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  تربویة فیھا نظر ممارسات

  مقدمة:

 "ù&tç ø%$# ÉO óô$$ Î/ y7În/uë ìÏ% ©!$# t,n=y{ ÇÊÈ t,n=y{ z̀ » |¡SM}$# ô` ÏB @,n=tã ÇËÈ ù& tçø%$# y7ö/uëur ãP tç ø.F{$# ÇÌÈ ìÏ% ©!$# zO ¯= tæ 

ÉO n=s) ø9$$Î/ ÇÍÈ zO ¯=tæ z̀ » |¡SM}$# $ tB óO s9 ÷L s>÷ètÉ ÇÎÈ  : ٥ – ١" (العلق. (  

  ، فعل أمر، ولكن: مّمن ھذا األمر ؟ وبمن ؟ ولمن ؟ وبماذا ؟ ولماذا ؟ اقرأ

أسئلة عدیدة، تحتاج لتدّبر، تحتاج لتفّكر، تحتاج لعظة، وإمعان نظر، وأخذ عبر، والتوصل إلى 
  استنتاجات ودروس وفوائد ...

لملوك، من رب األرباب، ؟ األمر جاء من اهللا، من العلّي العظیم، من مالك الملك والملكوت، من ملك امّمن
  من العلیم الوھاب، من نور السماوات واألرض ...

&ù" ؟ بمن  tç ø%$# ÉOóô$$ Î/ y7 În/uë "  ...باسم اهللا، باسم الرحمن الرحیم، باسم القدیر العظیم، باسم الملك  اقرأ

  .نقرأفعظم من نقرأ باسمھ یدّل على أھمیة ما  الحكیم، باسم السمیع البصیر العلیم، ...

أمر ألمتھ وللناس أجمعین، األمر وّجھ  اهللا ، واألمر لرسول r؟ األمر بدأ بھ الوحي على رسول اهللا  لمن
  لمعلم البشریة جمعاء، فھو إعالء لقدر وأھمیة ومنزلة العلم والتعلیم والمعلم.

ìÏ%©!$# zO؟ "  بماذا ¯=tæ ÉOn=s) ø9$$ Î/ " ما یفید، واكتب ما ینفع،  اقرأواكتب،  اقرأ، والقلم وسیلة الكتابة، أي

  تعّلم كل شيء، واكتب ما تعلم وما تتعلم ...

لخیر البشریة، واكتب لمنفعة الناس، وتعلم لفائدة الجمیع، استمّد من نور اهللا ما استطعت،  اقرأ؟  لماذا
  فإن اهللا األكرم عّلم اإلنسان ما لم یعلم.

  

بالعلم والتعلم، فمن الذي یقرأ؟ العالم یقرأ، والمعلم یقرأ، والمتعلم یقرأ، الكبیر  بالقراءة، أمٌر ، أمٌراقرأ
  یتعلم .یقرأ ووالصغیر یقرأ، الذكر واألنثى یقرأ، والجمیع 
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، بدایة نزول القرآن الكریم على ھادي البشریة،  rھذه البدایة للوحي على معلم الناس الخیر رسول اهللا 
لناس سبیلھم ویھدیھم إلى الصراط المستقیم من نور السماوات واألرض، ھذا یبین منزلة فالقرآن نور نزل لینیر ل

  العلم والتعلم، والحرص على العلم واالستزادة منھ.

، أمر للمتعلم، والمتعلم بحاجة لمعلم، ومن ھنا تتضح أھمیة دور المعلم، وقدر المعلم ... وإذا انتقلنا اقرأ
، وكل عملیة لھا مدخالت وعملیات م عملیتانبویة الحدیثة، فإن التعلیم والتعّلإلى المفاھیم والمصطلحات التر

ومخرجات، ویرى التربویون أن من أھم مدخالت العملیة التعلیمیة ھو المعلم، ومن أھم مخرجاتھا المتعلم، ویمّر 
  خالل عملیاتھا التعلم والتعلیم والتفكیر والتدبر ...

: " المعلم شمعة تحترق لتضيء لآلخرین "، ھذا التشبیھ فیھ الكثیر من تجسید الواقع الذي وقدیمًا قیل
یعیشھ المعلم أینما كان، وفي كل زمان، لذا كان من الضروري أن یحظى المعلم بالتقدیر الالئق بھ، فھو منشئ 

ھ معلم؟ وأي ؟ وأي طبیب لم یرّبمعلمم یمّر بین یدي فأّي مخترع لاألجیال، وباني الكفاءات في جمیع المجاالت، 
مھندس لم یزوده المبادئ األولیة معلم؟ وأي كاتب ؟ وأي عامل؟ وأي مھني؟ وأي مصلح؟ وأي مفكر ؟ ... وأّي 

   من ھؤالء ومن غیرھم لم یعلمھ معلم؟ !!!

  ھل بقي للمعلم ھذا التقدیر الذي یستحق؟!وھنا نتساءل: 

" :  rال یشك عاقل في األثر البالغ للمعلم في المجتمع، مصداقًا لقول المعلم األول لإلنسانیة رسول اهللا 
وتواضعوا لمن تعلمون منھ " (رواه الطبراني)، ففي حدیث رسول تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكینة والوقار، 

  تقدیر المعلم والتواضع لھ. دعوة إلى r اهللا

بأنھم شھود وحدانیة اهللا  ،العلماء فخرًا أن قرن اهللا ذكر العلماء مع ذكره وذكر المالئكةویكفي المعلم و

´yâÎgx© ª!$# ¼çm̄Rr& Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd èps3Í: " تعالى تعالى وعدلھ في قولھ ¯»n= yJø9$#ur (#q ä9'ré& ur ÉOù=Ïè ø9$# $JJ Í¬!$ s% ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 Iw 
tm»s9Î) ûw Î) uqèd âìÉ Íñyêø9$# ÞOäÅ6 yÛø9$# ÇÊÑÈ : كما رفع اهللا عّز وجّل قدر الذین أوتوا العلم في قولھ: )، ١٨" (آل عمران

 "Æìsùöç tÉ ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä öNä3ZÏB tûïÏ%©!$#ur (#q è?ré& zO ù=Ïè ø9$# ;M»y_ uëyä 4 ª!$#ur $yJ Î/ tbqè= yJ÷ès? ×éçÎ7yz ÇÊÊÈ : المجادلة) "

@ö)، وقال تعالى: " ١١ è% ö@ yd ìÈq tGó¡oÑ tûïÏ%©!$# tbq çHs>ôè tÉ tûïÏ%©!$#ur üw tbqßJn= ôètÉ  : ٩" (الزمر.(  

ئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم العالم على العابد هللا تعالى حیث قال: " إن المال rوقد قّدم رسول اهللا 
بما یصنع، وإن العالم یستغفر لھ من في السماوات ومن في األرض، حتى الحیتان في الماء، وفضل العالم  رضى
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على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبیاء، وإن األنبیاء لم یورثوا دینارًا وال درھمًا، 
  د وأبو داود والترمذي وابن ماجھ).إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر " (رواه احم

أمیر  بعد قراءتھ قصیدةوتعجبني أبیات شعریة نظمھا أحد المعلمین (تیسیر سعید السید) في مدح المعلم، 
  ، فیقول في بدایة قصیدتھ:علیھا الشاعر إبراھیم طوقانرّد و عن المعلم الشعراء أحمد شوقي

  الَعْسف والتنكیالمھما یعاني     ًالـلیـوج یًاـم عالـیبقى المعل

  الناس جیًال جیًال یحظى بحّب    ًالـّجـن مبـد العاقلیـویظل عن

  مثل البراعم تبتغي التحصیال    مـادًا لھـھ أكبـون بین یدیـیلق

  یالـرة وأصـھا بكـویذود عن    لیحسن طلعھا فیذوب تضحیًة

  الـون بخیـبدم الحیاة وال یك    ھـویجود لألوطان من شریان

  

لفظ المعلم وعملھ العلم والتعلیم، بما لھما من فضل وشرف ال ینكره عاقل، فقد ذكر أن ویتالزم مع 
: تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم يَِّنالخلیفة األموي عبد الملك بن مروان قال یوصي أوالده: ( یا َب

  وسطًا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم ).

أخرى، ومما ال یستطیع أحد إنكاره أن العرب والمسلمین حملوا فالعلم یرفع أممًا، والجھل یخفض 
في الوقت الذي كان فیھ الغرب والشرق ذة، واختراعاتھم الف الحضارة والعلم ممن سبقھم وأثروه بعلمھم الغزیر

یغطون في الجھل والتخلف، وبقي العرب والمسلمون محافظین على منزلتھم العلمیة ما زالوا محافظین على 
مشجعین للعلماء، فلما اختلفوا وتركوا االھتمام بالعلم والتعلیم ذلوا وھانوا وتخلفوا، وتكالبت علیھم األمم  العلم

  بھا. تمتھا واھتلتي أخذت عنھم العلوم وتبنا

  :تقع بین سؤالین ومن ھنا تأتي الكثرة الكاثرة من التساؤالت

  كیف وصلنا إلى ھذه الدرجة من التخلف؟!

 ارضاھالتي ننشد، والتي نذ ھذه السمة البغیضة على النفس، واالنتقال إلى المنزلة وما السبیل إلى نب
  ا؟لعربیة واإلسالمیة، والتي تلیق بھمتنا األ
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  وتساؤالت عدیدة في ھذا المجال.

لكن الناظر نظرة موضوعیة یرى الدراسة أن نجیب على ھذه التساؤالت، و لیس مجالنا ھنا وفي ھذه
، والتي تطالب بالخروج من العدیدین في الوقت الحاضر ویطمئن إلى ظھور الدعوات والنداءاتالتغیر الملحوظ، 

  من ھذا النفق المظلم.

إلى كل تقدم ورقي وازدھار، یتجسد ذلك في تطویر بدأت المحاوالت بدءًا بتطویر التعلیم الذي یقود 
ق وأسالیب التعلیم، ومسایرة للتقنیات وتطویر في طرائ وتغییر المناھج التعلیمیة في المدارس والجامعات،

وما یالزم ذلك من تطویر للمعلم الذي یقود ھذا التغییر في عملیة  وتشجیع للبحث والدراسات، التربویة والعلمیة،
  التعلیم.

، وتجارب تحتاج إلى النقد والتحلیل، ومقاومة بدأت محاوالت التغییر بما یصاحبھا من صعوبات وھفوات
ونتیجة ة للتعلیم ومن یفتقدھا، ، وھناك من یبدع ومن یقلد، وھناك من یمتلك الكفاءمن یصیب ومن یخطئ فھناك

لكي یكون المسار مبنیًا على أسس سلیمة قویة، لتالفي السلبیات  ،تحتاج للنظر فیھاعدیدة  ممارساتلذلك تظھر 
  والنتائج غیر المرضیة، ولنصل بخطوات مدروسة إلى بر األمان.

خبرات تربویة كمعلم ومدیر مدرسة  فيلھا  ھنا جاءت ھذه المالحظات من خالل مروري كمعدٍّومن 
لما یجب أن یكون علیھ الوضع  التصورواضعًا غیر المرغوب فیھا،  الممارساتومشرف تربوي، مشخصًا بعض 

فإن أحسنت فمن اهللا تعالى، وإن جانبني الصواب فمن  مستفیدًا من خبرات التربویین الذین سبقوا، المقبول،
لعلنا معًا نسھم في  ،علمیًا ن یقرأ ھذه المالحظات أن ینقد ذلك نقدًا موضوعیًانفسي ومن الشیطان. آمًال مّم

  تصحیح المسار، ونشارك في تحقیق أمال األمة.

حظات في مجاالت عریضة نوعًا ما، وأّما المنھجیة التي اتبعتھا في ھذه العمل، فتتلخص في تجمیع المال
، ثم في ھذه المجاالت في الواقع المعاش حول ممارسات بعض المعلمین والمعلمات ثم تفصیلھا بكتابة المالحظة

  اقتراح الحل المناسب.

أني قد أحطت بكل الممارسات التي تحتاج لتعدیل أو تغییر، وإنما أكتب ما الحظت من  وال أّدعي
ممارسات أشعر بأنھا تستحق النظر فیھا، وأترك إلخواني التربویین والمعلمین والمعلمات إكمال ھذا العمل، فلكلٍّ 

  محاولة، فالكمال هللا وحده.أو یثري ھذه ال یغنيوجھة نظره، ولكلٍّ مالحظاتھ، فقد یخطر على بال آخرین ما 

وأود ھنا أن أشیر إلى أن ذكر أي مالحظة ال یعني أنھا عامة عند الجمیع، ولكن وجودھا عند فئة من 
كما أن بعض الممارسات التي سنذكر قد  المعلمین والمعلمات یقتضي اإلشارة إلیھا مھما قّل عدد ممارسیھا.
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فائدة، أو أسرع  وأكثر رسة المقترحة للتغییر قد تكون أجدىولكن المما ،تؤدي إلى نتیجة یرضى عنھا البعض
  نتیجة.

، والنقد المتأني وأخیرًا آمل مّمن یقرأ ھذه المالحظات أن یتدّبر ممارساتھ ویعرضھا على التحلیل الدقیق
ممارساتھ مّما كانت بعض ، وإن تعالى فإن كان موفقًا في عملھ یدعو اهللا لنفسھ الثبات على الحق وما یرضي اهللا

  ال یصّر على الخطأ إن وجد، بل یحاول تصحیح مساره، واالستفادة من تجربة غیره.سیذكر ف

  " واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ "

  ولي التوفیق ھو وحدهو
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  مجال التخطیط

v ل بعض المعلمین من أھمیة التخطیط للتدریس، سواء الخطة السنویة أو الفصلیة أو الیومیة یقّل
 (التحضیر الیومي)، ویرون أن مطالبة التربویین بذلك مبالغ فیھا.

 : المثالین التالیینالتخطیط نورد  أھمیةقبل بیان 

  :األولالمثال 
  ا یلي:فھل یستطیع تجاھل أي مّم ،یبني بیتًا أنیرید شخص 

 .تحدید مكان البیت •

 .وبیان حدودھا ومساحتھا األرضمسح  •

 ومرافقھ . ماري لرسم خارطة ومخططات البناءمھندس مع إلىاللجوء  •

 سمنت، الحجارة، الحصمة،د ما یلزم من المواد: الحدید، اإللتقدیر وتحدیمھندس مدني  إلىاللجوء  •

 ... الخ. الرمل،

 .المال الالزم توفره للبناءتقدیر  •

 المشرف... الخ . اء، العامل،بشریة الالزمة للتنفیذ : البّنتحدید القوى ال •

 ؟أنواعھا؟ وما األبوابمن سیقوم بعمل  •

 .؟.من سیقوم بعمل الشبابیك . •

 من سیقوم بتمدید الكھرباء؟  •

 من سیقوم بالقصارة والدھان ؟ •

 من سیقوم بالتبلیط ؟ •

 . أخرىوأسئلة عدیدة  •

  ألیس ھذا ھو عین التخطیط ؟

  

  المثال الثاني : 

  تقوم برحلة .  أنترید  أسرة أو ،ما أو مدرسة األشخاص،مجموعة من 

  تفكر ؟ أنماذا یلزمھا ب
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ü . عدد المشاركین في الرحلة 

ü من سیقود الرحلة؟ 

ü .موعد الرحلة، ومدتھا  

ü . وقت االنطالق ووقت العودة 

ü ،ومسار الرحلة المكان المقصود . 

ü . التكلفة المتوقعة 

ü ،كالھما ؟ أم أم ترفیھیة؟ھل ھي علمیة ؟  الھدف من الرحلة 

ü .وسیلة النقل المستخدمة 

ü . وغیرھا 

  ھذا ھو التخطیط لھذه الرحلة ؟ ألیس

  على ضرورة التخطیط عدیدة . واألمثلة

 مھمتنا بناء العقول،إذا كانت فما بالنا  إلى التخطیط،المادیة المحسوسة بحاجة  األموركنا في ھذه  فإذا

  أحوج ؟التخطیط  إلىلسنا األجیال، أوتنمیة 

  لذا یجدر بنا بیان أھمیة التخطیط.

  أھمیة التخطیط للتدریس:

  تتمثل أھمیة التخطیط للتدریس فیما یلي:

Ø .تنظیم عملیة التعلیم والتعلم وتجنب العشوائیة فیھا  

Ø .یساعد المعلم على مواجھة الموقف التعلیمي بثقة 

Ø المعلم من استخدام المصادر التربویة المتوفرة بفاعلیة. نیمّك 

Ø ومحتوى  تعلیمیة، میة، من أھدافیوضح الرؤیة أمام المعلم بما یتعلق بجوانب العملیة التعلیمیة التعّل

 تعلیمي، وأنشطة، وأسالیب، وتقویم.

Ø ب المعلم التعرض للمواقف المحرجة، والوقوع في مشاكل أمام الطلبة.یجّن 

Ø المعلم من تحدید األولویات في العمل.ن یمّك 

Ø  .یمكن المعلم من تحدید مجاالت اإلثراء الالزمة 

Ø .مساعدة المعلم على النمو المھني المستمر 
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v  الفصلیة كل عام ؟من الضروري تجدید الخطة السنویة / یستفسر بعض المعلمین : ھل 
    

  الرد : 

أبرزھا ومن  تغیر المتسارع في جمیع المجاالت،ونالحظ ال لمیة والمعرفیة والتربویة ... نعیش زمن الثورة الع -

واألسالیب والطرائق  واالستراتیجیات یقتضي ذلك مواكبة ھذا التغیر والتطور في المادة العلمیة أال التربیة،

ذ الجمود والتمسك بالماضي ّبنح مأ... الخ؟  المستخدمة في التدریسوالتقنیات  واألجھزةوالوسائل  التربویة؟

 ؟ وال یتغیر وكأنھ ال یتطور

الل التغذیة یالحظ المعلم بعض المالحظات من خ أنوال بد  ،لذلك فان التخطیط السنوي مرة كل عام باإلضافة -

 تجدید التخطیط . إلىمما یجعلھ بحاجة  ،لخطتھ التي نفذھا التي یالحظھا أثناء التطبیقالراجعة 

االستفادة من التجربة التي مّر بھا خالل العام الدراسي، وما الحظ من إیجابیات كما یجدر بالمعلم / المعلمة  -

 مواكبتھ. ، أو تطویر یحّبأو تعدیلھا یرغب في إضافتھا، أو سلبیات یوّد التخلص منھا

 

v   :؟الخبرة القلیلة فقطالمعلمین ذوي من  أمھل یلزم التخطیط السنوي من جمیع المعلمین یسأل سائل 
  

  الرد:

 فإذا كان ضروریًا الخبرة الجیدة، صاحبلزومھ للمعلم  حناووّض للجمیع، التخطیطأھمیة  الرّد السابقبینا في 

  المبتدئ ؟ أوفما بالك بالمعلم ذي الخبرة القلیلة  للمعلم ذي الخبرة،

  
v  یسأل البعض : ما ھي المعلومات الالزمة لبناء الخطة السنویة ؟ 

  

  المعلومات الالزمة لبناء الخطة السنویة

Ø .وعي المعلم بالمقرر الدراسي المرتبط بالمنھاج  

Ø .عدد الحصص المقررة للمادة 

Ø .مدة التدریس الفعلي خالل العام الدراسي 

Ø .العطل المدرسیة وتواریخھا 

Ø .المستوى العام للطلبة 
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Ø .الوسائل والتقنیات التربویة المتوفرة 

Ø  األسالیب العامة في التدریس.واالستراتیجیات والطرائق 

Ø .أسالیب التقویم المستخدمة في قیاس تحصیل الطلبة، وأدوات التقویم المناسبة لھا 

Ø .األھمیة النسبیة لوحدات المنھاج 

Ø :المصادر األخرى التي یمكن االستفادة منھا 

  المجتمع المحلي. -

 آراء الزمالء. -

 خبرات المختصین. -

 المراجع والمصادر. -

 

v  السنویة ؟ الخطة: ھل تختلف ھذه المعلومات عن المعاییر التي تراعى في یتساءل البعض 

  یراعي المعلم عند بناء خطتھ السنویة أو الفصلیة المعاییر التالیة:  

Ø .انسجام أھدافھا مع األھداف العامة للمنھاج  

Ø .وضوح أھدافھا وشمولھا وتحدیدھا 

Ø  المقترحة.مناسبة الوسائل واألسالیب واألنشطة وأسالیب التقویم 

Ø .مالءمة الزمن لألھداف 

Ø .التجدید في الخطة السنویة 

Ø .مراعاتھا لحاجات الطلبة والمجتمع المحلي 

Ø .مراعاتھا لخصائص الطلبة النمائیة والمعرفیة ولقدراتھم 

  

  
  أسأل نفسي بعد كل ما سبق:  

   ؟ھل أخطط بقناعة وحسب األصول      
   أم أقوم بذلك إلرضاء المسؤولین فقط؟      
  أم ال زلت ال أقوم بالتخطیط أصًال؟      
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v  قبل التخطیط السنوي أو الیومي، من المفّضل تحلیل المحتوى التعلیمي للمادة التي یدرسھا المعلم أو
 الخطة الیومیة ؟ أوما فائدة تحلیل المحتوى التعلیمي في الخطة السنویة المعلمة، ف

  :وفائدتھأھمیة التحلیل 

Ø  وم ، وھذا یساعد على تحدید المھارات واألعمال التي سیقومضمونًا فھم أعمق للمادة شكًالیساعد المعلم على

  . بھا، وتنظیم الخبرات المتوخاة

Ø اعده على التخطیط السلیم لتدریسھیس.  

Ø المنشودةفي تحدید األھداف السلوكیة  كما یعتبر التحلیل أساسًا .  

Ø ریس .یساعد التحلیل على تحدید المتطلبات السابقة للتد  

Ø . یسھل اختیار المحتوى المناسب لتحقیق األھداف التعلیمیة  

Ø المناسبة لتحقیق األھداف . التدریسیة یساعد على اختیار الوسائل التعلیمیة والطرق  

Ø المخطط لھاعملیة تقویم األھداف  یسھل على المعلم  .  

Ø بتقویمھا إحاطة كاملة وشاملة، قوم المعلم بالمادة التي سی في إعداد االختبارات المالئمة، حیث یحیطیفید و

  وبذلك یتاح لھ تقدیر درجات األھمیة النسبیة لجزئیات المادة، ویسھل إعداد جدول المواصفات بشكل دقیق .

Ø . مراعاة التكامل بین مجاالت المعرفة المقدمة للطلبة، وما یتناسب مع حاجات المتعلم وقدراتھ  

Ø  لمیة . التعلیمیة التّعكل ھذا یعین على تحسین العملیة 

  

v فھل ھذا یكفي؟یقتصر البعض عند التحلیل على المجال المعرفي ، 

التعلیم جمیعھا، وال یقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل یشمل أیضا ال بّد أن یشمل التدریس مجاالت 

الثالث، یشمل تحلیل المحتوى التعلیمي المجاالت المجال الوجداني (االنفعالي) والمجال النفسحركي، لذلك یجب أن 

  : وھي كما یلي

  :(المجال المعرفي) المجال العقلي اإلدراكي 

ویشمل ھذا المجال المعرفة بمختلف مستویاتھا، فیتناول المعلومات والحقائق والمفردات والتراكیب 

وأنت أخي والمصطلحات والمبادئ واألفكار الرئیسة والفرعیة . وفیما یلي توضیح لھذه المفاھیم مع التمثیل : ( 

  ) من مجال تخصصك إعطاء أمثلة أخرى / حاوليحاولالمعلم وأختي المعلمة 
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. وال تتطلب سوى االسترجاع، وتمثل أبسط مستوى من بارات مسّلم بصحتھا وتعرف لذاتھاوھي عالحقائق : 

. ومن األفكار والمفاھیم وغیرھا األفكار، فھي تلزم للوصول إلى المعلومات، وتعتبر المادة الخام التي تنمو خاللھا

  األمثلة علیھا :

  آخر األنبیاء والمرسلین . rمحمد  -

 المسلمون على المشركین في غزوة بدر الكبرى .انتصر  -

 یلقب الشاعر احمد شوقي بأمیر الشعراء. -

  .والتسلیم بصحتھا إثباتھا، حیث تم ویندرج تحت الحقائق النظریات العلمیة والمسلمات والبدیھیات •

  

النصوص القرآنیة وھي الكلمات التي یتعرف الطلبة على معانیھا اللغویة، وتكثر في المفردات والتراكیب : 

  . مثل : والشعر واألدب واألحادیث النبویة الشریفة

$${bÎ) tûïÏ%©!$# râä!%ỳ Å7øùM¨كلمة (اإلفك) في قولھ تعالى : "  - Î/ ×pt6 óÁãã ö/ ä3YÏiB  "  : ١١(النور(.  

 … " .كلمة (األریكة) في الحدیث الشریف : " یوشك رجل شبعان على أریكتھ  -

-   

  التي توضع لھا معان غیر معانیھا اللغویة . مثل : وھي الكلماتالمصطلحات : 

  الشریعة : لغة : الطریق المستقیم . -

  اصطالحا : مجموعة األحكام الشرعیة التي شرعھا اهللا تعالى لتنظیم حیاة الناس .

  لغة : الدعاء . الصالة : -

  الخ .… التي یقوم بھا المسلم من تكبیر وقیام وركوع  العبادةاصطالحا : 

  

وھي مجموعة من العناصر والموضوعات تجمع بینھا صفة مشتركة عامة بحیث یمكن إعطاء كل المفاھیم : 

  عنصر منھا نفس االسم . مثل :

 …األشھر الحرم ، الغزوة ، الشورى ، الجھاد ، البیعة  -

-   
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فھي بنیة عقلیة  ،أكثر، وتصف طبیعة التغیر بینھا وھي العالقات السببیة التي تربط بین متغیرین أوالمبادئ : 

  تتكون عندما یدرك المرء عالقة مفاھیمیة معینة، ویجد أنھا تنطبق في أمثلة ومواقف متعددة. مثل :

 ال یرث القاتل .    -

 العدل أساس الحكم .    -

  ال صالة من غیر طھور . -

 إذا درست أكثر كانت النتیجة أفضل . -

  المواضیع العلمیة القوانین.دئ في ینطبق على المبایرى العدید من التربویین أنھ و •

  الزمن× مثل : المسافة = السرعة 

  .حیث یجمع القانون بین عدة متغیرات والعالقة بینھا

 

  وھي المعاني التي تساعد على تكوین نظرة عن الموضوع . األفكار : 

ویساعد  وھي إما أفكار رئیسة ( أساسیة ) أو أفكار فرعیة . وھذه األفكار ترتبط بالمحتوى التعلیمي،

  التحلیل في التوصل إلیھا .

  

  المجال االنفعالي العاطفي ( الوجداني )

ویركز على الجانب الوجداني النفسي من اإلنسان، ویتناول المیول واالتجاھات والقیم، وھي تشكل   

موجھات السلوك اإلیجابي في الحیاة . مثل : المحافظة على التقالید، المساعدة، التعاون، االعتزاز، التقدیر، 

  …. اإلیمان، التفضیل، التقبل 

  ثیل :وفیما یلي توضیح لھذه المفاھیم مع التم

یح@دد س@لوك الش@خص تج@اه األش@خاص أو األش@یاء أو األفع@ال،         وق@یم المجتم@ع،   وھي معی@ار ن@ابع م@ن الش@رع    القیم: 

  ویكون موضع التزام منھ.

  مثل: حب الخیر، الحرص على اإلیمان، اإلصالح بین الناس ... 

  ( أضف أمثلة أخرى )

  نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث . ة محددةوھي نزعات تؤھل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكیاالتجاھات: 
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  ومما یجدر مالحظتھ أن االتجاھات قد تكون :   

  …   إیجابیة ، مثل : حب التعاون، اإلصغاء لآلخرین، احترام اآلخرین 

  …أو سلبیة، مثل : كره الخیر للناس، الروح العدوانیة، حب االنعزال 

  ( أضف أمثلة أخرى)

  

 المجال النفسحركي 

یم، رسم ، تالوة القرآن الكرانب األدائي العملي ( المھارات )، مثل : الكتابة، القراءةھذا المجال الجویتناول   

، إلقاء الشعر، ، أو األحادیث النبویة الشریفةالخرائط، أعمال الصالة، أعمال الوضوء، حفظ النصوص القرآنیة

  الخ.…  لعب األدوار، األلعاب التربویةالخطابة، إجراء التحارب العلمیة، المھارات الریاضیة، التمثیل، 

  

  
  أسأل نفسي:

  بت القیام بتحلیل المحتوى التعلیمي للمادة التي أعلمھا؟ ھل جّر
  بنقد نفسي بعد ذلك لتشخیص مدى الفائدة من التحلیل؟وھل قمت 

  

  

v  السلوكیة للمادة التدریسیة : األھدافنالحظ في الخطة السنویة للبعض كتابة العدید من 
  

لسلوكیة تلزم في ا فاألھداف األھداف السلوكیة،ولیس  األھداف العامة،المطلوب في الخطة السنویة ھو 

 :على كل منھا  أمثلة إیرادمع  ،السلوكیة واألھدافالعامة  األھدافوللتمییز بینھا نبین مفھوم  التخطیط الیومي،

  أما األھداف العامة:ف

دراسیة أو برنامج مدرسي تربوي، وتختلف األھداف العامة فتمثل مجموعة األھداف المطروحة لمادة 

حسب درجة خصوصیتھا، ولكنھا تمیل في الغالب إلى المدى الطویل في طبیعتھا، وتتمثل في أھداف تنفذ في فترة 

  .معینة زمنیة دراسیة
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  ومن األمثلة على األھداف العامة :

  في نشر اإلسالم وتثبیت أركانھ . rتعظیم دور الرسول  §

  تدریب الطلبة على ممارسة السلوك الذي یتفق والعقیدة اإلسالمیة السمحة . §

  تعریف الطلبة بمصادر التشریع اإلسالمي وال سیما القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة . §

 إدراك الطلبة للمكانة المرموقة التي أوالھا اإلسالم للمرأة . §

 ضیة.استیعاب النظریات والمسلمات والبدیھیات الریا §

 فھم التفكیر القیاسي أو االستداللي في الریاضیات. §

  معرفة فروع علم النحو المختلفة. §

 القدرة على التفكیر الناقد لدى الطلبة. §

 تنمیة اإلبداع لدى المتعلم. §

 تنمیة قدرة المتعلمین على القراءة الناقدة. §

§ ... 

  

  أما األھداف السلوكیة:

تكتب للطلبة لتصف بدقة ما یمكنھم القیام بھ خالل الحصة  فیمكن تعریفھا بأنھا تلك العبارات التي 

  أو بعد االنتھاء منھا، فھي تصف النتیجة المرغوب فیھا للعملیة التعلیمیة التعلمیة. ،الدراسیة

وبذلك فھي أھداف محددة بصورة دقیقة تتناول سلوكات أو استجابات الطلبة العقلیة واالنفعالیة والمھاریة 

  التعلیمي التعلمي.خالل الموقف 

  ومن األمثلة على األھداف السلوكیة:

  أن یعدد الطالب مبطالت الوضوء كما وردت في الكتاب المدرسي المقرر بدون أخطاء. §

 أن یعّرف الطالب الضغط الجوي كما شاھده في التجربة بما ال یزید عن سطرین. §

 أن یسمي خمس مدن في فلسطین المحتلة. §

 الخاص ظاھرة االنحباس الحراري كما وّضحھ المعلم.أن یلخص الطالب بأسلوبھ  §

 یعش أبد الدھر بین الحفر     التالي: ومن ال یحب صعود الجبال أن ینثر الطالب بیت الشعر §

  أن یستشھد الطالب بآیة قرآنیة تحض على الجھاد إذا طلب منھ ذلك وبدقة تامة. §
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 ي الوسیلة التعلیمیة بدقة.أن یرسم الطالب جھاز الدوران في جسم اإلنسان كما الحظھ ف §

  في صفحتین.وضوعا عن بطوالت خالد بن الولید أن یكتب الطالب م §

 فیلمًا وثائقیًا عن ذلك في نصف صفحة. بعد مشاھدتھ البیئي أن یعطي الطالب رأیھ بظاھرة التلوث §

§  

  أفكر:
   في مجال تخصصي. أقوم بصیاغة خمسة أھداف عامة، وخمسة أھداف سلوكیة،

  الفروق بینھا، ومدى موافقتھا لمواصفات األھداف العامة والسلوكیة.وأحّدد 

 

v باستمرار .  خالل العام الدراسي العدید من المعلمین عدم متابعة الخطة السنویة دمن المالحظ عن 
 على ذلك :  األمثلةونورد بعض 

للفصل األول من العام الدراسي، ومدتھ أربعة شھور، وعند التنفیذ أكمل  المواد االجتماعیةخطط أحد معلمي  •
 ه لبقیة الفصل؟شھرین، ماذا تتصور أن یكون إجراؤ ربع المادة المخطط لھا في

 أكمل معلم ما خطط لھ للفصل األول من العام الدراسي في ثالثة شھور، ماذا یصنع في بقیة الفصل؟ •
 

  الرد : 
 أوالمشرف التربوي  أوألمر المدیر  وال تعد تنفیذًا لفصلیة ال تعد لتحفظ في الخزانة،ا / الخطة السنویة

م في مساره في المادة التعلیمیة، فعلى المعلم ولتنیر الطریق للمعل ،لتتابع خالل العام الدراسي تعّد وإنما... المسؤول 

  خذ التغذیة الراجعة عن تنفیذه ومتابعتھ للخطة السنویة .أ

من المھم عند التخطیط تحدید الزمن لكل مكون من مكونات الخطة، ومتابعة التغذیة الراجعة أثناء كما أن 

  تطبیق ھذه الخطة، ومعالجة أي خلل یحدث أوًال بأول.

  

  أتذكر:

 ھل مررت بمثل ھذه المواقف في حیاتي التعلیمیة؟ •

  ھل الحظت مثل ھذه المواقف عند زمالٍء لي في العمل؟ •

  بتقدیم أي نصیحة لھم في ھذا المجال؟وھل بادرت  •
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  التخطیط الیومي 

v  : نيفماذا یفید درسھا عن ظھر قلب،ادة التي أالم أحفظ وأكاد أنا لي خبرة طویلة في التدریس،یقول قائل 
 التخطیط ؟

  
   المعلمة : أختي أخي المعلم، :نقول

 ولكن نذكرك بما یلي : نحن ال ننتقص من خبرتك وقدرتك،

 :ولكن وأوسع مما یطلب في ھذا الدرس،كبر ومعلوماتك في مادة الدرس أ خبراتك إن •

 تحصر ما یطلب تدریسھ من ھذه المعلومات التي تمتلكھا ؟ أنمن المفید  ألیس §

 التي تبغي تحقیقھا وتحصرھا ؟ األھدافتحدد  أنجیدا  ألیس §

 األھدافالتعلیمیة التي تساعد على تحقیق  األنشطةتحدد  أنر لك ولطلبتك من المیّس ألیس §

 المنشودة ؟

والتي تساعد على توضیح  ل التعلیمیة التي تود استخدامھا؟تحضر الوسائ أنمن الضروري  ألیس §

 وتقریب المعلومات لدى الطلبة ؟

 األسالیبفي  أوسواء في ھذه المادة التعلیمیة  ؟تواكب المستجدات أنمن المطلوب  ألیس §

 .؟.. أو الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة األنشطة أوتعلیمیة والطرائق ال

الفصلیة لمادتك وللصف  أومع الخطة السنویة  م یومیًاتوفق بین ما تعّل أنمن الضروري  ألیس §

 الذي تعلمھ ؟

 تراعي التغذیة الراجعة عن تعلیمك ؟ أنمن الالزم  ألیس §

 
v  وخصوصا لذوي الخبرة ؟التحضیر الیومي كل عام دراسي إعادةیسأل سائل : ھل من الضروري 

 ؟ الطویلة
  

  : الرد 

وھذا یسمح للمعلم الذي یخطط درسھ  ،التخطیط حسب المنحى النظاميي : التخطیط الیوم أسالیبحدث من أ

  قادمة مع  بعض المالحظات كما یلي : ألعوامیستخدم التخطیط  أن جیدًا تخطیطًا

ومالحظة التغذیة الراجعة المستفادة عند  اد عند اعتماده في العام التالي،الذي سیعمراجعة التحضیر الیومي  •

 تأدیة ھذا الدرس في العام المنصرم .
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 وتقویم ووسائل تعلیمیة . وأنشطة أھدافمن  إن وجدت،التعدیالت الالزمة  إجراء •

 ھا .مراعاة المستجدات في التربیة والتقنیات التربویة المتسارعة واالستفادة من •

 أعمال،وصحف  ي كل ما یلزمھ من وسائل تعلیمیة، وصور، ومخططات،التحضیر الیوم ملف تضمین •

 واختبارات ... الخ .

لكي یتسنى لھ استخدامھ  األولى،التحضیر الیومي في المرة  إجادةیحرص المعلم على  أنلذا فمن الضروري 

  التعدیالت الالزمة . إجراءمستقبال مع 

  

v  : فما  أحضر واستعد على الدرس شفویا، وأعلم ما سوف أعملھ في الحصة الصفیة، أنایقول البعض
 الحصة ؟ إلىلزوم التحضیر الكتابي ؟ وھل یلزم اصطحابھ 

  

  المعلم :  أخي

 أننذكر  أن ولكن نوّد، التحضیر شفویًا أمبین المربین حول كتابة الخطة الیومیة  ًاھناك اختالف أننعلم 

أثناء تأدیتھ عدیدة  بأشیاءن الخطة الیومیة تذكر المعلم رة یومیة )، ومن ھذا اللفظ فإمذّك یر الیومي یسمى (التحض

  :للحصة الصفیة

 وتدرجھا في الحصة؟ ؟التي ینشد تحقیقھا األھدافما  •

 وكیفیة تنفیذھا ؟ ؟خطط لھااألنشطة التي یما  •

 لزم) للھدف المنشود ؟  إنما الوسیلة المستخدمة (  •

 خطوة من خطوات الدرس. الزمن المحدد لكل •

  :التالیة التي تحصل عند المعلمین  األمثلة أوردوفي ھذا المجال 

Ø ذو خبرة طویلة الصف، سأل الطلبة: ما درسنا الیوم؟ أجابھ الطلبة: درسنا  للتربیة اإلسالمیة دخل معلم

بإحضار المسجل وشریط القرآن الكریم الذي یحوي السورة، أحضر  تالوة سورة النور، كلف المعلم طالبًا

الطالب المسجل والشریط الالزم، أخذ المعلم یبحث عن اآلیات المقررة لذلك الدرس، استغرق ھذا العمل 

 حوالي ربع الساعة من زمن الحصة. 



