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اإلشراف التربوي البنائي

وزارة التعليم تطلق موقع )روافد( أكبر 
موقع الكتروني تعليمي فلسطيني

طالب من صعوبات التعلم بمدرسة الشافعي 
يشتهر بموهبة

5

غزة- صوت التعليم
تعكف وزارة التربيــة والتعليم العالي  
خالل العام الحالي على مشروع تعريب 
مناهــج التخصصات العلمية الجامعية 
, والمشــروع يسهم في تعمق الطلبة 
فــي العلــوم والمعــارف ويزيــد مــن 
تفوقهــم وتحصيلهم الدراســي, كما 
يعمل على الحفاظ على اللغة العربية 

وتمجيدها...

انجازات وزارة التعليم خالل 2013 
8مقدمة النجازات أكبر 

د. املزيني يؤكد استجابة األونروا تجميد تدريس املناهج “ غري املرخصة “ 

تعريب المناهج الجامعية ...
 خطوة نحو تعمق الطلبة يف العلوم وتمجيد اللغة العربية

 التعليم الشــرعي الثانوي ..نهج تقويمي يؤســس 
لفكر إســالمي في عقول الطلبة

وورد لينكس .. مشروع لدمج 
التكنولوجيا في التعليم

7
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غزة- صوت التعليم
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مهـــارة القـــراءة
القراءةهي المصــدر الثاني بعد االســتماع للحصول 
علــى المعلومــات واألفــكار واألحاســيس التي لدى 
اآلخرين، ولها أهمية كبيرة إذ عن طريقها نســتطيع 
التعــرف علــى مــا كان لــدى األجيــال عبــر القــرون 
المختلفة، كما نســتطيع التعرف على ما لدى اآلخرين 
المعاصرين لنا، والذين تفصلهم المســافات عنا، وال 

نستطيع االستماع إليهم مباشرة.
لقد تطورت الوسائل العلمية التي تمكن اإلنسان من 
االســتماع إلى أمور كثيرة تقع بعيدًا عنه عبر الهاتف 
والتلفــاز وأشــرطة التســجيل المرئية والمســموعة، 
ولكــن المعلومــة المكتوبة لم تفقــد أهميتها بعد، 
كما أننا ال نســتطيع تحويل كل األشياء المكتوبة إلى 
مســموعة أو مرئية، بل إن الحاسوب ما زال يستخدم 
المكتوب كوســيلة لنقل المعلومات إلى القارئ، على 
الرغــم من المحــاوالت الجادة التي تســعى إلى دمج 

التلفــاز  قــدرات 
قــدرات  مــع 
؛  ب ســو لحا ا
إلــى  ليتحــول 
يمكــن  جهــاز 
قــراءة المعلومة 
يمكــن  كمــا 

سماعها منه.
خــالل  ومــن 
الحديــث  هــذا 
القــراءة  عــن 
إال  وأهميتهــا، 

أننا نجد بعض العامة والطلبة ال يســتطيعون القراءة 
حيث يجــدون صعوبة بالغة، إذ أنهــم يحتاجون إلى 
المزيــد مــن كيفية تعلم القــراءة لذلك وجــب علينا 

تصدر عـن .. وزارة التربية والتعليم العالي - االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة

العنوان:  
غزة الرمال الجنوبي ـ تل الهوا

إشراف عام:  
أ. عماد أمني الحديدي

مدير التحرير:  
أ.سامي سلمان جاد اهلل

رئيس التحرير:  
أ.معتصم عرفات امليناوي

www.mohe.ps  :موقع إلكرتوني
info@mohe.ps :بريد إلكرتوني
تليفاكس:0097082822509

بقلم: أ. وسام وليد أبو مسلم
مدرس لغة عربية بمدرسة عبسان األساسية ) أ ( للبنين

الخطوات  أن نضع بعــض 
الالزمــة لتحقيــق فاعليــة 
المســتوى  علــى  القــراءة 

المطلوب:
-إلقــاء نظــرة خاطفــة   1
علــى القطعة ألخــذ فكرة 
عامة عن القطعة ولتحديد 

أهداف القراءة.
2 -قــراءة الموضــوع مرة 

واحدة قراءة سريعة.
الموضــوع  -قــراءة   3
مــرة ثانيــة للبحــث عــن 
المعلومات التي تجيب عن األســئلة التي تثير الحيرة 

لوضع            خط تحتها.
4 -وضــع دائــرة حــول الكلمــات أو التعابيــر الفنية 

إن من أهداف المكتبة المدرســية دعم المنهاج الدراسي وغرس 
عــادة القــراءة لــدى المجتمع المدرســي وال يقتصــر ذلك فقط 
عن طريــق إثراء المكتبــة بمجموعات الكتب التــي تحتوى على 
موضوعات مرتبطة بالموضوعات الموجودة في الكتب بالدروس 
.. وإنما هناك عامل أساســي هو أمين المكتبة وُطرُُقه المختلفة 
فــي توظيــف المكتبة بكل ما يتوفر بها مــن مقتنيات في خدمة 
المنهاج الدراســي مع ترغيــب المدرس والطالب في اســتخدام 
هــذه الكتب حتى يتم أيضًا تحقيق هدف غرس عادة القراءة لدى 
المجتمع المدرســي. وهنا يكمن الدور األساســي ألمين المكتبة 
الــذي يحمل على عاتقه تحقيق جميع أهداف المكتبة المدرســية 
بشــتى الطرق المتاحة لذلك, ومن الطرق التي يستخدمها أمين 
المكتبة حصة المكتبة التي مــن خاللها يعرض على الطلبة كل 
مــا هو متاح بالمكتبــة من مقتنيات وما هــي الفائدة التي تعود 

عليهم من وراء استخدامها واالستفادة منها .
وهناك حصــة تُعطى من قِبل المدرس نفســه داخــل المكتبة 
بمســاعدة أميــن المكتبة الذي بــدوره يقوم باســتخراج الكتب 
المتعلقة بموضوع الدرس المراد شــرحه , ووضعها أمام الطلبة 
لالســتفادة من معلوماتها التي قد تكون موســعة أكثر مما هو 
في الكتاب المدرســي, وهناك مسابقات يقوم بها أمين المكتبة 
بالتعاون مع مدرســي المواد المختلفة بوضع أسئلة من المنهاج 
الدراســي مع االشــتراط باإلجابــة عنها مــن الكتــب المتوفرة 
بالمكتبــة والمتعلقة بمواضيع األســئلة, وهناك أيضًا عروض ال

LCD والنشــرات والمطويات التي يقوم بعملهــا أمين المكتبة 
باالشــتراك مع الطالب, وكذلك هناك تعاون بين أمناء المكتبات 
في تبــادل بعض المــواد التي تدعــم المنهاج الدراســي ممثل 
ملفــات البوربوينت والملفــات المرئية التي تتعلــق بالمواضيع 

الدراسية كما يوجد تعاون مع مدرسي المواد في ذلك.

ارتبــط مصطلح المدرســة  الذكيــة بالتقدم 
التكنولوجــي المتصاعــد القائــم علــى تقنية 
الحاسب اآللي وما يتصل به من برامج ووسائل 
اتصال واسطوانات ممغنطة تحوي شتى أنواع 
المعرفــة والمعلومــات ، فالمدرســة الذكيــة 
عبارة عن مدرســة مزودة بفصــول الكترونية 
بها أجهزة حاســب وبرمجيــات تمكن الطالب 
من  التواصــل إلكترونيا مع المعلمين والمواد 
المقــررة ، يمّكن نظام المدرســة الذكية من 
اإلدارة اإللكترونية ألنشطة المدرسة المختلفة 
ابتداًء من أنظمــة الحضور واالنصراف وانتهاًء 
بوضــع االمتحانــات وتصحيحها ، كمــا تمّكن 
المدرســة الذكية  مــن التواصل مع  المدارس 
األخــرى التــي تعمل بنفس النظــام ، و يمكن 
ألولياء أمور التالميذ متابعة مســتوى أبنائهم 
من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة 
عن طريق اســم مســتخدم وكلمة مرور خاصة 
بكل طالب يتســلمها ولي األمر من المدرســة 

لمتابعة ابنه دون الحاجة إلى الذهاب إليها.
 وجميع العاملين في المدرسة الذكية متدربون 
على استخدام األجهزة التكنولوجية كل حسب 
احتياجــات طبيعة عمله. وال تكتفي المدرســة 
الذكية SMART Schools بتحســين مستوى 
عمليــة التعليــم والتعلم داخل المدرســة، بل 
تمتــد خدماتها خــارج أســوار المدرســة بعد 

املـكـتبــــة
 املـدرسـيــة
أ .محمد أحمد زقوت تدعم املنهاج

أمين مكتبة مدرسة القسطينة 
الثانوية للبنين

أوقات العمل الرســمية. وتشمل هذه الخدمات 
مجموعــة مــن الــدورات والبرامــج التعليميــة 
والتثقيفية المختلفة حســب احتياجات المجتمع 

المحيط بها.
والمتعلم في المدرســة الذكيــة إيجابي يبحث 
عن المعلومة بنفسه، يجمع الحقائق ويمحصها 
ويســتنتج منها، يتعلم باللعــب والحركة، يجري 
التجــارب، يتصــل بالمجتمع، يتعلــم من خالل 

العمل، يستفيد من معلمه عندما يحتاج إليه.
وتحرص المدرســة الذكية على تطبيق التعليم 
التعاونــي عن طريق المجموعات لما له من دور 
في تنميــة مهارات التفاهم والحــوار مع الناس 

وتكوين الرأي السليم، والتربية على والتعاون.

وتهدف  المدرســة الذكية إلى : ترسيخ االنتماء 
الوطنــي وتحقيــق النمــو الشــامل والمتكامل 
للمتعلمين فــي كافة المجــاالت وتطبيق مبدأ 
ديموقراطيــة التعليــم وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص ، وتحقيــق التعلــم الذاتــي والتعليــم 
عــن بعد ، التدريب على اســتخدام التكنولوجيا 

الحسابات واالتصاالت والمعلوماتية .
وتعنى المدرســة الذكية بإحداث ثورة شــاملة 
في التعليم، وشخصية الفرد ومحاولة االستفادة 
مــن الــذكاءات المتعــددة للتالميــذ، وتنميــة 
إبداعاتهم، وتعليمهــم مجموعة من المهارات 
الحياتيــة التــي تســاعدهم علــى توفير فرص 

أفضل في الحياة.

بقلم  : أ.اعتماد عواد سالمة البلبيسي 
مديرة مدرسة فهد األحمد الصباح الثانوية 

املـدرســة الذكـيـــة

الجديدة لتحديد معانيها.
5 -التأكد مــن الفهم وإعادة قراءة ما تم وضع خط 

تحته ثم إضافة أو حذف ما نريد.
6 -وضــع الخطوط لتوضيــح األفكار الرئيســية في 

الكتاب.
7 -اســتخدام سياســات معينة عند قراءة جزء صعب 

في الكتاب.
8 -اســتخدام الهوامــش حتى تكون القــراءة فعالة 

أكثر.
9 -اســتخدام تقنيــات معينــة في مراجعــة ما قمنا 
بقراءته. وليس هناك ســرعة معينة لقراءة الدراسة؛ 
ألّن ذلــك يعتمــد على عــدة أمور؛ منهــا معلوماتنا 
المســبقة عــن الموضوع، وقــوة دوافعنــا للقراءة، 
ودرجة ســهولة أو صعوبة الطريقة التي تعرض بها 

المادة.

ظهــرت فكرة الجودة في مجــال الصناعة في أمريكا بعــد الحرب العالمية 
الثانيــة بواســطة إدوارد ديمنــج W Edward Deming الــذي انتقل بعد 
ذلك إلى اليابان حيث حققت  أفكاره نجاحًا واضحًا ، وســار على دربه آخرون 
مثل جوزيف جوران و توم بيترز و فيليب كروسبي ..وأحدث ذلك تحوال من 
سياســة التفتيش و ضبط الجودة بالكشف عن عيوب المنتج إلى ممارسة 
الجــودة أثناء عملية اإلنتاج نفســها، ثم انتقلت الحقــًا مفاهيم الجودة في 

أوروبا وأمريكا إلى عالم التربية.
يعتقــد كثير من النــاس أن الجودة فكرة غامضة لهــا معاني مختلفة، بل 
ومتناقضــة أحيانــا، وبالتالــي يصعب وصفها وتفســيرها، ولكــن قيمتها 
تعرف عندما نحياها أو نعاني من الفشــل واإلحباط عند تجاهلها. فالجودة 
بالمفهوم الشائع تمثل فكرة مطلقة تتعلق بنوعية وطبيعة األشياء كالخير 
والجمال والصدق.. وكما قالوا كثير منا تعجبه هذه المفاهيم ولكن القليل 
يمتلكها. أما من ناحية عملية فهي مفهوم نســبي يستند لمعايير معينة، 
وهي ليست هدف بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق الرضا لدى متلقي الخدمة 
بعــد القيام بــاألداء المطلوب، فالمفهوم اإلجرائي يشــدد علــى إجراءات 
وأنظمة محددة لضمان ســير العمل حســب مواصفات محددة، وفي وجود 
قيادة تسعى للتحسين المستمر وخدمة الجمهور، فالجودة فلسفة وطريقة 
عمل إلحداث التغيير تنتهجها المؤسســة نفســها، ويشــارك فيها كل فرد 

ليســاهم في التحسين المســتمر ضمن بيئة تؤمن بثقافة الجودة ويشعر 
العاملين فيها بثقة المسئولين وتشجيعهم. 

بــدأ تطبيق الجودة مــن خالل ضبط الجــودة quality control  لكشــف 
العناصر غير المحققة للمعايير من المنتج وحذفها بواســطة التفتيش. ثم 
اتبعت عملية ضمان الجودة quality assurance والتي تتم قبل العملية 
اإلنتاجية أو الخدماتية وفي أثنائها بواسطة فرق عمل متخصصة، وامتدت 
وتطورت الفكرة لبناء ثقافــة وبيئة الجودة حيث يعمل كل فرد على إرضاء 
 total quality متلقــي الخدمــة ضمن ما يعــرف بإدارة الجــودة الشــاملة

  .management
يدعو مفكرو الجودة إلى اعتماد خطط طويلة المدى واتخاذ إجراءات وقائية 
لتحقيق التحســين المســتمر لألداء، بواســطة تدريــب العاملين وتحديد 
مســئولياتهم وأدوارهــم، وقيادتهــم للتميز واإلبداع من خالل التشــجيع 
ونبذ الخوف والتردد. ويحذر رائد الجودة ديمنج من تقييم األداء الســنوي 
الذي يعزز التنافس على حساب التعاون، ويدعو للحد من تنقل وتغيير ذوي 
الخبرة للحفاظ على اســتقرار المؤسســة، كما ينادي بعــدم االعتماد على 

اإلحصاءات فقط وإهمال المشاعر واالتجاهات لدى العاملين والجمهور.
وفــي هذا الســياق ينظر للتربيــة كخدمة تعتبــر الطالب محــورًا للعملية 
التعليميــة، فتعمــل المؤسســات التربويــة علــى تلبية حاجــات الطالب 

مصطلحات ومفاهيم إشرافية

اعداد: د. جواد محمد الشيخ خليل - املشرف الرتبوي

Constructive Supervison  اإلشراف التربوي البنائي
الحلقة الثانية عشر

نمــط إشــرافي يبحث فــي  ضــرورة االرتقاء 
باإلشــراف من مرحلــة التصحيح إلــى مرحلة 
البناء ، فال تقتصر أهمية اإلشراف على تحديد 
األخطــاء والتنبيه إليها بل يتــم االنتقال إلى 
البدائــل التي يمكــن إحاللها محل الســلوك 
الخاطــئ . وهــذا يعتمد على رؤية المشــرف 
التربــوي لألهــداف التعليميــة بوضــوح، وال 
تقتصــر مهمة اإلشــراف البنائــي على إحالل 
األســاليب األفضل محل األساليب غير النافعة 

بل يتعدى ذلك إلى:
- إشــراك المعلمين  في الرؤيــة لما يجب أن 

يكون عليه التدريس الجيد.
- تشــجيع النشــاطات اإليجابيــة وتحســين 

وتطوير الممارسات الحالية.
المعلميــن،  بيــن  المنافســة  روح  إثــارة   -
وتوجيههــا لصالح العمل التربوي، وتشــجيع 

النمو المعرفي والمنهي لديهم.
إن بداية اإلشراف البنائي هي الرؤية الواضحة 
لألهــداف التربوية وللوســائل التــي تحققها  
إلــى أبعد مــدى . فينبغي أن يركز المشــرف 

والمــدرس كالهمــا  علــى المســتقبل, ألن 
العمــل على النمو والتقدم إلــى األمام  خير 
مــن إضاعة الوقت في مجرد معالجة العيوب 
, والرجوع إلى الوراء , وماذا يجدي اإلنســان 
إذا تخلص من شــيء معيب  ولم يحل محله 

ما هو خير منه ؟
 مواصفات اإلشراف البنائي :   

1. تقديــم األدلة والشــواهد علــى التقدم 
الفردي والتعلم .

2. تفســير انجازات المتعلميــن من منظور 
بنائي قائم على انعكاسات البنية الفكرية .

3. االســتفادة من تقاريــر المتعلمين ومن 
المعلميــن  ومن قــادة المدرســة للتطوير 

والتعزيز .
4. اســتخدام بيانات المتعلمين وانجازاتهم 

في عمل القرارات القيادية التعليمية .
5. فهم مســتويات االنجــاز الحالية للمتعلم 

في ضوء التقويم المستمر والمنتظم .
6. ضبط النفس االنفعالي لدى األفراد .

7. مســاعدة المعلمين علــى اتخاذ القرارات 

مــن خــالل توفيــر المصــادر المعلوماتيــة 
الداخليــة والخارجية ،والتي تســاعدهم في 
تطورهم المهني ،وفي دعم تحصيل الطلبة 
سواء كان ذلك بالنسبة للمناهج ،أو أساليب 

التدريس وتطبيقاته.
8. إدراك الحاجات الالزمة للتنمية والتطوير 

واإلبداع .
9. جعل المتعلــم محور العمليــة التعليمية 
من خالل دوره ،وجعل المعلم محور العملية 
اإلشــرافية البنائيــة فهــو يكتشــف ويبحث 

وينفذ.
10. يطور مهارات التفكير العلمي اإليجابية 

لدى المتعلم / المعلم .
11. يشجع اإلشــراف البنائي على العمل في 
مجموعــات وعلى التعلم التعاوني  فيســهم 

بتشكيل روح التعاون وعمل الفريق.
مواصفات المشرف التربوي البنائي :

- المشــرف التربــوي مفكر يخطــط لعمله 
محــددًا األهــداف و الوســائل الموضوعــة 
، ويتســاءل عــن  التقويــم  واســتراتيجيات 

االستراتيجيات التي ينبغي استخدامها. 
- المشــرف التربوي  مقرر  يطبق النشــاطات 

المراد إنجازها ومضامينها وفحواها.
- المشــرف التربــوي محفز يســمح لآلخرين 
بارتــكاب الخطأ ، مع بيان مســؤولياتهم عما 
يحصل مع المراقبة بهدف التعلم . والتشجيع 

عند اإلبداع .
- المشــرف التربوي مثالي  يوضح كل مرحله 
من مراحل العمل لنفســه ولآلخرين ، ويتمثل 

ما يدعو إليه.
- المشرف التربوي وسيط  يدعو إلى استخدام 

المعارف المكتنزة في الذاكرة وفي المصادر.
- المشــرف التربــوي مدرب يقترح نشــاطات 
تنســجم مع ميول المعلمين المتعلمين و مع 

الواقع.
مــن  التربــوي  بالمشــرف  المنوطــة  األدوار 

المنظور البنائي :
إن التغيــر الكبيــر الــذي يحتاجه المشــرفون 
التربويــون يتعلــق بنظرتهــم إلــى الغرفــة 
الصفيــة والتطبيقــات التعليميــة المالئمة . 

وبالتالي البد وأن تتغير األدوار لتالءم النظرة 
البنائية في اإلشــراف والتعليــم ومن مظاهر 

ذلك : 
1. تغيــر دور المشــرف من ناقــل للمعلومة 
والخبرة إلى تيسير وصول المعلمين لمصادر 

المعرفة.
2. تهيئــة الفــرص لآلخريــن ليستكشــفوا 
المعلومات واألخطاء بأنفســهم ، والتشــجيع 
وســؤال اآلخرين إليجــاد حلول للمشــكالت 

األساسية .
3. تحفيز المعلمين علــى االندماج بما يعرف 
بـــ ) ثقافة العلماء ( وتعزيز تبني المعلم لتلك 

الثقافة مع طلبته . 
4. ممارســة المشــرف التربوي ألدوار القيادة 
وتدريب المعلمين على صفات  )القيادة ( مما 
يمكن المشاركين في العمل التربوي من بناء 
المعاني التي تحقق الهدف المشترك للعملية 
التربوية فالكبار )مثــل الصغار( يتعلمون من 
خالل المعرفة البنائية واالستفسار والمشاركة 

في التأمل .

أ . سامي حسونه 
مدير مدرسة الحسن البصري

وتعزيز  إنسانيتهم  واحترام 
دافعيتهــم للتعلــم بهــدف 

تحقيق النجاح للجميع، وإرضاء 
والمجتمــع  وذويهــم  الطــالب 

بأســره. فالقائــد التربوي يوصل 
قيم المؤسســة للهيئة التدريسية 

المحلي، ويحاور  والطالب والمجتمع 
العامليــن والطــالب ويشــركهم في حل المشــكالت 

واتخاذ القرارات وتحمل المســئوليات في مناخ ودي وإنســاني. كما ينمي مهارات 
العاملين في مجال اكتســاب المعرفة وتداولها، ويتخلى عن شــعار أنا المســئول 
ويتبنــي ثقافــة عــدم اللــوم no blame culture، ويســتثمر وقتــه بفاعلية كما 
يســتخدم آليات العصف الذهني ومخططات حل المشكالت، وبناء فرق عمل فعالة 
  benchmarks لهــا أدوار وآليــات عمل واضحة. وتقتضــي الجودة وجود معاييــر
يقــاس األداء الحالي بالنســبة لهــا ويقارن مع مؤسســات أخــرى، و كذلك وجود 
أدوات لتقييــم ذاتي يتطــرق لكافة جوانب العملية التربويــة. وبالتالي فالبد من 
تبني الجودة ضمن الخطة اإلســتراتيجية للتعليــم كأداة للتطوير وليس للضبط 
والتفتيش مع االســتفادة من التجارب المحليــة والعالمية ومراجعة األدب التربوي 

لتحقيق أفضل النتائج.

