كلمة العدد

اإلخوة الزمالء والزميالت

من اجل تخليد علومكم فتحت مجلة (إضاءات ) صفحاتها
لما تنسجه أقالمكم ولما تنضح به عقولكم التي تسطرها
ح��روف تتحدث عن إبداعات أساتذة أفاضل في مجاالت
تخصصاتهم .
إن ه��ذا الجهد العلمي والتربوي ماهو إال خطوة على
الطريق الطويل الذي ُيعبره نضجكم الصافي.
ح��ي��ن ت��ع��زف أس���ت���اذي ع��ل��ى أوت����ار م��ق��ال��ك ف��ان��ك تنسج
سيمفونية إبداعك الذي تبقى به مساهمتك في إشاعة
علوم التربية وزيادة الثقافة لجيلنا المعاصر واجيالنا القادمة
بهذا ستسجل أعظم مساهمة في بناء ص��رح السودان
الذي كان ومازال وسيبقى شامخ ًا بكم وبكل حملة العلم
تحية وإجالال لمن علم حرف ًا وتحية وإكبارا لمن أسقط جهال
وتحية خالدة لمن مأل ال��دع��اء علم ًا أن مواضيعكم هذه
أساتذتي األفاضل التي طرزتم بها صفحات مجلتنا بحروف
ذهبية نقدمها لكل معلمي ومعلمات والية الخرطوم ..بل
كل السودان .

وفقنا الله لرضاه

ولكم الشكر والتقدير
د.عفاف

المحتويات

حوار مع رئيس االتحاد
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أهمية جدول الحصص اليومي

والمق����االت التربوية تصدرها أمان����ة ترقية المهنة

األشراف العام

د.عفاف محمد عباس
المدير العام

د .العالم بانقا مختار

إدارة الصف
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التخطيط التربوي
مفهومه ـــ أنواعه ومستوياته ــــ خطواته

انجازات Xصور

..................؟
_ ت�ق��وم �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة االحت ��اد ع�ل��ى رف��ع
ال �ن �م��و امل �ه �ن��ي ل �ل �م �ع �ل �م�ين ع �ب�ر ال�ب�رام ��ج
التدريبية املتخ�ص�صة يف جم��االت الرتبية
والتدريب والتقومي عرب ال��دورات والور�ش
�أول م��ا ل�ف��ت ن �ظ��ري جت��اه
وال�سمنارات وامللتقيات الرتبوية .
حمدثي ،كان �سمته الهدوء،
..................؟
و�أدب� � � ��ه اجل� � ��م ،وت��وا� �ض �ع��ه
_ برج الوالية �أو مقر االحتاد املهني اجلديد
الرفيع؛ �أدب وتهذيب �إنه
هي بذرة غر�سها �إخوة لنا �سبقونا على قيادة
املعلم الأ��س�ت��اذ حممد عبد
هذا االحت��اد والذين �ساهموا بتوفري قطعة
الأر�ض ومن ثم بد�أنا نحن يف بنائها وهاهي
القادر غندور  ،وكان اللقاء
الآن هيكل خ��ر��س��اين بلغ ال�ط��اب��ق ال�ساد�س
ع�ل��ى غ�ير ال �ع ��ادة ق�صدنا
ي�ق��ف ه�ي�ك�ل ً
ا ��ش��اخم�اً ينتظر يف ه ��ذا ال�ع��ام
منه معرفة االحت��اد املهني
�أن نك�سوه �شحماً وحلماً ولقد و�ضعنا لهذا
مل �ع �ل �م��ي والي � ��ة اخل ��رط ��وم
ال�برج ت�صاميم �ستجعله واح ��داً م��ن �أجمل
ج� �ل� ��� �س ��تُ م� �ع ��ه ف� �ق ��د ك ��ان
املباين املعمارية يف والية اخلرطوم ويحتوي
متعلماً وم�ع�ل�م�اً ،وانعك�س
على قاعات للم�ؤمترات والتدريب واملكتبات
هذا العلم �سلوكاً رفيعاً علي
االل�ك�ترون�ي��ة وال��ورق�ي��ة وم�ع��ام��ل احلا�سوب
االحت ��اد وام��ان��ات��ه املتعددة
و�سيجد فيه معلمو الوالية كل متطلباتهم
امل�ه�ن�ي��ة و� �س �ي �ك��ون م��رف �ق �اً ب �ه��ذا امل �ب �ن��ى ن��ا ٍد
ف�إىل م�ضابط احلوار:
ل�ل�م�ع�ل�م�ين ي �ق �� �ض��ون ف �ي��ه �أم �� �س �ي��ات �ه��م مع
حاورته  :عفاف حممد عبا�س
عائالتهم والب��د �أن ن�شكر والي��ة اخلرطوم
ممثلة يف ال�سيد ال ��وايل ال�ف��ري��ق �أول رك��ن
مهند�س ع�ب��د ال��رح�ي��م حم�م��د ح�سني على
..................؟
_ االحت ��اد امل�ه�ن��ي ملعلمي والي ��ة اخل��رط��وم تربعه ال�سخي لالحتاد مببلغ مليونني من
واح ��د م��ن االحت � ��ادات امل�ه�ن�ي��ة امل �م �ي��زة على اجلنيهات ولل�سيد الدكتور /ف��رح م�صطفي
م���س�ت��وى والي ��ات ال �� �س��ودان ك��اف��ة وه��و رائ��د وزير الرتبية والتعليم بوالية اخلرطوم على
العمل املهني وال�ترب��وي ُيعنى يف الأ��س��ا���س
ب�ترق�ي��ة امل�ه�ن��ة وت ��دري ��ب امل�ع�ل�م�ين ورع��اي��ة
�إبداعاتهم ورف��ع كفايتهم املهنية كما يلعب
االحت��اد دوره الكبري يف تنمية روح التعاون
والإخاء والتكافل.

محمد عبد القادر غندور في إفادات عن اإلتحاد:

إستراتيجية االتحاد تقوم على رفع النمو المهني
للمعلمين عبر البرامج التدريبية المتخصصة
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وق�ف��ات��ه امل���ش�ه��ودة ودع �م��ه ال�سخي ل�لاحت��اد
والذي �أمر بتو�سيع رقعة الدار و�سع اهلل عليه
,وق��د و�ضعنا ك�ث�يراً م��ن امل�ع��اجل��ات ملوا�صلة
م�سرية البناء
..................؟
_ ��ش�ه��دن��ا يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ان�ع�ق��اد
امل �ج��ال ����س امل �ح �ل �ي��ة ل �ك��ل احت ��ادات� �ن ��ا امل�ح�ل�ي��ة
ول �ق��د ت �� �س��اب �ق��ت ك ��ل االحت� � � ��ادات يف �إظ �ه��ار
ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات ب��ال �� �ص��ورة ال�ل�ائ �ق��ة ال�ت��ي
حتقق الأه��داف التي انبنت على بناء الثقة
وت��وح�ي��د اخل �ط��اب ول�ق��د مت�ي��زت االحت ��ادات
وت �ف��وق��ت ع �ل��ى ن�ف���س�ه��ا يف �إب � ��راز اجن��ازات �ه��ا
للقاعدة وهذا ا�ستحقاق �سنوي وفق النظام
الأ��س��ا��س��ي ل�لاحت��اد وق��د قيمنا ك��ل املجال�س
املحلية و�س َّنكرم كل االحت��ادات التي تفوقت
يف جمال�سها املحلية وقد رفعت هذه املجال�س
تو�صياتها واتخذت قراراتها والتي مت رفعها
للوالية وو�ضعت يف كتيب واحد .
..................؟
_ �أقام االحتاد كثرياً من الور�ش وال��دورات
التدريبية التي �أختريت وفق احتياج تدريبي
ُملح و�شملت هذا ال��دورات كل الأمانات بدءاً
ب��أم��ان��ة امل ��ال والتنظيم والتعبئة والإع�ل�ام
و� �ش ��ؤون الع�ضوية وترقية املهنة وللأمناء
العامني لالحتادات كما �أق��ام االحت��اد الكثري
من ال��دورات التدريبية ومن خمرجات هذه
الدورات ان مت �إن�شاء �إدارة للجودة والتطوير

أقام االتحاد كثير ًا
من الورش والدورات
التدريبية التي
أختيرت وفق احتياج
تدريبي ُملح
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وقع االتحاد عدد ًا من مذكرات
التوأمة مع بعض الواليات
خاصة الجزيرة وشمال كردفان
وشمال دارفور وسنار لخير
معلمي هذه الواليات
باالحتاد �أ�سندت مهامها للدكتور/جعفر حممد عثمان
ول �ق��د مت �إن �� �ش��اء وح ��دة امل��راج �ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة مل��زي��د من
ال�ضبط امل��ايل �,إن اخلطة العامة لالحتاد و�ضعت وفق
م��ؤ��ش��رات قيا�س الأداء للخطة الإ��س�تراجت�ي��ة لوالية
اخلرطوم.
..................؟
_ �إن �أكرب �شركاء االحت��اد هي وزارة الرتبية والتعليم
نخطط � �س��وي �اً ون���س�ع��ى م�ع�اً يف ك��ل م��ا ي��دف��ع العملية
الرتبوية والتعليمية نحو الأمام ولقد حبا اهلل الوزارة
بوزير همام يعرف متطلبات هذه ال�شراكة جيداً ممادفع
االحت��اد لتقدمي كافة العون للوزارة و�إدارت�ه��ا فقد قدم
االحت ��اد دع�م��ه ل�ع��دد م��ن �إدارات ال ��وزارة م��ادي �اً وعينياً
و�شارك يف كل الفعاليات وجلانها بف�ضل القرار التاريخي
للوزير ب��أن يكون االحت��اد ممث ً
ال يف كافة جلان ال��وزارة
وحتية لل�سيد الوزير واملدير العام واالدارت املتخ�ص�صة .
..................؟
_�أث�ب�ت��ت ال�ت�ج��ارب �أن االحت ��اد الي�سري وح��ده فلدينا
عدد من ال�شركاء الذين دعموا م�سرية االحت��اد خا�صة
يف امل�ج��ال املهني وه�ن��ا الب��د �أن ن�شيد بتجربة االحت��اد
م��ع جامعة بخت ال��ر��ض��ا وال�ت��ي �أن���ش��أت م��رك��ز درا��س��ات
املعلم عن بعد بربج املعلم و�أتاحت فر�صا للمعلمني يف
جم��ال ال��درا��س��ات العليا وال�ت��دري��ب وق��د قبلت يف العام
املن�صرم �أكرث من �ستني معلما يف كافة التخ�ص�صات كما
فتحت جامعة ام درمان الإ�سالمية فر�صا لنيل درجات
املاج�ستري والدكتوراه لالحتاد بواقع �أربع فر�ص �سنوياً
با�شر املعلمون الدرا�سة فيها الآن و�سعينا حثيثاً للتعاون
مع جامعات �أخري تتيح لنا مزيداً من فر�ص الدرا�سات
العليا .
..................؟
_ وقع االحت��اد يف �إط��ار تبادل الأفكار واخل�برات عدداً
من مذكرات التو�أمة مع بع�ض الواليات خا�صة اجلزيرة
و�شمال كردفان و�شمال دارف��ور و�سنار وب��أذن اهلل تعايل
�سنفعل هذه التو�أمة خلري معلمي هذه الواليات .
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دور تكنولوجيا التعليم في مواجهة
ومعالجة مشكالت التربية والتعليم
ميكن من خالل تكنولوجيا التعليم مواجهة بع�ض امل�شاكل املعا�صرة كاالنفجار
ال�سكاين وم��ا يرتتب عليه من زي��ادة يف �أع��داد التالميذ ميكن مواجهتها عن
طريق اال�ستعانة بالو�سائل احلديثة مثل الدوائر التلفزيونية وتغيري دور املعلم
يف التعليم وحتقيق التفاعل داخل املواقف التعليمية من خالل �أجهزة تكنولوجيا
التعليم كذلك ميكن الإرتقاء بنوعية املعلم بالنظر �إليه يف العملية التعليمية
كمر�شد وموجه للتالميذ ولي�س جمرد ملقن للمعرفة  ,وهو امل�صمم للمنظومة
التدري�سية داخل الف�صل الدرا�سي ..
و�أي�ضا �ضمن امل�شاكل التي تواجه التعليم انخفا�ض الكفاءة يف العملية الرتبوية
نتيجة الزدح��ام الف�صول بالتالميذ والأخ��ذ بنظام الفرتات الدرا�سية والنق�ص
يف �أع�ضاء هيئة التدري�س ,وميكن معاجلة ذل��ك من خ�لال ا�ستخدام الو�سائل
املربجمة لإثارة دوافع وميول التالميذ وا�ستخدام التلفزيون التعليمي والدوائر
التعليمية و الأقمار ال�صناعية ..
وحلل م�شكلة الأمية التي تواجه الرتبية والتعليم ميكن �إن�شاء ف�صول م�سائية
وتزويدها بو�سائل تكنولوجيا التعليم على �أو��س��ع نطاق باال�ستعانة بالأقمار
ال�صناعية.
ملواجهة ومعاجلة م�شكالت الرتبية والتعليم البد من االهتمام الكبري تكنولوجيا
بتكنولوجيا التعليم على م�ستوي تخطيط وتطوير املناهج الدرا�سية وت�صميم
�إ�سرتاجتية التعليم .

د .العامل بانقا خمتار
�أمني مال احتاد والية اخلرطوم
مدير تعليم وحدة احلاج يو�سف
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ي �ك��ون جم��دي �اً م��ع ط��ال��ب م ��ا ،ق��د ال ي�ك��ون
منا�سباً البتة مع طالب �آخر ،ومن الأ�ساليب
ما ي�أتي:

عقد جل�سة خا�صة:

م��ن �أف���ض��ل الأ��س��ال�ي��ب و�أك�ث�ره��ا فعالية يف
حل م�شاكل الطلبة املتعلقة باالن�ضباط� ،أو
امل�شاكل النف�سية� ،أو العالقات االجتماعية،
�أو ح �ت��ى م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ح���ص�ي�ل��ه ال��درا� �س��ي،
�أ�سلوب عقد جل�سة خا�صة مع الطالب .هذه
اجل�ل���س��ات ال�شخ�صية االن �ف��رادي��ة ع ��ادة ما
تولد جواً من الألفة والتفاهم يندر حتقيقه
يف غري هذه الطريقة ،فالن�صيحة بال�سر ال
حت��رج الطالب �أم��ام زم�لائ��ه وال ت�شهر به،
كما �أن الطالب �سوف يتكلم بارتياح وي��زود
امل��در���س مب�ع�ل��وم��ات ك�ث�يرة ق��د ت�ساعد على
ح��ل امل�شكلة ت�ل�ق��ائ�ي�اً ،وه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة تعد
�أدع ��ى ال�ط��رق و�أف�ضلها لقبول الن�صيحة،
واال�ستماع والإر��ش��اد ،فقدمياً قد ن�سب �إىل
ال�شافعي قوله:
م��ن الطبيعي ج��د ًا �أن يوجد يف ال�صف فئة م��ن الطلبة
امل�شاغبني ،امل�شاك�سني ،وينبغي �أن ال ي�ستعجل املدر�س
باحلكم عليهم ب�أنهم ال يرغبون بالتعلم والنجاح ،فجميع
الطلبة يحبون �أن يتعلموا ويتقدموا وينجحوا ،فالباعث
على امل�شاغبة رمبا كان ملرحلة املراهقة �أو لبع�ض ال�ضغوط
التي يواجهها الطالب يف بيئته االجتماعية� ،أو قد تكون
تعبري ًا لدى بع�ض الطالب عن حبهم للظهور والتميز ،فعندما
ال ي�ستطيع الطالب املحب للظهور التميز درا�سي ًا ف�إنه ي�سعى
�إىل البحث عن طريقة �أخرى للظهور والتميز ،حتى لو كانت
يف نظر املدر�سني �سلوكيات �سلبية �أو ت�صرفات خاطئة.

