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اضغطوا

دولة إرسائيل

وزارة الرتبية والتعليم

اإلدارة الرتبويّة

قسم أ التعليم االبتدايئ

االحتواء عىل أرض الواقع
نرشة ملرشدي االحتواء - عدد

نوفمرب )ترشين الثاين( 2014

علم الرتبية النفسية
رسالة شخصية

من يهوديت كادش،

مديرة قسم التعليم االبتدايئ

أهالً باملرشدين األعزاء، 

أود أن أبدأ بشكركم عىل عملكم املتفاين الذي أقدره وأحرتمه، وأن 

أهنئ بصدور هذه النرشة. كل وسيلة من وسائل التطوير املهني 

هي مبثابة مبادرة املرحب  بها.

يسعى نظام التعليم إىل تعزيز التعلم  الهادف انطالقاً من اإلميان 

بأن ذلك سيساعد عىل النهوض بوظائف املتعلم عىل النحو املحدد 

يف الوثيقة "معامل التعلم الهادف".

يحدث التعلم الهادف عندما يتم وضع املبادرة واملسؤولية يف أيدي 

التالميذ، وعندما يلبي برنامج التعلم وأهدافه احتياجات وميول 

التلميذ، وعندما مُيّكن املعلم وبيئة التعلم من حدوث كل هذا.

تتميز املدارس بتنوعها. لقد قال ديفيد بن غوريون يف حينه: "لن 

يتم اختبار دولة ارسائيل بحجم ثروتها، جيشها أو التقنيات املتوفرة 

فيها، بل بصورتها األخالقية وقيمها اإلنسانية". والواقع هو أن 

التنوع يف نظام التعليم ينبع من اإلميان بحق كل متعلم يف استنفاد 

قدراته واالندماج يف البيئة التي يعيش فيها. دورنا كمعلمني 

هو تحديد احتياجات جميع التالميذ، مبا يف ذلك التالميذ الذين 

يواجهون صعوبات، وتوفري االستجابة املناسبة لهذه االحتياجات 

التي متكّنهم من التقدم والتطور. ومن أجل تحقيق ذلك تم تحديد 

هدف االحتواء، وتم أيضاً تم تعريف دوركم كمرشدي احتواء.

وظيفة مرشد االحتواء هي مساعدة الطاقم الرتبوي يف توجيه ثقافة 

وسياسة يف املدرسة التي تسعى إىل متكني   التلميذ وتوفري األدوات 

الالزمة لتطبيق وتعزيز عمليات االحتواء املثىل.

أود التوجه بالشكر ملوريا طلمور وطاقم املرشدين القطريني عىل 

جهودهم وأمتنى لنا النجاح يف تحقيق هذه األهداف الهامة وعام 

درايس ناجح.

مع االحرتام والتقدير، يهوديت.

رسالة شخصية

من مورياه طلمور،

مركّزة مجال رعاية الفرد

قسم التعليم االبتدايئ

أرسل لكم بقمة السعادة والتأثر باسمي وباسم جميع طاقم 

املرشدين - عليزا، نركيس، ميخال، عيديت، نضال وياعيل - 

النرشة األوىل ملرشدي االحتواء.

ملاذا هذه النرشة؟

إن طبيعة عمل املرشد ليس بسهلة ، كونها تتطلب منه 

لقاء العديد من الطواقم يف العديد من املدارس خالل 

الشهر، وكسب ثقتهم وفهم احتياجاتهم وتزويدهم بالحلول 

املناسبة. وأنا واثقة من أنكم تأدون  بفائق النجاح عملكم 

هذا مع الكثري من اإلميان.

لقد كتب ناتان زاخ يف قصيدته: "كيف ميكن لنجم واحد 

فقط أن ميتلك الجرأة ". وأنتم بدون شك مثل النجوم 

الجريئة، ولكننا ال نرغب يف أن تشعروا بالوحدة. لذلك، 

وباإلضافة إىل االجتامعات داخل مناطق عملنا وأيام التعلم 

املشرتك، نود استخدام هذه النرشة كقناة تواصل وكوسيلة 

لتوسيع آفاق املعرفة ومشاركة التعلم بني الزمالء.

