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  * خليل شحادة القطاونةد.
  ** خالد عطية السعوديد.

  ا��"�ص
لمفهـومي، تقديم نموذج في تصميم التدريس يهدف إلى تنميـة التفكيـر ا هذه الدراسةالغرض من 

) مــا األطــر النظريــة 1والفهــم الجــوهري للمتعلمــين. وتحــاول الدراســة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: (
) ما خطوات تصـميم الـدروس والوحـدات 2العامة التي تشكل األساس المعرفي للنموذج المقترح؟ (

مـاذج التعلـيم ) كيف يمكن للمعلمـين التحـول مـن ن3( التعليمية في ضوء مدخل التفكير المفهومي؟
التقليديـــة إلـــى التعلـــيم المفهـــومي؟ ولإلجابـــة عـــن األســـئلة الســـابقة، فقـــد اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج 

أحـــدث  علـــى المكتبـــي للوقـــوف الوصـــفي مـــن خـــالل اســـتقراء األدبيـــات ذات الصـــلة، والبحـــث
  . المتعلقة باستخدام مدخل التفكير المفهومي في تصميم التدريس االتجاهات

 ،دراسة إلى أن النموذج المقترح يهدف إلى تنمية التفكير المفهومي عند المتعلمينوقد انتهت ال
للتعــاطي مــع متطلبــات العولمــة والتــداخل والتعقيــد الــذي يتســم بــه عالمنــا المعاصــر. ويــدور النمــوذج 
حول األنشطة والعمليات التي تساعد المتعلم في توليد المعرفة وتوظيفها، وتحويل الحقائق وخبرات 

تسـاعد علـى تـآزر التفكيـر  ،محتوى المحدودة إلى تعميمات ومبادئ عامة من خالل إسـتراتيجياتال
 مثل العدسة المفهومية؛ وذلك إليصال الطلبة إلى حالـة مـن الفهـم العميـق (الجـوهري) لموضـوع مـا،

  واالنتقال إلى مستوى أبعد من مستوى الحقائق. 
ب أن تتــوافر فــي تصــميم التــدريس المفهــومي، وتقــدم هــذه الدراســة العناصــر األساســية التــي يجــ

 لتسهيل انتقـال المعلمـين إلـى التـدريس علـى المسـتوى المفهـومي، وأعطـت مثـاالً  تدريبياً  وتوفر دليالً 
ـــاً  ـــة فـــي مجـــال  تطبيقي ـــاهج مفهومي ـــى من ـــة إل ـــاهج الدراســـية التقليدي ـــل تصـــميم المن ـــة تحوي علـــى كيفي

فة أمثلــة تطبيقيــة مــن مقــرر التربيــة اإلســالمية ليبــدو الدراســات اإلســالمية. كمــا قامــت الدراســة بإضــا
 النموذج أكثر وضوحاً وقابلية للتطبيق. وقد خلصت الدراسة إلى عـدد مـن المقترحـات منهـا: إعـادة

لتواكـب مـدخل التفكيـر المفهـومي،  تعـديلها علـى والعمـل الحاليـة، الدراسـية المنـاهج فـي النظـر
ــر المــدخل المفهــومي فــي المعلمــين وفــق هــذا النمــوذج، وإجــ وتــدريب ــة حــول أث راء دراســة تجريبي

  تحصيل الطلبة وتنمية التفكير لديهم.
  
  .األردنجامعة مؤتة، ة، يو الرتبالعلوم كلية يف   مدرس  *

  .األردنجامعة مؤتة، ة، يف كلية العلوم الرتبوي مدرس** 
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  مقدمة -1

فة، يرافقها حتديات ومشكالت عاملية يف مجيع يشهد عاملنا اليوم ثورة معلوماتية هائلة يف مجيع جماالت املعر 

ااالت السياسية، واالقتصادية، والبيئية ..، وهذا كله يستدعي أن تعيد املؤسسات التعليمية النظر يف 

كما يستدعي ضرورة التأكيد على حمورية ،  أسس بناء املناهج وطرائق التدريس وأساليب التعامل مع املعرفة

  وتنمية قدرته على التفكري والتعلم الذايت. ،تعليمية التعلميةاملتعلم يف العملية ال

وتقع املسؤولية على عاتق الرتبويني يف إعادة بناء قدرات التفكري لدى املتعلم لفهم املشكالت اليت تواجهه 

والتنبؤ ا، والتخطيط ملواجهتها والتعاون يف حلها. وهذا يتطلب من النظام الرتبوي باختالف مستوياته 

ديد جه حنو الفاعلية التنظيمية، وهو هدف ليس جبديد على الرتبويني بل كثريًا ما يتم تداوله، ولكن حت

يبقى السؤال املتكرر: ملاذا مل يتم حتقيق ذلك؟ وقد يكون اجلواب عن ذلك هو أننا ما زلنا نراوح عند مناذج 

ديثة وتنوع مداخلها، وتسابقها يف بالية يف تصميم املناهج والتدريس، ورغم تعدد مناذج التدريس احل

االنتقال من النماذج التقليدية يف التعليم إىل مناذج تتماشى مع حتقيق أهداف الرتبية املعاصرة، إال أا أيضاً 

احلقائق، واملهارات، واملفاهيم، _ املعرفة منتظم بني مستويات (synergy)فشلت يف إقامة تآزر 

  ). Erickson, 2011املعرفة األساسي ( بناءفيما بينها ما ُيسمى باليت تشكل  _والتعميمات واملبادئ

أن النماذج التقليدية فشلت يف تصميم املناهج والتدريس يف تقدمي بنية  (Erickson, 2003)وترى 

مفهومية قوية لقواعد املعلومات فيها، وكانت النتيجة اعتماد هذه النماذج على تغطية املوضوعات املقررة 

ج الزمنية احملددة، األمر الذي شجع على ظهور أمناط تعليمية فقرية من حيث قدرا على تنمية ضمن الربام

البنية املعرفية للمتعلم. وهنا يظهر القصور األكرب يف املناهج التقليدية اليت يتم بناؤها بداللة املواضيع 

ما ينبغي أن يعرفه املتعلم من  من املفاهيم احملددة. ويعتمد تصميمها على بعدين اثنني: الفضفاضة بدالً 

  حقائق، وما ينبغي أن ميارسه من مهارات.

من هنا تبدو احلاجة ملحة الستخدام منوذج يعتمد التفكري املفهومي يف تصميم التدريس، ألنه يُعىن بثالثة 

فق مع آليات ويطرح إسرتاتيجيات إلقامة التآزر بني هذه األبعاد تتوا .أبعاد: احلقائق، واملهارات، واملفاهيم

  فرة عن آلية عمل الدماغ البشري. اتآزر وظائف الدماغ اخلاصة بالتعلم يف ضوء نتائج البحوث املتو 
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

لقد فشلت النماذج التقليدية يف تصميم املناهج والتدريس بشكل عام، وحتديدًا يف إقامة تآزر منتظم بني 

ة وأن جودة تصميم التدريس، تتطلب فهم املستويات املختلفة للهرم مستويات املعرفة املتعددة، وخباص

املعريف، وضرورة تآزر هذه املستويات يف تصميم املناهج وتدريسها. ويبدو أن اخللل يف صناعة اإلطار العام 

من خالل خربتيهما  –الحظ الباحثان  للمناهج أدى إىل خلل يف تنفيذ التدريس الصفي، وبصورة عملية

غالبية املعلمني عند احلقائق يف التدريس واعتبار وصول احلقائق إىل الطلبة غاية  وقوف -ة والعمليةالعلمي

يتمثل يف البحث عن إسرتاتيجيات لنقل أثرها  ،األمر واية املطاف، دون أن تأخذ تلك احلقائق بُعداً آخر

  املتعلم. وإعادة إنتاجها واإلفادة منها مبا يضمن استمرارية فاعليتها يف حياة 

ويف ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة تُقدم منوذجا ثالثي األبعاد يف تصميم الوحدات والدروس التعليمية 

  يقوم على التفكري املفهومي، من خالل تقدمي إجابات لألسئلة التالية:

 ما األطر العامة اليت تشكل األساس العلمي للنموذج املقرتح يف تصميم التدريس القائم على -2-1

  مدخل التفكري املفهومي ؟

  ما خطوات بناء النموذج املقرتح يف تصميم وحدة تعليمية يف ضوء مدخل التفكري املفهومي ؟ -2-2

كيف ميكن للمعلمني التحول من مناذج التدريس التقليدية إىل منوذج التدريس املفهومي ثالثي   -2-3

  األبعاد؟

  أهمية الدراسة -3

  ا يأيت: ميكن إمجال أمهية الدراسة مب

االهتمام املتزايد مبوضوع التفكري يف املناهج الدراسية والتدريس بشكل عام، حيث أكدت  -3-1

العديد من الدراسات واملؤمترات اليت أقيمت يف بعض البالد العربية بتعليم التفكري سواء بدجمه مع 

 احملتوى املدرسي أو من خالل برامج تعلم التفكري بصورة مباشرة.
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الرتبوية واملؤسسات  فكري املفهومي بالنسبة للباحثني واملدرسني يف ااالتأمهية مدخل الت -3-2

التعليمية عموما، وكواحد من النماذج احلديثة واملهمة الذي يتضمن حتقيق اجلودة داخلياً 

 (األنشطة والعمليات)، وخارجيا (جودة كفايات اخلرجيني).

التفكري املفهومي، خاصة يف ظل ازدياد  زيادة إدراك املؤسسات التعليمية ألمهية تطبيق مدخل -3-3

مبا يتالءم  ،حدة التنافس العاملي، وكخطوة لتعزيز مسعى املدرسة يف تقدمي خدمات تعليمية

 واحتياجات املتعلمني وقدرام. 

إثراء امليدان الرتبوي بنماذج تصميم تدريس ذات فاعلية مثل مدخل التفكري املفهومي يف تصميم  -3-4

 لتطبيقه على مستويات تعليمية خمتلفة يف املؤسسات التعليمية األخرى.  متهيداً املناهج وتدريسها، 

حتاول الدراسة احلالية التغلب على كثري من املشكالت التعليمية اليت تواجه املعلمني واملتعلمني  -3-5

 على حد سواء مثل تدين مستويات التحصيل، وضعف الدافعية حنو التعلم

  أهداف الدراسة -4

  الدراسة حتقيق األهداف اآلتية:حتاول هذه   

تعرف األطر العامة اليت تشكل األساس العلمي للنموذج املقرتح يف تصميم التدريس القائم على  -4-1

مدخل التفكري املفهومي، من خالل حصر املفاهيم ذات العالقة بالنموذج املقرتح، وحتديد معانيها، 

لتداوهلا يف األدب  وهرم املعرفة األساسي، متهيداً والعالقات القائمة بينها يف جمايل التفكري املفهومي 

 الرتبوي ذي الصلة.

