تعيق جريان التفكري وتكون والتوتر والقلق متفاوت للغاية، فقد تؤدي إىل نتائج سلبية

  .ًسببا يف بطئه وضعف نتاجه وقد تنشطه وتزيد من مردوده
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 مهارات التفكري: ًرابعا

القدرة عىل القيام باألعامل األدائية املعقدة بسهولة ودقة "تعرف املهارة عىل أنها 

 وإتقان وفق سلسلة من الحركات أو اإلجراءات التي ميكن مالحظتها بصـورة مبـارشة أو

غري مبارشه، والتي يقوم بها شخص معني أو عدد من األشخاص يف أثناء سعيهم لتحقيق 

 ).366: 2013قطامي، " (هدف أو نتاج معني أو أداء مهمة ما

عبـارة عـن عمليـات عقليـة محـددة "أما مفهوم مهارات التفكـري، فعرفـت بأنهـا 

قيق أهـداف تربويـة منارسها ونستخدمها عن قصد يف معالجة املعلومات والبيانات لتح

متنوعة تـرتاوح بـني تـذكر املعلومـات ووصـف األشـياء وتـدوين املالحظـات إىل التنبـؤ 

 "باألمور وتصـنيف األشـياء وتقيـيم الـدليل وحـل املشـكالت والوصـول إىل اسـتنتاجات

 ). 81: 2011سعادة، (

وهـو أمنـوذج ) Bloom(وتتبع مهارة التفكري عدة تصنيفات أبرزها تصنيف بلـوم 

املعرفـة، الفهـم، التطبيـق، التحليـل، : ف العمليات والنـواتج الذهنيـة املعرفيـة إىليصن

ًواعترب ذلك من مسـتويات التفكـري يف املجـال املعـريف هرمـا قاعدتـه  الرتكيب، التقويم،

املستويات الدنيا وقمته املستويات العليا، وتعترب مستويات هذا التصنيف متسلسـلة ال 

 ).2006خليل، (عليا إال بعد امتالك املستويات الدنيا منها ميكن بلوغ املستويات ال

َّوتقسم مهارات التفكـري إىل مسـتويني يضـم املسـتوى األدىن للتفكـري يف تصـنيف 

املعرفة والفهم والتطبيق وتعترب مهارات التفكري الدنيا، واملستوى األعـىل للتفكـري : بلوم

 التحلـيـل: م وـهـي ـعـىل الـتـوايليـضـم املـسـتويات الثالـثـة العلـيـا يف ـسـلم تـصـنيف بـلـو
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وهذه املهارات عىل ). 2001األحمد، ( والرتكيب والتقويم، وتعترب مهارات التفكري العليا 

 :النحو اآليت

 :Knowledge Skillمهارة املعرفة  -1

بقايا رمزية القابلة لالسرتجاع من الخربات واملعارف املاضـية، "تحدد املعرفة بأنها 

ر استجابة تطبيقية، وباالسرتجاع يتم تـذكر املعلومـات أو التعـرف والتي نحتاجها لنصد

وميثل هذا املستوى أدىن مستويات مهارات التفكـري، وترجـع ). 97: 2014داود، " (عليها

. أهميـتـه ـهـذه املـهـارة يف كونـهـا األـسـاس اـلـذي يبـنـى عليـهـا ـبـاقي املـسـتويات الباقـيـة

 :وتتضمن املعرفة استدعاء ما يأيت

 وـهـي رشاـئـح جزئـيـة نوعـيـة معزوـلـة ـمـن املعلوـمـات ذات :صوـصـيةاملـعـارف الخ 

 .مستوى منخفض جدا من التجريد، ويتم تذكرها بتعرفها من بني مثريات عدة

 وهي رموز معنية لفظية وغري لفظيـة تسـتخدم كنقـاط معينـة مثـل : املصطلحات

 ).2+3االسم، الفعل، : (اسرتجاع املتعلمني مصطلحات مثل

 ة التواريخ واألشخاص والوقائع واألماكنكمعرف: حقائق معينة. 

 وتتضمن معرفة املبادئ التي تتمثل باسرتجاع تجريدات معينـة : املعارف العمومية

ومعرفة النظريـات ). قوانني الوراثة، وقوانني الرسعة والحركة: (حول ظاهرة ما مثل

ية، النظريـة النسـب: (والتي تتمثل باسرتجاع كل ما لـه عالقـة بنظريـة معينـة مثـل

 ).والنظرية السلوكية

 :Comprehension Skillمهارة الفهم  -2

 ومتثل قدرة املـتعلم عـىل فهـم املـادة. متثل هذه املهارة أرقى من املهارة السابقة
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املقروءة أو املسموعة وترجمتها مـن شـكل إىل آخـر والتعبـري عنهـا بلغتـه الخاصـة، أو 

 ).2012ة، العدوان والحوامد(استخالص معنى من نص معني 

 ):2014داود، (وتتضمن مهارات الفهم مستويات وهي عىل النحو اآليت 

 أي التعبري عن األفكار واملفاهيم ونقلها لآلخرين بدقة وعناية فائقة: التعبري الذايت. 

 وهو رشح بعض الحقائق واملفاهيم والقوانني، وهنا هو بحاجـة إىل تعبـري : التفسري

 . بأسلوب منطقي وجديدعن الفكرة وترتيب هذه األفكار

 ويقصد بها قدرة املتعلم عىل التنبؤ باملعلومات أو العالقات مل يسبق له : االستنتاج

 .دراستها، مثل التنبؤ بعدد املتعلمني يف السنة القادمة

 :Application Skill مهارة التطبيق -3

تتمـثـل مـهـارة التطبـيـق الـقـدرة ـعـىل تطبـيـق الحـقـائق واملـفـاهيم والتعـمـيامت 

النظريات والطرق التي درسها وفهمها، يف مواقف تعليمية جديدة، سواء داخل الصف و

وهنـاك ثالثـة طـرق ميكـن للمـتعلم ). 2008سـعادة وإبـراهيم، (أو يف الحياة العمليـة 

 ):2014داود، (تطبق املعرفة، وهي عىل النحو اآليت 

 وحلـول مبتكـرة وتتضمن حلو آلية بالتطبيق املبارش لهـا،: يف حل املشكالت العامة 

 .ٍبتطبيق مهارات ذات مستوى عال يف حل املشكالت

 وتتضمن تواصل آيل من خالل تلقي تواصـالت مركبـة ونقلهـا : يف التفهم والتواصل

ٍعن طريق التطبيق املبارش، وتواصل مبتكر بتطبيق مهـارات ذات مسـتوى عـال يف 

 .تلقي التواصالت املركبة ونقلها
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 مشكالت خاصـة حـني يكـافح ليحسـن صـورة ذاتيـة، وذلك حل : يف تحقيق الذات

وشكل . وتتضمن شكل آيل بحل مشكالت تتصل بالذات عرب تطبيق مبارش للمعرفة

 .ٍمبتكر بتطبيق مهارات ذات مستوى عال يف حل مشكالت تتصل بالذات

 :Analysis Skill مهارة التحليل -4

 تجزئـة املعرفـة مهـارة عقليـة تتطلـب القـدرة عـىل: :تعرف مهارة التحليل بأنهـا

ـا ـف إىل عنارصـه ـات واملواـق ـياء والعالـق ـدس، " (واألـش ـامي وـع ـوق وقـط ، )21: 2003ـت

ويوصف الفرد الذي ميتلك القدرة عـىل التحليـل بأنـه يسـتطيع التعـرف عـىل تفاصـيل 

 ).2003جمل والهويدي، (اليشء، وتحليل الكل إىل عنارصه األساسية 

املـتعلم عـىل تفكيـك املـادة العلميـة إىل أن التحليـل هـو قـدرة ) 2001(ويرى زيتون 

 : اآلتيةاملختلفة، وإدراك ما بينها من عالقات، ويتضمن التحليل املؤرشات) عنارصها(أجزائها 

 تحليل املركبات إىل عنارصها. 

 تحليل العالقات. 

 تحليل البناء التنظيمي ملادة ما. 

 تحديد أوجه الشبه واالختالف بني العنارص واألشياء. 

 بني املكونات املختلفة ملادة ماالتمييز  

تحليل املادة العلمية إىل مكوناتها، وتعرف أجزائهـا، "هذا وتتضمن مهارة التحليل 

وإدراك األسس التنظيمية املستخدمة، ويشري هذا املستوى إىل القدرة عىل تجزئه املـادة 

،  والشـديفاتقطـامي" (التعليمية والخربات إىل عنارصها األساسية حتـى ميكـن فهـم تركيبهـا

2009 :170.( 
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وتعد مهارة التحليل من املستويات الثالثة العليا يف املجال املعريف لتصنيف بلـوم، 

عىل أن املطلوب من املتعلم تجزئه املادة التعليمية إىل عنـارص ثانويـة وفرعيـة وإدراك 

 ما بينها من عالقات وروابط، مـام يسـاعد عـىل فهـم بنيتهـا والعمـل عـىل تنظيمهـا يف

مرحلة الحقة، ويشمل ذلك قيام املتعلم بتحديد األجزاء وتحليل العالقات بينها وإدراك 

ويندرج تحت هـذه الفئـة ثـالث فئـات . األسس التنظيمية املتبعة، ومتثيل نواتج التعلم

 ):2006القال ونارص وجمل، (ثانوية هي كاآليت 

 ة معينةويقصد بها معرفة العنارص التي تتضمنها فكر: تحليل العنارص. 

 ويقصد بها الربط والتفاعل بني عنارص فكرة وأجزائها: تحليل العالقات الداخلية. 

 حني يعجز املتعلم عن إدراك التنظيم والرتتيب والبنيان : تحليل العالقات الخارجية

عىل نحو مبارش فانه يحلل املوقف ويفحص مكوناته وأسسه ليعرف عالقة بعضـها 

 .لبنيانببعض ودورها يف إقامة هذا ا

 :Synthesis Skill مهارة الرتكيب -5

تعرف مهارة الرتكيب بأنها تركيب العنارص املختلفة؛ إلنتاج يشء جديد منه، سواء 

ًأكان ماديا أم فكريا أم معنويا  ً ، حيث يتمتع الفرد القادر )2003توق وقطامي وعدس، (ً

 إىل بعضـها؛ ليظهـر عىل الرتكيب بان لديـه القـدرة عـىل إضـافة األجـزاء أو التفصـيالت

   ).2003جمل والهويدي، (اليشء يف صورته املتكاملة 

أن الرتكيب هو القدرة عىل دمج األجزاء املختلفة مع بعضها ) 2001(ويرى زيتون 

 :بعضا؛ لتكوين مادة جديدة، وتتضمن ما يأيت
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  جديدة) مرشوع(كتابة خطة عمل. 

  ما) عليمة(اقرتاح خطة إلجراء تجربة. 

 عالقات جديدة من مجموعة قضايا وعالقات متوفرةالوصول إىل . 

 اقرتاح نظام جديد لتصنيف األشياء. 

ويعترب الرتكيب من أقـرب املسـتويات إىل القمـة، عـىل أن املطلـوب مـن املـتعلم 

وضع أجزاء املادة التعليمية بعضها مع بعض يف قالب واحد أو مضمون جديد نابع من 

ويعتمـد مسـتوى الرتكيـب عـىل الفئـات . التحليلبناة أفكاره، وهو عىل عكس مستوى 

 ):2006القال ونارص وجمل، (الفرعية اآلتية 

 يحاول الكاتب أو املتحدث أن ينتقل أفكـاره أو مشـاعره إىل :إنتاج تواصل جديد -1

ًاآلخرين كأن يكتب موضوعا منظام تنظيام جيدا أو يلقي كلمة مـؤثرة أو يكتـب 

 .قصة قصرية مبتكرة

ال بد أن تفي الخطة مبتطلبات املهمة أو املشكلة : قرتحات علميةإنتاج خطة أو م -2

التي يعالجها املتعلم، ويدخل ضمن هذا املستوى إعداد حلقـة إجرائيـة لتحسـني 

 .التدريس أو اقرتاح خطة إلجراء تجربة معينة

 يتطلب هذا اإلفادة مـن املعلومـات املتعلقـة ):قوانني(استخالص عالقات مجردة  -3

مـن اجـل اسـتنتاج عالقـات مجـردة، كـأن يسـتخلص الفرضـيات بظاهرة معينـة 

 .املالمئة، أو يقوم بتعديل الفرضيات املوجودة إىل بعض املعطيات
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 :Evaluation Skill  مهارة التقويم -6

عبارة عن الحكم عىل األفكار أو األشياء وتقيمهـا مـن "تعرف مهارة التقويم بأنها 

وتعلـم الفـرد مـن خـالل هـذه املهـارة كيـف يطلـق جهة قدرتها أو قيمتها أو نوعيتها 

" األحكام عىل نوعية الفكرة ويسـتطيع تكـوين مسـلامت ثابتـة يؤيـدها ويـدافع عنهـا

  ).196: 2014سعادة والصباغ، (

ويحتل مستوى التقويم عىل قمة املجـال املعـريف، ويتضـمن القـدرة عـىل إصـدار 

 وأهميـتـه، وـكـذلك الـحـوادث أحـكـام ـعـن قيـمـة ـمـادة ـمـن اـملـواد أو يشء ـمـن األـشـياء

تصـدر  و.واألشخاص واملؤسسات واملرشوعات واألنظمـة والقـوانني والتعلـيامت وغريهـا

 :هام) 2006القال ونارص وجمل، (األحكام عىل نوعني من املعايري 

 إصدار أحكام بناء عىل معايري داخلية : 

قتـه أو حيث تصدر مباء عىل حقـائق تـرتبط مبضـمون املوضـوع املـراد تقوميـه ود

 .تنظيمه املنطق

 إصدار أحكام بناء عىل معايري خارجية : 

وقد تعطي هذه املعـايري الخارجيـة، أو قـد يحـددها مـن يقـوم بعمليـة التقـويم، 

 .واملعايري الخارجية سواء أعطيت أو قررت من قبل املقوم

 تعليم التفكري يف املنهاج: ًخامسا

 والتدريب عليه حيـث تتـوفر وسـائل يعتقد علامء الرتبية أنه ميكن تنمية التفكري

 مجموعـة مـن االسـرتاتيجيات: "ويعرف تعليم التفكري. وبرامج عديدة لتفعيله وتنميته
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التعليمية، تم من خاللها تزويد الطلبة بالفرص املالمئة ملامرسـة نشـاطات التفكـري مـن 

 ).74: 2012الجبوري، " (مستوياتها البسيطة واملعقدة وتحفزهم وإثارتهم عىل التفكري

 وتكمن أهمية تعليم التفكري يف ميدان التعلم والتعليم، كموضـوع مهـم وعرصي 

ًيحتاج إىل التطبيق داخل البيوت وامليادين العامة وباملدارس خاصة، يف بعض الجوانـب 

 :وهي كاآليت

 الصفية أكرث حيوية ومشاركة الطالب فيها أكرث فاعليـة وفهمهـم يجعل املواقف -1

ًملا تقدم إليهم أكرث عمقا فتـزداد ثقـتهم بأنفسـهم يف مواجهـة ظـروف الحيـاة 

 .املتغرية من حولهم

يساعد الطالب عيل البحث عن املعلومـات وتصـنيفها واسـتخدامها يف التعامـل  -2

 .الواعي مع ظروف الحياة املتغرية املحيطة بهم

ميكن الطالب من اكتساب مهارات عديدة وتنميـة اتجاهـات مرغوبـة وبالتـايل  -3

 .معرفة ماذا يفعلون وكيف وملاذا

يساعد الطالب عيل ربط معلوماتهم بشكل أفضل وميكنهم من رفـع كفـاءاتهم  -4

 .التفكريية يف ترصيف أمورهم عيل أسس قوية من الوعي والفهم

ًحـيـث أن كـثـريا ـمـن أـسـباب يـسـاعد الـطـالب ـعـيل مامرـسـة الـسـلوك الـسـوي  -5

 مـام يـؤثر عـيل فـرص ،االنحراف تعود إيل مامرسة السـلوك دون تفكـري سـليم

 .نجاحهم الدرايس وعيل حياتهم اليومية

يؤدي يف النهاية إيل إعداد أجيال من املفكرين املبدعني القادرين عيل مواجهـة  -6

 .تحديات املستقبل
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 نهاجبرامج تعليم مهارات التفكري يف امل: ًسادسا

تتنوع برامج تعليم التفكري ومهاراته بحسب االتجاهات النظرية والتجريبية التـي 

ومن أبرز االتجاهات النظرية التي بنيت عـىل أساسـها بـرامج . تناولت موضوع التفكري

 :تعليم التفكري ومهاراته ما يأيت

عرفيـة  تركز هذه الربامج عىل العمليات أو املهارات امل:برامج العمليات املعرفية -1

للتفكري مثل املقارنة والتصـنيف واالسـتنتاج، نظـرا لكونهـا أساسـية يف اكتسـاب 

وـمـن ـبـني اـلـربامج املعروـفـة الـتـي متـثـل اتـجـاه . املعرـفـة ومعالـجـة املعلوـمـات

وبـرن فيورسـتني التعليمـي " "البناء العقيل لجيلفورد"العمليات املعرفية برنامج 

 ".اإلغنايئ

تركز هذه الربامج عىل التفكـري كموضـوع قـائم : يةبرامج العمليات فوق املعرف -2

بذاته، وعىل تعليم مهارات التفكري فوق املعرفية التـي تسـيطر عـىل العمليـات 

وتهـدف إىل تشـجيع . املعرفية وتديرها، ومن أهمها التخطيط واملراقبة والتقييم

الطلـبـة ـعـىل التفـكـري ـحـول تفـكـريهم، واـلـتعلم ـمـن اآلـخـرين، وزـيـادة اـلـوعي 

