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ال ميكن ألي كان أن يفكر يف أثر املعلم عىل املجتمع، فهو الركيزة األساسية 
يف بناء حضارة العامل، إنه الباين، واملصلح، واملرشد، ولذلك يجب أن يكون 

القدوة الصالحة واملثال األمني لطالبه الذين سريثون عنه كل ما يهبه لهم 

من العلم واملعرفة والتهذيب والتقويم.

املجتمع  فإن عىل  تجاه مجتمعه،  املعلم مسؤولية ضخمة  أن عىل  وكام 

أيضاً مسؤولية تجاهه، من حيث الدعم األديب، وتوجيه األبناء نحو احرتام 

املعلم، وتقديس مهنته، وتسهيلها، خاصة ونحن يف أوقات يبدو فيها أن 

هذه املفاهيم يف طريقها إىل االختفاء أو االندثار تحت عنوان »القانون 

يحميني«، يف حني أيضاً يتجاهل احتياجات الطالب وقدراته؛ من أجل أن 

ُيحرتم ويفرض ُقدسية مهنته.

 ونحن كمؤسسة مهنية نعمل يف مجال اإلرشاد النفيس الرتبوي واالجتامعي، 

مقـدمة العــدد

إصدار:
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ومن خالل برنامج التعليم غري الرسمي، ومن منطلق إدراكنا الكامل ألهمية 

التي تنعكس  دور وتأثري هذا اإلنسان يف مجتمعه، ومدى هذه األهمية 

وتحقيق  ومثقف،  فعال  وبناء جيل  الطفل،  ذات  لتحقيق  ايجايب  بشكل 

مبجتمع  االرتقاء  أجل  من  النفسية،  وَبصحته  بالفرد  ُيعنى  كمركز  رؤيتنا 

بحيث  املعلم«،  »رسالة  إصدار  عىل  نعمل  ومحيطه،  نفسه  مع  متوازن 

مواضيع  إىل طرح  هادفة  والرتبويني،  املعلمني  إىل جمهور  موجهة  تكون 

األكادميي  والتحصيل  النفسية  الصحة  تعزيز  يف  تصب  تربوية  وقضايا 

للطالب/ة.

هذه الرسالة تصدر وهي تضم بني ثناياها رسائل تبني دور املعلم يف مختلف 

أوجه العملية الرتبوية والتعليمية، وهدفنا من ذلك هو الوصول إىل »املعلم 

النموذج الفعال للطالب« الذي سيكون عنوان هذا العدد من رسالتنا، حيث 

سنتناول مجموعة من الرسائل التي تنقل وتعكس خربة طاقم الربنامج من 

شكل  عىل  الرسائل  من  قساًم  العدد  هذا  تناول  فقد  ومرشدين،  معلمني 

والعمل  النظري،  بشكلها  ورسائل  والتجربة،  الواقع  من  مستوحاة  رسائل 

بها من خالل التجربة العملية، كام تناول العدد الصفات والواجبات التي 

تتمثل بنموذج املعلم، ودوره يف توكيد ذات الطفل، وتنمية اإلبداع لديه. 

وتطرقنا أيضاً للمشكالت الصفية وكيفية معالجتها من قبل املعلم، إضافة 

إىل ما يقابلها من أسلوب التنكيل والعقاب وأثره يف العملية التعليمية، من 

خالل قصة الحاكم والجالد، باإلضافة إىل رسالة األسس النفسية للتدريس، 

والدعوة للعمل بها، وإعطائها األهمية يف عملنا وحياتنا.

ونرجو أن نكون قد وفقنا يف طرح هذه الرسائل، ملا فيه مصلحة املعلم 

والطالب والعائلة، وهم الثاليث املهم يف العملية التعليمية.
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إن الشعور باألمان نعمة ال نقدر قيمتها إال حني نحس بالخوف يسيطر 
علينا وعىل كياننا، واإلحساس بالخوف يشء مريع ومرعب للغاية، وعذابه 

كبري ال يقاس بعذاب أي مرض، ومهام وصف الخوف فال يدرك أحد عمقه 

وعذابه إال من قاساه أو جربه أو وقع يف رشاكه ولو لساعات معدودة، 

ومن هنا بدأت قصة الحاكم والجالد.

يف ذلك اليوم املرشق الجميل، ومع إطاللة فجر يوم سعيد.. يوم مدريس 

جديد.. نصطحب فيه آمالنا املستقبلية لنلون أيامنا اآلتية بفرشاتنا التي 

ال تعرف إال رسم أحالمنا الناجحة بخطوط من الجد واالجتهاد واملثابرة، 

انتهى  مع بداية فصل جديد نكرب فيه ونستفيد، قرع الجرس، وبعد أن 

طابور الصباح، دخلنا الصف وبدأت الحصة األوىل.. لقد كنت فرحة ببداية 

العام الدرايس الجديد.. حقيبة، ومريول، وقرطاسية كاملة، وكم أتذكر تلك 

اللحظات بحذافريها ودقتها..

دخلت املعلمة، والتي قبل أن تكون معلمتي، فأنا أحبها وأحرتمها، فهي 

مبثابة أمي، رضبت بعصاها عىل طاولة الصف، فارتجف قلبي من الخوف، 

أهكذا تكون بداية العام الذي انتظرته ثالثة شهور بفارغ الصرب؟ أهكذا 

فكيف  البداية  هذه  كانت  إذا  وبينها؟  بيننا  األول  التعارف  لقاء  يكون 

ستكون النهاية؟ ماذا سيحصل يف نهاية الفصل أو السنة الدراسية؟

بدأت مبراجعتنا مسائل عن الجمع والطرح، ويف تلك اللحظات كنت أحس 

أن معلومايت بدأت تتالىش شيئا فشيئا، وهكذا دواليك. ومرت األيام وأنا 

أالحظ أن معلمتي )و( رحمها الله، شديدة معنا، ولكن مل تكن هكذا مع 

احلــاكم واجلـــالد  
بقلم: سائدة عودة/ املركز الفلسطيني لإلرشاد/ عزون

سائدة عودة مرشدة يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد يف منطقة عزون 

دراسية من خالل  يعانون مشاكل  الذين  عام  املدارس من عمر 11-6  تعمل مع طالب/ات  حيث 

العمل أكادميياً باإلضافة إىل املهارات الحياتية.
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زميلتي )ن( لوجود صلة قرابة بينهام: اذهبي يا )ن( وتعايل يا، أجيبي يا، 

كرهت املدرسة، وكرهت املعلمة وحتى زميلتي )ن( التي كنت أحبها كثرياً 

كرهتها أيضاً. 

فام كنت أحس به أن معلمتي كانت مصابة بداء التفضيل والتفريق، الذي 

أسبابه كثرية  بال شك  أخرى، وهذا  تعفو عن طالبة وتقسو عىل  يجعلها 

طبيعة  وتتجاهل  تنىس  تجعلها  واملصلحة  والصداقة  فالقرابة  ومعروفة، 

عملها وأمانة رسالتها، ناسية أو متناسية أو متجاهلة أهم األسس التي يقوم 

عليها عملها، فريتفع وترتفع برفعتها، وقد نسيت أن التعليم أوالً وأخرياً ما 

هو إال رسالة وأمانة عظيمة يجب علينا نرشها بإخالص وأمانة. وليك نقوم 

بحملها،  جديرين  نكون  أن  علينا  والصحيح،  األكمل  الوجه  عىل  بنرشها 

التعليم فن وموهبة واستعداد، قبل أن تكون مجرد رسالة تلقى  فمهنة 

عىل السامع فقط، ولقد نسيت أيضا أنها تتعامل مع طالبات صغريات ال 

يزلن يف مرحلة الطفولة، وهن بحاجة إىل الحنان واملحبة الصادقة واملعاملة 

الرقيقة، باإلضافة إىل التشجيع الدائم والنصح واإلرشاد والتوجيه، لقد غاب 

عن فكرها أن املعلمة الناجحة والقديرة هي التي تجعلهن يحبنب الدرس 

واملعلمة وجميع املواد.

جدول  أخذنا  عندما  أتذكرها  السطور  هذه  أخط  كنت  وعندما  وهأنذا 

املعلمة  أرى  وعندما  غيباً،  أحفظه  البيت  إىل  أعود  عندما  كنت  الرضب.. 

وتبدأ برشح الحصة أنساه، خصوصاً عندما أراها ترضبني أنا وزمياليت، وال 

حرج إن مل تجد عصا فاملسطرة. ويف أحد األيام مل تجد عصاً وال حتى مسطرة 

لن ترضب  أنها  يعني  فهذا  أساريري،  وانفرجت  كثرياً  لقد فرحت  الحديد، 

التي  الخشبية  اللوح  مبمحاة  زميلتي  لقد رضبت  للهول!؟  يا  ولكن  أحداً، 

كانت تصنعها اآلذنة يف املدرسة من قطعة خشب ونوع من القامش تثبته 

بوساطة الغراء. كنت منذ بداية الحصة أراقب الساعة، ولكنني اآلن أحسها 

متيش ببطء كسلحفاة ماشية، لقد كرهت املادة لدرجة أنني رسبت يف أحد 

االمتحانات، وهي املرة الوحيدة طيلة حيايت املدرسية والجامعية التي أرسب 

فيها يف االمتحان. ومل أجمع يف تلك السنة يف مادتها إال خمساً وسبعني عالمة، 

بالرغم من أنني حصلت عىل معدل قدره خمسة وتسعون باملئة يف باقي 
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املواضيع ألحصل عىل املرتبة األوىل عىل مستوى الصف الرابع )أ+ب(.

