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مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
د. حممد اأبو غزلة

اأعزاءنا القراء

تطل ر�سالة املعلم يف عددها اجلديد لتوا�سل م�سرية 
يف  الطامح  واملفكرين  الرتبويني  دور  باإثبات  العطاء، 
اإظهار ال�سورة امل�سرقة لالأردن احلديث ان�سجاما مع 
روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني- حفظه 
اهلل ورعاه- وبناًء على توجيهاته ال�سامية يف ا�ستمرار 
م�سرية التطوير والتح�سني، والإ�سالح الرتبوي ال�سامل 
للعملية الرتبوية وعنا�سرها كافة، اإ�سافة اإلى الرعاية 
وزارة  يف  امل�سوؤولني  من  ال��دوؤوب��ة  والعناية  امل�ستمرة 
الباحثني  اأي�سا من جهود  وبالإفادة  والتعليم،  الرتبية 
ا  مهمًّ ج��زًءا  بو�سفهم  والطلبة،  واملعلمني  والرتبويني 
وحموريًّا يف ر�سم ال�سورة املثلى لأردن العلم والعمل، 

والبناء والزدهار.

معا�سرة،  ت��رب��وي��ة  م��و���س��وع��ات  ال��ع��دد  ه��ذا  ويف 
الرتبوية  البيئة  مثل  التعليمية  العملية  جوهر  مت�سُّ 
الآمنة واأهميتها يف العملية الرتبوية، وتعليم التفكري، 
من  وغريها  الطالب،  �سخ�سية  بناء  يف  املعلم  ودور 
الرتبية  م�سرية  تطوير  يف  ت�سهم  التي  املو�سوعات 
والدرا�سات  الرتبوية  كالبحوث  الأردن،  يف  والتعليم 
واملقالت، وكذلك م�ساركات الطلبة واملعلمني الفكرية 
وغريهما،  والنرث  ال�سعر  بني  تنوعت  التي  والأدب��ي��ة 

ا باأهمية الفكرة وم�سوؤولية ن�سرها،  وذلك كله �سعوًرا منَّ
م�سرية  يف  مهمة  حمطة  املعلم  ر�سالة  جملة  ولتبقى 
الرتبية والتعليم، ور�سالة ثقافية، تطمح دائًما للتغيري 
املن�سودة،  الرتبوية  الأه��داف  وحتقيق  الأف�سل،  نحو 
بالقراءة  املهتمني  جلميع  ة  امل��رج��وَّ الفائدة  وتعميم 
والثقافة، واإبراز ال�سورة امل�سرقة للعلم، واإعالء �ساأن 

العلماء يف جمتمعنا احلبيب.

بني  يحويه  مب��ا  ال��ع��دد  ه��ذا  يكون  اأن  نرجو  ��ن��ا  اإنَّ
تيه من جتارب تربوية وبحوث منهاًل علميًّا وثقافيًّا،  دفَّ
نحر�س دائًما على العناية به وتطويره، واأن ت�سل اإلى 
ومعلمينا؛ مبا حتمله  اإبداعات طلبتنا  الأعزاء  القراء 
من مبادئ علمية، وُمُثٍل تربوية م�سرقة، مبا ي�سهم يف 
تنمية الجتاهات والقيم الإيجابية وتعزيزها يف نفو�س 
التميز،  واإب��راز  ومثقفني،  وطلبة  معلمني  من  متلقيها 
على  ال�سوء  وت�سليط  ون�سرها،  الإب��داع  ثقافة  وتعزيز 

دور الأفراد املبدعني يف ميدان الرتبية والتعليم.

الرتبوية  العملية  خلدمة  جميًعا  تعالى  اهلل  قنا  وفَّ
ظل  يف  جميًعا  قلوبنا  على  الغايل  وطننا  يف  التعليمية 
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

احل�سني – حفظه اهلل ورعاه-. 
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املتقّدمة  الأمم  تهافتت  والع�سرين  احلادي  القرن  بدايات  مع 
على ابتكار بيئاٍت تربوّيٍة تكاد ت�سل بالطالب اإلى املّريخ وهو جال�ٌس 
مثالّيٍة  بيئاٍت  ابتكار  يف  اخلو�ِس  جتربَة  اإّن  الّدرا�سّي،  مقعده  يف 
ترتقي بالطالب ومعلمه وويّل اأمره ما ل مندوحة عنه، ول �سيَّما اأّن 
ا�ستخدام  كيفّية  على  بكّل جوارحه  مّطلٌع  الع�سر  الّطالَب يف هذا 
عنَد  والعلمّي  الفكرّي  خمزونه  ا�سرتداِد  من  متمّكٌن  احلا�سوب، 

التجّول بنَي خاليا حا�سوبه املدر�سّي اأو ال�سخ�سّي .

مَن  يتطّلب  فا�سلٍة،  تربوّيٍة  بيئاٍت  اإيجاد  اإلى  الّداعي  اأّن  غرَي 
حتقيق  اأردن��ا  اإْن  البيئات  هذه  حتتاجه  ما  كّل  املبا�سرين  املعنيني 
بدءًا  مثايّل  ومعّلٍم  منوذجيٍّ  طالٍب  �سخ�سّيِة  بت�سكيل  ب�سيط  حلم 
كال  عند  املُبتغى  بالتح�سيل  وانتهاًء  باملناهج  وم��رورًا  امَلْبَنى  مْن 

الطرفني امل�ستفيدْين .

على  تبعث  اأوتوماتيكّية  �سورٌة  الب�سيط  الأر�ستقراطي  فاملبنى 
ها كّلما ترّدد  – اأطيافًا يكاد يتلم�سُّ – نف�سّيًا وف�سيولوجّيًا  الّطالِب 

البيئة )التربوّية( الفا�ضلة 

اإعداد : خليل القعي�سي 
              مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز/ماأدبا 
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على مدر�سته، التي ابتغاها لنف�سه كما ابتغاها والداه له من قبل؛ 
– خاليًا  واملعّلم  للطالب  – َوْفقًا  يكوَن  اأْن  امَلْبَنى يجب  لأّن   ذلك 
من كّل ما يعّكر �سفَو عملّية التعّلم والتعليم، وكاأّنك به يف حديقٍة 
خ�سراَء حتوي يف �سدرها �سنوفًا مَن الغرِف البهيجة واملّمراِت التي 
متت�سُّ من عمق نف�سه امللَل واخلذلن، فمختربات اللغة واحلا�سوب 
والفيزياء  على �سبيل املثال تهّيئ للطالب جّوًا ُين�سيه التوّقَف عنَد 
حدوِد التلقنِي التقليدّي الباعث على حتّجر فكر الطالب الأخ�سر، 
نف�سّيٍة  بو�سائَل  جمّهزًة  املختربات  هذه  مثُل  تكوَن  اأْن  �سرط  على 

مدموجٍة طواعّيًة مع اأرقى و�سائل التقنية التعّلمّية .
عقوٍل  ج��ذب  اإل��ى  اأْدع���ى  البيئة  ه��ذه  �سّحّيِة  اأّن  يف  ول���س��ّك 
ابتكار  ل قوى  تتاأ�سّ خ�سراَء تتعامل وتتكّيف وجتتهد فتتعّلم، حيُث 
عليها  تقوم  التي  اللوج�ستّية  اخلدمات  خالل  من  الّنموذج  امَلْبَنى 
بّناءًة تكوُن كفوؤًا وم�ستعّدًة  ُم�سّخرًة كوادَر  وزارة الرتبّية والتعليم، 
للّتكّيف مع اأّي طارئ، واإْن كّلفها ذلك ثمنًا باهظًا، اإل اأّنه بالّنظر 
اإلى امل�ستقبل القريب فاإّنه بخ�ٌس ثمُنُه، والنتائج املنتظرة كفيلٌة باأْن 
ت�سَل بطالبنا – حمور العملّية الرتبوّية – اإلى �ُسّدة التفّوق العلمّي 

النف�سّي يف اآٍن معًا .
واملدار�س  للتمّيز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�س  تكون  وتكاد 
الّريادّية وغرف املوهوبني اأقرَب اإلى التطبيق، على اأّنها اأكرث البيئات 

ٌب ي�سّدر العقوَل الّنموذجّية . التعليمّيِة اأمنًا، وهي مرتٌع خ�سْ
اأّما املناهُج التي ُتعدُّ �سهمًا اآخَر رابحًا يف ابتكار بيئاٍت �سحّيٍة 
عنَد  دقيقًة  طرائَق  مّنا  يحتاج  الذي  احل�ّسا�س  الوَتُر  فاإّنها  اآمنٍة، 
اللعب عليه بطريقٍة ف�سائّيٍة، يلمح فيها الطالُب م�ساحاٍت �سا�سعًة 
مَن األوان التفّوق والتمّيز والإبداع، وينرث فيها املعّلم و�سائَل تعليمّيًة 
اإلى  – دائمًا -  �سهيًة ي�ستلهمها من املناهج التي يتعّط�س الطالب 
الرتواء من ينابيعها فراَت العلوم، قال تعالى: {َفَبَعَث اهلّلُ ُغَراًبا 
 . 31 املائدة:  ِخيِه}  اأَ �َسْوءَة  ُي��َواِري  َيُه َكْيَف  ِلرُيِ َيْبَحُث يِف الأَْر�ِس 
جاٍد،  بتفاعٍل  العلمّية  احلقيقة  مع  والتعامل  املعلومة  عن  فالبحث 
الّطالب )املتلّقي(  واملعّلم )املُر�سل(،  بنَي  وَفرٍّ  اإمّنا هو عملّية كرٍّ 
واق��َع  تلم�َس  حتى  خ�سٍب،  منهاج  اأر���سِ  على  يانعًة  ُمثِمرًة  تنمو 
يقنُع  �سبٍب  املتكّرِر بال  والتوّقِف  التاأّخِر  الطالِب وجتّلي عنه غماَم 
الأطراَف املحورّيَة الآنفَة الّذكِر واملجتمَع املحّليَّ الذي ينتظُر �سوُقُه 

من عّمال الوطِن املتّوجنَي بالعلِم عطاًء غرَي حمظور .

هو  التكنولوجّي،  احل�سارّي  للتقدم  ومواكبتها  املناهج  فتنّوع 
ملتطلّباِت  الفورّيِة  بال�ستجابة  علينا  ُيلّح  ما  الق�سوى  رورة  بال�سّ
جمتمعًة  ُتوؤخذ  الثالثُة  ال��ّزواي��ا  وه��ذه  والإب���داِع،  والتمّيِز  التفّوِق 
بالتزامن مَع اخلطِط الإ�سرتاتيجّيِة املُثلى واملت�سّمنة يف ثناياها قّوًة 
يف الأداِء و�سفافّيًة يف املالحظِة،  لتلوَح يف الأفِق بوادُر الطمئناِن 
اإلى مثالّيِة املناهِج املرجّوِة م�ساميُنها الإبداعّيُة، طاملا يقوُم على 

تاأليِفها اأهُل التمّيِز والإبداِع ودعاُة البتكاِر العلميِّ املَُمْنَهِج .

التكنولوجيِّ  ُرقّيِه  يف  الب�سيِط  امَلْبَنى  فكرِة  ا�ستح�ساِر  وعنَد 
اخرتاِعها  وعبقرّيُة  الأدواِت  ق��ط��وُف  تتدّلى  امل��ن��اه��ِج،  وق��زح��ّي��ِة 
وتنفيذها، وذلك بعَد ا�ستقطاِب املعّلمنَي املُوؤهّلني حّقًا ؛ لحرتاِف 

تنفيِذها برباعٍة وا�ستحكاٍم .

والأدواُت التعليمّيُة تتعّدُد تعّدَد الأفكاِر واملبادِئ املراِد زرُعها يف 
َبْوَتَقِة التعّلِم لتن�سهَر باأي�سِر  نفو�ِس طلبتنا، مْن خالل التقاِئها يف 
ال�ّسبِل والّطرائِق التعليمّيِة، فالّطالُب نِهٌم للعلِم والتثّبِت من احلقيقِة، 
ْمَع  ال�َسّ اإَِنّ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  َتْقُف  {َوَل   : تعالى  قوله  من  ُمنطِلقًا 

وًل} الإ�سراء: 36. ولِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسوؤُ اَد ُكُلّ اأُ َر َواْلُفوؤَ َواْلَب�سَ

ْوَب الأدواِت املختارِة بطريقٍة  فَحَوا�ُس الّطالِب جميعًا تتّجُه �سَ
املثريِة  الأدواِت  ت�سخرِي  يف  وحنكِتِه  املتمّيِز  املعّلِم  واأ�سلوِب  فائقٍة، 
خالِلها  من  ميّكُنهما  ما  الّطالِب،  لدى  والعلمّيِة  الفكرّيِة  للقريحِة 

مَن التكّيِف املتفاعِل يف البيئِة التعليمّيِة امل�ستقّرِة اأمنًا واأمانًا.

اإّن اجتماَع العوامِل البيئّيِة التعليمية ال�ّسابقِة، جلديٌر باأن يخلق 
يرفُد  كما  والإب��داِع،  التمّيِز  باهظَة  م�سّغرًة  ح�سارًة  املدر�سِة  من 
الوطن  مل�سلحِة  خريًا  فيهم  املاأموِل  الطالِب  مَن  بُنَخٍب  املجتمَع 
ل  ال��ذي  املدر�سِة،  فاأماُن  املجتمِع،  يف  انخراِطِه  ُبَعْيَد  واملواطن، 
يختلف فيه اثناِن، يف اأّن العلَم الّراقي والّطالَب املتمّيَز واملعّلَم املبدَع 
م�سدُرها جميعًا واحٌد، وهو بيئة تعليمّيٌة اآمنٌة )البيئة الفا�سلة( .

�  �  �
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البيئة  عن  احلديث  يت�سمن  ق��ول  اأ�سمع  اأو  لفتة،  اأق��راأ  حني 
تبحث عن  اأ�سئلة  الذهن  تدور يف  ثم  مليا،  اأقف  الآمنة،  املدر�سية 
اإجابات، اأف�سر بع�سها، واأمللم الأفكار حول بع�سها الآخر، واأحيانا 
اأ�سل اإلى اإجابات نهاياتها مفتوحة؛ فال اإجابة وا�سحة حمددة، ول 
�سبيل اإلى اإقناعٍ  األتم�سه، فيعفيني من م�سقة التفكري يف الحتمالت 

التي تقطن الذهن، ومتالأ الوجدان باحلرية.
يوم،  كل  ن�سها  اأق��راأ  التي  الالفتة  اأم��ام  واقفًة  الآن  اأج��دين 
طارحة عددا من الأ�سئلة، فاأقول: ُترى ما املق�سود بالبيئة املدر�سية 
الآمنة؟ وكيف جنعل منها مكانا خ�سبا للتميز والإبداع؟ وهل من 
التعلم؟  نحو  واجلاذبية  النطالق  بطاقة  املتعلمني  �سحن  املمكن 

هذه الأ�سئلة وغريها تتوهج ثم تخبو، ت�سرق ومتالأ النف�س بالدافعية 
نحو العمل، ثم تغرب وراء �سباب الياأ�س والتقاع�س واخلمول.

اإلى  وت�سعى  التعلم،  برامج  تقدمي  فيها  يتم  التي  املدر�سة  اإن 
روؤية  من  امل�ستمدة  الرتبية  و�سائل  خالل  من  املثلى  القيم  حتقيق 
وزارة الرتبية والتعليم، املبنية اأ�سا�سا على اكت�ساب القيم والأخالق 
ونحفظها  ت�سربناها،  التي  الإ�سالمية  الت�سريعات  منظومة  من 
اإمنا  القومي،  الطبيعي  ال�سلوك  اإل��ى  الو�سول  بهدف  الأل��ب��اب،  يف 
متتابعة من  اأجيال  اإعداد  اإلى  هي مدر�سة تهدف من خالل ذلك 
م�ستمر  ب�سكل  املعرفة  اكت�ساب  على  يحافظون  الذين  املتعلمني، 
مدى العمر، فيحققون بهذا ذواتهم من جهة، ويتفاعلون مع الآخر 

بالعي�س واملعاملة ال�سوية الطيبة من جهة اأخرى.

ا�ضتثمار البيئة المدر�ضية الآمنة

في اكت�ضاف مواهب الطلبة واإبداعاتهم
اإعداد: عالية �سليم الفقري

            مدر�سة ب�سريا الأ�سا�سية املختلطة
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واملدر�سة التي ت�سعى اإلى اإتقان املهارات الأ�سا�سية؛ من قراءة 
من  العقلية؛  واملهارات  ال�سرورية،  التكنولوجية  واملهارات  وكتابة، 
حلول  اإلى  الو�سول  �سبيل  يف  العلمية،  للمكت�سبات  وتوظيف  تفكري 
ق، اإمنا هي مدر�سة تقوم على اإنتاج  للم�سكالت، واإلى التعليم اخلالَّ
للن�ساط،  حمفزة  اأ�سرية  بيئة  و�سط  اخلببربات،  واإك�ساب  املعارف 

وناب�سة باحليوية واملتعة.
واملدر�سة التي تغر�س يف نفو�س الطلبة القيم الرتبوية الأ�سيلة، 
الأخ��الق  على  واملبنية  الكرمية،  احل��ي��اة  ف�ساءات  م��ن  املنبعثة 
مدر�سة  هي  اإمنا  احلنيف،  ديننا  تعاليم  من  امل�ستمدة  احلميدة، 
حد  على  وخ�سو�سيتها  ب�سموليتها  الرتبية  حتقيق  على  حري�سة 
�سواء، وما هذا اإل لأن التعليم اخلايل من غر�س القيم، هو تعليم ل 
روح فيه ول حياة، وهنا يظهر دور البيت والأ�سرة جليًّا؛ فالطالب 
يكت�سب من بيئته الأولى يف املنزل اأهم مظاهر الرتبية، وي�سقلها 
يف املدر�سة، حيث اجلو التفاعلي، وامل�ساركة الجتماعية ال�سرورية 

للتكامل بني عنا�سر البيئة واآثارها الآنية وامل�ستقبلية. 
اإننا يف مدر�سة ب�سريا الأ�سا�سية املختلطة نحر�س كل احلر�س 
اإيجاد بيئة اآمنة حمفزة لالإبداع؛ فقد بداأنا نعمل منذ مطلع  على 
العام املن�سرم على اإيجاد بيئة طبيعية حا�سنة؛ فاعتنينا باحلديقة 
اإلى  وجتزئتها  املختلفة،  بالغرا�س  وتزويدها  بتجهيزها  املدر�سية، 
والطلبة؛  املعلمات  من  فرق  متابعتها  على  تقوم  �سغرية،  خمائل 
وتبهج  الناظرين  ت�سر  حميطة،  جميلة  بيئة  على  احل�سول  بهدف 
النفو�س، واعتنينا بنظافة الغرف ال�سفية، واملرافق عناية خا�سة، 
حر�سا على �سحة الطلبة، اإلى جانب اهتمامنا بغر�س قيم النظافة، 
واحلر�س على �سالمة البيئة، ف�سار الهتمام بنظافة البيئة �سلوكا 
قامت  التي  ال�سالل  و�سعنا  املدر�سة  �ساحات  الطلبة، ويف  ميار�سه 
واإعادة  اخل�سار،  �سناديق  با�ستثمار  بت�سنيعها  املدر�سة  طالبات 
ال�سالل  هذه  ف�سارت  النفايات،  لتجميع  �سالل  لت�سبح  تدويرها 
�ساحات  واأ�سبحت  املحيطة،  بالبيئة  الهتمام  مظهرا من مظاهر 
اإدارة  وحر�ست  اجلميع.  تعاون  بف�سل  دائ��م��ا،  نظيفة  املدر�سة 
باألواح  وا�ستبدلتها  الطب�سور،  األ��واح  من  التخل�س  على  املدر�سة 
خملفات  من  وللتخل�س  النظافة،  من  املزيد  لتحقيق  معدنية؛ 

الطب�سور ال�سارة باجلهاز التنف�سي.
ومل تهمل املدر�سة اجلانب الإبداعي؛ فقد مت ا�ستثمار طاقات 
الطالبات املبدعات يف جمال التمثيل، و�ساركن يف م�سرحية متميزة 
م�ستوى  على  املدر�سي  امل�سرح  م�سابقة  يف  الأول  املركز  حققت 
الوزارة للعام الدرا�سي 2014/2013، وح�سلن على جائزة اأف�سل 
الطاقات  تنمية  املدر�سة على  عمل م�سرحي متكامل. وحر�سا من 
واكت�ساف القدرات، فقد مت طرح م�سابقة ثقافية يف جمال زيادة 
طالبات  ل��دى  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م��ف��ردات  م��ن  اللغوي  امل��خ��زون 

امل�ستوى  حققت  من  فكل  املرجع؛  حمكية  م�سابقة  وهي  املدر�سة، 
املطلوب مت تكرميها، وقد بلغ عدد املكرمات ثالثا وخم�سني طالبة.

اإنني هنا ل�ست اأح�سي الإجنازات، بل اأدلل على بع�س جوانب 
اإذ ت�سمل الإن�سان  الهتمام بالبيئة املدر�سية، وهي جوانب كثرية؛ 
اأو  كانت  حكومية  املوؤ�س�سات  وت�سمل  اأم��ر،  وويل  وطالبا،  معلما، 
ومكتبات،  وم�ساغل،  خمتربات،  من  الفنية  املوارد  وت�سمل  اأهلية، 
�سفية،  غرف  من  امل�ساندة  املعدات  اإلى  اإ�سافة  امل�سادر،  وغرف 
وموا�سالت،  وط��رق،  ومقا�سف،  و�ساحات،  وم��راف��ق،  ومالعب، 

وو�سائل تدفئة.
باملعلم،  ال��ب��دء  فعلينا  التحفيز  م��ن  امل��زي��د  اأردن���ا  اإن  واإن��ن��ا 
على  يحر�س  معلما،  ثم  اإن�سانا  ليكون  الأمثل؛  الإع��داد  واإع���داده 
معاملة الطلبة بروح الإن�سانية، وير�سم على �سفاههم ال�سرور اأثناء 
تلقيهم التعليم، فاملعلم احلقيقي هو من ي�سنع الطاقات، ويكت�سف 

املواهب، فينميها وي�سقلها.
اإننا ل نبحث عن معلم ميتلك �سهادة اأكادميية، ول ميلك من 
مقومات التعليم اإل الق�سور، مثل هذا املعلم هو عبء على الرتبية 
والتعليم، ي�سيء ا�ستخدام الر�سالة التي اأنيطت به، فال يخرج من 
حتت يديه اإل الزبد، ول يحقق الهدف املن�سود، وحني حتاول تعديله 
من  �سرب  تعديله  لأن  منه؛  التخل�س  يجب  اله�س  فالعود  ينك�سر، 
امل�ستحيل. اأقول هذا م�سرية اإلى اأحد اأ�سباب انهيار البيئة املدر�سية 
اأن اهلل  التعليم كمهنة فقط، وين�سى  الآمنة، فاملعلم الذي ميار�س 
لأمها: قالت  التي  الفتاة  تلك  ل�سان  على  ورد  ما  يناق�س   يراقبه، 

)يا اأم اإن كان عمر ل يرانا فاإن اإله عمر يرانا(.
 هذا املعلم جدير بنا  اأن نتخل�س منه، واأن نق�سيه من التعليم؛ 
فالتعليم لي�س مهنة لك�سب العي�س، ميار�سه كل من يبحث عن فر�سة 
عمل، بل اإنه ر�سالة، اإذا اأديناها بحق فاإنها لعمري اأعظم نعمة، فيكون 
اأمرا حالل، م�سداقا لقوله تعالى:  التعليم   تقا�سينا الأجر مقابل 
اُه  ِ اإِْن ُكْنُتْم اإِيَّ ًبا َوا�ْسُكُروا ِنْعَمِة اهللَّ ُ حالل َطيِّ ا َرَزَقُكُم اهللَّ {َفُكُلوا ِمَّ

َتْعُبُدوَن}النحل 114.
مهاراتهم  على  ب��ن��اء  املعلمني  اخ��ت��ي��ار  يتم  اأن  ينبغي  ول���ذا 
وانتمائهم احلقيقي ملهنة التعليم، واأل يتم تثبيتهم يف اخلدمة اإل 

بعد اأن يثبتوا كفاءتهم وجدارتهم.
ثم ينبغي اأن تو�سع احلوافز للمعلمني؛ ل�سمان ا�ستمرارهم يف 
التعليم، فكثري من املعلمني املتميزين بعطائهم واإنتاجهم يتحولون 

اإلى اأعمال اإدارية، اأو يبحثون عن عقد عمل يف دول اجلوار.
مهنة،  ل  ر�سالة  بو�سفه  التعليم  اإل��ى  النظر  احلكومات  على 
وعليهم اإيجاد الت�سريعات الكفيلة ببقاء املعلمني املنتجني م�ستمرين 
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ذلك  ولتنفيذ  واملعنوية،  املادية  احلوافز  منحهم  العمل، خالل  يف 
اأقرتح اإجراء اإ�سالحات �سرورية منها:

�سنوات  ازدي��اد  مع  طرديا  تخفيفا  املعلمني  ن�ساب  تخفيف   -
يقوم  ال��ذي  املدر�سية  الت�سكيالت  نظام  عن  والبتعاد  اخل��ربة، 

بق�سمة عدد احل�س�س على عدد املعلمني.
- العودة اإلى نظام اجلدارة وح�سره على املعلم الذي ميار�س 
التدري�س، مع عدم تقييد ذلك بن�سبة حمددة. فقد يح�سل عدد من 
املعلمني على اجلدارة من مدر�سة واحدة، وقد ل يح�سل عليها اأي 
معلم من جمموعة مدار�س، على اأن يتم ربط تقارير املعلمني ربطا 

اآليا باأداء الطلبة. 
- اإيقاف العالوة ال�سنوية عن كل معلم يرد عنه تقرير �سنوي 
مب�ستوى اأقل من جيد، اأو عن كل معلم غري قادر على حتقيق احلد 

الأدنى من متطلبات التعليم.
هو  الفاعل  واملعلم  فاعلني؛  معلمني  ليكونوا  املعلمني  تدريب   -
املعلم الذي يثري الدافعية لدى الطلبة، باأ�ساليبه الرتبوية القائمة 
على مبادئ التعزيز باأ�سكاله كافة. فاإذا ما فعل ذلك فاإنه �سيكون 

قادرا على اأن يحول ال�سخر ال�سلد اإلى اأر�س خ�سبة معطاءة.
اإنني اأرى اأن البيئة التعليمية الآمنة ترتكز على ثالثة عنا�سر 
هو  فيها  اأهم عن�سر  اأن  واأرى  واملنهاج،  والطالب  املعلم  اأ�سا�سية: 
املعلم، ثم املعلم، ثم املعلم. واإن ما نراه من ق�سور و�سعف و�ستات، 
دوره  اأداء  تقاع�سه عن  اأو  املعلم عن م�سوؤولياته،  تخلي  �سببه  اإمنا 

باقتدار؛ بحجة اأن التعليمات والت�سريعات الرتبوية هي من جعلت 
م�ساحة  الطالب  اأعطت  التعليمات  اأن  والواقع  جودة،  اأقل  التعليم 
وا�سعة من احلرية، انطالقا من املبداأ الذي يقول : )) بئ�س التعليم 
القائم على اخلوف((. نعم، اأقولها واأنادي بها؛ لأن البيئة املدر�سية 
الآمنة تتيح للطالب تلقي العلم براحة وطماأنينة، وهنا ل بد من اأن 
يفهم املعلم دوره اجلديد، املرتكز على مبادئ التي�سري، واملتابعة، 
اإثارة اخلوف والقلق؛ ذلك لأن كاًل منا هو  والإ�سراف، بعيدا عن 
راٍع، وهو م�سوؤول عن رعيته . عن عائ�سة –ر�سي اهلل عنها- قالت: 
اأمر  : {اللهم من ويل من  و�سلم  ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه  قال 

اأمتي �سيئًا، ف�سقَّ عليهم، فا�سقق عليه}. اأخرجه م�سلم.

التي  القليلة  الدقائق  اأن  به،  والتذكري  ذكره  اجلدير  من  واإنه 
اأو باخلروج  يقتن�سها املعلم من احل�سة ال�سفية، �سواء بالتاأخر، 
هو  ذلك  كل  اإمن��ا  عمل،   دون  ال�سف  داخ��ل  باجللو�س  اأو  املبكر، 
اأحيانا  يتعمدها  و  اأحيانا،  عنها  املعلم  يغفل  ا�ستهانة غري مربرة، 
اأخرى، واهلل لي�س بغافل عما يعملون، ونحن م�سوؤولون عن ذلك يوم 
امْلُْجِرِمنَي  ى  َفرَتَ اْلِكَتاُب  َع  {َوُو�سِ تعالى:  لقوله  ت�سديقًا  القيامة، 
ِغرَيًة  ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ل ُيَغاِدُر �سَ ُم�ْسِفِقنَي ِمَّ
َربَُّك  َيْظِلُم  َول  رًا  َحا�سِ َعِمُلوا  َما  َوَوَج��ُدوا  اَها  اأَْح�سَ اإِلَّ  َكِبرَيًة  َول 

اأََحدًا } الكهف:49

�  �  �
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والكفاح،  وال�سرب  املثابرة   اإل��ى  حتتاج  حياتنا  يف  خطوة  كل 
اإلى  للو�سول  ن�سعى  واجتهادنا  بدورنا  ونحن  يجري،  نهر  فالإبداع 

منبع ذلك النهر؛ لتغيري جمراه على نحو اأف�سل والرتواء منه.
ملفهوم  الأ�سا�سية  امل��رت��ك��زات  اإح���دى  ال��رتب��وي��ة  البيئة  ت��ع��ّد 
والع�سرية  الفكرية  والتطورات  واقع احلال  والإب��داع، ومن  التميز 
والتكنولوجية يف جمتمعنا املعا�سر، انطلق مفهوم الإبداع وا�ستمر 
منوه برعاية املهتمني بالدرا�سة حول هذا املو�سوع واأ�سحاب ال�ساأن 
من املربني واملعلمني الأفا�سل، والهتمام بجوانب الإبداع املتنوعة 
واأثرها يف الطالب بتفاعله مع املعلم والبيئة املدر�سية؛ لينمو التفكري 

البتكاري يف موطن تربوي منا�سب،حيث اقرتن هذا املفهوم بالبيئة 
اخل�سبة بالأمان والطمئان.

وقد اهتمت جاللة امللكة رانيا »بالبيئة املدر�سية الآمنة«، وهنا 
تكمن بوؤرة احلديث حول معطيات البيئة الرتبوية الآمنة، التي تتيح 
والتميز،  الإب��داع  من  م�ستح�سنة  لنواجت  للطلبة  النف�سية  الراحة 
الإب��داع  لتطبيق  الرتبية  ميدان  يف  جرت  التي  التحولت  ظل  ويف 
التعليم املندمج مبجموعات تعلم  يتم  بال�سرتاك مع عنا�سر بها، 
تهيئة  يتطلب  بدوره  وهذا  املحلي،  واملجتمع  املدر�سة  بني  مرتابطة 

للمناخ الرتبوي املتوائم. 