عبداللطيف �شاكر عبد اللطيف
�أمني ترقية املهنة – حملية اخلرطوم
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إدارة الصف
* والطالب الذي يحتاج �إىل عناية
مركزة واهتمام هو الطالب الذي
يت�صرف ب�أحد النقي�ضني ،ف�إما �أن
يكون طالباً خجو ًال جداً ومنزوياً
وال ي� ��� �ش ��ارك زم� �ل� ��ا�ؤه ال �ط �ل �ب��ة،
و�إم��ا طالباً م�شاغباً ج��داً ،يفتعل
اخل �� �ص��وم��ات وي� �ق ��ود امل� �ن ��ازع ��ات،
وي��زع��ج الطلبة وامل��در��س�ين ،ه��ذان
ال �� �ص �ن �ف��ان ه �م��ا ال � �ل� ��ذان ي�ن�ب�غ��ي
مناق�شة حالتيهما بعناية مركزة.
* وم � ��ن الأخ� � �ط � ��اء ال �� �ش��ائ �ع��ة يف
معاجلة م�شاكل الطلبة امل�شاغبني
�أو غ�ي�ر امل�ن���ض�ب�ط�ين ه ��و ت ��أخ�ير
م ��واج �ه ��ة امل �� �ش �ك �ل��ة ب ��وق ��ت م�ب�ك��ر
وتركها ت�ستفحل دون اتخاذ موقف
ح��ا� �س��م حل �ل �ه��ا ،ف �م �ب��د�أ ال �ت ��أخ�ير

ي�سمح للق�ضية بالتعاظم وامل�شكلة
بالتفاقم حتى ال ميكن بعد ذلك
ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ،ل� ��ذا ف�ع�ن��دم��ا
يالحظ املدر�س �سوء �سلوك متكرر
من طالب م��ا� ،أو م�شكلة وا�ضحة
ل��دى طالب �آخ��ر ،فعليه امل�سارعة
�إىل اتخاذ موقف منا�سب مبا�شرة،
ف ��إذا فعل ذل��ك �شعر بارتياح كبري
بد ًال من التوتر الذي يتزامن مع
املماطلة يف حل الق�ضايا.
* وهناك بع�ض الأ�ساليب املقرتحة
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ط�ل�ب��ة امل�شاغبني
وال �ت��ي �أن�ب�ت��ت منا�سبتها يف كثري
م��ن احل ��االت ،ولكنها تظل طرقاً
ي�ع�ت�م��د ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى ال �ظ��روف
املحيطة بامل�شكلة ،فما ميكن �أن

تعمدّين بن�صحك يف انفرادي
وج ّنبني الن�صيحة يف اجلماعة
ف�إن الن�صح بني النا�س نـوع
من التوبيخ ال �أر�ضى �سماعه
و�إن خالفتني وع�صيت قويل
فال جتزع �إذا مل ُتعط طاعـة

التوبيخ و التعنيف:

ال �ط �ل �ب��ة ي�ن�ب�غ��ي اال ي �ك�ثر ع�ل�ي�ه��م امل��در���س
التعنيف والتوبيخ �أو يتلفظ عليهم ب�ألفاظ
ج��ارح��ة ق��د ال تزيد امل�شكلة �إال تفاقماً وما
�أج�م��ل م��ا ن�صح ب��ه �أب��و الفتح الب�ستي حني
قال:
وال تع ّنف �إذا قومت ذا عوج
فرمبا �أعقب التقومي تعويجاً
كما جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن هناك ف��رق�اً بني
التوبيخ والتعنيف واال�ستهزاء وال�سخرية،
ففي ح�ين �أن التعنيف وال�ت��وب�ي��خ ق��د يكون
م�ط�ل��وب�اً حل�ف��ظ ال�ن�ظ��ام يف ح ��االت ع��دي��دة،
�إال �أن ال�سخرية واال��س�ت�ه��زاء ت�صرف غري
مقبول من املدر�س املربي حتى ولو �أدى ذلك
�إىل حفظ النظام ،فاملدر�س الذي يكرث من
اال��س�ت�ه��زاء ب��الآخ��ري��ن �إمن��ا يجني م��ن ذلك
كره الطلبة له وعدم احرتامه.

اعمل:

� -1أق��م ع�لاق��ة ح�سنة م��ع الطلبة تقنعهم
ب�أنك حري�ص على تقدمهم.
 -2ع��ام��ل الطلبة كب�شر ميكن �أن يرتكبوا
�أخطاء كما ميكن �أن يتغري �سلوكهم.
 -3ح ��اول �أن ت�ف��رق ب�ين ال�ت���ص��رف ال�ف��ردي
والت�صرف �أو ال�سلوك اجلماعي.
 -4حاول �أن حتل امل�شكالت على انفراد �أو مع
جمموعات �صغرية.
� -5أ�شرك وا�ست�شر بع�ض زمالئك املدر�سني

ع �ن��دم��ا ي���س�ت�ع���ص��ي ع�ل�ي��ك ال���س�ي�ط��رة على
امل�شكلة.
 -6جت ��اه ��ل ب �ع ����ض ال� �ه� �ف ��وات والأخ � �ط� ��اء
الب�سيطة التي قد ت�صدر من بع�ض الطلبة.
 -7ع��اق��ب ال�ط��ال��ب �أم ��ام جميع الطلبة �إذا
خرق النظام �أمامهم.

ال تعمل:

 -1ال ت�صف طالباً ب�صفة معينة وتفرت�ض
�أنه لن يتغري �أبداً.
 -2ال ت�سرف يف العقاب.
 -3ال ت�غ���ض��ب وت �ف �ق��د ت ��وازن ��ك م�ه�م��ا ك��ان
ال�سبب.
 -4ال تتلفظ ب�ألفاظ غري الئقة.
 -5ال تعاقب جميع �أفراد الف�صل ب�سبب �سوء
�سلوك �أحدهم.
 -6ال ت�ل�ج��أ �إىل ط ��رق ال �ع �ق��اب ال �ب��دين �أو
ت�ستعمل ال�ضرب.
 -7ال جت�ع��ل ��س�ل��وك �أح ��د ال�ط�ل�ب��ة ي ��ؤث��ر يف
تقوميك �إجنازه الدرا�سي.
 -8ال ت���ض��ع ل�ن�ف���س��ك ن �ظ��ام �اً خم�ت�ل�ف�اً عن
�أن�ظ�م��ة ال�ع�ق��اب امل�ع�م��ول ب�ه��ا يف امل��در��س��ة �أو
املعهد �أو الكلية ،فرمبا �أدى ذل��ك �إىل قلة
فعاليتها وانعدام جدواها.
واهلل �أعلم واحلمد هلل رب العاملني
ون��وا� �ص��ل يف ال� �ع ��دد ال� �ق ��ادم م ��ن جملتكم
ا�ضاءات

�إن �أ��س�ل��وب التوبيخ �أو التعنيف ق��د �أثبت
ج ��دواه يف �إي �ق��اف ك�ث�ير م��ن الطلبة غري
امل�ن���ض�ب�ط�ين ،خ��ا� �ص��ة �إذا ك ��ان ال�ت���ص��رف
وال �� �س �ل��وك ت �� �ص��رف �اً ث ��ان ��وي� �اً ،ف��ال�ت��وب�ي��خ
والتعنيف غالباً ما يكونان كافيني.
يف م�ث��ل ه��ذه احل��ال��ة ف� ��إن ب�ع����ض الطلبة
يكفيهم ذل��ك ل�يردع�ه��م ع��ن ت�صرفاتهم،
بينما قد يواجه املدر�س من ال يعب�أ بذلك
ال�ت��وب�ي��خ وال يلقى ل��ه ب ��ا ًال ،فمثل ه ��ؤالء
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الجوانب المختلفة لدور معلم االلفية
الثالثة في التعليم العام 3-1 :
تتعدد جوانب دور املعلم وتتغري بتغري
املواقف التي تفر�ضها العوملة وثورة
االت�����ص��االت واملعلوماتية والتقدم
العلمي والتطور التقني والتجديد
الرتبوي ,وه��ذا ما ي�ؤكده وول فولك
 Folkبقولـه�« :إن هناك جوانب
كثرية ل��دور املعلم املعا�صر بقدر ما
ت�ضيفه امل�ستحدثات اجل��دي��دة يف
املجاالت الرتبوية» �أي �أن دوره تتعدد
جوانبه بح�سب ما ت�ضيفه امل�ستحدثات
ال�ترب��وي��ة ال��ت��ي تعد م���ر�آة عاك�سة
للتغريات العلمية والتكنولوجية
واالقت�صادية التي يفرزها النظام
العاملي اجل��دي��د باعتبار �أن النظام
امل��ح��ل��ي ج���زء م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي .
ولهذا لي�س من ال�سهل حتديد جوانب
�أدوار املعلم ال��ت��ي يجب �أن ي�ؤديها
لأنها متجددة ومتغرية با�ستمرار ،
بالإ�ضافة �إىل �أنها مت�شابكة مع بع�ضها
البع�ض ويكمل بع�ضها البع�ض وقد
يقوم املعلم ب ��أداء �أك�ثر من جانب يف
وقت واحد .

د .جعفر عثمان زعم
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و ُي� �ع� � ّرف ال � ��دور ب ��أن��ه " من��ط حم ��دد من
ال���س�ل��وك امل�ت��وق��ع م��ن خ�ل�ال ال ��دور �أو هو
و�صف دقيق لل�سلوك املالئم" .كما ُيع ّرف
ب ��أن��ه "�سلوك اجتماعي متوقع ي�ق��وم به
الأف��راد الذين يحت ّلون مواقع حم��ددة يف
امل�ج�ت�م��ع " .ويف امل �ي��دان ال�ت�رب��وي ُي�ع � ّرف
ال � ��دور ب ��أن ��ه " جم �م��وع��ة م ��ن ال��واج �ب��ات
وامل�س�ؤوليات املحددة �سلفاً التي يتعني على
وتوجه
املعلم �أدا�ؤها يف العملية التعليمية ّ ،
ال�سلوك يف �ضوء قواعد وحم��ددات معينة
تتغري بتغري ال�ظ��روف املحيطة بالعملية
التعليمية"� .سواء كانت جوانب تعليمية �أو
تربوية �أو �إدارية �أو اجتماعية �أو �إن�سانية .
وفيما يلي �شرح لهذه اجل��وان��ب اجلديدة
من دور املعلم:
 -1جانب تن�سيق املعرفة وتطويرها :
يتمثل هذا اجلانب يف قيام املعلم بالتن�سيق
ب�ين م���ص��ادر امل�ع��رف��ة املختلفة امل�ت��اح��ة يف
��ش�ب�ك��ة االن�ت�رن ��ت وامل � �ق� ��ررات ال��درا� �س �ي��ة
لل�صفوف الدرا�سية التي يقوم بتدري�سها
بحيث ي�صل �إىل مواقع املعرفة املرتبطة
بتخ�ص�صه  ,ث��م ي �ح��دد م��ا ي�ت�ن��ا��س��ب منها
ملو�ضوعات درو��س��ه التي يلتزم بها مع طالبه ,
�أو يقوم مب�شاركة طالبه يف التخطيط ملحتواها
و�أن�شطتها التعليمية ال�صفية وغ�ير ال�صفية
ب�ح�ي��ث ي�ج�م��ع ب�ين م��و� �ض��وع ال��در���س امل �ق��رر يف
الكتاب املدر�سي وبني ما �أ�ضافه مواقع املعرفة
ح��ول ه��ذا املو�ضوع ,ثم يعمل على �إع��داد در�سه
بطريقة حتقق ذل��ك التنا�سق يف املعرفة التي
يرغب �أن يك�سبها لطالبه .
 -2جانب تنمية مهارات التفكري :
من �أهم جوانب الدور التي يقوم املعلم ب�أدائه يف
ظل التقدم العلمي هو العناية بتعليم الطالب
كيف يفكرون و�أن يدربهم على �أ�ساليب التفكري
واكت�ساب م�ه��ارات��ه حتى ي�ستطيعوا �أن ي�شقوا

طريقهم بنجاح فيعلمهم �أمناط التفكري ال�سليم
من خالل �إع��ادة النظر يف طرق التدري�س التي
يتبعها وااله �ت �م��ام ب��ا��س�ت�خ��دام �أدوات التفكري
الأ�سا�سي وتعلم من��اذج حل امل�شكالت ومواجهة
التحديات ال�ت��ي يفرزها ال��واق��ع والتعامل مع
امل�شكالت احلقيقة.
 -3جانب توفري بيئة �صفية معززة للتعلم :
لقد تقل�ص دور املعلم يف نقل امل�ع��رف��ة بف�ضل
التكنولوجيا وان�صبت م�سئوليته على تهيئة
الطالب للتعلم من خالل تنظيم البيئة ال�صفية
الداعمة للتعليم  ،وحتقيق �صيغة للتفاعل بني
املتعلم م��ن ناحية وم���ص��ادر تعلمه م��ن ناحية
�أخ � ��رى ,ف��امل�ع�ل��م ي���س�ت�خ��دم �أف �� �ض��ل الأ� �س��ال �ي��ب
لتحقيق ب�ي�ئ��ة تعليمية يف ال���ص��ف ت�ع�م��ل على

تنمية الفهم وامل��رون��ة العقلية  ,وت�ساعد على
ا�ستخدام املعلومات بفاعلية يف حل امل�شكالت
وت�شجع على �إدراك املفاهيم التي ت�ساعد على
تكامل معرفتهم وخرباتهم الإن�سانية.
 -4جانب توظيف تقنية املعلومات يف التعليم :
�إن تكنولوجيا املعلومات ال تعنى التقليل
من �أهمية املعلم � ،أو اال�ستغناء عنه كما يت�صور
البع�ض ب��ل تعنى يف احلقيقة �إ��ض��اف��ة جانباً
جديداً يف دوره ،والبد لهذا اجلانب �أن يختلف
باختالف مهمة الرتبية ،من حت�صيل املعرفة
�إىل تنمية املهارات الأ�سا�سية ,و�إك�ساب الطالب
القدرة على �أن يتعلم ذاتياً .
و قيام املعلم بدوره يف توظيف تقنية املعلومات
يف التعليم تتيح له التغلب على م�شكلة جمود
املحتوى ال��درا��س��ي و عر�ض م��ادت��ه التعليمية

ب�صورة �أك�ثر فاعلية كما �أن توظيف تقنيات
امل �ع �ل��وم��ات م ��ن ج��ان��ب امل �ع �ل��م ي��وف��ر خ��دم��ات
تعليمية �أف�ضل ,ويتيح له وقتاً �أط��ول لتوجيه
ط�لاب��ه واك�ت���ش��اف م��واه�ب�ه��م  ،وال�ت�ع��رف على
نقاط �ضعفهم.كما �سيعمل على تنمية املهارات
الذهنية لدى الطالب ،ويزيد من قدرتهم على
التفكري املنهجي ويحثهم على التفكري املجرد
ويجعلهم �أكرث �إدراكاً للكيفية التي يفكرون بها
ويتعلمون من خاللها.
 -5جانب تفريد التعليم :
نتيجة للدرا�سات الرتبوية وال�سيكولوجية
التي �أو�ضحت تباين ال�ق��درات واالهتمامات,
ات�ضح �أن لكل طالب �سرعة خا�صة يف التعلم
 ،و�أن ك��ل طالب يختلف ع��ن غ�يره يف قدراته
اجل�سمية والعقلية واالنفعالية ،و�أن كل طالب

يحتاج �إىل تعلم ينا�سب طبيعة من��وه وو�ضعه
مما دعا �إىل �ضرورة تفريد التعليم لينا�سب كل
تلميذ  ،وك��ان تفريد التعليم عملية �صعبة يف
مدار�سنا فيما م�ضى  ،ولكن يف الوقت احلا�ضر
�أ� �ص �ب��ح ب��ا��س�ت�ط��اع��ة امل�ع�ل��م �أن مي��ار���س تفريد
ال�ت�ع�ل�ي��م مب���س��اع��دة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التعليمية
وتقنية املعلومات  ،حيث يجل�س الطالب على
�أجهزة احلا�سوب يف جمموعات �أو �أفراد للتعلم
من خالل الأقرا�ص املدجمة  CDSاملتعددة
ال��و��س��ائ��ط  ،ودوائ ��ر امل �ع��ارف التفاعلية داخ��ل
ح �ج��رات ال��درا� �س��ة  ،وب �ه��ذه ال �� �ص��ورة يكت�سب
التعلم الطابع الفردي .
نوا�صل
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ال�ترب��وي��ة وت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج ورف ��ع �أداء
م�ستوي املعلمني و�إتقان الكفايات املهنية
وحت�سني �إ�ستخدام التقنيات الرتبوية
.وم� ��ن �أه� ��م �أه � ��داف اجل� ��ودة ال���ش��ام�ل��ة
الإه �ت �م��ام مب���س�ت��وي الأداء لل��إداري�ي�ن
وامل�ع�ل�م�ين وامل��وظ �ف�ين يف امل��دار���س من
خ �ل�ال ال��رق��اب��ة وامل �ت��اب �ع��ة وال �ف��اع �ل��ة
وتنفيذ برامج التدريب املتقنة والت�أهيل
اجليد مع تركيز �أن ت�شمل اجل��ودة كل
عنا�صر العملية التعليمية اب�ت��داء من
املدخالت والعمليات واملخرجات ونتاج
التعلم اجليد.
وي�سبق ذلك الإهتمام باملعلم قبل وبعد
ال �ت �ع �ي�ين لأن� �ه ��ا م �ه �ن��ة ال �ع �ل �م��اء وق�ب��ل
الإلتحاق باملهنة ويتم ذلك عرب تطبيق
معايري اجلودة ال�شاملة يف التعليم

معايري اجلودة ال�شاملة وارتباطها
بتكنولوجيا التعليم

يحتل العظماء مكانة مرموقة يف
جمتمعاتهم ملا يبذلونه من عطاء
و ت�ضحية من اجل رفعة �أوطانهم
و ت��ق��دم��ه��ا ،ف��ل��م تقت�صر قائمة
العظماء و املبجلني على احلكام و
الأدباء امل�شهورين ،بل احتوت على
فئات ع��دي��دة ،و م��ن ه��ذه الفئات
« املعلم « ال��ذي يجب �أن يبجل يف
جميع الثقافات.