وتأيت  حصة،  كل  يف  تجلدين  كانت  التي  معلمتي،  مع  قصتي  هي  هذه 

لتحكم عيل بكراهيتي للامدة، فلو أدرك كل معلم ومعلمة عظم األمانة 

أي  تلقينهم  من  بكثري  أهم  الطالب  مع  تعاملهم  وأن  أيديهم،  بني  التي 

املواد  معلمة، وألحبوا  أو  معلم  أي  من  بالخوف  الطالب  ملا شعر  درس، 

التعليم بسبب  وحصلوا عىل عالمات مرتفعة فيها، فكم من طالب ترك 

قسوة معلمه وقلة ثقافته ووعيه بطريقة تعامله مع طالبه، ليقع الطالب 

منذ  حياته  مسار  تغري  فلرمبا  النفسية،  العقد  إلحدى  ضحية  النهاية  يف 

نعومة أظفاره.

ال  الصغار  ولكن  ميوتون،  الكبار  املعلمني:  لكل  أقدمها  نصيحتي  وهذه 

ينسون.

ويف الختام أقول ملعلمتي )و( رحمك الله وغفر لك، مع كل االحرتام، فكم 

كنت أتوق ألتعلم منك هذه املعادلة: 

حب وحنان + علم = نجاح + احرتام.
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تتناول هذه الرسالة موضوع األُسس النفسية وعالقتها بطرق التدريس، 
بحيث أَن الّنفسية الجيدة تعكس دوراً كبرياً يف حياة الفرد مع نفسه ومع 

َتحقيق  ُيساعده عىل  الّنفسية  ِصحته  ملفهوم  الفرد  إدراك  وإن  اآلخرين، 

ذاته واستغالل قدراته وإمكانياته، بحيث يستطيع مواجهة الحياة بصورة 

فعالة ومتكاملة، وعليه تكون شخصيته سوية وسلوكه ايجابياً. ونحن ندرك 

أهمية متتع الفرد بالصحة النفسية، وإذا أردنا أن ُنخصص فئة معينة، فإننا 

ُنلقي الضوء عىل أطفالنا، فهم أمل املستقبل وُبناته.

 ُينظر إىل مرحلة الطفولة بوصفها أهم املراحل االرتقائية التي ُتبنى فيها 

أسس شخصية اإلنسان، وتتحدد فيها أهم املالمح العامة لهذه الشخصية 

من حيث السواء أو عدمه. لذلك نود أن نلقي الضوء عىل إحدى املعارف 

عىل  وأثرها  النفسية  األسس  وهي:  أال   .. املعلم/ة  مهنة  يف  جداً  الهامة 

ملساعدة  ومؤثرة،  فّعالة  تربوية  كأداة  توظيفها  وطريقة  التدريس، 

اإلنسانية  األصعدة  جميع  عىل  والتقدم  والتعلم  التفكري  عىل  الطالب/ة 

والفكرية واالجتامعية. وسيتم التطرق إىل أهم العوامل التي تساعد عىل 

لألسس، وكذلك  املختلفة  واألشكال  املالئم،  النفيس  التعليمي  الجو  توفري 

طريقة اختيارها من قبل املعلم/ة. )د. كاملة ود. تيم، 1999(.

هنالك دوٌر كبرٌي تلعبه املدرسة بشكل عام واملعلمون/ات بشكل خاص، يف 

عملية الرتبية ويف رعاية النمو النفيس، وتحقيق الصحة النفسية للطالب/

ات، فهم دامئو التأثري عىل الطالب/ات منذ دخولهم املدرسة حتى خروجهم 

منها. وال يقترص دورهم عىل تقديم العلم واملعرفة وتنمية املعارف، وإمنا 

اأُلسس الّنْفسية للَتدريس
بقلم: اعتدال أبو زينة/ املركز الفلسطيني لإلرشاد/ نابلس 

اعتدال أبو زينة مرشدة يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد يف مدينة نابلس 

منذ 4 سنوات، حيث تعمل مع طالب/ات املدارس من عمر 6-11 عام الذين يعانون مشاكل دراسية 

من خالل العمل أكادميياً باإلضافة إىل املهارات الحياتية.
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التأثري عىل نفسية األطفال، ما ينعكس عىل تحصيلهم  لهم دور مهم يف 

األكادميي واالجتامعي، ويظهر ذلك عىل سلوكهم يف البيت واملدرسة ومع 

أقرانهم أيضا.

املدارس  ومرشدي  واملعلامت  املعلمني  عىل  يجب  األمر  وألهمية  لذلك 

األمن  تحقيق  إىل  يؤدي  ما  النفسية،  بالصحة  أنفسهم  هم  يتمتعوا  أن 

واالستقرار النفيس، والتوافق مع الطلبة بشكل عام، وخلق جو من الحرية 

يف التعامل مع الطلبة، بحيث تصبح نظرتهم للحياة نظرة إيجابية متزنة. 

)د.جميل رضوان، 2002(.

وأود أن أشري إىل أنه يف أحد األيام قامت إحدى األمهات باالتصال باملركز، 

وأبدت شكرها وامتنانها الشديدين لكون طفلتها تستطيع القراءة، حيث 

يف  تراها  التي  التجارية  باملحال  الخاصة  الالفتات  تتهجى  أصبحت  أنها 

الشارع، وأنها سعيدة جداً كون ابنتها استطاعت القراءة، والغريب يف األمر 

أنه مل ميِض شهر واحد عىل وجود الفتاة يف الربنامج منذ انضاممها. والجدير 

الطالبية  للمجموعات  األوىل  اللقاءات  العمل معها يف  آلية  أن  هنا ذكره 

اقترصت عىل آلية بناء فريق )تعارف(، من خالل فعاليات متنوعة، تهدف 

إىل تقريب املجموعة الواحدة وتجانسها.

الحظت مدى انعكاس هذه اللقاءات بشكل ايجايب عىل الطفلة ورغبتها 

وإقبالها عىل التعلم، من خالل استخدام أسلوب التعزيز والتشجيع، وما له 

من دور يف تحسني نفسية الطفل وتقديره لذاته، حيث يعترب التعزيز أحد 

أساليب تعديل السلوك، وهو إثابة الطفل عىل سلوكه السوي، إما بكلمة 

طيبة أو ابتسامة عند املقابلة، أو الثناء عليه أمام أقرانه، أو منحه هدية 

مناسبة، أو إرشاكه يف رحلة مدرسية مجاناً، أو االهتامم بأحواله... الخ، ما 

إذا  السلوك  نفس  تكرار  إىل  ويدفعه  ويثبته  ويدعمه  السلوك  يعزز هذا 

تكرر املوقف. )عدنان الفسفوس، 2006(.

فتقبُّل املعلم/ة أو املرشد/ة للطفل يشعره باألمان، فينعكس ذلك عىل حياة 

التحصيل األكادميي، وحياته االجتامعية،  الطفل بكل األشكال، من حيث 

وعالقته مع أصدقائه ويف املدرسة.

ولو تطرقنا إىل دور املعلم/ة أو املرشد/ ة لوجدنا أن الدور املطلوب منه/ 
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منها: أن يكون/ تكون ميرساً/ة، مشجعاً /ة، مساعداً/ة، معيناً/ة، صديقاً/ة 

لألطفال.

فمن املهم أن يكون امليرس/ امليرسة يف العمل مع األطفال، لديه/ها الحدس 

واالنتباه ملشاعر األطفال، والوثوق بقدرة الطفل.

ويف بعض األحيان نجد أن مهمة املعلم ال تقترص عىل التعليم فحسب، 

وإمنا متتد إىل حل ما يواجه األطفال من أنواع املشكالت، وهذا أمر جيد، 

حيث أن فهم املعلم لطبيعة الطفل ومشكالته التي يتعرض لها، تساعده 

عىل أن يتعرف عىل تالميذه بطريقة أفضل، ويصغي إليهم، ألن التالميذ 

يثقون مبعلمهم الذي ميثل لهم منوذجاً هاماً يف حياتهم، يلجؤون إليه طلباً 

للمساعدة فيام يتعرضون له من أمور أو صعوبات شخصية أو دراسية 

أو مهنية.

ومن وجهة نظري فإن عملية اإلرشاد والتوجيه للمعلم/ة ليست عبئاً عليه، وإمنا 

التعامل مع األطفال،  ميزة إضافية تعطيه الجانب الذي يزيد من مهاراته يف 

وتكسبه الخربة والقدرة عىل فهم املشاكل، وإيجاد حلول مالمئة، وتوسع آفاقه 

يف نظرته لألمور، ودراسة الحاالت الصعبة التي تواجهه خالل عمله.

