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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ؟حل المشكالتما هو  4.1.4 
 

 المادة التوجيهية

  إلى كفاءة  حل المشكالت مختصراا  تعد هذه المادة مدخالا 
 

 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  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات
قراءة  1.6الطالب، يرجى االطالع على  سلسل تعلمت

لمجلس أبوظبي للتعليم:  طار الكفاءات الطالبيةمتعمقة إل
 .متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 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. 

ن مشاركة أفكارهم مناقشة األفكار والطلب من المعلمي -
 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 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) 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 إطار الكفاءات الطالبيةفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هو حل المشكالت؟ 4.1.4

 

 

 

 
 نبذة

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

يتمكن األفراد الذين لديهم كفاءة حل المشكالت من استخدام المهارات عبر مجاالت مختلفة. فبإمكانهم دراسة مشكلة ما بشكل 
مفّصل والتفكير فيها بشكل نقدي، وتحديد ما الذي يجب فعله، وإنشاء استراتيجيات وتقييمها والمثابرة في إيجاد الحلول 

تجين تحديد األفراد المنأيضاا األشخاص الذين لديهم مهارة حل المشكالت بفاعلية من للمواقف البسيطة والمعقدة. ويتمكن 
العامالن للمثابرة واالنتباه واإلبداع. يتطلب حل المشكالت الجماعي  متى يحتاجاألكبر و الفاعليةلها  أو الطرق المثلى التي

 العتبار وجهات نظر متعددة وذلك إليجاد حلول ناجحة. تواصل فّعال، ومهارات التفاعل مع الزمالء والقدرة على األخذ في ا
 ( 1995وينجر، – 1995ثورنتون، – 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، -2013)فيليسيانو و بيركهوت، 

 
يقترح هؤالء الباحثون وواضعوا النظريات أن كفاءة حل المشكالت ذات أهمية كبيرة. فيعتبر 

ل المشكالت هي أهم مؤشر على الذكاء وعليه يطرح عدد من ( أن كفاءة ح1995ثورنتون )
، مثال: أعمال فيجوتسكي. وفيما يخص العمل على تطوير كفاءة حل المشكالت وقدرات النظريات

 األطفال يقتبس ثورنتون حجة فيجوتسكي أن قدرات الطفل تتشكل من الدعم الذي يتلقاه من البيئة
درة على حل المشكالت في الجوانب االجتماعية. يمكن حوله وأنه يمكن دعم وتطوير الق التي

آخرين ومنهم أشخاص مع  العمل إكمال مهمة إيجاد مسارات للحلول بشكل فّعال أكثر عندما يتم
ية مشترك في المجتمعات التدريب تحتاج إلى جهدفكرة كون كفاءة حل المشكالت  تتمثلراشدين. 
ق متعددة المجاالت لتساعد في حل المشكالت المستعصية )فيليسيانو ( وهي عامل هام في تشكيل الفر1991)وينجر، 

( والمشكالت المعقدة جداا التي يصعب حتى تحديدها أو 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  – 2013وبيركهوت، 
 حلها.

 
بتعلِمهم  للطالب في سياقات مرتبطةيتطلب تطوير كفاءة حل المشكالت عند الطالب أن يقوم المعلم بإتاحة العديد من الفرص 

 . يجب أن يوفر المعلمين الفرص للطالباد الحلول بشكل فردي وفي مجموعاتوأن يعتبر الطالب أنفسهم ناجحين في إيج

بتحديد ومعالجة أكثر المشكالت استفحاالا التي واجهها اإلنسان. إن التدرب على إيجاد حلول لمشكالت معقدة مثل تعداد 

تمكن س لحلول المناسبة لهال مشكالت البيئية والمشكالت المادية ومشكالت الموارد الطبيعية وإيجاد مساراتالسكان وال

 الطالب من استخدام مهاراتهم ومعرفتهم في مجموعات متعددة المجاالت تعمل في مجتمعات تدريبية للوصول إلى حلول.

 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 درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل

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

 التعريف
 التعريف سيئة أو معرفة مشكالت أو معقدة أو بسيطة مسائل أو مشكالت وتحليل اكتشاف تتضمن المشكالت حل كفاءات
 للمسألة. حل أفضل وايجاد عليها والتغلب العقبات، على التعرف يتم بحيث

  
((22( قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه )صفحة 2014)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )   
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التعلم من رياض  سلسل( مستويات ت2014للمدارس 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:
 

 
 

 لحل المشكالت ثانيوال ولللصف األ مستويات تسلسل التعلم) 
 ((26 - 23( )صفحة 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 

وا ألقصى يقها ليصلأداة مفيدة للمعلمين والطالب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطب مستويات تسلسل التعلم
 استفادة من مستويات تقدم التعلم هذه:

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

  ستويات تسلسل مللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات  مستويات تسلسل التعلمقبل قراءة توصيفات
للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطالب في هذه الكفاءة  التعلم

ني مثال: أخبرقبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطالب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )
 ؟( ومن ثم استخدم إجابات الطالب في تحديد نقطة بدايتك.قمت فيه بحل مشكلةعن موقف 

  خالل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة تطورهم" التي يجب على الطالب اتخاذها للتطور
ون طور المتعلمون الذين يحلي ولاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف األ مستويات تسلسل التعلمعبر 

 ورواثاني يططالب الصف الأن "، في حين اعتبار طرائق أخرى لحل المشكالتقدرتهم على "المشكالت بفاعلية 
للمدارس الخاصة لمجلس  إطار الكفاءات الطالبية" )كتاب اعتبار طرائق مختلفة لحل المشكالت"قدرتهم على 

. معرفة أن المشكالت يمكن حلها بطرق مختلفةخطوة تطورهم هي (. فتعد 25( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )
أعط الطلبة مجموعة من االستراتيجيات لحل المشكالت )مثال: مثال: على سبيل ال اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك، 

إعداد قائمة، أو رسم صورة أو التخمين والتحقق( واطلب منهم مناقشة االستراتيجية التي اختاروا تطبيقها وسبب 
 اختيارهم لها.

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

لتقديم " ة طريقارطخ(  "11صفحة )طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة  خارطة: 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . رسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليمالدعم للمد
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  خالل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة قائم على  مستويات تسلسل التعلماستخدم
عند إعطاء تغذية راجعة محددة  مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطالبيةالمرحلة المناسبة من 

 للطالب في المراحل التالية من تطوير هذه الكفاءة.

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 
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