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 :ملّخص
إلى  هذا اإلطار هدفی. میدانّیةإطاًرا مرجعی�ا تربوی�ا جدیًدا مبنی�ا على األبحاث ال لمحمتشّكل التربیة لبناء ال

للمواد یمّكنهم من التعّلم المجدي الذي  )بدئيّ ر، مَ بادِ ج، مُ نتِ ق، مُ نسَّ مُ (م -٤لمح الـمساعدة الطلبة على تنمیة م
اجتیاز  مجّرد المعاصرة عوًضا عن ، ومن النجاح في أوجه الحیاةحفظها عن غیببدًال من الدراسّیة 

تتقاطع في مناهج  لمحمترجمة ال تتمّ . النهائّیة بطریقة عمیاء/الرسمّیةمتحانات أو اال ةالمدرسیّ  متحاناتاال
فة على اهذه الصنوُترّكز . افة جدیدة لما ُیراد تعّلمهصند وفق حدَّ نواتج تعّلم تُ  على شكل ةالدراسیّ  عندها المواد

الحقول  مختلفالخبرة في  ومها ذو التي یتقاس عملّیةة والة والعادات الفكریّ أنماط مشتركة في البنیة المعرفیّ 
في ) إدراكيّ میتاو  ، سلوكيّ إدراكيّ  ،مفهوميّ (وفق أربعة أبعاد  دراسيٍّ  لٍ حق عّلم في كلّ د نواتج التدَّ ُتح. ةالتربویّ 

تدریجی�ا، النواتج  جمیع لبةیطّور الط. تلك األنماط على أفضل نحوٍ تعكس  التي ُنظممن ال محدودٍ  إطار عددٍ 
 طالبلكّل  ن من أجل ضبط الملمح المرجوّ یالمعّلم تسیر بوساطةدائمة في حلقات تعّلم تجرباتّیة بمشاركتهم ال

التعّلم، ولیس مجّرد  "من أجل"تقییًما مصداًقا المواد الدراسّیة بكونه  جمیعیتمّیز التقییم في . بفعالّیة وٕاتقان
  .ّلمین، ویهدف بالتالي إلى ترشید توّسط المعالتعّلم "لمستوى"تقییٍم 
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إطاًرا مرجعی�ا تربوی�ا شامًال مبنی�ا على  )Profile Shaping Education, PSE( لمحمال تشّكل التربیة لبناء
مّكن هذا اإلطار طلبة جمیع المراحل ویُ . ة في لبنانمركز البحوث التربویّ  برعایة األبحاث المیدانّیة، تّم تطویره

ضروري للنجاح في الحیاة  لمحممتخّرجین منهم، من تنمیة ة والالدراسّیة، وباألخص طلبة المرحلة الثانویّ 
أشخاص ممّیزون في مجال یتحّلى بها  تية الاألساسیّ  سماتبال PSEـال وفق لمحمهذا ال یتمّیز .المعاصرة

 .عملهم وفي الحیاة الیومّیة، ویحترم في الوقت عینه رؤیة المجتمع المحّلي للتربیة والثقافة واإلرث الحضاري

ساهموا  الذین العلماءشهر أل عرضٍ ب نستهّلها .PSE، لمحة سریعة عن الـعشرةهذه الورقة، بأقسامها ال قّدمتُ 
ثّم ننتقل . PSEالـ ألثر في وضعا كان ألعمالهمالذین و ، لبشريفكر افي تطویر التربیة وال وبّناءٍ  الٍ فعّ  بشكلٍ 

الرابع القسم  أّما. لملمحلعرض اسم الثالث القص خصَّ ویُ  ،PSEللـعرض اإلطار التربوي إلى الثاني القسم  في
عدٍد  بشكل ،مع التركیز على تقاطع المواد ألّي ماّدة دراسّیة، مصفوفة المدىة تحدید كیفیّ فُیسّلط الضوء على 

. ة محّددةوتربویّ أنساق فكرّیة معاییر وفق  ،القسم الخامس بحسب ،تنسیقهامحدٍَّد من الُنظم التي یمكن 
 وأ( نواتج التعّلمأنواع من م إلى أربعة -٤ـال لمحمة جدیدة تساعد في ترجمة صنافادس القسم الس عرضوی

 لمحملار ة تطوّ كیفیّ لعرض  ،في القسم السابع ).د وفقها ما نتوّقعه من المتعّلمحدَّ غیرها من األشكال التي یُ 
من خالل  وذلك ،PSEـلل غرفة الصف وفًقافي على أفضل نحٍو ة ترجمتها كیفیّ و  ،في أربع مراحلنواتج لاو 

وفي . )القسم التاسع(التقییم المصداق باعتماد و  ،)القسم الثامن(ة حلقات تعّلم تجرباتیّ ل مقاربات وسطانّیة
مبادرات مركز البحوث التربوّیة األساسّیة التي ُتطبَّق من خاللها  طلع القّراء علىنُ ، )القسم العاشر( النهایة

 . لمحمالتربیة لبناء ال

 PSEـال ّیةخلف .١

والفلسفة، وعلم  )بما فیها علم األعصاب( إلدراكاعلوم على األبحاث في مجاالت التربیة و  PSEـترتكز ال
ات النظریّ  ما أثبتته ، علىخاصٍّ  ترتكز، بشكلٍ و . وتاریخ تطّورها ةیّ و حقول التربال من المتعّلق بكلّ جتماع اال

كاتب هذه  وضعهاالتي  لنمذجة في مجال تعلیم العلوم وتعّلمها،نظرّیة ابما یرتبط  ةٍ خاصّ ب، و ة الحدیثةالتربویّ 
 :PSEـالوضع في  ألعمالهم أثر العلماء الذین كان لبعض أهمما یلي ذكر  في. ةالورق

المالمح "باشالر ما یسّمیه  الذین عملوا على )Bernard, Bachelard, Kuhn( باشالر وكونو برنار  •
أو ( أو المبتدئین مالمح األشخاص العادّیینبین  مع تمییزه، "ةالفكریّ  قاألنسا"، ویسّمیها كون "ةالمفهومیّ 
الحواجز التي تحول دون  وحول ،)العلماء خصوًصا(المحترفین المهنّیین و  ، وبین مالمح)الفكرّیة أنساقهم

 .أو المالمح الفكرّیة نواع األنساقأ ر اإلیجابي لكلّ التطوّ 

ت السما الذین عملوا على ،غیرهم من العلماءو ) Wertheimer, Perry, Covey( وبیري وكوفي فرتایمر •
 .المعاصرة للنجاح في الحیاة ضرورّیةالاألساسّیة بحاثهم على السمات أة، وقد دّلت السیكولوجیّ 

في عالم  ذوي الخبرةو ) بةالطل( تحدید الفوارق بین المبتدئین الذین عملوا على نو آخر و (Reif)  رایف •
 .المسائل المعرفة وحلّ  بنیة مستوى على وبخاّصةٍ التربیة، 
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ن فة اآلخرو والفالس  (Wartofsky, Bunge, Johnson-Laird)لیرد-وجونسون يفارتوفسكي وبونغ •
ة تدخل النماذج المهمّ  كیف على إظهار ،الكوف باإلضافة إلى ،في مجال اإلدراك الذین عملوا علماءالو 
 .األخرى في تنظیم الفكر البشري ةمفهومیّ ال الُنظمو 

 البنیة ما یتعّلق بما نسّمیهفي  ةٍ خاصّ وب، البشرّیةعلى تصنیف المعرفة عمل الذي (Lakoff)  الكوف •
 .للمعرفة ةالوسطانیّ 

الذي و ، قابلة للتطبیق للكون ةموضوعیّ  معرفة للوصول إلىالذي نادى بتخّطي الفطرة (Galileo)  غالیلیو •
  (Huygens, Descartes, Newton)نز ودیكارت ونیوتنهیغأعمال طّورها وضع لهذه الغایة القواعد التي تُ 

 . (Einstein)أینشتاین صوًال إلىو 

 یم الذاتي، والضبطو ، والتقلمعرفةل لذاتيبناء اال اللذان عمال على(Dewey, Piaget)  دیوي وبیاجیه •
من  ّل ذلكك بلوغیمكن . ذوي الخبرةمعرفة  وبینها وبین ،ةفة الذاتیّ المعر  التناقضات ضمنحّل لالذاتي 
 .الكوف من ثّم تناولهاو ل من تكّلم عنها وّ أ دیويكان  ،)Experiential( ةمقاربة تجرباتیّ خالل 

بإعادة  ،كما برهن أفالطون ،وأسلوبه في جعل الناس یشاركون في حوارات تسمح لهم(Socrates) سقراط  •
 .جدیدة بصورة مجدیة معارفبناء بة، و الخاصّ  في معرفتهم النظر

التمّیز  ن علىو قادر  اجمیعً  الطلبة أنّ وأعمالهما التي تُثِبت  ،(Gardner and Bruner) برونرغاردنر و  •
 إلى حدٍّ ما بالتوافق( أسالیب التعّلم جمیع االعتباربوآخًذا  ،بما یكفي مهم عندما یكون التعلیم مرًناتعلّ في 

 ").ةالمتعّدد اتالذكاء"بـ مع ما ُیعَرف

ما، مع  مة، باالنسجام نوًعامنظَّ وفق حلقات تعّلم التعّلم  یامزا أثبتواالذین وزمالؤه  )Karplus( كاربالس •
 .)Gagné( غانیي

ة التعّلم عملیّ ة تدّخل المعّلم في ظهر أهمیّ الذي یُ  التقاربي النموّ  عنوعمله  )Vygotsky( فیغوتسكي •
 .بمستویات مختلفة

األهداف  محدَّدة المعاِلم عند تصنیف صنافةل نهایااألهمّیة التي یولو  )Gagné and Bloom( غانیي وبلوم •
 .ةالتربویّ 

ة مثل نظریّ  ة البارزة،ات التربویّ النظریّ ) أ( :قة بما یليوالمتعلّ  التي لها مكانتها في الحقل التربوي األعمال •
 المیول أنواع جمیعو  الجوانب المیتاإدراكّیة) ب(و ة،ة البنائیّ معالجة المعلومات، والتغّیر المفهومي، والنظریّ 

