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ملخص: 
لعدم  التفاعلي  البنائي  التدري�ص  مدخل  تطبيق  يف  �سعوبة  العلوم  معلمات  تواجه 
عن  الإجابة  الدرا�سة  هذه  وحتاول  تعلم.  كنظرية  الرتبوية  وتطبيقاتها  البنائية  ا�ستيعاب 
وحدة يف  عند حت�سري  املعلمات  تواجه  التي  ال�سعوبات  ما  الآتية:  الأ�سئلة 
العلوم وفق الكتابة كحل م�سكلة يف تعليم العلوم )الـ SWH( ؟ ما متطلبات 
برامج التنمية املهنية لتحويل ممار�سة معلمات العلوم من التقليدية اإىل ممار�سة م�ستمدة 

من النظرية البنائية التفاعلية؟ ويتلخ�س الغر�س من الدرا�سة يف:
دعم التحول من التدري�ص التقليدي املفعل لدور املعلمة للتدري�ص البنائي املفعل أ. 

لدور املتعلمة. 
فهم روؤية املعلمات ل�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة. ب. 
العلوم ت.  تعليم  يف  م�سكلة  كحل  الكتابة  ا�سرتاتيجية  فهم  على  املعلمات  م�ساعدة 

)الـ SWH( واأطرها النظرية. 
املاج�ستري  برنامج  من  معلمات_طالبات_  خم�ص  على  الدرا�سة  عينة  ا�ستملت  وقد 
يف املناهج وطرق تدري�ص العلوم بجامعة امللك �سعود. وقد ُجمعت البيانات للتحليل من 
ثلثة م�سادر: تخطيط وحدة تدري�سية من اأي مقرر علوم وفق التخ�س�ص، والكتابة التاأملية 
للم�ساركات، واملقابلت ال�سخ�سية. ومن ال�سعوبات التي واجهت اأفراد عينة الدرا�سة: اخلوف 
من عدم وجود دعم م�ستقبل يف بيئة التعلم الواقعية �سواء من مديرة املدر�سة اأو امل�رسفات 
اأو الوالدين، �سعوبة حتديد الفكرة العامة )big idea( من الوحدة، �سعوبة مرتبطة بتطبيق 

ال�ستق�ساء من منظور البنائية التفاعلية. 
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Abstract: 
Teachers struggle to implement constructivist pedagogical approaches 

that reflect both “hands on” and “minds on”, due to poor understanding of 
constructivism as a theory and the foundations of its educational practice. 
This study seeks answers for two questions: what are the difficulties facing 
teachers when preparing a science unit according to the SWH approach? 
What are the requirements for professional development programs to shift 
teacher practice to interactive constructivist approach? The purpose of the 
study is three folds: a) to support teachers’ shift from teacher- oriented to 
student- oriented approaches within a professional development program; b) 
to understand teachers’ view of a new teaching tool, and; c) to help science 
teachers understand the concept of the SWH and the theory beyond the 
approach. Five graduate students from Master of Science education program 
at King Saud University participated in this study. Data were collected from 
unit preparations, reflective writings, and interviews. Participants struggled 
to view the unit as one big idea. Another struggle was the fear that they may 
encounter from district supervisors, school principals and parents. A third 
struggle was related to inquiry. A final struggle was to facilitate student 
understanding of the big idea. 
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مقدمة: 
�سهدت العقود الأخرية من القرن الع�رسين العديد من اجلهود واحلركات الإ�سلحية التي 
تهدف اإىل اإ�سلح التعليم والرتكيز على تطوير وحت�سني تعليم وتعلم العلوم والريا�سيات، 
وبخا�سة على م�ستوى التعليم العام واجلامعي، وتاأتي مناهج العلوم يف مقدمة اهتماماًت 
املعنيني بو�سع �سيا�سات التعليم والتخطيط، لتطويرها، وحت�سني م�ستوى خمرجاتها، وذلك 
عائد اإىل الأهمية املتزايدة للعلوم الطبيعية يف ع�رسنا احلا�رس، الذي ميتاز بت�سارع عجلة 
للب�رسية، وما �ساحب ذلك من تقدم  والعلمي  الفكري  الإنتاج  الإن�سانية، وتنامي  املعرفة 
تقني اأ�سبح �سمة مميزة لهذا الع�رس. وا�ستجابة للحاجة امللحة اإىل تطوير تعليم العلوم �سمن 
املوؤ�س�سات  العديد من  العامل؛ فقد قامت  التي قامت يف معظم دول  التعليم  اإ�سلح  حركة 
اأكدت على معايري  الرتبوية والهيئات واملنظمات الدولية بو�سع برامج وم�ساريع خمتلفة 

اجلودة يف تعليم العلوم )الطناوي، 2009( . 
على  الأخريين  العقدين  يف  العلوم  تعليم  لتطوير  كموجه  البنائية  النظرية  وظهرت 
الرغم من اأن فكرتها لي�ست حديثة ملا لها من اأهمية يف ت�سميم املعرفة وبنائها يف عقل 
اجلديدة  اخلربات  اكت�ساب  من  ُنه  مُيكِّ له  بالن�سبة  معنى  املعرفة  لهذه  يكون  حتى  املتعلم 
. وعلى الرغم من ذلك فاإن نتائج البحوث الرتبوية يف جمال  وتوظيفها )زيتون، 2008( 
تدري�ص العلوم وتعلمها مازالت توؤكد اعتماد تعليم العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية على 
ا�ستظهار املعلومات بطريقة تقليدية، بحيث يلجاأ املتعلم اإىل حفظ معلومات غري مرتابطة 
)نحا�ص، 2004؛  تذكر  بفائدة  تعود عليه  لها بحياته، ول  من حقائق ونظريات ل علقة 
العلمية  املفاهيم  فهم  يف  تدين  اإىل  اأدى  التقليدي  النهج  هذا  مثل   ، 1430هـ(  ال�سمراين، 
يف  الدولية  الإجتاهات  درا�سة  نتائج  يف  ظهر  كما  التح�سيل  تدين  اإىل  بدوره  اأدى  والذي 
 Trends in International Mathematics and Science )تيم�ص(  والريا�سيات  العلوم 
 )TIMSS( Study )ال�سمراين، 1430هـ( ، ولتح�سني تعليم وتعلم العلوم يف اململكة العربية 

ال�سعودية، ل بد اأن ت�سمل برامج التطوير املهني ملعلمي العلوم برامج تدريبية ل تهدف اإىل 
تغيري النهج التقليدي احلايل وتقدمي ا�سرتاتيجيات تدري�ص حديثة تفعل دور املتعلم فح�سب، 
بحيث  ال�سرتاتيجيات  لهذه  النظرية  للأطر  التطرق  على  الربامج  هذه  تركز  اأن  ينبغي  بل 
اعتقاداتهم املعرفية وتقوميها ليتمكنوا يف �سوئها  التاأمل يف  العلوم على  ت�سجع معلمي 

من فهم هذه ال�سرتاتيجيات اجلديدة وتطبيقها. 
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النظرية البنائية وتعليم العلوم: 
املا�سي،  القرن  �سبعينيات  اأواخر  فمنذ  باجلديدة،  لي�ست  تعلم  كنظرية  البنائية 
 von( .والرتبويون يوؤكدون على دور املتعلم الن�سط يف بناء معرفته وفقا خلربته ال�سابقة
الذي  هو  املتعلم  اأن  على  �سورها  اأب�سط  يف  النظرية  هذه  وتن�ص   )Glasersfeld, 1988
يبني ويكون معرفته بنف�سه بناء على تفاعله مع املوقف التعليمي وخرباته ال�سابقة. وقد 
ظهر، خلل خم�سة العقود املا�سية تف�سريات عدة للنظرية البنائية حالها كحال اأي نظرية 
اأخرى تدخل حيز التطبيق، ويقوم كل تف�سري على افرتا�سات خمتلفة حول املعرفة، والتعلم، 
مدى  يعك�ص  مت�سل  مقيا�ص  على  التف�سريات  هذه  ت�سنيف  وميكن  ال�سفية.  واملمار�سات 
 Moshman, 1982; Phillips, 1995; Henriques,( ال�سيطرة والتحكم يف املعنى املتكون

 . )1997

اأحد  يف   )Information processing( للمعلومات«  »كمعاجلة  البنائية  تف�سري  ويقع 
طريف املقيا�ص، ويعك�ص هذا التف�سري وجهة النظر التقليدية التي ترى اإمكانية نقل املعرفة، 
وبالآتي فاإن التدري�ص يقوم على نقل املعرفة اأو اإعطائها اأما التعلم فهو تقبلها بغ�ص النظر 
عن ارتباطها اأوعلقتها مبعرفة املتعلم وخربته ال�سابقة. ويف الطرف الآخر من املقيا�ص، 
Radical constructiv-(  ققع التف�سري النقي�ص األ وهو »البنائية املتطرفة اأو الراديكالية«

ism( ، والتي توؤكد على الدور املطلق للبنى املعرفية الذهنية ال�سابقة للمتعلم واأثرها يف 
Interactive- con-( الن�سطة اأو  التفاعلية  البنائية  اأما  الواقع.  عن  مبعزل  املعرفة   ككوين 
structivism( والتي ميكن و�سعها يف مكان ما و�سط املقيا�ص، فيوؤكد اأن�سارها اأن املعرفة 
للمتعلم  ال�سابقة  باخلربة  تتاأثر  واإنها  التعلم،  �سياق  مع  الن�سط  التفاعل  نتيجة  تتكون 

 . )Moshman, 1982; Phillips, 1995; Henriques, 1997(

البنائية  الدرا�سة  ومن بني هذه التف�سريات املتعددة للبنائية، تبنت الباحثة يف هذه 
تفاعله  على  بناء  معرفته  ببناء  املتعلم  يقوم  حيث  ن�سطة؛  عملية  التعلم  كون  التفاعلية، 
مع بيئة التعلم ومع الآخرين امل�ساركني فيها كالأقران واملعلم )Phillips, 1995( . وتعرب 
لإزالة  بها  يقوم  التي  العقلية  العمليات  نتاج  عن  املتعلم  يكّونها  التي  املعرفة 
تعك�ص  والتي  التعلم،  بيئة  مع  تفاعله  عن  نتجت  قد  تكون  اأن  ميكن  التي  التناق�سات 
املعرفية  والبنى  التعلم  بيئة  من  املتعلم  كّونه  الذي  اجلديد  املعنى  بني  التناق�ص 
ويف   .  )Moshman, 1982; Shymansky, 1994; Henriques, 1997( لديه  ال�سابقة 
تعليم العلوم، ينبغي اأن يتبنى الرتبويون مناهج ومداخل ا�ستق�سائية م�ستمدة من البنائية 
م�ساركته  هذا  يعني  ول  املتعلم،  م�ساركة  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  تعك�ص  بحيث  التفاعلية 
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احلركية )Hands on( فقط، بل اأي�سا م�ساركته العقلية )Minds on( ، مبعنى اأنه ل بد اأن 
يتغري مفهوم الدور الذي يقوم به معلم العلوم من جمرد ناقل للمعرفة اإىل م�ساعد وم�ساند 

 . )van Driel, Beijaard & Verloop, 2001( للمتعلم على بنائها
وقد اأ�سار ويند�ستل )Windschitl, 2003( اإىل اأربعة اأنواع من ال�ستق�ساء املطبق يف 
املتعلم على  اأو  املعلم  �سيطرة  العلوم و�سنفها على مقيا�ص مت�سل يعرب عن مدى  ف�سول 
 )Information processing( املعلومات  معاجلة  الأول،  النوع  يهدف  املتكونة.  املعرفة 
اإىل تاأكيد املعلومات املقدمة م�سبقا من قبل املعلم )ال�ستق�ساء كتاأكيد للمعلومات( مما 
يعك�ص �سيطرة املعلم الكاملة وت�سبح م�ساركة املتعلم ال�ستق�سائية حركية فقط للتحقق من 
املعارف التي عر�ست عليه، ف�سوؤال ال�ستق�ساء والإجابة عنه معروفان م�سبقًا بالإ�سافة اإىل 
اأن خطواته حمددة ووا�سحة. والنوع الثاين، ال�ستق�ساء املنظم )Structured inquiry( تقل 
فيه �سيطرة املعلم قليل يف مقابل ازدياد �سيطرة املتعلم، فرغم اأن املتعلم ل يعرف الإجابة 
عن �سوؤال ال�ستق�ساء م�سبقاً، اإل اأن لديه خطوات ال�ستق�ساء. اأما النوع الثالث، ال�ستق�ساء 
املوجه )Guided inquiry( والرابع، ال�ستق�ساء امل�ستقل )Independent inquiry( فتزداد 
فيهما �سيطرة املتعلم وتقل �سيطرة املعلم، على الرتتيب، فبينما ُيعطى املتعلم فقط �سوؤال 
ال�ستق�ساء يف ال�ستق�ساء املوجه، ميثل ال�ستق�ساء امل�ستقل اأعلى درجات �سيطرة املتعلم 
على املعرفة، حيث يقع على عاتقه طرح �سوؤال ال�ستق�ساء بناء على �سياق التعلم امل�سكل، 
Chinn & Malhorta, 2002; Wind-( للإجابة عنه املنا�سب  ال�ستق�ساء  ت�سميم   ااأي�سا 

schitl, 2003( . ومن اجلدير بالذكر اأن ال�ستق�ساء كتاأكيد للمعلومات وال�ستق�ساء املنظم 
هما ما ميار�سا يف ال�سفوف العلمية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

برامج التنمية املهنية: 
اأكد دليل وزارة املعـارف )1419هـ( على اأهمية برامج التدريب اأثناء اخلدمة ك�سبيل 
املنيف  وذكر  التعليم،  يف  الأف�سل  الكفاءة  لتحقيق  اأداةً  واعتبارها  املهني  النمو  لتحقيق 
املعلمني ورفع م�ستواهم؛ مبا  اأداء  اأثناء اخلدمة هو حت�سني  التدريب  اأن هدف  )1409هـ( 
اأمور  التطورات يف املجال الرتبوي وم�ساعدتهم ملعرفة ومواكبة ما ي�ستجد من  يتفق مع 

