
ر�سالة املعلم

العالقة ما بني ال�سحة النف�سية

والتح�سيل االكادميي

العدد الثالث

ايـــــــــــار 2008

حتريـر: افنان م�ساروه



1

املركز الفل�شطيني لالر�شاد

برنامج التعليم غري الر�شمي

ر�شالة املعلم

العدد الثالث

ايار 2008

العالقة ما بني ال�صحة النف�صية والتح�صيل االكادميي

حترير افنان م�شاروه



العالقة ما بني ال�شحة النف�شية والتح�شيل االكادميي2

اإ�شدار

 مركز الإر�شاد العربي للرتبية / املركز الفل�شطيني للإر�شاد

حترير 

افنان م�شاروه

من�شقة برنامج التعليم غري الر�شمي

�شارك يف كتابة املواد:

مر�شدي ومعلمي الربنامج

اإ�شراف مهني

�شادي جابر

يحيى حجازي

املركز العربي لالر�شاد/ القد�س

املقر الرئي�شي: بيت حنينا / هاتف:02/6562272    02/6562627   فاك�س: 6562271/ 02 

فرع البلدة القدمية

هاتف/ فاك�س: 02-6277360

فرع نابل�س

هاتف: 2395177  /  فاك�س: 2335946

Email: pcc@palnet.com  /  Web:  www.pcc-jer.org



3

مقدمة العدد

افنان م�شاروه

يتناول هذا العدد من ر�شالة املعلم مو�شوع »العلقه املتبادله ما بني ال�شحة 

الأكادميي  والتح�شيــــل   ”Psychological Adjustment“ النف�شية 

متعددة  تربوية  جمالت  الن�شرة  ت�شمل   .”Academic Achievement“
التح�شيل  ذوي  الطلب  الطلب،  �شبط  اآليات  ال�شفي،  واملناخ  البيئة  مثل 

الكادميي املتدين، العلقة املتبادلة ما بني الأهل واملدر�شة، وت�شيد بالتوجهات 

والآليات الرتبوية اليجابية التي ت�شاعد على توفري جو تعليمي �شحي.

لقد تبلورت فكرة هذا العدد بعد تطبيق برنامج التعليم غري الر�شمي يف منطقتي 

املركز  يف  تطويره  مت  ونف�شي  اجتماعي  تربوي،  برنامج  )وهو  ونابل�س  القد�س 

الفل�شطيني للإر�شاد، وهو مركز �شحة نف�شية يعنى بالفرد وب�شحته النف�شية من 

اأجل الرتقاء مبجتمع متوازن مع نف�شه وحميطه(. فقد باتت العلقة جلية ما بني 

الأو�شاع البيئية والجتماعية اله�شة وال�شاغطة التي تعي�شها العائلة الفل�شطينيه 

عامة والعائلة املقد�شية خا�شة، واأثرها على التح�شيل الأكادميي للأطفال. 

ولأهمية قد�شنا وخ�شو�شيتها ركزنا جهودنا يف القد�س، طورنا براجمنا وبلورنا 

ورجاًل،  ن�شاًء  املقد�شيني  الفل�شطينيني  احتياجات  مع  يتلئم  مبا  مفاهيمنا 

ال�شحية  الأزمة  تخطي  على  الأفراد  م�شاعدة  اإىل  هادفني  واأطفاًل  �شبابًا 

واأزمة  الجتماعية  الأزمة  التعليمية،  الرتبوية  الأزمة  الهوية،  اأزمة  النف�شية، 

الوجود الفل�شطيني يف القد�س. 

اأولوياتنا وطورنا من  و�شعناهم �شمن  لذا  وبناته،  امل�شتقبل  اأمل  اأطفالنا هم 

الذين  الأطفال  ي�شتهدف  برنامج  وهو  الر�شمي،  غري  التعليم  برنامج  اأجلهم 

ونف�شية  عائلية  بيئية،  اجتماعية،  اأو�شاع  عن  ناجم  درا�شي  تاأخر  من  يعانون 

�شعبة. 

لوهلة يخيل للقارىء اأن هذا الربنامج ي�شتهدف ن�شبه قليلة من اأطفال فل�شطني، 

ومغايرًا  لكن  اأكادميية.  م�شاكل  من  يعانون  الذين  بالأطفال  فقط  يعنى  فهو 

تاأخر  يعانون من  فل�شطني  اأطفال  بها من  باأ�س  ل  ن�شبة  فاإن  اأخرى  ملجتمعات 

درا�شي ناجم عن الواقع الجتماعي وال�شيا�شي ال�شعب الذي يعي�شونه، والذي 

يحرمهم من ال�شتقرار والأمان النف�شي. لقد حرم الأطفال الفل�شطينيني من 

امل�شار الطبيعي للنمو النف�شي، حرموا من العي�س يف ظل اأ�شرة م�شتقرة نف�شيًا، 

اإن  لأبنائها.  والنظام  والأمن  احلب  لتوفري  وجاهزة  واقت�شاديا،  اجتماعيًا 

على  الأطفال  قدرة  تفوق  الفل�شطينية  الأ�شرة  تعي�شها  التي  القا�شية  الظروف 

حتملها، وبالتايل فهم يلجئون اإىل طرق واأ�شاليب عدة للتنفي�س عما بداخلهم، 

ومن اأبرز هذه الطرق العنف. 
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ظروف كثرية �شعبة حتد من تطور الطفل وتوؤدي ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر 

حتجيم  يف  كبريُا  دورًا  الإ�شرائيلي  للحتلل  الأكادميي،  اأدائه  تدين  اإىل 

اأطفالنا وجمتمعنا فكريًا وثقافيًا خا�شة يف منطقة القد�س امل�شتهدفة �شيا�شيًا، 

اجتماعيًا وفكريًا على اأيدي ال�شلطات الإ�شرائيلية. اإن حتكم الحتلل ب�شريورة 

وحماولة  الفل�شطيني  للمنهاج  وحتديدها  القد�س،  يف  التعليمية  العمليات 

اأحد  لهو  للعمل،  “املنا�شبني”  واملدراء  املعلمني  لطاقم  وتقريرها  �شيطرتها 

الأ�شباب الأ�شا�شية لتقهقر العلم والتعليم يف القد�س. اإن هذه الظروف جمتمعة 

معًا توؤثر على الو�شع النف�شي للأفراد، فهي ت�شغط الأهل والطفل وبالتايل توؤثر 

على حت�شيله الأكادميي.

بناًء على هذا الو�شع القائم، والحتياج املوجود لدى الأطفال، طورنا منوذج 

تربوي  ينطلق من فل�شفة العمل ال�شمويل بحيث يعمل الربنامج مع الطفل، اأ�شرته 

ت�شب يف حت�شني  حياتية(  )مهارات  مهاراتية  تربوية  م�شامني  على  ومعلميه 

�شحتهم النف�شية، هادفني اإىل حت�شني وزيادة انتاجهم العلمي واملجتمعي. تخلل 

النموذج اأي�شًا حو�شبة املنهاج الفل�شطيني وتطويره مب�شتويات خمتلفه تتلئم 

مع امل�شتويات املتفاوته للطلب، هادفني اإىل زيادة �شعور الأطفال بالقدرة على 

القيام باملهمات التعليمية بنجاح، مما يزيد من ثقته بنف�شه وبقدراته ويعزز 

من �شحته النف�شية.

جمهور  اإىل  موجهة  وهي  النموذج،  هذا  من  هام  جزء  هي  املعلم”  “ر�شالة 
يف  ت�شب  تربوية  وق�شايا  موا�شيع  طرح  بهدف  والرتبويني/ات،  املعلمني/ات 

تعزيز ال�شحة النف�شية والتح�شيل الأكادميي للطالب/ة. 

هذا العدد من الر�شالة مميز مبو�شوعه وبتنوعه، حيث �شيتناول جمموعة من 

املقالت التي تنقل وتعك�س خربة طاقم الربنامج من معلمني/ات ومر�شدين/ات 

حول ق�شايا تربوية، تعليمية واجتماعية، توؤثر على �شحة الطالب/ة النف�شية 

املجتمع  يعي�شها  التي  ال�شيا�شية  الأزمة  العدد  هذا  يتناول  حيث  بها.  وتتاأثر 

الفل�شطيني واأثرها على �شري العملية التعليمية يف ال�شفة الغربية وبالأخ�س يف 

حمافظة نابل�س، اإ�شافة اإىل الو�شع ال�شيا�شي فقد تناولت املقالة الو�شع البيئي 

للمدار�س الفل�شطينية واأثره على املناخ ال�شفي وعلى ا�شكاليات الن�شباط يف 

ال�شف. جانب اخر للن�شرة تطرق اإىل العلقة ما بني مراعاة الفروقات الفردية 

خلل العملية التعليمية واأثرها على ال�شحة النف�شية للطالب/ة وبالتايل على 

حت�شيله الأكادميي. 
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يف  الطالب  رغبة  تعزيز  يف  االأ�صا�صية  املرحلة  معلم  دور 

الدرا�صة

بقلم: ال�شتاذ عنان عريان- مدر�شة ابن الهيثم للذكور

منطقة نابل�س

بروح  والعمل  املتبادلة،  الثقة  الطالب  لدى  يولد  للمدر�شة  املعلم  انتماء  اإن 

وي�شاعد  وزملئه.  املعلم  بني  العلقة  اأ�شا�س  هو  والنتماء   الواحد،  الفريق 

ال�شعور بالنتماء املعلم على اإدراك قواعد ال�شلوك الوظيفي واللتزام بالأنظمة 

وفاعليتها  املدر�شة  ن�شاطات  يف  اليجابية  وامل�شاركة  وتنفيذها  التعليمات 

املختلفة. فانتماء املعلم هو  » اندماجه يف مهنة التعليم واندماجه مع املدر�شة، 

ويعني توفر القدرة لدى املعلم على بذل املزيد من اجلهد،....، والنتماء لي�س 

جمرد ولء وعطاء واإذعان ولكنه دعم من �شميم القلب لقيم واأهداف املوؤ�ش�شة« 

)فتيحه، 2004، �س1(.

يرى فتيحه )2004( اأنه من اأجل تعزيز انتماء املعلم للمدر�شة هناك �شرورة لأن 

يوفق املديرون بني حاجات املدر�شة وحاجات املعلمني، ل�شلوك املدير دور اأ�شا�شي 

للمعلم،  املدير  فدعم  فيه،  مرغوب  عمل  كمكان  للمدر�شة  املعلمني  نظرة  يف 

حمايته، منحه م�شوؤوليات، كل هذا ي�شعر املعلم بالنتماء املهني للمدر�شة. 

ما  اأن  املعلم  لدى  اإح�شا�س  خلق  يف  ت�شاهم  حا�شنة،  تربوية  قيادة  توفري  اإن 

اأهمية، ومنح املعلم حرية وا�شتقللية الت�شرف، والإبداع املهني،  يقوم به له 

ثقافة مدر�شية  اإىل خلق  اإ�شافة  املمنهج،  والتعليم  الكتاب  اإطار  واخلروج من 

بني  البريوقراطية  احلواجز  اإزالة  مع  قرار  و�شانع  م�شارك  املعلم  من  جتعل 

املعلم من خللها  بيئة مدر�شية فعالة ي�شتطيع  املعلمني، والإدارة كفيلة بخلق 

امل�شاهمة يف تطوير املدر�شة، تطوير نابع من �شعور املعلم بالنتماء وبالإميان 

بالر�شالة الرتبوية والتعليمية.

اأداءه ملهنته  التعليمية وعلى  العملية  بالغة يف تطوير  اأهمية  املعلم  كما لنتماء 

للعلم  اأثر بالغ على حبه ورغبته  بجهد وحما�س كما لنتماء الطالب للمدر�شة 

املدير  م�شوؤولية  على  تقع  للمدر�شة  املعلم  انتماء  روح  تعزيز  اأن  ومبا  وللتعلم. 

املعلم  م�شوؤولية  على  تقع  والتعلم  للتعليم  الطالب  انتماء  تعزيز  فاإن  والإدارة 

بالدرجة الأوىل ومن ثم الإدارة املدر�شية. و�شاأحاول يف هذه املقالة اأن اأبني من 

خلل جتربتي وخربتي العملية الطويلة كمعلم خدم يف ال�شلك التعليمي ما يزيد 

اليجابي وكيف  املعلم  والثاين من هو  الأول  لل�شف  عن ع�شرين عامًا كمعلم 

ينعك�س دور هذا املعلم على حب الطالب للمدر�شة وللتعليم.

اأهم امل�شادر الب�شرية يف املدر�شة، وهم  اأحد  اأ�شلفنا �شابقا هم  املعلمون كما 

هذه  جناح  م�شوؤولية  تقع  وعليهم  الفقري  وعمودها  التعليمية  العملية  عماد 
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العملية. من هنا فقد اهتم الرتبويون اهتمامًا بالغًا بعملية اإعداد املعلم وتدريبه 

بالذات يف املراحل الأوىل لعمله، وتعيني عنا�شر كفايته وم�شوؤولياته وال�شفات 

كفاية  بكل  الرتبوية  العملية  دوره يف  اأداء  ي�شتطيع  فيه حتى  توافرها  الواجب 

وعلى اأف�شل وجه. وملا كان املعلم هو اأهم عن�شر من عنا�شر العملية التعليمية، 

كان  وملا  ف�شلها  اأو  العملية  تلك  الأحيان جناح  عليه يف كثري من  يتوقف  حيث 

دوره غاية يف الأهمية واأثره بالغ اخلطورة كان ل بد من اأن يت�شف مبجموعة 

لهذه  اأتعر�س  اأن  راأيت  ولقد  امل�شوؤولية،  لتحمل هذه  توؤهله  التي  ال�شفات  من 

ال�شفات ب�شئ من اليجاز قبل اأن اأتعر�س ملحطات اإعداد املعلم الناجح، فمن 

هذه ال�شفات: 

ال�شخ�شية القوية

النف�شانية  العقلنية،  ال�شفات  من  جمموعة  املجال  هذا  يف  بها  ونعني 

واجل�شمانية التي متكن املعلم من اأن ميتلك زمام �شفه، فطلبه يقبلون عليه، 

ميتزجون به وي�شتجيبون له، فاملعلم ذو ال�شخ�شية القوية هو الذي يعرف كيف 

يتعامل وبنجاح مع طلبه رغم تباين �شخ�شياتهم.  اأي هو املعلم الذي ي�شتطيع 

القدرة واملعرفة على  الأمزجة وال�شخ�شيات بني طلبه، ولديه  تنوع  اأن مييز 

كيفية التعامل مع هذه الطباع املتنوعة. ويعرف كيف يحل امل�شاكل التي تواجه 

زملءه  على  احرتامه  فر�س  يف  املعلم  ت�شاعد  القوية  ال�شخ�شية  اإن  طلبه. 

الأمور ويف  اأولياء  التعامل مع  وت�شاعده يف  امل�شوؤولني عنه، كما  املعلمني وعلى 

تعزيز اهتمامهم وتكثيف جهودهم يف تعليم اأبناءهم. ومن املهم الإ�شارة اإىل 

ل  فهي  ال�شخ�شية.  قوة  م�شطلح  فهم  يف  املعلمني  بع�س  لدى  خاطئ  مفهوم 

توبيخ  من  اأوالإكثار  ال�شوت  غلظ  اأو  الوجه  جهامة  اأو  اجل�شم  �شخامة  تعني 

الطلب وتعنيفهم واإمنا تعني اأن يكون للمعلم ح�شور ايجابي داخل �شفه.

االأداء التعليمي

�شحيحًا  اأداًء  والكلمات  احلروف  تاأدية  على  قادرًا  املعلم  يكون  اأن  املهم  من 

بالذات يف املرحلة الأوىل لتعلم اللغة العربية ل�شفوف الأول والثاين. كما لنربة 

به  اق�شد  واإمنا  املطرب  ال�شوت  اأق�شد  ل  فهنا  كبرية،  اأهمية  املعلم  �شوت 

ال�شوت الوا�شح النقي، الطيع واملرن الذي ل ين�شاب ترتيبًا على نغمة واحدة 

بل ي�شتطيع متثيل املواقف املختلفة واملعاين املتنوعة على اأن ل يزعج ال�شامعني 

بارتفاعه ول يتعبهم بانخفا�شه. 