" وـمـن أـبـرز اـلـربامج املمثـلـة لـهـذا االتـجـاه برـنـامج. ـيـات التفـكـري الذاتـيـةبعمل

 ".املهارات فوق املعرفية" وبرنامج"الفلسفة لألطفال 

غويـة املعالجـة الل هـذه الـربامج عـىل تركـز: برامج املعالجة اللغويـة والرمزيـة -3

ميـة وتهـدف إىل تن. والرمزية كوسائل للتفكري والتعبري عن نتاجات التفكري معـا

ومـن بـني هـذه الـربامج . مهارات التفكري يف الكتابة والتحليل وبـرامج الحاسـب

 ".الحاسب اللغوية والرياضية"التعليمية برامج 
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 تؤكد هذه الربامج عىل أهمية تعليم أساليب واسرتاتيجيات: برامج التعلم باالكتشاف -4

تيجيات محددة للتعامل مع املشكالت، وتهـدف إىل تزويـد الطلبـة بعـدة اسـرتا

: لـحـل املـشـكالت يف املـجـاالت املعرفـيـة املختلـفـة، وتـضـم ـهـذه االـسـرتاتيجيات

التخطيط، إعادة بناء املشكلة، متثيل املشكلة بالرموز أو الصور أو الرسم البيـاين، 

لدي " كورت"ومن الربامج املمثلة لهذا االتجاه برنامج . والربهان عىل صحة الحل

 . لكوفنجنت ورفاقه"التفكري املنتج"بونو وبرنامج 

تتبنـى هـذه الـربامج منحـى بياجيـه يف التطـور : برامج تعليم التفكري املنهجـي -5

وتهدف إىل تزويد الطلبة بالخربات والتدريبات التي تنقلهم من مرحلـة . املعريف

العمليات املادية إىل مرحلة العمليـات املجـردة التـي يبـدأ فيهـا تطـور التفكـري 

ىل االستكشاف ومهارات التفكري واالستدالل والتعرف وتركز ع. املنطقي والعلمي

  .عىل العالقات ضمن محتوى املواد الدراسية

 اسرتاتيجيات تعليم مهارات التفكري: ًسابعا

 :ميكن تعليم مهارات التفكري من خالل ما يأيت

 : أسلوب الدمج (1)

لرتبيـة وزارة ا(وفيه يدرس التفكري يف إطار املنهج، وتتكون من عدة مراحـل هـي 

 ):2004والتعليم السعودية، 

 :  ويف هذه الخطوة يقوم املعلم باآليت:عرض املهارة -1

التوضيح للتالميذ أن هدف الـدرس هـو تعلـم مهـارة مـن مهـارات التفكـري  -أ  

 ).مهارة التصنيف(
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 .تعريف املهارة بعبارة واضحة ومتقنة مع إعطاء أمثلة  -ب

 .م املهارة أو معناها إن وجدإعطاء كلامت أخرى مرادفة ملفهو -ج

نشـاط مـدريس، (تحديد وتوضيح الطرق التي ميكـن اسـتخدام املهـارة فيهـا  -د

 ).درس معني

 .رشح أهمية املهارة والفوائد املرجوة من تعلمها وإتقانها - ه

مبثال تفصـييل، ويف هـذه الخطـوة يعـرض املعلـم مثـال تفصـييل  : توضيح املهارة -2

 : عليه املهارة ويتضمن عرض املثال الخطوات اآلتيةنظري أو تطبيقي يطبق 

 .تحديد هدف النشاط  -أ  

 .تحديد كل خطوة من خطوات التنفيذ  -ب

 .إعطاء مربرات الستخدام كل خطوة  -ج

 بعد االنتهاء من توضيح املهارة بالتمثيـل يقـوم املعلـم :مراجعة خطوات التطبيق -3

 .  املهارةمبراجعة الخطوات التي استخدمت يف تنفيذ

ّ وفيهـا يكلـف املعلـم الطـالب بتطبيـق املهـارة يف مثـال :تطبيق الطلبـة للمهـارة -4

 . تدريبي بشكل فردي ثم يقوم بتقويم أعاملهم وتصويباتهم

 : أسلوب الفصل (2)

ًوفيه يدرس التفكري بشكل منفصل يف إطار املنهج مـن خـالل برنـامج معـد سـلفا 

ا النـوع برنـامج الكـورت لتعلـيم مهـارات التفكـري، لذلك ومن أهم الربامج املعـدة لهـذ

 .وبرنامج القبعات الست للتفكري
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 )2000رسور، ال(: لتعليم مهارات التفكري) Cort(برنامج الكورت  -أ

يحتوي الربنامج عىل ستة أجزاء يحتوي كل جزء عىل عرشة دروس فيضم الربنامج  

السـتة عـىل كتـاب للمعلـم وعرشة ًستني درسا يف التفكري ويحتوي كل جزء من األجـزاء 

بطاقات عمل للتالميذ ويدرس الربنامج خالل ثـالث سـنوات، ويسـتخدم هـذا الربنـامج 

ًحاليا املاليني من طالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانويـة والجامعيـة يف أكـرث مـن 

 :يتكون برنامج الكورت من األجزاء اآلتية و.ثالثني دولة يف العامل

 توسعة مجال اإلدراك، الهدف األسايس لهذا الجزء توسيع دائرة الفهـم : ألولالجزء ا

 . واإلدراك لدى التالميذ

 ويهدف هذا الجزء إىل تنظيم عملية التفكري لدى التالميذ: التنظيم: الجزء الثاين . 

 املقارـنـة ـبـني فـكـرتني (ويـهـدف لتفاـعـل تفـكـري شخـصـني : التفاـعـل: الـجـزء الثاـلـث

 ).مختلفتني

 ويهدف إىل تفعيل التفكري اإلبداعي: اإلبداع:  الرابعالجزء . 

 ويركـز هـذا الجـزء عـىل جانـب املعلومـات : املعلومـات والشـعور: الجزء الخامس

 . والعواطف

 ويركز عىل العمليات التطبيقية للتفكري: الفعل: الجزء السادس . 

  :برنامج القبعات الستة يف التفكري -ب

 اسرتاتيجية قبعات التفكري 

 ّتعد اسرتاتيجية قبعـات التفكـري السـت هـي إحـدى أفكـار العـامل ديبونـو عـن عمليـة  

 التفكري حيث يرى أن هناك مناذج مختلفة من التفكري، وال يجوز الوقوف عند احـد هـذه
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فالقبعـة البيضـاء تعكـس مـثال .  النامذج، وأعطى كل قبعة لونا يعكس طبيعة التفكـري

عة السوداء التي تركز عىل السلبيات، وهكذا أعطـى لونـا الحياد واملوضوعية، خالفا للقب

 :لكل قبعة كام هو مبني فيام ييل

وهي قبعة الحياد واملوضوعية، من يرتدي هذه القبعة يقوم بـدور : القبعة البيضاء -1

 .الباحث عن املعلومات والحقائق

ره وهي قبعة املشاعر والعواطف، يسمح للفرد بالتعبري عن مشـاع: القبعة الحمراء -2

 .حتى لو مل يكن لديه حقائق ومعلومات كافية

 .وهي قبعة البحث عن العيوب: القبعة السوداء -3

 .وهي قبعة البحث عن االيجابيات: القبعة الصفراء -4

 .وهي قبعة الخصب والنامء: القبعة الخرضاء -5

 .وهي قبعة التحكم واإلرادة والتنفيذ : القبعة الزرقاء -6

 :لستأهمية إسرتاتيجية قبعات التفكري ا

إن استخدام اسرتاتيجية التدريس بالقبعات الست ميكن أن يحقق أغراض التعليم  

 :الجيد من خالل

تقديم نشـاطات متنوعـة، تبـدأ باملعلومـات والحقـائق وتتنـوع حسـب متطلبـات  -1

 .استخدام كل قبعة

تسمح للطالب بالقيام بعمليـات استقصـاء لجمـع املعلومـات، وبعمليـات التفكـري  -2

 .تفكري النقدي، والتعبري عن املشاعرااليجايب، وال
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تسمح للطالب باملشاركة يف جميع مراحل الدرس، بدءا ًمن البحث عن املعلومـات،  -3

 .وحتى تقديم التوجيه والتنظيم

تنسجم مع متطلبات التفكري اإلبداعي، حيث تتطلـب أن يقـدم الطلبـة مقرتحـات  -4

 .تطوير، وأفكارا جديدة

تقدميـه، كـام ميكـن أن تسـتخدم يف تقـويم تعلـم ميكن أن تستخدم يف عرض الـدرس و

 ).2007عبيدات وابو السميد،(الدرس

 .وسوف نستعرض بالتفصيل خصائص كل قبعة من قبعات التفكري

 :القبعة البيضاء 1-

الحقائق أوالً، ثم ينتقل إىل  وتعني القبعة البيضاء إن يبدأ الفرد بطلب املعلومات 

 ي أن ال يحاول الوصول مـن النتـائج إىل املعلومـاتالوصول إىل النتائج، وليس العكس أ

ـائق،و ـري  والحـق ـي التفـك ـة، فـه ـات إىل املبالـغ ـب املعلوـم ـب أن ال يصــل طـل ـن يـج لـك

ـات ـائق وباملعلوـم ـام والحـق ـك  واألرـق ـد حاجاـت ـرى تحدـي ـارة أـخ ـي بعـب ـاؤل، وـه التـس

 .املعلوماتية

د الحاجـة إىل حدها، بل تحدي وأي إن هذا الطراز من التفكري ليس هو املعلومات 

 املعلومات

 وحينام تكون املجموعة يف حالة تفكري القبعة البيضاء، ويشذ احـدهم، فمـن الرضوري 

التنبه إىل هذا النـوع مـن التفكـري، ونطلـب إليـه أن يلتـزم بالحقـائق ومـا تعنيـه تلـك 

 .)De Bono, 2000( الحقائق، إن تفكري القبعة البيضاء هو التفكري بالحقائق الحيادية
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 :القبعة الحمراء 2-

ـف  ـراج العواـط ـا إـخ ـن خاللـه ـن ـم ـري ميـك ـة يف التفـك ـوفر طريـق ـة ـت ـذه القبـع  ـه

الضبط، فهي تعني التعبري عن  ولكن تحت املالحظة وحتى ميكن استخدامها،االنطباعات و

والحقيقة إن هناك ما يؤيد أهمية هذا التفكري . التخمني والحدس واملشاعر واالنفعاالت

 العواطف هي تفكري القبعة الحمراء هي أمر الزم، وإن املشاعر. نجاح يف الوصول إىل ال

ًال حاجة إىل إن تدافع عن نفسـك حـني متـارس نوعـا مـن التفكـري، فهـي موجـودة يف و

يجـب  ومشـاعر، وهي جزء من التفكري رشعي ، فالكل لديه عواطـف والتفكري اإلنساين

 ديبونـو، ).ل بعيد عن الـتحكم أن تظهر هذه العواطف حتى ال تؤثر عىل التفكري بشك

2002.( 

 :القبعة السوداء  3-

هذه القبعة يرتديها الناس أكرث الوقت، حينام يقول الفرد هذه الفكـرة ال تتوافـق  

مع الحقائق أو مع النظام أو مع الخطة، أو مع الثقافة، أو مع الخربة املتـوفرة، وتعمـل 

 عىل التفكري أم ال، ضمن تفكري القبعة غالب األحيان سواء كانت متدربة أكرث العقول يف

فـان ميـزة . فمـن املالحـظ يف املجتمـع إن أكـرث االهـتامم ينصـب عـىل النقـد. السوداء

استخدام القبعة السوداء، بالطلب من األفراد توجيه النقد مع دعمـه بالحقـائق، وبعـد 

 نضـع حـد فرتة معقولة نكون فرغنا من القبعة السوداء فننتقل إىل قبعة أخرى، وبهـذا

 .للنقد الدائم

إن التفكري املبدع يبقى ضامرا إىل جانـب تفكـري القبعـة السـوداء، الن هـذه القبعـة  

 تتساءل عام يجعل الفكرة املطروحة غري مجدية، أنها قبعة الحكم السلبي عىل األمور، كـام
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 يف يجب إن نوضح للفرد إن النقد يف القبعة الحمراء ألسـباب انطباعيـة شـعورية، وأمـا

 ).2001ديبونو،(القبعة السوداء فهناك أسباب منطقية 

 : القبعة الصفراء  4-

هذه القبعة تربز الجوانب االيجابية، فهي تتساءل ملـاذا سـوف تـنجح الفكـرة، أو  

املرشوع، أو الخطة؟ فهذه القبعة تبني السبب الذي يربر القول بنجـاح األمـر املطـروح، 

يسـتخدم الفـرد تفكـري القبعـة . عـىل أسـباب متعـددةلكن مبنية  وأنها أمل باملستقبل

الصفراء يف الغالب حينام يكون له مصلحة شخصية يف املوضوع، وميكن إن يكون تفكري 

القبعة الصفراء ملصلحة عامة أيضا، فهو تفكري ايجايب يبحـث فيـه الفـرد عـن الجوانـب 

ر، ألنه ميكن الفرد من الرسو وإن تفكري القبعة الصفراء نقوم به بدافع الفضول. النافعة

األمور وان نخرجها إىل الوجود فمثال إذا حدث أمر نبغضه جدا، فيمكن حسـب  صياغة

مام يرسين إن هـذا األمـر املـزعج قـد حـدث، ومل يعـد : تفكري القبعة الصفراء أن نقول 

 )De Bono, 2000.(هناك أي ريب حوله، فهذه القبعة مفيدة 

 :القبعة الخرضاء  5-

االبتكـار، فهـذه هـي قبعـة  و ديبونو اللون األخرض ليكون رمزا لإلبـداعلقد اختار 

التجديد، إن هذا التفكري يشمل  والكرثة واإلبداع، فاللون األخرض يذكر بالنبات واالبتكار

استشارة التفكري، فهي تتحرك من فكرة إىل فكرة أخرى، ويختلـف  والبدائل واالقرتاحات

اع التفكـري األخـرى، فـالتفكري يف القبعـة الـخرضاء ال تفكري القبعة الخرضاء عن كـل أنـو

ميكن أن نتأكد من الحصول عىل ما نريـد منـه، وإمنـا كـل مـا ميكـن إن نفعلـه هـو أن 

 ).2002ديبونو، (نطلب منه بذل الجهد يف هذا السبيل 
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 :القبعة الزرقاء 6-

نوجـه عندما نلبس القبعـة الزرقـاء ال نفكـر يف التفكـري نفسـه، بـل نفكـر كيـف  

التفـكـري اـلـالزم للوـصـول إىل أحـسـن نتيـجـة، يـقـوم ـصـاحب القبـعـة الزرـقـاء بتقرـيـر أي 

القبعات يجب أن تنشط، ومتى يكون عملها، فهو يضع خطة تفكري القبعات املختلفـة، 

ويتابع إعطاء التعليامت يف نسق معني، فمهمة تفكـري القبعـة الزرقـاء أن ينتبـه إىل أي 

القبعـة الزرقـاء،  التفكـري، فالـذي يرتـدي وور حوله البحثابتعاد عن املوضوع الذي يد

، وهكـذا، )الحمـراء(، أو عـاطفي )القبعة الخرضاء( نحتاج هنا إىل تفكري إبداعي : يقول

تبحث يف نوع التفكـري الـالزم حتـى نصـل إىل نتيجـة، فهـي  وإن القبعة الزرقاء تتساءل

ة املناـسـبة لجمـيـع أـنـواع تفـكـري يف التفـكـري، أنـهـا توـجـه ـكـل الـحـديث وتعـطـي الفرـصـ

 ).2001ديبونو، (التفكري

إن كل قبعة من قبعات التفكري الست، تعرب عن طريقـة تفكـري، وميكـن للمفكـر  

وضعها أو خلعها لإلشارة إىل نوع التفكري الذي يستخدمه، ويف املجموعـات بإمكاننـا إن 

يـة حـل نطلب من األعضاء لبس قبعات مختلفـة برتتيـب معـني، للمسـاعدة عـىل عمل

املشكلة أو تفسري املوقف، وميكـن لهـذه التقنيـة إن تسـاعد يف التغلـب عـىل املشـكلة 

املتمثلة يف الجدل بني املجموعـة عنـد مناقشـة أمـر مـا، فالقبعـات السـت تسـمح لنـا 

بالتحكيم باألشخاص الذين يرصون عىل االلتصاق بوجهة نظر واحدة، وبخاصـة النظـرة 

م افرتاض لبسـهم لقبعـة مختلفـة تجـربهم عـىل تغيـري السلبية، فيمكننا إن نطلب منه

 ). ,2003Stuart(وجهة نظرهم السلبية 
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 :العنارص اآلتيةيناقش هذا الفصـل 

 

  لبنايئتعريف األمنوذج التوليدي ا: أوال 

  أهداف استخدام األمنوذج التوليدي البنايئ: ثانيا 

  عنارص األمنوذج التوليدي البنايئ: ثالثا 

 عمليات األمنوذج التوليدي البنايئ: ً رابعا 

 مراحل األمنوذج التوليدي البنايئ: ً خامسا 

  مالمح األمنوذج التوليدي البنايئ: ًسادسا 

 ألمنوذج التوليدي البنايئسامت املعلم يف ا: ًبعا سا 

  دور املعلم يف التدريس باستخدام األمنوذج التوليدي : ًاثامن  
 البنايئ     

  دور املتعلم يف األمنوذج التوليدي البنايئ: ًتاسعا 

  مميزات األمنوذج التوليدي البنايئً:عارشا   

    أوجه القصور يف األمنوذج التوليدي البنايئ: عرشحادي 
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  الفصل الخامس

 تطبيقات النظرية البنائية االجتامعية 

 »األمنوذج التوليدي البنايئ« :يف التدريس

 

