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توظيف التقنيات الحديثة,,,و متعة الحصص الصفية
بقلم/�أ.تهاين حممد �أبو �أ�سد

* � أهمي��ة التقني��ة الحديث��ة التعليمي��ة في 
عمليتي التعليم والتعلم :

1 � توس��يع مج��ال الخب��رات الت��ي يم��ر بها 
الطالب.

2 � تساعد على فهم المتعلم لمعاني األلفاظ 
التي تُستخدم أثناء الشرح .

3 � تساهم في زيادة ثروة الطالب من األلفاظ 
الجديدة .

4 � تعمل على إثارة اهتمام المتعلم .
5 � تساعد على جعل الخبرات أبقى أثرًا .

6 � تش��جّع على النش��اط الذات��ي والتطبيق 
العملي لدى الطالب .

7 � تساهم في زيادة جودة التدريس . 
8 � تس��اهم وس��ائط االتص��ال التعليمية في 

مقابلة الفروق الفردية بين الطالب . 
9 � تساعد على كسب المهارات وإنمائها .

10 � تس��اهم ف��ي تكوين اتجاه��ات مرغوب 
فيها . 

11 � تس��اهم في تنويع أس��اليب التعزيز التي 
ت��ؤدي إل��ى تثبي��ت االس��تجابات الصحيح��ة 

وتأكيد التعلم . 
12 � تساهم في تكوين وبناء مفاهيم سليمة 

.
13 � تساهم في زيادة فهم وتفكير المتعلم .
14 � تعمل على إشباع وتنمية ميول الطالب .

15 � تس��اهم في معالجة انخفاض المس��توى 
العلمي والمهني لدى بعض المعلمين .

16 � تس��اهم في اس��تغالل المتعلم لحواسه 
المختلفة .

* � إن مج��رد اس��تخدام التقني��ات التعليمية 
ال يق��ود تلقائي��ًا إل��ى تحقيق جمي��ع الفوائد 
الس��ابقة ، بل يتطلب تحقيق الفوائد السابقة 
مراعاة مجموعة من العوامل التي تساهم في 
زي��ادة فعاليتها، وينبغي توّف��ر عوامل معينة 

أهمها :
* أواًل : عوام��ل ينبغ��ي أن تتوف��ر في المعلم 

المُستخدم لوسائط االتصال التعليمية .
* ثانيًا : ش��روط ينبغ��ي أن تتوافر عند اختيار 

وتصميم وسائط االتصال التعليمية .

3 � أن يك��ون المعل��م عل��ى دراي��ة بصيان��ة 
وسائل االتصال التعليمية .

4 � أن يك��ون المعل��م عل��ى دراي��ة بمصادر 
الحصول على وسائل االتصال التعليمية وعلى 

أنواع الوسائل المختلفة وفوائدها التربوية .
5 � أن يك��ون المعل��م مُلم بش��روط العرض 

المناسب لكل وسيلة .
6 � أن يك��ون المعل��م مؤمن ومقتن��ع بالدور 
الهام الذي يمكن أن تحققه وس��ائل االتصال 

التعليمية في التعليم .

* ثالث��ًا : قواع��د عام��ة ينبغ��ي مراعاتها عند 
استخدام وسائط االتصال التعليمية .

* أواًل : العوام��ل الت��ي ينبغ��ي أن تتوف��ر في 
االتص��ال  لوس��ائط  المُس��تخدم  المعل��م 

التعليمية :
1 � أن يك��ون المعل��م مُل��م بنظري��ات علم 
النف��س التعليمي وخاصة م��ا يتعلق بمراحل 

النمو المختلفة .
2 � أن يك��ون المعل��م عل��ى دراية بتش��غيل 

الوسيلة التي يريد استخدامها .

* ثانيًا : الش��روط الت��ي ينبغي أن تتوافر عند 
اختيار وسائط االتصال التعليمية :

1 � أن تك��ون الوس��يلة ذات قيمة تربوية من 
حيث توفيرها للوقت والجهد والمال .

2 � أن تكون الوسيلة مفهومة لدى الطالب .
3 � أن تكون الوسيلة واضحة من حيث رسمها 
والبيان��ات واأللوان وتناس��ب حج��م أجزائها 

المختلفة .
4 � أن يكون اختيار الوسيلة متمشيًا مع مكان 

عرضها وظروفها .
5 � أن يك��ون اختي��ار الوس��يلة متمش��يًا مع 

أهداف الدرس .
* ثالثًا : القواع��د العامة التي ينبغي مراعاتها 

عند استخدام وسائط االتصال التعليمية :
1 � تحديد الغرض من استعمال الوسيلة .

2 � أن يق��وم المعل��م بتجرب��ة الوس��يلة قبل 
استخدامها .

واإلمكان��ات  االس��تعدادات  تتواف��ر  أن   �  3
الستخدام الوسيلة.

الموع��د  ف��ي  الوس��يلة  تُس��تخدم  أن   �  4
المناسب.

الم��كان  ف��ي  الوس��يلة  تُس��تخدم  أن   �  5
المناسب.

6 � أن يق��وم كل م��ن المعل��م والطالب بدور 
إيجابي فعّال أثناء استخدام الوسيلة .

7 � أن قوم المعلم بتقويم الطالب لما حققته 
الوسيلة من أهداف.

على أساس علمي، فيصبح فريسة سهلة لعدو محرض أو أجير مشوه أو لمنطق أعوج يخلط العلم بما هو ال علم، فيستخدم 
العاطفة أو التنجيم أو العصبيات المختلفة لتمرير ما يريد.

من هنا فال بد أن يركز تعليم العلوم على االس��تقصاء العلمي وتعليم طبيعة العلم وفهم المش��روع العلمي وهي المكونات 
الثالث الكفيلة بتحقيق الثقافة العلمية أو )التنور العلمي( Scientific Literacy مع تدريب الطالب على المناقش��ة واالنفتاح 

على النقد بل والبحث عنه وطلب مراجعة األقران لما يجري التوصل إليه من نتائج.
إن أنش��طة العل��وم في حصصنا الصفية يجب أن تصمم في صورة تس��اؤالت ال يمكن الوص��ول إلجاباتها من خالل الكتاب 
المدرسي بل على الطالب أن يتعلم كيف يصل إلى إجابات تلك التساؤالت مستخدمًا االستقصاء العلمي وينفتح عارضًا ما قام 
به من جهد طالبًا تنقيحه إيمانًا  منه بنس��بية العلم واحتمال تس��لل الخطأ إليه وأن المعرفة العلمية ليس��ت مطلقة بل هي 

بحاجة لمراجعة مستمرة في سعيها للوصول للصدق البعيد المنال.
إن تحقي��ق اله��دف والغاية من التنور العلمي بتمكين المواطنين من الحكم على األش��ياء بص��ورة علمية ورفض كل ما هو 
غير علمي هو ضمانة لوعي المجتمع وتحصين له ضد الغزو الفكري والتضليل اإلعالمي واالنجرار خلف ما يقس��مه ويش��تت 

جهوده ويضعف قواه.

علين��ا أن نح��دد هدفنا الرئيس من تعليم العلوم قبل الولوج إلى تلك العملية، وعلينا أن نأخذ بعين االعتبار أن التعليم الذي 
يحدث في المدارس يس��تهدف أبناء المجتمع كله تقريبًا، وعليه فإن هدفنا هذا ال بد وأن يرفع ش��عار »العلوم للجميع« وهو 
ذات الشعار الذي رفعه جيمس كونانت في هارفارد في الخمسينات حيث دعا لالنتقال من »تعلم العلوم إلعداد العلماء« إلى 
ش��عار »العلوم للجميع« وهو ذات الشعار الذي تبنته الجمعية األمريكية لتقدم العلوم في عام )1993( عندما وضعت معايير 

تعليم العلوم.
إن الهدف األساسي لتعليم العلوم هو أن يستخدم الفرد العلم في اتخاذ قراراته الشخصية واالجتماعية وهو ما يعني ابتعاده 
حتم��ًا عن الرجوع لطرق التفكير غير العلمية مثل العصبي��ة والقبلية والحزبية التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا 

الفلسطيني على وجه الخصوص.
إن رفع شعار »العلوم للجميع« واتفاقنا على أن الهدف النهائي هو استخدام العلم في تقرير خطواتنا على الصعيد الشخصي 
واالجتماع��ي يعني أن تعليم العلوم ال يجب أبدًا أن ينصب على المعلوم��ات والمعارف العلمية فهي على الرغم من أهميتها 
تصبح ثانوية إذ ماذا يضير المواطن أن ينس��ى معادالت طاقة الحركة والوضع، أو أن ينس��ى تركيب البوليمرات أو القواعد 
النيتروجيني��ة للحمض النووي )DNA(، لك��ن الضرر يكون فادحًا وكبيرًا على الفرد والمجتمع إذا لم يتعلم محاكمة األش��ياء 

العلوم للجميع رافعة للمقاومة 
بقلم �أ. �أحمد �أبو ندى
 نائب مدير عام �الإد�رة �لعامة للقيا�س و�لتقومي و�المتحانات
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الفتوة.. 
معاني سامية

مش��روع الفتوة أصبح  إبداعًا نحو صناعة جيل التحرير، مشروع 
وطني بامتياز حقق نتائج طيبة انعكس��ت على س��لوك الطلبة 
في مجال االنضب��اط وغرس القيم الوطنية والمعاني العظيمة 

ومبادئ الرجولة .
هن��اك أهمي��ة كبيرة لش��ريحة ط��الب الثانوية ف��ي المجتمع 
الفلس��طيني وعلى ض��رورة تأهيلهم التأهيل الس��ليم لقيادة 
مس��يرة التحرير القادمة , لذلك هذا دفعنا ويدفعنا لالس��تمرار 

في الفتوة  والخروج بهذا المشروع والمخيمات 
بأفضل صورة بالش��راكة م��ع وزارة الداخلية واألمن الوطني  , 
حي��ث يتم توفير أفض��ل الضباط  في األم��ن الوطني لتدريب 
الط��الب والنهوض بمس��توى الطالب  الكش��في والعس��كري 
واألمني, وذلك لما لهذا المش��روع من أهمية في ظل االحتالل 

الذي يستمر في اغتصاب فلسطين..
إن الطال��ب في مش��روع الفت��وة يحصل على جرع��ات متنوعة 
ومختص��رة في جمي��ع المجاالت  العس��كرية واألمنية والتربية 
األخالقية بهدف زيادة الوعي لديه في كافة المجاالت, كما أنه 

يتربى على حب الوطن والجهاد والمقاومة.
هناك جه��ات عارضت الفتوة ، ولكن عند رؤية المش��روع على 
أرض الواقع وعلموا أن المشروع هدفه األول واألخير هو خدمة 
الوطن والمواطن الفلس��طيني، تغيرت الص��ورة في أذهانهم 
وتحول��وا من معارضي��ن إلى مؤيدي��ن وداعمين بق��وة لهذا 

المشروع .
نحن نرى هؤالء الطلبة س��عداء في التدريب, نرى أولياء األمور 
يش��جعون باس��تمرار, ألن الهدف بناء الطالب بناء اإلنس��ان , 
فالفتوة ليس��ت عس��كرة وإنما هي معاني س��امية وقيم نبيله 
وأخ��الق على هدي الق��رآن الكري��م وس��نة المصطفى محمد 
صلى اهلل عليه وس��لم, فيقول تعالى » إنهم فتيه امنوا بربهم 
وزدناهم هدى« , نعم نريد هؤالء الفتيه المؤمنين نريد تخريج 
ش��باب لديه��م اإليم��ان العميق ب��اهلل تعالى ولديه��م العلم 
والخلق الحس��ن والس��ليم , إن التنشئة الس��ليمة لهذا الجيل 
تعني تنشئة المجتمع بأسرة للحاضر والمستقبل وحتى نمضي 
لتحرير وطننا وأقصانا , فالش��عب الفلس��طيني مرابط صابر و 

مناضل ومجاهد وحتما سينتصر بإذن اهلل عز وجل .
إن وزارة التعلي��م والداخلية لديهم��ا  العزيمة القوية واإلصرار 
الحثيث على المضي في هذا المش��روع لصناعة جيل قادر على 

تحرير فلسطين .

بقلم د. اأنور الربعاوي وكيل 
وزارة التعليم امل�شاعد لل�شوؤون 

الإدارية واملالية

وزعيم القوم، عقيدهم.
وقد عرفت هذه الرتبة قديمًا باس��م 

)الجوربجي(، أو )رئيس األورطة(.
وهو يعادل في بعض جيوش الغرب، 
رتبة كونيل )Colonel(، الذي يتولى 
أم��ور القيادة لع��دة س��رايا، تخضع 
لتش��كيل كان يعرف باس��م )الرتل( 
أو الطاب��ور )Column(، ومنها جاءت 

كلمة )كونيل(.

العميد
عمي��د القوم، س��يدهم. الذي يعتمد 

عليه في ضبط وتنظيم األمور
وق��د عرفت ه��ذه الرتب��ة، وهي من 
الرت��ب العس��كرية المتقدم��ة، ف��ي 
وكان  مختلف��ة،  إس��المية  عص��ور 
وصالحي��ات  ممارس��ات  لصاحبه��ا 

واسعة في إدارة العمليات.
وتقاب��ل رتب��ة العمي��د، رتب��ة - أو 
باألحرى لقب - )س��كبان باش��ا( في 

عهد االنكشاريين.

اللواء
وهو يقاب��ل في العصور اإلس��المية 
األول��ى، )أمير الجي��ش(.. الذي يقود 
عشرة آالف مقاتل.. فاللواء في اللغة 
هو: اس��م لقطعة كبيرة من الجيش، 

وعدد من الجند معلوم.
وقد عرفت رتبة اللواء عند السالجقة 
وعن��د  العس��كر(،  )أتاب��ك  اس��م 

العثمانيين ب )األغا(.

غزة- صوت التعليم:
منه��اج  ضم��ن  الطلب��ة  ي��درس 
الفت��وة الرت��ب العس��كرية بش��كل 
ع��ام وتحديدا في الس��لطة الوطنية 
الفلس��طينية,وفي ه��ذا المقال يتم 

التطرق لهذه الرتب:

جندي ) بدون اأ�شرطة (
 3  ( رقي��ب   -  ) ) ش��ريطين  عري��ف 

أشرطة ( - رقيب أول ) 4 أشرطة (

م�شاعد ) يرتدي حاملة 
)Splite الرتب

م��الزم )نجمة(- مالزم أول ) نجمتين 
( - نقيب ) ثالثة نجوم (

رائد) نسر (- مقدم) نسر+نجمة ( - 
عقيد)نسر2+نجمة(-عميد)نسر3+ 

نجمة(
أما بخصوص معني رتب الضباط :

املالزم
ورد ف��ي المعاج��م اللغوي��ة )مادة: 
لزم(: لزم الش��يء، بالك��رة، لزومًا، 
ولزام��ًا: ثب��ت ودام. ولزم��ت ب��ه، 
والزمت��ه. والل��زام، والم��الزم: من 
يظل يلزم الش��يء وال يفارقه.. وفي 
القرآن الكريم: فس��وف يكون لزاما 
) 77 ( }الفرق��ان: 77{.. والجم��ع: 

مالزمون.
وق��د أطلق عل��ى الضاب��ط في هذه 

الفئة من الرتب العس��كرية، مالزمًا، 
لكون��ه يالزم فصيله، ويداوم عليه .. 

وعند الترقي، يصير 'مالزم أول'.
وم��ن الثاب��ت تاريخي��ًا.. أن الفاروق 
عمر ب��ن الخطاب، رض��ي اهلل تعالى 
عنه، أوج��د ما يعادل رتب��ة المالزم، 
وهو )الخليفة( الذي يقوم باإلش��راف 
عل��ى خمس��ين مجن��دًا، ويالزمهم.. 
وقد ظلت رتب��ة )الخليف��ة( متداولة 
في الجيوش اإلسالمية، لعدة قرون، 

خالل العصرين األموي والعباسي.

النقيب
وقيل للنقيب، نقيبًا.. ألنه 'شاهد القوم، 
وضمينه��م'، والمنقب ف��ي أحوالهم.. 
والجم��ع: 'نقب��اء'.. وق��د عرف��ت رتب��ة 
النقيب قديم��ًا، وإن اختلفت صالحيات 
وواجبات صاحبها بعض  ومس��ؤوليات 
الش��يء عن العصر الحدي��ث، فقد ورد 
في بعض المص��ادر التاريخية أن هذه 
الرتبة عرفت في الجيوش اإلس��المية، 

منذ صدر اإلسالم..
وكان لحاملها صالحيات ومس��ؤوليات 
قيادة عشرة عرفاء وباالحتكاك الغربي 
م��ع الجي��وش اإلس��المية، نقلت هذه 
ومس��ؤولياتها  بواجباته��ا  الرتب��ة، 
 ))Nacebus( وصالحياتها، وعرفت ب

في بعض الجيوش الغربية.

الرائد
جاء ف��ي المعجم الوجي��ز، مادة: راد: 

'راد الشيء، رودًا، وريادًا: طلبه. فهو 
رائد. والرائ��د، هو من يتقدم القوم، 

ويبصر لهم.. والجمع: رواد'.
وم��ن المالح��ظ تاريخي��ًا أن ع��ددًا 
كبيرًا من العمليات العس��كرية، التي 
خاضتها الجيوش اإلس��المية، كانت 
عمليات تتطل��ب مبيت الجند ليلة أو 

أكثر..
ل��ذا فقد كان هن��اك مجموعة خاصة 
االس��تطالع، مهمته��ا  ق��وات  م��ن 
واختيار  التق��دم الختب��ار  الرئيس��ية 

منطقة المعسكر..
وم��ن ث��م رس��م حدوده��ا، وضرب 
الخيام به��ا.. وكان عل��ى رأس هذه 
باس��م  اش��تهرت  التي  المجموع��ة، 
)المجموعة الرائدة(، فارس��ًا يلقب ب 

)الرائد(، أو قائد المجموعة.

املقدم
وهي رتبة عس��كرية كان��ت معروفة 
ف��ي العصر العباس��ي باس��م )مقدم 

المعسكر(..
وفي عصر المماليك، عرفت ب )مقدم 
أل��ف(، لكون صاحبها في مقدمة ألف 

من المقاتلين.
والمق��دم، ه��و اآلم��ر ال��ذي يتقدم 

الطليعة من الجيش)15(.

العقيد
قال الع��رب: 'المعاقد' و'العقيد'.. هو 
ال��ذي يس��تحوذ على ط��رف العقد.. 

من محاضرات الفتوة

سلم الرتب العسكرية  ... 
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لقد مضى زمن المشككين في أهمية المكتبة المدرسية 
أو المقللين من شأنها التربوي بعد أن أصبحت محورًا من 
المحاور األساس��ية للمناهج المدرس��ية التي يرتكز عليها 
ف��ي تحقي��ق أهدافها ، حيث تع��د من أبرز ص��ور التقدم 
التي تتميز بها المدرس��ة في عالمنا المعاصر .وإن كانت 
المكتبة المدرس��ية قد همش��ت لس��نوات طويلة إال أنها 
نهض��ت ونفضت ما عليها م��ن غبار لتع��ود فتية واعدة 

بسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.
ولنا الش��رف أن نطلعكم على إنجازات مكتبتنا المتواضعة 
في مديرية ش��رق غ��زة بعد أن م��دت لن��ا وزارة التربية 
والتعليم العالي يدها البيضاء ، فقدمت لنا الدعم بمختلف 
أش��كاله من مادي ، ومعنوي إلشعال ش��علة مكتبتنا من 

جديد ، لتقدم غداء الروح والعقل لطالبات المدرسة.
حي��ث عملنا عل��ى تفعي��ل المكتب��ة وتجهيزه��ا  بجميع 
اإلمكانات ، وإقامة حفل افتتاح لها على مستوى المديرية.

وق��د اجتهدنا  في إغن��اء المكتبة بمجموع��ات قيمة من 
الكت��ب والمطبوع��ات من خالل الس��عي للحص��ول على 
التبرع��ات بالكتب من عدة جهات  ومنها : وزارة الثقافة ، 
الجامعة اإلسالمية ، رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين 
، ومكتب��ة اليازجي ، وقد كانوا رم��زًاً للعطاء والجود فكل 

الشكر لهم .
كم��ا وحققت صديق��ات المكتبة وألول م��رة على العديد 
من المراتب في مس��ابقة تاج المعرفة التي تطلقها وزارة 

التربية والتعليم .
كما عملنا على استضافة شخصيات مؤثرة داخل المكتبة 

سواء أدباء ، وشعراء , وأسرى محررين.
وكذل��ك القيام بعدة زيارات ميدانية لمؤسس��ات ومراكز 
ثقافي��ة منها, مكتبة الجامعة اإلس��المية ، ومركز القطان 

للطفل ، ووزارة الثقافة ، ومعارض الكتب، وغيرها....
كم��ا وفعلت المكتب��ة الحصص المكتبي��ة التي لم تكن 

موجودة أساسا وذلك من خالل إعداد جدول دائم لزيارات 
المكتبة.

