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مقدمة إلى برنامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة 
المتخصص لمعلمي الصفوف )12-7(

يشكل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف )12-7( 
بعداً رئيساً من أبعاد استراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا. ويهدف هذا البرنامج 
إلى حتسني املمارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا من خالل 

تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج طلبة صفوف املرحلة 
العليا من السابع وحتى الثاني عشر بفاعلية في العملية التعليمية التعلمية. وسيشكل 

هذا البرنامج وبرنامج تطوير املعلمني املستمر القائم على املدرسة ملعلمي الصفوف األول 
وحتى السادس برنامجاَ شامالَ لتدريب معلمي األونروا جميعاً أثناء اخلدمة. ويتألف البرنامج 

من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفقاً لنظام التعلم الذاتي حيث يركز كل منها 
على جانب من جوانب عمليتي التعليم، وحتديداً ما يتعلق بتعليم وتعلم اللغة العربية في 

الصفوف السابع إلى الثاني عشر. وقد صممت اجملمعات التدريبية واألنشطة ودراسات احلالة 
في هذا البرنامج لتزود معلم اللغة العربية مبنظور عام حول املناحي والطرائق التي تدعم 

تطوير ممارسات تعليم وتعلم تتسم باجلودة داخل الغرف الصفية في مدارس األونروا. 

متتاز اجملمعات التدريبية في برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف )7 – 12( بأنها تفاعلية، من حيث أنها تطلب منك، أيها املعلم، أن تتمعن في 

ممارساتك، وجترب املناحي اجلديدة وتفكر في األثر الذي حتدثه هذه املناحي واملمارسات على 
تعلم ودافعية الطلبة.
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مقّدمة عن المجّمع الّتدريبّي األّول: تطوير أساليب نشطة 
للّتعليم والّتعّلم

الوحدة األولى: تطوير مجموعة متنّوعة من استراتيجيات الّتعليم والّتعّلم 
الّنشط

تبدأ الوحدة األولى ببحث تطّور دور املعّلم وطرائقه في الّتعليم مع مرور الّزمن، ومدى تأثيره 
على تعّلم الّطلبة وإجنازاتهم. وتتمحور هذه الوحدة حول مفهوم الّتعّلم الّنشط، وتدعو 
املعّلم لتفّحص طرائقه وأساليبه الّتعليمّية في الّصّف من خالل متارين تأّملّية. ثّم تقّدم 

دراساِت حاالٍت ونشاطاٍت توّفر أمثلًة للمعلِّمني عن االستراتيجّيات الّتفاعلّية في احلصص 
الّصّفّية، مثل العصف الّذهنّي، والعمل ضمن مجموعات، وتلك من شأنها أن جتعل العملّية 

الّتعليمّية عملّية نشطة، ترّكز على إشراك الّطلبة في تعّلمهم.

الوحدة الّثانية: استثمار البيئة احملّلّية مصدرًا من مصادر الّتعّلم الّنشط
تتطّلع هذه الوحدة خارج البيئة الّصّفّية بهدف استثمار البيئة احملّلّية واجملتمع احملّلي في 

تعزيز الّطبيعة الّنشطة للّتعليم والّتعلم في املدرسة، وترّكز دراسات احلالة ونشاطات هذه 
الوحدة على الّطرائق اخملتلفة لتوظيف البيئة احملّلّية مصدرًا من مصادر الّتعّلم، مثل دعوة 

شخصّيات من اجملتمع احملّلي لعرض خبراتهم وجتاربهم الشخصّية أمام الّطلبة لتحفيز 
تفكيرهم وتوسيع مداركهم، والّزيارات امليدانّية... إلخ. 

الوحدة الّثالثة: البيئة الّصّفّية املتمحورة حول الّطالب 
تساعد هذه الوحدة املعّلم على إدارة صّفه، وتنظيم غرفته الّصّفّية بطريقة جتذب االهتمام 

لتحّفز وتدعم تعّلم الطلبة، وتبني ثقتهم بأنفسهم، كما تبحث في الّطرائق اخملتلفة 
لتنظيم أثاث الغرفة الّصّفّية واالستفادة من اجلدران لعرض الّلوحات من أجل حتفيز اهتمام 

الّطلبة وتشجيعهم على الّتفكير، وتناقش هذه الوحدة أيًضا ُسُبَل إشراك الّطلبة في 
حتسني البيئة الّصّفّية، واالستفادة من تكنولوجيا الّتواصل االجتماعّي التي بات كثيٌر من 

الّطلبة ميتلكونها.

الوحدة الّرابعة: معرفة املعّلم املهنّية ومفاهيمه ومهاراته 
تبحث هذه الوحدة األفكار واملعتقدات التي ينبثق عنها الّتطوير املهنّي املستمّر للمعلِّمني، 

وتتمّعن في أهّمّية تقّبل املعّلم لألفكار واألساليب اجلديدة في العمل، وسعيه املستمّر 
لتطوير فهمه لعملّيتِي الّتعليم والّتعّلم، كي يضمن اندماج املزيد من الّطلبة في الّتعّلم 

بصورة نشطة واكتسابهم الّثقة بأنفسهم. كما تساعد دراسات احلالة املعروضة في 
هذه الوحدة املعلِّمني على الّتأّمل في ممارساتهم الّتعليمّية، مثل تبادل األفكار مع زمالئهم 

والّتخطيط الختبار أفكار جديدة، ومن ثّم بناء مجتمعات ممارسة تشاركّية تعاونّية. 
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1 المجمع األول : الوحدة األولى

الوحدة األولى: تطوير مجموعة متنّوعة من استراتيجّيات 
الّتعليم والّتعّلم الّنشط

مقّدمة
أهاًل وسهاًل بك في برنامج الّتطوير املهنّي املستمّر للمعّلم القائم على املدرسة الذي يُعنى 

بتطوير كفايات املعّلمني في املدارس، والذي من شأنه أن يسهم في ارتقاء أدائك لتصبح 
معلًِّما يسعى إلى رفع مستوى مهاراته. فاملعلِّمون، شأنهم شأن أصحاب املهن األخرى، من 

األطّباء واملهندسني واحملامني وغيرهم، عليهم مواكبة األفكار اجلديدة والّتطّورات احلديثة في 
مجال عملهم، بحيث تسهم هذه األفكار والّتطورات بدورها في إضافة معلومة حديثة في 

املوضوع الذي يَُدرَّس، أو حّتى في األساليب الّتعليمّية املتََّبعة. فعلى سبيل املثال، ال بّد لك 
من حيث إّنك معلٌِّم أن تعرف الّطرائق أو األساليب احلديثة التي توّفرها تكنولوجيا املعلومات 

واالّتصاالت لتطوير عملّية الّتعليم وتنظيم الغرفة الّصّفّية.

من جهٍة أخرى، كانت هناك تغييرات أساسّية في اآلونة األخيرة في جوانب املنهاج الّدراسّي 
جميعها، فقد أصبح تعليم الّلغات في الوقت احلاضر، على سبيل املثال، يرّكز على تطوير 

مهارات الّتواصل التي تتضّمن وجود تفاعل بينك وبني الّطلبة أنفسهم من ناحية، وبني 
الّطلبة أنفسهم من ناحيٍة ثانيٍة، وبني الّطلبة ومحيطهم املاّدّي واالجتماعّي، كما يرّكز في 

بعض جوانبه بشكٍل كبيٍر على القيام باالستقصاءات من جهٍة ثالثٍة، أو دراستها وتوظيفها 
في حلِّ املشكالت، وهذا يوّسع املدارك العلمّية للّطلبة، ويعّزز طرائق تفكيرهم، ويحّثهم 
على الّتصّرف بطريقٍة علمّيٍة. فتدريس الّلغة يجب أن يستند إلى مبادَئ وطرائَق ومهاراٍت 

تّتصف بالعلمّية. وفي الوقت ذاته، اكتسبت موضوعات أخرى جديدة في املنهاج الّدراسّي، 
مثل حقوق اإلنسان والعوملة، أهّمّيًة كبيرًة، وأصبحت تتطّلب اآلن تطوير استراتيجّيات حديثة 

لتدريسها. وعليه، فإّن استخداَم طرائَق تعليمّيٍة مختلفٍة ومتنّوعٍة داخل الغرف الّصّفّية 
سيسهم في دعم هذه األساليب احلديثة وتطوير ممارساتك بناًء على تطوير أفكارك بشكٍل 

لََبَة على تعميق استيعابهم للقضايا املتعّلقة بهذه املواّد.  دائٍم، وسيساعد الطَّ

ولنعكس هذه الّتطّورات على العملّية الّتعليمّية في مدارسنا، بدأنا بتغيير الّتركيز في 
العملّية الّتعليمّية، وتوجيهها، نحو إشراك الّطلبة بطريقة نشطة من الّناحيتني اجلسدّية 
والعقلّية. وجاء هذا الّتغيير نتيجًة للّتطّور الذي َحَصَل في فهمنا لطريقة عمل الّدماغ في 

أثناء العملّية الّتعليمّية، حيث إّن الفكرة القدمية التي كانت تسيطر على الّتعليم، وتنطلق 
من مفهوم أّن ذكاء اإلنسان محدوٌد، أصبحت فكرًة مرفوضًة متاًما، إذ أصبح الّتوّجه الّسائد 

دٍ من الّذكاء، بل إّن الّظروف املواتية للّتعّلم  في وقتنا احلاضر، أّن اإلنسان ال يولد بقدرٍ محدَّ
والتي تشّكل املدرسُة إحداها تؤّدي إلى زيادة مقدرتنا على الّتعّلم أكثر بكثير من الّسابق. 

ويأتي دورك أنت هنا، وكما كان دائًما، في أْن تبذَل قصارى جهدك في الغرفة الّصّفّية، لتكون 
مدرًجا ينطلق منه املتعلِّم، ليحلِّق بعيًدا في فضاءاٍت معرفّيٍة غيرِ متناهيٍة، عبر تدريس 

طلبتك في الغرفة الّصّفّية، ومساعدتهم على حتقيق طموحاتهم واكتشاف إمكاناتهم. 

في الّسنوات األخيرة، ازدادت أهّمّية الّتعّلم الّنشط الذي ينطوي على تنفيذ الّطلبة 
لالستقصاءات، وحّل املشكالت، والّتوّصل إلى اإلجابة املناسبة عن تساؤالتهم بأنفسهم، 
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حيث إّن الّتعبير عن األفكار، والّتعاون مع اآلخرين في تنفيذ املهّمات، يزيد من قدرة الطلبة 
على الّتعّلم. فإن كان لديك عدٌد كبيٌر من الّطلبة داخل غرفة صّفّية صغيرة، فقد تعتقد 
أّن أفضل طريقة للّتعليم تتمّثل بجلوسهم على مقاعدهم بهدوء، بينما يستمعون إلى 
شرح املعّلم للّدرس. وفي الواقع، تَُعدُّ هذه الّطريقُة طريقًة ناجحًة مع بعض الّطلبة، وقد 

تكون للعديد منهم ليسْت كذلك. فقد أثبتت الّدالئل أّنه باإلمكان تطوير أساليَب تعليمّيٍة 
أكثر نشاًطا حّتى في الّصفوف الكبيرة، والتي ستؤّدي إلى تطور األداء الّتعّلمّي لدى الّطلبة، 

باإلضافة إلى كونها أساًسا جيًدا للّتعّلم في مجاالت احلياة. ففي املستقبل، ستتطّلب أغلُب 
الوظائف من الّشخص مرونًة في شخصّيته، وقدرًة على الّتعّلم في أثناء العمل، والّتمّكن 

رْ بالّتطّور  من تطبيق أنواع املعرفة احلديثة كاّفة بكفاءة وسرعة في مجال العمل. فكِّ
الّتكنولوجّي الذي َحَدَث في العقديْن املاضينْي في مجاالت االّتصاالت، وكيف كانت رّدة فعلك 

حياله فحسب. إّن مثل هذه اإلمكانيات هي التي سيحتاج إليها املرُء في معظم الوظائف، 
واملدارس تقع على عاتقها مسؤولّيٌة مهّمٌة في ضمان بناء القدرات الالزمة لذلك في طلبتها. 

ورغم أّن هذه األفكار ليست بالّضرورة أفكارًا جديدًة، لكن لم يَِتمَّ تََبنِّيها بشكٍل كامٍل في 
العديد من املدارس واألنظمة الّتعليمّية. لذلك، ترّكز هذه الوحدة على فهمك ألساليب 

الّتعّلم الّنشط، وكيفّية تطبيقها في الغرفة الّصّفّية. 

تطوير أساليَب تعليمّيٍة أكثر نشاًطا يساعد في تطور األداء الّتعّلمّي لدى الّطلبة

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك، وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تصبح قادرًا 

على:
• الربط بني استراتيجّيات الّتعّلم الّنشط، وتطّور مستوى الّتعّلم لدى الّطلبة، وهذا قائٌم 

على مبدأ أّن الّتعليَم أساًسا هو تطويُر قدراِت املتعلِِّم الّتعليمّية.
•  توّظيف املزيد من أساليب الّتعليم والّتعّلم الّنشط، مثل العمل الّثنائّي وغيره لتعزيز 

الّتعّلم ذي املعنى لدى الّطلبة.
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تتنّوع منطلقات املعلِّمني املشاركني في هذا البرنامج وخبراتهم في مجال الّتعليم، 
فبعضكم تصل خبرته لسنوات طويلة، بينما ال تتجاوز خبرات اآلخرين بضع سنوات. 
بعضكم قد يكون واثًقا بهذه األساليب والّنشاطات الّتعليمّية التي يدور حولها هذا 

البرنامج. لذا، من املهّم أن يشارك هذه اخلبرة مع غيره من املعلِّمني، وتذّكر املقولة القدمية: 
»أفضل طريقة للّتعّلم هي الّتعّليم«. إذ إّن أكثر املعلِّمني خبرًة هم الذين يستطيعون تطوير 

أساليبهم الّتعليمّية وصقلها، وليس الذين كّرروا اخلبرة ذاتها مّراٍت ومّراٍت خالل سنوات 
الوظيفة، فهي إذًا، سنواٌت وظيفّيٌة ال تفاعلّية إلنتاج خبراٍت جديدٍة. ونأمل أن يحّفزك هذا 
البرنامج على تطبيق األفكار التي سيتّم عرُضها كاّفة فيه، حّتى لو كانت مألوفة لديك 

مسبًقا. 

سيكون أّول نشاط نطلب منك تنفيذه هو قضاء بعض الوقت في وصف أساليبك الّتعليمّية 
في الغرفة الّصّفّية.

نشاط )1(

ر في كيفّية إدارتك نشاطات الّتعّلم في حّصتك، أي: ما الذي تقوم به في أثناء  فكِّ
الّتدريس؟

 يتضّمن اجلدول أدناه خمس عشرة عبارة تصف بعض اإلجراءات واألساليب الّتعليمّية 
املّتبعة. وعليك وضع إشارة في أحد املرّبعات اخلمسة املقابلة لكّل عبارة. تتراوح 

ا«  اإلجابات اجملاورة للمرّبعات اخلمسة بني عبارات »دائًما« عن اجلانب األمين إلى »نادرًا جدًّ
عن اجلانب األيسر. مثاًل، بعد قراءة العبارة الّتاسعة، إن كان قرارك أّنك دائًما تطلب 

من الّطلبة إحضار معلومات خارجّية تتعّلق مبوضوع الّدرس تساعد في الّشرح، فضع 
( في املرّبع على اجلانب األيسر الذي يحمل عبارة »دائًما«. إشارة)

وبينما أنت تقرأ العبارات، فّكر ملاذا تستخدم أساليب الّتعليم هذه؟ ومتى؟ وكذلك، 
فّكر إن كانت هناك بعض األساليب التي ال تستخدمها دائًما، وملاذا ال تستخدمها 

برأيك إذا كانت هذه هي احلال؟

وبعد االنتهاء من اجلدول، قم بقراءة دراسة احلالة التي تلي اجلدول، ألّن ذلك سيؤّثر على 
تفكيرك في طريقة إدارتك الّنشاطات الّتعليمّية الّتعّلمّية في حّصتك.

تقييُم املعّلم الذاتيُّ ألساليب الّتعّلم الّنشط:
( في اخلانة املقابلة لكّل بند: قائمة الّرصد. ضع إشارة )

اإلجراء/ األسلوب
 1

دائًما
2

غالًبا
3

أحيانًا
4

نادرًا
5

ا نادرًا جدًّ

1- أيشارك الّطلبة بالّنشاطات 
واالختبارات الّصّفّية بصورة كبيرة؟
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2- أيتشارك الّطلبة بأفكارهم مع 
بعضهم بعًضا ومعي؟

3- أيستطيع الّطلبة ربط املفاهيم 
اجلديدة بحياتهم اليومّية؟

4- أيعمل الّطلبة ضمن مجموعات 
كبيرة أو صغيرة حلّل املشكالت، 

)األسئلة(؟

5- أيستخدم الّطلبة مجموعة من 
املصادر املتنّوعة تساعدهم على 

جتربة أفكارهم؟ مثال: تصميم مناذج 
أو إعالنات، أو خرائط ذهنّية، أو لوحات 

جدارّية... إلخ.

6- أيناقش الّطلبة أفكارهم مع أحد 
زمالئهم أو مع فريق ما قبل املشاركة 

بها في الغرفة الّصّفّية؟

7- أيتناقش الّطلبة فيما بينهم 
بالقضايا املطروحة ووجهات الّنظر؟

8- أيبني الّطلبة أفكارهم من خالل 
استخدام املصادر اخلارجّية املتنّوعة، 

مثل املكتبة والّشابكة اإللكترونّية، أو 
غيرها..؟

9- أيجمع الّطلبة املعلومات املتعّلقة 
بأكثر من موضوع، أو يربطون بني 

املوضوعات واملواّد؟

 10- أيطرح الّطلبة بعض الّتساؤالت أو 
القضايا التي ميكن مناقشتها خالل 

احلّصة؟

11- أأساعد الّطلبة على اكتشاف 
أفكارهم وتوسيعها وربطها 

مستخدما العصف الّذهنّي وغيره؟

12- أأساعد الّطلبة في حّل املشكالت، 
لكن ال أعطي احللول مباشرة؟

13- أأربط املعلومات أو املشكالت مبا 
تعّلمه الّطلبة سابًقا؟

14- أأقوم بطرح األسئلة التي حتّفز 
تفكير الّطلبة؟

15- أأقّدم الّرسوم البيانّية والّصور التي 
تساعد في توضيح املعلومات؟

قائمة ّرصد: تقييُم املعّلم الذاتيُّ ألساليب الّتعّلم الّنشط
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انظر إلى إجاباتك، والحظ ما إذا كانت معظمها على جانبي »دائًما« أو »نادرًا جدا« في اجلدول، 
ثم فكِّرْ بصّفك. أتشير النّتائج إلى أّن صّفك هو صفٌّ نشط أم متلقٍّ؟

تعليق
ُوضعت قائمة الّرصد في الّنشاط األّول لدفعك للّتفكير والّنقاش في األساليب التي تّتبعها 

في تدريس صّفك. ليست هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، فإن أجبَت عن جميع األسئلة 
)اخلمسة عشر( بـ »دائًما«، فأنت معّلم متمّيز! وال تتوّقع من أّي معّلم القيام بهذه الّنشاطات 

 ، ا«، فرمّبا أسلوبك في التعليم أسلوب تلقينيٌّ كّلها دائًما. وإن كانت إجاباتك كّلها »نادرًا جدًّ
وأنت ال تعطي الّطلبة فرًصا مناسبة للّتفاعل بالعملّية الّتعليمّية بطريقٍة نشطٍة.

واآلن، قم بقراءة دراسة احلالة )1( التي تصف أسلوب عامر في أثناء تدريسه ملادّة الّلغة 
العربّية. 

دراسة احلالة )1(
فَّ الّسابَع أَساسّي مادََّة الّلغَة العربيََّة في َمدرََسِة القدس في سوريا. يَُدرُِّس عامر الصَّ

ٍة  نويَِّة، أَبْلََغ طلبته بِالكفاياِت املَنشودَِة: - ِكتابَُة رِسالٍة – تَأليُف ِقصَّ وَبِناًء على اخلّطِة السَّ
َقصيرٍَة ...إلخ في حصص مختلفة،(، َفاْختارُوا ِكفايَة إِنْشاِء نَصٍّ وَْصفيٍّ في هذه احلصة. وَرَعى 
نِقاًشا َحميميًّا بَْيَنُهم ِمْن جهٍة، وَبيَنُه وَبيَنهم ِمْن ِجهٍة أُخرى. رََصَد الطلبة في نِهايِتِه َعددًا 

ُل بَينهم  ِمَن املَهاراِت الاّلزَِمِة لَِتْحقيِق الِكفاية: )إِنشاُء نَصٍّ وَْصفيٍّ إلنسان...(، وَكاَن يَتجوَّ
ًعا قائاًل:  ُمَشجِّ

روا أَنَّ األَقراَن يَتعلَّموَن  ًة لَِتحصيله. وَتَذكَّ دَ كلٌّ منكم ما ال يعرُف، وَأْن يَضَع ُخطَّ »املُهّم أَْن يحدِّ
دَ ُكلٌّ ِمْنهم ما يُتقُن أو يَُظنُّ أنَُّه  َب الطلبة في أْن يُحدِّ ِمْن بَعضهم بَعًضا أَسرَع وَأكثر«. ثُمَّ رَغَّ
دَ َكذلَك املَهارَة الَّتي يَحتاُج فيها إلى ُمساعدٍة ِمْن أََحِد  يُْتقُن من هذِه املَهاراِت على وَرََقٍة، وَيُحدِّ

َل إليها اجلميُع في قائَمة منحى التقومي الذاتي ذي البعد  زُمالئِِه. ثم رَتََّب املَهاراِت اّلتي تََوصَّ
التعاوني، وَوزََّعها على الطلبة. وََكَتَب ُكلٌّ ِمنهم ُقبالَة ُكلِّ َمهارٍَة إْحدى الِعباراِت الَوْصفيَِّة:

• أُتِْقُنها مَتاًما، ومَُيْكنني ُمساعدُة 
َغيري.

•  أُمارُِسها، وَلَكنّني لَْم أِصْل إلى 
درجِة اإلتْقاِن بعد، وَأحتاُج إلى 

ُمساعدٍة محددٍة.

زٍَة. •  أَْحتاُج إلى ُمساعدٍة ُمركَّ
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 حتديد الّطلبة واقعهم يسّهل على املعّلم تعليمهم.

قائمة تعتمد منحى التقومي الذاتيِّ ذي البعد الّتعاونّي:

العبارةمعايير الّتقومي

أ- َقراءة املَطلوِب وََفهُمُه، وحَتديُد داِللِة األَْفعاِل اإلِْجرائّيِة: 
ْ، ِصْف  أَبْرِزْ في املوصوِف، صف مقارنًا، قارِْن، ِصْف مرّكزا على... بنَيِّ

ب- مفردات وعبارات تصلح في وصف: الوجه، احلركة، الشكل اخلارجّي 
عاّمة... إلخ.

ج- اعتماد أبرز أسس الوصف:
1- إِْعماُل احلَواسِّ في َعمليَِّة الَوْصِف.

2- تَوظيُف النُّعوِت وَاألَْحواِل لَِنْقِل صورٍَة دقيَقٍة َعِن املَوصوِف.
 3- اْسِتعماُل ُمفرداٍت وَعباراٍت تُْسَتْخَدُم في وَصِف: األَلواِن، األَْشكاِل، 

األَْحجاِم...
4- اْسِتْخداُم األَفعاِل املُضارَِعِة إلِبرازِ َحرََكِة املَوصوِف.

5- التَّعبيُر َعْن َموِقفي جِتاَه املَوصوِف، وََمشاعري نَحَوُه.   

د- التدّرج في الوصف: من الّشكل العاّم: القامة، والوجه، والّشعر، 
واحلركات... إلى التفاصيل: لون الّشعر، وشكل الوجه، وداللة 

النظرات، والفم، وانسجام الّشكل العاّم مع الّتفاصيل أو تنافرها. 

هـ- ربط املوصوفات اخلارجّية باحلالة اجلّوانّية: حزن، فرح، نشاط وهّمة، 
وإقبال، أو خمول وتقاعس وإحجام وجمود. عطف وحنان وامتنان، 

ُم اآلخرين وتقبُّلُهم. وتعاون، وتفهُّ
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قائمة تعتمد منحى التقومي الذاتيِّ ذي البعد الّتعاونّي

و- توظيف املكتسباِت اللغوّية من أصول الكتابة وقواعد الّنحو، وخاّصة 
الكلمات التي تُعرب باحلروف، واملشتّقات، وخاّصة اسم الهيئة وصيغ 

املبالغة.

ز- توظيف ما اْكَتسْبُتُه ِمْن أُُسِس كتابَِة الِفقرِة، من مثل:
1- االبتعاد َعِن الهاِمِش في بِدايَِة ُكلِّ ِفْقرٍة.

2- استخدام أدوات الّربط املناسبة بني اجلمل.
 3- استخدام َعالماِت الوقِف املُناسَبِة.

 4- الكتابة بَِخطٍّ واِضٍح وََمْفهوٍم.

