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الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،
ونصلي ونسلم على سيد األنام والبشرية .
وبعد :
العلم بحر عميق وللنهل منه واستخراج درره بحاجه
لصياد ماهر  ،وكذا التعليم بحاجة لمعلم ماهر  ،قادر
على إيصال المعلومة والمعرفة لطالبه  ،هذه الطرق
وتلك األساليب التربوية في التعليم لها استراتيجيات
حديثة البد لكل معلم ومعلمة أن يعيها ليحقق األهداف
التربوية من المادة التعليمية .
وهذا مناط بحثنا في هذه الصفحات من هذا الكتيب الذي
جمع في صفحاته استراتيجيات التعلم الحديثة ومفهومها
وطرقها وأنواعها وأساليبها ونماذج من تلك
االستراتيجيات مكللة بعينات مطبقة من قبل بعض
المعلمات الالتي قمنا باإلشراف عليهن لالستفادة منها
للرقي بالحس التعليمي والوصول بالهدف المنشود من
العملية التعليمية  ..وأن ال تكون الحصة التدريسية
صحراء قاحلة من األساليب واالستراتيجيات الحديثة في
التعليم
هذا ونرجو التوفيق فيما سنقدم وأن تعم الفائدة لكل
معلمة بإذن هللا تعالى
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معنى كلمة( إستراتيجية)
اإلستراتيجية هي طرق التدريس وأساليب التدريس التي تستخدمها
المعلمة لتحقيق األهداف التربوية
واألهداف السلوكية للتلميذات للوصول لمستوى أفضل وأهم مواصفاتها
1/ـ ـ مراعية الفروق الفردية
2ـ تراعى اإلمكنيات المتاحة
3ـ ترتبط بأهداف التدريس 
4ـ ترتبط بنوع ونمط التدريس





أهمية االستيراجيات التعليمية



1ـ تزويد المعلمين بذخيرة من مهارات التدريس وأساليب تمكنهم .
.من اختيار االستراتيجيات األكثر مناسبة للموقف التعليمي
2ـ تطوير مهارات المشرفين التربويين والمديرين في مجال
.استراتيجيات التدريس
3ـ تكثيف نشاطات اإلشراف التربوي المتعلقة باستراتيجيات .
.التدريس في إدارة التعليم


4ـ نشر الوعي في المجتمع التربوي حول استراتيجيات التدريس.
5ـ اكتشاف المبدعين من التربويين في مجال استراتيجيات التدريس.
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6ـ إثارة دافعية المعلمين نحو النمو المهني وخلق جو تعاوني بينهم

نعرض لكم أنواع استيراتيجيات التدريس
استيراتيجية لعب األدوار





استيراتيجية التفكير الناقد





استيراتيجية العصف الذهني





استيراتيجية التواصل اللغوي





استيراتيجية البحث واالكتشاف





استيراتيجية التفكير االبداعى





استيراتيجية التعلم التعاونى





استيراتيجية المفاهيم





استيراتيجية التفكير البنائي
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استيراتيجية االنماط
وقد تم تنفيذي مع معلمات التخصص عدد من تلك االستراتيجيات كان من أهمها
3ـ التقويم البنائي
2ـ التفكير الناقد
1ـ الخريطة الذهنية
وسنتناول كل منهن بشيئ من التوضيح والتطبيقات المباشرة الميدانية التي تمت

أوالا :التفكير الناقد
ا

التفكير الناقد ،والذي ربما يتم تعريفة بـ (المقدرة على التحقق من االفتراضات ،األفكار،
هل هي حقيقية ،أو تحمل جزء من الحقيقة ،أو أنها غير حقيقية) وقد يتم تعريفة ب " تفكير
تأملي معقول يركز على ما يعتقد به الفرد أو يقوم بأدائه " ،وهو فحص وتقويم الحلول
المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء .
يأتي التفكير الناقد في قمة هرم بلوم ،وهو أرقى أنواع التفكير ،ويكون من وجهة نظر بلوم
القدرة على عملية إصدار حكم وفق معايير محددة .
ويمكن تحديد الخطوات التي يمكن أن يسير بها المتعلم لكي تحقق لديه مهارات التفكير الناقد
على النحو التالي :
 -1جمع سلسة من الدراسات واألبحاث والمعلومات والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة .
 -2استعراض اآلراء المختلفة المتصلة بالموضوع .
 -3مناقشة اآلراء المختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح .
 -4تمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في اآلراء المتعارضة .
 -5تقييم اآلراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والذاتية .
 -6البرهنة وتقديم الحجة على صحة الرأي الذي تتم الموافقة عليه .
 -7الرجوع إلى مزيد من المعلومات إذا ما استدعى البرهان والحجة ذلك .

