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  أسلوب النظم واستخدامه في تصميم التدريس

  

  سيف بن سعيد الحجي/ إعداد 

           مبارك بن عبداهللا الضامري 

           ماجد بن حمد الصوافي

  

  :مشكلة الدراسة

  

دى                         ترتبط        تعلم ل ة ال ى تحدث عملي ا ونتيجة وحت رة له ا ثم يم ألنه ة التعل تعلم بعملي عملية ال

واد تعليمية مصممة بطريقة تتناسب وقدراتهم واحتياجاتهم استعداداتهم      الطالب البد من وجود م    

دريس                 م تصميم الت ه عل ة، .(وتؤدي بالمتعلم إلى إتقان األهداف وهذا ما يسعى إلي  ).١٩٩٩الحيل

ام التعليمي                  أنآما   تقن لتصميم النظ أسلوب المنظومات يستخدم آوسيلة للتخطيط والتنظيم الم

  .)١٩٩١منصور، ( هوتطوير

دريس في  صميم الت ام ت احثون بضرورة تقصي مدى األخذ بنظ ق أحس الب ذا المنطل      من ه

  .عملية بناء المحتوى الدراسي في مادة العلوم بسلطنة عمان

  

  :أهمية الدراسة ومبرراتها

  

سطة ع   -١ ة مب ة نظري اء خلفي دريس، وإعط صميم الت ة ت ى ماهي ضوء عل اء ال صميم ن إلق  الت

 .التدريسي

 . على نظرية رايجليوث التوسعية وتطبيقاتها في تصميم التدريسالتعرف -٢ 

وث التوسعية بأحد                    -٣  ة رايجلي ثًال في منظوم تقصي مدى األخذ بنظام التصميم التدريسي متم

 .آتب العلوم المقررة في سلطنة عمان والذي قد يؤدي إلى اإلسهام في تطوير المناهج الدراسية

  

  :أسئلة الدراسة

  

 ود بالتصميم التدريسي؟ ما المقص -١

  ما هي أهم المنظومات الشائعة في التصميم التدريسي؟ -٢

  ما مدى تطبيق منظومة رايجليوث التوسعية في آتاب العلوم بالصف السادس األساسي؟ -٣



  

 - ٢ -

  

  .تصميم التدريس. أوال 

   

  .المقصود بالتصميم

عد تمحص دقيق لألمور أي عزم ومضى على أمره ب" صمم"آلمة تصميم مشتقه من الفعل      

   . )١٩٩٩الحيله ( من جميع جوانبها 

يعني هندسة الشيء بطريقة وشكل معين وفق مبادىء وأسس  اصطالحامفهوم التصميم      و

  . )١٩٩٤ وآخرون قطامي( يتم فيها وضع عناصر التصميم بحيث يحقق أهدافه  

وي    ا لموقف ا عبارة عن عملية هندسة       فهو أما التصميم التربوي        ة     ، لترب ة التربوي أو العملي

   . )١٩٩٤ي وآخرون مقطا ( تي تشمل عمليتي التعلم والتعليم ال

  

   .المقصود بتصميم التدريس

دريس  (Reigeluth) ثوي  تعريف رايجل)٢٠٠٣(ي وآخرون  امقط  أورد      صميم الت  وهو لت

أنسب طريقة تدريسية   العلم الذي يهتم بفهم طرائق التدريس وتحسينها وتطبيقها بهدف تحديد           "

ن         دودة م ة مح ين ولمجموع وع مع ارات لموض ارف والمه ي المع وب ف ر المطل ق التغي لتحقي

   . "المتعلمين

علم يصف اإلجراءات التي      "علم التصميم التعليمي على أنه       ) ١٩٩٨، الحيله  ( آما عّرف        

رامج  ، والمواد ، األدوات  ( تتعلق باختيار المادة التعليمية      اهج  ، والب راد تصميمها   ) والمن ، الم

  . وتقويمها ، وتطويرها ، وتنظيمها ، وتحليلها 

  

   .أصول تصميم التدريس وتطوره

ل        ن المراح دد م ر ع ال عب ذا المج ور ه د تط ال  ، لق ى األعم شكل أساس عل دت ب ي اعتم الت

