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مقدمة
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وبعد : 

إن التطــورات والتغيــرات الســريعة واملتالحقــة التــي يواجههــا اإلنســان فــي شــتى اجملــاالت حتتــم عليــه اليــوم 
أال يوقــف منــوه عنــد حــد. بــل يضطــر فــي التعلــم واالســتزادة مــن فــرص اخليــر وأبوابــه ،  وإذا كان هــذا 
األمــر هــام بالنســبة جلميــع أصحــاب املهــن فهــو أكثــر إحلاحــاً بالنســبة للمعلــم الــذي يقــوم بوظيفــة األنبيــاء 

ويحمــل أعظــم رســالة عرفتهــا البشــرية جمعــا .. 
ــكاد جتمــع  ــى أحــد ، فت ــاً عل ــة خافي ــة والتربوي ــة التعليمي ــه فــي جنــاح العملي ــم ومحوريت ــم يعــد دور املعل ول

ــة التعليمــة يقــدر بـــ : 60% . ــم فــي إجنــاح العملي ــه املعل معظــم الدراســات أن نســبة مــا يســهم ب
يقــول الدكتــور بــكار : ) إن التعليــم هــو الوســيلة األساســية التــي تســتخدمها األمم فــي تكويــن أبنائهــا فــي 
جميــع اجملــاالت ، وعلــى كل املســتويات ... والــذي ســيقوم بــكل ذلــك هــو املعلــم الــذي ينبغــي أن يكــون 
ــى  ــم إل ــم ودفعه ــاء به ــه مــن االرتق ــى نحــو ميكن ــه ، عل ــي ســيوصلها لطالب مســتوعباً ملضمــون الرســالة الت

ــق ( .  ــة الطري ــى نهاي الســير حت
ويأتــي هــذا الدليــل ليقــدم للمربيــة مجموعــة مــن األفــكار واملوضوعــات التــي تهــم املربيــة فــي تعاملهــا مــع 

منهــج املركــز ، وتعاملهــا مــع الطالبــات ، ويحتــوي الدليــل علــى : 

أسس بناء المنهجالتعريف بوثيقة مركز الرسالة

التقويم التربوي وأساليبهطرق التعليم والتدريس

توجيهات عامة في التطبيقنماذج رصد نتائج التقويم

رؤية عملية في المعايشة 
خصائص طالبات المرحلة .التربوية للطالبات .
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التعريف بوثيقة مركز الرسالة للفتيات
عنــد تخطيــط املنهــج وتصميمــه روعــي فــي ذلــك األخــذ  بأحــدث االجتاهــات التربويــة احلديثــة والتــي لهــا 
رصيــٌد مــن التجربــة والواقعيــة فــي امليــدان التربــوي واعتمــد فــي ذلــك علــى املصــادر احملليــة والعربيــة والعامليــة.

ــد مجموعــة مــن األســس واملنطلقــات  ــم مت حتدي ــط والتصمي ــة التخطي ــق مــع لغ ــة التطبي ــواؤم لغ ولضمــان ت
لتكــون املعلمــة واجلهــة املشــرفة علــى بصيــرة بهــا أثنــاء تنفيــذ املنهــج واإلشــراف عليــه ، وهــي جتســد التوجهــات 
العامــة للمنهــج واخلطــوط العريضــة فيــه ، وميكــن عــرض أبــرز هــذه األســس واملنطلقــات علــى النحــو التالــي: 

بناء المنهج وفق اتجاه )المفاهيم والقيم والمهارات( : 

يعــد هــذا املدخــل الــذي بنــي عليــه املنهــج وهــو مــن أحــدث االجتاهــات التربويــة احلديثــة التــي تبنــى عليهــا 
اخلطــط واملناهــج وتعمــل بــه جملــة مــن وزارات التربيــة والتعليــم فــي العالــم.

وتعرف املصطلحات اخلاصة باملنهج باآلتي : 

القيـــم: . 1

التعريــف : مجموعــة مــن املعاييــر واملبــادئ تتكــون لــدى الفــرد مــن خالل تفاعلــه مع املواقــف واخلبرات 
الفرديــة واالجتماعيــة، بحيــث تســهم فــي تكويــن موقفــه مــن القبــول أو الرفــض للممارســات اليوميــة فــي 

حياته.

المهارات:. 2

التعريــف: أداء أنــواع مــن املهــام بكفــاءة عاليــة بحيــث يقــوم الفــرد باملهمــة بســرعة ودقــة وإتقــان مــع 
اقتصــاد فــي الوقــت واجلهــد.

المفاهيم:. 3

التعريــف : مجموعــٌة مــن األشــياِء او األشــخاِص او احلــوادِث او العمليــات ، التــي ميكــن جمعهــا معــاً 
علــى اســاِس صفــٍة مشــتركٍة او اكثــِر والتــي ميكــن أن يشــار اليهــا باســٍم او رمــٍز معــني.

تبني المفهوم الواسع للمنهج : 

       عنــد حديثنــا عــن املنهــج فنحــن نقصــد املنهــج مبفهومــه الواســع والــذي يتضمــن كافــة العناصــر التاليــة 
) األهــداف - احملتــوى - طــرق التدريــس - تقنيــات التعليــم - األنشــطة -التقــومي ( وهــذا يعني : 

األهداف

تقنيات المحتوى
التعليم

األنشطة

التقويم

طرق 
التدريس
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ضرورة العناية بجميع هذه العناصر عند تنفيذ أي مسار من مسارات التعلم. 
استثمار الوثائق املعدة لكل مسار من مسارات التعلم في تفعيل هذه العناصر. 

تطوير هذه العناصر بني الفينة واألخرى مبا يتناسب مع حاجات الطالبات. 

التركيز على المفاهيم الكبرى والحقائق األساسية : 

      الوقــت املتــاح لتنفيــذ املنهــج محــدود ومــا ينبغــي أن تدركــه الطالبــة وتتعلمــه كثيــر ، وعليــه فيحســن 
ــم فــي البرنامــج أن يركــز علــى احملــاور الرئيســة واألفــكار العامــة  عنــد تنــاول أي مســار مــن مســارات التعل
للموضــوع دون اخلــوض فــي التفاصيــل التــي مــن شــأنها أن تشــتت الطالبــة وتخلــط عليهــا األمــور وبالــذات 

مــع تعــدد املواضيــع والبرامــج ، وممــا يســاعد املعلمــة علــى ذلــك : 
العنايــة الكبيــرة فــي االســتفادة مــن الوثائــق املعــدة لــكل مســار مــن مســارات التعلــم بحيــث يكــون هاجس 
املعلمــة هــو التحقــق مــن مســتوى بقــاء أثــر )املفهــوم – القيمــة – املهــارة(  فقــط وليــس حشــو املعلومــات. 

املوازنة بني الزمن املتاح للتنفيذ وبني احملتوى املقدم. 
التحضيــر املكتــوب يســاعد علــى ضبــط األفــكار وعلــى تركيــز املعلومــة بعكــس الــكالم اإلنشــائي العــام 

فإنــه يســاعد علــى االســتطراد وعلــى اخلــوض فــي التفاصيــل الكثيــرة. 
استشــعار املعلمــة أن البنــاء تراكمــي وأن املعرفــة تتنامــى لــدى الطالبــة يحفزهــا لالختصــار والتركيــز 

علــى املفاهيــم الكبــرى واحلقائــق األساســية.
حتفيــز الطالبــة لالســتزادة والتوســع فــي التفاصيــل مــن خــالل اجملهــودات الشــخصية داخــل وخــارج 

إطــار املؤسســة التعليميــة.

التكامل مع المنهج المدرسي : 

      املنهــج املعــد يتكامــل مــع مــا تتلقــاه الفتــاة فــي حياتهــا التعليميــة ويفتــرض مــن املعلمــات أن ترعــى ذلــك 
مــن عــدة أوجــه ومنهــا : 

عنــد تضايــق األوقــات ميكــن للمعلمــة أن تســتغني عــن بعــض املواضيــع التــي شــعرت أنهــا عوجلــت بقــدر 
مناســب فــي املــدارس أو تركــز فقــط علــى اجلزئيــة احملتاجــة لهــا  . 

التأكيد على عدم اإلسهاب في التفاصيل واخلوض في اجلزئيات . 
االســتفادة مــن بعــض املعلمــات املتميــزات فــي املــدارس لتقــدمي بعــض املــواد بحكــم اخلبــرة وتقــارب 

احملتــوى إلــى حــد مــا .  
ــاًل بعــض  ــد وتوظيــف مــا يناســب منهــا ، فمث ــي أعــدت بشــكل جي االســتفادة مــن بعــض املقــررات الت
كتــب التربيــة اإلســالمية حــوت مجموعــة مــن األفــكار اجليــدة لألنشــطة التــي ميكــن أن متارســها الفتــاة 
لتنمــي قدراتهــا ، ميكــن للمعلمــة أن ترجــع إليهــا وحتاكيهــا أو تســتفيد منهــا ، مثــل كتــاب التربيــة 
األســرية فــي املرحلــة الثانــوي - نظــام املقــررات - ففيــه جملــة مــن التطبيقــات التــي ميكــن أن تفيــد 

منهــا املعلمــة. 
االســتفادة مــن األنشــطة املشــتركة بــني املنهجــني )املدرســي واملؤسســي(، وذلــك بغــرض توفيــر الوقــت 

للطالبــة.
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الشمول : 

يهــدف املنهــج إلــى بنــاء شــخصية الطالبــة بشــمول واتــزان بعيــداً عــن التركيــز علــى جانــب مــن اجلوانــب 
دون اآلخــر ، لــذا تنوعــت اجملــاالت  التــي متــت تغطيتهــا وحظــي كل جانــب مبــا يحتاجــه، و ممــا يحســن 

مراعاتــه هنــا مــا يلــي : 
أن يحظــى كل جانــب بعنايــة خاصــة تناســبه وال يهتــم بجانــب دون جانــب ألن هــذا ســيكون له انعكاســات 

ســلبية علــى الطالبــات مــن حيــث اهتمامهــن باجلانــب املهمــل وبالتالــي على منو شــخصيتهن. 
عنــد وجــود طالبــات مميــزات فــي جانــب مــن اجلوانــب كاجلانــب العلمــي مثــاًل فــال بــأس أن يفــرد لهــن 

مســار خــاص إضافــي وليــس علــى حســاب بنائهــا العــام. 

التتابع : 

املنهــج املعــد يشــمل املرحلــة املتوســطة واملرحلــة الثانويــة واملرحلــة اجلامعيــة ، وقــد بنــي بطريقــة تتابعيــة 
ــة  ــة الثانوي ــة للمرحل ــة مكمل ــة اجلامعي ــة واملرحل ــة الثانوي ــق للمرحل ــة املتوســطة تعــد منطل ــى أن املرحل مبعن

ومتمــة لهــا ، وهــذا يقتضــي عــدة أمــور منهــا: 
مراعــاة ذلــك عنــد قبــول الطالبــات ، فمثــاًل لــو مت قبــول طالبــة فــي املرحلــة الثانويــة وهــي لــم تأخــذ 
برنامــج املرحلــة املتوســطة فيحســن وضــع برنامــج تأهيلــي لهــا مــدة شــهر أو اشــتراط بعــض الشــروط 
عنــد القبــول كأن تنهــي بعــض املتطلبــات أو تطلعهــا املعلمــة علــى عناصــر منهــج املرحلــة الســابقة، 

وتســاعدها علــى تكويــن صــورة أساســية حولــه ونحــو ذلــك.
اطــالع املعلمــات القائمــات علــى املشــروع علــى وثائــق املراحــل عامــة وعلــى وثائــق كل مرحلــة أمــر مهــم 
جــداً حتــى يتكــون لهــن نظــرة شــمولية للمنهــج ويدركــون جوانــب التتابــع فيــه فــال تســتبق طــرح شــيء 

ســيأتي الحقــاً ونحــو ذلــك. 

التمحور حول المتعلمة: 

يعتمــد املنهــج فــي بنائــه وتصميــم مســارات التعلــم فيــه علــى التعلــم النشــط والــذي يركــز علــى إبــراز دور 
الطالبــة فــي عمليــة التعلــم وجعلهــا فاعلــة فيــه ، وقصــر دور املعلمــة علــى التوجيــه واملســاندة وقيــادة عمليــة 
ــذ  ــاء تنفي ــاً رئيســاً ألداء املعلمــة أثن ــى يكــون موجه ــم النشــط حت ــا عــرض ســمات التعل ــم ، ويحســن هن التعل

املنهــج وذلــك علــى النحــو التالــي:  
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سمات التعلم النشط : 

هــو الــذي يشــجع التفاعــل بــني املعلمــة والطالبــة  ، ســواء كان هــذا التفاعــل داخــل غرفــة الصــف 	 
أو خارجهــا .

يشــجع علــى التعــاون بــني الطالبــات ، إذ وجــد أن التعلــم يتعــزز بصــورة أكبــر عندمــا يكــون علــى 	 
شــكل جماعــي . 

يشــجع علــى النشــاط ، وذلــك بتطبيــق مجموعــة مــن التدريبــات املتنوعــة التــي تســتخدم أكثــر مــن 	 
مهــارة فــي التعلــم كالكتابــة والتحــدث وغيرهــا .

يقــدم تغذيــة راجعــة ســريعة ، فالطالبــات يحتجــن إلــى تقييــم مــا تعلمنــه وحتديــد مــا ال يعرفنــه 	 
وهــذا يــؤدي إلــى التركيــز الشــديد فــي موضــوع التعلــم. 

يضــع توقعــات عاليــة ) توقــع أكثــر جتــد جتاوبــاً أكثــر ( فقــد تبــني أنــه مــن املهــم وضــع توقعــات 	 
ــا . ــة حتقيقه ــى محاول ــك يســاعدهن عل ــات ألن ذل ــة ألداء الطالب عالي

يعدد املصادر وينوعها  في عملية التعليم والتعلم . 	 
يوظــف أمنــاط التعلــم ملواءمــة احتياجــات الطالبــات فهنــاك بعــض الطالبــات ســمعية التعلــم 	 

وبعضهــم بصريــة التعلــم وأخريــات يتســمن بالتعلــم احلســي احلركــي.
يقــوم علــى االســتقصاء والبحــث وتوظيــف تكنولوجيــا التعليــم فــي ذلــك وحــل املشــكالت وتنميــة 	 

املهــارات العليــا مــن التفكيــر.
 يربط التعلم بالبيئة احمليطة فال حتده جدران الفصل.	 
يثير الدافعية لدى الطالبات من خالل التهيئة والتشويق للموقف التعليمي .	 

مراعاة الخصائص والحاجات : 

عنــد تخطيــط املنهــج مت األخــذ بعــني االعتبــار خصائــص املرحلــة العمريــة واحتياجاتهــا وكذلــك روعيــت 
طبيعــة اجملتمــع ومشــكالته ومتطلبــات املســتقبل وحتدياتــه ولــذا يحســن مراعــاة مــا يلــي عنــد التعامــل مــع 

املنهــج : 
التأني كثيراً قبل احلكم مبناسبة جزئية من املنهج للطالبات من عدمها . 

مراعاة حجم املواد التي تقدم حتت كل مسار مبا يتناسب مع املرحلة العمرية للطالبات . 
استصحاب مستوى الطالبة العمري وخصائصها عند التعامل مع وثائق املنهج . 

توظيف خصائص منو الطالبات واحتياجاتهن في التطبيقات واألنشطة املصاحبة للمنهج . 
ربط األنشطة والتطبيقات واألمثلة أثناء تنفيذ املسارات مبشكالت اجملتمع وحتدياته.  
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االعتناء بدور المعلمة المربية :

املعلمــة عنصــر مهــم فــي تطبيــق املنهــج وتنفيــذه وتشــكل محــور أساســي ومهــم فــي جنــاح املشــروع بشــكل 
عــام ولــذا يحســن التذكيــر مبــا لــي  : 

ضرورة العناية باختيار وتأهيل املعلمات املربيات لتمارس أدوارهن بكفاءة وفاعلية .
فهــم املعلمــات لطبيعــة املنهــج ووثائقــه وطريقــة بنائــه يســاعدهن علــى املمارســة الواعيــة وعلــى حســن 

التنفيــذ والعمــل . 
االســتمرار فــي تدريــب وتوجيــه املعلمــات وإطالعهــن علــى اجلديــد مــن األســاليب واملهــارات التربويــة 

والتعليميــة احلديثــة لضمــان جــودة العمــل وتطــوره علــى الــدوام .
تقومي أداء املعلمات وتقدمي التغذية الراجعة لهن يحسن من األداء ويقلل من األخطاء. 
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أسس بناء المنهج

أوالً: األساس العقدي الفلسفي )الفكري(

يقوم هذا األساس على أربعة جوانب رئيسة هي:

حقيقة األلوهية:. 1

ــه 	  ــة ل ــه ســبحانه وتعالــى، والعبودي التصــور اإلســالمي فــي هــذا اجلانــب هــو اإلميــان بوجــود الل
وحــده بــال شــريك، واخلضــوع لــه وحــده بــال منــازع.

ــره وشــره. 	  ــدر خي ــوم اآلخــر والق ــه ورســله والي ــه وكتب ــه ومالئكت ــرع عــن هــذا: اإلميــان بالل ويتف
ــاب والســنة. ــن الكت ويســتمد املســلم شــريعته م

تنعكس آثار هذا اجلانب على املناهج الدراسية في النقاط التالية:
ــي أ.  ــدر الثان ــي املص ــنة ه ــة، والس ــم واملعرف ــدر األول للعل ــو املص ــرآن ه ــى أن الق ــد عل التأكي

ــدر األول(. ــو املص ــي ه ــأن الوح ــول ب ــن الق )ميك

التأكيــد علــى إيضــاح حقيقــة األلوهيــة فــي التصــور اإلســالمي، والفــوارق بينهــا وبــني حقيقة ب. 
العبوديــة، ومقتضيــات ذلــك من اإلنســان املســلم.

التأكيد على مفهوم التوحيد، وأنه جوهر العقيدة في التصور اإلسالمي.ج. 

