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 )International Academy of Education( والتعليم ةللتربي ةاألكاديمية الدولي

 

تعنى بتعزيز البحث التربوي وتطبيقه  ةربحي هي مؤسسة علمية غير) IAE(والتعليم للتربية  ةيمية الدوليداألكا
تقوية اسهامات البحث العلمي وحل القضايا لتكرس جهودها في  1986سست االكاديمية في عام ونشره. تأ
في  والممارسين الباحثينوصناع القرار كل من بين  تواصلال عزيزت إلى باإلضافةحول العالم،  المثارة التربوية 

ومركزها التنسيقي  ،لجيكاب دب والفن في بروكسللعلوم واألاألكاديمية الملكية ل في هاويقع مقر. الحقل التربوي
 استراليا.ولوجيا في بيرث رتين للتكنوفي جامعة ك

وفي سبيل تحقيق هذه  علمي في جميع المجاالت التربوية،ن الهدف األساس لألكاديمية هو بناء وتشجيع التميز الإ
. ةعالميال األهمية  ذات  لى تقديم خالصة أحدث النتائج التي أفرزها البحث التربويديمية تسعى إن األكاالغاية فإ

 االنتقادات الهادفة للبحث القائم والنتائج المبنية عليه وتطبيقاتها في رسم السياسات التربوية.كما وتقدم 

 

 :الحالي كال منة األكاديمية ارمجلس اد ويضم

• Monique Boekaerts – (الرئيس) جامعة اليدن، هولندا 

• Eric De Corte – (نائب الرئيس) جامعة لوفان، بلجيكا 

• Barry Fraser – دير التنفيذي)مجامعة كورتين للتكنولوجيا، استراليا (ال 

• Jere Brophy – جامعة والية ميشيغان، الواليات المتحدة االمريكية 

• Eric Hanushek – الواليات المتحدة االمريكيةستانفوردجامعة معهد هوفر ب ، 

• Maria de Ibarrola – المعهد الوطني للفنون التطبيقية، المكسيك 

• Denis Phillips –  الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ستانفورد ، 

 

 ): IAE(والتعليم للتربية  ةع االلكتروني لألكاديمية الدوليلى الموقمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إولل
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 مقدمة السلسلة

والتي والتعليم، للتربية  األكاديمية الدولية " الصادرة عنالممارسات التربوية" هذا الكتيب ضمن سلسلة يأتي
األكاديمية ن فإ ؛وكجزء من مهمتها مكتب التربية الدولي باليونسكو. -األكاديمية إلى باإلضافة - يتولى نشرها

لسابع عشر العدد ا يمثل هذا الكتيبتقدم خالصة أحدث البحوث في المواضيع التربوية ذات األهمية العالمية. و
 John( همؤلفو ي تهدف الى تحسين التعلم بشكل عام.من هذه السلسلة التي تناقش الممارسات التربوية الت

Staver ( ة بوردو. لعلوم والرياضيات بجامعبمركز البحوث في تعليم الكيمياء ومدير مساعد او أستاذ العلومهو
تولى  التعليم العالي مؤسسات فيوادة الكيمياء لطالب المرحلة الثانوية لمدة سبع سنوات. وقد قام بتدريس م

االبتدائية والثانوية،  لتالية: طرق تدريس العلوم للمرحلتينا المقررات األولى  المرحلة الجامعيةتدريس طلبة 
عمق باستخدام نظرية بياجيه قام باجراء بحث متكما  النظرية البنائية، وطرق البحث. حلقات،  التمهيدية الكيمياء

على النظرية البنائية  في مادة العلوم على تعلم الطالب. ويركز هذا البحث التفسير استخدم مدخللدراسة أثر 
ائي مع التركيز العالقة بين العلم والدين من منطور بن يضان تعليم وتعلم العلوم. كما يدرس أومضامينها في تحسي
 .المدرك بينهما والتعارض على طبيعة كل منهما

 لمسودة األولى لهذا الكتيب:على تعليقاتهم واقتراحاتهم على ا أدناه ساتذةاأل  منكال John Staver يشكر

• Luciana de Oliveira ستاذ مساعد لآلداب واللغة بجامعة بوردو. ويركز بحثها هي أ، ون البرازيلم
الحصيلة األكاديمية في مادة المحتوى والكتابة ب التقدم في مستوى طالب اللغة االنجليزية فيما يتعلقعلى 

اعداد المعلم وتأهيل المتحدثين باللغة  التنوع والمساواة فيـ باالضافة الى مناقشة مواضيع بلغة ثانية
 غير األصليين كمعلمين للغةليزية جاالن

• Nicole Hands ويعمل اآلن ضمن فريق برنامججليزية بالمرحلة المتوسطةكان مدرسا للغة االن ، 
 التوعية العلمية في جامعة بوردو

• Cecilia Hernandez  من في ريف غرب تكساس، وهي اآلن كانت معلمة علوم لطالب الصف الثا
 مية بجامعة والية كنساسربية العلالت تخصص لبة دكتوراه فيطا

مة دعلى البحث الجاري في الدول المتق -بشكل رئيس  - على علم باعتماد مادة هذا الكتيب موظفي األكاديميةن إ
يعتقدون أن عالمية في التدريس والقراءة. وعلى تلك الجوانب الأيضا  يركزأنه  م يدركون، لكنه اقتصاديا

واقع ذات فائدة خاصة تكون في ال ربماوالعالم.  للتطبيق في مختلف دول ربوية التي يقدمها قابلةالممارسات الت
ضمن سياق  ه يجب تقييم المباديء المستعرضةه يجدر التنويه إلى أنقل تقدما ، ومع ذلك فانفي الدول األ

 لببعامة، فانه في أي سياق ثقافي أو تربوي، تتطليتم تبنيها بحسب نتائج هذا التقييم. و ،الظروف المحلية
  .امستمر اوتقويما وراشدا دقيق اتطبيق مقترحات أو إرشادات التنفيذ

HERBERT J. WALBERG 
 رئيس التحرير، سلسة الممارسات التربوية

 معهد هوفر، جامعة ستانفورد
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 بمراسلة العنوان التالي: ويمكن الجصول على نسخ مطبوعة كما

IBE, Publications Unit, P.O. Box 199,1211 Geneva 20, Switzerland 

لكن يجدر االشارة الى نفاذ النسخ من بعض األعداد، ويمكن فقط الحصول على نسخ الكترونية منها من 
 المشار اليها أعالهالمواقع  
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- International Academy of Education (IAE), 

- Palais des AcadÈmies, 1, rue Ducale, 1000 Brussels, Belgium, and; 