 
24 

Ø أحضر الطالب معلم آخر أرسل أحد الطلبة إلحضار المسجل وشریط القرآن الكریم في حصة التالوة ،

المسجل فإذا بھ ال یعمل، استغرق إحضار المسجل وفحصھ حوالي عشر دقائق، وبعدھا كلف المعلم أحد 

 أخطأ فیھا عدة أخطاء. وھذا الطالب ،الطلبة بقراءة اآلیات المقررة

Ø  أكمل شرح المادة المقررة في الدرس خالل نصف ساعة من الحصة، سأل بعدھا  العلومأحد معلمي

 : من یرید االستفسار عن شيء؟ ال أحد . ماذا یصنع؟الطلبة

Ø  ،معلم آخر خطط لتنفیذ أربعة أھداف في أحد الدروس، انقضى معظم الحصة وھو یعالج الھدف األول

 عندھا أسرع ولقن الطلبة بقیة األھداف بدون تركیز یذكر.

  

  الصف ؟ إلى ذهوما یلزم لتنفی ال یلزم المعلم التخطیط بدقة واصطحاب التحضیربعد ھذا أ

  

v رغم تنفیذه  ،كأن یقتصر على ھدف واحد لبعض المعلمین االختصار الشدید، یالحظ في التحضیر الیومي
التقویم ... وفي المقابل  أدواتوذكر  األسلوب، أواالقتصار على ذكر طریقة التدریس  أو أھداف،لعدة 

 في الحصة . كل ما سیقوم بھ المعلم والطلبة یسھبون في التحضیر بكتابة اآلخرنرى البعض 
 

  الرد : 
 إفراط،ال تفریط وال  أنمواصفاتھ  أھمى النظامي ) الذي من (التخطیط حسب المنح إلى أخرىنعود مرة 

  . یكتفي باالختصار الشدید كأنھ یكتب رموزًا أنوال  ،فال نطلب من المعلم كتابة كل شيء في الخطة الیومیة

  یة للتخطیط الیومي .لمر بالخطوات العأن نذّكویجدر بنا ھنا 

  الخطوات العملیة للتخطیط الیومي (حسب المنحى النظامي ):

Ø .تحدید األھداف المنشودة: وصیاغتھا صیاغة سلوكیة، على شكل نتاجات تعلمیة متوقعة 

Ø .تحدید المحتوى التعلیمي: ویرتبط مباشرة باألھداف الموضوعة 

Ø مجموعة المتطلبات السابقة التي ترتبط مباشرة بالھدف المراد تحقیقھ. تحدید السلوك المدخلي: وھو 

Ø .تحدید االستراتیجیات والطرائق واألسالیب التعلمیة الالزمة لتحقیق األھداف 

Ø لوسائل التعلیمیة الالزمةتحدید ا. 

Ø .التقویم: سواء التقویم التكویني أو الختامي 

Ø  التعلیمیة التي تظھر في سلوك المتعلم.التغذیة الراجعة: المرتبطة بالنتاجات 
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v الخطة الیومیة : یسأل معلم مبتدئ: ما البنود التي یجب أن تتضمنھا 

  سیة:امكونات الخطة الدر

أساسیة یجب مراعاتھا في عملیة  رغم اختالف المربین حول تحضیر الخطة الیومیة، إال أن ھناك أمورًا

  التخطیط، ومنھا:

Ø  التعلیمي.األھداف والمحتوى  

Ø .(أو التعلم القبلي) السلوك المدخلي 

Ø .األسالیب واألنشطة والوسائل والخبرات والمواد التعلیمیة 

Ø .أسالیب التقویم وأدواتھ 

Ø .الزمن 

Ø .الخاتمة أو الغلق 

Ø .التغذیة الراجعة  

 المشار إلیھا سابقًا مكونات الخطة الیومیة فیما یلي نستعرضولمساعدة المعلم / المعلمة في ھذا المجال 

  وضرب األمثلة عند لزومھا. ،بشكل موجز، لنبین ما نعني بكل مكون منھا

  األھداف
الخطة السنویة حیث یلزمھا تحدید األھداف العامة، أو الخطة  تعتبر األھداف من أھم مكونات الخطة، سواًء  

  .محتوى التعلیمي، وتداخلھما معاا بالالیومیة حیث یلزم تحدید األھداف السلوكیة، وما یتبع ذلك من ارتباطھ

  المحتوى
تحدید محتوى التعلیم مرتبط بتحدید األھداف، وھو أمر مھم، إذ بتحدیده یتحدد الوسط الذي یظھر فیھ   

المتعلم سلوكھ الذي یشیر إلى تحقق الھدف، ومن ھنا یأتي االرتباط بین الھدف والمحتوى، والذي یقتضي تضمن 

  السلوكي.المحتوى في الھدف 

أنظر إلى الھدف التالي : " یتلو اآلیات الكریمة تالوة متقنة تظھر فیھا أحكام التجوید " . نجد أن ھذا الھدف   

وال من أي سورة  ،صیاغة سلوكیة، ولكن محتواه التعلیمي غیر محدد، فاآلیات الكریمة غیر معروفة العدد مصاغًا

متقنة تظھر تالوة  الكھفمن سورة  ٨ـ  ١: " یتلو الطالب اآلیات ، ولتحدید محتواه نقول سور القرآن الكریم من

  ھي المحتوى التعلیمي . الكھفمن سورة  ٨ـ  ١، فتكون اآلیات فیھا أحكام التجوید "
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وألھمیة المحتوى في العملیة التعلیمیة سواء ارتباطھ بالھدف أو ارتباطھ بالخبرات التي نود من المتعلم     

ة التي تعین على تنمیة ھذه الخبرات، وبالتقویم والوسائل التعلیمیة، ودوره في االختبارات اكتسابھا، وباألنشط

أو اإللمام الكامل بالمحتوى الذي یتأتى من تحلیل المحتوى التعلیمي، سواء للدروس  األمر بأنواعھا، لذا یقتضي

  .الوحدات التدریسیة

  السلوك المدخلي
جموع الخصائص والقدرات العامة للمتعلم، ومدى استعداده یشیر مصطلح "السلوك المدخلي" إلى م  

  ومعرفتھ السابقة التي تؤثر في موقف التعلیم الحالي، وتحدد مستویاتھ ومساراتھ.

ویعرفھ آخرون: بأنھ المھارات المحددة التي تمتلكھا الفئة المستھدفة قبل التدریس الفعلي. أو المھارات التي   

  معرفة المتعلم وخبرتھ السابقة.یعتقد المدرس أنھا ضمن 

سیة، وقد یكون اوھذه الخبرة السابقة قد یكون المتعلم امتلكھا في دروس أو ممارسات سابقة للحصة الدر  

  الدرس الحالي، ولكنھا تسبق الھدف الذي یرید بناءه علیھا. تطبیق ھدف من أھداف امتلكھا من خالل

  وھذا یجیب على تساؤل یطرحھ المعلم:   

  یجب أن یعرف طلبتي من خبرات ألبني علیھا الھدف المنشود؟ماذا 

  كیف یمكن أن أتأكد من أن طلبتي قادرون على تعلم ما أرید توصیلھ لھم ؟و

  األسالیب واألنشطة والوسائل التعلیمیةاالستراتیجیات و
سائل التي وھذا یعني الطرق العامة واألسالیب الخاصة للتدریس، وكذلك مجموع الخبرات واألنشطة والو

  یستخدمھا المعلم بنفسھ أو بمشاركة طلبتھ، والتي تھدف بمجملھا إلى إحداث التعلم وتحقیق األھداف المرجوة.

ویمكن أن یطلق على ھذا العنصر من الخطة االستراتیجیة التعلیمیة، والتي تعني: المخطط الذي یتبع من   

علم والمتعلم في العملیة التعلیمیة/ التعلمیة، وعندما یقوم أجل بلوغ األھداف المرسومة، والذي یحدد دور كل من الم

  المعلم بتحدید واختیار استراتیجیة الدرس، فال بد أن یأخذ بعین االعتبار األمور التالیة:

Ø .األھداف السلوكیة التي تم تحدیدھا للدرس  

Ø .(السلوك المدخلي) خلفیات الدارسین 

Ø .كفایتھا لتحقیق الھدف في الوقت المحدد لھ 

Ø .فاعلیة الطریقة في إحداث تعلم ذي معنى قابل للتطبیق في مواقف جدیدة 
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وعلى المعلم أن ینوع في األنشطة واألسالیب، ألن ذلك یساعد في جذب انتباه الطلبة، والمحافظة علیھ طیلة 

  الحصة الصفیة.

التعلیمیة، والتقویم، ویدخل ضمن استراتیجیة الدرس: مقدمة الدرس، وأسالیب التدریس وطرائقھ، والوسائل   

  وتوزیع الزمن، والتغذیة الراجعة. 

  جھ األسئلة التالیة:عد تحدید األھداف السلوكیة أن توویمكن ھنا وضمن البحث في استراتیجیة الدرس وب  

Ø حقق تلك األھداف؟كیف ست  

Ø ما الطریقة أو الطرق التي ستستخدمھا في عملیة التدریس؟ 

Ø ف التعلم؟ما الوسائل التي ستوظفھا في مواق 

Ø ما األنشطة التي سیقوم بھا الطلبة من أجل تحقیق األھداف؟ 

Ø ھل ھي أنشطة عقلیة أم حسیة أم حركیة؟ 

  
  التقویم

التقویم عبارة عن عملیة تشخیص وعالج ووقایة، وھو عملیة منظمة لمعرفة مدى تحقق األھداف التي   

) والكیف ( مدى الجودة )، كما یشیر إلى فاعلیة انطلقت عملیة التعلیم والتعلم نحوھا، من حیث الكم ( الدرجة 

  العملیات الواردة (تحدید األھداف، والسلوك المدخلي، واألسالیب واألنشطة والوسائل التعلیمیة).

ویتفرع التقویم إلى عدة فروع أھمھا التقویم القبلي والتقویم التكویني والتقویم الختامي، ویتلخص ذلك في   

  كیف یمكن أن أتأكد من أن طلبتي قد تعلموا ما خططت لتدریسھ؟اإلجابة على التساؤل: 

أما التقویم القبلي فیستخدم للتعرف على كمیة المعلومات والمعارف التي یمتلكھا الطالب قبل بدء التعلم   

  الجدید، لكي یتأكد المعلم من الخلفیة العلمیة للطالب.

 التعلمیة، وھدفھ تزوید المعلم والمتعلم بالتغذیة الراجعة ویستخدم التقویم التكویني أثناء العملیة التعلیمیة  

لتحسین التعلیم والتعلم، ومدى تقدم الطلبة، كما یھدف إلى تشخیص صعوبات التعلم، وتحدید جوانب القوة  الفوریة

  والضعف في تحصیل الطلبة.

  األھداف المرسومة.، ومدى تحقق الذي وصلوا إلیھ وأما التقویم الختامي فیحدد مستوى الطلبة  
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v  في صیاغة الھدف السلوكي .  خطاءاألكثیرًا ما نرى العدید من 

  مواصفات الھدف السلوكي:نورد فیما یلي 

ینبغي للمعلم عند صیاغة الھدف السلوكي مراعاة بعض المواصفات الخاصة بھذا الھدف، وینتبھ لبعض 

ض المواصفات التي ینبغي مراعاتھا في الھدف السلوكي، األخطاء التي یقع فیھا بعض المعلمین، ونبین فیما یلي بع

التي تشیع في صیاغة األھداف التعلیمیة التي ترتبط  األخطاءمع إیراد أمثلة على ذلك، ونشیر إلى بعض 

  بالمواصفات ونورد أمثلة علیھا كذلك :

  مثل :    وصف سلوك الطالب ولیس سلوك المعلم: )١

 أن یعدد الطالب أركان اإلسالم. •

  یعدد الطالب المعادالت التفاضلیة.أن  •

 مثل:  والخطأ : وصف سلوك المعلم بدال من سلوك المتعلم.

  ولیس الطالب نفسھ). باإلشراكالتفكیر. (فھذا یصف سلوك المعلم الذي یقوم  فيالطالب  إشراك -

 تعریف الطالب بأركان اإلسالم. ( فالذي یعرف ھو المعلم) -

 التفاضلیة.أن یعدد المعلم أنواع المعادالت  -

  مثل:  أن یشیر الھدف إلى نتیجة التعلم ال إلى عملیة التعلم: )٢

 ... األفكار الفرعیة في الدرسالطالب  یستنتجأن  •

  أن یبین الطالب العوامل التي تؤثر في مناخ فلسطین. •

 مثل:  والخطأ : وصف عملیة التعلم بدال من ناتج التعلم.

 (فاكتساب المعرفة یتم خالل عملیة التعلم ولیس ناتجًاأن یكتسب الطالب معرفة بأحكام الرھن.  -

  للتعلم).

 ).أن ینمي الطالب مھارة تالوة القرآن الكریم. (فتنمیة المھارة ھي عملیة ولیست ناتجًا -

أن یدرس الطالب العوامل المؤثرة في مناخ فلسطین. (فدراسة العوامل ھي عملیة التعلم ولیست  -

 ناتج التعلم).

  مثل:  لھدف على فعل سلوكي واحد: (أي أن ال یكون الھدف مركبا ):أن تشمل عبارة ا )٣

 أن یعدد الطالب فروض الصالة. •
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  أن یمیز الطالب بین أنواع المرایا. •

 مثل:  والخطأ : وجود أكثر من ناتج للتعلم أو أكثر من فعل للسلوك في الھدف الواحد.

  أن یعدد الطالب فروض الصالة وسننھا ومبطالتھا. -

 الطالب نتائج غزوة أحد ویقارنھا بنتائج غزوة بدر الكبرى. أن یستنتج -

 أن یمیز الطالب بین أنواع المرایا ویرسم كل نوع منھا. -

  مثل:  أن یصاغ الھدف بصیغة سلوكیة محددة، وال یكون بعید المدى : )٤

 أن یلخص الطالب نتائج غزوة بدر الكبرى ... •

  .االسمیةأن یبین الطالب عمل كان وأخواتھا في الجملة  •

 مثل:  والخطأ: صیاغة أھداف بعیدة المدى ال یمكن تحقیقھا في حصة دراسیة واحدة.

  .التجویدأن یتقن الطالب أحكام  -

 أن یلم الطالب باألحداث التاریخیة لألمة اإلسالمیة. -

 أن یبین الطالب عمل المفاعیل في النحو العربي. -

  مثل:  والقیاس:أن یكون الھدف واضح المعنى قابال للمالحظة  )٥

 .خمس مدن فلسطینیةأن یعدد الطالب  •

 أن یشرح الطالب أسباب التلوث البیئي. •

  ن.أن یرسم الطالب مستقیمین متوازیی •

 مثل:  والخطأ : استخدام أفعال سلوكیة غامضة وغیر مناسبة.

  أن (یعرف) الطالب أركان اإلسالم الخمسة. -

 حروب الردة.أن (یعي) الطالب دور أبي بكر رضي اهللا عنھ في  -

 أن یفھم الطالب أسباب التلوث البیئي. -

 أن یدرك الطالب المستقیمین المتوازیین. -

  ھذه األفعال ( یعرف، یعي، یفھم ، یدرك ... ) ال یمكن مالحظتھا أو قیاسھا إال بمظاھرھا الخارجیة.

  أتساءل:

 ھل وقعت فیما سبق بمثل ھذه األخطاء؟ •

  حسب المنحى النظامي؟ما الفوائد التي أراھا في التخطیط  •
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v السلوكیة ؟ األھداف یسأل بعض المعلمین: ما أھمیة 

  :أھمیة األھداف التعلیمیة (السلوكیة)

تستخدم األھداف السلوكیة من أجل وضع األھداف العامة في عبارات واضحة وقابلة للقیاس، وتتضح   

  للفوائد التالیة:أھمیة صیاغة األھداف التعلیمیة (السلوكیة) من خالل تحقیقھا 

Ø  یستخدمھا المعلم كدلیل في عملیة تخطیط الدروس، بحیث یتمكن من اختیار المحتوى التعلیمي وطریقة

  التنفیذ التي تناسب الھدف.

Ø  :تسھل عملیة التعلم، حیث یعرف الطلبة ما یتوقع منھم القیام بھ من خالل أفعال سلوكیة قابلة للقیاس، مثل

 م، أن یحلل، ... )( أن یذكر الطلبة، أن یرس

Ø  تساعد في وضع األسئلة أو فقرات االختبار المناسبة، وبطریقة سھلة وسریعة، وفي بناء االختبارات

 المناسبة. والتشخیصیة التحصیلیة

Ø  تعمل على تجزئة المحتوى التعلیمي إلى أجزاء صغیرة، یمكن توضیحھا وتحلیلھا بفاعلیة ونشاط، بتوقیت

 مناسب.

Ø  طرق التدریس، واألنشطة، والوسائل التعلیمیة المالئمة.تساعد على اختیار 

Ø .تساعد المعلم في تقویم العملیة التعلیمیة التعلمیة 

Ø  فھم وتفسیر المھمة المراد تعلیمھا، وفھم التغیرات التي تحدث في سلوك المتعلم.تسّھل 

Ø  لعملیة التعلیم والتعلم. جعل المتعلم محورًاتسھم في 

  

v عرفیة فقطمال األھدافى صیاغة یقتصر بعض المعلمین عل. 
  

   أخي المعلم، أختي المعلمة :
 ،المجال المعرفي الثالث : األھدافتضمین التخطیط مجاالت یجب لكي یكون التعلیم والتعلم مكتمل الفائدة، 

، فال نقتصر التعلیم على جانب ونھمل الجوانب األخرى، وذلك لكي المجال النفسحركيوالمجال الوجداني، و

  . نساعد المتعلم على النمو المتكامل
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  :تصار ھؤالء على األھداف المعرفیةومن المفید أن نتحرى السبب في اق

   .ف الوجدانیة والنفسحركیةفقد یكون عدم إلمامھم بأھمیة األھدا 

  وقد یكون شعورھم بسھولة صیاغة األھداف المعرفیة، بینما یجدون صعوبة في صیاغة األھداف األخرى. 

  یكون ھنالك أسباب أخرى.وقد 

  بعض التساؤالت واألمثلة: األھداف الوجدانیة والنفسحركیة، نضربأھمیة  لبیانو

عند تالوة القرآن الكریم، ھل یقرأ الطالب اآلیات الكریمة كما یقرأ الجریدة؟ أم من األولى أن یرتل القرآن  -

یبة وعظمة القرآن ، كما أن ھذا یقود إلى استشعار ھ)فیكون قد أدى ھدفًا نفسحركیًاأحكام التجوید؟ ( الكریم مراعیًا

 (وھذه أھداف وجدانیة).الكریم، فیخشع القارئ ویخشع زمالؤه السامعون، 
عند إلقاء قصیدة شعریة أو أبیات من الشعر، یجدر بالمعلم أو الطالب أن یلقي ھذه األبیات إلقاًء یناسب  -

یناسبھ من الحركات واإلشارات وتغییر نغمات الصوت التي تناسب  العاطفة الشعریة، یرافق ذلك ماالمعنى، مبینًا 

 الموقف.

ھل یقبل من معلم العلوم أن یكتفي بالشرح النظري لمادتھ؟ أم یجري ما یلزم من التجارب العلمیة في  -

 المختبر؟ لترسیخ وتثبیت المفاھیم المطلوبة، وإشراك الطلبة في ذلك؟

التربیة الریاضیة المھارات الریاضیة بالوصف والشرح؟ أم أّن ذلك ال یتحقق ھل من الكافي أن یعّرف معلم  -

 إال بالتطبیق العملي والتدرب على ھذه المھارات؟

 ثیرة.واألمثلة على ذلك ك -

  

وأّما إذا كان المعلم یشعر بصعوبة صیاغة األھداف الوجدانیة والنفسحركیة، فلمساعدتھ ولتسھیل ھذا األمر 

ویات األھداف الوجدانیة والنفسحركیة ومفاھیمھا، ونورد بعض األفعال المفتاحیة التي یمكن نوضح فیما یلي مست

  استخدامھا في كل مستوى منھا:

  

  المجال الوجداني

  نورد فیما یلي تقسیم كراثول لمستویات األھداف في المجال الوجداني (االنفعالي):  
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 األفعال المفتاحیة المناسبة
 التعریف

 المستوى

األوضاع التعلیمیة التي ینتبھ فیھا  یستمع، یالحظ، یسأل، یركز، یتتبع، یھتم، یتقبل
المتعلم إلى المثیرات أو الظواھر 

 المحیطة بھ
 االستقبال

یتطوع، یؤدي، یشارك، یساعد، یستجیب، 
 یستمتع، یتذوق، یساھم

االلتزام بالمشاركة في االستجابة 
 للمثیرات المقدمة

 االستجابة

 إعطاء القیمة تقدیر قیمة الشيء أو الحدث یبّرر، یختار، یقیم، یدعم، یرفض، یفّرقیقّدر، 

ینظم، یوازن، یعّدل، یرسم خطة، یلتزم، یدافع، 
 یرتب، یربط

التنظیم (تنظیم  دمج أولي للقیم في نظام قیمي
 القیمة)

یؤمن، یعتز، یستخدم، یحترم، یتصف، یثق، 
 یلعب دورا، یواظب، یمارس، یؤدي

  ك وفقا للقیم التي یتبناھا ویعتقدھایسل

 (یوسم بقیمة تدل على طراز حیاتھ)

 تمثل القیمة

  

  أمثلة على مستویات المجال الوجداني :

  ( سنورد فیما یلي أمثلة على مستویات المجال الوجداني، وعلیك أن تحاول كتابة أھداف أخرى في كل مستوى)

  ) مستوى االستقبال: ١

  التبرعات للفقراء والیتامى بتحدید أسمائھم بحیث ال یقل عددھم عن عشرة.أن یھتم الطالب بجمع  §

  % .٩٠قواعد التجوید فیھ وبدقة ال تقل عن  أن یصغي الطالب إلى تالوة القرآن الكریم محددًا §

 ) .      أن یصغي باھتمام لوصف الشاعر للصحراء في قصیدة ( §

 أن یتابع سماع النص من المعلم باھتمام. §

§  

  االستجابة:) مستوى  ٢

أن یوافق على المشاركة في ندوة حول معاناة المسلمین قبل الھجرة بناء على قراءاتھ وبدقة ال تقل عن  §

٨٠. %  

  أن یتذوق الطالب عذوبة تالوة القرآن الكریم في ضوء معرفتھ ألحكام التجوید بدقة متناھیة. §

الموضوع وبنسبة خطأ ال تزید عن  في ضوء قراءتھ عن للمجتمع أن یشارك في مناقشة حول أھمیة الزكاة §

٢٠. % 
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 م الواردة في معلقة زھیر بن أبي سلمى.َكأن یبدي اھتمامًا واضحًا بالِح §

 أن یختار أجمل بیت في القصیدة الشعریة. §

 أن یحترم جھاد أھل فلسطین من أجل التحرر. §

§  

  ) مستوى إعطاء القیمة: ٣

  اإلسالمیة بكتابة تقریر من صفحة واحدة.أن یقدر الطالب دور األنصار في تأیید الدعوة  §

  ال تقل عن أربع نقاط. مسعود في غزوة الخندق بكتابة مانعیم بن  ن الطالب دورأن یثّم §

 أن یسھم في جمع التبرعات لرعایة األیتام في جمعیة تھتم بذلك. §

 أن یقّدر دور الشباب في نیل الحریة والتحرر من الظلم. §

§  

  ) مستوى التنظیم: ٤

  % .٢٠الطالب ندوة عن الغیبة والنمیمة بوضع خطة لذلك وبنسبة خطأ ال تزید عن  أن ینظم §

  ط الطالب لعمل جمعیة مدرسیة لمساعدة الطالب الفقیر بحیث ال یقل عدد أفرادھا عن عشرة.یخطت §

 أن یخطط الطالب مع مجموعتھ إلبراز الجمال في الحدیقة المدرسیة. §

 مة القدس الروحیة.أن یوظف المكتبة المدرسیة في بیان قی §

§  

  ) مستوى تمثل القیمة: ٥

  أن یعتز الطالب بانتمائھ لإلسالم بكتابة فقرة عن ذلك في ربع ساعة. §

 أن یلتزم الطالب بالقیم واألخالق الحمیدة التي تعلمھا من السنة وبدون أخطاء. §

 أن یتمثل قیمة التسامح في تعاملھ مع زمالئھ في المدرسة والمجتمع. §

  

  النفسحركيالمجال 

  كبلر لمستویات األھداف في المجال النفسحركي: العالم نورد فیما یلي تقسیم
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 األفعال المفتاحیة المناسبة
 التعریف

 المستوى

ینسق حركات، یطبق أسلوب، 
 یركض، یؤدي مھارة

تركز على الحركات اإلجمالیة للجسم حیث 
یستخدم المتعلم حواسھ أو جسمھ ككل في 

 أداء مھمة معینة
لحركات الكبرى ا

 لألطراف

یرسم خریطة، یكتب فقرة، ینفذ عمال، 
 یرسم وسیلة

تتناول الحركات الدقیقة التي یمتلكھا المتعلم 
 لیؤدي مھارة معینة

الحركات 
 المتناسقة الدقیقة

یؤدي مشھدا صامتا، یستخدم حركات 
یدیھ، یعبر بمالمح بوجھھ، یعبر 

 بالحركات

اآلخرین قدرة المتعلم على التواصل مع 
  دون استخدام الكالم

 (كالحركات التعبدیة واإلیمانیة)

التواصل غیر 
 اللفظي

یستخدم المتعلم الكالم للتواصل مع  یتلو آیات، یقرأ حدیثا، یلقى شعرا
 اآلخرین

 التواصل اللفظي

  

  أمثلة على مستویات المجال النفسحركي:

  النفسحركي، وعلیك أن تحاول كتابة أھداف أخرى )( سنورد فیما یلي أمثلة على مستویات المجال 

  

  ) الحركات الكبرى لألطراف: ١

  أن یؤدي الطالب صالة الجنازة في المسجد بدقة متناھیة. §

 أن یمارس األلعاب الریاضیة لیتقوى بھا على العبادات بمھارة عالیة. §

 أن یتسلق الجدار بطریقة سلیمة وفي مدة ال تزید عن دقیقة واحدة. §

 فز فوق العارضة بارتفاع متر واحد بأسلوب سلیم.أن یق §

§  

  ) الحركات المتناسقة الدقیقة: ٢

  %.٨٠أن یكتب الطالب ملصقا عن النظافة بخط جمیل وبدقة ال تقل عن  §

 أن یرسم مخططا لموقع غزوة أحد على لوحة وبدقة تامة. §

 أن یكتب الطالب العبارة ( رأس الحكمة مخافة اهللا ) بخط النسخ. §

 على الحاسوب موضوعًا من صفحتین بدون أخطاء. أن یكتب §

§  
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  ) التواصل غیر اللفظي: ٣

  أن یعبر عن احترامھ لرأي زمیلھ بتعابیر وجھھ . §

 أن یؤدي مشھدا صامتا یظھر مضار لعب القمار وبدقة تامة. §

 أن یؤدي دورًا یمثل فیھ الحزن بدون استخدام الكلمات. §

§  

  ) التواصل اللفظي: ٤
  سورة الفجر تالوة متقنة مراعیا أحكام التجوید خالل عشر دقائق.أن یتلو الطالب  §

 أن یقرأ الطالب الحدیث الشریف "إنما األعمال بالنیات ..." قراءة سلیمة بدون أخطاء. §

 أن یؤدي النص الشعري أداًء معبرًا عن المعنى. §

 أن یلقي قصیدة بصورة تثیر مشاعر المستمعین. §

 بحیث یشعر السامع أنھ یستمع للحیوان فعًال. أن یقلد صوت حیوان ما بشكل متقن §

  

  نظرة نقدیة:
أستعرض في ذاكرتي مدى اھتمامي بوضع أھداف وجدانیة أو نفسحركیة أثناء التخطیط الیومي للمادة 

  التي أعلمھا.
  ھل ذلك یكفي؟

  ما ھو موقفي اآلن في ھذا المجال؟

  

v فنجدھا مقتصرة على األھداف من مستویات  ،ذكرات العدید من المعلمیننقرأ األھداف السلوكیة في م
التفكیر الدنیا (التذكر، والفھم واالستیعاب، والتطبیق)، ونادرًا ما نجد أھدافًا من مستویات التفكیر العلیا 

 ؟المطلوب(التحلیل، والتركیب، والتقویم). فما 
 

دین، نقتل تفكیر نظل متجّم نعیش في الحاضر عصر التفكیر واالبتكارات والتقنیات المتقدمة، فال یقبل أن

طلبتنا، ونجّمد عقولھم، بل یجب علینا أن نطلق عنان عقولھم، ونشجعھم وندربھم على التحلیل واالستنتاج واإلبداع 

والتقییم، وال یتأتى ذلك إال إذا جّسدنا ذلك في أھدافنا التعلیمیة، لنحّفز عقولھم، وندفعھم إلى تفعیل التفكیر لدیھم، 

ذلك، لنضعھم على طریق الرقي والتقدم واإلنجاز، فنسھم في إخراج ھذه األمة من صفة التخلف وندربھم على 

  والجمود.
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ولمساعدة المعلم على صیاغة األھداف وتطبیقھا في جمیع المستویات الدنیا والعلیا، نوضح فیما یلي 

في كل مستوى، وبعض  المقترحةمستویات األھداف المعرفیة، ومفھوم كل مستوى، ونورد بعض األفعال المفتاحیة 

  .، (وقد وضحنا في موقف سابق ما یتعلق باألھداف الوجدانیة والنفسحركیة)األمثلة على ھذه األھداف

  المجال المعرفي

  قسم علماء التربیة المجال المعرفي إلى مستویات عدیدة، نورد منھا تقسیم بلوم:  

 األفعال المفتاحیة المناسبة
 التعریف

 المستوى

یعّرف، یذكر، یعّدد، یربط بین، یضع 
 ……خطًا، یرّتب،  یحفظ 

تذكر واسترجاع المعلومات والمعارف 
كرالتذ المخزونة في الذاكرة نتیجة التعلم السابق.  

یصف، یناقش، یفّسر، یعّبر عن، یعّین، 
یخبر عن، یصف بكلماتھ الخاصة، 

 ……یوّضح،  یعّبرعن، یحدد مكان،  

بال المعلومات قدرة المتعلم على استق
المتضمنة في مادة معینة وفھمھا واالستفادة 

 منھا.

الفھم 
 واالستیعاب

یطبق على،یستخدم، یوظف، یمثل، یرتب 
في جدول، یرسم،  یربط بین، یضرب 

 أمثلة، یحل  

القدرة على استخدام الطرق والمفاھیم 
والمبادئ والنظریات في أوضاع واقعیة أو 

 جدیدة.

 التطبیق

یستقرئ، یعلل، یصنف، یمیز، یستنتج، 
یورد األدلة، یدعم بالشواھد، یثبت، یحلل، 
یحدد الدوافع أو األسباب أو العلل أو 

 ….النتائج، ینقد 

تجزئة المادة المتعلمة إلى عناصرھا أو 
 أجزائھا المكونة لھا.

 التحلیل

یتنّبـأ، یبني، ینتج، ینشئ، یقترح، یخطط، 
ل، یصمم، یرّكـب، یطور، یفترض، یشك

 …یبتكر، یلخص، ینظم، یحّضر، 

التألیف بین الوحدات والعناصر واألجزاء 
 بحیث تشكل بنیة كلیة جدیدة.

 التركیب

یحكم، یمدح، یقّیم، یعطي تقدیرا ، یقارن ، 
یثّمن ، یعطي عالمة ، یقّدر ، یقیس ، 

 …یختار 

قدرة المتعلم على إصدار األحكام على 
  شخص أو مكان أو شيء.

 التقویم

  

  أمثلة على مستویات المجال المعرفي:

في مجال  ( سنورد فیما یلي أمثلة على مستویات المعرفة، وعلیك أن تحاول كتابة أھداف أخرى في كل مستوى

  )تخصصك



 
37 

  

  :مستوى التذكرـ  ١

  كما وردت في الكتاب المدرسي المقرر بدون أخطاء. فروض الصالةأن یعدد الطالب  §

  % .٨٠بینھ المعلم وبنسبة صواب ال تقل عن  كما االحتكارأن یعّرف مفھوم  §

  %.٩٠أن یذكر الطالب حروف القلقلة بنسبة صواب ال تقل عن  §

  أن یكمل الطالب الحدیث النبوي الشریف "آیة المنافق ثالث ..." إذا طلب منھ ذلك وبدقة تامة. §

الكریم بحیث ال تقل أن یعدد الطالب بعض أخالق النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم كما وردت في القرآن  §

 عن أربع صفات.

 أن یعّرف الطالب الضغط الجوي كما شاھده في التجربة بما ال یزید عن سطرین. §

 أن یعدد الطالب أخوات كان كما وردت في الكتاب المقرر في دقیقة واحدة على األكثر. §

§   

§  

  ـ مستوى الفھم أو االستیعاب: ٢

  حة " في حدود عشرة أسطر." الدین النصی rأن یشرح الطالب قول الرسول  §

أن یستخرج الطالب موقف اإلسالم من أھل الكتاب بالرجوع إلى الكتاب المدرسي وفي نصف صفحة على  §

  األقل.

  في صفحة واحدة.الحدیث إذا طلب المعلم منھ ذلك  أن یترجم الطالب باختصار لراوي §

الباطل كان زھوقا" إذا طلب منھ  أن یفسر الطالب معنى اآلیة الكریمة "وقل جاء الحق وزھق الباطل إن §

  ذلك وبدقة تامة.

أن یلخص الطالب الظروف التي أدت إلى توقیع صلح الحدیبیة إذا طلب المعلم منھ ذلك وفي صفحة واحدة  §

 على األكثر.

 أن یلخص الطالب بأسلوبھ الخاص ظاھرة االنحباس الحراري كما وّضحھ المعلم. §

الخاصة في ثالثة أسطر : " الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال  أن یشرح الطالب التعبیر التالي بلغتھ §

 یراه إال المرضى " .

 أن ینثر الطالب بیت الشعر التالي:  §

 یعش أبد الدھر بین الحفر  ومن ال یحب صعود الجبال 

§     
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  ـ مستوى التطبیق: ٣

  %. ٨٠ن أن یطبق الطالب أحكام التجوید عند قراءتھ لسورة العادیات بنسبة صواب ال تقل ع §

  أن یطبق الطالب خطوات عملیة الوضوء بعد أن قرأ عنھا في الكتاب وبالترتیب. §

  أن یستشھد الطالب بآیة قرآنیة تحض على الجھاد إذا طلب منھ ذلك وبدقة تامة. §

أن یستخرج الطالب المعنى اإلجمالي لسورة الكوثر بالرجوع إلى صفوة التفاسیر وفي خمس دقائق على  §

  األكثر.

الطالب مقدار الزكاة لمن یمتلك مائتي رأس من الغنم بالرجوع إلى القاعدة الشرعیة في ذلك  أن یحسب §

 وبدون أي خطأ.

 أن یرسم الطالب جھاز الدوران في جسم اإلنسان كما الحظھ في الوسیلة التعلیمیة بدقة. §

 أن یوظف الطالب المفردات التالیة في جمل من إنشائھ : الصبر ، التفاؤل ، النجاح. §

 أن یعرب الطالب الجملة التالیة إعرابًا تامًا : رأس الحكمة مخافة اهللا. §

بناًء على نظریة  مترًا ٣٠وعرضھا  مترًا ٤٠أن یحسب طول قطر قطعة أرض مستطیلة الشكل طولھا  §

 فیثاغورس بدقة تامة.

§   

§   

 

  ـ مستوى التحلیل:  ٤

  ق على األكثر.أن یفرق الطالب بین مناسك الحج ومناسك العمرة في أربع دقائ §

موضحا نقاط الشبھ واالختالف rأن یقارن الطالب بین موقف المھاجرین واألنصار من دعم الرسول  §

  بینھما في ضوء دراستھ وفي صفحة على األكثر.

  % .٩٠أن یحلل الطالب سورة الضحى مبینا العبر المتضمنة فیھا وبدقة ال تقل عن  §

  بدون مساعدة من أحد وبدقة متناھیة. أن یفرق بین الحدیث القدسي والقرآن الكریم §

 أن یمیز الطالب بین وحدات المساحة ووحدات الحجم كما درسھا في الصف بدقة. §

 أن یستنتج أألفكار الفرعیة في قصیدة ( أمتي ). §

§    

§  
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  ـ مستوى التركیب: ٥

  أن یقترح الطالب خطة إلنشاء بنوك إسالمیة ال تتعامل بالربا في صفحة واحدة. §

الطالب قصة قصیرة تدور حول الدفاع عن حمى اإلسالم إذا طلب المعلم منھ ذلك وفي صفحتین أن یؤلف  §

  على األكثر.