د .غادة عبيد حامد
حملية �أمبدة
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تحديات
تطبيق معايير إدارة الجودة
الشاملة في التعليم العام
احلمد هلل موىل النعم الذي علم بالقلم علم
الإن�سان مامل يعلم..
وال�صالة وال�سالم على النبي الأك��رم حممد
ب��ن ع�ب��د اهلل ال �ق��ائ��ل �إن اهلل ي�ح��ب �إذا عمل
�أحدكم عمل عمال �أن يتقنه) �صلي اهلل عليه
و�سلم ويقول اهلل تعايل
(الذي خلق املوت واحلياة ليبل�ؤكم �أيكم �أح�سن
ع �م�لا) ت �ب��ارك الآي� ��ة ( )2وه ��ذه الأدل � ��ة هي
مبثابة ت�أكيد على اجلودة و�إتقان العمل مبد�أ
�إ�سالمي بن�صو�ص الكتاب وال�سنة ..

وت �� �ش�ير اجل � ��ودة ال���ش��ام�ل��ة يف جم ��ال احل�ق��ل
ال�ترب��وي �إىل ق��درة امل�ؤ�س�سة التعليمية على
حتقيق احتياجات امل�ستفيدون م��ن امل�ؤ�س�سة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة مب�ع�ن��ي �آخ� ��ر ف ��اجل ��ودة يف حقل
التعليم تعني م��دى حتقيق �أه��داف الربامج
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف اخل��ري �ج�ين مب��ا ي�ح�ق��ق ر��ض��ا
املجتمع بو�صفه امل�ستفيد الأول م��ن وج��ود
امل�ؤ�س�سات التعليمية .
ومن �أه��داف تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
جمال التعليم العام هو حت�سني كفاءة الإدارة

�إن اجل ��ودة ال�شاملة مرتبطة �إىل حد
كبري بالتعليم للتمييز ,حتى �إن اجلودة
�أ�صبحت مطلبا حتي فى التعليم عن
بعد والتعليم االل�ك�تروين .فاالنفجار
امل� �ع ��ريف وان �ت �� �ش ��ار ث� � ��ورة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات واالت�صاالت ولدت احتياجات
متغرية تتطلب االه�ت�م��ام بالكثري من
املعايري فكيف يجاري التعليم التدفق
ال�ل�ان� �ه ��ائ ��ي و ال �ل��احم � ��دود م� ��ن ك��م
الأف �ك��ار وامل �ع��ارف ؟ كيف ي�ستفيد من
الرثوة التكنولوجية وثروة الإت�صاالت
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات
ل � � ��ذل � � ��ك ك � ��ان
اجل��واب الكايف
ه� � � ��و ت �ط �ب �ي ��ق
معايري اجلودة
ال� ��� �ش ��ام� �ل ��ة يف
ا لتعليم
ال �ع��ام

ح �ت��ي ن �ت �م �ك��ن م ��ن � �ض �ب��ط خم��رج��ات
التعليم العام .

امل�شكالت التي تعرت�ض التطوير
الرتبوي

�أو ًال:م� �ع ��اي�ي�ر الأ� �س ����س التنظيمية
للجودة ال�شاملة يف التعليم العام وهي
ع�م�ل�ي��ة ن���ش��ر ث�ق��اف��ة اجل� ��ودة ال�شاملة
ب�ي�ن جم�م��وع��ة م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر تخت�ص
بالت�شريع ل�ل�ج��ودة والتنظيم للجودة
وال�ت��دري��ب والتح�سني امل�ستمر واتخاذ
قرار رقابة اجلودة ومتابعة تطبيقها
ث� ��ان � �ي � �اً :م� �ع ��اي�ي�ر ت ��وظ� �ي ��ف الأدوار
وامل�س�ؤوليات اخلا�صة بتطبيق اجل��ودة
وم��ن �أه�م�ه��ا م��اي�ق��وم ب��ه ف��ري��ق العمل
م �ن �ه��م ر�ؤ�� � �س � ��اء ون� �ق ��اب�ي�ن وم��در� �س�ي�ن
و�إداري� � �ي� � ��ن و اى
م��وظ��ف ��ش��ري�ط��ة
والأم � � � � ��ام ب �ن �ظ��ام
�إدارة اجل� � � ��ودة
ال �� �ش��ام �ل��ة وذل ��ك
جتنبا للمخالفات
ال� �ت��رب� � ��وي� � ��ة

وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وم � ��ع �إع � � � ��داد � �ص �ن��دوق
املقرتحات وال�شكاوي الن حلول امل�شاكل
التعليمية عرب �أ�سلوب اجلودة ال�شاملة
علمي وال ميكن ان يتظلم منه اح��د �أو
م�ؤ�س�سة تعليمية
ثالثاً :حتديات معايري امل�ساهمة يف ن�شر
الوعي بثقافة اجلودة والتدريب عربها
وي �ق��ع ذل ��ك ب�ي�ن ت ��دري ��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين
و�أع �� �ض��اء الإدارة ال�ع�ل�ي��ا ن �ظ��راً ل�ل��دور
الرائد املتوقع منهم يف ثبات دور اجلودة
ال�شاملة يف التطوير التعليمي امل�ستمر .
وتطوير وحتديث معززات التعليم ودعم
املناهج للأف�ضل .
راب � �ع� ��ا :حت ��دي ��ات م��رت �ب �ط��ة مب �ع��اي�ير
تخ�ص الأخ �ط��اء ال�شائعة عند تطبيق
�إدارة اجل ��ودة ال�شاملة املتوقعة والتي
يجب �أخذها يف احل�سبان وتالفيها عند
ال�ت�ط�ب�ي��ق م��ن اج ��ل ��ض�م��ان ال �ن �ج��اح يف
التنفيذ ومن هنا يت�ضح �أن تطبيق �إدارة
اجل� ��ودة ال���ش��ام�ل��ة ق��د ي�ع�تر��ض��ه بع�ض
ال�صعوبات .
ولنا لقاء عرب حم��اور ومداخل اجلودة
ال�شاملة يف التعليم عرب جملة �إ�ضاءات
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التعلم اإلبداعي
مل تعد عملية التعلم تهدف �إىل
اك�ت���س��اب ال�ط�ل�ب��ة جم�م��وع��ة من
امل �ع ��ارف وامل� �ه ��ارات واالجت ��اه ��ات
ب� �ق ��در م� ��ا ت� �ه ��دف �إىل ت �ع��دي��ل
وت�غ�ي�ير ��ش��ام��ل وع�م�ي��ق ل�سلوك
املتعلمني لي�صبحوا �أك�ث�ر ق��درة
ع� �ل ��ى ا� �س �ت �ث �م��ار ك� ��ل ال� �ط ��اق ��ات
والإم �ك ��ان ��ات ال��ذات �ي��ة ا��س�ت�ث�م��ارا
اب�ت�ك��اري��ا و�إب��داع �ي��ا وخ�لاق��ا �إىل
�أق�صى الدرجات واحلدود .
كما �أن ال�ه��دف ال�ترب��وي من
ك��ل اجل �ه��ود ال�ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا املعلم
هو توفري الإج��راءات وال�شروط
التي ت�ؤدي �إىل حدوث تعلم فعال
لدى تالميذه ،وال �شك �أنه ي�شعر
بالر�ضا وال�سعادة ح�ين يالحظ
ظهور ت�غ�يرات �سلوكية �إيجابية
ل � ��دى ه� � � ��ؤالء ال �ت�ل�ام �ي��ذ ت�ت�ف��ق
وتن�سجم مع الأه��داف الرتبوية
املن�شودة للعملية الرتبوية ب�شكل
عام .

ابومتام ب�شري بكري
14

مفهوم التعلم :
يق�صد بالتعلم  « :حدوث تغيريات �سلوكية تت�صف
بالثبات الن�سبي لدى الفرد كنتيجة للخربات التي
مير بها « .
التعلم الإبداعي :
عندما نتحدث عن التعليم الإبداعي ف�إننا ن�ستبعد
ذلك التعلم ال�شكلي القائم على حفظ املعلومات ،
واحلقائق واملفاهيم واملبادئ والقوانني  ،وا�ستظهار
ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ان�ع�ك��ا��س��ات ه��ذه
املعلومات على �شخ�صية املتعلم � ،أو فائدتها العلمية
� ،أو تطبيقاتها احل�ي��ات�ي��ة  ،وع�ل��ى ��ض��وء م��ا �سبق
ميكننا ر�صد اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لعملية التعلم
املطلوب :
ال�ت�ع�ل��م الإب ��داع ��ي  :وه��و ال�ت�ع�ل��م ال ��ذي ي�ستجيب
لأمن��اط التغري اخلا�صة بالطالب  ،والتي ترتبط

باخل�صائ�ص العقلية النمائية له .
التعلم الإب��داع��ي  :ه��و التعلم ذو املعنى بالن�سبة
للمتعلم  ،وذل��ك يعني ارتباطه بحاجات حقيقية
للمتعلم � ،سواء �أكانت حاجات ج�سمية � ،أم عقلية � ،أم
اجتماعية � ،أم نف�سية � ،أم روحية  ،وعليه فالتعلم ال
بد �أن يكون ذا معنى .
التعلم الإب��داع��ي ه��و التعلم القائم على اخل�برة ،
�سواء �أكانت خربة مبا�شرة حقيقية � ،أم خربة غري
مبا�شرة  ،وكلما كانت اخلربة �أقرب �إىل الواقع كان
التعلم �أك�ثر فاعلية  ،واك�ثر بقاء  ،و�أق��ل ن�سيانا ،
و�أ�سرع يف حدوثه  ،و�أقل يف اجلهد املطلوب له .
التعلم الإب��داع��ي هو التعلم القابل لال�ستعمال يف
احلياة مما يجعله �أكرث فاعلية .
التعلم الإبداعي هو التعلم الذي يتنا�سب و�إمكانات
كل فرد وقدراته واجتاهاته الذاتية .

التعلم الإب��داع��ي ه��و التعلم ال ��ذي يت�ضمن
معلومات ومهارات واجتاهات قابلة للبقاء .
ال �ت �ع �ل��م الإب� ��داع� ��ي ه ��و ال�ت�ع�ل��م ال �ق��ائ��م على
العمل واملوجه نحو احلياة وي�ساعد الطالب
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر م �ه��ارات ال�ع�م��ل امل�ن�ت��ج وال�ق�ي��م
االجتماعية الأ�صلية وتبنيها .
التعلم الإب��داع��ي ه��و التعلم ال��ذي ي ��ؤدي �إىل
تطوير التفكري الإبداعي لدى الفرد .
التعلم الإب��داع��ي هو التعلم ال��ذي يجعل من
املتعلم حموراً ومركزاً له .
ال�ت�ع�ل��م الإب� ��داع� ��ي ه ��و ال�ت�ع�ل��م ال� ��ذي ي�ط��ور
عالقات تعاونية بني الطلبة وينمي بينهم روح
العمل التعاوين وقواعده .
التعلم الإب��داع��ي يت�صف ب��امل��رون��ة والأت���س��اع
 ،وت�ق��وم ه��ذه اخلا�صية على �أ��س��ا���س الإمي��ان
بالتغري الدائم يف جميع جوانب احلياة .
ال�ت�ع�ل��م الإب ��داع ��ي ه��و ال�ت�ع�ل��م امل�ستمر ال��ذي
ي�ستمر با�ستمرار احلياة .
التعلم الإب��داع��ي ه��و التعلم امل�ت�ك��ام��ل ال��ذي
ي�ستهدف حتقيق النماء املتكامل .
التعلم الإب��داع��ي هو التعلم ال��ذي يربط بني
اجل ��وان ��ب ال �ن �ظ��ري��ة واجل ��وان ��ب التطبيقية
العملية ب�صورة متكاملة .
التعلم الإبداعي هو التعلم الذي ميكن قيا�سه
وتقوميه بهدف حتديد مداه ودرجته .
التعلم الإبداعي هو التعلم الذي ي�شكل يف حد
ذات��ه م�ع��ززاً وم�ث�يراً لدافعية املتعلم للتعلم ،
لأن التعلم الإبداعي واجليد يبعث يف املتعلم
�شعور النجاح والإجناز واالرتياح والبهجة
 من قراءاتي«طلب امرباطور �صيني من كبري الر�سامني
يف الق�صر �أن ميحو �صورة ال�شالل املر�سومة
على اجل��دار لأن هدير املياه ك��ان مينعه من
النوم»
«ريجي�س دوبري»
ت�خ�ت��زل ال �� �ص��ورة يف ط�ي��ات�ه��ا �أب� �ع ��اداً فكرية
ورمزية ومعرفية جتعل منها و�سيطا يفر�ض
نف�سه على املنظومة التعليمية.
وي�ؤكد الباحثون على �أن �أكرث املعلومات التي

يتم ا�ستيعابها من املحيط من قبل الفرد متر
عرب القناة الب�صرية ،مما يحتم علينا �إب��داء
امل��زي��د االه�ت�م��ام بتطوير ط��رق�ن��ا يف توظيف
ال�صورة حتى نتمكن من اال�ستفادة من هذه
القناة يف حت�صيل معارفنا .فمن ا�ستخدامها
كمنظم متقدم ميهد الدار�سني ملحتوى املادة
ال�ت�ع�ل�م�ي��ة ..اىل ت��وظ�ي�ف�ه��ا ل���ش��رح وت��و��ض�ي��ح
جزئيات يتعذر تو�ضيحها بالن�ص املجرد ..اىل
ا�ستخدامها كمولد للأ�سئلة وحمفز للتفكري..
اىل غ�ير ذل��ك م��ن امل��وا��ض��ع ال�ت��ي ميكن فيها
الإ�ستعانة بهذا الو�سيط ،ومع توفر الربامج
املتخ�ص�صة ب ��إن �ت��اج وت �ع��دي��ل ال �� �ص��ور �أ��ص�ب��ح
ب�إمكاننا ت�ضمني ال�صورة ما �شئنا من معاين
ودالالت.
ومع احتالل ال�صورة مبختلف جتلياتها ملوقع
ال���ص��دارة يف ع�صرنا احل��ايل ،مل يعد املتعلم
�أ� �س�ي�راً للكلمات اجل��اف��ة ..ب��ل غ��دا اب �ن �اً ب��اراً
لل�صورة ..تراوده وترافقه اينما كان ،وهذا ما
يربر الإقبال املنقطع النظري للأطفال للتعلم
ب��ال���ص��ورة ،لأن ال �� �ص��ورة �أ��ص�ب�ح��ت ت�ستجيب
لكل حاجات طفل القرن ال��واح��د والع�شرين
التي �أ�ضحت خمتلفة اختالفا بينا عن ميول
طفل ال�ق��رون ال�سالفة .وجت��در اال� �ش��ارة هنا
اىل �أن االخ �ت�ل�اف ب�ين ال��و��س��ائ��ل التعليمية
وم��ا يتبعه م��ن اخ �ت�لاف يف ط��رق توظيفها،
ينطبق �أي�ضا على �أ��ش�ك��ال ال���ص��ورة ،فالتع ّلم