بيان مفهوم الدين في التصور اإلسالمي، والتأكيد على أنه منهج شامل، ونظام حياة.د. 

ــه ه.  ــا توجــه ب ــه، طامل ــا تشــمل النشــاط اإلنســاني كل ــان أنه ــادة وبي ــوم العب ــى مفه ــد عل التأكي
ــى. ــه تعال ــى الل اإلنســان إل
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حقيقة الكون:. 2

التصور اإلسالمي للكون يقوم على أنه خلق من مخلوقات الله، وأنه شقني:غيب وشهادة.	 
الكــون املغيــب: كالــروح واملالئكــة واجلنــة والنــار... وواجــب املتعلمــات نحــوه مــن خــالل املناهــج 	 

ــه، وال يتركــن العقــل يســبح  ــد حــد مــا جــاء ب ــأدب القــرآن، وأن يقفــن عن ــن ب الدراســية أن يتأدب
ــه. فيمــا ال يجــوز الســباحة في

ــا: كاألرض والســماوات، والهــواء، والشــجر... وهــي دالئــل 	  الكــون املشــهود: كل مــا نلمســه حولن
قــدرة اللــه ســبحانه وتعالــى، وواجــب املناهــج أن تتنــاول هــذا اجلانب من الكون املشــهود بالدراســة 
والتفكيــر والتدبــر، واكتشــاف قوانــني اللــه وســننه فيــه، وأن تعلــم الطالبــات كيــف يتعاملــن معــه، 

ويســتثمرنه.
يجب أن تتضمن املناهج في ضوء حقيقة الكون ما يلي:

تربية املتعلمة على االرتباط بالله واخلضوع له كما يخضع له هذا الكون بكل ما فيه.أ. 

تدريب املتعلمة على العمل اجلاد ملعرفة أسرار هذا الكون واستثمار ما فيه.ب. 

تربيــة مشــاعر املتعلمــة وعواطفهــا بربطهــا باللــه، عــن طريــق تذكيرهــا بعظمــة اللــه وقدرتــه ج. 
ــده ملكــوت كل شــيء  ــذي بي ــ* فســبحان ال ــه كــن فيكون )إمنــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــو لل

وإليــه ترجعــون(.

التأكيد على أن الكون مصدر من مصادر العلم واملعرفة )بعد الوحي(.د. 

التأكيد على أن الكون مخلوق حادث وليس أزلياً.ه. 

الطبيعة مخلوقة لله، وهو من أحكم قوانينها التي ميكن أن يكتشفها اإلنسان.و. 

أن الكون غيب وشهادة، وأن اإلميان بالغيب هو أول صفات املتقني.ز. 

نصــوص القــرآن قطعيــة الداللــة، لذلــك ال يقتصــر فــي االستشــهاد علــى صدقهــا بالقوانــني ح. 
والنظريــات العلميــة.

التأكيــد علــى أن عنصــر اجلمــال مقصــود فــي بنــاء الكــون، وأن إيقــاظ حاســة اجلمــال فــي ط. 
البشــر مقصــود فــي التربيــة اإلســالمية.
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حقيقة اإلنسان:. 10

اإلنسان مخلوق من عقل وروح وجسد.
ينبغي على املناهج الدراسية أن تتضمن ما يلي:

أنه مخلوق من مخلوقات الله، كرمه الله، واستخلفه في األرض.أ. 

الغاية من خلقه عبادة الله.ب. 

اإلنســان حســب تكوينــه مســتعد ألن يرتفــع إلــى أرقــى اآلفــاق، أو أن ينحــط إلــى أدنــى ج. 
الــدركات حينمــا تكــون شــهوته هــي احملــرك الوحيــد لــه.

خلــق اإلنســان مخيــرا ومســيرا، وال ميكــن لــه أن يقــوم بــدوره املنــوط بــه فــي خالفــة األرض د. 
إال عندمــا يكــون حــرا فــي إرادتــه لعبوديــة رب العاملــني.

يجــب أن تبنــي املناهــج عالقــة املتعلمــة مــع نفســها ومــع النــاس، بربطهــا باللــه وبرضــاه »مــن ه. 
التمــس رضــا النــاس…”

أن معيار التفاضل بني الناس هو التقوى.و. 
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حقيقة الحياة:. 7

ــل  ــالء، واآلخــرة دار اجلــزاء والعم ــل واالبت ــف والعم ــا دار التكلي ــا وآخــرة. الدني ــان: دني ــاة حيات احلي
ــم أيكــم أحســن عمــال(. ــاة ليبلوك ــق املــوت واحلي ــذي خل والقــرار )ال

*يجب أن تتضمن املناهج ما يلي )في حقيقة احلياة(:
التأكيــد علــى أن كل شــؤون احليــاة ونظمهــا )السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة …( يجــب أ. 

أن تســير وفــق شــرع اللــه.

التأكيد على أهمية الوقت، وأهمية العمل.ب. 

التأكيد على أهمية الصبر ومجاهدة النفس في مواجهة احلياة.ج. 

تأكيــد التــوازن فــي ســلوك املتعلمــات )وابتــغ فيمــا آتــاك اللــه الــدار اآلخــرة وال تنــس نصيبــك د. 
مــن الدنيا(.

تصور مقترح لتضمين المفاهيم اإلسالمية في مختلف المناهج الدراسية:

صياغــة املناهــج بصــورة متكــن املتعلمــات ـــــ مــن الناحيــة الذهنيــة واجلســدية والفكريــة ه. 
ـ مــن التفكيــر والتخطيــط والعمــل طبقــاً إلرادة اللــه ووفــق منهجــه. واألخالقيــة والعلميــة ــــ

أن تخلو املناهج مما يتناقض مع اإلسالم.و. 

إضفاء الصبغة اإلسالمية على كافة العلوم.ز. 

العلوم الطبيعية واإلنسانية يهدفان إلى اكتشاف قدرة الله في هذا الكون.ح. 

أن تقدم للمتعلمة اخلبرات الشرعية مبا يتوافق مع مستوى نضجها وحاجاتها وميولها.ط. 

التســليم باملعرفــة املســتمدة مــن املعطيــات الكونيــة بعــد التأكــد مــن ســالمتها العلميــة، وأنهــا ي. 
ال تتصــادم مــع اإلســالم، فاإلســالم جــاء ملنفعــة األفــراد واجملتمعــات، وأن القوانــني العلميــة 

ال وطــن لهــا، بعكــس العلــوم االجتماعيــة التــي متثــل مجتمعــاً وأفــكاراً ورؤى محليــة.

تنميــة التفكيــر الناقــد بوجــه خــاص حتــى تســتطيع الطالبــة أن تنقــد وفقــاً ملــا تعلمتــه فــي ك. 
التصــور اإلســالمي.
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ثانيًا: األساس االجتماعي:

هنــاك مجموعــة مــن القــوى أو الركائــز أو املقومــات التــي ينبغــي أخذهــا فــي احلســبان عنــد التخطيــط 
للمنهــج املدرســي أو تعديلــه أو تطويــره. ويجــب علــى املناهــج الدراســية أن تتعامــل مــع هــذه القــوى، 
وأن تصــوغ حيــاة اجملتمــع وتؤثــر فيــه. وفيمــا يلــي عــرض لتلــك القــوى والــدور املنــاط باملنهــج حيالهــا:

التغيــر االجتماعــي: وهــو تحــول المجتمــع مــن حــال إلــى حــال، كليــً . 1
أو جزئيــً، ســلبً أو إيجابــً. ولهــذا التغييــر عــدة أســباب:

يجب على المنهج 

أن يســاهم فــي قيــادة اجملتمــع نحــو التغيــر اإليجابــي، وال ينتظــر أن يأتــي التغييــر مــن جهــات ب. 
أخرى.

أن ينمي املنهج حاسة النقد، في قبول أو رفض هذا التغيير.ج. 

أن يربي املتعلمات على التفاعل اإليجابي مع هذه املتغيرات.د. 

توضيح أسباب التغيرات وما يترتب عليها.ه. 

يجب أن تواكب املناهج تلك املتغيرات وفق الثوابت بحيث ال تبقى جامدة.و. 

الغزو الفكري أو الغزو العسكري.

خروج أبناء المجتمع إلى الدول 
األخرى

وسائل اإلعالم والتي تصنع حياة 
المجتمع

كثرة الوافدين إلى المجتمع

التقدم في وسائل االتصاالت 
والمواصالت

القرارات الحكومية، والمشاريع 
الحكومية.
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ولــكل . 2 والنــوادي  واألســرة  كالمســجد  االجتماعيــة:  المؤسســات 
منهــا دوره فــي قيــادة المجتمــع وتوجيهــه وتشــكيله، لذلــك يجب 

علــى المنهــج تجــاه تلــك المؤسســات:

ــا تتعلمــه ج.  ــني م ــارض ب ــى ال يحــدث تع ــك املؤسســات، حت ــع تل ــح مجــاالت للتفاعــل م أن يفت
الطالبــة مــن املدرســة ومــا تتعلمــه مــن تلــك املؤسســات، وحتــى ال تنعــزل الطالبــة عــن 

مجتمعهــا. مؤسســات 

ــارات واألنشــطة د.  ــق الزي ــك املؤسســات عــن طري ــى تل ــى التعــرف عل ــات عل مســاعدة الطالب
ــة. اخملتلف

ــن . 3 ــة، واألم ــة، والعنوس ــاق، والبطال ــة: كالط ــكات االجتماعي المش
ــرف.. ــري، والتط الفك

يجب على املنهج جتاه تلك املشكالت:
أن يستشرفها قبل وقوعها.أ. 

إذا وقعت أن يكون مرنا في التعامل معها ومعاجلتها.ب. 

يجب إلقاء الضوء على تلك املشكالت. ج. 

حاجــات المجتمــع: هنــاك العديــد مــن الحاجــات التــي يتطلبهــا . 4
أبنائــه ويجــب  المجتمــع كاألمــن، والتماســك االجتماعــي، وبنــاء 

علــى المنهــج تجــاه حاجــات المجتمــع:

تنمية الوعي لدى الطالبة بحاجات مجتمعها وواجبها جتاه تلك احلاجات.ه. 

إيضــاح حقــوق الفــرد مقابــل مــا عليــه مــن واجبــات، وتوعيتــه بحقــه وكيفيــة املطالبــة بــه وفــق و. 
الطرق الســليمة.

أن يؤدي  دوره في التماسك بني التركيبات االجتماعية اخملتلفة.ز. 

أن يزرع بني أفرد اجملتمع قدرا مشتركا من العادات والتقاليد واملفاهيم.ح. 
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ثقافــة المجتمــع: والثقافــة نوعان حســية ومعنويــة. ودور المنهج . 5
تجــاه ثقافــة المجتمع:

أن يكون لدى الطالبة ميزان شرعي للتعامل مع تلك الثقافة.و. 

أن يكــون لــدى الطالبــة طموحــات واجتاهــات إيجابيــة للمشــاركة فــي املظهــر احلســي ز. 
للثقافــة، وأن يؤصــل فــي نفــوس املتعلمــات احملافظــة عليهــا.

التعرف على كيفية االستفادة من االكتشافات واملنجزات احلضارية لألمم األخرى.ح. 

إكساب املتعلمات املهارات التي جتعل منهن قوى للتجديد الثقافي والتقدم االجتماعي،ط. 

إلقــاء الضــوء علــى مواطــن الضعــف ونواحــي القصــور فــي الثقافــة، والعمــل علــى تنقيتهــا ي. 
ممــا يشــوبها مــن شــوائب. 

تنمية شعور الطالبات باالنتماء للثقافة اإلسالمية.ك. 

إكســاب املتعلمــة أســلوب التفكيــر الناقــد حتــى تســتطيع نقــد الثقافــات األخــرى واألخــذ ل. 
منهــا مبــا ينفــع.

التفاعــل االجتماعــي: وهــو عمليــة التأثيــر المتبــادل بيــن أفــراد . 6
المجتمــع أو جماعاتــه أو مؤسســاته، 

ويجب على املنهج نحو التفاعل االجتماعي:
التأكيد على قيمة التعاون بني األفراد واألمم.أ. 

التأكيد على قيمة التنافس الشريف الذي يحقق التفوق والتقدم.ب. 
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      ثالثًا: األساس المعرفي:

يقصــد بــه جملــة املعتقــدات واألحــكام املســتمدة مــن مصــادر التشــريع، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن 
املفاهيــم والتصــورات والقوانــني الفكرية.

مصادر املعرفة: الوحي، العقل، التراث، احلواس.
ينبغــي النظــر فــي احملتــوى املعرفــي للمنهــج وكيفيــة وضــع هــذا احملتــوى ومــن أيــن يســتقى، وميكــن 

اقتــراح املصــادر التاليــة:
ينبغــي أ.  نتائــج  إلــى  خلصــت  دراســات…  جتــارب،  العلميــة:  واألبحــاث  الدراســات  نتائــج 

االسترشــاد بهــا عنــد   اختيــار املعــارف املضمنــة فــي املنهــج.

وجهــة نظــر اخلبــراء واخملتصــني: هــم األقــدر علــى حتديــد أهــم اجلوانــب التــي ينبغــي ب. 
تضمينهــا فــي املناهــج الدراســية.

وجهــة نظــر املعلمــات: لديهــن اخلبــرة التــي متكنهــن مــن املشــاركة فــي حتديــد أهــم املعــارف ج. 
التــي ينبغــي تقدميهــا للمتعلمــات.

وجهــة نظــر التلميــذات: ينبغــي معرفــة األســئلة التــي تــدور فــي أذهانهــن والتــي يبحثــن عــن د. 
إجابــة لهــا.

وجهــة نظــر أوليــاء األمــور: ينبغــي أن يشــارك أوليــاء األمــور املثقفــون مــن خــالل إبــداء وجهــة ه. 
نظرهــم حــول املعــارف التــي ينبغــي أن يدرســها أبناؤهــم وبناتهــم، ألنهــم ميثلــون املؤسســة 

التربويــة األولــى )األســرة(.

ــة تأهيــل و.  وجهــة نظــر أصحــاب قطاعــات العمــل:  ينبغــي ألخــذ وجهــة نظرهــم حــول نوعي
ــي. ــذ املهن التالمي
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رابعًا: األساس النفسي:

ــم ومراحــل منــوه – مــن وجهــة نظــر علمــاء النفــس – تفيــد فــي كشــف الغمــوض  إن دراســة طبيعــة املتعل
عــن منظومــة ديناميكيــة، أساســها جانبــان: األول اجلانــب الروحــي، ومــا يتضمنــه مــن الســير علــى تعاليــم 
اإلســالم طاعــة للــه ورســوله. والثانــي اجلانــب املــادي ومــا يحتــوي عليــه مــن نظــرة حياتيــة معاشــة، تكتنفهــا 
الصعوبــات والصراعــات بهــدف احملافظــة علــى حيــاة اإلنســان. وبنــاءاً علــى ذلــك، فــإن التعــرض لألســس 

النفســية لبنــاء املنهــج يســتدعي تنــاول اجلوانــب التاليــة:

خصائــص نمــو المتعلمــات: ال يمكــن للمــرء أن يتعلــم شــيئا يفــوق . 1
إمكاناتــه، ولكــي نصــل للنتائــج التربويــة المقصــودة، يجــدر بنــا 
ــك  ــاة ذل ــم مراع ــن ث ــا، وم ــة وتطوره ــو المتعلم ــة نم ــم عملي فه
فــي صياغــة المنهج.ينبغــي علــى المنهــج تجــاه خصائــص نمــو 

المتعلمــات أن يراعــي مــا يلــي:

 حتديد أهداف املنهج وصياغتها وفق خصائص املتعلمات في مراحلهن اخملتلفة.ب. 

 اختيار اخلبرات التعليمية املناسبة ملستويات املتعلمات.ج. 

 اختيار االستراتيجيات التدريسية املناسبة للمتعلمات.د. 

ــع فيهــا مبــا يتفــق مــع اهتماماتهــن ه.  ــد مجــاالت النشــاط املناســبة للمتعلمــات والتنوي  حتدي
واســتعداداتهن.

 اختيار الوسائل املناسبة التي تثير اهتمامهن.و. 

 اختيار أساليب التقومي املناسبة.ز. 

 العمــل علــى اكتشــاف االســتعدادات والقــدرات لــدى كل تلميــذة وتهيئــة الظــروف املناســبة ح. 
لتنميتهــا.

 االهتمام بالتوجيه الدراسي للتلميذات ليخترن مجاالت الدراسة املناسبة لهن.ط. 

 اختيــار املعــارف واملواقــف التعليميــة التــي تســهم فــي حتقيــق النمــو املتكامــل للمتعلمــة مــع ي. 
ضــرورة ربــط املعــارف مبواقــف إيجابيــة مــن احليــاة.
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حاجات المتعلمات: والمقصود بالحاجة معنيان متكامان: . 2

 مطالب اجملتمع.ج. 

 والتوتــرات التــي تدفــع صاحبهــا إلــى التفاعــل مــع البيئــة للتخلــص مــن القلــق والتوتــر التــي د. 
يشــعر بهــا عندمــا تثيــره حاجــة مــن احلاجــات.

وهناك نوعان من احلاجات هي التي تدفع اإلنسان إلى أنواع السلوك: هما:
حاجات أولية: وهذه لها عالقة بالتوترات البيولوجية، كاألكل والشرب والكساء...	 

حاجــات ثانويــة: وهــذه لهــا عالقــة مبطالــب اجملتمــع، وهــي تعتمــد فــي تكوينهــا علــى 	 
ــه، ومــا ميــر بــه مــن أحــداث، ولعــل مــن أهــم هــذه  ــه واجتاهات خبــرات الفــرد، وميول

احلاجــات مايلــي:

احلاجة إلى التقدير االجتماعي.. 1

 احلاجة إلى األمن.. 2

احلاجة إلى املعرفة واكتشاف األشياء.. 3

 احلاجة إلى احلرية.. 4

احلاجة إلى املسؤولية.. 5

احلاجة إلى االنتماء.. 6

 احلاجة إلى النجاح.. 7

وواجب املنهج جتاه حاجات املتعلمات:
 إتاحة الفرصة للطالبات للقيام بأنشطة متنوعة تلبي حاجاتهن.	 