سك  ى ل ة األول سلوآية التقليدي سي ينرال ال   ،  وبري ى أعم ادا عل ك اعتم د ذل ورت بع كوتط  ينرس

دريس     ، المتقدمة   ة الت ام     . التي نقلت االهتمام من نظرية التعليم إلى نظري ى االهتم ا أآدت عل آم

  . والتغيرات التقنية المتضمنة منهجية تصميم التدريس ، بالبيئة التعليمية 

ار     ا وأش رونمقط ه   )٢٠٠٣ (ي وآخ ى ان ذور عل ع ج ن أن ترج دريس   يمك صميم الت م ت عل

ا             ، آجزء من تكنولوجيا التربية    ونماذجه المختلفة  ذلت في أمريك  إلى المحاوالت والجهود التي ب

ى   أ وبعد الحرب مباشرة وذلك لتعليم     ،في الحرب العالمية الثانية    عداد آبيرة من أفراد الجيش عل

  . تكلفة و  وقت بأقصر الطرق وأقل)المعدات الحربية(استخدام التقنيات الحديثة  
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  .أهمية تصميم التدريس

  :أهمية تصميم التدريس في النقاط التالية ) ١٩٩٩ ( خص الحيلةل

  . يؤدي تصميم التدريس إلى توجيه االنتباه نحو األهداف التعليمية  -١

 .يزيد التصميم من احتمالية فرص نجاح المعلم في تعليم المادة التعليمية  -٢

 .  على توفير الوقت والجهد ييعمل التصميم التدريس -٣

 . على تسهيل االتصاالت والتفاعل يعمل تصميم التدريس -٤

اع   يقلل تصميم التدريس من التوتر الذي قد ينشأ بين المعلمين من جراء التخبط في                -٥ إتب

  . الطرق التعليمية العشوائية 

  

  .عناصر التصميم التربوي التعليمي

  -: هي ) ٢٠٠٠( آما وردت في منسي من أهم عناصر التصميم التربوي التعليمي

شمل                  وجود خطة للتصم    - أ سلة من الخطوات التي ت ألف من سل يم التربوي التعليمي تت

صيل     اس تح ة ومقي ة التعلمي رات التعليمي ار الخب تعلم واختي داف ال دد أه ارات تح عب

  . الطالب 

  .أسلوب معين للتعامل مع ميكانيكيات العمل أثناء عملية التخطيط  -  ب

  . مج القدرات المطلوبة للموظفين أثناء التخطيط وتنفيذ البرنا     -  ج

   .نجاح البرنامج طرق للعمل مع المعلمين والهيئات المساندة لضمان     -د

  . الخطة لقياس فعالية وآفاية ة طرق واضح    -هـ

  

   .المشارآون في عملية تصميم التدريس

  . مصمم التدريس وهو الذي يضع خطة العمل  -١

د     -٢ ق أه ذها وتحقي ة لتنفي ات التعليمي زود بالمخطط ذي ي و ال درس وه تعلم الم اف ال

 . والتعليم 

اختصاصي الموضوع وهو المسؤول عن دقة المحتوى أو موضوع الدرس والمواد            -٣

 . المتصلة به 

ة الراج              -٤ ويم والتغذي ة والتق ة المتابع ( . ة  ع المقوم وهو الشخص المسؤول عن عملي

  ) .٢٠٠٠، ي وآخرونمقطا
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  .ماتأسلوب المنضو. ثانيا 

  

ا الحاضر في مجال التخطيط                               رة في وقتن د استخدامها بكث ة التي يتزاي من األساليب الحديث

دخل أو منحى           ه بم شير إلي ا ن ة م للبرامج التعليمية وطرق وأساليب التدريس والوسائل التعليمي

   ) ١٩٩٤اسكندر وغزاوي . ( المنظومات 

رة الفالسفة      .  العمل بالكل    إن الفكرة األساسية في مدخل المنظومات هي            ذه الفك وقد طرح ه

م تظهر إال             ،واينهد وغيرهم   و، أفالطون  ، أمثال سقراط    نظم ل ة ال ة لنظري ولكن البدايات الحقيقي