تربوية حديثة؛ ذات اأثر على دفع العملية التعليمية نحو الأف�سل. 
على  العلوم  ملعلمي  املهنية  التنمية  على  الأجنبية  الدرا�سات  من  العديد  ركزت  وقد 
راأ�ص اخلدمة بهدف م�ساعدتهم على تطبيق اأ�ساليب تدري�ص م�ستمدة من البنائية التفاعلية 
 Simon, 1995; Carpenter, Fennema and Franke, 1996; Hand, 1996; Franke,(
Carpenter, Fennema, Ansell and Behrend, 1998; Omar, 2008 a( ، ويف املقابل 
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اأجريت درا�سات عدة يف العامل العربي، ويف اململكة العربية ال�سعودية حتديداً ا�ستهدفت معلم 
العلوم فعلى �سبيل املثال، هناك درا�سات ركزت على الدور الذي يقوم به مديرو املدار�ص 
يف التطوير املهني للمعلمني )احلبيب، 1996؛ ال�سهري، 1426هـ( ، ودرا�سات اأخرى بحثت 
يف دور امل�رسفني الرتبويني يف التطوير املهني للمعلمني )بنجر، 1993؛ ال�سقاف، 2003؛ 

الغامدي، 1423هـ( . 
وبالإ�سافة لهذه الدرا�سات تنظم اإدارات الإ�رساف الرتبوي ور�ص عمل للمعلمني بهدف 
تقدمي ا�سرتاتيجيات ومهارات تدري�ص جديدة )�سحاب، 2001( ، ولكن هذه الدورات ل ت�سمل 
جميع املعلمني على راأ�ص اخلدمة، بالإ�سافة اإىل اأنه ل توجد درا�سات ملتابعة فعاليات هذه 
الدورات والربامج يف حتقيق اأهدافها. اأي�سا هناك القليل من الدرا�سات التي اقرتحت مناذج 
وا�سرتاتيجيات تدري�ص م�ستمدة من البنائية ولكن هدفها الرئي�ص مل يكن التنمية املهنية، بل 
هدفت لقيا�ص اأثر هذه ال�سرتاتيجيات على التعلم والتح�سيل الدرا�سي والجتاه الذي كان 

اإيجابيا )اللزام، 1422هـ؛ املزروع، 2005؛ الأحمدي، 2008( . 
اأن تطبيق املعلمني لأي مدخل  )a Omar, 2008( يف درا�سة جتريبية،  واأكدت عمر 
تدري�سي جديد يعك�ص م�ستويات فهمهم املتفاوتة، وهذا يرجع لختلف تف�سري كل معلم 
لأ�سلوب التدري�ص اجلديد، والذي بدوره يتاأثر بقناعاته ومفهومه ملاهية التدري�ص ومفهومه 
تدري�سي جديد  لأي مدخل  فهمه  بتطوير  املعلم  ويبداأ  ال�سابقة.  بالإ�سافة خلرباته  للتعلم 
اأثناء التطبيق الفعلي، وذلك من خلل التفاعل بني الواقع العملي والنظري، وعلى هذا فاإن 
اأ�سلوب اأو مدخل جديد يتطلب اإعطاء وقت كاف للمعلمني لتجربته، وملمار�سة  تطبيق اأي 
على  املرتتبة  النتائج  ومناق�سة  ولتحليل  له،  امل�ساحبة  ال�رسورية  الرتبوية  املهارات 
نبع  التي  النظرية  الأطر  متثل  التي  اجلديدة  للمعرفة  بنائهم  من  للتاأكد  وذلك  التطبيق، 

 . )van Driel, Beijaard and Verloop, 2001( منها الأ�سلوب
ومن هذا املنطلق، ي�سبح لزاماً التاأكيد على اأنه ما مل يكن املعلم على ا�ستعداد لتقومي 
ومراجعة مفاهيمه الرتبوية، فاإن اأي حماولة تهدف لتطوير ممار�ساته املهنية وتنميتها لن 
اأكرث فعالية وا�ستمرارية  التنمية املهنية  تكون فعالة كما هو متوقع، ولكي ت�سبح برامج 
يف النمو املهني، يجب على املعلمني ال�ستمرار مبمار�سة الأ�ساليب التدري�سية اجلديدة التي 
من  فاإن  واإل  بها،  يقوموا  اأن  يجب  التي  املفاهيمية  التغريات  لتدعم  الأ�سا�ص  يف  �سممت 
املرجح اأن اأي تغيري من�سود �سيت�ساءل مبرور الوقت يف ظل غياب الفهم والتبني للنظرية 
ال�ساأن  هذا  ويف   .  )Franke, et al. , 1998( اجلديد  التعليمي  الأ�سلوب  عليهما  بني  التي 
اأ�سار فولن )Fullan, 1982( اإىل احتمالية حدوث تغيري يف اأداء املعلم، ولكن على امل�ستوى 
ال�سطحي فقط )on the surface( ، كما يف حالة اأن تتبنى برامج التنمية اأهدافا معينة كتنمية 
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�سلوك ما على وجه التحديد بالتقليد دون التاأكيد على فهم املبادئ والأ�س�ص املنطقية لهذا 
التغيري، حيث من املمكن اأن يتقبل املعلم الأ�سلوب اجلديد بقيمه واأهدافه دون فهمه للآثار 

 . )Fullan, 1982, p. 35( الرتبوية التي �سترتتب على ممار�ساته
وميكن اأن يوؤدي �سوء فهم البنائية كنظرية تعلم واأ�س�ص ممار�ستها التعليمية اإىل تعرث 
Luft, 2001; Osborne & Welling-(  ململعلمني عند تنفيذ اأ�ساليب التدري�ص امل�ستمدة منها
ton, 2001; Windschitl, 2002( ، فقد اأكد اأوبراين )O’Brien, 1992( اأن معرفة النظريات 

ل تزود معلمي العلوم فقط باملعلومات اللزمة لدعم فهمهم لأ�ساليب التدري�ص، واإمنا اأي�سا 
املعرفة  هذه  ت�سبح  للنظرية  تف�سري  من  اأكرث  وجود  ظل  ويف  لها،  تنفيذهم  وت�ساند  ترثي 
 Shymansky, Henriques, Chidsey, Dunkhase, Jorgensen, & Yore,( ًاأمراً �رسوريا

 . )1997

املعلم  ممار�سة  حتويل  اإىل  تهدف  التي  املهني،  التطوير  برامج  تت�سمن  اأن  ويجب 
وبناء  التعلم  قوية ملفهوم  التفاعلية، معاجلة  البنائية  م�ستمدة من  اإىل ممار�سة  التقليدية 
املعرفة لدى املعلم لتحقق النتائج املرغوبة يف تغيري الدور الذي يقوم به. بالإ�سافة اإىل 
اأن يكون املعلم على معرفة وفهم عميقني  التدري�ص من منظور بنائي تفاعلي ي�ستلزم  اأن 
الأفكار  اأو  املفاهيم  معرفة  اإىل  حاجة  يف  لأنه  تدري�سه،  املراد  العلمي  املعريف  للمحتوى 
الرئي�سة اأو املركزية وحتديدها، )Big Ideas( ومعرفة كيفية ارتباط بع�سها ببع�سها الآخر 
)Prawat, 1989( ، اأي اأن معرفة املعلم للمفاهيم العلمية للمادة التي يدر�سها تعّد متطلباً 

 . )Simon, 1995( اأ�سا�سياً عند حتوله نحو بيداغوجيا التدري�ص البنائي التفاعلي

توظيف األنشطة الكتابية يف برامج النمو املهين:
اأكد الرتبويون املتخ�س�سون بتعليم العلوم، خلل العقدين الأخريين على توظيف مدخل 
 Hand & Prain, 1996; Hand, et al. , 2000;( الكتابة من اأجل التعلم يف تعليم العلوم
اأثر توظيف الأن�سطة  Prain & Hand 2005 ;2001( . وقد ظهرت درا�سات عدة بحثت يف 

الكتابية عامة والكتابة التاأملية خا�سة يف برامج النمو املهني ملعلمي العلوم والريا�سيات 
ممن هم على راأ�ص اخلدمة )Osterman & Kottkamp, 1993; Omar, 2008 b( . ويف هذه 
The Science Writ-( العلوم، الكتابة كحل م�سكلة يف تعليم  فت  ُوظِّ اإ�سرتاتيجية   للدرا�سة 
ing Heuristic, SWH( وذلك لأ�سباب عدة؛ اأول: يعك�ص األـ SWH املدخل ال�ستق�سائي يف 

 SWH تدري�ص العلوم بحيث يربط بني الأن�سطة ال�ستق�سائية والقراءة والكتابة. ثانيا: ُبني الـ
على اإطار عمل م�ستمد من البنائية التفاعلية يف تدري�ص العلوم حيث ي�سجع املعلمني على 
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ال�ستفادة من املعارف واخلربات ال�سابقة لدى املتعلمني، يف بناء مواقف تعليمية ت�ساعد 
العلمي. ثالثا:  )negotiation( فيما يتعلق باملحتوى  التفاو�ص  املتعلمني وت�سجعهم على 
ُيوفر الـ SWH قالبني )templates( اإر�ساديني الأول خا�ص بتوجيه املعلم والثاين بتوجيه 
املتعلم )Hand & Keys, 1999( . وي�سمل قالب املعلم مراحل عدة من الأن�سطة املقرتحة 
 )negotiation of meaning( لتعزيز التعلم من خلل تهيئة ودعم فر�ص ملفاو�سات املعنى
بني املتعلمني اأنف�سهم، وبني املتعلمني واملعلم �سواء يف جمموعات تعاونية �سغرية اأو كبرية، 
وتكمن اأهمية عمليات تفاو�ص املعنى يف اأنها متّكن املتعلمني من بناء مفاهيمهم العلمية 
ال�ستق�ساء  املعلم على تطبيق  قالب  يركز  ، كما   )Omar, 2008( تعديلها  اأو  ت�سفيتها  اأو 
 . )Keys, Hand, Prain, & Collins, 1999( كو�سيلة لتعلم طرق البحث العلمي واإجراءاته
ويف املقابل، يهدف قالب املتعلم اإىل متكني املتعلمني من فهم املفاهيم العلمية من خلل 
 claims( كتابة تقرير الن�ساط الذي ي�ساعدهم على ربط وتوثيق افرتا�ساتهم حول املعرفة
ال�ستق�سائي  الن�ساط  التي جمعت خلل   )evidence( والأدلة  بال�سواهد   )of knowledge
)Hand & Keys, 1999( . وميكن القول اإن األـ SWH يوفر فر�سة تعلم ومنو حقيقية لي�ست 
للمتعلم فقط بل اأي�سا للمعلم من خلل املمار�سة الفعلية للنظرية البنائية التفاعلية والتي 

تتجلى يف مراجعة املعلم ملعرفته وتقوميه لها وملفاهيمه الرتبوية والعلمية. 

مشكلة الدراسة: 
للمعلم  املهني  النمو  يف  والأجنبية  املحلية  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ص  �سوء  يف 
يف  درا�سة  وجود  عدم  من  الدرا�سات  هذه  عنه  ك�سفت  وما  خا�سة،  العلوم  ومعلم  عامة 
العامل العربي- يف حدود علم الباحثة- تناولت التنمية املهنية ملعلمي العلوم على راأ�ص 
اخلدمة بتطيبق مدخل تدري�سي م�ستمد من البنائية التفاعلية يوظف الكتابة كحل م�سكلة 
من  عقد  من  اأكرث  مل�سي  ونظراً  العلوم.  تدري�ص  يف  واحد  اآن  يف  والتفاو�ص  وال�ستق�ساء 
الدرا�سات  من  العديد  يف   SWH الـ  وتطبيق  التعلم  اأجل  من  الكتابة  توظيف  على  الزمان 
 Yore, Hand & Vaughan, 1999;( العلوم  حت�سيل  م�ستوى  من  للرفع  �سواء  الأجنبية 
 Rudd, Greenbowe, Hand & Legg, 2001; Hohenshell & Hand, 2006; Choi,
 Burke, Hand,( العلوم  اأو للتنمية املهنية ملعلمي   )Notebaert, Diaz & Hand, 2010
Poock & Greenbowe, 2005; Omar, 2008( ، يف مقابل قلة الدرا�سات التي ا�ستهدفت 
الكتابة من اأجل التعلم يف تعليم العلوم يف العامل العربي، بالإ�سافة لندرة الدرا�سات التي 
ا�ستهدفتها يف برامج التنمية املهنية؛ مما دفع الباحثة للتفكري يف توظيف برنامج تدريبي 
اأجل التعلم يف التنمية املهنية. وميكن تلخي�ص م�سكلة الدرا�سة يف  قائم على الكتابة من 
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ال�سوؤال الآتي: ما ال�سعوبات التي قد تواجه تبني مدخل الكتابة من اأجل التعلم يف برامج 
وحتديداً  ال�سعودية؟  العربية  اململكة  يف  اخلدمة  راأ�ص  على  العلوم  ملعلمات  املهني  النمو 

ت�سعى الدرا�سة اإىل االإجابة عن ال�سوؤاليني االآتيني: 
ما ال�سعوبات التي تواجه املعلمة عند حت�سري وحدة يف العلوم وفق ا�سرتاتيجية  ●

الـ SWH؟ 
ما متطلبات برامج التنمية املهنية لتحويل ممار�سة معلمات العلوم من التقليدية  ●

اإىل ممار�سة م�ستمدة من البنائية التفاعلية؟ 

أهمية الدراسة: 

ي�ستمد هذا البحث اأهميته من خلل: 
راأ�ص اخلدمة بتطبيق  ♦ العلوم على  مو�سوعه حيث يعنى بالتنمية املهنية ملعلمي 

مدخل تدري�سي م�ستمد من البنائية التفاعلية. 
مواكبته لأحدث امل�ستجدات الرتبوية يف تعليم العلوم بتوظيف مدخل الكتابة من  ♦

اأجل التعلم. 
اإ�سهامه يف تطوير برامج تدريب معلمي العلوم اأثناء اخلدمة.  ♦

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة اإىل: 
♦  .SWH تدريب املعلمة على حت�سري وحدة يف العلوم وفق ا�سرتاتيجية الـ
وفق  ♦ العلوم  يف  وحدة  حت�سري  عند  املعلمة  تواجه  التي  ال�سعوبات  حتديد 

 .SWH لـ  اأ
معلمات  ♦ ممار�سات  تطوير  يف  للم�ساهمة  املهنية  التنمية  برامج  متطلبات  حتديد 

