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 (The International Academy of Education)األكاديمية الدولية للتربية 
 

عنى بتع  (IAE)األكاديمية الدولية للتربية  
ُ
  ؛ زيز البحث التربوي وتطبيقه ونشرههي مؤسسة علمية غير ربحية ت

العام   في  تقوية    تكرسو ،  1986تأسست  في  وحل  إجهودها  العلمي  البحث  حول سهامات  املثارة  التربوية  القضايا 

التربوي. الحقل  في  واملمارسين  والباحثين  القرار  صناع  من  كل  بين  التواصل  تعزيز  إلى  باإلضافة  مقر و   العالم،  يقع 

كورتين  جامعة  في  التنسيقي  ومركزها  بلجيكا،  بروكسل،  في  والفن  واألدب  للعلوم  امللكية  األكاديمية  في  األكاديمية 

 رث، استراليا.للتكنولوجيا في بي

ولتحقيق هذه الغاية، تقدم   لعلمي في جميع املجاالت التربوية،الهدف العام لألكاديمية هو تعزيز التميز اإن  

املناسب الوقت  في  العاملية  األهمية  ذات  البحث  على  القائمة  األدلة  وأسس   ،خالصة  للبحث  االنتقادات  تقدم  كما 

 أدلته وتطبيقاتها في رسم السياسات.

 اء الحاليون ملجلس إدارة األكاديمية هم: األعض 

• Maria de Ibarrola -  املكسيك؛  -املعهد الوطني للفنون التطبيقية 

• Barry Fraser -  ؛ التنفيذي( استراليا )املدير  -جامعة كورتن للتكنولوجيا 

• Adrienne Alton-Lee -  نيو زيلندا؛  -وزارة التعليم 

• Stella Vosniadou -  اليونان؛  -جامعة أثينا الوطنية وكابوديستريان 

• Douglas Willms -  كندا؛  -جامعة نيو برونزويك 

• Yong Zhao -  الواليات املتحدة االمريكية.  -جامعة والية ميتشيغان 
  

 األعضاء الحاليون ملجلس إدارة سلسلة ممارسات تربوية هم: 

• Stella Vosniadou -  استراليا )رئيس(؛ -اليونان، وجامعة فلندرز  -جامعة أثينا الوطنية وكابوديستريان 

• Erno Lehtinen -  فنلندا؛  -جامعة توركو 

• Lauren Resnick -  الواليات املتحدة االمريكية؛ -جامعة بيتسبيرج 

• Gavriel Salomon -  جامعة حيفا؛ 

• Herb Walberg  - الواليات املتحدة االمريكية؛ 

• Erik De Corte - رتباط مع مكتب التربية الدولي بلجيكا، اال  -لوفين  جامعة(IBE)؛ 

• Patrick Griffin -  تباط مع سلسلة السياسات التربوية لألكاديمية. استراليا، االر  -جامعة مالبورن 
  

 : (IAE)على املوقع اإللكتروني لألكاديمية الدولية للتربية  للمزيد من املعلومات، اإلطالع 

 http://www.iaoed.org 

 IBE/2016/ST/EP28 
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 مقدمة السلسلة 
الحالي، وعنوانه   الكتيب  للتعلم في القرن الحادي والعشرينتم إعداد  ، إلدراجه في سلسلة  مبادئ توجيهية 

للتربية  تربوية، وهي سلسلة منشورات تم تطويرها  المارسات  امل . وكجزء من  (IAE)من قبل األكاديمية الدولية 

يتم نشر وتوزيع  و خالصة أحدث البحوث في املوضوعات التربوية ذات األهمية العاملية.    تقدم األكاديمية  مهمتها

 الكتيب  التابع لليونسكو. إن هذا    (IBE)الكتيبات بواسطة مكتب التربية الدولي  
 
والعشرين  العدد الثامن  ل  يمث

 بالتعلم.سلسلة حول ممارسات تربوية ترتبط إمن هذه ال
ً
 يجابيا

لـ  إن    ممتنة  للتربية  الدولية  هذا    (Conard Hughes & Clementina Acedo)األكاديمية  لكتابة 

 هو مدير التعليم في مدرسة جنيف الدول  Conard Hughesالكتيب.  
ُ
 نظرية املعرفة.  ية، التي ت

ً
رس فيها أيضا

د 

تعليمه في فرنسا، وهوالندا وجنوب أفريقيا، ويحمل درجة الدكتوراه في األدب اإلنجليزي      Hughesالسيد ى  تلق  

قام بنشر مقاالت في مجالت  ارس في فرنسا، وهوالندا والهند. كما  ، وعمل في مد(Witwatersrand)من جامعة  

  Clementina Acedoأكاديمية وتربوية، وكذلك كتاب لغة إنجليزية لطالب يتابعون دبلوم البكالوريا الدولية.  

بين   (IBE)وكانت مدير معهد التربية الدولي  .  (Webster University Geneva)هي مدير جامعة ويبستر جنيف  

ي فلسفة وتطوير التربية الدولية من جامعة ستانفورد. كما كانت  . وهي تحمل شهادة دكتوراه ف2014و  2007

عملت  قارنة بجامعة بيتسبرج. وقبل ذلك،  وأستاذ في التربية امل  (IISE)مدير معهد الدراسات الدولية في التربية  

واسع   نطاق  على  نشرت  وقد  الدولي.  البنك  املعلمين، مقاالت  مع  وتربية  الدولية،  التربوية  السياسة  حول 

 واإلصالح التربوي وتطوير املناهج.

تم إجراؤه في املقام األول    بحث إلى  أن هذا الكتيب يستند  يدركون  األكاديمية الدولية للتربية    إن إداري   

كتيب تحتاج إلى تقييم بالرجوع إلى الظروف املحلية وتبنيها  وأن توصيات هذا ال  ،تقدمة اقتصادًيا في بلدان م

لذلك لفعالي  تطبيقات حس    التوجيهية  املبادئ   تتطلب ممارسة هذه.  وفًقا  في   تهااسة ومعقولة وتقييم مستمر 

 أي بيئة تعليمية. 

 

 ستيال فوسنيادو 

 محرر، سلسلة ممارسات تربوية

 استراليا أستاذ استراتيجي، جامعة فلندرز لجنوب 

 .جامعة أثينا الوطنية وكابوديستريانأستاذ شرف، 
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 العناوين السابقة في سلسلة "ممارسات تربوية" 
 Jere Brophyصفحة.   36التدريس  .1

 Sam Reddingصفحة.   36دور البيت في التعلم  .2

 Herbert J. Walberg and Susan J. Paikصفحة.  24ممارسات تربوية فاعلة   .3

 .Douglas A. Grouws and Kristin Jصفحة.    48  التالميذ في الرياضياتتحسين تحصيل   .4

Cebulla 

 Keith Toppingصفحة.  36التدريس الخصوص ي  .5

 Elliot L. Judd, Lihua Tan and Herbert J. Walbergصفحة.  24تدريس لغات إضافية  .6

 Stella Vosniadouصفحة.  32كيف يتعلم األطفال؟  .7

السلوكية   .8 املشكالت   ,Sharon L. Foster, Patricia Brennonصفحة.    30تفادي 

Anthony Biglan, Linna Wang and Suad al-Ghaith 

 Inan I. Schenker and Jenny M. Nyirendaصفحة.  32تفادي مرض األيدز في املدارس  .9

 Monique Boekaertsصفحة.  28الدافعية للتعلم  .10

 Maurice J. Eliasصفحة.  31التعلم العاطفي األكاديمي واالجتماعي  .11

القراءة   .12  .Elizabeth S. Pang, Angaluki Muaka, Elizabeth Bصفحة.    23تعليم 

Bernhardt and Michael L. Kamil 

 John Lybolt and Catherine Gottfredصفحة.  27تعزيز لغة ما قبل املدرسة  .13

والكتابة   .14 واالستماع  التحدث   .Trudy Wallace, Winifred Eصفحة.    19تدريس 

Stariha and Herbert J. Walberg 

الحديثة   .15 الوسائط   .Clara Chung-wai Shih and David Eصفحة.    23استخدام 

Weekly 

 John E. Mayerصفحة.  27خلق مدرسة آمنة ومشجعة  .16

 John R. Staverصفحة.  26تدريس العلوم  .17

 Helen Timperley صفحة. 31التعلم والنمو املنهي للمعلم  .18
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الرياضيات .19 في  الفعال   Glenda Anthony and Margaretصفحة.    30  التدريس 

Walshaw 

 Elizabeth B. Bernhardtصفحة.  29تعليم لغات أخرى  .20

 Elizabeth B. Bernhardt صفحة.   31 أساسيات التدريس .21

 Lisa Fazio and Robert Sieglerصفحة.  25تدريس الكسور  .22

 Claire Sinnema and Graemeصفحة.    24التدريس الفعال في العلوم االجتماعية   .23

Aitken 

 Reinhard Pekrunصفحة.   30العواطف والتعلم  .24

 Panagiotis Kampylis and Eleni Berkiصفحة.  26تربية / رعاية التفكير االبتكاري  .25

الذكاء    ير تيسو فهم   .26  Andreas Demetriou and Constantinosصفحة.    31تنمية 

Christou 

ج .27 تحسين  التعلم:  التدريس،  املحرومين  املهمة،  للتالميذ  التعليم    اودة 
ً
 30قتصاديا

 Lorin W. Anderson and Ana Pesikanصفحة. 

 Conrad Hughes andصفحة.  24توجيهية للتعلم في القرن الواحد والعشرين  مبادئ .28

Clementina Acedo 
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 املحتويات 
 2ص  -األكاديمية الدولية للتربية 

 3ص  -مقدمة السلسلة 

 7ص  -التقديم 

 9ص  -ة األكاديمية األمان .1

 11ص  -الثقافة املعلوماتية  .2

 14ص  -التفكير الناقد  .3

 17ص  - بداعال  .4

 20ص  - (STEM)الرياضيات  -الهندسة   -التقنية  -تعلم العلوم  .5

 23ص  -التعلم املبني على املفاهيم  .6

 26ص  - يقضةالالصحة و  .7

 29ص  -تعلم الخدمة  .8

 32ص   -دعم التعلم  .9

 34ص  -التقييم  .10

 37ص  -الخالصة 

 38ص   -املصادر 

 42ص    –مكتب التربية الدولي 

 
 
 قبل: من  2015عد هذا الكتيب في عام أ

• International Academy of Education (IAE) - Palais des Académies,1, rue Ducale, 1000 Brussels, 

Belgium, and; 

• International Bureau of Education (IBE), P.O. Box 199, 1211 Geneva 20, Switzerland.  

ير  أخرى.  للغات  وترجمته  إنتاجه  إعادة  ويمكن   ،
ً
مجانا متاح  هذا  وهو  إنتاج  تعيد  مطبوعة  أي  من  نسخة  إرسال  جى 

إلى    
ً
جزئيا أو   

ً
كامال الش(IBE)و    (IAE)النص  على   

ً
أيضا الكتيب  هذا  يتوفر  ا .  )االنترنت(.  العنكبوتية  قسم  بكة  نظر 

   http://www.ibe.unesco.org املطبوعات بصفحة سلسلة ممارسات تربوية على:

راء التي يعبرون عنها، والتي ال تعكس عرض الحقائق الواردة فيه، وعن ال هذا الكتيب مسؤولون عن اختيار و   يمؤلفإن  

 
 
ت باليونسكو وال  الدولي  التربية  نظر مكتب  في هذه  بالضرورة وجهة  املادة  الدالالت املستخدمة وعرض  إن  املنظمة.  لزم 

من   كان  رأي  أي  عن  التعبير   
ً
ضمنا يفترض  ال  الدو املطبوعة  التربية  مكتب   / اليونسكو  بالوضع  جانب  يتعلق  فيما  لي 

 قليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو تلك التي تتعلق بترسيم الحدود. القانوني ألية دولة أو إ
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 التقديم

الكتيب هو إعطاء مبادئ   إن  الواحد والعشرين. وهو    الغرض من هذا  القرن  في  التعلم  توجيهية عن 

للمعلمين،  موج   فياملناهج،    وواضعيه  وال   والقياديين  التعليم  املدارس،  مستويات  جميع  في  املشاركين  خرين 

استخ  ،املدرس ي حيث  ويمكن  عمرية،  فئة  ألي  املبادئإ دامه  يكفي    ن  بما  عامة  يتضمنها  في  التي  لتطبيقها 

و  مختلفة.   سياقات 
 
بين    الدليل  ر يوف  

ً
في  مارسات املجسرا تحدث  والبحث    التي  التربوية،  والنظرية  الفصل، 

   إلى يستند    كما أنهاألكاديمي.  
ُ
في    تم نشرهبنفس العنوان    رت بواسطة باحثين ومعلمين، وعلى مقال  و  نظريات ط

 (، مع خبراء منظمات تربوية. 2014مستقبليات )

   تم تطوير نظريات التعلملقد   
 
 تاريخيا

 
مه، وأمثلة املمارسة، والنماذج  ، واألفكار بشأن ما يجب أن نعل

التراكمية   النتيجة غياب الوحدة، مع قلة املعرفة  املقترحة من قبل منظمات مختلفة بشكل منفصل. وكانت 

ال في  التعاون  طر لذلك  بحث.  وغياب  عن  للوحدة  الغياب  هذا  طرح  الدليل  هذا  السؤال يحاول  على  الرد    يق 

 ( ماذا يجب أن يتعلمه التالميذ في القرن الواحد والعشرين؟): التالي

الإن    أهذا  حول  أساس ي  سؤال  إلى  يعيدنا  املواد  تحدي  فمجاالت  التعليم؟  ملاذا  التعليم:  غراض 

التي   تعليمهاالدراسية  املدارس  يتم  في   
ً
الطبيعية،  و اإلنسانيات،  و )اللغات،    مثل  تقليديا الرياضيات،  و العلوم 