بوا�سطة احلكاية امل�صورة خمتلف عن التعلم
بوا�سطة �شريط �سينمائي� ،أو التع ّلم بال�صورة
الإ�شهارية وهلم جرا وعلى امل�شرف �أن يكون
على بينة بهذا االختالف كي ي�أخذه باحل�سبان
يف العملية التعليمية ،حتى ميكن لل�صورة �أن
تلبي حاجات املتعلم التعلمية ،ويدخل يف هذا
�أي�ضا اختيار املكان املنا�سب وال��وق��ت املنا�سب
والطريقة املنا�سبة يف توظيفها.
من قراءاتي:ال ميكن للمرء ان يح�صل على املعرفة �إال بعد
ان يتعلم كيف يفكر»  ...كونفو�شيو�س
ال �ت �ف �ك�ي�ر ال� �ن ��اق ��د ع �م �ل �ي��ة م �ع �ق��دة ت�ت�ط�ل��ب
م�ستوى ع��ال م��ن م�ه��ارات التفكري يف عملية
�إن�ت��اج املعلومات بحيث يعتمد على التحليل
والفرز والإختيار والإختبار ملا لدى الفرد من
معلومات بهدف التمييز بني الأفكار ال�سليمة
واخل��اط�ئ��ة .وت���ص��ورات املعلمني ع��ن التفكري
ال�ن��اق��د ق��د ت ��ؤث��ر ع�ل��ى �سلوكهم يف ال�ق��اع��ات
ال�صفية ،وقد وجد �أن املعلمني يرون �أن تعليم
التفكري الناقد يوفر املحفزات الفكرية التي
من �ش�أنها �أن ت�سهل هذا النوع من التفكري،
ومن �أح��د النقاط املثرية للجدل يف البحوث
ال�ترب��وي��ة ه��و ه��ل ي�ت�ع�ل��م ال �ط�ل�اب التفكري
الناقد خ�لال ا�ستك�شافهم للمواد التعليمية
�أم �أن ه�ن��اك ح��اج��ة لتعليم ه��ذه امل �ه��ارة من
خ�ل�ال امل �ن �ه��اج .وت�ع�ت�بر ق ��درة ال �ط�ل�اب على
�شرح الأفكار واملفاهيم بلغتهم اخلا�صة دليال
على التفكري الناقد ولوحظ ان الطالب قد
ال يحتاجون اىل تعلم التفكري الناقد حيث
�أن ال�ت�ف�ك�ير ه��و عملية طبيعية ت�ن�ف��ذ من
قبل �أي ف��رد ،ولكن ذك��ر البع�ض مثل دارون
وملباخ (� )2006أن التفكري هو عملية طبيعية
ولكن عندما ت�ترك على �سجيتها ق��د تكون
م�ت�ح�ي��زة ول��وح��ظ �أن امل�ف�ك��ري��ن ال�ن��اق��دي��ن
ه ��م ال ��ذي ��ن ي �ت �م �ك �ن��ون م ��ن ط� ��رح الأ� �س �ئ �ل��ة
واال� �ش��ارة �إىل امل�شكالت و�صياغتها بو�ضوح
وي �ج �م �ع��ون وي �ق �ي �م��ون امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي لها
عالقة ،ولديهم القدرة على ا�ستخدام االفكار
املجردة ويفكرون بعقل مفتوح ويت�صلون مع
االخرين بفاعلية
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آفاق تربوية

أهمية جدول الحصص اليومي

د .فتحية حمزة

الأمني العام ملجل�س املهن الرتبوية
يركز خرباء الرتبية وجميع النظريات
الرتبوية على �ضرورة االهتمام بالنمو
ال�شامل واملتكامل للن�شء وحتقيق ذلك
م��ن خ�ل�ال ��ش�م��ول ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ترب��وي��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة جل �م �ي��ع جم� � ��االت ال �ن �م��و
لديه(النمو املعريف _ النمو املهاري _
النمو الوجداين) ,لذا �أ�صبح لزاماً على
كل مقومات العملية التعليمية �أن يتم
الرتكيز فيها على هذه املجاالت الثالث
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ت��زداد �أهمية التدريب �أثناء اخلدمة وتتعاظم على نحو خا�ص يف
مراحل الإ�صالحات والتحوالت الكربى التي ي�شهدها �أي جمتمع من
املجتمعات ملا تفر�ضه هذه التحوالت على النظم التعليمية من �ضرورة
�إحداث تغيريات كيفية ونوعية تتناول فل�سفتها و�أهدافها ومايرتبط
بها من مفاهيم و�أفكار وممار�سات تعليمية.
يح�سب �أنها كالبنيان ي�شد بع�ضها بع�ضاً
يف عملية منو الفرد وتربيته ف�أن �أغفل
اح��ده��ا ��س��رع��ان مايت�ضح اث ��ر ذل ��ك يف

بناء �شخ�صية املتلقي بنا ًء غري متوازن
الأركان
مماتقدم يت�ضح �أهمية اجلانب املهاري
يف ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
كاحد جوانب النمو فهو
يعني بالنمو اجل�سماين
ل�ل�م�ت�ع�ل��م من � ��واً ��س�ل�ي�م�اً
م� �ع ��ايف ب��ال �� �ص��ورة ال �ت��ي
ت� �ن� �ع� �ك� �� ��س ع � �ل� ��ى �أدائ � � � ��ه

املهاري كماً وكيفاً (فالعقل ال�سليم فى
اجل���س��م ال���س�ل�ي��م)�إذن ال غ��رو �أن تكون
هنالك خطة يومية لتنفيذ املنهج لكل
م��ادة ه��ي مايت�ضمنه ج��دول احل�ص�ص
اليومي للمدر�سة والتي يجب االلتزام
مب��ا ورد فيها حتي الي�ضيق التالميذ
مب��ا يحملونه م��ن كتب ودف��ات��ر خا�صة
بح�ص�ص ج�م�ي��ع �أي� ��ام الأ� �س �ب��وع وحتي
الت �ن��وء ظ �ه��وره��م ال�غ���ض��ة ب ��أث �ق��ال قد
ت�سبب لهم عاهات بدنية �آنية وم�ستقبلية
كما ميكن تفاديها با�ست�صحاب االلتزام
الواجب وروح امل�سئولية يف تنفيذ املهام
هنا الب��د م��ن الإ� �ش��ارة �أي�ضا �إىل بع�ض
ال �ف��وائ��د ال�ترب��وي��ة ل�لال �ت��زام ب �ج��دول
احل�ص�ص اليومي نلخ�صها يف :
ال�ت��زام املدر�سة ب��اجل��دول اليومي يعود
التالميذ على االلتزام ك�سلوك يتعاملون
به يف كل مايتعلق بحياتهم وما يكلفون
به ممن حولهم .
االلتزام باجلدول اليومي ي�ساعد املعلم
على التح�ضري املبكر واجل�ي��د لدرا�سة
ممايجعله يعر�ض در��س��ه بثقة و�إدراك
تت�ضح يف التفاعل ال�صفي لتالميذه
ي�ساعد الأ��س��ر يف تنظيم زم��ن املراجعة
اليومية مع �أبنائها للدرو�س
�أخريا نورد مقرتحاً قد يكون مفيداً مع
تو�ضيح االيجابيات وال�سلبيات التي قد
ترتتب عليه:
م ��راع ��اة جت��زئ��ة امل �ح �ت��وي يف ك ��ل م ��ادة
ح�سب فرتات العام الدرا�سي التي وردت
يف التقومي ال�سنوي للعام بحيث يكون
كل جزء يف كتيب منف�صل عند الت�صميم
االيجابيات
تخفيف وزن مايحمله التلميذ يومياً
مم ��ا ي �ج �ن �ب��ه ال �ك �ث�ي�ر م ��ن الإ�� �ش� �ك ��االت
اجل�سدية
�� �س� �ه ��ول ��ة ال� � ��رج� � ��وع ع � �ن� ��د امل� ��راج � �ع� ��ة
واال�ستذكار للجزئية التي يتم تدري�سها

ن�سبة ملحدودية ال�صفحات
التقليل من احتمال تلف �أي ج��زء من
الأج��زاء ذلك الن الذي ينتهي تدري�سه
وتقومي التالميذ فيه يكون ا�ستخدامه
ل �ف�ت�رة حم � ��دودة وب �ح��ال��ة ج �ي��دة عند
ت�سليمه
يكون التلف حم��دوداً وجزئياً فى حالة
ح ��دوث ��ه لأي ج� ��زء م ��ن �أج� � ��زاء امل �ق��رر

الدرا�سي للمادة
تكون تكلفة �إعادة طباعة اجلزء التالف
حم � ��دودة م �ق��ارن��ة ب�ت�ك�ل�ف��ة ط �ب��اع��ة كل
الكتاب املقرر
ال�سلبيات
زي��ادة التكلفة املالية لعملية الت�صميم
ن�سبة لإ�ضافة الأج ��زاء اخلارجية لكل
جزء
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نافذة مضئية

انتصار كوكو محجوب السراج

دور البيئة المدرسية في المنهج

رئي�س جلنة التعليم باملجل�س الت�شريعي  -والية اخلرطوم
عملت بالتعليم لع�شرين �سنة ف�أنا تعيني عام 1996/1/1م
عملت يف املجال�س الت�شريعية كنت يف املجل�س الريفي 2000
وبعدها جمل�س ت�شريعي �أمدرمان وبعدها جمل�س ت�شريعي
اخلرطوم ومل �أكن �أتوقع قيادة ملف التعليم باملجل�س فهي
م�سئولية كبرية .
املعلم هو �أ�سا�س العملية التعليمية وي�ستحق �أن يكون
اهتمام متعاظم به ت�سعي اللجنة بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم واالحتاد املهني للمعلمني ونقابة املعلمني بالوالية
معاجلة ق�ضايا املعلمني وحماولة ترقية اخلدمات املقدمة
اللجنة هي جلنة موازية للوزارة ,لها ذات االهتمامات
ن�سعي مع ال��وزارة بتناغم كبري وه��ي خمت�صة بالت�شريع
والرقابة وميكنها عرب املجل�س �سن القوانني التي من �ش�أنها
م�ساعدة املعلم والتعليم
وقد قامت اللجنة بزيارات ميدانية للمدار�س واملحليات
و�سوف تتابع خمرجات الزيارات مع وزارة الرتبية واملالية
لإنفاذها بالإ�ضافة لعدة م�شاركات من للجنة منها الدورة
املدر�سية مبدينة الأبي�ض
ن�سعى مع وزارة املالية واملحليات لتح�سني البيئة
املدر�سية وبد�أت املالية لإعداد الكتاب والإجال�س
مبكرا
البد �أن ي�ستمر التدريب والت�أهيل للمعلم ودع��م املعلم
وحتفيزه وحل ماميكن ان يعرت�ضه حتي نرتقي بالتعليم
وماالمم التي تطورت ون�ضعها مناذج �إال لأنها جعلت التعليم
يف مقدمة كل �شي �أمتنى �أن تهتم الدولة بالتعليم واملعلم وان
توفر للعملية كل ماحتتاجه وان تلتزم وزارة املالية بامليزانية
املر�صودة للرتبية كاملة
و�أخ�يرا التحية للأخت الدكتورة عفاف حممد
عبا�س والتحية عربها لكل معلمي بالدي..
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�إن بيئ ��ة املدر�س ��ة التعليمي ��ة ج ��زء
�أ�سا�س ��ي م ��ن العملي ��ة التعليمي ��ة �إذ
�إن ��ه كلم ��ا �صلح ��ت وزاد االهتم ��ام بها
�ساع ��دت كثرياً يف تعلي ��م املتعلم و�أداء
املعلم وامل�ساهمة يف ربط املجتمع بها.
والبيئ ��ة املدر�سي ��ة التعليمي ��ة نق�ص ��د
به ��ا كل ماه ��و موج ��ود داخ ��ل وخ ��ارج
املدر�سة وي�شمل ذلك املباين والقاعات
,املعام ��ل ,املكاتب ,احلدائ ��ق  ,املنا�شط
,الإدارة  ,املعل ��م  ,املجتم ��ع املحي ��ط
باملدر�س ��ة و�إ�سهاماته ,الكتب املدر�سية
وكل م ��ا يتعل ��ق بها من وف ��رة وغريها
,الآب ��اء و�أولي ��اء الأم ��ور و�أ�صدق ��اء
املدر�س ��ة و�صديقاته ��ا وفاعل ��ي اخلري
واحلادب�ي�ن عل ��ى التعلي ��م يف �أي م ��ن
املواق ��ع وغ�ي�ر �أولئك ممن له ��م �صلة
مبا�شرة وغري مبا�شرة باملدر�سة .
ولأهمي ��ة دور البيئ ��ة املدر�سي ��ة جت ��اه
املنه ��ج حي ��ث جن ��د �أن االهتم ��ام
واملبادرات يف حت�س�ي�ن البيئة املدر�سية

حي ��ث توج ��د �أن ��واع م ��ن املنا�ش ��ط �أو
الأعم ��ال امل�شرتك ��ة فيم ��ا بينه ��ا وبني
املجتم ��ع املحي ��ط به ��ا حي ��ث يت ��درب
املتعل ��م عل ��ى العم ��ل اجلماع ��ي لن�ش ��ر
ثقاف ��ة جمتمع ��ه وتطبي ��ق م ��ا يتعلمه
يف املدر�سة فيزيد من معارف املجتمع
و�إ�ضاف ��ة ثقاف ��ات جدي ��دة ل ��ه مم ��ا
يتلق ��اه عل ��ى ي ��د معلميه م ��ن معارف
جدي ��دة حت ��ي ي�ستطي ��ع �أن ينه� ��ض
به ��ا مبجتمعه ويعمل عل ��ى ا�ستمراره
يج ��د م ��ن �أح ��داث يف
ومواكبت ��ه مل ��ا ُّ
الع ��امل م ��ن حول ��ه .يالح ��ظ يف نظام
التعليم امل�شار بتنمية قدرات التالميذ
باالهتم ��ام باملنا�ش ��ط املدر�سية باملعني
املفه ��وم لذل ��ك ,كنظ ��ام اجلمعي ��ات
املختلف ��ة ون�شاطات امل�سرح والرحالت
املدر�سي ��ة وامل�ش ��اركات يف الأعم ��ال
الزراعي ��ة وغريه ��ا ,وكل ذل ��ك ي�ش ��كل
ج ��زاء هام� �اً م ��ن البيئ ��ة املدر�سي ��ة يف
مرحلة الأ�سا�س �أو املرحلة الثانوية.

�إح�سان من�صور احمد حامد
�أمني ترقية املهنة  -جبل اولياء
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فيها موا�صفات الأمن وال�سالمة.
• يجب �أن تظل م�ساحات اللعب خالية من
اي اج� � ��زاء � �ص �غ�يرة مي �ك��ن �أن ت�ت�ف�ت��ت خ�لال
ا�ستخدامها ال�ع��ادي او التعامل العنيف معها
وت�سبب متاعب للطفل عند ابتالعها .

حو�ض الرمل :

يجب �أن يتفت�ش حو�ض الرمل يومياً من قبل
املعلمة لكي ال يوجد هنالك اي م�سمار او زجاج
...الخ.

حو�ض املاء :

يجب تغيري املاء يومياً حفاظاً علي الأطفال من
التلوث ..

ال�صيانة:

يجب ان يتم احلفاظ علي جميع مناطق اللعب
اخلارجية بحالة نظيفة و�آم�ن��ة وان يتم ازال��ة
احلجارة واي خمالفات يف بناء واي معدات لعب
مك�سورة او متهالكة واي مواد بناء �أو زجاج �أو
�صخور حادة او �أغ�صان �أو مواد �سامة �أو �أي مواد
ت�سبب الأ�صابات كما يجب �أن تكون املنطقة ذات
ت�صريف جيد.
الأركان:

أمن وسالمة طفل الروضة
�إن طفل الرو�ضة يف املرحلة العمرية من (� 6-3.5سنوات ) هي مرحلة �إكت�شاف عن
الأ�شياء فهو يحب يكت�شف عن اال�شياء بنف�سه علي الأ�شياء املحيطة به .لذا البد �أن
تتوفر فيها بيئة �آمنه تتواجد بها �أ�س�س ال�سالمة.

ويجب توفر الآتي:
• �إن �أدوات اللعب او الر�سم م�صنوعه من
مواد غري م�ضره �صحياً ولي�ست خطرة.
• �أن تكون املعلمة متواجدة يف الف�صول دائماً
وعدم ترك الأطفال لوحدهم نهائياً.
• �أن يتم عمل �إ�ستبيان لكل طفل من قبل
ال��رو� �ض��ة مب �� �س��اع��دة الأ�� �س ��رة ع��ن الأم ��را� ��ض
املوجودة عند الأطفال.
�أو ًال:مبني الرو�ضة :
• يجب �أن يكون بعيداً ع��ن التلوث البيئي
كامل�صانع.....الخ
ً
• �أن ي�ك��ون املبني ب�ع�ي��دا ع��ن � �ش��وارع الزلط
الرئي�سية .
• �أن ت�ك��ون امل�ساحات وف��ق املعايري الدولية
وهي م�ساحة  4.5مرت لكل طفل .
• يجب �أن تكون جميع النوافذ التي تعلو عن
م�ستوى الأر���ض من الأماكن التي ي�ستخدمها
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االط �ف ��ال م �ه �ي ��أه ل�ت�ح��دد امل�ن�ف��ذ ال ��ذي ي�خ��رج
منه الأط�ف��ال اىل �أق��ل م��ن  60بو�صة �أو تكون
حممية بحواجز ال حتجب ال�ضوء اخلارجي .
• يجب علي كل معلمة �أن تت�أكد من خلو
االم��اك��ن التابعة لها م��ن �إي طفل عند نهاية
اليوم الدرا�سي .
• يجب اال تكون اخليوط واال�سالك يف �ستائر
النوافذ والتي يكون طولها  6بو�صات �أو اكرث
طو ًال بحيث ميكن �أن تلتف علي عنق الطفل .
• يجب �أن تعطي جميع الكواب�س وامل�خ��ارج
الكهربائية ال�ت��ي يف م�ت�ن��اول الأط �ف��ال بغطاء
مينع و�صول الطفل اليها .
• الأقفال يف متناول ايدي االطفال .
• ان ال تقفل من الداخل حتي ال يقفل الباب
علي الطفل.
ال�صفوف داخل الريا�ض:
• يجب �أن ال يزيد عدد االطفال عن  25طفل

• ي�ج��ب ان ت �ك��ون ال��رف��وف ث��اب�ت��ة ومت�صلة
باالر�ضية .
• �أن تكون يف متناول الأطفال م�ؤمنة ب�شكل
جيد حتي الي�سقط علي الأطفال .
ً
• ي�ج��ب امل�ح��اف��ظ ع�ل��ي نظافتها ي��وم�ي�ا من
الغبار.

