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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 )٧-12( 
بعًدا رئيًسا 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 برنامًجا شاماًل لتدريب معلمي األونروا جميًعا أثناء اخلدمة. ويتألف البرنامج 

من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفًقا لنظام التعلم الذاتي حيث يركز كل منها 
على جانب من جوانب عمليتي التعليم، وحتديًدا 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 )٧ – 12( بأنها تفاعلية، من حيث إنها 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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مقّدمٌة عن المجّمع الّتدريبي الّثاني: ممارسات الّتعّلم 
المرتكزة على الغرفة الّصّفّية 

الوحدة اخلامسة: كيف تصبح الّتوّقعاُت عامًل رئيًسا في عملّيتي الّتعليم 
والّتعّلم الفّعال؟ 

أثبتت األبحاث أّن الفكرة التي يبلورها املعلِّم عن الّطالب املتعّلم، يكون لها أثٌر كبيٌر عليه من 
حيث هو طالب، إّما سلًبا أو إيجابًا. وتناقش هذه الوحدة كيفّية تطوير املعلِّمني لبيئٍة داعمٍة، 

وتوظيف طرائَق إيجابّيٍة للّتفاعل والّتواصل مع الّطلبة داخل الغرفة الّصّفّية، مثل توظيف 
أسلوب املديح والّتشجيع املناسب لكّل طالب حسب تطّوره وتقّدمه في الّتعّلم. كما تشّدد 

هذه الوحدة أيًضا على أهّمّية إبقاء عقل املعّلم متفّتًحا، لدعم الّطلبة، ومساندتهم، 
وتوسيع خياراتهم، ومعاملتهم باحتراٍم دون حتّيز، حّتى لو كانوا ينحدرون من عائلٍة معّينٍة، أو 

 .ٍ يعيشون في منطقٍة معّينٍة، أو يتمّتعون مبظهٍر معنيَّ

ٍم ناجحٍة  الوحدتان الّسادسة والّسابعة )وحدة مزدوجة(: بناء مجتمعاِت تعلُّ
وتطويرالّصفوف الّنشطة واستراتيجّيات العمل في مجموعات

تلقي هذه الوحدة املزدوجة الّضوء على مختلف االستراتيجّيات التي تهدف إلى إشراك 
الّطلبة في الّتعّلم بصورٍة نشطٍة. وترّكز على بناء بيئٍة صّفّيٍة داعمٍة يشعر فيها الّطلبة 

باألمان، وال يتعّرضون فيها للّسخرية أو االستهزاء من ِقَبِل املعلِّم أو زمالئهم إذا لم يفهموا 
الّدرس أو املوضوع في أثناء تعّلمهم. كما ينصبُّ الّتركيز في هذه الوحدة على توظيف 

أسلوب العمل ضمن مجموعات من أجل إشراك الّطلبة فّكريًّا واجتماعيًّا وعاطفيًّا وبناء 
مجتمعاِت تعلٍُّم ناجحٍة. 

الوحدة الّثامنة: االحتفاء بنجاح الّتعّلم
إّن االحتفاء بنجاح تعّلم الّطلبة من حيث إّنهم متعّلمون، له أثٌر كبيٌر في بناء تصّوراتهم 

ونظرتهم ألنفسهم، ويؤّثر ذلك على جناحهم أو فشلهم في الّتعّلم بشكٍل كبيٍر. تتحّدث 
هذه الوحدة عن االحتفاء بنجاح الّتعّلم وبعض األساليب والّطرائق التي تسهم في بناء ثقة 

الّطلبة بأنفسهم، من حيث قدرتهم على الّتعّلم، كعرض أعمالهم، ومناقشتهم مبوضوعها، 
ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم في حتقيق أهداف الّتعّلم. 
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الوحدة الخامسة: كيف تصبح الّتوّقعات عاماًل رئيًسا في 
عملّيتي الّتعليم والّتعّلم الفّعال؟ 

مقّدمة
عندما بدأ فريق تطوير املاّدة املكتوبة لبرنامج »الّتطوير املهنّي املستمّر للمعّلم القائم على 

املدرسة« الّتفكيرَ مبحتوى هذه الوحدة، أخبرنا سيف بالقّصة اآلتية عن نفسه:

هو طالب في الّصّف الّثامن، انتقل والده للعمل في وظيفة أخرى، ممّا اضطّره لالنتقال إلى 
مدرسٍة جديدٍة ال يعرف أحًدا فيها. في أثناء فترة االستراحة، كان سيٌف يجلس على أحد 

املقاعد مع زميل له في امللعب، بدأ زمالؤه في صّفه ميارسون لعبة الكرة الّطائرة مع طلبة 
الّصّف الّتاسع، ويحاول كّل فريق تسجيل األهداف في ملعب الفريق اآلخر. وفي إحدى 

احملاوالت، أصابت الكرة معلًِّما كان يجتاز امللعب، ولم يكن الالعبون قد انتبهوا، فأخذ اجلميَع 
إلى غرفة املدير، مبا فيهم سيف الذي لم يكن العًبا في كال الفريقني. وهناك، عاقب املديُر 

الّطلبة جميَعهم. اكتشف سيٌف الحًقا أّن املعلِّم الذي أصابْته الكرة هو معّلمه في ماّدة 
اللغة العربيَّة. وفي أّول حّصة لغة عربيَّة بعد املشكلة، قال املعلِّم لسيف ولزميله: »لن أقبل 

أّيها املشاغبان أن جتلسا بجانب بعضكما«، وغيَّر مكاَن سيٍف، ووضعه في مقّدمة الغرفة 
الّصّفّية. وفي األسابيع التي تَلَْت، كان املعلِّم شديَد االنتقاد لعمل سيٍف وتصّرفاته، رغم أّن 

سيًفا لم يُِسئ الَعَمَل أو الّتصّرف، ممّا جعل سيًفا ال يثق بقدراته في ماّدة اللغة العربيَّة. وبعد 
مرور شهرين، بدأ املعلِّم يكتشف أّن أداء سيٍف كان جّيًدا في ماّدة اللغة العربيَّة، وأّنه يتصّرف 

دائًما بشكٍل الئٍق. وكان سيٌف في ذلك الوقت، قد وجد أيًضا أصدقاَء ُجُددًا. 

هل تعّرْضَت يوًما لتجربٍة مماثلٍة؟ نحن نسرد عليك هذه القّصة لنبنّي لك مدى قّوة تأثير 
االفتراض والّتوّقعات، حّتى وإن لم تكن مبنّيًة على أساس. إّن بناء األحكام على شخٍص جّراء 

موقٍف واحٍد، قد يقّلُل من الّنتائج املتوّقعة منه، أو يبالُغ فيها. 

في هذه الوحدة، نوّد منك الّتفكير بصراحة في توّقعاتك، وفي أثناء قراءتك حلاالت الّدراسة 
ر بالّطلبة الذين َعلَّْمَتُهْم أو تَُعلُِّمُهُم اآلَن. هل تعتقد أّن توّقعاتك منهم ستؤّثر  اآلتية، فكِّ

على قدراتهم الّتعليمّية، وحتصيلهم، واستيعابهم ملوضوعات املنهاج؟ هناك بعض 
الّنشاطات التي ميكنك تنفيُذها، وتتطّلب منك الّتفكيرَ بدّقٍة بشأن طلبتك.

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم 
يَُتَوقَُّع منك، وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة، أن تطور: 

•  فهمك ومعرفتك بالّطرائَق اخملتلفَة التي تؤّثر فيها توّقعاُت املعلِّم على تعّلم الّطلبة. 
•  قدرتك على تأمل وتنفيذ استراتيجيات لتحسني تعلم الطلبة وصوالً بهم إلى أقصى 

إمكاناتهم في اللغة العربية. 
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ما العوامل التي تؤثّر على الّتوّقعات؟  
يؤّثر العديد من العوامل على الّتوقعات التي نبنيها جتاه بعض املواقف واألشخاص واألحداث. 

ومن أهّم هذه العوامل، خبرتنا الّسابقة، وقناعاتنا، وِقَيمنا. وفي العادة، يُْصِدرُ اإلنساُن 
القراراِت واألحكاَم، ثّم يحّدد بناًء على ذلك: ما ينبغي فعله، أين يذهب؟ من هم األشخاص 

الذين يعّدهم أصدقاءه؟ وذلك بناًء على معرفته الّسابقة باألشخاص واملواقف واألحداث التي 
مّرت معه، سواء في حياته الّشخصّية أو العملّية. 

إّن كونك معلًِّما يجبرك على اّتخاذ قرارات يومّية، وهذه القرارات تتأّثر بعدد من العوامل التي 
يجب عليك الّتفكيُر بها.

فعلى سبيل املثال، أظهرت الّدراسات أّن العوامل اآلتية تؤّثر في توّقعات املعلِّمني من الّطلبة 
في أرجاء العالم جميِعها: 

•  املستويات االقتصادّية واالجتماعّية للّطالب. 
•  مظهر الّطالب )من حيث اللباُس والّترتيُب والّنظافُة(.

•  خبرة املعلِّم الّسابقة مع أشقاء الّطالب األكبر منه، أو بوالديه، وأفراد أسرته. )العوامل 
الوراثّية(.

•  اجلنس )في بعض احلاالت مثاًل، يُْعَتَقُد أّن قدرة الّذكور على فهم ماّدة الّرياضّيات واملسائل 
احلسابّية أكثر من اإلناث(.   

•  املوقف من دور اإلنكليزّية، وخاّصة في الّدراسة اجلامعّية، وأثره الّسلبّي على جهود 
املعلِّم وحتصيل الّطالب بالعربيَّة.

هل تستطيع الّتفكير بعوامل أخرى قد تؤّثر على تعاملك مع طلبتك داخل الغرفة الّصّفّية 
وتأثيرها على أسلوبك في الّتعليم؟ 

هل الّتوّقعاُت صحيحٌة؟
تكشف احلالتان اآلتيتان ما َخلَُصْت إليه الّدراسات التي أُْجرِيَْت على طلبٍة في مجتمَعنْيِ 

دًا باملدرسة. مختلَفنْيِ عند التحاقهم مجدَّ

قبل عّدة سنوات، قّررت مجموعٌة من الباحثني في علم الّنفس الّتربوّي دراسة عّينات من 
»أطفال الّشوارع« في البرازيل. كان أولئك يعيشون في األزّقة، وفي أكواخ أحزمة الفقر التي 

حتيط مبدينة ساو باولو. تابع الباحثون مالحظات معّلميهم عن سوء حتصيلهم الّدراسّي، 
وخاّصة في املهارات القرائّية والكتابّية. كان الواحد من هؤالء، وفي أّي صفٍّ ُوِجَد، يجلس 

هادئًا ويختار غالًبا آخر مقعد في الّصّف، من غير أّي مشاركة تعّلمّية تُْذَكُر. أجرى الباحثون 
في البداية جلسًة لوصف حالتهم بدّقة، وحملاولة تفسير حالتهم. كاد املعلِّمون يُْجِمُعوَن 

أّن الّسبب الّرئيس في ضعفهم، وعدم مشاركتهم، وإقبالهم على الّتعّلم، هو البيئة التي 
ينحدرون منها، حيث الفقر وسوء الّتغذية واختالف ِقَيِم احلياة. وصّرح معّلموهم أّنهم لم 

يهتدوا بَْعُد إلى طريقٍة يساعدونهم بها. 

رأى فريٌق من الباحثني، وبناًء على تقدير معّلميهم، أّن البحث في حالتهم يوجب معاينتهم 
في بيئتهم حيث يعيشون. فوجدوا أّن بعًضا منهم ميارس أعمال شراء سلع أو مواّد يشيع 
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استخدامها في تلك اجملتمعات، ثّم يعرضونها للبيع، ويحّصلون بذلك ما ينفقونه على ما 
يحتاجون إليه من غذاء وغيره... وكان البعض اآلخر يستلم من شركات توزيع املطبوعات 
جرائَِد وُصُحًفا وغيرها، ويبيعها. وقد وََجَد الباحثون أّن هؤالء ميارسون »جتارتهم« بفاعلّية 

ونشاط، ويتعاملون مع الزُّبُِن بكثيٍر من الّذكاء الرياضّي واالجتماعّي. فهم ببساطة ميارسون 
عملّياٍت حسابيٍَّة معّقدٍة في احتساب ثمن الّشراء واملبيع والّربح، وكذلك في حتديد القيمة 

التي سُيرِْجُعونها للّزبون، عندما يدفع قطعة نقدية أكبر من الّثمن. وما لفتهم أكثر، كان 
قدرة بائعي املطبوعات منهم على قراءة عناوين الّصحف واجملالت، ومعرفتهم مضامينها. 

فهم يلّبون طلباِت الزُّبُِن فيما يريدون منها، ويقرأون بصوٍت عاٍل أشبه باملناداة، عناويَن 
زون حسب احلََدِث على قراءة ما يشدُّ الّزبون، من مثل  ُحف الّرئيسة والفرعّية، ويركِّ الصُّ

مواعيد املباريات الّرياضّية، واملالعب التي سُتجرى عليها، ونتائج ما متّ منها... إلخ. 

إّن ما الحظه الباحثون في حياة هؤالء الّطلبة وممارساتهم اليومّية، يشير إلى قدرة هؤالء 
العقلّية، فهم يَُقوُموَن بإجراء احلسابات ذهنيًّا، وبطرائق معّقدة، وكذلك ميارسون القراءة 

بون الزُّبَُن بالّشراء. وال تبدو عليهم مظاهر االنعزال،  فونها في تسويق ِسلَِعِهْم، ويرغِّ ويوظِّ
فهم يتواصلون مع الزُّبُِن واملاّرة بشكٍل الفٍت والئٍق، وغالًبا مقنع.

 
يدرك هؤالء الباحثون أّن اختالف طرائق حّل املشكالت الّرياضّية يشير إلى مرونة، وما ذلك 

لِس مع الزُّبُن، يَُعدُّ من أهّم أسس  إاّل نتاج ذكاٍء حادٍّ. وكذلك القدرات القرائّية والّتواصل السَّ
القراءة. فإذا وّظف املعلِّمون ذلك، وأشركوا هؤالء الّطلبة في شرح طرائقهم احلسابّية، وفي 

الّسماح لهم ببيع املطبوعات داخل املدرسة، وفي محيطها، فإّن ذلك سيكون مجديًا. فهذه 
االستراتيجّية ستجعل هؤالء مقبلني، وفي موقف املعلِّمني من جهة، ورابحني متعّلمني 

متطّورين من جهٍة أخرى. ولن متضَي أّياٌم حّتى يستشعر هؤالء أهّمّيتهم، فيتّشجعون على 
ق  املشاركة، ويقبلون على عرِض أفضل ما عندهم. ولذلك، سيبحثون دائًما عن جديٍد يحقِّ

إمكاناتهم، ويبرز قدراتهم الّدراسّية.

يقول املثل: الّصّياد الذي يعتقد أّنه غير محظوظ، لن تأتَي سمكٌة إلى َشَبَكِتِه، وهكذا 
املعلِّمون الذين يتوّقعون محدودّية متعّلميهم، فلن يقترب اإلبداع وال الّنجاح أو الّتمّيز منهم. 
ولكّن املعّلمني قادرون على تغيير توّقعاتهم، ويؤمنون بأّن اإلنسان داّلة متغّيرة، ويدركون أيًضا 

َف داخلها. أّن الّتعّلم خارج غرفة الّصّف يجب أن يَُوظَّ

وقد قام فريٌق آخر من الباحثني بدراسة أثر الّتوّقع على مجموعتني من الطلبة الكورّيني 
الذين هاجروا إلى اليابان وأميركا، ووقفوا على اآلثار الّسلبّية للّتوّقعات الّسلبّية واإليجابّية 
ملعّلميهم في اجملتَمَعنْيِ، وكانت الّنتائج مثيرة لالهتمام، فقد كان أداء الّطلبة الذين هاجروا 
ا نظرًا حملدودّية الّتوّقعات منهم، أّما الّطلبة الذين هاجروا إلى الّساحل  إلى اليابان سّيًئا جدًّ

الغربّي من الواليات املّتحدة األميركّية، فقد كان أداؤهم متمّيزًا، نظرًا للّتوّقعات الكبيرة من 
الّطلبة اآلسيوّيني في تلك املنطقة.

ًفا معرفتك ببيئتهم  يُْطلَُب منك في الّنشاط اآلتي أن تفّكر في توّقعاتك من متعّلميك، موظِّ
وقدراتهم وميولهم... إلخ. 
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نشاط )12(

فّكر بطلبتك، وحّدد طالًبا ال يََتَوقَُّع منه املعلِّمون الَكِثيرَ. 

رْ لَِم طرْحنا هذه احلالة للّدراسة. •  فكِّ
•  أهناك وسائُل لتغيير توّقعات املعلِّمني جتاه ذلك الّطالب؟ 

•  دوِّْن مالحظاتِك في دفتر مالحظاتِك اخلاصِّ بالبرنامِج عن ذلك الّطالِِب. 

•  ناِقِش املعلِِّمني اآلخرِين في أفكارِك بعد كتابِة مالحظاتِك في نهايِة اليوِم الّدراسيِّ إن أمكن ذلك. 

يًا ألحد  لَْت حتدِّ قم بدراسة احلالة )٩( الواردة أدناه، والتي تتمحور حول حالٍة مشابهٍة، شكَّ
املعلِّمني في مدارس األونروا في األردّن.

دراسة احلالة )9(
راجي هو مدير مدرسة الّنزهة في األردّن، وسعيد طالٌب في الّصّف الّسابع األساسّي، ولم 
يكن أداؤه الّدراسّي جّيًدا. كان سعيد يصل غالًبا إلى املدرسة متأّخرًا، ويختار اجللوَس هادئًا 

على مقعٍد في آخر الّصّف حّتى ال يالحظ وجودَه املعلُِّم. 

وفي صباح يوم دراسّي، كان راجي عائًدا من اجتماع، فوجد سعيًدا جالًسا أمام محلٍّ جتاريٍّ 
بجوار املدرسة. فسّلم عليه مشعرًا إّياه باالهتمام واألمان، وعرض عليه أن يصطحبه إلى 

اإلدارة ليتعّرف أوضاَعه وأحوالَه، ويحاوَل مساعدته عاّمًة، وفي األمور املدرسّية خاّصًة. وبعد 
دقائق، اطمأنَّ سعيٌد، وأبدى جتاوبًا في احملادثة مع املدير الذي اكتشف أن سعيًدا يخاف من 

رين في الّصّف، وأّنه يخشى القراءة أمام زمالئه، كما أّنه ال يحّب املغامرة  بعض زمالئه املتنمِّ
في اإلجابة عن أسئلة ال يتأّكد من صّحتها. وفي احلديث، أفصح سعيٌد عن رأيه بقدراته، وأّنه 
ال يتمّتع بقدر كاٍف من الّذكاء كباقي أترابه. ولذا، فهو غالًبا يواجه صعوبًة في فهم مضامني 

الّدروس، وخاّصة في اللُّغة العربيَّة، وإلى ذلك صّرح أّنه يخجل من طلب أّي مساعدة من 
زمالئه. اكتشف راجي أن سعيًدا لديه اهتماماٌت عديدٌة، فهو يحّب الّسّيارات، وهذا ما دََفَعُه 

، وصار يعرف الكثير عن آلّيات عمل محّركاتها. ووجد راجي أيًضا أّن سعيًدا  ليعمل عند ِحَيلِيٍّ
يتمّتع مبعرفة جغرافّية جّيدة، ويحّب أن يعرف أكثر عن الّدول التي تصنع الّسّيارات... فهو 

يعرف عواصمها ومناطق املعامل التي تصنعها.
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ا، ينّمي العالقات الوّدّية، ويسهم في حتصيل أفضل. نقاش احلاالت اخلاّصة فرديًّ

وأمام هذه الوقائع، أيقن راجي أنَّ سعيًدا سيكون أفضل. فسارع إلى نقاش حاله مع معّلم 
اللُّغة العربيَّة، فكان متعاونًا، ونّظم وقته، وبدأ بإعطاء سعيٍد مساعَدًة إضافيًَّة معتمًدا على 

رغبته في القراءة عن الّسّيارات والبلدان التي تصنعها، وَتَعاوََن مع مدرِّس اجلغرافيا، ومدرِّس 
العلوم، واختاروا له ُكُتًبا تلّبي اهتمامه، وجتيب عن تساؤالته. وتعاون معّلمو صفِّ سعيٍد 

جميُعُهْم في الّتفكير بطرائق تساعده على املشاركة في الّنشاطات الّصّفّية ليكسب من 
خاللها معارَف وخبراٍت، لكنَّ األهمَّ من ذلك كلِّه، كان بناء شخصّية واثقٍة بقدراتها، راضيٍة 

عن أدائها، راغبٍة في تطّورها. 