 

ال ميكن االستفادة من النظرية البنائية االجتامعية من خالل اإلطار النظري فقـط، 

ولكن يجب أن ينتج أمنوذج تعليمي عنه ميكن االقتداء به يف عملية التـدريس كتطبيـق 

ويعد أمنوذج التعلم التوليدي كتطبيـق للنظريـة البنائيـة االجتامعيـة يف  ظرية،لهذه الن

 .التدريس

 تعريف األمنوذج التوليدي البنايئ: أوال

أمنوذج الـتعلم البنـايئ، : هناك العديد من األسامء التي ورد بها هذا األمنوذج مثل

احـل إسـرتاتيجية دورة أمنوذج املحنى البنايئ، وأصل أمنوذج التعلم البنـايئ نـابع مـن مر

، ثـم )1962(عـام ) Atkin & Karplus(التعلم التي اقرتحها كـل مـن اتكـن وكـاربلس 

بـايبي، وبيـتش والـد، : من قبل باحثني مثل) 1974(أدخلت عليها بعض التعديالت عام 

 ,Bybee, Buchwald, Crissman(وكريسامن، وهيل، وكريبس، وماتسـموتو، ومكيـرنين 

Heil, Kuuerbis, Matsumoto & McInerney(الـتعلم ، ثـم تبنـت مصـطلح أمنـوذج 
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ًوطورته بشكله املسـتخدم حاليـا سـوزان لـوكس هورسـيل، وزمالئهـا كـابنت، وكارلسـن، 

عـام ) Loucks – Horsley, Kapitan, Carlson, Clark, & Melle(وكـالرك، ومـييل 

 ).2006الشعييل والغافري، () 1990(

 Generative Learningوليدي أحد مناذج التعلم البنايئ وميثل األمنوذج التعلم الت

Model G.L.M)(وهـذا األمنـوذج يجعـل .  حيث يعكـس رؤيـة فيجوتسـيك يف الـتعلم

املتعلم محور العملية التعليمية فهو يقـوم مبناقشـة املشـكلة وجمـع املعلومـات التـي 

 إمكانيـة تطبيـق يراها تسهم يف حل املشكلة ثم مناقشة املقرتحة مع زمالئه ثم دراسـة

 ).2003السيد والدورسي، (هذه الحلول بصورة عملية 

 )Osborn & wittrock(وويـرتك  أزوبـورن التوليدي التعلم األمنوذج ُوقد اقرتح

 عـىل والتأكيـد االجتامعيـة البنائية عىل تعتمد التي فيجوتسيك لنظرية ليف كتجسيد

 الـذي الـتعلم هـو بـه نـادى لـذيا والـتعلم تنمية املعرفة، يف واللغة املجتمع أهمية

 االجتامـعـي، التفاـعـل ـمـن ـخـالل املركزـيـة القريـبـة النـمـو منطـقـة تنمـيـة إىل يـسـعى

 وبـني والطالـب، املعلـم بـني اجتامعيـة بطريقـة تبنـى التوليـدي الـتعلم يف فاملعرفة

 عـىل وتعيـنهم الطـالب تفكري توجه اجتامعية عملية املعرفة باعتبار أنفسهم الطالب

 التـي والـروابط الطـالب بنيـة يف املوجودة باألفكار كبري بشكل وتتأثر عنى،تكوين امل

 سـعيد( الجديدة واملعارف األفكار لتكوين الطالب يتعرض لها املثريات التي بني تتولد

 ).2006وعيد، 

املتعلم يأيت إىل املدرسة بهيكل من "ويقوم األمنوذج التوليدي البنايئ عىل افرتاض أن 

، الـتـي ـتـم اكتـسـابها ـخـالل التنـشـئة االجتامعـيـة والثقافـيـة )اليومـيـة(لـيـة املعلوـمـات القب

 لذا ينبغي عىل املعلم إعطاء الفرصة للمتعلمني لتوليد العالقات ذات املعنـى. املحيطة به
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بني املعلومات الجديدة يف الذاكرة قصرية املدى واملعلومات املخزنة بالفعـل يف الـذاكرة 

 ).58: 2009قابيل، " (طويلة املدى

ويـعـرف بأـنـه مجموـعـة اإلـجـراءات واملامرـسـات الـتـي يتبعـهـا املعـلـم يف املوـقـف 

التعليمي، والتي تؤكد بني املهارات األساسية للتعلم والحياة العملية التـي يعـيش فيهـا 

 ).21: 2001السيد، " (املتعلم

 الـذي وبناء عىل ذلك يستنتج أن األمنوذج التوليدي البنايئ هو احد مناذج الـتعلم

يبنى وفق النظرية البنائية، الذي يعتمد عـىل املشـاركة االجتامعيـة التـي تظهـر خـالل 

املناقشة والتفاوض والتحاور بني مجموعات املتعلمني، ومن خالله يتم توليد املعلومات 

ـدة اـعـتامدا ـعـىل استحـضـار ـخـربات املتعلـمـني الـسـابقة ـمـن ـخـالل  واملـفـاهيم الجدـي

عهم يف حصة دراسية، ومن ثم ربـط املعلومـات السـابقة مجموعات عمل تعاونية تجم

 .باملعلومات الجديدة التي تم التوصل إليها والوصول إىل التعلم املنشود

 أهداف استخدام األمنوذج التوليدي البنايئ: ثانيا

 ـمـنُ ـعـددا يحـقـق الـتـدريس يف التولـيـدي البـنـايئ األمـنـوذج اـلـتعلم اـسـتخدام إن

) 2005وراشد وعبـد الهـادي،  ؛ النجدي2010والجيش،  انةعف (من كل أوردها األهداف

 :يف األيت

 وتوجيـه جديـدة خـربات تكـوين مـن متكـنهم تعليميـة مبواقف الطالب تزويد -1

 مبظـاهر تـرتبط أفكـار وتكـوين الخـربات، هـذه عن ألنفسهم ولآلخرين أسئلة

 .موضع الدراسة للظاهرة معينة
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 ومتشـعبة منطقية عالقات إيجاد خالل من )كله الدماغ(الدماغ  جانبي تنشيط -2

 عـىل الطالـب قـدرة مـن تزيـد حقيقيـة أسس عىل الدماغ بنية املعرفة يف لبناء

 يف املتناقضات تحل جديدة أفكار وتوليد للمواقف التعليمية واالستيعاب الفهم

  .الخاطئة املفاهيم الصحيحة محل املفاهيم وإحالل املفاهيم

 عنـد األفكـار توالـد نتـاج مـن وهـو عـريف،م الفـوق التفكـري تنمية عىل العمل -3

 وإعطـاء والفاعليـة، النشـاط من حالة يف بكليته الدماغ ثم جعل ومن الطالب،

 .التجريبي والدليل النقد خالل من لتحدي أفكارهم الفرصة اآلخرين

 املواقـف مع التعامل عىل قدرته لزيادة الطالب بنية يف مفاهيمي تغري إحداث -4

 .املعرفية األفكار وضوح من ويزيد بصورة أفضل، الحياتية

 عنارص األمنوذج التوليدي البنايئ: ثالثا

 أو منفـردة تستعمل أن املمكن عنارص، من أربعة التوليدي البنايئ التعلم ألمنوذج

ويحددها كـل ) 7(ببعض وإلنجاز هدف التعلم، ويتضح ذلك يف الشكل  بعضها بارتباط

  :اآليت  يف)Lee,Li & Grabowski, 2009 ؛2006؛ الدواهيدي، 2007عبدالسالم، (من 

 فهـدف املدى، البعيدة الطالب ذاكرة من املعلومات باسرتجاع ويكون :الستدعاءا -1

  .الحقيقة عىل املستندة املعلومات يتعلم أن التذكر

 املسـبقة، فهـدف املعرفـة مـع الجديـدة املعرفـة الطالـب يكامـل وفيـه :التكامل -2

  .سهولة أكرث بشكل تذكره من ميكن شكل يف املعلومات هو تحويل التكامل
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  .معنى ذات بطرق الجديدة باألفكار املسبقة املعرفة ربط وتضمن :التنظيم -3

 الطالـب، عقـل يف املوجـودة باملعلومات الجديدة املادة ارتباط يتضمن :اإلسهاب -4

  .الجديدة املعلومات إىل أفكار إضافة هو التوسع فهدف

 

 

 

 

 

 

 وذج التعلم التوليدي عنارص أمن)7(الشكل 

 

  عمليات األمنوذج التوليدي البنايئ: ًرابعا

وهـي عـىل النحـو  عمليـات عـدة عـىل التوليدي البنايئ يشتمل التعلم أمنوذج أن

 ):2007؛ عبد السالم،2003محمد، (اآليت 

  : Knowledge and Experience تصورات املعرفة والخربة -1

فهـي  التوليـدي، التدريس لنموذج األسايس العنرص الطالب املسبقة مفاهيم متثل

. تعلمهـا سـيتم والتـي تعلمها تم التي املفاهيم بني العالقات لبناء املعرفة قاعدة مبثابة

 األسـئلة طـرح خـالل مـن للطالب، وذلـك القبيل التعلم يحدد أن املعلم عىل فإن لذلك

  

عنارص أمنوذج التعلم 
 التوليــدي

 اإلسهاب التنظيم التكامل االستدعاء
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 عمليـة أن للطـالب يوضـح أن املعلـم عـىل إجاباتهم، ويتطلـب استقبال ثم التمهيدية،

 التـدريس املعلومات، وأن وتذكر السلبية القراءة عن تختلف توليدية هي عملية الفهم

التعلم،  مادة موضوع تغطية عىل أو املادية نظر العلامء وجهات متثيل عىل يعد يركز مل

 .ملفاهيم مادة التعلم الطالب نظر وجهات فهمً يتضمن أيضا بل

 : Motivation الدافعية -2

 يقـوم أن املعلـم التحفيز، فعـىل منً مميزاً نوعا يتضمن التوليدي التدريس تعليم

 لذلك بأنفسهم، ثقتهم من تعزز التي الصفية األنشطة خالل من للتعلم بتحفيز الطالب

 الصـفية، مـام األنشطة إجراء يف مجهوداتهم إىل تعلمهم يف النجاح أن يرجع املعلم عىل

  .التعلم تجاه دافعيتهم ويزيد املعنى فهم يف دائمال تحقيق النجاح يف يساعدهم

  : Attention االنتباه -3

 عـىل الرتكيـز إىل األسئلة طرح خالل من الطالب انتباه يوجه أن املعلم عىل ينبغي

 األحـداث إىل انتبـاههم يوجـه كـام إليـه، التوصـل الذي يتم املعنى وتفسري بناء ورشح

ـيلة ـوعات كوـس ـد واملوـض ـة لتولـي ـةامل بنـي ـكالت وإىل عرـف ـة املـش ـداث املرتبـط  أو باألـح

 طويل انتباه أو املدى قصري انتباه يكون وقد لحلها، خربات لديهم من ما أو املوضوعات

 .املدى

  : Generation التوليد -4

 لـيك الطـالب يرتك أن املعلم عىل فينبغي النموذج، هذا يف مهمة الخطوة هذه تعد
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 مـن نوعني إىل توجههم ثم الجامعية، األنشطة دارسة اللخ من بأنفسهم ُيولدوا املعنى

 تـم التـي املفـاهيم هـذه بـني العالقـات :العلميـة، وهـام املادة لفهم العالقات كطريق

 باسـتخدام بيـنهام الـربط ثـم السـابقة وخـرباتهم املفاهيم هذه والعالقات بني تعلمها،

  .التوليدي التعلم لتسهيل وذلك الخرائط العقلية أو والصور الرسوم

 اسـتخدام عـىل الطـالب يسـاعد أن املعلـم عـىل:  Metcognitionاملعرفة وراء ما

 حتـى وذلـك تعلمهـا، تـم التـي واسـتخدام املفـاهيم وتطبيق لفهم الدماغية عملياتهم

 هـذه يوضـح )8(والشكل ً.يحقا قد تواجههم التي املشكالت حل عىل قدرة أكرث يكونوا

  :السابقة العمليات

 

 

 

 التوليدي التعلم أمنوذج استخدام عند املستخدمة العقلية العمليات  )8(شكل 

 مراحل األمنوذج التوليدي البنايئ: ًخامسا

يتكون أمنوذج التعلم التوليدي البنايئ من أربعة مراحل ميكن وصفها عـىل النحـو 

 )2002؛ خليل، 2001؛ خليل وسويلم، 2000؛ عبد الكريم، Galle, 1999(اآليت 

 : Preliminary Stageمرحلة التمهيد : أوال

 :تتم من خالل عدة خطوات وذلك عىل النحو األيت

ما وراء 
تصورات  التوليـد املعرفة

 املعرفة
باهاالنت الدافعية
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ميهد املعلم املناخ الدرايس، ويدعو طالبه لـتعلم موضـوع معـني عـن :  التوجيه-1

طريق مجموعة من األسئلة أو املالحظـات املختلفـة للظـواهر العلميـة، بحيـث تكـون 

عـرض بعـض الصـور التـي تتعـرض لـبعض املشـكالت هذه األسئلة تدعو للتفكـري، مـع 

. كاملعتاد فالطالب يف البيئة البنائية يعملون بأنفسهم مع توجيه املعلم. املقرتح دراستها

حيث تبنى ثقافة املتعلم من خالل سياق اجتامعي واضـح وقـد أكـد فيجوتسـيك عـىل 

 :أهمية السياق االجتامعي الذي يتضح يف األيت

 لتعلم هم عنارص تعلمهاألشخاص املحيطني با. 

  يساعد الكالم والتحدث خالل التفاعل االجتامعي عىل منو الوظائف املعرفية العليـا

 .واكتسابه سلوكا وقيام جديدة

 نوع التفاعل بني الطالب واآلخرين ذوي داللة بالنسبة له حيث تدعم النمو املعريف. 

 إىل عـامل الطالـب والـذي دور املعلم ذي داللة ألنه يرتجم ما بني املنـزل واملدرسـة 

 ً.يعترب أساسا للتفكري األكرث رقيا

وهذا يعني أن التعلم البنايئ االجتامعي يسـتلزم تعـريض الطـالب ألفكـار علميـة 

متنوعة بحيث تتخلل أنشطة الفصل الـدرايس ويسـتفيد منهـا املـتعلم بطريقـة معينـة 

 .بناء معريف خاص بهمبحيث يسمح للطالب بالتفاوض حولها وتوليد أفكار أخر لتكوين 

ويرى فيجوتسيك أن التعلم البنايئ االجتامعي مبـا فيـه مـن تفـاوض وتركيـز عـىل 

األبعاد ذات العالقة بالبيئة يعمل عـىل بلـورة مهـارات التعامـل مـع املشـكالت البيئيـة 

 وكيفية حلها
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 أن األمنـوذج) Cennamo, Abell, & Chung, 1996(كام يرى سنامو وابيـل وشـانغ 

 :امعي يدعو إىلاالجت

 التعلم النشط يف سياق حقيقي ذي مغزى. 

 االعرتاف بان كل متعلم له تركيبته الفردية تسمح ببناء املعاين الخاصة به. 