�صندوق اال�سعافات االولية:

يجب �أن يتوفر يف كل رو�ضة.
جرد �صندوق اال�سعافات �شهرياً وجلب اال�شياء
الناق�صة .
يجب �أن ت��درب جميع املعلمات علي الأ�سعافات
االول�ي��ة بحيث تت�ضمن كيفية االن�ق��اذ يف حالة
االختناق وتوقف التنف�س.

التطوير املهني للمعلمات:

�/1أن يكن علي معرفة بجميع موا�ضيع الأمن
وال�سالمة مبا يف ذلك
• ال�سالمة من احلرائق .
• ال�سالمة املرورية .
• ال�سالمة من املياه.
• ال�سالمة من ال�سموم.
/2ي �ج ��ب ع �ل��ي امل �ع �ل �م��ات ال �ت��دق �ي��ق وال�ف�ح����ص

ال� � ��دوري ل�ل�م���س��اح��ات ال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة
لأكت�شاف اي خماطر تهدد الأمن وال�سالمة .
/3علي املعلمات تعليم االطفال ال�سلوك الآمن
مب ��ا يف ذل ��ك ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��رف يف ح��ال��ة وج ��ود
طوارئ.

ترحيل الرو�ضة :

• �أن تركب املعلمة مع االطفال يف اخللف .
• عدم ال�صعود والنزول لالطفال حتي تقف
املركبة .
• مرعاة الطفل حتى ال يخرج ر�أ�سه �أو يده
من النافذه.
• الت�أكد من وجود االطفال داخل احلافلة قبل
�سري احلافة.
• ي �ج��ب �أن ي �ق ��وم ال �� �س��ائ��ق ب �ع �م��ل ��ص�ي��ان��ة
دوري��ة للت�أكد م��ن �سالمة االط ��ارات والكوابح
واال�شارات ال�ضوئية.
• احل��ر���ص علي ت�سليم االط�ف��ال ايل ذويهم
ف �ع�ل ً
ا ول �ي ����س ل �ل �ج�يران او ��ش�خ����ض �أخ� ��ر غري
معروف .
• تاخذ املعلمة احل�ضور يف الرتحيل ال�صباح
وبعد انتهاء الدوام قبل حترك احلافلة .

�أماين ب�شري حممد
التعليم قبل املدر�سي

يف الف�صل الواحد.
• التهوية اجليدة .
• الإ�ضاءة.
• كرا�سي االط�ف��ال اال ي�ك��ون بها م�سمار او
�أ�شياء حادة جترح الطفل الرتابيز .
• �أن تكون االر�ضية مانعة لالنزالق و�سهلة
التنظيف .
العاب ال�ساحة :
• يجب ان تزود ار�ضية العاب ال�ساحة بالرمل
حفاظاً علي االطفال يف حالة الوقوع .
• ت�شكل ب�شكل منا�سب لأطفال يف هذه املرحلة
.
• ان ت�ك��ون االل �ع��اب خالية م��ن امل�سامري او
اال�شياء احلادة حتي ال ت�ؤذي الطفل .
• يجب �أن ت�صمم م�ساحات املالعب وتركيب
االلعاب االلعاب من قبل ا�شخا�ص حمرتفني
ي�ل�ت��زم��ون مب�ع��اي�ير ع��ال�ي��ة اجل� ��ودة وم�ت��وف��رة
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التخطيط التربوي
مفهومه ـــ أنواعه ومستوياته ــــ خطواته

علي الرغم من �أن فكرة التخطيط قدمية قدم احل�ضارة الب�شرية نف�سها ف�إن مفهوم
التخطيط باملعني العلمي حديث الن�ش�أة� ،أخذت كثري من الدول با�سلوب التخطيط
من �أجل �إحداث التقدم االقت�صادي واالجتماعي املن�شود.

د .الطاهر ح�سن الطاهر
�أمني ترقية املهنة  -االحتاد العام
وتعترب ف�ترة ال�ستينيات وال�سبعينيات من
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي الع�صر ال��ذه�ب��ي للتخطيط
ف�ق��د �أ� �ص �ب��ح اجت��اه��ا ع�ل�م�ي��ا �أخ� ��ذت ب��ه كثري
م��ن ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة وع��م ا��س�ت�خ��دام��ه بينها
كو�سيلة فعالة للإ�سراع بتنميتها االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ويف م�ق��دم�ت�ه��ا التعليم.فقد
�شهد التعليم يف ه��ذه ال��دول من��واً مل ي�سبق
له مثيل �سواء من حيث منو �أعداد التالميذ
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�أو من��و امل�ي��زان�ي��ات املخ�ص�صة للتعليم .وقد
�ساعد علي االهتمام بالتعليم من جانب هذه
الدول حتررها من اال�ستعمار ورغبتها يف بناء
�شعوبها وحتقيق تقدمها ورخ��ائ�ه��ا .ي�ضاف
�إيل ذلك ت�أثري نظريتني �سادتا يف هذه الفرتة
وك ��ان ل�ه�م��ا ت ��أث�ير ق ��وي ع�ل��ي ك��ل ال���ش�ع��وب.
ال �ن �ظ��ري��ة الأويل ه��ي ( ن �ظ��ري��ة احل��داث��ة)
 Modernisation Theoryالتي

�أك� ��دت ع�ل��ي �أه �م �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م يف ب �ن��اء ال ��دول
ال�ع���ص��ري��ة .وال �ن �ظ��ري��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي نظرية
ر�أ�س املال الب�شري Human Capital
 Theoryالتي �أكدت علي اهمية العن�صر
الب�شري لإح��داث التنمية واعتبار ر�أ���س املال
الب�شري ا�ستثماراً يف امل ��وارد الب�شرية و�أن��ه
اليقل �أهمية عن ر�أ�س املال املادي.

مفهوم التخطيط:

ال�ت�خ�ط�ي��ط يف ج��وه��ره ال ي �خ��رج ع��ن ك��ون��ه
عملية منظمة واعية الختيار �أح�سن احللول
املمكنة للو�صول �إىل �أه��داف حم��ددة  ،يعني
ذل��ك  ،هو عملية ترتيب الأول��وي��ات يف �ضوء
الإمكانيات املادية والب�شرية املتاحة .
ل �ق��د ت �ع ��ددت ال �ت �ع��ري �ف��ات ح ��ول ال�ت�خ�ط�ي��ط
وت �ن��وع��ت  ،ف�ق��د ع ��رف حم�م��د ��س�ي��ف ال��دي��ن
ف�ه�م��ي ال�ت�خ�ط�ي��ط ب��ان��ه (الأ� �س �ل��وب العلمي
�أو جم�م��وع��ة م��ن ال��و� �س��ائ��ل ال �ت��ي ت�ستطيع
بها ال��دول��ة �أن تك�شف ع��ن موقفها احلا�ضر
وت��ر��س��م �سيا�ساتها للم�ستقبل بحيث حتقق
اال� �س �ت �ف��ادة ال �ك��ام �ل��ة مب��ا ل��دي �ه��ا م��ن م ��وارد
و�إم�ك��ان�ي��ات مب��ا يحقق االرت �ف��اع امل�ستمر يف
م�ستوى املعي�شة جلميع امل��واط�ن�ين) ويقول
ه.ك��ون �ت��ز  H.Koontzال�ت�خ�ط�ي��ط هو
(التقرير امل�سبق ملا يجب عمله؟ وكيف يتم؟
ومتي؟ومن الذي يقوم به؟
وم ��ن ه �ن��ا جن ��د �أن ال�ت�خ�ط�ي��ط ه ��و عملية
م�ن�ظ�م��ة وواع� �ي ��ة الخ �ت �ي��ار �أف �� �ض��ل احل �ل��ول
املمكنة ل�ل��و��ص��ول �إىل �أه� ��داف معينة � ،إن�ه��ا

عملية ت��رت�ي��ب الأول ��وي ��ات يف ��ض��وء م��ا يتاح
م��ن �إم�ك��ان�ي��ات م��ادي��ة وب�شرية  ،وه��ي عملية
م�ستمرة ت ��ؤدي �إىل و�ضع اخلطط التي هي
ع�ب��ارة ع��ن ب��رام��ج مقيدة مب��راح��ل وخطوات
وحتديد زماين ومكاين � ،أي�ضا ف�إن التخطيط
هو تطلع وا�ست�شراف نظري للم�ستقبل مبني
على درا�سة منهجية تعتمد على روح التنب�ؤ
العلمي لتحقيق �أه ��داف معينة خ�لال مدة
زمنية حمددة .

التخطيط الرتبوي والتعليمي
واملدر�سي
�أ -التخطيط الرتبوي

ي �ع �ت�بر ال �ت �ف��ري��ق ب�ي�ن م �ف �ه��وم ال�ت�خ�ط�ي��ط
الرتبوي ومفهوم التخطيط التعليمي �أمرا
هاما  ،نظرا خل�صو�صية كل من املفهومني ،
حيث �أن تعريفنا للتعليم يكون ب�أنه العملية
امل �ق �� �ص��ودة ال �ت��ي ت � ��ؤدي ب��وا��س�ط��ة م��ؤ��س���س��ات
�أن�ش�أت خ�صي�صا لهذا الغر�ض يقوم بها �أفراد
�أختربوا ودربوا خ�صي�صاً للقيام بهذه العملية
بهدف احل�صول علي معرفة �أو اكت�ساب مهارة

�أو تنمية قدرات �أو طاقات خا�صة� ،أما عملية
الرتبية فهي �أو�سع من ذلك و�أعظم  ،فالتعليم
يكون جانبا من جوانب العملية الرتبوية �أو
عمقا من �أعماقها ( فهمي1996 ،م � ،ص 25
.) 26 ،
وال�ترب�ي��ة يف احلقيقة ال ت�ه��دف �إىل �إي�صال
امل �ع��ارف وال�ع�ل��وم وتنمية ال �ق��درات الذهنية
فقط  ،لكنها تهدف �أي�ضا �إىل تنمية الفرد من
جميع جوانبه الروحية واخللقية والفكرية
و البدنية و�إع� ��داده ب�شكل جيد للتكيف مع
حميطه ومتكينه من �أن يكون مواطنا �صاحلا
ملجتمعه ووطنه .
ول �ه��ذا ف��إن�ن��ا جن��د �أن امل��ؤ��س���س��ات ال�ترب��وي��ة
�أو�سع و�أ�شمل من امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،ومن
هنا يكون التخطيط ال�ترب��وي ميثل الإط��ار
العام وال�شامل للتخطيط التعليمي واملدر�سي
وب��ال�ت��ايل يهتم ب��اجل��ان��ب ال�ك�م��ي �أي ب ��أع��داد
الطالب واملعلمني وامل��دار���س واملرافق ويهتم
�أي���ض��ا ب��اجل��ان��ب ال�ن��وع��ي �أو ال�ك�ي�ف��ي وال��ذي
ي�شمل جميع جوانب العملية التعليمية من
معلمني و�إداري �ي��ن وم�ن��اه��ج وط ��رق تدري�س
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وغريها.
�إن ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ترب��وي
ي� �ح� �ق ��ق ال � � � �ت� � � ��وازن ب�ين
ال �ك��م وال� �ن ��وع م���س�ت�ف�ي��دا
م��ن اخل �ب��رات ال�ترب��وي��ة
امل�ؤهلة  ،ومكر�سا لأهداف
و��س�ي��ا��س��ة ال��دول��ة العليا
والتي تنفذ وزارة الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م ج��ان �ب��ا ه��ام��ا
وحيويا منها.

ب -التخطيط
التعليمي

وه ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة املنتظمة
ال �ت��ي ت�ت���ض�م��ن �أ��س��ال�ي��ب
ال � �ب � �ح� ��ث االج � �ت � �م ��اع ��ي
وم �ب��ادئ وط ��رق الرتبية
وعلوم الإدارة واالقت�صاد
وامل� ��ال � �ي� ��ة وغ ��اي� �ت� �ه ��ا �أن
ي�ح���ص��ل ال �ت�لام �ي��ذ على
ت�ع�ل�ي��م ك ��اف ذي �أه� ��داف
وا� � �ض � �ح ��ة وع � �ل� ��ى م ��راح ��ل
حم ��ددة حت��دي��دا ت��ام��ا  ،وان مي�ك��ن ك��ل ف��رد
من احل�صول على فر�صة تعليمية ينمي بها
قدراته وي�سهم �إ�سهاماً فعا ًال بكل ماي�ستطيع
يف ت �ق��دم ال �ب�ل�اد يف ال �ن��واح��ي االج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية واالقت�صادية (ف�ه��ي 1996م� ،ص
.)25
�أي�ضا ف ��إن التخطيط التعليمي  ،ع�ب��ارة عن
عملية مق�صودة تهدف �إىل ا�ستخدام طرق
البحث العلمي من �أجل حتقيق الأهداف التي
�سبق حتديدها يف �ضوء احتياجات امل�ستقبل
و�إم �ك��ان �ي��ات احل��ا� �ض��ر وب��ال �ت��ايل ي �ك��ون ه��ذا
التخطيط جزء من التخطيط الرتبوي العام
وال�شامل.

ج -التخطيط املدر�سي:

ويتم هذا التخطيط يف امل�ستوى الإجرائي ،
�أي جزء من كل منظومة التخطيط الرتبوي
ال�شاملة ،وال �ه��دف الرئي�س م��ن التخطيط
امل��در��س��ي � ،إجن ��اح العملية التعليمية داخ��ل
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املدر�سة مبا يتما�شى مع ال�سيا�سة التعليمية
للدولة وحتقيق �أه ��داف املجتمع وامل�ؤ�س�سة
التعليمية.
وميكن تو�ضيح �أهداف التخطيط املدر�سي يف
الإجابة على ثالثة �أ�سئلة رئي�سة هي :
ال���س��ؤال الأول  :م��ا واق��ع امل��در��س��ة م��ن حيث
الطالب  ،املعلمني  ،الإمكانيات  ،العاملني ،
التجهيزات ………… الخ ؟ .
ال�س�ؤال الثاين  :ما هي الأهداف التي ت�سعى
املدر�سة لتحقيقها ؟
ال���س��ؤال ال�ث��ال��ث  :م��ا ه��ي ط��رق حتقيق تلك
الأه��داف يف �ضوء الواقع والإمكانيات املادية
والب�شرية املتاحة .

� 2أنواع التخطيط وم�ستوياته:
�أـ �أنواع التخطيط:

1ـ ال�ت�خ�ط�ي��ط م��ع ت��وف��ر ال�ب�ي��ان��ات الكافية
والإح�صائيات الالزمة
2ـ التخطيط دون توفر البيانات
3ـ التخطيط بدون �أهداف وا�ضحة

ب ـ م�ستوياته:

1ـ على م�ستوى الدولة
2ـ على م�ستوى الوزارة
3ـ على م�ستوى الإدارة العامة
4ـ على م�ستوى الإدارة التنفيذية
5ـ على م�ستوى الإدارة املدر�سية
6ـ على م�ستوى املعلم
خطوات عملية التخطيط:
مي�ك��ن حت��دي��د ه ��ذه اخل �ط��وات ع�ل��ى النحو
التايل:
1ـ حتديد الأهداف املراد حتقيقها
2ـ جمع املعلومات الالزمة و�إع��داد تقديرات
وتنب�ؤات
3ـ ت�صنيف املعلومات واختيار ال�ضروري منها
وحتديد الأعمال ال�ضرورية
4ـ حت ��دي ��د الإم � �ك� ��ان� ��ات امل �ط �ل��وب��ة ور� �ص��د
االعتمادات املالية للتنفيذ
5ـ ر�سم اخلطة بعنا�صرها.
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مشروع تعليـــم ورعايـــة
المـــوهــوبيــن في السودان
ي�ع��د امل��وه��وب��ون وامل �ب��دع��ون ف��ى اى �أم��ة
�أغلى ال�ث�روات ،ولهذا تعنى الأمم احلية
ب��اال��س�ت�ث�م��ار ف��ى م�ن��اج��م ال �ع �ق��ول ،بحثاً
ع��ن ال �ق��درات االب��داع �ي��ة بغية اكت�شافها
ورع��اي �ت �ه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا واالرت� �ق ��اء ب�ه��ا اىل
�أق�صى ما ت�ستطيع الو�صول ال�ي��ه .و�أن
ق��وة الأمم �أ�صبحت ال تعد بعدد �سكانها
وم� ��وارده� ��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امن ��ا ت �ق��ا���س مبا
لديها من عقول مبدعة تكت�شف املعرفة
وتنميها.