  أن یكتب الطالب موضوعا عن بطوالت خالد بن الولید وفي صفحتین. §

أن یعید الطالب كتابة موضوع یتناول رعایة األبناء للوالدین بأسلوب جدید في ضوء أحكام اإلسالم في  §

 واحدة.خالل ساعة 

 أن یقترح الطالب خطة لوقف الھجرة من الریف إلى المدینة ... §

 أن یؤلف قصة قصیرة حول التسامح بعد مناقشاه في الصف في صفحة واحدة. §

 ل فلسطین.ن ثبات أھأن یكتب موضوعا قصیرًا ع §

§   

§  

  ـ مستوى التقویم:  ٦

  %.١٥خطأ ال تزید عن  أن یفند االدعاءات بأن صلح الحدیبیة كان انتصارا للمشركین وبنسبة §

  أن یصدر الطالب حكما على سلوك یتعارض مع العقیدة اإلسالمیة إذا ما شاھد ھذا السلوك وبدقة متناھیة. §

أن یدافع الطالب عن مكانة المرأة في اإلسالم باالستعانة باآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة وبنسبة  §

  % .٧٥صواب ال تقل عن 

 شاھدھا من قبل وفي صفحة واحدة.إذا في البرامج التلفزیونیة الدینیة أن یعرب الطالب عن رأیھ  §

 فیلمًا وثائقیًا عن ذلك في نصف صفحة. لب رأیھ بظاھرة التلوث بعد مشاھدتھیعطي الطا §

أن ینقد آراء الشاعر الجواھري في قصیدة (یافا الجمیلة) في تفاؤلھ بمستقبل جید لألمة العربیة في صفحة  §

 واحدة.

§   

§  

  

  أفكر:
  التعلیم على مستویات التفكیر الدنیا؟ اقتصارما المخاطر التي تعود على المجتمع من 
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v . یشعر الكثیر من المعلمین والمعلمات بصعوبة صیاغة السلوك المدخلي 

  
   نقول لھؤالء اإلخوة واألخوات:

والمعلمات عند صیاغتھم للسلوك في ھذا المجال نوّد التنبیھ إلى  بعض األخطاء التي یقع فیھا المعلمون 
  المدخلي، فنبین لھم ما یلي:

 ال یصاغ السلوك المدخلي على شكل سؤال. •

 وال یكون ھو نفس الھدف المنشود. •

  وال على شكل نشاط یحقق الھدف .  •
  

  وإنما ھو الخبرة المتوقع توفرھا في المتعلم وتلزم لبناء الھدف المنشود علیھا .

یسأل نفسھ: ما الخبرة التي یجب أن یمتلكھا الطالب لیبني علیھا الھدف  وبشكل سھل یمكن للمعلم أن

  المطلوب؟

  جواب ھذا السؤال یمكن أن یكون ھو السلوك المدخلي للھدف المنشود.

  
v رة التخطیط المكتوبة فقط؟كھل التخطیط الیومي ھو مذ 

  
القة المتداخلة والع العملیة التعلیمیة،وأبعاد واحتیاجات التخطیط ھو الرؤیة الواعیة الشاملة لكل عناصر 

  . ووجدانیًا وجسمیًا المتمثلة في تنمیة المتعلم فكریًا ،المنشودة األھدافتحقیق  إلىوالتي تؤدي  بین ھذه العناصر،

 اإلحاطة بكل ما یلزم للموقف التعلیمي، وتحضیره قبل مباشرة الموقف،وبھذا فالتخطیط الیومي یتطلب 

الجدیدة علیھا (السلوك وتوقع الخبرة الالزم امتالكھا لدى الطالب لبناء المفاھیم  داف السلوكیة،األھبتحدید  بدءًا

وأجھزة وما یساعد على تحقیقھا من وسائل تعلیمیة  أنشطة وفعالیات تعلیمیة تعلمیة،وما یلزم ذلك من  المدخلي)،

(وھذا ھو التحضیر  وما یتبعھا من تقویم، والطرق واألسالیب التي سیتبعھا لتحقیق األھداف المنشودة، ومواد،

  الكتابي).

 لذي ستتم فیھ العملیة التعلیمیةالمكان ا أوغرفة الصف  إلىویرافق ذلك تحضیر ما یحقق ذلك واصطحابھ 

  المناسبة لھا . األماكنوترتبیھا في 

  وفي ھذا المجال نورد بعض المواقف لتحلیلھا والوقوف على ما تحویھ من سلبیات:
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جل وشریط القرآن المس إلحضارحد الطلبة إلى الصف، ثم یرسل أ(التالوة) یحضر  اإلسالمیةمعلم التربیة  -

دقائق في البحث  ١٠لي یذھب الطالب ویمضي حوا رف دقائق وھو یصف للطالب مكانھا،یص الكریم المطلوب،

 .اآلیات المطلوبة أولسورة والمعلم یبحث عن ا أخرىوتمضي دقائق  إلى الصف،یحضرھا  وأخیرًا حتى یجدھا،

  نتساءل :

 ؟كم من الوقت من الحصة ذھب ھدرًا -

 ضیع علیھم ھذا الوقت؟ما ذنب الطلبة حتى ی -

 الفوضى والسلوك السلبي من بعض الطلبة ؟ إشاعةیتسبب ھذا الفراغ في  أال -

 ھل یكفي الوقت الباقي من الحصة لتطبیق خطوات الدرس بكفاءة ؟ -

إجابة المعلم تكون  أنمن الصف؟ ومن الطبیعي  اآلیات الكریمةسیتلو ھذه  كم طالبًاونسأل المعلم بعد ذلك : 

  لم یكن جمیعھم . إن ،كبر عدد من طلبة الصفالتطبیق أ یعّم أنمن الضروري  أنمع  بعدد قلیل من الطلبة،

  ویكون المعلم قد ساھم في ھذه النتیجة . الطلبة في تالوة القرآن الكریم، ونتیجة ذلك نرى تدني مستوى

المسجل ولم یجد الشریط  وجد الطالب إذافمثال :  أوخم عاقبة،قد یرتبط بالموقف السابق عدة مواقف قد تكون  -

ما یكون المعلم غیر  وكثیرًا اآلیات بنفسھ،قراءة  إلىالوقت الطویل في البحث یلجأ المعلم  إضاعةوبعد  القرآني،

 سلبیات لدى الطلبة یصعب معالجتھا . إلىبل قد تنقلب  ،فتضیع الفائدة التجوید،ألحكام متقن 

ویضیع  أن الشریط تالف، أوبالمسجل ال یعمل  فإذا الطالب المسجل والشریط القرآني، موقف آخر : یحضر -

  آخر في محاوالتھ حتى یكتشف الخلل. المعلم زمنًا

 فمن الذي یتحمل المسؤولیة ؟ 

  ات ذلك ؟ومن سیتحمل تبع

 

  : األخرىومن المواقف 

إلى الصف یأخذ بعض یذھب  إلى المختبریصطحب الصف  أنمن  فبدًالأن یطبق تجربة معلم العلوم یرید   -

 والمواد الالزمة للتجربة . األدوات إلحضارالمختبر  إلىویذھب بھم  الطلبة

 ؟كم من الوقت ذھب ھدرًا •

 المعلم ؟من یتحمل مسؤولیة الفوضى في الصف في غیاب  •
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حد الطالب إلى خریطة ما، یرسل أنھ بحاجة أو التاریخ، تذكر في منتصف الحصة أمعلم الجغرافیا  -

 ویستمر بالشرح حتى یحضر الطالب الخریطة . إلحضارھا،

 مناقشتھ في غیبتھ ؟ تما ذنب الطالب الخدوم لیضیع علیھ ما تم •

 لم یجد الطالب الخریطة في مكانھا ؟ إذاما النتیجة  •

 

أثناء الحصة أخرج أحد  صحیفة عمل لیوزعھا على الطلبة، ولكنھ لم یصورھا للطلبة، ّدععلمین أحد المأ -

مع شخص  ذھب الطالب فوجد السكرتیر مشغوّال ھب لتصویرھا عند سكرتیر المدرسة،ن یذالطلبة وطلب منھ أ

 .وبعد ھذا االنتظار وجد جھاز التصویر معطًال آخر، انتظر فترة حتى انتھاء الحدیث،

 كم من الوقت ضاع على الطالب ؟ •

 ماذا استفاد الطلبة من صحیفة العمل ؟ •

 استخدامھا ؟ إمكانیة إلىطمئن یكان على المعلم تصویرھا في وقت سابق ل أما •

 لتنفیذه على الصحیفة ؟  الزمن الذي خطط كیف سیتخبط ھذا المعلم لملء •

 

 األمثلةمن و حقیقیة على ما یحدث في المدارس، أمثلةنورد  وإنما غ في ذكر مثل ھذه المواقف، نبالنحن ال

  . والتي تتكرر كثیرًا األخرىالمقتضبة 

 الطالب لیحضر للمعلم الطباشیر . إخراج -

 الھندسیة . األدواتالطالب لیحضر  إخراج -

 . لبیتياالطالب لیحضر دفاتر الواجب  إخراج -

 حقیبة المعلم . أو األدوات أوالطالب لیحمل مع المعلم الدفاتر  إخراج -

 ( أتذكر مواقف أخرى ) -

  وھنا نتساءل :

 غرفة الصف ؟ إلىر واجبھ ویحضر ما یحتاجھ معھ یقّد أن یجدر بالمعلم أال -

 ؟ الخادمالطالب وال نضعھ في منزلة  إنسانیةنحترم  أنیجب علینا  أال -

 ؟ الوقت الذي سنضیعھ ھباًءر قیمة نقّد أنیجدر بنا  أال -
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v نفسھ بعناء استخدامھا یقتصر على بعض البعض أثر وأھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة، وإذا كلف  ھملی

 الوسائل البسیطة الروتینیة، كالبطاقات أو لوحة كتب علیھا نص معین ... الخ
  

الوقت المناسب  على المعلم استخدام الوسیلة المناسبة في أنونبین  نقلل من فائدة أي وسیلة تعلیمیة،ال 

والتطور في استخدام  افي باستخدام الوسائل التعلیمیة،االھتمام الك إلىولكن ندعو المعلمین  والمكان المناسب،

ملیة المتطورة التي تخدم الع األجھزةوھذا یقتضي توفیر  ي نواكب التطور التقني والتربوي،الوسائل التعلیمیة لك

  واستغاللھا . لتعلیمیة والتدرب على استخدامھا،ا

  المثال التالي : إیراد وأود

إلى الكفار في تلك الغزوة، یوضح نسبة عدد المسلمین  أن فأراد معلمین عن غزوة أحد،حد الكان درس أ -

تستخدم في ذلك التي كانت الحربیة  واألدوات ویصف لھم مكان المعركة، ولباس المسلمین ولباس الكفار فیھا،

 القتال لكل من المسلمین والكفار ...الخ . وأسلوب الزمان،

  ونتساءل :

 ؟ األشیاءكم من الوقت یحتاج لوصف وتوضیح ھذه  §

 ھل تتضح الصورة للطلبة عن طریق الوصف ؟  §

 . األسئلةغیرھا من و §

  : فعًال المعلمات في ھذا الموقف إحدىما عملتھ  أبّین أنھنا  وأود

موضعھ  أعدتمن ھذا الفیلم كانت قد  وعرضت مقطعًا وشریط فیدیو عن ھذه الغزوة، تلفازًا أحضرت

فكم  ،جمیعھا دون لبس السابقةفاتضحت الصورة عن التساؤالت  ن ثالث دقائق،م أكثرلم یستغرق ذلك ، مسبقًا

  ؟ آخرطریق  إلىت لجأ أنھالدى الطلبة لو  الغموضمن  أزالتوفرت ھذه المعلمة من الجھد والوقت ؟ وكم 

  والتي نلخصھا فیما یلي : المناسبة، وفائدة استخدام الوسائل التعلیمیة أھمیةیتبین لنا من ھذا المثال  أال

 أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة:

، إنم@ا ھ@و ج@زء م@ن العملی@ة التعلیمی@ة التعلیم@ة، ف@التعلیم وال@تعلم ال          إن استخدام الوسائل التعلیمی@ة ل@یس ترف@اً     

یحدث إال إذا تم اإلدراك، واإلدراك عملیة یقوم الفرد من خاللھا باختی@ار وترتی@ب وتفس@یر المثی@رات ذات األھمی@ة،      

  لیتمكن من االستجابة للسلوك المناسب لھذه المثیرات متأثرا بحاجاتھ ورغباتھ وخبراتھ السابقة .
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الخارجي، من خالل الحواس، ثم المالحظ@ة   ویتم اإلدراك عبر مراحل متعددة متتابعة، تبدأ باالنتباه للمؤثر  

الحسیة لھذا المؤثر، ثم اإلدراك الداخلي، حیث یتم في ھذه المرحلة المقارن@ة ب@ین م@ا ت@م اس@تقبالھ م@ن خب@رات وب@ین         

الخبرات السابقة لدى الفرد، ویقوم الدماغ بعملیات التمییز والتنظیم للشيء المدرك، ثم یدمج الموضوع في خبرات@ھ  

  ومن ثم یتم التعلم، حیث یحدث بناء فكري جدید أو صورة عقلیة جدیدة . السابقة،

ومن المعلوم أن اإلدراك عملیة شخصیة فردیة، تختلف من شخص آلخ@ر، ف@ال ب@د م@ن تنوی@ع الوس@ائل ق@در          

ص@میم  اإلمكان، استجابة للفروق الفردیة بین المتعلمین، كما أن اإلدراك ی@تم بص@ورة انتقائی@ة، وتب@رز الحاج@ة إل@ى ت      

  واستخدام وسائل تجذب اھتمام وانتباه الطلبة .

وقد أثبتت الدراسات أن الحواس الخمس كقنوات موص@لة للمثی@رات إل@ى ال@دماغ، تس@اھم بش@كل متب@این ب@ین           

%، وم@ن خ@الل   ١٣% من تعلمھ، ومن خالل الس@مع  ٧٦حاسة وأخرى . فاإلنسان یتعلم من خالل البصر ما نسبتھ 

، وھذا یدفع المعلمین إلى اإلكثار من استخدام الوس@ائل  %٢%، ومن خالل التذوق ٣شم %، ومن خالل ال٦اللمس 

  السمعبصریة في تعلیمھم.

  ویمكن تلخیص الفوائد العامة الستخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة فیما یلي :  

  توفیر الوقت والجھد، فقد یحتاج التعلم لوقت أطول باستخدام الشرح فقط.  §

 المفاھیم واأللفاظ المجردة بوسائل محسوسة تساعد على تكوین صورة لھا في األذھان.توضیح  §

 تساعد في التغلب على مشكلة اكتظاظ الصفوف بالطلبة في الفصل الواحد. §

  التغلب على بعد الزمان والمكان وخطورة الحدث، فتحد من ھذه الصعوبات في التعلم. §

  ة أطول.توفیر تعلم أعمق، وبقاء أثر التعلم لفتر §

تدفع الملل الناتج عن التعل@یم التقلی@دي، بزی@ادة فاعلی@ة الطلب@ة ف@ي المش@اركة الفاعل@ة، فتض@في عل@ى الموق@ف              §

  من الحیویة والواقعیة. التعلیمي جوًا

  تثیر في الطلبة مجموعة من األسئلة التي تتم مناقشتھا، وبالتالي إثراء التعلیم.  §

  الذاتي، وزیادة مشاركة الطلبة اإلیجابیة الكتساب الخبرة.تدفع المتعلم لیتعلم عن طریق التعلم   §

 تحد من اللفظیة داخل الصف، من خالل تحقیق جوانب التعلم المھاریة والوجدانیة والمعرفیة.  §

 المساعدة على تخطي حدود الزمان والمكان واإلمكانیات المادیة. §

تعل@م بط@يء ال@تعلم، وتح@ث س@ریع ال@تعلم عل@ى        معالجة مشكلة الفروق الفردیة بین الطلبة، حیث تس@اعد عل@ى    §

 اإلتقان
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  یسأل المعلم نفسھ: نظرة نقدیة:

 باستخدام الوسائل التعلیمیة؟مدى اھتمامي كمعلم  •

  مدى اھتمامي بتطویر استخدامي للوسائل التعلیمیة الحدیثة، والتقنیات التربویة المتقدمة؟ •

  

 

v  في التخطیط حسب المنحى النظامي ھنالك بند للتغذیة الراجعة، فإذا نظرنا إلى سجل التخطیط للمعلم، نجد
 (عند معظم المعلمین)، فماذا یعني ذلك؟ مھمًالھذا البند 

  

نتھت بانتھاء مھمة المذكرة قد ا أنالعدید من المعلمین الذین یحضرون مذكراتھم الیومیة یعتبرون  إن

  أن نقول لھؤالء:ونود  متابعتھا،أنفسھم بعد  ذلك وال یكلفون  الحصة،التخطیط قبل 

یة لما سیتم في الموقف التعلیمي، وھذا التصور مھم للمعلم وللسیر في التخطیط المسبق ھو وضع رؤ إن

الموقف التعلیمي  أداءعند  أمامھیستفید من ھذا التخطیط  بوجوده  أنلذا ینبغي على المعلم  الحصة سیرًا سلیمًا،

ومن ثم یستفید من  األھداف التي خطط لھا،لیحقق  أنشطتھ، ویستفید من اقتراحاتھ للتقویم،وینفذ  ھ،لیتابع خطوات

د منھا في تخطیطھ لیستفی ،ویقوم بتسجیلھا بعد انتھاء الموقف تي تواكب تنفیذ الموقف التعلیمي،التغذیة الراجعة ال

  عند تطبیقھ لنفس الموقف فیما بعد .ویستفید منھا  للحصة القادمة،

  وفیما یلي نوضح مفھوم التغذیة الراجعة وكیفیة االستفادة منھا .

  التغذیة الراجعة
نعني بالتغذیة الراجعة تلك المعلومات التي یالحظھا المعلم أو المتعلم عند أداء الموقف التعلیمي وبعده، بما 

واألنشطة  ،الوجوه، أي ما یتعلق باألھداف التعلیمیة، والمحتوى التعلیميیتعلق بجوانب الموقف التعلیمي من جمیع 

المستخدمة في الموقف التعلیمي، واألسالیب المستخدمة لتوصیل المعلومات، والوسائل التعلیمیة، والتقویم المتبع، 

  والزمن المخصص لتنفیذ المھمة التعلیمیة، والنتائج المتحققة ... الخ.

راجعة في عملیات الرقابة والضبط والتعدیل، التي ترافق وتعقب عملیة التفاعل مع وتوظف التغذیة ال  

  الموقف التعلیمي، فال قیمة لھا إذا لم توظف في تعدیل السلوك وتطویره في االتجاه السلیم.

وبعد تنفیذ الخطة عملیا داخل غرفة الصف، حیث یتبین المعلم جوانب القوة  وتأتي ھذه الخطوة عادة أثناء

  وجوانب الضعف في خطتھ وفي تنفیذه، وقد تكون التغذیة الراجعة إما إیجابیة أو سلبیة.
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  أمثلة على التغذیة الراجعة:

  : لألھداف التعلیمیةقد تكون التغذیة الراجعة 

 اإلیجابیة: -
Ø .كما لو كانت األھداف المخطط لھا طموحة 

Ø .أو كانت األھداف مناسبة للوقت المخصص لتنفیذھا 

Ø المستویات العلیا من التفكیر. دافاألھ حققت 

Ø .كانت منتمیة للموضوع ومتسلسلة بشكل جید 

Ø .واضحة بالنسبة للمعلم والطلبة 

Ø ... 

 السلبیة: -
Ø .كانت أعلى من مستوى الطلبة، أو دون مستواھم 

Ø .كانت كثیرة ال یتسع لھا وقت الحصة 

Ø .رّكزت على مستویات التفكیر الدنیا 

Ø .غیر مترابطة 

Ø  ... 

  األسالیب أو األنشطة والوسائل: فيوقد تكون   

 اإلیجابیة: -
Ø .كانت األسالیب المتبعة مناسبة للموضوع 

Ø .حققت األھداف بصورة مقبولة 

Ø .كانت شیقة ومحفزة للطلبة 

Ø .تنوعت مما یساعد على جذب انتباه الطلبة 

Ø ... 

Ø .كانت األنشطة منتمیة للموضوع 

Ø .األنشطة حققت األھداف المنشودة 

Ø فكیر وطریقة األداء.متنوعة في مستویات الت 

Ø  ... 
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Ø .الوسائل المستخدمة جمیلة وجذابة 

Ø .قّربت الزمان والمكان للمتعلم 

Ø .كانت منتمیة للموضوع 

Ø .عرضت في وقتھا المناسب 

Ø .ساعدت على فھم األھداف بشكل جید 

Ø ... 

 السلبیة: -
Ø .كانت األسالیب غیر فاعلة 

Ø .أو غیر مناسبة للمادة التعلیمیة 

Ø .كانت مملة ومضیعة للوقت 

Ø .أّدت إلى عدم إنھاء األھداف المرسومة 

Ø ... 

 

Ø .كانت األنشطة أعلى من مستوى الطلبة 

Ø .األنشطة غیر مالئمة لألھداف المنشودة 

Ø .األنشطة موجھة للمعلم وال تفّعل الطلبة 

Ø .األنشطة محدودة وغیر موفیة بالغرض منھا 

Ø ... 

 

Ø .الوسائل التعلیمیة المستخدمة غیر واضحة 

Ø  للھدف منھا لصغر حجمھا.الوسائل غیر محققة 

Ø .الوسیلة المستخدمة مكتظة بالمعلومات مما یؤدي إلى التشتت 

Ø ... 

  ،في أسالیب أو أدوات التقویم المتبعةوقد تكون كذلك   

 :اإلیجابیة -

Ø .أسالیب التقویم مناسبة ومحققة لألھداف المنشودة 

Ø .أدوات التقویم المستخدمة مناسبة وفي مستوى الطلبة 
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Ø تدرجة ومتسلسلة منطقیًا.أسئلة التقویم م 

Ø ... 

 السلبیة: -
Ø .أسئلة التقویم غیر واضحة المطلوب 

Ø .أسئلة التقویم غیر محددة 

Ø .أدوات التقویم غیر متنوعة 

Ø .أسئلة التقویم مشتتة فتتسبب في إضاعة الوقت 

Ø ... 

حیث یكون أحیانًا مناسبا للموقف التعلیمي، وأحیانًا غیر مناسب  أو في الزمن المخصص لتحقیق األھداف.

    للموقف فیحتاج للتعدیل .

. وفیما یلي أمثلة على التغذیة الراجعة إّما في األداء أو في النتائج المنشودةكما تكون التغذیة الراجعة   

  المتعلقة باألداء والنتاج.

  :أمثلة  

Ø م الشبكات المفاھیمیة. (أداء)مالحظات یقدمھا المعلم للطلبة حول رس 

Ø (أداء) .مالحظات یقدمھا المعلم للطلبة حول إجراء التجارب المخبریة 

Ø (أداء) .التعلیق على ما بحث في اجتماع اللجنة الثقافیة في المدرسة 

Ø (نتاج) .مالحظات یقدمھا المعلم للطلبة حول تصحیح الوظائف البیتیة 

Ø ر درس نموذجي یقدمھ متخصص في التربیة. (نتاج)مالحظات یقدمھا المعلم للطلبة حول حضو 

إن التغذیة الراجعة مرحلة مھمة في العمل التربوي، وھذا یجعل التخطیط متطورًا ونامیًا باستمرار، لیستفید   

منھ المعلم في تخطیطھ القادم وفي ممارساتھ، في الحاضر والمستقبل. وھذا یستدعي االھتمام بالتغذیة الراجعة 

  لمالئم، على عكس ما یالحظ عند غالبیة الممارسین للعمل التربوي.االھتمام ا

  أفكر:
  بعد ھذا االستعراض والتوضیح للتغذیة الراجعة، وسرد األمثلة المتعددة في ھذا المجال:

 ھل اتضحت لي الصورة عن مفھوم التغذیة الراجعة؟ •

  والسنوي؟ما مدى تصمیمي على االھتمام بھذا البند في التخطیط الیومي  •
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    إدارة الصف
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  الصف  إدارة

      

تعتبر إدارة الصف من أھم العملیات التي یجب على المعلم أن یتقنھا، وتتطلب منھ المزید من الجھد 

  والتخطیط.

، والمدرسة، والمعلم،  خصائص الطلبةفعملیة إدارة الصف دینامیكیة متغیرة، تتأثر بعوامل متعددة أھمھا:   
  ... واإلمكانیات المتوفرة فیھا 

ولكي یقوم المعلم بعملھ باعتباره العنصر األساسي في تنظیم ھذه العملیة، وتھیئة األجواء المناسبة للقیام بھا   

  بكفاءة واقتدار، فإن علیھ أن یتعرف على خصائص طلبتھ والمراحل النمائیة التي یمرون بھا.

ن إدارة الصف ونواتج التعلم، بما فیھا التحصیل الدراسي، وھناك دراسات تشیر إلى وجود عالقة بی  

واالتجاھات، وسلوك الطلبة، والصحة النفسیة، والنمو االجتماعي، وكذلك بین إدارة الصف وفاعلیة المعلمین 

  التدریسیة.

  اإلدارة الصفیة
  مفھومھا:

العملیة التعلیمیة في غرفة الصف ھي مجمل العملیات للتوجیھ والقیادة وكافة الجھود المبذولة من أطراف   

  وما ینشأ عنھا من تفاعل وأنماط سلوكیة.

  مھامھا:

  تتمثل اإلدارة الصفیة في المھام التالیة:  

  حفظ النظام. •

 توفیر المناخ التعلیمي المناسب للقیام بعملیة التعلیم والتعلم. •

 تنظیم البیئة الفیزیقیة التي تسھل عملیة التعلیم والتعلم. •

 برات التعلیمیة المناسبة لمستویات الطلبة وتنظیمھا وتوجیھھا.توفیر الخ •

 وضع خطة عملیة لتقویم مدى تقدم الطلبة نحو تحقیق األھداف المرسومة. •
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  حفظ النظام:

یحتاج المعلم والطلبة إلى جو یتسم بالھدوء لتتم عملیة التفاعل بین الطلبة والمعلم من جھة، وبین الطلبة   

وال یعني الھدوء الخوف من المعلم، وإنما ھو النظام الذي ینبع من رغبة الطلبة ألن یتعلموا  أنفسھم من جھة أخرى.

ویستغلوا كل فرصة متاحة، وفي نفس الوقت یعطى الطلبة الحریة الختیار ما یریدون عملھ في الوقت المتاح لھم 

وھذا یؤدي إلى توفیر جو من في إطار التخطیط المرسوم، كما یعمل الطلبة على محاسبة أنفسھم وزمالئھم، 

  العالقات اإلنسانیة بین المعلم وطلبتھ.

  توفیر المناخ التعلیمي المناسب:

(العالقة بین المعلم  والمناخ النفسي واالجتماعي(ترتیب غرفة الصف ومحتویاتھا)،  المناخ الماديیشمل:   

الذي تسوده عالقات إنسانیة سویة، فإن ذلك والطلبة وبین الطلبة أنفسھم). فإذا توفر المناخ النفسي واالجتماعي 

  یشعر كل فرد بأنھ عضو في مجموعة متآلفة ومتحابة.

وعلى المعلم تنمیة اإلحساس بھذا االنتماء ورعایتھ، بخلق جو من المحبة واأللفة والتعاطف والحرص على   

  مشاعر اآلخرین واحترام آرائھم وأفكارھم.

  تنظیم البیئة الفیزیقیة:

وتوزیع األدوات واألثاث والتجھیزات  وتحتاج لمھارة التخطیط. طبیعة المتعلمین واحتیاجاتھم. تحتاج لفھم

 ویفضل أن یكون للطلبة دور في التخطیط والتنظیم. بما یتالءم وطبیعة األنشطة.

  

  تنظیم الخبرات التعلیمیة التعلمیة:

والتعرف على الفروق الفردیة بین الطلبة  من المھام األساسیة للمعلم توفیر خبرات تعلیمیة تعلمیة متنوعة.

وتوفیر أنشطة تراعي قدرات  وإعطاء الفرصة لمشاركة جمیع الطلبة في تحقیق األھداف المرسومة. ومراعاتھا.

 الطلبة وإمكانیاتھم.

  

 وأسالیب وطرائق تعلیمیة ... الخ، وما ینتج من ذلك منمن تنظیم الموقف التعلیمي،  أداءالصف  بإدارةویرتبط 
  نذكر منھا المواقف التالیة : یة،سلب أویجابیة مواقف إ
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v فوجدت المعلمة قد رتبت المقاعد كالتالي : حد الصفوف االبتدائیة الدنیا،ت أدخل 
تبة وراء منھا بالترتیب العادي الروتیني مر األوسطجعلت الصف  في الصف ثالثة صفوف من المقاعد،

األوسط ن مرتبة بجانب بعضھا بحیث یواجھ الطلبة الصف الجانبییجعلت الصفین و بعضھا ومواجھة للسبورة،
  . وظھره إلى الحائط

  فھل ھذا الترتیب مناسب للتدریس ؟
  الرد : 

فإذا كان الموقف  وقف التعلیمي،مي غرفة الصف حسب القد تختلف جلسة الطالب وترتیب مقاعدھم ف

نقسم الصف  ،نطبق التعلیم التعاوني أن اأردن وإذا للمعلم،تیب جلسة الطلبة مواجھین تر إلى التعلیمي عادیا، نلجأ

وقد أعضاء المجموعة، مربع لتسھیل التواصل بین  أوونرتب جلسة كل مجموعة على شكل دائرة  ،مجموعات إلى

  على شكل مربع ... الخ . أویلزم بعض المواقف التعلیمیة ترتیب جلسة الطلبة في دائرة 

وما یسھل على الطلبة االتصال  بھم ھو متطلبات الموقف التعلیمي،وترتی والذي یتحكم في جلسة الطلبة

  والتواصل فیما بینھم ومع المعلم .

وأما في الوضع العادي وكما ورد في الموقف المذكور فال داعي لھذا الترتیب، بل إن ذلك قد یتسبب إما 

كما  ة.ن تفكیره سیتشتت بسبب ھذه الجلسأ بضرر الطالب الذي یضطر إلى إمالة رأسھ باستمرار إلى المعلمة، أو

أن ھذه الجلسة قد ترّغب الطالب بالغش لمواجھتھ كتابة زمیلھ، وقد تكون حافزًا للطلبة للتحدث فیما بینھم فتحدث 

، باإلضافة لذلك فعندما تكون المقاعد على جانب الصف متالصقة، وأراد الطالب الفوضى في الصف بال إرادة

صف أن یخرج إلى السبورة أو ألي سبب فإن ذلك سیحدث إرباكًا للجمیع، إذ یضطر كل الذي یجلس في المنت

  .الجالسین بینھ وبین الطرف أن یخرجوا من مقاعدھم عند خروجھ وعند عودتھ.

  
v أثناء الموقف على المقعد  أمامھمالیدین معا ووضعھا  أصابعحد المعلمین یطلب من الطلبة تشبیك أ

 .بحجة الھدوء وحفظ النظام ،على صدورھم أیدیھمتكتیف  أو التعلیمي،
  

  المعلم : أخي نقول :
من  ألیسالنظام غیر تقیید الیدین ؟  لضبط أخرىس ھناك طریقة ألیما ھذا النظام المقید لحریة الطالب ؟ 

  عن التساؤالت المثارة في الحصة ؟ وغیر ذلك . اإلجابةوفي طلب  ؟الضروري للطالب استخدام یدیھ في الكتابة

دھم على وعّو دھم االستجابة لما تطلبھ،: حبب الطلبة لنفسك، وعّومن ھذا التصرف بدًال ألخي المعلم نقول

تجد  یدفع الطالب لعمل ما یخل بالنظام،في حصتك  ال تجعل فراغًا ، بقناعة وحرص على االستفادة،حفظ النظام

  وبدون قیود وتوتر . األھداف المرجوة بیسر وسھولة،وما یحقق  ،منتبھین لما تطلبمعك، الطلبة متواصلین 
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v الحصة كما  أثناءحد المعلمین یترك للطلبة حریة التنقل واللعب والتصرف موقف مناقض للسابق : أ

 ون .یشاء
  

  نقول لھذا المعلم : 
حریة  أنحریة التفكیر ...الخ . ولكن لنتذكر  إعطاء الطالب الحریة شيء جمیل، حریة التعبیر، حریة الرأي،

 . اآلخرینالفرد تنتھي حینما تتناقض وتؤثر على حریة 

سواء على  األھداف المرسومة،على تنفیذ  أو ء الطلبة تؤثر على سیر التدریس،كانت تصرفات ھؤال فإذا

فیجب التقید بالنظام الذي  المطلوبة،صبح ذلك منافیا للحریة وی أو على غیره، فھنا یتغیر الموقف،الطالب نفسھ 

  الفوضى بادعاء الحریة . إلىوال یسمح بالوصول  إلى الفائدة المرجوة،یؤدي 

  

v د الطلبة، حیث ال یستقر وال یھدأ.بین مقاعطلبة الصف و أمامحد المعلمین یكثر الحركة أ 
  

 نقول لھذا المعلم :
ن ال تتسبب بسلبیات تعود على الطلبة تكون ھادفة، وأأن ولكن ھذه الحركة یجب  نحن ال نرید تقیید حركتك،

.  

  ونذكر من ھذه السلبیات ما یلي :

یتابعون المعلومات التي یجدر بھم  أمفھل یتابعون حركتھ  ائدة تتسبب بتشتت انتباه الطلبة،حركة المعلم الز •

 متابعتھا .

یراقب الطلبة الذین یكونون  أنع المعلم فكیف یستطی أثناء الموقف التعلیمي،من واجبات المعلم مراقبة طلبتھ  •

 حركتھ بینھم ؟ أثناءوراءه 

اللفظیة، كتعابیر الوجھ وحركة الرأس أو الیدین ...  رمن المفید للطالب أن یستفید من تصرفات المعلم غی •

 فكیف یستفید الطالب الذي ال یرى ھذه التعابیر لكون المعلم وراءه أثناء تنقلھ وحركتھ في الصف؟

 السبورة،قد یخفي على بعض الطلبة بعض المعلومات المكتوبة على  ،الصف أمامتحرك المعلم  أثناء •

 . أفكارهوقد یشتت  إلى تحریك نفسھ،أحیانًا فیضطر الطالب 

مغتنمین عدم رؤیة  ،السلبیة التصرفاتبعض  إلىحركتھ  أثناءقد یلجأ بعض الطلبة الذین ال یراھم المعلم  •

 المعلم لھم .
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 إلىجأ المعلم لوی وإنما یتحرك بما یقتضي الموقف، الصف، أمام یقف المعلم متحجرًا أنال یعني ذلك 

الموقف  أثناءویساعدھم ویرشدھم یوجھھم  أو أعمالھم الكتابیة مثال،یصحح لھم  أنالتحرك بین الطلبة عندما یرید 

  التعلیمي ...

v صنیف الطلبة في فبعضھم یحبذ ت مجموعات،ون حول تصنیف الطلبة في سمعت معلمین یتناقش
 والبعض یحبذ التصنیف في مجموعات غیر متجانسة . مجموعات متجانسة،

  : نقول 
وطبیعة الموقف  منشود،ھو الھدف ال اآلخرعلى  ولكن الذي یرجح رأیًا لكل من ھذین الرأیین من یؤیده،

  ومواصفات الفئة المستھدفة من الطلبة .  التعلیمي،

  ونورد فیما یلي حجج كل من الفریقین : 

  حجج مؤیدي تصنیف الطلبة في مجموعات متجانسة:

Ø .یتیح للطلبة فرص التقدم حسب معدالت تعلمھم الخاصة المتشابھة فیما بینھم  

Ø  یؤدي إلى الحد من تباینھم في سرعة التعلم، مما یجعل تعلیمھم أسھل، ویمكن المعلم من تأدیة مھامھ على

 بحیث یتبنى استراتیجیة تالئم خصائصھم المشتركة.نحو أفضل، 

Ø لتقارب قدراتھم العقلیة واألدائیة. وعادًال یوفر مناخا تنافسیا صحیًا 

Ø بالتحدي ویبعث على الجد والمثابرة. التشابھ أو التقارب من حیث القدرات یولد شعورًا 

  حجج معارضي تصنیف الطلبة في مجموعات متجانسة:

Ø  ومحاكاتھا، وھذا یسھم في  المقدمةالتصنیف التجانسي یحرم الطلبة غیر القادرین من مالحظة النماذج

 تخفیض فاعلیتھم ودافعیتھم للتعلم.

Ø  ،في التصنیف غیر المتجانس یساعد األقویاء األضعف منھم، فالمسؤولیة تقع على الجمیع واإلنجاز للجمیع  

Ø  للحیاة العامة ومواجھة متطلباتھا، ومعظم الخبرات الحیاتیة تحدث في المدرسة تھدف إلى إعداد الطلبة

أوضاع متباینة، لذلك ینبغي للنظام التعلیمي أن ال یحرم الطلبة من خبرة التفاعل مع أفراد یختلفون عنھم 

 بشكل أو بآخر.

Ø ر صعوبة عند ، ویزداد األمربما یستحیل من الناحیة العملیة والعلمیة إیجاد مجموعات متجانسة فعًال

مراعاة العدید من المتغیرات التي ترتبط بسرعة تعلم الطلبة: (المتعلم، المعلم، المادة الدراسیة، طریقة 

 التدریس، أسلوب التقویم ...)

Ø .تصنیف الطلبة في مجموعات متجانسة أمر مناف لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلبة 
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v أفضل، فقد كان الطالب یخاف من لقول : التعلیم قدیما كان المجتمع ا أفرادبین المعلمین وبین  یتردد كثیرًا
 ویخلي الطریق التي یوجد فیھا المعلم . المعلم،

 نقول في ھذا المجال : 
 یحترمھ ؟ أمیخاف الطالب المعلم  أنھل نرغب 

فادة وھذه الكراھیة تتسبب في عدم االستفادة من المعلم االست ا یولد الخوف من المعلم كراھیتھ،م فغالبًا

التعبیر عن رأي  أو أو نقده، یجرؤ الطالب على مساءلة المعلم، فال بینھما، فالخوف من المعلم یكون حاجزًا الكافیة،

رام فھذا االحت ب للمعلم واحترام المعلم للطالب،قد یخالف رأي المعلم ...الخ . ولكن الذي نریده ھو احترام الطال

  المنشودة . األھدافتحقیق  إلىواصل الذي یؤدي ویعزز الت المتبادل یقوي الثقة بینھما،

، لنقف على إیجابیات الصفیة التي تبین طرق التعامل بین المعلم والطالب إلدارةل أنماطًاوفي ھذا المجال نورد 

  ونتمكن من اختیار النمط المفید بینھا . كل نمط وسلبیاتھ،

  أنماط اإلدارة الصفیة:

  ) النمط التقلیدي: ١

  ، (احترام الكبیر، وطاعة الكبیر، واعتماد الكبیر ... )الكبیر "یحكم ھذا النمط مفھوم "   

  ر.الصغیر والطالب ھو الكبیفالمعلم ھو   

 تسود الصف سمات عالقة الكبیر بالصغیر: •

      ـ الطاعة المطلقة.  

