
كلمة العدد

     مجلة إضاءآت ..هي مجلتكم ، والتي يعدها بجهد مقدر اإلتحاد 
المهني لمعلمي والية الخرطوم، وهذه االيام كانت ُحبلى بكثير 
تم  أن  فبعد  والقومي،  المهني  الصعيدين  في  اإلنــجــازات  من 
جاءت  بالدي،  معلمي  كل  يشرف  الذي  الشامخ  الصرح  هذا  بناء 
لمعلمي  المهني  باإلتحاد  المؤتمرات  قاعة  بإكتمال  البشريات 
والية الخرطوم وكان الوفاء للمعلم ، وذلك بإطالق اسم الراحل 
المؤتمرات  قاعة  على   ، الحسن  عبدالرحيم  المعتصم  الدكتور 

باإلتحاد، وهو شرف يستحقه.

كما نهنيء األمة السودانية في االيام المقبالت بالذكرى الثانية 
والستين الستقالل السودان .

منوعة  هذه  نسختها  في  تكون  أن  حاولت  إضــاءآت  ومجلتكم 
الطرح والمضمون لعدد من المقاالت العلمية الثرة، بجانب بعض 
الموضوعات الصحفية ، كما عرضت بعض البحوث التي تالمس 

قضايا المجتمع والمعلم.

د.عفاف
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داخل العدد
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النظرية 
البدائيةفي 

التعّلم

عىل خالف ماكان سائداً يف السابق ،نجد النظريات الحديثةتقول بأن التعلم الحقيقي 

تؤكد  بل  املدرس  أمام  وكرره  حفظه  ولو  حتى  املتعلم  ماسمعه  عىل  بناًء  يتم  لن 

متأثراً  البنائية ( أن الشخص يبني معلوماته داخلياً  هذه النظريات ومنهاالنظرية ) 

فهم  يف  وخصوصية  طريقة  متعلم  لكل  واللغة،وأن  واملجتمع  به  املحيطة  بالبيئة 

املعلومةوليس بالرضورة أن تكون كام يريد املدرس…إذن فانهام كاملدرس يف إرسال 

املعلومات للمتعلم وتأكيدها وتكرارها لن يكون مجديا يف بناء املعلومةكام يريدها 

يف عقل املتعلم .

بقلم :بلة دفع اهلل النوراين  
التعليم الأ�سا�سي  اخلا�ص – اأمدرمان

النظرية 
البدائيةفي 

التعّلم
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•اجلذورالتاريخية للنظرية البنائية :
مالحظة  ميكن  إذ  حديثة  ليست  فكرتها  أن  من  الرغم  عىل  األخرية  السنوات  يف  كبرية  شعبية  البنائية  النظرية  اكتسبت 

االتجاهات نحو النظرية البنائية من خالل أعامل كل من سقراط، أفالطون وأرسطو )من 320 ـ 470 ق. م(،والذين تحدثوا 

جميعاً عن  تكوين املعرفة .

أما سنت أوغستني )منتصف 300 ب. م( فيقول:  يجب االعتامد عىل الخربات الحسية عندما يبحث الناس عن الحقيقة .

وعىل الرغم من أن الفلسفة الرئيسة للبنائيةتنسب إىل جان بياجيه )1906 ـ 1980( إال أن بستالوزي )1746 

ـ 1827( قد أىت بنتائج مشابهة قبل أكرث من قرن عىل ذلك،إذ أكد رضورة اعتامد الطرق الرتبوية 

عىل التطور الطبيعي للطفل وعىل مشاعره وأحاسيسه، وهو بذلك أكد أهمية الحواس 

كأدوات للتعلم،ونادى بربط مناهج التعليم بخربات األطفال التي تتوافق وحياتهم 

يف بيوتهم وبيئاتهم العائلية .

يف  نظرية  تعد  البنائية  أن  القول  نستطيع  إذن  هكذا 

املعرفة منذزمن طويل ميتد عربالقرون وليس غريباً 

ومنظرين  فالسفة  عدة  من  هذاالتكرار  رؤيــة 

رالحديث  املنظ  يبقى  حني  يف  التاريخ  هذا  عرب 

الوحيد الذي حاول تركيب هذه األفكار املتعددة 

بعد  فيام  شكلت   – وشاملة  متكاملة  نظرية  يف 

العامل  هو    – النمو  نفس  لعلم  الحديثة  األسس 

النفس  الفلسفة وعلم  جان بياجيه،إذ قام بتوحيد 

والذكاء  بالتفكري  االهتامم  إىل  الناس  انتباه  لتحويل 

لدى األطفال وفاتحاً  الطريق إىل نظرة منظمة جديدة يف 

الرتبيةوعلم النفس.

•مفهوم النظرية البنائية :
البناء  مــن   Constructivism البنائية   كلمة  تشتق 

من  مشتقة  هي  Structure،والتي  أوالبنية   Construction

األصل الالتيني Sturere مبعنى الطريقة التي يقام بها مبنى ما 

الطفل،  التعلم ومنو  نظرية  أنها)رؤية يف  تعريفها عىل  وميكن 

قوامها أن الطفل يكون نشًطا يف بناء أمناط التفكري لديه نتيجة 

تفاعل قدراته الفطريةمع الخربة”.