ويتطلب هذا النوع من التفكير القدرات التالية :
 -1الدقة في مالحظة الوقائع واألحداث
 -2تقييم موضوعي للموضوعات والقضايا 
 -3توفر الموضوعية لدى الفرد والبعد عن العوامل الشخصية
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وحتى يمكن تنمية هذا النوع من التفكير ،فإن ذلك يتطلب مراعاة عدد من
العوامل المتصلة ،وهي :
 -1النقد العلمي ،وعدم االنقياد لآلراء الشائعة التي يتناقله الناس .
 -2البعد عن النظر إلى األمور من وجهة النظر الخاصة والتعصب لها .
 -3البعد عن أخذ وجهات النظر المتطرفة .
-4

عدم القفز إلى النتائج .

 -5التمسك بالمعاني الموضوعية ،وعدم االنقياد لمعان عاطفية].[1

تعريف التفكير الناقد :
التفكير الناقد  :هو فحص و تقييم الحلول المعروضة .
التفكير الناقد  :هو حل المشكالت أو التحقق من الشيء وتقييمه باالستناد
إلى معايير متفق عليها مسبقاً .
التفكير الناقد  :هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا
في تصنيف بلوم  ،و هي التحليل و التركيب و التقويم .

مهارات التفكير الناقد :
-

التمييز بين الحقائق التي يمكن اثباتها أو التحقق من صحتها .

-

التمييز بين المعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة بالموضوع .

-

تحديد مصداقية مصدر المعلومات .

-

تحديد الدقة الحقيقية للخبر أو الرواية .

-

التعرف على االدعاءات أو البراهين والحجج الغامضة .

-

التعرف على االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في النص .

-

تحري التحيز أو التحامل .

-

التعرف على المغالطات المنطقية .

-

التعرف على أوجه التناقض في عملية االستدالل .
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-

تحديد درجة قوة البرهان أو االدعاء .

خصائص المفكر الناقد :
 .1منفتح على األفكار الجديدة.
 .2يفرق بين الرأي و الحقيقة.
 .3يعرف الفرق بين نتيجة “ربما تكون صحيحة” و نتيجة “ال بد أن تكون
صحيحة”.
 .4يعرف متى يحتاج إلى معلومات جديدة حول شيء ما.
 .5يعتمد الطريقة المنظمة في التعامل مع المشكالت.
 .6يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمية.
 .7يستخدم مصادر علمية موثوقة و يشير إليها.
 .8يعرف بأن لدى الناس أفكارا مختلفة حول معاني المفردات.
 .9يتساءل عن أي شيء غير مقبول.
 .11يتخذ موقفاً ويغيره عند توفر األدلة.
 .11يتأنى في إصدار األحكام.
 .12يحب االستطالع ويتصف بالمرونة.
 .13يبحث في األسباب واألدلة والبدائل.
 .14يعرف المشكلة بوضوح.
 .15يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي.
 .16يتصف بالموضوعية والبعد عن العوامل الذاتية.

معايير التفكير الناقد :
يقصد بمعايير التفكير الناقد تلك المواصفات العامة المتفق عليها لدى
الباحثين في مجال التفكير  ،والتي تتخذ أساساً في الحكم على نوعية
التفكير االستداللي أو التقويمي الذي يمارسه الفرد في معالجة الموضوع
ويمكن تلخيص هذه المعايير في التالي :
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 1ـ الوضوح :
وهو من أهم معايير التفكير الناقد باعتباره المدخل الرئيس لباقي المعايير
األخرى  ،فإذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها  ،ولن نستطيع
معرفة مقاصد المتكلم  ،وعليه فلن يكون بمقدورنا الحكم عليه
 2ـ الصحة :
وهو أن تكون العبارة صحيحة وموثقة  ،وقد تكون العبارة واضحة ولكنها ليست
صحيحة .
 3ـ الدقة :

الدقة في التفكير تعني استيفاء الموضوع صفة من المعالجة ،
والتعبير عنه بال زيادة أو نقصان .
 4ـ الربط :
ويقصد به مدى العالقة بين السؤال أو المداخلة بموضوع النقاش
 5ـ العمق :
ويقصد به أال تكون المعالجة الفكرية للموضوع أو المشكلة في كثير من
األحوال مفتقرة إلى العمق المطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات المشكلة ،
وأال يلجأ في حلها إلى السطحية .
 6ـ االتساع :
ويعني األخذ بجميع جوانب الموضوع .
 7ـ المنطق :
ويعني أن يكون االستدالل على حل المشكلة منطقياً  ،ألنه المعيار الذي
استند إليه الحكم على نوعية التفكير  ،والتفكير المنطقي هو تنظيم األفكار
وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح  ،أو نتيجة مترتبة على
حجج معقولة .