اإملام املعلم الكايف باملادة التي �شيعلمها يعترب اأحد اأهم العنا�شر التعليمية، فهو 

مينح املعلم ثقة بنف�شه ودافعًا للعمل بحما�س ون�شاط وجد وقدرة فيختار اأ�شهل 

بطول  اإل  ياأتى  ل  باملادة  والإملام  اإىل طلبه.  املعلومات  لإي�شال  الطرق  واق�شر 

املطالعة وا�شتخدام املراجع واملو�شوعات وال�شرتاك يف اللقاءات العلمية والدورات 

الرتبوية حتى يبقى على �شلة يف مادته من اأراء مبتكرة وموؤلفات حديثه.
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ح�شور البديهة و�شرعة اخلاطر و�شبط النف�س

على  املعلم  ت�شاعد  التي  املزايا  من  وهي  الذكاء،  وعاء  يف  ت�شب  املزايا  هذه 

ح�شم امل�شكلت الطارئة وح�شن الت�شرف يف املواقف املختلفة.

هناك مقولة خاطئة يرددها اأحيانًا بع�س املعلمني وهي “ اإن املعلم مطبوع ل 

م�شنوع » اأي اأن هذه ال�شفات هي مولودة طبيعيه يخلق معها الإن�شان. ي�شتطيع 

املعلم دائما تعديل �شفاته واطباعه وتكييفها ح�شب املواقف وذلك عن طريق 

املمار�شة والتدريب.

الثقافة العامة 

فهم  على  املعلم  ت�شاعد  الرتبوية  وامل�شلكيات  مثًل  النف�س  علم  درا�شة  اإن 

ذلك  اأن  كما  معهم،  التعامل  عليه  في�شهل  وطبائعهم  ميولهم  ومعرفة  طلبه 

ي�شاعد املعلم على فهم العلقة ما بني الظروف العائلية والبيئية التي يعي�شها 

الطالب واأثرها النف�شي على الطالب وعلى حت�شيله الأكادميي، وعلى الرغم 

اأنه  اإل  من التزايد املعريف يف �شتى العلوم والتخ�ش�شات يف الع�شر الراهن، 

من ال�شروري اإملام املعلم ببع�س املعلومات العامة من خارج نطاق تخ�ش�شه 

يق�شيه لكت�شاب  كان  الذي  الوقت  املعلم ل�شتثمار  ونظرًا حلاجة  الأكادميي، 

الثقافة العامة لزيادة اإطلعه وثقافته يف نطاق تخ�ش�شه الأكادميي ومهارته 

الذي ميتلك من  املثقف هو  املعلم  اأن جند  ال�شعب  اأ�شبح من  الرتبوية، فقد 

القدرات واملهارات ما ميكنه من احل�شول على اأي معلومة يحتاج اإليها يف اأقل 

التي تقع  اأن يدير املعلم ظهره لكل املعارف  واأي�شر جهد، ول يعني ذلك  وقت 

يف خارج نطاق تخ�ش�شه، واإمنا عليه اأن يويل اهتماما كبريًا لإتقان اأ�شاليب 

الثقافة  منهل  من  للنهل  فراغه  وقت  ل�شتثمار  بالإ�شافة  املعرفة  عن  البحث 

العامة كلما اأمكنه ذلك.

عدم التمييز بني الطلبة 

التمييز بني النا�س �شفة ميقتها اجلميع، واإذا ما �شعر الطلبة اأن املعلم مييز بني 

طالب واخر قل احرتامه يف نظرهم واهتزت �شخ�شيته وزاد تذمرهم منه، وهذا 

بدوره يوؤدي اإىل الكثري من امل�شاكل بني املعلم وطلبه. والعدل اأو عدم التمييز ل 

لي�شمل  يتعداها  واإمنا  فقط،  ال�شف  داخل غرفة  التعليمية  العلقة  على  يقت�شر 

اأن  املعلم  من  يتوقع  وغالبًا  عامة.  املدر�شة  يف  الطلبة  جتاه  املعلم  ت�شرفات  كل 

يكون حازما مع بع�س طلبه يف مواقف معينة، واأن ل يتاأثر بالعلقات ال�شخ�شية 

ال�شفة  بهذه  التحلي  على  املعلم  ي�شاعد  ما  اأهم  اإن  للطالب.  امل�شبقة  واملعرفة 

هي روؤية كافة الطلب كاأطفال بغ�س النظر عن م�شتواهم التعليمي وعن درجة 

بغ�س  ال�شف  اأفراد  والتعلم من حق كل فرد من  التعليم  باأن  والإميان  ذكاءهم، 

الأكادميي. هذه الميانات  اأو حت�شيله  العائلية  لونه، خلفيته  النظر عن �شفاته، 

ت�شاعد املعلم على اإعطاء كل طالب فر�شته التي تتنا�شب مع قدراته  ومع م�شتواه. 
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ال�شرب واحللم

 املعلم الناجح هو الذي ل يثور لأتفه الأ�شباب ويواجه امل�شكلت بكل هدوء وتئني، 

على  �شيندم  اأنه  يعرف متامًا  لأنه  حالة ع�شبية  ي�شدر حكمًا يف  ل  الذي  وهو 

يتحلون  باملقارنة مع غريه ممن  تت�شاءل فر�س  جناحه  املزاج  فع�شبي  ذلك، 

وب�شا�شة  ال�شدر  و�شعة  بال�شرب  بالتحلي  واألزمها  النف�س  وطد  اإذا  اإل  بال�شرب 

الوجه.

القدرة على تنمية روح امل�شوؤولية عند الطلبة

ي�شهم  القرارات،  اتخاذ  يف  وا�شراكهم  الطلبة  عند  امل�شوؤولية  روح  تنمية  اإن   

كثريا يف اجناح عملية التعلم ويف تقدير الطلبه للمعلم من خلل اإعطاء الطلبة 

حرية التعبري و�شياغة الأهداف من تلقاء اأنف�شهم، واأل تكون اأعمالهم جمرد 

اأملءات يتلقاها الطلبة عن طريق التلقني، وان يكونوا بقدر حتمل امل�شئولية يف 

اتخاذ القرار يف حال تغيب املعلم اأو وجوده، واأن يكون لديهم املرونة الكافية 

لتحقيق ذلك.

التوجه االيجابي للطالب

والتقدير يف حياته،  الحرتام  ونيل  النجاح يف عمله  على  املعلم  ي�شاعد   مما 

التزامه باملعاملة احل�شنة مع طلبته وتوا�شعه معهم والبعد عن التكرب والنطواء، 

لكن املعاملة احل�شنة هذه يجب اأن ميتزج فيها احلزم بالعطف واللني واإح�شان 

الظن بالطلبة.

التعليمية،  حياته  خلل  املحطات  من  بعدد  مير  اأن  التعليم  ميتهن  ملن  بد  ل 

واملعلم الذكي هو الذي ي�شتفيد من مروروه يف تلك املحطات، فياأخذ منها ما 

ي�شاعده يف مهنته لي�شبح عامًل اأ�شا�شيا يف جناع م�شرية الرتبية والتعليم يف 

الرغبة  اإثارة  اأكفاء يح�شنون  اإىل معلمني  اأم�س احلاجة  اليوم يف  بلده، فنحن 

من  الهائلة  الأعداد  الع�شر  هذا  يف  علينا  يخفى  ول  التعلم،  يف  طلبهم  يف 

الطلب الذين يقبلون على املدار�س مع تباين م�شتوياتهم الجتماعية، الثقافية 

والقت�شادية مما يربز حاجتنا امللحة للمعلمني الكفاء.

املرحلة  طلب  مع  امل�شتخدمة  التعليم  لأ�شاليب  كربى  اأهمية  هناك  اأن  كما 

الأ�شا�شية، فالأ�شلوب ال�شيق يجذب انتباه الطالب ويحببه يف امل�شرية التعليميه، 

ومن هذه ال�شاليب: 

	•الت�شجيع وزرع التناف�س اليجابي  بني الطلب، مما يزيد من حما�شهم 
ويزرع الثارة بينهم.

تعليمية،  وظيفة  اأو  مهمة  اداء  يف  اخفاقه  عند  للطالب  التوجه  	•ح�شن 
والأهم من ذلك هو العمل مع الطالب ب�شكل فردي ل�شرح الأخطاء للطالب 
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بالنجاح  الطالب  �شعور  لأن  ال�شحيح.  للحل  الو�شول  على  وم�شاعدته 

مينحه دافعية للتعلم. 

واإدراك  طاقته،  عن  الزائدة  املدر�شية  بالواجبات  الطالب  ارهاق  	•عدم 
ح�شا�شية التعامل مع هذه الفئة.

اإن جزء هام من اأ�شلوب التعليم هو فهم الو�شع النف�شي والجتماعي للطالب، 

على  تطراأ  التي  للتغيريات  وح�شا�س  يقظ  يكون  اأن  املعلم  على  اأخرى  بكلمات 

الطالب. فمثل انف�شال الطفل عن اأ�شرته وذهابه اإىل مكان غريب مع اأ�شخا�س 

غرباء مل ي�شبق له اأن راآهم من قبل اأو تعامل معهم، وابتعاده عن اأمه واأ�شرته 

يعترب كل هذا بحد ذاته عامًل خميفًا ومقلقًا للطفل، لذلك اأن�شحكم كمعلمني 

لل�شف الول التعامل مع هذا النف�شال بحكمة وذكاء واليكم بع�س ال�شاليب:

	• ان ي�شتخدم املعلم اأ�شلوب يتلءم مع املرحلة العمرية للطفل، مثل التقرب 
باأنه حمبوب ومرغوب به يف ال�شف.  والتودد من الطفل، اعطاءه �شعور 

من املهم اأن ي�شعر الطفل اأن ال�شف هو ا�شتمرار للأ�شرة ولي�س انف�شال 

واأن  له،  ووالد  �شديق  املعلم  باأن  الطفل  �شعور  خلل  من  وذلك  عنها، 

التوجه  اأخوة له يحبونه ويرغبون باللعب معه. هذا  الأطفال زملئه هم 

احلميم للطفل يعزز ثقتة بنف�شه وي�شعره بالأمان.  

	•تعزيز التوجه اليجابي للمدر�شة، وهنا يوجد للمعلم دور هام يف مترير هذا 

املفهوم للطلب، مثل اإن م�شاحة املدر�شة كبرية ويوجد بها �شاحة لذلك 

ي�شتطيع الطفل اأن يلعب بحرية اأكرث من البيت. واأن له اأ�شدقاء كثريون 

ي�شتطيع م�شاركتهم يف الفعاليات التعليمية ويف اللعب. اإن الر�شومات يف 

املدر�شة مميزة وجميلة، لذلك يجب اأن يعمل طلب ال�شف معًا على تزيني 

ال�شف وجعله جميل وملفت للأنظار، رمبا اأن نر�شم اأ�شياًء م�شتوحاة من 

بيوتنا وغرفنا اخلا�شة لتنمية انتماء الطفل للمدر�شة ولل�شف. 

الدرا�شي،  العام  بداية  ال�شف يف  اإىل  اأطفالهم  للأهل مبرافقة  	•ال�شماح 
الكذب  وعدم  ال�شراحة،  الطفل،  مع  الأهل  �شدق  هو  ذلك  من  والهم 

عليه، فمثل اإذا وعدت الأم طفلها اأنها �شتغيب عنه �شاعة فقط ثم �شتعود 

نهاية  حتى  اأوتركه  �شاعات  لعدة  ترتكه  ل  اأن  يجب  جمددًا  املدر�شة  اإىل 

تاأثري �شلبي على الطفل، فرمبا يفقد هذا  له  الدوام املدر�شي، لأن ذلك 

الت�شرف الطفل ثقته بوالدته وباملدر�شة لنه �شريى اأن املدر�شة هي �شبب 

ابتعاد والدته عنه.

وعدم  بالآخرين  الختلط  على  ووالديه  املعلم  قبل  من  الطفل  	•ت�شجيع 
العزلة.

�شلبية  فعل  ردة  ي�شبب  ذلك  لأن  الطفل  مع  العنف  اإ�شتعمال  علينا عدم  يجب 

امل�شاكل  من  العديد  بروز  اإىل  يوؤدي  بل  امل�شكلة  على  يق�شي  ل  فالعنف  لديه، 
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والآثار ال�شلبية لدى الطفل، مما ي�شتوجب على املعلم مراعاة ما يلي:

الدرا�شة  على  والقبال  يك�شبهم حمبته  الطلب مما  معاملة  التلطف يف   **
بنف�س را�شية مت�شوقة.

** لني اجلانب وعدم الق�شوة على الطلبة والبتعاد عن اللفاظ التي حتمل يف 
م�شمونها الهانة وال�شخرية كي ل يكون ذلك �شببًا لنفور الطلبة من املدار�س.

كلمات  بع�س  لكتابة  وت�شجيعه  اأهمية  واعطاوؤه  ال�شعيف  الطالب  متابعة   **
املدح والثناء يف كرا�شته وتكرميه اأمام زملءه. فكما نعلم جميعا فاإن قدرات 

وطاقات الطلب متفاوتة، لذلك من املهم تعزيز كل طالب على كل جناح وكل 

حماولة حتى لو كانت ب�شيطة. 

اإن الذكاء و�شرعة النتباه وقوة ال�شتدراك ميزات موجودة لدى الطلب بن�شب 

متفاوته، اإن تنمية حب ال�شتطلع، املفاهيم والقدرة على التذكر والتخيل تزرع 

اأن  اإذًا من املهم عزيزي املعلم  التناف�س بني الطلب وتطور وتنمي ذكاءهم. 

ت�شجع الطلب على التفكري ب�شتى اأنواعه – الناقد، البداعي، ال�شببي. اإ�شافة 

اإىل زرع روح احلما�س واجلدية بني الطلب ومكافاأة املتميزين مما يزيد من 

ثقة الطفل بنف�شه ومبعلميه. 

اأ�شاليب واأدوات تعليمية  اأود لفت نظركم اإىل نقطة هامة وهي ا�شتخدام  كما 

مثرية للطلب مثل احلا�شوب، الألعاب الرتبوية، الق�ش�س، الفن والدراما. اإن 

هذه الأ�شاليب تقرب الطالب من املادة التعليمية حيث اأنها حتول املعلومة من 

جمردة اإىل حم�شو�شة وبالتايل ي�شهل ا�شتيعابها وفهمها من قبل الطالب.   

واأخريًا عزيزي املعلم اإن اإملامك باملعلومات العامة من خارج نطاق تخ�ش�شك 

الرتبوية  مهاراتك  من  تزيد  وثقافتك  العامة  معلوماتك  وزيادة  الأكادميي، 

والتعليمية. لأنه للأ�شف ال�شديد من ال�شعب اأن جند اليوم املعلم املثقف الذي 

ميتلك القدرات واملهارات التي متكنه من اغناء الطلب وزيادة وعيهم وتنمية 

تفكريهم. 
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الو�صع ال�صيا�صي واأثره على العملية التعليمية

بقلم: ال�شتاد اإبراهيم برغال/ مدر�شة ابن الهيثم للذكور/نابل�س

حياة  غري  حياة  يعي�شوا  اأن  عليهم  كتب  الفل�شطينيني  الأطفال  اأن  املوؤكد  من 

اأقرانهم يف باقي اأنحاء العامل، فف�شًل عن حياة اخلوف والرعب من ر�شا�س 

املحتلني، وعن �شعور اليتم الذي عا�شوه بعد فقدانهم لآبائهم �شواًء يف ال�شجن 

املدن  نابل�س فح�شب، بل يف جميع  لي�س يف مدينة  املواجهة، وهذا  �شاحات  اأو 

واملحافظات الفل�شطينية. ف�شًل عن كل ذلك برزت داخل املجتمع الفل�شطيني 

الت�شرب  ظاهرة  فهناك  �شحيتها،  الفل�شطيني  الطفل  كان  �شلبية  ظواهر 

والتوقف عن الدرا�شة، اإما ب�شبب اإغلق املدار�س اأو تردي الو�شع املادي لأ�شر 

هوؤلء الأطفال، وهناك الأطفال العاملون �شواًء منهم يف البيع اأو العمل يف ور�شة 

اأو غريها من املهن واحلرف التي امتهنها اأطفال فل�شطني يف وقت مبكر جدًا.