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

ي مطبوعة تعيد لكن يرجى ارسال نسخة من أ رى.ادة انتاجه وترجمته للغات أخوهو متاح مجانا ويمكن اع
 مكتب التربية الدولي. يتوفر هذا الكتيبأو الى  ألكاديميةلى اذا الكتيب بشكل كامل أو جزئي إانتاج نص ه

ات،  صفحة سلسلة "الممارسات التربوية" على العنوان وماتية (االنترنت) في قسم المطبوععلى الشبكة المعل
 االلكتروني:

http://www.ibe.unesco.org 

عن اختيار وعرض الحقائق الواردة في أن الكتاب المشاركين في السلسلة مسئولون إلى  كما يجدر التنويه
نظر مكتب التربية الدولي وجهة التي قد ال تعكس بالضرورة والكتيبات وعن اآلراء التي يعبرون عنها، 

 ليست ملزمة بها بالتاليوليونسكو با

ي كان من بوعات ال يفترض ضمنا التعبير عن أي رأمة وعرض المادة في هذه المطن الدالالت المستخدإ
، مثلة لها، أو السلطات المجانب اليونسكو فيما يتعلق بالوضع القانوني الية دولة أو اقليم أو مدينة أو منطقة

 تلك التي تتعلق بترسيم الحدودأو 

 بواسطة: 2007تمت الطباعة في عام 
Imprimerie Nouvelle Gonnet, 01300 Belley, France. 



 التقديم

 ما طبيعة مادة العلوم؟ 

وانين التي الطبيعة والق ظواهر هي وسيلة لتحصيل المعرفة وطريقة للتعلم عن العلوم مادةيمكن القول أن 
العلمي. فعند  االستقصاء وهي طريقةأال ، بها المنظمة المنهجية التي تعرف الطريقة تحكمها. وهي تستند إلى

ية لجمع مجموعة متنوعة من األساليب واالجراءات والتقنيات التجريب ، يستخدم العلماءي استقصاءجراء أا
هذا االستقصاء.  من نتائج ستقاةفحص وتحليل تلك البيانات لبناء معرفة م، ثم ةالظواهر المدروسبيانات حول 

. المختلفة حداث وظواهر الطبيعةمن أ وغيرهاأاقة الطر الحية والمادة غيعرفة بالكائنات الحية ووقد تتعلق هذه الم
ويتبعون دائما منهجا منطقيا في التفسير يخضع لمعايير  ،عادة في تحليل البياناتويستخدم العلماء الرياضيات 

 التطبيق الدقيق للوصول الى المعرفة الموثوقة. ويقوم على الشك الذي يستدعي  ةتجريبية صارم

العلمي، وهذه المعرفة تأخذ أربعة أشكال: الفرضيات والحقائق  لمعرفة العلمية هو نتاج االستقصاءومجموع ا
 والقوانين والنظريات.

الفرضيات هي عبارات افتراضية غير مؤكدة وضعت لتصف العالقات بين متغيرات الطبيعة.  فمنذ زمن طويل 
رد فرضيات لم يتم التثبت منها، لكن مج الشمسحورها ودورانها حول ثال، كانت فكرة دوران االرض حول مم
رة عن حقائق. فالحقائق عباالفرضيات إلى  هذه  تحولت العلمي  ومن خالل البحث واالستقصاء مرور الزمنب

 فرضية ساعة يوثق 24خالل  فوكومشاهدات علمية تم اختبارها والتحقق منها بشكل متكرر. فحركة بندول 
لجسم ثابت يدعم فرضية دوران  ةأن المشاهدات حول الظالل المتغير دوران األرض حول محورها، كما

  .ةاألرض حول الشمس. واليوم، يعد دوران األرض حول محورها وحول الشمس حقائق علمية ثابت

ختلفة في الطبيعة تحت تصف السلوك في جوانب م . والقوانينومن جهة اخرى، فان الفرضيات قد تصبح قوانين
سبيل المثال، ينص قانون بويل على أن الحجم (خاصية واحدة) لغاز مثالي يتناسب عكسيا فعلى  ظروف محددة،

 (سلوك) مع ضغطه (خاصية ثانية) عند ثبات درجة حرارة الغاز (خاصية ثالثة). 

 ددا كبيرا من الفرضيات والحقائق والقوانين يرات واسعة لظواهر الطبيعة تحوي عأما النظريات فهي تفس
لتنبؤ بمعرفة علمية بشكل دقيق وتم تقييمها بحسب قدرتها على ا وقد تم اختبار مثل هذه التفسيرات، واألحداث

ت الحية العملية. فنظرية التطور مثال تستطيع تفسير التنوع الكبير في الكائنا التطبيقات دة واالستفادة منها فيجدي
دمون الت الصحة والزراعة والصناعة يستخمجايضا الوحدة التي تبدو كامنة وراء هذا التنوع. والعلماء في وأ

ء األنظمة وتعود تحسن من أدا ةوجزيئات جديد ةومحاصيل هجين ةدوية جديدفي صناعة أ نظريةالهذه  معطيات
 فراد والمجتمعات.بالفائدة على األ

 :ةس العلوم يخدم ثالثة أهداف رئيسن تدريويمكن القول أ

حاق بسوق العمل لاللت جامعي والعالي. ثانيا: يعدهممراحل التعليم العد الطالب لدراسة العلوم في أوال، ي 
ثقافة ذوي دهم ليصبحوا مواطنين . ثالثا: يعةوالتقني ةبالتخصصات العلمي ةومواصلة التأهيل في المهن المرتبط



دولة أو ثقافة  تختلف بشكل كبير منلألهداف الثالثة  ةاألولوية النسبية والمتوازي جدير بالذكر أنو. ةواسع علمية
يركز على العلوم متكامل  نظام تعليمي  أي إلى دولة أوثقافة أخرى. لكن بغض النظر عن هذا التفاوت، فان

العلمي  على تعزيز التكامل بين االستقصاء ، كما يركزفي نفس الوقتالمعرفة من  ة، وكبنيللمعرفة كوسيلة 
 والمعرفة العلمية.