في الجامعات وال تزال صالحةو الداب،  و التقنية،  و  الدينية والرياضية( مطلوبة  . ولكن، هناك  إلى الن  التربية 

 فهم
ً
مفادهزايدمت  ا  

ً
والسلوكيات  ا والكفايات،  للمعرفة،  جديدة  مجاالت  هناك  في    التي  أن  دمجها  إلى  تحتاج 

في    يواجهون . فقد  يدعقمتزايد التاملناهج الدراسية حتى يتمكن الشباب من العمل بشكل جيد في مجتمع عاملي  

 
 
: نخفاضابالفقر، واالنفجار السكاني، و  مرتبطة  املستقبل تحديات كثيرة جدا

ً
 القدرة البيولوجية. فمثال

يقترح أن التعلم   (The International Education Advisory Board)  املجلس االستشاري الدولي للتعليم •

 في القرن الواحد والعشرين يرتبط وسيستمر في االرتباط بتقنية املعلومات؛ 

تصميم   • إعادة  ا   ريشي  (The Centre for Curriculum Redesign)املناهج  مركز  مراجعة إلى  إلى  لحاجة 

 ؛ق واملالئمضرورية للتعلم املعم  واملهارات الشخصية الشاملة للمعرفة  

التقييم   • للطالب  برنامج  والتنمية    (PISA)الدولي  االقتصادي  التعاون  إلى حد    (OECD)ملنظمة  "الحاجة  د 

حل   قدرات  العالم  -تقييم  كبرامج حول  لتجهيزتسعى    حيث  املشكالت  العالم    الشباب  الحكومات حول 

 ؛ (Schleicher, 2011)باملهارات التي يحتاجونها للحياة والتوظيف" 

لتعزيز   • جهودنا  مركز  في  يكون  أن  يجب  املستدامة  والتنمية  بالسالم  "االهتمام  أن  ذكرت  اليونسكو 

 . (UNESCO, 2013, P. 1)االندماج والتنمية املجتمعية العادلة" 
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يتضح  سبق  وهي    مما  اإلنسان.  لنمو  كثيرة  مجاالت  يتضمن  والعشرين  الواحد  القرن  في  التعلم  أن 

 
 
فاملتوقع عادة    ،خالقي للمتعلمينانب النمو االجتماعي والنفس ي واأل ي جميع جو تتجاوز املهارات والتقنية لتغط

  ،
ً
النمو املستدام، والتعلم للعيش معا التربوية  البرامج  الثقافات، ومهارات االو أن تشمل  بين  تصال، التفاهم 

ونتيجة لهذا التطور، قد يستفيد التعليم  .  حقيقي  آمنخرين الالزمة الندماج ونمو  واتجاهات االحترام نحو ال 

 باملحتوى األكاديمي التقليدي. أبعد من العناية  أهمية الذهاب إلى من فهم

الذي لم   ي املناخ التربوي العاملي الحاليمجاالت للتعلم ذات أهمية خاصة ف  ة عشر م هذا الدليل يقد  إن  

في واالستمرارية  الث  هيعد  والتوقع  العكس،  ،مضمونةبات  أن  فعلى  يدخل  نجد     الشباب 
ً
غير  امتقلبُ   اعامل  ،

 يمكن تقسيمها إلى: العشرة. هذه املجاالت ا، وغامضً امتوقع، معقًد 

املعرفة • املعلوماتية  مجاالت  )كالثقافة  املفاهيمو   األساسية  على  املبني  العلومو   التعلم    –  التقنية  –  تعلم 

 ؛[6، 5، 2جزاء األ ( ](STEM)الرياضيات  - الهندسة

 [؛ 4و 3الكفايات )مثل التفكير الناقد واالبتكار( ]الجزئين  •

 [؛8، 7، 1االتجاهات )مرتبطة باألمانة األكاديمية، الصحة والوعي، تعلم الخدمة( ]األجزاء  •

 [.10و 9العريضة للتعلم )في مجاالت كدعم التعلم والتقييم( ]الجزئين  املساقات  •

تفكيإن هذا   إثارة  به  ب  ذي معنى  رالدليل مراد  يقرأونه  الذين  أولئك  التعليم بحيث يشعر  في  عن    تبني الرغبة 

االقتراحات   واقع بعض  في  بها  الدراسية.  واألخذ  أنه    فصولهم  األ ويالحظ  هذه  استخدام  أن  من  فكار  بالرغم 

 على السياق،  
ً
ن الرسالة الضمنية ستكون نفسها: هذه املبادئ التوجيهية هي أساسية  ال أإسيختلف اعتمادا

 في القرن الواحد والعشرين. لتعلم نوعي  

 
 مالحظات املؤلفين والتقدير 

الذهني من  إن   العصف  لعامين من  نتيجة  الدليل هو  الدولي ومدرسة جنيف  قبل  هذا  التربية  قيادي  مكتب 

و  وأكاد   بينالدولية،  درهام، وكينجزيمعلمين  لندن، ومركز  كولج  ميين من مؤسسات مختلفة، مثل جامعة   ،

في إنتاج   دور كان لهم مدرسة جنيف الدولية بمور األ طالب وأولياء الوالجدير بالذكر أن   .ملناهجإعادة تصميم ا 

 هذا العمل.

 

 قراءات مقترحة 

Acedo & Hughes, 2014; Coffield et al., 2004; Fadel, 2011; IAEB, 2013; 

Schleicher, 2011; UNESCO, 2013. 
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 األكاديمية . األمانة 1

 
 
مك

 
 .ن التالميذ من القيام بالبحث املستقل بثقةفهم وتعزيز قيم األمانة األكاديمية ت

 

 نتائج البحوث 

معالجة    إلى  والعشرين  الحادي  القرن  في  الجيد  التعليم  التصرف  مدى  يحتاج  على  املتعلمين  قدرة 

التعلم نفسه.  نحو  املجتمع، و نحو  و   اتجاهاتهم نحو أنفسهم،. وهذا يشمل  خالقيةات األ اتخاذ القرار العاطفي و 

الكوكب  إن   األ يعتمد  بقاء  يعتمد  قدر  بخالقيات  على  الكفاياتما  و على  القيم  .  على  القائم  التعليم  يكتس ي 

 ما يتم فيه اختزال املعضالت االخالقية إما إلى قضايا أو اسئلة ذات طابع قانوني  
ً
أهمية خاصة في عصر غالبا

 من    -عقيمة    ينطوي على خطورة تحويلها إلى قضايا  -وتقني في إطار نموذج علماني  
ً
 راديكاليا

ً
او إكسابها طابعا

االخالقية   الحتمية  قوالب  افراغ  سياقها  في  يتم  ما   
ً
غالبا التي  األصولية  الدينية  )االنساق(  النماذج  خالل 

جابه املدارس في العصر الحديث هو كيفية تعليم  الدوغماتية على الفكر العقالني التجريبي. والتحدي الذي ي

 في تبني أي من هذين االتجاهين. 
ً
  االخالق دون التطرف بعيدا

النزاهة األكاديمية في عالم القرن الحادي    فيما يخصإجراء البحوث املستقلة هو عنصر أساس ي في التعلم.  إن  

 فوالعشرين،  
 
تمث التي  الفرص واألخطار  املهم مراعاة  امن  الجديدة.لها  الطالب على  حيث    لتقنيات  تعليم  يتم 

مجرد   من   
ً
بدال البرامج  ووظائف  البيانات  قواعد  استخدام  طريق  عن  كفاءة  أكثر  بشكل  البحوث  إجراء 

في ضوء وسائل   التصرف  التواطؤ وسوء  في مفاهيم  النظر  املدارس  تعيد  في حين  التجارية،  البحث  محركات 

االنترنت   االجتماعي وشبكة  أن  و    العاملية.التواصل  إلى  بالنظر  الرقمي،  العالم  في  بشكل خاص  بارز  أمر  هذا 

،  صدرالوصول إلى املواد مفتوحة امل  من خالل سهولة  غير واضحة  صبحتوامللكية الفكرية أ  االنتحالاهيم  مف

 يفهمون   ن وقلة الناس الذي
ً
 انتهاك حقوق النشر. حقا

بالنزاهة    املتعلقة  املخاوف  في هذه  التكنولوجيا  تستخدم  التي  باملدارس  فقط  تتصل  ال  األكاديمية 

ا  إلى  التي يكون فيها الوصول  في تلك الحاالت   
ً
 ألجهزة أو االنترنت  الفصول الدراسية ولكن أيضا

ً
: الطالب  نادرا

واألمنية، األخالقية  الناحيتين  من  املعلومات  مع  التعامل  كيفية  معرفة  إلى  قضايا  إحيث    بحاجة  هذه  ن 

حياتهم.   طوال  املهم  فسيواجهونها  وفهمالتال تزويد  من  التقنية،  بالوسائل  و   ميذ  األ املفاهيم،  خالقية  األسس 

 كاديمية. أبثقة وأمانة  من إجراء البحوث التي تمكنهم
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 تربويينللتطبيقات 
 فهم  ز عز  .  1

ً
 عميق  ا

ً
األكاديمية  ا املهم  .  لألمانة  مفاهيم  من  األمور  وأولياء  واملعلمين  التالميذ  كل  يفهم  أن 

التصرف"،و"التواطؤ"،  و"االنتحال"،   سوء  العلمية" و   "  يمكن  و   "السرقة  املفاهيم  هذه  الفكرية".  "امللكية 

  لتالميذ. عمر ا وفق بشكل مناسب الختبارات النهائية ل  داؤهم أ بما في ذلك من السنوات األولى للتمدرس   تعليمها

أن  ف املهم  إيصالهامن  على  املدارس  حوار   تعمل  هناك  أن  تضمن  مناسبة،    بطرق 
ً
 ا

ً
  ومفتوح   متواصال

ً
حول  ا

 األمانة األكاديمية.

 م مهامصم  .  2
ً
   ا

ً
  يتمثل فيأفضل أسلوب لتجنب عدم األمانة األكاديمية  إن  .  لتعزيز األمانة األكاديمية  مبتكرة

 وليس مكر    تصميم مهام  
ً
 أصيال

ً
القائمة على  تتطلب تفكيرا النهاية  التعلم مفتوحة  املبتكرة وخبرات  . فاملهام 

ً
را

 . واالنتحالوالتواطؤ فيها حدوث سوء التصرف  يقل   الفردية املوثوقة، ستضع التالميذ في مواقف   اقاتسيلا

توثيقا.  3  طلب 
ً
 واضح  ا

ً
توجيهات  .  ا مدرسة  لكل  يكون  بأن  من  التوصية  املطلوبة  الطريقة  بشأن  واضحة 

امل توثيق  في  في  التالميذ  استخدموها  التي  الغالب  احبأصادر  وفي   ثهم. 
ُ
 ت

 
إدارة كل املناهج  املدرسة    ف  منسقي 

والوضوح التي يتلقاها التالميذ    تساقاالودرجة    بحاثهمأاملسؤولين عن االختيارات التي يقوم بها التالميذ بشأن  

 في هذا الشأن.

يمكن أن يعمل أمين املكتبة في كل مدرسة مع املعلمين واملنسقين  .  عمل الفريق على مستوى املدرسة  ز عز  .  4

أل استخدام  ومستنير،  ضمان  كما    مثمرو وحديث  خالقي،  التالميذ.  قبل  من  واليدوية  االلكترونية  للمصادر 

يمكن للمدارس استخدام برمجيات اكتشاف االنتحال لغربلة عمل التالميذ بشكل مناسب. وفي الحاالت التي  

من املهم قيام املعلمين ذوي العالقة بهذه  ف،  عدم األمانة األكاديميةلمخالفات  بالطالب    يتم فيها مالحظة قيام

و  أمورهمالحاالت  وأولياء  التالميذ  بمقابلة  العالقة  ذات  األكاديمية  البرامج  مع  ملناقشة    منسقي  أعمالهم 

 لجميع جوانب الحالة.  واضح    ضمان فهم  التأكيد على 

 

 

 قراءات مقترحة
Bertram Gallant, 2011. 
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 / محو األمية املعلوماتية . الثقافة املعلوماتية 2

على   القائم  الفعال  تالميذ التعلم  يتطلب   البحث 
ً
الدائم بإ  ا االنسياب  توظيف  مكانهم 

 . للمعلومات اليوم بكل ثقة وطالقة

 

 نتائج البحوث 

  نه يعني اكتشافإادي والعشرين، حيث  التعلم الفعال القائم على البحث هو كفاية رئيسية في القرن الحإن  

التي تم إنشاؤها عبر  كمية البيانات    فيه  املحيطة في عصر تصل  مهمة، بارزة( من الضوضاء  معلوماتإشارات )

)  اإلنترنت    (بيت1510إلى عدة كوادريليون 
 
التعلم يجب أن يكون  ف .  يوميا التعلم ذكرت أن  أولى نظريات  إحدى 

واقعي   سياق  إطار  في  ويقع   
ً
فك مالئما على  مبني  وهذا  معنى.  بإ ذي  يكون  عندما  أفضل  نتعلم  أننا  مكاننا  رة 

 بالعالم الحقيقي.  ربطهفوائد ما نتعلمه ويمكننا  مالحظة

التكافؤ    بيئات متعددة  في  ينجح  البشري  العقل  أن  اليوم  للغاية،  و نحن نعرف  أن    وهذامعقدة  يعني 

مع   التعامل  يمكنهم  نأاملتعلمين  كنا  مما  السابق.    عتقدكثر  ال   درك ن  إنناكما  في   
ً
التحليل    خالل  منو ن  أيضا

املوس   للمعلمين  البعدي  أن  مهمع  التعلم  تأثير  ه  ،على  التدريس  جودة  التعليم.  يوأن  جودة  في  حيوي   جزء 