 تعترب مدينة نابل�س من اأكرث املدن الفل�شطينية التي تعر�شت للح�شار وال�شربات 

الع�شكرية خلل النتفا�شة الفل�شطينية الثانية وقد اأدى احل�شار امل�شتمر للمدينة 

األقى  ب�شكل كبري مما  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  واقامة احلواجز على مداخلها 

عبئًا كبريًا على املجتمع والعملية التعليمية على وجه اخل�شو�س.

فمدينة نابل�س كغريها من املدن الفل�شطينية التي تخ�شع للح�شار املفرو�س 

عليها منذ عدة �شنوات، تتعر�س وب�شكل م�شتمر للجتياح ليًل ونهارًا، ويف 

اإىل  وحتويلها  املدينة  مدار�س  باقتحام  الحتلل  قوات  تقوم  اجتياح  كل 

هذا  حمتوياتها،  تخريب  مع  والعتقال  للتحقيق  ومراكز  ع�شكرية  ثكنات 

بالإ�شافة اإىل منع املعلمني واملعلمات من داخل املدينة وخارجها من املرور 

بع�س  الأحيان ي�شطر  املدينة، ويف كثري من  املنت�شرة حول  عرب احلواجز 

اثر  التعليمية مما  بالعملية  النتظام  وعدم  العودة  اإىل  واملعلمات  املعلمني 

والن�شانية،  املادية  اجلوانب  يف  �شواًء  كبري  ب�شكل  �شريها  يف  �شلبًا  ويوؤثر 

واملوظفني قد  واملدر�شني  الطلبة  فالعديد من  النف�شية  الناحية  وكذلك يف 

على  ال�شرائيليني  اجلنود  من  الكثري  وعانوا  والهانة  للعتقال  تعر�شوا 

احلواجز، ناهيك عن اأن العديد منهم قد ا�شت�شهد اأو جرح قريب او �شديق 

له. 

ناهيك عن العديد من امل�شاكل وال�شعوبات التي تواجههم يف طريق الذهاب 

والياب من املدر�شة. هذا الو�شع املتاأزم يوميًا له اأثر �شلبي على نف�شية املعلم 

اإن حالة اخلوف والرعب وجهل ما �شينتظرهم خلل يومهم يوؤدي  والطالب، 

اىل عي�شهم يف حالة من ال�شغط النف�شي امل�شتمر. 
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الو�شع ال�شيا�شي يف ال�شفة الغربية واأثره على العملية التعليمية

لقد اأ�شر الحتلل ال�شهيوين بالعملية الرتبوية بطرق وو�شائل خمتلفة يف كافة 

اأنحاء ال�شفة الغربية،  وفيما يلي بع�س من احلقائق والح�شائيات التي تدل 

على ذلك:

• مدر�شة مت اغلقها وت�شوي�س الدرا�شة فيها نتيجة حظر التجوال  	498 

 ،2003-  2002 الدرا�شي  العام  بداية  منذ  املناطق  واغلق  واحل�شار 

اإ�شافة اإىل اأن 1289 مدر�شة كانت مغلقة منذ بداية انتفا�شة الأق�شى.

• مدر�شة مت تدمريها نتيجة الق�شف بال�شواريخ اأو الدبابات منذ  	269

اندلع النتفا�شة.

املدار�س  يف  ال�شرائيلي  للتدمري  التقديرية  التكاليف  خل�شة  •بلغت  	
الفل�شطينية 2.3 مليون دولر اأمريكي.

اأما يف حمافظة نابل�س فقد كان ال�شيناريو الأ�شواأ، فهي تعاين كما ذكرنا من 

الجتياحات املتكررة واحل�شار اخلانق وحظر التجول امل�شتمر، ففي عام 2003 

وهو الأ�شواأ ب�شكل عام على مدينة نابل�س كان هناك حوايل 500 معلم ومعلمة 

ب�شري  كانت حتدق  التي  املخاطر  رغم  لكن  ملدار�شهم،  الو�شول  ي�شتطيعون  ل 

العملية التعليمية اإل اأنها مل تتوقف. )مركز الإح�شاء 2003(

ومن هنا فاأن الظروف ال�شيا�شية التي عاي�شها اأطفال فل�شطني ب�شكل عام مل 

تتح الفر�شة لهم اأن يعي�شوا طفولتهم كغريهم من اأطفال العامل، حيث حتملوا 

انتفا�شة  يف  فعال  بدور  و�شاركوا  مبكرة  �شن  يف  وطنهم  عن  الدفاع  م�شوؤولية 

الثقة  وزيادة  والقومي  ال�شيا�شي  وعيهم  بتعزيز  منها  خرجوا  التي  احلجارة، 

والعمل  الجتماعي  والت�شامن  التطوعي  العمل  يف  الفعالة  وامل�شاركة  بالذات 

اجلماعي، غري اأن هذه القيم اليجابية مل متنع حقيقة �شياع طفولتهم منهم 

كتعر�شهم لكثري من املاآ�شي نتيجة الأو�شاع ال�شعبة التي ا�شطروا للعي�س فيها 

وانطلقًا من �شعار » التعليم يف املقدمة«.  )عبد العاطي 1999(

ُيطاق،  ل  عذاب  اإىل  فل�شطني  اأطفال  حياة  الإ�شرائيلي  الحتلل  حّول  فقد 

فرغم تراجع العمليات الع�شكرية الوا�شعة داخل املدن فاإن اإجراءات الحتلل 

معتقل  يف  يعي�شون  جعلهم  بيوتهم،  يف  رهائن  املواطنني  وحب�س  التجول  ومنع 

حقيقي و�شجن كبري، وبخا�شة الأطفال منهم، فالإجازة ال�شيفية حتولت اإىل 

اإ�شعار اآخر، واألعاب ال�شيف حتولت اإىل مناف�شة بني الأطفال يف  �شجن حتى 

مراقبة حتركات الدبابات وجنود الحتلل الذين ينتقلون بني هذا ال�شارع اإىل 

ذلك الزقاق، واأ�شبح الروتني اليومي لق�شاء الأوقات خلل الإجازة ال�شيفية 

ينح�شر يف النوم، م�شاهدة التلفاز ومتابعة ما يجري يف اخلارج، وهكذا مي�شي 

اليوم تلو اليوم. 

الإ�شرائيلية،  ال�شيا�شات  نتيجة  ت�شررًا  الأكرث  التعليمي هو  القطاع  يكون  رمبا 



13

فقد تنبه الحتلل الإ�شرائيلي منذ البداية اإىل الدور البارز الذي يلعبه هذا 

�شكان  ربع  ي�شكلون  الفل�شطينيون  فالطلبة  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  القطاع 

يثري  حقيقيًا  هاج�شا  يعني  وتعليمهم  فوعيهم  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة 

خماوف الحتلل. ومن هنا فقد �شعى الحتلل دومًا اإىل طم�س هذا املجال 

عرب اإتباع �شيا�شة جتهيلية منظمة جتاه ال�شعب الفل�شطيني يف حماوله للق�شاء 

على الوعي العام لدى الفل�شطينيني وهم ير�شمون م�شتقبل احلرية وال�شتقلل 

والتقدم. ومن الأ�شاليب التي انتهجها الحتلل �شد الأطفال، �شيا�شة اإغلق 

املدار�س لفرتات طويلة واعتقال الع�شرات بل املئات من الطلبة على احلواجز 

الع�شكرية ومن داخل املدن الفل�شطينية، وو�شع القيود والعراقيل اأمام املدر�شني 

واعتقال العديد منهم يف ظل املحاولت لتهجري الكفاءات العلمية الفل�شطينية 

اإىل اخلارج.

ال�شنتني  يف  الفل�شطينية  املدار�س  فاإن  املن�شورة  والنتائج  الأرقام  ت�شري  وكما 

�شهور  �شتة  اأكرث من جمموع  تداوم  الأق�شى مل  انتفا�شة  اندلع  الأوليتني من 

على اأق�شى تقدير، وتوجد مدار�س ثانوية عديدة ل�شيما يف املنطقة ال�شمالية 

من ال�شفة الغربية وخا�شة مدينة نابل�س مل تداوم اأكرث من جمموع �شهر واحد 

طيلة هذه الفرتة.

والنتيجة املوؤملة التي ميكن الو�شول اليها اأن العملية الرتبوية يف الأرا�شي املحتلة 

وعلى وجه خا�س يف ال�شفة الغربية قد �شلت، بحيث اأ�شبحت ل توؤدي مهمتها 

ول فاعليتها، ونتيجة لهذه امل�شايقات والغلقات طويلة الأمد للمدار�س ا�شطر 

عدد كبري من الطلبة اإىل ترك مدار�شهم وعدم موا�شلة التعليم ب�شبب الظروف 

ال�شيا�شية والقت�شادية. وتدل املعطيات على اأن ن�شبة الأ�شر التي حرم واحد 

اأطفالها من الدرا�شة بلغت 8.5 % يف ال�شفة الغربية وت�شاعفت  اأكرث من  او 

اأن  اإل  ال�شيا�شية  الآن ورغم تغري الظروف  يف قطاع غزة اىل 17.2%، وحتى 

البيئة الدرا�شية التحتية ونق�شد بها »كل ما يتعلق باملباين الدرا�شية من حيث 

حجم املدار�س وم�شاحة الغرف ال�شفية ومدى اكتظاظ الطلب فيها من حيث 

القدرة  يف  �شعف  فهناك  كافية  غري  زالت  ل  وجميعها  ال�شتيعابية«.  القدرة 

ال�شتيعابية للمدار�س واملناهج الدرا�شية وغياب الن�شاطات املنهجية وجميعها 

عوامل توؤثر �شلبًا على حت�شيل الطلب وتوؤدي اىل ر�شوب بع�شهم واأحيانا اإىل 

تركهم املدر�شة. وتدل هذه املعطيات على مدى احلالة ال�شعبة التي متر بها 

العملية التعليمية يف ظل الإجراءات التع�شفية للحتلل ال�شهيوين الذي طال 

جميع نواحي احلياة يف جمتمعنا الفل�شطيني ومنها العملية التعليمية.

تفتقر  العامة  فاملكتبات  حاًل،  اأح�شن  يبدو  ل  فهو  الثقايف  للو�شع  تطرقنا  لو  حتى 

للمقومات ال�شا�شية كما تفتقر الأندية الريا�شية اإىل الن�شاطات الجتماعية والثقافية، 

وتعاين من عدم وجود بيئة حتتية ملئمة بال�شافة اإىل تدين م�شاركة الطفال فيها. 
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اإن الطفل الفل�شطيني يعي�س يف بيئة تت�شم بال�شغط والجهاد النف�شي خا�شة 

وجمتمعه  اأ�شرته  وعلى  عليه  متار�س  حيث  الأق�شى،  انتفا�شة  اندلع  بعد 

تبني  وكما  الإ�شرائيلي،  الحتلل  �شلطات  قبل  النف�شي من  القمع  اأنواع  جميع 

الجتماعية،  اجلوانب  من  الطفل  حياة  ت�شمل  ال�شغوط  هذه  فاإن  الدرا�شات 

القت�شادية، النف�شية، الرتبوية وال�شحية وميكن مل�شها يف عدد من املجالت 

الهامة منها مثل: الو�شع القت�شادي واأثره على عمالة الأطفال، حيث ت�شري 

الح�شائيات اىل اأن ن�شبة العاطلني عن العمل والذين يعملون يف ا�شغال دون 

الفل�شطينية ما  العائلت  واأطفال  املا�شي،  العام  بلغ %51  التعليمي  م�شتواهم 

زالوا يعي�شون يف ظروف �شعبة نتيجة تدهور اأو�شاعهم القت�شادية، مما اأدى 

قوتهم،  لك�شب  ال�شارع  اإىل  للخروج  الذين ي�شطرون  الأطفال  زيادة عدد  اإىل 

حيث تبلغ الن�شبة 6.3 من الفئة العمرية 12 – 16 �شنة.

ويف خ�شم هذه الظروف والأو�شاع ال�شعبة التي مير بها �شعبنا والتي تتحمل 

ال�شطور خماطبًا  اأكتب هذه  اأن  راأيت  الأكرب،  الن�شيب  التعليمية  العملية  فيه 

الأكادمييني، الرتبويني واملفكرين الفل�شطينيني لأخذ دورهم اليجابي الفاعل 

يف الأحداث اجلارية على ال�شاحة الفل�شطينية، خا�شة واأن قطاعًا كبريًا منهم 

بع�شها  يتمتع  ل  قد  اخرى  ل�شرائح  ذلك  تاركًا  العام  املجتمعي  ال�شان  يعتزل 

باملعرفة الكافية لإدارة ال�شراع اأو ل يتحلى بع�شها بالن�شج الكايف ل�شتيعاب 

الخر وتقبل ال�شراكة والتعددية، وذلك يف وقت �شاد فيه التاأزم وال�شتقطاب 

الق�شية  ح�شاب  على  ال�شيق  الفئوي  ال�شلبي  مبفهومه  احلزبي  وال�شطفاف 

الوطنية املركزية وعلى ح�شاب الأولويات والأهداف العليا لل�شعب الفل�شطيني، 

ثقافة  تعميم  اإىل  الدعوة  و�شرعة  اخلطر  ناقو�س  دق  علينا  يحتم  ما  وهو 

حياتنا  تف�شد  باتت  التي  الفرقة  ظاهرة  ملحا�شرة  واملحبة  والألفة  الوحدة 

وتهدد م�شتقبلنا وتعيق م�شروعنا الوطني نحو التحرر وال�شتقلل. ل �شك اأنه 

يتحتم على اأ�شرة الرتبية والتعليم وعلى املدراء واملعلمني وامل�شرفني واملوجهني 

القدوة احل�شنة يف احلفاظ على  اأن يكونوا  ا�شاتذة اجلامعات واملعاهد  وعلى 

الوحدة الوطنية وعلى الن�شيج املجتمعي، فهم بناة امل�شتقبل وعلى اكتافهم تقع 

م�شوؤولية احلفاظ على هذا الوطن، بل وم�شوؤولية الدفاع عن م�شروعنا الوطني 

الذي بات مهددًا بر�شا�شات اخل�شومة اإىل جانب ر�شا�شات العدو ال�شهيوين 

فاذا  الورود  املدار�س وهم يف عمر  اأطفال  والتي طالت اجلميع ومن �شمنهم 

هم يغو�شون يف بحر دمائهم، بل ومل ينج من هذا اجلنون املدر�شون انف�شهم، 

وحتى طلبنا وطالبات اجلامعات الذين ذهبوا �شحايا هنا وهناك فلكل منهم 

حكاية ح�شلت معه بالقرب من داره وتاأثر بتفا�شيلها املريعة.

ففي خ�شم هذه الأحداث اخلطرية املحدقة ب�شري العملية التعليمية يف مدار�شنا، 

ل بد من و�شع بع�س النقاط التي يجب تدار�شها من قبل اجلهات املعنية كي 
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ومن  ال�شعبة.  الظروف  التعليمية يف ظل  العملية  على  امل�شتطاع  قدر  نحافظ 

هذه النقاط نذكر:

	•العمل على تو�شيع م�شاركة املوؤ�ش�شات الأهلية واملجتمع املحلي يف العملية 
�شلمة  على  احلفاظ  اإىل  اخلطوة  هذه  تنظر  الأوىل  بالدرجة  التعليمية. 

كما  جزئي،  ب�شكل  ولو  التعليمية  العملية  ا�شتمرار  ت�شمن  واأن  الأطفال 

ويجب اأن تراعي هذه املوؤ�ش�شات اأثر الو�شع ال�شيا�شي الراهن على �شحة 

الطفال النف�شية.

	•تفعيل دور الإعلم، لإي�شال حقيقة الو�شع الذي نعي�شه للعامل، فاإن ذلك 
العامل مبا يجري حقيقة  اإعلمية مرافقة بحيث تعرف  اإىل حملة  يحتاج 

على اأر�س فل�شطني. ول �شك اأن الإ�شرائيليون يحاولون تغرير الراأي العام 

بتزويده مبعلومات مغلوطة تتحدث عن تقدمي ت�شهيلت لل�شعب الفل�شطيني 

وللعملية الرتبوية، ولكن حقيقة الأمر معاك�شة متامًا لذلك.

