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 ،)Profile Shaping Education, PSE(لمح تشّكل التربیة لبناء الم

األبحاث تكاز على ، باالر وضعه الكاتبإطاًرا مرجعی�ا تربوی�ا شامًال 
 *.العلوم وتعّلمها مجال تعلیم في النمذجة نظرّیة التي قام بها لوضع

إلى إحداث نقلة نوعّیة في التربیة لمساعدة الطلبة  PSEالـتهدف 
النجاح والتمّیز في الحیاة  منلیس على تنمیة الملمح الذي یمّكنهم 

 . أیًضا النجاح في االمتحانات بل من ،فقط المعاصرة

لمح على األبحاث المیدانّیة في مجال العلوم تكز هذا المر ی
أّن المهنّیین، وخصوًصا في المجتمعات ) أ( :اإلدراكّیة التي ُتظهر

مشتركة لبناء ** (Paradigms)األكادیمّیة، یتقاسمون أنساًقا فكرّیة 
العائدة لذوي الخبرة، وفي في بنیة األنساق الفكرّیة  (Patterns)أّن هناك أنماًطا ) ب(المعرفة وتطبیقها، و

، بشكٍل منتظٍم، إلى تربیة تمّكن كل طالب PSEوبالتالي، تدعو الـ .ممارساتهم في المجتمعات المهنّیة المختلفة
بحسب  (P profile-4)م -٤لمٍح تتحّقق فیه مثل هذه األنماط التي تتجّلى لنا بوضوٍح في ملمح الـمن بناء م

 .ما هو مبیَّن أدناه

 ومبادئ وقواعد تربوّیة إدراكّیةٍ  مرتكزاتٍ  وفقفي مختلف الحقول التربوّیة  ،PSEالملمح، بحسب الـ یتم تحقیق
 ، وسلوكّیة(cognitive) ، وٕادراكّیة(epistemic) كما ُیترَجم في منهٍج دراسيٍّ معّیٍن إلى نواتج تعّلم مفهومّیة. محّددة

(behavioral)   ةمیتاإدراكیّ و (metacognitive) یمكن تطبیق هذه الصّنافة الجدیدة المبنّیة . وضعها الكاتبّنافة وفق ص
، (conceptions) لتحدید الُبنى الفكرّیة تربويٍّ  مرجعيٍّ  إطارٍ  أيّ  ضمن ،بأبعادها األربعة ،على األبحاث المیدانّیة

الطلبة  التي یحتاج، (dispositions)المیول ، و(dexterities)مهارات األداء ، و(reasoning skills)مهارات التفكیر و
 .المعاصرة جاح في الحیاةمادة دراسّیة للنّ  تحقیقها في أيّ إلى 

ق .١  Paradigmatic منسَّ
ق أّن بناء المعرفة وتطبیقھا على مستوى المھن كافًة تحكمھا أنس اق فكرّیة یجب أن ینسجم معھا یعي الطالب المنسَّ

من أجل السمو فوق األنساق الفكرّیة الشخصّیة، یرّكز الطالب على مجموعة متوازنة . لمح المطلوب تنمیتھالم
عندھا المواد الدراسّیة المختلفة، مّما یساعده  مة والعادات الفكرّیة التي تتقاطعساسیة والعاوشاملة من المعارف األ

 .   على تحقیق الصورة الكبرى داخل المادة نفسھا وبین المواد المختلفة
 Productive منتج

لُبنى وعادات فكرّیة یعتمد الطالب المنتج على طرائق ووسائل إدراكّیة وتقنّیة منّظمة، بھدف التنمیة المجدیة 
 .ُیطّبقھا بطریقة بّناءة وخالقة في كل مادة، كما في مواّد أخرى وفي الحیاة الیومّیة

 Proactive مبادر
 حدیاتیتبّنى الطالب المبادر رؤیة واضحة لمستقبلھ وتوّجھھ التربوي، ویطّور نوًعا من الشغف لكشف المشاكل وحلّھا، وبالتالي للتعامل مع الت

لمحھ الخاص وضبطھ، ویشارك بطریقة بّناءة مع اآلخرین التعلّمّیة الجدیدة بھدف تقییم میسعى الطالب، وباستمرار، للتحّكم بالتجارب . المرتقبة
 .لمحمستدامة للمى الحیاة والتنمیة الوھكذا، یمّكن نفسھ واآلخرین من التعلّم مد. لدفعھم إلى القیام بالمثل

 Principledمبدئي 
، ویدرك بكل احترام، أھمّیة التفاعل لذوي الخبرةالمبدئي میوالً إیجابّیة، خصوًصا تلك التي تمّیز ثقافتھ وحضارتھ واألنساق الفكرّیة یكتنز الطالب 

 .  البّناء مع اآلخرین ومع البیئة المحیطة بھ

 * Halloun, I. (2011). Profile Shaping Education. A paradigm shift in education to empower students for success 
in modern life. 11th IHPST Conference Proceedings, pp. 337-343. Thessaloniki, Greece: IHPST. 

