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 المقدمة : . 1
" اإلنساني"التحفيز  في نظريتو اإلنسانية تدرج الحاجات  Masloصّنؼ عالـ النفس الشيير ماسمك   

يرل أف الناس عندما يحققكف احتياجاتيـ األساسية يسعكف إلى  , فيكـ 3491التي ابتكرىا عاـ
 حتؿت األكثر أىمية عند قاعدة اليـر فاالحاجا كضعى , ك تحقيؽ احتياجات ذات مستكيات أعم

دراؾ المرتبة الثانية بعد الحاجات األساسية, كقبؿ  اليرمي في سػُمػّمػِوِ  األمف االنتماء كاالحتراـ كا 
ؿ األفكار الحديثة مف عمـ األعصاب , كالبيكلكجيا التطكرية , تكامف العمـ يتطكر لكف .ذاتكتحقيؽ ال

الذم نشر  دكغالس كينريؾ بؿ عالـ النفستعديؿ ىذه النظرية مف ق إلى دعت عمـ النفس التطكرمك 
بناء نظرية  ةعاد"إ 2010أيار 5 في perspectives on psychological science  في مجمة

فالتغير لـ يطاؿ ىذه النظرية فقط  ,كبالرغـ مف ذلؾ احتفظ األمف بمرتبو  "ماسمك عمى أساس تطكرم
ـ كشراب كمسكف كرعاية مف طعا تغيرت األساسية فحاجات اإلنساف ,بؿ أصبح ميزة العصر الحالي

مف األمف الغذائي كالمائي  كاألمف المنشكد تعددت أشكالو تبعا لتعدد ىذه الحاجات صحية كتعميـ
  كالبدني كالعاطفي كالنفسي كالتربكم.

أحد أبرز بما أف المعمـ يعتبر النظاـ التعميمي شديد التأثير كالتأثر بالمتغيرات العالمية المحيطة, ك  
يستخدميا سكؼ تتأثر  لتعميمي, فإف األدكار التي يقكـ بيا كالكسائؿ كالطرؽ التيعناصر النظاـ ا

إعداد المتعمـ لالستفادة مف ايجابية ىذه المتغيرات بفاعمية كبنفس  المسؤكؿ عف فيك, تبعان لذلؾ 
 نعبر عنو كىذا مامف سمبية ىذه المتغيرات  ىك المسؤكؿ عف تحصيف عقكؿ تالميذه كحمايتيا الكقت

 .  األمف التربكمصطمح بم
 

                                                            

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.psychologytoday.com/basics/evolutionary-psychology&prev=/search%3Fq%3DSex,%2BMurder,%2Band%2Bthe%2BMeaning%2Bof%2BLife%26hl%3Dar%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgf0ca7v0nj1V4RlDfk0lWWYGEpNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.psychologytoday.com/blog/bloggers/douglas-kenrick&prev=/search%3Fq%3DSex,%2BMurder,%2Band%2Bthe%2BMeaning%2Bof%2BLife%26hl%3Dar%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgKEEl1I5O7yd4Y6caZni1yIxJDuQ
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 :اإلطار العام لمدراسة-أولً 
  
 : مشكمة الدراسة. 1
رسة المستقبؿ في إعداد جيؿ يحقؽ اختراقات جذرية لمتقدـ , كيعبر إلى القرف الحادم ك مد نجاح إف

مية أكثر تقدمان كبتكافر معمميف أكفاء قادريف عمى إحداث العشريف , منكط بتحقيؽ مستكيات تعمي
 ( .49, ص3001) بشارة ,عمى حد سكاء  تغيرات جكىرية في شخصيات طمبتيـ ك مدارسيـ

 يكالتكنكلكج يكالعشريف ىك قرف التقدـ العمم مكقد خمصت إحدل الدراسات إلى أف القرف الحاد
 يكاإلنتاج المتميز, كما أنو قرنان مميئان بالمتغيرات التكافة المجاالت الصناعية المتفكقة  يالمذىؿ ف

تحتاج إلى مكاطنيف ميرة قادريف عمى مكاجية ىذا التقدـ كتمؾ المتغيرات, مكاطنيف يمتمككف قدرات 
نتمائية لكطنيـ  عقمية عميا مكتسبيف لميارات تكنكلكجية متقدمة كممتمئيف بكجدانيات إيجابية كا 

نسانيتيـ كقي أنو لف يككف ىناؾ تقدـ بدكف ىؤالء المكاطنيف القادريف عمى  مميا الرفيعة. أكقكميتيـ كا 
 . بالمفاجآتاألخذ بأسباب العمـ كالتعامؿ مع أكجو التقدـ كالتعايش مع مظاىر الحياة الجديدة المميئة 

تبادؿ بأف مكاكبتنا لمتقدـ كالحضارة كالتقنية الحديثة .. في انفتاح عمى العالـ بتأثير م ك ال بد مف   
الحضارية كالتربكية  في جميع المجاالت ,فينا  يؤثرهكبنفس القدر الذم  ,نؤثر في العالـ المحيط بنا 

 ,محافظتنا عمى أصالتنا كثقافتنا كمبادئنا كقيمنا التربكية , بحيث نتأثر كنؤثرمع  كالتعميمية .. كغيرىا
يننا الذم يكاكب التقدـ في كؿ زماف كمكاف كبما يتماشى مع د ,كثكابتنا معتقداتنا بشرط أال يمس ذلؾ

 .الذم تتحقؽ فيو ىذه المعادلة المناخ  ةييئالمسؤكلة عف ت يىالمدرسة  ك
 ( . 94, ص 3004) مركز الدراسات ك البحكث,  

قديمان كاف ينظر لممعمـ عمى أنو ممقف كناقؿ لممعرفة فقط كما عمى التالميذ الذيف يعمميـ إال حفظ 
المعمكمات , كنتيجة لمتطكر التكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية التي يتعرض ليا المجتمع تمؾ المعارؼ ك 

, 3004أصبح ىناؾ مالمح لنظاـ تعميمي جديد يستمـز تغيران ألدكار المعمـ ) السميع كآخركف ,
(. ليككف ىذا المعمـ " قادران عمى تخريج نكعية جديدة مف المتعمميف القادريف عمى تنمية 43ص

ـ كفيـ اآلخريف , كعمى العيش في القرية العالمية , كالمساىمة في إقامة عالـ يككف العيش فيو أنفسي
أيسر كأكثر عدالة دكف أف ينفصمكا عف جذكرىـ كدكف أف يشعركا بالتمزؽ بيف العكلمة كالبحث عف 

 (.31,ص3441( ,3الجذكر ك االنتماءات" ) اليكنسكك)
 التالي: ؤؿ الرئيسالتسافي  كمف ىنا تبرز مشكمة البحث 

كيف يستطيع معمم  , ولتحقيق األمن التربوي في الصف  المتوقعة من المعمم األدوارما ىي 
 ؟الذي يحتمو في العممية التربوية  انطالقًا من الموقع الصف أن يؤمن تالميذه تربوياً 
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 أىداف الدراسة : .  2
 كيمكف تكضيح أىداؼ البحث بالنقاط التالية:

 .  في الصؼ ك آليات تحقيقو أبعادهك  فيـك األمف التربكم ؼ بمالتعري .3
  . تحديد أدكار المعمـ الحديثة .  3
 .  تحديد األدكار الجديدة لمعمـ الصؼ في ضكء أبعاد األمف التربكم .1
   في ضكء أبعاد األمف التربكم . معمـ الصؼ. كضع تصكر مقترح  لتككيف 9
 
  أىمية الدراسة : .  3

 ية النظرية ك التطبيقية ليذا البحث مف النقاط التالية :تنبع األىم
األسمكب  أفالعالقة الكثيقة بيف األمف الكطني كاألمف التربكم لدرجة يمكف القكؿ معيا طبيعة . 3

األمثؿ لتحقيؽ األمف الكطني الشامؿ ينبغي أف يككف عبر بكابة التنمية األمنية الكطنية المستدامة, 
 .مناص مف أف يحظى األمف التربكم باألكلكية القصكل كلتحقيؽ ذلؾ أيضا ال

  النظرم الذم قدمتو الدراسة عف األمف التربكم كأدكار معمـ الصؼ في ضكئو .  . األدب3
 مناسبة تساعدىـ عمى تربية الطفؿ اآلمف تربكيا"في ضكء تحديات مقترحاتتزكيد المعمميف ب. 1

 .  العصر
  . في الصؼ  حقيؽ أمف تالميذىـ التربكمتكضيح أدكار المعمميف المتكقعة لت .4
  
 :  مصطمحات الدراسة .  4
 :كيمكننا تكضيح البحث في النقطتيف التاليتيف 
: مجمكعة األنشطة أك األنماط السمككية التي يقـك بيا في الكاقع أك نتكقع أف يقـك بيا مف  دورال

 يشغؿ مكانة اجتماعية معينة . 
الدكر التكقعي: يشير إلى مجمكعة األنشطة ك األنماط السمككية التي ىنا مف التعرؼ عمى كالبد لنا 

نتكقعيا ممف يشغؿ مكانة اجتماعية معينة , مثؿ األنشطة المدرسية التي مف المتكقع أف يقكـ بيا 
المعمـ أك التمميذ أك المدير , كعمى ىذا األساس يصبح الدكر االجتماعي التكقعي ىك ما يجب أف 

, 3004, السميع ك آخركفكانة االجتماعية في المؤسسة أك البناء االجتماعي ) يقـك بو صاحب الم
 (.   41ص
ك بأفضؿ  ,تمقي التالميذ في المدرسة لمعمكمات آمنة تربكيا" عممية اكتساب ك ىك :األمن التربوي 

 ,تمتع الجك المدرسي بالكسطية ك التعاكف مف خالؿ مناىج تبتعد عف التمقيف كمدل  ,الطرؽ 
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في  كتيتـ بتكطيف ك تطكير التقنية التكنكلكجية ,ك تعزز االنتماء الكطني ,ترب مف تحريض العقؿكتق
ك أيضا"االستفادة القصكل ,بحيث تحقؽ الحصانة الفكرية الشاممة مف المتغيرات المعاصرة  المدارس,

 .(  Zimmerman,1990 ) ةتام بإيجابية المعاصرة (global educationالعكلمية )التربية  مف
 ف األمػف حالػة شػعكرية ,, إذ أعػدـ تكقػع مكػركه فػي الػزمف اآلتػي إلى بصفة عامة األمف يكـمفشير ي

ف لػـ يتحػكؿ ,قيمة لو إف لـ يكجد اإلحساس بو  كال ك يتكلد الشعكر بأف ثمة فارقان بينو كبيف الخػكؼ,كا 
فػػي الحيػػاة ك  ذلػػؾ كمػػو إلػػى إدراؾ حقيقػػي يػػتمخض عنػػو سػػمكؾ يؤكػػد أف ثمػػة مػػا يطمػػئف عمػػى السػػعي

)دركيػػش ,  الحركػػة إلعمارىػػا ك إصػػالح المفاسػػد فػػي مناحييػػا ك مقاصػػدىا , ك منػػاىج االقتػػراب منيػػا
3002). 