أن  عن  مدلوالتها  وأوضح  صورها  أبسط  يف  البنائية  وتعرب 

يستقبلها  وال  املتعلم  يد  عىل  نشطة  بصورة  ُتبنى  املعرفة 

بصورة سلبية من البيئة.
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أكثر المشروبات استهالكًا بعد الماء

شراب الشاي مسخ جبنتي ..
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)2(:زراعته و موطنه :

زرع يف القرن الثامن تجارياً و صدرته 

العام 1600م واستعمل  أوروبا يف  إىل 

املستعمرات  إىل  وصل  و  إنجلرتا  يف 

املــروب  ــان  وك  1680 األمريكية 

القهوة.  به  استبدلت  حتى  املفضل 

والشاي ُيعترب أكرث املروبات استهالكاً 

بعد املاء، وأهم الدول املنتجة للشاي 

إندونيسيا،  سيالن،  الصني،  الهند، 

إىل  زراعته  وتحتاج  فرموزا.  اليابان، 

حار،  وطقس  خفيفة،  خصبة  تربة 

الشجريات  غزير  ومطر  رطب،  وهواء 

تصلح  البذور  من  املستنبتة  الصغرية 

للجني بعد حوايل ثالث سنوات ، وقد 

 50 ملدة  تنتج  الشجريات  هذه  تظل 

وهي  باليد  األوراق  وتقطف  عاماً. 

يانعة وأفضلها األوراق الرقيقة القريبة 

تذبل،  األوراق حتى  ترتك  القمةو  من 

األخرض  الشاي  ويف  وتسخن،  تربم  ثم 

تسخن األوراق فور قطعها، ويف الشاي 

 24 حوايل  أواًل  األوراق  تخمر  األسود 

وهو  األسود  التنني  شاي  أما يف  ساعة 

الصني،  أهل  يربه  الشاي  من  نوع 

يف  وسط  وهو  جزئياً  األوراق  تخمر 

النكهة واللون.

: نكهة الشاي :  )3(

الورقة  حجم  حسب  الشاي  يصنف   

ابتداًء من أصغرها. ونكهة الشاي سببها 

سببها  املنبهة  وخاصيته  طيار،  زيت 

سببها  القابضة  وخاصيته  الكافيني، 

التانني الذي يتناقص يف الشاي األسود 

من جراء التخمري. وأحياناً يضاف زهر 

الياسمني أو غريه من النباتات العطرة 

إىل بعض أنواع الشاي لتطييبه.

: سادة وال بالحليب :  )4(

وأمتعها  العامل  مروبات  أشهر  من 

تتلّون  مختلفة  ومذاقات  أشكال  يف 

مروباً  املوائد  عىل  الشاي  ــداح  أق

أكرث  إعداده  يتطّلب  ال  منعشاً  لذيذاً 

ويختلف  دقائق  لخمس  ثــالث  من 

الناس يف تناول الشاي فبعضهم يحبه 

حلو املذاق وبعضهم اآلخر يفضله مع 

فال  به صافياً  يكتفون  حليب وآخرون 

يزيدون عىل طعمه طعاًم.

:وقت االمتحانات .. ما ترب   )5(

شاي :

توصل الباحثون يف جامعة ديوك بوالية 

نورث كاروالينا إىل وجود عالقة قوية 

بني تناول الكافيني مع وجبات الطعام 

وهرمون  السكر  مستويات  ــادة  وزي

املصابني  ــدى  ل الــدم  يف  األنسولني 

كام  السكري،  داء  من  الثاين  بالنوع 

موقعها  عىل  يس  يب  يب  إذاعة  أعلنت 

خرب يفيد بأن الكافيني ميكن أن يعيق 

وتذكر  للدماغ  املؤقتة  الذاكرة  عمل 

للطالب  يشار  لذلك  األســامء،  بعض 

وخاصة  دامئاً،  الشاي  رشب  باجتناب 

أيام االمتحانات.

والواقع أن التأثري املنّشط للشاي يشبه 

والفرق  القهوة  الكافيني يف  مادة  تأثري 

وقتاً  يتطلب  املنشط  الشاي  تأثري  أن 

الكافيني  مادة  الشاي  وينقل  أطول. 