واملتعلم  املعلم  بني  التفاعل  تحليل  يف  )فالندروز(  منوذج  ويوضح 

منوذجا إلكساب املعلم املهارات التالية: 

تقبل املشاعر: أن يتقبل مشاعر التالميذ ويستجلبها بطريقة ال تبعث عىل  1 .

رأيه  يحرتم  أن  املعلم  عىل  معينة،  مادة  يحب  ال  طالب  مثال:  التهديد. 

ومشاعره، مع توضيح أهمية هذه املادة له.

تعزيز  خالل  من  التالميذ  وتشجيع  امتداح  والتشجيـــع:  املديـح  إبداء  2 .

الطالب، سواء قام بأداء واجباته املدرسية، أو بسلوكيات إيجابية.

تقبل أفكار التلميذ: تطوير األفكار )التفكري اإلبداعي وتصحيح املفاهيم  3 .

الخاطئة لديه(.

تناسب  بطريقة  ما  موضوع  تتعلق مبضمون  حقائق  املعلومـات:  تقديم  4 .

الفروقات الفردية بني الطالب.

لها بحيث يستطيع  أن يستجيب  التلميذ  يتوقع من  التوجيـهات:  إعطاء  5 .

إدراكها وفهمها. 

إبداء النقد: النقد البناء، كتوجيه بعض النصائح عىل سلوكيات أو مواقف  6 .

سلبية لدى الطالب، التي بدورها تؤدي إىل تعديل السلوك بشكل مرغوب 

فيه. )د. محمد زياد، 2000(.
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أثر العامل النفيس )التدخل النفيس( يف طرق التدريس: 

األسس  من  أيضاً  وتعترب  الطالب/ة،  تعمل عىل جذب  التي  العوامل  من 

التي تؤثر عىل إقبال الطالب عىل املادة التعليمية، أسلوب الرشح وطريقة 

تدخل املعلم/ة من ناحية تربوية، وعملية توظيف االسرتاتيجيات وتوصيل 

املفاهيم. 

والتعليم  الرشح،  منها:  نذكر  املتبعة،  االسرتاتيجيات  من  العديد  وهناك 

واملناقشة،  بالحوار  والتعليم  باالكتشاف،  والتعليم  املبارش)املواجهة(، 

وتوظيف  واللمسّية،  والسمعية  البرصية  الوسائل  باستخدام  والتعليم، 

الخ املختلفة..  االتصال  ووسائل  كالحاسوب  التكنولوجية،  األساليب   كل 

 .)Davies, 1981; Mastropieri & Scruggs, 1994; Lovitt, 1995(

وال ننىس دور األهل يف تعزيز أطفالهم ومساعدتهم عىل االرتقاء بذاتهم، 

فإن اتجاهات الوالدين واألرسة تلعب دوراً كبرياً يف تكوين اتجاهات الطفل 

وميوله ورغباته، وأيضاً يف تكوين املواقف التي تؤدي إىل توتره وقلقه، أي 

محبطة  مبواقف  الطفل  مير  فقد  والرصاع.  للتوتر  الدافعة  املواقف  خلق 

تؤثر يف  والتي  لتحقيقها،  التي يسعى  لرغباته وحاجاته  إشباعاًِ  ال تحقق 

تشكيل الطفل، وقد تؤدي كرثة حدوثها يف الغالب إىل اضطرابات نفسية 

سلوكية متعددة، منها ما يظهر عىل هيأة مشاكل سلوكية يف الصغر، ومنها 

ما يستمر كامناً، ويعمل عىل تقويض بناء الشخصية بالتدريج.

تحقيق  يف  األعظم  الدور  لهم  واألهل  واملرشد  املعلم  أن  نرى  سبق  مام 

النمو  يف  مشواره  يكمل  أن  الطفل  ليستطيع  السليمة،  النفسية  الصحة 

الطبيعي، ولذلك يجب أن يدرك كل من املعلمني واألهل حجم مسؤولياتهم 

تجاه أطفالهم.
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التعليم رسالة مقدسة ومهنة سامية.. رسالة ألنها تحقق أهداف املجتمع، 
ومقدسة ألنها وسيلة األنبياء واملصلحني واملربني، ومهنة سامية ألنها تتطلب 

من أصحابها خلقا قومياً وعلاًم منظاًم ينبثق من الشعور باملسؤولية.

أو معلاًم إال إذا تهذبت نفسه وتجملت أخالقه،  إن املرء ال يكون مربياً 

وَسَمت عواطفه، وتغلبت إرادته عىل شهواته، وأدى كل عضو من أعضائه 

وكل حس من حواسه وكل قدرة من قدراته العقلية واتجاهاته ومهاراته 

وجسده  عقله  وجه  إذا  إال  مربياً  املرء  يكون  فلن  أداء،  خري  ووظيفته 

وعاطفته نحو إعداد طالبه للحياة الدنيا واآلخرة. 

يتعلم اإلنسان ممن يثق به ويقدره ويجله أكرث مام يتعلم من أي كتاب، 

كام أن اإلنسان يطبع يف ذهنه ما يترصفه والده أو معلمه، فهو النموذج 

والقدوة فيقلده. فمقام املعلم جد خطري، إذ أن أعني املتعلمني معقودة 

منه  يحتذى، ويرون كل قول يخرج  يقتدى، ومنوذجا  مثاالً  يتخذونه  به، 

صواباً، وكل فعل يصدر عنه صحيحاً. والتعليم بالقدوة أعظم تأثرياً وأقوى 

حجة من مجرد الكالم والبيان، ويقول اإلمام الشافعي يف ذلك:

الـتعليـم ذا  كـان  لنفسـك  هـاّل  يا أيـها الرجـل الـمعـلم غـريه  

سـقيم وأنـت  بـه  يصـح  كيمـا  تصف الدواء لذي السقام وذي الغنى 

عـظيـم فعـلت  إذا  عليـك  عـار  ال تنـه عـن خلـق وتـأيت مثـله  

حكـيم فأنـت  عنـه  انتـهت  فـإذا  إبـدأ بنفسـك فـانهها عـن غيـها 

التـعليـم وينـفـع  منـك  بالـقول  فهنـاك يسـمع ما تـقول ويشـتفي 

صفات املعلم وواجباته نحو الطالب
بقلم: املعلمة نبيلة أبو زينة/ مدرسة الفتاة الالجئة

املعلمة نبيلة أبو زينة معلمة يف مدرسة الفتاة الالجئة )ج(، قضت 25 سنة يف التعليم، تخصص علوم 

عامة وتدرس الصفوف من الثاين وحتى السادس االبتدايئ، وتعمل أيضاً يف برنامج التعليم غري الرسمي 

يف املركز الفلسطيني لإلرشاد.
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وهناك بعض الصفات التي يجب أن يتصف بها املعلم، حتى يكون 

عنرصاً فاعاًل يف عملية التغيري االجتامعي:

التعليم رسالة ال مجرد وظيفة: فاملعلم يعي دوره متاماً، ويتحرك بدافع  1 .

ذايت داخيل، معترباً مهمته عبادة يؤديها ورسالة يسعى لتحقيقها. 

يحمل هم أمته: فهو يتفاعل مع قضايا أمته اآلنية وامللحة، وهو أيضاً  2 .

يتفاعل مع مجتمعه الصغري والكبري خارج أسوار املؤسسة التعليمية، 

غري منقطع عنها، بل هي حارضة يف ذهنه، تتقدم اهتامماته، وال يكاد 

يغفل عنها، وهو يؤدي واجبه الوظيفي تجاه طالبه.

عطاء ال ينتظر الثناء: فاملعلم القدوة ال يربط بني جهده وعطائه، وبني  3 .

الراتب والحوافز  أو معنوي، مثل  ما يحصل عليه من مردود مادي 

املعنوية، فال عالقة بني األمرين يف سريه نحو تحقيق هدفه ورسالته، 

مهمته  هي  فهذه  طالبه،  نحو  يبذله  ما  عىل  يتعاطاه  ما  يؤثر  وال 

األساسية.

املعلم القدوة عامل مبا َيعلم وُيعّلم: فهو صورة يعكس فيها ما قد  4 .

علمه لطالبه.. يقرؤون فيها أقواله وتوجيهاته وإشاراته، فالعلم عنده 

للعمل ال للرتف الذهني.

مراعاة الفروق الفردية: ينبغي عىل املعلم االهتامم مبراعاة الفروق  5 .

بني طالبه وهو يعلمهم ويربيهم ويعدهم للمستقبل، وتظل قضية 

بد  فال  الواحدة،  واملرحلة  الواحدة  القاعة  يف  قامئة  الفردية  الفروق 

من االنتباه لها ومراعاتها؛ لتحقيق أكرب مصلحة يف التعليم والتوجيه 

يناسب  ما  الناس  يعطي  أن  املعلم  عىل  فينبغي  ذلك،  من  واإلفادة 

ويكون  وواقعهم،  حاجاتهم  وميس  وإدراكهم،  وعقولهم  مستوياتهم 

أنفع لهم يف دينهم ودنياهم وآخرتهم.