 
 اإلطار النظري لمدراسة :  : ثانياً 

 األمن التربوي : مفيوم .  1
 السياسي فماأل :مف متكاممة  منظكمة شكؿت التي الكطني األمفاألمف التربكم ىك أحد مفردات 

 األمف ك البيئي, كاألمف الصحي, كاألمف , الغذائي كاألمف , االجتماعي كاألمف االقتصادم, مفكاأل
 . الممحة المجتمع كضركرات لمستمزمات بارزة عناكيف ىي ىذه األمف أنكاع جميع,ي فالثقا
 داخميا تيددىا أخطار أية ضد التربية تأميف وبأن األمف التربكم يعرؼ صافي حسف يكسؼ .د

ك تطكرىا بما يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا عمى صعيد  استقرارىا عمى المحافظة كضماف يا,كخارج
 الفرد كالمجتمع . 

"التعبير اآلمف لألطفاؿ عف المشاعر كاألفكار كاكتسابيا في  بأنو د . ممدكح كامؿ حسانيكيعرفو 
 ة " دة كالقيـ االجتماعية السائدبيئة تربكية نفسية مريحة بما يتناسب مع العقي

 : في الصف أبعاد األمن التربوي.  2 
  كي يتمتع التمميذ بأمنو التربكم في الصؼ عمى المعمـ أف يحقؽ ما يمي :

االستقاللية في التعمـ   - 1التربية عمى الحكار ك الكسطية ك التسامح  - 3التربية اإلبداعية  - 3 
زيادة االىتماـ بالمغة  -2يـ بالترفيو  التعم -1التربية عمى المكاطنة  -4التفكير الناقد تربية -9

 - 30نياج مف إبداع التالميذ كحاجاتيـ الم - 4تكفير بيئة نفسية آمنة لمتالميذ   -3العربية 
خمؽ  -33التربية عمى حقكؽ الطفؿ -33استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت في التعميـ 

 بيئة تعميمية عالمية .
 : . أدوار المعمم الحديثة 3
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نت ميمة المعمـ تتمثؿ أساسا في إعداد الناشئة , لذلؾ كاف عميو أف يتفيـ بعمؽ ميماتو كلما كا –أ 
تجاه مجتمعو كأمتو عف طريؽ المكاقؼ التعميمية / التعممَية, كما ينشأ عنيا مف عالقات متبادلة بيف 

ادؿ الخبرات , بحيث تتعدل المعمـ كالمتعمـ , كعالقات يجب أف تتميز بالحكار كالتفاىـ كالرعاية كتب
ميمة المعمـ, نقؿ المعرفة مف طرؼ إلى آخر , إلى " تمكيف تالميذه مف المسائؿ , التي تفيدىـ في 

 إلىالتربية كتككيف الشخصية , قبؿ سعيو  إلىتنظيـ خبراتيـ الشخصية ,  كأف يسعى قبؿ كؿ شيء 
 ( . 2,ص3441)المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ التعميـ "  

كبيذا المعنى فمـ يعد يقتصر دكر المعمـ عمى نقؿ المعرفة , ك تمرير المعمكمات بؿ أصبح  –ب 
المعمـ منظمان لعممية الحصكؿ عمييا , كذلؾ بتمكيف تالميذه مف استخداـ خبراتيـ الشخصية 

عطائيـ نصيبان اكبر مت االستقاللية في التفكير كاالستنتاج كحؿ المشكالت , مما يحررىـ مف  كا 
القكالب الجامدة كاألحكاـ المسبقة كمف ىذا المنظكر فاف المعمـ مدعك أف يككف منشطان لتالميذه 
كمشجعان لركح المبادرة , كاالستقاللية فعال كفكران آخذا باالعتبار " بأف التفكير كاالستنتاج ليس نكعان 

نما ىك جزء ال ينفصؿ عف أم درس أك تمر  يف أك خبرة تربكية " )بشارة مستقالن عف التعميـ كا 
 ( . 332,ص3431

كعمى الرغـ مف أف المعمـ كاف كال يزاؿ يحتؿ مكانان مركزيان في العممية التعميمية / التعممَية ,  –ج 
تعددت مصادر المعرفة  اإلعالـ ك االتصاؿ حيثفإنو لـ يعد يشكؿ المصدر الكحيد لممعرفة بعد ثكرة 

أف يعرؼ المعمـ ماذا يجب أف يحفظ مف معارؼ , أصبح عميو  كطرؽ الحصكؿ عمييا , كبداُل مف
 أف يعرؼ كيؼ كأيف يمكف الحصكؿ عمى المعرفة ؟.

كبذلؾ أضحى المعمـ كسيطان بيف التالميذ ك مصادر المعرفة , ك أصبح مف ميامو تدريب التالميذ 
سائؿ ك التقنيات بمختمؼ الك  ةعمى طرؽ الحصكؿ عمييا باالعتماد عمى جيدىـ الذاتي ك باالستعان

. كبكالـ آخر أف يركز عمى طرائؽ كأساليب التعمـ أكثر مف تركيزه عمى المعرفة الضركرية لذلؾ 
تدريبيـ عمى االستغناء  يتـى "تعميـ التالميذ كيؼ يتعممكف " ذاتيا . كمف خالؿ ىذا التكجو القائـ عم

تو عمى المدل البعيد ,كلبمكغ ىذه الغاية عف المعمـ تدريجيان , مما يضمف استقاللية المتعمـ كتكمفو بذا
" البد لممعمـ أف يككف قادران عمى حفز تعمـ تالميذه بنجاح " كمعرفة ما أحرزكه مف تقدـ , كأف يجعؿ 

تعَمـ , حيث أصبحت ديناميكيات اإلدراؾ ك التشكيؽ مف كؿ تعمـ جديد , مكَلدان لمرغبة في مكاصمة ال
 كمستمر " .  ال مفر منيا لمحصكؿ عمى تعمـ جيد

العكامؿ األساسية في زيادة كفاءة المعمـ , رغبتو في التعَمـ باستمرار , كقدرتو عمى تحسيف  كمف -د
قدراتو الذىنية , بما يكفؿ لو تقبؿ الجديد , كالمحافظة باستمرار عمى مستكل عاِؿ مف الكفاءة , كىذا 

نفجار المعرفي كما نتج عنو مف يتطمب منو تجديد معارفو كميارتو باستمرار , السيما كأف اال
األساسية , جعؿ المعرفة كالخبرة , تقـك عمى بحر مف التغيير , كجعميا أيضَا  نشطارات في العمكـ ا
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تتمؼ ك تتقادـ بسرعة كبيرة , كأف أم معمكمات جديدة يكتسبيا المعمـ , ستككف مفيدة لزمف أقصر , 
, كي مف كقتو لعممية المتابعة المينية  5 34إلى  30األمر الذم يتطمب منو أف يخصص مف 

يستطيع أف يمبي متطمبات عممو باستمرار , حيث أف المعارؼ ك الخبرة في ىذا العصر ما ىي إال 
 بضاعة قابمة لالستيالؾ .

كلكي يحقؽ المعمـ ذلؾ , البد لو مف تدريب فعاؿ عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممو  – ق
كي يستطيع أف ينقؿ ىذه الميارة إلى تالميذه , ليتمكنكا بدكرىـ  ,عالجتيالمكصكؿ إلى المعمكمات كم

 عمكمة , كاالستفادة منيا في إطار التربية المستمرة .مف الحصكؿ عمى الم
لقد أضحى المعمـ مرشدَا تربكيا , يساعد تالميذه عمى تطكير قدراتيـ ك إمكاناتيـ كعمى اكتشاؼ  –ك 

التي يستطيعكف النجاح فييا , باعتبارىا أكثر تكافقان مع دكافعيـ لنشاط كفاياتيـ الخاصة , كمجاالت ا
كمف ثـ ضماف الشركط المناسبة لعممية التكجيو المدرسي ك الميني , مما يسيؿ عمييـ الحقيقية , 

إيجاد عمؿ بعد تخرجيـ , كبيذا يككف المعمـ قد ساىـ بصكرة غير مباشرة في تخفيؼ البطالة بيف 
انب آخر , فإف إعداد التالميذ لالنخراط في الحياة االجتماعية في عصر العكلمة الشباب , مف ج

عمى مجمكعة مف السمككيات التي  ك المعمكمات يتطمب مف التعمـ تدريب تالميذه ؿكثكرة االتصا
ينبغي عمييـ ممارستيا كاحتراـ قيـ الجيد , فالناجحكف في القرف القادـ ىـ الذيف " سيعرفكف أىمية 

 كمحاكلة التميز " . كتدريب التالميذ عمى العمؿ الجماعي كالضبط الذاتي الذم بدكنولجيد بذؿ ا
" كنمط ايجابي لمسمكؾ " كاحتراـ " تتبدد المكاىب" . كيبرز دكر المعمـ في التأكيد عمى النظاـ  

نة , اآلخريف , كتقدير التنكع عمى اعتبار ذلؾ مف أساسيات المجتمع المدني  كاالعتزاز بالمكاط
كمعرفة مسؤكليات الفرد ككاجباتو كحقكقو في مجتمع ديمقراطي )اكتشيدا كآخركف , ترجمة نكفؿ  , 

 ( . 33, ص3443
, أف يجسد مبدأ الديمقراطية , كاحتراـ حقكؽ اإلنساف  في سمككو الشخصي  , كعمى المعمـ  –ز 

مف خالؿ تصميـ ة الديمقراطية , كأف يعمؿ عمى تنمية الميارات الالزمة لتالميذه لممشاركة في العممي
 كتنفيذ أنشطة صفية , تماثؿ ما يجرم في الحياة الكاقعية . 