بداية امل�شروع -:

�إعداد  :جناة �إبراهيم عبد املجيد
ق�سم الك�شف والقيا�س
بالهيئة القومية لرعاية املوهوبني

من هو املوهوب-:
املوهوب هو من يتوفر لديه ا�ستعدادات
وق ��درات غ�ير ع��ادي��ة� ،أو اداء متميز عن
ب�ق�ي��ة �أق ��ران ��ه م ��ن ال �ف �ئ��ة ال �ع �م��ري��ة ،فى
جمال �أو �أكرث من املجاالت التى يقدرها
امل�ج�ت�م��ع ،خ��ا��ص��ة جم��ال ال�ت�ف��وق العقلى
واالب� ��داع واالب �ت �ك��ار والتح�صيل العلمى
وامل � �ه ��ارات وال � �ق ��درات اخل��ا� �ص��ة ( ف�ن�ي��ة،
لغوية ،ريا�ضية ،قيادية ) ويتم ت�صنيفه
وفق الأ�س�س واملقايي�س العلمية ،ويحتاج
اىل رع��اي��ة تعليمية وت��رب��وي��ة خ��ا��ص��ة ال
ت�ستطيع املدر�سة العامة تقدميها له فى
املنهج العادى.
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بداية تعليم املوهوبني بوالية اخلرطوم
فى  2005بعد درا�سة وتخطيط بد�أت فى
عام 2000م
كونت للم�شروع جلنه فنيه من يناير 2003
ب�ق��رار وزارى ��ص��ادر ع��ن والي��ة اخلرطوم
 .ب��ا� �ش��رت ال �ل �ج �ن��ه ال �ع �م��ل ب��اج �ت �م��اع��ات
ا�سبوعية راتبة من يناير  2003حتى ا�صبح
امل�شروع واقعاً معا�شاً فى نوفمرب . 2005
وقد كانت اللجنة مكونة من �أربعة ع�شر
ع�ضواً �سبعة منهم تربويني و�سبعة من
ا�ساتذة اجلامعات بتخ�ص�صات خمتلفة(
م��وه��وب�ين ـ قيا�س عقلي ـ ار� �ش��اد نف�سي ـ
مناهج -تدريب معلمني وتقوي) .

الر�ؤيا-:

ال� � �ت� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة لإع� � � � � � � � � � ��داد ن� � �خ� � �ب � ��ة م ��ن
العلماءوالباحثني والقياديني لي�ساهموا
ف��ى ب�ن��اء �أم��ة ��س��ودان�ي��ة م��ؤم�ن��ة متطورة،
متح�ضرة ومتقدمة.

الر�سالة:

تقدمي برنامج تعليمى متكامل لتنمية
�شخ�صية املوهوبني من جوانبها املختلفة

وتفجري طاقاتهم الإبداعية التى متكنهم
من املناف�سة الأقليمية والعاملية وتعميق
روح البحث والأكت�شاف فيهم وتهي�أتهم
ل�ل�ق�ي��ام ب� � ��أدوار ري��ادي��ة وق �ي��ادي��ة لتنمية
ال� ��� �س ��ودان ال ��زاخ ��ر مب� � ��وارده ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
والب�شريه.

بدائل تعليم املوهوبني-:
ت�شمل ب��دائ��ل تعليم و رع��اي��ة املوهوبني
علي االتي -:
• املدار�س اخلا�صة التجميعية .
• الت�سريع.
• املراكز االثرائية .
• الف�صول امللحقة باملدار�س العامة.
• غرف امل�صادر.

البديل االول :املدار�س اخلا�صة
كالنموذج امل�ستخدم لدينا االن
بوالية اخلرطوم.

البديل الثاين :يعد الت�سريع �أ�سهل �أنواع
ال��رع��اي��ة الن��ه ي��وف��ر للطالب القفز علي

�سنوات الدرا�سة ح�سب عمره العقلي .علماً
ب�أننا قد قمنا بو�ضع الئحة للت�سريع متكن
التلميذ من اخت�صار التعليم اال�سا�سي يف
��س��ت � �س �ن��وات ب��ال�ق�ف��ز ع�ل��ي ف���ص�ل�ين و مت
اق�ت�راح الف�صول ال�ت��ي ميكن القفز عليا
وه��ي ال�ث��اين  ،اخلام�س  ،ال�سابع و رفعت
ايل م��رك��ز ال �ق��وم��ي ل�ل�م�ن��اه��ج الج��ازت �ه��ا
،و الئ�ح��ة الت�سريع حت�ت��اج ايل تعديل يف
الت�شريعات الن الت�سريع االن يتم برغبة
الطالب واال��س��رة دون علم ادارة التعليم
التي متنع الت�سريع و االئحة تنظم كيفية
تغطية املفاهيم املفقودة بت�سريع الطالب،
و ق��د مت ت�سريع ارب�ع��ة ط�لاب يف مدار�س
املوهبة و التميز الدائ�ه��م املميز و رغبة
الطالب و اال�سرة بالقفز من ال�ساد�س ايل
الثامن.
ال�ب��دي��ل ال�ث��ال��ث :ه��و امل��راك��ز االث��رائ �ي��ة و
ت �ه��دف ايل �إع� �ط ��اء ج��رع��ات اث��رائ �ي��ة يف
جوانب التميز �سواء كانت مواهب خا�صة
ريا�ضية او فنية او اكادميية – تعطي يف
العطل اال�سبوعية و الربامج ال�صيفية.
البديل الرابع :الف�صول امللحقه باملدار�س
متكن الطالب م��ن االن �خ��راط م��ع دفعته
يف م�ع�ظ��م ال��وق��ت و ت�خ��رج��ه م��ن ف�صله
حل�ص�ص حمدده ح�سب متيزه  .و ت�ستخدم
عاده غرفة امل�صادر لهذا الغر�ض.

مميزات جتربة تعليم املوهوبني

ت�ب�ن��ي رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة مل���ش��روع تعليم
ورعاية املوهوبني ب�صدور القرار رقم 221
لعام 2006م.
تقوم التجربة على فل�سفة ا�ستفادت من
التجربة العاملية لتنمية القدرات العقلية
العالية للموهوبني ثم �أ�ضافت �إليها من
ثقافتنا احل�ضارية �إعالء القيم الأخالقية
وال��دي�ن�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة ك�م�ك��ون��ات ه��ام��ة يف
�شخ�صية املوهوب ويعترب القران الكرمي
�إحدى املحاور الهامة يف التجربة.
ت �ب �ن��ت ال �ت �ج��رب��ة ال �� �س��ودان �ي��ة ا��س�ت�ي�ع��اب
الأط � �ف� ��ال م ��ن � �س��ن م �ب �ك��رة م ��ن ال���ص��ف
الثالث �أ�سا�س لينخرطوا يف ال�صف الرابع
و�أعمارهم تتفاوت بني الثامنة والتا�سعة
وال�ن���ص��ف  ،وه��و االجت ��اه ال�ع��امل��ي االن يف
ت�صنيف املوهوبني من �سن مبكرة .

كما تبنت التجربة كذلك جتميع الأطفال
يف م��دار���س خا�صة بهم  .و يقع ال�سودان
ال�ث��ال��ث يف ال�ترت�ي��ب م��ن ال ��دول العربية
يف تبني نظام امل��دار���س اخلا�صة و ي�سبقه
العراق و االردن.
كانت رعاية وتعليم املوهوبني �شراكة بني
التعليم ال�ع��ام وال�ع��ايل وال�ع�ل��وم والتقانة
منذ بدايات امل�شروع واىل �أن �أ�صبح واقعاً
ملمو�ساً .
اهتم امل�شروع بتكثيف التدريب للمعلمني
لأنهم كما هو معلوم يحتلون ر�أ�س الرمح
يف جناح التجربة وقد �شارك يف تدريبهم
خربات حملية وخارجية .
�أن�شئت ثالثة مدار�س خا�صة للموهوبني
بوالية اخلرطوم يف عام 2005م وهي متثل
بداية قوية للم�شروع.

مدار�س املوهبة
والتميز بوالية اخلرطوم

ت��وج��د ب ��والي ��ة اخل ��رط ��وم � �س��ت م��دار���س
�أ�سا�س للموهبة والتميزللبنني والبنات ،
بد�أ العمل بها منذ نوفمرب  2005ومدر�سة
��س��اب�ع��ة ل�ل�أ��س��ا���س ب��والي��ة ال�ق���ض��ارف ب��د�أ
العمل بها 2014م و�سيبد�أ العمل �إن �شاء
اهلل بواليتي اجلزيرة وجنوب دارفور العام
الدرا�سي2016م

الك�شـــــف و�أختيار
الطالب ملدار�س املوهبة

يتم ا�ستيعاب التالميذ مل��دار���س املوهبة
وال �ت �م �ي��ز �أ� �س��ا���س ب �ع��د ال �� �ص��ف ال �ث��ال��ث ،
ل�ي�ن�خ��رط��وا ف��ى ال���ص��ف ال��راب��ع �أ� �س��ا���س .
�أ� �س �ت �خ��دم��ت ��س�ت��ة م �ع��اي�ير يف ال�ك�� �ش��ف و
االختيلر و هي -:
التح�صيل الدرا�سى كم�ؤ�شر .
�إختبار لال�ستعداد .
�إختبار ذكاء جمعى .
�إختبارات ملهارات اللغة .
مقيا�س لل�سمات ال�شخ�صية .
�إختبار ذكاء فردى .

املناهج

ك��ان��ت م��دار���س امل��وه �ب��ة وال�ت�م�ي��ز حت��دي�اً
�أحدث تطويراً يف املركز القومي للمناهج،
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الربوت وااللكرتونيات

ال�ل�غ��ة االجن�ل�ي��زي��ة وال �ت��ي ب� ��د�أت م�ب�ك��راً يف
م��دار���س املوهبة والتميز م��ن ال�صف الرابع
وتبد�أ يف املدر�سة العامة من ال�صف اخلام�س .

احت�ساب

البيئة الرتبوية
مبدار�س املوهبة و التميز

ف �ق��د دف� ��ع ه� ��ذا ال �ت �ح ��دي امل��رك��ز
ال� �س �ت �ج�ل�اب ك� ��ل ان � � ��واع امل� �ع ��ارف
امل�ت���ص�ل��ة ب� ��إع ��داد م �ن��اه��ج مل��دار���س
امل��وه �ب��ة وال �ت �م �ي��ز .وب��ذل��ك حتقق
الهدف الكبري املن�شود يف �أن ينداح
�أث��ر التعليم يف ه��ذه امل��دار���س على
التعليم العام ويرقى بنوعيته.
وق��د � �ش��ارك ثمانية م��ن خمت�صي
املناهج يف الدورة التدريبية لتعليم
امل��وه��وب�ين يف م��اي��و 2007م وال�ت��ي
قدمها دك�ت��ور فتحي ج ��روان مما
ك��ان ل��ه االث��ر البالغ يف تطوير عملية �إث��راء
املناهج مبدار�س املوهبة والتميز  ،كما �أقيمت
دورة خا�صة ملخت�صي املناهج يف فرباير 2010م
لإع ��داد مناهج امل��وه��وي��ن للمرحلة الثانوية
ق��دم�ه��ا ك��ذل��ك دك �ت��ور ف�ت�ح��ي ع�ب��د ال��رح�م��ن
ج ��روان رئ�ي����س املجل�س ال�ع��رب��ي للموهوبني
و��ص��اح��ب اخل�ب�رة ال�ث�رة يف تعليم امل��وه��وب�ين
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ت�ع��د ال�ب�ي�ئ��ة ال�ترب��وي��ة داخ ��ل امل ��دار� ��س بيئة
حمفزة لالبداع و داعمة للتعلم بكل مكوناتها
املادية واملعنوية و النف�سية ،وف��رت باملدار�س
معامل حا�سوب ولغات وعلوم و الكرتونيات
وو� �س��ائ��ل تقنية و م���ص��ادر ت�ع�ل��م تقليدية و
ال�ك�ترون�ي��ة  ،كما ي��وج��د بكل م��در��س��ة وح��دة
لالر�شاد النف�سي
مبا �أن البعد الديني يعترب حموراً �أ�سا�سياً يف
فل�سفة هذه املدار�س  ،فقد �أع��د بكل مدر�سة
م�سجد ل��رب��ط ال�ت�لام�ي��ذ ب���ص�لاة اجل�م��اع��ة
الراتبة ل�صالتي الظهر والع�صر  .وي�ستغل
امل�سجد يف حتفيظ ال�ق��ر�آن الكرمي � ،إع�م��اال ً
لل�صبغ الوجداين والإمياين له�ؤالء التالميذ
.
زودت كل مدر�سة مبالعب للرتبية الريا�ضية
وت�ق��وي��ة �أج �� �س��ام ال�ت�لام�ي��ذ وق��د وف ��رت لكل
م��در� �س��ة �أج� �ه ��زة ال �ع ��اب اجل �م �ب��از  ،وه �ن��اك
معلم للرتبية الريا�ضية ليقود ه��ذا املن�شط
ال�ترب��وي املهم  .وامل��دار���س بحاجة اىل قاعة
ل�لال�ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة ت ��زود ب�ك��ل امل�ستلزمات
الريا�ضية
وف� ��رت ح �ج��رة ف �ن��ون ب �ك��ل م��در� �س��ة حت�ف�ي��زاً
للإبداع الفني .
ومبا �أن دور املعامل مهم لتدريب التالميذ
على امل�ه��ارات العلمية والتطبيقية والتقنية
ومن املرجعيات العاملية يف تعليم املوهوبني.
فقد كان لزاماً ان يلحق بكل مدر�سة املعامل
وقد مت �إثراء املنهج القومي لل�صفوف اخلم�سة الآتية :
من راب��ع اىل ثامن .وا�ستحدثت خم�سة مواد
 معمل ح��ا��س��وب ب�ع��دد خم�سة وع�شرينا�ضافية هي :
ج �ه��ازاً رب ��ط ب��ال���ش�ب�ك��ة ال�ع��امل�ي��ة ك�م��ا زود كل
مهارات التفكري
حا�سوب ب�برام��ج تقنية يف اللغة االجنليزية
احلا�سوب
والريا�ضيات ومعمل علوم افرتا�ضي وبرامج
يف القر�آن الكرمي والتف�سري.

الإحت��اد املهني للمعلمني بوالية اخلرطوم و�أمناء ترقية املهنة  ،ينعون مبزيد احلزن
والأ�سي

�إبنة الأخ رئي�س الإحتاد حممد عبد القادر غندور

ُعال

التي و�آفتها املنية �أم�س الأول �إثر حادث حركة م�ش�ؤوم..وي�س�ألون اهلل
جل وعال ان يجعلها يف الفردو�س الأعلي و�أن تكون �شفيعة لوالديها

«�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون»
�صدق اهلل العظيم

اضاءات

حول الدورة المدرسية القومية رقم 25
بوالية شمال كردفان في الفترة من  14_3يناير 2016م

حممد م�صطفى دياب
مدير الن�شاط الطالبي  -والية اخلرطوم

تنبثق �أهمية الن�شاط الطالبي يف قيمته الرتبوية التي تت�ضح خالل
مايحقق من �أهداف علمية تربوية عرب الأن�شطة والربامج املتعددة ..
حيث تعترب الدورة املدر�سية من �أكرب و�أهم برامج الن�شاط وماتقوم
به الإدارة خالل العام الدرا�سي وذلك ل�شمولها على العديد من جماالت
الن�شاط املختلفة واملتمثلة يف املجال الريا�ضي واملجال الثقايف واملجال
العلمي واملجال املجتمعي

ب ��د�أ االع� ��داد ل �ل��دورة امل��در��س�ي��ة ب�ت�ك��وي��ن جل��ان
الطالب
�أهداف الدورة املدر�سية
/1امل�ساهمة يف حتقيق الوحدة الوطنية للبالد  /4رع� ��اي� ��ة ال � �ط �ل�اب امل� �ب ��دع�ي�ن واع � ��داده � ��م متخ�ص�صة ا�شتملت على:
اللجنة العليا للدورة املدر�سية برعاية ال�سيد
/2تر�سيخ معاين االخاء واملحبة بني الطالب للم�ستقبل
وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وب��رئ��ا��س��ة م��دي��ر ع��ام
/3غ��ر���س القيم الدينية وال��وط�ن�ي��ة يف نفو�س االعداد
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التعليم ومديري االدارات بالوزارة
اللجان الفرعية وهي:
ال��ري��ا��ض�ي��ة_ال�ث�ق��اف�ي��ة -امل��ال�ي��ة_
االعالمية_ االدراية _ التقنية_
وجل �ن��ة ال�برن��ام��ج امل���ص��اح��ب ,وق��د
ق��ام��ت ال �ل �ج��ان ب ��دوره ��ا يف و��ض��ع
ال� �ت� ��� �ص ��ورات وم �ت ��اب �ع ��ة الإع � � ��داد
وال�ت���ص�ف�ي��ات ل�ل�ف��رق امل���ش��ارك��ة مما
�إنعك�س �إيجابا على نتائج الوالية يف
فعاليات الدورة املدر�سية و�إحرازها
مراكز متقدمة..