البيئة التربوية موطن الإبداع 

اإعداد:  مي�ساء حممد فالح الهوميل
            مدر�سة ال�سونة  اجلنوبية الأ�سا�سية املختلطة

            مديرية تربية لواء ال�سونة اجلنوبية
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الكثري،  ولكنها يف  القليل  �سفة  الإب��داع  اإن  القول  ولغنى عن 
ولكن حتتاج ملن يوقظ ملكة الإبداع ب�ستى الطرق. واإذا اأردنا تهيئة 
لعنا�سر  ننظر  اأن  فعلينا  بديل،  له  لي�س  لإب��داع  املنا�سبة  الظروف 
مبتداأ  لأنه  الذاتي،  التعلم  ركيزة  بو�سفه  الطالب  اأبرزها  متعددة 
العمل  خمطط  عن  النظر  غياب  دون  ولكن  التميز،  نحو  ال�سعود 
وهو التخطيط للناجت املراد يف ظل بيئة تربوية منغم�سة يف متغريات 
عدة، وبدون انعزال عن اأهداف املنهج والتدرج املعريف بتوجيه من 
العاملني يف هذه البيئة الإبداعية بطرق التعليم احلديثة، التي تركز 

على التعلم بالكت�ساف والع�سف الذهني وحل امل�سكالت.
البيئة  مقدمتها  يف  ياأتي  الإبببداع،  حتقق  �سروط  اإلى  وبالنظر 
يف  فاعاًل  دورًا  لتوؤدي  با�ستمرار؛  للتطور  حتتاج  التي  املدر�سية 
اكت�ساف املواهب واإبداع الطلبة، مبالحظة �سلوكات الطلبة واأمناط 
باأن�سطة  لالنغما�س  للمتعلم  الفر�سة  باإتاحة  وذلك  مار�ساتهم، 
ميولهم  مع  تتنا�سب  متنوعة  واأن�سطة  املطلوب،  حتقق  ا�ستك�سافية 
الإبداعية  املواهب  وتنوع  الفردية  للفروق  مبراعاة  واهتماماتهم 
لدى الطالب، وبدلئل معينة مثل تكوين املفاهيم اجلديدة وفهمها 
والتعلم ال�سريع لها، وميكن متييز هوؤلء الطلبة من خالل الطاقة 

الزائدة التي يبذلونها والرتكيز يف اأي ن�ساط ينخرطون فيه .
اإن جناح البيئة التعليمية الرتبوية يف اكت�ساف الطلبة املبدعني 
اخل��ربة  اأ�سحاب  م��ن  ل��الإب��داع  املر�سد  اأو  امل��وج��ه  يكون  اأن  لب��د 
التعليمية، باإحداث النعكا�س من خالل التفاعل مع الطلبة لإظهار 

اإبداعاتهم.
ومب�ساهدة للتطابق املعا�سر مع البيئة الرتبوية يجب ا�ستمرارية 
بالتعاون مع الزمالء؛ لعمل حلقة  للمعلم مهنيًا  امل�ستدامة  التنمية 

و�سل بني اأطراف موجهي الإبداع.
الرتبية  �سروط  لتوفري  و�سيلة  تعد  التكنولوجية  التطورات  اإن 
بنمط  البتكاري  التفكري  على  تركز  تربوية  باأن�سطة  الإبداعية  
على  الطالب  ت��درب  التي  املدر�سية،  البيئة  عنا�سر  مع  متكامل 
تتميز  لأف��ك��ار  للو�سول  التنظيم  ي�سمل  ال��ذي  التفكري  م��ه��ارات 

املعرفة  عمليات  على  وتدريبهم  وال�سمولية،  وامل��رون��ة  بالأ�سالة 
وترتيب الأفكار. 

واملتغريات  الإداري  بجانبها  لالإبداع  الآمنة  املدر�سية  والبيئة 
على  ترتكز  التي  الرتبوية،  العالقات  لتنظيم  واملادية  الجتماعية 
يف  التنوع  واح��رتام  املتبادل،  للراأي  والح��رتام  املناق�سة  اأ�سلوب 
الجتاهات والأفكار باأ�س�س ثابتة بقيمة من التعاون والعمل �سمن 
الفريق الواحد، والتقليل من الروتني القاتل لالإبداع وبالنظر للدافع 
املعنوي لالإبداع، ول نن�سى اأهمية الإمكانات املادية يف دعمه، مثل 
الالزمة  واملختربات  املدر�سي  وامل�سرح  التدريبية  الور�سات  توفر 

لت�ساعد على البتكارات.
والتميز، من خالل  الإب��داع  الأك��رب يف  ال��دور  ال�سفية  وللبيئة 
التفكري  م��ن  عليا  م��ه��ارات  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ن�����س��اط��ات 
احل�سة  ووق��ت  التعليمية،  الو�سائل  مثل  ال��الزم��ة  والتجهيزات 
الإب��داع  لنمو  منا�سب  مبناخ  الرتبوية  البيئة  دعم  وميكن  املنظم. 
وتنمية �سخ�سية الطلبة املبدعني بعد اكت�سافهم واإك�سابهم مهارات 
تتنا�سب واإبداعاتهم، واإثراء هذا الإبداع بو�سائل تثقيفية متدرجة 
البيئة  وه��ذه  الزمن،  تقدم  مع  اإبداعاتهم  تطور  على  ت�ساعدهم 
والنظرة  والتعبري  التفكري  الفرد يف  تو�سع جمال معرفتهم وحرية 
الإيجابية لأنف�سهم وقدراتهم الفكرية، وحتقيق التوقعات لإجنازات 

الطلبة واإحداث التاأثري الإيجابي.
ويجب اأن ت�سمل الأن�سطة البيئة الال�سفية التي ت�سكل ارتباطًا وثيقًا 
بني املناهج واملجتمع املحلي، وت�سجع التعلم الن�سط؛ ما ي�سكل دافعًا 

قويًا للمثابرة والتناف�س الإيجابي؛ لإثارة وطرح اأفكار وليدة ومطورة.
التعلم  لبيئة  الطلبة ومتيزهم يرجع  فاإبداع  نهاية حديثنا  ويف 
لنتاج  لرتنو  بع�سها  مع  تتكافاأ  وم�ستجدات  متغريات  من  املتكاملة 
�سيح�سد  الطلبة،  عقول  يف  الإب��داع  ثمرة  تنبت  وعندما  مبتكر، 
�سلم  ال�سعود على  الواعدة من خالل  امل�ستقبلية  الروؤية  حم�سول 

املعرفة والعلم.

�  �  �
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يخرج جمموعة من الأطفال، فيلعبون يف احلديقة، ويدو�سون 
النار،  وي�سعلون  الأر����س،  على  النفايات  ويلقون  الأزه����ار،   على 
اأ�سواتهم،  وتتعالى  ويتمازحون  يت�ساحكون  الأ�سجار،  ويقطعون 

ويلعبون باملاء وير�سون بع�سهم بع�سًا بخرطوم املاء ...
- املاء: املاء اأنا، من يجهلني؟؟

- جمموعة الأطفال: ماذا بك اأيها املاء؟
- املاء: ما من حي اإل مني ي�سرب، ومني تغ�سل وت�سبح وتركب 

بحري، فِلَم تهدرين؟! 
ا. - ال�سغار: اإننا ن�سرب ونلعب، فاجلو حار جدًّ

ينابيعي،  اإين الرثوة فاحفظ قدري، من بني ال�سخر  املاء:   -
واإذا ا�ستمررت بهدري ف�ستفقدين.

- ال�سغار: وكيف �سنعي�س؟
العني  ذو  امل���اء  اأن���ا  فقدتني،  اإذا  اإل  ق���دري  ت��ع��رف  ل  امل���اء: 
ال�سافية، واأنا الوطن تعرفني للراحة اإن كنت املتعب يف ال�سفر، اأنا 

اأنا. ........اأغلى الدرر، اأهبط من اأعلى للقعر. 
نخ�سرك  اأن  ك��دن��ا  بجهلنا  نحن  ح��ق،  على  :اأن���ت   ال�سغار 

ْت .. اإنها مل�سيبة.  ومَنُ
على  ولنحافظ  املاء  �سنبور  اأغلقوا  الأ�سدقاء،  اأيها  عمر:هيا 
اإن ا�ستمررنا نعاملها بجهلنا هذا..  ثروتنا املائية املهددة بالزوال 

هيا اجمعوا احلطب لن�سعل النار .
ال�سغار: هيا ....هيا ..

على  بالفاأ�س  يهوي  واأخ��ذ  الزيتون  �سجرة  من  عمر  اق��رتب   
�سرب  عن  فتوقف  اأنني  �سوت  �سمع  ون�ساط،  حما�س  بكل  جذعها 

�سجرة الزيتون.
- عمر: من يتاأمل؟

- �سجرة الزيتون: اآه..... اآه  .........اإنك توؤملني اأيها الإن�سان 
اجلحود.

- عمر: ماذا اأ�سمع؟ من اأين هذا ال�سوت احلزين؟

- �سجرة الزيتون:اأنا، اإنك توؤملني اأيها الإن�سان.
- عمر :واأنت ت�سعرين بالأمل؟!

ول  بالنار  وتهويني  اأن جتتثني  اأتريد  :نعم،  الزيتون  �سجرة   -
اأعطيك  الإن�سان؟!  اأيها  اأف�سايل عليك  اأن�سيت  اأتاأمل؟!  اأن  تريدين 
ومنظري  وزيتوين  وزيتي  بثماري  وتنعم  الدائمة،  واخل�سرة  الظل 

الرائع!
- اإذًا كيف �سن�سعل النار؟

؟  اخل�سراء  بعروقي  النار  ت�سعل  اأن  تريد  الزيتون:  �سجرة   -
اأنت ل تعلم اأيها الإن�سان مدى خطورة قطع الأ�سجار على اختالل 
التوازن البيئي، وحرقها يلوث الهواء، واإذا ا�ستمررت بجهلك اأيها 
الإن�سان �ستموت الأ�سجار ويتلوث الهواء، ومن يدري رمبا مات حتى 

الإن�سان.
اإن ما نفعله يف  اإنها م�سيبة..... م�سيبة،  اأ�سدقائي  - عمر: 

البيئة يهدد حياتنا اأيها الأطفال.
- جمموعة الأطفال: ماذا تقول؟

واإ�سرافنا يف املاء  للبيئة وقطعنا الأ�سجار  تلويثنا  اإن   : - عمر 
يهدد حياتنا.  

ال�سغار: ما العمل؟
- عمر: هيا نتعاهد جميعا على احلفاظ على بيئتنا اجلميلة، 
نلقي  الأزه��ار،  ول  الأ�سجار، ول ندو�س  باملاء، ولنقطع  ل ن�سرف 

النفايات على الأر�س .
- ال�سغار : نتعاهد جميًعا على ذلك.

ا جميًعا ننظف احلديقة من النفايات.  - عمر : اإذًا هيَّ
اأخذ اجلميع ينظفون النفايات وهم يرددون:

هي بيئتنا و�سديقتنا
حتيا تزهو

ما اأجملها .............ما اأروعها!!

 بيئتي الجميلة 

اإعددا: منتهى اأحمد العوي�سات 
           مدر�سة عاتكة بنت عبد املطلب

           تربية وتعليم لواء ب�سريا/الطفيلة
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������ف������اِت �������ن�������ا ج������م�������������ي������اُت ال�������������صِّ ع�������ظ�������ي�������م�������اٌت ك��������ث��������ي�����������������راُت ال��������ِه��������ب��������اِتم�������دار��������صُ

�����ن�����ا ِح�����������صْ ل����������اأْج����������ي����������اِل  ف������ي������ه������نَّ  وب����������ي����������ئ����������اٍت خ���������������ص�������ي�������ب�������اِت ال���������ّن���������ب���������اِتاأرى 

�����������ه�����������اِتف������م������در�������ص������ت������ي احل������ب������ي������ب������ُة اأْف������ت������دي������ه������ا ������ِل الأمَّ �������������ٌل ك������ف�������������صْ ل������ه������ا َف�������������صْ

��������ُر َف�����������ص�����ي�����ل�����������ٍة ب��������������ْنَ ال������ب������ن������اِتِر������ص�����ال�����ُت�����ه�����ا اْل��������ُو���������ص��������وُل اإل�����������ى امل�����ع�����ايل وَن�����������������صْ

�������ن�������اع�������ُة ع������ْب������ق�������������ريٍّ اْن��������ِف��������اِتوُروؤْي�������������ُت�������������ه�������������ا ��������صِ اأيِّ  م���������ْن  اجل�������ي�������ِل  وِح���������ْف���������ُظ 

َث������ب������اِتاإدارُت�����������������ه�����������������ا ُت���������������ت���������������اب�������ُع ب���������اْع���������ت���������داٍل ع�����ل�����ى  َت�����������ص�����������َر  اأْن  �����������ِر������������صُ  وَتْ

�����������������ًدا ِب���������اإْخ���������ا����������صٍ وِح�����������ْر������������صِ ُم�����َع�����������ّل�����م�����اِتوك������������ادُره������������ا امْلُ����������َم����������ّي����������ُز ح�������������اَز َمْ

ُت���������ص����اه����ى ل  اجْل������م������ي������ل������ُة  ح��������داِئ��������ُق��������ه��������ا اْم����������������ِت����������������داٌد ل������ل������ف�������������راِتوب������ي������َئ������ُت������ه������ا 

�������اِظ���������������ري�������َن، َت���������ُب���������ثُّ ن����������وًرا �������رُّ ال�������نَّ �����َن�����ِك احْل���������ي����اِةَت���������������صُ ُت������ري������ُح ال�����ّن�����ْف�����������َص م�������ْن ������صَ

مدر�ضتي بيئتي الآمنة

على ل�ضان طالبة �ضغيرة

�سعر: م�سهور �سامل املزايدة
          مديرية تربية لواء ب�سريا
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اإعداد: فار�س عي�سى حممود القاروط       
            مدر�سة عقبة بن نافع الأ�سا�سية للبنني / ال�سلط  

اأثر البيئة التربوية الآمنة في تعليم 

طلبة �ضعوبات التعلم

يف  منتظمة  جمموعات  �سمن  الإن�سانية  املجتمعات  تعي�س 
�سلوكها وت�سرفاتها وقيمها، وح�سب ما تتوافق يف ما بينها �سمن 
منظومة من النظم تربط هذه املجموعات الإن�سانية لتحافظ على 
دميومة وديناميكية هذا ال�سلوك يف منهج وا�سح املعامل، وعليه فاإن 
جناح هذا ال�سلوك من عدمه يوجب ال�سري فيه برغبة كافية دون 
العتداء عليه ليجنح عن الطريق ال�سوي، ولذا فاإن النظام الرتبوي 
ل  ع�سوي  برتابط  املتفاعلة  املتكاملة  املنظومة  هذه  ركائز  اأح��د 
يقبل الق�سمة على اثنني، الذي ي�سعى للو�سول اإلى درجة عالية من 
الو�سول  دون  العمليات،  عملية  بني مدخالته يف  والأمان  الفعالية 
ي�سعى  التي  الأم��ان  الأك��رب حلالة  النقي�س  يعد  ال��ذي  العنف  اإل��ى 

الفرد الو�سول لهذا ال�سعور الفطري داخل اأي بيئة يعي�س فيها.
 فقد در�ست وتناولت نظريات متنوعة �سلوك العنف، وكان تنوع 
الطرح لهذا ال�سلوك بتنوع مناهجها وطبيعة تناولها له، ومن اأهم 

هذه النظريات : 
نظرية التحليل النف�صي للعامل فرويد، التي ترى اأن ال�سلوك  اأ . 
بنائية  ونزعات  بيولوجية  طاقة  عن  تنبع  دواف��ع  عن  ناجم 
وامل�سكالت  الداخلية  ال�سراعات  وجود  مع  واحلياة،  كاملوت 

النفعالية وال�سعور بالنق�س وعد املواءمة يف حياة الفرد .
نظرية التعلم الجتماعي : وهي اأكرث النظريات �سيوعا حول  ب . 
كالأ�سرة  املجتمع  وتتحدث عن عنا�سر  ال�سلوك،  تف�سري هذا 
لدى  بالتقليد  والهتمام  وغريها،  الإعالم  وو�سائل  واملدر�سة 
الفرد لل�سلوكات العنيفة لدوافع عديدة،  كاإثبات الذات اأو حل 
فرتة  منذ  يبداأ  ال�سلوك  هذا  بذور  اأن  توؤكد  كما  م�سكالتهم، 
مبكرة من حياة الفرد اأثناء تعامله مع اأفراد اأ�سرته واأ�سدقائه 

قبل دخوله املدر�سة .

الجتاه البنائي الوظيفي :حيث يعّد هذا الجتاه اأن الطالب  ج . 
املجتمع  عنا�سر  وتكامل  وتفاعل  ترابط  ناجتة عن  و�سلوكاته 
ينتج  العنا�سر  تفاعل هذه  اأو  تكامل  اأي خلل يف  اإن  اإذ  كافة؛ 
فقدان  خ��الل  م��ن  حتى  اأو  ف��ي��ه،  م��رغ��وب  غ��ري  �سلوك  عنه 
ال�سبط الجتماعي كالقيم والعادات وا�سطراب اأحد الن�سق 

الجتماعية اأو املادية اأو الأ�سرية يف حياة الفرد. 
ال�صراع النف�صي :وتقوم هذه النظرية على ال�سراع الطبقي  د . 
الب�سرية  امل�سالح  وكذلك  الب�سري،  املجتمع  مكونات  بني 
الإن�سانية  واحلقوق  املكت�سبات  على  احلفاظ  على  والقدرة 
يف حياة الفرد داخل املجتمع، ما ي�سكل هذا ال�سراع تربة 
خ�سبة لتولد ال�سلوك العنفواين لفر�س الهيمنة على الأ�سعف 

يف نهاية املطاف .
بانت�سار مثيالتها  اأخرى مل حتَظ  ال�سلوك نظريات  تناولت هذا  كما 

بالنت�سار والدرا�سة، كالتن�سئة الجتماعية والإحباطية وغريها .
لغويا  مفهومه  اإل��ى  والتعرف  الأم���ان  مبفهوم  ال��ول��وج  وعند 
)اأمن(  اجلذر  من  هي  لغويا  الأم��ان  كلمة  اأن  جند  وا�سطالحيا، 

عك�س اخلوف والرهبة؛ اأي الطماأنينة وال�ستقرار .
اأما ا�سطالحا فقد تنوعت املفاهيم التي تناولت م�سطلح الأمان 
الرتبويني،  من  الكثري  باإجماع  حظي  مفهوم  اإلى  لنتطرق  الرتبوي 
املنا�سب  التعليمي  التعلمي  )اجل��و  هو:  الرتبوي  الأم��ان  اأن  ويوؤكد 
اأو خارجها  واملالئم لالأطراف الرتبوية كافة، �سواء داخل املدر�سة 
ي�ستطيع  حيث  وغريها،  وامل�سرف  والإدارة  واملعلم  الطالب  لت�سمل 
الطالب من خالل هذا ال�سعور من التعلم والإبداع وحتقيق النتاجات 
اأن يتقنها ويحل م�سكالته بكل حرية وا�ستقاللية دون  املرجوة منه 

قيود داخلية اأو خارجية حتد من ذلك  الهدف املن�سود( .
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ومبا اأن طلبة �سعوبات التعلم �سمن هذه الفئة التي حتظى بهذا 
مع  ويت�ساركون  يتفاعلون  اأنهم  �سيَّما  ول  املنا�سب،  التعليمي  اجلو 
اأقرانهم الطلبة داخل املدر�سة دون قيود توا�سل بينهم، �سمن �سف 
ومرافق واحدة يف كثري من الأحيان، ووجود غرف م�سادر التعلم 
وال�سعور  اجلو  هذا  توفري  منها  املرجو  الرتبوية  البيئة  هذه  داخل 
للطالب، فاإن هذه الفئة تتاأثر وتتفاعل باملوؤثرات كافة التي قد توؤثر 
بالعمر بينهم  الفردية  الفروق  اختالف  على  العادي  الطالب   يف 

املدر�سة  يف  الطلبة  على  يقع  ما  ف��اإن  ول��ذا  وغريها،  التح�سيل  اأو 
اأن  نقطة  على  الرتكيز  مع  ال�سعوبات،  طلبة  على  يقع  العادية 
نظرا  املدر�سية؛  البيئة  داخل  املوؤثرات  من  تاأثرا  اأكرث  الفئة  هذه 
�سعور  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال��ك��ب��رية  وقابليتهم  ال��زائ��دة  حل�سا�سيتهم 
الطماأنينة، ول �سيَّما اأن اأغلبهم يعاين من اخلوف والقلق وغريها 
من املظاهر التي �سيتم التطرق اإليها لحقا خالل مو�سوعنا هذا .
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اإل اأن مفهوم �سعوبات التعلم ال�سائع بني الباحثني والدار�سني 
جند فيه الرابط والعالقة والوثيقة بني طبيعته وحمتواه وبني �سعور 
الطالب بالأمان، فهو ح�سب ما يتاأول عند الباحثني )ا�سطراب يف 
واحدة اأو اأكرث من العمليات النف�سية الأ�سا�سية »النتباه والذاكرة 
اأو  املكتوبة  اأو  املنطوقة  اللغة  لت�سمل  واللغة«  والإدراك  والتفكري 
كلتيهما يف عمليات القراءة والكتابة وغريها مع العمليات احل�سابية 

الأ�سا�سية( .
من  الأم��ان  و�سلوك  املفهوم  طبيعة  بني  العالقة  نتلم�س  فقد 
خالل عن�سر البيئة، التي تعد الرتبة اخل�سبة للفرد للتعلم واإتقان 
مهارات اللغة والعمليات احل�سابية التي تتناولها ال�سعوبات وت�سعى 
وال�سعور  الدافعية  يولد  ما  الفرد،  ل��دى  فيها  ال�سعف  لتجاوز 
اللغوية والعمليات  بعدها بالأمن والطماأنينة لإتقانه هذه املهارات 
من  الطالب  يخرج  واإتقانها  مكت�سبة  فاللغة  الأ�سا�سية،  احل�سابية 
اإليه  ت�سعى  ما  وه��ذا  التعلم،  �سعوبات  فريق  ل��دى  البحث  دائ��رة 
م�ستقبلية  ا�سطرابات  حلدوث  تفاديا  املتقدمة؛  الرتبوية  البيئات 
يف  املطلوب  امل�ستوى  دون  ف��ردا  وجتعله  اإبداعاته  من  حتد  للفرد 

جمتمعه الواقعي و �سوق العمل م�ستقبال .

والأم��ان  بالطماأنينة  لل�سعور  ال�سعوبات  طالب  و�سول  وعند 
داخل البيئة املدر�سية والبيئة الأ�سرية وخارجها، فال بد اأن نتطرق 
للم�سببات التي حتد من هذا ال�سعور وجتنح به اإلى العنف ك�سلوك 
وامل�ساكل  ال�سطرابات  اأن  لنجد  والطماأنينة،  لالأمن  مناق�س 
ناجمة  النف�سية  امل�سكالت  هذه  اأن  ربط  عند  �سيَّما  ول  النف�سية 
عن خلل يف عملياته الأ�سا�سية ال�سابق ذكرها يف مفهوم �سعوبات 
التعلم، حيث ن�سرد بع�س امل�سكالت النف�سية التي تظهر جليا لدى 
اإ�سباعه   اأغلب طلبة ال�سعوبات كال�سدمات النف�سية والفراغ دون 
بالأن�سطة الهادفة املرغوبة والقلق وهو مظهر وا�سع النت�سار، حيث 
باخلوف  ال�سعور  اإلى  بيئته  داخل  الأم��ان  حالة  من  الطالب  يخرج 
ومنفرة وغري حمفزة،  به طاردة  املحيطة  البيئة  لت�سبح  والرهبة 
كبرية  بن�سبة  ال�سعوبات  طلبة  بني  القلق  مظاهر  تنت�سر  حيث 
تتعدى 80 %، ومن اأ�سكال القلق  التي تربز يف �سلوك و�سعور طالب 

ال�سعوبات ما ياأتي:
قلق املحدد، وهو وا�سع النت�سار بني الطلبة، ول �سيَّما اأن طلبة  	•
ال�سعوبات قد ي�سعرون بال�سعف ملو�سوع واحد كالقراءة مثال، 

ما يولد هدا ال�سعور داخل بيئة املدر�سية وخارجها .
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قلق المتحان، وهو منت�سر ب�سكل كبري عند اأغلب الطلبة على  	•
اختالف فروقهم الفردية والتوقع امل�ستقبلي لأداء �سيِّىء حول 
التح�سيل والنتائج ال�سلبية وتبعات هذا الف�سل، اأو من خالل 

اإكمال مهمة الختبار يف وقتها وم�ستواها املطلوب .
قلق امل�صتقبل، وهو الت�ساوؤم لأحداث قد حتدث م�ستقبال داخل  	•
املدر�سة اأو خارجها، دون ربطها باملهمات املدر�سية والرتبوية 

فقط.
اأ�سباب  القلق  لهذا  يوجد  ل  حيث  )امل��ر���ص��ي(،  املدر�صة  قلق  	•
التن�سئة  واأ�ساليب  الوراثي  اجلانب  اأن  اإل  الن�سوء،  وا�سحة 
الأ�سرية واخلوف من فقدان امتيازات الطالب باأ�سرته اأ�سباب 
حمتملة لتف�سري هذا ال�سلوك، ويظهر جليا يف املراحل املبكرة 

لدخول الطالب املدر�سة . 
بالنف�س  الثقة  �سعف  اأي�سا  النف�سية  امل�سكالت  اأ�سكال  ومن 
ال�سعوبات  طالب  لدى  ال��ذات  تقدير  ونق�س  بالنق�س  وال�سعور 
45%، وت�ستت  ون�ساط فرط احلركة بينهم، الذي ي�سكل ما ن�سبته 
تعّد  التي  والإدراك،  واللغة  والذاكرة  التفكري  وم�سكالت  النتباه 
حم�سلة  يف  الأم��ان  وع��دم  باخلوف  لل�سعور  داخلية  نف�سية  دواف��ع 
الأمر، ول �سيَّما اأنه قد يلجاأ لأ�سلوبني لتعوي�س نق�س �سعور الأمان 
الن�سحابي  ال�سلوك  خالل  من  للداخل،  املوجه  العنف  خالل  من 
يتجلى  قد  بينما  الإن��اث،  عند  جليا  جنده  ما  وه��ذا  والنطوائية، 
العدواين  ال�سلوك  خالل  من  للخارج،  املوجه  العنف  الذكور  عند 
ومترده على الأنظمة والقيم يف بيئة املدر�سية والأ�سرية واملجتمعية 
اإلى احلد من  باأ�سرها، وهو ما ل ُيحمَد عقباه، وي�سعى الرتبويون 
وعدم  اأي�سا،  العاديني  والطلبة  ال�سعوبات  طلبة  على  خطورته 
و�سولهم لهذه املرحلة اخلطرية التي حتد من اإبداعاتهم ومعاجلة 

ال�سعف اللغوي واحل�سابي لديهم .
ومن الأ�سباب والدوافع الأخرى التي ترتبط بن�سوء ال�سعوبات 
ال�سعوبات  طلبة  لدى  بالأمان  ال�سعور  وعدم  بالعنف  وارتباطها 
حياة  يف  الأول��ى  احلا�سنة  املدر�سة  تعّد  حيث  الأ�سرية،  امل�سكالت 
ويتم  البيت  مع  املدر�سة  ولترتابط  بعدها  املدر�سية  لتاأتي  الطفل 
مع  الطالب،  �سخ�سية  و�سقل  التعلم  عملية  يف  بينهما  الت�سارك 
الرتكيز على اجلانب الوراثي والنمائي، حيث تبني اأن الطلبة الذين 
التن�سئة  واأ�ساليب  والتفكك  كالطالق  اأ�سرية  م�ساكل  من  يعانون 
الأ�سرية واملدر�سية اخلاطئة، كالق�سوة والإهمال والفرقة بني اأفراد 
العائلية وغريها، مع �سعور الفرد بالهام�سية بني اأفراد اأ�سرته اأو بني 
الطلبة، وفقر العائلة وعدم اإ�سباع حاجاته الأ�سا�سية، وبيئة ال�سكن 
ول �سيَّما يف املناطق املكتظة ذات ال�سلوكات العنيفة، متهد لن�سوء 

�سلوك العنف لدى طالب ال�سعوبات، وتزيد من م�سكالته الأكادميية 
والنف�سية لتتفاقم م�سكالته م�ستقبال وتخرج عن ال�سيطرة -ل قدر 
اهلل-، كما اأن الدرا�سات الرتبوية يف جمال �سعوبات التعلم اأكدت 
ارتباط ن�سوء العنف وظهور ال�سعوبة اأي�سا بتغري الأو�ساع الثقافية 
التغذية  و�سعف  وال�سطرابات،  احل��روب  ون�سوء  والجتماعية، 
والفقر يف بيئة الطالب، وعدم توافر العدالة باأ�سكالها كافة داخل 
املجتمع،  اأفراد  لدى  والقمع  والعنف  الكراهية  يولد  ما  املجتمع، 
القيم  تراجع  عند  �سيَّما  ول  ال�سعوبات  طلبة  طبعا  �سمنهم  ومن 

والعادات وظهور مظاهر �سلبية بني اأفراد املجتمع . 

علما باأن التنوع بني اأفراد املجتمع �سيف ذو حدين، فمثال جند 
اإذا مت  اأفراد املجتمع قد يزيد متا�سكا وقوة  اأن التنوع الثقايف بني 
ا�ستغالله بال�سكل الأمثل، اإل اأن ا�ستغالل هذا التنوع لإثارة النعرات 
ب�سكل  الرتبوية  البيئة  لدى  الأمان  م�ستوى  يف  يوؤثر  وال�سطرابات 
بع�س  لدى  املجتمع  اإهمال  اإن  حيث  ع��ام،  ب�سكل  واملجتمع  خا�س 
الفئات ذات اخل�سائ�س اللغوية يف مناهجها مثال يولد ال�سعوبة 
اإلى تراجع م�ستوى  اأبنائها، ويفاقم امل�سكالت والعنف ويوؤدي  لدى 

الأمان املرغوب فيه.
البيئة  اكتظاظ  الأهمية حول  بالغة  لنقطة  التطرق  بد من  ول 
ال�سفية واملدر�سية، وعدم توافر خدمات الإر�ساد املنا�سبة، و�سعف 
الأن�سطة  توافر  وعدم  كافة،  باأ�سكاله  وال�سفي  املدر�سي  ال�سبط 
وميولهم،  ال�سعوبات  طلبة  حلاجات  املالئمة  والإ�سرتاتيجيات 
كافة،  اأفرادها  بني  املدر�سية  البيئة  داخل  الأمان  م�ستوى  و�سعف 
املدر�سي  والت�سرب  التمرد  ن�سبة  من  ويزيد  امل�سكالت  يفاقم  ما 
بني الطلبة، اإلى ت�سدير هذه امل�سكالت للمجتمع يف مراحل متقدمة 
عندما يتخرج الطالب من مدر�سته، ليجد نف�سه اإن�سانا غري منتج 
بني  والتفكك  ال�سعف  نحو  ويقوده  جمتمعه،  على  عالة  بل  ومبدع 

اأفراد املجتمع الواحد. 
وقبل ختام هذه النقطة لبد من احلديث عن و�سائل الإعالم 
وتاأثريها املبا�سر وال�سريع يف �سلوك الأفراد، حيث تتنوع خمرجات 
وو�سائل  واأف��الم  م�سل�سالت  من  للطالب؛  واملعرو�سات  الإع��الم 
الت�سال املرئي وامل�سموع والت�سالت، التي تعد حا�سنة اآمنة لتولد 
والطماأنينة،  بالأمن  لإ�سباعه  الأمثل  بال�سكل  ا�ستغالله  اأو  العنف 
والتي  ال�سعوبات،  لدى طالب  عمريا  �سيَّما يف فرتات حمددة  ول 
لنكت�سف  �سخ�سياتهم،  يف  الغالبة  ال�سمة  فيها  التقليد  ي�سبح 
ال�سعور  عدم  عن  ناجتة  �سلبية  ت�سرفات  وجود  املطاف  نهاية  يف 
والإي��ذاء اجل�سدي  والتك�سري  التخريب  ومنها  بيئته،  داخل  بالأمن 
واللفظي والإميائي، ومتزيق اللوحات والو�سائل التعليمية، وال�سرب 
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اليدوي اأو باأداة حادة، والنعت باألقاب بذيئة ون�سوء النظرة الدونية 
البيئة  لفقدان  املوؤ�سرات  بع�س  وهذه  الآخرين،  جتاه  والعدوانية 

اأمنها وا�ستقرارها . 
لبد  وم�سبباته  واأ�سكاله  املو�سوع مبفهومه  لهذا  التطرق  وبعد 
من التطرق لالإجراءات املنا�سبة للحد من العنف يف البيئة الرتبوية، 
مبا ينعك�س اإيجابا لتوفري اجلو الرتبوي الآمن، مع تاأكيد اأن اجلانب 
امل�سكالت  ل��ربوز  املنيع   ال�سد  لكونه  الأه��م؛  اجلانب  هو  الوقائي 
وتفاقمها، ولأنه يوفر اجلهد والوقت يف معاجلة هذه الظواهر، مع 
ظواهره  وتغيري  للعالج  طويلة  لفرتة  يحتاج  قد  بع�سها  باأن  العلم 
ال�سلبية؛ لكونه مرتبطًا ب�سلوك اإن�ساين ن�ساأ مب�سببات لفرتات زمنية 

متعاقبة، ولذا فمن هذه الإجراءات : 

داخل  كافة  للعاملني  والتثقيفي  الوقائي  اجلانب  تن�سيط  	•
والإداري���ني  واملر�سدين  كاملعلمني  ال��واح��دة،  الرتبوية  البيئة 
تطبيقها  وتاأكيد  الت�سامح  ثقافة  ون�سر  وغريهم،  والأه���ايل 
بني  الفاعل  والتن�سيق  وخ��ارج��ه��ا،  املدر�سية  البيئة  داخ���ل 
واللقاءات  الور�سات  تنظيم   و  واملدر�سية،  الأ�سرية  املجال�س 

وتفعيلها بني الأطراف كافة.
مع  التعامل  ح��ول  املدر�سية  البيئة  يف  العاملني  ت��دري��ب  	•
بكيفية  املنا�سبة  املهارات  واإك�سابهم  املدر�سة،  واأفراد  الطلبة 
داخ��ل  الآم���ن  اجل��و  وت��وف��ري  العنف  وت��رية  وخف�س  التعامل 

البيئة الرتبوية.