سواء،  حد  عىل  وخطرية  عظيمة  املعلم  رسالة  إن  للمهنة:  االنتامء  6 .

وال يستطيع املعلم تحمل أعباءها أو أداءها عىل أكمل وجه إال إذا 

كان مخلصاً ملهنته ومعتزاً بها، وعىل املعلم حينئذ أن يجعل مصلحة 
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الطلبة وتعلمهم فوق كل اعتبار، وعليه تحمل املشاق واملصاعب يف 

سبيل تنظيم املادة التعليمية وإيصالها إىل املتعلم عىل أكمل وجه.

جيداً،  املريب  يدركها  أن  يجب  التي  األمور  من  باملسؤولية:  الشعور  7 .

وتتأصل يف بؤرة شعوره ووجدانه استشعاره مبسؤوليته الكربى يف تربية 

أبنائه إميانياً وسلوكياً، وجسمياً ونفسياً، وإعدادهم عقلياً واجتامعياً، 

مراقبة  يف  إمكانياته  بكل  ينطلق  ألن  دامئاً  يدفعه  االستشعار  وهذا 

وتأديبه،  وتعويده  تربويا،  ومالحقته  وتوجيهه  ومالحظته  تلميذه 

وعليه أن يعتقد أنه إذا غفل عنه فرتة، أو تساهل عن مالحظته مرة، 

فإن الطفل سيتدرج يف الخطأ خطوة فخطوة، ويف حال الغفلة الدامئة 

الشواذ  األطفال  فإنه سيكون ال محالة من زمرة  املتكرر،  والتساهل 

تربوياً وعلمياً.. املتأخرين عن ركب الرتبية الذي ال يتوقف، فعندئذ 

يصعب عىل املريب تقوميه، وعىل املصلح عالجه وتربيته.

هذه بعض الصفات التي أحب أن يتصف بها معلمونا يف هذا الوقت من 

الزمان، الذي تتزاحم فيه كثري من الوسائل يف تعليم وتربية أبنائنا، حتى 

عاداته  منه  ويأخذ  منه،  يتعلم  إنسان  يف  الحسنة  القدوة  الطالب  يجد 

اإلحساس  عدمية  الجامدة  اآلالت  من  أكرث  األعىل  مثله  ويكون  الحسنة، 

مثال  ومعلامتنا خري  معلمونا  يكون  أن  وأمتنى صدقاً  العلوم،  تلقينها  يف 

للمعلم املخلص القائم بواجبه. 
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عىل  القيادة،  بأدوار  املعلم  قيام  الصفية  اإلدارة  نجاح  »يتطلب 
اعتبار أنه يتعامل مع مجموعة من املتعلمني، لديهم خصائص وقدرات 

واتجاهات واهتاممات متباينة. وميكن للمعلم أن يجذب انتباه املتعلمني 

والتشويق يف  اإلثارة  ويدخل عنرص   ،)1979Keller, ( واهتامماتهم«، 

املوقف التعليمي، باإلضافة إىل التعرف عىل رغبات ودوافع املتعلمني، 

محاوالً إشباعها من خالل تكييف األهداف ومحتوى التعلم، وإدخال 

والنقد  والتجريح  التهكم  عن  االبتعاد  مع  والفكاهة،  املرح  عنرص 

وإشعارهم  الصفية،  األنشطة  املتعلمني يف  للمتعلمني، وإرشاك  الالذع 

يف  إنجازاتهم  تعزيز  طريق  عن  بأنفسهم،  ثقتهم  وتعزيز  بأهميتهم، 

التعبري وإبداء الرأي.

ومن الخصائص املعرفية للمعلم الناجح، أن يكون عىل دراية بالطالب من 

حيث معرفة أمور تتعلق بأسامئهم وأماكن سكناهم وظروفها، والخلفية 

إىل  باإلضافة  منها،  يعانون  التي  واملشكالت  لهم،  واالقتصادية  الثقافية 

التعرف عىل ميولهم واهتامماتهم ومستوى تحصيلهم، ويفرتض يف املعلم 

أن ال يكون متشدًدا ومتعصًبا يف آرائه، إذ ينبغي عليه االستامع إىل آراء 

والهدوء،  والتسامح  بالتقبل  ميتاز  جو  يف  ومناقشتها  املتعلمني  وأفكار 

والعمل عىل أخذ املناسب منها.

“واالحرتام رضوري يف االتصال الناجح، إذ من الصعب اكتشاف االختالفات 

وأساليب  الحسنة  واإلدراكات  واالفرتاضات  الثابتة  القيم  يف  الكامنة 

يف  هي  االتصال  عملية  أن  ومبا   )2007 واملحاميد،  االتصال“.)الزغلول 

زهرية )محمد زهري( حجازي حاصلة عىل دبلوم تربية ابتدائية من كلية األمة عام 1986، وعملت منذ عام 

الثانوية، وقد عملت منذ عام 2003 حتى عام 2006  النظامية  1978 وحتى عام 2003 كمعلمة يف مدرسة 

معلمة يف مدرسة رياض األقىص يف ضاحية الربيد وانتقلت يف عام 2006 لتعمل يف مدرسة الدوحة يف القدس. 

ويف عام 2007 التحقت للعمل يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد.

دور املعلم في توكيد ذات الطفل
بقلم: املعلمة زهرية حجازي/ مدرسة الدوحة للبنات/ القدس.
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األساس عبارة عن خربة تربوية، يجب أن نقر بأن كل واحد منا يستطيع 

التعلم من الشخص اآلخر، وميكن الجزم بأنه بدون احرتام ال تكون عملية 

عن  عبارة  ليست  فهي  أشكالها،  أرقى  يف  واملعلم  الطالب  بني  االتصال 

عملية ميكانيكية: إرسال واستقبال رسائل، بل هي عملية تسمح بتبادل 

األفكار واملشاعر بني الطالب واملعلم، وتفهم واحرتام كل منهام لآلخر.

وإهامل املعلم تلبية بعض الحاجات األساسية للتالميذ، عن طريق عدم 

إتاحة الفرصة لتحقيق الذات، والتعبري الذايت، والثقة بالنفس والقدرات، 

تطبيق  أو  للمشكالت،  حلوالً  يتطلب  واجب  إعطاء  عدم  طريق  وعن 

لعمليات عقلية عليا، ال ينمي عادات دراسية جيدة.

لقد أعطى األستاذ مصطفى معلم التاريخ للصف الخامس األسايس يف مدرسة 

ما واجباً بيتياً للطالب، يتكون من حل التامرين لفصل حضارة وادي النيل 

)الفرعونية(، ورسم الخريطة التاريخية ثالث مرات، وقراءة الفصل من بدايته 

حتى نهايته، مع كتابة أبرز اإلنجازات الحضارية مرتني يف دفرت التاريخ.

مل ينفذ غالبية التالميذ الواجب يف درس التاريخ الالحق. وكان تربير الطلبة 

بأن املعلم يكلفهم قراءة مادة كثرية، ويطلب رسم كل خريطة أو شكل 

ثالث مرات، ثم عقب أحدهم متسائال: ملاذا نرسم الخرائط ثالث مرات؟ 

أصبحنا ننظر للواجب البيتي بأنه عقاب.

فهذا الواجب الطويل يرهق التالميذ ويحرمهم حقهم يف اللعب، واملشاركة 

يف النشاط االجتامعي لعائالتهم يف املساء. ومن املفضل أن ينمي عادات 

دراسية جيدة، كتلخيص فكرة أو موضوع، أو الرجوع إىل قاموس، أو قراءة 

مصدر خارجي، أو متابعة األخبار العاملية من اإلذاعة والتلفاز. وأن يراعي 

عدم املبالغة يف صعوبة الواجب البيتي، الذي يولد إحباطاً عند التالميذ 

لعدم القدرة عىل اإلنجاز، وكذلك عدم املبالغة يف سهولته، بحيث يستهان 

بتوجيهات  مصحوًبا  يكون  وأن  منه.  املرجوة  األهداف  يحقق  وال  به، 

وإرشادات كافية إلنجازه من قبل التالميذ، فمن الرضوري أن يعرف كل 

تلميذ ما الذي عليه إنجازه، وكيف ميكن القيام به.
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من  املدارس  يف  والعقاب  التنكيل  أن  والرتبويني  املربني  بعض  يرى 
غري  السلوكيات  معالجة  بوساطتها  ميكن  التي  الرتبوية  النفسية  الوسائل 

املرغوب فيها تربوًيا واجتامعياً. حيث يقوم املعلم لتعديل سلوك التلميذ 

بالتعنيف أو التوبيخ أو بالرضب يف الحاالت املتطرفة جًدا، ويتصف هذا 

بألفاظ  الطالب  وصف  إىل  باإلضافة  اللفظي،  واالنفعال  بالشدة  اإلجراء 

غري مستحبة مثل: )كذاب، كسول، تنبل من تنابلة السلطان عبد الحميد، 

أنت ال تصلح أن تكون يف هذا املكان، أترك املقعد ألشخاص يستحقونه، ما 

عندك عقل، ..........( وكثري من هذه األلفاظ .