الجــودة يف الرتبيــة بيـن الفهـم النظـري
 والتطبيــق العملــي

الجودة يف الرتبية بني الفهم النظري والتطبيق العملي
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   اإلبــداع اإلداري من مدير المدرســة مطلب 
ضروري ومهــم للوصول إلى الطموحات التي 
نتحدث عنها ونتمناها كتربويين بل ويتمناها 
الطلبة وأولياء األمور، وال يتأتى اإلبداع صدفة 
وال يمكن إرساله للمدير في تعميم أو خطاب، 
ونحن في هذا الوقت بحاجة ماسة إلى اختيار 
المدير الذي تتوفــر فيه هذه الخصال، بحيث 
يكون قد مر باختبارات ودورات وإعداد كافٍ، 
األمر الــذي يؤهله لمواجهــة التحديات أثناء 
توليه مهــام منصبه وإدارته للمدرســة على 
أتــم وجــه، ومن ثم ســنحصل علــى اإلبداع 
تلقائيًــا، فاإلبــداع مرحلــة الحقــة لمراحــل 

عديدة  تسبقه.
 كّل إنســان يســتطيع أن يديــر مؤسســة أو 
مدرسة وفق قدراته المتاحة، ولكن ليس هذا 
المقصود فحســب, فنحن بحاجة إلى اإلبداع 
فــي اإلدارة مــن الناحيــة التقنيــة والفكرية 
والمهنيــة وال يتأتــى هــذا مصادفــة أو عبر 
التلقيــن الممل على مــدار العام الدراســي، 
ولنا في  قصة )يوســف - عليه الســالم عبرة 

اإلبــداع فـي إدارة املـدرســة 
اإلبــداع فـي إدارة املـدرســة 

وآيــة( حيث أدار تلــك األزمة الشــهيرة التي 
مرت بها مصر في ذلك الوقت إدارة ســليمة, 
فقــد جمع بيــن أهميــة »الكفــاءة اإلدارية« 
و«الكفــاءة التقنيــة«، وقد تجّلــت  »الكفاءة 
التقنية« في قوله: }َفَذرُوهُ فِي سُــنْبُلِهِ{ 
لكنــه علم أن هذه الفكــرة الفنية الممتازة ال 
يمكن أن تتحقق على أرض الواقع إال في ظل 
وجــود مدير كفء يســتطيع وضــع الخطط و 
ترتيب وتوزيــع المهام بأقصى درجات العدل 
والمســاواة والشــفافية، وتخصيص حصص 
خاصة ال تتعداها كل أسرة، وتحديد المكاييل 
مما يشــعر به ســياق القصة التي فيها قوله: 
}َقــاَل اْئتُوِني ِبــَأٍخ َلُكمْ مِــنْ َأِبيُكمْ{ مما 
يوحي أنــه كان يخصص لكل أســرة مقدارًا 
محــددًا من الغالل، وكذلــك قوله: }صُوَاعَ 
اْلمَلِكِ{، مما يوحــي بأنه كان يحدد مكيااًل 
واحدًا، وأن هناك خطة واضحة لتوزيع الغالل. 
إن يوســف )عليه الســالم( لما علم أن مجرد 
طرحــه لفكرته العظيمة فــي حفظ الغالل ال 
يكفي لحماية الناس مــن الهالك بالمجاعة؛ 

ألن أهــل »مصــر« في هــذا الوقــت لم يكن 
لديهم المدير الكفء القادر على تحقيق هذه 
الفكــرة في الواقــع، فلم يكتــف بمجرد طرح 
الفكــرة والتعويــل علــى جودتهــا، بل طلب 
اإلمــارة؛ لعلمه أن »الكفــاءة الفنية« ال تغني 

عن »الكفاءة اإلدارية«.
 إن مديــر المدرســة المبــدع الــذي تتطلبه 
المدرســة العصرية والذي نرغب بتواجده في 
مدارسنا هو ذلك المدير الذي يمتلك الكفاءة 
الفنية واإلدارية ويكون قائدًا تشاركيًا يحيط 
نفســه بمعلميــن يعملون معــه وال يعملون 
لديه, ولمدير المدرسة دور فعال  في تشجيع 
وتنمية اإلبداع, إذ ال يمكن للطالب أو المعلم 
أو المديــر أن يبدع في بيئــة ترفض الجديد، 
وحتــى تصبح البيئة المدرســية بيئة إبداعية 
كان لزامًا علي مدير المدرســة وفريق إدارته 
أن يقتنعوا أوال بأن العاملين معهم بأماكنهم 
أن يبدعوا ويبتكروا حلواًل للمشــاكل التي قد 

تواجههم.
 إن مديــر المدرســة الفعًال هــو الذي يجعل 
اإلبداع أســاس إدارته ومنهج تعامله وأساس 
عالقته بالعاملين التي تقوم علي المشــاركة 
والمرونة والحساســية للمشــكالت والتحرك 

والدافعية، فكلها عناصر مهمة لإلبداع.
وأخيرًا نستطيع القول إن اإلبداع اإلداري هو 
اإلحســاس بالحاجة للتطوير والتحســين من 
خالل معايشة المواقف المختلفة، فاإلحساس 
بالحاجة يتبعه تفكير ومن ثم ابتكار وإبداع  .

إعداد أ. نعيم حسن الفرا 
مدير مدرسة عبسان األساسية – بنين

تولــد األفكار في لحظات خاطفة وقد تتالشــى 
من مخيلتك إلى األبد ما لم تســارع بتدوينها، 
وقــد تظهر األفكار المثمرة فــي أغرب األوقات 
ولــن تبزغ هــذه األفــكار دائمــا وأنــت تعالج 
المشــكلة المتعلقــة بهــا، ولكن قــد تواتيك 
ومضة من االســتبصار فــي الوقت الذي تكون 
فيه مشــغوال بأعمال أخرى، وحتى لو بدت هذه 
الفكــرة لحظة ورودها واضحــة تمامًا أو مهمة 
للغاية بحيث يســتحيل نســيانها فهناك دائمًا 

احتمال أن تضيع منك فيما بعد.
فــي عالــم الغــرب وبالتحديد في الســبعينات 
مــن القرن الماضي ظهر أســلوب إداري جديد 
أســموه " اإلدارة باألهــداف " وهــي طريقــة 
إدارية يقــوم فيها الرئيس والمرؤوس بتحديد 
األهــداف الوظيفية المســئول عنها المرؤوس 
والمعايير الموضوعية التي ستستخدم لقياس 

مدى تحقق تلك األهداف.
وحيث أن الفكرة تأتي إلى ذهن اإلنســان قبل 
الهدف، بل أحيانا بســط الهدف بصورة أشمل 
وأوضــح مما يؤدي إلــى نجاح تحقيــق الهدف 
وهــو األمر الذي أدى إلى ظهــور هذه الطريقة 
الجديدة والتي سميت " اإلدارة باألفكار " وهي 
أسلوب إداري جديد يقتضي تجميع هذه األفكار 
ومن ثــم دراســتها وتنفيذ الصالــح منها من 

خالل الخطوات التالية:

بقلم د. سعيد إبراهيم حرب
 مدير التربية والتعليم ـ خان يونس

نصائح لوالدة فكرة جديدة:
1. احــرص علــى الســاعات األولى مــن النهار 
تطويــر  فــي  للتفكيــر  مخصصــة  واجعلهــا 
المؤسســة وال تشغل نفسك في هذه الساعات 
بأعمــال باإلمكان عملها فــي أوقات أخرى من 

العمل.
2.لتكن اجتماعاتك مع مرؤوسيك في الساعات 

األولى من العمل.
3. أقضــي علــى مشــتتات التفكيــر كالهاتــف 
والمراجعيــن والزوار وذلك من خالل تخصيص 
وقــت معين يخلو اإلنســان بنفســه في العمل 

للتفكير والتخطيط.
4. رتــب المعلومــات فالفكرة الجديــدة تحتاج 
إلــى معلومات متوفــرة فاحرص علــى ترتيب 
معلوماتك من خالل األرشفة أو الحاسب اآللي.

5. اجعــل لك دفتر أو مفكرة  يســتفاد منها في 
كتابة األفكار الجديدة وترتيبها.

6. للمكان دور مهم في توليد األفكار فالمكان 
الهادئ يساعد كثيرًا على التركيز.

7. وجــود الحافز الدنيوي أو األخروي له دور في 
إيقاد الحماس للعمل ومن ثم توليد األفكار.

8. الطاعات والتقرب إلى اهلل باألعمال الصالحة 
توجد انشــراحًا في الصدر مما يؤدي إلى توليد 

أفكار جديدة.

 بزوغ فكرة جديدة 

 عدم تدوين الفكرة تدوين الفكرة

 إلغاء الفكرة

 مراجعة الفكرة مع النفس الفكرة غير جيدة

 الفكرة جيدة

 مراجعة الفكرة مع اآلخرين

 تنفيذ الفكرة الفكرة جيدة

اإلدارة باألفكــار

كثيراً ما نســمع بأن الطالــب إذا أحب المعلم أحب 
المادة، ولو عدنا بذاكرتنا إلى الوراء وفكرنا، عندما 
كنا طــالب في المدرســة، من المعلــم الذي كان 

مفضاًل لدينا؟ ومن المعلم الذي كنا نتجنبه؟
قد نســتطيع جميعنا -تقريبًا- اإلجابة عن هذين 
الســؤالين. لقد كان لدينا جميعاً معلمون رائعون، 

ولألسف كذلك - كان لدينا معلمون غير فاعلين. 
مــا هــي -إذن- الصفــات التــي كان يتمتــع بها 
المعلمــون الفاعلــون ولم تكن لــدى غيرهم من 
المعلمين؟ اإلجابة هي أن األمر عبارة عن مجموعة 
من الصفات، والتي تجعل من المعلم فاعاًل إلى الحد 
الذي يكــون صاحب تأثير دائم على جميع الطالب 
تقريباً ، ويمكن إجمال صفــات المعلم الفاعل في 

النقاط اآلتية :
* المعلم الفاعل يحب مهنته:

مــن أهم الصفات الجيدة التي يجب أن تكون لدى 
كل معلم هــي حــب التدريس. وهنــاك معلمون 
-لألســف- ال يحبون العمل الذي يقومون بأدائه، 
وهذا شــيء قد يدمر فعاليتهم بشكل مالحظ وال 
يستمتعون بمهنتهم وال يمكنهم أبداً أن يكونوا 

فاعلين.
* المعلم الفاعل مهتم بطالبه:

عندما يشعر الطالب أن معلمه مهتم به حقًا، عندئذٍ 
يكون األثر طيــب في نفوس طالبه على اعتبار أن 
مهنة التدريس البد من أن يســودها جو العالقات 
اإلنســانية الدافئة بين أهم عناصرها وهم المعلم 

والطالب.
* المعلم الفاعل يتواصل مع طالبه:

إن أفضل المعلمين يبذلون أقصى جهد لديهم من 
أجل التواصل مع كل طالب لديهم. ربما يكون من 
الصعب معرفة الميول واالهتمامات العامة للطالب، 
ولكن المعلمين االستثنائيين سيجدون حتمًا وسيلة 
مــا للتواصل مع طالبهم حتى ولو كان األمر مجرد 

تمثيل وادعاء. 
* المعلم الفاعل على استعداد لالبتكار: 

إن الــذي يجعــل من التدريــس أمراً مثيــراً هو أن 
الطالب يتعلمون بطريقة مختلفــة ، وأن علينا أن 
نســتخدم االســتراتيجيات المختلفة أوما يســمى 

بالتعليم المتمايز لكي نصل إلى كل طالب.و ينبغي 
على المعلمين أن تتوفــر لديهم الرغبة الحقيقية 
ليكونوا مبدعين، ويفكرون خارج الصندوق ويبتكروا 
من األساليب واألنشــطة ما يساعد طالبهم على 

التعلم . 
* المعلم الفاعل محاور ممتاز:

كي تصبــح معلماً فاعــاًل عليك أن تكــون محاورًا 
فاعاًل. ليــس فقط مع طالبك بل يجــب أن تكون 
محاوراً فاعاًل أيضًا مع أولياء األمور ومع أعضاء هيئة 

التدريس واإلدارة المدرسية .
* المعلم الفاعل يكافح ليصبح دائماً أفضل:

أي معلم ال يبحث عن طرق جديدة واســتراتيجيات 
أفضل للتدريس هو معلــم غير فاعل. ليس مهمًا 
عدد سنوات خبرتك كمعلم بل يجب عليك أن تتطور 

دائماً كمعلم. 
* المعلم الفاعل يستخدم وسائل تقنية متنوعة في 

دروسه:
شــئنا أم أبينا ، نحن في القرن الحادي والعشرين، 
وإن جيل الطــالب الذي أمامنا قــد ولد في العصر 
الرقمي. هؤالء الطالب قد انغمسوا في التكنولوجيا 
واحتضنوهــا أكثــر مــن أي جيــل آخــر، ونحــن –

كمعلمين– علينا أن نتبنى ذلك 
* المعلم الفاعل يستثير ذكاء طالبه:

أن تكون معلماً فاعاًل ال يعني أن تكون ســهاًل. بل 
يعني أن تتحدى كل طالب من طالبك وأن تضاعف 
مــن وقتــك معهم حتــى يتعلموا منــك أكثر مما 

يعتقدون أن بإمكانهم تعلمه منك. 
* المعلم الفاعل يفهم المحتوى جيداً:

المعلم الفاعل يفهم المادة التي يقوم بتدريسها 
جيداً ويعرف كيف يشرحها بأسلوب يفهمه طالبه.

وعلــى ما تقدم فإن المعلم الذي نريده في نظامنا 
التعليمي الفلسطيني هو المعلم الفاعل الذي يعلم 
أنــه قائد تربوي بيده مصير جيل كامل، وبناًء على 
ذلك ينبغي على القائميــن على النظام التعليمي 
الفلســطيني تجويد مدخــالت النظــام التعليمي 
وأهمهــا المعلم كي نحصل على أفضل مُخرَج أال 
وهو الطالب القادر على التكيف مع هذا العصر عصر 

الرقمية والفضاءات العلمية الال محدودة. 

إعداد المعلم:  محمد عوض شبير 
مدرسة خالد الحسن الثانوية- مديرية خان يونس

من هو املعلم الذي نريده يف نظامنا التعليمي؟

تعريب المناهج .. خطوة نحو تعمق 
الطلبة في العلوم وتمجيد اللغة العربية

الطالبة ســمر مــن كليــة  الصيدلــة تقول: 
أبذل جهــودًا كبيرة في الترجمة وتضيع مني 
األوقات الكثيرة وكل ذلك بسبب أن مناهجنا 

باللغة االنجليزية.
وتضيــف:  أشــعر بأننــي  ال أحصــل  علــى 
المعلومــات الكافيــة والمعــارف وال أتعمــق 
فــي العلم , كمــا أن األمر المعقــد هو وجود 
االمتحانــات التي في أحيــان مختلفة ال نفهم 
معنى أســئلتها, مبينــة أن تعريــب المنهاج 
هو مشــروع مميز وتشــجعه ألنه  سيزيد من 

تعمقنا في المنهاج والنجاح والتفوق.. 
الطالــب إبراهيم أبو زهري مســتوى رابع في 
كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية يتساءل:" 
التعريــب أمر مهــم لحفظ العربيــة وافادتنا 
فــي التعليــم والتحصيــل الدراســي, لكن ما 
موقف التعريب من الدراسات العليا ؟ والعمل 
المســتقبلي؟ فالدراســات العليا الماجســتير 
والدكتوراه ســتكون حتمًا باللغة االنجليزية, 
كما أن الشركات والمؤسسات التي ممكن أن 
أعمل بها في المســتقبل تتطلب إتقان اللغة 

االنجليزية .
الطالــب محمد شــعث طالب كلية هندســة 
سنة ثانية له رأي مختلف فيقول: نهدر الوقت 
في ترجمة المنهاج, وأنــا مع أن يكون مرجع 
مترجم للكتاب األصلي ,هذا المرجع له مهمة 
واحدة فقط وهو نرجع له لفهم بعض األمور 
الصعبــة , لكــن ال نُجْبــر على دراســة هذا 
المرجع , بل تبقى دراســتنا كما هي بواسطة 
الكتاب االنجليزي, ألن علم الهندسة تحديدًا 

يجب أن نتقنه باإلنجليزية.
الطالب عبد الرحمن الكرد المســتوى الثاني 
تخصص طــب بالجامعة اإلســالمية يقول :" 
أنا مع تعريب طريقة الشــرح, ويتســاءل عن 
الدراســات العليا, مبينًا أن الجامعات العربية 
جميعهــا تــدرس باإلنجليزية, كما يتســاءل 
عــن قضية مهمة وهي ما هــو مصير العلوم 
األخرى المرتبطة بالطب , مبينًا أنه إذا حدث 
تعريب للطب فإن هناك أهمية أن يتم ترجمة 
علــوم أخرى بشــكل متزامن وهــي الصيدلة 
والكيمياء والعلوم المخبرية, كما يتساءل عن 

المستقبل العلمي والعالقة مع أطباء العالم.
الطالب محمود األدهم تخصص حاسوب في 
كلية العلوم بجامعة االقصى المستوى الثاني 
يقول:"التعريب يأتي فــي مصلحتي من أجل 
تسهيل الدراسة , لكن المشكلة في العمل. 

الوزارة
د. خليــل حماد مديــر عام التعليــم الجامعي 
وأمين سر مجمع اللغة العربية يقول: نرى من 
بــاب الضرورة وخدمة اللغــة العربية وتعزيزًا 
لمكانتها اضافة الى تعمق الطلبة في العلوم 
أهمية العمــل علىتعريب المقررات الجامعية 
العلمية حتــى نثبت أن العربيــة صالحة لكل 

العلــوم ونواجــه الهجمــات ضدهــا ونرتقي 
بطلبتنا من الناحية العلمية والمعرفية.

لذلك ومن خالل مجمــع اللغة العربية بوزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي ســيتم الشــروع 
بمشــروع تعريب التعليــم الجامعي من خالل 
لجنــة أو وحــدة مختصــة لترجمــة المقررات 
العلميــة إلى اللغة العربية ترجمة تفســيرية 
تحظى بصياغة مقبولــة ومدلوالت محدودة 
ومعروفــة وســيتم األمر بخطوات مدروســة 

ومتدرجة.
وأوضــح د. حمــاد :"ربما ال نتجــاوز الحقيقية 
إذا ما قلنا إن وقت الطالب يســتنزف في فهم 
اللغــة دون فهم المضمون وهذا ســبب من 
أســباب ضعف هــؤالء الطلبة , وقــد بات من 
المؤكــد ومن خــالل مقابالت مــع الطلبة أن 
%30 مــن األخطــاء في االمتحانــات كما ذكر 
بعض الطلبة تعود إلى عدم فهم اللغة ال عن 

العجز في االجابة.
العلوم

د. بشــر عقيــالن نائــب عميد كليــة العلوم 
بالجامعة اإلســالمية بغزة يقــول: الموضوع 
له تشــعبات كثيرة , ُأشــارك فــي وجهة نظر 
أن الطالــب يقضي الوقت الكبير في الترجمة 
, وقــد يعيقه ذلــك في فهمه العلــوم وعدم 
التعمــق فيهــا, لكــن هــذا األمــر ال يتعدى 
البدايات , أي في الســنة األولى , لكن السنة 

الثانية تكون مختلفة تمامًا لدى الطالب.
ويبين د. عقيالن أنــه مع التعريب لكن يجب 
النظــر بجديــة لعــدة محاذير في هــذا األمر 
ومنهــا : أنــه ال يوجــد هنــاك ترجمــة ثابتة 
واحدة للعلــوم على مســتوى الوطن العربي 
, كما أن التعريب يعــوّد الطالب على الكتب 
المترجمــة , ومن هنا نحرمه بمســألة التعّلم 
الذاتي واإلبحار بنفســه فــي المراجع والكتب 
األجنبية ومواقــع االنترنت والمجالت العلمية 

المتخصصــة التــي هــي متقدمــه علينا في 
العلوم.

الطب
د. عمــر فروانــة عميد كلية الطــب بالجامعة 
اإلســالمية يقول: عندمــا كنا فــي األندلس 
عربت أوروبــا لغة العلوم عندهــا ألن مصدر 
العلــوم العــرب , لكــن عندمــا أصبــح العلم 

فــي أمريــكا وأوروبــا فــإن العلــوم أصبحت 
باالنجليزية.

ويتســاءل فروانة كيف يمكن أن نستفيد من 
برامــج المنــح الدولية فــي الطــب إذا عربنا 
الطــب, ويضيف نحن بحاجة لمثل هذه المنح 
والدراســات التــي ال تفيــد الطلبــة فقط بل 
تنقل لنا خبرات متطورة على بلدنا ودراســات 

وأبحاث.
ويؤكــد فروانه أنه ال يمكن تعريب الطب في 
األوضــاع والظروف الحاليــة إال إذا كنا مصدر 
العلــوم , فالتعريب لن يخدم الطب في بلدنا 
في مجال المنح, وعمل الطلبة, ومســتقبلهم 

الجامعي والعلمي, وتنقل الخبرات لبلدنا .
وفــي رده على ســؤال أن التعريــب يزيد من 

تعمــق الطالب فــي العلم قــال د. فروانة إن 
علم الطب اآلن عالمي ومتطور بشكل لحظي 
, ودارس الطــب عليه االجتهــاد في الجامعة 
وفــي خارجهــا للنهل مــن المعرفــة العلمية 
والتطبيقيــة من خــالل البحوث والدراســات 

ومراكز التعلم االفتراضية .
وعــن تصــوره للتعريــب أوضــح فروانــه أن 

هناك حاجة إلنشــاء وحــدات ترجمة بماليين 
الدوالرات , وفي علــوم الطب يجب أن تكون 
لهــا خصوصيتهــا حتــى ال نقع فــي محظور 
تشــويه المعلومــة وبالتالي ضــرب جيل من 

األطباء.
كليات تربية العلوم

مــن جهته قــال د.علي االســطل عميد كلية 
العلوم بجامعة االقصى  إن موضوع التعريب 
عــرض فــي مجلس جامعــة االقصــى وابدى 
المجلــس الموافقــه عليــه ونحن علــى اتم 

االستعداد للتعاون مع الوزارة في هذا االمر.
وبيــن االســطل ان موضوع التعريــب يحتاج 

لدراسة وتعمق بشكل وافي قبيل التطبيق.
مــن جانبه قال د. حازم أبو شــاويش أســتاذ 

تعدد وتباين آراء الطلبة والمختصين حول المشروع

تعكــف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي  خالل العــام الحالي 
على مشــروع تعريب مناهــج التخصصات العلميــة الجامعية 
, وبمقتضــى هذا المشــروع يتــم ترجمة كتــب العلوم في 7 
جامعات و22 كلية , وذلك لما يقارب من 500 مساق جامعي.