لقد اخرتنا تكريس كل نرشة ملوضوع مختلف وفقاً 

لالحتياجات التي تربز من خالل عملكم أنتم املرشدين، 

والدمج مع كل واحد من املواضيع املواد النظرية وورش  

العمل املناسبة واقرتاح مقاطع فيديو وأغاين وقصص 

ومواد أخرى. سوف ننرش يف نهاية كل نرشة موضوع 

النرشة القادمة ويرسنا مشاركتكم لنا يف التأمل والخربات 

والنجاحات ونقاط الصعوبة واملعرفة، وأي فكرة أخرى ذات 

صلة بنفس املوضوع.

هذه النرشة هي مثرة جهودنا جميعاً وآمل يف أن نستفيد 

جميعنا منها.

تحيايت، مورياه.

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
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كلامت ترحيب من املرشفات املرجعيات لهدف االحتواء

أهداف الوزارة العامة - االحتواء، التعلم الهادف وتقليص الفجوات - وتتداخل جميعها . تكمن أهمية العمل 

عىل نطاق اللواء يف مجال االحتواء يف تعزيز هذه الروابط وإقامة صلة مع الواقع التعليمي اليومي. إن الحوار 

املهني عىل مستوى اللواء الذي يهدف إىل تحقيق هذا  هو مبثابة شبكة دعم للتواصل بني مدير املدرسة 

ومعلميه وبني املعلمني والتالميذ.

أهنئكم بصدور هذه النرشة حيث ميكن مشاركة املعرفة والتطور والتعلم، ومتنيايت مبسرية تعليمية مثمرة 

وناجحة.

علم الرتبية النفسية - املصطلح

علم الرتبية النفسية هو التصور  الذي يطبق  

الوعي عىل العواطف واملواقف التي تتشكل  

من خالل التفاعل املتبادل بني عمليات 

التدريس والتعلم.

وتحدد  املعرفة النفسية الرتبوية التأثري 

املتبادل ملهام التعلم والتدريس  والجوانب 

العاطفية لدى األطراف خالل عمليات 

التدريس والتعلم .

رسالة ألبري كامو إىل معلمه بعد فوزه بجائزة نوبل 

لآلداب يف نوفمرب 1975. 

عزيزي السيد جريمان،

لقد انتظرت قليالً حتى هدوء الضجيج الذي يحيط يب خالل 

األيام القليلة األخرية وأنا أتوجه إليك باآلن  بكلامت النابعة  

من قلبي... عندما تلقيت هذا الخرب السار كنت أنت أول 

شخص خطر ببايل، بعد والديت. بدونك وبدون يدك الدافئة التي 

مددتها إيل، أنا الفتى الصغري الفقري، بدون تعليمك، واملثال 

الذي أعطيته ، مل يكن ليحدث أي  من هذا... هذه فرصة ألقول 

لك من كنت ، وال تزال بالنسبة يل، وألؤكد لك بأن جهودك 

وعملك والسخاء الذي استثمرته يف ذلك ، ال زال حياً يف قلب 

أحد تالميذك الصغار، والذي وعىل الرغم من مرور السنني مل 

يتوقف عن االعرتاف بفضلك، ألبري كامو
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اضغطوا

ملاذا علم الرتبية النفسية؟ ألن هذه الكلمة تنطوي  عىل عامل كامل الذي يشمل نظرية التعليم بأكملها، مبا يف 

ذلك مفهوم االحتواء.

ملاذا علم الرتبية النفسية؟ ألن الجوانب العاطفية تؤثر عىل عمليات التعليم والتعلم، والعكس. املعرفة 

النفسية واملعرفة الرتبوية  تكمالن بعضهام البعض وتؤثران عىل بعضهام البعض ويتم التعبري عنهام بشمولية.

هل جددنا بهذا أي معلومة؟ ليس بالرضورة. إذاً ملاذا اخرتنا افتتاح نرشتنا األوىل بهذا املوضوع؟ ألننا نريد 

النظر من منظور جديد إىل املعرفة واألفكار  املوجودة لدينا، ويف نفس الوقت محاولة نقل   املعرفة الجديدة 

من خالل ترجمتها إىل مامرسة ، كام جاء يف أقوال الحاخام كوك: "القديم يتجدد والجديد يُقدس"..

يجب النظر إىل عملية التدريس يف الصف دوماً من أربع زوايا مراقبة: معرفة املعلم ، معرفة التلميذ، اإلملام 

مبجال املعرفة ومعرفة املهمة. يتناول مفهوم علم الرتبية النفسية التفاعل بني هذه املجاالت ويهدف أساساً إىل 

الربط بني املعلم والتلميذ يف الصف  يف الدرس، خالل الدرس، استناداً إىل معرفة املوضوع واملنهج .