 التركيــز علــى الطــرق الســليمة التــي تتبعهــا الطالبــات لتحقيــق حاجاتهــن، مثــل 	 
الصحيحــة. الشــروط  وإتبــاع  النظــام، 

تنظيــم اللقــاءات بــني املدرســة وأوليــاء األمــور ملناقشــتهم فــي أهــم حاجــات املتعلمــات، 	 
وإرشــادهم إلــى كيفيــة مســاعدتهن فــي إشــباع هــذه احلاجــات.
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ميول المتعلمات واتجاهاتهن: . 8

 املقصــود بامليــول: شــعور لــدى الفــرد يدفعــه إلــى االهتمــام بشــيء مــا، أو تفضيــل شــيء علــى 	 
آخــر، ويكــون عــادة مصحوبــا باالرتيــاح. فامليــل فيــه تعبيــر عــن شــعور.

أمــا االجتــاه ففيــه تعبيــر عــن عقيــدة أو فكــرة راســخة، وميكــن اعتبــار االجتــاه أوســع مــن 	 
امليــول.

واجب المنهج تجاه ميول التلميذات:

 أن يبحــث عــن احلاجــات األساســية التــي تنشــأ امليــول خلدمتهــا، ثــم العمــل علــى إشــباعها ط. 
باألســاليب املناســبة.

 أن يسعى إلى تنمية امليول املناسبة لدى التلميذات، وتكوين ميول جديدة مفيدة لهن.ي. 

ــا االســتعدادات ك.  ــون لديه ــي يك ــال واملناشــط الت ــذة نحــو األعم ــدى كل تلمي ــول ل ــة املي  تنمي
والقــدرات الالزمــة ملمارســتها بنجــاح.

تهيئة الظروف املناسبة أمام التلميذات لتكوين امليول النافعة.ل. 

قدرات ومهارات واستعدادات المتعلمات:. 13

القــدرة: مــا يســاعد الفــرد ليــؤدي أوجــه نشــاط مترابطــة متكاملــة قبــل التدريــب عليهــا أو 	 
بعــده، إذا وجــدت الظــروف املالئمــة. وال ميكــن مالحظــة القــدرة وتســجيلها إال عــن طريــق 

أدائهــا.

املهــارة: ســهولة القيــام بعمــل مــن األعمــال بدقــة وعلــى أكمــل وجــه فــي وقــت قصيــر. )عقلية 	 
أو حركية(.

االســتعداد: إمــكان تنميــة قــدرة معينــة. أو إمــكان القيــام بعمــل مــا، أو تعلــم شــيء فــي ســهولة 	 
ويســر، فــي الظروف املناســبة. 

االستعداد يكّون قدرة ثم تأتي املهارة.	 
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دور المنهج في تنمية استعدادات المتعلمات ومهاراتهن وقدراتهن :

العمل على تنمية قدرات املتعلمات وفق استعدادات كل منهن.ن. 

التركيــز علــى بعــض القــدرات العقليــة التــي تفيــد املتعلمــات فــي حياتهــن، مثــل القــدرة علــى س. 
التفكيــر، و القــدرة علــى جمــع املعلومــات وحتليلهــا، والقــدرة علــى االســتنتاج.

إتاحة الفرص للتعرف على استعدادات املتعلمات وتنمية قدراتهن.ع. 

توجيــه املتعلمــات لتختــار كل منهــن مــا يناســبها مــن الدراســة وأوجــه النشــاطات والفعاليــات ف. 
التــي تســهم فــي تنميــة قدراتهــا ومهاراتهــا.

الفروق الفردية بين المتعلمات:. 5

الفــرد الواحــد، حيــث يختلــف مســتوى قدراتــه باختــالف 	  الفــروق الفرديــة تظهــر فــي 
اجملــاالت. فهنــاك القــدرة اللغويــة و الرياضيــة و العقليــة والفنيــة واجلســدية وغيرهــا. ومــن 

ــى فهــي تظهــر بــني األفــراد فــي نفــس القــدرة موضــع املالحظــة. ــاب أول ب

 ال تقتصــر الفــروق علــى مجــرد الدرجــات املتفاوتــة للقــدرة العقليــة، بــل تتنــاول أيضــاً 	 
واالجتماعيــة. االنفعاليــة  والنواحــي  وامليــول  الرغبــات 

دور المنهج في مراعاة الفروق الفردية:

إتاحة الفرصة للمتعلمات الختيار املواد الدراسية.و. 

ــة ز.  ــادة دراســية معين ــي حتــب م ــح للمتعلمــة الت ــراء موضوعــات املناهــج الدراســية لتتي إث
ــا. االســتزادة منه

جعل الكتب املدرسية مشوقة وجذابة.ح. 

التنويع في طرق التدريس. ط. 
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مشكات المتعلمات:. 6

ــت املشــكلة  ــا كان ــا زادت شــدة احلاجــة، كلم ــة فــي ســبيل إشــباع حاجــة، وكلم املشــكلة هــي عقب
ــد. ــباعها أش ــة إلش املعيق

ينبغــي علــى املدرســة أن تقــوم بدورهــا فــي حــل مشــكالت املتعلمــات عــن طريــق توثيــق أ. 
العالقــة بينهــا وبــني أوليــاء األمــور.

ــة ب.  ــك يســهم فــي تنمي ــى حــل املشــكالت، ألن ذل ــدرب املتعلمــات عل ــى املنهــج أن ي ويجــب عل
مهــارة التفكيــر العلمــي لديهــن، ويســاعدهن فــي مواجهــة املشــكالت التــي قــد تعيــق تقدمهــن 

الدراســي، أو تلــك التــي تواجههــن فــي احليــاة.

كيفية تعليم وتعّلم المتعلمات:. 7

املفهــوم الســليم للتعلــم، هــو اكتســاب الســلوك عــن طريــق مجموعــة مــن اخلبــرات املباشــرة وغيــر 
املباشــرة، ولذلــك تكــون اخلبــرة هــي أســاس اكتســاب املعــارف.

دور المنهج تجاه توظيف الخبرات:

يجــب أن تكــون اخلبــرات التــي تقدمهــا املناهج مناســبة لقــدرات الطالبات واســتعداداتهن ح. 
واجتاهاتهــن وميولهن.

أن يشــتمل املنهــج علــى خبــرات تــؤدي إلــى اهتمامــات أكبــر من قبــل املتعلمات، كمشــكالت ط. 
اجملتمــع وحلها.

بــني األســباب ي.  إلــى تكويــن االجتاهــات العقليــة الســليمة، كالربــط  تــؤدي اخلبــرة  أن 
األحــكام. فــي  واملوضوعيــة  والنتائــج، 

يجب أن تكون املتعلمة عنصراً إيجابياً في تنفيذ اخلبرة.ك. 
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خصائص التعلم الجيد:. 8

يجب مراعاة بعض اخلصائص في املنهج حتى نصل إلى تعليم فّعال:
التعلــم علــى أســاس إيجابيــة املتعلمــة فــي جميــع جوانبهــا العقليــة والوجدانيــة واملهاريــة أ. 

واالجتماعية.

توفير بيئة تعلم مناسبة مبا حتويه من أنشطة تلبي حاجات وميول الطالبات.ب. 

أفضــل أنــواع التعلــم هــو ذلــك الــذي يثيــر التفكيــر، ويعمــل علــى تنميــة القــدرات العقليــة ج. 
لــدى املتعلمــة.

ترتبــط عمليــة التعلــم بدافعيــة املتعلمــة، وهكــذا يجــدر بنــا إثــارة دافعيــة املتعلمــة جتــاه د. 
عمليــة التعلــم.

يجب أن يبدأ التعلم من واقع املتعلمة، وأال يتجاهل خبراتها السابقة.ه. 

التعلــم اجليــد يــؤدي إلــى تغيــر فــي ســلوك املتعلمــة، مبعنــى أن التعلــم الــذي يقــف عنــد و. 
حــدود حتصيــل املعرفــة، هــو تعلــم ناقــص.
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طرق التعليم والتدريس

تعتبــر أســاليب التدريــس مــن مكونــات املنهــج األساســية، ذلــك أن األهــداف التعليميــة، واحملتــوى الــذي 
ــاره اخملتصــون فــي املناهــج، ال ميكــن تقدميهمــا إال بواســطة املعلمــة واألســاليب التــي تتبعهــا فــي  يخت

تدريســها.  
لذلــك ميكــن اعتبــار التدريــس مبثابــة همــزة الوصــل بــني الطالبــة ومكونــات املنهــج.  واألســلوب بهــذا 
ــي  ــة الت ــا املعلمــة، والطريق ــي تنظمه ــم داخــل الفصــل والت ــي تت ــة الت الشــكل يتضمــن املواقــف التعليمي

تتبعهــا، بحيــث جتعــل هــذه املواقــف فعالــة ومثمــرة فــي الوقــت نفســه.  
وقبل أن نستعرض أنواع أساليب التدريس ينبغي أن نشير إلى مواصفات األسلوب الناجح.  

مواصفات األسلوب الناجح :  

بدايــة يجــب أن نفهــم أن التربويــني يتركــون للمعلمــة حريــة اختيــار الطريقــة أو أ. 
األســلوب املناســب حســب رؤيتهــا هــي وتقديرهــا للموقــف.  

 أن يكــون األســلوب متمشــيا مــع نتائــج بحــوث التربيــة، وعلــم النفــس احلديــث، ب. 
والتــي تؤكــد علــى مشــاركة الطالبــات فــي النشــاط داخــل احلجــرة الصفيــة.  

أن تكــون الطريقــة التــي تتبعهــا املعلمــة متمشــية مــع أهــداف التربيــة التــي ارتضاهــا ج. 
اجملتمــع، ومــع أهــداف املــادة الدراســية التــي تقــوم املعلمــة بتدريســها.  

 أن تضــع فــي اعتبارهــا مســتوى منــو الطالبــات، ودرجــة وعيهــن، وأنــواع اخلبــرات د. 
التعليميــة التــي مــررن بهــا مــن قبــل.  

 نتيجــة للفــروق الفرديــة بــني الطالبــات، فــإن املعلمــة اللماحــة تســتطيع أن تســتخدم ه. 
أكثــر مــن أســلوب فــي أداء الــدرس الواحــد، بحيــث يتــالءم كل أســلوب مــع مجموعــة 

مــن الطالبــات.  

 مراعــاة العنصــر الزمنــي، أي موقــع احلصــة مــن اجلــدول الدراســي، فكلمــا كانــت و. 
ــة.  كمــا  ــر نشــاطا وحيوي ــات أكث ــت الطالب ــوم الدراســي كان ــة الي احلصــة فــي بداي
ينبغــي علــى املعلمــة أن تراعــي عــدد الطالبــات الالتــي يضمهــن الفصــل، حيــث إن 
التدريــس لعــدد محــدود منهــن قــد يتيــح للمعلمــة أن تســتخدم أســلوب املناقشــة 

ــاء.   واحلــوار دون عن
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أوال ـ طريقة المحاضرة 

 يطلــق عليهــا البعــض طريقــة اإللقــاء، وهــى مــن أكثــر أســاليب التدريــس شــيوعا، وتســتخدم هــذه الطريقــة 
الغالبيــة العظمــى مــن املعلمــني فــي مراحــل التعليــم اخملتلفــة.  وقــد ارتبطــت هــذه الطريقــة بالتدريــس منــذ 
أقــدم العصــور، علــى أســاس أن املعلــم هــو الشــخص الــذي ميتلــك املعرفــة وأن املســتمعني ينتظــرون أن يلقــى 
عليهــم بعضــا ممــا عنــده، بهــدف إفادتهــم وتنميــة عقولهــم، وهــذا املعنــى يتفــق ومفهــوم املدرســة باعتبارهــا 

عامــال مــن عوامــل نقــل املعرفــة إلــى الطالبــات.  
 ويفهــم مــن اســمها أن املعلمــة حتاضــر طالباتهــا مشــافهة وتشــرح لهــم املعلومــات اجلديــدة التــي تتعلــق 
مبوضــوع الــدرس، وهــذا يبتعــد بهــا عــن أن تكــون عمليــة إمــالء مــن كتــاب أو مذكــرة.  واملعلمــة أثنــاء شــرحها 
ــة أعضــاء اجلســم، مراعيــة  ــل وبقي ــه اخملتلفــة، كمــا تســتخدم يديهــا لإليضــاح، ب تســتخدم صوتهــا بطبقات

احلــركات التــي تعبــر حقيقــة عــن األفــكار التــي تريــد توصيلهــا للطالبــات. 

 شروط المحاضرة الجيدة :

 التحضيــر لهــا قبــل موعدهــا بوقــت كاف : وهــذا الشــرط من األســس الهامة فــي احملاضرة، أ. 
ومــع ذلــك جنــد الكثيــر مــن املعلمــات يهملنــه باعتبــار أنهــن علــى علــم مبــا ســيحاضرن، وقــد 

درســنه وتعلمنــه مــن قبل.  

 املدخــل الســليم إلــى املوضــوع : علــى املعلمــة الواعيــة أن تــدرك أن طالباتها لســن مشــغوالت ب. 
باملوضــوع الــذي ســتقوم بتدريســه، نظــرا الزدحــام جــدول اليــوم الدراســي بالعديــد مــن 
الــدروس، وهــذا الوضــع يفــرض علــى املعلمــة أن تبحــث عــن مدخــل مناســب لدرســها.  

ويشــترط فــي هــذا املدخــل أن يثيــر دافعيــة التعلــم لــدى الطالبــات.   

 ربــط موضــوع احملاضــرة اجلديــدة مبوضــوع احملاضــرة أو احملاضــرات الســابقة، بحيــث ج. 
تســتعيد الطالبــات وحــدة املوضــوع وترابطه.   

كــون املعلمــة هــي احملاضــرة، ال يعنــي أن تظــل هــي املتحدثــة الوحيــدة فــي الفصــل، حتــى ال د. 
تصيــب الطالبــات بامللــل.  

ــات الفصــل الواحــد، فــال يجــب أن  تتوقــع املعلمــة أن ه.  ــة بــني طالب  مراعــاة الفــروق الفردي
ــام نفســه.   ــات باالهتم ــا كل الطالب تتابعه

 مراعــاة جــودة اللغــة التــي تســتعملها املعلمــة : بحيــث تكــون جيــدة األســلوب، منتقيــة و. 
أللفاظهــا بعنايــة، وجملهــا مترابطــة بحيــث تــؤدى املعنــى املقصــود بالفعــل، لذلــك نؤكــد 

دائمــا علــى اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى.  

 إتبــاع املعلمــة طريقــة احملاضــرة ال يعنــي بالضــرورة أال تقــوم بــأي نشــاط آخــر فــي الفصــل، ز. 
إذ أن هنــاك مــن الوســائل األخــرى مــا يدعــم هــذه الطريقــة.  

أن تلخص من أفواه الطالبات أهم النقاط التي وردت في احملاضرة.  ح. 
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  ثانيا ـ طريقة األسئلة 

أســلوب قــدمي قــدم التربيــة نفســها، يقــوم فيــه املــدرس بإلقــاء األســئلة علــى الطــالب، وال يــزال هــذا األســلوب 
ــر أداة  ــك إال ألن هــذا األســلوب يعتب ــا احلاضــر، وليــس ذل ــى يومن ــر أســاليب التدريــس شــيوعا حت مــن أكث
طيبــة إلنعــاش ذاكــرة الطــالب، وجلعلهــم أكثــر فهمــا، بــل ولتوصيلهــم إلــى مســتويات عاليــة مــن التعلــم.  
وتقــول » هيلــدا تابــا » وهــى واحــدة مــن أشــهر خبــراء املناهــج فــي أمريــكا : إن الطريقــة التــي يلقــي بهــا املعلــم 

أســئلته تعتبــر أهــم فعــل مفــرد مؤثــر فــي عمليــة التدريــس.  

شروط طريقة األسئلة الجيدة :  

 يعتبــر التحضيــر اجليــد للموضــوع الــذي ســتتناوله املعلمــة مــن خــالل طــرح األســئلة، أ. 
ــي  ــئلة الت ــة األس ــي نوعي ــدا ف ــر جي ــة أن تفك ــى املعلم ــا.  إذ عل ــروط لنجاحه ــم الش ــن أه م
وفــي  الــدرس،  أهــداف  لتحقيــق  ومناســبة  للموضــوع،  تكــون مالئمــة  بحيــث  ســتلقيها، 

الطالبــات.   مســتوى 

ال يعنــي طــرح املعلمــة لألســئلة أنهــا ســتصبح الشــخص الوحيــد الــذي مــن حقهــا أن تســأل، ب. 
بــل إن املعلمــة احلاذقــة هــي التــي تتيــح لطالباتهــا فرصــة الســؤال، ســواء أكانــت هــذه 

ــات أنفســهن.   ــى الطالب ــا أم إل ــة إليه األســئلة موجه

ــا ج.  ــد اســتخدامها لطريقــة األســئلة، بحيــث ال تخرجه  ينبغــي أن تكــون املعلمــة متيقظــة عن
ــات أو أســئلتهن عــن إطــار املوضــوع.   ــات بعــض الطالب إجاب

  مــن شــروط صياغــة األســئلة أن تبــدأ مــن أشــياء بســيطة ميســرة تعيهــا الطالبــات، وأن د. 
تتــدرج إلــى األكثــر صعوبــة شــيئا فشــيئا.  

 يجــب أن تكــون صياغــة الســؤال واضحــة لغويــا، ومحــددة الهــدف، بحيــث يعــرف الطالبــة ه. 
الشــيء املــراد منــه ليجيــب عليــه بالتحديــد.  

  ينبغــي أن يكــون الســؤال مــن النــوع الــذي يتحــدى ذكاء الطالبــة، ويجعلهــا تعمــل تفكيرهــا، و. 
لتصــل إلــى إجابــة ترضيهــا، وتشــعرها أنهــا أتــت شــيئا ذا فائــدة.