مشــارك كيميــاء تحليليــة في كليــة العلوم 
بجامعــة االقصــى أن التعريــب يأتــي لحــل 
مشــاكل كثيــر منهــا أن الطلبــة يواجهون 
مشــاكل كبيــرة في موضوع عرض المســاق 
باإلنجليزيــة لدرجة أن بعــض الطلبة يعزف 
عن حضور المحاضرات , لذلك نضطر لشــرح 
المواد باللغة العربية , لكن المنهاج المطبوع 
يعطى لهم باإلنجليزية , وقال ابو شــاويش: 
نحــن نريــد أن يتم تعريــب مســاقات كلية 
العلــوم بقدر المســتطاع الــى العربية , لكن 
مع األخذ بعين االعتبار أن تبقى المصطلحات 

كما هي.
المناهج والتربية

د. فتحيــة اللولو عميد كلية التربية بالجامعة 
اإلسالمية تقول :" نحن نريد االهتمام باللغة 
العربية لغة القران , نريد أن يكون لها اختبار 
دولــي مثــل التوفل ونحــن يمكــن أن نؤيد 
التعريــب لكن يجب إجراء دراســات في األمر, 
فالطالــب الذي يجد صعوبة فــي التعامل مع 
المــادة العلميــة باإلنجليزية ال نســتطيع أن 
نقول أنه بسبب أن المادة باللغة االنجليزية, 
فهناك قد تكون أســباب أخــرى مثل صعوبة 
المنهاج و استعداد الطالب , و شرح المدرس, 
وبشــكل عام فــإن صعوبة المناهــج العلمية 
باإلنجليزيــة علــى الطلبــة هو أمــر يتجاوزه 

الطالب ويتغلب عليه بعد السنة األولى.
وتبين اللواو أن التعريب مشــكلة تؤثر ســلبًا 
على التواصــل العالمــي , ألن الطالب عندما 
يــدرس المنهج باللغــة العربيــة فإنه مهما 
كان األمر فإن هناك حلقة ســتفقد باالتصال 
مــع العلــوم الغربية , وتشــير اللولــو إلى أن 
المســألة كبيرة وإذا ما تحدثنــا عن القضية 
الكبرى في األمر يجب أن نســال أنفســنا من 
صاحب المعرفــة اآلن؟؟ , من مخترع ومنظم 
المعرفــة؟؟ واإلجابــة على ذلك نقــول أنهم 
الغــرب , فلو أن العرب هــم أصحاب المعرفة 

ومخترعيها فانه سينجح التعريب.
وتســرد عميد كلية التربيــة عدة مصطلحات 
مثــل ) نانــو تكنولوجي، بروتــون وإلكترون 
وهي متفق عليها وليس لها معاني في اللغة 

العربية, هي فرضها علينا الغرب.
الهندسة

د.فهــد رباح عميــد كلية الهندســة بالجامعة 
اإلســالمية يقــول ممكــن أن نبــدأ بتجربــة 
مــادة أو مادتين ونقيّم التجربــة, يمكن أن 
نطبق المشــروع من خالل مرحلة أولى وهي 
أن تكــون كتــب بالعربيــة موازيــة للكتــاب 
الذي يدرســه الطالب وهذا الكتــاب الموازي 
هدفــه توضيح الغمــوض للطالب في بعض 
الوحــدات, بمعنى أن الكتــب المعربة تكون 
تحت بند كتب مساعدة للطالب , لكن عندما 
نريد التعريب الشــامل نحتاج لدراســة وفترة 

تجريب .

والمشــروع يســهم في تعمق الطلبــة في العلــوم والمعارف 
ويمجد اللغة العربية ويحافظ عليها, لكن هناك عدة ارتباطات 
للتعريب مثل مســتقبل الطلبة العملي والعلمــي والبحوث... 

المزيد حول الموضوع في التقرير التالي..

األحد  16 ربيع ثاني   1435هـ   16 فبراير / شباط  2014م
 Sunday - 16 February 2014

األحد  16 ربيع ثاني   1435هـ   16 فبراير / شباط  2014م
 Sunday - 16 February 2014



7 6www.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

www.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- تقرير من وزارة التعليم
لم يقتصر وجود العلم الشرعي على المساجد 
وحلقات العلم المتخصصة في ذلك, بل تطور 
األمــر ألن يصبــح جزًء أساســيًا  مــن منهاج 
المدارس الحكوميــة , إيمانًا  بأهمية االرتقاء 
بالطلبة  وضرورة ترســيخ مفاهيم اإلســالم 
الحنيف بين العقول الشــابة مــن أجل إعداد 
جيل ناشــيء يتمرس العلم القويم والسلوك 
الصحيح عبر أســاتذة ومناهج يشــرف عليها 

متخصصون
الطالب محمد جندية من الصف الثاني عشر 
شــرعي بمدرســة جمال عبد الناصر الثانوية 
قال : بعد عامين من دخولي الفرع الشــرعي 
أشــعر بأننــي اكتســبت معــارف ومعلومات 
جديدة زادت من تعمقي في ديننا اإلســالمي 
, و لقــد أصبحت لدي القدرة على المناقشــة 
وإبداء الرأي واالستئناس بما عرفت وحفظت 
من آيات  قرآنية وأحاديث شريفة عندما أواجه 
أي قضية ســواء في المدرســة أو مع أســرتي 

والمجتمع والزمالء.
ويضيف الطالب جندية إنه يستمتع  بالدراسة 
الصفيــة والذاتيــة , حيــث أن الكتب ســهلة 
وشيقة, كما أنه يســتمع إلى شرح المعلمين 
ثــم يذاكر أوال بأول مشــيرًا إلى أنه اســتفاد 
كثيرًا من مواد الشــرعي مثــل العقيدة وفن 

الخطابة والقرآن.
وأكــد الطالــب جنديــة أن التعليم الشــرعي 
يربــط الطالب بالقرآن بشــكل قوي وهذا له 
أجــر عظيم عند اهلل عز وجل حيث تم  التعمق 
بدراســة  القــرآن الكريــم ومعرفــة المكــي  
والمدنــي وجمع القــرآن وعلم التفســير كما 
تمت دراسة ســورة اإلسراء  وما تضمنته من 

دروس وأوامر وفوائد قرآنية.
زميلــه الطالب محمود قــال: أنه تم التعمق 
بالفقه اإلســالمي من حيث األصول والنشأة 
و المصادر الشــرعية التي يرجــع إليها الفقيه 
لمعرفة الحكم الشرعي مثل القرآن والحديث 
, كما تمت دراســة موضــوع االجتهاد ودوره 
فــي التوصــل إلــى معرفــة الحكم الشــرعي 
خاصــة فــي وقتنا الحاضــر والتطــرق للزكاة 
والحج, ويضيف نمارس أنشطة مختلفة خالل 
الحصص الصفيــة مثل الرجوع إلى المكتبات 
والــدروس التوضيحيــة وشــاركنا في رحالت 
تعليمية , وغير ذلك مشــيرا إلــى أن التعليم 
الشــرعي قربهم إلى القرآن الكريم والحديث 
الشــريف بشــكل أكبــر وأصبــح عندهم حب 

للزيادة في هذا العلم.
الطالبة دعاء مقداد من الصف الثاني عشــر 
شرعي بمدرسة بلقيس اليمن الثانوية وهي 

مــن الخريجــات  األوائــل من الحادي عشــر 
شــرعي العــام الماضي تقــول : أنا ســعيدة 
بالتحاقي بهذا الفرع , منذ اإلعالن عن افتتاح 
التعليــم الشــرعي رغبت فــي الدراســة فيه, 
ووضعت هدف أساســي وهو النجاح والتفوق, 
وبالفعل حققــت الهدف, ولــدي طموح كبير 
للنجــاح والتميز وأكون مــن أوائل التوجيهي 

الشرعي على مستوى الوطن.
وتوجــه دعاء نصيحتها لطلبة الصف العاشــر 
بالتســجيل في الشــرعي , ألنه فــرع تعليمي 
مثله مثــل الفروع األخرى , يحتاج من الطالب 
الجــد واالجتهــاد والتركيــز وســوف يحقــق 
النجــاح والتميز ويلتحق بالجامعــات, كما أن 
لهذا الفرع مســتقبل خاصــة وأنه من الفروع 
الجديــدة والمســتحدثة التي ســتخرج طلبة 

للجامعات.
وتضيــف:«  وجــدت من خــالل الدراســة أن 
التعليــم الشــرعي هــو رحلة إيمانيــة جذابة 
تعمــق إيمان اإلنســان بــاهلل عز وجــل كما 
أن دراســته ترســخ بأن اإلســالم دين عظيم 

ومنهاج حياة متكامل.
وعن تجربتها في الحادي عشــر تقول: درسنا 
العقيــدة والحديــث والفقــه والخطابــة ففي 
العقيدة درســنا العقيدة اإلسالمية وأهميتها 
ومصادرهــا وخصائصها كما درســنا اإليمان 
باهلل تعالى والمالئكة وكتبه ورســله واليوم 
اآلخر ودرســنا القضــاء والقدر, لقد اســتفدنا 

اإلمكانيــات مــن معلمين مؤهليــن ومناهج 
وكتب وأنشــطة وأســاليب تقويم ووســائل 
تعليميــة من أجــل إنجاح هذا الفــرع , وفيما 
يخــص المناهج الشــرعية فأكد أنهــا مناهج 
سلســة وتعرض  بشــكل يتالءم مع مستوى 
النضــوج العقلــي والفكري ألبنائنــا من جهه 
وما يتســم به ديننا الحنيف من يسر, فقدمنا 
المعرفة بأســلوب سهل ميســر يحفز العقول 
للتفكيــر والتحليل والتركيــب وربط المعرفة 
بواقــع الحياة, كما حرصنا على إثراء المحتوى 
التعليمي للكتــاب بالنصوص الشــرعية من 
الكتاب الكريم والســنة المطهرة مستفيدين 

من آراء العلماء.
وأشــار الوزير إلى أننا قمنــا بعمليات تخفيف 
وحذف مواد ووضع أخرى للتسهيل على طلبة 
الشــرعي, كما أن    الكتــب ومحتوياتها تعج 
اإلســالمية  والســلوكيات  والمبادئ  بالقيــم 
الحميــدة وهي مــن األولويات التي تســعى 
الوزارة إلى غرســها في نفوس أجيال الطلبة 
وذلك ضمــن الخطة الخمســية نحــو تعليم 

عالمي وسمو أخالقي.

مواجهة االنحرافات والغزو والفكري
د. ماهر السوســي نائب عميد كلية الشريعة 
والقانــون فــي الجامعــة اإلســالمية، وعضو 
رابطــة علمــاء فلســطين أكــد أن التعليــم 
الشــرعي الثانوي  انجاز تحققه وزارة التعليم 

كثيرًا فعلى سبيل المثال مادة العقيدة أكدت 
أثر الدين اإلســالمي في صالح الفرد وهو أمر 

يقود لصالح المجتمع .

دخول الشرعي متاح لطلبة العاشر
د. أســامة المزينــي وزيــر التربيــة والتعليم 
العالي قــال:  أصبحت لدى الطلبة اآلن  خبرة 
معرفيــة وعملية بواقع التعليم الشــرعي بعد 
اجتيازهم الحادي عشر الشرعي , معظم هؤالء 
الطلبة من المتميزين ونتوقع أن يكون أوائل 
الثانوية العامة الشــرعية هذا العام من قطاع 

غزة.
وأضاف د. المزيني: نحن ندعو طلبة العاشــر 
للتســجيل في الفرع الشــرعي , حيث ستكون 
الدراســة والكتــب مجانيــة, كمــا أن الخريج 
يتاح له جميع التخصصــات الجامعية الخاصة 
بالعلــوم اإلنســانية, ومن المتوقــع أن تفتح 
للطلبــة أبواب ومجــاالت جديدة فــي العمل 

المستقبلي.
ونــوه د. المزينــي أن الطالــب المتميــز في 
التعليــم الشــرعي- وإن لــم يتخصــص في 
العلوم الشــرعية فــي الجامعــات -فإنه حتمًا 
سيكون له شأن في المجتمع ألن لديه خلفيه 
تخصصية في ديننا اإلســالمي اكتســبها من 
التعليم الشــرعي الثانوي ويمكــن أن يكون 

هذا الخريج من قادة الرأي والخير والصالح.
وأردف وزير التعليم:« أن وزارته تسخر مختلف 

ويأتي الســتمرار مسيرة الســطوع اإلسالمي 
فــي مجتمعنا وهو يرجع بنــا إلى أصل العلوم 
والنبــع الصافــي , حيــث إن علوم الشــريعة 
اإلســالمية أشــرف العلوم ألنها متعلقة باهلل 
عز وجل شــارحة لدينــه, هادية إلى ســبيله, 
نافعــة العبد في الدنيا واآلخرة , مفيدة للفرد 
وصــالح المجتمع ورقيه وتقدمه داعيا الطلبة 

إلى االهتمام بتعلم هذا العلم.
وقــال السوســي : إن التعليم الشــرعي يأتي 
اســتجابة لدعــوة اهلل عــز وجل حيــث يقول 
تعالــى) وَمَــا َكاَن اْلمُؤْمِنُــوَن لِيَنْفِرُوا 
َكافَّــًة َفَلوْال نََفــرَ مِنْ ُكلِّ فِرَْقــةٍ مِنْهُمْ 
َطائَِفٌة لِيَتََفقَّهُوا فِــي الدِّيِن وَلِيُنْذِرُوا 
َلعَلَّهُــمْ  ِإَليِْهــمْ  رَجَعُــوا  ِإَذا  َقوْمَهُــمْ 
يَحْــَذرُوَن( واســتجابة أيضــًا لنداء رســولنا 
الكريم فــي قوله)من يرد اهلل به خيرًا يفقهه 

في الدين(
وبيــن السوســي أن العلم الشــرعي لــه آثار 
تربوية وفوائد ســلوكية علــى المجتمع فهو 
حقيقيــة نهــج تقويمي لســلوكيات المجتمع 

ويؤسس لفكر إسالمي في عقول دارسيه.
ويضيف د. السوســي : لنرجع إلى الوراء قلياًل 
فــي نهاية حقبة الســبعينات وتحديدا 1978 
ُأنشــأت كلية الشــريعة والقانــون بالجامعة 
اإلســالمية, وكانت أولى الكليــات وهذا يدل 
على أن الدراســات في ذلك الوقت  قد أثبتت 
أن أول مــا يحتاج إليــه المجتمع هــو العلوم 
المتعلقة بالفقه والتشــريع, حيث كانت هناك  
الكثيــر مــن الســلوكيات المخالفــة ألحكام 
اإلســالم، وأن المجتمــع كان يعاني من كثير 
مــن الموروثــات الخطــأ، التي ال تســتند في 
أصلهــا إلــى عقيــدة المســلمين، وإنما كان 
مصدرهــا الرئيــس هــو الخرافــة أو الجهل، 
والعلــم المغلــوط، الناتــج عن قلــة العلماء 
المتخصصيــن تخصصــًا دقيقــًا فــي أحكام 

الشرع اإلسالمي.
وأضــاف السوســي: إن كلية الشــريعة بدأت 
بتخريج المعلمين والعلماء الذين أصبح لهم 

شأن في اإلصالح فيما بعد
وبين السوســي أن التعليم الشــرعي الثانوي 
اليــوم هو خطــوة جديدة على نفــس النهج 
التقويمــي واالصالحــي , ويعــد الطلبة منذ 
الصغر على التفقه في ديننا اإلســالمي وهذا 
ينعكــس إيجابًا على المجتمــع وقيمه,  ويعد 
عامــل كبير فــي مواجهة االنحرافــات إضافة 
إلى أنه يحارب التيارات الغربية والغزو الفكري 

الهدام لمجتمعنا اإلسالمي والعربي.

د. المزيني: مناهج الشــرعي تالءم 
النضــج الفكــري للطلبــة و تعــج 

بالقيم اإلسالمية 

الشــرعي  التعليــم  السوســي:  د. 
السطوع  مســيرة  يأتي الســتمرار 

اإلسالمي في مجتمعنا

طلبة التوجيهي الشرعي:

 لدينا طموح كبير لنكون 
من أوائل الثانوية العامة 

هذا العام

التعليم الشرعي الثانوي ..
نهج تقويمي يؤسس لفكر إسالمي في عقول الطلبة

  أهمية القيم يف املجتمع ..

مــا يميز شــعبنا القدير أنه قادر على التأقلــم مع كل الظروف 
هنــا وهناك، فكان لوزارة التربية والتعليم العالي نصيب كبير 
مــن التميز، فالواضح أنها تســير نحو هــدف واضح ترنو إليه 
رغم الصعاب ورغم محاوالت إفشال بؤرة التعليم في فلسطين 
من خالل الحصار المشــتت ألذهان الجميــع. وهناك معيقات 
وتحديــات ولكن الصمود في وجه المشــقات كان األكبر من 

خالل التخطيط االستراتيجي لكل مبدأ قبل إجرائه.
هكــذا تعلمنا فــي الحياة العملية أن التخطيط االســتراتيجي 
يوفر أساســًا علميًا ومنهجيًافي كيفية االســتفادة من الموارد 
البشــرية والماديــة وغيرهــا في تقديــم الخدمــات التربوية 

بجودة عالية.
فشرعت وزارة التربية والتعليم العالي بوضع خطتها الخمسية 
لعام 2014 إلى عام 2019، على أســس اســتراتيجية مدعمة 
لتقويم التعليم وتطويره على مدار خمس سنوات تحت عنوان 
)تعليم عالمي وسمو أخالقي( إلحداث نقلة نوعية في التعليم 
من ريــاض األطفال وحتــى التعليم العالي والبحــث العلمي، 
ففلســطين مرتبطة بجيل واٍع متعلم ليستطيع بعلمه محاربة 
أعدائــه وتحريــر وطننــا المقــدس، فالقلم والبندقية ســالح 

المقاومة ضد االحتالل االسرائيلي.
وقامت وزارة التربية والتعليم بوضع مشــاريع عدة لتطبيقها 
لعــام 2014 ومن ضمنها مشــروع تعريــب التعليم الجامعي 
ومن خالله ســيتم تعريب المناهج الجامعية؛ ليسهل التعمق 

في العلوم واالستفادة منها بالقدر المستطاع.
وســيتم خالل العام الحالي تطبيق نظام التســريع االكاديمي 
في المدارس حيث يُمكــن الطالب المتفوق من انجاز مرحلة 
التعليــم العام في 10 ســنوات فقط، وكذلك االســتمرار في 
استخدام الحوسبة وتكنولوجيا التعليم لنظام الثانوية العامة.

ليــس هذا فحســب، فالــوزارة قائمــة على الخطة الخمســية 
المتميــزة لألعوام القادمة والتي تتضمن بناء 139 مدرســة 

جديدة خالل خمس سنوات بواقع 28 مدرسة في كل عام.
كل هــذا ألجل العلم والتطويــر واالنتفاضة من حولنا؛ للتعلم 
والقيــادة فــي منهجية العلم ومحــاكاة الواقع لنشــر قضيتنا 

بسواعدنا.
فكرت مليًا بالخطــة المذكورة وما تصبو إليه الوزارة فوجدت 
أن الطموح يبنى طوبة طوبة، جياًل صاعدًا، كما أرى أن تغيير 
األفــكار الســلبية إليجابية أمر مهم يصب فــي صالح الطالب 
الفلســطيني، فأخذت منحنيات جديرة بالذكر، كإعادة صياغة 
المناهج الدراســية للصفوف األساسية الدنيا،حيث الحظوا أن 
العــبء كبير على الصغار فــي حمل الكتــب والحقائب؛ لذلك 

لجأوا لتعديل بسيط أال وهو تقليص الكتب.
ومن ناحية أخري االهتمام بشأن رياض األطفال والعمل لهم 
على منهــاج موحد، وذلك ألن الخطة الخمســية تركز بجانب 
منهــا على مرحلة ريــاض األطفال. فعاًل هــو واجب االهتمام 
لهــذه الفئة فهي أهم مرحلة للتعلم لدى الطفل ويبقي العلم 

مترسخ في عقولهم.
ومن الجدير بالذكر، في كلمة ســابقة لوزير التربية والتعليم 
العالــي د. أســامة المزيني »إنه قد يقول البعض أن الشــعار 
طموح بشــكل كبير ومبالغ فيه، فالواقــع التربوي أليم فكيف 
ننتقــل منــه إلــى تعليم عالمــي! ولكننــي أقــول إن األعمال 
العظيمة تحتــاج إلى همم عظيمة وتخطيــط جريء، وإن في 
وزارة التربيــة والتعليــم العالي من الرجــال المخلصين ومن 
الكفــاءات المؤهلة ؛لتحقيق هذا العنــوان أو االقتراب منه إن 

شاء اهلل«.
أجــل لوال الهمة العالية ولوال الجهود الجبارة للعقول المنتجة 
لما وُضعــت هكذا خطــة للتخفيف عن الطالب الفلســطيني 

وتوجيه التعليم نحو العالمية والسمو باألخالق..