ظّل سعيٌد ألسابيَع محطَّ أنظار راجي، فالحظ أنَّ أمارات الّسعادة واالنشراح باديٌة على وجهه 
َم املديُر مع معّلمي صّف سعيٍد  وسلوكه، وصار يصل إلى املدرسة قبيل الوقت احملّدد، ونظَّ

لقاًء تربويًّا مع أولياء األمور اّطلعوا فيه على نشاط أبنائهم، واستفسر املعّلمون عن أحوال 
 ، بعض الّطلبة. وكان نصيب سعيٍد من املديح والّثناء ال يقّل عن نصيب زمالئه، فسعدت األمُّ

رُُه  وحتّسنت عالقة ولدها بها، وبأفراد األسرة كلِّهم، وكان ذلك قّوة دفٍع جديدٍة. وتسارع تطوُّ
، وحتّصن مبزيد من الّثقة بنفسه وبقدراته.  الّتحصيليُّ

تعليق 
واقع األمر، إّن املدرسة لم تقّدم لسعيٍد ما يكفي ليحّقَق إمكاناتِِه، ولم متنْحه شعورًا بالّثقة 

بنفسه، أو إحساًسا بقيمته. بل على العكس، عزَّزَْت ضعف ثقته بنفسه، وقلَّلَْت من احترامه 
ذاتَُه وتقديرِها، لكّن املديرَ راجًيا، وهو مديٌر غير تقليدّي، يؤمن بقدرات الطلبة وبإمكاناتهم 
زه دائًما ليعمل على تطوير أساليب  في حتسني أدائهم املدرسّي، ومنهم سعيد، وذلك يحفِّ

تعليمّية إيجابّية في املدرسة. 

وفي أجواء املدرسة اإليجابّية هذه، ومبساندٍة من املدير، وضع املعلِّمون مجموعًة من 
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دٍَة، فنّظموا  االستراتيجّيات لتطبيقها مع الّطلبة الذين يواجهون صعوباٍت في موادَّ محدَّ
لبة كاّفة في الّصّف، بحيث ترّكز على  مثاًل دروًسا تتمحور حول املشاركة اجلماعّية للطَّ

املهّمات اجلماعّية أو الفردّية التي تتيح للمعّلم الوقت ملساندة بعض الّطلبة وتشجيعهم، أو 
اجملموعات التي حتتاج إلى تلك املساندة.

نقاشات املدير وفريق املعّلمني حول أوضاع الّطلبة ونتائجهم، هو تغذية راجعة تسهم في ارتقاء العملّية الّتربوّية متكاملًة.

رْ بحالة الّطالب الذي حّددته في الّنشاط )12(، وكيف تستطيع أن تقّدم له املزيد من  واآلن، فكِّ
الّدعم. 

كيف تؤثّر الّتصّورات عن قدرات الّطلبة على توّقعات املعلِّم؟    
من القضايا التي تؤّثر على معظم األنظمة الّتعليمّية في املدارس، تعريف املعلِّمني واملدرسة 
ملفهوم قدرات الّطلبة وإمكاناتهم. كانت الفّكرة الّسائدة في القرن املاضي أّن قدرات األطفال 

واإلمكانات تُْعرَُف في مرحلة مبكرة من الّطفولة. إذ كنت تسمع الّناس يقولون عن أحد 
ا، ويقولون عن آخر: إّن قدراتِِه محدودٌة، وكذلك جتد أّن بعض اجملموعات  األطفال: إّنه ذكّي جدًّ

ا.  االجتماعّية أو العرقّية تَِسُم األطفال بأمناٍط سلبيٍَّة جدًّ

ولكّن األبحاث احلديثة، جاءت لتدحض هذه الفّكرة، وتبنّي أّن الّذكاء- وإْن كان يتأّثر بعواِمَل 
روف املناسبة. ومن املعروف أّن الّذكاء  وراثّيٍة- يتطّور خالل احلياة، إذا ما توافرت لنمائه الظُّ
له وجوٌه عّدة، إذ ال يوجد نوٌع واحٌد من الّذكاء فحسب، وبالّرغم من هذا، صّنفت األنظمة 
الّتعليمّية في املاضي الّطلبة، سواء بشكل رسمّي أو غير رسمّي، وسواء بصورة فردّية أو 

عاّمة، وفق معايير لم تثبْت أمام الكشوفات العلمّية املتعّلقة بالّدماغ وطرائق الّتعّلم. 
لم يتوّصل علماء الّنفس حّتى اآلن إلى الّطريقة التي تعمل فيها األنواع اخملتلفة من الّذكاء 
)مثل الّذكاء الّرياضّي، أو الّذكاء العاطفّي، أو الّذكاء العلمّي(، وكيف ترتبط هذه األنواع مع 

بعضها بعًضا، نظرًا حملدودّية املعرفة بطريقة عمل الّدماغ. ولكن ما هو معروف حّتى اآلن، أّن 
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الّدماغ عضو بالغ القّوة والّتعقيد. فّكر باألشياء املذهلة التي ميكنك القيام بها: بالطريقة 
التي تتعّلم بها اللُّغة، بقدرتك على الّتحّدث بلغات متعّددة، بقدرتك على تخزين الّذكريات 

واستحضارها بسرعة خاطفة. هذه املعلومات كلُّها، قادت إلى الّتفاوت في الّتعليم، أو تقدمي 
أنشطة مختلفة املستويات للّطلبة، وهذا ما ستقرأ عنه في اجملّمع اخلامس. 

سيطرت قدرة اإلنسان الّتفكيرّية والكالمّية على تفكير الفالسفة والعلماء على مّر الّزمن. 
وفي الّسنوات األخيرة، بدأ اإلنسان يفهم طريقة عمل الّدماغ نتيجة الّتقّدم الذي طرأ في هذا 

اجملال مبساعدة اإلجراءات الّتقنّية احلديثة مثل املسح الّدماغّي. 

وميكننا تلخيص املوضوع بأّن تعقيد الّدماغ وقّوته يشيران إلى حدوث مشكالت عند محاولة 
تصنيف قدرات األطفال، وخصوًصا في سنٍّ مبكرة. لذلك، يجب على املرء أن يرفع مستوى 

توّقعاته من األطفال، حّتى وإن أظهرت العوامل االجتماعّية واالقتصادّية والّثقافّية احمليطة 
خالف ذلك، وهذا ال يعني الّتقليل من أهّمّية تلك العوامل، أو جتاهلها كّليًّا، فمن املؤّكد 

لبة في اجملتمعات الفقيرة، مثل الكتب أو األلعاب،  أّنه ال تتوافر مصادر تعليمّية كافية للطَّ
كتلك التي يحظى بها الّطالب في اجملتمعات الغنّية، بحيث يؤّثر ذلك على تعّلمه. ولكن من 
ٍ، ألنَّ املدراس  الّضرورّي عدم وسم أداء الّطلبة املدرسّي تبًعا للّنمط الّسائد في مجتمٍع معنيَّ

ا في مساعدة الّطلبة في الّتغّلب على املصاعب التي  واملعلِّمني يؤّدون دورًا رئيًسا ومهمًّ
تواجههم. 

إّن توفير فرص منصفة في الّتعليم ليس سهاًل، ونعطي مثااًل على مدى صعوبة الّتوّقعات 
واألحكام التي تُطلق على األشخاص ذوي احلاجات اخلاّصة. يعرف الكثيرون أن طلبًة يعانون 

من إحدى صعوبات الّتعّلم )مثل ضعف الّسمع، أو البصر( يعاَملون على أّنهم أقّل قدرة على 
الّتعّلم من غيرهم. 

ومن ناحية أخرى، تؤّثر الّتوّقعات االجتماعّية على الّتحصيل الّدراسي بني الّذكور واإلناث، 
ففي العديد من اجملتمعات يكون الّتحصيل الّدراسي للّذكور في بعض املواّد، مثل الّرياضّيات 

والعلوم، أعلى ممّا هو عند اإلناث، في حني قد يكون الّتحصيل الّدراسّي لإلناث أعلى في 
الّلغة العربّية، ويعود ذلك ألّن اجملتمع يتوّقع منهم ذلك، ولكّن هذه الّتوّقعات بدأت تتغّير في 

، حيث إّن املعنّيني بالّتعليم يشّجعون الّطالبات على  األنظمة الّتعليمّية في وقتنا احلاليِّ
املشاركة الفاعلة في املواّد العلمّية التي كانت اجملتمعات تعّدها مجااًل تظهر فيه قّوة الّذكور 

مقارنًة باإلناث، وتشير الوقائع إلى أن كثيرًا من الّطالبات يحلِّْقَن في دراسة الّرياضّيات. 



٨

الّتوّقعات العالية تزيد من ثقة الّطالب بنفسه، وترفع مستوى الّتعليم.

تشير األدّلة إلى أّن ثقة اإلنسان في رفع مستوى الّتعّلم لدى الّطلبة في القرن احلادي 
والعشرين ستكون أكبر ممّا كان متوّقًعا في القرن العشرين، وأّن ذلك سيؤّدي إلى خلق فرٍص 

اجتماعّيٍة واقتصادّيٍة أفضل لكّل طالٍب وللمجتمع بأكمله. وتتعّدى أهّمّية ذلك مجّرد حتقيق 
الّطموحات الّتعليمّية لتنغرس في صميم وثيقة حقوق اإلنسان التي تَُطبَُّق اليوم على نطاٍق 

واسٍع، وخصوًصا في البرامج الّتعليمّية الّتابعة لألونروا. وانطالًقا من ذلك، حتتلُّ توّقعات 
يًَّة أَْكَبرَ.  املعلِّم ومهاراته الّتعليمية أهمِّ

نشاط )13(   

رْ بالّصفوف التي تدّرسها الّلغة العربّية، وحّدد بعض الّطلبة الذين قد يستفيدون  فكِّ
من بناء توّقعات أكبر جتاه أدائهم وتطّورهم في املدرسة. صّمم جدواًل مشابًها للجدول 

أدناه، ودوِّْن وصًفا لكّل طالب من الّطلبة الذين اخترتَهم، وأدرْجَت أسماءهم في 
العمود األّول، كيف ميكن أن تنقل توّقعاتك اخملتلفة إليهم وإلى زمالئهم في الّصّف؟ 

اكتْب وصًفا لالستراتيجّية التي ستّتبعها مع كّل طالب. رمبا تستخدم كلمًة معيَّنة 
لتشجيعهم، أو تصّمم بعض األنشطة لتنفيذها في الّصّف، مثل إعداد لوحة عرض 

ًدا من قدرتهم على تنفيذها  على اجلدار، تكّلفهم من خاللها مبهّمات تكون متأكِّ
بنجاح. وتأّكد من متابعتك لهذا الّنشاط بتحفيزهم على العمل واختيار كلماٍت 

تشجيعّيٍة مناسبٍة، إّما على انفرادٍ أو أمام الّصّف. في العمود الثالث، اكتب األثر الذي 
الحظَته بعد تنفيذك هذه االستراتيجّية ملساعدة الّطالب في ماّدة تدريسك، ماّدة 

الّلغة العربّية.
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دوِّْن في دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج وصًفا مختصرًا ألحد الّطلبة الذين حاولَْت 
مساعدتهم بهذه الّطريقة، وإلى أّي مًدى كانت الّتجربُة ناجحًة. 

األثراالستراتيجّية  الّطالب  

تعليق
ناقْش هذه القضّية املهّمة مع زمالئك من املعلِّمني. هل هناك طرائق تستطيع املدرسة من 

خاللها رفع توّقعاتها جتاه طلبتها؟ ميكن ملعّلمي املدرسة الّتفكيُر بطريقٍة جتعل العاملنِي 
، رفع ثقة الّطلبة  في املدرسة يعملون مًعا لرفع الّتوّقعات من الّطلبة في املدرسة، ومن ثمَّ

بأنفسهم وبقدراتهم. كيف ميكن احلفاظ على مثل هذه الّتوّقعات اإليجابّية مع مرور الوقت؟ 
وكيف ميكن إشراك الّطلبة في بعض األفكار املقترحة؟

يحّقق اّتفاق املعلِّمني في املدرسة على أسلوب الّتعامل مع الّطلبة، وخصوًصا عند تصّرفهم 
بشكل غير الئق أو غير مناسب، تقّدًما ملموًسا وأثرًا  كبيرًا على الّطلبة وعملّيتي الّتعليم 

والّتعّلم. وفي احلاالت التي يتصّرف فيها الّطالب بشكٍل غير الئٍق، يجب أن يوّجه املعلِّم 
انتقاده للّسلوك وليس للطالب نفسه، إذ ال يفيد استخدام كلمات مثل »سخيف« أو »غبي« 
النتقاد الّطالب. ولكن، عندما تخاطب الطالب قائاًل: إّن هذا الّتصّرف غير مسؤول، أو إّنني لم 

أتوّقْع أن يصدر أمٌر كهذا منك، فأنت تظهر للّطالب احترامك َشْخَصُه، ولكّنه جتاوز حدوده، 
فإذا توّقف الّطالب عن الّتصّرف بهذه الطريقة، فسيعود  إلى وضعه الّسابق، بداًل من أن 

يوَسَم بالغبّي أو الّسخيف. 

هناك بعض اإلجراءات املدرسّية اجلماعّية األخرى ذات األثر اإليجابّي، كنمذجة الّتخاطب مع 
لبة. فعندما يُعاِمُل  الّزمالء والكبار باحتراٍم واهتماٍم بشكٍل طبيعيٍّ ليكون ذلك قدوًة للطَّ

املعلِّم َطلََبَتُه باحترام، حّتى إذا لم  يفهموا موضوًعا ما، فسيشعر الّطلبة بالّراحة والّثقة 
لالعتراف بعدم فهمهم للّدرس، وطرح األسئلة، وطلب املساعدة من املعلِّم، ممّا يسهم في 

تطوير بيئٍة صّفّيٍة مناسبٍة تدعم تعّلم الّطلبة، كما يشعر الّطلبة فيها بقدرتهم على 
اكتشاف أفكارٍ جديدٍة، ألّنهم يستطيعون طلب املساعدة عند احلاجة إليها.

 تدور دراسة احلالة )10( حول راجي مدير مدرسة الّنزهة في األردّن، ومحاولته تطويرَ روح 
اجلماعة،  واالرتقاَء بتحصيل الّطلبة في مدرسته، ونتعّرف كيف استفاد كرمي من أفكار مديره 

وطّبقها في صّف من صفوف الّلغة العربّية التي يدّرسها.

دراسة احلالة )10(
كان راجي، وبحكم منصبه مديرًا للمدرسة، يولي موضوع تأثير التوّقعات على الّتحصيل 

لبة أهّمّية كبيرة. فقد سمع املعلِّمني يتحّدثون عن الّطلبة، لكن لم تعجبه  الّدراسّي للطَّ
الّطريقة التي حتّدث بها بعضهم عن طلبتهم. 
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طوَّر راجي مبساعدة املعلِّمني في املدرسة نظاًما أخالقيًّا قويًّا مبنيًّا على حقوق اإلنسان في 
إدارة املدرسة، حيث أعّدوا  قائمًة بحقوق الّطلبة املهّمة، وعّلقوها في أرجاء املدرسة كاّفة.            

•  لديك احلّق في الّتعّلم.

•  لديك احلّق في احلماية.
•  لديك احلّق في احلصول على مساعدٍة.

•  لديك احلّق في أن تُعاَمَل باحتراٍم.
•  لديك احلّق في أن يسمعك اآلخرون.

•  لديك احلّق في اللعب.

عندما يعامل الطلبة باحترام سيشعرون بالراحة والثقة ويطلبون املساعدة بجرأة.

وفي اجتماعاته مع املعلِّمني، رّكز راجي باستمرارٍ على أهّمّية رفع الّتحصيل الّدراسّي في 
املدرسة، وأثره على الّطلبة واجملتمع على حدٍّ سواء. أّما فيما يتعّلق بالتوّقعات من الّطلبة، 

فقد ناقش مع معّلمي مدرسته مجموعًة من االحتماالت التي ميكن تطبيقها في املدرسة، 
وخرجوا بفكرتنَْيِ مهّمَتنْيِ:

أّوالً: اّتفقوا على عقد اجتماع ملناقشة وضع كّل صفٍّ مرَّتنَْيِ سنويًّا، من أجل تقومي الّتطّور 
الذي طرأ على كّل طالب، على أن يحضر االجتماع كّل معّلم كان على اّتصال مع الّطالب، 

كما اّتفقوا على حتديد أهداف االجتماع مبا يأتي:
•   معرفة الّطلبة الذين يحّققون تطورًا ملحوًظا.

•   وضع استراتيجّيات ملساعدة الّطلبة الذين ميكنهم تطوير حتصيلهم الّدراسّي.

وكان اهتمام راجي األّول، أاّل يوَسَم الّطلبُة الذين يحتاجون إلى املساعدة بألقاٍب سلبّية، فإن 
كان لدى الّطلبة صعوباٌت تعلميٌة من أّي نوع، فال بّد من دعمهم باالستراتيجّيات واألساليب 
الّتعليمّية املناسبة. وانطالًقا من ذلك، قام بعقد مجموعٍة من اجللسات الّتعليمّية القصيرة 
بعد انتهاء الّدوام املدرسّي، لكي يبحث املعلِّمون طرائَق الّتعامل مع الّطلبة لتقدمي الّتغذية 

الّراجعة الاّلزمة لهم عن عملهم، ويعملوا على حتسينه. كما بحثوا آلّيَة تقسيم الّطلبة في 
مجموعات ملساندة بعضهم بعًضا في الّتعّلم.
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ثانًيا: بعد بدء عقد االجتماعات الّصّفّية، نّظم راجي اجتماًعا مع أولياء أمور الّطلبة، للّتحّدث 
معهم عن الّتوّقعات من أبنائهم خالل الّسنة، وعن طرائق مساعدة أبنائهم في الّدراسة في 

املنزل.

كرمي معّلم الّلغة العربّية للّصّف الّثامن، قّرر أن يستفيد من أفكار مديره، وكان يدّرس 
املبنّي للمعلوم واملبنّي للمجهول، أجرى عّدة تقوميات ملعرفة الّطلبة الذين يظهرون تقّدًما 

ملحوًظا، أّما الّطلبة الذين لم يبدوا تقّدًما فنأى بنفسه عن وسمهم بألقاب سلبّية، وحّدد 
استراتيجّية لعالج مشكالتهم التي أظهرتها الّتقوميات التي أجراها. فكان أن استأذن مديره 
لتخصيص نصف ساعة يوميًّا بعد الّدوام املدرسّي وملّدة أسبوعني، ومتّ توجيه رسائل ألولياء 

أمورهم بهذا الّصدد، ذكر فيها الّتوّقعات من أبنائهم خالل فترة خطة الّدعم هذه. وكان 
طوال هذه الفترة ال يفتأ يشّجعهم ويظهر توّقعاته اإليجابّية عن تطّورهم.

كان الّتغيير تدريجيًّا، وقد استطاع كرمي مالحظة تغييراٍت واضحٍة لدى العديد من الّطلبة 
بعد أسابيع قليلٍة، مثل: زيادة مشاركتهم خالل احلّصة، وارتفاع مستوى ثقتهم بأنفسهم.

تعليق
كانت الّنقطة املهّمة في هذه احلالة أّن راجًيا تعاَمَل مع هذا الّتحّدي بوضع عددٍ من اإلجراءات 

اإلضافّية، بحيث يجب على كّل معلٍِّم املشاركة فيها، وكذلك العاملني في املدرسة 
جميعهم، ودّعم تلك العملّية مبشاركة األهل أيًضا. 

إّن العمل بذهٍن متفّتٍح في موضوع إمكانات الّطلبة ووجود مستوى عاٍل من الّتوّقعات في 
إجنازاتهم، وتصميم أنشطة حتّفز الّطلبة كاّفة للمشاركة في العملّية الّتعليمّية، سيؤّدي 

إلى زيادة ثقة الّطلبة بقدراتهم، وتشجيعهم على الّتطّلع لتحقيق طموحاتهم، وهذا ما 
حرص عليه كرمي.

 إظهار الّتوّقعات اإليجابّية للمتعلم، يشّجعه على االستجابة للمواقف الّتعليمّية عاّمة، وفي خّطة الّدعم خاّصة.
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ص ملخَّ
من الّضرورّي أن يعمل املعلِّمون واملؤّسسات الّتعليمّية على محاربة الّتحّيز االجتماعّي املبنّي 

على أفكار بالية. فعلى سبيل املثال: إّن املعلومات التي نعرفها في وقتنا احلالّي عن عمل 
الّدماغ، جتعلنا نرفض فكرة أّن ذكاء اإلنسان محدوٌد منذ والدته، لكن، ميكن تطوير الّذكاء، أو 
بعبارة أدّق، ميكننا تطوير »أنواع الّذكاء« جميعها، وكذلك تطوير أقصى إمكاناتنا. كم مّرًة 

سمْعَت أّنه يجب إتاحة الفرصة للّطالب من أجل حتقيق أقصى إمكاناته؟ ال ميكن الّنظر 
إلى اإلمكانات كأّنها دلو نريد مأله! فاإلمكانات تنمو وتتطّور خالل احلياة، شأنها شأن ذكاء 

اإلنسان، وخصوًصا عند تشجيع الّطلبة، ودعمهم بطريقة بنَّاءٍة. 