ا في         ة الجشطالتيه   "عندما أشار آوهلر إليه ا بنظرة         ١٩٢٤عام   " فيزيائي م يتناوله ان ل   وإن آ

  .  )١٩٩١ ،منصور( شاملة  

  

  .مةومعنى المنظ

المنظومة بأنها تجمع لعناصر أو وحدات تتحد في شكل أو آخر من أشكال التفاعل                       تعرف       

المنظومة هي الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء وعناصر     "و. المنظم أو االعتماد المتبادل     

ة      صلتها النهائي ون مح شطة تك ائف وأن ل أداء وظ ن أج ة م ات تبادلي ا عالق وم بينه ة تق متداخل

   )١٩٩١ ،منصور" . ( حققه المنظومةالناتج الذي تبمثابة 

  

  .استخدام المنظومات

سياسية          ة وال ات االجتماعي ن المنظوم ديث ع ال الح ي مج را ف ات آثي ستخدم المنظوم ت

ا     . والتعليمية والهندسية وغيرها     ا أنن ة منظ     ن آم ضا آلم ى        وستخدم أي شير إل ة أو منظومات لن م

دريس ومنظ   ات الت ات آمنظوم رق      منظوم اهج وط ال المن ي مج ات ف ويم واالمتحان ات التق وم

وهذه العملية بدورها لها مدخالتها التعليمية آاألهداف التعليمية وخبرات التعليم          ، التدريس مثال   

ذ  م التالمي ويم تعل اليب تق ة وطرق وأس ائل التعليمي ات، والطرق والوس ا مخرج ا أن له  أي ،آم

ي نوع  ل ف ي تتمث ة الت ا التعليمي دثها  نواتجه د أن نح ي نري سلوآية الت رات ال ة التغي كند(  ي  راس

زاوي ة    . )١٩٩٤ ،وغ ي الحيل ذي ورد ف الي ال ط الت ام  ) ٢٠٠١(والمخط ر النظ يوضح عناص

  : وتداخالتها فيما بينها 
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  :أمثلة للمنظومات التدريسية

  .نموذج آمب -١

                         المرامي                     

  

                                                                       التقويم النهائي

                  خصائص المتعلم

  

  

          أهداف التعلم                           راجع                           اإلمكانات

  

  

  

                   المحتوى الدراسي                           طرائق التدريس

  

                                            التقويم القبلي

  

                         
              أهــــــــــــــــداف المنظـــــــــومة

                         عمليات 
  
  
  
  
  

         عناصر وعالقات متفاعلة 

  
 مـدخالت 

  
 مخرجات 

 تغذیـــــــــــة راجعة وتحكــــــــــم وتعـــــــــدیل
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  المدخالت 
  تحليل متطلبات النظام 

  
  
 

  العمليات
 تصميم النظام وتنفيذه

 تحدید األهداف

  
  االمكانات التربویة
 المتوفرة للتعلم

وصف مهمات المتعلم 
 وتحليلها 

  
  يمية تطویر الخطط التقي

للنظام علي المر والتقييم

 المخرجات تقييم آفایة النظام وتحسينه

  تقييم التحصيل النهائي للتالميذ
  

  تحدید صعوبات التعلم التدریس
  
  

تحسين النظام

د تحدی
 المحتوى

تحدید 
األهداف 
 السلوآية

  تقویم السلوك
  المبدئي

  
 التعليم القبلي

 تحدید استراتيجيات
  التدریس

تنظيم مجموعات 
  العمل

تحدید وتوزیع 
الزمن الالزم لكل 

  استراتيجية
تخصيص المكان 

  وتنظيمه
اختيار مصادر 
التعليم والوسائل 

 التعليمية

  تقویم 
 األداء 

 تحليل نتائج التغذیة الراجعــــة
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  . )Reigluth(يجليوث اـ رنموذج تصميم التدريس الموسع ل. ثالثا 

  

ة                 اهيم النظري اهيم            اإلدانبثقت النظرية التوسعية من مف نفس آمف م ال ة في عل ة المعرفي راآي

تم عن طري تعلم ي أن ال ؤمن ب ي ت الم قالمدرسة الجشطلتية الت اهيم الع يس الجزء ومف ل ول  الك