  استدام مرشوعات فعلية ومشاركة الطالب يف صـنع الفـرار واخـذ املعلمـني األدوار

 .التوجيهية لهم

 : إثارة واستدعاء الخربات اليومية للطالب 1-

 املعلـم بعـض األمـور املحـرية واألحـداث املتناقضـة أو القضـايا البيئيـة أو يعرض

 .مواقف حياتية مختلفة

إلثارة أفكار الطالب وخرباتهم اليومية عن موضوع الدرس والتي تؤدي إىل شـعور 

الطالب بالحاجة إىل البحـث والتنقيـب للوصـول للحـل، مـع مراعـاة أن تكـون األسـئلة 

ـيه ـديهم أو معتـقـداتهم واألـشـياء املعروـضـة عـل ـاط باملعلوـمـات الـسـابقة ـل م ذات ارتـب

وخرباتهم وذلك يؤدي إىل التفاعل معهم وهذا يشري إىل أهميـة املعلومـات السـابقة يف 

 .تلك املرحلة

 : عرض أفكار الطالب 2-

يتم عرض أفكـار الطـالب والتفـاوض حولهـا مـع الـزمالء، مـع قيـامهم باألنشـطة 

 .ة وذلك بلغتهم وكتاباتهماملختلفة للوصول إىل اإلجاب
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 : تفسري أفكار الطالب وبناء أفكار جديدة 3-

يقوم املعلم بتفسري أفكار الطالب وإسـتدخال واسـتنتاج أفكـار جديـدة يف ضـوء 

خرباتهم السابقة، ويقوم الطالب بتقييم أفكارهم ويتعرضون لوجهات نظر مختلفة مام 

 وجود أفكار أفضل تـم االتفـاق عليهـا يجعلهم يشعرون بعدم االقتناع بأفكارهم نتيجة

 .من خالل املناقشة والتفاوض مع املعلم والطالب

 : Focus Stageمرحلة الرتكيز : ًثانيا

من خالل تلك املرحلة يقوم املعلم بتقسيم طالب الصـف إىل مجموعـات صـغرية 

طـالب، غري متجانسة للرتكيز عىل املفاهيم املستهدفة أو السـلوكيات املـراد اكتسـابها لل

مع تقديم املصطلحات العلمية وإتاحة الفرصة للتفاوض والحوار بني طالب املجموعات 

فيمر الطالب بخربة املفهوم وتقوم كل مجموعة بتفسري األنشطة وحل األسئلة الخاصـة 

بها استعدادا لعمل جلسة حوار عامـة مـع املعلـم، يتنـاول خاللهـا طـالب املجموعـات 

 .درساملعلومات املستهدفة من ال

 : Challenge Stageمرحلة التحدي : ُثالثا

بعد أن تنتهي املجموعـات مـن دراسـة املوضـوع يقـوم املعلـم مبناقشـة الصـف 

بأكمـلـه، أي يـقـوم بجلـسـة ـحـوار ـمـع طالـبـه ـمـع إتاـحـة الفرـصـة للـطـالب للمـسـاهمة 

مبالحظاتهم وأنشطتهم ويتم تعـديل مـا لـدى الطـالب مـن تصـورات خاطئـة وإحـالل 

علمـيـة املـسـتهدفة مـحـل ـمـا ـلـديهم ـمـن مـفـاهيم خاطـئـة وإـعـادة تـقـديم املـفـاهيم ال

املصطلحات والتحدي بني ما كان يعرفه املـتعلم قبـل الـتعلم وبعـده، وينـاقش املعلـم 

املواقف الحياتية التي تم عرضها يف املرحلة التمهيدية للمقارنة بني سـلوكيات املتعلمـة 

 .فرق يسمى منو املنطقة القصوىوهذا ال. قبل إدخال األفكار الجديدة وبعدها
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 : Application Stageمرحلة التطبيق : ًرابعا

يف هذه املرحلة يحـاول الطـالب إيجـاد تطبيقـات مناسـبة ملـا توصـلوا إليـه مـن 

مفاهيم واستنتاجات وحلول يف مواقـف أخـرى مشـابهة يف الحيـاة، فمـن املعـروف أن 

 مواقـف يف حـل مـا يواجهـه مـن تعلم الطالب يقاس بقدرته عىل تطبيق ما تعلمته يف

مشكالت أو مواقف حياتية أخرى مشابهة أو االسـتفادة منهـا يف تفسـري ظـواهر بيئيـة 

معينة، وعىل املعلم إعطاء الوقت املناسـب واملواقـف الحياتيـة ومـن ثـم تصـبح هـذه 

املعلومات جزء من بناء املعرفة للطالب وتشكل جزء من قيمه وسلوكياته التي يتعامـل 

 . أفراد املجتمعبها مع

 مالمح األمنوذج التوليدي البنايئ: ًساساد

 املالمـح مـن عـدد لنـا يتضح التوليدي التعلم ألمنوذج السابقة املراحل إىل بالنظر

النجـدي وراشـد وعبـد (التوليدي، وهي عىل النحـو اآليت  التعلم عند استخدام األساسية

 :)2005الهادي، 

 ولـذلك حواسهم، من استفادتهم عىل تؤثر بالطال بنية يف املوجودة األفكار إن -1

 الفعـال االختيار يف املعرفية بنيتهم يف املوجودة األفكار باستخدام يقوم الطالب

  .للمدخالت املحسوسة

 محـدد معنـى لـه لـيس بـه ويهـتم الطالب الذي يختاره املحسوس املدخل إن -2

 يقومون يشء ىاملعن بأن دراية عىل يكونوا ألن بحاجة فإن الطالب لذلك بذاته،

  .أذهانهم يف املعلم بوضعه ًشيئا يقوم ليس وأنه بتكوينه،
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 بنيته يف املوجودة واملعرفة املحسوسة املدخالت بني روابط بعمل الطالب يقوم -3

 .املعرفية

 يقـوم لـيك املحسـوس واملـدخل توليـدها تـم التـي الـروابط الطالـب يستخدم -4

  .املعنى بتكوين

 باملعـاين مقارنتـه خـالل مـن إليـه توصـل الـذي املعنـى باختيـار الطالب يقوم -5

 للمدخالت كنتيجة إليها التوصل تم التي باملعاين بنيته املعرفية، أو يف املوجودة

  .األخرى الحسية

 املعنـى يكـون عنـدما وذلـك املعرفيـة، بنيته يف املعاين بتزين الطالب يقوم قد -6

 لديـه، وبالتـايل وجـودةامل املعاين مع تقوميه ضوء يف معنى ذا يتم تكوينه الذي

 يعمـل أنه كام بها، املوجودة املعاين يف ويؤثر بنيته املعرفية يف إدخاله يتم فإنه

 لدى املوجودة املعاين مع توليدها يتم التي عدد الروابط زاد وكلام تغريها، عىل

  .له بالنسبة معنى ذات كونها تلك الفكرة تذكر احتاملية زادت الطالب

ـد إن -7 ـروابط تولـي ـة يف اـل ـة البنـي ـب املعرفـي ـب للطاـل ـل أن يتطـل ـالب يتحـم  الـط

 والفهـم التعلم لتحقيق الطالب بها يقوم التي األنشطة تعلمهم، فكل مسئولية

 .قبله منً ذهنياً مجهودا تتطلب

 الـتعلم عـىل يركـز التوليـدي الـتعلم أمنوذج بأن القول ميكن سبق ما خالل من

 وتكـوين الالحقـة بخرباتـه للطالـب بقةالسـا الخربات ربط خالل من الفهم، أجل من

 مـن البد لديه جديدة معرفة الفرد يبني وليك ًالتعلم بنائيا، فيكون بينها فيام عالقات

 تفاعـل ضـوء يف وذلـك الحـايل، الرتكيب املعـريف يف الجديدة للمعرفة اندماج حدوث
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  .يةفاعل أكرث يكون التعلم ليك ومعلمهم الطالب وبني الطالب، بني اجتامعي 

أن أمنوذج التعلم التوليدي يركز عىل ) 2010(من جهة أخرى يرى عفانة والجيش 

العمليات التفكريية الناتجة عن عمل الدماغ أثنـاء تعلـم املفـاهيم وحـل املشـكالت يف 

ينشأ عندما يستخدم الطالـب اسـرتاتيجيات معرفيـة  املواقف اليومية، فالتعلم التوليدي

 . ذا معنىوفوق معرفية ليصل إىل تعلم

  :عىل ما يأيت يؤكد التوليدي أمنوذج التعلم أن إىل نتوصل مام سبق

 .الالحق للتعلم أساسية نقطة تعد الطالب لدى املعرفية الرتاكيب إن -1

 السـاكنة للمعلومـات الطالـب اسـتخدام نتيجـة تكـون األفكار توليد عملية إن -2

 املعنـى تكـوين فـإن جديدة، وبالتـايل معرفية تراكيب يف تنظيمها وإعادة لديه

 الحـسـية اـملـدخالت ـخـالل ـمـن تراكمـيـة بنائـيـة عملـيـة يـكـون نتيـجـة الجدـيـد

 .الطالب بيئة يف املوجودة

 للطالـب املعرفيـة القـدرات تحسـني يف تسـاعد تعليمية مواقف تقديم رضورة -3

 املقدمـة املعلومـات تفسـري يف الـدماغ جانبي واستخدام التفكري عىل وتساعده

 .له

 .املعنى عىل القائم والتعلم لفهما عىل الرتكيز -4

 عـىل ومسـاعدتهم الطـالب فهـم لتحفيز مفتاح االجتامعية التفاعالت تكون إن -5

 .املركزي النمو منطقة تنمية خالل من أكرب التعلم بشكل
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 سامت املعلم يف األمنوذج التوليدي البنايئ: ًبعاسا

ميتـلـك خـصـائص يتطـلـب الـتـدريس باـسـتخدام األمـنـوذج التولـيـدي البـنـايئ معـلـم 

 ).2002؛ محمود، 1998؛ عدس، 2003زيتون، : (متعددة منها ما يأيت

 .يصبح احد املصادر التي يتعلم منها املتعلم وليس مصدر الرئيس -1

 .يدمج املتعلمني يف خربات تتحدى املفاهيم أو املدركات السابقة لهم -2

ة يشجع روح االستفسار والتسـاؤل وذلـك بطـرح أسـئلة تثـري تفكـريهم وخاصـ -3

 .األسئلة مفتوحة النهاية

يشجع املناقشة بني املتعلمني، ويسـمح بوجـود قـدر مـن الضوضـاء إذا كانـت  -4

 .ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتامعي

 .يفصل بني املعرفة واكتشافها -5

 .مبدع يف بيئة التعلم ويتسم بالذكاء يف إدارة املوقف التعليمي -6

 .لعاطفييتمتع بالصرب والعدالة واالتزان ا -7

 .يعلم املوضوعات التي تقع يف حيز اهتامم طالبه -8

 .ينوع يف مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف املامرسات التدريسية -9

 .يتسم بالذكاء يف انتقاء أنشطة التعلم -10

فاملعلم يف التعلم البنايئ االجتامعي يشكل مجتمع طالبه مبا يتناسب معهم، وهنا 

ً ومستمعا، قائدا ذا قدرة عىل التفاعل مع طالبهًالبد من أن يكون املعلم مستقصيا ً. 
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 دور املعلم يف التدريس باستخدام األمنوذج التوليدي البنايئ: ًثامنا

 ):2009؛ قايبل، Olsen, 1990(تحدد ادوار املعلم عىل النحو األيت 

 .توفري الرشوط املشجعة لإلبداع والتأثري يف الطالب -1

 .ىل تحفيز طالبه عىل اإلبداعًلديه خربة سابقة تجعله قادرا ع -2

 .خلق مواقف تحتوي عىل مشكالت -3

 .العمل عىل رسعة اكتساب املعرفة واستعادة املعرفة السابقة -4

 .إثارة انتباه الطالب وزيادة دافعتيهم نحو التعلم -5

 .رسعة اكتساب املعرفة واستعادة املعرفة السابقة -6

 .موجه ومرشد للطالب أثناء تنفيذ النشاطات -7

 ر املتعلم يف األمنوذج التوليدي البنايئدو: ًتاسعا

 :تعتمد ادوار املتعلم لتشمل كل من

 ويقـوم بـدور نشـط يف عمليـة الـتعلم :The Active Learnerاملتعلم النشـط  -1

حيث يقوم باملناقشة والجدل، وفرض الفروض، والتقيص، وبناء الـرؤى بـدالً مـن 

لقـراءة، أو التـدريبات االستقبال السلبي للمعلومـات عـن طريـق االسـتامع، أو ا

 .الروتينية، أي أن الدور النشط لتمثل يف االكتساب النشط للمعرفة وفهمها

 تؤكد البنائية عىل رضورة أن يكتشـف :The Social Learnerاملتعلم االجتامعي  -2

 الطالب أو يعيدوا اكتشاف املعرفة بأنفسهم، فـال تكتفـي البنائيـة بجعـل الطـالب
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لم، بل ال بد وان يوجه الطالب إلعادة اكتشـاف النظريـات نشيطني يف عملية التع

 .العلمية، والرؤى التاريخية املصاحبة لتلك االكتشافات

 مميزات األمنوذج التوليدي البنايئ: ًعارشا

يتميز التدريس باستخدام األمنوذج التوليدي البنـايئ بعـدة مـن املميـزات، والتـي 

 ).2003؛ زيتون، 2003؛ محمد، 2002غازي، : (ميكن إجاملها عىل النحو اآليت

ينمي مهارات املالحظة، االتصال الشـفوي والتنقيـب عـن املعلومـات والتنظـيم  -1

 .لدى املتعلمني

 .يحث عىل التعلم القائم عىل املعنى -2

يتيح الفرصة للمتعلمني ليشاركوا يف األعامل الجامعية من خالل الطور الرتكيـزي  -3

ملشاركة لإلجابة عىل األسئلة املطروحة مـن وبالتايل ينمي لديهم روح التعاون وا

 .قبل املعلم وإلجراء األنشطة والتجارب املختلفة ليصلوا إىل أفضل نتائج

يساعد املتعلم عىل تطبيق املعلومات يف حل مـا يواجهـه مـن مشـكالت خـالل  -4

 .الطور التطبيقي

 مـع تحسني لغة املتعلمني من خالل املناقشة والتحاور التي تـتم بـني املتعلمـني -5

 .بعضهم البعض ومع املعلم

 .يصحح املفاهيم الخاطئة التي توجد لدى املتعلم واملكتسبة من خرباته اليومية -6

يكتسب املفاهيم العلمية السليمة من خالل عملية بناء املعرفة لدى املتعلمـني  -7

 .بداية من املفاهيم اليومية حتى الوصول إىل املفاهيم العلمية
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راطي يتمتع بالتفاعل االجتامعي واملناقشة بني املتعلمـني ٍيتم التعلم يف جو دميق -8

 .بعضهم البعض

يعمل عىل بناء املعرفة لدى املتعلمني والوصول إىل مرحلـة إىل مـا وراء املعرفـة  -9

 .والتعلم ذي املعنى

 .يزيد من ثقة املتعلمني بأنفسهم فيتمكنوا من مواجهة املشكالت املختلفة -10

 .يزيد من دافعية املتعلم -11

 . الفرصة أمام املتعلمني للتفكري بطريقة سليمةيتيح -12

 أوجه القصور يف األمنوذج التوليدي البنايئ: عرشحادي 

تتحدد أوجه القصور يف التدريس باستخدام األمنوذج التوليدي البنايئ عىل النحو 

 : اآليت

اغفل التقويم النهايئ الـذي تختـتم بـه الحصـة، لـيك يـربط املعلـم بـني أفكـار  -1

يك يتعرف عىل مدى تحقق أهداف الدرس وميكن التغلب عـىل ذلـك املتعلم ول

خالل وضع مجموعة من األسئلة املقاليـة واملوضـوعية وإثـارة مجموعـة مـن من 

 ).2009قايبل، ( املرتبطة مبوضوع الدرس املشكالت

ًكام أن األمنوذج التوليدي البنـايئ يسـتغرق وقتـا طـويال وجهـدا يتعـدى وقـت  -2

 ومع زيادة املناهج الدراسية خالل املراحـل املختلفـة الحصة املخصصة للدرس،

يصعب تطبيـق األمنـوذج التوليـدي البنـايئ عـىل جميـع أجـزاء املـنهج، وميكـن 

 .التغلب عليه من خالل تطبيقه عىل أهم وحدات املنهج الدرايس



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 الفصل السادس

 دروس تطبيقية 

 يف األمنوذج التوليدي البنايئ 

 

 

 :العنارص اآلتيةـل يناقش هذا الفص

 

   الحدائق العامة ومكتبات األطفال): 1(الدرس 

   املطاعيم(مراكز األمومة والطفولة ): 2(الدرس( 

   املدنية والعسكرية(املؤسسة االستهالكية ):3(الدرس( 

   مياه الرشب): 4(الدرس 

   الكهرباء): 5(الدرس 

  الثورة العربية الكربى): 6( الدرس 

 نظام الحكم يف وطني): 7(درس  ال 

  الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية): 8( الدرس 
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 الفصل السادس

 دروس تطبيقية 

 يف األمنوذج التوليدي البنايئ

 

استخدم األمنـوذج التوليـدي البنـايئ يف التـدريس بشـكل واسـع، وهـذه الـدروس  

ـتـي تـسـاعد يف تـسـهيل العـمـل أثـنـاء التطبيقـيـة تـقـدم بـعـض اإلرـشـادات التوـضـيحية ال

التدريس وتوجيه سري العملية التعلمية التعليمية يف االتجاه السـليم يف ضـوء األمنـوذج 

ـائج  ـل النـت ـهام بأفـض ـن تدريـس ـوة ـم ـداف املرـج ـق األـه ـى تتحـق ـايئ حـت ـدي البـن التولـي

واملخرجات، وتم عرض مجموعة من الدروس التعليمية يف مختلف املواد الدراسية، وقد 

 :م بناء الدروس وفق ما يأيتت

 .األسس الفلسفية للدروس التطبيقية: أوال

يعتـمـد اـسـتخدام األمـنـوذج التولـيـدي البـنـايئ ـعـىل الـحـوار والتـفـاوض والتفاـعـل  

. ومـن خـالل العمـل يف مجموعـات) املعلـم، القـرين(االجتامعي مع شخص أكرث خربه 

تمهيدي، الطـور الرتكيـزي، طـور الطور ال: (ويتكون هذا األمنوذج من أربعة أطوار وهي

 ).التحدي، طور التطبيق
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 :مراحل أمنوذج التعلم التوليدي البنايئ

مير األمنوذج بسلسلة من الخطوات الرئيسية للتصـميم الجيـد للـدروس، وتشـمل  

، ورمبا ترى هذه األطوار )الطور التمهيدي، الطور الرتكيزي، طور التحدي، طور التطبيق(

ـكـن وـجـد أن ـهـذه الخـطـوات دورـيـة، ـفـأطوار الرتكـيـز والتطبـيـق خطـيـة ألول ـمـرة ول

 ً.والتحدي يتم إعادتها دوريا

  Preliminary Phase الطور التمهيدي 1-

يتعرف املعلم هنا عـىل األفكـار السـابقة املوجـودة لـدى الطـالب مـن خـالل أي  

مـع نشاط يسمح به املعلم من طرح أسئلة، عرض عميل بسيط أو اختبار قبيل مخترص 

السامح لكل طالب باالستجابة لفظيا أو كتابيا يف دفرته الخاص أو عىل الكتاب املـدريس 

عن أسئلة املعلـم املصـاحبة ألي نشـاط مـن خـالل تـدريب الطـالب عـىل إسـرتاتيجية 

التساؤل الذايت للتعرف عىل معرفتهم السـابقة والتعبـري عـن ذلـك بصـوت مرتفـع مـن 

 حوارية لعـرض اسـتجابات الطـالب، ومـن خـالل خالل شغل الفصل بأكمله يف مناقشة

هذه املناقشة يتعرف املعلم عىل املعلومات واملعرفة السابقة التي لدى الطالب قصـور 

فيها، وكذلك التعرف عىل املفاهيم الخاطئة والتي رمبا تتدخل أو تعـوق تعلـم أو فهـم 

ن ثـم ميكـن الجديدة، يف هذا الطـور تظهـر عمليـة اسـرتجاع املعلومـات السـابقة، ومـ

 :تلخيص دور كل من املعلم واملتعلم يف هذا الطور مبا يأيت

طرح األسئلة، القيام بالعرض العميل، تقديم اختبار قـبيل مخـترص، تـدريب : دور املعلم

الطالب عىل إسرتاتيجية التساؤل الذايت، السامح للطالب بالتفكري بصـوت مرتفـع، عـدم 

 . الطالب السابقةالقيام بأي محاولة للتعليق عىل مفاهيم
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ًاالستجابة لفظيا أو كتابيا، التساؤل الذايت، التلخيص، التفكري بصوت مرتفع : دور الطالب ً

 .خالل املناقشة الجامعية

 :ًأمثلة لألسئلة املولدة ذاتيا يف الطور التمهيدي

 ما الذي اعرفه عن موضوع الدرس؟. 