        ـ المرجعیة األخیرة.  

    ـ األبوة.  

  ـ تعزیز الحرص على القدیم.  

 .القدرة على اتخاذ القرار .. شخصیة الطالب أمام المعلم، وتأكید مفھوم التبعیة، وعدم استمرار ذوبان •

 یقاوم المعلم أي تغییر في الوضع التعلیمي الصفي. •

 

  ) النمط التسلطي: ٢

  ممیزاتھ:  

  االستبداد بالرأي، وعدم السماح للطلبة بالتعبیر عن آرائھم. •
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 والتخویف.استخدام أسالیب الفرض واإلرغام واإلرھاب  •

 الفرض على الطلبة ما یجب أن یفعلوه وكیف ومتى وأین یفعلوه. •

 االنعزال عن الطلبة وعدم اإلیمان بالعالقات اإلنسانیة. •

 التحكم الدائم من المعلم بالطلبة، وتوقع التقبل الفردي لكل أوامره. •

 االعتقاد بأن الطلبة غیر مؤھلین للثقة. •

 ذلك یفسدھم.منح القلیل من الثناء العتقاده أن  •

 محاولة جعل الطلبة یعتمدون علیھ باستمرار. •

 استخدام أسلوب النقد السلبي غیر البناء، وعدم استثارة التوجیھ الذاتي. •

 قنوات االتصال أحادیة الجانب. •

 أشكال االتصال: تعلیمات، أوامر في أغلب األحیان. •

  

  أثر النمط التسلطي على التعلم:

  لطالب إلى التفاعل.عدم توفر الحوافز التي تدفع ا •

 عدم توفر الفرص للطالب لیتعلم كیف یصنع أھدافا لنفسھ أو كیف یقّدر المسؤولیة ... •

 اضطرار الطالب لكبت رغباتھ ومیولھ مما یؤدي إلى نفوره من التعلیم .. •

 ظھور بعض المظاھر السلبیة على الطلبة، كالشرود واالتكالیة وعدم االطمئنان إلى المعلم ... •

 

  نمط السائب:) ال ٣

  دور المعلم سلبي في غرفة الصف. •

 للطلبة الحریة الكاملة في اتخاذ القرار حول األنشطة . •

 ال یقدم المعلم مبادرات وال اقتراحات. •

 ال یقّوم المعلم نتاجات الطلبة. •

 یحافظ على عالقات ود وصداقة مع الطلبة بدال من تحفیزھم. •

 للتعلم.النتیجة ضعف اإلنتاج، وعدم بروز حاجة  •
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  أثر النمط السائب على التعلم:

  ضعف إنتاجیة الطلبة. •

غیر موجھ، مما یجعلھم غیر واثقین أنھم یعملون  إحساس الطلبة بالقلق نتیجة إدراكھم أنھم یمارسون نشاطًا •

 الشيء الصحیح، وخائفین من النتائج غیر السارة المحتملة.

لعدم تبلور حاجاتھم في صورة أھداف واضحة  نظرًاافتقار الطلبة إلى القدرة على وضع الخطط لعملھم  •

 لدیھم.

 كره الطلبة للنظام الذي تترك فیھ سلطة التصرف للجماعة بدون قیادة موجھة ودون تخطیط سلیم. •

 

  ) النمط الدیمقراطي: ٤

  یقوم المعلم بمجموعة من الممارسات العملیة داخل الصف منھا:  

  إتاحة فرص متكافئة بین الطلبة. •

 في النقاش وتبادل الرأي، وتدریبھم على احترام الرأي اآلخر. إشراكھم •

 تنسیق العمل المشترك بین الجمیع. •

 العمل على خلق جو یشعرھم بالطمأنینة الالزمة للقیام بعملھم بفاعلیة. •

 استثارة الھمم لبذل أقصى جھد مستطاع في التعلم. •

 احترام قیمھم وتقدیر مشاعرھم وتطلعاتھم وشخصیاتھم. •

 الحریة الفكریة لكل منھم، والثقة بھم وبقدراتھم، والرغبة في التعامل معھم. إتاحة •

 عدم إشعارھم بالتعالي علیھم. •

 استثارة القدرة االبتكاریة عندھم، واألصالة في التفكیر لدیھم. •

  أثر النمط الدیمقراطي على التعلم:

  قنوات اتصال فعال ذو عدة اتجاھات. -

الطلبة وبینھم وبین معلمھم، حیث یعملون في بیئة توفر اإلخالص والثقة جو من األلفة والمحبة بین  -

 والتفكیر المشترك.

 حب الطلبة للعمل واستمتاعھم بھ ألنھم یعملون في جو مریح یتسم بالھدوء والطمأنینة. -
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ذ توفر فرص العمل التعاوني والتخطیط الجماعي الموجھ إلنجاز العمل، مما یشجع تقدیم االقتراحات واتخا -

 القرارات الجماعیة.

 توفر برامج تعزیز مناسبة تؤدي إلى التحفیز على المشاركة واإلبداع. -

الرغبة واإلقبال على العمل، واكتساب اتجاھات إیجابیة، كضبط النفس، واإلصغاء واالستماع الجید،  -

 وتحمل المسؤولیة، وحریة الرأي ...

 لعقلیة لدیھ.یؤدي إلى بناء وتكامل شخصیة المتعلم ویعزز الصحة ا -

  

  اإلدارة الصفیة الفاعلة:

  لتكون اإلدارة الصفیة فاعلة ینبغي توفر بعض الخصائص فیھا، ومنھا:

  ، والراغبة في مھنة التعلیم.(تربویًا) ومسلكیًا الھیئة التدریسیة المؤھلة والمدربة علمیًا •

 البیئة المادیة للغرفة الصفیة مناسبة.أن تكون  •

 متمیز باألجواء الدیمقراطیة.المناخ الصفي الأن یسود  •

 المناخ الصفي الذي تسوده عالقات إنسانیة قائمة على الثقة واالحترام المتبادل والمحبة.أن یسود  •

 الموقف التعلیمي بین النظریة والتطبیق في الخبرة التعلیمیة. أن یجمع •

 مراعاة الفروق الفردیة (المادیة والمعنویة) . •

 للموقف التعلیمي (األنظمة والقوانین والتعلیمات).إدراك جمیع العناصر الرسمیة  •

  

  
  نظرة نقدیة:

 أي أنماط اإلدارة الصفیة ھو السائد في مدارسنا؟ وماذا أرى كمعلم؟ •

 أي األنماط أرى أنھ األنسب ؟ •

 أي األنماط أطبق ؟ •

 ما الصعوبات التي تعترض سبیل تطبیقنا للنمط المناسب؟ •
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v :إلیك المواقف التالیة 
  .الشرح مطلقًا أثناءكان یمنع الطلبة من السؤال ف عندما كنت طالبًا، حد المعلمینعلمني أ -
 أنا فقط.یسأل فلیسألني  أن: من یرید یقول بعض المعلمین للطلبة آخرومن جانب  -
 .ون من یسمحون بالحوار بین الطلبةوقلیل -

 

  ھذا التفاعل على المتعلمین : أنماطثر كل نمط من أنواع التفاعل الصفي، وبیان أبیان  إلىیقود ذلك 

  

  أنماط التفاعل الصفي (التواصل في غرفة الصف):

  :االتجاه) أحادي ١

  التفاعل السائد في اتجاه واحد. -

 .بة مستمعون دون رغبة في المشاركةالمعلم مرسل، والطل -

 المعلم       

  

              

  طالبطالب                                              

  طالب    طالب           

  یترتب على ھذا النمط:

  ضعف فاعلیة التدریس، وسیادة قناة اتصال واحدة، (من أعلى إلى أسفل). -

 سلبیة الطلبة في مواقف التعلیم، (الطلبة متلقون فقط). -

 قتل الدافعیة وروح المبادرة. -

 المعلم مصدر المعلومات الوحید. -
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  ) ثنائي االتجاه:٢

، حیث یسمح بورود استجابات الطلبة، (یفتح قناة التغذیة الراجعة)، ومع ذلك فإن ھذا النمط أكثر تطورًاھذا النمط 

  الطالب فقط.بین المعلم ویقصر نقل المعرفة على اتجاه واحد 

  المعلم                          

  

  طالب           طالب                                              

  طالب                طالب 

  انعكاساتھ:

  مؤشرات وجود االتصال ثنائي االتجاه، (بین المعلم والطالب). -

 عدم السماح باالتصال بین الطلبة بعضھم ببعض. -

 المعلم یبقى محور االتصال، وما یتم من اتصال تفاعلي فبإرادتھ فقط. -

-  

  ) ثالثي االتجاه:٣

أنفسھم، في نطاق محدود، بحیث یكون التواصل بین المعلم النمط الثالث یسمح باالتصال بین الطلبة   

  والطالب ویتیح لكل طالبین التواصل فیما بینھما.

  المعلم                                               

  

  طالب      طالب                                              

  

  طالب      طالب             

  ما یلي:نجد فیھ 

  قنوات اتصال مفتوحة بین المعلم وبین الطلبة وبمبادرة المعلم وإدارتھ وتنظیمھ. -
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 تنوع مصادر التعلیم والتعلم. -

 تضیف للموقف التعلیمي مھارات كثیرة یحتاجھا الطلبة في حیاتھم الیومیة. -

  ) متعدد االتجاھات:٤

، وبإشراف وتوجیھ المعلم، ویتیح ذاتیًایفتح قنوات اتصال متعددة داخل الصف، في إطار انضباط الطلبة  -

  التعبیر عن األفكار واآلراء بحریة، وتبادل للخبرات.

 المعلم ضابط للعملیة التواصلیة حتى ال تتحول إلى فوضى ویصبح لھا آثار عكسیة. -

 المعلم       

  

  

  طالب                                                       طالب     

  

  طالب        طالب            

  
v  لك الجلوس على الطاولةبلغ من ذ، واألالحصة أثناءالجلوس على الكرسي  إلىیلجأ بعض المعلمین . 

  
  نقول لھؤالء :

األعمال عن متابعة  كما یجعلھ عاجزًالى المعلم مراقبة الطلبة بسھولة، ب عالجلوس على الكرسي یصّع

لموقف تمثیل ا إلىاللجوء  أو لیرتاح من الكتابة على السبورة، التلقین أسلوباستخدام  إلىیجبره و ة للطلبة،یالكتاب

  .... وغیر ذلك من السلبیات

  مثل الجلوس لتالوة القرآن الكریم . لذا یقتصر جلوس المعلم على الكرسي في مواقف قلیلة جدًا
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    طرائق التدریس وأسالیبھ
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  سالیبھ :طرائق التعلیم وأ

v وغالبیة المعلمین  ،في تدریسھم أسلوب المحاضرة (التلقین)استخدام  لىعبعض المعلمین  یقتصر
 . أسالیبھمالنقاش والحوار وال ینوعون في  أسلوبیستخدمون 

 بل من المھم للمعلم أن یتعرف على مختلف طرائق التعلیم ال نقلل من فائدة طرائق التدریس،نحن 

واألسئلة التي تلزم ونخص طریقة النقاش  األسلوب المناسب في الموقف المناسب،استخدم  إذا وخصوصًا، وأسالیبھ

  تقریبا بنسب متفاوتة . األخرىوتلزم في جمیع الطرق  كطریقة مستقلة،

وأسالیبھ، حسب مقتضیات ینوع في طرائق التدریس  أنبالمعلم  األجدرمن  أننذكر ھنا  أنولكن نود 

 ،حیث نعیش عصر الثورة التقنیة والعلمیةصر على طرائق التدریس التقلیدیة، یقت أالیھ كما عل الموقف التعلیمي،

، والتعلم باللعب، كالحقائب التعلیمیة أمكن،واستخدام طرائق التدریس الحدیثة ما  ،مما یقتضي مسایرة ھذا العصر

بجانب  االستقراء واالستنتاج، ل بفرعیھواالستدال وطریقة المشروع، والعصف الذھني، وطریقة حل المشكالت،

  استخدام الطرق التقلیدیة .

 دیوج العلم أنھ األسلوب، معذكر بعض السلبیات لھذا أسلوب الحاضرة، أعلى من یكثر من استخدام  وردًا

  یلي : ماوتتلخص ھذه السلبیات فی ،لھ إیجابیات عدیدة

 إجھاد وإرھاق المعلم، حیث یلقى علیھ العبء طوال المحاضرة. §

 تحتاج إلى تخطیط سلیم قد یعجز عنھ بعض المعلمین وخاصة الجدد منھم. §

  یصبح المعلم عند العدید من الطلبة ھو مصدر المعرفة، إذا لم یثر عندھم حب البحث والمطالعة. §

 صفة االتكال واالعتماد على المعلم. تنمو عندهموقف المتعلم سلبي في عملیة التعلم، حیث  §

 ة تحلیل المحاضرة، أو تلخیص النقاط الرئیسة فیھا.قد ال یستطیع بعض الطلب §

تھتم بالمعلومات وحدھا، وتعتبرھا غایة في حد ذاتھا، وبذلك تغفل شخصیة الطالب من جوانبھا الجسمیة  §

 وتغفل الجانب المھاري والعاطفیة والعقلیة واالجتماعیة ...

 انتباه الطالب قائما طوال الوقت.تؤدي إلى الملل بین المتعلمین غالبا، حیث من الصعب أن یظل  §

تغفل میول الطلبة ورغباتھم والفروق الفردیة بینھم، لذا فقد یضیع في ھذه الطریقة الطلبة الضعفاء بسبب  §

 تركیز المعلم على بعض الطلبة.

 ال یحید عنھا. یسیر المعلم على وتیرة واحدة وخطوات مرتبة منطقیًا §

یعتبر المعلم ھو مالك المعرفة الوحید، والطالب مسلوب اإلرادة،  وثیقة الصلة بمفھوم الدكتاتوریة، حیث §

 علیھ أن یسمع ویطیع.
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  والمناقشة : األسئلة

v  منھم . األقویاءعلى بعض الطلبة وخصوصا  وأسئلتھمیركز بعض المعلمین في نقاشھم 
  

  نبین في ھذا المجال ما یلي:
v  األقویاءعلى فئة  لجمیع ولیس مقصورًال حقٌّالتعلیم والنقاش . 

v  والضعفاء یزدادون  لتركیز علیھم،فاألقویاء یزدادون قوة ب سبب في زیادة الفروق بین الطلبة،بت األسلوبھذا

 . إھمالھمبضعفا 

v  یركز علیھا المعلم  يوقد یتسبب في كره الفئة الت أنفسھم،قد یتسبب ذلك في تولد الغیرة والبغضاء بین الطلبة

 . حظھا من األسئلةن قبل الفئة التي ال تنال م

v لعدم استھدافھم من  ،عدم تفكیرھم في جواب السؤال المطروح أو ،قد یتسبب في عدم انتباه الطلبة الضعفاء

 قبل المعلم .

لتحقیق مع مراعاة قدراتھم واستعداداتھم  األسئلة على الطلبة بصورة عادلة،لذا یجب على المعلم توزیع 

وتعزیز ثقتھم بأنفسھم وقدرتھم على المشاركة  یزھم على ھذه المشاركة،كتھم وتحفمشار العدل بینھم، ولیفّعل

 ، بل علیھ معالجة الضعف لدى ھذه الفئة بشتى الطرق الممكنة لرفع مستواھمولتقلیل الفروق الفردیة بینھم واإلبداع،

 .وتقریبھم من مستوى بقیة زمالئھم

  
v فیخاطب أحد الطلبة باسمھ، ثم یوجھ إلیھ السؤال المطلوب  ،عند توجیھ األسئلة للطلبة یعین المعلم الطالب

 إجابتھ.
  

 نقول:

 على تصرف ھذا المعلم مالحظات منھا:
السؤال من حق الجمیع، وتسمیة الطالب وتوجیھ السؤال لھ یجعل بقیة الطلبة غیر مستھدفین بالسؤال،  §

 فیحق لھم عدم االنتباه.

فیحاول الجمیع التفكیر ألن احتمال تكلیف أّي منھم باإلجابة  توجیھ السؤال للجمیع یجلب انتباه الجمیع، §

 محتمل.

 عند توجیھ السؤال للجمیع، یعطى الطلبة فرصة للتفكیر، فتتعدد اإلجابات، ویثرى الموضوع. §
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عند سؤالھ : لماذا تعین الطالب قبل السؤال؟ فیقول: ألنھ غیر منتبھ، وأرید أن أحثھ  ینالمعلمأحد وقد یتذرع 

  نتباه.على اال

ھ الطالب قبل نّبل لھ، فإن المعلم في ھذه الحالة قد عند تعیین الطالب وتوجیھ السؤاعلى ذلك:  ونقول رّدًا

  ون ذلك.كتوجیھ السؤال، فال یعرف الطالب نفسھ أن سبب سؤالھ ھو عدم انتباھھ، وكذلك بقیة طلبة الصف ال یدر

ثم یطلب من السؤال للجمیع بدون لفت انتباه الطالب المقصود،  یوجھأن فھو وأما ما یحقق ھذا الغرض، 

یر المنتبھ اإلجابة، وبذلك یعلم ھو وغیره سبب اختیاره، ألنھ یتبین لھم عدم قدرتھ على اإلجابة لعدم الطالب غ

  انتباھھ للسؤال.

  

ل، أو توصیل یلجأ بعض المعلمین إلى إعادة طرح السؤال على الطلبة مرات ومرات، بحجة توضیح السؤا §
 السؤال للجمیع ... الخ.

  
  نقول:

ال داعي إلعادة طرح السؤال على الطلبة إال لسبب، مثل عدم وجود من یجیب علیھ من الطلبة لصعوبتھ، 

  عندھا نعید طرح السؤال بصیغة أبسط وأوضح.

  أسباب مقنعة فلھ مخاطر منھا:وأما إعادة طرح السؤال بدون 

 لتعودھم أن المعلم سیعید طرح السؤال مرات أخرى. ،لطرح السؤال أول مرةیتعود الطلبة عدم االنتباه   -

 قد یتوھم البعض أن إعادة طرح السؤال بسبب صعوبتھ، فلو كان سھال لما تكرر ذلك من المعلم. -

 تفكیر الطالب الذي استوعب السؤال من أول مرة. تكرار طرح السؤال قد یشوش -

 رح السؤال.باإلضافة إلى إضاعة الوقت من تكرار ط -

  

عند تحلیل مستویات األسئلة التي یطرحھا المعلمون على الطلبة، نرى أنھا تركز على مستویات التفكیر   §
التفكیر  سمع أسئلة من مستویاتن، وقلیًال ما األسئلة التي جوابھا (صح أو خطأ)الدنیا، وخصوصًا على 

 العلیا.

  
  نقول:
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ة التفكیر المختلفة، فیكون فیھا أسئلة یحتاج جوابھا للتعبیر، وأسئلیجب تنویع األسئلة بحیث تضم مستویات 

حتاج إلبداء الرأي والحكم ... وبذلك نرتفع بتفكیر طلبتنا فنصل بھم إلى اإلبداع تحتاج للتفكیر المعمق، وأسئلة ت

  والنقد 

  

v سھم في الصف، أو یلجأ بعض المعلمین عند تكلیف الطلبة باإلجابة إلى ترتیب خاص، كأن یتبع ترتیب جلو
  ترتیب أسمائھم أبجدیًا ...

  
  لھذا األسلوب سلبیات منھا:

 قد یكون ذلك مدعاة لعدم انتباه الطلبة الذین مضى دورھم، أو الذین لم یصل لھم الترتیب المتبع. §

في ذلك سبب لعدم مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، فقد یكون السؤال الموجھ للطالب الذي علیھ اإلجابة  §

لطالب ذي قدرات  إحراجھ، وقد یكون السؤال سھال جدًابالترتیب المتبع أعلى من قدراتھ، فیتسبب ذلك في 

 عالیة، فیستھین بالسؤال الموجھ إلیھ.

 لفوضى أو عدم االلتزام باالنضباط ممن ال ینتبھون لألسباب السابقة الذكر.قد یتسبب ذلك بوجود نوع من ا §

  

v   یطرح المعلم سؤاًال على الطلبة، فیسرع الطلبة وخصوصًا األقویاء منھم إلى رفع أیدیھم لإلجابة، فیسرع
 المعلم بدوره في تكلیف أحدھم باإلجابة على السؤال.

  
  نورد ھنا المالحظات التالیة:

السؤال ومستواه  قدر زمن ھذا التفكیر تبعًا لنوعالطلبة فرصة للتفكیر في جواب السؤال، وییجب إعطاء  -

 صعوبة أو سھولة، وغیر ذلك من العوامل.

إعطاء الطالب فرصة للتفكیر في الجواب تمنح الطالب القوي مجاًال لإلبداع والتفكیر في بدائل عدة،  -

 وإجابات متنوعة.

والضعیف الفرصة للمشاركة، فتزداد ثقتھ بنفسھ، ویمنح حقھ في اإلجابة، وعدم كما تمنح الطالب الوسط  -

 انتظار إجابة الطالب القوي فقط.

للتعبیر  ، بتعدد اإلجابات من الطلبة، وخصوصًا إذا رافق ذلك فرصةتزید من إمكانیة إغناء المادة وإثرائھا -

 .واإلجابة كتابیًا وفردیًا

 بین الطلبة في توزیع اإلجابات، فال یركز على بعض الطلبة األقویاء فقط.تتیح للمعلم فرصة تحقیق العدل  -



 
67 

 

v  .یعتاد العدید من المعلمین إعادة الجواب الصحیح بعد الطالب لسبب وبدون سبب 
  

  ال داعي إلعادة الجواب الصحیح بعد الطالب إال لسبب مقنع، وذلك لما یلي:

زمیلھم، ألنھم اعتادوا سماع اإلجابة أكثر من مرة، ومن المعلم قد یدعو ذلك الطلبة لعدم االنتباه إلجابة  -

 الذي یثقون دائما بكالمھ وإجاباتھ.

قد یسبب ذلك تقلیل ثقة الطالب المجیب بنفسھ، وبصحة إجابتھ، واعتبارھا غیر كافیة، فیقول الطالب في  -

 نفسھ: لو كانت إجابتھ كافیة وصحیحة لما أعادھا المعلم.

 الطلبة بإجابة زمیلھم، ألنھم سیسمعون اإلجابة من المعلم.قلة اھتمام  -

 إضافة إلى إضاعة الوقت بتكرار اإلجابة الصحیحة. -

 

v   یسأل المعلم سؤاًال للطلبة، وقد یكون لھذا السؤال عدة إجابات صحیحة، وبطرق مختلفة، فإذا سمع المعلم
 من أي طالب إجابة صحیحة یكتفي بذلك.

  
  نقول:

ھو تفعیل تفكیر الطلبة إلى أقصى ما تستطیعھ قدراتھم، وھذا یستدعي تعدد أنماط  الفعالھدفنا في التعلیم 

وبذلك نكون قد أثرنا وحفزنا جمیع جوانب الدماغ لدى الطالب، التفكیر وأسالیبھ، مما یقود إلى تعدد اإلجابات، 

  ابة.وعودناه على عدم االكتفاء بمستوى متدنٍّ من التفكیر واإلج

لذا یجدر بالمعلم أن یكون ملمًا باإلجابات المتعددة للسؤال، وأال یحصر تفكیر الطلبة في جواب واحد فقط، 

  وخصوصًا الطلبة المتمیزین المبدعین.

 

v  .یتعلق بالموقف السابق سماح المعلم باإلجابات الجماعیة من الطلبة بدون إذن منھ بمجرد توجیھ السؤال 
  

  نقول:
ك وقبولك لإلجابات الجماعیة من الطلبة، أو حتى قبول إجابة ولو طالب أختي المعلمة: بسماحأخي المعلم، 

  واحد بدون نظام وإذن منك، یشجع ھؤالء على تعود ھذه العادة، وما فیھا من مخاطر:

 فھي ال تمنح الطلبة الفرصة الكافیة للتفكیر بعد طرح السؤال وقبل سماع اإلجابة. -

 قلیلة من الطلبة، وغالبًا ھم األقویاء في الصف.تحصر اإلجابة في فئة  -
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 ال تعطي حتى لھذه الفئة الفرصة لإلبداع والتفكیر المعمق. -

 تعود الطلبة عدم احترام النظام واالنضباط. -

 توسع الفوارق الفردیة بین الطلبة. -

 

v  ٍّفیلجأ ھذا المعلم إلى  باإلجابة الصحیحة الكاملة، یوجھ أحد الطلبة سؤاًال للمعلم، ویكون المعلم غیر ملم
بعض التصرفات السلبیة، كأن یعّنف الطالب على سؤالھ، أو یجیبھ إجابة ضعیفة، أو یتھرب من الجواب 

 بأسلوب معین ...
  

  نقول لھؤالء:

بكل شيء، فأین العیب إذا واجھ المعلم ھذا  ًاال یوجد إنسان كامل، فالكمال هللا وحده، وال یوجد معلم ملّم

البحث عن الجواب، ن یحث الطلبة أیضًا على الموقف بشجاعة وقال: ال أعلم، وسأبحث عن الجواب، وال بأس أ

  في المعلم. وھذا ال یزید المعلم أمام طلبتھ إال قوة وثقة، وال یكون ذلك ضعفًا

اهللا عنھ: " وما أبردھا على القلب إذا سئل أحدكم فیما لي بن أبي طالب رضي ونذكر في ھذا المجال قول ع

  ال یعلم أن یقول اهللا أعلم، وأن العالم من عرف أن ما یعلم فیما ال یعلم قلیل " .

إال ذنبھ، وال یستنكف  یرجوّن أحد إال رّبھ، وال یخافّن عني: أال ال وقال رضي اهللا عنھ: " خمس خذوھّن

ومنزلة الصبر من اإلیمان بمنزلة الرأس وإذا سئل أحدكم عما ال یعلم فلیقل ال أعلم، العالم أن یتعلم ما لیس عنده، 

  من الجسد " .

 

v   یسأل معلم سؤاًال، فإذا أجاب الطالب بما یخالف رأي المعلم رفض اإلجابة، بل یعمد بعض المعلمین إلى
 تعنیف الطالب وزجره.

  
  أخي المعلم، أختي المعلمة:

 صحیحة وإجابتك صحیحة من ناحیة أخرى، فلم ترفض إجابة الطالب؟قد تكون إجابة الطالب  -

 ستفید من إجابة ھذا الطالب المبدع؟لماذا ال توقد تكون إجابة الطالب أوفى من إجابتك، ف -

 وقد تكون إجابتك خاطئة، وإجابة الطالب ھي الصحیحة، فال یوجد من ھو معصوم عن الخطأ. -

در بنا أن نشجعھ على إبداء رأیھ، ثم نناقش معھ رأیھ ونوصلھ إلى حتى لو كانت إجابة الطالب خاطئة، فیج -

 الرأي الصحیح.
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، فال یجرؤ على اإلجابة عن األسئلة رفض إجابة الطالب الصحیحة قد تتسبب في فقدان الطالب الثقة بنفسھ -

 .التي توّجھ للطلبة، وخصوصًا إذا كان یتشكك في إجابتھ

 اء رأیھدإب علىفي عدم جرأة الطالب في مرات قادمة قد تتسبب  فض إجابة الطالب الخاطئة وتعنیفھور -

 ، ھذا إذا لم تتسبب في كراھیة الطالب للمعلم على سوء تصرفھ.زیادة على فقدان ثقتھ بنفسھ

  

  ونقول لھذا المعلم: كفى بالمرء جھًال إذا أعجب برأیھ.

  وال یحقر ناشئًا، وال یستصغر مبتدئًا.كما نقول: إن من صفات المعلم الجید وأخالقھ أال یعنف متعلمًا، 

  علموا وال تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف " .: "  rونذكر بقول الرسول 

  وّقروا من تتعلمون منھ، ووّقروا من تعلمونھ " .: "  rوقولھ 
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  الثواب والعقاب
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  الثواب والعقاب

المعلمین والمعلمات في ھذا الشأن، یجدر بنا التذكیر بمفھوم كل من الثواب  ممارساتقبل استعراض 

  والعقاب.

  أو االرتیاح یشجع على تكرار ھذا السلوك. بالرضاھو إجراء یتبع سلوكًا مرغوبًا فیھ، وینجم عنھ شعور  الثواب:

زعاج یؤدي إلى تثبیط أو منع : ھو إجراء یتبع سلوكًا غیر مرغوب فیھ، وینجم عنھ شعور بالضیق أو االنالعقاب

  ھذا السلوك.

ومن ھنا یتبین أن الثواب یستخدم لزیادة أنماط سلوكیة مرغوب فیھا، وأن العقاب یستخدم للتقلیل من أنماط   

  سلوكیة غیر مرغوب فیھا.

  ..وللثواب أنواع منھا: المدح والتشجیع والجوائز ...، وللعقاب أنواع منھا: اللوم والتأنیب واإلنذار .  

  وفیما یلي بعض الممارسات المتعلقة بالثواب والعقاب:

 

v  .یبالغ البعض في تقدیم التعزیز للطلبة وخصوصًا األقویاء منھم على كل صغیرة أو كبیرة 
  

ال شك أن التعزیز اإلیجابي مفید للطلبة، والطالب یسّر عندما یتلقى التعزیز من المعلم، ولكن التعزیز یجب 

 نتیجةأن یكون في موقعھ المناسب، ألن اإلكثار منھ بمناسبة وبغیر مناسبة یفقد التعزیز قیمتھ وأثره، فإذا كان 

  قیمتھ.استجابة تستحق التعزیز یشعر الطالب بأثر ھذا التعزیز و

  .الطالب ه لدىونبین ھنا باختصار أھم برامج التعزیز، لیختار المعلم منھا ما یناسب الموقف الذي یرید تعزیز

  برامج التعزیز:

  ھي موقع التعزیز أو كمیتھ بالمقارنة مع االستجابة السابقة علیھ.  

  ھناك عدة برامج وجداول للتعزیز، منھا:  

  التعزیز المستمر: •
  المتعلم باالستجابة المرغوبة یعطى التعزیز األولي المناسب.كلما قام 

  ویعتبر ھذا النوع من التعزیز أسھل برامج التعزیز قابلیة لإلمحاء.
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 :تعزیز متغیر بالنسبة لعدد االستجابات وثابت زمنیًا *  
  یعني التعزیز في فترات زمنیة متساویة مھما كان عدد االستجابات في كل فترة.

  قابل لإلطفاء بنسبة أقل من التعزیز المستمر. ھذا النوع

 تعزیز ثابت في عدد االستجابات ومتغیر زمنیا:* 

ویعني التعزیز لعدد متشابھ من االستجابات بغض النظر عن الفترة الزمنیة التي یستغرقھا ھذا العدد من 

  االستجابات.

  وھذا النوع قابل لإلطفاء بنسبة تعادل البرنامج الثاني تقریبا.

 التعزیز العشوائي (المتقطع):* 
  وھذا التعزیز متغیر في عدد االستجابات والزمن، ومن تطبیقاتھ االمتحانات الفجائیة.

  إلطفاء.یعتبر أقوى برامج التعزیز مقاومة لو

 

من األھل، ویأخذ صورًا متعددة، ویغلب علیھ  وال یقتصر التعزیز للطالب على المعلم، فیصدر كثیرًا

المادي أو المعنوي، فلھ مخاطر منھا:  الثواب المادي المحسوس، وھنا یجب أن نحذر من المبالغة في الثواب سواًء

قد یرتبط إنجاز الطالب بالثواب، فإذا قل الثواب أو انقطع لسبب ما فقد یتراخى ھذا الطالب وتقل فاعلیتھ لإلنجاز، 

، وقد تقوده إلى بعض التصرفات تؤدي زیادة الثواب إلى الدالل الزائد الذي قد یصبح سمة من سمات الطالبوقد 

  غیر المرغوبة.

 

v  .یقتصر بعض المعلمین على تعزیز الطلبة األقویاء، وال یبخلون علیھم بذلك 
  فھل یقتصر التعزیز على ھذه الفئة من الطلبة؟

  
  نقول:

جید، مع عدم المبالغة في ذلك، ولكن في بعض األحیان یكون تعزیز الفئات األخرى إّن تعزیز الطالب المبدع 

  من الصف أحرى بالمعلم، ونضرب ھذه األمثلة:

ھر علیھ االھتمام واالنتباه الواضح للمعلم وللطلبة، أال یجدر طالب یتصف باإلھمال في الصف، ظ §

 في سلوكھ الجدید؟ بالمعلم أن یستغل ھذه الظاھرة لتعزیز ھذا الطالب لیستمر

أحد الطلبة سلبي في استجاباتھ، یخاف من المشاركة في النقاش، وفي أحد المواقف التعلیمیة كلف  §

المعلم الطلبة بعمل كتابي، فوجد ھذا الطالب قد كتب شیئا جیدًا، ألیس حریًا بالمعلم أن یعزز ھذا الطالب بإظھار 

 في المرات القادمة؟ جودة إجابتھ أمام زمالئھ لتشجیعھ على المشاركة
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كلف معلم الطلبة بأداء واجب بیتي، فوجد أحد الطلبة الضعفاء قد أجاد في حلھ. أال یستحق ھذا الطالب  §

 التعزیز؟

كلف معلم الریاضیات الطلبة بحل مجموعة من المسائل الریاضیة، حل طالب من األقویاء عشرة  §

 أربع مسائل، أال یستحق التعزیز؟ األداءالسرعة و طالب ضعیفالمسائل فاستحق التعزیز، فإذا حل 

 واألمثلة في ھذا المجال عدیدة. §

  

ونصل إلى نتیجة، بأّن التعزیز ال یقتصر على فئة الطلبة المجیدین فقط، وإنما یوزع التعزیز على الطلبة كّل 

  حسب قدراتھ، بل إن حاجة الطالب الضعیف والمتوسط للتعزیز أشد من حاجة الطالب القوي.

 

v  المقابل نرى بعض المعلمین یبخلون على طلبتھم بالتعزیز، ونادرًا ما یصدر عن أحدھم تعزیز ألحد في
 الطلبة.

   نبین لھذه الفئة من المعلمین والمعلمات األثر اإلیجابي للثواب والتعزیز:

  أثر الثواب في عملیة التعلم:

  أبرزھا: یظھر األثر اإلیجابي للثواب في عملیة التعلم بعدد من األمور من

  یشیر إلى أن االستجابات الصادرة عن المتعلم صحیحة، مما یشجعھ على تكرارھا. §

یعزز السلوك الھادف في التعلم، حیث یؤدي إلى استثارة المتعلم وحثھ على بذل مجھود أكبر، وھذا  §

  یؤدي إلى زیادة تحصیلھ وإنجازه.

  ة الالحقة.یعزز ثقة الفرد بنفسھ، مما یؤدي إلى تنشیط جھوده التعلیمی §

یساعد المتعلم على التمییز بین االستجابات الصحیحة والخاطئة، بسبب ما یوفره من تغذیة راجعة  §

  عن نجاح االستجابات.

 ینمي لدى المتعلم دوافع معرفیة قویة نحو المادة التي یثاب علیھا. §

  

 العقاب مقابل الثواب
v   البدني، أو األلفاظ الجارحة ...عند ذكر العقاب، یرتبط ذلك في تفكیر العدیدین بالعقاب 

  ویبرر البعض بقولھ: التربیة بدون ضرب ال تجدي لدى الطالب نفعًا.
  ویقول آخرون: كان المعلم قدیما ینتج ألن عصاه كانت تسبق كلمتھ.

  ویرّدد آخرون: من ال یخاف ما یستحي.
  وغیر ذلك.
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  ونقول:

فإذا تعود اإلحساس السلیم، وتربى التربیة ینشأ الطفل كما یتعود، سواء في األسرة أو المدرسة أو المجتمع، 

السلیمة، فھذا ال یحتاج للعقاب البدني أو اللفظي الجارح، وإنما یؤثر فیھ أي نوع من العقاب السلبي الذي یحرمھ من 

ال یرغبھ ھذا الطالب الذي تود معاقبتھ، فالحرمان من  أي امتیاز أو أي شيء یرغب فیھ. أو باتخاذ أي إجراء

  الثواب المنتظر عقاب، وحرمانھ من المشاركة في نشاط ما عقاب لھ، وتكلیفھ بعمل ال یرغبھ عقاب لھ ...

  ولكن العقاب البدني واللفظي لھ عواقب وخیمة یجب تجنبھا.

 

v  یلجأ بعض المعلمین إلى اإلكثار من إخراج الطلبة من الحصة الصفیة إلى مدیر المدرسة أو المرشد
 ، ویغلب على أسباب ھذا اإلخراج األسباب البسیطة مثل:المدرسةالتربوي في 

 عدم حل الوظیفة البیتیة. -
 عدم إحضار األدوات أو ما یطلبھ المعلم منھ. -
 معلم.اإلجابات المتعددة بدون إذن من ال -
 .، ولو بشكل بسیطالنظام في الصفبالكالم بدون إذن، أو عمل أي عمل یخل  -
 عدم قدرة الطالب على مجاراة زمالئھ في المواقف التعلیمیة. -
 وغیرھا. -

  

  أخي المعلم، أختي المعلمة: ونقول:

المسؤولیة، وتحل أنت قائد المركبة، أنت مرشد، أنت موجھ للطلبة، أنت المربي ... فعلیك أن تكون على قدر 

  مشكالتك بنفسك، وتضع الحلول الممكنة لكل ما یعترض سبیلك في الصف.

