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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ؟التعلم المستقلما هو  4.1.3 
 

 المادة التوجيهية

  ًالتعلم المستقلإلى كفاءة مختصر تعد هذه المادة مدخال  
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه عندما يتم تعريف
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 المعلمون 
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطالبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل نشاط  1.1 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  تقدم للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطالب، يرجى االطالع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطالبية
 .اإلطار وأمثلة عليه

 اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟هل 

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

المعلمين مشاركة أفكارهم  ومطالبةمناقشة األفكار  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

( لكفاءات المدارس 2014بوظبي للتعليم )لمجلس أ الطالبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
 متطلباتلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطالبية

س للمدار فاءات الطالبيةإطار الكفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ؟التعلم المستقلما هو  4.1.3

 

 

 

 نبذة
 يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع على المصادر المرفقة أدناه.

 
( أن اإلنسان يبني 1972في النظرية البنائية، فتناقش النظرية البنائية لبياجيه ) التعلم المستقلتجد التفسير المنطقي لتشجيع 

المعرفة والتعلم عندما يكون هناك روابط بين األشياء الجديدة التي يتعلمها وبين خبراته وأفكاره السابقة. تعتمد الكثير من 
لى النظرية البنائية بطبعها. عندما يعمل ويتعلم الطالب بشكل مستقل عن اآلخرين فهو بهذا يخلق أساليب وأصول التدريس ع

 روابط بين خبراته ومعلوماته السابقة وبين المهارة أو الفكرة أو المبدأ الجديد الذي يتعلمه.
 

 وهو باحث وكاتب في مجال تنظيم– (1990كثيراً بنظريات تنظيم الذات. يقوم باري زيمرمان ) التعلم المستقلترتبط فكرة 
 تنطبق عليه نظرية تنظيم الذات. الذي بوصف ثالثة سمات للمتعلم -الذات

 
 المتعلم الفّعال والذاتي 

 ب المتعلم المنظم لذاته نفسهيراق 

   ويقيم أداءه 

  .يعدل من سلوكه في المستقبل 
 

لطالب ا التعلم المستقل: أنه تظهر الكثير من فوائد التعلم عندما يعمل الطالب بشكل مستقل. يساعد 1990يقول زيمرمان، 
على بناء فهم كامل ألساليب التعلم الخاصة به وكيف يضاعف عملية تعلمه بأكثر الطرق فاعلية، حيث تتطور عملية إشراك 

 الطالب وعملية تحفيزه.
 

المتعلم المستقل كيف يدير عملية تعلمه بنفسه ويعرف كيف يتصرف ينبغي أن يعرف 

عندما يواجه صعوبة ما، ولكن يجب على المعلم أن يفسح له المجال حتى يستطيع 

المتعلم تطبيق هذه المهارة، فال يستطيع الطالب أن يعتمد على نفسه إذا كان للمعلم 

 الزائدة عن حدها للطالب تعني عدم الدور األكبر في عملية التعليم، فإن مساعدة المعلم

إعطائه الفرصة لالعتماد على نفسه في التفكير والرسالة التي تصل للطالب هي أنه 

 دائماً ما سيكون هناك شخص يقوم بالتفكير عنه أو يقوم بمساعدته.

 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطالبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباً  أو طريقاً  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  

 التعريف
 على تحصل وأين متى معرفة ذلك في بما ما نشاط أو مهمة إلنجاز الالزمة والخصائص المهارات المستقل المتعلم يملك

 .اآلخرين على االعتماد دون المساعدة
 ((21( قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه )صفحة 2014الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ))إطار 
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التعلم من رياض  تسلسل( مستويات 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةيوضح كتاب 
ه هذه توصيفات واضحة لما يجب توقع مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول

 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:
 

 
 مستقل)مستويات تقدم الصف الرابع والخامس للتعلم ال 

 ((34و  31( )صفحات 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب 

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 

أداة مفيدة للمعلمين والطالب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصلوا ألقصى  تسلسل التعلممستويات 
 التعلم هذه: سلسلاستفادة من مستويات ت

  هذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والسلوكيات  مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة
 فاءة.التي تشكل هذه الك

  ،سها، قم بقراءة توصيفات المرحلة الدراسية السابقة لها قبل قراءة توصيفات التقدم للمرحلة الدراسية التي ُتدرِّ
ية إلى المرحلة الدراس وصولهمفتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطالب في هذه الكفاءة قبل 

الحالية. اطلب من الطالب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: متى وضعت أهداف لعملية تعلمك؟( ومن ثم 
 استخدم إجابات الطالب في تحديد نقطة بدايتك.

 بر ع خالل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة التطور" التي يجب على الطالب اتخاذها للتطور
يطور الطالب  التعلم المستقلفي كفاءة  لرابعاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ا مستويات تسلسل التعلم

ـ يقوموا   لخامس"، في حين أن طالب الصف اأهداف مناسبة وجدول زمني لتعلمهموضع قدرتهم على " يط التخط"ب
للمدارس الخاصة لمجلس  إطار الكفاءات الطالبيةب " )كتالتعلمهم، ووضع أهداف مناسبة وجدول زمني لتعلمهم

التخطيط لهذه األهداف ووضع الجداول (. فتعد خطوة تطورهم هي تعلم كيفية 33( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )
قد يعد الطالب خطة عمل )باستخدام نموذج يوفره له المثال،  على سبيل. اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك، الزمنية

 ذلك األهداف والجداول الزمنية )مثال: التواريخ النهائية( لهذه األهداف. المعلم( ويتضمن

  خالل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن محور تركيزك على كفاءة معينة قائم  مستويات تسلسل التعلماستخدم
حددة عند إعطاء تغذية راجعة م مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطالبيةعلى المرحلة المناسبة من 

 للطالب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.
                                                           

عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  إطار الكفاءات الطالبيةيدرك  1 

لتقديم " طة طريقارخ(  "11صفحة )طة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة ارخ: 5يقدم الجدول . الدراسيةالكفاءات في جميع المراحل 

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم
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 لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمستخدام قم بدعم الطالب ال 
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