ج�شيمة  اأخلقية  م�شوؤولية  اأمام  والتعليم  الرتبية  اأ�شرة  اأن  اأرى  	•واأنا 
فالنا�س  عليها،  املجتمع  يلقيها  التي  الأمانة  وبحكم  وظيفتها،  بحكم 

مفاهيمهم  ت�شكيل  م�شوؤولية  املعلمني  اأيدي  بني  تاركني  باطفالهم  يبعثون 

تنفيذ ذلك مبا يخدم  ويبني الن�شان  امل�شوؤولني عن  و�شلوكياتهم. ونحن 

اليجابي، اإن اأي تق�شري يف هذا املجال يعترب تفريطًا بامل�شوؤولية بالذات 

املطلوب منهم  واملعاهد عك�س  املدار�س واجلامعات  بع�شنا يف  اإذا مار�س 

هذا  يلجاأ  الأخر   وتقبل  والوحدة  والإخوة  الت�شامح  مفاهيم  تعميم  فبدل 

البع�س اإىل تعميق الفرقة وال�شطفاف احلزبي.  
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ومن اأجل اإ�شالح نظام التعليم ال بد من مراعاة بع�س االأمور الهامة:

	•رفع امل�شتوى التعليمي وزيادة التحاق الطالبات خا�شة بال�شفوف املدر�شية، 
وذلك من خلل ر�شد اأكرب امليزانيات يف خطة التنمية الفل�شطينية لقطاع 

التعليم.

بناء  على  عملت  التي  املناحة  بالدول  الوزارة  تربط  التي  العلقة  	•تو�شيع 
وبناء  متويل  يف  املحلي  املجتمع  دور  وتعزيز  والقطاع  ال�شفة  يف  مدرا�س 

مدار�س وطنية.

	•العمل على تطوير امل�شاريع التنموية والتطويرية لوزارة التخطيط وللبنى 
التحتية اخلا�شة بوزارة الرتبية والتعليم، وخا�شة الأبنية املدر�شية واأهمية 

توفريها ل�شتيعاب الأعداد املتزايدة للطلبة اجلدد �شنويًا.

لتاأخذ بعني  الفل�شطينية  املناهج  ولتطوير  النظر يف  	•ت�شكيل جلنة لعادة 
العتبار الأ�شلوب الرتبوي الذي ي�شجع التفكري النقدي واأ�شلوب امللحظة 

وامل�شاركة والبتعاد عن التلقني.

رفع اإلزامية التعليم اإىل �شن 18	• �شنة اأي حتى ال�شف الثاين ع�شر. واتخاذ 

الإجراءات اللزمة ل�شمان تطبيق قانون اإلزامية التعليم ومعاقبة كل من 

يخالف ذلك من خلل تطوير اآليات وا�شحة ملتابعة تطبيق القانون.

م�شكلة  من  للحد  املدر�شية  ال�شفوف  عدد  زيادة  على  العمل  	•�شرورة 
والهتمام  باملختربات  املدار�س  جتهيز  على  والعمل  ال�شفوف،  اكتظاظ 

يف  للتدري�س  ملئمة  تكون  بحيث  ال�شفوف  وتهيئة  وامللعب،  باملكتبات 

ف�شلي ال�شتاء والربيع من اأجل �شمان م�شتوى تعليمي اأف�شل.

	•على وزارة الرتبية والتعليم الهتمام بجانب الإر�شاد الرتبوي والجتماعي من 
خلل توظيف عدد اأكرب من املر�شدات واملر�شدين الجتماعيني يف املدار�س. 

والعمل على تاأهيل وتدريب املر�شدين الجتماعيني يف املدار�س خا�شة على 

مفاهيم النوع الجتماعي والرتبية اجلن�شية ومفاهيم الدميقراطية ملا لها 

من اأهمية كربى يف تكوين �شخ�شية الطالب والطالبة. 

واملعلم الفل�شطيني �شاحب ر�شالة عظيمة رغم كل ما يعانيه، اإل اأن دوره وجهده 

الكبري ل ينقطع فرناه ي�شتك�شف املواهب ويرعاها لذا نتوقع من جمهور معلمينا 

الهتمام بالفروق الفردية بني طلبهم واأمناط تعلمهم املتعددة، واإعداد اأن�شطة 

وطرائق تنا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم وحاجاتهم ودوافعهم املختلفة.

اإن ر�شالة املعلم من اأ�شمى واأ�شرف الر�شالت، واأمانة من اأعظم واأثقل الأمانات، 

الب�شرية، لذا فهو يحمل ر�شالة �شامية يعد فيها  النف�س  لأن املعلم يتعامل مع 

جيًل �شاحلًا م�شلحًا بالعلم واملعرفة.

ر�س  ولكن املعلم يف ربوع وطننا فل�شطني يحمل عبء ر�شالة خا�شة، فهو لي�س مْن يدِّ
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يف مدر�شة، بل الذي ميتلك القدرات يف اأن يجعل جمتمعه قادرًا على ال�شمود وعلى 

ر�شالته  الذي يحمل  الفل�شطيني  املعلم  اإنه  التحدي،  وقادرًا على  املعارف  امتلك 

يعلِّم الأجيال ق�شية وطنه وجوهر ال�شراع.

وعلى امتداد تاريخ الن�شال الفل�شطيني، لعب املعلم دورًا قياديًا واإنتاجيًا، فقد اأنتج 

قيادات خرية انخرطوا يف قوى حركات التحرر الوطني، حيث كان املعلم وما يزال 

ه واملربي والزارع واحلري�س على التم�شك بقد�شية ق�شية فل�شطني. املدر�س واملوجِّ

اأخريا..ل بد من اخلروج بتو�شيات ومقرتحات للنهو�س بالتعليم والتقدم به نحو 

والبدء  الراهن  الو�شع  يف  اآين  حت�شني  م�شارين:  على  العمل  من  لبد  الأف�شل، 

باإ�شلح جذري تراكمي يف النظام الرتبوي يوؤدي اإىل نتائج اإيجابية على املدى 

البعيد، واإىل تكوين جمتمع اأكرث اإيجابية من الناحية القت�شادية، ومتقدمًا يف 

النواحي الثقافية، الإن�شانية والجتماعية، وهذا يتطلب تغيري املفاهيم والأهداف 

بحيث ل تقت�شر على احلفظ الغيبي، بل لبد من النظر للمتعلم كاإن�شان ذو اإرادة 

واملعلم هو اأحد الو�شائط للتعلم املف�شي اإىل ا�شتعمال املعرفة وتطبيقها، والإبداع 

واخليال، واملبادرة والتاأقلم، واملنطقية والنزاهة، والتجرد والإخل�س وغريها.

نحو  قوة  نقاط  ت�شكل  اأن  ميكن  القليل  ال�شكان  وتعداد  ال�شغرية  امل�شاحة  اإن 

الكثري  ا�شتنها�س  التغيري للأف�شل، والنهو�س بامل�شتوى احلايل. كذلك ميكن 

من املوارد الب�شرية واملالية الفل�شطينية التي مل تتم الإفادة منها حتى الآن.

وامل�شاعدات  بفل�شطني  العاملي  الهتمام  من  ال�شتفادة  مدى  تو�شيع  وميكن 

الدولية بحذر دون الإ�شرار بامل�شلحة الوطنية الفل�شطينية.

كما اأن التعليم باعتباره اأحد عنا�شر التنمية ال�شاملة امل�شتدمية، ل ميكن عزله 

عن املتغريات الع�شرية احلديثة، ل�شيما يف املجتمعات ال�شاعية للرقي والتطور، 

لن الإن�شان هو ال�شتثمار الأمثل، ول يكون ذلك اإل بالتعليم الأجود، والهتمام 

باملوا�شيع الرتبوية، وعلى راأ�شها املعلم واملنهاج والبحث العلمي الذي يعد من اأهم 

مرتكزات التطور العلمي، والعمل على تدريب وتاأهيل املعلمني، تطوير املختربات 

العلمية، تاأ�شي�س خمتربات احلا�شوب، ورفع كفاءة الكادر الإداري واملايل. 

واإلغاء  الإجبارية،  الر�شوم  فر�س  وعدم  التعليم،  جمانية  مببداأ  الإلتزام  و�شرورة 

جمع التربعات الختيارية، لأّن اأي تكاليف قد تفر�س من جانب احلكومة اأو اأي من 

املالية  املوارد  زيادة  على  والعمل  بهذا احلق.  التمتع  وجه  عائقًا يف  ت�شكل  اأجهزتها 

املخ�ش�شة يف املوازنة العامة لقطاع الرتبية والتعليم العايل، وب�شكل خا�س النفقات 

التطويرية، حيث اأن تدين نفقات التطوير يف قطاع الرتبية والتعليم واعتماده بدرجة 

متفاقمة يف  اأزمات  اإىل  يوؤدي  املانحة،  الدول  من  اخلارجية  امل�شاعدات  على  عالية 

حالة عدم التزام الأخرية بتقدمي الدعم وفق الوعود التي تقدمها، واجلداول الزمنية 

والأحجام والأنواع التي تعهدت بها، واأخريًا العمل على جودة التعليم مبختلف مراحله، 

وا�شتخدام التقنية يف الرتبية، وتوفري املكتبات واملختربات واملرافق الرتفيهية.
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 العالقة املتبادلة ما بني االأهل واملدر�صة 

بقلم: اعتدال ابو زينه/ املركز الفل�شطيني للإر�شاد/نابل�س

تعترب املدر�شة املوؤ�ش�شة الرتبوية التي يق�شي فيها الطلبة معظم اأوقاتهم، وهي 

لكت�شاب  تعدهم  والعمل،  للدرا�شة  تهيئهم  املتنوعة،  باخلربات  تزودهم  التي 

مهارات اأ�شا�شية يف ميادين خمتلفة من احلياة، وهي توفر الظروف املنا�شبة 

لنموهم ج�شميًا، عقليًا واجتماعيًا، وهكذا فاإن املدر�شة ت�شاهم بالنمو والتطور 

الغري  على  العتماد  من  بهم  والنتقال  الجتماعية  وتن�شئتهم  للطلبة  النف�شي 

اإىل ال�شتقلل وحتقيق الذات.

كانوا  لو  كما  الطلبة  اإىل  تنظر  املدر�شة  اأن  نرى  احلالت  من  كثري  اأنه يف  اإل 

جمموعة متجان�شة ل متايز فيها ول تفّرد، وبذلك فهي تغفل �شماتهم العقلية، 

النف�شية والجتماعية، ول تراعي الفروق الفردية يف ا�شتعداداتهم، قدراتهم، 

من  النموذجي  املثايل  فالطالب  وطموحهم،،  رغباتهم  اجتاهاتهم،  ميولهم، 

وجه نظر املدر�شة هو الذي يبدي اهتمامًا بالدرا�شة واحرتامًا لقوانني واأنظمة 

املدر�شة والعاملني.

وم�شكلته  الطالب  حاجات  تفهم  ل  املدر�شة  اأن  الأحيان  من  كثري  يف  وجند 

واملعريف  العقلي  منوه  متطلبات  ملواجهة  تتهياأ  ول  واملدر�شية،  الدرا�شية 

والجتماعي، بل تقف يف وجهه وتتهمه بالك�شل. ومن ثم يظهر الطالب �شلوكيات 

اأ�شكاًل  ال�شلوكيات  هذه  وتاأخذ  ال�شائدة،  الجتماعية  املعايري  مع  تتنا�شب  ل 

اأو  اللمبالة  و  والتمرد  واللهو  وال�شخرية  كالعدوان  ال�شف  خمتلفة تظهر يف 

النطواء والعزلة والتوترات النفعالية وعدم الرغبة يف املدر�شة والهروب منها 

)الت�شرب املدر�شي(.

كل ذلك يزيد من قلق الطالب وا�شطرابه وينعك�س �شلبًا على حت�شيله الدرا�شي 

ودوره يف التاأثري ال�شلبي على الأهل. من ناحية اأخرى فهم ي�شتكون من حالت 

�شعف م�شتوى اأبنائهم وحت�شيلهم، غري مدركني للأ�شباب احلقيقية الكامنة 

الأ�شاليب غري الرتبوية  اإىل  البع�س منهم  يلجاأ  اأو �شبل علجها، وقد  وراءها 

قدرات  اعلى من  عالية  على معدلت  واحل�شول  الجتهاد  على  اأبنائهم  حلث 

الطفل، مما يوؤدي يف املعظم اإىل نتائج �شلبية توؤثر �شلبًا على ال�شحة النف�شية 

للتلميذ  النف�شية  ال�شحة  يف  املوؤثرة  العوامل  ت�شنيف  ميكن  وعليه  للطالب، 

كالتايل:

1- العوامل ال�شابقة على انخراط الطفل يف املدر�شة: 

تعود ال�شحة النف�شية للتلميذ يف جزء منها اإىل عوامل ما قبل املدر�شة، والتي 

التلميذ  اإن  والبيئية.  الجتماعية  الأ�شرية،  الذاتية،  بالعوامل  اإجمالها  ميكن 

ب�شبب عوامل وراثية اأو ظروف حمله وولدته، اأو ا�شتعداده التكويني، قد يكون 



19

اأكرث ا�شتهدافًا ل�شطراب �شحته النف�شية، اأما الأ�شرة فاإنها حا�شنة الكثري من 

العوامل التي ت�شهم يف ال�شحة النف�شية للأبناء، لذا يعول الكثري عليها يف هذا 

العلمي للأبوين،  التح�شيل  الأ�شرة القت�شادي الجتماعي،  املجال. فم�شتوى 

طبيعة الهتمامات ال�شائدة، اجتاهات الأ�شرة نحو املدر�شة، اأ�شاليب التن�شئة 

املعتمدة، عدد الأطفال والعدالة يف التعامل معهم، هي بع�س العوامل الأ�شرية 

املوؤثرة يف ال�شحة النف�شية للطفل التلميذ.

2-  العوامل املدر�شية: 

املادي  الكيان  ت�شكل  التي  العوامل  جمموع  املدر�شة  يف  املادية  بالبيئة  يراد 

للمدر�شة من قاعات درا�شية، وحدائق، واإ�شاءة، وتهوية، وكل ما من �شاأنه اأن 

يوفر البيئة املنا�شبة للتح�شيل الدرا�شي. اإن القاعات الدرا�شية غري ال�شاحلة 

الرديئة،  الإ�شاءة  عني،  بعد  اأثرًا  اأ�شبحت  التي  املدر�شة  حدائق  للتدري�س، 

ال�شفوف املزدحمة و�شوء التهوية هي عوامل متفاعلة �شارة بالعملية التعليمية 

�شواء  واملعلمني على حد  التلميذ  على  اأو�شاعًا �شاغطة  اأو  وتخلق ظروفًا  اأوًل، 

متهيدًا لختلل ال�شحة البدنية والنف�شية لبع�س التلميذ، اأو على الأقل تتدخل 

كعوامل م�شتتة للنتباه وم�شببة ل�شرود الذهن عن الدر�س ثانيًا.

ومن هذا املنطلق اأقف قليًل حول كيفية تطوير العلقة ما بني الأهل واملدر�شة، 

وما اأهمية العلقة بينهم، وكيف تنعك�س ايجابيًا على ال�شحة النف�شية للطالب، 

وملاذا نلحظ اأن مثل هذه العلقات قليلة واأحيانًا معدومة.

يف اإحدى جمموعات الأهايل التي اأعمل معها، �شاألت اأحد الأمهات عن �شبب 

عدم ح�شورها اجتماع اأولياء الأمور يف املدر�شة، وبعد اأن �شرحت يل مربرات 

عدم ح�شورها، حدثنني عن جمريات اأي اجتماع تنظمه املدر�شة لهم، حيث 

اأ�شبحا على طريف نقي�س:  اإذ  يف كل مرة ي�شتد النقا�س بني الأهل واملعلمني، 

يلقي  طرف  كل  وراح  اأخرى.  جبهة  يف  والأهل  جبهة،  يف  واملديرون  املعلمون 

اللوم وامل�شوؤولية على الطرف الأخر، �شواًء يف ق�شايا تتعلق بتق�شري التلميذ 

وتدين م�شتواهم وحت�شيلهم العلمي، اأو يف ق�شايا لها علقة ب�شلوك التلميذ 

وتعاملهم مع املعلمني وزملئهم.