للمتعلمين من جميع األعمار. وهي معرفة  ةبفاعليلعلوم ات كثيرة حول تدريس االي، تتوافر معلوموفي الوقت الح
ن في الواقع، فإ، ومتجددة تستقى من البحوث والدراسات التي تجري في الدول المتقدمة والنامية على السواء

 والدراسات.وث حمبنية على هذا المجموع الواسع والمتزايد من الب ة في هذا الكتيبمبادئ المستعرضال

 

John R. Staver 
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التدريس كوسيلة هادفة لتحقيق غاية. 1  
 

تعلم الطالبمهمة:  ةغايتحقيق هادفة ل ةضع في تصورك أن تدريس العلوم هو وسيل      
 

 نتائج البحوث: 

 مسئوليتهم. فالبعض يؤمن بأن عمليتي التعليم والتعلممبادئ وقناعات شخصية حول  المعلمين يحمل جميع
. وبالتالي، فانه تم تدريسه لهميما  واتعلمي فقط، ومسئولية الطالب أن ةالمادة العلمي محتوىتنحصر في تدريس 

ووجهة النظر هذه تخالف . و فشلوا، فان مسئولية هذا الفشل تقع على عاتقهماذا ما تعثر الطالب في تعلمهم أ
بل  ا،اتههو وسيلة هادفة لغاية مهمة، ولكنه ليس الغاية بحد ذ فتدريس العلوم الفاعل أعاله،إليه ) المشار 1(بدأ الم

البهم أو تأخرهم ) يقبلون جزءا من مسئولية فشل ط1(والمعلمون الذين يؤمنون بالمبدأ الغاية هي تعلم الطالب. 
، فاذا عمل كل من المعلم المبذول من قبل الطالبعلى مستوى الجهد  هنا المسئولية تمد درجةالتعلم. وتع في

في التعلم. تأخر طالبه أو فشلهم مسئولية على المعلم أن يتحمل جزءا كبيرا من  فإن ، بالجهد المطلوب والطالب 
على يواجهون صعوبات في التعلم ساعد اولئك الذين درا على تعديل أسلوبه التدريسي ليقا يكون كما يجب أن

التطبيقات العملية أدناه تعبيرات محددة عن مبادئ وقناعات معلمي العلوم تصف و. ألتحصيلي مستواهمين تحس
لى تعلم ن ينظرون إيارسات معلمي العلوم الفاعلين الذوتطبيقاتها العملية فهي تحدد مم 8-2. أما المبادئ الفاعلين

 .هادفة لمساعدة الطالب على تحقيق هدف التعلم اية، والتدريس كوسيلةالطالب كهدف وغ

 قات عمليةتطبي

:ةبالقناعات والممارسات التالي يتميز معلم العلوم الفاعل  
 مع اختالفها وتنوعهاللطالب   ةالتصورات الفرديقبل تام وحترا •
 استراتيجيات التدريس ها عند اختيار واستخدامات الطالب السابقة ومراعاتحث في اهتمامات وخبرالب •
 النجاحعلى التعلم وبقدرة جميع الطالب اإليمان   •
 رات الطالب، لكنها ليست بالبيئة التي قد تهدد تعلمهمر بيئة تعلم مثيرة تتحدى قدتوفي •
 لجميع الطالب التعلم والنمو الفكري متابعة •
 يجابي بشكل عامكفرد كفء، مسئول، وإ نفسه للطالب تقديم •
يقود الى  سوف س بشكل فاعل ومؤثر، وأن مثل هذا التدريسبأن كل معلم يستطيع أن يدرّ  القناعة •

 ق مخرجات تعلم ايجابيةيحقت
 
 
 :ضافيةإقراءات 

Combs, 1999; Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 2006; Wang, Haertel, & Walberg, 1993. 
  



ة. األفكار العلمية الجوهري2  
 

ذات األهمية القصوى ةيلمية الجوهرالع األفكارركز على        
 

 نتائج البحوث: 

 أكثرالتي ال تتطلب  النظرية  المعلمون يقدمون مادة العلوم كسلسلة متتابعة من المحاضرات والواجباتفتئ  ما 
على  إالفهي ال تركز  مختبريةن تضمنت أنشطة إ، وحتى وتتضمنها من القراءة الستيعاب المادة المعرفية التي 

 العلمي. ومثل هذا مية من خالل االستقصاءألفكار العلوال تستهدف بناء ا معمليةتنمية المهارات والتقنيات ال
ال كما المهنية،  ةصصات العلميالطالب للدراسة المتقدمة في التخ عدادعن إ) ويعجز2المبدأ ( التدريس يناقض

بنتاج  يءطالب في عالم ملالحاضر، يعيش ال . ففي الوقتةثقافة علمية كافي يذوعدادهم كمواطنين إ في ساعدي
 ئاسيدخلون عالما ملي فإنهم ،ةالمرحلة المدرسي إكمالهمعند . والعلمي والتطور الهندسي والتقني االستقصاء

ي ونمو علم مستجدات يفرزها ما يجري من بحث -على أرض الواقع اليوم التي ال توجد بالمستجدات العلمية
علمي واستخدام ال والبحث قصاءأن يتعلموا كيفية القيام باالستن طالب اليوم يجب هندسي وتقني. وبالتالي، فإ

واضح في حياتهم على المستوى الشخصي تخاذ القرارات التي سوف يكون لها تأثير المعرفة العلمية في ا
 وسع لالستقصاءأن يفسحوا مجاال أ معلمي العلوم ن علىإعالم الغد، فالطالب لوإلعداد  والمهني والمجتمعي.

كبير قللوا بشكل أن ي . كما يجبالعلوم باألسلوب التقليدي النظري تركيزهم على تدريسالعلمي من خالل تقليل 
 وا علىأن يعمل ، وفي المقابل، يجباألساسية فكار العلمية غير الجوهرية وغيرالذي يولونه لأل من االهتمام

، وأن يزيدوا من التي يدرسونها بشكل مستمر العلميةالمقررات  في  ةلمعرفة الجوهرياستدعاء ومراجعة ا
 تدريسوأسلوب وكطريقة  ،محتوى المادة العلمي ري فيجوهو تركيزهم على االستقصاء العلمي كعنصر أساسي

 .في نفس الوقت

 

 تطبيقات عملية

ويخططوا تدريسهم بحسب المعايير العلمية المناسبة (اذا وجدت)،  ،معا الفاعلون يعمل معلمو العلوم
:ةالتالي يستخدمون المداخل فإنهموهم عندما يفعلون ذلك   

 المراحل الصفية  ة التي تدرس في كافةفي المادة العلمي ةتحديد األفكار الرئيس •
 التي يجب تدريسها في المراحل الدنيا والمتوسطة والعليا الرئيسةالعلمية  األفكارتحديد  •
مستوى أكثر  إلىالمقدمة في المرحلة الدنيا واالنتقال بها  ةوضع تصور حول كيفية تنمية األفكار العلمي •

 عمقا في المراحل الوسطى والعليا
ركز عليها بحيث تتضمن صفية بحسب األفكار العلمية التي يرحلة العلمي المناسب لكل مالمنهج   اختيار •

 من جوهر المعرفة العلمية هام العلمي كجزء االستقصاء



 سلوب تدريس يقة وأالعلمي كطر لكافة المراحل الدراسية بحيث يعتمد االستقصاءج العلمي المنها اختيار •
المرسومة والتدريس المقدم والتقييم المتبع لكل  األهدافبين  على مستوى عالي من االتساق ما ةالمحافظ •

 درس ووحدة ومنهاج وبرنامج
 
 

