
توظيف استراتيجية الكتابة كموجهات لحل 
-المشكلة في تعلم العلوم الـ  SWHرؤية بحثية

تقديم 

فاطمة آل أحمد / المشرفة التربوية

والتعليموزارة التربية / إشراف جنوبمكتب 

كلية التربية/ قسم المناهج وطرق التدريس/ طالبة ماجستيرو

جامعة الملك سعود 



مقولة فروستر 
“How can I know what I think until I see what I say” 

(Auden, 1962)

قوله
 
رى ما أ

 
ن أ

 
فكر فيه، قبل أ

 
. كيف يمكنني معرفة ما أ



ذههفإنمعلومات،مننتلقىفيماالتفكيرنعملعندما

اإدراكلتصبحالعقل،أعماقفيتتغلغلالمعلومات

،اإلدراكهذا.المختلفةجوانبهويفهماإلنسانيعيه

المعرفة”هينتلقاها،التيللمعلوماتوالفهم

في؛تكالوحدهاالمعلومات.إليهانتطلعالتي“الفاعلة

."فةمعرتُصبحكيالتفكيرفيهانُعملأنبُدال

جامعة الملك . منظومة مجتمع المعرفة في عيون تتأمل وعقول تأمل(. 2008)بكري، سعد الحاج 
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ألمعرفة 



نموذج إعادة الصياغة •

Knowledge-telling writing

ي يعتمد على مجرد تذكر وأسترجاع –في هذأ ألنموذج يتم فقط نقل ألمعلومات 
 
لمعلومةأأ

نموذج تحويل ألمعلومات•

Knowledge transforming model

عادة تشكيل ألمعلومات  ي يعتمد على أسترجاع ألمعلو–في هذأ ألنموذج يتم أ 
 
مة أ

عادة ترتيبها وربطها بغيرها  مل فيها بهدف فهمها وأ 
 
وألتفكير وألتا

writing Modelsنموذج الكتابة



د انقسم التربويون والمهتمون بتعليم العلوم بين مؤي

ل ومعارض التجاهات الكتابة التي ظهرت ودورها في تسهي

:  التعلم

Formal Writingالكتابة الرسمية           -

–الملخصات –المقاالت –األبحاث –التقارير : مثل
...المشاريع 

    Informal Writingالكتابة غير الرسمية -

ت التأمال–الملصقات –الخطابات –المذكرات -الشعر –القصة : مثل

اتجاهات الكتابة من أجل التعلم 



The Science Writing Heuristic   

Hand)وكيزهاندمنمحاولةيف & Keys, وغيرالرسمياالتجاهينبينللجمع(1999

تيجيةاسترااقتراحتمالكتابةفيالمعرفةتحويلنموذجعلىالتأكيدمعالرسمي
لقالبينمقترحاتشملالتي،SWHالـالعلومتعليمفيالمشكلةلحلكموجهاتالكتابة

(templates)والمعلمالمتعلممنلكل.

الي يساعد قالب المتعلم في التعامل مع األنشطة العلمية كحل مشكلة وبالت-
(.reasoning)يساعد المتعلم على الكتابة السببية 

مليةيقترح قالب المعلم عدة استراتيجيات لتحسين التعلم من األنشطة المع-



لتعلم استراتيجية الكتابة كموجهات لحل مشكلة

العلوم 
حيث،والكتابةاالستقصائية،األنشطةبينالدمجعلى(SWH)الـاستراتيجيةتعمل

المجموعةوتتشاركالتعاونية،المجموعاتداخلاألنشطةوتنفيذبتخطيطالطالباتتقوم

امالعالمعنىتكوينفييساعدماوهواألنشطةعنجماعيةتقاريركتابةفيككل

تأملعلىيشتملالذيالفرديالكتابةتقريرإلىإضافةالمجموعة،طالباتبينالمشترك

ينتكوفييؤثرماوهوالنشاط،مراحلخاللمنتعلمتهوكيفتعلمتهفيماالطالبة

.المشتركالعامالمعنىمنبهاالخاصالمعنى

،مختبرالبعملالخاصةالتقليديةالرسميةالتقاريرعنبديالتصميما(SWH)الـيوفر

عناتإجابإلىالوصولفيفائدتهومدىالنشاطخطواتالمتعلمونفيهيقي ِّمحيث

ةوالمعرفاالستقصائيالنشاطمراحلبينالعالقةويوضحطرحوها،التياألسئلة

.التأملوأخيراواألدلة،االفتراضاتاألولية،األسئلةخاللمنالسابقة،



الموضوع

نوع الكتابة

الغرض

المستمع

طرق انجاز الكتابة

متطلبات المهمة

متطلبات المهمة

التعلم



.مرحلة االستطالع األولية ألفكار الطلبة 

( .التجربة)مرحلة ما قبل النشاط 

(  التجربة)مرحلة النشاط 

( .1مرحلة المناقشة الفردية والكتابة )

.1مرحلة المناقشة الجماعية 

.مرحلة المناقشة بالمقارنة مع المصادر 

.2مرحلة المناقشة الفردية والكتابة 

.مرحلة االستطالع البعدية ألفكار الطلبة 

كلة استراتيجية الكتابة كموجهات لحل المش-قالب المعلم
SWHالـ في تعليم العلوم



؟(التجربة)المشكلةهذهعنأسئلتيهيما:األوليةاألسئلةأواألفكار

؟(أسئلتي)سؤاليعنألجيبأعملماذا:والطريقةالتجربة

؟(التجربة)النشاطإجراءبعد/أثناءشاهدتماذا:والمشاهداتالمالحظات

األسئلة؟عن(إجاباتي)افتراضاتيهيما:(Claims)اإلفتراضات

لماذاافتراضاتي؟تدعمالتيالشواهدهيماEvidence):)والدالئلالشواهد

كونتها؟كيفاالفتراضات؟هذهكونت

الكتاب،األصدقاء،)اآلخرينمعأفكاريأقارنكيف(Reading):القراءة

؟(المعلم

ولماذا؟أفكاري؟تغيرتكيف(Reflection):التعقيب

كلة في قالب المتعلم في استراتيجية الكتابة كحل مش

SWHالـ تعليم العلوم



التقليدي لكتابة والنموذج SWHنموذج الـ مقارنة 

تقرير النشاط المعملي

التقليدي النموذج SWHالـ نموذج 

فكار•
 
وأل

 
سئلةأ

 
وليةأل

 
وألغرضألعنوأنأل

ألعملخطوأتوألطريقةألتجربة•

وألمشاهدأتألمعطياتألمشاهدأت•

ألمناقشةألفترأضات•

وألشوأهد•
 
بيانيةرسومحسابات،موزونة،معادلتألدلئلأ

مكافئيوجدلألتعقيب•



علم لماذا استراتيجية الكتابة كحل مشكلة في ت

في الميدان التربوي ؟ ( SWH)ٍالعلوم الـ