ومن أجل توضيح الرسالة ميكن القول ببساطة: ميكن خالل التعلم ومن خالل التعلم  )والحوار الذي يرافقه( 

و يجب االنتباه لألجزاء الحساسة لدى التلميذ وإىل التواصل العاطفي بني املعلم والتلميذ، يشمل ذلك عملية 

تطوير املشاعر، مثل التفاؤل واألمل والحافز . 

يحدث "التعلم الهادف" يف النقطة التي تتبلور فيها العمليتان العاطفية والرتبوية إىل معرفة كاملة . يسلط 

التوجه  "النفيس الرتبوي" الضوء عىل الحاجة إىل تسليط الضوء  أيضاً عىل املعلم، وإىل "تنوير املعلم" 

ومساعدته يف التعرف عىل "السحر )املعرفة( الرتبوية النفسية لديه" والذي من خالله يشجع تالميذه عىل 

التعلم. لذلك، يجب أن تكون ترجمة وتطبيق املعرفة النفسية الرتبوية أصلية  وذات صلة بالحافز التنموي 

واملهني لدى املعلمني واملربني )مأخوذ من الفسيفساء(.

يف نهاية عام 2013/14، أصدرت وزارة التعليم كتيب بعنوان"فسيفساء - علم الرتبية النفسية، الوعي واملعرفة 

يف مهمة الرتبية والتعليم" )إعداد شوش زميرمان وأوريت بريغ، قسم الخدمات النفسية االستشارية(. يتضمن 

هذا الكتيب معلومات ال تقدر بثمن. باإلضافة إىل األساس املنطقي، ميكنكم العثور عىل مجموعة من ورش 

العمل، األدوات النفسية الرتبية، توسيع للمفاهيم وإشارة إىل مراجع األدب املهني.

علم الرتبية النفسية - باختصار

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/psipas.pdf
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ورشة عمل حول علم الرتبية النفسية

"سوف ينىس الناس ما قلته،

سوف ينىس الناس ما فعلته،  

ولكنهم لن ينسوا أبداً كيف جعلتهم يشعرون"

مسار ورشة العمل:

أعرضوا الصورة التالية عىل املشاركني واطلبوا من كل مشرتك محاولة التواصل مع الصورة عن طريق   .1

وصفها بكلامته الخاصة بجملة، ووصف شعوره يف أعقاب رؤية الصورة.

)الغرض من هذه الجولة هو خلق اتصال شخيص وجو الذي يرُّشع الحديث عن الصعوبة من خالل   

الفكاهة.(

حاولوا تذكر لفتة معينة تجاهكم يف أي إطار وتعمقوا يف التفكري فيها: يف حياتكم الخاصة، كزوجات،   .2

كأزواج، يف العمل، شخص ما تنازل من أجلكم وقام مبالمئة يشء ما لظروفكم.

مباذا جعلتكم هذه اللفتة تشعرون؟ حاولوا صياغة االحساس الذي رافق ذلك: كيف جعلكم هذا   .3

تشعرون؟

تلخيص:

ميكن للفتات الصغرية أن تخلق تجربة كبرية جداً. يف كثري من األحيان ميكن لنظرة أو مجرد قول أن يخلق 

شعور كبري للغاية باالمتنان والتأثر، وبعبارة أخرى: ميكن لفعل صغري يف بعض األحيان أن يُلهم ويُوقظ الكثري 

يف نفس اإلنسان وأن يُحدث فرقاً يف حياة اآلخر.

توضح ورشة العمل العالقة بني األعامل الصغرية ونقاط القوة الكبرية.

عندما نتحدث عن علم الرتبية النفسية، نحن نتحدث عن تصور الذي يطبق املعرفة عىل املشاعر الناشئة 

واملواقف التي تتبلور نتيجًة للتفاعالت خالل عملية التدريس-التعلم.

سنحاول خالل اللقاءات القادمة دراسة النوايا الرتبوية وتأثريها عىل العاطفة والدافع للتعلم.

شكراً لشاين ليفي شمعون من قسم العرس التعليمي ملساهمتها يف ورشة العمل
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كيف نرشد حول هذا املوضوع ؟ ....