تعزيز القيم هو جوهر العملية التربوية وهدفها األساسي 
، وأعظم أســاس للقيم اإليمان باهلل تعالي ، وهي 

تنفيذ ألوامــر اهلل من خالل الدعــوة إلي اهلل 
واألمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 

واالنتصــار في معركــة القيم مدخل 
معركــة  فــي  لالنتصــار  أصيــل 

التحرير.
مجموعــة  هــي  والقيــم 
التي  االيجابية  الصفــات 
فــي  المجتمــع  يرغــب 
 ، فيــه  لتســود  نشــرها 

وذلك بغرســها في نفوس 
المنتميــن لــه عــن طريــق 

التربية والســلوك ، وتعتبر هذه 
القيــم أداة للحفــاظ علــى النظام 

واالستقرار داخل المجتمع . 
وللقيــم فوائد جمة ســواء على مســتوى 

األفراد أو مســتوى المجتمع ، فبالنسبة للفرد 
فالقيم تشكل الشخصية المتزنة التي ترى األمور 

بوضوح وتســتطيع أن تتخذ القرارات السلمية ، وهي 

الخطة الخمسية.. نحو تعليم 
عاملي وسمو أخالقي،، هكذا نتحرر

بقلم أ. فداء محمد عبد الجواد

وورد لينكـس .. تعّلم الكرتونـي
أ. خالد إبراهيم أبورجيلة

مشرف مبحث األحياء بمديرية الوسطى

دمــج التكنولوجيــا في التعليــم )الــوورد لينكس( 
من المشــاريع التعليمية الهامة التي تســعى وزارة 
التربية والتعليم العالي إلى نشــرها بين المعلمين 
و الطالب بهــدف تطوير العملية التربوية والتعليم 
والتعلــم بحيــث ينتقــل الطالــب فيها مــن متلقي 
للمعلومات إلى باحث عنها مســتفيدا من التقنيات 

التكنولوجية الحديثة .
ويعتمــد أســاس هــذه البرنامــج علــى اســتخدام 
اإلنترنــت فــي التعليم وجميع مــدارس قطاع غزة ، 
والحمــد هلل وبفضل جهــود  وزارة التربية والتعليم 

، توفر في المدارس االنترنت .
 وعندمــا تكون المدارس مرتبطــة باإلنترنت فهذا 
من شــأنه أن يفتح اآلفاق أمام المعلمين في إعادة 
النظر في طرق التدريس القديمة والبحث عن طرق 
حديثة تواكب تطورات التكنولوجيا في العالم أجمع 
، فينتقــل المعلــم من النهج القديــم التقليدي إلى 
النهج الحديث التطوّري الــذي يؤدي بالطالب إلى 
أن يصبحوا ذوي قدرة كافية الستعمال التكنولوجيا 
، واســتعمال الكمبيوتر بشكله الصحيح يحّفز طاقة 
الطالب ويجعلهم يحوّلون الغرفة الصفية إلى بيئة 

بالتفاعل  تمتــاز  تعليمية 
المتبــادل والعمــل بروح 
الفريق الواحد وشعورهم.
بالثقة والمسؤولية ، كما 
االلكترونــي  التعليــم  أن 
يجعلهم يفّكرون بشكل مبدع للوصول إلى حلول .

هنــاك مجموعة مــن األدوات والمهارات وأســاليب 
العمــل التي تطبــق في برامــج دمــج التكنولوجيا 
في التعليــم ) ووردلينكس ( مثــل مهارات تصميم 
الصفحــات ومهــارات البحث الهادف عبــر االنترنت 
من خــالل محــركات البحــث المختلفــة وإعدادات 
البريــد االلكترونــي وإدارتــه وتوظيفه فــي خدمة 
العملية التربوية والرحالت المعرفية االستكشــافية 
والمشــاريع التعلميــة التشــاركية إضافــة لتبــادل 
الرســائل بيــن المتخصصيــن واإلدارات التربويــة 
وخلــق مجتمــع تعلمــي افتراضــي يتيــح المجــال 
للتربويين لمشــاركة آرائهم والتواصل مع طالبهم 

ومناقشة القضايا التربوية والعلمية. 
باألمــس القريب بدأت عمليــات تدريبية في مجال 
دمج التكنولوجيا فــي التعليم في قطاع غزة وقبلها 
فــي الضفة الغربيــة ، حيث عقــدت دورات تدريبية 
للمشــرفين التربويين ومدراء المــدارس ونوابهم 
، تبعهــا دورات تدريبية للمعلميــن نفذها مدربين 
رئيسيين تلقوا دوراتهم على يد مدربين محوريين 

والزالت هذه الدورات مستمرة إلى يومنا هذا  .

وقد عمدت وزارة التربية على تطبيق هذا المشروع 
فــي المــدارس ، حيث اختيــرت مدارس عشــوائية 
ليطبــق فيهــا ، وبالفعــل أدت المبــادرة والمتابعة 
المســتمرة مــن القائمين على هذا المشــروع  إلى 
البــدء بتنفيذ مشــاريع في حوالي خمس وعشــرون 
مدرسة  في قطاع غزة ، فتميّز المدربون الرئيسيون 
ومــن قبلهــم المدربيــن المحوريين فــي اإلبداع 
بتنفيذ المشــروع ، والوصول إلــى نتائج ممتازة إذا 
مــا قورنت بــدول الجوار األخــرى ، و زادت الدافعية 
أكثــر عندما  لقي المشــروع اهتماما بالغا من طرف 
المعلمين والطالب والذيــن باتوا ينتظرون المزيد 
من المشــاريع لتنفذ في المدارس وانتظار المراحل 

الثالثة المتبقية من المشروع .
الكثير منا يأمل من اســتخدام االنترنت في التعليم 
إلى االنتقال مــن التعليم إلى التعلم وهذا يســاعد 
المعلمين على توضيح المفاهيم والشروح بمنتهى 
الراحــة ألن المعلومــات قــد امتلكهــا الطالب من 
اســتخدام االنترنت ، كما نأمل بتعميق روح التعاون 
واالحترام بين المعلمين والطالب ، وتنمية اإلبداع 
والبحث العلمي ، وتطوير العملية التربوية بشــكل 
عــام ، وتعاون أوليــاء األمور والمجتمــع المحلي مع 
الوزارة من أجل النهوض بالمسيرة التعليمية قدما 
نحو المســتقبل الحافل بالمستجدات التربوية التي 

تنتظر أبناءنا .

أ . أحمد زعرب
نائب رئيس هيئة
 االعتماد والجودة

تقوي اإلرادة وتوحد الذات وتحفز على أداء العمل 
بفاعليــة وإتقــان ، كما أنهــا تنمي الفكــر النقي 
والخلق القويم والســلوك السوي ، وكذلك فإنها 
تحفز اإلنســان وتدفعه نحو النجــاح والتميز 
، وقبل هذا كله تقــوى صلة العبد بربه 
، أمــا علــي مســتوى المجتمع فهي 
تحفظه من الفســاد وتنشــر فيه 
الســعادة والخير ، وتدفعه إلي 
التقدم واالزدهار واإلنتاج، كما 
أنهــا تزيــد الثقة بيــن الناس 
عندمــا توقظ ضمائرهــم وتحفظ 
حقوقهم ، فيعم األمن ، وتهدأ النفوس 

وتحل في القلوب الطمأنينة والسكينه.
وأخيــرًا فإن القيم هي مشــروع حضاري يحفظ 
النســيج االجتماعي والتواصــل المجتمعي وينمي 
العالقــات اإلنســانية ويعزز حالــة الضبط األمني 
واألخالقي والســلوكي، لــذا فقد اختــارت الوزارة 
شــعارًا   لخطتها الخمســية » نحــو تعليم عالمي 

وسمو أخالقي« .  
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    انجـازات وزارة التعليــم خـــالل العــام      2013 مقدمـة لتحقيـق انجــازات أكـرب
حققــت وزارة الرتبيــة والتعليم  انجــازات كبرية 
خالل العام2013 وهي مقدمة مهمة على صعيد 
تطوير التعليم وتحقيق انجازات أكرب يف األعوام 

املقبلــة خاصة مع ســريان الخطة الخمســية.. 
املزيــد من التفاصيل حول انجازات الوزارة خالل 

عام2013 وتطلعاتها يف التقرير التالي..

الخمسية والمناهج والفتوة
قال وزيــر التربية والتعليم العالي د. أســامة 
المزينــي إن الوزارة تمكنت فــي العام2013  
مــن انجــاز الخطــة اإلســتراتيجية للخمــس 
ســنوات المقبلــة 2014-2019 , و دخلــت 
الخطــة بالفعــل حيز التنفيذ إلحــداث نهضة 

شاملة في العملية التربوية والتعليمية.
وتشــكل الخطــة التــي ُأنجزت بجهــود من 
طواقم الوزارة والخبراء رافعه حقيقية للوطن 
ومســتقبله, خاصة وأنها تحمل شــعارًا كبيرًا 
فــي محتواه ومســماه وهــو »تعليــم عالمي 
وســمو أخالقــي« فمن خاللهــا يتــم تنفيذ 
التعليــم العالمــي واالرتقاء بطلبتنــا معرفيًا 
وفكريــًا , ومــن خاللهــا أيضا يتــم االهتمام 

بالبعد القيمي واألخالقي ألبعد الحدود.
وبيــن الوزيــر أنه فــي العــام2013 أبصرت 
النور مناهج التربية الوطنية للصفوف الثامن 
والتاســع والعاشــر بعد تأليفها مــن طواقم 
الــوزارة وخبــراء ومختصيــن مــن الجامعات 
والمؤسســات التعليميــة الفلســطينية, وتم 

البدء بتدريسها.
وأكــد الوزير المزينــي أن المناهج التي كانت 
موجــودة في الســابق عبــارة عن كراســات 
وتحتــوي علــى مضاميــن بعيــدة عــن واقع 
الطالب, لذلك كان انجازها بالصورة الجديدة  
وطباعتها في كتب بمثابــة حركة تصحيحية 

موفقــة قادتها الــوزارة لتحيق عــدة أهداف 
منها تنمية االتجاه اإليجابي لدى الطالب نحو 
وطنه واالنتماء إليه بما يدفعه إلى اإلســهام 

في تحريره ونهضته.
كمــا أبصــر النــور منهاج آخــر وهــو حقوق 
اإلنســان ومهــارات الحياة وتم إعــداده من 
خــالل طواقم الوزارة, وتم البدء بتدريســه  , 

وهو عبــارة  عن معــارف ومعلومــات نظرية 
وتطبيقية تفيد الطلبة فــي حياتهم ويهدف 
إلى تنميــة الوعي الثقافــي والفكري بحقوق 
اإلنســان وواجباته وتطوير مهــارات التفكير 
)العلمــي- االســتداللي- الناقــد – اإلبداعي 
....( لــدى الطالب, وتنمية قــدرة الطلبة في 

المهارات األدائية العملية في الحياة اليومية 
والتفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين .

وبيــن الوزير أنه على صعيــد اهتمام الوزارة 
باللغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا فقــد تم 
خــالل2013 تدشــين مجمــع اللغــة العربية 
الفلســطيني بمقــره المؤقت غــزة, والدائم 

الكثافة الصفية والتقليل من الدراســة خالل 
الفتــرة المســائية, وبالفعــل تحققــت عــدة 
انجازات في هذا الشــأن حيث تم تدشين 20 
مدرســة وأصبحت 138 مدرسة تدرس خالل 
فترة واحدة في النهــار, وهناك38 طالب في 
الفصــل الواحد , مبينا أن ذلــك مقدمة لبناء 

139 مدرسة ضمن الخطة الخمسية.
وفيمــا يتعلــق ب إصالحــات نظــام تعييــن 
المعلميــن الجــدد فقــال البرعــاوي :بهدف 
تطويــر العمليــة التعليميــة وعمــاًل بما هو 
معمول به في بعــض الدول المتقدمة قررت 
الوزارة إعــداد كادر المعلمين بحيث يتضمن 
حصول المتقدم لوظيفة معلم على شــهادة 
مزاولــة مهنــة التعليــم قبل التعييــن، لهذا 
أعلنت الــوزارة عن هذا االمتحان الذي يقيس 
المتقدميــن من الناحية التربويــة  والثقافية 
والمهنيــة, كمــا تــم إقــرار كادر المعلميــن 
الذي أفــاد المعلمين كثيرا خاصة على صعيد 

الرواتب.
وبيــن البرعــاوي أن الــوزارة بالتعــاون مــع 
المجلــس التشــريعي نجحــت وضــع قانون 
التعليم رقــم )1 لســنة 2013م( /2013/3, 
ومن مميــزات القانون تحديد مراحل التعليم 
العــام , كما أنــه ينص صراحة علــى مجانية 
التعليم األساسي, ويمنع التطبيع مع االحتالل 
الصهيونــي أو تلقــي هبــات مــن االحتالل, 
ونص على عــدم الخلط بين الجنســين بعد 

في القــدس بهدف االهتمــام الكامل باللغة 
العربيــة, والحفــاظ على ســالمتها، وجعلها 
تواكب متطلبــات اآلداب والفنــون الحديثة, 
كما تم إطالق مجمع اللغة العربية المدرســي 
لتشــجيع اســتخدام الفصحى وتعزيــز مكانة 

العربية في المدارس.
وفيما يخص مشروع الفتوة فأكد د. المزيني 
أنه  اســتمر خالل العام 2013  في المدارس 
وبكل قوة,  ومن خالل تقييمات المشروع فإن 
الطلبة أصبحوا يمتلكون مهارات متنوعة من 
المشروع وهناك مؤشرات تفيد بتحقق أهداف 
المشــروع بدرجة كبيرة فــي المدارس , وفي 
نفس السياق ُأنجز كتاب الفتوة, وعلى صعيد 
األنشــطة الثقافية واصلت الــوزارة فعالياتها 
وبرامجهــا علــى صعيــد األنشــطة التربوية 
بهــدف زيادة الكفاءة العلمية للطلبة, وصقل 
المواهب وتنمية المهارات وتشــكيل الميول 

واالتجاهات والقيم لديهم.
وبيــن وزيــر التعليــم أن الخطــة الخمســية 
ومناهــج الثوابت وما تــم انجازه خالل 2013 
هــو قاعــدة صلبة إلحــداث نقلــة نوعية في 

التعليم.
بناء المدارس 

من جهته بين د. أنــور البرعاوي وكيل وزارة 
التعليم المساعد للشــؤون اإلدارية والمالية 
أن الــوزارة اســتمرت خالل العــام2013 في 
ثــورة بنــاء المــدارس , وذلــك للتخفيف من 

سن )9 ســنوات(, ويعمل على تأنيث مدارس 
البنــات, ويهــدف إلــى االرتقــاء بالمســتوي 
المهني للمعلــم من خالل رفع معايير إعداده 
للقيــام  برســالته الســامية علــى أكمل وجه 
من خالل وضع كادر موحــد للمعلمين يحدد 
رتب وعالوات لهــم, وينظم عالقة الوزارة مع 

المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية.
في  تحــدٍ للحصــار المفروض على الشــعب 
الفلســطيني الصامــد في قطاع غزة دشــنت 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي –بالتعــاون 
مع اإلغاثة اإلســالمية-في العــام 2013 أول 
مشــروع إلنتاج التيار الكهربائــي من الطاقة 
الشمســية فــي مدارســها، وذلك بمدرســة 

إحسان األغا الثانوية للبنات.
كمــا واصلت الــوزارة عقد اتفاقيــات التعاون 
والشــراكة مــع عدة مؤسســات لصالــح بناء 

المدارس ومشاريع تعليمية.
وفي الشــأن الداخلي للوزارة قال د. البرعاوي 
إنه تم خالل 2013 إنشــاء صنــدوق التكافل 
االجتماعــي وأقــرت الئحته الخاصــة , ويقدم 
الصنــدوق للموظفيــن منح وقروض حســنة 
وإعانــات ومســاعدات ويســتفيد منــه جميع 
الموظفين في عدة مجاالت , كما تم تدشين 
بهــدف  التربوييــن  المتقاعديــن  جمعيــة 

رعايتهم واالستفادة من خبراتهم.
وعلــى صعيــد تماســك الموظفيــن وتعزيز 
العالقــات فيمــا بينهــم تــم تفعيــل اللجنة 
االجتماعيــة بالوزارة بعــد انتخابها , وحققت 
العديد من االنجازات من خالل عقد اتفاقيات 
شــراكة مع مؤسسات ومحالت تجارية لخدمة 
الموظفين إضافة إلى مشــاركة العاملين في 

أفراحهم وأتراحهم.
وفــي نفــس الســياق أكــد د. البرعــاوي أن 
الموظفين بالــوزارة والمديريــات عبروا عن 
ســعادتهم من خطــوة الوزيــر المزيني على 
تكريمهم وذلك على جهودهــم وانجازاتهم 

خالل العام.
تحصيل الطلبة

وفيمــا يتعلق بتحصيــل الطلبة قــال د. زياد 
ثابت وكيل وزارة التعليم المســاعد للشؤون 
التعليميــة : إن زيــادة تحصيــل الطلبــة هو 
أحد األهداف الرئيســية التي تســعى الوزارة 
كانــت  العــام2013   وفــي   , لتحقيقيهــا 
المؤشــرات تفيــد بتقدم  جديــد على صعيد 
زيادة نسب النجاح,  ليس على صعيد الثانوية 
العامة فقــط بل  في معظــم مراحل التعليم 
العــام , وهنــاك مــدارس جديــدة  التحقــت 
بقائمــة المــدارس المتميــزة , حيث تقدمت 

النســبة العامة في االمتحانات للعام 2012-
2013 بمعــدل %7 عن العــام 2012, ويأتي 
ذلك بســبب تركيــز الــوزارة علــى األهداف 
الدراســية وتحســين المناهــج إضافــة إلــى 
إتباع الطرق واألســاليب التربوية والتعليمية 
المناســبة والحــرص علــى أســاليب القياس 
والتقويــم واالمتحانات ألنها طريق أساســي 
فــي معرفة نقــاط القــوة لتعزيزهــا ونقاط 
الضعف لعالجها,وأشار د. ثابت إلى أن الوزارة 
ســتواصل الدفــع بالبرامج والطــرق الخاصة 

بزيادة تحصيل الطلبة.
وأشــار د. ثابــت إلــى أن العام2013 شــهد  

تفعيل المختبرات واألندية العلمية والمكتبات  
وبرز   األداء المميز للوزارة في إدارة امتحانات 
الثانويــة العامــة وهي جهــد تربــوي كبير, 
كمــا كان هنــاك خطــوة في تحســين نظام 

التوجيهي وتقليص بعض المواد..
وفيما يخص حوســبة المناهج فأكد د. ثابت  
أن مدارســنا باتــت تتفاعــل مــع التقنيــات 
التكنولوجيــة الحديثــة , وزُودت المــدارس 
بمختبــرات حاســوب متطــورة شــملت 172 
مختبــر ُأدخلت فيها  ألول مرة في فلســطين 

السبورات الذكية.
و تم تطويــر نظام خاص بالوزارة والمدارس 
للمراســالت الداخلية عبر البريــد االلكتروني 
الداخلي, وفي إطار حوسبة المناهج الدراسية 
تم حوسبة منهاج التكنولوجيا للصف العاشر 
ألول مــرة, وحوســبة منهاج العلــوم للصف 
العاشر, والبدء في حوسبة مناهج أخرى , وتم 

إطالق موقع روافد للمواد اإلثرائية. 

اإلنســانية،  والعلــوم   الطبيعيــة،  العلــوم 
والعلــوم الهندســية، والعلــوم الصحيــة، و 

العلوم اإلدارية والمالية.
الباحثيــن  تشــجيع  إلــى  المنحــة  وتهــدف 
علــى إنجاز أبحــاث متميزة داخل مؤسســات 
التعليــم العالي الفلســطينية ونشــر البحوث 
والدراســات المتخصصة واألعمــال اإلبداعية 
بما يؤدي لرفعة الجامعات ومؤسسات البحث 
الفلســطينية, وتعزيز الدور الريــادي للوزارة  

في مجال البحث العلمي.
وبيــن الجعبــري أن  الــوزارة أنجــزت كتــاب 
فــي  جامعــي  كمتطلــب  ليــدرس  القــدس 
الجامعــات  ومخاطبــة  المحليــة  الجامعــات 
العربية لتدريســه فيها, كما تم انجاز النظام 
األساســي للجامعات الحكومية في فلسطين, 
واإلشــراف علي تطبيــق الــكادر الموحد في 
مؤسســات التعليــم العالــي, وانجــاز النظام 
األساســي للكليات الحكومية في فلســطين , 

ووضع إســتراتيجية لتوزيع مؤسسات التعليم 
العالــي جغرافيًا في قطــاع غزة , ووضع نظام  
لالبتعــاث الحكومــي للجامعــات و الكليات , 
و وضع نظــام االبتعاث الحكومــي للوزارات, 
واعتمــاد نموذج موحــد لتقييــم أداء هيئات 
التدريــس فــي مؤسســات التعليــم العالــي 

الحكومية.
وأشــار د. الجعبري أن تطوير وجودة التعليم 
العالــي ودعــم األبحــاث العلمية على ســلم 

أولويات الوزارة.