وق��د حرص��ت مديرت��ي المدرس��ة على عم��ل ندوات 
توعوية لألهالي ح��ول أهمية القراءة للطالبات وأولياء 

األمور.
كما قامت أيضًا لجنة المكتبة المدرسية باكتشاف مواهب 
الطالبات وإبداعاته��م وتنميتها وعرض لهذه اإلبداعات 

على لوحة إعالنات متنقلة داخل المدرسة.
ونأمل م��ن اهلل العزيز القدير أن نس��تمر على هذا النهج 
من التفعيل والتطوير لدور المكتبة وذلك بجهود وتكاثف 

جميع المعنيين في هذا المجال.

ق��رأت ف��ي الفت��رة الماضية  
اإللكترون��ي  الموق��ع  وعب��ر 
لوزارة التربية والتعليم العالي 
التربي��ة  وزارة  توقي��ع  خب��ر 
والعليم ثالث اتفاقيات تعاون 
م��ع مؤسس��ة قط��ر الخيرية، 

االتفاقيات  ه��ذه  وإحدى 
هو تنفيذ مشروع تأهيل 
العلمي��ة  المختب��رات 
حكومية  مدرسة  لستين 
في المرحلتين اإلعدادية 
والثانوي��ة بمبلغ مليون 

وأربعمائ��ة وأثنان وأربع��ون ألفًا و ثالثمائة دوالر، ويس��عى هذا 
المش��روع لتطوير مراف��ق المختبرات في ه��ذه المدارس خاصة 

مختبرات الفيزياء واألحياء والكيمياء.
أن هذه اللفتة الطيبة والمنحة الس��خية من دولة قطر الش��قيقة 
تُض��اف الى مواقفها النبيلة واألصيلة م��ن أهلنا في قطاع غزة، 
فلها منا حكومًة وش��عبًا وطالب��ًا كل الش��كر والتقدير والعرفان 
واالحت��رام، بل واألكثر م��ن ذلك، مطلوب اإلش��ادة بدولة قطر 
أمي��رًا وحكومًة وش��عبًا م��ن خالل البرام��ج اإلذاعية المدرس��ية 

والنشرات اإلعالمية والفعاليات الطالبية في مدارسنا. 
وهذه المختبرات بعد إع��ادة ترميمها وصيانتها  وبناء مختبرات 
أخرى،  وإمدادها بش��بكات المياه،  والغ��از والكهرباء، وتزويدها 
بالم��واد الكيميائية الالزمة واألث��اث المطلوب، تحتاج الى إعادة 
تفعيلها م��ن قبل معلمي العلوم، و اإلش��راف والمتابعة الدورية 
والمستمرة  من قبل أقسام اإلشراف التربوي وأقسام المختبرات 
ف��ي مديريات التربية والتعلي��م، واالدارة العامة للتقنيات بوزارة 

التربية والتعليم العالي.
 لقد عملت في الس��ابق في أكثر من ث��الث مدارس في المراحل 
االبتدائي��ة واالعدادية والثانوية لكال الجنس��ين الذكور واإلناث، 
ولمست مدى ش��غف الطلبة واهتمامهم وسرورهم عندما تكون 
الحص��ة عملية ف��ي المختبر المدرس��ي، ومش��اهدتهم التجارب 
والع��روض العملية  ونتائجها عن ق��رب، وهنا أقول أنه يقع على 
عاتق المعلم جهد ودور كبير في إيصال الهدف التعليمي للطالب 
بشكل صحيح وسليم، وذلك بتجنب بعض السلوكيات التدريسية 
الخاطئ��ة قدر االمكان،  ومن هذه الس��لوكيات اللجوء الى اإلطار 
النظري فقط، وتجاهله إجراء التجارب العملية واألنشطة العملية 
المرافق��ة للمنهاج، أو عدم التحضي��ر الجيد  والمقدرة على إجراء 
هذه التج��ارب أو القيام بالعروض العملية، وف��ي مقدور المعلم 
الناج��ح تجنب هذه الس��لبيات ق��در المس��تطاع،  ويُمكن له أن 
يش��كل مجموعات صغيرة م��ن الطلبة إلجراء التج��ارب العملية 
بأنفسهم في حال توفر اإلمكانيات والمواد الكيميائية واألدوات 
واالجه��زة الالزم��ة لذلك، ويمك��ن للمعلم أن يتغل��ب على قلة 
اإلمكاني��ات المادي��ة المتاح��ة باللجوء الى وس��ائل وبدائل من 

البيئة المحيطة به.
ودور أقس��ام االشراف التربوي وأقس��ام المختبرات ال يقل أهمية 
عن دور المعلم في ذلك من خالل تعزيز المعلمين وتش��جيعهم 
على إجراء التجارب واألنش��طة العملية، وتوفير ما يلزم لهم من 
إمكانيات مادية، وتزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية والتغذية 
الراجع��ة عبر عقد الدورات التدريبية العملية، وبذلك يمكن إزالة 
العائق النفس��ي والمهارى الذي قد يواجه المعلم عند استخدامه 

المواد الكيميائية و التعامل مع األجهزة واألدوات المساندة .
 وأكدت دراس��ة بحثيةً على ما سبق الحديث عنه،  وعلى مساعدة 
الطلبة على الفهم واالس��تيعاب الجيد، وزي��ادة حبهم وأقبالهم 
على المواد العلمية، ففي هذه الدراسة التي ُأجريت عام 2011م 
إلحدى الباحثات لنيل درجة الماجس��تير ف��ي التربية من الجامعة 
اإلس��المية بغزة، اوصت هذه الدراسة بالعمل على بناء اتجاهات 
الطلبة نحو العلوم األساس��ية منذ المراحل الدراس��ية المبكرة، 
وعمل برامج إذاعية لتش��جيع الدراس��ة العلمية، وإبراز اإلبداعات 
العلمية للمدرس��ين والطلبة، كما اوصت هذه الدراس��ة بتأهيل 
الم��دارس من ناحي��ة المعامل والتجهيزات لتدريس المس��اقات 
العملي��ة، وتطوير األداء المهني لمدرس��ي الم��واد المتخصصة 

مثل الرياضيات والعلوم.     

مشروع المختبرات القطري واستثماره 
في تفعيل المختبرات العلمية 

 د.خالد �لنويري - رئيس قسم 
متابعة البحوث بمجلس البحث العلمي

قصة نجاح مكتبية
بقلم أمينة المكتبة 
نجية محمد أبو مصطفى

يعتب��ر المنهج  التجريبي  م��ن أفضل مناهج البحث 
العلم��ي ألن ه��ذا المنه��ج  يعتمد باألس��اس على 
التجربة العلمية القائمة على قواعد المنهج العلمي، 
مما يتيح فرصة عملية الختبار االس��تنتاجات للتأكد 
من تطابقها م��ع الحقائق الموضوعي��ة األمر الذي 
يقدم أسس لوضع القوانين عن طريق هذه التجارب 
، وللحديث عن ذلك البد من أن نتعرف على مفهوم 

التجارب العلمية  .
فالتجربة العلمية  عبارة عن موقف صناعي مضبوط 
يقص��د ب��ه  دراس��ة ظاه��رة محددة تح��ت ظروف 

محددة . أو التحقق من صحة فرض معين .
 من خالل المفهوم الس��ابق نج��د أن هذه الطريقة 
أكثر الطرق ارتباطا بتدري��س العلوم ، وهي تهدف 
إلى اكتس��اب الطالب الصف��ات المطلوبة في عالم 
اليوم مثل القدرة عل��ى التخطيط والتعاون وتبادل 

الرأي .

اأهداف التجارب املخربية :
• يج��ب أن تحق��ق هذه التج��ارب ايجابي��ة المتعلم 
فبالموق��ف التعليمي حيث يك��ون المتعلم هو الذي 
يح��اول و يق��وم بأداء العم��ل وهو ال��ذي يالحظ و 

يسجل .
ال��دروس العملي��ة تض��ع المتعل��م موض��ع  • إن 

المكتش��ف ويتم تعليمه عن طريق العمل والخبرة 
المباش��رة وبذل��ك يت��درب عل��ى أس��لوب البحث 

العلمي.
• يكتس��ب المتعل��م المه��ارات العملي��ة من خالل 
العمل الفعلي سواء للتجارب أو للتدريبات العملية .

• يمكن لهذه التجارب أن تنمي لدى المتعلم الكثير 
من الصفات مثل ) التخطيط والتعاون ، تبادل الرأي 
، الدقة وعدم التس��رع في إص��دار األحكام ، اإليمان 

بالسببية   (
• تعتب��ر التج��ارب المخبرية  أفضل الط��رق لتثبيت 
المعلوم��ات ، فما يكتش��فه المتعلم بنفس��ه يكون 
أكث��ر قدرة عل��ى تذكره مما لو تم��ت هذه المعرفة 

عن طريق القراءة واالستماع .
وفي وقت سابق أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، 
أن الحصار المفروض على قطاع غزة كان السبب في 
منع االحتالل من توريد الم��واد الكيميائية الخاصة 
بالتج��ارب إل��ى الم��دارس  باإلضافة إل��ى انقطاع 
الكهرب��اء والتي تعمل  جميعهما على  عرقلة تنفيذ  
التجارب المخبرية ، وبدوره قال  األس��تاذ / عماد لبد 
مدير دائرة المختبرات، أن هناك إعاقة لتنفيذ بعض 

المشاريع التي تخدم المختبرات بسبب الحصار .
ومن هنا وكسرًا للحصار المفروض على المؤسسات 
التعليمي��ة في قط��اع غ��زة  الحبيب الصام��د قمنا 

باإليعاز لمعلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم  
الوسطى إلى تنفيذ تجارب بأدوات ووسائل بسيطة 
ومن خامات البيئة ال تكلف المدرس��ة أعباء النفقات 
التي قد تكون مرتفعة إذا ما أردنا أن تكون التجربة 
وفق��ا للمقاييس والمعايير الدولي��ة المتفق عليها ، 
ولكن طبقا للق��ول ) الحاجة أم االختراع (، باإلمكان 
انجاز وتحقيق  تجارب إذا م��ا توفرت النية الصادقة 
عل��ى التفاني في العمل وإرض��اء اهلل عز وجل ، و أن 
نق��ول  لي��س مس��تحيال أن نصنع جه��ازا أو تجربة 
وبأدوات بس��يطة متحدّي��ن الحص��ار الخانق و أن 
نبره��ن للعال��م أجمع أنن��ا أصحاب حق ف��ي التعلم  
ولعل نتائ��ج االمتحان��ات والنجاحات الت��ي يحققها 
أبنائن��ا  لدلي��ل قاط��ع عل��ى ه��ذا اإلص��رار لتحدي 

المستحيل .
إن المجته��د ال يعجز عن إيجاد طريقة أو وس��يلة أو 
أس��لوب لتوضيح المفاهيم  ، ولتجس��يد الفكرة إلى 
واق��ع  قام معلم��و العلوم  بمديرية الوس��طى من 
تصميم تجارب تحقق أه��داف منهاج مبحث العلوم 
وس��وف تعرض جميعها في المعرض العلمي الذي 
س��يقام في مركز التدريب بالمديرية بداية الفصل 

الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014 .
نحن متأكدين أن المعلمين مجتهدون ولن يعجزوا 

عن إيجاد الطرق والحلول لتحقيق األهداف .

التجارب العلمية  و كسر الحصار يف غزة

الثالثاء  13 ربيع األول   1435هـ   14 يناير / كانون الثاني  2014م
 Tuesday - 17 January 2014

خالد إبراهيم أبورجيلة
مشرف مبحث األحياء 

بمديرية الوسطى 
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الثالثاء  13 ربيع األول   1435هـ   14 يناير / كانون الثاني  2014م
 Tuesday - 17 January 2014

3. وج��ود إدارة عام��ة للصح��ة المدرس��ية كواحدة من 
اإلدارات الفاعل��ة و التي تضع موضوع النظافة على رأس 
أولوياته��ا, خصوص��ا و أن انعدامها أو تدني مس��تواها 
يؤدي إلى االخالل بالصحة العامة للطلبة و يكون مدخال 

للعديد من األمراض و األوبئة.
4. تفت��ح ال��وزارة أبوابه��ا لجميع المؤسس��ات المحلية 
و الدولي��ة للعمل عل��ى تدعيم هذه القيم��ة المجتمعية 
الراقية في أوس��اط الطلبة, س��واء بالبرامج التوعوية أو 
تزوي��د الم��دارس بما يلزم من أدوات و م��واد نظافة, و 
تنظيم مس��ابقات ألنظف مدرس��ة أو ألنظ��ف فصل في 

المدرسة الواحدة و غيرها من األنشطة الهادفة.
ولكن ومن باب اإلنصاف وليس تبريرًا لش��يء وال دفاعًا 
ع��ن أحد نذك��ر بع��ض العوامل الت��ي تؤثر س��لبًا على 

مستوى النظافة وهي:
1. الكثافة المدرسية والصفية العالية وعدم تناسب عدد 
الوحدات الصحية )دورات المياه( مع أعداد الطلبة، حيث 
أنه حس��ب المعايير الدولية يفت��رض أن تٌخصص دورة 
مياه واحدة لكل 30 طال��ب/ة  ولكن الواقع يتجاوز ذلك 

بكثير.
2. انقطاع المياه عن بعض المناطق لفترات طويلة.

3. وج��ود بع��ض المبان��ي القديمة والت��ي مهما كانت 
نظيفة ال تظهر بشكل جيد.

4. س��لوكيات بع��ض الطلب��ة الغي��ر مس��ؤولة تج��اه 
مدارسهم, و التي ال تنم عن وعي و ال عن تربية.

ومن المهم التذكير هنا بأن مس��ألة النظافة هي مسألة 
س��لوكية باألس��اس من الطلبة, وتعديل هذا الس��لوك 

إن أول ما يلفت انتباهك عند دخولك أي مدرس��ة س��واء 
كن��ت زائر أو ولي أم��ر أو باحث أو غيره، تلك الش��عارات 
والجداريات والرسومات التي تحث بمجملها على النظافة 
مث��ل النظافة من اإليمان، النظاف��ة عنوان الحضارة، إن 
اهلل جمي��ل يحب الجم��ال وغيرها من العب��ارات المحببة 
للنفس والتي تحث الطلبة على سلوك المسلك الحضاري 

أال وهو النظافة.
إن المتأمل في واقع مدارس��نا يجد التفاوت في مس��توى 
النظاف��ة في الم��دارس، فهناك مدارس تق��دم نموذجًا 
رائعًا ومث��ااًل يحتذى في النظاف��ة والترتيب واالنضباط, 
ف��ي حي��ن أن هناك م��دارس أخ��رى تلحظ أن مس��توى 
النظاف��ة فيها  مت��دنٍ وغير مقبول وال يليق بمؤسس��ة 
تربوية تعليمية.  إن المدرس��ة هي مؤسسة تربوية قبل 
أن تكون تعليمية وتقدم رسالة مجتمعية سامية وراقية, 
كم��ا أن النظافة تمثل قيمة مجتمعية راقية.  إن النظافة 
في مرافق المدرس��ة مهمة جدًا ومظهر حضاري ونظافة 
الوحدات الصحية ) دورات المياه( بش��كل خاص هي من 
أهم المرافق الواجب االعتناء بها ألس��باب عديدة أهمها 
األس��باب الصحي��ة والبيئية وغيرها. إن ما يؤس��فني هو 
أن يتصيد البعض ولألس��ف م��ن الطبقة المثقفة بعض 
االخطاء هنا أو هناك ويكتب مقاالت في الصحف بعناوين 
بعي��دة كل البعد عن الواقع ويحمل المس��ؤولية لجهات 
دون غيره��ا عن واقع الم��دارس ويطلق األح��كام جزافًا 
دون الرج��وع لجه��ات االختصاص لالطالع عل��ى الواقع 
المدرسي وعلى الجهود المبذولة في هذا االتجاه، وإنني 
هن��ا ومن خالل موقعي في وزارة التربية والتعليم العالي 

أؤكد على النقاط التالية:
1. أن وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي ال تأل��و جهدًا في 
الحفاظ على مس��توىً ع��اٍل من النظافة ف��ي المدارس 
ومرافقها كافة وبكافة الس��بل ويتحق��ق ذلك من خالل 
ثالث��ة أمور أوله��ا توفير م��واد وأدوات نظاف��ة وثانيها 
العمل على زيادة عدد األذنة في المدارس وثالثها العمل 
على نش��ر الوعي بي��ن الطلبة وتعزيز النظافة كس��لوك 

حضاري.
2. تضمين المنهاج الفلس��طيني رس��ائل صحية مهمة 
في العديد من المقررات الدراس��ية وق��د احتل موضوع 
النظاف��ة حيزًا مهم��ًا وتحدي��دًا في المراحل األساس��ية 

الدنيا.

الطالب��ي تج��اه مدارس��هم ه��ي ليس فقط مس��ؤولية 
المدرسة بل هي مسؤولية جماعية من البيت والمدرسة 
والمس��جد واإلعالم وغيرها، وعليه فإنني أبعث برسائل 

هامة إلى كل جهة.
أواًل/ البي��ت: حيث أن الطالب يأتي إلى المدرس��ة بعمر 
6 س��نوات ويك��ون الطف��ل في هذا الس��ن قد تأس��س 
وتش��كلت لديه اللبنات األولى من القيم والس��لوكيات، 
وأذكر األهالي وأولياء األم��ور على وجه التحديد بأن كل 
طالب هو بمثابة س��فير ألهل��ه ولبيته فالطالب المؤدب 
والمه��ذب والخلوق والنظيف يعك��س بالضرورة أنه من 
بيت وأس��رة محترمة وذات خلق رفيع, وفي المقابل فإن 
الطال��ب األش��عث, األغبر, المهلهل يعكس واقع أس��ري 
مرير مش��ابه تمام��ًا لحالته فعلى األس��رة الدور األهم و 
األب��رز في تربية األبناء, خصوص��ًا وأن الطالب ال يقضي 
من وقته إال 5 ساعات فقط في المدرسة وبقية يومه هو 

في البيت و األسرة هي المسؤولة عنه.
ثانيًا/ مديرو المدارس و الهيئات التدريسية:  أقدر حجم 
المس��ؤوليات الملق��اة عل��ى عاتقكم، فأن��ا قريب منكم 
ومطل��ع على األعباء التي تقومون به��ا ولكني أخاطبكم 
وبصفتك��م المش��رف المقي��م في المدرس��ة وبصفتكم 
العنوان األول للمدرس��ة بأن تولوا مزي��دًا من االهتمام 
بالنظاف��ة وخصوص��ًا الوح��دات الصحي��ة وأح��ث فيكم 
المتابعة المس��تمرة عل��ى أعمال األذن��ة حثهم على أن 

يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
ثالث��ًا/ الخطباء و الوعاظ في المس��اجد:  أناش��دهم بأن 
يضمنوا مفهوم النظافة ضمن خطط أنش��طة المساجد 
التربوية و اإلرشادية  من باب أن ديننا الحنيف يحثنا على 

النظافة وأن النظافة من اإليمان.
رابعا/ وس��ائل اإلعالم : أخاطب فيك��م الحس الوطني و 
ش��رف االنتماء للمهنة و للوطن, فه��ذه المدارس قالع 
للعل��م و للوطني��ة و له��ا فض��ل عليكم في اكس��ابكم 
المهارات و العلم و القيم , فكونوا داعمين و مس��اندين 
و  المرئي��ة  ببرامجك��م  و  بأقالمك��م  ال��وزارة  لجه��ود 
المسموعة و بمقاالتكم, فالمس��ؤولية ملقاة على عاتق 
الجميع في ترس��يخ القيم و المب��ادئ و مكارم األخالق و 

النهوض بالواقع التعليمي.