مبادئ وقواعد تتحّكم ، و )أساسّیةمیتافیزیائّیة مسّلمات من بما فیها (مرتكزات ) أ: (فكري عند ذوي الخبرة، بالنسبة لنا، منالنسق یتأّلف ال  **
أي الُبنى الفكرّیة التي تشّكل، في العلوم، نظرّیة أو (والمخزون المعرفي ) ج(و) المهارات الفكرّیة والمیول(العادات الفكرّیة ) ب(تطّور وتطبیق ب

 .المشتركة بین مجموعة من المهنّیین الذین یعّولون علیها في كّل أعمالهم) مجموعة من النظرّیات العلمّیة المثبتة
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  صّنافةال .١
لمنهٍج ما وجوانبه  بین اإلطار المرجعيّ أداة الّربط باعتبارها  (Taxonomy) یمكن تحدید الصّنافة

باالضافة كّل مرحلة من المراحل الدراسّیة، ما في  دراسّیةٍ  العملّیة، وتحدیًدا البرنامج الدراسي العائد لماّدةٍ 
هو مساعدة الطلبة على ، برأینا، منهجٍ  إّن الهدف الرئیسي أليّ  .وطرقها التعّلم والتعلیم والتقییمإلى وسائل 

 م-٤الـ لمحملتمكین الطلبة من تنمیة  PSEالـفي حین تعمل . ملمٍح محّدٍد في نهایة المرحلة الثانوّیةتنمیة 
تطلق كما  ،متنّوعةٍ  هذا الملمح بطرقٍ  تحدیدتعمل على مرجعّیة تربوّیة أخرى  انجد أطرً  ،هالمذكور أعال

أو  (expectations)" التوّقعات"تتم ترجمة الملمح إلى نوٍع من  من األفضل أن .مختلفةٍ  تسمیاتٍ  علیه
 معّینةٍ  نواحٍ إنجازها في  أو بآخر، والتي ُیتوقَّع من الطلبة مكن تحقیقها بشكلٍ التي ی (outputs) المخرجات

 ، المعالم(outcomes) النواتج: مثالً ( دراسّیةٍ  مرحلةٍ كّل في نهایة كّل صفٍّ أو  محّددةٍ  مستویاتٍ وٕالى 
(benchmarks) الكفاءات ،(competencies) أو األهداف (objectives)( . الـبحسبPSE، یمكن ترجمة 

 الصف الواحد فيتنمیتها تدریجی�ا  ُیتوّقع من الطلبة (learning outcomes) "نواتج تعّلم"م إلى -٤لمح الـم
 .المختلفة الدراسّیة مراحلالو  الصفوف عبرو 

یمكن تعریف الصّنافة، بشكٍل عامٍّ، على أّنها أداة شاملة تصّنف المخرجات المتوّقعة على اختالفها 
إلى ، من وضع الكتب المدرسّیة، بطریقة تسّهل تطبیق منهٍج ما بكّل مكّوناته) نواتج تعّلم أو غیرها(

لیس البشري الّدماغ  یبقى التصنیف مصطنًعا، بمعنى أنّ . وصوًال إلى التقییم ،اس وشرحهو تحضیر الّدر 
تكّون الملمح من مثل الُبنى الفكرّیة ومهارات التفكیر، وغیرها من المكّونات التي  كالتيشّرًحا إلى أقساٍم م

ما  أّن مكّوًناعلًما (نشاط فكري أو جسدي  أيّ  في نفس الوقت في بعضها مع بعضفي عقلنا ُتستحَضر 
ضبط و  ،التربیة بشكٍل دقیٍق فيلتوّقعات تنظیم اأّنه من الضروري  إالّ . )على المكّونات األخرى یطغىقد 

 .الصّنافة من أجله عتوضَ الذي الرئیسي هو الهدف هذا و  .على حدة كلٍّ منها كیفّیة تحقیق

  .میتاإدراكيٍّ  ُبعدٍ و  سلوكيٍّ  ُبعدٍ ، إدراكيٍّ  ُبعدٍ ، مفهوميٍّ  ُبعدٍ : على أربعة أبعاد تناتشتمل صّناف

 للُبنى الفكرّیةالطالب بالّنسبة " یعرفها"كّل األمور التي یجب أن  تحدیدعلى  مفهوميّ الُبعد ُیساعد ال
(conceptions) على المفاهیم الُبنى الفكرّیة تشتمل .أو في ماّدٍة دراسّیٍة معّینةٍ  ي� معّینٍ معرفٍل في حق 

(concepts) والقوانین ،(laws)  والمبادئ(principles) والمبرهنات (theorems) ،بیراتعال وغیرها من 
لهذا  "المخزون المعرفي" هذه ّنصوصتشّكل مجموعة ال(مجتمع المهنّیین  اُیجمع علیه التي الّنصوصو 