لعوا عليها  ، وََطلََب ِمَن اجلَميِع أْن يَطَّ فِّ بَْعَد ذلَك، َعلََّق َقوائَِم الّتقوميِ الّذاتيِّ على ِجدارياِت الصَّ
لُيحّددَ ُكلٌّ مَن الَّذيَن يَْحتاجوَن إلى ُمساَعَدِة أحِد الزُّمالِء أو الزَّميالِت اّلذيَن مُيْكُنهم ُمساَعَدُة 

َل َمجموعاِت عَمٍل ُخماسيًَّة. وََجَعَل في ُكلِّ َمجموعٍة أَحَد املُتِقننَي الَّذين  اآلخرين.ثُمَّ َشكَّ
َّْن َصرَُّحوا بِحاَجِتهم إلى املُساعَدِة. وَزََّع قوائَِم  َصرَُّحوا بِرَْغبِتهم في ُمساَعَدِة َغيرِهم، وَآخريَن مِم
رَْصِد التَّقوميِ الّذاتيِّ على أَْصحابِها، وَتَرََك لَُهم ُحرّيَة اختيارِ َمْن يُساِعُدهم ِضْمَن اجمَلموَعِة في 

دَ بَعَض َمبادِىِء  .وََطلََب ِمْن ُكلِّ َمجموَعٍة أَْن حُتدِّ ، أو ِمْن خارِجها بَعَد الّدواِم املَدرسيِّ فِّ الصَّ
التَّعّلِم، ِمْن ِمْثل: 

1. أَنا ال أَْعرُف، لكنَّ اْستعداداتي ألَْعرَف َجيِّدٌة، وَلديَّ تَصميٌم.
ُ عالقتي  دُ مَتاًما ما ال أَعرُف، وَأَصوُغُه صياَغًة واِضَحًة، ثُمَّ أَسأَُل َمْن يَعرُف، وأشكره، وأمتِّ 2. أُحدِّ

به.
فوّيِة وَاملُمارََسِة الَعَمليَِّة َمّرًة بَعَد َمّرة، حتَّى أَْمتلَك املهارَة  3. أُدْرُِك الفارَق بنَي املَعرَفِة الشَّ

وَتُصبَح لدّي عادًة.
ًما، وَبَعَدها أَعرُض على زُمالئي ما  4. أَْكُتُب بِتوجيٍه ِمَن املُساعِد في مجموعتي، ثُمَّ أَْقرأُ ُمقوِّ
َكَتْبُت وَأَستمُع إلى ُمالحظاتِهم، وَأَنتبُه لِتعليقاِت املُساِعِد وَتَوجيهاتِِه وَنُناقُشها َمًعا. 

وبعد ذلك، أُعيُد صياغَة ما َكَتْبُت بِناًء على نَتائِج النِّقاِش.

َع  َفَتَح عامٌر َمجااًل، دقيقة وَنِْصف الدقيقة لكل مجموعة، يتحّدث قائُدها َعْن َعملِهم وَما جَتمَّ
رائَق واألساليَب اّلتي يُريدوَن اْعتمادَها في عمليِة )الَوْصِف(.  لَديهم. ثُمَّ ناَقَش َمَع الطلبة الطَّ
واّتفقوا على اعتماد العصف الّذهنّي في تشكيل اخلرائط الّذهنّية ذات البعد الّلغوّي كأداٍة 

لتنظيم أفكارهم، فوضع املعّلم: املوصوف الّرئيس، واملوصوفات الفرعّية، وأخذ الطلبة 
يتعاونون في إعطاء صفات مناسبة، واملعّلم يسّجل على الّلوح.
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اخلرائط الّذهنّية تسّهل تعّلم الّطلبة.

 بعد أن فرغ الّطلبة من إمالء املفردات والعبارات الوصفّية على عامر، شرعت كّل مجموعة 
بكتابة موضوعها عن اإلنسان الذي اختارت أن تصفه:

• فاختارت مجموعة فراس أن تصف مهندساً.
• واختارت مجموعة سميرة أن تصف شرطيًّا.

• واختارت مجموعة جميل أن تصف مضيفة طيران.
• بينما اختارت مجموعة سعاد أن تصف طبيبة.

ثّم طلب عامر من ممّثل كّل مجموعة تقدمي نتاج مجموعته، وذّكرهم بالعودة إلى جدول 
املهارات. قرأت كّل مجموعة إنتاجها على مسامع اآلخرين، وعلق اآلخرون تعليقات تقوميّية، 

من مثل: 
• اختياركم للّشخصّية موّفق.

• جاء وصفكم منسجًما من العاّم إلى التفاصيل. 
• اسُتْخِدَمِت احلواسُّ في الوصف، فوصفتم املرئّيات: األشكال، والّثياب، واألحجام، األلوان، 

والّصوت واملسموعات، من وقع األقدام إلى صفقة الكّفني، وصافرة الّشرطّي، واملشمومات 
)عطر األشخاص، وخاّصة املضيفة، والطبيبة... إلخ(.

• استخدمتم عبارات مناسبة )املضارع للحركة، الّنعوت للموصوفات اجلزئّية، احلال لتبيان 
الهيئة...(.

• أحسنتم استخدام صفات األلوان: أبيض ناصع، أسود حالك، أحمر قان، أشقُر عسلي.
• كنتم موّفقني في استخدام الّتشبيهات: كالمه عذب كالعسل، مَلَْسُتها كأّنها دواء، فهي 

ملسة شفاء، بّحة صوته مليئة عطًفا وحبًّا وودادًا.

شكر عامر الطلبة، وصّمم بطاقة شكر لكّل مجموعة، وعرض أعمالهم جميًعا على جدارّية 
باحة املدرسة الّداخلّية.
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  تقدير اجلهود اجلماعّية للّطلبة، وشكرهم على إجناز مهّماتهم، من أهّم دوافع الّتعّلم.

تّعليق
كان عامر حريًصا على استخدام أساليب تعليمّية قائمة على تفاعل أكثر بني الطلبة واملعّلم 

وقام بالّتخطيط لدرسه بطريقة يتشارك فيها الطلبة كاّفة على املستوى املناسب لهم. 
ومع شيوع موضوع الوصف )وصف اإلنسان(، لم يعتمد آلّيات تدريس الوصف الّسائدة، لكّنه 
جلأ إلى مبدأ )شارْك بفاعلّية تتعّلْم باستمرارّية(، وقد طلب من متعّلميه أن يحّددوا موقعهم 

في كّل مهارة. فهذا يتقن ويحّب أن يعلم، وذلك تنقصه مهارة، ولكّنه قادر على تعّلمها، 
ولديه تصميم، ألّنه يدرك أّن معرفة الّذات هي من أهّم عوامل تنمية القدرات، وكذلك يعرف 

أّن الّتعّلم من األقران يتّم بأجواء عادّية غير مصطنعة. فاملواقف بني املتعّلم واملعّلم غالًبا 
تأتي مصطنعة، لكّن األقران يتعّلمون في مواقف طبيعّية، وهم يلعبون ويتحّدثون من غير 

أّي تكّلف. وهو يعلم أّن اللغة تنمو بالّتواصل، فعمد إلى فتح أبواب احلوار والّنقاش عاّمة، 
وضمن اجملموعة الواحدة خاّصة، وحرص أن تكون أجواء الّصّف ممتّدة إلى خارجه، فشّجعهم 

على العمل خارج الّصّف وفي بيوتهم، أو في املكتبة العاّمة، والبيئة احملّلّية عاّمة. فاحلياة 
في الّصّف، والّصّف معنا في حياتنا حيث كّنا. وكذلك علم دور الّتشجيع في حتفيز الطلبة 

من خالل عرض أعمال كّل مجموعة على جدارّيات الّصّف، وفي ممّرات املدرسة، وصّمم بطاقة 
شكر وتقدير ألعضاء كّل مجموعة.

ولو قارّنا بني جهود عامر فيما قام به، وجهود معّلم تقليدّي ينفق الوقت في الّشروحات 
والكتابة على الّلوح، لوجدنا أّن اجلهد الذي قام به عامر أقّل بكثير، لكّن نتائجه حتًما جاءت 

َع َفرَِح، وإذا َفرَح أقبَل، وإذا أقبَل ذَللَّ  ا ونوًعا وأثرًا. وال تنَس أّن الّطالب إذا ُكوفئ وُشجِّ أفضل كمًّ
الصعوباِت التي تعترض تعلُّمه. 
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فهم أهّمّية أساليب الّتعّلم الّنشط
إّن خبرة املعّلم ال تعني عدد الّسنوات التي مارس فيها الّتدريس، فاخلبرة وإن كان عامُل الّزمن 
داخال فيها، فإّنها تعتمد على عوامل أخرى، أهّم مبرات عّدة من العامل الّزمنّي. فهي توظيٌف 

مبدع للمعلومات الّسابقة التي حّصلها املعّلم، إضافة إلى قدراته اإلنسانّية )الّدماغ( غير 
املتناهية التي تشّكل جزًءا من سماته الّشخصّية. 

وطريقة الّتعّلم ترجح في كّفة امليزان على املعلومات التي تقّدمها للّطالب. ذلك بأّن الوقائع 
تتطّور تطّورًا متسارًعا، وتصبح املعلومات التي قّدمها املعّلم اليوم قدمية وال تلّبي متطّلبات 

احلياة املتجّددة... إلخ. لذلك فطرائق الّتعليم الّنشطة تُِعدُّ إنسانًا يتعّلم موّظًفا حواّسه 
في املراقبة ويفّسر مالحظاته، ويستقصي ويسّجل ويحّلل... فهي عملّية استنتاج معرفيٍّ 

دائمة، بينما الّطرائق الّتقليدّية تُِعدُّ إنسانًا ميتلك معرفة أو معارف. لذلك، نرى أّن هناك ضرورة 
إنسانّية ملّحة، وهي وجوب اعتماد قانون الّتسارع في اخلبرة، حيث لم يعد ينفع الّتقّدم 
بسرعة ثابتة مهما بلغت. فاحلياة تتسارع اختراعاتها ومنجزاتها، ويجب أن تكون طرائق 

الّتعليم متسارعة وفي نشاط دائم، ومثّلث الّتعّلم النشط ال بّد أن تكون قاعدته املتعّلم، 
وساقاه: املعّلم الباحث، واملبتكر، واملرشد...، والوسائل املعينة التي من شأنها حتريك قدرات 

دماغ املتعّلم، وتلجئه إلى تطويرها...

كر
ث ومبت

ح
معلّم با

مة
الئ

 م
ئق

طرا
ل و

سائ
و

متعّلم

مثلَّث الّتعّلم النّشط

وهذا ما يحملنا على توجيه هذا الّسؤال: ملاذا يرّكز التربوّيون في وقتنا احلالّي على الّتعّلم 
الّنشط؟ حتمل اإلجابة عن هذا الّسؤال أكثر من جانب.

أّوالً- يثبت علماء الّنفس وعلماء الّدماغ باألدّلة أّن الّتعّلم يكون أكثر فاعلّية عند مشاركة 
ْن في االحتمالني اآلتيني من املوقفني اللذين  اإلنسان بطريقة نشطة في عملّية الّتعّلم. مَتَعَّ

قد تتعّرض لهما في عملك: 

املوقف األّول: ذهبت إلى محاضرة لتجد احملاضر يتحّدث عن استخدام البالغة في الّتحليل 
والّتذّوق األدبّي.

املوقف الّثاني: بعد االستماع إلى محاضرة موجزة عن استخدام البالغة في الّتحليل والّتذّوق 
األدبّي، قمت مع زميل أو زميلة لك بتطبيق القواعد البالغّية التي تعرفها لتحليل عّدة 

ا بالّتحليل والّتذّوق األدبّي،  نصوص مختلفة، ثّم نظّمتما لقاء ملعّلمي اللغة العربّية خاصًّ
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قّدمتما في خالله ما قمتما به، وتناقشتما مع اجملموعة بأكملها في األساليب واملناخات 
والقواعد وعناصر الّتشابه واالختالف... أغنت الّنقاشات ما قمتما به، وطّور اجلميع ما لديه 

في مهارة حتليل الّنصوص والّتذّوق األدبّي.

سترى أّن املوقف الّثاني هو أسلوب تعليمّي أكثر إثراًء وفاعلّية من املوقف األّول. وتشير 
الّدراسات احلديثة إلى أّن أجزاء مختلفة من الّدماغ تعمل مع بعضها بعًضا الستيعاب كّل 
ما يدور حولها، فنحن نحاول دائًما ربط األشياء مع بعضها بعًضا لنصل في الّنهاية لفهم 

ما يدور حولنا وإدراكه. من مّنا لم يواجه صعوبة في إدراك شيء معنّي أو فهمه، ثم يرى جّراء 
الّتفّكر والّتأّمل الّصور تترّكب أمامه، ويفهم املقصود منها بسهولة، وبهذا تكون قد تعّلمت 

شيًئا جديًدا. فمن خالل مناشط عّدة في الكسب اللغوّي واملعرفّي، يتاح للّدماغ أن يتعّلم 
بشكل أسرع وأدّق، وتكون قد بنيت املعرفة، وهذا ما تؤّكده نظرّيات الّتعّلم. ولهذا الّسبب 
تعّد اللغة األساس في العملّية الّتعليمّية، ففي بعض األحيان يكون عليك أن تتحاور مع 

شخص آخر حتى تربط األشياء بعضها ببعض وتبني املعرفة. وبشكل من األشكال، يفعل 
املعّلمون ذلك طوال الوقت، فمن خالل طرح األسئلة على الّطلبة، يفتح املعّلم باب احلوار الذي 
يضع بدوره اإلطار العاّم للعملّية الّتعليمّية. وتكون أكثر اللحظات سعادة لدى املعّلم، عندما 

يفاجئه الّطالب بقوله: »نعم، أنا اآلن فهمت« بعد أن يكون املعّلم قد طرح عليه مجموعة 
من األسئلة التي قادته إلى هذه الّنتيجة املرضّية. إّن تفاعلك مع الّطالب أو الّنشاط الذي 

قمت به أّدى إلى تعّلمه شيًئا جديًدا. 

إّن أساليب الّتعّلم الّنشط تعني منح الّطالب أكبر قدر من الفرص للمشاركة الكاملة في 
العملّية الّتعليمّية، وبالّطبع، إّن هذا يتطّلب الكثير منك أّيها املعّلم، فأنت تتعامل مع صّف 

كامل، والّصّف فيه عدد من الّطلبة، ولكّل منهم قدراته، وطرائق فهمه، وحتصيله املعرفة 
أو املهارة، وهذا يوجب عليك أن تعرف هذا كّله عن طلبتك  وأكثر، وأن تعّد لهم املناشط 
والوسائل اخملتلفة والّطرائق املتنّوعة. تتمّثل إحدى هذه الّطرائق في تقسيم الّطلبة إلى 

مجموعات ثنائّية أو أكثر، ليتسّنى لهم مشاركة أفكارهم ومساعدة بعضهم بعضاً على 
فهم املوضوع الذي يحاولون تعّلمه. وفي أثناء أدائهم الَعَمَل، جتول فيما بينهم كي تستمع 

إلى نقاشاتهم، وتطرح عليهم بعض األسئلة التي قد تساعدهم في فهم املوضوع بطريقة 
صحيحة. وكذلك قد يحتاج الّطلبة في بعض األحيان إلى توضيح بعض املعلومات أو 

االستفسار عن أمر ما يساعدهم على الّتفكير الّصحيح، وقد حتتاج أنت أيًضا إلى لفت نظر 
الّطلبة إلى نقطة معّينة توّد توضيحها، أو أن تطلب من أحدهم شرح وجهة نظره لبقّية 

اجملموعات. من الواضح أّن استخدام أسلوب تدريس الّصّف الكامل هو جزء مهّم في العملّية 
الّتعليمّية، ولكّن استخدام هذا األسلوب وحده في الّدروس كاّفة ال يفي بالغرض، فإّن لم 
يشارك بعض الّطلبة بالّتحّدث عّما تعّلموه من خالل الّدرس، فكن على يقني أّن فهمهم 

العملّية الّتعليمّية واستقبالهم إّياها كان محدودًا. فعندما يقبل الّطلبة على الّتحّدث عن 
موضوع الّدرس أو أحد مفاهيمه، فهذا يعني تعّلًما أفضل. وقد أظهرت بعض الّدراسات أّن 

املعّلمني الذين يستخدمون مناحَي مختلفًة في الّتعليم يتفّوقون في أدائهم على املعّلمني 
الذين يستخدمون منحى الّتعليم اجلماعّي للّصّف.
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أّما الّسبب الّثاني لتعّلم اللغة العربّية تعّلًما نشًطا وتأييده على هذا الشكل الواسع في 
أّيامنا هذه، فألّنه يدخل في صميم تعليم حقوق اإلنسان، التي متّثل اللغة من حيث هي أداة 

تواصل، وفهم، أهّم حاضٍن لها. لذا يجب تقدمي أفضل الفرص للّطلبة من أجل الّتعّلم في 
املدرسة بأفضل األساليب الّتعليمّية املّتبعة، والنظر إلى تعليم اللغة نظرة وظيفة، وسمة 

إنسانّية خاّصة، فاملدرسة هي بّوابتهم للمستقبل، وما يحمله لهم من فرص في احلياة. 
وأنتم أّيها املعّلمون في مدارس األونروا على وعي كامل بحقوق الطفل، وعليكم االلتزام 

بتقدمي نوعّية جّيدة من الّتعليم التي تساعد الّطلبة على حتقيق إمكاناتهم املستقبلّية. 
فأنتم تسعون لبناء جيل يتحّلى بالّثقة بالّنفس واالبتكار، وكذلك جيل متسائل، ومتأّمل، 

ومتسامح، ومنفتح، وأيًضا يقّدس الِقَيَم اإلنسانّية، والّتسامح الّدينّي، ويفخر بُهِويَِّتِه 
الفلسطينّية، ويكون له دور فّعال وإيجابّي في تطّور مجتمعه ورقّيه، واجملتمع الّدولّي على حّد 

ا طموحات كبيرة. ولكي نحّققها، ال بّد من غرس بذور الّتطّور الّشخصّي لدى  سواء. إّنها حقًّ
الّطلبة، والتي تبدأ في املنزل وفي املدرسة، وفي إعطاء دور لّلغة في ممارساتنا حلّل مشكالتنا. 

وستظهر دراسة احلالة )2( بعضاً من اجلوانب املذكورة سابقاً.

دراسة احلالة )2(
يدّرس مروان الّلغة العربّية لطلبة الّصّف الّثامن في مدرسة ذكور الّزرقاء في األردّن، ومن 

محتوى املنهاج في صّفه، تدريس حذف حرف العّلة من األفعال املضارعة اجملزومة. أخذ مروان 
يفّكر بالّطريقة املالئمة لتدريس هذا املوضوع، مبا يكفل حتقيق األهداف املرصودة، ومبا يسهم 

في تشكيل عقٍل نحويٍّ ألبنائه الّطلبة، يساعدهم على الّتمّكن من الّنحو ومن مهارات اللغة 
العربّية كاّفة، ومن ضمنها الّتأكيد على ترابط اجلانب الّنحوّي واجلانب اإلمالئّي الكتابّي في 

الّلغة العربّية.
وكان قد قرأ ما أثبتْته الّدراسات والبحوث أّن متثيل املفهوم يزيد من فاعلّية الّتعّلم، ويشّوق 

الّطلبة، وميتلكون معه املهارة املطلوبة بسرعة، وهذا الذي ما فتئ يسعى إليه. 
وضع على دفتره أربعة أسئلة، اعتاد أن يسأل نفسه إّياها عند الّشروع بالّتحضير:

1. ما الهدف األساس للمفهوم املطلوِب شرُحُه؟ 
2. ما مفاتيح شرح هذا املوضوع؟ 

3. ما االستراتيجّيات التي علّي أن أّتبعها؟
4. ممّ يترّكب هذا املفهوم؟ وما عالقته مبفاهيم تعّلمّية سابقة وقادمة؟

وملّا كان الهدف األساس واضًحا، وهو تشكيل عقل نحوّي للمتعّلم، ويتمّثل هنا في أثر 
املفاهيم الّنحوّية في الكتابة، اجلزم منوذًجا، فقد انتقل إلى اإلجابة عن الّسؤال الّثاني، املتعّلق 

باملفاتيح التي عليه أن ميّلكها  أبناءه الطلبة ، ووجد في داللة املصطلح الّنحوّي اللغوّية 
مدخاًل سليًما، يؤّسس للّتفكير الّنحوّي الّسليم الذي يحرص أن ينّشئ أبناءه الطلبة عليه، أو 
ما ميكن تسميته بالعقل الّنحوّي. أّما االستراتيجّيات التي سيعتمدها، فهي كثيرة ومتنّوعة، 

لكّنه أخذ يفكر بالّطريقة املالئمة... عاد إلى دفتر مالحظاته الذي كان يعتمده العام املاضي، 
فوجد إشارة إلى فكرة اعتماد عمل اجملموعات. فقّرر استخدام أسلوب العمل الّثنائّي، انطالًقا 
من طبيعة ماّدة هذا الّدرس، كونه ميّثل حالتني، األولى منهما هي حالة ما قبل اجلزم، والّثانية 
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بعده. لذا، عمد إلى تقسيم الّصّف مجموعتني، أسماهما: مجموعة الفعل املضارع املرفوع 
معتّل اآلخر، ومجموعة اجلوازم. 

أّما مبا يتعلق باملفاهيم الّسابقة والتي ترتبط باملفهوم املطلوب شرحه، فقد ذّكر مروان 
طلبته بأّن هناك مفاهيَم نحوّيًة نلحظ أثرها في الكتابة واإلمالء، منها هذا الّدرس، إذ نالحظ 

أثر العامل الّنحوّي، وهو هنا اجلزم، في اإلمالء )الكتابة( حيث نحذف حرف العّلة.  

وبانتقاله إلى الغرفة الصفية وّظف مروان الداللة اللغوية خلدمة املصطلح، فالعّلة أساًسا 
هي املرض، وأحد أبرز انعكاساتها هو الّتأّوه والتوّجع، فنسمع املريض يتأّلم فيتأّوه: )آ- أو- إي(، 

وكان على مجموعة اجلوازم أن تُْشِفَي من العّلة، )واجلازم صفة من صفات الّسيف الّصارم 
القاطع(، فتستأصل سبب الوجع، وتقطع العّلة من الفعل املضارع. فطلب من مجموعة 

األفعال املضارعة املرفوعة، أن يكتب كّل طالب منها على ورقٍة وبخطٍّ كبيٍر: أفعاٌل مضارعٌة 
معتلَّة اآلخر، في حني تختار مجموعة اجلوازم أحد أحرف اجلزم )لم، ملّا، ال الّناهية، الم األمر( 

على ورقة، وبخطٍّ كبيٍر أيًضا، وكانت هذه الورقاُت قد أُلصقْت على صدور طاّلب هذه اجملموعة، 
ًصا لقطع الورق، وال يؤذي. وقفت اجملموعتان  ا )بالستيكيًّا( مخصَّ وسّلم كلَّ طالب منها مقصًّ

متقابلتني، وكان على كّل )جازم( أن يقابل الفعل املضارع املعتّل أمامه، ويقطع منه حرف 
العّلة الذي ينتهي به. ومثَّلت مجموعة األفعال املضارعة املرض، وبدأت تظهر تأّوهها 

وتوّجعها.

صار الّطلبة يقرأون املضارع املعتّل اجملزوم ويخطفون بالنبر حركة آخره، ليظهروا الكسرة من 
غير إشباع حركتها على احلرف الذي كان قبل الياء، وكذلك الّضّمة قبل الواو التي ُحِذَفْت، 

والفتحة قبل األلف احملذوفة.

وبعد أن أنهى الّطلبة نشاطهم في املّدة احملّددة، عادوا إلى أماكنهم وقد أدركوا املفهوم، 
فارتاحوا بعد أن ُقِطَعِت العّلة، وصاروا يربطون بني مهارتي القواعد والكتابة صوتًا ورسًما.

وبعد ذلك، سأل مروان طاّلبه: ما معنى جزم؟ فلم يجد الّطلبة جوابًا إاّل: )قطع(، سألهم 
ثانيًة: َمْن َجزََم حرَف العّلة؟ فأجابوا بأّنها حروف اجلزم... وكيف يقرأون ويرسمون املضارع 

املعتّل اجملزوم؟ شكرهم مروان  على نشاطهم، وهّنأهم على صّحة استنتاجهم، وممارساتهم 
قراءًة وكتابًة. لقد أدرك الطلبة وجوب الّتالزم الّداللي بني املصطلح والفعل الذي ميّثله هذا 
املصطلح، وكذلك أدركوا انتقال أثر مفهوم نحويٍّ إلى القراءة والكتابة، وهذا من خصائص 

الّلغة العربّية. 

ولالجّتاه نحو تعزيز الّتعّلم وتعميقه لدى الّطلبة، طلب مروان من كّل طالب أن يكتَب عددًا 
من األفعال معتّلة اآلخر بياء وبواو وبألف، وحّفزهم لذلك بأّنه يريد أن يرى من سيجمع أفعااًل 

أكثر، والّتفاضل ال يكون بعدد األفعال، ذلك بأّنه واقع تفرضه الّلغة العربّية، فقد تكون 
األفعال املضارعة األكثر عددًا هي التي تنتهي بياء مثاًل... وطلب أيًضا من كّل طالب أن يترك 

مجااًل لدخول حرف اجلزم، على جانب الورقة األيسر، ويقوم الّطالب اجلالس بجانبه بإعادة 
كتابة الفعل بعد أن يطّوق حرف العّلة ويشطبه. ثّم يضع هذه األفعال في جمل، ليالحظ 

هو وزميله الّتغيير في املعنى الذي يحدثه حرف اجلزم، وكان يتحفهم خالل جتواله بينهم مبا 
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توظيف الداللة اللغوية خلدمة املصطلح

وكان مروان قد أعّد نشاًطا صوَّره، يطلب فيه من الطلبة إمتام هذا اجلدول: 

الفعل املضارع املعتّل املرفوع في 
جملة

إدخال حرف اجلزم على املضارع 
املعتّل والّتغيير

وضع املضارع اجملزوم  في جملة 
جديدة

ماذا يفعل املزارع إن لم تَْنُم لم تَْنُم األفكار باحلوار.باحلوار تنمـــو  األفكار.
مزروعاتِِه؟

وقد نّوع لهم املعطى في اجلدول، فتارة يبنّي اجلدول املضارع املعتّل، ويكمل الّطالب العمودين 
اآلخرين، وتارة أخرى يكون املعطى هو املضارع اجملزوم، فيضعه الّطالب في جملة، ثم يرّده إلى 

الّرفع... إلخ.