افرات هي معلمة التي لديها خربة واسعة يف مجال الرتبية والتدريس. يف لقاء معها قالت عىل سبيل النكتة: 

"أال ميكنكم رؤية 32 عاماً من األقدمية عيل؟" ال. ال ميكننا رؤية ذلك. هي دقيقة جداً يف اختيار مالبسها، 

تحرص عىل التمرن وتهتم بنوعية طعامها، وهي لطيفة ومفعمة بالحياة. هي قوية اإلرادة وتهتم لغريها 

وتدرك بشكل جيد قدراتها العالية يف خلق اتصال جيد مع التالميذ وقيادتهم نحو تحقيق اإلنجازات املطلوبة.

لقد تم تعيينها هذه السنة مربية للصف الرابع. "أنا أحصل عىل هدايا"، قالت إفرات بسخرية يف لقاء االرشاد 

األول الذي ُعِقَد يف غرفة املديرة.

هذا الصف ليس بسيطاً. هناك عدد كبري من التالميذ من ذوي االحتياجات العاطفية الكثرية. العالقات يف 

الصف ليست جيدة، ال توجد عادات تعلم، هناك دامئاً ضجة، ويتجول التالميذ يف الصف خالل الدرس وهناك 

مواجهات عنيفة شديدة. لقد بدأ الجو يف الصف بالتغري قليالً خالل دروس إفرات، ولكن األزمة استمرت وال 

ميكن ترك الوضع كام هو.

تم عقد اللقاء االرشادي االول بعد نوبة غضب حادة لدى أحد التالميذ التي أعقبها مواجهة جسدية بني 

بعض التالميذ يف الصف. لقد قامت هذه املجموعة من التالميذ باالقتتال يف حني وقف بقية التالميذ حولهم 

وشجعوهم عىل ذلك.

رويت هي مرشدة احتواء للسنة الثانية عىل التوايل يف هذه املدرسة. يف أول تدريب لها راودها السؤال عام 

ميكنها أن تقدمه للمعلامت القدامى اللوايت تسنى لهن دون شك تجربة كل يشء خالل عملهن، ولديهن 

معرفة واسعة وشاركن يف عدد هائل من لقاءات االرشاد.

تؤمن رويت بشكل كبري بتأثري علم الرتبية النفسية يف مجال الرتبية. كان هذا توجهها منذ بداية مسريتها املهنية 

يف التدريس، وهكذا حققت النجاح يف عملها، وبفضله أصبحت أيضاً مرشدة. ولكنها ال تزال محتارة يف كيفية 

أخذ مثل هذه املعتقدات العميقة وجعلها يف متناول اآلخرين، وكيف ميكن لتوجهها املهني أن يساعد املعلمة 

خالل أداها لعملها اليومي.

لقد شاركت رويت يف هذا االجتامع املخطط له مسبقاً ويف الوقت نفسه تم استدعاء مديرة املدرسة ملعالجة 

الوضع. وطلبت مديرة املدرسة من رويت االنضامم إىل االجتامع، وهكذا تم لقاء االرشاد مع رويت مبحض 

الصدفة. وحرضت االجتامع أيضاً كالً من مستشارة املدرسة واملختصة النفسية.

إفرات، وبكل لطف، عربت عن استغرابها وسألت بشكل مبارش: "كيف ميكن ألشخاص من الخارج مساعديت؟ 

ال بد يل من التعامل مع هذا الوضع بشكل يومي، ومل نتحدث بعد عن األهل الذين يضغطون عيل أيضاً"...

كيف نرشد حول هذا املوضوع ؟ 
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إذاً ما العمل؟؟

إن التوجه ملعالجة هذا الوضع وتحليله من منظور علم الرتبية النفسية يسلط الضوء عىل األسئلة حول 

العالقة والروابط بني العامل العاطفي وعامل التعلم. دور املرشدة يف هذا اللقاء هو النظر بشكل أعمق يف 

املسائل املطروحة يف هذا السياق. كلام نجحت املرشدة يف إجراء حوار داخيل مع نفسها، كام هو مبني أدناه، 

كلام تحسن مستواها املهني. تساعد املرشدة خالل عملها الطواقم متعددة التخصصات عىل إجراء حوار 

لتوسيع نطاق الحلول املقرتحة مبا يتعلق باالحتواء.