واقع النظافة يف مدارسنا 
بقلم �. عبد �لكرمي �ملجدالوي
مدير د�ئرة �لتثقيف و �خلدمات �ل�سحية

  التغير سمة من سمات المجتمعات و احتياجاتها , األمس القريب كان المجتمع بحاجة ماسة للتخصصات األكاديمية 
كالطب و الهندسة و القانون و غيرها من هذه التخصصات لما لها من أثر علي بناء المجتمع و الجيل خاصة في ثورة 
المعارف و االكتش��افات  لذا كان إقبال الطلبة و حث أولياء األمور علي دراس��ة هذه التخصصات كبير إلى أن أصبحت 
مؤسس��ات التعليم العالي تخرج في كل عام كم ال يمكن اس��تيعابه في سوق العمل نظرًا لتشبعه و اكتظاظه , ولكن 
دوام الح��ال م��ن المحال فصالح  و ناف��ع األمس ليس بالضروري أن يك��ون صالح و نافع اليوم خاص��ة بعد الثورات 
التكنولوجيا و التقنية في جميع ربوع العالم , ونظرة س��ريعة لل��دول المتقدمة فنجد ألمانيا  مثال تقدمت و ازدهرت 
بع��د  الث��ورة الصناعية التي كان عمادها العامل و الفني و المهني المتعلم و وكذلك اليابان و غيرها من الدول التي 
كانت تعاني من البطالة وبعد توجهها للتعليم التقني و المهني تقدمت و انتعش االقتصاد فيها وساهم في التقليل 

لحد كبير من البطالة.
وفي ظل الحصار المفروض علي أهلنا في قطاع غزة منذ أكثر من عش��ر س��نوات و توجه الطلبة للدراسة في المجال 
األكاديمي و إهمال المجال المهني و التقني أصبح سوق العمل يعاني من نقص في الكادر المهني و التقني المدرب 
و نق��ص ف��ي المهنيين في مجاالت كثيرة مهم��ة و فعالة في الحياة اليومية و ازدياد أزم��ة بطالة الخريج الجامعي , 
لذا ش��رعت وزارة التربية و التعليم العالي بتفعيل مجال التعليم التقني و المهني الس��يما و أن اإلنسان الفلسطيني 
يمتل��ك الق��درات المتع��ددة و الخبرات الكبيرة التي ال ينقصه��ا إال التدريب و التعليم التقن��ي و المهني و توجيهها 

لمكانها المناسب,

 وفي نظرة س��ريعة ألهمية التدري��ب والتعليم التقني و المهني فهو يس��هم 
في تنمية الموارد البش��رية وتلبية المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل 

بكفاءة وفاعلية، ويؤمن فرص عمل مناسبة للقوى العاملة، وفقًا لمبدأ التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة 
باإلضافة إلى كونه يزود س��وق العمل بالكفايات الالزمة لدعم النمو االقتصادي وتحس��ين درجة تنافس��ية 
المنشآت اإلنتاجية وتطوير قدرات األفراد وتلبية احتياجاتهم وإلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية 
للعمال وتحس��ين الرضا الوظيفي ورضا المس��تفيدين من اإلنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في 
س��وق العمل الداخلي والخارجي ويساهم التدريب أيضًا في خفض تكاليف العمل والمحافظة على األجهزة 
وصيانتها وتنمية االنتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم 

القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية االستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل.
ل��ذا عكف��ت وزارة التربية و التعلي��م العالي في قطاع غ��زة و أجملت ذلك في خططتها االس��تراتيجية 
الخمس��ية علي مضاعفة الجهد و االهتمام في التعليم التقني و المهني و تفعيل المؤسس��ات التابعة 
للوزارة في هذا المجال و امدادها و تجهيزها بكل ما يلزم  من معدات و خبرات و العمل الدؤوب علي 
افتت��اح مدارس مهنية و صناعية  جديدة و تخصيص كلي��ات تقنية لهذا الهدف, كما تدرس الوزارة  
آلي��ات متع��ددة لتحفيز الطلبة لاللتحاق بهذا الفرع و النوع من التعليم عبر االدارة العامة للكليات و 

التعليم التقني في التعليم العالي.

التدريب والتعليم التقني و املهني ضرورة للتنمية و التقدم
غزة – خالد حممد �جلرجاوي

رئي�س ق�سم �لعالقات �لعامة للتعليم �لعايل
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حممد ا�شليم
 مر�شد تربوي مبدر�شة عوين احلرثاين الأ�شا�شية للبنني

ال تركب القطار وهو يتحرك !!!

أن تركب القطار وهو يتحرك ، يعني أنك قد فش��لت في تنظيم وقتك ، وأنك تركض في 
الوقت الضائع .

ج��ل العظماء ينظم��ون أوقاتهم ، ويتعاملون بحزم مع مضيع��ات الوقت ، وتوافه الحياة 
المزعجة ! .

إن التس��ويف يش��يع الفوضى في حياة المرء منا ، ويجعلنا دائما س��ريعي الحركة في غير 
إنجاز ، كما يجعلنا أكثر توترا ..أكثر انشغاال .. أقل عطاًء وإنتاجًا .

تمام��ا كالم��رء يجري ليلحق بالقطار بعدما تحرك ، قد تس��قط منه حقيبة ، أو يتعثر على 
الرصيف ، وربما فاته القطار بعدما أنهكه التعب واإلرهاق .

والف��رق بي��ن صاحبنا المتأخر ، وآخ��ر ركب القطار في موعده وجلس ف��ي هدوء يقرأ في 
الجريدة وهو يتناول مش��روبه المفضل ، يعود إل��ى القليل من التنظيم للوقت .وما أكثر 

األوقات التي تضيع منا ، لفشلنا في إدارة حياتنا بالشكل السليم .
ماذا يضير المرء منا لو اتخذ لنفسه جدوال يكتب فيه مهامه وأولوياته ، ويرتب من خالله 

أعماله والتزاماته .

م��اذا يفيد المرء منا حين يس��وف ، ويعم��د إلى تأجيل أعماله ألوقات أخرى ال لش��يء إال 
للتسويف والتأجيل ، بال سبب أو داع .

يتس��اءل بنيامين فرانكلين قائال : هل تحب الحي��اة ؟ إذن ال تضيع الوقت ، فذلك الوقت 
هو ما صنعت منه الحياة. 

وما أروع معادلة الحسن البصري حين ساوى)اإلنسان( بأيام عمره فقال : )يا ابن آدم إنما 
أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك(

وكان يق��ول : )أدرك��ت أقوام��ًا كان��وا على أوقاتهم أش��د منك��م حرصًا عل��ى دراهمكم 
ودنانيركم( .

ال تؤجل عمال يا صديقي فأنت بهذا تسمح لدقائق حياتك بأن تتساقط وتضيع منك .
وال تقتل وقتك ، فأنت بهذا تقتل عمرك ، وتضيع أغلى وأثمن ما تملك في الحياة .

كن حريصا على وقتك أكثر من حرصك على درهمك ودينارك .
وكن أول من يستقل القطار ..

 اإلشراف اإلكلينيكي نمط من العمل اإلشرافي الموجه نحو 
تحسين س��لوك المعلمين في غرفة الصف ، وممارساتهم 
التعليمية الصفية، وذلك بتس��جيل كل ما يحدث في غرفة 
الص��ف من أقوال وأفعال تصدر ع��ن المعلم وعن التالميذ 
أثناء تفاعلهم في عملية التدريس ، ومن ثم تحليل أنماط 
هذا التفاعل في ضوء عالقة الزمالة القائمة بين المش��رف 
التربوي والمعلم ، بهدف تحسين تعلم التالميذ عن طريق 
تحس��ين تدريس المعلم وممارس��اته التعليمية الصفية . 
إن الهدف الرئيس في اإلش��راف العي��ادي هو منح المعلم 
الفرص��ة لينال تغذية راجع��ة تصحيحية فورية، تمكنه من 
تطوير مهاراته التدريس��ية ، بهدف تحسين تعلم الطالب 

،أما األهداف الجزئية التفصيلية لإلشراف العيادي فهي:
1. تقدي��م تغذي��ة راجع��ة موضوعية عن حال��ة التدريس 

الراهنة للمعلم .
2. تش��خيص المشكالت التدريس��ية التي يواجها المعلم 

وحلها.
3. مس��اعدة المعلمين على تطوي��ر مهاراتهم في كيفية 

استعمال أساليب التدريس المناسبة .
4. مس��اعدة المعلمين على تطوي��ر اتجاهات إيجابية نحو 

حلقات التطوير المهني.
5. رفع المستوى التحصيلي والتربوي للطالب.

      �شروط جناح الإ�شراف العيادي:
1. تكوي��ن عالق��ة زمالة بين المش��رف والمعل��م ، فهذا 
عامل مهم في كس��ب ثقة المعلم وتقبله لهذا النمط من 

اإلشراف .
2. على المش��رف أال يمارس دور المقيم أو المحاسب، وأن 

يلتمس مصادر الخوف لدى المعلم ويعمل على تجنبها.
3. إعط��اء المعلم فرصة لمراقبة ذاته ، مما يش��جعه على 

تجريب أنواع جديدة من السلوك التعليمي. 
4. يحتاج المش��رف إلى مهارة عالية في مجال التش��خيص 
والتطوي��ر، أي الق��درة على تحديد حاج��ات المعلم ووضع 

الحلول المناسبة لذلك .

5. المهارة والدقة في جمع البيانات وتحليلها .

خطوات الإ�شراف الإكلينيكي ) العيادي (
1- التخطيط المشترك بين المشرف والمعلم والمشاركين 

اآلخرين للوحدة التدريسية .
2- مش��اهدة الحصة وتس��جيلها ع��ن طريق الص��ورة أو 

الصوت أو الكتابة.
3- تحليل الحصة تحليال موضوعيا شامال من قبل المشرف 
والمش��اركين وتقويمه��ا لمعرف��ة نقاط الق��وة لتعزيزها 

ومواطن الضعف للتركيز عليه.

مراحل عملية الإ�شراف الإكلينيكي هي :

اأولً- مرحلة ما قبل املالحظة .. وتتطلب 
القيام باخلطوات التالية :

1- بناء عالقة وطي��دة قائمة على الود واالحترام المتبادل 
بين المعلم والمشرف.

2- تخطي��ط ال��درس وتحديد األه��داف التعليمي��ة التي 
ينبغي أن تتحقق خالل الحصة فيتعاون المش��رف التربوي 
مع المعلم في وضع خطة دراس��ية مفصل��ة ومتفق عليها 

بحيث يطرح المعلم افكاره بحرية تامة .
3- تحديد المهارة التدريس��ية التي ينبغ��ي التركيز عليها 

واالهتمام بها.
4- طمأن��ة المعل��م بأن اله��دف من العملية ه��و تطوير 
مهارته وتحس��ين اداءه وتقديم العون له وليس تس��جيل 

نقاط الضعف عليه .
5- تحديد المشرف للوس��ائل التي يستعين بها لمالحظة 

اداء المعلم.
6- تخطيط استراتيجية مشاهدة التدريس فيتفق المشرف 
التربوي مع المعلم على األس��اليب الواجب اتباعها لتحقيق 
األهداف التي تم تحديدها وصياغتها في الخطة الدراس��ية 
) تش��مل عل��ى ذكر األنش��طة والوس��ائل المعينه وكذلك 

اس��اليب التقويم التي يعتمد عليه��ا المعلم في قياس مى 
تحقيق األهداف المرسومة (

ثانياً – مرحلة امل�شاهدة : وفيها اخلطوات 
التالية .

1- المعلم يقوم باداء الحصة وتنفيذ الخطة الدراسية التي 
يتم االتفاق عليها بعد تحليل المادة الدراسية .

2- المش��رف يجمع مالحظات تتعلق بالمهارات التي يقوم 
بها المعلم

3- فني التصوير يقوم بيسجيل العملية التعليمية
4- شخص اخر يقوم برصد الممارسة الصفية

ثالثاً – اجتماع التحليل : 
بعد االنتهاء من الحصة يجتمع المشرف التربوي مع المعلم 
ويشاهدان معا الشريط الذي تم تسجيله وذلك من اجل :

1- تحلي��ل اداء المعلم للتعرف عل��ى نقاط القوة وتعزيزها 
وعلى نقاط الضعف لتالفيها.

2- مناقش��ة مظاه��ر الضعف مع المعل��م والبحث معه عن 
افضل السبل لتخليصه منها.

3- إع��ادة تخطيط الدرس من اج��ل االحتفاظ باإليجابيات 
التي ت��م إحرازه��ا واجتناب الس��لبيات التي ت��م تحديدها 
ولتحقي��ق النقاط التي تم االتفاق على إدخالها في س��لوك 

المعلم التعليمي .
• وتستمر العملية حتى نطمئن على أداء المعلم .

رابعاً – التقومي : 
يمكن إجراء التقويم بأكثر من وسيلة .. ومن أهم الوسائل 

التقويمية :
1- المالحظة المباشرة .
2- المؤتمرات الثنائية .

3- التسجيل المرئي والمسموع .
4- تحليل التفاعل الصفي . 

 مميزات الإ�شراف العيادي :
1. يحق��ق عالق��ات إنس��انية إيجابي��ة بي��ن المش��رفين 

والمعلمين تقوم على الثقة واالحترام المتبادَليْن.
2. يُكس��ب المش��اركين فيه القدرة على تحديد أهدافهم 

بدقة ووضوح.
3. يوفر للمش��رف الفرصة لمعالجة الضع��ف والقصور في 

أداء المعلم.
4. يقف المش��رف والمعلم على قدم المس��اواة في تحليل 

الموقف التعليمي/التعلمي.
5. يساهم في إحداث تعديل إيجابي في اتجاهات المعلمين 

نحو العملية اإلشرافية .
6. يبصر المعلم بدور المش��رف الذي يهدف إلى تحس��ين 

أدائه الصفي .
7. يبتعد عن التركيز على تقويم المعلم من أجل محاسبته 

، ويركز على تحليل الموقف التعليمي/ التعلمي.
8. يخفض من مس��توى قلق المعلم م��ن التقييم؛ الختفاء 

عنصر المفاجأة في هذا النمط من اإلشراف .

عيوب الإ�شراف الإكلينيكي
- يعتب��ر إش��راف صف��ي ، والمواقف الصفية ه��ي جزء من 
المواق��ف التعليمية ؛ حيث تتأث��ر المواقف التعليمية بأمور 
أخرى مث��ل االختبارات والبيئ��ة المحلية وخب��رات الطالب 
الس��ابقة . و بذلك يهمل هذا النوع من اإلشراف المواقف 

المعقدة األخرى .
-  إن المش��رف اإلكلينيكي هو مش��رف مؤه��ل في تحليل 
عملية التعلم ويمتلك كفايات فنية عالية في هذا الموضوع 
؛ مم��ا يجع��ل العالقة بين المش��رف و بي��ن المعلم عالقة 

مدرب مع متدرب .
-  إن المش��رف ال يقدم توجيهًا حقيقيًا للمعلم ، بل يزوره 
ويخطط لدرس معه ثم يب��دأ عملية المالحظة والتحليل ، 
والمعلم هنا يتلقى مس��اعدة مح��دودة في تصحيح بعض 
ممارس��اته ، وهذه الممارس��ات ال تؤدي إلى تعليم متطور 

وإنما إلى تصحيح للمواقف السلبية .

�إعد�د: �مل�سرف �لرتبوي  
 د. جو�د حممد �ل�سيخ خليل

مصطلحات ومفاهيم إشرافية

�حللقة �حلادية ع�سر

 Clinical supervision )اإلشراف الرتبوي اإلكلينيكي )العيادي
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ولك��ي يصب��ح دوره مهمًا ف��ي توجيه طالبه 
الوجه��ة الصحيحة لالس��تفادة القصوى من 

التكنولوجيا عليه أن يقوم بما يلي:
1. أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة 
ب��ه من م��كان يتم في��ه انتق��ال المعلومات 
بش��كل ثابت وفي اتجاه واحد من المعلم إلى 
الطالب إلى بيئ��ة تعلم تمت��از بالديناميكية 
وتتمح��ور ح��ول الطالب حيث يق��وم الطالب 
م��ع رفقائهم على ش��كل مجموع��ات في كل 
صفوفهم وكذل��ك مع صفوف أخرى من حول 

العالم عبر اإلنترنت.
صف��ات  ح��ول  عملي��ًا  فهم��ًا  يط��ور  أن   .2

واحتياجات الطالب المتعلمين.
3. أن يتب��ع مه��ارات تدريس��ية تأخ��ذ بعين 
االعتب��ار االحتياج��ات والتوقع��ات المتنوع��ة 

والمتباينة للطالب.
4. أن يطور فهمًا عملي��ًا لتكنولوجيا التعليم 
م��ع اس��تمرار تركيزه عل��ى ال��دور التعليمي 

الشخصي له.
5. أن يعم��ل بكف��اءة كمرش��د وموجه حاذق 

للمحتوى التعليمي.
التعل��م  ف��ي  المعل��م  دور  إيج��از  ويمك��ن 

اإللكتروني كما يلي:

للعمليات:   مي�شر   .1
إن ال��دور األكب��ر للمعل��م م��ن خ��الل نظم 
تقديم المق��ررات التعليمية عبر اإلنترنت هو 
التحقق من ح��دوث بعض العمليات التربوية 
المس��تهدفة ف��ي أثن��اء ممارس��ة الط��الب 
لنش��اطهم وتفاعله��م مع بعضه��م البعض 
فالمعلم في نظ��م التعل��م اإللكتروني ليس 
ملقن��ا للمعلوم��ات ب��ل ه��و ميس��ر للعملية 
التعليمي��ة، حي��ث يق��دم اإلرش��ادات ويتيح 
للمتعلمين اكتش��اف مواد التعلم بأنفس��هم 

دون أن يتدخل في مسار تعلمهم.

للمحتوى:  مب�شط   .2
للمعل��م دور معرف��ي, ولك��ن طبيع��ة ه��ذا 
ال��دور المعرف��ي تختلف عما كان��ت عليه في 
الماض��ي, بحيث يكون التركيز على إكس��اب 
والمفاهي��م  والحقائ��ق  المع��ارف  الطال��ب 
المناس��بة للتدفق المعرفي المس��تمر للعلم, 
وم��ا يرتبط من ه��ذه المعارف م��ن مهارات 
عملية وقي��م واتجاهات بحي��ث تمكنهم من 
التعام��ل الصحيح م��ع هذا التدف��ق المعرفي 
والتقني��ات المرتبط��ة ب��ه, ألن ه��ذا يعي��ن 
هؤالء الطالب على فهم الحاضر بتفصيالته, 
وتصور المس��تقبل باتجاهاته والمشاركة في 
صناعت��ه, وبذلك يتم إكس��اب الطالب ثقافة 
معلوماتية تمكنهم من التعايش في مجتمع 

المعلوماتية الذي هو مجتمع المستقبل.

: باحث    .3
ال يكفي قيام المعلم باتخاذ قرارات, بل عليه 
تقويم جهده أيضًا, والبحث اإلجرائي وس��يلة 

تحق��ق ه��ذه الغاية، كم��ا انه يتي��ح الفرصة 
للمعل��م الكتس��اب المعرف��ة والمه��ارة في 
طرق البح��ث ومنهجيته, ويك��ون على دراية 
باالختي��ارات واحتماالت التغيير, كما يكس��به 
الرؤي��ة التأملي��ة والناقدة ألدائ��ه, ولعملية 

التدريس.
وه��ذا التوج��ه للبح��ث اإلجرائ��ي يعتبر من 
المنظم��ة  المهن��ي  النم��و  ف��رص  أفض��ل 
والمنهجية, فالتدريس عبر الش��بكات ال يخلو 
من مش��كالت, وبالتالي عندما يسعى المعلم 
تلقائي��ًا لبحث المش��كلة, بغي��ة الوقوف على 
أس��بابها ونتائجها متبع��ًا المنهجية العلمية 
في دراستها, فإن ذلك يعود بالنفع عليه أواًل, 
وعل��ى عملي��ة التعليم برمته��ا, التي تتطلب 
تطوي��رًا مس��تمرًا, نتيج��ة التطور المس��تمر 

للظروف المحيطة بها.

تكنولوجي:    .4
مع التطورات التي شهدها مجال التكنولوجيا, 
ف��إن الدور التقليدي للمعل��م يجب أن ينتهي 
أو يتغي��ر, فهناك وفرة ف��ي المعلومات, ودور 
المعل��م ف��ي ظل ه��ذه الوفرة هو مس��اعدة 
المتعلمين على اإلبحار في محيط المعلومات, 
الختيار األنس��ب, والتحليل الناقد, وتضمينه 

في رؤيتهم وإدراكهم للعالم من حولهم.

التعليمية: للخربات  م�شمم   .5
للمعلم دور أساس��ي ف��ي تصمي��م الخبرات 
التعليمي��ة والنش��اطات التربوية، واإلش��راف 
على بعضها بما يتناس��ب مع خبراته وميوله 
واهتمامات��ه، فه��ذه األنش��طة مكمل��ة لما 
يكتس��به الطالب داخل قاعات الدراسة، سواء 
كانت أنش��طة ثقافية أم رياضية أم اجتماعية 
إلى غي��ر ذلك من األنش��طة التربوية، وعلى 

المعلم أن يس��هم بدور إيجابي في اإلش��راف 
على بعض تلك النشاطات.