ًة وتكّيًفا وقابليًَّة للّتعّلم  توّصل العلماء إلى أّن الّدماغ البشرّي يتطّور، ويصبح أكثر قوَّ
كّلما تقّدم اإلنسان في العمر، بينما كانت إحدى املعتقدات الّسائدة في القرن املاضي أّنه 

كّلما تقّدم اإلنسان في العمر متوت خاليا دماغه. وفي احلقيقة، يتطّور دماغ اإلنسان بطرائَِق 
مختلفٍة، ولكّن عملّية الّتعّلم تظّل مستمّرًة، وهكذا، نصبح أكثر حكمًة عندما نتقّدم في 

العمر. وفيما يلي بعض األمثلة على توّقعات بداًل من طريقة الّتحّيز القدمية:
•  الّطلبة الذين يعانون من إعاقاٍت سمعّيٍة أو بصرّيٍة قادرون على الّتعّلم كغيرهم من 

الّطلبة في املدرسة.
•  الّذكور قادرون على استيعاب ماّدة الّلغة العربّية كاإلناث، بل رمّبا أفضل.

•  األطفال الفقراء يستطيعون الّتفّوق في  الّدراسة.
•  الوقائع واملعاني موجودة، والّتعبير عنها بالّتواصل معها، وذلك متاح لكّل الناس. وقد 
يستطيع صاحب إعاقة أو بطيء تعّلم أن يتواصل مع واقٍع ما، فيكتشف فيه أشياء 

خفيت علينا مع قدراتنا.

إّن قضايا اإلعاقات واجلنس والفقر، أوجدت حركاٍت اجتماعيًَّة كبيرًة، كان لها تأثيٌر فّعاٌل 
على املدارس، مثل »األهداف الّتطويرّية لأللفّية لتحقيق الّتعليم االبتدائّي العاملّي الّشامل 

لبة كاّفة، بغّض الّنظر عن  للجميع«، أو فّكرة »الّتعليم اجلامع« التي تدعم تقدمي الّتعليم للطَّ
وجود صعوباٍت تعّلمّية أو جسدّية لديهم، كما تستطيع املدارس أيًضا الّتأثير على هذه اآلراء 

من خالل تنظيمها للمنهاج الّدراسّي وتخطيطها للّدروس باستخدام طرائَق حديثٍة ومبتكرٍة 
يستوعبها الّطلبة بسهولٍة.

ا في حتقيق الّتعليم والّتعّلم الفّعالنَْي، ولْتعلْم  إنَّ طريقَة بناء توّقعاتِك جتاه طلبتك مهّمٌة جدًّ
أّن ذلك جزٌء من دورك جتاه اجملتمع ككّل.
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الوحدتان الّسادسة والّسابعة )وحدة مزدوجة(: بناء 
مجتمعات تعّلم ناجحة وتطوير الّصفوف الّنشطة، 

واستراتيجّيات العمل في مجموعات

مقّدمة
بََحْثنا في اجملّمع الّتدريبّي األّول في أسباب إنشاء مجتمع تعّلٍم ناجٍح، وناقْشنا قضايا 

مختلفًة عن هذا املوضوع، من بينها كيف يستطيع أفراد اجملتمع األكثر خبرة مساعدة 
الوافدين اجلدد من املعلِّمني على ذلك اجملتمع؟ وميكن تعريف مجتمعات الّتعّلم بأّنها 

مجموعات من املتعّلمني الّراغبني بتطوير معلوماتهم من خالل العمل مًعا ملساعدة بعضهم 
بعًضا على فهم املواّد الّدراسّية.

واملعلِّمون في املدارس، مثاٌل على هذا اجملتمع، ألّن املدارس اجلّيدة يعمل فيها معّلمون حريصون 
على الّتعّلم املستمّر- ليس من أجل تطوير أنفسهم فحسب- بل من أجل تطوير أعضاء 
الهيئة الّتدريسّية جميِعِهْم. كما يعمل املعلِّمون في تلك املدارس كفريٍق واحٍد، ويعتمد 

بعضهم على بعض في احلصول على الّدعم، وخلق فرص للّتحّدي، وجتربة األفكار ودراستها 
بالّتفصيل، كي تعّبر عنهم بشكٍل واضٍح. وتَُعدُّ هذه العالقاُت احمِلَْورَ الرَّئِيَس لترسيخ العمل 

ضمن مجموعاٍت بشكٍل جيٍِّد.

وميكننا أن نعّد الغرفة الّصّفّية وطلبة الّصّف مجتمَع تعلٍُّم أيًضا، إذ ميكن أن يصبَح الّطلبُة 
في بعض األنشطة خبراء لفترة من الوقت، وأن يساعدوا زمالءهم على فهم موضوٍع جديٍد. 

تعمل فكرة مجتمع الّتعّلم على عّدة مستويات: على مستوى الّصّف، وعلى مستوى 
مجموعاٍت فرعّيٍة من مختلف األحجام داخل الّصّف نفسه. وقد رأينا في الوحدة األولى كيف 

ُم الّصّف إلى  مجموعات ثنائّية أو أكثر، كما أشير  ميكن تفعيل الّتعّلم الّنشط عندما يَُقسَّ
في تلك الوحدة فيما لو أصبحت اجملتمعات جزًءا من حياة الّصّف اليومّية من أجل حتفيز 

الّطلبة على الّتعّلم، وتعزيز قدراتهم، فإّن ذلك سيحتاج إلى وضع إجراءاٍت وأساليَب تعليمّيٍة 
معّينٍة لكي يتّم تنفيُذها. هل تتذّكر دراسة احلالة األولى من اجملّمع األّول كيف نّظم عامٌر 

طلبته في مجموعات تفاعلّية، حيث حّدد كلُّ متعلِّم ما يعرفه، وما يحتاج فيه إلى مساعدة 
زميل له؟ يسهل الّتعّرف على املعلِّم الذي اعتاد استخدام أسلوب العمل ضمن مجموعات 

في صّفه، ألّن طلبته يستطيعون تشكيل اجملموعات، ويتحّركون بسرعة إلى أماكنهم، 
ويبدأون بالعمل.
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يساعد الّطلبة بعضهم بعًضا في فهم موضوٍع جديٍد. 

في هذه الوحدة، ستتعّرف كيفيََّة بناء مجتمعات الّتعّلم، حيث سنبحث مثاًل كيف يفّسر 
املعلِّمون موضوعات الّلغة العربّية وتأثيرها على استيعاب الّطلبة، ودافعّيتهم للّتعّلم، ألّنه 
إذا لم يحرص املعلِّم على توضيحها بدّقٍة، فسيصبح الّطلبة غير قادرين على املشاركة في 

مجتمع الّتعّلم. كما ستولي هذه الوحدة عنايًة خاّصة للفوائد الّنابعة عن العمل ضمن 
مجموعات وسبل إدارتها. ولهذا الّسبب، سنقّدم لك وحدة مزدوجة )الوحدتنَْي الّسادسة 

والّسابعة مًعا(، وسترى فيهما عددًا أكبر من األنشطة ودراسات احلالة من أّي وحدة أخرى، 
ولذلك ستستغرق دراستها مّدة أسبوعني بداًل من أسبوٍع واحٍد.

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك، وفي ضوء دراستك هذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تطّور:

يََّة تعزيزِ مجتمعاِت الّتعّلم، من أجل تطبيق أساليَب تعليمّيٍة  •  معرَفَتَك وفهَمَك ألهمِّ
نشطٍة. 

•  مهاراتك في توظيف نشاطاٍت صّفّية في الّلغة العربّية مبا فيها العمل ضمن 
مجموعات، لترسيخ إجراءاٍت اعتيادّيٍة مناسبٍة لدعم مجتمعات الّطلبة الّتعلمّية.

•  مهاراتَِك في العمل مع معّلمني آخرين داخل املدرسة أو خارجها لتطوير استراتيجّياٍت 
تعليمّيٍة، تسهم في تعزيز مشاركة الّطلبة في عملّية الّتعّلم.

•  مهاراتَِك في توظيف استراتيجّياٍت تساعد الّطلبة على فهم مفاتيح شرحك، من خالل 
تقدمي نشاطاٍت صّفّيٍة. 

إّن بناء جوٍّ إيجابيٍّ موسوٍم بالّتعاون داخل الغرفة الّصّفّية سيسهم حتًما في دعم تعّلم 
الّطالب، واالرتقاء بتحصيله الّدراسّي، ورفد تطّوره االجتماعّي. تبنّي دراسة احلالة )11( كيف 

استطاعت معّلمٌة واحدٌة أن تضع في بداية الّسنة الّدراسّية نظاًما يهدف إلى مساعدة 
الّطلبة في تقدير ذواتهم، وفي زيادة مشاركتهم في العمل داخل الغرفة الّصّفّية. 
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دراسة احلالة )11(
ابتسام معّلمة لغة عربّية في مدرسة دير البلح اإلعدادّية للبنات في غّزة. تدرك ابتسام أّن 
الّتعليم الفّعال يتطّلب إدارة جّيدة للغرفة الّصّفّية، كما تعلم أّن بإمكانها بناَء شخصّية 

الّطالبة من خالل تعليمها أساسّيات الّسلوك االجتماعّي. 
اعتادت املعّلمة ابتسام أن متلي على طالباتها في الّصّف الّتاسع بعض قواعد الّسلوك 

ليتبْعنها، ولكّنها في بداية إحدى الّسنوات الّدراسّية، قّررت أن تغّير طريقتها، فقامت باختيار 
خمِس صفاٍت من الّسلوك اجلّيد: الّصدق، االحترام، املسؤولّية، االهتمام، العطاء. وساعدت 

طالباتها على فهم معاني هذه الّصفات من واقع حياتهّن. فمثال، قالت لهّن: إّن رفع اليد قبل 
الّتحدث، يأتي حتت بند االحترام. ثّم حوّلت هذه الّصفات إلى األهداف اآلتية:

•  نحن نعمل كي نكون مسؤوالٍت.
•  نحن نعمل كي نحصل على غرفة صّفّية يسودها جوٌّ من االهتمام.

•  نحن نعمل كي نكون صادقاٍت.
•  نحن نعمل كي نحصل على غرفة صّفّية يسودها الّتسامح.

•  نحن نعمل كي نكون محترماٍت من ِقَبِل اآلخرين، وَقْبَل كلِّ شيء من ِقَبِل أنفسنا.

أمضت ابتسام وقًتا كبيرًا في األسبوع األّول من املدرسة في تعريف كلمة »هدف«، وناقشْت 
كّل هدف على حدة، ثّم أعطت أمثلًة حيًَّة من خالل مواِقَف تدّل على الّصدق أو طرائق 

االهتمام.

وإلى جانب وضع أهداٍف للّصّف، قامت ابتسام مبساعدة الّطالبات جميًعا على حتديد 
أهدافِهنَّ الّشخصّية، حيث طلبت من كّل طالبة أن تختار من األهداف هدفني توّد إجنازهما 

خالل األسابيع الّتسعة األولى. وألّن الّطالبات لم يَُخْضَن مثَل هذه الّتجربة من قبل، فقد 
اخترْن أهداًفا عاّمة. لذلك، عمدت ابتسام إلى توضيح ماذا تريد منهّن أن يفعلْنه بدّقة، 

وقّدمت لهّن الّدعم الاّلزم ملساعدتهّن على حتديد أهدافهّن بطريقة أدّق، )األهداف الّذكّية(، 
مثل اختيار: »سأجنز الّنشاطات البيتّية املنزلّية في الوقت احملّدد«. ثّم قامت كّل طالبة بكتابة 

خّطِة َعَمٍل لتحقيق هدفها، مثل: »سأشرع بأداء واجباتي املدرسّية فور عودتي إلى املنزل، 
وبعد أن أنهَي الواجباِت جميَعها، سأقوم بوضعها في حقيبتي املدرسّية«. صارت الّطالبات 

يَُقوِّْمَن تقّدمهّن في حتقيق أهدافهّن مّرًة في األسبوع. وكان ذلك كّله يتّم بالّلغة العربّية 
الفصحى، ممّا أسهم في دعم مهارات الّطالبات الّلغوّية، وخاّصة في الّتعبير. ثّم قامت 

ابتسام، وبعد إذن مديرة املدرسة، بالكتابة إلى آباء الّطالبات وأمهاتهّن، لتشرح لهم ما حتاول 
بناتُُهُم القياَم به، وطلبت منهم دعمهّن لتحقيق أهدافهّن.

ابتسام وباإلضافة إلى توظيفها ملهارات اإلدارة الصفية كانت أيًضا تدعم مهارات طلبتها في 
توظيف اللغة الفصحى والتعبير.
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 مساعدة الّطالب في أن يتأّمل ويصوغ أهدافه اخلاّصة، تنّشط دافعّيته للّتعّلم.

تعليق
من املألوف أن ترى في املدارس قواعَد للّسلوك مكتوبًة ومعّلقًة في أماكَن واضحٍة في أرجاء 
لبة  املدرسة جميعها، إذ إّنها تشّكل تقليًدا معروًفا في املدارس يعّد مبثابة تذكير مرئّي للطَّ

عن الّسلوك املتوّقع منهم في املدرسة. وغالًبا ما يضع املعلِّمون قواعد للّسلوك داخل الغرفة 
الّصّفّية، فبعضهم يقوم بكتابة تلك القواعد بأنفسهم، فيما يسمح آخرون لطلبة الّصّف 
بوضع تلك القواعد، وهذا يساعد الّطلبة على الّشعور بإنتاجهم لهذه القواعد، فينّفذونها. 

إّن الّتعبير عن القواعد بطريقة إيجابّية بداًل من استخدام الّنبرة السلبّية، كأن تقول »ال 
يُْسَمُح لك بـ....«، أو »يَِجُب أاّل...«، يخلق بيئًة تسهم في تشجيع الطلبة على بذل جهودهم 
من أجل حتقيق أهدافهم. ومن ناحيٍة أخرى، فإّن مساعدة الّطلبة على الّتفكير في العواقب 

املترّتبة على األهداف التي يختارونها بأنفسهم، ووضع أهداف واقعّية وقابلة للّتحقيق 
يساعدهم على االلتزام الّطوعّي بها.

تؤّثر العالقة اإليجابّية البّناءة بني املعلِّم والّطالب داخل الغرفة الّصّفّية على سلوك الّطلبة 
داخل املدرسة، وسلوكهم جتاه عملهم وإجنازاتهم. ويجب أن تُبنى هذه العالقة على االحترام 
لبة، وذلك من خالل الّطريقة  املتبادل بني الّطرَفنْي، بحيث يكون املعلِّم نفسه فيها قدوة للطَّ

التي يتعامل بها مع زمالئه املعّلمني.

واآلن، اّطلْع على دراسة احلالة )12(، حيث يحاول فيها حسن بناء الّثقة، وتقدير الّذات في 
صّفه، بأن يكون هو شخصيًّا داعًما، وبّناًء، وإيجابيًّا في سلوكه وتصّرفاته، ويرّكز على ما 

يستطيع طلبته تنفيذه من مهّمات، نائًيا بهم عّما ال يستطيعون تنفيذه، ومينحهم الوقت 
الكافي لإلجابة عن األسئلة، ويشّجعهم على حتّمل اخملاطر.
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دراسة احلالة )12(
يدّرس حسن الّصّف الّسابع في مدرسة املالكية في سورية. وكان عدد من طلبته قد انتقلوا 

إليها بعد إمتام دراستهم املرحلة االبتدائّية في مدرسة أخرى.

وقف رامي- أحد طلبة حسن- أمام اللوح، وبدأ بإعراب مفردات جملة كانت جزًءا من واجٍب 
بيتيٍّ لدرس الفاعل، بينما يراقبه اثنان وأربعون طالًبا باهتمام. ولم يَْكِسرْ هدوَء الغرفة 

الّصّفّية سوى صوت احتكاك الّطباشير على الّلوح. وبعد أن أنهى رامي شرحه، استدار نحو 
زمالئه، وابتسم بفخٍر، وأشار بيده التي كانت حتمل بها الّطباشير، وقال: »سعد«. وكان سعد 

زميله الذي يرغب مبساعدته، ليثق بنفسه أكثر في حّل املهارات القواعدّية صرًفا ونحًوا.

طأطأ سعٌد رأسه، وأخفض كتفيه قلياًل، وانسّل من مقعده ببطٍء مّتجًها نحو رامي، وبقي 
الّطلبة جميُعُهْم يترّقبونه بحذرٍ وهو يأخذ الّطباشير من يد رامي، ويكتب جملًة أخرى ليحّدد 

الفاعَل فيها، ويقوم بإعرابه على الّلوح. توّقف سعٌد عن الكتابة، وقال متذّمرًا: »أنا لم أفهم 
هذا الّدرس«. قال له حسن: »لنجرِّْب أن نقوَم بذلك مًعا، فاستدار سعٌد إلى الّلوح مّرة أخرى، 

وبدأ يقرأ اجلملة بتركيز قراءة صامتة. سأله حسن: »ما اخلطوُة األولى؟« لكّن سعًدا بقي 
صامًتا، بينما انتظره الّطلبُة وحسٌن  بصبٍر. نظر حسٌن إلى وجوه الّطلبة الذين كانوا ينظرون 

إلى سعٍد بانتباٍه، ورغب بعض الّطلبة أن يجعله ينطق بأّي شيء.

وأخيرًا، كسر سعد حاجز الّصمت عندما قال: لقد قمُت بها، فأنا قرأُت اجلملَة قراءًة 
استيعابّيًة... أجاب  حسن: »نعم هذا صحيح، وهذه خطوٌة أساسّيٌة، وال ميكن ألحٍد أن يقوَم 
بإعراب كلمٍة بدونها«. نظر سعد إلى معّلمه حسن نِظرة املتأّكد املطمئّن، أشار حسن إليه 

أن يستمّر، والحظ سعٌد أّن رامًيا وبقّية الطلبة قد رفعوا إصبعني تأكيًدا على تلك اإلجابة، 
وتشجيًعا لسعد لينتقل إلى اخلطوة الّثانية. التفت سعٌد مجّددًا إلى حسن، وبترّدد قال: 
نحّدد نوع اجلملة وأركانها، ثّم نظر إلى زمالئه في الّصّف وإلى معلِّمه حسن ليتأّكد من 

صّحة اجلواب، فقام العديد من الّطلبة بهّز رؤوسهم باملوافقة.

سأل حسن بعد ذلك: »ماذا نفعل اآلن؟«. قرأ سعٌد اجلملة من جديٍد، ثّم التفت إلى املعلِّم 
حسن والطلبة، وقال في احلال: »نحّدد نوع الكلمة التي سنعربها«. ولكن في هذه املّرة، لم 

يكن هناك داٍع أن ينتظر موافقة املعلِّم حسن، حيث إّن زمالءه جميَعهم أومأوا برؤوسهم 
باملوافقة، وابتسم العديد منهم. رفع سعد كتفيه منتصًبا، وأشرقت عيناه، ثّم أكمل 

اخلطوات، وفي كّل خطوة من خطواته، كان زمالؤه يتحفونه بعبارات التأييد والّتشجيع، 
وعندما توّصل سعد إلى إعراب مفردات اجلملة، وحّدد الفاعل وأعربه، صّفقوا تشجيًعا له، 

فبادلهم بابتسامة تقدير. وهكذا، أصبح دوره اآلن الختيار الّطالب الذي سيقوم بإعراب 
مفردات جملٍة جديدٍة، ومّد يده التي يحمل بها الّطباشير مشيرًا إلى ماهر.

وبينما كان إحساس بالّرضا واالرتياح ميلؤه، فّكر حسٌن بالّطريقة التي وصل فيها هو وصّفه 
إلى هذه الّنقطة، فعادت به أفكاره مرة أخرى إلى اليوم األّول الذي بدأ فيه رحلته مع بناء 

مجتمع من املتعلِّمني.
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تعليق
هل الحظَت كيف منح حسٌن الوقت الكاِفَي لسعٍد لكي يفّكر مبا يجب أن يقوَم به في 

خطوات اإلعراب، ليتمّكن من إعراب مفردات اجلملة املعطاة؟ وعلى الّرغم من ارتباك سعٍد 
الواضح خوًفا من ارتكابه َخَطأً، إاّل أّنه متّكن من الوصول إلى اإلجابة الّسليمة املعتمدة 

على معلومات سابقة صحيحة. وكان لرّدة الفعل التي حصل عليها أثٌر كبيٌر في بناء ثقته 
بنفسه. 