 جديالمطلوبة لتعزیز الفهم المُ  مهارات التفكیرید على تحد اإلدراكيّ  ُبعدُیساعد الو .)المجتمع
(meaningful understanding)  ُنتج والتطبیق الم(productive deployment) كّل منها على ، للُبنى الفكرّیة

 مهارات األداءتحدید على  كيّ سلو ال ُبعدُیساعد الو .أو نظٍم محّددةٍ  في نماذج ،حدة، أو لمجموعة منها
(dexterities)،  العملّیة والمهارات(practical skills) )المطلوبة للهدف عینه) بالنسبة للبعض أو الكفاءات. 

األبعاد الثالثة األخرى  معالطلبة  تفاعلالضرورّیة لضبط  المیولتبیان على  میتاإدراكيلا ُبعدُیساعد الو
 .بشكٍل فّعاٍل ومجدٍ  لملمح وتطبیقهلتطویر ا

 ٢٠١٢ مایو/ أّیار  ٢ هّلونصّنافة 



الحقل  مفهوميّ الُبعد ُیغّطي ال. جوانبللصّنافة من خمسة  المكّونة ألربعةمن األبعاد ابعد تأّلف كّل ی
، (conception) فكريٍّ  بناءٍ أّي  (structure) وبنیة (scope) العائد لنطاق (content knowledge)ي المعرف

 ، باإلضافة إلى تركیبتهعلى مستوى النطاق (function) ووظیفته (domain) وتحدیًدا مجاله
(composition) وبنیته الداخلّیة (internal structure)  الخارجّیةبنیته و (external structure)  على مستوى

 criterial) ، والتفكیر المعیاري(analytical reasoning) يالتحلیلالتفكیر یتضّمن الُبعد اإلدراكّي . البنیة

reasoning) والتفكیر الترابطي (relational reasoning) النقدي  والتفكیر(critical reasoning) والتفكیر المنطقي 
(logical reasoning).  التواصل اتیشمل الُبعد السلوكّي مهار (communication dexterities) ، والمهارة التقنّیة

 manipulative) تشغیلال اتومهار ، )ICT، تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالتخاّصًة المتعّلقة ب(

dexterities) الفنّیة اتر والمها (artistic dexterities)  اإلنخراط البیئيّ مهارات التفاعل و و (eco-

engagement dexterities).  العواطف  میتاإدراكيال ُبعدالیشمل(affects) والمواقف ،(attitudes) ،
 views and)دات اعتق، ووجهات النظر  واإل(values)، والقَیم (morals and ethics)داب واألخالق واآل

beliefs) . من هذه األبعاد كّل بعدٍ  جوانباألبعاد األربعة للصّنافة باإلضافة إلى  ١رقم ُیظهر الجدول. 

أو /األنظمة المادّیة وعلى شكل عدٍد محّدٍد من  معرفي/حقل تربوي نفّضل تحدید نطاق أيّ  ،PSEفي الـ
، هذا الحقلالعائدة ل (paradigms)الّنسق أو األنساق الفكرّیة  المفهومّیة التي تعكس على أفضل نحو

من التعّلم مدى الحیاة والنجاح في الحیاة والتي تتناسب والمستوى اإلدراكي للطالب، والتي تمّكن الطلبة 
من مجموعة أجسام مادّیة تتفاعل في ما بینها  (physical system) النظام الماّديیتأّلف  .المعاصرة

الجهاز الذّرة، الخالیا البشرّیة أو : مثالً (ه أو سلوك/و الماّديالم الع بنیةمعیًنا في  نمًطابطریقة تعكس 
من  (conceptual system) النظام المفهوميّ یتأّلف ). العصبي، أو النظام الشمسي أو النظام اإلجتماعي

 epistemic)العالم المعرفيّ معیًنا في  نمًطا بطریقة تعكسكیانات مفهومّیة مجّردة تتفاعل في ما بینها 

realm)   نموذج إقتصادي أو علمّیة النص الّسردي، نموذج علمي أو نظرّیة: مثالً (العائد لمهنٍة ما ،
 ).، أو دستور بلٍد معّینٍ إقتصادّیة نظرّیة

 ٢٠١٢ مایو/ أّیار  ٣ هّلونصّنافة 



 ١الجدول رقم 
 صّنافةال

 نموذجّیةتوّقعات  الجانب وصف الجانب الُبعد
مفهومي

 
المع

ارف ببعدها المفهومي
 

العائد
 ة

لنطاق نظاٍم ما
وب 

نیته
 

 المجال / النطاق
أین و ، یمثّلهأو  النظامُیظهره تحدید الّنمط الذي 

 .شروطٍ  ، وبأيّ توظیف الّنظام/مكن تطبیقیُ 
هذا أوجه تمثیل الّنظام لرجعّیاته، و معرفة الّنمط وم