الطالبة )س( يف  الرشقية:  القدس  مدارس  إحدى  الطالبة )س( من  حالة 

الصف الخامس األسايس، بدأت بعملية ترسب من املدرسة، وغياب متكرر 

بشكل ملحوظ، ومتت زيارتها يف البيت من أجل إعادتها لدوام املدرسة، إاّل 

أن املرشدة الرتبوية فوجئت بأن الطالبة تقول بأن مدرسة اللغة العربية 

يف  مكانها  من  وتنقلها  العقاب،  من  الكثري  عليها  وتوقع  بالعصا،  ترضبها 

القراءة، وتنعتها  أو  باملشاركة  لها  الخلفية، وال تسمح  الصف إىل األدراج 

بأنها قليلة عقل، ال تنفع، وهي بحاجة إىل إعادتها للصف األول األسايس، 

لتعيد التعلم من أول وجديد. 

كام أنها قالت بأن طالبات الصف يسخرن منها، ويضحكن عليها، ويعدن ما 

تقوله املعلمة من سباب وشتائم. لذلك قررت الطالبة أن متكث يف البيت وال 

تعود إىل املدرسة، ألنها أصبحت )مسخرة( كام تقول. وبعد عدة محاوالت 

الطالبة  عادت  املعلمة،  إىل  والتحدث  املدرسة  إىل  بالعودة  الطالبة  إلقناع 

)س( إىل املدرسة، وعندما دخلت املعلمة إىل غرفة الصف ورأتها، انهالت 

شريين غوشة مرشدة يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد يف البلدة القدمية يف 

القدس منذ 5 سنوات، تعمل مع طالب/ات املدارس من عمر 6-11 عام ممن يعانون مشاكل دراسية 

من خالل العمل أكادميياً ويف مجاالت املهارات الحياتية.

التنكيل والعقاب وأثرهما في العملية التعليمية
بقلم: شيرين غوشة/ املركز الفلسطيني لإلرشاد/ القدس
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عليها بالسباب والشتائم، وقالت لها: )من الذي أعادك؟ إحنا مش ناقصينك؟ 

إحنا مش ناقصنا أغبياء وتنابل. قاعدة يف الصف صفر حافظ منزلة( .

وعندما طلب من املعلمة توضيح السبب من وراء موقفها تجاه الطالبة، 

قالت: إن الطالبة تختلق أعذارًا واهية )تكذب( لتربر سلوًكا سلبًيا قامت 

به، مثل أخذ كتاب زميلتها قبل االمتحان وعدم إرجاعه لها، حتى ال تدرس 

وهي  الصف.  لطالبات  وتهديد  وخز  بعمليات  تقوم  وكذلك  لالمتحان، 

عىل  كبريًا  عبًئا  وتشكل  جيًدا،  والكتابة  القراءة  تستطيع  ال  جًدا  ضعيفة 

مجتهدة  طالبة  امتحان  ورقة  رسقت   - الطالبات  بإيذاء  وتقوم  املعلمة، 

وكتبت اسمها عليها - وهي تحاول بالغش أن تحصل عىل عالمات. 

أتساءل هل يا ترى هذه األعذار، حتى لو ثبتت صحتها، تبيح للمعلمة أن 

تقوم بعقاب الطالبة بهذه القسوة؟ 

هل يؤدي العقاب إىل تعديل سلوك الطالبة؟ 

هل تم العمل معها لتجاوز هذا الضعف؟ 

أجابت املعلمة: بالطبع ال.. ليس لدينا الوقت الكايف للتعامل معها بشكل 

فردي، واملنهاج طويل، وأنا مطالبة بإنهاء الكتاب، ال أحد يرحمني )اإلدارة 

– املوجه- التقرير النهايئ(، كل هذا سيؤثر عىل وضعي يف املدرسة. 

عملها  مجال  ألن  صبورة،  تكون  أن  املعلمة  عىل  أن  نظري  وجهة  من   

يتطلب ذلك، كام أن عليها أن ال تعاقب أو تيسء ألية طالبة بالشتيمة أمام 

زميالتها، ألن ذلك يخلق عندها ضعفاً يف الشخصية، وعقدة نفسية، وعدم 

ثقة بالنفس، ما يؤثر عىل مستقبلها، ألن الشعور بالخوف يرافقها.. بحيث 

تصبح معزولة ومنغلقة عىل نفسها، وتكره من حولها يف املجتمع.

وعىل املعلمة أن تلجأ إىل الوسائل الحسنة مع الطالبة، ما يبعث الراحة 

النفسية لديها، فعىل سبيل املثال عليها أن تشجعها عىل الدراسة يف أوقات 

خطأ،  من  تفعله  عام  تنهاها  وأن  مواهب،  من  لديها  ما  وتنمي  الفراغ، 

وترشدها إىل الصواب بالهدوء والرتوي.

كام أن عىل األهل متابعة ابنتهم يف الدراسة، وبعث الثقة بنفسها، ألنها يف 

مرحلة تحتاج فيها إىل االهتامم من كال الطرفني.



18

الطالب  وعىل  أوال  املعلم  عىل  كبري  وبشكل  تعتمد  اإلبداع  عملية  إن 
ثانيا، وأيضا عىل البيئة املدرسية. فتوفري الجو الدرايس املناسب، والوسائل 

التعليمية املناسبة، وخلق الدافعية والدعم والتشجيع عند الطالب، وأيضا 

اجتهادهم ومثابرتهم ومشاركتهم يف األنشطة املدرسية واالجتامعية املختلفة، 

والتعبري  للمشكالت،  الحلول  وإيجاد  واالبتكار،  لإلجابة  فرصاً  وإعطاؤهم 

فعال  وبشكل  يساهم  ذلك  كل  إنجازاتهم،  وتعزيز  وأفكارهم،  آرائهم  عن 

يف تنمية اإلبداع لدى الطالب، وجعله يسري قدماً يف سبيل الرقي والنجاح، 

وتجاوز الصعاب وتحمل اإلحباط والفشل، لينتقل إىل النجاح واإلبداع.

ونحن ال ننكر أن الكثري من املعلمني ينخرطون يف ظل القوانني واألنظمة 

املدرسية، التي قد تحد من قدرتهم عىل إعطاء كل ما عندهم، ومساعدة 

أسلوب  عىل  منهم  الكثري  اعتامد  أن  كام  ويخرتعوا.  يبدعوا  ليك  الطالب 

التلقني للطالب، واالهتامم فقط بإنهاء املنهاج الدرايس ضمن فرتة محددة، 

قد ال يعطيهم مجاالً لتقديم أفضل ما عندهم . وقد يتأثر بعض املعلمني 

مبعتقداتهم واتجاهاتهم، سواًء كانت سلبية أو ايجابية، نحو تعليم الطالب، 

باإلضافة إىل خلفيتهم الثقافية واالجتامعية واالقتصادية، وسامت شخصية 

املعلم، كل هذا يؤثر عىل طريقتهم يف التدريس، وعرض املادة التعليمية، 

وقراراتهم التي يتخذونها، وكيفية تعاملهم مع الطالب، وتقييمهم ألدائهم. 

لذلك ال بد من إعداد املعلم وتأهيله للقيام مبهامه بالشكل الصحيح.

ويتمحور دور املعلم يف تنمية إبداع الطالب حول:

طريقة عرض املعلم للامدة التعليمية، والوسائل واألساليب التي يستخدمها، 

وتنوعه يف استخدامها حسب قدرات الطالب، وقدرته عىل طرح أسئلة تثري 

دور املعلم في تنمية اإلبداع لدى الطالب
بقلم: دياال عودة/ املركز الفلسطيني لإلرشاد/ القدس

دياال عودة مرشدة يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد يف البلدة القدمية يف 

القدس منذ 3 سنوات، وهي تعمل مع طالب/ات املدارس من عمر 6-11 عام ممن يعانون مشاكل 

دراسية من خالل العمل أكادميياً ويف مجاالت املهارات الحياتية.
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وطرح  واإلبداع،  واالبتكار  والحوار  املناقشة  من  ومتكنهم  الطالب  تفكري 

بدائل مناسبة.

كام أن قدرة املعلم عىل ضبط البيئة الصفية وتوفري الجو الدرايس املالئم، 

الفروق  ومراعاة  البعض،  بعضهم  ويحرتمون  يحرتمونه  الطالب  وجعل 

املنهاج يف طريقة عرضه حسب مستويات  وتنويع  الطالب،  بني  الفردية 

الطالب، سواء من أهداف أو أوراق عمل أو غري ذلك من وسائل مناسبة، 

دافعية  تثري  التي  والشيقة،  واملتنوعة  املختلفة  األنشطة  تقديم  وكذلك 

الطالب، كل ذلك يساهم يف إبداعهم وتقدمهم.

وتشجيع املعلم لطالبه ودعمهم وتعزيزهم عىل كل إنجاز، وخلق الدافعية 

ومواهبهم،  مهاراتهم  وتنمية  واألنشطة،  الفعاليات  يف  للمشاركة  لديهم 

يتعرضون  قد  التي  للمشكالت  والبدائل  الحلول  إيجاد  ومساعدتهم عىل 

لها، ومعالجة اهتاممات الطلبة، واالهتامم بأفكارهم مهام كانت، أيضا له 

دور يف تطوير عملية اإلبداع لديهم. 