العلوم اإىل ممار�سة م�ستمدة من البنائية التفاعلية. 
حت�سني عمليتي تعليم وتعلم العلوم.  ♦

مصطلحات الدراسة: 
م�ستمدة  جميعها  عدة  تربوية  م�سطلحات  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثة  اأوردت 
اأهم  ومن  التفاعلية،  البنائية  وخا�سة  التعليم  يف  البنائية  النظرية  تطبيقات  من 
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الدرا�سة:  التي جاءت يف هذه  امل�سطلحات 
�ساميون  ◄ عّرفها  وقد   :  )Interactive Constructivism) التفاعلية  البنائية 

)Simon, 1995( باأنها نظرية يف التعلم تنظر للتعلم كُبعدين ُبعد عام، واآخر خا�ص، حيث 

يبني املتعلم معرفته كنتيجة لهذين الُبعدين معا، بحيث يعك�ص املعنى امُلتكوِّن من تفاعل 
املتعلم مع العامل الفيزيقي من حوله، ومع غريه من الأفراد )الُبعد العام( ، ويعك�ص املعنى 
امُلتكوِّن من تاأمل املتعلم يف هذا التفاعل )الُبعد اخلا�ص( . وي�سري عبد ال�سلم )2001: �ص 
119( اإىل اأن املتعلم يقوم »ببناء اأو تكوين املعنى من املعلومات اجلديدة والأحداث نتيجة 
الباحثة  وتعرفها  امل�ستمرة«.  وملحظته  واخلربات  للفرد  ال�سابقة  املعرفة  بني  التفاعل 
اإجرائياً باأنها نظرية يف التعلم توؤكد على التكامل بني ُبعدين: ُبعد عام وبُعد خا�ص، حيث 
فيها،  والأفراد  التعلم  بيئة  مع  لتفاعله  كنتيجة   ، عام(  )ُبعد  م�سرتكًا  معنى  املتعلم  يكّون 
وتنمو البنى املعرفية لديه نتيجة لتاأمله يف هذا املعنى كمحاولة لربط هذا املعنى مع البنى 

املعرفية ال�سابقة لديه )الُبعد اخلا�ص( . 
: ورد تعريف  ◄  )Professional Growth Programs) املهنية  التنمية  برامج 

الربنامج Programs يف معجم م�سطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم باأنه »طريقة تربوية 
واملفاهيم  املعلومات  نظام يف عر�ص  ت�ستهدف و�سع  اأ�س�ص جتريبية  تقوم على  منهجية 
مع توفري الأن�سطة املنا�سبة ل�سمان جناح الربنامج« )اإبراهيم، 2009: �ص 195- 196( 
. وتهدف برامج التدريب اإىل »اإعداد الفرد لللتحاق بعمل اأو وظيفة جديدة«، ومنها برامج 
التي تت�سمن مو�سوعات »ت�سهم   )In service training progrms( اأثناء اخلدمة  التدريب 
)اإبراهيم، 2009: �ص  اأدائهم املهني«  يف تنمية معلومات املتدربني، ويف رفع م�ستويات 
200( . وت�ستهدف برامج التنمية املهنية اإ�سافة معارف، وتنمية مهارات، وقيم مهنية لدى 
املعلم لتحقيق تربية فاعلة وتعلم ايجابي لدي املتعلمني. وتعرفها الباحثة اجرائيا باخلربة 
املنظمة التي ت�ستهدف تنمية املعلمة �سواء معرفياً اأم مهارياً اأم توؤثر اإيجايباً يف اجتاهاتها 

الرتبوية مما يوؤدي اإىل حت�سني نواجت تعلم املتعلمني. 
الفكرة العامة (Big Idea) : ذكر ويجنز )Wiggins, 2011( اأن الفكرة تكون عامة  ◄

اإذا كانت ت�ساعد يف تو�سيح جمموعة من اخلربات امل�سو�سة والتي تبدو كحقائق  )كبرية( 
منف�سلة، اأي اأن الفكرة العامة مثل ال�سورة التي ت�سل بني النقاط املتفرقة، واأكد اأن الفكرة 
العامة لي�ست جمرد فكرة مبهمة اأو معلومة اأخرى بل اأ�سبه ما تكون باأداة عقلنية ميكن من 

خللها ا�ستقاق فهم وحقائق اأكرث حتديداً وفائدة. 
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الكتابة من اأجل التعلم (Writing to learn) : تعد اإحدى حركات الكتابة عرب  ◄
الإيجابي لأي خطة  التاأثري  توؤكد على  التي  العلوم  تعليم  املنهج، وهي مدخل من مداخل 
اأو ا�سرتاتيجة تدري�ص ت�سمل وحتفز م�ساركة املتعلمني يف عمليات كتابية ت�ساعدهم على 
ف نوعان خمتلفان من الكتابة يف تعليم العلوم،  تعلم املفاهيم )Britton, 1970( . وقد وظِّ
مثل:  الر�سمية،  غري  والكتابة  والأبحاث؛  وامللخ�سات،  التقارير،  مثل:  الر�سمية،  كالكتابة 

 . )Keys, 1999( الق�سة، وال�سعر، والتاأمل
ا�سرتاتيجية الـ the Science Writing Heuristic (SWH): هي ا�سرتاتيجية  ◄

تدري�ص توظف الكتابة كحل م�سكلة يف تعليم العلوم قائمة على البنائية التفاعلية، اقرتحها 
هاند وكيز )Hand & Keys, 1999( كتطوير ل�سرتاتيجية �سكل احلرف )V( بهدف م�ساعدة 
املتعلمني على بناء معرفة مفاهيمية والتعبري عنها يف كتابة تقرير الن�ساط ال�ستق�سائي 
الذي يجمع بني نوعي الكتابة الر�سمية وغري الر�سمية، وميكن تو�سيحه يف ال�سكل )رقم 1( 
التفاعل  اأهمية  ال�سرتاتيجية على  توؤكد  املتعلم، كما  عمل   )template( قالب  والذي ميثل 
ميكن  والذي  املتكّون،  املعنى  ومفاو�سات  التعاونية  العمل  جمموعات  يف  الجتماعي 
تو�سيحه يف ال�سكل )رقم 2( والذي ميثل قالب عمل املعلم لرت�سده يف تهيئة بيئة مفاو�سات 
خلل الن�ساط ال�ستق�سائي �سواء ملفاو�سة املعنى املتكّون فرديا )ُبعد التعلم اخلا�ص( ، اأو 
Ak-(  ففاو�سة التف�سريات املقبولة علميا )ُبعد التعلم العام( . ويعرفها اأُكو�ص وُجِنل وهاند

باأنها ا�سرتاتيجية تعليمية ت�ستعمل للفهم وبناء املعرفة   )kus, Gunel, & Hand, 2007
العلمية، يف حميط ال�ستق�ساء املخربي، ويندمج فيها قالب العمل املقرتح للمتعلم )�سكل 
1( مع قالب العمل املقرتح للمعلم )�سكل 2( ، وتعتمد على كتابة تقرير ال�ستق�ساء املخربي، 
والذي يعمل كمحفز لإدراك املتعلم من خلل دمج نوعي الكتابة الر�سمية )التقرير( وغري 
الر�سمية )التاأمل اأو التعقيب( ، والذي ميكن تو�سيحه يف اجلدول )1( مبقارنة عنا�رس منوذج 

تقرير الن�ساط ال�ستق�سائي التقليدي مع منوذج تقرير الـ )SWH( وفق قالب املتعلم. 
االأفكار اأو االأ�سئلة االأولية: ما اأ�سئلتي عن هذه امل�سكلة )التجربة( ؟ 

التجربة والطريقة: ماذا اأعمل لأجيب عن �سوؤايل )اأ�سئلتي( ؟ 
امللحظات وامل�ساهدات: ماذا �ساهدت بعد اإجراء الن�ساط )التجربة( ؟ 

االفرتا�سات (Claims) : ما افرتا�ساتي )اإجاباتي( عن الأ�سئلة؟ 
ال�سواهد والدالئل  (Evidence): ما ال�سواهد التي تدعم افرتا�ساتي؟ ملاذا كونت هذه الفرتا�سات؟ كيف كونتها؟ 

القراءة (Reading) : كيف اأقارن اأفكاري مع الآخرين )الأ�سدقاء، الكتاب، املعلم( ؟ 
التعقيب ( (Reflection: كيف تغريت اأفكاري؟ وملاذا؟ 

شكل 1
قالب المتعلم
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Ú  (Exploration of pre- instruction understanding) مرحلة ال�ستطلع الأولية لأفكار الطلبة
Ú  (Pre- laboratory activities) )مرحلة ما قبل الن�ساط )التجربة
Ú  (Laboratory activity) )مرحلة الن�ساط )التجربة
Ú  (Negotiation- individual writing) 1 مرحلة املناق�سة الفردية والكتابة
Ú  (Negotiation- group discussion) 1 مرحلة املناق�سة اجلماعية
Ú  (Negotiation- textbook and other resources) مرحلة املناق�سة باملقارنة مع امل�سادر
Ú  (Negotiation- individual writing) 2 مرحلة املناق�سة الفردية والكتابة
Ú  (Exploration of post- instruction understanding) مرحلة ال�ستطلع البعدية لأفكار الطلبة

شكل 2
قالب المعلم

بالتفكري  ◄ التاأملية  الكتابة  ترتبط   :  (Reflective Writing) التاأملية  الكتابة 
التاأملي والتي تعك�ص التفكري يف املوقف اأو الفكرة وحتليل املعنى املتكون منها، وبالآتي 
 Maughan( تكون الكتابة التاأملية اأكرث خ�سو�سية مقارنة بغريها من الكتابات الأكادميية
لي�ص  احلدث،  لو�سف  ي�ستخدم  و�سفي  اأ�سلوب  باأنها  الباحثة  وتعرفها   .)& Webb, 2001

اأو بعده، كما يربز  اأثناءه احلدث  الذي تكون  اأي�سا تو�سيح املعنى  كوقائع فقط بل ي�سمل 
التاأملية  الكتابة  اأن  مبعنى  امل�ستقبلية،  الأحداث  يف  املعنى  هذا  بها  �سيوؤثر  التي  الكيفية 

ت�ساعد الفرد على ا�ستيعاب املعنى املتكون من احلدث. 
الجدول (1(

 مقارنة نموذج تقرير االستقصاء التقليدي مع تقرير ال� (SWH) والمتمثل في قالب المتعلم

 (SWH) عنا�رض التقرير التقليديعنا�رض قالب املتعلم يف الـ

العنوان والغر�ص من الن�ساطاالأفكار اأو االأ�سئلة االأولية: ما اأ�سئلتي عن هذه امل�سكلة )التجربة( ؟ 
التجربة والطريقةالتجربة والطريقة: ماذا اأعمل لأجيب عن �سوؤايل )اأ�سئلتي( ؟ 

امللحظات والبياناتامللحظات وامل�ساهدات: ماذا �ساهدت بعد اجراء الن�ساط )التجربة( ؟ 
املناق�سةاالفرتا�سات  (Claims): ما افرتا�ساتي )اإجاباتي( عن الأ�سئلة؟ 

ال�سواهد والدالئل (Evidence): ما ال�سواهد التي تدعم افرتا�ساتي؟ ملاذا كونت هذه 
الفرتا�سات؟ كيف كونتها؟ 

معادلت كيميائية، ح�سابات، 
ر�سوم بيانية

ل يوجد مكافئالقراءة  (Reading): كيف اأقارن اأفكاري مع الآخرين )الأ�سدقاء، الكتاب، املعلم( ؟ 
ل يوجد مكافئالتعقيب  (Reflection): كيف تغريت اأفكاري؟ وملاذا؟ 
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حدود الدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سة على حدود مكانية وزمانية ونوعية على النحو االآتي: 
املاج�ستري يف  ♦ امللتحقات بربنامج  الثالث  امل�ستوى  الدرا�سة على طالبات  طبقت 

مناهج وطرق تدري�ص العلوم بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود. 
اأجريت الدرا�سة خلل الف�سل الدرا�سي الأول من العام 2010م.  ♦
العلوم وح�سب اختيار كل  ♦ الدرا�سة على حت�سري وحدة درا�سية من كتب  اقت�رست 

م�ساركة وفق ا�سرتاتيجية الـ SWH دون تدري�سها. 

اجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

وحتديداً  الو�سفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  الإجابة  من  للتمكن 
واحلقائق  املعلومات  من  قدر  اأكرب  جمع  بهدف  احلالة  درا�سة  ت�سميم  الدرا�سة  اعتمدت 
الدقيقة التف�سيلية من عينة الدرا�سة عن مو�سوعها امل�ستهدف وذلك يف حماولة للو�سول 

لعمق احلالة، والتمكن من و�سفها و�سفاً دقيقا )قنديلجي، 1979( . 

عينة الدراسة: 

فيزياء،  معلمات  ثلث  منهن  معلمات؛  طالبات  خم�ص  من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
لهن. »فريدة«  اأ�سماء م�ستعارة  اأعطيت  امل�ساركات،  ومعلمتا كيمياء، وللحفاظ على �رسية 
لديها �سنتان من اخلربة يف التدري�ص كمعلمة علوم وكيمياء لل�سف الأول املتو�سط والأول 
الثانوي قبل اأن ت�سغل من�سب موجهة علوم ملدة )12( عاماً. »ب�سمة« كانت معلمة كيمياء 
للمرحلة الثانوية ملدة )12( عاماً. اأما معلمات الفيزياء الثلث امل�ساركات فلديهن خربة يف 
التدري�ص يف املرحلة الثانوية، »فادية« ملدة اأربع �سنوات، و »منى« ثماين �سنوات، و »�سارة« 

اأربع �سنوات. 

أدوات الدراسة: 

اخلدمة،  راأ�ص  على  العلوم  املهني ملعلمات  التطوير  اإطار  الدرا�سة يف  هذه  اأجريت 
 ،SWH الـ  نحو  الدرا�سة  عينة  واجتاه  بفهم  يتعلق  فيما  والبيانات  املعلومات  وجلمع 



71

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )1( - نيسان 

االآتية:  االأدوات  اُ�ستخدمت 
املقابلة ال�سخ�سية الفردية �سبه املقننة: أ. 