علــى املعلمــة أن تتحلــى طــوال إدارتهــا للــدرس بهــذه الطريقــة بــروح طيبــة، ال تأخــذ طابــع ز. 
اجلــو  املتزمــت، كمــا أنــه ال ينبغــي أن تتــرك العمليــة لتهبــط إلــى الهــزل، فخيــر األمــور 

الوســط.  

  جلعــل جــو الفصــل جــوا طيبــا فــإن علــى املعلمــة أن تتلقــى كل إجابــة بوجــه بشــوش وروح ح. 
طيبــة.  

على املعلمة أال تتقبل من طالباتها إال اإلجابات الواضحة واحملددة.  ط. 
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 ثالثا ـ طريقة المناقشة : 

هي إحدى طرق التدريس املهمة املتبعة منذ القدم، حتى أن البعض ينسبها إلى سقراط.          
وهذه الطريقة ميكن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء إدارتها، ولكنها ليست هي األساس فيها.  

 وممــا ينبغــي أن يراعــى فــي هــذه الطريقــة، أن يبتعــد فيهــا النقــاش العلمــي عــن أن يكــون مجــرد حديــث 
غيــر هــادف بــني مجموعــة، أو هــراءاً عفويــا، أو مجــرد جــدل. بــل ينبغــي أن يكــون نقاشــا هادئــا هادفــا، 
تتقــدم الطالبــات مــن خاللــه نحــو حتقيــق هــدف أو أهــداف معينــة، تخطــط لهــا املعلمــة ســلفا.  كذلــك 
فــإن املناقشــة ليســت مجــرد مجموعــة مــن اآلراء التــي يلقيهــا أصحابهــا عفويــا، وإمنــا يجــب أن يســبقها 

القــراءة والتحضيــر الالزمــني.  
 والذيــن يحبــذون هــذه الطريقــة، يقولــون عنهــا إنهــا تبتعــد بالتدريــس عــن أن يكــون مــن طــرف واحــد، هــو 
املعلمــة، وأن املعلمــة عندمــا تتبعهــا فإمنــا تســتثير طالباتهــا نحــو اســتغالل ذكائهــن وقدراتهــن فــي كســب 
املعرفــة، وهــذا املعنــى فــي حــد ذاتــه يحمــل فــي طياتــه ميــزة، أنــه يكافــئ صاحبــه فــي احلــال، ألنــه يشــعر 

أنــه قــد حقــق ذاتــه، وأكدهــا بــني زمالئــه.  

    شروط طريقة المناقشة وإجراءاتها : 
علــى املعلمــة أن حتــدد نوعيــة املوضــوع الــذي تريــد تدريســه، وهــل هــو يصلــح ألن تتبــع أ. 

ــا  ــح أداؤه ــد ال يصل ــد ق ــات القواع ــض موضوع ــة أم ال، فبع ــلوب املناقش ــه أس ــي أدائ ف
بطريقــة املناقشــة، بينمــا إثــارة احلــوار والنقــاش حــول الظــروف االجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية التــي كانــت ســائدة وقــت نبــوغ أحــد الشــعراء، قــد تكــون مناســبة لذلــك.  

 بعــد تعيــني املوضــوع املطــروح للمناقشــة، ينبغــي علــى املعلمــة أن تخبــر طالباتهــا بــه، كــي ب. 
يبــدأن قراءاتهــن حولــه، ليكــّون خلفيــة معقولــة عنــه.  

قــد يكــون مــن املناســب أن ترتــب املعلمــة طالباتهــا فــي الفصــل عنــد جلوســهن علــى شــكل ج. 
نصــف دائــرة، وهــذا يســمح لهــن برؤيــة تعبيــرات وجوههــن وانفعاالتهــن.  

ينبغــي أن تخصــص املعلمــة فــي البدايــة جــزءا قليــال مــن وقــت املناقشــة لتوضيــح د. 
إلــى حتقيقهــا.   تســعى  التــي  واألهــداف  فيهــا،  الرئيســة  واألفــكار  موضوعهــا، 

قــد تكتشــف املعلمــة أن هنــاك بعــض الطالبــات الالتــي يــردن أن يســيطرن علــى جــو ه. 
ــى  ــا عل ــرا حــول املوضــوع، وهن ــة، أو لقراءتهــن كثي املناقشــة، بســبب شــخصياتهن القوي
املعلمــة أال حتبطهــن أو تكبتهــن، وإمنــا عليهــا أن تضــع مــن الضوابــط مــا يوقفهــن عنــد 

ــات.   ــى األخري حــد معــني حتــى ال يضيعــن فــرص االســتفادة عل

عنــد املناقشــة ينبغــي علــى املعلمــة أن تكــون حريصــة علــى أال تخــرج أحــد الطالبــات عــن و. 
حــدود املوضــوع الــذي حددتــه.  
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 علــى املعلمــة أن تكــون حريصــة علــى أن تســير املناقشــة فــي طريقهــا الــذي رســمته ز. 
لهــا مســبقا بحيــث تــؤدي فــي النهايــة إلــى حتقيــق األهــداف التــي رســمتها لهــا قبــل 

الــدرس.  

 ينبغــي علــى املعلمــة أن تبــدأ املناقشــة، وتبــني الهــدف منهــا، وفــى أثنائهــا يجــب أن ح. 
جتعلهــا مســتمرة، بإثــارة بعــض األســئلة التــي تعيدهــا إلــى مــا كانــت عليــه، إذا مــا رأت 

هبــوط حيويتهــا.  

من املفضل أن تلخص املعلمة  من حني آلخر ما وصلت إليه املناقشة.  ط. 

ــد ي.  ــى الســبورة، أو تعه ــة العناصــر األساســية للمناقشــة عل ــة كتاب ــى املعلم ــي عل ينبغ
إلحــدى طالباتهــا بكتابتهــا.  

 فــي نهايــة املناقشــة يأتــي دور املعلمــة فــي ربــط جميــع اخليــوط التــي دارت حولهــا ك. 
املوضــوع  وحــدة  الطالبــات  أمــام  تتضــح  بحيــث  البعــض،  بعضهــا  إلــى  املناقشــة 

ومتاســكه، واســتنتاج األهــداف العامــة التــي وضعــت لــه أصــال لتحقيقهــا.  
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بعض طرق التدريس األخرى

ــكاد  ــل أو ي ــة عــن ســابقاتها، ولكــن اســتعمالها يق ــاك طــرق وأســاليب تدريســية أخــرى ال تقــل أهمي هن
ــاخ التعليمــي املناســب لتطبيقهــا.  ومــن  ــات، أو لعــدم وجــود املن ــة اإلمكان ــة لقل ينعــدم فــي البــالد النامي

هــذه الطــرق اآلتــي : 

طريقة التدريس من خال اللجان :                                                           . 1

إحــدى الطــرق احلديثــة التــي تعتمــد علــى تقســيم الطالبــات إلــى جماعات، مــع مراعــاة  الفــروق الفرديــة 
بينهــن مــن جانــب، وبــني اجلماعــات مــن جانــب آخــر.  

طريقة المشروع :        . 2

إحــدى طــرق التدريــس احلديثــة واملتطــورة املنفــذة فــي البــالد املتقدمــة والســيما الواليــات املتحــدة، 
وهــى تقــوم علــى التفكيــر فــي املشــروعات التــي تثيــر اهتمامــات الطالبــات الشــخصية، وأهــداف املنهــج 
املوضــوع مــن قبــل اخلبــراء.  جتمــع هــذه الطريقــة بــني القــراءة، وبــني االطــالع علــى املشــروع، واخلبــرة 

العلميــة، واملمارســات النشــطة التــي تقــوم بهــا الطالبــات.  

طريقة مجموعات التعلم التعاونية: . 3

ويقصــد بالتعلــم التعاونــي تنظيــم الطالبــات فــي مجموعــات صغيــرة لتنميــة مهاراتهــن ومعارفهــن وزيــادة 
حتصيلهــن الدراســي، وإكســابهن املهــارات االجتماعيــة خطواتهــا:

 توزيــع طالبــات الفصــل علــى مجموعــات تتــراوح بــني 3-6 طالبــات ويعتمــد ذلــك علــى أ. 
الوســائل املتوفــرة والوقــت.

 حتديد رئيسة لكل مجموعة. ب. 

تكون اجملموعات على شكل حلقات.ج. 

 تعطى كل طالبة مهمة معينة في مجموعتها. د. 

 بدء التنفيذ. ه. 

استخالص النتائج من كل مجموعة.و. 

  
                           ويكون دور املعلمة هنا توجيه الطالبات إلى العمل بصورة صحيحة. 
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  طريقة حل المشكات:. 7

وهــي عمليــة إثــارة اهتمــام الطالبــات إلــى مشــكلة معينــة متعلقــة مبوضــوع الــدرس وبالتالــي تتبــع الطالبــات 
خطــوات حــل املشــكلة إليجــاد احلــل املناســب. 

خطوات حل المشكلة:

الشعور باملشكلة.	 

 حتديد املشكلة. 	 

جمع املعلومات عن املشكلة. 	 

فرض الفروض. 	 

اختبار صحة الفروض. 	 

صياغة النتائج. 	 

 تطبيق النتائج. 	 

أمثلة على المشكالت:

كيف نقلل من اآلثار السلبية الختالط الرجال بالنساء في األسواق؟أ. 
ما األفكار املناسبة لتقليل التكاليف في األفراح؟ب. 
ما األساليب املناسبة لتحذير الناس من البدع دون الترويج لها ؟ج. 
كيف ميكن إقناع العامة بعدم الذهاب للسحرة واملشعوذين؟د. 

  الطريقة االستكشافية ) االستقرائية واالستنباطية(:. 5

وهــي مــن أحــدث الطــرق فــي تدريــس العلــوم وذات فعاليــة كبيــرة فــي تنميــة تفكيــر الطالبــات، حيــث جتعلهــن 
ــة  ــات وتكتشــف الطالب ــرات للطالب ــث يبقــى دورهــا تقــدمي املثي ــدال مــن املعلمــة حي ــة ب ــة التعليمي ــزا للعملي مرك
املبــادئ العلميــة بنفســها. والهــدف مــن هــذه الطريقــة ليــس مســاعدة الطالبــات فــي إيجــاد األجوبــة الصحيحــة 
ــى  ــي بالوصــول إل ــة تنته ــات تفكيري ــن فــي عملي ــى اســتخدام معلوماته ــن عل ــل حثه ــح ب ألســئلتهن بشــكل صحي

النتائــج، فليــس املهــم إيجــاد اجلــواب الصحيــح ولكــن كيفيــة التوصــل إلــى اجلــواب الصحيــح.
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   التعلم بواسطة اللعب والترفيه:. 6

ــي  ــرة ف ــة كبي ــي ذات فعالي ــات وه ــات للطالب ــل املعلوم ــد توصي ــة بقص ــة معين ــع لعب ــالل وض ــن خ ــك م ــم ذل ويت
الصفــوف الدنيــا، فمثــال درس مصــادر امليــاه جنعــل الطالبــات يتخيلــن أنهمــن يحفــرن آبــار ويقلــدن صــوت 

املضخــات وهكــذا. 

  تمثيل الدور:. 7

التعريف: أن تقدم املادة التعليمية على شكل متثيلي ، فيقوم املتعلمون بتمثيل أدوار شخصيات أخرى. 
ومــن ذلــك مــا ورد فــي ســورة )ص( مــن مجــيء امللكــني إلــى نبــي اللــه داود عليــه الســالم فــي صــورة خصمــني ، 

قــال القرطبــي : وال خــالف بــني أهــل التفســير أنــه يــراد هنــا باللذيــن تســوروا احملــراب ملــكان. 
ــي  ــه وســلم ف ــه علي ــى الل ــي صل ــه الســالم للنب ــل علي ــرع، وقصــة مجــيء جبري ــرص واألق وقصــة األعمــى واألب

صــورة رجــل وســؤاله عــن أركان اإلســالم. 

مثال: طالبة تتبنى الزواج من األقارب، وأخرى تتبنى الزواج من األباعد.وسائل الشرح العامة
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وسائل الشرح العامة:

لفاعلية وسائل الشرح:

خطأصح

تأكدي من استيفاء وسيلة العرض الجيدة. 
ال تجعلي وسيلة العرض بدياًل عن الشرح فال 

تكتبي كل شيء فيها بل اكتبي كلمات 
قليلة بحاجة إلى شرح.

ليكن وقوفك بجانب الوسيلة بما ال يعيق 
ال تقتصري على قراءة المكتوب بل أضيفي إليه رؤية الطالبات لها. 

شرحًا وربطًا وأشركي الطالبات في ذلك. 

إذا استخدمِت جهاز الحاسب فاستخدمي 
الفأرة الالسلكية. 

ال تعرضي الوسيلة قبل بدء الحديث عنها، 
وأغلقيها عند االنتهاء منها. 

توجهي بنظرك إلى الطالبات وتجنبي إطالة 
النظر إلى الوسيلة فهذا يتيح المحافظة 

على إدارة الفصل ويحقق التوصل البصري 
بينك وبين الطالبات.

ال تشيري بيدك ألن ذلك سيضطرك للوقوف 
بين الوسيلة والجمهور  بل استعملي مؤشرًا 

يدويًا أو ليزريًا. 

ال تقفي أمام الطالبات بحيث تعيقين رؤيتهن -----
للوسيلة. 
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موجهات استخدام الصور:

خطأصح

أضيفي صورًا حقيقة أو مرسومة لوسائل 
العرض ما أمكن فهي ترفع مستوى الوسيلة 
بدرجة كبيرة وهي متوفــرة اليــــوم ) ورخيصة 

كذلك( باستعمال الحاسب. 

ال تملئي الوسيلة بالصور أو الرسوم بل أتركي 
فراغات تريح العين. 

أضيفي الحركة على عروض الحاسب )وذلك في 
الصور أو الرسوم ( ولكن دون مبالغة  فهي قد 

تشغل الطالبات. 

ال تستعملي صورًا ضعيفة العالقة بالموضوع، 
فالصورة ليست مقصودة لذاتها. 

الصور المرسومة باليد أفضل لألطفال حيث 
تقل فيها التفاصيل بما يتيح للطالبة التركيز 

على الفكرة الرئيسية للصورة. 
ال تستعملي صورًا ذات إخراج رديء. 

راعي الضوابط الشرعية في اختيار الصورة 
وعرضها. 

تجنبي الصور المثيرة للنقاش فأنتي في موقف 
تعليمي وليس ترويجي وإعالمي. 
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موجهات في الكتابة:

خطأصح

استعملي خطوطًا متناسبة لكل اللوحات 

)ال تكثري من استعمال الخطوط المختلفة(.

عند الكتابة بالحاسب ال تكثري من استخدام 
الخطوط واكتبي باستعمال خطين فقط 

في اللوحة الواحدة.

اكتبي بخط واضح وكبير لتراه الطالبات 
)ولو استعملت عدة أوراق أو لوحات(.

ال تستعملي أكثر من حجمين من الخطوط 
في اللوحة الواحدة.

اكتبي عنوانًا لكل ورقة أو لوحة إال إذا كانت 
قليلة الكلمات.

ال تستعملي خطوطا غريبة مثل الكوفي 
واألندلسي.

ال تكتبي مائاًل ) بحيث تضطر الطالبات إلمالة ضعي عالمات للنقاط المهمة.
رؤوسهن ليتمكنوا من القراءة.

استعملي الطبشور اللين ) قليل الصوت ( 
للكتابة على اللوح األسود.

ال تكتبي بسرعة فالخط سيصبح رديئًا 
عندئذ.

ال تكتبي في الثلث األسفل من السبورة أو -----
الورقة.

ال تزحمي الوسيلة بالكالم فيكفيك كلمات -----
قليلة واترك الباقي للشرح الشفوي.

ال تتحدثي وأنت تكتبين أو ترسمين.-----

ال تستعملي الكتابة للنقاط الرئيسية أو -----
المتكررة )جهزي وسيلة إيضاح لهذه األمور(.
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موجهات في استعمال األلوان

خطأصح

اســـتعملي األلـــوان فهـــي تشـــد االنتباه  «
جمـــال  مـــن  وتحســـن  الفهـــم  وتزيـــد 
الوسيلة)واســـتعمال األلوان صار ميسرًا 

اليـــوم بالحاســـب(.

استعملي ألونًا واضحة. «

للكتابـــة  « الغامقـــة  األلـــوان  اســـتعملي 
)األسود - البني - البنفسجي - األخضر 

الغامق(.

اكتبـــي الجـــزء أو الكلمـــة األهـــم بأعمق  «
لـــون )وكذلـــك للخـــط البيانـــي األهم(.

اســـتعملي األســـود أو األزرق الغامـــق أو  «
البنفســـجي علـــى الخلفيـــة البيضـــاء.

ال تكثـــري األلـــوان بحيـــث تبـــدو اللوحـــة  «
غيـــر منســـجمة.

ال تســـتعملي ألوانـــًا باهتة فـــي الكتابة  «
كاألصفـــر أو األخضـــر الفاتح.

ال تســـتعملي اللـــون األحمر فـــي الكتابة  «
األســـهم  رســـم  فـــي  اســـتعمليه  بـــل 
والعالمـــات والدوائـــر ومع ذلـــك ال تكثري 

. منه

ال تســـتعملي اللـــون األزرق في الصفوف  «
األوليـــة فغالبـــًا مـــا يعانـــي األطفـــال من 

ضعـــف القـــدرة علـــى رؤية هـــذا اللون.