طالبه،  عىل  وحديثاً  قدمياً  ملبدعني  مناذج  عرض  يف  كبري  دور  وللمعلم 

والتحدث عن اإلبداع أمامهم، وأنه يشء جيد، ورسد القصص الشيقة عنه، 

واالستجابة  والحوار  للمناقشة  الكايف  الوقت  الطالب  إعطاء  إىل  باإلضافة 

واإلعداد الجيد للدروس واألنشطة املختلفة. وتنمية ثقة الطلبة بأنفسهم 

يجعلهم ينجحون يف حل مشكالت تتجاوز التوقعات، باإلضافة إىل إعطاء 

تغذية راجعة إيجابية لهم.

ويجب أن ال ننىس أن اتصال املعلم املتواصل مع أهايل التالميذ، والتحدث 

عنهم، وتشجيع األهايل لالهتامم مبيول وأفكار أبنائهم، وترك املجال الواسع 

الوقت  أبنائهم وإعطائهم  للطالب لالبتكار واإلبداع، وجلوس األهايل مع 

الكايف للتعبري واملناقشة والحوار، وتوفري اإلمكانيات الالزمة لهم، كل هذا 

يدفعهم ألن يتطوروا، وينمو لديهم اإلبداع بشكل فعال، ويعود عىل األمة 

واملجتمع بالخري والرقي والتقدم. 

واملعلم،  باملدرسة،  تتمثل  متكاملة  حلقة  عن  عبارة  اإلبداع  فعملية 

والطالب، واألرسة.
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أما دور املدرسة فيتمحور حول:

توفري األدوات واملواد والوسائل التعليمية املناسبة. 1 .

تشجع  التي  املناسبة  الصفية  والبيئة  املالئم  الدرايس  الجو  توفري  2 .

الطالب عىل العمل واالبتكار، وتخلق الدافعية لديهم، وتنمي قدراتهم 

وميولهم وإبداعاتهم.

إتاحة الفرصة لدى الطالب لطرح أفكارهم مهام كانت، وعدم قمعها. 3 .

خلق جو تفاعل بني املدرسة واملجتمع؛ لتطوير قدرات الطالب، وأخذ  4 .

أنشطتهم بعني االعتبار، وعرضها يف املدارس واملؤسسات املناسبة التي 

تهتم بإنجازات الطلبة وإبداعاتهم.

الرسمي،  غري  التعليم  برنامج  يف  املجموعات  يف  تجربتي  خالل  ومن   

تنمية  يف  كبري  حد  إىل  يساهم  الطالب  لدى  الفردية  الفروق  تقبل  فإن 

قد  املجموعة  األمام، ففي  إىل  أو حتى دفعه قدماً  الطالب  لدى  اإلبداع 

التعلم، أو  نجد الطالب الذيك، أو الطالب قليل االستيعاب، ذا صعوبات 

الطالب املنعزل، أو ذا السلوكيات العنيفة، وغري ذلك من الفروق الفردية، 

والتي قد ال يراعيها جميع املعلمني يف الصف ألسباب عدة نذكر منها عىل 

انتهاء  إنهاءه قبل  الدرايس، ويريد  باملنهاج  املعلم مقيد  املثال: أن  سبيل 

السنة الدراسية، فيعطي املادة نفسها لجميع الطالب، دون مراعاة الفروق 

الفردية بينهم. أما يف برنامج التعليم غري الرسمي فنحن نعمل عىل تبسيط 

البسيط واملستوى  املادة لدى الطالب مبستويات مختلفة: منها املستوى 

املتوسط واملستوى العادي، ويف املجموعة يساعد املرشدة معلامن، حيث 

وكل  مجموعة،  املرشدة  فتأخذ  مستوياتهم،  حسب  الطالب  تقسيم  يتم 

يؤدي  وهذا  للطالب،  والرشح  الفعاليات  وتبدأ  معينة،  مجموعة  معلم 

بشكل كبري إىل شعور الطالب بالراحة أوالً، ألنه ال يشعر بأنه طالب فاشل 

يف حال عدم مقدرته عىل اإلجابة عىل األسئلة املقدمة مبستوى واحد فقط، 

سواء  األفكار،  وطرح  والسؤال  لالكتشاف  فرصة  الطالب  إعطاء  يتم  كام 

كانت صحيحة أو خاطئة، فمن املهم عدم قمع الطالب أثناء إجابته، أو 

وجوده يف املجموعة، وإعطاؤه فرصة التعبري عن مشاعره، وعدم االستهزاء، 

به سواء من قبل املعلمني أو الطالب. باإلضافة إىل توفر األدوات الرتبوية 

املناسبة: كامللتينة، وألعاب تربوية، ووسائل تعليمية، وأوراق عمل، وألوان، 
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خيوط  ومجلة  الصغري،  املقديس  كنرشة  ونرشات،  وقصص،  ورسومات، 

اإلجابة  الطالب عىل  تشجع  فعاليات عديدة  تحتوي عىل  التي  الشمس، 

والتفكري واإلبداع. كام أن توفر الجو املريح لدى الطالب يجعلهم يحبون 

املكان الذي يأتون إليه، باإلضافة إىل االستمرارية يف العمل مع املجموعة، 

وتقبلها، وتشجيعه عىل العمل واملشاركة والتعاون، وتقبل روح الفريق.

يف  فنحن  الطالب،  لدى  اإلبداع  تنمية  يف  كبري  دور  الحياتية  وللمهارات 

املشاعر،  عن  التعبري  كمهارة  أساسية،  مهارات  ثالث  عىل  نعمل  املجموعات 

ومهارة إدارة الوقت، ومهارة ردود الفعل عند حدوث مشكلة، وهذه املهارات 

تدخل يف العمل مع املجموعات، وحتى يف املخيامت الصيفية. كام أن االهتامم 

بالطالب وبأفكاره وتعزيزه وتشجيعه، يولد عنده دافعية كبرية للعمل واإلبداع 

واملشاركة والتفنن باألفكار، وعمل وسائل عليها، وعرضها أمام الطالب. 

واملعلم  املرشد  عىل  تعتمد  الطالب  لدى  اإلبداع  تنمية  أن  إىل  باإلضافة 

بشكل كبري، من خالل طرح أسئلة، وعمل أنشطة متنوعة، تجعل الطالب 

يجد بنفسه الحلول، ويبحث ويكتشف ويشغل عقله، وينغمس يف النشاط 

أو العمل حتى يصل للنتيجة، أو حتى يطور ويبدع ألكرث من ذلك.

اجتامع  من خالل  أبنائهم،  لدى  اإلبداع  تنمية  يف  دوراً  أيضا  لألهل  أن  كام 

لالهتامم  وقتهم  من  جزءاً  إعطائهم  حول  معهم  والتحدث  بهم،  املرشدة 

بأبنائهم واالستامع إىل أفكارهم، وإعطائهم مجاالً للتعبري عن مشاعرهم وطرح 

البحث  عىل  وتشجيعهم  األبناء،  يطرحها  التي  باألسئلة  واالهتامم  أسئلتهم، 

واملناقشة، باإلضافة إىل االهتامم مبواهب أطفالهم. فقد يكون منهم الرسام 

واملوسيقي والعامل واملهندس، لذلك يجب عدم إهامل الطالب من قبل األهل، 

وتنمية اإلبداع بالتعاون مع املرشدة واألهل واإلدارة الصفية واملعلمني؛ لخلق 

جو إبداعي جيد، وخلق طالب مبدعني، يخدمون وطنهم يف مجاالت عدة. 

ثانيا،  والطالب  واملعلم  أوال  املدرسة  بني  التعاون  أن  نجد  النهاية  ويف 

تشجيع  يف  فعال  وبشكل  يساهم  ذكرها،  سبق  التي  لألمور  وإتباعهم 

مبتعة  الطالب  ويشعر  وتطويره،  أفكاره  وتنمية  اإلبداع،  عىل  الطالب 

أمامه  الطريق  يصبح  بل  مستقبله،  من  يخاف  وال  واالكتشاف،  اإلبداع 

واضحا، ويسهل عليه السري قدما، واتخاذ القرارات املالمئة.
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يوليها  التي  األولويات  أحد  هو  الصف  يضبط  نظام  إليجاد  البحث  إن 
سبيل  فعىل  األساسية.  املرحلة  معلمو  والسيام  كبريا،  اهتامما  املعلمون 

معهم  يحملون  فإنهم  املدرسة  إىل  بالذهاب  الطالب  يبدأ  عندما  املثال 

ذلك.  غري  ومنها  واملقبولة،  املألوفة  منها  كثرية،  سلوكية  وأمناطاً  أفكاراً 

الجو  إىل  ذلك  يعود  قد  السلوكيات؟  هذه  تعلمهم  يف  السبب  ما  ولكن 

الطالب  أو  الصفية،  الجامعة  أو  املدرسية،  اإلدارة  أو  للطالب،  العائيل 

أنفسهم، فيبدؤون بالترصف بسلوكيات غري مقبولة ومزعجة للجميع، ما 

يدفع الكثري من املعلمني إىل بذل الوقت والجهد الكبري يف محاولة منهم 

لتعديل هذه السلوكيات، وإيجاد النظام واالنضباط داخل الصف، وتوفري 

جو صفي يسوده االتصال والتواصل بني املعلم والطالب. ومن هنا ال بد 

من بحث املشكالت السلوكية الصفية، من حيث املقصود بها، وذكر بعض 

هذه املشكالت، وأن نوليها اهتامما كبرياً، ملا لها من خطورة عىل العملية 

الصفية؟  السلوكية  باملشكالت  املقصود  فام  جوانبها.  بجميع  التعليمية 

)محمد العاميرة، 2002(.