الوقوف على فروقات تطبيق مدخل التفكري املفهومي يف تصميم الوحدات التدريسية بثالثة أبعاد  -4-2

من خالل  (احلقائق، املهارات، واملفاهيم) مقارنة مع التصاميم التقليدية األخرى ثنائية األبعاد.

ناء النموذج املقرتح ومنطق تتابعها، وتقدمي أمثلة توضح طريقة التدريس وفق حتديد خطوات ب

 النموذج املقرتح.
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تقدمي مقرتحات مناسبة ألصحاب القرار يف املؤسسات التعليمية اليت يعتقد بأا ستسهم يف تعزيز  -4-3

 وتصحيح تطبيقهم ملبادئ التدريس الفعال.

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها -5

د ألهم املفاهيم واملصطلحات اليت يرى الباحثان أا حباجة إىل تعريفات بغرض وضع القارئ فيما يأيت سر 

  يف سياق ورودها: 

التفكري: "جمموعة من العمليات / املهارات العقلية اليت يستخدمها الفرد عند البحث عن إجابة  -5-1

 .روفة له من قبلمل تكن مع ،لسؤال أو حل ملشكلة أو بناء معىن أو التوصل إىل نواتج أصيلة

ميكن حتديدها لتنمية التفكري لدى  ،وهذه العمليات واملهارات قابلة للتعلم من خالل ممارسات

 . )6، 2001(زيتون ، طالبه"

نتج عن إدراك تو  ،املفهوم: صورة ذهنية عامة عن أشياء أو أحداث معينة تتكون يف البناء العقلي -5-2

 أو األحداث أو األشياء. العالقات أو الصفات املشرتكة بني الظواهر 

ويقصد به يف هذه الدراسة: هو االسم أو املصطلح أو الرمز الذي ُيشري إىل جتريد العناصر 

املشرتكة بني عدة حقائق، مثل: حجم اجلسم، كتلة اجلسم، املادة. وكل مفهوم له مدلول أو 

 ذي يشغله اجلسم. حجم اجلسم: هو مقدار احليز ال معىن معني أو تعريف يرتبط به. كأن نقول:

التفكري املفهومي: مجيع األنشطة والعمليات اليت تساعد املتعلم على توليد املعرفة واختيارها،  -5-3

وتنظيمها، واستخدامها، ونشرها، وحتويل املعلومات واحلقائق واخلربات إىل تعميمات ومبادئ 

 عامة من خالل إسرتاتيجيات تآزر التفكري. 

عل ذهين بني التفكري مبستوى احلقائق، والتفكري مبستوى املفاهيم تآزر التفكري: هي عملية تفا -5-4

 تقود إىل الفهم العميق وتزيد من الدافعية للتعلم. 
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 ،العدسة املفهومية: هي مفهوم رئيس يساعد املتعلمني على ربط تفكريهم يف الوحدة الدراسية -5-5

ملفاهيم. وتعني العدسة وتعمل العدسة املفهومية كبؤرة أو جسر بني مستوى احلقائق ومستوى ا

املفهومية يف إجياد تآزر ذهين لتمكني املتعلمني من ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة السابقة، وإقامة 

 عالقات بني احلقائق واملفاهيم القابلة للتعميم. 

 النموذج التدريسي: جمموعة من األطر العامة واإلجراءات الواضحة احملددة لعملية التدريس.  -5-6

(وصفية أو إجرائية) تتعلق بكيفية ختطيط عناصر  تدريس: جمموعة من العملياتتصميم ال -5-7

 العملية التعليمية وتنظيمها وتقوميها وتصويرها يف أشكال قبل تنفيذها. 

، التعميمات وهي عبارة عن عالقات تربط بني مفهومني أو أكثر، وتصف طبيعة التغري بينهما -5-8

ويشيع  ،)1999ح عالقة السبب والنتيجة (دروزة،ويطلق على هذه العالقة يف الغالب مصطل

 استخدام هذا املفهوم يف جمال العلوم االجتماعية. 

 ،ويقصد بالتعميمات يف هذه الدراسة العبارات اليت حتتوي الواحدة منها على مفهومني أو أكثر

كل زمان يرتبطان مع بعضهما البعض بعالقة هلا صفة التداول العاملي العام والصالحية العامة ل

ومكان، والتجريد (بدرجات خمتلفة)، وميكن التدليل عليها بأمثلة خمتلفة (موقفية)، ومتثل الفهم 

اجلوهري واألساسي للمبحث الدراسي. وميكن التأكد من صدقها من خالل سالمة احلقائق اليت 

 تسندها، ومنطقية العالقات اليت تربط بينها، واملعاين اليت تدل عليها. 

  اسةحدود الدر  -6

  متثلت حدود الدراسة يف اآليت:

تقدم هذه الدراسة إطارًا نظريًا عامًا ُيشكل األساس العلمي للنموذج املقرتح يف تصميم التدريس القائم 

على مدخل التفكري املفهومي، وخطوات بناء النموذج املقرتح، وإعداد دليل ميسر إلحداث التحول من 

وعليه فليس من شأن هذه الدراسة استقراء  ،املفهومية ثالثية األبعادتصميم املناهج التقليدية إىل املناهج 

  أثر هذه النموذج على عينات جتريبية.



  السعوديد. – ةالقطاوند.. ................................................تصميم التدريس وفق مدخل التفكير المفهومي

  
 

 197

  الدراسات السابقة  -7

  هناك العديد من الدراسات اليت تناولت تعليم التفكري بوجه عام، منها: 

لمهارات اليت هدفت إىل توضيح أمهية التدريس املباشر ل (Cotton, 1991)دراسة كوتن  -
اإلبداعية يف إعداد مفكرين ومبدعني، وتوصلت إىل أن املتعلمني ميكن أن يتعلموا التفكري 

  إذا ركزت املدارس على تعليمهم ذلك بطريقة مباشرة.   ،بشكل أفضل

فقد استهدفت توضيح أثر  (Tishman et al ,1992)أما دراسة تيشمان وآخرون  -
اد منوذج يوضح اخلطوط العريضة لتطوير التفكري ورقيه، احلضارة يف تعليم التفكري، وقد مت إعد

ويركز هذا النموذج على إعداد منوذج يهتم بأمناط وأساليب التفكري املوجودة يف البيئة والتفاعل 
والتعليم املباشر من خالل ممارسة النشاط أو املهارة. وقد أوضحت نتائج  ،واالتصال مع اآلخرين

ليم وتنظيم التفكري اجليد، وأن هذا املدخل للثقافة من املمكن أن الدراسة أمهية احلضارة يف تع
  يكون طريقة فعالة ملساعدة املتعلمني للتدرب على التفكري. 

فقد استهدفت معرفة تأثري العصف الذهين على  (Collado,1992)أما دراسة كوالدو  -
على زيادة مستوى  التفكري اإلبداعي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن العصف الذهين يعمل

اإلتقان واألصالة أكثر مما يسهم التدريس العادي، كما كشفت الدراسة عن احلاجة إىل إطار 
  نظري شامل ومنظم لتدريس التفكري اإلبداعي.

) استهدفت معرفة أثر طريقيت االستقصاء واالكتشاف كإسرتاتيجييت 1994ويف دراسة زيغان ( -
يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع يف تدريس للرتبية االجتماعية والوطنية 

األردن، وقد كشفت النتائج عن ظهور أثر واضح لطريقيت االستقصاء واالكتشاف يف تنمية 
التفكري اإلبداعي، ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طريقيت التدريس يف اختبار التفكري 

  ت يف تنمية التفكري اإلبداعي.اإلبداعي، مما يعين أن كال الطريقتني سامه

دراسة استهدفت توضيح منوذج  (Jones, & Haynes, 1999) كما أعد جونز وهاينيز  -
لتعليم التفكري وناقشا فيه طريقتني لتعليم مهارات التفكري الناقد: تعليم التفكري الناقد من خالل 

عريف للمادة الدراسية، وقد  برنامج مستقل، وتعليم مهارات التفكري الناقد من خالل احملتوى امل
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كشفت النتائج عن قضية جدلية يف تعليم التفكري، وسلطت الضوء على عملية صنع القرار يف 
  بناء التنظيم املنطقي للمنهج، واستخدام طرائق متعددة لتعليم مهارات التفكري.

تالميذ  ) إىل دراسة فعالية استخدام مدخل الطرائق التارخيية يف حتصيل2000وهدفت قزامل ( -
احللقة الثانية من التعليم األساسي وتنمية تفكريهم الناقد، وقد أعدت الباحثة قائمة بالطرائق 
 التارخيية اليت تستخدم يف تدريس التاريخ واملناسبة لطالب املرحلة اإلعدادية، كما أعدت اختباراً 

النتائج أن استخدام  من املهارات الفرعية، وقد بينت حتصيليًا واختبار تفكري ناقد مشل عدداً 
الطرائق التارخيية أدى إىل رفع مستوى حتصيل اموعة التجريبية وتنمية مهارات التفكري الناقد 

  لديهم.  

هدفت إىل توضيح دور املادة العلمية يف تعليم  (Maxwell, 2004)ويف دراسة ملاكسويل  -
املعرفة اجلديدة ذات معىن التفكري، وقد بينت الدراسة أن التعلم األفضل حيدث عندما تكون 

ومتصلة باملعرفة السابقة للطلبة، وعندما تنظم املعلومات حول املفاهيم الرئيسة أو األفكار 
العريضة، كما ميكن احلصول على املعرفة واالحتفاظ ا مىت استخدمت عدة حواس يف تعلمها، 

وأتيح الوقت للطلبة  ،ملفاهيمللتدريب واملران املستمر، كما أن انتقال املعرفة حيدث مىت عممت ا
  الستيعاب املعرفة األساسية والرتكيز عليها.