املوجودة فيه يف أنحاء الجسم، فيحث 

الدماغ والجهاز العصبي دون أن يؤثر 

عىل القلب وعىل الدورة الدموية كام 

تنازله  بعد  املــرء  يشعر  لذا  القهوة 

)1(: اأ�سل ال�ساي :
اإىل  ي��ن�����س��ب  ال�����س��اي 
و  الكاميليا   ف�سيلة 
تطلق  �سينية  الكلمة 
ع����ل����ى ال���������س����ج����رة و 
ي�سنع  ال��ذي  امل�سروب 
وال�ساي  الأوراق،  م��ن 
موطنه  اخل�سرة،  دائم 
اآ�سيا،  �سرقي  الأ�سلي 
 9 ارت���ف���اع  اإىل  ي��ن��م��و 
املزارع  يف  ولكنه  اأمتار، 
�سغرية  �سجريات  يقلم 
���س��م..   150 ط��ول��ه��ا  
اأوراقه خ�سراء داكنة، 
والأزهار عطرة بي�ساء 

م�سفّرة.

تقرير : عماد املاحي

89 إضاءات - العدد الرابع - ديسمبر 2017مإضاءات - العدد الرابع - ديسمبر 2017م



الشاي بالراحة وبقدرة أكرب عىل الرتكيز. 

أو  الشاي  تناول  عن  التوقف  واألفضل 

الساعة  بعد  منبهة  مواد  أي  أو  القهوة 

الرابعة من بعد الظهر إذا أمكن.

: أتكيف و اتعالج :  )6(

العادات  إحدى  تناوله  أصبح  ثم  ومن 

متفرقة  أنحاء  ويف  فيها  االجتامعية 

ــات أن  ــدراس مــن الــعــامل وأظــهــرت ال

نسبة  زيادة  من  يحمي  األخرض  الشاي 

كام  ــدم  ال يف  والــدهــون  الكولسرتول 

أفضل  بشكل  الدم  جريان  عىل  يساعد 

يف حاالت تصلب الرايني.

الشاي  استهالك  فــإن  لهذا  باإلضافة 

األدوية  قوة وفعالية  يزيد من  األخرض 

الوقائية املقاومة للرسطان..

برسطان  اإلصابة  معدل  انخفاض  إن 

االستهالك  إىل  يعود  الصني  يف  الفم 

أوصت  وقــد  ــرض  األخ للشاي  الكبري 

ستة  إىل  أربعة  من  بتناول  الدراسة 

أكواب من الشاي يومياً. والجدير ذكره 

الشاي  لفوائد  الطويلة  القامئة  وضمن 

الباحثون  خــرج  العالجية،  ــرض  األخ

فنجان  تناول  أن  تؤكد  جديدة  بدراسة 

واألسنان  اللثة  يحمي  الشاي  هذا  من 

تسبب  التي  الضارة  البكترييا  ويقاوم 

بالذكر  وجدير  الكريهة.  النفس  رائحة 

أن الشاي األخرض يفيد أيضا يف الوقاية 

من اإلصابة برسطان الحلق والربوستاتا.

:شاي بالحليب :  )7(

الشاي  تناول  األشخاص  بعض  ويفضل 

ممزوجاً بالحليب, وبغض النظر عام إذا 

أفضل  عليه  الذي سنحصل  املذاق  كان 

أم ال بعد إضافة الحليب, فإن الدراسات 

إىل  العادي  الحليب  إضافة  أن  أثبتت 

الشاي قد تزيل كل الفوائد التي نحصل 

العادي  فالحليب  الشاي,  من  عليها 

يحتوي عىل الدهون وعىل الكولسرتول, 

بني  تربط  التي  األساسية  املواد  أن  كام 

الحليب  وتعطي  الحليب  بروتينات 

اللون الضبايب وتسمى مواد كاسني تقوم 

املواد  من  االستفادة  من  الجسم  مبنع 

املضادة لألكسدة التي يحتويها الشاي. 

: قبل ترب الشاي :  )8(

للجهاز  منبهه  مواد  عىل  يحوي  الشاي 

بفرتة  النوم  قبل  فربه  لذا  العصبي 

األرق وعىل  إىل  يؤدي  أن  قصرية ميكن 

نشاط  ــادة  زي ومــرىض  القلب  مــرىض 

الطبيب حيث  استشارة  الدرقية  الغدة 

أن الشاي عموما يؤدي إىل زيادة رسعة 

رضبات القلب ومن يعاين من هشاشة 

يؤثر  الشاي  أن  معرفة  والنساء  العظام 

عىل امتصاص الكالسيوم لذا يجب فصله 

الكالسيوم  تحوي  التي  الوجبات  عن 

عىل  املحتوي  الطعام  كمية  ــادة  وزي

رشب  يف  االنتظام  حالة  يف  الكالسيوم 

الشاي و يعاين من األنيميا التنبه إىل أن 

لذا  الحديد  امتصاص  عىل  يؤثر  الشاي 

تحوي  التي  الوجبات  عن  فصله  يجب 

زيــادة  وكذلك  كافية  بفرتة  الحديد 

يف  الحديد  تحوي  التي  الطعام  كميات 

حالة االنتظام يف رشب الشاي.
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واحة اإليمان

أحلى
الكالم
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إسماعيل األزهري
المعلم الذي رفع علم االستقالل