التعليــم العالي لهؤالء الطلبــة بعد الثانوية 
العامــة, وفي نفس الســياق تــم توفير عدد 
من المصاحف المفســرة بلغة اإلشــارة وهي 
المصاحــف األولــى المفســرة بهــذه اللغــة 
فــي تاريــخ اإلســالم وعقــدت مجموعة من 
المخيمــات القرآنية للصم واســتمرت الوزارة 
في توفير المواصالت لهؤالء الطلبة بشــكل 

مجاني.
وعلــى صعيــد المكفوفين أيضــا كان هناك 
اهتمــام الفــت من الــوزارة لهــذه الفئة من 
الطلبــة من خالل تكييف المناهج والمخيمات 
القرآنيــة واألنشــطة واللقــاءات المتنوعة و 
والمواصالت المجانية, و  تم تفعيل اإلرشــاد 
التربــوي فــي المدارس مــن خــالل البرامج 
والفعاليات واللقاءات والدعم النفســي لجميع 
الطلبة, كم تمــت مواصلة عمليــات وبرامج 
االهتمام بالموهوبيــن وطلبة اإلبداع إضافة 
إلــى الطلبة الذين يعانــون من صعوبات في 
التعلم, كما تــم التركيز على التعليم المهني 

والعمل تطوير هذا الفرع.
وأشار د. ثابت إلى أن الوزارة وصلت اهتمامها 
بتدريــب الطواقــم العاملــة فهنــاك11 ألف 
معلم خضعــوا للتدريب واإلشــراف والتوجيه 
المتواصل في مرحلة أثناء الخدمة , والتدريب 
يتعلق بالمنهاج واألنشطة وأساليب التدريس 
والتقويم والحاســوب, وتنفيذ دورات تدريبي 
لمدراء المدارس والمشــرفين, واالنتهاء من 
إعداد عشــرات المواد التدريبية في المحتوى 
واألســاليب في المباحــث المختلفة, وتدريب 
موظفــي الــوزارة والمديريــات فــي مختلف 

الدورات التطويرية.
وأشــار د. ثابت أنه  خالل العام2013 واصلت 
البرامــج  ببــث  دورهــا  التعليميــة  اإلذاعــة 
التعليمــي كمــا كان هنــاك نشــاط ملحوظ 
للعالقات العامة واإلعــالم بالوزارة من خالل 
انجاز اإلصدارات اإلعالمية والحضور اإلعالمي 

المميز.
 التعليم العالي

وفيما يخــص التعليم العالــي وتطويره  أكد 
د. محمــود الجعبــري وكيــل وزارة مســاعد 
لشــؤون التعليــم العالــي أن الــوزارة حققت 
تقدمًا ملحوظًا على صعيــد االنفتاح الخارجي 
وتحديــدًا في مجــال المنح والبعثــات خدمة 
لطلبتنا وإكمال تعليمهــم العالي في الخارج, 
كمــا كان للوزارة دور في توفيــر منح للطلبة 
فــي الجامعــات والكليــات المحليــة, ووفقــًا 
لألرقــام واإلحصائيات فكانــت االنجازات في 
هذا الشأن نوعية والفته حيث تم توفير122 

كما أنجــزت الوزارة إعداد أدلــة المعلم لفرع 
التعليم الشــرعي للصف الثاني عشــر ويعتبر 
الدليــل عونــًا ومرشــدُا للمعلم يســتنير به 
لتنفيــذه للمنهــاج, وتــم اســتضافة العديد 
مــن الخبــراء والمختصين مــن كليات أصول 
الفلســطينية  بالجامعات  والشــريعة  الديــن 
فــي المدارس والمديريات من أجل اســتمرار 

التطوير في عمليات تدريس الفرع الشرعي.
وفيما يتعلــق برياض األطفال فقــد افتتحت 
الــوزارة خــالل العام2013الصــف التمهيدي 
في 14 مدرســة حكومية, وهــو صف يحتوي 
على طلبة أعمارهم ال تتجاوز الخمس سنوات 

بحيث يدرســون في مدارس أساسية بمناهج 
خاصــة وذلــك لالندماج  المبكر فــي التعليم 
النظامــي, كما تم االنطالق فــي خطة إعداد 

منهاج موحد للرياض.
وبيــن د. ثابــت أن الــوزارة واصلــت تقديم 
الخدمات النوعية  لجميع فئات الطلبة ومنهم 
ذوي االحتياجــات الخاصــة , فتم االســتمرار 
في تبني سياســة التعليم للجميع ودمج ذوي 
االحتياجات الخاصة ومنهــم ذوي اإلعاقة في 
المدارس, كما أن الوزارة أنجزت موائمة 85% 
من مدارسها لتكون صالحة لتنقل ذي اإلعاقة 
في ســاحاتها وفصولها, وتوفير 887 وسيلة 

مساعدة سمعية وحركية لطلبة المدمجين.
و تم الشــروع في الثانوية العامة للصم وهي 
أول تجربة بفلسطين حيث بدأ طلبة مدرسة 
مصطفى صــادق الرافعي في دراســة مناهج 
الثانويــة العامة بعد تصميمها لهم بشــكل 

منهجي لتوافق مع احتياجاتهم.
وأجرت الــوزارة لقاءات مــع الجامعات لتوفير 

منحة فــي جامعــات دوليــة و300 منحة في 
الجامعات المحلية.

كمــا تــم تقديــم عشــرات اإلعفــاءات ألبناء 
الشــهداء والجرحــى واألســرى مــن طلبــة 
مؤسســات التعليــم العالي، وإعفــاء أكثر من 
الماليــة  المســتحقات  مــن  خريجــًا/ة   )30(

للجامعات الحكومية بنسبة 50%.
تــم  الشــهادات  تصديــق  شــان  وفــي 
تصديق)50000( شــهادة علميــة, ومعادلة 
عــدد )282( مــن الشــهادات العلميــة وفق 

األصول واألنظمة المعمول بها.
وعلى صعيد النشــاطات الثقافيــة والتوعوية 
تــم تنفيذ مشــروع الملتقى اإلرشــادي األول 
لطلبة الجامعات, و انجاز المســابقة الثقافية 
في األجناس األدبية على مســتوى مؤسسات 

التعليم العالي.
وبيــن د. الجعبــري أنــه تــم اعتمــاد الخطة 
اإلستراتيجية األولى  لهيئة االعتماد والجودة, 

وتوحيــد التقديرات لجميــع الدرجات العلمية 
للشــهادات الصادرة عن مؤسســات التعليم 
العالــي, كما تــم اعتمــاد  21 برنامج  في 7 
مؤسسات للتعليم العالي عشرة منها لبرنامج 

البكالوريوس و 11 للدبلوم المتوسط.
وأضاف وكيل وزارة مســاعد لشــؤون التعليم 
العالي انه الوزارة في  العام 2013 اســتمرت 
باالهتمام بالبحــث العلمي وذلك إيمانًا منها 
بأهميته في نهضة ورقي الوطن , فتم إطالق 
منحة مشــروع دعم األبحــاث العلمية : وهذه 
المنحــة ُأطلقــت على عدة مراحل ولســنوات 
بحيث تشــمل مختلف مجــاالت العلوم ومنها 

 تقرير خاص

د.املزيني: الخطة الخمسية ومناهج الثوابت قاعدة 

صلبة إلحداث نقلة نوعية يف التعليم

د.الربعاوي: انجاز20مدرسة خالل2013 مقدمة    

لـ 139 مدرسة ضمن الخطة الخمسية

د. ثابت: سنواصل الدفع يف خطط وبرامج زيادة 

تحصيل الطلبة

د. الجعربي: تطوير وجودة التعليم العالي ودعم 

األبحاث العلمية على سلم أولويات الوزارة

األحد  16 ربيع ثاني   1435هـ   16 فبراير / شباط  2014م
 Sunday - 16 February 2014

األحد  16 ربيع ثاني   1435هـ   16 فبراير / شباط  2014م
 Sunday - 16 February 2014



11 10www.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

www.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 
الصياح والشــغب من إحدى المشكالت التي 

تأخذ حيزًا من االهتمام في المناخ الصفي . 
 مظـاهر الصيـاح والشغـب: 

تتعدد مظاهر الصياح والشغب وقد تكون :
• قد يسمع المدرسون أحيانًا أصواتًا في غرفة 
الصف دون أن يدركــوا مصادرها، وقد يؤدي 
ذلك إلــى اضطرابهم وتوترهــم وانفعالهم 
إذا ما تكررت مثــل هذه األصوات، مما يجعل 
البعض منهم يترك حجرة الدراسة نهائيًا إلى 

أن تنتهي هذه األصوات .
• كمــا أن تبادل أطراف الحديــث، أو الهمس 
بين تلميــذ وآخر في غرفة الصــف وفي أثناء 
شرح المعلم هو مظهر آخر للصياح والشغب، 
فقــد يميل بعــض التالميذ إلــى التحدث مع 
أقرانهــم في الصــف في أثناء شــرح الدرس، 
معيقين بذلك بعض الشــيء استمرار التعلم 
والتعليــم ومثيريــن أحيانــًا بعض المشــاعر 
الســلبية تجاههــم مــن قبــل معلميهــم أو 
أقرانهــم، فيؤثر ســلوكهم هذا علــى النمو 

اإلدراكي ألفــراد الصف والعالقات االجتماعية 
الطيبة التي قد تسود مجتمعه.

• أيضــًا قد يتحدث الطالــب بصوت عال أثناء 
إجابــة المعلــم أو زميلــه علــى ســؤال، كأن 
يــردد على ســبيل المثال : )أنا يا أســتاذ.. أنا 
يا أســتاذ..( أو قد يجيب بــدون إذن عندما ال 

يســتدعي ذلك، كأن يجيب أثناء إجابة زميله 
على السؤال أو يجيب عليه عند توجيه المعلم 
الســؤال لبعض أفــراد الصف قاصــدًا اختبار 
معرفتهم بموضوع الدرس وقد يترك التلميذ 
المــكان المخصــص لــه أو يتجــول أو يجري 

بغرفة الصف، مخالفًا نظام الصف.

• أو قــد يكــون متحديــًا للمعلــم أو المعلمة 
وألساليب السلوك المتبعة في المدرسة.

عالج »ظاهرة الشــغب« يعتمــد على معرفة 
أسبابها على النحو التالي:

• عدم معرفة التلميذ لنظام وآداب الســلوك 
في الصف.

• توفــر صداقة متينــة بين التلميــذ وزميله 
بحيث تشجع أحدهما أو كليهما على التفاعل 

والتحدث معا.
• حب الظهــور أو التظاهــر بالمعرفة لغرض 
نفســي يتجســد غالبًا في جذب انتباه الزمالء 

وكسب ودهم وتقديرهم.
• نوع التربية األسرية للتلميذ أو وجود نزاعات 
بين أفراد األسرة مما يثير لدى التلميذ عادات 

غير مستحبة في التحدث ومخاطبة اآلخرين.
• شعور التلميذ بالغيرة من تفوق قرينه عليه 

أكاديميًا أو اجتماعيًا أو منافسته له.
 ممــا يدعــوه إلى الشــغب للتقليــل من دور 
الزميل المتفوق أو التغطية عليه وعدم إتاحة 

الفرصة له.
• وجــود قــدر كبير مــن الطاقــة والمجهود 
والنشــاط لدى الطالب، وال يتمكن من كبته، 

فيصرفه بأسلوب أو بآخر.

تعتبر ظاهرة العقــاب البدني من الظواهر التي حظيت باهتمام 
المربين األوائل من علماء المســلمين الذيــن اهتموا بتهذيب 
خلــق المتعلم وضبــط ســلوكه والتلطف به، ولقــد حث اإلمام 
الغزالــي المعلــم على ذلــك بقولــه : »أعلم أن الرفــق محمود 
ومضــادهُ العنــف والحدة، والعنــف نتيجة الغضــب والفظاظة ، 
والرفق واللين نتيجة حُســن الخلق والسالمة«، وكما أوصى بدر 
الدين بن جماعــة المعلم: »بأن يكون رفيقًا بطلبته وأن يُظهر 
اهتمامــه بهم ، وأن يرحبَ بهم إذا لقيهم ، وعند إقبالهم عليه 
، ويكرمهم إذا جلســوا إليه ويؤنســهم بســؤاله عــن أحوالهم 

وليعاملهم بطالقة الوجه وظهور البشر وحُسن المودة «.
و قــد تميزت فلســفة التربية اإلســالمية عن ســائر الفلســفات 
التربوية  بالنظرة اإليجابية إلى الطبيعة اإلنســانية بأنها أقرب 
إلــى الخير منها إلى الشــر لقوله تعالى : } وَِإنَّــهُ لِحُبِّ اْلخَيْر 
َلشَــدِيد {  )العاديات( ، وأقــرت بأن الطبيعة اإلنســانية قابلة 
للتشــكيل بفعل عوامل التربيــة ،ويتضح ذلك من خالل التوجيه 
النبوي الشريف: » كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه 

أو ينصّرانه أو يشركانه«.
كما وأنها تتجه نحو تربية اإلنســان مــن داخله، لتهتم بتكوين 
الضمير اليقظ ، ولتجمع بين الضبط الداخلي والخارجي للمتعلم 

، و بين الثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب .
شروط العقاب البدني وضوابطه في فلسفة التربية اإلسالمية :         
العقــاب البدنــي ال يطلق عليــه أنه مباح مطلقــًا ، أو أنه ممنوع 
مطلقًا، إذ أن األصل أن نستخدم كافة أساليب النصح والتوجيه ،أو 
التقريــع والتوبيخ ،أو التهديد والوعيد ،وليكون مصحوبا بالرفق 
بالمتعلم، وال يكون العقاب إال بعد توســيط الشفعاء،واســتنفاد 
كافة الوسائل الترغيبية،وأن يسبقه العفو، و يكون المعلم أقرب 
من التســامح مع المتعلم والتلطف به، ليأتي العقاب البدني آخر 
وسيلة بعد نفاد كافة الوسائل اإليجابية،وليكون في ظل شروط 

وضوابط للعقاب البدني أهمها:
1.  أن يكون العقاب في مجال التأديب لتهذيب ســلوك المتعلم 

وضبطه وليس في مجال التعليم.
2.  يشترط في العقوبة أال تمس كرامة اإلنسان.

3.  مراعــاة التــدرج بين التأنيــب والتوبيخ ،والهجــر والحرمان، 

تؤمن وزارة التربية والتعليم أن تحسين نوعية التعليم 
والتعلم ومخرجاته واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية 
هو الهدف األســمى الذي تســعى لتحقيقه ،األمر الذي 
يســتلزم إحداث عمليــات التغيير والتطويــر وفتح آفاق 
واســعة تشــجع على اإلبــداع واالستكشــاف ومواجهة 
التحديات المســتمرة لضمان جودة ما يقدم من تعليم 
في جميع المراحل التعليمية لتتســق مع معايير الجودة 

العالمية .
لذا بــدأت اإلدارة العامة لإلشــراف والتأهيــل التربوي 
بوضع تصور مقترح لتطوير منهجية اإلشــراف التربوي 
مفهوما وأدوات وأســاليب إشــرافية ، يقــوم على مبدأ 
االنتقائيــة، بمعنــى أن لكل موقف إشــرافي متطلباته 
الخاصة ، فليس هناك أســلوب إشرافي أكثر نجاحًا من 
غيره ، لكن نجاح األســلوب يقاس بقدرتــه على تلبية 
االحتياجــات  التدريبيــة والفنيــة للمعلمين وتحســين 
البيئة التعليمية التي تســهم يشكل إيجابي وفاعل في 

تحسين تحصيل الطلبة ورفع كفاءة التعليم وجودته .
اإلشراف التربوي المقيم :

إن الوقوف على واقع المدارس وتحســس مشــكالتها 
و وتشــخيص حاجــات طالبهــا وتحديــد احتياجاتهــا 
التعليميــة قــد يتطلب زيارة المشــرف التربــوي لفترة 
أطــول ممــا هــو معهــود ، وقد يحتــاج األمــر يومين 
متتابعين في المدرســة الواحــدة ،أو عدة أيام تتيح له 
التفاعــل مع المعلمين ومديــري المدارس وتفعيل دور 
المعلمين ذوي األداء المتميز  وتنفيذ زيارات إشــرافية  
صفيــة أو الصفيــة  للمعلميــن أو عقــد يوم دراســي 
لمعلمــي التخصص الواحــد ، أو لمعلمــي تخصصات 
متنوعة تجمعهم احتياجاتهم تدريبية واحدة، بالتعاون 
مع الهيئة التدريســية واإلدارة المدرسية،  وقد يتطلب 

األمر االستعانة ببعض الزمالء من المشرفين .
اإلشراف التربوي العنقودي :

وقد يسهم بشــكل إيجابي وفاعل محاولة إيجاد قنوات 
اتصــال وتواصــل شــاملة ومتنوعــة ومســتمرة بين 
المــدارس وكافة الفاعلين في تحســين عملية التعليم 
والتعلــم والمنفعليــن بها في جو مفعــم بالود والثقة 
واإليمان برسالة المدرســة والتحلي بروح المسئولية،  
والعمل بروح الفريق،  وتبــادل الخبرات الفاعلة ، وهذا 
األمر قد يقتضي تقســيم المدارس فــي المديريات إلى 
مناطق التي بدورها تقسم إلى عناقيد يضم العنقود أربع 
أو خمــس مدارس وقد يزيد أو ينقص ويتم االســتجابة 

لمتطلبات العنقود المدرسي باعتباره وحدة تطوير.
تشكيل لجان فنية:

 ويســهم فــي تلبيــة احتياجاتها الفنية تشــكيل لجنة 
فنيــة في كل عنقود يقوم برئاســتها مشــرف العنقود 
يتم مــن خاللها إيجاد عالقــة حقيقيــة وتكاملية بين 
اإلشراف التربوي المقيم وبين مدير المدرسة باعتباره 
مشــرفا مقيما ،وتقــوم بعقد االجتماعات وتشــخيص 
واقع المدرسة وتحصيل الطلبة  واحتياجاتها من خالل 
االعتماد على أدوات علمية وإجراء اختبارات تشــخيصية 
يتــم تحليلها وجدولتها ووضع خطــط عالجية لها من 
جانــب ،وتلبيــة احتياجــات المعلميــن داخــل العنقود  
وتدريبهــم علــى اســتراتجيات التدريــس ومهاراتــه 

يف ضوء الخطة.. 
أساليب حديثة يف 
اإلشراف الرتبوي 

د. فتحي سليمان كلوب 
مدير عام االدارات التربوية

لتحسين مستوى أدائهم ، كذلك يمكن تبادل الزيارات 
الميدانية بين مدارس العنقود الواحد وتعميم التجربة 

الناجحة.
تغيير االتجاهات مدخل للتغيير:  

وال يمكن أن يكتب النجاح لعملية التطوير أو التحسين 
إال بتغيير اتجاهات أقطاب العملية اإلشــرافية  الســيما 
اتجاهات المعلمين نحو اإلشراف التربوي التي  بدورها 
التربوييــن  المشــرفين  تســتلزم تحســين ممارســة 
وقدرتهم على إيجاد قنوات اتصال تقوم على الشــراكة 
الحقيقية والمشــاركة القائمة على والتفهم واالنفتاح و 
الثقة والود واالنسجام واالحترام المتبادل واإلفادة من 

المعلمين ذوي الخبرة وتفعيل دورهم داخل العنقود .
بوابة الكترونية

وقــد يتيح إنشــاء بوابــة الكترونية فرصــة للمعلمين 
للتفاعل مع المشــرفين التربويين أو مع أقرانهم سواء 
أكان ذلك بصــورة متزامنة أم غير متزامنة واســتقبال 
تغذية راجعة إلكترونية فورية عبر الوســائط المتعددة 
فضال عــن دورها الفاعل فــي اختصار الوقــت والجهد  
وخلق  اتجاهات إيجابية لدى المعلمين وتعزيز العالقات 

الشخصية واالجتماعية مع  المشرفين التربويين.
اإلشراف التربوي عملية تكاملية :

 كما تتطلــب عملية التطوير إلى العمل الزمري ليصبح 
العنقود أســرة تقوم بدور تكاملــي يعمل بروح الفريق 
وينبذ الذاتية والفردية يقوم على االنســجام والتآلف ال 
التعارض والتضارب والعمل بروح الفريق ونبذ الفردية 
واالرتجالية. ليصبح العنقود مجتمعا منســجما متعاونا 
يتقاســم المشــرفون والمديرون والمعلمون والطلبة 
المسؤولية والجهد، ويوجه االهتمام لجودة المخرجات 
وتحقيق األهداف المرجوة بتبني اســتراتيجيات جديدة 
فــي تحديــد المســؤولية ونهــج إســتراتيجية القيادة 
الموزعــة وتوزيع المهام واســتثمار الموارد البشــرية 

واإلمكانات المادية بفعالية وكفاءة.
وإذا كان المتعلم هو المعني األول في التربية والتعليم 
فال بد من االهتمام بحاجاته وميوله ووجدانه فالبد أن 
يستهدفه التطوير بشــكل مباشر بعيدًا عن الشكليات 
والمظاهــر األخــرى التــي تنأى عــن طبيعــة األهداف 
والمعرفــي  المهــاري  الجانــب  وتحســين  التعليميــة 
والتحصيــل العلمي األمر الذي يدفعنــا إلى البحث عن 
استراتيجيات لتجويد التدريس لضمان جودة التعليم . 

دروس توضيحية هادفة:
وربمــا هــذا يدفعنــا فــي ممارســات عقــد الــدروس 
التوضيحيــة وتبادل الزيارات الصفية وإشــراف األقران 
بيــن مــدارس العنقود وتفعيــل دورها بشــكل مهني 
يقــوم علــى تقهم طبيعتــه وأهدافه ومــا يترتب عليه 
من نتاجات تســهم بشــكل واضح ومحدد في إكساب 
المعلميــن مهارة أدائيــة وفق طريقة أو إســتراتيجية 
محــددة تســهم في بنــاء المفاهيم بحيــث تقوم على 
التخطيط المســبق والتعاون المشــترك بين  المشرف 
التربــوي و اإلدارة المدرســية والمعلميــن المتميزين 
وهذا بدوره قد  يخفف كثيرًا من األعباء الكثيرة الملقاة 
على عاتق المشــرف التربوي ويعزز العالقة التشــاركية  

بين المشرف والمدير والمعلم.

ممارسات
 أساسية في تربية األبناء

ع 
ـــ

سـب

تعد تربية األبناء حالة مســتمرة من المتابعة والمراقبــة تبعا الختالف المراحل 
التي يمرون بها وقد يتســاءل األهالي عن النصائح المالئمة التي يمكن اتباعها 

لخلق الروابط الوثيقة بينهم وبين أطفالهم .
لذلــك أضع بين أيديكم أيهــا القراء األعزاء هذه الومضــات للوصول الى تربية 

سوية لفلذات أكبادكم :

•  قم بالتخطيط مسبقا : التخطيط السليم من شأنه 
أن يســاعدك كدليــل أولي في بدايــة مرحلة التربية  
لمعرفــة احتياجات طفلــك وتلبيتها .لكــن احذر من 

المبالغة فيه .
•  مــارس مهارة الكشــف عــن العاطفة :قــد اليكون 
األمر ســهال في البداية لكن اسأل نفسك عن ماهية 
العاطفة التي يحــاول طفلك ايصالها اليك فتصرفاته 
تعتبر مراة لمشــاعره لذلك كن الطرف الواعي دائما 
فــي العالقــة معه ,حتى أن شــعرت أن بــكاءه أتعبك 
كثيــرا بحيث يفقدك صوابك أحيانــا وتذكر أنك قادر 

على تحليل المواقف ومعرفة االجابة .
•  أجعــل أهدافك موجهة نحو طفلك :اذا كنت تحاول 
توجيه أهدافك فــي عالقتك مع طفلك للخروج بنتائج 
تعــود عليــه بالنفــع أساســا وليس عليــك فقط فان 
عالقتك معه ستكون أكثر هدوءا وراحة لكال الطرفين 

 لعلــه يكون أحد المشــاهير مثل المختــرع  توماس 
أديسون أو ألبرت إنشتين عالم الرياضيات

طالب في مدرسة اإلمام الشافعي األساسية )ب( كان 
الطالــب )عبد اهلل خزيق ( في بداية األمر كان يوصف 
الطالب بــذوي التحصيل المنخفض لعــدم اهتمامه 
بمظهــره العام , وقلة تحصيلــه األكاديمي في جميع 
المواد الدراسية  ما عدا مادة وحيدة هي مادة الرسم 
فهــو يبدع ويخرج ما في طياتــه من مواهب ولكن ال 
أحد يهتم به ألنه من ذوي التحصيل المنخفض وبعد 
التحــاق الطالب فــي غرفة المصادر لــذوي صعوبات 
التعلم ,كنت مثل العادة أقوم بشــرح الدرس للطالب 
وإال بالطالب يقوم بمسك قلم ويكتب برغم من عدم 
طلبــي لهم من الكتابــة تذكرت ما قالــه لي  بعض 

•  ثق بنفسك واستمر بالمحاولة :ان لم تنجح محاوالتك 
في قراءة مشــاعر طفلك أو تلبية حاجاته فال تستســلم 
وال تصغــي لألفكار التي تراودك بأنــك التجيد التربية 
فجميعنــا معرضون للفشــل في أمر كهــذا بين الحين 

واالخر ,ولكن ذلك اليعني أنك لن تنجح أبدا .
•  مــارس التصرفات التــي تدعم االحتياجات الحســية 
لطفلك :ومثال ذلك التعليقات االيجابية كنبرة الصوت 
الحنونــة واالبتســامة فتأثيرهما عظيم جــدا على هذا 
األمــر .كذلك حــاول أن تــرى األمور بمنظوره واســأل 
نفسك .كيف ستشــعر حيال هذا األمر ؟ان هذا مانطلق 

عليه "التقمص العاطفي ".
•  المشــاركة :ان االســتجابة لطفلك بنبــرة الصوت او 
تعابيــر الوجه ذاتها أو اظهار االهتمام لحاجاته وغيرها 
من أشــكال االنخراط والمشــاركة تعــد طريقة جيدة 
الخبــاره بأنه عنصــر رئيس فــي العائلة وفــي المنزل 
كما أن االســتمرار في ذلك يجعله يشعر باالرتياح تجاه 
اســتقالليته ويحفزه لتعلم الســلوكيات االيجابية على 

نحو أسرع .
•  تحدث الى طفلك :ان االنســان مخلوق يحب الحديث 
بطبيعته ,لكننا بحاجة أيضا الى تعلم كيفية الحوار ومن 
الجديــر بالذكر أن مدخالت اللغة الغنية كالمصطلحات 
مثال ,تعد مهمة في المرحلة األولى لتطور الطفل فهو 

يبدأ بتقليد األصوات في مرحلة مبكرة .