إّن املدرسة التي تسودها عالقاٌت تتمّيز بالّدعم واالهتمام املتبادل بني أفرادها، وميتلك طلبتها 
سلوًكا وقيًما أكادميّية وإيجابّية، ويشعرون بالّرضى واالطمئنان في مدرستهم، هي املدرسة 

التي تتوّجه إليها أنظارُنا، وتتنامى ألجلها ِهَمُمنا وخبراتنا.

لبة  إّن تأسيس بيئٍة داعمٍة يعتمد على وجود املعلِّم الذي ال يجانب إعطاء الّتوجيهات للطَّ
داخل الغرفة الّصّفّية. فالّطريقة التي تخاطب بها طلبتك، والّطرائق التي تنّظم فيها الغرفة 

الّصّفّية، وتخّطط بها دروسك، تعطي الّطلبة رسالة مضمونها احتراُمك لهم ولعمرهم، 
ولطرائق تعّلمهم، ولقدراتهم على اختالفها.

ينطوي الّنشاط اآلتي على سلسلة من األسئلة عن ممارساٍت وإجراءاٍت اعتيادّية تّتبعها حاليًّا 
في تعليم صّفك، ويُطلب منك الّتفكير في كيفّية تطويرها بصورٍة أكبر.

ٍم. العالقة اإليجابّية بني املعّلم والّطالب، تسهم في بناء مجتمٍع مدرسيٍّ متعلِّ



1٩المجمع الثاني : الوحدتان الّسادسة والّسابعة

الغرض من هذا الّنشاط هو أن: 
1- تفّكر باملمارسات واإلجراءات االعتيادّية التي قمت بها في الّصّف في دروس الّلغة 

العربّية وكيف تسهم في تعليٍم وتعّلٍم فّعال.
2- تنّوع في طرائق تدريسك، وال يكون لديك ممارساٌت اعتيادّيٌة )روتينّيٌة( إاّل أن تكون 

مهّمة وفّعالة.   
٣- انظرْ إلى األسئلة الواردة أدناه، وفّكرْ فيها، ثّم دوِّن في دفتر مالحظاتك اخلاّص 

بالبرنامج إجابتك عن كّل سؤال.
•  ما املمارسات واإلجراءات االعتيادّية التي تستخدمها في صّفك حاليًّا؟ وملاذا 

اخترتَها؟ 
•  هل تتوّقع من الّطلبة القياَم بعمٍل معنّيٍ في أثناء انتظارهم لبدء الّدرس؟

•  هل تستخدم أساليَب تعليمّيًة مثل العمل ضمن مجموعاٍت ثنائيٍة أو أكثر في 
أثناء إعطائك الّدرس؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، فلماذا؟ هل يعلُم طلبتك كيف ينتقلون وبسرعة إلى العمل 
ضمن مجموعات ثنائّية أو أكثر؟

•  هل لديك طرائق مختلفة لتنظيم مجموعاتك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فما ِهَي؟
•  هل لديك ممارساٌت اعتيادّيٌة توّظفها لتوضيح األفكار في نهاية الّدرس؟

•  هل حتّدثت بوضوح مع الّطلبة عن فائدة هذه املمارسات االعتيادّية في مساعدتهم 
على الّتعّلم؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، كيف قمت بذلك؟ وملاذا؟
•  هل هناك أّية إجراءاٍت وممارساٍت اعتيادّيٍة توّد إضاَفَتها إلى أساليبك الّتعليمّية؟ 
إن كانت اإلجابة نعم، فما هي هذه اإلجراءاُت واملمارساُت؟ ملاذا ترغب بإضافتها؟ 

وكيف ستوّظفها ملساعدتك في الّتعليم؟

نشاط )14(

تعليق
يهدف الّنشاط الّسابق إلى دفعك للّتفكير بعمٍق ودّقٍة في املمارسات واإلجراءات التي 

طّبْقَتها مسبًقا في صّفك، وفي كيفّية إسهامها في تعزيز الّتعليم والّتعّلم بفاعلّية، 
فمن املهّم أن يكون لديك إجراءاٌت معّينٌة تّتبعها مع طلبتك، ولكّن األهّم أن تكون هذه 

اإلجراءاُت مفيدًة، وتعزِّزَ عملّية الّتعّلم لدى الطلبة. على سبيل املثال، استغلَّ الفترة التي 
يهّيء فيها الّطلبُة أنفسهم في بداية احلّصة، وتكّلم مع طالب أو اثنني قبل إعطاء الّدرس 

بالكامل، فيما جتعل بقّية الّطلبة يكتبون »كلمة اليوم« على الّلوح، أو الّتحّدث مع زمالئهم 
عن غرض أحضرتَه معك إلى الّصّف، أو اإلجابة عن سؤال، أو تنفيذ مهّمة، شرط أن تكون قد 
رْتَها لهم في وقٍت سابٍق، فور وصولهم إلى الّصّف. ميكنك استخدام االستراتيجّية التي  حضَّ
استعملَتها نفسها لتوطيد الّرتابة )األعمال املتكّررة( اليومّية في بداية احلّصة، أو في نهاية 
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الّدرس أيًضا، وذلك بهدف ربط املعلومات بعضها ببعض، ومساعدة الّطلبة على الّتفكير 
بدرسهم، وما تعّلموه في تلك احلّصة. ومن األمثلة على هذه اإلجراءات االعتيادّية، أن تطلب 

من الّطلبة قبل نهاية الّدرس أن يغمضوا أعينهم، ويفّكروا مبعلومٍة واحدٍة مهّمٍة يتذّكرونها 
من املعلومات املعطاة في الّدقائق اخلمسة واألربعني الّسابقة قبل االنتقال إلى حّصة أخرى 

وماّدة أخرى. 

يعّد العمل ضمن مجموعات في الّصّف وسيلة فّعالة لزيادة مشاركة الّطلبة بعمٍق في 
العملّية الّتعلمّية. يرّكز اجلزء اآلتي من هذه الوحدة على كيفّية تنظيم العمل ضمن 

لبة. من  مجموعات، واستخدامه لالستفادة بأقصى حّد من املعلومات التي تَُدرَُّس للطَّ
الّضرورّي أن تعّلم طلبتك كيف ينتقلون للعمل في مجموعات ثنائّية أو أكثر؟ وملاذا؟ يرى 

الّناس في بعض األحيان أّن العمل في اجملموعات يؤّدي إلى حدوث جلبة في الّصّف، ولكّن ذلك 
ْس فيها املعلِّم نظاًما للعمل اجلماعّي، تنتظم فيه األمورُ  يحدث في احلاالت التي لم يؤسِّ

واإلجراءاُت من املّرة األولى. 

واآلن، اقرأ دراسة احلالة )1٣(، لتتعّرف من خاللها كيفّية استخدام إياد للعمل ضمن 
اجملموعات، وكيف استطاع أن يُفهم طلبته ما هي توّقعاته منهم عند العمل  في 

مجموعات؟

دراسة احلالة )13(
إياد معّلم لغة عربّية في مدرسة ذكور قلنديا األولى في الّضّفة الغربّية، ويتضّمن صّف 

الّتاسع الذي يدّرسه ثمانية وثالثني طالًبا. وّطد إياد بعض اإلجراءات التي تساعده على 
تسهيل العمل بعّدة طرائق مختلفة مع الّصّف، حيث اعتاد تقسيم الّصّف إلى مجموعات 

ثنائّية أو رباعّية في أغلب األحيان. وفي بداية كّل سنة، ومع كّل صّف جديد، ينّفذ إياد  
الّنشاَط اآلتَِي ملساعدة طلبته على فهم ما هو متوّقع منهم عند العمل بهذه الّطرائق 

اخملتلفة.

يضع إياد على اجلدار ثالث قطع من الورق، يكتب على كّل واحدة منها أحد العناوين اآلتية:
•  عندما نعمل متعاونني كأصابع اليد الواحدة... فنحن...

•  عندما نعمل بشكل مجموعات، فنحن...
•  عندما نعمل بشكل مجموعات ثنائّية، فنحن...

ثّم يتناقش مع صّفه باألمور التي ينبغي القيام بها عند العمل ضمن مجموعات مختلفة 
العدد، فمثاًل، قام مرًَّة هو وطلبته بتعبئة الورقة اخلاّصة بالعمل الّثنائي، كاآلتي:

عندما نعمل بشكل ثنائي، فإننا...
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•  نصغي باهتمام ملا يقوله الّشخص اآلخر.
•  نفّكر بطرائق ملساعدة الّشخص اآلخر.

•  نكون جاهزين ملناقشة كلِّ ما له عالقة بالعمل.
•  ننّفذ حّصتنا من العمل.

•  نتأّكد من أّن كلينا َفِهَم ما عليه القيام به.
•  نرّكز.

•  نصغي إلى تعليمات املعلِّم.
•  نتوّصل إلى قرارات مشتركة.

ثّم صّمم إياد مع طلبته ملصًقا كبيرًا للقواعد واإلجراءات التي اّتفقوا عليها، وأمضى 
بضع حصص وهو يساعد طلبته لالعتياد على طرائق العمل، بحيث ينقسم الّطلبة إلى 

مجموعات ثنائّية أو أكثر، بنظاٍم وأدٍب وسرعٍة عندما يطلب منهم ليصبحوا جاهزين للعمل. 
وال بّد من اإلشارة هنا إلى أّنه ميكن إدراج استراتيجّية )الّصّف بأكمله(، حيث إّنها نوع من 

العمل في مجموعات.

صورة طالب يعلق ملصقات حول طرائق العمل.

تعليق
إّن ترسيَخ إجراءاٍت واضحٍة كما فعل إياد، ووضَعها ملصًقا مرئيًّا وواضًحا في داخل غرفة 
الّصّف، يضع أساًسا لترسيخ أساليب تعليمّية سهلة ومنّظمة ونشطة داخل الغرفة 

الّصّفّية، . كان إياد قادرًا على استخدام أسلوب العمل ضمن مجموعات ثنائّية، أو أكثر، أو 
طلبة الّصّف جميعهم بصورة منتظمة، ألّن تنظيم الّصّف في مجموعات لم يأخذ منه وقًتا 

طوياًل.
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فائدة العمل ضمن مجموعات
يسهم العمل ضمن مجموعات بطريقٍة منّظمٍة في توطيد األساليب الّتعلمّية الّنشطة، 

ألّنه يعّزز الفرص املتاحة أمام الّطلبة كي يشاركوا بشكٍل أكَبرَ في العمل. تَُعدُّ اجملموعة 
»مجتمع تعّلم« يحاكي نسق الّصّف كلِّه. وقد أثبتت الّدراسات أّنه في أجزاء كثيرة من 

العالم، مُيِْضي الّطلبة- خاّصة طرفي املنحنى، أو الذين متّكنوا من الفهم واالستيعاب، أو 
غيرهم من الطلبة الّضعاف- جزًءا من وقتهم الّصّفّي غير منتبهني لبعض الّشروحات 

وتفصيالتها. وبالّنظر ملا تعرفه عن الّتعّلم الّنشط واالجتماعّي، فسوف تدرك أّن هذه 
الطريقة ليست أفضل الّطرائق للّتعّلم. وأظهرت الّدراسات أيًضا أّنه عندما يتّم تنظيم 

الّطلبة ضمن مجموعات دون تفكير بقدرات الّطلبة أو الغاية منها، فغالًبا ما مُيِْضي الّطلبة 
وقتهم في االستماع إلى املعلِّم، أو بالعمل وحدهم، حيث يتطّلب العمل ضمن مجموعات 

في احلقيقة أن يعمل أعضاء اجملموعة مًعا إلجناز مهّمة محّددة، ومناقشة أفكار بّناءة، وحلول 
ممكنة للمشكلة.

كما أظهرت األبحاث أّن فوائد العمل ضمن مجموعات بطريقة جّيدة تتعّدد وتتنّوع، بحيث 
تسهم في حتسني ما يلي وتعزيزه:

•  مهارات الّنقد والّتحليل.
•  الّتطوير الّلغوّي.

•  إثارة الّدافعّية للّتعّلم.
•  الّسلوك اإليجابّي داخل الّصّف.

يسهم عمل اجملموعات في إشراك الّطلبة جميعهم، وفي الّتعّرف على آرائهم وأفكارهم في أجواء مريحة. 
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تعليق 
يتضّمن العمل في مجموعات أيًضا فوائد اجتماعّية وشخصّية عديدة، كتنمية صفات 

الّتعاطف واالحترام والّتسامح لدى الّطلبة، وتعزيز مفهوم االندماج في الّصّف )انظر اجملّمع 
الّتدريبّي اخلامس(، بحيث يتّم قبول الّطلبة مهما كانت شخصّياتهم أو قدراتهم، وال نوّجه 
لهم أّي انتقادات، وال يُْسَخُر منهم حّتى لو كانوا مختلفني عن أقرانهم في الّصّف. إذا كان 

بإمكان الّطلبة العمل مًعا بحيث يدعم بعضهم بعًضا، عندئٍذ يستطيع املعلِّمون الّتعليم 
في الّصّف دون قلٍق حيال سلوك الّطلبة أو تصّرفاتهم. ولالستفادة إلى أقصى حّد من 

استخدام أسلوب العمل في مجموعات بفاعلّية في صّفك، هناك مسألتان مهّمتان ينبغي 
عليك أن تهتّم بهما:

1- حجم اجملموعة
تتأّلف اجملموعة من طالبني أو أكثر، على أن تضع في ذهنك عند تشكيل اجملموعة أّنه كّلما زاد 
عدد الّطلبة في اجملموعة، قلَّْت مشاركتهم الفردّية. تشير األبحاث إلى أّن اجملموعات الّرباعّية 

تعّد األمثل من حيث خلق تفاعل أكبر داخل اجملموعة. ولكّن اجملموعات التي تزيد قلياًل عن 
أربعة، تكون فّعالة إذا قمَت باستغالل الوقت مسبًقا بتعريف طلبتك بتوّقعاتك من العمل 

ضمن مجموعات، كما فعل إياد في دراسة احلالة )1٣(. كما يتمّتع العمل الّثنائّي وحتويل 
اجملموعة الّثنائّية إلى مجموعة أكبر، كما ورد في الوحدة األولى بالعديد من املزايا، ومنها ما 

يأتي: 
لََبَة بالبساطة وسهولة العمل فيها. •  اجملموعات الّصغيرة تُْشِعُر الطَّ

•  تساعد في بناء الّثقة بالّنفس لدى الّطلبة.
•  تشّجع الّطلبة الّصغار أو اخلجولني للّتفاعل مع بقّية أفراد اجملموعة بسرعة.

ل عملّية اّتخاذ القرارات، واالّتفاق على رأٍي بني الّطلبة.  •  تسهِّ

فيما تتمّتع اجملموعات الكبيرة )املؤّلفة من أربعة إلى سّتة طلبة( بالفوائد واملزايا اآلتية:
•  حّل املشكالت بشكٍل جّيٍد.

•  جعل االستقصاء أكثر واقعّية.
•  تسهم في تقريب عدد أكبر من وجهات الّنظر اخملتلفة أو املنسجمة.

وكما أشرنا أعاله، فإّن اجملموعات املكّونة من أكثر من سّتة طلبة تكون أقّل فاعلّية في تعزيز 
الّتعّلم. قد تكون هذه اجملموعات ضروريًَّة في حاالت معيََّنٍة، مثل أنشطة الّدراما أو املوسيقى، 
ولكّنها حتًما تكون وسيلًة أقّل فاعلّية في مساندة الّتعّلم في العديد من املباحث الّدراسّية 

األخرى. كما تَُعدُّ اجملموعات الكبيرة أكثر صعوبة من حيث تنظيمها، ومن حيث مشاركة 
بعض الّطلبة في تنفيذ املهّمات املطلوبة منهم.

عند استخدامك ألسلوب عمل اجملموعات ألّول مّرة، ينبغي عليك الّتخطيط للّدرس بدّقة، 
ْد من وضوح تعليماتك املتعّلقة  والّتفكير بعملّية تنظيم الّطلبة ضمن مجموعات. وتأكَّ

باملهّمة التي ينبغي على الّطلبة تنفيُذها مًعا، وارصد توّقعاتك آللّية عملهم مًعا، منطلًقا 
وإّياهم من قواعد إجراءات العمل في مجموعات التي بّت تعرفها، ومن تصميمها بحيث يُتاح 

لبة جميِعِهم املشاركة فيها، كتبادل املعلومات واألفكار املتعّلقة مبوضوع املهّمة. وفي  للطَّ
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نهاية الّدرس، أعِط الّطلبة رأيك وانطباعك عن الّنتائج املنبثقة من أفكارهم، واسألْهم عن 
رأيهم مبدى جناحهم في العمل اجلماعّي،  واربْط هذه الّنتائج بـ »طرائق العمل« التي ناقشَتها 

معهم سابًقا. وميكنك أيًضا أن تقّدم لهم املزيد من الّتوجيهات التي ترتبط بتحسني 
فاعلّيتهم في العمل ضمن اجملموعة، حتى تتأّكد أّنهم سيعملون في املّرة املقبلة التي 

َسَتْسَتْخِدُم فيها عمل اجملموعة بتركيٍز أكبر.

2- تكوين اجملموعة
لبة  تتعّدد طرائق تنظيم اجملموعة في أثناء العمل ضمن مجموعات، إذ ميكنك أن تسمح للطَّ

باختيار زمالئهم في اجملموعة، أو أن تختار أنت بنفسك أفراد اجملموعة بناًء على إمكاناتهم، 
وعلى طبيعة املهّمة املراد تنفيذها. وإذا كانت مدرستك مختلطًة، فيتضّمن الّصّف فيها 

ذكورًا وإناثًا، فرمّبا يكون من األفضل أن توازن بني اجلنسني في كّل مجموعة.

يكون املعلِّم، عادة، أفضل شخص للقيام مبهّمة تنظيم اجملموعات، وعلى األخّص في احلاالت 
ُم فيها َعَمَل اجملموعات بناًء على احلاجات الّتعليمّية لطلبة صّفك. في هذه احلالة،  التي تَُنظِّ

ميكنك أن تنّظم الّطلبة حسب حاجاتهم املتشابهة، وبناء عليها، تكّلفهم باملهّمات 
الّتعلمّية اخملتلفة. ومن ناحية أخرى، ميكنك أن تضع ضمن اجملموعة طالًبا ذا خبرة، يقّدم 

لبة الذين يفتقدون الّثقة بأنفسهم، وال يؤّثر ذلك عليه تأثيرًا سلبيًّا، بل  الّدعم والّتوجيه للطَّ
لبة اآلخرين في  ُنُه من تعميق استيعابه ملوضوع الّدرس في أثناء شرحه األفكار للطَّ سيمكِّ

لبة إلى استبعاد بعضهم من العمل. وقد  اجملموعة. قد يؤّدي ترك اختيار أعضاء اجملموعة للطَّ
ترغب في أن تتمّتع اجملموعة بتوازن في قدرات الّطلبة وإمكاناتهم عن موضوع معنّي، ولكن 
باملقابل، عليك أن تنتبه إلى توزيع بعض الّطلبة ضمن مجموعات الّصّف كّلها. فمثاًل، قد 

يحصل طالٌب جديٌد على الّدعم من مجموعة معّينة، وعلى نطاق الّدمج ) الّتعليم اجلامع( 
يؤّدي املعلِّم الّدور األهمَّ للتَّأكد من مشاركة طلبة الّصّف جميعهم في العملّية الّتعّلمّية. 

يحتاج عمل اجملموعات إلى ترسيخ إجراءاٍت وممارساٍت محّددٍة من أجل العمل بفاعلّية. وفي 
ُل استمرارّيُة اجملموعة بالعمل مًعا أساًسا متيًنا للّتعّلم الفّعال. هذا اإلطار، تشكِّ

طريقة عمل اجملموعات  
إّن تزويد اجملموعات بتعليمات واضحة أو مبلّخص عن العمل املطلوب تنفيذه من اجملموعة، هو 

من األمور األساسّية واملهّمة في جناح عمل اجملموعات، وال بّد من الّتأّكد أّن طلبة اجملموعة 
جميَعهم قد فهموا امللّخص، مبا في ذلك املصادر املتوافرة ملساعدتهم. يحتاج أفراد اجملموعة 

إلى معرفة الوقت اخملّصص لالنتهاء من العمل أو املهّمة، وقد يحتاجون إلى توجيٍه من املعلِّم 
للعمل مًعا، مثل تعيني قائد للمجموعة، وشخص لتدوين املالحظات... بعد إجناز املهّمة، 

حتتاج اجملموعة الستخالص الّنتائج، وإلى تقدمي ملّخص لإلجنازات التي متّ الّتوّصل إليها، وإلى 
كيفّية العمل مًعا في مجموعة.  وفيما يلي، رسٌم بيانيٌّ يوضح طبيعة دورة تقدمي امللّخص، 

واستخالص الّنتائج:
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طريقة عمل اجملموعات

من الّضروري أن تّتسم مناقشة الّطلبة وأفكارهم حول العمل في مجموعات بالوضوح، 
حيث إّن الّطلبة يحتاجون إلى فهم معنى امللّخص، ويتذّكرون محاوِرَه في أثناء العمل في 

مجموعات. فمثاًل، ميكنك أن تضع الّتعليماِت واإلرشاداِت الّرئيَسَة على الّلوح: ما العمل 
املطلوب منهم؟ وما الّنتائج املتوقَّعة من ذلك العمل؟ ومن ثّم تستفيد من هذه الّتعليمات 

عند استخالص الّنتائج الحًقا. اطلْب من الّطلبة الّتفكير فيما إذا استطاعت اجملموعة تنفيذ 
الّتعليمات واإلرشادات الواردة في امللّخص، وإذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ وما الذي ميكن القيام 
به بشكٍل فّعاٍل في املّرة القادمة؟ يجب عليك استخدام اقتراحاتهم في املّرات القادمة عند 
استخدامك ألسلوب العمل ضمن مجموعات، فالّتفكير في طريقة تتظيم اجملموعة ال يقّل 

أهّمّية عن إعدادك للمهّمات الّدراسّية والتي سنبحثها الحًقا.