 ما أهمية هذا الدرس بالنسبة يل؟. 

 رفه يف هذا الدرس؟ما الذي أريد أن اع. 

 كيف ميكن أن أتعلم يف هذا الدرس؟. 

 :Focus Phaseالطور الرتكيزي  2-

يف هذا الطور يتم احتواء الطالب يف نشـاط استقصـايئ عمـيل أو عقـيل يـتم فيـه  

الرتكيز عىل انتباه الطالب وتوجههم نحو املعرفة املستهدف أو الظـاهرة املتعلقـة بتلـك 

 يزيد من دافعية الطالب وميدهم بـالفرص الكافيـة للمالحظـة املعارف، وعىل املعلم أن

والتعبري وتفسري أفكارهم عن املعرفة أو الظاهرة بكلامتهـم الخاصـة، وإتاحـة التفاعـل 

االجتامعي مع األقران داخل املجموعة وبني املعلم والطالب داخل كل مجموعة وذلـك 

الواـحـدة بتـقـديم اـلـدعم ملحاوـلـة ـتـاليش والتغـلـب ـعـىل الـصـعوبات داـخـل املجموـعـة 

التعليمي املناسب، كذلك توجيه الطالب للوصـول إىل املعرفـة والعالقـات بـني املعـارف 

الجديدة والقدمية املوجودة يف ذاكرتهم طويلة املدى، ومـن ثـم تلخـيص دور كـل مـن 

 :املعلم والطالب يف هذا الطور فيام يأيت

 خـالل طـرح األسـئلة وتقـديم  تركيز انتباه الطـالب نحـو املعرفـة مـن:دور املعلم 

 .الدعم واملساعدة
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 يقوم بعملية االستقصاء من خالل التفاعل االجتامعي بـني أفـراد كـل :دور الطالب 

مجموعة عىل حده، واستخدام إسرتاتيجية التلخيص والتفسري لعرض ما تم توليـده 

 .من معنى للمفاهيم ومحاولة ربطها مبا لديهم من مفاهيم سابقة

 :Challenge Phaseدي طور التح 3-

هنا يقود املعلم مناقشة الصف بشكل جامعـي لـيك يقـارن ويشـارك طـالب كـل  

مجموعة مالحظاتهم وفهمهم وأفكارهم مـع طـالب اآلخـرين يف املجموعـات األخـرى، 

بعبارة أخرى إن هذه املناقشات تدور حول التحقق وإثبات األفكار الجديـدة التـي تـم 

 نفيهـا، ثـم يقـوم املعلـم بتقـديم سـقاالت الـتعلم املناسـبة توليدها يف طور الرتكيـز أو

للتغلب عىل الصعوبات يف بناء وفهم املعنى للمعرفـة املسـتهدفة، ثـم تقـديم املعرفـة 

املستهدفة من وجهة نظـر العلـامء مـن قبـل املعلـم ومقارنـه الطـالب معـارفهم التـي 

قبـل املتعلمـني، أي أن توصلوا إليها وذلك مـن خـالل إسـرتاتيجية التسـاؤل الـذايت مـن 

التحدي يتم أوال بني أفكار الطالب املولدة خالل طور الرتكيز، ثانيا بني املعارف التي تـم 

 .التوصل إليها واملعرفة املستهدفة

 :ومن ثم ميكن تلخيص دور كل من املعلم والطالب فيام يأيت

 وتقـديم  يقود املناقشة الجامعيـة للتفـاوض بـني طـالب املجموعـات، :دور املعلم

املساعدة املناسبة ملواجهة الصعوبات لـدى الطـالب وتقـديم املفهـوم املسـتهدف، 

 .توجيه الطالب للمقارنة بني ما توصلوا إليه وبني ما يعرض

 التفكري مبا توصلوا إليـه وتقـديم تفسـريات، وعـرض مـا واجهـه مـن:دور الطالب  
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بني مـا توصـلوا إليـه ومـا صعوبات، استخدام إسرتاتيجية التساؤل الذايت للمقارنة 

 .يعرض ومحاولة التكامل بينهام

 :من أمثلة األسئلة املولدة ذاتيا خالل طور التحدي

 ماذا اعرف عن املعرفة املتعلقة بالدرس؟. 

 ما الذي مييز كل معرفة عن األخرى؟. 

 ما الذي كنت أريد أن اعرفه ومل اعرفه حتى اآلن؟. 

 ما أهمية هذا الدرس بالنسبة يل؟. 

 :Application Phase التطبيق ورط 4-

فيه ميكن للطالب أن يستخدموا األفكار الجديدة يف العديـد مـن املواقـف وذلـك  

للتأكيد عىل اكتسابهم املفاهيم والحقائق، ودور املعلم هنا هو ابتكار مواقـف جديـدة 

تتحدى تفكري الطالب ليطبقـوا األفكـار الجديـدة مـع مراعـاة الوقـت يف ذلـك، ويقـدم 

 .لم الدعم الالزم للطالب سواء أكان مثال أم مثالني وبذلك قد يتحقق الفهم العميقاملع

 .توجيهات عامة للمعلم: ًثانيا

 :ينبغي عىل املعلم قبل االستعانة بهذه الدروس أن يأخذ بعني االعتبار ما يأيت

يهتم بالتعرف عىل معرفة الطالب عن موضوع الدرس، حيث يبـدأ مبـا لـديهم مـن  -1

سابقة وتوجيههم نحو ربط ما لـديهم مـن معلومـات سـابقة يف بيئـتهم معلومات 

 .املعرفية
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يهتم بالتفاعل االجتامعي بينه وبني الطالب وبني الطالب بعضهم البعض من خالل  -2

 .التعلم يف مجموعات

يتيح الفرصة للطالب للتعبري عن أفكارهم بالتفاعـل اللفظـي والكتـايب يف دفـرتهم،  -3

 التفاوضية، وان تكون األسـئلة التـي تطرحهـا باسـتمرار ذات والتعود عىل املناقشة

 .إجابات مفتوحة وال يغلق أي أفكار من جهة الطالب

ًيكون املعلم مرشـدا وموجهـا ألداء الطـالب ومحلـل للفـرق بـني خـرباتهم اليوميـة  -4 ً

وخرباتهم املستهدفة، ومسـاعدة الطـالب للتقـدم يف األداء املسـتهدف بـأقىص حـد 

 الطالب من الـتمكن واإلتقـان والكفـاءة، ويـتم ذلـك مـن خـالل تسمح به قدرات

استخدام املعلـم سـقاالت الـتعلم املناسـبة والتـي قـد تكـون تلميحـات لفظيـة أو 

اقرتاحات من قبل املعلم، أو قيام املعلم بأداء أمنوذج لـبعض املهـام إن لـزم األمـر، 

 مراعـاة هـذا إيضاحات، متثيالت، متشابهات، تجـارب علميـة، عـروض علميـة، مـع

ًاألداء املساعد بانسحابه تدريجيا وبـذلك تنتقـل مسـؤولية الـتعلم مـن املعلـم إىل 

البدء، االستجابة، (الطالب، وبهذا األسلوب الذي يتبعه املعلم يف تنفيذ الدروس هو 

 ).التغذية الراجعة

مراعاة املعلـم لعنـارص الـتعلم التعـاوين والتـي تسـهم يف إحـداث التقـدم املعـريف  -5

ملهاري والوجداين داخل حيز النمو املمكن والتي تشمل االعتامد االيجايب املتبادل وا

ًوالتفاعل وجها لوجه وعمل املسـؤولية الفرديـة واملهـارات االجتامعيـة والعمليـات 

 .الجامعية
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 .النتاجات التعليمية للدروس التطبيقية: ًثالثا

يقها ويسـاعد ذلـك عـىل اختيـار يقصد بها تلك النتاجات التي تسعى الوحدتني إىل تحق

انسب طرق التدريس وأكرثها فعالية، وكذلك اختيار مصادر التعلم واألنشطة التعليمية 

 .األزمة لتحقيقها

 :النتاجات التعليمية يف املجال املعريف

 .يتعرف إىل املفاهيم واملصطلحات الواردة يف الدروس -1

 .خرباته السابقةيسمي الطالب قائد الثورة العربية الكربى من خالل  -2

 .مييز الطالب صورة قائد الثورة العربية الكربى -3

 .يذكر الطالب أسباب قيام الثورة العربية الكربى -4

 .يستنتج الطالب نتائج سياسة حزب االتحاد والرتقي أثناء حكمهم للوطن العريب -5

يحكم الطالب عىل موقف الرشيـف الحسـني بـن عـيل مـن اتصـال أحـرار العـرب  -6

 . واملثقفني به

 .يشري الطالب مبشاركة زمالئه إىل نظام الحكم األردين -7

 .يرشح الطالب أمام زمالئه نظام الحكم األردين -8

 .يستنتج الطالب أهمية الدستور األردين -9

 . يقارن الطالب بني أقسام مجلس األمة -10

 .يوضح الطالب كيفية اختيار مجلس األمة -11

 .ت األطفاليشري إىل الجهة التي ترشف عىل الحدائق العامة ومكتبا -12
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 .يحكم الطالب عىل الخدمات التي تقدمها الحدائق العامة ومكتبات األطفال -13

 .يشري الطالب إىل الجهة التي ترشف عىل تطعيم األطفال ضد األمراض -14

 . يقرتح الطالب خطة لزيادة توعية املواطنني للتطعيم ضد األمراض -15

 .لجة األطفال دون السادسةيشري الطالب إىل املكرمة امللكية مبجانية التطعيم ومعا -16

يبدي الطالب رأيه يف الخدمات التـي يقـدمها الصـندوق األردين الهاشـمي للتنميـة  -17

 .البرشية

 . يبدي الطالب رأيه يف الخدمات التي تقدمها املؤسسات االستهالكية -18

 .يحلل الطالب دور الحكومة يف اإلرشاف عىل املؤسسات االستهالكية ومتولها -19

 .ة مياه الرشب لإلنسانيستنتج الطالب أهمي -20

 .يصف الطالب دور الحكومة يف توفري مياه الرشب وإيصالها للمواطن -21

 .يصف الطالب أسباب مشكلة نقص املياه يف وطني -22

 .يستخدم الطالب الكهرباء بالشكل السليم -23

 .يعدد الطالب فوائد الكهرباء -24

 :النتاجات التعليمية يف املجال الوجداين

 . الكربىيقدر أهمية الثورة العربية -1

 .يقدر الطالب دور قائد الثورة العربية الكربى -2

يحرتم الطالب موقف الرشيف الحسني بن عيل من اتصال أحرار العـرب واملثقفـني  -3

 به

 .يقدر الطالب أهمية نظام الحكم األردين -4
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 .يقدر الطالب أهمية الدستور األردين -5

 .يؤمن الطالب بأهمية مجلس األمة -6

 . ومكتبات األطفاليقدر الطالب أهمية الحدائق -7

 .ينمو يف نفس الطالب اتجاه نحو املحافظة عىل نظافة األماكن العامة -8

 .يحرتم الطالب قوانني املكتبات والجلوس فيها -9

 .يقدر الطالب أهمية املطاعيم ضد اإلمراض -10

 . الثاين مبجانية املطاعيم والعالجلـلـهيحرتم الطالب توجيهات امللك عبد ا -11

ندوق األردين الهاشـمي مبسـاعدة النـاس للعمـل والعـالج يقدر الطالب أهمية الص -12

 .والدراسة

 .ينمو يف نفس الطالب اتجاه العناية بالصحة واملحافظة عليها -13

ينمو يف نفس الطالب اتجاه نحو الشعور بالفخر واالعتزاز اتجاه الوطن ومؤسساته  -14

 .املختلفة

 . عز وجل عىل نعمة املاءلـلـهيشكر الطالب ا -15

 .ود وزارة املياه والري إليصال املاء لبيوتنايقدر الطالب جه -16

 .يحافظ الطالب عىل املاء من اإلرساف -17

 .ينمو يف نفس الطالب اتجاه نحو املحافظة عىل مياه الرشب وترشيد استهالكها -18

 .يقدر الطالب أهمية الكهرباء يف حياتنا -19
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 :النتاجات التعليمية يف املجال املهاري

 .بية الكربىيرسم الطالب راية الثورة العر -1

 .يرسم الطالب شعار الثورة العربية الكربى عىل لوحه كرتونية مبني مكونات الشعار -2

 .أن يكتب الطالب موضوعا عن الهاشميني -3

يجمع الطالب مع زمالئه صور التعليمية عـن الجـيش العـريب وأسـلحته، ويلصـقها  -4

 .عىل لوح كرتوين

 .يةيلقي كلمة عن الدستور األردين عىل اإلذاعة املدرس -5

 .يلقي كلمة عن املحافظة عىل املاء عرب اإلذاعة املدرسية -6

 .أن يكتب الطالب موضوعا عن الكهرباء -7

 .التوزيع الزمني لتدريس موضوعات الدروس التطبيقية: ًرابعا

 عدد الحصص املوضوع الرقم

 1 الحدائق العامة ومكتبات األطفال 1

 1 )املطاعيم( والطفولة األمومةمراكز  2

 1 )املدنية والعسكرية(سة االستهالكية املؤس 3

 1  مياه الرشب 4

 1 الكهرباء 5

 1  الثورة العربية الكربى 6

 1 نظام الحكم يف وطني 7

 1 الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية 8

 8  املجموع
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 .مصادر التعلم: ًخامسا

يميـة التـي تعينـك يف تعتمد الدروس التطبيقية مجموعة من الوسـائل واألنشـطة التعل

 :تحقيق النتاجات املرجوة من الدروس، وهي كاأليت

 الـسـبورة والطباـشـري، ـلـوح كرـتـون وأـقـالم، الـصـور (وتـشـمل : الوـسـائل املـسـتخدمة

 ).التعليمية

 جميع الصور وامللصقات واألنشطة املتضمنة يف كتاب (وتشمل : األنشطة التعليمية

 ).الطالب وكذلك التي يستخدمها املعلم

 عداد الدروس التطبيقية يف ضوء األمنوذج التوليدي البنايئإ

 :Preliminary Stageمرحلة التمهيد : أوال

 :و تتم من خالل عدة خطوات وذلك عىل النحو اآليت

يقوم املعلم بتهيئة املنـاخ املناسـب والفرصـة لـتعلم موضـوع معـني مـن : التوجيه -1

ربتهم السـابقة عـن ذلـك خالل طرح فكرة معينة يستحرض من خاللهـا الطـالب خـ

 .املوضوع

وفيهـا يعـرض املعلـم مواقـف حياتيـة : إثارة واستدعاء الخـربات اليوميـة للطـالب -2

مختلفة إلثارة أفكار الطالب وخربتهم الحالية عـن موضـوع الـدرس، وإلثـارة هـذه 

األفكار تم تصميم أنشـطة مختلفـة ذات صـلة مبوضـوع الـدرس، وينـاقش املعلـم 

 .ة واألسئلة واألمثلة والرسوم والكتاباتالطالب مستخدما اللغ

يـتم عرضـها والتفـاوض حولهـا مـع الطـالب وتفسـري املعـاين : عرض أفكار الطالب -3

 .املختلفة بلغة الطالب ويشارك املعلم بالتوجيه والتفسريات املختلفة
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يقـوم املعلـم بتفسـري أفكـار الطـالب : تفسري أفكار الطـالب وبنـاء أفكـار جديـدة -4

اج أفكار جديدة، ويف ضـوء التوضـيحات واملناقشـات يـرى الطـالب وإدخال واستنت

وجهات نظر مختلفة تجعلهم يشعرون بعدم االقتناع بأفكارهم نتيجة وجود أفكار 

 .أفضل تم االتفاق عليها من خالل املناقشة والتفاوض مع الطالب واملعلم

 :Focus Stageمرحلة الرتكيز : ًثانيا

كار الجديدة عن موضوع الدرس بتقسيم الطـالب إىل يقوم املعلم بعد إدخال األف 

مجموعات صـغريه للرتكيـز عـىل املوضـوعات املسـتهدفة مـع تقـديم املعرفـة وإتاحـة 

الفرصة للتفاوض والحوار بني املجموعات، فيمـر الطـالب بخـربة املعرفـة، حيـث يقـوم 

املعلـم املعلم بتوزيع أوراق العمل عـىل أعضـاء املجموعـات للتفـاوض حولهـا، ويقـوم 

مبالحظة عمل املجموعات بدقة وتقدم لهم املساعدة والتوجيه، وهنا ال بد من تعريف 

ًالطالب بأسلوب املناقشة وجمع املعلومـات مـن املكتبـة أو مـن هـم اكـرب سـنا، أي أن 

 :يقوم املعلم مبا يأيت

 .تقسيم الطالب إىل مجموعات صغريه -1

 .تقسيم موضوع الدرس إىل أجزاء ومهام -2

ًالب جزءا دراسيا للتفاوض حوله مع أعضاء املجموعة، ويبذل الطـالب يعطى كل ط -3

 .جهودهم لتعلم املحتوى

 :Challenge Stageمرحلة التحدي : ُثالثا

بعد أن تنتهي املجموعات من دراسة املوضوع يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكملـه  

 ـبـني ـسـلوكـمـع إتاـحـة الفرـصـة للـطـالب للمـسـاهمة مبالحـظـاتهم وأنـشـطتهم، والتـحـدي 
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الطالب قبل وبعد التعلم، وما يرتتـب عليـه مـن سـلوك مرغـوب فيـه وينـاقش املعلـم 

املواقف الحياتية التي تم عرضها يف املرحلة التمهيدية للمقارنة بني سـلوكيات املتعلمـة 

 .قبل إدخال األفكار الجديدة

 : Application Stageمرحلة التطبيق : ًرابعا

الطالب ومدى قدرتهم عىل تطبيق ما تعلمته يف مواقف يقيس املعلم مدى تعلم  

حياتية أخرى مشابهة أو االستفادة منها يف تفسري ظواهر بيئية معينـة ومـن ثـم تصـبح 

 .هذه املعلومات جزء من بناء املعرفة تشكل قيمها وسلوكياته التي يتعامل بها املجتمع
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 (1)الدرس 

 الحدائق العامة ومكتبات األطفال

 :لتعليميةالنتاجات ا

 :يرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادراً عىل أن

 .يشري إىل الجهة التي ترشف عىل الحدائق العامة ومكتبات األطفال -1

 .يحكم الطالب عىل الخدمات التي تقدمها الحدائق العامة ومكتبات األطفال -2

 .يقدر الطالب أهمية الحدائق ومكتبات األطفال -3

 .ب اتجاه نحو املحافظة عىل نظافة األماكن العامةينمو يف نفس الطال -4

 .يحرتم الطالب قوانني املكتبات والجلوس فيها -5

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

ترشف أمانة عامن الكربى والبلديات يف وطني عىل الحدائق ومكتبات األطفـال  -1

 .العامة

تدريب األطفـال :  الحدائق العامة ومكتبات األطفال خدمات عديدة منهاتقدم -2

 .عىل تحمل املسؤولية، تقدم وسائل ترفيه والتسلية يف أوقات الفراغ
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 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

 وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضوع الحـدائق العامـة ومكتبـات :التوجيه -أ  

وهنا يستحرض الطالب خربتهم اليومية عن الحـدائق العامـة ومكتبـات . األطفال

 .األطفال يف الحي الذي يسكن فيه، وما تقدمه من خدمات متعددة

وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خالل : إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

 والتي متثل صورة مكتبة األطفال) 1(ة يف شكل يشري املعلم إىل صور. 