املشكالت السلوكية الصفية

هي كل ما يصدر عن الطالب من ترصفات وسلوكيات غري مرغوب فيها 

داخل املدرسة، وبالتحديد داخل غرفة الصف، ما يعمل عىل إعاقة العملية 

التعليمية.

التعليمية،  العملية  عىل  تؤثر  التي  الصفية  املشكالت  من  الكثري  ويوجد 

سأذكر منها صورتني، وهام: مشكلة الصياح والشغب، والسلوك االنعزايل، 

والتي ال بد من محاولة جادة لعالجها.

املشكالت الصفية وكيفية معاجلتها
بقلم: ورود أبو مرمي/ املركز الفلسطيني لإلرشاد/ نابلس

ورود أبو مريم مرشدة يف برنامج التعليم غري الرسمي يف املركز الفلسطيني لإلرشاد يف منطقة نابلس، 

حيث تعمل مع طالب/ات املدرس من عمر 6-11 عام الذين يعانون مشاكل دراسية من خالل العمل 

أكادميياً باإلضافة إىل املهارات الحياتية.
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وفيام ييل سيتم توضيح املشكالت السلوكية الصفية التي تحدث يف غرفة 

الصف، والتي يجب معرفة طرق معالجتها، ونحن من خالل تجربتنا يف 

التعليم، سنتطرق إىل رشح طرق معالجتها وتفاديها يف حال حدوثها مع أي 

معلم/ة يف الصف. )محمد العاميرة، 2002(.

أوال: مظاهر الصياح والشغب

ما أن يبدأ املعلم/ة بعرض الدرس حتى تبدأ رحلة معاناته/ها مع الطالب، 

فهذا يتحدث بصوت عاٍل، وهذا يلعب مع زميله، وهذا يقوم من مكانه، 

وذلك كله أثناء رشح املعلم للدرس، وإذا سأل املعلم سؤاالً هبت العاصفة: 

أنا أنا أنا يا أستاذ، ومنهم من يصعد عىل الكريس، ومنهم من يستمر يف 

السبورة، وهذا ما يحدث كل يوم، بحيث تؤثر هذه  الحركة حتى يصل 

السلوكيات عىل العملية التعليمية.

 

التي تدفع بعض الطالب إىل الترصف هكذا  الدوافع  ولكن ما هي 

داخل غرفة الصف؟

إتباعها  املفروض  السلوك  قواعد  توضيح  عىل  املعلمني  بعض  قدرة  عدم  إنَّ 

بعض  وجود  إىل  كبري  وبشكل  يؤدي  الطالب،  قبل  من  الصف  غرفة  داخل 

املشكالت الصفية التي تؤثر عىل سري العملية التعليمية. لذلك يجب عليهم 

رشح قوانني وقواعد السلوك لهم بني فرتة وأخرى، ورضورة تذكريهم بها دامئا.

ونقرتح وضع قامئة من القوانني التي يجب عىل الطالب إتباعها داخل غرفة 

األنشطة  بعض  من  يحرم  القامئة  هذه  يخالف  والذي  بالتحديد،  الصف 

أو التعزيزات، وميكن أن يشارك الطالب بوضع هذه القامئة، حتى تصبح 

عندهم دافعية أكرث لاللتزام بتلك القوانني التي قاموا بوضعها بأنفسهم.

عىل  اإلجابة  يعرفون  بأنهم  الطالب  بعض  يتظاهر  األحيان  بعض  ويف   

أسئلة األستاذ، فيقومون بالصياح والشغب، لجذب انتباه واهتامم الطالب 

اآلخرين وكسب ودهم وتقديرهم. ويف هذه الحالة يتوجب عىل األستاذ 

عدم التمييز بني الطالب، وتوزيع االهتامم بينهم جميعا.
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وأيضا قد تكون الطاقة الحركية الزائدة هي ما تدفع الطالب إىل الصياح 

يف  اللعب  ويحبون  زائدة،  حركة  ميتلكون  الطالب  بعض  ألن  والشغب، 

جميع األشياء املوجودة داخل غرفة الصف، لذا عىل املعلمني تقبل الطالب 

التي  األنشطة  معرفة  خالل  من  الطاقة،  هذه  تفريغ  عىل  ومساعدتهم 

يحبون املشاركة بها ويفضلونها.

وماذا أيها املعلمون واملعلامت عن عدم مناسبة أسلوب التعليم لقدرات 

مبدعني  يكونون  قد  الذين  بالطالب  االهتامم  وعدم  الطالب،  ورغبات 

ومميزين؟ هذا أيضا قد يدفعهم إىل الصياح والشغب والشعور بامللل، ألن 

عدم مناسبة أسلوب التعليم لقدرات الطالب املتفوقني واملبدعني يجعلهم 

أساليب  إىل  فيلجؤون  مستواهم،  دون  ألنها  املادة،  من  بامللل  يشعرون 

هنا  الطالب. ومن  وبقية  املعلم  الصف، ومضايقة  والشغب يف  كالصياح 

عليكم التنويع يف األنشطة واملواضيع، واستخدام وسائل وطرق تعليمية 

تناسب جميع الطالب، ألن قلة التنويع يف األنشطة واملواضيع التي يبحثها 

املعلم مع طالبه غالبا ما يخلق امللل عند الطالب. 

ثانيا: مشكلة العزلة وعدم التفاعل مع اآلخرين

تعترب العزلة من أخطر املشكالت املوجودة يف مدارسنا، حيث أن الطفل 

املنعزل يحاول أن يبني قوقعة حول نفسه تفقده االتصال والتواصل مع 

زمالئه ومع معلميه، والنتيجة إنسان غري قادٍر عىل إقامة عالقات اجتامعية 

صعوبات  من  أيضا  يعانون  فإنهم  منعزلون،  وألنهم  الصداقات.  وتكوين 

كثرية، اجتامعية ومدرسية.

سنحاول استقصاء الدوافع وراء السلوك االنعزايل لديهم :

مبا أن كثرياً من الطالب يواجهون صعوبات يف تكوين عالقات اجتامعية 

أو تكوين األصدقاء، فإن هذا اليشء يسبب يف عدم تكوين صحة نفسية 

متوازنة، قد يكون عند الطالب خجل زائد، أو قد يعاين من مشاكل جسدية 

أو مرضية تؤثر عليه وتجعله ينطوي عىل نفسه وينعزل عن أصدقائه، أيضا 

الطالب،  عىل  كبري  تأثرٌي  املدرسية  والبيئة  واالجتامعية  األرسية  للمشاكل 

الطالب بجعلهم  ينعزل عن مجتمعه. وميكن مساعدة هؤالء  قد تجعله 

يشاركون يف الكثري من األنشطة، كالنوادي واملسابقات املدرسية مثال، ويف 
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اإلذاعة املدرسية والرحالت، كأن يسمي أسامء الطالب، أو يشارك بأغنية 

يف باص الرحلة وهكذا، وميكن تكوين مجموعات تعليمية صغرية مفيدة، 

انخراط  يف  األثر  أكرب  له  الذي  والتشجيع،  بالتعزيز  الطفل  فيها  يشارك 

الطالب يف األنشطة املختلفة، ويخلق لديه الدافعية. 

ما رأيكم أيضاً يف تدخل األهل باختيار األصدقاء وفرضهم لألصدقاء عىل 

بعض  أن  رمبا  صديقه؟  اختيار  يف  الحرية  الطفل  إعطاء  وعدم  أبنائهم، 

األهل لديهم وجهة نظر يف طريقة اختيار أبنائهم لألصدقاء، ولكن عليهم 

السبب  توضيح  بعدم  ألنه  أبنائهم،  مع  ومناقشته  اليشء  هذا  توضيح 

لألبناء، سيصبح األمر سيئاً لديهم، ويتكون لديهم الشعور بالعزلة. )محمد 

العاميرة، 2002(.

مدارسنا،  يف  املوجودة  املشكالت  بعض  عن  تحدثنا  أن  وبعد  واآلن 

إتباعها  سأتطرق إىل طرق أو اسرتاتيجيات، عىل املعلمني واملعلامت 

لتعديل سلوك الطالب ومنع املشكالت الصفية:

داخل  فيها  املرغوب  السلوك  وقواعد  التعليامت  تحديد  املعلم  عىل  1 .