وإخراج الطلبة من الصف لیس ھو الحل، فمن ناحیة فإن إخراج الطالب من الحصة یضیع علیھ الفائدة التي 

ن إساءة التصرف ومن ناحیة أخرى فإن بعض الطلبة قد یتعمدوترجوھا لھ في الفترة التي یغیب فیھا عن الصف، 

  لیخرجھم المعلم من الحصة، وآخرون ال یكترثون بذلك فیخرجون وال یذھبون للمدیر أو المرشد ...

   خراج الطلبة أّن ھیبتھ لدیھم تقل.ومن المھم أن یالحظ المعلم الذي یكثر من إ

  واألھم من ذلك أن حضور كامل الحصة من حق الطالب.

الطلبة تصرفًا تربویًا حكیمًا، ویحل مشكلة كل طالب كما تستحق وبما واألصل أن یتصرف المعلم مع ھؤالء 

یناسبھا، وإذا اضطر إلى تحویل أحد الطلبة إلى المرشد التربوي أو إلى المدیر، فلیكن ذلك في وقت مناسب ( غیر 

  الحصة )، ولسبب مقنع یستحق التحویل.
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v  فیعاقبھ المعلم بإخراجھ  رف تصرفًا ال یعجب المعلم.نرى أحیانًا الظاھرة التالیة: یخطئ أحد الطلبة، أو یتص
 ... أحیانًا بجانب سلة المھمالتوقد یكون وقوفھ  أمام الصف، ویوقفھ مواجھا للحائط 

  
  نقول لھذا المعلم:

 ألیس في ھذا التصرف تحقیر للطالب الذي یجب أن نربیھ على عزة النفس؟! -

 التي یجدر بنا مراعاتھا؟!ألیس في ھذا التصرف ھدر إلنسانیة اإلنسان  -

 ھل ورثت ھذا التصرف عن أسالفك ؟ ولم تفكر في بدیل تربوي أفضل؟ -

 ھل ترضى ھذا التصرف البنك أو بنتك؟ -

 ماذا ستقول لمعلم مثلك إذا وجدتھ قد تصرف ھذا التصرف مع ابنك؟ -

 

v  المعلم ھذا الطالب  یتسرع بعض الطلبة فیجیبون على أسئلة المعلم بدون إذن، فماذا یصنع المعلم؟ یحرم
 من األسئلة طوال الحصة.

  نقول : أخي المعلم:
مراعیًا قدراتھم  بالعدل أوال عّود طلبتك النظام، وعّودھم التفكیر قبل اإلجابة، ووزع األسئلة على الطلبة

بب وبعد ذلك إذا حاول طالب أن یجیب بدون إذن فأشعره بكل وّد أنك ال تقبل إجابتھ، وأفھمھ س ومستویاتھم.

الرفض، ومن الممكن أن تؤجل تكلیفھ باإلجابة على سؤال آخر بعض الوقت، فیكون ذلك تدریبًا لھ ولغیره على 

  االلتزام بالنظام.

 

v   یستخدم البعض األعمال الكتابیة وخصوصًا البیتیة منھا كعقاب للطالب. (انسخ الدرس عشر مرات، اكتب
 القطعة خمس مرات ... الخ)

  
ال یجوز استخدام األعمال الكتابیة كعقاب بأي حال من األحوال، فاألعمال الكتابیة سواء الصفیة أو البیتیة 

وفي الوقت المناسب، وأما استخدامھا كعقاب فیفقدھا الھدف منھا، وقد یجب أن تكون لتحقیق ھدف تعلیمي محدد، 

  یتسبب في كراھیة الطالب للمعلم أو للدراسة أو للتعلیم ...

 

v  إیجابیة على الطالب، فھل للعقاب آثار إیجابیة؟ ًایقول قائل: نقتنع أن للثواب وللتعزیز اإلیجابي آثار 
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  للعقاب آثار إیجابیة إذا استخدم بشكل سلیم وفي الوقت المناسب، ومن ذلك:

  ینبع األثر اإلیجابي للعقاب في عملیة التعلم مما یلي:

  غیرھا. صحیحة الشخص غیر صحیحة، وعلیھ إبدالھا باستجابةیشیر إلى أن االستجابة الصادرة عن  •

 تؤدي حالة عدم الرضا أو االنزعاج إلى منع تكرار السلوك غیر المرغوب فیھ. •

یساعد على تحقیق شكل من أشكال االنضباط الصفي، مما یسھل استمراریة العملیة التعلیمیة التعلمیة  •

 بنظام.

 السلوك الذي یعاقب علیھ الفرد.یؤدي على المدى البعید إلى إضعاف  •

  ولزیادة فاعلیة العقاب نراعي ما یلي:

  أن یتم العقاب بعد ظھور السلوك غیر المرغوب فیھ مباشرة. •

 أن یفھم الطالب األخطاء التي عوقب من أجلھا. •

 أن یستخدم عندما یتطلبھ الموقف مع المعرفة التامة بأضراره ومخاطر استخدامھ. •

 لئال یؤدي إلى نتائج سلبیة.أن یستخدم باعتدال  •

 أن یظل المعلم ھادئا عند المعاقبة، وال یتسم بالغضب الذي یعكس انعكاسات سلبیة على الطلبة. •

  اك آثار سلبیة للعقاب إذا أسيء استخدامھ.ي المقابل ھنوف

  ومن أبرز آثار العقاب السلبیة ما یلي:

  ساب جوانب أخرى من النمو.قد یكون التحسن الطارئ على التعلم نتیجة للعقاب على ح •

قد یولد خوفا لدى المتعلم، یحول بینھ وبین التفكیر الناقد، والجھر باآلراء التي یعتقد أنھا تخالف آراء  •

 المعلم.

 قد یشعر الطالب بالظلم إذا لمس أن العقوبة أكبر من حجم السلوك المعاقب علیھ. •

خصوصا إذا حدث في مرحلة مبكرة من مراحل قد یعرقل تكوین عالقة إیجابیة بین الطالب والمعلم، و •

 العالقة بینھما.

  إذا تكرر. لترك المدرسة، وخصوصًا قد یولد لدى الطالب اتجاھًا •

 وغیرھا. •
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v  .یقول أحد المعلمین: تطلبون منا حل مشاكل الطلبة، فساعدونا على كیفیة الحل 
  

ولكل مشكلة خصوصیتھا في التعامل وفي الحل، ولكل موقف ما یحیط بھ من أخي المعلم: لكل مقام مقال، 

و صعب التعامل ... الخ، وعلى سبیل األمثلة نطرح بعض تعلق بكون ھذا الموقف سھل الحل أاألمور التي ت

 التي قد تواجھ المعلمین، وخطوات التوصل إلى الحل المقترح، ومن الممكن أن یطرح المعلم حلوًالالمشكالت 

  أخرى قد تكون مالئمة أكثر من الحلول المقترحة، كما أن بإمكان أي معلم القیاس علیھا في مشاكل أخرى:

  الغش في االمتحانات

  مالحظة السلوك:

  حصول الطالب على اإلجابة من زمیلھ.

  ھذه التصرفات تؤدي إلى ضعف الطالب.

  ویمكن أن تؤدي إلى سلوك غیر مرغوب.

  ویؤثر على الجمیع.والخطر ینتقل إلى غیره 

  مظاھر السلوك:

  نقل الطالب الواجب عن غیره. -

 سؤال الطالب لزمیلھ عن إجابة السؤال وأخذه شفویا. -

 قصاصات اإلجابات. -

 النقل عن الكتاب أو الدفتر. -

 النقل من مصدر موجود في غرفة الصف. -

 إجابة فقرات متفرقة إلیھام المعلم بالحل الصحیح. -

  المحتملة:العوامل الدافعة 

  عدم االستعداد الكافي. -

 ضغط األسرة أو المعلم لمزید من التحصیل مع عدم مراعاة الفروق الفردیة والقدرات. -

 تقلید اآلخرین في الغش وتأثره بھم. -
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 صعوبة المادة جزئیا أو كلیا. -

 تحدي سلطة المعلم أو تعلیماتھ. -

 عدم قدرة الطالب على تنظیم وقتھ. -

  حة:الحلول اإلجرائیة المقتر

  تخفیف الضغط النفسي وغیره عن الطالب، ومراعاة قدراتھ. -

 مقابلة الطالب وتعرف مواطن الصعوبة عنده ومعالجتھا. -

 تقلیل المتطلبات. -

 تدریبھ على تنظیم الوقت. -

 مقابلة الطالب وتعرف أسباب الغش وتوجیھھ لما ھو أفضل. -

 ع المشكلة ومساعدتھ في التغلب علیھا.مقابلة الطالب والتعرف على ظروفھ األسریة المعوقة وتحدید نو -

 مقابلة الطالب والتعرف على سبب عدم میلھ للمعلم ومخالفتھ. -

 حلول مقترحة أخرى. -

  عدم المشاركة الصفیة:

  مظاھر السلوك:

  عدم استجابة الطلبة ألسئلة المعلم. -

 عدم تنفیذ األنشطة الصفیة الشفویة أو الكتابیة. -

 مع أقرانھم. عدم المشاركة في المناقشة الصفیة -

  العوامل المحتملة:

  الشعور بالخجل الذي قد یمنع من المشاركة أو یبطئ منھا. -

 معاناة البعض من مشاكل أسریة أو خاصة، مما یشوش تفكیرھم وانتباھھم ویضعف رغبتھم في المشاركة. -

 عدم إتقان البعض لمادة المناقشة مما یجعلھم یجلسون في انتظار انتھاء النشاط الصفي. -

 ف البعض من انتقاد أقرانھم إلجاباتھم أو السخریة منھا.خو -

 عدم معرفة البعض لكیفیة المشاركة وطبیعتھا. -

  الحلول اإلجرائیة المقترحة:

  توزیع الطلبة في مجموعات متفاھمة. -

 تعرف مشكالت الطلبة األسریة أو الخاصة ومحاولة االستجابة لھا بأسلوب مقبول. -
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 على المشاركة. تعزیز استجابات الطلبة وحفزھم -

 تعلیم الطلبة مھارات المشاركة. -

  ضعف التحصیل

  مظاھر السلوك:

  تدني إنجاز الطالب الكتابي أو العملي أو الشفوي. -

 تھرب الطالب من المشاركة والتفاعل الصفي . -

  العوامل المحتملة:

  تدني خبرة الطالب لوجود مشاكل شخصیة أو أسریة. -

 عدم حافزیة التعلیم المدرسي. -

 مالءمة أسالیب التدریس التي یستخدمھا المعلم إلدراك الطالب.عدم  -

 ظروف الفصل الدراسیة واالجتماعیة. -

 انشغال الطالب بأعمال أسریة مثقلة. -

  الحلول اإلجرائیة المقترحة:

  مقابلة الطالب والتعرف على نوع المشكلة التي تؤثر على تحصیلھ ومحاولة معالجتھا. -

 المدرسي لحیاتھ ومستقبلھ الشخصي والوظیفي. إقناع الطالب بأھمیة التعلیم -

 معالجة الخلل الذي ھو سببھ. المعلم للمعلم، وھنا یتوجب على ًاقد یكون سبب تدني التحصیل عائد -

  تذلیل الصعوبات العائدة إلى البیئة الصفیة. -

 

v  عمل؟یقول أحد المعلمین: الطالب (س) لم تجد معھ كل األسالیب اإلیجابیة أو السلبیة. ماذا ن 
  

  نقول:
ومن  قد یحدث ذلك، وعلینا أوًال أن نحاول، وننوع في أسالیب العالج، ونبدأ دائما باألسالیب اإلیجابیة،

الممكن االستعانة بمن یستطیع المساعدة، باإلدارة المدرسیة، بالمرشد التربوي، بالمعلمین والمعلمات، بأولیاء 

ج القانوني، وبات المدرسیة، فنبدأ بھا بالتدراإلیجابیة، فھناك قوانین للعقفإذا استنفذت ھذه األسالیب  األمور، ... الخ،

  حتى استنفاذھا، وبذلك نكون قد سرنا في الطریق الصحیح إن شاء اهللا، المھم أن نحاول ونحاول ونحاول وال نیأس.
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  األعمال الكتابیة

 

v  ،فوجئت أحد األیام مساًء كان في الصف الخامس األساسي، یقول أحد اآلباء: لي ابن متمیز في دراستھ 
أنھ یبكي وھو جالس على طاولتھ یستعد على دروسھ للیوم التالي، سألتھ: ماذا یبكیك؟ قال: المعلم ( س ) 

ن نسخت خمس مرات، طلب من الصف نسخ الدرس عشر مرات، بدأت الكتابة من عصر الیوم، وحتى اآل
 وتعبت ...

  
  نقول لمثل ھذا المعلم: 

 اتق اهللا في طلبتك، ال تحّملھم ما ال یطیقون، وال تكّرھھم في العلم والتعلیم. -

 ونسأل ھذا المعلم : ما الھدف من النسخ أصًال ومرات عدة ؟ ! -

لنقول: مأل الطالب كذا دفتر؟ أم أّنھ لملء الدفاتر؟ ھل الھدف التدرب على الخط؟ أم التدرب على اإلمالء؟ 

  أم لتشغل وقت الطالب الفارغ؟ أم لتكّره الطلبة في اللغة والتعلیم؟ ...

ونقول لك أخي المعلم المحترم: إن النسخ الروتیني التقلیدي ال یؤدي إلى الفوائد المرجّوة، بل إن سلبیاتھ 

یكن ذلك تحت نظرك، وبمراعاة قواعد الخط أكثر من إیجابیاتھ، فإذا كان الھدف التدرب على النسخ المتقن فل

السلیم بكتابة جملة أو جمل محددة بھدف محدد، وإذا كان الھدف غیر ذلك فباإلمكان تحقیقھ من خالل تدریبات 

وتطبیقات تھدف إلى تحقیق الھدف مباشرة وبدقة، والتي تخدم تفعیل تفكیر الطالب، وتثبیت المفاھیم، والتدرب 

  ك تحت إشراف المعلم.على الكتابة، وكل ذل

أما النسخ التقلیدي فیعلم الطالب التحایل وعدم االكتراث، مما یؤدي إلى نتائج سلبیة غالبًا، فلنبّدل أسلوب 

  النسخ بحل أنشطة ھادفة، وتدریبات مفیدة.

 

v   یقتصر بعض المعلمین والمعلمات في تعلیمھم على النقاش الشفوي، وقلیًال ما یطلبون من الطلبة أن
موا بأعمال كتابیة، ویدعي البعض أن الموضوع الذي یعلمونھ ال یتطلب أعماًال كتابیة، ویقتصرون یقو

 األعمال الكتابیة على بعض المواضیع مثل اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة والریاضیات ...
  

  ونقول:
العملیة التعلیمیة التعلمیة، وھذا نحن ال نقلل من أھمیة النقاش الفردي والجماعي، فالنقاش أسلوب مھم جدًا في 

ال یوجد أي موضوع أو مادة ال یعني أن النقاش یغني عن تفعیل األعمال الكتابیة وفي جمیع المواضیع، ف

  :أھمیة األعمال الكتابیة وضرورتھا بجانب النقاش ما یليفیدراسیة ال تتطلب أعماًال كتابیة، ونبین ھنا 



 
83 

 تنمیتھا لدى الطالب، فكیف ننمیھا مع تجاھلھا وغیابھا؟! الكتابة من أھم المھارات التي یجب §

في النقاش الشفوي یجیب طالب واحد على السؤال الواحد، والباقي یستمعون إذا توفر االنتباه، أما العمل  §

 الكتابي فیجیب كل طالب على كل سؤال حسب قدراتھ.

نقاش الشفوي فیھمل البعض التفكیر ألنھم عند اإلجابة كتابیًا یضطر كل طالب أن یفكر في اإلجابة، وأما ال §

 ، فیشعرون بعدم الحاجة إلى التفكیر.مقتنعون أنھم سیسمعون اإلجابة من غیرھم

في األعمال الكتابیة تتعّدد اإلجابات على السؤال، كلٌّ حسب قدراتھ، ویراعي المعلم في ھذه الحالة الفروق  §

الطلبة، وأما النقاش الشفوي فیغلب علیھ مشاركة الطلبة األقویاء، فیزداد القوي قوة، ویزداد  بینالفردیة 

 الضعیف ضعفًا واتكاًال.

تعّدد إجابات الطلبة في العمل الكتابي یثري المادة التعلیمیة ویغنیھا، بتعّدد األفكار ومستویاتھا، وال نقتصر  §

 ا یفعل العدید من المعلمین والمعلمات.على إجابة واحدة كما في النقاش الشفوي، كم

قد یكون للسؤال الواحد عدة إجابات صحیحة، فالنقاش الشفوي یحصر اإلجابة في واحدة على األغلب، أو  §

عدد محدود منھا عند البعض، وأّما العمل الكتابي فیتیح الفرصة للطالب باإلحاطة بجوانب الموضوع 

 جمیعھا.

 

v  الدراسیةبعض األعمال الكتابیة في نھایة الحصة یعمد بعض المعلمین إلى تطبیق. 
  

لمھارات تعطى في الحصة الصفیة، وال تنحصر ھذه المھارات في األعمال الكتابیة تكون غالبًا تطبیقًا وتثبیتًا 

مھارة واحدة، وإنما یطبق الطالب عدة مھارات في خطوات متدرجة، لذا من المفید أن یتدّرج الطالب في التطبیق 

ھذه المھارات في وقتھا، وحسب تدرجھا في الحصة، فیقوم المعلم بتكلیف الطلبة تطبیق ما یناسب كل خطوة على 

  في وقتھا المناسب وبالتدریج.

وبھذا ال تؤجل األعمال الكتابیة حتى نھایة الحصة، ألن ذلك یصّعب على الطالب فھم وتثبیت وتطبیق عدة 

  ریج فیسھل تثبیتھا أوًال بأول، ویسھل البناء علیھا بقوة.مھارات في آن واحد، وأّما تطبیقھا بالتد

 

v  صر بعض المعلمین األعمال الكتابیة على الواجبات البیتیة.تیق 
  

الواجب البیتي نشاط مكّمل لألنشطة الصفیة المعطاة للطالب، ولیس بدیًال عنھا، وبما أن األعمال الكتابیة ھي 

أنشطة فال یكون الواجب البیتي بدیًال عنھا، وكما سبق ذكره فإن العمل الكتابي یتدّرج في الحصة بتدّرج الخطوات 
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تقلیل الواجبات البیتیة ما واألفضل في ھذا المجال  یتي فقط،ر ھذا التدّرج للواجب البوالمفاھیم، وال ینبغي تأخی

  البحث والدراسة والرجوع إلى مصادر المعرفة.على ما یتطلب غالبیتھا  التركیز فيأمكن، و

 

v   ،فكیف یتصرف بعض المعلمین؟ یطلب من الطلبة حل بعض التدریبات في الحصة الصفیة 
إما من قبل  ھذه التمارین أو األسئلة بندًا بندًا وإجابتھا شفویًاعمد بعض المعلمین والمعلمات إلى مناقشة ی

المعلم مباشرة أو من خالل مناقشة اإلجابة مع الطلبة، وأحیانًا كتابة اإلجابات الصحیحة على السبورة، ثم 
 الطلب من الطلبة نقل اإلجابات الصحیحة في دفاترھم.

  
  نقول لھم:

تفكیر الطلبة، وال تحصروھم في نسخ اإلجابات الصحیحة، وكأنھم آلة كاتبة، بل أطلقوا تفكیر  تعطلواال 

طلبتكم بالتطبیق الفردي الكتابي من الجمیع أوًال، ومتابعتھم أثناء التطبیق، ومعالجة الصعوبات التي تظھر أثناء 

  المتابعة إن وجدت، إما فردیًا أو جماعیًا كما یتطلب كل موقف .

وال یكون تصرفكم ھذا من حرصكم على أن تكون كتابة الطالب في دفتره صحیحة دائمًا، فالصواب من عین 

الخطأ، وعلى الطالب أن یفكر ویحاول ویجیب، فإن كان جوابھ صحیحًا فھذا خیر، وإن جانبھ الصواب فمن واجب 

  وتوجیھھ إلى الصواب. وتصحیح مساره مساعدتھالمعلم 

   یًا عالجھ المعلم مع الطالب المعني فردیًا.فإذا كان الخطأ فرد

إلى  وإن كان الخطأ مشتركًا ویستحق المناقشة الجماعیة، عندھا یوقف المعلم عمل الطلبة للفت انتباھھم

  الخطأ جماعیًا، وبھذا یكون الطالب قد فّكر ثّم انتبھ وعرف أین أخطأ. ھذا ، ویعالجالخطأ

 

v لب منھم جمیعًا إتمام نفس القدر من العمل في نفس الوقت المحّدد.یكلف المعلم طلبتھ بعمل كتابي، ویط 
  

  أخي المعلم:
  أین مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة؟ أین مراعاة قدراتھم وسرعتھم؟

  ونبین ھنا أن األمر متشعب في ھذا المجال:

تفكیرھم وإنجازھم،  ومستویاتلجمیع، وھنا نراعي قدراتھم فقد یكون العمل الكتابي المحدد مطلوبًا من ا §

فنقبل من كل طالب ما ینجزه حسب قدراتھ وإمكانیاتھ، كما نراعي سرعتھ، فنقبل منھ ما یتناسب مع 

 سرعتھ في اإلنجاز، وال یشترط في ھذا المجال تساوي الجمیع في نوعیة اإلنجاز أو كمیتھ.
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في وأحیانًا أخرى نكلف كل فئة من الطلبة بتطبیق أعمال كتابیة تتناسب مع مستواھم وقدراتھم، فننوع  §

األنشطة ومستواھا وكمیاتھا، وھذا یتطلب من المعلم تشخیص مستویات الطلبة وقدراتھم، وإعطاء كل منھم 

 ما یناسبھ.

شطة إثرائیة إضافیة للطلبة الذین وأحیانًا یطلب من المعلم إعطاء نشاط مشترك للطلبة، وتحضیر أن §

ینجزون العمل بسرعة، ویحبذ أن تكون ھذه األنشطة بمستویات أعلى من التفكیر لتسھم في رفع مستواھم 

 وتحفزھم على اإلبداع واالبتكار، وعدم تولید الملل إذا أعطیت ھذه الفئة نفس النمط من األنشطة المكررة.

 

v  ل عدد من التدریبات أو األسئلة، فیقول: أعط خمسة أمثلة على كثیرًا ما یطلب المعلم من طلبتھ ح
 الموضوع الفالني، أو : حّل أربعة تمارین من أسئلة الكتاب صفحة كذا ... الخ.

  
  نقول: 

 ھل جمیع الطلبة یحلون المطلوب منھم في نفس الزمن وبنفس السرعة؟ -

  وماذا یعمل من یكمل المطلوب منھ في وقت سریع؟ -

إلى وغالبًا ما یسبب ذلك فراغًا للطلبة السریعین، فال یجدون ما یشغلون بھ فراغھم بعمل إیجابي، فیلجأون 

  األعمال السلبیة.

ل ھذه الحاالت أن نحدد الزمن المقترح إلنجاز النشاط أو العمل الكتابي، بدًال من لذا فمن األفضل في مث

مشغوًال بالبدائل المحتملة لملء ھذا الزمن، وإذا اضطر المعلم إلى تحدید العدد المطلوب إنجازه، فیظل الطالب 

إشغال بعض الطلبة فیلجأ إلى الطریقة المقترحة سابقًا بتحضیر أنشطة إثرائیة متمیزة لھذه الفئة من الطلبة، وغالبًا 

  یكون عددھم قلًال.

 

v  .مّر سابقًا أن بعض المعلمین یستخدمون العمل الكتابي كعقاب للطلبة 
وقد بینا الرّد على ذلك بعدم جواز ھذا التصرف، وإنما التركیز على أن یكون للعمل الكتابي أھداف تعلیمیة 

  سلوكیة مفیدة ومحّددة.

 
v  یسأل معلم: ما المبادئ التي یجب مراعاتھا في األعمال الكتابیة؟ 
 تلخص المبادئ التي یجب مراعاتھا في األعمال الكتابیة فیما یلي:ت

 ق أھداف تحصیلیة أو عالجیة أو إثرائیة.تخطط لتحقی §

  تستخدم في جمیع المواد الدراسیة بدون استثناء. §
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  رة للتفكیر بمستویاتھ المختلفة، وتتصف بتحدي عقول الطلبة.مثی §

  تراعي المستویات المختلفة للطلبة. §

  تشمل مجاالت التعلم، ومستویاتھ المختلفة. §

  تتنوع في مضمونھا وشكلھا. §

  واالطالع لدى الطلبة والرجوع إلى مصادر المعرفة.تنمي روح البحث  §

  ترتبط بالمیول واالتجاھات والقیم واھتمامات الطلبة الحقیقیة. §

  یحرص المعلم على متابعتھا وتصحیحھا بدقة وانتظام. §

  ال یشترط توحیدھا لجمیع الطلبة. §

  تحدید زمن محدد للعمل الكتابي یناسب مستوى العمل وقدرات الطلبة. §

  ین المعلمین عند تعیین األعمال الكتابیة البیتیة.التنسیق ب §

 
v تخفیفًا لألعباء المطلوبة منھمو من التصحیح ًاتخلص یعمد بعض المعلمین إلى التقلیل من األعمال الكتابیة. 

  
  أخي المعلم، أختي المعلمة: نقول:

  الراحة ھي ھدفك ...اتق اهللا في عملك، وأعط الطالب حقھ، وقم بواجبك على أكمل وجھ، وال تجعل 

 

v  في ھذه الصحف  من أبرز ما یعده المعلمون من األعمال الكتابیة صحف األعمال (أوراق العمل)، ویالحظ
 منھا: بعض السلبیات،

Ø ھا العدید من األھداف.التطویل في صحیفة العمل، واحتواؤ 
Ø .سھولة اإلجابة علیھا، واقتصارھا على مستویات التفكیر الدنیا 
Ø على بعض األخطاء اإلمالئیة والنحویة.ھا احتواؤ 
Ø .عدم تحدید الزمن المخصص إلجابتھا 
Ø .تقلید أسئلة الكتاب وكأنھا نسخة عنھ 
Ø .عدم تحدید الھدف في بدایتھا 

  

  ونبین فیما یلي ما یجدر بالمعلم مراعاتھ عند إعداد صحیفة العمل:

  لدى استخدام المعلم لصحیفة العمل یجدر بھ مراعاة ما یلي:
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 ون لغة الصحیفة سلیمة متناسبة مع المرحلة النمائیة للطلبة.أن تك •

  أن تتصف باالختصار ووحدة الموضوع. •

 متابعة المعلم ألعمال الطلبة وتوجیھھا واإلفادة منھا. •

 توزع الصحف حسب قدرات الطلبة، فیختار المعلم للطالب ما یتناسب مع قدراتھ. •

 للموضوع.أن تكون المشكلة المطروحة في الصحیفة منتمیة  •

  إعطاء الطلبة الوقت الكافي لتنفیذ النشاط، مع مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة. •

التنویع في األنشطة بحیث تكون أحیانا صفیة وأخرى بیتیة، ویراعى في ذلك نص النشاط ومتطلباتھ  •

 وإمكانیة تنفیذه، والمراجع التي یطلب الرجوع إلیھا وتوفرھا.

 

  تب صحیفة العمل ترتیبا جیدا لتوفي بالغرض منھا، وترتب كما یلي:كما یجدر بالمعلم أن یر

  )، والتاریخالموضوعوالمبحث، وتحدید المعلومات األولیة (الصف،  §

 تحدید الھدف السلوكي أو األھداف السلوكیة للصحیفة. §

 المطلوبة على نحو متدرج مع مراعاة الوقت المخصص. األنشطةتخطیط  §

الطالب الرجوع إلى الكتب المقررة وغیرھا من المواد التعلیمیة المرجعیة إلنجاز وجود تعلیمات تیسر على  §

 األعمال المطلوبة.

  

  مواصفات صحیفة العمل: نلخصكما 

  إلعداد صحیفة عمل جیدة تخدم األھداف المرجو تحقیقھا، یجدر مراعاة األمور اآلتیة:  

  التصمیم الواضح والخط الجمیل. •

 لمستوى الطلبة، والبعد عن صیغة األمر.وضوح اللغة، ومناسبتھا  •

 عدم االكتظاظ بالمادة، ویستحسن أن تحتوي مھارة واحدة في الصحیفة الواحدة. •

 قابلیتھا للتنفیذ من قبل الطلبة تبعا لمستویاتھم، ومراعاتھا للفروق الفردیة بین الطلبة. •

 إثارتھا لتفكیر الطلبة. •

 ارتباطھا بمادة الدرس، وبیئة الطالب . •

 یتھا كافة مستویات األھداف.تغط •

 وضوح التعلیمات. •
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 أنشطتھا مترابطة ومتسلسلة ومرقمة إذا لزم األمر. •

 أن یكون الزمن المعطى لتنفیذھا مناسبًا لمحتواھا. •

 متابعة المعلم لھا وتقویمھا واالستفادة منھا. •

  

v   یقوم معلم بإعداد صحیفة عمل، ثم یوزعھا على الطلبة في نھایة الحصة الصفیة، ویطلب منھم حلھا
 كل ما یطلب منھ.ذلك ھو  ویعتبركواجب بیتي، 

  
  نقول: أخي المعلم ، أختي المعلمة:

  من واجب المعلم في ھذا المجال ما یلي:

ü .إعداد صحیفة العمل بمواصفاتھا الجیدة 

ü  الالزمة لتنفیذھا.توضیح التعلیمات 

ü .متابعة عمل الطالب أثناء تطبیقھا إذا كانت صفیة 

ü .تصحیحھا ومتابعتھا سواء كانت صفیة أم بیتیة 

ü .تشخیص الصعوبات المستفادة من تطبیقھا، وعمل الخطة العالجیة المناسبة، وتنفیذھا بالطریقة المالئمة 

ü  لالستفادة منھا مستقبًال. صحائف العملرصد وتوثیق 

 

v   یكتفي البعض في متابعتھ لألعمال الكتابیة ومنھا صحائف العمل بوضع إشارة صح وكتابة كلمة شوھد أو
 ، بدون تدقیق وتصحیح سلیم.التوقیع في ذیل العمل الكتابي أو صحیفة العمل

  

  نقول ، أخي المعلم، أختي المعلمة:

مة في ھذا العمل الكتابي، وأن كل ما ھذه اإلشارة التي تضعھا أو توقع علیھا، تعني أنك مسؤول عن كل كل

  یحتویھ ھذا العمل صحیح بكاملھ.

وھذا یتطلب منك أن تكون صادقًا في ذلك، ولذا فإنھ یتوجب علیك قراءة وتصحیح وتدقیق كل كلمة في ھذا 

ھا كتابیًا العمل بدقة متناھیة، لكي یكون توقیعك علیھ سلیمًا، حتى لو أجیبت األسئلة شفویًا، فإنھ یطلب منك تدقیق

تالفیًا لعدم االنتباه من الطالب، أو إمكانیة تعمده الغش والتزویر في التصحیح الذاتي، وھذا ما یتعمده بعض الطلبة 

  إذا اعتادوا عدم تدقیق المعلم لتصحیحھم.

  متناھیة.التصحیح باستمرار ودقة  لذا ندعو المعلمین والمعلمات إلى انتظام
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v  عنده للتصحیح. الطالب تابي، ثم ینتظر لتصحیح من ینھي العمل، فیحضریكلف المعلم الطلبة بعمل ك 
  

  أخي المعلم: أرجو مالحظة ما یلي:

 المعلم یذھب للتصحیح للطالب في مكانھ، وال یحضر الطالب للتصحیح عند المعلم. -

األقویاء التصحیح ال یقتصر على الطالب الذي ینھي العمل، ففي ھذه الحالة یقتصر التصحیح على الطلبة  -

 فقط، ویحرم منھا الطالب البطيء والضعیف.

األجدر بالمعلم أن یبدأ متابعة األعمال الكتابیة بمجرد بدء الطلبة في التنفیذ، فیعزز الطالب السریع المجید،  -

ویوجھ الطالب المتوسط إن جانبھ الصواب، ویشجعھ على االستمرار إن كان یسیر بطریقة سلیمة، ویساعد 

ف ویأخذ بیده لیستطیع السیر سیرًا صحیحًا، ویكرر ذلك طوال الفترة الزمنیة المخصصة الطالب الضعی

 للعمل الكتابي، ثم یكمل التصحیح والتدقیق في وقت الحق.

عالجتھا، سواء فردیة وخالل متابعتھ للعمل الكتابي یشخص الصعوبات التي صادفت الطلبة ویعمل على م -

 منتشرة بین الطلبة أو ذات أھمیة معینة تستحق المناقشة والتعدیل. إذا كانت محدودة، وجماعیة إذا كانت
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 دور المعلم
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  دور المعلم
 

v   نسمع كثیرًا من یقول: كان الطالب في الماضي إذا رأى المعلم في الشارع یھرب إلى مكان آخر، أما اآلن
 فقد اختفى تقدیر الطالب للمعلم.

  

  نقول في ھذا المجال:

أوًال یجدر بنا التفریق بین الخوف من المعلم واحترامھ، فالمطلوب من الطالب أن یحترم المعلم ولیس الخوف 

بھالة من منھ، وتصرف الطلبة سابقًا كان في أغلبھ من باب الخوف من المعلم، فقد كان المجتمع یحیط المعلم 

ھ المدرسة بالمعلم، وخصوصًا إذا كان المعلم من الرھبة والتخویف، فكثیرًا ما سمعنا األم تخوف طفلھا قبل دخول

أقارب أو أصدقاء العائلة، (ھذا معلم، غدا تذھب عنده في المدرسة ویوریك، أو یضربك ...)، وبھذا التصرف 

تزرع األم كراھیة المعلم والخوف منھ في نفس طفلھا قبل ذھابھ للمدرسة وتجریب المعلم، وقد یكون ذلك سببًا 

للتعلیم أصًال، فكم نرى أطفاًال یبكون في األیام األولى لذھابھم إلى المدارس، إذا لم یھربوا ویتعبوا لكراھیة الطفل 

  ذویھم ومعلماتھم.

باإلضافة لذلك فقد كانت وسیلة التأدیب والمعالجة في معظم المدارس وعند غالبیة المعلمین والمعلمات ھي 

حتى سرت بین الناس المقولة التي یقولھا األب للمعلم: (لك  العقاب البدني بالضرب، وكان المجتمع یتقبل ذلك،

  ر وأنا أجّبر).كّسوالقول: (أنت اللحم ولنا العظم)، 

ھذه التصرفات كانت تتسبب باتساع الفجوة بین الطالب والمعلم، وتنعكس تلقائیًا على نفسیة الطالب 

ذر من مواجھة المعلم علیم والمدرسة، والحوالتوتصرفاتھ بالخوف والرھبة، وأحیانًا كثیرة بكراھیة المعلم 

  ومراجعتھ، وكان ذلك یؤدي إلى زیادة نسبة المتسربین من المدارس، وارتفاع نسبة من ال یكملون تعلیمھم.

كما ینعكس ذلك على تصرفات المعلم، فال یفكر في عالج مشكالت الطلبة بطرق تربویة، وال یخطر ببالھ 

  ذ ما یطلبھ حرفیًا رھبة ال رغبة.الرقي بتفكیر الطالب، ألنھ ینف

وال ینكر في ھذا المجال التغیر الكبیر الذي حصل في نظرة المجتمع لفئاتھ المختلفة، حیث سیطرت على 

تفكیر غالبیة الناس النظرة المادیة للفرد، وبما أن السیاسة التربویة السائدة تظلم المعلم ظلمًا بالغًا بتدني دخل المعلم 

فقد انحدر مقابل ذلك تقدیر المعلم والعلم، حتى سمعنا بعض الطلبة الفئات األخرى من المجتمع، قیاسًا إلى دخل 

عامًال أحّصل في أسبوع ضعف ما یحصلھ المعلم في  لكي أصبح معلمًا؟ فأنا إذا عملتأ؟ یقولون: (لماذا أتعلم

وجك من معلم)، دلیًال على النظرة الدونیة شھر)، وسمعنا من اآلباء من یحّقر وظیفة المعلم، ویھدد ابنتھ قائًال: (أز

  للمعلم.
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وساعد على ذلك العدید من العوامل التي طرأت على المجتمع، وتصرفات بعض المعلمین السلبیة أحیانا، 

  والتي تكالبت جمیعھا ضد المعلم ومكانتھ في المجتمع.

  

والمطلوب في ھذا المجال، أن یعاد النظر في السیاسة التربویة تجاه المعلم من جھة، ونظرة المجتمع من 

ناحیة أخرى، لنعید للمعلم مكانتھ السامیة التي تلیق بھ من االحترام والتقدیر، ولیتمكن المعلم من إعادة ثقتھ بنفسھ، 

المنشود الذي یطالب بأجیالنا إلى المستوى  ونسمویم والتعلم، وقدرتھ على العطاء، وبھذا تتغیر النظرة للعلم والتعل

  بھ التربویون وصانعو السیاسة، ومن ینشد التطویر في التعلیم والمجتمع.

 

v ،ومعظم ھؤالء الطلبة ممن یعلمھم في المدرسة التي  المعلم (س) یعطي العدید من الطلبة دروسًا إضافیة
لمعلم ممن ال ینتجون في تعلیمھم المدرسي، ولدى متابعة ھذا األمر یعلم فیھا، والغریب في األمر أن ھذا ا

وجد أن ھذا المعلم یطلب من الطلبة أن یأخذوا عنده دروسًا إضافیة، سئل المعلم عن سبب تقصیره 
 وتصرفھ بھذه الطریقة، فأجاب بكل صلف: أنا أعلم على قدر الراتب.

  

  نقول لھذا المعلم وأمثالھ:

م، اتقوا اهللا في طلبتكم، إن لم تخافوا اهللا في طلبتكم أال تخشون أن ینعكس ذلك على أوالدكم؟ اتقوا اهللا في دینك

  فتعاملون كما تتعاملون؟!