 والتي متثل صورة الحدائق العامة) 2(يف الشكل : يشري املعلم. 

 من الواضح أن مكتبـات األطفـال والحـدائق العامـة لهـا جهـة : يسأل املعلم

 .مرشف عليها، ما الجهة التي ترشف عليها؟

  

  الحدائق العامة(2)شكل   مكتبة األطفال(1)شكل 
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 للحدائق العامة ومكتبات األطفال العديد من الخدمات، أذكـر : يسأل املعلم

 .هذه الخدمات؟

يبدأ املعلم بعد ذلك يف املناقشة الحواريـة مـع الطـالب ويطـالبهم بكتابـة 

، )اللغة، الرموز، الرسوم، الكتابـة(أفكارهم يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .ملعربة عن خرباتهم السابقةويتلقى املعلم أفكار طالبهم ا

 :عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة -ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

  واضح أن الحدائق العامة ومكتبات األطفال يوجد جهـة ترشف عليهـا وهـي

 .أمانة عامن الكربى

 خاصة باألطفالنعتقد أن هذه الحدائق العامة ومكتبات هي . 

 نعتقد أن الحدائق ومكتبات األطفال تقدم خدمات كالتسلية واللعب . 

 :تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة -د

 :يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت

  دائق العامـة، هي الح) 2(هي مكتبات، ويف الشكل ) 1(إن الصور يف الشكل

وحيث أن مكتبات األطفال والحدائق العامة ترشف عليها أمانة عامن الكربى 

 .والبلديات يف وطني

 تـدريب : تقدم الحدائق العامة ومكتبات األطفال العديد من الخدمات منهـا

 األطفال عىل تحمل املسؤولية من خالل املحافظة عىل الكتب املعارة وإرجاعهـا

 .قديم وسائل الرتفيه والتسلية يف أوقات الفراغيف الوقت املحدد، وت
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  التـي ) الحاسـوب(تشمل الحدائق العامة عىل مراكز تكنولوجيـا املعلومـات

ًتعمل عىل تنمية مهارات الطفل ثقافيا وعلميا ً. 

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

ـاهيم  ـز ـعـىل املـف ـات ـصـغرية للرتكـي ـه للعـمـل يف مجموـع ـم طالـب ـا يوـجـه املعـل هـن

 .املستهدفة

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لـوح كرتـوين وذلـك : دور العضو األول يف املجموعة ً

 السابق مع أعضاء مجموعتـه حـول مكونـات الصـورة، )1(وفق الصورة يف الشكل 

 .والخدمات فيها

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيـا عـىل لـوح كرتـوين وفـق : دور العضو الثاين يف املجموعة

ابقة وذلك مع أعضاء مجموعته حول مكونـات الصـورة،  الس)2(الصورة يف الشكل 

 .والخدمات فيها

 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

 .الجهة التي ترشف عليها

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 .هنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيدية

 والتي تبني صورة مكتبات األطفـال، حيـث أنهـا ) 1(ورة يف شكل يشري املعلم إىل ص

وهـي . تحتوي عىل العديد من الكتب الخاصة باألطفال والقصص املكتوبة وامللونة

تدرب األطفال عـىل تحمـل املسـؤولية مـن خـالل املحافظـة عـىل الكتـب املعـارة 

 .وإرجاعها يف الوقت املحدد
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  ني الحدائق العامة، حيث أنها تحتـوي عـىل والتي تب) 2(من خالل الصورة يف شكل

 .مجموعة كبرية من األلعاب الرتفيهية وذلك لتسلية األطفال خالل أوقات فراغهم

  التـي تعمـل )الحاسـوب(تشمل الحدائق العامة عىل مراكز تكنولوجيا املعلومات ،

ًعىل تنمية مهارات الطفل ثقافيا وعلميا ً. 

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :ملعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتيةهنا يحاول ا

 .تدريب األطفال عىل تحمل املسؤولية يف الحدائق العامة ومكتبات األطفال -1

 ).الحاسوب(شمول الحدائق العامة عىل مراكز تكنولوجيا املعلومات  -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 :ائق العامة ومكتبات األطفالالجهة التي ترشف عىل الحد -1

 وزارة الرتبية -أ  

 البلديات  -ب

 أمانة عامن الكربى والبلديات -ج

 :يتم تدريب األطفال عىل تحمل املسؤولية من خالل -2

 تكنولوجيا املعلومات -أ  

 إعارة الكتب  -ب

 اللعب والتسلية -ج
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 :تفيد الحدائق العامة ومكتبات األطفال يف -3

 اللعب -أ  

 التعلم وتقديم وسائل ترفيه يف أوقات الفراغ  -ب

 التسلية -ج

  .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   .يسمي الجهات التي ترشف عىل الحدائق العامة ومكتبات األطفال 1

   .اتيعدد الخدمات التي تقدمها الحدائق العامة واملكتب 2

يف الحـدائق العامـة ) الحاسـوب(يبني فوائـد وجـود مراكـز للمعلومـات  3

 .األطفال

  

يستطيع مامرسة عملية استعارة الكتب من املكتبة وإرجاعها يف الوقـت  4

 .املحدد

  

   .يلتزم بالسلوكيات الصحيحة لدخول املكتبة 5
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 )2(الدرس 

 )املطاعيم(مراكز األمومة والطفولة 

 : التعليميةالنتاجات

 :ًيرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن

 .يشري الطالب إىل الجهة التي ترشف عىل تطعيم األطفال ضد األمراض -1

 . يقرتح الطالب خطة لزيادة توعية املواطنني للتطعيم ضد األمراض -2

دون يـشـري الطاـلـب إىل املكرـمـة امللكـيـة مبجانـيـة التطـعـيم ومعالـجـة األطـفـال  -3

 .السادسة

 .يقدر الطالب أهمية املطاعيم ضد اإلمراض -4

 . الثاين مبجانية املطاعيم والعالجلـلـهيحرتم الطالب توجيهات امللك عبد ا -5

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

 . والحصبة، والكولرياالشلل،: تطعيم األطفال يتم للوقاية من األمراض مثل -1

 .ًيكون التطعيم والعالج مجانا لجميع األطفال دون سن السادسة من العمر -2

 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

وهنا يوجه املعلم الطـالب لدراسـة موضـوع مراكـز األمومـة والطفولـة : التوجيه -أ  

 .تطعيم وأهميتهوهنا يستحرض الطالب خربتهم اليومية عن ال). املطاعيم(
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وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خالل : إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

  لـلـه والتي متثل صورة جاللة امللك عبد ا)3(يشري املعلم إىل صورة يف شكل 

   . مع األطفاللـلـهالثاين وجاللة امللكة رانيا العبد ا

 والتي متثل صورة تطعيم طفل)4(يف الشكل : يشري املعلم . 

 من الواضح أن جميع األطفال يتم تطعـيمهم، مـا الغايـة مـن : يسأل املعلم

 .التطعيم؟

 هل يتم دفع أموال بشان التطعيم؟: يسأل املعلم. 

 

 فال مع األطلـلـه الثاين وجاللة امللكة رانيا العبد الـلـه جاللة امللك عبد ا)3(شكل 
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  طفل يتناول مطعوم)4(شكل 

يبدأ املعلم بعد ذلـك يف املناقشـة الحواريـة مـع الطـالب ويطـالبهم بكتابـة 

 ،)اللغـة، الرمـوز، الرسـوم، الكتابـة(أفكارهم يف دفـاترهم للتفـاوض حولهـا باسـتخدام 

 .ويتلقى املعلم أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 :اقشة السابقةعرض أفكار الطالب بعد املن -ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

 واضح أن التطعيم يتم اإلعالن عنه عرب التلفاز. 

 نعتقد أن التطعيم يقي من األمراض. 

 ًنعتقد أن التطعيم يكون مجانا لجميع األطفال .. 

 :تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة -د

 :يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت

  الـثـاين لــلــهـهـي لـصـاحب الجالـلـة املـلـك عـبـد ا) 3(إن الـصـور يف الـشـكل 

 مع األطفال، حيث كانت توجيهـات جاللتـه لـلـهوزوجته امللكة رانيا العبد ا

ن السادسـة مـن بان يكون التطعيم والعالج مجانا لجميع األطفـال دون سـ

 . العمر
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  هي لطفل يحصل عىل تطعـيم مجانـا، وحيـث أن ) 4(إن الصورة يف الشكل

. الشـلل، والحصـبة، والكـولريا: التطعيم يؤخذ للوقاية من بعـض األمـراض مثـل

 .ويهدف التطعيم إىل إكساب جسم الطفل مناعة ضد كثري من األمراض

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

ـه ل ـم طالـب ـا يوـجـه املعـل ـاهيم هـن ـز ـعـىل املـف ـات ـصـغرية للرتكـي لعـمـل يف مجموـع

 .املستهدفة

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لوح كرتـوين وذلـك : دور العضو األول يف املجموعة ً

السابق مع أعضاء مجموعتـه حـول مكونـات الصـورة، ) 3(وفق الصورة يف الشكل 

 .وتوجيهات جاللة امللك نحو التطعيم

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عـىل لـوح كرتـوين وفـق : وعةدور العضو الثاين يف املجم

السابقة وذلك مع أعضاء مجموعته حول مكونـات الصـورة، ) 4(الصورة يف الشكل 

 .وأهمية التطعيم

 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

 .الجهة التي ترشف عىل التطعيم

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 .نا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيديةه

  الثـاين لـلــهوالتي تبني صورة جاللة امللك عبد ا) 3(يشري املعلم إىل صورة يف شكل 

، وقد كانت توجيهات جاللته بـان يكـون التطعـيم لـلـهوزوجته امللكة رانيا العبد ا

 .دسة من العمرًوالعالج مجانا لجميع األطفال دون سن السا
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  والتي تبني طفل يتطعم، حيث أن التطعيم يقي من ) 4(من خالل الصورة يف شكل

وكـذلك يهـدف إىل إكسـاب جسـم .بعض األمراض مثل، الشلل والحصـبة والكـولريا

 .الطفل مناعة ضد العديد من األمراض

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 : وتفسري املواقف اآلتيةهنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة

 .طلب وزارة الصحة من املواطنني تطعيم أطفالهم -1

 .التطعيم إلزامي ومجاين لجميع األطفال -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 :الجهة التي تطلب من املواطنني تطعيم أطفالهم -1

 وزارة الرتبية -أ  

 وزارة الصحة  -ب

 أمانة عامن الكربى اإلذاعة -ج

 :يكون التطعيم والعالج مجانا -2

 جميع املواطنني -أ  

 األطفال دون سن السادسة من العمر  -ب
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 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   .يوضح دور وسائل اإلعالم يف بيان أهمية التطعيم 1

   .عيم األطفال ضدهايذكر أهم األمراض التي يتم تط 2

   .يوضح أهمية املطاعيم يف منع انتشار األمراض بني األطفال 3

يبني أهمية املكرمة امللكية يف تطعيم وعالج األطفال دون سن  4

 ً.السادسة مجانا
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 )3(الدرس 

 )املدنية والعسكرية(املؤسسة االستهالكية 

 :النتاجات التعليمية

 :ًدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أنيرجى بعد االنتهاء من ال

 . يبدي الطالب رأيه يف الخدمات التي تقدمها املؤسسات االستهالكية -1

 .يحلل الطالب دور الحكومة يف اإلرشاف عىل املؤسسات االستهالكية ومتولها -2

ينـمـو يف نـفـس الطاـلـب اتـجـاه نـحـو الـشـعور ـبـالفخر واالعـتـزاز اتـجـاه اـلـوطن  -3

 .ومؤسساته املختلفة

لطالب مع زمالئه صور التعليمية عن املؤسسات االسـتهالكية، ويلصـقها يجمع ا -4

 .عىل لوح كرتوين

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

ـا  -1 ـة، وترشف عليـه ـات اململـك ـع محافـظ ـتهالكية يف جمـي ـة االـس ـترش املؤسـس تـن

 .الحكومة

اـجـه ـمـن اـملـواد الغذائـيـة والكهربائـيـة واملنزلـيـة ـمـن يـشـرتي اـملـواطن ـمـا يحت -2

 .املؤسسة االستهالكية
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 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

 املدنيـة(وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضوع املؤسسة االسـتهالكية : التوجيه -أ  

 .تهالكيةوهنا يستحرض الطالب خربتهم اليومية عن املؤسسات االس). والعسكرية

وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خالل : إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

  والتـي متثـل املؤسسـة االسـتهالكية، مـا ) 6(يشري املعلم إىل صورة يف شـكل

 .الجهة التي ترشف عىل املؤسسات االستهالكية؟

 واضح أن املؤسسات االستهالكية تخدم الكثري من املـواطنني،من ال: يسأل املعلم 

 .ما الحاجيات التي يشرتيها املواطن من املؤسسات االستهالكية؟

 يقدم املواطنني إىل رشاء الحاجيات من املؤسسات االستهالكية، : يسأل املعلم

 .ما سبب رشائهم من املؤسسات االستهالكية؟

 

 ملدنية املؤسسة االستهالكية ا)5(شكل 
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  الحاجيات املوجودة يف املؤسسة االستهالكية)6(شكل 

يبدأ املعلم بعد ذلـك يف املناقشـة الحواريـة مـع الطـالب ويطـالبهم بكتابـة 

، )اللغة، الرمـوز، الرسـوم، الكتابـة(أفكارهم يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .ويتلقى املعلم أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 :عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة -ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

 واضح أن املؤسسة االستهالكية ترشف عليها الحكومة 

 يشرتي الناس حاجياتهم من املؤسسات االستهالكية . 