ولنا اآلن أن نعرض نماذج إلستراتيجية ( التفكير الناقد )
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ثانيا َ  /إستراتيجية التقويم البنائي
المرحلي
إستراتيجية التقويم المعتمد على األداء
استراتيجيات تقويم التعلم وأدواته
إستراتيجية التقويم المعتمد على األداء
Performance – based Assessment
تسعى عملية التدريب التي تشمل التعلم والتعليم إلى تحقيق نتاجات تعلم متنوعة
مرتبطة بالمنهاج  ،ويتطلب اكتساب المتدرب لهذه النتاجات استخدام استراتيجيات
تقويم تتوافق مع هذه النتاجات  .ومن هذه اإلستراتيجيات استخدام استراتيجية
التقويم المعتمد على األداء  ،حين يتطلب إظهار المتعلم لتعلمه من خالل عمل يقدم
مؤشرات دالة على اكتسابه لتلك المهارات  .فاألداء يوفر للمتعلم فرصة استخدام
مواد حسية مثل  :األدوات الرياضية  ،والوسائل البصرية  ،واألزياء  ،والطباعة ،
واستخدام الحاسوب  ،وزراعة بعض النباتات  ،وأعمال الصيانة والخرائط ،
والجداول  ،والمجسمات والعينات و النماذج ...
التعريف  :قيام المتعلم بتوضيح تعلمه  ،من خالل توظيف مهاراته في مواقف
حياتيه حقيقية  ،أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية  ،أو قيامه بعروض عملية
يظهر من خاللها مدى إتقانه لما اكتسب من مهارات  ،في ضوء النتاجات التعليمية
المراد إنجازها .
الفعاليات التي تندرج تحت هذه اإلستراتيجية :
وتعد كل من الفعاليات اآلتية نموذجا ً مالئما ً لتطبيق هذه اإلستراتيجية :
 -1التقديم Presentation
 -2العرض التوضيحي Demonstration
 -3األداء العملي Performance
 -4الحديث Speech
 -5المعرض Exhibition
 -6المحكاة  /لعب األدوار Simulation / Role – Playing
 -7المناقشة  /المناظرة Debate
وفي ما يلي شرح موجز لكل من هذه الفعاليات :
 -1التقديم Presentation
عرض مخطط له ومنظم  ،يقوم بع المتعلم  ،أو مجموعة من المتعلمين لموضوع
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محدد  ،وفي موعد محدد  ،إلظهار مدى امتالكهم لمهارات محددة  ،كأن يقدم
المتدرب  /المتدربين شرحا ً لموضوع ما مدعما ً بالتقنيات مثل  :الصور
والرسومات والشرائح اإللكترونية ...
 -2العرض التوضيحي Demonstration
عرض شفوي أو عملي يقوم به المتدرب أو مجموعة المتدربين لتوضيح مفهوم
أو فكرة وذلك إلظهار مدى قدرة المتعلم على إعادة عرض المفهوم بطريقة ولغة
واضحة  .كأن يوضح مفهوما ً من خالل تجربة عملية أو ربطه بالواقع .
 -3األداء العملي Performance
مجموعة من اإلجراءات إلظهار المعرفة  ،والمهارات  ،واالتجاهات من خالل أداء
المتدرب لمهمات محددة ينفذها عمليا ً  .كأن يطلب إلى المتدرب إنتاج مجسم أو
خريطة أو نموذج أو إنتاج أو استخدام جهاز أو تصميم برنامج محوسب ...
 -4الحديث Speech
يتحدث المتدرب ،أو مجموعة من المتدربين عن موضوع معين خالل فترة محددة
صة  ،أو إعادة لرواية  ،أو أن يقدم
وقصيرة  ،وغاليا ً ما يكون هذا الحديث سردا ً لق ّ
فكرة إلظهار قدرته على التعبير والتلخيص  ،وربط األفكار  ،كأن يتحدث المتدرب
عن فلم شاهده  ،أو رحلة قام بها  ،أو قصة قرأها  ،أو حول فكرة طرحت في
موقف تعليمي  ،أو ملخص عن أفكار مجموعته لنقلها على مجموعة أخرى .
 -5المعرض Exhibition
عرض المتدربين إلنتاجهم الفكري والعلمي في مكان ما ووقت متفق عليه إلظهار
مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم في مجال معين لتحقيق نتاج محدد مثل  :أن
يعرض المتدرب نماذج أو مجسمات أو صور أو لوحات أو أعمال فنية أو منتجات
أو أشغال يدوية .
 -6المحكاة  /لعب األدوار Simulation / Role – Playing
ينفذ المتدرب  /المتدربين حوارا ً أو نقاشا ً بكل ما يرافقه من حركات و إيماءات