 :ةإضافيقراءات 
 

National Research Council, 1999; Project 2061,1993, 2000, 2001, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. الفهم العلمي العميق3  
 

  ةوالقيم العلمي ريس يعكس طبيعة وخصائص االستقصاء العلميفهما علميا عميقا من خالل تد عزز     
المعرفة العلمية ككل وبنية       

 

 نتائج البحوث: 

 ملليش ،العلمية  من الحقائق والمفاهيم معزولة  أبعد بكثير من مجرد حفظ مجموعة يذهب الفهم العميق في العلوم
على حل  من الحقائق والمفاهيم واالستقصاء العلمي والقدرة متنناسقمتكامل ونظام على استيعاب  القدرة

في الفهم العميق في العلوم. و بخاصة العلمي وحل المشكالت على االستقصاء القائم التدريس يعززالمشكالت. و
احد من جانب و على تظهرعندما يقف المتعلم المشكلة يمكن القول أنمدخل حل المشكالت بشكل عام، وصف 

لى الجانب اآلخر. إ الفجوةحول كيفية عبور  فقط بسيطةمعرفة يمتلك  ربما وأ ما وهو ال يمتلك المعرفة فجوة
 بسيطة ةفكرة أو فكر ةن حل المشكالت يتلخص حول ما يجب على المتعلمين فعله عندما ال يمتلكون أيوبالتالي فإ

عن  وواضحة جدا ةفورييمتلك المتعلم فكرة  ةعبارة عن مهم ن التمرينعلى العكس، فإيجب فعله. وعما  فقط
رحلة من تدريس العلوم في الالحالي، فإ . وبوضعهعادةفي البفضل التوجيهات التي يعطيها المعلم  إكمالها كيفية 

التي تتطلب من المتعلم أن يضع استراتيجيات  تكالالتمارين والقليل جدا من المشيحوي العديد من  المدرسية
 حلها.

 ةأن الخطو إلىنتائج البحوث العلمي، وتشير  من خالل االستقصاء تكاليقوم العلماء عادة بطرح وحل المشو
على وصف أو تمثيل الفجوة التي ، فالطالب يجب أن يكونوا قادرين ةكثر أهميفي حل المشكلة هي األ األولى 

لى شكل ن ترجمة المشكلة بشكلها المطروح إوقابل للتطبيق. وهذا يتضم واضحول محسوس يلزم عبورها بشك
ن حتى وإ ،ملية وكيفية، تأكونها مفاهيمية ، وتتميزهذه الخطوة المبدئيةعلمبالنسبة للمت فهماو احوضأكثر و
المتعلم عند حل مشكلة د يقوم قالرياضيات، فعلى سبيل المثال،  كبير علىبشكل  عملية حلها أو شكلةالم اعتمدت

 .وأبسط أصغر عناصر إلى معقده ةتمثيلها كصوره أو رسم بياني، أو يقوم بتفكيك مشكلما ب

ن تلك التي قد دقة مر وضوحا وللفجوه أكث ت يستطيعون بناء تمثيالتكالإن األشخاص البارعين في حل المش
وارتباطا  ر تنظيماأكث معرفية ةقاعد على حل المشكالت، كما يستطيعون عرض ةيشكلها األشخاص األقل قدر

وتخطيط الحلول  ة، فهم يقضون وقتا أكبر في تمثيل الفجوأيضا ، وفي المقابلقل قدرةمن تلك التي يعرضها األ
على السواء قد  ةضوالمنخف ةالمرتفع ةاألشخاص من ذوي القدرالرغم من أن  . وعلىةمشكلة المطروحلل

فضل لتحديد لكون استراتيجيات مراجعة وتقييم أال أن األشخاس البارعين يمتدد من األخطاء، إيرتكبون نفس الع
الل تدريس العلوم الذي يركز على حل المشكالت من خ ةيكتسبوا القدر نخطاء. ويستطيع الطالب أوتصحيح األ

لب ال تتط ة التيهتمام بالتمارين والواجبات البسيطمن اال ويقلل، ةالعلمي تقديم وحل المسائل والمشكالتعلى 
 ثر من االستدعاء والفهم البسيط في حلها.أك



 تطبيقات عملية

:لتنمية وتعزيز الفهم العلمي العميق ةالتالياالستراتيجيات  ونالفاعلالعلوم  ويستخدم معلم  
مدى ما يمتلكه الطالب من  ما اذا كانت تمارين أم مشكالت، وتحرينوعية المهام المعطاة في ديحدت •

 هذه المهام إكمال حول كيفية  ةلميع ةفكار ومعرفأ
حملهم مستوى النمو الفكري والثقافي، و م الطالب في مجموعات غير متجانسة من حيث الجنس أوينظت •

 ةشكلة واستراتيجيات الحل المقترحالممثلة للم ةللفجو ةعلى طرح ومناقشة تمثيالتهم الفكري
والتي من ) 5E(دورة التعلم نموذج على االستقصاء الموجه مثل  القائمةم استراتيجيات التدريس استخدا •

 التي يمتلكونها العلميةشأنها أن تساعد المتعلمين على مواصلة تطوير وتعديل بنية المعرفة 
تعليمات حل المشكالت التي تتعدى قليال ما يستطيع الطالب فعله ولكنها ضمن حدود ما  تقديم •

 من اآلخرين ةفعله عند وجود مساعديستطيعون 
الطالب على االشتراك  ةساعدلم ةعند طرح المادة العلمي ز على المفاهيم العلمية وعمليات العلميركالت •

وحل  ةوكتابة المقاالت العلمية وربط البيانات والمعطيات بالنظريات العلمي ةفي المناقشات الشفوي
 ايسيرا رياضالمشكالت التي تتطلب تف

 ةبين المتعلمين كخبرات تعلم مستمرم المناقشات ينظيط وتخطت •
 الفرص للطالب لتحمل مسئولية تعلمهم والتعبير عنه تاحةإ •

 
 

 قراءات اضافيه:
 
Abell & Lederman, 2007; Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Bybee, 1997; Driscoll, 2005; 
Hayes, 1981; National Research Council, 2005; Vygotsky, 1978. 