عمى أرض الكاقع , يتطمب منو تفريؽ الطرؽ ,  كما أف تجسيد المعمـ لمبدأ ديمقراطية التعميـ –ح 
ما يتطمب منو كتنكيع األساليب كالتقنيات التربكية المستخدمة , تبعان لمحاجات النكعية لتالميذه , ك

, استخداـ التقكيـ المدرسي في بعديو التشخيصي ك التطكيرم , لتحديد صعكبات التعمـ بدقة , أيضان 
ك استنباط أشكاؿ التدخؿ الضامنة لمتطكر المنشكد , عمى أف يراعى عند ذلؾ , نسؽ التطكر 

التالميذ مف المعارؼ  الخاص بالتالميذ المتفكقيف , مما يتطمب منو السعي إلى تمكيف أكبر نسبة مف
كالميارات ك الكفايات , الضركرية لمتابعة الدراسة دكف إخفاؽ , كتفادم اآلثار السمبية لمفشؿ 

 . الدراسي عمى شخصية التمميذ في أبعادىا المختمفة 
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كلـ يعد المعمـ السمطة المطمقة )التي ال تسأؿ عما تفعؿ ( . فيك مطالب , بأف يشجع تالميذه  –ط 
ء آرائيـ بحرية تامة في مجمؿ القضايا , كبدالن مف أف يككف المتعمـ مسؤكالن مسؤكلية كاممة عمى إبدا

أماـ المعمـ , كما كاف األمر سابقان , فإف الحاؿ ستتغير , كيصبح المعمـ مسؤكالن كذلؾ أماـ المتعمـ , 
ية التعميمية / التعممَية في العممفي معاممة التالميذ كشركاء حقيقييف كيتجمى ىنا الدكر الجديد لممعمـ 

, كالسعي الحثيث لمبحث عف الكسائؿ التي يستطيع بكاسطتيا أف يفيدىـ في تحقيؽ نمكىـ , بدؿ أف 
إلى تصنيفيـ ك السيطرة عمييـ كمف " العسير أف يتصكر المرء , يبحث عف المؤشرات التي تؤدم بو 

إذا لـ يستطيع ىك نفسو استيعاب ك النظاـ التعميمي ,  ةكيؼ يمكف لممعمـ أف يسيـ في ديمقراطي
تمَثؿ الديمقراطية , أك كاف قادران عمى النقد الذاتي , ككذلؾ عمى المحافظة عمى عالقتو الكدية 

 ( . 331, ص 3431)بشارة  بتالميذه "
, جعمت العالـ أكثر ترابطان, كاألحداث  كمف جانب آخر فإف ثكرة االتصاؿ ك المعمكمات –م 

بكان ,ك الحياة اإلنسانية أكثر تعقيدان , ك حاجة الناس إلى التعاكف ك العمؿ أكثر العالمية أكثر تشا
إلحاحان . فقد أفرز التقدـ العممي كالتكنكلكجي بعض التأثيرات السمبية , التي تشكؿ أخطاران عمى 

, فيما  البيئي , كتدىكر القيـ األخالقيةمستقبؿ اإلنسانية جمعاء , كلعؿ مف أخطر تمؾ اآلثار التردم 
, مما حدا بالمنظمات الدكلية كاإلقميمية العاممة في مجاؿ التربية , أف يتعمؽ بالعالقات بيف الشعكب 

تكثؼ أنشطتيا , فتعقد المؤتمرات كالندكات الدكلية , لمحفاظ عمى البيئة كنشر الكعي البيئي , 
ىذه المنظمات بالتربية مف أجؿ تربية البيئية , ككذلؾ أيضَا اىتمت كالدعكة لتضميف مناىج الدراسة ال

التفاىـ الدكلي ك السالـ , كأكدت عمى قيـ التكاصؿ بيف الشعكب , كالمساكاة بيف بني البشر , 
 كالتضامف مع اآلخريف . 

كىكذا , أصبح البعد اإلنساني في إعداد التالميذ ك تييئتيـ لممكاطنة العالمية , ضركرة ممحة مف 
كار المعمـ دكرَا جديدَا , يتجمى في التأكيد عمى مجمكعة القيـ , ضركرات العصر , كيضيؼ إلى أد

التي تصمح لمتربية مف أجؿ اإلنسانية , كتدريب التالميذ عمى بعض الميارات الخاصة , كالتكاصؿ 
 كالمساكاة ك التضامف . 

مع  فالتكاصؿ الذم ىك فيـ التعدد الثقافي كقبكؿ التنكع , يتطمب تدريب التالميذ عمى التعاكف
آلخريف , بما في ذلؾ التحدث, كاالستماع, كالمقدرة أف يككف الفرد جزءَا مف جماعة , يتعاكف معيا ا

 لبمكغ أىداؼ مشتركة جديرة بأف تسخر ليا جميع الجيكد.
كالمساكاة , ىي حؽ يمتمكو كؿ إنساف في االنتماء إلى اإلنسانية, ميما كانت درجة ثقافتو أك 

 أك غير ذلؾ , كلكنو كدينو كانتمائو السياسي أخالقيتو كمستكل تفكيره 
كأما التضامف مع كؿ ما لو صمة باإلنساف , فيتطمب أف يربي المعمـ تالميذه عمى احتراـ التراث 
اإلنساني , كاحتراميـ لنتائج العمـ الحديث , كأف يدربيـ عمى التعاكف لبمكغ أىداؼ مشتركة , مما 
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)المنظمة العربية لمتربية لدييـ حب العمؿ التعاكني المشترؾ .  , كينمي ةيجعميـ يبتعدكف عف األناني
 ( .  30, ص3441,كالثقافة ك العمـك 

كفي السياؽ نفسو عمى المعمـ تحسيس التالميذ بانعكاسات بعض التكنكلكجيات الحديثة عمى  –ؾ 
ك الغذاء ,  نكعية الحياة , كخاصة ما تعمؽ منيا بتدىكر الظركؼ البيئية ,كتمكث الماء ك اليكاء

لممنشآت الصناعية المتمركزة في التجمعات  كأثرىا عمى صحة اإلنساف , كتمؾ المفرزات كالنفايات
 السكانية , حيث تحكؿ الكثير مف الظاىرات البيئية إلى مشكالت بيئية عالمية . 

, تممي عمى لمتربية  ة, ككذلؾ الغايات المستحدث كىكذا رأينا أف التحكالت التي يمر بيا العالـ –ؿ 
إال أنو في أدائو ليذه األدكار " لـ يعد مطالبان بمسايرة التغير , كاالستجابة المعمـ أدكاران جديدة 

لمتطمباتو فحسب , بؿ ينظر منو أف يككف فاعالن في سيركرة التحكؿ )المنظمة العربية لمتربية كالثقافة 
قتصر عمى مكاكبة التغيرات الحاصمة ( . فدكر المعمـ كفاعؿ اجتماعي, ال ي 4, ص 3441كالعمكـ ,

نما ال بد أف يتعدل ذلؾ إلى أف يككف طرفَا في إحداث التغيير , كمما  ألداء الميمات المنكطة بو , كا 
قامة عالقات إيجابية مع زمالئو , كسائر االختصاصييف , استكجب الكضع ذلؾ , كىك مدعك إل

, باإلضافة إلى التعاكف مع أكلياء األمكر ,  الذم يتعامؿ معيـ لتطكير العمؿ المدرسي , كتجديده
كممثمي المجتمع المحمي , كالمساىمة في تنمية المحيط االجتماعي المباشر , اقتصاديَا كاجتماعيَا 
كثقافيَا , كالمشاركة في إيجاد الحمكؿ المناسبة لممشكالت , التي تطرحيا الممارسة النشطة لمفعؿ 

 التربكم . 
فاعاَل في سيركرة التحكؿ , كيتمكف مف المساىمة اإليجابية في تحديد  كلكي يككف المعمـ– 39

الذم يتكجب عمى التربية تككينو , فأف عميو , أف  يككف مشاركَا في كضع مالمح  اإلنساف , 
ىدافَا مضاميف كطرائؽ تعميمية كأساليب تقكيـ , كيبدم انفتاحَا عمى ما يستجد المناىج التربكية , أ

ة , كتدريب التالميذ عمى تكظيفيا بالشكؿ المطمكب . كأخيرَا, ال بد مف التأكيد عمى مف تقنيات حديث
شؤكف التربية ليذه األدكار , كالعمؿ عمى كؿ ما مف شأنو أف يمّكف أىمية كعي الجيات القائمة عمى 

 المعمـ مف القياـ بيا . كيأتي في طميعة  ذلؾ تكفير التككيف الميني المالئـ .
مجمكعة مف األدكار الجديدة التي يأمؿ أف يطمع عمييا المعمـ حتى يستطيع أف يكاكب كلذلؾ فيناؾ 

 متطمبات القرف الحادم كالعشريف , كمف ىذه األدكار ما يمي : 
 في عممية التعميـ كالتعمـ :  FACILITATORميسردكر المعمـ  – 3

المعارؼ. إف الحصكؿ في عصر المعمكماتية لـ تعد المدرسة ىي المصدر الكحيد لمحصكؿ عمى 
عمى المعارؼ بسرعة كبدكف قيكد سكؼ يزداد انتشارَا كيصبح ميسكرَا عف طريؽ التمفاز الرقمي 

كالكسائط الرقمية متعددة الكسائط , كبرامج الفيديك الرقمية , كسكؼ تكفر تمؾ الكسائط  المتفاعؿ ,
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صَا جديدة لتيسير الحصكؿ عف المتعددة المرتبطة مف خالؿ الشبكات كالكسائط الفائقة التعدد فر 
 . طريؽ استثارة عدد أكبر مف الحكاس البشرية 

كيمكف التعرؼ عمى األدكار الجديدة لممعمـ في ظؿ التغيرات العالمية الحالية  باالنتقاؿ إلى عصر 
 المعمكماتية كعصر كالعكلمة كالتطكرات كالتكنكلكجية كمنجزاتيا في العممية التعميمية . 