يتطلبها الدور في موقف يشبه موقفا ً حياتيا ً حقيقيا ً إلظهار مهاراتهم المعرفية
واألدائية ومدى قدرتهم على اتباع التعليمات والتواصل وتقديم االقتراحات وصنع
القرارات من خالل مهمة أو حل مشكلة  ،ويمكن أن يكون الموقف تقنيا ً محوسبا ً ،
حيث يندمج المتدرب في موقف محكاة محوسب  ،وعليه أن ينفذ نفس النوع من
األعمال والقرارات التي يتوقع مصادفتها في عمله مستقبالً  .وفي حين تضع
مواقف المحكاة المعتمدة على الشرح في سيناريوهات مع عناصر بشرية  ،أو
غير بشرية  ،فإن مواقف المحاكاة المحوسبة المبنية تقنيا ً تقدم موقفا ً على شاشة
الكمبيوتر  .يمكن خالل هذا الموقف أن يظهر المتدرب قدرته على اتخاذ القرارات
حيث يقدم البرنامج المحوسب مئات من الموقف والعناصر المختلفة .
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 -7المناقشة  /المناظرة Debate
لقاء بين فريقين من المتدربين للمحاورة والنقاش حول قضية ما  ،حيث يتبنى كل
فريق وجهة نظر مختلفة  ،باإلضافة إلى محكم ( أحد المتدربين ) إلظهار مدى
قدرة المتدربين على اإلقناع والتواصل واالستماع الفعال وتقديم الحجج والمبررات
المؤيدة لوجهة نظره .
خصائص التقويم المعتمد على الداء
يتصف التقويم المعتمد على األداء بمجموعة من الخصائص منها :
تقوم فيه
 -1تقويم مباشر لألدوار كما هو في واقع الحياة أو يحاكيها حيث ّ
المهارات المعرفية واألدائية والوجدانية وبذلك يستمد مصداقيته وصدقه .
 -2تقويم متكامل يركز على تقويم العلميات والنواتج .
 -3يتيح للمتعلم دورا ً إيجابيا ً وفعاال ً في البحث عن المعلومات من عدة مصادر
ومعالجتها .
 -4يمكن المتعلم من القيام بعملية التقويم الذاتي أثناء تنفيذ مهمة أو عمل أو
مشروع .
 -5يشترك المتعلم مع المعلم في وضع معايير تقويم األداء ومستويات األداء على
هذه المعايير .
 -6يعطي المتعلم والمعلم فرصة تعديل إجراءات  ،ومهام التقويم  ،بنا ًء على
التغذية الراجعة من أي منهما  ،وبذلك تشجع المتعلم على الوصول إلى مستوى
عا ٍل من الجودة .
 -7يعطي المتعلم مجاال ً للدفاع عن أدائه بالحجج  ،والبراهين لتبريرها منطقيا ً
وعمليا ً .
خطوات تصميم التقويم المعتمد على األداء
تمر عملية تصميم التقويم المتعمد على األداء بالخطوات اآلتية :
ّ
 -1تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح .
 -2تحديد النتائج الخاصة المراد تقويمها .
 -3تحديد ما يراد تقويمه بشكل واضح من مهارات معرفية  ،ووجدانية ،
واجتماعية  ،وأدائية  ،ونوع المشكالت المراد حلها من قبل المتعلمين .
 -4ترتيب النتائج حسب األولوية واألهمية .
 -5كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوب تقويمها .
 -6انتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع النتائج .
 -7تحديد وقت اإلنجاز .
 -8تحديد المعايير ومستويات األداء .
 -9انتقاء األداة  :سلم تقدير – وقائمة رصد – وسلم تقدير لفظي – والسجل
القصص ( سجل المعلم  /المدرب ) – وسجل وصف سير التعلم ( سجل المتعلم /
المتدرب ) .
 -11تحديد ظروف  ،وشروط األداء مثل  :األجهزة والمعدات والمواد المطلوبة .
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دور المعلم  /المدرب في تطوير واستخدام التقويم المعتمد على األداء
• تحديد نتائج التعلم ( العامة والخاصة ) التي يجب أن يظهرها المتعلم .
• إعداد قائمة بالمهارات المطلوب إظهارها  ،وإعالم المتعلم بها .
• تحديد فيما إذا كان األداء فرديا ً أو جماعيا ً .
• مشاركة المتعلمين في بناء معايير التقويم .
• التعبير عن األداء بأنواع من السلوك يمكن مشاهدتها .
• وضع جدول زمني لإلعداد واألداء .
