ما بين سرابيل الضباب

الدكتور /عمر محمد العماس
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إهداء

أخي ...شقيقي الوفي.....

(المعلم)....

أحمد الطيب عبد اهلل (العشاري).
(رب أخ لم تلده أمك)
ُ

نيف وأربعون عاماً في تو ٍ
اصل ،راسخ القوائم....
قائم األركان....

لم يتصدع ،ولم تزحزحه نائبات الزمان.

نسأل اهلل لكم طول العمر....

ودوام الصحة والرفاهية واألمان.
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المقدمة:
عزيزي القارئ....

تنقل ماشئت من التنقل في سياحة صافية،

بين خمائل ..ورياض ..هذا العرض التربوي المتنوع....
ففي كل بستان منه ...ترى ما هو جميل مفرح،

بين أغصانه النيرة الزاهية...

بما علق عليها من فريعات مخضرة ..لينة ..مثمرة،
تحملها نسيمات هادئه،

ترمي بها ذات اليمين ،وذات اليسار....

في مرح ونشوة متواثبة،

بما زين جوانبها من زهرات،

ذات ألوان متجانسة ..جاذبة ..وآسرة....
عزيزي القارئ....

ندعوك،

لتدس ناظريك في ثناياها العامرة،

بالرحيق..الرضاب ،و بالعطر األخاذ.

عزيزي القارئ....

إن الذي هو بين يديك....يمثل ساحة عامرة بكل ما قد يستهويك....

وبكل ما قد يشفي بعضاً من غليلك....

وبكل ما قد تتطلع إليه من إف ارزات تربوية....
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قد تكون لك و لغيرك زاداً في مجال التعليم والتعلم.

عزيزي القارئ....

ما أرجوه هو أن تتفاعل وتتداخل....

مع كل نبع من هذه الينابيع،
بما تتطلبه أسس التربية،
التي ترتكز على:

التركيب ..والتفكيك ..والتقويم،

ال على:

التلقي ..و الحفظ ..واالسترجاع،

كي تستخرج منها ما هو ساكن ما بين السطور،

فتكون بذلك قد أستفدت ..وأفدت ،وتعلمت ..وعلمت.
عزيزي القارئ....

أضف لما تعلمت...
وعلم غيرك..
كيف يتعلم!
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
عزيزي القارئ........

أضع بين يديك الكريمتين ،من خالل هذه السطور المتتابعة ،هذا (المدخل) ...الذي

يحوي قصاصات تربوية متفرقة ،قصدت منها إشباع ذاتك ..وتغذية وجدانك ..وتوسيع

مدارك نفسك ..بمصادر المعرفة التربوية المبتغاة .كما قصدت حملك على عملية تعلم
ذاتي ..لك ولغيرك ..والتي يمكننا صياغتها في السؤال التالي:
كيف يمكن لك أن تتعلم؟

إلى المدخل......
بحث....
يشير مفهوم البحث التربوي إلى االستقصاء والبحث وإعادته ،للتوصل إلى المعرفة.
يقابل كلمة بحث باللغة اإلنجليزية كلمة  Researchأما كلمة  searchلوحدها فتعني:
االستقصاء والتنقيب والتفتيش ،فإذا ما أضفنا لها مقطع  Reفتصبح تحمل معنى إعادة
االستقصاء والتنقيب والتفتيش ،وبذلك تصبح كلمة بحث ذات مدلول كبير في مضمار
الوصول إلى المعرفة ،والحقائق السليمة المرغوب فيها كناتج لذلك التقصي والتنقيب.
مفهوم.....
(إن مفهوم البحث التربوي يتضمن فحصا ً منهجيا ً متسقا ً ويتطلب إعادة البحث ثم البحث
للتوصل للحقائق ،مع إتباع خطوات منطقية ،نابعة من تفكير تأملي ناقد ،والتي تسهم في
بناء البنية المعرفية في مجال ما أو التحقق منها).
(عنان وباهي 2005م ،ص .)17
خصائص....
من خصائص البحث التربوي أنه يعتبر أحد الطرق أو الوسائل التي يتوصل بها الفرد
إلى حل مشكلة ما  .وهو في نفس الوقت يؤدي إلى معالجة المفاهيم والمفردات ،التي
تؤدي إلى نمو المعرفة وتعديلها ،وفي نفس الوقت أيضا ً يجيب على أسئلة عالقة بذهن
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الباحث ،وبذلك يتوصل الباحث إلى تعميمات أو نظريات تساعد في فهم كثير من
الظواهر ،نتيجة دراسة لعينة تكون نابعة من المجتمع األصل.
متطلبات.....
يتطلب البحث التربوي وضع خطة يتم تصميمها بدقة وعناية تكون قابلة للتنفيذ ،إلى
جانب إلمام الباحث بأدبيات البحث ،وتوافر الصبر والمثابرة لديه.
منهاج....
(إن المعرفة الواعية بمناهج البحث التربوي تمكن العلماء الباحثين من إتقان البحث،
وتالفي كثير من الخطوات المتعثرة ،أو التي ال تفيد شيئاً ،لذلك فتقدم البحث العلمي،
رهين بالمنهج يدور معه وجوداً وعدماً ،دقة وتخلخالً ،سطحا ً وعمقاً ،صدقا ً وبطالناً).
(بدوي1968 ،م ،ص .)9

تصنيف....
لقد تم تصنيف المناهج بطرق متعددة ،منها تصنيف (ماركيز) الذي صنفها إلى ستة
أنواع هي:
المنهج األنثروبولوجي ،المنهج الفلسفي ،دراسة الحالة ،المنهج التاريخي ،المنهج
التجريبي ،المنهج المسحي.
وتني....
أما تصنيف (وتني) فجاء بسبعة أنواع هي:
المنهج الوصفي ،المنهج التاريخي ،المنهج التجريبي ،المنهج الفلسفي ،المنهج التنبؤي،
المنهج االجتماعي ،المنهج اإلبداعي.
ويحصرها الدكتور عبد الرحمن بدوي في أربعة وهي:
المنهج االستداللي الرياضي:
وهو المنهج الذي نسير فيه من المبدأ إلى قضايا تنتج عنه بالضرورة ،دون االلتجاء إلى
التجربة.
المنهج التجريبي:
يشمل المالحظة والتجربة معاً ،وهو الذي نبدأ فيه من جزئيات أو مبادئ غير يقينية
تماماً ،ونسير منها معممين حتى نصل إلى قضايا عامة الجئين في كل خطوة إلى
التجربة كي نضمن صحة االستنتاج.
6

المنهج أالستردادي التاريخي:
وهو المنهج الذي نقوم فيه باسترداد الماضي تبعا ً لما يتركه من آثار ،أيا ً كان نوع هذه
اآلثار.
المنهج الجدلي:
وهو المنهج الذي يحدد إطار التناظر أو التحاور في الجماعات العلمية ،في المناقشات
العلمية على اختالفها استناداً إلى المناهج الثالثة السابقة.
(عريفج ومصلح ،1999 ،ص )33
نوعان....
ً
نخلص من هذه التصنيفات إلى أن هنالك أنواعا متعددة من البحوث ،إذا أخذناها من
جانب مواضيعها ،فستكون كما ً هائالً من أنواع البحث ،كما هو ملموس في مجال التربية
وفروعها المختلفة التي تنضوي جميعا ً تحت مسمى البحث التربوي .لكننا يمكن أن
نجملها في النوعين التاليين:
األساسي الحر .....
إن البحوث األساسية الحرة أو الموجهة تعنى أساسا ً بالتعمق في فهم الظواهر،
واكتشاف المجاالت الجديدة ،فنتوقع من نواتجها تنمية معلوماتنا العلمية البحتة ،ويتم
ذلك عن طريق تطوير المعارف القائمة ،وابتداع معارف جديدة ،واستخالص نتائج
جديدة من نظريات قائمة ،وغالبا ً ما تأتي ثماره آجلة وعمالقة.
التطبيقية....
أما البحوث التطبيقية فهي موجهة لخدمة غرض ما في أحد المجاالت ،فهي تأخذ
األفكار العلمية القائمة التي تعتبرها حقائق مفيدة ،وذلك بمحاولة وضعها في صيغ
علمية مناسبة ،يفاد منها في الحياة اليومية ،نسبة ألنها ذات هدف قريب ذو ثمار آنية
عاجلة.
إنجاز....
ليست هناك طريقة واحدة إلنجاز كل البحوث ،فلكل بحث ظروفه ومالبساته التي
تحددها عوامل متعددة مثل طبيعة البحث وموضوعه وأهميته ومنهجه ،فطبيعة كل
بحث تختلف عن اآلخر ،حسب نوع العلم الذي ينتمي إليه ،فبحث الرياضيات البحتة،
مثالً ،يختلف عن بحث الرياضيات التطبيقية ،وبحث الفيزياء يختلف عن بحث الكيمياء،
أما بحث السياسة فيختلف عن بحث االجتماع ،إال أن هنالك خطوات مشتركة ،ال بد من
إتباعها من جميع الباحثين ،عند القيام بخطوات البحث العلمي ذي القيمة األكاديمية ،في
سبيل التوصل إلى النتائج الصحيحة.
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خطوات....
للوصول لطريقة بحث علمية صحيحة ،ف مرت عمليات البحث العلمي بخطوات كثيرة
نذكر منها ما يلي:
أوالً :المحاولة والخطأ وذلك من خالل التعامل مع الوقائع التي تخلق له مرجعية من
نتائج التجارب واألحداث والمشاهدات التي مرت به أثناء مسيرة حياته.
ثانياً :التأمل العقلي والحوار واإللمام بعلوم الفلسفة ،وهي من الطرق التي اعتمد عليها
قدماء علماء اإلغريق مثل العالم (أرسطو).
ثالثاً :االعتماد على مصادر الثقة والتقاليد أو المعرفة النقلية حيث أخذ الناس يوسعون
نطاق الخبرة بتناقل المعارف المكتسبة ،فتوارثوها وزادوا عليها.
رابعا ً :المعرفة العلمية وهي التي تعتمد على تطبيق الرؤى العلمية متمثلة في الخطوات
التالية:
 الشعور بالمشكلة وتحديدها. وضع الفروض الممكنة واختيار أنسبها. جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة. تحليل البيانات وتنسيقها. التحقق من صحة الفروض. تقديم التعميمات بصورة تسمح باستخدامها في مواقف جديدة.(عريفج ومصلح ،1999 ،ص)30

خطوات وخطة....
فيما يلي نورد الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الباحث في إنفاذ البحث العلمي ،أيا ً كان
نوعه ،مع إيضاح المتطلبات التي تعمل على مساعدته في إعداد بحث متكامل ،يفي
باألغراض العلمية التي يرمي إليها .وفيما يلي نسرد إجماالً الخطوات حسب ترتيبها:
المشكلة ،األهمية،األهداف،
األسئلة ،الفروض،
المنهج ،األدوات،
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اإلطار النظري ،الحدود،
المجتمع ،المصطلحات،
المراجع.
(عثمان 2006م ،ص )113

خطة(....هي تقدير مبدئي لطريقة تنفيذ البحث ،تقدم إطارا موضوعيا ً يوضح
حدود اهتمام الباحث ،وتمثل إضاءة كاشفة لتصور الباحث لما يريد أن يفعله،
وعلى الرغم من أنه من بين أهداف الخطة ،المساعدة على تصنيف مادة البحث
على نحو من التماثل بين أجزائه ،إال أن العديد من المحتويات األساسية والهامة،
البد أن تظهر في الخطة بوضوح
اختيار....
يعد اختيار موضوع البحث أمراً في غاية األهمية بالنسبة للباحث ولمجتمعه ،إذ أنه يتعلق
بحل المشكالت ،وتذليل الصعاب ،التي تعتبر حاجزاً ومعيقا ً للتقصي واإلبداع واالبتكار.
فعلى الباحثين الذين يريدون اختيار موضوعات بحوثهم يجب أن يضعوا في الحسبان
المصلحة العامة لمجتمعاتهم ولبلدانهم كأول خطوة في عملية االختيار ،عليه فموضوع
االختيار هذا يحتاج إلى موازنات يتحتم التقيد بها منها ما يتعلق بشخصية الباحث ،ومنها
ما تترتب عليه المصلحة العامة للمجتمع.
(عثمان ،1995 ،ص :)19
صياغة....
يجب على الباحث أوالً صياغة العنوان بصورة دقيقة تتجنب اإلطالة والعبارات
الفضفاضة ،فيفضل أن ال تزيد عدد كلمات العنوان عن أثني عشرة كلمة بأية حال ،على
أنه من المفضل أن تتراوح بين الخمس والست كلمات ،ليس من بينها كلمات ذات
مدلوالت أخالقية إيحائية ،توحي للقارئ بأن الكاتب يقيم حدثا ً أو شخصاً.
تحديدات....
المدة الجغرافية للبحث.
مجتمع البحث.
المدة الزمنية.
المتغيرالهدف.
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المشكلة.
المتغيرات:
هي مجموعة العوامل التي تتفاعل فيما بينها ،لتخلق نوعا ً من العالقات التي يريد
الباحث التحقق منها بالتحديد واإلثبات ،مثالً يرتبط أداء التالميذ المتساوين في العمر
والذكاء في المهارات الحركية ،ارتباطا ً مباشراً بعدد مرات التدرب عند األوالد ،وال
يكون االرتباط مباشراً عند البنات ،ففي هذه الحالة تكون عدد مرات التدريب متغيراً
مستقالً ،واألداء في المهارات الحركية متغيراً تابعاً ،أو معتمداً ،والجنس متغيراً وسيطاً،
والعمر والذكاء متغيراً محايداً أو مثبتاً ،والتعلم متغيراً متداخالً.

الهدف....
من اإلجراءات التي تساهم في تحديد الموضوع ،هو تحديد هدف البحث ،وبالمثل فإن
تحديد هدف البحث يساهم في توجيه الباحث لنوعية المعلومات التي يحتاجها إلنجاز
بحثه ،كما يساهم في بلورة الموضوع بصورة تساعد على وضوح الرؤية).
المشكلة....
هي ظاهرة علمية بحثية أو إنسانية تتصف بالغموض ،وتسبب إشكالية حقيقية
مما يدفع بالباحثين والدارسين للعمل في حلها .وحينما ينطلق الباحث في اختيار
المشكلة فعليه االنطالق من عدة محاور رئيسة ،هي:
 -1إعداده المهني.
 -2خبراته في مجال التخصص.
 -3ثقافته ومعارفه العامة.
 -4استخداماته للمراجع.
 -5استخداماته لقواعد البيانات.
 -6استخدامه للشبكة الدولية للمعلومات.INTERNET ،
 -7رجوعه للدراسات السابقة.
 -8االتصال بالباحثين.
(عدنان وباهي2005 ،م ،ص )125
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عرض المشكلة....
يجب صياغة المشكلة بطريقة واضحة ،فاأللفاظ والتعبيرات المبهمة والغامضة في
الصياغة ،تعمل على إرباك الباحث ،ومن ثم ضعف البحث وضعف نتائجه .كما يمكن
للباحث أن يصوغ مشكلة بحثه في شكل سؤال رئيس .يستعين في اإلجابة عليه بأربعة
أسئلة فرعية.
أألسئلة....
هي تلك األسئلة المحورية ،المشتقة من صيغة مشكلة البحث ،أو من ذلك السؤال
الرئيس الذي يمثل المشكلة ،وباإلجابة على تلك األسئلة المحورية يتمكن الباحث من حل
المشكلة بالطريقة السليمة الفعالة ،إذ أن اإلجابة على تلك األسئلة المحورية ،تمثل حالً
لمشكلة البحث ،وبذلك يستطيع أن يصل من خالل بحثه إلى نتائج مرجوة الفائدة.
الفروض....
(يعتبر الفرض إجابة تخمينية احتمالية مؤقتة ألحد أسئلة المشكلة ،أو نبوءة علمية في
شكل تخمين واستنتاج ذكي ،يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتا ً لشرح ما الحظه من الحقائق
التي ترتبط بالظاهرة موضوع الدراسة).
(عثمان ،1995 ،ص )31
شروط....
فيما يلي نذكر بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الفرض ،حتى يصبح فرضا ً
جيداً:
 -1أن يكون واضحا ً من ناحية المحتوى والصياغة والخط.
 -2أن يكون بسيطا ً وغير معقد وسهل التناول والفهم .
 -3أن يكون قابالً لالختبار والتأييد والتحقق.
 -4أن يكون شامالً ومربوطا ً بما سبقه ،أي أن يكون هناك ارتباط يتفق والنظريات
التي سبق الوصول إليها في ذات الحقل.
 -5أن يلجأ الباحث إلى مبدأ الفروض المتعددة ،عند اختيارها ،حتى يستطيع أن
يغطي كل احتماالت الفروض ،بدل أن يتقيد بفرض واحد يلزمه التقيد به.
 -6أن يصاغ الشرط في طابع شرطي من متغيرين مختلفين في نتائجهما للمساعدة
في تأكيد صدق االختبار.
المجتمع....
هو المجتمع الذي تجرى فيه الدراسة ،والذي يجب أن يحدد تحدي ًد دقيقا ً من حيث النوع
والعدد ،وأن يكون مالئما ً لمحتوى الدراسة ،وأن يكون متوافراً بالنسبة التي تتطلبها
الدراسة.
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العينة....
يتم اختيارها على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث ،وأن يكون حجمها متناسبا ً مع حجم
مجتمع البحث ،على أن تشتمل على الشروط اآلتية:
 -1تجانس الصفات والخصائص بين أفراد العينة وأفراد مجتمع البحث.
 -2تكافؤ الفرص لجميع أفراد مجتمع البحث.
 -3عدم التحيز في االختيار.
 -4تناسب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد مجتمع البحث.
من أنواع العينات:
 -1العينة االحتمالية.
 -2العينة العشوائية.
 -3العينة المنتظمة.
 -4العينة الطبقية.
 -5العينة غير االحتمالية.
 -6العينة بالمصادفة.
-7العينة العمدية.
األداة....
هي تلك األداة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات ،التي تتعلق بموضوع البحث،
واألدوات المستخدمة في هذا الشأن نذكر منها:
 -1االستبانة.
 -2المقابلة.
 -3المالحظة.
الحدود....
هي المجال الموضوعي.
وهو الذي يتناول موضوع البحث بالشرح والتفنيد الموضوعي.
المجال المكاني:
هو الذي يهتم بالمكان الذي أجريت فيه مجريات البحث أي الموضع الذي تم فيه
اختيار فيه العينة.

المجال ألزماني....
هو الذي يعني تحديد الفترة الرمانية التي أجري فيها البحث ،والتي تعتبر مرجعا ً
لألحداث التي أخذت موقعا ً أثناء تلك الفترة ،والتي تفيد الباحثين والموثقين كثيراً.
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لذلك فعلى الباحث أن يوضح السبب الذي جعله يحصر بحثه موضوعيا ً ومكانيا ً
وزمانياً.
المصطلحات....
تعني التعرض بالتعريف الموثق أو الشرح لبعض العبارات أو المسميات أو الكلمات
التي تتطلب هذا التناول لتساعد في إيضاح ما يرمي إليه البحث.
من الالئق أن يكون التعريف أو الشرح بسيطا ً في محتواه ويبتعد عن التعقيد والخلط
والعبارات المبهمة ،وأن يكون قاصراً على ما هو جديد قابل للتعريف.
الباحث الكفء....
نوجز صفاته فيما يلي:
 -1الحيدة والموضوعية....
يعني ذلك عدم االنحياز ألي توجه أو فكرة محددة ،بل عليه اختيار موضوع
بحثه بكل تجرد ،ويعمل على الوصول إلى الحقيقة ،سواء أن كانت ترضي
ميوله وأفكاره أو عكس ذلك.
 -2األمانة العلمية....
تعني االبتعاد عن الغش في الوثائق ،وأن يراعي حق الملكية الفكرية فيما
تنص عليه تلك الوثائق وأن ينسبه ألصحابه ،وأال ينسب إليه آراء وأفكار
اآلخرين.
 -3العلم....
على الباحث أن يتسلح بالعلم الذي يعني اإللمام بقدر وافي من المعارف
خاصة في موضوع البحث الذي يتناوله.
 -4الحذر والشك....
أن يكون الباحث واعيا ً في تقصيه للحقائق وأن ال يقع في طائلة المعلومات
المتداولة في المجتمعات ،بل عليه أن يكون حذراً وشكاكاً ،كي يخرج
بالمعارف والمعلومات الصحيحة.
 -5حب االستطالع....
يتم ذلك باستخدام الخيال الواسع ،والتفكير والتأمل.
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 -6الدقة والعمق....
أن يكون الباحث دقيقا ً وعميقا ً في تناول مواضيع بحثه المختلفة ،حتى ال يقع
في األخطاء التي قد تكون ضارة به وبغيره.
(عثمان 1995م ،ص )28

المسئؤلية ....للمعلم مسئؤلية كبيرة تجاه العملية التعليمية وتجاه المتعلمين ،الذين
يمثلون الطرف الثاني في عقد اتفاقية التعليم ،يدخل إلى مجال التعليم والتفاعل مع
المتعلمين من أبواب كثيرة ،ومداخل متعددة ،حتى يمكنه اإليفاء بمتطلبات مهامه
التعليمية والتربوية .تشمل هذه المداخل الحق في التعليم والحرية فيه ،ومن ثم
الديمقراطية الالزمة إلتاحة فرص التعليم المختلفة .والمسئولية كتكليف رسالي ،وتطوير
وتعديل مسارات العملية التعليمية ،والترقي بالمتعلم من خالل بث روح التعليم الذاتي فيه،
وحثه على التطلع واالبتكار ،وتعليمه قيم التفكير بمختلف طرقه ،لتعينه في حل
مشكالته ،ومن ثم مشكالت التعليم التي تظهر ما بين الفينة واألخرى ،كنتاج للممارسة
والدخول في المستحدثات ،وتعليمه كيفية التعامل مع المعطيات التعليمية والعلمية
والمجتمعية كمدخالت للتعليم ،ومن ثم كيفية التعامل مع المخرجات من ناحية تقويمها
التقويم األمثل ،وترتيبها وتعديلها ،ودفعه نحو التحلي بروح الباحث المجود ،الذي يقوم
بالتطبيقات المثلى للعلوم بأنواعها ،ألغراض البحث العلمي ،وبث روح التعاون مع أفراد
المجتمع ،الذي أصبح مجتمعاً حديثاً في أفكاره يميل دوماً لتأخذ معارفه منحى التطبيق،
وليس التنظيم وصياغة األحاديث واجترارها.
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رؤية ....
(إن المدرسة المستقبلية هي التي تعتبر المنهج مؤشرات أو خطوط عمل مرنةُ ،يتاح
المجال فيها للمعلم وللمتعلم لإلبداع والمناقشة والتطوير ،والتوصل إلى نتائج ومواقف
نابعة عن التفاعل والمنهج والكتاب والمعلم والزمالء ،ومصادر المعرفة المختلفة وكل
نشاط آخر يقوم داخل الصف أو خارجه.) .
الياس ( 1999صـ ـ)30ـ
وصية....
يدخل المعلم فـي تفاعلـه مـع المتعلمـين وهـو يحمـل همومـاً أكثـر بكثيـر ممـا أشـرنا إليـه فـي
األس ــطر الس ــابقة ،فعلي ــه إذاً أن يمس ــك بزم ــام المب ــادرة والقي ــادة ،وأن يك ــون تواقـ ـاً لتحقي ــق

طموحات ــه التعليمي ــة والتربوي ــة ،وطموح ــات المتعلم ــين ومجتمع ــه ،وذل ــك ب ــالتحلي بالص ــبر
والمثــابرة والتــزود بالمعلومــة الصــحيحة ،والثقافــة العاليــة التــي ســوف تــدفع بــه إلــى القيــادة
السليمة.
مــن أولــى مهامــه التفاعــل التــام مــع المتعلمــين ،وذلــك يــأتي مــن واقــع الحـوار والمناقشــة
العلميــة والتربويــة الهادفــة ،وفــتح األب ـواب والطرقــات التعليميــة والتربويــة ،لــيلج مــن خاللهــا
المتعلمون إلى المشاركة الفاعلة في عملية تعليمهم.

تعتبــر نســب المشــاركة العاليــة مــن جانــب المتعلمــين مقــوداً صــحيحاً وســليماً وفعــاالً فــي

عمليــة التعلــيم ،فطــرح المســألة التعليميــة للنقــاب مــثالً ،أو إلبــداء ا راء بصــورة مكثفــة مــا

بــين المعل ــم والم ــتعلم تثمــر إيجابيـ ـاً ،وتن ــأى بــالمتعلم ع ــن التلق ــين ،والرضــاء بم ــا ج ــاء ب ــه
المعلم ،حتى وان لم يكن مقتنعاً به ،أو مدركاً حتى لمعناه.

تساعد المشاركة في صـقل وتـدريب أذهـان المتعلمـين علـى العمليـات التعليميـة برمتهـا،

ابتــداء بمرحلــة الحفــظ وانتهــاء بمرحلــة إطــالق العنــان للعقــل التفكيــري فــي األخــذ بتالبيــب
المعلومــة ،وتقنيتهــا ،وترتيبهــا ،وادراك معانيهــا وتركيبهــا  ،وتطبيقهــا تطبيق ـاً جيــداً ومــن ثــم

تقويمهــا التقــويم األمثــل .فــالمعلم المســتقبلي المجــود هــو الــذي يعطــي المتعلمــين الفرصــة
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الواس ــعة والمناس ــبة ف ــي تب ــادل األفك ــار ،أو المش ــاركة الفردي ــة أو الجماعي ــة ف ــي المس ــألة
التعليمية ،حيث أن ذلك يولد األفكار األكثر ترتيباً ويعين على السير نحو تعليم مرغوب.
المعلم المستقبلي....
هو المعلم الذي ال يحتكر المعرفة لنفسه ،فإنه وان حاول ذلك سـيقع بـين بـراثن الفشـل ،إذ
أنــه ومهمــا كانــت قدرتــه العقليــة والعلميــة ،وقدرتــه فــي حفــظ المعلومــة واســتنباطها ،فإنـه لــن
يسـ ــتطيع إدراك معلومـ ــات ومعـ ــارف ب ـ ـالكم الهائـ ــل الـ ــذي نلحظـ ــه اليـ ــوم ،فهنالـ ــك مليـ ــارات
المعارف المتجددة لحظة بلحظة.
على المعلم المستقبلي أن يعلم أن من بين المتعلمين من يمتلك معارف في مجـال
معـين ال يدركـه المعلـم نفسـه ،فقـد تكـون الفرصــة قـد سـنحت لمـتعلم أن يمتلـك معلومـة مــا،
لــم تــتح الفرص ــة لــه فــي امتالكه ــا ،كم ـا أنــه ق ــد يكــون مــن ب ــين المتعلمــين مجموعــة م ــن
الموهــوبين الــذين يتميــزون بطاقــات ذهنيــة أعلــى بكثيــر مــن أق ـرانهم ،أو حتــى مــن بعــض
معلمــيهم ،وأنهــم ربمــا يكونـوا مصــد اًر لمعلومــة تحســب فــي قائمــة المعلومــات الجديــدة علــى
المعلم نفسه.

كي ال ينسى....
ليعلم المعلم المستقبلي أن من بين المتعلمين من تيسر له امتالك وسـائط التقنيـة الحديثـة،
قرنــه فــي نفــس المســتوى التعليمــي.
التــي ســخرها لتعليمــه ،ممــا زاده معرفــة بالمقارنــة مــع أ ا
وليــدرك أيضـاً أن مــن بــين ا بــاء واألمهــات وأوليــاء األمــور مــن هــم مختصــون فــي بعــض
مجاالت المعرفة التي يقوم بإيصالها للمتعلمـين .كمـا ال ينسـى المعلـم المسـتقبلي أيضـاً أن
الشــارع فــي المجتمعــات المحليــة ،أصــبح ينضــح بــالكثير مــن المعــارف لحظــة بلحظــة ،وأن

المتعلمـ ــين هـ ــم جـ ــزء ال يتج ـ ـ أز مـ ــن هـ ــذا الشـ ــارع (تعـ ــدد مصـ ــادر المعرفـ ــة وتعـ ــدد طـ ــرق
اكتسابها).
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الضجيج....
إن األخطر من ذلك كله ،هو انفتاح جميع النوافذ والمداخل إلى عالم يضج بالمعرفة أيمـا
ضجيج ،وبذلك يؤثر تأثي اًر مباش اًر في المتعلمين أينما كانوا ،بصورة أوسع مما يتلقونه مـن

معلمــيهم ،وبصــورة أبقــى أث ـ اًر ألنهــا تــأتي مــن مصــادر متعــددة بوســائط متعــددة ،ســمعية،
بصرية ،سمعية بصرية ،متحركة وساكنه محسوسة تداعب جميـع حـواس المتعلمـين ،فهـي

إذن معرفية ووجدانية وحسحركية.
لغات غريبة....
ليدرك المعلم المسـتقبلي أيضـاً أن هنالـك لغـات عصـرية غيـر اللغـات المعروفـة ،أصـبحت
لغــات تخاطــب بــين المتعلمــين محلي ـاً وعالمي ـاً ،قــد يغيــب الكثيــر مــن معانيهــا لــدى المعلــم

المستقبلي.
التقاط....

على المعلم المستقبلي أن يدرك أن هنالـك تواصـل بـين المتعلمـين غيـر مرئـي وال مسـموع،
ال يستطيع التقاطه حتى الوالدين في البيت الواحد.

الزحف....
كمااا أن المعلاام المسااتقبلي يجااب أن يعلاام أننااا (نزحااف) وال ننطلاار نحااو مسااتقبل م ياار
ومتجااادد ،ال ينظااار للماضاااي ك يااا ارً ،وال يعتااارف بالتقالياااد والعاااادات ،وال يعتااارف بالم ااال

والقيم ،وال يعترف بالمتباينات جميعها (الكبير -الصاغير ،القاوي -الضاعيف ،المعاافى-
المريض) مستقبل ال يعتارف حتاى باالمجتمب وباألسارل والصاداقات وبااألعراف ،مساتقبل

يجااري نحااو وماايض لاان يدركااه أبااداً ،وسااوف لاان يعاارف أياان يقااف ،كيااف يفكاار؟ ومااا ا
يعماال؟ ولمااا ا يعماال؟ أنااه فااي خضاام ها ه الغوغائيااة يااتلمم المعلاام المسااتقبلي طريق اه
الملاايء باألش اواك واألح اراخ والمخاااطر ،ماان أجاال إ كاااء نااار الفضاايلة ،والتمسااك بقا ٍ
ايم

ٍ
عاتية.
ريح
أصبحت في مهب ٍ
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الطوفان....
يمثــل المعلــم المســتقبلي حـزام األمــان لإلنســانية ،التــي اكتســت بالرعونــة والالمبــاالة ،ويمثــل
طوق النجاة لعالم يغوص إلى القيعان .فلنا أن نقول :أن المخـرج مـن هـذه المحنـة والنجـاة
مــن االنـزالق هــو المعلــم المســتقبلي ،الــذي بــه ســيبنى المســتقبل ،الــذي يقودنــا إلــى المواكبــة
ا ن وغداً ،والى المحافظة على موقع الصدارة وقت الطوفان.
من هو ؟....

ال يختلف ا نان فاي أن المعلام هاو عنصار أساساي فاي العملياة التعليمياة ،وهاو رقام ال

يمكن تجاوزه ،إ أنه أحد الركائز والقواعد التي تقوم عليها عملية التعليم والتربية معاً،
وحااين نتحااد عاان المعلاام نقصااد لااك الفاارد التربااوي المؤهاال أكاديمي ااً وفني ااً ونفسااياً
لمزاولة نشاطات مهنة التعليم المختلفة بفعالية ودراية تامتين،

أو أننااا نقصااد لااك الفاارد التربااوي ال ا ي يعاارف كيااف يقااود العمليااة التعليميااة التربويااة،

ويديرها رغبة في الوصول إلى تعليم أفضل وتربية سليمة،

أو أنه لك الفرد التربوي ال ي يتفاعل مب المتعلمين علاى اخات ف أنمااطهم وقادراتهم
لتحقير طموحاتهم ومساعدتهم للسعي في حل مشك تهم ،كماا أناه لاك الفارد الترباوي

ال ي يتفاعل اجتماعياً مب مجتمعه ساعياً لبلوغ غاياته وأهدافه.

المعلم ال ي نقصده هو لك الفرد المؤهل الا ي انتماى إلاى مهناة التعلايم تدفعاه الرغباة

األكياادل لمزاولااة مهنااة التعلاايم بكاال مااا تتمتااب بااه ماان صااعوبات ومشااك ت ،والا ي يعااي

تمامااً أنهااا مهن اة تكليااف ،توظفااه ألداء رسااالة سااامية ،حملهااا األنبياااء ماان قبلااه ،كمااا
وهي مهنة تحتاج إلى نوعية منتقال من البشر وليست مهنة الجميب.
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عابر سبيل....
أما أولئك الذين يدخلون من أبواب مهنة التعليم كعـابري سـبيل ،أو لفتـرة اتكـاءه مؤقتـة ،أو
لملئ فراغ ،أو لهدف خاص يرمون إليه ،يعد أولئك عبئاً ثقيالً على التعليم وعلى التربيـة،

إذ أنهــم يزجــون بــالمتعلمين فــي قيعــان مظلمــة يتلمســون فيهــا طريــق الحقيقــة المنشــودة فــي
عشوائية تامة ،أو تمليكهم معارف عفا عليهـا الـزمن أو تجاوزهـا إنسـان العصـر فـي العـالم

من حولنا ،أو تمليكهم ما هو عار عن الصحة ينأى بهم بعيداً عن التطلعات واالبتكـارات
التي ينشدونها ،سعياً منهم في مسايرة أو مواكبة ما يدور حولهم من معلومات وتقنيات.

إن المعلــم العــابر والــذي يرمــى بــه قصــداً فــي مجــال التعلــيم ،ال يســتطيع أن يقنــع

نفسه بأنه ذو نفع للمتعلمين ،فهو إما أن يكون واعياً وعارفـاً لضـعفه فـي مادتـه التعليميـة،

أو مكانتـ ــه العلميـ ــة ،أو تأهيلـ ــه الكامـ ــل لمزاولـ ــة المهنـ ــة ،أو لعـ ــدم قبولـ ــه اجتماعي ـ ـاً وسـ ــط
المتعلمين أو اقرأنه أو مجتمعه ،وفوق كل ذلك لعدم إرضائه لنفسه فيما يبـث مـن معـارف

أو تطبيقات بين المتعلمين.
صفات ومميزات....
(إن المكانــة االجتماعيــة والثقافيــة والماديــة للمعلمــين مســألة لهــا أولويــة  ..فإنــه ال يمكــن
ألي إصـالح تربـوي أو تعليمـي أن يـنجح دون مشـاركة المعلمـين ووعـيهم وتعـاونهم  ..إننــا
نطالب المعلمين بعطاء كثير  ،حين نتوقـع مـنهم أن يصـلحوا حـال مدارسـنا  ،وحـين نلقـى
عل ــى ع ــاتقهم مس ــئوليات التربي ــة والتعل ــيم معـ ـاً  ،وح ــين نحملهـ ـم مطال ــب األب ــاء ومطال ــب
المجتمع المتنامي  ،وفي الوقت ذاته يتزايد ضـغط العـالم الخـارجي علـى المدرسـة  ،وعلـى

وجــه الخصــوص مــن خــالل وســائل االتصــال الجديــدة ووســائط المعلومــات المتعــددة .أن
الش ــباب ال ــذين يتفاع ــل معه ــم أكث ــر ثقاف ــة والمامـ ـاً بالتقني ــات المتقدم ــة والمعلوم ــات عل ــى

المعلم ــين أن يض ــعوا ه ــذا الموق ــف الجدي ــد ف ــي اعتب ــارهم  ،إذا أُري ــد للط ــالب أن يت ــذوقوا
التعل ــيم وأن يولعـ ـوا ب ــه .وعل ــى المعلم ــين أن يوض ــحوا للط ــالب أن المعلوم ــات والمعرف ــة
شيئان مختلفان  ،وأن المعرفة تتطلب تركي اًز للجهد وانضباطاً وعزيمة)
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تقويم....
(يعتبــر التربويــون أن المعلــم فــي ظــل النظــام التعليمــي التقليــدي هــو أحــد األســباب الرئيسـة
للمشكالت التربوية  ،حيث ال يستطيع أن يشترك في تخطـيط المنـاهج الد ارسـية  ،ولـم يـتم
تدريبــه علــى ممارســة النشــاط المدرســي  ،وال يمتلــك أدوات حديثــة للتقــويم الشــامل لقــدرات
ومهارات الطالب ).
مصطفى (2005م ،صـ  55ـ)
االختيار....
أصبح اختيار المعلم أمـ اًر ضـرورياً كـي نـأمن شـر المعلمـين العـابرين ،ولنسـعى نحـو تعلـيم
أفضــل ،وذلــك مــن خــالل وضــع اعتبــارات كثي ـرة للمعلــم وه ـو يقــوم بمهامــه الجســيمة التــي

تتعلــق بــالنفس البش ـرية ،أعقــد النفــوس علــى اإلطــالق ،رامي ـاً بكــل همــه إلــى تعــديل ســلوك
هــذه ال ــنفس ايجابيـ ـاً ،بطريق ــة منظمــة ومقص ــودة ،وب ــذلك وج ــب عليــه ب ــذل الجه ــد الك ــافي
المتواصل في سبيل هذه المهمة ،نتناول فيما يلـي بعضـاً مـن هـذه اإلعتبـارات التـي يرتكـز
عليها أصحاب القرار من التربويين ،قمة الهرم التعليمي ،من خالل التعـاون والتشـاور مـع

من هم من دونهم من المرؤوسين في سلم المهام التربوية.
االعتبار األكاديمي....