تجنبـــي اســـتعمال األحمـــر مـــع األخضـــر  «
ما اســـتطعت فإن نســـبة مـــن الطالبات 
يعانيـــن من عمى ألـــوان ويجدن صعوبة 

بينهما. التمييـــز  في 

ال تغيـــري لـــون الخلفية للفصـــل الواحد  «
فاللـــون الواحد يشـــعر باالســـتمرارية.
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التقويم التربوي وأساليبه

ــى  ــر عل ــة والتأثي ــغ األهمي ــة، ويلعــب دورا بال ــة التعليمي ــات األساســية فــي العملي ــل التقــومي أحــد املكون ميث
بقيــة املكونــات، حيــث يحــدد مســتوى اإلجنــاز لتلــك املكونــات، ومــدى اقترابهــا مــن أهدافهــا، ويضمــن بقاءهــا 

ضمــن خــط ســيرها الصحيــح.
وخالفــا للصــورة النمطيــة الشــائعة عــن التقــومي، فــإن التقــومي التربــوي يرافــق العمليــة التعليميــة مــن 
ــدة. ــة جدي ــدء دورة تعليمي ــا، فــي انتظــار ب ــق أهدافه ــا بتحقي ــا، وينتهــي معه ــا ألحداثه ــا، ويســتمر مواكب بداياته

تعريف التقويم التربوي:

 تتنــوع التعريفــات التــي تناولــت التقــومي التربــوي تبعــا لزوايــا النظــر اخملتلفــة، وتبعــا حملــاور التركيــز 
واالهتمــام التــي يتبناهــا الباحثــون فــي تعريفاتهــم. وبعيــدا عــن تلــك االختالفــات، نتنــاول هنــا تعريفــا مبســطا 
يوضــح املقصــود بالتقــومي باعتبــاره: اإلجــراءات العمليــة التــي تهــدف إلــى تقديــر مــا يبــذل مــن جهــد لتحقيــق 
األهــداف التربويــة فــي ضــوء مــا أتفــق عليــه مــن معاييــر ومــا وضــع مــن تخطيــط مســبق، واحلكــم علــى مــدى 
فاعليــة هــذه اجلهــود ومــا يصادفهــا مــن عقبــات وصعوبــات فــي التنفيــذ بقصــد حتســني األداء والوصــول بــه 

إلــى حتقيــق األهــداف التربويــة.

أهداف التقويم ووظائفه:

ــرد أ.  ــا حلاجــات الف ــي تتبناهــا املدرســة ومــدى موافقته ــة الت ــى قيمــة األهــداف التعليمي احلكــم عل
ــع. ــات اجملتم وحاج

توضيح األهداف التعليمية.ب. 

معرفة نواحي القوة والضعف في اجلوانب التطبيقية.ج. 

مساعدة املعلم على معرفة التالميذ ومعرفة قدراتهم.د. 

مساعدة املعلم على إدراك مدى فاعليته في التدريس وفي حتقيق األهداف.ه. 

معرفة مدى فاعلية التجارب التربوية التي تطبق.و. 

تقدمي معلومات أساسية عن الظروف التي حتيط بالعملية التربوية.ز. 
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خصائص التقويم الجيد:

الشــمولية: أن يغطــي نواحــي منــو املتعلــم أو كفاياتــه املعرفيــة و املهاريــة والوجدانيــة، وعــدم أ. 
االكتفــاء باجلانــب املعرفــي فقــط.

االســتمرارية: ميثــل عمليــة مســتمرة تســير جنبــا إلــى جنــب مــع الفعاليــات التعليميــة- ب. 
التعلميــة، فهــو يســبق التعلــم، ويســتمر أثنــاء التعلــم، ويأتــي بعــد االنتهــاء مــن التعلــم.

ــر ج.  ــر املصحــح، فــال تتأث ــل مــن أث ــة، ويقل ــز و الذاتي ــدا عــن التحي ــة: أن يكــون بعي املوضوعي
درجــة الطالبــة باختــالف املصححــات.

السهولة: في تصميم أداة التقومي والسهولة في التطبيق والتنفيذ.د. 

العلميــة: وتشــمل الصــدق و الثبــات و إظهــار الفــروق  الفرديــة الصــدق مبعنــى أن األداة ه. 
ــى  ــار تبق ــي أن   درجــة )األداة( االختب ــات فيعن ــا الثب ــت لقياســه. أم ــا وضع ــال م ــس فع تقي
ثابتــة تقريبــا لــو طبــق  فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، عنــد ثبــات املتغيــرات األخــرى. وإظهــار 
الفــروق الفرديــة يعنــي أن األداة قــادرة علــى فــرز الطالبــات وتصنيفهــن إلــى مســتويات، 

ــات فــي مســتوى واحــد هــي أداة ضعيفــة. ــع الطالب ــي تضــع جمي فــاألداة الت

التشــخيص والعــالج: فــال يقــف التقــومي عنــد حتديــد جوانــب النقــص والضعــف بــل ينتقــل و. 
ــب  ــى جوان ــة عل ــرف املعلم ــومي تتع ــالج،  فمــن خــالل التق ــح والع ــى رســم خطــة التصحي إل

ــى تقويتهــا. ــى ذلــك تعمــل عل ــاءا عل الضعــف عنــد الطالبــة، وبن

التنــوع: فــي أســاليب التقــومي وأدواتــه،  فــال نقتصــر علــى االختبــارات فقــط، وإمنــا نحــاول ز. 
التنويــع فــي األدوات: اختبــارات - مهمــات أدائيــة - مشــاريع ... .

التعاونيــة: بحيــث يشــترك عــدة أفــراد أو جهــات فــي تنفيــذ عمليــة التقييــم، فالطالبــة نفســها ح. 
قــد تشــارك فــي عمليــة تقييمهــا، ورمبــا معلمــات أخريــات أو خبــراء مــن خــارج املؤسســة.
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أنماط التقويم:

التقويم التشخيصي )التمهيدي - المبدئي - القبلي(:. 1
ويشــتمل علــى تقــومي وحتديــد ســلوك الطالبــة فــي بدايــة العمليــة التعليميــة بغــرض التعــرف علــى مــدى 
حتكــم الطالبــة فــي املكتســبات الســابقة وحتديــد نقطــة البدايــة املناســبة التــي يســتند إليهــا تدريــس 
ــن اتخــاذ اإلجــراء  ــى ميك ــا حت ــم مالحظته ــي تت ــد أســباب املشــكالت الت ــدة، وحتدي ــات اجلدي املعطي
العالجــي الــالزم. مثالــه: فــي بدايــة احلصــة، توجــه املعلمــة للطالبــات أســئلة حــول املوضــوع اجلديــد 
الــذي تنــوي تناولــه، أو تختبرهــم فــي مهــارات ســبق أن تعلمنهــا يعتمــد عليهــا التعلــم اجلديــد، بغــرض 

التأكــد مــن درجــة إتقانهــن لهــا.

التقويم التكويني )البنائي - المستمر - التطويري(:. 2
ويقيــس مســتوى الطالبــات والصعوبــات التــي تعترضهــم أثنــاء العمليــة التعليميــة، ليقــدم لهــن معلومــات 
مفيــدة عــن تطورهــن أو ضعفهــن، ويحــدد ســرعة تعلمهــن ممــا يعمــل علــى حتفيزهــن لبــذل اجلهــد 
الــالزم فــي الوقــت املناســب، ويســاعد االســتعمال املالئــم لهــذا النــوع مــن التقــومي فــي ضمــان التمكــن 
مــن كل مجموعــة مــن املهــام التعليميــة بتقدميــه أجوبــة مالئمــة للتمكــن مــن بلــوغ األهــداف املرغوبــة 
واحملــددة. مــن أمثلــة التقــومي التكوينــي مــا تقــوم بــه املعلــم أثنــاء احلصــة الدراســية مــن أنشــطة: حــل 
مجموعــة مــن التماريــن بعــد انتهــاء جــزء مــن املوضــوع، أو توجيــه بعــض األســئلة حــول اجلــزء  والفــراغ 

منــه قبــل االنتقــال للجــزء اجلديــد.

التقويم التجميعي )النهائي - التحصيلي - الختامي(:. 3
ويتعلــق بنهايــة التدريــس وميحــص مــدى بلــوغ األهــداف النهائيــة، وقــد يســتخدم خــالل مرحلــة 
التدريــس وهــو بهــذا ميكــن مــن إصــدار أحــكام نهائيــة علــى فعاليــة العمليــة التعليميــة مــن حيــث 
حتقيقهــا ألهدافهــا، ومــن أمثلتــه االمتحانــات النهائيــة، أو األنشــطة والتماريــن التــي تقــام فــي نهايــة 

درس مــا أو وحــدة تعليميــة كاملــة للتأكــد مــن حتقيــق الطالبــات لألهــداف املطلوبــة.
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أدوات التقويم:

هنــاك العديــد مــن األدوات املســتخدمة فــي تقــومي املتعلــم، منهــا مــا يقــوم بــه املعلــم، ومنهــا مــا يقــوم بــه املتعلــم 
نفســه. فيمــا يلــي عــرض موجــز بأبــرز أدوات التقــومي احلديثــة:

ملفــات اإلجنــاز أو البورتفوليــو: إحــدى أدوات التقــومي احلقيقــي التــي تســتخدم فــي تقــومي مــا أجنزتــه 
الطالبــة مــن أعمــال، وتســتخدم ملفــات اإلجنــاز فــي التقــومي الذاتــي للطالبــة حيــث تقــوم بوضــع 
ــة، مشــروعات، رســومات، مقــاالت،  ــة مــن أعمــال حتريري ــف أو احلقيب ــه فــي املل ــات ممــا أجنزت عين

ــم املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة. وهــى أســلوب للتقــومي الشــامل جلميــع جوانــب التعل

مهمــات األداء: متثــل املهمــات األدائيــة أنشــطة تعليميــة وتقومييــة فــي آن مًعــا، مبــا يحقــق  دمــج 
التقــومي بالتعليــم والتعلــم، وهــي نشــاط أو فرصــة تتيــح للمتعلــم أن يظهــر كفاياتــه مــن خــالل موقــف 
منظــم.  وهــي مــن أدوات تقــومي األداء مبفهومــه الواســع، الــذي يشــمل املهــارات والكفايــات العمليــة 
والعقليــة واالجتماعيــة ، وأهــم مــا مييــز هــذه املهمــات أنهــا مباشــرة، ووظيفيــة، وواقعيــة أو حقيقيــة، 
أي متاثــل مواقــف احليــاة خــارج حــدود الصــف املدرســي. مــن أمثلــة املهمــات األدائيــة: أن تطلــب 
ــل مشــكلة  ــى ترشــيد االســتهالك، أو حتلي ــي يحــث عل ــم بروشــور دعائ ــات تصمي ــة مــن الطالب املعلم

ــا. ــراح حلوله واقت

املشــروعات: هــي األعمــال أو األنشــطة التــي تقــوم بهــا املتعلمة، وتكــون مرتبطة مبوضوعات الدراســة، 
بهــدف حتقيــق أهــداف تعليميــة معينــة، ويتــم إجنازهــا داخــل املدرســة أو خارجهــا وفــق مــدة اإلجنــاز 

)قصيــرة أو ممتــدة(.

خطوت تنفيذ المشروعات:
حتديد املشروع ) نوعه، الهدف منه...(. 1

خطة العمل ) بناء املشروع، مصادر املعلومات، املدة الزمنية للتنفيذ، مهام األعضاء...(. 2

مراحل التنفيذ وفق خطة العمل.. 3

اإلنتاج والعرض.. 4

التقييــم الذاتــي: وهــو مــن أســاليب التقــومي غيــر الرســمية التــي تعتمــد علــى تقديــر املتعلمــة لذاتهــا، 
ومــن خاللــه تســتطيع التعــرف علــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي أداءهــا وبنــاءا عليــه تعمــل علــى 

حتســني نقــاط الضعــف وتطويــر أدائهــا عمومــا.

املقابلــة الشــخصية: تعتبــر املقابلــة إحــدى أدوات التقــومي التربــوي التــي لهــا أهميتهــا ومميزاتهــا 
باملقارنــة ببقيــة األدوات األخــرى، حيــث ميكــن التعــرف مــن خاللهــا علــى اجتاهــات األفراد، واألســباب 
التــي تكمــن وراء ســلوك معــني، ومــدى صــدق املفحــوص ومــدى دقــة اســتجابته، وتتطلــب املقابلــة إتبــاع 

خطــوات علميــة فــي تصميمهــا وإعدادهــا وتطبيقهــا.
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خرائــط املفاهيــم: حيــث تقــوم املتعلمــة ببنــاء خريطــة مفاهيــم ملوضــوع معــني ثــم تقــارن هــذه اخلريطــة 
بخريطــة أخــرى منوذجيــة أو تقوميهــا علــى أســاس حتديــد درجــة لــكل جــزء مــن أجــزاء اخلريطــة.

املالحظــة: تســتطيع املعلمــة مــن خاللهــا حتديــد مــدى تقــدم تالميذهــا مــن خــالل أفعالهــن باســتخدام 
أدوات لتقــومي األداء املالحــظ مثــل قوائــم التقديــر التــي تتضمــن قائمــة بالســلوكيات وقائمــة ب )نعــم/ 

ال(.

االختبــارات: وهــي األداة األكثــر شــيوعا، وميكــن تقســيمها بعــدة اعتبــارات، فهنــاك االختبــارات 
التحريريــة مقابــل الشــفوية، وهنــاك االختبــارات املوضوعيــة مقابــل املقاليــة، ولــكل نــوع منهــا منــاذج 

ــة. وأمثل
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نماذج رصد نتائج التقويم

نموذج تقييم الطالبة

)يستخدم لرصد نتائج تقييم طالبة واحدة في مجال تعليمي كامل(
اسم الطالبة:             الصف الدراسي: األول المتوسط                 المجال: القيم

ماحظات
نسبة اإلنجاز

القيمــــة م
٥ ٤ ٣ ٢ ١

احترام النظام ١

الجد والمثابرة ٢

نموذج تقييم مجال )                       ( المفاهيم - القيم - المهارات 

)يستخدم لرصد نتائج تقييم مجموعة طالبات في مجال واحد (
اسم المعلمة:                                الصف الدراسي:

ماحظات
نسبة اإلنجاز

اسم الطالبة م
٥ ٤ ٣ ٢ ١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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نموذج القياس األولي للطالبة

)يســتخدم لرصــد موقــع الطالبــة مــن املنهــج، عندمــا تســجل طالبــة جديــدة فــي الســنة الثانيــة متوســط مثــال، 
نقــوم بإعــداد هــذا النمــوذج ملعرفــة املواضيــع التــي فاتتهــا فــي الســنة األولــى متوســط، واملواضيــع املقبلــة فــي 
الســنة الثالثــة متوســط ومــا بعدهــا، وذلــك بغــرض حتديــد اإلجــراءات املناســبة لتعويــض املواضيــع املفقــودة(
)مفهوم - قيمة - مهارة( المجال:  الصف:    المرحلة الدراسية:  

 إجراءات
 التعويض

 المواضيع
 المقبلة

 المواضيع
الحالية

 المواضيع
اسم الطالبة المفقودة
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النموذج الفصلي لتقييم المواضيع

)هــذا النمــوذج خــاص باملعلمــة، حتــدد مــن خاللــه املواضيــع التــي أجنزتهــا بنهايــة الفصــل الدراســي، وتقتــرح 
اإلجــراءات التعويضيــة للمواضيــع املقــررة والتــي لــم تنجــز لســبب أو آلخــر(

اسم المعلمة:      الصف الدراسي:

المواضيع المجال
المقررة

المواضيع 
المنجزة

إجراءات 
مالحظاتالتعويض

المفاهيم

القيم

المهارات
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نموذج خطة فصلية

ــق لعملهــا خــالل  ــه كخارطــة طري ــة الفصــل الدراســي، تســتفيد من )منــوذج خــاص باملعلمــة، تعــده فــي بداي
الفصــل الدراســي كامــال(.

الصف الدراسي:                                            الفصل الدراسي: ) األول / الثاني(

طريقة الموضوعالمجال
األداء

عدد 
الساعات

االستعدادات 
مالحظاتالقبلية

المفاهيم

القيم

المهارات
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استبانة تقويم دورة تدريبية

عنوان الدورة : ..............................................       الملقي..............................................................

ضعــي إشــارة )         (  أمــام كل عنصــر مـــــــــــــن العناصــر املدرجــة أدنـــــــاه حســــــــــب التقييـــــــم املناســـــــــب : 
) 1 اقــل درجــة - 5 أعلــى درجــة ( 

ملحوظات12345العنصرم

مناسبة موضوع الدورة للطالبة 1

مناسبة عناصر الدورة لعنوانها  2

مناسبة االستدالالت واألمثلة لبيئة الطالبة 3

 إمكانية تطبيق مفاهيم الدورة4

 األفكار الجديدة عليك  في الدورة 5

مستوى تفاعل الطالبات مع الموضوع6

استخدام المدرب وسائل العرض بشكل مناسب      7

قدرة المدرب على التواصل مع الطالبات8

قدرة المدرب على إدارة ورش العمل 9

اعتناء المدرب بالتنويع في األساليب التدريبية10

تمكن المدرب من المادة العلمية11

قدرة المدرب على تحفيز الطالبات وتحفيزهن 12

مستوى تفاعل الطالبات مع المدرب 13

مستوى الحقيبة التدريبية 14

مناسبة مادة الحقيبة العلمية للموضوع 15

وضوح الصوت16

مناسبة القاعة للدورة17

مستوى الضيافة18

مدة الدورة19

تقويم الدورة بشكل عام20
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نموذج تحضير موضوع تعلم

)تستخدم املعلمة هذا النموذج للتحضير ملوضوعات التعلم(
عنوان املوضوع: ...............    اجملال:.................    الصف الدراسي:.............