ة السائدة، التربویّ ة المرجعیّ األطر ) ج(تؤّثر في التعّلم، والتي  (World views) ةعتباریّ النظرات اال أو
على  مبنّیةالتربیة الو ، )في التربیة ICTـال خدامستاوتشمل معاییر ( معاییرالعلى  مبنّیةمثل التربیة ال

 .ةالت األوروبیّ والمؤهّ   ،النواتج

 PSEـلل المرجعيطار اإل. ٢
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في  استخدامهیمكن إطاًرا مرجعی�ا تربوی�ا شامًال  PSEـل التشكّ 
أو  جبعض أوجه هذا المنه تطبیق تربوي، وفي منهج تصمیم أيّ 

 لتعلیملى طرائق التعّلم واإصوًال ة، و ساببرنامج الدر  ، بدًءاجمیعها
 رتكزاتهذا اإلطار من مجموعة م كّونیت). ١رقم  الشكل(والتقییم 

 مختلفیمكن ل التي الطلبةمح مالتحكم تطّور واعد وق ئمبادو 
ویشمل هذا اإلطار . حاجاتهاو بما یتوافق  تحدیدها المجتمعات

تساعد في  والتي، نجازهإع من المتعّلم توقَّ لما یُ  فریدة صنافة أیًضا
 قابلة للتحقیق من أيّ  تعّلم مخرجات ىلإترجمة الملمح المنشود 

 .نوع كانت

س المشتركة رسي األسُ تُ  ةذات طبیعة بدیهیّ و  ُمعتَرف بها عالمی�ا صوصنتعابیر و هي  PSEـال رتكزاتمإّن 
تحكم  ةإدراكیّ ذات طبیعة  ،ةبصورة رئیسیّ  ،وهي. ةالتربویّ  المستویات جمیععلى  جراءاتواإل ماتالمسلّ  لكلّ 

 PSEـالرتكزات في م اك خمسةهن. ةالتربویّ د والقواع مبادئال تطبیق فضًال عن ،ّورهوتط لمحمال تحدید
 :على ساسيٍّ أ د بشكلٍ كّ تؤ  PSEـال رتكزاتم أنّ ، من خالل هذا الشكل نالحظ. ٢ رقم في الشكل وّضحةم
مشتركة لبناء  (Paradigms)أّن المهنّیین، وخصوًصا في المجتمعات األكادیمّیة، یتقاسمون أنساًقا فكرّیة ) أ(

في بنیة األنساق الفكرّیة العائدة لذوي الخبرة، وفي  (Patterns)أّن هناك أنماًطا ) ب(المعرفة وتطبیقها، و
طالب، بشكٍل  مّكن كلّ إلى تربیة تُ  PSEوبالتالي، تدعو الـ. ممارساتهم في المجتمعات المهنّیة المختلفة

 .لمٍح تتحّقق فیه مثل هذه األنماطمنتظٍم، من بناء م
 ئوالمباد رتكزاتالم: مثالً (ساسّیة األ لمسّلماتا) أ: (الخبرةالفكري لذوي نسق ال یشمللینا، بالنسبة إ

ة ة والیدویّ الفكریّ  العملّیات( والعادات (Generic)تولیدّیة ال جراءاتاإل) ب( قتُبنى علیها وُتطبَّ التي ) والقواعد
 أو ةالفكریّ  ِبنىالمن متماسكة أي مجموعة ( المخزون المعرفي) ج(و، )ى عاٍل من البراعةذات مستوً  والمیول

علیه  الذي یتوافق، )ثَبتةة مُ علمیّ  اتأو مجموعة نظریّ ة ، كما في العلوم، نظریّ شّكلتُ ة التي یّ لمعرفة المفهوما
 .مجتمع من العلماء ویكون مشترًكا في ما بینهم

 PSE لـالمرجعي ل طاراإل :۱رقم  كللشا

ِملمح 
الطالب 
 الُمتوقَّع
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 PSEـال مرتكزات
 بشرير العقل التطوّ : لاألوّ  المرتكز
عن التفاعل مع اآلخرین  ةناتج ة، أو خارجیّ )إنخراط تلقائي( ةن دوافع داخلیّ ینجم عر مستمر هو في تطوّ  فرد عقل أيّ  إنّ 

 .ةة وخارجیّ داخلیّ  ه عواملفیم تحكّ تو  ،)نخراط البیئياال( ومع العالم المادي
 

 العقل والملمح: الثاني المرتكز
بطریقة غیر فقط  جزئی�االتعّرف علیه یمكن إّال أّنه  .شاملةٍ  بصورةٍ  أو مباشرةٍ  بطریقةٍ  فرد أيّ  عقل حقیقةال یمكن تحدید 

 هیعتقد مّما لمحمهذا ال یتأّلف). سلوكهأي (وتعابیره  فردال داءأ ُیستَدل من خالل أربعة، ذي أبعادٍ  دمحدَّ  لمحمعبر  ،مباشرة
 .له العائدة والمیول ،ومهارات األداء ،ةوالمهارات الفكریّ  ِبنىه الأنّ  )نفسه المعني فردحتى ال وأ( الناس

 
 ةالعصریّ  أنماط النجاح في الحیاة: لثالثا رتكزالم

 جدًوىكثر األة األنماط الفكریّ إّن . عالم الماديالبنیة الحال في  يكما ه ، تماًماالعقل البشرية في بنیة عامّ هناك أنماط 
 .ة المختلفةالمهنیّ  مجتمعاتفي ال ذوي الخبرةهي تلك التي تعكسها أنماط  المعاصرة للنجاح والتمّیز في الحیاة

 
 لملمحلالمجدي ر تطوّ ال: الرابع رتكزالم

 تدریجی�اینمو لیتطابق و  ،ممّیزینال ذوي الخبرة لمحمر تطوّ  ماشيیُ مجدیة وفّعالة عندما  بطریقةعادي  فرد ر ملمح أيّ یتطوّ 
 .ةوتجرباتیّ  متبّصرة بطرق الخبیر لمحممع 

 
 ة وٕادارتهااإلدراكیّ  اإلیكولوجیا: الخامس رتكزالم

وبعیدة،  قریبةالتي تتضّمن عوامل و رة ة المتوفّ اإلدراكیّ  إلیكولوجیال، بعیدٍ  لى حدٍّ إر العقل، ملمح، مثل تطوّ ر الیخضع تطوّ 
 .ر بصورة فّعالة ومجدیةبصورة مناسبة، لكي یجري التطوّ  الحّد من تأثیرهاضبطها أو ة، یجب ة وخارجیّ داخلیّ 

 

 PSEـال مبادئ
 مدى الحیاةاإلطار الشامل للتعّلم  -١

 الخبیر لمحملى إالطالب  لمحممن  -٢

على  ةة ومبنیّ یّ بطریقة وسطان ةتداخل الحقول الدراسیّ  -٣
 مالنظ

 تدّرج التعّلمافة و الصن -٤

 حلقة التعّلم -٥

 إدارة التعّلم -٦

 التقییم المصداق -٧

 التربیة والتكنولوجیا -٨

 وعلم القَیم التربیة والثقافة -٩

 PSEـقواعد ال
 ظام التربويالن -١

 سات التربویةالمؤسّ  -٢

 حترافت والممارسة واالاالنظریّ  -٣

 إدارة التعلیم والتواصل -٤

 ةستمراریّ واال المنتظمةمراقبة ال -٥

 المجتمع المحّلي وتفاعلالشراكة  -٦
 

 

 .PSEـال الخطوط العریضة لمسّلمات :٢رقم  الشكل

  لمحالتربیة لبناء الم  ٥ هّلون



 حیوّیة ةة خاصّ ات تربویّ عملیّ  فّسرأو ت تصف تةثبَ ة مُ تربویّ  نصوص بیانّیةهي  PSEـال مبادئ إنّ 

عة ألشكال متنوّ س ویمكن أن تؤسّ  ،صورة مجدیةب لمحمتساهم في تطویر ال) وفّعالة بها موثوق، حیحةص(

كیف یتعّلم ) أ(اليثالثة أقسام تحّدد بالتو  من PSEـال مبادئمبدأ من  كلّ  یتكّون .تربويالإلعداد من ا

التحّلي ب على المعّلم الذي یج لمحملا سمات) ج(على التعّلم، و طلبةكیف یساعد المعّلمون ال )ب(، طلبةال

ة تحدید ح كیفیّ توضّ  ئدمباهناك تسعة . تهلكي ینجح في مهمّ  ،ةة مستمرّ ة إحترافیّ عبر عملیّ  تطویرهبه و 

جاح النّ  لمحمالطالب  لدىتعّزز ة تصمیم الخبرات التعّلمیة، والبیئة الصّفیة، التي مقّرر، وكیفیّ  مضمون أيّ 

 .)٢ رقم الشكل( في الحیاة

ة، ت خاصّ اة القیام بعملیّ تحّدد كیفیّ  ةة تربویّ ة، أو خطوط عامّ إجرائیّ  نصوص بیانّیةفهي  PSEـالأّما قواعد 
بما  ،لةٍ افعّ  بصورةٍ  لمحمال تطویرلتزام بها لة التي یجب االة والمادیّ الشروط اإلجرائیّ و  وخارجه، داخل الصفّ 
 ة كاملةً میّ البیئة التعلّ  ة بتصمیماصّ مات الخالتعلی PSEـالقواعد تؤّمن  .ومبادئها PSEـال مرتكزاتیتوافق مع 

ات التعّلم ن آلیّ تكو الشامل، بحیث  ة والنظام التربويلى البیئة المدرسیّ إة المدرسیّ  مواردف وال، من الصّ وٕادارتها
 ،مناسبٍ  مة بشكلٍ مصمَّ  ، كّلها، والتعلیم والتقییم)أي الوسائل والطرائق واإلعدادات والبروتوكوالت( عةالمتنوّ 
 .)٢ رقم الشكل( لةٍ فّعا قة بصورةٍ ومطبَّ 