ح �ي��ث � �ش��ارك��ت ال ��والي ��ة يف جميع
امل �ن��اف �� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة
والعلمية والربنامج امل�صاحب..
املناف�سات الثقافية:
احرزت الوالية الكا�س العام للثقافة
واملركز االول يف:
 كتابة امل�سرح كتابة املقال املكتبة املدر�سية اوملبياد الكيمياءواملركز الثاين يف
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 االلقاء ال�شعري التقدمي االذاعيواملركز الثالث يف
 املطارحة ال�شعرية اخلطابة معر�ض الرتاث التحاور باللغة العربيةاملناف�سات الريا�ضية :
احرزت املرتبة الثانية يف الرتتيب العام فى التناف�س واملركز االول يف:
 كرة ال�سلة تن�س الطاولةواملركز الثاين يف
 كرة القدم لذوي االعاقةواملركز الثالث
 العاب القوي الك�شافةمناف�سات االبداع العلمي واحرزت الوالية
املركز االول فى البحوث العلمية
املركز الثالث فى
احلا�سوب
مناف�سات الربنامج امل�صاحب
احرزت الوالية املركز االول يف
حمور التدريب واال�سعافات االولية
املركز الثالث فى
ال�صحافة املدر�سية لل�صحة املدر�سية
ا�صحاح البيئة
وف ��ى اخل �ت��ام ال���ش�ك��ر وال �ع��رف��ان لل�سيد وايل ال��والي��ة وال���س�ي��د وزي��ر
الرتبية والتعليم ومدير عام التعليم ورئي�س االحتاد املهني للمعلمني
بواليةاخلرطوم ال��ذي كان لوقفتهم معنا اثر كبري يف حتقيق الوالية
لهذا االجناز الكبري
(ك��ان ل�لاحت��اد املهني والي��ة اخل��رط��وم دوراً متميزاً ورع��اي�ت��ه للقرية
الرتاثية لعدد من الدورات املدر�سية مالياً)
�سعدنا كثرياً مب�شاركة االحتاد معنا يف فعاليات الدورة املدر�سية القومية
بوالية �شمال كردفان فكان ح�ضوراً انيقاً متمث ً
ال يف �شخ�ص نائب رئي�س
االحتاد د.عفاف حممد عبا�س  ..و�أمني �أمانة الإعالم الأ�ستاذ/ع�صمت
مكي
�شكر خا�ص لالحتاد املهني للمعلمني والي��ة اخلرطوم على اتاحته لنا
هذه الإطاللة عرب هذا العدد من املجلة والتحية للأ�ستاذ القامة حممد
عبد القادر حممد غندور رئي�س االحتاد املهني بالوالية والأم�ين العام
و�أمني املال على وقفتهم املتوا�صلة معنا للدفع بربامج الن�شاط الطالبي
متمنني لهم التوفيق وال�سداد ملا فيه خري البالد والعباد
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الذكاء المتعدد
Multiple Intelligence
تعت�ب�ر نظري ��ة ال ��ذكاءات املتع ��ددة م ��ن النظري ��ات
الرتبوي ��ة الهام ��ة؛ وهيقدمي ��ة ن�سبي� �اً ،حي ��ث
تو�ص ��ل له ��ا العامل «ه ��اورد جاردن ��ر» Howard
 Gardnerمن ��ذ ع ��ام 1983م،ومنذ ذلك احلني
تع ��دت النظرية حيزها النظ ��ري لتنزل فعلياً �ساحة
التطبيق.
ويعم ��ل عليهاالباحث ��ون يف كل مي ��دان لي�ستفي ��دوا
منه ��ا -جتريبي� �اً وتطبيقي� �اً� -أق�ص ��ى ا�ستف ��ادة يف
تنميةالطفل �سواء يف الأ�سرة �أو يف املدار�س.
كم ��ا وتعت�ب�ر نظرية جاردن ��ر م ��ن النظرياتاملفيدة
يف معرف ��ة �أ�سالي ��ب التعل ��م و�أ�سالي ��ب التدري� ��س،
حي ��ث تك�ش ��ف ع ��ن مواط ��ن الق ��وة
وال�ضعفعند املتعلم.
وال ��ذكاء عند جاردنر عبارة عن
جمموع ��ة م ��ن امله ��ارات مت ّك ��ن
ال�شخ� ��ص م ��ن ح ��ل م�شكالت ��ه،
وكذل ��ك الق ��درات الت ��ي متك ��ن
ال�شخ�ص من انتاج ما له تقديره
وقيمته يف املجتمع،والقدرة على
�إ�ضافة معرفة جديدة.
وال ��ذكاء يف ه ��ذه النظري ��ة ال
يتك ��ون م ��ن بع ��د واح ��د فقط،ب ��ل ع ��دة �أبع ��اد ،حيث
يتمي ��ز كل �شخ�ص ع ��ن الآخرين بن ��وع الذكاء الذي
يف�ضل ا�ستخدامه.
ويرىجاردن ��ر �أن ال ��ذكاء عب ��ارة ع ��ن ت�س ��ع ق ��درات
متث ��ل ال ��ذكاء الع ��ام عن ��د املتعل ��م .عوام ��ل ال ��ذكاء
الت�سعة:
( )1ال ��ذكاء اللغوي �أو ال ��ذكاء ال�شفهي :هو القدرة
على�إ�ستعم ��ال اللغ ��ة واحل�سا�سي ��ة للكلم ��ات ومعاين
الكلمات ومعرفة قواعد النحو والقدرة علىمعرفة
املح�سنات البديعي وال�شعر وح�سن الإلقاء .والقدرة
عل ��ى نق ��ل املفاهي ��م بطريقةوا�ضح ��ة .والأ�شخا� ��ص
الأذكياء لغوياً هم ال�شعراء واخلطباء واملذيعون.
( )2ال ��ذكاء الريا�ض ��ي املنطق ��ي :ق ��درة ال�شخ� ��ص

الريا�ضية واملنطقية والتفكري املجرد وحالمل�شكالت.
والأ�شخا�ص الأذكياء ريا�ضياً :هم علماء الريا�ضيات
واملهند�سون والفيزيائيونوالباحثون.
( )3ال ��ذكاء ال�شخ�صي :قدرة ال�شخ�ص على ت�شكيل
�أمن ��وذج دقي ��ق ووا�ضحم ��ن نف�س ��ه و�إ�ستعم ��ال ه ��ذا
النم ��وذج بفاعلي ��ة يف احلي ��اة يف م�ست ��وى �أ�سا�س ��ي
ومعرف ��ة م�شاعراملتعة والأمل .وهذه �صفات العلماء
واحلكماء والفال�سفة.
( )4الذكاءاالجتماع ��ي :ه ��و ق ��وة املالحظ ��ة
ومعرف ��ة الف ��روق ب�ي�ن النا� ��س وخا�ص ��ة طبائعه ��م
وذكا�ؤهمو�أمزجته ��م ومعرف ��ة نواياه ��م ورغباته ��م.
وه ��ذه �صف ��ات رج ��ال الدي ��ن
املت�صف�ي�ن
وال�سا�س ��ة
بالفرا�سةو�سعة املعرفة.
( )5ال ��ذكاء املو�سيق ��ي:
ه ��و الق ��درة عل ��ى متيي ��ز
الأ�صواتوالإيقاع ��ات .مثلما
يفع ��ل املطرب ��ون وامللحن ��ون
والعازفون.
( )6ال ��ذكاء الفراغي� ��أو
الت�ص ��وري (�أو الب�ص ��ري):
�سع ��ة �إدراك الع ��امل والق ��درة على الت�ص ��ور ومعرفة
االجتاهاتوتقدير امل�سافات والأحجام .ومثل �أولئك
هم املهند�سون واجلراحون والر�سامون.
( )7ال ��ذكاء الب ��دين :وه ��و ق ��درة ال�شخ� ��ص عل ��ى
التحك ��م يف ح ��ركات ج�س ��ده .مثالل�سباح�ي�ن،
والبهلوانات ،واملمثلني.
( )8ال ��ذكاء الطبيعي :ق ��درة الفهم عنالطبيعة وما
فيه ��ا من حيوانات ونباتات والقدرة على الت�صنيف.
ومثال ذلك املزارعونوال�صيادون.
( )9الوجودي ��ون :وه ��م الأ�شخا� ��ص الذي ��ن لديه ��م
ق ��درة عل ��ى التفكريبطريق ��ة جتريدية وه ��م الذين
يفك ��رون باحلياة واملوت .وه� ��ؤالء الذين يفكرون يف
ما وراءالطبيعة �أو ما بعد املوت.

ع�صمت مكي
�أمني الإعالم
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اإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية
ت��ع��رف الإدارة ال�ترب��وي��ة ب ��أن��ه��ا عملية
اجتماعية تعنى بتي�سري وحتفيز العنا�صر
الب�شرية يف كافة فروع وم�ستويات الإدارة
وتوجيه جهودها ب�صورة منظمة نحو حتقيق
�أهداف اجتماعية›› ،كما تعرف ب�أنها جمموع
عمليات تخطيط وتنظيم وتوجيه و�ضبط
وتنفيذ وتقييم الأعمال وامل�سائل التي تتعلق
ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سات الرتبوية املدر�سية للو�صول
اىل الأهداف الرتبوية املر�سومة ،با�ستخدام
اف�ضل الطرق يف ا�ستثمار القوى الب�شرية
وامل���وارد املتاحة وب�أقل ما ميكن من اجلهد
واملال

ف�ضل املوىل حممد
�أمني امانة ترقية املهنة
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�أما الإدارة املدر�سية من الناحية الإجرائية ف�إن مدير
امل��در��س��ة مي�ث��ل اجل�ه��ة الإج��رائ �ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بتنفيذ
اخلطط وال�برام��ج وف�ق�اً لل�سيا�سات املر�سومة �ضمن
اللوائح والتعميمات والتعليمات ال���ص��ادرة ع��ن وزارة
ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م مب��ا ي�ت�ف��ق م��ع ال�ت��وج�ه��ات ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة .ومت��ار���س الإدارة امل��در��س�ي��ة مهماتها داخ��ل
البيئة واملجتمع املدر�سي من خالل املعلمني والتالميذ
واملوظفني ،وخارج املدر�سة مع �أولياء الأمور واملجتمع
املحلي� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة.
وه ��ي ج ��زء م��ن الإدارة ال�ت�رب��وي��ة ،و� �ص��ورة م�صغرة
لتنظيماتها ،وت�ستمد �أهدافها وا�سرتاتيجياتها منها
وه��ي ال��وح��دة ال�ق��ائ�م��ة بتنفيذ ال�سيا�سة التعليمية
�إج��رائ �ي��ا وعمليا وف��ق الإم�ك��ان�ي��ات امل��ادي��ة والب�شرية
امل �ت��اح��ة .وه ��ذا ي�ع�ن��ي ان الإدارة امل��در��س�ي��ة ه��ي �إدارة
تنفيذية تخ�ضع لإ��ش��راف الإدارة التعليمية ،وير�أ�س
ج�ه��از الإدارة امل��در��س�ي��ة م��دي��ر مهمته ت��وج�ي��ه العمل
املدر�سي نحو حتقيق �أهدافه وتنفيذ اللوائح والقوانني
والقرارات التي ت�صدر عن ال�سلطات التعليمية الأعلى،
وي �ت �ع��اون م�ع��ه وك�ي��ل امل��در� �س��ة وامل�ع�ل�م��ون والإداري � ��ون
والفنيون وغريهم من العاملني يف املدر�سة ،ويفو�ض
مدير التعليم على امل�ستوى الإقليمي بع�ض �سلطاته
و� �ص�لاح �ي��ات��ه مل��دي��ر امل��در� �س��ة ح �ت��ى ي���س�ت�ط�ي��ع ت ��أدي��ة
ال��واج�ب��ات وامل���س��ؤول�ي��ات امل �ح��ددة ل��ه وال�ت��ي ال تتعدى
املدر�سة التي يقوم بالإ�شراف عليها

وقد تعددت التعاريف حول الإدارة املدر�سية ،فمنهم من
قال ب�أنها :جمموعة عمليات تقوم بها هيئة املدر�سة،
بق�صد تهيئة اجل��و ال���ص��ال��ح ال ��ذي ت�ت��م ف�ي��ه العملية
الرتبوية والتعليمية ،مبا يحقق ال�سيا�سة التعليمية
و�أه��داف�ه��ا .و�آخ��ر يعرفها ب�أنها›‹ :ذلك املنظم ال��ذي
يتفاعل ب�إيجابية داخل املدر�سة وخارجها وفقاً ل�سيا�سة
عامة وفل�سفة تربوية ت�ضعها الدولة رغب ًة يف �إع��داد
النا�شئني مبا يتفق و�أه ��داف املجتمع وال�صالح العام
للدولة وه��ذا يق�ضي القيام مبجموعة متنا�سقة من
الأع�م��ال والأن�شطة م��ع توفري امل�ن��اخ املنا�سب لإمت��ام
جناحها››
اما طاف�ش ،فريى �أن الإدارة املدر�سية هي›‹ :جمموعة
م��ن العمليات ال�ترب��وي��ة املتكاملة ،ينفذها نخبة من
ال�ترب��وي�ين امل ��ؤه �ل�ين ت ��أه �ي�ل ً
ا ن�ظ��ري�اً وع�م�ل�ي�اً ع��ال�ي��ا،
لتحقيق الأه ��داف الرتبوية الرامية لإ�شباع حاجات
امل�ج�ت�م��ع ،ع�بر جم�م��وع��ة م��ن الإج� � ��راءات والأن���ش�ط��ة
كالتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه ث��م تقوم
ب��ات�خ��اذ ق ��رارات على ��ض��وء املنجزات›› .وي��رى العبد
هلل ان الإدارة امل��در��س�ي��ة عن�صر مهم يف �أداء املهمات
الرتبوية ،وتنفيذ ال�برام��ج املدر�سية ،وعليها يتوقف
من��ط �أداء امل��ؤ��س���س��ة امل��در��س�ي��ة وك�ف��اي�ت�ه��ا ،و�إن�ت��اج�ي��ة
العملية التعليمية التعلمية يف خمتلف �أوجهها و�أبعادها
ت�خ�ط�ي�ط�اً ،وب��رجم��ة ،وت�ن�ظ�ي�م�اً و�إ� �ش ��راف �اً وم�ت��اب�ع��ة،
وتوجيهاً وتقومياً.