 
ُ
 ن ن خالل مواد جيدة التصميم يتعلمو م  توليفية  بناء عقول التالميذ    إمكانببين البحوث أنه  وبشكل خاص، ت

  م بشكل  قي  فيها الثقافة املعلوماتية كسمة دائمة في مناهج كل سنة دراسية. لذلك من املهم أن تؤكد املناهج وت  

    صارم  
مع ومن خالل التعاون املتزايد بين معلمي   من سن مبكرة،  بتداءً استخدام مواد املصادر ا  د  وناق  وابتكاري 

 املكتبات ومنسقي تقنيات التعليم.الفصول الدراسية وأمناء 

املعلوماتيهناك    الثقافة  في  مهم  آخر  تتضمنو ة  عنصر  التي  الرقمية،  املواطنة   تالميذ  هو 
ً
مدركين    ا

على  األ  تطبيقاتل التواصلنشطة  يتركونه  وسائل  التي  الرقمية  البصمات  )تمثيل  خلفهم، االجتماعي  ا 

لال  واألخالقي  املناسب  لحل واالستخدام  املعلومات  تقنية  تتيحها  التي  الفرص  حول  الذهني  والتفتح  نترنت(، 

التجارية،   االجتماعي  التواصل  )شبكات  االبتكاري  والتفكير  املو املشكالت  والتواصل  األفكار،  تزامن  مشاركة 

املتزامن(.   التالميذ  يكما  وغير  إثارة  املناهج  مكن  االعتباراعبر  في  في   ألخذ  اإلعالم  بوسائل  ترتبط  قضايا 

 الجمعي راك  حول الدور التي تلعبه في اإلد  نظرة نقدية تكوين  مكانهم  إ ون بيكعمرية مناسبة. وبذلك  مستويات  

االقتصاد و للواقع،   العاملي،  السوق  االجتماعيةي  القرن  و   ،واملعايير  في  االبتكاري  للتفكير  حيوي  ش يء  هذا 

 ل
ً
 في تشكيل الرأي العام.  لدور الكبير الذي يلعبه اإلعالم الحادي والعشرين، نظرا

إذ  حتى  أنه،  نتذكر  أن  واملدارس  يجب  الفصول  كانت  االنترنتا  استخدامات  فيها  تتوفر  فالزال  ال   ،

. لذلك، يمكن لخبرات    الم املترابطإعداد التالميذ للع  مكانهاإب
ً
 مهما

ً
حيث تلعب وسائل اإلعالم االجتماعي دورا

  التعلم أن تجعل التالميذ مدركين لهذه القضايا سواءً 
ُ
    ال.   مستخدمت التقنية في املدارس أا
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 هم للتربويين تطبيقات 

األ   عماد.  1 والكفاالستخدام  والفعال  اخبرات  إن  .  للمعلومات  ؤ خالقي  مدار  على  تسمح  التعلم  لسنوات 

اتخاذ القرار،  و مواد أصيلة،    ستحداثافي  منها  الستفادة  لوصول واستخدام املعلومات ل لألفراد واملجموعات با

املشكالت.   التالميذ  فوحل  تشجيع  املهم  امن  عنعلى  مصادر  لبحث  عدة  من  وثقافات   املعلومات    ومجاالت 

، ج الدراس ياملنهملختلف املواد في    مقارن    فهم  و جيدة،  منح دراسية  الحصول على   في  سيسهم ، ألن ذلك  مختلفة

 فضل عمل ممكن.الوعي العاملي، وأو 

 فرص  عطا  .2
ً
التقنيات الجديدة  ا لتنمية املهارات واالتجاهات الضرورية في استخدام  . ستسمح  للتالميذ 

والتنظيم،  والتمييز،  التحليل،  مهارات  وتنمية  للتقنية  استخدامهم  بزيادة  للتالميذ  املعلوماتية  الثقافة 

والتفكير.والتقويم   للمصادر،     إذ   النقدي 
 
مك

ُ
ت أن  للمدارس  خالل  يمكن  من  املعلوماتية  الثقافة  إتاحة  ن 

 جزءكما أن  تخدامها بحنكة.  كيف يمكن اس  للتقنيات الجديدة والحديثة ومن خالل عرض الفرص  
ً
 أساسي  ا

 
  ا

 للمصادر.  والناقدفي هذه العملية هو تعليم التالميذ االستخدام الدقيق واالبتكاري 

األ   .3 االعتبار  في  املعلوماتيةو   خالق،خذ  الثقافة  تدريس  والسالمة عند  القانوي،  أن  االلتزام  املتوقع  . من 

في كل مستوى دراس ي.التالميذ سيتعلمون عن مفهوم   الرقمية  الرقمية  إن    املواطنة  الطريقة  د  تحد  املواطنة 

من املهم ضمان أن تكون  و   .(Mossberger, 2009, p.175)نترنت"  ارك بها الشخص في املجتمع عبر اال التي "يش 

   امهم    ا األسس التوجيهية لألمانة األكاديمية جزءً 
ً
لغة معيارية وأطر    في الثقافة املعلوماتية. وهذا يتطلب أيضا

،  ال   عمل بحثية
ً
توفير ورش عمل / مواد طويلة املدى  فإن  ستخدام املعلمين، وأولياء األمور، والتالميذ. وأخيرا

املعلوم الثقافة  في  موضوعات  حول  واملعلمين  األمور  تألولياء  أن  يمكن  الرقمية  واملواطنة  ضمن اتية 

 تمرارية للتالميذ في كل من الفصل الدراس ي وخارجه.االس

 عم تعلماد.  4
ً
 قائم  ا

ً
في    التعلم القائم على املشاريع كسمة منتظمة   إدماجإن  .  معنى ومستقل  ي ذعلى البحث    ا

نمي  من شأنه أن  املنهج في كل مستوى دراس ي
 
وهذا  من خالل التكيف التجريبي للعالم.    لتعلمامن  لتالميذ  ا  ك

تكون واضحة عند الرجوع إليها من  ويجب أن    لى دورات التصميم و / أو البحث،إأن ترجع  املدارس  من    يتطلب

 ق. س  ومن  ثابتالميذ املعلوماتية بشكل جل دعم ثقافة الت أ

 ن تعاوناضم.  5
ً
 مخطط  ا

ً
واضح املعالم يتطلب  البرنامج الثقافة املعلوماتية  إن  .  بين جميع أصحاب املصلحة  ا

املعايير من  للنتبي    مجموعة  فهمه  يجب  ما  وأ ن  البرنامج  فاعلية  تحكيم  عند  املصلحة  ادو جاح  أصحاب  كل  ر 

ومنسقي   املكتبات  أمناء  بين  فيما  املشترك  والتدريس  والتخطيط  املالئم  التفاعل  يتضمن  وهذا  املعنيين. 

   علمين، واإلداريين.التقنية للتعلم، وامل
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 اقد . التفكير الن 3

 أفراد صبحوالي تالميذللضروري  اقدالتفكير الن
ً
 . ومستقلين ومنفتحين واثقين ا

 

 نتائج البحوث 

،    اقدالتفكير الن إن  
ً
، أسس التفكير  بطريقة سهلةيصف في الواقع،  و هو مصطلح شائع، يستخدم بكثرة أحيانا

" "الواضح".  القدرة على الحكم على ال التفكير الجيد" هف"الجيد" أو  النظر  و  بذكاء، وال يكون  راء أو وجهات 

أو   عنصرية،  أو  تلقينية،  أو  أصولية،  أو  أيديولوجية،  بمعتقدات   
ً
مثبتة.  متأثرا   الناقد التفكير  أن    ا كمغير 

بالتفكير   للتالميذ  األ و   .الذاتييسمح  في  املقاربة  هذه  على  التعرف  ليست  يمكن  وهي  التالية،  واملواقف  فعال 

 ل: شاملة بأي حال من األحوا

 دراسة التعميمات الشاملة بالتفصيل وتجنب التبسيط الزائد؛  •

 االستنتاجات واملعتقدات؛ توضيح القضايا، و   •

 توضيح وتحليل املعنى الفعلي للكلمات والعبارات؛   •

 توضيح القيم واملعايير؛  تطوير معايير التقويم:  •

 تقويم مصداقية املصادر واملعلومات؛   •

 ؛ يقوله املتكلم بالفعلد إلى ما االستماع الناق  •

 (Paul & Elder, 2006). النقدية : استخدام املفرداتفي التفكير  التفكير بالتحديد  •
 

تفكير   الناقدالتفكير  إن    ليس 
ً
  منط  ا

 
 مجردقيا

ً
التناسبيةا املعرفة  يتضمن  فهو  )"معرفة    ،  الوصفية(  )أو 

  جيدة مقاربة    هذا ينطوي علىو .  التصرفية )"معرفة أن"(  "(، واملعرفة اإلجرائية )"معرفة كيف"(، واملعرفةذلك

النية   ]...[، وحسن  املتروي  النزاهة"  ]وومتفتحة، "التواضع الفكري والحكم   ](Paul, 1970, p. 56)  . ولتحفيز  

صور   الناقد التفكير   الكاملة،  تفي  يكون يه  أن  ويحاولو املعلمين    جب  املواقف  لهذه  لدى    ن مدركين  تعزيزها 

 التالميذ. 

أن    إلى  اإلشارة  مهمة  تجدر  األسئلة  التالميذ  بها  يطرح  التي  ناقدين.  ليصبحواالطريقة    مفكرين 

النهايةخاصة  األسئلة، بف    التي تتطلب من التالميذ تبرير وتقديم أدلة ملواقفهم،  مفتوحة 
ً
 يمكن أن تكون أداة

 
ً
)"هل يمكنك توضيح ذلك خطوة بخطوة؟"، "هل يمكنك شرح ملاذا    . مثال ذلك:الناقدالتفكير    لتحفيز   مفيدة

 عندما يُ   زُيحف    الناقدالتفكير    إن؟"(.  عملهذا ي
ً
صياغة وبناء أسئلة جيدة بأنفسهم.  ع التالميذ على  شج  أيضا

 وأخير 
ً
ا  التساؤل ،  ا فقط:  بعد  أ يذهب  الناقدلتفكير  عن  أسئلة  طرح  دقيقة  فمن  متابعة  على  ينطوي  هو 
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األفراد الذين  القائم على املناقشة بين    "السقراطي"باستخدام، من بين استراتيجيات أخرى مناسبة، األسلوب  

 األسئلة لتوضيح األفكار.  نيطرحون ويجيبون ع

فة  جودة التفكير الناقد نفسه هي هدف التعلم. وتعتمد هذه الجودة في جزء منها على مستوى املعر إن  

لدعمه.   ستستخدم  التي  الناقد    يمكنحيث  املناسبة  التفكير  يكون  عالقة   نإ  املعنى  محدودأن  له  يكن  لم 

في    يجب تنمية التفكير الناقدلذلك،    جسام مختلفة من املعرفة.أهم أنواع مختلفة من األسباب في  واضحة بف

به   والعناية  املجاالت  السياقاتمدى    علىجميع  من  االجتماعية،  و دب،  األ و )الرياضيات،    مثل   واسع  الحياة 

 التفكير االبتكاري(.و 

،  أو  
ً
املعلميفإن  خيرا يتطلب مقاربة منفتحة من  االبتكاري،  التفكير  الناقد، مثل  من  حيث  ن.  التفكير 

تصحيحهم بدون  يتم  املخاطرة، و ر الناقد عندما يشعرون بالحرية في  مهارات التفكير التالميذ  طو  األرجح أن يُ 

ي  باالنتقاد  ارهمشعإ وعندما  ون   ون،تحد  ،  ويناقشون وُيتحد  والفصول املراء  ال   ،  تعز    الدراسية  ختلفة.  ز التي 

فيم  املدى  واسعة  يمكن  مناقشات  بحيث  التالميذ  بين  لألفكارال   تمحيصا  واملعارضة  املؤيدة  بالتفصيل    راء 

 
ً
  تخلق بيئة

ً
     .من قبل الخرين للتالميذ للتعبير عن أنفسهم دون الخوف من الحكم داعمة

 

 همللتربويينتطبيقات 
األ  يفكر  أن  مناسبة    ذمن  ةنقديبطريقة  طفال  يمكن  بطريقة  ولكن  صغيرة،  وتوص همر ا عمأل أعمار  كل .  ى 

ترتيبمدرسة   لديها  يكون  التعلم    أن  ومنطقي ألهداف  املنهجفريد  إطار  في  الناقد  بالتفكير  أن    يتعلق  يمكن 

 التالميذ.  كتشفهي

ع .  1 . من املهم تقدير وتطوير املالحظات التي يضعها التالميذ للعالم وقدراتهم  حب االستطالعو   الفضول   شج 

الناقد  للتفكير    يجب تشجيع  فمكن.  أ  ما   الطبيعية 
ً
نقديا التفكير  املختلفة،  أن   حول التالميذ على  املعرفة  واع 

في الجانب األكاديمي فقطو  الخب  ،ليس  العريضة.  ولكن من ناحية  إلى ذلك،  أرات الشخصية واملشتركة  ضف 

تقدير للتالميذ    التوضيحكن  يم من  يمكنهم     ما  ما 
ً
جيدا السؤال  ذلكيجعل  وأمثلة  للتفكير،  معم    )تحد    ،  ق 

ط تجريدات وتعميمات من تفاصيل وأمثلة(، وكيف يمكن استخدام أنواع مختلفة من  ااستنب و طلب تبرير،  و 

سئلة الستنباط استجابات مختلفة )توضيح، تحقيق فروض، تحقيق أسباب وأدلة، وجهات نظر أو رؤى،  األ 

 أسئلة عن أسئلة(.أو نتائج، ر و تحقيق آثا 

نمذج2    ة. 
 