لمعممية التعميمية , أم يسيؿ عممية التعمـ لطالبو ,   FACILITATORعمـ ميسرَا لقد أصبح الم
كيشمؿ ىذا الدكر القياـ بالمياـ التالية: تصميـ بيئة التعمـ , تشخيص مستكيات تالميذه , يصؼ ليـ 

أك التعميمية , متابعة مدل تقدميـ  كيرشدىـ كيكجييـ سكاء في التعمـ الفردم ما يناسبيـ مف المكاد 
 الجماعي كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة .

 دكر المعمـ كخبير في استخداـ التكنكلكجيا لتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ :  – 3
كلكي يقكـ المعمـ بدكر الميسر في عممية التعمـ كالتعميـ يحتاج إلى معرفة العديد مف مصادر 

كف مف أساليب حديثة في مجاؿ تكنكلكجيا ا التعميـ ككيؼ يستخدميا , كما يحتاج إلى التمتكنكلكجي
التعميـ , كيمكف التكصؿ إلى ىذه الحاجات في ضكء أدكار المعمـ المستقبمية , كمف ىذه الحاجات : 

( , المكتبات  الكمبيكتر , برامج الكسائط المتعددة , الفيديك التفاعمي , شبكات المعمكمات ) اإلنترنت
 .  الخاإللكتركنية . . 

 عصر اإلنترنت كالتعمـ عف بعد دكر يرتبط بأربع مجاالت كاسعة ىي : كلممعمـ في
تطكير التعمـ الذاتي لمطالب  –تشجيع تفاعؿ التالميذ  –تكظيؼ التكنكلكجيا  – تصميـ التعميـ

   ( . 41,ص3004)السميع كآخركف ,
 
 . أدوار المعمم الحديثة في ضوء أبعاد األمن التربوي :  4
تكاجو تحديات ىذا العصر  ي, كعمييا لكيكالتكنكلكج ييكـ عصر التقدـ العمملمجتمعات العيش ات   

أف تيتـ بتنمية شخصيات أفرادىا تنمية شاممة إلعدادىـ إعدادان يمكنيـ مف التفاعؿ الجاد الفعاؿ مع 
متغيرات ىذا العصر. كيتطمب ىذا اإلعداد ضركرة االىتماـ بالتربية اإلبداعية لدل الطالب بمدارس 

 بغير بشر يقكمكف بعممية الناتج اإلبداعي.  م, فميس ىناؾ إبداع بغير مبدعيف أميـ العاـالتع

ذا كاف العالـ قد تحكؿ إلى قرية صغيرة دائمة التغير, فإف عمى التربية أف تك كف متجددة إلى أقصى كا 
 –حاكؿ أىدافيا, كمناىجيا, كمعممييا, حتى ال تنعزؿ عف مجريات األحداث, كأف ت يدرجة ممكنة ف

ؿ ال تتابع الجديد فحسب, ب يبناء الشخصية المبدعة الت –تمفة مف خالؿ عناصرىا ككسائطيا المخ
 (.30, ص 3444عالـ اإلبداع )عبد الفتاح حجاج,  يتؤثر فيو كتجد لنفسيا مكانان ف
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ىما أكثر األماكف  مالعاد يممية إلى أف الفصؿ كاليكـ الدراسكما أشارت بعض الدراسات الع
تنمك مكىبة  يف الطالب, بشرط أف تتاح الفرص لككقات الدراسية مالءمة لمتربية اإلبداعية بيكاأل

فر األنشطة التربكية تنمية التفكير لدل طالبو, كأف تتك  يمـ إيجابيان فالطالب المبدع, كأف يؤثر المع
 (.(Adams,1997 قابؿ االحتياجات كيتحقؽ المردكدتت يالمناسبة لك

 يتنمية ذاتو, كأف يشارؾ فمـ أف ُيعمـ كُيربى كُيرشد كُيقيـ, كأف يظير مقدرتو عمى كما يرجى مف المع
تحديث المدرسة كجعميا أكثر تقبالن لمتغيير كتفاعالن معو, تيسيران لمتعمـ, باإلضافة إلى تنمية اإلبداع 

مرشد إلى (. كما أف المعمـ يجب أف يتحكؿ إلى 3441لدل الطالب )منظمة األمـ المتحدة لمتربية, 
مصادر المعرفة المختمفة كمنسؽ لعمميات التعميـ كمصحح ألخطاء المتعمـ, كمقكـ لنتائج التعمـ, 

 (.Forgarty, 1993كمكجو إلى ما يناسب قدرات كؿ متعمـ )

 ييمية كالتربكية مما يفعؿ دكرىا فالعممية التعم يالتقنيات الحديثة فاستخداـ  ىك المعمـ الجديدفدكر 
ة التعميمية المحيطة بالطالب, كمف بيف ىذه التقنيات استخداـ الفيديك كاإلذاعة كالحاسبات إثراء البيئ

 م, مما يقك المعسكرات لتعميمية ك كشبكات المعمكمات, إلى جانب إقامة المناظرات كالميرجانات ا
 .المساىمة يانب المشاركة كالتعاكف كالرغبة فجك 

 : ت سمط الضكء عمىالحديث عف تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاال

تغييرات في دكر .  1. تغييرات في العالقة مع التالميذ  3دكر المعمـ تغييرات كبيرة في  .  3
. تغييرات  4غييرات في مضمكف ك مجاؿ التعميـ . ت 9الكسطاء ك المدراء الذيف يدعمكف التعمـ . 

 .  ( Jenkins,1999 ) ر التعميـ مف المعمـ إلى المتعمـمحك 

نسبة لميمات المعمـ الجديدة داخؿ الصؼ االلكتركني ىي تعميـ المتعمـ التمييز بيف المعارؼ أما بال
الجيدة ك المعارؼ الفاسدة أم التحديد كالتصنيؼ كالتقكيـ لمصادر المعارؼ االلكتركنية , كبما أف 

ف االنترنت عمى المعمـ أف يّكفؽ بيف المناىج التعميمية كاحتياجات التعمـ لدل المتعمميف فقد تكك 
اإلنساف كتشبع رغبتو في مصدران ممتازان لتكفر معمكمات تشبع خصائص تداكؿ المعمكمات لدل 

 .  ( 33, ص 3003)بركبيك ,  االطالع 

مسؤكلية المعمـ في ضكء أبعاد األمف التربكم تجاه تالميذه ىي تييئة أفضؿ الظركؼ إلحداث ف
, كعميو  المعمـ دكر المرشد االجتماعي ك العاطفي , كبصكرة متزايدة يفترض مف أفضؿ نمك لقدراتيـ

بأف تحميؿ المشاعر االيجابية  sagorفقد كتب أف يكجو اىتماـ أكبر لحاجات التالميذ الشخصية ,
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لدل التالميذ لف يككف إال نتيجة الحديث االيجابي الّفعاؿ بيف المعمـ ك التمميذ كمف خالؿ الخبرات 
يمكف تكليده في غرفة الصؼ مف خالؿ تقديـ أدلة حقيقية لمتمميذ  كىذا التعميمية المخطط ليا فقط

بإمكانو  نتمائو لجماعة تخصو  في الصؼ , كأفَ كبياف ا , عف نجاح قدراتو األكاديمية الشخصية
  .    (Glenda,2001)تقديـ مساىمات ذات فائدة لمصؼ 

 مراعاة ما يأتي:يجب كرعايتيما ,  اعيتنمية  التفكير الناقد كاإلبدل ةلبيئة الصفية بيئة مناسبا كلجعؿ

 اعتبار الطالب محكر العممية التربكية . .3
 عدـ احتكار المعمـ معظـ كقت الحصة لنفسو .  .3
 أف تتناكؿ أسئمة المعمـ مستكيات التفكير العميا . .1
 يقدميا حاثة عمى التفكير .  يزيز كالتغذية الراجعة التأف تككف ردكد فعؿ المعمـ كالتع .9
 إدارة ديمقراطية. إدارة الصؼ .4
 تكفير مناخ صفي دافئ تسكده عالقات اجتماعية حميمة .   .1
 خمؽ ثقافة صفية ترفع شعار ) كؿ فرد فينا قادر كمبدع إذا ُأعطي الفرصة المناسبة( . .2
 تجنب ردكد الفعؿ المحبطة لمطالب المستجيب ميما كانت إجابتو غريبة .  .3
ككؿ ما يمـز مف إمكانات تساعد عمى تنمية  تكفير أنشطة , كأكراؽ عمؿ ,  ككسائط حسية , .4

 . قدرات كميارات الطالب في مجاؿ التفكير الناقد

    . تعكيد الطالب عمى عادات تعميمية تعممية قائمة عمى التعاكف , كالدعـ اإليجابي المتبادؿ .30

ة كمعممييا ,  عمى المعمـ  الذم ييدؼ إلى إثارة تفكير الطالب كتنميتو أف يتعاكف مع  مدير المدرس
 كيكظفيا مف أجؿ : يتفيـ نظميا كأساليبيا كبرامجياكأف 

 كتمبية الميكؿ المتنكعة . اإلمكانات المادية الالزمة لمتعمـ , كممارسة اليكايات  تكفير  .3
 تكفير التعزيز , كالدعـ المادم كالمعنكم .  .3
 بالرعاية المناسبة.التفكؽ  قادران عمىخمؽ ثقافة مدرسية تحتـر الفرد كإنساف , كتراه   .1
ـ  إتاحة الفرصة لمطالب لمتعبير عّما في أنفسيـ ,    .9 تفيـ حاجاتيـ كمشكالتيـ ,  كمف َث

 كالعمؿ عمى تمبيتيا . 
 رعاية الطالب ذكم الحاجات الخاصة . .4
 بناء ثقافة التعاكف , كالدعـ المتبادؿ , كالعمؿ الفريقي .    .1
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 ممية .تكفير أجكاء المسابقات , كالمناسبات الع   .2
 التركيحي . , كالمعبتكفير فرص المعب التربكم , كالمعب التعميمي    .3
كالبرامج التعزيزية , كبرامج التفكؽ  ت مثؿ : البرامج اإلثرائيةتكفير برامج متنكعة المستكيا   .4

 كاإلبداع .