التعليمية: للعملية  مدير   .6
في التعلي��م التقليدي يم��ارس المعلم دوره 
ف��ي ضبط نظ��ام الص��ف واإلمس��اك بزمام 
األم��ور ف��ي كل ما يح��دث داخل الص��ف، أما 
ف��ي نظم التعلم اإللكترون��ي فالمعلم مديرًا 
للعملية التعليمية بأكملها، حيث يحدد أعداد 
الملتحقي��ن بالمق��ررات الش��بكية، ومواعيد 
اللقاءات االفتراضية على الش��بكة، وأساليب 
عرض المحت��وى، وطرق التقوي��م وغيره من 

عناصر العملية التعليمية.
والمعل��م ال��ذي يق��وم ب��دوره القي��ادي في 
الفص��ول االفتراضي��ة يجع��ل منه��ا خلي��ة 
عم��ل بفاعلية واقتدار، س��واء كان ذلك على 
الف��ردي أو الجماع��ي، فيك��رس  المس��توى 
األه��داف  لتحقي��ق  الط��الب  اهتمام��ات 
المنشودة، ويأخذ بيدهم طيلة الوقت للعمل 

الجاد المثمر.

وم�شت�شار: نا�شح   .7
م��ن أه��م األدوار الت��ي يق��وم به��ا المعلم 
هو تقدي��م النص��ح والمش��ورة للمتعلمين، 
وعلي��ه أن يك��ون ذا صلة دائمة و مس��تمرة 
ومتجددة مع كل جديد ف��ي مجال تخصصه، 
وفي طرائق تدريس��ه وما يطرأ على مجتمعه 
من مس��تجدات، فعليه أن يظ��ل طالبًا للعلم 
م��ا اس��تطاع، مطلعًا عل��ى كل ما ي��دور في 
مجتمعه المحلي والعالمي من مس��تحدثات، 
حت��ى يس��تطيع أن يلب��ي احتياج��ات طلبته 
له��م  ويق��دم  المختلف��ة،  واستفس��اراتهم 
المش��ورة فيما يصعب عليهم، ويأخذ بيدهم 

إلى نور العلم والمعرفة.

دور املعلم يف التعليم اإللكرتوني
إعداد المشرفة التربوية: أرواح نعمان كرم

 ق��د يتبادر إلى ذه��ن من يقرأ عنوان الموضوع أن بإدخال تقنية الحاس��ب والتعليم اإللكتروني 
يلغ��ى دور المعل��م في العملي��ة التربوية التعليمية، ومما الش��ك فيه هو أن دور المعلم س��وف 
يبقى لألبد وس��وف يصبح أكثر أهمية وصعوبة من السابق, فالتعليم اإللكتروني ال يعني تصفح 
اإلنترن��ت بطريقة مفتوحة ولك��ن بطريقة محددة وبتوجيه الس��تخدام المعلومات اإللكترونية 
وهذا يعتبر من أهم أدوار المعلم، وألن المعلم جوهر العملية التعليمية لذا يجب عليه أن يجمع 

بين التخصص والخبرة ويكون منفتحًا على كل جديد وبمرونة تمكنه من اإلبداع واالبتكار.

الفرح والضحك.. 
املنظور النفسي والرتبوي

 �ملر�سدة �لرتبوية : هيام زياد عابد
ماجستير صحة نفسية مجتمعية - مدرسة التفاح )ب( للبنات

يف كث��ر م��ن الأحيان ق��د ن��ردد الأحاديث ال�شعبي��ة اأنه 
بع��د اأن ي�شحك اجلميع ل�شبب معني يق��ول اأحدهم » اهلل 
يعطين��ا خر هذا ال�شح��ك » اأو مبا معناه .. وكاأن ال�شحك 
�ش��وف ي�شبب �ش��رًا اأو ياأتي بتعويذة �ش��ده, وبعد ال�شحك 
ال�شدي��د يو�شف باأن��ه : » �شوف اأموت م��ن ال�شحك » وكاأن 

ال�شحك مقرتن باملوت اأو قريب منه..

كل ما س��بق في��ه مبالغة وال يش��كل القاع��دة العامة المرتبط��ة بالفرح 
والس��رور والضحك .. ويمكن لمريض القلب أو من لديه استعداد مرضي 
في القلب ، أن يصاب بنوبة قلبية في حالة الضحك الش��ديد أو بعد سماع 
نبأ مفرح جدًا  ويفس��ر ذلك طبيًا على أنه صدمة انفعالية ش��ديدة يمكن 
أن تك��ون مؤذي��ة. والضحك عمومًا ش��عور لذيذ وممت��ع ومنعش ويبعث 
فينا الس��رور والرضا ، وال يسبب نوبة قلبية أو فقدانًا للوعي إال في حاالت 

معدودة استثنائية .
واإلس��الم - بوصف��ه دين الفطرة -  يحب للمس��لم أن تكون ش��خصيته 
متفائلة باش��ة، ويكره الش��خصية المكتئبة المتطيرة، الت��ي ال تنظر إلي 
الحياة والناس إال من خالل منظار قاتم أس��ود , كان النبي صلى اهلل عليه 
وسلم يداعب أصحابه ويقابلهم باالبتسامة وكان ال يقول إال حقًا وإن كان 
مازح��ًا , وفي يوم من األيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم وقالت ل��ه: يا رس��ول اهلل ادع اهلل أن يدخلني 
الجن��ة، فداعبه��ا صلى اهلل عليه وس��لم قائاًل: إن الجن��ة ال تدخلها عجوز، 
فانصرف��ت العجوز باكية، فق��ال النبي صلى اهلل عليه وس��لم للحاضرين: 
أخبروها أنه��ا ال تدخلها وهي عجوز، إن اهلل تعالى يقول }إنَّا أنش��أناهن 
إنشاًء فجعلناهن أبكارًا{ أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد اهلل إليها شبابها 

وجمالها..« رواه الترمذي .
وألن الكبار ال يضحكون بما فيه الكفاية يؤثر سلبيًا على صحتهم النفسية 
والجسمية والعقلية وحيث تؤكد البحوث الحديثة أن  الضحك يساعد على 
حماية اإلنس��ان م��ن األمراض ويخف��ف اآلالم ولذلك يس��تعمل حاليًا في 
العديد من مستش��فيات العالم كوسيلة تس��اعد المرضى بأمراض خطرة 

على مواجهة صعاب وآالم المرض... 
وكما نعرف أن للضحك فوائد متعددة منها :-

-  تبسمك في وجه أخيك صدقة .
- الضحك يعزز التنفس والدورة الدموية.

- الضحك يقلل هرمونات التوتر في الجسم .
- الضحك ينشط الجهاز المناعي .

-  يعد الضحك مسكن طبيعي ألالم الجسم , وبمثابة تمرين جيد .
- الضحك يساعدك على رؤية مشاكلك بشكل مختلف .

- الضحك أقصر مسافة بين شخصين ويقوي العالقات بين الناس.
- الضحك يجعلك أكثر تفاؤال بالحياة ويزيد ثقتك بنسفك , ويقلل المشاعر 

السلبية لديك .
وكم��ا أن للضحك فوائد ف��أن له مضار في المقاب��ل , فكثره الضحك كما 
يقول��ون ف��ي األمثال تميت القل��ب , أيضا تؤثر علي الجه��از العصبي في 

جسم اإلنسان وأيضا علي الغدد الصماء والجهاز الحركي
وتعتبر ردة الفعل لدي الكثير  من األفراد عكس��ية بحيث انه يضحك على 
كل شيء حتى وان كان الموضوع حزين أو جدي أو يشكل صدمة للبعض 
فمث��ل هذه الحال��ة ننعته بالالمبالي او عديم اإلحس��اس ... بينما بالواقع 

هو حزين 
في النهاية البد من حل المش��كالت أو الس��ير في طرق حلها ومواجهتها 
دون اله��روب منها .. والبد م��ن الواقعية ومن النظ��رة المتوازنة للحياة 
بأفراحها وأحزانها .. والبد من تعديل األفكار السلبية والسوداوية المبالغ 
فيها .. والبد من ثقافة الحياة وثقافة الفرح .. وهناك أفراح كبيرة مرتبطة 
بتحقي��ق أح��الم كبيرة ، وهن��اك أفراح صغي��رة مرتبطة بتحقي��ق أمنيات 
وأه��داف اعتيادي��ة قريبة المنال ، وال يمكننا أن نؤجل أفراحنا للمس��تقبل 
البعي��د حيث يمك��ن أن تتحقق أحالمنا الكبيرة  والب��د لنا من البحث عن 

الفرح والضحك والحياة باستمرار .. دون إفراط أو تفريط .
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وق��د افتتح كاًل  من وزي��ر التربية والتعليم العالي د. 
أسامة المزيني وأ. فتحي حماد وزير الداخلية واألمن 
الوطني مخيمات الفتوة في مدرسة جولس الثانوية.

وقد حض��ر مراس��م االفتت��اح وزار المخيم��ات التي 
كان��ت في 49 مدرس��ة حكومي��ة, وفود م��ن وزارة 
التعلي��م تمثل��ت بالوزير د. أس��امة المزين��ي , ود. 
محمود الجعبري وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم 
العالي , ود. زياد ثابت وكيل وزارة مس��اعد للشؤون 
التعليمي��ة, ود. أن��ور البرعاوي وكيل وزارة مس��اعد 
للش��ؤون اإلدارية والمالي��ة, وأ. زكري��ا الهور مدير 
ع��ام األنش��طة التربوي��ة,وأ. عماد الحدي��دي مدير 
عام العالقات العامة واإلع��الم, ومن وزارة الداخلية  
الوزي��ر أ.فتحي حم��اد , وقائد األم��ن الوطني اللواء 
جمال الجراح , والعميد محمود عزام مدير عام هيئة 
التوجيه السياسي والمعنوي, ومشرف الفتوة العقيد 

زياد النخالة والعديد من المسؤولين.
وق��ال الوزير المزيني : »إن  مخيمات الفتوة جزء من 
مش��روع الفت��وة  الكبير الذي نطبقه ف��ي المدارس 
طيل��ة الع��ام الدراس��ي وذلك بهدف بن��اء جيل من 
الش��باب الفلسطيني قادر على تحرير وطنه ومستعد 

للدفاع عنه«.
وأض��اف المزين��ي: »نري��د تدريب الطلب��ة على حد 
أدنى من المه��ارات القتالية، وتعريفهم على بعض 
األسلحة حتى يتمكنوا من مواجهة العدو الصهيوني 

إذا ما فكر باجتياح قطاع غزة«.
وفي رده على أن الفتوه تروج لعس��كرة المجتمع قال 
د. المزين��ي : نرفض ذلك,  فالفت��وة ال تروج للعنف 
وعسكرة المجتمع ألنها ترسخ لمعاني سامية وقيمة 
تح��رص كل دول��ة وأمة وحكومة على أن ترس��خها 
لبن��اء جيل النصر مبينا أن أي حكومة ودولة تس��عى 

لتعليم أبنائها تحرير وحماية وطنهم.«.
وبين الوزير المزين��ي أن اإلقبال كبير على مخيمات 
الفتوة, ففي الع��ام الماضي كان هناك5 آالف طالب 
لكن هذا الع��ام لدينا 13 ألف طالب يش��اركون في 
فعاليات الفت��وة بزيادة%170 عن الع��ام الماضي , 
مبينًا أن مشروع الفتوة مشروع وطني بامتياز  ليس 

لصالح فصيل دون فصيل.
وأوض��ح المزين��ي أن طلبة  الفتوة  ه��م جيل النصر  
باختباره��م المصح��ف والبندقي��ة مبين��ًا أن الوزارة 
تس��عى م��ن خ��الل الفت��وة والبرام��ج التعليمي��ة 
إل��ى  إعداد الطلب��ة في 3 مح��اور األول هو  اإلعداد 
اإليماني فق��وة اإليمان ضروري��ة  , والثاني اإلعداد 

البدني واالس��تعداد للقتال , والثالث اإلعداد العلمي 
ففلسطين ال يحررها جاهل وكسول.

ب��دوره قال وزي��ر الداخلية واألم��ن الوطني أ. فتحي 
حماد إن المخيمات »تس��تهدف الش��روع في مرحلة 
االس��تعداد لمرحل��ة التحري��ر القادمة، التي س��تتم 
بالتتابع لكل األرض الفلس��طينية واجتثاث االحتالل 

منها«.
واعتبر حماد، أن مهمة الفلسطينيين »البقاء كرأس 
حربة ف��ي مواجهة االحت��الل، قائال:«ه��ذا مكانكم 
في س��احة المي��دان والتدريب والرجول��ة والبطولة 
والجه��اد والمقاومة لتحرير بالدنا ».مبينا أن مراحل 
تحرير فلس��طين ب��دأت تتحقق من خ��الل الصمود 
األس��طوري في وج��ه العدو فقد انكس��ر في معركة 
الس��جيل والفرقان , كم��ا أن تحرير الق��دس اقترب 
فهناك 70 كيلو متر فقط تفصلنا عن تحرير األقصى  
وهذا يحتاج للتدريب واإلعداد  وهذا ما نحرص عليه.

وحث حماد الطلبة المش��اركين في مخيمات الفتوة 
على إعداد أنفس��هم »ب��أن يك��ون كل منهم بطاًل 
لتحرير يافا وآخر ع��كا وآخر اللد وآخر الرملة وآخرون 

لتحرير كل مدينة وقرية في فلسطين.

 تاأ�شي�س مرحلة جديدة تخدم املقاومة
م��ن جهته ق��ال العمي��د محمود ع��زام مدي��ر عام 
هيئة التوجيه السياس��ي والمعنوي بوزارة الداخلية: 
إن مخيم��ات ومش��روع الفتوة تفرز لن��ا جيل النصر 
والتمكي��ن فعل��ى يد ه��ذا الجي��ل ب��إذن اهلل نفتح 
القدس وياف��ا وحيفا وعكا, فالمس��تقبل ينتظركم , 
وأنتم بصدق تع��دون العدة وتمتثلون لقول اهلل عز 
وجل« وأعدوا لهم ما اس��تطعتم من قوة ومن رباط 

الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم«
وأضاف عزام: ش��باب الفتوة امتداد لغزوة بدر وُأحد 
وحطي��ن وانتص��ارات األمة اإلس��المية عل��ى مدار 
التاريخ , فهم العدة للجيش اإلس��المي الكبير الذي 
س��يخوض الفتوح��ات ويصل الق��دس ويحررها من 

الغزاة.
وبين عزام أن الفتوة لتأس��يس مرح��ل جديدة من 
حياة الشعب الفلسطيني وإنش��اء الجيل الملتزم ذو 
الخلق الحس��ن لش��حن ش��بابنا ورفع هممهم حتى 

يكونوا صالحين.
زكري��ا اله��ور مدير عام األنش��طة التربوي��ة بوزارة 
التعلي��م أك��د أن هن��اك اهتم��ام كبير م��ن الوزارة 
بالفتوة حيث تم هذا العام تدريس منهاج خاص بها 

ختريج 13 ألف طالب 

الوزير املزيني: بمشـروع الفتــــوة نبـنـي جيـــل النـصـر والتـحـــرير
المدارس  في  الفتوة  مخيمات  انطلقت  التوالي  على  الثاني  للعام 
وبتعاون  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بتنظيم من  بغزة  الحكومية 
من وزارة الداخلية واألمن الوطني , والمخيمات عبارة عن تجمعات 
لطلبة من المرحة الثانوية يخضعون فيها لتدريبات عسكرية إضافة 

من  جيل  بناء  بهدف  والحروب  السياسة  في  توعوية  محاضرات  إلى 
الطلبة بتسم بالشهامة والرجولة قادر على تحرير وطنة والدفاع عنه, 
وشارك في هذه المخيمات هذا العام13 ألف طالب وهو رقم قياسي 

يزيد عن العام لماضي..

غزة- خا�ص �شوت التعليم:
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كم��ا أصبحت لها عالمة خاصة توضح في الش��هادة 
المدرسية , مبينًا أننا نريد من هذه المخيمات  إعداد 
الش��باب المؤم��ن القادر عل��ى خوض غم��ار الحياة 
المتص��ف باألخ��الق والص��دق واألمانة والش��جاعة 
والتضحي��ة وحب الجه��اد, وتحقيق أه��داف التربية 
المقاوم��ة ومبادئه��ا , وتنمية الوع��ي المقاوم لدى 
الطلب��ة بما يكفل أجيال من الش��باب القادرين على 
المقاوم��ة عند التحاقهم بها , كما يكتس��ب الطلبة 
خ��الل فترة التدريب ح��ب النظام وااللت��زام وإعداد 
الطالب إيمانيًا ومعنويًا وبدنيًا, وإش��باع االحتياجات 
النفس��ية والثقافي��ة واالجتماعية,وتأهي��ل الطلب��ة 

لتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.
وقال الهور:« ندرب الطلبة على جانبين هما: الجانب 
النظري, والجانب العمل��ي, أما الجانب النظري ففيه 
يتلق��ى الطلب��ة محاضرات تثقيفية ح��ول االنضباط 

والنظام والنظافة والتضحية والسمع والطاعة وفداء 
الوط��ن والش��هامة والرجولة والش��جاعة واألخالق 
العالي��ة , كم��ا نعط��ي الطلبة  محاض��رات عن أمن 
المجتم��ع و الحيطة والحذر من اإلش��اعات المغرضة 
ووس��ائل اإلس��قاط والتخابر مع العدو, أم��ا الجانب 
العملي فيتلقى فيه الطلبة بعض المهارات العسكرية 
مثل المش��ية العسكرية والطابور العسكري والنظام 
واالنضب��اط وبع��ض المهارات العس��كرية مثل قفز 
الحواج��ز والهبوط من أعلي وبعض األلعاب القتالية 

وبعض أمور الدفاع المدني إضافة إلى تحية العلم.
وأش��ار الهورإل��ى أن مش��روع الفت��وة هو مش��روع 
مدن��ي بامتي��از حي��ث س��يؤدي إلى تنمي��ة مواهب 
الطلبة وقدراتهم وش��غل طاقاتهم في أمور ايجابية 
وإبعاده��م عن األمور الس��لبية واالنحرافية, كما أنه 
س��يعزز النظ��ام واالنضباط والس��لوك الحس��ن في 
مختل��ف المدارس األمر ال��ذي ينعك��س إيجابًا على 

المجتمع.

منا�شبة للفئة العمرية للطلبة  
عب��د الكريم النفار م��درب فتوة ف��ي مديرية تعليم 

نتلقى دروس توعوي��ة وتوجيهية عن حب الوطن 
وحمايته.

الطالب عالء الدين بخيت من الصف العاشر بمدرسة 
س��دود الثانوية  يقول  : التحقت في مخيمات الفتوة 
ألول م��رة من أجل االس��تفادة في المج��ال النظري 
والتطبيق��ي ح��ول المه��ارات العس��كرية والدف��اع 
المدن��ي وحب الوط��ن,  وأكد أنه ش��اهد المخيمات 
ف��ي العام الدراس��ي الماضي إضافة إلى أنه ش��اهد 
كيف يتدرب الطلبة على النظام وااللتزام واالنضباط 
لذل��ك لديه إصرار عل��ى االلتحاق به��ذه المخيمات 
واالستفادة منها, مبينًا أن المخيم قدم له الكثير في 

المعارف السياسية والعسكرية.
الطال��ب حمزة المعصوابي من الصف الحادي عش��ر 
بمدرس��ة عرف��ات للموهوبين أكد أن��ه بذل مختلف 
الجه��ود لالس��تفادة م��ن المخيم��ات حي��ث حصل 
عل��ى تدري��ب مكثف ف��ي مج��ال الصاعق��ة والدفاع 
المدن��ي والرماي��ة واالختباء خلف الس��واتر واإلنزال 
وتفكي��ك الس��الح , مبين��ًا أن هذه التدريب��ات تفيد 
في بناء أجس��امنا كما تفيد في مقاومة المحتل أثناء 

االجتياحات الصهيونية.

غرب غزة أك��د أن هناك جدول متكام��ل تم تنفيذه 
ف��ي المخيمات, مبينًا أن هن��اك برامج بدنية وأخرى 
توعوي��ة مش��يرًا إلى أن ه��ذه التدريب��ات والبرامج 
صممت بشكل مهني لمراعاة الفئة العمرية للطلبة 
وتفكير الطلب��ة بحيث تتم بش��كل تدريجي وصوال 

إلتقان المهارات.
وأكد النفار أن هناك تدريبات في العلوم العس��كرية 
مثل تفكيك األس��لحة, المشية العسكرية , والزحف , 
واإلنزال, والقفز من أعلى , والرماية ,  واإلخالء اآلمن 
, واالتص��ال والتواصل أثناء الح��روب وغير ذلك من 

التدريبات. 
وح��ول آراء الطلبة ق��ال الطالب أن��س الغول من 
الصف الثاني عش��ر بمدرسة جولس الثانوية الذي 
كان  يرت��دي الزي األس��ود ويجري م��ع زمالئه في 
س��احة المدرس��ة أثناء تدريبات الفتوة: أنا أشارك 
في مخيم��ات الفتوة للمرة الثانية , فقد ش��اركت 
العام الماضي , أنا س��عيد بهذه المش��اركة, حيث 
نم��ارس تدريب��ات تفيدنا ف��ي حياتنا ومس��تقبلنا 
هناك المشية العس��كرية والجري والزحف والنزول 
من أعلى وهناك تفكيك السالح وإطالق النار, كما 

الوزير املزيني: بمشـروع الفتــــوة نبـنـي جيـــل النـصـر والتـحـــرير

أ.محمود عزام: شباب الفتوة 
هم العدة للجيش اإلسالمي 

الكبير

الوزير أ. فتحي حماد: الفتوة 
ضمن االستعداد لمرحلة 

التحرير القادمة

الوزير د. أسامة المزيني: 
بمشروع الفتوة نبني جيل 

النصر والتحرير
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ظاهرة العقاب البدني عرب الفلسفات الرتبوية املختلفة

 تعترب ظاهرة العقاب البدين من الظواهر القدمية احلديثة التي كان ميار�شها 
العديد من املربني الرتبويني عرب الع�شور املختلفة, بهدف تعديل ال�شلوك غر 

املرغوب فيه , اأو اإك�شاب املتعلم �شلوكًا مرغوبًا فيه .