 م-٤ـال لمحم .٣

. في مجال عملهمو  ،في ممارساتهمو  ،الخبرة ذوية لفي البنیة المعرفیّ  أنماًطاظهر األبحاث أّن هناك تُ 
لف األنساق ربط مخت في كیفّیة، ، وباألخّص الخبرة ذويل نسق فكري ة في كلّ البنیة المعرفیّ أنماط  تتجّلى
األنماط في نطاق الممارسة من البناء المنهجي  تمتدّ . حقولته وحّتى ما بین مختلف الذا ضمن الحقل ةالفكریّ 

لى التفاعل البّناء إة بالفرد وممارساته، ة الخاصّ ة وتطبیقها، والضبط الدقیق لألنساق الفكریّ لألنساق الفكریّ 
 سماتهذه ال. ونن ومنتجون ومبادرون ومبدئیّ المحترفین هم كّلهم منّسقو  فإنّ  ،لذلك .لغیرالمراعي ال اوالفعّ 
 رقم الشكل(لكي ینجح في الحیاة  مساعدة كل طالب على تنمیتهلى إ PSEـم الذي تسعى ال-٤ـملمح ال لشكّ ت األربع

٣.( 

 لِّهاأّن بناء المعرفة وتطبیقها على مستوى المهن ك المنسَّقیعي الطالب 
من أجل . هلمح المطلوب تنمیتُ لما ا أنساق فكرّیة یجب أن ینسجم معهامتحكمه

فوق األنساق الفكرّیة الشخصّیة، یرّكز الطالب على مجموعة متوازنة  رتفاعاال
ة والعادات الفكرّیة التي تتقاطع عندها ة والعامّ وشاملة من المعارف األساسیّ 

ة تحقیق الصورة الكبرى داخل المادّ ى اسّیة المختلفة، مّما یساعده علالمواد الدر 
 .وبین المواد المختلفة نفسها

 م-٤الـلمح م :۳رقم  لشكلا

  لمحالتربیة لبناء الم  ٦ هّلون



نى وعادات المجدي لبِ  تطویرمة، بهدف العلى طرائق ووسائل إدراكّیة وتقنّیة منظَّ  المنتجیعتمد الطالب 
 .أخرى وفي الحیاة الیومّیة موادَّ  ة، كما فيمادّ  فكرّیة ُیطّبقها بطریقة بّناءة وخالقة في كلّ 

هه التربوي، ویطّور نوًعا من الشغف لكشف المشاكل رؤیة واضحة لمستقبله وتوجّ  المبادریتبّنى الطالب 
التعّلمّیة لتحّكم بالتجارب إلى ایسعى الطالب، وباستمرار، . یات المرتقبةوحّلها، وبالتالي للتعامل مع التحدّ 

. لمحه الخاص وضبطه، ویشارك بطریقة بّناءة مع اآلخرین لدفعهم إلى القیام بالمثلالجدیدة بهدف تقییم م
 .لمحالمستدام للم تطویرمّكن نفسه واآلخرین من التعّلم مدى الحیاة والوهكذا، ی

میوًال إیجابّیة، خصوًصا تلك التي تمّیز ثقافته وحضارته واألنساق الفكرّیة لذوي  المبدئيیكتنز الطالب 
 .احترام، أهمّیة التفاعل البّناء مع اآلخرین ومع البیئة المحیطة به الخبرة، ویدرك بكلّ 

 ظمعلى النّ  ترتكز ةوسطانیّ ة بنیتكاملها من خالل ة و الدراسیّ  ع الموادّ قاطت. ٤

كما  ، تماًماةٍ عبر ُنظٍم مفهومیّ  فضلٍ أ لٍ بشك ذوي الخبرةاألنماط في عالم أنساق  تجّلى، تPSEـال بحسب
ة یّ جسام مادّ أفالنظام الماّدي هو مجموعة  .وسلوكهایة ظم المادّ ي عبر بنیة النُ تظهر األنماط في العالم المادّ 

امتفاعلة، تعكس نمطً  ة أو یّ الذّرة، الخلّیة البشر : مثالً (سلوكه أو في /في تركیب العالم الماّدي و ا خاص�
ات ظام المفهومي فهو مجموعة من الكیانأّما الن). أوالنظام االجتماعيّ  الجهاز العصبي، النظام الشمسيّ 

: مثالً (معّینة  مهنةإلى العائد في العالم المفهومي  معّیًنا نمًطا الذهنیة أو المجّردة المتفاعلة التي تعكس
أو دستور  ،ةاالقتصادیّ  ة، النموذج االقتصادي أوالنظریّ ةالعلمیّ  ةالنص السردي، النموذج العلمي أو النظریّ 

 ).دولة
 .اتدین یتطّلب بناؤهما وتطبیقهما بعض العادمحدَّ  بنیةو  نظام مفهومي نطاًقا لكلّ  أنّ  PSEـالوترى 

 ، ووظیفته)العالم المفهوميي و من العالم المادّ  النظام في كلّ  الذي یمّثله مطالنّ ( یتضّمن النطاق مجال النظام
لیة التي تكّون النظام الكیانات األوّ ( وتحّدد البنیة تركیبة النظام). شروط ما یصلح له النظام وبأيّ (

، وبنیته )ن هذه الكیانات وخصائصها داخل النظامما بی ةالعالق( ةالداخلیّ  ، وبنیته)وخصائصها البارزة
 ).النسق الذي ینتمي إلیه وخارجه أخرى ضمن ُنظمأو ب/عالقة النظام ببیئته و( ةالخارجیّ 

). ةعبارات عامّ ( ةة وٕادراكیّ مفهومیّ  شكل معالم على ، من حقول مختلفة،ُنظمأربعة  ،٤ رقم ُیظهر الشكل
 المرحلةق في ة ُتطبَّ نموذجیّ  ُنظمالمطلوبة في  على عّینة من المعالم ،األربعة تحتوي الُنظم في خلّیة كلّ 

 بیانّیة انصوصً ة أو تشمل معلومات خاصّ  ةالمفهومیّ الخالیا  أنّ  ،بسهولة ئویرى القار . ةیّ ة أو الجامعالثانویّ 
العلماء، ( ابه نو المعنیّ  الخبرة وذو  ،ع علیهاُیجمِ ما أو بنیته،  حول نطاق نظام) ةفكریّ نى بِ ( ةنظریّ 

معّینة من الطالب عند نقطة " یمتلكها" ع أن، وُیتوقَّ )یظهر في المثل الُمعطىكما  ونواللغویّ ون، الریاضیّ و 
الطالب فعله " یستطیع" ع أنة تشمل ما ُیتوقَّ اإلدراكیّ  الخالیا أنّ بسهولة  ئالقار  ذلك، یدرك خالفوب. التعلیم

ن ینّمیها الطالب في إطار نظام ر أُینتظَ ) هارات التفكیرة مبخاصّ ( ة، على شكل عاداتفي تلك المرحل
 .نظام آخر إطار أيّ  في الطالب قهاما یكفي لكي یطبّ  والتولیدّیة ةیّ ولمالش من هال ، ولكنمعّین

  لمحالتربیة لبناء الم  ٧ هّلون



وتقع  .حقل أكادیمي أيّ  في ذوي الخبرةة ألنساق ة مركز ما نسّمیه البنیة الوسطانیّ المفهومیّ  الُنظم تشغل
، وباألخّص  والمفهوم، رىة الكبالمفهومیّ  أو المنظومة ة المفهومیة، بین الصورةالهیكلیّ " وسط" في الُنظمهذه 

، النظام المفهومي في العلم .في اللغة مجال العلم، أو بین النص والكلمةة والمفهوم في بین النظریّ 
ة لى المادّ إّرة بالنسبة الذ هلمفهوم، ما تشّكلاة و لنظریّ لى اإ ، النموذج العلمي، هو، بالنسبةوباألخّص 

عن تفاعله مع  ته بمعزلٍ همیّ ر أبنیة المادة، ولكن ال یمكن تصوّ فكل ُجَزيء هو أساسي في . یئاتزَ والجُ 
الذّرة و  الُجزیئات، ال ة،تعطینا صورة متماسكة ومفیدة عن المادّ  هي التي فالذّرة. الذّرةالجزیئات األخرى داخل 

فالفقرة هي . األمر نفسه ینطبق على اللغة. ةُجزيء في بنیة المادّ  لّ هي التي تعرض، بأفضل شكل، دور ك
نا صورة والكلمة، وهي التي تعطی) السردي أو البرهاني أو غیرهما( نظام مفهومي یقع في الوسط بین النص

 .نوع من الكلمات في النص شكل، كلّ  من النصوص، بینما تعرض، بأفضل نمط متماسكة ومفیدة عن أيّ 
 

 :النظام
 عّینة من العادات المفھومي/الحقل المعرفي ة بورذرّ نموذج 

النطاق
 

 المجال

د النمط ُیحدَّ ) أ:(تفكیر المعیاري والتحلیل التمییزي حیثال ةذّرة الهیدروجین واألیونات الهیدروجینیّ 
التي یمكن األیونات الهیدروجینیة /بین ذّرة الهیدروجین

متعّددة ت أو األیونات ها من بین الذّراوتمییز  تصنیفها مًعا
ة المالئمة لبناء اختیار النظریّ  یتمّ ) ب(اإللكترونات، و

ة التي تسود ة الكالسیكیّ مثًال، النظریّ ( نموذج بور وتطبیقه
 ).النموذج المعیاريما یسّمى 

 الوظیفة

وصف وتفسیر بعض جوانب إلكترون واحد مرتبط في 
 .مدار دائري

سئلة معینة حّدد بموجبه أالتفكیر المنطقي والنقدي الذي تُ 
ها، إلى حّد ما، من خالل نموذج یمكن أن نجد إجابة عن

ة، وذلك األیونات الهیدروجینیّ / بور حول ذّرة الهیدروجین
 .ة التي تّم اختیارهافي سیاق النظریّ 

التحلیل اإلستكشافي لتحدید ما یمكن للنموذج أن یصفه 
 .ةدروجینیّ األیونات الهی/ویفّسره حول ذّرة الهیدروجین

البنیة
 

 التركیب

أیونات (أو أكثر ) هیدروجین(نواة ذات بروتون واحد
تشمل الخصائص . ، وٕالكترون واحد)ةهیدروجینیّ 