اعداد المرشدة التربوية :سماح ناجي زيارة 
مدرسة العباس بن عبد المطلب األساسية "أ"

حدث في مدرسة اإلمام الشافعي
لن نقول مشــاهير تغلبوا على اإلعاقة  بل نقول 

طالب من صعوبات تعلم اشتهر بموهبة.
بقلم معلم التربية الخاصة / محمود عطا اهلل بهلول

المعلمين بأنه سوف يشغلك ولن يستفيد منك شيء  
, فتوجهــت مســرعًا نحو الطالب وفتحــت الدفتر وإال 
به يرســم ما وجده في الكتاب من أشــكال ورسومات 
فمنذ هذه اللحظة طلبت منه بعد االنتهاء من الحصة 
االنتظار قلياًل فقلت له ارســم صورة هذا الديك فهو 
فــي غاية الصعوبة ألنها تحتــوي  على مناظر عديدة  
وعند االنتهاء من الرســم لم أصدق ما رأته عيني من 
ذلك الرسم المذهل فقمت بعقد إذاعة لنثبت للجميع 
انه قادر وعندها تفاجأوا من الطالب وكيف ذلك حصل 
وعندها أصبح التشــجيع له من خالل الرســم , ارسم 
ثــم اكتب ما تــم تعلمه  فــي إطار الرســم الذي قام 
بــه وهكذا أصبــح الطالب فــي تحســن ملحوظ في 

المستوى التحصيلي.... 

«الصياح و الشغب  داخل الفصل«

والتهديد والوعيد ، فإن لم
 تنجح هذه الوســائل يجوز للمعلــم التدرج في العقاب في حدود 

ضيقة، مع االلتزام بجملة من الضوابط منها :
•  أاّل يبدأ بالضرب قبل بلوغ الطفل ســن العاشــرة وذلك قياسًا 
لحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم : ) مرُّوا أوالدكم بالصالة  
وهــم أبناء ســبع ، واضربوهم عليهــا وهم أبناء عشــر ،وفرقوا 

بينهم في المضاجع (.
•  حَدد شــروطًا ومواصفات ألداة الضرب بحيث ال تكون غليظة 
فتكســر، وال تكون رقيقــة فتؤلم أو تلحق ضــررًا بالمتعلم ، وال 

تزيد عن طول السواك، وال ترتفع عن اإلبط .
•  االلتــزام بمــكان الضرب، وقد حذر الرســول صلــى اهلل عليه 

وسلم من ضرب الوجه بقوله : 
» إذا ضرب أحدكم فليتِق الوجه ».

•  أن يخلو العقاب من القســوة والغيظ والتسلط والمبالغة ، مع 
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة المعاقبين.

•  كمــا حث اإلمام الغزالي عند توقيــع العقوبة في حق المتعلم 
، أن يراعِــي المربي ســن المتعلم وجنســه وظروفــه الصحية 

والنفسية .
•  أكد ابن جماعة باســتخدام النــوع الخفيف من العقاب الذي ال 
يســبب األلم أو األذى، بقوله : » من رآه مقصرًا ولم يخف نفوره 
عنَّفه عن قصــوره، وحرضه على الهمة ونيل المنزلة على طلب 

العلم ، السيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطًا«.
  وهكــذا يتضــح أن التربية اإلســالمية أولت االهتمــام بالبعد 
اإلنساني والتحلي بضبط النفس، واالعتدال والتوازن والشمول 
والنفســية  والعقليــة  الجســمية  الجوانــب  بكافــة  واإلحاطــة 
واإلجتماعيــة واألخالقية للفــرد ، ومراعاة الفــروق الفردية بين 
التالميــذ ، واالبتعاد عن ممارســة العقاب البدنــي ، ذلك لما له 
من خطورة على المتعلم ، وما يتركه من أثر ســيئ على تكوين 

شخصيته. 

العقاب البدني
" يف فلسفة الرتبية اإلسالمية"

بقلم / أ. وائل صبحي شبالق
نائب مدير عام اللوازم والكتب 

الحركة الكشــفية حركــة تربويــة تطوعية تعني 
بتربية النشء ليكون مواطنًا صالحًا نافعًا لنفســه 
ولوطنــه و ذلــك من خــالل تطبيقهــا لمجموعة 
من األنشــطة والمهــارات المختلفــة  والمتنوعة 
واســتغاللها ألوقات الفراغ بشــكل ايجابي لبلوغ 
الهدف المنشــود , يقول" الزلوناجي " في كتابه ) 
250 مليون كشــاف( الكشفية تقدم للولد أسلوبًا 
تربويــًا يتعلم من خاللــه كيف يتطور من راشــد 
إلــى كبير إلى معلم وكيــف يتخلص على االعتماد 
علــى من هــو أكبر منــه , ولو نظرنا إلــى الحركة 
الكشفية بشــكل عام كحركة تربوية لوجدنا أنها 
تقوم فــي البداية بدور البناء ثــم العالج ثم بدور 
الرعايــة إذ ترتكز على دراســة نفســية الطفل أو 
الشــاب كل علــى انفراد وتنمي فيــه من الخصال 
ما لم يزل في مســتوى الفطرة  واســتئصال بذور 
الشــر إن وجدت , من هذا المنطلق يتم بناء أفراد 
تحمل الشخصية المتكاملة ويتم إكساب الخصال 
الحميــدة واالعتماد علــى النفــس وروح المبادرة 
واالبتــكار واإلقدام والشــجاعة والتطبــع بالعوائد 
الحميدة خاصة فيما يتعلق بمجتمعنا الفلسطيني 
وعاداتــه والحفاظ على علي  ثوابته , وال يتم ذلك 
إال بالتخطيــط الســليم ووضــع برامج وأنشــطة 
مناســبة ومتابعة مســتمرة من القائد سواء علي 
الصعيد المدرســي أو األهلــي ,  وتعتمد الطريقة 

الكشفية على عدة جوانب منها : 
الحيــاة فــي المجموعــات  التربيــة بالعمــل -   "
الصغيــرة - البرامج المتدرجة المثيــرة - االلتزام 
بـــالوعد والقانون – حياة الخالء " إن المتأمل في 
تلــك الجوانب يجــد أنها قد احتــوت كافة جوانب 
التربيــة من حيــث العمل واإلخالص فيــه امتثااًل 

لقــول المصطفي صلى اهلل عليه وســلم  " إن اهلل 
يحــب إذا عمــل أحدكم عمــال أن يتقنــه " كما أن 
العمل ضمن مجموعات صغيرة لمن شأنه أن يعزز 
االرتباط والتآخي بين منتســبي الحركة الكشفية 
حيث يتجســد قــول اهلل تعالي )) إنمــا المؤمنون 
إخــوة (( وعلــي أرض الواقــع ظهر هــذا االرتباط 
بكل وضــوح وداخل المجتمع الفلســطيني والذي 
تربطــه مع بعضــه البعض  أواصر البــر والتعاون 
ومســاعدة اآلخريــن والمبــادرات النبيلــة ,  وعبر 
النشــاط الكشــفي يتــم  تعويــد الفتى الكشــاف 
علــى الصدق فقــد ورد في أول نصــوص القانون 
الكشــفي " الكشــاف صــادق يوثق بوعــده" قال 
الرسول صلى اهلل عليه وســلم )) عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي  إلى الجنة 
((, إن مجال التربية الكشــفية واسع جدًا والمكان 
الطبيعي له هو الخالء . ففي الخالء يتعلم الكشاف 
الطاعة والنظام واألدب والتعــاون واالعتماد على 
النفس فيتدرب على اختيــار المكان لتخييم وعلى 
العقد والرابطات وعلى اإلسعافات األولية و تقدير 
المســافات واالرتفاعــات ويتعلم الطهــي وإعداد 
الشــاي وحفــظ األطعمــة ويتخاطــب المرؤوس 
والرئيــس في خطاب يعمه األلفــة والتآخي , وفي 
حفالت السمر ينمي مواهبه في التمثيل والمسرح 
فالممارســة العمليــة فــي الخالء يتعلم الكشــاف 

ويكسب مهارات عالية وينمي قدراته . 
واألخــذ  انطــالق  حركــة  الكشــفية  الحركــة  إن 
بيــد الناشــئة نحو المعالــي و نحو اآلفــاق ..  كي 
يســتطيعوا بقوة أخالقهم ودينهم وما يكتسبون 
من مهارات أن يخدموا أنفسهم ومجتمعهم الذي 

يعشون فيه . 

بقلم: باسم محيسن 
رئيس قسم الكشافة الكشافة .. والدور التربوي
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 ال يختلف اثنان على أهمية مســاق بحث التخرج لطلبة 
الجامعات, وفــي مختلف التخصصات, نظــرًا للمهارات 
البحثيــة التي يكتســبها الطلبة خــالل إعدادهم لهذه 
األبحاث, وبما يخدمهم في مســتقبل حياتهم العلمية 
ويؤهلهم لخوض غمار الحياة العلمية بنجاح مميز, لذا 
تتشــابه الجامعات وتتنافس فيما بينها لتجويد أبحاث 
التخرج, إال أن ظاهرة جديدة بدأت تلوح في األفق فيما 
يمكن أن نسميه )إعداد البحوث بالنيابة(، أي أن يسرق 
الطالــب مجهــود طالب آخــر، أو أن يكلف أحــدًا عنده 
بكتابة بحثه نيابة عنه، أو أن يســتعين بمكتب خدمات 

جامعية، لكتابة البحث مقابل عائد مادي.
والســؤال المطروح والملح: كيف يكمن أن نقضي على 
كل هذه الممارسات السلبية في كتابة أبحاث التخرج؟!

 إننــا بحاجــة ملحــة إلــى إعــادة النظــر في أســلوب 
التدريــس الجامعــي للمباحث والمســاقات التي تؤهل 
الطلبة إلعداد مشــاريع تخرجهــم ألنهم, يركزون على 
العموميــات في الغالب والخطــوط العريضة في وصف 
المســاقات, واإلمعان في الجوانــب النظرية ال العملية 
مما أدى إلى عرض مادة علمية منزوعة الدســم, لذلك 
فــإن الطلبة ال يمتلكــون المهــارات الضرورية إلعداد 

مشاريع التخرج.
ولقد بات من المؤكد أن الرقابة الجامعية على مشاريع 
التخرج شبه معدومة, وأعضاء هيئة التدريس ال يولون 
مشــاريع التخرج عنايــة كافية, وهذه المشــاريع ال تمر 
بمراحل التمحيص والتدقيق النشــغال هيئة التدريس 
بالعبء اإلضافي, وفقدانهم الوقت الكافي للتمييز بين 

ما أعده الطالب بنفسه وبين ما اشتراه... الخ.
 إن المشــرف ولجنــة المناقشــة ال يطبقــون القوانين 
واألنظمــة والتعليمات على مشــاريع التخــرج, وبعض 
المشرفين يغضبون إذا نافشت اللجنة طالبهم بعمق, 

ويعتقدون أنه امتحان موجه لهم, وليس للطالب.
فالدور األساســي يقــع بالدرجــة األولى على األســتاذ 
المشــرف في متابعة الطالب, وقراءة األبحاث بالشكل 
المطلوب مــن بداية عمل البحث إلــى نهايته, وهناك 
دور رائد لوزارة التربية والتعليم العالي في متابعة هذه 
األبحاث, حيث تم تعميم نشــرة إلى مؤسسات التعليم 
العالــي إلحضــار عينة من أبحــاث التخرج فــي مختلف 
التخصصــات لمراجعتهــا وتدقيقهــا واتخــاذ القرارات 

الالزمة بشأنها على طريق تجويدها وتحسينها.
 إننــا نؤمن أن تــرك األمور علــى غاربها فيمــا يتعلق 
بأبحاث التخرج ســيؤدي إلى أزمــة حقيقية في التعليم 
العالي, مما ســيؤدي إلى تراجع نوعية التعليم وانتشار 
ظواهر سلبية أبرزها تدني مستوى الطلبة وانتشار قيم 
الكســل واالتكالية والغش والكذب, وهذا ما ال تســمح 

به وزارة التربية والتعليم العالي.
فلتتكاثف الجهود لتجويد أبحاث التخرج, وليقم كل منا 
بــدوره الرائد, ولتتوقف بعض المكتبات والمكاتب عن 
بيع هذه األبحاث ألن النتائج خطيرة والعواقب ال تخمد 

عقباها. و... .

تمثِّل الهدايــا لألبناء عامــاًل تحفيزيًا 
مهمــًا يمكــن لآلبــاء تحقيقــه عقــب 
االختبــارات  أداء  مــن  انتهائهــم 
الدراســية،ومع بداية كلِّ عاٍم دراســي 
جديــد يطلــق اآلبــاء الوعــود بجلــب 
الهدايا التــي يتمناها أبناؤهم في حال 
تحقيقهم النجاح والتفوق في المدرسة

ــد عدد من الباحثيــن والمختصين  وأكَّ
على وجود العديد من األمور الســلبيَّة 
الخفيَّــة ل«األلعــاب اإلليكترونيــة« - 
األكثر طلبًا من الصغار- وذلك بحسب 
مــا أظهرته العديــد مــن اإلحصاءات 
والمشــاهدات, مُضيفيــن أنَّ الكثيــر 
منها قــد تقود بعض مُمارســيها إلى 
ارتكاب عدد من الممارسات السلوكية 
واألمنية الســلبية ، وذلك لكون معظم 

األلعاب المستخدمة من قبل األطفال والمراهقين تحتوي 
على مضامين ســلبيَّة قد تؤثر عليهــم في جميع مراحل 
نموهم، مُبيِّنين أنَّ على اآلباء الحرص على اختيار األلعاب 
التــي ال تتضمن محاذيــر أخالقية أو قيميــة ، وأالَّ تكون 
محرضــة على العدوان والعنــف، وأن تتناغم مع خصائص 
المرحلــة العمريــة لألبناء، وأن تكــون ذات طابع جماعي  

ي الفردية لدى األبناء  . حتى ال تُنمِّ
إنَّ اندفــاع األطفال نحو أجهزة التواصــل وألعاب الفيديو 
والكمبيوتــر يحمــل في طياته أمــورًا ايجابيــة، إالَّ أنَّه ال 
يخلو من بعض المخاطر النفســية واالجتماعية والصحية 
والدينيــة التي ينبغي االلتفات إليهــا، حيث أنه ال يقتصر 
علــى ســن الطفولة والمراهقة فحســب، بل يشــمل فئة 
الشــباب أيضًا، وتشير الدراســات إلي أن لدي المختصين 
فــي علم االجتمــاع وعلم النفــس موقفًا ســلبيًا من هذه 
األلعاب ومن أجهــزة التواصل ، لكونهــا تُخفي بداخلها 
خطر تشــجيع العديد من العادات والســلوكيات  السلبية 

في شخصية الطفل .

قضيةخطيرة..
) إعدادالبحوث الجامعية 

بالنيابة( التربية  وزير  المزيني  أسامة  د.  أكد 
والتعليم العالي استجابة األونروا لرفض 
حقوق  لمناهج  الوكالة  تدريس  الوزارة 
عن  والبعيدة  المرخصة  غير  اإلنسان 
والعربية  الفلسطينية  وثقافتنا  واقعنا 

واإلسالمية.
استجابت  الوكالة  إن   : د.المزيني  وقال 
لموقف الوزارة الحازم بهذا الشأن وقررت 
أن  مبينًا  المناهج,  هذه  تدريس  تجميد 
الوزارة والحكومة الفلسطينية تقف أمام 
مسؤولياتها  الوطنية والتربوية وترفض 

أي مناهج تشوه عقول طلبتنا.
والتي  المتكررة  اللقاءات  جاء ذلك خالل 
كانت بطلب من وكالة الغوث مع الوزير 
المزيني في مقر الوزارة بغزة ومنها اللقاء 
مع وفد رفيع برئاسة روبيرت تيرنر مدير 
برئاسة  آخر  الغوث ووفد  عمليات وكالة 
والتعليم  التربية  أبو عاذرة مدير  أ.فريد 

بالوكالة.
وحضر اللقاءات عدد من مسؤولي وزارة 
التعليم , وتم االتفاق خالل اللقاءات على 
صياغة  إلعادة   مشتركة  لجنة  تشكيل 
المنهاج المقر من قبل االونروا و يستمر 
عمليات  من  االنتهاء  حتى  اللجنة  عمل 
تم  كما  والثاني  األول  للفصل  التعديل 
إقرار  للوكالة  اليجوز  أنه  على  التأكيد 
وأخذ  للوزارة  الرجوع  بعد  إال  منهاج  أي 

الموافقة النهائية.
أن  يمكن  ال  أنه  المزيني   الوزير  وأكد 
مناهج  بطرح  الوكالة  تقوم  بأن  نقبل 
جديدة بصورة أحادية الجانب, مبينًا أن 
على  تحتوي  لألونروا  الجديدة  المناهج 
مغالطات مشوهة ومن ذلك التركيز على 
أسماء شخصيات غربية تدافع عن حقوق 
إلى شخصيات عربية  اإلنسان وال تشير 

تتحدث  أيضا  وفلسطينية,  وإسالمية 
عن معارك وحروب ونزاعات دولية فيها 
نفس  وفي  اإلنسان  حقوق  انتهاك  تم 
قريب  من  الكتب  هذه  تشير  ال  الوقت 
الذي  اإلسرائيلي  لالحتالل  بعيد  من  أو 
سلب  ويواصل  اإلنسان  حقوق  ينتهك 
فلسطين ومقدساتها, كما أنها تتجاهل 
على  وتعمل  الفلسطيني  الشعب  نكبة 
ثقافة  وترسيخ  العودة  حق  ثقافة  مسح 
كوسيلة  والخنوع  السلمية  المقاومة 

السترداد الحقوق.
على  اللقاء  خالل  المزيني  الوزير  وشدد 
وتطويرها  الوكالة  مع  العالقة  أهمية 

والتعاون المشترك لخدمة التعليم.
فجأة   قامت  قد  الغوث  وكالة  وكانت 
حقوق  عنوان”  تحت  كتب  بطباعة 
اإلنسان “ للصف السابع والثامن والتاسع 
ووزعتها على طلبتها دون الرجوع للوزارة 

وأخذ موافقتها .
عرضت  الغوث  وكالة  أن  الوزير  وبين 
على وزارته منذ مطلع عام 2012 رغبتها 
اإلنسان  حقوق  عن  مناهج  بتدريس 

فيه،  يُدرس  الذي  المجتمع  وفلسفة 
معزواًل عن  المنهاج  يكون  أن  وال يصح 
والحضاري  واالجتماعي  الثقافي  السياق 
غير  المناهج  وهذه  للطالب،  والوطني 
المرخصة معزولة تمامًا عن واقع الطالب 
فيه  الذي  الفلسطيني  العربي اإلسالمي 
ومفاهيم  تقديمها  يمكن  كثيرة  نماذج 

كثيرة أقرب إلى فهم الطالب ووعيه.
لألمثلة  الساحقة  الغالبية  “إن  وأضاف 
داخل ذالك المنهاج على غاندي ومارتن 
سوزمان  وهيلين  باركي  وروزا  لوثر 
كارتا  والماجنا  السويتو  وانتفاضة 
اإلسالمي  البديل  وجود  رغم  واألبارتيد 

العربي الفلسطيني”.
الشعب  معاناة  عن  الحديث  أن  وأكد 
الفلسطيني في تلك المناهج كان حديًثا 
سطحيًا ال يتناسب وحجم الظلم الواقع 
عليه مثاًل، كما ال يوجد حديث عن معاناة 
الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها، 
بشكل  مذكورة  النكبة  أن  حين  في 

سطحي جدًا.
مغلوطة  معلومات  هناك  أن  إلى  ولفت 

تشكيل  تم  حيث   ،)7-8-9( للصفوف 
الثالثة  الكتب  درست  مشتركة  لجان 

واعترضت الوزارة على محتواها.
من  عدد  إرسال  تم  أنه  إلى  وأشار 
قامت  الوزارة،  قبل  من  االعتراضات 
الوكالة بتعديل من%40-30 منها فقط 

بينما بقي من%70-60 دون تعديل.
منهاج  بوضع  الوزارة  “قامت  وقال: 
7-8-9-( للصفوف  اإلنسان  لحقوق 
وتواصلت  مدارسها  في  وطبقتها   )10
في  تطبيقه  عليها  وعرضت  الوكالة  مع 
وقامت  تستجب  لم  لكنها  مدارسها، 
دون  الثاني  الفصل  في  كتبها  بطباعة 
مع  اتفاق  دون  وتوزيعها  تعديالت  أي 
الوزارة، رغم أن العرف الذي يحكمها أنها 
تلتزم بالمناهج التي تدرس ضمن نطاق 

عملياتها”.
التي  بالمناهج  ملزمة  الوكالة  أن  وبين 
تدرس في مناطق عملياتها، ولهذا فإن 
المرخصة  غير  للمناهج  الوكالة  طباعة 
يعتبر تجاوزًا للقوانين واألعراف المتبعة.