بقلم / اأ. وائل �شبحي �شبالق
نائب مدير عام اللوازم والكتب  - وزارة التربية والتعليم العالي

و تعتب��ر ظاه��رة جديرة باالهتمام رغم أنها  أخذت تتناق��ص يومًا بعد يوم في ظل 
التربي��ة الحديث��ة ، حيث إن أس��اليب العقاب البدني واللفظي والجس��دي والمعنوي  
أصبح��ت ال تحظى باالستحس��ان عند الكثي��ر من المربين والمش��رفين والمعلمين 
وخب��راء التربي��ة وعلم النفس، لما تحم��ل من مظاهر تتنافى مع الطبيعة البش��رية 
والقيم اإلنس��انية والفلسفة اإلسالمية ، كما يعتبرها البعض نوعًا من التسلط الذي 
يلغي أس��لوب الحوار وش��خصية المتعل��م ، بل يعُوده على الخ��وف والجبن وفقدان 
الثقة بالنفس ، ويوّلد الكراهية والحقد والحرمان مما يدفع المتعلم أحيانًا بالهروب 

أو التسرب المدرسي.
وم��ن أهم أس��باب هذه الظاهرة بأنها م��وروث تربوي له جذور ممت��دة عبر التاريخ  
، ولق��د توارثها أجي��ال بعد أجيال ، باإلضاف��ة إلى عوامل البيئ��ة الصفية والظروف 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية . 
وم��ن خالل خبرتي وعمل��ي معلمًا ومحاضرًا  )غي��ر متفرغ(  لطلبة كلي��ة التربية بالجامعة 
اإلس��المية ، ومديرًا إداري��ًا بالوزارة، ومن خالل اَطالعي على م��ا ورد في الكتب التربوية ، 
أردتُ إلقاء الضوء على هذه الظاهرة عبر الفلسفات التربوية في مختلف العصور ، وذلك من 

خالل عرض نبذة عن الفلسفة وانعكاساتها التربوية وأثرها على ظاهرة العقاب البدني.

 اأولّ :الفل�شفة املثالية :
 و تعد من أقدم الفلس��فات برئاس��ة أفالطون, وفي عالقة المعل��م بالمتعلم, فهي 
تشترط بالمعلم أن يكون ممتازًا يتس��م بالعبقرية وسعة االطالع والثقافة والقدوة 
الحس��نه ويهي��ئ تالميذه عل��ى التفكير والبحث واالكتش��اف، ويس��عى إلى تحقيق 
االنضب��اط لدرج��ة الكمال بكافة الوس��ائل بما فيها العقاب البدن��ي , و تؤمن هذه 
الفلسفة باستعمال العقاب البدني لتحقيق هدفها ، والمحافظة على النظام والهدوء 
واالنضباط لحش��و عقول الطلبة بالحقائق ، والوصول بهم إلى المثل العليا والتمتع 

بالفضائل،وإكسابهم مختلف المعارف والعلوم  .

ثانياّ : الفل�شفة الواقعية :
       جاءت الفلسفة الواقعية على يد أرسطو الذي ناقض أستاذه أفالطون من خالل 
فلسفته التي تؤمن بالواقع المادي المحسوس الماثل للعيان ، والذي اعتبر التجريب 
والواقعية مصدرًا للحقائق، وأن جوهر العالم الطبيعي أساسه مادي والمعرفة عملية 

استكشاف للعالم المادي.
ولقد انعكس هذا التصور على الجانب التربوي من خالل اعتماد المعلم على طرائق 
التدريس بالحوار والمناقشة لنقل المعرفة ، ولتشجيع الطلبة على استخدام التجربة 
والمالحظة الكتساب المعرفة والسلوك المرغوب ،كما يستخدم المعلم مبدأ الثواب 
لحفظ النظام واس��تثمار نش��اط الطلبة ، وتنمية قدراتهم وتدريبهم على المعايير 

الخلقية اإلنسانية.
أم��ا بخصوص العقاب البدني فهي لم تنكر العقاب بل وضعت لكل مخالفة العقوبة 

التي تناسبها وعلى المعلمين إتباعها .

ثالثاً : الفل�شفة الطبيعية :
      يعتبر جان جاك روسو من أوائل رواد هذه الفلسفة ويرى أن المجتمع سيء وفاسد 
وأن��ه مبعث للش��ر ، ويتوجب علينا أن نحم��ي الطفل من المجتم��ع ، لذا يجب ترك 
الطفل للطبيعة، وتؤمن هذه الفلسفة بأن الطبيعة خّيرة مبرأة من الشر، والمجتمع 
هو مصدر اإلفساد للمتعلم ، ومن خالل هذه الفلسفة يتضح بأنها ال تؤمن بالعقاب 
البدن��ي ، وال التوجيه للمتعلم أو اللجوء للس��لطة أو العنف  لحفظ النظام، إنما تلجأ 

إلى الطبيعة في تحقيق أهدافها .

رابعاّ : الفل�شفة الربجماتية :
      ترجع جذور هذه الفلس��فة إلي العصور القديمة على يد مؤسسها الحقيقي)جون 
دي��وي ( في القرن العش��رين  الذي عمل معلمًا، وله العدي��د من المؤلفات التربوية 
وال��ذي أُطلق عليه )أبو التربي��ة (،وهو الذي اعتبر المنهج العلمي األس��لوب األمثل 

للتفكير ،واعتمد طريقة المشروع وربَط المدرسة بالمجتمع,
وبخص��وص العق��اب البدني: ال ت��رى البرجماتية ضرورة الس��تعمال العقاب البدني 
كوس��يلة لضبط السلوك  بل االبتعاد عن كافة أس��اليب العقاب في تأديب الطفل ، 
واللجوء إلى ج��ذب انتباههم عن طريق وضوح األهداف، وجعل العمل محببًا للطلبة 
وإش��راكهم في األنش��طة وتوعيتهم بأهمية النظام المدرس��ي ،وتش��جيع السلوك 
الحسن ومكافأتُه ، وإحضار أولياء األمور واالجتماع معهم في الحاالت المستعصية.

وم��ن هنا نلم��س نقطة التحول باالبتعاد عن العقاب البدني واس��تبداله بأس��اليب 
التحفيز التربوية الحديثة لخدمة التعليم.

تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة املتفوقني يف الرياضيات
  خلق اهلل –عز وجل- اإلنسان وكرّمه وفضله على سائر 
المخلوقات، إذ وهبه العقل والنطق والقدرة على التفكير 
واإلبداع، وتتجلى عطاءات الخالق لعباده في أْن رزقهم 
ق��درات خاصة، وفي ذلك يقول الح��ق- تبارك وتعالى- 
: ﴿ُقْل هَْل يَسْ��تَِوي الَّذِي��نَ يَعَْلمُ��وَن وَالَّذِينَ اَل 

َْلبَاِب﴾]الزمر:9[ رُ ُأوُلو األأْ يَعَْلمُوَن ِإنَّمَا يَتََذكَّ
إن الثروة البش��ري��ة هي الث��روة الحقيقية ألي مجتمع 
م��ن المجتمعات ويعتب��ر المتفوقون هم رأس مال تلك 

الثروة، 
لذلك ال بد لنا عندما نتعامل مع هذه الفئة )المتفوقين( 
من اتباع األس��س الصحيحة والتي تساهم بشكٍل جاد 
ف��ي دعم ورعاية ورفع مس��توى هذه الفئ��ة ومن خالل 
دراس��ة أجرته��ا المعلم��ة أك��دت أن ال يوج��د تفعيل 

بالش��كل الكافي من بعض المعلمين لدور المتفوقين 
في ممارسة التفكير بأنماطه ومهاراته.

 فلكي نعد طالبن��ا المتفوقين في الرياضيات ليصبحوا 
قوة بناءة ومساهمة في المجتمع يجب أن نهتم بتنمية 
قدرته��م عل��ى حل المش��كالت ف��إن حل المش��كالت 
الرياضية تجعل دارسيها يتدربون على إدراك العالقات 
بين عناصرها والتخطيط لحلها واكتس��اب القدرة على 

حلها.
وهن��اك بعض التوجيه��ات والنصائح لتنمي��ة مهارات 

التفكير العليا لدى الطلبة المتفوقين في الرياضيات:
* تقدي��م محتوى رياضي من أنش��طة ومواقف تتحدى 

قدراتهم العقلية ليؤكدوا إمكاناتهم وتميزهم. 
* توفي��ر مُعَلِّم متقٍن المادَة العلمية، ولديه حدٌّ أعلى 

م��ن الثقافة الرياضية؛ ويس��تمتع بالعم��ل مع العقول 
الذكية ويرحب باآلراء اإلبداعية واألفكار المبتكرة.

* تنمية ق��درة الطالب المتفوق على تحليل المش��كلة 
الرياضية وتحويلها إلى معادالت رمزية وحلها والتحقق 

من صحة الحل.
* استخدام طرق تدريسية وأساليب تعليمية حديثة.

*  تنظيم مسابقات منهجية إثرائية للطلبة المتفوقين 
 ،)TIMSS( الدولي��ة  الدراس��ة  ف��ي  م��ع مش��اركتهم 

وأولمبياد الرياضيات.

 إعداد:  أ. منوة وصفي شهوان
 مدرسة ابن خلدون)أ( األساسية للبنات

الثالثاء  13 ربيع األول   1435هـ   14 يناير / كانون الثاني  2014م
 Tuesday - 17 January 2014

 أصحاب اإلعاقة يف 
فلسطني .. الواقع واملأمول 

تعتبر فلس��طين من اوائل الدول التي عنيت بخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك 
الرتباط خدمات األش��خاص ذوي اإلعاقة الت��ي كانت تقدم بالجانب الخيري في إطار 

تنافسي بين المؤسسات األهلية والحكومية كافة . 
ووفقا للتعريف الموس��ع يعرف الفرد ذو اإلعاقة على أنه الفرد الذي يعاني من بعض 
الصعوبة، أو صعوبة كبيرة، أوال يس��تطيع مطلقا, وعليه بلغت نسبة انتشار اإلعاقة 
في األراضي الفلس��طينية حوالي %7، وهي النسبة ذاتها في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ووفقا للتعريف الضيق يعرف الفرد ذو االعاقة على أنه الفرد الذي يعاني 
م��ن عجز لعدم قدرة أحد أعضاء جس��مه أداء المهمة المناط��ة به ، فقد بلغت هذه 
النس��بة في األراضي الفلس��طينية %2.7 في الضفة الغربية ,و 2.4 % في قطاع غزة. 

وبلغت 2.9 % بين الذكور مقابل 2.5 % بين اإلناث في األراضي الفلسطينية. 
كما تش��ير بعض النس��ب حول واقع ذوي االعاقة في فلسطين إلى أن أكثر من ثلث 
الفلسطينيين من ذوي االعاقة لم يلتحقوا أبدا بالتعليم، و %53 منهم ال يستطيعون 
القراءة والكتاب��ة، و %87 منهم ليس لديهم عمل، وحوالي ثلثهم لم يتزوجوا أبدا، 

%76.5 ال يستطيعون استخدام المواصالت العامة .
وبش��كل عام، ما زال اإلطار العام لقضية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتمحور حول 
التطبي��ق الجزئ��ي لقانون حقوق المعوقي��ن رقم 4/99 والذي يع��ود لفهم وتعاون 
وتج��اوب المس��ؤول األول في كل وزارة م��ع قضايا حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة، 
م��ع نقص لمنهجية العمل المؤسس��ي في التطبيق وفق ج��داول زمنية وتخصيص 
موازن��ات مخصصة لهذا الغرض، فم��ا زالت عمليات الدم��ج التعليمي تقتصر على 

بعض أنواع اإلعاقات دون األخرى.
وعلى صعيد موائمة البنى التحتية فقد حدث تقدم ملموس في مدارس وزارة التربية 
والتعلي��م الحديثة حيث تش��تمل في مجملها على التس��هيالت البيئي��ة المطلوبة 
باستثناء المصاعد والتي يتم التغلب عليها عبر نقل الصفوف المدمجة إلى الطوابق 
األرضية، ولكن هنالك العديد من المباني الحكومية التي ما زالت تفتقر للتسهيالت 
المطلوب��ة وخاص��ة مديريات الصح��ة ومديريات الش��ؤون االجتماعي��ة ومجمعات 
المحاكم. أما فيما يتعلق بالتس��هيالت المتعلقة بالنق��ل والمواصالت وبالرغم من 
أن اإلعفاءات الجمركية للس��يارات لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية انتظمت دورتها 
وتم توس��يعها لتشمل األطفال وش��ديدي اإلعاقة باإلنابة، إال أن المواصالت العامة 
ما زال األمر في غاية الصعوبة حيث ال توجد أي حافلة مس��هلة الستخدام األشخاص 
ذوي اإلعاق��ة، كما أن المواصالت العامة العاملة في داخل المدن وفيما بينها تفتقر 
بالكامل للتس��هيالت وفي الغالب يتجنب السائقون أن يقلوا أيا من األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
وما زالت خدمات التأهيل والخدمات الصحية تقدم بشكل مباشر من قبل مؤسسات 
المجتم��ع المدن��ي بالرغم م��ن تنامي دور الحكوم��ة إال أنه لم يص��ل حتى اللحظة 
للمس��توى المطل��وب حيث م��ا زال % 80 من خدمات التأهيل تقدم من مؤسس��ات 

المجتمع المدني .
أما فيما يتعلق بأس��اليب التأهيل المتبعة واآلليات التي يتم من خاللها التعامل مع 
األش��خاص ذوي اإلعاقة، فقد حصل تقدم كبير في مجال خدمات التأهيل والخدمات 
المقدم��ة لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة على كافة المس��تويات وفي كافة المؤسس��ات 
الحكومية وغير الحكومية. ولكن ما زالت الكثير من المؤسس��ات تعمل على أساس 
من االعتقاد بأن قضية اإلعاقة هي قضية تتمحور حول األشخاص ذوي اإلعاقة فيتم 
تركيز كافة مراحل التأهيل حول الش��خص ذي اإلعاقة ويتم تصنيف الخدمات حسب 
االحتياج��ات وليس من منطلق الحق��وق، األمر الذي يبقي عملية التأهيل بعيدة عن 
المس��ار الحقوقي المبني على أس��اس حقوق اإلنس��ان واعتبار أن قضية اإلعاقة هي 
قضية حقوق بامتياز، فأس��اس اإلعاقة مبني أساس��ًا على المعيقات التي تقف حائاًل 
بين األش��خاص ذوي اإلعاقة وبين ممارس��تهم لحقوقهم في الحياة، فعندما يقوم 
المجتمع بإزالة المعيقات أمام اندماج األش��خاص ذوي اإلعاقة البيئية والفكرية فإن 

قضية وجود اإلعاقة لن يكون لها تأثيرات سلبية في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.
أما توزيع خدمات التأهيل وتوافرها فاألمر يتسم بالتفاوت بين إعاقة وأخرى في حين 
ن��رى أن اإلعاقة الحركية تحظى بالنصيب األكبر من خدمات التأهيل نجد أن اإلعاقة 
الذهنية تفتقر للخدمات التأهيلية خصوصًا بعد عمر 16 سنة، كما يفتقر األشخاص 
من ذوي اإلعاقة السمعية سابقٌا للتعليم بعد الصف التاسع ,ولكن مع انشاء مدرسة 
مصطفى صادق الرافعي الثانوية للصم في غزة أصبح بإمكان الطلبة الصم متابعة 
دراس��تهم األكاديمي��ة , ومن ثم بالبرام��ج التعليمية الجامعية ,حي��ث تعكف وزارة 
التربي��ة والتعلي��م العالي بغزة حاليًا على توفير برامج تعلي��م أكاديمية جامعية من 
خالل التنس��يق مع بعض الجامعات الحكومية والخاصة في غزة . وعليه يجب تكاثف 
كافة الجهود على مختلف األصعدة للنهوض بمشكلة ذوي االعاقة والتقدم بها نحو 

توفير سبل الحياة اآلمنة والكريمة لكل فرد معاق .

إعداد : د. تغريد محمد عبد الهادي 
 رئيس قسم مؤسسات التربية الخاصة

مشكالت تربوية ونفسية

احللقة الرابعة
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 غزة- صوت التعليم :
رك��ن  بالجي��وش  التموي��ه  أصب��ح 
العس��كرية  بالتكتي��كات  أساس��ي 
بع��د زيادة دق��ة تصويب األس��لحة 
الحديثة مما دعى إلى استخدام هذه 
الجيوش  األلبسة،وتميل  من  األنواع 
األل��وان  اس��تعمال  إل��ى  المختلف��ة 
رائعة  وتصامي��م  والجريئة  الزاهي��ة 
مستوحية من الطبيعة المحيطة مما 
يؤدي إلى صعوبة رؤية الش��خص أو 
الدبابة الخ.. ف��ي المحيط الجغرافي 
التي تكون المالبس طبقًا لجغرافية 

المنطقة ..
والتمويه أس��باب استخدامه متعددة 

منها :
- لترويع األعداء.

- -تساعد على تماسك الوحدة.
- تيس��ير التعرف على الوحدات أثناء 

الحرب.
والقص��د م��ن التموي��ه ه��و دم��ج 
الش��خص أو الدباب��ة والس��فينة مع 
البيئ��ة المحيطة بهم مم��ا يجعلهم 

أهداف تصعب رؤيتهم ..
قدي��م  من��ذ  اإلنس��ان  كان  فق��د 
للهروب  التموي��ه  يس��تعمل  الزمان 
م��ن الحيوان��ات أو محاول��ة صيدها 

واالنتصار عليها.

تطور التمويه 
يش��ار في هذا اإلطار إلى أن التمويه 
ال يش��مل الجزء المرئي من المعدات 
العس��كرية فحس��ب بل يتخطاه إلى 
والمجال  والص��وت  الحرارة  مس��ائل 
تح��ت  واألش��عة  المغناطيس��ي 
الحمراء وحت��ى الرائحة، فجميع هذه 
الخصائ��ص إن رص��دت ت��ؤدي إلى 
كش��ف الهدف واس��تهدافه، ولذلك 
تستنبط تقنيات جديدة حاليًا إلخفاء 

فيمكن  تش��كيل هي��اكل الطائرات 
والس��فن لتعكس الموجات الرادارية 
بعيدا عن مصدرها فتختفي البصمة 
الراداري��ة أو يتدن��ى وضوحها كثيرا 
- كم��ا تغط��ى الطائ��رات والس��فن 
بم��واد تمت��ص الموج��ات الرادارية 
لخفض بصمتها. وبظهور الصواريخ 
الموجه��ة حراري��ا بُذل��ت الجه��ود 
لخفض البصم��ة الحرارية للمحركات 
خصوصا مح��ركات الطائ��رات. ومن 
تش��كيل  ه��ذه  الخف��ض  أس��اليب 
أنابي��ب الع��ادم بحيث يمت��زج الغاز 
الحار المنبعث منها، فورا بهواء الجو 
البارد وعادة م��ا تثبت فتحات العادم 
تل��ك على الج��زء العل��وي من هيكل 

الطائرة. 
أما التمويه السمعي فيصمم لخفض 
وت��زداد  المح��رك  مس��توى ص��وت 
أهميت��ه بالنس��بة إل��ى الغواص��ات 
حيث يحاط هيكله��ا بمادة مطاطية 
الصون��ار  موج��ات  المتص��اص 
الصوتية. وأخيرا ظهر بعض تصاميم 
ألنواع من الطوافات الحديثة لتكون 
للغاية،  منخف��ض  بمس��توى ضجيج 
وق��د زودت البزات العس��كرية بأزرار 

تمويه خاصة للجيوش.
التموي��ه  أهمي��ة  ب��دأت  ومؤخ��رًا 
م��ن  تتعاظ��م  المغناطيس��ي 
جدي��د بانتش��ار القرصن��ة البحري��ة 
البحرية  وتعاظم اس��تخدام األلغ��ام 
اس��تخدام  تكش��ف  المغنطيس��ية. 
الملف��ات الكهربائية التي تثبت على 
أج��زاء من هي��كل الس��فينة لتحييد 
المجاالت المغنطيس��ية التي تولدها 
الس��فن أثن��اء اإلبح��ار لتحميها من 
األلغ��ام المغنطيس��ية وم��ن بعض 
األس��لحة األخ��رى ذات مستش��عرات 

التفجير المغناطيسية.