اد                 ار والمب ا أهم األفك نظم فيه ة التي ت ة التي       أوزبل حول المنظمات المتقدم اهيم العام ىء والمف

ًا           دم أساس تحتويها المادة الدراسية من العام إلى الخاص وبشكل هرمي بحيث يشكل المنظم المتق

ى    ذيساعد على دمج ما يتعلمه من معلومات جديدة بالمعلومات السابقة بطريقة             ه  ( ات معن الحيل

  .)م ١٩٩٩

  

ة في التصميم التع       التوسعية تعتبر النظرية و    ة مي     الثاني د نظري اول تنظيم    رليمي بع ل حيث تتن

محتوى المادة الدراسية على المستوى الموسع وهو المستوى الذي يتناول تنظيم مجموعة من               

وى وحدة دراسية أو                  المفاهيم أو المبادئ أو اإلجراءات أو الحقائق والمعلومات التي تكون محت

  . منهجا دراسيا يعلم في سنة أو فصل أو شهر 

  

رات                   وترجع   يم والخب أهمية هذه النظرية إلى ما تقدمه من مساهمات في تحسين مواقف التعل

ي        اس المعرف ى األس ا عل اد فيه م االعتم ي ت افة الت ة واإلض ى   . التعليمي ى البن زت عل د رآ وق

ل       ة للنق ى صورة قابل ا عل ا وإدماجه تعلم وربطه رات الم راء خب دف إث صيلها به ة وتف المعرفي

د الحاجة  اواالسترجاع عن تعلم  ،  إليه شط دور الم ا تن ة إذ أنه ة تعليمي ة قيم ذه النظري ا أن له آم

ين في            أآثروتجعله   ات التلق ات الحفظ واستخدام عملي ى عملي ادا عل ل اعتم شاطا واق ة ون  فاعلي

  . التدريس

  

وى التدريسي ذا     هذه أظهرت  لقد      ل المحت ذي يجع النظرية مفهوم التتابع والتدرج التدريسي ال

ة ذات مستوى عام                          معنى لدى ا   دريس بمعرف دء الت تم ب ه أو ي اظ ب ى االحتف ساعد عل م ي تعلم ث لم

ار                تليها المعرفة التفصيلية التدريجية في عمليات التمايز المتعاقبة ثم معلومات محددة عن األفك

ض            يم بع ى تعل ساعد عل ن أن ت ة يمك رة خاص دأ بنظ دريس يب ام أي أن الت ستوى الع ذات الم

سيطة  ات الب والعمومي م تت ار األساسية ث دم اواألفك سية لتتق راءات التدري رلى اإلج ضمنة أآث  مت

  . أفكارا تفصيلية لتوسيع األفكار التي قدمت أوال
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ة دريس الموسع بالعدسة الالم صميم الت ي ت ه ف وث نظريت شبه رايجلي ان دراسة  ؛   وي ذلك ف  ل

ا باستخدام النموذج المفصل أشبه بدراسة صورة عن طريق عد                    ة        موضوع م ه في آل سة الم

ر    سية للمنظ ة العناصر الرئي ه برؤي سمح ل ر ي ر واسع آبي رد بمنظ دأ الف ة إذ يب صوير متحرآ ت

ن    زء م ى ج رد عل ز الف م يرآ دون إدراك التفاصيل ث زاء ب ذه األج ية ضمن ه ات األساس والعالق

  .الصورة تسمح له برؤية أشياء آثيرة وتفاصيل أدق وأعمق 

   

ذه   ان ه ة ف نفس الطريق ارا       وب دم أفك سطة وتق ة مب رة عام ديم فك دريس بتق دأ الت ة تب النظري

سيطا بهدف                ، أساسية للموضوع    ى أجزاء بحيث يضيف تب سمة إل ع بإضافة تفاصيل مق م يتب ث

ارف  م إضافة بعض المع ة ث ات المعرف ع بملخص لتثبيت عمومي م يتب م ث ادة الوضوح والفه زي

  . هان المتلقين والخبرات الجديدة لكي يتقدم وضوح الصورة في أذ

  