25

املراجع
عبدالغفور، �سالح ) 1974(، الرتبية احلديئة، دار املعارف، م�سر، الطبعة اخلام�سة .  . 1

�سلتوت نوال ؛ واآخرون ) 2002 (، اأ�سول الرتبية ونظم التعليم، مطبعة الإ�سعاع الفنية، م�سر، الإ�سكندرية، الطبعة الأولى .  . 2
هالهان،دانيال ؛ واآخرون ) 2007 (، ترجمة عادل عبد اهلل حممد، مقدمة يف �سعوبات التعلم، جامعة الزقازيق، م�سر، الطبعة   . 3

الأولى .
حلمي، اإجالل ) 1999(، العنف الأ�سري، دار قباء للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، م�سر، الطبعة الأولى.  . 4

حجازي، يحيى، امل�ساعد يف التعامل مع العنف املدر�سي وحل ال�سراعات، مركز ال�سرق الأو�سط للدميقراطية، القد�س .  . 5
راغب، نبيل ) 2003 (، اأخطر م�سكالت ال�سباب :القلق والعنف والإدمان، دار الغريب للطباعة والن�سر، القاهرة، م�سر .  . 6

حم�سن، �سالح ) 2006 (، العقاب اأ�سباب واآثار وحلول اإجرائية، ق�سم التوجيه والإر�ساد، وكالة الغوث .  . 7
ال�سربيني، زكريا ) 1994(، امل�سكالت النف�سية عند الأطفال، دار الفكر العربي،القاهرة، م�سر .  . 8

عكا�سة، اأحمد ) 1992 (، الطب النف�سي املعا�سر، الجنلو امل�سرية : القاهرة، م�سر .  . 9

�  �  �

وتاأكيد  واملعنوية  املادية  التعزيز  اأ�ساليب  وتفعيل  ا�ستخدام  	•
الفجوة  لت�سييق  وخارجها؛  ال�سفية  البيئة  داخ��ل  تطبيقها 
الطلبة  لدى  التوتر  وترية  وخف�س  الرتبوية  البيئة  اأف��راد  بني 
يف  ال��رتب��وي��ة  للبيئة  جذبهم  م��ع  بينهم  الثقة  ج�سور  وب��ن��اء 

نفو�سهم وذواتهم . 
ا�ستخدام وتفعيل اأ�ساليب تعديل ال�سلوك، والبعد عن العقاب  	•
والت�سحيح  ال�سلبي  كالتعزيز  واللفظي،  والإمي��ائ��ي  البدين 

الزائد واملباريات ال�سفية وتكلفة ال�ستجابة وغريها .
البيئة  داخ��ل  ال�سفية  وغري  ال�سفية  الأن�سطة  يف  التنويع  	•
الرتبوية وخارجها، واإ�سراك طلبة ال�سعوبات فيها مع اإ�سناد 
كاملخيمات  واإمكاناتهم،  وميولهم   حلاجاتهم  املالئم  الدور 
و�سائل  من  وال�ستفادة  املتنوعة،  املدر�سية  واللجان  الك�سفية 
الإعالم والت�سالت بال�سكل الأمثل، نحو نبذ العنف وتاأكيد 
الربامج  هذه  خالل  من  ال�سمحة  الإن�سانية  والقيم  اجلوانب 

والتطبيقات. 
اأفراد البيئة الرتبوية الواحدة،  �سيوع اجلو الدميقراطي بني  	•
املجال�س  وتفعيل  والخ��ت��ي��ار  التعبري  ح��ري��ة  م��ب��داأ  ون�����س��ر 
باأنه  الطالب  اإ�سعار  وعدم  الطالبية،  والربملانات  الطالبية 

ن وم�ستقبل فقط يف املواقف الرتبوية املختلفة . ملقَّ
ب���ة واملتنوع���ة، التي  تطبي���ق اإ�سرتاتيجي���ات التدري����س املجرَّ 	•

تنا�س���ب املوق���ف التعليم���ي وحاج���ات الطلب���ة واإمكاناته���م، 
واإك�سابه���م مه���ارات ح���ل امل�س���كالت وال�ستق�س���اء والتعل���م 
م���ن خ���الل تطبيقه���ا داخ���ل املوق���ف التعليم���ي، ورب���ط هذه 
الإ�سرتاتيجي���ات بواقع���ه وم�سكالت���ه املعا�س���رة الت���ي مت����س 

حاجاته ب�سكل كبري . 
الأول  الدفاع  خط  باأنه  علما  املدر�سي،  الإر�ساد  دور  تفعيل  	•
الأمان  �سمام  وهو  فيه،  املرغوب  وال�سلوك غري  الطالب  بني 
ال�سلوك  من  احلد  اأو  الوقائي«  »اجلانب  امل�سكلة  حدوث  ملنع 

غري املرغوب فيه.
تفعيل دور جلنة الن�سباط املدر�سي وتطبيق لوائح وتعليمات  	•
بها  م�سبقا  الطلبة  اإ�سعار  مع  املدر�سي،  الن�سباط  نظام 
ما  ك��ل  على  واإط��الع��ه��م  ال��ت��ام،  بال�سكل  بنودها  وتو�سيح 

ي�ستجد  من تطورات وتعديالت جديدة فيها .
اختالف  على  الأخ����رى  البيئات  جت���ارب  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  	•
مكوناتها وفل�سفاتها يف احلد من العنف لديها، وتوفري اجلو 

الآمن بني اأفرادها ب�سكل علمي ودميقراطي فاعل واآمن .
الآمنة  الرتبوية  البيئة  نحو  ال�سعي  لبد من  املطاف  نهاية  يف 
لبناء ال�سخ�سية املبدعة الهادفة املنتجة املنتمية لبلدها وقيادتها، 

وهذا اأ�سمى ما ت�سعى اإليه البيئة الرتبوية  الناجحة . 
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دور المعلم في بناء �ضخ�ضية الطالب

النظرة الإ�ضالمية 
د. خالد يو�سف اخلوالدة

وزارة الرتبية والتعليم/اإدارة املناهج والكتب املدر�سية

النا�س  معلم  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اخلري حممد واآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

القلب  وهو  التعليم،  نظام  يف  الفقري  العمود  هو  املعلم  ف��اإن 
الناب�س يف عملية الرتبية، وعليه تعلق الآمال يف اإعداد اجليل علميا 
مبعلم  مرهونة  والتعلم  التعليم  عملية  فنجاح  واأخالقيا،  و�سلوكيا 
ناجح، فلو اأعددنا مناهج جيدة وجتهيزات كاملة وعهدنا بها اإلى 
الناجح  املعلم  فاإن  وباملقابل  �سيئا،  نعمل  فكاأننا مل  كفوؤ  معلم غري 
مبدعة،  خالقة  عقول  متطورة  غري  مناهج  من  ي�سوغ  اأن  ميكن 
واأعطاهم  العلماء،  باملعلمني  اهتمام  ��ا  اأميُّ الإ�سالم  اهتم  لذلك 
مكانة مرموقة تليق بهم ملا يحملون من علم وهدى، اأعطاهم مرتبة 
اْلُعَلَماُء(،  ِعَباِدِه  ِمْن   َ اهلَلّ َيْخ�َسى  ��ا  َ )اإِمَنّ تعالى:)1(  قال  اخل�سية، 
العامل:)2(  وغري  العامل  بني  ميزا  تعالى  وقال  فاطر:28،  �سورة 
اأُْوُلوا  ُر  َيَتَذَكّ ا  َ اإِمَنّ َيْعَلُموَن  َواَلِّذيَن ل  َيْعَلُموَن  اَلِّذيَن  َي�ْسَتِوي  َهْل  )ُقْل 
ُ اَلِّذيَن اآَمُنوا  الأَْلَباِب(، �سورة الزمر: 9، وقال تعالى:)3( )َيْرَفِع اهلَلّ
�سورة  َخِبرٌي(،  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  ُ َواهلَلّ َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  اأُوُتوا  َواَلِّذيَن  ِمنُكْم 
املجادلة: 11، واملعلمون يعدون من العلماء الذين اآتاهم اهلل العلم؛ 
لأن املعلم ل يكون  معلما اإل بعد اأن يكون عاملا مبا يعّلم، واإل كان 

�سببا يف جتهيل من يعلمهم.
وخري قدوة يف تكوين �سخ�سية املتعلم معلمنا ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم؛ حيث اهتم اهتماما كبريا بتعليم اأ�سحابه وتربيتهم 
ر�سوان اهلل عليهم، فقد اأخرج من ال�ستعباد اأنا�سا فاأ�سبحوا قادة 
و�سادة، واأئمة واأ�سحاب ريادة، وقد اأخرج اأنا�سا من �سعف يف ظل 
القبيلة اإلى قوة يف ظل العقيدة، كيف ل وقد قال فيه رب العزة:)4( 
ْذِن  وِر ِباإِ ُلَماِت اإَِلى الُنّ ا�َس ِمَن الُظّ )اَلر ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه اإَِلْيَك ِلُتْخِرَج الَنّ

ِميِد(، �سورة اإبراهيم:1. َراِط اْلَعِزيِز احْلَ ِهْم اإَِلى �سِ َرِبّ
وقد �ساق اأحاديث تبني  ف�سل معلمي النا�س اخلري، فقد قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم:)5( »اإن العامل لي�ستغفر له من يف ال�سماوات 

العابد  على  العامل  وف�سل  املاء،  الأر���س حتى احليتان يف  ومن يف 
اإن  الأنبياء،  ورثة  العلماء  واإن  الكواكب،  �سائر  على  القمر  كف�سل 
اأخذه  العلم، فمن  ورثوا  اإمنا  ول درهما،  دينارا  يورثوا  الأنبياء مل 
اهلل  »اإن  اأي�سا:)6(  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال  واف��ر«،  بحظ  اأخذ 
وحتى  النملة يف جحرها  والأر�س حتى  ال�سماوات  واأهل  ومالئكته 

احلوت، لي�سلون على معلمي النا�س اخلري«.
هذا املعلم املق�سود هو املعلم الذي ينتمي اإلى مهنته، احلري�س 
لريبي  قلبه  من  يعت�سر  اأمته،  بق�سايا  اخلبري  ر�سالته،  تبليغ  على 
القادرة  القدوة  اأمانة  وحمل  العلم،  اأمانة  على حمل  قادرة  اأجيال 
بكل  وتعمل  تبدع، وتخطط،  والريادة، كل يف جماله،  القيادة  على 
قبل  القلوب  اإل��ى  فت�سل  كلمتها  تقول  النف�س،  على  واعتماد  ثقة 
العلماء  »لول  تعالى:)7(  اهلل  رحمه  الب�سري  احل�سن  قال  الآذان، 
ل�سار النا�س مثل البهائم«؛ اأي اأنهم بالتعليم يخرجون النا�س من 
اهلل  رحمه  معاذ  بن  يحيى  وقال  الإن�سانية.  حد  اإلى  البهيمية  حد 
من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  باأمة  اأرح��م  »العلماء  تعالى:)8( 
واأمهاتهم  اآباءهم  لأن  قال:  ذلك؟  وكيف  قيل:  واأمهاتهم،  اآبائهم 

يحفظونهم من نار الدنيا، وهم يحفظونهم من نار الآخرة«.
جميع  يف  بالطالب  يعتني  ال��ذي  هو  ال�سالح  الناجح  واملعلم 
جوانبه العقلية واجل�سدية والروحية، ويبني �سخ�سية متزنة نف�سيا 
وعاطفيا و�سلوكيا، وكم من املعلمني الذين يهتمون بالبناء املعريف 
للطالب، ويح�سون عقله باملعلومات -على اأهميتها- دون الهتمام 
وم�سوؤولياتها  احلياة  يواجه  اأن  بها  ي�ستطيع  التي  �سخ�سيته  ببناء 
التي  ر�سالته  ليبلغ  جمهورا  ي��واج��ه  اأن  ي�ستطيع  ف��ال  اجل�سيمة، 
يحمل، ناهيك عن التعامل مع النا�س واإفادتهم وال�ستفادة منهم، 
واملعلم كل �سيء،  الطالب ل �سيء  بنف�سه،  الثقة  لأنه تربى منزوع 
الطالب ل يعرف مهما تعلم واملعلم يعرف كل �سيء، مع اأن الواجب 
يق�سي اأن يكون هناك تنا�سح  يف العلم معرفة و�سلوكا وخلقا، قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:)9( »تنا�سحوا يف العلم فاإن خيانة 
يوم  �سائلكم  اهلل  واإن  ماله،  يف  خيانته  من  اأ�سد  علمه  يف  اأحدكم 
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القيامة«، ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم اأي�سا:)10( »اأف�سل ال�سدقة 
اأن يتعلم املرء علما ثم يعلمه اأخاه امل�سلم« .

ولذا ل بد من اأن نهتم ب�سخ�سية الطالب وبنائها البناء املتني، 
اإذ بغري املعرفة ل  ونعدها ملواجهة احلياة، واملعرفة طريق لذلك؛ 
ن�ستطيع اأن ن�سل اإلى ما نريد، لكننا ل نقت�سر عليها دون النظر 
اإلى جوانب الإن�سان الأخرى، فال بد للمعلم من احلر�س على بناء 

�سخ�سية الطالب حتى ت�سبح �سخ�سية  :
و  بالأمة  واثقة  الأم��ة،  بقادة  واثقة  بعدله،  واثقة  باهلل  موؤمنة   .1
من  حتمل  مبا  والإب���داع،  النهو�س  على  وقدرتها  اإمكاناتها 
من  من�سف  كل  العامل  على  بف�سلها  يعرتف  �سامية،  ر�سالة 

الغرب وال�سرق.
ارتباك،  دون  والآراء  الأفكار  عن  وتعرب  الأ�سئلة  عن  جتيب   .2
يقومها  اأن  ودوره  يكتمها،  ول  الآراء  ي�سجع  الناجح  فاملعلم 

ويوجهها حتى ي�سل بها اإلى التفكري اخلالق املبدع.   
اأو  مواربة  دون  ال�سحيحة  الأفكار  اإي�سال  على  ق��ادرة  قوية   .3

خوف، وتقدمي النقد البناء ملن ي�ستحق.

غري  ذات��ه��ا،  ع��ن  را�سية  و�سلوكيا،  وعاطفيا  نف�سيا  متزنة   .4
دون خوف،  النقد  وتتقبل  قرارا  تتخذ  اأن  ت�ستطيع  م��رتددة،  

وتخلو من القلق والتوتر.
ت�ستطيع التحدث اإلى الآخرين واإي�سال ما تريد اإليهم بحجة   .5

قوية ولغة �سليمة وثقة بالنف�س.
م�سكالتها  وحل  اأمورها  ت�سيري  يف  نف�سها  اإلى  تركن  م�ستقلة   .6

وتخطط حلياتها تخطيطا �سليما.
واجليد  وال�سر،  واخلري  وال�سار،  النافع  بني  التمييز  ت�ستطيع   .7

والرديء.
وقادرة  وظيفيا،  لها  ي�سلح  وما  ينا�سبها  ما  اختيار  ت�ستطيع   .8
على اأن تتعلم ذاتيا كل جديد ومفيد، وتبحث عما تريد بعلمية 

ومو�سوعية.
ق����ادرة ع��ل��ى احل��ك��م ع��ل��ى الأ���س��خ��ا���س والأ���س��ي��اء والأف��ك��ار   .9
اأمته  وتتبناها  يتبناها هو  التي  املبادئ  بناء على  مبو�سوعية؛ 

وفل�سفة وطنه.
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َلِبَقة يف التعامل مع النا�س وال�ستفادة منهم واإفادتهم.  .10
على  وحتر�س  تاأخذ،  كما  تعطي  اأن  حتب  متعاونة  اجتماعية   .11

خدمة الإن�سانية بتجرد بعيدا عن الأنانية وحب الذات .
دعوية خطابية ت�ستطيع اأن تو�سل الأفكار واملبادئ اإلى النا�س   .12
بي�سر  النا�س  قلوب  اإل��ى  والنفاذ  وحكمة،  وثقة  ومرونة  بقوة 

وحمبة.
وتتقب���ل  الكب���رية،  التحدي���ات  اأم���ام  ت�سم���د  اأن  ت�ستطي���ع   .13
امل�ستجدات، بع���د و�سعها على حمكات للحكم على �سالحيتها 

ومنا�سبتها لديننا وثقافتنا.
قادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتقنية املعلومات بكل كفاية   .14
وثقة واقتدار، وقادرة على توجيهها التوجيه ال�سليم ل�ساحلها 

و�سالح الآخرين .
احلا�سوبي  وال��ربن��ام��ج  املفيد،  الكتاب  تختار  اأن  ت�ستطيع   .15
هات  املفيد، وال�سريط املفيد، والإعالم الهادف، وتر�سد املوجِّ
الغزو  اأم��ام  عائقا  لتقف  ورائها،  من  والأه��داف  الإعالمية، 
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لالإبداع،  ال�سبل  اأمامها  املعلم  ي�سهل  مبدعة منطلقة،  خالقة   .16

ويوجهها التوجيه ال�سليم، دون حجر على تفكريها وانطالقتها،  
رد، وياأخذ بيدها. ُي�َسرُّ لتقدمها املطَّ

وت�ساهم يف  وتعاي�سه همومه،  معه  وتتواءم  املجتمع  مع  تعي�س   .17
حلها وفك م�سكلها.

هة توجيها �سليما، قادرة على توجيه غريها ملثل  اإعالمية موجَّ  .18
ذلك؛ ملا لالإعالم من دور يف احلياة املعا�سرة.

الآخرين  على  ومنفتحة  احل�سارات  مع  التفاعل  على  ق��ادرة   .19
اأخذا وعطاء، تبحث عّما ينا�سبها عندهم، وت�ستفيد منهم مبا 
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عن  بها  ه  وخ�سَّ لالإن�سان  اهلل  اأعطاها  ربانية  منحة  التفكري 
باقي الكائنات احلية، فهو ا�ستخدام للعقل الذي وهبه اهلل للنا�س، 
ولذلك له اأهمية بالغة يف حياتنا العادية اليومية، وله اأهمية بالغة 

يف تطور املجتمعات وت�سكل الأمم واحل�سارات .
والتفكري لدى الفرد يعتمد على اأ�سلوب الفرد اخلا�س به، الذي 
وقدراته  ودافعيته  الجتماعية،  وتن�سئته  �سخ�سيته  بنمط  يتاأثر 
العقلية وم�ستوى ذكائه وامل�ستوى التعليمي له، وغريها من العوامل 

التي ت�سكل تفكري الفرد .
العلمي  التطور  يف  بالغة  اأهمية  من  ال�سليم  للتفكري  ملا  ونظرا 
والإبداعي يف املجتمع، وحل لكثري من م�سكالت جمتمعاتنا، فاإنه يجب 

اأن يكون اأهم اأهدافنا الرتبوية يف مدار�سنا وموؤ�س�ساتنا التعليمية كافة 
لتنميته لدى طالبنا، وذلك بالتخل�س من اأ�ساليب التدري�س التقليدية 
املعتمدة على احلفظ والتلقني، دون اأن يكون هناك اأي دور للطالب يف 
حل  على  الطالب  قدرة  من  حتد  بدورها  والتي  اإليه،  املعلومة  اإي�سال 

امل�سكالت  وجتعله ينتظر احلل من الآخرين .
دون  التعليمية  امل��واد  جميع  يف  نحاول  معلمني  بو�سفنا  ونحن 
التفكري  الطالب  تعليم  املطروحة  املعلومات  خالل  ومن  ا�ستثناء 
مبختلف اأنواعه وم�ستوياته، ونواجه م�سكالت عند الرتفاع مب�ستوى 
بوا على عمليات التفكري منذ ال�سغر،  التفكري؛ لأن الطالب مل ُيَدرَّ

فتظهر �سعوبات يواجهها الطالب يف درا�سته .

تعليم التفكير
اإعداد: جازية نايف اأبو قمر 

           مدر�سة الزوية الأ�سا�سية املختلطة 
            تربية لواء بني كنانة
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يبداأ  الطالب  معظم  اأن  اأج��د  ريا�سيات  معلمة  بو�سفي  واأن��ا 
ا�ست�سعابهم للريا�سيات عند حل امل�سائل الريا�سية، وهذه الأ�سئلة 
بلوم،  �سلم  يف  الثالثة  الدرجة  يف  يقع  الذي  التطبيق  حتت  تندرج 

فكيف بالأ�سئلة التي تندرج حتت التحليل والرتكيب والتقييم ؟
وملواجهة هذه امل�سكلة تطرقت لبع�س الأ�ساليب والطرق لتنمية 
اأ�سكال متعددة من التفكري، يف املدر�سة من قبل املعلم ويف البيت 
ول  مفيدة  فاإنها  قليلة  كانت  واإن  الأ�ساليب  وهذه  الأه��ل،  قبل  من 

�سيَّما اإذا اتبعت مع الأطفال من  ال�سغر:
1 - اأ�ساليب تنمية الرثوة اللغوية:

لعبة  مثل  املعروفة عندنا  والألعاب  الأن�سطة  بع�س  تتمثل يف  و 
اأو  املت�سادة،  الكلمات  لعبة  اأو  ب��الد(،  جماد،  حيوان،  )اإن�سان، 
بحرف  تبداأ  الكلمات  من  ممكن  عدد  اأكببرب  بجمع  ن�ساط  اإعطاء 
اأكرب عدد من اجلمل من خالل عدد حمدد من  ت�سكيل  اأو  معني، 
الكلمات، ولعبة احلرف املمنوع التي تهدف لإعطاء اأكرب عدد من 
الأن�سطة  من  وغريها  معني،  حرف  على  حتتوي  ل  التي  الكلمات 

والألعاب التي تهتم باحلروف و الكلمات .
2 - التخطيط والتقييم الذاتي :

وحتتاج هذه الأن�سطة مل�ستوى اأعلى من الأن�سطة ال�سابقة، حيث 
يتم تدريب املتعلم على حل م�سكلة ما يف زمن معني، وبهذا يتدرب 

الطالب على تنظيم املواد الالزمة وجدولة الإجراءات .
ويتمثل هذا الأ�سلوب ب�سكل وا�سح يف طرق حل امل�سكالت ب�سكل 
عام، وحل امل�سائل يف مادتي الريا�سيات والعلوم، حيث يق�سم حل 

امل�ساألة ملعطيات ومطلوب ثم طريقة احلل ثم التحقق.
3 – طرح الأ�سئلة :

وهي اإعطاء الفر�سة للمتعلم لتطوير اأ�سئلة تتعلق مبا يدور يف 
ذهنه حول مو�سوع ما اأو م�سكلة معينة، ثم يطرحها على نف�سه ثم 
الت�سل�سل يف حتليل هذه  ثم  ونقا�س،  بجل�سات حوار  الآخرين  على 
الأ�سئلة باأ�سئلة اأخرى للو�سول اإلى الإجابات اأو حل تلك امل�سكالت .

4- قراءة الق�س�ش:
�سخ�سيات  يتخيل  الطفل  وجعل  الق�س�س  ق��راءة  اأ�سلوب  اإن 
يفكر  ويجعله  وخياله،  الطفل  تفكري  ي�ستثري  واأحداثها  الق�سة 

بطريقة تقرتب للتجريد وتو�سع اآفاقه وت�ساعده على تطوير حتليله 
ونقده املنطقي لالأحداث.

الطالب حتويل  من  نطلب  باأن  الأ�سلوب  هذا  تطوير  ون�ستطيع 
معلومات معينة يف مادة درا�سية، مثل اللغات اأو التاريخ اأو الدين اأو 
الجتماعيات اإلى ق�سة اأو م�سرحية حتتوي تلك املعلومات بطريقة 
اإبداعية، ثم متثيلها مع زمالئه اأمام املعلم والطلبة الآخرين، ونحن 

بهذا الأ�سلوب ن�ستثري اإبداع الطالب .

5 – التوجيه الذاتي:

فهم  على  ي�ساعده  ما  ن�ساطًا  وحده  ي�سمم  الطفل  جعل  وهو 
وقد  لها،  ا�ستيعابه  من  ويح�سن  درا�سته،  يف  املو�سوعات  بع�س 
ي�ستفيد من هذا الن�ساط طلبة اآخرون  اإذا اأحتنا الفر�سة للطالب 
بلغته  وا�ستوعب هو  لهم كما فهم  و�سرحه  اأمامهم  ن�ساطه  لعر�س 
اخلا�سة، ومن الأمثلة عليه تاأليف الق�سة اأو امل�سرحية كما ذكرنا 

يف الفقرة ال�سابقة، اأو ت�سميم لعبة من قبل الطالب، اأو غريها.

6 – تقومي الذات:

ويعني قيام الطالب باختبار متكنه واإجادته ملو�سوع ما ذاتيا، 
ثقة  ولزيادة  نف�سه،  يخترب  كي  والتمارين  الأ�سئلة  بع�س  وتقدمي 
الطالب بنف�سه ن�ستطيع اأن نطلب منه اإعطاءنا بع�س الأ�سئلة لكي 

يختربنا نحن الكبار؛ بق�سد اإخراج املعلومة منه.

مل ل؟

الأ�سئلة  بع�س  بكتابة  درا�سته  اإنهاء  بعد  الطالب  يقوم  ل  مل 
اإجاباتهم  بت�سحيح  يقوم  ثم  وال��دت��ه،  اأو  لوالده  المتحانات  اأو 
واإعطائهم التغذية الراجعة املنا�سبة، فهذه الطريقة جتذب الطالب 

يف الدرجة الأولى وجتعله ينقد ويقيم الإجابات الأخرى .

اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يفيدين واإياكم من هذه املعلومات 
لن�سل اإلى جيل مفكر قوي .