 :تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة -د

 :قوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيتي

  يبني املؤسسة االستهالكية املدنية، والتـي تنـترش يف ) 5(إن الصور يف الشكل

حيث إن العاملون فيها يأخـذون . محافظات وطني، وترشف عليها الحكومة

 .رواتبهم الشهرية من الحكومة
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 هم من املؤسسات االستهالكية واملتمثلة مـن مـواد ويشرتي املواطنني حاجيات

 غذائية وكهربائية ومنزلية، حيث يقبل الناس إىل رشاء حاجياتهم من املؤسسات

 .االستهالكية وذلك لجودة السلع واعتدال أسعارها

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

 .هدفةهنا يوجه املعلم طالبه للعمل يف مجموعات صغرية للرتكيز عىل املفاهيم املست

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لوح كرتـوين وذلـك : دور العضو األول يف املجموعة ً

السابقني مـع أعضـاء مجموعتـه حـول تصـنيف ) 6(و) 5(وفق الصورة يف الشكلني 

 .ت كهربائية يف جدول خاصاالحاجيات يف املؤسسة إىل مواد غذائية ومنزلية وأدو

 ًيتفاوض لغويا وكتابيا عىل لـوح كرتـوين وذلـك هنا : دور العضو الثاين يف املجموعة

 .مع أعضاء مجموعته حول املواد التي ال توافر يف املؤسسات االستهالكية

 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

 .أهمية املؤسسات االستهالكية، وتفضيل الناس رشاء حاجياتهم من املؤسسات

 :حلة التحديمر: ًثالثا

 .هنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيدية

  والتي تبني املؤسسة االسـتهالكية، حيـث تنـترش ) 5(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

يف جمـيـع مـنـاطق وطـنـي، وترشف عليـهـا الحكوـمـة، حـيـث يأـخـذ الـعـاملون فيـهـا 

 .رواتبهم من الحكومة

  والتي تدل عىل الحاجيات التي يشرتيها النـاس) 6(يف شكل  يشري املعلم إىل صورة 
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من املؤسسات االستهالكية من مواد غذائيـة أو مـواد منزليـة أو أدوات كهربائيـة، 

حيث يفضل الناس الرشاء من املؤسسات االستهالكية وذلك لجودة السلع واعتدال 

 .أسعارها

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :ا تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتيةهنا يحاول املعلم تطبيق م

 .لجوء الناس إىل رشاء حاجياتهم من املؤسسات االستهالكية -1

 .انتشار املؤسسات االستهالكية يف جميع محافظات اململكة -2

 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   .لتي ترشف عىل املؤسسات االستهالكيةيسمي الجهة ا 1

   . مييز بني املؤسستني االستهالكية املدنية والعسكرية 2

   .يذكر بعض املواد واألدوات التي تبيعها املؤسسات االستهالكية 3

يــفرس ســبب إقبــال املــواطنني عــىل رشاء حاجيــاتهم مــن  4

 .املؤسستني االستهالكية املدنية والعسكرية
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 )4(س الدر

 مياه الرشب

 :النتاجات التعليمية

 :ًيرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن

 .يستنتج الطالب أهمية مياه الرشب لإلنسان -1

 .يصف الطالب دور الحكومة يف توفري مياه الرشب وإيصالها للمواطن -2

 .يصف الطالب أسباب مشكلة نقص املياه يف وطني -3

 . عز وجل عىل نعمة املاءلـلـهيشكر الطالب ا -4

 .يقدر الطالب جهود وزارة املياه والري إليصال املاء لبيوتنا -5

 .يحافظ الطالب عىل املاء من اإلرساف -6

 .ينمو يف نفس الطالب اتجاه نحو املحافظة عىل مياه الرشب وترشيد استهالكها -7

 .يلقي كلمة عن املحافظة عىل املاء عرب اإلذاعة املدرسية -8

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

 .ترشف وزارة املياه والري عىل إيصال املياه للمواطنني -1

تجمع مياه األمطار وتحفظ يف السدود، ثم تضخ إىل محطات التنقية للمعالجة،  -2

 ).حاووز(ثم تضخ إىل خزانات كبريه 

 .للمياه استخدامات منزليه متعددة -3
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 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

وهنا يسـتحرض . وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضوع مياه الرشب: التوجيه -أ  

 .الطالب خربتهم اليومية عن املياه

وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خالل : إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 : اليومية اآلتيةمناقشة املواقف الحياتية

  والتي متثـل عـىل سـد امللـك طـالل، ثـم ) 7(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

 .من أين تأيت املياه إىل السدود؟: يسأل املعلم

  ثم يسـأل املعلـم)حاووز(والتي متثل خزان ماء ) 8(يشري املعلم إىل صورة ، :

 . ماذا يوجد يف هذا الخزان؟ وأين نذهب باملياه فيه؟

 إننا نحتاج إىل املاء يف كثري من األعامل، اذكر استخدامات املـاء : لميسأل املع

 .املنزلية؟

  

 )حاووز( خزان ماء )8(شكل   سد امللك طالل)7(شكل 
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يبدأ املعلم بعد ذلـك يف املناقشـة الحواريـة مـع الطـالب ويطـالبهم بكتابـة 

، )الرسـوم، الكتابـةاللغة، الرمـوز، (أفكارهم يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .ويتلقى املعلم أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 : عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة-ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

 يتضح لنا أن املاء تأتينا من مصادر متعددة ومنها املطر. 

 السدودتتجمع مياه األمطار يف . 

  حاووز(وتخزن بعد التنقية يف خزان كبري.( 

 :تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة -د

 :يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت

  يبني سد امللك طالل، والـذي تتجمـع فيـه ميـاه األمطـار ) 7(إن الصورة يف الشكل

 .احد مصادر املياه املوجودة يف األردنوالتي تعد 

  والتي تيم فيه تجميع املياه بعـد ) حاووز(تبني خزان ماء ) 8(إن الصورة يف الشكل

معالجتها يف محطات تنقيه، ومن ثم يتم توزيـع ميـاه الرشب عـىل املـواطنني عـرب 

 .شبكة األنابيب إىل خزانات املنازل

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

 طالـبـه للعـمـل يف مجموـعـات ـصـغرية للرتكـيـز ـعـىل املـفـاهيم هـنـا يوـجـه املعـلـم

 .املستهدفة
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 ًهنا يتفاوض لغويـا وكتابيـا عـىل لـوح كرتـوين مـع : دور العضو األول يف املجموعة ً

 .أعضاء مجموعته حول السلوك الصحيح الستخدام مياه الرشب

 تـوين وذلـك ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لـوح كر: دور العضو الثاين يف املجموعة

 .مع أعضاء مجموعته حول السلوك الغري صحيح الستخدام مياه الرشب

 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

 .تصنيف االستخدامات املنزلية والغري منزليه للمياه

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 .ملرحلة التمهيديةهنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة ا

  يبني سد امللك طالل، والذي تتجمـع فيـه ميـاه ) 7(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

وثم يتم ضخ هذه امليـاه . األمطار والتي تعد احد مصادر املياه املوجودة يف األردن

 ).حاووز(إىل محطات التنقية ملعالجتها، ثم تضخ إىل خزانات كبريه 

 والتي تيم فيه تجميـع ) حاووز(تبني خزان ماء ) 8(كل  يشري املعلم إىل صورة يف ش

املياه بعد معالجتهـا يف محطـات تنقيـه، ومـن ثـم يـتم توزيـع ميـاه الرشب عـىل 

املواطنني عرب شـبكة األنابيـب إىل خزانـات املنـازل، وبالتـايل نسـتخدمها يف املنـزل 

 .ألغراض متعددة

 بخ، الجيل، الرشبالغسيل، الط: للمياه استخدامات منزليه متعددة منها. 

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :هنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتية
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 .تعد مياه الرشب من العنارص الرئيسية لحياة اإلنسان -1

 .تعاين اململكة األردنية الهاشمية من نقص يف مياه الرشب -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 :الجهة التي ترشف عىل إيصال املياه للمواطنني -1

 وزارة الزراعة -أ  

 وزارة املياه والري  -ب

 أمانة عامن الكربى  -ج

 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   .يذكر الجهة املسئولة عن توفري املياه للمواطنني 1

   . ًد خمسا من االستخدامات املنزلية للمياهيعد 2

   .يوضح كيف تصل املياه إىل املنزل 3

يفرس سبب معاناة اململكـة األردنيـة الهاشـمية مـن نقـص يف  4

 .مياه الرشب

  

   .يقدم اقرتاحات للمحافظة عىل مياه الرشب 5
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 )5(الدرس 

 الكهرباء

 :النتاجات التعليمية

 :ًالدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أنيرجى بعد االنتهاء من 

 .يستخدم الطالب الكهرباء بالشكل السليم -1

 .يعدد الطالب فوائد الكهرباء -2

 .يقدر الطالب أهمية الكهرباء يف حياتنا -3

 .أن يكتب الطالب موضوعا عن الكهرباء -4

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :يةاألفكار الرئيس

 .نحصل عىل الكهرباء من مولدات ضخمة يف محطات خاصة بها -1

 .تصل الكهرباء إىل املنازل عن طريق األسالك -2

 .للكهرباء فوائد متعددة -3

 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

وهنـا يسـتحرض .  وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسـة موضـوع الكهربـاء:التوجيه -أ  

 .ية عن الكهرباءالطالب خربتهم اليوم

وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خـالل : إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية
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  والتي متثل مدينة عامن يف الليل) 9(يشري املعلم إىل صورة يف شكل. 

 نـازل تصل الكهرباء إىل جميع محافظـات وطنـي فـنيضء امل: يسأل املعلم

 والشوارع، من أين نحصل عىل الكهرباء؟ وكيف تصل إلينا؟

 تصل الكهرباء إىل منازلنا ألنهـا مفيـدة وفوائـدها متعـددة، : يسأل املعلم

 اذكر فوائد الكهرباء؟

 

  مدينة عامن يف الليل(9)شكل 

 

يبدأ املعلم بعد ذلـك يف املناقشـة الحواريـة مـع الطـالب ويطـالبهم بكتابـة 

، )اللغة، الرمـوز، الرسـوم، الكتابـة(اترهم للتفاوض حولها باستخدام أفكارهم يف دف

 .ويتلقى املعلم أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 :عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة -ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

  يف كل مكانواضح أن الكهرباء موجودة حولنا. 
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 نحصل عىل الكهرباء من مولدات يف محطة الكهرباء. 

 للكهرباء فوائد متعددة. 

 :تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة -د

 :يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت

  ليالًتبني مدينة عامن وهي مضاءة ) 9(إن الصورة يف الشكل. 

 نحصل عىل الكهرباء من مولدات خاصة تصل إىل منازلنا عرب األسالك. 

 اإلنارة وتشغيل اآلالت الكهربائية: للكهرباء فوائد متعددة منها. 

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

ـاهيم  ـز ـعـىل املـف ـات ـصـغرية للرتكـي ـه للعـمـل يف مجموـع ـم طالـب ـا يوـجـه املعـل هـن

 .املستهدفة

 ًهنا يتفاوض لغويـا وكتابيـا عـىل لـوح كرتـوين مـع : عةدور العضو األول يف املجمو ً

 .أعضاء مجموعته حول كيفية إنارة منازلنا، ومصادر حصولنا عىل الكهرباء

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لـوح كرتـوين وذلـك : دور العضو الثاين يف املجموعة

 .مع أعضاء مجموعته حول فوائد استخدام الكهرباء املتعددة

  ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : الثالث يف املجموعةدور العضو

 .السلوك الصحيح واالستخدام اآلمن للكهرباء

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 .هنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيدية

  كهربـاء والتي تبني مدينة عامن ليالً، حيث أن ال) 9(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

 .تصل إىل جميع محافظات وطني
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  نحصل عىل الكهرباء من مولدات ضخمة يف محطات خاصة، حيـث إنهـا تصـل إىل

 .منازلنا عن طريق األسالك الكهربائية املمدة عرب األعمدة يف الشوارع

 إنـارة :  تصل الكهرباء إىل منازلنا ومصانعنا عرب األسالك، وللكهرباء فوائد كثرية منها

الشوارع يف جميع مدن وطني وقـراه، تشـغيل املصـانع التـي تنـتج املـواد املنازل و

 .واألدوات املختلفة يف وطني، توفري الراحة للمواطنني داخل منازلهم

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :هنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتية

 .انللكهرباء أهمية كبرية يف حياة اإلنس -1

 .ينبغي علينا أن ال نرسف يف استخدام الكهرباء -2

 : التقويم

 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   .يوضح كيفية توليد الكهرباء 1

   . يوضح كيف يتم نقل الكهرباء إىل املنازل واملصانع 2

   .يذكر فوائد الكهرباء 3

   .يسمي بعض األجهزة التي تعمل بالكهرباء 4

   .يفرس كيف وفرت الكهرباء الراحة للمواطنني داخل منازلهم 5
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 )6(الدرس 

 الثورة العربية الكربى

 

 :النتاجات التعليمية

 :ًيرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن

 . خالل خرباته السابقةيسمي الطالب قائد الثورة العربية الكربى من -1

 .مييز الطالب صورة قائد الثورة العربية الكربى -2

 .يذكر الطالب أسباب قيام الثورة العربية الكربى -3

 .يستنتج الطالب نتائج سياسة حزب االتحاد والرتقي أثناء حكمهم للوطن العريب -4

يحكم الطالب عىل موقف الرشيـف الحسـني بـن عـيل مـن اتصـال أحـرار العـرب  -5

 . بهواملثقفني

 .يقدر أهمية الثورة العربية الكربى -6

 .يقدر الطالب دور قائد الثورة العربية الكربى -7

يحرتم الطالب موقف الرشيف الحسني بن عيل من اتصال أحرار العـرب واملثقفـني  -8

 .به

ينمو يف نفس الطالب تقدير تضحيات الرشيف الحسني بن عيل وأبنائه اتجاه األمة  -9

 .العربية

 .مالئه صور الهاشميني ويلصقها عىل لوح كرتوينيجمع الطالب مع ز -10
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 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، طباشري، سبورة، لوح كرتوين، أقالم ملونة

 :األفكار الرئيسية

 .أسباب الثورة العربية الكربى -1

 .قائد الثورة العربية الكربى -2

 .راية الثورة العربية الكربى -3

 :خطوات سري الدرس

 :ةاملرحلة التمهيدي: أوالً

 وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضع الثورة العربية الكربى، أسـبابها :التوجيه  -أ  

وهنا يستحرض الطالب خربتهم اليومية عن أحوال العـرب إبـان الحكـم . وقائدها

 .العثامين متهيدا لدراسة موضوع الثورة العربية الكربى

 بإثارة خربات الطالب من خـالل  يقوم املعلموهنا: إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

مـا هـي : رايـة الثـورة العربيـة الكـربى ويسـأل) 10(يشري املعلم إىل الصورة يف الشكل 

 األلوان املوجودة يف هي هذه الراية؟ وعىل ماذا تدل هذه الراية؟

 صاحب هذه الصورة؟ ومـن تبني احد الهاشميني، من) 11(يف الشكل : يسأل املعلم 

 هو قائد الثورة العربية الكربى؟

 يف أواخر حكم الدولة العثامنية للوطن العـريب مـارس حـزب االتحـاد: يسأل املعلم 
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والرتقي الظلم والتعسف ضد العرب من خالل العديد من املامرسات، ما هي هذه 

 املامرسات؟

  

 الرشيف الحسني بن عيل طيب )11(شكل   علم الثورة العربية الكربى)10(شكل 

  ثراهلـلـها

 

يبدأ املعلم بعد ذلك يف املناقشة الحوارية مع الطالب ويطالبهم بكتابة أفكـارهم  

، ويتلقـى املعلـم )اللغة، الرموز، الرسوم، الكتابة(يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 :الب بعد املناقشة السابقة عرض أفكار الط-ج

 ًأثناء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيت: 

  واضح أن األلوان املوجودة يف هذه الراية هي اللون األبـيض واألحمـر واألخرض

 .واألسود
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 نعتقد أن هذه الراية شبيه بالعلم األردين الهاشمي. 

 هاشمينيإن الصورة املعروضة هي صورة احد ال. 

  هي صـورة الرشيـف الحسـني بـن ) 11(درسنا فيام سبق أن الصورة يف الشكل

 .عيل، لكننا ال نعلم ماذا كان يعمل؟

 : تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة-د

 :هنا يقوم املعلم مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت 

  هي األسود واألخرض واألبيض وهام متمثالن ) 10(الشكل إن األلوان الواردة يف

 .يف مستطيل، واللون األحمر املتمثل يف املثلث

  إن هذه هي راية الثورة العربية الكربى التي رفعها الرشيف الحسـني بـن عـيل

 .يف وقت ما عرفت بالثورة العربية الكربى

  لـلــهيل رحمـه اهي ألحد الهاشميني وهو الرشيف الحسني بن ع) 11(إن الشكل 

 .تعاىل

 تعاىل الثورة العربية الكربىلـلـهقاد الرشيف الحسني بن عيل رحمه ا . 

 التقـي الظلـم والتعسـف  ويف أواخر حكم الدولة العثامنية مارس حزب االتحاد

ضد العرب، ففرضوا عليهم الرضائـب الباهظـة، وحـاربوا لغـتهم العربيـة لغـة 

 مـن تعلـيم وزارعـة وصـناعة وتجـارة القران الكريم، وأهملوا شـؤون حيـاتهم

 .وصحة، فانترش الجهل وكرثت األمراض وازداد الفقر بني الناس

  لقد شعر األحرار واملثقفون من العرب بالخطر، فاتصلوا برشيف مكة الحسـني

 بن عيل، وطلبوا منه أن يقود الثورة العربية الكربى ضد االتحاديني، فاسـتجاب
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، فكانت الثـورة العربيـة الكـربى 1916 حزيران سنه )10(لهم، وأعلن الثورة يف 

 .ثورة كل العرب

  ،شكل الرشيف الحسني بن عيل جيوش الثورة العربية الكربى من أحرار العرب

 ). ثراهلـلـه وفيصل، وزيد طيب الـلـهعيل وعبد ا(وقاد هذه الجيوش أبناؤه 

 ،وأعلـن األمـري توجهت الجيوش العربية إىل بالد الشام، وانترصت عـىل األتـراك 

 .فيصل بن الحني قيام دولة مستقلة يف سوريا

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

ـىل املوـضـوعات  ـز ـع ـات ـصـغرية للرتكـي ـل يف مجموـع ـه للعـم ـم طالـب ـه املعـل ـا يوـج هـن

 .املستهدفة

 ًهنـا يتفـاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو األول يف املجموعة

 .أسباب الثورة العربية الكربى

 ما كان الوطن العريب تحت حكم الدولة العثامنية فانه يف أواخر الحكم مـارس عند

حزب االتحـاد والرتقـي الظلـم والتعسـف ضـد العـرب، ففرضـوا علـيهم الرضائـب 

الباهظة، وحاربوا لغتهم العربية لغة القران الكريم، وأهملوا شـؤون حيـاتهم مـن 

رثت األمراض وازداد الفقـر تعليم وزارعة وصناعة وتجارة وصحة، فانترش الجهل وك

 .بني الناس

 السـابقة) 2(باستخدام الشـكل ً هنا يتفاوض لغويا: دور العضو الثاين يف املجموعة .