ه��ذه المعال��م أو طمس��ها. ولع��ل 
تموي��ه المركب��ات العس��كرية ه��و 
الجزء األصعب الذي يفرض تحديات 
كبيرة, . فهذه اآلليات عادة ما تكون 
كبي��رة الحجم مما يجعل من الصعب 
كثيرًا إخضاعها لعملية التمويه، كما 
أن محركاتها الكبيرة عالية الضجيج، 
مما يكشف عن وجودها وحتى اتجاه 
س��يرها. هذا، وتوّلد هذه المحركات 
 ،"IR" حرارة إش��عاعات تحت حم��راء
يمكن كشفها بالمنظار الحراري. هذا 
باإلضاف��ة إلى ح��رارة المركبة ذاتها 
حي��ن تبقى طيلة اليوم تحت أش��عة 

الشمس الالهبة. 
وم��ن هنا تط��ور التموي��ه اآلن مثل 
الجي��وش  ف��ي  الرقم��ي  التموي��ه 
ع��ن  فض��ال  واس��تخدام  الحديث��ة 
األعشاب والشجر , هناك طالء خاص 
يش��ع مواد كيميائية, كما ؟أن هناك 
صناع��ة للمدرعات بش��كل يس��هل 
تمويهها, وهناك ألواح رقمية خاصة 
بالتموي��ه يتم التحك��م بها عن بعد 

وغير ذلك.
وهناك التمويه الخفي وهو يستخدم 
تكنولوجي��ا الخف��اء ف��ي المدرعات , 
وفيم��ا يتعل��ق بالطائرات والس��فن 

الفتوة..
 ترسم خارطة الوطن

بقلم الصحفي :
 أيمن تيسير دلول

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والداخلية واألمن الوطني في غزة للعام 
الثان��ي على التوالي مخيمات الفتوة “طالئع التحرير”، وهذه المخيمات 
تُقام خالل إجازة نصف العام وبمش��اركة واس��عة من طلبة المدارس 
الثانوي��ة، وبكل تأكيد ما كان تكرار ه��ذه المخيمات لوال النجاح الذي 

حققته مع انطالقتها في العام الماضي.
البداية كان في العام الماضي وشارك حينها خمسة آالف طالب، فتقبل 
المجتمع الفلسطيني الفكرة بترحيب كبير وقرر من تردد بإلحاق أبنائه 
العام الماضي اإلس��راع للدفع بهم نحو المش��اركة في مخيمات العام 
الحالي، وبذلك ارتفعت األعداد من خمس��ة آالف في العام األول ألكثر 

من ثالثة عشر ألفا في العام الحالي.
بمجرد الب��دء بهذه المخيم��ات العام الماضي بدأ الع��دو الصهيوني 
ومن دار ف��ي فلكه بالبكاء والعويل كالعادة وقذف القائمين على هذه 
المخيمات بتهم من قبي��ل تنمية ورعاية “اإلرهاب” وغيرها من التهم 
التي يفصلونها بمقاس��هم الخاص، ونس��ي أو تناس��ى كل الرافضين 
له��ذه المخيم��ات أن فلس��طين ال ت��زال ت��رزح تحت ح��راب المحتل 

الصهيوني.
حضرت حفل االفتتاح للعام الثاني على التوالي، اس��تمعت لكلمة وزير 
الداخلية فتحي حماد، فخاطب الطالب المشاركين بمصطلح “األبطال” 
وطل��ب منهم اإلعداد وع��دم إضاعة الوقت في قضايا هامش��ية وغير 
مفي��دة، ب��ل ودعاهم إلعداد خط��ط مختلفة للمرحل��ة المقبلة يكون 
عنوانه��ا تحرير ياف��ا وعكا والقس��طينة وغيرها من الم��دن والبلدات 

الفلسطينية وصوال إلى القدس.
وخالل االحتفال س��ألت وزير التربية والتعليم الدكتور أسامة المزيني: 
أال تخشون أن يتهمكم اآلخرون برعاية “اإلرهاب”؟، فأجابني قائال: إن 
بلدنا ووطننا محتل، وكل الش��رائع والقوانين كفلت للشعوب المحتلة 
مواجهة االحتالل، ونحن س��نفعل كل شيء إلنهاء االحتالل مهما كلف 

ذلك من ثمن. ليقولوا ما يشاءون.
أعجبتني كلماته، وأدركت بأننا نس��ير في االتجاه الصحيح نحو الوطن 
التاريخي بعدما انحرفت بوصلتنا لعقود من الزمن، وفش��لنا في اختيار 

األدوات المناسبة لمواجهة االحتالل.
لقد اس��تذكرت جي��دا وأنا أش��اهد المئات من طالبن��ا يقضون أوقات 
إجازتهم في كل نافع ومفيد بدال من التسكع في الشوارع وحرف “طاقة 
الشباب” في اتجاهات تذهب بفلسطين الوطن والقضية نحو الهاوية.

إن القائمي��ن على هذه المخيم��ات يس��تحقون كل التقدير واالحترام 
والم��ؤازرة والتش��جيع، فق��ول ربنا ج��ل جالل��ه: “وََأعِ��دُّوا َلهُمْ مَا 
اسْتََطعْتُمْ مِنْ ُقوَّةٍ” يجب أن يرى النور من خالل تخطيط وتدريب 
وإع��داد، كما أن ما نس��معه في خُط��ب الجمعة ويتم تك��راره “علموا 
أبناءكم الرماية والس��باحة وركوب الخيل”، بحاجة إلى إش��راف وإعداد 

وتربية وتخطيط كذلك، وليس ترك شبابنا يتيه عن جادة الطريق.
إن مخيم��ات الفتوة التي يتلقى فيها ش��بابنا وطالبنا محاضرات أمنية 
تحصنهم من الس��قوط في أوح��ال العمالة، وعس��كرية تمكنهم من 
االس��تعداد ألي مواجهة مع العدو، وإيمانية ترتقي بروحهم وأنفسهم 
نحو القمة؛ هي مخيمات تصنع لنا ش��بابا ال يخشون الموت في سبيل 

اهلل دفاعا عن وطنهم وقضيتهم.
وفي المقابل، ف��إن “أبطال الفتوة” يخت��ارون الطريق الصحيح لتفريغ 
انفعاالتهم، وتقويم س��لوكهم، فالعس��كرية انضب��اط والتزام، وهي 
صف��ات م��ن خاللها نتغلب عل��ى ظواهر س��لبية باتت تغزو الش��باب 
الفلس��طيني وته��دد ثقافت��ه وأخالقه من قبيل ش��عر واق��ف وبنطال 
ساحل، وسيجارة وسهرة شيش��ة، ورفاق سوء، هبوطا بكل تأكيد نحو 
هاوية لن نرس��م من خاللها خارطة فلسطين الحقيقية التاريخية التي 

نستعيد من خاللها وطننا السليب من بين أنياب األعداء.

فن اإلخفاء والتمويه العسكري ..من برامج الفتوة الشيقة
محاضرات نظرية.. وتطبيقات عملية

في الوقت الذي تخطو فيه الجامعات خطوات ثابتة نحو تأدية رسالتها في خدمة 
المجتمع، وتعليم األجيال، وتطوي��ع البحث العلمي لخدمة التنمية، وعلى الرغم 
من الظروف التي ال تكس��ر إرادة هذا الشعب وعزيمته الفوالذية، يتألق أساتذة 
الجامعات في وضع مقرراتهم التي تبني العقول في جوانبها المعرفية والمهارية 

وتعزز التعليم واالتجاهات اإليجابية، وهنا يطرح السؤال التالي:
لماذا تتباين المناهج الجامعية في الجامعات الفلسطينية إلى حد ما؟

على الرغم من أن دولة فلس��طين محدودة المس��احة والجامعات، وليست دولة 
مترامية األطراف أو ذات أبعاد جغرافية تسمح بهذا التباين أو االختالف؟!

- ول��م ال يكون هناك تج��اذب وتناغم بين األس��اتذة الجامعيي��ن في جامعات 
الوطن؟

بل إني ال أتج��اوز الحقيقة إذا قلت« إن هذه المقرارات تختلف بين جامعتيين ال 
ينفصل بينها سوى سور صغير««!!

- ولم ال يكون هناك لجنة من األساتذة الخبراء لوضع هذه المقررات وتطويرها 
بحي��ث يت��م إقرارها عل��ى الطلبة بم��ا يخدم فلس��فة الجامع��ات ويحقق دورها 

المنشود. هذا ما تخطط له وزارة التربية والتعليم العالي.
- إنن��ي أدرك أن هن��اك تباينًا في قدرات األس��اتذة الجامعيي��ن، فهناك الكتب 

القيم��ة، التي يؤلفه��ا أصحابها، وهناك كتب 
قيم��ة لمؤلفي��ن مصريي��ن أو أردنيي��ن يتم 

إقرارها، وهناك مذكرات وملخصات و..... .
إنني أعي أن لكل جامعة سياسة خاصة تسير عليها في مناهجها، وهذا ما يمكن 
تفهمة في المتطلبات الجامعي��ة، أما التخصصات العلمية فال خالف وال اختالف 

حولها، ولذا فالسؤال: لم االختالف في هذه التخصصات!؟!
إذا كان هن��اك اختالف، أما آن األوان أن نصل إلى اتفاق في نوعية الموضوعات 
وعدده��ا، ألن س��نة اهلل في الكون تقتض��ي أن يكون البقاء لألصل��ح، واألكفأ، 

واألنفع، لنصل إلى توافق بعيدًا عن التنافر والتباين واالختالف....!
وحس��بي أن أتس��اءل: هل قامت جامعة من جامعاتنا بمقارنة مناهجها بمناهج 
الجامع��ات األخرى مقارنة موضوعي��ة � علمية ذات بعد إحصائي دقيق، ومن ثم 

اتخذت قرارات تحسينية لمناهجها أو قررت استبدال هذه المناهج!!
إنني أشك في ذلك وأرى أن مناهجنا الجامعية بحاجة إلى تطوير وإثراء، وتعديل 
وتحس��ين وتذويب م��ا بها من ألوان كي تمتزج فيما بينها كألوان طيف ش��تاء 
يبشر بزخات مطر تعم البالد والعباد ليزهر ربيع منهاج أشتم رائحته في جامعات 

فلسطين في عاصمتها وشمالها وجنوبها و ....

د.خليل عبد �لفتاح حماد
مدير عام �لتعليم �جلامعي

املنهاج الجامعي ...
 أدمغة تتألق وتتقارب

الثالثاء  13 ربيع األول   1435هـ   14 يناير / كانون الثاني  2014م
 Tuesday - 17 January 2014



12www.mohe.ps V o i c e  o f  E d u c a t i o n
N e w s p a p e r

غزة- صوت التعليم:
أوص��ى خب��راء ومختص��ون بض��رورة تطبي��ق المناه��ج 
التدريسية الجديدة في المهارات الحياتية وحقوق اإلنسان 
و التربي��ة الوطنية ف��ي مدارس وكالة الغوث,  وتش��كيل 
لجان تنس��يقية مش��تركة بين وزارة التعليم  والوكالة في 
هذا األمر,   ووضع أس��س موحدة لتنظيم عمليات انتقال 
الطلبة بين مدارس الحكومة والوكالة ودراس��ة األسباب 
الحقيقي��ة وراء االنتقال ووضع الحلول المناس��بة لتقليص 

أعداد الطلبة المتسربين.
جاء ذلك خالل يوم دراس��ي نظمته وزارة التربية والتعليم 
العال��ي بالتعاون مع وكال��ة الغوث الدولي��ة بعنوان واقع 
تطبي��ق النظام التعليمي في م��دارس الحكومة والوكالة 
وأث��ره على مخرجات العملي��ة التعليمية وذلك بمقر وزارة 
التعليم بغزة, بحضور د. زياد ثابت وكيل الوزارة المساعد 
للش��ؤون التعليمية , ود. سعد نبهان ممثل وكالة الغوث,  
وعدد  من مس��ؤولي ال��وزارة, ومدراء م��دارس ومعلمين 

ومشرفين من مدارس الحكومة والوكالة.
كما أوصى اليوم الدراس��ي بإعادة النظ��ر في تقويم أداء 
الطلب��ة واس��تراتيجياته واالس��تفادة من خب��رات الدول 
المختلفة في تطوير هذا النظام من خالل تنويع األساليب 
واألدوات المس��تخدمة فيه واألخذ بعين االعتبار األهداف 
ومس��توياتها المتنوعة إضافة إلى زي��ادة مراكز التدريب 

المهني الخاصة بالطلبة على مستوى قطاع غزة.
كم��ا دعا المجتمع��ون إلى تطوي��ر نظام رخص��ة مزاولة 
المهنة للتعليم  لتأخ��ذ باالعتبار جانب التخصص وتنويع 
أساليب التقويم وتوجيه  كليات التربية لتطبيق مقاييس 
تضمن اختيار أفضل المس��تويات المتقدمة وإعادة النظر 
في نظام التربية العملية في الجامعات والكليات بما يعود 

بالفائدة على العملية التعليمية.
كما ح��ث المجتمعون إلى زيادة حص��ص تدريس المواد 
االجتماعي��ة لتع��ود 4 حص��ص أس��بوعيا ف��ي المرحل��ة 
األساس��ية العلي��ا و3 حصص في الص��ف الرابع و2 حصة 

للمرحلة األساس��ية الدنيا,  وإعادة النظر في آليات تطبيق 
تعليم��ات النج��اح والرس��وب واإلكمال في وكال��ة الغوث 

الدولية مع تطوير العمل في البرامج العالجية الصفية .
وق��د نوقش خ��الل الي��وم الدراس��ي 10 أوراق عمل حيث 
كانت الجلس��ة األولى بعنوان المعلم والمناهج الدراسية, 
وكان رئيسها د. خليل حماد وتضمنت أوراق  حول المناهج 
الجدي��دة , وأث��ر تقليص ع��دد حصص تدري��س المواد 
االجتماعي��ة في م��دارس وكالة الغ��وث , ووق��ف الترفيع 
اآلل��ي وإعادة الطالب لنفس الصف عدة مرات في مدارس 
الوكال��ة  وموضوع تطبيق كادر التعلي��م وامتحان مزاولة 

المهنة.
كم��ا كانت هن��اك جلس��ة أخرى بعن��وان تس��رب الطلبة 
وتنقالتهم وكان رئيس الجلس��ة د. نعيمة المدلل  وفيها 
تم التطرق لموضوع انتقال الطالب من الوكالة للحكومة 

والعكس والتسرب الطالبي.
وأكد د. ثابت أن وزارته تطبق نظام تعليمي في المدارس 
التابعة لها والتابعة لوكالة الغوث سواء كان ذلك في غزة 
ورام اهلل، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون متبادل بينهما.

وأضاف ثابت: هناك اجتهادات للتواصل والتعاون المستمر 
بين ال��وزارة والوكالة من أجل تطوي��ر العملية التعليمية 
س��واء ف��ي الم��دارس التابع��ة له��ا أو الم��دارس التابعة 
األونروا، الفتًا إلى أن التنس��يق يش��مل المناهج الدراسية 

وإعدادها وتطويرها، وغيرها.
ولفت إلى أنه يتم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين من 
أجل تطوير المناهج الدراسية ومناقشة بعض الموضوعات 
التي تهم الطلبة ومناقش��ة القضاي��ا الجوهرية التي تهم 

وتفيد العملية التعليمية.
وش��دد على ضرورة توحيد ال��رؤى بين الوكال��ة والوزارة 

من أجل حماي��ة العملية التعليمية وتوفي��ر بيئة تعليمية 
مناس��بة للطلبة وإزالة كافة العوائق والش��وائب التي قد 
تح��دث، موضحًا أن الهدف م��ن اليوم الدراس��ي توحيد 

الرؤى بين الوكالة والوزارة.
وبي��ن أن وزارت��ه تعمل جاه��دة من أجل خدم��ة الطلبة؛  
وتطوير العملية التعليمية، الفتًا إلى أنه سيتم خالل اليوم 

الدراسي عرض عشرة أوراق عمل على مدار جلستين.
وأكد أن وزارته س��تأخذ التوصيات بجدية وس��تعمل على 
تنفيذها لما لها من أهمي��ة للطلبة والعاملين في الوزارة 
ووكالة الغوث، مثمنًا دور اإلدارة العامة لإلشراف واإلرشاد 
والتربية والتخطيط والوكالة الستجابتهم لنداءات الوزارة 

واختيار المواضيع األكثر احتياجًا للجميع.
بدوره، شدد د. نبهان ممثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينين »األونروا«، على ضرورة التعاون بين الوكالة 

والوزارة لما لها من أهمية في خدمة العملية التعليمية.
وأكد نبه��ان، أن الوكالة ملتزمة بتدري��س مناهج الدولة 
التي تتواجد بها، الفتًا إلى أنه يتم بش��كل س��تمر تطوير 
العملية التعليمية والبرامج والعاملين والقيادات التربوية 

في الوكالة.
وبي��ن أن وكالة الغ��وث تعمل على تطوير ذاتها بش��كل 
مس��تمر، وإصالح العملية التعليمة، مضيًفا: »سيكون في 
عام 2014 تغيير في طريقة التعامل في ش��تى المواضيع 

بهدف تطوير وخدمة العملية التعليمية.
وأوضح أن اليوم الدراسي يظهر مدى التعاون بين الوزارة 
والوكال��ة، مبينً��ا أن الط��الب بحاجة لإلرش��اد والمتابعة 
بش��كل مس��تمر، مش��ددًا على ضرورة إيجاد مستشارين 
للوكالة والوزارة لوضع األس��س الحقيقية لتطوير العملية 

التعليمية.
ودع��ا نبهان، لزيادة التعاون بين ال��وزارة ووكالة الغوث، 
مؤكدًا اس��تعداد الوكال��ة للتعاون ف��ي مختلف المجاالت 

بهدف خدمة العملية التعليمية.

خالل يوم دراسي مشترك بين وزارة التعليم ووكالة الغوث
توصية بتطبيق املناهج الجديدة  يف مدارس االونروا من خالل لجنة تنسيق مشرتكة

بدء سريان الخطة الخمسية وبناء139 مدرسة خالل5 سنوات

د.املزيني: تعريب التعليم الجامعي والتسريع األكاديـــــمي وتقليص كتب املرحلة الدنيا من مشاريع2014
غزة- �شوت التعليم:

اأك��د د. اأ�شام��ة املزين��ي وزير الرتبي��ة والتعليم الع��ايل اأن هناك ع��دة برامج وخطط 
�شتطبقه��ا الوزارة خ��الل العام2014, ومنها م�شروع تعري��ب التعليم اجلامعي ويف هذا 
امل�ش��روع يتم تعريب املناه��ج  اجلامعية التي تكون باللغة الجنليزية حتى ُن�شّهل على 

طلبتنا التعمق يف العلوم وال�شتفادة منها.
وب��ني الوزي��ر اأن عدة درا�شات اأثبتت اأن %70 من جهود طلبة التخ�ش�شات العلمية يف 
اجلامع��ات تذهب لرتجمة العل��وم, مبينًا اأن الوزارة �شرت�شد املبال��غ املالية لنجاح هذا 

امل�شروع كما متت خماطبة اجلامعات يف هذا الأمر.
واأو�شح د. املزيني خالل لقاء مع م�شئول يف املكتب الإعالمي احلكومي بغزة  اأن وزارته 
�شرعت يف تطبيق اخلطة اخلم�شية ) تعليم عاملي و�شمو اأخالقي( لإحداث نقلة نوعية 
يف التعلي��م من ريا���ص الأطفال وحتى التعليم العايل والبحث العلمي, مبينًا اأن اخلطة  
ربط��ت التعلي��م بتحرير فل�شطني فهناك مب��داأ وا�شح يف اخلطة ي�ش��ر اإىل اأن العملية 
التعليمية ت�شاهم يف حترير فل�شطني, كما اأن اخلطة ت�شمل بناء139 مدر�شة جديدة 

خالل خم�ص �شنوات بواقع28 مدر�شة يف كل عام.