الشك يستطيع  يالتفكير  معلومات.  مع  التعامل  عند  توضيح شكوك صحية  مثبتة.    املعلمون  غير 

رفض  و  يعني  ال  مبدأإهذا  حول  املؤكدة  غير  املعرفة  ما  دعاءات  قضية  يكونو أو  ولكن  لبحث  ن ،    مستعدين 

اليوم    إن ذلكدعاءات بعناية وبشكل منهجي.  إ في عالم   حمهم بشكل خاص 
ً
 يث يلعب اإلعالم دورا

 
في     جوهريا

كينيحتاج الشباب لتعلم كيف يكونوا  لذلك    تكوين الرأي العام.
 
زعم أنها  عند االقتراب من املعرفة التي يُ   مشك

 صحيحة.
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ال. شج  3 الجيد،  .  ةالدولي   عقليةع  االستماع  ومهارات  الذهني،  التفتح  يتضمن  الناقد  التفكير  إن  حيث 

يقود إلى تقدير غني للتنوع الثقافي والوطني والتاريخي في  والقدرة للنظر في وجهات النظر املختلفة، فيمكنه أن  

التالميذ  الفكر اإلنساني املهم تشجيع  لذلك من  في ذلك  على  .  بما  املتنوعة،  العلمية  التقاليد  فحص وتقدير 

أن    يمكن للمدارس أن تتأكد منو ر الغربية".  الفروق والتشابهات الرئيسية بين "الثقافات الفكرية الغربية وغي 

الناقدعن التفكير    واضحة    اصر 
ً
تعلأيضا التالميذيعند  الخدم  حول   م  الذاتيةةتعلم  والتقييمات  تقييم و   ،، 

 . حوافظوال األقران

 

 قراءات مقترحة 

 Paul, 1990; Paul & Elder, 2006; Ryle, 1971; Siegel, 1985; Singh & Qi, 

2013; Swan & Pead, 2008.    
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 البداع . 4

ال  التالميذ  وملعرفة يستخدم  جديدة،  نظر  وجهات  من  اقف  املو في  النظر  لعادة  بداع 

اقف بأناقة،   . وفائدة، وحداثةاألساليب غير الظاهرة في البداية، واالستجابة للمو

 

 نتائج البحوث 

 بداع، ولكنها تشترك في العناصر األساسية التالية:هناك عدة تعريفات لل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املبدع أنما  املفكر   طسيرى 
ً
لحالةو مخفية،    ا أساسية  ويو ،  ما  تصورات  و نظيتراجع  الكبيرة،  الصورة  إلى  يهتم ر 

فيها من قبل. التفكير  يتم  لم  التي  الع ي    باألفكار  إلى  الأنها  على  ملية اإلبداعية  نظر  فيها،تلقائية ويمكن   تحكم 

 وشعورية وغير شعورية. ويمكن النظر إليها من خالل الخطوات التالية: 

 اكتشاف مشكلة وجمع بيانات(؛ اإلعداد ) •

 الحضانة )االبتعاد عن املشكلة لفترة من الزمن(؛  •

 بشكل غير متوقع(؛ اإل  •
ً
 ضاءة )ظهور فكرة أو حل جديد، غالبا

 التحقق )فحص أو اختبار الفكرة أو الحل الجديد(. •

 يلعب الخيال دور وفي هذا الصدد،  
ً
 أساسي   ا

 
التفكير  تدفق  باللعب واالستمتاع  ف.  ر التجريدي يفكتفي تطوير ال   ا

ضروري أالو :  اناإلبداعي  ولكن،  يجب  باألفكار.  باللعب  للتالميذ  السماح  من  املعلمون  الضروري    يخش ى  من 

 مالحظة أن هناك فرق
ً
ريس، والتدريس  بداعي، حيث يوجد تركيز على التخطيط وإجراءات التدبين التفكير اإل   ا

اإل  التفكير  أجل  تطويرمن  على  التأكيد  يكون  حيث  اإل   بداعي  التفكير  للمتعلم.مهارات  يعتبر  و   بداعي  فيما 

 

   الجماليات     
 شعور، األناقةال    

 

 األصالة
 الحداثة للفرد 

 الحداثة للعالم أو
 المجتمع

 

 المنفعة 
المعقولية، المناسبة  

 والمالئمة 
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األ يمهمكالهما   الهدف  فإن  األول،  بواسطة  الثاني  تنمية  يمكن  وأنه  التفكير ن  تحفيز  هو  للمعلم  ساس ي 

 التلميذ.   يةبداعي في عقلاإل 

 و  
 
تذك  

ً
أيضا املفيد  مكون  من  هو  املشكالت  حل  أن  طرح  لل   مهمر  التالية:  العمليات  ويتضمن  بداع 

جمع بيانات؛ اختبار خيارات؛    راء؛ آعدة  ؛ اختيار من  يم بدائلسؤال؛ مالحظة؛ تحديد حاجة أو فرصة؛ تقد

مهاممن  ق  تحق تتطلب  استجابات  تحفز  التي  األسئلة  نتائج.  وتقويم  أفكار؛  تطبيق   حلول؛ 
ً
 عقلي   ا

ً
عالية    ة

اإل  تشجع  أن  يمكن  معلوماتاملستوى  تركيب  أو  و/  تقويم  مثل  أو  ،  بداع،  جديدة،  مواقف  في  أفكار  تطبيق 

، وبشكل خاص  والناقدبداعي  إلى تحفيز التفكير اإل   تميل"ماذا إذا؟" و "ملاذا؟"  مثل  بتكار نواتج بديلة. أسئلة  ا

 تعلم على اوتشجع امل ة تبحثها أسئل تإذا تبع
ً
 . ملض ي قدما

اإل إن    باعتبارها  العملية  احترامها  يجب  على  بداعية  تعتمد  من  عملية  طويلة  وفترات  والدقة  املثابرة 

 بداع تأثير، يجب القيام بالعملية بالكامل إلى نهايتها.يكون لل  لكي والهادف. و لشاق  العمل ا

أن    إلى  اإلشارة  اإل وتجدر  األ بداع  تقييم  ولكن،  للجدل.  ومثير  حد  صعب  النطاق  واسعة  دت  بحاث 

 للتفكير اإل بعض السلوكيات األساسية الت
ً
 بداعي:ي تمثل نموذجا

 االستجواب والتحدي؛  •

 روابط ورؤية عالقات؛ إجراء  •

 تصور ما قد يكون؛  •

 استكشاف األفكار والحفاظ على الخيارات مفتوحة؛  •

 التفكير الناقد لألفكار واإلجراءات والنتائج.  •

األ و  السلوكيات  فضل  من  هذه   ويمتقتقويم 
ً
و   ا  ،

ً
خاللبتكوينيا من  األقران   وتقويمالذاتي  التقويم    خاصة 

 من املهم أن تكون التقييمات متعددة األبعاد. فبداعي، . وبالنظر إلى خصائص التفكير اإل وتقييم الحوافظ

رقم   اإلصدار  إلى  الرجوع  يرجى  الناقد،  التفكير  حول  املعلومات  من  تربوية،    25ملزيد  ممارسات  سلسلة  من 

   .رعاية التفكير اإلبداعي

 

 همللتربويينتطبيقات 
في جميع املجاالتع  . شج  1 باأل .  البداع   

ً
يرتبط حصريا ال  حياة  وأسلوب  مهارة  هو  يمكن  و دب.  اإلبداع 

و  املجاالت،  جميع  في  ويمكن  من  تعزيزه  والوجدانية.  واالجتماعية  والعقلية  البدنية  الحاالت  جميع  خالل 

 أن يأخذ الت
ً
الميذ وقتهم ملراجعة  استخدام اللعب كلما أمكن في توسيع مدى فرص التفكير. وهذا يعني أيضا

 تعلمهم من وجهات نظر مختلفة.
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وض  2 البداعي.  التفكير  يُ يُ .  ح  بأن  و شج  وص ى  املعلمين  من  كل  اإلبداعي  على  التالميذ  ع  تفكيرهم  توضيح 

للمعلمين   ويمكن  وتقديره.  يتضمنه  ما  على  التعرف  على  الخرين  لملساعدة  أو    يةصف  بيئة    تكوينالسعي 

باملدرسة  أفضاءات   شأنهاخرى  واعين  من  يبقوا  أن  للمعلمين   
ً
أيضا املفيد  ومن  اإلبداع.  تحفز  بأنواع    أن 

 تتطلب تفكير املهام التدريسية التي ت و املصادر واالستراتيجيا
ً
 إبداعي ا

 
 دقيق ا

ً
 من جانب التالميذ.   ا

عز  3 األساسية.  واملهارات  املعرفة  امل.  ز  اإلبداعي  التفكير  تعزيز  املعرفة  عم  يمكن  تنمية  تم  إذا  فقط  ق 

اإلبداعي  للتفكير  يكون  أن  املسبق لضمان  الفهم  التأكد من حدوث  للتربويين  املهم  واملهارات األساسية. فمن 

 متداداتوى مناسب حتى يكون هذا اإلبداع فمعرفة املوضوع يجب أن تكون في مس معنى. 
ً
 طبيعي ا

 
للتعلم وليس   ا

 حدث
ً
 صناعي  ا

 
 .ا

  ؟فكارك اإلبداعيةأ كيف توظف، ولكن فقط لى التفكيراإلبداع ال يقتصر ع .ن امتصاص األفكاراضم . 4

بت ذلك  املعلميشجيتسنى  اختيار  ل  نيع  على  يستخدموا    األفكار لتالميذ  وأن  بعناية   
ً
قدما بها  سيمضون  التي 

في تعلمهم    قيادي   هذا سيسمح للتالميذ بلعب دور  و ة.  مهارات التحليل للحكم على قيمة وتأثير أفعالهم املقترح 

االتالميذ  إن  الذاتي.   إلى  يُ يحتاجون  ملستقبل  ي  لتخطيط  أن  بمعد  تطو  حتمل  اإلبداع   متسارع    ل  ر  فيه  ويكون 

 
ً
   ستدامة لبقاء الكائنات البشرية.مثل اال   مهما

 

 قراءات مقترحة 

Csikszentmihalyi. 1996; Fillis & McAuley, 2000; Fredericks, 1991; 

Kampylis & Berki, 2014; Kazemi, 1998; Koestler, 1964; Spencer, Lucas 

& Claxton, 2012; Sternberg, 1996; Torrance, 1970; Treffinger et al., 

2002; Zabelina & Robinson, 2010. 
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 (STEM). تعلم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات 5

 من النهج التكاملي. (STEM)تعليم وتعلم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات  فيديست

 

 نتائج البحوث 

والرياضيات  إن   والهندسة،  والتقنية،  العلوم،  نهجت  (STEM)تعلم   قترح 
ً
   ا

ً
املجاالت  متكامال يتم    ،لهذه  حيث 

كثير  فتعلم العلوم والرياضيات من خالل مشروعات بين التخصصات التي تستخدم التقنية وأسس الهندسة. 

امللح  مشكال من   العالم   معق  ة  ت 
 
حل يمكن  ال  بدرجة  نهجدة  تتطلب  فهي  واحد:  تخصص  إطار  في   ها 

ً
 بين  ا

على هذه    أن يقتصر بالرغم من أن التعلم بين التخصصات ال يجب  ،  التخصصات مستمد من حقول مختلفة

 م بشكل خاص فرص يقد    (STEM)تعلم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات    حيث إناملجاالت،  
ً
   ا

ً
  مفيدة

 ملمارسات ذات معنى ومبتكرة تعكس الطبيعة التكاملية املتزايدة للبحث العلمي الواقعي. 

لتقديم  و   توجه  االبتدمقر هناك  املدارس  في  املتكاملة  واإلنسانيات  العلوم  على  رات  واملتوسطة،  ائية 

أ التعليم الرسميبالبعض يجادل    نالرغم من  في مراحل الحقة من    يكتسبعندما    ،أنه من األفضل وضعها 

التخصصية  التالم املعرفة  من  يكفي  ما   بما  و يذ 
 
يفكروا  من  نهميمك عمل    أن  في  لالنخراط  كافية   أصيل    بدقة 

التخصص مشكاتمتعدد  حل  يتضمن  العمل  هذا  قضايا  .  على  التأكيد  مع  معقدة  العلوم  أالت  في  خالقية 

البيولوجية،  )األ  الجيد"  و خالقيات  "العلم  باسم  العلمية  االقتصادية    إلى النظر    دون الدقة  الضغوط 

 األقران(.العمل الجماعي الحقيقي ومراجعة و واالجتماعية، 

في تعلم العلوم    يؤديانهالتفكير وحل املشكالت، التي تقع في صلب الرياضيات، لديهما دور رئيس ي  إن   

الحفوالتقنية.   القرن  من  نهج  يستفيد  أن  يمكن  والعشرين  املضم  أادي  املشكالت  الحياة  خذ  مشاهد  في  نة 

في مركز تع الهندسة، ووضعها  في  العلوم والرياضيات والتقنية.  الحقيقية، وبشكل خاص  إلى ذلك، ألم  ضف 

يمكن أن يكون األفضل عندما    (STEM)مشاركة التالميذ في تعلم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات  

   املعرفة  بناء  هميكون في مجموعات، حيث يمكن
ً
   معا

ُ
عطى  من خالل الحوار، واملناقشة، واملشاركة، بشرط أن ت

. هذه املجموعات تعلي
ً
 مات واضحة عن كيفية العمل معا

 

 همللتربويينتطبيقات 
اعط1 للاأل   .  والرياضيات   ةاملتكامل  مقاربةولوية  والهندسة،  والتقنية،  العلوم،  تعلم  في 

(STEM).    وقت توفير  املهم  للتعاون   كاف    من  الزمنية  للمعلمين  الجداول  تخطيط، ووضع  املنهي و   ،في  النمو 

من خالل مشروعات    (STEM)بتنفيذ تعلم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات  التي تسمح    الشراكاتو 



21 
 

عد    اهيهتوجهذه املشروعات يمكن  فبين التخصصات.  
ُ
 التالميذ للتقييم الرسمي   نحو أهداف التعلم ويجب أن ت

 إثارة و   مكنةاملتاحة و املمن خالل أكثر الطرق  
ً
  للمعرفة فيما بين التخصصات فعال  اللنقل  يتطلب ا. و تماسكا

يكون   مبني أن   التعلم 
ً
تكثيف    ا االعتبار  في  األخذ  يمكن  الضرورة،  وعند  املوضوعات.  من   

ً
بدال املفاهيم  على 

للمشروعات بين    فضاء    يجادإفي مستوى سنوي مناسب بحيث يمكن  و  الجدول الزمني إلى فترات زمنية أقصر

 التخصصات. 