 . إزالة معكقات التفكير , ككؿ ما يتعارض مع النقاط السابقة .  30

تنمية البيئة المدرسية الحافزة عمى التفكير بأنكاعو كافة , كذلؾ  مف خالؿ مممعمـ دكر محكرم في ف
 العديد مف األمكر منيا :

تاحة الفرص المفتكحة أماـ الطال  • تعممية قائمة عمى  ب ؛ لممارسة أنشطةتكفير كا 
 كالتجريب , كالتحميؿ كالمقارنة . المشكالت , كالبحث  االستقصاء , كحؿ

 ممية الالزمة لذلؾ .تصميـ النشاطات التع  •
 تكفير التعزيز , كالدعـ المادم , كالمعنكم لمطالب.    •
 كإنساف . تكفير اإلمكانات , كالمناخ االجتماعي القائـ عمى احتراـ الفرد  •
كتكافؤ الفرص , كالتعاكف ,  عمى التعزيز كالتسامحاإلسياـ في خمؽ ثقافة مدرسية قائمة   •

 كالدعـ المتبادؿ , كالعمؿ الفريقي .
 إتاحة الحرية في طرح كجيات النظر , كاألفكار الغريبة .  •
 رعاية الطالب ذكم الحاجات الخاصة . •
 البرامج                                             برامج متنكعة المستكيات مثؿ : تكفير  •

 لمجميع .  كفير الفرص المتكافئةامج التعزيزية , كتاإلثرائية , كالبر  
 تبني البرامج التجديدية التطكيرية في شتى المجاالت التربكية .  •
)مشركع تطكير كالمختبرات . ات اإلنترنتتكفير التقنيات , كمصادر المعرفة , كشبك  •

  استراتيجيات التدريس( . 

 ة لضماف احتراـ الحقكؽ لمجميع,أساسيأداة مف جية أخرل تعتبر معرفة الحقكؽ كالحريات 
كتتمثؿ إحدل أفضؿ الطرؽ لتربية األشخاص عمى كيفية خمؽ ثقافة حقكؽ اإلنساف في جعميـ 
يألفكف العيش في ظؿ ثقافة حقكؽ اإلنساف في بيئتيـ المدرسية, كىي البيئة التي تمعب دكران كبيران 

يتـ فييا إشراؾ الجميع كتشجيعيـ  الـ أجمعجدان في حياة أغمبية األطفاؿ كالشباب الصغار في الع
يخمؽ  , بالتنكع الثقافي اعمى المشاركة بغض النظر عف صفتيـ أك دكرىـ, كحيث ُيحتفى فيي
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مناخان عامان مف المساكاة كالكرامة كاالحتراـ كعدـ التمييز كالمشاركة في المدرسة  فييا المعمـ
, حيث يشارؾ جميع في الصؼ  لمقيادة المدرسيةمنيجان تشاركيان ديمقراطيان كامالن كيتبع  بأسرىا

مشاركة الطمبة في المناقشات كيضمف رسي في القرارات التي تؤثر عمييـ أفراد المجتمع المد
الشعكر بالمشاركة كالترابط الذم ينمي المسؤكلية  فييا تزايدح المكاقؼ التي ير كيتيالمتعمقة بالتغيي

 .المتبادلة كالتضامف المحمي كالعالمي

داخؿ الصؼ  ةينشئ العناية كالكقاي ىك مصدر المعرفة , 33معمـ القرف  يككف كمف المتكقع أف
ميسران  محفزان , , ديمقراطيان , غرس االنضباط األخالقيي,  كخارجو ,يككف قائد نمكذجي يقتدل بو

د , ك اإلرشا ر التكجيومتغيير , يكفّ كالدم الطفؿ, يككف عامؿ لركابط مع اللمتعمـ التعاكني , يقيـ 
الميـ ىك أف المعمـ يجب أف يتعامؿ مع جميع  د األكؿ كالبع, ز قيـ جيدة لحياة صحيةكيعزّ 

إنتاج السمكؾ المتعمميف عمى  ىذا سيشجعالمتعمميف بالحب كالحناف ك الرعاية ك االحتراـ ,
ي ارتباطان المرغكب كتجنب السمكؾ الغير مرغكب فيو , كما أف العالقة بيف المتعمـ كالمعمـ تبن

ايجابيان لمتالميذ تجاه معممييـ أيضان,ىكذا دؼء ككدية كفيـ تشكؿ الميزات المحترمة بالنسبة 
, أما البعد الثاني ينطكم عمى تشجيع  لممعمـ التي تتعمؽ بقكة بمكاقؼ كسمككيات المتعمميف

 ( . Odera,2009 ) المتعمميف احتراـ بعضيـ لبعض

 : لصف في ضوء أبعاد األمن التربويتصور مقترح  لتكوين معمم ا.  5

 اإلطار المرجعي لمتصور :

 ألؼ اإلطار المرجعي ليذا التصكر مف ثالث عناصر رئيسة ىي : يت

 مجمكعة الغايات الجديدة لمتربية التي أممتيا التحكالت السريعة التي يشيدىا العصر .  – 3

 يؽ تمؾ الغايات . مجمكعة المياـ التي ينبغي عمى المعمـ القياـ بيا لتحق – 3

 كتحقيؽ الغايات المرجكة .  الكفايات المطمكبة لممعمـ كي يستطيع أداء أدكاره بفاعمية – 1

 : الغايات الجديدة لمتربية  -أ 
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عمى كافة األصعدة , قد أممت عمى التربية إعادة تكجيو  تحكالت التي يشيدىا العالـ المعاصرال
حداث غايات جديدة حتى تتال ءـ ك معطيات العصر , كتتمكف مف إعداد النشء لممستقبؿ غاياتيا كا 

 , كيمكف تمخيص ىذه الغايات عمى النحك التالي : 

 غايات ذات عالقة بمضاميف التربية ك بتكجياتيا العامة :  - أ

 ضماف التربية ك التعميـ لمجميع في إطار التربية المستمرة . -
 ترسيخ مبدأ التعمـ الذاتي لمكاجية تغيرات العصر .  -
 تأكيد مبدأ احتراـ حقكؽ اإلنساف , ك حقكؽ األقميات . -
الحياة المدرسية ك األسرية , ك تدريب التالميذ عمى ممارسة الديمقراطية تحقيؽ ديمقراطية  -

 في حياتيـ العممية .
 تكريس تربية مف أجؿ عدـ اليقيف لمكاجية تغيرات العصر . -
 ى قيـ التكاصؿ ك المساكاة ك التضامف .تييئة الفرد إلى المكاطنة العالمية  ك التأكيد عم -
 تربية النشء عمى احتراـ ك المحافظة عمييا . -
 انفتاح المؤسسة المدرسية عمى اإلنتاج ك الكسط االجتماعي . -

 غايات ذات عالقة بالمتعمـ : –ب 

 إنماء الفكر النقدم ك القدرة عمى حؿ المشكالت .  -

 ركح المبادرة ك التفكير المستقؿ .إنماء -

 إنماء القدرات اإلبداعية لدل المتعمـ . -

 الضبط الذاتي , كتحمؿ المسؤكلية .تربية القدرة عمى  -

 إنماء القدرة عمى التكيؼ مع الكاقع , ك القدرة عمى التغيير .  -

 إنماء القدرة عمى الحكار , ك احتراـ الرأم اآلخر  . -

 اآلخريف , ك العمؿ ضمف فريؽ . تربية المتعمميف عمى العمؿ الجماعي , ك التعاكف مع  -

 التحسيس باألبعاد األخالقية لالبتكارات العممية ك التقنية الحديثة .  -
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 الميام التي ينبغي عمى المعمم القيام بيا في ضوء األىداف الجديدة :  – ب

 العمؿ بمقتضى ككنو معممَا ك متعممَا ك باحثَا .  -
 العمؿ عمى تنظيـ التعمـ لدل التالميذ. -
أكبر مف  مؿ عمى تمكيف التالميذ مف تنظيـ خبراتيـ الشخصية , ك إعطائيـ نصيباَ الع -

 االستقاللية .
التركيز عمى المقاربات ك طرائؽ استنباط المعرفة , أكثر مف التركيز عمى المعرفة ذاتيا ,  -

 بحيث يمعب دكر الكسيط بيف التالميذ ك المعرفة . 
 مصادر المعرفة .العمؿ عمى تكثيؽ الصمة بيف التالميذ ك  -
 استخداـ التقنيات الحديثة في عممو , ك تدريب التالميذ عمى تكظيفيا بالشكؿ المطمكب .  -
مساعدة التالميذ عمى اكتشاؼ قدراتيـ الخاصة , ك تكظيفيا بشكؿ أفضؿ يتالءـ مع دكافعيـ  -

 الحقيقية . 
 مساعدة التالميذ عمى تحميؿ المكاقؼ الجديدة , ك عمى التكيؼ معيا .  -
 ركح المنافسة البناءة بينيـ . العمؿ عمى حفز تعمـ التالميذ , بإذكاء  -
مع التالميذ , ك التعامؿ معيـ خمؽ الظركؼ المناسبة إلرساء حكار متكافئ مع التالميذ  -

 كشركاء حقيقييف في العممية التعميمية / التعممية . 
ك العمؿ الجماعي , ك  تربية التالميذ عمى مجمكعة مف السمككيات كاحتراـ قيـ الجيد , -