بت�سرف عن كتاب: علم النف�س الرتبوي )النظرية والتطبيق( الدكتور: عبد النا�سر ذياب جراح )بت�سرف(
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العامة  الثانوية  ارتكاب عدد من طالب  تكرار  يعنيه  الذي  ما 
ال�سيفية  للدورة  العامة  الثقافة  مبحث  امتحان  يف  الآت��ي  اخلطاأ 
للعام الدرا�سي 2013 / 2014  يف اإجابة ال�سوؤال الثالث  الفرع )اأ(، 
التاريخية  والأح��داث  املواقع  من  الأردن مبجموعة  »يزخر  ون�سه: 
الفراغ  تاليا  مبلء  الطالب  ليقوم  بها«،  املرتبطة  املهمة  املف�سلية 
 )2( الرقم  وبالتحديد  التاريخي   احل��دث  اأو  باملوقع   باجلدول 
هو  احلميمة  يف  وقع  ال��ذي  التاريخي  احل��دث  اإن  اإذ  )احلميمة(؛ 
اإل  العبا�سية،  الدعوة  احت�سان  اأو  العبا�سيني  اخللفاء  اأوائل  ولدة 
اأن هوؤلء حددوا اإجابتهم باأن احلدث هو قيام الدولة العبا�سية اأو 
اخلالفة العبا�سية، وهو خطاأ فادح تاريخيا؛ لأن احلميمة احت�سنت 
الدعوة العبا�سية ال�سرية، اأما الدولة فقد ن�ساأت اإثر انتقال الدعوة 
العبا�سية العلنية اإلى العراق واإيران، وبعد اإ�سقاطهم للدولة الأموية 
اخلالفة  قامت  دم�سق،  وعا�سمتها  ال�سام  ب��الد  يف  كانت  التي 
العبا�سية وعا�سمتها بغداد، وهذه احلقائق يرد ذكرها يف مبحث 
التاريخ لل�سف ال�ساد�س، وتكرار مثل هذا اخلطاأ يدل على اأن هوؤلء 
الطلبة اإما مل يدركوا وجود هذا الفرق؛ لأن درا�ستهم كانت �سماء، 
اأو اأنه ناجت عن عدم فهمهم للفرق بني الدعوة العبا�سية التي قامت 
لأن  واإي��ران؛  العراق  قامت يف  التي  العبا�سية  والدولة  يف احلميمة 
ملبحث  التقليدية  نظرته  ب�سبب  للطالب،  الفرق  يو�سح  مل  املعلم 
العامة(  الثقافة  مادة  من  )ج��زء   التاريخ  اأن  اأو  العامة،  الثقافة 
على  الرتكيز  بل  والتو�سيح،  ال�سرح  من  للكثري  حتتاج  ل  م��ادة 
ا�ستعدادا  وحفظها  ال�سابقة  الوزارية  الأ�سئلة  على  الطالب  اطالع 
على  قادر  غري  طالب  فالنتيجة  كبري،  ظلم  فيه  وهذا  لالمتحان، 
اأخطاء عديدة  والدولة، وهذا خطاأ واحد من  الدعوة  التمييز بني 
عدم  عن  ناهيك  الدرا�سية،   املراحل  خمتلف  يف  الطلبة  يرتكبها 
من  والأه��م  المتحان،  بعد  ذهنيا  باملادة  الحتفاظ  على  قدرتهم 
للمنهاج،  العامة  النتاجات  اأبرز  كله عدم حتقيق واحدة من  ذلك 
املفكرين  من  جيل  لتنمية  الطالب  تفكري  مب�ستوى  الرتقاء  وهي 
ق��درات  لتطوير  وا�ستخدامها؛   املعرفة  اكت�ساب  على  القادرين 
والتفوق،  للنجاح  الطلبة باخلربات املطلوبة  الذاتية وتزويد  الفرد 
جانب  اإل��ى  التعليمية،   الأه��داف  لتحقيق  م�ساعدتهم  خالل  من 
الرتكيز على تنمية املهارات؛ ملواجهة النفجار املعريف والقدرة على 
والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الجتماعية  والتغيريات  امل�سكالت  حل 

»وتزويدهم  باأدوات متكنهم من التعامل مع اأي نوع من املعلومات 
اأو الأو�ساع التي قد تواجههم م�ستقبال« )Bayer ،1987،p2 (وهو 
عقد  الذي  الرتبوي،  للتطوير  الأول  الوطني  املوؤمتر  اإليه  اأ�سار  ما 
يف عمان عام )1987(؛ ب�سرورة تنمية التفكري باأنواعه املختلفة، 
جانب  اإلى  املتعلم،  ا�ستعدادات  مع  لتتالءم  التعليم  خربة  بتنظيم 
املختلفة،  التفكري  واأمناط  التفكريية  املهارات  تنمية  على  الرتكيز 
املنهاج،  خالل  من  للطلبة  اإك�سابها  ينبغي  التي  الكفايات  حمددا 
)تنمية مهارات التفكري العليا واأمناط التفكري املختلفة، كما يف حل 
التفكري  واإجراء ال�ستق�ساءات وتنمية  القرارات  امل�سكالت و�سنع 
للطلبة(  تتي�سر  التي  املعلومات  معاجلة  خالل  من  لديهم  الناقد 

)وزارة الرتبية،2005(.
والتاريخ مبفهومه العلمي يبداأ من ال�سك يف الروايات التي نقلت، 
كما اأنه  و�سيلة لفهم احلا�سر وحافز لالندفاع نحو امل�ستقبل، من 
خالل اإدراك املا�سي الب�سري وحقيقته؛ بالنظر العقلي وباأ�ساليب 

طبيعة محتوى مباحث التاريخ والنجاح في تدري�ضها
اإعداد: �سناء حممود ال�سمور

           مدر�سة ريحانة بنت زيد الثانوية
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التحقيق التي خربها واأقرها العلم احلديث، من خالل ا�ستخدام 
الطريقة التاريخية  القائمة على �سبط احلقائق التاريخية وتو�سيح 
الجتماعية،  احل��وادث  من  والالحق  ال�سابق  بني  ال�سببية  عالقة 
للدرا�سة،  واأخبار  رواي��ات  من  )امل�سادر(  البحث  مواد  باإخ�ساع  
وتناولها من خالل مهارات عقلية عديدة كالنقد والتف�سري والتعليل 
الأمم  حياة  على  ط��راأ  ال��ذي  التطور  لتف�سري  واملقارنة؛  والتقومي 
يتطلب  وه��ذا    ،)Wineburg،2007( واملجتمعات«.   وال�سعوب 
الإبداعي  والتفكري  والنقد  كالتخيل  التفكري  مهارات  من  الكثري 
والبحث يف الأ�سباب؛ واأي ن�ساط عقلي ي�ساعد يف �سياغة الأفكار 
لتخاذ القرار، فهو طريقة للتعلم وال�ستف�سار حول احلقائق، كما 
التفكري  عمليات  يتحقق من خالل  التعلم   اأه��داف  من  اأنه هدف 
يف جمال الدرا�سات الجتماعية،  كاملالحظة واملقارنة والتلخي�س 
والتخيل  الفر�سيات  عن  والبحث  والنقد،  والرتجمة  والت�سنيف 
الفر�سيات حول احللول املقرتحة  البيانات، وو�سع  وجمع وتنظيم 
حلل امل�سكالت، وتطبيق احللول واملبادئ يف اأو�ساع جديدة، واتخاذ 
التفكري  فمهارات   .)Raths،1986(والرتميز والت�سميم  القرار 
اجلوهرية  )Core Thinking skills( التي ت�سكل بعدا من اأبعاد 
التفكري اخلم�سة التي تتناول تدري�س التفكري )التفكري يف التفكري، 
ومهارات  التفكري،  وعمليات  الإبداعي،  والتفكري  الناقد،  والتفكري 
هي  بالتفكري(   الدرا�سية  املحتويات  وعالقة  اجلوهرية،  التفكري 
املهارات الأ�سا�سية الالزمة يف توظيف اأبعاد التفكري الأخرى، وهي 
معينة،  عقلية  قدرات  با�ستخدام  متعلقة  حمددة  لأه��داف  و�سائل 
�سفية  باأن�سطة  تتمثل  املهارات(  من  )�سل�سلة  عمليات  خالل  من 
با�ستخدام معايري متعددة  املهارات  وتختار  الأهداف  نحو  موجهة 
كل منها قابل للتعامل، وهي مهارات : الرتكيز )حتديد امل�سكالت 
و�سياغة الأهداف(، ومهارات جمع املعلومات )املالحظة و�سياغة 
ومهارات   ، وال�سرتجاع(  )الرتميز  التذكر  ومهارات  الأ�سئلة(، 
ومهارات  والتمثيل(،  والرتتيب  والت�سنيف  )املقارنة  التنظيم 
التحليل )حتديد ال�سمات واملكونات والأمناط والعالقات والأفكار 
والتنبوؤ  )ال���س��ت��دلل  التوليد  وم��ه��ارات  وال��ع��الق��ات(،  الرئي�سة 
والتو�سيع(، ومهارات التكامل )التلخي�س واإعادة البناء(، ومهارات 
التقومي )بناء املعايري والتدقيق(  )مارزانو، 1988(. وهي تن�سجم 
املدار�س  للتاريخ يف  الوطني  املركز  اإليها  ي�سري  التي  املهارات  مع  
 NCHS (National Center for History in the( الأمريكية 
وتتمثل  ع�سر،   الثاين  اإل��ى  اخلام�س  من  لل�سفوف   ،)Schools
بخم�س مهارات رئي�سة مت�سلة بع�سها مع بع�س، وكل منها يت�سمن 

مهارات فرعية ي�ستخدمها املعلم داخل غرفة ال�سف وهي:
ال�ستيعاب  و  الفهم  التاريخي،   والت�سل�سل  الزمني  )التفكري 
التاريخي، التحليل والتف�سري التاريخي، قدرات البحث التاريخي، 

 .)  NCHS، 2005  (  ) القرار  واتخاذ  التاريخية  الق�سايا  حتليل 
كل  اأذه��ان  يف  ت��دور  التي  لالأ�سئلة  اإجابات  تعطي  املهارات  وه��ذه 
اأن  ينبغي  ماذا  وهي:  التعلمية،  التعليمية  بالعملية  لهم عالقة  من 
يتعلم املتعلم؟ومتى ؟ وكيف ؟ وكيف يتم تقومي هذا التعلم ؟وهنا 
يتمثل الدور الرئي�س ملعلم التاريخ   بت�سجيع الطلبة على التفكري، 
يتطلب فهما لطبيعة  التاريخي، وذلك  التفكري  واإك�سابهم مهارات 
)برونر،  املعلمني  قبل  املنطقية من  ببنيته  الدقيق  والإملام  التاريخ 
1960(، وا�ستخدام اأ�ساليب تدري�س  تنا�سب كل مرحلة، كالكت�ساف 
)الطريقة  التاريخية  الأدل��ة  ومتحي�س  ووزن  وامل��ح��اورة  واجلمع 
كمادة خام  الأ�سلية  امل�سادر  ا�ستخدام  القائمة على  التاريخية(، 
اأمر معاجلتها للطلبة، وحماولة اتباع خطوات التفكري التي  وترك 
واإ�سدار  املنظم  التفكري  على  ذلك  يدربهم  امل��وؤرخ،  عليها  ي�سري 

   ) Dulberg ،2005 ( الأحكام وا�ستخال�س النتائج باأنف�سهم
)عمليات  وه��ي  ومكوناته،  التفكري  طبيعة  فهم  املعلم  فعلى 
  ) Gardner،1995( ع��رف  فقد  بالتفكري(،  وامل��ع��رف��ة  التفكري 
ثم  )الإدراك(،  احلوا�س  ملعطيات  عقلي  ا�ستخدام  باأنه  التفكري 
معاجلة عقلية ملا ي�ستدعى منها، مت�سمنا عمليات عقلية متمايزة 
عن بع�سها ومتفاعلة فيما بينها، فرتكيز املعلم على مهارات دنيا 
وال�ستيعاب  والفهم  كالتذكر  التعليمية،  العملية  اأثناء  التفكري  من 
غري  العقلية  املمار�سة  م��ن  احل���دود  ه��ذه  �سمن  الطالب  يجعل 
دفرت  على  تدوينها  قبل  اإجابته  على  ناقد  حكم  اإ�سدار  على  قادر 
الرتكيز على  اأن  اإل  الأخطاء،  ارتكاب مثل هذه  وبالتايل  الإجابة، 
التفكري،  عمليات  حتري�س  على  ي�ساعد  العليا  العقلية  امل��ه��ارات 
التفكري من  الطالب قادرا على الرتقاء مب�ستوى  وبالتايل �سيكون 
مهارات  اإلى  وال�ستيعاب  والفهم  بالتذكر  املتمثلة  الدنيا  املهارات 
عليا كالتفكري الناقد،اإن تعليم مهارة التفكري لي�س كالتفكري الذي 
با�ستخدام  ى  وُتنمَّ ُتعلَّم  فاملهارة  طبيعية،  تلقائية  عملياته  تكون 
يف  تكمن  للتدري�س  الرئي�سة  والأه����داف  معينة،  اإ�سرتاتيجيات 
اأوجدت نظرية  التفكري، وقد  والقدرة على  العقلية  املهارات  تنمية 
نوع تفكري  تقييم  للمعلم من خالله  اإطارا نظريا ميكن  )بياجيه( 
من  ميكنه  ما  التاريخي،  للمو�سوع  مراعاته  جانب  اإلى  الطالب 
مع  يتنا�سب  مبا  بها  واخلو�س  امل��ادة،  �سعوبة  درج��ة  يف  التعديل 
مرحلة  اإلى  العمليات  قبل  ما  مرحلة  من  لالنتقال  الطلبة   تفكري 
بع�س  اإدخال  قبل  التفكري   مهارات  بع�س  يتطلب  و هذا  العمليات 
Murry، 1979(. وقد  املفاهيم اخلا�سة،  لي�سبح قابال للفهم ) 
مثل  الزمان  مفاهيم  اأن  الطفل  تعلم  الأبحاث حول طرق  اأظهرت 
مفاهيم املكان تبنى تدريجيا من خالل الرتاكم التدريجي للحقائق 
و الأفكار والنظرة الكلية للمو�سوع، ومالحظة اأمناط من العالقات 
تطوير  بناء  طرق  ومن  املفاهيمي،  الرتكيب  بناء  يف  ت�ساعد  التي 
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بالتفكري من  )من  التاريخية، والنتقال  بالتفا�سيل  تفكري الطفل 
طرق  با�ستخدام  احل��دث؛  يف  ال�سبب  اإل��ى  ح��دث؟(  وم��اذا  ومتى 
كت�سجيع الطلبة على عمل خطوط الزمن، لت�سجيل احلقائق املهمة 
اأو عمل تقومي لت�سجيل الأحداث اخلا�سة والبحث يف  يف حياتهم، 
اإلى طرق  للتعرف  التاريخية  ال�سور  درا�سة  اأو  التاريخية،  الأفكار 
ما    ،)Fisher،1990( حولها   اأ�سئلة  وط��رح  املا�سي  يف  العي�س 
ميكن املعلمني من تطوير م�ستويات تاأ�سي�سية من مهارات التفكري 
والأ�ساليب  املنا�سبة  امل�سادر  با�ستخدام  لالأطفال  التاريخي  

. )Fallace،2007( املنا�سب كعر�س ال�سور وا�ستخدام الق�سة
واأخريا فاإن نظرة املعلم لتدري�س التاريخ على اأنه نقل للمعرفة، 
اأو قلة معرفته اأو اقت�سارها على معرفة نظرية مبهارات التفكري، 
م�ستوى  ت��دين  اإل��ى  وي��وؤدي  الطالب،  تفكري  حت��دي  على  ي�ساعد  ل 
م�ساهمته يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب )خري�سة، 2000(، 

وبالتايل تدين م�ستوى اأداء الطالب يف المتحانات املدر�سية ب�سكل 
عدم  اأو  للتاريخ،  التقليدية  بالنظرة  املعلم  مت�سك  اأن   كما  ع��ام، 
النجاح يف  وبني  امل��ادة  معرفة طبيعة  بني  الوثيقة  للعالقة  اإدراك��ه 
قبل  وتاأهيلهم   املعلمني  اإعداد  بربامج  الهتمام  وعدم  تدري�سها، 
مبهارات  املعلمني  معرفة  على  �سلبيا  ينعك�س  اأثناءها،  و  اخلدمة 
للطريقة  املعلم   اتباع  اأما   ،)1998 )خري�سة،  التاريخي  التفكري 
التاريخية  والن�سو�س  الوثائق  معاجلة  تت�سمن  التي  التاريخية 
وامل�سادر، وهي الطريقة امل�ستقة من اخلطوات التي يتبعها املوؤرخ 
في�سهم يف رفع م�ستوى مهارات  التاريخي،  الدليل  تعامله مع  عند 
لدى  وال�ستنتاج(  وال�ستقراء،  )ال�ستنباط،  ال�ستدليل  التفكري 
بال�سرورة  �سيوؤدي  وه��ذا   )  2001 وطالفحة،  خري�سة  الطلبة) 
اإلى م�ستويات متدنية من التفكري لدى الطلبة غري القادرين على 
الحتفاظ باملعلومات وعلى  نقل اأثر التعلم، فحبذا لو كان اجتاهنا 

يف التدري�س بنائيا ل تقليديا .
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يدعى  التدري�س  من  جديد  ن��وع  ظهر 
يف  وج��وده  يتزايد  ال��ذي  املكاين،  بالتعليم 
املختلفة  املجتمعات  ويف  القروية  املدار�س 
املكاين  التعلم  اأ�سلوب  ويتمثل  الدولة.  يف 
قاعة  خ���ارج  التعليمية  امل���ادة  اإع��ط��اء  يف 
خارج  اإل��ى  ميتد  اأن  ميكن  كما  التدري�س، 

املدر�سة، وميثل هذا الأ�سلوب حلقة تفاعل 
بني الطلبة واملجتمع املحلي، من خالل دمج 
الطلبة مع امل�سكالت التي يواجهها املجتمع 
امل�سكالت،  هذه  حل  يف  واملبادرة  املحلي، 
وذلك اإما ب�سكل فردي من الطلبة اأو ب�سكل 

جتمعات طالبية.

املبني  التعلم  املكاين  التعلم  وي�سمى 
هذا  اإ�سرتاتيجية  تقوم  اإذ  املحيط؛  على 
املحلي  املجتمع  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  التعلم 
اللغة،  لتعلم مفاهيم  بداية  والبيئة كنقطة 
وال��درا���س��ات  وال��ري��ا���س��ي��ات،  والآداب، 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وغ��ريه��ا م��ا ي��ت��واج��د يف 
الأ�سلوب  ه��ذا  وي��رك��ز  التدري�س.  ج���داول 
على العامل احلقيقي وجتاربه، ومن فوائده 
الطلبة  للطلبة وم�ساعدة  العام  املعدل  رفع 
على تطوير وتعزيز رابطهم مع جمتمعهم، 
اإ�سافة اإلى تدريب الطلبة وتنمية قدراتهم 
يف  ومفيدين  فعالني  اأع�����س��اء  لي�سبحوا 

املجتمع.
لقد كان التحول يف النظرة اإلى املنهج، 
وحاجة املجتمع لدور اأكرث فعالية للمدر�سة 
يف تنمية كل جوانب النمو  للمتعلمني، �سواء 
اجلانب الجتماعي اأو الفني اأو الريا�سي اأو 
اجل�سماين اأو النفعايل اأو اجلانب املعريف، 
مفهوم  تت�سمن  عديدة  لتعريفات  باعثًا 
اخلربة املربية. ولذلك انطلق املنهج املكاين 
من  قدر  لتحقيق  الأ�سا�سية  الو�سيلة  ليمثل 
والأن�سطة  الفعاليات  توزيع   يف  ال��ت��وازن  
وبالتايل  الطالب بختالف مناطقهم،  بني 
التنمية  م�ستويات  يف  التباين   تقلي�س 
.)Joyner،2000(والرتبية والتعليم بينهم

يعرف املنهج املكاين باأنه تكوين �سورة 
واإدراك  املكاين  و�سعه  يف  لل�سيء  عقلية 

عالقته بالأ�سياء، وهو مكون من عاملني:
 Spatial امل������ك������اين:  ال����ت����وج����ي����ه   -
على  ال��ق��درة  وه���ي   :Orientation
بالن�سبة  املكانية  ال��ع��الق��ات  حت��دي��د 
حتتها  ويندرج  للج�سم،  تخيلي  لو�سع 
)تخيل  الفرعية  املهارات  من  العديد 

المنهاج القائم على المكان
اإعداد : عمر مو�سى خليف حما�سنة

            املدر�سة النموذجية/ اجلامعة الأردنية
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املكان  تركيب  واإع���ادة   ،Mental Rotation الأ�سياء  تدوير 
املكانية  العالقات  اإدراك  ومهارة   ،Space Reconstruction
و�سع  على  الإن�سان  معرفة  قدرة  ومهارة   ،Spatial Relation
اأ�سف   ،)Body Orientation ج�سمه  لو�سع  بالن�سبة  ال�سيء 
اإدراك وترتيب عنا�سر �سمن مثري  اإلى ذلك باأنه القدرة على 
لنموذج مرئي، والقدرة على التحكم مهما تغريت الهيئة املكانية 

للمثري.
الت�سور املكاين: Spatial Visualization  : وهي القدرة على   -
حتول  اإدراك  عامل  يف  وترتكز  عقليًا،  الأ�سياء  �سور  معاجلة 
Cognition of Figural Transformation. وهو  الأ�سياء 
قدرة الفرد على تناول ودوران وحتويل مثري مقدم على �سكل 

�سور يف خميلته.
عقلي  ن�ساط  باأنه  املكاين  املنهج   )Gardner(جاردنر وعرف 
يحدث لدى ال�سخ�س الناظر يف غياب ال�سيء الذي نتحدث عنه، 
اأنواع التخيل وال�سور التي ت�سف الأ�سكال،  وي�سمل املنهج املكاين 

والأمناط اأو البناء دون الرجوع اإلى ال�سورة العقلية.
ويعّد املنهج املكاين عملية معرفية تنطوي على قدرات عديدة، 
»اأوليًا«،  الأ�سكال والأمناط والأج�سام  اإدراك  القدرة على  اأ�سا�سها 
»الأويل«،  الإدراك  يف  وتغريات  حتويالت  اإجن��از  على  القدرة  ثم 
غياب  يف  الب�سرية  اخلربة  اأج��زاء  ا�ستعادة  على  القدرة  واأخ��ريًا 
العقل«  »اأط��ر  كتابه  يف  جاردنر  حدد  وقد  املبا�سر.  احل�سي  املثري 
مناذج  اإلى  للتعرف  القدرة  وهي  املكانية،  للقدرة  عديدة  جوانب 
اجل�سم ب�سريًا، اأو القدرة على اإجراء حتويل على  �سكل اجل�سم، 
على  القدرة  كذلك  وتت�سمن  عليه،   حتويل  اإج��راء  بعد  تعرفه  اأو 
والقدرة  عليها،  حتويل  اإج��راء  ثم  ذهنيًا،  �سيء  �سورة  ا�ستح�سار 
ب�سرية  مكانية  ملعلومات  ماثل  تخطيط  اأو  �سكل  اإن��ت��اج  على 

.)Gardner،1989(
واملنهج املكاين يحدد بالقدرة على روؤية الكون على نحو دقيق 
وحتويل اأو جتديد مظاهر هذا الكون، واإدراك املعلومات الب�سرية 

والقدرة  الفراغ،  الأ�سياء يف  وموا�سع  والتفكري يف حركة  واملكانية 
ويت�سمن احل�سا�سية  اأو تخيالت ذهنية داخلية،  اإدراك �سور  على 
لالألوان واخلطوط والأ�سكال واحليز والعالقات بني هذه العنا�سر، 
اجلغرايف  والتمثيل  الب�سري  الت�سور  على  القدرة  تت�سمن  وهي 
الذكاء  هذا  وي�سم  املكانية،  اأو  الب�سرية  الطبيعة  ذات  لالأفكار 
بيانيًا  وي�سور  الفرد  ميثل  واأن  الب�سري،  الت�سوير  على  القدرة 
الأفكار الب�سرية اأو املكانية، واأن يوجه نف�سه على نحو منا�سب يف 

.)He،1997( م�سفوفة مكانية دقيقة
الأهداف العامة للمنهج القائم على املكان:

:)David ،2004( :تتمثل اأهداف هذا املنهج يف ما يلي
- م�ساعدة الطالب يف تطوير حياتهم وا�ستثارة عقولهم وتنمية 

قدراتهم ومهاراتهم والقيام  بواجباتهم.
- م�ساعدة الطالب على اكت�ساب املعارف واملهارات. 

- غر�س الحرتام للقيم الجتماعية والإن�سانية واملكانية.
- م�ساعدة الطالب على فهم البيئة املحيطة والعامل اخلارجي. 
- م�ساعدة الطالب على تقدير واحرتام الإجنازات الب�سرية. 

التو�سيات

اأو�سي معلمي العلوم واحلا�سوب باإعطاء احل�س�س يف خمترب 
بيد  فيدًا  كافة،   بالتجهيزات  جمهزة  خمتربات  ويف  احلا�سوب، 
ل�ستثمار املختربات وتوظيف املعلومات يف احلياة اليومية، وليكن 

املخترب املكان الذي جُترى فيه التجارب العلمية كلها.
�سخ�سية  ت�سقل  التي  املدر�سية  املناهج  على  بالرتكيز  اأو�سي 
التلميذ من اجلوانب اجل�سمية والنف�سية والفنية، كمناهج الريا�سة 

والفن واملو�سيقى والرتبية املهنية.
اأو�سي معلمي املناهج الدرا�سية بتوظيف املعلومات يف احلياة 
لتوظيف  املحيطة  البيئة  ا�ستثمار  وم��راع��اة  للطالب،  اليومية 

املعلومات على اأر�س الواقع.

قائمة املراجع:
املراجع الأجنبية:

- Gardener،H )1989(. Farms of mind : Theory of Multiple intelligences. New Yuork Basic Book .Inc. publishers.

- He، J. & Zha، Z. )1997(. A research on creative thinking and tendency of creation in 10- and 12 yr- old 
children. Psycholog seince، p: 17678-.

- Joyner ،Jean and Barbara Reys . Principles and Standards for School Mathematics

�  �  �
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ال��رتب��ي��ة  م��ي��دان  يف  ال��ت��ق��ومي  ي�سهد 
خرباء  اأدرك  فقد  �سريعا،  تطورا  والتعليم 
مهمة  و�سيلة  البديل  التقومي  اأن  الرتبية 
للح�سول على �سورة اأكرث دقة عن التطور 
التقومي  ويعد   . للطلبة  واللغوي  الأكادميي 
الرتبوي،  الفكر  يف  جديدًا  توجهًا  البديل 
التقليدية  املمار�سات  يف  جوهريًا  وحت��وًل 
ال�سائدة يف قيا�س وتقومي حت�سيل املتعلمني 
العملية  من  املختلفة  املراحل  يف  واأدائهم 

التعليمية – التعلمية )عالم،2004(
 )Hamayan( ه��ام��اي��ان  وي�سف 
امل�����س��ار اإل��ي��ه ع��ن��د)دواي��ت اإّل��وي��د، 2008 
اأنها:  على  البديل  التقومي  اإج����راءات   ،)
�سياق  م��ن  ا�ستخدامها  ميكن  »تقنيات 
التعليم، وميكن دجمها ب�سهولة يف املدر�سة 
البديل  والتقومي  الدرا�سي«.  ال�سف  يف  اأو 
واملدر�س  الطالب  ت�سمل  م�ستمرة  عملية 
الطالب  تطور  حول  اأحكام  على  للح�سول 

املختلفة،  والأداءات  واملعارف  املهارات  يف 
اإجناز  اأو  دللة  ذي  نتاج  تكوين  من خالل 
معنى.  ذات  تطبيقات  خ��الل  م��ن  مهمة 
وق���د ع���رف ه��ان��ك��وك  ال��ت��ق��ومي ال��ب��دي��ل 
ال��ط��ال��ب  ت�سمل  م�ستمرة  عملية  ب���اأن���ه: 
تقدم  حول  اأحكام  على  للح�سول  واملعلم 
غري  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام  الطالب 

. )Hancock،1994(تقليدية
ومن خ�سائ�س التقومي البديل اأنه 
الطالب  معارف  منو  توثيق  على  يركز 
وم��ه��ارات��ه مب����رور ال���وق���ت، ب���دل من 
يف  بع�س  مع  بع�سهم  الطالب  مقارنة 
نقاط  على  يركز  اأنه  كما  زمن حمدد، 
اإ�سافة  ال�سعف،  نقاط  من  بدل  القوة 
موثوق؛  التقومي  من  النوع  هذا  اأن  اإلى 
لرتكيزه على اأن�سطة متثل تطوًرا فعلًيا 
اأداًء  التعليمية،  وتعك�س  نحو الأهداف 
�سائًدا يف ال�سفوف و اأو�ساعًا واقعية.  

عديدة  اأنواعًا  البديل  التقومي  وي�سمل 
اأع��م��ال  م��ل��ف  خ���الل  م��ن  التقييم  م��ن��ه��ا: 
والختبارات  ال��ذات��ي،  والتقييم  الطالب، 
والتقدمي  وامل�ساريع،  الطالب،  يعدها  التي 
املختلفة.  الأن���واع  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سفوي، 
و���س��ُي��ك��ت��ف��ى ب��احل��دي��ث ع��ن م��ل��ف اأع��م��ال 

الطالب كنوع من اأنواع التقييم البديل  .
)Portfolio( ملف اأعمال الطالب

عامة  �سورة  هو  الطالب  اأعمال  ملف 
تبني  التي  املتعلم،  اإجن���ازات  عن  جممعة 
طرق  يعك�س  وم��ا  وحت�سيله  جم��ه��ودات��ه 
تفكريه، ويت�سمن هذا امللف اأنواعا خمتلفة 
اأدوات  فيها  ا�ستخدمت  التي  التقييم  من 
�سفوي  بع�سها  ومتنوعة،  متعددة  قيا�س 
وبع�سها حتريري، بع�سها ر�سمية وبع�سها 

حرة )عبيد،2004(.
على  الطالب  اأعمال  ملف  ف  ُع��رِّ كما 
اأن�سطة الطالب  اأنه: »جمموعة هادفة من 
والتقدم  الدرا�سية  ت�ستعر�س جهوده   التي 
اأكرث  اأو  والإجن��ازات التي حققها يف واحد 
يت�سمن  اأن  التعليمية، ويجب  من املجالت 
الطالب يف اختيار حمتويات  اإ�سراك  ذلك 
على  احل��ك��م  ومرجعيات  الأع��م��ال،  ملف 
الفائدة املرجوة من هذه الأعمال« )دوايت 

اإّلويد،2008(.
يف  الطالب  ن�ساط  امللف  هببذا  وميثل 
ف�سل درا�سي، اأو �سنة تعليمية، اأو ح�سيلة 
اأرب���ع  اأو  �سنتان  م��دت��ه  تعليمي  ب��رن��ام��ج 
�سنوات، وميكن اأن يت�سمن اأوراقا اأو عمال 
�ستيجنز  �سنف  وق��د   .)CD(اإلكرتونيا
اأع��م��ال  م��ل��ف��ات   )Stiggins،2001(

التقويم  من خالل اأعمال ملف الطالب
اأ. نايف اأمني دواغرة               د. اأحمد خلف اأبو عبيد

اململكة العربية  ال�سعودية  - جامعة �سقراء – كلية املجتمع بالقويعية 
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الطالب اإلى خم�س �سيغ هي:
وحتليلها  املتنوعة  الطالب  اأعمال  وت�سمل  املثالية:  ال�سيغة   -

وتقييمها، وتهدف اإلى م�ساعدة الطالب يف القدرة على تقدمه.
النمائية  للعمليات  اأ�سئلة  وت�سمل  بالعمليات:  تتعلق  �سيغة   -
املرتبطة بتعلم الطالب، والأدلة املتعلقة بتعلم الطالب ملادة معينة.

الكاملة  الأعمال  من  عينات  وت�سمل  بالعر�س:  تتعلق  �سيغة   -
له،  اإجن���ازات  الطالب  يختار  حيث  زمنية،  م��دة  خ��الل  للطالب  

ويعر�سها بنف�سه.  
الطالب  اأعمال  من  عينات  وت�سمل  التقدم:  توثيق  �سيغة   -
التي تبني مدى تقدمه ومنوه خالل مدة درا�سية معينة، وتفيد هذه 

ال�سيغة يف التقومي البنائي من خالل التقومي املنظم وامل�ستمر.
- �سيغة التقومي : وت�سمل عينات من اأعمال الطلبة  يختارها 
املعلم وفق حمكات حمددة م�سبقا بهدف التقومي اخلتامي، وتكون 

حمتوياته مقنعة .
 )Smith & Tillema ، 2001( كما �سنف �سميث وتيليما
ملفات اأعمال الطالب اإلى اأربعة اأ�سناف متثل بعدين هما : الغر�س 
من ملف الطالب، وطريقة ا�ستخدام ملف الطالب . وهذه الأ�سناف 

الأربعة هي : 
1- امللف التجميعي  )Dossier Portfolio( : وهو ت�سجيل 
لأعمال اأو حت�سيل الطالب لأغرا�س الختيار، اأو الرتقية املطلوبة 
اإلى  اأو برنامج، وهذا النوع من امللفات ل يحتاج  للدخول يف مهنة 

تغذية راجعة .
 :)Training Portfolio( التدريبي  الطالب  ملف   -2
وهو جمموعة جهود مطلوبة جتمع خالل عملية التعلم اأو الربنامج 
املنهاجي، تلقي ال�سوء على حمور املعرفة واملهارات التي اكت�سبها 
الزمنية  امل��دة  خ��الل  الطالب  لعمل  مثلة  عينة  وتعّد  الطالب، 

املحددة . 
3- ملف الطالب التاأملي )Reflective Portfolio( : وهو 
جمموعة من اأعمال الطالب الهادفة وال�سخ�سية التي تعطي الدليل 
اأف�سل  لإظهار  الأدل��ة  تلك  توليف  خالل  من  والنمو،  التقدم  على 
املمار�سات املختارة التي تنا�سب حمكات تتوافق مع التقدم الذاتي 

عرب الزمن .
 Personal( ال�����س��خ�����س��ي  ال��ت��ط��وري  ال��ط��ال��ب  م��ل��ف   -4
اأعمال  من  جمموعة  وهو   :)Development Portfolio
الطالب تعمل على تقومي �سخ�سي للنمو املهني خالل عملية 
واإعطاء  ملناق�سة  فر�سة  املجموعة  تلك  ومتثل  الأم��د،  طويلة 

قيمة لن�ساطات الفرد.

ميزات  ا�ستخدام ملف اأعمال الطالب يف عملية التقييم 
�سهولة  هو  الطالب  اأعمال  ملف  ا�ستخدام  ميزات  اأهم  من 
ا�ستعماله ملتابعة تقييم اأن�سطة الطالب احلقيقية، كما اأنه ي�ستعمل 

اإلى جانب الختبارات العادية اأو بديال عنها.
كما اأن ملف اأعمال الطالب يظهر مدى تقدم الطالب؛ لأنه يبنى 
على مراحل، ما يعني اإعطاء الطالب فكرة وا�سحة عن اإمكانات 
التي  املهارات  �سيما  ول  متعددة،  مهارات  قيا�س  واإمكانية  املتعلم، 
حتتاج اإلى وقت طويل لكي تتح�سن مثل: مهارة الكتابة  التي حتتاج 

اإلى العمل بانتظام لتطويرها.
ا�ستخدام ملف  اأهمية  اإلى  الدرا�سات  العديد من  اأ�سارت  وقد 
اأن   )Wolfet،1996( اأظهرت درا�سة التقييم، فقد  الطالب يف 
من  الطلبة  ميكن  الطالب  اأعمال  ملف  با�ستخدام  الطلبة  تقييم 
معرفة نتائج تربوية لي�ست موجودة يف النظام الرتبوي، الذي يركز 
على الأهداف التقليدية املتمثلة يف اكت�ساب املحتوى املعريف فقط .