الأطفال  تربية  واملدر�شة يف  الأهل  تعاون  للكتابة عن  دفعني  هذا  الأم  حديث 

هذا  يف  الف�شل  اخلطاأ  من  اأنه  اعتقادي  يف  �شخ�شيتهم.   وبناء  وتن�شئتهم 

املو�شوع بني الأهل واملدر�شة، لأن امل�شوؤولية م�شرتكة والتعاون مطلوب. كما اأن 

اإلقاء اللوم وحتميل امل�شوؤولية للجهة الأخرى.. خطاأ اأي�شًا.

اجتماع اأولياء الأمور هو من اإحدى الآليات للعمل مع الأهل يف املدر�شة، ومن 

املهم ا�شتفادة اأولياء الأمور منه وذلك لإيجاد القوا�شم امل�شرتكة للتو�شل اإىل 

حلول تكون نتائجها مفيدة ومر�شية ومل�شلحة اجلميع: التلميذ اأوًل والأهل ثانيًا 

واملدر�شة ثالثًا واملجتمع رابعًا.. وهكذا. 
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» الغنى احلقيقي لأي جمتمع هو اأفراده. وال�شانع احلقيقي لغنى املجتمع هو 

اأولياء الأمور واملعلمون. فكل ما تبقى متعلق بهم« )راودوك، 2001(. 

ومن خلل مقولة »هيوم« هذه ن�شتطيع اجلزم باأن التغيري املدر�شي ل بد من 

وليدة  تكون  ول  التعليمية،  العملية  قوى  فيها  تت�شافر  عامة  يكون م�شلحة  اأن 

اأبعاد  من  العديد  فهناك   ،)2002 )هاري�س،  وخارجية  مركزية  لإكراهات 

ال�شراكة التي من �شاأنها التاأثري على اأداء املدر�شة وتفاعلها الداخلي. حلدوث 

التطوير الفعلي يف املدر�شة، ل بد من وجود رغبة حقيقية لل�شروع يف التغيري 

واكت�شاب الآليات املهمة لتحقيق الأهداف املرجوة. 

فاإن من  ومن خلله،  التنظيم  داخل  يحدث  املدر�شي  التغيري  اأن  من  الرغم  على 

الأهمية مبكان التاأكيد على دور البيئة الجتماعية والأهل يف الدفع بعملية التغيري، 

فال�شراكة مع الأهل، والبيئة الجتماعية باأطرافها الفاعلة كافة مهمة للدفع بالتغيري 

املدر�شي )راودوك، 2001(، فالتفاعل اليجابي لهذه القوى اخلارجية وامل�شتهلكة 

لعملية التعليم من خلل اأبنائها، من �شاأنه تعميق التغيري املرجو وتثمينه.  
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م�شاركة االأهل يف العملية التعليمية 

الأهل  من  لكل  الفعالة  ال�شراكة  مدى  على  املدر�شي  والتغيري  التطوير  يعتمد 

واملدر�شة ) معلمني، مدير، طلب(، يف التغيري الرتبوي وعمليته.

فمن الوا�شح اأن الأهل يلعبون الدور الأ�شا�س يف توجيه التغيري العتيد، واإذا وجدت 

النية احلقيقية لإحداث التغيري فل بد من م�شاركة الأهل، ولقد اأكدت العديد 

من املدار�س اأهمية �شوت الأهل وم�شاركتهم يف امل�شتوى املدر�شي. يقرتح راوداك 

التنظيمية  لل�شورة  ال�شغرية  الأجزاء  فهم  بغية  للأهل  ال�شتماع   )2001:15(

البحث  لإ�شراكهم يف كل من مرحلة  وذلك  ودورهم،  اأرائهم  تعظيم  من خلل 

والتنفيذ بهدف خلق بيئة من احلوار وامل�شوؤولية اجلماعية.

عند احلديث عن العلقة بني الأهل واملدر�شة فاإننا ن�شع اأمام اأعيينا احتياجات 

الطلب و كيفية م�شاعدتهم، وما هي الأ�شاليب والطرق ال�شليمة التي ميكن اأن 

ُيْعمل بها، وهذه العلقة تعود بالفائدة على الطالب والأهل واملدر�شة. ميكن اأن 

نوجزها بنقاط وهي كالتايل:

املعلمني  املدر�شة وطاقم  قبل  متوا�شلة من  اإر�شادات  الأهل على  يح�شل  1 .

حول اآليات عملهم وتدري�شهم لأطفالهم، اأي اأن ي�شارك الأهل واأن يتحملوا 

امل�شوؤولية.

اأن يتعرف الأهل على كافة الطاقم الرتبوي داخل املدر�شة )املعلم، املر�شد  2 .

النف�شي او الرتبوي...( لل�شتفادة الق�شوى من خدماتهم، اأ�شف اإىل اأن 

هذه املعرفة تعزز لدى الهايل �شعورهم بالأمان ملعرفتهم مع من يتعامل 

اأطفالهم.

اأو  تربوية  كانت  �شواًء  ابنهم  مع  العمل  خطة  بناء  يف  الأهل  ا�شرتاك  3 .

اجتماعية نف�شية.

تنمية ثقة الأهل باملدر�شة من خلل اطلعهم على وم�شاركتهم يف روؤية  4 .

املدر�شة امل�شتقبلية.

اتباع  يجب  وبراأيي  ال�شراكة  هذه  يف  باحل�شبان  الطالب  اأخذ  اأي�شًا  املهم  من 

اخلطوات التالية مع الطلبة: 

	•الت�شجيع على التعليم وزرع حب املدر�شة من خلل التعليم الن�شط وال�شيق 
ومن خلل تطوير �شعورهم بالنتماء للمدر�شة. 

	•منح الطالب م�شاحة للبداع يف املدر�شة ويف البيت، لأن التجربة امل�شتمرة 
مبقدورها تنمية مهارات الطالب املختلفة وبالتايل حت�شني اأداءه التعليمي. 

فكلنا نعرف اأن ثقة الطالب بنف�شه ومبهاراته تنعك�س ايجابيًا على حت�شيله 

التعليمي وتقلل من �شعوره بالغربة اجتاه املدر�شة. 
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اأما بالن�شبة للمعلم فمن املهم مراعاة النقاط التالية: 

من املهم اأن يحافظ املعلم على توا�شل دائم مع الأهل ول مانع من اإجراء  1 .

اإن  المر.  ا�شتدعى  اإذا  الطلب  بع�س  لأهايل  الهاتفية  املكاملات  بع�س 

الآباء  تفهم  من  تزيد  واملعلمني  الأهايل  بني  امل�شتمر  والتوا�شل  العلقة 

لدور املعلمني وتخفف من ال�شغط اأثناء التدري�س.

اإن التوا�شل بني العائلة واملعلم تزيد من وعي املعلم للم�شاكل التي يواجهها  2 .

م�شاعدة  املعلم على  ي�شاعد  الوعي  البيت، هذا  الطالب يف  منها  ويعاين 

الطالب يف مواجهة م�شاكلهم وحلها. 

الأهل، وعن  مع  تربويه  واأ�شيف عن طبيعة عملي كمر�شدة  اأ�شري  اأن  اأود هنا 

كيفية تطوير العلقة فيما بيننا، اإن العمل لتطوير مثل هذه العلقة كان ب�شكل 

اإىل ال�شعب وذلك ب�شبب ال�شعوبات التي واجهناها من  تدريجي من ال�شهل 

قبل الأهل من عدم التزام وعدم اكرتاث بعملنا، حيث عملنا على حثهم حل�شور 

اجتماعات الأهل من خلل: 

	•زيارات بيتيه للأهل للتعرف عليهم والتقرب اأكرث منهم وك�شر احلواجز 
فيما بيننا، حيث اأن مثل هذه الآلية منا�شبة يف املركز، ت�شتطيع املدر�شة 

عمل ا�شتمارة حتتوي على معلومات اأولية يقوم الأهل بتعبئتها عند قدومهم 

للمدر�شة وحتتوي على معلومات عامة عن الطفل، معلومات عن الأ�شرة،  

الو�شع القت�شادي للأ�شرة، الو�شع الجتماعي، نبذة عن تاريخ التطوري 

للطفل) رغبة الأم باحلمل،النف�شال عن الأم،....(.

الطفل.  بو�شع  تتعلق  �شخ�شية  اأمور  لبحث  الأم/الأب  مع  فردية  	•لقاءات 
الأكادميي  التح�شيل  املدر�شة،  داخل  العنف  )اخلجل(  النطواء  مثل 

والتبول اللاإرادي.

عمل  خلل  من  والطفل  الأهل  تخ�س  موا�شيع  تتناول  جماعية  	•لقاءات 
فح�س احتياج يقوم الأهل هنا بو�شع واختيار املوا�شيع التي هم بحاجة 

لها. 

	•حمادثات عرب الهاتف ملتابعة الأهل ومتابعة الأطفال، ممكن اأن يقوم بها 
املر�شد الرتبوي داخل املدر�شة.

ومع  معهم  للعمل  الأهل  ثقة  وك�شب  تطوير  ا�شتطعنا  الأمور  هذه  خلل  من 

الأهل  بني  العلقة  لتطوير  القرتاحات  بع�س  اأيديكم  بني  ن�شع  اأبناءهم، 

واملدر�شة: 

	•عقد لقاءات بني املعلمني والأهل يف نهاية العطلة ال�شيفية.

	•عقد لقاءات مع الأهل »�شف، مربي ال�شف« يف بداية ال�شنة الدرا�شية.

	•عمل يوم درا�شي للأهل.
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	•عمل ور�شات لأولياء الأمور حتتوي على حما�شرات، مناق�شات يف موا�شيع 
لها علقة باأطفالهم واحتياجاتهم.

وم�شاركاتهم،  اأفكارهم  و�شع  لهم  ُتتيُح  الأمور  لأولياء  مدر�شية  جملة  	•عمل 
اإدارة  اأكرب بها، ت�شتطيع  مما يعزز دور الأهل يف املدر�شة ويجعلهم على �شلة 

املدر�شة بت�شكيل جمموعة من الأهايل يطلق عليها بلجنة الأمهات تتابع املجلة 

وتتابع املوا�شيع املطروحة ليتم ا�شراك باقي الأهل بها، ومن خلل هذه اللجنة 

ت�شتطيع تقدمي اأي اقرتاحات لتح�شني العمل مع الأطفال وتكون اأي�شًا م�شئولة 

عن الأن�شطة اجلماعية الثقافية والرتفيه لكل من الأهل والأطفال.

ملحظات هامة لعملية التوا�شل بني املعلم اأو املر�شد مع اأولياء الأمور يجب اأن 

تاأخذ بعني العتبار:

من خلل عملنا مع الأهل يجب مراعاة عملية التوا�شل معهم، عندما يخربك 

اأو تخربك ) ويل/ة اأمر( باأن لدى اأبنه/ابنته م�شكلة ما، علينا كمعلمني/ات 

اأن ن�شتمع له واأن ن�شتف�شر اأكرث عن هذه امل�شكلة ليت�شنى لنا  وكمر�شدين/ات 

فهمها ومعاجلتها.

	• اإخبار ويل الأمر باأن لدينا رغبة كبرية يف التعاون معه حلل امل�شكلة.
	• ل ت�شعر الأب/الأم اأنه ال�شبب يف م�شكلة الطفل- حتى لو كنت متاأكد/ة 

اتخاذ  اإىل  الأمر  ويل  ويدفع  بينكما،  التوا�شل  يقطع  – فهذا  ذلك  من 

موقف دفاعي بدًل من التعاون معك.

بوجود  اإبلغهم  ولي�س  الأهل،  مع  التعاون  هدفك  يكون  اأن  على  	•احر�س 
م�شكلة لدى ابنهم فح�شب.

	•علينا كمر�شدين ومعلمني دائما عند �شرح م�شكلة ما للأهل  البدء بذكر 
ايجابيات الطفل.

	•يجب اأن ن�شتعر�س معهم الأ�شباب املحتملة، والبحث مع الأهل عن اإيجاد حلول.
ما  بكل  علم  على  يكونوا  حتى  با�شتمرار،  معهم  وتوا�شل  الأهل  مع  	•تابع 

يتعلق بطفلهم.

واأخريًا.. ل �شك باأن التعاون بني املعلم/ املر�شد/ الأهل، وتقبل طرائق الت�شال 

تك�شب  ايجابية  نتائج  �شيثمر حتمًا عن  املختلفة،  باأ�شكالها  واملدر�شة  البيت  بني 

يف  يجري  وما  املدر�شة  يف  وم�شتواهم  اأبنائهم  و�شع  على  التعرف  الأمور  اأولياء 

داخلها من ن�شاطات واأحداث، واأي�شًا تك�شبهم اإملامًا جيدًا مبفاهيم النمو والتطور 

النف�شي عند اأبنائهم وكيفية تدعيمه يف املنزل ب�شكل يرتقي بهم نحو الأف�شل.

طبعًا هذه الق�شايا مبجموعها بحاجة ملناق�شة جدية مو�شعة والوقوف عندها، 
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ومن املهم جدًا التو�شل اإىل نقاط التقاء بني الأهل واملدر�شة والتعاون امل�شتمر 

بينهم با�شتمرار.

ومهم اأي�شًا اأن ت�شاعدهم اجلهات واملوؤ�ش�شات الأخرى كالإعلم بتقدمي برامج 

اإر�شادية لهم، واأن تقدم وزارة الرتبية الدعم وامل�شاعدة لهم يف عقد واإقامة 

ندوات حوارية مفتوحة ي�شارك فيها الأهل واملدر�شة، ومفيد اأي�شًا م�شاركة عدد 

من التلميذ باأن يطرحوا م�شكلتهم بكل جراأة وو�شوح.

من  دعم  دون  الأهل  مع  فاعلة  علقة  اإقامة  ي�شتطيع  ل  املعلم  باأن  نن�شى  ول 

الإدارة، كاأن يخ�ش�س له وقت ملتابعة م�شكلت اأطفاله.
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التاأخر الدرا�صي

بقلم: ديال عودة

مقدمة

قد جند يف بع�س الف�شول الدرا�شية طالبًا اأو اأكرث ي�شببون الزعاج واملتاعب 

للمعلمني/ات، فيبدو عليهم �شعوبة يف التعلم وعدم القدرة على الرتكيز. وجند 

كثري من املعلمني ي�شفون هوؤلء الطلب ب�شفات �شلبية عديدة توؤدي اإىل تقليل 

ثقتهم باأنف�شهم، واأغلبهم ل يدركون اأن هناك فروقا فردية بني الطلب يجب 

كانوا  �شواًء  الطلب مبختلف م�شتوياتهم،  تقبل  واأن عليهم  عليهم مراعاتها، 

متدين التح�شيل اأو حت�شيلهم متو�شط اوعايل.

غالبًا ما تعود ظاهرة تدين التح�شيل الأكادميي اأو التاأخر الدرا�شي اإىل اأ�شباب 

متعددة: الع�شر التعليمي)هناك خطاأ �شائع حيث يتم ت�شميته ب�شعوبات التعلم( 

)learning disability(، �شعوبات تعلم )learning difficulties(، بطء 

تعلم، تخلف عقلي، اعاقة ج�شدية تعيق عملية التعلم دون اآليات م�شاعده مثل 

اإعاقة ب�شرية اأو �شمعيه، اأ�شباب بيئية اأ�شرية اأو اجتماعية.

تتناول هذه املقالة مو�شوع التاأخر الدرا�شي النابع من اأ�شباب بيئية اجتماعية 

غري مرتبطه با�شباب ج�شدية او عقلية. لكن �شيتم خلل املقالة وبالأخ�س عند 

�شرد اأ�شباب التاأخر الدرا�شي التطرق اإىل بع�س الأ�شباب اجل�شدية اأو العقلية 

ال�شائعة مثل العاقة اجل�شدية والرتكيز. 

هناك خلط �شائع بني الع�شر التعليمي والتاأخر الدرا�شي والتخلف العقلي لذلك 

اأرى من ال�شرورة تو�شيح هذا الفرق. 