2 
 
 ن تعلم . مك

ً
 مبتكر   ا

ً
 وإبداعي  ا

 
 وحقيقي  ا

 
. (STEM)للعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات    ا

خارج   من  خبراء  مع  والتواصل  الحقيقية  العالم  على مشكالت  العمل  فرصة  من  التالميذ  يستفيد  أن  يمكن 

مية  دينا يمكن تشجيع املدارس على االستفادة من الخبرات املوجودة بين أولياء األمور لتحسين فهم  و املدرسة.  

والعلمية.  العالم   والتقنية   ضمان  مما الرياضية 
ً
أيضا تعلم    يعني  املجاالتأن مشروعات  من    هذه  مستوحاة 

، مع التقنية.يجب أن تكون دراسة العلوم والرياضيات مترابطو أسئلة جيدة.  
ً
إلى    ضافةباإل   ة، كلما كان مناسبا

للتربوي املهم  من  والتقنية،   نيذلك،  العلوم،  تعلم  في  الجنسين  بين  التوازن  على  الحفاظ  على  الحرص 

والرياضيات   مثل   (STEM)والهندسة،  املوضوعات  هذه  في  النشطة  املشاركة  على  البنات  تشجيع  خالل  من 

   األوالد.

3  . 
 
على أك والرياضيات  د  والهندسة،  والتقنية،  العلوم،  تاريخ  يجب   .(STEM)  أساسيات 

االقتصادية   الخلفية  والتقنية،    -استكشاف  العلوم،  تعلم  ملجاالت  والثقافية  والتاريخية،  االجتماعية، 

والرياضيات   العلم،    (STEM)والهندسة،  لفهم  للتالميذ  الفرصة  تتاح  أن  املهم  فمن  التالميذ.  قبل  من 

أنها   تحليل دراسات الحالة  فات محددة.  ت مع مرور الزمن بقيم وافتراض ر تطو    نىبُ والرياضيات والتقنية على 

يشجع   أن  يمكن  وباملثل،  األساليب.  أحد  يكون  أن  يمكن  مختلفة  تاريخية  فترات  وفي  املجاالت  مختلف  عبر 

واستكشاف    (STEM)املعلمين التالميذ للتساؤل عن فائدة تعلمهم العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات  

 هميته. أ
والرياضيات  ا.  4 والهندسة،  والتقنية،  العلوم،  تعلم  مشاريع  من    (STEM)عرض  كل  في 

وخارجها التعلم املشروعا  .املدرسة  بأخذ  تسمح  التخصصات  بين  الفصل    ت  لربط  خارج  املجتمع  وإلى 

ية الراجعة ومواقف  ذستفادة من االتصال الخارجي والتغمكانهم اال إلعمل، حيث بالتالميذ بالصناعة وعالم ا

الحقيقي.   يؤكدللمعلمين  يمكن  فالعالم  والهندسة،   واأن  والتقنية،  العلوم،  تعلم  مشروعات  عرض  على 

في جميع أنحاء املدرسة، وكذلك االستفادة من الفرص املتاحة للدعاية للمشروعات من    (STEM)والرياضيات  

 خرى. الجامعات واملنظمات الخارجية األ  خالل الشراكة مع

اقف جديدةز قدرات التالميذ على  . عز  5 العلوم، إن  .  نقل املعرفة واملهارات إلى مو مهارات تعلم 

والرياضيات   والهندسة،  األهمي األ   (STEM)والتقنية،  تقدير  تتضمن  الفروض، و ،  التخمينو   ة،ساسية  وضع 
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العلوم، و التنبؤ،  و  تعلم  مهارات  استخدام  يمكن  اإلبداعي.  املشكالت  وحل  وتحديد  التجريب،  قبل  التعميم 

والرياضيات   والهندسة،  والتفكير    (STEM)والتقنية،  بفضول،  العالم  مع  التعامل  في  الثقة  التالميذ  ملنح 

الناقد، بما في ذلك  السليم، والقدرة على التعامل مع ظروف غير معروفة بمجموعة من استرايجيات التفكير  

 تشجيع التالميذ على طرح أسئلة ناقدة لتوضيح املشكالت  
ً
فهم شامل لعمليات العلم. ويمكن للمعلمين أيضا

 التخاذ قرارات مسؤولة. 

 

 قراءات مقترحة 

Bushanan, 1992; Mercer, Dawes, Wegerif & Sams, 2004.           
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 . التعلم املبني على الفهم 6

 ساس ي للتعلم.مر أأ نى مفاهيميةتنظيم املعلومات في ب  

 

 نتائج البحوث 

 إن  
ُ
ت التي  الطريقة  هو  التعلم  جوانب  أهم   أحد 

 
واسترجاعها.  نظ فهمها  يمكن  بحيث  املعلومات  بها  يكون  و م 

 التعلم أكثر فاعلية عندما يُ 
 
 نظ

ً
ملفاهيم هي فئات عقلية تسمح بتحديد  فا من موضوعات.    م حول مفاهيم بدال

أشياء،   أفكارأو  وتوضيح  أو  بناءً أحداث  فكرة    ،  معينة    كونهاعلى  لديها مظاهر  أو   / و  مهمة  بطرق  متشابهة 

فهم تبي  و .  صلةمشتركة ذات   يخلق  املفاهيم  املبني على  التعلم  أن  الدراسات   ن 
ً
 عمقأ  ا

ً
البنية    ا يعتمد على  ألنه 

 العقلية.

د الخصائص  عليا، وهذا يعني أن املتعلم يحد  مفاهيمية    نىبُ ف في  صن  تعلم للفهم عندما يُ يحدث الو  

ما   لش يء  األساسية  األساسية  الخصائص  تحديد  فبواسطة   .
ً
تجريدا وأكثر  أعلى  مستوى  إلى  بتعميمه  تسمح 

املعلومات   من  بلجزئية  امتالك  إيكون  املتعلم  ومعناها.  ع  يُ   بما  فهممكان  غرضها  هو  ما  وبالتالي  ن يبي  و رفها، 

اليوم، للمعلومات  املتزايد  النمو  ظل  في  أنه  أن    فإننا  البحث  إلى  التجريد    قيتنر نحتاج  من  أعلى  مستوى  إلى 

التعلم   نقل  وتيسير  املعلومات  وتشكيل  لتنظيم  نموذج  بين  لتكوين  وفيما  الثقافات،  بين  وفيما  الزمن،  عبر 

 املواقف. 

وهو    والتالميذ  املعلمين  لكل  أساس ي  سؤال  بههناك  يقومون  ما  يتعلمون   إن    .ملاذا 
ً
هذا    سؤاال مثل 

التعلم. وإذا لم تؤخذ املعر  الواجهة املباشرة لخبرة  للتفكير فيما وراء  إلى مستوى أعلى من  سيدفع املتعلم  فة 

ف املتعلمون إالتجريد،  سيواجه  األساسية.  وخصائصها  داللتها  وتقدير  إدراك  املمكن  غير  من   عناصر   نه 
ً
  ا

 
ً
توح    متباينة مبادئ ال  أي  ولكن،    وأ  دها  واضحة.  التعلم قوانين  خبرات  إلى  والتلميذ  املعلم  ينظر  عندما 

، فإن وجهة نظرهم تتغير، من أجزاء غير متصلة  
ً
إلى مجموعة من الفئات العريضة التي    من املعرفةمفاهيميا

   تشترك في مظاهر مشتركة.

الفروق  تمييز  وسياقات متعددة. وهو يستخدم ل  اختالفاتاملفاهيمي هو أداة تحليلية ذات  اإلطار  إن   

 شيالقوية تلتقط    ةطر املفاهيمياأل فوتنظيم األفكار.    ةفاهيميامل
ً
 حقيقي   ئا

 
   ا

 
رها  وتفعل هذا بطريقة يسهل تذك

بعض األمثلة للمفاهيم  إن  التنظيمية تجعل التعلم أكثر كفاءة، ومناسبة، وذي معنى.    هذه البنىو وتطبيقها.  

تتضمن املعرفة  لتنظيم  يمكن استخدامها  التي  التناقض،  العريضة  القيم،   / املعتقدات  التعقيد،  الصراع،   :

التحوالت،   الحرية،  التفاعالت،  الترابط،   / املتبادل  األصول،  االعتماد  العالقات،  األنماط،  الهوية،  القوة، 
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ال  الوظيفة، االبتكار،    /تأثير، النظام، االتزان، التركيبالتغير، وجهات النظر، اإلصالحات، األبطال، القدرة، 

 اإلبداع. و م، العبقرية، الجماليات، التصمي

،  و  
ً
درين على نقل املعرفة إلى سياقات مختلفة:  ضرورية للتالميذ ليكونوا قا  ةطر املفاهيمي األ فإن  أخيرا

األهداف    ، حيث أن أحدخرآس املتعلمة في مجال ما إلى مجال  فمن خالل مفهوم واسع سينقل التالميذ الدرو 

بناء   خالل  من  املعرفة  عناصر  توضيح  هو  للتعليم  العميق،    الرئيسية  بالفهم  والتطبيق.  و يسمح  النقل، 

املوضوعات ف من   
ً
بدال املفاهيم  في  التخصصات:    التفكير  بين  التعلم  بنقل  مبادئ    يمكنفيسمح  تطبيق 

 االجتماعية، وهكذا. لعلوم ن، أو مبادئ التجريب العلمي لتقدير الفاألدبي لتحليل ال

 

 هم للتربويين تطبيقات 

جديدة    االستيعاب املفاهيمي يعني بناء معرفةإن    ع االستيعاب املفاهيمي )الفهم التصوري(.. شج  1

املكتسب  املعرفة  من  التدريس.  بنشاط  أو  الخبرة  خالل  من   
ً
سابقا االستيعاب  و ة  تشجيع  املعلمون  يستطيع 

تالميذهم  امل أخذ  طريق  عن  خاللفاهيمي  املعلومات  من  ترتيب  ت  عملية  )التي  من  االنتقال  معرفة  1شمل   )

( البناء  3املعلومات(؛ إلى )  تلك األجزاء من( موضوعات )تجميع  2ومات( إلى )منفصلة من املعل  أجزاء الحقائق )

)أ وعبراملفاهيمي  ضمن  مشتركامل  فكار  خصائص  تحدد  التي  ببعضها  وضوعات  املعلومات  أجزاء  تربط  ة 

 بعض
ً
إلىا و 4)  (؛  )قوانين(؛  أساسية  تعميمات  )أ(   ،

ً
حول  إلى  (  5خيرا عامة  عبارات  وضع  يمكن  حيث  نظرية، 

  تقان فهم العناصر إمكان التالميذ  إسيكون ب   جسم املعرفة تحت الدراسة. فمن خالل هذه العملية الدقيقة

 ام. مع النظام الع  تتناسبأنها الفردية وكيف 

2 
 
مك تعلم .   ن 

ً
   ا

ً
وضعب  وص ىيُ .  فعاال كيفية  التالميذ  يتعلم  التي    أن  األطر    اعرضو تاملعرفة  فئات  في  لها 

التالميذ  تشجيع  إلى ذلك، ب جل جعل التعلم أكثر فعالية. باإلضافةأهيمية التي تستعمل "كعدسات"، من  املفا

إلى موضوع    توجيهعلى   الفهم، فتفكيرهم  التعلم مما    ن يكونو هم  إنالدراسة من خالل  في عملية   
ً
أكثر انخراطا

 .ثعليه من خالل نهج واقعي بح ن و يكون

 منهج  ئنش أ.  3
ً
 تعاوني  ا

 
مفاهيم "العتبة"  بنفس القدر من األهمية، على املعلمين إدراك  .  لضمان التقدم   ا

ش يء ما ال    رؤية لفهم، أو تفسير، أو    ة متغيرة التلميذ. "مفهوم العتبة يمثل طريق   تعلمتقدم  في املنهج وضمن  

بدونه.   التقدم  للمتعلم  تيمكن  قد  عتبة  مفهوم  لفهم  مكون  وكنتيجة  ذاتية  رؤية  هناك  ملادة    تغيرةبالتالي 

  د  ملشهدراسية، أو  
ً
.  (Land et. al., 2005, p. 53)  "موضوع، أو حتى نظرة للعالم، ويمكن للتالميذ املض ي قدما

مفاه تأخذ  أن  يمكنها  التعاوني،  املنهج  تصميم  وكذلك  والتعلم،  وتالتدريس  االعتبار  بعين  العتبة    ختبر يم 

 ساليب أ
ً
  إن    .الكتساب املعرفة  شاقةت الهامة والجاال هذه املحول    لقيام التدريس  ا

ً
املنهج التعاوني يسمح أيضا
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أكثر  ب  تعلم 
ً
    عمقا

املفاهيم  مبني  مفهوم    على  استكشاف  يتضمن  والذي  التخصصات،  خالل    واحد    بين  من 

 . عمقفهم أمن أجل من مجاالت املعرفة عدسة التخصص ملجالين أو أكثر 

والتقييم  مواءمة.  4 التعلم  أهداف  مع  للمر و.  املفاهيم  املهم  من   ،
ً
يأخيرا ألغراض    بناء ن  ب  تقييمات 