 ،SWH اأجريت املقابلة ال�سخ�سية الفردية ملعرفة راأي كل م�ساركة وموقفها جتاه الـ
يف  وال�سعف  القوة  ومواطن  الوحدة-  بتح�سري  يتعلق  فيما  واجهتها-  التي  وال�سعوبات 
على  التغلب  يف  ودورها  تلقتها  التي  الراجعة  والتغذية  وتوقعاتها  التدريبي  الربنامج 
ت�سجيل  على  امل�ساركات  موافقة  اأخذت  وقد  الوحدة.  حت�سري  مهمة  وت�سهيل  ال�سعوبات 

املقابلة �سوتياً؛ وُطبعت لحقاً واطلعهن عليها وموافقتهن ملا ورد فيها. 
الـ SWH كربنامج للتطوير املهني: ب. 

الباحثة خلل  الربنامج من خلل ما لحظته  لتنفيذ  التدريبية  الحتياجات  ُحدِّدت 
وتطبيقاتها  التفاعلية  البنائية  النظرية  فهم  يف  �سعف  من  العلوم  ملعلمات  تدري�سها 
م برنامج تدريبي يقدم بالتزامن مع تدري�ص مقرر »اجتاهات حديثة يف  مِّ الرتبوية؛ لذلك �سُ
مناهج العلوم وطرق تدري�سها« املطروح بواقع وحدتني درا�ستني اأ�سبوعياً، حيث اُتفق على 
لقاء اأ�سبوعي اإ�سايف ملدة �ساعة عقب املحا�رسة ملناق�سة احتياجات امل�ساركات املتعلقة 

مبتطلبات الربنامج التدريبي. واأخذت موافقة اأفراد العينة على امل�ساركة يف الربنامج. 
اأهداف الربنامج: 

تلخ�ست اأهداف الربنامج التدريبي يف حمورين رئي�سني: 
التعريف بالنظرية البنائية التفاعلية و�سور تطبيقاتها الرتبوية.  -
التعريف با�سرتاتيجية األـ SWH ودور املعلمة وربطها بالأطر النظرية.  -

حمتوى الربنامج: 
التدريب  التدري�ص �سمن  اأعتربت طريقة  فقد  نفذ �سمن مقرر درا�سي،  الربنامج  كون 
على التدري�ص من منظور البنائية التفاعلية، حيث اعتمدت الباحثة على املناق�سات اجلدلية 
ت�ساعد  �سفية،  بيئة  تهيئة  يف  ت�ساعد  التي  الأن�سطة  وتوظيف  تدري�سها،  املراد  للمفاهيم 
ومتحورت  بهن.  خا�ص  معنى  وتكوين  اأفكارهن،  عن  والتعبري  امل�ساركة  على  املتعلمات 
والنمو  املختلفة،  وتف�سرياتها  البنائية  النظرية  حول  املقرر  يف  نوق�ست  التي  املفاهيم 
املفاهيمي وعلقته بطرائق التدري�ص ونظريات التعلم ودور املعلم وفقها، ومفهوم طبيعة 
بع�ص  على  الإطلع  اإىل  اإ�سافة  التدري�ص،  يف  التقنية  وتوظيف  العلمية،  والثقافة  العلم، 
م�ساركة  على  للتاأكيد  الأ�سبوعية  القراءات  من  عدد  ُخ�س�ص  كما  العلوم.  تطوير  م�ساريع 
اأفراد العينة يف املناق�سات احلوارية خلل املحا�رسة عو�ساً عن الأ�سلوب التقليدي ال�سائد 
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د. سوزان بنت حسني حج عمرالعلوم )الـ SWH( في التحول للتدريس البنائي: دراسة وصفية في النمو املهني

املمار�سات  والتعقيب خا�سة على  الراأي  لإبداء  ال�سفية  البيئة  تهيئة  اإىل  اإ�سافة  بالتلقي، 
مما  طالبات  عن  عو�ساً  كباحثات  تعاملهن  الباحثة  كانت  حيث  كمعلمات،  لهن  ال�سابقة 
اأ�سعرهن بامل�ساواة، واأتاح فر�سة امل�ساهمة يف اجلدل العلمي، وتبادل الراأي، والتعقيب على 
اأهم تدريب  الباحثة وهو  اأو بينهن وبني  اأنف�سهن  الأفكار املطروحة �سواء بني امل�ساركات 
على  واأثرها  التدري�ص  لطريقة  امل�ساركات  انتباه  ُيلفت  كان  ما  دائما  حيث  الربنامج،  يف 
املتعلمة،  لدور  مفعلة  تدري�ص  طرائق  املعلمة  تطبق  اأن  ومعنى  املعلمة  ودور  املتعلمني 
وما يواجهها م�ستقبلً من �سعوبات؛ اإ�سافة اإىل اأن امل�ساركات مار�سن التعلم من منظور 

البنائية يف املقرر. 
خطوات تنفيذ الربنامج: 

بداأ تنفيذ الربنامج بعد ثلثة اأ�سابيع من بداية الف�سل الدرا�سي وملدة ع�رسة اأ�سابيع 
بواقع �ساعة لكل اأ�سبوع، خلل الربنامج نوق�ص مدخل الـ SWH كتطبيق للمدخل البنائي يف 
التدري�ص حيث طلب من جميع امل�ساركات اختيار وحدة من اأي مقرر يف العلوم لتح�سريها 
وفق الـ SWH. وتركت حرية الختيار عمداً للم�ساركات لختيار الوحدة التي ي�سعرن بعمق 
املعرفة بها، وذلك لت�سهيل مهمة كتابة الفكرة العامة )فكرة واحدة اأو اثنتني( التي تتمحور 
ل  حولها الوحدة. وطلب من امل�ساركات اأي�سا حت�سري ثلثة اأو اأربعة اأن�سطة ا�ستق�سائية لت�سهِّ
تعلم املفاهيم، ومن ثم الفكرة العامة اآخذين يف اعتبارهن قالب املعلم املقرتح )�سكل 1( 
هت امل�ساركات اإىل كتابة اختبار حت�سيلي لتقومي حت�سيل الطالبات ي�سمل اأ�سئلة  . كما ُوجِّ
واأخرياً،  اليومية.  باحلياة  العلمية  املفاهيم  تربط  التي  كتلك  العليا  التفكري  م�ستويات  من 
هت امل�ساركات لتوثيق ال�سعوبات التي تواجههن بحيث تقدم يف نهاية الف�سل الدرا�سي  ُوجِّ
ورقة ت�سف ت�سوراتهن ب�ساأن الـ SWH وامل�سكلت التي واجهتهن اأثناء اإعداد الوحدة، وقد 
 ،SWH الـ  حول  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  عن  للإجابة  الأ�سبوعي  الجتماع  وقت  خ�س�ص 
اأو  �سواء ب�سورة فردية وفق الحتياج،  امل�سورة  ن�ساأت، وتقدمي  التي  ال�سعوبات  ومناق�سة 
وقد  م�ساركة؛  من  اأكرث  من  ال�سعوبة  اأو  ال�ستف�سار  يتكرر  عندما  خا�سة  جماعية  ب�سورة 

ُجمعت الوثائق )البيانات( الآتية من كل م�ساركة وُحلِّلت: 
-  .SWH خطة حت�سري وحدة من اأي مقرر للعلوم ح�سب التخ�س�ص وفقا لـ
ورقة تاأملية حول ال�سعوبات التي واجهتها يف حت�سري الوحدة املختارة.  -

ة:  فكرة عامة عن الوحدات الدرا�سية املح�رضَّ
اختارت كل م�ساركة الوحدة الدرا�سية التي �ستح�رسها من التخ�س�ص الذي تدر�سه وفقا 
لعدد الأن�سطة املتاحة داخل الوحدة. وفيما يلي ن�ستعر�ص ملحة عامة عن اأداء كل م�ساركة 
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يف حت�سري الوحدة مبا يف ذلك الفكرة العامة، والأهداف )كلما توافرت( ، و�ساأ�ستعر�ص اأمثلة 
على الأن�سطة ال�ستق�سائية، والختبار التح�سيلي للوحدة. 

الأول يف كتاب  الدرا�سي  الف�سل  »القوة واحلركة« من  فادية حت�سري وحدة  اختارت 
الفيزياء لل�سف الأول ثانوي والذي ا�ستمل على ثلثة ف�سول: العلم والقيا�ص، وو�سف احلركة، 
والقوة. ومل حتدد فادية الأهداف العامة من تدري�ص الوحدة واكتفت بذكر اأهداف اإجرائية 
لكل ن�ساط ون�ست الفكرة العامة للوحدة على اأن القوة واحلركة عن�رسان متلزمان اأي اأن 
وجود اأحدهما يعني وجود الآخر، وانعدام اأحدهما يعني انعدام الآخر. وقد التزمت فادية 
يف حت�سريها برتتيب املعلومات ح�سب ورودها يف الكتاب املقرر كما اأنها اتبعت الأن�سطة 
ال�ستهللية،  الأن�سطة  اأمثلة  ومن  ا�ستق�سائية،  اأو  ا�ستهللية  �سواء  الكتاب  التي جاءت يف 
عر�ص  كانت  الذاتي  الق�سور  در�ص  يف  القوى-  الثالث-  الف�سل  يف  فادية  اتبعتها  التي 
للدمى  الأبحاث  مراكز  ا�ستخدام  تو�سيح  وبعد  بجدار  مركبتني  ا�سطدام  حلادثة  �سورتني 
يف التجارب التي جترى على املركبات نظراً خلطورتها �ستطرح ال�ستف�سار الآتي: براأيك ما 
ال�سبب يف اندفاع الركاب للأمام بهذا ال�سكل القوي؟ اأما الن�ساط ال�ستق�سائي، فيهدف اإىل 
معرفة الإجابة عن ال�ستف�سار ال�سابق، ولإجرائه �ستح�رس فادية الأدوات الآتية: قطع نقدية، 

وكوؤو�ص زجاجية، وورق مقوى، و�ستزود طالباتها باالأ�سئلة واخلطوات االآتية: 
نرتب الأدوات كما يف ال�سكل. ما حالة الورقة – القطعة املعدنية؟  -
نطرق الورقة بالأ�سبع كما يف ال�سكل... ماذا حدث؟  -

ما ال�سبب يف حركة الورقة؟ ]اجابة متوقعة: نتيجة التاأثري عليه بقوة دفع[
ملاذا �سقطت القطعة املعدنية يف الكاأ�ص ومل تندفع يف اجتاه الورقة نف�سه؟ 

متى ميكن اأن تندفع قطعة النقود يف اجتاه الورقة نف�سه؟ 
اإذن ما الذي يلزم الأج�سام ال�ساكنة لكي تتحرك؟ 

اإىل حالة  ال�سكون  اإمكانية حتولها من حالة  واإذا مل تتعر�ص لقوة خارجية ما مدى 
احلركة؟ ملاذا؟ 

النتيجة النهائية ]اإن هذه اخلا�سية التي جتعل اجل�سم قا�رساً بذاته على تغيري حالته 
من ال�سكون للحركة يطلق عليها خا�سية )الق�سور الذاتي( اأو )العطالة([

اإجاباتهن  خلل  من  الطالبات  بتقومي  واأكتفت  حت�سيلياً،  اختباراً  فادية  ت�سمم  ومل 
عن الأ�سئلة الواردة يف اأوراق العمل والأن�سطة �سواء اأثناء الدر�ص اأو بعده، والتي جاءت يف 
معظمها يف �سورة اأ�سئلة مبا�رسة مثل: ]اذكري قانون نيوتن الثاين اأو اذكري وحدة قيا�ص 
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الوزن[، والقليل منها كان تطبيقَا للمفاهيم الواردة يف الوحدة يف حياتنا اليومية، مثل: 
كانت نوف تتنزه فلفت نظرها هذا ال�سفدع ال�ساكن على ورقة، والذي ا�ستعد للقفز ليلتقط 

ح�رسة طائرة، ابت�سمت نوف فلقد راأت تطبيقاً لقوانني نيوتن الثلثة يف هذا املوقف. 
ف�رضي لنا ذلك ح�سب ال�سكل الذي اأمامك ثم اكتبي ن�س كل قانون يوافق 

احلالة التي ذكرتيها؟ 
واختارت منى حت�سري الوحدة الثانية من كتاب الفيزياء لل�سف الأول ثانوي »خوا�ص 
اأو �سائلة اأو  املادة« وعربت عن الفكرة العامة للوحدة على النحو الآتي: اأن املادة جامدة 
غازية تظهر مقاومة للقوى املوؤثرة عليها، وحتاول العودة اإىل حالتها الأ�سلية التي كانت 
عليها وذلك بعد زوال هذه القوى املوؤثرة عنها. وحددت منى �سبعة اأهداف لتدري�ص الوحدة 

تلخ�ست فيما ياأتي: 
يف  ♦ احلا�سل  والت�سوه  اجلامد  اجل�سم  على  املوؤثرة  القوة  بني  العلقة  ا�ستنتاج 

اجل�سم عمليا )قانون هوك( . 
التو�سل اإىل معادلة �سغط ال�سائل )من خلل الن�ساط( .  ♦
اإجراء ن�ساط ل�ستنباط اأن قوة الطفو جل�سم ما و�سع يف �سائل هي قوة دفع لأعلى  ♦

ت�ساوي وزن ال�سائل الذي قام اجل�سم باإزاحته. 
املقارنة بني �سغط ال�سائل و�سغط اجلامد )اأوجه ال�سبه والختلف( .  ♦
اإجراء ن�ساط لتف�سري التوتر )ال�سد( احلادث على �سطح ال�سائل.  ♦
تقدير العلم ودوره يف حياتنا.  ♦
التدبر يف قول اهلل عزوجل »فمن يرد اهلل اأن يهديه ي�رسح �سدره للإ�سلم، ومن يرد  ♦

اأن ي�سله يجعل �سدره �سيِّقاً حرجاً كاأمنا ي�سعد يف ال�سماء، كذلك يجعل اهلل الرج�ص على 
الذين ل يوؤمنون«. 