تّعليق
اعتمد مروان أسلوب العمل القائم على الّثنائّية، كون املفهوم نفسه ميّثل حالتني، هما: 

)حالة الّرفع، وحالة اجلزم( وهي آلّية سهلة الّتطبيق، تبعد عن الّصّف جّو امللل الذي يرافق 
عادة أسلوب احملاضرة أو التلقني الذي قد يقوم به املعّلم، وطبيعة ماّدة القواعد. لذا، استخدم 

الّتمثيل املزاوج بني الّدراما والكوميديا، إضافًة إلى أّن املعّلم تأّكد خالل تنفيذ الّطلبة الّنشاط 
من مشاركة كّل طالب. 

يلزم من تغذية راجعة عبر حوارهم، فوصلوا إلى صفات ممّيزة لكّل حرف من اجلوازم. ففي )لم( 
مثاًل: الّنفي، واجلزم، والقلب، حيث تنقلب داللة الفعل من احلاضر أو املستقبل إلى املاضي، 

و)ملّا( تشير إلى أّن الفعل لم يحدث اآلن، حّتى زمن الّتكّلم، ولكّنه قد يحدث ويقع بعده، 
و)ال الّناهية( تستعمل لنهي اخملاطب أو اخملاطبني عن القيام بعمٍل ما، في حني أّن )الم األمر( 
قد نأمر بها الغائب، أو املتكّلم واملتكّلمني... وكان خالل قيامه  بالّتجوال بني مقاعد طلبته، 

يساعدهم إن وجد لذلك ضرورة، أو يوّجه هنا ويرشد هناك.
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وهذا ال يعني أّن مروانًا لم يلتفت إلى أهّمّية الوقت الذي سيأخذه تنفيذ هذا الّنشاط، ولكّنه 
يدرك أّن في هذا خروًجا عن املألوف، مبا ميّكن الطلبة من املفهوم، وفيه مشاركة من الطلبة 

جميعهم. وباعتماده هذه األساليب، فإّن طالبه سيحّبون الّنحو أكثر، ويطلبون اللغة العربّية 
عاّمة. 

لقد عمد املعّلم إلى اعتماد وحدة الّلغة، فانطلق من املفهوم الّنحوّي وهو اجلزم إلى مهارة 
قرائّية ثّم  إمالئّية، بعد أن سّخر هذه اللغة في تفسير املصطلح، فاجلزم هو القطع، والعّلة 

هي املرض.

لقد طرح املعّلم طريقة جديدة على الّطلبة، وإّن تبنيها داخل الّصّف ليساعد املعّلمني في 
كيفّية بناء استراتيجّيات تعليمّية، من شأنها أن ترتقي بشرح الّدرس من شرح عادّي تقليدّي 

إلى شرح أكثر فاعلّية وكفاءة، وبإبداع وابتكار، وال شّك في أّن األسلوب الّتمثيلّي الذي قام 
به الّطلبة عّزز ثقتهم بأنفسهم، كما أضفى على البيئة الّصّفّية جوًّا أسهم في حتسينها، 

وهذا هو لّب الّطرائق الّنشطة التي على كّل معلم أن ميارسها في غرفته الّصّفّية.

الّتعاون أساس العمل باجملموعات.

نشاط )2(

واآلن حّدد بعض املفاهيم أو الّدروس في الّنحو التي لها عالقة بالكتابة أو بفرع لغوّي 
آخر، وحاول تطبيق استراتيجية التمثيل التي اتبعها مروان مع طلبتك.
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استخدام أسلوب العمل الّثنائّي
في دراسة احلالة )2(، استخدم مروان أسلوب العمل الّثنائّي. وقد تكون هذه الطريقة مجديًة 

في تعليم صّف كبير، أو الّتعليم في صّف مساحته محدودة، ولكن ال بّد من الّتفكير 
بطريقٍة صحيحٍة لتشكيل هذه اجملموعات الّثنائية. ففي بعض الّنشاطات قد يكون 

الّطالبان صديقني، أو قد يكونان يجلسان أصاًل بجانب بعضهما بعًضا )اجملموعة الّثنائّية أ(، 
وفي مهّمات أخرى، مثل تطوير جملة أو إثرائها، أو استخراج مفردات محّددة من الّنّص... من 

َل اجملموعة الّثنائية من طالب متمّكن وثقته بنفسه كبيرة مع طالب آخر  املمكن أن تَُشكَّ
لديه ثقة أقّل )اجملموعة الّثنائّية ب(. وفي بعض األحيان، قد يَُكلَُّف الّطلبُة األكثُر ثقًة اختيارَ 

زمالئهم بأنفسهم، كي يتقّدموا بشكٍل أَْسرََع في العمل )اجملموعة الّثنائّية جـ(، ممّا يتيح لك 
املزيد من الوقت لتساعد اجملموعات التي حتتاج إلى مساعدتك في توضيح الفكرة أو املفهوم 

الذي تدرُِّسُه. 

ميكنك أن ترى من خالل ما سبق، ثالثة منطلقات لتشكيل اجملموعات الّثنائية في الّصّف 
الواحد. بعد أن تََعرََّفْت إحدى املعّلمات على طالبات صّفها بشكل جّيد، قامت بتشكيل أنواع 

اجملموعات الّثنائّية الواردة سابًقا في الّصّف ذاته، واختيار مجموعة واحدة منها في كّل مرة 
حسب املهّمة التي ستطلبها منهّن، فتقول »هذا يوم اجملموعة ب«، فتعرف الّطالبات تلقائيًّا 

زمالءهّن، ويتّوجْهن على شكل اجملموعات الّثنائّية ب )قد تستخدم أرقاًما أو أسماء بداًل من 
األحرف للمجموعات(.

وتوّظف هذه املعّلمة أيًضا منهجّية 2×4 عند تقسيمها للمجموعات الّثنائّية. وهذا يعني أن 
تعمل الّطالبات بشكٍل ثنائيٍّ إلجناز املهّمة املطلوبة منهّن، من ثّم يستدير األزواج إلى األمام 

أو اخللف أو اجلنب ليشّكلن مجموعة مكّونة من أربع طالبات يتشارْكن بأفكارهّن، وينجزْن 
باقي املهاّم التي تطلبها منهّن املعّلمة.

إّن دمج العمل الّثنائّي بالعمل ضمن مجموعات في منهجّية 2×4 يتمّتع بالعديد من الفوائد 
للمعّلمة والطلبة على حّد سواء. أّوال ألّنها سهلة الّتطبيق، وثانًيا، واألكثر أهّمّية، ألّنها 

تضمن مشاركة الطلبة كاّفة باملهّمة والعمل بها منذ البداية، ممّا يساعد على تطوير ما 
يسّميه البعض »الّتعّمق في التعّلم«، أي: إّنه ليس تعّلما سطحيًّا تنحصر فيه مهّمات 
الّطالب بنقل املعلومات عن اللوح، أو حفظ بعض احلقائق التي قد تكون مبهمة عنده. 

فعملّية بناء املفاهيم- العملّية الّرئيسة في تعّلم الّطالب- تُْدَعُم بشكل رئيس بالّنقاش، 
فكّلما حتّدث الّطالب وسمع أكثر، تبلور املزيد من األفكار في دماغه. 

يتطّلب منك تشكيُل الّطلبة ضمن مجموعات ثنائّية أو أكثر، الكثيرَ من الّتنظيم والوضوح 
حول كيفّية القيام بذلك والهدف منه. فال بّد أن تكون املهّمات املطلوبة من الّطلبة ذات صلة 

مبوضوع الّدرس، كما يجب أن تكون تعليماتُك واضحًة ومفهومًة.
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نشاط )3(

َط لدرٍس تستخدم فيه أسلوب العصف الّذهنّي  في هذا الّنشاط، عليك أن تخطِّ
كمقّدمة للّدرس وتعليمه، فالعصف الّذهنّي سيعطيك حملًة عن املعلومات التي 

يعرفها الّطلبة عن موضوع الّدرس من قبل. قم باختيار موضوع ستدرسه للّطلبة في 
وقت قريب، وفيما يلي ما حتتاج إلى تضمينه في خّطتك للّدرس:

عنوان املوضوع الذي سيتّم تدريُسُه.
• كيف ستوضح معنى العصف الّذهنّي للّطلبة؟

• كيف ستطّبق أسلوب العصّف الّذهنّي؟ وهل سيقوم الّصّف بأكمله بعملّية 
العصف الّذهنّي، بينما أنت تدّون، فحسب، األفكار على اللوح أو على ورقة كبيرة؟ 

أم هل ستقوم كّل مجموعة بعصف ذهنّي وحدها، وتكتبه على ورقة منفصلة، 
ومن ثّم تعّلق بنفسك األوراق على اجلدار حّتى يراها الّطلبة جميعهم؟ 

• ما األفكار الّرئيسة التي تريد أن يتوّصل إليها الّطلبة من خالل العصف الّذهنّي 
)مالحظة: باستطاعتك طرح أسئلة، أو استخدام أّي إشارة أخرى، مثل صور، أو 
رسوم بيانّية، أو مقطوعات موسيقّية، تقود الطلبة لألفكار الّرئيسة احملّددة(. 

• كيف ستنهي فترة العصف الّذهنّي؟ ماذا ستقول لطلبتك كي توضح لهم كيف 
ستستخدم أفكارهم التي توّصلوا إليها بعد العصف الّذهنّي في اخلطوة املقبلة؟

• كيف ستتابع املفهوم احملّدد؟ 

ينبغي عليك تخطيط مجموعة من الّدروس لتطور األفكار واحملاور من خاللها. أّي فكرة 
رئيسة باعتقادك يجب أن تكون في البداية؟ وما الفكرة التي تليها؟ وهكذا حّتى نهاية 

املوضوع. كما يجب عليك استخدام مجموعة من االستراتيجّيات الّتعليمّية لتعزيز 
الّتواصل الفّعال بني الّطلبة. قد تشتمل هذه االستراتيجّيات على استراتيجّيات 

العمل ضمن مجموعات، واملناظرات، والّدراما )الّتمثيل( واالستقصاءات،  والكتابة، وحّل 
املشكالت، وكذلك الّرسم.

اكتب خّطة الّدرس في دفتر املالحظات اخلاّص بك لهذا البرنامج إلى جانب األفكار املتعّلقة 
باحملاور، وحّدد الوقت الذي تنوي فيه تدريس هذا الّدرس. بعد الّدرس، عليك نقل جتربتك 

وانطباعاتك عنه لبعض زمالئك. هل خرج الّطلبة من خالل عملّية العصف الّذهنّي باألفكار 
الّرئيسة؟ هل اشترك الّطلبة كاّفة بعملّية العصف الّذهنّي؟ ما مقدار كفاءة عملّية 

العصف الّذهنّي فيما يتعّلق مبشاركة الّطلبة واهتمامهم؟ واألفكار التي توّلدت من خالله 
ونتائج الّدرس؟ هل ميكن استخدام استراتيجّيات أخرى تساعد في حتقيق مشاركة أكبر 

بني الّطلبة؟ مثاًل الّطلب من كّل طالب كتابة أفكاره للعصف الّذهنّي على دفتره قبل 
البدء بالّنشاط الّصّفّي؟ هل يجب على الّطلبة العمل الّثنائّي لكتابة ثالث أفكار متعّلقة 

بعنوان العصف الّذهنّي للّدرس؟ إن لم يشارك بعُض الّطلبة، كيف ستقوم بتحفيزهم على 
املشاركة في املّرة املقبلة؟ دوِّْن أفكارك في دفتر املالحظات، فقد ترجع إليها في املّرة القادمة 

التي توّد أن تطّبق فيها استراتيجّية العصف الّذهنّي.
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ملّخص
في الوحدة األولى، تناولنا األساس املنطقّي الّتباع املناحي الّنشطة في الّتعليم والّتعّلم، 

وكيف تؤّثر هذه املناحي إيجابًا على العملّية الّتعليمّية، وتعّد الّطلبة للّتعّلم بأنفسهم أكثر 
وأكثر مع مرور الوقت، فهذه مهارة غاية في األهّمّية في القرن احلادي والعشرين. يتبع العديد 
منكم مناحَي تعّلٍم نشطة بشكٍل واسٍع، ونأمل أن يساعدكم هذا البرنامج في أن تصبحوا 

أكثر كفاءة، وتشاركوا اآلخرين اخلبرات واألفكار التي اكتسبتموها. رّكزت هذه الوحدة على 
طرائق تقسيم الّصّف إلى مجموعات، وعلى عملّية العصف الّذهنّي، واستراتيجية متثيل 
املفهوم وهي استراتيجيات   جتعل غرفتك الّصّفّية أكثر تفاعاًل، وتشرك الطلبة بطريقة 

أعمق في تعّلمهم. كما أّنها تشتمل على معلومات تساعدك على وضع الّتخطيط املناسب 
لتقسيم الّطلبة إلى مجموعات. وتستطيع من خالل تطبيقك لهذه االستراتيجّيات إيجاد 

الّطرائق املناسبة لترتيب هذه اجملموعات مبا يناسب الّطلبة، ويجعل العملّية الّتعليمّية- 
الّتعّلمّية أكثر فاعلّيًة. هناك العديد من الّطرائق التي جتعل صّفك أكثر تفاعاًل ونشاًطا، مثل 

استثمار البيئة احملّلّية كمصدر للّتعّلم )انظر الوحدة الّثانية(، وكذلك جعل البيئة الّصّفّية 
بيئة أكثر حتفيزًا للّطلبة )انظر الوحدة الّثالثة(. بينما أنت تطّبق هذه األفكار وتتقن مهاراتك، 

ستلحظ الّتغيير الذي سيطرأ على طلبتك، حيث سيصبحون أكثر اهتماًما باملوضوعات 
التي يتّم تناولها. كما سيصبح تفكيرهم ممنهًجا، وذلك يعينهم على التفّكر في ما 

حولهم الكتشاف العالقات بطريقٍة أكثرَ نشاًطا وعمًقا. وكذلك، سيتوّلد لديهم املزيُد من 
الّتساؤالت، وتزداد رغبتهم في الّتعّلم. وبهذا، ستصبح إدارُة احلّصة أكثرَ سهولًة، ألّنهم 

يشاركون فيها بشكٍل كامٍل، وألّن ثقتهم بقدراتهم تنمو باّطراد.

وأخيرًا، تقع على عاتقك أّيها املعّلم مسؤولّية الّتفكير مليًّا، وباستمرارٍ، في أساليبك 
الّتعليمّية، كي تتأّكد من أّنها أساليب داعمة ومشّجعة للعملّية التعليمّية للّطلبة في 

ا  ا جدًّ داخل الغرفة الّصّفّية. وهذا اجلانب في التطّور املهنّي املستمّر يشّكل مبدأً مهمًّ
يتمحور حوله برنامج الّتطوير املهنّي للمعّلم القائم على املدرسة.
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 الوحدة الثانية: استثمار البيئة المحّلّية مصدًرا من مصادر 
الّتعلم    

مقّدمة
لقد اكتشْفَت في الوحدة األولى أّن الّتعّلم هو عملّية نشطة، وتتطّلب مشاركة الّطالب في 
أفكار ونشاطاٍت تثير تفكيره وتطّور استيعابه. ويأتي دورك في أن توّفر له مواقف تشّجع على 

الّتعّمق في الّتعّلم. ومن األساليب املهّمة التي ميكن للمعّلم أن يّتبعها من أجل إعداد بيئة 
تعلمّية نشطة تساعد الّطلبة على الّتعّلم، هي الّنظر إلى ما هو أبعد من الغرفة الّصّفّية. 
فالبيئة اخلارجّية احمليطة مبدرستك، تشّكل بيئًة غنيًَّة باملصادر التي ميكن استخدامها بعّدة 
طرائق مختلفة، من أجل دعم العملّية الّتعّلمية في جوانب املنهاج جميِعها. وميكن أن توّفر 
زًا للعديد من املوضوعات الّدراسّية. فعلى سبيل املثال، إن كنت تريد  هذه البيئة عامال محفِّ
توسيع دائرة استخدام أسماء أعضاء اجلسد، فيمكنك توظيف أجساد الّطلبة، ففي مجال 

صفات شعر الّرأس: طويل، قصير، ناعم، خشن، أملس، أجعد، وفي مجال األفعال: سّرح، 
مّشط، حلق، رّجل، وفي مجال املشتّقات واملصادر: مسرِّح، مسرَّح، ماشطة، تسريحة... 

إلخ. وإن كنت تريد أن يتمّرس طلبتك بوصف الّنباتات وصّفا موضوعيًّا أو وجدانيًّا، ميكنك أن 
زًا على األلوان، األشكال، الّتناسق،  تصطحبهم إلى حديقٍة عاّمٍة أو أّي بيئٍة طبيعّيٍة مركِّ

احلركة واإليحاء... إلخ، وتعاين ميدانيًّا مع إمكانّية التقاط الصور للّتعليق عليها فيما بعد، أو 
استخدام املواقع اإللكترونّية. وإن كنت تريد أن تُْطلَِع طلبتك على املشكالت البيئّية املوجودة 

في مجتمعك احملّلّي كالنُّفايات مثاًل، ميكنك استغالل معرفتهم باملناطق احملّلّية الكتشاف 
األماكن التي توجد فيها هذه املشكلة ليكتبوا عنها مقترحني لها حلواًل. ومن الّناحية 

اإلنسانّية، توّفر العائلة مصدرًا مثيرًا لالهتمام في املوضوعات املتعّلقة بالقصص والّتاريخ.

وفي هذا اإلطار، ميكنك دعوة أشخاص من اجملتمع احملّليِّ إلى مدرستك للّتحّدث عن وظائفهم 
أمام الطلبة، كاألطّباء أو العاملني في مجال الّرعاية الّصّحّية أو الّسّباكني أو خبراء احلاسوب، 

ل الّطلبة تعابيرَ وأسماًء وأفعااًل خاّصًة لكّل  لُيْطلُِعوا الطلبة على مجال عملهم، فيحصِّ
مهنٍة وصاحبها، وهكذا ترتبط اللغة بالواقع واحلياة، وهذا يسهم في استعمال اللغة 

ة والّتكنولوجيا ومنتجاتها، هذا فضاًل  ة في مجال احليل والعلوم عامَّ استعمااًل حيًّا، وخاصَّ
عن مجاالت الكلمة والفن، فيلتقون الّشعراء واألدباء والّروائّيني... إلخ. ورغم ضرورة توّخي 

الّدّقة عند جلب املهنّيني من خارج املدرسة، إال أّن ذلك يشّكل طريقة جيَِّدًة لتوطيد الروابط 
بني املدرسة واجملتمع. إّن مثل هذه اخلبرات والّتجارب ستعجب الّطلبة، وخصوًصا إذا كان 

ذلك الّشخص والد أحِد الّطلبِة أو أحد أقربائِِه، وذلك كلُّه يسهم في توسيِع دائرِة الّتوظيِف 
. الّلغويِّ احليِّ

وليس بالّضرورة استخدام البيئة احملّلّية في األوقات كلِّها في عملّية الّتعليم، ولكّنها من 
األمور التي يجب أن تأخذها باحلسبان بشكل مستمرٍّ عند حتضير الّدرس الذي تريد أن تشرحه 

للّطلبة.
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نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم 
يَُتَوقَُّع منك، وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تصبح قادرًا 

على:
• توّظيف مصادر مختلفة من البيئة احملّلّية في تدريس موضوعات املنهاج الّدراسّي 

ألهّمّيتها في عملّية الّتعليم. 
• وضع خّطة درسّية لتنفيذ مشروع/موضوع تعليمّي بأساليب تعّلم نشطة، مستثمرًا 

فيها املصادر املوجودة في البيئِة احملّلّيِة.

ولكي تبدأ في الّتفكير بالّطرائق التي ميكنك فيها استخدام البيئة من حولك في أثناء 
تدريسك لطلبتك، اقرأ دراسة احلالة اآلتية.

دراسة احلالة )3(
محّمد معّلم اللغة العربّية للّصّف الّتاسع في مدرسة القسطل في سوريا، اعتاد الّرجوع 
إلى دفتر حتضيره في خالل العام الّسابق ليستفيد من املالحظات التي كان يثبتها. وعندما 

عاد إليها، وجد املالحظة اآلتية قبالة موضوع األمثال الّشعبّية الّسائرة، واحلَِكم واألقوال 
املأثورة: 

من املفيد توظيف البيئة احملّلّية يف هذا املوضوع

فأخذ يفّكر في بداية الفتة، ومفرحة جتعل طلبته مقبلني وباحثني، ويطلقون العنان لبنات 
أفكارهم. فرسم خّطة يعتمد فيها على اخلطوات اآلتية: 

• اختار بعض األمثال، وحفظها، وصار ميّرر ما يناسب منها في الّصّف قبل بدء املوضوع 
بأسبوع.

• سّجل على مجموعة أوراٍق أهمَّ مجاالت األمثال واحلَِكِم التي استطاع حتديدها من خالل 
ما جمع: الورقة األولى )أمثاٌل اجتماعّيٌة(، الورقة الّثانية )أمثاٌل اقتصادّيٌة(، الورقة الّثالثة 

)أمثاٌل صّحّيٌة(، وكذلك فعل في احلَِكم.
• بحث في البيئة احمليطة عن أشخاص يتمّيزون بوفرة األمثال في تعاملهم، وخاّصًة من 

أولياء أمور طلبته.
• تواصل مع الّشابكة اإللكترونّية ومواقع الّتواصل االجتماعّي، جلمِع عددٍ كبيٍر من األمثال 

واحلَِكم، مصّنفة حتت عناوين اجملاالت التي اختارها.
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في الدرس األول -حسب خطته- دخل محّمد الّصّف، فسّلم، وكتب على الّلوح: 

ما رأيكم بتجارة رابحة جّدًا؟

يقّدم كلٌّ منكم شيئًا واحدًا، ويأخذ خمسًة وعشرين،

هل تصّدقون؟!

حاولوا أن تعرفوا، ما هي هذه الّتجارة الّرابحة.؟

تلّقى بعض األجوبة التي تدور في فلك األجر والّثواب الذي نناله من مساعدة احملتاج، وملّا 
وّجههم إلى موضوع الدرس )األمثال(، التقطوا هدف السؤال: فسيقّدم كلٌّ منهم َمَثاًل، 

وسيجتمع لديهم في النهاية خمسة وعشرون مثاًل، وهو عددهم في الّصّف. طلب املعّلم 
من اجلميع أن يضعوا دفاتر الّتعبير، ويستعّدوا لكتابة األمثال مع قائلها. وبدأت األمثال تنهال، 
والطلبة يكتبون. دقائق، وامتألت الّصفحات، وصار مع كّل متعّلم أضمومٌة رائعٌة تفوح منها 

نكهة الّتجارب واخلبرات واملعاناة، وعبير املعرفة. وقبل نهاية احلّصة األولى من اخلّطة الّدرسّية، 
أخبر املعّلم طلبته أّن عليهم لنهار غٍد أن يحاولوا تصنيف األمثال التي بحوزتهم في مجاالٍت 

كما يحلو لهم )اجتماعّية، اقتصادّية... إلخ(، ولفت انتباهمم إلى ضرورة الّتصنيف وأهّمّيته 
في ضبط أبواب املثل. 

ورّغب إليهم كذلك أن يدرسوا خصائص هذه األمثال ليختاروا منها ما ميكن تعميمه على 
املثل الّسائر عامة، وأّنهم سُيْعِملُوَن آلة الّتحليل والّنقد في تلك األمثال لالستفادة منها 

وتوظيفها. 

وفي اليوم الّتالي، قصد الطلبة قبل محّمد غرفة الّصّف، وكان أعضاء كّل مجموعة يحملون 
ألواًحا من الورق املقّوى )كرتون(، ُكتبت عليها األمثاُل التي جمعوها في الّصّف ومن أهلهم 

ومن اجليران... إلخ، مصّنفة وفق اجملاالت التي حّددوها، وبخّط جميل وألوان.
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أ- أمثال وأقوال وِحَكم صّحّية: 
• العقل الّسليم في اجلسم الّسليم.

• املعدة بيت الداء واحلمية أساس الّدواء.
• »من بّكير وقوم بّكير وشوف الّصّحة كيف 

بتصير«.
• »تغّدى ومتّدى، وتعّشى ومتّشى« 

ب- أمثال اقتصاديّة:
• خّبئ قرشك األبيض ليومك األسود.

• »سألوه: شو أطيب من العسل، قال: اخلّل 
ببالش«.

• اصرف ما في اجليب، يأتيك ما في الغيب.
• اللي صرف وما حسب، فقر وما درى.

ج- أمثال اجتماعّية:
• »القيني وال ّطعميني«.
• » اللي استحوا ماتوا«.

• »بيت الّضيق بيساع ألف صديق«.
• »أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة«.

• »كّل ديك على مزبلته صّياح«.
• »رافق الّديك وشوف لوين بوّديك«.

• من رافق الّديك، كان اخلّم مأواه.
• »الرجل جّنى واملرأة بّنى«.

عّلق الطلبة هذه الّلوحات على اجلدار قرب باب الّصّف/ فوق اللوح/ وفي صدر الغرفة.دخل 
املعّلم، فراقه عمل الطلبة جمًعا وإخراًجا، فشكر لهم، وامتدحهم، وقرر أن يستدعي مدير 

املدرسة ليزيد من دافعية طلبته.طلب محّمد من كّل مجموعة أن تقرأ ما جمعت من أمثال، 
وتشرح معانَيها، فأتى بعضهم مبعاٍن لم تخطر للمعّلم على بال كما صرَّح.وبعد استراحٍة 
بهم في أن يدرسوا هذه األمثال دراسًة  تأّملّيٍة في كّل ما جمعوا، واملعاني املستخلصة، رغَّ

أدبّيًة اجتماعّيًة وفق اخلطوات اآلتية:
1.  محاولة معرفة سبب املثل.

2.  صياغة املثل بالفصحى مع احلفاظ على حالوته وظرافته ومعناه.
3. دراسة املثل بالغيًّا.