وتكوينية، وتجميعية   أجل  تشخيصية،  التالميذ فرص من   إعطاء 
ً
استيعابهم  إل   ا الذي  ظهار  للمجال  املفاهيمي 

داخل املنهج    أهداف التعلمفتصميم املهام.    تأثير على  ام بهذا بطرق عديدة لهويمكن القيا  تحت الدراسة.هو  

دمج   ذلك،  من   
ً
بدال ولكن  لوحدها،  واملهارات  املعرفة  لتطوير  بعناصر محددة  تتصل  أال  التعلم وجأ يجب  ه 

     في مفاهيم واسعة بحيث يتم توجيه التدريس والتعلم نحو مثل هذا الفهم. هذه

 

 قراءات مقترحة 

Erickson, 2007; Erickson, 2013; Land et. al., 2005; Smith & Medin, 

1981. 
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 ة  ظ. الصحة واليق7

 ظتشجيع التالميذ ليكونوا متيق
 
   ين بدنيا

 
   وعقليا

 
   واجتماعيا

 
 نهم  يمك

 
ي حلول  من االستعداد لتبن

 .جديدة للخبرات الجديدة

 

 نتائج البحوث 

ذي  التقييمات عالية املخاطر في املدارس هو الضغط الذي تضعه على التالميذ واملعلمين، الإحدى نتائج  إن  

التو  إلى كثير من   
ً
االنهيتيؤدي غالبا القصوى،  الحاالت  العقلي.  ر، وفي  وال  إنفلذلك  ار  في    يقظةدمج الصحة 

 يشمل روح النظام  يتجاوز الفصل الدراس ي ل، و ضروري   ميالتعلعملية  
ً
الهدف هو زيادة    ، إذ أنالتعليمي كامال

التعليم املقدم يجب أن  ف.  اأن يقودوه  توقع من امل  طويلة    للتالميذ إلعدادهم لحياة  الصحة العقلية والبدنية  

 عديدةفرصن  يتضم  
ً
للتعلم، وللنمو، وللنجاح، و "لتطوير أقص ى درجة من قدرة كل فرد على فهم، وتعديل،    ا

ال ببيئته،  جو واالستمتاع  في  سواء،  حد  على  والخارجية  واأل داخلية  واالجتماعية،  البدنية،  خالقية،  انبها 

 . (Peterson, 1987)والجمالية والروحية" 

في اللحظة الحالية،   ،ة بأنها "الوعي الذي يظهر من خالل توجيه االنتباه، بقصد  ظيمكن تعريف اليق 

حكم   بلحظة"  وبدون  لحظة  الخبرة  استكشاف  إلى   ،(Kabat-Zinn, 2003, p. 145)على  و   ؛ هي"االنفتاح 

للتميزاال و الحداثة،   السياقات،  و ،  نتباه  ملختلف  املختلفة،  و الحساسية  النظر  بوجهات  إلى و الوعي    التوجه 

إلى  الحاضر،   املباشر" باإلضافة  املوقف  إلى  االنتباه  الت.  (Sternberg, 2000)توجيه  تأخذ    عليميةالعروض 

بعيدالتالميذ   مثالي  الغفلة  بشكل  تعن  والتي  والفروق"االعت  تضمن،  الفئات  على  املفرط  من    ماد  املستمدة 

 عن الجوانب الجديدة )أو ببساطة    على السياق، وعلى هذا النحو، يكون الفرد  التي يعتمد فيها  و املاض ي  
ً
غافال

 . (Langer, 1992, p. 289)البديلة( للحالة" 

أن    واليق كما  الصحة  فيه  ظتكامل  تترابط   
ً
شامال  

ً
وضعا ويستلزم  البدنية  الصحة  من  أبعد  يذهب  ة 

   بعضها فعال واالنطباعات  فكار واأل األ 
ً
 و  .بعضا

 
يت النشاط  و هائلة من ضوضاء املعلومات،    سم بكميةفي عالم 

ي والعشرين للتالميذ  منهج القرن الحاد  يتيح  نملجتمع، يجب أا  فظاظةة، وفي عدة جوانب،  املنافس و املفرط،  

 لتركيز 
ً
  جسامهم في مواقفألجمع عقولهم و   تالميذ بتطوير طرق  أفكارهم. عند القيام بذلك، سيقوم ال  فرصا

 . فكارهم على البيئة، والذات، والخرينأز وجدانية يتمكنوا فيها من تركي
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 همللتربويينتطبيقات 

   اء املجتمع املدرس يعضأ.  هة كطريقة للحفاظ على الصحة والرفاظع اليق. شج  1
ً
  يمكنهم العمل معا

با للمتعلمين  تسمح  بيئات  بتمع  لخلق  الخارجي  في  ن  لتفكير  العالم  مع  بالوجود  تفاعلهم  الداخلي  .  وشعورهم 

 و 
 
سيتمك الشكل  البهذا  حولهم  ن  يحدث  ما  تقدير  من  الوعي  بالهدفالشخص ي    همحساسإو تالميذ  بتعزيز   .

 أكثر بشأن حياتهم.  مدروسة   تخاذ قرارات  امكان التالميذ إسيكون ب حينها ، لديهم  والبيئي والبيني الذاتي

أوضح   نم  .  2 بشكل  وللتفكير  فعالية  بأكثر  للتعلم  التالميذ  ال.  قدرة  تشجيع  وكذلك  يمكن  تالميذ، 

فكارهم واستراتيجيات تعلمهم من خالل "التفكير االنعكاس ي وما وراء املعرفة، والتوجيه  أاملعلمين، لتوضيح  

 .Ritchhart & Perkins, 2005, p)"  التفكير الصارمة  أشكال ، واتخاذ القرار، وحل املشكالت، وكذلك الذاتي

ل هذا.  (777
 
   يشك

ً
   هدفا

ً
   شامال

 
 عسيشج  م وتصميم املنهج.  يعتمد على جودة التعليم والتعلم، والتقيي  مستمرا

 حتى ال يكون التعلم  ،  ملشاركةاب  شعور مع  د عناصر الفكر  ديالتالميذ واملعلمين على تح  يقظنهج  
ً
غير    عملية

 مسار بل  توماتيكية، و وأ  محددة  
ً
 معروف ا

ً
 عقلي.حالة تأهب ويتطلب أهداف واضحة  يقدم ا

بالذات. شج  3 الوعي  والسياقوال   ، ع  النهج .  خرين  على  تستند  أن  باملدرسة  اليومية  للحياة  املهم  من 

والتعلم.   للتعليم  أن فالشمولي  يعني  وماذا  مجتمعهم  حياة  في  املشاركة  بأهمية  واعين  التالميذ  جعل  يجب 

 جزء  يكونوا
ً
)  ا متعددة  مجتمعات  البيت،  مثل  من  أن كما  العاملي(.  املجتمع  املحلي،  املجتمع  املدرسة،  يمكن 

  هاب  املدرسة إلى مساعدة كل املتعلمين على أن يكونوا واعين بالقيم واملعتقدات وأن يهتمواتهدف  
ً
، ولكن أيضا

 يها  التساؤل بشأنها وتحد  قادرين على  
ً
، كن  في بعض األوقات. رسالة بسيطة إلى كل املتعلمين هي "كن شجاعا

 ."
ً
، وكن محترما

ً
 واعيا

4 
 
 ووقت  ر فضاءً . وف

ً
يستطيع التالميذ عندما  .  للتفكير لألفراد ليدركوا، ويطوروا، ويفهموا قدراتهم  ا

 يُ 
 
 الستكشاف أنفسهم في بيئتهم التفك ن و  عط

ً
هو طريق فردي،   الذهنية  ةظالطريق إلى اليقف ير في خياراتهم. وقتا

بحيث    ،حد االعتباراتأالفضاء املادي  قد يكون  ذا.  يجاد الوقت الضروري لخلق الظروف ليحدث ه إويجب  

  و .  حضورهم الذهني  ت، والسالم، والهدوء لتعزيزيجاد الصم فرص إل يتم تزويد التالميذ ب 
ً
يمكن فعل هذا أيضا

إجراءات، مثل    من خالل مجموعة  الذهنية  ةظمين على استخدام الصمت كوسط لليقاملعلعن طريق تشجيع  

ق حول فكرة واحدة  عم  املتفكير  لل لحظات  و ،  كالمال يوجد فيها  أخرى  فترات  و ،  إلى آخرمن حين   دقيقة صمت 

 لفترات ممتدة.

عاملي هي مكان  املدرسة ذات التفكير ال.  صالتن الثقافات، على جميع مستويات االز التنوع بي. عز  5

القيام   ن يحتاجو أعضاء مثل هذا املجتمع  فة.  ختلفامل  األساليب   تجتمع فيه العديد من      إلى 
  وواع    بجهد جدي 

  
للوضع    ومستمر  الخاصة  نظرهم  ومعتقداتهم    ويكونوالعالم  وجهات  الخرين  الناس  الحتياجات  حساسين 
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 و ومواقفهم وأطرهم الثقافية.  
ً
ملراقبة مكان    معينة   تكليف شخص معين أو مجموعة  قد يكون من املفيد أيضا

 . ياملدرس   جتمعكل مستوى في املة في ظ واليق ومعنى الصحة

و . طو  6  مشروع  ادعمر 
ً
والتعلم  يُ .  تعزيز الصحةل  ا التعليم  لتحسين جودة  كل مدرسة  تسعى  بأن  وص ى 

للمدر  الشامل  املفهوم  تقد    -سة الصحية  باملدرسة من خالل  التي  رأتلك  نمو  والبشري،  ر  املال االجتماعي  س 

هذا املفهوم الشامل للصحة  و والتعزيز النشط لحياة صحية لكل أولئك الذين يعيشون ويعملون في املدرسة.  

بأنه بناء    (Ottawan Charter for Health Promotion, WHO, 1986)رف في إعالن أوتوا لتعزيز الصحة  مع  

وتقوي داعمة،  بيئات  وخلق  صحية،  عامة  املسياسة  إجراءات  و ة  الشخصية  املهارات  وتطوير  إعادة  جتمع، 

الصحية.  توجيه   أخلذلك  الخدمات  أن    ذيمكن  لضمان  مستويات  يحدث  خطوات  جميع  في  الصحة  تعزيز 

املدرس ي والتعيهيكلال  تنظيم)ال  املجتمع  التعليم  األ،  البرامج  الجماعيلم،  العمل  مع  كاديمية،  والشراكة   ،

، يمكن أن تأخذ املدارس في اال أخيو املجتمع املحلي(.  
ً
ج،  ة من خالل برامظبار النمو املنهي في الصحة واليقعت را

 عمل.وأيام تربوية وورش 

 

 قراءات مقترحة 

ISG, 2012; Kabat - Zinn, 2003;  Langer, 1992; Peterson, 1987; Ritchhart 

& Perkins, 2005; Sternberg, 2000; WHO, 1946; WHO, 1986. 
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   . تعلم الخدمة8

 
 
 املشاركة في تعلم الخدمة ت

 
 مك

 
 . تيح لهم املساهمة في املجتمعن التالميذ من النمو الشخص ي وت

 

 نتائج البحوث 

االجتماعية.   واملشاريع  التطوعي  العمل  خالل  من  التعليم  في  الخدمة  تعلم     فهييحدث 
 
الضوتسل على  ط  ء 

ال واملسؤوليات  عالم    ضروريةالحقوق  في  التجريبي    حيوي    وهذا جزء    ،أفضل    للتوافق  التعلم    يشكل   حيثفي 

 .خبرة ملموسةهذا املفهوم 

خدمة في  تعلم ال ؤديهادارس املكانة التي يجب أن يوالعشرين، من املهم أن تدرك امل يفي القرن الحاد ف 

املجتمع وتجديده املعاملة  لتطوير    فهو طريق    ، استدامة  الهادفة  مفاهيم  واملشاركة  الهادف،  والعمل  باملثل، 

مكان  العالم  لجعل  وذلك  املحلي،  واملجتمع  الفرد   بين 
ً
يقع  .  أفضل  ا الخدمة  تعلم  تكون  إن  أن  قلب مفهوم  في 

 
ً
الخدمة  ف.  إنسانا لتعلم  األساس ي  بدور  الهدف  القيام  من  التالميذ  تمكين  يطو    نشط    هو  الذي  التعليم  ر  في 

باإلنسانية.    
ً
عميقا  

ً
قيمو شعورا يتضمن   هذا 

ً
واال   ا والتعاطف  التواضع  مثل مثل  الشخص ي  والسلوك  نفتاح، 

 اقد واإلبداعي واليقظ والتأملي. االلتزام واملبادرة التي يتوسطها التفكير الن

أن     كما 
 
يمث الخدمة  املواطنة  تعلم  لتعليم  الزاوية  حجر   

ً
أيضا وحقوق    ألنهل  "واجبات  يستكشف 

املستويات   على  واملواطنين  والعاملية"  والوطنية  واملدنية"  املحلية،  الشخصية  الهوية  .  (ISG, 2009)"طبيعة 

التي تنظمها، والشراكات التي  لتقوم به كقيادات مجتمعية من خالل األنشطة الثقافية    هام    دور    لمدارسلاف

 
ُ
 . حتى تضمن التأثر بهاالطريقة التي تعمل بها مع أولياء األمور من حيث ، و ها مع الهيئات املحليةئُ نش  ت

الخدمة  تبي  و   تعلم  أن  الدراسات  الطفل    يؤدي ن  تنمية  جوانبهإلى  جميع  من  من  أبعد  يأخذه  فهو   :

إلى   يقود  أن  يمكن  التربوية  للخبرة  اإلثراء  هذا  الشخص ي.  والسلوك  املعرفة  تطبيق  إلى  األكاديمي  التعلم 

الذاتي للشخص أو لشخص آخر، ولكنها م   هيالحكمة  و الحكمة.   وازنة االهتمام  ليست فقط زيادة االهتمام 

( ال   (الشخص يالذاتي  اهتمامات  األشخاصمع  )بين  األ خرين  والجوانب  الفرد  خرى  (  فيها  يعيش  التي  للبيئة 

 (، مثل مدينة الشخص أو بلده أو محيطه. ةشخصيال نطاق  )خارج
 

 همللتربويينتطبيقات 
بأن  يُ  الخدمة    يكون وص ى   جزءتعلم 

ً
 هام   ا

 
التعليمية  ا العملية  أن يصبحوا مشاركين  ف.  من  للتالميذ  املهم  من 

 تبني قيم املدرسة ونقلها إلى الخارج في مواقف الحياة الحقيقية. مباشرة في مشروعات الخدمة من أجل 
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حقيقيةالتعلم  أن  ن  اضم .  1 حاجة  يلبي  الت.  خدمة  العمل  في  االندماج  تشجيع    عيو طقبل  يمكن 

البحث   خالل  فمن  املجتمع.  في  مختلفة  مستويات  في  التطوعي  العمل  احتياجات  عن  البحث  على  التالميذ 

 
ُ
ت التي  املجموعة  أو  الشخص  مع  تعني قد  واالتصال  ماذا  التالميذ  سيتعلم  املباشرة  والخبرة  الخدمة  لها  م 

املجتمع.   في  ت من شأنه   تلفةتنمية فهم املجتمع واحتياجاته املخإن  املشاركة  أن  الالحقة    جعلا  الخدمة  عمل 

 أكثر قيمة. 