املرحلة األوىل

يف املرحلة األوىل دعونا نحاول تحليل العوامل النفسية الرتبوية التي تجتمع هنا. سوف نفعل ذلك من خالل 

طرح ثالثة أسئلة:

ما الذي نعرفه عن اآلخر؟ الصف، التالميذ كأفراد، الوضع  .1

ما الذي أعرفه عن نفيس؟ الخربة املهنية، الشعور بالقدرة، الشعور بالقيمة  .2

ما هو الشعور الذي ينشأ؟ تجاه نفيس، الوضع القائم، الصف، التفاصيل يف الصف والبالغني اآلخرين   .3

املشاركني يف الوضع.

قامت مديرة املدرسة بوصف خطورة الوضع، وجهود العالج التي متت خالل السنوات السابقة ومل تنجح وعن 

الحاجة إىل إيجاد حلول فورية، وأعربت أيضاً عن قلقها حول سالمة األطفال وصورة املدرسة.

لقد تطلعت كل العيون إىل رويت، فهي مرشدة االحتواء...

وبنظرة متعمقة رسيعة فحصت رويت ما الذي تعرفه عن هذا الصف، عن املعلم وعن التالميذ، واكتشفت 

بأنها ال تعرف الكثري. ما الذي تعرفه عن نفسها؟ لديها خربة سنني طويلة يف العمل مع صفوف صعبة. 

وبداخلها سألت نفسها ما الذي ساعدها.

وعندما فكرت يف الشعور الذي نشأ لديها، شعرت أساساً "بالعجز" حيال هذا الوضع.

ومع هذه املعلومات قررت البدء وطلبت من إفرات أوالً أن تصف الصف. وإىل هذا الوصف انضمت 

األخصائية النفسية واملستشارة. خالل جميع مراحل الوصف تنقلت رويت بني األسئلة الثالث، عدة مرات، 

وساعد هذا عىل إثراء النقاش حول الحالة. وببطء تم جمع املعلومات حول الصف وحول عدد التالميذ 

املستصعبني املوجودين فيه. لقد قمن بفحص كل حالة من خالل محاولة فهم عامل التلميذ العاطفي، باإلضافة 

إىل أدائه املدريس وقدراته التعليمية.
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2
املرحلة الثانية

املرحلة الثانية قبل الرشوع يف تطبيق الحلول هي الرتكيز عىل "الصعوبة )العامل( املركزية" التي سيؤدي 

التغلب عليها إىل التغيري. يف محاولة لتحديد العامل الرئييس، يُطرح السؤال: "ما الذي يؤدي إىل ماذا؟" 

سوف نتطرق بشكل أسايس إىل العالقة املتبادلة بني التعلم والعاطفة. سوف نسأل عام إذا كانت صعوبة 

التعلم هي التي تسبب الصعوبات العاطفية التي تؤدي بدورها إىل السلوك امليسء، أو عام إذا كانت 

الصعوبة العاطفية هي التي تؤدي إىل السلوك امليسء الذي يتعارض مع التعلم. استناداً إىل فكرة أن رفاه 

التلميذ النفيس يرتبط بنجاحه يف مهمة التعلم، وبأنه هناك عالقة متبادلة بني مشاعره وأدائه يف املدرسة، 

سوف تساعدنا هذه عىل توجيه الحلول املقدمة الحقاً.

تحديد الصعوبة الرئيسية أمر معقد، وقد نشعر أحياناً أن تحديدها بدقة هو أمر مستحيل. ولكن وبعد 

أن حدد الطاقم متعدد التخصصات واتفق عىل ماهية الصعوبة الرئيسية، سيساعد عالجها عىل املستويات 

الدراسية والنفسية يف التعامل مع الحالة بفعالية وبرسعة أكرب.

وواصلت رويت بالتعاون مع الطاقم محاولة اإلجابة عىل األسئلة التي تنشأ عن هذه السياقات، يف الوقت 

الذي تعمقوا فيه بدراسة الفرد والصف املدرسة.

ومن هنا كانت الطريق أقرص بالفعل نحو وضع برنامج تدخل شخيص. ولقد تم طرح األسئلة عىل املستوى 

الكيل بالنسبة للصف وتم وضع برنامج تدخل للصف.

رس التغيري هو تركيز كل طاقتك، ليس عىل 

محاربة القديم، بل عىل بناء الجديد.

)سقراط(
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اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

القديم يتجدد والجديد يُقدس .... 

            نجوم شلومي

شلومي هو فتى موهوب وعبقري ومتواضع، ولكنه 

فشل يف دراسته. هو ال يدرك بأن املسببات لفشله 

هي عرس القراءة واإلهامل الذي يعاين منه. ال أحد 

من بني أفراد عائلته يالحظ مواهبه أو شخصيته 

املميزة.