 
 
 
 

  



. التعلم كبناء معقد4  
 

لنضج، والمعرفة ا مستوى ما بين المعقد خذ بعين االعتبار التفاعل، دروس العلوم خطيطتصميم وتند ع      
  بحيث تتحدى الدروس المخططة قدرات وكفاءات المتعلمين لمتعلمينل الفكريه قدراتالو ،السابقة والخبرات    
ولكن ال تتعداها المعرفيه      

   
 نتائج البحوث: 

 ،لمتعلمينل الفكرية قدراتالالسابقة و والمعرفة والخبرات مستوى النضجيتضمن  م على مركب معقد يعتمد التعل
عملية  أو تعرقل -بصفة خاصة  -والخبرات السابقة للمتعلمين  المعرفةقد تساعد التدريس المقدم. و إلىضافة باإل

الذي قد يمتلكه  ةالواسع المعرفة والخبرات ال يكون لها أي تأثير. ويرتبط مدى قد وربما -جديد تعلمهم لشيء
للمتعلمين،  األمواللغة  ةوالثقافوالعرق  وضع االجتماعي واالقتصادي والجنسعوامل تتعلق بالال بعدد من المتعلم

لتدريس التي تقدم الدعم مختلفة من أساليب ا اعوامل أخرى. كما أن اختالف المتعلمين يتطلب طرق إلىضافة باإل
. فعلى سبيل ةيام به ومن أجل فهم بنية المعرفة العلميمن أجل فهم االستقصاء العلمي والقللطالب  واإلرشاد

المثال، يتم االستقصاء العلمي في سياق اجتماعي يقوم فيه العلماء بجمع وتحليل ومناقشة وتقييم الدليل الختيار 
ممارسة  والذي يختلف عنلها. وهو ما يعكس نوعا من الجدل العلمي. الفرضيات وتطوير تفسيرات علمية 

. والقدرة الجسمانيةوالوضع االجتماعي  ةبحسب عوامل السلط لجدل اليومي، الذي يتم حله عادةل الطالب
 يحاول فهم الصعوبات التي يواجههاأن  المعلمعلى ن إخالصة القول هنا، أنه اذا ما تعثر الطالب في التعلم فو
 الذي لتدريسل في نفس الوقت يخطط ، وأنمن العوامل ةمتنوعمجموعة  والتي قد تعود إلى وأسبابهالطالب ا

 ةوسيل في التدريس ةسئلاأل يعد أسلوب استخدام. ويعرقل تعلمهم وأيتجاوزها  يتناسب وقدراتهم ويتحداها دون أن
 الب.لتقييم الصعوبات التي يواجهها الط ةفاعل

 

 تطبيقات عملية

:لطبيعة المعقدة للتعلمليتعاملوا مع ا ةالتالياالستراتيجيات ن يستخدم معلمو العلوم الفاعلو  
امتحان قبلي للطالب قبل البدء بأية وحدة تدريسية، واستخدام النتائج لتحديد ما يعرفه الطالب وما  إجراء •

 الدروس بحسب هذه النتائج وتصميم ال يعرفونه،
التفاعل المباشر مع واألحداث المألوفة لمساعدة الطالب على  ر المجردة)(غي ةاستخدام المواد الملموس •

 ةالظواهر العلمية وتشجيعهم على البناء النشط للمفاهيم المجرد
ذات النهايات  من تلكمن السهلة إلى الصعبة، و تتدرجمن كافة المستويات توجيه أسئلة للمتعلمين  •

 . التفكير لدى المتعلمينجل تنشيط أمن  ، وذلكالمغلقةإلى المفتوحة 
في  ما فشل الطالب إذاصياغته، وذلك إعادة بعد توجيه السؤال قبل  -على األقل- ثالث ثوان االنتظار •

 جابة عنهاإل



 الطالب قبل مواصلة التدريس إجابةبعد  -على األقل-ثالث ثوان  االنتظار •
 ةومالحظ ةمواد ملموستقديمها من خالل  لم يتسن إذا ةجردة في مرحلة متأخرم المفاهيم العلمية الميقدت •

 ةوخبرات مألوف
بشكل بسيط، لكنه ضمن قدرات  ةالفردياستهداف مستوى التدريس الذي يتجاوز قدرات المتعلمين  •

 ككل مجموعات المتعلمين
   

 
 :ةإضافيقراءات 

 
Driscoll, 2005; National Research Council,2001, 2005; Rowe, 1974a, 1974b; Tobin, 1987; 
Vygotsky, 1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ة. البناء النشط للمعرفة العلمي5  
    
النشط  استخدم أساليب واستراتيجيات تدريسية تساعد المتعلمين على التفكير      

 

 نتائج البحوث: 

م جديد، ويتفاوت مدى االتساق ما بين المعرفة لبناء فه ةنشط ةداخلي ةالحديثة التعلم كعمليالنظريات تصف 
 ةالعلميالمعرفة مع بنية  بسهوله ةالجديد ةرفقد يحدث وأن تتسق الفكى، خرأل ةديدة والمعرفة السابقة من حالالج

لتنظمها في بناء أكثر  ةللمعرفة الموجود ةة شاملمراجع ةالجديد ةالمعرف ، وفي حاالت أخرى قد تحفزةالموجود
ليتم استبقاء كل منها واستخدامها  ةمع الجديد ةالقديم األفكارترابطا وتماسكا. وقد يحدث أحيانا أيضا أن تتعارض 

ن تفاعل الطالب فيما بينهم إ، وبالتالي فةوثقافي ةاجتماعي ةعمليأيضا كالتعلم كما يوصف  كل في سياق مختلف.
تكوين فهم علمي  نفإ ةالمجموعة، وفي الحقيق وأتوى الفرد سواء على مس ةالعلمي ةناء النشط للمعرففي الب مهم

تدعم المشاركة النشطة للمتعلم في بناء  ةفي بيئات تعلم منظم ةالعلمي واألفكارتطبيق المفاهيم عميق يتطلب 
 لمين على تحديدالتدريس التي تساعد المتععلى معلمي العلوم أن يوظفوا استراتيجيات فان  ؛ولذا المعرفة.

ن من شأن مثل هذا األفكار أل عدم االتساق بينتمييز و ةوالخبرات السابق ةالتعارض بين المعرفة الجديد
 تماسكا واتساقا. أكثر ةعلمي ةمعرفي ةالتعارض أن يحفز تكوين بني

 

 تطبيقات عملية

:للطالب في عملية التعلم ةالنشط ةلضمان المشارك ةالمداخل التالي الفاعلون معلمو العلوم يستخدم  
من حيث قدرتها   ، واختبارهانماذج معرفية وتصميم تنتج من وضع ةمنظم ةكبني ةتقديم المادة العلمي •

  على التفسير والتوقع
  ينتخصيص وقت لتشخيص المفاهيم البديلة لدى المتعلم  •
 لى األسلوب التقليدي المباشروالموجه إ المفتوحتتنوع ما بين االستقصاء  تدريسية أساليباستخدام   •
 ةهداف الموضوعتتسق واألونماذج تقييم  استخدام استراتيجيات تدريس  •
 مفي تفكيره عدم االتساقعلى إدراك  ينساعد المتعلمتراتيجيات تدريس استخدام است •
أو  بشكل فرديالعلمية  ةمعرفاليفية بناء ك حولوعي المتعلمين د من تزي تيجيات تدريسام استرااستخد •