ة كتلة هذه الكیانات وشحنتها وخصائص ة المهمّ البنیویّ 
 ).مثًال، السرعة المتجهة( ةاإللكترون الوضعیّ 

التحلیل التمییزي الذي یتم من خالله تحدید     
وخصائص ) إلكترون ونواة(نة معیّ ) ةأولیّ (كیانات 

 )ةثانویّ (أخرى  یشملها النموذج، وكیانات وخصائص
 .ال یشملها النموذج

البنیة 
 ةالداخلیّ 

بقّوة  جزئی�ا التفاعل بین النواة واإللكترون الذي یمّثل
هي قّوة كولوم التي یمارسها البروتون ) رابطة(مركزیة 

البروتونات في النواة على الواحد أو مجموعة من 
 .اإللكترون

من البنیتین، في سیاق  أيّ  تكوینالتفكیر المعیاري ل
بالتشابه مع نماذج الكواكب وذلك ة، ة الكالسیكیّ النظریّ 

 ).مثًال، نظام األرض والقمر في النظام الشمسي(
نشاء عالقات ما بین الخصائص إلالتفكیر الترابطي 

، ةشكل قوانین وضعیّ األولیة لكیانات مختلفة على 
ة؛ والمهارة في تمثیلها التفاعل والقوانین السببیّ قوانین و 

 ...ةة، رسوم بیانیّ لتطبیق هذه القوانین بمعادالت جبریّ 

البنیة 
 ةالخارجیّ 

وغیرها من الذّرات  هیدروجینّیة ذّرةالتفاعل بین 
بیئات من أنواع بین ، أو )ةالبنیة الجزیئیّ (المجاورة 

 ).، الحقل الكهرومغناطیسيمثالً (أخرى 

 .ةفي العلوم الفیزیائیّ بور  ةذرّ مرتبطة بنموذج  معالم عّینة: أ  ٤الشكل رقم 

  لمحالتربیة لبناء الم  ٨ هّلون



 

 :النظام
 عّینة من العادات المفھومي/الحقل المعرفي ةة التربیعیّ الدالّ 

النطاق
 

 المجال

داّلة متعّددة الحدود تمّثل التغّیر المتالزم بین متغّیر 
ینتج عن جمع ) صورة(متغّیر تابع و  )محّرك(مستقل 

وحیدي الحّد المكّونین من المتغّیر المستقل، وحیث 
 .الحّد األعلى من الدرجة الثانیة

یسمح الذي  معیاريالتفكیر ي یرافقه التمییز التحلیل ال
خرى، وبین قات األعالالو  دوالن البالتمییز بی

 .ةعیّ یتربها على أنّ  دوالالتصنیف بعض 

 الوظیفة

ات عملیّ  تحدیدمتغّیرین، أو  إقرانلریاضیات، في ا
 آخر، بحیث تكون قیمة الواحد إلىمن متغّیر  حّولتُ 

تساوي جمع وحیدي الحّد المكّونین من المتغّیر 
 .حیث الحّد األعلى من الدرجة الثانیة المستقل

في وشرحها  الحالة أو تغّیر الحالة في العلوم، وصفُ 
 .ة الثانیةبالقوّ ، و بآخرما  واصفٌ  یرتبطنظام ما، حیث 

 أسئلة بطرح یسمح الذينقدي المنطقي و التفكیر ال
لى إها، جیب عنن تأ للدالة التربیعیةخاصة یمكن 

ین، بعض التغّیر المشترك بین متغّیر  ما، حول حدٍّ 
 .الفیزیائیة الُنظمأو حالة بعض /و

  ن تقولأ دالةستكشافي لتحدید ما یمكن للإلالتحلیل ا
ل التغّیر المشترك، أو أن تصف بشكل خاص، حو 

 .أو تشرح حالة النظام

البنیة
 

 التركیب
 یم مقبولةقِ ل واحد ، أو واصفمستقّل واحد متغّیر

 تابع مرتبط واحد أو واصف، )، سكمحرّ ال( ةصّ خا
 .، وُمعامل ثابت)ص ،تابع(واحد 

         تحدید كیانات خاصةب یسمحالذي تمییزي التحلیل ال
    خرىأ، بینما ُتستبعد كیانات )متغّیرات ومعامل(
 ).م س غیر المقبولة، ومعامل متغّیریَ قِ : مثالً (

 البنیة  
 ةالداخلیّ 

  :ات متنوعة هيصلة بمكونالمتّ  الصورة القیاسیة

، یصف القطع بیانی�ا. ج +ب س +  ٢أ س= ص
  .ةالتوابع التربیعیّ  المكافئ
 الحًقا صین س و متغّیرَ الالتغّیر المشترك بین یحّدد 

 صللتابع ) التغّیر معدل(المشتّقة األولى والثانیة  مع
 .س التابعالمتعّلق ب

ة المحركة بین  الدالّ د دّ یحالذي ي التفكیر الترابط
یؤّدي الذي ستكشافي التحلیل االن، یرافقه یالمتغّیر 

 .ملتكاتقراء في المشتّقات والسلى االإ
من  یخرج ببعض اإلستنتاجاتالذي منطقي التفكیر ال

 .، والتقّعر، إلخاتمماسّ التناظر، والمشتّقات، وال
جداول، من ، ة جیًدادالّ ال لوصف جوانب التواصل

ریاضیة،  تمثیالتو  ،بیانیة ومعادالت، ورسوم
 .وتفسیر هذه الموصوفات بموضوعیة ودّقة

البنیة 
 ةالخارجیّ 

 دالة،شتقاق المتعّلقة بالاإلة العامل، والتكامل و نظریّ  إنّ 
 .ةمختلف للقو  ترتیبمن  بالدوالتربطه 

في العلوم، یحصل ذلك في بعض التحوالت، أو في 
التغّیر، أو تشرح  التمعدّ ة تصف مفاهیم جدید

 .أو تغّیر الحاالترار االستق

 .اتفي الریاضیّ  ةالدالة التربیعیّ بة مرتبط عّینة معالم: ب ٤الشكل رقم 

  لمحالتربیة لبناء الم  ٩ هّلون



 

 

 :النظام
حتباس نموذج اال

 الحراري
 عّینة من العادات المفھومي/عرفيالحقل الم

النطاق
 

 المجال
حیث  محیط بأّي كوكبالغالف الجّوي المحّلي وال

 .ترتفع الحرارة ألسباٍب طبیعّیٍة أو بشرّیةٍ 
 .موجاتالتحلیل الوصفي للجو ولتركیز الحرارة ولل

 الوظیفة

وصف ارتفاع الحرارة المحّلي أو العالمي وشرحه 
 .فاع حرارة الكرة األرضّیةوتوّقعه، بما في ذلك ارت

التفكیر المنطقي والتفكیر النقدي اللذان یسمحان 
ها نموذج یجیب عن بتحدید أسئلة معّینة یمكن أن

اإلحتباس الحراري، إلى حدٍّ ما، حول ارتفاع الحرارة 
 .محلی�ا أو على مستوى الكرة األرضّیة ككلّ 

التفكیر التحلیلي لتحدید ما یمكن للنموذج أن یصفه 
 .أو یشرحه حول ارتفاع الحرارة

البنیة
 

 التركیب

كوكب األرض، األشعة دون الحمراء، الغازات   في 
البخار، (ن ظاهرة طبیعّیة مالغالف الجوي الناتجة 

النتروجیني ثاني أكسید الكربون، المیتان، الحمض 
، وعن النشاطات البشرّیة )واألوزون

كاربون  الكلوروفلوروكاربون، الهیدروفلوروكاربون،(
 ). SF6الفلور المشبع، سادس فلورید الكبریت أو 

التفكیر المعیاري لتصنیف الغازات المتنّوعة 
 .واإلشعاعات وتحدید كّمیاتها

)  أّولّیة(التحلیل التمییزي الذي ُتحدَّد وفقه كیانات 
ة دون مثل الغازات في الغالف الجّوي واألشعّ (

 ة والوضعّیةالكیانیّ خصائص ال، ویتم إدراج )الحمراء
) ثانوّیة(في النموذج، بینما ُتستبعد كیانات 

 .وخصائص أخرى

البنیة   
 الداخلّیة

حصر   كیفّیةالذي یصف " البصرّیات"قوانین علم 
األشعة دون الحمراء في الغالف الجوي، ویشرح كیف 

نه أن أّن تغّیر ترّكز الغازات في الغالف الجوي من شأ
 .حتباس الحراريیؤّدي إلى ازدیاد معّدل اال

ة بنیة داخلیة وخارجیة التفكیر المعیاري إلقام
  (Greenhouse)مع الُمستخضرات  بالمقارنة

 .ةلزراعالمستخَدمة ل
الترابطي، والتحلیل  التفكیر المعیاري، والتفكیر

أنواع  جمیعاإلستنتاجي لتحدید كمّیة إجراءات 
الُمستخضرات والتحلیل اإلحصائي ألثرها على الحیاة 

 .لى األرضع
ستفادة من التمثیالت الریاضّیة المتنّوعة   التواصل لال

 .في هذا المجال) بما فیها اإلحصائّیة(
التفكیر الترابطي والتفكیر المنطقي إلدراك التفاعل 

رات المناخّیة، وتقدیر بین الحیاة البشرّیة والتغیّ 
 .ضرورة جعل هذا التفاعل بّناًء أكثر

البنیة 
 الخارجّیة

والنشاطات البشرّیة على  الظواهر الكونّیةر تأثی
الغالف الجوي، ومساهمتها في اإلحتباس الحراري 

النمو السّكاني، الزراعة، حرق  الوقود : مثالً (
 ).األحفوري، الغازات الصناعّیة، إزالة الغابات

 .حتباس الحراري على الحیاة على األرضتأثیر اال
التغّیرات الضروریة في ممارسات البشر، وتأقلم 

 .اإلنسان مع تغّیرالمناخ

 .م األرض والجغرافیاوفي عل حتباس الحرارياال مرتبطة بنموذجال معالمال من عّینة: ج ٤الشكل رقم 