 .  الخالضبط الذاتي , ك احتراـ اآلخريف ك تقدير التنكع . . . 
, ك العمؿ عمى أف يككف المعمـ قدكة في ممارسة  ةالديمقراطيتدريب التالميذ عمى الحياة  -

 , ك احتراـ حقكؽ اإلنساف . الديمقراطية 
, ك التعاكف مع اآلخريف  تدريب التالميذ عمى ميارات التكاصؿ ك المساكاة ك التضامف -

 لتحقيؽ أىداؼ مشتركة . 
  الجانب األخالقي .تحسيس التالميذ ب -
 ليا . ذالمنفالمشاركة في كضع المناىج التعميمية , بداَل مف االكتفاء بدكر  -
المشاركة في إحداث التغيير , سكاء عمى المستكل التربكم أك عمى مستكل المجتمع بصفة  -

 .  (23,ص3001)بشارة , عامة  

  الكفايات المطموبة لتمكينو من أداء األدوار الجديدة : -ج
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تبرر البحكث ك الدراسات الخاصة بتككيف معمميف مينييف , ستة أنماط مف التصكرات ك النماذج 
اإلرشادية  , يتعمؽ كؿ منيا بمظير مف مظاىر المعمـ باعتباره " ميني التعميـ " , ك يحدد ؿ , 

 ىذه النماذج الستة كاآلتي :, ك افنار باكي  كـ. س 

 معمـ " مثقؼ " يتقف مجمكعة مف المعارؼ . – 3

 تقني " يمتمؾ ميارات تقنية اكتسبيا بشكؿ منظـ .معمـ "  – 3

 حرفي" اكتسب عمى الطبيعة مخططات لمعمؿ ترتبط بسياقات معينة .  –معمـ "ممارس  - 1  

ف التجربة منظمة , قابمة لمتكصيؿ , متأمؿ" بنى لنفسو "معرفة نابعة م –معمـ "ممارس  – 9
 كمتفاكتة التنظير . 

 شارؾ في مشركعات جمعية .معمـ " عامؿ اجتماعي " م – 4

 ( 393ص -3433,  ذاتي )باكي  ـ "شخص" في عالقة , كفي حالة نماءمعم – 1

ات )عبارة عف جدكؿ أك إطار لتحديد الكفايات المينية لمتصكر  –كيقترح  باكي في الشكؿ التالي 
الكفايات ذات األكلكية بالنسبة إلى كؿ  –(   3449أك النماذج اإلرشادية الستة , ؿ , باكي 
 تصكر مف التصكرات الستة لميني التعميـ .

 

 

 

 التأمؿ في الممارسات )تحميؿ آثارىا(

 إنتاج أدكات تجديدية )المعمـ الباحث(

 ممارس تأممي

 في حالة نمك ذاتي )صيركرة ذاتية( أف يككف

 يككف مشركعان لتطكر ميني  أف

 

 إنساف                  
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 أف يككف في عالقة تكاصؿ ك تنشيط 
 االنخراط في مشركعات مشتركة 

اجتماعية لممكاقؼ  –تحميؿ الرىانات االنتركبك 
 اليكمية 

 

 عامؿ اجتماعي               

 استخداـ تقنيات )سمعية ك بصرية كغيرىا(

 تطبيؽ قكاعد مستنبطة استخداـ ميارات تقنية ك 

 التقني                   

 معارؼ مرتبطة بالمكاد كبتداخؿ المكاد 

 معارؼ في أساليب التدريس

 معارؼ تربكية كنفسية ك فمسفية 

 

 المعمـ المثقؼ                  

 إنجاز ميمات مككمة لممعمميف 

استخداـ ركتينات ك خطاطات فعؿ مرتبط 
 بالسياؽ

 

 الممارس الحرفي                 

 

 

 

 كتصبح مجمكع ىذه الممارسات ك الكفايات عمى النحك التالي :

 

 ممارس تأممي                                                       التقني

 إنساف                        ميني التعميـ                          المعمـ المثقؼ

 الممارس الحرفي                                                   عامؿ اجتماعي 
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  أف برنامج تككيف ميني في التعميـ يتطمب دمج النماذج الستة معَا :كيتضح مف ىذا الشكؿ , 

معمـ "مثقؼ" تتطمب , أف يتقف المعمـ معارؼ تخصصية , كبيف تخصصية, ككذلؾ أيضّا  قسمة
 كنفسية , كفمسفية . . . .  معارؼ تعميمية , ك تربكية ,

كسمة معمـ "تقنية" تتطمب , أف يتقف المعمـ معارؼ تخصصية ك ,بيف تخصصية, ككذلؾ أيضَا 
 , كنفسية , كفمسفية  معارؼ تعميمية , كتربكية

كسمة معمـ" تقني" تتطمب ,أف يكتسب المعمـ "ميارات فعؿ " تقنية , كتطبيؽ القكاعد المعقدة  -
ت التعميمية القديمة منيا ك الحديثة , كيككف ذلؾ بتطبيؽ النيكج المألكفة , ك استخداـ التقانا

في "تحميؿ العمؿ" , حيث تفكؾ "مراكز العمؿ " إلى كظائؼ , كالكظائؼ إلى ميمات , 
 كتنظـ ىذه األخيرة في مجمكعات , تمكف كؿ منيا تحقيؽ كفاية بعينيا . 

مـ مف إنجاز الميمات المككمة إليو في كسمة معمـ"ممارس حرفي " تتطمب , أف يتمكف المع -
مف  كؿ كظيفة , كمف اتخاذ قرارات , تقكـ عمى تصكرات ك خطط , لتحميؿ مكاقؼ , تمّكنو

إيجاد استجابات مناسبة لممكاقؼ اليكمية , التي يتعرض ليا في المينة , بحيث يصبح 
يفيا مع المكاقؼ الجديدة , المعمـ "حرفيَا" يستطيع نقؿ المعارؼ العممية , التي يمتمكيا, ك تكي

فيك الذم يمكف التي تظير أمامو , ك يشكؿ التدريب اإلطار المناسب لمتككيف العممي . 
"الطالب المعمـ" مف تمّمؾ الميارات المينية , فإلى جانب المعارؼ النظرية , التي ينبغي أف 

 يكتسبيا المعمـ , ال بد لو مف معارؼ عممية شديدة الصمة بيا . 
نما كسمة  -  "ممارس متأمؿ " تتطمب , أف ال يككف المعمـ قادرَا عمى تعديؿ عممو ذاتيّا فقط , كا 

أيضَا , أف يككف قادرَا عمى تكجيو تعممو الخاص , عف طريؽ تحميؿ ناقد لممارساتو 
نما يتمميا ك  كلنتائجيا , ك يمكف اعتباره "مخططَا" ال يعتمد عمى معارفو األساسية فقط , كا 

تظاـ ,  كيجرب مقاربات جديدة  لتحسيف ممارساتو ك زيادة فعاليتيا , فالتمييف , يحدّثيا بان
ىك أيضَا القدرة عمى تراكـ التجربة , ك التأمؿ في الممارسة , إلعادة تنظيميا . إف تأمؿ 
المعمـ في ممارستو ك في آثارىا , يزكده بخبرات معرفية عممية متطكرة , كيجعؿ منو مينيَا 

عمى تحميؿ , المكقؼ ك الربط بيف عناصره , ك اتخاذ قرار بشأنو ك تنفيذه , ك  متأماَل قادراَ 
التثبت مف مدل مالئمة عممو ك القدرة عمى تعديمو أك تكييفو حسب االقتضاء , كمف ثـ 

 استخالص دركس مفيدة لممستقبؿ .
في  كسمة "عامؿ اجتماعي" تتطمب , أف يكتسب المعمـ القدرة عمى االنخراط ك المشاركة -

عمؿ  –كرشة  –مشركعات جمعية , بكصفو "عاماَل اجتماعيَا" في المستكل المحمي ) صؼ 
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(, ككذلؾ أيضّا أف تتكّكف لديو القدرة عمى تحميؿ المشكالت  الخمتنكعة  . . لجاف  –
االجتماعية , التي تغزك المدرسة , ك الكعي بالرىانات المجتمعية لعممو عمى الصعيد 

 المحمي . 

 اإلطار العممي لمدراسة :  ثالثًا :

تـ كضع اختبار مكاقؼ لممعمميف لمتعرؼ عمى مدل بعد االطالع عمى أدبيات الدراسة النظرية 
   . تحقيقيـ ألبعاد األمف التربكم في الصؼ

 منيج الدراسة : أ .  
الربط الذم يعتمد عمى جمع البيانات كتبكيبيا كتحميميا ك انتيجت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي 

 مف أجؿ تفسيرىا كالكصكؿ إلى استنتاجات عامة تسيـ في تحسيف الكاقع كتطكيره ؛بيف مدلكالتيا
الذم ييتـ بكصؼ الجكانب المتنكعة لمشكمة الدراسة , إذ تـ تطبيؽ اختبار المكاقؼ  (.3441 )عمر,

 عمى عينة البحث , بيدؼ التكصؿ إلى نتائج تمثؿ الكاقع الحقيقي . 
 راسة : حدود الدب .  

 في إطار الحدكد اآلتية :  الدراسة ىذه أجريت
   34/1/3033ك3/3/3033ة: في الفترة الممتدة بيف الحدكد الزمني .3
 .( معمـ ك معممة10مف المعمميف عددىا )الحدكد البشرية : اقتصرت عمى عينة  .3

 
 عينة الدراسة :ج . 