  : وتتضمن النظرية سبع استراتيجيات رئيسية هي 

  

  .التدرج الموسع . أوال

درج            ن أن يت صعب ويمك ستوى ال ى الم سيط إل ستوى الب ن الم درج م ط خاص للت و نم وه

  -:المحتوى اإلجرائي فيه وفق الطرائق الرئيسية اآلتية 

ل الخطوات    تسلسل أمامي وهو الذي يحدث في مستوى مفرد من ا      )١ دريس آ لصعوبة ويضم ت

 .   بها همرتبة بالطريقة التي سيتم أداؤ

ل   )٢ دريس آ ضم ت صعوبة وي رد من ال ي مستوى مف ضا ف ذي يحدث أي ي وهو ال سل خلف تسل

  . وفقه هالخطوات المعاآسة في الترآيب الذي سيتم أداؤ

ة                  )٣ االت الخطوات الفرعي ل احتم دريس آ  للخطوة   )اإلجراء   ( تدرج هرمي وهو الذي يضم ت

ل األجزاء           ءقبل اندماجه بها ثم إجراء نفس الشي        للخطوة األخرى وهكذا حتى يتم تدريس آ

 . وإدماجها 

ات           )٤ ديم معلوم ضم تق ذي ي صها ال ى تلخي ادا عل يل اعتم ى التفاص ام إل ن الع درج م رت  أآث

 . اختصارا 

ص )٥ ديم اق ضم تق ي ت شاملة الت ة ال ى المقدم ادا عل صعب اعتم ى ال سهل إل ن ال درج م ر ت

ى                ا بتوسيعها لكي تصل إل ر متبوع اإلجراءات في مستوى التطبيق في بداية التدريس المبك

ه                   دم إلي العمق المطلوب والمستوى األصعب من اإلجراءات أو الممرات أي ممر إضافي يتق

 . صعوبة وتعقيدا حتى يصل إلى التجريد أآثرالتدريس ويصبح 
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ه                وأخيرا      يعتمد التدرج من السهل إلى الصعب على مبدأ المقدمة الشاملة وليس التلخيص ألن

ستوى       ى م ال عل ساب أفع ك باآت ميا وذل ا ص ل حفظ ى واق تعلم ذا معن ل ال ك يجع رض أن ذل يفت

ر  أسهلالتطبيق وليس على مستوى الحفظ ويتوقع أن يحدث ذلك في تعليم             ا    وأآث  وأحسن  إمتاع

  . احتفاظا 

  

  .رج متطلبات التعلم السابقةتد: ثانيا 

ي   تعلم الهرمي الت تعلم أو ال ة ال ى بني تعلم عل سابقة لل ات ال درج المتطلب د استراتيجية ت     تعتم

اة     رة معط ل أي فك ا قب ي تعلمه ي ينبغ ار الت ائق أو األفك ر الحق ي تظه تعلم الت ة ال ى بني شير إل ت

   .للتعلم

  

  .الملخص. ثالثا 

ى                     إن عملية التلخيص ضرورية      نظم ومن اجل المساعدة عل للتعلم الذي يسير وفق منحى م

ي          سي ه وذج التدري ي النم ا ف ان منه د نوع سيان ويوج ن الن ا م ات ومنعه اظ بالمعلوم االحتف

ي     سها ف م تدري ي ت ائق الت ار والحق ل درس ويلخص األفك ة آ تم نهاي ذي ي داخلي ال الملخص ال

موعة الدروس والذي يلخص آل األفكار  فقط ، وملخص لألفكار المتضمنة في مج   الواحد الدرس

  . والحقائق التي تم تدريسها فيها 

  

  .التراآيب. رابعا

   من الضروري في التدريس ربط وإدماج األفكار المجزاة التي تم تدريسها معا في وحدات عن                

ات ، و        ورة مخطط ى ص صات عل ة بملخ ات المفاهيمي رض العالق ق ع دطري ن  يوج وعين م  ن

سها الترآي: التراآيب  م تدري ي ت دة الت ار الجدي ين األفك ات ب ر العالق داخلي ويظه نمط ال ب ذو ال