حياته :
الفرتة  يف  ال�سودان  وزراء  رئي�ص  هو   ،)1969 ت.   -1900  .( الأزهري  اإ�سماعيل 
رافع علم  م  الفرتة 1965 - 1969  ال�سيادة يف  م ورئي�ص جمل�ص   1956 - 1954

ا�ستقالل ال�سودان.
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مولده :

جده  تعهده  ودين،  علم  بيت  يف  ولد 

تلقى  األزهري.  إسامعيل  السيد  ألبيه 

نابهاً  كان  مدين،  بواد  األوسط  تعليمه 

عام  ــردون  غ بكلية  التحق  متفوقاً، 

عمل  بها.  تعليمه  يكمل  ومل  1917م 

الوسطي  عطربة  مدرسة  يف  بالتدريس 

للدراسة  ابتعث  ثــم  ــان،  درمـ وأم 

بالجامعة األمريكية ببريوت وعاد منها 

عام 1930م. عني بكلية غردون وأسس 

كان  واملناظرة.  اآلداب  جمعية  بها 

بريطانيا  إىل  ذهب  الذي  الوفد  ضمن 

عام 1919 م ليهنئها عىل انتصارها يف 

تكون  وعندما  األوىل.  العاملية  الحرب 

له  عاماً  أميناً  انتخب  الخريجني  مؤمتر 

يف 1937م.

املولد والنشأة :

إسامعيل  بن  أحمد  بن  إسامعيل  ولد 

إىل  )نسبة  األزهري  أحمد  بن  املفتي 

 20 يــوم  درس(  حيث  مبرص  ــر  األزه

أم  يف  1900م  األول  أكتوبر/ترين 

وقضاء  علم  ألرسة  بالسودان  درمــان 

من قبيلة البديرية، أصلها من كردفان، 

الويل«  »إسامعيل  جدها  إىل  ـُنسب  وت

الطريقة اإلسامعيلية الصوفية.

السيد  ـُتاب(  )ك خلوة  يف  القرآن  درس 

األولية  الشبيل  مبدرسة  والتحق  امليك، 

يف أم درمان، ويف 1913 دخل املدرسة 

تزوج  مدين.  بود  املتوسطة  األمريية 

وأنجب ولداً واحداً وخمس بنات.

الدراسة والتكوين :

 1917 يف  ــري  األزه إسامعيل  التحق 

ــوردون  غ كلية  يف  املعلمني  بقسم 

الحقاً(  الخرطوم  )جامعة  التذكارية 

وتخرج  الرياضيات  فيها  درس  التي 

1921، ثم أرسل للدراسة بلبنان فعاد 

منها 1930 بالبكالوريوس يف الرياضيات 

من الجامعة األمريكية ببريوت، وكانت 

رسالة تخرجه عن »الصفر«، كام درس 

الرتبية هناك.

الوظائف واملسؤوليات :

ُعني األزهري مدرساً للرياضيات واللغة 

اإلنجليزية والجغرافيا يف كلية غوردون 

ودرّس  فيها،  تعليمه  يكمل  أن  قبل 

األمريية  املدرسة  يف  تخرجه1921  إثر 

املتوسطة مبدينة عطربة، ثم يف مدرسة 

أم درمان 1924.

األمريكية  الجامعة  طــالب  اخــتــاره 

وصار  العربية،  للرابطة  رئيسا  ببريوت 

غوردون  كلية  يف  أستاذاً  عودته  بعد 

فأسس فيها جمعية اآلداب واملناظرة، 

لـ  اإلنجليزي  االحتالل  إنشاء  وعند 

)نادي الخريجني( 1931 اختري سكرترياً 

عاماً له، ثم انتخب أمينا عاماً لـ )مؤمتر 

الخريجني( عند تأسيسه 1938، وأصبح 

رئيسه 1943.

إىل   1946 يف  األزهري  إسامعيل  ـُقل  ن

فاستقال  الثانوية  حنتوب  مدرسة 

السيايس  للعمل  وتفرغ  وظيفته  من 

الوطني.

شغل إسامعيل األزهري منصب رئيس 

وزراء السودان يف 1954-1956، وتوىل 

رئاسة مجلس السيادة )رئاسة الدولة( 

يف 1969-1965.

التجربة السياسية :

حقل  إىل  يافع  وهو  األزهــري  انهمك 

أول  وكانت  الوطني،  السيايس  العمل 

إسامعيل  جده  اصطحبه  أن  به  صلته 

الزائر  السوداين  للوفد  مرتجام  املفتي 

للندن 1919 لتهنئة بريطانيا بانتصارها 

يف الحرب العاملية األوىل.

سعى ليكون »مؤمتر الخريجني« متحدثا 

ذلك  فرفضت  السوداين  الشعب  باسم 

كبريا  وفدا  وتزعم  االحتالل،  سلطات 

الدويل  1946 إىل مرص ومجلس األمن 

بنيويورك لبحث تقرير مصري السودان.