 Anderson & De( ميويل  ودي  اأندر�سون  درا�سة  ويف 
اأمريكا  اآراء 127 معلمًا يف  ا�ستطلعت   التي   )Meulle ، 1998
حول مار�سات ا�ستخدام ملف اأعمال الطالب واأثرها يف تطور تعلم 
الطلبة وت�سجيعهم على التقومي الذاتي، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
ا�ستخدام ملف الأعمال  ي�سمح بتطوير تعلم الطلبة بن�سبة )%96(، 
اأدلة  ويعطي   ،)%92( بن�سبة  الذاتي  التقومي  على  الطلبة  وي�سجع 
للتقييم وامل�ساءلة بن�سبة )88%(، ويوثق النمو والتطور عرب الزمن 

بن�سبة )%88( .
ومن الفوائد الوا�سحة مللف اأعمال الطالب اأنه ي�ساعد الطالب 
يف تعلم مهارات تنظيمية، ويعلمهم الحتفاظ ب�سجالت لتقدمهم، 
بهذه  �سيحتفظون  لأنهم  لأعمالهم؛  اأك��رب  قيمة  يعطون  وبذلك 
املعلمني  »اإن  ذلك  اإلى  اإ�سافة  امللف.  داخل  والن�ساطات  الأعمال 
فكرة  لديهم  ت�سبح  بانتظام  الطالب  اأعمال  ملف  يطلبون  الذين 
اأي�سا  الفرعية  الفوائد  وم��ن  الطالب،  عمل  كيفية  عن  وا�سحة 
عن  بعيدا  الطالب  تقدم  ملناق�سة  فر�سة  والطالب  املدر�س  اإعطاء 

مواقف التهديد« )دوايت اإّلويد،2008 (.
للمعلمني  وامل�ساندة  الدعم  بتقدمي  الهتمام  يجب  هنا  ومن 
مل�ساعدتهم يف تطبيق ملف اأعمال الطالب، والتغلب على ال�سعوبات 
تطبيق  يف  املحدود  والفهم  الوقت،  قلة  مثل:  تواجههم  قد  التي 
امل�سرفني،  قبل  من  الدعم  وقلة  الأعمال،  ملف  التقييم من خالل 

وال�سعوبة يف جتميع واختيار عينات من اأعمال الطلبة.
كما اأن ملف اأعمال الطالب ل ميكن جتميعه يف �ساعات قليلة 

قبل تقدميها،  ولذلك هو تن�سيط لال�ستمرار يف العمل.
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املراجع
�  �  �

بع�س املعوقات التي ميكن اأن تواجهنا يف ا�ستخدام ملف اأعمال 
الطالب، وطرق التغلب عليها: 

من اأهم امل�سكالت التي قد تواجه املعلمني – ول�سيما اأ�سحاب 
اخلربة القليلة- ت�سخم الدرجات املقدرة يف ملف اأعمال الطالب، 
وهذا عائد اإلى اإجناز الأن�سطة التعليمية يف اأثناء الف�سل الدرا�سي، 
والواجب البيتي يوؤدي يف اأغلب الأحيان ب�سكل جيد،  وال�سبب اأنها 
لوقت طويل،  ول حتتاج  وكبرية،   �سعبة  مهمات  لي�ست  الغالب  يف 
جائزة  جم��رد  تكون  عندما  تنخف�س  ال��درج��ات   قيمة  ف��اإن  ول��ذا 
التقييم  اأثناء  للواجب، ول تفرق بني قدرات الطالب،  فمن املهم 
الأخذ بعني العتبار ما نريد تقييم الطالب فيه. فاإذا كان ن�ساط 
الكتابة على �سبيل املثال يركز على عالمات الرتقيم  فمن املهم اأن 

اأركز اأثناء التقييم على هذا اجلانب.
املبذول يف  اأن اجلهد  املعلمني  التي توجه  اأي�سا  املعوقات  ومن 
عملية التقييم يعد كبريا، فالبد من تقييم عدد كبري من العنا�سر 
الطالب  من  كبري  لعدد  الطالب  اأعمال  ملف  وتقييم  ملف،   لكل 
الطالب  كثريا من  اأن  �سيما  ول  املعلم،  على  عبئا  ي�سكل  اأن  ميكن 
كل  لت�سليم  تاريخ  و�سع  يجب  ولذا  الأعمال،  ملف  ت�سليم  يوؤخرون 
ن�ساط اأو عمل، وعدم ال�سماح باإ�سافة الواجبات بعد هذا التاريخ 

اإلى امللف. 
اأعمال  ملف  ل�ستخدام  امل�سبق  التخطيط  يتم  اأن  اأي�سا  ولبد 
الطالب، وتدريب املعلمني على تقييم ملف اأعمال الطالب، واأن يتم 

تدريب الطلبة على كيفية اختيار الأعمال التي تعك�س تعلمهم.

ملف  يف  املعلمني  قبل  من  مراعاتها  يجب  التي  الأم���ور  وم��ن 

اأعمال الطالب ما يلي )دوايت اإّلويد،2008( :

ا�ستمرارية العمل يف ملف اأعمال الطالب ؛ لأنه اأف�سل و�سيلة   -

لتطوير املهارة.

اأعمال الطالب يف الوقت  اأو ن�ساط يف ملف  اإدخال كل واجب   -

عدمي  املت�سرع  العمل  لأن  لح��ق��ا؛  اإ���س��اف��ت��ه  وع���دم  امل��ح��دد 

اجلدوى.

العمل غري املدقق اإمالئيا اأو الذي مل يحرر بعناية ياأخذ درجة   -

منخف�سة، لأن ملف الأعمال يجب اأن يظهر عمال جيدا.

انقد املقالت الأولى بعناية، واأعِط الكثري من التعليقات؛ لأن   -

هذا ي�ساعد الطالب يف احلكم على العمل اخلا�س .

اأعِط تعليقات �سفوية عندما تعيد العمل، فهذه فر�سة منا�سبة   -

للكالم مع الطالب حول عملهم .

من املهم اأخذ راأي الطالب عما تعلمه يف ملف الأعمال.  -
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مقدمة:

ي�سهد الأردن  اليوم بدايات عمل مو�سع باجتاه العناية بالطفولة، 
ترعاه جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة،  ويواكبه حترك عام 
يف �سائر البالد العربية، يويل الطفولة املزيد من الهتمام، ملا لهذه 
املرحلة من موقع ميز يف النمو العام لالإن�سان،  فالطفولة اليوم 
اإلى ما هي عليه، وما هي بحاجٍة  اأي  اإليها؛  اأ�سبحت ت�سد النتباه 
اإليه، ولدورها املرحلي نحو ما ينبغي اأن تكون عليه اأو ما هي �سائرٌة 
اإليه على حٍد �سواٍء، فهي يف  الوقت نف�سه كياٌن قائٌم يكتفي بكمال 

ذاته حا�سرًا، وج�سٌر اإلى امل�ستقبل مُيّهُد ِلكماِل ما ياأتي. 
املعرفية  العقلية  قدراتهم  وتنمية  واإر�سادهم  الأطفال  فرتبية 
والبتكارية، اأ�سبحت من الأمور ال�سرورية يف الع�سر الذي نعي�س 
اخلربات  وذوي  املتميزين  اإلى  احلاجة  اأ�سد  يف  املجتمع  لأن  فيه، 
البتكارية من اأبنائه، ومن اأجل ذلك يجب توجيه املزيد من الرعاية 
يف  البتكارية  القدرات  ذوي  من  الأطفال  فئات  جلميع  والهتمام 

�ستى املجالت. 
ولتفعيل اجلهود يف رعاية الأطفال الذين ميتلكون القدرة على 
التفكري البتكاري، فنحن بحاجة - اأوًل- اإلى و�سائل دقيقة تعيننا 
اإن كل  اإذ  والإب��داع لديهم؛  التميز  الك�سف عنهم وعن جمال  على 
فرد منا ميتلك قدرة من القدرات البتكارية يف جمال من جمالت 
ى بالتدريب واملران بعد  املعرفة الب�سرية، وهذه القدرة ميكن اأن ُتَنمَّ

الك�سف عنها.
لها  وي��وف��ر  ويوجهها  يكت�سفها  م��ن  اإل��ى  بحاجة  موهبة  فكل 
الإمكانات ويي�سر لها الطريق بالأ�سلوب العلمي الأمثل، وهذه لي�ست 
م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  بل  غريها،  دون  موؤ�س�سة  اأو  جهة  م�سوؤولية 
بني الأ�سرة واملوؤ�س�سات التعليمية والثقافية والجتماعية والهيئات 

اأن  وترى  اأهلية-  اأو  كانت  الطفل -حكومية  تتعامل مع  التي  كافة، 
بناء العقول غاية �سامية. 

لأجل ذلك كله مت ت�سميم هذه البطاقات ال�سائقة التي تتاألف 
من ثالثة اأجزاء تهدف اإلى الك�سف عن القدرات العقلية لالأطفال 
ع�سرين  من  يتاألف  الأخ�سر(  )اللون  الأول  فاجلزء  تنميتها؛  ثم 
ن�ساطا عقليا يف الت�سنيف الهند�سي، ويتاألف اجلزء الثاين )اللون 
الأزرق( من ع�سرين ن�ساطا عقليا يف التناظر الهند�سي،  اأما اجلزء 
ت�سعة  عقليا،  ن�ساطا  اأربعني  من  فيتاألف  الأحمر(  )اللون  الثالث 
منها تدور حول اتباع التعليمات، واأحد ع�سر ن�ساطا حول ال�ستدلل 

الكمي، وع�سرين ن�ساطا حول القدرة اللفظية واملعلومات العامة.
تعريف بالبطاقات:

العقلية  ال��ق��درات  عن  للك�سف  الذكية  »البطاقات  تطوير  مت 
البتدائي  امل�ستوى  وتكييف  بتعديل  الأول«   امل�ستوى  وتنميتها- 
العقلية.   للقدرة  – لينون  اأوتي�س  K( من اختبار  الأول )ال�سورة  
اأحد  ميثل  والختبار  اأق�سام.  ثالثة  من  مكون  م�سور  اختبار  وهو 
امل�ستويات ال�ستة التي ت�سكل �سل�سلة اختبارات اأوتي�س لينون للقدرة 
العقلية  )Otis – Lennon Mental Ability Test(. التي 

بنيت لتقي�س القدرة اللفظية، والعددية،  وال�ستدلل املجرد.
يفهم  كما   ) الذكاء   ( العقلية  القدرة  تقي�س  ال�سل�سلة  وه��ذه 
الختبارات  هذه  تقي�س  حيث  الهرمية،  وبريت  فرينون  نظرية  من 
النظرية ه��ذه  م��ن  ال��رتب��وي  اللفظي  امل��ج��ال  يف  متعددة   ق���درات 
بني  ال�سل�سلة  هذه  ن�سرت  وقد    ،)Otis & lennon،1969(
 ،)K وال�سورة  ،J عامي 1969-1967 يف �سورتني متكافئتني )ال�سورة
وتتاألف من �ستة م�ستويات. وفقرات هذه ال�سل�سلة مب�ستوياتها ال�ستة 
وت�ستخدم  )م�سورة(،  لفظية  وغري  لفظية  رئي�سني:  نوعني  على 

البطاقات الذكية

للك�ضف عن القدرات العقلية  وتنميتها

»الم�ضتوى الأول«

اإعداد: من�سور حممد عبد يعقوب وماجدة طهبوب
           جامعة الريموك
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التمهيدي  وه��ي:  الدنيا  الثالثة  امل�ستويات  يف  امل�سورة  الفقرات 
الأول، والتمهيدي الثاين، والبتدائي الأول. 

 وامل�ستوى البتدائي الأول معد لتالميذ ال�سف الأول البتدائي 
حتى نهاية ال�سف الثالث البتدائي. وهذا الختبار مكون من ثالثة 
اأجزاء، تطبق يف جل�ستني منف�سلتني يجري يف اجلل�سة الأولى تطبيق 
الق�سم الأول والثاين، وعدد فقرات  كل ق�سم منهما )20( فقرة.  
ويجري يف اجلل�سة الثانية تطبيق الق�سم الثالث وعدد فقراته )40( 
فقرة. وجميع هذه الفقرات م�سورة ول تتطلب الإجابة عنها قدرة 
العمليات  امل�سورة متثل  . وفقرات الختبار  والكتابة  القراءة  على 
العقلية يف الت�سنيف )ا�ستنتاج العالقات(، وال�ستدلل بالتناظر، 
واتباع التعليمات، وال�ستدلل الكمي، وا�ستيعاب املفاهيم اللفظية.

اأ�سل  اخ��ت��ريت م��ن  ف��ق��رة  ال��ف��ق��رات وع��دده��ا )80(  وه���ذه 
الهند�سي  الت�سنيف  يف  فقرة   )20( فيها  وك��ان  فقرة،   )456(
من   )%25( وت�سكل   )Geometric Classification(
الهند�سي  التناظر  يف  ف��ق��رة   )20( ومنها  الخ��ت��ب��ار.  ف��ق��رات 
فقرات  من   )  %25( وت�سكل   ،)Geometric Analogies(
 Following(التعليمات ات��ب��اع  يف  ف��ق��رات  و)9(  الخ��ت��ب��ار. 
و)11(  الختبار.  فقرات  من   )%11( وت�سكل   ،)Directions
 ،)Quantitative Reasoning( الكمي ال�ستدلل  فقرة يف 
وت�سكل )14%( من فقرات الختبار . و)20( فقرة مفردات م�سورة 
 Picture Vocabulary and General ( ومعلومات عامة

.)Information
اأما الزمن املخ�س�س للجل�سة الأولى فهو )27( دقيقة تقريبا. 

وللجل�سة الثانية )20( دقيقة تقريبا.
اخللفية  النظرية:

الب�سري،  التي متيز اجلن�س  ال�سمات املهمة  الذكاء �سمة من   
عن  الأف��راد  بها  يتميز  التي  ال�سمات  من  كثري  تاأثريه يف  وينعك�س 
بع�سهم، ويتم اتخاذ الكثري من القرارات بحق الأفراد واجلماعات 
الذكاء مركزا مهمًا يف حركة  يحتل  ولذلك  التميز.  يف �سوء هذا 

القيا�س النف�سي والرتبوي.

ويهتم الرتبويون بقيا�س نوعني متميزين من الأداء لدى الطلبة 
هما: اأق�سى اأداء )Maximal Performance(، الذي يهدف 
اإلى التعرف اإلى اأف�سل م�ستوى ميكن اأن يقدمه املفحو�س يف موقف 
الختبار. والأداء العادي )Typical Performance(، الذي 
ال�سلوك الطبيعي للفرد يف املوقف املتعلق  اإلى  التعرف  اإلى  يهدف 

بال�سمة التي يقي�سها الختبار اأو املقيا�س.

الخ��ت��ب��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  القيا�س  م��ن  الأول  ال��ن��وع  وي�سمل 
الختبارات  ي�سمل  كما  العقلية.  القدرة  اختبارات  تت�سمن  التي 
)اختبارات  والرتبوية  التدريبية  الربامج  خمرجات  تقي�س  التي 
التح�سيل )Achievement Tests(، وكذلك الختبارات التي 
 Ability تقي�س تطور مهارة الفرد يف جمال ما )اختبارات القدرة
اإذا كان املفحو�س  Tests(، وكذلك الختبارات التي تظهر فيما 
ميتلك مهارات كافية وقدرات توؤهله للنجاح يف عمل معني يف جمال 
الأنواع  وهذه هي   ،)Aptitude Tests القابلية  )اختبارات  ما 

الثالثة لختبارات اأق�سى اأداء.
ويعّد براون )Brown، 1983( الختبار مقيا�س قابلية اإذا 
كان يقي�س نتائج خربات تعلمية عامة. وعندما يكون غر�سه تنبوؤيا: 
ح�سيلة  يعك�س  القابلية  مبقيا�س  يقا�س  ال��ذي  التعلم  اأن  مبعنى 
مبا  التنبوؤ  هو  الختبار  من  الهدف  واأن  احلياتية،  الفرد  خ��ربات 
ميكن تعلمه يف امل�ستقبل. هكذا يت�سح اأن اختبارات القابلية تتنباأ 
القابلية  لختبارات  املميزة  ال�سمة  هي  وهذه  امل�ستقبلي،  بالتعلم 

والتي منها اختبارات الذكاء.
وميكن فهم القابلية كخا�سية اأو �سمة ميزة يف الأداء من خالل 
ربطها ب�سمة اأخرى  وهي القدرة )Ability(، التي تعني اإمكانية 
 )Aptitude( القابلية بينما  الوقت احلا�سر،   املهمة يف  اإجناز 

هي اإمكانية التعلم لإجناز املهمة يف امل�ستقبل.
وبكالم اآخر، فاإن القدرة تت�سل بالو�سع احلايل،  اأما القابلية 

فتت�سل بالو�سع امل�ستقبلي.
اأنهما  اإل  التح�سيل،  مع  تلتقي  القدرة  فاإن  الناحية  ومن هذه 
يختلفان يف اأن الختبارات التح�سيلية تقي�س يف الغالب خمرجات 
خلربات تعليمية حمددة وتف�سيلية، بينما اختبارات القدرة تقي�س 

نواجت خربات تعليمية عامة اأو وا�سعة.
مف�سلة  تعليمية  بخربات  يت�سل  التح�سيل  ف��اإن  وباخت�سار 
القدرة  بينما  احلا�سر،  اأو  املا�سي  هو  املرجعي  واإط��اره��ا  جيدا 
تت�سل بخربات تعليمية عامة ووا�سعة موجهة اإلى احلا�سر . يف حني 
تت�سل القابلية بخربات تعليمية عامة ووا�سعة موجه اإلى امل�ستقبل 

 . ) Brown، 1983(
والعامل  ال�سمة  ناأخذ  ما  غالبا  فاإننا  القابليات  قيا�س  وعند 
اللذين يوؤثران يف قدرات الإن�سان، ذلك لأن قدرات الإن�سان تت�سكل 
�سلوكات  مع  ا�سرتاكها  خالل  من  وامتدادها  انتظامها  طريق  عن 
داخلية وا�ستجابات. فعندما يقال اإن فالنا عنده قابلية للريا�سيات، 
داخليا(  )املرتابطة  املهارات  من  جمموعة  ميلك  اأنه  يعني  فذلك 
هذه  الريا�سيات.  تعلم  من  متكنه  التي  واخل�سائ�س  والقدرات 

املهارات والقدرات واخل�سائ�س هي القابلية .



41

تلخي�سي  ا�سطالح  اأو  تكوين  ه��ي  القابلية  ف��اإن  ه��ذا  وعلى 
لي�س له وجود حقيقي، كما اأنها ن�سبية، فنحن نقارن القابلية عند 
وعندما  معيار مطلق.  هناك  لي�س  اإذ  اآخر؛  فرد  عند  باأخرى  فرد 
يعني  ل  فهذا  الريا�سيات،  لتعلم  قابلية  لديه  لي�س  عليًا  اإن  يقال: 
تعلم  اأن  يعني  ذلك  ولكن  البتة،  الريا�سيات  تعلم  ي�ستطيع  ل  اأنه 

الريا�سيات �سيكون �ساقا عليه بخالف معظم اأقرانه.
ب��الأداء  التنبوؤ  هو  القابلية  �سمة  قيا�س  من  الغر�س  دام  وما 
الزمن،  خالل  الن�سبي  الثبات  لها  يتوافر  اأن  فيجب  امل�ستقبلي، 
اأن القابليات  اإلى ا�ستنتاج  التاأكيد على  الثبات قاد بع�سهم  وهذا 
للوراثة  اأن  �سك  من  فما  الزمن.  عرب  تتغري  ل  موروثة  خ�سائ�س 
اأثرًا كبريًا واأن العوامل الوراثية هي التي توفر ثباتا عاليا ملقايي�س 
اأثر  وكذلك  ال�سابق،  التعلم  اأثر  ُيغفل  ل  اأن  يجب  ولكن  القابلية، 

التفاعل بني اخل�سائ�س املوروثة والتاأثريات البيئية )التعلم( .
حد  اإلى  تتاأثر  اأن  ميكن  القدرات  فاإن  اأو�سح  �سورة  ولإعطاء 
القول  يف�سر هذا  ل  اأن  ويجب  والظروف،  البيئة  بخ�سائ�س  بعيد 
بالظروف  فقط  يتاأثر  ما  مهمة  على  الفرد  اأداء  اأن  اأ�سا�س  على 

املوؤثرة، ففي كل الأحوال يتاأثر الأداء بقابليات الفرد وعوامل البيئة 
بكل  تاأثرهم  بينهم مبدى  فيما  الأفراد  ويختلف  بينهما.  والتفاعل 
قابلياتهم،  الأفراد يف  يتقارب  فعندما  العنا�سر،  عن�سر من هذه 
باخل�سائ�س  الأول���ى  بالدرجة  متاأثرة  تكون  اأدائ��ه��م  ف��روق  ف��اإن 
يف  قابلياتهم  يف  خمتلفني  املجموعة  اأف��راد  يكون  وعندما  البيئية، 
الفردية يف هذه احلالة  الفروق  فاإن  تكون ظروفهم مت�سابه،  حني 

ت�سبح اأكرث اأهمية.
يقول براون اإن القابليات حتدد القدرة على التعلم اأو هي تعطي 
الفنون،  جتاه  قابلية  فالن  عند  اإن  يقال  فعندما  للتعلم،  الفر�سة 
اأعطي  اإذا  املتو�سط  باأنه �سيكون فنانا فوق  تنبوؤ  فهذا يف احلقيقة 

التدريب املنا�سب.
وال��ت��دري��ب  القابلية  ب��ني  ت����زاوج  عملية  ه��ي  اإذن  فالعملية 
عبارة ف���اإن  وه��ك��ذا  امل��رغ��وب،  ال�سلوك  اإل���ى  للو�سول   املنا�سب 

ولكنها يف  و�سهلة  وا�سحة  تبدو  رائ��ع«  اإجن��از  تدريب =   + »قابلية 
�سل�سلة من  اإلى  تقود  التعقيد،  فهي  احلقيقة على جانب كبري من 
الأ�سئلة التي حتتاج اإلى اإجابات مثل : ماذا نعني بالتدريب املنا�سب؟ 
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وهل التدريب نف�سه منا�سب جلميع الأفراد؟ وهل هناك تفاعل بني 
التدريب واخل�سائ�س ال�سخ�سية؟ 

اأهمية البطاقات : 
مع قناعة املربني والعاملني يف قطاع التعليم بالتطوير امل�ستمر 
وامل�ساركة الفاعلة يف الربامج التطويرية املعا�سرة، كربنامج تطوير 
التعليم نحو القت�ساد املعريف، وما يت�سمنه من اإحلاح متزايد على 
حمور العملية التعليمية حول الطالب، وما يتطلبه ذلك من اإجراءات 
وعمليات لتنمية املوهبة والإبداع وتهيئة الفر�س لتمكني الطلبة من 
حتقيق اأف�سل منو مكن، اإل اأن الكثري من جهودهم تذهب �سدى؛ 
لعدم توافر اأدوات قيا�س عملية علمية �سهلة ال�ستخدام تعينهم يف 

اتخاذ قرارات �سليمة. ويظهر ذلك جليا يف املواقف الآتية:
1. الك�سف عن املوهوبني وت�سميم برامج خا�سة.

2. متييز الأطفال الذين مل يتمكنوا من التفاعل يف ال�سفوف 
النظامية من اأجل و�سعهم يف برامج خ�سو�سية.

3. ت�سميم واإدارة املجموعات ال�سفية.
4. التعامل مع الفروق الفردية.

5. قيا�س فاعلية برامج تنمية التفكري.
6. اإجراء اأبحاث ميدانية.

7. الك�سف عن مواطن القوة يف القدرات العقلية وتعزيزها.
8. الك�سف عن مواطن ال�سعف يف القدرات العقلية وتنميتها.

9. ت�سريع الطالب.
10. انتقاء طرائق التعليم والتعلم املنا�سبة ملجموعات التعلم.

11. تف�سري نتائج اختبارات التح�سيل املدر�سية.
ال��ق��درات  ع��ن  للك�سف  الذكية  »ال��ب��ط��اق��ات  تطوير  مت  ول���ذا 
اختبار وتعديل  تكييف  بعد  الأول«  امل�ستوى  وتنميتها-   العقلية 

العقلية  ال��ق��درة  لقيا�س  جماعي  اختبار  وه��و  لينون،    – اوتي�س 
ا�ستخدام  ميكن  حيث  تربوية،  لأغرا�س  رئي�سي  ب�سكل  وي�ستخدم 
يتنا�سب وقدراتهم،  الذي  التعليم  لنوع  التالميذ  اإر�ساد  نتائجه يف 
وت�ستخدم نتائجه كذلك يف اأغرا�س الت�سنيف والختيار، وملعرفة 
���س��وء م�ستوى تطور  ال��درا���س��ي يف  امل��ن��ه��اج  م���واد  م��الءم��ة  م��دى 
جمموعات معينة من التالميذ، وكذلك ميكن ا�ستخدام نتائج هذه 

الختبارات لأغرا�س تعليمية حمددة ول�ستعمالت الأبحاث املحلية 
. )Otis & Lennon، 1967( واملوجهة لأغرا�س تربوية

درا�سة  خ��الل  من  الختبار  وثبات  �سدق  من  التاأكد  مت  وق��د 
املاج�ستري:

لختبار  الأردن��ي��ة  للبيئة  معدلة  �سورة  وثبات  �سدق  »دللت 
اأوتي�س- لينون للقدرة العقلية«
ا�ستخدام البطاقات:

انطالقًا من ح�س كل من املوؤلف والنا�سر بالواقع الرتبوي وما 
يواجهه من حتديات، فقد حر�سنا على ن�سر البطاقات واإي�سالها 
للمربني مبختلف اأطيافهم مع املعلومات ال�سرورية ل�ستخدامها  يف 
كٍل من مرحلتي التطبيق وتف�سري النتائج. حيث ت�سدر البطاقات 

يف حقيبة تت�سمن:
1. الأجزاء الثالثة لالختبار، وكل جزء بلون خمتلف وم�سنع 

من ورق مقوى ي�سمح بال�ستخدام املتكرر.
2. اأربعة اأمثلة لكل جزء.

3. دليل ال�ستخدام ويت�سمن:
اأ. تعليمات التطبيق.

ب. الإجابات النموذجية.
ت. جدول لتف�سري النتائج.

ث. بيانات لالت�سال.
والتعليم  الرتبية  وزارة  من  البطاقات  اقتناء  اإق��رار  مت  وق��د 
من  وغريهم  واملعلمات  املعلمون  واأب��دى  وا�ستخدامها،  الأردن��ي��ة 
يف  وفعاليتها  البطاقات  ا�ستخدام  ل�سهولة  ارتياحهم  الرتبويني 
التعرف اإلى القدرات العقلية، وكذلك �سعادتهم بتوافر م�سدر تعلم 
والعالقات  الت�سنيف  مثل  املفاهيم،  بع�س  تو�سيح  يف  ي�ساعدهم 

والتناظر الهند�سي.
العقلية يف مرحلة مبكرة  القدرات  باأهمية قيا�س  الإقرار  ومع 
من التحاق الأطفال باملدر�سة،  فاإن متابعة القيا�س للتاأكد من النمو 
دور  يقت�سيه  �سروري  متطلب  وهو  نف�سها،  بالأهمية  هو  امل�ستمر 
يوجب  به، ما  املنوطة  الأدوار  يتقن جميع  اأن  اأراد  اإذا  املعلم/ة  

على النا�سر موا�سلة العمل بن�سر امل�ستويات الأخرى لالختبار.