ولكن عندما أصبح عمره 16 عاماً دخلت إىل حياته 

ثالث شخصيات التي أدى اللقاء معها إىل تغيري يف 

فهمه لذاته. هؤالء األشخاص هم: معلمة الرياضيات 

الجديدة ومديرة املدرسة الجديد وفتاة تدعى رونا

اثنني عىل الجرس

فيديو الذي ميكن أن يعلمنا عن التضارب بني 

املصالح والرغبات. من السهل االنجراف إىل 

الغضب، واملشاجرات واالنتقام والرضر املتبادل. 

هذا يؤدي يف نهاية املطاف إىل خسارة لكال 

الطرفني. الخيار الثاين هو أن نبدي استعداد 

للحوار، لإلصغاء للتوصل إىل اتفاقات.

فيديو الذي ميكن أن يُعلم أيضاً عن التفاعل بني 

املعلم والتلميذ

علم الرتبية النفسية يف املصادر

"يف إحدى املرات علمتني طفلة كيفية رؤية 

القلب. كنت مريضة ووبخت ريبيكا أكرث بكثري 

مام كانت تستحقه. لقد أصغت بجدية إىل 

كلاميت الغاضبة، وعندما انتهيت عانقتني بقوة 

وسألتني: "ملاذا معلمتي حزينة اليوم؟".

)من الطري السحري، زيلدا، كتابات ورسومات(

التغذية املرتّدة خالل الحوار يف الصف

تظهر األبحاث األخرية يف مجال التدريس 

والتعلم بأن التغذية املرتّدة التي يتم 

إعطائها للتلميذ حول أدائه وتعلمه، شفوياً 

وخطياً، هي متغري ذو تأثري كبري عىل 

إنجازاته - قسم كبري من معرفة التلميذ، 

دوافعه واملناخ الرتبوي يف الصف، وقسم 

كبري من جودة األسئلة التي يطرحها املعلم.

ميكنك القراءة عن قواعد التغذية املرتدة 

التي تعزز التعلم يف الرابط التايل: التغذية 

املرتدة كحوار يف الصف

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=jwpygjVPoAI
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/classroomfeedback.pdf
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اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

مصادر ومراجع

ميكن العثور عىل مراجع ملصادر واسعة يف مجال علم الرتبية النفسية يف ملف 

الفسيفساء.

فيام ييل قامئة مبصادر أخرى:

العالقة بني نوعية الحياة املدرسية وبني املهارات االجتامعية لدى التالميذ من   •

مختلف الفئات العمرية ويف التوجهات التعليمية املختلفة - إيريس هكوهني، مايت 

رونني

الحوار الداعم لالحتیاجات النفسیة بین املعلمین والتالميذ کمعزز للرفاه النفيس يف   •

املدرسة: تصور وبرنامج عميل - حايا كبالن، آيف عاشور

مراجعة علمية يف موضوع: العالقة بني الوضع العاطفي االجتامعي وبني االنجازات   •

الدراسية لدى التالميذ - د. دافنا هدار-بيكر النظر إىل املدرسة من خالل منظور 

الدافع - آيف عاشور

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10658.pdf
http://www.kaye.ac.il/images/files/centers/motivation/publications/KaplanAssor2004.pdf
http://yoramharpaz.com/interviews/2011_08.pdf
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إذاً كيف ميكن فعل ذلك؟ باختصار
جزء كبري من هذا الفصل مأخوذ من محارضات لشوش زميرمان وشاين ليفي شمعون، معاً وعىل حدة

من علم النفس اإليجايب إىل التدريس اإليجايب

يحاول علم النفس اإليجايب اإلجابة عىل السؤال: 

ما الذي يجعل الشخص يزدهر ويتقدم ويشعر 

بالسعادة.

يجب استخدام املعلومات املتوفرة عن علم النفس 

اإليجايب يف عملية التدريس يف املدرسة وطرح 

السؤال: ما الذي يجب أن يحدث يف الصف: طريقة 

التدريس، توجه املعلم، أقوال مبارشة أو غري مبارشة، 

السياق الذي يحدث فيه التفاعل بني التالميذ وغري 

ذلك - والذي سوف يؤدي إىل ازدهار التلميذ وشعور 

املعلم بأهمية عمله حتى يف الحاالت التي يواجه فيها 

صعوبة.