) دراسة جتريبية هدفت إىل معرفة فاعلية برنامج مقرتح لتعليم 2005وقد أعدت اخلضراء ( -
مهارات التفكري لتلميذات الصف الثاين املتوسط يف تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري 

ة األموية يف مادة التاريخ، ولتحقيق ذلك مت تصميم برنامج تعليمي والتحصيل لوحدة الدول
  مكون من جزأين: 

  .األول: تعليم قدرات التفكري االبتكاري

  .والثاين: تعليم مهارات التفكري الناقد 

وقد أسفرت نتائج البحث عن عدم فاعلية اجلزء املتعلق بتعليم قدرات التفكري االبتكاري املدجمة يف  
ومهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي، بينما  ،لتعليمية يف تنمية مهارات التفكري االبتكاريالوحدة ا

حتقق فاعلية وحدة تعليم مهارات التفكري الناقد املدجمة يف الوحدة التعليمية يف تنمية التفكري وحتسني 
  التحصيل. 
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الناقد، واإلبداعي، ومهارات  ( –ري ويتضح من عرض الدراسات السابقة أا تناولت معظم أنواع التفك
بشكل مستقل، ومل تتطرق أي من هذه الدراسات إىل التفكري املفهومي  – )االستقصاء، واالكتشاف

ويبدو أن هذا املفهوم من التجديدات الرتبوية احلديثة يف امليدان الرتبوي.   ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة
ليم التفكري سواء كان بصورة مباشرة (من خالل برنامج كما اتفقت معظم هذه الدراسات على أن تع

تدرييب ملهارات التفكري) أو من خالل املنهج املدرسي أدى إىل تنمية التفكري وارتفاع مستوى التحصيل يف 
  املادة التعليمية. 

كما أشارت هذه الدراسات إىل أن تعليم التفكري يتطلب استخدام عدة اسرتاتيجيات مثل: العصف 
، واملناقشة، وطرائق البحث والتقصي (االستقصاء واالكتشاف)، وخطوات صنع القرار، والتعلم الذهين

التعاوين. كما بينت هذه الدراسات أن تعليم التفكري يتم من خالل املواد الدراسية املختلفة فلم يقتصر 
  على مادة دراسية حمددة أو علم دون آخر.

لعام مع الدراسات السابقة، ولكنها تسعى إىل تقدمي إطار نظري حمدد أما الدراسة احلالية فتتفق يف إطارها ا
األبعاد للتفكري املفهومي على أساس أنه مفتاح لفهم احلياة املعاصرة. كما حتاول تقدمي منوذج للتآزر بني 

يساعد يف تشكيل الفهم اجلوهري عند املتعلمني، وتوجيه املعلمني لتصميم وحدات تعليمية  ،هذه األبعاد
  ثالثية األبعاد. 

  الدراسة منهج -8

ولإلجابة عن األسئلة السابقة وحتقيق اهلدف املنشود فقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي؛ ألن الدراسة 
تتناول قضية تربوية تعليمية معاصرة، وتطمح إىل إعطاء وصف علمي دقيق هلا، مع الرتكيز على إثرائها 

فة إىل منهج البحث املكتيب الذي يساعد على استقراء األدبيات خبطوات عملية يف التصميم التعليمي، إضا
الدراسة)  مبوضوع املتعلقة ( واألجنبية العربية السابقة الدراسات من خالل االعتماد على أسلوب مسح

املتعلقة باستخدام مدخل التفكري املفهومي يف تصميم  واألفكار أحدث االجتاهات على للوقوف وذلك
 . التدريس
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  الدراسةنتائج  -9

  السؤال األول -9-1

ما األطر العامة التي ُتشكل األساس العلمي للنموذج المقترح في تصميم التدريس القائم على  

  ؟ لإلجابة عن هذا السؤال سيتم التعرض للقضايا اآلتية:مدخل التفكير المفهومي

 مبررات النموذج  -9-1-1

 & ,Armbrusterرة عن حقائق مفككة لقد أثبتت الدراسات أن حمتوى الكتب املدرسية عبا  
Anderson, 1981; خيلو من عمق املعرفة. كما كشفت دراسات أخرى عن أن الكتب املدرسية (

هـ؛ بكار 1418؛ الدريهم، 1990(بكار،  (Ill-Structured)بوضعها احلايل رديئة البنية 
  ).2001والبسام،

لشكل أكثر من اجلوهر، وإىل الطالء أكثر من أن املدارس متيل يف عملها إىل ا -اليوم -كما ُيالحظ 
البناء، وإىل التوسع بالعرض وليس بالعمق، وإىل السرعة يف عرض املادة الدراسية أكثر من أي شيء آخر. 
وتعترب أن اهلدف النهائي من التعليم هو املناهج، واملقررات الدراسية، واملعايري، واألهداف، واالختبارات. 

سوى وسائل للوصول إىل اهلدف ، وهو تنمية  -يف األصل  –ت السابقة ليست واحلقيقة أن املفردا
  التفكري عند املتعلمني.

وعلى هذا فاملدارس اليوم مدعوة إىل الرتكيز على اهلدف احلقيقي، وهو تنمية فطرة الذكاء 
(Developing the intellect) التفكري اليت ستؤدي إىل تنمية خاصية(Intellectual 

character)  ا جمموعة أمناط السلوك، والتفكري، والتفاعل، اليت تظهر على الفرد معاليت تُعَرف على أ
  .(Paul and Elder, 2004a)مرور الزمن 

لفطرة الذكاء بثالثة أبعاد  يإن حتقيق اهلدف السابق مرهون بتوفري منوذج تدريسي ُجيسد اإلطار املفهوم 
) السمات (Ritchhart, 2002قد، والتفكري التأملي. وقد حدد هي: التفكري اإلبداعي، والتفكري النا

املميزة لكل نوع ومن ذلك أن التفكري اإلبداعي يشمل مستني مها (االنفتاح على املعرفة، والفضول)، 
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ويشمل التفكري الناقد ثالثة مسات هي (البحث عن احلقيقة والفهم، والتفكري االسرتاتيجي، والتفكري 
  أما التفكري التأملي، فيشمل مسة (التأمل أو املناجاة).الشكي أو الظين)، 

ويأيت هذا التصور على خالف ما يشعر به كثري من الرتبويني من أن املشكلة تكمن يف حتقيق األهداف 
الرتبوية، اليت تتطلب السرعة يف التدريس، وإاء املقررات، دون أن يتوافر الوقت الكايف لتنمية النزعة 

طلبة. وهنا يغيب عن البال اهلدف األساسي من التعليم، الذي ال يقتصر على إحراز كم  الفكرية عند ال
كبري من املعلومات، أو جمموعة من املهارات املطلقة. وهلذا كله أفرزت تلك الرؤى مربرات عامة تقف 

ك خلف هذا النموذج؛ لُتشكل عوامل ضاغطة على الرتبية للتغيري من اسرتاتيجيات التدريس، ومن تل
  املربرات: 

  التوسع اهلائل يف استخدام التكنولوجيا واالنفجار املعريف واملعلومايت.  -

 تغري متطلبات الوظائف وأرباب العمل وتغري األمناط االجتماعية واملنظومات القيمية.  -

  ازدياد التداخل بني دول العامل وشدة املنافسة العاملية واتساع سوق العمل واألعمال.  -

 الت والتحديات العاملية: البيئة، السالم، العوملة...املشك -

يتمثل يف السعي ، وهنا يُقدم النموذج املقرتح يف تصميم التدريس القائم على مدخل التفكري املفهومي حالً 
  حنو حتقيق األهداف الرتبوية بنفس الوقت الذي يتم فيه تنمية التفكري عند الطلبة. 

  حقيقتةهدف التفكير المفهومي و  -9-1-2

استجابة، بل إن التعلم  –على أن التعلم ليس ظاهرة مثري  (Von Glasserfield, 1995)يؤكد 
"  (Fosnot, 1996)حيتاج إىل التنظيم الذايت وبناء املفاهيم من خالل التفكري والتجريد. ويضيف 

وهر". وبالنسبة للمربني بدال من السلوك أو املهارات كهدف للتعليم، فإن منو املفهوم والفهم العميق هو اجل
حيث إن هذه العوامل  ،فإن التحدي هو القدرة على بناء منوذج نظري لعوامل املفاهيم اخلاصة بالطالب

  ميكن أن تكون خمتلفة للغاية عما قصده املريب. 
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وبناء عليه يهدف التفكري املفهومي إىل إيصال املتعلم إىل حالة من الفهم العميق واملستدام واجلوهري 
وضوع ما، وذلك بأن يفهم على مستوى أبعد من مستوى احلقائق، ويُعرب عن ذلك الفهم اجلوهري مل

للموضوع بأفكار كربى (تعميمات أو مبادئ). حيث يشتق املتعلمون (تعميمات) بعد دراستهم ملوضوع 
مثل حقيقة وتت ،معني؛ ليؤكدوا فهمهم للموضوع بصورة عاملية (غري حملية) كنتيجة النتقال أثر التعلم

  :(Erickson, 2007)التفكري املفهومي يف املهارات والقدرات اآلتية 

 .ناقداً  القدرة على فحص املعلومات واحلقائق تفحصاً  -

  القدرة على دجمها باخلربات السابقة، وإقامة الروابط بينها.  -

  القدرة على تصنيفها يف أمناط وعمل استنتاجات مهمة. -

يح على مواقف مشاة: إن القدرة على تعميم املعرفة، القدرة على تعميم الفهم الصح -
واملهارات، على مواقف أخرى مماثلة أو جديدة لدليل على الفهم العميق والتفكري مبستوى 

  أعلى.

القدرة على استخدام الفهم يف حل املشاكل بطريقة إبداعية، أو اإلتيان بأشكال، أو أفكار، أو  -
  عمليات جديدة.