ولتحقيق الأهداف ال�سابقة اأعدت منى خم�سة اأن�سطة ا�ستق�سائية وركز كل ن�ساط على 
ال�سغط  تعلم مفهوم  اإىل  الثاين  الن�ساط  املثال يهدف  �سبيل  تعلم مفهوم واحد فقط، فعلى 
 40( واحدة  درا�سية  ح�سة  وي�ستغرق  ا�ستق�سائي،  ن�ساط  ثم  ا�ستهليل  بن�ساط  بداأته  الذي 
وال�سغط وامل�ساحة، ويتلخ�ص  القوة  الريا�سية بني  العلقة  ا�ستنتاج  اإىل  و يهدف  دقيقة( 

الن�ساط يف الآتي: 
التي  الأحذية  من  نوعني  اإح�سار  م�سبقا  املتعلمات  من  يطلب  الن�ساط  لهذا  كتمهيد 
النوعني يكن مدبباً من الأ�سفل والآخر م�ستوياً متاماً من الأ�سفل  اأحد  لديهن بحيث يكون 
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ثم يطلب منهن ب�سورة كنوع من املرح واللعب ال�سري على الرمل مرة باحلذاء املدبب من 
الأ�سفل، ومرة باحلذاء امل�ستوي متاماً من الأ�سفل، ومن ذلك يطرح بع�ص الأ�سئلة عليهن: 

الأ�سفل؟ وكذلك عند �سريك  الرمل باحلذاء املدبب من  الذي حدث عند �سريك على  ما 
على الرمل باحلذاء امل�ستوي من الأ�سفل؟ يتوقع منهن ذكر اأنه يف حالة ال�سري على الرمل، 
فاإن احلذاء املدبب ينغرز يف الرمل وامل�ستوي ل ينغرز اإذا: براأيك ما ال�سوؤال الذي نطرحه يف 
هذه احلالة؟؟ �سيكون ال�سوؤال ما ال�سبب يف انغراز احلذاء املدبب وعدم انغراز 

احلذاء امل�ستوي؟؟ 
اأو غرزها يف قطع اخل�سب  ملعرفة ذلك �سنبداأ بالعمل �سويا على طرق هذه امل�سامري 
اخل�سب(  من  وقطع  واملطارق  امل�سامري  من  عدد  توزيع  �سيتم  )حيث  �سيحدث  ماذا  ولرنى 
ويطلب من كل جمموعة حماولة غرز امل�سمار يف قطعة اخل�سب مرة من طرفه املدبب ومرة 
من طرفه غري املدبب، ومن ثم تدوين ملحظاتهن على ذلك وربطها مبا حدث مع الأحذية 

واختلف انغرازها يف الرمل. ثم تطرح اأ�سئلة عدة عليهن: 

احلالتنْي؟؟  يف  اخل�سب  قطعة  يف  امل�سمار  طرق  عند  تلحظني  ماذا 
وملاذا؟؟ 

عند طرق امل�سمار فاإن طرفه احلاد ينغرز بينما طرفه غري احلاد ل ينغرز اأي�سا كلما 
كان الطرف اأكرث تدبباً كان نغرازه اأكرب. ماذا ميكننا اأن ن�ستنتج من ذلك؟؟ 

اأنه كلما قلت امل�ساحة، كلما زاد النغراز )اأو ال�سغط( 
كما �سممت منى اختباراً حت�سيلياً ا�ستمل بالإ�سافة للأ�سئلة املو�سوعية على ثلثة 

اأ�سئلة مقالية تربط املفاهيم التي نوق�ست مب�سكلت من الواقع مثل: 
وزن  - فكم  نيوتن   410 يعادل  املاء  يف  وزنه  اأن  فوجد  وزنه  ح�ساب  يراد  دلفني 

الدلفني الفعلي اإذا كان املاء يدفعه بقوة مقدارها 150 نيوتن؟؟ 
اأعدَّت �سارة اإفطار يوم اخلمي�ص لوالديها، وعند قيامها بثقب علبة احلليب ال�سائل  -

بثقب واحد مل تتمكن من �سكب احلليب يف الكاأ�ص. اقرتحي على �سارة حلً لهذه امل�سكلة؟؟ 
مربرة ذلك؟؟ 

ثم تركها تطري وتفرغ  - يلعب بها فنفخها  بالونة  لديه  �سنوات  حممد عمره خم�ص 
الهواء داخلها، وكرر عمله هذا ثلث مرات، ثم لحظ اختلفا يف حجم البالونة عن قبل و�ساأل 

والدته عن ال�سبب، ولكنه مل يحظ بالإجابة، �ساعدي اأم حممد لتف�رس ملحمد ما حدث؟؟؟ 
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الف�سل  الفيزياء  كتاب  من  وال�سوت  املوجية  احلركة  وحدة  حت�سري  �سارة  واختارت 
الدرا�سي الأول لل�سف الثاين ثانوي والذي يتكون من خم�سة ف�سول. وا�ستقرت �سارة على 
وتنتقل  اهتزاز،  تنتج عن  عبارة عن طاقة  ال�سوت  اأن  للوحدة وهي:  الآتية  العامة  الفكرة 
اأهداف  ع�رسة  للوحدة  وحددت  الفراغ.  يف  تنتقل  ول  املادية  الأج�سام  يف  طولية  كموجة 

ق�سمتها على النحو الآتي: 
اأهداف معرفية: 

معرفة كيفية حدوث ال�سوت.  -
معرفة نوع موجات ال�سوت.  -
اختلف انتقال ال�سوت يف الأج�سام املادية.  -
معرفة العوامل املوؤثرة على اهتزاز الأوتار.  -
معرفة املق�سود بالرنني.  -
اأهداف مهارية:  -
ا�ستنتاج الرنني يف الأعمدة الهوائية عملياً.  -
اتقان مهارة التفكري املنطقي لدى املتعلمة.  -
تنمية مهارة حل امل�سكلت.  -
اأهداف وجدانية:  -
 تقدير املتعلمة هلل �سبحانه وتعاىل لأهمية ال�سوت من خلل احلياة الواقعية.  -
 اتقان مهارة التوا�سل اللفظي والكتابي.  -

وق�سمت �سارة الوحدة اإىل �ستة درو�ص، وجعلت يف كل در�ص ن�ساطاً ي�سهل تعلم املفهوم 
للطاقة  احلاملة  املوجة  نوع  حتديد  اإىل  هدف  الذي  الثاين  الن�ساط  مثل  تدري�سه،  املراد 

ال�سوتية. 
اأمامك(  التي  الأدوات  ا�ستخدمي  لل�سوت،  احلاملة  املوجة  نوع  معرفة  ميكنك  حتى 

�سمعه، ومطرقة، و�سوكة رنانة، واأنبوب مفتوح الطرفني( 
�سفي حركة اللهب بعد طرق اأحد طريف ال�سوكة الرنانة؟  -
ماذا ت�ستنتجني من ذلك؟  -
ما نوع املوجات احلاملة للطاقة ال�سوتية؟  -
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ناق�سي ما تو�سلِت اإليه مع زميلتك؟ 
عرب  طالباتها  واهتمام  دافعية  اإثارة  �سارة  اختارت  الدر�ص  لهذا  ا�ستهليل  وكن�ساط 

املوقف والأ�سئلة الآتية: 
عند اإلقاء حجر يف بركة ماء ، ماذا يحدث؟ ماذا ت�سمعني؟ �سفي ما يحدث ل�سطح املاء؟ 

اإىل اأين ت�سل هذه املوجات؟ ار�سمي �سكلً بيانياً يو�سح �سكل اأمواج املاء ب�سكل عر�سي. 
ماذا ت�سمى هذه املوجات؟ 

فلتفر�سي اأن هناك �سخ�ساً ي�سبح يف طرف هذه الربكة. واألقيِت حجراً يف الطرف الآخر 
�سمع �سوت دوّي  اأنه  فاأخربك  ال�سابح فزعاً  املاء خرج  ب�سطح  ارتطام احلجر  للربكة، بعد 

وكاأنه انفجار!! 
اأخربته مبا ح�سل، ولكن ال�سابح اختلف معك يف قوة ال�سوت، وطلب منك اإلقاء احلجر 

مرة اأخرى حتى يتاأكد، وهو حتت املاء مرة واأخرى وهو ي�سبح يف املاء. 
العائمة على  الأوراق  اأن  التجربة لحظِت يف كل مرة تلقني فيها احلجر  اأثناء تكرار 

�سطح ماء الربكة مل تتحرك من مكانها. 
ملاذا �سمع ال�سابح ال�سوت ب�سكل اأو�سح واأقوى وهو حتت املاء؟  -
على ماذا يدل ثبات الأوراق على �سطح املاء، رغم ارتطام احلجر بال�سطح؟  -
ار�سمي �سكلً تو�سيحياً لكيفية انتقال ال�سوت من امل�سدر اإىل اأذن ال�سابح؟  -
اإىل ماذا يحتاج ال�سوت حتى ينتقل؟  -
من الذي يحمل ال�سوت؟  -
ما نوع املوجة احلاملة لل�سوت؟  -

ولتقومي التح�سيل �سممت �سارة اختباراً من اأربعة اأ�سئلة مقالية على النحو الآتي: 
املو�سيقار بتهوفن كان اأطر�ص، وي�سمع العزف على البيانو بو�سع اأحد طريف ع�ساه  ♦

على البيانو، وو�سع الطرف الآخر قرب اأ�سنانه، ف�رسي ما يحدث؟ 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: دخلت علّي عجوزان من عجز يهود املدينة فقالت:  ♦

اإن اأهل القبور ُيعذبون يف قبورهم، قالت: فكذبتهما ومل اأنعم اأن اأ�سدقهما، فخرجتا ودخل 
علّي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقلت له: يا ر�سول اهلل اإن عجوزين من عجز يهود املدينة 
ُيعذبون عذاباً  اإنهم  ُيعذبون يف قبورهم، فقال: �سدقتا  القبور  اأهل  اأن  دخلتا علي فزعمتا 

ت�سمعه البهائم، قالت: فما راأيته بعد يف �سلة اإل يتعوذ من عذاب القرب( رواه م�سلم
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مل ت�سمع البهائم اأ�سوات املعذبني يف القبور بينما ل ي�ستطيع الإن�سان �سماعها؟  -
الر�سا�سة  ♦ لأن  الر�سا�سة،  اأزيز  �سمعِت  اإذا  تطمئني  اأن  )ميكنِك  املقولة:  ف�رسي 

اأخطاأتك( . 
الأرجوحتان  ♦ اأرجوحة،  منهما  واحدة  ولكل  تواأم  اأختان  لديه  وذكي  �سغري  طفل 

الأرجوحتني  اأحدى  فاإنه يدفع  الطفلتني  ُيتعب نف�سه يف دفع  اأي�ساً، وحتى ل  مت�سابهتان 
فتهتز الثانية لوحدها، لكي ير�سي اأخته قليلً، ما راأيك؟ 

واختارت ب�سمة حت�سري وحدة الأحما�ص والقواعد والأملح من كتاب الف�سل الدرا�سي 
الأول لل�سف الثالث متو�سط، وحددت الفكرة العامة للوحدة يف اأن الأحما�ص والقواعد مواد 
لها خ�سائ�ص معينة حتتوي حماليلها املائية )على التوايل( اأيونات الهيدروجني واأيونات 
ثلثة  ب�سمة  خططت  وقد  فقط.  واملاء  امللح  لينتج  بع�سهما  مع  يتفاعلن  الهيدروك�سيل 
اأن�سطة للوحدة لتو�سيح خوا�ص الأحما�ص والقواعد: تو�سيل التيار الكهربائي، التاأثري على 
ا�ستهليل للتعرف  اإىل ن�ساط  اإ�سافة  الطعم املميز للأحما�ص والقواعد،  الكوا�سف والأدلة، 
من  خمتلفة  اأنواع  اإح�سار  م�سبقاً  طالباتها  من  �ستطلب  حيث  الهيدروجيني،  الأ�ص  على 
عبوات املياه املعدنية وتطرح عليهن ال�سوؤال الآتي: ما اأف�سل نوع منها براأيك، وملاذا؟ اأيها 
ح�سل على علمة اجلودة؟ وللإجابة عن ال�سوؤال يطلب من الطالبات قراءة مكونات املاء 
اأيهما  الآتية:  الأ�سئلة  لطرح  ب�سمة  خططت  كما  بالبقية.  ومقارنتها  اجلودة  على  احلا�سل 
تف�سلني املياه املعدنية اأم املاء العادي وملاذا براأيك؟ هل املاء العادي خمتلف كثريا عن 
املاء املعدين؟ اأو هل املياه املعدنية بهذا التكوين تكون �سحية اأكرث من املاء العادي! ؟ ويف 
التح�سيلي  اختبارها  وا�ستمل  الن�ساط.  لإجراء  خطوات  لطالباتها  ب�سمة  حددت  تخطيطها 
الذي �سممته للوحدة على اأ�سئلة مو�سوعية من نوع الختيار من متعدد واملقابلة وال�سواب 
ا�ستخدامها لإيقاظ الأ�سخا�ص  الن�سادر  اأو اخلطاأ، و�سوؤال مفتوح متثل يف: عرف عن مادة 
املغمى عليهم ملا لها من تاأثري قوي، ولكن يف الوقت نف�سه هذه املادة القاعدية اخلوا�ص 
من املعروف اأنها اإذا ا�ستن�سقها ال�سخ�ص العادي، فاإنها قد توؤدي اإىل حالة وفاة! ؟ اكتبي 

روؤيتك وتف�سريك لهذا الأمر. 
واختارت فريدة حت�سري وحدة خ�سائ�ص املادة وتركيبها من كتاب العلوم املقرر يف 

الف�سل الدرا�سي الأول لل�سف الأول املتو�سط، وحددت للوحدة فكرتني على النحو الآتي: 
منها  ♦ لكل  غازية(  �سلبة،  )�سائلة،  حالت  ثلث  ولها  جزيئات  من  املادة  ترتكب 

خوا�سها التي متيزها عن غريها من حيث امل�سافات بني اجلزيئات وحركة اجلزيئات اأاثر 
احلرارة عليها. 
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ميكن ح�ساب اأحجام املواد وكثلها وكثافتها وكل حالة من حالتها.  ♦
وحددت فريدة اأهداف تدري�س الوحدة يف االآتي: 

اكت�ساف اأن املادة ترتكب من جزيئات.  ♦
متييز الأجزاء الرئي�سة يف الذرة.  ♦
وحركة  ♦ اجلزيئات،  بني  امل�سافات  حيث  من  الثلث  املادة  حالت  بني  املقارنة 