  .، أو عدمهوحدود التمثیل له، النمط

 الوظیفة /النطاق 
تحدید ما یصلح له النظام، أو أوجه 

 .مدىوٕالى أّي استخدامه، 
على فهمه حول الّنمط، معرفة عالَم ُیساعدنا الّنظام 

ونسق محّددة في سیاق نظرّیة ستفادة منه وكیفّیة اال
 .فكرّي محدَّد

 التركیب /البنیة 
 )األجسام والخصائص(األولّیة  كیاناتتحدید ال

  .تمثیلهاالتي تكوِّن الّنظام، وكیفّیة 
واألمور التي تحّدد ظام معرفة المفاهیم األّولّیة للنّ 

 .أهمّیتها والمتعّلقة بهذه المفاهیم وغیرها المرتبطة بها

 ةالبنیة الداخلیّ 
وكذلك ، نظامالالكیانات داخل العالقة بین 

 .بین خصائص هذه الكیانات
معرفة كیفّیة ترابط المفاهیم األّولّیة للّنظام بعضها مع 

 .ذات االهتمامبعض إلظهار الّنمط 

 ةة الخارجیّ البنی
، نظام ككّل ببیئته أو بأنظمة أخرىالعالقة 

 .داخل الحقل الدراسي أو خارجه
معرفة كیفّیة ترابط الّنظام مع غیره من األنظمة 

لنظرّیة والّنسق ّیة مالءمته لللّنمط ذاته، وكیف العائدة
 .الفكرّي المناسَبین

إدراكي
  

ضرورّیة لبناء الّنظام و 
ت التفكیر ال

مهارا
تطبیق

 ه

 التفكیر التحلیلي

، )أو تبّدلها(تحلیل وضع حالة نظاٍم ما 
الجوانب األولّیة والجوانب والتمییز بین 

المؤّثرة بتلك الحالة، في سیاق  الثانوّیة
 .النظرّیة والّنسق الفكرّي المناسَبین

التمییز بین (تفاضل ال، )مسح شامل(ستكشاف اال
لوصف، ا، )الجوانب الثانوّیةو الجوانب األّولّیة 

نقاط القوة تقدیر و  المضبوط ، التوّقع، التغییرالتفسیر
 .(SWOT) ألخطاروالضعف والفرص وا

 التفكیر المعیاري

المبنّیة على المعاییر حول  اإلجراءات
باالستناد إلى الّنمط مختلف جوانب الّنظام 

الذي  النظرّیة والّنسق الفكريّ مّثله، و یالذي 
 .نتمي إلیهمای

، النمط التعّرف على، التصنیف ،ضادالت، المقارنة
معاییر  وتحدید القیاس، التقدیري، التجانسالتفكیر 

 .التفكیر الموضوعي

 التفكیر الترابطي

عالقات قابلة للحیاة بین كّل جوانب نطاق  إنشاء
في ، وبین هذا الّنظام وأنظمة أخرى الّنظام وبنیته

سیاق نظرّیته ونسقه الفكرّي، على شكل قوانین 
 .الُبنى الفكرّیةبادئ وغیرها من وم

، )داخليالترابط ال(اللغوي  تنظیم المعرفة، التركیب
، العالقة الوظائفّیة، الترابط، ربط خارجي/الوصل

  .ذجانموتحدید بنیة ال التحویلالتولیف، التوّسع، 

 التفكیر النقدي

والتفكیر المتبّصر حول نطاق ستعالم اال
ل التعابیر الّنظام وبنیته ومزایاه، وحو 

النظرّیة والّنسق الفكرّي المناسبة في سیاق 
  .المناسَبین

التفكیر جمع المعلومات الهادفة والدقیقة، 
 ، دعمدعاءاتة واالیم األدلّ یتق ،نعكاسيالا

 ،"وقائع"بالقرائن، الشّك بالـ اتدعاءات والفرضیّ اال
 وتوّقع كشف المشكلة وصیاغتها، صیاغة السؤال

 .اتالتحّدی

 كیر المنطقيالتف

ستدالل والحّجة المدعومة بالقرائن حول كّل اال
ستراتیجّیات وٕاجراءات اجوانب الّنظام، ووضع 

النظرّیة سیاق في حّل المسائل وتطبیقها 
 . والّنسق الفكرّي المناسَبین

، البرهان، التعلیلالحّجة المدعومة بالقرائن، التأیید، 
خاذ تّ ، امینالتخ، فتراضاتالتكوین ا، ةصیاغة الفرضیّ 

، االستقراءالتقریب،  ،وتطبیقه تصمیم الحلّ ، القرار
التفكیر و  التفكیر المجازي، التعمیم، االستنتاج
 .الجمالي
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 )تابع(صّنافة ال
 نموذجّیةتوّقعات  الجانب وصف الجانب الُبعد