• اال ّ
طالع على خطط المتعلمين  /المتدربين حول األداء المراد تطبيقه .
• مساعدة المتعلمين  /المتدربين في الحصول على المواد والتجهيزات .
• مراقبة المتعلمين  /المتدربين في مراحل مختلفة أثناء أداء المهمات .
• تزويد المتعلمين  /المتدربين بتغذية راجعة  ،واقتراحات حول ت ّ
طورهم بعد
تقديمهم األداء .
دور المتعلم  /المتدرب في التقويم المعتمد على األداء
 -1المشاركة اإليجابية في وضع معايير األداء .
 -2المشاركة اإليجابية في وضع مستويات األداء .
 -3إظهار الجدّية في التعامل مع اقتراحات ومالحظات المعلم  /المدرب .
 -4تحمل مسؤولية إظهار التعلم ومدى التقدم .
 -5جمع األدلة والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمهمة .
 -6المشاركة في تقويم اآلخرين بتسجيل المالحظات .
 -7المشاركة في تطوير البرنامج التقويمي من خالل التغذية الراجعة .
 -8التواصل مع الزمالء واحترام الرأي والرأي اآلخر .
 -9التعاون مع الزمالء في محاوالت البحث عن المعلومات والبيانات .
مثال على التقويم المعتمد على األداء
تقويم أداء المتعلم  /المتدرب في فعالية التقديم ( : ) Presentation
أثناء تدريب المعلمين في برنامج المدرس الفعال تم تصميم تدريب  /تمرين يعتمد
على فعالية التقديم (  ) Presentationضمن فعاليات هذا البرنامج التدريبي
وهو برنامج يعتمد على تدريب المعلمين على مهارات العرض والتقديم داخل بيئة
الصف الفعلية ويحتوي مجموعة من التطبيقات العلمية داخل صفوفهم وأثناء
التدريب مع زمالئهم في التدريب من خالل إستراتيجية التعلم المصغر و المثال
التالي يوضح ذلك :
المبحث  :جغرافيا العالم المعاصر  /الثامن األساسي .
الوحدة  :مالمح العالم الطبيعية الطبيعية .
 -1نتاج التعلم  :أن يقدم المتعلم عرضا ً شفويا ً أمام طالب صفه يتناول من خالله
الموقع الفلكي والتوزيع الجغرافي لإلقليم الصحراوي .
 -2المهمة ( اإلطار )  :يقدم المتعلم عرضا ً شفويا ً أمام طالب صفه يتناول من
خالله :
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الموقع الفلكي لإلقليم الصحراوي .
التوزيع الجغرافي لإلقليم الصحراوي .
 -3الفعالية  :التقديم ( : ) Presentation
 -4ظروف وشروط األداء  :السبورة  ،الخريطة الجدارية ( العالم طبيعية ) ،
األطالس المدرسية .
 -5بيئة تنفيذ المهمة  :غرفة الصف .
 -6ما يراد تقديمه  :الشرح  ،والتوضيح  ،والتواصل والتطبيق على الخريطة ،
...
 -7الزمن المحدد إلنجاز المهمة  ( :عشر دقائق ) .
 -8المتطلبات القبلية إلنجاز المهمة  :إدراك العالقة بين درجة عرض المكان
ومناخه والمناطق الحرارية الرئيسية في العالم  .ومهمات استخدام الخريطة .
 -9معايير ومستويات األداء  :تم إعدادها من خالل جلسة عصف ذهني مع
المتعلمين  /المشاركين في برنامج دورة المدرس الفعال :
التواصل بلغة فصيحة بسيطة وسليمة .
توظيف لغة الجغرافيا ( المفاهيم والمصطلحات والمعلومات الجغرافية ) .
التواصل البصري مع جميع المتعلمين .
استخدام حركات الجسم وااليماءات وتعابير الوجه .
الحيوية والحركة وقوة الشخصية .
اإلجابة على تساؤالت المتعلمين .
تعريف المفاهيم والمصطلحات ( موقع فلكي  ،توزيع جغرافي ( موقع جغرافي ) )
.
تحديد الموقع الفلكي لالقليم على الخريطة .
يحدد التوزيع الجغرافي لالقليم على الخريطة ( تسمية المناطق التي تّمثل فيها
اإلقليم ) .
يوظف الخريطة الجدارية بطريقة سليمة .
ينجز التقديم خالل الوقت المحدّد .
 -11أداة التقويم  :سلم تقدير من ( ثالثة ) مستويات يبنى ويطور بمشاركة
المتعلمين .
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سلم تقدير مقترح لتقويم أداء المتعلم في مهارة ( التقديم )
م