اجلزيئات واأثر احلرارة عليها. 
قيا�ص الكتلة واحلجم والكثافة ملواد خمتلفة.  ♦

وقامت فريدة باإعداد ثلثة اأن�سطة ا�ستق�سائية للوحدة، يهدف الن�ساط الثاين منها اإىل 
التفريق بني حالت املادة الثلث من حيث حركة اجلزيئات وامل�سافات بينها، واأثر احلرارة 

عليه )قوة متا�سك اجلزيئات( . وتكون الن�ساط من م�سكلتني على النحو االآتي: 
طلبت والدة اأفنان منها حت�سري ع�سري اأفوكادو لل�سيوف يف ثلثة كوؤو�ص خمتلفة . 1

يف كل كاأ�ص لونان اأو ثلثة األوان خمتلفة مبنظر اأنيق .... مباذا ميكنك م�ساعدتها وكيف؟ 
الهدف: 

اجلزيئات ال�سائلة يف حالة حركة م�ستمرة.  -
وجود م�سافات بني جزيئات املادة ال�سائلة.  -
اأركان املنزل . 2 اإىل العمل �سمت رائحة عطر والدها متلأ كل  بعد خروج والد ملي�ص 

بحثت عن والدها فلم جتده، �ساألت والدتها فقالت: ذهب للعمل منذ ال�سباح ومل يرجع، اأخذت 
ملي�ص تفكر من اأين اأتت رائحة عطر والدها اإذن؟! �ساعدي ملي�ص يف تف�سري ما حدث؟ 

الهدف: 
الن�ساط وجزيئات املادة يف حالتها الغازية.  -
�سعف قوة متا�سك اجلزيئات، وجود م�سافات كبرية بني جزيئات املادة يف هذه . 3

احلالة. 
و�سمل اختبارها التح�سيلي الذي �سممته للوحدة االأ�سئلة املقالية االآتية: 

وخا�سة  ♦ ال�سدر  اأمرا�ص  يف  عاملياً  الأوىل  ال�سعودية  اأن  الطبية  التقارير  )ت�سري 
الربو( 
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يف �سوء درا�ستك لوحدة تركيب املادة وخ�سائ�سها، ماذا تتوقعني اأن تكون الأ�سباب، 
ف�رسي توقعاتك؟ اقرتحي طرقا للتقليل من اأ�رسار هذه امل�سكلة؟ 

بالتعاون مع اأفراد جمموعتك �سممي جتربة ونفذيها بهدف اإي�ساح:  ♦
املادة ترتكب من جزيئات  -
تركيب اجلزئ -
املخترب  ♦ )الإنرتنت(  العاملية  العنكبوتية  ال�سبكة  يف  الآتي  الرابط  على  اأدخلي 

http:// www.seed.slb.com :الفرتا�سي للعلوم
اأجري التجربة، ثم اكتبي ق�سة حول م�ساهداتك مف�رسة ماراأيت.  -
البحر،  ♦ قاع  يف  يغط�ص  املتجمدة  املناطق  يف  اجلليد  اأن  وتخيلي  عينيك  اغم�سي 

اكتبي ق�سة عن م�سري احلياة يف تلك املحيطات؟ مف�رسة تخيلتك وفق ما در�ست يف هذه 
الوحدة، مع تو�سيح حكمة اهلل عزوجل يف ذلك. 

قال تعاىل )ومن اآياته اجلوار يف البحر كالأعلم....... الآية( اكتبي بحثاً ل يتجاوز  ♦
لهذه  درا�ستك  من  ا�ستفدت  ماذا  مو�سحة  الآية  هذه  يف  العلمي  الإعجاز  عن  �سفحات   3

الوحدة؟ 
عّللي:  ♦
ي�ستخدم الأملونيوم يف �سناعة الطائرات.  -
ا�ستخدمت الكثافة يف الك�سف عن غ�ص املواد.  -
متلأ البالونات التي حتمل اأعلما بغاز الهيدروجني.  -
حيث  ♦ من  والغازية  وال�سائلة  ال�سلبة  املواد  بني  التعليل  مع  جدول  يف  قارين 

امل�سافات بني اجلزيئات وقوة التما�سك وال�سكل واحلجم. 
اكتبي ر�سالة اإىل �سديقة عن درا�ستك لهذه الوحدة وا�رسحي لها كيف ا�ستفدت منها  ♦

يف حياتك اليومية. 
لهم  ♦ مو�سحة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املناهج  عن  للم�سئولني  خطاباً  �سطري 

راأيك يف مو�سوعات الوحدة ومدى منا�سبتها لك واقرتاحاتك لتطويرها. 
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النتائج واملناقشة:
اأبدى جميع اأفراد العينة تخوفهن من التحدي الذي �سيواجههن م�ستقبلً عند تطبيق األـ 
اأن تتوافر يف برامج  يف التدري�ص، مما ي�سلط ال�سوء على الحتياجات التي يجب   )SWH(
الإ�رساف  ودعمها ممثلة يف مكاتب  التعليم  اإدارة  م�ساركة  تت�سمن  والتي  املهنية  التنمية 
الرتبوي وم�رسفاتها اإ�سافة اإىل تعاون مديرات املدار�ص، وذلك ل�سمان توفري الدعم والتاأييد 

وت�سجيع املعلمات على امل�ساركة. 
ويعد الت�سابه يف ال�سعوبات التي واجهت اأفراد العينة من اأبرز النتائج، والذي ميكن 
تف�سريه يف �سوء برنامج الإعداد الرتبوي املوحد، الذي يهتم بتزويدهن مبهارات التخطيط 
وعلى  درا�سية،  ح�سة  يف  تقدميها  ميكن  لأجزاء  املحتوى  تق�سيم  على  املعتمد  للدرو�ص 
�سياغة الأهداف الإجرائية ال�سلوكية واختيار ا�سرتاتيجية تدري�ص وت�سميم منوذج تقومي. 
لذلك كان من اأوىل ال�سعوبات التي واجهت امل�ساركات يف حت�سري الوحدة عند التحول اإىل 
مدخل التدري�ص البنائي هي �سعوبة النظر ب�سمولية اإىل جمموعة الدرو�ص املنف�سلة كوحدة 
اإن تدري�ص العلوم كعدة درو�ص منف�سلة ومتتالية وفقا لرتتيب املعلومات  مرتابطة. حيث 
الواردة يف الكتاب املدر�سي املقرر ي�ساعد يف اإخفاء �سعف املحتوى العلمي لدى املعلمة، 
والتي  للمحتوى،  تقومي معرفتهن  امل�ساركات هو  واجهته  الذي  الأول  التحدي  وعليه كان 

انعك�ست يف حماولتهن لتحديد الفكرة العامة )املفهوم الرئي�ص( من الوحدة. 
الوحدة  اختيار  التدريبي على  الربنامج  الأوىل من  الأ�سابيع  اأربعة  الرتكيز خلل  مت 
وكتابة الفكرة الرئي�سة منها. وكانت فريدة ومنى وفادية من اأوائل امل�ساركات بتجربتهن 
يف اإختيار الوحدة وحتديد الفكرة العامة منها وم�ساركة البقية بال�سعوبات التي واجهنها 
حيث ات�سح اأن مهمة حتديد الفكرة لي�ست باملهمة ال�سهلة. ففي هذه املحاولة قامت فريدة 
بح�رس جميع امل�سطلحات العلمية واملفاهيم التي وردت يف الوحدة، وجلاأت لطلب امل�ساعدة 
يف حتديد الفكرة الرئي�سة. واأفادت منى بنف�ص ال�سعوبة، واأنها جلاأت لكتابة عبارات ت�ستمل 

على اأكرب عدد ممكن من امل�سطلحات املذكورة يف الوحدة. 
وخلل الربنامج التدريبي ومل�ساعدة امل�ساركات يف حتديد فكرة اأو فكرتني رئي�ستني 
للوحدة التي وقع عليها الإختيار، اإ�سافة للتاأكيد على اأنه ل توجد طريقة حمددة ميكن من 
خللها حتديد الفكرة العامة من الوحدة، اُقرتح اأن تقوم كل م�ساركة بر�سم خريطة مفاهيمية 
حماولة  ثم  ومن  اأمكن،  ما  بينهم  العلقات  ت�سمل  الوحدة  يف  املت�سمنة  للم�سطلحات 
جتميع اخلريطة يف فكرة اأو اثنتني. بينما متكنت فادية مبا�رسة من حتديد الفكرة العامة 
للوحدة، وعانت فريدة ومنى من �سعوبات يف حتديدها، واحتجن لتغذية راجعة وتوجيه. 
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واجلدير بالذكر اأن كلً من �سارة وب�سمة متّكنتا من حتديد الفكرة العامة لوحدتيهما مبجرد 
ح�سورهما جلل�سات املناق�سة وال�ستماع للمقرتحات والتوجيهات التي قدمت لكل من منى 
وفريدة. وقد اأفادت �سارة خلل املقابلة ال�سخ�سية، عندما �سئلت عن حتديد الفكرة العامة 

من وحدة ال�سوت وال�سوء قائلة: 
الوحدة هي اأ�سل عن ال�سوت اأي �سيء �سيكون يف الوحدة هذه فاإنه �سيخدم ال�سوت، 
وبعد الطلع تقريبا على كل ف�سل، وحتديد الهداف املعرفية الرئي�سة يف كل ف�سل عرفت 
طبيعة العلقة[بني ف�سول الوحدة] وهي ال�سوت، وعلى هذا الأ�سا�ص و�سعت الفكرة العامة، 

وهو اأن ال�سوت هو كذا وكذا. 
وعزت فريدة معاناتها لقت�سار خربتها يف التدري�ص على �سنتني فقط. واأقرت خلل 
املقابلة اأن حتديد الفكرة العامة من الوحدة كان اأكرب �سعوبة واجهتها، واأنها متكنت من 

و�سع الفكرة العامة بعد اأن مرت مبراحل عدة: 
من  عامة  وفكرة  معلوماتي  على  واعتمدت  كاملة  الوحدة  اأقراأ  مل  الأوىل  املرة  يف 
الفهر�ص واملو�سوعات الرئي�سة فقط، ولكن عندما قراأت الوحدة كاملة بداأت اأ�سجل كل الأفكار 
املوجودة يف الوحدة، املو�سوع هو طبيعة املادة اأو مفهوم املادة، وتندرج حتته العنا�رس، 
كذلك اأ�سكال املادة يندرج حتتها كذا وكذا مبعنى فكرة رئي�سة يندرج حتتها الأفكار ال�سغرية، 
فو�سعت جدولً للأفكار والن�ساط الذي يحقق الفكرة )هذه كانت املرحلة الثالثة( واأدركت 
اأن الأفكار لي�ست كافية فرجعت مرة اأخرى وقراأت، ومقابل كل فكرة ]اأخطط[ الن�ساط الذي 
فكرة  يف  اأربع  اأفكار  اأو  ثلث  اجمع  اأن  الن�ساط...  اأعمل  واأنا  وحاولت  الفكرة،  هذه  يحقق 
واحدة، وبداأت يف كل مرة اأقل�ص الأفكار حتى و�سلت لفكرة رئي�سة. وهذا كان اأبرز �سعوبة 

بالن�سبة يل اأنها فكرة واحدة للوحدة كاملة. 
هذا  حول  واأفادت  للوحدة  عامة  فكرة  كتابة  جتربة  من  اأي�سا  منى  وعانت 

مقابلتها:  يف 
اأكرث  من  هذه  كانت  رمبا  عامة،  فكرة  اأحدد  كيف  هي  اأتعبتني  التي  الأ�سياء  من 
لتحليل  اأخرى  مرة  ورجعت  عامة،  فكرة  و�سعت  ]كلما[  لأين  واجهتني  التي  ال�سعوبات 
اأن  اإىل  وهكذا  ورابعة  وثالثة  ثانية  مرة  الوحدة  وحللت  الفكرة  اأدعم  ]اأن[  الوحدة حاولت 
و�سلت للفكرة العامة. والأهداف هي التي تتحقق منها الفكرة العامة، تقريباً كان للفكرة 

العامة الدور يف حتديد اأهدايف لأين اأحاول ]اأن[ اأربطها بهذه الفكرة. 
و�سبهت  للوحدة  بكتابة فكرة عامة  يتعلق  فيما  فادية معاناتها وجتربتها  وو�سفت 
على  والرتكيز  للمحتوى  ب�سطحية  النظر  به  وتق�سد  النظر«  »ق�رس  من  يعاين  مبن  حالها 
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تدري�ص امل�سطلحات العلمية فقط، دون التاأكيد على طبيعة العلقة بينهم. وقد كتبت ب�سمة 
يف تاأملها ب�ساأن كتابة الفكرة العامة للوحدة ما ياأتي: 

اأول  اأنني يف  اأطرفها؛  العامة، ولعل من  اأثناء كتابتي للفكرة  مررت مبراحل عدة يف 
مرة بداأت اأبحث عن الكلمات املتكررة بكرثة يف الوحدة لعلي من خللها اأتو�سل اإىل تلك 
الفكرة، وباءت حماولتي بالف�سل؛ لأنني مل اأ�ستطع اأن اأكوِّن جملً مرتابطة من تلك الكلمات. 
وبعد ذلك جلاأت اإىل طريقة ر�سم اخلريطة املفاهيمية، كما اأ�سارت الدكتورة، ولكنني للأ�سف 
خرجت بع�رسات اخلرائط، لكل در�ص اأو در�سني خريطة ومل اأ�ستطع اأن اأ�سع موا�سيع الوحدة 

كلها يف خريطة واحدة؛ لأنني هكذا تعلمت. 
وميكن اأن تعزى معاناة جميع امل�ساركات، اإىل �سعف املحتوى العلمي لديهن، اإ�سافة 
اإىل نظام التعليم املركزي املطبق يف اململكة؛ والذي يركز على اإنهاء املحتوى املحدد من 
ّمن يف الكتاب الدرا�سي املقرر بغ�ص النظر عن التعلم امل�ساحب. لهذا  قبل الوزارة، والذي �سُ
اأهداف  جمموعة  ويحددن  الكتاب  موا�سيع  جميع  تغطية  على  يحر�سن  املعلمات  اأن  جند 