�  �  �
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والنظريات  ال��درا���س��ات  من  بالعديد  ال��رتب��وي  الأدب  يزخر 
من  ولعل  والتعليم،  التعّلم  ب�سوؤون  ُتعنى  التي  الرتبوية  والأف��ك��ار 
اأبرزها ما يتمثل يف عدد كبري من النظريات الرتبوية وتطبيقاتها، 
التي مت�سُّ واقع املدر�سة احلديثة بجميع اأركانها من معلم وطالب 
ومنهاج وبيئة مدر�سية، واإنَّ املتمعن يف الفكر الرتبوي  عرب عقود 
متتالية  �سيجد اأنَّ هناك العديد من النظريات الرتبوية وتطبيقاتها 
اإجراءات تطبيقها يف  اأو ال�سعوبة يف  التعقيد  اأو  الغمو�س  ي�سوبها 
عجيبة  مفارقات  يجد  عندئٍذ  واملعلم  التعليمية،  البيئات  من  عدٍد 
وكبرية بني اجلانب العلمي النظري وبني الواقع العملي التطبيقي، 
لتذليل  وم�سنية  كبرية  جهود  املعلم  من  ُيطلب  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن 

العقبات عند البدء باإجراءات التطبيق يف البيئة التعليمية .  
)دوغ  ملوؤلفه:  بثقة«  »عّلم  كتاب  ا�ستوقفني  املنطلق  هذا  من 
ليموف(، الذي جمع فيه موؤلفه ت�سعة واأربعني اأ�سلوبًا تعليميًا تهدف 
املوؤلف كالمه  قرن  وقد  التعليمي،  باملوقف  الرقي  اإلى  يف جمملها 
اأغلب الأحيان مبجموعة من امل�ساهد ال�سفية �ُسجلت  النظري يف 
اإ�سراك  على  يحر�سون  الذين  املتميزين،  املعلمني  من  ملجموعة 
طلبتهم واإدماجهم يف مو�سوع الدر�س؛ لي�سبحوا عندئٍذ اأكرث قدرة 
على التعّلم واأف�سل اإتقانًا ملهارات الت�سال والتوا�سل، وكّل ما ذكره 
املوؤلف يف كتابه من اأ�ساليب تعُد من الأدلة امل�ساعدة للمعلم يف اأداء 
مهامه الرتبوية والتعليمية الأ�سا�سية يف جمال اإدارته ال�سفية ويف 
مُتنح  التي  الثقة  من  اإط��ار  �سمن  وتعليمهم،  طلبته  تعّلم  جمايل 

للمعلم باإرادته وعزمه واإ�سراره على العطاء مبتعة وتفاٍن واإبداع .
من  وبدعم  املعلمني  لتدريب  رانيا  امللكة  لأكادميية  كان  لقد 
اإ�سهار كتاب »عّلم  جاللة امللكة رانيا العبد اهلل الف�سل الكبري يف 
بثقة« وذلك باملبادرة باإطالق الن�سخة العربية للكتاب، والأكادميية 
اأ�ساليب  على  املعلمني  من  كبري  لعدد  مهني  تدريب  اإل��ى  ت�سعى 
التدري�س التي يت�سمنها الكتاب؛ ملا فيه من معلومات قّيمة جديرة 

بالدرا�سة والتدريب والتطبيق .
درا�سة  خالل  من  بتمعٍن  الكتاب  على  اأطلع  اأن  على  حر�ست 
عر�سها  التي  التعليمية  الأ�ساليب  وحتليل  واآرائ���ه  املوؤلف  اأفكار 
لأ�سباب  الثقة  مُينح  باأن  الكتاب جدير  اأنَّ هذا  كتابه، فوجدت  يف 

عديدة اأجملها مبا يلي :

من  جمموعة  لدى  العملية  باخلربات  التعريف  على  الرتكيز 
ل اإلى املواقف  املعلمني املتميزين، وال�ستفادة منها من خالل التو�سّ
الناجحة وامل�سيئة، التي ت�سكل نربا�سًا ي�سيء درب املعلم احلري�س 
على النهو�س مب�ستوى عطائه عند تنفيذه لأن�سطته ال�سفية وغري 

ال�سفية على حّد �سواء .   
اأنَّ موؤلف الكتاب قد عر�س م�ساهد تعليمية عديدة  اإنَّنا جند 
واقع  على  يطلعنا  اأن  بذلك  وا�ستطاع  وم��درو���س،  �سائق  باأ�سلوب 
والأمثل  الأف�سل  وانتقاء  اختيار  على  حتر�س  ثاقبة  بعني  �ساهده 
للمعلمني يف امليدان، فقد �ساهد كثريًا من املمار�سات التعليمية لدى 
املمار�سات  تلك  اإب��راز  على  وحر�س  املتميزين،  املعلمني  من  عدد 
الناجحة؛ لتكون مثاًل ودلياًل و�سندًا لكل معلم يحر�س على ال�سري 
جاذبة  ال�سفية  بيئته  لت�سبح  ؛  ووف��اء  بتمّيز  العطاء  طريق  يف 

ي�سودها التفاعل والتقدم والنجاح .
واإّن من مظاهر حر�س املوؤلف على اجلانب العملي ما عر�سه 
اأف��ك��اره  تدعم  املعلمني   م��ن  جمموعة  ل��دى  �سفية   م�ساهد  م��ن 
التي  امل�سّورة  التعليمية  املواقف  من  جمموعة  بتقدميه  النظرية؛ 
تعلميه  عند  تفيده  التي  ال��درو���س  من  ع��ددًا  املعلم  منها  ي�ستقي 
اإلى حّد كبري  عن  لطلبته، وهي مواقف وم�ساهد قد تغني املعلم  

ح�سور ح�سة �سفية، غايتها تبادل اخلربات بني الزمالء .
ا ومهارة ؛ فاملعلم املبدع فّنان  وقد عدَّ املوؤلف مهنة التعليم فنًّ
وت�سحر  النفو�س  تريح  باهرة  بنجاحاته �سورًا جميلة  ي�سكل  ماهر 
حتقيق  على  وي�سّمم  بالإبداع،  تت�سم  بطريقة  يعّلم   فهو  الألباب، 
به  مهما طال  تخاذل،  اأو  تكا�سل  اأو  ملل  يعرتيه  ل  باإميان  اأهدافه 

العمر ومهما كرث عدد املحبطني من حوله . 
القراءة،  مهارة  على  كتابه  نهاية  يف  ليموف(  )دوغ  رّكز  لقد 
فهي اأ�سا�س لعملية التعّلم؛ فالطالب ل يتقدم ول يتحقق له النجاح 
الأ�ساليب  من  جمموعة  املوؤلف  فطرح  خاللها،  من  اإل  التفوق  ول 
التي ت�ساعد املعلمني ليكونوا معلمي قراءة ناجحني، فذكر جمموعة 
الإجنليزية  اللغة  القراءة يف  لتدري�س  كاأ�ساليب مفيدة  الأمثلة  من 
ت�ساعد  وهي  العربية،  اللغة  ملعلمي  اأي�سًا  مفيدة  اأ�ساليب  ولكنها 
اأمناط القراءة يف لغتنا اجلميلة، ونعلم  الطالب يف جوهرها على 

غات الثقة بكتاب »عّلم بثقة« م�ضوِّ

اإعداد: علي راجي عبد الر�ساونة 
             مديرية  تربية ماأدبا
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بيئة  اأي  يف  الطلبة  جلميع  ملحٌّ  مطلٌب  القراءة  مهارة  اأنَّ  جميعًا 
يعي�سون ولأيِّ اأمة ينتمون ؛ لأنَّ القراءة تعّد اإحدى مهارات الت�سال 
مع  ات�ساله  وعند  مدر�سته  يف  تعّلمه  عند  الطالب  يحتاجها  التي 

الآخرين يف حياته اليومية .  
بالواقعية  تت�سف  جندها  اأ�ساليب  من  الكتاب  يف  ورد  ما  اإنَّ 
وهي قابلة للتطبيق وي�ستطيع املعلم  بحكمته وخربته  اأن ُيعّدل من 
بع�س اإجراءاتها التي حتتاج اإلى ذلك، وهو �سيجد فائدة كبرية يف 
املوؤلف من واقع ميار�سه  التي عر�سها  العملية  الأ�ساليب  جمموعة 

املعلمون يف كثري من مواقفهم التعليمية .
يف الكتاب اأ�ساليب تعليمية متنوعة ت�ساعد املعلمني على حت�سني 
طلبتهم  تعّلم  م�ستوى  حت�سني  يف  بفاعلية  ت�سهم  وه��ي  اأدائ��ه��م، 
في�سبحون طلبة ناجحني ومتميزين، وذلك باإدماجهم يف الأن�سطة 
تربوية  �سلوكات  حتكمها  ج��اذب��ة  مدر�سية  بيئة  �سمن  ال�سفية 

اإيجابية واأن�سطة تعليمية مفيدة ومتعة .
اإنَّ ما ذكره )دوغ ليموف( يف كتابه يعّد من   : اأ�ستطيع القول 
املوؤلف  املعلمني، وقام  لغرا�س تعهدها جمموعة من  اليانعة  الثمار 
بر�سدها ودرا�ستها، وقّدمها لنا كنموذج ي�ستطيع املعلم اأن يجعلها 

مرجعًا مهّمًا ي�ستقي منه فوائد عظيمة عند تعليمه لطلبته . 
لقد در�ست جمموعة الأ�ساليب والأمثلة التي احتواها الكتاب، 
فوجدت اأنَّ ُجلَّ تلك الأ�ساليب والأمثلة ي�ستخدمها كثري من معلمينا 
الكتاب،  يف  ُذك��رت  التي  للت�سميات  معرفتهم  دون  فائقة  مبهارة 
التي ت�سّكل دعائم متينة  اأنَّ يف الكتاب الكثري من الأ�ساليب  واأرى 
للمعلم؛ ليعّلم بثقة وب�سرية وتفاٍن، وللطالب؛  ليتعّلم برغبة ومتعة 
اأهميتها،  املغزى منها ويدرك  ي�ستلهم  اأن  املعلم  وي�ستطيع  واإبداع، 
فيعمل على تطبيق ما ل يجد منها لديه، وينه�س مب�ستوى بع�سها 
الآخر ما يطّبقه ولكن يحتاج اإلى تقومي وتهذيب، ويعزز ما وجد 
لديه من اأ�ساليب حتاكي ما ذكره املوؤلف، اأو خرجت عن الأ�ساليب 
املذكورة يف كتاب املوؤلف ويعتقد جازمًا اأنَّها من الأ�ساليب الناجحة 
التي ثبتت جدواها يف مواقف تعليمية متعددة، وقد ي�ستذكر املعلم 
بطريقة   طلبته  مع  يطّبقها  التي  الأ�ساليب  من  ملجموعة  مالمح 
يف  الإيجابي  لأثرها  بها؛  ويتم�سك  تفعيلها  على  فيجتهد  خمتلفة، 

النهو�س مب�ستوى تعّلم طلبته وتعليمهم .  
جند  اأننا  اأب���دًا  يعني  ل  بثقة«  »عّلم  لكتاب  الثقة  منحنا  اإنَّ 
املُثلى؛  املعلمني  تطبيقات  ويف  الرتبوي  الفكر  يف  جنده  مل  ما  فيه 
ولكننا نقول باأنَّ يف الكتاب اإجراءات عملية ميزة تفيد املعلم يف 
تيه جمموعة من الإ�ساءات التي  عمله امليداين، وهو يحوي بني دفَّ

من  �سادقة  �سهادات  تعّد  وهي  عمله،  ت�سهيل  يف  املعلم  يحتاجها 
اأ�سفار معلمني حتفل �سفحاتها بالعطاء والتفاين .

ويف املقابل لذلك ن�سري بفخر واعتزاز اإلى اأنَّ املعلم يف وطننا 
الأ�سمِّ ُيقدم مناذج م�سرقة ملواقف تربوية وتعليمية فريدة وميزة، 
ك�ساهد  ُتقّدم  وهي  بها،  ُيهتدى  منارات  منها  جنعل  اأن  ن�ستطيع 
عملي على اإبداع معلمنا الأردين وتفانيه من اأجل الوطن والإن�سان .

فاإلى زمالئي املعلمني: اجعلوا من درا�ستكم لكتاب: »عّلم بثقة« 
ج�سرًا تعربون به اإلى �سفاف املعرفة واحلكمة والأداء املميز، الذي 
واإخال�س،  باأمانة  املهنية  واجباتكم  تنفيذ  عند  عليه  حتر�سون 
واأيقنوا اأنَّ عملكم الدوؤوب �سي�سبح بهمتكم العالية �ساهدًا عظيمًا 
به  يهتدي  �ساطعًا  جنمًا  خرباتكم  و�ستكون  الأج��ي��ال،  حتفظه 
الباحثون عن احلقيقة وال�سائرون يف طريق العلم من اأجل م�ستقبل 

م�سرق واعد .  
 : ال�سامية  الر�سالة  اأ�ساحب  يا  الأوفياء،  الزمالء  اأيها  اإليكم 
اأخاطب فيكم روحكم الزكية وعزميتكم القوية، اعلموا اأنَّ حتقيق 
املعلم لالأهداف التي ير�سمها كّل عام لي�س من امل�ستحيالت، ولكنَّ 
عوامل  عن  نبحث  اأن  املعلمني-   -نحن  جميعًا   مّنا  يحتاج  ذلك 
اإلى  ن�سعى  اأن  وعلينا  لها،  التي نخطط  اأعمالنا  جناحنا يف جميع 
التعرف اإلى مظاهر متّيزنا، واأن نعمل بعد ذلك على ن�سرها ونقل 
عند  التوقف  وعلينا  الطلبة،  واأبنائنا  املعلمني  زمالئنا  اإلى  اأثرها 
مواطن اأخرى لدينا حتتاج اإلى حت�سني، فنحر�س على النهو�س بها 

لرتقى اإلى مرحلة القبول ثّم اإلى مرحلة الإتقان والتمّيز .    
اإنَّ  والتعليمي:  الرتبوي  بال�ساأن  املهتمني  جلميع  اأقول  واأخ��ريًا 
لدينا طاقات عظيمة وفريدة ومار�سات تربوية وتعليمية ُف�سلى، 
على  ال�سوء  ت�سليط  على  نحر�س  واأن  عنها  نبحث  اأن  علينا  يجب 
مظاهر متّيزها، وواجب علينا اأن نعزز اأ�سحابها واأن نن�سر ق�س�س 
واإداريني  معلمني  من  الرتبويني  جلميع  مرجعًا  لتكون  جناحاتهم؛ 

واأ�سحاب قرار .
لنخطط مبهارة واإتقان ولنعّلم بثقة ؛ حتى نر�سم مالمح 
البهّية التي نتخيلها للغد الآتي، و�ستكون  ل حمالة   ال�سورة 
اأنَّ  دائمًا:  ولنتذكر  وجميلة،  فريدة  �سورة  نريدها-  -كما 
الأ�سا�س  الركن  هو  املو�سول  وبعطائه  بنف�سه  الواثق  املعلم 
يف بناء احلياة، وهو �ساحب الف�سل يف اإبراز ال�سورة كاملة 
و�ساحرة، لت�سّكل تلك ال�سورة اأجمل ما ن�ساهده عن الوطن 

احلبيب وعن اإن�سانه الويف املعطاء .

�  �  �
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الأ�ستاذ �سامي حماد  ال�سعرية  منظومة قر�سها  الأبيات  هذه 
قام  وقد  لبب�سره.  بب�سريته  يرى  �سامي  والأ�ستاذ   . العو�سات 
وفهم  ت�سهيل حفظ  �سبيل  بنظمها - يف  اأن رجوته  بعد   - بنظمها 
امل�ستوى  من  الكهركيميائية  اخلاليا  ف�سل  يف  ال��واردة  املفاهيم 

الثالث يف الكيمياء 
اأنه  بالكيمياء،اإل  له  عالقة  ل  الأ�ستاذ  اأن  من  الرغم  وعلى 
ا�ستطاع اأن يفهم املطلوب ،ويوظف الفهم بعبقرية واإبداع نادرين، 
وقد اختار الأ�ستاذ البحر الكامل لتكون التفيعلة )متفاعل( ،وهي 

الأن�سب ملعاين التفاعل كما هي بداية البيت الثالث .

بع�س  ويليها  واخلام�س  والرابع  الثالث  الأبيات  �سرح  واإليك 
الأمثلة:

متفاعل م�ستوطن وحمرر
                                وتراه خمتزل كذاك يذوب

العن�سر  يتفاعل مع مركبات  الن�سيط   املنفرد  العن�سر   : متفاعل 
الأقل ن�ساطا            

الأقل  العن�سر  حمل  يحل  الن�سيط   املنفرد  العن�سر   : م�ستوطن 
ن�ساطا يف مركباته. وال�ستيطان تعني الطرد من املكان واحتالله

في ظالل فقه الكيمياء

اإعداد: عديل اأ�سعد
           مدر�سة عبد اهلل بن م�سعود الثانوية/ الر�سيفة

م�سى ق��د  العنا�سر  م��ن  الن�سيط  ق��������ول ل����ك����ي����م����اوي����ه ف����ي����ه م��ه��ي��باإن 
ال���ت���ج���ري���بو����س���ف ي�������س���ور وه�����و ل��ي�����س ب��ن��اط��ق ب������ه  ي�����وح�����ي  مب������ا  اإل 
وت�����������راه خم�����ت�����زل ك���������ذاك ي������ذوبم����ت����ف����اع����ل م���������س����ت����وط����ن وحم������رر
ه�����و م�������س���ع���د ف���������س����واره م�����س��ل��وبم��ت��اأك�����س��د وال�������س���ل���ب ���س��ح��ن��ت��ه ك��م��ا
ي���ع���ل���و ������س�����واه ف���ح���ق���ه ال���ت���وج���ي���بول����ه ال�������س���دارة يف اجل�������داول رت��ب��ة

م�����ن ك�����ل ت���ل���ك امل������ي������زات ن�����س��ي��باأم����ا ال�����س��ع��ي��ف م��ن ال��ع��ن��ا���س��ر م��ا له 
�سبكه ي��ن��ب�����س  ال��ت��ف��ري��ق  ج����اءك  �����س����ح����را واأم�����������ا ث�����وب�����ه ف��ق�����س��ي��بق���د 
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حمرر : العن�سر املنفرد الن�سيط  يحرر ويطلق وير�سب وي�ستخل�س 
العن�سر الأقل ن�ساطا من مركباته

الن�سيط  يختزل العن�سر الأقل ن�ساطا  : العن�سر املنفرد  خمتزل 
من مركباته  اأي اأن العن�سر الن�سيط عامل خمتزل

يذوب : العن�سر املنفرد الن�سيط  يذوب يف مركبات العن�سر الأقل 
ن�ساطا

املنفرد  العن�سر  تفاعل  تعني  اأع��اله  ال��واردة  الكلمات  اأن  تالحظ 
الن�سيط مع مركبات العن�سر الأقل ن�ساطا

        متاأك�سد وال�سلب �سحنته كما
                                هو م�سعد ف�سواره م�سلوب

 يف اخلالي���ا اجللفاني���ة ي�س���كل العن�س���ر الن�سي���ط امل�سع���د،
وامل�سع���د �سال���ب ال�سحن���ة يف ا�سط���الح الفيزيائي���ني لأن���ه منب���ع 
لالإلكرتونات، ويح���دث التاأك�سد للم�سعد حي���ث يفقد الإلكرتونات 

وتنطلق هذه الإلكرتونات من امل�سعد عرب ال�سلك باجتاه املهبط.
مركبات  مع  الن�سيط  املنفرد  العن�سر  يتفاعل  عندما  وكذلك 
يفقد  اأي  يتاأك�سد؛  الن�سيط  اأي  ف��اإن��ه  ن�ساطا  الأق���ل  العن�سر 

الإلكرتونات.
بال�سوار  بالنواة  حتيط  التي  الإلكرتونات  ال�ساعر  �سبه  وهنا 
العن�سر  وك��اأن  م�سلوب  ف�سواره  قال  لذلك  باملع�سم  يحيط  الذي 

الأقل ن�ساطا �سرقها.
        وله ال�سدارة يف اجلداول رتبة

                                        يعلو �سواه فحقه التوجيب
جداول  يف  ن�ساطا  الأق��ل  العن�سر  فوق  يقع  الن�سيط  العن�سر 
جهود الختزال؛ اأي E )جهد ن�سف الختزال( له اأقل من العن�سر 

الأقل ن�ساطا، 
اإليك املثال الآتي:

A ،B  ،C  ،D  ،E مرتبة ت�ساعديا ح�سب  لديك الفلزات 
ن�ساطها، حيث العن�سر A  هو الأن�سط، اأجب عما ياأتي:

1. اأي العنا�سر اأقوى كعامل خمتزل؟
2. اأي العنا�سر اأيوناته اأقوى كعامل موؤك�سد؟

مركبات اأح���د  م��ع  يتفاعل  عندما  يتاأك�سد  العنا�سر  اأي   .3 
العن�سر D؟

4. اأي العنا�سر يحرر العن�سر C من مركباته؟
5. اأي العنا�سر يطلق العن�سر B من مركباته؟

6. اأي العنا�سر ير�سب الفلز E من مركباته؟
7. اأي العنا�سر يحل حمل الفلز C يف مركباته؟

B العن�سر  ل�ستخال�س  ي�ستخدم  اأن  ميكن  العنا�سر  اأي   .8 
من مركباته؟

9. اأي العنا�سر يذوب يف حملول كربيتات العن�سر D؟
10. اأي العنا�سر ميكن اأن يختزل اأيونات العن�سر B؟
11. اأي العنا�سر ميكن اأن توؤك�سد اأيوناته العن�سر D؟

بحيث  C العن�س  مع  جلفانية  خلية  ت�سكل  العنا�سر  اأي   .12 
يكون C  مهبطا؟

13. اأي العنا�سر ت�سكل خلية جلفانية مع العن�سر A بحيث يكون 
A  م�سعدا؟

بحيث  D العن�سر  مع  جلفاية  خلية  ت�سكل  العنا�سر  اأي   .14 
يكون D  مهبطا وتكون قراءة الفولتميرت اأقل ما تكون؟

15. اأي العنا�سر ي�سكل خلية جلفانية مع العن�سر C بحيث يكون 
العن�سر C مهبطا وتكون قراءة الفولتميرت اأكرب ما تكون؟

16. اأي العنا�سر يكون يف اأ�سفل جدول جهود الختزال؟
17. اخرت عن�سرين ي�سكالن خلية جلفانية لها اأعلى جهد خلية

يف  A العن�سر  اأم����الح  اأح���د  حم��ل��ول  ح��ف��ظ  مي��ك��ن  ه��ل   .18 
وعاء من E؟

C العن�سر  م��رك��ب��ات  اأح���د  ه��ل مي��ك��ن حت��ري��ك حم��ل��ول   .19 
مبلعقة من B؟

20. هل ميكن اأن حتفر ا�سمك على قطعة من الفلز D با�ستخدام 
حملول نرتات الفلز E؟

21. خلية جلفانية قطباها العن�سران A ،C ،اأجب عما ياأتي:
اأ- اأي العن�سرين ميثل امل�سعد وما �سحنته؟
ب- اأي العن�سرين ميثل املهبط وما �سحنته؟

ت- ماذا يحدث لكتلة A ؟
ث- ما يحدث لرتكيز اأيونات الفلز C؟

ج- حدد اجتاه حركة الإلكرتونات يف الدارة اخلارجية
ح- حدد اجتاه حركة الأيونات ال�سالبة عرب القنطرة امللحية

 A الفلز   :A  ،B ،C ،D ،E  ،I ،G  ،H الفلزات   لديك 
C اأم��الح  ي��ذوب يف حماليل    B والفلز   D الفلز  اأي��ون��ات   يختزل 

ول يذوب يف حماليل E، والعن�سر C يحل حمل H  يف مركباته، 
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 ،D مركبات  م��ع  يتفاعل  ول    G مركبات  م��ع  يتفاعل   E الفلز 
والعن�سر G  ميثل املهبط يف خلية غلفانية قطباها C .G و�سحنته 
جهد  العنا�سر  واأعلى   ،H ،G قطباها  غلفانية  خلية  يف  �سالبة 

اختزال ) E0 ( هو العن�سر I   اأجب عما ياأتي:
اأ- رتب العنا�سر تنازليا ح�سب ن�ساطها 

ب- هل يحرر العن�سر E العن�سر H  من مركباته؟
D؟ العن�سر    B ت- هل توؤك�سد اأيونات العن�سر
ث- هل يتفاعل العن�سر I مع اأمالح العن�سر B؟

ج- هل ير�سب العن�سر E العن�سر  C من مركباته؟
ح- هل يختزل العن�سر G اأيونات العن�سر A؟
خ- هل يذوب العن�سر H يف حماليل اأمالح B؟

د- هل ميكن حفظ حملول كربيتات A  يف وعاء من I؟
ذ- هل ميكن حتريك حملول نرتات B  مبلعقة من E؟

ر- اأي العنا�سر اأقوى كعامل خمتزل؟
ز- اأي العن�سر اأيوناته اأ�سعف كعامل موؤك�سد؟

�س- خلية جلفانية قطباها B   ،H . اأجب عما ياأتي :
1. اأي العنا�سر متثل امل�سعد؟ وما �سحنته؟

2. اأي العنا�سر تزداد كتلته بعد اأن تعمل اخللية اجللفانية؟
اأن  بعد  املحلول  يف  اأيوناته  تركيز  ي��زداد  العنا�سر  اأي   .3

تعمل اخللية؟
4. اأي الأيونات يقل تركيزها يف املحلول بعد اأن تعمل اخللية 

)افر�س اأن العن�سر اأحادي التكافوؤ(.
5. حدد اجتاه حركة الإلكرتونات يف الدارة اخلارجية.

ال�������س���ال���ب���ة ع��رب   6. ح�����دد اجت������اه ح���رك���ة الأي������ون������ات 
القنطرة امللحية.

ثنائي   B اأن  علمت  اإذا  للخلية  الكلي  التفاعل  اكتب   .7
التكافوؤ  H ثالثي التكافوؤ.

�  �  �
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املمي���زة،  التعليمي���ة  املوؤ�س�س���ات  اأ�سا�س���ي يف  املعل���م عن�س���ر 
واأ�سبح���ت احلاجة ما�سة لجتذاب اأف���راد موؤهلني متميزين مبهنة 
التدري����س، وا�ستجاب���ة لتلك احلاجة جند جه���ود الإ�سالح املتعددة  
م���ن برامج وخطط وتو�سيات و�س���وًل لالحرتافية بالتدري�س وجعل 

هذه املهنة معطاءة جمزية .
فالعدي���د من تل���ك الإ�سالحات تقوم عل���ى افرتا�س »اأن 
تطوير املعلم���ني يتم من خالل خ�سوع مراحل مهنة التدري�س 

للتغري امل�ستمر« .
تقر العديد من الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة اأن املعلمني لديهم 
اجتاه���ات ومعارف ومهارات و�سلوكات متنوعة يف حمطات خمتلفة 
خالل حياتهم املهنية، وت�سري اأي�سا اإلى اأن اخل�سائ�س ال�سخ�سية 
للمعلم���ني املتمثل���ة يف : خماوفه���م، وال�سل���وكات التعليمي���ة، وفهم 

الأطفال، والوعي والتفهم لبيئة التدري�س واملدر�سة، ووجهة نظرهم 
ح���ول اأنف�سهم وعملهم ومهنهم  خ�سائ�سًا خا�سعة للتغيري،   فهذا 
التغي���ري الذي ي�سف���ه الأدب يحدث يف جمالت الوع���ي ال�سخ�سي  
والتنمي���ة املعرفي���ة  وتطوير مهارات التعامل م���ع الآخرين واملعرفة 
النظرية، فالفكرة ال�سمنية ت�سري اأن خ�سائ�س املعلمني تتغري تبعًا 

لحتياجاتهم املتعلقة بالأن�سطة املهنية والعالقات وامل�سالح .
فج���اء من���وذج ف�سل���ر )1992( مت�سمنًا كل ما ج���اء يف الأدب 
ال�ساب���ق املتعل���ق مبراح���ل مهن���ة التعلي���م  ومراح���ل من���و الأف���راد 
وتطوره���م )انظر ال�سكل 1(،  فكان ه���ذا النموذج حماولة لو�سف  
دورة احلياة املهنية للمعلم يف �سياق نظام اجتماعي ديناميكي مرن  
فدورة احلياة املهنية يتق���دم بها املعلم من خالل مراحلها بطريقة 
دينامي���ة ولي�س بخطوات ثابت���ة، و تبعًا لعوام���ل ذات عالقة بالبيئة 

التنظيمية والبيئة ال�سخ�سية .

نموذج ف�ضلر لو�ضف دورة الحياة المهنية للمعلم

ترجمة واإعداد : هبه مروان املرموري

                           التعليم اخلا�س  
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يف  ت��اأث��ر  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ت��غ��ريات  ���س��م��ن  ف��م��ن 
احل��وادث  العمرية،  املرحلة  العائلية،  احل��ي��اة   : املهنية  ال���دورة 

الإيجابية،املنافذ املهنية، املخاطر، امليول ال�سخ�سية .
نظام املدر�سة ي�سكل الفئة الرئي�سية الثانية يف التاأثري يف دورة 
احلياة املهنية للمعلم ومن متغريات هذه الفئة:  القوانني والأنظمة، 
املجتمع  توقعات  املجتمع،  ثقة  الإدارة،  طبيعة  املهني،  التنظيم 
واملناخ املهنية  والنقابات  املنظمات  اأن�سطة  التعليمي،   لنظامها 

العام لها. 
يقرتح هذا النموذج توفري بيئة داعمة وراعية ت�ساعد املعلم يف 
ال�سعي لتحقيق الإيجابية يف التقدم املهني بدًل من مناخ مت�سمن 
ال�سغوطات ال�سلبية وال�سراعات التي من املمكن اأن يكون لها اأثر 
�سلبي يف امل�سار املهني للمعلم، فنموذج ف�سلر لو�سف دورة احلياة 
املهنية للمعلم يقوم على اخل�سائ�س ال�سخ�سية الذاتية للمعلمني 
الفاعلة  التدري�س  وم��ه��ارات  والدافعية   احلما�س  متغريات  على 

واملواقف جتاه الطلبة والتدري�س ومهنة التدري�س . 
ويتكون هذا النموذج من ثماين مراحل : 

مرحلة الإعداد قبل اخلدمة .  .1
مرحلة انتقال ال�سعور وتكوينه.  .2

مرحلة بناء املهارات وتنميتها وتطويرها.  .3
املعلم  املرحلة ي�سل  والتطور يف هذه  والثقة  مرحلة احلما�س   .4

لأوج عطائه.
مرحلة اخلوف من العمل والإحباط املهني .  .5

مرحلة ال�ستقرار وال�سكون.  .6
مرحلة الهبوط املهني.   .7

مرحلة اخلروج من املهنة .   .8
مرحلة الإعداد قبل اخلدمة

مهني حمدد،   ب��دور  القيام  اأج��ل  من  الفرد  اإع��داد  ف��رتة  هي 
وت�سمل الدرا�سة الأولية يف اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل )جامعة، 

كلية(،  اأو اإعادة تدريب الفرد لنيل دور جديد.
فتربز  مهنته  داخ��ل  موقعه  يغري  اأن  ي�ستطيع  بالعادة  فاملعلم 

احلاجة حل�سول املعلم على اإعادة التدريب. 
مرحلة انتقال ال�سعور وتكوينه

يف  الأول���ى  ال�سنوات  باأنها  عمومًا  املرحلة  ه��ذه  تعريف  يتم 
للمدر�سة  والجتماعي  املهني  للن�سيج  املعلم  ودخ��ول  التدري�س، 
بال�سعي  اجل���دد   املعلمون  ي��ب��داأ  ال��ف��رتة  ه��ذه  فخالل  واملجتمع، 

واأي�سًا  وامل�سرفني،  والزمالء  الطلبة  ور�سا  قبول  على  للح�سول 
ال�سعي الدائم لتحقيق �سعور الأمن والراحة يف التعامل مع امل�ساكل 
اليومية، على الرغم اأن مرحلة تكوين ال�سعور يف الغالب ُينظر اإليها 
على اأنها انتقال املعلم من مرحلة الإعداد قبل اخلدمة اإلى العمل 

بدوام كامل يف الف�سول الدرا�سية .
مرحلة بناء املهارات وتنميتها وتطويرها

خالل هذه املرحلة من دورة احلياة املهنية، يحر�س املعلم على 
حت�سني املهارات والقدرات التدري�سية من خالل ال�سعي الدائم ملا 
فاملعلمون يف  وال�سرتاتيجيات،  والأ�ساليب  الو�سائل  هو  جديد يف 
هذه املرحلة ُيظهرون تقباًل لالأفكار اجلديدة وح�سور ور�س العمل 
الدرا�سات  برامج  يف  والنببخببراط  خاطر،  طيب  عن  واملببوؤمتببرات 
العليا مببادرة خا�سة،  وينظرون  اإلى مهنتهم  على اأنها حتدٍّ دائم  
يعي�سونه، وحري�سون على حت�سني ذخريتهم املهارية وتنمية �سعور 

هم بالثقة .
احلياة  دورة  يف  ح��رج��ة  ف��رتة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  اأن  ف�سلر  ي��رى 
املهنية، فمن املرجح جناح املعلمني يف تقدمهم املهني وبناء ثقتهم 
دورة  من  لحقة  مراحل  عرب  التدري�سية  وكفاءاتهم  ومهاراتهم 
احلياة املهنية للمعلم، اأما اأولئك املعلمون الذين يواجهون الإحباط 
ول يتقدمون يف بناء خرباتهم فهم مر�سحون للخروج من مهنتهم 

يف وقت مبكر .
مرحلة احلما�ش والثقة والتطور يف هذه املرحلة 

ي�سل املعلم لأوج عطاِئه
الكفاءة   من  ع��ال  م�ستوى  اإل��ى  املعلم  ي�سل  املرحلة  ه��ذه  يف 
بالتقدم كمحرتفني، فرتاهم يحبون مهنهم  ال�ستمرار  املهنية مع 
ويتطلعون للذهاب اإلى املدر�سة والتفاعل مع الطلبة، وي�سعون ب�سكل 

دائم لإيجاد �سبل جديدة لإثراء التجربة التدري�سية . 
مرحلة اخلوف من العمل والإحباط املهني 

خالفًا ملرحلة احلما�س والثقة والتطور، يعك�س الإحباط املهني  
خيار  يف  املعلم  ي�سكك  قد  وحتى  املهنة،  عن  الر�سا  عدم  مرحلة 
دخول مهنة التعليم، فالإحباط والإرهاق و خيبة الأمل  يف التدري�س  

من اأهم ما مييز هذه املرحلة املهنية .
منت�سف  يف  يحدث  ال�سابق   الأدب  اإليه  اأ�سار  كما  فالإحباط 
الذي  النجاح  فقدان  من  اخل��وف  �سببه  ويكون  املهني،  امل�سوار 
يف  املعلمني  لببدى   الإحباط  م�ساعر  ترتفع  وقد  اإليه،  الو�سول  مت 
من  امل�ستمر  بالتهديد  لل�سعور  تبعًا  الأول��ى   التدري�سية  �سنواتهم 
الذين  املعلمني  اأولئك  لدى  اأو  متنوعة،  لأ�سباب  الوظيفة  فقدان 

يواجهون م�ساكل حادة يف بيئاتهم.
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مرحلة ال�ستقرار وال�سكون
ال��رك��ود وال���س��ت��ق��رار  وف��ق��دان املعلمني  متثل ه��ذه امل��رح��ل��ة 
البيئية  العوامل  تلعب  الفرتة  هذه  ويف  التعليم،  ملهنة  حلما�ستهم 
فهي  املعلم،  اإليه  �سيذهب  ال��ذي  الجت��اه   حتديد  يف  كبريًا  دورًا 
فمرحلة  للتدري�س،  ثابت  والتزام  الكفاءة  على  املحافظة  مرحلة 
اأي وقت  املمكن  ظهورها يف  املهنية  من  الركود  يف دورة احلياة 
تختلف  املرحلة   هذه  يف  املعلم  واحتياجات  متنوعة،  لأ�سباب  تبعًا 
 اختالفًا   كبريًا عن باقي املراحل ما  ي�ستدعي اإحلاق املعلم بفر�س

التطوير املهني . 
مرحلة الهبوط املهني 

املهنة،  املعلم من  موؤ�سر خلروج  اأنها  املرحلة على  لهذه  ينظر 
ففي هذه املرحلة يبداأ املعلم برتك املهنية ودخوله مرحلة الهبوط 
والرتاجع املهني، وقد يبقى املعلم يف هذه املرحلة اأ�سابيع اأو �سهورًا 
اأنها  اأو �سنوات عدة، وقد ينظر بع�س املعلمني لهذه املرحلة  على 
طريقًا  لالآخرين  بالن�سبة  تكون  قد  ولكن  املهنة،  ل��رتك  مقدمة 
يقودهم للعودة للمرحلة الأولى )الإعداد قبل اخلدمة(، ورمبا قد 
اأو مهنة  تكون فر�سة للح�سول على من�سب جديد داخل املدر�سة 

جديدة خارج �سلك التعليم .
مرحلة اخلروج من املهنة  

بعد  الزمنية  الفرتة  التعليم  مهنة  من  اخل��روج  مرحلة  تتمثل 
بالتقاعد  اإم��ا  اخلدمة  من  �سنوات  بعد  التعليم  ملهنة  املعلم  ترك 
اأو احل�سول على من�سب جديد يف  اأو بالإقالة الإجبارية  الطوعي 
التعليم  اأو حتى احل�سول على وظيفة جديدة خارج مهنة  الإدارة 

وقد يكون خروج املعلم من مهنة التعليم ب�سبب اأزمات �سخ�سية .
امللخ�ش 

جاء منوذج ف�سلر )1992( حماوًل لو�سف  دورة احلياة املهنية 
احلياة  ف��دورة  م��رن   ديناميكي  اجتماعي  نظام  �سياق  يف  للمعلم 
بطريقة  الثمانية  مراحلها  خ��الل  من  املعلم  بها  يتقدم  املهنية 
دينامية مرنة ولي�س بخطوات ثابتة،  فالنموذج ي�سري اأن املعلم قد 

يتمكن من الدخول واخلروج يف اأي مرحلة من املراحل تبعًا لعوامل 
ذات عالقة بالبيئة التنظيمية والبيئة ال�سخ�سية .