من المتوقع أن يكون المعلم المستقبلي مؤهالً تأهيالً أكاديميـاً وفنيـاً وثقافيـاً ،ومـدرباً بالقـدر
ال ــذي يف ــي ل ــه أن يرق ــى م ــن عل ــى عتب ــات س ــلم الت ــدريس ،وذل ــك بحص ــوله عل ــى درج ــة

البك ــالوريوس م ــن كلي ــة تربي ــة ف ــي جامع ــة معت ــرف به ــا عالميـ ـاً ،وأن يك ــون تأهيل ــه ت ــأهيالً

شــامالً لــيس فــي المجــال األكــاديمي البحــت ،إنمــا يشــمل جانــب التــدريب مــا قبــل الخدمــة،

وهـو تــدريب نتوقــع أن يشـغل فتـرة زمنيــة مناسـبة أثنــاء الد ارســة بالجامعـة عامـاً كــامالً علــى
األقل ،يقود التدريب فيها خبراء تـدريب ،ولـيس أسـاتذة الكليـات ممـن يحتـاجون هـم أنفسـهم

للتــدريب ،ذلــك لقلــة خب ـرتهم فــي هــذا المجــال ،نتعشــم فــي إدارات كليــات التربيــة أن تضــع
نهجاً واضحاً فعاالً لعملية التدريب أثناء الدراسة ،ملزماً لكل كليـات التربيـة يصـبح اجتيـازه
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مــن قبــل الطــالب الدارســين متطلب ـاً رئيس ـاً مــن متطلبــات الجامعــة ،أي ال نجــاح وال تخــرج
من غير النجاح في كورسات التدريب المتفق عليها.

الت ــدريب ال ــذي أشـ ـرنا إلي ــه يح ــوي كـ ــل المناش ــط والمه ــارات الالزم ــة ،الت ــي تـ ــدفع
بالطالــب المتــدرب مــن تمكــين نفســه مــن قيــادة طالبــه ،أكاديمي ـاً وتربوي ـاً فــي بيئــة مدرســية
جديدة ،سـيماها االرتقـاء بـالمتعلمين إلـى مصـاف أقـرانهم فـي شـتى دول العـالم المتحضـر،

يعنــي ذلــك أن الطالــب المتــدرب الــذي ال يفــي باالحتياجــات الالزمــة فــي عمليــة التــدريس،
والذي ال مجال له في أن يقلد وسام مهنة التدريس في المدارس الحديثة.
إن المدرسة الحديثة تهدف إلى تعليم مميز بالمعلومـة مـن جانـب واحـد ،وكأنـه نبـع
ال ينضــب يصــب فــي معــين واحــد كالتغذيــة بالملعقــة  . Spoon Feedingانتهــى هــذا
ال ــدور ال ــذي يعم ــل عل ــى اس ــترجاع المعلوم ــة ،وبمعن ــى آخ ــر يرم ــي إل ــى الت ــذكر المفن ــي
لمعـ ــارف متراكمـ ــة مت ارصـ ــة ،بفعـ ــل التلقـ ــين ومـ ــرور الوقـ ــت ،حتـ ــى أن اجت ـ ـرار مثـ ــل هـ ــذه
المعلومــات أصــبح غيــر ذي نفــع فــي الحيــاة العمليــة المجتمعيــة للمــتعلم ،فهــو مــا فتــئ أن
يتذكر إال وتالشت المعلومـة بعـد حـين ،السـيما والمعـارف أصـبحت بالقـدر الـذي ال يمكـن
لفع ــل الم ــتعلم أن يعيه ــا جميعـ ـاً ،ويعم ــل عل ــى تخزينه ــا حس ــب طاقت ــه العقلي ــة ،وذاكرت ــه

المحــدودة ،التــي ســتمكنه مــن اســترجاعها م ـرة وم ـرة وم ـرات ،إنمــا أصــبح التطبيــق وتفعيــل
المهــارات والقــدرات لــدى المتعلمــين ضــرورياً ،بحيــث يمكــن للــتعلم التعامــل مــع المعلومــة

كمهــارة ولــيس اســترجاع ،وكمــا نعلــم فــإن المهــارات تمــارس عــن طريــق التحليــل والتركيــب
والتطبيـق ،فهـي تسـتخدم أكثـر مـن حاسـة فـي المـتعلم ،وأنـه كلمـا اسـتخدم فـي التعلـيم أكثــر
من حاسة اتسع تركيز المعلومة ،وعلى العكس كلما قلت الحواس المستخدمة فـي التعلـيم.
الســيما وأن هنالــك تـرابط مباشــر بــين الــذاكرة والتعلــيم ،فــال تعلــيم مــن غيــر تــذكر وال تــذكر
من غير تعليم.
عليــه فــإن الــدور الــذي كــان يقــوم بــه المعلــم تجــاه المــتعلم ،مــن تخطــيط ،وســرد،

وحشو ،وتلخـيص ،واختبـارات بجميـع أشـكالها ،أصـبح فـي المدرسـة المسـتقبلية دو اًر سـالباً،
وذلك لما تمليه الواقعية التعليمية اليوم فـي العـالم ،فـنحن مـدينين لهـذا المـتعلم بـالكثير ألن

نجتاز به ،وعن طريقه ،كـل العقبـات التـي قـد تقـف كمشـكالت فـي طريـق تعلمـه ،لـذا رأينـا
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أن يتنحى المعلم عن دوره المحوري في عملية التعلـيم ،ليصـبح مستشـا اًر وموجهـاً ومشـاو اًر

للمـتعلم فــي المنــاحي التعليميـة المختلفــة ،فتعــديل السـلوك ل حســن لــم يعـد قسـ اًر ً  ،والتعلــيم
المنظم لم يعد حقاً ووقفاً على المعلم وحسب ،والتعليم كأمر مقصود أصبح فيه حـق كبيـر

للمــتعلم ،ونســبة عاليــة تجعلــه مشــاركاً فــي عمليــة تعليمــه ،طالمــا أصــبح التعلــيم لــيس حق ـاً

للمــتعلم والمعلــم فحســب ،بــل أصــبح المجتمــع يرمــي مــن وراء تعلــيم المــتعلم ألشــياء كثيـرة،
تساعده في دخول عصور التقنيات والمشاركات العلمية العالمية.
فرير....
(بــدأت تختفــي فك ـرة المعلــم الموســوعي متعــدد القــدرات متكامــل الصــفات إذ أن هــذا النــوع
الموسوعي خيالي غير واقعي وبـدأت االنظـار تتجـه نحـو تقنيـة جديـدة فـي مجـال التـدريس
تعرف بالتدريس على هيئة فريق يجمع بين مجموعة من المختصين المتميزين).
جمل (2006م ،ص ـ 98ـ)
توقعات....

إن ما نتوقعه من المعلم المستقبلي أن يكون ملماً إلماماً واسعاً بمـادة تخصصـه ،وبكـل مـا

ـى وتفســي اًر وتطبيق ـاً ،كمــا نتوقعــه أن يكــون مرتبط ـاً
قــد يتعلــق بهــا مــن قريــب أو بعيــد معنـ ً
ارتباط ـاً وثيق ـاً مــن خــالل محتــوى هــذه المــادة بمجتمعــه ،رامي ـاً لتحقيــق طموحاتــه ،وتبنــي

ثقافتــه ،مــن خــالل مــا يغرســه عمليـاً فــي طالبــه ،رســل المســتقبل وبناتــه ،كمــا أنــه يجــب أن
يكــون مجــدداً فــي كــل مــا هــو داخــل أو خــارج إطــار مــادة تخصصــه باســتمرار ،وأن يكــون
باحثـ ـاً منقبـ ـاً ع ــن ك ــل م ــا ه ــو جدي ــد ومكتش ــف م ــن ش ــتى المص ــادر المتاح ــة ،وأن يك ــون

متطلعـاً مبتكـ اًر فــي طريقــة قيــادة طالبــه قيــادة ســليمة مــن خــالل المــادة الد ارســية وأهــدافها،

وأن يتطلــع ألن يعلــم طالبــه كيــف يتعلمــون ماهيــة التفكيــر ،ال أن يعلمهــم كيــف يفكــرون،
وبذلك يكون قد منحهم الفرصة الكافية لتعليم أنفسهم ذاتياً.
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تعلم اتي....
إن دفع المتعلمين لعملية التعلـيم الـذاتي ،يعتبـر قمـة تطـور عمليـة التـدريس ،إذ أن المـتعلم
ذاتياً أميـز بكثيـر مـن أق ارنـه مـن المتلقـين للمـادة الد ارسـية عـن طريـق التلقـين ،فهنـا تختلـف
الرغبــات والدافعيــة نحــو التعلــيم والممارســات ،أثنــاء عمليــة التعلــيم واالعتمــاد علــى الــنفس

أكثــر مــن االعتمــاد علــى المعلــم ،واس ــتثارة إمكانيــة البحــث والتقصــي أكثــر مــن اإلتك ــاءة
والحصـول علـى المعلومـة الجـاهزة مـن المعلـم ،كمـا أن المـتعلم ذاتيـاً يصـبح مصـد اًر للـتعلم
لغيـره ،ويصــبح قــدوة حســنة فــي الوصــول إلــى المعــارف بــالطرق المختلفــة ،التــي لــيس مــن

الس ــهل التوص ــل إليه ــا م ــن خ ــالل المعل ــم ،كمـ ـا أن التعل ــيم ال ــذاتي ل ــدى المتعلم ــين ي ــدفع
بالمعلمين أن يحرروا أنفسهم مـن قيـود الفوقيـة العلميـة ،والتـي لـن تكـون قاصـرة علـيهم فـي
عصــر المعلومــات والمعــارف المتوقعــة والمتاحــة حالي ـاً لــدى الجميــع ،كمــا تتــيح للمعلمــين
الــتعلم مــن طالبهــم بمــا يتحصــلون عليــه مــن معــارف لــم تســعفهم ظــروفهم للوصــول إليهــا

ويمكنهم مـن العمـل علـى تـدريب أنفسـهم ذاتيـاً ،كمـا أن عمليـة التعلـيم الـذاتي تتـيح للجميـع
التطلــع إلــى األحســن ،وأن تســاعد الجميــع فــي التطبيقــات الالزمــة ،واالبتكــارات ،والتجديــد
في مسيرة التعليم المستقبلي.
االعتبار ال قافي....

نتــوخى فــي المعلــم المســتقبلي التوشــح بثــوب الثقافــة الفضــفاض ،الــذي يجمــع تحــت ثنايــاه
شتى أنواع الثقافة العلمية منهـا ،والفنيـة ،واالجتماعيـة ،واالقتصـادية ،والتقنيـة ،والسياسـية،
وكــل أن ـواع الثقافــة التــي تتطلبهــا مهنتــه كمعلــم مســتقبلي .وبالقــدر الــذي يكــون فيــه المعلــم
مثقفـاً مميـ اًز ،ينــال احتـرام طالبــه ومــن ثــم يبنــي جسـ اًر مــن الثقــة فيمــا بينــه وبيــنهم ،ليصــبح
طريقـاً ممهــداً للحـوار ،والمناقشــة ،والتحقــق مــن المعلومــات ،والوصــول إلــى تلخــيص مقنــع
لمعلومــاتهم األكاديميــة ،ومــن ثــم إمكانيــة تطبيقهــا التطبيــق األمثــل فــي مجتمعــاتهم ،وزيــادة

خبراتهم وتراكمها لتساعدهم في االبتكار واالستكشاف.
المعلــم المثقــف هــو الــذي يأخــذ بطــرف مــن كــل معرفــة ،حتــى ال يصــبح كــالمتفرج
حين تثـار قضـية أو أمـر فـي مجتمـع مـا أو فـي وقـت مـا ،بـذلك تعنـي الثقافـة للمعلـم زيـادة
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معارفــه ،لــيس األكاديميــة فحســب بــل كــل مــا يتعلــق بحياتــه كفــرد مــن أف ـراد المجتمــع ،أي
يجــب أن يطــرق كــل أبـواب المعرفــة ،ويســلك ســبل الــتعلم ،فــالمعلم هــو بــالحق مــتعلم مــدى
الحياة يسعى لتركيز امتهانه بالتثقيف المستمر والتدريب.
إن المعلـم المثقــف لـيس ذلــك الفـرد المجــادل الـذي يثيــر القضـية ،ويجــادل فـي غيــر
ما هو موضع للجدل ،وليس ذلك الفرد الذي يتبادل الحديث إنابة عن الغير ،والـذي يفتـي
في كل شيء من غير دراية تامة ،إنما المعلم المثقف هـو ذلـك الـذي يبـدي أريـه الصـحيح
ف ــي د اري ــة تام ــة ،ألن ــه مش ــبع بالمعلوم ــة المواكب ــة ،الت ــي ق ــد تق ــود ا خـ ـرين إل ــى الطري ــق
الصــحيح .كمــا أن المعلــم المثقــف لــيس ذلــك الفــرد الــذي يفنــي حياتــه ووقتــه فــي الحصــول
على المعلومة لزيادة حصيلته الثقافية ،إنما ذلـك الـذي يتحصـل علـى المعلومـة فـي الوقـت
المناســب ،وبالطريقــة المناســبة ،فقــد يكــون الحصــول عليهــا مــن أجه ـزة اإلعــالم المختلفــة،
الكتـ ــب ،المجـ ــالت ،الصـ ــحف ،النـ ــدوات ،المحاض ـ ـرات ،المسـ ــاجد ،المنتـ ــديات ،اللقـ ــاءات
السياسية والثقافية واالجتماعية ،في الشارع ،في المقـاهي ،فـي األنديـة الرياضـية والثقافيـة،
وحتــى فــي المناســبات االجتماعيــة ،األفـراح ،األحـزان ،االحتفــاالت ،وغيــر ذلــك ممــا يحــيط
بحياة المعلم في البر ،والبحر ،والجو.
إعتبار التدريب....
إن ما يميز المعلم عن غيره مـن أصـحاب المهـن األخـرى هـو التـدريب .فتـدريب المعلـم ال
يعنــي التــدريب علــى أداء عمــل مــا ،قــد يكــون حســياً ،أو معنوي ـاً ،أو تــدريباً للقيــام بوظيفــة
مح ــددة ومتطلباته ــا ،أو بعملي ــة معين ــة ومقتض ــياتها ،فالح ــال هن ــا أه ــون بكثي ــر ،غي ــر أن

تـدريب المعلـم ،السـيما لمهمـة المعلــم المسـتقبلي ،تعنـي بـذل جهــد معـين ومميـز وكبيـر فــي
خلــق شخصــيةً متكاملـةً للقيــام بمهمــة عظيمــة ،وهـي مهمــة التعلــيم .يقتضــي التــدريب لهــذه

المهمــة نوع ـاً خاص ـاً مــن أن ـواع التــدريب الــذي يقــود لخلــق إنســان متكامــل ،مواكــب عقلي ـاً

ووج ــدانياً ومهاريـ ـاً ،ي ــنغمس انغماسـ ـاً مباشـ ـ اًر ف ــي قض ــايا مجتمع ــه بص ــورة مثل ــى ،ومث ــابرة
كاملة ،لما يـدور مـن حولـه ،بـل أكثـر تطلعـاً مـن ذلـك .يقتضـي ذلـك التوصـل إلـى صـفات
ومميزات تعد من المتطلبـات األساسـية فـي فـرد مثـالي هـو المعلـم المسـتقبلي ،ولكـي تـدرب
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شخصاً مثل هذا المعلم عليك أن تضع كل اإلمكانات الالزمة بـين يديـه ،وأن تُخضـع كـل
الل ـوائح الماليــة فــي ســبيل تحقيــق متطلبــات هــذه الرســالة ،إذ أن األمــر يحتــاج بالفعــل إلــى

الــدعم المــالي ،وكــذب مــن أتخــذ المثــل( :المعلــم شــمعه تحتــرق لتضــيء ســبل ا خ ـرين)،
وتوق ــف عن ــد ذل ــك م ــن غي ــر أن يلح ــق بالمث ــل الم ــذكور (إذا الزم ذل ــك ال ــدعم الم ــالي)،
يفتــرض فــي المســئولين التنفيــذيين لتــدريب المعلــم المســتقبلي ،أن يفــردوا الميزانيــات الكبي ـرة
من الدخل القومي للتعليم المستقبلي ،واال لتكسرت كل الجهود أمامهم.
الفشل....
إن فاقــد الشــيء ال يعطيــه .فهــل يســتقيم أن نوكــل أمــر التعلــيم بالمدرســة المســتقبلية إلــى
معلم ال يعي ما الفـارق بـين الحـديث والقـديم ،أو أن نتركـه يسـرح ويمـرح بمـا يعرفـه ومـا ال
يعرفــهو وبمــا يمتلكــه مــن مقومــات المهنــةو وبمــا ال يدركــه مــن معـارف حديثــةو أم هــل مــن
الحــق أن نلحقــه بمــا يســمى تــدريباً ولــيس مــن التــدريب فــي شــيء ،وهــو عبــارة عــن دورات

قصــيرة يتجمــع فيهــا المعلمــون والمــدربون ،غيــر المختصــين ،يتنــاقلون بعض ـاً مــن األدوار

غيــر العلميــة ،أو ســمنارات ومناقشــات باليــة ،كلهــا تــدور فــي فلــك واحــد ،ليســت لــه صــلة
بالتــدريب ،أو يس ــتخدم بع ــض الخب ـراء وه ــم م ــن قــدامى المعلم ــين ال ــذين لــم يخض ــعوا ه ــم
أنفسهم إلى دورات تختص بتدريب المدربين.
األفضل....

لقد أصبح التدريب علمـاً قائمـاً بذاتـه ،والسـيما تـدريب المعلمـين ،وفـوق ذلـك تـدريب المعلـم
المســتقبلي ،فهنالــك آليــات خاصــة لــذلك تســتخدم فــي تــدريب المعلــم المســتقبلي ،ومــن بينهــا

الت ــدريب الـ ــذاتي ،الـ ــذي أصـ ــبح ديـ ــدن جمي ــع التربـ ــويين المتطلعـ ــين إلـ ــى تـ ــدريب أفضـ ــل،
ويختلــف التــدريب الــذاتي للمعلــم المســتقبلي عــن أي تــدريب آخــر للمعلمــين ،إذ أنــه يعطــي
الفرصــة العمليــة المبنيــة علــى الرغبــة المتولــدة مــن المعلــم نفســه لتــدريب ذاتــه ،مــن خــالل
األجهـ ـ ـزة المت ـ ــوافرة ،مثـ ـ ــل الحاس ـ ــوب ،التلفـ ـ ــاز ،وأش ـ ــرطة الكاسـ ـ ــيت ،والفي ـ ــديو ،والفيـ ـ ــديو
كــونفرانس ،والتعلــيم المصــغر ،الــذي يقــوم المعلــم فيــه ،بتقــويم ذاتــه فيتوصــل إلــى ســلبياته،
25

وايجابياتــه فــي التــدريس ،ومــن ثــم يعمــل علــى تصــحيح وضــعه وتقويمــه تقويمـاً ذاتيـاً ،يتــيح
فيـ ــه نقـ ــض نفسـ ــه ،وتعـ ــديل سـ ــلوكه التـ ــدريبي ،مـ ــن ن ـ ـواح عـ ــدة تتعلـ ــق بالمـ ــادة التعليميـ ــة،
وبالمتعلم نفسه.
الخبير....
تصبح عملية التدريب الذاتي كخبير دائم مع المعلم المستقبلي ،يتحصل مـن خاللهـا علـى
المرغ ــوب ،وعل ــى إرض ــاء الطم ــوح ،وعل ــى االبتك ــار وادخ ــال األدوار المطلوب ــة ف ــي خط ــة
تدريسه متطلعاً ل دوار العليا دائماً.
االعتبار الفني :
يعتبــر التأهيــل الفنــي مــن األساســيات التــي يجــب أن يخضــع لــه المعلــم المســتقبلي ،ويتمتــع
بــه ،ونقصــد بالتأهيــل الفنــي امــتالك المعلــم للخب ـرة الكافيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع المــادة
الد ارســية والم ــتعلم وجهـ ـاً لوجــه ،يتخل ــل ذل ــك المعرف ــة التامــة بأبج ــديات الس ــلوك اإلنس ــاني
الســليم ،الــذي يعطــي كــل المشــاركين الحــق الكامــل فــي األخــذ والعطــاء ،كمــا يتخلــل ذلــك

أيض ـاً اإللمــام الكامــل ،كمــا أســلفنا ،بب ـواطن المــادة التعليميــة ،والمقــدرة الثقافيــة المتناميــة،

والتدريب الجيد واألمثل.

إن المعلــم الــذي يــدرس يعــرف كيــف يأخــذ بزمــام األداء التدريســي الفعــال داخــل وخــارج
حجـرة الــدرس ،والــذي يعــرف كيــف تســاس قوالــب التعامــل بينــه وبــين طالبــه ،ويــدرك مــدى
التبــاين فــي قــدراتهم ومعرفــة مســاحة الفــروق الفرديــة بيــنهم ،فهــو المعلــم الــذي يبنــى عليــه
تطــوير وترقيــة العمليــة التعليميــة الهادفــة ،وهــو المنــاط بــه تنفيــذ منــاهج السياســة التعليميــة
المبنية على األهداف المراد بلوغها.
تفاعل....
إن المعلــم المســتقبلي الــذي يعلــم كيــف يتعامــل ويتفاعــل مــع نوعيــة جديــدة مــن المتعلمــين،
من أولئك الذين يمتلكون قدرات اختلفت كثي اًر عن سابقاتها في أوقات مضت تبعاً للحـراك
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االجتماعي العالمي ،والذين يتمتعـون بحصـيلة وافـرة مـن المعـارف سـاعدتهم فـي الحصـول
عليهــا ،مــن خــالل ثــورة االتصــاالت ومصــادر المعلومــات المتعــددة ،حــين يلــم المعلــم بكــل
أداء،
ذلــك صــار ل ازم ـاً عليــه مســايرة هــذه األوضــاع الجديــدة ،بكــل جديــد مبتكــر ســلوكاً و ً

وليعلم أن ما كان يمـارس قـديماً مـن إدوار قـد قضـى نحبـه ،وأن عصـر المعلومـة التقليديـة

ذات الســرعة البطيئــة ،وذات الصــالحيات الباقيــة لفت ـرات متتابعــة قــد انتهــى .إنــه ســيواجه
زخمـاً غيــر مــوروث تتنــاطح فيــه المعــارف والمواقــف والمشــكالت التعليميــة تباعـاً ،وتنضــح
فيــه العقــول باألفكــار والنظريــات والتطبيقــات العلميــة المتواليــة ،كمــا أنــه سيصــبح جــزءاً ال

يتج أز من هذا المجتمع ،بل يجب أن يتفاعل مع معطياته ومخرجاته بدقة وادراك سليم.
مشاركة....

طرئ ـق التــدريس ،المســايرة لظــروف المتعلمــين
علــى المعلــم المســتقبلي أن يبــدع فــي فنــون ا
وللمجتمــع مــن حولــه ،الســيما وأن مجتمعــه قــد تجــاوز حــدود المحليــة إلــى العالميــة ،فيعمــد
دائم ـ ـاً إلـ ــى الح ـ ـوار والنق ـ ـاب الهـ ــادف مـ ــع المتعلمـ ــين ،متخـ ــذاً مـ ــن موقعـ ــه منب ـ ـ اًر للتـ ــداول

والش ــورى ،فل ــم تع ــد المعلوم ــة ملكـ ـاً ل ــه ،إنم ــا ه ــي مل ــك الجمي ــع ،يمي ــل المعل ــم المس ــتقبلي
الكفء دائماً لتوفير القدر الكبير من وقت الحصة للمتعلمين ،حيـث يـوفرون لـه كمـاً غيـر
قليــل مــن المعــارف والخب ـرات ،التــي قــد يعــاني كثي ـ اًر فــي الحصــول عليهــا ،إن المشــاركة
الفعالة في إدارة شئون الدرس (المادة التعليمية) بين المعلم والمتعلمين تؤتي أكلها بطريقـة

مباشرة ومثمـرة ،إذ أنهـا ال تخضـع للنسـيان السـريع ،مثلمـا كـان يـدور أثنـاء عمليـات السـرد
الممللــة الروتينيــة ،التــي تســاعد المتعلمــين فــي الشــرود الــذهني ،والــدعوة إلــى النعــاس ثــم
النــوم .كمــا أن طريقــة التعامــل المــذكورة تســاعد فــي إذكــاء روح التفكيــر الســليم ،والجــدل
العلمــي الهــادف ،والتصــدي لــضراء المضــادة ،وترســيت المعلومــة كتلخــيص ونــاتج للــدرس.
مــن خــالل النقــاب والحـوار يظهــر دور المعلــم المســتقبلي كخبيــر فــي إدارة الحـوار ،بتوزيــع
الفرص وتحويل النقاب ألفـراد آخـرين ،وجمـع المفيـد المثمـر مـن النقـاب وترقيتـه ،والتـأمين
عليه بالحجة العلمية الصحيحة ،وينتهي النقاب بمستخلص يرضي طموح الجميع.
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مهارل....
تتخل ــل عملي ــة الت ــدريس ،وم ــن خ ــالل التفاع ــل ال ــذي يقودن ــا إلي ــه م ــا يج ــري ب ــين المعل ــم
المس ــتقبلي والمتعلم ــين ،بح ــث دور التعل ــيم المه ــاري ،أو المواق ــف المهاري ــة ،أو المس ــتوى
الحسحركي ،كما يعرفه العالم اليوم.
يق ــوم المعل ــم بمس ــاعدة المتعلم ــين والفني ــين المت ــوفرين بالمدرس ــة ،ف ــي ش ــتى أنـ ـواع المـ ـواد
الد ارســية ،ووســائط التقنيــات المتــوفرة ،بتحديــد التجــارب والنشــاطات العمليــة ،داخــل حج ـرة
الــدرس ،أو المعمــل ،او فــي فنــاء المدرســة ،أو أي مكــان أعــد لــذلك بواســطة المتعلمــين،
ذلــك ســعياً وراء وضــع المــادة الد ارســية النظريــة فــي قوالــب التطبيــق ،والتــي تعتبــر مرحلــة
أساسـية تـدعم المــتعلم كثيـ اًر فــي تثبيـت معلوماتـه ،وتزويــده بـالخبرة العمليــة ،التـي يمكــن أن

تساعده في تطبيق محتويات المادة الدراسية في مجتمعه ،والتي تدفع به ألن يكـون عالمـاً

مبتك اًر.

استنباط....
أصــبح هــدف العمليــة التعليميــة مزاولــة األنشــطة ،وتحريــك المهــارات الفرديــة ،فعلــى المعلــم
المس ــتقبلي أن يل ــم إلمامـ ـاً دقيقـ ـاً بخص ــائص طالب ــه ،ويتع ــرف عل ــى اتجاه ــاتهم وق ــدراتهم

وطموحاتهم عن كثب ،ويسـتنبط كيـف يتعلمـون ،ويعمـل علـى توجيـه تلـك الميـول والقـدرات
والطموحــات الوجهــة الصــحيحة ،فباإلرشــاد المتواصــل الفاعــل يســتطيع المعلــم المســتقبلي
خل ــق الف ــرد المناس ــب لمجتمع ــه ولإلنس ــانية بص ــفه عام ــة ،م ــن المتابع ــة اللص ــيقة الهادف ــة
لطالب ــه ،وتبص ــيرهم بأه ــدافهم وكيفي ــة بلوغه ــا ،ال يوقف ــه ع ــن ذل ــك األع ــداد المهول ــة م ــن
المتعلمــين فــي قاعــات الــدرس ،أو االكتظــاظ الممقــوت داخــل هــذه القاعــات بــالمتعلمين،
فــالمعلم المســتقبلي يســتطيع أداء مهامــه فــي أي شــكل مــن أشــكال البيئــات المدرســية ،علــى

اختالفهــا ،بمــا لديــه مــن خبـرات ووســائط تقنيــة ،وعــين ثاقبــة تــتحكم فــي الرؤيــة المســتقبلية،
وقراءتهــا قـراءة ســليمة ،فطريقــة التــدريس عــن طريــق المجموعــات ،أو الطريقــة الفرديــة ،أو
الجمعي ــات ،أو حلق ــات النق ــاب ،أو طريق ــة العص ــف ال ــذهني ،أو تب ــادل األدوار ،وط ــرق
تنمية التفكير المختلفة.
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خيال....
م ــن واجب ــات المعل ــم المس ــتقبلي االهتم ــام بمعطي ــات الخي ــال ،فم ــن مهام ــه إط ــالق عن ــان
الخيــال لطالبــه ،واعمالــه فــي محــاوالت الوصــول إلــى الحقيقــة ،فمــن غيــر إعمــال الخيــال
يصبح المتعلم مقيداً وأسي اًر ومتلقياً فقط.

حـين يصــل المــتعلم الـذي أفــرد لنفســه مسـاحة كبيـرة لخيالــه إلـى المبتغــى الصــحيح،

يشــكل ذلــك لــه دافعـاً قويـاً فــي اســتخدام قدرتــه علــى التفكيــر البنــاء ،الـذي تلقــاه فــي تحقيــق

طموحاتــه س ـواء كانــت معرفيــة أو وجدانيــة أو مهاريــة ،ومــن هنــا ينبغــي علــى المعلــم أن
يــدفع طالبــه ،إلــى كيفيــة مهــارات التفكيــر العليــا ،وبــذلك ينمــي فــيهم روح النشــاط العلمــي،
والتقويم الذاتي ،وبمعنى آخر يجعلهم أكثر قدرة في االعتماد على أنفسهم.
االعتبار التقني....
أننــا ال نقص ــد بالتقنيــة الوس ــائط والوســائل الحديث ــة المســتخدمة ف ــي التعلــيم والتربي ــة ،إنم ــا
نقصــد إلــى جانــب ذلــك تقنيــة المعلومــة واتاحــة الفرصــة العلميــة فــي قالــب يســاعد المعلــم
والمــتعلم فــي اقتنــاء المعرفــة ،ومــا يــتمخض عنهــا مــن علــم مــدروس وتطبيــق ســليم يرتقــي
بالعملية التعليمية والتربوية ،كاستخدام الوسائط التقنية في عملية التدريس أصبحت ملزمـة
للمعلــم الســيما المعلــم المســتقبلي ،إذ أنهــا تســاعد كثي ـ اًر فــي تقريــب المعنــى والمفهــوم لــدى

المتعلمين ،بما تتمتـع بـه مـن خـواص تعليميـة متفـردة .فهـي تتميـز بسـهولة االسـتخدام ،مـع
توفير قدر كبير من المفاهيم التي يصـعب علـى المعلـم اإلتيـان بهـا مـن غيـر معانـاة ،كمـا
أنهـ ــا تختصـ ــر الوقـ ــت فـ ــي الكشـ ــف والوصـ ــول إلـ ــى األهـ ــداف العامـ ــة والخاصـ ــة بالنسـ ــبة
للوحدات الدراسية.

نضـ ــرب لـ ــذلك مـ ــثالً فـ ــالمعلم الـ ــذي يمضـ ــي أربعـ ــين دقيقـ ــة فـ ــي إيصـ ــال المعلومـ ــة إلـ ــى

المتعلم ـ ــين وتق ـ ــديمها بالطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة م ـ ــن غي ـ ــر اسـ ـ ـتخدام الوس ـ ــائط التقني ـ ــة الحديث ـ ــة
وتلخيص ــها  ،نج ــده ال يأخ ــذ م ــن الوق ــت المش ــار إلي ــه غي ــر نص ــفه إذا اس ــتخدم الوس ــائط

المعنيــة فــي عــرض دروســه علــى المتعلمــين ،ذلــك ألنهــا أصــبحت تكــون جــزءاً مــن الــدرس
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وليس عامالً معيناً فقط .يالحظ في الوسـائط التقنيـة الحديثـة أنهـا تقـرب الماضـي وتجسـده

حاض ـ اًر ومــن خاللهــا يســتطيع المــتعلم أن يعــيب بصــورة غيــر تلــك الصــورة الخياليــة ،كمــا
نشــاهده عبــر شاشــات التلفــاز مــثالً .وفــي كثيــر مــن التجــارب العلميــة وعمليــات التش ـريح
نجسد العمليات أمام المتعلمين في أدق صورها ،ومكوناتهـا ،وتفاعالتهـا ،فتلقائيـاً تزيـد مـن
مهارة المتعلم وتجعله أكثر معرفة والماماً بالمادة العلمية المعنية.
االعتبار االجتماعي....
(الــتعلم مفتــاح التنميــة البش ـرية المســتدامة وأســاس الوجــود المســتنير وســند العــيب الك ـريم.
ولـ ــيعلم المعلـ ــم المسـ ــتقبلي أن تعلـ ــم هـ ــذا الكنـ ــز المكنـ ــون هـ ــو حصـ ــيلة الفـ ــرص المفتوحـ ــة
والمتنوعــة للوصــول إلــى المعــارف واكتســاب الخبـرات ،وبالتــالي فــإن الــتعلم المســتمر مــدى
الحياة هو أحد مفاتيح العيب في القرن الواحـد والعشـرين ،معـه يـزول التميـز التقليـدي بـين
التربيــة المدرســية والتعلــيم المســتمر ،ومعــه يمكــن مواجهــة التحــديات التــي يفرضــها عــالم
سريع التغير).
(دراسات تربوية-2001-ص).157
الركائز....
إذا صــح لنــا القــول إن اإلنســان كــائن اجتمــاعي ،فــإن المعلــم المســتقبلي هــو أحــد األفــرع
والركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع ،وبـذلك يصـبح عليـه مـن االلت ازمـات مـا يفـوق
قــدرات غي ـره مــن أعضــاء المجتمــع الــذي يعــيب فيــه ،بــل يتعــدى مســئولية هــذا المجتمــع
المحلي الصغير إلى مجتمع أوسع ،هو الـوطن الكبيـر ،كمـا أنـه يتجـاوز ذلـك إلـى القوميـة
إن كانــت قوميــة واحــدة ،وقــد تكــون قوميتــان ،كمــا هــو الحــال عنــدنا فــي الســودان ،فــنحن
عرب وأفارقة في وقت واحد ومن كال القوميتين تجري فينا دماء االنتماء.