  أیھا المعلمون، أیتھا المعلمات:

أنتم تحملون أسمى رسالة، أنتم تحملون أجّل أمانة، فكونوا على قدر األمانة، العلم ال یقّدر بمال، فإذا قبلت 

  ة التعلیم، علیك أال تربط عطاءك بما تجنیھ.مھنلنفسك 

نحن ال نغفل حاجة الجمیع للمال، كما ال ننكر تدني دخل المعلم، ولكن ننكر على المعلم الذي یحترم نفسھ 

  جنیھ.یویقّدر مھنتھ الشریفة أن یربط قدر عطائھ بقدر الراتب الذي س

فإذا توفر اإلخالص وتقوى اهللا تعالى عندھا یقدم المعلم مھنة التعلیم تتطلب اإلخالص، تتطلب تقوى اهللا أوًال، 
كل ما في استطاعتھ من جھد في مجال تعلیمھ، ویكفي المعلم المخلص ما أعد اهللا لھ نتیجة إخالصھ، یقول تعالى: 

"ûwÎ) öúïÏ%©!$# (#q ç/$ s? (#q ßsn= ô¹r& ur (#qßJ |ÁtGôã $#ur «!$$ Î/ (#qÝÁn= ÷zr&ur óO ßgoYÉÏä ¬! öÅÍ´̄» s9'ré' sù yìtB öúüÏZÏB÷s ßJø9$# ( 
t$ôq yôur ÏN÷s ãÉ ª! $# tûüÏZÏB÷s ßJ ø9$# #·ç ô_r& $VJä Ïàtã  : ١٤٦" (النساء.(  
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%bÎ) tûïÏ¨ونذّكر أن البخل بالعلم لؤم وظلم، والمنع منھ حسد وإثم، قال تعالى: " ©!$# tbq ßJçF õ3tÉ !$tB $ uZø9tìRr& z̀ ÏB 

ÏM»uZÉiè t7ø9$# 3ì yâçl ù;$#ur . Ï̀B Ïâ÷èt/ $ tB çm»̈Ÿèt/ Ä¨$ ¨Z=Ï9 íÎû É=»tGÅ3ø9$#   y7Í´̄»s9'ré& ãNåk ß]yèù= tÉ ª!$# ãN åk ß]yè ù=tÉ ur öcqãZÏè»̄=9$# البقرة) "

 :١٥٩.(  
تناصحوا في العلم، فإن خیانة أحدكم في علمھ أشّد من خیانتھ  : " rكما أن كتم العلم خیانة، یقول رسول اهللا 

  (رواه الطبراني)."  في مالھ، وإن اهللا سائلكم یوم القیامة

  مھ ألجمھ اهللا بلجام من نار" (رواه أبو داود والترمذي).: "من سئل عن علم فكت rوقال 

ومن أبرز آداب العالم والمعلم نزاھة النفس عن التكسب بالعلم، والقناعة بالمیسور، فقد أنشد أحد الشعراء 

  (علي بن عبد العزیز القاضي) في قصیدة منھا:

  ھ لي سلماــرتـع صّیـإن كان كلما           بدا طم مـولم أقض حق العل

  دماـن ألخـدم من القیت لكـألخة العلم مھجتي          ـولم أبتذل في خدم

  اع الجھل قد كان أحزماـإذن فاتب    ـة          ھ ذّلـوأجنی ًاـقى بھ غرسـأأش

  لعّظما وسـوه في النفـم          ولو عّظمـوه صانھـولو أن أھل العلم صان

  اع حتى تجّھماـاه باألطمـمحی    ــوا          ان ودّنسـوه فھـانـولكن أھ

 

v  كثیر من المعلمین یعملون أعماًال إضافیة، فھل یجدر بھم ذلك؟ 
  

العمل الشریف الحالل ال ضیر فیھ لكل طالب للعمل، وبالنسبة للمعلم یرد السؤال التالي: ما سبب لجوء المعلم 

  للعمل اإلضافي؟

الجواب حاضر: ألن دخل المعلم ال یكفیھ حتى لحاجاتھ األساسیة، وھذا ینطبق على معظم المعلمین، فیضطر 

  إن استطاع، وال یلومھ أحد في ذلك.المعلم للبحث عن مصدر آخر للكسب لیعیش عیشة كریمة 

ى مھنة دنیئة تسبب لھ ولكن على المعلم أن یختار عمًال یلیق بھ، وال یذّلھ أو ینزل من كرامتھ، فال یلجأ إل

ل األعلى لھم، فینبغي أن تبقى منزلتھ عالیة كما ع، وخصوصًا أمام طلبتھ، فھو المثالمذلة والمھانة أمام الجمی

  یستحق.

 

v  العدید من المعلمین والمعلمات بمجرد أن یحصل على وظیفة، یتجّمد، وال یفكر في تطویر نفسھ واالستزادة
 من العلم.
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  أختي المعلمة: نقول: أخي المعلم،

العلم بحر ال حدود لھ، فال تجعل نصیبك من ھذا البحر تلك القطرة التي حصلت علیھا وأھلتك للوظیفة، 

واجعل نصب عینیك دائمًا االستزادة من العلم والمعرفة، وتنمیة نفسك مھنیًا وأكادیمیًا، خصوصًا ونحن نعیش 

  عصر الثورة العلمیة والتقنیة.

 والتقني. ھذه المستجدات، ومسایرة التطور الھائل في المجال المعرفي والتربويفعلى المعلم مواكبة 

  واحرص أخي المعلم على ما یلي:

عدم التوقف عند المستوى العلمي الذي وصلت إلیھ، وإنما احرص على المزید من الدراسة والوصول إلى  -

 المراتب العلیا من الدراسة.

العلمیة والتقنیة وخصوصًا فیما یختص بمھنتك الشریفة، واالستفادة من االطالع المستمر على المستجدات  -

 ھذه المستجدات وتوظیفھا التوظیف المفید.

االطالع على البحوث التربویة، واإلقدام على عمل بحوث تربویة وعلمیة، لتسھم بخبراتك وقدراتك في ھذا  -

 المجال الرحب المھم، وال تنتقص من قدراتك.

لدورات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بعملك، وبمختلف جوانب المعرفة الحرص على حضور ا -

 والعملیة التربویة.

$!واحرص أن تشعر دائمًا أنك بحاجة إلى العلم، مصداقًا لقولھ تعالى: " - tBur OçFèÏ?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïè ø9$# ûw Î) Wxä Î=s% "

ا الكتفى بھ موسى علیھ السالم، ولم). وقال ابن عباس رضي اهللا عنھما: لو كان أحد یكتفي من العلم ٨٥(اإلسراء : 

`ö@yd y7ãèÎ7̈?r& #ín?tã br& Çقال: " yJ Ïk=yèè? $ £JÏB |MôJÏk=ãã #Yâô© âë ٦٦:  " (الكھف.( 

طالب علم، وطالب دنیا، أّما طالب العلم ي اهللا عنھ قال: منھومان ال یشبعان : وورد أن عبد اهللا بن مسعود رض

$ فإنھ یزداد من الرحمن قربًا، ثم قرأ : " yJ̄RÎ) Óý øÉ sÜ ©!$# ô` ÏB ÍnÏä$ t6 Ïã (#às̄»yJ n=ãè ø9$# ) " : وأّما طالب الدنیا )٢٨فاطر ،

Hxx. ¨bÎ) z̀فیزداد طغیانًا، ثم قرأ : " »|¡SM}$# #Ó xöôÜuäs9 ÇÏÈ br& çn#uä §ë #Óo_ øó tGóô$# ) " : ٧،  ٦العلق.(  

 
v  من المشھور عن العالم العربي عامة وعن المعلمین خاصة قلة اھتمامھم بالبحث العلمي، وتشیر الدراسات

األمم في الوقت الحاضر یقاس بمدى اھتمامھا بالبحوث في شتى  إلى صحة ھذا الرأي، علمًا بأن رقّي
 المجاالت العلمیة، والتربویة، واالقتصادیة، واالجتماعیة ...

  

في البحوث، ونھیب في ھذا المجال بالمعلمین والمعلمات أن یھتموا بھذا الجانب، فیكرسوا جھودھم للمساھمة 

ھم أیضًا أن یشجعوا طلبتھم على عمل البحوث ویدربوھم على ذلك التربویة، ومن المنتھم وباألخص ما یتعلق بمھ
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بأسلوب سلیم، ویركزوا على ھذا الجانب حتى یصلوا إلى قناعة ھؤالء المتعلمین بأھمیة البحث والدراسة، لیسھموا 

سؤولیة ادمة التي تحملنا مبدورھم في مجاالت تخصصاتھم المستقبلیة، فال نعكس عجزنا وتقصیرنا على أجیالنا الق

  .تنشئتھم

 

v   تنخفض في الوقت الحاضر أھمیة الكتاب، خصوصًا مع سھولة الوصول إلى المعلومة بالطرق الحدیثة
 المتیسرة، من انترنت وغیرھا.

  

إن الحرص على الوصول إلى المعرفة وتطویرھا بطرق مختلفة أمر جمیل، والتقدم الھائل الذي حصل في 

مختلف المجاالت إنما ھو لفائدة البشریة ورقیھا، ومن المفید للباحث والدارس وللجمیع تعّدد مصادر المعرفة 

ًا وحدیثًا من أھم ھذه المصادر، التي یبحث عنھا، وسھولة الوصول إلیھا، ویعتبر الكتاب قدیموالمعلومات 

وغیره إنما تستمّد أصًال من الكتب أو الدوریات  الكترونيفالمعلومات التي تزودنا بھا المصادر المختلفة من تعلیم 

  أو البحوث ...

 وتبقى الفوائد التي تستمّد من الكتب عدیدة، وقد ال تغني عنھا المصادر األخرى، بدءًا بتعلیم القراءة والكتابة

وإتقانھما، مرورًا بالحصول على شتى صنوف المعرفة المتوفرة في الكتب قدیمھا وحدیثھا، انتھاًء باإلبداع 

  واالبتكار واإلنجاز ...

 

v :في بعض المدارس، وفي الصفوف األولى (المرحلة االبتدائیة الدنیا) نرى بعض الظواھر، منھا 
 تعلیم الصفوف الدنیا.ب یكلف في الصفوف العلیا المعلم الضعیف الذي ال ینجز -
 المعلم المبتدئ یكلف بتعلیم ھذه الصفوف. -
 یكلف بتعلیم الصفوف الدنیا معلمون غیر مختصین في ھذه المرحلة. -
 توّزع في بعض المدارس المواد الدراسیة في ھذه الصفوف على عّدة معلمین. -
 الصفوف العلیا كتكملة نصاب.تعطى أحیانًا المواد الدراسیة في ھذه الصفوف للمعلمین الذین یعلمون  -
 وغیر ذلك من الظواھر. -

  

  ھنا: نذكر

ون ـ وتنشئة الطفل في ھذه المرحلة یوربل األولى ـ وذلك ما یجمع علیھ التإن أھم مراحل التعلیم ھي المراح

العنایة واالھتمام، تؤثر تأثیرًا بالغًا على مسار حیاتھ ومستقبلھ، لذا فمن المھم أن تنال ھذه المرحلة ما تستحقھ من 

حترم شعبھا، ومن أبرز األمور في ھذا الجانب اختیار المعلم/المعلمة الذي یقوم بھذا الدور، والبلدان التي ت
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للتعلیم في ھذه المرحلة، وتعّدھم إعدادًا جیدًا،  من المعلمین والمعلمات تار أقدر الكفاءاتوتحرص على أطفالھا تخ

لطفل كبیر، فإذا كان المعلم / المعلمة قدیرًا ومؤھًال لھذه المھمة الجلیلة یحّبب الطفل ألن أثر المعلم/ المعلمة على ا

متینًا تذلل في العلم والتعلم من بدایة حیاتھ التعلیمیة، ویزوده بالمبادئ واألسس القویة للتعلم بكفاءة، فیؤسسھ أساسًا 

  أمامھ الصعوبات، وتضعھ في المسار الصحیح منذ البدایة.

لعكس، فالمعلم الضعیف وغیر المؤھل لتعلیم ھذه المرحلة قد یتسبب بكراھیة الطفل للمدرسة وأما ا

ما یؤثر على الطالب مستقبًال، ویحّد من موالتعلیم، وقد ینتج عن تعلیمھ بعض التراكمات من السلبیات والضعف 

  انطالقھ وإبداعھ.

ن الطلبة ة من قبل المعلمین والمعلمات بأدیدفلنؤسس لھذا البناء تأسیسًا قویًا، لنتخلص من الشكاوى الع

یصلون إلى الصفوف األعلى وقد تراكمت عندھم الصعوبات والضعف، وأحیانًا یشعر بعض المعلمین والمعلمات 

  باستحالة معالجتھا بشكل متیسر ومقبول.

 

v  وآخرین یعلمون تخصصاتھم ثم یكملون نصابھم  مون مواد دراسیة في غیر تخصصاتھم.نرى معلمین یعّل
التعلیمي بتعلیم مواد دراسیة ال تمت لتخصصاتھم بصلة، وأحیانًا أخرى یكمل نصاب المعلم بما یعتبره 

أن البعض مواد دراسیة غیر مھمة في نظرھم، مثل التربیة الریاضیة والتربیة الفنیة، واألدھى من ذلك 
ـ لقلة عدد الحصص  غیر مھمة وغیر أساسیة أو المواد االجتماعیة البعض یعتبر التربیة اإلسالمیة

 فیكملون بھا نصاب المعلم. المقررة لھا في المناھج ـ
المدارس سنة كاملة وھم ال  ى(أعلمني أحد المعلمین النصارى أنھ عّلم مادة التربیة اإلسالمیة في أحد

  یعرفون أنھ نصراني).
  

  نقول:

نضع المعلم المناسب في المكان المناسب، والذي یناسب المعلم أن یعلم تخصصھ  من أھم األمور التربویة أن

ما أمكن، وھذا یقتضي أن یوضع ذلك في االعتبار في السیاسة التربویة، وعند توزیع المعلمین والمعلمات على 

ھذا  المدارس، فتدرس حاجة المدارس من المعلمین والمعلمات والتخصصات، وتستوفى حاجة كل مدرسة في

  المجال.

وأما بخصوص المواد التي یعتبرھا البعض غیر مھمة ـ كالتربیة الریاضیة والتربیة الفنیة ـ فنقول أن أھمیة 

ھذه المواد بالنسبة للطالب وخصوصًا في الصفوف الدنیا ال تقل عن بقیة المواد الدراسیة، فھذه المواد تعتبر 

ص دراسیة یرّوح فیھا عن نفسھ، وینفس فیھا عن مكنونات منّشطة للطالب وتفكیره، فالطالب بحاجة إلى حص

في المواد المذكورة، ففیھا تكتشف مواھب الطالب وإبداعاتھ،  ھذا وأكثر ما یتوفرتفكیره، ویریح فیھا أعصابھ، 
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أھمیتھا في المواد الدراسیة األخرى، وفیھا  وفیھا تقّوى المجاالت الوجدانیة والمھاریة التي غالبًا ما تھمل أو تقل

یعطي الطالب لنفسھ فترة من الراحة من التفكیر المضني في المواد األكادیمیة األخرى، وتعظم الفائدة في ھذه 

  .األخرىالمواد المشوقة إذا كانت ما بین الحصص التي تنصب حول التفكیر والمواد الدراسیة 

درسة أو من یعّد برنامج الدروس المدرسیة ذلك في الحسبان، فال یتعمد لذا من المفید أن یأخذ مدیر الم

  وضعھا في نھایة الحصص المدرسیة، بل یوزعھا كما یوزع الحصص األخرى خالل الیوم الدراسي.

وأما بخصوص التربیة اإلسالمیة، فھذا الشعور بأنھا غیر مھمة أو غیر أساسیة یعتبر من أكبر المآسي 

ظمة التعلیمیة، وعند بعض القائمین على التربیة والمدارس، من واضعي السیاسة التربویة مرورًا المنتشرة في األن

ضعف الوازع الدیني، وقلة االھتمام باألثر  غالبًا إلىذلك ویعزى  بمدیري المدارس وانتھاًء بالمعلمین والمعلمات، 

مام وصدق ... وما یغرسھ الدین في نفوس العظیم الذي ینتجھ الوازع الدیني في نفس المتعلم، من إخالص واھت

  المتعلمین من قیم واتجاھات إیجابیة ال حصر لھا.

وال أرید أن أصل إلى تأثر بعض القائمین على التربیة بأفكار تملى علیھم من الذین یحاربون القیم اإلسالمیة، 

المستضعفة، ألن ھؤالء على قناعة لیظلوا متحكمین في مصائر ھذه الشعوب  ،بعاد الناس عن دینھمإوالھادفین إلى 

بأن أعظم التأثیر في ھذا المجال یكون في المدرسة، وعلى األخص في الصفوف األولى من التعلیم، حیث یكون 

  الطفل تربة صالحة سھلة لتصحیح مساره أو االنحراف بھ.

 

v  أكادیمیًا ولكنھ لم یتأھل  یتعین في مدرسة ما معلم لتدریس مادة دراسیة ما، ھذا المعلم یحمل مؤھًال جامعیًا
تربویًا، تسألھ عن بعض األساسیات التربویة التي تلزمھ في التدریس، مثل : (ما ھو الھدف السلوكي؟ ما 
ھو السلوك المدخلي؟ ما مفھوم التغذیة الراجعة؟ ما الفرق بین التقویم والتغذیة الراجعة؟ ما ھي طرق 

األسئلة ) ، فتراه یقف عاجزًا أمام ھذه التساؤالت العدیدة، ذلك من  رالتدریس التي سیستخدمھا ؟ إلى غی
 بھذه التجربة من قبل. بھذا التأھیل التربوي، ولم یمّر ألنھ لم یمّربل ولیس ذلك تقصیرا منھ، 

  

  نقول:

ل مع العقول، فال یعقل أن تنشئة أجیال، وتعام إن لم یكن أھمھا على اإلطالق، ألنھ إن التعلیم من أھم المھن

  إال من یجیدھا. یتسلم ھذه المھنة

لذا یجب على صانعي القرار ومخططي السیاسة التربویة، أن یھتموا بذلك، فال یعینوا في حقل التعلیم إال 

القادر على ذلك، ویمتلك القدرات األساسیة المطلوبة كحد أدنى، وأن یكون قادرًا أكادیمیًا في حقل تخصصھ، 

والقدرة على التعامل مع الطلبة  ساسیة واالستراتیجیات والطرائق التدریسیة على األقل،وتربویًا بامتالك المفاھیم األ
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ومن ثّم وفي أثناء الخدمة یمر بالتجربة وإكمال التأھیل التربوي الشامل الالزم الستمراریتھ في ھذا  الذین سیعلمھم،

  المجال.

ین المجالین (األكادیمي والتربوي)، لمن ونھیب بواضعي السیاسة التربویة في الجامعات أن یركزوا على ھذ

  یخطط لھم أن یعملوا في حقل التعلیم.

 

v  ،إحدى المعلمات تشغل طالباتھا بعمل كتابي أو قراءة صامتة، وتجلس على الكرسي، تضع رجًال على رجل
 أو تشغل نفسھاوتشغل نفسھا بنسیج لطفلھا الصغیر، أو خیاطة برواز جمیل لتعلقھ في صدر بیتھا ... 

تصحیح األعمال الكتابیة المتراكمة علیھا لھذا الصف أو لغیره، (وقد تكون مثل ھذه األعمال عند المعلمین ب
 فال تقتصر على المعلمات).

  

  نقول ألمثال ھذه المعلمة:

التي ستعلقین  الشماعةعلى ھل تركت ضمیرك عند طفلك المدلل؟! أم خلعتھ ووضعتھ أین ذھب الضمیر؟! 

  البیت ألنھ ال یلزمك في المدرسة؟ أم أنك ال تملكین ضمیرًا أصًال؟! لمزخرف فيعلیھا البرواز ا

  أیتھا المعلمة المحترمة: أیھا المعلم الموّقر:

إن الوقت في المدرسة لیس ملك لك، إنھ ملك طلبتك، فال یحق لك أن تشغلھ بأعمالك الخاصة على حساب 

مدرسة بین أمرین ال ثالث لھما: إما أن تكون في حصة دراسیة، واجباتك المدرسیة والتعلیمیة، وینقسم وقتك في ال

فیجب علیك أن تشغلھا بأمانة، بتخطیط جید وتنفیذ على أكمل وجھ، وإما أن تكون مستریحًا في الجدول المدرسي، 

فواجبك أن تستعد لما یطلب منك في المدرسة، من تصحیح ألعمال كتابیة، أو اختبارات، أو تحضیر لوسائل 

  میة، أو إعداد ألنشطة تعلیمیة ... الخ، ومتطلبات المعلم والمعلمة في المدرسة ال حصر لھا.تعلی

  وأما مجال التصحیح للطلبة في الحصة الصفیة فقد وضحنا ذلك في ممارسة سابقة.

 

v   یتغیب أحد المعلمین أو إحدى المعلمات لسبب ما، ولكي ال یبقى الصف بدون معلم، یرسل المدیر أو
 فماذا یعمل ذلك المعلم / المعلمة؟المسؤول عن ھذا المجال معلمًا آخر إلشغال حصتھ، 

أستریح ل عقیم لتغییر قرار المدیر، (ھذه الحصة التي ایذھب المعلم إلى الصف متضجرًا متأّففًا بعد جد
فیھا، ھذا الصف ال أعلمھ، أرید أن أصّحح األعمال الكتابیة الكثیرة التي تطلبونھا منا، أنا أشغلت كذا حصة 
ھذا األسبوع، لماذا ال تخصصون لنا أجرًا على حصص اإلشغال؟ إلى غیر ذلك)، وأخیرًا یذھب، فماذا یعمل 

تم، ویجلس على الكرسي، إما یقرأ الجریدة ھذا المعلم المحترم في الصف؟ یخاطب الصف : اعملوا ما شئ
  الیومیة، أو یصحح، أو یجول بفكره في ھذا األمر الجلل الذي كلف بھ ... الخ.
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  أخي المعلم، أختي المعلمة:

أوًال أنت معرض أن تتغیب لسبب ما عن المدرسة، فھل تقبل أن تبقى الصفوف التي تعلمھا بدون معلم؟ 

قبل أن یبقى صفك فارغًا ال ین بالعین والسن بالسن، فكما ال تلم إلشغال حصتك، والعبالطبع ال، لذا سیحل محلك مع

ویجدر بك أن تقبل ھذا التكلیف بصدر رحب، وبدون یجوز أن ترضى أن یبقى صف غیرك فارغًا عند غیابھ، 

  تضجر أو ملل.

  وأما ما ینبغي أن تعمل، فإن ذلك یتلخص في خطوات كالتالي:

وقدرتك تعلیم حصة الصف المقررة، فاألولى بك أن تعلم الحصة كما ھي مقررة، أو إذا كان باستطاعتك  -

 تناقش الطلبة في معلومات تتعلق بھذه الحصة الدراسیة.

أما إذا تعّذر ذلك، وكنت غیر قادر على مناقشة معلومات في نفس المادة الدراسیة (كأن تكون الحصة لغة  -

فبإمكانك مناقشة معلومات في اللغة العربیة بشكل عام، ) یة لصف أدنىلصف متقدم، وأنت معلم للغة العرب عربیة

 كمراجعة معلومات سابقة لصفوف سابقة.

مادة الدرس، تستطیع مناقشة الصف في ادة غیر مادة الدرس، وغیر ملم بأما إن كنت متخصصًا في م -

 العقلي والعمري لطلبة الصف.معلومات من تخصصك، على أن تكون ھذه المعلومات وھذه المناقشة في المستوى 

وأبسط من ذلك أن تناقش الصف مع معلومات عامة مفیدة، على شكل منافسة إیجابیة، أو مسابقة في مجال  -

 معین.

لتنفیذھا في مثل ھذه الحصص، كعرض أفالم تعلیمیة أو كما یمكن للمدرسة تخصیص بعض البرامج  -

 وثائقیة، أو علمیة أو تاریخیة أو تربویة ... الخ.

ویمكن استغالل المكتبة المدرسیة في مثل ھذه الحصص، أو مختبر الحاسوب للبحث عن معلومات لعمل  -

 بحوث أو دراسات تفید الطلبة.

 إلى غیر ذلك من األمور المفیدة تحت إشراف المعلم. -

  

ونخلص إلى نتیجة: أن المطلوب من المعلم إشغال مثل ھذه الحصص بشكل مفید، وبإخالص، بما یحقق 

  تنمیة تفكیر الطلبة وفائدتھم.

 

v   بعض المواد الدراسیة تتطلب العدید من التطبیقات وخصوصًا الكتابیة، مثل اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة
یكلف المعلم ( س ) الطلبة بحل تمارین أو كتابة موضوع تعبیر أو حل أسئلة اختبار  والریاضیات ... الخ.

 مذكرات الیوم التالي.... ویجلس على الطاولة یحضر 
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  نقول:

  أخي المعلم، أختي المعلمة: 

الخ، وواجب ...  أو المراقبة لكل شيء وقتھ المحدد لھ، فوقت الحصة للطالب، سواء بالمناقشة أو التطبیق 

المعلم في ھذا الوقت متابعة ومراقبة عمل طلبتھ، ومساعدتھم، وتذلیل الصعوبات التي تعترضھم، فعند انشغال 

ب بالعمل الكتابي ینشغل المعلم بالمتابعة والتصحیح والتوجیھ والمساعدة ومعالجة الصعوبات لمن یحتاجھا، الطال

وعند انشغال الطالب باإلجابة على أسئلة اختبار ما، یكون واجب المعلم مراقبة الطلبة، وتھیئة الجو الودي المریح 

  لھم.

یومیة أو غیرھا، فلیس في الحصص الصفیة، وإنما أما الوقت المناسب لتخطیط المعلم وكتابة الخطط ال

في وقت فراغ المعلم، أو بعد انتھاء الدوام المدرسي، فیغتنم المعلم الوقت المناسب الذي یتیح لھ التفكیر 

  الصافي المعمق لیكون عملھ وتخطیطھ مناسبًا وموفیًا للغرض منھ.

 

v   حاجزًا، لینال احترامھ وتقدیره.نسمع من یقول: على المعلم أن یجعل بینھ وبین طالبھ 
  

إن من أھم الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المعلم التواضع، یتواضع في تصرفاتھ، یتواضع مع زمالئھ، 

یتواضع أمام المسؤولین عنھ، ویتواضع مع طلبتھ ... وتواضع المعلم ال ینقص من قدره ومكانتھ، وإنما یزید من 

  وإجالًال من اآلخرین.ثقتھ بنفسھ، ویزیده احترامًا 

وإذا كان التواضع شیمة مرغوبة عند كافة الناس، فإن المعلم بھ أولى، ومجانبة العجب والتكبر بھ أحرى، 

$ßäقال تعالى: " فالعجب والتكبر نقص ینافي الفضل، والمعلم من أولى الناس بالفضل، t7Ïãur Ç`»uH÷q §ç9$# öúïÏ% ©!$# 

tbq à±ôJ tÉ í n? tã ÇÚ öëF{$# $ ZRöq yd #såÎ) ur ãNßg t6 sÛ%s{ öcqè=Îg» yf ø9$# (#q ä9$ s% $ VJ»n=yô  : وقد حث رسول اهللا ٦٣" (الفرقان ،(

r  على التواضع، فقال: "إن اهللا أوحى إلّي أن تواضعوا حتى ال یفخر أحد على أحد وال یبغي أحد على أحد" (رواه
  مسلم).

üwur öçÏièواالختیال في األرض، قال تعالى: "وقد حذر اإلسالم من التكبر على الناس والتعالي علیھم،  |Áè? 

öÇ£âs{ Ä¨$ ¨Z=Ï9 üw ur Ä·ôJs? íÎû ÇÚ öëF{$# $ ·mtç tB ( ¨bÎ) ©!$# üw è=Ït äÜ ¨@ä. 5A$ tF øÉèC 9ëqãÇsù ) " : یقول و )،١٨لقمان

  ).رواه مسلم" (ال یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر : "rرسول اهللا 
رضي اهللا عنھ: " تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكینة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون  وقال عمر بن الخطاب

  منھ، لیتواضع لكم من تعلمونھ، وال تكونوا من جبابرة العلماء، فال یقوم علمكم بجھلكم".
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  وقال بعض السلف: (من تكبر بعلمھ وترفع وضعھ اهللا بھ، ومن تواضع بعلمھ رفعھ اهللا بھ).

ف المعلم بالتواضع تزداد نظرتھ إلى من دونھ في العلم إشفاقًا، وتزداد نظرتھ لمن ھو أعلم منھ فعند اتصا

ßìإجالًال، ویزداد یقینًا أنھ مھما بلغ من العلم درجة فإن ھناك من ھو أعلم منھ، مصداقًا لقولھ تعالى: "  sùöç tR 

;M»y_uë yä `̈B âä!$ t±®S 3 s- öq sùur Èe@à2 ì Ïå AOù=Ïæ ÒOä Î= tæ  ) " : ٧٦یوسف .(  

  یقول الشاعر ابن العمید:

  من شاء عیشًا ھنیئًا یستفید بھ          في دینھ ثم في دنیاه إقباًال

  فلینظرّن إلى من فوقھ أدبًا             ولینظرّن إلى من دونھ ماًال

  

  ومن مؤشرات التواضع عند المعلم:

 تقبل النقد البناء من اآلخرین. -

 مقابل اآلراء الصحیحة.التنازل عن رأیھ  -

 القرب من الطلبة ومعاملتھم برفق وحنان. -

 

v  :لنتمعن المواقف التالیة 
 سأل أب معلمًا عن ابنھ: فأجاب المعلم بأنھ خلوق مجتھد، وأخذ یمدحھ بما لیس فیھ إلرضاء والده. -
الموعد لیحث الطلبة معلم عّین موعدًا الختبار ما لصفھ، وعند حلول موعد االختبار ألغاه بحجة أنھ عّین  -

 على االستعداد والدراسة.
 ، وفي موعدھا ألغاھا مبررًا ذلك بأنھ مشغول.إضافیةمعلم عّین لصفھ موعدا لحصة  -
معلم یعطي محاضرة طویلة عن أضرار التدخین، وبعد إتمامھ المحاضرة یخرج لیشعل سیجارتھ أمام من  -

 كانوا في المحاضرة.
والتعبیر، وإذا أبدى أي طالب رأیًا یخالف رأیھ رفضھ، وعّنف الطالب معلم یعطي درسًا عن حریة الرأي  -

 على ذلك.
 ومواقف أخرى مشابھة. -

  

  نقول:

من صفات المربي الصدق في القول والعمل، وأن یلتزم الصدق والوفاء بالعھد والوعد في كل 

مالئھ، وفي كل األحوال، وأن یتحلى بھذا الخلق في تعاملھ مع طلبتھ، ومع أولیاء أمورھم، ومع ز
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: "آیة المنافق ثالث، إذا حدث كذب، rتصرفاتھ. ویتجنب الكذب وخلف الوعد والنفاق، فقد قال رسول اهللا 

  وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"  (           ).

  

إن تمسك المعلم بالصفات الكریمة واألخالق الفاضلة یكسبھ ثقة المتعاملین معھ، واحترامھم لھ، 

  عالقتھم بھ، ویرفع ذلك من شأنھ، ویقوي مركزه في عملھ وفي المجتمع.وتتوثق 

 

v   ،وال أحد المعلمین معتاد أن یدخل الصف عابس الوجھ، عصبي المزاج، یحاسب الطلبة على كل ھفوة
 یتسامح في أي خطأ من أي طالب.

  
  أخي المعلم: نقول:

بالمتعلمین والحلم والتسامح معھم، وسعة الصدر اعلم أن المربي من أكثر الناس حاجة للتحلي بالرفق 

والبشاشة في وجوھھم، ألنھ یتعامل مع أطفال یلزمھم الحنو والعطف، لیكون المعلم محبوبًا من ھؤالء الطلبة، وما 

رة أن محبة الطالب للمعلم ینتج عن ھذا الحب من إقبال على تدریس المعلم واالستفادة منھ، فمن المعلوم بالضرو

  ھا محبة دروسھ، واإلقبال علیھا وعلى تنفیذ مطالبھ.نینتج ع

كما یجدر بالمعلم أن یكون مقتنعًا بأن طلبتھ كغیرھم من الطلبة تصدر عنھم بعض األخطاء والھفوات، وعلیھ 

التجاوز عنھا أحیانًا، والتماس المبررات لھا، والعمل بلطف على معالجتھا، بإرشادھم وتوجیھھم إلى السلوك 

  المرغوب فیھ.الصحیح 

، وھو المعلم األكبر للناس كافة، وقدوتھم وأسوتھم rوفي ھذا المجال، یعلمنا رب العزة كما علم رسولھ 

$فیقول سبحانھ وتعالى: " yJÎ6 sù 7pyJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßg s9 ( öqs9ur |MYä. $ ààsù xáãÎ=xî É=ù=s) ø9$# (#qëÒ xÿR]w ô Ï̀B y7Ï9öqym 

( ß#ôã$$ sù öNåk÷]tã öçÏÿøó tGóô$#ur öN çl m;   : ١٥٩" (آل عمران.(  

  روا" (        ).روا وال تنّفروا، وبّشروا وال تعّس: "علموا وارفقوا، ویّسrوفي ھذا المجال یقول رسول اهللا 
  

األسوة الحسنة في تسامحھ وحلمھ وصفحھ، ولنتأمل ذلك في موقفھ من أھل مكة الذین  rولنا في رسول اهللا 

لمكة جمع أھلھا وقال لھم: " ما تظنون  rآذوه أشد األذى، وحاولوا قتلھ، فأنجاه اهللا من مؤامراتھم، وعند فتحھ  

  " قالوا : أخ كریم وابن أخ كریم، قال: " اذھبوا فأنتم الطلقاء" . أني فاعل بكم؟
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ر عنھم، لذا ینبغي أن یكون المعلم بشوشًا متسامحًا مع طلبتھ، یتغاضى عن بعض األخطاء البسیطة التي تصد

  یع الغضب لما یصدر عنھم، بل متوازنًا في انفعاالتھ تجاھھم.وأن یكون حلیمًا غیر سر

  

فال یسأم المعلم وال ویرتبط بھذه األخالق النبیلة من الحلم والتسامح والرفق، خلق الصبر على المتعلم، 

مما یعانیھ من طلبتھ، ومن یتعامل معھم، فیكون لطلبتھ نعم الوالد الحنون، یصبر على زالتھم،  یضجر وال یمّل

  ویتحمل نتائجھم ولو كانت أقل مما ینشد ویخطط.

األبیات ، فیقول قصیدة نقتطف منھا ھذه ) في أبیات شعریةالمعلمین (تیسیر سعید السید دویعبر عن ذلك أح

  الشعریة:

  إن كنت تشكو من غباوة طالب         رفع المضاف إلیھ والمفعوال

  د           فكأنھ في الصین أو منغوالـما كنت تفعل لو بلیت بواح

  ماذا یصیبك لو زرعت مكارمًا         فحصدت طیشًا واقتطفت خموال

  علیالمن أم رأسك أو تبیت ـة           حتمًا سیندّك الجدار بضرب

  أسفًا على تعٍب بذلت طویالـًا           أو تلطم الخدین لطمًا موجع

  أو تفقد اإلدراك من فرط األسى         وتھیم بین العالمین ھبیال

  الناس من بعد تشیر بقولھا              مسكین ھذا كان أمس جلیال

  

  سان المعلم:لكنھ بعد ھذا التشبیھ لھذا الموقف یدعو إلى الصبر، فیقول على ل

  بین المقاعد والبنوك نزیال لكنني مذ كان حظي ھھنا             

  عّودت نفسي أن تكون صبورة        وسألت بالي أن یكون طویال

  وتركت أمري للذي خلق الورى       حسبي إلھي أتخذه وكیال

  

  ثم یؤكد على الصبر والتحمل، ویشید في مدح المعلم، فیقول:

  تطعت من البكا     واسمع رعاك اهللا قوًال قیالیا صاح خفف ما اس

  تصفو سریرتھ ویحسن طبعھ            من كان للنشء الصغار خلیال

  ویزید حلمًا واصطبارًا من وعى         علل الشباب وأحسن التعلیال

  

  ویزید في مدح دور المعلم بقولھ:

  علیالفھو اللسان لمن أراد فصاحة           وھو الطبیب لمن یكون 
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  وھو المنار لمن أراد ھدایة             ویجده من ضّل الطریق دلیال

  سیظل في دنیا المعارف والحجا       نورًا یضيء وللھدى قندیال

  ویظل مھما الدھر عّض بنابھ         جلدًا صبورًا طیبًا ونبیال

  

  ویعاتب ویلوم من جحد فضل المعلم:

  وال المعلم ما اھتدیت سبیالیا من جحدت على المعلم فضلھ       ل

  فقد استحق المجد والتبجیالفانھض فدیتك للمعلم قائمًا             
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  مواقف في تدریس المواد الدراسیة

  

  التربیة اإلسالمیة
  اللغة العربیة

  اللغة اإلنجلیزیة
  الریاضیات

  المواد االجتماعیة
  العلوم

  التكنولوجیا
  التربیة الفنیة

  التربیة الریاضیة
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  مواقف في تدریس المواد الدراسیة
  

 التربیة اإلسالمیة
v   ١٠ـ  ٥ُیسأل أحد معلمي التربیة اإلسالمیة: كم طالبًا یتلو القرآن الكریم في حصة التالوة؟ یجیب: ما بین 

 طالب في الحصة الواحدة، سئل عن بقیة الطلبة؟ فأجاب : یتلون في حصص تالیة.
  