تشير دراسة احلالة اآلتية إلى كيفّية تنظيم سها عمل اجملموعات في صّفها، مبا أسهل في 
تفعيل الّتعّلم ونتاجاته.

دراسة احلالة )14(
سها معّلمة في ثانوية اجلليل، في بيروت. ارتأت سها منذ عّدة سنوات أّن بعض الّدروس في 
منهاج اللُّغة العربيَّة للّصّف العاشر من األفضل شرحها من خالل العمل في مجموعات. 
مثاًل، في أحد نشاطات األدب، عرضت على الّطلبة أسس دراسة نصٍّ أدبيٍّ وحتليله، وطلبت 

منهم العمل بشكل مجموعات، فاختارت نصوًصا مختلفًة، ووضعت بني أيدي كّل مجموعة 
ًة قصيرًة... إلخ( مراعيًة اختالف عصورها.  ا )شعرًا عموديًّا- شعرًا حديًثا- مقالًة- قصَّ نصًّ

حّددت سها عددًا معّيًنا من املوضوعات التي ستدعم شرحها بأسلوب العمل باجملموعات، 
لَت إبقاء طريقة تنظيم هذه اجملموعات حتت الّسيطرة. لذلك، قامت بتنفيذ  ولكّنها َفضَّ

اخلطوات اآلتية: 
•  رَتََّبت اجملموعات في بداية الفصل الّدراسّي.

ا بطريقة عمل اجملموعات في بداية الّدرس. •  أبدت دائًما اهتماًما خاصًّ
•  صّممت لوحة جدارّية تبنّي طرائق العمل باجملموعات، وعّلقتها على اجلدار ليراها الّطلبة 

جميعهم في الغرفة الّصّفّية، كتبت فيها:
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1- اصِغ بعناية ملا يقوله اآلخرون.
2- ال تتكّلم قبل أ ينهَي الّشخص الذي يتكّلم حديثه.

3- احترْم آراء اآلخرين وأفكارهم.
4- ساعْد مجموعتك على خلق أفكار جديدة، ليتمَّ طرُحها أمام بقّية طلبة الّصّف.

5- احترْم قائد املجموعة وتوجيهاته.

تبيان طريقة العمل في مجموعات يسّهل على املعّلمني والّطلبة حتقيق األهداف بسرعة ومتعة.

شعرت سها أّنه من الّضرورّي أن يتعّلم الّطلبة هذه القواعد الّتنظيمّية اخلمس عند العمل 
في مجموعات، وكانت تواظب على تكرارها على مسامعهم عند تقدمي امللّخص، وعند 

استخالص الّنتائج. شعرت سها أّنها بهذه الطريقة تُْسِهُم في تطوير الّتربية الّشخصّية 
واالجتماعّية لدى الّطلبة، إلى جانب بناء ثقتهم بأنفسهم في مناحي املنهاج الّدراسّي.

تعليق
يشّكل عرض قواعد الّسلوك على الّلوحة اجلدارّية التي أعّدتها سها طريقًة جّيدًة ملساعدة 

الّطلبة على حتسني أدائهم في أثناء عمل اجملموعات واالستفادة منه، بحيث يتيح عرضها 
بشكل دائم في الّصّف إمكانّية الّنظر إليها في أّي وقت، وكذلك الّتفكير بالّتوّقعات من 

العمل، فهي تشّكل مرجًعا يعود إليه الّطلبة في حال عدم تعاون أحدهم ضمن اجملموعة، 
كما تساعد في املراحل األّولّية الستخدام أسلوب العمل في مجموعات على تصميم 

اإلجراءات واملمارسات التي تراها مناسبة.

يتطّلب منك الّنشاط اآلتي محاولة اّتباع أسلوب عمل اجملموعات في أحد الّصفوف التي 
تدّرسها. في أثناء تخطيطك للمجموعات، فّكر في حجمها، وعدد الّطلبة فيها، وفي تقدمي 

طريقة العمل في مجموعات لصّفك، مستفيًدا من اإلجراءات والقواعد التي تعّلمَتها في 
دراسات احلاالت الّسابقة.
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نشاط )15(

خالل هذا األسبوع، حاوْل تطبيق الّنشاط اآلتي مع طلبتك. قم أّواًل بوضع خّطة تشمل 
ما يأتي:

•  اخترْ موضوًعا ميكن مناقشته باستخدام أسلوب عمل اجملموعات، كحقوق اإلنسان 
مثاًل.

•  اخترْ آليََّة تقسيم طلبتك إلى مجموعات، بحيث ال يقّل أفراد كّل مجموعة عن 
ثالثة، وال يزيد عن سّتة.

•  أوضْح لطلبتك آليََّة عمل اجملموعات، وما عليهم ِفْعلُُه، واشرْح لهم الّطريقة 
املناسبة للعمل.

بعد انتهاء اجملموعات من عملها، استخلْص مع طلبتك الّنتائج واملعلومات التي 
تََعلَُّموها، وكيف كان مستوى أدائهم. 

ًة للعمل ضمن مجموعات، وأرفق نسخة منها  بناء على هذه اخلبرة، ضع قواِعَد خاصَّ
في دفتر مالحظاتك  اخلاّص بالبرنامج.

طرائق توظيف أسلوب العمل ضمن مجموعات
ميكنك توظيف أسلوب العمل في مجموعات بطرائق مختلفة ولفترات زمنّية متنّوعة، فقد 

تستخدمه عند تقدميك للّدرس اجلديد، وينّفذ خالل مّدة زمنّية من احلّصة ال تتجاوز خمس 
دقائق، كما ميكنك أن جتعله نشاًطا يستغرق تنفيذه أسبوًعا بأكمله. فال توجد طريقة 

ًة إبداعيًَّة لك بأن توفَِّق بني طريقة عمل اجملموعات،  محّددة لعمل اجملموعات، وإمّنا تشّكل مهمَّ
والهدف املراد حتقيُقُه في هذا الّدرس أو ذاك. وإليك بعض األمثلة على ذلك:

•  الّنشاطات اجلماعّية الّسريعة: يستخدم هذا األسلوب لتنفيذ نشاط مّدته بني 5 و 10 
دقائق، ويكون ذلك عادًة في مقّدمة موضوع الّدرس، كالّتفكير مثال بأمثلة عن مفهوم 

»النعت« أو »احلال« في بداية الّدرس.
•  جمع املعلومات: جتمع اجملموعة املعلومات وتقارنها، مثاًل: جمع معلومات عن العصور 

عر، أو عن حركة الّنقل والّترجمة في العصر العّباسّي. وقد جَتَْمُع  األدبّية، أو أنواع الشِّ
اجملموعة معلوماٍت عن البيئة احملّلّية، باستخدام الكلمات املفتاحّية: مناظر طبيعّية، 

الّنمّو احلضرّي، املباني، وتوّظفها في بناء مقالٍة بيئّيٍة نقدّيٍة إصالحّيٍة. 
•  تشارك املعلومات: يتشارك أفراد اجملموعة في املعلومات التي متّ إعدادُها مسبًقا، مثاًل: 

رواية قّصة أو إبداء وجهة نظرهم حول قضّية ما، أو يتشاركون في إبداء وجهات نظرهم 
حول بعض الكتب التي قرؤوها مؤّخرًا، أو يتبادل الطلبة وجهات نظرهم في إيجاد حلول 
لبعض املشكالت االجتماعّية، مثال: البطالة، عمالة األطفال، أثر الّتكنولوجيا احلديثة 

على الّتواصل االجتماعّي، سلًبا وإيجابًا. 
•  مساعدة األقران: يساعد الّطلبة بعضهم بعًضا، ويكون ذلك على أفضل وجه في 

اجملموعات الّثنائّية أو الّرباعّية، على سبيل املثال: تعمل مجموعة ثنائّية بالّتناوب على 
توظيف احملّكات املعيارّية في متييز اجلمل االسمّية من اجلمل الفعلّية، ومن ثّم يتبادلون 
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اجلمل التي عملوا عليها. وقد يساعد طالب جّيد زمالءه على حتسني خطوطهم، 
واستعمال نظام الّتفقير وعالمات الّترقيم. 

•  االبتكار التعاوني: يُجمع الّطلبة، ويُطلب منهم ابتكار شيٍء جديٍد، مثاًل:
حركات/ دراما: يصّمم الّطلبة مسرحيًَّة ميّثلون فيها نصَّ القراءة املوضوع بني أيديهم أو 

يحاولون كتابة قصيدة يستخدمون فيها اجلناس واالستعارة. وقد يُْطلَُب منهم تصميُم 
يٍّ عن املوضوعات التي درسوها. كتاٍب صفِّ

يغلب استخدام هذه األمثلة مع طلبة املرحلة اإلعدادّية. وفيما يأتي، املزيد من األمثلة 
التي ميكن استخدامها مع طلبة املرحلة الّثانوية أيًضا.

عر احلديث، أو  •  املناظرات اجلماعّية: يتبادل الّطلبة وجهات الّنظر عن موضوع معنّي، كالشِّ
عصر أدبيٍّ من العصور األدبّية، أو أديب من األدباء، وقد يعّدون مناظرة منّظمة عن موضوع 

ٍ تتبّنى فيها كلُّ مجموعة مواقَف مختلفًة. أدبيٍّ معنيَّ
•  حّل املسائل من خلل اجملموعات: يعمل أفراد اجملموعات مع بعضهم بعًضا حلّل مسألة 

معّينة، كأن يقّرر أفراد اجملموعة مثاًل الّطريقة الّصحيحة للبحث عن معنى مصادر في 
املعاجم، تلخيص نّص، أو نثر أبيات شعرّية. وقد حتّدد مجموعٌة مثاًل بأّي شكل تكتب 

الهمزة الوسطّية مع بيان الّسبب والّتعليل.
•  املشاريع اجلماعّية: تنّفذ كلُّ مجموعة مهّماٍت حتتاج مّدًة طويلًة مع عرض نتائجها، 

ُم في احتفاالت املدرسة. ، يُْعرَُض ويَُقدَّ كتصميم مناذِِج إعالنات، أو تأليف نصٍّ مسرحيٍّ
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واآلن، اخترْ موضوًعا ستدّرسه في األسبوَعنْي القادَمنْي، ترى أّن توظيف أسلوب عمل 
اجملموعات فيه مناسب لتنفيذه. عند الّتخطيط لهذا املوضوع، وّظف األفكار الواردة في 

هذه الوحدة املزدوجة، ومالحظاتك التي قمَت بتسجيلها مسبًقا في دفتر مالحظاتك 
دًا ما يلي:   اخلاصِّ بهذا البرنامج، محدِّ

•  طريقة عمل اجملموعات، والّسبب الذي دفعك الستخدام هذه الّطريقة في هذا 
الّدرس من املنهاج.

•  كيف ستتأّكد من فهم الّطلبة للّطريقة الّصحيحة للعمل اجلماعّي؟

بعد تدريسك لهذا املوضوع، فّكر مليًّا كيف سار الّدرس، وهل عمل الّطلبة مع 
بعضهم بعًضا بطريقة جّيدة. ما األثر الذي تركه عمل اجملموعات على تعّلم الّطلبة؟ 
هل أبَدوا اْهتماًما بَِعَملِِهْم؟ هل طرحوا أسئلة عن مفاهيم الّدرس؟ استخِدِم دْفَترَك 

اخلاصَّ بالبرنامج لتدوين مالحظاتك عن مجريات الّدرس، والّطريقة التي حّددَت بها 
رُ َعَمَل اجملموعات في  مدى استفادة الّطلبة من توظيف هذا األسلوب. كيف َسُتَطوِّ

رْ في كيفّية شرحك للّطريقة التي يجب أن يعمل بها الّطلبة. هل  املّرة القادمة؟ فكِّ
ميكن تطوير تنظيمك للحّصة في املّرة القادمة على سبيل املثال؟ هل حّددت املّدة التي 

سيستغرقها عمُل كّل مجموعة؟
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املعلم املرشد يتيح فرصة للّتساؤل، واالستفادة من األقران.

إثارة الفضول وتقومي املعرفة الّسابقة ودعم الّتعّلم
بعد أن تعّلمت أسلوب العمل في مجموعاٍت، ستجد في هذه الوحدة أّنه من أجل تصميم 

بيئٍة تعّلمّيٍة فّعالٍة ونشطٍة، ال بّد من تفعيل بعض مهارات الّتعليم األساسّية بطريقٍة 
لبة: كيف  ْن بعدد من األساليب التي تّتبعها في أثناء تدريسك للطَّ أكثر إبداًعا وابتكارًا. متعَّ

تستطيع حتضير مقّدمة الّدرس بطريقة أكثر متعة وإثارة؟ ما الّطريقة املثلى لبناء شرح 
الّدرس؟ 

إن لم يحّقق الّطلبة الّتوّقعات احملّددة من الّدرس أو الّنشاط بسبب عدم شرح الّتعليمات 
بطريقٍة مناسبٍة، أو عدم إعطائهم فّكرًة واضحًة عن موضوع الّدرس أو الّنشاط، فإّنهم 

عندئذ لن يتمّكنوا من املشاركة بطريقٍة فّعالٍة. ومن أجل فهم كيفّية إثارة فضول الّطلبة، 
ط فيها أشرف للبدء في شرح نصٍّ موضوعه متعّلق  قْم بقراءة دراسة احلالة اآلتية التي خطَّ

بتدوير النُّفايات، وخالل قراءتك، الِحِظ االستراتيجّيات اخملتلفة التي اتََّبَعها.

دراسة احلالة )15(
يدّرس أشرف الّصّف الّسابع األساسّي ماّدة اللُّغة العربيَّة، في مدرسة ذكور الفالح اإلعدادّية 

في غّزة، وبني يديه درٌس في الّتعبير عن أهّمّية تدوير النُّفايات، فأخذ يفّكر بالّطريقة التي ميّهد 
بها لشرح الّدرس بطريقٍة تختلف عن تلك التي قّدمه بها العام الّسابق، ثّم رأى أّنه ُوفَِّق إلى 

الفّكرة اآلتية: 

دعا الطلبة إلى مشاهدة »فيلم« مّدة عرضه ربع ساعة... تدور أحداث »الفيلم«- وهو من 
اخليال العلمّي- عن إقامة مجّمع سكنّي على سطح القمر، وكان الّناس يعيشون هناك 

مسرورين، فكّل ما يحتاجونه متوافر بني أيديهم، يصطحبونه معهم من كوكب األرض في 
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رَِحلِِهُم املُْنَتِظَمِة إليها. ثّم ال تلبث أن تظهر عقدة القّصة عندما أخذت كوم النُّفايات تتراكم 
وتتجّمع. أخذ الّناس يفّكرون في طريقٍة للّتخّلص منها، وملّا لم يهتدوا، أخذ َجَبُل النُّفايات 

يكبر ويكبر، ما أّدى في نهاية »الفيلم« إلى وقوع القمر وسقوطه بعد أن صار حمل جبل 
النُّفايات عليه ثقياًل.

وبعد »الفيلم«، طلب أشرف من طلبته أن يفّكر كلٌّ منهم بطريقٍة كان ميكن أن حتلَّ مشكلة 
النُّفايات، على أن يأتوه بها في اليوم اآلتي، وميكنهم أن يستفيدوا من العودة إلى مراجع أو 

سات وهيئات.  مؤسَّ

وفي اليوم الّتالي، عاد الطلبة وفي َجعبتهم الكثير من احللول، وكان من ضمنها بالّطبع حّل 
الّتدوير.

كان أشرف قد زوَّدهم باجلدول اآلتي الذي يقع حتت عنوان: خطوات حّل املشكلة:

خطوات حّل املشكلة

معاينُة املشكلة وحتديُدها.

 حتديُد أسبابها.

توسيُع دائرة البحث، وإثارُة نقاٍش وعصٍف 
ذهنيٍّ  مع األسرة والهيئات القتراح حلول.

ترتيُب احللول تنازليًّا بدًءا من احللول األكثر 
واقعّية، والبدُء بالّتجريب. 

اإلفادة من علوٍم أخرى، كالفيزياء والكيمياء...

استمتع أشرف باملعلومات التي قّدمها الطلبة، وكان قد خّطط الستخدامها في الّتخطيط 
الذي أعّده، ملناقشة احللول، وضبط الّترتيب الذي اعتمده الّطلبة، وإضافة حلول رمّبا لم 

يأِت الّطلبة على ذكرها، ومن احللول التي لََفَتِت انتباَهُه: التسّوق بأكياس ال تُرمى، وميكن 
لل مثاًل، وأن تربي كلُّ أسرة عددًا من احليوانات املنتجة  استخداُمها مّراٍت ومّراٍت، كالسِّ

واملفيدة كالّدجاج أو املاعز أو األرانب، ألّنها تقتات وتتغذى على فضالت طعامنا، ثّم تصبح 
هي غذاًء لنا. أُعجب أشرف  بهذه األفكار، وصّفق لها مع الّطلبة طوياًل، فقد كانت منطقّيًة، 

وسهلة الّتنفيذ، وإيجابّية الّنتائج، وميكن تطبيقها.

ثّم كتب على اللوح:
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تدوير الّنفايات

وبدأ بإثارة العصف الّذهنّي لدى الطلبة، للوصول معهم إلى:
•  حتديد املواّد التي مُيِْكُن أن تَُدوَّر.

•  نتيجتها بعد الّتدوير.
•  مراحل الّتدوير.

•  الفائدة / الفوائد التي جننيها من الّتدوير.
•  وملّا فرغ أشرف وطلبته من املناقشة، كان بني أيديهم- إضافًة إلى ما كانوا جمعوه- مادٌَّة 

موا موضوعاٍت تعبيرّيًة راقيًة.   بحثيٌَّة رائعٌة، فقدَّ
 

تعليق   
يؤمن أشرف بأّن إثارة فضول الّطلبة هي من األساليب احملّفزة للّتعّلم. لذلك، جنده، وهو يدرك 
مدى جفاف املوضوع الّتعبيري املطلوب معاجلُتُه، قد عمد إلى حتفيز طلبته وإثارة فضولهم، 

مّتبعا االستراتيجّيات وطرائق التحفيز اآلتية:
•  إثارة فضولهم.  

•  رفد تطّورهم االجتماعّي، بعد جعلهم ينغمسون في بيئتهم، ويلّمون مبشاكل مجتمعهم.
•  العصف الّذهنّي.

وهي ثالث استراتيجّيات تسهم- ال شّك- بتعزيز قدراتهم، واالرتقاء بتحصيلهم الّدراسّي. 
لقد أثار أشرف فضوَل الّطلبة من خالل دعوتهم ملشاهدة )فيلم(، لم يسبْق لهم أن شاهدوه، 

وهم في الوقت ذاته لم يّطلعوا على موضوع الّتعبير الذي سيعاجلونه. لم تأخْذ مشاهدة 
رَ له، وأفادتْه كثيرًا للّتمهيد لدرسه، ثم ال تنَس أّن )الفيلم( من  )الفيلم( وقًتا إضافيًّا عّما َقدَّ

نوع اخليال العلمّي، وكأّن أشرف قصد أن يشاهد أبناؤه هذا الّنوع من )األفالم(، إشارًة منه إلى 
. إعمال خيالهم عند الّتفكير في اإلشكالّية التي سيطرحها عليهم موضوُعُه الّتعبيريُّ

وعمد أشرف أيًضا إلى رفد تطّور الّطلبة االجتماعّي، من خالل دفعهم إلى تشكيل حلقات 
بحث وتقصٍّ لالستفهام عن مشكلة النُّفايات، وسبل الوقاية من أضرارها، وهذا ما يعزِّزُ 
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حتًما ثقة الطلبة بأنفسهم، ويزيد من معارفهم، وكيف ال، وهم سيتعّرفون أمناًطا مختلفًة 
من املرجعّيات التي جلأوا إليها.