في مدارس التعميـ  ـ اختيار المعمميفتـ اختيار العينة في ىذه الدراسة بالطريقة القصدية , حيث ت
  {( معممان كمعممة , 10كبمغ عددىـ ) ى رأس عمميـ  الخاضعيفالقائميف عم الحسكةاألساسي ب

 .الحسكة لمدارس التابعة لمديرية تربية , يعممكف في ا } ( معمـ 31( معممة , ك )32)
( منيـ يحممكف أىمية التعميـ 39ك) ( منيـ يحممكف شيادة اإلجازة في التربية قسـ معمـ صؼ33)

   لتجربة التعميؽ التربكم ( منيـ خضعكا 3) االبتدائي
 ( منيـ يحممكف درجة الماجستير في التربية .3( منيـ يحممكف درجة دبمـك التأىيؿ التربكم ك )1ك)
 

 أداة جمع البيانات :د . 
( مكقؼ 30ىذا االختبار مف )يتككف  كىك مف تصميـ الباحثة اختبار المكاقؼاستخدمت ىذه الدراسة 

  .  المدرسية ك المينية يكاجو المعمـ في حياتو صفي
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مارسيا يككؿ اختبار منيا يميو ثالث اختيارات , إحداىا يعبر عف بعد مف أبعاد األمف التربكم التي 
 في الصؼ . المعمـ 

المعمـ قد حققيا  ككفالصؼ كالتي يمكف أف يييدؼ ىذا االختبار إلى قياس أبعاد األمف التربكم في  
يمانو بدكره ك رسالتو   المقدسة لتالميذه مف خالؿ كفاياتو كخبرتو كا 

كقد تمت صياغة فقرات ىذا االختبار بعد مراجعة األدب التربكم المتعمؽ بمكضكعات أبعاد 
األمف التربكم كأدكار المعمـ الحديثة في ضكء المتغيرات المعاصرة ك االتجاىات العالمية في 

 ك تدريب المعمميف في ضكء الدكر المتغير لممعمـ .  إعداد
 نتائج الدراسة ومناقشتيا :

 يمكف تصنيؼ مدل تحقيؽ المعمميف ألبعاد األمف التربكم في الصؼ إلى ثالث فئات , ىي  :
لـ تكف كاعية لمفيكـ األمف التربكم كال  – العينة% مف 23التي تشكؿ  -ىذه الفئة الفئة األكلى : 

% مف أبعاد األمف التربكم في الصؼ , ككانت ىذه الفئة 34ال تمارس سكل  ياده كما أنألحد أبعا
.كما أف  سنة  30إلى 34الخبرة مف  تكعدد سنكا مف المعمميف الحامميف ألىمية التعميـ االبتدائي

دخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ  إلى معممي ىذه الفئة غير مؤيديف لتجارب التعميـ االلكتركني كا 
 الصؼ , بالرغـ مف خضكع ىؤالء لدكرات التدريب المستمر .

لـ تكف كاعية لمفيكـ األمف التربكم إاّل  –% مف العينة 31التي تشكؿ  –الفئة الثانية : ىذه الفئة 
مكاقؼ صفية مف مكاقؼ 30أم ما يقابؿ  % مف أبعاد األمف التربكم في الصؼ40تمارس  أنيا

قة بالتربية اإلبداعية كتكفير البيئة النفسية اآلمنة لمتالميذ كالتربية عمى ك خاصة تمؾ المتعم االختبار
لشيادة اإلجازة في التربية قسـ معمـ الصؼ كعدد , ككانت ىذه الفئة مف المعمميف الحامميف  المكاطنة

ك أيضان الحامميف ألىمية التعميـ االبتدائي كالذيف خضعكا لتجربة التعميؽ سنة  3سنكات الخدمة 
 .سنكات  30لتربكم كعدد سنكات الخدمة ا

لـ تكف كاعية لمفيكـ األمف التربكم إاّل أنيا  –% مف العينة  3التي تشكؿ  –الفئة الثالثة : ىذه الفئة 
مكقؼ صفي مف مكاقؼ االختبار 31% مف أبعاد األمف التربكم في الصؼ أم ما يعادؿ 30تمارس 
مشاركة األطفاؿ في الثقافة العالمية كفكرة المنيج مف إبداع ك  باستثناء تجربة التعميـ بالترفيو المطبؽ

 التالميذ كحاجاتيـ ,ككانت ىذه الفئة مف المعمميف الحامميف لدرجة الدبمكـ ك الماجستير في التربية .
 

 المقترحات و التوصيات :
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األمف التربكم عمى مفيـك كالتركيز فييا ف التدريبية التي يخضع ليا المعممي تفعيؿ دكر الدكرات – 3
 ككيفية تحقيقو في الصؼ . 

 تكظيؼ دكرات التدريب المستمر إلعداد المعمميف في ضكء أبعاد األمف التربكم .  – 3
 استغالؿ التربية العممية في كميات التربية إلعداد معممي المستقبؿ .  – 1
حيائو التراث أىمية إبراز  - 9  .المختمفة المياإلع االتصاؿ قنكات خالؿ مف كذلؾ كنشره كا 
ظير مف خالؿ الدراسة أف تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت مف قبؿ المعمميف تشكؿ تيديدان  – 4

إلى لخبرتيـ المينية كىذا ما تكصمت إليو الكثير مف الدراسات األجنبية كلذلؾ معمـ الغد في حاجة 
 عاراتو الجديدة )تعمـ كيؼ أتعمـ (. منيج جديد في إعدادىـ كتأىيميـ كرؤية جديدة لما يعنيو التعميـ كش

     
 

 نموذج لختبار مواقف المعممين لمدى تحقيقيم األمن التربوي في الصف       
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
اسـ المعمـ : )اختيارم(                                                               المؤىؿ 

 العممي : 
المؤىؿ                                                                        اسـ المدرسة:    

 التربكم :
الجنس : ذكر        أنثى                                                              عدد 

 سنكات الخدمة :                                             
 

 تي المعممة ......عزيزم المعمـ ,عزيز 
 

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس أبعاد األمف التربكم في صفؾ كالتي يمكف أف تككف قد حققتيا 
يمانؾ بدكرؾ ك رسالتؾ المقدسة  لتالميذؾ مف خالؿ كفاياتؾ كخبرتؾ كا 

 ( مكقؼ صفي يكاجيؾ في حياتؾ المدرسية ك المينية  30)  فيتككف االختبار م
ثالث اختيارات , إحداىا يعبر عف بعد مف أبعاد األمف التربكم التي تمارسيا ككؿ اختبار منيا يميو 

 في الصؼ . 
 كالمطمكب منؾ أف تقرأ كؿ مكقؼ بدقة ثـ تختار االستجابة التي تعبر عف مكقفؾ . 
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 مثاؿ : 

 
 طمبت مف تالميذ صفؾ تككيف جماعة "حماية البيئة" ككانت أىدافيا التالية ما عدا : 

 لمدرسة بالمكحات اإلرشادية الخاصة بالبيئة .)     (تجميؿ ا -أ 
 حممة لمقضاء عمى التمكث البيئي بأنكاعو . )    ( -ب 
 (  Xالتكعية بالتقميؿ مف مساحات األراضي المزركعة .)    –ج  
 

 كأرجك منؾ عزيزم المعمـ / المعممة قبؿ أف تبدأ اإلجابة عميؾ قراءة اآلتي :  
 

 تبدم رأيؾ فيو .  ال تترؾ مكقفا دكف أف -3
 ال تختار إال بديال كاحدا مف البدائؿ المعطاة لؾ -3
 دكرؾ كمعمـ في ىذا العصر الرقمي يتمثؿ بالتالي ماعدا :  – 3
 تعميـ المتعمـ ليعيش .)     ( –أ 

 تعميـ المتعمـ ليعرؼ .)     (  –ب 
 تعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ .)     ( –ج 
 
 لمعمـ المستقبمي ىك : يرل بعض المربيف أف دكر ا – 3
 أف يحاكؿ فرض القيـ الجديدة عمى التالميذ .)    (  –أ 

 أف ينظـ بطريقة منيجية ألكاف مختمفة مف األنشطة الرسمية ك غير الرسمية .)    (  –ب 
 أال يتيح لتالميذه تحميؿ القيـ مف خالؿ األنشطة .)     (  –ج 
 
 الميذؾ لتفادم ذلؾ : الكاجبات المنزلية قد تككف عبء عمى ت – 1
 تستخدميا ككسيمة ليشعر تالميذؾ باستقالليتيـ في التعميـ .)    (  –أ 

 تّكمؼ تالميذؾ بتنفيذ التدريبات النظرية  .)    (  –ب 
 تقتصر عمى األنشطة المطمكبة في الكتاب المدرسي.)    (  –ج 
 
األقمار  فتالميذ مستفسرا عفي درس الجغرافية حدثت تالميذؾ عف الفضاء فقاطعؾ أحد ال – 9

 الصناعية فكانت ردة فعمؾ التالية :  
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 تكمؿ شرحؾ لمدرس كتؤجؿ اإلجابة عف السؤاؿ .)    (  –أ 
 تكمؼ تمميذ آخر لإلجابة عف السؤاؿ  .)    (  –ب
 تكمؼ مجمكعة مف التالميذ لمبحث عف اإلجابة .)    ( –ج
 
فكركف بطريقة بناءة ك بالشكؿ الذم يساعد عمى دعا أحد المربيف إلى تعميـ الطالب كيؼ ي – 4

 اإلبداع كعمالن بيذه الدعكة تسعى إلى : 
 تضميف البرنامج الدراسي اليكمي أنشطة إثرائية تناسب إمكانات المدرسة المادية .)     (   -أ 

 زيادة اىتمامؾ بالتمميذ القادر عمى التعمـ بسرعة .)    ( –ب 
 لدل تالميذؾ .)    ( ترحب بجكانب المغامرة   -ج 
 
 أعمنت المدرسة عف يكـ عمؿ تطكعي فدخمت صفؾ ك قمت بما يمي :  – 1
 كضحت لتالميذؾ مدل أىمية العمؿ التطكعي .)    (  –أ 

 أخبرت تالميذؾ بأف ىذا اليـك لمف لديو رغبة في المشاركة .)    (  –ب 
 (    رسمت خطة بمشاركة تالميذؾ الختيار عمؿ تطكعي ما .)   –ج 
 
 " التعميـ لمتميز ك التميز لمجميع " رأيؾ في ىذه المقكلة : – 2
 شعار ال يمكف تحقيقو .)    (  –أ 