وكان محّمد قدحّضر نشاًطا ورقيًّا ينّظم األسئلة الّسابقة ، ووّزعه على الّطلبة، وشرح 
لهم كيفّية تأديته.وكان محّمد قد قصد رجاًل طريًفا متقّدًما في الّسّن، وجلس معه مّرتني 

يسمع منه الكثير من األمثال مع قصص بعضها، وكان قد تعّرف أيًضا مدّرًسا متقاعًدا دّرس 
لسنواٍت طوال اللغة العربّية في املرحلة املتوّسطة، وقد اجتمع لديه الكثير من احلَِكِم شعرًا 
ونثرًا. فاّتفق معهما على زيارة الّصّف إلسماع طلتبه بعض ما لديهما. استقبل طاّلب الّصّف 
الّتاسع  الّضيفني املمتعني، وسمعوا منهما أمثااًل وِحَكًما كانوا سينفقون الّساعات بل األّيام 

في جمعها، وأعجبوا بطريقة تقدميهما. وكان محّمد بعد كّل مثٍل أو حكمٍة، يسأل من يريد 
أن يجعله/ ـها ميدان عمله في الّنشاط، وقد أعّد لتوثيق الّلقاء »صورة وصوتًا. فاجأ الطلبة 

محّمًدا والزائرَيْن باهتمامهم، وبقدرتهم التي جتّلت في بنود الّنشاط جميعها. وفي اخلتام، 
شكر املعّلم للجميع جهودهم، وخّص ضيفيه بالّثناء والّدعاء.

أثار املعّلم نقاًشا عن كيفّية االستفادة من املاّدة املكتوبة خاّصة، ومن الّلقاء املسّجل عاّمة. 
وفي نهاية الّنقاش اّتفقوا على:

1. تبادُل الّنشاطات الورقية، ليتسّنى لكلٍّ منهم االّطالع على عمل اآلخرين.
2.  تعليق نسخة من الّنشاطات في املمّرات، وعلى اجلدارّيات.

3. َجْمع ماّدة الّنشاط، لتصبح كتابًا مبساعدة موّظف الّطباعة ومدّرس الفنون، بعد أن 
يصّمموا له غالًفا يحمل العنوان اآلتي: ) قطوف من احلكم واألمثال(.
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عرض عمل الّطلبة وامتداحه من أهّم دوافع الّتعّلم.

وبعد أسبوع، ُوزِّع الكتاُب في حفل مدرسيٍّ دُِعَي إليه أولياء األمور وبعض املهتّمني والّضيفان، 
وممّثلون عن بعض املؤسّسسات اإلعالمّية.

تعليق
تظهر دراسة هذه احلالة قيمتني تربوّيتني أساسّيتني، هما: 

1. دور البيئة احملّلّية في دعم الّتعلم، حيث تشّكل مصدرًا من مصادره. ولهذا املصدر خصائص 
منها: 

أ- إّنها تتعّلق بتوسيع أفق الّتعّلم لطلبة املرحلة املتوّسطة، وذلك عن طريق توظيف 
العالقات االجتماعّية )بني محّمد، واملعّلم املتقاعد، وصاحب األمثال(.

ب- إّن هناك موضوعاٍت تعليميًَّة يندر أن جتدها معروضة في الكتاب املدرسّي، كاألمثال 
وأسبابها ودالالتها.

ت- ربط املوضوعات املتعلَّمة بالواقع، ودراسة تباين مفهوم الّناس فيها. وفي ذلك غنى عقليٌّ 
، وإسهاٌم في اكتساب املتعّلم صفاٍت شخصيًَّة على األغلب لن يجدها داخل  ومعرفيٌّ

جدران الّصّف.
 ، 2. دور الطلبة أنفسهم في دعم تعّلمهم الّذاتّي، فإّن دور املعّلم كما الحْظَت دورٌ تنظيميٌّ

، حيث كان يفّكر في موضوع الّدرس، وعرف أهّمّيته من سعة  ، وحتفيزيٌّ وتشجيعيٌّ
شيوعه. فمن مّنا ال يستخدم األمثال؟ ثّم كان يوّجه ويرشد... فيحّصاللطلبة ما يحّدده 

املنهاج وأكثر، وهو يعي أّن هذه الّطرائق الّنشطة ستنّمي ملكة البحث والّتمحيص وربط 
ا  املعلومات بالواقع وتوظيفها في مواِقَف جديدٍة. فاملعّلم في هذه احلالة رسم دورًا مهمًّ

يناسب طبيعة املتعّلم ومتطّلبات احلياة، وهو تهيئة أجواء منّو طبيعّي وسليم، يّتسم 
فيها الّتعّلم بإقباٍل ونشاٍط. 
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نشاط )4(

1– ما املمارسات التي ستقوم بها كتلك التي قام بها محّمد في دراسة احلالة 
السابقة؟

2– نّظْم جدواًل تذكر فيه أهّم موضوعات املنهج، وحّدد  قبالتها عددًا من املصادر 
)البشرّية أو املاّدّية( ممّن ترى أّنها تساعد في تدريسك  كالًّ منها.

مصادر )بشرّية أو ماّدّية( ميكن االستفادة منهااملوضوعات

االستفادة من اجملتمع احملّلّي في عملّية الّتعليم
تتأّلف البيئة احملّلّية أيًضا من الّناس املوجودين فيها، باإلضافة لألشياء املاّدّية والّطبيعّية التي 
تشّكل بدورها مصدرًا غنيًّا ميكنك االستفادة منه في عملّية الّتعليم. ومبقدار ما يربط املعّلم 
الّتعليم بالواقع، يصبح فهمه والّتمّلك من عناصره أيسر وأسهل عند الّطلبة، كونه ينطلق 

من واقع الّطلبة أنفسهم، واقع يعيشون فيه، ويبنون فيه أحالمهم، كونه ميّثل رغباتهم 
ومعاناتهم في آٍن. وهناك دعواٌت ملّحة في أن يكون الّطالب وبيئته حاضرَيِْن في محتوى مواّد 

ا في عملّية الّتعليم. املناهج، وفي هذه الناحية، تَُعدُّ البيئة احملّلّية مصدرًا مهمًّ

على سبيل املثال، يوجد في اجملتمعات قصص وحكايات خيالّية وتاريخّية تروي الّتغّيرات 
احلاصلة فيها عبر الّزمن. وفي العادة، حُتكى هذه القصص من قبل كبار الّسّن في اجملتمع، 

وعلى األخّص أولئك الذين يعرفون هذه القصص منذ طفولتهم، ولكّنها بدأت تختفي 
من الّثقافة احملّلّية. وقد تكون هذه القصص قصص األجداد، أو قصًصا شعبّيًة تناقلتها 

األلسن على مدى أجيال وأجيال، ويستطيع املعّلم أن يطلب من طاّلبه أن  يبحثوا عن مثل 
هذه القصص، ثّم يكتبوها، ويُعملوا فيها آلّية الّنقد والّتحليل، حسب مستوى الطلبة 

والفئة العمرّية. إّن معرفتك باجملتمع احملّلّي أشخاًصا وثقافاٍت وعاداٍت وِقَيًما تساعدك على 
حتديد األشخاص الذين ميكن دعوتهم لرواية هذه القصص واحلكايات واألمثال أو املوضوعات 

البيئّية أمام الّصّف، بحيث ميتّد هذا الّنشاط على فترة أسبوعني، أو ثالثة أسابيع، مع حضور 
شخص مختلف في كّل أسبوع. ومن املتوّقع أن يتحّمس الّطلبة ملثل هذا الّنشاط، وميكن أن 
يستفيدوا منه في تأليف قصصهم اخلاّصة الّشفوّية أو الكتابّية دراميًّا وحبكها. وفي نهاية 

محّمد يعي الكّم الهائل من األساليب البالغّية التي حتملها األمثال، فجعلها ميدانًا لدرس 
البالغة والّتذّوق الفّنّي، كما جّسر الهّوة بني العاّمّية والفصحى بالّنشاطات التي نّظمها، 

وقام بها املتعّلمون بأنفسهم. واكتشف طلبته كم هو يسيٌر أن تعّبر عن املفاهيم والِقَيِم 
وغيرها بالفصحى مع تعديالٍت بسيطٍة. اتّبع محّمد أسلوَب الّتمهيد العملّي بإكثاره من 

استخدام األمثال قبل أسبوع من بداية احملور، ودرس خصائصه، وتأّمل في موضوعه، وحّدد ما 
يناسب املوضوع واملتعّلمني من طرائَق. فكان يلجأ إلى تدوين املالحظاِت، ويصّمم الّنشاطاِت.

قد أثبتت الّدراسات أّن الّدماَغ يعمل بفاعلّيٍة أَْكَبرَ إذا كان في جماعة، وكذلك إذا كان جّو 
الّتعّلم مفعًما باحلّرّية والّثقة والّتعاون، فوّظف محّمٌد ذلك كّله.
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فترة الّنشاط، ميكنك أن تنّظم »عرًضا تقدمييًّا« لقّصة كتبها الّطلبة، أو ملاّدة أدبّية تراثّية 
جمعوها. ومن املؤّكد أّن الطلبة يحبون مثل هذه الّنشاطات ألّنها تخدم عّدة غايات في الوقت 
نفسه، فهي ال تقتصر على اجلانب الّلغوّي، مع أن اللغة وعاء األفكار والعلوم، بل تساعد أيًضا 

على تعزيز الّشعور بالفخر باجملتمع، ومعرفة ثقافته وحضارته.

وميكن االستفادة من البيئة احملّلّية مصدرًا لتوفير مواّد لتنفيذ العملّية الّتعليمّية داخل 
الغرفة الّصّفّية، كما ميكن استخدامها كغرفة صّفّية أو كامتداد للغرفة الّصّفّية من خالل 
إخراج الطلبة إلى اخلارج ملعاينة موقع طبيعيٍّ أو أثريٍّ في البيئة احملّلّية أو الّتعرف على بعض 

جوانب اجلغرافية اإلنسانّية فيها )الّشخصّيات( مؤسسات اجملتمع املدنّي والّسياسّي من 
إدارات وغيرها... وميكن للبيئة أيًضا أن تكون املكان واحمليط الذي يحّفز الّتفكير لدى الطلبة 
حّتى ولو كانوا يدرسون موضوعاٍت ليس بالّضرورة لها عالقة مباشرة بالبيئة احمليطة. كما 

ميكن أن يكّلف الطلبة بإجراء أبحاٍث أو استقصاءاٍت يدعم بها املعّلم درسه. 

واعلم أّن استخدام البيئة خارج جدران املدرسة يحتاج إلى تخطيٍط دقيٍق وواضٍح 
للموضوعات التي سيتعّلمها الّطلبة، ويأخذ بعني االعتبار صّحة الطلبة وسالمتهم. ويحتاج 

أيًضا إلى تنظيم األمور األخرى مثل إبالغ إدارة املدرسة وأولياء أمور الّطلبة عن الّنشاط. ومن 
جهٍة أخرى يتعنّي عليك أيًضا إعطاُء توجيهاٍت واضحٍة لطلبتك عن سلوكهم في مهّمتهم، 

من حيث الّتصّرف بحكمة واحترام البيئة والّناس. وانطالًقا من ذلك، مع الّتخطيط الّدقيق، 
واألخذ بإجراءات الّسالمة العاّمة وتدّبر األمور، ميكن االستفادة من أّية بيئة ملا هو في مصلحة 

العملّية الّتعليمّية.

واآلن، اطلع على قّصة جهاد لترى كيف استفاد من اجملتمع احملّلّي في معاجلته درًسا عن اإلعالن 
لطلبة الصف الّثامن األساسي في مدرسة غّزة.

دراسة احلالة )4(
يدّرس جهاد مادة الّلغة العربّية للّصّف الّثامن األساسّي في مدرسة ذكور الفالح في غّزة، 

وخالل العطلة الّصيفّية شرع - كعادته- بإعداد اخلّطة الّسنوّية للعام الّدراسّي القادم، وصل 
إلى املوضوع الثالث من كتاب القراءة والّتحليل، وهو يقع حتت عنوان: 

اإلعالن ودوره يف عصرنا

أخذ يفّكر في الوسائل التي ميكن أن يؤّمنها لتدعيم هذااملوضوع بالّشواهد، فّكر مليًّا بجدوى 
إحضار مناذج من هذه اإلعالنات يستخدمها وسائل إيضاح، ثّم عدل عن ذلك، فالكتاب ال شّك 

بأّنه يحوي شيًئا من هذه الّنماذج، ثم إّن اإلعالم املرئّي واملسموع، يعّج باإلعالنات، وكذلك 
الّطرقات، فكيفما الَتَفَت الّطالب مينًة ويسرًة تقع عينه على الفتاٍت متناثرٍة هنا وهناك. عاد 

ور املرفقة بالّدرس، فوجدها قليلًة، وقد تكون غير كافية من حيث نوع اإلعالنات،  جهاد إلى الصُّ
رس، فوجد أّنه لم  وحجمها، وضرورتها، ومناسبتها للبيئة التي يعيش فيها الطلبة. َقرَأَ  الدَّ

يالمس الِقَيَم التي يجب أن تتوافر في اإلعالن، فهو ميّثل ثقافًة، قبل أن يكون ماّدًة ترويجّيًة 
لسلعٍة. 
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يعرف جهاد أّن هناك العديَد من الّطرائق التي حتّفز الّطلبة على الّتعلم، وجتعل من تعّلمهم 
أكثر فعالّية، ومن هذه الّطرائق عمل اجملموعات، ويعرف أيًضا أّن استثمار البيئة احملّلية من 
شأنه أن يجعل من الّتعلم أكثر متعًة، كونه ينطلق من عنصر الواقعّية الذي يتحّلى به، 

فال يكون املوضوع مجّردًا، بل حّسيًّا، يعيشه الّطالب ويتفاعل ويتواصل معه، ووظيفة 
املعّلم جتاه الّطلبة من ضمن ما يعلُِّم، أْن يعلَِّمهم كيف ينفعلون، ويّتخذون موقًفا، ويتبّنون 

حكًما، انطالًقا من مجموعٍة من املنطلقات التأسيسّية إلصدار حكٍم، ومن لوازمها طبًعا 
، وهذا غير متوافر في كثيٍر من اإلعالنات. فوّجه إلى ضرورة االلتفات إلى مدى  اجلانُب األخالقيُّ

مصداقّية املعلِن في الّترويج لسلعته، وإلى سمات اإلعالن العاّمة )مّدة عرضه إن كان مصّورًا، 
حركته، إيحاءاته، لغته....(. لذا، رصد جهاد ثالث آلّيات:

اآللية األولى: توزيُع الّطلبة في مجموعاٍت، ترصد كّل مجموعة - وعلى فترة أسبوع- 
اإلعالناِت املرئيََّة واملسموَعَة، فتكتبها على ورقة خاّصة تَُوزَُّع عليهم، وتثبت فيها اإلحاالت 

اآلتية:

طريقة العملالوسائل والّنشاطات

هة.  غير كافية في الكتاب، بل هي أحادّية وغير موجَّ
- عمل مجموعات.

- االستفادة من البيئة الّصّفّية.

استثمار البيئة احملّلية من شأنه أن يجعل من الّتعلم أكثر متعًة

َسَبَح جهاد في بحر من األفكار، خلص منها إلى أّن كثرة اإلعالنات التي يضّج بها عصرنا 
احلاضر تُلْزُِم املعّلم بإرشاد طلبته ليتعاملوا مع املاّدة اإلعالنّية، فيمّيزوا الغّث من الّسمني، 

وترشدهم أيًضا إلى كيفّية الّنظر إلى املادة اإلعالنّية من حيث احتراُمها الِقَيَم االجتماعّية 
املتمّثلة ببيئتنا، وما ذلك كلُّه إال تفعياًل  لدور املعّلم في تنمية الِقَيِم وتعزيزها. وما الحظه 
املعّلم جهاد أّن الّنماذج اإلعالنّية في الكتاب قد اقتصرت على اجلانب اإليجابّي دون السلبّي. 

لذلك، َعَمَد إلى اجلدول املرفق في دفتره اخلاّص، وكتب اآلتي: 
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وسيلة 
عرضه

مّدة 
عرضه

نوعهلغتهصدقه
األلوان 

املستخدمة 
فيه

حركته 
وتأثيرها

رأيي 
اخلاّص

اإلعالن املرئّي

اإلعالن املسموع

اإلعالن املرئّي 
واملسموع

وبعد أن ينجزَ الّطلبة هذا الّنشاَط، يأخذ منهم أوراَق الّنشاطات املعّدة سابًقا ليمألها 
الّطالب، ويّطلع على ما جمعوه، ويقوم بدراسته في بيته. ثّم يناقش مع طاّلبه خالصة ما 

كتبوه في اليوم الّتالي. 

، وقّسم فيه طلبة صّفه إلى ثالث مجموعات: اآللّية الثانية: العمُل امليدانيُّ

اجملموعة األولى: جتري مقابالت مع الباعة وأصحاب احملاّل لالستفسار منهم عن دور اإلعالن في  
ميدان عملهم، وهل سبق لهم أن قاموا بإعالنات؟ فإن كان اجلواب )نعم(، ينتقلون إلى األسئلة 

اآلتية: 
• نوع اإلعالن )مرئّي، مسموع، مرئّي ومسموع مًعا، ... إلخ(.

• هل كان وفق املطلوب، من حيث الّلون، واللغة، وباقي العناصر؟ 
• هل أتى بالّنتيجة املرجّوة؟

َصْت لنشر هذا اإلعالن؟ • ما املّدة التي ُخصِّ
أّما إن كان اجلواب )ال(، فالّسؤال يّتجه بالّضرورة لالستفسار عن األسباب. 

اجملموعة الّثانية: هي اجملموعة اخملّصصة للّتوجه إلى شركات اإلعالن واملطابع، واالستفسار 
عن: 

أكثر أنواع اإلعالنات رواًجا، وعالقة األلوان بالّنوع، ولغة اإلعالن )فصحى، عاّمّية، أجنبية(، ونوع 
ماّدة اإلعالن )كرتون، ورق مقّوى، نايلون... إلخ(. 

اجملموعة الّثالثة: هي اجملموعة التي تستطلع آراَء الّناِس على اختالف وظائفهم وأماكن 
عملهم، مرورًا بأولياء أمور الّطلبة أنفسهم، ممّن يتيّسر الّلقاء بهم.  

 
اآللّية الثالثة: يقوم الطلبة أنفسهم بإعداد ماّدة إعالنّية، كاإلعالن عن نشاٍط مدرسيٍّ 

يتزامن وتاريخ تقدمي هذا املوضوع، أو يتوّلى الطلبة اإلعالن عن انتخاب البرملان املدرسّي، أو عن 
رحلٍة، أو حفٍل، شرط أن يكون بالفصحى، ويعّلقونه في الّصّف، وميألون به اجلدارّيات، ومبا يجب 

. أن تتمّتع به اإلعالناُت من جانٍب ِقَيِميٍّ وأخالِقيٍّ
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تعليق
لقد زاوج جهاد بني استراتيجّيتني مهّمتني في أساليب الّتعّلم الفّعال، هما: عمل اجملموعات 

أّواًل، واالستفادة من البيئتني الّصّفّية واحملّلّية ثانًيا. وهدف من خالل عمل اجملموعات إلى تطوير 
قدرات الطلبة، دون أن ينسى للحظة أّنهم في مرحلة عمرّية دقيقة، فوّجههم لالنطالق إلى 
اجملتمع نفسه الذي يعيشون فيه، لتدعيم ثقتهم بأنفسهم، واالستفادة من جتارب اآلخرين، 

وهذا مبدأٌ عظيٌم من مبادئ الّتعّلم الّنشط. فبداًل من أن تُستهلَك الّطاقاُت جميُعها في 
الوقت نفسه لتعلُِّم املفهوِم ذاتِِه، عمد جهاد إلى تقسيم طلبة صّفه مجموعاٍت، بحيث وزََّع 
دًا، يستفيد كلُّ فردٍ من عمل اآلخر.  اجلُْهَد على اجلميع، وألكثر من مفهوم. وعند االجتماع مجدَّ

وهكذا، يتّم تبادل اخلبرات بني الّطلبة، بعد أن متّت االستفادة من خبرات املعنّيني باإلعالن من 
خالل الّدراسة املسحّية، بدًءا من الّسوق، وانتهاًء باملنازل. 

وعمد جهاد إلى االستفادة ممّا حّصله الّطلبة بتوظيفه في بيئة الّصّف، بهدف تعزيز انتماء 
الّطلبة ملدرستهم، فهم سيزّينون غرفة صّفهم، واملماشي، بأعمالهم، فيّطلع اجلميُع 

عليها، وسينالون الّثناء على إجنازاتهم، وهو بنظرهم عمٌل ممتٌع ومفيٌد، أن يقوموا مبا يقوم به 
الباحثون الكبار وشركات اإلحصاء... إلخ، فيجرون املقابالت، ويدّونون املالحظات، ويحّق لهم 
أن تعرف املدرسة مبفاصلها كاّفة ما قاموا به، بل ويستفيدوا منه، وكأّن الّطلبة أنفسهم 

غدوا املعّلمني ألنفسهم أّواًل، ولغيرهم ثانًيا الذين سيستفيدون من جتاربهم. إّن تبادل اخلبرات 
والّتجارب هو من صلب الّتعّلم والّتعليم الّنشطني، وهذه حقيقة يجب أن يدركها الّطلبة 

وميارسوها.

أعمل جهاد خيال طاّلبه بإعداد مناذَِج إعالنّيٍة، وأصّر أن تكون بالفصحى، انتصارًا للغة العربّية 
وتفعياًل لدورها في الّتواصل االجتماعّي، بل وقدرتها على مواكبة شؤون العصر واهتماماته. 
من خالل دراسته الّنماذج اإلعالنّية التي َجَمَعها الّطلبة، ومن خالل مناقشة املاّدة اإلعالنّية، 

عمد جهاد  إلى محاولة تنمية الّتفكير الّناقد عند الّطلبة، من خالل الوقوف على كّل 
ما يتعّلق باإلعالن: ماّدته، لونه، حركته، لغته، حاجة اجملتمع إليه، موقف الِقَيِم منه، أَثَُرُه، 

ومحاولة بناء منهٍج ِقيميٍّ يكون معيار احلكم على األشياء، كي يعتاد الطلبة وهم في تلك 
املرحلة العمرّية على الّنظر إلى األمور بحيوّية الّشباب وحكمة الّشيوخ، وعدم األخذ بها 

دون إخضاعها مليزان الّنقد، جتّنًبا لعدم الوقوع بفّخ الّزيف والّتضليل الذي تّتصف به بعض 
اإلعالنات.
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نشاطات تطّور ثقة الّطلبة بأنفسهم.

نشاط )5(

أّواًل- بعد أن اّطلعَت على ما خّطط له جهاد، هل جتد أّنه بالغ في الّنشاطات التي كّلف 
طاّلبه القيام بها؟ هل كان ثّمة نشاطاٌت أغفلها املعّلم؟ 

ثانًيا- ُعْد إلى محتوى منهج ماّدة الّلغة العربّية، في أّي صفٍّ من الّصفوف التي 
رْ بأّي موضوٍع ميكن القيام بتنفيذ هذا الّنشاط أو ما يشابهه بعد أن  تدّرسها، وفكِّ

تغّير ما هو بحاجة إلى الّتغيير ليتناسب مع املوضوع الذي ترى إمكانّية معاجلته 
باألسلوب الذي اعتمده املعّلم جهاد. 

ثالًثا- على دفترك اخلاّص، اذكر أهّم صفات جهاد، وكيف استفاد من البيئة الّصّفّية، 
ومن البيئة احمليطة، ومن الّتكنولوجيا املعاصرة ؟

ص ملخَّ
قّدمنا لك في هذه الوحدة بعض االقتراحات عن طرائق استثمار املصادر املوجودة في البيئة 

واجملتمع احملّلّي. إّن احلاالت التي درْسَتها واألساليب التي اّتبعها املعّلمون اآلخرون، والّنشاطات 
التي قاموا بها، تبنّي لك كيف ميكنك الّتخطيط حلصص أكثر متعًة وحتفيزًا للّطلبة على 

الّتعّلم. وهذه احلاالت والّنشاطات ليست سوى أمثلة عن كيفّية االستفادة من البيئة 
واجملتمع احملّلّي في العملّية الّتعليمّية. فمن حّق املتعّلم على املؤّسسات الّتربوّية أن يعّدوه 

للحياة، والّتفاعل مع كّل ما هو إنسانّي وواقعّي أو تراثّي، ومع ما يحيط به من عناصر الوجود. 

ليست املدارس كلُّها قريبة من املطابع، وال املدارس كلُّها تستطيع أن تستضيف )حكواتي( 
مثاًل، أو حافظي أمثال، كالّنشاط الذي قام به محّمد، ولكن دائًما هناك طرائق أخرى 

لالستفادة من البيئة سيتّم بحث بعضها في الوحدات القادمة.
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إّن الّنتائج املنبثقة عن الّتعليم املستند إلى نشاطات من هذا الّنوع، غالًبا ما تكون على 
شكل عروض، وهذا املوضوع ستتّم مناقشته في الوحدة القادمة. يستمتع الّطلبة كثيرًا 

بأداء عروض عن الّنشاطات التي نّفذوها، واملوضوعات التي تعّلموها. وخالل عملّية الّتخطيط 
والّتدريب، يجب على الّطلبة الّتفكير باحلقائق الّرئيسة التي يرغبون بالّتحّدث عنها، 

وفي كيفّية توصيلها للحاضرين بوضوٍح. إّن مثل هذه الّنقاشات ستعّمق فهم الّطلبة 
ملوضوع الّدراسة، وتعّزز تعّلمهم له. ويترواح نوع العروض من عروٍض صغيرٍة، مثل الّدراسات 

االستطالعّية، أو تقدمي محاضرٍة صغيرٍة جملموعٍة، إلى العروض الكبيرة، مثل تقدمي عروض 
ألولياء األمور، تتطّلب مشاركة املدرسة بأكملها. وتكمن مهارة املعّلم االستراتيجّية في 

مثل هذه الّنشاطات في ضمان أّن هذه الّتجارب تشّكل جزًءا من احلياة املدرسّية لكّل طالب، 
وتطّور ثقته بنفسه، وفهمه لبيئته احملّلّية، إضافًة إلى بناء مهاراته وكفاياته الّتعلمّية.
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الوحدة الّثالثة: البيئة الّصّفّية المتمحورة حول الّطالب 
والمحّفزة تربوّيًا

مقّدمة
أهالً بك في الوحدة الّثالثة من اجملّمع الّتدريبّي األّول: تطوير أساليب نشطة للّتعليم والّتعّلم. 
تبحث هذه الوحدة في كيفّية إدارة املعّلم للغرفة الّصّفّية وتنظيمها، بحيث تساعد الّطلبة 

وحتّفزهم على الّتعّلم، حيث إّن طريقة تنظيمك للغرفة الّصّفّية تؤّثر على تصّرفاتك أنت 
وطلبتك في داخلها.