 يير المفهومأهمية التفك 3- 1- 9 

 ,Erickson)تبدو أمهية التفكري املفهومي من آثاره الرتبوية الكبرية ذات املردود اإلجيايب، ومن ذلك أنه 
: ينمي فطرة الذكاء لدى الطلبة، ويثري مشاعرهم الشخصية، ويزيد من دافعيتهم، وخياطب  (2007

بطريقة متكنهم من إقامة عالقات بني احلقائق املستويات العليا من التفكري، ويدمج الطلبة يف عملية التعليم 
واملبادئ (األفكار اليت يطوروا)، ويوفر بؤرة مفهومية للتعلم من خالل ما يسمى بالعدسة املفهومية، 
ويسهل عملية انتقال املعرفة خارج الغرفة الصفية، ويراعي الفروق الفردية، ويوفر خمططات ذهنية ملعاجلة 

مي الطالقة اللغوية: الشفوية والكتابية للطلبة، وينمي مهارات االتصال والتواصل املعلومات اجلديدة، وين
  لدى املتعلمني، ويصقل مهارات القراءة االستيعابية لدى املتعلمني.
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  يالمرتكزات األساسية لنموذج التفكير المفهوم  -9-1-4

 (Erickson, 2007)يرتكز تصميم التدريس يف مدخل التفكري املفهومي على ثالثة أبعاد هي 
 ما ينبغي أن يعرفه املتعلم من حقائق.  - أ

 ما ينبغي أن ميارسه املتعلم من مهارات. -ب

 ما ينبغي أن يدركه املتعلم من مفاهيم. -ت

وعلى النقيض من ذلك، يرتكز تصميم املناهج التقليدية على بعدين اثنني: ما ينبغي أن يعرف املتعلم من 
بذلك إىل افرتاض مفاده أنه عندما يتعلم املتعلم  مستنداً  –رات حقائق، وما ينبغي أن ميارس من مها

واحلقيقة غري ذلك متاماً. إن  ،احلقائق يف موضوع ما، فإن ذلك دليل على فهمه العميق لذلك املوضوع
حتول املعلمني إىل التدريس باملفاهيم ثالثية األبعاد هي رحلة تبدأ مبمارسة التعليم والتعلم وفق مناذج 

  س القائمة على عمل الدماغ. ومبا أن الرحلة تبدأ من هناك، فهذه إشارة سريعة آلليات عمل الدماغ. التدري

  آليات عمل الدماغ  -9-1-5

يبين البعض على عالقة التفكري بالذكاء اعتقادات مشوهة أساسها أن التفكري شيء حيدث يف الدماغ، 
ظم أجزاء اجلسم، إضافة إىل دور البيئة اليت يعمل وهي فكرة مقزمة للعمليات املعقدة اليت تشرتك ا مع

فيها كل من الدماغ واجلسم، فالدماغ ال يعمل يف الفراغ حيث إن احلواس والعواطف واجلسم والبيئة احمليطة 
. وقد اهتّم العديد من علماء (Sylwester, 2003)  بنا، كلها تقوم بدور حيوي يف تنمية التفكري

كما اهتموا بتطبيقات ذلك يف عملييت التعلم والتعليم، وأشارت   ،دماغ ووظائفهالنفس الرتبوي بتشريح ال
دراسام إىل أن الدماغ يتألف من باليني اخلاليا العصبية (النريون) وتريليونات من اخلاليا الغروية الداعمة، 

   :)Sylwester, 2003( وأن املعلومات تُعاجل يف الدماغ يف املراكز اآلتية

حت قشرية: تتألف من جذع الدماغ، واألجهزة احمليطة، وتتحكم بعمليات الدماغ املنطقة الت - أ
  ، وحاجاته العاطفية.األساسية، اليت تضبط حاجة اإلنسان للبقاء حياً 

القشرة الدماغية: وتقع فوق منطقة (حتت قشرية) وهي أنسجة عصبية تقوم مبعاجلة السلوكات  -ب
  ن الشعور يكمن فيها، أي حالة الوعي بالتفكري.الراشدة املنطقية اليت يتم تعلمها، حيث إ
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الفصوص احلسية: تقوم مبعاجلة املعلومات احلسية وتدخلها يف اال اإلدراكي املوحد، مث ترّحل  - ج
 هذه املعاجلات إىل الفصوص األمامية لتقوميها واختاذ ما يلزم بشأا.

علومات تُقسم إىل قسمني: مراكز معاجلة بسيطة كما أشارت دراسام إىل أن املراكز السابقة ملعاجلة امل      
ومراكز معاجلة معقدة، فاملعلومات (اليت ال تتطلب سوى التذكر كاحلقائق) يتم معاجلتها يف املراكز 

لفهمها كاملفاهيم) يتم معاجلتها يف املراكز  البسيطة، واملعلومات (اليت تتطلب مهارات عليا أكثر تشابكاً 
ن إحداث حالة من التآزر املنتظم بني مراكز املعاجلة البسيطة ومراكز املعاجلة املعقدة املعقدة، وهنا ال بد م

يف الدماغ. وهذا التآزر التفاعلي يتطّلب من الدماغ معاجلة املعلومات الواردة يف مستويني اثنني: مستوى 
اطها (تصنيفاا) احلقائق، ومستوى املفاهيم. والتفكري املفهومي يستخدم احلقائق كأدوات، لبيان أمن

والروابط بينها، وفهمها فهما عميقًا قابال للتعميم على مواقف أخرى مشاة؛ وهلذا فإن الدماغ البشري 
يعمل يف مستوى متدن عندما ينشغل يف تذكر حقائق قمنا حبفظها، وعندما يعمل الدماغ فيما هو أبعد 

ملفاهيم يف مجل مفهومية، ميكن نقلها إىل من احلقائق، من خالل حتديد املفاهيم املهمة، ودمج هذه ا
مواقف أخرى، فإننا نطور قوتنا الدماغية/التفكريية، ويسهل علينا ربط املعلومات اجلديدة مبا لدينا من 

  معارف سابقة. 

   (Synergistic Thinking)تآزر التفكير  -9-1-6

نع الطلبة من االحتفاظ باملعرفة، ونقل أثرها كثرياً ما يطرح الرتبويون السؤال التايل: ما األسباب اليت مت      
على مواقف أخرى، وعدم فهمها كما جيب، رغم اجلهود املضنية اليت يبذهلا املعلمون يف التدريس، وإعادة 

هو أن املعلمني يركزون على حفظ  ،التدريس سنة بعد سنة؟ ورمبا يكون أكثر هذه األسباب أمهية
كما أم يدرسون مناهج ضحلة املفاهيم نادراً ما ،  يات التفكري الدنيااملعلومات واسرتجاعها، وهي من عمل

   .متنح طلبتهم فرصة التفكري مبستويات عليا

وهلذا السبب فإنه لتحفيز الطلبة على التفكري مبستويات عليا أكثر تشابكًا وتعقيدًا ال بد من " تآزر      
فالتآزر هو التفاعل بني  ركن األساسي لتنمية التفكري.التفكري" بني مستويي: احلقائق، واملفاهيم، وهو ال

. (Erickson, 2003)عنصرين أو أكثر يكون فيه تأثري اموع الكلي أكرب من تأثري العنصر الواحد
إن املناهج (التقليدية) نادراً ما تصمم بطريقة تعكس هذا التآزر الفكري، لعمل الدماغ يف مستوى احلقائق 

إال أا تُطرح  .ذلك ال ينفي وجود املفاهيم يف املناهج التقليدية اليت غالبا ما يتم تعريفهاواملفاهيم، رغم أن 
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دائرة احلقائق والدوران يف  وهو ما يعين االرتداد إىل ،بطريقة عرضية ال تتجاوز تقدمي تعريف للمفهوم
  .فلكها

فرصة لريتقي يف التفكري فوق احلقائق إن الوظيفة األساسية لتآزر التفكري تكمن يف أا متنح املتعلم      
واملفاهيم، ومتنحه فرصة التعمق باملعرفة، ومن مث تعميم تلك املعرفة على مواقف أخرى مشاة، تنتقل مع 

حينها نستطيع  The Transfer of Knowledge) املتعلم يف حياته املستقبلية (انتقال أثر املعرفة 
 The Integration of)مستوى املفاهيم؛ ألن ترابط التفكريالقول إنه يُفكر بطريقة مرتابطة على 

Thinking)  هو عملية ذهنية معرفية ختتلف عن تصميم املباحث الدراسية املرتابطة. وهلذا فإن ترابط
التفكري وتعميم املعرفة مها الفائدتان اليوميتان اللتان جينيهما الطلبة من املواقف الصفية، كما أن تكوين 

املعرفة ال يأيت ببساطة من األنشطة العملية املرتبطة مبوضوع الدرس أو من حفظ معاين املفردات، املعاين من 
بل من خالل تآزر مستويات التفكري العليا والدنيا، وهذا يعين أنه ال بد من تصميم املناهج والتدريس 

  بطريقة تضمن ذلك. 

واجلزء  عىن ما إسرتاتيجية تآزر التفكري وترابطه؟ولكن يبقى السؤال قائماً: كيف ُميكن إجراء هذا التآزر؟ مب
  ، وهي إسرتاتيجية العدسة املفهومية.التايل يقدم إسرتاتيجية فعالة لتآزر التفكري عند الطلبة

  إستراتيجية العدسة المفهومية -  9-1-7

ملفاهيم يف الدماغ وهي الوسيلة اليت نستطيع من خالهلا إجياد تآزر بني مركز معاجلة احلقائق، ومركز معاجلة ا
لتوجيه التفكري حنو عمليات الربط بني احلقائق واملفاهيم يف املبحث الدراسي. وتعد هذه اإلسرتاتيجية فاحتة 
التفكري املوسع للطلبة يف املوضوع؛ لذا فهي مهمة يف حث الطلبة على التفكري يف الدرس بصورة أعمق 

فيه ملدة أطول، كما تساعدهم يف تكوين معان خاصة  وأوسع، ومساعدم يف االحتفاظ باحلقائق الواردة
  وتتم هذه اإلسرتاتيجية من خالل: ،وهنا تزيد من دافعيتهم للتعلم ،بكل منهم

احلرية) يف موضوع الثورة العربية  –طرح مفهومني متالزمني للموضوع كبؤرة للتفكري مثل (الظلم  -
  الكربى.

م/فلسفية) لتوسيع أفق التفكري والفهم العميق إثارة أسئلة من مستويات خمتلفة (حقائق/مفاهي -
  بني الطلبة.
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 صياغة املفاهيم يف تعميمات ومبادئ ونقل أثر املعرفة إىل مواقف أخرى. -

  يطبيعة التفكير في النموذج المفهوم -9-1-8

يعتمد  ."التفكري" ومن دون أدىن شك هو: يال شك بأن جوهر النموذج القائم على املدخل املفهوم
عاملنا املعاصر اعتمادًا كبريًا على املزاوجة ما بني التفكري اإلبداعي، والتفكري الناقد، والتفكري مستقبل 

  .وهذا يستدعي وقفات مع أنواع التفكري املتعددة ،املفهومي، والتفكري التأملي

 (Creative Thinking) التفكير اإلبداعي  -1 -9-1-8

نهائي للتفكري التأملي والتفكري الناقد، فقد حدد إن مفهوم التفكري اإلبداعي يعد الشكل ال
(Ritchard, 2002)  .أبعاد التفكري اإلبداعي بسمتني أساسيتني: االنفتاح على املعرفة، والفضول  

ويعتمد االنفتاح على قدرة املتعلم يف مناقشة املعلومات املطروحة مناقشة نقدية، والتمعن بوجهات النظر 
اط وروابط بني عناصرها ببداهة وإبداع. إن الفضول يقود إىل تنمية الذكاء، وهو املختلفة، والبحث عن أمن

مبثابة "مفتاح التشغيل" للتعلم، و"البوابة" إلجياد احللول اإلبداعية للمشاكل. لقد أبرز العديد من العلماء 
أمهية الدور الذي يلعبه املكون  (Sousa, 2001; Sylwester, 2003; Wolfe, 2001)مثل 

عميقًا أثناء التعلم؛ ألن التفكري  اً ألننا بإثارته حنتفظ باملعرفة أطول، وحنقق فهم ،وجداين يف التعلمال
اإلبداعي والتعلم جيلبان التفاعل الوجداين لعملية التعلم، حيث يقيمان روابط بني اخلربة الشخصية للمتعلم 

  يف املوضوع وخربة التعلم اجلديدة. 