اأكادميي  تدين  يظهرون  الذين  الطلب  التعليمي: هم  الع�شر  ذوي  الطالب 

اأو  اأكرث من املواد الدرا�شية لي�س لأ�شباب عقلية،  اأو  )تاأخر درا�شي( يف مادة 

ب�شبب اإعاقة ح�شية )�شمعيه اأو ب�شريه( اأو ب�شبب حرمان بيئي ثقايف، بل هوؤلء 

الطلب قد يكون م�شتوى ذكاءهم عادي اأو فوق العادي بالن�شبة لبقية الطلب 

اجلهاز  يف  خلل  وجود  اإىل  ال�شبب  يعود  لكن  الزمني،  عمرهم  م�شتوى  من 

الع�شبي املركزي الذي يحدث �شعوبات يف اكت�شاب مهارات القراءة اأوالكتابة 

اإىل  ال�شارة  املهم  ال�شتيعاب. من  اأو  العمليات احل�شابية  اأواإجراء  اأوالتحدث 

اأن الع�شر التعليمي ل ميكن علجه، وهذه امل�شكلة �شرتافق الطفل مدى حياته 

والتعلم مع وجود هذه  التعامل  ت�شاعده على  تربوية  اآليات  اك�شابه  لكن ميكن 

الظاهرة. 

اأو  نف�شية  الأ�شباب  مثل:  الأ�شباب  بقية  عن  الناجم  الدرا�شي  التاأخر  اأما 

الجتماعية اأو البيئية اأو التعليمية، اأو اإعاقة ج�شدية، ب�شرية مثًل، التي توؤثر 

على حت�شيل الطالب ب�شبب عدم ملئمة اأ�شاليب ومواد تعليمية ملئمة، والذي 



العالقة ما بني ال�شحة النف�شية والتح�شيل االكادميي26

يوؤدي اإىل �شعف اأكادميي يف جميع املواد الدرا�شية اأو يف مادة معينة هي م�شكلة 

اآنية ميكن العمل مع الطالب على تخطيها وعلى حت�شني حت�شيله الأكادميي. 

من املهم اأي�شًا الإ�شارة اإىل مفهوم تربوي خاطىء حيث يعزو ق�شم من الرتبويني 

اأو  العقلي  التخلف  مثل  عقلية  اأ�شباب  اإىل  الدرا�شي  التاأخر  م�شكلة  واملعلمني 

موؤقت  عجز  هو  الدرا�شي  التاأخر  اأن  التو�شيح  املهم  من  »بالغباء«.  ي�شمى  ما 

ناجم عن �شبب اأو ظرف خارجي ل يتعلق بال�شلمة العقلية للطالب )امل�شفر، 

   .)2006

لقد ا�شارت الدبيات اىل تعريفات خمتلفه للتاخر الدرا�شي فقد ذكر الباحث 

)اجنرام( باأن »التاأخر الدرا�شي هو هوؤلء الطلب الذين ل ي�شتطيعون حتقيق 

حت�شيلهم  يف  متاأخرون  وهم  الدرا�شي،  ال�شف  يف  منهم  املطلوبة  امل�شتويات 

 Cyril burt  الأكادميي بالقيا�س اإىل العمر التح�شيلي لأقرانهم. اأما الباحث

مل�شتوى  بالن�شبة   %80 من  اأقل  حت�شيله  م�شتوى  يكون  الذي  الطالب  اأن  يبني 

اأقرانه من نف�س عمره الزمني فهو طالب متاأخر درا�شيًا )دبابنة،1984(.

تعد م�شكلة التاأخر الدرا�شي م�شكلة يعاين منها كثري من الطلب، حيث ل تخلو 

التاأخر  مو�شوع  فاإن  لهذا  الف�شول.  من  ف�شل  ول  املدار�س  من  مدر�شة  منها 

اإىل  التوجه  ال�شروري  ومن  عنها،  احلديث  لبد  التي  املوا�شيع  من  الدرا�شي 

التوجه  املهم  ومن  تفاقمت،  اإذا  احلالة  اأثر هذه  مدى  اإىل  بتوعيتهم  املعلمني 

اأي�شًا اإىل الأهل وعر�س اآليات �شحية للتعامل مع هذه الفئة من الطلب، والتي 

قد ت�شاهم اإىل حد كبري يف التقليل من هذه امل�شكلة. 

يف هذه املقالة �شاأقوم بذكر �شفات الطلب املتاأخرين درا�شيًا بهدف م�شاعدة 

املعلم يف ت�شخي�س واكت�شاف هوؤلء الطلب، واأي�شا حتى يكون لدى الأهل مقدرة 

�شتتطرق  كما  امل�شكلة.  يعانون من هذه  اأبناءهم  كان  اإذا  ما  على  التعرف  يف 

املقالة اىل اأ�شباب التاأخر الدرا�شي، و�شتعر�س اآليات �شحية للمعلمني، الأهل 

وللطالب نف�شه بهدف م�شاعدتهم يف التعامل مع هذه امل�شكلة ب�شكل �شحيح.

البن  اأو  الطالب  كان  اذا  ما  التعرف  والأهايل على  املعلمني  اأجل م�شاعدة  من 

يعاين من تاأخر درا�شي من املهم التطرق اإىل �شفات الطالب املتاأخر درا�شيًا. 
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خ�صائ�ص الطالب الذين يعانون من تاأخر درا�صي:

حتى  اأو  ال�شف  يف  الن�شباط  يف  ب�شعوبة  درا�شيًا  املتاأخرين  الطلب  يت�شف 

عدم  علمات  الطالب  على  ويظهر  كما  باملزعجني.  دائما  فن�شفهم  البيت،  يف 

الطالب  فهم  عدم  اإىل  ذلك  يعود  ما  وغالبًا  اخلمول  اأو  الذهن  و�شرود  الرتكيز 

املادة املتعلمة اأو اإىل عدم ملئمة ال�شلوب التعليمي مل�شتواه وقدراته مما يزيد من 

�شعور الغرتاب من املادة واملعلم وبالتايل من املدر�شة ككل، وغالبا ما يت�شفون 

بعدم ثقتهم باأنف�شهم وانخفا�س درجات تقديرهم لذواتهم بال�شافة اإىل اخلوف 

واخلجل الذي مينع الطالب من امل�شاركة اليجابية يف الف�شل الدرا�شي. 

وقلة  الجتماعية  املواقف  من  والن�شحاب  بالنطوائية  اأي�شًا  ويت�شفون 

مهارات  تعزز  التي  والتجارب  البيئية  املثريات  قلة  ب�شبب  اللغوية  ح�شيلتهم 

يوؤثر  الدرا�شي  التاأخر  اأن  لنا  بدا وا�شحًا  التعبري.  ولغته وقدرته على  الطالب 

لي�س فقط على حت�شيل الطالب الكادميي، وامنا على �شحته النف�شية اأي�شاً. 

فغالبًا ما يوؤدي التاأخر الدرا�شي اإىل عدم قدرة الطالب على ال�شتقرار وعلى 

التكيف مع بيئته وحميطه )البيت، ال�شف، جمموعة الإقران، املدر�شة واحلي 

اأو احلارة(، وهذان املوؤ�شران )ال�شتقرار والتكيف( هما عاملن اأ�شا�شيان يف 

ال�شحة النف�شية. 

اأ�صباب التاأخر الدرا�صي:

1- اأ�شباب اأ�شرية وبيئية:

اإن طبيعة البيئة اأو املحيط الذي تعي�س فيه الأ�شرة يوؤثر ب�شكل كبري على الأبناء 

وعلى درا�شتهم، مثًل الأهايل الذين ي�شكنون البلدة القدمية يف القد�س يعانون 

من اكتظاظ اأعدادهم وقلة املباين ال�شكنية، فتجد البيت يعاين من الرطوبة 

ومن �شغر حجمه ب�شكل كبري، فمنهم من ي�شكن فقط يف غرفة واحدة تكون 

يوؤثر  وهذا  اأكرث،  ل  غرفتني  يف  ي�شكن  من  ومنهم  والدرا�شة،  والنوم  للأكل 

اأن الو�شع  نف�شيًا ب�شكل كبري على الأم والأب وينعك�س على الأبناء �شلبًا. كما 

العائلة،  وال�شراعات، كرب حجم  الأ�شرية  امل�شاكل  املتدين، كرثة  القت�شادي 

اأهم  من  اأفرادها  بني  العاطفي  واحلرمان  الأبناء  توجيه  و�شوء  الأ�شرة  جهل 

اأ�شباب التاأخر الدرا�شي، اإ�شافة اإىل عدم اإمكانية توفر جو درا�شي منا�شب. 

وللحتلل دورًا كبريًا يف تفاقم هذه امل�شكلة من خلل ال�شيا�شات وال�شغوطات 

ال�شرائيلية على الأهايل وطردهم من بيوتهم و�شيا�شات الهدم والعتقالت، 

كل هذا يوؤثر على العائلة ومن ثم على الأبناء وحت�شيلهم الأكادميي. واأحيانًا 

يلعب م�شتوى الأ�شرة الثقايف دورًا يف التاأثري على حت�شيل الطالب الأكادميي، 

فمثًل ظاهرة الأمية )عدم معرفة القراءة والكتابة( لدى الوالدان اأحيانًا تعيق 

ومتابعتهم  الهل  اهتمام  تعيق  ل  الأمية  لكن  اأبناءهم،  تدري�س  على  قدرتهم 
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لتعليم اأبناءهم، والبحث عن بدائل مل�شاعدتهم. امل�شكلة الأ�شا�شية براأيي هي 

تدين قيمة التعليم لدى الأ�شرة والأهل وعدم اعتبار التعليم قيمة اأ�شا�شية. اإن 

وت�شجيع  لتحفيز  واآليات  معرفة طرق  وعدم  التعليم  لأهمية  الأهل  اإدراك  قلة 

الأبناء  تعليم  متابعة  على  الأهل  قدرة  عدم  اإىل  توؤدي  التعليم،  على  الأبناء 

وبالتايل اإىل التاأخر الدرا�شي. 

كما اأن لجتاهات الآباء ال�شلبية نحو املدر�شة وقلة اخلربات والفقر دورًا كبريًا 

يف تراجع حت�شيل الأبناء وزيادة م�شكلة التاأخر الدرا�شي)امل�شفر،2006(. 

توؤثر  والق�شوة معهم  الأهايل، وتوبيخهم  ب�شكل متكرر من قبل  الأبناء  نبذ  اإن 

النجاح  على  والقدرة  الكفاءة  عدميي  باأنهم  وت�شعرهم  النف�شي  و�شعهم  على 

والغ�شب، ولهذه امل�شاعر اأثر على ا�شتعدادية وجاهزية الطفل للدرا�شة، وهذا 

بالتايل يوؤثر على حت�شيله الأكادميي. 

2- اأ�شباب تعّلمية:

اأ- متعلقة بالطالب نف�شه: فنق�س الدافعية لدى الطالب، عدم رغبته يف العمل 

املدر�شية  للواجبات  اأدائه  اأو  اإمتامه  عدم  ال�شداقات،  تكوين  ويف  اجلماعي 

و�شوء تنظيمه لوقته، عدم ا�شتغلله للدرا�شة وق�شائه يف اللعب وعلى التلفاز 

والكمبيوتر وعدم تقبله اأو عدم ر�شاه عن اأ�شلوب املعلم وعدم ارتياحه، كل هذا 

يزيد من م�شكلة التاأخر الدرا�شي عند الطالب.

ب-  اأ�شباب متعلقة باملدر�شة واملعلم: اإن طبيعة البناء املدر�شي وقلة الو�شائل 

التعليمية الفعالة التي ميكن ا�شتخدامها مع الطلب، مثل كوجود الكمبيوتر 

الذي قد ي�شهل كثريًا يف العملية التعليمية، ووجود فيديو لعر�س اأفلم وثائقية 

مع  املعلم  ي�شتخدمها  التي  التدري�س  واآليات  واأ�شاليب  الطلب،  على  وتعليمية 

وتقدميه  املعلم  للطلب، طريقة  والت�شجيع  التعزيز مثل  كا�شتخدام  الطلب 

للمادة التعليمية، اأ�شف اإىل ذلك مدى تقبله للطالب وتنويعه يف الو�شائل، كل 

هذا يوؤثر على العملية التعليمية وعلى رفع م�شتوى التح�شيل لدى الطلب. 

اأثر كبري،  املعلم  بها  يوؤمن  التي  الرتبوية  وللمفاهيم  الرتبوية  للفل�شفة  اأن  كما 

وب�شرورة ملئمة  الطلب  الفردية بني  بالفروقات  املعلم  يوؤمن  اإذا مل  فمثًل 

فاإن  ال�شف،  املختلفة يف  الطلب  مل�شتويات  التعليمية  والإ�شرتاتيجية  الو�شيلة 

هذا �شيوؤثر على اأداء الطلب الذين يعتربون دون امل�شتوى املطلوب. بالإ�شافة 

اإىل البناء املدر�شي الذي يتواجد فيه الطلب، فق�شم من املدار�س الواقعة يف 

اأو  واإىل وجود ملعب  الوا�شعة  الغرف  اإىل  تفتقر  القد�س   القدمية يف  البلدة 

�شاحة كبرية اإ�شافة اإىل فقر املواد التعليمية )األواح، اأدراج وطاولت...(. 

لعلقة الطلب مع زملئهم، مع املعلم ومع الإدارة اأثر على العملية التعليمية. 

فالطلب يوؤثرون على بع�شهم البع�س من حيث ال�شلوك مثل، فقد يوؤثر الطالب 
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البع�س  بع�شهم  يقلدون  الطلب  فنجد  بقية زملئه  على  والفو�شوي  العنيف 

ويهملون درا�شتهم، ويق�شون اأغلب اأوقاتهم يف احلارات للعب مع اأ�شدقائهم. 

كما اأن طبيعة العلقة بني الطالب واملعلم قد توؤثر �شلبًا اأو اإيجابًا على العملية 

وارتياحه  ور�شاه  التعليمي  ولأ�شلوبه  للمعلم  الطالب  تقبل  حيث  من  التعليمية 

له، من حيث تقبل املعلم للطالب املتاأخر درا�شيًا وحماولته جاهدًا للعمل معه 

يف  اإهماله  وعدم  لواجباته  اأدائه  ومتابعة  وتعزيزه  الدرا�شة  على  وت�شجيعه 

ال�شف. لهتمام الإدارة بالطلبة ومتابعة م�شاكلهم وايجاد احللول املمكنة يف 

يوؤدي  ومتابعتها  والطلب  الأهل  مع  الإدارة  وات�شال  للإدارة،  توجههم  حال 

بالعملية التعليمية لل�شري قدمًا ويقلل من احباط املعلمني. 

دور املعلم يف التعامل مع الطالب املتاأخرين درا�صيًا:

فللمعلم دور يف جذب الأطفال نحو املواد وترغيبهم بدرا�شتها وعدم تنفريهم 

ثقتهم  فيها  يفقدون  مواقف  وو�شعهم يف  بالف�شل  الطلب  اإ�شعار  اإن  منها، 

باأنف�شهم ينفرهم من املعلم، اأما اإذا اأحب الطلب املعلم فاإنهم يحبون مادته 

ويرغبون يف درا�شتها وي�شعرون بفائدتها ويلتزمون مبواعيد احل�شة، فطريقة 

جمموعات  وعمل  الت�شويق  لأ�شلوب  مثًل  وا�شتخدامه  للمادة  املعلم  عر�س 

واإجراء م�شابقات بينهم قد ت�شاهم يف جذب الطلب وحبهم للمادة، وللمعلم 

دورا اأي�شًا يف م�شاعدة الطالب اإذا توجه اإليه يف م�شكلة �شخ�شية اأو عائلية 

وتوجيهه اإىل امل�شادر التي باإمكانها م�شاعدته )اجلبايل،2005(.