أول   1947 األزهــري  إسامعيل  ترأس 

حزب سيايس سوداين ُعرف بـ«األشقاء« 

سودانية  حكومة  ــالن  إع إىل  ــا  ودع

دميقراطية تحت التاج املرصي، وأدخلته 

للجمعية  مناهضته  ملظاهرة  قيادته 

املستعمر  عينها  -التي  التريعية 

1948- السجن فقىض فيه شهرا.

يوليو/ ثورة  قيام  بعد  األزهري  أنشأ 

متوز املرصية 1952 الحزب الدميقراطي 

االتحادي الذي كان يرفع شعار االتحاد 

انتخابات  جرت   1953 ويف  مرص،  مع 

وأصبح  حزبه،  بها  ففاز  تريعية 

األزهري نائبا برملانيا وترأس 1954 أول 

حكومة وطنية.

باندونغ  مؤمتر  إىل  السودان  وفد  رأس 

بأن  رصح  حيث   1955 بإندونيسيا 

دميقراطية  ــة  دول سيكون  الــســودان 

ومستقلة، ويف 19 ديسمرب/كانون األول 

الربملان  داخل  األزهــري  أعلن   1955

يناير/ فاتح  ويف  السودان،  استقالل 

زعيم  مع   - رفع   1956 الثاين  كانون 

املعارضة حينها محمد أحمد املحجوب 

- علم االستقالل عىل سارية الربملان.
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ومام قاله األزهري يف خطاب االستقالل: 

»إذا انتهى بهذا اليوم واجبنا يف كفاحنا 

حامية  يف  واجبنا  بدأ  فقد  التحريري 

االستقالل وصيانة الحرية، وبناء نهضتنا 

الشاملة التي تستهدف خري األمة ورفعة 

بنسيان  إال  ذلك  إىل  سبيل  وال  شأنها، 

الثقة،  وعدم  املخاوف  وطرح  املايض 

الجسيم  الواجب  هذا  عىل  ـُقبل  ن وأن 

يشد  مرصوصا  وبنيانا  متعاونني  إخوة 

بعضه بعضا، وأن نواجه املستقبل كأبناء 

أمة واحده متامسكة قوية«.

االتحادي  الوطني  الحزب  عن  انشقت 

مجموعة بقيادة زعيم الطائفة الختمية 

الشعب  حزب  وكونت  املرغني،  عيل 

فاتفق  املريغني،  برئاسة  الدميقراطي 

األخري مع حزب األمة )املمثل السيايس 

انتخابات  تنظيم  عىل  األنصار(  لطائفة 

بني  ائتالفية  حكومة  وتكوين  جديدة 

حكومة  سقطت  وبــذلــك  الــحــزبــني، 

األزهري 1958.

عسكري  بانقالب  عرضا  األزهري  رفض 

نوفمرب/  17 ويف  السلطة،  إىل  إلعادته 

السودان  دخل   1959 الثاين  ترين 

باستيالء  العسكرية  االنقالبات  دوامة 

الحكم،  عىل  عبود  إبراهيم  الفريق 

وعارضه األزهري فزج به يف السجن.

أكتوبر/ترين  بثورة  االنقالب  سقط 

الشعبية 1964 وشكلت حكومة  األول 

تريعية  انتخابات  جرت  ثم  انتقالية، 

يف  عضوا  ــري  األزهـ فانتخب   1965

مجلس  رئيس  منصب  وتوىل  الربملان، 

السيادة )رئاسة الدولة(.

مايو/أيار  يف  انقالبه  منريي  جعفر  نفذ 

بغرفة  ووضع  األزهري  فاعتقل   1969

صغرية يف »سجن كوبر«.

املؤلفات

كتابه   1930 األزهــري  إسامعيل  نر 

الذي  الربملان«  إىل  »الطريق  الوحيد 

طبعته دار الثقافة ببريوت.

الوفاة

بالخروج  لألزهري  السجن  إدارة  أذنت 

منه لتقبل العزاء يف شقيقه الوحيد عيل، 

وبعد عودته إليه مرض.

ــوم 26  ــري ي ــ ــويف إســامعــيــل األزه ت

مقابر  يف  ودفن   ،1969 أغسطس/آب 

البكري بأم درمان.

أصدرت حكومة منريي بيانا يعلن وفاة 

»اليوم  نصه:  فكان  االستقالل«  »زعيم 

الفقيد  وكان  األزهــري،  إسامعيل  تويف 

يف  كان  ثم  الثانوية«،  باملدارس  معلام 

»مجلس الثورة« من ينادي بدفنه رسا.