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٠ هّلون



 

 :النظام
 عّینة من العادات المفھومي/الحقل المعرفي النص السرديّ 

النطاق
 المجال 

ة أو واقعّیة لها تسلسل منطقي ولها سرد أحداث خیالیّ 
إطار مكاني محّدد، ویمكن سردها من وجهات نظر 

 .متعددة

التفكیر المعیاري والتحلیل التمییزي من أجل تصنیف 
 .أنواع النصوص المتنّوعة

جل اإلعالم والتسلیة وصف األحداث وشرحها من أ الوظیفة
 .والتفاعل

ذان یسمحان التفكیر المنطقي والتفكیر النقدي الل
بطرح أسئلة محّددة یمكن أن تجیب علیها النصوص 

 .السردیة حول بعض الحاالت واألحداث

البنیة
 

 التركیب
، طار الزماني والمكانيعناصر نموذجّیة قد تشمل اإل

ات، والعقدة، والصراع، واألحداث، والحل، والشخصیّ 
 .والموضوع، والرموز، ووجهة النظر

) أّولّیة(حدَّد وفقه كیانات التحلیل التمییزي الذي تُ 
وخصائص یتضّمنها النص، باإلضافة إلى كیاناٍت 

 .وخصائص یتّم استبعادها) ثانویة(أخرى 

البنیة     
 الداخلّیة

وصف الطریقة التي تتفاعل فیها مختلف العناصر 
في سلسلة متعاقبة من األحداث التي یمكنها، ر وتتطوّ 

الوضع األّول، من بین عناصر أخرى، أن تتراوح بین 
العنصر المبّدل أو المفاجئ، العقدة، الحّل والوضع 

 .النهائي

التفكیر المعیاري للتحّقق ومقارنة وتصنیف ومقابلة 
 .اإلطار والشخصّیات بالمستوى المطلوب

التفكیر الترابطي لربط الشخصیات باألطر، ومن ثّم 
 .تحدید الرموز، والوصف، والموضوع

ستنتاجي لوصف الصراع التحلیل اإلستكشافي واإل
 .وشرحه، واستخالص نهایة محّددة

التفكیر المنطقي لوضع افتراضات محّددة، واستخراج 
اإلستعارات والبراهین، وتكوین وجهة نظر واقعّیة، 

 .وٕاصدار األحكام واإلستنتاجات
التواصل للتعبیر عّما سبق بوضوح، وللتمّكن  بسهولة 

شرحه من استخالص المعنى من وراء النص، و 
 .بموضوعیة

البنیة   
 الخارجّیة

 
 .العالقة مع أنماط وأنواع أخرى من النصوص

 

 .عربّیةفي اللغة ال السردي المرتبطة بالنص عّینة من المعالم: د ٤الشكل رقم 

 .ةدراكیّ اإلة ومفھومیّ ال مع بعض معالمھا الُنظمن عّینة م: ٤الشكل رقم 

تشّكل هم، و وأنساق ذوي الخبرةمفاهیم  ن التماسك بینمّ ؤ ت )أ: (عرضبالشكل المستة، المفهومیّ  الُنظم إنّ 
فید تُ ) ب(، وذوي الخبرة المعرفة وتطبیقها، من وجهة نظرة وثقة في بناء الیّ ة وفعاألكثر جهوزیّ  اللبنات

 لىإ PSEـوهكذا، تدعو ال. ذوي الخبرةمالمح  على قیاًسا هملمحم تطویرة لة أساسیّ تربویّ  ، كأدواتطلبةال
وقوانین  مفاهیم(ة ة المرجوّ الفكریّ  ِبنىكل ال كوینتتم ی ُیفترض أن) أ( :ة حیثر بمقاربة وسطانیّ تطویر أي مقرّ 

، الُنظملبناء  لبناتها مستوى من المستویات، وكأنّ  على أيّ ) ةالنظریّ والنصوص البیانیة وغیرها من الكیانات 
 داءالتفكیر واألهارات م(ة والعادات اءات المرجوّ اإلجر  تطویرتم ی) ب(تفیة بذاتها، وت مكولیس ككیانا

 .وتطبیقها ُنظممن أجل بناء ال) والمیول

 الصورة الكبرى طلبةن یفهم ال، تسمح بأPSEالـ م، بحسبالنظة على ة المبنیّ بة الوسطانیّ المقار  إنّ 
لى إ PSEالـتسعى و . الحقول المختلفة ، بینباألخّص عّین، و حقل م رات فيلمختلف مواد المقرّ  والمتماسكة

على كسر الحواجز  طلبةمن أجل مساعدة ال ةتتقاطع فیه المواد الدراسیّ نهج مم، بواسطة -٤ـال لمحمنشر 

  لمحالتربیة لبناء الم  ١١ هّلون



حقل، وما بین  كلّ  أة في، وتخّطي المقاربة المجزَّ ةبین مختلف المواد الدراسیّ  مادة، وخصوًصا داخل كلّ 
أو  تولیدّیةة الالفكریّ  ِبنىال) أ(ـل المجدي والمنتج رتطویال تقاطع الموادویشمل . ةالمعرفیّ  مختلف الحقول

لكل حقل الخاصة  جوانبال القدرة على جمع) ب( وكذلك والعادات، اإلجراءاتالتصمیم البنیوي، و و شتركة، الم
، تطویرال ق مثل هذاویتحقّ . و محسوسةأة خاصة، مجّردة ات حیاتیّ جل التعامل مع وضعیّ أمن معرفي 

ة التي تعكس المفهومیّ  ظمبوضوح في بناء وتطبیق النُ  طلبة، عندما ینخرط الPSEلـا، حسب بأفضل شكلٍ 
 في حقل ه، بسهولة، من تحویل ما یتعّلمونهمة لمختلف الحقول، والتي تمّكنبیعة النسقیّ ط، البأفضل شكلٍ 

 .لى غیره من الحقولإما  معرفي

 مفصلّیةالعتبات ال. ٥

ة بنیویّ  مستویات مختلفة من التعقید، من وجهة نظر في ،رمقرّ  يّ أنطاق  في ،المختلفة ةالمفهومیّ  ظمالنُ  تأتي
 من ،ذات تعقید تدریجي مجموعات ٍ يف ُنظمف العندها، قد ُتصنَّ . ةتربویّ ة ة، وكذلك من وجهة نظر إدراكیّ قیّ نس

 بلوغ فيالراغبین  طلبةلل ةاألكثر أهمیّ  الُنظم، تظهر لسلسلةمن ا المستوى األدنىفي  .كلتیهما النظر يوجهَتَ◌◌َ 
أجل الشروع ن زمة مالكفاءة الالاكتساب في على المستوى المفهومي، و  ر، خصوًصالفهم المجدي لمواد المقرّ ا

ما نسّمیه  لشكّ ی ظمهذا النوع من النُ . أكثر منه على المعّلم ،ة التعّلمفي عملیّ  على النفس عتمادفي اال تدریجی�ا
عن  بمعزلٍ  ،أن ینّموها طلبةلع من اتوقَّ یُ  يتالناشئة ال ُنظملسلسلة، تقع المن ا المستوى األعلىوفي . جوهر المحتوى

 .بصورة مجدیة كّلها األخرى ُنظمال تطویر، شرط أن یكونوا قد أتّموا المعّلم تقریًبا

 ظمأجل الفصل بین مختلف النُ من  ،عندئٍذ، قد یتحّدد عدد من العتبات
: هذه العتباتتحّدد . ةة والتربویّ قیّ النظر، النس يحقل، من وجهتَ  في أيّ ة المفهومیّ 

 اإدراكی�  تسلسالً  )ب(ة، وخصوًصا بنیویّ النظر الة من وجهة قیّ ة نستراتبیّ ) أ(
العتبتان و . ةتربویّ ال نظرال ، من وجهةتغطیة المحتوى المنشودفي  یجب اتّباعه

فالعتبة  .)٥ رقم الشكل( "التمّكنتبة ع"، و"ةالعتبة األساسیّ ": هما أهمّیةاألكثر 
والعادات ذات الصلة ( ةاألساسیّ  الُنظمن ع ةلجوهریّ ا ُنظمالة تفصل األساسیّ 

 .الناشئة ُنظمن العة األساسیّ  ُنظمال التمّكنبینما تفصل عتبة ، )بها

ر ة والعادات األكثالفكریّ  ِبنىال تطویرب بةر، هي التي تسمح للطلمقرّ  ة، في أيّ المفهومیّ  ةلجوهریّ ا ُنظمالو 
، وفیها ُنظم األساسّیة فهي أكثر تعقیًداا الأمّ . ، وذلك في أشكال بسیطةرالمقرّ لحقل الذي یتضّمنه في ا أهمّیة

 وعادات ةفكریّ  ِبنىً ن منها و ، ویشتقّ جوهرة بالة والعادات الخاصّ الفكریّ  ِبنىعون نطاق الویوسّ  بةیقّوي الطل
أو من األساس، وقد تكون  جوهرنظامین، أو أكثر، من المن تآلف الناشئة، فقد تنشأ  ُنظموأّما ال .جدیدة

 .اوأكثر تعقیدً  ای� جدیدة كلّ  اظمً نُ 

 وأيّ . ةاألساسیّ  الُنظمبكاملها، بصورة مجدیة، قبل الشروع في  ةلجوهریّ ا ُنظمال تطویرلى إیحتاج الطالب و 
 من ،تاليلة، وبالعتبة األساسیّ یمنع الطالب من عبور ا ،ةجوهریّ  عادة أو أيّ  بنیة فكریة أيّ  تطویرنقص في 

م من أجل بلوغ عتبة من المعلّ  هّمةمساعدة معادًة  بةالطل یحتاج .بصورة مجدیة ةاألساسیّ  الُنظم تطویر

العتبات المفصلّیة في  :٥لشكل رقم ا
 .أّي مقّرر

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٢ هّلون



 حّتى یبلغ نسحاب تدریجی�امعّلم االع ال، استطاوهافإذا ما عبر . لمفهوميعلى المستوى ا كهذه، خصوًصا
، تعقیًداالناشئة األكثر  الُنظم تطویرأن یكونوا قادرین على  على الطلبةة، وبعد هذه العتب. التمّكنعتبة  بةالطل