الرفاه النفيس

يشري مصطلح "الرفاه النفيس" إىل قدرة الشخص عىل 

التعامل مع املهام اليومية. يف سياق املدرسة، مهمة 

التلميذ اليومية هي التعلم. كلام شعر التلميذ بأنه 

قادر عىل القيام بهذه املهمة، كلام ازداد شعوره 

بالرفاه النفيس.

والتحدي أمامنا هو تحويل تجربة التعلم لدى التالميذ 

املستصعبني إىل تجربة املعززة للراحة النفسية. وسوف 

نوضح ذلك يف الصفحات التالية باستخدام ثالثة 

مصطلحات: التفاؤل، األمل والتصور الذايت اإليجايب.

أمور التي ميكن للمعلم القيام بها من أجل تعزيز االحساس بالتفاؤل لدى تالميذه

يجب عىل املعلم أن يفحص النقطة التي يختارها التلميذ: االمتناع أو االزعاج.

فارق الوقت بني طلب املعلم واستجابة التلميذ هو مصدر املعرفة لدى املعلم. 

نقل رسالة مفادها أن الفشل مؤقت وأنه ليس متعلقاً دامئاً يب )هذا ليس ألنني "غبي"(

ميكن نقل هذه الرسالة بهذه الطرق:

أسئلة التي تهدف إىل التعاون مع التلميذ للتعرف عىل سبب الفشل. أسئلة مثل:

هل كان الوقت كافياً بالنسبة لك؟  •

هل تعكس العالمة مستوى املعرفة لديك؟  •

تقنية املأخوذة من "معلمون مميزون": الرتكيز عىل الحارض. ما الذي ينبغي أن يحدث اآلن 

حتى أنجح مستقبالً؟
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إرسال رسالة مفادها أنه هناك بديل:

ميكن نقل هذه الرسالة عرب الطرق التالية:

استخدام املعلومات حول أسباب الفشل يف عملية اختيار طرق بديلة للتأقلم.   •

"تعلمت بطريقة معينة، سأحاول طريقة أخرى" )االنتقال من قناة سمعية 

إىل قناة برصية، عىل سبيل املثال(. "درست وحدي وسأحاول اآلن الدراسة مع 

صديق..."

العمل مبراحل حتى أجد اسرتاتيجية املالمئة يل. عىل سبيل املثال تلخيص الدرس.  •

إثراء معرفة التلميذ عن نفسه وعن املهمة:

كلام كان الطفل أكرث دراية بذاته وباملهمة املسندة إليه، كلام زادت قدرته عىل الشعور 

بالتفاؤل.

إثراء معرفة التلميذ عن املهارات املطلوبة، الصعوبات املحتملة وغريها من العوامل.  •

"دعونا نحاول تحديد ما الذي شتت انتباهه أو جعله يعطي إجابة خاطئة". "دعونا   •

نحاول الفهم سبب فشلك يف االمتحان - هل حدث هذا ألن الوقت مل يكن كافياً؟ 

هل درسَت؟"
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إعطاء مؤرش دقيق

إعطاء معلومات للتلميذ 

حول كيفية تقييم املعلم له 

يف مهمة معينة.

التدريس بشكل واضح:

التدريس الواضح هو التعليم املخطط املنهجي واملوجه نحو تحقيق األهداف.

أمثلة:

يحرص املعلم عىل أن يكون واضحاً يف طلباته وعىل وضع أهداف واضحة.  •

یتحدث املعلم بشكل رصيح عن العملیات التي تحدث ويعطي أمثلة عليها.  •

يحرص املعلم عىل تفسري املصطلحات.  •

يقوم املعلم بتعويد التالميذ عىل إجراءات متكررة.  •

أمور التي ميكن للمعلم القيام بها من أجل تعزيز الشعور 

باألمل لدى تالميذه

بحسب شنايدر، يتم تعريف األمل عىل أنه القوة البرشية 

التي يتم التعبري عنها بالقدرة عىل تحديد األهداف، وضع 

اسرتاتيجيات محددة لتحقيق هذه األهداف، وتطوير الدافع 

لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات والحفاظ عليه.

وضع أهداف القابلة للتنفيذ

يجب عىل املعلم أن يكون عىل دراية مبستوى 

معرفة وقدرات التلميذ قبيل تحديد األهداف:

تحديد األهداف وفقاً ملستوى نطاق التطور   •

املقدر للتلميذ

تقنية من "معلمون مميزون": إنهاء الدرس 

بتمرين "تذكرة الخروج" الذي يحدد مستوى 

التوقعات ويعطي معلومات عن معرفة التالميذ.