يقصدون  ــوا  زال فام  السودانيون  أما 

-الذي  الزعيم«  »بيت  عام  كل  مطلع 

البسيطة- إلحياء ذكرى  بنوه بتربعاتهم 

االستدانة  طلبه  وثيقة  يتداولون  رئيس 

بذكرى  اسمه  واقرتن  معارفه،  أحد  من 

استقالل الوطن.
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نحن جند اهلل جند الوطن
اإن دعا داع الفداء لن نخن

نتحدى املوت عند املحن
ن�سرتي املجد باأغلى ثمن

هذه الأر�ص لنا
فليع�ص �سوداننا علمًا بني الأمم

يا بني ال�سودان هذا رمزكم
يحمل العبء ويحمي اأر�سكم

ال�ساعر / اأحمد حممد �سالح
اأحلان العقيد / اأحمد مرجان من �سالح املو�سيقي

و كان ذلك يف العام 1958م
و يعزف يف كل املنا�سبات الر�سميه للدوله

و نقف احرتاما له عند �سماعه
لنه يعرب عن �سيادة الدوله وخ�سو�سيتها

ويقال له ال�سالم اجلمهوري

ن�سيد العلم 
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متهيد: احتلت الذات وال تزال مكانة محورية يف نظريات 

الشخصية ، ونظرية التعلم االجتامعي،وفعالية الذات هي 

أحد املفاهيم املرتبطة بالتوافق والصحة النفسية ، كام ترتبط 

بالقدرة عىل إتخاذ القرار،وتقوية صورة الذات، والسعي 

لتحقيق فهم أفضل من الفرد النفعاالته ومعتقداته وقيمه، 

كام تحقق الشعور باملعني والهدف من الحياة، وتحقق توجه 

أكرب نحو املستقبل، وهي ترتبط إيجــابياً باإلنجاز األكادميي 

والصحة النفسية، والتوكيدية، والتوافق النفيس ،واملهارة 

االجتامعية، وسلبياً بكل من االكتئاب ، والقلق ، واإلدمان 
)أماين عبد املقصود وسمرية شند ،2010( .

د. جندة حممد عبدالرحيم

فعالية الذاتفعالية الذات
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أبنية  أهم  من  الذات  فعالية  وتعد 
فعالية  تؤثر عىل  التي  الفردية  الفروق 
تنظيم الذات وذلك يف مجاالت تحقيق 
تعتمد  أنها  كام   ، الشخصية  األهداف 
قدرته عىل  الفرد حول  معتقدات  عىل 
النجاح فيام يقوم به من أعامل يكلف 
األداء من  فعالية  ، وهي تسهم يف  بها 
)Motivation الدافعية)  زيادة  خالل 
تعمل  أنها  إىل  باإلضافة  الجهد  وبذل 
عىل خفض حدة القلق والشعور بإنهزام 
بذلك  فهي  السلبي،  والتفكري  الذات، 
الشخصية  املقدرة  عىل  بالحكم  تهتم 
وآخرون،  )ستيقن   )Steven, P. et.al(

.)2001
 كام أوضح باندورا) )Bandura,1997أن 
فعالية الذات هي التي تهتم مبعتقدات 
الفرد حول قدرته عىل مامرسه الضبط 
عىل  تؤثر  التي  األحداث  يف  والتحكم 
عىل  تؤثر  املعتقدات  فهذه  الحياة، 
االختيارات الحياتية ، ومستوى الدافعية 
وكفاءة وجودة الوظائف والتغلب عىل 
االكتئاب والضغوط النفسية . فالفعالية 
مستقرة  أو  ثابتة  سمة  ليست  الذاتية 
يف السلوك الشخيص فهي مجموعة من 
األحكام ال تتصل مبا ينجزه الفرد فقط، 
يستطيع  ما  الحكم عىل  تشمل  ولكنها 
للمقدرة  نتاج  أنها  كام   ، إنجازه  الفرد 

الشخصية . 
املعاجم  يف  الذات  فعالية  تعريف 

واملعارف النفسية: 
أوالً-فعالية الذات يف اللغة:

1-)َفَعَل( :اليشَء-َفعاًل، وَفَعاالً:َعِمَلُه.
2-)الَفاِعُل( :العامُل.و_الَقاِدُر.

هو  ما  كل  يف  :وصف  3-)الَفاِعلًيُة( 
َفاِعل.)ُمجد( .

4-)الَفًعاُل( :الِفعُل حسناً كان أو قبيحا 
واحد.و_العمُل  فاعل  من  كان  إذا 

الحميُد.و_الكرَُم.
من  كان  إذا  :الِفعُل  5-)الِفَعاُل( 

َفاِعلنِي)إبراهيم أنيس وآخرون:1989(.
منظور)2008(   ابن  ويضيف 
الجود  من  الحسن  للفعل  الَفًعال:اسم 
الواحد  فعل  ونحوه.والفَعال  والكرم 
فالن  والرش.ويقال  الخري  يف  خاصة 
حسن الفعال وفالن لئيم الفعال، وقال 
املربد:الفعال يكون يف املدح والذم، قال 
وهو مخلص لفاعل واحد، فإذا كان من 
فاعلني فهو فَعال ، وقال هذا هو الجيد.
التقاطع  ويستخلص مامسبق أن نقطة 
العرب  ولسان  الوسيط  املعجم  بني 
يف  التالقي  هو  الَفعالَِية  تعريف  يف 
به من  يقوم  ما  نتيجة  الفرد(   )سلوك 
مايطابق  وهذا  الرش،  أو  الخري  ِفعل 
حيث  من  النفسية  املصطلحات 
الفعالية  كلمة  أن  تجد  ،كام  التقييم 
)فعالية(  مختلفة  بصيغ  تكتب  نفسها 
من  ذكره  وماسبق  )فاعلية(،  وتارًة 
مع  يتطابق  الفعالية  ملعاين  رشح 
علو  من  النفسية،  )املصطلحات  معاين 
الفعالية ودنو الفعالية(. وتأخذ الباحثة 
يف البحث الحايل بالسمة الغالب)لفظاً 
وهي  النفسية  املصطلحات  يف  وكتابًة( 