كما سيتم خالل العام الحالي تطبيق نظام التسريع 
األكاديم��ي ف��ي المدارس , بحي��ث يمكن للطالب 
المتف��وق أن ينه��ي مرحل��ة التعليم الع��ام في10 
سنوات  فقط, , وسيتم مواصلة التطوير في نظام 
الثانوية العامة واالس��تمرار في استخدام الحوسبة 

وتكنولوجي��ا التعليم وحوس��بة المناهج بحيث يس��تطيع 
الطال��ب أن يتفاع��ل لوحده مع التعليم كما س��يتم العمل 

على صعيد حوسبة االختبارات.
وأش��ار الوزير إل��ى أنه في ع��ام2014 س��يكون االهتمام 
بمرحل��ة رياض األطف��ال والعمل على بن��اء منهاج موحد 

للري��اض, وذلك عل��ى اعتب��ار أن الخطة الخمس��ية تركز 
بجانب كبير منها على مرحلة الرياض كما س��يتم التوسع 
في مجال اإلرش��اد والتربية الخاصة, وهناك اهتمام بدعم 
توج��ه الطلبة للف��رع العلمي من خ��الل المكافآت وإعادة 

صياغة المناهج وطرق التدريس.

وفي الع��ام 2014  بين وزي��ر التعليم أن وزارته س��تقوم 
بإعادة صياغة المناهج الدراس��ية بال��ذات لطلبة المرحلة 
األساس��ية الدني��ا وهي الصف��وف األول والثان��ي والثالث 
والراب��ع, حيث يالحظ أن هناك عبء عل��ى الطلبة الصغار 
ف��ي حمل الكتب والحقائ��ب  , لذلك كان توجه الوزارة في 
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د.املزيني: تعريب التعليم الجامعي والتسريع األكاديـــــمي وتقليص كتب املرحلة الدنيا من مشاريع2014
هذا الشأن , وسنقوم بتقليص  الكتب للمرحلة الدنيا إلى 
4 كت��ب هي كتاب اللغة العربية ويش��مل التربية الوطنية 
والمدني��ة والعل��وم, وكت��اب التربية اإلس��المية, وكتاب 
الرياضي��ات, وكتاب اللغة االنجليزية, بحيث يحمل الطالب 
ف��ي حقيبته يومي��ًا 4 كتب فقط , وهن��اك توجه لتقليص 

الكتب إلى 3 أيضا في الفترة القادمة.
الحصار

وفيم��ا يتعلق بالحص��ار الظالم عل��ى القطاع أك��د الوزير 
المزيني أن الحصار وانقطاع الكهرباء والوقود أثر بش��كل 
س��لبي على العملية التعليمية حيث هن��اك توقف بناء26 
مدرس��ة جديدة وتوقف عمل 10 محطات تحلية مياه تزود 
طلبتنا بالمياه الصالحة للش��رب, كما تعطلت الحواس��يب 
والمختب��رات العلمية وهذا أثر على تطبيق الجانب العملي 
للمنهاج في المدارس, كما أن الحصار أثر بش��كل س��لبي 
عل��ى تحصي��ل الطلب��ة حي��ث إن هن��اك انقط��اع للوقود 
والكهرب��اء وهي أمور تعي��ق مذاكرة الطلب��ة في البيوت 

والمدارس.

قانون التعليم
وح��ول انجازات ع��ام 2013 قال الوزي��ر : نجحنا في إتمام 
بن��اء19 مدرس��ة جدي��دة  وتح��ول %40 م��ن الم��دارس 
الحكومي��ة إلى الدراس��ة في الفت��رة الواحدة ف��ي النهار, 
كم��ا تم انجاز قان��ون التعلي��م الفلس��طيني كأول قانون 
ينظ��م العملية التعليمية بش��كل منهج��ي ومهني, وكان 
ق��رار مجلس ال��وزارء بالئحة كادر المعلمي��ن  إلنصافهم 
فأصب��ح هناك المعل��م األول الذي له ع��الوة %55 وهناك 
المعلم الخبير بعالوة%65 حيث ش��عر المعلم أن له مكانة 
كبيرة, كما أن الوزارة س��تواصل الجهود لتحس��ين ظروف 

المعلمين.
وفيم��ا يخ��ص التعليم العالي فاس��تمرت ال��وزارة بتوفير 
المن��ح للطلبة على الصعيد المحل��ي أو الدولي وهناك تم  
إق��رار النظام األساس��ي للجامعات الحكومي��ة , وكان قرار 
آخر للنظام األساس��ي للكليات الحكومية مما أدى لنهضة 

تشريعية في هذا المجال.
كتاب القدس

وفيم��ا يتعل��ق بالمناهج ق��ال د. المزيني: أج��رت الوزارة 
تطوي��رًا مهمًا فتم إع��داد وتأليف كت��ب التربية الوطنية 
للصفوف الثامن والتاس��ع والعاش��ر وهي مناهج تزيد من 
وعي الطلب��ة بوطنه��م وقضيتهم فتم إدخ��ال المقاومة  
والثواب��ت والق��دس واألس��رى والالجئي��ن, وكان تأليف 
كتاب حقوق اإلنس��ان ومهارات الحي��اة وهو منهاج يطرح 
ألول مرة على مستوى المنطقة العربية حيث نعلم طلبتنا 
كيفي��ة الدخ��ول في  طري��ق الحياة والمس��تقبل, كما تم 
تألي��ف كتاب الق��دس  والطلب من الجامع��ات بأن يكون 
متطلبًا جامعيًا لكل الطلبة وهناك تواصل مع وزراء التعليم 
العرب العتماده في الجامعات العربية  وهو كتاب نموذجي 

لتعزيز حضور القدس في أذهان الطلبة.
وح��ول الهيئ��ات الجديدة التي اس��تحدثتها ال��وزارة قال 
الوزي��ر في العام 2012 تم إنش��اء هيئة االعتماد والجودة 
لمؤسس��ات التعليم العالي ومجلس البحث العلمي , وفي 
ع��ام2013 ت��م افتتاح مجم��ع اللغة العربية الفلس��طيني 
بمقره الدائم في الق��دس والمؤقت بغزة , كما تم افتتاح 

مجم��ع اللغ��ة العربية المدرس��ي وه��ذه المجامع 
وفعالياته��ا لها هدف أساس��ي وه��و الحفاظ على 
اللغ��ة العربي��ة ف��ي المجتم��ع الفلس��طيني, كما 
افتتحت ال��وزارة وحدة التكاف��ل االجتماعي لتخدم 
17 أل��ف موظف وموظف��ة م��ن وزارة التعليم من 
حيث القروض واإلعانات والمساعدات وفق األصول 

اإلسالمية السليمة.
وفيم��ا يخص تعزيز القيم اإلس��المية أش��ار الوزير 
إل��ى أن الوزارة واصلت العم��ل في هذا المجال في 
افتتاح الفرع الش��رعي وانتس��اب الطلب��ة , كما أن 
الوزارة مضت في قرار تأنيث المدارس وفقا لقانون 
التعليم وهناك كم هائل من األنشطة  والمسابقات 

الثقافية التي تعزز القيم في المدارس.
وأوض��ح الوزي��ر أن مش��روع الفت��وة انطل��ق ف��ي 
الم��دارس وأصبح��ت ل��ه 50 درجة في الش��هادة 

المدرسية

اأولً : اأهمية وجود ثقة متبادلة بني مدير 
املدر�شة واملعلمني :

إن تواف��ر الثقة بين المدي��ر والمعلم يعد أمرًا ضروريًا ، ألن 
توف��ر ذلك يجعل المعلم يلتفت إل��ى األعمال المنوطة به ، 
وال ينشغل بالدفاع عن نفس��ه عند حدوث أي موقف طارىء 

بينه وبين المدير .
إن تب��ادل الثقة بين المدي��ر والمعلم لي��س ممكنًا لمجرد 
رغب��ة المدير أو قوله لزمالئه : ثق��وا بي . . بل إن الثقة أمر 
تراكمي يتحقق بالممارس��ات الس��وية التي تبني الثقة بين 

األفراد .

ثانياً ــ اأهمية و�شع الرجل املنا�شب يف املكان 
املنا�شب يف هذه العالقة :

من المهمات األساس��ية المنوطة بمدير المدرسة أن يعرف 
ق��درات واس��تعدادات المعلمين وميولهم وه��ذه المعرفة 
تمكن��ه من وضع المعلم في العمل الذي يس��تطيع أن ينتج 
فيه ، تمش��يًا مع سياسة ) وضع الرجل المناسب في المكان 

المناسب)

إن تقوي��م المعلم م��ن العناصر الهامة في تش��كيل عالقة 
ناجحة بين المدير والمعلمين ، ويأخذ أهميته لكون المعلم 
يعتب��ر أن نتيجت��ه ه��ي ثمرة الجه��د والعم��ل ؛ وعليه فإن 
التقوي��م يعد أمرًا على درجة كبيرة من الحساس��ية ، ونظرًا 
لكون مدير المدرس��ة يعتبر مشرفًا مقيمًا ،وتقويمه للمعلم 
مهم جدًا ، فإنه ينبغي عليه أن يكون على دراية تامة بجميع 
جوان��ب التقوي��م ، بما يحق��ق الغرض المنش��ود من هذه 

العملية على الوجه األمثل ، وبعيدًا عن التحيز أو التحامل
كم��ا يجب على المدي��ر أن يجعل المعلم عل��ى إطالع دائم 
بعملية التقويم ، حتى يستطيع المعلم تحسين أدائه بصفة 
مستمرة ، وذلك كله يعزز عالقة المدير بالمعلمين ، ويجعل 

التقويم وسيلة لتحسين األداء ، ال غاية في حد ذاته .

�شاد�شاً ــ اإ�شراك املعلم يف اتخاذ القرارات 
واحرتام وجهة نظره :

من المعروف أن اإلدارة المدرس��ية الفاعل��ة تتطلب العمل 
ب��روح الفريق الواحد ، ألن الجميع يجمعهم هدف واحد وهو 

مصلحة الطالب باعتباره محور العملية التعليمية .
وانطالق��ًا م��ن ذلك ف��إن مدير المدرس��ة يج��ب أن يكون 
ديمقراطيًا ال اس��تبداديًا متس��لطًا ؛ ألن ذل��ك يجعل جميع 
العاملين في المدرسة يعملون باعتبارهم مجموعة متناسقة 
متعاون��ة ، وال يعملون باعتبارهم أف��رادًا منعزلين بعضهم 
عن بعض ، بما يحقق التناس��ق والتكامل واالنس��جام بين 

الجميع .
وبذل��ك يمكن القول : إن العم��ل الجماعي ، واحترام وجهة 
نظر المعلم ، يس��اعد عل��ى تعزيز انتماء المعل��م لمهنته ، 
وإحساس��ه بالنجاح في مهماته ، وزيادة االرتباط اإلنساني 

بينه وبين إدارة المدرسة .

إن ذلك كله ينعكس على أداء المعلم ويس��اعده على النمو 
والتق��دم في مهنت��ه ، ناهيك ع��ن دور ذلك في إحس��اس 

المعلم بالرضا والسعادة في الجو المدرسي .

ثالثاً: اأهمية احلكمة يف حل م�شكالت 
املعلمني:

هنالك العديد من المشكالت التي قد يعاني منها المعلمون 
، أو تعان��ي منها اإلدارة المدرس��ية م��ن المعلمين ، وهذه 
المش��كالت عديدة ، أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 
، مش��كلة الغياب المتكرر لبعض المعلمين ، والمش��كالت 
المتعلق��ة بنصاب المعل��م من الحصص ، أو إس��ناد بعض 

المهمات اإلشرافية ، أو األنشطة ، وغيرها الكثير .
إن التعام��ل بالحكم��ة مع هذه المش��كالت وع��دم التركيز 
عل��ى صغائر األمور ، وع��دم مجاهرته بأخط��اء المعلمين ، 
وتجن��ب النصح والتوجيه أمام الغي��ر ، والحرص على تذليل 

الصعوب��ات للمعلمين ليتغلبوا على مش��كالتهم ؛ كل ذلك 
يساعد في تنمية العالقة بين المدير والمعلمين .

رابعاً: مدير املدر�شة القدوة :
إن مدي��ر المدرس��ة الذي يوج��ه المعلمين إل��ى االنضباط 
ف��ي الحضور واالنصراف ، في الوقت ال��ذي ال يلتزم هو فيه 
بذل��ك ؛ يجعل كالمه غير ذي معنى ، بل ويش��جع غيره على 
عدم االلتزام ، فال يستطيع بالتالي أن يتخذ إجراءات لتالفي 

سلبيات وأخطاء المعلمين .
إن المدير القدوة مطلب ضروري في جو المدرس��ة خاصة ؛ 

لكي يكون مثااًل يحتذى به بين جميع المعلمين .

خام�شاً: تقومي الأداء الوظيفي ، وعالقة املدير 
مع املعلمني :

نصائح تربوية لعالقة سوية  بني مدير املدرسة واملعلمني
عماد جميل بعلوشة

مدير مدرسة اإلمام الشافعي األساسية )أ( للبنين
مديرية التربية والتعليم  - شرق غزة

انطالقًا من أهمية العالقة بين مدير المدرس��ة 
والمعلمي��ن والت��ي يج��ب أن تراع��ي الجان��ب 
النفسي للمعلم ، وتحرص على تطوير إمكاناته 
، واحترام��ه ، ودفعه نحو اإلب��داع واالبتكار، فقد 
حاول��ت أن أورد بع��ض النصائ��ح الت��ي تؤدي 
إل��ى إيج��اد عالقة س��وية بين مدير المدرس��ة 
والمعلمي��ن . . . آمل أن أوف��ق في هذا الطرح ، 

وأن يكون عماًل مثمرًا ونافعًا .
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إن الس��المة والصحة هي من مسؤولية كل 
ف��رد ، لذا يتوجب على جمي��ع العاملين في 
المختب��رات أن يتقيدوا بتعليمات الس��المة 
م��ن حي��ث التص��رف أو ارتداء مس��تلزمات 
الس��المة أو التنب��ه إلج��راءات الط��وارئ أو 
المخاط��ر المحتمل��ة مع مالحظ��ة القواعد 

العامة للعمل في المختبرات . 
كم��ا إن تعاون كافة العاملي��ن في المختبر 
يعتب��ر أمر مه��م وض��روري للمحافظة على 

أوضاع عمل سليمة داخل المختبر.
وبم��ا أن العمل بالمختب��ر يقتضي التعامل 
مع مع��دات وأجه��زة وأدوات متنوعة تلزم 
ألداء أنش��طة معمليه مختلف��ة ، األمر الذي 
قد يش��كل خط��ورة كبي��رة خصوص��ًا عند 
ع��دم التأني والحذر وعدم امتالك المهارات 
الالزم��ة للتعام��ل ونظ��رًا ألن العم��ل ف��ي 
المختب��ر يمث��ل دعامة أساس��ية لدراس��ة 
العلوم وغيرها م��ن المواد التطبيقية ، فإن 
اإلحجام عنه يفقد دراس��ة هذه المواد جانبًا 
مهم��ًا وفعااًل من جوانب تعلمها األمر الذي 
يدع��و إلى ضرورة العمل على تحقيق األمن 

في المختبر. 
هنا تبرز مدى حاج��ة المختبرات إلى األمان 
، فم��ن المنطلق أن يقبل الفرد عمومًا على 
القي��ام باألعم��ال الت��ي ال تعرض��ه للضرر 

واألذى.

الشمس.
 النش��ادر  يحفظ ف��ي مكان ب��ارد بعيدًا عن 
األحم��اض والم��واد الملتهب��ة ف��ي زجاجات 
مملوءة إلى ثالث��ة أرباع حجمها فقط وتغمر 

في الرمل.  
يمن��ع اس��تخدام الثالج��ة الكيماوي��ة لخزن 
الطع��ام والش��راب ويج��ب أن يوض��ع عليها 

إشارة الكيماويات فقط 
صن��دوق لإلس��عافات األولية ف��ي المختبر : 

ويحتوي على: كما ويتطلب وجود
* شاش معقم لتغطية الجروح

 أربطة شاش بمقاسات مختلفة
* شريط بالستر

* مقص
* قطن طبي

* مرهم للجروح ومرهم للحروق
* أقراص )للصداع والمغص واإلسهال(

* كحول مخفف بنسبة %50 لتدطهير الجروح
* محلول اليود

قبل مغادرة املخترب:
أغل��ق كافة األجهزة والمعدات غير الضرورية 

) كهرباء ، ماء ،غاز( 1
 األبخرة مفتوحة -2اترك نوافذ شفط

أطفئ كافة نقاط اإلضاءة .3
أغلق أبواب المختبر-4
وفي أمان اهلل ورعايته

الأمان يف املخترب 

طرق حفظ املواد الكيماوية: 
المواد الش��ديدة االشتعال والقابلة لاللتهاب 
: مث��ل األس��تيون /ثاني كبريتي��د الكربون /

الكحول / البنزين       تحفظ في مكان مظلم 
بعي��دًا عن الش��مس وتوض��ع ه��ذه المواد 

في رم��ل مندى بالم��اء وطبقة س��ميكة من 
كربونات الصوديوم وتوضع الزجاجات قائمة 
فوق هذه الوس��ادة متباع��دة قلياًل أو توضع 
على الرف السفلي بعد فرشه بالرمل المندى

• أما المواد التي ال تش��تعل كاألمالح فتوضع 
على الرفوف العليا .

• األحم��اض يج��ب أن تنال عناي��ة فائقة في 

حفظها أو تناولها لخطورتها فيجب أن توضع 
في صندوق خش��بي والكمية التي تس��تعمل 
توضع في زجاجات لها س��دادات مصغرة كما 
يوضع باألرضيات مادة كربونات الصوديوم .

•)الصوديوم / البوتاس��يوم( كمعدن / تحفظ 
في زجاجات مملوءة بزيت البترول

) الج��از( و يحك��م غلقه��ا وتوض��ع بعيدًا عن 

األمن و السالمة يف املختربات املدرسية
مفيد �لطالع   قسم التقنيات -  مديرية شرق غزة

االنرتنت .. انعكاسات وحلول

لبعض الناس؟ لدى مدمني اإلنترنت بصفة 
عام��ة قابلية لتكوي��ن ارتب��اط عاطفي مع 
أصدقاء اإلنترنت واألنش��طة التي يقومون 
بها داخل شاش��ات الكمبيوتر، يتمتع هؤالء 
بخدم��ات اإلنترنت التي تتي��ح لهم مقابلة 
الن��اس وتكوين عالق��ات اجتماعية وتبادل 
اآلراء مع أن��اس جدد، توفر تلك المجتمعات 
المعتبرة )Virtual communities( وس��يلة 
لله��روب من الواق��ع، وللبحث ع��ن طريقة 
لتحقي��ق احتياج��ات نفس��ية وعاطفية غير 
محقق��ة ف��ي الواقع.كما أن مس��تخدم تلك 
الخدم��ات يق��در أن يُخب��ئ أس��مه وس��نه 
ومهنته وشكله وردود فعله أثناء استخدامه 
لتل��ك الخدم��ات، وبالتالي يس��تغل بعض 
مستخدمي اإلنترنت )خاصة الذين يحسون 
منهم بالوح��دة وعدم األم��ان في حياتهم 
الواقعي��ة( تلك الميزة ف��ي التعبير عن أدق 
المدفونة  الش��خصية ورغباتهم  أس��رارهم 
ومش��اعرهم المكبوتة مما يؤدي إلى توهم 
الحميم��ة واأللف��ة. ولك��ن حي��ن يصطدم 
الش��خص بم��دى محدودية االعتم��اد على 
مجتم��ع ال يمل��ك وجهً��ا لتحقي��ق الح��ب 
واالهتم��ام اللذين ال يتحققان إال في الحياة 
الحقيقي��ة، يتع��رض مدم��ن اإلنترنت إلى 

نب��دأ عل��ى برك��ة اهلل بالبح��ث ف��ي ه��ذا 
الموض��وع عل��ى جزئين حي��ث يتزايد عدد 
مس��تخدمي اإلنترنت عامًا بع��د عام، وبعد 
دخ��ول اإلنترنت الكثير من ال��دول العربية 
وانتش��اره في البي��وت والمقاهي في الكثير 
م��ن تلك ال��دول مث��ل: مص��ر واإلم��ارات 
والمغ��رب  والجزائ��ر  وتون��س  العربي��ة 
وفلس��طين � فقد ل��زم علين��ا أن ننظر إلى 
األم��ر نظ��رة موضوعي��ة؛ لبح��ث جوانب��ه 
اإليجابية والس��لبية، ونتعرض هنا لمشكلة 
تطرح نفسها على الساحة العالمية يسميها 
البعض »إدمان اإلنترنت« .وحس��ب ما جاء 
في دراس��ة ل�«كيمبرلي يونج« أستاذة علم 
النف��س بجامع��ة بيتس��برغ ف��ي برادفورد 
بالواليات المتح��دة األمريكية، فإن %6 من 
مس��تخدمي اإلنترنت في العال��م في عداد 
المدمنين. ولكن ما إدمان اإلنترنت؟ وفيما 
يس��تخدم هؤالء المدمنون اإلنترنت؟ ومن 
األكثر تعرضًا لتلك الظاهرة؟ وما األعراض؟ 
س��نرد على تلك األسئلة وغيرها في محاولة 
للوصول إلى معرفة أعمق بنوعية المشكلة.