 لكؿ تمميذ قدراتو الخاصة التي ينبغي تنميتيا باستمرار.)     (  –ب 
 ىذه المقكلة غير مناسبة لبيئتنا ك إمكانات مدارسنا .)    (  –ج 
 
 العصر المتغير بسرعة : أفضؿ طريقة لمكاجية ىذا  – 3
 التركيز عمى العمـك األساسية . )     ( –أ 

 اختار ما يناسب اىتمامات التالميذ ك ميكليـ .)     (  –ب 
 تعميـ التالميذ ميارة النقد ليختاركا بأنفسيـ ما يناسبيـ ك المجتمع .)     (  –ج 
 
 
 الحاسكب فكانت ردة فعمؾ :  قرأت في أحد المجالت التربكية تجربة تدريس النحك عمى – 4
 بدأت تبحث عف تفاصيؿ ىذه التجربة .)    (  –أ 

 أعجبت بالفكرة لكنؾ ال ترغب بتطبيقيا في صفؾ .)     (  –ب 
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 بحثت في االنترنت عف ىذه التجربة لتتعرؼ عمييا أكثر كتطبقيا في صفؾ .)     (  –ج 
 

و صكران لشخصيات تمفزيكنية الحظت أف بعض تالميذ صفؾ ألصؽ عمى غالؼ كتاب – 30
 مشيكرة فقمت بما يمي : 

 تكمفيـ بتمثيؿ مسرحية أماـ زمالئيـ تشيد بعممائنا العظماء كأىمية اقتدائيـ .)     (  –أ 
 تشير بتصرؼ ىؤالء التالميذ .)     (  –ب 
 تشجع التالميذ الذيف ابتعدكا عف ىذا التصرؼ .)    (  –ج 
 

العربية السكرية في نيكدليي أطفالنا لممشاركة في مسابقة )شنكار( دعت سفارة الجميكرية  – 33
, فعممت عمى جميع الكحدات الطميعية 3030الدكلية لألطفاؿ في مجاؿ الثقافة ك الفنكف لعاـ 

 لممشاركة فكاف تصرفؾ التالي : 
 قرأت التعميـ ك تركتو عمى طاكلة مدير المدرسة  ليقرأه زمالئؾ.)    (  –أ 

 بأف تالميذ صفؾ غير قادريف عمى المشاركة في ىذه المسابقة .)    ( شعرت  –ب 
 تكجيت إلى الصؼ كأكضحت لتالميذؾ ضركرة المشاركة في ىذه المسابقة .)     (   –ج 
 

نشرت صحيفة تشريف في ممحؽ األسرة كالطفؿ تجربة محافظة دير الزكر في برلماف  – 33
 األطفاؿ كبعد تصفحؾ المقاؿ : 

 تطبيؽ بعض أنشطة ىذا البرلماف في صفؾ .)    (  قررت –أ 
 لـ تتفؽ مع دعكة ىذا البرلماف إلعطاء الطفؿ الحرية الكاممة في إبداء الرأم .)    (  –ب 
 تمنيت لك طبقت ىذه التجربة في محافظتؾ أيضا .)    (  –ج 
 

 ما رأيؾ في مسابقات الركاد الطالئعية :  – 31
 المبدع .)    (  مناسبة لمكشؼ عف الفكر –أ 

 طريقة لخمؽ ركح التنافس بيف التالميذ .)     (  –ب 
 فرصة لشيرة كتألؽ المتفكقيف في الصؼ .)    (  –ج 

 
 مفيـك المنيج عندؾ ىك :  -39
 الكتاب المدرسي .)    (  –أ 

 األنشطة الصفية ك الالصفية.)    (  –ب 
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 مف إبداع التالميذ ك حاجاتيـ .)     (  –ج 
 

تؤكد دكرات التدريب المستمر لممعمميف عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية , كمف كجية  – 34
 نظرؾ : 

 تكتفي بالكسائؿ المتكافرة في مدرستؾ .)    (  –أ 
 تستغني عنيا أثناء الدرس .)     (  -ب 
 تكمؼ تالميذؾ بصنع الكسائؿ مف بيئتيـ المحمية .)     (  -ج 
 

تقكـ بيا في المدرسة أساسية لتكفير بيئة نفسية آمنة لتالميذؾ بعض الممارسات التي  – 31
 ماعدا : 

 مناداة التالميذ بألقابيـ . )     ( –أ 
 السير بيف التالميذ ك التقرب منيـ دائما . )     ( –ب 
 تعميؽ ىكيتو الطميعية عمى صدره . )     ( –ج 
 

كمعمـ زيادة االىتماـ بتربية تالميذؾ مف مفرزات العصر الحالي الككنية التي تتطمب منؾ  – 32
 عمى حب الكطف )التربية عمى المكاطنة( مف خالؿ : 

 تشجيع التالميذ عمى المشاركة في البطكالت الخارجية .)     (  –أ 
 تشجيع التالميذ عمى المشاركة في األلعاب الشعبية . )     ( –ب 
 زيادة االىتماـ بالمغات األجنبية . )     ( –ج 
 

قامت الييئة السكرية لشؤكف األسرة بحممة تعريؼ األطفاؿ في المدارس السكرية باتفاقية  – 33
 حقكؽ الطفؿ تضامنان مع ىذه الحممة قررت : 

 االقتصار عمى العقاب المعنكم .)     (  –أ 
 تفعيؿ دكر المسرح ك المكتبة في المدرسة .)     (  –ب 
 كيفية .)     (التدخؿ في عالج مشكالت األطفاؿ الت –ج 

 
التكجيات التربكية أيدت فكرة دمج التالميذ ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس العامة   – 34

 ك بالنسبة لؾ ترل: 
 أنو مف كاجبؾ الترحيب بيذا التكجو .)     ( –أ 
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 إنؾ غير مؤىؿ لمقياـ بالميمات التي يتطمبيا ىذا التكجو .)     ( –ب 
 ى عاتؽ المعمـ ميمات صعبة التنفيذ . )     (  ىذا التكجو يمقي عم –ج 
 

تمثيؿ األدكار  –االتجاه الحديث في التربية يدعك إلى التعميـ بالترفيو )مسرحية فكاىية  – 30
 الككميدية ( كالدراسات أكدت فعالية ىذا االتجاه أما مكقفؾ أنت منو : 

 ال ترغب في تغيير طريقتؾ في التدريس . )     ( –أ 
 مف بضركرة تنكيع طرائؽ التدريس المستخدمة في الصؼ . )     (تؤ  –ب 
 (تعتقد بأف التعميـ بالترفيو ال يمكف أف يحقؽ أىداؼ التعميـ المنشكدة .)     –ج 
 كأخيرا : ما مقترحاتؾ لتحقيؽ األمف التربكم في مدارسنا ؟       

 المصادر
(  : إعداد التالميذ لمقرف الحادم ك العشريف , 3443)أكتشيدا , كأخريات, ترجمة د . محمد نبيؿ نكفؿ ,  - 3

منشكرات المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمـك )المركز العربي لمتعريب ك الترجمة ك التأليؼ ك النشر ( , 
 دمشؽ  .

ك االستراتيجيات  –( : تككيف معمميف مينييف 3443باكي . ؿ , كآخركف , ترجمة نكر الديف ساسي , ) - 3
الكفايات , منشكرات المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة كالعمـك )المركز العربي لمتعريب ك الترجمة ك التأليؼ ك 

 النشر ( , دمشؽ .
( : مدارس مف أجؿ التفكير , منشكرات كزارة الثقافة , 3003بركبيك , جكزيؼ , ترجمة : كييال بكز , ) - 1

 . دمشؽ
( : تككيف المعمـ العربي ك الثكرة العممية التكنكلكجية , مؤسسة الدراسات 3431بشارة , جبرائيؿ , ) - 9

 الجامعية , بيركت .
 ( : المعمـ في مدرسة المستقبؿ ,دار الرضا لمنشر , دمشؽ . 3001بشارة , جبرائيؿ , ) - 4
 مالحاد ضكء تحديات القرف يف ي"رؤل مستقبمية إلعداد المعمـ العرب:(3444) , حجاج, عبد الفتاح - 1

كمية التربية,  ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العالـ العربي: رؤل كتطمعات يمؤتمر تربية الغد ف ,كالعشريف"
 ديسمبر(. 32 -39)
 العربي لطفؿاستشرافية", مؤتمر ا ( : األمف التربكم لمطفؿ العربي اليتيـ " دراسة3002دركيش , حناف , ) - 2

 . اليتيـ , جامعة دمشؽ
 تنميتو ك تدريبو ,دار الفكر لمنشر ك التكزيع , عماف . –( :إعداد المعمـ 3004السميع , كآخركف , ) - 3
 المؤسسات التعميمية في تحقيؽ األمف الخمقي كالمجتمعي في عصر : دكر(3934, ) عثماف,  العامر - 4

 .الرياض, ألمنية العكلمة, كرقة عمؿ مقدمة لندكة المجتمع كاألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد ا
 .  ( : البحث العممي: مناىجو كتقنياتو, تيامة لمنشر كالتكزيع, جدة, السعكدية3441عمر, زياد , ) - 30
إدارة  , مشركع تطكير استراتيجيات التدريس,  التفكير الناقد التدريسية إستراتيجية كآخركف , كجيو,  القاسـ - 33

  بية كالتعميـ بالعاصمة المقدسةاإلدارة العامة لمتر  ,اإلشراؼ التربكم 
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  .المممكة العربية السعكدية   ,كزارة التربية كالتعميـ
 ( : األمف الفكرم , جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, الرياض .3004مركز الدراسات كاألبحاث ) - 33
امسة كاألربعيف لممؤتمر تكصيات الدكرة الخ ,(3441منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة, ) - 31
 . جنيؼ, لمتربية  يالدكل
(: تعزيز دكر المعمـ في عالـ متغير , كثيقة مقدمة إلى 3441المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ك العمـك ,) - 39

 الدكرة الخامسة كاألربعيف لممؤتمر الدكلي لمتربية , جنيؼ. 
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