30

العالمية....
أصبح المعلم المستقبلي فرداً من أفراد المجتماب العاالمي ،الا ي أصابح مهادداً باالزوال،
من جراء الصلف النابب من أبنائه ،في الدول الصناعية الكبار و لاك بماا يساندون باه
وباء االحتبام الحراري القادم ال محالة.
حجر الزاوية....
إن المعلــم المســتقبلي االجتمــاعي ،يمث ـل حجــر الزاويــة فــي االنتفاضــة العلميــة المســتقبلية،
فإذا ما أُرشد أَرشد واذا مـا شـرف عليـه أَشـرف علـى غيـره فكـل إنـاء بمـا فيـه ينضـح .علـى
المجتمعات بشعوبها المختلفة تكريس الجهـد األدبـي والمـادي ،لالسـتخدام فـي رفعـة وترقيـة
أوضــاع المعلمــين المســتقبليين العلميــة والتقنيــة والتطلعيــة ،وذلــك بحشــد كــل مــا يلــزم مــن
تحفي ـ ــز وتموي ـ ــل وت ـ ــوفير المتطلب ـ ــات الالزم ـ ــة ،نح ـ ــو مس ـ ــتقبل اجتم ـ ــاعي يف ـ ــي بحاج ـ ــات
المعلمين ،ليصبح ذلك منطلقاً صلباً نحو تعليم أفضل.
االعتبار اإلداري....
نعني باإلدارة هنا ،مدير المدرسـة والمعلمـين والمـوظفين والفنيـين .فـالمعلم المسـتقبلي يمثـل
أحـ ــد أف ـ ـراد اإلدارة المدرسـ ــية ،فيحـ ــق لـ ــه التشـ ــاور والتفـ ــاكر وتبـ ــادل ا راء ،فيمـ ــا يخـ ــص
المدرســة ،فــي كــل مــا يــدور داخلهــا أو خارجهــا ،حســب الل ـوائح المعــدة لــذلك .كمــا تترتــب
عليه حقوق نحو اإلدارة التعليمية يجب اإليفاء بمتطلباتها علـى الوجـه األكمـل .أمـا اإلدارة
المتمثلــة فــي شــخص مــدير المدرســة (المشــرف المقــيم) الــذي يســهر علــى تــوفير كــل مــا
للمعل ــم م ــن اس ــتحقاق ،سـ ـواء ك ــان ماديـ ـاً ،كالمس ــتحقات المالي ــة أو معين ــات الت ــدريس م ــن

مــدخالت تربويــة مثــل األدوات واألجهـزة الالزمــة فــي عمليــة التــدريس وفــي عمليــة ممارســة
األنشـ ــطة المدرسـ ــية ،أو أدبي ـ ـاً داخـ ــل وخ ـ ــارج المدرسـ ــة ،ومس ـ ـاعدته فـ ــي حـ ــل مش ـ ــكالته

بأنواعه ــا ،وكتاب ــة التق ــارير اإلداري ــة والمالي ــة والفني ــة ،وك ــل م ــا تطلب ــه اإلدارات التعليمي ــة
األخــرى فــي الهــرم اإلداري ،وتهيئــة البيئــة الداخليــة ليــتمكن مــن أداء مهامــه علــى الوجــه
األكمـ ــل ،كالقاعـ ــات وحج ـ ـرات الـ ــدرس والمعامـ ــل الخاصـ ــة بـ ــالعلوم أو اللغـ ــات ،وحج ـ ـرات
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التربيــة الفنيــة فــي مــدارس البنــين ،أو حجـرات العلــوم النســوية فــي مــدارس البنــات ،والعمــل
عل ـ ــى ت ـ ــوفير المي ـ ــادين والس ـ ــاحات والتش ـ ــجير ال ـ ــالزم الض ـ ــوئي والظل ـ ــي ،ومـ ـ ـوارد المي ـ ــاه
والكهربــاء ،واالهتمــام بالنظافــة والنظــام والترتيــب العــام ،وتــوفير الفنيــين والعمــال ،والعمــل
علــى تعريفــه بأوليــاء األمــور والمجــالس التربويــة ،وعلــى الــزوار الوافــدين إلــى المدرســة مــن
رجاالت المجتمع ،ورجال األعمال ،والعلمـاء ،والعمـل علـى تقريـب الشـقة بينـه وبـين أق ارنـه
داخل المدرسة ،والمدارس المجاورة ومدارس المنطقة ،والوحدات التعليمية المختلفة.
إن إقحام المعلم المستقبلي في كل ما ورد ذكـره ،بجعلـه خبيـ اًر بالقـدر الـذي يؤهلـه ألن

يك ــون اإلداري المس ــتقبلي ،ويمنح ــه ذل ــك أيضـ ـاً الثق ــة والرغب ــة األكي ــدة ف ــي المض ــي ق ــدماً
بطالبه نحو أفاق تعليمية أرحب ،كما يبث ذلك فيه روح اإلداري النـاجح ،الـذي يعـدل مـن

ســلوكه وســلوك طالبــه ل حســن ،ويبلــور فيــه شخصــية اإلداري المميــز ،ممــا ينطبــع ذلــك
إيجابـاً علــى طالبــه ومســتقبلهم المعرفــي والتحصــيلي ،فكري ـاً ومهاري ـاً ،كمــا يبعــث فيــه روح

التعـ ــاون والمشـ ــاركة مـ ــع الطـ ــالب داخـ ــل وخـ ــارج حج ـ ـرات الـ ــدرس ،ويـ ــزرع ذلـ ــك الـ ــروح

الديمقراطيــة فــي التعامــل ،وفــي تبــادل ا راء ،وحريــة التفكيــر ،واطــالق عنــان الخيــال ،ممــا
يعطـي التعلــيم الهويـة الالزمــة لـه ،وهمــا صـفتان ،إن توفرتــا تـوفر التعلــيم األفضـل ،الحريــة
والديمقراطية في التعليم.
يبتعــد المعلــم المســتقبلي (بهــذا األســلوب) عــن العمــل داخــل روح التســلط والعنــت
واإلرهاب والكبت والقسوة المتعمدة التي يعاني المتعلمون منها كثيـ اًر فـي زماننـا هـذا  ،ممـا

ين ــتج عنه ــا متعلم ــون مت ــرددون ،متعث ــرون قليل ــو الخبـ ـرة والتطبي ــق العمل ــي لم ــا درس ــوه أو
شاهدوه داخل مدارسهم.
االعتبار النشاطي....

اقترنــت كلمــة النشــاط بالحركــة واألداء العملــي ،المــتقلص كثيـ اًر بمــدارس اليــوم ،وذلــك ممــا

أدى إلــى خلــق متعلمــين وخ ـريجين حفظــه لم ـواد د ارســية ســرعان مــا تتالشــى عــن أذهــانهم
وتصبح في طي النسيان.
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النشــك أبــداً فــي أن المعرفــة المتنوعــة بالعمــل والتطبيــق ،ســيكتب لهــا البقــاء أمــداً

طــويالً مقارنــة بمعرفــة التــذكر والحفــظ ،الناتجــة عــن التلقــين واالســترجاع .فأجيــال األمــس
معظمهــم مــن الحفظــة الــذين يتخرجــون مــن الجامعــات ومؤسســات التعل ـيم العــالي ،وهــم ال

يجيــدون تطبيــق فق ـرة واحــدة عملي ـاً ممــا درســوه ،والســاحة مليئــة بمثــل ه ـؤالء الســيما وأنهــم
خريجــو اإلطــالع علــى الكتــب المقــررة ،والمــذكرات التجاريــة ،والمــذكرات الخاصــة بأســاتذة

الم ــدارس والجامع ــات ،يخت ــتم اطالعه ــم االمتح ــان ،ال ــذي ال يمث ــل معي ــا اًر ص ــادقاً للنج ــاح

والتميز .فكثير من المتميزين الذين حصلوا على درجـات عاليـة مذهلـة ،فـي مجـال محـدد،
يتخرج ــون فـ ــي مؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــالي وي ــدخلون مجـ ــال العمـ ــل بعـ ــد تـ ــدريبهم ،وهـ ــم ال
يستطيعون أن يطبقوا إال القليل القليل مما حفظوه .أنهـم يفتـون فـي كـل مـا يتعلـق بمجـالهم
بتميز عال ،لكنهم في التطبيق فاشلون .ولينظر القـارئ الكـريم إلـى جمـوع الخـريجين اليـوم
فــي كــل مجــاالت العمــل ،فــال يســتحق الكثيــر مــنهم إال أن توصــفهم بــأنهم يحتــاجون للمزيــد
من التدريب والمعرفة ،ويصبح ذلك أم اًر ً واقعاً.
التطلب....
لنميــز طالبنــا ونفعــل دورهــم التعليمــي والتطلعــي واالبتكــاري ،وجــب علينــا أن نهــتم بــالمعلم
المستقبلي ،الذي يهتم باألنشطة المدرسـية مثلمـا يهـتم بالمـادة الد ارسـية .ذلـك ألن المناشـط

اء كانــت داخــل حج ـرة الــدرس أو خارجهــا ،تنمــي فــي المــتعلم المهــارات والقــدرات التــي
س ـو ً
تحــدد مس ــاره ف ــي الحي ــاة ،بجان ــب بن ــاء وكم ــال األجس ــام ،فه ــو أي الم ــتعلم بانتمائ ــه ألح ــد
األنشطة المقامة بالمدرسة ،ينمي ذاته أوالً ويعمـل علـى مسـاعدة غيـره فـي التطلـع للوضـع
الذي يناسبه .تشـمل األنشـطة فـي المـدارس نشـاط الجمعيـات المختلفـة كجمعيـات :العلـوم،
الرياضيات ،الفنون ،الصحة ،الزراعة ،اإلصالحات ،الثقافة ،الرياضة.
بخت الرضا....
ف ــي معه ــد بخ ــت الرض ــا  ،فـ ـي حقب ــة الس ــتينات م ــن الق ــرن الماض ــي ،كان ــت المجتمع ــات
الدراسية تمثل حكومة كاملة تفـرد لهـا الميزانيـات ،وتخضـع لنقـاب الجمعيـة العموميـة التـي
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تمث ــل البرلم ــان ،فت ــتم إج ــازة بع ــض البن ــود وتع ــديل بعض ــها ،وش ــطب بع ــض البن ــود غي ــر
الضــرورية .يحســم األمــر فــي جلســة برلمانيــة أو جلســتين بحضــور المستشــارين (أســاتذة
المدرسة) الذين يجلسون خلف أعضاء الجمعية ،التي يفعلهـا ويـديرها المتعلمـون بأنفسـهم.
تبــدأ الجمعيــات بعــد ذلــك فــي ممارســة نشــاطاتها ،بهمــة ود اريــة ،فكــل فــرد يعــرف واجباتــه
ويدرك فائدة ذلك تماماً له وللمجتمع المدرسي.
إعداد....
ك ــل ه ــذا ال ــزخم م ــن النش ــاط ال يت ــأتى إال بإيم ــان وتفعي ــل المعل ــم المس ــتقبلي ال ــذي يرش ــد
ويشرف بهمة ،مع دفع عجلة العمل في تعديل المسار النشاطي التربوي ،إذا دعا األمر.
إن النشاط المدرسي ُ ،يعد المتعلم كي يكـون خبيـ اًر فـاعالً فـي مجـال مـا ،فيسـتطيع
أن يقود العمل بقليل من الجهد والتمسك بعملية التعليم الـذاتي المسـتمرة ،وعليـه كـان ل ازمـاً

علينا أن نحتفي بماضي بخت الرضا ونستصحبه فـي تخطيطنـا للمسـتقبل ليواكـب كفايـات
المعلم المستقبلي.
شعلة....
يتميــز المعلــم المســتقبلي باإللمــام بكــم لــيس بالقليــل مــن األنشــطة وكيفيــة تطبيقهــا ،والتــي
تســاعد فــي تحســين أداء المتعلمــين ،بمعنــى آخــر ،فــالمعلم المســتقبلي شــعلة مــن النشــاط
المنظم المرتب الذي ال يتوقف عن العطـاء ألي سـبب كـان ،وهـو المعلـم الـذي ال يغمـض
له جفن في متابعة المتعلمين ،وذلك من خالل التفاعل معهم فـي عمليـة النشـاط ،التـي قـد
تتطلب تدخلـه المباشـر ،للحصـول علـى نـاتج علمـي ،أو تطبيـق لمعلومـة ص ُـعب الوصـول
إليها من المتعلمين حتى تصبح عمالً ظاه اًر.
مبر ارً....

إن المعلــم المســتقبلي  ،يتخــذ مــن النشــاط منب ـ اًر لبــث محتويــات وحدتــه الد ارســية ،أي أنــه

يدعو للتطبيق السليم للمعـارف التـي يتلقاهـا المتعلمـون ،وهـو الـذي يعتبـر نفسـه فاشـالً فـي
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أداء مهامــه التدريس ــية ،إذا مــا فش ــل المتعلم ـون ف ــي الوصــول لمس ــتوى التطبيــق الس ــليم ،
فحينما يستطيع المتعلمون تطبيق ما درسوه ،يعد ذلك نجاحاً للمعلم ولفرقته مـن المتعلمـين

والفنيين والعمال وإلدارته بالكامل.
الدعم....

يتطلااب النشاااط المدرسااي إلااى جانااب المعلاام المسااتقبلي الح ا ر ،دعم ااً مالي ااً معتب ا ارً،

ودعماً معنوياً كبي ارً ،من الجهات التعليمية التنفي ية ،التي اتخ ت من لك الشاأن هادفاً
ال مناص من الوصول إليه .يعني لك أن المعلام المساتقبلي لايم هاو المتفارد بسااحة
النشاط ،إنما األمر يتعلر بجهات أخر يأمل المعلم في تضافرها معه.
إعتبار....
يعتبر اإلشراف التربوي أحدد أهدم عناصدر العمليدة التعليميدة التربويدة ،إن لدم يكدن أهمهدا
على اإلطالق منذ أن كان هناك تعليم وتعلم ومعلم  .فهو قيادة تربوية قائمة بذاتها ،لها مدا
عليهددا مددن مهددام وواجبددات ونظددم تعمددل جميعهددا للوصددول إلددي مبتغددى واحددد هددو تحسددين
العمليدددة التعليميدددة ،فدددي كدددل مناحيهدددا وذلدددك بتقدددديم خدمدددة إشدددرافية مختصدددة فدددي متابعدددة
المعلمين ،وإرشادهم ،ومساعدتهم ،على النحدو المهندي ،واألكداديمي ،والشخصدي فدي كدل
المجتمعات اإلنسانية  .بتفصيل أكبر يعتبر اإلشراف التربوي عملية فنيدة شدورية ،قياديدة،
إنسانية ،شاملة ترمي إلي تقويم وتطوير العملية التعليمية التربوية في كل جوانبها.
فنية....
فكونهدا فنيدة فهددي :مدن جانددب المتابعدة اللصدديقة للمعلدم والطالددب فدي تددوفير ظدروف بيئيددة
تعليمية جيدة تمثل وسطا ً خصبا ً للمناشدط التعليميدة المختلفدة يدؤثر فيهدا المشدرف التربدوي
تأثيراً مباشراً على أداء المعلم والطالب في آن واحد .
شورية....
التعامل هنا بين المشرف التربوي والمعلم يكون مبنيا ً على الشورى ،والروح
الديمقراطية ،في الحدود المسموح بها تربويا ً وذلك باحترام الرأي اآلخر  .مما يقود إلى
االبتكار والتجديد في األسلوب التربوي المؤدي إلى بلوغ الهدف .
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إنسانية....
فعن طريق التعامل اإلنساني المميز فهو يبذر بذور الثقة في المعلم ،وتجعله يتفانى في
تعامله مع المشرف التربوي بسخاء ،ومع أي شخص آخر يعمل على النهوض بالعملية
التعليمية .
شمولية....
أنها تسع كل الجوانب المنوط بها ترقية وتحسين العملية التعليمية ،وكل العناصر التي
تساهم في ذلك ضمن األهداف العامة  .وهذا الشمول يجعلنا نؤمن على أن مفهوم
اإلشراف التربوي ،مبني على االستمرارية ،فهو ال ينتهي بزيارة أو زيارتين أو أكثر
للمعلم ،خالل عام دراسي محدد ،أو حتى بعد عملية التقويم ،إنما يعتبر اإلشراف
التربوي عملية مساعدة في تنمية المعلم مهنيا ً وتحسين أدائه فنيا ً وأكاديميا ً وتربويا ً وليس
االكتفاء بالوصول إلى أخطائه أو قصور أدائه ،أو تقويمه ،فاإلشراف التربوي ما هو إال
مهمة وجب إعطاؤها كل األهمية ،في سبيل ترسيخ جميع جوانبها وإكمالها على الوجه
األكمل .
تحسين....
اإلشراف التربوي كما أجمع كثير من العلماء التربويين ما هو إال عملية ذات غرض
رئيس هو :تحسين العملية التعليمية التي قد تتم بين األشخاص ( ،)Interpersonalوهي
ذات وجوه متعددة تتناول السلوك التعليمي والمنهاج الدراسي التربوي  ،والبئيات
التعليمية المختلفة  ،إلى جانب استغالل جهود المعلمين وتطويرهم مهنيا ً.
استهداف....
يستهدف اإلشراف التربوي مجموعة من المعلمين المختصين في مادة دراسية معينة،
أثناء اللقاءات التي تعقد في منطقة تعليمية معينة ،كما أنه قد يستهدف أفراداً من المعلمين
كمعلم واحد مثالً ،تحت مسمى ما يعرف باإلشراف العيادي أو اإلكلينيكي ( Clinical
 )Supervisionوذلك لمساعدة المعلم في كيفية تحضير دروسه والتخطيط لها بصفة
عامة ،لكل الوحدات الدراسية المختلفة الموكل إليه تدريسها ،أو مساعدته في وضع
برامج التقويم ،أو كيفية التعامل مع أولياء األمور أثناء االلتقاء بهم ،أو أي عمل آخر أو
منشط قد يوكل إليه من قبل المشرف التربوي ،أو أي انجاز مهام قد تكون خاصة به .
يساعد اإلشراف التربوي المعلم أيضا ً على كيفية بلورة العمل مع اآلخرين ،من زمالء
وطالب أو أي فئات أخرى لها صلة بالعمل التربوي ،وذلك لبلوغ األهداف التي أعلنت
مسبقا ً  .في بدايات العملية التعليمية.
التعليم الوجاهي....
كان اهتمام المعلم ينصب في كيفية توصيل المادة الدراسية للمتلقي وهو الطالب في
عملية تعرف بالتعليم " الوجاهي " أي وجها ً لوجه في حجرة مخصصة لذلك ،أو أي
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موقع مميز لتلقي الدروس عن طريق التلقين ،فكان المعلم يبذل كل طاقاته وجهده وما في
وسعه من معارف وثقافة وعلوم ،للوصول إلى هذه الغاية  .لذلك أصبح الهدف األول
لإلشراف التربوي يتمثل في تحقيق طموحات المعلم ،وصار يدعمه بالتوجيهات
واإلرشادات التي تساعد في توصيل المادة الدراسية للطالب بأسهل األساليب ،مع مراعاة
إتباع طرق التدريس الالزمة لذلك ،والطرق التي تجعل االنسجام والتعاون بين المعلم
والطالب نافذة بالقدر الممكن ،وذلك في إطار التلقي فقط وليس للحوار والمناقشة وإبداء
الرأي اآلخر دور يذكر .
التفتيش .... Inspection
كان هو المسمى األول إلدارة نشاطات المتابعة والتقصي ،منذ ما قبل استقالل السودان
(التفتيش) مشتق من الفعل (فتش) أي بحث ونقب ،في مسألة ما للوصول إلى محتواها
ومعرفة خصائصها ،ومن ثّم متابعة مخرجاتها  .كان (التفتيش) في ذلك الوقت يحمل
معنى القوة والجبروت والهيمنة ويعني كذلك القومية المتسلطة للسلطة الحاكمة .فالتفتيش
يفرض فرضا ً في سبيل الوصول إلى المخبأ والمجهول والممنوع أحياناً ،وبمعنى آخر
فهو يعني الوصول إلى كل ما هو محظور وممارس في الخفاء أو أوقفت ممارسته بقرار
ما  .هناك (تفتيش) المواقع التجارية لمعرفة ما هو مخبأ من سلع وبضائع محظورة
بواسطة السلطات الحاكمة ،وهناك أيضا ً تفتيش المنازل ومناطق السكن المختلفة
للوصول لما هو محظور اجتماعياً ،مثل الخمور والمخدرات ،وأيضا ً هناك تفتيش خاص
بالمؤسسات العامة أو الخاصة ،والمكاتب ،والجهات المالية ،وهناك التفتيش األمني أو
السياسي ،الذي يشمل كل المواقع ،بكل أنواع الممارسات واألنشطة المصرح بها.
نالحظ من أنواع التفتيش التي ذكرناها ،أن (التفتيش) عمل فوقي رسمي ،يتميز
بالعنف والقوة في التعامل ،وهي من الصفات الواجب توافرها وإتباعها للوصول إلى
المبتغى .
أسف....
مما يؤسف له أن التربويين واختصاصيي التعليم ،استعاروا اصطالح (التفتيش)
لتمارس تحت مظلته األنشطة التربوية المختلفة ،وخاصة في متابعة وتدريب المعلمين،
فأصبح مسمى الفرد الذي يوكل له أمر المتابعة والتدريب هو (المفتش) ،وبصيغة
تعليمية (مفتش التعليم) .لك أن تتخيل معي مدى الصالحيات واألساليب التي كان
يمارس بها مفتش التعليم مهامه  ،ال شك أنها منفرة غير مقبولة ،وغير محببة لدى
المعلمين ،إال أنها في منز لة اإللزامية التي ال مخرج منها ،فالتقرير الذي يرفعه المفتش
يترتب عليه ترقية المعلم والصعود به للمراتب القيادية العليا في ميدان عمله ،أو النزول
به إلى درجات دنيا ،قد تصل به إلى الفصل عن الخدمة ،ذلك ألن التقرير كان ملزما ً
وفاعالً ومقدسا ً .

37

حقبة....
الحقبة التي ساد فيها نظام مسمى (التفتيش) وهي كما ذكرنا فترة ما قبل االستقالل وما
بعده بسنوات عدة ،حيث ورثنا من االستعمار البغيض ،أساليب القوة والجبروت التي
كان يمارسها المستعمر ،الذي أراد البقاء في مستعمراته مع اإلبقاء على سياساته
الخاصة بالمستعمرات ،ناسيا ً أو متناسيا ً كل األساليب التربوية ،التي كان يمكن من
خاللها الوصول بالمواطن السوداني ،إلى مصاف درجات الكمال البشري .
القمع....
الجدير بالذكر أن المجتمع السوداني  ،في تلك الحقب المذكورة والتي سادت فيها تسمية
(المفتش)  ،كان يحتاج لبعض االنضباط قبل االستعداد الكامل لممارسة الحريات
والديمقراطية ،وذلك كناتج لتربية االستعمار البغيض الذي تميز بالقمع والشدة ،والذي
ترعرع ونما منذ حكمه للسودان في حقبتي الحكم التركي والحكم الثنائي ،مستبعدين فترة
حكم الدولة المهدية التي انصب اهتمامها بالتعليم في الخالوي فقط .
تسلط....
قاد التسلط االستعماري (المفتش) ليصبح جزءاً من السياسة المعلنة للدولة ،فأصبح كل
(مفتش) يمثل الحاكم ،وهو سلطة تتمتع بما منحت من قوانين رادعة ،مما أدى بها إلى
مواجهة المواطنين لها بالصد وعدم الرضا والقناعة بجدوى السياسة التعليمية المعلنة
آنذاك .
صفات....
من صفات المفتش:
 /1الدرجة الوظيفية المرموقة .
 /2المؤهل العلمي المميز .
 /3الخبرة الواسعة في مجال التعليم .
 /4توافر صفات اإلداري الناجح .
 /5الجدية والصرامة .
 /6التقيد باللوائح .
 /7الهندام الحسن .
 /8السلوك القدوة .
 /9األقدمية في العمل .
محمد علي باشا....
اورد األستاذ الدكتور حسن محمد إبراهيم والدكتور من حسين العجمي في ذلك :
"وفي مصر نشأ (ظهر) التفتيش مع نشأة نظام التعليم في عهد محمد علي وبخاصة مع
إنشاء مدارس (لبمتديان) ،وهي المدارس االبتدائية التي تحدد هدفها أساسا ً في تحفيز
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التالميذ وتهيئتهم إلى مدارس التجهيز (المدارس الثانوية) ،وكان محمد على يهتم
بالتقارير التي كان يكتبها إليه المفتشون ،والتي كانت تضم كل صغير وكبير عن
المدارس االبتدائية باعتبارها المدارس المنشأة باإلقليم ،ثم أصدر الئحة (التفتيش) في
عام 1883م وجاء في صدر هذه الالئحة أن( :المفتشين هم أعين ناظر "وزير"
المعارف يبصرهم أحوال المدرسين ،ويتحقق لديه بواسطتهم دوام إتباع البروجرامات،
وانتظام السير ،وأحوال النظار والمعلمين عامة (ويعني) كان فحوى التفتيش مراقبة
العملية التعليمية بكافة مكوناتها ،والتبليغ عن أي تقصير أو مخالفة بتقرير لعقاب
المخطئ .
كانت إدارة (التفتيش) ووسيلته أسلوب (الزيارات) المفاجئة ،للوقوف على حال
المدرسة في وضعها (الطبيعي) ،ومن ناحية (حضور) الحصص (واالستماع) إلى شرح
المعلم وإلقائه ،وفحص سجالت المدرسة ،وسائل أساسية ل(...لتفتيش) ،بل كان هنالك
من (المفتشين) من يغالي في تلمس (عيوب) المعلم والمدرسة و(تسجيل) األخطاء
واإلبالغ عنها رسميا ً .
في إطار هذه العملية وهذا المفهوم ،ضاعت العالقات اإلنسانية إذ أن (المفاجأة)
خلقت جواً من الرعب والتوتر النفسي بين العاملين بالمدارس .
من هنا ارتبط (التفتيش) بالجبر واإلكراه وذلك أن الرغبة في تحسين أداء المعلم
دفعت بعض المفتشين إلى (إجبار) المعلمين ،على تنفيذ أوامرهم باعتبار أن هذا
1
األسلوب سيؤدي إلى تطوير للتعليم والمعلمين)
لجان....
ذكرت الدكتورة أوجيني مدانات وبرزه كمالّ ،
أن وصفهما بيرتون وبروكز 1966م
لإلشراف بأنه عبارة عن:
( لجان من المواطنين العاديين تم تعيينهم لتفتيش المؤسسات التعليمية ،وما تحويه من
معلمين وطالب ومباني وأثاث وكل التجهيزات الخاصة بالمؤسسة ،صحيحا ً) .
التوجيه الفني....
أصبحت جوانب مسئوليات التوجيه أواألشراف الفني متعددة ،أال أنها لم تخرج عن
إطار التفتيش ،لكن هنالك بعض اللمسات الفنية الجديدة مثل :التخطيط ،وإحصاء
المدارس ،واعداد الحصص ،ومتابعة الجداول ووضعها ،واالمتحانات وتنقيحها ،إلى
جانب العمل الروتيني القائم  ،لذا أصبحت التسمية الجديدة تتناسب مع النشاطات التي
يقوم بها الموجه الفني (المشرف الفني) والذي أصبح أكثر مرونة من ذي قبل .

1 

حسن محمد إبراهيم  ،وآخر  ،اإلدارة التربوية  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،عَمان (الطبعة األولى 2007 ،م)
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التوجيه التربوي....
جاء االسم القتران التربية مع التعليم ،وذلك بعد أن هُ ِّمش دور التربية في المؤسسات
التعليمية ،حيث أصبح التعليم منفرداً بالتسمية لوزارة التربية والتعليم ،فصارت في أحيان
كثيرة تعرف بوزارة التعليم العام  .أصبح يعّول على الموجه التربوي (المشرف
التربوي) كثيراً في مجال التربية ،والتي بدأت موازينها تختل في الفترات األخيرة،
متأرجحة ما بين المدرسة ،والمنزل ،والشارع ،ووسائط العولمة .
اإلشراف التربوي....
ما هو اإلشراف التربوي؟
"هو السلوك اإلشرافي التدريسي كما يفترض أن يكون ،نظام سلوكي إضافي توفره
المنظمة (المدرسة) بشكل رسمي لغرض التفاعل مع النظام السلوكي التعليمي على نحو
يضمن اإلبقاء على  ،وتغيير ،وتحسين وتوفير الفرص التعليمية للتالميذ وتحقيقها
بالفعل".
وايلز و لوفيل
)(Wiles and Lovel
وهو " ....إن اإلشراف التدريسي هو ما تفعله هيئة العاملين في المدرسة (بالراشدين
واألشياء) للمحافظة على  ،أو تغيير  ،العملية التي تقوم بها المدرسة بطرق تؤثر بشكل
مباشر في عمليات التعليم المستخدمة في تشجيع تعلم التالميذ".
بن هارس
)(Ben Harris
 1971صـــ 11 –10
وهو " ....نحن نعتبر أن مهمات اإلشراف هي تعليم المعلمين كيف يعلمون (وأن العمل
فيها م ع المعلمين كإقرار وظيفة فرعية مهمة) وقيادة مهنية في إعادة صياغة التعليم
العام – بمناهجه وطرق تدريسه وأشكاله على وجه التحديد".
موشر و بيربل
()Mosher & Purpel
1972م صـــ 3 –2
وهو " ....يجب إيالء مزيد من االهتمام لدمج الحاجات الضرورية مع أهداف المدرسة
ومهماتها" كما أن اإلشراف هو "عملية يستخدمها أولئك المسئولون في المدارس عن
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تحقيق جانب من أهداف المدرسة والذين يعتمدون مباشرة على اآلخرين لمساعدتهم في
تحقيق هذه األهداف".
سيرجيوفاني و ستارت
()Surgioovanni & Starratt
1972م صـــ 12و 15
إشراف تربوي....
يمكننا القول أن اإلشراف التربوي ما هو إال عملية تفاعل تتم بين فرد أو أفراد وبين
المعلمين ،بقصد تحسين أدائهم مما ينعكس إيجابا ً على تحسين تعليم المتعلمين وال يتأتى
ذلك إال بمراعاة اآلتي - :
أ /تغيير سلوك المعلم وهو عمل المشرف التربوي األساسي .
ب /تعديل المنهاج يتم ذلك دوريا ً بإضافة أو حذف بعض الجوانب التي تجاوزها الزمن،
أو الجوانب المستجدة في حياة المجتمعات ،يعني ذلك أن يكون التعديل مستمراً حتى
يجاري الزخم المعلوماتي المتدفق اليوم بغير توقف ،ويواكب المستجدات التي ترمي
بكثير من السلوكيات في المذبلة.
جـ /إعادة تشكيل البيئة المدرسية .
تشكيل البيئة التعليمية له صلة وثيقة بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعات ،من حول
المؤسسات التعليمية ،واستنهاضها بغية مواكبة المستجدات التعليمية من حولها  ،فتقويم
البيئة التعليمية وتشكيلها يفتح المجال للتطور واالبتكار واالرتقاء بالعملية التعليمية.
أهداف تربوية....
هنالك الكثير من األهداف التربوية واإلدارية واالجتماعية والثقافية ،التي يرمي لها
اإلشراف التربوي من خالل ممارساته المختلفة مع المعلمين راميا ً إلى بث االيجابيات
والخبرات التي تساعد المعلم في أداء مهامه بفعالية  .ومن هذه األهداف نذكر ما يلي :
 /1صقل المعلومات النظرية األكاديمية أو المهنية أو الثقافية لدى المعلم .
 /2تطوير كفاءة المعلم في التعامل والتجانس مع الطالب واإلدارة المدرسية .
 /3تطوير كفاءة المعلم في مهارات التدريس .
 /4تطوير كفاءة المعلم في إدارة الصف .
 /5تطوير كفاءة المعلم في عمليات التقويم .
 /6خلق المعلم المخلص المتفاني .
 /7خلق المعلم يعي دوره االجتماعي .
 /8غرس مبادئ وأخالقيات مهنة التدريس في المعلمين .
 /9تدريب المعلم على التخطيط والتحضير الجيد لدروسه .
 /10معالجة أوجه القصور لدى المعلم .
 /11العمل على بناء شخصية المعلم مع إعداده نفسيا ً وتربويا ً .
 /12استخالص المواهب والقدرات الكافية في ذات المعلم .
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 /13المساهمة في تطوير المنهج الدراسي .
 /14تقويم عمل المؤسسة التربوية .
 /15تطوير النمو المهني للمعلمين .
 /16توصيل المعلم ألحسن الطرق واألساليب في التدريس .
 /17تحسين العالقات االجتماعية بين المعلمين .
 /18تشجيع المعلمين لممارسة األنشطة التربوية بمدارسهم .
 /19بلورة روح التعاون ما بين المعلم وإدارته .
 /20دعم اإلدارة المدرسية وتزويدها بالجرعات التربوية الالزمة .
 /21النهوض بمجتمع الطالب إلى األحسن .
 /22الوصول إلى مواهب الطالب المختلفة وتنشيطها .
 /23االهتمام بآراء وأنشطة أولياء األمور ومجالس األباء والمعلمين .
 /24تطوير الكفاءات العلمية والعملية والخبرات لدى العاملين وقيمتها .
 /25تعزيز االنتماء لمهنة التربية والتعليم العاملين .
 /26التعاون مع الجهات المختصة على تطوير العملية التربوية في جميع جوانبها .
 /27العمل على نقل الخبرات والتجارب الناجحة بين المدرسين .
 /28ترسيخ القيم التربوية لدى العاملين في المدارس .
 /29تحقيق االستخدام األمثل إلمكانات المدارس ومصادرها البشرية والمادية .
 /30تفعيل النشاطات التربوية التي تساعد الطالب في تسريع التعلم وتعميق مهاراته
 /31نفل أفكار اإلدارة وتوجهاتها ورؤاها إلى المعنيين من معلمين وطالب .
 /32مساعدة المعلمين في الحصول على المواد والمصادر الالزمة للتعليم والتعلم .
 /33ترقية أداء المعلم.
 /34المنهاج لسليم.
المنهاج السليم هو ذلك الذي يقبل التعديل بالحذف واإلضافة والعمل على تصحيح
األخطاء الواردة به  ،أو بالتغيير الكامل وإبداله بالمنهاج الذي يستوحى من ثقافة وعادات
وتقاليد المجتمع ،وأن يكون مواكبا ً لما يدور حول المجتمع من معارف جديدة أو أساليب
حياتية مستحدثة وال يتم ذلك إال عن طريق المعلم الكفء الذي يقف ورائه اإلشراف
التربوي الفا ّعل .
 /35الطالب (المواطن)
تتمثل فيه بدايات ُخلق المواطن الصالح لوطنه ،فكريا ً وعلميا ً وثقافيا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً،
ونعني به ذلك الفرد المتلقي المشارك المبتكر جنبا ً إلى جنب مع المعلم ،والذي سيلبي
رغبات وتطلعات وآمال المجتمع الذي يعيش فيه ،إذ أنه يعتبر النواة األولى في خلق
مجتمع معافى بمساندة فاعلة من اإلشراف التربوي .
مهمات اإلشراف التربوي....
 /1االنتقال بالعملية التربوية من التعليم إلى التعلم .
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 /2االنتقال من المعرفة إلى تنمية أنشطة التفكير برز هنا دور المشرف التربوي في
تصميم وضع المناهج ومساهمته في إعداد المعلمين .
 /3االنتقال من تصميم معلومات المعلم إلى بناء نظام قيمي لديه .
يأتي هذا بأن يساعد المشرف التربوي المعلم في حل مشاكله المتعلقة به في
مخاطبة وجدان الطالب والجوانب الحس حركية والجوانب األخرى .
 /4االنتقال من تصميم المعلم إلى تصميم المدرسة وتفاعلها مع البيئة .
يعني هذا أن التربية عملية متكاملة وأن ال تفصل مهام المشرفين التربويين عن
بعضها فيصبح اهتمامها بجانب دون اآلخر .
 /5االنتقال من دراسة المدرسة إلى النظام التعليمي ككل وعالقاته بغيره .
النظام التعليمي هو نظام يرتبط بالمجتمع مباشرة ،من جوانبه االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والدينية ،لذا فالمعلم ال ينطلق في أداء رسالته من فراغ أي دون
التقيد بالنظام التعليمي المعين .
مبررات اإلشراف التربوي....
 / 1أدى الزخم المعرفي المتواصل إلى العمل لالستعداد لتلقي المعارف بشتى أنواعها
ومن ثّم تصنيفها وترتيبها وإعادة صياغتها ومنهجيتها ،لتصبح سهلة المتناول لطالبنا
ولمن ينشدون العلم في مختلف صوره  .يأتي هنا الدور الرائد لإلشراف التربوي ،حيث
يساعد كثيراً ،وبص ورة متفردة ،في القيام بمثل هذه المهام بعد إصباغ الجرعات التربوية
عليها ،ومن ثّم متابعة سيرها حتى تأتي أُكلها ،لذا وجب أن تهتم إدارات التعليم
باإلشراف التربوي ،الذي سيساعد كثيراً في استثمار الطالب استثماراً تربويا ً صحيحاً.
 /2نسبة للتغيير المضطرد في ثقافة المجتمعات ،وتغير ترتيباتها االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،مما يوجب االهتمام بالمنهاج وأنشطته المختلفة ،كان البد من
جهة تهتم بكل هذا الجديد المتجدد باستمرار ومتابعته ،فكان لإلشراف التربوي القدح
المعلى في ريادة مثل هذه التغيرات .
 /3األعداد المهولة من المعلمين غير المدربين ،الذين يملئون ساحات المدارس ،يعدون
سلبا ً على العملية التعليمية ،لذا وجب تدريبهم التدريب األمثل للقيام بالمهام الصعبة في
التدريس ،وإرشاد الطالب للمسارات الصحيحة للتعلم والسلوكالتربوي الصحيح  .فالمعلم
المتدرب هو السند الحقيقي والعمود الفقري للعملية التعليمية التربوية السليمة  .وكما
أسلفنا فاإلشراف التربوي هو الذي يقف خلف المعلم في سبيل تدريبه التدريب المطلوب،
ووضعه في مكانه الطبيعي في الطليعة ،ال سيما فهناك تفاوت كبير في مواصفات
المدارس من حيث البنية التحتية  ،البيئة المدرسية  ،ازدحام الفصول  ،قلة أو انعدام
الوسائل التعليمية  ،قلة أو عدم وجود معينات من إدارات التعليم ومن وزارة التعليم العام
للمدارس  ،عدم وجود إدارات ِمدربة في المدارس .
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 / 4السعي لمواكبة األمم من حولنا والتي كان لها قصب السبق في الترقي واالبتكار
واالستثمار التربوي  .ال شك أ ن لكل أمة ثقافتها وعاداتها ولكن نسبة لتضارب الثقافات
بين بعض المجتمعات مثل الثقافة السودانية والثقافة العربية بصورة عامة ،نجد أوجه
كثيرة من التضارب وعليه يمكن األخذ ببعض ما توصلت إليه تلك المجتمعات وتعديله
بما يماشي الثقافة السودانية .إن المشرف التربوي المثقف والملم بما حوله ،يمكنه تحويل
سلوكيات مجتمعه إلى ما يمكن أن يتماشى والمجتمعات من حوله .
 / 5التطلع إلى نبذ بعض السلوكيات والعادات السائدة في المجتمع واالستغناء عنها في
كثير من األحوال ،والتي لم تعد ذات فائدة بل إن الضرر الناتج عنها ربما يؤثر سلبا ً على
المجتمع .
 /6التطلع إلى تقريب المسافات بما هو معمول به تربوياً ،مع ما يجري في المجتمعات
العالمية حتى يمكن االستفادة من الخبرات واألنماط البشرية القادرة على المساعدة في
إعداد المعلم والطالب والمجتمع بصفة عامة .
 /7مواكبة الجديد من المخترعات في مجال الوسائط والوسائل التكنولوجية الحديثة ،التي
سادت في معظم بالد العالم مؤخراً ذلك بتدريب المعلمين والطالب وجميع ما تتعلق
خواص مهنته مع المهن التعليمية في الساحة ،مثل فنيي المعامل ومعدي البرامج
التعليمية والمدربين .
 /8مواكبة التخطيط المستمر من قِبل التربويين عالميا ً لالستفادة من المتوقع المفيد
والعطاء المميز .
زيارل صفية....
تعتبر زيارة المشرف التربوي للمعلم في صفه ،من األساليب الفردية المباشرة في
اإلشراف التربوي ،ولعل هذه الوسيلة من أقدم أساليب المتابعة والتقييم التي لجأت إليها
إدارات التعليم .والزيارة الصفية بصورتها المباشرة ،تساعد المشرف التربوي على
اإلطالع على عملية التعلم والتعليم ،كما تسير بصورتها الفعلية وال تتوقف عند حدود
الحديث عنها  .وتعطي الزيارة الصفية فرصة للمشرف التربوي لإلطالع على عمل
المعلم ،وعمل الطالب ،والبيئة التي يعملون فيها ،والوسائل واألدوات التي تستخدم في
التعليم  .ولذلك نجد أنظمة تعليمية كثيرة تعتمد الزيارة الصفية كوسيلة أولى لإلشراف.
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زيارل مفاجئة....
وهي قليلة الحدوث في الوقت الحالي  ،وناد اًر ما تكون مقررة في خطة اإلشراف ،وانما

تنشأ الحاجة إليها عندما يكثر التذمر من أحد المدرسين من إدارة المدرسة ،أو الطالب

وأولياء األمور  .فيقوم المشرف التربوي بمثل هذه الزيارة مرة أو أكثر ،لدراسة أحوال
المعلم ،والتأكد من صحة الشكوى المرفوعة ضده  .فهذه الزيارة تفتيشية وليست توجيهية
 ،وهي ال تخدم المعلم كما ال تخدم عملية التعليم بصورة مباشرة .
زيارل مبرمجة....
وهي زيارة تخدم غرضين أولهما حق المعلم في الحصول على خدمة التوجيه وثانيهما تقويم
عمل المعلم .
زيارل طلب....
بسبب حاجة المعلم للمساعدة في موقف تعذر على المعلم إيجاد حل له .
زيارل طلب مشرف....
بسبب حاجة المشرف لإلطالع على أسلوب مميز يتبعه المعلم بغرض نقل التجربة إلى
مدارس أخرى .
نشرات....