 .مساعدة ممكنة من المعّلم مع أقلّ 

 دتین سابًقاالمحدّ  تینمفصلیّ التصنیف الثالثي المستوى، والعتبتین ال ر ومحتویاته، فإنّ طبیعة المقرّ ل اتبعً و 
في هذه الحال، . رر آخفي مقرّ  ننسحب على نظام معیّ ی، قد ر معّین، ضمن مقرّ الُنظمعدد من بالنسبة إلى 
ید ذات تعق ةفكریّ  نىة، أو بِ فرعیّ  ُنظمب ،رمقرّ  يّ أفي  نتمكّ وعتبة ال ،والعتبة األساس ،جوهرقد یرتبط ال

ف، قد تكون المستهدَ  النظامة عن ة هي نماذج خاصّ الفرعیّ  الُنظمو . هاة لتطویر متزاید، وبعادات ضروریّ 
 .ذلك النظام تطویرطالب بحیث تسّهل مألوفة لدى ال

 مالُجسی، ونموذج الحرّ  مج الُجسینموذ: لحركة األجسام )Newton( نیوتن لنظریة ًال، هناك نظامان، وفًقامث
 ة، من مفاهیمنتقالیّ حول الحركة االة كّلها، الفكریّ  ِبنىا الو لكي یطّور  بةة للطلر أهمیّ منتظم التسارع؛ وهما األكث

كة ة المتحرّ ل هو نظام مفهومي یمّثل األجسام المادیّ النموذج األوّ . ةالدینامیّ ى قوانین نیوتن حتّ  وصوالً  وضعّیة
 ة ذاتمي یمّثل األجسام المادیّ ج الثاني هو نظام مفهو والنموذ. ةة خارجیّ دون تأثیر أي قوّ من  ،ةثابت بسرعة
یشّكل النظامان محور و  .ة متساویةت زمنیّ في فترا ثابتٍ  بسرعة تزداد بشكلٍ  تسیرالتي  يّ أالثابت،  التسارع

ها، واكتسب كلّ  ةالفكریّ  نیوتن ِبنىهم الطالب، بصورة مجدیة، فإذا فَ . ةكالسیكیّ ال ر في المیكانیكمقرّ  أيّ 
ة، ین، بلغ العتبة األساسیّ ین المعنیَّ ة، في إطار النموذجَ بصورة منتج ةالفكریّ  ِبنىة لیطّبق هذه الالكفاءة الكافی

 .وأبعد منها ،التمّكننحو عتبة  ، وتقّدمَ م أكثر تعقیًداالُجسینماذج عن  هًزا لینّمي تدریجی�اوصار جا

ة نیوتن بنظام ق بنظریّ ، قد ینحصر المضمون المتعلّ الفیزیاء إلى عتبر مدخالً التي تُ رات مقرّ الوفي بعض 
 الجوهرتضّمن قد ی م التسارع،منتظ مالُجسیعندما ینحصر المضمون بنموذج  على سبیل المثال،. أو بنظامین

موذج الذي النّ  كما ،نجاه معیّ باتّ  المستقیمة ة ذات الحركة المتسارعةام المادیّ یمّثل األجس افرعی� ا نموذجً  رفي المقرّ 
المتسارعة ذات الحركة  ةفرعي یمّثل األجسام المادیّ نموذج  علىا القسم األساسي، فیقتصر أمّ  ؛الحرّ  السقوط یمّثل
الناشئة،  الُنظمقسم  ا؛ أمّ )لى األعلىإ مثًال، رمي جسم عمودی�ا(لخط نفسه على ا عكس مسارهاوی، قیمٍ مست بخطٍّ 

وفي  .األرض أو في الفضاء فوق، مكافئ قطعٍ  ر وفقالتي تسیة فرعي یمّثل األجسام المادیّ فینحصر بنموذج 
إلكمال  ةالفكریّ  ِبنىوُتضاف بعض ال ،متزایدٍ  ق مفاهیم نیوتن وقوانینه نفسها، ولكن بتعقیدٍ الحاالت الثالث، ُتطبَّ 

  ).في الحالة األخیرة مثل مبدأ التراكب( ة الناشئةنحو النماذج الفرعیّ  جوهرمن ال انتقلنا تدریجی�االصورة، كّلما 

 تعّلمنواتج الفة صنا. ٦

ة، ج تعّلم مفهومیّ تلى نواإدراسي،  منهج ، في أيّ PSEـ، بحسب ال)٣ شكل رقمال( م-٤ـال لمحمترجمة  تتمّ 
 إطار ضمن أيّ  فةاویمكن تطبیق هذه الصن. افة وضعها الكاتبة، وفق صنإدراكیّ میتاة، و ة، وسلوكیّ وٕادراكیّ 
الى  بةالطل ارات األداء، والمیول التي یحتاجة، ومهارات التفكیر، ومهالفكریّ  ِبنىلتحدید ال ،تربوي مرجعي
 .ة المعاصرةللنجاح في الحیا ،حقل تربوي يّ أفي  تحقیقها

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٣ هّلون



البرنامج الدراسي العائد  اوتحدیدً  ة،ما، وجوانبه العملیّ  فة هي أداة الربط بین اإلطار المرجعي لمنهجٍ االصن
ة، باالضافة إلى وسائل التعّلم والتعلیم والتقییم مرحلة من المراحل الدراسیّ  ، في أيّ معرفي حقل أيّ إلى 

محّدٍد في نهایة المرحلة  لمحم تطویرنا، هو مساعدة الطلبة على إّن الهدف الرئیسي ألّي منهٍج، برأی. وطرقها
، نجد أطًرا مرجعّیة )٦ شكل رقمال( م-٤الـ لمحم تطویرلتمكین الطلبة من  PSEـالفي حین تعمل . الثانوّیة

 من األفضل أن. ، كما تطلق علیه تسمیاٍت مختلفةً بطرٍق متنّوعةٍ  لمحمتربوّیة أخرى تعمل على تحدید هذا ال
أو المخرجات التي یمكن تحقیقها بشكٍل أو بآخر، والتي ُیتوقَّع من " التوّقعات"إلى نوٍع من  لمحمترجمة ال تتمّ 

: مثالً (مرحلٍة دراسّیٍة لى مستویاٍت محّددٍة في نهایة كّل صفٍّ أو كّل عو  ،الطلبة إنجازها في نواٍح معّینةٍ 
ُیتوّقع " نواتج تعّلم"م إلى -٤لمح الـ، یمكن ترجمة مPSEـلابحسب . )فأو األهدا، الكفاءات لمالمعا ،النواتج

 .الواحد وعبر الصفوف والمراحل الدراسّیة المختلفة من الطلبة تنمیتها تدریجی�ا في الصفّ 

افة، بشكٍل عامٍّ، على أّنها أداة شاملة تصّنف یمكن تعریف الصن
بطریقة  )نواتج تعّلم أو غیرها(المخرجات المتوّقعة على اختالفها 

تسّهل تطبیق منهٍج ما بكّل مكّوناته، من وضع الكتب المدرسّیة، إلى 
یبقى التصنیف . تحضیر الّدروس وشرحها، وصوًال إلى التقییم

مصطنًعا، بمعنى أّن الّدماغ البشري لیس مشّرًحا إلى أقساٍم كالتي 
الفكرّیة ومهارات التفكیر، وغیرها من  ِبنىتكّون الملمح من مثل ال

كّونات التي ُتستحَضر في عقلنا بعضها مع بعض في الوقت الم
أّن مكّوًنا ما قد یطغى بعلًما (نفسه في أّي نشاط فكري أو جسدي 

إّال أّنه من الضروري تنظیم التوّقعات ). على المكّونات األخرى
الذي توَضع من الرئیسي وهذا هو الهدف  .كیفّیة تحقیق كلٍّ منها على حدةبشكٍل دقیٍق في التربیة، وضبط 

 .افةأجله الصن

، ُبعٍد سلوكيٍّ وُبعٍد میتاإدراكيٍّ : افتنا على أربعة أبعادتشتمل صن ، ُبعٍد إدراكيٍّ یساعدنا الُبعد . ُبعٍد مفهوميٍّ
الفكرّیة في حقٍل معرفي�  ِبنىلإلى االطالب بالّنسبة " یعرفها"جب أن على تحدید كّل األمور التي یالمفهومي 

وغیرها  ،الفكرّیة على المفاهیم  والقوانین  والمبادئ  والمبرهنات ِبنىتشتمل ال. ماّدٍة دراسّیٍة معّینةٍ  معّیٍن أو في
هذه  البیانّیة تشّكل مجموعة الّنصوص(التي ُیجمع علیها مجتمع المهنّیین  البیانّیة والّنصوص عباراتمن ال

كّي على تحدید مهارات التفكیر المطلوبة لتعزیز الفهم وُیساعد الُبعد اإلدرا). لهذا المجتمع" المخزون المعرفي"
. منها على حدة، أو لمجموعة منها، في نماذج أو نظٍم محّددةٍ  الفكرّیة، كلٍّ  ِبنىالُمجدي والتطبیق الُمنتج لل

 )لبعضإلى اسبة أو الكفاءات بالن(والمهارات العملّیة  ،مهارات األداءوُیساعد الُبعد السلوكّي على تحدید 
 معة لطلبعلى تبیان المیول الضرورّیة لضبط تفاعل ا وُیساعد الُبعد المیتاإدراكيّ . لمطلوبة للهدف عینها

 .مجدٍ وتطبیقه بشكٍل فّعاٍل و  لمحماللتطویر  ىألخر ا الثالثة األبعاد

 ١الجدول رقم 

 تكوینجل أمن  PSEالـتطبیق  :٦لشكل رقم ا

 .م-٤ـلمح الم

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٤ هّلون



 افة الصن

 میتاإدراكيّ  سلوكيّ  إدراكيّ  مفهوميّ  األبعاد
الجوانب

  