سلوكي
 

م
ت 

هارا
األداء 

ضرورّیة لبناء الّنظام و 
ال

تطبیقه
 

 التواصل اتمهار 

جوانب  جمیعین لفاوض المنهجیَّ التعبیر والت
، وفًقا لقواعد سلیمة وتمثیل مناسب بلغةالّنظام، 
 .ثابتةدالالت 

، الرمزي، و اللفظيالتعبیر  ،اإلصغاء النقدي والهادف
تنسیق  ،دالالت األلفاظ حدیدوالتصویري، والحركي، ت

، التواصل ستنباط المعانيا ،المختلفة التمثیالت
تدوین و ، متنّوعةألهداف متعّددة ولجماهیر 

 .المالحظات والبالغة

 التقنّیة اتالمهار 

 األجهزةو الفّعال والبّناء للكمبیوتر  خدامستاال
وكّل وسائل تكنولوجیا المعلومات  تابعة لهال

التي تساعد ) برمجیّاتو  معّدات( واإلّتصاالت 
 .على بناء الّنظام وتطبیقه

 تتشغیل معّدات تكنولوجیا المعلومات واالّتصاال
البحث عبر وفًقا لقواعد محّددة،  برمجّیاتوال

، التفاعل عبر الویب، القیام بمشاریع مبنّیة الویب/الشبكة
 التعّلم اإللكترونيّ تكنولوجیا المعلومات واالّتصاالت، على 

 .والتقییم اإللكترونيّ 

 تشغیلمهارات ال

 ستخدام الفّعال والبّناء لكّل األدوات التقنّیةاال
تلك المستخدمة في مختبرات المدارس المطابقة ل

 .والمشاغل، والضرورّیة لبناء الّنظام وتطبیقه

وحس التنسیق، التشغیل  یدوّیةتطویر المهارات ال
تصلیح وٕانشاء مكّونات ، لمعّداتلاآلمن والمنتج 

مرتبطة بالنظام وعلى  محّددة للنظام أو عناصر
 .تنا الیومّیةبحیا عالقة

 الفنّیة اتالمهار 

والتصامیم،  بداع في استخدام الفنون التصویرّیةاإل
الوسائل  نفیذوغیرها من األدوات الفنّیة لتصمیم وت

 .ّنظام، وتطبیقهالضرورّیة للبناء الفّعال والجمالّي لل

تهذیب كل الحواس، والتماس الجمالّیة في تصمیم 
العناصر المادّیة والمجّردة وبنائها، اإلنتاج الیدوّي أو 

والرسوم التقنّیة والفنون  للمخّططات األولّیةاإللكتروني 
 .التصویرّیة

 مهارات التفاعل
 البیئيّ 

التفاعل الفّعال والبّناء مع اآلخرین ومع المحیط، 
داخل غرفة الصف وخارجها، والوعي البیئي 

 .لبناء الّنظام وتطبیقه

التفاعل مع اآلخرین  إدارة الذات والوعي البیئي في
ومع  )ران خالل العمل الجماعيخصوًصا األق(

 .المحیط، إدارة األزمات والترفیه اإلیكولوجي

میتاإدراكي
  

المیول التي ت
ت

ضبط عملّیا
 

بناء الّنظام 
وتطبیقه

 

 العواطف
األهمّیة الشخصّیة حول اإلیجابّیة الداخلّیة المشاعر 

في الّدفع نحو بناٍء  لّنظام، والعزم الذاتي لالستمرارل
 .ادة للّنظام وتطبیقهوأكثر إف أفضلٍ 

ضبط  ،يالوعي الذات ،الثقة التحّكم الذاتي باألمور،
 الرغبة الدائمة لضبط الذات، ،اإللتزام ،المثابرة، اإلندفاع
 .والفعالّیة السعي نحو التمّیز ،اإلبداع ،الخیال ،الفضول

 المواقف

اإلیجابّیة ُتجاه المادة الدراسّیة الخارجّیة المشاعر 
ًصا األقران والمعّلمین، والعزم وغیرها، وخصو 

على التفاعل البّناء القائم على التعاون ومؤازرة 
 .بیئة التعّلم

 ،التسامح، االعتماد المتبادل ،النفتاح الذهنيا
 ة،ئیّ البنا ،التشكیك ،الموضوعّیة ،المرونة ،التعاطف

 .المخاطرة المدروسةو  التفاني ،التعاون روح الطرافة،

 واآلداباألخالق 

لّسلوك األخالقي في غرفة الصف وخارجها، ا
ف بها عالمی�ا الُمعترَ  ّیةاألخالق ألصولوفًقا ل

مهنّیین في الوللقواعد السلوكّیة المعتمدة من قبل 
 .ةالّدراسیّ  اّدةالم

 ، آداب المهنة،اإلنصاف ،النزاهة ،الشرف ،صدقال
احترام الصّحة  ،الدقة ،العدل القواعد، العدالة،إلتزام 
 .سرقة األفكارأو  وعدم التهاون في الغّش  انةواألم