2 
 
تحتاج ألن  تأثيرات  لألفعال والتفاعالت في سياق أنشطة الخدمات التطوعية إن. ط بعناية واحترام . خط

بها.    يكون  وعي  على  املهو التالميذ   من 
ً
مخططة تكون  أن  الخدمات  ألنشطة  مع  واحترام    بعناية    م  بالتزامن   ،

 الشخص أو  
ُ
   . إنم لها الخدمةد  قاملجموعة التي ت

ُ
م قد  إظهار التعاطف واالحترام للشخص أو املجموعة التي ت

مهم هو  الخدمة     لها 
ً
نهج  ف  ، أيضا تجنب  املهم  "من  أو  الخدمة.    "الفوقيةالرعاية  التالميففي  يرى  ذ  عندما 

سيكون   ،
ً
أوال كمتعلمين  أإب   أنفسهم  أفضل  مكانهم  يفهموا  الناس  بن  واجتماعيةأن  ثقافية  خلفيات    من 

  سيكون لديهم اقتصادية مختلفة
ً
 ش يء لتعليمهم. أيضا

املدىاضع  .  3 املطورة  .  لتزامات طويلة  املشروعات  أمكن،  قبل  متى  معهم  التالميذ  من  أن    إلى  تحتاج أو 

طويلة.   زمنية  فترات  خالل  كانتنفذ  ما  إذا  مشارك  حتى  دعم  يالتالميذ  في  املدى  ن  الطوارئ أقصير  ،  ثناء 

يُ   كالكوارث والحوادث الطبيعية، فمن األفضل أن 
 
في اعتبارهم  خط التالميذ مشروعات خدماتهم واضعين  ط 

و امل املدى.  الشاركة  طويل  نف  فتأثير  إذا  للتطوير  عرضة  أكثر  يكون  مشروع  نحو    االلتزام 
ً
مخططا التالميذ  ذ 

  ،
ً
)ك دقيقا الرباعي  القوةالتحليل  و نقاط  ،  نقاط  الفرص،  و الضعف،  وجهامل التحديات(   ناقشات 

ً
مع    لوجه    ا

 . املقدم لها الخدمةالشخص أو املجموعة 

4  . 
 
النمو الشخص يمك الخدمة.  .  ن  في  واملشاركة  الفهم  من  لديهم مستويات مختلفة  املهم  فالتالميذ  من 

اال  بعين  هذا  الخدمة.  عتبا أخذ  تعلم  برامج  إعداد  عند  تغإفر  التالميذ   ذعطاء 
ً
   ية

ً
 بن    راجعة

ً
 ومحد    اءة

ً
أثناء    دة

 وبعد هذه األنشطة هو طريقة أساسية في تطوير جودة تعلم الخدمة.

 ا.  5
 
لال بت دورة  تعلم  .  ستقصاءع  في  للمساهمة  استخدامها  يمكن  مختلفة  استقصاء  نماذج  يوجد  فيما 

فإن   للخدمة،   التالميذ 
 
تت النماذج  هذه  في  الرئيسية   الخطوات 

ً
تسلسال  شافياستك   بع 

 
للعداد  ا وإجراءات   ،

والوالتخطيط والعرض.فعل،  والتفكير  يأخذ صور ف  ،  أن  يمكن   التفكير 
ً
   ا

ً
ومواد    متعددة فن، وسائط  )نص، 

ات تعلم  لخبر الميذ بتخطيط واستكشاف أفضل  سيسمح للت  والناقداملعنى،    ا التفكير الجمالي، وذفمتنوعة(.  

 يمكن تشجيع التالميذ على توضيح توقعاتهم وتطوير مهارات تفكيرهم.كما الخدمة املستقبلية. 

 .  ل بتعلم الخدمة تفح. ا6
 
بأن تعلم الخدمة يفيد  ه  من املهم للمدارس إرسال رسائل إلى مجتمع املدرسة كل

جزء   التالميذ  يرئيس   هو  تعليم  تثمين  ألنه  .  في  اليمكن  بمشاركة  إنجازات  االعتراف  أو  املجال  هذا  في  تالميذ 
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الخدمة فرصاملوظفين تعلم  يقدم  أن  يمكن   . كما 
ً
 ويمكن استخدامه    لجمع  ا

ً
املدرسة معا كل أعضاء مجتمع 

 الستكشاف الشراكات مع أولياء األمور والخريجين.

 
 

 قراءات مقترحة 

Berger Kaye, 2010; ISG, 2009; Kolb, Rubin & Mclntyre, 1974; Short et 

al., 1996; Sternberg, 2009. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 . دعم التعلم 9

ن أفضل مهم لتقدم يعلم وكيف يكونوا هم أنفسهم متعلم تعليم التالميذ كيف يحدث التإن  

 التالميذ. 

 

 نتائج البحوث 

التعلم  إن   )يسم    لهمجال  دعم  للبحث   أهمية خاصة 
ً
أيضا الخاصة(،  ى  التربوية  االحتياجات  ويرجع   

االستراتيجيات  أن  إلى  التكي    ذلك  مثل  التعليم،  من  املجال  هذا  في  تطويرها  تم  ممارسات  التي  )ضبط  ف 

تعليمه(   يتم  ما  محتوى  )تكييف  التعديل  أو  املتعلمين(،  احتياجات  ملقابلة  احتياجاتالتدريس  جميع   تلبي 

الحد التربوي  النموذج  في  االستراتيجيات فيث.  التالميذ  هذه  مثل  نرى  التمايزي    مهمة    كعناصر    نحن  للتعليم 

 لكتروني. بتكييف بيئات التعلم اال لجميع املتعلمين، وبشكل خاص مع حلول التقنيات الجديدة التي تسمح

لتمكن،  من أجل االتعلم  و   ،والتدرج  دعم التعلم يتضمن ما وراء املعرفة )التعلم عن التعلم(،معالجة   

  ، من عدة نواحي، عليمهذا النوع من التو  تعددة للتعلم.جيات مواستراتيية الراجعة، ذمستويات عليا من التغو 

والتمي للجودة  ترشيح  اإلنجاز.هو  عالي  أي صف  في  السائدة  الخصو و  ز  هذا  أنفسهم  في  املعلمون  يعتبر  ص، 

 يخصائيأ
ً
بدال النفس  علم  في  فقط.  أمن    ن  املادة  في  التعلم  فخصائيين  نفس  لعلم  بالنسبة  املهم  مسألة  من 

 تعليمأردنا أن نرتقي إلى التحدي بمنح التالميذ ن التعزيز، إ
ً
 يمكن أن ينجحوا فيه.  ا

التعلمهناك    دعم  في  نمطية  فردية  و   ،عملية  تعليم  خطة  تطوير     (ILP)هي 
 
تعلم  ترك أهداف  على  ز 

الذين يواجهون صعوبات فقط،    ص ألولئكخص  للتعلم يجب أال يُ   ديالتفر عالي  محددة للتلميذ. هذا األسلوب  

 يمكن أن يُ  بل
 
 ل أساس شك

ً
 لتعليم والتعلم العام. ل ا

علم الجديد في    التقدمه  قد وج  و هو ذلك الذي يقابل احتياجات كل متعلم.    التمييزي برنامج التدريس   

إذا كان ما    حيوي    التمييزي   ن كل فرد يتعلم بشكل مختلف وأن التدريس أالفلسفة التربوية إلى فكرة    عصاب األ 

التالميذ   مشاهدة  ولكن  املنهج  تغطية  فقط  ليس  تحقيقه  بحق  يمتمكننريد  تعلمهم  من  يجب  ن  ال  لذلك،   .

في ظروف   فقط  تستخدم  كاستراتيجية  التمييز  "الحجم   ؛استثنائيةاعتبار  أسلوب  هو  املعتاد  أن  تعني  والتي 

   هتمام إلى االحتياجات الخاصة للمتعلم.عطى فيه قليل من اال الذي يُ و جميع"، الواحد صالح لل
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 هم للتربويينتطبيقات 

قد  1 تعلم وقدرات جميع  .  أساليب  التربويين مسؤولون .  التالميذر  خالل    ،إن  التنوعمن  على    ،تقدير 

للتالميذ،  يتم املتنوعة  االحتياجات  ولتقدير  تالميذهم.  احتياجات  مع  ليتماش ى  تدريسهم  املدارس  يز  بإمكان 

كما  ت املبتكرة لهم.  لطريقة تعلم التالميذ وتقديم الدعم املناسب والسياقا  أفضل    ستمرار عن فهم  االبحث ب 

املعلمشج  يُ      ون ع 
ً
تعلم  أيضا بيئة  خلق  ومحترمة  آ على  لتحقيق  ل  ية تحد  وممنة  في    الفرديةقدراتهم  لتالميذ 

 للمدارس وضع إجراءات  ويمكن أن  سواء.    الفصل وخارجه على حد
ً
التالميذ    يكون من الضروري أيضا لنقل 

أو   اهتمام  أتقديم دروس  من دروس معينة  إعطاء  مع  لهم،  أجل منحهم    خرى  التدريس، من  لدور مساعدي 

تعلمهم.   أسلوب  على   
ً
اعتمادا يحتاجونه  الذي  أن  كما  الدعم  بإيجب  االستراتيجية  هذه  تقييم  تقترن    عادة 

 املسار الرئيس ي.  إلى سحبينناملإعادة دمج التالميذ مستمر لتحديد 

يفهمون  متعلمين مستقلين    أن يكونواالتالميذ  تشجيع    عن طريقف.  ضع استراتيجيات لتشجيع الثقة.  2

 قوتهم وضعفهم  
 
ذاتيا يفين  ليكونوا متك  التالميذ   وإعداد  ةتربياملدارس    يكون هدف،  وقادرين على االنضباط 

يمكن للمعلمين أن يحققوا هذا من خالل وعيهم وتعزيز استراتيجيات  و يط بهم.  ويؤدون عملهم في العالم املح

التعلم   الجيد،  تدعم  الضبط  مثل  التنظيم،  اال و التخطيط،  و ذاتي  الذاتية،  و نتباه،  ضبط  طلب  و اإلدارة 

 املساعدة والتقويم الذاتي.

مالتقدم    كافئ.  3 تقد  .  املالحظات  وقد  يُ   ملدعم  أن  يمكن  املعلمالتالميذ،  وتقديم  التالميذ  جهد  ن  و كافئ 

، وتحديد عوائق  ة للتحقيقهذا يشمل تصميم أهداف فردية واقعية، وقابلو حسب الضرورة.    لهماملالحظات  

عليها.   التغلب  كيفية  للتالميذ  والتوضيح  إنجازات التعلم،  تقدير  في مجاالت مختلفة  الت  إن  املتميزة  من  لميذ 

تس ا بالتعرف علىلتعلم  متنوعة.    مح  والتعلم، وتشجيع  كما  مهارات  التعليم  لقيادة  التقييم  استخدام  يمكن 

يمكن ش يء  أنه  على  التعلم  إلى  للنظر     التالميذ 
ً
بدال تدريجي،  بشكل  ويتحسن  يتطور  عملية    أن  يكون  أن  من 

 خارجة عن إرادتهم.

والزمالء.  4 والتالميذ  األمور،  أولياء  مع  ،  .  تعاون 
ً
دعم  إن  أخيرا منح  في  مهم  للتالميذ.    فعال    التعاون 

متعددةبف فرق  في  املالتخصصات  العمل  يستطيع  بتب،  تسمح  تعاونية  بيئة  خلق  واألفكار اعلمون  الخبرة    دل 

املهنيين.   جميع  بين  و يُ كذلك  فيما  قوية  شراكات  تنمية  املدارس  تحاول  بأن  األ   موثوقةوص ى  أولياء  مور،  مع 

يمكن القيام بهذا بعقد لقاءات متكررة ملجموعة  كما  خصائيين التربويين.  واملعلمين، واإلداريين واأل والتالميذ،  

التعل وإعداد خطط  التالميذ  الفردية  يدعم     كانما  ثحي  (IEPs)م 
ً
أن  .ذلك مناسبا ضمان فرص مستمرة    كما 

 دعم التعلم  حف  ي قد  املنهيوفعالة للنمو 
ً
 ز أيضا

ً
 . لكل املعلمين وأساليب جديدة

 

 قراءات مقترحة 

Dweck, 1999 ; Zumbrunn, Tadloch & Roberts, 2011.  
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 . التقييم 10

تقدم  في  التالميذ  ومتابعة  التقدم  لتقويم  مهم  األساليب،  من  مجموعة  خالل  من  التقييم، 

 تعلمهم.