يستطيع المشرف التربوي أن يعمل على تجديد المعرفة لدى المعلمين ،بتزويدهم
بالنشرات والكتب الجديدة ،التي تتصل بموضوع عمل المعلم  ،مثل التأكيد على وصول

رسالة المعلم لكل واحد منهم ،

وقد يقوم المشرف التربوي بدراسة لبعض اإلصدارات

الحديثة من الكتب ذات الصلة ،واستخالص األفكار الهامة التي تطرحها فيقوم بتوزيعها
على المعلمين في منطقت ،لإلطالع وابداء المالحظات .
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أنماط اإلشراف التربوي:
 1ا النمط السلطوي....
ويقابل (التفتيب) اإلداري التقليدي ،الذي اختفت صورته في كثير من األنظمة التعليمية
 ،ويهتم هذا النمط السلطوي بالضبط والربط واالنصياع الحرفي ألوامر إدارات التعليم
وتوجيهاتها .
 2ـ النمط الجماعي....

ويتخذ هذا النمط صورة اللجان الفاحصة  ،بمعنى أن المشرفين يشتركون في

عمليات التقويم كفريق عمل يزور المدرسة أو المعلم  .ويشارك جميع أفراد الفريق في
دراسة أوضاع المدرسة أو أحوال المعلم  ،ويقدمون تقري اًر موحداً يعكس محصلة وجهات

نظر الفريق .

إن هذا النوع من اإلشراف ،بالرغم من عدم جدواه من ناحية خدمة العملية التعليمية
التعلمية ،إال أنه

يعتبر أقل سوءاً من النمط السلطوي ،الذي تتأثر نتائجه بنوازع

المفتب الشخصية ومزاجه الفردي .
 3ا النمط التشاوري اإلرشادي....

وهو نمط اإلشراف الذي يستهدف مساعدة المعلمين على النمو المهني ،ومؤازرتهم
لبلوغ أهداف عملهم التعليمي .يتبنى المشرفون في هذا النمط مبدأ وحدة العمل التربوي
وتكامل ه  ،ويعتمدون في أسلوب عملهم على توظيف خبراتهم في خدمة المعلم،
ومساعدته على تجديد وسائله وطرقه ومعارفه من خالل محاورته ،وتقديم القدوة
والنموذج  ،وتوفير فرص النمو دون التقليل من شأن المعلم وقدراته ووجهات نظره .
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إشرافيات:
 1ا اإلشراف الوقائي....

لما كان أغلب المشرفين التربويين قد خدموا كمدرسين قبل انتقالهم إلى ممارسة

المهمات اإلشرافية  ،فإنهم يستطيعون تقدير الصعوبات والمشكالت التي يمكن أن
يواجهها المعلم ،بحكم خبرتهم بالموقف التعليمي التعلمي .لذلك فإنهم يضعون بحساباتهم
عند إعداد الخطط اإلشرافية ،حاجات المعلمين الجدد ،إلى من يساعدهم على وضع
االستراتيجيات المناسبة لتحاشي الوقوع في األخطاء ومجابهة المتاعب .
 2ا اإلشراف التصحيحي....

يالحظ المشرف التربوي لدى زياراته الميدانية للمعلمين في مدارسهم ،بعض

األخطاء في إعداد الخطط اليومية أو الفصلية  ،أو بعض العيوب في الطرق التي
ينتهجها بعض المعلمين  ،أو ضعف في إدارة الصف  ،أو في الوسائل التعليمية
المستخدمة .
بمقدور المشرف أن يساعدهم في تصحيح مثل هذه األخطاء بالتحاور معهم ،وتعريفهم
بالبدائل التي يمكن أن تكون أكثر مناسبة للمادة الدراسية أو للمرحلة التعليمية  .فقد ال
ينتبه المعلم إلى أن الطريقة التي يستخدمها وان كانت مناسبة للمراحل الدراسية العليا،
فإنها قد ال تناسب الصفوف األولية  .أو قد يغيب عن بال المعلم األهمية النسبة
ألهداف تعليمية ،كالتحليل والتطبيق والتقويم والتمييز بدل التركيز على المعرفة والفهم
وحدها .
 3ا اإلشراف البنائي....

إذ أن هناك ضرورة لالرتقاء باإلشراف من مرحلة التصحيح إلى مرحلة البناء  ،فال

تقتصر أهمية اإلشراف على تحديد األخطاء والتنبيه إليها بل يتم االنتقال إلى البدائل
التي يمكن إحاللها محل السلوك الخاطئ .
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وهذا يعتمد على رؤية المشرف التربوي ل هداف التعليمية بوضوح .
 4ا اإلشراف اإلبداعي....
يعتمد هذا النمط اإلشرافي على اإليمان بإمكانات المعلمين ،والثقة بقدراتهم على
تطوير أنفسهم ،واحداث نقلة نوعية في مجال العمل التعليمي ،من خالل تجريب طرائق
جديدة واستنباط وسائل تعليمية مميزة ،واستحداث أساليب خالقة في إدارة الصفوف ،أو
تنظيم مواقف التعلم ،أو إجراء االختبارات وتصحيحها .
 .5اإلشراف اإلكلينيكي....
وهو نمط إشرافي تم تطويره في السبعينات من القرن العشرين  ،ويركز على تحليل
عمليات التعليم والتعلم والتفاعل بين المعلم والمتعلم في داخل غرفة الصف .
 .6اإلشراف االتصالي....

يقوم هذا النمط على فرضية مؤداها  :أن المشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم،

يعملون معاً من أجل غرض واحد  ،وهو تحقيق أعلى مردود من عملية التعلم والتعليم .

وعلى ذلك فإن تفويض المعلم صالحيات القيام بالعمل التعليمي ،ال يعفي مدير المدرسة
والمشرف التربوي من المسؤولية عن العملية التعليمية  ،وهكذا فإنهما يحتاجان أن يلعبا

أدوا اًر تتصل بدور المعلم في غرفة الصف وتتآزر معه بطريقة تزيد من فعاليته.
الوسائل....
الوســائل التعليميــة هــي مــن بــين التقنيــات والم ـواد واألدوات واألجه ـزة المســتخدمة فــي
عمليات التعليم والتعلم ،والتي سادها التطور من حقبـة ألخـرى بقيـادة اإلنسـان ،وهـي التـي
قامت بالدور الفاعل في نقل المعارف من المعلم للمتعلمين بكفاءة وسهولة ويسر.
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ج ور....
تمتد جذور التعرف على الوسائل التعليمية ،إلى عهود قديمة ،فهي تبدأ منذ بدايـة الخلـق،
فقد تعلم اإلنسان عن طريق الصدفة ،ثم انتقلت معارفـه عـن طريـق التقليـد والمحاكـاة لمـن
حوله من البشر ،بما يشاهده من أحداث يقوم بها البعض نتيجة ممارسـات حياتيـة معينـة.
ثــم انتقــل إلــى التجربــة ،بعــد أن نمــت مها ارتــه ،وتوســعت خب ارتــه ،وازدادت معارفــه ،فــي
سبيل بلوغ أهدافه.
تخليد....
تولــدت لــدى اإلنســان ،بمــرور الوقــت ،الرغبــة فــي تخليــد نشــاطاته ،التــي يعتبرهــا امتــداداً
لحياتــه بعــد مماتــه ،فــدلف إلــى تســجيل أفكــاره ،وتصــوير بعــض مــن نشــاطاته ،فــي المواقــع
ا منه ،مثل الكهوف واألغوار ،كي يضـمن لهـا الديمومـة والخلـود ،باعتبارهـا وسـائل حفـظ
ونقل للمعارف ل جيال القادمة ،وكـان لـذلك أعظـم األثـر فـي الحقـب التـي تلـت ذلـك ،ممـا
أمكـن البشـرية مـن التعـرف علــي الـبعض مـن أنمـاط الحيـاة المختلفــة التـي سـادت فـي ذلــك
الوقت.
تاريخ....
إعتمــد اإلنســان تلــك الوســائل (التسددجيالت والصددور) ،أدوات لنقــل المعرفــة إلــى ا خـرين.
وقد دلت على ذلك ا ثار التاريخية التي خلفها اإلنسان مـا بـين حقبـة وأخـرى ،عـن طريـق
تلك الصور والرمـوز المشـار إليهـا ،مـن قبـل اكتشـاف اللغـة المنطوقـة والمكتوبـة ،فقـد كـان
اإلنســان ينقــل معلوماتــه ومعارفــه ،عــن طريــق األصـوات والهمهمــات لغيـره مــن األفـراد ،ثــم
قاده اكتشاف اللغة ،إلى التفاعل واإلنصهار في مجتمعه بطريقة أوسع.
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ظهــر قــرع الطبــول ،واشــعال الني ـران ،التــي كانــت لهــا داللــة عنــد الجــنس البشــري،
منها الـدعوة إلـى الحـرب ،أو اإلجتمـاع ،أو التنبيـه إلـى وقـوع هجـوم أو غيـر ذلـك .أشـارت
الحض ــارات القديمـ ــة التـ ــي م ــرت بهـ ــا الشـ ــعوب من ــذ القـ ــدم إلـ ــى أهمي ــة وسـ ــيلة اللغـ ــة فـ ــي
التواصــل ،كمــا يشــاهد فــي الحضــارة الفرعونيــة ،والبابليــة ،والفينيقيــة ،والفارســية ،واليونانيــة،
وغيرها من الحضارات.
وادي النيل....
ف ــي وادي الني ــل ع ــاب ق ــدماء المصـ ـريين ف ــي ظ ــل حض ــارة متميـ ـزة ،اس ــتطاعت أن تخل ــد
الحيــاة بمــا تركتــه مــن مــدن ومعابــد وأنظمــة حيــاة مختلفــة ،كالنظــام الز ارعــي ونظــام الــري،
كم ــا أنه ــا عم ــدت لتخلي ــد ال ــروح متم ــثالً ذل ــك ف ــي المعاب ــد والمق ــابر المنتشـ ـرة ف ــي داخ ــل
اه ارم ــات الجيـ ـزة ،الت ــي ال ازل ــت باقي ــة من ــذ انش ــائها قب ــل آالف الس ــنين .وف ــي ظ ــل ه ــذه
الحضارة بدأت أول محاولة للكتابـة (الهيروغلوفيـة) ،التـي اتخـذت الصـور أداة فـي التعبيـر
عن معاني الكلمات ،وهو ما يعرف ب (الكتابة بالصور).
السومرية....
مـ ــن الحضـ ــارات التـ ــي سـ ــادت قـ ــديماً الحضـ ــارة (السـ ــومرية) ،التـ ــي قامـ ــت عنـ ــدما قطـ ــن
الســومريون فــي بــالد ال ارفــدين ،علــى ضــفاف دجلــة والفـرات .وهــم مــن قــام بــاختراع الكتابــة
الت ــي عرف ــت بالكتاب ــة (المس ــمارية) وه ــي عب ــارة ع ــن رم ــوز عل ــى ش ــكل مس ــامير ،ك ــانوا
يطبعونها على الـواح مـن ا جـر (الطـين) ،للتـدليل علـى معـاني الكلمـات المقصـودة ،وهـي
ما عرفت أخي اًر ب (الكتابة بالرمز).
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الفينيقية....
ومــن الحضــارات التــي نشــأت قــديماً (الحضــارة الفينيقيــة) ،التــي نتجــت عــن مــيالد
شـعب كـان لـه الفضـل فـي إرسـاء قواعـد حضـارة مجيـدة ،هـم (الفينيقيـون ) الـذين كـان لهــم
الــدور الكبيــر فــي اكتشــاف ،ووضــع أول حــروف ل بجديــة ،التــي قــادت العــالم الــى اختـراع
الكتابة الفعلية.
الكتابة....
مـع إكتشـاف الكتابـة بـدأ التـاريت المـدون ،الـذي فـتح سـجل الحضـارة اإلنسـانية ،حيـث كـان
المنطلق األول واألساس لعملية التعلـيم والـتعلم النظاميـة ،والتـي سـارت فـي طريـق التطـور
والترقي حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
مسيرل....
من هنا وعبر هذه المسيرة الطويلة للممارسات الحضـارية المختلفـة ،يتبـين لنـا أن الوسـائل
التعليمية كانت بمثابة المصدر والمعـين األول ،لعمليـة الـتعلم لـدى اإلنسـان .والتـي أصـبح
أم ــر تطويره ــا يتعل ــق بتط ــوير حي ــاة البش ــر الت ــي تق ــودهم إل ــى الرفاهي ــة والحي ــاة الس ــهلة.
تطورت الوسائل التعليمية ،إلى أن أصبحت جزءاً ال يتجزء من المادة التعليمية واألسـلوب
التعليمي ،حتى أنها أصبحت محو اًر أساسياً في عملية التعليم والتعلم.
حتمية....
نتيج ـ ــة للتط ـ ــورات الهائل ـ ــة ف ـ ــي النظري ـ ــات التربوي ـ ــة والتعليمي ـ ــة ،ونتيج ـ ــة لل ـ ــزخم المعرف ـ ــي
المتواصــل ،ونتيجــة للممارســات العمليــة فــي مجــال الحيــاة المختلفــة ،ومنهــا مجــال التعلــيم،
فقـ ــد كـ ــان دخـ ــول الوسـ ــائل فـ ــي تنفيـ ــذ العمليـ ــات التعليميـ ــة والتعلميـ ــة ،أم ـ ـ اًر حتمي ـ ـاً ،حيـ ــث
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أصـ ــبحت فـ ــي وحـ ــدة واحـ ــدة متكاملـ ــة ،جنب ـ ـاً إلـ ــى جنـ ــب م ـ ـع المـ ــادة التعليميـ ــة واألسـ ــلوب
والتطبيق والتقويم والنتائج.
مفهوم جديد....
كانــت الوســائل التعليميــة فــي بــدايات العمليــات التعليميــة ،عبــارة عــن محســنات ومعينــات،
يمكــن اإلســتغناء عنهــا أو اســتخدامها حســب رؤيــة المعلــم ،حتــى أن الــبعض كــان يعتبرهــا
مســالة ،ومضــيعة لوقــت المعلــم والمــتعلم ،وبمــرور الوقــت ،أصــبحت جــزءاً ال يتج ـ أز مــن
المادة التعليمية ،واألسلوب المتبع في تقديم المادة للطالب ،كمـا أشـرنا لـذلك مسـبقاً ،حتـى
أنها أصبحت محو اًر أساسياً لعملية التعليم والتعلم.
تعريف الوسيلة....
هي( :تقنية ،أوأداة ،أو ماادة ،أو جهاا  ،يساتخدمه الماتعلم فاي عملياة الاتعلم ،واكتسااب
الخبرات ،وادراك المباديء ،وتطوير ما يكتسب مان معاارف بنجااح ،ويساتخدمه المعلام
فاااي الوصاااول للمتعلماااين ،باااأنجع األسااااليب ،وأحااادث الطااارة ،الاااى الحقيقاااة العلمياااة
المستهدفة بسرعة وبأقل كلفة).
منظور إسالمي....
لنــا فــي القـرآن الكـريم الكثيــر مــن ا يــات التــي تــدلل علــى أهميــة الوســائل التعليميــة ،فمنهــا
على سبيل المثال ال الحصر قصة إبني آدم – عليه السـالم – قابيل وهابيل ،عنـدما تقبـل
القربان من هابيل ولم يتقبل من قابيل ،مما دفع قابيل لقتل هابيل ،وبعـد ذلـك عجـز قابيال
عن التصـرف فـي جثـة أخيـه ،فأرسـل اا سـبحانه وتعـالى الغـراب ،ليقـوم بقتـل غـراب آخـر
ويدفنه في التراب ،ومن هذا المشهد عرف قابيل كيف يواري سوءة أخيه.
{فَبَ َع َث ه
ّللاُ ُغ َرابا ً يَ ْب َح ُ
س ْاوءةَ أَ ِخيا ِه قَاا َل يَاا َو ْيلَتَاا
ض لِيُ ِريَاهُ َكيْافَ يُا َوا ِري َ
ث فِي األَ ْر ِ
صبَ َح ِمنَ النَّا ِد ِمينَ }المائدة31
س ْوءةَ أَ ِخي فَأ َ ْ
ي َ
ب فَأ ُ َوا ِر َ
أَع ََج ْزتُ أَنْ أَ ُكونَ ِم ْث َل هَـ َذا ا ْلغُ َرا ِ
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تعــد هــذه الحادثــة مــن أوائــل الوســائل ،التــي تعلــم فيهــا اإلنســان كيــف يتصــرف مــن خــالل
المشاهدة الكتساب الخبرة المباشـرة ،وهكـذا تعلـم اإلنسـان الكثيـر مـن الحـرف ،ومـن المهـن
عــن طريــق الخب ـرة المباشـرة ،كالفالحــة ،والرعــي ،وتــدبير المنــزل ،والصــناعة ،والكثيــر مــن
الحرف اليدوية.
األلواح....
ذهب سيدنا موسى – عليه السالم  -إلى ميقات ربه فأعطـاه األلـواح التـي تحـوي المـواعظ
لقومه ،إذ قال اا تعالى في ذلك:
َاي عء فَ ُخ ْاذهَا بِقُا َّو عة
َاي عء َّم ْو ِعظَاةً َوتَ ْف ِ
صايالً لْ ُكا ْل ش ْ
اح ِمان ُكا ْل ش ْ
{ َو َكتَ ْبنَا لَاهُ فِاي األَ ْلا َو ِ
سقِينَ }األعراف.145
سنِ َها َ
َو ْأ ُم ْر قَ ْو َم َك يَأْ ُخ ُذو ْا بِأ َ ْح َ
سأ ُ ِري ُك ْم دَا َر ا ْلفَا ِ
تعتبر هذه األلواح أحد الوسائل التعليمية.
نالحظ في مشهد آخر من سورة المائدة عندما دعا سيدنا عيسى – عليـه السـالم –
ربه ،لينزل على قومه مائدة من السماء تكون حجـة لـه علـى قومـه ،ومـا المائـدة إال وسـيلة
تثب ــت نبوت ــه ،وق ــدرة اا س ــبحانه وتع ــالى ،ال ــذي إذا أراد ش ــيئاً إنم ــا يق ــول ل ــه ك ــن فيك ــون.
فكانت المائدة هذه مشهداً حقيقياً واقعياً على مرأى من القوم .قال تعالى في ذلك:
سا َما ِء تَ ُكاونُ لَنَاا ِعياداً
ساى ا ْبانُ َم ْاريَ َم اللَّ ُها َّم َربَّنَاا أَنا ِز ْل َعلَ ْينَاا َمدئِا َدةً ْمانَ ال َّ
{قَا َل ِعي َ
ار ُ ْقنَا َوأَنتَ َخ ْي ُر ال َّرا ِقِينَ }المائدة114
ْألَ َّولِنَا َوآ ِخ ِرنَا َوآيَةً ْمن َك َو ْ

53

الص ل....
أما رسولنا الكريم محمد بن عبد هللا ،صلوات اا وسالمه عليه ،فقد نقل الناس مـن عبـادة
األصــنام إلــى عبــادة الخــالق الــديان ،مــن خــالل وســيلة الصــالة ،فكــان يصــلي أمــامهم وهــم
يشاهدون ويقلدون ،وقد قال صلى اا عليه وسلم:
(صلوا كما رأيتموني أصلي).
وقوله:
(خذوا عني مناسككم).
وفي ا ية:
ّللاَ إِنَّ َّ
سااو ُل فَ ُخ ا ُذوهُ َو َمااا نَ َهااا ُك ْم َع ْن اهُ فَااانتَهُوا َواتَّقُااوا َّ
ش ا ِدي ُد
ّللاَ َ
{ َو َمااا آتَااا ُك ُم ال َّر ُ
ب }الحشر.7
ا ْل ِعقَا ِ

العالم الحسن بن الهيثم (1039-965م)....
هــو عــالم بصـريات مشــهور ،اســتخدم الطريقــة العلميــة اإلســتقرائية فــي القيــاس والمشــاهدة،
في توضيح عملية اإلنكسار الضوئي ،عن طريق التجربة والمشاهدة الحقيقية.
العالم اإلدريسي (1166-1099م)....
هو من قام برسم خريطة العـالم موضـحاً فيهـا مواقـع دول العـالم علـى الكـرة األرضـية ،فـي
اليابسة والبحر.
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العالم كومنيوس ()1670-1592 ( )Comeniusم....
هو الذي دعا الى استخدام الرسوم ،والخـرائط ،واألشـكال ،والصـور ،وتعليقهـا علـى جـدران
الفصـ ــول الد ارسـ ــية ،وعلـ ــى حـ ــث المعلمـ ــين علـ ــى اسـ ــتخدام النمـ ــاذج والمجسـ ــمات ،بـ ــين
المتعلمين لتمرين حواسهم .كما قام بتأليف كتاب أسـماه (العالم في صاور) والـذي يعـد مـن
أهــم الكتــب المدرســية ،المــزودة بالوســائل التعليميــة المهمــة فــي التــدريس.تقساايم الوسااائل
التعليمية.
أنواع....
توج ــد ع ــدة أنـ ـواع وتص ــنيفات للوس ــائل التعليمي ــة ،ك ــل واح ــدة منه ــا ص ــالحة لإلس ــتخدام
الخاص بها ،وهي تختلف وتتنوع حسب األسس التـي أتـى بهـا التربويـون ،فمنهـا مـا يعتمـد
على اللغة اللفظية أو المسموعة ،ومنها ما يعتمد على الصور والرسوم ،ومنهـا مـا يعتمـد
على الصور المتحركة ،ومنها ما يعتمد على النماذج والعينات.
فيما يلي نتطرق ألشهر التصنيفات الخاصة بالوسائل التعليمية وهو تصنيف:
إدجار ديل () 1969 Edgar Daleم....
قــام العــالم إدجااار دياال بتصــنيف الوســائل التعليميــة فيمــا يســمى ب ( ...مخااروط الخباارة)
الــذي يرتــب فيــه الوســائل التعليميــة ،علــى أســاس الخبـرات ،وعلــى أســاس حســيتها ،متــدرجاً
نحو المجرد منها (في أعلى الهرم) كاآلتي:
-

التعلم بالخبرة الواقعية
وهي الخبرة المباشرة التي يتلقاها الطالب م ل:
مشــاهدة بعــض الكائنــات الحيــة وغيــر الحيــة مباشـرة ،مــن غيــر وســيط .والتــي فيهــا
يتمكن المتعلم من إجراء التجربة العلمية بنفسه.

-

التعلم بالخبرات المعدلة.
مثل النماذج والعينات وغيرها.

-

التعلم بالخبرات.
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مث ـ ــل األلع ـ ــاب التربوي ـ ــة ،والتمثي ـ ــل ،والمس ـ ــرحيات ،وتس ـ ــمى (الاااااتعلم بالعمااااال
المحسوس).
التعلم بالمالحظة المحسوسة.
مثـل الـرحالت العلميـة ،والمعـارض ،والمتـاحف ،التـي يـتم فيهـا إكتسـاب الخبـرة
بالمشاهدة.
-

التعلم بالرموز المصورة والمرسومة.
مثل الخرائط ،واللوحات التعليمية ،والرسوم البيانية.

-

التعلم بالرموز المجردة .م ل:
الحروف ،واألرقام ،والرموز اللفظية كالكلمات المسموعة.

إعتبار....
يعتبــر هــذا المخــروط أحــد أن ـواع التقســيم العلمــي ،ألي مــادة علميــة تمثــل وحــدة تعليميــة
يمكن تقديمها للمتعلم ،فهو يعمل على:
-

توضيح العالقة بين خبرات التعلم.

-

ترتيب الخبرات بين الواقعية (الملموس) والتجريد (اللفظي).

-

تصنيف وسائل اإلتصال التعليمية من حيث نسبة تأثيرها على المتعلم.

إن التقسـ ـيمات الـ ـواردة ف ــي المخ ــروط ال تنفص ــل فيم ــا بينه ــا انفص ــاالً ك ــامالً ،إنم ــا
تتداخل وقت تنفيـذ العمليـة التعليميـة ،وتنـاول مجريـات الـدرس أمـام المتعلمـين ،حسـب مـا
يراه المعلم مناسباً للمتعلمين.
إن التعلم عن طريق الخبرات المباشرة (المحسـوس) ،هـو أفضـل أنـواع الـتعلم علـى
اإلطالق ،نسبة الستخدام عدد مـن حـواس المـتعلم فـي العمليـة التعليميـة ،إال أننـا ال يمكـن
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اإلعتماد عليه فقط من غير استخدام مستويات التقسيم األخرى في عمليـة الـتعلم .كمـا أن
الخبرات المباشرة ،ال يمكن استخدامها في كل أنواع الدروس ،وذلك ل سباب التالية:
-

لكـ ــل درس خصوصـ ــيته وكيفي ـ ـة تناولـ ــه عـ ــن طريـ ــق المعلـ ــم عنـ ــد تقديمـ ــه

للمتعلمين.
-

صعوبة توافر معدات هذه الوسائل الملموسة .

-

تكاليف شرائها باهظة.

-

تكمن فيها بعض الخطورة.

-

كبر حجمها أو صغره.

-

تحكي عن الماضي.

-

تستلزم وقتاً طويالً في استخدامها.

عليه فمن األجدى أن يستخدم المعلم مختلف أنواع الوسـائل التـي شـملها المخـروط
 ،وفي نفس الوقت عليه أن ال يتقيد باستخدام الرموز اللفظية في كل دروسه.
التعليم....
إن عمليــة التعلــيم تعنــي توصــيل المعرفــة للطالــب مــن أجــل الــتعلم ،كمــا تعنــي فــي نفــس
الوقت خلق الدوافع ،وايجاد الرغبة لديه للبحث والتنقيب ،في سبيل الوصول للمعرفة،
األسرع....
إذا ســار المســافر علــى قدميــه ،أو اســتغل دابــة ،أوســيارة ،أو قطــار ،أو طــائرة ،فإنــه حتمـاً
سيصــل وجهتــه التــي حــددها .فــاإلختالف ال ـرئيس ،إذن ،بــين وســائل النقــل المــذكورة هــو
اإلخــتالف فــي الوقــت والجهــد ،فكلهــا وســائل ولكــن أجودهــا وأنفعهــا هــو أســرعها وأكثرهــا
ارح ــة .ومث ــل ذل ــك ه ــو دور الوس ــائل التعليمي ــة ،فه ــي تعم ــل عل ــى تقلي ــل الجه ــد ،وت ــوفير
الوقت ،من أجل الوصول للمعرفة.
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شروط الوسائل التعليمية....
لكــي تــؤدي الوســيلة التعليميــة دوره ــا فــي عمليــة التعلــيم بش ــكل فعــال ،ال بــد مــن م ارع ــاة
األمور التالية عند إختيار الوسيلة التعليمية أو إعدادها:
-

تحديد الهدف من الوسيلة.

-

دقة تصميم المادة العلمية ومناسبتها لمادة الدرس.

-

توافر المواد الخام الالزمة لصنعها مع قلة كلفتها.

-

تع ــد الوس ــيلة التعليمي ــة لغ ــرض واح ــد ،بحي ــث تك ــون خالي ــة م ــن اإلكتظ ــاظ

والحشو.
-

أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد وحجوم المتعلمين في الفصل.

-

أن تع ــرض ف ــي الوق ــت المناس ــب ،وأن تخف ــى ع ــن أنظ ــار المتعلم ــين عن ــد
اإلنتهاء من مهمتها.

-

أن تساير الوضع الزمني السائد .كلوحات المعلومات والخرائط السياسية.

-

أن تتناسب وقدرات المتعلمين بحيث تسهل اإلستفادة منها.

-

تجربة الوسيلة قبل إستخدامها للتأكد من صالحيتها.

فوائد استخدام الوسائل التعليمية....
-

تقدم للمتعلم أساساً مادياً لإلدراك الحسي.

-

تقلل من إستخدام المتعلمين ل لفاظ التي ال يفهمونها.

-

تثير اهتمام المتعلمين كثي اًر.

-

تجعل ما يتعلمه المتعلمون باقي األثر.

-

تقدم خبرات واقعية تدعو المتعلمين إلى النشاط الذاتي.

-

تنمي في المتعلمين اإلستمرار في التفكير.
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-

تسهم في نمو المعاني ،ومن ثم في نمو الثروة اللفظية للمتعلم.