 القَیم

، العائد لمجتمع الطالب وغیره رث الثقافياإلحترام ا
 ، وحقوقالشخصّیة واجباتالو  حقوقال واحترام 
وواجباتهم، والعمل على التمّیز الفردي  اآلخرین

 .والجماعي في التعلیم وفي الحیاة

 ،ثقافي وتعزیزهرث الاإلحترام ا ،حترام حقوق اآلخرینا
 .النظافةوالنظام و  الحریةو  عالتنوّ  حترام وتقدیرا

وجهات النظر  
 داتاعتقاإلو 

والجماعّیة على بلوغ ة الذاتیّ  ةقدر الاإلیمان ب
التمّیز، والتزام المواقف المستدامة والمعّززة للمادة 

 .الدراسّیة ولكل أوجه الحیاة

المعتقد  التمییز بین غیر مثبتة، آراءعدم االلتزام ب
اإلیمان و  أدّلة وقرائنالقناعة المبنیة على ، والمعرفة

 .الذاتیة على إحداث التغییر ةقدر الب
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ة لبناٍء مجٍد وتطبیٍق فّعاٍل للنظم التي میتاإدراكیّ واإلدراكّیة والسلوكّیة وال ةمفهومیّ ال ُتحدَّد نواتج التعّلم
أضف أّن  .المختلفةالدراسّیة المواد  عبرة ما و معّینة في ماّدة دراسیّ  اطً انمأتعكس على أفضل نحٍو 

التي تتقاطع عندها مختلف المواد، ، ترّكز أساًسا على النواتج ١، وكما هو ظاهر في الجدول رقم PSEالـ
  .لمختلفةالمواد ا وعبروالتي ُتعتبر مفصلّیة لتحقیق الّصورة الكبرى المنّسقة ضمن المادة الواحدة 

 

 التعّلم اتجو ن .٢
 في مرحلة معّینة،وقابلة للقیاس، بطریقة مجدیة تحقیقه كل طالب  عّما ُیتوقَّع من ناتج التعّلم عّبریُ 

 أداء ةمهار أو ل )اإلدراكّیةنواتج التعّلم ( تفكیر ةلمهار أو ) المفهومّیةنواتج التعّلم ( محّددٍ  بالنسبة لبناٍء فكريٍّ 
ناتٍج ما في  مدى تحقیق ویمكن تحدید .)ةمیتاإدراكیّ لا تعّلمنواتج ال( لمیٍل معّینٍ أو  )ةكیّ سلو ال نواتج التعّلم(
 وُتحدَّد المؤّشرات .معّینة (Scales) بساللم قیاس مرتبطة (Indicators) مؤّشرات بواسطة، PSEالـ

 اتلمح الطالب، كما تؤّمن اإلرشاد، ُتظهر مدى تطّور م(rubrics)في مصفوفات القیاس ساللم و 
 .یة الراجعة الضرورّیةالتغذ لتحدید اتوالتوجیه

 :ها أن یكونمن الشروط، من اعددً PSE الـ في تعّلمالناتج یستوفي 

إدراكّي مفهومّي أو ( ستهَدفالُبعد المُ تلقائی�ا یجب صیاغة الناتج بطریقة تعكس : (Transparent) اشّفافً 

ّناتج أن یحّدد إلى أي مدى كما یجب على الفي ذلك الُبعد، حدَّد والجانب الم، )میتاإدراكيّ سلوكّي أو أو 

 .المیولأو  األداءالتفكیر أو  مهاراتمن  أو أيٍّ ، معّینٍ  فكريٍّ  بناءٍ ُیتوقَّع من الطالب تنمیة 

التي تسمح للمعّلم  ،المطلوبة اتمكل المعلو  یجب أن یتضّمن الناتج: (Self-contained) مكتفًیا بذاته

الطالب  لمحم في، وما یجب التحّقق منه محّددٍ جانٍب  إزاءتحدیًدا  تحقیقهمعرفة ما ُیتوقَّع من الطالب 

 .الناتج تحقیقمدى  منللتأّكد 

من  یتمّكن جمیع المعّلمینأن  یجب :)(Precise) ادقیقً و  (Objective) اموضوعی� ( (Clear) واضًحا

 الصفّ على الخطوات والطرق التي سیتّبعونها في غرفة  تّفاقاال ومنلناتج، عینه ل فسیرإعطاء الت

 .بأمانةالناتج هذا تحقیق مدى تقییم ل وبالتالي الناتج، حقیقلمساعدة الطلبة على ت

وأن  ،بالشكل الظاهر في نّصهللقیاس  یجب أن یكون الناتج قابالً  :(Measurable) للقیاس قابالً 