وأوضح أن المناهج يجب أن تصاغ بفكر 

سببها  النكبة  بأن  تفيد  المنهاج  داخل 
مما  لأللمان  العثمانية  الدولة  انضمام 
سبب  أن  وليس  أراضيها  تخسر  جعلها 
إضافة  الصهيوني،  المحتل  هو  النكبة 
إلى عدم وجود أمثلة عن نضاالت الشعب 
اإلنساني  المستوى  على  الفلسطيني 
)النساء – األطفال(، وال أمثلة عن قيادات 

فلسطينيين ناضلت لرفع المظلومية.
كما أشار إلى أن هناك إهمال دور بريطانيا 
مهمة  تسهيل  في  الدولي  والمجتمع 
الصهاينة الحتالل األراضي الفلسطينية، 
على  جدًا  هائل  تركيز  هناك  حين  في 
التسبيل  أنها  وعلى  السلمية  المقاومة 

الوحيد لتحقيق الحرية واالستقالل.
هذا  لترسيخ  كله  الثامن  “منهاج  وتابع 
المفهوم أي الهدف ليس حقوق اإلنسان 
ولكن تدجين نفسية الطالب الفلسطيني 
المقاومة  تجاه  سلبية  مشاعر  وتنمية 
المسلحة رغم مشروعيتها كشعب تحت 
االحتالل بل هناك إسراف في الحديث عن 

ويالت الحروب وآثارها السلبية”.
بزته  يحرق  لطفل  صورة  هناك  أن  كما 
ال  ذلك  وكل  يرقص،  وهو  العسكرية 
يخدم حقوق اإلنسان ولكن يربي الطفل 

على السكينة .
يوضع  كتاب  كل  في  أنه  الوزير  وذكر 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  النظام  نهايته 
رغم وجود المادة رقم )16( والمادة رقم 
)18( والتي فيها مخالفات دينية واضحة .

شوهت  المناهج  أن  على  الوزير  وشدد 
تقزيمها  على  وعملت  الالجئين  قضية 
بهذا  )فروا(  أناس  بأنهم  وتصويرهم 
اللفظ ، مما يعمل على طمس الحقيقة 
مجازر  وارتكبت  قسرًا  هجروا  بأنهم 

بحقهم حتى يتركوا ديارهم.

جديــر بنــا أن نضع الطالــب نصــب أعيننــا ، ونحيطه بكل 
وســائل الرعاية والتحســين والتطوير، وهذا ال يكون إال من 
خالل ســواعد بناءة، وأيدٍ فتية تسعى جاهدة لرفع المستوى 
التحصيلــي للطالــب الذي هــو محــور العمليــة التعليمية، 
وعندما نقول طالب يجب أن نقول هناك شبكة من العالقات 
التكاملية التي يديرها العمل التربوي الهادف وتكمن عناصر 
هذا العمل التربوي بوزارة التربية والتعليم وهي رأس الهرم 
وتنطلــق من خاللها المدرســة واإلدارة المدرســية والمعلم 
والمجتمع المحلي والطالب ؛بذلك تتكامل العملية التعليمية، 
فالمدرســة لها الدور الفاعــل في الحصول علــى نتاج صالح 
لنفسه ودينه ووطنه عندما تقوم بدورها الحقيقي في التربية 
والتعليــم، وال ننكر بهذا الخصوص دور المعلم ذلك الجندي 
المجهول الذي يساهم بصناعة العقول وبناء األجيال وتوجيه 

الطالب نحو مستقبل باهر ليكون نتاجًا وحصادًا.
 مقابل ذلك ال نستطيع إنكار وضع الطالب في المرحلة الحالية 
من حيث مستوى التحصيل الدراسي في  التلقي واالستيعاب 
وضعف في المهارات النقديــة والتحليلية واإلبتكارية وغياب 
المواهــب والقــدرات الخاصة للطــالب بقدر اختفــاء الفروق 

التــي  الفرديــة 
فروق  إلــى  تحولت 
يعكــس  جماعيــة 
الواقــع  بعضهــا 
وهــذا  التربــوي 
مــن  يبــدأ  األمــر 
االعتــراف  ثقافــة 
خطــرًا  ثمــة  بــأن 
يتهدد عقل الطالب 
الفلســطيني؛ ومن 
هنــا تأتــي بدايات 

العــالج الصحيح لألزمــة في  تفعيل دور المــدارس في تبني 
برامج الخطط العالجية من خالل:

-1 تحليل نتائج االختبارات النهائية.
-2 تفعيل سجالت المستويات بحصر أسماء ضعاف التحصيل.

-3 وضع خطط عالجية يمكن تحقيقها.
-4  تدعيم الخطط بالمادة اإلثرائية وأوراق العمل والنشرات 

التربوية للمعلمين لكيفية التعامل مع الخطط العالجية.

لمشــاركة  خطــة  إعــداد   5-
أولياء األمور فــي تنفيذ الخطط 
بالواجبات  وتدعيمهــا  العالجية 
البيتيــة التي يمكن أن يشــارك 

بها أولياء األمور مع الطلبة.
خاصــة  ســجالت  إعــداد   6-
بالخطط العالجية وتتم متابعتها 
من قبل المشرف العام واإلدارات 

التربوية وذوي االختصاص.
برامــج  إلــى حزمــة  باإلضافــة 
إصالحيــة تتبناهــا وزارة التربية 
والتعليم ربما تبدأ من تطوير المناهج من خالل لجان قومية 
قادرة على تحمل الرسالة بشــجاعة وصدق. كما أن المناهج 
الجديدة تتطلــب معلمين ذا كفاءة عاليــة وذلك بإعدادهم 
وتأهيلهم وتدريبهم على توصيل المناهج الفلســطينية مع 
صحــة العطاء وتقييم األداء ونشــر ثقافة الجــودة دخواًل إلى 
حقل التنافســية ومواجهة التحديات ،وهو ما يصعب تحقيقه 
إال مــع إحياء الضميــر العلمي للمعلم ،ومــع الضمير العلمي 

ضمير مجتمعي ورقيب
 داخلي يعكسه حال البيت الفلسطيني البسيط على المستوى 
األخالقي والقيمي والمجتمعي والــذي يتطلب تغيير الثقافة 
المجتمعية لألسرة الفلسطينية بجهود المتعلمين والمثقفين 

من أبناء هذا المجتمع ، وتكمن الحلول واضحة في :
-1 توفير ضمانات الجودة واالعتمــاد التربوي،وتقييم األداء 
على مســتوى المؤسســة التربويــة ،والمعلــم والطالب مع 
االلتــزام بتحديث المناهج طبقًا لمواصفات عصرية وتعددية 
مرجعية إلى جانب ممارســة الطالب للدروس التطبيقية ،مع 
تصحيح مناهجهم وصقل مهاراتهــم عبر أنواع متعددة من 
برامج التعليم الفني والتكنولوجي لذلك توجهت الوزارة إلى 
تشجيع التعليم المهني وأنشأت عدة مدارس بخصوص هذا 
التعليم لتشجيع الطلبة على الدراســة بهذه المدارس سواء 
للذكور أو اإلناث كما توجد المدرسة الصناعية في بيت حانون 

بهدف توجيه الطالب إلى الدراسة المهنية والتطبيقية .
-2 هذه الخطة تحتاج من المعلمين استعدادًا كبيرًا للتطوير 

والتحديث ورفع األداء المهني لهم  .

      د. منى قشطة 
رئيس قسم اإلدارات المدرسية 
مديرية التربية والتعليم – رفح

د. املزيني يؤكد استجابة األونروا تجميد تدريس املناهج
 “ غري املرخصة “ والبعيدة عن ثقافتنا الفلسطينية

د.خليل حماد
مدير عام 

التعليم اجلامعي

نصائح.. لتجنب مخاطر األلعاب االلكترونية 
املرشدة : هيام زياد عابد
ماجستري صحة نفسية

والجدير ذكــره أنَّ أجهزة التواصل واأللعــاب االلكترونية 
قــادرة على أن تزرع في الطفل أنظمة من المبادئ والقيم 
، وأنَّهــا قــد تُغيّر موقفــه ورؤيته للعالــم، ومن الواضح  
أنَّ وقع هذا التأثير يصبح بشــكل أقــوى ُكلَّما أزداد وتكرر 
عرض النمــاذج والمُحرِّضات والمواقــف واألوضاع ذاتها، 
ولكن إذا ُأخذ في االعتبار الحساسية القوية لخيال األطفال 
وتصوراتهــم ، فإنَّه يصبح من الســهل فهــم كيفية تأثُّر 
خاصيــة التخيل والتصور لديهم، األمر الذي ينتج عنه قلقًا 
روحيــًا، واضطرابــًا نفســيًا، خاصًة عند مشــاهدة البرامج 

المثيرة والمناظر العنيفة.
إن شــراء األلعاب وأجهزة التواصل ليست الهدية الوحيدة 
لنجــاح األبناء وتميزهم، بل إنَّها وســيلة واحدة من عدة 
وســائل قد تفرحهم وتحقق الفائدة لهم , فهناك العديد 

من البدائل لهذه األلعاب.
يجــب على اآلبــاء أن يحرصوا على اختيــار األلعاب التي ال 
تتضمن محاذير شــرعية أو أخالقيــة أو قيمية، وأالَّ تكون 
محرضــة على العدوان والعنــف، وأن تتناغم مع خصائص 
المرحلة العمريــة لألبناء، وأن تكــون ذات طابع جماعي؛ 

تعتبر األســرة أول وعاء تربــوي واجتماعي 
وثقافي يتشــرب منــه الطفل حيــث تلعب 
األســرة دورًا بارزًا وفعااًل فــي تربية األبناء 
وتنشئتهم نشأة كريمة على أسس سليمة 
وقوية فلذلك ارتأينا ضرورة تسليط الضوء 
على أحــد أســاليب التربيــة الخاطئة وأحد 
المظاهر الســلوكية الخطيرة وهو اإلهمال 

حيث يعني :
أن يترك الوالدين الطفل دون تشجيع على 
ســلوك مرغوب فيه أو االستجابة له وتركه 
دون محاســبته علــى قيامــه بســلوك غير 
مرغوب وقد ينتهج الوالدين أو أحدهما هذا 
األسلوب بسبب االنشغال الدائم عن األبناء 

وإهمالهم المستمر لهم.
فاألب يكون معظم وقته في العمل ويعود لينام ثم يخرج وال 
يأتي إال بعد أن ينام األوالد,  واألم تنشــغل بكثرة الزيارات 
والحفــالت أو في الهاتف أو على التلفزيــون أو العمل خارج 
المنــزل وتهمل أبناءها  أو عندمــا تهمل األم تلبية حاجات 

الطفل من طعام وشراب وملبس وغيرها من الصور.
واألبناء يفســرون ذلــك على أنه نوع من النبــذ والكراهية 

واإلهمال فتنعكس بآثارها سلبا على نموهم النفسي .
ويصاحــب ذلك أحيانــا الســخرية والتحقير للطفــل فمثاًل 
عندمــا يقدم الطفل لألم عماًل قد أنجزه وســعد به تجدها 
تحطمه وتنهره وتســخر من عمله ذلــك وتطلب منه عدم 

ي الفردية لدى األبناء. حتى ال تُنمِّ
إنَّ تقديم »األلعاب االلكترونية« كهدايا 
لألبناء في مناسبات مختلفة دون مراعاة 
مالءمتهــا لهم، قد يــؤدي إلى أن تكون 
بمثابة هدم للسلوك الجيِّد لدى األطفال، 
كمــا أن إفراط األطفال في اســتخدامها 
قد ينتج عنه إصابتهم بمشاكل السمنة، 
ونوبات من الصرع عند البعض، وكذلك 
زيادة احتمال إصابتهم بمرض ارتعاش 
األذرع، وإصابتهــم بمشــكالت صحيــة 
فــي الجهــاز الهضمي والعضلــي نتيجة 
للحركة السريعة المتكررة أثناء ممارسة 
هــذه األلعــاب، واإلحســاس بالصــداع 
وأحيانــًا  البدنــي،  باإلجهــاد  والشــعور 
بالقلــق واالكتئاب، إلى جانــب اإلصابة 
بقصــر النظــر، وآالم أســفل الظهــر، والضعف الدراســي 
الشــديد، والعصبية، والســلوك العدواني، وتعلُّم األلفاظ 
غيــر المرغوبة، إضافــًة إلى تعرُّضهم لخلل في الســلوك 
ناتج عن تعلم بعض الســلوكيات السلبية المُستقاة من 

ثقافات أخرى مختلفة.
نصائح للوالدين للسيطرة علي ألعاب أطفالهم اإللكترونية :

- تحدث مع طفلك عن اللعبة التي يفضلها، واكتشف منه 
لماذا هي المفضلة لديه، وحاول أن تشــاركه اللعب لتعيد 

الصداقة والمصارحة بينكما.
- البــد أن يحدد الوالدين فترة زمنيــة للعب باالتفاق مع 
طفلهم، حتى ال يستغرق الطفل وقتًا طوياًل في اللعب، قد 

يؤدي إلدمانه لها .
- البــد أن يطلع الوالدين عند شــراء لعبة إلكترونية على 

غالف كل لعبة، ويعرفوا محتويات هذه اللعبة .
- ينصــح الوالدين باإلطالع علــى اإلنترنت للحصول على 
مواقــع مفيدة تقــدم نصائح الســتخدام أبنائهم لأللعاب 

اإللكترونية بأمان .

بقلم : هبه عادل الواليده / مرشدة تربوية لماذا يتجه الطالب ألصدقاء السوءلماذا يتجه الطالب ألصدقاء السوءلماذا يتجه الطالب ألصدقاء السوء
مدرسة حفصة بنت عمر األساسية للبنات

إزعاجها بمثل تلــك األمور التافهة 
كذلك الحال عندمــا يحضر الطفل 
درجــة مرتفعــة ما في أحــد المواد 
الدراســية ال يكافأ ماديًا وال معنويًا 
بينما إن حصل على درجة منخفضة 
تجــده يوبخ ويســخر منــه ، وهذا 
بالشك يحرم الطفل من حاجته الى 
اإلحســاس بالنجاح ومع تكرار ذلك 
يفقــد الطفــل مكانته في األســرة 
ويشعر تجاهها بالعدوانية وفقدان 
حبه لهم وعندمــا يكبر هذا الطفل 
يجد في الجماعة التي ينتمي إليها 
ما ينمي هذه الحاجة ويجد مكانته 
فيها ويجد العطاء والحب الذي حرم 
منه وهذا يفسر يالشك هروب بعض األبناء من المنزل إلى 
شلة األصدقاء ليجدوا ما يشبع حاجاتهم المفقودة هناك في 

المنزل .
وتكــون خطورة ذلك األســلوب المتبع وهــو اإلهمال أكثر 
ضررًا على الطفل في ســني حياته األولــى بإهماله ,وعدم 
إشــباع حاجاتــه الفســيولوجية والنفســية لحاجــة الطفل 

لآلخرين وعجزه عن القيام بإشباع تلك الحاجات.
ومــن نتائج إتباع هذا األســلوب في التربيــة ظهور بعض 
االضطرابات الســلوكية لدى الطفل كالعــدوان والعنف أو 
االعتداء على اآلخرين أو العناد أو الســرقة أو إصابة الطفل 

بالتبلــد االنفعالي وعدم االكتراث باألوامــر والنواهي التي 
يصدرها الوالدين.

أو بعــض االضطرابــات النفســية مثــل حــاالت القلــق أو 
اضطرابات الطعام أو ظهور بعض األمراض النفس جسدية 

كالصداع النصفي والشعور باآلالم الجسمية العامة.
أمــا االضطرابات االجتماعيــة التي قد يصــاب بها الطفل  
نتيجــة  اإلهمال مثل فشــل التواصل االجتماعــي أو يميل 
الطفــل الى االنطواء مما يجعله إنســان انســحابي أوعدم 
القــدرة علــى تكويــن عالقــات اجتماعيــة أو صداقات مع 

األخرين.  
*إرشادات للوالدين للتعامل مع مشكلة اإلهمال:-

• تخصيــص بعض الوقت للجلوس مع الطفل واالســتماع 
ألفكاره ومناقشته فيها مع مراعاة عمر الطفل

• توفير احتياجات األطفال )المادية والنفســية والعاطفية (
قدر المستطاع.

• معرفة خصائص وصفات الطفل الخاصة به والتعامل معه 
حسب الظروف واإلمكانيات وعدم مطالبته بالمثالية التامة.

• مساعدة الطفل التأقلم مع الوضع المادي لألسرة وترتيب 
واحتياجاته وأولوياته وفقا للوضع القائم.

• مســاعدة الطفــل علــى أن يكون مصدر دعم ومســاندة 
لألسرة وليس مصدر قلق وتوتر

وتكمن أهمية تلبية احتياجات الطفل النفســية والعاطفية 
باعتبارها الطريق األمثل لنمــو الطفل في بيئة آمنة خالية 

من العنف والحرمان.    

الطالب أمانة يف يد املعلم
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الكلمات المنحوتة أي المركبة من كلمتين أو 

أكثر وقد تكون جملة مثل : 

- برمائي : بر وماء 

- إمّعَ او إمّعة : من يتبع رأي الناس ، من كلمة ) إني معك( 

- بسملة : من كلمة ) بسم اهلل الرحمن الرحيم( 

- سبحل : من كلمة ) سبحان اهلل(

- حمدل : من كلمة ) الحمد هلل(. 

- حسبل : من كلمة ) حسبي اهلل ونعم الوكيل (

فوائد نحوية
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محمــد طفــل في الثامنــة من العمر أمســك في 
أحــد الليالي المظلمة قلم صغير، وورقة ورســم 
دبابــات العدو تقتل المجاهدين الفلســطينيين 
فأتت أمه المسكينة األرملة، وقالت: ما هذا هل 
يعقل هــذا؟ يا اهلل طفل فــي الثامنة من العمر 

يرســم هذا الرســم يا اهلل!! يــا اهلل!! في وقتنا 
كنا نرسم شــمس العيد تطل من خلف الغيوم 
وبيت العائلة الســعيد، نزلت دموع األم وهي 
تتمــزق مــن داخلهــا وأكمل الطفل رســمه، 
فقالــت األم فــي داخلها: معك حــق يا ولدي؛ 
فالعدو لم يترك لنا ســوى األحــزان واآلهات 
داخلنا فأصبحنا كعصفور مأسور داخل قفص 
مــن شــوك ولهيب نيــران، وال يوجــد باب 
للخــروج وال قفل كي يفتــح، وصوت األحزان 
واآلهات يعلو داخــل صدر األم وهي تحاول 

حبــس دموعهــا داخلها حتــى ال تزيد من 
هَمِّ طفلها المسكين الذي ال يملك أجمل 
من ألوانه وأقالم التلوين، ذهبت األم إلى 
غرفتها وأقفلت الباب على نفســها وأخذت 
تبكي وتفكر في رسم طفلها الصغير الذي 
حرم مــن عيش طفولته البريئة، رســمه 
الذي يفتــح جروحهــا من جديــد، وبعد 

مرور دقائق 

بقلم الطالبة: رواند تيسير فارس الصف: الثامن/1
مدرسة شهداء خان يونس األساسية بنات

مســحت األم دموعها المشتعلة على خدودها، وذهبت 
إلــى طفلها الذي لــون أرضية رســمته باللون األحمر 
الدامي، وقالت له: اســمع، يا محمد إن اهلل ال ينســى 
أحد من خلقه وقد رزق اهلل أباك الشهادة وأكرمه بها 
واعلــم يا بني أن اهلل يكرم أبــاك في جنانه الخضراء 
وهــذا نعيم ال يتصــوره عقل. لن أعتبــرك بعد اآلن 
طفــل يجلس أمامي ألني أظــن أن االحتالل قد محا 
كل عالمــات الطفولــة فــي داخلك، وأنــا أعلم أنك 
ســتكون زهرة تحمل رحيق الحرية ، وأنا أربيك كي 
تنشر رحيقك في كل أرجاء فلسطين، وتدعم طموح 
أبناء وطنــك للجهاد، فابقَ يا بني على أمل تحرير 
أرضك وأخذ ثأر أبيك وكل شهداء فلسطين، فنظر 
الطفل إلى عيني أمه ثم ابتســم ابتســامة رقيقة 

وقال: أحبك يا أمي كما أحب فلسطين. 