وعند الّدخول في موضوع الّتعبير وهو »تدوير الّنفايات«، وبعد أن اطمأّن إلى املعارف التي 
هنّي، وهي آلّية تُْكِسُب الّصّف جوًّا من الّنشاط واحليوّية،  حّصلها الطلبة، جلأ إلى العصف الذِّ

ًها ومرشًدا، يبني على معارف الطلبة  وتُْكِسُب األبناء معارف بعضهم، ويغدو املعّلم موجِّ
احلقائَق واملفاهيَم، وهذا لُبُّ الّطرائق النَِّشَطِة.

إّن ما جلأ إليه أشرف من طرائق وأساليب، كان نتيجة الّتفكير باالستراتيجّيات التي 
سيعتمدها في تقدميه هذا الّنشاط، في جوٍّ من احليوّية وابتكارٍ جديٍد، خاّصة وأّنه قد استفاد 
من دفتر مالحظات العام الّسابق. فبالعودة إليه، كان قد أشار إلى وجوب اعتماد استراتيجّيات 

أخرى مختلفٍة عّما اعتمده في حينها، ألّنه وكما كتب: 

طرح إشكالّية في بيئة تعّلمّية غير تقليدّية يوّلد االبتكار واإلبداع.

كانت حّصة رتيبة، لم ُيْبِد الطلبة فيها جتاوًبا ملحوًظا، ولم يكن 
ا. يجب اعتماُد  عندهم أفكار خالقة، ومعلوماُتُهُم الّسابقة قليلٌة جّدً

طريقٍة مغايرٍة: تشويق وإثارة.
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نّشاط )17(

1-   ُعْد إلى موضوعات كتابك، واخترْ درًسا أو أكثر ميكن لك أن متارس االستراتيجّيات 
التي مارسها أشرف.  

د اإليجابّيات التي تقّدمها الّطرائق التي جلأ إليها املعّلم أشرف. 2-   عدِّ
٣-  فّكر بطرائق أخرى ميكن أن تثير بها فضول الّطلبة في درسهم، وأثبْتها على دفتر 

ٍ تختاره في حينه. مالحظاتك، بحيث تعود إليها عند مفهوٍم معنيَّ

املعلِّم اجلّيد هو معّلم متمّيز في شرح الّدروس وتوضيحها. وهذه ليست مهارة ُولَِدْت معك، 
بل هي مهارٌة ميكن تنميُتها بالّتفكير بها أّواًل، وممارستها ثانًيا. يساعد الّشرح بطريقة جّيدة 

على فهم كثير من األمور، وهذا يتضّمن: 
•  املفاهيم: ما تفهمه من مصطلح »إعراب« أو »بناء«، مثاًل.

•  الّنتيجة والّسبب: العالقة بني العامل واملعمول، أثر البيئة الّطبيعّية واالجتماعّية 
والّسياسّية في األدب، مثاًل. 

•  اإلجراءات: حتويل املفرد إلى املثّنى واجلمع، أو حتويل احلقيقة إلى اجملاز، على سبيل املثال. 
•  األهداف والغايات: الّنتاجات املتوّقعة بعد االنتهاء من املوضوع.

•  التباس العالقات: ففي جملة من مثل: »ميكنك أن تذهب«، أنت من سيقوم بالذهاب، أي: 
يقوم بالفعل ويذهب، لكّن الكاف التي تدّل عليك، تعرب مفعوال به!! أّما الفاعل، فهو 

املصدر املؤول من أن واملضارع بعدها.
•  العملّيات: آلّيات أو خطوات إنشاء نّص وفق محّكات معيارّية محّددة، مثل: الّتقّيد 

بنمط محّدد، والّدّقة في استخدام املفردات... إلخ.

هذه هي األنواع الّرئيسة التي تستخدمها في شرح الّدرس، وهناك أنواع أخرى أقّل أهّمّية، 
واعلْم أّنه من الّسهل أن ترتقي بأدائك الّتعليمّي، عندما جتيد الّسمات الّرئيسة لعملية 

الّشرح، وهذا ما سنناقشه اآلن. 

1- مفاتيح شرح املوضوع
ما »مفاتيح الّشرح« التي متّهد الّطريق لفهم الّدرس؟ قد يكون املفتاح عبارًة عن مبدأ أو 

. فإذا أردنا صياغة جملة تعّجبّية، فإننا نحتكم إلى قانون الّثابت  فكرة رئيسة أو تعميم عامٍّ
واملتغّير: فالّثابت هو حرف الّتعّجب )ما(، ووزن )أفعل(، ونصب املتعّجب منه، أّما املتغّير، فهو 

ب منه، إضافًة إلى اختالف أحرف فعل الّتعّجب، رغم حفاظها على الوزن نفسه، مثال:  املتعجَّ
ما أوسع الّسماء! ما أعمق البحر!

لبة.  وتختلف هذه األفكار »املفتاحّية« بحسب اختالف الفكرة التي تريد إيصالها إلى الطَّ
فمن املهّم في الّتعليم أْن تتمّكن من فصل األفكار املهّمة عن احلقائق التي تستخدم 

لوصفها. وميكن مقارنة هذه العملّيات بفكرة الّشجرة، حيث ميّثل جذُعها املفهوَم املفتاحيَّ 
الّرئيس )الفهم(، بينما متّثل األغصاُن الكبيرُة املفاتيَح املهّمة التي تساعدك في إيصال 
لبة. أّما األوراق أو األشواك، فتمّثل احلقائَق أو الّتفاصيَل الّدقيقَة التي  املفهوم العاّم للطَّ
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تساعدك على فهم األفكار الّرئيسة بطريقة صحيحة. ومن املهّم أن ترّكز في شرحك 
املوضوَع على جذع الّشجرة وفروِعها، وأاّل تعوَق األوراُق عن توضيح املفهوم الرَّئيس. 

مفاتيح شرح املوضوع 

في أثناء حتضيرك للّدرس، عليك الّتفكير مبا يجب فعله جلذب انتباه الّطلبة، وكيفّية شرح 
األفكار بتسلسٍل، والّتلوين في نبرة الّصوت التي ستستخدمها في أثناء الّدرس. سنبحث في 
موضوع نبرة الّصوت التي ال يوّظفها املعلِّمون في العادة، أو يُساء توظيُفها، بحيث يكون لها 

أثٌر سلبيٌّ على اهتمام الّطلبة وانتباههم.

2- نبرة الّصوت، والّتواصل البصرّي
إّن توظيف الّنبرة املناسبة لصوت املعلِّم في أثناء شرحه الّدرس من أهّم األمور في العملّية 

الّتعليمّية، فهل صوته لطيف، ويلّون طبقاتِِه من طبقة إلى أخرى، فيمّثل معنى اجلملة 
التي يقرؤها؟ أم أّنه يُْبِقي صوته على وتيرٍة واحدٍة، فيمّله الّطلبة؟ هل يقوم املعلِّم بالّتواصل 

البصرّي مع طلبته في أثناء شرح الّدرس؟ إن املعلِّم اجلّيد يغّير نبرة صوته من أجل نقل رسائل 
لبة خالل شرح الّدرس، ويوّزع بصره على الّطلبة جميِعِهْم. معّينة للطَّ

تأّمل كيف مارس أحد املعّلمني نبرة صوته، وكذلك تواصله البصرّي، وتخّيل كيف استقبل 
الّطلبة أسلوبه هذا، فقد دخل مّرة إلى صّفه، وصوته املدّوي يكاد يسبقه: »أما آَن لهذا 

الفارس أن يترّجل عن صهوة حصانه؟« كان يشير بيده إلى األعلى ويشخص ببصره إلى حيث 
تشير يده، حّتى إّن الطلبة ألَقْوا بصرهم إلى حيث يشير، لكّن عيونهم لم تقع على شيء. 

ثّم ما لبث أن سألهم: أتعرفون من قائل هذا الكالم الذي غدا مثاًل، وملن قيل؟ إّنها أسماء 
بنت أبي بكر، قالْتها للحّجاج الّثقفّي الذي َصلََب وَلََدها عبَد اهلل بَن الزُّبَْير الذي َكنَّْت عنه 

بالفارس، وتقصد بقولها »يترّجل« أن يُْنزِلَُه احلّجاج عن اخلشبة التي َصلََبُه عليها. 

المفهوم الرئيس

المفاتيح الرئيسة

التفاصيل الصغيرة
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كذلك ميكن للّصمت أن يوصل رسالة أبلغ في الوضوح والّتأثير من الكالم، فقد استلم حديًثا 
أحد املدرسني التدريس بداًل من أحد املدّرسني الذي كان عنده مشكلة في ضبط  صّفه، وما 

إن دخل املدّرس اجلديد حّتى بدأ طلبة الّصّف يروون قصص املعّلم الّسابق عن فشله في 
ضبطهم، بل ويبالغون أحيانًا بإظهاره في صورٍة قد جتافي شيًئا من احلقيقة، فما كان منه 

، واجّته إلى املمّر، حيث لفتت نظره عند دخوله لوحٌة ُكِتَب عليها: من منّ لك  فَّ إاّل أن غادر الصَّ
منّ عليك، فأمسكها ودخل بها الّصّف، ثّم أخذ يجول بني طلبته وهو يرفعها دون أن ينطق 

بكلمة، لقد أوصل رسالته إلى الطلبة، في هذا املوقف بالّصمت، وفهمها الطلبة، وكّفوا عن 
تناول سيرة املعّلم الّسابق. 

الِحْظ أهّمية الّنبر في املوقف األّول، وكذلك الّتواصل البصرّي، لقد شّد انتباه طلبته بتمثيله 
َهُهما إلى أعلى الغرفة، حتى إّن  املعنى، وهو الّسؤال الغاضب واملتعّجب، وبعينيه اللتني وجَّ

طلبته قالوا إّنهم لم يَرَوْا شيًئا حيث كان يشير، فسألهم تخّيل الّصورة واملوقف املناسَبنْي. 
وفي اجلانب اآلخر، قد يكون في الّصمت ألف رسالة، فبعض الّسكوت جواب، وهذا ما جلأ 

إليه املّدرس في احلالة الّثانية، واكتفى برفع الاّلفتة التي قرأها َطلََبُتُه جميُعُهم وهو يرفعها 
متجّواًل بينهم، وفهموا الّرسالة التي أراد إيصالها إليهم، دون جهد لفظيٍّ منه. واملعّلم 

احلاذق، يجيد استخدام تالوين صوته، بل يدرِّب أبناءه الطلبة على أساليب الّنبر والّتنغيم، 
ويدّربهم كذلك على استخدام الّتواصل البصرّي، واستعمال لغة العيون، )وقد تنطق العينان 

والفم ساكت(.     

3- الّتسلسل
من الّضروري اإلمعان في تسلسل األفكار الّرئيسة ملوضوع الّدرس. فمن املفيد مثال كتابة 
كلمات مفتاحّية قبل البدء بالّشرح، أو أن يكون لديك لوحاٌت جداريٌَّة متسلسلٌة تعرضها 

على الّطلبة، أو أن تستخدَم الكتاَب املدرسيَّ دلياًل لتسلسل األفكار، كي يفهَم الّطلبة 
الفرق بني األفكار الّرئيسة واحلقائق، وبني الّتسلسل الّصحيح لطريقة تفكيرهم فيها. وال 

تَْنَس أّن جزًءا من أهدافك الّتعليمّية هو تفسير املعلومات اجملّردة بطريقة تفاعلّية ونَِشَطٍة، 
ومن ثمَّ توظيف الّشرح املوجود في الكتاب، وتفسيره بطريقة حيوّية، ممّا يجعل الّطلبة أكثر 

فضواًل واهتماًما باملوضوع من مجّرد قراءة الّدرس من الكتاب. 

إّن عقل املتعّلم ال يستطيع دائًما متابعَة تسلسل أفكار الكاتب كما حّددها هذا الكاتُب 
أو ذاك، مثله في ذلك مثل أّي عقٍل آَخرَ. باملبدأ نفسه الذي ال نستطيُع فيه أن نستفيد من 
دليل تشغيل جهاز احلاسوب أو أّي جهاز إلكترونّي من خالل قراءته من الّصفحة األولى إلى 
الّصفحة األخيرة. لذا، نستطيع القول: إّن من أكثر أساليب الّتعليم سلبيًَّة أن يقرأ املعلِّم 

الّنّص املوجود في الكتاب، أو يتتّبع تسلسله فحسب، وهي طريقة ليس لها أّية صلة 
بأساليب الّتعّلم النَِّشِط. 

يكون الّتعليم اجلّيد في معظم األحيان عفويًّا، حيث يوّظف املعلِّم أفكار الّطلبة، ويجيب 
على أسئلتهم للّتأكيد على شرح الّدرس. مع ذلك، جتد أّن املعلِّم اجلّيد يخّطط لهذه العفوّية 

أيًضا. فعلى سبيل املثال، ينبغي للمعّلم عند حتضيره ملوضوٍع ما، الّتفكيُر بثالثة مستوياٍت 
من الّتخطيط كحدٍّ أدنى: 
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•  ما الهدُف األساس من الّنشاط؟ 
•  ما مفاتيُح شرح هذا املوضوع؟

•  ما االستراتيجّيات التي سيتّم توظيُفها من أجل مساعدة الّطلبة على فهم مفاتيح 
الّشرح؟

دراسة احلالة )16(
تدّرس ميسون الّصّف الّثامن مادة اللُّغة العربيَّة، في مدرسة صّبارين في سوريا وكان موضوع 

درس القراءة املضاف واملضاف إليه. فّكرت ميسون بالّطريقة املالئمة التي متّلك بها أبناءها 
الطلبة هذا املفهوم، وملّا كانت تنطلق دائًما في تدريس الّنحو من توضيح مفهوم املصطلح 

الّلغوّي أّوال، ومن ثّم الوظيفّي، رأت أّن في القيام بعرٍض توضيحيٍّ يوضح مفهوم اإلضافة 
أسلوبًا جديًدا يّتجه نحو تعزيز الّتعلم لدى الّطلبة، وتعميقه انطالًقا من داللة املصطلح 

اللغوّي. 

أحضرت وعاءين، يحوي األّوُل منهما ماًء، ويحوي الّثاني حليًبا، ووضعْتهما على الّطاولة 
أمام الطلبة، ثّم شرعْت بسكب املاء على احلليب، وطلبْت من الّطلبة توصيف ما قامت 
به، باستخدام الفعل )أضاف(، فقال الطلبة: إّنها )أضافت( املاء إلى احلليب، وباستخدام 

املصطلح، عرف الّطلبة أّن املاء )مضاف(، في حني إّن احلليب وهو الذي أضفنا إليه املاء هو 
)املضاف إليه(. وأصبح من اليسير على الّطلبة فهم قولنا: ماء احلليب، ومثله ماء الّزهر... إلخ. 

كما كانت ميسون قد عّلقت في غرفة الّصّف قبل البدء بالّشرح الفتاٍت حتمل الكلمات 
املفتاحّية للّدرس، وهي: )املضاف( و)املضاف إليه(، وحتت كّل عنوان أسطٌر فارغٌة تنتظر 

مألها بكلمات يعطيها الطلبة. كانت قد كتبت بعض هذه الكلمات، فحّددت املضاف تارًة، 
واملضاف إليه تارًة أخرى، للوصول بفهم الطلبة إلى أّن هذا املفهوم ال يقف عند فكرة اإلضافة 
فحسب، بل يتعّداه إلى مفاهيم أخرى، كامللكّية مثال، عندما تقول: قلم املعلِّم، أو أصل املاّدة، 

عندما تقول: زيت الّزيتون...

 املصطلحات، ولو كانت لغوّيًة، مأخوذٌة من الواقع، وتعّبر عنه.
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سار درس ميسون على شكٍل جّيٍد، واستطاعت بهذه الّطريقة البسيطة أن تبتكر مثااًل، 
ينطلق بالطلبة من احملسوس، ويسقطون عليه مفهوم اإلضافة قياًسا على  ذلك املثال.

ولتوضيح مفهوم وجوب حتريك املضاف إليه بالكسرة دائًما، عمدت املعّلمة إلى االنطالق من 
حقيقة أّن الكسرة أقوى احلركات، وأّنه ملّا كان املضاف إليه هو األصل، أي: األقوى، كون االسم 

املضاف ال يُْعرَُف إاّل به، فإّنه أُلْزَِم الكسرة دائًما.   

تعليق 
ترى من دراسة احلالة الّسابقة )1٦( كيف حّددت ميسون مفاتيح شرح املوضوع )املضاف 

واملضاف إليه(، وكتبتهما على ورق مقّوى، وعّلقتها في غرفة الّصّف، واستعرضت 
االستراتيجّيات التي ستستخدمها من أجل مساعدة الّطلبة على فهم مفاتيح الّشرح، 

واختارت أسلوب العرض الّتوضيحّي إدراًكا منها ألهّمّية املصطلح الّنحوّي في اإلضاءة على 
الوظيفة الّنحوّية، ورغبًة منها في االنطالق بالّدرس الّنحوّي من املعنى الّلغوّي للمصطلح، 

وهو ما اعتادت أن تقف عنده عند شرح كّل مفهوم. وكذلك حّددت الّنشاط الذي ميكن أن 
تقّدمه مبا يسهم في تعميق فهم الّطلبة فوجدت أفضل مثال على ذلك إضافة سائل إلى 

آخر، ألّن هذا الّنشاط يفرض إضافة شيء إلى شيء، أو ماّدة إلى أخرى.      

من خالل ما قّدمته لنا ميسون، نالحظ أّن تأثير الّشرح كان أقوى، واستطاعت أن حتّقق هدفها 
بطريقة فاعلة، ويعّد هذا األسلوب من أكثر األساليب الّتعليمّية فاعلّية، كون الطلبة 

ينطلقون من احملسوس، هذا من جانب، وينطلقون من أهّمّية املصطلح الّلغوّي في اإلضاءة 
على املفهوم من جانب آخر... فكانت طريقة حيوّية، ممّا جعل الّطلبة أكثر فضواًل واهتماًما 
، ال يقف عند معاني املصطلحات الّلغوّية ويفّسرها  َمْتُه بشكٍل تقليديٍّ باملوضوع ممّا لو َقدَّ

بأسلوب العرض الّتوضيحّي. 

تذّكر أّن هناك أربَع سماٍت واضحة ميكن االنطالق منها عند شرحك املفاهيم: 
1.  الّصفات الّرئيسة، أو »الّسمات املمّيزة للمفهوم«، أي: الّصفات التي ال بّد من وجودها، 

كعالمات االسم، )اجلّر، والّتنوين، والّنداء، والّتعريف، واإلسناد(.
2.  الّسمات غير املمّيزة للمفهوم، وهي صفات قد تكون موجودًة، ولكّنها ليست أساسّيًة، 
كاجلمل اإلنشائّية واخلبرّية وعالقتها بأمناط  الّتعبير التي كثيرًا ما تتداخل فيما بينها.  

-  تساعد  ٣.  األمثلة، خاّصة تلك التي تسهم في حتديد املعايير احلقيقّية، وهي- ال شكَّ
على ترسيخ املفهوم في أذهان الّطلبة، كالفرق بني الّنون في األفعال اخلمسة، وتلك في 

آخر أسماء املثّنى أو تلك اجملموعة جمع مذكر سالم.
٤.  القاعدة، وهي خالصة البحث واالكتشاف، وهي متّثل الفهم الّنهائّي للموضوع املعالَج.
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الّنشاط )18(

قم باختيار موضوع من املوضوعات التي ستعّلمها في خالل األسابيع املقبلة، ودوِّْن في 
دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج إجابات األسئلة اآلتية:  

َم باألسلوب  دْ أيًّا من دروس الّنحو في منهاج الّصّف الذي تدّرسه ميكن أن يَُقدَّ 1- حدِّ
نفسه، الذي اعتمدته ميسون، وما هي ماّدة العرض؟  

2- استخدمت ميسون بعض احملّكات املعيارّية، ما ِهَي؟ إالَم استندْت في تقدميها؟ 
د بعض احملّكات املعيارّية في عرض دروس تختارها، واشرح كيفّية تقدميها مبا  حدِّ

يسّهل على الّطلبة استيعابَها.
٣- اقترح على طلبة الّصّف الذي تدّرسه أن يحّددوا من فهرس محتويات كتاب الّنحو 

موضوعاٍت، ويقترحوا أسلوبًا من أساليب العرض الّتوضيحّي، أو أساليب أخرى، 
ووثِّق ذلك في ملف اإلجنازات )البورتفوليو(.  

ملّخص
عنوان هذه الوحدة املزدوجة »بناء مجتمعات تعّلم ناجحة«. تتأّلف هذه اجملتمعات من 

مجموعات صغيرة أو ثنائّية أو من الّصّف كّله. وقد رأينا كيف يطّور الّشرح اجلّيد للّدرس 
رابًطا من الّثقة والّتفاهم بني هذه اجملتمعات. كما بحثنا بالّتفصيل كيف ميكن جملتمعات 
املتعّلمني أن تسهم في حتويل الّتعليم والّتعّلم إلى عملّية نشطة يشارك فيها الّطلبة 

مشاركًة فاعلًة. 