 (Critical Thinking) التفكير الناقد -2 -9-1-8

أبعاد التفكري الناقد يف البحث عن احلقيقة والفهم، والتفكري  (Ritchhart, 2002)حدد 
أن التفكري الناقد هو العملية اليت  (Paul, 1995b)االسرتاتيجي، والتفكري الشكي أو الظين. ويرى 

التفكري يتوىل مهمة ضبط نفسه  يقوم املتعلمون بواسطتها بتحسني نوعية تفكريهم، إذ إن هذا النوع من
 بنفسه وتوجيهها ومراقبتها وتصحيحها، أي أن التفكري ميارس نشاطه على ذاته. 
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 Reflective ( Metacognitive))التفكير التأملي (فوق المعرفي) - 3 -9-1-8

Thinking)   

ي، فيقول: إن أفضل أنواع العالقة التبادلية بني التفكري الناقد والتفكري اإلبداع (Paul, 1995a)يناقش  
، األصالة، واالبتكار ،التوليد، والتعديل ،التفكري هي اليت تؤدي إىل الغايات اإلبداعية اآلتية: "التصميم

اإلنتاج ...". ولتحقيق هذه الغايات، ال بد من التقييم املستمر لعملية التأمل يف تفكرينا (هل حنن نفكر 
ودقيق، ومتسق، مبا فيه الكفاية، أو انه أوسع من الغايات اإلبداعية؟ يف نفس االجتاه، وهل تفكرينا واضح، 

وهذا هو جوهر التفكري  ،تنصهر القدرات اإلبداعية، والناقدة، يف بوتقة واحدة ال انفصام فيهاحيث 
  التأملي.

   (Conceptual Thinking)التفكير المفهومي  - 9-1-8-4

 Paul)والتأملي. وقد وضع  ،واإلبداعي ،تفكري الناقدإن التفكري املفهومي يشتمل على بعض أبعاد ال
and Elder, 2004b)  الوضوح، وهي من املؤشرات اليت تدل على التفكري املفهومي جمموعة :

  والتحقق، والدقة، والربط، والتعمق، واالتساع، واملنطقية، واألمهية، واالستقامة. 

لى املعلم مساعدم يف احملافظة على تفكريهم وعندما يدرك الطلبة عمليات التفكري لديهم، سيسهل ع
). واملطلوب من املعلم أن يشجع Paul & Elder, 2004b ( ضمن املعايري الفكرية حسب وصف

الطلبة على توسيع فهمهم ملعايري التفكري، وتقومي عمليات تفكريهم من خالل إعطائهم واجبات صفية 
ام مبدى وضوح تفكريهم، ودقته، ونباهته، ال يزيد من على حتقيق الوعي الت معينة، إن مساعدة الطلبة

قدرام العقلية فحسب، بل يؤهلهم لتنمية ذكائهم عن وعي ودراية. وهذا ال يتأتى إال إذا أدرك الطلبة 
  العالقة بني احلقائق واملفاهيم والتعميمات والنظريات، وهي عالقة معرفية ذات إطار هرمي.

  (Inherent Structure of Knowledge)المعرفة األساسي  بناء -9-1-9

كما هو احلال بالنسبة للبنية الرتاتبية للمملكتني احليوانية والنباتية. واحلقيقة   اً،للمعرفة بنية تراتبية واضحة متام
أن كل األنظمة متتلك مثل هذه الرتاتبية، وبدوا يصعب التعرف على مالمح هذه األنظمة. ومن وجهة 

فإن البناء املعريف عند الفرد يكون على شكل هرم يتضمن عدة مستويات  (Ausubel, 1968)نظر 
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، بينما تتواجد بناءتتدرج من العام إىل اخلاص، حبيث تشكل النظريات العامة واملفاهيم األساسية قمة ال
هذا  املفاهيم األقل عمومية يف وسط البناء واملفاهيم الفرعية واملعلومات املتخصصة يف قاعدة البناء. ويف

شرحًا واضحًا لالختالفات يف مستويات املعرفة التجريدية والتنظيمية،  (Taba, 1966)السياق قدمت 
وقد ركزت يف أعماهلا حول طبيعة التدريس املبين على الفهم العميق للمفاهيم واألفكار العظمى 

  ات يف املناهج.(التعميمات واملبادئ)، أكثر من تركيزها على التغطية السطحية للحقائق واملعلوم

، الذي يركز على ةاملعرفة دون اإلشارة إىل جمال بلوم املعرفي بناءوال ميكن احلديث عن األهداف التعليمية و 
البعد الرأسي يف التفكري عند املتعلمني، وحيرمهم من التوسع األفقي يف املعرفة؛ لذا كان البد من تطوير هذا 

ذه املهمة املشار إليه  - وهو معدل عن جماالت بلوم -ويقوم النموذج اآليت وهو هرم تكساس  بناء.ال
  ): 1يف(الشكل رقم 

  ــــــــــــــ    يبدعيتذكرــــــــــــــ  يفهم ــــــــــــــــــــ يطبق ــــــــــــــــ  حيلل ـــــــــــــــــــــــــــــ  يقيم  ـــــــــــــ

  

 (Erickson, 2007)معدل عن جمال بلوم  –املعرفة  بناء) منوذج اريكسون ل1شكل رقم (ال

  التعميمات -9-1-10

وهي عبارات تربط بني مفهومني أو أكثر من املفاهيم على شكل مجلة أو مجل تصف عالقات أو     
  جمموعة من األحداث واحلقائق.

نها أن تتضمن مفهومني أو أكثر، وأن تصاغ بلغة وجيب يف صياغة التعميمات واملبادئ جمموعة شروط، م
املضارع، وأن تكون فكرة قابلة للتعميم بدعم من احلقائق. ويف صياغة التعميمات قد تستخدم فيها الفعل 

قد ...). ولكن ال تستخدم فيها الضمائر وال  –ميكن  – اً احملددات أو الظروف التكرارية الزمنية مثل (غالب
  م أو اسم مكان.تصاغ بداللة اسم عل
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  السؤال الثاني  -9-2

ما خطوات بناء النموذج المقترح في تصميم الدروس والوحدات التعليمية وفق مدخل التفكير 
  المفهومي ؟

يُقدم هذا السؤال إجابة تتعلق بالتطبيق الفعلي خلطوات التعليم القائم على املفاهيم، من خالل العديد من 
 ات، ولكن الغالبية من مناذج التصميم التعليمي تعتمد يف إنشائها علىالنماذج اخلاصة بتصميم الوحد

االختصار إىل احلروف األوىل من املصطلحات اليت تشكل املراحل  ويعزى هذا  ، (ADDIE) منوذج
 – Analyze -  Design – Develop وهي: نموذجمنها ال اليت يتألف اخلمس

Implement - Evaluate  فإنه  -وفق مدخل التفكري املفهومي -وعند تصميم أي وحدة تعليمية
  بالعناصر السابقة.ال بد من مراعاة املرور 

  عناصر التصميم األساسية - 1 -9-2

   ( Analyze ) ،التحليل -1- 1 -9-2

 وأهداف، وهذا يتطلب جتزئة العناصر اليت تتألف منها الوحدة التعليمية، كما يتطلب حتليل العمل واملهام
الطلبة. ويقوم التحليل يف وقدرات  الطلبة وقدرام، واحتياجات اتمع، واملكان والوقت، واملواد وامليزانية

مدخل التفكري املفهومي على ثالثة أبعاد سبق ذكرها. وتستلزم عملية التحليل: التفريق بني املوضوع 
  والتفريق بني املفاهيم واحلقائق واملهارات. ،والتفريق بني املفاهيم الرئيسة واملفاهيم الفرعية، واملفهوم

    (Design ) ،التصميم -2- 1 -9-2

لتحقيق  التعليمية املختلفة الضرورية يتضمن حتديد األهداف، واالسرتاتيجيات، واألساليبو       
عنوان الوحدة، املوضوع احملوري  األهداف. وعليه فال بد أن تتضح العناصر اآلتية يف عملية التصميم:

املراد حتقيقها، املوضوعات الدراسية اليت تشكل الوحدة، املفاهيم الرئيسة والفرعية، األهداف  للدراسة،
  التعليمية. واألساليب والوسائل واألنشطة
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   (Develop) ،التطوير -3- 1 -9-2

(توفري مواقع الكرتونية سهلة القراءة  وضع اخلطط للمصادر املتوافرة، وإعداد املواد التعليمية ويتضمن     
 للمصادر األولية والثانوية).

   (Implement ) ،التطبيق -4- 1 -9-2

ولعل أهم ما ُميكن أن يدخل يف دائرة التطبيق يف  ،وتوزيع املواد واألدوات التعليمية تسليم وتنفيذويتضمن  
مدخل التفكري املفهومي هو تعليم الطلبة فكرة التعميمات، وهنا ال بد أن يركز املعلم على أمهية التمييز بني 

خدام مفهومني أو أكثر يف مجلة واحدة، املواضيع واملفاهيم؛ مث توضيح فكرة التعميمات اليت تقوم على است
  قابلة لالنتقال إىل مواقف أخرى.  -بال شك –أو مجل ذات معىن مفهومي. والتعميمات 

   (Evaluate )، مالتقوي -5- 1 -9-2

ويأخذ التقومي يف مدخل التفكري املفهومي شكًال أدائيًا يرتبط بواجبات لتقومي أداء الطلبة (وعددها يف  
) توضح ما ينبغي على الطلبة معرفته، وفهمه، وممارسته عمليًا يف الوحدة. وحسب 3ىل إ 2الوحدة من 

، يتوىل املعلمون (Wiggins and McTighe, 2005)منوذج التصميم العكسي الذي قدماه 
تصميم مهام التقومي يف الوحدة، ومن مث تصميم اخلربات التعليمية اليت تؤدي إىل إجناز مهام األداء. فالفكرة 

 أو التعميم يئ الطلبة للنجاح من خالل عملية التعلم مع وضع اهلدف املنشود نصب أعينهم.