اإلجراءات العناصرالعنوان
واألنشطة

الوسائل 
التقويمالتعليمية
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توجيهات عامة في التطبيق
التطبيــق الفعلــي للوثيقــة هــو اخلطــوة األكثــر أهميــة، وهــو املقصــود األول بجميــع العمليــات األخــرى. فــكل مــا 
ســبق احلديــث عنــه يشــكل موجهــات ومالمــح للتطبيــق الســليم للوثيقــة. وهنــا نشــير إلــى بعــض املوجهــات العامــة 

التــي تفيــد فــي عمليــة التطبيــق الفعلــي للوثيقــة:

قبل البدء بعملية التعليم:

يجــب علــى املعلمــة أن تكــون علــى إملــام كامــل بالوثيقــة ومجاالتهــا وتفريعاتهــا. إن توفــر الصــورة الكليــة 
لــدى املعلمــة يبقــي عينيهــا علــى األهــم دائمــا، حتــى ال تضيــع فــي التفاصيــل. املعلمــة املتخصصــة فــي 
مرحلــة معينــة أو مجــال تعليمــي معــني، مطالبــة مبعرفــة تفاصيــل هــذه املرحلــة أو ذلــك اجملــال بشــكل 

أكبــر، ولكــن ذلــك ال يلغــي احلــد األدنــى مــن اإلحاطــة بالوثيقــة.
يشــكل مصطلــح )املفهــوم – القيمــة – املهــارة( العمــود الفقــري لوثيقــة مركــز الرســالة. وعليــه يجــب 

علــى املعلمــة اســتيعاب هــذه املصطلحــات ومتعلقاتهــا فــي اجملــال التربــوي.
ــاور  ــتيعابها للمح ــا واس ــن فهمه ــد م ــة أن تتأك ــى املعلم ــب عل ــج، يج ــذ البرنام ــي تنفي ــرة ف ــل املباش قب
األساســية فــي املوضــوع. املعلمــة غيــر مطالبــة باإلحاطــة بجميــع العناصــر املتعلقــة باملوضــوع، ولكنهــا 
حتــى تــؤدي مهمتهــا باملســتوى املطلــوب؛ فإنهــا مضطــرة لإلحاطــة باحملــاور األساســية فــي املوضــوع، 
ســواًء كان املوضــوع ســيقدم فــي صيغــة احملاضــرة أو فــي صيــغ أخــرى كاملناقشــة أو املشــاريع، وهــي 

صيــغ تعتمــد علــى نشــاط الطالبــات بشــكل كبيــر.
ــى فــي إطــار الطريقــة  ــرا. حت ــا كثي ــد املعلمــة وطالباته ــارات يفي ــارف وامله ــع أســاليب تقــدمي املع تنوي
الواحــدة، ميكــن للتنويــع أن يســاهم فــي أقــل األحــوال علــى جتديــد املنــاخ وإتاحــة فــرص جديــدة 
للطالبــات. علــى ســبيل املثــال: إذا اعتمــدت املعلمــة أســلوب املناقشــة فــي تقــدمي موضــوع مــا، فليــس 
بالضــرورة أن تديــر النقــاش بنفســها، بــل مــن األفضــل أن تتيــح الفرصــة فــي بعــض األحيــان لبعــض 
الطالبــات ذوات النزعــة القياديــة مثــال، ورمبــا للطالبــات املتميــزات فــي املوضــوع محــل النقــاش. بــدال 
مــن فتــح بــاب النقــاش علــى مصراعيــه للجميــع، ميكــن للمعلمــة تقســيم الفصــل إلــى مجموعتــني أو 

أكثــر تتبنــى كل منهــا جــزء مــن املوضــوع أو أحــدى وجهــات النظــر املتعلقــة باملوضــوع.
معرفــة املعلمــة لطالباتهــا تفيدهــا كثيــرا فــي أداء دورهــا التربــوي، وتفيــد الطالبــات فــي ممارســة أدوار 
متقدمــة تعمــل علــى تطويــر شــخصياتهن وتعميــق مســتوى تعلمهــن. عندمــا تواجــه املعلمــة صعوبــة فــي 
موضــوع معــني بســبب قلــة وقتهــا أو بســبب ضعــف معلوماتهــا أو ألي ســبب آخــر، ميكــن لهــا أن تســتعني 

ببعــض الطالبــات الالتــي قــد يســاعدنها فــي اإلعــداد للموضــوع أو تقدميــه.
يجــب علــى املعلمــة أن تعمــل علــى إشــراك طالباتهــا فــي التعلــم. ودورهــا كمعلمــة ال يلزمهــا بــأن تكــون 
املصــدر الوحيــد للمعرفــة. إن مشــاركة الطالبــات فــي التخطيــط والتنفيــذ للعمليــة التعليميــة، يســتثير 

دافعيتهــن بشــكل كبيــر، وهــو هــدف بحــد ذاتــه.
التعلــم احلقيقــي هــو التعلــم الــذي يتجــاوز حــدود حتصيــل املعرفــة، إنــه التعلــم الــذي يصبــح جــزءا مــن 
شــخصية املتعلــم وســلوكه. هــذا النــوع مــن التعلــم هــو الــذي يجــب أن تســعى إليــه املؤسســة واملعلمــات، 
وذلــك ال يتــم مــن خــالل الشــعارات والوثائــق، بــل يتــم مــن خــالل املمارســة الفعليــة للفريــق التعليمــي 
ــر  ــا أكب ــدي اهتمام ــرر، أو تب ــن املق ــاء م ــى االنته ــة عل ــز املعلم ــا ترك ــا. عندم داخــل الفصــول وخارجه
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باملوضوعــات املشــمولة باالمتحــان، فهــي تؤكــد للطالبــات بــأن التعلــم هــو مــا يكتــب فــي الشــهادات، ال 
مــا يكتســبه اإلنســان ويصبــح جــزءا مــن ذاتــه.

ــم، وميكــن للمعلمــة أن تعهــد بأجــزاء  ــارزا فــي حتســني مســتوى التعل تلعــب الوســائل التعليميــة دورا ب
كاملــة مــن املوضــوع إلــى فلــم تعليمــي أو شــريحة ضوئيــة أو غيرهــا مــن الوســائل التعليميــة. وال ميكــن 
ــا أن  حصــر الوســائل التعليميــة، فهــي تتنــوع بتنــوع املوضوعــات واخلبــرات املــراد خدمتهــا. وال يفوتن
نشــير إلــى أن اإلعــداد اجليــد للوســيلة التعليميــة يحافــظ علــى وقــت املعلمــة وجهدهــا ويضمــن حتقيــق 

األهــداف املنشــودة.

أثناء تنفيذ عملية التعليم:

البدايــة اجليــدة عنــد طــرح أي موضــوع تؤثــر كثيــرا علــى ســير باقــي الوقــت،  ويجــدر باملعلمــة التنبــه 
لذلــك، واحلــرص علــى أن تكــون البدايــة لطيفــة ونشــطة وحيويــة، كأن تبــدأ طالباتها بالســالم والســؤال 

عنهــن، ثــم تبــدي مالحظــة إيجابيــة حــول الفصــل أو حــول الطالبــات ككل وليــس كأفــراد.
قبــل أن تبــدأ املعلمــة اخلــوض فــي تفاصيــل موضوعهــا، يحســن بهــا التمهيــد لذلــك، مــن خــالل طــرح 
ــات وفضولهــن للموضــوع، ربــط املوضــوع  ــة الطالب ــة اســتثارة دافعي تســاؤالت حــول املوضــوع، محاول

باحتياجــات حياتهــن اليوميــة. املهــم هــو أن تدفــع الطالبــات للتحفــز لتلقــي املوضــوع اجلديــد.
التنــاول العلمــي للموضــوع ليــس هدفــا بحــد ذاتــه، وال يجــدر باملعلمــة أن تنســى نفســها وتســافر مــع 
تفاصيــل املوضــوع دون مراعــاة كــون الطالبــات مازلــن علــى اتصــال بهــا أم ال. علــى املعلمــة أن تتأكــد 
مــن مواكبــة الطالبــات لهــا فــي كل خطــوة ) كأن تقــول: إلــى هنــا مفهــوم؟ أو:  هــل هنــاك ســؤال حــول 
هــذا اجلــزء؟(، وال تتبــرم مــن ســؤال طالبــة عــن نقطــة فــي حينهــا، خصوصــا عندمــا يكــون املوضــوع 

مترابطــا يُبنــى آخــره علــى أولــه، فاألولويــة دائمــا للطالبــة وليــس للموضــوع.
ــع املعلمــة فــي كل  ــاك مــن هــي مهتمــة جــدا وتتاب ــات مــع معلمتهــن، فهن ــف درجــة تفاعــل الطالب تختل
خطــوة، وهنــاك مــن هــي ســارحة أو شــاردة الذهــن ورمبــا غيــر املهتمــة. وهنــا يجــب أن تــوزع املعلمــة 
انتباههــا علــى جميــع الطالبــات املنتبهــات منهــن )تشــجيعا لهــن وتعزيــزا( وغيــر املنتبهــات )تذكيــرا لهــن 

وتنبيهــا(.
ليــس مــن طبيعــة اإلنســان البقــاء صامتــا دون حــراك لفتــرة زمنيــة طويلــة. ولذلــك يجــدر باملعلمــة أن 
تبــدي تفهمــا لبعــض التحــركات أو اللفتــات بــني احلــني واآلخــر. بــل مــن األفضــل أن تبــادر هــي وتشــيع 
جــوا مــن احليويــة والنشــاط فــي الفصــل ولــو ترتــب علــى ذلــك حتــرك بعــض الطالبــات مــن أماكنهــن 
أو دخولهــن فــي مشــاورات مــع طالبــات أخريــات. املهــم أن يتــم لغــرض  ووفــق مخطــط الــدرس، حيــث 
تخصــص املعلمــة -علــى ســبيل املثــال - دقيقتــني للنقــاش بــني أعضــاء الفــرق، أو تطلــب مــن الطالبــات 

تعديــل وضعيــة جلوســهن مبــا يتفــق مــع متطلبــات الــدرس.
موضــع التعلــم هــو موضــع احتــرام وتقديــر بــدون شــك، ولكــن ال ينبغــي لنــا أن ننســى أنــه موضــوع تعلــم 
باملقــام األول، أي أنــه مــكان يخطــئ فيــه املتعلمــون ويصححــوا أخطاءهــم. ولذلــك ال يجــب علــى املعلمــة 
أن تتشــنج فــي التعاطــي مــع أخطــاء الطالبــات أو هفواتهــن، بــل األفضــل لهــا أن تتبــع أســلوب التجاهــل 
مــا وســعها ذلــك مــادام أنــه ال يضــر بالنظــام العــام للفصــل، وفــي نفــس الوقــت ال يدفــع الطالبــة بعيــدا 

عــن جــو التعلــم. خصوصــا عندمــا يكــون اخلطــأ معــزوال وال يتوقــع تكــراره.

51



مــن أهــم شــروط التعلــم أن تشــعر املتعلمــة باألمــان، وهــذا يفــرض علــى املعلمــة أن تعمــل علــى تكويــن 
بيئــة صفيــة آمنــة، تتيــح للطالبــات التعبيــر عــن آرائهــن وتقــدمي إجاباتهــن ومشــاركاتهن، دون أي تخــوف 
مــن الســخرية أو الرفــض، حتــى عندمــا تكــون تلــك اإلجابــة خاطئــة جــدا. ســلوك الرفــض أو الســخرية 
أو أي ســلوك آخــر يهــدد البيئــة الصفيــة اآلمنــة، قــد يصــدر مــن املعلمــة نفســها، وقــد يصــدر مــن 
طالبــات أخريــات. عندمــا يصــدر مــن املعلمــة تكــون لــه آثــار مدمــرة علــى جميــع الطالبــات، وعندمــا 
يصــدر عــن الطالبــات، تكــون لــه آثــار ســلبية جــدا علــى الطالبــة موضــع الســخرية أو الرفــض، وعلــى 

طالبــات أخريــات يتخوفــن مــن تعرضهــن ملثــل هــذا املوقــف.
تنجــح املعلمــة كثيــرا إذا هــي نقلــت محــور النشــاط داخــل الفصــل مــن املعلمــة )نفســها( إلــى الطالبــات، 
عندمــا حتــول املعلمــة دورهــا مــن مصــدر للمعرفــة إلــى موجــه لعمليــة التعلــم التــي متارســها الطالبــات 

بأنفســهن، تكــون قــد جنحــت فعــال فــي تنشــيط التعلــم، ونقــل محــوره إلــى الطالبــات. 
قــد يضيــق الوقــت وال يتســع لتنــاول املوضــوع بكامــل جزئياتــه، هنــا يجــدر باملعلمــة أن تركز علــى املبادئ 
األساســية، واألجــزاء األكثــر فائــدة للطالبــة فــي حياتهــا احلقيقيــة. وينبغــي التذكيــر هنــا بــأن احلصــة 
الدراســية ال متثــل نهايــة وقــت التعلــم، بــل هــي  مســاحة لتنــاول أساســيات املوضــوع، وتســتطيع املعلمــة 

أن تنقــل بعــض النشــاطات واملهــام إلــى خــارج وقــت احلصــة، داخــل املؤسســة التعليميــة أو خارجهــا.
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بعد االنتهاء من عملية التعليم:

مــن املهــم أن تختــم املعلمــة موضوعهــا بالتذكيــر باملبــادئ األساســية واملفاهيــم احملوريــة التــي مت تناولهــا 
خــالل احلصــة. بغــرض تثبيــت تلــك األساســيات فــي ذهــن الطالبة.

عندمــا تطلــب املعلمــة مــن الطالبــات أداء أنشــطة خــارج الصــف ) واجــب - نشــاط - بحــث ...( يجــب 
أن تكــون واضحــة جــدا فــي تعليماتهــا، وفــي حتديــد آليــات التنفيــذ ومواعيــد التســليم ومعاييــر التقييم، 

حتــى تســاعد الطالبــات علــى األداء بأفضــل صــورة.
التقييــم الــذي تنفــذه املعلمــة فــي نهايــة احلصــة الدراســية ميثــل عنصــرا مهمــا مــن عناصــر التعليــم، 
وتتعامــل معــه الطالبــات كمؤشــر ملواضــع االهتمــام و األفــكار األساســية للموضــوع، ومــن األفضــل أن 

حتصــل الطالبــات علــى نتيجــة التقييــم مباشــرة.
ليــس مــن حــق املعلمــة أن تســتهلك احلصــة كاملــة فــي تنفيــذ إجراءاتهــا ) شــرح - تقييــم - ....(، بــل 
يجــب عليهــا أن تتيــح للطالبــات وقتــا فــي نهايــة احلصــة للتســاؤالت والنقاشــات والتعبيــر عــن آرائهــن 

حــول املوضــوع.
يجــدر باملعلمــة أال تخــرج مــن غرفــة الصــف وهــي تعتقــد أن هنــاك مشــكلة: طالبــة لــم تفهــم - أخــرى 
أســيء إليهــا - ســؤال لــم يجــب عليــه...، عنــد نهايــة كل حصــة يجــب أن تغلــق املعلمــة جميــع امللفــات 
املتعلقــة بهــا، وخصوصــا مــا يتعلــق باجلوانــب الشــخصية، حيــث إن تــرك املوضــوع بــال عــالج سيســبب 

تفاعلــه وتضخمــه، ومــن ثــم يصعــب حلــه.
رغــم مــرور الســنني، مــازال كل فــرد منــا يتذكــر )معلمــا / معلمــة( قــد درســه يومــا مــا، البعــض يتذكــر 
أكثــر مــن )معلــم / معلمــة(، ولكــن دائمــا هنــاك )معلــم/ معلمــة( هــو األكثــر متيــزا وهــو األكثــر حضــورا 

فــي الذاكــرة. 
ــذي يحضرهــن عندمــا ميــر  ــاع ال ــِك؟ مــا هــو االنطب بعــد ســنوات مــن اآلن .. كيــف ســتذكرِك طالبات

ــني. ــي حتب ــة الت ــِك اآلن بالكامــل لصياغــة هــذا اجلــزء بالطريق اســمِك؟ الفرصــة لدي
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رؤية عملية في المعايشة التربوية للطالبات

إذا اضطــر باحــث فــي علــوم التربيــة أن يعــني العاملــني األكثــر أهميــة وتأثيــرا ومحوريــة فــي العمليــة التعليميــة، 
فهمــا بــدون تــردد: الطالبــة واملعلمــة، أو املعلمــة و الطالبــة. ويتكــون بــني هذيــن العاملــني خطــوط اتصــال وتفاعــل 
متعــددة املســتويات واملســارات. التفاعــل الشــخصي أو اإلنســاني بــني الطالبــة ومعلمتهــا هــو أحــد أهــم خطــوط 
التفاعــل بــني محــوري العمليــة التعليميــة، وهنالــك الكثيــر ممــا يعتمــد على مســتوى وفعاليــة هذا التفاعل اإلنســاني 
ــة، تصبــح عاجــزة إلــى حــد كبيــر عــن  ــا مــن املعــارف واخلبــرات التعليمي ــر املعلمــات كفــاءة ومتكن املعقــد. إن أكث
إحــداث التغييــر املطلــوب فــي ســلوكيات الطالبــات ومهاراتهــن ومعارفهــن إن هــي افتقــرت إلــى مهــارات التواصــل 
اإلنســاني. بــل إن قــدرة املعلمــة علــى تكويــن وبنــاء عالقــة إنســانية مهنيــة صحيــة بينهــا وبــني طالباتهــا هــو أحــد 
أكثــر املعاييــر أهميــة فــي تقييــم كفــاءة وفاعليــة املعلمــة فــي حتقيــق دورهــا الريــادي. وهكــذا فــإن املعلمــة بحاجــة 
إلــى توســيع نطــاق عالقتهــا بالطالبــات مــن اإلطــار الضيــق )التدريــس الصفــي( إلــى إطــار أوســع يتمثــل مبفهــوم 
املعايشــة التربويــة للطالبــات، الــذي ميتــد ليشــمل التدريــس والتعليــم، واملســاحات الشــخصية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة للطالبــات، وهــو مــا يرفــع املعلمــة إلــى مكانهــا الطبيعــي كمربيــة حقيقيــة لألجيــال.