�سلوكية لكل در�ص ويغفلن التاأكيد على الوحدة كمحتوى معريف مرتابط. 
حتديد  يف  الوحدة  من  العامة  الفكرة  حتديد  يف  امل�ساركات  معاناة  وانعك�ست 
خمرجات التعلم املرغوبة من الوحدة. فمن وجهة النظر البنائية التفاعلية، تعك�ص الفكرة 
العامة للوحدة املخرجات املعرفية املرغوب حتقيقها، والتي ترتبط- لي�ص فقط بتعلم- 
مرتابط،  ب�سكل  املفاهيم  تعلم  على  لرتكز  تتعداه  بل  الوحدة،  يف  العلمية  امل�سطلحات 
اأن توؤكد املعلمة على  ومعرفة العلقات فيما بينهم، اإ�سافة اإىل كون هذا الرتابط يتطلب 
نحو  اإيجابية  اجتاهات  تكوين  على  تنعك�ص  بدورها  والتي  العلوم،  وتعلم  العلم  مهارات 
ال�سلوكية  املخرجات  حتديد  على  الرتكيز  يتم  ال�سلوكية،  املدر�سة  ووفق  وتعلمها.  العلوم 
وعلى ملحظة ال�سلوك كدليل على حدوث التعلم، وهو ما اعتادت عليه امل�ساركات، فجاءت 
العامة من  بالفكرة  ترتبط  تقليدية، ول  والوجدانية  املهارية  التعلم، وبخا�سة  خمرجات 
الوحدة. وقد اهتم الربنامج التدريبي بتحفيز امل�ساركات على مراجعة وتقومي مفاهيمهن 
ال�سلوكية  املدر�سة  على  رئي�ص  ب�سكل  تعتمد  والتي  والتعلم،  بالتعليم  املرتبطة  الرتبوية 
 ،SWH كمحاولة لتبني الجتاه البنائي، وذلك من خلل حت�سري الوحدة باتباع مدخل الـ
اإ�سافة اإىل اإثارة انتباههن اإىل املدلولت الرتبوية التي يت�سمنها مدخل الـ SWH، وذلك 
لت�سهيل وتي�سري تعلمهن وفهمهن للبنائية كنظرية وللتف�سريات املختلفة التي ظهرت لها 

 .)Moshman, 1982; Phillips, 1995; Henriques, 1997(
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اأهدافاً معرفية ومهارية ووجدانية للوحدة، وعك�ص  اأن �سارة حددت  وعلى الرغم من 
املهارية  الوحدة  اأهداف  �ستحقق  كيف  تو�سح  مل  فاإنها  العامة،  الفكرة  تعلم  حت�سريها 
تعلم  يف  جتربتها  بني  �سارة  ربطت  العامة  الفكرة  اإيجاد  حول  تاأملها  ويف  والوجدانية. 
التدري�ص، حيث  البنائي يف  البنائية كنظرية تعلم مع حت�سريها للوحدة كتطبيق للمدخل 

فّكرت يف و�سعها كمتعلمة ومنوها املهني يف �سياق تعليمي بنائي وكتبت عن البنائية: 
يقيني  رغم  البنائية...  ملعنى  الرئي�سة  الفكرة  هي  هذه  املتعلم.....  لدى  املعرفة  بناء 

باأنها بحر مهما تعمقنا فيها اإل اأننا ما زلنا جنهل الكثري عنها!!! 
قطعنا مرحلة ل باأ�ص بها يف درا�ستها... وحماولة لر�سم حدودها... اإل اأن الطماأنينة مل 
ت�رِسيف نف�سي... لأين مل اأتقن حتديد معامل طريق )البنائية( يف نف�سي... من الناحية العقلية 

وكمهارة للتعبري عنها كتابياً...!!! 
وذلك  العقلية،  العمليات  يتجاوز  اأن  له  بد  ل  املتعلم...  ذهن  يف  العلم  ير�سخ  وحتى 

مبمار�سة ما تعلمه يف املواقف اجلديدة... 
وهذا ماحدث لنا!!!! 

اأننا  األ  اأن تنف�سنا ال�سعداء... لعتقادنا باأننا قد لم�سنا )البنائية( يف عقولنا...  بعد 
كلفنا من قبل معلمتنا بتح�سري وحدة درا�سية يف جمال تخ�س�سنا بحيث نرتجم البنائية 
امل�سورة يف اأذهاننا اإىل واقع ملمو�ص كخطوة اأوىل واأ�سا�سية لتطبيقها على اأر�ص الواقع 

)التدري�سي( ! 
اأهتم يف حت�سري املادة  اأكن  اأزاول مهنة التعليم يف مدر�سة خا�سة... مل  عندما كنت 
�سة كل يوم حتى اأر�سي مديرة املدر�سة!!! كنت اأهتم مبا يحدث داخل احلجرة الدرا�سية...  امُلدرِّ

وكيف ميكنني اأن اأحقق فعلً التعلم لدى الطالبة.. 
فكان حت�سري وحدة درا�سية ومبنظور البنائية ي�سكل ب�سكل عام �سورة غري وا�سحة 

لدي!! 
وكتبت فادية يف تفكرها يف ال�سعوبات التي واجهتها عند حت�سري الوحدة، وخا�سة 
مل  التي  التعلم  خمرجات  حتديد  على  وانعكا�سه  ب�سمولية،  الوحدة  اإىل  بالنظر  يتعلق  فيما 
تتمكن من تدوينها، وركزت فادية تفكريها يف فهمها ملعنى الفكرة العامة وربطته باأهداف 

الوحدة موؤكدة على: 
لتقل الأهداف العامة يف اأهميتها عن الفكرة العامة، بل اأرى اأن هناك ارتباطاً وثيقاً 
الأهداف املرجو  ال�ساقة مع كتابة  الفكرة بداأت رحلتي  انتهيت من كتابة  بينهما، فبعدما 
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حتقيقها يف نهاية هذه الوحدة، امل�سكلة اأن مفهوم الأهداف العامـة كان يعني لنا كمعلمات 
تلك الأهداف التي ن�سعها يف ال�سفحات الأوىل من دفرت التح�سري، والتي كنا ن�ستقيها من 
 – الغايات الرتبوية واملقا�سد التعليمية مب�ستوياتها الأربعة: )اأهداف التعليم يف اململكة 
اأهداف التعليم للمرحلة – اأهداف الف�سل الدرا�سي – اأهداف املنهج الدرا�سي( ، بعد ذلك ننتقل 
اإىل مرحلة كتابة الأهداف التدري�سية، ولكن كنا نقف على م�ستوى واحد فقط وهو: )اأهداف 
الدر�ص الواحد( ، دون الوقوف على اأهداف الوحدة الدرا�سية،،،، ولهذا واجهت �سعوبة كبرية 
الدكتورة  لنا  اأو�سحت  اأرى- كما  لأنني  العامة؛  الفكرة  ُتعربعن  للوحدة  اأهداف  يف كتابة 
اأن  عليها مبعنى  ُتبنى  بل  العامة  الفكرة  تو�سع يف �سوء  اأن  بد  ل  الأهداف  باأن  م�سبقاً- 

حتقيقنا لهذه الأهداف يعني حتقيقا للفكرة
وقد اأيقنت بذلك بعد جتربتي ال�سخ�سية، فقد بداأت يف بداية حت�سريي للوحدة بكتابة 
الأهداف العامة قبل كتابة الفكرة، طبعاً كانت ح�سيلة تلك الأهداف عالية جداً ما يقارب 
هدفا  الدر�ص  اأجزاء  من  جزء  كل  على  اأكتب  كنت  لأنني  بغريب،  لي�ص  وهذا   ، هدفاً(   71(
�سعرُت  التعلم  واأ�ساليب  الأن�سطة  كتابة  يف  و�رسعُت  كتابتها  من  انتهيت  وبعدما  ينا�سبه، 

مباأزق وتوالت الأ�سئلة يف ذهني واحداً تلو الأخر،،،، 
ومن جهة اأخرى، خّل�ست منى معاناتها يف حتديد خمرجات التعلم يف ال�سياغة فقط، 
كون املنظور البنائي يختلف عن ال�سلوكي. وكتبت يف تفكرها ما ي�سري اإىل كونه �سعوبة 
ثانية واجهتها بعد �سعوبة حتديد الفكرة العامة: يلي ذلك �سياغة اأهداف عامة مب�ستويات 
اأو تختلف عن الطريقة التي تعودت  خمتلفة من: معريف ومهاري ووجداين �سياغة بعيدة 
الإجرائية مب�ستويات  الأهداف  تلك  واإن كانت  �سابقاً،  الإجرائية  الأهداف  اتباعها يف  على 
فقط  املعرفية  للأهداف  بلوم  ت�سنيف  م�ستويات  املتعددة  بامل�ستويات  وتعني  خمتلفة. 
اأي�سا، كون اأهدافها يف املجالني املهاري والوجداين مل يعك�سا اأي م�ستويات اأداء حتى من 

وجهة النظر ال�سلوكية التقليدية. 
وت�ساءلت ب�سمة يف تفكرها عن الطريقة ال�سحيحة لكتابة خمرجات التعلم من خلل 

مقارنة بني املنظور البنائي وال�سلوكي يف �سياغة الأهداف: 
�سلوكية الن�ساأة ولكن رغم ذلك، ال�سلوكية مل ترتكني اأتخبط يف كيفية كتابة هديف، بل 

قالت يل
اأن + الفعل +................ الخ تعطيك الهدف ال�سلوكي

البنائية تريد اأهدافاً قليلة ودون حتديد �سيغة حمددة..! 
ُتريد اأهدافَاً عامة لوحدة اأُعدت بطريقة منف�سلة بني مو�سوعاتها. 

ومبعلمة ن�ساأت وتكونت يف بيئة ومنط �سلوكي!! 
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الأن�سطة  حتديد  �سعوبة  كانت  اأي�سا  امل�ساركات  واجهت  التي  ال�سعوبات  ومن 
ال�ستق�سائية. تعودت امل�ساركات على تطبيق اأن�سطة �سفية، اإما لتاأكيد املعلومة التي �سبق 
امل�ساركات  تعرفت  اأن  بعد  ولكن  لهن.  املعلومة  تو�سيل  لت�سهيل  اأو  لطالباتهن،  تقدميها 
اأن�سطة ا�ستق�سائية  على النظرية البنائية التفاعلية يف الربنامج التدريبي، حاولن تطبيق 
تتما�سى مع النظرية. ومن امللحظ اأن جميع الأن�سطة التي اأعدتها امل�ساركات جاءت من 
�سوؤال  )املعلمة(  امل�ساركة  حتدد  بحيث   ،  )structured inquiry( املوجه  ال�ستق�ساء  نوع 
التي  بال�سعوبة  هذا  ويوحي   ،  )Windschitl, 2003( العمل  خطوات  وحتدد  ال�ستق�ساء، 
املفهوم،  وتعلم  ال�ستق�سائي  الن�ساط  بني  العلقة  طبيعة  اإدراك  يف  امل�ساركات  واجهت 
ت�ساعد  التي  املت�سل�سلة  الأ�سئلة  لعدد من  وانعك�ص هذا على حت�سريهن من خلل طرحهن 
املتعلمة للو�سول اإىل املطلوب، وبررت امل�ساركات هذا الأ�سلوب املوجه بعدم اتاحة الفر�سة 

لهن للتطبيق الواقعي يف املدار�ص. 
الدافعية  ا�ستثارة  مهارة  تنمية  على  للعمل  بحاجة  اأنهن  امل�ساركات  جميع  واأدركت 
للتعلم، وخا�سة فيما يتعلق با�ستثارة الطالبات واإتاحة الفر�سة لهن، وجعل دورهن فاعلً 
من خلل ا�ستثارتهن للتفاعل مع الأن�سطة ال�ستق�سائية، وطرح اأ�سئلة وامل�ساركة يف احلوار، 
زاً يف الإم�ساك  حيث من واقع خربة امل�ساركات ال�سابقة يف التدري�ص، كان جل دورهن مركَّ
بزمام املناق�سات من خلل اإلقاء الأ�سئلة، واختيار الطالبة للإجابة عن ال�سوؤال، والثناء عليها 
يف حال �سواب الإجابة. ومن خلل حت�سريهن للوحدة وتفكرهن يف ال�سعوبات، اأدركن اأن 
عليهن- كمعلمات للتدري�ص من منظور بنائي- البحث عن املعرفة واخلربة ال�سابقة لدى 
طالباتهن، ولكن ال�سعوبة كانت يف اإدراكهن اأن الطالبات قادرات على التفاعل مع الن�ساط 
وقد  تعلمه.  املراد  املفهوم  لهن  ُيقّدمن  اأن  قبل  منه  معنى  وتكوين  املوجه،  ال�ستق�سائي 

عربت منى عن هذا مو�سحة: 
عند حت�سري الأن�سطة كانت ال�سعوبة تتمثل اأكرث يف كيفية و�سع متهيد للن�ساط، يثري 
دافعية املتعلمات ب�سكل كبري، وجعل املتعلمة هي التي ت�سع �سوؤال الن�ساط بنف�سها. ومن ثم 
تتو�سل اإىل الأدوات التي حتتاجها؛ لإجراء ذلك الن�ساط و�سولً للإجابة املطلوبة دون اأن 
يكون يل كمعلمة اأي تدخل �سوى بالتوجيه اأو الإر�ساد حني احلاجة فقط، ومن ال�سعوبات 
اأي�ساً كيفية و�سع ن�ساط يتم التو�سل منه اإىل مفاهيم عدة ترتبط باملو�سوع نف�سه. اإ�سافة 
اإىل  التو�سل  بوا�ساطته  يتم  بحيث  الكتاب؟  يف  املوجود  غري  ن�ساط  ابتكار  يتم  كيف  اإىل 
املطلوب ب�سكل اأف�سل واأ�رسع واأ�سهل، بحيث يكون اأقرب للواقع، دون اأن يفقد �سفته العلمية، 
ال�سهل دجمها يف ن�ساط واحد  اإىل ذلك وجود جزئيات كثرية يف الوحدة لي�ص من  اإ�سافة 

ب�سورة متكاملة ومرتابطة مع بع�سها بع�ساً، ول ميكن اإهمالها اأو جعلها للقراءة فقط. 
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وكتبت ب�سمة يف تفكرها ب�ساأن ال�سعوبات التي واجهتها يف حت�سري االأن�سطة 
اال�ستق�سائية ما ياأتي: 

كيف انتقل من نقطة اإىل اأخرى يف الن�ساط بحيث ي�سارك املتعلم باجلزء الأكرب بينما 
يكون دوري هو طرح ال�سوؤال؟ هذه كانت اأكرب م�سكلتي!! 