  نبین ما یلي:

ـ  ٣التربیة اإلسالمیة المخصصة لكل صف، فقد خصص لكل صف عدد الحصص  قللتالمناھج المدرسیة 

حصص في األسبوع، وعند قسمة ھذه الحصص بین مادة التربیة اإلسالمیة والتالوة، یخص التالوة منھا في  ٤

یتقن الغالب حصة واحدة، فھل تكفي الحصة الواحدة لتنفیذ مقرر التالوة في ھذه الصفوف بشكل مقبول؟ وكیف 

  ؟!في ھذه الحالة الطلبة تالوة القرآن الكریم

ولنأخذ على سبیل المثال ھذا المعلم الذي وبعد ذلك یأتي الخلل في كیفیة تنفیذ حصة التالوة من قبل المعلم، 

الصف  ) طالبًا ـ وھذا في٣٠طالب في الحصة الواحدة، فلو فرضنا أن عدد طلبة صفھ ( ١٠ـ  ٥یتلو من طلبتھ 

عتبر قلیًال في المدارس ـ وبمسألة حسابیة بسیطة نجد أن ھذا الصف یحتاج من یث أن ھذا العدد یح ،المحظوظ

، ھذا عدا المتطلبات األخرى في الحصة، من للدرس الواحد ثالث إلى أربع حصص لتعم التالوة جمیع الطلبة

من جھة، وكیف سیتقن الطلبة تطبیق ألحكام التجوید، أو التفسیر، فكیف سیغطي مثل ھذا المعلم مقرر التالوة 

  التالوة من جھة أخرى؟

  

ومن المفید ھنا أن نوضح كیفیة تنفیذ حصة التالوة، لنقلل السلبیات ما أمكن، ولنساعد المعلم والطلبة على 

  تخطي ھذه العقبات، وتتلخص خطوات حصة التالوة كما یلي:

 مقدمة قصیرة بسیطة ال تتجاوز ثالث دقائق في الحصة. -

 النموذجیة، سواء من قبل المعلم المتقن أو من التسجیالت المتقنة، ال تزید عن خمس دقائق.التالوة  -

بقیة الحصة تخصص لتالوة الطلبة الفردیة، بحیث یوزع المعلم الزمن الباقي على الطلبة بحیث تعم التالوة  -

في الحصة الواحدة جمیع الطلبة، مراعیا إجادة الطلبة للتالوة، مبتدئًا من الطلبة المجیدین، ثم یتدرج معھم حسب 

ولتقلیل الفروق من الطالب القوي لحاجتھ لذلك، قدراتھم، وآخذا في حسابھ إعطاء الطالب الضعیف زمنا أكبر 

 الفردیة بین الطلبة.

 حسب ما مّر معھم. ام التجوید التي یعرفھا الطلبةمن خالل التالوة یالحظ المعلم تطبیق أحك -

 كما یتعرض المعلم من خالل المناقشة للمعنى اإلجمالي لآلیات وال یستفیض في التفسیر. -
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v   ،شاھدت حصة للتالوة ألحد المعلمین، وبعد مقدمة قصیرة، أخذ یراجع أحكام التجوید التي مرت على صفھ
، فاستغرق ید الجدید الذي خطط لشرحھ للطلبةفاستغرق ذلك حوالي ربع ساعة، ثم انتقل إلى حكم التجو

كم بقي خمس دقائق، ف ثم قرأ اآلیات بنفسھ فاستغرق ذلك حواليشرحھ والتطبیق علیھ ربع ساعة أخرى، 
 .في تلك الحصة طالب ٤ـ  ٣لم یتجاوز عدد الذین أتیح لھم التالوة من الحصة لتطبیق الطلبة؟ لذلك 

  

  نقول: أخي المعلم : 

المھم في حصة التالوة ھو تالوة الطلبة، مع تطبیق أحكام التجوید قدر اإلمكان، وینصح في التعامل مع أحكام 

  التالیة:التجوید اتباع الطریقة 

وال داعي لمراجعة  مقدمة الدرسحكم التجوید الجدید المراد تعلیمھ للطلبة یوضح بشكل مختصر في   -

ثم ینتقل المعلم لخطوات الحصة كما وضحنا  إذ یتم التطبیق علیھا خالل التالوة، أحكام التجوید السابقة في المقدمة،

في الموقف السابق، ویكون التركیز فیھا على تالوة الطلبة، ومن خالل التالوة یناقش المعلم أحكام التجوید، ویركز 

یناقشھ المعلم مع الطلبة، أما على حكم التجوید الجدید الذي سبق استعراضھ في المقدمة، فكلما مّر أثناء التالوة 

كام السابقة فیناقشھا بشكل أقل من خالل التالوة أیضًا، فقد سبق وأخذت نصیبھا من التركیز في موضعھا، وال األح

 بأس ھنا من إدخال التطبیق الكتابي ألحكام التجوید لتعم الفائدة الجمیع.

 

v  ار الفرعیة یسھب معلم/ معلمة التالوة في الشرح والتفسیر لآلیات المعطاة في حصة التالوة، وبیان األفك
 والرئیسة، واستنتاج العبر والدروس المستفادة من اآلیات .

  

  نقول:

  أخي المعلم، أختي المعلمة:

ھناك نوعان من الدروس تتعلق بالقرآن الكریم، النوع األول ما یرد في دروس مادة التربیة اإلسالمیة، تحت 

خصصت لھ حصص التالوة، وتوجد في تطبیق ، والنوع الثاني ما )، وأحیانًا تفسیر فقطسیر وحفظعنوان (تف

 النوعین خطوات متشابھة، وھي المقدمة والتالوة النموذجیة وقسم من التالوة الفردیة للطلبة، كما توجد خطوات

خاصة بكل نوع، وباإلجمال فإن النوع األول یركز على الفھم والتفسیر وما یتضمنھ من أفكار ودروس وعبر وقیم 

  التالوة على تالوة الطلبة وإتقانھا. ... الخ، بینما تركز

وال بأس ھنا أن نورد كیفیة تدریس القرآن الكریم من النوعین لتوضیح الخطوات والفرق بینھا في كال 

  النوعین:



 
108 

  

    خطوات تدریس القرآن الكریم  

        

  التالوة والتجوید      التفسیر والحفظ

  المقدمـة    المقدمـة

  التوضیحیةالتالوة     التالوة التوضیحیة

  التالوة الفردیة    التالوة الفردیة

  الشرح والتفسیر

  أ ـ تـالوة فردیـة

  ب ـ استحفاظ اآلیات

  التالوة التفسیریة  

  التقویم    التقویم

  

  الخطوات
 المقدمة:الخطوة األولى : 

واستثارة  تھدف ھذه الخطوة إلى تھیئة الجو المناسب لتفاعل الطلبة في الحصة، ومع معاني القرآن الكریم،

لھ@دف وفك@رة   ، أو مناقش@ة موق@ف م@ن الحی@اة ل@ھ عالق@ة با      ئة أذھان الطلبة بأس@ئلة تمھ@د لل@درس   الشوق واالنتباه، وتھی

  . ومن المفضل أن ینوع المعلم من أسالیبھ في المقدمة، ومن األمثلة على ذلك : الدرس

  سلوكھم وتصرفاتھم وحیاتھم.أمثلة من السیرة تبین تأثر المسلمین وغیرھم بالقرآن الكریم في  §

!ªذك@@@ر آی@@@ات تص@@@ف كت@@@اب اهللا مث@@@ل : "     § $# tA ¨ì tR z̀ |¡ ôm r& Ï]É Ïâ pt ø: $# $ Y6» tG Ï. $ Yg Î6» t± tF ïB uí ÎT$ sW ¨B îç Ïè t± ø) s? çm ÷Z ÏB 

ßäq è= ã_ tûï Ï% ©! $# öc öq t± øÉ sÜ öN åk ®5 uë §N èO ßû, Î#s? öN èd ßäq è= ã_ öN ßg ç/q è= è% ur 4í n< Î) Ìç ø. Ïå «! $# 4 y7 Ï9º så ì yâ èd «! $# ì Ïâ ök uâ 

¾ Ïm Î/ ` tB âä !$ t±oÑ 4 ` tBur È@ Î= ôÒ ãÉ ª! $# $ yJ sù ¼ çm s9 ô` ÏB >ä$ yd  : ٢٣" (الزمر.(  
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#التذكیر ببعض اآلیات التي تبین تأثر الذین وفدوا على رسول اهللا ومن عاش@وا مع@ھ وآمن@وا . مث@ل : "      § så Î) ur 

(#q ãè ÏJyô !$ tB tAÌìR é& í n< Î) ÉAq ßô§ç9$# #ì tç s? óO ßg uZãä ôãr& âÙã Ïÿs? öÆ ÏB Æì øB¤$! $# $ £J ÏB (#q èùzê tä z̀ ÏB Èd, ys ø9 $# ( tbq ä9q à) tÉ 

!$ uZ / uë $ ¨Y tB# uä $ uZö; çG ø. $$ sù yì tB tûï Ïâ Îg» ¤±9   ).٨٣" (المائدة :   #$

  تناول أسباب النزول لبعض اآلیات . §

  مشكلة تتضمن اآلیات اإلجابة عنھا.  §

  قصة شائقة منتمیة لموضوع اآلیات.  §

  الربط مع موضوع سابق.  §

 . جدید تجویدحكم  §

  سؤال تجیب علیھ آیات الدرس. §

  …معنى إجمالي أو فكرة رئیسة تعالجھا اآلیات  §

  معاییرھا :

  ارتباطھا مع موضوع اآلیات . §

  تمیزھا بالقصر بحیث ال تطول على حساب فقرات الدرس األخرى. §

  صیاغتھا بما یناسب مستوى الطلبة وقدراتھم . §

  التفاصیل .اإلجمال قدر اإلمكان، وعدم اإلغراق في  §

  حسن االنتقال من المقدمة إلى موضوع الدرس . §

  التكرار الممل .افعیة، بحیث تكون شائقة بعیدة عن استثارتھا للد §

  

  التالوة التوضیحیة :الخطوة الثانیة : 
وھي ترتیل اآلیات بصوت واضح مسموع وفق قواعد علم التجوید. حیث یتلو المعلم اآلیات محور الدرس   

وقد یستعیض عن تالوتھ بسماع تسجیل لآلیات من مقرئ متقن، ویراعى عند التالوة تمثل المعنى بخشوع وأناة، 

  من غیر تكلف، والوقوف بانتھاء الفكرة .

وھنا یجب الحذر من البدء بتالوة اآلیات من الطلبة، إال إذا كان ھناك طالب متمكن مبدع، ألن جالل النص 

قد یصدر من الطلبة من أخطاء، فالمدرس أقدر من الطلبة على ذلك غالبا القرآني یحتم الحرص على أال یشوھھ ما 

.  
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  إرشادات حول التالوة التوضیحیة:

Ø . االلتزام بقواعد التجوید األساسیة  

Ø . الوقوف عند اإلشارات الخاصة بھا في القرآن الكریم  

Ø . إظھار المعنى حین القراءة ومناسبة نبرات الصوت للمعنى  

Ø وعدم اللحن . ضبط الحركات لكل حرف  

Ø . الوقوف عند نھایة اآلیة تطبیقا للسنة النبویة  

Ø . االستعاذة عند بدء التالوة، والبسملة في بدایة السورة  

  وینبغي توجیھ الطالب لما یلي :

Ø . االنتباه الكامل لتالوة المعلم لمحاولة تقلیده  

Ø . استحضار الخشوع القلبي والسكینة  

Ø وتعریفھم بالمصطلحات الالزمة . تعویدھم القراءة من المصحف الشریف  

  : مصادرھا

 الشریط المسجل 

  تعتبر األشرطة من أفضل المصادر للتالوة التوضیحیة التي یوصى بھا، ومع ذلك فلھا إیجابیات وسلبیات:

  إیجابیاتھ:

  إثارتھا للدافعیة من خالل التنویع في الوسائل واإلجراءات . •

  اإلتقان الممیز . •

  لمراقبة الطلبة خالل التالوة التوضیحیة .تعطي المعلم الفرصة  •

  تتمیز بسھولة اإلنتاج واالستعمال . •

  تنمیة اتجاھات إیجابیة نحو القرآن الكریم . •

  سلبیاتھ: 

وجود السرعة في بعضھا مما ال یتیح للطالب فرصة للتحقق من كیفیة أداء المھارة المتضمنة في اآلیات،  •

  طء الزائد الذي یكون على حساب جزء من الحصة .وعلى عكس ذلك تتصف بعض التسجیالت بالب

  اشتمال بعضھا على بعض المشتتات المصاحبة للتالوة أحیانا .  •

  تنوع القراءات أحیانا، مما یربك الطالب، ویجعلھ في دائرة الشك فیما یتعلق بضبط األلفاظ . •
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  ال یستطیع الطالب متابعة انفعاالت القارئ وحركاتھ، ومخارج الحروف . •

  لم المع

  یشترط أن یكون المعلم متقنا للتالوة، وقادرا على تمثل معاییرھا .

  إیجابیاتھ:

  تالوتھ حیة یراقب الطالب مخارج الحروف وكیفیة النطق . •

  یستطیع الطالب استقراء االنفعاالت المصاحبة للتالوة . •

  تزید ثقة الطالب بمعلمھ . •

  لمعلمھ . تعمل على حفز الطالب على القراءة ألنھ دائم التقلید •

  سلبیاتھ:

  عدم إتقان التالوة عند بعض المعلمین . •

  خلوھا من حسن األداء أحیانا . •

  عدم تمكن المعلم من مراقبة الطلبة أثناء التالوة . •

  الطالب المجید 

من الممكن أحیانا أن یكون الطالب المتمیز المجید ألحكام التجوید مصدرا للتالوة التوضیحیة، مع التحقق من قدرتھ 

  على ذلك .

  إیجابیاتھ:

  تعزیز الطالب المجید بصورة عملیة . •

  استثارة الدافعیة لدى الطلبة، ألخذ دورھم في ھذا المجال . •

  سلبیاتھ:

  إثارة الكراھیة والحسد عند بعض الطلبة تجاه زمیلھم . •

  شعور الطالب القارئ أحیانا بالغرور. •

  وجود ثغرات في مخارج الحروف لدى الطالب القارئ . •
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  :اییرھامع

  خلوھا من األخطاء اللغویة . §

  مراعاة أحكام التجوید . §

  التمّھـل وعدم اإلسراع حتى یتحقق الطالب من مخارج الحروف . §

  االلتزام بآداب التالوة . §

  أن تكون مسموعة من قبل الطلبة جمیعھم بوضوح . §

  عدم قطع التالوة من غیر مبرر مقنع . §

  ویحببھم في التالوة .حسن األداء الذي یجذب انتباه الطلبة  §

  تالوة الطلبة الفردیة :الخطوة الثالثة : 
ففي حصة التالوة یجب أن تستوعب التالوة أكبر عدد من الطلبة في الحصة، ألن ھدف الحصة ھو إتقان   

التالوة، بحیث یتلو الطالب بعض اآلیات، مع مراعاة أحكام التجوید، ویراعي المعلم في تقدیر كمیة التالوة عدة 

تغیرات منھا : عدد طلبة الصف، ومستوى الصف األدائي، والفترة المخصصة للتالوة من الحصة، وعدد اآلیات م

  …وطولھا وصعوبتھا 

أما في حصة التفسیر والحفظ فیقتصر المعلم على عدد محدود من الطلبة، وال یستوعب الصف جمیعھم،   

  ألن ھدف الحصة ھو تفسیر اآلیات وحفظھا . 

  لم في التالوة االنتباه إلى بعض المھارات التي تتعلق بقراءة القرآن الكریم ومنھا :ویحسن بالمع  

Ø . القدرة على قراءة اآلیات القرآنیة قراءة صحیحة  

Ø . القدرة على إخراج الحروف من مخارجھا األصلیة  

Ø . القدرة على تمثل اآلیات في أثناء القراءة  

Ø . القدرة على تطبیق أحكام التجوید المختلفة  

Ø   . القدرة على معرفة الوصل والوقف في اآلیة أو اآلیات  

  معالجة أخطاء الطلبة في تالوة القرآن الكریم :

   كیف تعالج :أ ـ 

  یالحظ المعلم في دروس التالوة أخطاء طلبتھ، ویحاول أن یترك الفرصة للطالب كي یصحح أخطاءه بنفسھ. §

  یصححوا لھ ما وقع فیھ من خطأ مع بیان السبب . إذا عجز الطالب عن اكتشاف الخطأ یطلب من زمالئھ أن §
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وعندما یعجز طلبة الصف جمیعًا في اكتشاف الخطأ یتدخل المعلم لیشرح لھم سبب الوقوع في الخطأ وكیفیة  §

 معالجتھ، وتجنب الوقوع فیھ مرة أخرى .

  مصادر الخطأ في التالوة وطریقة معالجتھا :ب ـ 

الصوتي في اللغة العربیة، وھذه سببھا تقارب مخارج الحروف، أو ـ ھنالك أخطاء ناتجة عن المستوى   

تشابھ صفاتھا، واختالط األمر على المتعلم مثل : ت ث ، ث س ، ذ ر ، س ص ، ق ك ، ظ ز ، ھـ والتاء 

  المربوطة .

 لكيوحل ھذه المشكلة یتأتى بإتاحة الفرصة لجمیع الطلبة في حصة التالوة لیقرأ كل منھم بعض اآلیات،   

یكتشف المعلم عیوب النطق عند طلبتھ، ثم یعالج كل حالة فردیة على حدة، فالطفل الذي ینطق ( كال ) بدال من ( 

ویطلب منھ  ،الحرفین يقال ) یجب أن ینطق المعلم أمامھ الحرفین نطقا صحیحا، ثم ینبھ الطفل إلى تقارب مخرج

ن ، وبالصبر والمران یمكمصحف المرتل المرة تلو المرةن الاالنتباه إلى التمییز بینھما من خالل سماعھ لشریط م

، خصوصا إذا صاحب عملیة التصحیح تعزیز المعلم وتشجیعھ للطالب عندما أن یتخلص الطالب من عیوب النطق

  ینجح في محاوالتھ األولى في التمییز بین طریقة نطق الحرفین المتقاربین أو المتشابھین .

، وھذه تعالج عن طریق رسم الكتابة العادیةآني للغة العربیة، واختالفھ عن ـ أخطاء ناتجة عن الرسم القر  

، ورسم الكلمة كما ھي في أو المصحف الذي یتلو منھ الطالب الكلمات في الھامش على كتاب التربیة اإلسالمیة،

الرجوع إلیھا عند ا معینا على السبورة، وفي الھامش، لیسھل على الطالب الكتابة العربیة، مع إعطاء الكلمة رقم

  الحاجة. 

ـ أخطاء ناتجة عن جھل الطالب بأوضاع الحرف العربي في أول الكلمة أو في وسطھا أو في آخرھا،   

  ویعالج عندما یتعاون معلم التربیة اإلسالمیة مع معلم اللغة العربیة .

الضمة، والفتحة، والمد ـ ھناك أخطاء ناتجة عن عدم معرفة الفرق بین المد القصیر بالحركات : الكسرة، و  

  والتنوین والشدة والمدة والسكون . ،الطویل بالحروف المعتلة : الیاء والواو واأللف

  التالوة التفسیریة ـ الشرح والتفسیر :الخطوة الرابعة : 

في حصة التالوة یكتفى بتوضیح المفردات والتراكیب الصعبة واستنتاج المعنى اإلجمالي لآلیات، أو   

رئیسة فقط، وال تشكل ھذه الخطوة في حصة التالوة مساحة بارزة، ألنھا لیست الغایة الرئیسة من الحصة األفكار ال

 .  
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حصة التفسیر والحفظ فیشكل الشرح والتفسیر الھدف األول للحصة، لذلك تتضمن ھذه الخطوة تحلیل  أماو  

النص القرآني من حیث ما یتضمنھ من مفاھیم، وحقائق، ومبادئ، وقیم واتجاھات، وأحكام شرعیة، وأفكار رئیسة 

ط اآلیة بسبب نزولھا، وإبراز الموعظة وفرعیة، كما یراعي المعلم استیعاب المعنى اإلجمالي لآلیة أو اآلیات، ورب

  المستھدفة من النص القرآني، ویركز على ما ترشد إلیھ اآلیات، وعدم التقید بما ورد في الكتاب المدرسي .

  التالوة الفردیة الثانیة ( خاصة بدرس التفسیر والحفظ ) الخطوة الخامسة : 

ر لمجموعة أخرى من الطلبة، وتھدف ھذه الخطوة یكرر المعلم خطوة التالوة الفردیة بعد الشرح والتفسی  

  إلى تثبیت األفكار والمعاني التي سبق تعلمھا .

  االستحفاظ ( خاصة بدرس التفسیر والحفظ ) الخطوة السادسة : 

  یمكن للمعلم تحفیظ الطلبة آلیات الدرس أو بعضھا من خالل اتباع واحدة من الطرق التالیة :  

Ø  دفعة واحدة ، وھذا یالئم النصوص القرآنیة القصیرة . حفظ النص كامًالالطریقة الكلیة : وتعتمد  

Ø ثم الربط الطریقة الجزئیة : بتقسیم اآلیات إلى مقاطع مراعیا وحدة الموضوع، ویتم تحفیظ األقسام تباعًا ،

  بینھا .

Ø . الجمع بین الطریقتین الكلیة والجزئیة  

Ø ورة ومحو مقاطع من النص، ویقوم الطالب بتالوة اآلیات طریقة المحو التدریجي : بكتابة اآلیات على السب

  كاملة بتذكر المحذوف .

Ø  طریقة الحفظ على فترات : بتكرار اآلیات أكثر من مرة، ثم العودة إلیھا على فترات زمنیة متباعدة حتى

  یتم تركیز حفظھا .

  التقویم :الخطوة السابعة : 

تي وضعت للحصة، مع التركیز على الجوانب المھمة، ویقوم في ھذه الخطوة یقوم المعلم بتقویم األھداف ال

  المعلم بمتابعة التقویم التكویني خالل الحصة، ثم التقویم الختامي .

  ویمكن إجمال الفروق بین حصة التالوة وحصة التفسیر والحفظ فیما یلي :  

Ø  فالتركیز على الفھم والشرح.التركیز في حصة التالوة على مھارات التالوة، أما في حصة التفسیر والحفظ  

Ø  مشاركة الطلبة في حصة التالوة واسعة تشمل جمیع الطلبة أو معظمھم، بینما تقتصر في حصة التفسیر

  والحفظ على عدد محدود منھم فقط .
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Ø  في حصة التالوة یقتصر على معاني المفردات والتراكیب الصعبة والمعنى اإلجمالي فقط، وھي التالوة

في حصة التفسیر والحفظ یتم التوسع في تحلیل النص تحلیًال كامًال، وھي خطوة التفسیر  التفسیریة، بینما

  والشرح .

Ø .تتكرر التالوة في حصة التفسیر والحفظ بعد التالوة التوضیحیة وبعد التفسیر والشرح  

Ø .في حصة التفسیر والحفظ ھنالك خطوة االستحفاظ وال تطلب في حصة التالوة  

  

v  دم اھتمام معظم معلمي التربیة اإلسالمیة باألعمال الكتابیة، وإذا استخدموھا تكون یالحظ بشكل واضح ع
في نھایة الحصة، أو كواجب بیتي، ویقتصر ھؤالء على حل أسئلة التقویم الواردة في نھایة المحتوى 

 التعلیمي للدرس.
  

سبق ووضحنا أھمیة األعمال الكتابیة، والفوائد منھا بشكل عام، وال یقتصر ذلك على مادة دراسیة دون 

  وإنما یعم ذلك جمیع المواد الدراسیة، وفي مقدمتھا التربیة اإلسالمیة.أخرى، 

المعلم ونقول للمعلمین: كل درس من دروس التربیة اإلسالمیة كغیره من المواد، یتضمن عدة أھداف یسعى 

لتحقیقھا، وذلك یقتضي السیر في الحصة بخطوات متدرجة، وكل خطوة وكل معلومة أو مفھوم یحتاج لتثبیت 

وتطبیقات مختلفة، وھنا یمكن بسھولة استخدام األعمال الكتابیة في التطبیق والتثبیت، ویتدرج ذلك خالل الحصة، 

كذلك القیم واالتجاھات والعبر والدروس المستفادة، كل ذلك كما یمكن استنتاج األفكار الفرعیة، واألفكار الرئیسة، و

  كتابیًا، وبذلك فإن تطبیق األعمال الكتابیة یسیر مع خطوات الدرس بانتظام.
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  اللغة العربیة
v  معلم للغة العربیة قوي الشخصیة، متمكن من اللغة، یعلم درسًا من النصوص، یدور الدرس حول قصیدة

 شعریة، ماذا یفعل المعلم؟
ني المفردات والتراكیب ، یحللھا بیتًا بیتًا، مبینًا معایبدأ بتعریف مستفیض للشاعر، ثم ینتقل إلى القصیدة

الصعبة، موضحًا العاطفة الشعریة، واألفكار والعبر والدروس المستفادة، ثم ینتقل إلى التطبیقات النحویة 
  والبالغیة ... الخ.

األبیات وعلى حواشي الكتاب، كل ما یقولھ المعلم، ویطلب منھم بعدھا أّما الطلبة فیكتبون على الكتاب بین 
  حفظ ما كتب على صفحات الكتاب.

  

  نقول:

  تزوید طلبتك بھذه المعلومات القیمة.شكرًا لك أیھا المعلم على معلوماتك القیمة، وكل التقدیر على حرصك على 

  ولكن:

Ø  لقنتھا لطلبتك عن طریق الحوار والنقاش وتفعیل ألیس من األفضل أن تتوصل إلى ھذه المعلومات التي

 مشاركة الطلبة؟

Ø  ألیس من المفید أن تستثیر تفكیر طلبتك لیستنتجوا ھذه األفكار والعبر والدروس المستفادة من القصیدة

 بأنفسھم؟

Ø  ألیس من الجدیر بك أن تتعرف على مدى انسجامھم مع النص، ومدى تثمینھم لما جاء في القصیدة من

 ومعاٍن؟ عاطفة

Ø :أّما بالنسبة للكتابة على صفحات الكتاب، فإن لھ مخاطر عدة، منھا 

بھذه الطریقة تصبح صفحات الكتاب ملیئة بالكتابة والتحلیالت، بحیث یصعب على الطالب إذا أراد  §

 المراجعة أن یستفید من النص األصلي، أو من المالحظات المكتوبة.

جاھزًا، من معاٍن وأفكار وتطبیقات، فال  هلمراجعة یجد كل ما یریدمن ناحیة أخرى، فعندما یرید الطالب ا §

یكلف نفسھ عناء التفكیر في أي شيء، ویصبح ھّمھ حفظ ما كتب، وبذلك فإننا نسھم في شّل تفكیره، 

 وحصره في المستویات الدنیا من التفكیر، بل في أدنى مستویاتھ وھو تذكر المعلومات فقط.

كتابي تعوید الطالب على الترتیب، ویتحقق ذلك إذا رّتب أفكاره وكتابتھ في دفتر من فوائد ومھام العمل ال §

 مستقل، وال یتحقق ذلك بین أسطر الكتاب.
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 یثريداعات غیر أفكار المعلم، فعندما یكتب الطالب بنفسھ، ویفكر تفكیرًا معمقًا نقدیًا، قد یأتي بأفكار وإب §

المعلم، وأما حصر الطالب بما قالھ المعلم فإنھ یبعده عن الموضوع، وقد یأتي بأفكار تفوق أفكار  بذلك

 التفكیر اإلبداعي، وعن التحلیل بنفسھ.

صھ لھذا الطالب فقط، ویحرم غیره من االستفادة منھ، فلكل طالب یخصھذا الكتاب الذي امتأل بالكتابة تم ت §

كون محدودة. وتنطبق علیھ أسلوبھ في الكتابة والترتیب، وإن استفاد منھ الطالب اآلخر فإن فائدتھ ت

 السلبیات التي ذكرت.

 

v  تسأل أحد الطلبة عن معنى كلمة في اللغة، ال یعرف، تقول لھ: استخرج المعنى من المعجم، (لسان
) فتجده إّما أنھ ال یعرف كیف یستخدم المعجم، أو یخلط بین  الخالعرب، أو القاموس المحیط، أو المنجد ...

 أسالیب ھذه المعاجم .
  

   أخي المعلم:

المطلوب تعلیمھا للطلبة، وھي  إّن استعمال المعاجم بأنواعھا، واستخراج المعاني منھا، من األمور المسلمة

  من المقررات الدراسیة التي یمر بھا الطلبة في مراحل تعلمھم.

  وبتحري سبب عجزھم عن ذلك نجد أحد االحتماالت التالیة:

Ø ع بالشرح النظري، ولم یكلف الطالب باستخراج معنى أي كلمة قد یكون المعلم قد علمھم ھذا الموضو

 كتطبیق عملي، فلم یرّكز على ھذه المھارة.
Ø   وبالتالي أھملھ الطالب ولم یرّكز علیھ.االھتمام الكافي، من المحتمل أن المعلم لم یعر ھذا الموضوع 

o َّوتطبیقًا عملیًا مكثفًا حتى یتقن ھذه  ثیثًا،ح الطلبة على ھذه المفاھیم تدریبًا المعلم بوالحل السلیم أن یدر

  المھارة إتقانًا كامًال.

 

v  ،فإذا سألت أحدھم عن إعراب جملة أو  ینتشر بین الطلبة بشكل ملفت للنظر ضعفھم في التطبیق النحوي
 حتى كلمة فكأنك تطلب منھ المستحیل، فلماذا؟!

  

  العربیة، ویعود ذلك لعوامل عدة، منھاالسبب األساس في ذلك عدم تمّكن الطالب من قواعد اللغة 

Ø ،المعلمون الذین عّلموه لم یكونوا یھتمون بالقواعد، ولم یكلفوه بالتطبیق الكافي على ذلك 

Ø .وقد یكون المعلم نفسھ ضعیفًا في القواعد، وفاقد الشيء ال یعطیھ 
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Ø الكالم باللغة الفصیحةالعامیة في تعلیمھ دافعًا للطلبة لعدم التركیز على  وقد یكون استخدام المعلم اللغة ،

 وینعكس ذلك على تمكنھم من فھم قواعد اللغة.

  

  وأضرب ھنا بعض األمثلة السریعة التي الحظتھا :

أحد معلمي اللغة العربیة یھتم االھتمام الكافي باألدب، وخصوصًا الشعر العربي، فیركز في تعلیمھ على  -

تذوق الشعر واألدب، ویحلل النصوص بشكل جید، ولكنھ ال یعیر القواعد أي اھتمام، فیخرج طلبتھ ضعفاء 

 في القواعد.

المتحان  یجلس وھو یحمل درجة البكالوریوس في اللغة العربیة أحد األشخاص تقدم بطلب لوظیفة معلم، -

التالیة : (یقرض اهللا قرضًا حسنًا )، فأعربھا  اآلیة الكریمةإعراب  مستوى بسیط، طلب منھ في االمتحان

 كالتالي:

  یقرض: مفعول بھ.

  اَهللا : لفظ جاللة.

  قرضًا : مفعول بھ مرفوع وعالمة رفعھ الفتحة الظاھرة على آخره.

  حسنًا: مضاف إلیھ.

  

  أتساءل: إذا عّین ھذا الشخص معلمًا في إحدى المدارس، فكیف سیكون مصیر طلبتھ؟!!

 

v  أحد المعلمین، فنجد تكسیرًا للغة العربیة من الناحیة اإلعرابیة، ونجد أخطاًء إمالئیة عدیدة،  نقرأ تحضیر
قطتي التاء المربوطة، وعدم التمییز بین األلف الممدودة بالھمزات ومواقعھا، وعدم كتابة ن ( كعدم االھتمام

 .)الخ واأللف المقصورة ...
  

  نقول:

 باإلضافة إلى المادة التي یعلمھا في تخصصھ، أنھ معلم للغة العربیة،یجب أن یشعر أي معلم في أي مدرسة 

فال یسمح لنفسھ بالخطأ، وال یتغاضى عن أخطاء طلبتھ اإلمالئیة أو النحویة بحجة أنھ یعلم موضوعًا غیر اللغة 

  العربیة.

التي تمّر باستمرار في  ونحن ال نطالب المعلم أن یكون ضلیعًا في اللغة، وإنما أن یكون ملمًا بأساسیات اللغة

 لیكون قادرًا على مخاطبة طلبتھ باللغة العربیة السلیمة، الدروس، وفي الكالم العادي الذي یستخدمھ في التدریس،

  ویطلب منھ أن یراعي اإلمالء الصحیح، لكي یكون قدوة مقبولة من طلبتھ، وال یكون موضع استھزاء منھم.
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 اللغة اإلنجلیزیة
v موقفین: األول : معلمة تعلم اللغة اإلنجلیزیة للصف األول األساسي، نجدھا تخاطب  نوّد المقارنة بین

الطلبة وتناقشھم معظم الحصة باللغة اإلنجلیزیة، بعد أن دربتھم على ذلك، وفي المقابل معلمة تعلم الصفوف 
، وتبرر تصرفھا بأنھا الحصة وقت معظمباللغة العربیة األساسیة العلیا أو الثانویة، وتخاطب الطلبة وتناقشھم 

 (وینطبق ذلك على المعلمین) ترید التأكد من فھمھم لما ترید.
  

  نقول:

األحرى بالمعلم أن یعلم اللغة اإلنجلیزیة بنفس اللغة، وال یعلم اإلنجلیزیة باللغة العربیة، وال صعوبة في ذلك  

ع الطلبة حسب قدراتھم منذ البدایة، مراعیا حصیلتھم إذا دّرب المعلم طلبتھ على فھم ما یقول، ویكون ذلك بالتدرج م

، وال یسمح للطلبة كذلك باإلجابة وتوضیحھاللغویة، وال یسمح لنفسھ باللجوء دائما للغة العربیة في أسئلتھ ومناقشاتھ 

  والتعبیر باللغة العربیة.

كیر في السؤال أو ما یریدون ویرتبط بذلك التفكیر والتعبیر، فبعض المعلمین والمعلمات یعودون طلبتھم التف

  التعبیر عنھ باللغة العربیة ثم یترجمون أفكارھم لإلنجلیزیة.

ونقول لمثل ھذا المعلم: ال یا أخي، عّود طلبتك إذا أراد التعبیر أو الكتابة باللغة اإلنجلیزیة أن یفكر 

صححھ بأسلوب لّین ھّین وبتقبل، ویّسر باإلنجلیزیة، وعودھم على طالقة الحوار والمحادثة باإلنجلیزیة، وإذا أخطأ 

  لھ األمور حتى یصبح كالمھ باللغة اإلنجلیزیة عادیًا وبدون تكلف.

أمكن، فال یقتصر المعلم على كما یرتبط بذلك توضیح معاني المفردات الصعبة والجدیدة باللغة اإلنجلیزیة ما 

بة من المفردات وتراكیب اللغة اإلنجلیزیة، ضیح معاني المفردات باللغة العربیة، وبذلك تقوى حصیلة الطلتو

ویسھل على الطالب التعبیر بھا، ونكون قد أسھمنا في تقلیل الضعف الذي نالحظ انتشاره بین الطلبة في ھذا 

  المجال.

 
v   عند حضور درس للغة اإلنجلیزیة عند معلم ما، نالحظ أن األسئلة توجھ إلى فئة الطلبة األقویاء في

 لنفس الفئة، والقراءة لنفس الفئة ...الصف، والمناقشة 
  

  المعلم، أختي المعلمة: أخينقول: 

أنت تدرس صفًا كامًال، فیھ مستویات مختلفة من التحصیل، وھذه طبیعة البشر، فال یجوز لك أن ترّكز على 

  فئة دون أخرى، فأین مراعاتك للفروق الفردیة بین طلبتك؟ وأین مراعاتك للعدل بینھم؟
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رف كھذا یزید الفروق الفردیة بین الطلبة، بدًال من تقلیصھا، أو إزالتھا، فبالتركیز على األقویاء إن نتیجة تص

  یزید القوي قوة، ویزید الضعیف ضعفًا.

إنما واجب المعلم أن یراعي مستویات الطلبة، ویوزع أسئلتھ ومناقشتھ على الجمیع بحسب قدراتھم، ویكلف 

والتطبیق لتعّم الفائدة، فیعزز القوي، ویوجھ المتوسط ویشجعھ، ویساعد الضعیف ویذلل لھ الجمیع بالقراءة والكتابة 

  ھم، ویرفع من مستوى الجمیع.قق العدل في التعامل معھم، ویعطیھم حقوقالصعوبات، وبذلك یح

 

v  نالحظ عدم جودة خطوط العدید من الطلبة باللغة اإلنجلیزیة، وعدم تناسق الحروف والكلمات، وعدم
 ستطاعة الطالب قراءة ما كتب في كثیر من األحیان.ا

  

  نقول:

وسماتھا، فمثًال تمتاز اللغة العربیة بجمالھا وسھولة تشكیلھا بأشكال مختلفة، وتمتاز بتنوع  لكل لغة خصوصیاتھا

التربویین أن ظمة، لذلك جاء اقتراح ة بترتیب حروفھا، وقیاساتھا المنتخطوطھا. وفي المقابل تمتاز اللغة اإلنجلیزی

تمكنھم  یتم نجلیزیة بأربعة أسطر، ویستخدمھا المبتدئون من الطلبة حتىالدفاتر المخصصة لكتابة اللغة اإل تسطر

من حجم الحروف، كما یحرص المعلم / المعلمة على بیان وتحدید الحروف التي تكتب بین السطر الثاني والثالث، 

من السطر الثاني وتنتھي بالرابع ... بالثالث، والحروف التي تبدأ والحروف التي تبدأ من السطر األول وتنتھي 

  وھكذا.

أ بنفسھ في كتابتھ على السبورة، فلذلك فعلى المعلم أن یراعي ذلك في الصفوف األولى من التدریس، ویبد

ویراقب  ،قةویتابعھم بد یقھ للكتابة، ثم یطالب طلبتھ بذلك،یسطر السبورة كما في الدفاتر، ویراعي ذلك في تطبف

كتابتھم حتى یتعودوا ذلك، وبعد تمكنھم من ھذا التناسق في الحروف والكلمات یستطیعون في الصفوف المتقدمة 

الكتابة على الدفاتر ذات السطر الواحد مع مراعاة حجم الحرف وموضعھ، ومن ھنا یتحقق جمال الخط وتناسقھ 

  وجودتھ.