أُقيَم العديُد من األبحاث حول اجّتاهات الّطلبة نحو املعلِّم، وخلصت إلى نتائج متعّددة، 
كمثال حّب الّطلبة للمعلَِّم الذي ال يصرخ، وكذلك حّب املعلِّم الذي يفّسر بوضوٍح، ويعطي 

الكثير من األمثلة التوضيحّية، وعلى األخّص للّطالب الذي ال يستوعب املوضوع من املّرة 
األولى أو الّثانية. لذلك، يَُعدُّ الّتفسيُر والّشرح من أهّم عناصر الّتعليم. فهو يحتاج للّتفكير 

أهمية املصطلح اللغوي.
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بعمق، وللّتحضير والّتخطيط بعنايٍة ودّقٍة. ومن الّضرورّي أيًضا الّتفكيُر بطرائق الّتعليم 
ووسائله، تلك التي جتعل تفسير املوضوع يعّزز الّتعّلم الّنشط من خالل األسئلة واألنشطة 
األخرى. اسأْل نفسك: أيجلس الّطلبة مستمعني لك بهدوء طوال الوقت، أم إّنهم يتوّقعون 

أن تشاركهم بعد برهة من الوقت؟ وذلك سيدفعهم إلى استدعاء معلوماتهم الّسابقة، 
وتنشيط قدراتهم، للبحث عن حاالت مشابهة للموضوع، بتجّدد وابتكار. وهذه هي أجواء 

الّتعّلم اإلبداعّي.

فإْن كنَت ال تّتبع هذه الّطرائق، نأمْل أن تكون هذه الوحدة املزدوجة قد ساعدتْك على الّتفكير 
بطريقتك في الّتعليم، وإن كنت قد بدأت بتنويع أساليبك الّتعليمّية، وتغيير طريقة تعليم 

الّصّف، فإّننا نأمُل أن تكون قد تعّرفت من خالل هذه الوحدة طرائَق أخرى لتنفيذ هذا املنحى. 
ومن ناحيٍة أخرى، نأمل أن تكون قد تعّلْمَت أّن العمل في  مجموعات ال يكون فّعااًل إن لم 

ٍم ودائٍِم. فعلى الّطلبة أن يتعّلموا ويتحّدثوا عن فائدة العمل في  يتمَّ توظيُفُه بشكٍل منظَّ
مجموعات، وعلى املعلِّم أن يبادر إلى ترسيخ عمل اجملموعات في صّفه، ألّن الّتنويع في أشكال 

عمل اجملموعات يجعل الّطلبة أكثر انخراًطا في طريقة تعّلمهم، ممّا يسهم في حتسني 
مستقبلهم العلمّي واملهنّي، وحياتهم بشكٍل عاّم. 
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الوحدة الّثامنة: االحتفاء بنجاح التعّلم

مقّدمة
ْقَتُه من تطّور حّتى  أحسنت! أنت على وشك إنهاء الوحدة الّثامنة، أال تشعر بالفخر مِلا حقَّ

اآلن؟

إّن اإلنسان ليشعر بالّسعادة عندما مُيدح على أعماله مع أّنها حلظات صغيرة، كأن يخبر 
معلٌِّم أََحَد َطلََبِتِه أنَّ رسمه رائع، لكن هناك أيًضا حلظاٍت أهّم وأكبر، تُشعرك بالّرضا عن 
أعمالك، كأن تصعد على خشبة الّتكرمي، وتنال جائزة أو شهادة تخّرج. تسهم الّتأثيرات 

الّتراكمّية لهذه الّلحظات الّصغيرة والكبيرة في بناء ثقتنا بأنفسنا. فكلٌّ مّنا يدرك أهّمّية 
الّثقة بالّنفس في بناء عملّية تعّلم ناجحة، لذلك تَُعدُّ الهيئة الّتعليمّية من مدارس 

ومعّلمني ناجحة عندما تسهم في بناء الّثقة بالّنفس لدى العاملني وطلبتهم على حدٍّ 
سواء.

ما الّثقة بالّنفس؟ تعرف الّثقة بالّنفس بأّنها فهم اإلنسان لذاته ومكانته في العالم، وفهمه 
أيًضا نقاط قّوته. وقد حاولت األبحاث الّتعليمّية حتديد الّطرائق لتطوير ثقة اإلنسان بنفسه، 

وفيما يأتي بعض مكوِّناتها:
•  الّسالمة الّشخصّية، أي: الّتحّرر من األذى اجلسدّي.

•  األمان العاطفّي، أي: غياب اخلوف.
•  الُهوّية: معرفة من أنت.

•  االنتماء، أي: الّشعور باالنتماء.
•  الكفاءة، أي: الّشعور بأّنك قادر ومؤّهل.

•  االجّتاه الّشخصّي، أي: معرفة مسارك في احلياة.

لم يكن الّتعليم دوًما أداة فّعالة لبناء الّثقة بالّنفس، وهناك العديد من الّروايات التي تؤّكد 
ْيرَ في الّشارع نفسه الذي  صّحة هذا الكالم، ففي الّسابق مثاًل، كان الّطلبة يتجّنبون السَّ

يسير فيه معّلمهم، وكان بعض املعلِّمني إذا رَأَوْا أحد طلبتهم يلعب في الّشارع، يفترضون أّن 
ذلك الّطالب مهمل في أداء واجباته البيتّية، ظنًّا منهم أّنه أمضى وقته في الّلعب، فينتقدون 

عمله داخل الّصّف. إّن األطفال الذين يتعّرضون لألذى اجلسدّي أو الّنفسّي من قبل املعلِّمني 
ال يكون لديهم القدرة على الّتعّلم تعّلًما جّيًدا. قد يشعر بعض الّطلبة بعدم انتمائهم 

للمدرسة، بسبب تعامل املعلِّمني معهم بعدم احترام، أو الّتحدث معهم أو عنهم بطريقة 
سلبّية، كما وأّنه قد يجلس بعض الّطلبة طوال اليوم في املدرسة، وهم يتمنَّْون أاّل يسألَهم 

املعلِّم أّي سؤال يُظهر عدم معرفتهم أو فهمهم الّدرس. 

تختلف البيئة املدرسّية عن البيئة األسرّية من حيث بناء الّثقة بالّنفس، فالبيئة األسرّية 
توّطد الّثقة بالّنفس تلقائيًّا، فعندما تفّكر بأبنائك أو أبناء العائلة عندما يحضرون معهم 

رسًما أو عماًل أجنزوه في املدرسة، خصوًصا إذا كانوا في سنٍّ صغيرًة، تكون رّدة فعل الوالَديْن 
والعائلة دائًما إيجابّيًة، كأْن يقول أحد الوالَديْن مثال: »َعَمٌل رائٌِع«، ويتبع هذه اجلملة أحيانًا 

بعض األسئلة أو املالحظات. إّن رّدة الفعل األّولّية تعّزز الّشعور بالّنجاح، ومتّثل حلظاٍت صغيرًة 
من االحتفال والّتأكيد للّطفل على احترامه، ومقدرته على الّتقّدم في أثناء الّتعّلم.
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ال تكون البيئة املدرسّية دائًما محّفزة كالبيئة األسرّية، فقد أظهرت دراساٌت أُْجرِيَْت عن 
الغرف الّصّفّية أّن بعض الّطلبة قد يعملون في داخل الغرفة الّصّفّية، رمّبا ألسابيع دون 
الّتحّدث مع املعلِّم، ودون احلصول على تغذية راجعة منه عن تعّلمهم. كما تشير هذه 

الّدراسات أّن من يتلّقى قدرًا أكبر من تعليقات املعلِّم ومالحظاته، باختالف أنواعها وأشكالها 
ا، وكثيرًا ما يصفهم املعلِّم  يكون من أجنح الّطلبة. أّما طلبة الفئة الوسطى، فهم األقل حظًّ

بأّنهم »ذوو أداء مرٍض«، أي: ليس جّيًدا وال سّيًئا! إّن كلمة »مرٍض« ليست من الكلمات التي 
نستخدمها لوصف طلبتنا، فلغتنا معهم تعّبر في الغالب عن االحتفال بنجاحهم، وهذا ما 
يقودنا إلى طرح الّسؤال اآلتي: ملاذا تكون لغة حتقيق اإلجناز في املدارس مختلفة متاًما عن تلك 

املستخدمة في معظم األسر الّداعمة ألبنائها؟

 شكر الّطالب وتشجيعه يعّد محّفًزا له ولزمالئه، ويجعل الّصّف بيئًة داعمًة للّتعّلم الفّعال. 

وكما أوردنا أعاله، هناك أَُسٌر حتتفل بلحظات جناح أبنائها بردود فعل إيجابّية، لكّن الكثير 
من الّطلبة يجدون أنفسهم في وضع مؤسف، تكون رّدة فعل املدرسة عليه سلبّيًة، أو رمّبا 

معدومًة.

ز هذه الوحدة على بحث أسباب هذه الّتصّرفات في املدرسة، واقتراح طرائق بديلة للحوار  تركِّ
بني الّزمالء والّطلبة من أجل رفع توّقعات املعلِّمني والّطلبة.

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

•  تطّور أساليَب مبتكرًة لالحتفال بإجنازات الّطالب أو الطلبة فرديًّا وجماعيًّا على مستوى 
املدرسة والّصّف.  

•  تطّور نشاطاٍت هادفًة لتطبيق الّطرائق املتنّوعة لالحتفال بنجاح الّطالب أو الطلبة 
على مستوى املدرسة أو على مستوى الّصّف.
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ملحظات املعّلمة
يحتاج الّطلبة إلى:

 •  تعّلم اإلصغاء إلى بعضهم بعًضا.
•  تعّلم طريقة دعم أفكار اآلخرين.

•  الّلعب واملشاركة بأداء األدوار لتعزيز االهتمام ببعضهم بعًضا، وتنمية الّتعاون فيما بينهم.
•  الّتعّلم بأن يكونوا فخورين ببيئة صّفهم.
•  الّشعور بالّترحيب بهم  يف بداية احلّصة.

وانطالًقا من ذلك، حتتاج أن تعمل مع زمالئك على تطوير بيئة تعّلمّية، تُظهر رغبة الّطالب 
بالّتعّلم، وتكشف قدراته، وترعى اهتمامه بالعالم من حوله، ويُعترف فيها مبا يستطيع 

الّطالب فعله، والعمل على تطوير ذلك الفعل، بداًل من الّتركيز على ما ال يستطيع فعله.

دراسة احلالة )17(
هذه الّسنة الّثالثة منذ تعيني سها معّلمة في املرحلة املتوّسطة، في مدرسة رام اهلل، في 

الّضّفة الغربّية. قرأت املعّلمة سها مؤّخرًا كتابًا يتضّمن فصاًل عن جعل البيئة الصفيِّة ذات 
تأثير إيجابّي أكبر على إجنازات الّطلبة، وفي نهاية هذا الفصل، ُطلب من القارئ إعداد قائمِة 

طرائَق تزيد ثقة الّطلبة بأنفسهم، فكتبت املعّلمة سها القائمة اآلتية:

بناء الّثقة بالّنفس
حتّدثنا في الوحدة اخلامسة كيف تؤّثر توّقعات املعلِّم عن قدرات الّطالب عليه، ومن املهّم 
أن نتعّرف كيف نبني ثقة الّطالب بنفسه، وقناعته بنفسه بأّنه متعّلم قادر وجدير. وكما 

ناقشنا سابًقا، فإّن قدراتِنا وذكاءنا أكثُر انطالًقا وتنّوًعا ممّا كانت عليه االعتقاداُت في القرن 
العشرين، فاإلنساُن ُخلَِق ليتعّلم! كما ميكن تطوير ذكائه وتوسيعه بالّرعاية والّتعليم اجلّيد. 

لقد أظهرت الّدراسات أّن لدى الّطلبة توّجًها داخليًّا فطريًّا نحو الّتعّلم، يتضّمن قائمة 
احلقائق املوجودة أدناه:
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ثّم فّكرت سها كيف ميكنها مساعدة طالبات الصّف الّثامن الذي تدّرسه على تعديل 
سلوكهّن بتطوير بيئة صّفّية أكثر إيجابّية، كانت تقف دائًما عند مدخل صّفها في بداية 

كّل يوم، لكّنها لم تكن تتحّدث كثيرًا مع الّطالبات عند وصولهّن، فتأّملت سلوكها، ثّم قّررت 
تعديله، وصارت متارس الّتحّدث إليهّن أكثر. وفي اليوم الّتالي، بينما كانت تقف في مدخل 
الغرفة الّصّفّية، قالت: »صباح اخلير« لكّل طالبة، ثّم أتبعتها ببعض األسئلة، مثال: »هل 

أخذتّن القسط الكافي من الّنوم؟«، و»كيف حالكّن اليوم؟«، و»أمتّنى بأن تكنَّ على ما يرام«. 
بدت الّدهشة على وجوه الّطالبات، وابتسم العديد منهّن مبتهجات، حّتى أولئك الّلواتي 

ميتعْضَن من القدوم إلى املدرسة.

الَحَظت سها اّتساع احلديث بني طالبتها عن موضوعات يتداولْنها عبر مواقع الّتواصل 
االجتماعّي، فقّررت االنضمام إليهّن، وخّصصت وقًتا للّتواصل معهّن، وأنشأت زاوية خاّصة 

لعرض أعمالهّن احتفااًل بإجنازاتهّن.

تواصل املعّلمة مع طالباتها ومحاورتهّن يشعرهّن باألمان فيزداد حتصيلهّن.

تعليق
بّينت سها أّن تصّرًفا بسيًطا غّير رّدة فعل الّطالبات على حدث اعتيادّي بطريقة إيجابّية، 

وهناك أيًضا العديد من الّتصّرفات واملمارسات واإلجراءات التي ميكن أن تقوم بها سها لتعزيز 
الّثقة بالّنفس لدى طالباتها، وكانت هذه هي اخلطوة األولى. ميكنك إعداد قائمة باإلجراءات 
التي ترغب بتنفيذها، ثّم ترتيبها حسب األولوّية، والبدء بتنفيذها. فاملهّم أن تبدأ، وأاّل حتاول 

القيام بالعديد من اإلجراءات في الوقت نفسه. لذا، اعمْل على تطبيق استراتيجّية واحدة أو 
اثنتني في وقٍت واحٍد، حّتى تشعر أنت وطلبتك بالّراحة عند الّتعامل معها.

ما اخلطوات والّتغييرات البسيطة التي ميكنك القيام بها في صّفك؟ يتطّلب منك الّنشاط 
اآلتي الّتفكير بذلك.
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نّشاط )19( 

أعدَّت سها قائمًة عن كيفّية بناء ثقة طالباتها بأنفسهّن من وجهة نظرهّن، وهي 
البات، ومن املهّم أيًضا أن تفّكر بالّتصّرفات واملمارسات  فّكرة جيدة بالنسبة للطَّ

واإلجراءات التي تستطيع القيام بها لتعزيز ثقة طلبتك بأنفسهم. قم بإعداد قائمة 
تتضّمن َعْشرَ طرائق ميكنك توظيفها في الّصّف ملساعدة طلبتك في تعزيز ثقتهم 

بأنفسهم، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
•  أحتاج إلى تطوير استراتيجّيات تشّجع الّطلبة على االستماع لبعضهم بعًضا 

باهتماٍم، بحيث تتضّمن نشاطاٍت ممتعًة تنطوي على االستماع، وتشّجع الّطلبة 
على جتربتها.

•  أحتاج ملديح طلبتي وإطرائهم بصورة أكبر في الّصّف، وهذا يتضّمن قولك: 
لبة الذين يحاولون اإلجابة عن  »أحسنت«، و»عمل رائع«، و»محاولة جيدة« للطَّ

أسئلتك للمّرة األولى. 
•  أحتاج إلى...

اكتب في دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج َعْشرَ طرائق على شكل بنود، ثّم حّدد البند 
الذي تنوي البدء فيه، وصف طريقة قيامك بذلك، ونّفذها خالل ذلك األسبوع، وفي 

نهاية األسبوع، دّون في دفترك كيف كان عملك،  وإلى أّي مًدى تُِعدُّ الّتجربة ناجحة؟

الّتعزيز اإليجابّي للّثقة بالّنفس هو األساس للّتعّلم الّناجح
أوضح عالم الّنفس االجتماعّي واخلبير الّتربوّي الّشهير »جيروم برونر« أّن موضوع تعزيز 

الّثقة بالّنفس موضوٌع أساسيٌّ ومهمٌّ في العملّية الّتعليمية، فقد قال في كتابه »ثقافة 
الّتعليم«:

)شيئان ميكن قولهما على وجه اليقني بشكل عامٍّ فحسب، وهما: إّن تعزيز الّثقة بالّنفس 
م من اخلارج، وال يبدو هذا الّدعم  ليس سهاًل وال ثابًتا، ويتأّثر وضعه بقّوة بتوّفر الّدعم املقدَّ

غامًضا أو غريًبا، فهو يشّكل لدى الّطالب مالذًا آمًنا، يُعطى فيه فرصًة ثانيًة، أو يكرَُّم بكلمة 
»جّيد«، حّتى في الّتجربة غير الّناجحة. واألهّم من ذلك، إعطاؤه فرصة للحوار، يُسمح له 
َط لها؟ وال يخفى عليكم أّن املدرسة في أغلب  فيها أْن يَْعرَِف ملاذا ال تسير األمور كما ُخطِّ
األحيان ال تعّزز ثقة الّطلبة بأنفسهم، وبدأنا أخيرًا نعرف املزيد عن ضعفها في هذا اجملال.

إّن أّي نظام تعليمّي، أو نظرّية في الّتربية أو »سياسة وطنّية كبرى« حتّد من دور املدرسة 
في تعزيز الّثقة بالّنفس لدى الّطلبة، ستفشل في إحدى وظائفها األساسّية املهّمة، 

لكّن املشكلة األعمق من وجهة نظر ثقافّية ونفسّية هي كيفّية الّتعامل مع تالشي هذه 
الوظيفة في ظّل الّظروف العصرّية احلديثة(. )برونر جي. 1٩٩٦ ثقافة الّتعليم. كامبريدج، 

درجة املاجستير. منشورات جامعة هارفارد.(

تعّد الّنقطة األخيرة التي ذكرها برونر عن صعوبات تعزيز الّثقة بالّنفس من الّنقاط املهّمة 
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في هذا اجملال، لكن في املدارس الّصغيرة، أو التي تقع في الّريف، حيث ميتلك املعلِّمون وقًتا 
أكبر لتعزيز ثقة الّطالب بنفسه، بينما في املدارس األكبر، ذات الغرف الّصّفّية الكبيرة، 

وباإلضافة إلى تعّدد احلصص في اليوم الواحد، يصعب على املعلِّم االلتفات إلى تعزيز الّثقة 
لدى الّطلبة، ألّن ذلك يتطّلب تخطيًطا مسبًقا. فمثاًل، قد يحتفظ املعلِّم بسجلٍّ يدّون فيه 

، ممّا يساعده على معرفة الّطلبة  ث فيه مع كّل طالب بشكل فرديٍّ الوقت واملوضوع الذي حتدَّ
ْث معهم. ومن الّسهل أن نغفل عن بعض الّطلبة، وخصوًصا إذا كان أحدهم  الذين لم يََتَحدَّ
طالًبا هادئًا منهمًكا في عمله بوجود عدد كبير من الّطلبة احملتاجني الهتمام املعلِّم بسبب 

صعوبة تقّدمهم، أو إساءة تصّرفهم، أو قّلة فهمهم للّتعليمات.

إّن الّطلبة الذين ينجزون أعمالهم على أكمل وجه باستمرارٍ، يستحّقون الثناء منك، وغالًبا 
ما يحصلون عليه بسهولٍة أكثر من الّطلبة األقّل قدرة، ومع ذلك، عليك أن تَْعلََم أّن كّل 

طالٍب يحتاج إلى الثناء. حتّدثنا في الوحدة اخلامسة عن توّقعات املعلِّم من طلبته، وخطر 
حتّول الّصّف إلى َهرٍَم من الّثناء يتلّقى فيه الّطلبة ذوو اإلجنازات العالية الّثناء باستمرار، ويقّل 

فيه أو يتالشى الّثناء على الّطلبة ذوي اإلجناز املتدّني.

واآلن، اقرأ دراسة احلالة )1٨( لترى كيف قام بالل وهو يعلِّم في املرحلة الّثانوّية بتطوير أسلوب 
تعليميٍّ تفاعليٍّ مع صّفه.

دراسة احلالة )18(
بالل معّلم اللُّغة العربيَّة في املرحلة الّثانوّية، في مدرسة الناصرة في الشمال اللبناني، وكان 
موضوع أحد محاور األدب للّصّف احلادي عشر: احلركة الّثقافّية واألدبّية في الّدولة احلمدانّية. 