ل بد من ت�سل�سل منطقي لأ�سل اإىل الهدف من الن�ساط يف النهاية بدون اأن يكون يل 
دور �سوى طرح الأ�سئلة وا�ستثارة التفكري..... 

�ساأنطلق  فكيف  جداً.  �سعيف  الأ�سا�سي  باملو�سوع  رابطها  الكتاب  يف  اأن�سطة  هناك 
اأن كتبنا ل تخدم  اأجد احلل الوحيد يف  اليها واأدرجها؟! يف كل مرة تواجهني هذه العقبة 

البنائية. 
اأما معاناة �سارة مع الن�ساط ال�ستق�سائي فكانت خمتلفة عن غريها من اأفراد العينة، 
فقد كانت تبحث عن ن�ساط ا�ستق�سائي ي�ساعدها يف حتقيق اأهداف الوحدة. وكتبت �سارة 

معربة عن ال�سعوبة التي واجهتها كمتعلمة لهذا الأ�سلوب املختلف يف التدري�ص قائلة: 
وحتى اأحقق الأهداف يف الواقع، كان ل بد من اختيار الأن�سطة املنا�سبة التي حتقق 

الأهدف ب�سورة دقيقة ووا�سحة!!!! وهنا كانت املع�سلة.. 
الوحدة الدرا�سية التي اخرتتها كانت تت�سمن اأن�سطة كثرية... كما اأن املراجع املتواجدة 
لدي من قبل، والدورات التي ح�رستها للتجارب البديلة قد �ساعدتني كثرياَ... لكنها ل تكفي... 
واأ�سئلة  متهيد  من  �ساأ�ستخدمها  التي  املنا�سبة  ال�سياغة  ما  لكن  الأن�سطة....  حددت  نعم 
املتعلمة املتوقعة؟؟ ... اأ�سف اإىل ذلك اأن الف�سل الأخري من هذه الوحدة الدرا�سية مل اأجد له 

علقة بالفكرة العامة... اأو بالعنوان الرئي�ص للوحدة الدرا�سية!!! 
ولعتقادي مبرونة البنائية التي )ل تقيدين( ... فاإن ال�سعور بعدم الر�سا ظل ينتابني... 
الوحدة  الف�سول يف هذه  الف�سل وبني �سائر  اأية علقة تربط بني هذا  ودفعني للبحث عن 

الدرا�سية.. 
اال�ستق�سائية  باالأن�سطة  املرتبطة  لل�سعوبة  منظوراً خمتلفاً  فادية  اأبرزت  وقد 

حيث كتبت االآتي: 
الفكرة التي و�سلتني بالن�سبة لإعداد الأن�سطة وحت�سريها... ويف �سوء النظرية البنائية، 
هو اأنه يجب اأن اأحدد عدداً معيناً من الأن�سطة، بحيث ي�سل املتعلم اإىل الفكرة العامة للوحدة 
من خللها، هذه الفكرة جعلتني اأتخلى عن تتبع �سري اأن�سطة الكتاب، وبداأت اأفكر يف انتقاء 
كما  وبخا�سة-  منا�سبة،  اأخرى  اأن�سطة  عن  العلمية  املراجع  يف  والبحث  الأن�سطة،  بع�ص 
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اأفكاراً عامة  ولي�ست  فقط،  للدر�ص  اأفكاراً جزئية  تناق�ص  الكتاب  اأن�سطة  اأن  �سابقاً-  ذكرت 
للوحدة، ومن هنا ظهرت ال�سعوبات.... 

كيف اأجعل هذا الن�ساط مثيـــراً.. ل�ستجابة املتعلم؟ . 
كيف ا�سنع من هذا الن�ساط م�سكلــة.. ت�ستلزم حلً من املتعلم؟ . 

كيف اأخُلق من هذا الن�ساط موقفاً.. يتعاي�ص معه ويعي�سه املتعلم؟ . 
ا�ستلزم  اإذا  اإل  اأتدخل  اأ�سع )كنرتولً( �سابطاً على نف�سي كمعلمة، بحيث ل  بل كيف 
اأن تت�ساءل، وتتفاعل، وحُتاول، وجُترب، حتى تتو�سل  ، لأترك جمالً لطالبتي  الأمر ذلك؟ 

اإىل ما ن�سبوا اإليه.... 
كل تلك الت�ساوؤلت �سكلت عائقاً يف طريقي نحو اإعداد الأن�سطة من منظور بنائي.... 

مما �سبق تظهر احلاجة اإىل ت�سمني برامج التنمية املهنية، وبخا�سة تلك التي ت�سمل 
ا�سرتاتيجيات تدري�ص، اإىل اأطر نظرية ت�ستهدف اخللفية العلمية للمعلمات واجلانب املعريف 
التي  النظرية  الأطر  مع  يتوافق  مبا  املعرفية  البنى  تعديل  يف  مل�ساعدتهن  وذلك  لديهن، 
ت�ستمد منها ا�سرتاتيجيات التدري�ص املفعلة لدور املتعلم. اإ�سافة اإىل �رسورة ا�ستمال برامج 
التنمية املهنية على جانب تطبيقي متار�ص فيه املعلمة دور الطالبة يف بيئة تعلم ن�سطة، 

وذلك مل�ساندتها يف فهم كيفية التعلم من املنظور البنائي التفاعلي )الطناوي، 2009( . 
اأن�سطة تاأملية كتابية، لتفتح جمال  اأي�سا ت�سمني برامج التنمية املهنية  ومن املهم 
اأمام املعلمة للتاأمل يف املمار�سات ال�سابقة يف �سوء املمار�سة احلالية؛ هذا التفكر �سيعك�ص 
�سياغة  على  �ستعمل  الكتابة  خلل  ومن  للتعلم،  ا�ستعدادها  ويثري  لديها،  املعرفية  البنى 
اأو مفهوم  الرتابط بني املفاهيم املتعددة للو�سول لفكرة  اأفكارها ب�سكل يو�سح  وتو�سيح 
–اإن وجدت- ،  اأي تناق�سات يف البنى املعرفية لديها  اأعم واأ�سمل، وخلل هذا �سيتم حل 
 .  )Omar, 2008( النمو  على  وي�ساعدها  معرفتها،  يف  وال�سعف  القوة  جوانب  �سيربز  مما 
بالإ�سافة اإىل اأن ت�سمني برامج التنمية املهنية لأن�سطة كتابية تاأملية �سي�ساعد القائمني 
على هذه الربامج يف معرفة جناعتها من خلل توظيفها يف تقومي امل�ساركات اإ�سافة اإىل 

التعرف اإىل اإدراكهن لل�سرتاتيجية واجتاهاتهن نحوها. 
ويت�سح من الدرا�سة اأي�سا حاجة امل�ساركات اإىل الدعم اجلماعي الذي يو�سح احلاجات 
العامة حول  الأ�سئلة والي�ساحات  الربنامج، وتتلخ�ص يف  امل�ساركات يف  امل�سرتكة بني 
عند  اخلا�سة  احتياجاتهن  تلبي  التي  الفردية  الحتياجت  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجية، 
التنمية  برامج  يف  العادة  جرت  حيث  العلمي.  تخ�س�سهن  جمال  يف  الإ�سرتاتيجية  تطبيق 
اأن تطرح ا�سرتاتيجية تدري�ص وتعطى حقيبة تدريبية للم�ساركات، ولكن نادراً ما  املهنية 
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يجاب �سمن الربنامج عن الأ�سئلة التي تلبي الحتياجات اخلا�سة لكل متدربة وتواجهها 
عند تطبيق احلقيبة التدريبية يف جمال تخ�س�سها العلمي. 

معرفياً  التفاعلية  البنائية  ملنظور  تبنياً  اململكة  يف  العلوم  تعليم  تطوير  ويتطلب 
وتطبيقياً، بحيث ينعك�ص على تطبيق الأن�سطة ال�ستق�سائية �سواء كانت موجهة اأم مفتوحة 
بغر�ص ت�سهيل تعلم املفاهيم، عو�ساً عن التطبيق احلايل لل�ستق�ساء املوجه بغر�ص التاأكيد 
اإىل معلومة مرتبطة مبا�رسة  الو�سول  اأو  التي تقدَّم للمتعلمني  على املعلومات واملفاهيم 
باملفهوم املراد تعلمه. وقد ناق�ص الربنامج مع امل�ساركات الأطر النظرية التي تدعم هذه 
النظري والتطبيق، وتوفري بيئة تعلم  الإطار  العلقة بني  اإىل  الأن�سطة بهدف لفت النتباه 
تفاعلية للم�ساركات تناق�ص من خللها املعرفة ال�سابقة لديهن وتقّوم، فيما يتعلق بالتعليم 

والتعلم. 
ا�ستمتعن  فاإنهن   ،  )2 )جدول  امل�ساركات  واجهت  التي  ال�سعوبات  من  الرغم  وعلى 
بفر�سة ربط معرفتهن النظرية بالتطبيق والتعرف ب�سكل اأو�سع على البنائية التفاعلية من 
اجلماعي  العمل  على  امل�ساركات  ت�سجيع  يف  الربنامج  �ساعد  وقد  الوحدة.  حت�سري  خلل 
وتبادل اخلربات. كما اأظهر الربنامج التدريبي اأن التحول من التدري�ص التقليدي اإىل مدخل 
تدري�سي م�ستمد من النظرية البنائية التفاعلية ل بد اأن ي�ساحبه تعديل يف مفهوم التعلم، 
للمعلمات  م�ساعدة  اأية  فاإن  وبالآتي  فقط،  املعلومات  ا�ستقبال  يعني  ل  التعلم  اأن  ذلك 
لتمحي�ص املعرفة ال�سابقة فيما يتعلق بالتعلم ودور املعلمة، �سيوؤدي اإىل ت�سجيعهن لتبني 
قد  التي  ال�سعوبات  عن  النظر  بغ�ص  وتطبيقها،  جديدة  تدري�ص  ومداخل  ا�سرتاتيجيات 
تواجههن، كما عربت �سارة وفادية عن �سعادتهما خلو�ص جتربة الـ SWH بغ�ص النظر عن 

ال�سعوبات التي واجهتهما. 
الجدول (2(

SWH �الصعوبات التي واجهت المشاركات عند تحضير وحدة وفق استراتيجية ال

ال�سعوبةالعدد

النظر ب�سمولية ملجموعة الدرو�ص املتتالية كوحدة مرتابطة. 1
حتديد الفكرة العامة من الوحدة )جمموعة الدرو�ص املتتالية( ، والتي حُتدَّد بناءً عليها خمرجات التعلم يف هذه الوحدة. 2
حتديد اأن�سطة ا�ستق�سائية عدة، �ساملة للفكرة العامة للوحدة يف �سوء النظرية البنائية التفاعلية. 3
ا�ستثارة دافعية الطالبات للتعلم من خلل التفاعل مع الأن�سطة ال�ستق�سائية، وطرح ال�سئلة وامل�ساركة يف احلوار. 4

النظر اإىل دور الأن�سطة ال�ستق�سائية كمحفز ومي�رس للتعلم عو�ساً عن دورها كموؤكد للمعلومات؛ قدرة الطالبات على 5
تكوين معنى يرتبط باملفهوم املراد تعلمه من الأن�سطة ال�ستق�سائية قبل اأن يقدم لها املفهوم. 
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وقد �سلطت هذه الدرا�سة ال�سوء على الحتياجات التدريبية املرتبطة بربامج التحول 
من التدري�ص التقليدي اإىل البنائي وخا�سة عند توظيف الـ SWH، والتي ميكن اأن ي�ستفيد 
منها الباحثون الرتبويون، وامل�سوؤولون يف اإدارات الرتبية والتعليم، واملوؤ�س�سات الرتبوية 
اخلا�سة لتطوير تعليم العلوم من خلل توجيه الهتمام اإىل نقاط مهمة يجب الأخذ بها عند 

التخطيط لربامج تنمية املهنية ملعلمي ومعلمات العلوم )جدول 3( . 
الجدول (3(

متطلبات برامج التنمية المهنية لمعلمات العلوم على رأس الخدمة

املتطلباتالعدد

ت�سمني اأطر نظرية ت�ستهدف اخللفية العلمية للمعلمات واجلانب املعريف لديهن، وذلك مل�ساعدتهن يف تعديل البنى 1
املعرفية مبا يتوافق مع الأطر النظرية التي ت�ستمد منها ا�سرتاتيجيات التدري�ص املفعلة لدور املتعلم. 

�رسورة ا�ستمال برامج التنمية املهنية على جانب تطبيقي متار�ص فيه املعلمة دور الطالبة يف بيئة تعلم ن�سط، وذلك 2
مل�ساندتها يف فهم كيفية التعلم من منظور البنائية التفاعلية. 

ت�سمني برامج التنمية املهنية اأن�سطة تاأملية كتابية، لتفتح جمالً اأمام املعلمة للتاأمل يف املمار�سات ال�سابقة يف 3
�سوء املمار�سة احلالية. 

�رسورة اأن تلبي برامج التنمية املهنية الحتياجات اجلماعية والفردية للم�ساركات من خلل الإجابة عن اأ�سئلتهن، 4
وما قد يواجههن عند تطبيق احلقائب التدريبية يف جمال تخ�س�سهن العلمي. 

اخلامتة: 

توؤكد هذه الدرا�سة على تفعيل دور مديري املدار�ص ومديراتها يف برامج التنمية املهنية، 
ملا لهم من دور وا�سح يف ت�سجيع املعلمني، لي�ص فقط يف امل�ساركة بربامج التنمية املهنية، 
بل اأي�سا يف دعمهم لتطبيق نتاج ما تعلموه، وم�ساندتهم يف التغلب على ال�سعوبات التي 
قد تواجههم. من جهة اأخرى اأكدت الدرا�سة على دور األـ SWH كمدخل تدري�سي من منظور 
بنائي تفاعلي يف حثِّ املعلمات على مراجعة معرفتهن الرتبوية، كتقومي مفاهيمهن للتعلم 
تدري�ص  كمعلمات يف  بدورهن  املفهوم  هذا  التفاعلية، وعلقة  البنائية  النظرية  �سوء  يف 
املفاهيم العلمية، والتي تعّد من اأهم خمرجات برامج التنمية املهنية، بالإ�سافة ملراجعة 

معرفتهن العلمية للتمكن من النظر ب�سمولية للمفاهيم العلمية الواردة يف الوحدة. 
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