المهارات اللغوية....
تعد اللغـة مـن أميـز الوسـائل التـي سـاعدت كثيـ اًر فـي نقـل المعـارف وتوثيقهـا ،بـين األفـراد
فــإذا جــاز لنــا أن نقــول :أن اللغــة فــي معناهــا المتعــارف عليــه ،بــين األف ـراد ،مــا هــي إال
مجموعــة مــن األصـوات واإلشــارات تســتخدم فــي التعبيــر عــن حاجــاتهم ونقــل معــارفهم فــي
تفاعل تام.
مفهوم اللغة....
تحــدث ،وســمع ،وكتابــة ،وق ـراءة ،واشــارة ،وهــي مجموعــة العناصــر التــي ظــل اإلنســان
يســتخدمها منــذ اكتشــافها ،وقــد عمــل علــي تطويرهــا بمــرور الوقــت ،كــي يــتمكن مــن اإليفــاء
بتفاعل ـ ــه اإلجتم ـ ــاعي ف ـ ــي س ـ ــبيل تس ـ ــهيل وتيس ـ ــير ،س ـ ــبل الرفاهي ـ ــة والحي ـ ــاة الكريم ـ ــة ل ـ ــه
ولمجتمعه.
تنقسم اللغة الي قسمين:
.1

اللغة اللفظية

وهــي لغــة الكــالم التــي تــتم بتضــافر أعضــاء الفــم المختلفــة ،اللســان ،األســنان ،الشــفتان،
القصـبة الهوائيـة ،األوتــار الصـوتية إضـافة إلــى الهـواء فـي عمليتــي الشـهيق والزفيـر  ،إلــى
جانب الغدد اللعابية التي تعمل على ترطيب فجوة الفم والشفتين.
.2

اللغة غير اللفظية

هـ ــي لغـ ــة الحركـ ــات واألبعـ ــاد ،كـ ــاللمس واإلشـ ــارة باليـ ــد ،أو اإليمـ ــاءة بـ ــالرأس ،أو تحريـ ــك
الكتفـين ،وحركـات العينــين والشـفتين واللســان ،وهـي تعتبـر مــن مقومـات المعلــم وأدواتـه فــي
التأثير على سلوك المتعلمين.
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تعديل سلوك....
يؤثر استخدام النوعين من اللغة من قبل المعلم ،في عمليـة ترتيـب أو عـدم ترتيـب سـلوك
المتعلمــين ،فهــو فــي كــل الحــاالت يعمــل علــى تعــديل الســلوك لــدى المتعلمــين ،إيجاب ـاً أو
سلباً .فعملية تكشـيرة المعلـم أو إبتسـامته فـي وجـه المتعلمـين ،تتـرك أثـ اًر نفسـياً تربويـاً علـى
ســلوكهم ،فــالمتعلمين أحــوج لإلبتســامة ،وانبســاط وجــه المعلــم ،ليتمكن ـوا مــن اإلقبــال علــى
اإلصغاء التام والفهم ،على عكس ما تخلفه التكشيرة ،وبروز عالمات الغضـب علـى وجـه
المعلم .قال تعالى:
{فَبِ َما َر ْح َم عة ْمنَ ه
ضو ْا ِمانْ َح ْولِا َك فَااعْفُ عَا ْن ُه ْم
ب الَنفَ ُّ
ّللاِ لِنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ فَظها ً َغلِيظَ ا ْلقَ ْل ِ
ّللاِ إِنَّ ه
ستَ ْغفِ ْر لَهُ ْم َوشَا ِو ْرهُ ْم فِي األَ ْم ِر فَإ ِ َذا َع َز ْمتَ فَتَ َو َّك ْل َعلَى ه
ّللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمتَا َو ْكلِينَ }آل
َوا ْ
عمران159
تقسيم....
التقسيم على أساس الحواس( .العماس 2012م).
وهـ ـ ـو تقس ـ ــيم يتعل ـ ــق ب ـ ــالحواس الخمس ـ ــة ل ـ ــدى اإلنس ـ ــان ،الت ـ ــي أشـ ـ ـرنا له ـ ــا آنفـ ـ ـاً ،حس ـ ــب
خصائصـها .وهــذه الحـواس هـي التــي تربطنــا بالعـالم مــن حولنــا ،فهـي ادوات اســتقبال لكــل
المعارف والمهارات المختلفة.
الوسائل السمعية....
هي التي يمكن من خاللها عرض المثيـرات السـمعية علـى المتعلمـين ،إذ انهـا تعتمـد علـى
حاسة السمع بصفة أكبر ،في التعلم ،وفي اكتساب الخبرات.
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التسجي ت الصوتية....
ه ــي الت ــي تعتم ــد عل ــى اللغ ــة اللفظي ــة ف ــي األس ــاس ،مم ــا يس ــتوجب أن يك ــون المعل ــم أو
المــتعلم ،علــى د اريــة تامــة بــالحتوي التعليمــي المنصــوص عليــه ،كمــا أنهــا تســاعد فــي نفــس
الوقت في تنمية مهارات المتعلم اللغوية ،والتسجيالت الصوتية هي عبارة عن:
(عملية حفظ األصوات وتخزينها بطرر مختلفة ،باستخدام أجهزل متنوعة،
و لك من أجل إعادل سماعها حين تدعو الحاجة ل لك ،كتسجيل أصوات الطيور،
والحيوانات ،والموسيقى ،واإلنسان ،وأي صوت مهما كان مصدره)
ال ارديو (اإلذاعة المسموعة):....
يعتبر (الراديو أو اإلذاعة المسموعة) من اهم وسائل اإلتصال الجماهيري ،وأكثرها
إنتشا اًر ،وأكثرها شيوعاً ،هذا الجهاز صغير في الحجم ،ومميز في دقة الصنع ،وله
أشكال مختلفة ،وقد أُستغل كوسيلة إتصال جماهيري وتعليمي ،منذ الحرب العالمية

األولى ،فأصبح يستخدم لبث األخبار والبرامج المنوعة ،وكذلك لبث البرامج التعليمية
كتعليم اللغات مثالً.
مميزات الراديو....
 .1قلة الكلفة.
 . 2الفورية ،حيث يمكن اإلستماع الفوري لكثير من األحداث ،مما يضفي على البرامج
صفة الواقعية.
 .3التأثير اإلنفعالي للبرامج التعليمية ،عن طريق اإلخراج لتلك لبرامج ،مع إستخدام
الموسيقى التصويرية ،والمؤثرات الصوتية ،التي تساعد على التعلم.
 . 4يعني بمعرفة المتعلمين للمواد األكاديمية ،من خالل معالجتها اليومية المستمرة،
لمواضيع متنوعة من المقررات الدراسية.
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.5

اإلستجابة لرغبات المتعلمين ،وحاجاتهم المعرفية ،وحاجاتهم النفسية ،فيوصل

المعلومات لهم وهم في قاعات الدرس ،أي قدرته على إجتياز حدود الزمان والمكان.
 .6تعويض بعض النقص في المعلمين األكفاء والمختصين.
 .7تدريب المعلمين غير المؤهلين ،باستماعهم لدروس نموذجية عبر البث اإلذاعي،
مما يفيد المتعلمين كثي اًر.

 . 8تجديد نشاط المتعلمين ،ببرامج ترويحية أو تثقيفية أو إجتماعية أو مسابقات أو
مقابالت ،تفيدهم في عملية التعلم الفعال.
 .9يعتبر الراديو من المصادر الجيدة في توثيق المعلومات العلمية واألفكار.
 .10يتيح الراديو المجال للمتعلم ،ليكون خلفية كافية ،ومعلومات عند اإلستماع ،ليشكل
صور عقلية عن األشياء.
 .11أن المؤسسات التعليمية التي تستخدم الراديو ،يمكنها أن تتيح للمتعلمين فرصة أن
يصبحوا قادرين على التمييز اإلستماعي.

اإل اعة المدرسية....
هي(:وسيلة سمعية ،تعتمد على إستخدام مزيج من التسجي ت السمعية،
كاألسطوانات أو أشرطة البكرل ،أوأشرطة الكاسيت ،وقد تكون عامة او مفتوحة
لمجتمب المدرسة بكامله ،أو داخله لمجموعة من المتعلمين ،في فصل كجزء من

التعليم الصفي) .العماس 2012م.
أدال اتصال....
الراديو واإلذاعة المدرسية ،وسيلتين سمعيتين تعليميتين ،تهتمان في المقام األول ،باللغة
كأداة إتصال رئيسة ،مما يؤدي إلى تفاعل المتعلمين معهما ،والذي يضفي كثي اًر من

الفائدة اللغوية ،وخاصة لغة التخاطب ،التي ينبني عليها اإلستثمار الناجع ،في تنمية
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وزيادة الحصيلة والمهارات اللغوية ،التي تساعد في بناء وتطوير الملكات اللغوية ،لدى
المتعلمين بالطريقة المباشرة.
الوسائل البصرية....
هي الوسائل التي تعرض المثيرات التي تتعلق بحاسة البصر ،إذ يعتمد المتعلم فيها علـى
حاسة البصر ،على وجه الخصوص ،في عمليتي التعليم والتعلم.
السبورات (اللوحات) بأنواعها....
تعتب ــر الس ــبورة وس ــيلة بصـ ـرية مألوف ــة ل ــدى المتعلم ــين ،تعي ــنهم كثيـ ـ اًر ف ــي فه ــم دروس ــهم
وتطبيقهــا مباش ـرة ،أثنــاء وبعــد قيــام المعلــم بعمليــة الشــرح الــالزم للمحتــوى التعليمــي ،الــذي
يمثــل اســتخدام المفــردات اللغويــة ،عــامالً هام ـاً فيــه ممــا يتــيح للمتعلمــين التفاعــل اللغــوي
التام ،الـذي يسـاعدهم فـي اسـتيعاب دروسـهم ،إلـى جانـب القيـام بالتجويـد اللغـوي التطبيقـي
المباشر.الش ــك أن الس ــبورة س ــهلة اإلس ــتخدام ال تحت ــاج إلجـ ـراآت معق ــدة ،كم ــا أنه ــا قليل ــة
الكلفة ،مما يجعلها أكثر وفرة وفي المتناول للجميع.
الخرائط....
تش ــمل مختل ــف أنـ ـواع التخط ــيط بالرس ــم ،وباس ــتخدام مختل ــف األدوات ،ك ــاألقالم واأللـ ـوان
وغيرهــا ،فقــد تكــون رســومات تخطيطيــة ،كمــا هــو فــي الخ ـرائط بأنواعهــا ،وكالكاريكــاتير،
وغيرهما ،فالخرائط التعليمية مثالً تعرف بأنها:
( لوحة يرسم عليها سطح الكرل األرضية أو جزء منه).

تعتبر الخرائط أحد األمثلة التي تستخدم فيها الرسومات الخطية عادةً ،لعرض
سطح الكرة األرضية ،أو جزء منه ،وتوضيح العالقات بين المساحات المختلفة منها،
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والمعالم التي تقع عليها ،باستخدام مقاييس الرسم والرموز ،التي تساعد على قراءة
الخريطة وفهم معنى العالقات التي تبرزها.
تتميز الخرائط بسهولة الحصول عليها ،أو إنتاجها من جانب المعلم ،أوالمتعلم،
وتتعدد أنواعها ،بما يالئم الموضوعات التي تستخدم فيها ،وتتوافر في المدارس ،نظ اًر
إلنخفاض كلفتها ،إذا ما قورنت بغيرها من الوسائل التعليمية ذات الكلفة العالية ،هذا
باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى إستخدام األجهزة في عرضها ،أو تهيئة حجرات الدراسة
بإمكانيات خاصة لذلك ،عدا توفير اإلستعدادت البسيطة لعرضها.
يمكن أن تصبح الخرائط مصد اًر من المصادر ،التي يلجأ المتعلم إليها لإلستزادة

من المعرفة طوال حياته ،إذا ما فهم منذ نعومة اظفاره ،معنى الرموز التي تحتويها
الخريطة ،واكتسب عادة الرجوع إليها كلما صادفه موضوع يحتاج إلى فحص أحد
الخرائط ،للتعرف على احدى البالد ،أو مواقع المدن ،واألنهار ،وغير ذلك ،شأنه في
ذلك شان الرجوع إلى القاموس للتعرف إلى معنى الكلمات الجديدة ،فينبغي عليه أن
يعرف معنى مقياس الرسم ،او داللة الرموز التي تمتلئ بها الخرائط ،وكذلك المفاهيم
الجغرافية مثل تسمية الجزيرة ،وغيها من المواقع.

الكاريكاتير....
يعتبر الكاريكاتير من الموضوعات الثابتة ،التي تظهر يومياً في كثير من الصحف،

يتتبعها القراء بشوق وشغف ،بما لها من القدرة في اإلستحواذ على انتباه القارئ والتأثير

على إتجاهاته ،وسلوكه ،وهو عبارة عن رسومات خطية فقط.
مميزات الكاريكاتير....
 .1يتعرض للفكرة الرئيسة ،التي يحاول توصيلها للقارئ ،ويتحاشى بذلك كثي اًر من
الموضوعات الفرعية والجوانب الهامشية في الموضوع.

 .2إختيار شخصية مألوفة لدى جمهور القراء ،والتعبير عنها بالرسومات الخطية.
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 .3تمثل هذه الشخصية نمطاً سائداً ،يمكن التعرف عليه بسرعه ،مع فهم صفاته
وخصائصه ،وما يرمز إليه مثل :شخصية ابن البلد العربي ،الصناعي ،الزراعي إلت.

 . 4يسهل التفاهم عن طريق الكاريكاتير وتوصيل الفكرة للمتعلم أو المتلقي ،التي قد
يحتاج التعبير عنها إلى كتابة مقال طويل ،فهي بذلك تختصر الوقت الالزم لعملية
اإلتصال المعلوماتي.
 .5قلة اإلهتمام بالتفاصيل ،والتركيز على الرموز التي تعني باإلتجاهات والسلوك فقط.
 .6يعبر الكاراكاتير أحياناً ،عن موضوع طويل في عدة إطارات متتالية ،يتناول كل
إطار كاريكاتير يبين أحد عناصر الموضوع ،وهنا نحصل على تسلسل للقصة

المعروضة ،وباختصار فإن الكاريكاتير يعد أوسع إنتشا اًر من الكلمة المقروءة.

الوسائل السمعية/البصرية....
هــي مــن أهــم الوســائل ،إذ انهــا تخاطــب حاســتي (الســمع والبصــر) بــدل حاســة
واحدة ،مما يجعل عملية التعليم والتعلم اكثر تجويداً ونفعاً.

التلفزيون التعليمي( :الشرهان 2003م).....
لم يعرف دور التلفزيون التعليمي في بداية إختراعه في الثالثينات من القرن الماضي،
حتى لوحظ مدى اإلقبال الشديد على هذا الصندوق السحري ،الذي احتل مكانه في كل
بيت ،ومدى أرتباط وتعليق األفراد بهذا الزائر الغريب ،وقد لوحظ بعد ذلك ،مدى تأثر
المشاهدين بما يعرض عليهم من خالله ،فكان إختراعه بمثابة العالج الشافي ،لبعض
المشاكل التي يواجهها مختصوا التربية والتعليم ،فإذا كان التلفزيون في ذلك الوقت
ضرورياً لإلتصال الجماهيري ،فهو ضروري أيض ًا ،في مجال اإلتصال التعليمي.
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اإلنفتاح....
كان عصر التلفزيون التعليمي هو عصر اإلنفتاح في مجال التعليم ،فتم نقل خبرات
عديدة إلى داخل الفصول ،لم يكن باإلمكان نقلها عن طريق أساليب التعليم التقليدية
المستخدمة آنذاك ،بل تم عن طريق إستخدام التلفزيون التعليمي في نقلها بالطريقة
المثلى ،فكانت المادة التي يتم عرضها ،تساعد كثي اًر في تدعيم الحقائق العلمية بالبرهان
القاطع ،كما أنها تبرز الجانب التطبيقي والجانب النظري في الموضوع جنباً إلى جنب.
لعب التلفزيون التعليمي دو اًر ناجحاً في نقل الصوت والصورة والحركة إلى المتعلمين،
كوسيلة اتصال سريعة وبعيدة المدى ،فكان بمثابة الحل السريع لمشاكل األمية ،الناتجة
عن اإلنفجار السكاني المتزايد ،والذي أدى إلى اإلنصراف لتأمين الغذاء ،ووسائل
الدفاع ،والمتطلبات األمنية ،على حساب التعليم ،ونتج عن ذلك ندرة في المعلمين الذين
هجروا المهنة ،واتجهوا للتكسب من مصادر أخرى للرزق ،وبذلك ضعفت األنظمة
التعليمية ،خصوصاً في العالم الثالث ،مما أدى الستخدام التلفزيون التعليمي في مواجهة
هذه المشاكل التي طرأت ،وفي مجال التعليم ،أستخدم التلفزيون التعليمي كوسيلة لتعليم
الكبار ،وفي محو األمية المهنية أيضاً.
است مار....
يساعد التلفزيون التعليمي كثي اًر في استثمار مهارات المتعلمين اللغوية ،وذلك مما يتلقونه
مباشرة ،عن طريق حاستي السمع والبصر ،من مواد تعليمية ممنهجة ،ومعدة إعداداً
لغوياً متكامالً ،يمكن أن تكون منطلقاً صلباً للمتعلمين ،في تنمية ،وزيادة ،زخيرتهم
اللغوية وصقلها ،خاصة بعد أن أصبح التلفزيون التعليمي ،وسيلة تعليمية تفاعلية ،حيث
تتاح عملية تفعيل التحدث ،والقراءة ،أثناء مشاهدة المتعلمين للبرنامج التعليمي.
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هذا وقدد أثبتدت التجدارب العلمياة أناه ":كلمـا اشـتركت حـواس أكثـر ،فـي ذات الوقـت ،فـي
عمليتــي التعلــيم والــتعلم ،كلمــا كــان المــردود مــن المعرفــة والخبـرة للمــتعلم أكبــر ،وذلــك ألن
تركيبــة اإلنســان العقليــة ،والنفســية ،والجســمية ،التــي فط ـره اا عليهــا ،تــوفر مناخ ـاً خصــباً
للتعلم والنمو".
مواد تعرض ضوئياً بطريقة مباشرل....
ه ــي األجهـ ـزة الت ــي يص ــدر منه ــا الض ــوء ،وتع ــرض المـ ـواد بطريق ــة مباشـ ـرة ،عل ــى شاش ــة
العرض ،دون أن يتم تغيير مسار األشعة الصادرة من المصدر الضوئي ومنها:
-

جهاز عرض الشرائح الشفافة (.)SLIDE PROJECTOR

-

جهاز عرض أفالم الفيديو ()VIDEO PROJECTOR

مواد تعرض ضوئياً بطريقة غير مباشرل....
هــي األجه ـزة التــي يصــدر منهــا الضــوء ،وتعــرض الم ـواد بطريقــة يتغيــر فيهــا مســار أشــعة
الض ــوء ،أي ان مص ــدر الض ــوء غي ــر مباش ــر ،وانم ــا يتغي ــر مس ــاره ع ــن طري ــق المـ ـرآة أو
العدســات ،الموجــودة فــي أجه ـزة العــرض ،والتــي تظهــر المعلومــات علــى شاشــة العــرض
ومنها:
-

جهاز اإلسقاط الضوئي (.)OVERHEAD PROJECTOR

-

جهـاز عـرض الصـور المعتمـة المسـمى بالفـانوس السـحري ( OPAQUE

.PROJECTOR
مواد تعرض بطريقة مباشرل....
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هــي الم ـواد التــي تعــرض األشــياء بصــورة مباش ـرة ،أي ال تحتــاج فــي عرضــها إلــى
أجهزة أو مصدر ضوئي يتخللها ،وانما ترى مباشرة كالمجسمات م ً.
اإلتصال التعليمي....
يالحظ أن العملية التعليمية بما فيها من مواد ووسـائل تعليميـة ال تخـرج عـن كونهـا عمليـة
إتصال ،وتحديـداً ،اإلتصـال التعليمـي ،الـذي تـنغمس فيـه كـل أطرافهـا ،مـن معلـم ،ومـتعلم،
ومحتوى ،وكل ما يتعلق بها من مدخالت ومخرجات.
في اإلس م:
فترة االتصال األولى....
هــي الفت ـرة التــي ســبقت بعثــة التبــي الكـريم محمــد بــن عبــد اا صــلوات اا وســالمه عليــه،
التي فيها تميز المجتمع العربي آنذاك بفنون لها عالقة وثيقة باإلتصال.
كــان الرســول الك ـريم (ص) يمــارس لون ـاً خاص ـاً مــن اإلتصــال الــذي يمكــن أن
نطلق عليه (اإلتصال الروحي اإللهدامي) ،وهـو مـا يـتم فـي عـالم خـارج نطـاق المحسـوس،
سااأَلَ َك ِعبَااا ِدي َعنْااي فَ اإِنْي قَ ِريااب
فيمــا بينــه وبــين ربــه فــي غــار ح ـراء .قــال تعــالىَ { :وإِ َذا َ
شدُونَ }البقرة.186
ستَ ِجيبُو ْا لِي َو ْليُ ْؤ ِمنُو ْا بِي لَ َعلَّهُ ْم يَ ْر ُ
َّاع إِ َذا َدعَا ِن فَ ْليَ ْ
أ ُ ِج ُ
يب َد ْع َوةَ الد ِ

الفترة االتصال الثانية....
هــي الفتـرة التــي شــهدت أحــداث بدايــة الرســالة المحمديــة ،ونــزول القـرآن علــى نبينــا الكـريم
صلوات اا وسالمه عليه ،وقد تميزت هذه الفترة بنوع آخر من اإلتصـال ،الـذي يمكـن أن
نطلــق عليــه (اإلتصددال الروحددي العضددوي) ،وممــا يبــرر ذلــك أنــه حينمــا جــاء جبريــل إلــى
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الرســول الك ـريم بالرســالة والــوحي ،فــي غــار ح ـراء ،فقــد ورد أن جبريــل عليــه الســالم ،ضــم
إليه الرسول (ص) ثالث مرات وقال له ( إقرأ ).
ما ذا يعني هذا الضم؟
يعني ذلك أنه مرتبط بحاسة اللمس إرتباطاً كامالً وبذلك يعتبر :
-

أكثر فاعلية من أي نوع من أنواع اإلتصال األخرى.

-

يدل على أنه ليس حدث عضوي وقع بمحض الصدفة.

-

غايته تبليغ الوحي عن رب العالمين.

وقد ثبت المحسوس وغير المحسوس من أنواع اإلتصال في كل من القرآن الكـريم
والسنة وفي سير الخلفاء الراشدين.
فترة االتصال الثالثة....
هــي الفت ـرة التــي تلــت تبليــغ الرســالة ،حيــث تطــور مفهــوم اإلتصــال وأصــبح يــتم فــي رقعــة
أوسع ،مما يمكـن لنـا أن نطلـق علياه( :اإلتصدال الروحدي الجمداهيري) ،وهـو مـا ورد فـي
كثير من ا يات القرآنية كقوله تعالى:
ال يخرج اإلتصال في مفهومه عن....
 اتصال بين إنسان وانسان آخر ،كالمعلم والمتعلمين. اتصال بين اإلنسان وآلة ،كاستخدام الحاسوب في التعليم المبرمج. اتصال بين ا لة وآلة أخرى ،كاستخدام األفالم المتحركة. -اتصال بين اإلنسان وحيوان ،كترويض الحيوانات.
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من القدم....
كانت الوسائل التعليمية موجودة منذ القدم ،ولكن ليست بهذا المعني ،إنما هي داخلة
في مضمونه بكل أنواعها مثل :الصور ،والمجسمات ،والخرائط ،والرموز ،وغيرها .ولنا
في القرآن الكريم والسنة النبوية ،الكثير من ا يات واألحاديث،التي تدل على أهمية
الوسائل التعليمية ودورها التربوي والتعليمي ،كقصة ابني آدم قابيل وهابيل ،وكيف أن اا
أرسل الغراب ليبين لقابيل كيف يواري سوءة أخيه القتيل ،فهي تعتبر وسيلة تعليمية
عملية ،استطاع من خاللها أن يدرك قابيل ويعي الدرس بالطريقة العملية ،ويقوم بتطبيقه
على أرض الواقع( .العماس 2012م).
في السنة....
جاء في السنة في قول النبي الكريم( :صلوا كما رأيتموني أصلي) ،ويعد ذلك أيضاً

وسيلة تعليمية عملية ،ساعدت بتطبيقها من قبل المسلمين ،على فهم ونشر اإلسالم على
أوسع نطاق.
ما تحققه....

إن أهمية الوسائل التعليمية ،ال تكمن في الوسائل في حد ذاتها ،بل فيما تحققه هذي
الوسائل من أهداف سلوكية محددة ،ضمن نظام متكامل يحدده المعلم ،لتحقيق أهداف
الدرس ،فهو يضع في االعتبار ما يلي( :العماس 2009م)
-

(معايير اختيار الوسيلة.

-

معايير إنتاج الوسيلة.

-

طرق استخدام الوسيلة.

-

مواصفات المكان الذي تستخدم فيه الوسيلة.

-

ناتج البحوث العلمية)
(العماس )2009

70

التفكير....
يعــد التفكيــر لــدى الفــرد المــتعلم ذاتيـاً ،ركنـاً أساســياً فــي عمليــة الــتعلم ،طالمــا أن المــتعلم،

يعتمد إعتماداً كامالً في تعليم نفسه ،بحيث أنه ال ينتظر طرفاً آخر ،كـالمعلم مـثالً ،ليمـده
بالمعلومــات ،والمعــارف ،والحقــائق ،التــي يتطلــع إلــى اإللمــام بهــا ،والمهــارات التــي يعمــل

على إكتسابها ،إال في أوقات محددة يحددها المـتعلم نفسـه ،أو تكـون مضـمنة فـي محتـوى
المقرر الدراسي ،من قبل المؤسسة التعليمية .تظهر هنا قيمة التفكير ،الذي يقود المـتعلم،
نحو بلوغ األهداف المعلنة لتعلمه ذاتياً ،عبر التمعن الجاد ،والتأمل العميق.
مفهوم....
أجمــع كثيــر مــن العلمــاء التربــويين علــى أن التفكيــر ،ال يخــرج عــن كونــه جهــد أو نشــاط
عقلي ،يبذله الفرد المتعلم ذاتياً ،دون توقف ،عند النظر إلى مسائله التعليمية ،ويبـرز هـذا
الجهد في صور عدة ،مثل المقارنة ،واإلستنباط ،والتحليل ،والتركيب ،والتقويم.

ـى آخــر ،مــا هــو إال توجــه الفــرد المــتعلم ذاتي ـاً ،توجه ـاً كــامالً نحــو
إن التفكيــر ،وبمعنـ ً
إعمال فكره ،وذلـك بـإطالق العنـان لطاقاتـه العقليـة ،فـي تقصـي واكتشـاف الجديـد المتعلـق
بالمسألة التعليمية ،بتحليلها وتركيبها وتقويمها.
تعريف....

هو النشاط الذي يقوم به الدماغ ،عندما يحاول الفرد المتعلم حل المشكالت.
()mayer 1983

التفكيــر مكــون مــن تراكيــب معرفيــة ،وآليــات ضــبط ،تتفاعــل جميعهــا مــع العــالم الخــارجي،
إلنتاج الفكرة.
()croopley2001
هو ذلك اإلجراء الذي تقدم به الحقائق ،لتمثل حقائق أخرى ،الستقراء معتقد ما.
((john d.
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هــو عمليــة واعيــة تحــدث فــي العقــل ،وتُخضــع المواقــف للمحاكمــة العقالنيــة للوصــول إلــى

نتيجة.

()debono 1976
هو المهارة الفعالة التي تدفع بالذكاء الفطري للعمل.
()debono 1976
هو رؤية داخلية توجه نحو الخبرة للقيام بعملية تقصي مدروسة من أجل غرض ما.
()debono 1976
هو إستكشـاف للخبـرة ،مـن أجـل الوصـول إلـى الهـدف ،الـذي قـد يكـون إتخـاذ قـرار أو حـل
مشكلة.
()debono 1976
هو الوظيفة الذهنية ،التي يصنع بها الفرد المعني ،مستخلصاً إياه من الخبرة.

(عصر)2003 ،

هو نشاط عقلي يقوم به الدماغ ،عندما يتعرض لمؤثر حسي.
(جروان)1999 ،
هــو عبــارة عــن عمليــة التفاعــل ،التــي تجــري بــين األبنيــة العقليــة للشــخص ،وبــين العــالم
الخارجي.
(الحارثي )2009
هو النشاط الذهني ،الذي يقوم به الدماغ ،إستجابة لمتطلبات الحياة.
(الحارثي )2
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أنواع التفكير....
التفكير اإلبداعي creative thinking

هو نشاط عقلي ،يتصف بعدم النمطية ،كما يتصف بالخروج عـن مسـار التفكيـر المعتـاد

المألوف ،ويؤدي إلى إنتاج الجديد الذي يحمل صفة اإلبتكار.
التفكير األساسي basic thinking
هو مجموعة من النشاطات العقليـة ،غيـر المعقـدة ،التـي تتطلـب ممارسـة مهـارة أو
أكثــر مــن مهــارات التفكيــر األساســية ( المعرفــة ،اإلســتيعاب ،التطبيــق) ،ازئــداً علــى
المهارات الفرعية الناتجة عنها والمرتبطة بها.

التفكير التباعدي divergent thinking
هو طريقة إلنتاج أكثر عـدد ،ممكـن ،مـن األفكـار ،عـن طريـق تفحـص المشـكلة مـن زوايـا
متعددة ،وبما يتناسب مع قدرات الفرد المتعلم ،وخبراته السابقة.
يعتبــر هــذا النــوع مــن التفكيــر ،أساس ـاً للعديــد مــن إســتراتيجيات حــل المشــكالت ،والتفكيــر
اإلبداعي.

التفكير التقاربي convergent thinking
هــو القــدرة علــى إختيــار الوضــع ،أو الفك ـرة ،أو الحــل األمثــل ،وفــق شــروط ،ومســتويات،
محددة سلفاً ،من قائمة من األفكار.
التفكير الجانبي

lateral thinking

هو عملية البحـث فـي البـدائل ،والط ارئـق ،واإلقت ارحـات ،وتقليـب ا راء المختلفـة قبـل إتخـاذ
القرار .يدفع مثل هذا النوع من التفكير ،المتعلم ،إلى أن يقحم نفسـه فـي عمليـات التخيـل،
والتص ــور ،واع ــادة الوص ــف ،والحـ ـوار م ــع األقـ ـران عن ــد اللق ــاءات ،أو ف ــي مواق ــع التعل ــيم
النظامي.
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التفكير العلمي

scientific thinking

هو تفكيرمنظم ،يهدف إلى دراسة الظواهر ،وتفسـيرها ،واكتشـاف القواعـد العلميـة(القوانين)
التي تحكمها ،وذلك باإلعتماد على المالحظـة ،والقيـاس ،والتجريـب ،للتحقـق منهـا .وتـأتي
خطواته في:

 -اإلحساس بالمشكلة ،وتحديدها بدقة.

 جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة.التفكيرالمنطقي logical thinking
ه ــو ال ــذي يق ــوم عل ــى مس ــلمات ص ــحيحة ،أو مفترض ــة ،ويعالجه ــا م ــن خ ــالل م ــا يع ــرف
بالقياس المنطقي ،الذي يتضمن المقدمات
التفكير الرأسي vertical thinking

هو نـوع مـن التفكيـر قريـب الشـبه بـالتفكير المنطقي،والتفكيـر العلمـي ،وقـد يتـداخل معهمـا.

فه ــو يرك ــز عل ــى المق ــدمات ،والنت ــائج ،والوق ــائع المادي ــة ،وال يه ــتم بغي ــر ذل ــك م ــن الف ــروع
الجانبية األخرى.
التفكير الناقد critical thinking
هو نشاط عقلي متأمل وهادف ،يقـوم علـى الحجـج المنطقيـة ،وغايتـه الوصـول إلـى أحكـام
ص ــادقة ،وف ــق مع ــايير مقبول ــة .يت ــألف م ــن مجموع ــة مه ــارات ،يمك ــن إس ــتخدامها بص ــورة
منفردة ،أو مجتمعة ،وتصنف ضمن

فئات:

 التحليل ...والتركيب ...والتقويم.(آكوف 2009م)
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مهارات التفكير....
مهارل التخطيطplanning :

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن أل ـوان الســلوك ،الالزمــة لبلــوغ األهــداف المطلوبــة ،وتحديــد
المدخالت الالزمة لتلك أألهداف ،واإلشارة إلى التفاعالت المحتملة ،بين تلك المـدخالت،
حتى يمكن بلوغ أكبر قدر ممكن من المخرجات(األهداف).
قد يكون التخطيط :قريب المدى أو متوسط المدى أو بعيد المدى.
يحـدد مــدى التخطــيط حسـب قــدرات ،وامكانــات ،وتطلعـات ،المــتعلم التعليميــة ،وحســب
الوقــت المتــاح لــه للــتعلم الــذاتي .قــد يكــون المــدى هــو عبــارة عــن نشــاط محــدد ،أوقــد يكــون
وحدة دراسية معينة ،أوقديكون برنامجـاً تعليميـاً  ،يحـدده المـتعلم ،أو مؤسسـة الـتعلم الـذاتي
التي ينتمي إليها.

لتتنفيذ مهارة التخطيط ،يمكن للمتعلم إتبـاع الخطـوات التاليـة ،أو أي خطـوات مماثلـة،
تساعد في تنفيذ البرنامج المخطط له:
 تحديد نوعية العمل الذي ينوي تنفيذه. تحديد نوعية المدخالت(األهداف) لتنفيذ العمل. تحديد كيفية ممارسة وأداء هذا العمل.بعـد صـياغة هـذا التحديــد المبـرمج لـه مــن قبـل المـتعلم ،أو مؤسســة الـتعلم الـذاتي ،يــتم
وض ــع خط ــة ش ــاملة للتنفي ــذ ،تتض ــمن بع ــض النش ــاطات العملي ــة ،يتبعه ــا تنفي ــذ البرن ــامج
المخطط له حسب خطوات الخطة.
مهارل تحديد األهدافstating goals :
نعنــي بتحديــد األهــداف ،ذكــر األغـراض المقصــودة مــن إنجــاز عمــل مــا ،قبــل الشــروع فــي
تنفيذه ،وذلك للتمكن من ضبط مجريات التنفيذ ،وفقاً لتلك األهداف،
من غير زيادة أو نقصان.
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لتنفي ــذ مه ــارة تحدي ــد األه ــداف ،يمك ــن للم ــتعلم ذاتيـ ـاً ،إتب ــاع الخطـ ـوات التالي ــة ،أو أي

خطوات مماثلة  ،تساعد في تنفيذ البرنامج المستهدف:
 تحديد الهدف العام للعمل المستهدف. تجزئة الهدف العام إلى أهداف أقل.مهارل جمب المعلوماتdata collecting :

تتمثـ ــل هـ ــذه المهـ ــارة فـ ــي قـ ــدرة الفـ ــرد المـ ــتعلم ذاتي ـ ـاً ،علـ ــى جمـ ــع المعلومـ ــات ،والحقـ ــائق،
والتوجهات ،واألحداث  ،المتعلقة بمشكلة أو ظاهرة ما ،حتـى يتضـح مقـدار العمـل ،المـراد

تنفيذه ،ومتطلباته.
للقيام بتنفيذ مهارة جمع المعلومات ،يمكن للمـتعلم ذاتيـاً إتبـاع الخطـوات التاليـة ،أو أي

خطوات مماثلة ،تساعد في آلية جمع المعلومات:

 تركيز اإلنتباه ،فكل فكرة تنتج عنها معلومة معينة. تدوين المعلومات المتوافرة للمتعلم. -تدوين المعلومات الالزمة التي لم يتم توفيرها.

القيام بوضع خطة متكاملة لجمع المعلومات ،من قبل المتعلم ذاتيا ،أو مـن قبـل مؤسسـة
التعليم الذاتي ،للمساعدة في جمع المعلومات الالزمة ،مع بعض األنشطة العملية.
مهارل تنظيم المعلومات data organizing
يتمثل في القدرة على ترتيب المعلومـات ،التـي تـم جمعهـا ،بصـورة تحقـق اإلسـتفادة منهـا ،
في تفسير وتحليل المشكلة أو الظاهرة.
تعتمد مهارة تنظيم المعلومات ،على أن يقـوم المـتعلم ذاتيـاً ،أو مؤسسـة الـتعلم الـذاتي،

باتباع الخطوات التالية أو أي خطوات مماثلة ،لتفعيل مهارة تنظيم المعلومات:

 معرفة أنماط تنظيم المعلومات،وهي :األهمية ،الزمن ،السبب ،اإلجراء. -إعداد البيانات إعداداً مبدئياً.
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توضع خطة ،محتوية علـى بعـض األنشـطة العمليـة ،لتنفيـذ آليـة تنظـيم المعلومـات
بواسطة المتعلم ذاتياً ،أو مؤسسة التعلم الذاتي ،لتنفيذ المطلوب بموجب هذه الخطة.
مهارل الوصفdescribing :
تتعلق بتحديد سمات ومواصفات الموضوع ،أو الظاهرة ،كما تبدو أمام األعين
بغرض الوصول إلى المواصفات الباطنة ،وتحديد الميزات والعيوب فيما بعد.
تعتمــد مهــارة الوصــف علــى أن يقــوم المــتعلم ذاتي ـاً ،أو مؤسســة الــتعلم الــذاتي ،بإتبــاع

الخطوات التالية أو ما يماثلها من خطوات لتفعيل مهارة الوصف:

 عرض بعض الصور أو الخرائط أو الرسومات التي تمثل موقعاً ما. توجيه اإلنتباه إلى مراعاة التفاصيل واألجزاء الواردة فيها. التأكيد على ترابط األفكار في الشيء الموصوف.مهارل التلخيصsummarizing :

هي إستخراج األفكار الرئيسة للموضوع ،والتعبير عنها بإيجاز ووضوح للفكرة المطلوبة.
يق ــوم الم ــتعلم ذاتيـ ـاً ،أو مؤسس ــة ال ــتعلم ال ــذاتي ،بإتب ــاع الخطـ ـوات التالي ــة أو الخطـ ـوات

المماثلة لها لتحقيق مهارة التلخيص:

 قراءة الموضوع قراءة أولية ،من أجل فهم المعنى اإلجمالي. التركيز على األفكار الرئيسة في الموضوع. وضع خط أو إشارة تحت كل فكرة رئيسة.علـى المـتعلم ذاتيـاً ،أو مؤسسـة الــتعلم الـذاتي ،القيــام بوضـع خطــة يـتم فيهــا تنـاول مهــارة

التلخيص ،من أجل تنفيذ خطواتها المذكورة.
مهارل الربطcombining :

يعنــي الـربط ضــم أجـزاء المعرفــة بعضــها بــبعض بإحكــام ،وتسلســل،ومن دون فجـوات ،أو
معنى ،أو قيمةً جديدةً ذات فائدة إضافية ،ومن األمثلة على لك:
تناقض ،بحيث تعطينا
ً
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 الربط بين البيت والسيارة ،أدى إلى إنتاج (البيت المتحرك). الربط بين الدراجة الهوائية ،والوقود ،أدى إلى إنتاج دراجة نارية.يق ــوم المـ ــتعلم ذاتي ـ ـاً ،أو مؤسسـ ــة الـ ــتعلم ال ــذاتي ،باتبـ ــاع الخط ـ ـوات التاليـ ــة ،أو الخط ـ ـوات
المماثلة لها ،إلنفاذ متطلبات مهارة الربط:

 كتابة موقف قصير يدور حول المفردات ا تية:الوالد ،الواجب التسامح ،الرفق ،الطفل.
 أربط بين الكاتب والبناء. أربط بين الشمس والعمارات الحديثة العالية.يقوم المتعلم ذاتياً ،أو مؤسسة الـتعلم الـذاتي ،بوضـع خطـة إلسـتكمال تنفيـذ خطـوات مهـارة
الربط ،إضافة إلى صياغة بعض األمثلة ،والنشاطات العملية.