نرّكز في هذه الوحدة على »البيئة الّصّفّية« كما تراها أنت والّطلبة واألشخاص اآلخرون، 
كالوالدين مثاًل. نعلم أّن البيئة الّصّفّية ال تقتصر على ما نراه أمامنا، فهي تتضّمن نوعّية 
العالقة بني املعلِّم والّطالب وجودتها، وطبيعة الّتفاعل بني الّطلبة، واالفتراضات الّضمنّية 

والّصريحة جميعها عن كيفّية حدوث الّتعّلم. وهذه جميعها تشّكل مواصفاٍت مهّمًة في 
البيئة الّصّفّية اجلّيدة. ولكّننا سنتّحدث عن هذه القضايا الحًقا في وحدة أخرى. وفي هذه 

الوحدة، سنرّكز على البيئة البصرّية واإلدراكّية للغرفة الّصّفّية.

نوّد منك أن تبدأ بالّتفكير بالغرفة الّصّفّية التي تعمل فيها اآلن.

أظهرت الّدراسات أنَّ طريقة تنظيم الغرفة الّصّفّية تؤّثر على جودة الّتعليم ونوعه، وعلى 
مشاركة الّطلبة في الّصّف، وانتباههم، وراحتهم بشكل عاّم. لذلك، وعند تنظيم الغرفة 

الّصّفّية، عليك أّواًل الّتفكير بالهدف من الّدرس الذي تنوي تدريَسه، أو نوع الّنشاط الذي 
ترغب بالقيام به. يشّكل األثاث نقطة البداية في تنظيم الغرف الّصّفّية، ويختلف شكل 
األثاث تبًعا حلجم الغرفة الّصّفّية، وعمر الّطلبة. فمثاًل، يجلس الّطلبة األقصر قامًة على 

املقاِعِد األمامّية. ومع ذلك، فإّن الّطريقة التي تُرّتب بها املقاعُد متنح الّطلبة رسائَِل عّما هو 
متوّقع منهم خالل تنفيذ الّدرس.

ميكنك أن ترى في الّشكل التالي مخّطًطا لترتيب األثاث بطريقة تقليدّية في الغرف الّصّفّية، 
وهي عبارة عن  صفوف مستقيمة من املقاعد الّدراسّية. 

تنظيم على شكل حرف Uتنظيم الصف التقليدي
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ُنَك من  قد يخّيل إليك أّن هذا الّنوع من الّترتيب الّتقليدّي أسهل في إدارة الّصّف، بحيث ميكِّ
رؤية وجوه الّطلبة جميعهم، وأّنهم جميًعا يستطيعون رؤيتك ورؤية الّسّبورة بوضوٍح. ولذلك، 

فإّنك تستطيع الّتحّكم في تعّلمهم وتصّرفاتهم بسهولة. إّن الّترتيب الّتقليدّي للغرفة 
الّصّفّية يتالءم مع املنحى الّتعليمّي املتمحور حول املعّلم أكثر من الّطالب، وال يُسمح فيه 

للّطلبة بالّتفاعل سوى عند الّضرورة.

وهناك أيًضا أشكاٌل أخرى من ترتيب املقاعد في الغرفة الّصّفّية تسهم في زيادة الّتعّلم 
الّنشط. على سبيل املثال، انظر إلى الشكل التالي. في هذا الّترتيب، ميكن لطلبتك رؤيتك 

ورؤية بعضهم بعًضا أيًضا، ممّا يسمح باملزيد من الّتفاعل فيما بينهم.

وهذا تصميم آخر للغرفة الّصّفّية، ترّتب فيه الطاوالت على شكل مجموعات، بحيث توضع 
املقاعد على شكل مجموعات فرعّية تتيح للّطلبة تنفيذ الّنشاطات الّتعليميَّة املستندة 

على العمل في مجموعات.

 ترتيب املقاعد في مجموعات

بعض الغرف الّصّفّية تكون مساحتها غير كافيٍة، وبعضها حتتوي على مقاِعَد ثابتٍة أو ثقيلٍة، 
بحيث يصعب تغيير ترتيبها، غير الّترتيب الّتقليدّي. وفي هذه احلاالت، يجب على املعلِّم 

أن يفّكر بطرائَِق أخرى تتيح للّطلبة الّتفاعل. حتّدثنا في الوحدة األولى عن توظيف العمل 
الّثنائّي، وخاّصة عندما يكون مالئًما للموضوع. كما عرضنا دور العنصر املساعد في اجملموعة، 

بعضهم يصّرحون بحاجتهم إلى املساعدة، وآخرون يصّرحون بل يرّحبون مبساعدة غيرهم. 
وأظهر العمل اجلماعّي قدرًة على الّتواصل، وسرعًة في الّتحصيل، وتفعياًل للّتعّلم. 
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نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تصبح قادرًا 

على:
• تعّرف تأثير البيئة الّصّفّية اإليجابيَّ على سلوك املعّلمني والّطلبة. 

• تهّيئة جّو من التعّلم اإليجابيِّ في الغرفة الّصّفّية يسهم بشكٍل كبيٍر في تعّلم  
الّطلبة.

• محاولة االستفادة من واقع غرفة صّفك: )موقعها، مقاعدها، نوافذها، مساحتها، 
جدرانها...إلخ(.

رْ في غرفة الّصّف أو الّصفوف التي تقوم بالّتدريس فيها. استخدْم دفتر املالحظات اخلاّص  فكِّ
َن بيئة  بهذا البرنامج لتدوَِّن فيه الّطرائق التي تعتقد أّنك من خاللها تستطيع أن حتسِّ

ْل أفكارك  الغرفة الّصّفّية التي تعمل فيها، لتصبح بيئًة تعليميًَّة أكثر حتفيزًا للّطلبة. سجِّ
رَ باألمور التي توّد  في دفترك، ولدى إكمالك هذه الوحدة، ارِجْع إلى ما َكَتْبَتُه مّرة أخرى لتفكِّ

تعديلها فيه.

ندرك أّن الّصفوف تتباين في إمكانّية تعديلها. ولكن هناك الكثير من األمور التي ميكن 
تنفيذها حّتى في أكثر البيئات الّصّفّية صعوبًة. على سبيل املثال، قام بعض أفراد الفريق 

الذي يعمل على تطوير املاّدة املكتوبة لهذا البرنامج بزيارة إحدى مدارس األونروا املستأجرة، 
وعوًضا عن غرٍف صّفّيٍة منتظمِة املساحة، وجد الفريق غرًفا تتباين حجًما وشكاًل، وكانت 
مساحة بعضها تّتسم بالّضيق، ورغم ذلك، قام املعّلمون بإيجاد بيئة تعّلمّية رائعة، إذ متّ 

استخدام جدران الغرف لعرض أعمال الّطلبة ووسائل اإليضاح التي حّضرها املعّلمون كاّفة. 
وفي املناطق خارج الغرف الّصّفّية، جّهز املعّلمون زاويًة / ركًنا لعرض أعمال الّطلبة، إضافًة 
إلى جتهيز مساحة تّتسع لطالب أو اثنني للعمل مًعا. لقد علم أعضاء الفريق من املعّلمني 

أّنهم يغّيرون املواّد املعروضة مّرة واحدة على األقّل كّل ثالثة أسابيع.

تبنّي دراسة احلالة اآلتية كيف متّكن مروان من حتسني بيئة صّفه، وتوظيف موقعها بفاعلّية. 

دراسة احلالة )5(
مروان يدّرس الّلغة العربّية للّصّف الّتاسع األساسي في مدرسة ذكور الّزرقاء اإلعدادّية، في 

األردّن، وعندما بدأ بالّتحضير لتدريس )موضوع القّصة(، أعمل تفكيره في طرائق نشطة 
لتدريس هذا احملور، خاّصة أّن وضع الغرف الّصّفّية ال يساعد. ومن املفيد أن يشاركه الّطلبة 

بقدراتهم وخبراتهم في ابتكار طرائق عرض املعلومات واملفاهيم، مستفيدين من الّتركيز 
على منحى الّتعّلم املتمحور حول الّطالب.

ذّكر مروان طلبته بأّنهم في بداية األسبوع القادم سيبدأون بدراسة موضوع القّصة، وطلب 
منهم أن يفّكروا في الّطرائق والّنشاطات التي يظّنون أّنها حتّفزهم وجتعلهم مقبلني على 
الّتعّلم، وأن يتهّيأ كلٌّ منهم للموضوع  كما يرغب، وفي أّول حّصة من احلصص اخملّصصة 

لدراسة موضوع القّصة، أخبرهم أّنه لم يشأ أن يكون تدريس هذا املوضوع عاديًّا، لذلك، 
رْ له بطريقٍة تقليدّيٍة. وبشجاعة ووضوح، قال لهم: أنا أعتقد أّنكم قد تقترحون  لم يحضِّ
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أفكارًا وأساليَب ومناخاٍت تعليميًَّة تكون أكثر فاعلّيًة ممّا عندي أو عند أّي مدّرٍس آَخرَ، فأنتم 
املتعّلمون تعرفون قدراتِكم وميولَكم واهتماماتِكم، وكما تعرفون كيف تستفيدون من 

ِفني خبراتِكم ومعارَفكم. بعضكم موظِّ

ناقش مروان الطلبة في كيفّية العمل، وعرض أمامهم بعض االستراتيجّيات املالئمة مع 
طبيعة ما سيقّدمونه، فاختار بعد نقاشهم استراتيجّية العمل في مجموعات، بعد أن يجري 

عصًفا ذهنيًّا، ومن ثّم، وبناًء على تبويب نتائج العصف الّذهنّي، يتوّزعون على مجموعاتهم. 

شكر مروان لهم جهودهم وجتاوبهم، وكتب وََسَط اللَّْوِح كلمَة )قّصة(، وبدأت األفكار 
م البيانّي اآلتي:  ل، فحصلوا على املنظِّ واملالحظات تَرِدُ، وكان قد اختار أحدهم ليسجِّ

٭ تراثّية     ٭ معاصرة
) اجتماعّية، علمّية، بوليسّية، خرافّية، واقعّية(

٭ ننطلق من قصص قرأناها 
وَخِبرْنا بِيَئَة َسرْدِها.

٭ نحّدد الشخصية الرئيسة 
التي ستدور األحداث حولها.

٭ نهتّم بالوصف وباحلوار. 
)نرجع إلى بطاقة الّتقومي 

اخلاّصة بإنشاء نّص سردّي(.

٭ مفردات، عبارات وأساليب، أفكار ومفاهيم 
اجتماعّية، علوم.

٭ تلخيصها وتقدميها في عرض مسرحّي 
إذا أمكن، واالستفادة منه لتذليل بعض 

الّصعوبات )مفردات ومفاهيم...(، أو تقدميها 
شفهيًّا بأسلوب احلكواتي... إلخ.

٭ عنوانها، كاتبها، زمانها، مسرحها- مكان 
أحداثها، شخصّياتها الّرئيسة، شخصّياتها 

الّثانوّية، بنية سردها: )وضع أّولّي، حدث طارئ، 
عقدة، حّل، وضع نهائّي(.

٭ الوصف ودوره، احلوار ودوره.

- من العنوان نتوّقع: 
٭ نوعها

٭ مضمونها- أهّم أحداثها، 
وخاّصة العقدة واحلّل.

٭  نسأل أنفسنا أسئلة،  
ونتوّقع إجابات عّدة، ثّم نقرأ 

لنرى أّيها وافق مضمونه.
قّصة

أنواعها

كيف
ننشئ
قّصة؟

كيف نشّوق 
أنفسنا

لقراءتها؟

أسس
حتليلها

كيف
نستثمرها؟

يساعد العصف الذهني الطلبة على التفكير مبوضوعات جديدة واستيعاب مفاهيم مختلفة

والحظ مروان من خالل ما أُثِْبَت على الّلوح أّن متعّلميه استحضروا معلوماتهم الّسابقة 
عن القصص، وال بّد أّنهم اّطلعوا على مضمون املوضوع والّنشاطات املرافقة لكّل قّصة من 

القصص.

طلب منهم أن يشّكلوا أربع مجموعات سداسّية، ويراعوا في تشكيلهم اختالف قدراتهم 
وميولهم... إلخ، فهم يعرفون بعضهم بعًضا أكثر ممّا يعرفهم هو، وفي هذا حرية للطالب: 

يختار مع من يكون، وممّن يتعّلم أكثر، فطلب من كّل مجموعة أن تناقش عناصر تقنّيات 
عمل اجملموعات، واّتفقوا أن تختار كّل مجموعة قّصة، ويراعوا باختيارهم أنواع القصص، كما 

اختاروا مع معّلمهم أن تَْعرَِض كلُّ مجموعة قّصتها بالّطريقة التي تختارها.
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َل جلنٌة لتقومي عمل كّل مجموعة وفق املعايير اآلتية: وعرض املعّلم عليهم أن تَُشكَّ

عالمتان1-   اختيار موضوع القّصة.

أربع عالمات2-   طريقة عرضها.

 أربع عالمات3-   استثمارها.

م مروان أفكارًا الختيار القصص، منها: زيارة بعض دور الّنشر، ومكتبة املدرسة واملكتبات  قدَّ
العاّمة- مجاّلت الّناشئة- مجّلة العربّي والعربّي الّصغير- الّشابكة اإللكترونّية...

ُع:  اختارت كّل مجموعة قّصتها، وأثار أعضاؤها نقاًشا هدفه تََوقُّ
• مضمون القّصة من خالل عنوانها، وفكرتها الّرئيسة.

• الّشخصّية الّرئيسة ودورها، والّشخصّيات الّثانوية املشاركة وأدوارها.
؟ • ما عقدتها؟ وكيف ميكن أن حُتَلَّ

كما أثارت كّل مجموعة نقاًشا عن طريقة عرض قّصتها، فاختارت مجموعة )اجلاحظ( عرض 
ملّخص القّصة في منّظم بيانّي يقّدمه الناطق باسم اجملموعة بعد سرد امللّخص، ثّم يعّلقه 

مع غالف القّصة على جدارّية الّصّف. واختارت مجموعة )أشعب( أن تلّخص القّصة وتعيد 
سردها في صفحات جعلْتها كتابًا كبيرًا،وعرضْته على لوحٍة خارج الّصّف. بينما اختارت 

ا مسرحيًّا تؤّديه العرائس. فاستعانوا مبدّرس الفنون  مجموعة )شهرزاد( كتابة القّصة نصًّ
في كتابة »السيناريو« واإلخراج، ومبعّلمة األشغال اليدوّية في صناعة الّدمى، ونظموا عرضاً 

من خالل مسرح العرائس في ساحة املدرسة، ووقف الّطلبة في امللعب يشاهدون العرض 
مبهورين.

قّدمت اجملموعات عروضها، فربح اجلميع، وحّل في املرتبة األولى مجموعة العرض املسرحّي. 
اقترح أحد عناصرها أن يقّدموا عرًضا لطلبة كّل صفٍّ من صفوف املدرسة مّجانًا، ويعرضوها 

في املناسبات في مدارس املدينة، فكان لهم ذلك، وصاروا ينفقون ما يجمعونه في تنمية 
قدرات الفرقة، وشراء قصص ملكتبة املدرسة.

حتويل القصص إلى أعمال مسرحية له أثر كبير على تعلم الطلبة، وبناء شخصياتهم.
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تعليق
إّن وعي املعّلم أهّمّية أن يكون طاّلبُُه ِمْحَورَ نشاطه الّتعليمّي، يَُعدُّ أساًسا من أسس الّتطّور 

املهنّي الّذاتّي. فاألفكار التي نحملها، واملبادئ الّتربوّية التي نستند إليها هي أهّم محّددات 
سلوكنا املهنّي. لذا، نرى عددًا غيرَ قليٍل من املعّلمني واملعّلمات تََتَمْحَورُ حياتُهم حول 

مهنتهم ومتطّلباتها لظروف حياتهم. فإذا كان الّطالب هو احملور، فهذا يعني أن نطلق العنان 
ألفكارنا في توظيف قدراته، وبيئة تعّلمه. والغرفة الّصّفّية، في نظامنا املدرسّي القائم، 

هي مسرح الّنشاطات الّتعّلمّية، واملتعّلمون بفعل اختالف قدراتهم وتعّدد جتاربهم، وتنّوع 
ميولهم واهتماماتهم، ذلك كّله يجعل منهم بيئة تعّلمّية خصبة فاعلة متفاعلة، يرون 

األشياء ويتفاعلون معها، ويفهمونها بطرائق لم نعهدها من قبل. فهم لديهم من الفضول 
ما يشحذ هممهم ويستثير محّفزاتهم، ويطلق دوافعهم، فتتبلور لديهم أفكارٌ وتصّوراٌت 

خاّصٌة مبتكرٌة، فتظهر على شكل سلوٍك، ميكن أن نُطلق عليه »سلوك الّتعّلم الّدائم«.

فمروان تعامل مع طلبة الّصّف لدقائق على أّنهم مجموعة واحدة، ثّم ترك لهم حّرّية 
تشكيل أربع مجموعات، بعد أن ناقش معهم مبادئ تشكيل اجملموعة وصفات أعضائها. وهو 

يثق بقدراتهم ومبعلوماتهم الّسابقة، فأثار رغبتهم في االّطالع على محور القّصة، فاختار 
املفاصل األساسّية في حتليل القّصة لتكون ميدان نشاطهم. لم يعرض عليهم القّصة، 
أو منهجّية البحث، أو مفاصل الّتحليل، بل ترك لهم ذلك كّله، وهذا ما يُْشِعُل ِهَمَمُهْم 

ًة ومهارة املطالعة  ن العالقة بينهم وبني املعلِّم من جهة، وبينهم وبني الكتاب عامَّ ويحسِّ
ًة من جهٍة ثانيٍة.  خاصَّ

هل فّكرَْت في أثر الفرح الغامر لدى الطلبة وهم يحوِّلون قّصًة إلى عمٍل مسرحيٍّ يؤّدونه، 
هم، وفي أثر سلوكهم على تعّلم طلبة املدرسة كلِّهم بعد مشاهدتهم العرض؟  وفي صفِّ

نرجو أن تتوّقع أثر ذلك على بناء شخصّياتهم مستقباًل. 

بعد اّطالعك على احلالة، ومتّعنك في الّتعليق عليها، ُعْد إلى محتوى منهاج الّلغة العربّية 
للّصّف الذي تدرُِّسُه، وقم بالنشاط التالي. 

زْ طلبتك  َير واألعالم مثاًل(، وحفِّ • واخترْ أقرب املوضوعات إلى موضوع القّصة: )السِّ
َيرِ واألعالم. وقبل أسبوع من  على ابتكار أساليَب تعّلمّيٍة جديدٍة لدراسة السِّ
زة، وافتح لهم آفاق البحث،  الوصول إلى ذلك املوضوع، أَثِرْ بعض األسئلة احملفِّ

شاركهم هّمهم في الّنقاط الغامضة، أبِد لهم تعاونك... ال تقلْق من جرأتهم، بل 
أَْظِهرْ لهم رضاك وتقديرك جملّرد عملهم، وامتدْح نتائج جهودهم. 

، وسلوك  • استخلْص من دراسة احلالة سلوك مروان، وقارنْه بسلوك معّلم تقليديٍّ
طاّلب كلٍّ منهما، وحالتهم الّنفسّية وتأثير ذلك في حتصيلهم وتعّلمهم، ودوِّْن 

ذلك في دفتر املالحظات اخلاّص بك، وال تهمْل دور الغرفة الّصّفّية والبيئة املدرسّية 
عند كلٍّ منهما، مستفيًدا من املنّظم البيانّي اآلتي:

نشاط )٦(
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املعّلم الّتقليدّيمروان

4 أسطر4 أسطر

4 أسطر4 أسطرالطلبة

4 أسطر4 أسطرالبيئة الّصّفّية

• اختر مجااًل من مجاالت محتوى املنهاج الذي تقوم بتدريسه، وتأّكد من أّن اختيارك 
مينح الّطلبة فرصًة جللب املواّد التي يحتاجون إليها معهم.

في اليوم الّسابق ليوم الّدرس، اطلب من الطلبة أن يحضروا املواّد معهم، حيث ميكنك 
مثاًل أن تقول لهم »أرجو منكم إحضارَ صورِ مناِظرَ طبيعّيٍة، أو صورٍ متّثل حاالٍت 

إنسانيًَّة )فقر، مرض...(، لتعلِّقوا عليها بلغتكم وعندما تبدأ بإعطاء الّدرس، استخدم 
املواّد التي أحضرها الطلبة معهم لتدعيم تنفيذ مفاهيم الّدرس وتعزيز عملّية 

الّتعّلم، وتذّكر ما قلناه سابًقا بشأن تأثير عرض أعمال الطلبة على ثقتهم بأنفسهم، 
وتعزيز تعّلمهم، وتوسيع مدى انتباههم في الّصّف. 

رْ مليًّا به، ثمَّ ُقْم باإلجابة عن األسئلة اآلتية: بعد االنتهاء من الّدرس، فكِّ
• إلى أّي مدى حّققَت الّنتائج املطلوبة من الّدرس؟ وكيف توّصلت إلى هذه 

الّنتيجة؟
• هل استطعَت حتفيز الّطلبة؟ 

• هل شّجع العرض الّطلبة على االهتمام بالعمل وطرح أفكارهم ومناقشتها؟
• كيف ميكنك أن جتعَل مثل هذه العروض منطلًقا لتغيير رغبات الطلبة 

واهتماماتهم؟ 
• ماذا تعتقد أّنك حّققَت من تنفيذ هذا الّنشاط؟

تعليق
نأمل أن تكون هذه احلالة قد فتحت لك آفاق الّتفكير بكيفّية االستفادة من الغرفة الّصّفّية 

، تشيع فيه أساليب  ًة، مبا يشّكل مدخاًل ألداٍء َغْيرِ تقليديٍّ ًة، والبيئة املدرسّية عامَّ خاصَّ
ز الطلبة، ويطلق أفكارهم اإلبداعية،  االبتكار واالستفادة من املوجود بشكٍل نشٍط، يحفِّ

فتستفيد من قدراتهم. واعلْم أّن معلِّمني ُكُثرًا دَرَُّسوا في هذه الغرفة نفِسها، وكانوا 
رون من ضيق مساحتها، وموقعها املزعج نظرًا لقربها من امللعب، لكّن مروانًا استفاد ممّا  يتذمَّ

ًقا بطريقٍة فّعالٍة نشطٍة. ُه معوِّ كان غيره يتذّمر منه، ويعدُّ

استخدام لوحات العرض كأدوات ملنحى الّتعّلم املتمحور حول الّطالب
خالل عملك في تنفيذ الّنشاطات واملهّمات املطلوبة في هذا البرنامج، أضف باستمرارٍ املزيَد 
من العناصر للوحات العرض كي يشعر الّطلبة بتغييرها ولتجذب انتباههم لها دائًما. وتَُعدُّ 

املعروضات التي يتفاعل معها الّطلبة أسلوبًا آخر جلعل صّفك بيئة محّفزة على الّتعلم، 
فمثاًل يحضر الطلبُة موادَّ من الّطبيعة )فاكهة، خضراوات(، أو رسوًما أو مناِظرَ طبيعيًَّة، أو 
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بهم بأن يختار كلٌّ منهم عنصرًا، ثم يكتب عنه في فقرة بطاقًة  مصنوعاٍت، أو آالٍت، ثم رغِّ
تعريفّية: )االسم، الوظيفة، الّلون، احلجم، الّطعم في بعض احلاالت، الفوائد، ما يتلفه، 

كيف نصونه؟...(، ملتزًما معايير كتابة الفقرة، وكذلك قد يعّدون لوحاٍت أو منّظماٍت بيانّيًة 
، مثاًل: املضارع وحاالت إعرابه، أـو خطوات اإلعراب،  ثم علِّْق  لنمٍط من األمناط أو ملوضوٍع نحويٍّ

أعمالهم املنجزة، واحرْص على إظهار اسم املعدِّ أفرادًا أو مجموعاٍت.

ورمّبا ميكنك عرض بعض القصص التي يكتبها الّطلبة على اجلدران، أو أن تطلب منهم كتابة 
قصص يرويها احلكواتي الّضيف، أو كانوا قد تابعوها على فضائّية من الفضائّيات، أو من 

إنتاجهم اخلاّص، ومن ثّم جتمعها في كتاب تضعه في زاوية القراءة كي يتمّكنوا من قراءته 
بعد االنتهاء من إجناز مهّماتهم الّدراسّية. وميكنك أيًضا أن تخّصص زاوية لعرض األغراض أو 
الّصور التي يحضرونها معهم من املنزل، لتقدمي بعض املعلومات لتفسيرها أو شرح كيفّية 

صناعتها أو طريقة عملها، شرط أن يكون ذلك بالفصحى، للّتمّرس باستخدام األمناط 
اللغوّية: الّسردّي، اإليعازّي، الّتفسيرّي مثاًل، أو ميكنك أن جتعل العرض يتطّلب اإلجابة عن 

بعض األسئلة املتعّلقة به، وذلك بهدف تعزيز الّتعّلم لدى الّطلبة، وإتاحة الفرصة ملمارسة 
لغوّية عملّية  تكون مساحة ليتجّرأ الّطلبة على ممارسة الفصحى سماًعا ومحادثًة وقراءًة 
وكتابًة، وهكذا تكون قد عّرجت على مهارات الكسب اللغوًي جميعها. والّنشاط اجلّيد هو 

الًنشاط الذي يتيح للًطالب اإلسهام في إضافات جديدة إثرائًية جريئة، أو تفتح أمامه آفاًقا 
ألسئلٍة تثير الّتفكير وحتّفز الهّمة للّتعّلم، وتضمن تفاعل الّطلبة بشكٍل نشٍط، وذلك كّله 

أفضل من أن تسمعهم ببرودة: كان عرضكم جيًِّدا، أو عرضكم جّيد. 