م            ي ت ار الت ر األفك سية وتظه واد التدري من الم نمط ض ب ذو ال د والترآي درس الواح من ال ض

  . تدريسها في مجموعة من الدروس

  

  .المشابهة. خامسا 

دة           إن المشابهة استراتيجية مهمة في التدريس فهي تجعل التدريس         ار الجدي  أسهل لفهم األفك

واد                ويتم ذلك عن طريق ربطها لألفكار المألوفة وتعد هذه االستراتيجية مساعدة عندما تكون الم

  . التي يراد تعلمها صعبة على الفهم وتفتقر إلى المعنوية المباشرة للمتعلم
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  .استراتيجية التنشيط المعرفي. سادسا 

ة ذات        فاعلية عندم  أآثر    يكون التدريس    ا يطلب من المتعلم أن يستخدم االستراتيجيات المعرفي

  ). العصف الذهني للمتعلم ( العالقة وان تنشط أثناء عملية التدريس 

  

  .مخطط ضبط المتعلم. سابعا 

ا      ابع بم  يشير مفهوم ضبط المتعلم بمعناه الواسع إلى حرية المتعلم للقيام بعمليات االختيار والتت

  : يأتي 

  . ى الذي يراد تعلمهضبط المحتو )١

 . ضبط معدل السرعة التي سوف يتعلم وقفها )٢

ضبط عملية العرض وأجزاء استراتيجية التدريس التي يختارها المتعلم والترتيب المستخدم            )٣

 . من اجل ذلك 

دما                  )٤ تعلم عن ستخدمها الم ة والتي ي ة والمتضمنة الستراتيجيات المعرف ضبط المعرفة الواعي

 .يتفاعل مع التدريس 

  

  .وحدات في العلوموث على إحدى يتطبيق منظومة رايجل. ابعا ر

  

  ٠تنوع الكائنات الحية :  الوحدةاسم

  .صف السادس األساسي ال

  

   .التدرج الموسع. أوال 

  :تم التدرج في الوحدة 

  .البسيط إلى المعقدمن  -ا

اب       دأ الكت رضب فبع ه  لعم تعري صوره عام صنيف ب ة الت ك التطرق إل لي ى ذل م تل ام ى ث نظ

ة    ات الحي ائي للكائن صنيف الثن وع الت نس والن حا الج ك    موض ام الممال شكل ع رض ب دها ع  بع

ة  ات الحي صنيف الكائن ة  الخمس لت ى مملك ات وصوال إل ة الحيوان ديث عن مملك دأ بالح ث ب حي

ات          في    في جميع الكتب   خالفا لما هو متبع   البدائيات   ل الكائن ر اق البدء بمملكة البدائيات التي تعتب

دأ باألشياء                       ر د إن يب ة يري ذه الحرآ ه به ات وآأن ة الحيوان قيا وصوال إلى أآثرها رقيا وهي مملك

   . التي يألفها الطالب في بيئتهم ثم يدخل للكائنات الدقيقة في مملكة البدائيات غير المألوفة
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  .العام إلى التفاصيلمن  -٢

م         ع معظ د م ذا البن ق ه ا يتواف دة  هعرضم اب للوح دأ   الكت ث ب ى   بحي درج إل م ت ة ث المملك

ا      إلى وصوالتقسيماتها   ال        ذآر أمثلة للكائنات الحية له ى سبيل المث ذآر عل دما    ، ون ه عن طرح  ان

ه عن ال            م          موضوع مملكة الحيوان بدأ بالحديث بصوره عام وان ث ة الحي ة لمملك خصائص العام

ات   وبعدها عن تقسيماتها إلى فقاريات وال فقاريات        تحدث ى   قسم الفقاري ا الخمس مع       إل  طوائفه

ا تطرق             ا آم ى الحديث عنها منتهيا بضرب أمثله عليه ات    إل دءا بأقل   ةفقاري الال الحيوان ا  ب ا   ه  رقي

   .ثرها رقيااألآمثل المساميات وانتهاء بالمفصليات 

  

  . الصعبإلى من السهل -٣

د       ذا البن ق ه ث  يتحق اب للموضوعات حي ي عرض الكت ارة ف ه ت ديان دء بالح د الب ث عن عن