 عات العملجمومجماعي ضمن 
 ،اتهمتفعيل اهتمامو ،ةزيز تفاعل الطالب مع الظواهر الماديالمتعارضة  لتع األحداثتوظيف  •

العلمية معرفة وال هاالتي يحملون واألفكارالمفاهيم ما بين  ماهية التعارضومساعدتهم على إدراك 
 ةالصحيح

 التفكير بالتسلسل المناسب لتقديمهاعند في مجال ما  ةالمفاهيم العلمياألخذ بعين االعتبار ترابط  •



، والتي من ةاستخدام استراتيجيات التدريس التي تتضمن تمثيالت مألوفة واستعارات ونماذج محسوس •
 ةصحيحال ةلمفاهيم العلميبالمتعلم إلى ا شأنها أن تصل

  المختلفة لجميع المتعلمين حتياجاتاالواستراتيجيات التدريس لتناسب تكييف المناهج   •
 في الجنس وفي المستوى الفكري والثقافي ابحيث تعكس تنوعالتعاوني  التعلم تنظيم مجموعات •
 هذا التقييم في تعديل من نتائج ستفادةواال دريسمن عملية الت جزءا باعتباره دوريإجراء تقييم   •

 وعاتمجمرات المتعلمين كأفراد وبعلى خ إيجابابما ينعكس  ةواألساليب المستخدم تاالستراتيجيا
 
 

 :ةإضافيقراءات 
 

Abell & Lederman, 2007; Carin, Bass, & Contant, 2005; Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 
2006; Driscoll, 2005; National Research Council, 2001, 2005, 2007; Staver, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



المحتوى العلمي واهتمامات الطالب. 6  
 

 األخرى ةسيادر، وبالمواد الة، وبالقضايا االجتماعيةب الشخصيالط محتوى المادة العلمي بخبرات الطارب     

 
 نتائج البحوث: 

التعلم من خالل مالحظة وجمع  هذا ويتابع أن يرصديستطيع المعلم  لكنعقلية هادفة،  ةداخليالتعلم عملية  إن
ه عملية توج دورا كبيرا، فهيعلم وتلعب دافعية المت .أو أدائه المحتمل سلوك المتعلم البيانات عن التغيرات في

ن على المعلمين أن يتأكدوا من وثوق ، فإمجذب انتباه الطالب وتفعيل دافعيته وفي سبيل، التعلم بداية واستمرارا
لتحقيق فرصة األنشطة التي تلبي احتياجات المتعلمين  إلىهنا تشير  ةلككل، والصصلة كل موضوع بالتعلم 

، ةالشخصي هم، وبخبراتاهتمامات الطلبةالمحتوى العلمي بع يضاعلى المعلم أن يربط موكما أن التعلم الذاتي، 
التي  ةنظرية التعلم المعرفي. وهو ما تؤيده خرىاأل ةاسيدروبالمواد ال، ةوالخلفيات الثقافي، ةوبالقضايا االجتماعي

نى األحداث واألشياء المألوفة وذات المعأن يتعلم الطالب الشئ الجديد عن طريق ربطه ب تركز على أهمية
 ةما يمتلكه هو من دافعي -األغلب على  -يمتلكون  ال  قد معظم طالبهأن بالنسبة له، وعلى معلم العلوم أن يتذكر 

باألشياء  يمما يدرسونه من محتوى علعن طريق ربط  التحفيز إلىاجة فعيتهم بحن دالتعلم العلوم، بل إ ةداخلي
 المألوفة والمهمة بالنسبة لهم.

 تطبيقات عملية
:باهتمامات الطالب لربط محتوى المادة العلمي ةالتالياألساليب  الفاعلونالعلوم معلمو  يستخدم  
  لسابقةالمتعلمين امع خبرات  ةالتدريسي واألساليبعلمية ربط المفاهيم ال •
  ةوواضحمحددة  وتمثيالت واستعارات ستخدام أمثلةا  •
 ةية والقضايا االجتماعيعلمية والتقنالمواضيع العلى الربط ما بين بحيث تركز س والدرتخطيط  •
 ةوأشكال توضيحيجداول رسوم بيانية وفي على تنظيم البيانات  حمل الطالب •
وضع و النتائج في تفسير بمختلف أشكالها ةالجداول والرسوم البيانيات بياناستخدام على  حمل الطالب •

 ات بحسبهاالتنبؤ
 ادالت الرياضية لحساب النتائج في استقصاء أو بحث معينعالعمليات والمعلى استخدام  حمل الطالب •
 والفرعية األفكار الرئيسة، وتحديد ةوكتب مهنيقراءة مقاطع من نصوص علمية على  حمل الطالب •

 بحسب ما توصلوا اليه وصياغة تنبؤاتما قرأوه  وتلخيصا، فيه
من خاللها مهارات  ، أو يطبقوندور العلماء بلعبفيها تصميم مشاهد تمثيلية يقومون على  حمل الطالب •

 التفكير العلمي
 

 :ةإضافيقراءات 
Abell & Lederman, 2007; Carin, Bass, & Contant, 2005; Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 
2006; National Research Council, 1996; Project 2061, 1990, 1993. 



التعلم. توقعات 7  
     
بوقعات كبيرة للتعلم لجميع الطالضع ت       

 
 نتائج البحوث: 

حيث ، بمباشرة وكبيرة على تعلم الطالهم يؤثر بصورة بطال هتعلمي مدى ومقدار ما سوفل المعلمين توقعاتإن 
عالية على أن يفكروا هم أنفسهم بتوقعات  هموعشجأن يهم وبن توقعات كبيرة لطالوالمعلم يضعبغي أن ين

وممارساتهم  من خالل سلوكهم اللفظي الطالببقدرات  وإيمانهميترجم المعلمون توقعاتهم عادة و، لتعلمهم
 علىتظهر  يجابيةذية راجعة إتغ ليةالعاالمعلمون بقدراتهم يتلقى الطالب الذين يعتقد على السواء. ف التدريسية

 فإنهم، ةتواصل بصري على سبيل المثال، أما أولئك الذين يعتقد بانخفاض قدراتهم التحصيليأو  ةشكل ابتسام
نحون قل ويمراجعة أ ةكما أنهم يتلقون تغذيومستواها.  إليهمالتي توجه  األسئلةيتلقون اهتماما أقل من حيث عدد 

بشكل عام، يالحظ أن هؤالء الطالب يزودون بمحتوى  القائمة التدريسممارسات . وعند تتبع ةجابوقتا أقل لإل
. وفي ةمهارات بسيط تكرارعلى  ةواألنشطة القائم بواجبات ومهمات تتطلب الحفظ التلقائيويكلفون أقل تحديا 
الى تقاعس المعلمين عن  للطالب ذوي القدرات العليا يمكن أن تؤدي ةن توقعات المعلمين المفرطإالمقابل، ف