مهارل التطبيرapplying :
هـ ــي تلـ ــك المهـ ــارة التـ ــي يـ ــتم فيهـ ــا إسـ ــتخدام المفـ ــاهيم ،أو القواعـ ــد العلميـ ــة(القوانين)،
الحقائق ،أو النظريات ،لحل مشكلة تعرض في موقف جديد.
علــى المــتعلم ذاتي ـاً ،أو مؤسســة التعلــيم الــذاتي،إتباع الخط ـوات التاليــة ،أو تلــك المماثلــة

لها ،في إنفاذ متطلبات مهارة التطبير:
 -فهم طبيعة الموضوع.

 تقسيم الموضوع إلى عناصر. ترتيب العناصر في خطوات مفهومة.توضــع خطــة مــن قبــل المــتعلم ذاتيـاً ،أو مؤسســة الــتعلم الــذاتي ،تســاعد فــي تنفيــذ خطـوات

مهارة التطبيق ،إستناداً على مختلف النشاطات التعليمية المعروفة.
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مهارل التحليلanalyzing :
تعنى هذه المهارة بتجزئة المعلومات إلى األجزاء التي يتكون منهـا الموقـف ،أو الظـاهرة،
أو الحــدث ،بغــرض إقامــة عالقــات جديــدة بــين تلــك األجـزاء ،أو رؤيــة العالقــات الموجــودة
فعالً بينها.

علــى المــتعلم الــذاتي ،أو مؤسســة التعلــيم الــذاتي ،إتبــاع الخط ـوات التاليــة ،أو تلــك التــي

تماثلها ،إلنفاذ متطلبات مهارة التحليل:
 قراءة الموضوع بهدف الفهم الواعي. النظر بشمول ألجزاء الموضوع كافة.يق ــوم الم ــتعلم ال ــذاتي ،أو مؤسس ــة ال ــتعلم ال ــذاتي ،بوض ــع خط ــة ي ــتم م ــن خالله ــا ،تنفي ــذ
الخطوات المتعلقة بمتطلبات مهارة التحليل ،إضافة إلى بعض النشاطات العملية.
مهارل التصنيفclassifying :

هي عبارة عن عملية من عمليات التفكير ،تقوم على مالحظـة الظـواهر الماديـة ،واألمـور

المعنوي ــة ،واس ــتنتاج س ــماتها الظ ــاهر ،والمج ــردة ،وض ــم المتش ــابهات منه ــا إل ــى بعض ــها.
وتكوين أصناف من كل هذه المتشابهات ،وتحديد أوجـه اإلخـتالف بـين الظـواهر ،للتمييـز
بواســطتها بــين األصــناف ،فض ـالً عــن تحديــد األمــور المتضــمنة بــين الظ ـواهر ،واألمــور
الملحوظة.

يفهــم ممــا ســبق ذكـره أن هنــاك أوجــه شــبه ،وأوجــه إخــتالف ،ومتضــمنات ،فأوجــه الشــبه
تك ــون األص ــناف ،وأوج ــه اإلخ ــتالف تمي ــز ب ــين األص ــناف ،والمتض ــمنات تح ــدد ت ــداخل
األصناف.
هنالـك عـدة خطـوات يجــب إتباعهـا بواسـطة المـتعلم الــذاتي ،أو مؤسسـة التعلـيم الــذاتي،
في تنفيذ متطلبات مهارة التصنيف منها:

 تحديد الهدف من مهارة التصنيف. التعرف على طبيعة الموضوع. إستنتاج سمات الموضوع الظاهرة ،ووضع عناوين لها.79

يــتم وضــع خطــة بموجبهــا يعمــل المــتعلم الــذاتي ،أو مؤسســة الــتعلم الــذاتي ،بتنفيــذ
متطلبات مهارة التصنيف ،مع إضافة بعض النشاطات العملية.
مهارل المقارنةcomparing :
هي القدرة على تحديد أوجه اإلتفاق ،وأوجه اإلختالف ،بين األشياء المـراد المقارنـة بينهـا.
وتتطلــب المقارنــة قــدرة علــى التحليــل ،والتفســير ،واإلســتنتاج ،وال ـربط ،والخــروج بتعميمــات
يمكن تطبيقها على ظواهر أخرى.
الخطوات التي يستحسن إتباعها ،بواسطة المـتعلم ذاتيـاً ،أو مؤسسـة الـتعلم الـذاتي ،فـي

تنفيذ متطلبات مهارة المقارنة:

 تحديد الهدف من مهارة المقارنة. تحديد مجاالت الشبه ،واإلختالف ،في عملية المقارنة. تصميم الجدول الالزم لذلك ،للتحديد السابق.مهارل التركيبcompositing :
التعريف....

هــي نشــاط عقلــي يمكــن المــتعلم مــن التــأليف بــين عناصــر أجـزاء الموضــوع ،بحيــث تشــكل
بنية معرفية جديدة ،تختلف عن السابقة ،األمـر الـذي يمكـن المـتعلم مـن إنتـاج مضـمونات
جديدة ،أو إقتراح خطة ،أو مشروع جديد.
الخطوات:
 إختيار موضوع لم تسبق مناقشته ،بحيث يكون الموضوع:مفهوماً للمتعلم ومرتبطاً بالبيئة المحلية.

 إعادة صياغة الموضوع ،في صورة مشكلة ،تتطلب حالً غيرمسبوق.

الخطة وانشاطات:
على المتعلم الذاتي تقديم حلوالً للموضوعات ا تية:
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 ظاهرة ضعف المتعلمين في بعض المواد التعليمية. ظاهرة رمي بقايا الطعام في فناء بعض المدارس.مهارل التقويمassessing :
التعريف....

هــي قــدرة المــتعلم الــذاتي علــى إصــدار حكــم علــى عمــل ،أو موقــف ،أو شــخص مــا ،وفق ـاً
لمعايير معينة.

الخطوات:

 اإللمام بجميع المعلومات المتعلقة بالموضوع. وضع قائمة للمعايير التي يتم في ضوئها التقويم. -اإلستفادة من المعايير التي وضعها ا خرون لموضوعات مشابهة.

الخطة والنشاطات:
 أن يقوم المتعلم نشاطه. أن يقوم المتعلم أداءه. إبداء المتعلم لرأيه في كل خطوة قام بها.مهارل التعرف على األخطاءidentifying errors :
التعريف....
هـي الكشـف عـن المغالطـات ،أو نقــاط الضـعف فـي اإلسـتدالالت المنطقيـة ،وفيمــا
يتصــل بــالموقف أو الموضــوع مــن معلومــات ،والتفريــق بــين ا راء ،والحقــائق ،والص ـواب
والخطأ.
الخطوات:

 قراءة الموضوع قراءة فاحصة. -تطبيق القوانين ،والنظريات ،والقواعد التي سبق تعلمها ،عن الموضوع.

الخطة والنشاطات:

 يق أر المتعلم نصاً ،ليتعرف من خالله على األخطاء النحوية ،واإلمالئية.81

مهارل التصميمredesigning :
التعريف....

هو تعديل األبنية المعرفية القائمة ،إلدماج معلومات جديدة ،فـي معلومـات سـابقة،

أو إعــادة ترتيــب معلومــات مت ـوافرة ،للحصــول علــى أبنيــة معرفيــة جديــدة ،مــن منظــورات
مختلفة.
الخطوات:
-

تحديد الهدف من عملية إعادة التصميم.

-

النظر للموضوع والتفكير فيه من إتجاهات متعددة.
تحديـ ـ ـ ـ ــد العناصـ ـ ـ ـ ــر الرئيسـ ـ ـ ـ ــة للموضـ ـ ـ ـ ــوع ،والعالقـ ـ ـ ـ ــات القائمـ ـ ـ ـ ــة حالي ـ ـ ـ ـ ـاً

-

بينهما.

الخطة والنشاطات:
 إعادة تصميم المكواة الكهربائية لتصبح أكثر فاعلية. إعادة تصميم لمختلف األشياء من حوله.مهارل اإلستنباطdeducing :
التعريف....
هــو القــدرة علــى التوصــل إلــى نتيجــة مختلفــة ،أو ضــمنية مــن معلومــات ســابقة ،وذلــك عــن
طريق معالجة المعلومـات ،أو الحقـائق المتـوافرة ،وذلـك إنتقـاالً مـن الكـل إلـى الجـزء ،ومـن
العموميات إلى الخصوصيات ،ومن القواعد إلى التطبيقات.

الخطوات:

 التركيز على عرض القاعدة أو القانون العلمي. تحليل القاعدة أو القانون العلمي ،للتعرف على خصائصه. -تنظيم المواقف لتطبيق القاعدة أو القانون.
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الخطة والنشاطات:
 تحديد مجموعة من القواعـد العلميـة فـي شـتى المجـاالت ،كـي يبنـي المـتعلمعليها أكبر عدد من األمثلة.
 التفكيــر فــي ســبب غــرق مســمار مــن الحديــد فــي المــاء ،وعــدم غــرق ســفينةمصنوعة من الحديد.
مهارل اإلستقراءinducing :
التعريف....

هـو إســتعراض أمثلــة كثيـرة لمفهـوم واحــد ،أو حــاالت عديــدة مـن قاعــدة واحــدة ،ولكــل حالــة
أو مثال خصائص القاعدة أو بعضـها ،وكـل ذلـك بغـرض الوصـول إلـى نتيجـة جديـدة ،أو
التحقق من نتيجة سابقة.
الخطوات:
 إلمام المتعلم بأكبر قدر من األمثلة التي تتضمن الصفات. التدرب على دقة المالحظة. التدرب على مهارات المقارنة ،والتصنيف ،والتعميم.الخطة والنشاطات:
 -التدرب على التوصل للنتائج الجديدة ،من عرض أكبر قدر من األمثلة.

مهارل اإلستداللreasoning :

التعريف....

هــو عمليــة ذهنيــة تتضــمن وضــع الحقــائق ،أو المعلومــات بطريقــة منظمــة ،بحيــث تــؤدي
إلى إستنتاج ،أو قرار ،أو حل لمشكلة ،وال يكون هذا اإلستدالل إال بتحديـد اإلسـتنتاج ،أو
التعميم ،أو الحكم أوالً ،ثم تقديم الـدليل علـى الجـودة ،أو الصـدق أو الصـواب ،أو الخطـأ،

بشــرط أن يكــون الــدليل ،أو األدلــة مــن داخــل الموضــوع نفســه ،أو مــن مصــادر عقليــة ،أو
من مصادر نقلية.
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الخطوات:
 تنظيم المعلومات. اإلستفادة من جميع المعلومات المتوافرة. الوصول إلستنتاج.الخطة والنشاطات:
وضع خطة لإلستدالل على ا تي:
 وجوب الصيام من :القرآن الكريم والسنة. فوائد الصيام من :أقوال العلماء والتقارير الطبية الحديثة.مهارل الم حظةobserving :

التعريف....

هـ ــي المشـ ــاهدة الدقيقـ ــة ،الواعيـ ــة ،المقصـ ــودة ،لظـ ــاهرة مـ ــن الظ ـ ـواهر ،ومحاولـ ــة فهمهـ ــا،
وتحليله ــا ،للتع ــرف عل ــى تفاص ــيلها ،وذل ــك باإلس ــتعانة بأس ــاليب البح ــث الت ــي ت ــتالءم م ــع
طبيعة تلك الظاهرة.
الخطوات:
 -تحديد الهدف العام من المالحظة.

 بناء قائمة أولية ل مور التي يهدف المتعلم لمالحظتها. إختيار الوسيلة التعليمية المناسبة ،لتنمية المهارة.الخطة والنشاطات:
 عرض عمل تعليمي يدون المتعلم بموجبه مالحظاته. عرض عمل ما يدون المتعلم بموجبه األخطاء الواردة.مهارل وضب الفروضhypothesizing :
التعريف....
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هو تحديد المتغيرات المؤثرة في حدوث ظاهرة مـا ،فـي صـورة تخمـين مبـدئي ،قـد يصـدق،
وقــد ال يصــدق ،ويحــدد فــي تلــك التخمينــات نوعــان مــن التغي ـرات همــا :المتغي ـرات التابعــة
والمتغيرات المستقلة.
ويصمم أسلوب التحقق من تلك التخمينات في ضوئها ،مع ضبط المتغيرات الوسيطة.
الخطوات:
 يقوم المتعلم بطرح أكبر عدد من الفرضيات ،المتعلقة بالموضوع. تحديد فرض أو فرضين ،يمكن بموجبهما تفسير ظاهرة ما.الخطة والنشاطات:
 وضع أكبر عدد من الفروض:-

لتفسير ذوبان السكر في الماء.

مهارل التجريبexperimenting :

التعريف....

هو سلسلة من اإلجراءات النظرية ،أو العمليـة التـي تلـزم للتحقـق مـن صـدق الفـروض ،أو
ع ــدم ص ــدقها ،به ــدف إثب ــات القاع ــدة العلمي ــة (الق ــانون) ،وذل ــك م ــن خ ــالل ال ــتحكم ،ف ــي
المتغيرات التابعة ،مع ضبط المتغيرات الوسيطة.
الخطوات:
 التخطيط للتجربة ،وذلك بتحديد خطوات تنفيذ التجربة. تحديد األدوات والمواد الالزمة للتجربة.الخطة والنشاطات:

 -تحديد أثر التدخين على الرئتين والبيئة المحيطة.
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مهارل الط قةfluency :
التعريف....

ه ــي الق ــدرة عل ــى اإلتي ــان ب ــأكبر ع ــدد ممك ــن م ــن األفك ــار ،أو الب ــدائل ،أو

المقترحات ذات العالقة بموقف أو مفهوم ،أو حالة ما ،في زمن محدود.
الخطوات:
 طرح أسئلة معينة يمكن اإلجابة عنها ،بأك ر من إجابة صحيحة. يقوم المتعلم بذكر أكبر عدد ممكن من األفكار..الخطة والنشاطات:
-

ذكر جميع النتائج المترتبة على دفع الناس لزكاة أموالهم.
تحديد قصة أو قصيدة وذكر أكبر عدد من العناويين لها.

مهارل المرونةflexibility :
التعريف....

هــي قــدرة الفــرد علــى التفكيــر بعقليــة مفتوحــة

) ،(open-mindedبحيــث تصــدر منــه،

إسـتجابات متعـددة ،فــي مجـاالت متنوعـة ،أي أن يســلك الفـرد ،أكثـر مــن مسـلك ،للوصــول
إلى األفكار كافة ،أو اإلستجابات المحتملة.
الخطوات:
 توجيه المتعلم لتفكيره ،ألكثرمن جهة. إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار.الخطة والنشاطات:

 يط ــرح الم ــتعلم أكث ــر ع ــدد ممك ــن م ــن الس ــلوكات ،الت ــي تزي ــد م ــن التـ ـرابطاإلجتماعي ،وتقوي الوحدة الوطنية.
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مهارل األصالةأو الجدلoriginality :
التعريف....

هي القدرة على اإلتيان بفكرة جديدة ،بالنسبة له ،ولمن حوله .الخطوات:
 يقـ ــوم المـ ــتعلم بالتـ ــدرب علـ ــى عـ ــدم اإلقتصـ ــار ،علـ ــى األفكـ ــار أو الحلـ ــولالعادية.
 -التدرب على رؤية العالقات بطريقة مختلفة.

الخطة والنشاطات:
 إبتكار جهاز لتوفير الماء واعادة إستعماله. إبتكار جهاز تحديد القبلة بإستخدام الظل.مهارل اإلفاضة والتوسبelaborating :
التعريف....

هي القدرة على إضافة عدد من التفصـيالت الالزمـة ،لجعـل الفكـرة الجديـدة،

أكثر وضوحاً وفائدة ،وتقبالً لضخرين.

الخطوات:

 تحديد عناصر الفكرة. النظر إلى الفكرة من زوايا متعددة. -العمل على مد الفكرة إلى مجاالت أكثر تفصيالً.

الخطة والنشاطات:

 أن يقــدم المــتعلم إضــافات أو إقت ارحــات جديــدة لتحســين أداء جهــاز رياضــيلتخفيض الوزن.
(العماس 2011م)
تنمية....
التفكير كـأي مهـارة أخـرى  ،يحتـاج إلـى تطـوير وتنميـة  ،ونقصـد بـذلك أن الفـرد المـتعلم ،
ه ــو المس ــئول أوالً وأخيـ ـ اًر ع ــن ذل ــك  ،والتفكي ــر كالنبت ــة المثمـ ـرة المغروس ــة  ،إذا ل ــم تج ــد
87

العنايــة والرعايــة التامــة  ،فيمــا يتعلــق بالتربــة الصال ـ ــحة والســقاية  ،والنظافــة  ،وكافــة مــا
يق ــوم به المزارع من نشاطات  ،تجاه إصالحها  ،كي يقطـف ثمـا اًر مرضـية ووفيـرة  ،وقـت
الحصاد  ،فإن النبتة مصيرها الـذبول  ،أو قلـة عائـدها مـن الثمـار .وكـذلك التفكيـر  ،فإنـه
ينمو ويثمر  ،إذا ما أحسن المتعلم تناول مهاراته المتعددة بإهتمام  ،ال يقل بـل يزيـد علـى
إهتماماتــه بالمهــارات الحياتيــة األخــرى  ،ألن مهــارة التفكيــر هــي األســمى  ،بــل هــي ســيدة
المهارات وأساسها على اإلطالق.
تقليب....
إن أي مهارة لدى المـتعلم  ،لـن تـأتي أكلهـا  ،مـا لـم يصـاحبها شـحذ تـام  ،وتنـاول فاعـل ،
لمهــارات التفكيــر عنــده ،وخاصــة المــتعلم الــذاتي  ،والــذي كمــا أسل ــفنا يعتمــد علــى نفســه
إعتم ــاداً ك ــامالً أو ش ــبه كام ــل  ،ف ــي تعلم ــه  .فه ــو يق ــوم بتفعي ــل ك ــل مه ــارات التفكي ــر ،

إنطالقاً من كونه ارغـب فـي الـتعلم  ،الـذي دخــل مجالـه بإرادتـه مـن منطلـق حريـة األفـراد

فــي الــتعلم  .فلكــي يكـ ــون أداؤه ممي ـ اًز وفــاعالً  ،البــد لــه مــن أن يــتفحص  ،ويــتمعن  ،فــي

كــل خطــوة تعلميــة يخطوهــا  ،وذلــك بتقليــب أم ـوره التعلميــة بتفكيــر عميــق وثاقــب  ،يؤهلــه
لفتح أبواب المعرفة أمامه وتمكينه من إرتياد طرق التطبيق المهاري المطلوب.
أضابير....
يعتبر هذا التقليب  ،والدخول النافع  ،في متاهات وأضابير التفكير  ،لدى الفرد المـتعلم ،
أحد أنجع السبل  ،في تنمية التفكيـر وتطـويره ،والـذي يـؤدي فـي خاتمـة المطـاف إلـى تعلـم

أفضل .كما أن عملية إدمان التفكير  ،وتفعيـل مها ارتـه بواسـطة المـتعلم  ،تجعـل منـه فـرداً

ذكياً ،يستطيع تفحص مسائله التعلميـة  ،بتعمـق ود اريـة تامـة  ،تسـاعده كثيـ اًر فـي إسـتثمار

وقتــه  ،وتقليــل الجهــد المبــذول فــي عمليــة التعلـ ــم كمــا يســاعده ذلــك فــي الحصــول علــى
المبتغى األمثل من التعلم  ،كناتج لهذا الحراك التفكيري المثمر.
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المتعلم الناجح....
إن المتعلم الناجح  ،هو ذلك الفرد الذي يستخــدم كـل أنـواع التفكيـر المتاح ــة  ،ومها ارتـه ،
بتعمق وتدبر  ،حتى يتمكن  ،تمكناً كامالً  ،مـن الـتعلم المنشـود  ،الـذي يتطلـع إليـه .فكـل

مهــارة مــن مهــارات التفكيــر  ،تتمتــع بــدورها المخــتص فــي الــتعلم  ،إذا مــا تمــت تنميتهــا ،
وتطويرهــا  ،التطــوير األمثــل  ،فــي العمليــة التعلميــة  ،واذا مــا اســتطاع المــتعلم  ،اإللمــام
بمحتوى أهدافها  ،وكيفية أألخذ بها  ،وأقبل بكلياته لتعلم التفكير ومهاراته المتعددة.
(العماس 2011م)
الحرية....
يكفل نظام ،التعلم الذاتي للمتعلم  ،الحرية الكاملة  ،في الـتعلم ،وذلـك بتمكينـه مـن إختيـار
المادة التعليمية  ،التي يرغب في تعلمها  ،ويتـيح لـه ذلـك التحليـق فـي السـموات الفضـائية
 ،الـ ــذاخرة بالمعـ ــارف  ،عبـ ــر كـ ــل الوسـ ــائط المتاحـ ــة  ،كـ ــي يرتـ ــاد بإمكاناتـ ــه  ،التفكيريـ ــة
بمهاراتهــا المختلفــة  ،كــل منــابع المعلومــات ،التــي يتــوق لمعرفتهــا ،بحريــة كاملــة .وال شــك
مـ ــن أنـ ــه سـ ــينفض الغبـ ــار  ،عـ ــن كثيـ ــر ممـ ــا كـ ــان يمثـ ــل لـ ــه نوع ـ ـاً  ،مـ ــن أن ـ ـواع الغيـ ــاب
المعلوماتي  ،الذي ظل يبعده كثي اًر عن أرض التعلم.

(العماس 2011م)

األم ل....

إن تفكيـ ــر المـ ــتعلم  ،وحـ ــده ،مـ ــدعماً بخب ارتـ ــه السـ ــابقة ،وتفاعلـ ــه مـ ــع عواطفـ ــه وأحاسيسـ ــه

ومشــاعره  ،هــو الــذي سيســاعده  ،فــي اإلختيــار األمثــل  ،والمناســب  ،ليــتعلم كــل مــا هــو
مفيد  ،والذي سيقوده من غير شك  ،نحو ساحات اإلبداع.
(العماس )2011
منطلقات....

إن مــا يتعلمــه الفــرد المــتعلم  ،مــن جانــب آخــر  ،عــن طريــق الــتعلم الــذاتي ،سيســهم فــي

تنمية ،وتطوير ،تفكيره إلى األفضل  ،كما يتضح في ضوء المنطلقات ا تية:
89

 تنمية التفكير النقدي الذي يمكن المتعلم من:
 فهم األسباب والترابطات التي تكمن وراء الحقائق. قراءة العالم قراءة ناقدة. تحديد آليات العملية المتصلة بالعالقـة  ،الجوهريـة الوثيقـة  ،بـين التفكيـر والفعـل ،
والكتابة والقراءة  ،والفكر واللغة  ،حيث تقوم تلك ا ليات على تحقيق:
 البقاء في حالة وعي ووضوح. التفكير واعادة التفكير فيما سبق التفكير فيه. إدراك أن مهمة المعلم  ،المتعلم في نفس الوقت ،مهمة تتسم با تي:
 -مفرحة ودقيقة جداً .

 تتطلب العمل الجاد والدؤوب .(مجدي 2007م)
ممارسات مصاحبة…( .العماس 2011م)
ال يقتصــر نشــاط المــتعلم الــذاتي  ،فــي إطــار المــادة التعليميــة  ،التــي ينــوي تعلمهــا فقــط ،
إنمــا يشــمل ذلــك ،بعــض النشــاطات فــي مجــاالت تعلميــة أخــرى ،تمثــل مســاحة واسـ ــعة ،
واتســاعاً مــأثو اًر للمــتعلم  ،ك ـي يبــرز فيــه محتــوي المـ ــدى الثقــافي  ،والعمــق اإلجتمــاعي ،
اللــذين يؤهالنــه  ،لإللمــام المع ــرفي المرغـ ــوب ويمكنانــه مــن مزاولــة عمليــة الــتعلم الــذاتي

بكفـاءة .تمثـل هــذه الممـ ــارسات المصاح ـ ــبة ســنداً قويـاً  ،وأرضـاً ص ــلبة  ،ومنطلقـاً هامـاً ً ،
في مزاولة التعلم الذاتي  ،ومن ثم تنشيط التفكير ومهاراته  ،مـن خـالل تلـك الممارسـات ،

ومن بين هذه الممارسات:
الموسيقى....
توصـ ــل العلمـ ــاء التربويـ ــون إلـ ــي أن للموسـ ــيقى  ،أث ـ ـ اًر كبي ـ ـ اًر  ،فـ ــي عمليـ ــة الـ ــتعلم لـ ــدى
المتعلمين  ،ونقصد بذلك الموسـيقى ذات اإليقاعـات الهادئـة  ،التـي تـؤثر تـأثي اًر إيجابيـا ،
فــي دفــع عجلــة الــتعلم الــذاتي لــدى المــتعلم  ،إذ أنهــا تعمــل علــى تهدئــة الــذات الداخليــة.

فبم ــا تش ــمله م ــن توص ــيالت عص ــبية  ،مختص ــة ومتفرع ــة ،م ــن أكبره ــا س ــمكاً وال ــى أدق
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أجزائها تكويناً  ،والتي تشمل كل أجـزاء الجسـم البشـري  ،وتتمتـع بنقـل المـؤثرات الناتجـة ،

فـي صـورة أوامـر دماغيـة  ،إرسـاالً واسـتجابة  ،لكـل أطـراف الجسـد ،الداخليـة والخارجيــة ،

في جميع مواقعها.

يحتاج التعلم  ،كما تطرقنا لذلك مسبقاً  ،إلى إبتعـاد المـتعلم عـن المواقـع الصـاخبة ،

وهي األماكن التي تتميز بمصادر ضوضاء عالية  ،في أي شكل مـن أشـكالها المتاحـة ،

والتي تؤدي إلى إنفالت المتعلم  ،من نطاق رسالته التعلمية .وبمـا أن الموسـيقى ال تخـرج
عــن كونهــا ذبــذبات صــوتية  ،تتــردد علــى الجهــاز الســمعي  ،لــدى اإلنســان .فإنــه وكلمــا
تتابع ــة وتس ــارعت ه ــذه الذب ــذبات  ،ق ــوي تردده ــا  ،وأص ــبحت عبئـ ـاً ثق ــيالً  ،عل ــى الجه ــاز
السمعي  ،بدءاً بطبل األذن  ،وانتهـاءاً بالعصـب السـمعي فـي األذن الداخليـة ،فيستحسـن

أن يمارس المـتعلم ويسـتمع  ،إلـى األنـواع الهادئـة منهـا  ،التـي تنطلـي بـرداً وسـالما علـى

ـنفس  ،فتزي ــد م ــن محت ــوى معارف ــه كم ــتعلم ،وتس ــاعده  ،ف ــي نف ــس الوق ــت  ،ف ــي إثـ ـراء
ال ـ ً
العملية التعلمية.
إن ما يستوقفنا اليوم  ،من المهاترات الموسيقية  ،التي تتكاتف وتتضـافر فيهـا ا الت
الموســيقية المختلفــة  ،واألجه ـزة الصــوتية ،العاديــة منهــا والكهربائيــة  ،تتــآلف جميعهــا فــي
غوغائيــة فرديــة وجماعيــة  ،إلحــداث واصــدار أص ـوات مخلــة إلســتجابة المتعلمــين  ،علــى
اختالفهم  ،لعملية التعلم ،األكثر فائدة وأعمق أثـ اًر .يظهـر هـذا الخلـل جليـا ،إذا مـا مـارس

المــتعلم هــذا النــوع مــن الموســيقى ،عمليـاً أو ســماعياً  ،وتلــك األصـوات المترديــة  ،الضــارة

بعملية التعلم .

ال ي نقصده هاو :أن يتوجـه الفـرد المـتعلم إلـى ممارسـة النش ــاط الموسـيقي كعلـم  ،أو

هوايــة  ،أو نشــاط مصــاحب  ،لــدعم عمليــة الــتعلم  ،ولــيس الجتثــاث جــذورها .إن اإللمــام
بالوصــفات الموسيقــية اإليجابيــة  ،الهادفــة  ،تمثــل بيئــة سلي ــمة  ،ومعافــاة  ،للــتعلم  ،سـواء
كان ذلك بالممارسة أو اإلستماع .كما أنها تسـاعد المـتعلم  ،فـي اإلنصـراف إلـى إسـتخدام
طاقاتــه ،وقد ارتــه الذهنيــة  ،لمواكبــة عمليــة التفكيــر الســليم  ،فــي مســائله التعلميــة  ،والعمــل
علــى تنم ــية ،وتطــوير تفكيـره  ،وتوجيهــه الوجهــة الســليمة  ،فــي حــل مشــكالته ،التــي تقــف
حائالً أوعائقاً في توجهه التعلمي.
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علــى المــتعلم أن يضــع برنامجـاً  ،يحــدد فيــه أوقــات الممارســات الموســيقية  ،حســب مــا

تقتضيه الحال  ،بحيث اليؤثر ذلـك سـلباً علـى تعلمـه  ،فـي صـورة مـن صـور هـدر الوقـت
 ،أو اإلنصراف التام عن الـتعلم  ،وذلـك بإهمــال دوره التعلمـي الـذى ارتضـاه  ،أو تجميـده

 ،حتى لو كان ذلك مؤقتاً  ،في مسيرة تعلمه  .قد يمتـد الوقـت المبـرمج لـه إلـى سـاعات ،
أو أق ــل  ،أس ــبوعياً  ،أو ش ــهرياً  ،أو غي ــر ذل ــك  ،بحي ــث يت ــرك ذل ــك أثـ ـ اًر محم ــوداً ،ل ــدى
المتعلم ،في مرضاة ذاته.
الرياضة....
الكــل يعلــم  ،أن للــر ياضــة دو اًر هام ـاً  ،فــي إصــحاح بنيــة الجســم  ،ليــتمكن مــن القيــام

بالنش ــاطات المختلف ــة  ،الت ــي يتطلبه ــا الف ــرد  ،ف ــي دورت ــه الحياتي ــة .فالتم ــارين الرياض ــية
بمختلــف أنواعهــا  ،تســاعد ف ــي تنشــيط الــدورة الدمويــة  ،الت ــي ينبنــي عليهــا كامــل نش ــاط
األجهـ ـزة المكون ــة لجس ــم اإلنس ــان  ،مث ــل الجه ــاز الهض ــمي  ،والجه ــاز العص ــبي  ،وبقي ــة
األجه ـزة التــي تــدير حيــاة اإلنســان  ،وتحــدد مــدي فاعليــة نشــاطاته  ،ط ـوال عم ـره .تصــبح
ممارســة التمــارين الرياضــية  ،بالنســبة للمــتعلم  ،فــي غايــة األهميــة  ،فهــي ومــن منطلــق

مســاعدتها للجســم فــي إســتقرارعمل وظائفــه  ،تفــتح للمــتعلم طريقـاً ممهــدة  ،لتحريــك دافعــية
الــتعلم  ،والقيــام بالنشــاطات المختــارة والالزمــة  ،فــي تفعيــل آليــات الــتعلم لديــه  .وتمنحــه
القدرة الكاملة في تفعيل المهارات التفكيرية المختلفة  ،وتوظيفها التوظيف الهـادف  ،الـذي
يعمــل عل ـى دعــم عمليــة الــتعلم لــدى المتعل ــم  ،وكــذلك تســاعده فــي تعلــم التفكيــر الســليم ،
الذي يصبح له منطلقاً  ،في ترقية سبل تعلمه  ،بأقل الجهود .
للرياضة أشكال مختلفة ومتعددة  ،مثـل رياضـة الجـري  ،ورياضـة المشـي  ،ورياضـة
كرة القـدم  ،وكرة السلـة  ،والكرة الطائرة  ،وكرة الـيد  ،وكرة المـاء وكـرة الط ــاولة  ،إضـافة
إلى رياضة التسلق  ،والسباحة ،وركوب الخيل  ،وركوب الهجن  ،وما إلى ذلك من أنـواع
الرياضة التي لم نذكرها .فعلى المتعلم أن يتخير أياً منها ،حسب قدراته البدنيـة ،والعقليـة،
والمزاجية .فهنالك من يميل إلـى ممارسـة الرياضـة الفرديـة  ،ومـنهم مـن تسـتهويه الرياضـة
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الجماعية  ،ومنهم من يهوى المخاطـرة  ،فيمارس تلـك األنـواع مـن الرياضــة  ،التـي تتميـز
بالصعــوبة  ،وهناك من يرغب في ممــارسة أنماط الرياضـة السـهلة  ،المحليـة  ،كالتمـارين
الخفيفــة  ،وتختلــف ممارســة الرياضــة  ،بــاختالف مــؤهالت وق ــدرات األف ـراد مــن البشــر ،
الصح ــية  ،والجسمانية  ،وظروفهم اإلجتماعيـة وينطبـق ذلـك علـى األفـراد مـن المتعلمـين
بصفة خاصة ،وهم مجال دراستنا.
لينخرط المتعلم في مجال تعلمه بسهولة ويسر  ،يفضل أن يختار النـوع األنسـب مـن
أنواع الرياضات  ،التي ال تقوده إلى الجهـد المضـني  ،والـذي سـوف يصـبح عائقـاً لـه فـي

تعلمه  ،أو ما قد ينجرف به بعيـداً عـن مسـاره التعلمـي  .وغالبـاً مـا يـتم هـذا اإلختيـار عـن
طريق التعمق في التفكــير  ،واعمال الفكر بدقة متناهية كـي يميـز هـذا الفـرد المـتعلم بـين
األشياء ،ويخرج بقراءة سليمة ألفكاره ،التي سوف تقوده نحو المسار الصحيح في تعلمه.
االجتماعيات....
للفــرد المــتعلم دور بــارز وهــام  ،فــي المشــاركة المجتمعيــة  ،علــى إخــتالف نشــاطاتها  ،وال
يمكــن تجــاوز هــذا الــدورالعظيم  ،الــذي مــن خاللــه تتحقــق طموحــات المجتمــع  ،ويــتم بلــوغ
األهداف  ،المستقاة من واقع حاله وثقافته.
بانغمــاس المــتعلم فــي قضــايا المجتمــع  ،يستطـ ــيع أن يوظــف جهــوده  ،وطاقاتــه ،مــن
أجــل حــل المشــكالت  ،التــي تواجــه المجتمــع فــي مســيرته  ،نح ــو التطل ــع  ،والترقــي  ،فــي
مضمار مواكبته للمجتمعات من حوله  ،والمساهمة بإدخال الجديـد المفيـد للبشـرية جمعـاء
 ،من مخزون ثقافاته  ،ونسيجه اإلجتماعي الذي يحمل خصوصيته.
بــدءاً مــن إختيــار المــتعلم لمادتــه الد ارســية  ،وممارســاته التعلميــه  ،يســتطيع أن يقح ــم

نفس ــه فــي قضــايا المجتمــع  ،الــذي يعــيب فيــه  ،بتلب ــية متطلباتــه األك ــاديمية  ،والثقافيــة ،
وغيرها  ،فيما يتناوله من علوم فـي د ارسـته  .فبتطـويره لذاتـه يتطـور المجتمـع تبعـاً لـذلك ،
وال يستقيم التطوير إال من خــالل هذا المجهـود  ،الـذي يقدمـه المـتعلم  ،بمـا يتميـز بـه مـن

رجاحــة فكــر ،وذكــاء  ،نــاجم عــن التحليــل الســليم لمواقفــه التعلميــة  ،بتحطيمــه للقيــود التــي
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تعمــل علــى حجــب منطلقاتــه التفكيريــة  ،التــي تســوق إلــى الفهــم ال ـواعي  ،واإلبــداع ،فــي
تنــاول المهــارات التفكي ـرية  ،بــوعي تــام  ،يــؤدي فــي نه ــاية المطــاف  ،إلــى تفعيــل مهــارات
التفكـير ،واستخدامها اإلستخدام األمثل  ،في إرتياد حلقات اإلبداع المتتالية  ،التـي تصـب
إيجاباً في مسيرة المجتمع المستهدفة.
يدعم النشاط اإلجتماعي  ،موقف المتعلم التعلمي  ،بما يوفره له من دعم مـادي ،
ومعن ــوي  ،مش ــاركاً ف ــي تك ــوين شخص ــيته المميـ ـزة ل ــه  ،كم ــا أف ــرد ل ــه مس ــاحات واس ــعة ،

ليتجلــى نشــاط تفكي ـره فيهــا  ،لتجعــل منــه أكثــر رغبــة ودافعيــة ،نحــو التعل ــم  ،وأكثــر إقبــاالً
على التجديد  ،واإلبتكار  ،واإلستكشاف  ،ومن ثم التطوير التلقائي عنده.