ر  ذآر فط ات  تعرض ل نالفطري شاهد عف سبقة بم رة م ه فك ب لدي بيل أن الطال ى س ز عل  ته الخب

ى                     صعوبة عل ات من ال ل لعرض فطري م انتق زل ث تعفن في المن ز الم ى الخب أحيانا لهذا الفطر عل

ل من المشاهدة     يس وفطر البنمدتها بشكل مباشر مثل فطر المشرو   الطالب مشاه  ذلك انتق ليوم ، آ

ذا الفطر ،           لفطر ي الخارج  للشكل ةالمباشر ة له ة الدقيق ى التراآيب الداخلي  عفن الخبز وصوال إل

د        وتارة أخرى ال    ذا الت درج  ضوعات رج ، حيث يعرض بعض المو       يراعي األخذ به من    التي تت

ثال    للسهولة بةالصعو ام   في    فم شعيب الث    نظ ع           ئيان تصنيف الت ر ملموسة لواق ة غي  عرض أمثل

شعيب              الطالب المشاهد مباشر   ة في الحياة العادية ، فقد بدأ بعرض نموذج يحتوي على مفتاح الت

  .جلس فالفسراسب: الثنائي للزغب األسود مع أمثلة ذات مصطلحات صعبة مثل 

  

  :  من المحسوس إلى المجرد - ٤

ذا     تعالج أن الوحدة طرحت موضوع الكائنات الحية فهي  اعتبارب      ة محسوسة ، ل ة واقعي  أمثل

ة الطالب            أمثلة الكائنات  فإن معظم  ع بيئ ه في    الحية التي تم ذآرها في الوحدة هي من واق  إال أن

  البيانية  بالرسوم هاعرضبريا  يبعض الحاالت ينتقل إلى المجرد مثل الحديث عن تمثيل تكاثر البكت          

، آذلك مثال عند الحديث عن موضوع المجهر فإنه يعرض المجهر الذي يمكن مشاهدته ولمسه          

ل  وذلك ه إلى آيفية عمل العدسات الطالب ، ثم ينقل من قبل    رسم مسارات األشعة بعرضها     بتمثي

ة مجردة ،  ا بطريق ب يعرض آم اة الطال ان أشياء ليست ذات صلة بحي اب في بعض األحي الكت

  .في أمريكا الجنوبية أفعى األناآونداالمباشر مثل الحديث عن 
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  . تدرج متطلبات التعلم السابقة .ثانيا

ة      موضوع   تناول الكتاب في    عىرا      ات الحي شكل موسع          ،تصنيف الكائن ا ب ذا الحديث عنه  آخ

ى لموضوع التصنيف                   تناول بعين االعتبار  ة األول وم في صفوف الحلق شكل مبسط    و آتب العل ب

ى حسب  صنيفها عل ل ت ة مث ات الحي ام للكائن صنيف الع ون والت ى مستوى الل صنيف عل ل الت مث

  . لها القدرة على الطيران تا القدرة على الطيران وحيوانات ليسالحرآة إلى حيوانات له

  

 الحديث عن     آذلك فإنه عند عرض موضوع مفتاح التشعيب الثنائي بدأ بمتطلب سابق وهو                  

شه   أمثلة من الواقع     اربا والمعيار الذي يقوم عليه ض     نظام التسمية الثنائي   ل    ا الذي يعي لطالب مث

  .نزلي التسمية الثنائية للقط الم

  

   . الملخص .ثالثا 

دءا                         ات ب ل تصنيف بعض الكائن ة مث من المالحظ في الوحدة وجود بعض الملخصات الداخلي

ا ،ذآورالممن المملكة الحيوانية أو النباتية حتى الوصول إلى االسم الفردي للكائن      نلمس   إال إنن

ل درس                 عدم ي في دروس أخرى مث دائيات ،    ا  وجود  تلخيص داخل ى أن    إلبالب  الوحدة   ضافة إل

  . آكل لمواضيع الوحدةخالية تماما من وجود ملخصات خارجية 

  

  . الترآيب .رابعا 

داخلي - ١ د:   الترآيب ال ي بعض يوج دة ف ين طمواضيع الوح ة ب ل العالق ات و مث ائف الفقاري