مقبول جيد جيدا ً
جدا ً

معايير اإلنجاز

 1يتواصل مع أقرانه بلغة فصحى سليمة
وبسيطة
 2يستخدم لغة المبحث ( الجغرافيا ) في
التقديم .
 3يتواصل بصريا ً مع جميع المتعلمين
 4يستخدم حركات الجسم واإليماءات وتعابير
الوجه .
 5حيوي وقوي الشخصية
 6يجيب على تساؤالت المتعلمين بجرأة وثقة
 7يعرف المفاهيم والمصطلحات ( موقع فلكي
 ،موقع جغرافي )
 8يحدد الموقع الفلكي لإلقليم على الخريطة
الجدارية .
 9يحدّد التوزع الجغرافي لإلقليم ويسمى
المناطق التي تمثل فيه
 11يوظف الخريطة الجدارية بطريقة سليمة
 11ينجز التقديم خالل الوقت المحدد .
 -11التغذية الراجعة  :بعد االنتهاء من مهمة التقويم  ،يمكن للمعلم أن يوجه
األسئلة التالية  ،أو أن يقوم الطالب باإلجابة عليها ذاتيا ً .
ما نقاط القوة التي استشعرتها في تقديمك ؟
ما نقاط الضعف التي استشعرتها في تقديمك ؟
ما الظروف التي أثرت على تقديمك سلبا ً إن وجدت ؟
لو اتيحت لك فرصة اختيار أسلوب التقويم لما قدمته  ،ما أسلوب التقويم الذي
تختاره ؟ ولماذا ؟
لو أتيحت لك فرصة العرض مرة أخرى  ،ما التحسينات التي ستجريها ؟
المصدر  :استراتيجيات التقويم وأدواته ( اإلطار النظري ) من إعداد الفريق
الوطني للتقويم  ،من إصدار إدارة االمتحانات واالختبارات مديرية االختبارات ،
وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشممية  ،كانون أول  ، 2114من ص
 41إلى 48
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ولنا أن نعرض نماذج من إستراتيجية التقويم البنائي
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ثالثا ً /الخريطة الذهنية
تعريف الخريطة المفهومية :
رسم تخطيطي فيه تحديد المفاهيم في موضوع ما وتنظيمها في بعد أو
أكثر بحيث تتضح العالقة فيما بينها  ،وتتدرج في المخطط تبعا ً لمستوياتها
من األكثر شمولية إلى األقل.
أهمية خرائط المفاهيم :
عقل المتعلم بناء معرفي منظم ،يتكون من أبنية معرفية منظمة من
المفاهيم واألفكار الكبرى تترتب في هذه األبنية بشكل هرمي ،حيث تحتل
األفكار الكبرى والمفاهيم العريضة رأس الهرم ومناطقه العليا ،وبالنزول
إلى قاعدة الهرم تتدرج المفاهيم من الكبير إلى الصغير فاألصغر ،ويمثل
كل بناء منها وحدة تطور معرفي تبرز ما لدى المتعلم من استعدادات
وقابليات وخبرات وأفكار ،يسميها جانييه اإلمكانات .ويتفاعل الفرد ويتعلم
وينتج في ضوء هذه اإلمكانات.
ُ
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الفرق بينها وبين الخريطة الذهنية :
الخريطة المفهومية