 العواطف تواصلمهارات ال یليالتفكیر التحل المجال

 المواقف التقنّیة مهاراتال التفكیر المعیاري الوظیفة

 اآلدابو  األخالق تشغیلمهارات ال التفكیر الترابطي التركیب

 القیم المهارات الفّنیة التفكیر النقدي ةالبنیة الداخلیّ 

 البیئي تفاعلمهارات ال التفكیر المنطقي ةالبنیة الخارجیّ 
ت النظر وجها
 داتاعتقواإل

ُیغّطي الُبعد . )١الجدول رقم (جوانب من خمسة  صنافةعد من األبعاد األربعة المكّونة للیتأّلف كّل بُ 
 هووظیفت وتحدیًدا مجاله بناء فكري مرتبط به، أو أيّ  ،نظام وبنیته أيّ  نطاقإلى  ةالعائد المعارفالمفهومّي 
 كلّ  یتضّمن. وبنیته الداخلّیة وبنیته الخارجّیة على مستوى البنیةه ى النطاق، باإلضافة إلى تركیبتعلى مستو 

عد البُ ( األداءمهارات  وأ، )الُبعد اإلدراكيّ ( مجموعة من مهارات التفكیر الثالثة األخرى الجوانبمن  جانب
 ،لى نواتج تعّلمإ هاجوانباألربعة، وطریقة ترجمة  صنافةلاأبعاد  إنّ  .)عد المیتاإدراكيّ البُ ( المیول وأ ،)السلوكيّ 

 ).Halloun, 2012( معروضة في ورقة مستقّلة

 ر الملمحوتطوّ  اإلدراكيّ  النموّ . ٧

ه یمكن إّال أنّ . من هذه األبعاد أليٍّ  الخمسة نباجو افة األربعة أو للنة ألبعاد الصنة معیّ لیس هناك من تراتبیّ 
 . هة التي یفرضها تكوینلمتطّلبات اإلدراكیّ ل، و فیه لمدى التعقید ب، تبًعاة داخل كل جانتحدید نوع من التراتبیّ 

 ضمن التفكیر التحلیلي في الجانب اإلدراكي، بین االستكشاف ،یمكن التمییز على سبیل المثال،
أو  نظامٍ (یتمحور االستكشاف حول مسٍح شامٍل لحالٍة معّینٍة . ، أو بین الوصف والتفسیر والتوّقعةفاضللموا

لّیة حول التمییز بین العوامل األوّ  ةفاضلمالتمحور تبینما . بین عناصر تلك الحالة ، دون التمییز)ظاهرةٍ 
ُیعطي و  .والعوامل الثانوّیة، أي على التوالي، التمییز بین العوامل المؤّثرة في الحالة والعوامل غیر المؤّثرة فیها

مكاٍن محّدَدین، بینما ُیعالج صورة عن واقع الحالة، وسبب وجودها في زماٍن و  ،تباًعا ،الوصف والتفسیر
ُیدرك القارئ بسهولة، أّن  .في ظّل ظروٍف محّددةٍ  مستقبلفي الّور الحالة في الماضي أو التوّقع كیفّیة تط

تحدید األسباب (التفسیر  أتي في مرحلة إدراكّیة متقّدمة على االستكشاف، كما یتقّدم التوّقع علىت ةفاضلمال
 ).تحدید المكّونات األّولّیة لحالة معّینة(یتقّدم بدوره على الوصف  الذي) ة لحالة معّینةالرئیس

وُیمكن فهم طبیعة كلٍّ . عبر مستویات متدّرجة في أربع مراحل متتالیة ،PSEوفًقا للـ ،فرد یتطّور ملمح كلّ 
بعة بحسب األبعاد األر  ،نمعرفيٍّ معیّ ضمن إطار ُنظم محّددة في حقٍل  ،من هذه المراحل في أفضل شكلٍ 

، في تدریجيٍّ بشكٍل م المتعّلقة بنظاٍم ما بناًء علیه، یمكن ألّي فرٍد أن یطّور جمیع أنواع نواتج التعلّ . صنافةلل
 : المراحل األربع التالیة

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٥ هّلون



، ویعرف النظامعندما یتنّبه المتعّلم ببساطة إلى وجود ، وذلك )تعّلم أّولي( Initiation االبتداء .١
الفكرّیة ومهارات  ِبنىه وبنیته، ویبقى بالتالي عاجًزا عن تطویر الالقلیل، أو ال شيء، عن نطاق

 . هاأو تطبیق في أّي حالة الضرورّیة والمیول األداء التفكیر ومهارات

ن المتعّلم معرفة جزئّیة وذلك ، )التعّلم عن غیب( Gestation التكّون .٢ نطاق النظام وبنیته، لعندما یكوِّ
فقط  والمیول المتعّلقة األداء الفكرّیة ومهارات التفكیر ومهارات ِبنىالبعض  ویقدر بالتالي أن یطبِّق 

 .مألوفة بهذا النظام عند مواجهته حاالتٍ 

ن المتعّلم معرفة ُمرِضیة وذلك ، )التعّلم بالمطابقة( Replication التمّثل .٣ نطاق النظام لعندما یكوِّ
والمیول المتعلِّقة بهذا النظام  األداء ر ومهاراتالفكرّیة ومهارات التفكی ِبنىوبنیته، ویقدر أن یطّبق ال

 . لها مشابهةً  جدیدةً  أو حاالتٍ  مألوفةً  عند مواجهته حاالتٍ 

نطاق النظام وبنیته، لعندما یطوِّر المتعلِّم معرفة شاملة وذلك ، )نتجالتعّلم المُ ( Innovation االبتكار .٤
بطریقة  النظاموالمیول المتعّلقة بهذا  األداء هاراتالفكرّیة ومهارات التفكیر وم ِبنىویقدر أن یطبِّق ال

 .المألوفة أو تلك الجدیدة غیر المألوفة الُنظممبدعة، ضمن سیاق 

المرحلة الثالثة  في تقریًبایتّم بلوغها ة، العتبة األساسیّ  ، فإنّ ٥بالعودة إلى العتبات التي تظهر في الشكل 
 .بتكاربعة أي مرحلة االالمرحلة الرافي  التمّكنعتبة  یتّم بلوغأي التمّثل، بینما 

ع أن یصل إلیه الطالب توقَّ لتحدید المستوى الذي یُ  PSEـمة في الستخدَ لمالتعابیر ا ٢ظهر الجدول رقم یُ 
 مختلفة في للطالب أن یبلغ مستویاتٍ یمكن و  .حل تطویر الملمحنة من مراجانب في مرحلة معیّ  في كلّ 

م مرحلة محّددة من أن یتمّ  هه یمكنإّال أنّ . عد ذاتهى في الجوانب الخمسة للبُ ، أو حتّ افةاألبعاد األربعة للصن
 .افةاألربعة للصن بعادلى المستوى ذاته في األحدید إاألربع، فقط عندما یصل بالت لمحممراحل ال

 ٢الجدول رقم 
PSE مراحل تطّور الـ   

 
لمحمال المرحلة لمیلا مهارة األداء مهارة التفكیر البناء الفكريّ    

 التلّقي المراقبة االستهالل االكتشاف االبتداء ١
 التكّیف المقاربة االمكان التعّرف التكّون ٢
 التقّید الممارسة االستطاعة الفهم التمّثل ٣
 االلتزام التمّكن االنتاج الوعي االبتكار ٤

 حلقات التعّلم التجرباتي . ٨

تساعدهم  تجرباتّیة متنّوعةفي نشاطات  عقلهم وحواسهم، كلّ ب، باستمرار طلبةال ینخرط، PSEـالفي إطار 
). ٦ رقم الشكل(عاداتهم بشكل منتج  مجدیة، وتطویر بصورة ذوي الخبرةل المخزون المعرفي العائدعلى بناء 

  لمحالتربیة لبناء الم  ١٦ هّلون



االستكشاف، التقّرب، الصیاغة، (ا وفق أربع مراحل مة جیدً شاطات جمیعها ضمن حلقات تعّلم منظَّ نقام هذه التُ 
 .، لبناء نظام مفهومي معّینسة، أساًسامنها مكرَّ  مرحلة تكون كلّ  ،)قالتطبی

 طلبةة یكتشف الحلقة بمرحلة استكشافیّ  ّل كلّ ُتستهَ . لى بناء نظام وتطبیقهإ PSEـالتهدف حلقة التعّلم في 
لى إدركون الحاجة ، ویبنوها سبق أنالتي ) نةة معیّ فكریّ  ِبنى أو أيّ ( هاوحدود ةالمفهومیّ  الُنظم اتفیها إمكانیّ 

ه ال ثمّ . بناء نظام جدید ة مالئمة من أجل ستراتیجیّ إ لى اقتراح نظام و إ ، بعد ذلك، في مرحلة التقّرب،طلبةیوجَّ
، خالل مرحلة الصیاغة، في طلبةة المطّبقة الستراتیجیّ بعد ذلك، ُتدخل اإل. لك النظامة ذاختبار مدى صالحیّ 

النظام من  لبةیطّبق الط ،وبعده التطبیق نة منوفي مراحل معیّ . المقترح ن للنظامیة تثبیت وصقل تدریجیّ عملیّ 
 ).Halloun, 2004/6( الُنظمهذه  تنتمي إلیه كلّ  خرى ضمن إطار النسق الذيأ ُنظمأجل تعزیزه وربطه ب
راحل للم افة ذات األبعاد األربعة، وتبًعاوفق الصن مالى تطویر نظام إ طلبةه الینة، ُیوجَّ طوال مرحلة معّ 

سة، وقد أو محسو /بأوضاع مجّردة و قد یرتبط النظام المفهومي. ٧في القسم رقم سابًقا لتي ُعِرضت األربع ا
ة مفهومیّ ال الُنظمفي هذا اإلطار، تمّثل  .ةتمّثل كیانات مادیّ  أو ال تمّثلقد ة شتمل على كیانات مفهومیّ ی

ة بكیانات مجّردة ة أو اللغویّ الریاضیّ  الُنظمصل بعض تتّ  من العالم المادي، بینما قد ة بالضرورة أنماًطاالعلمیّ 
 .ینالحالتَ  ة في ِكلتاهي تجرباتیّ  PSEـالحلقات التعّلم في  إنّ . فقط