على املعلم اأن يتقبل وجود الطلب املتاأخرين درا�شيًا يف �شفه واأن يعمل جاهدًا 

لعمل  دافعية كبرية  لديه  يكون  واأن  ومتابعتهم،  ورعايتهم  م�شتواهم  رفع  على 

لي�شاركوا يف  واأن يت�شل مع الأهل  واأن يعمل على تعزيزهم وت�شجيعهم،  ذلك 

البيت  يف  درو�شهم  ومتابعة  ورعايتهم  اأبنائهم  كتدري�س   ( التعليمية  العملية 

والذهاب اإىل املدر�شة لل�شوؤال عنهم(، وعلقة التلميذ باملعلم امتداد لعلقته 

اأي�شا على علقته مبعلمه  تنعك�س  �شيئة قد  العلقة  فاإذا كانت هذه  بوالديه، 

فيجد املعلم �شعوبة يف اكت�شاب ثقة التلميذ. 
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اآليات �شحية للتعامل مع الطالب ذوي التح�شيل  املتدين:

يف  وتطبيقها  بها  الأخذ  لهم  ميكن  التي  للمعلمني  القرتاحات  بع�س  هناك 

التعامل مع الطلبة املتاأخرين درا�شيًا ومنها:

دمج الطالب:

من املهم اأن يتقبل املعلم وجود هذه الفئة من الطلب يف �شفه حتى ينجح يف 

ال�شعفاء  بيد  وياأخذ  بينهم  الفردية  الفروق  يراعي  اأن  فعليه  معهم،  التعامل 

اأ�شاليب تربوية منها دمج الطلب املتاأخرين درا�شيًا مع الطلب  منهم بعدة 

فمن  املتاأخرين.  م�شتوى  رفع  يف  ي�شاهم  قد  مما  التفوق  ومتو�شطي  املتفوقني 

املعروف اأن الطالب ي�شتوعب من زميله اأكرث من ا�شتيعابه من املعلم. 

العمل �شمن جمموعات:

جمموعة  كل  ويعطي  �شغرية  جمموعات  اإىل  ال�شف  يق�شم  اأن  للمعلم  ميكن 

ن�شاط معني، بحيث تتاح الفر�شة لهم مل�شاركة زملئهم الأعلى حت�شيًل منهم 

للم�شاركة،  فر�شة  ويعطيهم  باأنف�شهم  ثقتهم  يعزز  ال�شفية،مما  الأن�شطة  يف 

يطلب  اأن  ممكن  مثل  بذلك.  وي�شعرهم  بهم  اهتماما  يبدي  اأن  املعلم  وعلى 

املعلم من الطلبة اأن يقوموا باإرجاع الأدراج اإىل اآخر ال�شف واجللو�س ب�شكل 

دائرة لعمل الن�شاط املطلوب. اأو ي�شتطيع تغيري الطلب من اأماكنهم وخلطهم 

الأدراج  وبقاء  الطلب  تغيري   ( �شغرية  جمموعات  وعمل  بع�س  مع  ع�شوائيًا 

كل  تتكون  قد  هنا  به.  للقيام  معني  ن�شاط  جمموعة  كل  واإعطاء  اأماكنها(  يف 

جمموعة من طلب متاأخرين درا�شيًا وطلب عاديني، ويتم التعاون بينهم يف 

احتاج  اإذا  درا�شيًا  املتاأخر  الطالب  العادي  الطالب  ي�شاعد  وقد  الن�شاط  عمل 

لفهم م�شاألة معينة اأو الإجابة على �شوؤال معني، مما قد يوؤدي اإىل اإثارة دافعية 

الطلب املتاأخرين لعمل الن�شاط والإجابة على الأ�شئلة وي�شعرهم ذلك بالر�شا 

والرتياح لهتمام زملئهم الأعلى  حت�شيل بهم وم�شاعدتهم على الفهم وحل 

امل�شائل، وجميعها توؤثر يف العملية التعليمية وتقدم الطلب وحبهم للمنهاج.

تعزيز الطالب:

اأن يقوم املعلم بتعزيز الطلب املتاأخرين درا�شيًا عند اأدائهم للواجب املدر�شي 

اأو قيامهم بعمل ما اأو ن�شاط معني، ميكن له اأن يعززهم معنويًا مثل: الت�شفيق 

كقول  وت�شجيعه  عليه  والثناء  اأو مدحه  الطلب  وبقية  املعلم  قبل  للطالب من 

املعلم اأح�شنت، ممتاز.

وميكن اأن ي�شع لوحة تعزيز يف ال�شف، وكلما اأجاب الطالب وملدة اأ�شبوع على اأي 

�شوؤال اأو قام باأي ن�شاط ي�شع له املعلم جنمة على اللوحة كل يوم، ويف نهاية الأ�شبوع 

قد يعطيه علمة زيادة على املعدل اأو يعززه باأي تعزيز يراه املعلم منا�شبًا له.
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تعزيز مهارات الطالب:

اأن ي�شاعد املعلم الطالب على ا�شتغلل قدراته ومهاراته مما يحقق له التوافق 

حياتية  مهارات  على  الطلب  مع  العمل  مثل  والجتماعي،  والأ�شري  النف�شي 

عند  الفعل  ردود  ومهارة  الوقت  اإدارة  ومهارة  امل�شاعر  عن  التعبري  كمهارة 

وتعزيزهم  وت�شجيعهم  املهارات  لهذه  الطلب  اأداء  وعند  م�شكلة،  حدوث 

يزيد ذلك من اندماجهم اأكرث يف احلياة الجتماعية وترتفع م�شتوى ال�شحة 

النف�شية لديهم وي�شتطيعون حل م�شاكلهم دون ا�شتخدام العنف واإيجاد بدائل 

�شحية حلل م�شكلتهم، وتزداد قدرتهم على التعبري والكلم وتكوين علقات 

اجتماعية.

الو�شائل التعليمية:

وقدرات  احتياجات  مع  تتلءم  التي  التعليمية  الو�شائل  من  املعلم  يكثف  اأن 

الطلب، واأن يعطيهم اأوراق عمل واأن يب�شط لهم امل�شائل ويقراأ لهم التعليمات 

ويو�شحها. بذلك ينوع املعلم من الأ�شاليب والطرق التي ي�شتخدمها.

مالئمة البيئة ال�شفية مبا يتالءم واحتياج الطالب:

ميكن للمعلم اأن ي�شع الطالب يف مكان قريب من اللوح اإذا كان يعاين من �شعف 

�شمع اأو ب�شر. واأن ي�شاهم يف حت�شني األواح املدر�شة مبا ينا�شب نظر الطلب مثل 

وا�شتخدام الطبا�شري الطبية اأو اأقلم الفلوما�شرت املنا�شبة للألواح الطبية وذلك 

مب�شاعدة الإدارة املدر�شية، واأن يكون عدد الطلب ملئم حلجم ال�شف فيجل�س 

اثنني من الطلب يف الدرج بدل ثلثة مثًل. واأن تكون الإ�شاءة جيدة واأن يكون 

ال�شف نظيف. اأن تكون ال�شفوف املدر�شية �شحية كعدم وجود الرطوبة يف ال�شف 

يوؤثر على الطلب من  ال�شتاء لأن هذا كله  النوافذ املك�شورة خا�شة يف ف�شل  اأو 

حيث ال�شحة اجل�شمية ومن حيث النتباه والرتكيز وا�شتيعاب املادة التعليمية.

م�شاعدة املر�شد الطالبي:

قد ي�شاعد املعلم الطالب املتاأخر درا�شيًا من خلل طلب م�شاعدة املر�شد الطلبي حيث 

م�شاعر  من  وتخل�شه  نف�شيًا  توافقه  اإعادة  بهدف  الطالب  مع  اإر�شادية  جل�شات  تعقد 

اخلجل والف�شل وحماولة الو�شول به اإىل درجة منا�شبة من الثقة بالنف�س وتقبل الذات.

•عدم توجيه اللوم والتوبيخ امل�شتمر للطالب عندما يف�شل يف حتقيق اأمر  	
ما، واأن ل يقارن املعلم بينه وبني زملئه الذين حت�شيلهم اأعلى.

•اأن ليجهد املعلم الطالب املتاأخر درا�شيًا بالواجبات املدر�شية. 	
•اأن يعطي املعلم اأ�شئلة واأمثلة تثري انتباه الطالب. 	

دور االأ�شرة:

للأهل دور كبري وفعال يف م�شاعدة اأبنائهم الذين يعانون من تاأخر درا�شي باأن 
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يهيئوا لهم الأجواء الدرا�شية املنا�شبة واأن يهتموا بهم ويتابعوهم بزيارتهم بني 

فرتة واأخرى للمدر�شة وال�شوؤال عن اأبنائهم، واأي�شًا اأن يراعوهم ويتابعوهم يف 

البيت ويهتموا باأدائهم لواجباتهم املدر�شية واأن يقوموا بت�شجيعهم وتعزيزهم، 

ويجب اأن ل يكونوا مت�شلطني واأن ل يتوجهوا باللوم والتوبيخ امل�شتمر لأبنائهم، 

لأنه يف هذه احلالة قد يتوفر لدى الأبناء العناد ويبقون يف �شفهم ول يتقدموا 

كطريقة للنتقام من الآباء. 

حلول للطالب:

اأ- على الطالب اأن يكون عنده دافعية كبرية للدرا�شة.

ب- اأن ينظم وقته وي�شتغله ب�شكل فعال للدرا�شة، فهناك وقت للعب ووقت 

للدرا�شة ووقت مل�شاهدة التلفاز.

عنده  يكون  حتى  والديه  مب�شاعدة  م�شبقا  الدر�س  الطالب  يح�شر  اأن  ج- 

يرجع  وعندما  ال�شف،  يف  املعلم  يعطيه  عندما  الدر�س  عن  فكرة 

الطالب للبيت يراجع در�شه ويحل الواجبات التي تتعلق به.

د- اأن يتوجه الطالب اإىل املعلم يف ال�شف واإىل الأهل يف البيت لل�شوؤال عن 

الدرو�س وطلب امل�شاعدة منهم.

هـ- ميكن للطالب اأي�شًا اأن يتوجه لأ�شدقائه لطلب م�شاعدتهم يف الدرو�س 

واأداء الواجبات.



33

خال�شة

ورفع  الطلب  هوؤلء  م�شاعدة  يف  كبري  دور  لهم  الذين  للمعلمني  اأحتدث  النهاية  يف 

م�شتواهم، فم�شوؤوليتهم كبرية وهي اأن يهتموا ب�شكل جدي بالطلب املتاخرين درا�شيًا 

قد  والتي  م�شبقا  عر�شها  مت  التي  الآليات  با�شتخدام  وعناية  رعاية  يعطوهم  واأن 

ت�شاهم ب�شكل كبري وفعال يف زيادة حت�شيلهم وتقدمهم اأكادمييا واجتماعيا ونف�شيا 

اإىل عقد جل�شات  بالإ�شافة  لذواتهم.  تقديرهم  ورفع درجة  باأنف�شهم  ثقتهم  وزيادة 

اأبنائهم  والتحدث معهم عن  يف املدر�شة وعمل اجتماعات مع اهايل هوؤلء الطلب 

ومدى تقدمهم، واأن يولوهم اأي�شًا رعاية وعناية يف البيت وي�شجعوهم على الدرا�شة 

ويقومو بتعزيزهم عندما يح�شرون علمة مرتفعة اأو عندما يوؤدون واجبهم املدر�شي 

ب�شكل �شليم. كما اأن للمعلمني دور يف احلديث مع الإدارة املدر�شية حول هوؤلء الطلب 

والتحدث عن املناهج الدرا�شية ومدى �شعوبتها باأن تتلءم وم�شتوى هوؤلء الطلب 

اخلربات  لزيادة  دورات  وعمل  وتطويرها،  التدري�س  واأ�شاليب  طرق  عن  والتحدث 

ايجابية  بطريقة  الفئة  مع هذه  العمل  وتي�شر  التعليمية  العملية  تي�شر  التي  واملهارات 

وفعالة. واأتوجه للأهل باأن يكثفوا جهودهم يف رعاية اأبنائهم والهتمام بهم اأكادمييا 

وتخفيف التوتر عليهم ومراعاتهم من الناحية النف�شية والتي لها دورًا كبريًا يف التاأثري 

باأبنائهم وزادت  على حياتهم الأكادميية، فكلما زادت م�شاكل الأهل وقل اهتمامهم 

م�شاكلهم املادية كلما اأثر ذلك ب�شكل �شلبي على الأبناء وحت�شيلهم الأكادميي.
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البيئة واملناخ ال�صفي واأثره على التح�صيل االأكادميي

بقلم: اأحمد اأبو ارميله/ مدر�شة الأيتام اأ /القد�س 

تعليمها  اأ�شاليب  مناهجنا،  تطوير  اإىل  حاجتنا  احلا�شر  وقتنا  يف  ن�شت�شعر 

وطرق التدري�س مبا يواكب التقدم الهائل يف جميع ميادين احلياة، واإن كانت 

الجتاهات الرتبوية احلديثة تنادي بتعزيز مبادئ التعليم التي تخ�شع للتعلم 

م�شادر  تنويع  الأ�شا�شية،  م�شادرها  من  املعرفة  حت�شيل  للطالب،  الذاتي 

للمجتمع،  اأبوابها  التي جعلتها املدر�شة من حولها وفتح  الأ�شوار  التعلم وهدم 

اإل اأن اكرث ما ركزت عليه هذه البحوث والدرا�شات الرتبوية يف جمال تطوير 

عملية التعليم والتعلم هو تهيئة املناخ ال�شفي اجليد يف املدار�س بحيث يدرب 

ملئم  �شفي  جٍو  يف  البداعية  والقدرة  التفكري  على  طلبه  املعلمة  اأو  املعلم 

فالتعليم  احلا�شوب،  وبرجمة  والريا�شيات  والكتابة  القراءة  مهارات  لإبراز 

الإبداعي يختلف عن التعليم العادي بعمق اأثره يف تطوير ال�شلوك وتعديله فهو 

املفقودة  والعنا�شر  الثغرات  اأو  بامل�شكلت  الطالب  خللها  من  ي�شعر  عملية 

يف  يتلخ�س  والذي  عليها  يح�شل  التي  املعلومات  يف  املوجودة  التناق�شات  اأو 

اأهداف ي�شعى املعلم من خللها اإىل رفع م�شتوى الوعي لدى الطلبة واإك�شابهم 

الجتاهات الإبداعية وح�شن ا�شتخدامها وتنمية قدرات الطلبة الإبداعية وذلك 

من خلل املمار�شة لبع�س املهارات والأ�شاليب لهذه القدرات مثل اإدارة الوقت 

والتعبري اجليد عن امل�شاعر وردود الفعل املنا�شبة للم�شاكل التي تواجه الطالب 

داخل املدر�شة اأو خارجها.

بامل�شكلت وحفزه  الإح�شا�س  الطالب على  قدرة  تطوير  يتم  ومن خلل ذلك 

وتقوميها  امل�شكلة  حل  عمليات  بنواجت  والتنبوؤ  العديدة  الأ�شئلة  اإثارة  على 

وبتدريبه على الكثري من املهارات الأخرى ذات العلقة بالإبداع، مثل الرتكيب 

والتخطيط والقدرة على ال�شتنتاج والتفكري الناقد وغريها.

وتتطلب تهيئة املناخ ال�شفي من املعلم اأن ي�شمح لطلبته باأن يعملوا يف م�شروعات 

م�شتقلة ت�شاعد الطلبة على اأن يكت�شبوا اجتاهات ومهارات جديدة حلل امل�شكلة 

توليد  املعلومات،  جمع  امل�شكلة،  حتديد  يف  اجلماعي  العمل  مثل  الإبداع،  يف 

الأفكار، التقومي، اتخاذ القرار والتوا�شل. 

كما يتطلب وجود املناخ ال�شفي اجليد اأن يركز الطلبة على التفكري يف ا�شتعمال 

املواد املتوفرة لهم، ابتكار الطرق اللزمة لتح�شني اأو تطوير هذه الأ�شياء كاأن 

ي�شاأل املعلم طلبته اأ�شئلة غري عادية ت�شجعهم على النطلق يف التفكري، اأو كاأن 

يدعم اأ�شاليب التعلم الذاتي من خلل حثهم على ا�شتخدام وتوظيف م�شادر 

املعرفة املختلفة كالكتب والر�شوم اأو اأي مواد متاحة لهم.

والطلبة ويف  املعلم  البّناء بني  التفاعل  له دور يف خلق  ال�شفي  املناخ  اأن   كما 

ت�شجيع الإبداع وتدعيمه، حيث يتميز هذا املناخ بالتوجيه والإر�شاد الواعي من 
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املعلم، والإ�شغاء اجليد من ِقبل املعلم والطلبة جميعهم على اختلف م�شتويات 

التفكري اأو حتى القدرة على التعبري والتحدث لدى كل منهم.