  نجاز المتوقع.من يصحح مسارهم ليحققوا مستوى اإل إلى فيه متابعة هؤالء الطالب في الوقت الذي قد يحتاجون

يعزى فيه  ففي السياق الثقافي الذي وتصوراتهم عنهم، إزاء توقعات المعلمينن حساسي الطالب يكون غالبا ماو
الطالب ذوي القدرة  نللتطوير، فإ غير قابلة ةأن القدرمع االعتقاد ب، ةانخفاض القدر إلىانخفاض التحصيل 

. أما في السياق الثقافي الذي ئهمأدا منيغير  لن ونهإلى االعتقاد بان أي مجهود يبذلسوف يتجهون  ةالمنخفض
لجميع  ةن التوقعات العاليي يبذله الطالب ومقدار التعلم، فإمستوى العمل والجهد الذ كل مباشر بينيربط بش
من قبل جميع الطالب على اختالف  بذل جهد أكبرو أكثر إنجاز عملضل عبر لى أداء أفسوف تقود إالطالب 

 مستوياتهم.

 

 تطبيقات عملية

:توقعات عالية لطالبهم وضمان استمرارها لوضع ةالتالياالستراتيجيات  نالفاعلومعلمو العلوم  يستخدم  
على المستويين الفردي والجماعي  ةيتصحيح إجراءاتب واتخاذ عمال الطالأرصد وتحليل نتائج   •

 بحسب الحاجة
التي يقود يجابية إلنتائج االوزيادة وعيهم ب ،بفاعلية على التعلم  تهمقدرب اإليمانعلى  بمساعدة الطال  •

 مثل هذا االعتقاد إليها
 نفسهم كأفراد قادرين على التعلمعلى أن ينظروا أل بمساعدة الطال  •



التعامل معها يسهل  ةخطوات صغيرإلى  ة المهام الصعبةعن طريق تجزئنفسهم ثقة الطالب بأ يزعزت •
 هانجازوإ

 همبدال من ةهام المطلوبن أن يقوم المعلم بتنفيذ المدو بتقديم المساعدة للطال  •
 وليتهتحمل مسؤعلى تعلمهم و ةمعقوال من السيطر ىً منح الطالب مستو  •
بحقيقة أن الجهود التي يبذلها واالستراتيجيات التي يتبعها و مثابرته مساعدة المتعلم على زيادة وعيه   •

 ، كلها عوامل مهمة جدا لنجاحه في التعلمةدائملا
 ختبروا الرضا المتحقق من التعلم الناجحأن يمساعدة الطالب على  •

 
 

 :ةإضافيقراءات 
 

Carin, Bass, & Contant, 2005; Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 2006; National Research 
Council, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التعارض مع األفكار العلمية. قلق الطالب و8  
    

   يواجهونه  استخدم استراتيجيات التدريس التي تخفف من قلق الطالب المحتمل والتعارض الذي يمكن أن      
  للجدل بين المتعلمين ةالمثير األفكار العلميةتقديم  عند     

 

 نتائج البحوث: 

، لكن التأكد منها بشكل دقيق، فهي ال تثير الجدل بينهمقد تم اختبارها و ةالجوهري ةيدرك العلماء أن األفكار العلمي
العلمية  األفكاريواجهون تعارضا ما بين معرفتهم السابقة وبعض الوضع مختلف بالنسبة للطالب الذين قد 

، وهنا يجب على المعلمين أن يضعوا في اعتبارهم أن الهدف من تدريس العلوم الفاعل هو تحقيق الفهم ةالرئيس
ويمكن أن تكون فكرة التطور التي تطرحها نظرية النشوء وليس ترسيخ االعتقاد بصحة فكرة ما دون فهمها. 

ن على المعلمين أن يحذروا في ، فإدريس هذه الفكرةتنه عند وبالتالي فإوالتطور مثاال على مثل هذا التعارض. 
التي  ،عادة بنظرتهم الدينية ةمرتبط بها ةن خبرة الطالب السابقأل" " و"اعتقادةاستخدامهم لمصطلحات "حقيق

وغير قابلة للتغيير، وأن معنى ان تؤمن بشئ هو أن تفكر به كحقيقة  ةعلى أنها مطلقة ونهائي ةالحقيق إلىتنظر 
كدوا من خالل من األفضل للمعلمين أن يؤيكون  ذن؛إ ل هذا السياقير قابلة للنقاش والجدل. في مثغ ةمطلق

عبر ما يقارب  التي تراكمت ةالعلمي ةمن األدل ةتدريسهم أن العلماء يقبلون فكرة التطور بناء على مجموع
على نقطة أن  ن يركزوابأ (النفعي) البراجماتيأن يأخذوا المدخل والبحث، كما يجب  ةعاما من الدراس 150الـ

في حل عدد من المشاكل  اُستخدمت والتنبؤ بظواهر أخرى، كما  فكرة التطور نجحت في تفسير بعض الظواهر،
أن يستفيد منها في  اإلنسانعديد من السبل التي استطاع التي واجهت العلماء، وأنها تشكل أساسا علميا في فهم ال

 ةمبني ةينبغي على المعلمين التأكيد على أن المعرفة العلمي ؛شكل عامب. وةوالصناع، ة، والزراعةمجاالت الصح
 .ةالجديد ةبناء على االكتشافات العلمي ةللمراجع ةلكنها في نفس الوقت قابل ةتجريبي ةعلى أدل

 

 تطبيقات عملية

لمواجهة قلق الطالب وتعارض خبراتهم مع األفكار  ةالتالياالستراتيجيات ن الفاعلوم معلمو العلو يستخدم
:ةالعلمية الرئيس  

 للجدل ةمثير اأفكار تحوي ةسلوك الطالب اللفظي وغير اللفظي عند تدريس مادة تعليميإلى  االنتباه •
 توضيح الفرق بين الفهم واالعتقاد •
اآلخرين حول المفهوم ء وتصورات الطالب اتوظيف نقاش المجموعات ليكون الطالب أكثر وعيا بآر •

 المستهدف
  " و"اعتقاد" عند مناقشة المفاهيم واألفكار العلميةةتجنب استخدام مصطلحات مثل "حقيق •
 التركيز على قدرة المفهوم العلمي على التفسير والتنبؤ •



 ةكأدوات لمواجهة وحل المشاكل العلمي ةتشجيع الطالب على التفكير بالمفاهيم العلمي •
بالنسبة للفرد  ةمقترح ةققها مفهوم علمي معين أو نظريمدى الفائدة التي يمكن أن يح إلى اإلشارة •

 والمجتمع والبيئة بشكل عام
 
 