و�سك  على  ويكون  املهني  الهبوط  مرحلة  املعلم  يدخل  فقد 
وتتغري  زوجته  تتوفى  مثاًل  متوقع  غري  وب�سكل  املهنة  عن  التخلي 
حياته ال�سخ�سية ب�سكل جذري، ذلك يقود املعلم اإلى اإعادة تقييم 
حياته بناًء على الظروف البيئية ال�سخ�سية والتنظيمية، فقد يجدد 
املعلم التزامه بالتدري�س ويدخل مرحلة احلما�س والنمو اأو قد يبقى 

يف هذه املهنة ويدخل مرحلة ال�ستقرار والركود .
فال�سيناريو ال�سابق اأو�سح اأن الدورة املهنية حلياة املعلم ذات 

طبيعة دينامية مرنة .
لذا يتعني على القادة الرتبويني اأن يكونوا على وعي بالتطوير 
ال�سعور  تكوين  املبتدئ يف مرحلة  املعلم  للمعلمني فحاجات  املهني 
تختلف عن حاجات املعلم ذي اخلربة الذي و�سل ملرحلة احلما�س 

والنمو.
لذلك يجب توفري برامج فردية تدمج املعلم املبتدئ يف الن�سيج 
والإجهاد  الذاتي  وال�سك  العزلة  عن  به  للناأي  املهني  الجتماعي 
والقلق املرتبط ب�سنوات التدري�س الأولى، وتقدمي برامج تعمل على 
وحلها،  امل�سكالت  اإدارة  ح�سن  للمعلم  تهيئ  التي  املهارات  تعزيز 
املعلم بحيث  لنمو وحما�س  اأنظمة داعمة  اأخرى وجود  ناحية  ومن 
تزيد فر�س الدرا�سات املتقدمة والتعاون والقيادة والتمكني الذاتي 

جلميع املعلمني يف جميع مراحل دورة احلياة املهنية . 
وينبغي اأن يت�سع مفهوم التطوير والنمو املهني لي�سمل الهتمام 
مالية،  خ�سارة  )مثل  املعلمني  وم�ساكل  ال�سخ�سية  بالحتياجات 

طالق، مر�س... ( . 
التعامل  للمعلمني م�ساعدتهم يف  الداعمة  النظم  وينبغي على 
مع العوامل البيئية وال�سخ�سية، التي قد توؤثر يف الأرجح يف حياتهم 

املهنية وتعديل املهام واقت�سام الوظائف .
فاملعلم يف جميع مراحل مهنة التعليم يحتاج الدعم وامل�ساعدة 

والتمكني لتحقيق اإمكاناته املهنية .

املراجع: 
- Susan K. Lynn، March/April 2002، The Winding Path Understanding the Career Cycle of Teachers، THE 

TEACHERS، SCHOOLS، AND SOCIETY READER، pp. 179182-.

- R. Fessler and J. Christensen، 1992، The teacher career cycle. In The teacher career cycle: Understanding 
and guiding the professional development of teachers.  Boston: Allyn and Bacon.
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ونهارها  ليلها  عتمة  ي�سيئون  الإن�����س��ان��ي��ة،  ر���س��ل  امل��ب��دع��ون 
وظاللها، م�سكونون باأحالمها واآمالها واآلمها، يقلبون مواقد جمر 
الإبداع يف يقظتهم ونومهم، ُخلِّدت اأ�سماوؤهم يف مرايا القلوب قبل 
نور ال�سطور، عطاوؤهم يتدفق يف الروح ويتبلور يف القلوب، يحملون 
بالغد اجلميل اإبداعا وف�ساء و�سفاء وقلقا واأ�سئلة، فهم فوق الغمام 
و�سيوف الن�سر ورماح التفرد والتميز، ولون ال�سنابل و�سفاء العقل 

و�سناء القلب وغيث الرجاء ومعقد الآمال.
اأعمالهم وماآثرهم بقيت و�ستبقى املنارة امل�سيئة على مر تاريخ 
الإن�سانية، اأعمارهم متر كال�سحابة بحثا وتنقيبا واخرتاعا وتفكريا 
واإلهاما واإجنازا وكتابة، نب�سهم ل يهداأ اإيقاعه، ففيهم تنه�س الأمة 
ال�سم�س، فزمان املبدعني زمان  بهاء وجمال وعطر وورد  وت�سرق 
بيدها،  وموتها  املبدعني حتفر قربها  تقدر  ل  التي  فالأمة  وبركة، 
وتهيِّئ  الكامنة،  اإبداعات مبدعيها  تفجر  التي  الواعية هي  والأمة 
اأمامهم،  والعوائق  ال�سعوبات  وتذلل  والإمكانات،  الظروف  لهم 
فعندما قدرنا عطاء املبدعني والنوابغ يف ظالل احل�سارة العربية 
ا اأ�ساتذة العامل وقادة الأمم، وبنيت النه�سة  الإ�سالمية الإن�سانية كنَّ
الأوروبية على روائع ومعامل واإجنازات واإبداعات مبدعينا، وعندما 
اأهملنا الإبداع و املبدعني والفكر والبحث والتفكري العلمي اخلالق 
اأ�سبحنا يف ال�سفوف اخللفية، ولهذا كله فاإن تكرمي املبدعني واجب 
عينا ودين م�ستحق، ولقد �سنَّت وزارة الرتبية والتعليم �سنة حميدة 
بتكرمي املبدعني واملتميزين �سنويا يف امل�سابقات التي  جتري على 
ثالثة م�ستويات: م�ستوى مديرية الرتبية والتعليم، وم�ستوى الإقليم 

)�سمال، و�سط، جنوب(، وم�ستوى الوزارة.
ميثل املكرمون  نخبة املبدعني من طلبة املدار�س الذين فازوا 
يف  جتري  التي  الت�سفيات  اجتيازهم  بعد  والثاين،  الأول  باملركز 

باللغة  الأدب��ي  والإب��داع  العربية،  باللغة  الأدب��ي  الإب��داع  م�سابقات 
وحفظ  التالوة  وم�سابقة  املطالعني،  اأوائ��ل  وم�سابقة  الإجنليزية، 
يبلغ  حيث  ال�سحفي،  والتحقيق  العلمي،  والبحث  الكرمي،  القراآن 
جمموع املكرمني يف هذه امل�سابقات 116 طالبا وطالبة من خمتلف 
تقدير  ب�سهادة  تكرميهم  يتم  حيث  والتعليم،  الرتبية  مديريات 

و�ساعة للمركز الأول و�سهادة تقدير وقلم للمركز الثاين .
وحتر�س الوزارة على اإيالء هوؤلء املبدعني عناية كبرية ملا لهم 
التغيري  وفر�سان  امل�ستقبل  واأدباء  بارز ومهم، فهم مثقفو  دور  من 
وزاهر،فهم  واع��د  م�ستقبل  بناء  يف  الوطن  عليهم  يعول  الذين 
ي�ستحقون الرعاية والتكرمي واإلقاء الأ�سواء عليهم  تقديرا وتعزيزا 

لتفردهم ومتيزهم .

- حماور واأهداف امل�سابقات الثقافية:
الد�ستور  من  املنبثقة  واأهدافها  الرتبية  فل�سفة  من  انطالقَاً 
العربية  الثورة  ومبادئ  الإ�سالمية  العربية  واحل�سارة  الأردين 
املحاور  على  الرتكيز  يجب  الأردن��ي��ة،  الوطنية  والتجربة  الكربى 

والأهداف واملنطلقات التالية:
تعزيز الثقافة الوطنية واإبراز الإرث احل�ساري الأردين ودور   -1

الها�سميني يف نه�سة الوطن ووحدة الأمة العربية.
جتذير مفاهيم النتماء للوطن والولء للقيادة الها�سمية .  -2

الأدب��ي،  وال��رتاث  والإ�سالمية  العربية  الثقافة  اإل��ى  التعرف   -3
والنهل من كنوز اللغة العربية، مع الهتمام بالنوعية ومراعاة 

الأبعاد الرتبوية الدينية والوطنية  والأخالقية والإن�سانية .
يف  الكتابية  وق��درات��ه��م  الإب��داع��ي��ة  الطلبة  م��ه��ارات  توظيف   -4
التعبري عن اآرائهم ومواقفهم الإيجابية جتاه املجتمع والبيئة.

تكريم وزارة التربية والتعليم للطلبة المبدعين

فوزي اخلط�با
اإدارة الن�ساطات الرتبوية
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اإلى  ذل��ك  وترجمة  الطلبة  نفو�س  يف  الدينية  القيم  تر�سيخ   -5
�سلوك وعمل .

يف  احلديثة  والتكنولوجيا  املعلومات  ث��ورة  م��ن  ال�ستفادة   -6
اإبداعات الطلبة الأدبية باللغتني العربية والإجنليزية .

ت��ع��زي��ز امل��م��ار���س��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ون�����س��ر ث��ق��اف��ة احل���وار   -7
واملناظرة واحرتام الراأي والراأي الآخر، من خالل منابر حرة 
وتفعيل  الذات  �سقل  على  تركز  ماأ�س�سة  تربوية  دميقراطية 

امل�سوؤولية الجتماعية .
باألوان  م�سلح  امل�سوؤولية  حتمل  على  قادر  قيادي  جيل  اإع��داد   -8

املعرفة ومهارات اخلطاب الأدبي بلغة عربية �سليمة .
التفكري،  يف  العلمي  الأ�سلوب  ا�ستخدام  على  الطلبة  تدريب   -9
وتوظيف ذلك يف حياتهم العلمية وطرق حماية البيئة املحيطة.

طموح الطلبة املكرمني

اأن يح�سلوا على تفوق ثقايف اأ�سوة بزمالئهم يف التفوق   -
الريا�سي والك�سفي والفني.

طباعة اأعمال الطلبة الفائزين �سنويا يف كتاب.  -
وتقيم  وزارة الرتبية والتعليم ور�سة للطلبة املبدعني يف وزارة 

واجلنوب(،  وال�سمال  )الو�سط  الثالثة  لالأقاليم  والتعليم  الرتبية 
احلركة  حول  ونقا�سات  حوارية  جل�سات  على  الور�سات  وت�ستمل 
الأدبية يف الأردن، وطرائق التفكري الإبداعي، ومهارات الت�سال يف 
التاريخ واحل�سارة والإجناز والقيادة  الرتبية والتعليم عن الأردن 
م�سيئة وحمطات  اإلى مالمح  الطلبة من خاللها  يتعرف  والفكر. 
واملعارك  اأر�سه،  على  �سادت  التي  واحل�سارات  الأردن  تاريخ  من 
من  العديد  اإل��ى  اأي�سا  ويتعرفون  التاريخ،  يف  املف�سلية  واملواقف 
الأدباء والكتاب وال�سعراء واملفكرين وال�سحفيني والقادة الرتبويني 
منذ تاأ�سي�س الإمارة حتى يومنا هذا، واإلى اأهم الجنازات الكبرية 
التي حتققت يف عهد الها�سميني منذ امللك عبد اهلل الأول اإلى امللك 
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني. وُتختتم الور�سة عادة بقراءات اأدبية 
يف ال�سعر والق�سة واملقالة واخلاطرة من قبل طلبة الور�سة، ويتم 
اء؛ باإبراز نقاط القوة اأو ال�سعف  التعليق عليها بالنقد الأدبي البنَّ
فيها، من اأجل املزيد من الفائدة التي تنعك�س على اإبداعات الطلبة 

يف امل�ستقبل.
�  �  �
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و طني

الدكتورة ابت�سام حممد ع�سكر الربيزات
مدر�سة رفيدة الأ�سلمية الأ�سا�سية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم/ ذيبان

اأراك اأجمل من حنن

لغتي �صنابلها حروف ا�صمك

�صوت املدى �صمت الغياب

كل تلك النار. . . 

ت�صرح يف هواج�صي

ذكريات قدمية اأطياف اأغنية يف الوريد 

ذات م�صاٍء على موجة من �صراب

تلوح الب�صاتن والطرقات اليتيمة 

باد يداخلها النب�ص وُتُر�صم اأ�صراُبها

اأنرث دمعي حروفاً لها اأجنحة 

لأبداأ من �صورة الفاتة 

واأ�صكب حلن الفراق على هذه الأ�صرحة

زت منديل الطريق بزهرة الرمان طرَّ

ونخل الأر�ص يعدو فيكمل احلقل بال�صمت

خرب�صاٌت على دفرت القلب 

تفتح ب�صتانها باجتاه دمي

فيثمر الوعد لوزاً . . . وخوخاً

روح اأمي كفنتها ال�ّصمو�ص

الطريق اإلى قربها ُمقفر وغريب

ل متنح ال�ّصر للعابرين اإلى املوت 

لكن احللم بعيد 

لكن احللم قريب

واأقراأ يف رماد ال�صنن

اجلراح تن�صق عن وردة امل�صتحيل

كاأن هذا الوقت زهر يف دمي

�صاأوقد من �صجر الفوؤاد نوراً . . . وناراً . . . 

حتى تعود ف�صائل الّنوار

تاجاً للمواكب يف وطني

�  �  �
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ثورة ال�ضاطر ح�ضن
اإعداد : فاتن عامر

             مدر�سة عائ�سة اأم املوؤمنني

يف عتمة الليل دخلت مت�سلِّال لغرفة اأخي. ارتديت مالب�سه التي 
اأثارت غ�سب والدي  لأنها على املو�سة الغربية،ثم راأيت علبة �سباغ 
كاجلّني،اأردت  �سرت  حتى  �سعري  بها  اأر���سُّ  اأخ��ذت  زرق��اء،  �سعر 
 ، املطبخ  على  عّرجت  ثم  مًعا،  الأخ��ط��اء  من  كمية  اأك��رب  ارتكاب 
واأخذت �سكينا، وكدت اأ�سحك لأين ل اأعرف مَلِ اأخذتها،حاولت األ 

اأ�سدر �سوتا فاأوقظ من يف البيت، فتكون هاهنا نهاية ثورتي.
اأحد  ول  ميالأين  والغ�سب  الأفكار،  تتخبطني  لل�سارع  خرجت 

يفهمني
اأحّلت عليَّ كلمات اأمي:

»اأنت ولد مثايل
اأنت ل تخطئ اأبدا

اأمل العائلة معّلق عليك«
اأدري ما الذي  كلمات ترتدد على �سمعي منذ ثالثني عاما، ل 

زّج بي للمثالية

اأن  اأمامي وخويف  اأخي  اأو عّله عقاب   .. تلك  اأمي  عّلها كلمات 
ا �سغارا.. اأنال ق�سطا منه حني كنَّ

اأو ذلك الدينار الأخ�سر الذي تالألأ يف عيوين واأنا طفل، يخرجه 
اأبي من جيبه، لي�ستقر يف يدّي ال�سغريتني كلما فعلت �سوابا.

دائما  ق��رارات��ي  نف�سي..  غري  نف�سي  وج��دت  ك���ربت...  وح��ني 
اأقل  ع��ددا  رميته.اأعطاك  طريقة  ال��رد..ب��اأي  �سحيحة...كحجر 
من �ستة...ل اأفعل اإل �سوابا..كل ذلك كان يثري ال�سفقة مني على 

نف�سي، ويوقظ �سوؤال حرّيين :
واأ�ست�سلم  الغري؟  كما  اأخ��ط��ىء  اأن   حقي  من  ب�سرا  »األ�ست 
اأحيانا لهفوات قد اأ�ستمتع بها،اأين اأنِت يا لفحة التمرد لتخّل�سيني 
الأعمال  من  املقدار  ذلك  منها  اأتقيوؤ  نافذة  من  قيودي؟هل  من 
كلوحة  اجل��واب  اأج��د  معدتي،لكني  بها  ت  غ�سّ التي  ال�سحيحة 

اإعالنات كربى اأمامي .....ل اأ�ستطيع... 
كانت القيود ت�سيق يوميا فتوؤملني؛
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»اأنت ولد مثايل
اأنت ل تخطئ اأبدا

اأمل العائلة معّلق عليك«
�ِسرت يف ال�سارع املقمر اأفكر يف الثورة التي مالأت �سدري،اأفكر 
يف القرار الذي ل بد لأي �سخ�س اأن يتخذه يف يوم ما ، بعيدا عن 
�سذاجة قرار التخ�س�س اأو الزواج اأو العمل، اإنه قرار الت�سالح مع 

الذات والزجِّ باآراء الآخرين بعيدا.
مل األتفت ل�سوت اأبي مناديا من النافذة :

اإلى اأين   يا ح�سن ؟
ا�ستمر �سريي ومل اأُجبه .. انفجرت بكاء بال �سوت

فقد تذكرت ا�سمي... حتى هو الآخر كان متحامال عليَّ
فما اأ�سهل الربط بني ال�سطارة وح�سن

كنت اأُلقبَّ بال�ساطر ح�سن
�ساأغري ا�سمي - قررت -  هذا من مقومات ثورتي ...

اأ�سدقائي اأنف�سهم يثريون يف نف�سي الثورة، حني يقولون دائما: 
»يا ليتنا �سمعنا كالمك منذ البداية ، كنَت على �سواب« يظنون اأنه 
يوؤن�سني كالمهم هذا ، واأنا اأنظر اإليهم كالبلهاء  حني يرجعون اإيّل 

بكل اأمر ... األي�س لديهم عقول ؟
م�سيت وم�سيت وم�سيت،لكني غري كل الثوار. ل و�سيلة لدي.. 

و�سعري  امل�سروق  لبا�سي  �سوى  التمرد  اأدوات  من  اأمتلك  مل 
وجدتني  بعد؟  ماذا  جيبي،  يف  املد�سو�س  املطبخ  و�سكني   ، الأزرق 

اأمام ليل وغ�سب يتعانقان.... هل اأرجع اأدراجي ؟
ت�سلقت قدماي �سجرة عالية حيث ينتهي ال�سارع

واأخذت اأقطع اأغ�سانها بجنون، كما اأقتلع من داخلي كل �سيق، 

اإلى هنا؟هل هي  بها  الذي جاء  ما  �سمعت قطة متوء خوفا،  حتى 
ال�ساهد الوحيد على ثورتي؟

�سوت من الأ�سفل ينادي :

اأرجوك اأم�سك بها 

حاول اأرجوك اإنها عالقة منذ �ساعات.

ت�سلقت اأكرث حتى اأم�سكت بها بحذر وبداأت اأنزل رويدا رويدا 

ع املارة تعالت الأ�سوات من حولنا وجتمَّ

وفوجئت بكامريات ت�سّور احلدث ، ل اأدري اأَعِلمت هي الأخرى  
باأمر ثورتي.

خطواتي تتوتر.. دوار يفقدين توازين ،ترنَّح ج�سمي فوقعت مع 
القطة على الأر�س.. بداأت اأفقد الوعي،

عبارات تاأتي من بعيد  بالكاد اأ�سمعها

اأنت بطل.. اأنقذت القطة

اأنت بطل

 �سوت اأمي يعود :

»اأنت ولد مثايل

اأنت ل تخطئ اأبدا

اأمل العائلة معّلق عليك«

وجدت ال�ست�سالم للغيبوبة  هو خمّل�سي حينها.

�سالت دموعي جمددا

متنيت األ اأ�سحو اأبدا.

�  �  �
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َواْلَباِقَياُت  ْنَيا  الُدّ َياِة  احْلَ ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن  {امْلَ��اُل   : تعالى  قال 
َك َثَوابًا َوَخرْيٌ اأََماًل}. �سورة الكهف اآية 46  اُت َخرْيٌ ِعْنَد َرِبّ احِلَ ال�سَّ
ْجٌر  اأَ ِعنَدُه   ُ َواهلَلّ ِفْتَنٌة  ْوَلُدُك���ْم  َواأَ اأَْمَواُلُكْم  ا  َ تعالى:{اإِمَنّ وقال   

َعِظيٌم} . �سورة التغابن اآية 15 
َوَل  اأَْم��َواُل��ُك��ْم  ُتْلِهُكْم  َل  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  اَلّ ��َه��ا  اأَُيّ َيا   }: تعالى  وق��ال 
ا�ِسُروَن}.  اخْلَ ُهُم  َفاأُوَلِئَك  ذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن   ِ اهلَلّ ِذْكِر  َعْن  اأَْوَلُدُك��ْم 

�سورة املنافقني اآية 9 
؟  تعار�س  ال�سرعية  الن�سو�س  هذه  بني  وهل  ؟  نبداأ  اأين  من 
فكيف يكون الأولد زينة احلياة الدنيا ؟ وتارة يكونون فتنة ؟ وتارة 

يلهون عن ذكر اهلل ؟. 
اإن احلقيقة التي ل تخفى على اأحد منا اأن الأولد اأزهار يانعة 
ول  ت�ستقيم احلياة  ل  وبدونهم  القلب  وتفرح خلجات  الدنيا  تزين 
امل�سيء  ونربا�سه  ال�ساحلة  لبناته  اإنهم  اإذ  الكون؛  عمارة  تقوم 
بدعمنا، وجهدنا، وتربيتنا لهم، وتوجيهنا امل�ستمر لهم، كيف ل ؟ 
وهم الأمانة الكبرية التي اأودعها اهلل تعالى بني اأيدينا فهل ن�سيع 

الأمانة ؟ . 
اأيها الآباء واأيتها الأمهات: اأين نحن اليوم من هذه الأمانة؟ هل 

ن�سونها عندما يكون اأبناوؤنا يف ال�سارع دون رقيب؟. 
عقولهم  يف  تبثه  وما  للف�سائيات  �سحايا  وهم  ن�سونها  وهل 
املناظر  اأق��ذر  من  خميلتهم  يف  تطبعه  وما  امل�سمومة  الأفكار  من 

وال�سور؟. 
اأن نهتم  ال�سوء دون  اإلى رفاق  نلقي بهم  وهل ن�سونها عندما 

بنوعية الرفاق الذين يختارونهم ؟. 
اأبنائنا  عقول  تغزو  باأن  وتقاليده  الغرب  لقيم  �سمحنا  عندما 
ما  وفق  ي�سكلونهم  اأيديهم  بني  متحركة  دمى  فاأ�سبحوا  ونفو�سهم 

يريدون فاإننا بذاك قد خ�سرنا اأبناءنا . 
ال��ذي  ال��ق��راآن  واأي���ن جيل  ؟  الإ���س��الم  تعاليم  م��ن  نحن  اأي��ن 
لنا،  اأع��داًء  اأبناوؤنا  يكون  هكذا  وتكوينه؟  بنائه  اإلى  الإ�سالم  دعا 
ق�سارى  بذلنا  فاإذا  القيامة،  يوم  اأعمالهم  على  اهلل  و�سيحا�سبنا 
الأجيال  نا  كوَّ ال�سم�س  �سعاع  نحو  بهم  و�سرنا  تربيتهم  يف  جهدنا 

ال�ساحلة والن�سء الطيب الذي اأمرنا القراآن به . 
عليهم  نبخل  ول  وتعاليمه،  الإ���س��الم  بقيم  عليهم  نبخل  فال 
واإياهم ونحفظهم  بجزء من وقتنا فنجل�س معهم نتدار�س القراآن 

اإياه ونراجعه معهم. 

�سجادة  على  وقفنا  اإذا  جهدنا  من  ب�سيء  عليهم  نبخل  ول 
ال�سالة نقودهم اأمامنا، نعلمهم الو�سوء، جنعلهم ي�سطفون اإلى 
جانبنا ليتعلموا ال�سالة، فتنعك�س هذه التعاليم على حياتهم نورا 

وبهجة وانتظاما واحرتاما لكل �سيء. 
هل علمناهم ال�سدق والوفاء والأمانة والنتماء وال�ستقامة ؟ 
هل قمنا بواجبنا احلقيقي نحوهم واأعطيناهم كامل حقوقهم ؟ . 

ا وزوجة �ساحلة؟ وهل - اأنا  هل - اأنا الأب - اخرتت لبني اأمًّ
اأًبا وزوًجا �ساحًلا ؟ وهل وهل وه��ل.....؟ ،  الأم - اخرتت لبنتي 
فلذات  اأبناوؤنا  اأ�سبح  �سدق  بكل  عليها  اأجبنا  ما  اإذا  كثرية  اأ�سئلة 

اأكبادنا زينة للحياة الدنيا. 
ل  نعًما كثرية  اأنعم علينا  وتعالى  �سبحانه  املنعم  اأن  نن�سى  ول 
ال�سكر له والثناء عليه، ولن نوفيه  تعد ول حت�سى، وكلها ت�ستحق 
جزًءا ب�سيًطا من هذه النعم التي من بينها الأبناء، فكيف بنا اإذا 

كانوا اأبناًء �ساحلني ؟. 
ول يعني هذا اأن يكونوا �سببًا يف ان�سغالنا عن ذكر اهلل اأو عن 
ال�سالة فننهمك يف جمع الرزق وجلب احلاجيات لهم لهني بذلك 
عن عبادة اهلل تعالى، فاإن تربيتهم وتوجيههم ورعايتهم واحلنان 
عليهم اأي�سا جزء من عبادة اهلل تعالى، و�سيحا�سبنا اهلل تعالى يوم 
اأوفيناهم حقوقهم يف  قد  نكن  اإن مل  لع�سري  واإن ح�سابه  القيامة، 

الدنيا . 
ماتنا  بعد  باخلري  لنا  يدعون  �ساحلني  اأبناء  خلفنا  لنرتك 

ا وي�ستغفرون لنا؟ .  ويت�سدقون عنَّ
فقد جاء رجل اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وقال: هل 
هما به بعد ماتهما؟ قال: »نعم، ال�سالة  بقي من برِّ اأبويَّ �سيء اأبرُّ
عليهما وال�ستغفار لهما و�سلة الرحم التي ل تو�سل اإل بهما واإنفاذ 

عهدهما من بعدهما واإكرام �سديقيهما« . 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا مات ابن اآدم 
انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 

�سالح يدعو له«. 
تربية  يف  النظر  نعيد  اأن  والأمهات  الآب��اء  اأيها  اإليكم  فندائي 
ل  حتى  وحناننا  وحمايتنا  برعايتنا  اأك��رث  نحوطهم  واأن  اأبنائنا، 

يبحثوا عن بديل غرينا ونندم حينها، ولت حني الندم . 

اأبناوؤنا فلذات اأكبادنا...