 

 نتائج البحوث 

الت أجزاء متصلة  يشمل  ثالثة  التربوي   بعض  بعضها قييم 
ً
نموذجا  : 

ً
 معرفي   ا

 
ونموذجا وأداة مالحظة،   ، 

ً
لتفسير    ا

التلميذ.  آ العناصرو داء  التقييم  كي  لو .  ثالثالثة كمثل   يمكن تمثيل هذه  جودة عالية يجب أن يكون    اذيكون 

 بين رؤوس املثلث الثالثة.  فيما  تماثل هناك

 نموذج معرفي       

 

 

 

 

 

 تفسير                      أداة مالحظة      

 ( Pellegrino, Chudowski & Glaser, 2001عن  )مطور 

 

إلىوهي    املعرفة والتعلم.    تشير  املرغوبة.  إذ  التفكير  للمعرفة  واضح  بفهم  التقييم  يتضمن  و يبدأ  أن  يمكن 

املعرفة أنواع  هذا  املعرفة  تطبيقي(؛  ا)وهي    نموذج  تحويلي،  إجرائي،  تقريري،  )الكتابة  و فتراض ي،  مهارات 

الحساباال  العمليات  اال ستطرادية،  الناقد،  )التفكير  وكفايات  ال ية(  )املثابرة،  و تعاون(؛  بتكار،  االتجاهات 

 نفتاح(؛ وما وراء املعرفة )التفكير حول التفكير والتعلم حول التعلم(. اال 

املالحظة إلى  وهي    أداة  االستجابةاأل تشير  هذه  وتسجيل  التلميذ  استجابة  لتحفيز  تطويرها  تم  التي    .داة 

تفكيرهم فيما تعلموه  و / أو  أداة املالحظة للتالميذ بعرض معرفتهم، ومهاراتهم وكفاياتهم، واتجاهاتهم  تسمح  و 

الذي  م مناسب للغرض  لضمان أن التقييو مهام مختلفة.  داء  أأسئلة، أو    لىإجابات عأو  حاديث،  أمن خالل  

أجله من  املعلموضع  يحتاج  اختيار  و ،  إلى  رئيس ي أن  مقياس  املقابل.  املعرفة  لنموذج  مناسبة  مالحظة  داة 

 ع عديدة للصدق، ولكن األساس ي منها التي يجب األخذ بها تضم:هناك أنواو لجودة املالحظة هو صدقه.  

 التعلم املفترضأو تقيس ما إذا كانت أداة املالحظة  - الصدق الظاهري  •
ً
 . تختبر حقا
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 ما إذا كانت أداة املالحظة مالئمة للسياق.    - الصدق البيئي •

ما    التفسير  إلى  بناءً يشير  به  التلميذ ويقوم  يعرفة  افتراضه بشأن ما  داة املالحظة.  أل استجاباته  على    يمكن 

لألخذ في    هم  م  مفهوم  هناك  ".  "قواعد تقييممعايير تقييم أو  إلى  م  املقي  داء التلميذ، يحتاج  آمن أجل تفسير  و 

دين أن الخالصة التي نصلها بشأن  خر، كيف نكون متأكآر  داء التلميذ هو الثبات: بتعبيآاالعتبار عند تفسير  

هي صحيحةآ املالحظة  أداة  على  التلميذ  وثابتة.  داء  وعادلة  ولكن  هناو ،  الثبات،  من  أنواع  هي  أهمها  ك عدة 

املقي   مثبات  )ما  املصح  م  ثبات  الدرجة  وثباتح(  دى  استجابات    قطع  تصنيف  طرق  وعدالة  دقة  مدى  )ما 

 التالميذ(.  

 من املهم توضيح الغرض من التقييم قبل تصميمه. األغراض تشمل: 

مكانه  إا الذي ب يعني أن الغرض من التقييم هو تحديد ما الذي يعرفه التلميذ ومو :  تشخيص يغرض   •

 في بداية وحدة أو مادة دراسية. ن، عادة القيام به قبل ال 

 يعني أن الغرض من التقييم هو مساعدة التالميذ في تعلمهم )تقييم للتعلم(.و : تكوينيغرض  •

مكانه القيام به  إأو ب يعني أن الغرض من التقييم هو تقويم مقدار ما يعرفه التلميذ  و :  تجميعيغرض   •

 حدة أو مادة دراسية )تقييم التعلم(.خبرة تعليمية، والذي يحدث عادة في نهاية و  نهيعندما يُ 

أكثر    هناك  والتفسير. وفيما يمكن أن يكون   املهمة، ومعايير التقييم  تحقيقالغرض من التقييم سيؤثر في  إن  

نتظام رؤوس انت جودة ودقة  من غرض واحد، فإنه بشكل عام كلما كثر عدد األغراض لتقييم واحد، كلما تد  

 مثلث التقييم. 

 

 هم للتربويين تطبيقات 

متنوعة. استخد1 أدلة  والتق.  م مصادر  األقران  تقييم  ذلك  في  بما  األدلة،  تساعد  مصادر  الذاتي،  ييم 

أ ذوي  التعلم.  التالميذ  نواتج  إدراك  على  املختلفة  التعلم  تقويمات  و ساليب  إجراء   
ً
أيضا املعلمون  يستطيع 

 سس التقييم. أ بشأن  مفتوح    األقران خارج عملية التقويم الرسمية إلبقاء حوار  

ن   .2  فهم   كو 
ً
 واضح   ا

ً
التعلمو   ضلغر   ا وأهداف  مبني .  توقعات  يكون  أن  التقييم   يحتاج 

 
معايير    ا على 

عندما يتم تقييم مهارات التعاون، من  ف.  ما  تكون معلومة للتالميذ قبل أن يشاركوا في مهمةبحيث  متفق عليها  

جميع   يشارك  حتى  في مجموعات،  أفضل  بشكل  العمل  كيفية  واضحة حول  إرشادات  التالميذ  إعطاء  املهم 

الراجعة بوضوح مع أهداف ومعايير التقييم.    يجب أن تتسق التغذيةكما  .  على أن تحترم كل مشاركةالتالميذ  

 أن يأخذ التقييم في اال ومن امل 
ً
 عتبار القدرة اللغوية لكل تلميذ.هم أيضا
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ية راجعة مفصلة ومحددة تتصل بالعملية واملهمة،  ذتغيتضمن هذا  .  التقييم من أجل التعلم  تأكيد.  3

، من أجل الحفاظ على  إلى أين  و دائهم،  آ  يةتسمح للمتعلمين بفهم كيف
ً
سينتقلون، وما الذي سيفعلونه الحقا

التعلم س .    ير 
ً
في وقتها، ومحددة، ومركزة على تقدم املتعلم.  ذالتغإن  قدما الراجعة يجب أن تكون   و ية 

 
ل  تشك

 .بالتالي استجابات التالميذ للتغدية الراجعة للتقييم األساس للتعلم الالحق

اسم4 بتعميم  .  للتالميذ  كفايتهمح  أو   / و  ومهاراتهم  ن.  معرفتهم،  تحتوي  أن  تعلم يمكن  دورة  هاية 

)نهائي(   تجميعي  بغرض  تقييمات  اختبار  ت)وحدة، موضوع، فصل، سنة(  لتصميم  األساسية  املبادئ  تضمن 

 لزيافجيد.  
ً
لضمان هذا،  و داء التالميذ.  آ دة ثبات التفسيرات املقدمة بشأن  من املهم أن يكون التقييم مصمما

بعضهم  بإ تصحيح  مراقبة  املعلمين   مكان 
ً
   بعضا

ً
املحددة  دائما املستويات  عليه  تكون  ما  على  واالتفاق   ،

 للتحصيل في أعمار معينة ومستويات املجال املحددة. 

التقييماضم .  5 ومالئمة  )م التقييمات  .  ن موثوقية  موثوقة  مواد  من  أمثلة  و نماذج،  و ،  قارناتاملشتقة 

تسمح  و صحيحة،   يشج  تطبيقات(  هذا  حقيقية.  حياة  بمواقف  اتصال  على  يكونوا  أن  املتعلمين للتالميذ  ع 

 لربط تعلمهم مع سياقات حقيقية مناسبة لهم. 

6 
 
 . وف

ً
   ر ضوابط عادلة

ً
ما يمكنهم القيام به    روا علىأن يعب  فيات مختلفة  اسمح للتالميذ من خل.  ومنصفة

الخارجية  املؤثرات الثقافية الخاصة    ستحاول تقليل املواد أومهام التقييم جيدة التصميم  إن  وما يعرفونه.  

إجراء التقييمات  إن  ولكن ليس جميعهم.    ،اء التلميذ ألنها مناسبة لبعض املتعلميندآأن تؤثر في  التي يمكن  

أن  التشخيصي  
ً
أيضا يمكن  العمل  بداية  في  السابقية  الفهم  وسوء  املعرفة  أن  تحديدها    قد  ضمن  تم 

ومناقشتها قبل بدء تعليم وتعلم الوحدة الجديدة. من املهم تصميم تكليفات بغض النظر عن توفر األدوات،  

األمور؛  أولياء  وتصرفات  املنزلي،  التعلم     وبيئات 
 
والعوامل  رك املصادر  من  األدنى  الحد  على  ذلك  من   

ً
بدال ز 

 ل مناسب في الفصل الدراس ي.املرتكزة على التلميذ التي تم وضعها ومراقبتها بشك

يسمح للتالميذ ببيان أجزاء    (portfolio)تقييم الحافظة  .  ع التالميذ على أخذ مسؤولية تعلمهم. شج  7

  عواملمجاالت القوة لديهم، وماذا يعرفون أو يستطيعون القيام به خارج  و ،  العمل التي تتعلق بعملية التعلم

املدرس ي.   للو التعلم  التالميذ  منحهم  تشجيع  طريق  عن  العملية  بتولي   
ً
أيضا لهم  يسمح  التعلم  بشأن  تفكير 

به  يقومون  الذي  العمل  ملتابعة  كبيرة  أو    أو  فرصة  املتضمنة  العمليات  به، وفهم  ،  كانت متضمنةالتي  قاموا 

 التي استخدموها للوصول إلى املستويات الجديدة لتعلمهم. والتفكير بشأن االستراتيجيات

8 
 
حق انتظام.   ق 

ً
 قوي  ا

 
التقييم  ا مثلث  املعرفة  .  لرؤوس  نموذج  أن  ضمان  بواسطة  بهذا  القيام  يمكن 

داء التالميذ على أداة املالحظة  آالتفسيرات املقدمة بشأن  فلغرضها.  ينعكس في أداة مالحظة صالحة ومناسبة  

،  مع األداة املعنية، وكذلك   يمكن بعد ذلك أن تتراصف مع محددات وطبيعة
ً
مخرجات التعلم املقصودة. أخيرا
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ية الراجعة، وإعداد التقارير  ذاضحة على مستوى املدرسة حول التغم قادة املناهج توجيهات و قد  وص ى بأن يُ يُ 

 والتقديرات إلى مجتمع التدريس.

  

 قراءات مقترحة 

 

Black,  2013; Hattie & Timperly, 2007; Mercer et al., 2004; Chudowski 

& Glaser, 200. 

  
 
 
 خالصة ال

لل العناصر األساسية   
ً
املبادئ تجمع معا القرن الحادي والعشرين. و هذه  في  التي تعلم  التعلم  هي تشمل فكرة 

 عن مجرد مهارات تقنية ضيقة. عالوة على  املعرفة، والكفاية، والقيم واالت  تضم
ً
ذلك، املبادئ  جاهات، عوضا

العمليات املدرسية و   معم    مشاركةتدمج 
ً
التعلم. وهي تتطلب تفكيرا التعليم ذي معنى  مجتمع   لجعل 

ً
 وعمال

ً
قا

 و حساب شامل للتعلم،    و هفعلى هذا النحو،  و أكثر.  
 
ن نطرحها  أالتي يجب    سع بعض األسئلة األساسيةرؤية ت

 ذا كنا نريد تمكين التالميذ للتعلم مدى الحياة في عالم اليوم املعقد.  على أنفسنا إ

 من خالل التعاون فيما بين املعلمين، والتالميذ، وأولياء األمور،  إن   
ً
تطوير هذه املبادئ أصبح ممكنا

 الحقيقي.   لتزام مماثل بالتعاون احها على يعتمد تنفيذها ونجاسو األكاديميين والباحثين. و والقيادة املدرسية،  
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 (IBE)مكتب التربية الدولي 
 

 الوالية 

تصميم   على  األعضاء  الدول  قدرات  امل تعزيز  تضمن  التي  املناهج  وتنفيذ    مالئمة و   ،والجودة  ساواة، وتطوير 

  ضعه  ت  مكتب التربية الدولي وفعالية املوارد ألنظمة التعليم والتعلم. إن والية    تنميةال
ً
 داعما

ً
جهود  ل  استراتيجيا

املستدامة التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف  لتنفيذ  األعضاء  املس بالتأكيد  و   ،الدول  التنمية  تدامة  أهداف 

 التي تعتمد في نجاحها على أنظمة التعليم والتعلم الفعالة.، األخرى 

 

 رؤيةال

 مناسب وتعلم مدى الحياة. تعليم جيد و ضمن فيه لكل شخص عالم يُ 

 

 الرسالة 

املعقدة   املهمة  في  والحكومات  التعليم  وزارات  تواجه  التي  للتحديات  املبتكرة  الحلول  وتعزيز  الدعم  توفير 

والتقييم   والتعلم  التدريس  وعمليات  الدراسية  مناهجها  وكفاءة  ومالءمة  وجودة  عدالة  تحسين  في  املتمثلة 

   والنتائج.
  http://www.ibe.unesco.org قم بزيارة موقع المكتب على:

 
 
 
 
      