، وما یسّمیه الكوف "التبادل ةعملیّ "ه دیوي في ما یسّمیه دَ حلقات التعّلم التجرباتي ما قصَ تعني 
بین أنساقهم  في مفاوضاتالذین ینخرطون بنشاط ووضوح  طلبةالتعّلم یتمحور حول ال أي أنّ ". ةالتجرباتیّ "

على  ة قیاًساومنتظم بصورة واعیة طلبةر مالمح الالمستهدفة، بحیث تتطوّ  الخبرة ذوينساق أمع ة و الخاصّ 
 تركون كّلًیایُ ال  طلبةال العملیة بتوّسط المعّلم، أي أنّ  لى هذا الهدف، تتمّ إمن أجل الوصول . المتوّقع لمحمال

وال یمكن إنجاز  .م-٤ـال لمحمالتطّور المجدي والمتبّصر لبلوغ : مادة برنامج یجب إنجازه فلكلّ . تهمعلى سجیّ 
ینّظم  في متاهات ال جدوى منها، والذي طلبةتوّسط المعّلم الذي یحول دون انحراف ال دونمن هذا البرنامج 

 .ه تدریجی�اتكوینُ  المرجوّ  لمحمر اللهم نشاطات التعّلم التجرباتي لكي یتطوّ 
مفهوم أو عادة یكونون قد  أيّ في باستمرار على إعادة النظر  طلبةیهدف توّسط المعّلمین إلى حّث ال

 طلبةبحیث یعي ال تكون إعادة النظر هذه متبّصرة. اكتسبوها في السابق، ولها صلة بما یتعّلمونه في الصف
، ومصدر الخطأ متى ارُتكب، ویدركون بوضوح سبب )مهمق تعلّ بما فیها طرُ (ة حدود بناهم وعاداتهم الفكریّ 

 طلبةضابطة بحیث یصّحح ال وتكون إعادة النظر أیًضا. ت النظروجها جمیعمن  ذوي الخبرةأنساق  تمّیز
 .م-٤ـال لمحمنحو بلوغ  ، وینطلقون تدریجی�اذوي الخبرةأنساق و  الفكرّیة عدم تكافؤ بین أنساقهم أيّ 

 .ذوي الخبرةالفكرّیة لألنساق ل ة التعّلم أن تسلك مسار التطّور التاریخيفي عملیّ نخراط لقواعد اال یمكن
ما  غالًبا بدائّیة ةٍ فكریّ  مثقلون بأنساقٍ  طلبةال وقد أظهرت الدراسات بانتظام خالل العقود الثالثة الماضیة أنّ 

 طلبةع المعّلمون الوبالتالي یشجّ . ر الفكر اإلنساني عبر التاریخقدیمة ُعرفت خالل تطوّ  ةفكریّ  تذّكرنا بأنساق
، وتحدید الحاالت ةالفكریّ  طالبنساق الأس أفضل ألسُ  من أجل فهمٍ  معرفي حقل إلى تاریخ كلّ جوع ر على ال
ي عدم تكافؤ بین أوتصحیح  ،طلبةجل ضبط معرفة الأة من ة التي یمكن تطبیقها في البرامج التربویّ التاریخیّ 
 .ذوي الخبرةلفكرّیة لا نساقاألو  الفكرّیةأنساقهم 
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عند  مسار تاریخ العلوم، خصوًصارسم  عیدتُ  بُطُرق طلبةة ضبط الففي العلوم، مثًال، یمكن توجیه عملیّ 
ة من أجل تخّطي مة لألنماط الفیزیائیّ نقاط التحّول الحاسمة، حیث اعتمد غالیلیو وأتباعه على النمذجة المنظّ 

ط م العلوم المرتبفي الواقع، وفي إطار تعلی. ةفي األنساق العلمیّ بیرة الت كوٕاحداث تحوّ  دائيّ البحدود التفكیر 
العلمیة،  من التكافؤ مع الواقعیة بنجاح، كي یبلغوا مستوى معّیًنا طلبةضبط واقعیة ال ما یتمّ  غالًبا، PSEبالـ

 مستمرٍّ  قلٍ سم بصغالیلیو وأتباعه، والتي تتّ بها  ات مشابهة لتلك التي مرّ قاربمن خالل توجیههم عبر م
 .والبحث العلميالعلمّیة المبنیة على النماذج ات للنظریّ 

 قیم المصدایالتق. ٩

، طلبةعلى التقییم المصداق الذي یخّولهم ویخّول ال ،PSEالـضمن إطار  ،یعتمد المعّلمون في توّسطهم
یقة مجدیة في مراحل بطر  المختلفةنواتج التعّلم طالب  التأّكد من مدى تحقیق كلّ ) أ: (على نحو موثوق به

 تابعةم) ج(ره خالل مرحلة الدراسة، طالب أو تطوّ  كلّ  لمحمتقّدم  سارتحدید م) ب(نة من الدراسة، معیّ 
رسة المعّلمین لعملهم تقییم محتوى الدروس ومما) د(لة ومجدیة، االطالب وضبطه بطریقة فعّ  لمحمر تطوّ 

 .ضبط المنهج الدراسي ككل ة، وبالتاليالیّ بفع اوضبطه

 اتقییمً  ولیسإّنه تقییم مصداق من أجل التعّلم المجدي  .ذاته بحدّ  هدًفا PSEالـولیس التقییم في إطار 
 امن أجل هذ ).٦ رقم الشكل(لقد ُصّمم التقییم إلرشاد التعّلم والتعلیم . عن غیبة المواد الدراسیّ  لمدى حفظ

 هتحدید مدى تطویر  لكي یتمّ  ،ضبط أداء الطالبشكل، ویُ  نوع ومن أيّ  الهدف، ُتكتب وسائل التقییم، من أيّ 
 .ما أو لمیل ما أو لمهارة أداء ما لمهارة تفكیر ة، أوفكریّ  لبنیة

لتصمیم أنواع  ٣ة الملمح المعروضة في الجدول رقم ، على مصفوفPSEالـفي إطار  ،المعّلمون ویعتمد
وتعكس هذه . صامیم الدروس وتنفیذهاوأشكال مختلفة من أدوات التقییم، بقدر ما یعتمدون علیها لوضع ت

ة جمع لتوجیه عملیّ  ر الملمح التي ناقشناها في القسم السابع من هذه الورقة،تطوّ ل األربعمراحل الالمصفوفة 
 لمحم بلغهالمستوى الذي  التي تتعّلق ببعد معّین من أبعاد الصنافة، ولتحدیدالبنود على أو الّدرجات النقاط 

للتقییم،  طالب وضبطه هما الهدف األهمّ  ر ملمح كلّ متابعة تطوّ  إنّ . على ذلك البعدطالب خالل العمل  كلّ 
ة المراحل األربع، طّبقها لكي یحّدد المرحلة التي یبلغها طالب ما في تراتبیّ صّمم أدوات التقییم ویُ فالمعّلم یُ 

ة، یعیر المعّلمون یام بتلك العملیّ وفي أثناء الق .المالئمة ةثرائیّ أو اإل العالجّیةوبالتالي، یحّدد النشاطات 
 .في القسم الخامس التي تّم التطّرق إلیها مفصلّیةلعتبات الإلى ا اانتباًها خاص� 

٣الجدول رقم   
لمحممصفوفة ال  

 

 

المعرفيّ /  المفھوميّ  ُبعدال الدرجة المیتاإدراكيّ /  السلوكيّ /  اإلدراكيّ  ُبعدال   

 .نیتهنطاق النظام وب یعي أن الطالب یكاد 1
الفكرّیة أو  العادة قدرته على تطبیقُیظهر أن الطالب  یكاد

 في إطار أيّ ) مهارة التفكیر، مهارة األداء أو المیل(العملّیة 
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 .نظام

2 
نطاق النظام وبنیته في إطار حاالت  جزئی�ایعي الطالب 

  .مألوفة
على تطبیق العادة في إطار  محدودةُیظهر الطالب قدرة 

 .فةمألو حاالت /نظم

3 
، نطاق النظام وبنیته في المطلوب یعي الطالب، ضمن حدود

 .لها مشابهةأو حاالت مألوفة إطار حاالت 
، قدرته على تطبیق المطلوبُیظهر الطالب، ضمن حدود 

 .لها مشابهةأو حاالت  مألوفةحاالت /العادة في إطار نظم

4 
دود حیتعّدى  عّزز الطالب معرفته بنطاق النظام وبنیته، بمایُ 

جدیدة غیر ظهره في إطار حاالت المطلوب، بحسب ما یُ 
 .للحاالت المألوفة مشابهة

حدود یتعّدى  ُیظهر الطالب قدرته على تطبیق العادة، بما
 جدیدة غیر مشابهةحاالت /المطلوب، في إطار نظم

 .الحاالت المألوفة/للنظم

 PSEـطبیق الت. ١٠

: ن وهمایتَ ین رئیسین عربّیتَ ة، وتشمل مبادرتَ یّ حوث التربو في عدد من مشاریع مركز الب PSEالـق ُتطبَّ 
جل التطویر المهني أمن  الذي سوف ُیطلق قریًبا البرنامج التربوي، و )IAB(ة یّ ة الدولالبكالوریا العربیّ 

وهي  ،)٦الشكل رقم (م -٤ـال لمحمعّزز تطویر ت منظومة تربوّیة متكاملةهي IAB ـال إنّ . المستمر للمعّلمین
أدوات  بتقویم، و طلبةة لمالمح الیسمح بمراقبة مستمرّ  مصداقٍ  یمٍ یة من أجل تقمنّصة إلكترونیّ  مد علىتعت
وسیلة تعّلم  بحلتص في طور التحّول التدریجيهي وهذة المنّصة  .متوّفرة عبر المنّصة اإللكترونیةالتقییم ال

وهناك تفاصیل  .المعّلمینب رنامج التربوي الخاصفي البكما  IABـفي ال طختلَ الم للتعّلم خَدمستة قد تُ إلكترونیّ 
ها على العنوان سع المجال لها في هذه الورقة، ویمكن إیجادُ كثیرة أخرى عن هذه المبادرات وعن سواها، ال یتّ 
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