فحّدد بعض املبادئ التي سيعتمد عليها في تدريس هذا املوضوع، ومنها: 
•  ضرورة حتريك دافعّية الّطلبة ذاتيًّا.

•  أهّمّية احلوافز املعنوّية: تشجيع، ثقة بالّنفس، حّرّية، تقدير...
•  ضرورة مالحظة الّتقّدم، وتقومي املتعّلم انطالًقا من مقارنة تطّور حاالته بنفسه، ورصد 

تطّوره، كيف كان؟ وأين صار؟
•  قيمة االحتفاء بالّنجاح.

ثّم فّكر في مناشط تلّبي تلك املبادئ، وارتأى بعد جلسة تأّملّية القيام باخلطوات اآلتية:
•  يقّدم ملّخًصا عن احملور بوضعه في إطاره الّزمنّي واملكانّي. )ويطلق العديد من األسئلة 

التي حُتِْدُث قلًقا معرفيًّا ووجدانيًّا لدى املتعّلمني(.
•  يعّرف بأبرز رموزه: )سيف الّدولة، أبو الّطّيب، أبو فراس( بطريقٍة مبتكرٍة. 

•  قّسم الّصّف إلى ثالث مجموعاٍت، ليدرس أعضاء كّل منها شخصّيًة ، ثّم يتّم اختيار 
من ميّثلها منهم. 

•  عّلق أبياتًا بارزًة للمتنّبي، وألبي فراس، وََعرََض حملًة عن بعض املواقف: )سيف الّدولة 
يضرب أبا الّطّيب بالّدواة ويجرحه، فماذا يفعل أبو الّطّيب؟(، )أبو فراس في يد الّروم 

أسيٌر، فماذا سيفعل؟(.
َم بطاَقَة رصٍد ذاتيٍّ لكلِّ متعّلٍم، ليرصد تقّدمهم، فجعل خانًة للمعلومات  •  َصمَّ
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الّسابقة يقف فيها على ما عند طلبته في املوضوع، وخانة ثانية يرصد فيها تفاعل 
الّطلبة خالل تقدميه الّدرس، ومشاركتهم، وخانة ثالثة يرصد فيها حتصيلهم بعد 

نهاية تقدمي املوضوع.
•  يترك لطلبة الّصّف أن يقّرروا طريقة احتفائهم بنجاحهم، ويضع نفسه بتصّرفهم 

لذلك.

وخالل أسبوعني، كان الّصّف خلّية نحل، وكان كّل متعّلم كأّنه ُجرَذُ ُكُتٍب. صار الّصّف معرًضا 
حمدانيًّا في مجاالت الّسياسة واألدب واالجتماع، فمّثلوا يوًما مجلس سيف الّدولة األسرّي، 

بحضور أبي فراس، ومّثلوا في يوم آخر اجمللس مع بعض الّشعراء والّنّقاد، ومنهم أبو فراس 
احلمدانّي، وفي يوم آخر، مّثلوا دور أبي فراس في سجن اّلروم، وسماعه هديل احلمامة، وقال 

قصيدته التي مطلعها: 
أَُقوُل وََقْد ناَحْت بُِقرْبِي َحماَمٌة     أَيا جارَتا لَْو تَْشُعرِيَن بِحالِي

اختار املتعّلمون أن يذهبوا برحلة إلى مدينة سيف الّدولة- حلب- فاستجاب لهم املعّلم بالل، 
وتعاون مع بعض أولياء األمور واإلدارة، ونّظموا عبر مكتب سفرّيات رحلة سياحّية إلى حلب، 

حيث أمضوا ثالثة أّيام في ضيافة سيف الّدولة في حلب، وأعالم الّدولة احلمدانّية.

تعليق   
دراسة احلالة اخلاّصة باملعّلم بالل حتتاج إلى مزيد تأّمل لتقف على خصائص سلوكه الّتربوّي، 

وأدائه الّصّفّي، وتتوّقع أثر ذلك كلِّه على متعّلميه. وقد وّثق الّصلة بني تنّوع استراتيجّيات 
الّتعليم واملبادئ الّتربوّية من جهة، وبينها جميًعا وبني ابتكارات أدائه الّصّفّي من جهة أخرى، 

ممّا أثرى املوقف بأساليب ممتعة، وإدارة صّفّية مبتكرة، ويشارك فيها املتعّلمون. أرأيت كيف 
ِه احليوّية؟ فقد حّرك  حّدد لكّل مبدأ تربويٍّ سلوًكا تعليميًّا، وأداًء صّفيًّا يضفي على صفِّ

دافعّية متعّلميه باملوجز الذي قّدمه، وجعل الطلبة في أقصى درجات الّتوّتر املعرفّي لّلحاق 
بشخصّيات املوضوع، للوقوف على أثرهم األدبّي والّثقافّي في تلك احلقبة، بعرضه بعض 

األبيات الّشعرّية على جدارّيات الّصّف، ومنها:
1- بيت قاله املتنّبي مع الّتعليق اآلتي: التزام أبي الّطّيب املتنّبي  كان سبًبا بقتله، كيف؟ 

ْيُف والرُّْمُح والِقرْطاُس والَقلَُم اخلَْيُل واللَّْيُل والَبْيداُء تَْعرُِفِني    والسَّ

2- ماذا قال املتنّبي في حضرة سيف الّدولة حّتى رماه باحملبرة وََجرََحُه؟

جعل كّل متعّلم ينشط من عقاله، ويلتهم الّصفحات من مصادر ورقّية وإلكترونّية... فهو 
قد أطلق العنان ملنشطني: أحدهما فردّي، والّثاني جماعّي، فاجملموعة الّصّفّية صارت ملتًقى 

يتفاعل فيه املتعّلمون، ويتطارحون األفكار والّتصّورات، ويتدارسون مظاّن اجلمال في أدب 
هؤالء، فعمل معهم فرديًّا وجماعيًّا، وصار لقاؤه بأحدهم نزهًة ثقافيًَّة وباجملموعة حديقة 

أدبّية غّناء. صحيح أّنهم كانوا في الّصّف، لكّن قدراتِهم التخيليََّة حملْتهم بعيًدا، حّركت 
مشاعرهم،  وأطلقت العنان لقدراتهم، فتلّبسوا تلك الّشخصّيات، ومّثلوا مواقف أضفت 

على الّتعّلم نكهة اإلبداع، فكأّن بالاًل أدرك أّن قلياًل من اإلبداع يحتاج إلى كثير من احلّرّية، 
لََبَة مسؤولِيََّة الّتعّلم، وانطلقوا باحثني، وجعل  ل الطَّ ورشة خفيفة من أفكارٍ مجنونٍة... َفَحمَّ

الّصّف مسرًحا، املمّثل فيه واملشاهد هو املتعّلم نفسه.
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إّن بالاًل كان كعود الثقاب الذي ألهب املشاعر، وأنار العقول، وشحذ الِهَمَم، ثّم فتح لهم باب 
املقارنة الّذاتّية، ليقول كّل منهم ما شاء عن نفسه سائاًل: كيف وأين كنت؟ واآلن، أين أنا؟ 

وفي املستقبل، ماذا ميكن أن أكون؟ باختصار، جعل رحلة هؤالء الّتعّلمّية بال آفاق، ومحّطتها 
األولى كانت )حلب(.

هاّل وقفَت على األجواء الّتعّلمّية في هذه احلالة: الّدافعّية، املشاركة والّتعاون، معرفة الّذات 
وتقديرها، االحترام، مراقبة الّتطّور ذاتيًّا، وكيف تُوَِّج ذلك كلُّه بتقدير الّنجاح معنويًّا وماّديًّا؟ 

حتفيز الطلبة على البحث، وإثارة دافعّيتهم بالّتشويق، أساليب ال غنى عنها في الّتعّلم الّنشط.

الّتفكير في كّل طالب بشكل فردّي في الغرفة الّصّفّية
تتطّلب منك مهنة الّتعليم االهتمام بطلبة الّصّف كمجموعة أو كأفراد، وهذا ليس سهاًل، 
وخصوًصا في الّصفوف الكبيرة، واملعلِّم املاهر يوازن بني العمل مع الّصّف ككّل، وبني إيجاد 

ا، ال سّيما عند تعزيز الّطالب إيجابيًّا  . يعد ذلك مهمًّ الوقت لالهتمام بكّل طالب بشكل فرديٍّ
، عندئٍذ، سيقوم الّطالب بعد عودته للمنزل، بإخبار عائلته أّن  بشكٍل فرديٍّ في عمل معنيَّ

املعلِّم َمَدَحُه على عمله، بداًل من إخبارهم عن مديح املعلِّم ألبناء الّصّف كلِّهم.

وللقيام بذلك، ال بّد أن تتفّهم أهّمّية االهتمام الفردّي بالّطلبة في تطوير ثقة الّطالب 
بنفسه، وأن تخّصص الّطريقة التي ستقوم بها. هناك العديد من الّطرائق، مثل االحتفاظ 

بسجاّلت عن إجنازات الّطلبة، وحتديد املساعدة اخلاّصة التي يحتاجونها، وتخطيط الوقت 
املناسب ضمن تسلسل الّدروس للقيام بذلك. إّن اجلهد املبذول لتشجيع الّطلبة على العمل 
مًعا، ودعم البعض منهم بعضهم اآلخر، يفتح لك اجملال للّتركيز على الّطلبة بشكل فردّي، 

وسوف ترّكز على هذا في الّنشاط اآلتي:
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نشاط )20(

ْط لدرس ما ستنفّذه في وقٍت قريٍب بطريقٍة تسمح لك بالّتحّرك داخل الغرفة  خطِّ
الّصّفّية، وإجراء محادثة مع بعض الّطلبة أو معظمهم عن أعمالهم، وفي أثناء 

ْل  ْعهم عندما يتطّلب املوقف ذلك. وفي ذلك الوقت، سجِّ الّدرس، امدْحهم، وشجِّ
أسماء الّطلبة، واملوضوعات التي حتّدثت معهم عنها، واالقتراحات التي ستساعدهم 

في عملهم برأيك.

بعد الّدرس، دّون قائمة باألسماء مع مالحظاتك في دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، 
ثم فّكر باألسئلة اآلتية، وأضْف بعض املالحظات إلى دفترك في أثناء القراءة:

؟ •  هل استطعَت الّتحّدث إلى طلبة الّصّف جميعهم بشكٍل فرديٍّ
لبة؟ ْهَتُه إلى الطَّ •  ما نسبة التعزيز اإليجابّي أو الثناء الذي وَجَّ

•  هل هناك أّي طالب في الّصّف لم يحصل على تعزيز إيجابّي على عمله؟ إن 
كانت اإلجابة نعم، فكيف ميكن برأيك تغيير ذلك؟

سوف تتّم متابعة استجاباتك لهذا الّنشاط في وقٍت الحٍق من البرنامج، وسوف نشير 
إلى ذلك في املرحلة املقبلة من هذا الّنشاط.

واآلن، يجب أن تطّبق األفكار املوجودة في اجملّمع التدريبّي األّول )الوحدة الّثالثة: البيئة 
الّصّفّية املتمحورة حول الّطالب واحملّفزة تربويًّا( على عملّية تخطيطك املعتادة للّدرس. 

ْط للّدرس كاملعتاد، وفي نهاية الّتخطيط، اكتْب تعليًقا قصيرًا حتت العناوين  خطِّ
اآلتية:

•  كيف خططُت لهذا الّدرس تخطيًطا يضمن مشاركة الّطلبة جميعهم 
بطريقٍة نشطٍة وفّعالة؟

ُنِني من تزويد الّطلبة بتغذية راجعة  •  كيف خططُت لهذا الّدرس بشكل مُيَكِّ
إيجابيٍَّة تعّزز إجنازاتهم؟

اكتب خّطتك الدرسيِّة وتعليقك في دفتر مالحظاتك اخلاّص بالبرنامج، منتبًها 
إلجاباتك على األسئلة الّسابقة، ألّنك سوف تقوم بتضمني هذه املهّمة اخلاّصة بهذه 

الوحدة في ملف اإلجناز اخلاّص بك )البورتفوليو( لتتّم متابعتها الحًقا.

الّتعليم لتحقيق الّنجاح
إّن الّتخطيط الّناجح للّدرس يفتح اجملال أمام الّطلبة جميعهم لتحقيق الّنجاح، يبدأ بعض 
الّطلبة بالّتراجع كّلما أصبحت املهّمات أكثر صعوبًة، لذلك، من املهّم في املراحل األولى من 

لبة جميعهم. ولكن، عندما يصبح  تنفيذ نشاٍط ما، أن تكون رّدة فعل املعلِّم إيجابيًَّة للطَّ
األمُر أكثرَ صعوبًة عند بعضهم، ال تَْنَس أَْن تثن على جهودهم بطريقة إيجابيَّة، وإن لم 

ْن من ذلك، فعليك تغييُر استراتيجّيتك في تدريس املوضوع. من الّضرورّي أن يكون هدف  تتمكَّ
الّتدريس هو الّنجاح وليس الفشل. وإّن اإلشادة بجهود الّطلبة، وتشجيعهم على الّتقّدم 

سوف يساعدانهم ويشّجعانهم على االستمرار، وبذل مجهود أكبر.
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عند الّتحضير لهذه الوحدة، اّطلعنا على بعض اخلطط الّدرسّية لعددٍ من املعلِّمني، حيث 
لبة لتحقيق جناحهم، ولفتت انتباَهنا خّطٌة درسيٌَّة واحدٌة بََدْت  م العديد منهم ُفرًَصا للطَّ قدَّ
لنا إبداعّية نوًعا ما، وغير تقليدّية، وهي ملعّلم يدّرس الّصّف الّتاسع األساسي. كان موضوع 

وحدة الفصل الذي بني يديه املفاعيل: املفعول املطلق، واملفعول ألجله، واملفعول معه، 
واملفعول فيه. كان هذا املعلِّم يعلم أّن الّطلبة جميعهم يعرفون املفعول به، فقّرر البناء على 

مفهوم املفعول به. كانت املعلومات التي وضعها املعلِّم جّيدة، وكانت له املالحظات اآلتية:
•  املفاعيل األربعة أسماء.
•  املفاعيل الّثالثة فضالت.

•  عاملها جميعها: الفعل، االسم املشتّق، املصدر.
•  تشترك بالّنصب دائًما. 

•  وكما أّن املفعول به اسم يقع عليه الفعل، كذلك املفاعيل األخرى، يعّد الفعل هو 
العامل فيها. 

ويشّكل استخدام املصطلح اللغوّي مدخاًل سليًما لفهم املفعول ألجله، فهو يبنّي الّسبب 
الذي من أجله كان الفعل، أّما املفعول معه، فيشير إلى اشتراك الفاعل واملفعول في تنفيذ 

الفعل، واملفعول املطلق، سّمي كذلك ألّنه لم يَُقيَّْد بذكر شيء بعده، بخالف املفعوالت 
األخرى )ثالثة ُقّيدت بحرف اجلر: به، له، فيه، والرابع ُقيَِّد بلفظ مع(.

املفعول املطلق واملفعول ألجله، مصادر  من الفعل، أي: حروفها 
جميًعا موجودة يف الفعل، يف حني إّن املفاعيل األخرى قد تكون جامدة.

كانت املالحظات التي كتبها املعلِّم حول املوضوع مماثلًة ملفاتيح فهم املوضوع الذي حتّدثنا 
عنه في الوحدتني الّسادسة والّسابعة. كتب املعلِّم بوضوح احملّكاِت املعياريََّة املميِّزََة كلَّ 
مفعول عن اآلخر، والتي أدرجها في أمثلة كتبها على اللوح، ليوّظفها خالل احلّصة التي 

حّضرها على شكل أسئلٍة وأجوبٍة، ملساعدته في الّتركيز على األهداف الّتعليمية للحّصة. 
كما صّمم وسيلتني لتعليقهما على لوحة العرض اخلاّصة بالّصّف: قائمة من املفردات، 

وقائمة من األسئلة.

أكاًل
احتراًما

لِعًبا
اجلبَل
غضًبا

البستاَن

ز اجلامد من املشتّق.  * ميِّ
* أّي منها ميكن أن يكون سبًبا لفعل قد أقوم به؟

* أّي منها هو مصدر فعله؟  
* أّي من هذه املصادر  ميكن أن أؤّكد به فعله؟
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ميكنك أن تتخّيل املناقشة التي ستثيرها األسئلة الستخدام املفردة اخملتارة من القائمة 
وتوظيفها في جمل، بعد أن يحّدد املعّلم والّطلبة وجه االستعمال، فكلمة )احتراًما( مثاًل، 

ميكن أن نبنّي بها سبب وقوفنا للّضيف، كما ميكن أن نؤّكد بها احترامنا فالنًا، فنقول: نحترم 
فالنًا احتراًما. هي أسئلة بسيطة، وليست أسئلة مفتوحة، كتلك التي سنتحّدث عنها 

في اجملّمع الّتدريبّي الّثالث في الوحدتني العاشرة واحلادية عشرة، ولكّنها ستحّفز الّطلبة 
على اإلجابة، وتعطي املعلِّم الفرصة للّرّد عليها بطريقة إيجابّية، كقوله »نعم صحيح، 

جواب جّيد«، »ممتاز، أعطني جملة أخرى«، »لديك قدرة عالية على الّتوظيف«... لقد استطاع 
هذا املعلِّم أن يرّكز على أهّمّية استخدام الّنحو الوظيفّي، من خالل مهارات الّسؤال 

واجلواب بطريقة جّيدة، من خالل اعتماده االجّتاه االّتصالي طريقة يقّدم بها لهذه الوحدة، 
وحدة املفاعيل الثالثة، وفي هذا مناسبة لتشجيع الّطلبة على الّتفكير بشكٍل جّيد. هذا، 

وستتعّرف في اجملّمع الّرابع، وفي الوحدة الّرابعة عشرة حتديًدا، على مناذج من الّنحو، مفهومه، 
واستراتيجّيات تدريسه.

وبعد حّصة األسئلة واألجوبة، قام املعلِّم بتعليق ملّخص بسيط عن املفاعيل األربعة، ثّم 
كّلف الّطلبة بكتابة بعض األسماء، وتوظيفها في أفعال مختارة كان قد حّضرها مسبًقا. 

طوال هذا الّدرس، حاول املعلِّم إشراك طلبته في أنشطة متنّوعة، وذلك لتركيز اهتمامهم، 
وحتفيز تعّلمهم الّتمييز بني املفاعيل األربعة، انطالًقا من احملّكات املعيارّية التي انطلق منها 

َمُه، فقد استطاع أن يساعد معظم  بداية احلّصة. وألّنه خّطط لدرسه بشكٍل جّيد، ونظَّ
الّطلبة على املشاركة، وكان قادرًا على حتفيزهم جميًعا على هذا العمل.

ملّخص
تعّزز خطط الّدرس املوضحة نشاطات هذه الوحدة ونصوصها الّتعّلم الّنشط، وتوّظف 

االستراتيجّيات التي متّكن املعلِّم من الثناء على عمل بعض الّطلبة أو جميعهم، من خالل 
تعزيز مشاركاتهم.

هناك املئات من األفكار املبدعة التي ميكنك تطبيقها، ولكّن األهّم، أن تخّطط لدرسك بحيث 
يشارك فيه الّطلبة في الّصف جميعهم بنشاط، ويكون لديهم الفرصة للحصول على 

ثناء أو مالحظة إيجابّية منك، ولتحقيق ذلك، حتتاج الستخدام استراتيجّيات تعليم وتعّلم 
، من الّطرائق املهّمة في الّتدريس، شريطة أن حتافظ  متنّوعة. تَُعدُّ طريقة تعليم الّصّف ككلٍّ

على اهتمام الّطلبة وانتباههم للموضوع، لكّن العمل اجلماعّي والّثنائّي مهّم أيًضا، ألّنه 
لبة بالّتواصل الّشفهّي فيما بينهم، ويسمح أيًضا باستيعاب املفاهيم، وفي  يسمح للطَّ

لبة بشكل فردّي أو على شكل  الوقت نفسه، يتيح للمعّلم إعطاء مالحظات إيجابّية للطَّ
مجموعات لتشجيعهم. وال بّد أن يكون االحتفاء بإجنازات الّطلبة وجناحهم ِسَمًة دائمًة في 

نهاية الّدرس.

عند االحتفاء بنجاح الّتعّلم، والّتأّكد من حصول أكبر عدد من الّطلبة على الّتعزيز اإليجابّي، 
فإّنك بذلك تكون قد أجنزت أكثر من مجّرد إدارة الّصّف بطريقة فاعلة، ألّنك تكون قد ساعْدَت 

طلبتك بأن يصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم من حيث هم طلبة، أو أشخاٌص  يَْحَظْوَن باالحترام 
والّتقدير، ممّا يساعدهم في رحلتهم الّتعّلمّية وحياتهم في املستقبل.
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