وانـه عنـدما شـعر . وذلك مع أعضاء مجموعته حول قائد الثـورة العربيـة الكـربى

 األحرار واملثقفون من العرب بـالخطر، فاتصـلوا برشيـف مكـة الحسـني بـن عـيل،
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وا منه أن يقود الثورة العربية الكربى ضد االتحاديني، فاسـتجاب لهـم، وأعلـن وطلب

 .، فكانت الثورة العربية الكربى ثورة كل العرب1916حزيران سنه ) 10(الثورة يف 

 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

سني بن عيل شـكل جيـوش الثـورة وان الرشيف الح. تشكيل جيوش الثورة وقادتها

 وفيصل، وزيد طيـب لـلـهعيل وعبد ا(من أحرار العرب، وقاد هذه الجيوش أبناؤه 

وتوجهت القوات العربية إىل بالد الشام، وانترصت عىل األتراك وأعلـن ).  ثراهلـلـها

 .األمري فيصل بن الحسني قيام دولة مستقلة يف سوريا

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 . املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيديةهنا يقوم

  والتـي متثـل رايـة الثـورة العربيـة الكـربى، وهـي مختلفـة ) 10(يشري املعلم إىل الشكل

 مـن األسـود واألخرض واألبـيض واألحمـر، وهـي تـدل رايـة الثـورة العربيـة األلوان

 .الكربى

  لـلــهالحسني بن عـيل طيـب اوهي ألحد الهاشميني، هو الرشيف ) 11(يف الشكل 

 .ثراه، وهو قائد الثورة العربية الكربى

  يف أواخر حكم الدولة العثامنية للوطن العريب مارس حزب االتحاد والرتقـي الظلـم

والتعسف ضد العرب من خـالل العديـد مـن املامرسـات، والتـي تتمثـل يف فـرض 

قران الكـريم، وأهملـوا الرضائب الباهظة، ومحاربة اللغة العربية والتي هي لغة ال

وبـذلك فـانترش الجهـل . شؤون الحياة من تعليم وزراعة وصـناعة وتجـارة وصـحة

 .وكرثت األمراض وازداد الفقر بني الناس
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 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :هنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتية

 .رشيف مكةاتصال األحرار واملثقفون العرب ب -1

 .نحتفل كل عام بذكرى الثورة العربية الكربى -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 : قائد الثورة العربية الكربى  -1

 األمري فيصل بن الحسني -أ   

  الرشيف الحسني بن عيل-ب 

 1916  -ب   1915  -أ  :قامت الثورة العربية الكربى سنة -2

 .قامئة شطب: األداة/ ملعتمد عىل األداء إسرتاتيجية التقويم ا

 النعم معايري األداء الرقم

   .يسمي قائد الثورة العربية الكربى 1

   .يذكر أسباب الثورة العربية الكربى 2

   .يسمي قادة جيش الثورة العربية الكربى من أبناء الرشيف الحسني 3

   .عيليبني سبب اتصال أحرار العرب بالرشيف الحسني بن  4

يـسـتنتج أـهـداف الرشـيـف الحـسـني ـبـن ـعـيل ـمـن إـعـالن الـثـورة  5

 .العربية الكربى
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  (7)الدرس 

 نظام الحكم يف وطني

 :النتاجات التعليمية

 :ًيرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن

 .يشري الطالب مبشاركة زمالئه إىل نظام الحكم األردين -1

 .مالئه نظام الحكم األردينيرشح الطالب أمام ز -2

 .يستنتج الطالب أهمية الدستور األردين -3

 . يقارن الطالب بني أقسام مجلس األمة -4

 .يوضح الطالب كيفية اختيار مجلس األمة -5

 .يقدر الطالب أهمية نظام الحكم األردين -6

 .يقدر الطالب أهمية الدستور األردين -7

 .يؤمن الطالب بأهمية مجلس األمة -8

 .ستور األردين عىل اإلذاعة املدرسيةيلقي كلمة عن الد -9

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

 .نظام الحكم يف وطني نيايب -1

 .أن الشعب ينتخب نوابا له يف الربملان -2

 .أن الحكم يف وطني مليك وهو احد أنواع الحكم الذي يرأس الدولة فيها امللك -3
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ن نظام الحكم يف وطني ورايث، أي أن الحكم ينتقل من امللك بعـد وفاتـه إىل اكـرب أ -4

 .أبنائه الذكور

 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

وهنـا .  وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضوع نظام الحكم يف وطني:التوجيه  - أ 

ردنية املستقلة ذات الجيش يستحرض الطالب خربتهم اليومية عن إقامة الدولة األ

العريب والحكومة األردنية وما تسعى إليـه مـن توحيـد األمـة العربيـة، واسـرتداد 

 . فلسطني من الكيان الصهيوين

 وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خـالل :إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

 والتي متثل صورة للملك الحسني بن طالل ) 12( إىل صورة يف شكل يشري املعلم

 الثاين وهـو يـؤدي القسـم لـلـه ثراه، واىل جانبها صورة امللك عبد الـلـهطيب ا

 .الدستوري أثناء توليه السلطات الدستوري

 والتي تبني مناقشة مجلس النـواب، كيـف ميكـن ) 13(يف الشكل : يسأل املعلم

 .النواب؟اختيار أعضاء مجلس 

 والذي تبـني مجلـس األعيـان، كيـف يـتم اختيـار ) 14(يف الشكل : يسأل املعلم

 أعضاء مجلس األعيان؟
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 الثاين أثناء لـلـهامللك عبد ا و ثراهلـلـه املغفور له امللك الحسني بن طالل طيب ا)12(شكل 

 القسم الدستوري

 

 

  مجلس النواب وأعضاؤه)13(شكل 
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 ان وأعضاؤهمجلس األعي )14(شكل 

 

يبدأ املعلم بعد ذلك يف املناقشة الحوارية مع الطالب ويطالبهم بكتابة أفكـارهم  

، ويتلقـى املعلـم )اللغة، الرموز، الرسوم، الكتابة(يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة

 : عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة-ج

 :ًء املناقشة يعرض الطالب أفكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيتأثنا

 واضح أن نظام الحكم يف وطني مليك، نسـبة إىل قائـدها والـذي يسـمى ملـك .

 الثـاين لـلــهكون أن امللك عبد ا) 12(وان ذلك يتم بالوارثة كام يف الصورة رقم 

 .هو ابن امللك الراحل الحسني بن طالل

 النواب هم أعضاء يتم اختيارهم بكل حرية وشفافية كام نعتقد أن هذه صورة 

 ً.درسنا سابقا

 نعتقد أن صورة مجلس األعيان ال يتم اختيارهم من قبل الشعب . 

 : تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة-د
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 :يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكار جديدة كام يأيت

 ثراه، لـلـههي لجاللة امللك الحسني بن طالل طيب ا) 12(ر يف الشكل إن الصو 

 الثاين بن الحسني وهو ملـك اململكـة األردنيـة لـلـهواىل جانبه ابنه امللك عبد ا

الهاشمية، وهذا واضـح أن نظـام الحكـم ملـيك مـن تسـميتهم االثنـني بامللـك، 

ن الحكـم ينتقـل مـن وكذلك انه نظام يعتمد عىل الوراثة يف تـويل الحكـم أي أ

 .امللك بعد وفاته إىل اكرب أبنائه الذكور

  هي ملجلس النواب، فان هذا يضـيف إىل نظـام الحكـم انـه ) 13(مبا أن صورة

وبـذلك فـان نظـام . نيايب أي أن الشعب األردين ينتخـب نوابـا عنـه يف الربملـان

  .الحكم األردين هو ورايث، مليك، نيايب

  التي متثل مجلس األعيان، فان أعضاؤه يـتم تعيـنهم و) 14(أما بالنسبة للصورة

 .من قبل امللك

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

 .هنا يوجه املعلم طالبه للعمل يف مجموعات صغرية للرتكيز عىل املفاهيم املستهدفة

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لوح كرتـوين وذلـك : دور العضو األول يف املجموعة ً

الـسـابق ـمـع أعـضـاء مجموعـتـه ـحـول الشخـصـيات ) 12(وـفـق الـصـورة يف الـشـكل 

 .أصحاب الصورة

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لوح كرتوين وفـق الصـورة: دور العضو الثاين يف املجموعة 

 .السابقة وذلك مع أعضاء مجموعته حول مجلس األعيان وأعضاؤه) 13(يف الشكل 
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 باسـتخدام الصـورة يف الشـكل ًهنا يتفاوض لغويا: دور العضو الثالث يف املجموعة 

 .مع أعضاء مجموعته حول مجلس األعيان وأعضاؤه) 14(

 :مرحلة التحدي: ًثالثا

 .هنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيدية

  والتي تبـني صـورة جاللـة امللـك الحسـني بـن ) 12(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

 الثاين بن الحسني أثناء تأديـة القسـم لـلـهه امللك عبد ا ثراه وابنلـلـهطالل طيب ا

  .الدستوري لتوليه السلطات الدستورية

  والتـي تبـني مجلـس النـواب وأعضـاؤه، ويتـألف ) 13(من خالل الصـورة يف شـكل

ًمجلس النواب من أعضاء منتخبني انتخابا عاما ومبـارشا وعـدد أعضـاءه مبـا فـيهم  ً ً

دة مجلـس النـواب أربـع سـنوات تبـدأ مـن تـاريخ تكون م وعضوا،) 120(الرئيس 

إعالن نتائج االنتخاب العام والتي ينتخب فيها الشعب األردين النـواب، وللملـك أن 

 .ميدد مدة املجلس بإرادة ملكية ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سنتني

  والتي تبني مجلس األعيـان وأعضـاؤه، فانـه يـتم ) 14(من خالل الصورة يف الشكل

ني أعضاء مجلس األعيان من قبل جاللة امللك بإرادة ملكية سامية ضـمن رشوط تع

خاصة حددها الدستور، ويتألف مجلس األعيان مبا فيه الرئيس من عدد ال يتجـاوز 

عضو، مدة العضوية يف مجلس األعيـان ) 60(نصف عدد أعضاء مجلس النواب أي 

 . منهمأربع سنوات ويجوز إعادة تعيني من انتهت مدة عضويته

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :هنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتية
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 .ًإن الحرية لدى الشعب األردين وحكومتها واضحة يف نظام الحكم -1

 .تسمية وطني باململك األردنية الهاشمية -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 :ردنية باململكة الن نظام حكمهاسميت الدولة األ -1

 ورايث -أ  

 مليك  -ب

 إمرباطور -ج

 :األعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل امللك هم أعضاء مجلس -2

 النواب -أ  

 األعيان  -ب

 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

   يف وطنييتعرف عىل نظام الحكم  1

   يبني أهمية الدستور األردين 2

   .يذكر أقسام مجلس األمة 3

   .أفرق بني مجلس األعيان والنواب 4
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 (8)الدرس 

 الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية

 :النتاجات التعليمية

 :ًيرجى بعد االنتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا عىل أن

الخدمات التـي يقـدمها الصـندوق األردين الهاشـمي للتنميـة يبدي الطالب رأيه يف  -1

 .البرشية

ينمو يف نفس الطالب اتجاه نحو الشعور بالفخر واالعتزاز اتجاه الوطن ومؤسساته  -2

 .املختلفة

 :مصادر التعلم

 .صور تعليمية، لوح كرتوين، أقالم ملونة، طباشري، سبورة

 :األفكار الرئيسية

ي عىل مسـاعدة النـاس للعمـل يف مشـاريع صـغرية يعمل صندوق األردين الهاشم 

 .وعالج املرىض وتقديم املساعدات املالية للطلبة الفقراء الستكامل دراستهم

 :خطوات سري الدرس

 :املرحلة التمهيدية: أوالً

وهنا يوجه املعلم الطالب لدراسة موضـوع الصـندوق األردين الهاشـمي : التوجيه  - أ 

حرض الطـالب خـربتهم اليوميـة عـن الصـندوق األردين وهنا يست. للتنمية البرشية

 .الهاشمي
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 وهنا يقوم املعلم بإثارة خربات الطالب من خـالل :إثارة الخربات اليومية للطالب  -ب

 :مناقشة املواقف الحياتية اليومية اآلتية

  والتي متثل عىل صورة الصـندوق األردين ) 15(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

 . ية البرشيةالهاشمي للتنم

 من الواضح أن الصـندوق األردين الهاشـمي يقـدم العديـد مـن : يسأل املعلم

 .املساعدات، ما هي هذه املساعدات؟

 يعـد الصـندوق األردين مـن املؤسسـات التطوعيـة، مـا معنـى : يسأل املعلـم

 .العمل التطوعي؟

 

  الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية)15(شكل 

 

عد ذلك يف املناقشة الحوارية مع الطالب ويطالبهم بكتابة أفكـارهم يبدأ املعلم ب 

، ويتلقـى املعلـم )اللغة، الرموز، الرسوم، الكتابة(يف دفاترهم للتفاوض حولها باستخدام 

 .أفكار طالبهم املعربة عن خربتهم السابقة
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 : عرض أفكار الطالب بعد املناقشة السابقة-ج

 ًكارهم لفظيا باستخدام اللغة كام يأيتأثناء املناقشة يعرض الطالب أف: 

 واضح أن الصندوق األردين الهاشمي يعمل عىل مساعدة الناس للعمل. 

 يقدم أيضا مساعدات مالية للفقراء . 

 : تفسري أفكار الطالب السابقة وبناء األفكار الجديدة-د

  يقوم املعلم هنا مع الطالب بتفسري أفكارهم واستدخال أفكـار جديـدة كـام

 :يأيت

  يبني الصندوق األردين الهاشـمي للتنميـة البرشيـة، ) 15(إن الصور يف الشكل

 .فهو يعمل عىل مساعدة الناس للعمل يف مرشوعات فردية صغريه خاصة بهم

 ويقدم مساعدات مالية للعالج أو للطلبة الفقراء إلكامل دراستهم. 

 :مرحلة الرتكيز: ًثانيا

 .ات صغرية للرتكيز عىل املفاهيم املستهدفةهنا يوجه املعلم طالبه للعمل يف مجموع

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لوح كرتـوين وذلـك : دور العضو األول يف املجموعة ً

السابق مع أعضاء مجموعته حـول املسـاعدات التـي ) 15(وفق الصورة يف الشكل 

 .يقدمها الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية

 ًهنا يتفاوض لغويا وكتابيا عىل لـوح كرتـوين وذلـك : جموعةدور العضو الثاين يف امل

مع أعضاء مجموعته حول أهمية املؤسسات التطوعيـة للعمـل االجتامعـي، وذكـر 

 .أمثلة عىل اإلعامل التطوعية
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 ًهنا يتفاوض لغويـا مـع أعضـاء مجموعتـه حـول : دور العضو الثالث يف املجموعة

 .مفهوم العمل التطوعي

 :حديمرحلة الت: ًثالثا

 .هنا يقوم املعلم مبناقشة الصف بأكمله يف أسئلة املرحلة التمهيدية

  والتي تبني الصندوق األردين الهاشمي للتنميـة ) 15(يشري املعلم إىل صورة يف شكل

البرشية، فهو يعمل عىل مساعدة الناس للعمل يف مرشوعات فردية صغريه خاصـة 

 .الفقراء إلكامل دراستهمبهم، ويقدم مساعدات مالية للعالج أو للطلبة 

 العمل التطوعي هو القيام باألعامل الخريية بدون اخذ األجر مقابلها. 

 :مرحلة التطبيق: ًرابعا

 :هنا يحاول املعلم تطبيق ما تعلمه الطالب يف مناقشة وتفسري املواقف اآلتية

 .لجوء الناس يف أعاملهم ومشاريعهم إىل الصندوق األردين الهاشمي -1

 .ق األردين الهاشمي مساعدات مالية للطلبة الفقراءيقدم الصندو -2

 :التقويم

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة؟

 :يعد الصندوق األردين الهاشمي من -1

 مؤسسات استهالكية -أ  

 مؤسسات تطوعية  -ب
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 .قامئة شطب: األداة/ إسرتاتيجية التقويم املعتمد عىل األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم معايري األداء الرقم

 أنواع الدعم الـذي يقدمـه الصـندوق األردين الهاشـمي يعرف 1

 .للتنمية البرشية

  

ـيـفرس ـسـبب تـقـديم الـصـندوق األردين الهاـشـمي مـسـاعدات  2

 .مالية للطلبة الفقراء

  

   .يوضح مفهوم العمل التطوعي 2

   .يوضح مفهوم التنمية البرشية 3



  

 

 

 املصطلحات 
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 املصطلحات 

 

 

 Model منوذجأ

 Generative Learning Model (G.L.M) األمنوذج التوليدي البنايئ

 Constructivism البنائية

 Classroom environment البيئة الصفية

 Challenge التحدي

 Analysis التحليل

 Synthesis الرتكيب

 Focus الرتكيز

 Teaching التدريس

 Application التطبيق

 Learning التعلم

 Education التعليم

 Thinking التفكري

 Evaluation التقويم

 Preliminary التمهيد



Generationالتوليد

Experience الخربة

Motivation الدافعية

Criterion Referencedمرجعي املحك

Standards معايري

Norm- Referenced معياري املحك

Reversibility املعكوسية

ZPD)(Zone of proximal Development املركزية القريبة النمو ةمنطق

Skillمهارات

Thinking Skills مهارات التفكري

Analysis Skill مهارة التحليل

Synthesis Skill مهارة الرتكيب

Evaluation Skill مهارة التقويم

Theory النظرية

Constructivism Theoryالنظرية البنائية

Socicoultural Constructivism Theory النظرية البنائية االجتامعية

Theories of teaching نظرية التدريس

Theories of learning نظرية التعلم
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