غرفة الصف، وتعزيزها، ومنها االنتباه للمعلم، واالمتناع عن املشاجرة، 

واملشاركة يف املناقشات الصفية.

الصف،  داخل  فيها  املرغوب  غري  السلوك  وقواعد  التعليامت  تحديد  2 .

ومحاولة البحث عن أسبابها وطرق معالجتها، ومن هذه السلوكيات: 

إصدار األصوات، والرثثرة، والضحك... الخ. 

سببت  إذا  إال  فيها،  املرغوب  غري  السلوك  أمناط  تجاهل  املعلم  عىل  3 .

رضراً له ولآلخرين، وعليه أن يعزز الطلبة الذين يعملون جيداً لتدعيم 

الذي يتبعونه، وتصحيح السلوك غري املرغوب فيه،  السلوك الصحيح 

والعمل عىل تعزيز التحسن أو التقدم عندما يحدث سلوك حسن من 

الطلبة الذين كان يصدر عنهم سلوك غري مرغوب فيه.



26

عندما يواجه املعلم مشكلة سلوكية، عليه أن يبحث عن السبب، فقد  4 .

يكون سلوك املعلم هو السبب، من حيث استخدام التعزيز غري املناسب 

للطالب، فقد ال يحبه الطالب، حيث أن بعض الطالب يفضلون الطبع 

املعلم  يستخدم  وقد  تعجبهم،  ال  قد  ثانية  تعزيزات  عىل  الصور  أو 

تعزيزاً كبرياً أو متكرراً كلام أنجز الطالب فرضاً، أو عمل شيئاً حسناً، 

وهذا يؤدي إىل فقدان تأثريه عىل الطالب، أو أن املعلم يعزز نفس 

األشخاص ويهمل اآلخرين.

يحب  األنشطة  من  نوعاً  تعزيزك  تجعل  أن  ميكن  السلوك:  نوعية   5 .

الطالب املشاركة فيها، ومن هذه األنشطة توزيع األلوان عىل الطالب، 

واملباريات  املسابقات  يف  واملشاركة  املدرسية،  اإلذاعة  يف  واالشرتاك 

املدرسية، ومساعدة الطالب الضعفاء. وميكن أن تجعل تعزيزك نوعا 

من االهتامم االجتامعي مثل: الثناء والتقبل واملدح واالبتسامة، وميكن 

أيضا جعل التعزيز نوعاً من األشياء املادية التي يفضلها الطالب، مثل: 

الطوابع واأللوان واأللعاب واألقالم.

يجب أن يأيت التعزيز مبارشة بعد السلوك الذي تريد تقويته، فالتأخر  6 .

يف تقديم املعزز قد ينتج عنه تعزيز سلوكيات غري مرغوبة، وعندما 

أمراً  املستهدف  السلوك  حدوث  بعد  مبارشة  املعزز  تقديم  يكون  ال 

ممكناً، فإنه ينصح بإعطاء الفرد معززات وسيطة، كاملعززات الرمزية 

أو الثناء، بهدف اإليحاء بأن التعزيز آت.

التنويع يف استخدام املعززات ومنها: املعززات االجتامعية مثل: الثناء  7 .

واملوافقة واالبتسامة، واملعززات الغذائية مثل: أنواع الطعام والرشاب 

والنجوم،  النقاط  مثل:  الرمزية  واملعززات  الطالب،  يفضلها  التي 

واملعززات املادية مثل: األلعاب واألقالم واأللوان.

ميكن استخدام العقاب لتعديل السلوك غري املرغوب فيه مع الطالب،  8 .

ولكن ما هو العقاب؟

 العقاب: هو طرق يستخدمها املعلمون للتقليل من السلوكيات والترصفات 

غري املقبولة، والتي تصدر من الطالب يف املدرسة ويف الصف تحديداً. ومن 
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هذه الطرق تجاهل الطالب أو حرمانه من التعزيز أو املشاركة يف األنشطة 

املدرسية. )د. محمد خليل، 1996(.

وماذا يرتتب عىل استخدام العقاب؟

يف  توثر  التي  العوامل  إىل  التعرف  يتطلب  بنجاح  العقاب  استخدام  إن 

فعاليته والعمل عىل مراعاتها.

تحديد  يجب  استخدامه:  الطالب  من  املطلوب  السلوك  تحديد  • 

هو  ما  يفهم  الطالب  أن  من  التأكد  وكذلك  تقليله،  املراد  السلوك 

متوقع منه، وما هو السلوك والترصف الذي سوف يعاقب عليه قبل 

البدء بالعقاب. 

جدول العقاب: إن العقاب املتواصل أكرث فاعلية من العقاب املتقطع،  • 

حيث ينصح مبعاقبة السلوك غري املرغوب الذي يصدر من الطالب 

يف كل مرة، وتجنب معاقبته يف بعض األحيان. مثال عىل ذلك: طالب 

أجاب بدون إذن مسبق من األستاذ، ففي هذه الحالة عىل األستاذ 

عليه  الوقت  نفس  ثانية، ولكن يف  مرة  يكرر ذلك  معاقبته حتى ال 

معاقبته ومعاقبة أي طالب يجيب بدون إذن.

غري  السلوك  بعد  مبارشة  العقاب  يكون  أن  هو  العقاب:  فورية  • 

املعلم  لدى  يكون  وذلك حتى  آخر،  لوقت  تأجيله  وعدم  املرغوب، 

مصداقية يف طريقة تنفيذ العقاب.

استخدام العقاب بهدوء: ال يفضل استخدام العقاب واملعلم يف حالة  • 

مبثابة  املعلم  عند  الشديد  االنفعال  يكون  فقد  شديدة،  انفعالية 

املعلم،  استفزاز  استطاع  أنه  يثبت  حيث  املعاَقب،  للطالب  مكافأة 

ويكتفي األستاذ يف هذه الحالة بذكر أسباب العقاب للطالب، دون 

أن يدخل معه يف مناقشات.

تعزيز السلوك املرغوب فيه: إضافة إىل معاقبة السلوك غري املرغوب  • 

فيه، يجب تعزيز السلوك املرغوب فيه، ومثال عىل ذلك: طالب من 

الطالب خرج من الصف بدون إذن، يجب عىل املعلم معاقبته، ولكن 

يف حالة ثانية نفس الطالب طلب إذناً للخروج من املقعد، عىل املعلم 

تعزيز هذا السلوك لديه.

استخدام العقاب عند الرضورة فقط: تجنب استخدام العقاب بشكل  • 
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فال  للشخص،  بالنسبة  روتينيا  أمراً  يصبح  املتواصل  فالعقاب  مفرط، 

يثري أي قلق لديه، ويصبح لدى الطالب إشباع من استخدام العقاب 

املتكرر. )محمد العاميرة، 2002(.

وال يفوتنا يف هذا املجال أن نشري إىل أهمية وضع ضوابط الستخدام 

العقاب، وتوصيات تجعل منه إسرتاتيجية بناءة يف تحقيق االنضباط 

السلويك الصفي للتلميذ:

عدم استخدام العقاب البدين أبداً. 1 .

يجب استخدام العقاب ملنع التلميذ من القيام بسلوكيات تلحق أذًى  2 .

شديداً به أو باآلخرين، أو بالبيئة التي يعيش فيها.

العقاب يجب أن ييل السلوك الخاطيء مبارشة وبدرجة مناسبة من  3 .

الشدة وفق خطورة السلوك الخاطيء. 

يف اللحظة التي تبدو فيها بوادر إقالع التلميذ عن السلوك السييء، أو  4 .

توجهه للقيام بالسلوك الصحيح، يجب أن يعطى الفرصة لذلك، وأن 

يتم تشجيعه وتعزيز توجهه يف الحال. )محمد خليل، 1996(.

ومن الجدير ذكره أنه ال ميكن رسد كافة البدائل املتبعة للعقاب يف 

تعديل سلوك األطفال.

وأود أن أشري من وجهة نظري إىل أهمية إيجاد بدائل للعقاب، ملعالجة 

شخصية  تقويم  إىل  وتؤدي  تعكس  والتي  الخاطئة،  السلوكية  املامرسات 
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الطالب/ة وتجعله/ها أكرث ايجابية لفهم ذاته، وتقدير مسؤولياته، وتنمية 

قدرته عىل حل مشكالته.

إن دور املعلم ال يقل أهمية عن دور املرشد يف ضبط وتعديل السلوك، 

ألن العملية الرتبوية والتعليمية تويل اهتامماً لعنرصي السلوك واملواظبة، 

وذلك ألهميتها يف تربية اإلنسان وصياغة شخصيته.

الطالب/ة  عىل  بالنفع  سيعود  االسرتاتيجيات  هذه  مثل  إتباع  فإن  لذلك 

واملعلم/ة، يف فهمه ملا يدور حوله، وإدراكه الحتياج كل طالب من طالبه، 

ما يجعل العملية التعليمية والرتبوية أكرث وضوحاً وسالسة.
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الـمـركز الفلسطيني لالرشاد
هاتف: 02-6562272 / 02-6562627 / 02-2989788

E-mail: pcc@palnet.com
www.pcc-jer.org
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