وعلى املعلم حني ذلك ت�شجيع الطالب والت�شدي ملا قد يتعر�س له من �شخرية 

ن �شخ�شية اإدارية وقيادية تعمل على تنظيم  من زملئه اأو نقدهم له بحيث يكّوّ

اجلو التعليمي يف ال�شف مبا يخدم ال�شحة النف�شية للطلبة.

امل�شكالت ال�شفية والتعامل معها

ميكن عمل الكثري يف مدار�شنا لتهيئة بذور الإبداع ب�شرط تنويع حالت واإمكانات 

عن  بعيدًا  �شحي  �شفي  مناخ  بتوفري  وذلك  واجتماعيًا  وتربويًا  عمليًا  الإبداع 

ال�شلوك  مب�شتويات  والهتمام  اأخرى،  دون  لفئة  الرعاية  اأو  الإنتقاء  يف  التحيز 

الإبداعي وعدم الإقت�شار على ذلك التفوق النادر لدى بع�س الطلب.

ويعترب توفري املناخ ال�شفي امللئم من امل�شاكل التي ت�شغل بال وفكر كثري من املعلمني 

واملر�شدين الرتبويني وت�شتنفذ وقتهم وجهدهم، ونلحظ تلك امل�شكلة ب�شورة كبرية 

يف املراحل الأوىل مما يجعلهم يفقدون جزءًا من طاقتهم ووقتهم يف حماولة تهدئة 

الو�شع، حيث اأن التلميذ لديهم �شلوكياتهم املختلفة وذلك نابع من اختلف بيئاتهم، 

فبع�س تلك ال�شلوكيات مرغوب فيها والبع�س الأخر غري مرغوب فيها.

حياته  يف  يواجه  حيث  املعلم  على  متر  التي  ال�شفية  امل�شكلت  بع�س  هناك 

العملية كثريًا من املواقف التي قد ت�شعره باحلرية والرتباك، وقد يقف عاجزًا 

عن حلها مثل كيفية �شبط ال�شف، وماهي الطريقة التي تعينه على ك�شب ود 

طلبه واحرتامهم، وكيف يواجه م�شكلة الت�شتت الذهني لدى الطلب ويجذبهم 

اإليه حتى يوفر مناخًا �شفيًا �شحيًا. ومن امل�شكلت التي تواجه املعلم ال�شياح 

جو  من  الفكري  النعزايل،  الت�شرب  ال�شلوك  العدواين،  ال�شلوك  وال�شغب، 

املجموعة، احلركة الزائدة اأو الن�شاط الزائد، �شرب الأقران اأو وخزهم واأخذ 

ممتلكاتهم، عدم ال�شتجابة لأوامر املعلم وتعليماته.

اأن  وجدت  فيه،  املوجودة  احلالت  مع  والتعامل  املركز  ومن خلل خربتي يف 

املعلم اأو املر�شد الرتبوي هو امل�شوؤول الأول عن التعامل مع هذه امل�شكلت وك�شر 

احلواجز الناجتة منها، وذلك بابتدائه بتقدمي نف�شه للطلب بطريقة متوا�شعة 

والتعرف اإليهم والتكلم معهم باإعطائهم فرتة كافية للحديث، وتوجيه اجلميع 

يعني  ل  وذلك  الغري.  على  ال�شلبي  التعليق  اأو  املقاطعة  دون  اجليد  للإ�شتماع 

انعدام الفكاهة يف اجلو ال�شفي حيث اأن ال�شحك يزيل التوتر، مع احلذر من 

التهّكم اأو نعت الطلب باألفاظ تهينهم اأو حتى توجيه الإهتمام اإىل جمموعة 

من الطلب دون غريهم.

للطلبة  ميرره  الذي  اللقاء  من  متمكنًا  يكون  اأن  اأي�شًا  املر�شد  اأو  املعلم  وعلى 

�شيتم  التي  للمهارات  الطلب  ي�شوق  واأن  منه  املرجوة  الأهداف  بتح�شري 
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تدري�شها واأن ي�شعرهم اأي�شًا بحبه للمادة وهذه املهارات حتى ينعك�س ذلك على 

هوؤلء الطلب.

والأخلق  التعامل  اأ�شلوب  يف  بها  يحتذى  ح�شنة  قدوة  نف�شه  من  ي�شنع  واأن 

احلميدة كاحليوية، الب�شا�شة، الأمانة، الت�شامح، احرتام الراأي وغريها.

هذه العوامل توؤدي اإىل و�شول املعلم اأو املر�شد اإىل مبتغاه يف ك�شر اجلمود بينه 

وبني الطلب واأي�شًا بني الطلب نف�شهم، واإيجاد توافق بني الطلب والقوانني 

والتعليمات املو�شوعة يف املجموعة اأو يف املدر�شة ككل لتحقيق الن�شباط الذاتي 

لديهم.

م�شادر امل�شكالت ال�شفية واأثرها على املناخ ال�شفي:

م�شكلت تنجم عن �شلوكيات �شلبية للمعلم: يوؤثر �شلوك املعلم ب�شورة وا�شحة 

غرفة  داخل  �شواء  ان�شباطية  �شلوكيات  من  التلميذ  به  يقوم  ما  حتديد  يف 

داخل  املعلمني  لبع�س  ال�شلوكيات  من  جمموعة  وهنالك  خارجها،  اأو  ال�شف 

غرفة ال�شف توؤثر �شلبيًا على املناخ ال�شفي ومن �شمن هذه ال�شلوكيات القيادة 

املت�شلطة جدًا، القيادة غري الرا�شدة اأو احلكيمة،  تقلب قيادة املعلم، انعدام 

يف  الثبات  عدم  ال�شيء،  ال�شلوك  جتاه  الزائدة  املعلم  فعل  ردود  التخطيط.، 

اأوالتهديدات  الوعود  اإعطاء  يف  الأفعال،  ال�شطراب  وردود  ال�شتجابات 

وا�شتعمال العقاب ب�شكل خاطئ وغري جمد .

م�شكلت ناجتة عن اجلو العائلي للتلميذ: فغالبًا ما يتقم�س الأبناء اجتاهات 

جهودها  ويحرتمون  املدر�شة  يقّدرون  الذين  فالأهل  املدر�شة،  نحو  والديهم 

واأنظمتها فاإن ذلك ينعك�س على اأولدهم ب�شكل اإيجابي. وعلى العك�س من ذلك 

اأبناءهم يوؤثرون �شلبًا  اأهمية املعلم والتعليم فاإن  فاإن الأهل الذين يقللون من 

على زملئهم خا�شة، وعلى البيئة ال�شفية ب�شكل عام. 

فر�س  يف  كبريا  دورا  املدر�شة  لإدارة  املدر�شة:  باإدارة  متعلقة  م�شكلت 

الن�شباط وتهيئة املناخ ال�شحي داخل ال�شفوف، حيث اأن عدم واقعية الإدارة 

ال�شفي. الن�شباط  لعدم  الرئي�شية  الأ�شباب  من  تعد  وتعليماتها   وقوانينها 

اإىل حد كبري  ي�شبه  قا�شيًا  ونظامًا  قوانني �شارمة  ت�شن  املدار�س  بع�س  وجند 

املدار�س  من  الآخر  البع�س  بينما  وال�شرامة،  ال�شبط  يف  الع�شكري  النظام 

معروفة بالت�شيب والفو�شى واللمبالة.

وهنا يربز دور املدير املتمكن يف فر�س التزان واملناق�شة الفعالة لإقناع التلميذ 

مبدى اأهمية الن�شباط يف حدود املعقول. 

م�شكلت متعلقة برتكيب املجموعات ال�شفية: ا�شك اأن اجلماعة ال�شفية لها 

الطالب  على  تفر�س  التي  الأ�شباب  ومن  الأفراد،  �شلوك  حتديد  يف  بارز  دور 

ممار�شة ال�شلوكيات غري املرغوب فيها والتاأثري �شلبًا على البيئة ال�شفية بع�س 
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مما ياأتي:                                                                   

 • ي�شود	 الذي  العقابي  اجلو  لزملئهم،  الطلب  وتقليد  ال�شلوكية  العدوى 

غياب  وامل�شتمرة،  الدائمة  ب�شكل عدواين،  الإحاطات  ال�شف،  التناف�س 

ال�شتعدادات للأن�شطة واملمار�شات الدميقراطية من قبل املعلم وال�شتمرار 

بفر�س الراأي مما يقود الطلب اإىل الت�شليم الفكري الدائم .

 ، • م�شكلت متعلقة بالتلميذ نف�شه: لكل طالب يف املدر�شة قدراته اخلا�شة	

ول �شك اأن لذلك تاأثري مبا�شر على اأدائه وقدرته على الإندماج يف البيئة 

الآتية:  العوامل  ح�شب  اإيجابيًا  اأو  �شلبيًا  عليها  التاأثري  ثم  ومن   ال�شفية 

م�شتوى القدرة العقلية للطالب ، العوامل ال�شحية و�شخ�شية الطالب.

 • م�شكلت تنجم عن الن�شاطات التعليمية ال�شفية: اإن الن�شاطات التعليمية	

امل�شتخدمة لأي فئة م�شتهدفة كانت هي �شلح ذو حدين، اأي اأنه قد يعيق 

يلتفت  مل  اأو  خاطئ  ب�شكل  ا�شتخدامها  مت  اإذا  املرجوة  الأهداف  حتقيق 

املعلم اأو املر�شد اإىل بع�س النقاط الهامة منها:                                                                                                       

اللغة التي ي�شتخدمها املعلم وعدم مراعاة الفروق الفردية،  �شعوبة   -

التي  الوظائف  يف  الإثارة  قلة  قلتها،  اأو  التعليمية  الوظائف  كرثة 

اجلوانب  على  ال�شفية  الن�شاطات  لطلبه، اقت�شار  املعلم  يحددها 

على  الرتكيز  عدم  ورتابتها،  التعليمية  الن�شاطات  اللفظية،  تكرار 

الن�شاطات  ملءمة  عدم  الطلب،  لدى  احلياتية  املهارات  جانب 

التعليمية مل�شتوى الطلب .
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التلخي�س:

املناخ  حتقيق  يف  الأعظم  الدور  له  الناجح  املر�شد  اأو  املعلم  اأن  نرى  �شبق  مما 

اأ�شاليب  اإىل  التعرف  خلل  من  لي�س  وذلك  الطلبية  املجموعات  داخل  ال�شحي 

ال�شبط ال�شفي فح�شب، ولكن مبعرفة كيفية ا�شتخدام هذه الأ�شاليب، والرتكيز 

على اجلانب الإن�شاين يف التعامل مع الطلب وترك املفهوم ال�شلطوي اأوالفوقي يف 

ذلك والتطرق اإىل احلالت ذات القدرات العقلية اأو الجتماعية اخلا�شة. وكذلك 

اأعلى  م�شتويات  اإىل  ونقلهم  امل�شوؤولية  قدر  على  ي�شبحوا  لأن  الطلب  م�شاعدة 

من التطور الأخلقي وال�شحة النف�شية اجليدة، حيث ي�شبح ال�شلوك امللئم هو 

النموذج الطبيعي ال�شائد يف املجموعة ليعرف اجلميع ما هو املقبول وما هو غري 

املقبول. والإلتفات بعد ذلك اإىل ا�شرتاتيجية التعزيز ودعم ال�شلوك املقبول لتهيئة 

وتوفري بيئة �شفية منا�شبة ذات اإجراءات وقائية تقلل من ظهور امل�شاكل ال�شلوكية.

تلخي�س

عزيزي القاريء، حاولنا يف هذا العدد من ر�شالة املعلم ان نتطرق ولو بالقليل 

بني  وما  النف�شيه(  )ال�شحه  النف�شي  اجلانب  بني  ما  املتبادلة  العلقه  اىل 

اجلانب الكادميي والرتبوي. فمن خلل املقالت التي طرحت بني لنا الكتاب 

ا�شتنادا على جتاربهم العملية يف ميدان الرتبية والتعليم ن�شائح تربويه �شملت 

اليات وو�شائل، مفاهيم ومبادىء تربوية تعليمية ت�شاعد املعلم اأو كل فرد يعمل 

يف حقل التعليم على خلق بيئه ومناخ تعليمي �شحي تربويا ونف�شيا للطلب. 

فل�شفتان  من  تنحدر  الكتاب  امامنا  طرحها  التي  الرتبوية  الطروحات  كافة  ان 

وكربنامج  للر�شاد(  الفل�شطيني  )املركز  كمركز  عملنا  يف  اأ�شا�شيتان  تربويتان 

تربوي )برنامج التعليم غري الر�شمي(: فل�شفة العمل الفردي ومراعاة الفروقات 

الفردية وفل�شفة العمل ال�شمويل. لقد ا�شادت كافة املقالت باهمية ملئمة املادة 

التعليميه امل�شتخدمة مل�شتوى الطالب  التعليميه، ال�شرتاتيجيه الرتبويه والو�شيلة 

طفل  فلكل  والوترية.  اللية  بنف�س  الطلب  كافة  تدري�س  عن  والبتعاد  وقدراته 

الكبري من الطلب   العدد  التوفيق بني  ت�شهيل هذا  وا�شتيعابه. ومن اجل  قدراته 

مراعات  مع  التعليم  للمعلم  تتيح  ا�شرتاتيجيات  با�شتخدام  املقالت  او�شت 

الفروقات الفردية مثل العمل �شمن جمموعات )ملزيد من املعلومات انظر: ر�شالة 

م�شتوى  ملئمة  للمعلم  تتيح  التي  واحلوار  النقا�س  ا�شرتاتيجية   )2 العدد  املعلم 
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ال�شئلة ال�شفوية والتحدي الفكري،الذي تثريه هذه ال�شئلة عند الطالب، لقدرات 

الطالب.  

اأما فيما يتعلق بفل�شفة العمل ال�شمويل فقد ركزت املقالت على اأهمية التوا�شل 

بني اأطراف العملية التعليمية وهم: الهيئه التدري�شيه- الطلب- الهايل، ملا 

الأهل  فمتابعة  معًا.  واملعلم  الطالب  لدى  ايجابي  ونف�شي  تربوي  لذلك مردود 

الدائمة لأولدهم يف املدار�س واطلع املدر�س على جوانب عائلية اأو اجتماعية 

خا�شة لدى الطالب، ت�شهل على الهيئة التدري�شية التعامل مع الطالب والأهم 

مردود  له  مما  الطالب  بها  مير  التي  »الزمة«  فهم  على  ت�شاعدهم  ذلك  من 

ايجابي على �شحة الطالب النف�شية وعلى اأداءه التعليمي. 

واأود اأن اأ�شري اإىل م�شتوى اأخر من ال�شمولية وهو �شمولية جمالت املعرفة التي يتم 

تدري�شها للطلب. من املهم اأن ل تنح�شر العملية التعليمية والرتبوية يف تعليم 

مواد املنهاج فقط، لأن عامل الطفل يحوي العديد من جمالت املعرفة غري املذكورة 

يف املنهاج. فمثًل جمال املهارات احلياتية والذي يعد اأحد املجالت الأ�شا�شية يف 

حياة كل طفل والذي ي�شاعده على التكيف مع بيئته وحميطه، يجب اأن نتناوله يف 

مدار�شنا ويف موؤ�ش�شا�شتنا العاملة يف احلقل الرتبوي. مهارات حياتيه مثل التعبري 

عن امل�شاعر، الوعي الذاتي، ادارة الوقت والتخطيط للم�شتقبل، الهوية الذاتيه 

والنتماء، مواجهة امل�شاكل، التوجه للجن�س الخر واختيار الأ�شدقاء والعديد من 

املهارات ل تقل اأهمية عن تعليم اللغات والريا�شيات والتكنولوجيا، لأن لها اأي�شًا 

مردود تربوي، تعليمي و نف�شي فالكثري من الحباطات التي تلزم الأفراد تنتج 

غالبًا عن عدم معرفتهم، عدم قدرتهم اأو عن قدرتهم املحدودة يف حل م�شاكل 

حياتية قد يواجهونها وبالتايل يولد لديهم ال�شعور بالف�شل. وكما اأ�شلفنا يف كافة 

املقالت فاإن الو�شع النف�شي للطفل يوؤثر على تركيزه واأداءه التعليمي. 
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