 .كل ما یلزم لتقییم مدى تحقیق الطالب للناتج المطلوبهذا النص یتضّمن 

بسمة یجب أن یكون الناتج مرتبًطا بوضوح  :(Relevance to the 4-P profile) م-٤ـال لمحمب تعّلًقام

 .ه السمةتحقیق هذمستوى أن یسمح بتحدید و  ،م-٤الـ لمحمفي  عّینةم
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، نمّوهم العقليمستوى بما یسمح به  الناتج واقیحقّ أن للطلبة المعنّیین یمكن  :(Viable) تحقیققابًال لل

القائمة، أو واألطر التعلیمّیة الناتج ضمن إطار المناهج  یؤّمنوا مستلزمات تحقیق أن نللمعّلمیكما یمكن 

 .علیها من خالل إدخال بعض التعدیالت الطفیفة

 إطار تربوي مرجعيضمن ولو في حدود معّینة، ، تحقیق الناتجیمكن  :(Transportable)قابًال للنقل 

 .PSEغیر الـ آخر

 

 ّلمر التدریجي لنواتج التعالتطوّ  .٣
 أّنه إالّ  .األبعاد هذه من أليٍّ  الخمسة للجوانب أو األربعة افةالصنّ  ألبعاد معّینة تراتبّیة من هناك لیس

 التي ةاإلدراكیّ  وبالمتطّلبات ،جانب كل في تعقیدال مدىل تبًعا ،جانب كل داخل التراتبّیة من نوع تحدید یمكن

 اإلدراكي، الجانب في التحلیلي التفكیر ضمن التمییز یمكن ،المثال سبیل على .الجانب هذا تكوین هاضفر ی

 لحالةٍ  مسٍح شاملٍ  حولیتمحور االستكشاف . ، أو بین الوصف والتفسیر والتوّقعفاضلوالت ستكشافاال بین
 التمییز بینحول  فاضلالتیتمحور بینما  .، دون التمییز بین عناصر تلك الحالة)نظام أو ظاهرة( معّینةٍ 

المؤّثرة الحالة والعوامل غیر المؤّثرة في الثانوّیة، أي على التوالي، التمییز بین العوامل  والعوامل العوامل األولّیة
، بینما محّدَدین ومكانٍ  زمانٍ  في ، وسبب وجودهاحالةال تباًعا صورة عن واقعتفسیر والوصف ال عطيیُ  .هافی
 .محّددةٍ  ظروفٍ  ظلّ  في في الماضي أو مستقبالً  حالةال تطّورة كیفیّ  التوّقع عالجیُ 

التوّقع على ، كما یتقّدم ستكشافاالیأتي في مرحلة إدراكّیة متقّدمة على  فاضلالتلقارئ بسهولة، أّن ا دركیُ 
لحالة  األّولّیة كّوناتالمتحدید (الوصف  الذي یتقّدم بدوره على) تحدید األسباب الرئیسّیة لحالة معّینة(التفسیر 

 ).معّینة

هذه المراحل في وُیمكن فهم طبیعة كلٍّ من . أربع مراحل متتالیة فيّور ملمح كل شخص یتط ،PSEلـوفًقا ل
األبعاد األربعة  وبحسب، معرفيٍّ معّیٍن أو في ماّدٍة دراسّیٍة معّینةٍ ٍل حقُنظم محّددة في  أفضل شكٍل ضمن إطار

مراحل ال، في تدریجی�انظاٍم ما تعّلقة بمال التعّلمنواتج  نواعأأن یطّور جمیع  فردٍ ّي بناًء علیه، یمكن أل. للصّنافة
  :التالیةربع األ

یعرف و وجود النظام، إلى المتعّلم ببساطة  تنّبهعندما یوذلك  ،)تعّلم أّولي( Initiationبتداء اال .۱
 ُبنى الفكرّیةتطبیق التطویر أو ، ویبقى بالتالي عاجًزا عن نیتهعن نطاقه وب ، أو ال شيء،القلیل

 . حالةأّي في  والمیول األداء مهاراتو  یرومهارات التفك

ة عن نطاق النظام المتعّلم معرفة جزئیّ  نكوِّ ی ، عندما)عن غیبم التعلّ ( Gestation تكّونال .٢
 والمیول األداء مهاراتو  ومهارات التفكیرُبنى الفكرّیة الق بعض وبنیته، ویقدر بالتالي أن یطبِّ 

 .مألوفة قة بهذا النظام عند مواجهته حاالتالمتعلّ 
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المتعّلم معرفة ُمرِضیة حول نطاق النظام  نوِّ ك، عندما ی)التعّلم بالمطابقة( Replication لالتمثّ  .٣
قة بهذا المتعلِّ  والمیول األداء مهاراتو  ومهارات التفكیرُبنى الفكرّیة الوبنیته، ویقدر أن یطّبق 