فرشاة تلوين بيد طفل

تبــدو مــدارس "فيتــرا" في الســويد وكأنها 
صــورة مــن المســتقبل أو فيلم مــن أفالم 
الخيــال العلمــي أو أحد مكاتــب غوغل التي 
الراحــة  وســائل  أعلــى  لموظفيهــا  توفــر 

والترفيه.
ووفقــًا لموقــع "وورد فــور ثــوت" يــدرس 
األطفال في هذه المدرســة بشكل مستقل 
الكمبيوتــر  أجهــزة  باســتخدام  تمامــًا 
المحمولة التي توفرها لهم إدارة المدرسة 
ويتنقلون من مكان آلخــر الختيار المكان 

الذي يريحهم.
وبحســب صحيفــة "البيان" التــي نقلت 
الموضــوع، فإن المدرســة التــي عملت 
على إلغاء صفوف الدراســة بشكل كامل 
هي من بنات أفكار المنظمة الســويدية 
للمــدارس المجانية "فيترا" التي عملت 
على فتح 30 مدرســة من هــذا النوع 
فــي جميــع أنحــاء الســويد، بهدف 
ضمان التعليم في جميع زوايا وأنحاء 

المدرسة.
فــي  "فيتــرا"  مدرســة  افتتحــت 
شهر  بســتوكهولم  تيليفونبالن 
مــن  وهــي   2011 أغســطس 
روزان  وبنــاء شــركة  تصميــم 

بوش العقارية.
وذكرت مديــرة "فيترا" جاني 
الموقــع  علــى  جيبيســن، 
للمدرســة  اإللكترونــي 

مدارس المستقبل في السويد

أن جهــاز الكمبيوتــر المحمول يعتبــر األداة 
الرئيسية للتعليم في سلسلة مدارس "فيترا"، 
موضحــة أن إلغــاء الصــف الدراســي ينمــي 
الفضول الفكري واإلبداع العلمي لدى الطفل، 
كما يزرع فيــه الثقة بالنفس ويكســبه حس 
المســؤولية وتنمي فيه القدرة على التواصل 

مع اآلخرين.
وأشــارت إلى أن المدرســة عملــت على إلغاء 
نظــام منــح الدرجــات التقليــدي ألن تحقيق 
أقصى قدر من التعليم هو من أهم أولوياتها 
وأوضحــت بــأن تدريــس الطــالب يتــم عبر 
تقســيمهم إلــى مجموعــات تصنف حســب 

األعمار والمستويات

نُلبــسَ  أن  جميــٌل 
النّحويــَة  الفوائــدَ 
األلغــاز  مــن  ثوبًــا 
تثيرُ  واألحاجي؛حيث 
دافعيــَة المتعلِم نحو 
وتثبــتُ  التفكيــر، 
المعلومــة فــي ذهِنه  
ذاكــرة  مــن  فتنتقــل 
إلــى  القصيــر  المــدى 
ذاكرة المدى الطويل؛ نظرًا 
األلســنة،  على  تداولها  لســهولة 
ودخولِها حلبة الســباق _ضمن المســابقات_ ، ولعلَّ 
هذه الخطوة تكميلية لما قمتُ بعرضه في عددٍسابٍق 
من هذه الصحيفة _ من نوادر النحاة ومشاكل الطالب 
فــي النحو_، كما أنها خطوٌة جريئــٌة إلخراج النحو من 
حيّز الجمود إلى حيّز التفكير اإلبداعي الخاّلق، وإليكم 

بعض هذه األلغاز...
1. مــا ابنٌ جمعُه أبدًا بنات  وفــي الحيوان جاء وفي 

النبات؟
2. ما المئة في مئات، وكلمة في كلمات؟

3. مــا التنوين الذي يجامع الم التعريف، وليس إدخاله 
على الفعل من التحريف؟

4. ما اســمٌ من أســماء العقالء، ال يُجمــعُ إال باأللف 
والتاء؟

5. مــا كلمٌة إذا كثــر عرضُها قّل معناهــا، وإذا ذهب 
بعضها جلَّ مغزاها؟

6. مــا الموضــعُ النحوي الــذي تلبسُ فيــه الذكراُن 
براقعَ النسوان، وتبرزُ ربّاتُ الحجاِل بعمائم الرجال؟

7. ما الجملُة المفيــدُة العاريُة من الرفع، وفيها معنى 
الدُّعاء وطلب النفع؟

األول: )ابــن آوى( وهــو دابٌة لها عــواء، ويُجمع على 
بنــات آوى، ومثله: )ابنُ األرض( وهــو النهر الصغير، 
ويُجمع على بنــات األرض، و)ابنُ الليل(: وهو الهمّ، 
ويُجمع على بنات الليــل، و)ابنُ عِرس(: دُويبة دون 
السّنور، وتجمع على بنات عرس... وعلى ذلك َفقِسْ.

الثاني: المئة فــي )ثالثمئة وأخواتها( فهي في معنى 
مئــات؛ ألنَّ حــق مميــز الثالثة إلى العشــرة أن يكون 

لمحبي العربية طالب ومعلمون
فوائد نحوية
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إعداد:  أ سهام رمضان الزعبوط
  مدرسة الزهراء الثانوية)أ( للبنات

جمعًا.
والكلمــة فــي معنى كلمــات قولهم: )ألقــى الخطيب 
كلمــًة(، ومنــه قولــه تعالى}ُقــْل يــا َأهْــَل اْلكِتَاِب 
تَعَاَلوْْاِإَلىَكَلمَةٍسَــوَاء بيْنَنَا وَبَيْنَُكمْ َأالَّنَعْبُدَ 
كَ ِبــهِ شَــيْئًا وَاَليَتَّخِــذَ بَعْضُنَا  ِإالَّاهللَّ وَاَلنُشْــرِ

بَعْضًا َأرْبَابًا... {آلعمران64
الثالــث: التنوين الذي يجامــع الم التعريف هو تنوين 

الترنم، وتنوين الغالي، وقد جاء منه: 
    أقلي اللومَ _عاذَل_ والعتابَنْ                  

                        وقولي_ إْن أصبْتُ: لقد أصابَنْ
فقولــه: )العتابــن، أصابــن( تنوين ترنــم )وهو الذي 
يلحق القوافي المطلقة بحرف علة(، حيث التقى مع أل 
التعريف في) العتابن( وأصلها )العتابا(، كما دخل على 
الفعل) أصابن( وأصلها )أصابا(، أما تنوين الغالي فهو 

الذي يلحق القوافي المقيدة، كقوله: 
*وقاتِم األعماِق خاوي المُخْترْقنْ*

فـ)المخترقن( اســم معرف بأل، منتهي بقافية مطلقة 
وقد اقترن بتنوين، ويُسمى)تنوين الترنم( 

الرابــع: كل اســم مذكــر مــن العقــالء، ينتهــي بتاء 
مربوطة)مؤنــث تأنيًثــا لفظيًّا(، يكــون جمعه باأللف 

والتاء، وذلك مثل: )طلحة(       تُجمع على طلحات.
الخامس: كل )اســم جنس جمعي( وهو)ما كان الفرق 
بين مفــرده وجمعــه التاءالمربوطــة( إذا زيدت عليه 
التاء نُقص معناه، وصار واحدًا مثل:) تمر، عنب، نبق( 

والمفرد) تمرة، عنبة، نبقة(.
الســادس: الموضع النحوي الذي تلبس فيه الذكران 
براقع النســوان هو)باب العدد من ثالثة إلى العشرة( 
حيث تثبتُ التاء فيه مع المذكر، وتُحذفُ في المؤنث، 
كما في قوله تعالى: }سَخَّرَهَاعََليِْهمْسَــبْعََليَالٍوَ
َثمَاِنيََةَأيَّامٍحُسُومًاَفتَرَىاْلَقوْمَفِيهَاصَرْعَىَكَأنَّ

هُمَْأعْجَازُنَخْلٍخَاِويَةٍ {الحاقة7
الســابع: الجملــة المفيدة العارية مــن الرفع، وتحمل 
معنــى الدعاء، وطلب النفع هي قول الشــاعر: ) ياليتَ 
أيــامَ الصّبــا رواِجعًا(؛ وقــد جاز ذلك لمــا في )ليت( 
مــن معنى الدّعاء، وكان فــي الجملة مرفوع من جهة 

المعنى ال من جهة اللفظ.
)من ألغازالحريري والزمخشري والسيوطي _بتصرف_(

الملل : البعض منا يشــعر بــه دون أن يعلم ما هو .. 
وبعض أخر يقول أنه حاله اكتئاب وستذهب, والبعض 

يعتقد أنه روتين طبيعي في الحياة.
وهو شعور ينتاب الشخص عندما تكون النشاطات من 

حوله غير مهمة بالنسبة له.
مــن الممكــن أن يكون الملل كل ذلــك وأكثر , ولكن 

يجب علينا معرفته وأسبابه , وكيفيه العالج منه .
أسبابه :هناك أسباب عديدة تجعل المرء يشعر بالملل 
لعل أبرزها رتابة الحياة والروتين اليومي , أو أن يكون 
هنالــك الوقــت الكثير ليقضيــه دون عمل شــي ما أو 
باألحرى نســميه بوقت الفراغ وهــذا الوقت يؤدي إلى 
الملل ,ونعود إلى الروتين إذ أن المرء يفعل ما يفعله كل 
يوم من أعمال ونشاطات ذلك يؤدي إلى حالة من الملل 
والالمباالة لذلك على اإلنســان كســر الروتين اليومي 

والقيام بنشاطات جديدة لم يسبق له القيام بها. 
كيف نتخلص من الملل؟! خطوات التخلص من الملل 

ستصيبك باالندهاش, لبساطتها وسهولة تطبيقها :
1 – اكتشــف لماذا تشــعر بالملل؟؟ إذا كان السبب هو 
قيامك بالعمل نفســه بشكل متكرر، فأضف إليه بعض 

األشياء الجديدة، أو قم به بشكل مختلف.
- إذا كان الملل بســبب الكســل فاحصل على كفايتك 

من النوم، وعش حياة صحية منّظمة.
- إذا كان الملــل بســبب الخوف مــن القيام بعدد من 

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

األعمال الكثيرة المتراكمة، فقم بتقسيم األعمال إلى 
خطوات وأهداف بسيطة ,ونظم وقتك .

-2 اســتغل أوقات الفراغ في تنمية وصقل المهارات 
التي تتمتع بها وفي األغراض المفيدة المختلفة. 

-3 أخــرج لألماكــن الترفيهية للتقليل مــن الملل أو 
المطالعة وصقل المواهب أو الدراسة. 

-4 إذا كان الملل بسبب عدم وجود ما تفعله، فابحث 
عن عمل شــيئا مفيدا واختار بعناية ما الذي ســتفعله 
فماِرس بعــض الرياضة أواًل, فهي ستســاعدك على 
التفكير الســليم، وســتجد ما تقوم بــه، أو تحدث مع 
صديق مقــرّب عمّا يضايقك، فمجرد الحديث يمكن 
أن يفتح أمامك أبوابًا مغلقة.أو قرر الذهاب لمكان لم 
تذهــب له من قبل أو كأقل شــيء تســتطيع أن تغير 
الروتيــن اليومــي بالذهاب للتســوق ,أو المشــاركة 
في أي من الخدمات اإلنســانية التــي تجدها في كل 

المجتمعات كمساعدة الفقراء والمحتاجين مثاًل .
-5 حــاول أن ترســم صورة لنفســك في المســتقبل 
تكون معالمها هي التي تطمح أن تكون عليها، والشيء 

الجميل في الخيال هو أن تجرب كل ما تحب تجربته.
وأخيــرًا : تذكــر أن الملــل هــو من أخطــر األمراض 
التي تواجه اإلنســان. وأنصحك بقضاء وقتك بسرعة 
عند الشــعور بالملــل. حتى تصبح حيــــــاتك جميلة 

وتستطيع أن تعيش وتتعايش معها بطريقه سليمة

مشكالت تربوية ونفسية

    أسباب الملل وسبل التخلص منه

-1 ال تخف من الفشــل،فلن تتذوق طعم النجاح 
حتى تجرب مرار الفشل.

-2 مهارة اإلصغاء فن ال يدركه إال الصابرون.

-3 إذا أردت الصعود لألعلى فال تنظر لألسفل أبدا.

-4 ال تكن كالشــخص العــادي الذي يحلم فقط 
بل كن كالشخص الناجح الذي يحقق احالمه.

-5 اســتفد من تجارب اآلخرين لتتفادى الوقوع 
في الفشل.

-6 اســتمع ثم شــاهد ،افهم ثم طبق فاألعمال 
هي التي تبقى.

-7 إذا اســتمريت في رصــد أخطاء اآلخرين فلن 
تجد الوقت لتحبهم وتحترمهم .

-8 إذا احترمك الناس فقد ملكتهم .

-9 العــزة والكرامــة وجهان لعملــة واحدة فال 
تتنازل عن أي واحدة منهما.

-10 مــن أســوأ األمــور أن تثق فــي كل الناس 
،واألسوأ من ذلك أن التثق في أي أحد.

توجيهات تربوية
بقلم :أـ راوية الشرباصي -  مدرسة حفصة بنت عمر األساسية للبنات.

جوهر الرعاية في حديث رسولنا الكريم 
 "ُكلُُّكمْ رَاٍع وَُكلُُّكمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ"

مَ يَُقوُل: ))ُكلُُّكمْ رَاٍع وَُكلُُّكمْ  ِ صَلَّى اهللَّ عََليْهِ وَسَــلَّ قال رَسُــوَل اهللَّ
مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ..((

هذا الحديث أصل في تحمل المســؤولية التي ســوف يحاسب عنها اإلنسان 
يوم القيامة, لكن ما هي المسؤولية هنا؟؟

هذه المســؤولية قد يفهمها بعض الناس على أنها مســؤولية مادية فقط ، فاألب يتوهم أنه 
بمجــرد أن يجلب ألوالده طعامًا وشــرابًا، وأن يؤمن لهم كســاء في الشــتاء ووقــودًا, وما يحتاجون من 

حاجات مادية، فقد أدى الذي عليه .
 والحقيقة: أن المهمة األكبر واألخطر، والتي سوف يكون السؤال عنها أشد هي: مسؤولية األب عن دين 

أوالده, وعن أخالقهم, وعن مستقبلهم األخروي،.
ونفس الشيء ينطبق على المعلم في الفصل الدراسي ,, فالمعلم اليعلم طلبته الدروس فقط, بل عليه 

واجب ديني كبير بتعليم طلبته السلوك الحسن واألخالق والتربية  السليمة في مختلف جوانبها.

شريف
حديث 

في قصة ســيدنا ســليمان عليه الســالم وجنوده حين دخلوا وادي النمل 
يقول اهلل تعالى:

) حَتَّــى ِإَذا َأتَوْا عََلى وَادِ النَّمِْل َقاَلتْ نَمَْلٌة يَا َأيُّهَا النَّمُْل ادْخُُلوا 
مَسَاكِنَُكمْ اَل يَحْطِمَنَُّكمْ سَُليْمَاُن وَجُنُودُهُ وَهُمْ اَل يَشْعُرُوَن 

( النمل 10.
نملــة من النمل تحــذر فريقها وجماعتها من خطــر داهم يتهددهم بأن 

يحطم سليمان وجنوده جماعة النمل وبيوتهم. 
مواصفات عضو الفريق كما تمثل في نملة:

١- االنتماء المصيري للفريق. 
٢- استشعار المسؤولية تجاه الفريق. 

٣- الحفاظ على الفريق. 
٤- التمتع بحسن أمني عال. 

٥- التحلي بروح المبادرة. 
نملة عضو في الفريق ال تتولى منصبا قياديا وليســت ملكة النمل )جاءت 

نكرة ( مجرد فرد في الفريق ، تضرب مثل الفرد اإليجابي. 
* الدروس المستفادة من سلوك نملة:

١- ارتفاع الحس األمني من الخطر القادم من خارج الفريق. كل فرد على 
ثغر فال تؤتيا الجماعة من قبله. 

٢- تحديد المشكلة وحجمها بدقة ،تحذير من تحطيم النمل وبيوتهم. 
٣- المبادرة بتقديم حل مقترح ، ادخلوا مساكنكم - التحصن في المكان. 
٤- التمــاس العــذر بعيدا عن التشــكيك في النوايا ، وهم ال يشــعرون ، 
فســليمان عليه الســالم ملك نبي ، ليس من خلقه وال من شيمته القتل 

والتخريب. 
٥- الحفاظ على الفريق والجماعة مسؤولية كل فرد فيها. 

الخالصة : أيا كان موقعك في الفريق ، فكن عضوا إيجابيا فاعال.

قصة النملة
    كيف تكون عضوا إيجابيا في الفريق

كـلمـات منحـوتـة

ذات يــوم أحضــر األب لطفله هدية 
وهي زجاجة عصير صغيرة وبداخلها 

ثمرة برتقال كبيرة !
تعجــب الطفــل كيــف دخلــت هذه 
البرتقالة الكبيرة داخل هذه الزجاجة 

الصغيرة!!!
وهــو يحــاول إخراجها مــن الزجاجة 

لكن من دون فائدة !
عندهــا ســأل الطفــل والــده: كيف 
دخلت هــذه البرتقالــة الكبيرة، في 

تلك الزجاجة ذات الفوهة الضيقة؟
قــام الوالد بأخــذ ابنه إلــى حديقة 
المنزل وجاء بزجاجــة فارغة وربطها 
بغصن شجرة برتقال حديثة الثمار ،

ثم أدخــل في الزجاجة إحــدى الثمار 
الصغيرة جدًا وتركها ومرت األيام 

فإذا بالبرتقالة تكبر وتكبر حتى استعصى خروجها من الزجاجة !
حينها عرف الطفل السر وزال عنه التعجب !

ولكن الوالد وجد باألمر فرصة لتعليم ابنه فقال :
” هذا هو الدين لو زرعنا المبادىء واألســاس بالطفل وهو صغير ســيصعب إخراجها 

منه وهو كبير "
تمامًا مثل البرتقالة التي يستحيل أن تخرج إال بكسر الزجاجة !

زراعة المبادىء

ال تقل لطفلك: ال ترسم على الحائط
بل قل: ارســم على الورق و عندما تنتهي سأعلق الرسمة 

على الحائط أو الثالجة أو السبورة
ال تقل لطفلك: قم صلي و إال ستذهب إلى النار
بل قل: تعال و صلي معي لنكون معا في الجنة

ال تقل لطفلك: قم رتب غرفتك 
بل قــل: هل تحتاج للمســاعدة في ترتيــب غرفتك ألنك 

دائما تحب النظافة و الترتيب.

ال تقل لطفلك: قم ادرس و اترك اللعب فالدراسة أهم
بل قل: إذا أنهيت دروســك باكرا سأشــاركك في لعبة أو أي 

نشاط تحبه.
ال تقل لطفلك: ال تنم على الجنب األيسر

م أن ننام على  بل قل: عّلمنا رســول اهلل صّل اهلل عليه وســلّ
الجنب األيمن.

- كل لفــظ وفعل يصدر منك يؤثر في طفلــك تأثيرًا كبيرًا، 
واعلم أن طفلك هو انعكاس لك ولصورتك

مواقف تربوية .. 

قل
ال  ت

 و 
قل

صراخ يتردد في عقلي
أنين يتردد في قلبي
حين أرآك يآ وطني
تذرف العينان دمعًا

كالصواريخ تتفجر .. تتفجر
هناك في قلب كل ظالم مغتر

أبعدوني عنك يا وطني
حرموني أشتم رائحة ترابك

حرموني أري أشجارك وشواطئك
أنا سفينه  حائرة في بحر اآلمآل

أمواجهُ أمل يدفع لألمام
شراعها أحمر بدماء الشهداء

وأنا القبطان فيها
وأنا القبطان أبحر
بالمجاديف لألمام

غايتي الوصول إلي بر األمان
غايتي أن أري قبتي الصفراء

غايتي وطني  فلسطين .. هناك
فلسطين يا أمي

من أجلك يا أغلي من روحي
فداك المال والروح والولد

" أنيــن وطــن "
طفولتي كانت بين ربوعك
ومماتي سيكون فوق ترابك
ماذا أقول يا أمي وأنا أراك ..
تتعذبين وتحترقين من األلم

أراك طائرًا حائرًا يحلق
بإصرار في السماء

إمسحي دموعك يا أمي
فنحن رجالك لن نقهر
هذا وعد من الموالي

وعدُ فيك سيهزم الجمع
وسيبزغ الفجر الجديد

بنور وضياء األمل
وعدُ سيحل السآلم
وستزول كل األحزان

وستكسر كل القيود واألغآلل
وسيقام عرسك قدسي يا عروستي

هناك في واحة خضراء
فإصبري وصابري يا أمي
وأفسحي الحضن ألوالدك

فالوعد قد حآن ..
والفجر قد آن ..

بقلم الطالبة / صابرين خليل وافي
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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 جاد اهلل

موقع إلكرتوني:
www.mohe.ps 

بريد إلكرتوني:
info@mohe.ps 

تليفاكس: 
0097082822509

التعليم تطلق موقع « روافد« أكبر موقع الكتروني تعليمي فلسطيني

أطلقت االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون 
مع االدارة العامة لإلشــراف والتأهيل التربوي بوزارة 
التربيــة والتعليــم العالي »موقع روافــد االلكتروني« 
الذي يعــد أكبر موقع تعليمي فلســطيني في صميم 
المناهج التعليمية ويخدم الطلبة في مختلف المراحل 

الدراسية.
www. الرابــط الموجــود علــى  الموقــع  ويحتــوي 

rawafed.edu.ps علــى قرابــة 900 مــادة إثرائية 
لمختلف المباحث والمراحل الدراسية , ويبلغ متوسط 
زيارات الموقع شهريًا 5000 زيارة، كما ويقدم الموقع 
قنــاة على اليوتيوب ت أكثر مــن 70 درس توضيحي 
بمتوســط مشــاهدات 40 ألف مشــاهدة حتى بداية 

العام الحالي.
وأكد مازن الخطيــب مدير عام تكنولوجيا المعلومات 
المكلــف أن موقع روافــد يعتبر إحدى إنجــازات وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي التــي توظــف تكنولوجيا 
المعلومــات في خدمــة أبنائنا الطلبــة, ويأتي ضمن 
حوســبة التعليم والخطة الخمســية وهــو يعمل على 
ايجاد دور فاعل للمعلمين في إثراء المناهج الدراسية، 
شاكرًا جهود اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي 
على مســاهمته الفاعلة في تفعيل هذا الموقع بشكل 

أساسي، والذي يعكس تعاونًا حقيقيًا بين اإلدارات في 
الوزارة فيما يخدم مصلحة الطلبة والمعلمين.

من جهته بين محمــد الصفدي مدير دائرة الخدمات 
اإللكترونيــة وتطبيقــات اإلنترنــت أن الموقع  يعتبر 
خطوة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتم 
استخدام التسجيل الموحد كنظام لتسجيل المعلمين 
في الموقع وتم تصميمه ليكون سهل االستخدام من 

قبل الفئات المستهدفة.
مــن جانبه أشــار أكرم فروانــة رئيس قســم التعليم 

غزة- وزارة التعليم

اإللكترونــي إلــى أن الموقــع  يعتبر إحــدى الخدمات 
التي يقدمها قســم التعليــم اإللكتروني بهدف توفير 
مواد منقحة علميــًا وتربويًا للطلبة يمكنهم تحميلها 
بشــكل آمن على أجهزتهــم واالســتفادة منها، كما 
سيقدم الموقع خدمات أخرى للمعلمين حيث أن الفئة 
المســتهدفة من هذا الموقع هــم الطلبة والمعلمين 

بشكل أساسي.
وأوضــح ماهــر الزعــالن  رئيــس شــعبة المقــررات 
اإللكترونية أن المــواد اإلثرائية المرفوعة في الموقع 

تخضع لموافقة لجان مختصة للمباحث وتنقيحها قبل 
نشــرها للطلبة، مشيرًا إلى أن المواد اإلثرائية تتنوع 
بيــن الكتب اإللكترونية، ونماذج االختبارات، ومقاطع 

الفيديو، والملفات الصوتية، وأوراق العمل.
هذا وعقدت الــوزارة والمديريات عدة ورش تدريبية 
ألكثر من 200 مشــرف ومعلم للتــدرب على الموقع 
, كمــا يتم عقد لقــاءات مع المعلمين فــي المدارس 
لتدريبهم بكيفية نشر موادهم اإلثرائية على الموقع 

وإعالم الطلبة بأهميته وقيمة المواد التي يحتويها.
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