  العناصر األساسية لتصميم وحدة تعليمية (مفهومية) - 2 -9-2

ولكي تكون الفكرة أكثر وضوحًا حول العناصر األساسية لتصميم وحدة تعليمية (مفهومية)، سيتم      
  توضيحي من مبحث الرتبية اإلسالمية: توضيح هذه العناصر مع مثال 

  املوضوع احملوري للدراسة (الزكاة). عنوان الوحدة:  -1- 2 -9-2

  العدسة المفهومية -2- 2 -9-2

هي عبارة عن السؤال املفهومي، الذي يعمل كبؤرة مفهومية الستخدامها من قبل الطلبة يف معاجلة     
ة، الفقراء، املال، النصاب... وهكذا. ومن األمثلة على الصدق احلقائق. ومن األمثلة على ذلك: الزكاة،
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السؤال املفهومي: هل الزكاة فريضة على كل الناس؟ (يصبح عمل الوحدة الفكري سطحيًا دون بؤرة 
  مفهومية حملتوى الدراسة).

  المفاهيم والمفاهيم الثانوية - 3 - 2 -9-2

لقدرة على تعميم املعرفة على مواقف مشاة، وغالباً هي املفاهيم الرئيسة والفرعية اليت متنح الطلبة ا      
  ما يتم اشتقاقها من حمتوى املوضوع املتعلق حبياة الطلبة.

  ) يوضح أمثلة من المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية في موضوع الزكاة 1جدول رقم (       

  المفاهيم الفرعية  المفاهيم الرئيسة

  ملتداولة، عروض التجارة.ا الذهب، الفضة، النقود  األموال

  نصاب الذهب، نصاب الفضة.  النصاب

  الفقراء، املساكني، ابن السبيل، الغارمون.  مصارف الزكاة

  

  التعميمات (الفهم األساسي والجوهري) - 4 - 2 -9-2

) عبارة (يعتمد عددها على الصف الدراسي ومستوى  12) إىل( 5وهي عبارات ترتاوح ما بني(     
لبة) القابلة للتعميم وتشكل الفهم العام للموضوع، ويتم اشتقاقها وتدعيمها من حمتوى استعداد الط

املوضوع. ومبا أن طبيعة هذه العبارات أو األفكار تسمح بالتعميم على مواقف أخرى مشاة، فإا 
ية ال تنحصر بزمان، أو مكان، أو شخص، أو موقع معني. فهي األفكار املهمة، واملفهومية، واجلوهر 

  اليت يتوقع من الطلبة إدراكها بعمق ومتثلها بعد دراستهم لتلك الوحدة الدراسية.
إذ ينتقل املنهاج والتعليم ثالثي األبعاد إىل ما وراء  ،إن هذه اخلطوة ترفع من مستوى التعليم والتعلم

لألفكار األهداف التقليدية املتمركزة حول احلقائق باجتاه استخدام احلقائق الكتساب فهم أعمق 

  ومن األمثلة على ذلك وفق املثال السابق(الزكاة): ،القابلة للتعميم

  فرض الزكاة على األغنياء من أجل توسيع رقعة املساواة. -

 تعمل الزكاة على تطهري قلوب األغنياء من الشح واألنانية وقلوب الفقراء من الغضب احلقد. -
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جبت يف حقه الزكاة باختالف املال الذي جتب خيتلف مقدار املال الذي يدفعه املسلم الذي و  -

 فيه الزكاة.

  يتقلب نصاب الزكاة يف النقود املتداولة حسب سعر غرام الذهب. -

  األسئلة الموجهة واألساسية  - 5 - 2 -9-2

هي أسئلة من أنواع خمتلفة تدور حول (احلقائق، أو التعميمات) توجه تفكري الطلبة لالنتقال      

ستوى احملسوس إىل املستوى ارد. وهذا جمال آخر من جماالت االختالف املهمة بني بالتفكري من امل

 - مثالً  -الوحدات املفهومية والوحدات التقليدية. إذ تستخدم الوحدات التقليدية يف الرتبية اإلسالمية 

  ؛ ألن الرتكيز منصب على معرفة احلقائق. احلقائق تقريباً  أسئلة مبنية حصراً على

أسئلة احلقائق، وأسئلة املفاهيم،  حدات املفهومية فتستخدم ثالثة أنواع رئيسة من األسئلة:أما الو 

ولعل اهلدف من ذلك هو استخدام أسئلة احلقائق إلرساء  ،واألسئلة الفلسفية ( نقاش أو حتفيز)

 للتعميم. ربط األفكار املفهومية القابلة ىقاعدة املعرفة، ومن مث طرح أسئلة مفهومية حلمل الطلبة عل

بني مصارف الزكاة كما وردت  أسئلة احلقائق: وضح املقصود بالنصاب؟ عدد شروط وجوب الزكاة؟  - أ

حدد النسبة اليت جتب فيها الزكاة من الذهب والفضة والنقود املتداولة  ) من سورة التوبة؟60يف اآلية(

  وعروض التجارة؟

ملاذا فرض اهللا  ة يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي؟أسئلة املفاهيم: َمب تُفسر اقرتان الزكاة بالصال -ب

الزكاة على املسلمني؟ كيف تُفسر وضع اإلسالم ملقدار معني من املال حىت جتب فيه الزكاة إضافة إىل 

يكون من أصول  ، وأالمن يأخذ الزكاة (سنة قمرية)؟ ملاذا يشرتط اإلسالم يف ضرورة أن مير عليه حول

ألب واألم والبنت واالبن؟ ما سبب منع النيب صلى اهللا عليه وسلم إعطاء الزكاة آلل املزكي أو فروعه كا

  بيته وإن كان ممن يستحق الزكاة؟

األسئلة الفلسفية أو النقدية: يُقال :" لو أخرج األغنياء من املسلمني زكاة أمواهلم لن جتد أحداً  - ج

  دلل على رأيك.  زكاة ماله؟منهم فقرياً" ملاذا  يبخل كثري من املسلمني يف إخراج 

لو أوكلت إليك وزارة تعىن بالشؤون الدينية. ماذا ُميكن أن تفعل لتخليص هذه الفريضة مما حلق ا من 

 قصور وتقصري؟
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  محتوى الموضوع  - 6 - 2 -9-2

لكي  ،هو احملتوى الدراسي الذي يتضمن احلقائق، اليت جيب أن يعرفها الطلبة يف موضوع حمدد    

 النصاب، على تعلم املواضيع األخرى يف الوحدة الدراسية. مثل: تعريف الزكاة، تعريف راً يكون قاد

نصاب كل نوع  النقود املتداولة، عروض التجارة..)، الفضة، األموال اليت جتب فيها الزكاة (الذهب،

مصارف  ا،مقدار الزكاة وكيفية إخراجه شروط وجوب الزكاة، من أنواع األموال اليت جتب فيها الزكاة،

  الزكاة.

  المهارات الرئيسة  - 7 - 2 -9-2

، وحتدد املطلوب من 4وال يقل عن  8هي جمموعة من املهارات ال يزيد عددها يف الغالب عن       

الطلبة إتقانه. خيلط الكثري من املعلمني بني املهارات القابلة للتعميم وأهداف احملتوى أو األنشطة. 

ل: "احلصول على املعلومات من خالل شبكة االنرتنت" هي مهارة قابلة فاملهارات قابلة للتعميم، مث

للتعميم، أما النشاط فيمكن التعبري عنه باملثال:"احلصول على معلومات حول غزوة بدر". جيب أن 

الستخدامها وتقييمها  يتم حتديد املهارات القابلة للتعميم يف الوحدة الدراسية، وتعليمها، متهيداً 

الطلبة أتقنوها، وحتديد درجة اإلتقان الفعلية. وعندما تدمج هذه املهارات مبحتوى  للتأكد من أن

  - كتفريد التعليم  -معني يف عملية تصميم األنشطة التعليمية، ُميكن استخدام إسرتاتيجيات معينة 

  لتحقيق احتياجات الفرد واموعة. ومن األمثلة على املهارات الرئيسة يف وحدة الزكاة:

  املعلومات الفقهية املتعلقة بالزكاة باستخدام خريطة املفاهيم وحللها. اعرض -

ادخل إىل شبكة االنرتنت واستخرج الشبهات الواردة حول فريضة الزكاة يف اإلسالم، وقم  -

  بنقدها نقداً علمياً.

  استخرج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تتحدث عن الزكاة. -

  داء ودليل التقويمواجبات األ - 8 - 2 -9-2

يعاجل دليل تقييم واجبات األداء يف النموذج املفهومي، ثالثي األبعاد، املعايري اليت تصف "       

األداء النوعي" اخلاص بالفهم اجلوهري للمحتوى، إضافة إىل حتديد درجة املعرفة واملهارات باحملتوى. 



 2017 –العدد األول  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 214

ختطيط أنشطة  دليل التقييم. كما يلزم أيضاً ويف الغالب األعم ال توجد نتاجات مفهومية لألداء يف 

(اختيار اإلجابة املطلوبة، أو كتابة املقال، أو وضع أسئلة على  التقومي األخرى للوحدة على شكل

  الوحدة) للتأكد من عملية التعلم.

عالقة إن الرتكيز يف مهام التقومي يف املناهج التقليدية يعين قيام الطلبة باإلجابة عن أسئلة حقائق هلا 

بالزكاة. أما تركيز مهام األداء يف املناهج املفهومية فيعين قيام الطلبة باإلجابة على أسئلة تتضمن 

تعميمني أساسيني إضافة إىل أسئلة احلقائق األساسية. واملهم هنا هو الفرق يف تصميم املهمة، حيث 

عملية إثارة أسئلة عن الزكاة. إذ  نالحظ أن النموذج التقليدي مينح الطلبة النزر اليسري من التوجيه يف

خيتار املعلم املعين بتصميم الوحدة التقليدية تعميمني (ملاذا) و (ماذا) من الوحدة موضوع الدراسة. 

وبعد أن يتعرف على التعميمني، يسهل عليه عندها اختيار اللغة املناسبة لتحويل عبارة (ملاذا) إىل 

؛ أما  ماذا" و "ملاذا" ختص املعلمني يف عملية التخطيط(كيف) (السيناريو املشوق). إن عبارات "

  املتعلم فهو معين بسيناريو "الكيف".

  ماذا (وحدة الدراسة)... أسئلة حقائق...

ملاذا (التعميمات): من أجل فهم أنه خيتلف مقدار املال الذي يدفعه املسلم الذي وجبت يف 

نه قد ال يدفع املسلم زكاة ماله بسبب وأ ،حقه الزكاة باختالف املال الذي جتب فيه الزكاة

 امتالكه للمال مدة تقل عن سنة قمرية.

 كيف؟ مثًال: صمم نشرة (بروشور) حول الزكاة.