  .بين الحيوانات الالفقارية العالقة المختلفة ، وآذلك 

م رب    :  الترآيب الخارجي     - ٢ ة            ت ات الحي ين مجمل الكائن ة ب دة      بط العالق اهيم لع استعراض المف

ايير في          : دروس مختلفة مثل     طوائف الفقاريات وطوائف الالفقاريات من خالل األخذ بنفس المع

  .باألمثلة عليها وانتهاءعملية تصنيف آل مملكة من الممالك الخمس بدءا من المملكة 

  

  . المشابهة.خامسا 

ة تصنيف           ب د فقط في  يوجد مثال واح        ط عملي داية الحديث عن التصنيف بشكل عام ، حيث رب

  .الكائنات الحية بالحديث عن تصنيف المرآبات ، وتخلوا الوحدة من أي تشبيهات أخرى 
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   .يجيات التنشيط المعرفيت  استرا.سادسا 

كال التوضيحية للموض       ل األش ضمنة مث شطات المت د من المن دة العدي ضم الوح وعات ذات ت

ادر أن نجد                  التذآرالعالقة والصور والمخططات ومساعدات      ه من الن ة ، إال أن ل ضرب األمثل  مث

  .منشطات متضمنة مثل التشابهات وإعادة صياغة الجمل 

ة           شطة التابع الل األن ن خ اب م ل ، فيعرض الكت شطات الح تراتيجية من ق باس ا يتعل ا فيم أم

ة       فعلى سبيل المثال ،     هذه الفكرة   للدروس الوحدة توظيف     بعد الحديث عن تصنيف الكائنات الحي

  . يطلب من الطالب في نشاط أن يقارن في جدول بين بعض الكائنات الحية بعد عرض صورا لها 

  

  .  مخطط ضبط المتعلم .سابعا

ام   ريعي ال      دة أي اهتم ذه الوح ي ه اب ف تعلم إلالكت اء الم ات عط ام بعملي ة القي ارحري  االختي

ه أو ضبط    وال بة ل تعلم المناس رعة الم وى أو ضبط س ث ضبط المحت ن حي ان م واء أآ ابع س تت

ة والتي                  عملية العرض التي يختارها أو الترتيب المستخدم من أجل ذلك أو ضبط المعرفة الواعي

  .يستخدمها المتعلم عندما يتفاعل مع التدريس 

تم ط      عند طرح األنشطة المختلفة     ف      ه ي دروس الوحدة فإن رح مجموعة من اإلجراءات التي     ل

  .يجب أن يتبعها المتعلم دون ترك مساحة من الحرية في عملية تنفيذ هذه األنشطة 

  

  .التوصيات والمقترحات. خامسا 

تراتيجيات            )١ ا الس دى تطبيقه ن م د م ة والتأآ اهج الحالي يم المن ة تقي راء عملي رورة إج ض

  .منظومات تصميم التدريس 

رورة أن ت )٢ ي وزارة الض يم  تبن ة والتعل رة     متربي ذ بفك اهج األخ وير المن ر تط ي دوائ ة ف مثل

  .المنظومات عند تصميم التدريس

ات       )٣ ة توظيف المنظوم ى آيفي دان عل ين في المي دريب المعلم تم ت اة ضرورة أن ي  في  المتبن

 .تصميم التدريس 

 .توظيف منظومات تصميم التدريس ميدانيا ل  الالزمةمكاناتاإلتوفير  )٤

شمل )٥ رورة أن ت ينض داد المعلم رامج إع ة   ب ات التربي دادهم بكلي اء إع رة ا أثن ذ بفك ألخ

 .المنظومات

 .يفضل تبني منظومة رايجليوث التوسعية في التعليم عند عملية إعداد مناهج العلوم  )٦

ب )٧ ىالتغل دة       عل ق وح دى تطبي تعراض م اء اس ا أثن ارة إليه ت اإلش ي تم ِضعف الت اط ال  نق

  .لتوسعيةااألخذ بمنظومة رايجليوث بدس األساسي تصنيف الكائنات الحية للصف السا
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