اإعداد: نيفني العتوم 
            مدر�سة بليال الثانوية ال�ساملة للبنات 

�  �  �
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ي�����������ا َم�����������ه�����������وى َق�������ل�������ب�������ي وَج���������ن���������اينَم��������در���������ص��������ت��������ي ي�����������ا م���������ه���������َد ح������ن������اين

َم�������در��������ص�������ت�������ي ي���������ا َب�������ي�������ت�������ْي ال������ث������ايني������������ا ف������������ج������������راً ل���������ط���������ل���������وِع ن��������ه��������اري

يا مدر�صتي

ي�����������زه�����������و ف�������������رح�������������اً ك������������الأع������������ي������������اِدي�����������ا ����������ص���������رح���������اً ب���������������ص�������م�������اء ب�����������ادي

ب�������������رب�������������وع�������������ِك ت����������ل����������و اأحل�������������������اينَم��������در���������ص��������ت��������ي ي�����������ا اأ�����������ص����������ع����������َد ن�����������اِد

يا مدر�صتي

������ت������ل������ه������ُم ِم������������ْن������������ِك احل�����������رَي�����������َة ي������������ا واَح�����������������������ة ف����������ك����������ٍر َع���������������ص�������رّي�������ةن�������������صْ

ي�������������ت�������������ج�������������دُد ف���������ي���������ه���������ا اإمي����������������������اينورح������������������اُب������������������ِك ب��������ال��������ع��������ل��������ِم غ����ن����ي����ة

يا مدر�صتي

�����������ْوَف َت��������ظ��������ل��������َن الأغ���������ن���������ىك��������������������������الأم ب��������ن��������ي��������ت ل���������ن���������ا َم������ع������ن������ى ول�����������������������صَ

دوح���������������������������َة َع������������������ب������������������ِداهلل ال���������ث���������اينب�����������ظ�����������ال�����������ِك ي�������������������ادوح�������������������َة َع��������������ٍز

يا مدر�صتي

غ������دي دروَب  َر���������ص��������م��������ُت  َخ�������ل�������َديب���������ه���������داك  يف  ��������ص�������ي�������اَءك  ������ُت  ون������ق�������������صْ

ع���������ُت ي�������دي َب��������ن��������اينول������������غ������������ِرك م����������ا ����������ص���������رَّ ب�����������احُل�����������ب  َخ�����������ّط�����������ت  اأو 

يا مدر�صتي

اأحب مدر�ضتي

�سعر: منري عجاج

         مدر�سة زهران الثانوية
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األَقا ال��ّذرى  يف  واكتْب  الّنجَم  �صاِفِح  ال��َع��َب��َق��اق��ْم  اأَك����واِن����ن����ا  يف  ِزْدَت  َم�����ْن  ف�����اأَْن�����َت 

غ���ِرَق���اي����ا َم������ْن َت�����ُف�����وُح ِب���ع���ط���ٍر ل���ي�������َص ُي�����ْدِرُك�����ُه ق����ْد  ال���ع���ل���ِم  ب���ح���اِر  اّل������ذي يف  اإَل 

���ْي ُي���َك���اِب���ُده���ا احَل����ن����ْنُ ح�����ْنَ ت��رى ���ب���َح وال�����ّص��ف��ق��اَن���ْف�������صِ وج�����َه امل���ع���ّل���ِم ����ص���اَء ال�������صّ

اأج���ِل���ه���ا اح���رَتق���اَم���ْن ع��ّل��َم احل�����ْرَف وارت�����اَد ال��ف�����ص��ا واأَب���ى ِم�����ْن  ب����ْل  ال���ك���رام���َة  اإّل 

َزَل�����َق�����اَم�����ْن ث�����اَر ِح������ْنَ اأَب�������اَح اجل���ه���ُل ���ص��ط��َوَت��ُه اخُل�����ط�����ى  يف  ج�����ه�����وٍل  ك�������لَّ  وردَّ 

َب���َرَق���اي��ك��ف��ي امل���ع���ّل���َم ف���خ���راً يف ال����ّدن����ى وِغ���َن���ًى ق����ْد  ال���ّت���اري���ِخ  ���ص��م��ا  ا����ص���َم���ُه يف  اأّن 

��ُروح��اً ِم���َن الأَم������اِد يف َوَط���ٍن ل�����ول امل����ع����ّل����ُم م����ا ي����وم����اً ل���ل���ُع���ل���ى َرَم����َق����اُي��ْع��ِل��ْي ���صُ

َن����َط����َق����ااق���������راأْ ُح������ُروف������اً َث����َن����اي����اُه َت������ُط������ْوُف ِب��ه��ا َم���������ْن  خ�������َر  ك���������اَن  ت����ك����ّل����َم  اإذا 

��ْب��ٍح َت���َخ���اُل ال�����ّص��م�����َص َت��ْغ�����ِص��ُل��ُه َي�����ْزُه�����و وُي������ْزِه������ُر ب������الأن������واِر ُم���ْن���َط���ِل���َق���ايف ك���لِّ ���صُ

ك���ف���اِر����ٍص يف ال����َوَغ����ى ب�����ص��ْي��ِف��ِه اْم��َت�����َص��َق��امي�����ِص��ْي ع��ل��ى الأر������صِ حم��ف��وف��اً ِب��ه��ي��َب��ِت��ِه

ت������اِم������ذًة ل��������ُه  راأى  اإْن  روؤي�����ا املُ���ح���بِّ ملَ����ْن يف ال���ُع���م���ِر ق����ْد َع�����ِص��َق��اوي����ْن����َت���������ص����ْي 

���ه���ا م���َع���ُه���ْم َف�����ُك�����لَّ�����م�����ا غ��������������������ادُرْوُه ق������ْل������ُب������ُه َخ����َف����َق����اَت����ل����و ل������ُه اّل����ل����ح����ظ����اُت ك���لُّ

�����ٌة ق�����ْد �����ص����ّرع����ْت ب���اَب���ه���ا ل���ك���لِّ َم������ْن َط����َرَق����اَق������ْل������ُب امل�����ع�����ّل�����ِم ل�����ل�����ّط�����ّاِب م�����ْدَر������صَ

ف��ي��ِه ال������راُع ُي��ن��اغ��ي يف ال���ه���وى ال���َوَرَق���اواإّن������������������ُه َل�������ِك�������ت�������اٌب اأْث�������������َم�������������َرْت َي�����������ُدُه

���ِت���ن���ا َي���ا ح���ام���َل ال���ّن���وِر ي���ا خ���َر ال�����ورى ُخ��ُل��ق��اًاأن����������َت امل�����ع�����ّل�����ُم ي�����ا اأن�����ي�����������َص وْح�������صَ

المعلم

�سعر: د. عاطف خلف العيايدة
           مديرّية الرتبية  والتعليم/حمافظة الطفيلة

           مدر�سة عمار بن يا�سر الأ�سا�سّية للبنني
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موطني

الطالبة: حال يو�سف العمريني/ ال�سف التا�سع الأ�سا�سي
               مدر�سة خولة بنت الأزور الأ�سا�سية للبنات/ مديرية تربية حمافظة الطفيلة

ي�������ن�������ح�������ن�������ي راأ����������������ص���������������ي اح�����������رتام�����������ا م�������������وط�������������ن�������������ي ب�������������������������َن ي�������������دي�������������َك

ن���������������رف���������������ُع الأم����������������������������������������اَد ه��������ام��������اف���������������ي���������������َك ن����������ع����������ل����������و واإل������������������ي������������������َك

����������ص���������م�������������������صُ ن���������������������ور ت�������ت���������������ص�������ام�������ىك�����������ّل�����������م�����������ا اأ�������������ص������������ح������������ت ع�������ل�������ي�������َك

ذل��������������������������ك ال��������������������ع��������������������ّز امل�����������������رام�����������������اك��������������ّل��������������ن��������������ا ن�����������ل�����������ق�����������ى ل��������������دي��������������َك

م��������وط��������ن��������ي اأح������������ل������������ى رب������ي������ع������ي

اجل������م������ي������ِع ح���������ل���������ُم  م�������وط�������ن�������ي   

ت���������ص����ي����ع����ي  ل������������ن  ب�������������������ادا  ي������������ا   

ك��������������������ّل اأه��������������ل��������������ي��������������ِك ك����������رام����������ا

ن��������������وق��������������ُد ال������������ّدن������������ي������������ا ���������ص��������رام��������ا ن������������������ادِن������������������ا ن����������ح����������ن ال�������������������ص���������ب���������اُب

ن�����������������ص��������ق��������ُل اخل�������������������������وَف ح�������������ص������ام������ال����������ي���������������������صَ م������������ّن������������ا م�������������������ْن ي����������ه����������اُب

ي����������������ا ب�������������������������������اداً ل����������������ن ت���������������ص�������ام�������ا ي���������������������������وم ت����������������دع����������������ون����������������ا جت��������������������اُب

ي����������������������������ورُق ال���������������������������ص�������������وَك خ����������زام����������اط������������������اه������������������ٌر ه������������������������ذا ال������������������������������رتاُب

اأّم��������������ت��������������ي ه����������ّي����������ا ا��������ص�������ت�������ع�������ّدي

ن���������ح���������ُن اأرب���������������������������اُب ال��������ّت��������ح��������ّدي
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ق����������ْد ح��������م��������اِك الأم���������������������صَ ج��������ّدي

واه�����������ت�����������دى م��������ن��������ِك ال�����������ص�����ام�����ا  

داِر خ�����������������ر  ي�����������������ا  ��������������ص�������������اح�������������ُة ال����������������ف����������������وز ت�����������ن�����������ادي اأر����������������ص���������������ن���������������ا 

ف�����������ي�����������ِك م������������������دي واع����������������ت����������������دادي ف���������������ي���������������ِك ع�����������������������������ّزي وف���������������خ���������������اري

ك��������������������ّل م��������������������ْن ي���������������اأت���������������ي ب���������������ادي ف����������������ارف����������������ِع ال�������������ك�������������اأ��������������صَ وج������������������اِر

ف���������������������������وؤاديم����������وط����������ن����������ي م����������ن����������ك اع��������������ت��������������ذاري يف  ح����������ب����������ي����������ب����������اً  ي����������������ا 

ق���������������ْد اأج�����������ب�����������ن�����������اَك ال�������������ّن�������������داَء

����������م����������اَء  ورف��������������ع��������������ن��������������اَك ال���������������������صّ

دم��������������������������َت ن�������������������������������وراً وب�������������ه�������������اَء

ال�������ظ�������ام�������ا  زاح  م�����������ن  اأن�������������������ت 

وت�����������������ث�����������������ُر م��������������������������ْن ي������������ه������������ي������������م������������ون ب��������������������������واِداأرديّن ٌ 

ب����������������������ح����������������������روٍف م�������������������������ْن م�������������������������داِدم����������������������ْن ��������������ص�������������ب�������������اٍب ي���������������ص�������ت�������ن�������ُر

وت����������������غ����������������ّن����������������ى ف��������������ي��������������ك ���������������ص��������������اِد ك�������������ّل�������������ه�������������م ���������������������ص��������������������اَر ي����������ط����������ُر

ع����������������اِد دم����������������������َت ي��������ح��������م��������ي��������َك ال���������ق���������دي���������ُر اأّي  ت����������������ع����������������ّدى  اإْن 

م���������ل���������ع���������ُب ال���������������ف���������������وِز ه���������ن���������اَك 

ف���������اع���������ت���������ِل ن��������ح��������و ال���������������ص�������م�������اَك 

ع����������������������اَك  يف  وت��������������������������ب��������������������������اَه 

اأن������������������������ت جن���������������م ل���������������ن ي�������ن�������ام�������ا
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طيٌف تراءى
الطالبة: �سند�س عبد اهلل اأبو ال�سمن 

               مديرية ق�سبة اإربد

طيٌف َتراءى يل مَن الباِب البعيِد
كي ل اأخذل القلَب احلزيَن

وقلُت يف ذاَك امل�صاِء
ى من اأمْل: مبا تبقَّ

ليلي- واإْن طاَل الغياُب-
فلْن ين�ّصيني ال�صباَح احللَو

�صم�صاً ت�صرُق،
وتعيُد مياَد احلياة

اِء اأغفلُت تقبيَل اجلبِن امل�صرِق الو�صّ
يف ذاِك امل�صاِء، وملُت نف�صي:

كيف يل اأْن اأفتَح الباَب
الذي يف�صي اإلى دنيا الرحيِل؟
رحلَت مل ترتْك دليًا للغياْب،

اأّججَت يف �صدري العتاَب
تركتني ورحلَت اأنَت

فلم اأجْد اأحداً يوا�صي وحدتي
غَر البكاْء

اأق�صي مع َ النجماِت ليلي املرَّ
تبكيني واأبكي بُعَد مْن اأحببُت
اأبكي فرقًة تكوي حنايا القلِب

اأبكي...
�صاحٌب لوُن امل�صاْء !

�صهُر م�صى
واأنا اأهدهد كاهَل الوقت الّثقيِل

لكي ميّر،
 اأنام من�صياً بكامِل حزيَن املُ�صني

وا�صتلقي على الأوجاِع
فغاب ذاك النور عن مراآْي

يف الّليل اأجل�ص كالغريِب فلَ�صُت اأعرُفني،
وذي النجماُت اإذ كانْت توا�صيني،

اأراها الآن تنكرين!

واأ�صائي مبعرثُة، فا ظلُّ ي�صّكلني
واأنظر يف املرايا باحثاً عّني

فل�صُت اليوَم األقاين �صوى وجٍه
غريٍب باهِت الَق�َصماِت

يعبُث يف ماحمِه الغياْب
اأاأن�صى نفَي الأولى؟!

اأاأنكرها؟!
اأ�صر واأحمُل اخليباِت

اأوُقد �صمعًة لل�صوِق يف �صدري
واأترك وردًة فوق النجوم لتحتفْل

فالّليل باٍق، ل يزول
كما هو املوت الذي ل ينتهي!

فالآن:
اأطلَّ يا اأّيها الّليُل الكئيُب

فما عاَد ال�صباُح يريُد مني النتظاْر.
ال�صم�ُص خانْت عهَدها الأزيلَّ

يف الإ�صراِق خانْت وعَدها
فلبثَت- يا ليلي احلزين-

رفيقَي الأبديَّ
تمُل �صارتي وا�صمي 

واأنا ُهنا يف لوعتي
عَتبي، حنيني، ُحرقتي

واأنا �صئمُت النتظاَر
اأنا �صئمُت النتظاْر

هم  وبقيت مثَل ال�صيِف َفردا( )ذهب الذين اأُِحبُّ
عمرو بن معد يكرب
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الحب اأنت يا معلمتي
الطالبة: هداية اإربيع

               مدر�سة اخلن�ساء الثانوية

ي����ق����اب����ل����ُه ���������ص��������يٌء  ول  ال����������وئ����������اُم  ي�����ص��اه��ي��ِهه����������ذا  ������ص�����يٌء  اأو  ال����ع����ل����ِم  رو������ص�����ِة  يف 

ي�����������ص�����وده�����ا ال�������������ودُّ والأم�������������������اُد ت���غ���ن���ي���ِهه�������ذي امل����ح����ب����ُة اأ�������ص������ٌل ف�����ي�����ِك م�����ن ق�����دٍم 

�������ه اأم������������ٌل  ت������واف������ي������ِهه������������ذا ال������������وف������������اُء وف�����������������اٌء ك�������لُّ واأ����������������ص���������������واٌق  اأم���������������������اٌن  وذا 

ف����ي����ه����ا الأم�������������������اُن واإمي�������������������اٌن ي���������ص����اوي����ِهج����ئ����ن����ا اإل��������ي��������ِك ن�����������زفُّ احل�����������بَّ اأغ�����ن�����ي�����ًة

والأم�����������������ُن م���������ٌد واأ������������ص�����������واٌق ت�����دان�����ي�����ِهال����ع����ل����ٌم رو������������صٌ ب�������ِه الأك����������������واُن ت���ف���ت���خ���ُر 

ك�������ن�������وِر �����ص����م���������ٍص ل�������ن�������وِر احل�����������قِّ ي���ع���ل���ي���ِهم�����ع�����ل�����م�����ات�����ي، ب�������ك�������نَّ اأق����������ت����������دي اأب��������������داً

األ�����������ص�����ُت ط�����ف�����ًا ي�����ح�����بُّ م��������ْن ي����وا�����ص����ي����ِهواأح�������������رَّ ق�����ل�����ب�����اُه مم��������ْن ب���������اَت ي�������ص���رب���ن���ي 

ف������اأرف������ْق ب���ط���ف���ل���ك َي������ا م������ْن اأن���������ْت ت��ي��ي��ِهاأل�����������ص�����ُت اأ�����ص����ع����ى ل����ع����ل����ٍم ج�����ئ�����ُت اأط����ل����ُب����ُه

ف�����ال�����������ص�����رُب ي������وؤمل������ه وال�����������ص�����ت�����ُم ي������وؤذي������ِه����ص���ل���ي ف�������������وؤاَد �����ص����غ����ٍر ب���������اَت ُم���ن���ت���ف�������ص���اً

دي�����اج�����ي�����ِهاأل���������ص����ِت ����ص���م�������ص���اً ت����ن����ُر ال�����ك�����ون ت���ب���ه���ُج���ُه ي�����������ص�����يُء يف  ن�������������وراً  األ�������������ص������ِت 

واخل���������������ُر ي�������زه�������و والآم����������������������اُل ت����ي����ي����ِهاحل���������بُّ رو�����������صٌ ب�������ِه الأط��������ي��������اُر ت��ن��ت��ع�����ُص

�  �  �
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القد�ُس في عيون الأطفال
الطالبة: تولني نادر حممد بدر       

              اأكادميية �ساند�س الوطنية   

اأبداأ  كامي بال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وال�صام على املوؤمنن واملوؤمنات يف مدينة القد�ص ال�صريف.

وه�����������������������ي ل������������ك������������ل امل�������������������ص���������ل���������م���������ن �������������ص������������راجال������������ق������������د�������������ص ه����������������ي م�����������دي�����������ن�����������ة امل�������������ع�������������راج

اأدراج ق���ل���ب�������������������������������������������������������ي  يف  ف���������ف���������ي���������ه���������ا ك������������������ل احل���������������ن���������������ن ال���������������وه���������������اجوح���������������������������ب�����������������������ه���ا 

ف��ف��ي��ك ق��ب��ل��ة امل�����ص��ل��م��ن الأول��������ى ب���دل���ي���ل وم��ن��ه��اجاأق������������ب������������ل ع�������ل�������ي�������ك م��������ن��������ذ ال������������ق������������دم اأف�������������������واج

القد�ص هي نور مبن

وهي لكل امل�صلمن

اللهم نطلب منك العفو لعدم حفاظنا على اأر�ص باركتها وباركت ما حولها

ون�صلي على ر�صول اهلل الذي اأ�صري به اإليها وعرج منها اإلى ال�صماء

القد�ص هي نور مبن

وهي لكل امل�صلمن

م������ك������ان ال��������ق��������ل��������ب  يف  ل������������ك  دائ������������م������������ا  م�����ك�����ان ي���ع���ت���ز ب�����ه الإن�����������ص�����ان وي���ع�������ص���ق���ه ال�����زم�����اناأن�������������������ت 

ال�������������ص������ام ك���������ت���������اب  يف  الأي������������������������ام  ت�����ك�����ت�����ب�����ه  وي�����ح�����ب�����ه�����ا ك��������ل م��������ن دخ����������ل اأر��������ص�������ه�������ا ب�������اأم�������انو 

األوان علمك يا فل�صطن  رائعة اجلمال  معتادة على الن�صال فيها كل الآمال

 الأحمر لون دماء ال�صهداء الذين �صحوا من اأجلك، والأبي�ص لون ال�صام الذي �صيعمك قريبا، وهذا كله لك

والأخ�صر لون الب�صاتن واملزارع يف ربوع اأر�صك املقد�صة، والأ�صود لون غ�صب الثوار من اأجلك.

نحبك يا قد�صنا، ونحب ترابك فا تخايف فنحن قادمون من اأجلك، و�صن�صحي باأرواحنا لك يا زهرة املدائن، يا مدينة ال�صام.
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اأوراق مقد�ضّية
الطالبة: غيداء ق�سيم اخلطيب

              مدر�سة يبال الثانوية للبنات

كرثة  بل  الن�سيان،  لي�ست  احلقيقية  »م�سكلتي  فيل�سوف:  قال 
الذكريات«.

كثريًا ما نن�سى، فما الذي ينكاأ فينا اجلراح؟! وملاذا تت�ساقط 
َحونا من نومنا القِلق لنغ�سل  الأحزان من مالحمنا املتعبة كلما �سَ
عن وجوهنا وَجع املا�سي؟اأميتد احلزُن املقيُم يف عيوننا فيطول كل 

�سيء فينا؟ 
مذ ولدُت واأنا كتلك الباخرة التي ل ميناَء لها، وكذلك النور�س 
الذي ل �ساطئ له، اأنا- ُمذ ولدُت- ككل الأ�سياء التي لي�س لها وطن.

اأذكر اإذ قالت يَل ابنتي يومًا: ملاذا اأنت حزيٌن يا اأبي؟ اأرجوك، 
اخلع عنَك �سقيع الذكريات وان�َس.

فاأجبت: حلظة الن�سيان تفتح الذاكرة.
واأردفت غا�سبًا: حلظة الن�سيان تخون الذاكرة!

تن�سى  اأنت ل تكاد  اأنك تتذكر دائمًا،  اأبي  يا  : م�سكلتك  قالت 
حتى تتذكر، فما الذي نب�س فيك املا�سي حتى تداَعت الذكريات؟ 

ثم من اأين جئَت بكل هذي الندوب التي تعرتي قلبك املتعب؟
اجتاحت  التي  �سيول احلزن  ا�ساأيل  بل  بنيتي،  يا  ت�ساأليني  ل  اأجبت: 

قلبي يومًا، وا�ساأيل ينابيع الأ�سى املتفجرة يف اأعماقه منذ الأزل.
اإلى متى �ستظل   ، اأبي  يا  اأرجوك  اأ�سى:  بعينني تقطران  قالت 
حاماًل اأعباء العامل فوق كاهلك املتعب؟ خفف عنك اأرجوك، فقد 

�سلكُت كل الطرقات التي تف�سي اإليك ومل اأجدك.
اأو  �سالة،  ذات  الأق�سى  امل�سجد  حرم  يف  جتدينني  قد  قلت: 

رمبا �سهيدًا يف �ساحاته ال�سا�سعة.

اأخواي  اأبي -اأبقاك اهلل-، يكفي  قالت: ل تقل هذا الكالم يا 
ال�سهيدان، فهل تريد تركنا اأنت اأي�سًا؟

م�سكونون  بغريزتنا  نحن   : الهم�س  اإل��ى  اأق��رب  ب�سوت  قلت 
ا قريب كل �سيء �سيغدو ذكريات، نحن لن نكون  بهاج�س املوت، فعمَّ
اأكرث من اأ�سباح ما�ٍس حمرتق واأطياف هاربٍة نحو العدم. اأنا ل�ست 
افتحي  احلال،  بواقع  اأذك��رِك  اأن  اأحب  واإمنا  بنيَّتي،  يا  باملت�سائم 
قي يف ما حولِك، يف اأر�سِك امل�ستباحة التي  عينيِك املغم�ستني وحدِّ
الفل�سطينيني  ككل  و�ستدركني  الأف��ق،  امتداَد  ناظريِك  اأمام  متتد 
اأن ا�سرتجاعها حلم اأجمل من اأن يتحقق، هل ن�سيِت اأخاِك الأكرَب 
كيف ا�ست�سهد على م�سارف القد�س، كان اأخوك �ساحَب اأمٍل كبري، 
وقد اأغاظه ما اأقدم عليه اليهود من حرٍق للم�سجد الأق�سى، وما 
زاد الطني بلًة هو تعمد اليهود التاأخرَ  يف اإر�سال �سيارات الإطفاء 
اإلى املوقع، تذكرين كيف تعمدوا يومها قطع املياه عن املدينة، وقد 
اإل على نع�س، كان  اأخاك، فذهب غا�سبًا وما عاد  اأغاظ كل هذا 
رحيله ا�ستفاقًة من حلم اأزيل �ساء له اهلل اأن ينتهي...اأما تذكرين؟ 

اأو اأذكرك باملزيد؟
قالت وقد اغَروَرقت عيناها بالدموع: يكفي اأبي، اأنا ما ن�سيت 
ولكن اأتنا�سى، ُيحكى اأن احلزن حالٌة كثريًا ما تعرتي النا�س ُبَعيَد 
هطول املطر، فرمبا اأ�سابتَك هذه احلالة اليوم، ال�سماء يف اخلارج 

ل تتوقف عن املطر.
نف�سَي  يبثَّان يف  املطُر من  ول  ال�سماُء  لي�ست   . ل  بثقة:  اأجبُت 
احلزن، واإمنا الذكرى موجعٌة والآلم غزيرة، وقلبي طافح بال�سوق 

لروؤية القد�س حرة، ولكن هيهات لنا ذلك يا بنية.
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قالت: دوام احلال من املحال.
ُيقتلون  الفل�سطينيون  اأع��وام،  منذ  ُة  بنيَّ يا  دائمٌة  احلاُل  قلُت: 
اأفواجًا يف مذابَح جماعية والعرب يتفرجون، ينتظرون ما قد مُتن 
عليهم به احلياة يف مدها وجزرها، هم ل يحركون �ساكنًا، دائمًا 

ي�ستنكرون ويدينون ول �سيء �سوى ذلك.
قالت: فلندُع اهلل اإذن.

قلت: وهل لنا من �سيء �سوى الدعاء؟ فلندُع اهلل اأن يحفظ لنا 
فل�سطني اأبيَّة، واأن يحفظ القد�س من �سرور العابثني، والأق�سى من 
حفريات اليهود وخرابهم، واأخوِك املجاهد هناك اأي�سًا، فلندُع اهلل 

اأن يحفظه.
ثابت  قنابلهم، هو  اأو  ول مدافعهم  اليهوَد  اإنه ل يخ�سى  قلت: 

باإذن اهلل.
دخلت الأم وجل�ست مع زوجها وابنتها، كانت مالحمها هادئًة 
ت ات�ساًل  َقْد تلقَّ ومطمئنة مع بع�س الربيق يف عينيها، كانت للتوِّ 
ق زوجها بها قائاًل: لربيق العينني دائمًا �سبباٌن: فرح  هاتفيًا. حدَّ

موؤقت اأو حزٌن معتَّق. فما ال�سبب الذي ولَّد الربيق يف عينيِك؟
اأجابت قائلة: ل، اأبدًا، بل كل خري ، لقد .. ا�سُت�سهد.

حلَّ بع�س ال�سمت، �سمت الوالد برهة من الزمن، ثم ذرفت 
تبكي،  ابنته فقد دخلت غرفتها وهي  اأما  الدمع،  بع�سًا من  عيناه 

وجل�ست الأم وحدها مطرقة تبكي فقيدها بجالل وهدوء.
ويحدث  الأُ�َسر،  بع�س  عند  اعتياديًا  ي�سبح  اأن  للموت  يحدث 
موؤملًا  يبدو  �سيء  كل  ولكن  كقطة،  األيفًا  ي�سري  اأن  الوح�س  لوجهه 
بعد فوات الأوان، واأولئك الذين يرحلون فجاأة يرتكون يف قلوب من 

يعرفونهم حزنًا عميقًا و�سغفًا اأبديًا ملراآهم ولو للحظة اأخرية.

ماذا   : �ساأل  تكتب.  كانت  وقد  يومًا  ابنته  غرفة  الوالد  دخل 
تكتبني؟

اأجابت: ق�ستنا.
قال: �ستطول كثريًا.

قالت: »وليكن، ل بد يل اأن اأتباهى بَك يا جرَح املدينة، اأنَت يا 
لوحة برٍق يف ليالينا احلزينة«.

ثم قالت: على الورق ت�ستحيل امل�ساعُر حربًا: احلزن والفرح، 
�سواٌء ب�سواء.

راعًا، فلملم ال�ستاء حقائبه املطرية ورحل غرَي  م�ست الأياُم �ِسِ
اآبه مبن تركهم وراءه مبللني باجلراح، وغري عابئ مبا خلَّف وراءه 
من حزانى يبحثون عن مالحمهم ال�سائعة يف وجوه الغرباء، عن 
اأفراحهم امل�سروقة يف ابت�سامات العابرين، وعن الذين رحلوا دون 

رجعة. 
الفل�سطينيني:  اآلف  خاللها  ُقتل  �سنتان  احلادث  على  م�ست 
بالأوراق  مالأت  وتكتب،  تكتب  البنة  ظلت  و�سيوخ.  واأطفاٌل  �سباٌب 
الغرفة، ثم فجاأة اختفت كل الأوراق، �ساأل الوالد: هل كتبِت يا ابنتي 

عن �سهداء بالدك؟
قالت: كنت اأكتب يا اأبي منذ البداية.

قال: ماذا فعلِت بالأوراق؟
قالت: منقُتها واأح�سنُت ترتيبها.

قال: ثم ماذا؟
ُر قيمة  قالت: ثم دفنتها يف الرتاب؛ علَّها تورق جياًل جديدًا يقدِّ

اأق�ساه، ويثمر ن�سرًا يعيد للقد�س عروبتها.

�  �  �
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behaviours during classes affect their ability 
to understand .On the other hand the results 
showed that: using new teaching strategies, using 
reinforcement method and take into account 
individual differences among students aren›t 
enough to help students and reinforcing their 
learning. 

Students
The questionnaire showed some positive points, 
most students strongly agree that they consider 
English language is important for thier success 
and they perform duties and home works regularly.
Parents
Most students strongly agree that communication 
between their parents and their English teachers 
makes them interested in the subject (English 
language).
Then comes the parents› knowledge of English 
language, most students strongly agree that 
parents lack knowledge of English language 

hinders the development of their skills. 

Curriculum 
According to the questionnaire students reported 
that: 
-Content of the text book isn›t appropriate for 
their abilities. 
-Conversation exercises aren›t enough to develop 
their skills. 

Recommendations 
1- Large training program for English teachers 
in using new teaching strategies effectively and 
learn more about interactive learning. 
2-Student must have ability to work hard. Working 
hard can include doing home works regularly, 
using library and internet to make projects, reports 
and activities by themselves. 
3- Parents should visit schools regularly, talk to 
English teachers and involve with school activities 
to learn more about their children›s behaviours at 
class and the types of activities they practice.
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php?flag=1&bk_no=14&ID=41  
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The study population
The study population consisted of all students 
in primary mixed schools   in Shoubak for the 
academic year 20112012/.

Study sample
The study sample consisted of (72) students that 
were selected randomly from six primary mixed 
schools in Shoubak ( 1st grade – 6th grade).
We selected the sample from the schools that 
participated in the workshop (we held at our 
School) about students› weakness in English 
language.

Search Tools
Questionnaire was used as a tool for the study.
The questionnaire was designed to include four 
themes to identify the causes of weakness from 
the standpoint of students.

Teachers 
The behavior of the teachers 
The use of modern strategies 
Using reinforcement method 
Classroom management 
Take into account individual differences 

Clearly answer questions

Students 
The importance of English as a superiority 
Prepare lessons 
Performance of homework 
Preparation of teaching aids 
Review lessons daily

Parents 
Four were identified paragraphs to discuss the 
role of parents 
Knowledge of English 
Practice English with the children 
Assistance in performing difficult homework 
Communication with the English language 
teacher
Curriculum
Textbook content 
Conversation exercises suitable for students› 
capabilities 
Help to understand grammar

Results of the study 

Teachers  
Most students strongly agree that their teachers› 
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of Shoubak to reveal the real reasons behind 
the weakness of the English language students 
in order to find the best ways to help them to 
improve their learning and overcome the hidden 
weakness.  
Introduction to the study

1.1 Background to the study
Students in Shoubak have some weakness in 
English language skills. Many weakness sides 
were noticed by their teachers during primary 
levels and during tawjihi exams especially in 
speaking, reading and writing skills. 

1.2 Significance of the study
The study stands to assist teachers to better 
understand themselves and their role and to 
increase the awareness that the dissatisfaction 
with students› performance in these skills 
suggests many reasons: 
- Teachers› behaviour during classes
-A lack of curriculum design 
- Teaching strategies at the primary levels.
- Educational level of the parents.
Objectives of the study 
The study aims to identify the reasons behind 
the students› weakness in English language at 
Shoubak Schools. 
The question of the study is
 Who is responsible about students› weakness in 
English language?

Limitations of the study
This study is limited to the students at primary 
levels at Shoubak schools in the south of Jordan 
at the second semester of the academic year 
20112012/.
 Importance of the study
1-The study helps to identify some of the reasons 
for the low level of primary school students in 
learning English.
2- The study presents proposals and solutions that 
help to treat the problem of low skills of primary 

school students in English language
3-The study may contribute to direct the attention 
of those responsible for education and the need to 
conduct several field researches on the reasons for 
the low level of basic skills in English language.

Literatural Review
We need English because it has become a lingua 
franca (Ahmad khawaldeh, 2010) and it›s the lan-
guage that can be used everywhere in the world, 
it›s important for students who want to be suc-
cessful and join universities. Students learning a 
new language need a great deal of language sup-
port. Those who teach students learning English 
as their second language know that any language 
support is crucial for students› language acquisi-
tion. Therefore, English Language students need 
a variety of language experiences. They need op-
portunities to hear, write, speak, and read English. 
Learning English language affected by: the 
learner, the curriculum, the teacher, methods and 
teaching strategies, these components are sharing 
the responsibility about students› weakness. 
(Ahmad khawaldeh, 2010).

Previous studies
1- A nearest study is one conducted at Amman 
by Ahmad khawaldeh 2010 (the challenges 
faced by Jordanian English language teachers at 
Amman 1st and 2nd Directorates of Education.). 
It investigated the challenges faced by English 
language teachers, when I read it I found a link 
with my study because the challenges which 
teachers face are sometimes the same which 
cause students weakness.
Challenges that were presented by the questionnaire 
in this study. Among other, most of them focus on 
the weakness in English, memorization method 
used by students, the problem of covering the 
curriculum within the limited time span and 
the use of the English language as a mean of 
communication.(Ahmadkhawaldeh,2010).
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A foreign language can be quiet difficult especially 
for young learners. Unfortunately, most of our 
students don’t seem to reach the level required 
due to many reasons.
 Students› weakness in English language is a real 
issue that causes a lot of concern in our schools. A 
better understanding of the reasons that influence 
the student’s level in English language may help 

to improve students› performance and stimulate 
teachers towards change.
The importance of this study lies in that it draws 
the attention of those responsible for teaching 
students about the hidden reasons that limit their 
abilities and hinder their learning as required 
 The questionnaire was applied (randomly) to 
six basic schools distributed on different areas 
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