مفهوم المعايشة:

ــا، تتجــاوز إطــار  ــة ومعلمته ــني الطالب ــة ب ــات التفاعلي ــن العالق ــق م ــى مســتوى عمي      تشــير املعايشــة إل
التدريــس األصــم، وتتمثــل فــي اســتعداد املعلمــة ملشــاركة طالباتهــا فــي شــؤون احليــاة اخملتلفــة، والعمــل 

ــة واإلنســانية. ــع اجملــاالت التعليمي ــة فــي جمي ــاء بالطالب ــى االرتق عل
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فوائد المعايشة التربوية:

ــا ســئلت عائشــة رضــي  ــه. فعندم ــة أصحاب ــي تربي ــه وســلم - ف ــه علي ــى الل ــداء بالرســول - صل االقت
اللــه عنهــا هــل كان النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم - يصلــي وهــو قاعــد؟ قالــت: )نعــم، بعدمــا حطمــه 
النــاس(. وذلــك راجــع ملعايشــة النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم - ألصحابــه ومشــاركته لهــم فــي شــؤون 

عيشــهم وحياتهــم.
األجــر واملثوبــة مــن اللــه تعالــى: يقــول الرســول- صلــى اللــه عليــه وســلم- )املؤمــن الــذي يخالــط النــاس، 

ويصبــر علــى أذاهــم أفضــل مــن املؤمــن الــذي ال يخالــط النــاس، وال يصبــر علــى أذاهــم(.
التعــرف علــى قــدرات الطالبــات ومواهبهــن احلقيقيــة الكامنــة، والتــي يكثــر بــني الفتيــات املراهقــات 
إخفاؤهــا بســبب تدنــي مفهــوم الــذات لديهــن، وكذلــك حــرص املراهقــة علــى عــدم التميــز عــن زميالتهــا.
التعــرف عــن كثــب علــى مشــكالت الطالبــات املباشــرة وغيــر املباشــرة، وأثــر ذلــك علــى أداء الطالبــة 
التعليمــي وغيــر التعليمــي، وفــي كثيــر مــن األحيــان فــإن املعلمــة تشــكل طــوق النجــاة للكثيــر مــن 

الطالبــات مــن مشــاكلهن الشــخصية واألســرية.
االنتقــال بالعمليــة التعليميــة إلــى مســتوى أعمــق وأوســع، يتجــاوز حــدود حتصيــل املعرفــة، إلــى مجاالت 
التطبيــق وعوائــق التنفيــذ. حيــث تالحــظ املعلمــة مقــدار اســتفادة الطالبــة مــن املعــارف واملهــارات التــي 
ــة  ــؤدي وظيف ــة ت ــى صــور تطبيقي ــة إل ــل املعرف ــى نق ــم والقــدرة عل ــد مــن مســتوى الفه ــا، وتتأك تعلمته

غرضيــة فــي حيــاة الطالبــة.
التحــرك فــي الســياق الطبيعــي حليــاة الطالبــة، واملتمثــل بحيــاة الطالبــة خــارج جــدران الفصــل. وهناك 
تســتطيع املعلمــة تقــدمي املســاعدة احلقيقيــة للمشــاكل احلقيقيــة. وبــدال مــن االكتفــاء باحلديــث عــن 
مبــادئ اختيــار الصديقــة، تعمــل املعلمــة مــع طالباتهــا علــى بنــاء عالقــات صداقــة متوازنــة )علــى ســبيل 

املثال(.
يتــم التعلــم األمثــل للســلوك عنــد ظهــور مثيراتــه الطبيعيــة، وهــو مــا ال يتوافــر فــي كثيــر مــن األحيــان 
داخــل بيئــة الصــف. علــى ســبيل املثــال: قــد تواجــه املعلمــة صعوبــة كبيــرة فــي شــرح أســاليب مقاومــة 
ضغــوط الصديقــات داخــل الفصــل، ولكــن ســتجد املعلمــة الكثيــر الكثيــر مــن املواقــف الطبيعيــة 
ــة الصفيــة: مــكان اجللــوس - االنضمــام إلــى البرامــج  ملمارســة الضغــوط بــني الطالبــات خــارج البيئ

ــر حــي مباشــر يصعــب نســيانه. ــا يكــون لتوجيهــات املعلمــة أث ــة  وغيرهــا. وهن االختياري
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مجاالت المعايشة:

     ميكــن القــول بــأن املعايشــة متتــد أفقيــا لتشــمل معظــم جوانــب حيــاة الطالبــة، فاملعلمــة املربيــة مهمومــة 
ــكالتها  ــخصية ومش ــة الش ــاة الطالب ــإن حي ــذا ف ــاالت. وهك ــة اجمل ــي كاف ــا ف ــاء به ــة واالرتق ــور الطالب بتط
األســرية، وطموحاتهــا املســتقبلية وباقــي نواحــي حياتهــا، هــي مجــال املعايشــة التربويــة الواســع. علــى 
املســتوى الرأســي، فــإن حــدود عمــق املعايشــة هــي أمــر ال ميكــن حتديــده بإطــار ثابــت. علــى ســبيل املثــال: 
قــد تشــارك الطالبــة معلمتهــا فــي مجــال املشــكالت األســرية، ولكــن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة الدخــول فــي 
تفاصيــل تلــك املشــكالت، وكيــف حتــدث؟ ومــن يتســبب بهــا؟ ومــن يتحمــل مســؤوليتها؟. بــل املهــم هــو احلــد 
األدنــى مــن البيانــات الــالزم لرســم خطــة حــل، أو بنــاء أســلوب تعايــش مــع تلــك املشــكالت يضمــن حــدا 

أدنــى مــن الضــرر.

ضوابط في المعايشة التربوية للطالبات:

     مثلهــا مثــل أي عمليــة إنســانية، متثــل املعايشــة منطــا تفاعليــا مــن العالقــات املتبادلــة بــني الطالبــة 
واملعلمــة، وهــي بذلــك حتمــل كافــة تعقيــدات العالقــات اإلنســانية وتنوعاتهــا. وحفاظــا علــى الــدور الريــادي 
لســلوك املعايشــة التربويــة، نشــير هنــا إلــى مجموعــة مــن الضوابــط  بعــرض ســريع، فبعــض هــذه الضوابــط 

يحتــاج لتناولــه إلــى مؤلــف كامــل:
يجــب احلفــاظ علــى املعايشــة ضمــن حــدود التربيــة والتعليــم. وذلــك يعنــي أال تتحــول عالقــة املعايشــة 
إلــى عالقــة شــخصية - شــخصية. مبعنــى أن تصبــح عالقــة صداقــة بــني طرفــني يتبــادالن مشــاعر 
الــود. إن عالقــة املعايشــة هــي عالقــة شــخصية محكومــة بإطــار تربــوي يحافــظ علــى هويــة الطــرف 
ــوي بالدرجــة  ــي ترب ــى غــرض تعليم ــة(، تســتند إل ــي )طالب ــة الطــرف الثان ــى هوي ــة( وعل األول )معلم

األولــى.
احلــرص علــى ربــط الطالبــة باملبــدأ وبالفكــرة التــي حتملهــا املعلمــة وليــس بشــخص املعلمــة. هــذا املبدأ 
ــرا مــا يتســبب  ــه مهــم جــدا وكثي ــى أرض الواقــع، ولكن ــد مالمحــه عل ــي يصعــب حتدي ــدأ جدل هــو مب
بخــروج العالقــة التربويــة عــن إطارهــا الصحيــح. إن الطلــب مــن الطالبــة عــدم محبــة معلمتهــا هــو أمــر 
ــق باملعلمــة )اإلعجــاب( ورفــض التعاطــي مــع  ــا. ولكــن التعل ــو كان ممكن ــل مرفــوض ول ــر ممكــن، ب غي
معلمــة أخــرى، ورمبــا تدهــور مســتوى الطالبــة عنــد ابتعــاد معلمتهــا عنهــا هــو خطــأ يجــدر مالحظتــه 
ــا أو  ــة يجــب محاربته ــه ليــس جرميــة أو كارث ــة خطــأ، ولكن ــه. هــذا اخلطــأ هــو فــي احلقيق ومعاجلت
تدميرهــا. إنــه خــروج مفهــوم عــن املســار الصحيــح، ينبغــي بــذل اجلهــد إلعادتــه إلــى مســاره مــرة 

أخــرى.
ــة  ــي تعطــي كل طالب ــرة هــي الت ــن. إن املعلمــة البصي ــق بينه ــات، وعــدم التفري ــاج الطالب مراعــاة احتي
ــي أخــرى. فــي إحــدى  ــة أو حتاب ــا تفضــل طالب ــات بأنه ــة الطالب ــا، دون أن تشــعر بقي مبقــدار حاجته
الدراســات، ســئلت الطالبــات عــن أكثــر مــا يكرهنــه فــي معلماتهــن؟ اإلجابــة األكثــر تكــرارا كانــت: 
التفريــق فــي التعامــل بــني الطالبــات. ولإلنصــاف: فــإن التوفيــق بــني التعامــل مــع الطالبــات وفقــا 
ــه  ــات مــن جهــة أخــرى، هــو عمــل شــاق قــد ال تتقن ــني الطالب ــني املســاواة ب الحتياجهــن مــن جهــة، وب

ــات. ــض املعلم بع
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احتــرام الطالبــات ملعلمتهــن هــو أحــد األســس املهمــة فــي بنــاء عالقــة صحيــة بــني الطرفــني. ومــن هنــا 
فإنــه يجــدر باملعلمــة احلفــاظ علــى حــد أدنــى مــن املســافة بينهــا كمعلمــة وبــني طالباتهــا. مطلــوب جــدا 
مــن املعلمــة أن تقتــرب مــن طالباتهــا وتنــزل إلــى مســتوياتهن، ولكــن إلغــاء الفــوارق بشــكل كامــل هــو 

خطــأ يضــر بالعمليــة التربويــة فــي أساســها.
حــب العطــاء يدفــع بعــض املعلمــات إلــى )إحــراق( أنفســهن مــن أجــل اآلخريــن، فيصبحــن كالشــموع 
التــي حتتــرق لتضــيء لآلخريــن. ورغــم جماليــة التشــبيه إال أن هــذا الوضــع مرفــوض متامــا. فاملعلمــة 
ــاة مســؤولة عــن  إنســانة لديهــا حياتهــا الشــخصية واألســرية، لديهــا أهــداف تســعى لتحقيقهــا، وحي
ــة  ــة، فالتربي ــاة املعلم ــي حي ــاء ف ــذ والعط ــني األخ ــوازن ب ــة الت ــن أهمي ــث ع ــي احلدي ــا يأت ــا. وهن بنائه
ــى الوجــه  ــا عل ــا أداؤه ــاك أدوار أخــرى يجــدر به ــاة، وهن ــي احلي ــة ف ــا أحــد أدوار املعلم ــم هم والتعلي

األكمــل.
يجــب تفــادي اخلــوض فــي خصوصيــات الطالبــات التــي ال طائــل مــن وراء معرفتهــا. وكمــا ســبق 
ــوط  ــك مرب ــف مجــاالت حياتهــن، ولكــن ذل ــات فــي مختل ــة مبعايشــة الطالب اإلشــارة؛ فاملعلمــة مطالب
ــه. ــة اخلــوض في ــن حــق املعلم ــس م ــك فلي ــاة. وكل ماعــدا ذل ــى الفت ــي عل ــره اإليجاب ــك وأث ــدة ذل بفائ
يجــب أن تراعــي املعلمــة آثــار مجهوداتهــا مــع الطالبــات، أحيانــا تكــون الطالبــة محكومــة بنظــام أســري 
يدفعهــا التخــاذ قــرارات مــن نــوع مــا. إذا كان تقييــم املعلمــة لتلــك القــرارات بأنهــا قــرارات خاطئــة، 
فيجــب أن تراعــي خلفيــة الطالبــة األســرية، وتقــدر ثقافــة أســرتها ونظامهــا األســري. فليــس مــن 
احلكمــة وال الفائــدة أن تدفــع املعلمــة طالبتهــا خلــوض صــراع ضــد أســرتها. الحــظ هنــا أن حتديــد 
القــرارات الصائبــة واخلاطئــة هــو أمــر نســبي محكــوم بالعديــد مــن العوامــل، ومــا قــد تعتقــده املعلمــة 
خاطئــا، قــد يعتبــره غيرهــا صوابــا.  وعليــه يجــب علــى املعلمــة أن تكــون واعيــة فــي التعامــل مــع واقــع 

طالباتهــا وخلفياتهــن الثقافيــة واالجتماعيــة.
عندمــا تقتــرب املعلمــة مــن طالباتهــا، قــد تتفاجــئ  بواقــع بعضهــن، ورمبا تقــف على أخطاء وممارســات 
غيــر مناســبة مــن بعضهــن. نذّكــر هنــا بأنــه ليــس مــن حــق املعلمــة احلكــم علــى الطالبــات، أو إطــالق 
ــى  ــا عل ــة هــو مســاعدة طالباته ــك. إن واجــب املعلم ــى أســاس ذل ــن عل ــن، أو معاملته األوصــاف عليه
جتــاوز مشــكالتهن وليــس تصنيفهــن ، أو إطــالق األحــكام عليهــن. لنفــرض أن املعلمــة الحظــت أن 
إحــدى طالباتهــا )س( متــارس دورا تســلطيا علــى زميالتهــا الطالبــات. هنــا ليــس مــن حــق املعلمــة 
ــا، كمــا ال  ــام باقــي زميالته ــا أم ــا متســلطة، أو إطــالق هــذا الوصــف عليه ــة بأنه ــى الطالب احلكــم عل
يحــق لهــا معاملتهــا علــى هــذا األســاس، بــأن تتعمــد إقصاءهــا عــن أي دور قيــادي، أو حتــاول عزلهــا 
عــن زميالتهــا أو إضعــاف مكانتهــا بينهــن. إن مــا يجــب علــى املعلمــة فــي هــذه احلالــة هــو التواصــل مــع 
طالبتهــا )س(، وتوضيــح أبعــاد ســلوكها املتســلط مــع زميالتهــا، والعمــل علــى مســاعدة الطالبــة علــى 

التخلــص مــن هــذا الســلوك بتدريبهــا علــى أمنــاط ســلوكية بديلــة.
حتتــل املعلمــة فــي نظــر الطالبــات مكانــة عاليــة، وهــذا يدفــع املعلمــة لــوزن أقوالهــا وتصرفاتهــا جيــدا، 
خصوصــا عندمــا تكــون بحضــرة الطالبــات. إن حديــث املعلمــة أمــام مجموعــة مــن الطالبــات عــن 
ــا، يراعــي  ــا موزون ــات، يجــب أن يكــون حديث ــة أو مجموعــة أخــرى مــن الطالب معلمــة أخــرى، أو طالب
ــة أن حتــذر مــن أن  ــى املعلم ــع األطــراف. وعل ــوق جمي ــرم مشــاعر وحق ــن، ويحت ــات اآلخري خصوصي
ــات. ــات أخري ــة أو مجموعــة طالب ــل مــن معلمــة أو طالب ــتدرج أو تُوظــف  بغــرض اإلســاءة أو التقلي تُس
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خصائص طالبات المرحلة
تعــددت املقاربــات التــي تناولــت موضــوع النمــو اإلنســاني، وانطلــق القائلــون بتلــك املقاربــات مــن وجهــات 
نظــر متنوعــة، فاتفقــوا فــي بعــض اجلوانــب واختلفــوا فــي البعــض اآلخــر، فهنــاك منــو جنســي، وخلقــي، و نفــس 
اجتماعــي، وعقلــي، وبيولوجــي. وحتــى فــي داخــل اجملــال النمائــي الواحــد، فقــد اختلــف العلمــاء فــي حتديــد نقــاط 

البدايــة والنهايــة، وتأثــرت تلــك اآلراء بطبيعــة اجملتمعــات التــي أجريــت عليهــا الدراســات. 
فــي مقامنــا هــذا، نحــن مهتمــون بالفتيــات مــن ســن 13 ســنة ) الســنة املتوســطة األولــى( وحتــى ســن 20 ســنة 
)الســنة اجلامعيــة الثانيــة(. وعليــه فســوف نركــز دراســتنا ملظاهــر وخصائــص النمــو علــى الفتيــات فــي هــذه 

ــى النمــو البيولوجــي وتقســيماته، ونعــرج علــى مســارات النمــو األخــرى باختصــار. ــة. وســوف نركــز عل املرحل

أوال : النمو العقلي: 

  الفتيــات موضــع اهتمامنــا ينتمــني إلــى املرحلــة الرابعــة مــن مراحــل النمــو العقلــي وفقــا لنظريــة بياجيــه. 
وهــي مرحلــة العمليــات اجملــردة )11 ســنة فمــا فــوق(، وهي أعلــى درجات النمــو العقلي من حيــث التكوينات 
البنائيــة العقليــة، فالفتــاة فــي هــذه املرحلــة لديهــا كل مــا لــدى اإلنســان البالــغ مــن عمليــات عقليــة ومعرفية، 
وكل مــا ينقصهــا هنــا هــو عامــل اخلبــرة فقــط. تتصــف هــذه املرحلــة – فــي رأي بياجيــه – بالقــدرة علــى 
التعامــل مــع اجملــردات، والقــدرة علــى فــرض الفرضيــات، وكذلــك القــدرة علــى حــل املشــكالت واالنشــغال 
بأعمــال عقليــة. تســتطيع الفتــاة هنــا التفكيــر مبنطــق افتراضــي، تبحــث عــن االحتمــاالت، تتخيــل البدائــل. 

وتســتخدم الرمــوز اجملــردة للتعبيــر عــن أفكارهــا.