 . لها النظام عند مواجهته حاالت مألوفة أو حاالت جدیدة مشابهة

م معرفة شاملة حول نطاق النظام ر المتعلِّ عندما یطوِّ  ،)التعّلم المنتج( Innovation االبتكار .٤
تعّلقة بهذا والمیول الم األداء مهاراتو  ومهارات التفكیرُبنى الفكرّیة الق وبنیته، ویقدر أن یطبِّ 

 .وفةأو تلك الجدیدة وغیر المأل ألوفة، ضمن سیاق األنظمة الممبدعةبطریقة  الّنظام

 
 ٢الجدول رقم 

 PSEر الـمراحل تطوّ 
 

 المیل مهارة األداء مهارة التفكیر الفكريّ ناء الب الملمح المرحلة
 التلّقي راقبةالم االستهالل كتشافاال بتداءاال ١
 التكّیف مقاربةال مكاناال التعّرف التكّون ٢
 التقّید الممارسة ستطاعةاال فهمال التمّثل ٣
 لتزاماال تقاناال االنتاج وعيال االبتكار ٤

 
طالب أن یصل إلیه التوقَّع یُ  مستوى الذيلتحدید ال PSEالـالتعابیر المستخدمة في  ٢ُیظهر الجدول رقم 

أن یبلغ طالٍب للأعاله، یمكن  وردبناًء على ما . تطویر الملمحمراحل من  معّینةٍ  في مرحلةٍ  ،جانبٍ  كلّ  في
یمكن إّال أّنه . الجوانب الخمسة للُبعد ذاتهفي أو حتى عة للصّنافة، األبعاد األرب مستویاٍت مختلفٍة في

بالتحدید إلى المستوى ذاته في  فقط عندما یصل، األربع من مراحل الملمحمحّددة مرحلة  یتّممللطالب أن 
 .الجوانب األربعة للصّنافة

 

 لمحمتطّور ال مصفوفة .٤

التعّلم " من أجل"منه أن یكون تقییًما مصداًقا  غایةال إّنما .هدًفا بحّد ذاته PSEلیس التقییم في الـ
 بالتالي، ُیصّمم التقییم .لمواد أي مقّرر عن غیبأو الحفظ التعّلم " لمستوى" تقییمٍ  ولیس مجّردالمجدي، 

أو  اعهانو أعلى اختالف  تقییمٍ  لهذه الغایة، یتم وضع بنود أيّ . لترشید عملّیتّي التعّلم والتعلیم PSEفي الـ
 فكريٍّ  بناءٍ  تطویر طالبإلى أي مدى استطاع البطریقة ُتظهر ، ووضع الدرجات على أداء الطلبة، لهااشكأ

بحسب المراحل  لمحمتطّور الُتظهر المصفوفة التالیة . أو میٍل محّددٍ  أداء ةمهار و أ و مهارة تفكیرما أ
 بّینةلعائدة لبعٍد معّیٍن في الصّنافة المكّل البنود ال" الدرجات" احتسابلترشید عملّیة  األربع المذكورة أعاله،

 .على مستوى ذلك الُبعد تطّور ملمح طالٍب ما مدى ، ولتبیان إلى أيّ ١في الجدول رقم 
 

 ٢٠١٢ مایو/ أّیار  ٨ هّلونصّنافة 



 ٣الجدول رقم 
 ملمحمصفوفة تطّور ال

 

 

 میتاإدراكيال/ السلوكي /  دراكيالجانب اإل المعرفي/ الجانب المفهومي  الدرجة

 .النظام وبنیتهالطالب نطاق  عيی بالكاد 1

العادة  تطبیقظهر الطالب قدرته على یُ  بالكاد
)habit( )مهارة التفكیر، مهارة األداء أو المیل( 

 .في إطار أي نظام

2 
نطاق النظام وبنیته في  جزئی�االطالب  عيی

  .مألوفةإطار حاالت 

العادة في  تطبیقعلى  محدودةة ظهر الطالب قدر یُ 
 .مألوفةحاالت /إطار نظم

3 
، نطاق المطلوب الطالب، ضمن حدود عيی

أو مألوفة النظام وبنیته في إطار حاالت 
 .لها مشابهةحاالت 

، قدرته على المطلوبظهر الطالب، ضمن حدود یُ 
أو  مألوفةحاالت /العادة في إطار نظم تطبیق

 .لها مشابهةحاالت 

4 

 عّزز الطالب معرفته بنطاق النظام وبنیته، بما
لوب، بحسب ما یظهره في حدود المطیتعّدى 

للحاالت  جدیدة غیر مشابهةإطار حاالت 
 .المألوفة

 ، بماالعادة تطبیقالطالب قدرته على ظهر یُ 
حاالت /حدود المطلوب، في إطار نظمیتعّدى 

 .الحاالت المألوفة/للنظم جدیدة غیر مشابهة
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