صيغة)الفعالية(. 
فعالية الذات يف اصطالح علم النفس:

 )  Bandura باندورا,1982(  عرف   
الناس  تقييم   « بأنها  الذات  فعالية 
لقدراتهم عىل تنفيذ وتنظيم مجموعة 
عىل  للحصول  املطلوبة  األحداث  من 

أنواع واضحة من األداء«.
 (   )1989,Banduraباندورا ويضيف 

عىل  الفرد  قدرات  يف  الثقة   « بأنها 
اإلدراكية  واملصادر  الحافز  تحريك 
وسلسلة منتظمة من األحداث املطلوبة 

ملقابلة متطلبات املوقف . 
  )1997) املريء  محمد  عرف  كام 
الفعالية الذاتية » بأنها هي الصفة التي 
األهلية  ذو  املناسب  الشخص  تجعل 
الذي يستطيع تحقيق الهدف )اإلنجاز 

املطلوب(  
العدل  عادل  أن  تجد  سبق  ما  وكل 
)2001: 121(  قد لخص معنى فعالية 
الذات  يف ثقة الفرد الكامنة يف قدراته 
املواقف  أو  الجديدة  املواقف  خالل 
ذات املطالب الكثرية وغري املألوفة، أو 
هي اعتقادات الفرد يف قواه الشخصية 
تفسري  يف  الكفاءة  عىل  الرتكيز  مع   ،
األسباب  أو  املصادر  دون  السلوك 

األخرى للتفاؤل. 
أن  السابقة  التعاريف  من  ويستنتج 
التباينات  بعض  رغم  الخرباء  جميع 
أنهم  الذات إال  يف  تعريفاتهم لفعالية 
توصلوا يف النهاية إىل أن فعالية الذات 
وتقدير  قدراته  يف  الفرد  اعتقاد  تعني 
وتعرف  اإلنجاز.  عىل  وقدرته  ذاته 
الفعالية الذاتية هنا بأنها، اإلدراك الذايت 
الذي  السلوك  أداء  عىل  الفرد  لقدرة 
معني،  موقف  مرغوبة يف  نتائج  يحقق 
الحسن  األداء  كيفية  عن  وتوقعاته 
املطلوبة  واملثابرة  النشاط  ومقدار 
عند تعامله مع املواقف، والتنبؤ مبدي 

النجاح يف تحقيق ذلك السلوك. 
مفهوم فعالية الذات: 

  )Bandura( باندورا  حدد  وقد 
مفهومني أساسيني هام:

 Self –( الذايت  الضبط  أوالً: 
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عىل  القدرة  ويعني   :  )Regulation
متثيل  وهو   ، الخاص  بالسلوك  التحكم 
وأن   ، اإلنسان  لشخصية  املحركة  القوة 
السيطرة عىل  يف  القابلية  لديهم  األفراد 
ترصفاتهم ، إذ يصبح الضبط ذاتياً عندما 
السلوك  حول  أفكاره  الفرد  لدى  يكون 
يختار  ثم  املناسب  غري  أو  املناسب 
املالحظة  خالل  من  لذلك  تبعاً  األفعال 
مع  ومقارنتها  األحكام  وإطالق  الذاتية 
أو  لنفسه  الفرد  يضعها  التي  القواعد 
االستجابة  عن  فضاًل  املجتمع  يضعها 

)1997,Bandura(الذاتية
 )Efficacy- Self  ( ذات  فعالية  ثانياً: 
يف  كبري  جهد  بذل  إىل  األفراد  مييل   :
يكونون  التي  والسلوكيات  النشاطات 
ناجحني فيها ، وأن األفراد الذين يتحلون 
الشخصية  الكفاءة  قوة  بإحساس 
بوصفها  الشاقة  املهامت  يأخذون 
 ، عليها  التغلب  يف  يطمحون  تحديات 
عميق  وانهامك  باهتامم  يتمتعون  فهم 
أهدافاً  ألنفسهم  ويضعون  الفاعلية  يف 

. )2007,Pajares( تحمل تحدياً لهم
الذات ميكن  فعالية  فإن مفهوم  وعليه، 
التعلم؛  عملية  يف  مهاًم  دوراً  يؤدي  أن 
كبري  أثر  ذات  ذهنية  حالة  ميثل  كونه 
الناجح  التطبيق  عىل  القدرة  زيادة  يف 
والتعبري عن مدي  التكيفية،   للمهارات 
االعتقاد بالقدرة عىل أداء األشياء يف ظل 
النجاح  ظروف ومواقف محددة ومدي 