الخريطة الذهنية

ليس لها مركز

لها مركز وفروع

فروعها سهمية

يراعى فيها التدرج

متسلسلة تكون بأسباب
ونتائج

تنبع من المركز

حجمها واحد والتحتاج
إلى صور
تتخذ أشكال تلقائية
الهرم

تتدرج في الحجم مع
التوضيح بالصور
خلية عصبية

مزدوجة

فردية

تستخدم في كافة
تستخدم في مجال
مجاالت الحياة
التعليم
كيف توظف الخريطة الذهنية في مجال التدريس ؟
من قبل المتعلمة :
وسيلة من وسائل تلخيص المحتوى المعرفي وكتابة المالحظات والنقاط
1المهمة في المحاضرة

2ـ اختصار كميات كبيرة من المعلومات واختزالها في مساحة محدودة
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يمكن متابعتها بصرياً وذهنياً

3ـ تساعده على مراجعة المادة الدراسية بشكل مركز  ،مما سيساعده
بالتالي على تأدية االختبارات بشكل يساعد
على نجاحه فيها

4ـ العمل على ربط المفاهيم الجديدة بالقديمة ،و التمييز بين المفاهيم
.المتشابهة ،وادراك أوجه الشبه واالختالف فيما بينها

5ـ المساعدة على تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة .
6ــ تساعد الطالب على إدراك العالقات بين المفاهيم

.7تساعد الطالب في أن يكون منظما ومصنفا للمفاهيم

8ـ تزيد من ثبات أمد التعلم من خالل صورة بصرية يتمثل فيها المحتوى
.التعليمي مما يعين المتعلم

9ـ اإلدماج الحسي الذي يوفر زيادة في التقاطعات الترابطية في
االمتدادات العصبية في قشرة الدماغ مما يتحقق
معه ثبات المحتوى التعليمي والبناء عليه واالشتقاق منه.
&&&& من قبل المعلمة :
1ـ يمكن استخدامها كأسلوب منظم تمهيدي ،يبدأ بها المعلم درسه ليربط
المعرفة الجديدة بالمعرفة المخزونة في عقل المتعلم .
2ـ يمكن استخدامها لتوضيح العالقات الهرمية بين المفاهيم المتضمنة
فى موضوع واحد ،أو في وحدة دراسية أو مقرر ،
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فهي تمثل تمثيالت مختصرة ألبنية المفاهيم التي يدرسها الطالب ،وهو
األمر الذي يزيد من احتمالية إسهامها في تسهيل
تعلم هادف لتلك األبنية .
3ـ تسهل حدوث التعلم ذي المعنى من خالل ربط المعرفة الجديدة
بالمعرفة القديمة ـ
4ـ تعمل كجسر بين الفجوات المفاهيمية الموجودة في البناء المعرفي
للمتعلم وتضيف مفاهيم جديدة إلى ذهن المتعلم لم يكن يتصورها سابقاً.
5ـ تشجع كالً من المعلم والمتعلم على تحليل المادة الدراسية بشكل
ُمفصل ودقيق مما سيعطي صورة واضحة للبناء العقلي للطالب في
الموضوع المعني.
6ـ تحقيق المعنى المشترك بين المعلم والمتعلم حيث تكشف لكل منهما
ماذا لدى اآلخر،ثم يتقدمان إلى األمام بوعي وقصد.
7ـ تفيد في بناء المناهج بناء تسلسليا صحيحا يتضح فيه بصورة
منهجية المدى والتتابع للمفاهيم المراد تدريسها،كما يمكن
أن يعطي امتدادا أفقيا لبناء التكامل مع حقول المعرفة األخرى.
8ـ يمكن استخدام خرائط المفاهيم كأداة تشخيصية لتقويم تعلم التالميذ
عن الموضوع بدال من االختبارات التقليدية المكتوبة.
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مكونات الخريطة الذهنية ؟ وفوائدها
1ـ املكونــــــــــات 1 :ـ مركز الخريطة ويكون في المنتصف 2 .ـ
الروابط ( وهي تفرعات تحمل
األفكار يجب أن تتصل ببعضها ثم يتم منها التفرعات الثانوية  ،ونالحظ
الخطوط منحنية ومتعرجة وتتدرج
في السمك )
3ـ الكلمات واألدوات تتدرج من السمك (من سميك فأقل فأقل )
4ـ الصور ( والصورة تغني عن مئة كلمة فمثالً لو أردنا التحدث من
ضمن التفرعات عن الحرب نضع صورة سيف أو خيل رمزا ً للحرب )
5ـ األلوان (تثير التفكير اإلبداعي ويعتمد إثارة األلوان للتفكير اإلبداعي
على الفص األيمن من الدماغ )
2ـ الفــــــــــــــــوائــــــــــــد :
 -1تعطيك صورة شاملة عن الموضوع الذي تريد دراسته أو التحدث
عنها بحيث أنك سترى الموضوع بصورة أكثر شمولية يعني كل شئ في
ورقة واحدة .
 -2تعطيك صورة واضحة عن موقعك اآلن  ..أين وصلت  ..ماذا تريد
(هدفك) ؟  ..من أين ستبدأ  ..ماهي العوائق ؟؟
 -3تجعلك تضع أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل
مركز ومختصر يغنيك عن رزم من الورق .
 -4تمكنك من وضع كل مايدور في ذهنك وكل افكارك عن الموضوع في
ورقة واحدة .
 -5تجعل قراراتك أكثر صوابا ً  ..فعندما تضع المشكلة في ورقة واحدة ..
فإنك تنظر إليها نظرة شاملة لكافة جوانبها  ..كل العوائع  ..كل الحلول
المقترحة  ..أفضل حل ..
 -6عندما تبدأ في الرسم وتضع كافة جوانبه في الخريطة فستفاجأ بكمية
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األفكار التي تنهمر عليك ألنك تتعامل مع عقلك بطريقة مشابهه لطريقة
عمله .
مجاالت استخدام الخريطة الذهنية