االنكشاف إىل مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات

يجب عىل املعلم توفري مجموعة متنوعة من 

اسرتاتيجيات التعامل مع املهام للتلميذ:

تعليم التلميذ كيفية تحديد أسلوب التعلم الخاصة   •

به

تزويد التلميذ بعدد من أدوات التوضيح أو   •

الداعمة للذاكرة

توسيع قاعدة اسرتاتيجيات التعلم لدى التالميذ  •

اختيار اسرتاتيجيات ثابتة ملساعدته يف االمتحانات.  •

تغذية مرتدة فعالة

من أجل إعطاء تغذية مرتدة التي تعزز التعلم 

وتطور األمل يجب:

التقليل من التغذية املرتدة السلبية وااللتزام   •

بالصدق

محاولة فهم إجابة التلميذ من وجهة نظره  •

تأجيل الرد يف بعض األحيان، طلب التوضيح  •

التحدث مع التلميذ بلغة مفهومة ومبارشة  •

الثناء للفعل وليس للفاعل  •

التأكيد عىل األجزاء الجيدة، وتقدم التلميذ   •

مقارنة باملايض.
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املساعدة يف تحسني اإلنجازات يف املجال املختار

وضع األهداف مع التلميذ والعمل معه عىل تحقيقها  •

تحويل التلميذ إىل متعلم فعال - التجنب قدر اإلمكان   •

التساهل مع التلميذ عندما ال تقتيض الرضورة ذلك 

)القراءة له، رشح أمور التي ميكنه من خالل بذل 

مجهود بسيط فقط أن يفهمها وحده...(

العمل بتقنية استخراج جميع املعلومات املوجودة لدى   •

التلميذ، حتى تلك التي ال يدرك وجودها لديه، ومن ثم 

توجيهه نحو استكامل املعرفة الناقصة. 

تجنب القاء األحكام 

التطرق إىل السلوك املعني لدى متلقي التغذية   •

املرتدة وليس لشخصيته 

استخدام أقوال "سهلة الهضم" والتي متنع   •

املقاومة 

تجنب استخدام الكلمة "أنت" يف بداية الجملة.   •

بدالً من قول: أنت تترصف بشكل غري مسؤول، 

ميكن القول: لقد الحظت بأنك تتأخر يف الفرتة 

األخرية... 

تجنب قدر اإلمكان الكلامت واملصطلحات   •

السلبية. 

أمور التي ميكن للمعلم القيام بها من أجل تعزيز التصور 

الذايت اإليجايب لدى التلميذ:

"التصور الذايت هو املقياس الداخيل لنجاحات وفشل 

الشخص.

ويتبلور التصور الذايت نتيجًة لتلقي تغذية مرتدة مبارشة 

أو غري مبارشة من البيئة"

خلق بيئة غنية بالنجاحات 

إجراء امتحانات نصف فصلية  •

•  االعتامد يف االمتحان عىل املواد التي متت 

دراستها

إجراء امتحانات مع كمية أقل من املواد  •

إعطاء التالميذ مجموعة من األسئلة قبل االمتحان  •

يف االمتحان -أنواع أسئلة متنوعة )مغلقة،   •

مفتوحة، أمريكية...(.

بناء جو إيجايب 

تقنيات املأخوذة من "معلمون مميزون:

الرتكيز عىل الحارض - التحدث مع التلميذ حول ما   •

ميكن القيام به من اآلن فصاعداً من أجل تحقيق 

النجاح

االفرتاض بحسن نوايا التلميذ  •

السامح للتلميذ بالتمتع بالرسية، عدم تسمية التلميذ   •

كمثال للسلوك السلبي يف الدرس

الحديث عن التوقعات والتطلعات  •



 14 

مورياه طلمور، مرشدة قطرية

ياعيل جودل،لواء الجنوب

ميخال فرانكل، لواء تل أبيب 

نضال حجازي، الوسط العريب 

نركيس شور, لواء حيفا

عيديت هوخنربج، إدارة التعليم يف القدس، مانحي

عليزه شابريو، لواء الشامل

تصميم غرايف جاليت صباغ "تو دو ديزاين"

منشورات قسم املطبوعات، وزارة الرتبية والتعليم

2016
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