يســاعد النشــاط الهــادف  ،المتواصــل  ،فــي إثـراء التفكيــر الواعــد  ،لــدى المــتعلم  ،مــن
خــالل التجــدد المســتمر  ،للمواقــف التعلميــة  ،ومــن خــالل بــروز المشــكالت  ،التــي يتحــتم
حلها من جانبه  ،ال سيما وهو يتعلم تعلمـاً ذاتيـاً  ،وهـو أحـد روافـد التعلـيم عـن بعـد  ،كمـا

نعل ــم ذل ــك  ،وال ــذي ينم ــي ف ــي الم ــتعلم  ،خاص ــية  ،المعل ــم الم ــتعلم .ويعتب ــر ال ــدخول ف ــي

عمليـة حــل المشــكالت  ،تمرينـاً ،وتــدريباً  ،لنشــاطات العقــل  ،ومــن بينهــا التفكيــر الواعــد ،

مع التدبر  ،والتمعن  ،في المسائل العالقة التي تتطلب حالً.

إن تمت ــع المــتعلم بالرغبــة الثــائرة  ،فــي التفاعــل مــع المجتمــع الصــغير  ،أو الكبي ــر ،
إبتداء مـن األسـرة  ،والمجتمـع المحـيط بهـا  ،ومـن ثـم المجتمـع علـى الصـعيد القـومي  ،أو
ً
القــاري  ،أو العــالمي  ،والــذي يتجلــى فــي التحــرر مــن القيــود المكبلــة للفــرد المــتعلم  ،التــي
تحــول بينــه وبــين تطلعاتــه التعلميــة  ،وانتماءاتــه نحــو مجتمعــه  ،وذلــك بنبــذ كــل المــؤثرات
الجانبية  ،التي تطفح علـى سـطح المجريـات الحياتيـة  ،بالنسـبة للمجتمـع  ،مـن ن ازعـات ،
ونعـرات التعنصــر  ،والميــول واإلنتمــاء القبلــى أوالفئــوي  ،ممــا يخمــد ش ـ اررة الرغبــات  ،فــي
اإلنطــالق إلــى األمــام  ،فــي فضــاءات عمليــة الــتعلم  ،وفــي قضــايا المجتمــع  ،وتبنــي حــل
مشكالته.
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المنتديات....
إن ارتياد المتعلم للمنتديات  ،يولد فيه الروح الجماعية  ،التي تقود المجتمع إلـى غاياتـه ،
وذلك ببلورة التفاعل المجتمعي بين أفراده  ،وخلق الـروح التعاونيـة األصـيلة الكاملـة  ،بـين
المتعلمــين  ،وذلــك عــن طريــق تبــادل األفكــار  ،والمعــارف  ،النابعــة مــن مخــزون كــل فــرد
من األفراد  ،ويؤدي هذا التالحم الفكري  ،إلى تثقيف األفراد وزيادة ثرواتهـم المعلوماتيـة ،
كمــا يس ــاعد ذلــك فــي خلــق األفـ ــكار الجديــدة  ،التــي تمثــل الــروح اإلبداعيــة لــدى األف ـراد
المتعلمين  ،وتثبت لديهم الرغبة في التجديد  ،واإلبتكار  ،فكل فك ـرة تقود إلى فكـ ـرة أخـرى
 ،والـى بعــث جديــد  ،وتصــبح روح التفكيــر منطلقـاً جماعيـاً  ،يعمــل علــى نشــر المعــارف ،
ومن ثم تسهيل عملية التعلم  ،وتفعيلها  ،وتعميم فوائدها بين األفراد.

يســتمد األف ـراد  ،مــن المختصــين فــي الجوانــب الحياتيــة المختلفــة  ،مواض ــيع شــتى ،
تــذخر بالمعــارف  ،والمعلومــات  ،التــي قــد تكـ ــون غائبــة عــن بعــض األف ـراد فتثــري لــديهم
المخــزون المعرفــي ،الــذي يزيــد مــن خب ـراتهم فــي منــاحي الحيــاة المتعــددة ويبقــى كخب ـرات
سابقة ،تساعد كثي اًر في عمليات التعلم  ،كما أشرنا لذلك سابقاً.
تمثــل المنتــديات بيئــة تجديديــة للمــتعلم  ،إذ أنــه ينتقــل أثنــاء عمليــة تعلمــه  ،إلــى مواقــع
يختلف تكوينها  ،ويختلف محتواهـا العلمـي والتعلمـي  ،عـن مـا كـان يجـري فـي بيئتـه التـي
يمــارس فيهــا الــتعلم  ،فيعمــل ذلــك علــى تجديــد مــا يجــوس فــي دخيلتــه  ،ويقــود ذلــك إلــى
وضع  ،يؤهل المتعلم لتلقي المزيد من المعـارف  ،ويسـاعده فـي نفـس الوقـت علـى إعمـال
تفكيـره  ،فــي صــورة صــحية  ،تســاعد فــي تعلمــه  ،حيــث يســتطيع أن يجنــي الكثيــر  ،الــذي
قد يفوت عليه اإللمام به  ،في بيئته التعلمية.
الرحالت....
الااارح ت العلمياااة تخــتص بمواقــع معينــة لتنفيذه ــا  ،ونشــاطات خاصـ ــة بجانــب تعليمــي
تعلم ــي  ،يتعل ــق بد ارس ــة الم ــتعلم  ،وغالبـ ـاً م ــا ت ــنظم مثـ ـل ه ــذه الرحـ ــالت عل ــى الص ــعيد
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الرسمي  ،حيث توفـر لهــا كــل اإلمكانـات الماليـة  ،والتنظيميـة  ،والعلمي ــة واإلجتماعيـة ،
ويح ــدد له ــا وق ــت بعين ــه  ،تب ــرمج في ــه النش ــاطات  ،المتف ــق عليه ــا  ،وتخض ــع مث ــل ه ــذه
الـرحالت للتقــويم  ،مــن قبــل المختصــين  ،والمشـاركين  ،للوقــوف علــى أهــم النتــائج  ،التــي
يمك ــن أن تطب ــق محتواياته ــا عل ــى أرض الواق ــع  ،والت ــي س ــوف تس ــاعد كثيـ ـ اًر  ،ف ــي إثـ ـراء
العمليـ ــة التعلميـ ــة  ،الت ـ ــي تنسـ ــحب إيجابـ ـ ـاً  ،علـ ــى األف ـ ـراد ،والجماع ـ ــات  ،فـ ــي مختل ـ ــف

المجتمعات.

هنالك رحالت إجتماعية  ،تهدف إلي التغيير  ،وامتـاع األفـراد وتزكيـة نفوسـهم  ،وهـي مـا
تع ــرف بـ ـالرحالت الترفيهي ــة  ،الت ــي تس ــاعد الف ــرد للخل ــود إل ــى ال ارح ــة  ،ونق ــل النش ــاطات
التعلمي ــة العلميـ ــة ،إلـ ــى مص ــاف النشـ ــاطات الترويحيـ ــة  ،التـ ــي تس ــاعد كثي ـ ـ اًر فـ ــي تفتيـ ــت
التــوترات  ،والشــد العصــبي  ،الــذي ينــتج عــن المعانــاة المســتمرة  ،أثنــاء عمليــات الــتعلم ،

ومن الطبيعي سيخلق مثل هذا السلوك  ،أرضاً خصبة لعمليات التعلم المستقبلية.
تمثــل الــرحالت للمــتعلم  ،مهــداً مريح ـاً  ،ونقلــة كبي ـرة  ،لمســيرة تعلمــه  ،إذ أنــه مــن

خاللها يتلمس وضعاً جديداً  ،يساعده على تطـوير ادائـه  ،بمـا يحـس بـه مـن ارحـة نفسـية

 ،وهــدوء عصــبي  ،إلــى جانــب التفتــق الــذهني  ،الــذي يــالزم ذلــك  ،كمــا ان إذكــاء روح
الحياة الجماعية  ،التي يعيشها  ،تدفع به دفعاً وثاباً  ،إلقتناء ما تجود بـه الجماعـة  ،مـن

نفحــات علميــة  ،تزيــد مــن ذخيرتــه التعلميــة .وتــدفع بــه  ،كمــا أسلفــنا  ،إلــى تعلــم أفضــل ،
ألن ذلــك يمهــد للمــتعلم طريقــا قويمــة  ،ويفســح لــه مســاحة واســعة ،للتأمــل  ،واشــعال جــذوة
التفكير الجاد  ،المثمر  ،التي تجعل من عملية التعلم عملية ذات مرتكـزات عقليـة ثابتـه ،
تــؤتي أُكلهــا  ،فــي وقــت وجيــز  ،وبجهــد زهيــد  ،وقيمــة عاليــة  ،يتميــز بهــا المــتعلم  ،عــن
غيره من المتعلمين  ،بالتمكن واإلنجاز الثر واإلبداع.

الزيارات....
تتركز الزيارات  ،دائماً ،في إرتياد المتعلم مناطق معينة  ،تتعلق بمجـال د ارسـتة  ،بطريقـة
مباش ـرة  ،أو غيرمباش ـرة  ،يتوقــع المبــرمج لهــذه الزيــارات أو المــتعلم  ،إكتســاب قــدر جديــد
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من المعارف  ،تضاف إلى حصـيلة الـتعلم المعرفيـة  ،أو إضـافة مهاريـة  ،تسـاعد المـتعلم
في تطبير  ،مـا نالـه مـن مهـارة جديـدة  ،ومـا يتمتـع بـه مـن مهـارات سـابقة  ،فـي مضـمار
حياته ،كفرد ،أو إلى المجتمع الذي يعيب فيه.
تتــيح الزيــارات إلــى المــتعلم  ،إمكانيــة المقارنــة بــين مــا تعلمــه  ،أو مــا ينــوي تعلم ــه ،
والواق ــع الــذي يمارســه  ،مــن خ ــالل مــا يبــرز مــن مع ــارف  ،ومعلومــات  ،ومهــارات  ،مــن
النشــاطات المتعــددة  ،التــي تــوحي بهــا مضــامين الزيــارة ممــا قــد يســتنتجه المــتعلم  ،أو مــا
يجني ــه م ــن تج ــارب أق ارن ــه م ــن المتعلم ــين  ،إذا كان ــت الزي ــارة جماعي ــة  ،تض ــم أكث ــر م ــن
متعلم.
تتعــدد أغ ـراض الزيــارة لــدى المــتعلم  ،بمــا تحويــه مــن جوانــب  ،ينفــرد كــل جانــب
منها ،بتغطية أهداف معينة ،من خاللها  ،يسعى المتعلم للوصول إليهـا  ،بمـا يمليـه عليـه
التفكيــر المركــز  ،والــتمعن المت ـوالي  ،وتقليــب األفكــار الصــادرة عــن ذاتــه التــي يخالطهــا
التطلـع  ،وتنميــة روح اإلبتكــار  ،والتجديــد  ،يصـاحب ذلــك  ،معالجــة وتنقيــب  ،وقولبــة ،
مهارات التفكير  ،التي تقـود إلـى بلـوغ األهـداف  ،التـي ينـتج عنهـا الـتعلم الميسـر  ،والـذي
سيصبح الفرد من خالله ،رقماً  ،يسـتطيع أن يثـري سـاحات المعرفـة  ،وآفـاق المعلوماتيـة،
في أوساط المجتمعات  ،على إختالف مستوياتها.

التدريب....
إكم ــاالً له ــذه النش ــاطات المص ــاحبة  ،ينخ ــرط المتعلـ ــم ال ــذاتي ف ــي مج ــال ت ــدريب نفس ــه ،
التدريب الفاعل  ،في كيفية تناول مهارات التفكير  ،وفي كيفية تعلـم التفكيـر ،وكيفيـة تعلـم

كي ــف يفك ــر  ،م ــن أج ــل تنمي ــة قد ارت ــه التعلمي ــة  ،والعم ــل عل ــى ح ــل مش ــكالته  ،بموج ــب
إستخدام الطاقات  ،والقدرات  ،المبنية على كافة النشاطات المذكورة.
إن الت ــدريب ال ــذاتي  ،الن ــاجم ع ــن نش ـ ــاط الف ــرد الم ــتعلم  ،ه ــو م ــن أنج ــح  ،وأج ـ ــدى ،
وأنجـع  ،أنواع التدريب  ،التي تقــود المتعلم ،إلـى إتمـام نجاحاتـه  ،وتنفيـذ خططـه التعلميـة
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ـاء علــى مــا تمــت ممارســته  ،أثنــاء الــتعلم  ،فــي مــادة تعلمــه األساســية  ،أو مــن
 ،وذلــك بنـ ً
خالل النشاطات المصاحبة  ،لعملية التعلم.
إن التـ ــدريب لـ ــدى المـ ــتعلم  ،يعكـ ــس مـ ــدى مـ ــا اسـ ــتمده مـ ــن إيجابيـ ــات  ،نتجـ ــت عـ ــن
نشـ ــاطاته المصـ ــاحبة لعمليـ ــة الـ ــتعلم  ،أو مـ ــا اسـ ــتمده مـ ــن نشـ ــاطات الـ ــتعلم المبرمجـ ــة ،
فالتدريب يجعل من الفرد المتعلم  ،شخصاً أكثر قـدرة  ،وأوفـر طموحـاً  ،فـي تحقيـق آمالـه

 ،وتنمية قدراته العقلية  ،من حيث تفعيل ذاتية تفكيـره  ،التـي سـوف تـدعم عمليـة التـدريب
الـ ــذاتي لديـ ــه  ،ومـ ــن ثـ ــم تـ ــوفير مسـ ــاحات  ،لممارسـ ــة تكـ ــوين الـ ــذات  ،وتحديـ ــد مقومـ ــات
الممارسات التعلمية الهادفة.
ينبنـ ــي التـ ــدريب الـ ــذاتي  ،علـ ــى الخب ـ ـرات السـ ــابقة لـ ــدى المـ ــتعلم  ،ومـ ــدى توافرهـ ــا ،
وفاعليتها  ،ومدى توافر الرغبة الجادة لديه ،في عملية التخطـيط  ،لبـرامج تدريبيـة ترتقـي
بــه  ،فــي ســلوكه  ،وفــي تعلمــه  ،وفــي اإلســتعداد لنقــل تلــك التجــارب ،الناتجــة  ،المفيــدة ،
إلى أفراد المجتمع من حوله.
مؤثرات سالبة:
إن مــا قــد يحيــل مــا بــين التفكيــر واألداء المنشــود للمــتعلم  ،فــي عمليــة الــتعلم  ،مــا تخلفــه
المــؤثرات الطبيعيــة  ،مــن آثــار ســالبة  ،تمثــل عقبــات حقيقيــة فــي مســيرة الــتعلم  ،المبنــي
علــى نتــائج التفكيــر المتتــابع  ،والهــادف  ،الــذي يقــوم بــه المــتعلم وقــت الــتعلم  ،وهــي تلــك
العقبــات التــي تبعــد المــتعلم عــن خــط الــتعلم الســلس  ،المخطــط لــه قــبالً  ،وكمثــال لتلــك
الحواجز الطبيعية :إرتفاع أو إنخفـاض درجات الحارارل  ،حسـب موقـع المـتعلم الجغ ارفـي ،

التي تعمل علي تقليل الدافعية التعلمية  ،لدى المتعلم  ،كما تخلف آثا اًر سالبة في كيميـاء
الجس ــد الداخلي ــة  ،الت ــي تب ــرز ك ــأثر خ ــارجي  ،يعي ــق عملي ــة ال ــتعلم  ،ويعم ــل عل ــى ه ــدر
الوقت لدى المتعلم  ،عند القيام بإصالحه أو معالجته  .ومن بين تلـك المـؤثرات الطبيعيـة
 ،هطول األمطار المفاجيء والسيول والرياح واألعاصير.
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كوار ....
عالوة على المؤثرات الطبيعية  ،فهناك أيضـاً  ،الكاوار  ،والظاواهر  ،التـي تضـفي علـي
البيئــة العامــة لل ــتعلم  ،آثــا اًر س ــالبة  ،والتــي تظه ــر فــي ش ــكل أحــداث غي ــر مبــرمج له ــا ،

كــالحرائق  ،وح ـوادث وسااائط النقاال  ،كالطــائرات  ،والقطــارات  ،والب ـواخر  ،والســيارات ،
وما إلى ذلك من أنواع الوسائط .
أوبئة....

أضف إلى ذلـك األمـراض  ،واألوبئاة  ،وشـتى التـأثيرات البايولوجيـة  ،العارضـة والدائمـة

 ،التــي تنتشــر  ،حســب البيئــآت المناخيــة المختلفــة  ،والتــي تتفــاوت مــدد مكافحاتهــا  ،مــن
نوع خر  ،كما يختلف مدى توافر أدوات  ،ووسائل المعالجة الخاصة به ،ومدى سـهولة
إنتشارها بين األفراد  ،ومدى ما تخلفه من آثار صحية على األفراد من المتعلمين.
سياسة....
إننــا ال نســتبعد أيض ـاً  ،مــن هــذه المــؤثرات الســالبة  ،إســتقرار بيئــة الــتعلم السياسااية ومــا

يتخللهــا مــن حــروب  ،ومناوشــات  ،بــين الجماعــات واألف ـراد  ،والتــي غالب ـاً مــا تــؤدي إلــى
اإلنهيـار األمنـي  ،وبالتـالي عــدم اإلستق ـرار النفسـي  ،بالنسـبة للفــرد المـتعلم  ،واألثـر العــام

عل ــى م ــدى ص ــالحية عملـ ــية ال ــتعلم  ،وم ــدى إيجابي ــة نتائج ـ ــها ،وفائ ــدتها  ،للف ــرد الم ــتعلم
والمجتمع.
الكلفة....
تعتبر الكلفة الماليـة  ،مـن أهـم األسـباب التـي قـد تعيـق عمليـة الـتعلم  ،فقـد ال تتـوافر لـدى
الم ــتعلم الرسـ ــوم الد ارس ــية  ،أو قيمـ ــة اإلنف ــاق علـ ــى كت ــب الم ـ ـواد المق ــررة  ،والمـ ــذكرات ،
واألدوات  ،واألجهـ ـ ـزة الخاص ـ ــة بعملي ـ ــة ال ـ ــتعلم  ،أو قيم ـ ــة إس ـ ــتخدام بع ـ ــض المص ـ ــادر ،
والتقنيات  ،والوسائط  ،التابعة لبعض مؤسسات التعلم الذاتي.
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تقاليد....
يجدر بنا أن الننسى التقاليد  ،والعادات  ،في المجتمعـات المختلفـة  ،التـي تفـرض نفسـها

فرضاً  ،على الفرد المتعلم  ،للتقيد بها  ،وهي تعتبر معـوالً هدامـ ـاً يعتـرض سـبيل المـتعلم
في تفرغه  ،وانضباطه ،من أجل إتمام عملية التعلم  ،في الوقـت المحـدد لهـا  ،وبالطريقـة
المثلى  ،التي تضمن لها النجاح التام  ،وكمثـال لتلـك العـادات  ،والتقاليـد  ،مـا يجـري فـي
المناســبات اإلجتماعيــة العامــة م اال  :م ارســم الــزواج  ،واقامــة المــآتم  ،وزيــارات المرضــى

المتكـ ـ ــررة  ،ولفت ـ ـ ـرات طويلـ ـ ــة  ،ومناسـ ـ ــبات ال ـ ـ ـوالدة  ،والحـ ـ ــج  ،واألسـ ـ ــفار  ،واألعيـ ـ ــاد ،
والمهرجانــات  ،وغيرهــا  ،ممــا يتطلــب حضــور األف ـراد  ،وتواجــدهم  ،أثنــاء الحــدث  ،ممــا
يترتب عليه  ،إصابة برنامج عملية التعلم  ،بالخلل أو إيقافه  ،لفترة قصيرة  ،أو طويلـة ،
حسب ما تتطلبه مراسم المناسبة.
مؤثرات موجبة:
الشك أن هنالك مؤثرات موجبة  ،في مسيرة المتعلم التعلمية  ،تعمل في إثـراء الـتعلم لديـه
 ،من جوانب عدة  ،فلكي تسير عملية الـتعلم سـي اًر حميـداً  ،يجـب أن يـوفر المـتعلم بعضـاً

مـ ــن المتعلقـ ــات  ،الضـ ــرورية  ،والهامـ ــة  ،لتسـ ــهيل  ،وتفعي ـ ــل  ،عمليـ ــة الـ ــتعلم  ،بطريقـ ــة

إيجابيــة  ،كمــا أن عليــه أن يلتــزم بفعــل  ،أو أداء  ،بعــض الواجبــات ،المتعلقــة بشخصــه ،
أو تلــك المعينــة لــه فــي عمليــة الــتعلم  ،والتــي يتعــين علــى المــتعلم الــذاتي  ،توفيرهــا  ،أو
تحدي ــد مـ ـواطن تواج ــدها  ،لإلس ــتعانة به ــا إذا م ــا ل ــزم األم ــر  ،مث ــل األجهـ ـزة  ،والتقني ــات
باهظـ ــة الـ ــثمن  ،والتـ ــي ال تت ـ ـوافر  ،إال لـ ــدى جهـ ــات معينـ ــة  ،وكـ ــذلك بعـ ــض األدوات ،
والتصــميمات المعين ــة  ،التــي ال يمك ــن إقتناؤهــا بص ــورة مؤقتــة  ،أو دائم ــة  ،أو ال يمك ــن
إستعارتها  ،إما لندرة تواجدها  ،أو لقلة أعدادها.
متعلقات شخصية....
 أن تتوافر لدى المتعلم الرغبة في التعلم . أن يتحلى المتعلم بالذكاء الذي يؤهله للتعلم في الحد األدنى . أن يمتلك المتعلم القدرة على تعلم التفكير ومهاراته .100

 أن يتميز المتعلم يسعة األفق في تناول المعارف وتقصيها . أن ينظم وقته تنظيماً سليماً ،وال يعمد إلى هدره . أن يهتم بنفسه من ناحية : المظهر والهندام. تحدي ــد المؤسس ــة التعليمي ــة  ،ف ــي حال ــة ع ــدم ممارس ــة ال ــتعلم ف ــي المؤسساااااتالنظامية .
 أن يهتم إجتماعياً كما يلي: -أن يتفاعل مع المجتمع الذي يعيب فيه.

 أن يستفيد من ثقافة المجتمع في تعلمه. -أن يه ــتم ب ــأمر السياس ــة ،وتوجهاته ــا المختلف ــة  ،أي أن يك ــون سياس ــياً مثل ــه

ومثل أي إنسان في الوجود  ،ال نعني بذلك أن يكون منتميـاً لجهـة معينـة  ،تتعـاطى نوعـاً
مميـ اًز مــن التيــارات السياســية  ،فــي المجتمعــات  ،إنمــا نقصــد أن يلــم المــتعلم بالممارســات
السياسية  ،في السلوك  ،وليس الممارسات الحزبية المعروفة.

مؤسسات....

كي يكون المتعلم إيجابيـاً  ،فـي أمـر تعلمـه الـذاتي  ،فـي داخـل مؤسسـات التعلـيم النظاميـة
 ،أو خارجها  ،ال بد له من إستخدام التفكير  ،ومهاراته  ،في الوصول إلى غاية الـتعلم ،

ف ــي المس ــتوى المرض ــي ل ــه  ،ولمجتمع ــة الصغيـ ــر  ،أو الكبي ــر .إن اإلهتم ــام ب ــالتفكير ،
يساعد المتعلم  ،في وضع خططه التعلمية الفاعلة .وإلستخدام التفكيـر  ،وبلـورة مها ارتـه ،
المشــار إليهــا  ،ال بــد أن يخضــع المــتعلم نفســه لعمليــة تعلــم التفكيــر  ،ومها ارتــه  ،حتــى
تصبح عملية التعلم لديه سهلة ومثمرة.
متعلقات عامة....
 على المتعلم أن يعمل على توفير البيئة المناسبة المعافاة للتعلم. التحصل على كل المعينات المساعدة في عملية التعلم  ،وتسخيرها إلنفاذ مهامـهالتعلمية.
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 تحديــد األفـراد  ،أو المجموعــات  ،التــي ســيمارس معهــا نشــاطاته التعلميــة  ،وقــتالحاجة.
تنمية التفكير عن طرير القبعات الستة:
تعــرف ه ـذه الطريقــة بطريقــة إدوارد دوبونــو( دوبونــو  ،الخيــاط  ، )1993 ،فهــي ترتكــز
عل ــى س ــتة أنـ ـواع  ،ينف ــرد ك ــل ن ــوع منه ــا  ،بإيض ــاح نوعي ــة التفكي ــر ال ــذي يتوق ــع تعلم ــه
وممارســته  ،بواســطة المــتعلم  ،فــي ســبيل تنميتــه وتطــويره .نتطــرق فيمــا يلــي لهــذه األنـواع
الستة من التفكير  ،كل على حدة  ،حسب نوع ولون قيعته المميزل له:
تفكير القبعة البيضاء....
هــو نــوع التفكيــر الــذي يســتند إلــى الحقــائق ،واألرقــام ،واإلحصــائيات ،والــذي يقتصــر علــى
المعلومــات المفيــدة .وعليــه يجــب تحديــد الحاجــة المرجــوة ،مــن المعلومــات المطلوبــة  ،مــع
طرح التساؤالت  ،حول مدى جدوى تلك المعلومـات  ،والكميـات المطلوبـة منهـا  ،كمـا أنـه
يجب أن نضع في الحسبان  ،التمييز بين نوعين من الحقائر:
 الحقائق الواقعية الملموسة. الحقائق التي نعتقدها أو نرغب في وجودها.فــي مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر  ،يقــوم الفــرد المــتعلم بنشــاطه  ،كمــا لــو ك ـان
بمعنى آخـر  ،يكـون مجـرداً مـن العواطـف  ،واألحاسـيس  ،والمشـاعر  ،وهـو
حاسباً آلياً ،
ً
ما يصعب التجرد منه بدرجة كبيرة.
تفكير القبعة الحمراء....
في هذا النوع من التفكير  ،تدخل العواطـف  ،والمشـاعر ،واألحاسـيس  ،فـي حيـز التفكيـر
 ،بحيث تكون بعضاً من فعالياته  ،وجزءاً من عملية التفكير الكليـة  ،التـي تشـمل وتحـوي

 ،كــل الموضــوع المطــروح  ،ذلــك ألن العواطــف  ،والمشــاعر  ،واألحاســيس  ،تمثــل جــزءاً
مــن كيــان الفــرد المــتعلم فــال يمكــن إســتبعادها بحجــة الموضــوعية  ،بــل بــالعكس  ،يجــب
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إبرازها  ،ولكن من غير تعمق  .فهي  ،وكما نعلم  ،أنها من أهم الممارسات لدى المـتعلم
 ،والت ــي يعم ــد عل ــى إدخاله ــا ف ــي نش ــاطات حيات ــه المجتمعي ــة العام ــة  ،لكنن ــا اليمك ــن أن
نجعلها ركناً أساسياً  ،من أركان عملية التفكيـر  ،كمـا أننـا اليمكـن إبعادهـا  ،أو تجاهلهـا،
أو إلغاؤهــا بالكامــل  ،حتــى تصــبح فــي لحظــة مــن اللحظــات  ،مــن العوامــل الســالبة فــي

عملية التفكير  ،بل يجب إعتبارها نوعاً من أنـواع التفكيـر  ،التـي قـد يمارسـها المـتعلم فـي

تعلمه.

تفكير القبعة السوداء....
هذا النوع من التفكيـر  ،هـو التفكيـر الناقـد  ،الـذي يهـتم  ،فقـط  ،بالجوانـب السـلبية  ،مـن
الموضــوع المطــروح  ،فهــو تفكيــر منطقــي  ،ســلبي  ،فــي نفــس الوقــت  .فبمــا أن النقــد ،
ال ــذي يتمي ــز ب ــه التفكي ــر  ،ف ــي القبع ــة الحمـ ـراء  ،يس ــتند إل ــى العواط ــف  ،واألحاس ــيس ،
والمشاعر  ،إال أنه ينبني هنا  ،في القبعة السـوداء  ،علـى األسـباب والمبـررات المنطقيـة.
يبحث مثل هذا النوع من التفكير  ،عن األسباب التي تجعـل الفكـرة غيـر مجديـة وال يمكـن
بناء على أسباب منطقية.
تنفيذها  ،ويتم الحكم عليها من الجانب السلبي ً ،
إن اإلنغمــاس فــي مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر  ،يعمــل علــى قتــل الموضــوع وفــي نفــس
الوقت يعمل أيضاً على قتله  ،إذا ترك ولم يؤخذ به .لذا فإن التفكيـر الناقـد  ،الـذي تتميـز

بـه القبعـة السـوداء  ،يعتبـر جــزءاً مهمـاً مـن عمليـة التفكيـر  ،ألنــه يسـاعد فـي جعـل صــورة
الموضوع أو الفكرة واقعيـة  ،ومتكاملـة ولكنـه ال يمثـل كـل التفكيـر  ،بـل هـو صـنف واحـد

من أصناف التفكير  ،ال يمكن للفرد المتعلم إلغاؤه  ،أوجعله مسيط اًر على نشاطاته.
تفكير القبعة الصفراء....
ه ــو التفكي ــر اإليج ــابي المتفائ ــل  ،وه ــو عك ــس تفكي ــر القبع ــة الس ــوداء  ،فه ــو يبح ــث ف ــي
الجوان ــب اإليجابي ــة ف ــي الموض ــوع  ،أو الفكـ ـرة المطروح ــة  .فه ــو يمث ــل العق ــل اإليج ــابي
المتفائل  ،الذي يجعل الفرد المتعلم  ،ينظر نظرة إيجابية لما قد يحـدث مسـتقبالً  ،يعتبـر

هذا النوع من التفكيـر جـزءاً مـن أنـواع التفكيـر  ،ولـيس إال  ،ألن الخـوض فـي مثـل هـذا
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النــوع مــن التفكيروالمبالغــة فــي التقيــد بــه يــؤدي إلــى مايشــبه أحــالم اليقظــة  ،التــي تحلــق
بالفرد المتعلم كثيـ اًر  ،فـي فضـاءات فارغـة المحتـوى  ،يخـرج المـتعلم مـن جـراء ممارسـته ،
لهــذا النــوع مــن التفكيــر  ،صــفر اليــدين  .قــد يــؤدي هــذا الن ـوع مــن التفكيــر  ،والنــوع الــذي
تطرقنا له في القبعة السوداء  ،إلى نوع من التوازن  ،الذي يساعد الفرد المـتعلم فـي تنميـة
قدراته التفكيرية .
تفكير القبعة الخضراء....
هو التفكير اإلبتكاري  ،اإلبداعي  ،وهـو الـذي يطـرح البـدائل المختلفـة  ،واألفكـار الجديـدة
 ،غير العادية  ،للمتعلم  ،أثناء ممارسة العملية التعلميـة لديـه  .وانـه لمـن المعـروف  ،أن
الع ــادة  ،ه ــي الت ــي تجع ــل الم ــتعلم يقب ــل الح ــل  ،ال ــذي يظه ــر ل ــه م ــن أول وهل ــة  ،أم ــا
المطلـوب  ،فهــو أن يمــارس المـتعلم عمليــة البحــث عــن البـدائل  ،والحلــول األخــرى  ،التــي
يختار منها ما يوافق حاجاته  ،وامكاناته كمتعلم  .يرتكز هـذا النـوع مـن التفكيـر  ،إلـى أن
اإلبداع  ،يمكن تنميته  ،وتعلمه  ،وأنه ليس مجرد موهبة يمارسها المتعلم .
تفكيرالقبعة الزرقاء....
هو تفكير في التفكير ذاته  ،ويعتبر هذا النوع مـن التفكيـر  ،ضـابطاً  ،وموجهـاً  ،ومرشـدا

 ،يتحكم فـي أنـواع التفكيـر الخمسـة  ،التـي ذكرناهـا مسـبقا  ،فهـو الـذي يقـرر األنتقـال مـن
نوع إلـى آخـر  ،ويقـرر فـي نفـس الوقـت  ،متـى يبـدأ نـوع معـين مـن أنـواع التفكيـر  ،ومتـى
ينتهي  .ولـيس مـن الضـروري أن يبـدأ التفكيـر بتسلسـل معـين  ،بـل يمكـن إسـتدعاء القبعـة
المناسبة  ،أو نوع التفكير المناسب  ،حسب الحاجة لذلك.
معارف....
األمم يقاس تطورها بما نالته من معارف ال تتأتى إال عن طريق التعليم المؤسسي القـائم
علــى منــاهج متكاملــة متطــورة ومواكبــة ومعلــم نــال حظــا مــن التــدريب المــتقن المســتمر.
ومهمــا كانــت كلفــة تــدريب المعلــم عاليــة إال أنهــا تعتبــر اســتثما ار للتربيــة والتــي مــن المؤمــل
أن تؤتي أكلها إذا ما أحسن االهتمام بها.
104

طرائر التدريم....
بطرئ ــق
إذا تحل ــي المعل ــم بالخص ــائص والص ــفات الت ــي ذك ــرت فل ــم يبق ــي ل ــه إال أن يل ــم ا
التدريس المختلفة والتي جاءت نتاج تضافر جهود العلمـاء التربويـة  ،وهـي بمثابـة اللبنـات
التي يمكن للمعلم أن يستنير بما جاء فيها ويخصص لنفسه ذاتية تدريسية سـليمة  .إذ أن
طـرق التــدريس التــي ســوف نتعــرض لــبعض منهــا مــا هــي إال عصــارة تجــارب تربويــة قابلــة
للتطــوير والتجديــد حســب المقامــات المختلفــة وحســب الحقــب وخصــائص المجتمعــات ومــا
تتمتــع بــه مــن ثقافــات دينيــة واجتماعيــة واقتصــادية وغيــر ذلــك .نهيــب بــالمعلم الكـريم أن
يطلع على ما جاء فيها فيأخذ بايجابياتها ويعدل في أوجـه قصـورها بالعمـل علـى تحسـينها
ودعمها بما يجود به من ابتكار وتطوير في سبيل االرتقاء لتعليم أفضل.
تعريفات....
" تعرف طريقة التدريس بأنها أسلوب  ،أو وسيلة  ،أو أداة للتفاعل بين الطالب والمعلم "
(وستون وكرانتون 1986م)
" هي مصطلح عام يرجع في معناه إلـى أسـس الطـرق التـي تسـتخدم لمسـاعدة أحـد النـاس
في التعلم  .وقد تكون هذه الطرق أسـاليب تعليميـة ذاتيـة تقـدم مـن الفـرد نفسـه ويعلـم نفسـه
بنفسه "
(رايجلوس)
" هــي الــنهج الــذي يســلكه المعلــم فــي توصــيل مــا جــاء بــه الكتــاب المدرســي أو المنهــاج
الدراسي من معرفة  ،ومعلومات ومهارات ونشاطات  ،للتعلم بسهولة ويسر "
(أفنان نظير دروزة 2000م)
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" إنهــا عملي ـة تخطــيط ودارســة واش ـراف وادارة لكــل مــن األهــداف التعليميــة  ،والنشــاطات
المنهجية  ،واألدوات والمواد والوسائل التعليميـة والمصـادر المرجعيـة  ،واألدوات التقويميـة
بحيـ ــث يكـ ــون دور المعلـ ــم فيهـ ــا دور المخطـ ــط  ،والمـ ــنظم  ،والمشـ ــرف  ،والمـ ــدير ودور
الطالب فيها دور المشارك والمساهم والمنخرط والمتفاعل مع كل نشاط من أنشطتها وكـل
موقع من مواقفها ".
(من وجهة نظر اإلداريين التربويين)

عوامل اختيار الطريقة المناسبة:
الهدف التعليمي ألتعلمي....
هــل المعلــم يرمــي إلــي بلــوغ أهــداف نظريــة أم عمليــة و طويلــة األمــد أم قصــيرة األمــد و
وعلى أي مستوى تكـون هـذه األهـداف هـل علـى مسـتوى التـذكر أم الفهـم أم االسـتيعاب أم
التطبي ــق أم التحلي ــل أم التركي ــب أم التق ــويم  .ك ــل ه ــذا يجع ــل المعل ــم أن يك ــون دقيقـ ـاً ف ــي
اختيار طريقة التدريس المطلوبة.