رمّبا تكون قد استخدْمَت في نشاٍط لغويٍّ ما صورًا أو رسوماٍت أو موادَّ حيًَّة في غرفتك 
الّصّفّية، والحْظَت كيف يحّفز ذلك الّتعلَُّم لدى الّطلبة، ويزيد من دافعّيتهم، ويعّزز 

ن البيئة الصفيِّة أيًضا. واآلن، لَِنرَ ماذا ميكنك أن تفعل البتكار  ثقتهم بأنفسهم، كما يحسِّ
ُع بها الّزواية اخلاّصة بالّلغة العربّية، وتستفيد من جدران  موضوعاٍت وأساليَب للعرض، توسِّ

الّصّف بعرض املنّظمات البيانّية، واملقارنات وغيرها... مثال: استخدام صور فوتوغرافّية لعقاٍب 
وديٍك.
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الديكالعقاب

• الفروق

• عناصر الّشبه

• الغذاء

• مكان العيش

• االنتقال

• الفوائد

 معاينة األشياء، والكتابة عنها، وعرض املكتوب، له أثر في تطوير قدرات املتعّلم الّلغويّة.

الّنقاشات املستندة إلى البيئة الّصّفّية
تناولنا سابًقا األهّمّية الّنابعة من تعبير الّطلبة عّما تعلَّموه لفظيًّا، ويعدُّ هذا من أهّم 

اجلوانب األساسيَّة لتطوير استراتيجّيات الّتعليم والّتعّلم الّنشطة، فمن خالل تقدمي العمل 
بطريقٍة هادفٍة وذاِت مغزى، يستطيع الطلبة تفسيرَ ما يخلص إليه الّنقاش وحتليلَه، والذي 

يؤّدي بدوره إلى االستيعاب احلقيقيِّ للمعلومات.

أظهرت الّدراسات أّن استخدام العروض في الّصّف لتحفيز اهتمام الّطلبة حول موضوع 
جديد، أو احملافظة على اهتمامهم باملوضوع، ميكن أن يكون له تأثيٌر إيجابّي على دافعّية 

الّطلبة للّتعّلم وثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في املعرفة وفضولهم واهتمامهم بالّتعّلم 
وتعزيز الّتعّمق في الّتفكير لديهم، وإّن إنشاء عرض ناجح سيعكس أفكار الّطلبة ويحتفي 
بإجنازاتهم. وفي الوقت نفسه، يظهر اهتمامك بهم واحترامك لهم ألّنهم متعّلمون ممّيزون.
من املمكن أن تكون الغاية من إعداد لوحة عرض مجّردَ تزيني الغرفة الّصّفّية وحتويلها إلى 

مكان مشرق، وبيئة أكثر مالءمة للّتعّلم، وهذا سبب وجيه الستخدام هذه الوسيلة في 
الّصّف. ولكن، كما ذكرنا سابًقا ميكن استخدامها وسائل مساندة للّتعليم، تسهم في 

إثراء نطاق الّتعّلم وتعزيزه، فمثاًل إذا كان الّدرس يتحّدث عن أدب الّرحلة وجغرافّية بلد معنّي 
وعادات أهله وتقاليدهم، فمن املمكن عرض بعض الّصور واملعلومات عن هذا البلد، وذلك 

لزيادة معرفة الّطلبة به، وذلك حتًما يثير مشاعرهم، وينّشط عقولهم، فتنطلق ألسنتهم.  

ا  من األهّمّية مبكان أاّل تفقد هذه املعروضات طويلة األمد قيمتها أو أن تصبح قدمية جدًّ
نتيجًة لتركها لفترٍة طويلٍة في املكان نفسه، وعدم االعتناء بها، ولذلك فإّن تغيير مكانها 

بني احلني واآلخر، أو إصالحها عند الّضرورة، سيؤّدي إلى استمرارّية اهتمام الّطلبة بها، 
وباستخدامها لألغراض الّتعليمّية اخملّصصة لها. وميكنك إشراك الّطلبة بالعناية بها ممّا يؤّثر 
إيجابيًّا على دوافعهم ورغبتهم بالّتعّلم. وجدير باملعّلم الّنشط أن يشّجع طلبته على ابتكار 

طرق لتخزين هذه املعروضات، لالستفادة منها في أعواٍم دراسيٍَّة قادمٍة، أو على األقلِّ في 
معرض نهاية العام املدرسّي، أو دفعها ملدارس إمكانّياتها قليلة أو محدودة.

ها إلى بيئة تعّلمّية متمحورة حول  تُظهر احلالة )6( كيف استطاعت صابرين أن حتّول صفَّ
الّطالب، ومحّفزة ألدائه، فاشترك الّطلبة في حتسني بيئتهم الّصّفّية.
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دراسة احلالة )٦(
تدّرس صابرين الّلغة العربّية للّصّف العاشر في ثانوّية اجلليل في إقليم لبنان، وبني يديها 

موضوع  الّتجديد في أساليب الّتعبير ومضامينه شعرًا ونثرًا. تدرك صابرين أّنه ال ميكن 
للّطلبة أن يلمسوا آثار الّتجديد إالّ من خالل املقارنة أفقيًّا وعموديًّابني عّدة مناذج. تقارن 

الطالبات بني قصيدتني أو أكثر مقارنة تلحظ اجملاالت كلها في املقارنة األفقية، بينما يقمن 
بالعمل على مقارنة مجال واحد في القصائد كّلها باملقارنة العمودية.

 فناقشت مع الّطلبة أّوالً مظاهر الّتجديد اّلتي ميكن أن يقعوا عليها، من حيث الّشكل، 
واملضمون، واألفكار، وأساليب الّتعبير، وعادت معهم إلى املوضوع الّسابق، وكان بعنوان: 

)الهجرة(. فقّسمت طلبتها إلى ثالث مجموعات، جتمع األولى أهّم ما قيل في أثر الهجرة 
نثرًا، وجتمع الّثانية مناذج من شعر هجر الديار وفراقها عبر مختلف العصور، في حني جتمع 

الّثالثة مناذج الّشعر املهجرّي احلديث، لتتّم املقارنة بينها في خطوٍة ثانيٍة. لذلك، أجرت حلقة 
نقاش لتحديد مجاالت املقارنة، وخلصوا إلى تصميم اجلدول الّتالي، الذي ُوزَِّع على أفراد كّل 

مجموعة، مع حتديد الهدف الّنهائّي من هذه املقارنات، وهو: كتابة فقرة في املقارنة بني هذه 
األنواع الّثالثة تبنّي أوجه الّشبه واالختالف شكالً ومضمونًا في موضوع هجرة الديار:

اجملموعة: ......................................................................................................................

املفرداتاملطلع
مفهوم  
الهجرة

أبرز املعانيالشكلالعبارات

العصر 
اجلاهلي

صدر اإلسالم

األموّي

العباسّي

احلديث

ولم يفت صابرين أن توّجه طلبتها إلى ضرورة العودة إلى مصادر تعّلم مختلفة، من كتب 
مدرسّية، ومقاالت وخالصة دراسات أدبّية، والّشابكة اإللكترونّية... وغيرها، على أن تسّلم 

األعمال بعد أسبوع. وكانت صابرين في هذه الفترة تسير مع الّدرس املدرج في الكتاب، وكان 
الّطلبة يستفيدون منه حتًما، ويغّذون أبحاثهم. وكانت صابرين تشّجعهم على االستزادة ممّا 

يجمعونه، وال تفتأ توّجههم، مستخدمًة عبارات الّتحفيز. 

الحظت اجملموعة األولى)مجموعة الّنثر(، أّن األفكار التي تبرزها األقوال املأثورة والّنصوص 
واضحة، ومفرداتها سهلة، وقّدموا منوذًجا نّص )لكم لبنانكم ولي لبناني( جلبران خليل جبران. 

ووّجهت اجملموعة الّثانية اهتمامها إلى املعاني التي تقّدمها قصائد الهجر والفراق التي 
جمعوها على اختالف العصور، ودرسوها، فالحظوا الّسمة الّرئيسة في القصائد اجلاهلّية، 
وهي عدم وحدة املوضوع، فالقصيدة تقّدم موضوعات عّدة، وغالًبا ما تبدأ باملطالع الغزلّية، 
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والوقوف على أطالل الّديار، األمر الذي بدأ يضمحل في العصور اإلسالمّية وما تالها، وخاّصة 
العصر العباسّي، حيث طغى على هذا النوع من الّشعر إبراز مكامن اجلمال، ووصفها، 
باستخدام مفردات العصر آنذاك، وهي مفردات سهلة واضحة، والّتعابير غنّية بالّصور 

الّشعرّية، غنى البيئة الّطبيعّية التي تنتمي إليها، وقّدموا مناذج لذلك، قصائد: )حّب الّديار( 
مليسون بنت بحدل، والوطن البن الّرومّي، و)وردة من دمنا( لألخطل الّصغير. 

أّما اجملموعة الّثالثة )الّشعر احلديث(، فقد الحظوا طغيان الّصورة الّرمزّية التي قام عليها 
الّشعر احلديث، مع عمق املعاني إلى حّد غموضها بعض األحيان، وتكاد تكون موّحدة 

املوضوعات: التغّني بجمال الّديار وأهلها.

وبربط األدب ببيئته، الحظ الّطلبة غياب مفهوم الوطن في الّشعر اجلاهلّي، نظرا لتنّقل  
القبيلة بحًثا عن املاء والكأل، فالوطن كان ميّثل محّل إقامة القبيلة، وحّب الّديار مرتبط 

باحلبيبة: 
أقـّبل ذا اجلــدار وذا اجلـدارا أمّر على الــّديار ديـار ســلمى    
ولكن حّب من َسَكَن الّديارا             ومـا حّب الّديار َشَغْفَن قــلبي 

ألجل ذلك، كان البكاء على األطالل حزنًا على ترك احلبيبة محّل اإلقامة:
بسقط الّلوى بني الّدخوِل وحومِل قـفا نَْبِك من ذكـرى حبيٍب ومنزِل    

حّتى جاء العصر العباسّي، وأطلق أبو نواس دعوته: 
واقـًفا، مـا ضرَّ لـو كان َجلَْس؟ قـل ملن يبـكي عـلى رســم دَرَْس    

 
ثّم ما لبث هذا املفهوم أن أخذ بالّتطّور، حّتى وصل في القرن العشرين، الذي شهد تثبيت 

احلدود بني الّدول، واعترف بها دوليًّا، فاجّته أدب الهجرة إلى تذكر طبيعة البالد واألهل وعادات 
الناس في األحزان واألفراح، مع ذكر الفوارق في ذلك بني أهله وأهل البالد التي هاجر إليها... 

قال الشاعر رشيد أيوب: 
ـُْبنـاِن ذَكــَّرْتَـِني أَْهــلِي بِل يا ثَلُْج قد َهيَّْجَت أَْشجانِي    
أّيام تقضي الليل في هّمي يا ثلج قد ذّكــرتني أّمــي     

مع مالحظة أّن الّتجديد هذا، لم يلحظ املضامني فحسب، بل األشكال أيًضا، ومنها الّشعر 
احلديث، وما فيه من حتّرر من قيود الوزن والقافية والّروّي. وختم الّطلبة بحوثهم بكتابة فقرة 
املقارنة التي أصبحت واضحة املعالم اآلن. وأصرت صابرين على أن يختار الطلبة األبيات التي 

أعجبتهم من القصائد التي جمعوها، وعلقتها في الّصّف، وعلى اجلدارّيات، في رغبة منها 
لتحسني البيئة الّصّفّية التي ينتمي إليها الّطلبة.
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تعدد مصادر التعلم يثبت املفاهيم لدى الطلبة

تعليق
انطلقت صابرين من موضوع سبق للّطلبة معاجلته، وهو موضوع الهجرة، واّتخذت من 

موضوعه ميدانا ملالحظة الّتجديد في أساليب الّتعبير ومضامينه، وتهدف بذلك إلى إيجاد 
قاعدة واضحة املعالم، موضوعاتها معاجَلٌَة في الّصّف، لينطلق منها الّطلبة إلى احملور اجلديد. 

وعمدت إلى تقسيم العمل إلى مجموعات إدراًكا منها أّن هذا هو الّطريق األقصر جلمع أكبر 
قدر من معلومات متنّوعة، يستفيد منها اجلميع عند عرضها، فضالً عّما ينميه العمل 
اجلماعّي من شعور بقيمة الفرد ضمن مجموعة، مع ما يرافق العمل اجلماعّي من متعة 

وتشجيع وتبادل للخبرات وأمناط الّتفكير، و.. و.. و... هذا كّله تدركه صابرين، ووجدت أّن موضوع 
احملور يالئم إبراز أهّمّية مشاعر الغربة، خاّصة مع ما تشهده البالد العربّية اليوم، فوّجهت 
أنظار الّطلبة ببراعة إلى  احملور الّسابق، وسارت هي في احملور اجلديد، فكان الّطلبة يُْغنون 

املعلومات الّسابقة )محور الهجرة(، ويسقطون عليها مالمح الّتجديد )موضوع محورهم 
احلالي(، في تناغم مدهش. إضافة إلى ما كانت تزّودهم به من توجيهات، مستخدمًة عبارات 

املدح والّثناء، وعّلقت نشاطات الّطلبة على اجلدارّيات، معزِّزة بذلك الّطبيعة الّنشطة لتعّلم 
الّطلبة، ومهّيئة جوًّا إيجابيًّا في الغرفة الّصّفّية، يسهم بشكٍل كبيٍر في تعّلمهم، ليصبح 

الّصّف بأجمعه بيئًة تعليميًَّة أكثر حتفيزًا.

نشاط )7(

1. اختارت صابرين موضوع الهجرة ميدانًا لدراسة مظاهر الّتجديد نثرًا وشعرًا، وتطوره 
عبر العصور. اختر موضوًعا آخر من موضوعات املنهج املوضوع بني يديك، يصلح 

ميدانًا لعقد مقارنة، يقوم بها الّطلبة، بعد تقسيمهم إلى مجموعات.          
2. حاول أن تضيف إلى خطوات صابرين استراتيجّية العصف الّذهنّي مدخالً للمحور 
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عرض أعمال الّطلبة
يعّد عرض أعمال الّطلبة الّشخصّية )لوحات جدارّية، أو منّظمات بيانّية، أو متثيل، أو تصوير 
فيديو... إلخ( وسيلة قويِّة تشعرهم بأهّمّية عملهم وقيمته، حيث إّنه يخلق لدى الّطالب 

ا باإلجناز، وينّمي دوافعه للّتعّلم بشكٍل كبيٍر، على أن يقوم املعّلم باستخدام هذه  حسًّ
الوسائل بانتباه، ألّنه من الّضرورّي أاّل يشعر أّي طالب باإلقصاء أو الفشل نتيجة عدم عرض 

ًة  ًة واملسرحّية خاصَّ ر دائًما أّن في أهّم األعمال الفّنّية عامَّ عمله في الّصّف، أو إشراكه. وتذكَّ
أشخاًصا ثانوّيني، ويكون دورهم فيه هامشيًّا، لكن العمل ال يتّم إاّل بهم.      

هناك العديد من الّطرائق التي تضمن لك عرض أعمال للّطلبة جميعهم، ومن هذه الّطرائق 
إنشاء لوحة عرض »للّصّف كّله«، حيث يتّم عرض عمل واحد لكّل طالب، وميكنك إشراك 

الّطالب في اّتخاذ القرار بشأن أّي عمل يرغب بعرضه، أو كتابة الّسبب الذي دفعه إلى اختيار 
هذا العمل، وماذا تعّلموا منه. وهناك طريقة أخرى للّتأّكد من عرض أعمال الّطلبة جميعهم، 

وهي تقومي اجلهود بأنفسهم واالحتفاء بهم وبأفضل عمل، وهذا من شأنه أن يساعد طلبة 
الّصّف في دعم بعضهم بعًضا بشكٍل أَْكَبرَ، وخصوًصا عندما يشعر الّطالب أّن هذا العمل 

صعب، ولكّنه مع ذلك يسعى جاهًدا لتنفيذه على أكمل وجه.

إّن عرض أعمال الطلبة هو وسيلة أخرى لتقومي جناحاتهم وتسجيلها، وينبغي وضع اسم 
الّطالب أمام كّل عمل إن أمكن ذلك، ممّا يتيح الفرصة لآلخرين أن يعرفوا إجنازات ذلك الّطالب 

ْد من وضعه على اجلهة اخللفيِّة، لكي تتمّكن  أو تلك اجملموعة. وإن لم يكن ذلك ممكًنا، َفَتأَكَّ
من إعادة األعمال إلى الّطلبة عندما ترغب بتغيير املعروضات.

من الّضرورّي أيًضا الّتخطيط مسبًقا للعرض، )الحظ اجلهد الذي قام به املعلِّم والّطلبة 
مبساعدة معلِّم الفنون وغيره ليكون العرض املسرحّي ناجًحا( والّتفكير في كيفّية ترتيب 

القطع الفّنّية أو كتابات الّطلبة بطريقة جّذابة، إذ ميكن أن تضع خلفّية ملّونة لتجميل 
العمل، أو حتضير بعض األسئلة لتسألها للّطلبة في أثناء مشاهدة املعروضات.

يتطّلب منك الّنشاط اآلتي حتسني بيئة غرفة الّصّف من خالل تخصيص لوحات عرض 
واستخدامها وسائل تعليمّية مساندة بهدف جذب انتباه الّطلبة واهتمامهم مبوضوع 

الّدرس.

اجلديد، اكتب على دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج كيف ميكن تطبيق هذه 
االستراتيجية في هذه احلالة.

ل البيئة الّصّفّية أكثر؟  3. كيف ميكن لصابرين أن تفعِّ

نشاط )٨(

ْص لوحَة َعرٍْض َصِغيرًَة على اجلدار أو في  اختر موضوًعا تنوي تدريسه لطلبتك، وخصِّ
زاوية الّصّف، لتبدأ من خاللها موضوع الّدرس، ثّم اطلب من الّطلبة مسبًقا إحضار 
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أشياء أو صور لها عالقة باملوضوع لعرضها في تلك املساحة. بعدئٍذ، قم باستخدام 
لوحة العرض لطرح موضوع الّدرس اجلديد، واسأل الّطلبة أسئلًة مفتوحَة اإلجابات 
بحيث تتمّكن من جمع معلومات عن اهتمامات الّطلبة ومعلوماتهم الّسابقة عن 

املوضوع وما يتعّلق به من معروضات. 

لو كانت لوحة العرض في صّفك على سبيل املثال عن اإلعالنات اخملتلفة من اجملاّلت، اسأل 
طلبتك ما الهدف من اإلعالنات برأيهم؟ وما األساليب التي استخدمها املصممون في 
تصميم الّنشرة أو اإلعالن جلذب انتباه القارئ؟ وما األساليب اللغوّية املعتمدة؟ واطلب 

منهم إبداء آرائهم في كل ما لفت انتباههم، وملاذا؟ وكيف ميكنهم تعديل بعض اإلعالنات 
وتكييفها لتصبح أفضل، خاصة في اجلانب اللغوّي؟ كما يجب توجيه اهتمامهم إلى 

الّتصميم والّرسم والورق املقّوى والكلمات املستخدمة واستعمال العبارات الاّلفتة للّنظر. 
وميكنك تعديل هذه األسئلة لتناسب العديد من املوضوعات التي تنوي تدريسها. اقترح املزيد 

من األسئلة، وذلك لتسليط الّضوء على األفكار الّرئيسة التي ترغب في شرحها من خالل 
الّدرس، مثل:

• اختر صورة تنسجم مع فكرة الّنّص الّرئيسة أو مع فكرة ثانوّية.
زًا على الّلون، الّشكل، طريقة العمل أو احلركة... إلخ. • قارن بني محتوى صورتني مركِّ

ًة احلديثة  دوِّن في دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج أفكارًا عن استخدام وسائل العرض، وخاصَّ
دْ املوضوعات التي  منها )صوت وصورة(، مثل العارضة الّضوئّية، أو جهاز تلفاز... إلخ، وحدِّ

تناسب أن تعرض بوساطتها.  

ملّخص 
ا، فأّي ولّي أمر، أو شخص مسؤول عن الّطالب يعرف  إّن عرض أعمال الّطلبة يعّد محّفزًا جدًّ

مدى حماسه عند قيامه بأّي عمل في املدرسة )تقدمي حفل، إلقاء قصيدة، املشاركة في متثيل 
قّصة، إنتاج لوحة(،  أتقّدر ما يشعر به الّطالب أمام عائلته وأصدقائه بعد ذلك؟ 

إّن الّتعليم الّنشط يثير دوافع الّطلبة للّتعّلم ويستخدمها مبا هو في مصلحتهم. وفي هذا 
الفصل، قمنا بعرض بعض األفكار املرئّية وامللموسة عن كيفّية خلق بيئة تعّلمّية ودودة 

وأسباب أهّمّيتها لدى الّتعليم. نحن نعلم أّنه يصعب استخدام البيئة الّصّفّية على هذا 
الّنحو في موضوعات مواّد اللغة العربّية جميعها، ولكن من األهّمّية مبكان أن يتوّلد لدى 
الّطلبة شعورٌ إيجابيٌّ ولطيٌف ومحّبٌب جتاه املكان الذي يتعّلمون فيه، وهناك العديد من 

األسباب ألهّمّية ذلك:
• عرض العمل، هو من أفضل الّطرائق للّتعّلم: إّن الّسماح للّطلبة بعرض أعمالهم بطرائق 

مختلفة، يسهم في إثراء الّتعّلم، وحّث الّطلبة على الّتفكير بعمق، ويكسبهم اجلرأة. 
واجلرأة من أهم عوامل الكسب اللغوّي. 

• تساعد هذه العروض واملعروضات في بناء ثقة الّطالب بنفسه: إّن عرض أعمال الطلبة 
بشكٍل مرئيٍّ أو مسموٍع وملموٍس يسهم في جناح عملّية الّتعليم وحتفيز املتعّلمني.

• يحّفز تنظيم الغرفة الّصّفّية بطرائق مختلفة اهتمام الّطلبة، ويثير دوافعهم للعمل 
والّتعّلم.
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من الّضرورّي في أثناء تطوير البيئة الّصّفّية أن تعرف هدفك وغاياتك من ذلك، وأن تتأّكد أّن 
الّطلبة فهموا ذلك الهدف أيًضا، وأاّل حتاول القيام بالعديد من الّتغييرات دفعًة واحدًة، ألّن ذلك 

يؤّدي إلى إرباكك أنت والّطلبة على حدٍّ سواء، بل خذ الوقت الكاِفَي للّتفكير في الّتغييرات 
التي ستقوم بها، وقم بتعديل هذه الّتغييرات وتكييفها بناًء على الّتأثير الذي ستتركه على 

الّطلبة، وخاطب فيهم ملكاتهم الّتعلمّية وقدراتهم اللغوّية، وإمكاناتهم الّتنظيمّية.
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الوحدة الّرابعة: معرفة المعّلم المهنّية ومفاهيمه 
ومهاراته

مقّدمة
من واجبك وأنت معّلم أن تواكب أحدث األفكار عن الّتعليم والّتعّلم كي تتمّكن من منح 

طلبتك أفضل فرصٍة ممكنٍة لتحقيق قدراتهم وإمكاناتهم. إّن أحد األسباب التي تدفع 
معظم البلدان إلى الّسعي لتطوير النُُّظِم املدرسّية يتمّثل في االرتباط بني الّتحصيل 

الّتربوّي والّتطّور والّتقّدم االقتصادّي واالجتماعّي فيها. إّن الّتقّدم الّتكنولوجّي يسهم في 
تغيير طبيعة العمل بحيث يحتاج معظُم الّناس إلى الّتدريب املستمّر في املستقبل. وال 
يختلف الّتعليم في هذا اجملال، إذ أصبحت الّتقنية احلديثة تؤّثر بشكٍل كبيٍر على الغرف 

ًة. ومن ناحيٍة أخرى، فإّن إدراكنا لعملّيات الّتعليم والّتعّلم في  الّصّفّية، بل على املدرسة عامَّ
منوٍّ مّطردٍ، نظرًا لزيادة الّدراسات عن كيفّية عمل الّدماغ وتأثير استراتيجّيات الّتعليم اخملتلفة 

على تعّلم الّطلبة.

هناك اهتمام متزايد بالّطرائق اخملتلفة لتنظيم الّتطوير املهنّي، وفيما يلي بعض الّتوّجهات 
العاّمة املطّبقة في هذا اجملال في كثير من البلدان. 

أّوالً- يّتفق املعنّيون في العملّية الّتعليمّية جميعهم بأّن تدريب املعّلم هو عملّية مستمّرة 
خالل مساره املهنّي، ولكن يجب إكماله  بفرص متميِّزة من الّتطوير املهنّي في أثناء 

العمل.
 

ثانياً- هناك أدّلة كثيرة تشير إلى أنَّ الّتدريب في أثناء العمل يكون أكثر فاعلّيًة عندما يحدث 
بالقرب من الغرفة الّصّفّية أو في داخلها. 