تعريف م�شطلح اإدمان الإنرتنت:
يختل��ف العلماء في تعريف كلم��ة »إدمان« 

فيصر البعض عل��ى أن الكلمة ال تنطبق إال 
على مواد قد يتناولها اإلنس��ان، ثم ال يقدر 
على االس��تغناء عنه��ا، وإذا اس��تغنى عنها 
تس��بب ذلك في حدوث أعراض االنس��حاب 
لتل��ك المادة التي تعرضه لمش��اكل بالغة، 
وبالتالي ال يس��تطيع أن يستغني عنها مرة 
واحدة، ب��ل يحتاج إلى برنام��ج لإلقالع عن 
تلك المادة باس��تخدام مواد بديلة وسحب 
الم��ادة األصلية بش��كل تدريج��ي كما هو 
الحال في أغلب ح��االت المخدرات.في حين 
يعت��رض بعض العلماء عل��ى هذا المفهوم 
الضيق للتعري��ف حيث يرون أن اإلدمان هو 
عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء 
م��ا.. بصرف النظ��ر عن هذا الش��يء طالما 
استوفى بقية شروط اإلدمان من حاجة إلى 
المزيد من هذا الش��يء بشكل مستمر حتى 
يشبع حاجته حين يحرم منه.وبالتالي اقتنع 
بعض العلماء أن هناك من يسمون بمدمني 
اإلنترنت. في حين اعترض آخرون وتعرضوا 
الس��تخدام اإلنترنت اس��تخدامًا زائدًا عن 
الح��د على أنه نوع من أن��واع الرغبات التي 
ال تقاوم )COMPULSION( وبصرف النظر 
عن التعريف واختالف العلماء في التس��مية؛ 
فإنه ال خالف عل��ى أن هناك عددًا كبيرًا من 

مستخدمي اإلنترنت يُسرفون في استخدام 
اإلنترن��ت بحيث يؤث��ر ذلك عل��ى حياتهم 

الشخصية.

فيم ي�شتخدم هوؤلء الإنرتنت؟
حس��ب نتائ��ج الدراس��ات الت��ي تم��ت في 
ه��ذا المج��ال فإن أكث��ر مجاالت اس��تخدام 

المدمنين لإلنترنت هي كالتالي: 
* غرف الحوارات الحية )chat rooms( حيث 
يق��وم الن��اس بالتعرف عل��ى أصدقاء جدد، 
ويقضون أوقاتًا طويلة في الثرثرة مع هؤالء 
األصدقاء عن مش��اكلهم الش��خصية أو عن 
األمور العامة، أو في كثير من األحيان يكون 
الحوار ع��ن الجن��س، وقد يقوم الش��خص 
بعمل عالقة غرامية عبر األثير، وقد تستغرق 
تل��ك العالقة ش��هورًا، وفي بع��ض األحيان 
يتقابل الطرفان في الحقيقة ويحدث الزواج؛ 
وال يلزم هنا ذكر مدى ش��رعية تلك النوعية 
من العالقات التي يتحدث الطرفان فيها بما 

يعف اللسان عن ذكره من محرم الكالم.
* مجال آخر يس��رف فيه المدمنون. أال وهو 
مواق��ع الجنس على اإلنترن��ت التي تعرض 

الصور الفاضحة.. 
ما ال��ذي يجع��ل اإلنترنت مس��ببًا لإلدمان 

خيب��ة أمل وأل��م حقيقيين. الح��ظ د.جون 
جروه��ول أس��تاذ عل��م النف��س األمريك��ي 
أن إدم��ان اإلنترن��ت عملي��ة مرحلية، حيث 
أن المس��تخدمين الج��دد عادة ه��م األكثر 
اس��تخدامًا وإس��راًفا الس��تخدام اإلنترنت؛ 
بس��بب انبهاره��م بتل��ك الوس��يلة.. ث��م 
بعد فترة يح��دث للمس��تخدم عملية خيبة 
أمل م��ن اإلنترنت فيحد إلى ح��د كبير من 
اس��تخدامه ل��ه، ويل��ي ذلك عملي��ة توازن 
الشخص الستعماله اإلنترنت، بيد أن بعض 
الناس تطول معهم المرحلة األولى حيث ال 
يتخطاها إال بعد وقت أطول مما يحتاج إليه 
أغل��ب الناس.  نص��ل هنا إلى خت��ام الجزء 
األول وال��ى اللقاء في الج��زء الثاني واألخير 

بكل احترام ,,

محمد اسليم / مرشد تربوي بمدرسة عوني الحرثاني األساسية بنين
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ارتياح الطلبة من امتحان الرتبية الوطنية ضمن املنهاج الجديد

وبينت الطالبة ش��رين أن األس��ئلة كانت بش��كل مبسط 
وتحت��اج إل��ى إجابة واضح��ة ومح��ددة ع��ن ادوار القادة 
الش��هداء في المقاومة وتحرير فلسطين , مبينة أنه جاءت 

أسئلة أخرى عن مدن الخليل وحيفا وبئر السبع.
الطال��ب أحم��د من الصف العاش��ر بمدرس��ة فلس��طين 
الثانوية أك��د أن االمتحان متنوع الفقرات االختيارية, وفي 

مجمل األسئلة كانت موضوعات قد درسناها. 
الطال��ب أيم��ن الحرزين من الصف العاش��ر من مدرس��ة 
جمال عب��د الناصر الثانوي��ة قال :« بالفعل جاءت أس��ئلة 
عن أبو عمار واحمد ياس��ين والش��قيري, كن��ا نتوقع مثل 
هذه األس��ئلة التي تعتبر في صلب المنهاج,وأضاف: نحن 
كنا على اس��تعداد لالمتح��ان خاصة وأن المادة مش��وقة 
م��ن حيث المع��ارف والمفاهي��م وطباعة الكت��اب الملون 
وش��رح المعلمين متمنيا أن يحصل على عالمة كاملة في 

االمتحان.
و قال��ت الطالبة نور حمادة من الصف التاس��ع األساس��ي 
بمدرس��ة الماجدة وس��يلة : إن االمتحان اتص��ف بالتنوع 
والش��مولية وض��م فقرات ع��ن الوحدة األولى فلس��طين 

والموقع الجغرافي وهي أمور لدينا دراية بها.
زمبلته��ا الطلبة ش��يماء مصب��ح من التاس��ع قالت: جاءت 
عدة أسئلة عن ثورة القس��ام والثورة الفلسطينية الكبرى 

, كما أن هناك أس��ئلة عن مدن عكا ونابلس مش��يرة إلى 
أن هناك فق��رة عن موضوع االحتالل االحاللي في الوحدة 
الثالثة وهي أس��ئلة تكش��ف عن معارفنا له��ذا الموضوع 
ال��ذي يتعمق ف��ي الفك��ر الصهيوني الحتالل فلس��طين 

وتهجير أهلها.

معلمة التربية الوطنية للصف التاسع في مدرسة الماجدة 
وس��يلة بغرب غ��زة ريم اصبي��ح أك��دت أن االمتحان كان 
ش��اماًل للمنهاج وال��دروس التي تم تدريس��ها وهو منوع 
ف��ي األس��ئلة , مبينة أنها قام��ت قبيل االمتح��ان بإعطاء 
حص��ص مراجعة للطالبات وحل تمارين وهو أمر يس��اهم 

في سهولة االمتحانات على الطلبة.
أ.جمال أبو هاش��م مستش��ار وزير التعليم أك��د أن منهاج 
التربي��ة الوطنية انطلق ف��ي المي��دان التعليمي وها هم 
الطلبة يخوضون امتحانه, موضحًا منهاج التربية الوطنية 
اآلن ضمن منظومة المناهج وقد القى استحس��ان الطلبة 
وأولي��اء األم��ور منذ ب��دء تطبيقة, كم��ا اهتم��ت الوزارة 
بتدري��ب المعلمي��ن واهتم��ت الطواق��م التدريس��ية في 
شرحه باستخدام مختلف الطرق التدريسية وحرصهم على 

إكساب الطلبة االتجاهات والقيم الوطنية.
وأشار أبو هاشم إلى أن الطلبة لديهم حب للتربية الوطنية 
ألنها تالمس قضيتهم وهذا أدى لزيادة دافعيتهم للتعلم 

وانعكس إيجابا على أدائهم في االمتحانات. 
وقال أبو هاش��م: ننتظر نتائج الطلب��ة بعد لتصحيح , الن 
ه��ذه االمتحانات س��تفيدنا في مجال تقيي��م المنهاج من 

معرفة نقاط القوة والضعف.
د. س��مية النخالة مديرة المناهج بوزارة التعليم أكدت أن 
منه��اج التربية الوطنية مرتبط بواق��ع الطلبة وقضيتهم 
وتم صياغت��ه بطريقة تس��هل على الطال��ب من امتالك 
المعرف��ة , مبين��ة أن الطلب��ة لديهم حرص عل��ى التعلم 
المادة بحكم أنها جديدة وتالم��س احتياجاتهم الوطنية 
لذلك فالطلبة لديهم حرص على الجد واالجتهاد ومذاكرة 
المادة جيدا من اجل التغلب على االمتحانات وتحقيق أعلى 

الدرجات.

غزة - �شوت التعليم:
خا�ص طلبة ال�شفوف الثامن والتا�شع والعا�شر لأول مرة امتحانات منهاج الرتبية 
الوطني��ة اجلديد اخلا���ص بنهاية الف�ش��ل الدرا�ش��ي الأول 2013-2014, وقد 

اأعرب الطلبة يف عينة ا�شتطالعية عن ارتياحهم من هذه المتحانات.. 

الطالب��ة �شري��ن ف��وزي م��ن ال�ش��ف العا�ش��ر مبدر�ش��ة العروب��ة الثانوية 
بالو�شط��ى اأبدت ارتياحها من امتحان الرتبي��ة الوطنية الذي �شم اأ�شئلة 
نوعية عن ال�شهداء اأبو عمار واأحمد يا�شني واأحمد ال�شقري, اإ�شافة اإىل 

اأنه تطرق لقرار حق العودة وقرار التق�شيم .

ابن اإ�شحاق الكندي ... فيل�شوف الفال�شفة 
العرب 

أب��و يوس��ف يعقوب ب��ن إس��حاق الكن��دي, )256 - 185 
م( عاّلم��ة عربي مس��لم، و كان موس��وعيا فق��د برع في 
الفلك والفلس��فة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات 
والموس��يقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم 

الكالم.
هو  أول من وصف مبادئ ما يعرف اآلن بالنظرية النسبية, 
و مؤس��س الفلس��فة العربية اإلس��المية، إضافة إلى أنه 
وض��ع المنهج ال��ذي يؤس��س الس��تخدام الرياضيات في 
الكثي��ر من العلوم, كم��ا قدم الكثير في مجال الهندس��ة 
الكروي��ة، وراق��ب أوضاع النج��وم والكواك��ب, وأتى بآراء 
خطي��رة وجريئة في هذه البحوث، وفي نش��أة الحياة على 
ظه��ر األرض، مما جع��ل الكثيرين من العلم��اء يعترفون 
ب��أن الكندي مفكر عميق من الطراز الرفيع و أول من حدد 
بش��كل منظم جرعات جميع األدوي��ة المعروفة في أيامه 

ووضع أول سلم للموسيقى العربية.
عده الرياضياتي اإليطالي الش��هير » كاردانو« من اإلثني 
عش��ر عبقري��ًا الذي��ن ظه��روا ف��ي العالم ويع��ده بعض 
المؤرخين واحدًا من ثمانية أئمة لعلوم الفلك في القرون 

الوسطى.

اأبو الريحان البريوين ... العامل املو�شوعي
أب��و الريحان محمد بن أحمد البَيْرُوني )5 س��بتمبر 973 
- 13 ديس��مبر 1048( عالم مس��لم كان رحّآلة وفيلسوًفا 
وفلكي��ا وجغرافي��ا وجيولوجيا و رياضي��ا وصيدليا ومؤرخا 
ومترجم��ا لثقاف��ات الهن��د و مؤس��س عل��م الميكاني��كا 
التجريب��ي و الفلك التجريبي. وصف بأن��ه من بين أعظم 
العقول التي عرفتها الثقافة اإلس��المية، وهو أول من قال 

إن األرض ت��دور حول محورها، صنف كتبًا تربو عن المائة 
والعش��رين ب��ل و أيضا قال بوج��ود ق��وى للجاذبية بين 
األجسام قبل أن يكتش��فها "نيوتن" وضع نظرية لحساب 
محي��ط األرض ال تزال تعرف باس��مه حتى اآلن في الكتب 

المدرسية.

اخلوارزمي ... اول من اخرتع ال�شفر 
أبو عبد اهلل محمد بن موس��ى الخوارزم��ي القرطبي عالم 
مس��لم عربي يكنى باس��م الخوارزمي وأبو جعفر قيل أنه 
ولد حوالي 164ه� 781م )وهو غير مؤكد( وقيل أنه توفي 
بع��د 232 ه� أي بع��د 847م( وقيل توفي س��نة 236 ه�. 
يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين حيث ساهمت 
أعماله بدور كبير في تق��دم الرياضيات في عصره. اتصل 
بالخليف��ة العباس��ي المأمون وعمل في بي��ت الحكمة في 
بغداد وكس��ب ثقة الخليف��ة إذ واله المأمون بيت الحكمة 
كم��ا عهد إليه برس��م خارطة لألرض عم��ل فيها أكثر 70 
جغرافيا، وقبل وفاته ف��ي 850 م/232 ه� كان الخوارزمي 
قد ترك العديد من المؤلف��ات في علوم الفلك والجغرافيا 
م��ن أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد 
ترج��م الكتاب إل��ى اللغة الالتينية في س��نة 1135م وقد 
دخلت على إثر ذلك كلمات مث��ل الجبر Algebra والصفر 

Zero إلى اللغات الالتينية.

اأبو القا�شم الزهراوي ... اأبو اجلراحة
أب��و القاس��م خلف ب��ن عب��اس الزه��راوي )المتوفي عام 
 ,Albucasis 427 ه���( المعروف في العالم الغربي باس��م
ه��و طبيب عربي مس��لم عاش في األندل��س. يعد أعظم 
الجراحي��ن الذين ظهروا ف��ي العالم اإلس��المي، ووصفه 
الكثي��رون بأبو الجراح��ة الحديثة. أعظم مس��اهماته في 
الطب ه��و كتاب "التصريف لمن عجز ع��ن التأليف", الذي 
يعد موس��وعة طبية من ثالثين مجلدًا. كان لمساهماته 
الطبية س��واء في التقنيات الطبية المستخدمة أو األجهزة 
التي صنعه��ا تأثيرها الكبير في الش��رق والغرب، حتى أن 
بعض اختراعاته ال تزال مس��تخدمة إلى اليوم., و هو أول 
من اس��تعمل الخيوط التي تس��تعمل حالي��ًا في العمليات 

الجراحية.

لنتعرف على بعض علماء املسلمني
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إعـــــالن 
للباحثي��ن والمهتمين ف��ي مجال اللغة 

العربية

يعلن مجلس إدارة مجمع اللغة العربية 
الفلس��طيني � غ��زة ع��ن إص��دار مجلة 
نصف س��نوية محكمة متخصصة تحت 
عن��وان )العربية(. لذا، يع��رب المجتمع 
عن سعادته لتلقي بحوثكم المتخصصة 
لتحكيمها نش��رها بحسب قواعد النشر 

المعتبرة علميًا.

مالحظة: 
- سيصدر العدد األول في النصف األول 

من عام 2014 بإذن اهلل.
- ترس��ل األبحاث على العن��وان اآلتي: 
مجمع اللغة العربية الفلسطيني � غزة/ 
جنوب مفترق أنصار � برج غزة المركزي/ 
اإللكترون��ي:  البري��د  األول.  الطاب��ق 

Gaza-lang@yahoo.com
لمزي��د م��ن المعلومات االتص��ال على 

هاتف: 2641279  فاكس: 2641280

مجمع اللغة العربية الفلسطيني � غزة
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صحيفة شهرية تصدر عن وزارة 
التربية والتعليم العالي

)تربوية - إعالمية(

االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة

العنوان:  
غزة الرمال الجنوبي ـ تل الهوا

إشراف عام:  
أ. عماد أمني الحديدي

رئيس التحرير:  
أ.معتصم عرفات امليناوي

مدير التحرير:  
أ.سامي سلمان جاداهلل

موقع إلكرتوني:
www.mohe.ps 

بريد إلكرتوني:
info@mohe.ps 

تليفاكس: 
0097082822509
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بقلم ال�شحفي:قصة تربوية..ليس كل عادة صحيحة 
 اإبراهيم املدهون

م��ا يميز الحكومة الفلس��طينية بغزة  أنها ترس��م هدفا واضحا وتس��ير 
علي��ه بإصرار. وال تلتفت ألي من الهمهمات هنا وهناك، وال تتراجع أمام 
المعيقات والتحديات، وتتحمل المش��قة لتفرض��ه كأمر واقع، فتخطو به 

خطوة نحو الغاية الفلسطينية العظمى.
وأهم أهدافها الجلية يكمن بإعداد جيل التحرير »تحرير فلسطين«، وقد 
يس��خر البعض من هذا ولك��ن المتابع الحصيف ي��درك أن هناك تركيزا 

كبيرا على هذا الهدف.
وأكثر ما يميز الحكومة برئاس��ة اس��ماعيل هني��ة  تركيزها المحدد على 
تنمية الجيل وغرس روح القتال واإليمان في نفسه، فبدأت بتبني حلقات 
القران الكريم، وتكريم حفظة كتاب اهلل، واآلن غزة فيها عش��رات اآلالف 

من الحفظة الذين يحملون ايات اهلل في قلوبهم.
وقبل ع��ام من اآلن انطل��ق برنامج مخيمات الفتوة لم��دارس الحكومة 
وه��و تدريب عش��رات آالف الطالب عل��ى الفنون العس��كرية و القتالية، 
وعس��كرتهم بروح وخطوات مدروس��ة وبإش��راف متخصصين من وزارة 
التعلي��م ووزارة الداخلية. وأعتقد أن هذه من أه��م الخطوات التي تُعد 

جيال سيمتلك إن شاء اهلل روح التحرير والنصر.
وبرنامج الفتوة يستهدف طالب العاشر والحادي والثاني عشر وهذا العام 

تم الس��ماح ألعداد محدودة من طالب التاس��ع رؤي��ة البرنامج واإلطالع 
عليه كنوع من الترغيب وشحذ الهمم.

م��دة البرنامج س��تة أي��ام متتالية يقضيه��ا الطالب في صق��ل مهارات 
عس��كرية وقتالي��ة موجهة بأس��لوب تربوي حداث��ي، فيتعل��م واجباته 
وحقوقه، وكي��ف يكون خادما ألهل��ه ووطنه، فتُس��تثمر عطلة منتصف 

العام بما تفيد الطالب وتُعلي من قيمته ومهاراته.
هذا هو العام الثاني ال��ذي تنطلق فيه المخيمات بحضور وزيري التعليم 
والداخلي��ة، وأقيمت في ما ال يقل عن 50 مدرس��ة عل��ى امتداد القطاع، 
ويت��م في هذه المخيمات غ��رس الروح الوطنية وإع��الء القيم األخالقية 
والس��لوكية باإلضافة للتدرب على ما يناس��ب الطالب من فنون رياضية 

وكشفية.
هذه البرامج الوطنية االستراتيجية في حقيقة األمر هي أحد أسباب حصار 
الحكومة وقطاع غزة ومعاناته وتكالب الجيران واألعداء عليه، فاالحتالل 
يقلق من هذا التوجه وس��نجد عش��رات التقاري��ر الصهيونية التي تحذر 
االوربيي��ن من هذه البرامج، وسنش��هد صورا لطالبن��ا وهم مصطفون 
كاألس��ود ومكتوب أسفل الصور باللغة االنجليزية إعداد جيل إرهابي في 
غ��زة كنوع من التحري��ض علينا وعلى الحكومة الفلس��طينية، وعلينا أال 

نلتفت لمثل هذا الترهي��ب والتخويف والتحريض فهم يريدون مخيمات 
وفعاليات تعلم الرقص والميوعة وتهتم بالتطبيع والتغريب واالنس��الخ 

عن قيمنا وذاتنا.
هذه المخيمات نموذج محترم للتوجهات االيجابية لبناء جيل يعود لذاته 
الوطنية والمسلمة، ويتعلم ما له من واجبات اتجاه أمته ودينه، وتصقل 
ش��خصيته بما يخدم دوره في تحرير وطنه، وترس��خ في نفس��ه حقوقه 
الش��خصية والعامة ليخرج لنا جيل مت��وازن قادر على مواجهة التحديات، 

وعنصر فاعل في منظومة التحرير.