المادل الدراسية....
هل هي علمية أم أدبية  ،وهل تتطلب مهـارات نظريـة أم عمليـة  ،هـل هـي صـعبة
أم ســهلة ،طويل ــة أم قصــيرة إجباري ــة أم اختياري ــة ومــا إل ــى ذل ــك وعلــى ض ــوء المعلوم ــات
المذكورة يستطيع المعلم أن يختار طريقته في التدريس.
األدوات والمواد التعليمية....
هل تحتاج طريقة التدريس إلى مواد وأدوات سمعية أم بصرية و وهل ستؤدي الحصـة فـي
الفصل أم المعمل أم أي موقع آخـر ،هـل المـواد المطلوبـة متـوفرة أم ال ومـا إلـى ذلـك ممـا
يتعلق باألدوات والمواد.
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الفرد المتعلم....
هــل هــو طفــل أم ارشــد ومــا هــي قــدراتهم ومــا حالــة أســرهم  .ومــا هــي خبـراتهم الســابقة إلــى
جانب الحالة الصحية النفسية والبدنية وغير ذلك.
التوقيت....

ما هو الوقت الذي تتم فيه عمليه التـدريس هـل فـي الصـباح أم المسـاء ومـا نوعيـة جـداول
الطالب الد ارسـية هـل هـي مكثفـة أم تخللهـا أوقـات لل ارحـة  ،ومـا نوعيـة الحصـص السـابقة
لحصــة المعلــم هــل هــي تربيــة بدنيــة أم فيزيــاء أو غيرهــا فيجــب وضــع ذلــك فــي الحســبان
حيـ ــث يمكـ ــن للمعلـ ــم أن يتعـ ــرف علـ ــى ظ ـ ـروف طالبـ ــه ومـ ــدى اسـ ــتعدادهم لتلقـ ــي المـ ــادة
الدراسية.
حجم الصف....

هل هو مـن الصـفوف المزدحمـة أم العاديـة  ،حيـث يحـدد المعلـم الطريقـة المثلـى لكـل نـوع
منهمـا إذ أن التــدريس فــي الصــفوف المزدحمـة يختلــف اختالفـاً كليـاً عـن مــا يمكــن اتباعيـة
من طرق في الصوف قليلة العدد.

مواصفات الطريقة التدريسية الناجحة:
 .1أن تكون واضحة الهدف .
 .2أن تتعامل مع مستوى تعليمي محدد .
 .3أن تنوع فيها النشاطات التعليمية .
 .4أن يتحصل منها العلم على التغذية راجعة.
 .5أن تتبلور فيها دوافع الطالب نحو المعرفة.
 .6أن تكسب الطالب مهارات متنوعة .
 .7أن تسهل عملية التفاعل بين المعلم والطالب .
 .8أن توصل الطالب للنتائج المرجوة بأقل جهد ووقت وكلفة .
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 .9أن تناسب قدرات الطالب واستعداداتهم وميولهم ورغباتهم .
 .10أن تع ــرض عل ــيهم المعلوم ــات بتسلس ــل منطق ــي م ــن الس ــهل إل ــى الص ــعب وم ــن
المألوف لغير المألوف.
 .11أن تساعد الطالب في توسيع آفاقهم واعدادهم لتعلم جديد .
 .12تساعد الطالب على الممارسة والتدريب .
 .13أن تساعد الطالب في تقويم أخطائهم ومعالجة قصوره.
أنواع طرائر التدريم....
 .1طريقة التدريس المعتمدة على المعلم.
 .2طريقة التدريس التي تتفاعل فيها المعلم والمتعلم.
 .3طريقة التدريس الذاتية والمعتمدة على المتعلم.
 .4طريقة التدريس التجريبية بإشراف المعلم.
طريقة التدريم المعتمدل على المعلم....
فـ ــي هـ ــذه الطريقـ ــة يكـ ــون المعلـ ــم هـ ــو محـ ــور العمليـ ــة التعليميـ ــة وهـ ــو المصـ ــدر الرئيسـ ــي
للمعلومــات وهــو منبــع المعرفــة والتلميــذ بموجبهــا متلقــي مســتهدف للحفــظ واالســترجاع ومــن
أشكال هذه الطريقة.
طريقة اإللقاء....
هي طريقة تدريس من جانب واحـد مثلـه مثـل خطبـة الجمعـة أو الخطـاب السياسـي  .فيهـا
يعرض المعلم مادته التعليمية من غير إشراك الطالب فـي ذلـك وهـي طريقـة محـددة بـزمن
معــين  .فهــي تتناســب مــع الصــفوف الكبي ـرة أو مــا يعــرف بالصــفوف المكتظــة وفــي زمــن
ضيق ومحدد كالحصة في المرحلـة الثانويـة كمـا تمكـن المعلـم علـى أن يغطـي جـزءاً كبيـ اًر

م ــن الم ــادة الد ارس ــية وتجع ــل م ــن المعل ــم م ــثالً يحت ــذي ب ــه ف ــي عملي ــة ال ــتعلم ع ــن طري ــق
المحاكاة غير إنه توجد بعض السلبيات في هذه الطريقة نذكر فيها:

 .1ال تتيح فرصاً َ للتفاعل بين المعلم والمتعلم.
 .2ال تساعد في تنمية المستويات العقلية العليا كالتطبيق والتحليل والتركيب .
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 .3تؤدي إلى إرهاق المعلم.
 .4ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب .
 .5تسهل عملية انفالت المتعلمين أثناء اإللغاء .
 .6ال تتيح مجاالً للمناشط التعليمية.
المحاضرل....
تشــابه طريقــة اإللغــاء فهــي ال تتــيح مجــاالً للتعــايب أو الس ـؤال إال بعــد نهايــة المحاض ـرة
تعتبر هذه الطريقـة اقتصـادية إذ أن أعـدادها قليـل الكلفـة كمـا يمكـن أن تقـدم ألعـداد كبيـرة

وبمحتـ ــوي تـ ــدريس واسـ ــع وهـ ــي تتـ ــيح مجـ ــاالً للتسـ ــجيل مـ ــا يسـ ــاعد علـ ــى االسـ ــترجاع أو
االستذكار .

ومن سلبيات ه ه الطريقة التدريسية ما يلي....
 .7تعتمد على المتعلم بالدرجة األولى .
 .8ال تشد انتباه المستمع فترة طويلة من الزمن .
 .9ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب .

(.)1

 .10ال تتيح للمعلم فرص استخدام نشاطات تعليمية متنوعة

وممــا يــدور فــي فلــك هــذين الشــكلين فهنــاك الشــرح  ،والقصــة والوصــف والعــرض
والتمثيل  .كلها طرق تعتمد اعتماداً كبي اًر على المعلم في توصيل المعرفة للمتعلمين .
 /2طريقة التدريم التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم :
هــي الطريقــة التــي تــتم فيهــا المســاهمة مــن المعلــم والمــتعلم فــي العمليــة التعليميــة بكــل مــا
يتضمنه من مناشط ومهام في سبيل بلوغ األهداف التعليمية ومن أشكال هذه الطريقة:
المناقشة الصفية....
في هذه الطريقة يطرح المعلم سؤاالً أو موضوعاً أو مشكلة يتم مناقشتها وابـداء الـرأي مـن

غيــر توجيــه مســبق .هــذه الطريقــة تســاعد المــتعلم علــى اإلنغمــاس فــي العمليــة التعليميــة
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وتساعده كثيـ اًر علـى فهـم المحتـوى وزيـادة المعرفـة وتصـلح مثـل هـذه الطريقـة فـي الفصـول
الصغيرة قليلة العدد وتساعد في ربط الطالب بعضهم ببعض كما أنها تنمـي ثقـة الطـالب
بأنفسهم وتزكي فيهم روح التفكير إال أن المأخذ عليها .
أ /تستغرق وقتاً طويالً أكثر من الزمن المقرر لتوصيل المادة التعليمية للطالب.

ب /تتطلب إدارة فائقة وال يتأتي ذلك إال بتدريب المعلم تدريباً جيداً.

تتشـابه هـذه الطريقـة مـع طريقـة المناقشــة الجماعيـة والتـي تـؤدي فـي الفصــول ذات

األعــداد الكبيـرة مــن الطــالب حيــث تقســم الطــالب إلــى مجموعــات مــن  7 – 3طــالب يــتم
النقـاب داخــل المجموعــات ومــن ثــم يطــرح رئــيس كــل مجموعــة مــا توصــلت إليــه مجموعتــه
كنتاج للمناقشة.
هذه الطريقة تحتاج لوقت أطول والى إدارة سليمة كسابقتها.
ومن األشكال التي تنضوي تحت الطريقة التفاعلية:
 .1الطريقة الحوارية .
 .2الطريقة المشاريع.
 .3التعليم الخصوصي.
الطريقة المعتمدل على المتعلم....

يكون المتعلم في هـذه الطريقـة هـو محـور العمليـة التعليميـة علـى عكـس الطريقـة المعتمـدة

علــى المعلــم  ،وفيهــا أيض ـاً يصــبح المــتعلم معتمــداً أكثــر علــى ا لــة أو البرمجــة التعليميــة
التــي تمكنــه مــن أن يعلــم نفســه بنفســه وهــي أقــرب إلــى عمليــة التعلــيم الــذاتي حيــث يصــبح

المعلم فيها موجهاً ومستشا اًر فقط.

تتــيح هــذه الطريقــة مبــدأ الحريــة للم ــتعلم فــي ســرعة تعلمــه ونوعيتهــا ووقتهــا فه ــي

ت ارعي الفروق الفردية بـين الطـالب كمـا أنهـا تتـيح الفـرص بكـل أنواعهـا لكـل الـراغبين فـي
التعلم وفي المواد التي يرغبون تعلمها ومن األشكال المختلفة لهذه الطريقة-:
أ .الكتاب المبرمج.
ب .الحقيبة التعليمية المبرمجة.
ت .الحاسوب التعليمي.
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ث .الدراسة المستقلة.
المعلم في دخل الصف:
أساسيات....

دخـ ــول المعلـ ــم للفصـ ــل كـ ــدخول المصـ ــلى فـ ــي الصـ ــالة  .كـ ــل يتطلـ ــب موجبـ ــات

وأساس ــيات وأن اختلف ــت ف ــي محتواه ــا إال أنه ــا تش ــابه م ــن ناحي ــة الج ــوهر  .ف ــالمعلم عن ــد
دخولــه الفصــل يجــب أن تت ـوافر لــه بعــض مــن الصــفات والتجهي ـزات  ،فواجــب عليــه أن
يك ــون مهيئـ ـاً ذهنيـ ـاً ونفس ــياً وجس ــدياً إل ــى جان ــب اإللم ــام الكام ــل بمادت ــة الد ارس ــية وطريق ــة
توصيلها لطالبه بأسهل السبل  ،كما نتوخى في المعلم الكفؤ أن يكون بحوزته ا تي:

أ .كراسة التحضير والكتاب المدرسي (إن توفر).
ب  .الوسيلة التعليمية.
ج .التباشير بألوانه المختلفة أو بدائله.
د .المؤشـ ــر أو المسـ ــطرة الطويلـ ــة فـ ــي حالـ ــة ضـ ــرورة اسـ ــتخدامها فـ ــي الـ ــدرس كـ ــدروس
الرياضيات أو الجغرافيا أو العلوم.
هــ .ماســح الســبورة(.من المتوقــع أن تكــون بكــل فصــل ســبورة ثابتــة وهــي التــي تفــرق مــابين
الحجرة العادية والفصل).
نمو ج لتحضير مادل دراسية
فرع المادة الدراسية (يسميها )

التاريت الحصة الصف التوقيت الزمن الكلي

عنوان الدرس (يسميه)
بعد الفراغ من هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قاد اًر على أن-:
 .1األهداف العامة

 .2األهداف الخاصة
أ .يكون – يعطي – يركب الت .............
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 .3الوسائل التعليمية
أ( .تسمية الوسيلة)
ب...... .
ج ......
 .4سير الدرس
ويتوقع أن يكون كما يلي:
 إلقاء التحية على الطالب التمهيد:أ -النظ ـرة العامــة للفصــل وذلــك للتأكــد مــن (الجلســة الصــحيحة للطــالب ،اإلضــافة ،
التهوي ــة  ،مس ــبح الس ــبورة وتقس ــيمها  ،كتاب ــة البس ــملة والحص ــة والت ــاريت ك ــل ف ــي
مكانه المخصصة).
ب -التمهيد للدرس-:
 أن يكون التمهيد قصي اًر َ نسبياً إذا ما قورن بمحتوى الدرس. أن يكون ذو صلة بالدروس السابقة والدرس الجديد. وأن يستخلص جله من الطالب بمشاركتهم الفعالة .ت -عرض الدرس بالطريقة التي يختارها المعلم والتـي تكـون مناسـبة لطالبـه وقـدراتهم
 .ويشمل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة.
سلوك المعلم داخل الفصل....

يجب على المعلم أن يراعي مايلي وهو داخـل الفصـل (وقـد تحلـي بكـل صـفات المعلـم
الكفء التي ذكرت سابقاً).

 .1أن يس ــتخدم ص ــوته اس ــتخدماً جي ــداً ف ــي ح ــاالت انخفاضـ ـة أو عل ــوه حس ــب مق ــام
الدرس.

– .2أن تكون حركته محدودة حتى ال ينشغل الطالب بها.
 .3أن تكون حركة األيدي أثناء الشـرح محـدودة وال يكثـر مـن اإلشـارات الجانبيـة حتـى
ال يشتت انتباه الطالب كما ال ينظر خارج الفصل إثناء الشرح.
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 .4أن يستخدم السبورة السـتخدام األمثـل تقسـيما صـحيحا وكتابـة المطلـوب فـي موقعـه
منها وان تكون مثاال للتحضير الناجح للدرس بعد نهاية الحصة.
 .5مسح السبورة بالطريقة الصحيحة من أعلى إلى أسفل وليس بالجانبية.
 .6أن يواجه تالميذه عند الشرح أو السؤال أو أي نشاط مباشر.
 .7عنــد الكتابــة علــى الســبورة يجــب أن يق ــف إلــى يمــين الســبورة حتــى يكشــف اكب ــر
مساحة من سطح السبورة للتالميذ أي أن يكون وقوفه جانبياً.

 .8عند الكتابة على السبورة يجـب أن يتبـع الكتابـة التحـدث مـع طالبـه حتـى ال ينفلتـوا
في حاالت صمته.
 .9أن ال يولي ظهره للطالب بالقدر المستطاع وان يحاول مـواجهتهم مـن وقـت خـر
وبتوزيع نظراته عليهم أجمعين.
 .10توزيع الفرص على طالبه في جميع األسـئلة وأنواعهـا فـي بدايـة أو وسـط أو نهايـة
الدرس بالقدر الممكن.
 .11أن يســتخدم التباشــير الملــون عنــد الضــرورة وفــي موقعــه المناســب حيــث ال يحــدث
شرخا في تنسيق السبورة.
 .12أن يكون خطه واضحا مقروءا متحاشيا الكتابة على األجزاء السفلى من السبورة.
 .13أن ال يس ـ ــئ إل ـ ــى طالب ـ ــة ب ـ ــل يس ـ ــتخدم عبقريت ـ ــه التدريس ـ ــية لج ـ ــذبهم نح ـ ــو ال ـ ــتعلم
والمعرفة.
 .14أن يستخدم أساليب التحفيز الناجحة.
 .15وأخي ار عليه أن يتوخى الدقة في توصـيل المعلومـة الصـحيحة فـي مثـل هـذا الزمـان
الذي أصبحت المعرفة فيه كتابا مفتوحا لدى الجميع ومن بينه طالبه في الفصل.
مفهوم لغوي....
جاء في لسان العرب البن منظور(1990م)
(إن اإلشراف اإلنتصاب ،وأشرف الشيء وعلى الشيء :عاله وتشرف عليه ،والمشروف:
الذي قد شرف عليه غيره ،وشارف الشيء دنا منه ،واإلشراف الحرص ،ويقال أشرفت
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الشيء علوته ،وأشرفت عليه :إطلعت عليه من فوق ،واستشرفت الشيء :إذا رفعت رأسك
أو بصرك تنظر إليه).
نستخلص من ذلك أن عملية اإلشراف عملية قيادية في المقام األول ،وتعني بذلك
المساهمة في وضع وتحقيق أهداف المجموعة ،التي يمكن للمشرف التربوي ،أو أي معلم
فاعل من هيئة التدريس ممارستها.
مفهوم إصطالحي....
(إن اإلشراف التربوي يحمل معان تربوية تعليمية جمة ،حتى أنه اليمكننا أن نضع له
إطا اًر خاصاً به في داخله ،ليتم التحرك إلدراك المهام المتعلقة به ،ذلك نسبة للتطور
السريع المتتابع في العملية التعليمية بمختلف عناصرها .لذا يصبح اإلشراف التربوي

عملية مستمرة متجددة لإليفاء بمتطلبات العملية التربوية ،وارضاء طموحات المجتمعات
وحاجاتها المتجددة دوماً).

(اللقاني وآخرون 1999م)

تعريف....

إن اإلشراف التربوي هو :قيادة ،وتواصل ،وتطوير للمناهج ،وتحسين للتعليم ،ومساعدة
للمعلمين في ترقية أدائهم ،و إدارة صفوفهم ،وفي تقويم أدائهم و وتقويم دروسهم .
تعريف....
المشرف التربوي....
(هو الخبير التربوي المثقف الذي يمتلك مجموعة من خصائص القيادي الكفء،
قيادة وأداء وقدوة في السلوك ،وهو المخطط المشبع بالمعارف واإللمام التام المنوط به
بلوغ األهداف في كل المهام التربوية الموكلة إليه .من خالل سلوكه القيادي يستطيع أن
يطورمن تعامله مع معلميه،بطريقة مستمرة تتوافر فيها الثقة واإلحترام المتبادلين في
نطاق متطلبات العمل التربوي ،مما يؤهله للقيام بتقويم أداء المعلم ،بمعايير ثابته تساعد
في الوصول لذلك المبتغى ).
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(العمام 2009م)
تعريف....
المعلم....
(هو ذلك الفرد التربوي المؤهل أكاديمياً ،وفنياً ،ونفسياً لمزاولة نشاطات مهنة التعليم
المختلفة ،بفعالية ودراية تامتين ،وهو الذي يعرف كيف يوجه دفة العملية التربوية

والتعليمية ،رغبة في الوصول إلي تربية سليمة و تعليم أفضل).

(العمام 2010م)

الكفايات المهنية للمشرف التربوي....
كفايات شخصية....
-1

سالمة العقيدة والقدرة علي تصحيح المفاهيم الخاطئة .

-2

حسن السيرة والخلق واإلستقامة في السلوك .

-3

اإلتزان النفسي والقدرة على ضبط النفس .

-4

توافر الثقة بالنفس وبا خرين .

-5

التواضع واللباقة والتفاؤل والقدرة على التعامل مع ا خرين .

-6

توافر قدر عال من الذكاء وسرعة البديهة .

-7

الشجاعة والحماس والقدرة علي النشاط والحيوية .

-8

القدرة على تحقيق العدالة بين المعلمين .

-9

القدرة على القيادة الحكيمة الديمقراطية .

 -10اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب .
 -11القدرة على إستثمار الوقت إستثما اًر إيجابياً.

 -12القدرة على التخاطب بلغة واضحة وسليمة .
الكفايات العلمية....

-1

اإللمام الكامل بمادة التخصص .
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-2

اإللمام بالمواد األخرى التي تحقق التكامل بين تخصص المشرف والمواد األخرى

.
-3

اإللمام بالثقافة العامة التي تساعده في تنفيذ مهامة .

-4

المعرفة التربوية الكافية في مجاالت علم النفس .

-5

القدرة على متابعة وتطوير ما يستجد في مجال التخصص .

كفايات التخطيط....
-1

القدرة على وضع الخطة السنوية للعمل وفقاً لمتطلبات العملية التربوية .

كفايات التنظيم والتنسيق....
-1

القدرة على تنظيم العمل بحيث يتحقق فيه التنسيق واإلنسجام .

-2

القدرة على توزيع المهام وفقاً لقدرات المعلمين والمتعلمين .

-3

القدرة على التنسيق بين مختلف جوانب العملية التعليمية .

كفايات التعليم....
 -1القدرة على أداء مهارات ومتطلبات العملية التعليمية .
كفايات إستخدام أساليب اإلشراف التربوي....

-1

إستخدام أساليب اإلشراف المتنوعة .

كفايات التدريب....
-1
-2

القدرة على اإلشراف وتقويم الدورات التدريبية مختلفة األنواع فنياً وادارياً.
القدرة على قيادة المناشط التدريبية المختلفة خاصة التدريب الذاتي .

كفايات المناهج....
-1

القدرة على تحديد المفهوم الحديث للمنهج التربوي وتنفيذه وتقويمه .
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كفايات البحث :
-1

القدرة على وضع خطة للبحث تعالج المشكالت التربوية .

-2

القدرة على إستخالص نتائج .

كفايات اإلبتكار والتجديد....
 -1القدرة على التنبؤ باألحداث المستقبلية إعتماداً على المعطيات الراهنة .
-2

القدرة على توليد أفكار وحلول جديدة للمشكالت التربوية .

كفايات التنمية الذاتية....

-1

القدرة على تصميم برامج التعلم الذاتي للمشرف والمعلمين والمتعلمين .

كفايات العالقات اإلنسانية....
-1

القدرة على إقامة عالقات طيبة مع المجتمع المدرسي بمختلف عناصره .

كفايات التواصل المهني....
-1

القدرة على التواصل بين أطراف العملية التعليمية المختلفة .

-2
كفايات التقويم....
 -1القدرة على تحدبد مفهوم التقويم الشامل واستخدام أساليبه اإلستخدام األمثل).
معايير إختيار المشرف التربوي والمعلم....
َنزْلَناهُ وبِا ْل َح ِّ
ِ ِّ
ك ِإالَّ ُمَب ِّش اًر َوَن ِذي اًر) (اإلسراء .) 105 :
ق َن َز َل َو َما أ َْر َس ْلَنا َ
(وبا ْل َحق أ َ َ
َ
-1
ق
َخلَ َ
بِلِقَاء

التمسك بالقيم القرآنية ورسوخ العقيدة .قال تعالى( :أ ََولَ ْم َيتَ َف َّك ُروا ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َما
اللَّه الس ِ
النا ِ
ض و َما َب ْيَنهُ َما إِ َّال بِا ْل َح ِّ
َجل ُّم َس ًّمى َوِا َّن َكثِي اًر ِّم َن َّ
س
ق َوأ َ
ُ َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ َ
ِ
ون) (الروم .) 8 :
َرِّب ِه ْم لَ َكاف ُر َ
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-2

الحفظ والتجويد لبعض أجزاء القرآن الكريم .

 -3اإللمام بقدر غير يسير من األحاديث النبوية الشريفة ،والثقافة اإلسالمية .
نف ُّ
كَ ) (آل عمران :
ضوْا ِم ْن َح ْولِ َ
نت فَظاً َغلِيظَ ا ْل َق ْل ِب الَ َ
(ولَ ْو ُك َ
 -4حسن الخلق َ
. ) 159
-5
-6

القدوة الحسنة والمثل الذي يحتذى به .

مصدر للثقة للمتعلمين على إختالف أنماطهم .

-7

إجادة التعامل مع ا خرين قال (ص)( :الدين المعاملة) .

-8

التفاعل التام مع المجتمع الذي يعيب فيه .

-9

التميز بأساليب القيادة الناجحة .

 -10السالمة من العاهات الجسدية .
 -11سالمة النطق .
 -12إمتالك قيمة التعاون متى ما كان ذلك الزماً .
 -13إمتالك المعرفة بعلم النفس ومدى تطبيقه .
 -14التمتع بقيمة الصبر والمثابرة .
 -15أن يحترم الوقت وال يسعى لهدره .

 -16التمتع بأساليب اإلبتكار والتجديد قال تعالى( :أَ َفلَ ْم َي ِس ُيروا ِفي ْاأل َْر ِ
ون لَهُ ْم
ض فَتَ ُك َ
ِ
ون بِهَا) (الحج . ) 46 :
ون بِهَا أ َْو آ َذان َي ْس َم ُع َ
ُقلُوب َي ْعقلُ َ
 -17اإللمام التام بأساليب التحليل والتركيب والتقويم .
 -18اإللمام بقدر كبير من علم التخطيط التربوي .
 -19اإللمام بأسس القياس والتقويم .
أضف إلى ذلك التمتع بالعالقات اإلنسانية ،واإلجتماعية ،داخل وخارج المدرسة،
وكثير من المميزات والصفات الرسالية ،التي يضيق المتسع لسردها ،والتي ذخرت بها
ا يات القرآنية الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة ،وكم هائل من المصادر اإلسالمية
التي تناولت معايير إختيار المشرف التربوي والمعلم.
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تأهيل وإعداد وتدريب المشرف التربوي....
أ -التأهيل....
مما سبق ذكره في هذه الورقة ،يعتبر أمر تأهيل المشرف التربوي أم اًر ضروريا

في إنجاح العملية التربوية والتعليمية .والتأهيل له يعني:
-1
-2

التأهيل األكاديمي وهو الحصول على درجة البكالريوس في التربية
كحد أدنى ،من أحدى كليات التربية المعترف بها عالمياً .

التأهيل المستمد من تعاليم العقيدة والقيم القرآنية التي يمارسها في نفسه وفي

عمله.
-3

التأهيل المهني وهو الذي يناله المشرف التربوي أثناء ممارسته لمهامه التربوية
أثناء الخدمة ،وكماهو معلوم ،فاختيار المشرف التربوي يتم دائماً بعد مضي عدد
من سني خدمته كمعلم ،وبعد ترقيه إلى الدرجات القيادية في سلم المهنة.

-4

التأهيل عن طريق الخبرات التربوية والتعليمية التي حصل عليها أثناء الخدمة .

-5

التأهيل من الكم الثقافي التربوي التعليمي ،وغيره من أنواع الثقافات األخرى،
الذي تشبع به أثناء الخدمة .

-6

التأهيل بواسطة المهارات التربوية والتعليمية التي تمت ممارستها أثناء الخدمة
كمعلم.

-7

-8

التأهيل اإلجتماعي ،الذي إستقاه من المجتمع الذي يعيب فيه وغيره من
ك إِ َّال َكافَّةً لِّ َّلن ِ
اس َب ِشي اًر َوَن ِذي ًار َولَ ِك َّن
(و َما أ َْر َس ْلَنا َ
المجتمعات األخرى قال تعالىَ :
الن ِ
أَ ْكثََر َّ
ون) (سبأ .) 28 :
اس َال َي ْعَل ُم َ
التأهيل التعاوني ،الذي حصل عليه من تعاونه اللصيق مع أقرانه المعلمين ،أو

من الرؤساء التربويين في اإلدارات التربوية والتعليمية المختلفة .
يشمل التأهيل لدى المشرف التربوي ،الكثير من إتقان الممارسات والنشاطات في
مجال عمله كمعلم ،وكفرد إجتماعي نشط في مجتمعه مما يمكننا من سرد الكثير من
مجاالت التأهيل لديه ،والتي ينضوي جلها في مصاف التأهيل الذاتي وهو أميز األنواع
لدى المشرف التربوي.
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ب -اإلعداد....
يبدأ إعداد المشرف التربوي ،بعد أن يتم إختياره للعمل في مجال اإلشراف التربوي
مباشرة ،قبل أن يمارس نشاطه اإلشرافي ،إذ أنه يعتبرمشرفاً تربوياً جديداً ،يجب أن
يخضع لإلنخراط في برامج اإلعداد المهني والتربوي والتعليمي في آن واحد .

إنه ومن األفضل ،في إعداد المشرف التربوي ،أن ننحو طريقة إقامة ورب العمل،
بدالً عن الدورات القصيرة التي تقام من أجل هذا الغرض ،ورب ذات مضامين متعددة،

للمساعدة في اإلعداد السليم الذي يؤهله للقيام بمهام وظيفته المرتقبة  .نورد فيما يلي

مثاالً لهذه الورب ،المتمثلة في أوراق عمل ،تختص كل ورقة منها بنشاط من األنشطة
التربوية والتعليمية:
1.

ورقة عمل تتعلق بالقيم القرآنية ،وتعاليم العقيدة اإلسالمية ،والتعريف بمدى
أهميتها في المجال التربوي والتعليمي .

.2

ورقة عمل تتعلق بكيفية ربط المعارف العلمية بالقيم وبأصول العقيدة المستمدة
من نصوص القرآن الكريم .

.3

ورقة عمل تتعلق بالتقنيات الحديثة واستخدامها في المجال التربوي ،بالطريقة
التي ال تتنافى مع القيم القرآنية واإلسالمية.

4.

ورقة عمل تتعلق باألهداف التربوية ،العالمية ،والقومية ،والمحلية ،والمرحلية
(المرحلة التي ينتمي إليها المشرف التربوي).

.5

ورقة عمل تتعلق بالمناهج بصفة عامة،ومناهج المراحل التعليمية المختلفة .

.6

ورقة عمل تختص بالمهارات التربوية والتعليمية.

.7

ورقة عمل عن أساليب التدريس المختلفة وتقويمها .

.8

ورقة عمل عن الوسائل التعليمية،تشمل طرق إستخدامها وتصميمها.

.9

ورقة عمل عن التجارب العلمية في المعامل وكيفية تطبيقها .

 .10ورقة عمل عن مها ارت اللغة العربية ،واللغات المعتمدة في التدريس.
 .11ورقة عمل تتعلق بأساليب حصص المعاينة إعدادها وادارتها وتقويمها.
 .12ورقة عمل عن كيفية صياغة وترتيب واعداد اإلمتحانات واإلختبارات المختلفة .
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 .13ورقة عمل تتعلق بالنواحي الثقافية واإلجتماعية لتوضيح دور المشرف اإلجتماعي.
 .14ورقة عمل تتعلق بإدارة الوقت وعدم هدره،فيما اليرضي اا ورسوله .
 .15إفراد جلسات للمناقشة والحوار أثناء إقامة الورشة .
 .16إفراد مساحات زمنية للتطبيقات العملية بالمدارس .
 .17إفراد مساحات زمنية إلرتياد مواقع المكتبات الورقية واإللكترونية .
 .18المتابعة الجادة الفعالة،من قبل المدربين المختصين،للوقوف علي مدى إستفادة
المشرفين التربويين مما جاءت به أوراق الورشة المختلفة .
 .19إبراز أساليب التقويم التربوي للورشة .
 .20توضيح النتائج المتحصل عليها ،من أجل المساعدة في ترسيت وتطوير ،ما تلقاه
المشرفون التربويون ،من معارف ومهارات .
هنالك الكثير من السبل التي يمكن تطبيقها في إعداد المشرف التربوي ،والتي
بدورها تساعد في تدريب المشرف التربوي أثناء الخدمة .
ج -التدريب....
(التدريب هو صيغة مباشرة من التربية يتم بها تعديل أو تحديث مهارات سلوكية
هامة للفرد والمؤسسة التي يخدمها ،معتمداً في ذلك بدرجة رئيسية على طرق وأساليب
عملية تطبيقية).

(حمدان 1992م)
مهني....
إن المشرف التربوي ،مثله ومثل أي مهني آخر ،يحتاج للتدريب ،لترقية أدائه واثراء
ذاته بالمعارف ،فهو بذلك يحتاج إلي تدريب مستمر ،يمكنه من المواكبة واإلبتكار،
للقيام بدوره اإلشرافي الفعال ،السيما دوره في استنباط القيم القرآنية ،ودمجها في المناهج
التعليمية  .للتدريب أشكال كثيرة ،تعمل جميعها لخلق الفرد الكفء الذي يتمكن من قيادة
غيره بسهولة ويسر .يتم تدريب المشرف التربوي عادة أثناء الخدمة ،حيث يصبح أكثر
مواكبة وتطوي اًر ألدائه.
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أشكال....
التدريب الذاتي....

هو ذلك النوع من التدريب الذي يقوم فيه المشرف التربوي بتدريب نفسه بنفسه،

مستغالً في ذلك خبراته ،وثقافته المستمدة من واقع أإلشراف التربوي بالمدارس ،ومما
لمسه وشاهده لدى مشرفيه وخبراء التربية المختصين ،الذين عايشهم وتعامل معهم،

مستخدماً في ذلك وسائط التقنية المختلفة المتوفرة في محيطه ،ويعتبر التدريب الذاتي

من أنجع طرق التدريب ،إذ أنه يلبي رغبة المشرف التربوي كمتدرب ،ويساعده في تقويم

أدائه.
التدريب عن طريق الدورات....
يتم ذلك بإقامة دورات تدريبية ،قصيرة (من أسبوع إلي أسبوعين) أو طويلة (ثالثة
أسابيع إلي شهر) ،يتم إختيار المشرفين التربويين حسب مواد تخصصهم ،أو حسب ما
تقتضيه نوعية مهمة التدريب ،تحدد أعدادهم ،ومواقع عملهم ،واداراتهم المختلفة .
يتم التدريب تحت إشراف خبراء تربويين ،مختصي تدريب ،في مواقع معدة
إعداداً سليماً ،يسهل الوصول إليها من غير معاناة .

تخضع هذه الدورات للتقويم الذي يساعد في إقامة دورات أخرى أكثر فائدة.

التدريب الخارجي....
قد يكون خارج المؤسسة التعليمية أو خارج البالد .ومثل هذا التدريب كلفته كثيرة.
التدريب الداخلي....
يتم داخل المؤسسة التعليمية ،وهو تدريب قليل الكلفة ويساعد المشرف التربوي كي
يتدرب بالقرب من موقع عمله.
* يتطلب التدريب في كل األنماط التي كرناها اإلستمرارية ،أي يجب أن يكون
التدريب مستم ارً حتى نم ّكن المشرف التربوي من مواكبة ما يدور حوله من أحدا ،
وأن يزيد من خبراته والتمكن من أداء مهامه على الوجه أألكمل* .
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عزيزي القارئ....

إن ما تطرقنا إليه عبر سردنا السابق ،ماهو إال غيضاً من فيض ذلك البحر ..
بحر التربية والتعليم ..الزاخر بكل ماهو نفيس وقيم ..فلك،
عزيزي القارئ....

أن تغوص في داخل عيونه ،منقباً وباحثاً ،عن كل ما هو خاف ..فتبعث فيه نبضاً
متواصالً ..من نبضات الحياة ،بالقدر الذي تستطيع ...وتجعل من التعليم والتعلم...
زاداً ومرتعاً خصيباً للبشرية جمعاء.

واا ولي التوفيق،،،،،
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المصادر:
القرآن الكريم .

1.

.2السنة النبوية .
المراجع:
 إبراهيم بن أحمد الحارثي ،تعليم التفكير ،القاهرة،دار المقاصد للنشر والتوزيع ،الطبعةالرابعة
أحمد إسماعيل حجي  ،التربية المستمرة مدى الحياة  ،الكويت  ،دار الفكر العربي ،
الطبعة األولى  ،صـ 30ـ ،
أحمد الخطيب ،الجامعات المفتوحة ،إربد ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى
1999م.
 أمل األحمد ،التعليم الذاتيفي عصر المعلومات ،بيروت ،مؤسسة الرسالةللطباعةوالنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 2002م.
 راسل ل .آكوف وآخر،توجيه التعليم رأساً على عقب ،بيروت ،لبنان ،الدار العربيةللعلوم ناشرون ،الطبعة األولى 2009م.

بيروت ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية19
حس ن عبد العزيز الشرهان ،الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ،الرياض،
مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة األولى 2003م.
حسن شحاتة  ،مداخل إلي تعليم المستقبل في الوطن العربي  ،القاهرة  ،الدار المصرية
اللبنانية  ،الطبعة األولى 2004م صـ 102ـ .
سامي عريفج وخالد حسين مصلح ،مناهج البحث العلمي وأساليبه ،عمان ،دار
مجدالوي للنشر ،الطبعة الثانية 1999م.
سلمان زيتون ،التعلم الذاتي،دمشق،ألف با األديب،الطبعة األولى 1999م.
طه الحاج إلياس ،التعليم غير النظامي تعليم الكبار ،عمان ،دار مجدالوي للنشر،
الطبعة األولى 1999م.
عبد الرحمن أحمد عثمان ،مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية،
الخرطوم ،دار جامعة إفريقيا العالمية للنشر ،الطبعة األولى 1995م.
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