ثالثاً- يثمر الّتدريب نتائج جّيدة عندما تتاح للمعّلمني فرصة تبادل األفكار مع معّلمني آخرين 
ر املعّلمون بشكٍل خاصٍّ األفكارَ املطروحَة من ِقَبِل زمالئهم  لفترة من الّزمن، إذ يقدِّ

. واألشخاص الذين يتعاملون معهم بشكٍل يوميٍّ

يرّكز هذا البرنامج على تطوير مناٍح تفاعليٍِّة للّتعليم والّتعّلم في املدارس، وهذا يعني 
الّتعليم بأساليب تستند إلى إشراك الّطلبة بطريقٍة نَِشَطٍة في الّتفكير والعمل. وهنا نريد 

أن نشير إلى نقطٍة مهّمٍة وهي أّن احلجج واملبّررات نفسها املستخدمة لتعزيز األساليب 
الّتعليمّية الّنشطة مع الّطلبة لها صلة أيًضا بالّتعّلم املهنّي للمعّلمني. ويبدو أّن املعّلمني 

« وفي »أثناء العمل«، وعندما  يتعّلمون بشكٍل أَْفَضَل عندما يكون الّتدريب بشكٍل »عمليٍّ
يرتبط مع البحوث والّنظرّيات اخلاّصة بالّتعليم والّتعّلم. وهذا هو الّسبب في أّن هذا البرنامج 

يستند إلى الّنشاطات التي يجب القيام بها داخل الغرفة الّصّفّية، وفي املدرسة، وغالًبا مع 
معّلمني آخرين.

حتّدثنا في الوحدتني األولى والّثانية عن الّتعليم من حيث هو وسيلٌة لـبناء« املعرفة والفهم، 
وهذا ينطبق أيًضا على املعرفة والفهم اللذين ميكنك تطويرهما أّيها املعّلم، وسيكون لذلك 

أثٌر بالٌغ في طرائقك الّتعليمّية. وفي الواقع، هناك عبارة كثيرًا ما تُستخدم اليوم، وتصف هذا 
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الّتعليم، وهي »مدرسة تكوين املعرفة«. وينبثق عن هذا املفهوم فكرتان مهّمتان، يجب علينا 
فهمهما، وهما:

• مجتمعات املمارسة املهنّية.
• الّتعليم املوّزع.

رّكزت العديد من دراسات الّتعّلم احلديثة على احلاجة إلى تطوير مجتمعات جّيدة من 
املتعّلمني يشعرون فيها بالّثقة بني بعضهم بعًضا، ويستطيع الوافدون اجلُُددُ إليها احلصول 

على مساعدة من أفراد هذا اجملتمع األكثر خبرة. وهناك العديد من األمثلة على هذه اجملتمعات 
بدًءا من املتدّربني في صناعة الّنجارة الذين يعملون حتت إشراف جّنارين متمّرسني، إلى فريق 

تصميم طائرة جديدة. في أّيامنا هذه، تعّددت الّدراسات عن كيفّية عمل هذه اجملتمعات، 
فأصبحنا نرى كيف تتبادل الفرق اجلديرة االهتمامات واملشاركة بأمناط العمل نفسها، حيث 

تقوم هذه الفرق بتطوير مجموعة مشتركة من االستراتيجّيات واملصادر الستخدامها من 
ِقَبِل اجلميع. وفي هذا اإلطار، يعّد الّتعّلم مركزيًّا، أو يقع في صميم ثقافة اجملموعة وأفكارها 

وسياقها، حيث يتعّلم أفرادها من بعضهم بعًضا بطرائَِق رسمّيٍة وغير رسميٍَّة، وحيث إّن 
فاعلّية الفريق وكفاءته ال تعتمد على حصول كّل شخص الّقْدرَ نَْفَسُه من املعرفة، بل 

تعتمد أكثر على الّطريقة التي جرى فيها »توزيع« املعرفة والّتعّلم. وبعبارة أخرى »توزيع« 
مختلف األفكار واملعلومات بني أعضاء الفريق، فغالًبا، ال يستطيع أحٌد فهم املعلومات 

ومعرفتها كأولئك الذين يعملون معك في مجال العمل نفسه. 

يعتمد جناح البشر في هذا العالم على قدرتهم على الّتعاون مع بعضهم بعًضا منذ بداية 
البشرّية عند صيد احليوانات وزراعة احملاصيل، ووصواًل إلى أكثر أشكال الّتعاون الّتقنّي 

التي نلحظها في أّيامنا هذه. وانطالًقا من ذلك، يتمحور مفهوم »مدرسة تكوين املعرفة« 
حول أكثر من مجّرد معّلم واحد، بل حول املعّلمني واألشخاص اآلخرين الذين يعملون مًعا 

كمجموعة لتحسني جوانَِب محّددة في املدرسة، واالرتقاء بإجنازات الّطلبة جميعهم. 
، وأن يحَظْوا بفرص إيجابّيٍة في مجال  ولتحقيق ذلك، يجب أن يتحّلى املعّلمون بسلوٍك إيجابيٍّ

الّتطوير املهنّي املستمّر. 

ترى سياسة تطوير املعّلمني اجلديدة في األونروا أّن الّتطوير املهنّي املستمّر للمعّلمني هو 
أحد أهمِّ  املعايير الّرئيسة لالرتقاء مبهنة الّتعليم. ويشمل برنامج الّتطوير املهنّي املستمّر 
للمعّلم القائم على املدرسة »حتويل املمارسات الّصّفّية« العاملني جميعهم في املدرسة، 

بحيث يوّفر إمكانّية الّنقاش، وعلى املستويات جميعها، في االستراتيجّيات والّنشاطات 
ذة في البرنامج، والتي ستساعدك على الّتفكير بعمق في دورك ومسؤولّيتك من حيث  املنفَّ

إّنك معّلم يّتصف بالقدرة على الّتطّور املهنّي.

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يُتوّقع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تصبح قادرًا 

على:
• تعّرف أهّمّية الّتطوير املهنّي املستمّر في ترسيخ إجراءات مهنّية مستمّرة ومنتظمة.



48

• توظيف طرائق عديدة لتطوير أساليب مهنّية خاّصة بك، تهدف إلى تعزيز أسلوبك في 
الّتعليم من جهة، والتعّلم لدى الّطلبة من جهة أخرى.

دراسة احلالة )7(
سمر تدّرس الّلغة العربّية لثالث ُشَعٍب من ُشَعِب الّصّف الّثانوّي األّول في ثانوّية البيان في 

صيدا في لبنان، واضطّرت ألخِذ إجازٍة طويلٍة، )إجازة احلمل والوضع واألمومة(. وكانت إجازتُها 
تبدأ مع بداية الّنصف الّثاني من شهر كانون الّثاني، أي: بعد مرور أربعة أشهر ونصف من 

العام الّدراسّي. وكانت سمر قد أبلغت مسؤولها عندما تأّكدت من حملها. راجع مدير 
املدرسة ملّفات املعّلمني واملعّلمات، فوجد أّن حسًنا حائٌز على إجازة تعليمّية في اللغة 

العربّية، لكّنه لم يَُدرِّْس سابًقا أيًّا من صفوف املرحلة الّثانوّية. استدعى املديُر َحَسًنا، وأطلعه 
على الواقع املستجّد، وطمأنه قائاًل: سأكون إلى جانبك، وأقّدم لك ما أستطيعه كلَّه، وقد 

وقع اختياري عليك لهذه املهّمة، ألمورٍ منها:

1. اختصاصك، )إجازة في اللغة العربّية(.
2. صفاتك املهنّية التي عاينتها طوال ثالث سنوات، وقد راجعت ملّفك املهنّي، فلم أجد فيه 

إال الّثناء والّتعاون... إلخ.
3. صفاتك الّشخصّية، والتي هي أساس في صفاتك املهنّية، فأنت دَِمُث اخللق، متواضع، 

متعاون، محّب للغة العربّية، مقّدر لدور املعّلمني في مجتمعنا، إضافًة إلى ثقتي 
بقدراتك، وهّمتك ورغبتك في تطويرك الّذاتّي املهنّي.

4. معرفتك لبيئة مدرستنا: املبنى واألثاث، وممتلكاتها العينّية، من وسائل وغيرها من جهة، 
وملواصفات العاملني واملتعّلمني فيها، وأولياء أمورهم من جهٍة أخرى.

شكر حسن ملديره ثقته به، وأبلغه موافقته املبدئّية، لكّنه اقترح أن ميهله ثالثة أّيام، فهو 
ليس مهّيًئا متاًما، وعليه أن يُْجرَِي جلسًة تأّملّيًة. فرّحب املدير باقتراحه قائاًل: هذا يؤّكد لي 

صّحة اختياري إّياك، ويشير إلى وعيك الّتربوّي.

عاد حسن إلى البيت، وكانت أمورٌ متناقضٌة تتنازعه، من مثل: البقاء في موقعه )الّصّف 
الّثامن( مريح، فهو يعرف محتوى املنهاج، ويعرف املتعّلمني وذويهم... لكّن قبوله املهّمة 

يعني أّن عليه تطويرَ معرفته املهنّية عاّمة. فعليه أن يدرس محتوى منهاج الّصّف الّثانوّي 
األّول بالّتفصيل )ويطّل على الّثانوّي الّثاني، وهو مّطلع على كفايات محتوى منهاج الّصّف 
التاسع، وهو يعلم أّن على املعّلم الكفء أن يتقن الكفايات املتعّلقة مبحتوى منهاج الّصّف 

الذي يَُدرُِّسُه، والّصّفني: الّسابق والاّلحق(، وطلبة الّثانوي األّول في مرحلة عمرية يحتاج 
معهم إلى مزيد من تفّهم ميولهم واضطراب سلوكهم... كما أّنه بني معّلمي احللقة الّثالثة 
والّصّف الّثامن حتديًدا يَُعدُّ مرجًعا في كثيٍر من اجلوانب املهنّية، بينما سيحتاج إلى بذل مزيٍد 

من اجلهد ليحتّل مثل هذه املكانة في موقعه اجلديد. لكّن رغبة حسن في تطوير قدراته 
املهنّية أَْملَْت عليه موقًفا إيجابيًّا، فأخذ قراره الّشجاع، وجلس يتأّمل في األمور التي يحتاج 

إلى تطوير معرفته فيها لتساعده على جناح مهّمته، فصّمم جدواًل لذلك، وسّجل فيه: 
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طرائق وأساليب/ معرفة تربوّيةمعرفة البيئة املدرسّية/  طلبة، زمالءمعرفة املوضوع/ تخّصصه

* دراسة محتوى منهج 
ماّدة اللغة العربّية للّصّف 

الّثانوّي األّول معرفًة 
تفصيليًَّة معّمقًة.

* معرفة مستوى الطلبة والوقوف على 
قدراتهم.

* معرفة الوسائل املتوافرة أو التي ميكن 
توفيرها.

* ما هي أفضل الّطرائق واألساليب 
املناسبة ملضمون احملتوى/ لكّل 

درس، وملستوى الطلبة؟

* تقومي مدى استيعابه 
ملضمون احملتوى.

* الّطلب من سمر أن جتري له  مسابقة 
تقوميّية تتضّمن أهّم نقاط القّوة في 

محتوى منهج الّصّف الّثانوّي األّول.

* نقاش سمر في االستراتيجّيات 
والّطرائق واألساليب التي 

تعتمدها، وتوسيع دائرة الّنقاش 
وصواًل إلى مناخاٍت إبداعيٍَّة ابتكارًا 

وأداًء.

* البحث عن مراجع مّتصلة 
مبوضوعات املنهج وخاّصة 
العربّية منها، بتوجيه من 

سمر في ضوء حتليل نتائج 
الّتقومي.

* الّسؤال عن هذه الكتب: )الّصرف، 
الّنحو، البالغة، وطرائق الّتدريس في بيئة 

املدرسة املكتبة، الّزمالء... سمر حتديًدا(

* استعارة كتب ومراجع ومناذج في 
مجال تدريس الّلغة العربّية من 

سمر.
* االستفادة من مالحظاتها املدّونة 
وحتضيرها في العام املاضي وأعوام 

سابقة.

* نّظم مبساعدة املدير لقاًء مع 
معّلمي الّصّف الّثانوّي األّول في املواّد 

اخملتلفة، وتعّرف منهم مستوى الطلبة 
وخصائص البيئة الّصّفّية... 

* طلب من مديره أن يساعده على 
الّتواصل مع معّلمي املرحلة الّثانوّية في 

مدارس أخرى.

مراجعة ملفات املعلمني خطوة أساسية لتحديد متطلبات التطوير املهني
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تعليق
حسن منوذج من املعّلمني املتعاونني والذين يعمدون إلى تسجيل جتاربهم ليقوموا بتأّملها 

وتقوميها ذاتيًّا. وهو من الذين يتيحون الفرص أمام الّزمالء والّزميالت لالستفادة ممّا ينتجه، كما 
أّنه حريص على االّطالع على جتارب اآلخرين في مدرسته وفي مدارس أخرى، ويتواصل حسن 

بشكٍل شبه دائٍم مع املعّلمني الذين يشاركونه مهّمة التدريس في الّصّف الّثامن. َقِبَل حسن 
مهّمته، وعّدها فرصًة لتطويره املهنّي، لكّنه يَْعلَُم أّن قراره بالقبول يجب أن يراَفَق بإجراءاٍت 

عّدٍة. 

قام حسن بعملّيٍة تأّملّيٍة لقدراتِِه موّظًفا اختصاصه وخبرته، مستفيًدا من صورته املهنّية 
الطّيبة لدى مديره من جهة، ومن جتربة زميلته سمر. لم يشأ أن يبدأ من الّصفر وحيًدا، 

فهو يعلم أّن املعرفة َعَملِيٌَّة بنائّية، يُبنى بعُضها على بعض، وكذلك الـّتطّور املهنّي أيًضا 
لكّل معّلم، في مجتمع املمارسة املهنّية، فيجب أن يُبنى على االستفادة من جتارب اآلخرين، 

إضافًة إلى توظيف القدرات والّتجارب الّذاتّية، فحّدد في اجلدول ما يحتاج إليه شخصيًّا وعلى 
مستوى الّتمّكن من مناهج محتوى ماّدة الّلغة العربّية للّصّف الّثانوّي األّول، واكتشف أّنه 
ا مبفاهيِم محتوى منهج ماّدة اللغة العربّية لصفوف املراحل  كان ينبغي عليه أن يكون ملمًّ
جميعها، من األّول األساسي حّتى الثاني عشر. فاملعّلم عندما يَُوقُِّع عقًدا للّتدريس في أّي 

مدرسة، ال حُتَْصُر مهّمُتُه في صفٍّ محّددٍ، وبشكل دائم. وعمد إلى جتسير هذه الفجوة بجرأة 
مهنّية، فطلب من سمر أن تعّد له تقوميًا حتّدد نتائجه فيه نقاط ضعفه وقّوته، وهو يعلم 
أّن عليه، كما على كّل معّلم، أن تكون معلوماته عن أّي مفهوم في محتوى املنهج أفضَل 
ممّا في الكتاب املدرسّي، وأفضل من مجموع ما لدى الّطلبة، فاختار ومبساعدة زميلته عددًا 
َن منها متاًما. كذلك، أدرك حسن  من املراجع، وعمد إلى دراستها، وأخذ املالحظات حّتى مَتَكَّ

خطورة أن يدخل الّصّف خالي الوفاض، ال يعرف عن طلبته شيًئا، كما أدرك أهّمّية أن يعرف 
أمورًا كثيرًة عن متعّلميه، من حيث: عددهم ومستواهم، وأيُّ الّطرائق يرغبون، وكيف هي 

غرفة صّفه... إلخ. فطلب سجّل العالمات واملالحظات الّتربوّية من سمر، كما زّود نفسه بعدد 
من املالحظات التي حصل عليها من معّلمي الّصّف الّثانوّي األّول اآلخرين. وبذلك كلِِّه، صارت 

مهّمة املعّلم حسن ميّسرة، فهو مطمئّن اآلن لقدراته، وقد وعى محتوى املنهج، وعرف ما 
يلزم أن يعرفه عن طلبته، ووّظف عوامل أخرى، أهّمها: دفتر حتضير سمر، وِسِجلَّ مالحظاتها، 

إضافًة إلى املوقف اإليجابّي املتبادل بينه وبني اإلدارة.
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الّتطّور املهنّي أساسه االعتماد على الذّات واالستفادة من اآلخرين )إدارة وزمالء(

نشاط )9(

1. بعد أن اّطلْعَت على دراسة احلالة، وكيف تصّرف حسن، نرجو أن تضع نفسك في 
املوقف نفسه، وتعود إلى دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، وتسّجل أمورًا ترى أّنها 
ضروريٌَّة في مثل حالة حسن، لكّنه لم يسّجلْها، وذلك بعد أن توّزَع دَرَجاٍت على كّل 

نقطة من الّنقاط التي سّجلها حسن في اجلدول، على أن تكون العالمة الّنهائّية 
)عشرين(، وبذلك تكون قد حّددت ذاتيًّا أهّمّية ما قام به تنازلّيا، أي: بدًءا من األهّم إلى 

األقّل أهّمّية. ثّم علِّْق على كّل خطوة موضًحا أهّمّيتها ودورها في تطوير قدراتك 
املهنّية. 

2. أَبِْد رأيك املهنيَّ بسلوك سمر، وحاول أن تقترح أمورًا كان من األفضل أن تقوم بها.    
3. َضْع نفسك في موقف املدير، فماذا كنت ستفعل؟

الّتأّمل في ممارساتك الّتعليمّية، الّتفكير بالّتطوير
تبحث هذه الوحدة في الّطرائق التي ميكن للمعّلمني فيها جتربة نشاطات ومهّمات جديدٍة 

داخل الغرفة الّصّفّية. ومن الّضرورّي هنا، طرح مفهومني مرتبطني ببعضهما بعًضا، ممّا 
يساعدك على الّتفكير بصورٍة أَْعَمَق في تطوير أساليبك الّتعليمّية:

• تطوير »املمارسة الّتأّملّية«.
• بناء »املعرفة باألساليب الّتعليمّية/ الّتربوّية«.

متّ استخدام مفهوم »املمارسة الّتأّملّية« على نطاٍق واسٍع في تعليم املعّلمني وتدريبهم، 
وأيًضا في عّدة مهن أخرى. ويبنّي األدب الّتربوّي كيفّية استخدام هذا املفهوم من ِقَبِل العديد 



52

من املهنّيني، مثل األطّباء واملمّرضني. تتمحور الفكرة وراء مفهوم املمارسة الّتأّملّية في 
اختيارك بنفسك ألساليب حتسني ممارساتك الّتعليمّية، ومن ثّم اختيار أفضل طريقة للّتأّمل 

في هذه الّتغييرات. يحترم هذا املنحى طريقة اّتخاذك للقرارات باختيار االستراتيجّية التي 
ستستخدمها في الغرفة الّصّفّية بحيث جتعل أسلوبك الّتعليميَّ أَْكَثرَ فاعليًَّة.

يقّر مفهوم »املمارسة الّتأّملّية« بأّن كفاءة الّتعليم وفاعلّيته ال تتحّقق من مجّرد اّتباع 
املنهاج الّدراسّي أو الكتاب املدرسّي فحسب، وإمّنا يحتاج الّطلبة إلى مجموعة متنّوعة من 

اخلبرات لبناء معرفتهم واستيعاب الّدروس.
وفيما يلي ثالثُة مفاِهيَم تقترن مبفهوم »املمارسة الّتأّملّية«:

• املعرفة بالعمل.
• الّتأّمل في أثناء العمل.

• الّتأّمل بعد العمل.

وهذه العملّيات هي التي يستخدمها املعّلمون املمّيزون أو املقتدرون بانتظاٍم، للّنظر في 
كفاءتهم الّتعليمّية.

ويشير مفهموم »املعرفة بالعمل« إلى املعرفة البديهيَّة أو العفويَّة التي تسمح للمعّلمني 
بشرح الّدرس بطرائَِق ال حتتاج للّتفكير بوضوحه قبل أو في أثناء شرحه، إذ يتّم الّتفكير بذلك 

عندما يتطّلب األمر استجابة معّينة أو عماًل أو تغييرًا من املعّلم. فعلى سبيل املثال، يَْعرُِف 
أّي معّلم خبير كيف ميكنه أن يشرح الّدرس أو الّنشاط بحيث ينتهي بتعّلم ذي معنى، وفي 
الوقت احملّدد له، وليس بالّضرورة أن يخّطط املعّلم اخلبير لذلك، بل ميكنه إجنازُُه بتلقائّية، ألّن 

خبرته متّكنه من تقدير الوقت الذي يلزم لكّل نشاط، وألّنه يعي قدرات طلبته جيًِّدا.

مفهوم »الّتأّمل في أثناء العمل« هو عندما يحتاج املعّلم إلى الّتفكير عن قصد بشأن 
الّطريقة املثالّية للمضّي ُقُدًما بشرح الّدرس أو تنفيذ الّنشاط، ومن األمثلة على هذا املفهوم 

عندما يجيب الّطالب عن أحد األسئلة بجواب غير مقنع، ولكّنه مثير لالهتمام. هل تتابع 
تلك اإلجابة؟ هل تقول له: إّنها فكرة مثيرة لالهتمام، وإّنك ستتابعها في وقٍت الحٍق؟ هل 

ستخوض بفكرة ذاك الّطالب إلى مًدى أَبَْعَد، لترى ما إذا كان هناك صلٌة بني إجابته والّسؤال 
األصلّي؟ هكذا تكون قد تأّملَْت بتطّور الّطرائق في أثناء الّتعليم الّنشط. يستطيع املعّلمون 

املمّيزون اّتخاذ مثل هذا الّنوع من القرارات بثقٍة عاليٍة، ال سّيما إذا كانت لديهم أهداٌف 
تعليميٌَّة واضحٌة للّتدريس.

مفهوم »الّتأّمل بعد العمل« وهو ما تقوم به بعد انتهاء الّدرس أو الّنشاط. يَُقوُم املعّلم اجلّيد 
بالّتفكير مبا حدث، ثّم يسأل نفسه: هل سار الّدرس بشكٍل جّيد؟ إن كان اجلواب ال، فلماذا؟ 

كيف ميكنني أن أجنزه على نحو أكثر فاعلّية؟ من املمكن أن يفّكر املعّلم بالّدرس كّله أو 
بأجزاٍء معّينٍة منه. يعّد مفهوم »الّتأّمل بعد العمل« أهّم جزء من الّتعّلم املهنّي، فمن خالل 

الّتأّمل بعملك ميكنك أن تطّور معرفتك البديهيَّة )املعرفة بالعمل( واّتخاذ القرارات في الّصّف 
)الّتأّمل في أثناء العمل(.

وعادًة تسّمى هذه الّطرائق الّثالث من الّتأّمل بدورة الّتأّمل.
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دورة الّتأّمل

يعتمد الّتطوير املهنّي على جعل دورة الّتفكير والّتأّمل جزًءا من عملك اليومّي. ويكمن 
اجلوهر األساسّي لدورة الّتأّمل في أن تسأل نفسك أسئلًة وجيهًة حول ما تقوم به في 

صّفك، والّتفكير في اجلوانب التي ترغب بتغييرها وتطويرها. بعد أن جتّرب أسلوبًا جديًدا أو 
استراتيجيًَّة تعليميًَّة جديدًة حتتاج للّتفكير باجلانب اجلّيد من تلك االستراتيجّية أو األسلوب 

وملاذا، ثّم تفّكر باألمور التي لم تَِسرْ كما توقَّْعَت، وبطرائق تغيير ذلك األسلوب في هذه 
احلاالت. ومن خالل جتربة األفكار اجلديدة، ستبدأ بالّتعّرف على االستراتيجّيات الّتعليمّية التي 

تالئمك، وتبدأ بالّتساؤل كيف ميكنك تطوير معرفتك ومهاراتك املهنّية بصورة أفضل؟ ومن 
هنا، ميكنك تكوين خّطة خاّصة بك للّتطوير املهنّي املستمّر، وبعد ذلك، ستجد أّن حتديد ما 
حتتاج إليه بشكٍل خاصٍّ من الّتطوير املهنّي املستمّر سيصبح أسهل كّلما تقّدمت في هذا 

البرنامج.

وهناك منحى آخر يساعدك على تطوير مهاراتك الّتأّملّية وحتديد ما أنت بحاجة مهنًيا، 
وينبثق هذا املنحى عن الّدراسات التي قام بها عدد من الباحثني الذين درسوا معرفة املعّلم 

باألساليب الّتعليمّية، وقاموا بتمثيلها على شكل دوائر متداخلة.

عناصر املعرفة املهنّية للمعّلم



54

ُم املعّلم من خالل امتالكه لثالثة عناِصرَ، هي: يَُقوَّ
• معرفة الّتخّصص.

• املعرفة باملدرسة.
• املعرفة الّتربوّية/ أساليب الّتعليم والّتعّلم.