1ـ للطلبة والباحثين :إذا أردتَ أن تعد تلخيصا ً لكتاب
معين للمراجعة عند االمتحان ،فإن كل ما عليك فعله
هو وضع ورقة الخريطة الذهنية الفارغة إلى جانبك ،وضع موضوع
الكتاب كعنوان في كلمة أو كلمتين في مركزها،
ثم ابدأ القراءة ،وكلما مررتَ بفكرة فرعية مهمة أو تجد أنها
مثيرة لالهتمام ،قم بتسجيلها فورا ً في الخريطة
الذهنية عبر الوسائل التي تحدثنا عنها .قبل التحضير إلى
االمتحان
ستختصر هذه الخريطة ثالثة أرباع الوقت الذي ستقضيه في
المذاكرة ،إذ بدالً من مراجعة مئات الصفحات ،كل ما
عليكَ فعله هو مراجعة ورقة واحدة.مثل هذه الخريطة ،تر ّكز
المعلومات ،إذ أنك تضع الفكرة بكلمات تنبثق عن
عقلك ،بالتالي سيكون سهالً على دماغك ربطها وتذ ّكرها ( تعليمية )
2ـ للموظفين :التخطيط بهذه الطريقة يساعدك على إخراج
اقتراحاتك وتقديمها بصورة مقنعة ،بل وأكثر ،يمكنك
استخدامها في إعداد التقارير الروتينية المملة بشكل أنيق وجذاب.
يمكنك أن تحسن التحضير والتنظيم وإدارة ا
الجتماعات الدورية .ربما تحصل على ترقية ..إن شاء هللا ( .
تطبيقات مهنية )
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3ـ للمدرسين والمحاضرين وكتاّب المنتديات :تساعدك هذه
الخريطة في ربط أفكارك ،وإبراز النقاط التي تحتاج أن
تركز عليها وتجعلها محورية في درسك أو موضوعك .هذه
الخريطة أيضا ً تساعدك على النظر للصورة
الكلية،وتحديد أهدافك الرئيسية مما تقوم بشرحه ،وبالتالي
تفتح لك الباب لتقوم بذلك بأفضل وسيلة ممكنة.
تذ ّكر ..أن ثراء وتنظيم األفكار هما المفتاح الحقيقي ألي
درس أو موضوع (.شخصية )
........................................................................................
.................................................................
ومن مجاالت استخدام الخريطة الذهنية & /التطبيقات الشخصية .
&التطبيقات األسرية .
& التطبيقات المهنية .
& التطبيقات المستقبلية .
& التطبيقات التعليمية

ولنا أن نعرض نماذج للخريطة الذهنية في الصفحات التالية :
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رقم الصفحة

الموضوع

1

اإلهداء
المقدمة

2

مفهوم اإلستراتيجية
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