ثانيًا : النمو الخلقي: 

  الفتيــات فــي املرحلــة املتوســطة ) 13 – 15 ســنة( ينتمــني إلــى املســتوى التقليــدي )9 – 15 ســنة(، 
وهــو ثانــي املســتويات النمائيــة وفقــا لنظريــة كولبــرج فــي النمــو اخللقــي. وفيــه حتافــظ الفتــاة علــى 
توقعــات أســرتها أو مصــادر القانــون فــي حياتهــا باعتبارهــا أمــور ثابتــة بغــض النظــر عــن نتائجهــا املباشــرة 
والواضحــة. ينقســم هــذا املســتوى إلــى مرحلتــني: األولــى: مرحلــة توافــق العالقــات الشــخصية املتبادلــة ) 
مرحلــة البنــت الطيبــة(: الفتــاة فــي هــذه املرحلــة تــرى أن الســلوك اجليــد هــو الــذي يســر اآلخريــن أو ينــال 
قبولهــم واستحســانهم. تبــدأ الفتــاة فــي هــذه املرحلــة مبحاكمــة الســلوكيات بغائيــة، حيــث املهــم هــو نيــة 

الفاعــل، وليــس النتائــج املترتبــة علــى الفعــل.
املرحلــة الثانيــة: مرحلــة التوجــه نحــو النظــام أو القانــون: تتمســك الفتــاة فــي هــذه املرحلــة بالقوانــني 
والنظــم االجتماعيــة الســائدة. وتعتبــر أن الفــرد يســلك بطريقــة صحيحــة إذا قــام بواجبــه، واحتــرم 
الســلطة وحافــظ علــى النظــام مــن أجــل النظــام ذاتــه. التــزام الفتــاة بالقوانــني والنظــم هــو التــزام داخلــي 

ذاتــي، بينمــا كان فــي املرحلــة الســابقة خارجــي مرتبــط باســتجابات الراشــدين.
ــة )19 – 20 ســنة(  ينتمــني للمســتوى مــا بعــد  ــة )16 – 18 ســنة( واجلامعي ــة الثانوي ــات فــي املرحل الفتي
التقليــدي )15 ســنة فمــا فــوق( وهــو املســتوى األعلــى وفقــا لكولبــرج. فــي هــذا املســتوى تبــذل الفتــاة جهــودا 
كثيــرة لتحديــد القيــم األخالقيــة واملبــادئ التــي لهــا صفــة الصــدق والتطبيــق بعيــدا عــن ســلطة اجلماعــة 

واألفــراد الذيــن يعتنقــون تلــك املبــادئ. ويشــمل هــذا املســتوى مرحلتــني:
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المرحلة األولى:. 1
ــة التوجــه نحــو العقــد االجتماعــي: متيــل الفتــاة هنــا للحكــم علــى صحــة الســلوك مــن خــالل   مرحل
تقيــده مبصطلحــات احلقــوق الفرديــة واجلمعيــة، واملعاييــر التــي فحصــت بدقــة ومت االتفــاق عليهــا 
مــن قبــل جميــع أفــراد اجملتمــع. مــع مراعــاة نســبية القيــم، واحلــرص علــى روح النظــام بالدرجــة 

ــه. ــى ال حرفيت األول
المرحلة الثانية: . 2

مرحلــة  التوجــه املبدئــي األخالقــي – العاملــي: وتعتبــر أعلــى مراحــل النمــو األخالقــي فــي رأي كولبرج، 
وتنــزع الفتــاة هنــا إلــى احلكــم علــى صحــة الســلوك مــن خــالل الضميــر، واالختيــار األخالقــي احلــر. 

تعتبــر هــذه املرحلــة مرحلــة املبــادئ الكليــة الشــاملة للعدالــة واملســاواة فــي احلقــوق اإلنســانية.

ثالثًا : النمو النفس اجتماعي: 

      الفتيــات موضــع اهتمامنــا )13 – 20 ســنة( ينتمــني إلــى املرحلــة اخلامســة مــن مراحــل النمــو النفــس 
اجتماعــي وفقــا لنظريــة أريكســون، وهــي مرحلــة اإلحســاس بالهويــة مقابــل تشــتت الهويــة )12 – 20 
ســنة(. ومتتــد هــذه املرحلــة طــوال فتــرة املراهقــة، وتشــكل الهويــة األزمــة األكثــر إحلاحــا فــي النمــو النفســي 
ــاة املراهقــة. ولذلــك فهــي تســعى بقــوة للحصــول علــى االعتــراف بهــا كأنثــى بالغــة ذات  االجتماعــي للفت
هويــة مميــزة، وليســت مجــرد طفلــة. عندمــا حتصــل علــى ذلــك فإنهــا تتجــاوز هــذه املرحلــة بســالم، وإال 

فإنهــا تلجــأ ألســاليب أخــرى قــد تلحــق بهــا أضــرارا فادحــة علــى املديــني القريــب والبعيــد.

رابعًا : النمو البيولوجي:

ــا ملراحــل  ــو تبع ــم تقســيم مراحــل النم ــه يت ــاءا علي ــني. وبن ــدى الباحث ــر شــيوعا ل        وهــو النمــوذج األكث
التطــور البيولوجــي للفــرد اإلنســاني. والفتيــات موضــع اهتمامنــا هنــا ينتمــني إلــى املرحلــة الرابعــة وهــي 
مرحلــة املراهقــة ) 12- 21 ســنة( بتفريعاتهــا الثالثــة ) مبكــرة – متوســطة – متأخــرة(. وســوف نســتعرض 

خصائــص النمــو ملرحلــة املراهقــة كمــا يلــي:
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الجانب الجسمي:

       يالحــظ أن النمــو اجلســمي يتميــز بســرعته الكبيــرة و يغلــب علــى عمليــة النمــو عــدم االنتظــام فــي 
ــر لــدى املراهقــة حــول مظهرهــا اجلســمي.  ــق و التوت ــة مــن القل أجــزاء اجلســم اخملتلفــة ممــا يوجــد حال
ــد  ــن النق ــد م ــا و يزي ــن يديه ــي ســقوط األشــياء م ــك ف ــر ذل ــي و يظه ــزان احلرك ــة االت ــد املراهق ــا تفق كم
املوجــه لهــا مــن قبــل اآلخريــن . النضــج اجلنســي ميثــل العالمــة األبــرز فــي النمــو اجلســمي لهــذه املرحلــة، 
ــاة مثــل بــروز الصــدر ومنــو الشــعر فــي مناطــق متفرقــة  وتتســارع العالمــات اجلنســية الثانويــة لــدى الفت
مــن اجلســم. كذلــك تظهــر البثــور علــى وجــه املراهقــة و بعــض أجــزاء جســمها بســبب اضطــراب إفــرازات 
الغــدد. وتتراجــع حالتهــا الصحيــة بســبب اجلهــد و الطاقــة املبذولــة و حالــة النمــو الســريع و قلــة مــا يقابلهــا 
مــن الرعايــة الصحيــة و التغذيــة اجليــدة. يتوقــف النمــو اجلســمي تقريبــا عنــد الثامنــة عشــر، وتكــون الفتــاة 

قــد اكتملــت جســميا.

الجانب االنفعالي:

      فتــرة املراهقــة هــي فتــرة منــو متســارع ومتزايــد جلميــع الطاقــات النفســية واالنفعاليــة للفتــاة املراهقــة، 
مجمــل التغيــر فــي مرحلــة املراهقــة يدفــع بالفتــاة إلــى درجــات عاليــة مــن احلساســية االنفعاليــة، تتســبب 
بالكثيــر مــن احلمــل النفســي علــى الفتــاة، فهــي تتأثــر بالتلميحــات غيــر املقصــودة، ومتضــي الســاعات فــي 
تفســير إشــارات زميلتهــا. يترافــق مــع تلــك احلساســية وينتــج عنهــا أحيانــا ســمة احلــدة االنفعاليــة واملبالغــة 
ــة بــكاء شــديدة، وابتســامة  فــي رد الفعــل، فاملشــكلة البســيطة قــد تدفــع باملراهقــة إلــى الدخــول فــي نوب
عاديــة جــدا مــن معلمــة مقــدرة قــد متــأل يــوم املراهقــة كلــه ســعادة. هنــاك أيضــا ســمة أساســية للمراهقــة 
ــني  ــاة املراهقــة ب ــث تنتقــل الفت ــي، حي ــي، وهــو أحــد مظاهــر عــدم النضــج االنفعال ــب االنفعال وهــي التقل
حــاالت الفــرح واحلــزن واالطمئنــان والقلــق بســهولة شــديدة. تلجــأ الفتــاة املراهقــة كثيــرا إلــى أحــالم 
اليقظــة للهــروب مــن واقعهــا، ورمبــا لتجربــة حيــاة أخــرى وانفعــاالت أخــرى، ال تشــكل أحــالم اليقظــة 
مشــكلة حقيقيــة إال عندمــا تبــدأ بالتأثيــر علــى املراهقــة وعلــى تعاطيهــا مــع واقعهــا اليومــي. حالــة التدفــق 
العاطفــي لــدى الفتــاة املراهقــة يجعلهــا متعطشــة بوعــي أو بــدون وعــي جلرعــات إميانيــة ووعظيــة، وحديــث 

مثالــي عــن األخــالق والقيــم، وهــذه النقطــة غايــة فــي احلساســية بالنســبة للمعلمــات واملربيــات.

الجانب االجتماعي:

       يســير النمــو االجتماعــي للفتــاة املراهقــة فــي مســارين أساســيني همــا: مســار شــخصي ومســار آخــر 
غيــري. علــى املســار الشــخصي تبــدأ املراهقــة بتطويــر مفهــوم ذات معــدل عــن النســخة الطفوليــة، املشــكلة 
األبــرز لــدى الفتــاة املراهقــة فــي املســار الشــخصي هــي الــذات ومفهــوم الــذات. يغلــب علــى الفتيــات 
املراهقــات تدنــي مفهــوم الــذات لديهــن، فالفتــاة تقلــل مــن ذاتهــا، تعــزو جناحاتهــا لغيرهــا، رمبــا للمعلمــة 
ــى هــذه  ــب عل ــات يلجــأن – فــي محاولتهــن التغل اجملتهــدة، رمبــا لألســرة الداعمــة وغيرهــا. بعــض الفتي
ــالق الصراعــات مــع مصــادر  ــى اخت ــى تفردهــن وذاتيتهــن، يعمــدن إل ــز الشــديد عل ــى التركي املشــكلة- إل
الســلطة والنظــام فــي حياتهــن. املســار اآلخــر هــو املســار الغيــري، واملقصــود بــه أمنــاط عالقــات الفتــاة 
املراهقــة مــع اآلخريــن مــن حولهــا، وهــي عالقــة محكومــة بإشــباع احتياجــات الفتــاة النفســية واالجتماعية، 
واحتــرام كونهــا )فتــاة ناضجــة( وليســت )طفلــة األمــس(. تطمئــن الفتــاة فــي البيئــة االجتماعيــة التــي تلبــي 
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هــذه احلاجــة الرئيســية، ولــو كانــت خــارج إطــار األســرة أو املدرســة أو حتــى كانــت بيئــة شــديد اخلطــورة 
ــاة املراهقــة خــارج إطــار  ــة لألســرة واملعلمــة. عالقــات الفت ــة فــي األهمي ــاة. وهــذا ملحــظ غاي ــى الفت عل
ــا مــن  ــر قرب ــن متقاطعــني: األول بعــد الصديقــة احلميمــة، وهــي الصديقــة األكث األســرة تتركــز فــي بعدي
الفتــاة املراهقــة، وتتشــارك معهــا أســرارها، ورمبــا تختلــق بعــض األســرار جملــرد املشــاركة. تعانــي املراهقــة 
ــي  ــات، وه ــد الصديق ــو بع ــر ه ــد اآلخ ــة. البع ــا احلميم ــع صديقته ــا م ــي عالقاته ــلها ف ــبب فش ــرا بس كثي
مجموعــة تتضمــن علــى األغلــب الصديقــة احلميمــة وأخريــات أقــل أهميــة منهــا، تضحــي الفتــاة املراهقــة 
كثيــرا مــن أجــل مجموعــة الصديقــات، تتنــازل عــن حقوقهــا مــن أجــل رضاهــن، تســعد كثيــرا بتقبلهــن لهــا.

الجانب العقلي:

ــي، ففــي بدايتهــا يتســارع منــو الــذكاء، ثــم ال يلبــث أن يتوقــف عنــد        املراهقــة هــي فتــرة النضــج العقل
ــور، تصبــح املراهقــة معروفــة  الثامنــة عشــر تقريبــا. تبــدأ القــدرات اخلاصــة لــدى الفتــاة املراهقــة بالتبل
بأنهــا متميــزة فــي الرياضيــات وأخــرى فــي الرســم. تتطــور قــدرة املراهقــة علــى التركيــز واالنتبــاه، وتصبــح 
ــاة  ــد لــدى الفت ــى التجري ــرات أطــول مــن الشــرح واإليضــاح. تظهــر القــدرة عل ــى حتمــل فت ــر قــدرة عل أكث
ــل  ــروض وبحــث البدائ ــى فــرض الف ــة عل ــدرة املراهق ــا. تتطــور ق ــي حياته ــوز ف ــة وتســتخدم الرم املراهق
وحــل املشــكالت. تنمــو الذاكــرة وتصبــح أكثــر وظيفيــة ومعنويــة. بعــض الفتيــات املراهقــات يبــدأن بتكويــن 
مــا يســمى بفلســفة احليــاة، وتكثــر املراهقــة مــن احلديــث  والتســاؤل عــن عالــم الغيبيــات وحــدود املمكــن. 
بنهايــة املراهقــة تكــون الفتــاة قــد اســتكملت بناءهــا العقلــي، وكل مــا ينقصهــا هــو عامــل اخلبــرة والتجربــة .
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احتياجات الفتاة المراهقة:
     فــي بحــث أجــراه مكتــب التربيــة العربــي لــدول اخلليــج، كشــفت نتائــج البحــث عــن ترتيــب قائمة مــن االحتياجات 
ــإن القائمــة  ــني، ف ــني املرحلت ــر ب ــة(. ونظــرا للتشــابه الكبي ــة املتوســطة والثانوي ــات املراهقــات )املرحل ــدى الفتي ل

التاليــة متثــل احلاجــات العشــر األكثــر أهميــة لــدى الفتيــات املراهقــات مرتبــة بنــاءا علــى األكثــر أهميــة، وهــي:
الطمأنينــة الروحيــة: مكونهــا األساســي هــو العالقــة الصحيــة التــي تربــط الفتــاة باللــه عــز وجــل، وتنعكــس 

فــي العديــد مــن مجــاالت احليــاة واملظاهــر الســلوكية.

رضــا الوالديــن: رغــم نزعــة املراهقــة لالســتقالل وبنــاء الــذات اخلاصــة، إال أن العالقــة الطيبــة مــع الوالديــن 
تلعــب دورا حساســا فــي شــخصية املراهقة واســتقرارها النفســي.

الصداقــة: أحــد أبــرز الســمات فــي مرحلــة املراهقــة، وكمــا ســبقت اإلشــارة، فالصديقــة احلميمــة أو 
مجموعــة الصديقــات تلعــب دورا حاســما فــي منــو الفتــاة املراهقــة وحالتهــا النفســية العامــة.

األمــن وراحــة البــال: يجــب أن تكــون محصلــة األجــواء التــي تعيشــها الطالبــة فــي املنــزل أو املدرســة آمنــة. 
ال يخلــو األمــر مــن مخاطــر عارضــة، ولكــن األســرة الداعمــة، توفــر قاعــدة آمنــة للفتــاة تلجــأ إليهــا عندمــا 
تشــعر باخلطــر. عندمــا تكــون األســرة مصــدر للمخــاوف واخلطــر، تعيــش الفتــاة فــي حالــة حرجــة جــدا، 

وتبحــث عــن الشــعور باألمــن فــي أي مــكان.

فهــم الــذات: أحــد أبــرز مشــكالت املراهقــة، وتعكــس مرحلــة انتقاليــة فــي النمــو بــني الطفولــة والرشــد، تهتــم 
الفتــاة املراهقــة كثيــرا باملوضوعــات ذات الطابــع النفســي والذاتــي، وجتــازف مــن أجــل بنــاء فهــم إيجابــي 

للــذات.

الرغبــة فــي مســاعدة الغيــر: وترتبــط بعــدة ســمات للمراهقــة، كبنــاء مفهــوم ذات إيجابــي، والبــدء فــي بنــاء 
العالقــات اإلنســانية والتوســع فيهــا. حاجــة املراهقــة ملســاعدة اآلخريــن ميكــن أن تســتثمر بطريقــة بنــاءة مبــا 

يعــود علــى الفتــاة املراهقــة واجملتمــع احمليــط بالكثيــر الكثيــر مــن النفــع.

اإلجنــاز: أحــد الدوافــع املهمــة، يؤثــر كثيــرا علــى مفهــوم املراهقــة لذاتهــا، حيــث تشــعر بالرضــا عــن الــذات 
عندمــا تشــعر باإلجنــاز، والعكــس صحيــح. ميكــن للمراهقــة الشــعور باإلجنــاز بعــدة وســائل، بعضهــا إيجابــي 

بنــاء والبعــض اآلخــر ليــس كذلــك.
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احلصــول علــى حــب اآلخريــن ومســاعدتهم: احلاجــة للتقبــل واحلــب مــن اآلخريــن حاجــة مســتمرة ترافــق 
اإلنســان عبــر مراحــل منــوه اخملتلفــة، ولكنهــا تنشــط لــدى املراهقــة خصوصــا تبعــا للتغيــرات الطارئــة عليهــا 
فــي مختلــف اجلوانــب النفســية واجلســدية واالجتماعيــة. ولطبيعــة األنثــى، فمــن املهــم التعبيــر عــن احلــب 

بلغــة أكثــر صراحــة مــن تلــك املســتخدمة مــع الذكــر.

املعرفــة واإلطــالع: إحــدى احلاجــات املتقدمــة، وتفيــد املراهقــة فــي التعــرف علــى احلــدود اجلديــدة للعالــم، 
كمــا أنهــا متنحهــا ميــزة تفيــد كثيــرا فــي تطويــر مفهــوم إيجابــي للــذات. حتتــاج املراهقــة بعــض النصــح حــول 

مجــاالت املعرفــة املهمــة ومصــادر الوصــول إليهــا.

ــاء ذاتيتهــا اخلاصــة، إال أنهــا تبقــى – كأحــد  ــة مــن الغيــر: ورغــم أن املراهقــة تنــزع لالســتقالل وبن الرعاي
مظاهــر الطفولــة – بحاجــة للشــعور بأنهــا محــل رعايــة اآلخريــن، وأنهــم بالقــرب منهــا إذا احتاجــت 

للمســاعدة.

        هــذه احلاجــات وترتيبهــا تعكــس إلــى حــد كبيــر طبيعــة الفتــاة املراهقــة، وطبيعــة التغيــرات التــي متــر بهــا. 
ويســهم اإلشــباع الســليم الحتياجــات الفتيــات املراهقــات فــي عبــور ســليم وآمــن ملرحلــة املراهقــة، وفــي بنــاء 

ــة. ــة وآمن ــا بصــورة طبيعي شــخصية ناضجــة وســوية تســتطيع ممارســة حياته
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