التي تلیھا،  والكلمةبین كل كلمة  وكافیة على ترك مسافة مناسبةومن ناحیة أخرى على المعلم أن یعود طلبتھ 

ویبدأ أیضًا بنفسھ عند كتابتھ على السبورة، فیترك مسافة كافیة، ثم یراقب طلبتھ في تطبیق ھذا األمر، لیتمكن 

لمات اللغة ما یكتب، مع االنتباه إلى الفرق بین اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة حیث تكتب ك قراءةالطالب من 

العربیة متصلة، بینما یتعلم الطالب كتابة حروف كلمات اللغة اإلنجلیزیة منفصلة، كما أنھا منفصلة في الطباعة، 

فإذا لم تترك مسافة بین الكلمات تصبح متصلة كأنھا كلمة واحدة، ویصعب تحدید الكلمة من قبل الطالب وبذلك 

  تصعب قراءتھا.
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  الریاضیات
 

v  یطیل في الشرح النظري والمناقشة، ثم یحل أمام الطلبة العدید من األمثلة على المفھوم معلم للریاضیات
 الواحد المراد تعلیمھ، فال یبقى إال الوقت القصیر لتطبیق الطلبة الفردي.

  

للطالب الوقت  یوفرالریاضیات مادة تطبیقیة، وكلما حل الطالب أسئلة أكثر استفاد أكثر، لذا یجدر بالمعلم أن 

كافي للتطبیق الفردي، ویكون ذلك بتقلیل الوقت الذي یصرفھ المعلم في الشرح واألمثلة، لیوفر ذلك الوقت للطالب ال

المتابعة والتصحیح واإلرشاد والمساعدة، فنقول لمعلم الریاضیات:  ل والتطبیق، وعمل المعلم عندھا ھوللتفكیر والح

  صص للتطبیق أكبر، وكانت الفائدة لھ أعظم.كلما كان كالمك في الصف أقل كان وقت الطالب المخ

  
v   أحد معلمي الریاضیات یمضي الحصة وھو یحل األمثلة على السبورة، أحیانًا لوحده، وأحیانًا بمناقشة

 ذلك مع الطلبة، وكلما حل سؤاًال یكلف الطلبة بنقل الحل في دفاترھم، ونادرًا ما یحل الطلبة أسئلة لوحدھم.
  

  م:نقول لمثل ھذا المعل

ھذا األسلوب یشبھ إلى حد كبیر أسلوب التلقین في المواد الدراسیة األخرى، فأین تفكیر الطلبة؟ وأین مشاركتھم؟ 

  وكیف نعرف ھل یستطیع الطالب أن یفھم ویحل األسئلة لوحده؟ أم أنھ ینقل اإلجابة في دفتره دون فھم وتمكن؟

عّودھم التفكیر ثم التفكیر ثم التفكیر، واالعتماد على أخي الحبیب: دع الطلبة یفكرون، یخطئون ویصیبون، 

وعلیك متابعتھم ومساعدتھم عند الحاجة للمساعدة، وتصحیح أعمالھم  النفس، وال تجعلھم عالة علیك وعلى غیرھم.

  وتطبیقاتھم.

 

v  بعض الطلبة في الصفوف االبتدائیة یحفظون حقائق الجمع والضرب، ویتقنون العملیات المجردة، فإذا
قرشًا، فكم دفع  ١٦كتب وكان سعر الكتاب الواحد  ٨تعرضوا لمسألة لفظیة كأن تقول لھم: (اشترى طالب 

 ، یقف حائرًا ماذا یعمل؟ ھل یجمع أم یضرب أم یقسم؟ ثمنھا؟)
  

  نقول: 

إن حفظ الحقائق الحسابیة شيء جید ضروري للطالب، ولكن األھم أن یستطیع توظیفھا في مجاالتھا، ویكون 

بالتركیز على الفھم والتحلیل والدقة في تحدید العملیة المطلوبة، وكیفیة التدرج في التفكیر حتى التوصل إلى ذلك 

  الحل السلیم.
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ھون أمامھ فإذا تعود الطالب مساءلة نفسھ: ما المعلوم؟ وما المطلوب؟ وما الحل المناسب؟ ... الخ، ت

  المشكالت الذي نھدف إلى وصولھ إلیھ. تفكیره، ویصل إلى مستوى اإلبداع وحل الصعاب، وینمو

 

v  یعتمد العدید من المعلمین والمعلمات والكثیر من الطلبة على اآلالت الحاسبة في إجراء العملیات
 الریاضیة، وفي التوصل إلى النتائج بسرعة ودقة.

  

  نقول:

كیفیة استغالل ھذه مسایرة التطور والتقدم العلمي والتقني شيء جمیل، واالستفادة منھ أجمل، ومعرفة 

   التقنیات ضروري في عصر الثورة العلمیة والتقنیة، واالنفجار المعرفي المتسارع.
ولكن الخطورة أن تعطل ھذه التقنیات التفكیر، وتكون حائًال دون الفھم والتحلیل والتدبر، ومن ھنا یجدر 

المھارات الریاضیة، ثم بعد ذلك یمكنھ استخدام بالمعلم أن یدرب طلبتھ على التفكیر والتدبر أوًال، ویتقن المفاھیم و

  التقنیات العلمیة في مجالھا المناسب.
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  المواد االجتماعیة
 

v :لنتدبر المواقف التالیة 
ویشرح عن موقع الغزوة وأسبابھا ونتائجھا  rمعلم التاریخ یدرس عن غزوة  من غزوات الرسول  -

 شفویا.
 قد أحضر معھ خریطة مفاھیمیة، ورسمًاالكبرى، و في المقابل معلم التاریخ یدرس عن غزوة بدر -

 rلمكان المعركة یبین فیھ مكان تواجد المسلمین ومكان تواجد الكفار، ومكان عریش الرسول  ًاتوضیحی
  .، والحوض الذي بناه المسلمین

ثرواتھا والمواصالت فیھا، ومناخھا، وتضاریسھا، ومعلم الجغرافیا یدرس درسًا عن العراق، موقعھا،  -
 ... الخ، دون استخدام أي خریطة.

اقتصادیة ومواصالت، وطبیعیة، وط للعراق (سیاسیة، ئفي المقابل معلم یدرس نفس الدرس، فیحضر خرا -
.( ... 

  ما الفرق بین ھذه المواقف؟

  

طة استخدامات مھمة للتوضیح وتقریب المعلومات للطالب، وخصوصًا دروس التاریخ والجغرافیا، یرللخ

حیث تستخدم الخرائط وخاصة التاریخیة منھا لبیان مواقع الغزوات ودروس السیرة النبویة، وغیرھا من الدروس، 

أو حدود الدولة اإلسالمیة أو طریق الحج، ویكثر استخدام الخرائط في تدریس المواد االجتماعیة، كالخرائط 

كما تستخدم أنواع من الخرائط ھي الخرائط  …الجغرافیة السیاسیة منھا والطبیعیة واالقتصادیة والسكانیة  

  المفاھیمیة.

  ویراعى في استخدام الخرائط معاییر منھا:

  أن تكون في متناول ید المعلم. §

 أن تتصف بالمتانة ودقة الصنع. §

 أن تكون مناسبة للھدف المراد تحقیقھ ولمستوى نضج الطلبة. §

 أن تتصف معلوماتھا بالدقة العلمیة. §

 جمیع الطلبة.سھولة مشاھدتھا من  §

 غیر مزدحمة بالتفاصیل والبیانات. §

 تتوفر فیھا الشروط الفنیة كاللون والخط ... §
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v  ھناك تساؤل: ھل تقتصر الوسائل التعلیمیة في المواد االجتماعیة على الخرائط؟ 
  

  نقول: 

التعلیمیة یكثر استخدام الخرائط في تدریس المواد االجتماعیة كوسائل تعلیمیة، ولكن استخدام الوسائل 

وفوائدھا أعم وأشمل، فلكل درس خصوصیاتھ ومتطلباتھ، ویكثر حالیًا استخدام التقنیات التربویة الحدیثة، مثل 

السینما الثابتة والمتحركة، والحاسوب والفیدیو والتلفزیون التعلیمي، وأجھزة العرض والتكبیر، كما یلزم استخدام 

  صور واللوحات، وغیرھا من الوسائل التعلیمیة المتعددة.المجسمات والمقاطع الطولیة والعرضیة، وال

ومن المالحظ أن حاجة معلم المواد االجتماعیة للوسائل التعلیمیة ملحة وماسة، وقد تكون أحیانًا ضروریة ال 

  یستغنى عنھا.

  ومن المفید أیضًا التنویع في الوسائل التعلیمیة وعدم اقتصار استخدامھا على نوع محدد.
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  العلوم 
 

v جراء تجربة إل ھار لكل مجموعة ما یلزمشاھدت درسًا في العلوم، وكان المعلم قد أشرك الطلبة، وحّض
السام، ولم تؤخذ االحتیاطات الكافیة لعدم تضرر الطلبة، ولجھل مجموعة  )  H2Sلتحضیر ثاني أكسید الكبریت ( 

المختبر، وكاد الطلبة جمیعًا أن یتسمموا لوال ما من الطلبة في كیفیة جمع وحصر ھذا الغاز، انطلق الغاز في 
 ھروبھم من المختبر.

  

  نقول:

من أھم األمور التي یجب مراعاتھا في المختبرات العلمیة وسائل األمن والسالمة، ومن ھنا یجب أن یكون 

وبعدھا، من لباس، وأجھزة حمایة  وقبلھا كل وسائل األمن والسالمة خالل إجراء التجارب ووفر المعلم قد أحاط

  ووقایة، وتوقع لخطورة اإلجراءات والنتائج.

إذا أسيء استخدامھا، أو زادت كمیتھا المستخدمة أو نقصت، وقد یكون المكان  ًافقد یكون استخدام مادة ما خطر

  غیر مالئم إلجراء تجربة ما، وقد تكون نتائج التجربة خطرة ...

  وضرورة اإللمام الكامل بكل حیثیات الموضوع والتجربة، وأخذ االحتیاطات الالزمة لذلك.من ھنا یأتي الحذر، 

 

v ،معلم كیمیاء للصفوف الثانویة، لم یأخذ صفھ إلى المختبر العلمي طوال العام الدراسي 
  

  نقول:

 ھل یعقل أن منھاج الكیمیاء لصف من صفوف المرحلة الثانویة یخلو من أي موضوع یحتاج إلى تجربة

  مخبریة؟

  وھل یؤدي الشرح النظري للمادة إلى نتائج كافیة كما لو أجریت لھذه المادة التجارب المخبریة الالزمة؟
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  التكنولوجیا
 

v   ،في درس من دروس الحاسوب، وزعت المعلمة الطالبات على أجھزة الحاسوب في مختبر الحاسوب
أن عددًا من أجھزة الحاسوب غیر مستخدم، سئلت فكانت كل طالبتین أو ثالث طالبات على جھاز واحد، لوحظ 

المعلمة عن السبب، فأجابت: ھذه األجھزة صالحة ولكن ینقصھا أسالك توصیل وبعضھا یحتاج إلى فأرة، وقد 
 مضى على ھذا الخلل فصل دراسي كامل.

  

  نقول:

ھل من المقبول أن تعطل أجھزة الحاسوب بنقص سلك توصیل أو فأرة یمكن إحضارھا خالل دقائق وبتكلفة 

زھیدة؟! كیف تقبل المعلمة ومدیرة المدرسة تطبیق كل طالبتین أو ثالث طالبات على جھاز واحد واألجھزة 

  األخرى یمكن استخدامھا بسھولة؟ 

یًا لجمیع طلبة الصف، فإذا تعذر بسبب مقنع یلجأ المعلم / المعلمة من األجدى أن یكون عدد أجھزة الحاسوب كاف

بوا العمل والمشاركة، ولكن ال یقبل تعطل الفائدة وإلى إشراك كل طالبین أو طالبتین في جھاز واحد، على أن یتنا

  من أجھزة الحاسوب ألسباب یمكن تالفیھا بسھولة.

 

v  الحاسوب وأجزائھ والعملیات التي تجرى علیھ في  معلم التكنولوجیا ألحد الصفوف یدرس درسًا عن
غرفة الصف، ویشرح للطلبة نظریًا وأحیانًا یرسم لھم على السبورة، علمًا بأن في المدرسة مختبرًا للحاسوب 
وأجھزتھ صالحة، سئل المعلم عن سبب تصرفھ ھذا، فأجاب: ألن جمیع طلبة الصف یمتلكون في بیوتھم أجھزة 

 حاسوب.
  

  المعلم:نقول لھذا 

أنت كمن یعلم السباحة على الفراش، لو لم یكن في المدرسة أجھزة حاسوب ألقمت الدنیا ولم تقعدھا، ھذا 

  العمل ال یتصور من معلم مخلص، أم أن ھمتك تقاعست عن المشي خطوات للوصول إلى مختبر الحاسوب؟

ا عذر أقبح من ذنب، فامتالك الطلبة وأما تبریر المعلم بأن الطلبة یملكون في بیوتھم أجھزة حاسوب، فإن ھذ

، ألن ذلك یسھل على المعلم توصیل المعلومات فعیة المعلم على استخدام األجھزةلھذه األجھزة یزید من دا

  المنشودة للطلبة، ویسھل علیھم التفاعل في الحصة إللمامھم بكیفیة استخدام األجھزة وقدرتھم على التعامل معھا.

  ل ھذه التصرفات، فإلى متى؟!نحن ال نجد أي مبرر لمث
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v   یبدأ تدریس التكنولوجیا في المنھاج المقرر من الصف الخامس األساسي، وبعض المدارس تدرس
الحاسوب من الصف األول األساسي، یتساءل أحد المعلمین: ماذا أعمل ومعظم المادة المطلوبة في التكنولوجیا 

 ة؟في الصفین الخامس والسادس تكون معلومة من الطلب
  

  نقول، أخي المعلم، أختي المعلمة:

مقرر التكنولوجیا في ھذه الصفوف ال یقتصر على الحاسوب، فالحاسوب وحدة من وحدات المنھاج المقرر، 

فبإمكان المعلم / المعلمة السیر في تدریس الوحدات األخرى بشكل طبیعي، أما وحدة الحاسوب فبإمكانھ تثبیت 

  إثراء المادة بتطبیقات متعددة، فعلم الحاسوب واسع وسھل اإلثراء.المعلومات الواردة فیھا، ثم 
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  التربیة الفنیة
 

v من البرنامج المدرسي. في بعض المدارس تلغى حصة التربیة الفنیة 
وفي العدید من المدارس تعطى حصص التربیة الفنیة المقررة للصفوف كتكملة نصاب لمعلمي المواد األخرى، 

  فماذا یعمل المدرس؟
في بدایة العام الدراسي  بعض ھؤالء المعلمین یدرسون ھذه الحصص كتربیة فنیة كما یستطیعون، ثم بعد 
ذلك تحول ھذه الحصص إلى حصص للمادة التي یدرسونھا، والبعض اآلخر یحولھا من البدایة، وخصوصًا إذا 

  في المادة.، أو شعر أنھ متأخر ساسیةبحاجة إلى تقویة في مادتھ األشعر المعلم أن صفھ 
  

  أخي مدیر المدرسة، أخي المعلم:

لم توضع مادة التربیة الفنیة في المنھاج الدراسي عبثًا، وإنما وضعت ألن لھا أھدافًا مفیدة للطلبة، وحرمان     

  الطلبة من ھذه المادة یحرمھم من الفائدة المتوخاة من ھذه األھداف.

  یس التربیة الفنیة:وأقتصر ھنا على ذكر بعض الفوائد المنشودة من تدر

Ø  فسھ، وینفس عن نإذا نفذت حصة التربیة الفنیة بشكل صحیح یستطیع الطالب خاللھا أن یعبر عن مكنونات

 انفعاالتھ وأحاسیسھ، سواء بالرسم أو األشغال الیدویة.

Ø .فیھا تدریب للطلبة على مھارات عدة، وخصوصًا في حصص األشغال الیدویة المختلفة 

Ø  تھدئة لتفكیر الطلبة، خصوصًا إذا وضعت بین الحصص التي تحتاج إلى إشغال التفكیر، في ھذه الحصص

 كاللغات والریاضیات والعلوم ... الخ.

Ø .وغیر ذلك من الفوائد 

لذا فمن حق الطالب أن یتمتع بمثل ھذه المادة، وال یحق للمعلم أن یحرم الطلبة منھا، ومن واجب مدیر 

ند توزیع المواد الدراسیة على المعلمین لمعلم مختص، أو على األقل لمن یتقن المدرسة أن یعطي ھذه المادة ع

  تدریسھا، ثم یراقب تطبیقھا بشكل صحیح، وال یسمح للمعلم بحرمان الطلبة منھا بأي شكل من األشكال.

 

v  أن درس التربیة الفنیة  یفھموننظرًا لعدم تخصص من یدرس التربیة الفنیة، نالحظ أن بعض المعلمین
وأحیانًا یحدد  ھو درس رسم، فیحصر تدریسھ طوال العام الدراسي على الرسم ( أرسم ما تشاء ـ وھذا غالبًا ـ 

المعلم موضوعًا للرسم، وبعض المعلمین یطلبون من الطلبة شراء بعض الكراسات التي تحتوي رسومات 
 .)مخططة أو منقطة، ویطلبون من الطلبة توصیلھا أو تلوینھا
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  نقول:

  مكن تطبیقھا.یطلب تحقیقھا، ولھ مادة دراسیة ی التربیة الفنیة موضوع دراسي لھ منھاج موضوع، ولھ أھداف

ال نقلل من أھمیة الرسم، ولكن نذكر أن الرسم ھو جزء من المنھاج المقرر، وھناك أشغال یدویة مقررة لكل 

  أنواع وأھداف.صف حسب قدراتھم وإمكانیات المدرسة. كما أن الرسم بحد ذاتھ لھ 

  ما یتوافق مع األھداف المنشودة.فعلى المعلم أن یطلع جیدًا على المنھاج المقرر، ویخطط لكل صف 

 

v  معلم للتربیة الفنیة، یدرس ھذه المادة بشكل جید، یتساءل: كیف یمكن أن یخدم الفن التعلیم التكاملي؟ 
  

  نقول:

علیم التكاملي، ونضرب ھنا بعض األمثلة، وبإمكان المعلم تعتبر التربیة الفنیة من أیسر المواضیع لتطبیق الت

  القیاس علیھا، وابتكار أمثلة وأسالیب أخرى یستخدم فیھا الفن لخدمة التعلیم التكاملي:

Ø لتشكیل حروف وكلمات  أو الورق المقصوص األساسیة األولى یستخدم الملتینة معلم الفن في الصفوف

 وأرقام، أو أشكال ھندسیة ... الخ.

Ø .من الممكن استخدام الخط العربي لعمل زخارف وأشكال مختلفة بتشكیالت متعددة 

Ø .استخدام الفن لرسم لوحة من أشكال ھندسیة مختلفة، أو مجسمات ھندسیة بأشكال وأحجام متعددة 

Ø  من الممكن كتابة موضوع تعبیر مشكال من الكتابة رسمًا معینًا، ( مثًال : كتابة قصة قصیرة أو موضوع

 ر بحیث یشكل شجرة أم منظرًا ما أو زھرة ... )تعبی
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  التربیة الریاضیة
 

v أحد معلمي التربیة الریاضیة یخرج طلبة صفھ إلى الملعب، كیف یتصرف؟ 
إذا كان عدد طلبة الصف قلیًال یقسمھم إلى فریقین، وإذا كان كبیرًا یقسمھم إلى عدة فرق، یعطي فریقین منھم 

الصف في الظل إن وجد، ویلعب الفریقان حتى یسجل أحدھما ھدفًا، فیخرج كرة قدم، ویجلس ھو وبقیة 
  الفریق المغلوب، ویدخل مكانھ فریق آخر من الجالسین، وھكذا حتى تنتھي الحصة الدراسیة.

  

  نقول:

التربیة الریاضیة مادة دراسیة مھمة للطلبة، والطلبة ینتظرون حصة الریاضة بترقب، فمن واجب المعلم أن 

  ذه المادة األھمیة التي تستحقھا، ویستغلھا بما یفید الطلبة ویحقق لھم أكبر قدر من التدرب على المھارات. یعطي ھ

بدءًا بالتخطیط السلیم، مرورًا بالتنفیذ، وانتھاًء بالتقییم، ویشمل التخطیط الخطة السنویة والیومیة، ففي الخطة 

ار العام الدراسي مراعیًا قدرات الطلبة، ومراعیًا فصول السنویة یوزع المعلم المھارات المقررة للصف على مد

  السنة وما یناسب كل فصل منھا.

وفي الخطة الیومیة یحرص المعلم على تحدید خطوات الدرس وتنفیذھا بدقة، حیث یبدأ بالتھیئة واإلحماء، 

یًا، وانتھاًء بتھدئة الطلبة وختام مرورًا بتعلیم المھارة المطلوبة بتدرج سلیم، ثم تطبیقھا من قبل الطلبة تطبیقًا كاف

  الحصة.

كما یحرص المعلم على تعوید الطلبة النظام من خالل إخراجھم من غرفة الصف إلى الملعب أو الساحة في 

، فینفذ بذلك أھدافًا حبًا لھم في الحالتینة الحصة إلى غرفة الصف بنظام، مصابدایة الحصة بنظام، وإعادتھم في نھای

  .كیةوجدانیة ونفسحر

وأما تصرف المعلم المذكور فال یحقق األھداف المرجوة من درس الریاضة، فال یدرب على المھارات، وال 

  ینوع فیھا، وال یعلم النظام، وقد یتسبب أحیانًا بنتائج سلبیة على الطلبة.

 

v ا، نرى كثیرًا من معلمي التربیة الریاضیة یركزون تدریسھم على اللعبة التي یجیدونھا أو یحبونھ
وغالبیتھم یخصون كرة القدم باالھتمام الكبیر، وبالكاد یتفقدون بقیة األلعاب الریاضیة والمھارات الریاضیة 

 األخرى.
  

  نقول، أخي المعلم:
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لقد وضع منھاج التربیة الریاضیة، وخطط فیھ لتقسیم المھارات الریاضیة حسب قدرات الطلبة لكل مرحلة، 

أساسًا  ھذا التطبیق كونحیث یمر الطلبة بھذه المھارات، لیسابقُا ـ تنفیذ ھذا المنھاج بومن واجب المعلم ـ كما ذكر 

  المتالكھم ھذه المھارات، ولتساعدھم على تنمیة میولھم واتجاھاتھم مستقبًال.لھم قویًا 

ن یأخذ بعین لذا ال یجوز للمعلم أن یحّكم ھواه، ویركز على ما یتقنھ ھو من األلعاب وما یحبذه، كما أنھ یجب أ

، فلیست رغباتھم ومیولھم جمیعًا كما یرغب ھو ومستقبل توجھاتھم االعتبار اختالف رغبات الطلبة ومیولھم

  .ویحب

  
v   بعض المعلمین یمتلكون القدرة على تنفیذ دروس التربیة الریاضیة بشكل جید، ولكن ماذا یصنع
ر من الحصة، ویتیح المجال للمجیدین الذین ینفذ الخطوات التي خطط لھا لحصة كاملة في وقت قصی البعض؟

 للتدرب بقیة الحصة. اختارھم لتكوین فریق الصف أو فریق المدرسة
  

  نقول:

تشخیص قدرات الطلبة في كل مھارة جید، واختیار فرق ریاضیة للصفوف وللمدرسة في جمیع األلعاب 

  جمیل.والمھارات أمر جید، واالھتمام بتدریبھم وتطویر مھاراتھم شيء 

یكون ذلك على حساب الحصة الصفیة، فالحصة الصفیة لھا خطواتھا التي یجب أن تعطى  أن ینبغي ولكن ال

حقھا كامًال، وھي لجمیع طلبة الصف ولیست للفریق الریاضي فقط، فمن العدل أن ال یحرم أحد من حقھ في 

  الحصة وفي االھتمام.

كما یلزم بالتنسیق مع إدارة المدرسة، ومن الطبیعي أن یكون أما وقت تدریب الفرق الریاضیة فیرتبھ المعلم 

  ذلك خارج الحصص أو خارج الدوام المدرسي.

 

v  ترتب بعض المدارس برنامجًا لمعالجة الضعف عند بعض الطلبة، وخصوصًا في المواد الدراسیة
معلمین أو معلمات لمعالجة األساسیة، مثل اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة والریاضیات ... وأحیانًا یخصصون 

وتعلیم ھذه الفئة من الطلبة، ونرى في ھذا الشأن من یحرمون ھذه الفئة من الطلبة من دروس التربیة الریاضیة 
 فیرسلونھم إلى المعلم المعالج.

  

  نقول:
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إلى تنشیط إن درس التربیة الریاضیة مھم لجمیع الطلبة، ولكنھ أكثر أھمیة لھذه الفئة من الطلبة، فھم بحاجة 

تفكیرھم، والترویح عن أنفسھم، ألن قدراتھم العقلیة والجسمیة تحتاج لمثل ھذا التنشیط والراحة المؤقتة، وحرمانھم 

  ، أو حتى استعدادھم لتقبل ھذه المعالجة.قد یقلل من الفائدة المتحققة لھممن ذلك یسبب الضغط علیھم، و

  من حصة التربیة الریاضیة كغیرھم من زمالئھم الطلبة.ومن ناحیة أخرى، فمن العدل أن یأخذوا نصیبھم 

ي العدید من الحاالت نالحظ أن قسمًا غیر قلیل من ھذه الفئة من الطلبة یمیلون إلى الریاضة، وعندھم قدرات وف

  ریاضیة تستحق االھتمام.

اسب لعالج ضعفھم وبذلك فمن األحرى عدم حرمانھم من دروس التربیة الریاضیة، والتخطیط السلیم للوقت المن

  في المواد األخرى.

  
v  في التربیة الریاضیة، ویلجأ مدیر  یالحظ في العدید من المدارس عدم وجود معلم / معلمة مختص

 المدرسة إلى توزیع حصص التربیة الریاضیة كتكملة نصاب على معلمي المواد الدراسیة األخرى.
  ( لقد أشرنا إلى ھذه الظاھرة سابقًا ).

  

  بیان بعض المالحظات باختصار:وھنا نود 

المعلم الذي أكمل نصابھ بحصص للتربیة الریاضیة، ال یستطیع أن ینفذ ھذه الحصص بشكل سلیم، ألنھ لم یمر  -

 أحیانًا یشعر ھذا المعلم بأن ھذه الحصص تشكل عبئًا ثقیًال علیھ.في المقابل فبما یؤھلھ لذلك، و

یستطیع تنفیذ الواجب علیھ في حصص التربیة الریاضیة، لعدم قد یشعر بعض المعلمین بالذنب ألنھ ال  -

تخصصھ فیھا، وعدم إلمامھ بكیفیة تنفیذھا، خصوصًا المعلم المخلص الذي یحرص على تأدیة واجبھ بأمانھ 

 وصدق.

، للطلبة وفي المدرسة الریاضي لریاضیة قد یؤدي إلى تدني المستوىعدم وجود معلم مختص في التربیة ا -

 ذلك عدم تحقیق فرقھم الریاضیة نتائج مرضیة إن وجدت مثل ھذه الفرق أصًال.وینتج عن 

قد یلجأ بعض ھؤالء المعلمین إلى استغالل حصة التربیة الریاضیة لمادتھ األساسیة التي یعلمھا، فیحرم الطلبة  -

 كما أسلفنا من الحصة التي ینتظرونھا بفارغ الصبر.

 

v زة الریاضیة، أو األدوات الریاضیة الالزمة، فیلجأ المعلم إلى نالحظ في بعض المدارس النقص في األجھ
 ھمل النواحي األخرى.ویاالھتمام بجانب من النشاط الریاضي، 

  

  نقول: 
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الریاضة المدرسیة مھارات وأنشطة متكاملة، وال یناسب االھتمام بجانب منھا دون آخر، وتوفر األدوات 

ما یطلب منھ بدقة، وال یجد ما یبرر انصرافھ إلى االھتمام بما یرضي الریاضیة الكافیة، یسھل على المعلم تنفیذ 

  ھواه.

لطالب التدرب على أنشطة مھمة توفر لفأما األجھزة الریاضیة، كأجھزة الجمباز والمراتب (الفرشات) وغیرھا، 

  لطلبتنا. بھ المرور بھا، وتساعد بشكل جید على بناء الجسم الریاضي واللیاقة البدنیة التي ننشدھا ریجد

لذا على المدارس توفیر ما یلزم للتربیة الریاضیة من أدوات وأجھزة ومالعب وساحات ... ، لكي ال یكون أمام 

  المعلم أي عذر للتقصیر في التعلیم والتدریب واإلنجاز.
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  االختبارات
 

v  اآلخر یضع المعلم/ المعلمة عالمات  بعض المدارس تعقد اختبارات لطلبة الصفوف األولى فیھا، وبعضھا
المجال الحظت ما  ھذا أو تقدیرات الطلبة عن طریق مالحظة الطالب ونشاطھ، ولكلٍّ مبرراتھ، ولدى االطالع على

 یلي:
مدرسة فیھا عدة شعب للصف األول األساسي، تعلم ھذه الشعب معلمات مختصات في التربیة االبتدائیة 

ھذه الشعب بعد انتھاء فصل دراسي، فإذا جمیع عالمات الطلبة أو غالبیتھا (معلمة صف)، الحظت عالمات 
  % ، جمعت معلمات الصف، وناقشت معھن ھذه الظاھرة، فتلقیت اإلجابات التالیة:٩٠الساحقة تزید على 

 الطلبة عندي أقویاء یستحقون ھذه العالمات. •

 وضعت ھذه العالمات لتشجیع الطلبة وتحفیزھم ورفع معنویاتھم. •

 اعتدنا أن نضع للصف األول عالمات مرتفعة. •

 األھالي یحبون وضع عالمات مرتفعة ألبنائھم. •

 أنا أضع عالمات صفي كما تضع زمیالتي عالمات صفوفھن. •

إذا وضعت عالمات غیر مرتفعة لصفي ووضعت زمیالتي عالمات عالیة یظن الناس أني مقصرة في  •
 ئھم.التعلیم وأن مستوى طلبتي أدنى من بقیة زمال

  بینت للمعلمات نتیجًة لھذا النقاش ما یلي:

Ø وكلما ا، وتتوزع ھذه القدراتمن خصائص المجتمعات في أي مكان أن یكون فیھا تنوع في قدرات أفرادھ ،

زاد عدد أفرادھا اقترب من التوزیع الطبیعي االعتدالي، ومن غیر الممكن أن ینحصر أفراد مجتمع ما في المستوى 

 المستوى المتدني فقط، وھذا ینطبق جلیًا على طلبة المدارس.العالي أو 

Ø  نتیجة لھذا التوزیع فإن توزیع عالمات طلبة المدارس تكون حسب ھذا التوزیع الطبیعي غالبًا، وینطبق ذلك

 على جمیع الصفوف، وال یستثنى منھ طلبة أي صف.

Ø كون في ھذا المجال، نحن نعي أن أي أما تحفیز الطلبة وتشجیعھم، واالستجابة لرغبات األھالي، فال ی

شخص یحب أن یكون مستوى ابنھ عالیًا متمیزًا، ویحرز ابنھ أعلى العالمات والتقدیر، ولكن ھذا األب یجب أن 

یعرف مستوى ابنھ الحقیقي ولیس المزیف إلرضائھ، حتى ال یفاجأ وال یحبط مستقبًال، وإلقناع المعلمات بھذا فقد 

ة الذین تعلموا على أیدي ھؤالء المعلمات، فوجدت نفس األسلوب، وتابعت عالمات رجعت إلى عالمات الطلب

الطلبة في الصفوف األعلى فوجدت أنھا قد تراجعت وتدنت حسب قدراتھم، فكیف سیكون شعور أولیاء أمورھم؟ 
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 تدنت كیف سیكون شعور الطلبة الذینوكیف سیشعرون تجاه المعلمات اللواتي غّررن بھم في الصف األول؟ و

 عالماتھم؟

Ø  أما المفاھیم األخرى، كاقتناع المعلمات بضرورة ارتفاع عالمات طلبة الصف األول، وتقلیدھن لبعضھن

، فكل یاء األمور بارتفاع مستوى تعلیمھنالبعض، واألدھى من ذلك إذا كان ھذا التصرف لیشعر المسؤولون أو أول

 ى سلبًا، كما تنعكس على الطلبة وأولیاء األمور والمسؤولین.ھذه المفاھیم خاطئة، تنعكس علیھن في الدرجة األول

Ø  ،أما التي ادعت أن طلبة صفھا أقویاء یستحقون ھذا التقدیر، فقد عمدت إلى حضور حصة صفیة لصفھا

ومناقشة الطلبة أمامھا في أساسیات المادة التي حضرتھا، وتوصلنا إلى تصنیف الطلبة إلى الفئات الثالث: األقویاء 

للطالب  توسطین والضعفاء. فكیف تتساوى عالمات ھذه الفئات الثالث؟ وكیف توضع عالمات مرتفعة جدًاوالم

 الضعیف؟

  

ونخلص إلى نتیجة أن من الضروري أن تكون المعلمة صادقة مع نفسھا ومع الطلبة ومع الجمیع، في تعلیمھا، 

صورة صادقة عن أدائھا وعن طلبتھا، وتحرص وفي تعاملھا مع طلبتھا، وفي تقییمھا لھم، وفي كل حال، لتعكس 

، فترضي ربھا أوًال وترضي نفسھا وكل من لھ وجھ، فعندھا یرتفع مستوى طلبتھا أن تؤدي واجبھا على أكمل

 عالقة بھذا المجال.

 
v :لنستعرض الموقفین التالیین 

 أن الطلبة أنھوا االختبار في عشرین دقیقة. فلوحظحّدد معلم زمن اختبار لطلبة صف ما بساعة،  •

نھ أحد من الطلبة اإلجابة، على النقیض من ذلك، حّدد معلم زمن اختبار ما بساعة، وفي نھایة الساعة لم ی •
 .بأكثر من الساعة للجمیعاالختبار  ھذا منوقدر ز

  

  نقول:

االختبار تقدیر الزمن الالزم إلجابتھا، إن تقدیر زمن االختبار مھم جدا، وعلى المعلم عند تحضیر أسئلة 

والطریقة الصحیحة التي یقدر بھا المعلم زمن االختبار، ھو تقدیر زمن إجابة كل سؤال على حدة، فیكون زمن 

  .، مع إضافة الزمن الضائع على ذلكاالختبار ھو مجموع الزمن الالزم لھذه األسئلة

ردیة بین الطلبة عند تحدید وتقدیر الزمن لألسئلة كما أن من الضروري أن یراعي المعلم الفروق الف

  ولالختبار.
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v :لنالحظ الموقفین التالیین 

یالحظ أن أسئلة أحد المعلمین تتصف بالصعوبة غالبًا، ویبرر أسلوبھ بأنھ یحب تدریبھم على األسئلة  •
 الصعبة إلغناء تفكیرھم، ولیشعروا بسھولة األسئلة العادیة.

ذلك، تتصف أسئلتھ بالسھولة المفرطة، لیالحظ أن عالمات طلبتھ مرتفعة في معلم آخر على العكس من  •
 مادتھ.

  

  نقول:

ال إفراط وال تفریط، بل على المعلم أن یراعي مستویات طلبتھ عند وضع أسئلة االختبار، ویراعي 

تصف أسئلتھ توأن مواصفات االختبار الجید، ومن ھذه المواصفات أن یكون معامل الصعوبة ألسئلتھ مقبوُال، 

بالتمییز بین الطلبة، وذلك بأن یكون ھناك أسئلة للفئة العلیا وأخرى للفئة الدنیا وأكثر األسئلة للفئة الوسطى، فتكون 

  موزعة توزیعا سویًا، فتكون النتائج بالتالي موزعة توزیعًا طبیعیًا تبعًا لذلك.

  أو سھولتھا.لذلك فمن الطبیعي تعدیل أو حذف األسئلة المبالغ في صعوبتھا 

 

v  أسئلة أحد االختبارات لمادة ما، حیث كانت تغطي خمس وحدات دراسیة متعادلة في الثقل  قمت بتحلیل
% من ٥٠% من األسئلة من وحدة واحدة، وتبعا لذلك فإن أكثر من ٥٠والوزن تقریبًا، فوجدت أن أكثر من 

 العالمات لھذه الوحدة.
  

  نقول:

الشمول والتمثیل، وھذا یعني أن تكون أسئلة االختبار موزعة على المحتوى من مواصفات االختبار الجید 

التعلیمي توزیعًا شامًال لتحقیق صفة الشمول، وتكون في نفس الوقت متناسبة مع الوزن النسبي للمحتوى التعلیمي، 

جانب دون الجوانب لتحقیق صفة التمثیل، فال تكون منحازة ومرّكزة على جانب دون الجوانب األخرى، وال مھملة ل

  األخرى. كما ینصح المعلمون بعمل جدول للمواصفات قبل وضع األسئلة لتحقیق الشمول والتمثیل بدقة.

وینصح المعلمون في ھذا المجال، مراعاة الصدق والثبات الختباراتھم، حیث تكون أسئلة االختبار مقیمة تقییمًا 

المفید عرضھا على محكمین مختصین لتقییمھا والحكم علیھا، سلیمًا للمحتوى التعلیمي الذي وضعت لقیاسھ، ومن 

  تكون نتائجھا ثابتة أو متقاربة في حال إعادة تطبیقھا على فئة مشابھة لمن طبقت علیھم. وأن یحرص المعلم أن

وینصح المعلمون / والمعلمات في ھذا المجال بتحضیر بنك أسئلة تتصف بالصفات التي ذكرت لیسھل لھم 

  نھا عند اللزوم.االختیار م