يرتبط كّل عنصر من هذه العناصر ارتباًطا وثيًقا مع اآلخر، وتشير معرفة الّتخّصص إلى 
معرفة املواّد واملوضوعات التي يتّم تدريسها ضمن املنهاج الّدراسّي. فمثاًل، إذا حصلت على 
شهادة جامعّية في ماّدة اللغة العربية وآدابها، فإّنك تكون قد اكتسْبَت معارف أبعد بكثيٍر 

ممّا يَُدرَُّس في املرحلتني املتوّسطة والّثانوّية، وفي هذه احلالة، ال بّد من حتويل معرفة الّتخّصص 
إلى املعرفة باملدرسة من أجل توصيل املعلومات لطاّلب صفٍّ من صفوف املرحلة التي تَُدرُِّس 
فيها. وعند القيام بهذه اخلطوة، يجب عليك أّيها املعّلم أن تتوّخى احلذر حتى ال يتّم تشويه 

معرفة املوضوع، بحيث تتحّول إلى معلومات خاطئة، أو مفاهيم مضلِّلة. فتدريس اللغة ليس 
كتدريس املواّد العلمّية، فمعّلم اللغة بحاجٍة إلى تواصٍل مع احمليط طاّلبًا وأَُسرًا ومعلِّمني، َمَع 

ٍم.  ما يلزم من َمشاِعرَ واحتراٍم وحبٍّ وودٍّ وتفهُّ

تدور املعرفة باملدرسة إلى الوقوف على الّطريقة املّتبعة في شرح املعلومات بوضوٍح للّطلبة. 
وللقيام بذلك، حتتاج إلى استخدام أفكار واستراتيجّيات تتجاوز معرفة الّتخّصص جّيًدا. وقد 

تكون الّنقطة األولى من الّتأّمل: هل أمتلك معرفًة كافيًة عن املوضوع لتدريسه؟ وإن كنُت 
ال أمتلكها، فكيف ميكنني احلصوُل عليها؟ ينطبق هذا املفهموم بالّدرجة األولى على املعّلم 

ي املوضوعاِت املوجودَة في  املتخّصص الذي يتمّتع مبستوى عاٍل من املؤّهالت، ولكّنها ال تغطِّ
املنهاج الّدراسّي ملوضوعات فروع اللغة جميِعها. وخالل عملّية الّتفكير مبعرفة املدرسة، 
يفّكر املعّلم أيًضا باالستراتيجّيات الّتعليمّية التي سيتبعها في تدريس املاّدة، وهنا يبدأ 

الّتعّمق في املعرفة الّتربوّية وأساليب الّتعليم والّتعّلم. ومن املهّم أن تستخدم استراتيجّياٍت 
تعليمّيًة مناسبًة للّتأّكد من استيعاب الّطالب ملوضوع الّدرس، واالنطالق إلى أبعد منه، حيث 
إّن استخدامك لّلغة واألساليب التي تساعد الّطلبة على فهم املوضوع سُيْحِدُث فرًقا كبيرًا 

في جناح الّطلبة في الّتعّلم.

ميكنك استخدام دورة الّتأّمل لتحسني معرفتك للّتخّصص، وفهمك للمعرفة باملدرسة، 
وفي الوقت نفسه، تزيد من مهاراتك في األساليب الّتعليمّية. وفي بعض األحيان يشار إلى 

األساليب الّتعليمّية واملعرفة الّتربوّية على أّنها األدوات املهنيَّة. وتعّد هذه األدوات ثقافّية 
ومهنّية، ومن األمثلة عليها:

• القصص التي تقّصها على الّطلبة لتوضيح نقطٍة معّينٍة، مثل حكاية شعبّية محّلّية.
• تشبيه حالتي البناء واإلعراب بالبناء الّثابت واألبنية مسبقة الّصنع التي ميكن تغيير 

شكلها.
• طرائق استخدام العمل الّثنائّي، مثل استخدام عبارة في معنيني أحدهما حقيقي واآلخر 

مجازي. 
• األنواع اخملتلفة من الّتوضيحات، مثل استخدام الّرسوم البيانّية لشرح مفهومي اجملرَّد 

واملزيد.
• األنواع اخملتلفة من تقنّيات األسئلة، مثل استخدام األسئلة مفتوحة اإلجابة )مثل »ماذا 
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تعتقد؟«( ملعرفة املعلومات الّسابقة لدى الّطلبة عن موضوع الّدرس. 
• الّطرائق اخملتلفة من تنظيم الّنشاطات لتعزيز الّتعّلم، مثل حتويل دور كل من كان 

، ميثِّل طالٌب دور )كان(، وآخر دور )إّن(، ومع كلٍّ  وأخواتها وإّن وأخواتها إلى عمٍل مسرحيٍّ
منهما عصا سحرية تغير حركة آخر حرف في املبتدأ )كان(، أو اخلبر )إّن(.

 في هذا البرنامج، نريدك أن تفّكر بكيفّية توسيع مجاالت إبداعاتك، »أدواتك« من األفكار 
واالستراتيجّيات، ويتحّقق ذلك بطريقٍة أكثر فاعلّية عندما يتبادل املعلِّمون األفكار. وفي 

الّنشاط اآلتي، سوف تعمل مع زميٍل لك، ولكن قبل تنفيذ الّنشاط، اقرأ دراسة احلالة الثامنة.

دراسة احلالة )٨(
انتقلت لبنى إلى مدرسة بنات قطنة األساسّية في الّضّفة الغربّية، والقريبة من بيتها، 

واستلمت برنامج حصصها األسبوعّي، ومنذ اليوم األّول لدخولها الّصّف الّسابع، ومن 
خالل االستماع إلى قراءة بعض الّطالبات، مَلََسْت مشكلًة في القراءة عندهّن، فهّن لم يتقنَّ 

املهارات القرائّية بعد، وألنهنَّ ال يلتزْمَن املعايير التي يُْفَترَُض أن تكون طالبة الّصّف الّسابع قد 
وََعْتها متاًما. 

فّكرت لبنى في املشكلة التي واجهْتها، فمنهاج الّصّف الّسابع متعّدد املهارات، واألّيام 
الّتدريسّية قد ال تكفي إلجناز املهارات املتعّددة كاّفة، وإّن عدم االلتفات إلى مشكلة الّطالبات، 
سيفاقم من هذه املشكلة، وسينعكس على املواّد األخرى التي تَُدرَُّس باللغة العربّية، فيكون 

ذلك سبًبا في رسوبهّن هذا العام، أو رسوِب من ستنجح منهّن في العام القادم، إن لم 
ٍز على حّل هذه املشكلة، دون أن تؤّثر اإلجراءات املتخذة على اخلّطة  تعمْل بشكٍل سريٍع ومركَّ
تْها سابًقا. كان عليها أن تعمل بدّقٍة وتنظيٍم، وهذا يلزمه تخطيٌط تربويٌّ  الّسنوّية التي أعدَّ

واٍع. 

حاولَْت أن تتعّرف سبب املشكلة من الّطالبات أنفسهّن، وكذلك طلبت من مديرتها أن 
جتمعها باملعّلمات اللواتي دّرسن هؤالء الّطالبات العام املاضي، حيث َعرََفْت أّن املعّلمات لم 

يكنَّ يُْخِضْعَن الّطالبات ملعايير القراءة الّدقيقة، املرتبطة مبهارات محّددة. واملعّلمة التي 
درََّسْتهّن اللغة العربّية العام الّسابق لم تكن ذات اختصاص في اللغة العربّية وآدابها، فلم 

تُْبرِزِ املهاراِت القرائيََّة.

كانت أولى اخلطوات التي كان عليها أن تبدأ منها هي رصد املهارات القرائّية كاّفة، بدًءا من 
الّتهجئة الّصحيحة، وصواًل إلى مخارج احلروف الّصحيحة، مرورًا بعالمات الوقف، والّتنوين 

واحلركات وغيرها من املهارات التي ال غنى عنها في القراءة الّصحيحة، موّظفة في ذلك أهّم 
مت تلك املهارات في قائمة كبيرة  خصائص العربّية املساعدة في القراءة، أي: )الهجائية(، ونظَّ

حتمل أسماء الّطالبات. وكان عليها بعد ذلك اختبار الّطالبات بها كنوٍع من االختبار القبلّي، 
أو االختبار الّتشخيصّي الذي يكشف عن مكامن اخللل، ويشير إلى املهارات الّناقصة الواجب 

توافرها لدى املتعّلم.

• عّلقت لبنى هذه القائمة بالّصّف، ووّزعت نسخة ورقية على الّطالبات أنفسهّن بعد 
أن أخبرتهّن بخّطة العمل: ستخّصص أسبوًعا لكّل مهارة، تنتقل بعدها في األسبوع 
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الّتالي إلى املهارة الّتالية، دون أن تغفل الّطالبات املهارة التي ُعِمَل عليها في األسبوع 
الّسابق. 

َصٌة للقراءة، )من 7 إلى  • سيكون في كلِّ حّصة من حصص اللغة العربّية فترٌة مخصَّ
ُم الّطالبات أنفُسُهّن قراءَة بعضهّن وفق املهارات أو املعايير احملّكّية  10 دقائق(، وستقوِّ
املرصودة في املصّورة التي ُسلَِّمْت لهّن، وُعلَِّقْت في الّصّف، ويكون ذلك طبًعا بإشراف 

لبنى نفسها.  

كذلك، طلبت املعّلمة لبنى ملّفات األهل لترى من منهم ميكن أن تساعدها ثقاَفُتُه. ولم 
تكتِف بهذه اخلطوات من احلّل، فطلبت من املديرة أن تؤّمن لها لقاًء مع أولياء أمور طلبة 
الّصّف الّسابع، تضعهم فيه أمام مشكلة بناتهم، وتطلب منهم املساعدة بعد أن توّزع 

عليهم مصّورة املهارات القرائّية املرصودة ليتعّرفوا معايير القراءة الّصحيحة. 

كانت لبنى تدرك أّن املدخل الّسليم المتالك الفصحى هو تعميمها في املرافق كّلها، مبا 
فيها احلصص الّدرسّية على األقّل، فسارعت إلى طلب املساعدة من معّلمات املواّد األخرى 

التي تَُدرَُّس باللغة العربّية، بأن يلتفت إلى املهارات القرائّية- وكانت قد وّزعت عليهّن املصّورة 
أيًضا- فيشرعن بتطبيقها بكّل التزام وجّدّية، ويلتزمن الّتحّدث بالفصحى، ويعملن على 

حتبيب الّطالبات هذه الفصحى. 

وزَّعت على الّطالبات أيًضا مجموعَة قصٍص اختارتْها بعنايٍة، كي تكون مناسبًة ألعمارهّن، 
وشّجعتهّن على االستفادة منها في أوقات فراغهّن، وأخبرتهّن أّنها ستتابع مدى التزامهّن 
القراءة في البيت، وهي على أمتّ استعداد لتقّدم لهّن املساعدة الجتياز املصاعب كّلها التي 
ميكن أن تواجههّن في أثناء القراءة. فاللغة العربّية سهلة وحتّب من يحبها، وإجناز املهّمات 

فيها سهل.

وبالّتأّمل في أثناء العمل«، وبعد الّتأّمل بتطّور األساليب التي جلأْت إليها، ولكي متضَي ُقُدماً 
بتنفيذ اإلجراءات الّتعليمّية الّتعّلمّية التي حددتها، عمدت لبنى إلى تسجيل دروس القراءة 

بصوتها على أقراٍص مضغوطٍة، ووّزعت هذه األقراص على الّطالبات، وطلبت منهّن أن 
يستمْعَن لها مرارًا وتكرارًا، في محاولٍة منها كي تألَف آذانُُهنَّ القراءة الّنموذجّية، ويتابْعن 

ا لكّل طالبة، أخذت تدرج  بأعينهّن الكتاب، فالّطالبة تقرأ بدماغها أكثر ممّا ترى. وفتحْت ملفًّ
فيه املالحظات، وتشير إلى الّتطّور الذي حترزه، وكانت تُْطلُِع الّطالباِت  على مالحظاتها عنهّن، 
، فيتشّجْعَن. وكانت طيلة هذه الفترة تعود للمشرفة،  َمُهنَّ ْدَن أّنها ترصد تطورهّن وَتََقدُّ َفَيَتأَكَّ

وتعرض عليها ما ستقوم به. وهي تزّكي وتصّوب وتساعد. 
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تعليق
استطاعت لبنى بعد دراستها حالة الّطالبات، ومن خالل عّدة عناصر أن حتّل مشكلتهّن في 

، وتكاملت صورُة واقع  القراءة. بعد أن رصدت لبنى املهاراِت القرائيََّة، وأجرت االختبار القبليَّ
الّطالبات أمام عينيها، َشرََعْت بتخطيط إجراءات تعليمّية تعّلمّية تسّخر فيها إمكانات 

البيئة احمليطة بالطالبات كّلها، وأبرزها املدرسة والبيت، إلجناح هذه اخلّطة. كانت تدرك 
بخبرتها الواسعة في مجال الّتعليم أّن أّي إجراءات تعليمية تعلمية تتضاعف ثمارها إن 

كان العمل بها أفقيًّا، حيث يشارك اجلميع بالعمل على إجناحها، وبالعكس، فإّن ثمارها 
قد تتضاءل إذا كانت اجلهود منصّبًة بشكٍل عموديٍّ يعتمد الفرد. ولم يَْخَف على زميالتها 

املعّلمات أّن الّتطّور الذي ستحرزه الّطالباُت في القراءة سينعكُس بالّضرورة تقّدًما في املواّد 
التي يَُدرِّْسَنها. وكذلك، نراها طلبت من املديرة أن تؤّمن لها لقاًء مع أولياء أمور طلبتها، 

تْها والتي تبرز احملّكات املعيارّية في املهارات القرائّية،  وَوََضَعْت بني أيديهم املصّورة التي أََعدَّ
إدراًكا منها أّن الّطالبة إذا رأت جهود اآلخرين كّلها منصبًَّة عليها، أقبلت على تقّبل اإلجراءات 

. أكثر، على األقّل ألّنها ستالحظ أثر تطّورها بسرعة أكثر ممّا لو كان العمل بشكٍل فرديٍّ

وكذلك، نراها التقت معّلمات الّصّف خالل العام الّسابق، للوقوف على أسباب املشكلة، 
والتي قد تكون موغلة ألكثر من عام، فضاًل عن الّتنسيق الّتاّم بني املديرة واملشرفة، فيتدارْكَن 

احللَّ وحّتى ال تتكّرر املشكلة. كذلك. 

جند أن لبنى قد:
1. أصّرت على أن تكون املهاراُت القرائيَُّة الكاملُة واضِحًة أمام الّطالبات، ألّنهن سيقوَّْمَن 

، وعلََّقْتها على جدارّية الّصّف، لتبقى أمام عيونهّن، وعيون  بها، فكان أن وضعْتها بني أيديِهنَّ
زميالتها املعّلمات، ذلك بأّنها أشركتهّن معها في اخلّطة التي وضعْتها، بل ووّزعْت عليهّن 

املصّورة أيًضا. 
، فكان أن سّجلت بعض الّنصوص القرائّية من  2. رغبت أن تقّدم لبناتها شيًئا غير اعتياديٍّ

كتاب الّصّف نفِسِه، ووّزَعِت األقراَص املضغوطة عليهّن، وكان شيًئا غير مألوٍف للّطالبة أن 
يكون بني يديها صوُت معّلمتها على قرص مضغوٍط، تعود إليه في أثناء الّتحضير والّتمرين 

لنشاطات كّل يوم. 
3. عمدت إلى فتح ملفٍّ لتتمّكن من متابعة تقّدم أو عدم تقّدم كّل طالبة، كانت تطلعهّن 

تصنيف املهارات القرائية عامل أساس في حتديد استراتيجيات التدريس
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على الّتقّدم الذي يحرزنه، في محاولة منها لتشجيعهّن، وتأكيًدا منها على االستمرار 
بتنفيذ اإلجراءات املتفق عليها.

تزويد الطالبات مبصادر متعددة للتعلم يسهل دعم تعّلم الطلبة

ملفٍّ الطالب ميكّنك من متابعة التقّدم 

إّن أهّمّية ما قامت به لبنى يكمن ليس في عالج املشكلة فحسب، بل في جتّنب األسباب 
التي أوصلت إليها، فكانت جتربًة رائدًة في املدرسة، استفاد منها اجلميُع، وألعواٍم. إّن ما قامت 

به لبنى، وبعد أن الحظت وجود مشكلة، وعمدت إلى رصدها بشكٍل علميٍّ دقيٍق من خالل 
االختبار القبليِّ الذي أَْجرَتُْه، يتمّثل باخلطوات اآلتية:

أّوالً- الّتأّمل، في معرفة الّطاقات التي ميكن أن تسهم في التحسن، وكما الحظنا، تواصلت 
مع املديرة، واملشرفة، واملعّلمات الالئي يعّلْمَن الّصّف نفسه، ومعّلمات العام الّسابق، وأولياء 

األمور.
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نشاط )1٠(

ميتلك املعّلمون أفكارًا عديدًة واستراتيجّياٍت تعليمّيًة وفيرًة بحيث يصعب تذّكرها جميعها. 
بعضكم قد يكون بدأ فعاًل بإنشاء ملفٍّ لالحتفاظ بتلك األفكار واملصادر الّتعليمّية، ولكن 

إن لم تكن أنت فعلت ذلك بعد، فإّننا نحّثك على استخدام دفتر مالحظاتك اخلاّص بهذا 
البرنامج لهذا الغرض، كي ال تضيع منك األفكار اجلّيدة. وهذا يشّكل أحد األسباب التي جتعل 
الّتعاون في العمل فكرًة جّيدًة. »ما خاب من استشار«، قوٌل مأثورٌ، لطاملا سمعناه، ويعّبر بدّقٍة 
عن عملّية تخطيط طرائق فّعالة ومبتكرة في عملّية الّتعليم، حيث إّن مناقشة الّزمالء حتّفز 

تفكيرك وتفكير اآلخرين على اإلبداع واالبتكار.

االستفادة من مجتمع املمارسة املهنية
تعّد مشاهدة املعّلم لزميله في أثناء جتربة األفكار واالستراتيجّيات اجلديدة من الّطرائق 

املهّمة ملساعدة بعضنا بعًضا، إذ ميكن لبعض املعّلمني مثاًل مشاهدتك وأنت حتاول تطبيق 
بعض األفكار اجلديدة في صّفك، وتقدمي نقٍد بّناٍء، لتطوير أساليب كلِّ واحٍد منكم في الغرفة 

الّصّفّية.

1. ُقْم بالّتأّمل في مشكلة أحاطت بصّفك العام املاضي، وحاول أن حتاكي األسلوب 
الذي اعتمدتْه لبنى للحّل.

2. أنت في بداية العام الّدراسّي، وال بّد أّن هناك مشكالٍت ستواجهك، ارصْد مشكلًة أو 
مجموعًة من املشكالت تتوّقع أن تواجهك مع طلبتك، فتعمل على الّتخطيط حلّلها 

راصًدا العناصر التي ترى أّن في مشاركتها غًنى وإثراًء للحلول التي تقّدمها. 
3. هل ترى أّنه ميكن إضافة أسلوب كان ميكن للبنى أن تعتمده إضافًة إلى ما سبق؟ ما 

هو؟  
4. أنت تدرِّس ماّدًة تَُدرَُّس باللغة العربّية في صّف لبنى، فكيف تساعدها؟

ثانياً- الّتخطيط، فكتبت على دفتر مالحظاتها، اإلجراءات اخملطط لها، والعناصر التي 
ستشترك بالّتنفيذ، وبجانب كّل عنصر الّدور أو املسؤولّية امللقاة على عاتقه.

ثالًثا- الّتنفيذ، وعنوانه عند لبنى: االلتزام الذي تؤمن به سبياًل إلى الّنجاح، وكانت تُْطلُِع 
الّطالبات على اجلدول الذي يُْظِهُر تقّدمهّن، وال تنفّك تشجُعُهّن، رغبًة منها في أاّل تشعر 

الّطالبات بامللل، فال يبدين الّتجاوب املطلوب، بعد أن تنخفَض حماَسُتُهّن.  
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االستفادة من مجتمع املمارسة املهنية

وتسهم هذه الّطرائق واألساليب، ومنها مساعدة املعّلمني بعضهم بعًضا، في خلق 
»مجتمع املمارسة املهنّية« الذي يَْشُعُر فيه الفرد باحلّرّية والّدعم من اآلخرين لالكتشاف 
واالستفسار ومناقشة العمل بطرائق مختلفة داخل الغرفة الّصّفّية. وتعّد مجتمعات 

املمارسة مجتمعاٍت حيويًَّة، يشارك فيها اجلميع في الّتعّلم من بعضهم بعًضا، وهذا يعني 
تعّلًما مختلًفا ألفراد مختلفني، ولكّنه تعّلٌم يستند إلى املعرفة واخلبرة الّسابقة التي تنشأ 

عنها إجراءاٌت وأساليُب جديدٌة في العمل. وأحد الّتعريفات »جملتمع املمارسة املهنّية« أّنه: 
»مجموعة من الّناس يتشاركون في االهتمام أو الّشغف بالعمل، وَيَْسَعْوَن لتطويره من خالل 

تفاعلهم مع بعضهم بصورٍة منتظمٍة«.

نشاط )11(

يتطّلب منك الّنشاط اآلتي العمل مع زميٍل آَخرَ ملعرفة الّتحضيرات التي حتتاج إليها 
لتعليم موضوع معنّي. وقد يتضّمن هذا تطوير معرفتك للموضوع، أو توسيعها 

للّتخّصص، أو معرفتك باملدرسة، أو معرفتك الّتربوّية بأساليب الّتعليم والّتعّلم. ُقْم 
بهذا الّنشاط مع معّلٍم آَخرَ إن أَْمَكَن ذلك، أو مع معّلمني يدرّسون الّصّف نَْفَسُه الذي 

تقوم أنت بتعليمه )والّتخّصص نفسه إن أمكن(:
رْ بجزء من املنهاج يضّم وحدًة دراسّيًة واحدًة، أو فصالً دراسّياً واحداً. 1- فكِّ

2- اكتْب أّواًل جزًءا من املنهاج املقّرر تدريسه على قطعٍة ورقيٍَّة كبيرٍة )أو باستخدام 
احلاسوب( خالل الوحدة الّدراسّية أو الفصل الّدراسّي. وقد ترغب بأن تصّنف ذلك في 

أعمدٍة، أو أن تستخدم الّدوائر لفصل كّل جزٍء من املنهاج.
3- فّكرْ مبعرفتك بالّتخّصص، وُقْم بكتابة اجملال الذي تعتقد أّنه بحاجٍة إلى تطوير. هل 



61المجمع األول : الوحدة الرابعة

ملّخص
، والّتطويرَ املهنيَّ اخلاصَّ بك بشكٍل  في هذه الوحدة، ناقشنا الّتطويرَ املهنيَّ بشكٍل عامٍّ

أساسيٍّ أّيها الّزميل املعّلم. وفي العديد من املهن األخرى غير الّتعليم، مثل الّطّب والقانون، 
لطاملا كان حتديث األساليب واملناحي النَّْهَج املّتبع في العمل، فتجديدها وتطويرها يصّب 

في صميم العملّيات املهنّية. وقد ينّفذ البعض هذه األساليب واملناحي بطريقة أفضل 
من غيرهم، إاّل أّن سياسة األونروا تعتمد على إعطاء املعّلمني جميعهم الفرصة واحلّق في 

احلصول على الّتعليم والّتدريب املهنّي املستمّر.

أظهرنا لك مسبًقا أّن العمل مع معّلمني آخرين هو سمة من سمات البناء اخلاّلق لقاعدة 
املعرفة باملدرسة، وفي بعض األحيان يحتاج العاملون في املدرسة جميعهم إلى مناقشة 

القضايا املتعّلقة بالّتعليم والّتعّلم، فضاًل عن الّتنظيم وإدارة املدرسة. وباإلضافة إلى 
املناقشات املنّظمة على نطاق املدرسة، يعّد عمل املعّلمني ضمن مجموعات ثنائّية أو أكثر 

من األمور املهّمة والقيِّمة لتطوير الّتعليم.

تأتي أفضل اخلبرات في مجال الّتعليم من خالل العمل ضمن مجموعات، حيث تعّد املدارُس 
اجلّيدُة هي املدارس اخلبيرة في حتديد القضايا وتشكيل مجموعات من املعّلمني للعمل سوّيًة 
من أجل تطوير مناٍح جديدٍة وبرامَج حديثٍة. فقد تكون إحدى  القضايا املطروحة هي »كيف 

ميكننا أن جنعل تعليمنا نشًطا، أي: أكثر فاعلّيًة وكفاءًة؟«، أو قد تكون »ما الّطرائق التي 
ميكننا من خاللها أن نقّدم األساليب واالستراتيجّيات الّداعمة لسياسات الّدمج في املدارس 

)الّتعليم اجلامع(؟« )اّطلِْع على اجملّمع  اخلامس الحًقا في هذا البرنامج(.

هناك طرائُق للعمل مع زمالئك من املعّلمني لتطوير املعرفة بالّتخّصص؟ هل عليك 
الرُُّجوُع إلى كتب املرحلة الّثانوّية أو اجلامعّية أو مراجع أخرى للقيام بذلك؟ هل 

هناك وسائل أخرى ميكنك أن تستعني بها؟ دوِّْن أفكارك عن كيفّية القيام بذلك على 
الّرسم البيانّي. 

4- اكتْب قائمًة باالستراتيجّيات واملناحي الّتعليمّية اخملتلفة التي ترغب في 
استخدامها في عملّية الّتدريس، مثل: العمل الّثنائّي، أو استخدام ملصق جدارّي 

للبدء باحلوار واملناقشة حول موضوع معنّي. وال يحتاج ذلك إلى تفصيلها في خّطة 
الّدرس، على أن حتّدد أساليب الّتعّلم الّنشط اخملتلفة التي ستوّظفها كما فعل 

رْ أّن هذه الّطرائق واألساليب تّتصف بأّنها  املعّلمون في احلاالت الّسابقة. وتذكَّ
هة نحو  نشطة ومتنّوعة كما ناقشنا في الوحدة األولى، وينبغي أيًضا أن تكون موجَّ
تعزيز الّتعّلم لدى الّطلبة وتعميقه. وعند انتهائك من وضع اخلّطة أو اخلطط، شارِِك 

املعّلمني اآلخرين في املدرسة بتلك اخلّطة، ثّم اّتفقوا مًعا على طريقة دعم كّل 
منكم لآلخر من خالل تخطيط الّدرس مًعا مثاًل، أو من خالل حضور حّصة ملشاهدة 

طريقة تدريس أحدكم، وتقومي أثرها في تعليم املبحث املطلوب.
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يتطّلب الّتطويُر املهنيُّ اجلّيُد في مدارس األونروا الَعَمَل على مستويات الّنظام املدرسّي 
جميِعها، وعلى مستوى سياسات الّتعليم ) الّرئاسة العاّمة(، وعلى مستوى مجال الّتعليم 

)امليادين اخلمسة(، وعلى مستوى املدرسة للوصول إلى مستوى التزام املعّلمني بتطويرهم 
. املهنيِّ الفرديِّ
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