 :ةإضافيقراءات 
 

Anderson, 2007; Bybee, 2004; National Academy of Sciences & Institute of Medicine, 2007; 
National Research Council, 2007; Scharmann, 1990, 1993, 1994, 2005; Scharmann & Harris, 
1992; Staver, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ة. الخاتم9  
ويمكن  ،ةلمحاوليستحق الجهد وا بالتحديات، لكنه رغم ذلك ومليءمجهد  لوم عمل إن التدريس الفاعل للع 

رفة والخبرات واسعا من المع يحملون مدىً ن: األول، أن الطالب درين أساسييمص إلى ةهذه الصعوب إرجاع
معطيات مع  للطالبة يرفمعال ةدمج البني بدعممطالبين  السابقة والقدرات واالهتمامات. والثاني، أن المعلمين

 . ةاالستقصاء العلمي بطريقة تستوفي جوانب كل منهما لتحقيق تعلم أكثر فاعلي

قد حققوا التعلم المطلوب كنتيجة لفاعليتهم  هطالبمعرفة أن أن مكافأة المعلم على جهوده تتأتى من  ةوالحقيق
وهي  ةمهم ةغاي إلىللوصول  ةهادف ةريس هو وسيلالتد") هو المفتاح: 1(رقم . والمبدأ بشكل أساس كمعلمين

ا مسئولية هذن على المعلم أن يتقبل جزءا كبيرا من ، فإهمتعلمي ما عمل الطالب بجهد لكنهم فشلوا ف فإذا. التعلم"
على وعي دائم بالصعوبات والتحديات التي دريس الفاعل يعني أن يكون هو أن الت الفشل. وعلى المعلم أن يدرك

على  ات التدريس بشكل مستمر لمساعدتهميواجهها طالبه وأن يستجيب لها ويعدل من أساليب واستراتيجي
مواجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها. وفي سبيل تحقيق ذلك، ينبغي أن يضع المعلمون توقعات عالية لتعلم 

، وأن يستهدفوا تحقيق فهم عميق ومتكامل لالستقصاء ةالجوهري ةالعلمي األفكاروأن يركزوا على  ،الطالب
 . ةمن المعرفة العلمي األساسية ةالعلمي والبني

هم آلية الطالب ن على المعلم أن يحاول فها، فإووالتوقعات التي يضع لألهدافعلى الوصول  دة الطالبولمساع
فهم إلى  باإلضافة، همية التركيز على اهتمامات الطالب، وأعقيد عملية التعلم، ومدى تةفي بناء المعرفة الجديد
المعرفة والخبرات  إلى نظربال ةاسياألس ةفكار العلميد يواجهونه في محاولة استيعاب األالقلق والتعارض الذي ق
  السابقة التي يحملونها.

م يؤهلهم ، تعليةفي الماد جيد وفاعل ف أن طالبه يحصلون على تعليمخرى للمعلم هي أن يعراأل ةمكافأوال
وفائدة وقيمة العلوم في  يساعدهم أيضا على تمييز أهمية ، كماةوالتقني ةفي التخصصات العلمي ةلمواصلة الدراس

 . ةحياتهم اليومي

فمن الجيد اذن أن يفكر المعلم بالتدريس  صطادها".اولكن علمني كيف  ةوالمثل القديم يقول: "ال تطعمني سمك
 ليتعلم اذا ما فهم المتعلم مهارات التفكير العلمي واستخدمهوإ. لمتعلم كيف يصطادالفاعل للعلوم كأنه تدريس ل

المهارات بحيث اكتساب متعطشا دائما للمعرفة وماهرا، صبح صيادا نه سيحوله، فإمن العالم  أكثر عن ويعرف
 آلخرين.بنفسه ولنفسه ول يحقق التعلمليسعى يستطيع أن 
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 )IBEالدولي ( ةمكتب التربي

ل نظام أساسي جديد ، وفي ظةخاصة غير حكومي ةكمنظم 1925عام  في جنيف بسويسرا ةتأسس مكتب التربي
منظمة جزءا من  المكتب ، أصبح1969العام ، ومنذ ةفي مجال التربي ةدولي ةمأصبح أول منظ 1929عام 

 .ةواسع ةومالي ةفكري ةمع احتفاظه باستقاللي اليونسكو

. ويبني شبكات لتبادل ةالتربوي ةالعملي سياساتو كمركز عالمي لتطوير محتوى وممارسات ةيعمل مكتب التربي
تطوير المناهج وتنمية في  للدول األعضاء حول العالم ةالمعلومات والخبرات وحفز قدرات األنظمة المحلي

ا، وتطوير في تصميم المناهج وتنفيذه ةهدف الى استحداث وتقديم مداخل جديدبشكل عام. كما ي ةالتربوي ةالعملي
 .ةات التربويحوار عالمي حول السياس وإثارة، ةالمهارات العملي

 من خالل:  )"EFAالدولي في تحقيق مبدأ "التعليم الجيد للجميع ( ةكما يسهم مكتب التربي

 من المختصين في وضع وتصميم المناهج ةعالمي ةوتطوير شبك إنشاء) 1(

 ةالتعليمي ةالبنيتطوير المناهج أو  بإصالح ةاستجابة لتلك المطالب الخاص ةوتقني ة) توفير خدمات استشاري2(
  ككل

 ةالمناهج التعليميعن من مختلف دول العالم مصادر المعلومات والمواد  نتاج مدى واسع منإع و) جم3(
قواعد البيانات  ليها من خاللإتاحة الوصول إو وعمليات التطوير ، وتنظيم هذه المصادر ةظمة التربوياألنو

  ةوالتقارير الوطني ةالمطبوع واإلصدارات ةالدراسات النوعيو ةااللكتروني

بين صناع القرار والمعنيين ا م اإلصالح واستراتيجيات ةات التربويالسياس ثارة وتنظيم حوار عالمي عنإ) 4(
أحد تعد  ، والتي1934منذ عام  ةالتي ينظمها مكتب التربي ةات الدولي، وبخاصة عبر المؤتمرةالتربوي ةيبالعمل

وضع على مستوى في مختلف الدول األعضاء  ةالحوار بين وزارات التربي في فتح وقيادة ةالمحافل الرئيس
 واتخاذ القرارات السياسات

المؤتمر العام  خاللول األعضاء ينتخبون من الد ةدول 28تكون من ممثلي مجلس ي ةمكتب التربي ويشرف على
 ةسلنجاز أعمال هذه السلوالتعليم في إ ةللتربي ةالدولي ةمع األكاديمي بالتعاون القائم ةكو. ويفخر مكتب التربيلليونس

بين  ةالسياسات والممارسات التربوي ت عنالمكتب لتنظيم تبادل المعلوماسالة ، ضمن رةهذه المطبوع وإصدار
 مختلف دول العالم.
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