  خبرات التعلم - 9 - 2 -9-2

هي األنشطة، ومهام التقومي، اليت يقوم ا املتعلم، وترافق الدروس اليت خيططها املعلم، واليت       

م للنجاح يف مهام التقومي، وتتناول عناصر املعرفة، والفهم، واملمارسة أو يؤمل منها إعداد املتعل

(مهام تقومي التقومي) يف عملية  8التطبيق يف الوحدة. (مالحظة: رغم أن هذه اخلطوة تأيت بعد اخلطوة 

أثناء عملية التدريس.)  ومما ال شك فيه أن وفر خربات تعلم  8التصميم، لكنها تسبق اخلطوة 

تعزز التعميمات، وتعزز املعرفة األساسية يف احملتوى؛ واملهارات احملددة يف هذه الوحدة. ومن إضافية 

 أبرز خربات التعلم اإلضافية املقرتحة يف وحدة الزكاة:
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 حكم كل منهما، تعريف كل منهما، منوذج للمقارنة بني الصدقة والزكاة من حيث: صمم -1
 الفئات اليت تُعطى لكل منهما.

ادر املكتبية القدمية واملصادر احلديثة اليت تناولت الزكاة، واكتب الفرق بني طبيعة املص استخدم -2
  التناول يف كل منهما. 

  .رسم مثانية أشكال متعددة يُعرب كل شكل منها عن مصرف من مصارف الزكاةا -3

  كتب قصة قصرية إلنسان مدين قعد به الدين عن مواجهة اتمع واالندماج فيه.ا  -4

  صادر الوحدة/ مالحظات المعلمم -10 - 2 -9-2

قائمة باملصادر املطلوبة لتنفيذ تدريس الوحدة، وأي مالحظات مفيدة يقدمها املعلم بعد االنتهاء  

  من تدريسه للوحدة. 

  السؤال الثالث: -9-3

كيف يمكن للمعلمين التحول من النماذج التدريسية التقليدية إلى نموذج التدريس المفهومي ثالثي  

  األبعاد؟

ولإلجابة على السؤال الثالث من األسئلة اليت أثارا الدراسة احلالية، يُناقش اجلزء اآليت اآللية اإلجرائية      

لعملية حتول املعلمني من التدريس التقليدي إىل التدريس املفهومي، وتقدم اإلجابة دليًال خمتصرًا على 

  التدريس املفهومي؛ وهي على النحو اآليت:العناصر التعليمية اإلضافية اليت يتطلبها أو يطورها 

  التحول من األهداف التعليمية والمعايير إلى التعميمات والمبادئ   - 1 -9-3

بالرغم من تشجيع الرتبويني املعاصرين على استخدام مناذج تدريسية تقوم على طبيعة عمل الدماغ      

واالستقصاء، إال أن مصممي املناهج مل يتوقفوا عن  مثل طرح األسئلة اجلوهرية، والبنائية، والذكاء املتعدد،

صياغة األهداف الرتبوية؛ لتغطية املقررات الدراسية. وهنا البد من التنويه إىل أن األهداف التعليمية حتدد 

ما يُتوقع من الطلبة معرفته وعمله يف احلقول الدراسية املتعددة، وهي ذا التصور ليست منهاجاً كما يظن 
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)، فلو كانت كذلك لشهدنا 2011ليست عملية إصالح سريع ملشاكل التعليم (إريكسون، البعض، و 

ملحوظًا يف حتصيل الطلبة خالل العقود الثالثة املاضية. فإذا أردنا تنمية ذكاء الطلبة وتشكيل  اً حتسن

؛ ألن الركون األدمغة املفهومية لديهم، ال بد للمعلمني من مراجعة األهداف وحتويلها إىل تعميمات ومبادئ

إىل عبارات تتصدرها أفعال مربكة ال تتعدى احلقائق واملهارات مثل: " أن يعرف، أن حيدد، أن حيلل... " 

 -قبل حوايل أربعة عقود مضت  -ال حتل املشكلة، فقد عجزت هذه الطريقة اليت أنعش ا "بلوم" اآلمال 

الغرفة الصفية، كما عجزت عن حتقيق احلد  عن تأمني االحتفاظ باملعرفة، أو انتقال أثرها خارج إطار

  املقبول من الفهم اجلوهري والعميق. 

وال يعتقد الباحثان أن كبار العلماء أمثال أفالطون، وأرسطو، ونيوتن، وآنشتاين ..اخل، قد تعلموا بداللة  

ة أساساً ولكن من خالل أفكار كربى تربط بني عالقات موجود اً األهداف واملعايري، بل كونوا فهماً جوهري

مبنية بداللة األهداف واملعايري، فينبغي  -احلالية  –بصورة جديدة وإبداعية، ومبا أن املناهج املدرسية 

بتحويلها إىل عالقات  -يف املباحث اليت يدرسوا  -تدريب املعلمني على االستفادة من وجودها 

لسؤال املطروح، كيف ميكن حتويل (تعميمات ومبادئ) تعكس الفهم العميق للحقائق واملهارات. وا

األهداف واملعايري إىل عالقات فهم جوهري؟ يف الواقع ميكن القيام بذلك مبدخلني: مدخل حتويل 

  األهداف إىل تعميمات ومبادئ، ومدخل طرح األسئلة املفهومية. وهذه بعض األمثلة لتوضيح ذلك: 

  مات ومبادئتهيئة األهداف الصفية أو المعايير إلى تعمي - 1 - 1 -9-3

ل هلدف سلوكي: أن ُحيدد املتعلم دور الزكاة يف التكافل بني أفراد اتمع األردين. ميكن تعديل امث     

أن يفهم املتعلم أن الزكاة قد تزيد من فرصة التكافل االجتماعي بني  اهلدف السابق على النحو التايل:

يف النموذج املفهومي بدال من األفعال املستخدمة يف بارة أن يفهم تأيت يف بدابة كل عبارة تعميم فعالناس. 

 صياغة األهداف السلوكية املتعارف عليها.

  وهنا ينبغي االنتباه لعدد من املالحظات:

متت يئة تكوين التعميم باستخدام عبارة "أن يفهم ... " والتعميم ميثل عالقة معينة تتكون  - أ

لم بني املفهوم واملوضوع، فمثًال " التكافل " من مفهومني أو أكثر. وهنا ينبغي أن مييز املع
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مفهوم؛ ألنه عام وجمرد وقابل للتداول العاملي، أما "التكافل يف اتمع األردين" فهو موضوع 

 وليس مفهوماً؛ ألنه حملي وحمدود يف حمتوى معني، وغري قابل للتعميم. 

أبعاد املعرفة وهو بعد احلقائق  خياطب بعداً واحداً من -يف املثال السابق -إن اهلدف التعليمي -ب

املغموسة يف حمتوى حمدود التداول، وعند حتويله إىل تعميم " أن يُوضح ... " فإنه يصبح 

 بثالثة أبعاد هي : 

 احلقائق ( الزكاة تزيد من فرصة التكافل بني الشعبني األردين والفلسطيين مثالً ). -1

 املفاهيم ( الزكاة، التكافل، اتمع).  -2

العالقة اليت تربط بني هذه املفاهيم وتكون طردية أو عكسية إلعطاء الزكاة أو  الفهم ( -3

 منعها) . 

إن كتابة التعميمات وصياغتها ينبغي أال تستثين احلقائق، بل جيب أن تكون مدعمة  -جـ

  باحلقائق؛ لتأكيد الفهم اجلوهري عند املتعلمني.

األهداف التعليمية من احمللية الضيقة للمحتوى إىل  كما ُميكن استخدام األسئلة املفهومية لتحويل      

عاملية الفهم اجلوهري. واملثال التايل يوضح ذلك: هدف ( مشتق من حمتوى): أن يبني املتعلم دور الزكاة يف 

 احلد من تضييق الفوارق اتمعية. 

  طرح أسئلة مفهومية مترابطة بداللة األهداف الصفية - 2 - 1 -9-3

هو اتمع؟ حدد مفهوم الفوارق االجتماعية؟ هل توجد فوارق جمتمعية بني الناس؟ ما أنواع ما  أمثلة:     

هذه الفوارق؟ ما هي الظروف واألسباب اليت تُغذي الفوارق اتمعية؟ ما دور الفقر واحلاجة يف صناعة 

قها؟ كيف؟ ما أثر تقليل الطبقية االقتصادية بني الناس؟ هل تقوم الزكاة بزيادة الفوارق اتمعية أم تضيي

املسافة بني طبقات اتمع على األمن والتماسك االجتماعي؟ هل توجد أمثلة تارخيية ومعاصرة على قيام 

 الزكاة بأدوار جمتمعية من هذا النوع؟ دلل على إجابتك.
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لعالقات اليت تطور وهنا ُيالحظ الرتابط بني األسئلة اليت تقود إىل معرفة احلقائق، وإدراك املفاهيم، وتكوين ا

  الفهم اجلوهري عند الطلبة، بدعم احلقائق اليت تعلموها يف حمتوى الدرس أو الوحدة.

  تحويل األنشطة الصفية إلى مهام تقويم أدائي   –2 -9-3

وجتدر اإلشارة هنا إىل التفريق بني النشاط واملهارة، فالنشاط ميثل حمتوى هدف ما على شكل سؤال،      

  .يف حمتوى حمدد ط تنفيذ مهارة ماأو ُحيدد شرو 

   .ناتج عن دمج مهارة يف موضوع ما، مما يعطيه الطابع احمللي احملدود: فالنشاط  

أما املهارة: فهي قدرة ذات أبعاد معرفية ونفس حركية ووجدانية، تكتسب طابع العمومية والقابلية لالنتقال 

  واملثال التايل يوضح ذلك:  ،والتعميم

 ) ديناراً أردنياً وحال عليه احلول. 1500ار الزكاة الواجب يف مال مسلم ميتلك (نشاط: حدد مقد

  مهارة قابلة للتعميم: بني كيفية حتديد مقدار الزكاة الواجبة يف األوراق النقدية.

وهنا ُيالحظ أن النشاط حمدود، يقوم على معلومات وتفاصيل حملية، ومع أنه ميثل تدريبات مهمة 

إال أنه مغموس مبحلية حمتوى املوضوع (الدينار األردين)، يف حني أن املهارة قابلة  ،الكتساب املهارة

يقف املعلم عند حدود النشاط أال للتعميم تنتقل مع الفرد وتبقى معه ملدة زمنية أطول، وهنا ينبغي 

ويف املثال  بل يضع نصب عينيه وصول الفرد إىل مرحلة تعميم املهارة من خالل أنشطة احملتوى. ،التعليمي

فإنه بال شك  ،السابق إذا استطاع املتعلم أن ميتلك مهارة حتديد مقدار الزكاة الواجبة يف األوراق النقدية

  سيكون قادراً على التعاطي بسهولة مع األنشطة احملدودة ولكن العكس غري صحيح.