ك�م��ا ي �ع � ّرف �أح �م��د الإدارة امل��در��س�ي��ة ب��ان �ه��ا :اجل�ه��ود
امل��رن��ة املن�سقة وامل�ن�ظ�م��ة ،وال �ت��ي ق��وام�ه��ا التخطيط
اال�سرتاتيجي والتقومي والتطوير الذاتي الذي تقوم
به امل�ؤ�س�سة املدر�سية بطريقة ت�شاركية تعاونية معتمدة
على الأ�سلوب الدميقراطي لأداء اخلدمات الرتبوية
والإداري ��ة ب�شكل فعال لت�ساعد على حت�سني العملية
ال�ترب��وي��ة ،وحت�ق�ي��ق اجل ��ودة ال�ن��وع�ي��ة يف خمرجاتها،
وابتكار �أ�ساليب متطورة للتعامل مع ق�ضاياها وحل
م���ش�ك�لات�ه��ا ،وال �ت �ج��دي��د وال �ت �ط��وي��ر والإب � � ��داع ،ورف��ع
ال �ك �ف��اءة الإن �ت��اج �ي��ة وف �ق �اً ل���س�ي��ا��س��ة ع��ام��ة ،وف�ل���س�ف��ة
ت��رب��وي��ة حم ��ددة م�ستخدمة اف���ض��ل ا��س�ت�خ��دام ممكن
جلميع الإمكانات وال�ق��درات والت�سهيالت املتاحة لها
داخل املدر�سة وخارجها ،لتحقيق اف�ضل كفاية ممكنة
ال�ستخدام امل��وارد وا�ستغاللها بغية حتقيق الأه��داف
الرتبوية او جتاوزها››
 -٢عالقة الإدارة الرتبوية باالدارة املدر�سية
ت�شكل الإدارة امل��در��س�ي��ة ع�ن���ص��راً م�ه�م�اً م��ن عنا�صر
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�رب��وي��ة لأن �ه ��ا ت�ع�م��ل ع �ل��ى حت�ف�ي��ز بقية

العنا�صر الأخ��رى امل��ادي��ة والب�شرية ،وتن�شيطها وهي
تتغلغل يف جميع اوج��ه الن�شاط الرتبوي ،ولقد تغري
مفهومها من املفهوم التقليدي حيث كان ينظر �إليها
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ان�ه��ا ت��رت�ك��ز ع�ل��ى ال �ب��داه��ة او اخل�ب�رة او
املقومات وال�سمات ال�شخ�صية التي ميتلكها الإداري وان
وظيفتها هي املحافظة على النظام املدر�سي ،وتنفيذ
اجل��دول امل��در��س��ي امل�ح��دد م��ن قبل ال�سلطات الأع�ل��ى،
وح�صر الغياب اخلا�ص باملعلمني والتالميذ والإداريني
وامل�ستخدمني وااله �ت �م��ام بتحفيظ امل ��واد ال��درا��س�ي��ة
للتالميذ ،اىل املفهوم احلديث الذي ينظر للإدارة على
انها و�سيلة لتنمية �شخ�صية املتعلم ،و�أنها ترتكز على
�أ�صول علمية و�أخالقية و�أنها ذات جانبني �إداري وفني.
وتخت�ص الإدارة ال�ترب��وي��ة والتعليمية على خمتلف
امل�ستويات بتوفري القوى الب�شرية والإمكانيات املادية
للإدارة املدر�سية حتى ت�ستطيع ت�أدية وظائفها وحتقيق
�أهداف املدر�سة.
وتقوم �إدارة الرتبية والتعليم على امل�ستوى الإقليمي
مب�س�ؤولية الإ�شراف الفني والإداري واملتابعة والرقابة
على الإدارة املدر�سية ل�ضمان تنفيذ ال�سيا�سة الرتبوية

وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف���ض�لا ع��ن االه �ت �م��ام ب��ال �� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
ك�إعداد امليزانية وتنظيم مرتبات املعلمني وعالواتهم
وترقياتهم وامل���ش�تري��ات واملناق�صات وت��وف�ير الأبنية
املدر�سية  -بالتعاون مع الإدارة الرتبوية على امل�ستوى
الوطني والإ�شراف عليها و�صيانتها .ومن هنا فانه ال
ميكن فهم الإدارة املدر�سية �إال يف ظل الإدارة الرتبوية
لأن �شخ�صية املدر�سة ت�ستمد من النظام التعليمي كله
ولأن الإدارة املدر�سية لي�ست كيانا م�ستقال بذاته بقدر
ما هي جزء من الكيان الأكرب وهو الإدارة الرتبوية.
وحول العالقة بني الإدارة الرتبوية والإدارة املدر�سية،
فيمكن اع�ت�ب��اره��ا م��ن ب��اب ع�لاق��ة ال �ع��ام ب��اخل��ا���ص او
الكل باجلزء ،مبعنى ان الإدارة املدر�سية تعترب جزءاً
من الإدارة الرتبوية و�صورة م�صغرة لتنظيماتها وان
هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما ،وانهما يدوران حول حمور
واح��د هو الرتبية والتعليم حيث ان الإدارة املدر�سية
تقوم بتنفيذ ال�سيا�سة التعليمية ،بينما تخت�ص الإدارة
ال�ترب��وي��ة ب��ر��س��م ت�ل��ك ال���س�ي��ا��س��ة وم �� �س��اع��دة الإدارة
امل��در��س�ي��ة م��ال�ي�اً وف�ن�ي�اً يف تنفيذها والإ� �ش��راف عليها
لت�ضمن �سالمة هذا التنفيذ›‹ ،وكلما كانت العالقات
التنظيمية ب�ين الإدارة ال�ترب��وي��ة والإدارة املدر�سية
وا�ضحة ،تتحدد فيها خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية،
ف��ان ذل��ك ي�ساعد ع�ل��ى تنفيذ ال�سيا�سة ال�ترب��وي��ة
ب�صورة اف�ضل
 -٣مكونات الإدارة املدر�سية
ميكننا اع�ت�ب��ار الإدارة امل��در��س�ي��ة م�ك� ّون��ة م��ن �أرب�ع��ة
مكونات عامة هي:
 -١املدخالت :
تعطي املدخالت للإدارة مقوماتها الأ�سا�سية ،وحتدد
غاياتها ،ع�لاوة على ان لها دوراً رئي�ساً يف جن��اح او
ف�شل النظام املدر�سي ب�أكمله .هذه املدخالت تت�ضمن
ما ي�أتي:
ر�سالة املدر�سة وفل�سفتها و�أهدافها.
ال�سيا�سات والت�شريعات الرتبوية.
امل��وارد الب�شرية يف املدر�سة (وت�ضم جميع العاملني
يف املدر�سة بدءًا من املدير وطاقم اجلهازين الإداري
والتعليمي ،والتالميذ ،وانتهاء مبوظفي اخلدمات
امل�ساندة).
امل� � � ��وارد والإم� �ك ��ان� �ي ��ات امل� ��ادي� ��ة (امل �ب �ن ��ى وامل ��راف ��ق
والتجهيزات والأموال ...الخ).
منظومة اخلدمات الإ�ضافية التي ت�ساعد املدر�سة يف
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�أداء عملها (من خدمات �صحية و�إر�شادية وريا�ضية
وغريها).
امل�ن�ظ��وم��ة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة (�أ� �س��ال �ي��ب العمل
والأه��داف وال�سيا�سات العامة وطرف اتخاذ القرار
...الخ).

 -٢العمليات :

ويق�صد ب�ه��ا ال�ت�ف��اع�لات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي ي�ت��م من
خ�لال �ه��ا حت��وي��ل امل ��دخ�ل�ات �إىل خم ��رج ��ات ،وه��ي
معقدة ومتفاعلة معا .لكن ميكن تب�سيط فهمها من
خالل النظر �إليها على �أنها وظائف و�أن�شطة �إدارية
حمددة ،وهي تت�ضمن:
�أ -ال�ت�خ�ط�ي��ط :وي�ت��م م��ن خ�لال��ه حت��دي��د ال�غ��اي��ات
وال��و� �س��ائ��ل ،وو� �ض��ع ال�ب�رام ��ج ور� �س��م ال���س�ي��ا��س��ات،
وحتديد امليزانية...
ب -ال�ت�ن�ظ�ي��م :وي �ت��م م��ن خ�لال��ه تق�سيم الأع �م��ال
وتوزيعها ،وحتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات ،وطرق
االت�صال بني العاملني والتن�سيق بينهم.
ج -ال�ق�ي��ادة :ويتم م��ن خاللها التفاعل ب�ين املدير
وامل��ر�ؤو��س�ين وامل��واق��ف القيادية ،بحيث يتم توجيه
املر�ؤو�سني ،والتعرف اىل احتياجاتهم ،وحتفيزهم
على العمل بفاعلية.
د -ال ��رق ��اب ��ة :وي �ت��م م ��ن خ�لال �ه��ا ت �ق��ومي ال�ن�ت��ائ��ج
وتقييمها (ق�ي��ا���س مطابقتها للخطة امل��و��ض��وع��ة
ومعاجلة الق�صور واالنحرافات عن هذه اخلطة).

 -٣املخرجات:

وهي املح�صلة النهائية ملجمل العمليات وامل�ؤثرات يف
البيئتني الداخلية واخلارجية وتق�سم اىل ق�سمني:

36

�أ -خمرجات �إنتاجية( :قرارات و�سيا�سات وت�شريعات،
و�أداء جيد ،و�إنتاجية.)...
ب -خم��رج��ات وج��دان�ي��ة( :ر��ض��ا وظ�ي�ف��ي ،عالقات
متينة.)...

 -٤البيئة املنظمة:

وه��ي البيئة التي تتفاعل فيها املنظمة وت�ؤثر على
�أدائها
وفاعليتها ،وتنق�سم اىل ق�سمني:
�أ -ب�ي�ئ��ة خ��ارج �ي��ة :ت�ق��ع خ ��ارج ح ��دود امل�ن�ظ�م��ة �أي
املدر�سة.
ب -ب�ي�ئ��ة داخ �ل �ي��ة :ت�ق��ع داخ ��ل ح ��دود امل�ن�ظ�م��ة �أي
املدر�سة.

 -٤وظيفة املدر�سة:
لقد تغريت وظيفة املدر�سة نتيجة لأ�سباب عدة ،منها
نظرة املجتمع �إىل العملية الرتبوية ،والأيديولوجيا
التي توجه الفكر ال�ترب��وي ،وال �ظ��روف ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ت���س��ود بنية ال�ن�ظ��ام ال�ترب��وي.
ونتيجة لذلك فقد �شهدت ال�سنوات ال�سابقة اجتاهاً
ج��دي��داً يف الإدارة امل��در��س�ي��ة ،ح�ي��ث ت�ع��دت وظيفة
الإدارة امل��در��س�ي��ة ت�سيري � �ش ��ؤون امل��در� �س��ة ت�سيرياً
روتينياً ،ومل يعد دور املدير حفظ النظام ،والت�أكد
من �سري املدر�سة وف��ق الربنامج واجل��دول املحدد،
وح�صر ح��االت غياب الطالب وان�ضباطهم ،وح�شو
�أذه��ان التالميذ باملعلومات واملحافظة على البناء
املدر�سي والأث��اث والتجهيزات املدر�سية ،واالهتمام
بالأعمال الإدارية الروتينية ،ومل تعد الإدارة حت�صر

نف�سها يف النطاق ال�سابق ،بل تعدى ذلك �إىل وظائف
جديدة تتنا�سب مع معطيات الع�صر ا�ضافة اىل ما
ك�شفت عنه الأبحاث الرتبوية والنف�سية.
ً
وم��ن ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة للمدر�سة �إن �ط�لاق �ا من
النظرة احلديثة اليها:
درا�سة املجتمع وم�شكالته و�أمانيه و�أهدافه ،مبعنى
�أن املدر�سة �أ�صبحت معنية بدرا�سة املجتمع والعمل
على حل م�شكالته وحتقيق �أهدافه ،وا ّلذي �أدى اىل
زيادة التقارب والتوا�صل بني املدر�سة واملجتمع ،مما
دفع باملجتمع لتقدمي الإمكانيات وامل�ساعدات التي
ميكن ان ت�سهم يف حتقيق العملية الرتبوية ورفع
م�ستواها.
�أ�صبحت املدر�سة تعترب ان التلميذ هو حمور العملية
التعليمية التعلمية ،و�أخذت تعمل على تزويد املتعلم
بخربات ي�ستطيع من خاللها وبوا�سطتها مواجهة
ما تعرت�ضه من م�شكالت.
تهيئة ال�ظ��روف وتقدمي اخل��دم��ات واخل�ب�رات التي
ت�ساعد على تربية التالميذ وتعليمهم ،رغ�ب��ة يف
حتقيق النمو املتكامل ل�شخ�صياتهم .
االرت� �ف ��اع مب���س�ت��وى �أداء امل�ع�ل�م�ين ل�ل�ق�ي��ام بتنفيذ
املناهج املقررة من اجل حتقيق الأه��داف الرتبوية
املحددة ،كما ميكن االرتفاع مب�ستوى �أداء املعلمني
من خالل اطالعهم على ما ي�ستجد من معلومات
ومعرفة و�سائل وطرق التدري�س احلديثة ،وذلك من
خالل تدريبهم قبل و�أثناء اخلدمة ،وعقد الندوات
والدورات لهم ب�شكل دوري.

زيارة وزير ال
رتبية الحتاد املعلمني

انعقاد املجل�

س اال�ست�شاري بني
الوزارة واحتاد امل

علمني

ت

كرمي الن�شاط الط
البي لرئي�س االحتاد

قيادات التعلي

م يتفقدون مبا
ين
ا
حتا
د
حمل
ية
ب
حري

ت
بالكرمي االحتاد العام
قا
ه
رة

يف دورة انعقاد ا
حتاد املعلمني العرب
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إنجازات  Xصـــــور

إنجازات  Xصـــــور

وداع اال�س
ح
التع�ضليور االحتاد جل�سة
م

االيام ال

تاذ يعقوب مبنا�
سبة انتدابه جلزر ال

املجل�س الت�شريع
ي بدعوة من رئي�س

�صحية  -ام درمان

قمر

جمل�س

االيام
ال�صحية  -اجلبل

االيام الع

الجية  -ام درمان

االيام الع

الجية � -شرق النيل

االيام

االيا
االيام ال

م العالجية  -كرري

العالجية  -كرري

�صحية � -شرق النيل
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األخيرة

وشم على ساعد الغياب
كن عند ابواب احل�ضور
وان ت�شاء فال تكن
دعنى اقبل فى �سبيلك يا انا
قلب ًا يحاذر ان يجوب
والن هذا ال�شوق بات الآن اعتى ما اخاف
رجعت لي ًال كالغريب
وحدى انا ادرى
بان ال�شوق حني تكون �سيده
ووجهته.....عجيب
�شوق ي�صادر هذه الدنيا
ويخت�صر امل�سافة
وي�شعل االنحاء بركان ًا
فيحرتق اللهيب
�شوق يلح وال يحاور
يدعى اال �سواه ...فا�ستجيب
يا كل هذا القلب
يا حلم ًا يح�صارنى نهار ًا
يا �صفي الروح
يا بوابة تف�ضى اىل غري الهروب
او ما رجوتك حينما حان الرحيل
ان اتئد
عنى تنحى......ال تطل على من كل الدروب
او ما تعاهدنا هنا
اال تلوح مبقلتيى
اال تقيم مبهجتي
اال حتدد وجهتى ....حتى اووب
فلم ت�ساءل كل من القى
عن الوهج الغريب مبقلتيى يبدو
وعن ُ
رجل غريب
و َ
مل قفزت اىلفمى
ملا هممت بان اقول
حرفا بكل ق�صيدة
وقبيل كل مقاله
وبعيده كل حكاية نغم ًا طروب
و َ
مل رايتك حينما �ضحك ال�صغار
وحينما الح النخيل
وحني ثار النيل
كيف طلعت فى �شفق ال�صباح
وكنت فى �شفق الغروب؟
عجيب يا انا
�شيء
ُ

�شىء عجيب
ُ
توقيع انك لن تلح على
ما جفت �صحائفه وال رفع القلم
مل تويف بالعهد اجلديد وال القدمي..ومل ..ومل
يا منتهى �شوقي
ويا كل اجلراحات التى ُبرئت
ويا كل التى تهب االمل
من اى ا�سباب ال�سماء هويت نحوى
مثلما النجم البعيد
فانا انتبذت من املكان ق�صيه
خب�أت وجهى حتت وامتنعت عن الق�صيد
و�سلكت وعر الدرب لي ًال
باجنم افلت
واهتديت
ٍ
وغريت ال�صوى طر ًا
واعدلت الن�شيد
كيف اهتديت ايل كيف
وبيننا بحران ي�صتخبان
الآلف من امليال �صحراء وغابات وبيد؟
اتراك كنت حقيبتى
ام بني �أمتعتى دخلت
ام �أختب�أت هناك َّ
يف
دم ًا ي�سافر للوريد من الوريد
عجبي اذ ًا
ان كنت لن انفك من قيد تكبلنى به
ان كنت ام�ضى كى اعود
عجب ًا اذ ًا
ان كان هذا القلب قد بايعته ملك ًا عليا
فباعنى رغمي
ويفعل ما يريد
انا لن ا�سافر مرة اخرى
لت�سبقنى ويف�ضحنى ال�شرود
انا لن احاول حيلة اخرى
ومع رجل يغافل كل �ضباط املطارات الق�صيه
واملحطات القريبة والبعيدة
عابر ًا متجاوز ًا كل احلدود
انا لن االحق مهرجان العيد
بعد العام هذا
�إذ بغريك مل يكون فى الكون عيد

رو�ضة احلاج