إىل مهام تقومي أدائي وذلك  -أيضاً  –وُميكن حتويل األنشطة الصفية اليت تتضمن بُعدي احلقائق واملهارات 

تباع اخلطوات السابقة وإضافة البعد الثالث (بعد الفهم اجلوهري) حبيث يتعدى أداء الطلبة يف النشاط اب

قابل للتداول العاملي،   عاماً  احلقائق واملهارات املشتقة من احملتوى للوصول إىل فهم الوحدة أو الدرس فهماً 

  اة الفروق الفردية بني املتعلمني. مثال: كما يتطلب هذا من املعلمني مراع

 الحقائق - أ

مرور  –املالك للنصاب  –أن يذكر املتعلم شروط وجوب الزكاة. (يف مال املسلم فقط  

  حول قمري على ملكية النصاب).
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 المفاهيم  -ب

ملكية  –احلول القمري  –شروط الزكاة  - حصر املفاهيم يف حمتوى املوضوع (الزكاة 

 النصاب ... اخل).

 لفهم الجوهريا - ج

  نظر األمثلة اآلتية:اصياغة عالقات التعميمات واملبادئ.  

إن غري املسلم ليس ُمطالبًا بدفع الزكاة حىت لو ملك النصاب ومر على هذه امللكية  -

  حول قمري.

 ال ُيشرتط لوجوب الزكاة يف املال أن يكون صاحب املال بالغاً عاقًال راشداً. -

ولكنه غري مطالب بالزكاة؛ بسبب عدم مرور حول قمري  قد ميتلك املسلم النصاب -

 على ملكية النصاب.

   األنشطة - د

 .النشاط الصفي هو خربة تعليمية مشتقة من معيار أو هدف تعليمي، أو حمتوى حمدود -

أما أنشطة تقومي األداء فهي أنشطة من الواقع أو حتاكية ويراعى فيها ثالثة أبعاد: (احلقائق أو  -

 التعميمات).  -ملفاهيم ا -املهارات 

ومبا أن النشاط الصفي يف املباحث الدراسية اليت بني يدينا ال يتعدى احلقائق واملهارات، فال بد 

من إضافة بعد الفهم من خالل إضافة تعميمات هلذه األنشطة. مثال: " قال صلى اهللا عليه 

   وسلم:" ليَس يف ماٍل زكاٌة حىت حيوَل عليِه احلوُل"

 ث السابق إىل شرط من شروط الزكاة، وضح هذا الشرط. (نشاط صفي حمدوديشري احلدي

  ). 1رقم

 ).2 رقم (نشاط صفي حمدود ماذا ُيستثىن من هذا الشرط من األموال اليت جتب فيها الزكاة؟
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   المهارات -هـ

  استخدم املصادر األصلية (القرآن الكرمي والسنة النبوية) يف إثبات شروط وجوب الزكاة.  -

رجع إىل كتاب "الفقه املنهجي" واستخرج منه األموال املستثناة من شرط: مرور حول ا -

 قمري على ملكية النصاب. ودلل على ذلك.

تحويل األنشطة والمهارات المشتقة من المحتوى إلى مهام تقويم أدائي (تحاكي  - 3 -9-3

  الواقع)

الناس سألك عن اثنني من األغنياء يف تقمص دور رئيس جلنة الزكاة يف منطقتك، وختيل أن أحد      

املنطقة أحدمها صيب واآلخر جمنون: هل من زكاة يف مال الصيب وانون؟ استعد لإلجابة عن السؤال 

السابق أمام زمالئك، معززًا رأيك بأدلة وحقائق من املصادر األصلية اليت تناولت شروط وجوب الزكاة، 

  ال يف اإلسالم. ومن معتقداتك وقيمك اخلاصة بفلسفة امل

الحظ أن هذه مهمة التقومي األدائي تتضمن ثالثة أبعاد (حقائق / مهارات، ومفاهيم، وتعميمات) ميكن 

  توضيحها على النحو التايل:

 حكم الزكاة يف مال الصيب وانون (معرفة حقائق). -

اصة؛ مهارات االتصال حتليل املهمة؛ الرجوع للمصادر، إعداد عرض تقدميي؛ ربط املعرفة بالقيم اخل -

 واإللقاء؛ مهارات النقاش. (مهارات قابلة للتداول العام يف هذا املوضوع وغريه). 

أثناء تأدية املهمة، يقوم املتعلم بكتابة عبارات عامة للحالتني (الزكاة يف مال الصيب ومال انون)  -

ة العرض التقدميي، ودمج ذلك استنادا للمعارف اليت اكتسبها من عملية البحث يف املصادر، ويئ

  بقيمه اخلاصة. 

  المواءمة بين األنشطة الصفية ومهمات تقويم األداء   - 4 -9-3

 اهلدف: أن حيدد املتعلم القدر الواجب يف زكاة الزيتون.  •
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كل مثر أو زرع ال حتتاج   التعميم (يتم حتويل اهلدف إىل تعميم حسب اخلطوات السابقة ): •

قة جيب فيه العشر، وكل ما حتتاج سقايته إىل كلفة أو نفقة جيب فيه سقايته إىل كلفة أو نف

  نصف العشر. 

التقومي األدائي (يتم حتويل النشاط إىل تقومي أدائي حسب اخلطوات السابقة) على النحو  •

  التايل: 

  نشاط صفي:( مسع عن غيب احلديث الذي حيدد مقدار زكاة الزروع والثمار).

  إىل تقومي أدائي بثالثة أبعاد ( حقائق ، مهارات ، تعميمات ) أمثلة: -هذا النشاط –حيول      

 ّمسع غيباً احلديث الذي حيدد مقدار زكاة الزروع والثمار.مسّع.. ( استدعاء حقائق ).   -

ملاذا ال يُفرق اإلسالم بني املقدار الواجب يف زكاة الزروع والثمار بني ما ُيسقى مباء السماء وبني ما  -

  احملركات والنواضح؟ ملاذا .. ( فهماً عاماً ملقدار زكاة الزروع والثمار ). ُيسقى ب

  كيف يؤثر هذا التشريع على مصاحل املزارعني؟ كيف ..... ( فهماً واقعياً على أساس املصلحة).   -

عام إىل وميكننا تلخيص املتطلبات اإلضافية لعملية حتول املعلمني من التعليم ببعدين يعوزمها الفهم ال     

  املدخل املفهومي الذي يستهدف الفهم اجلوهر للمتعلمني، على النحو التايل:

 التمييز بني املوضوع واملفهوم. -

 حصر املفاهيم العامة والدقيقة (حسب مستوى الطلبة) يف حمتوى الدرس أو الوحدة. -

لما أمكن مثل احلرب حتديد العدسة املفهومية لتوجيه تفكري الطلبة (مفهوم أو اثنان متضادان ك -

 والسالم).

حتويل األهداف الصفية أو املعايري الرتبوية يف الدرس أو الوحدة إىل تعميمات ومبادئ أو أسئلة مفهومية  -

 مرتابطة.

 التمييز بني النشاط الصفي ومهمة تقومي األداء. -

 ال إىل مواقف أخرى.التمييز بني املهارة املغموسة باحملتوى واملهارة القابلة للتعميم واالنتق -
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حتويل األنشطة الصفية واملهارات املعتمدة على احملتوى إىل أنشطة تقومي أدائي بثالثة أبعاد (حقائق،  -

 ومفاهيم، وتعميمات ومبادئ).

 استثمار حمتوى املوضوع مبا فيه من حقائق يف كتابة تعميمات ومبادئ صاحلة للتداول العام. -

 والمقترحات ةالخاتم - 10

 التعليم لالرتباط بني نظرا ة،االسرتاتيجيات التعليمية املهمة واملطلوب من ييُعد مدخل التفكري املفهوم     

 أبرز أخرى، ومن من جهة التقين و العلمي التقدم م والتعلي وبني ة،جه من اتمع يف اإلنتاج وحركة

حدات تعليمية ثالثية األبعاد تقوم الدراسة أن توجيه املعلمني لتصميم و  هذه إليها توصلت اليت القناعات

للتعليم والتعلم. ومع ذلك، لن يكون  على املفاهيم، هي طريقة فعالة لتعزيز التغيري حنو منوذج متقدم فكرياً 

حىت يفهم املعلمون (واملديرون) أمهية املفاهيم والتعميمات يف تنمية  ،هناك حتسن ملموس يف التعليم

 اجلوهري ويف إثارة دافعية الطلبة للتعلم.  ويف الفهم ،التفكري عند الطلبة

وبناء على مراجعة األدبيات ذات العالقة واإلطار املقرتح ملدخل التفكري املفهومي يف هذه الدراسة،      

  يقرتح الباحثان املقرتحات التالية:

 منه مبا ادةواالستف املعلمني،  تدريب إعداد و برامج املعاصر يف إدخال هذا النموذج العاملي -1 - 10

  أي دولة.  يف التعليم نظام وإمكانات ظروف مع يتناسب

لتواكب متطلبات العمل ذا النموذج  ،احلالية الدراسية تأليف كتب املناهج يف النظر إعادة  -2 - 10

  والنماذج البنائية بشكل عام.

ف املباحث يف خمتل ياملفهوم مدخل التفكري املعلمني وفق شامل لتدريب دليل إعداد  -3 - 10

  الدراسية.

مدخل التفكري  حول اخلدمة أثناء الرتبويني واملديرين واملشرفني للمعلمني تدريبيه دورات عقد - 4 - 10

  . الرتبوي امليدان يف تطبيقه كيفية اخلاصة به، و املفاهيم توضيح دف املفهومي

لية لنشر املدخل املفهومي بناء شراكة بني مؤسسات التعليم الرمسي واملؤسسات اإلعالمية احمل - 5 - 10

  يف البيئة احمللية، ودعم اخلطط املستقبلية اهلادفة لتفعيله يف بيئات التعليم الرمسية وغري الرمسية. 
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بناء منوذج جترييب للمؤسسات القائمة على الرتبية والتعليم وتطبيقه على عينة من مدارس خمتارة  -6 - 10

  دول زمين حمدد.للبنني والبنات، وتقومي التجربة ضمن ج

إجراء دراسة جتريبية حول أثر مدخل التفكري املفهومي على حتصيل الطلبة واجتاهام حنو  -7 - 10

  التعلم.
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