 .2003 ,Cormier & Nurius( (فيها
الذات  فعالية  مفهوم  أن  ويستخلص 
يشري إىل معتقدات األفراد حول قدراتهم 
الهامة  ترصفاتهم  تنظيم  أو  كبح  عىل 
األفراد  هؤالء  إدراك  بإعتبار  حياتهم  يف 
مفهوم  وأن   ، لديهم  الذات  بفعالية 
فاعلية الذات  قد أصبح ذا أهمية بارزة 
الرتاكيب  دراسات  يف  خاصًة  كأسلوب، 

واألكادميي  الدرايس  كاإلنجاز  التعليمية، 
 ، والفشل  النجاح  أسباب  وتحديد   ،
وتحديد األهداف واملقارنات االجتامعية 
املشكالت.والكفاءات  وحل  والذاكرة 

الشخصية يف املهام الشاقة، وغريها.
فعالية  تناولت  التي  النفسية  النظريات 

الذات:
 ا- مدرسة التحليل النفيس :

عند«  الفاعلة  الشخصية   
فل  يستعرضها  كام  فرويد«  سيجموند 
يف  املذكور   ))1975,107,Evansايفانز
تستمد    )21  : الفرماوي)2004  حمدي 
النفسية  والطاقة   ، الغرائز  من  طاقتها 
تستمد قوتها من حاالت اإلثارة العصبية 
»فرويد«  صًور  بهذا   .. والفسيولوجية 
ًعىل  أساسا  قامئًة  باعتبارها  الفعالية 
الطاقة املستثارة من حاجات فسيولوجية 
، ومعني ذلك أن النشاط اإلنساين كله ، 
عىل  قائم  لديه  السلوك  تفسري  وبالتايل 
لإلستثارات  مظهر  هي  التي   ، الرغبات 
 ، بالغرائز  عنها  يعرب  والتي  الجسمية 
وعيل ذلك فإن نجاح السلوك هو بقدر 
خفض التوتر الناتج عن هذه الرغبات . 
إىل  وجهت  التي  االنتقادات  ومن 
فروم  يذكر  كام   ، النظرية  هذه 
كتابات  متركز    (  )1979,123,Fromm
الفرويديني حول غريزة الجنس كمحور 
تلك   ، نظرهم  يف  الحياة  لغرائز  أسايس 
لتفسري  األسايس  املحك  أصبحت  التي 
املهم  واملَعَلم  اإلنساين  السلوك  فعالية 

من معامل بناء الذات لديهم . 
2-فعالية الذات من وجهة نظر املدرسة 

السلوكية :
النفيس   التحليل  مدرسة  نظرت  كام 
فعاليته  لتحقيق  اإلنسان  سلوك  إىل 
الغرائز  مبجموعتني من   ً الذاتية محددا 
فإن   ، الالشعور  مصدرها  ورصاعات 

املدرسة السلوكية مل تكن أقل من ذلك 
فقد   ، آلية  نظرًة  اإلنسان  إىل  النظر  يف 
جعلت سلوكه مدفوعا ً مبا تعلمه أو ما 
سبق أن تكون لديه من عادات وخربات ، 
وما ينتج عن سلوكه من إثابة أو عقاب . 
)1966,Thorndike( فقد رأي ثورنديك
ثالث  له  باعث  يحركه  السلوك  أن 

وظائف :
محركة  بشحنة  السلوك  ميد  أنه  األول: 

تبعث فيه النشاط .
الثاين: أنه ينتقي استجابات معينة تؤدي 

إىل اإلثابة .
الثالث : أنه يوجه إىل الهدف الذي ُيبعده 

عن العقاب )حمدي الفرماوي2004( .
3.نظرية الحاجة – الضغط : يعترب حمدي 
الفرماوي)2004( أن نظرية هرني موراي 
الشخصية نظرية  Murray,1953( ) يف 
السلوك  ترى  تفاعلية،فهي  ديناميكية 
مع  متفاعلة  داخلية  حاجات  ًعن  ناتجا 

ضغوط خارجية .
ضغوط   × داخلية  )حاجات   = السلوك 

خارجية(. 
بأنها تكويٌن  الحاجة   « وُيّعرف »موراي 
الفهم  تنظم   ، املخ  يف  قوة  ميثل  فريٌض 
واإلدراك والنزوع . أما الضغط فسيمثل 
ولذلك   ، والبيئة  الشخص  بني  الصدام 
يطلق عىل النظرية » نظرية الحاجة – 
الضغط » ثم صنف » موراي« الحاجات 
باعتبارها كامنة covert needs وحاجات 
تعرب  حيث   overt needs ظاهرة 
أحالم  يف  نفسها  عن  الكامنة  الحاجات 
فتبدو  الظاهرة  الحاجات  أما   . اإلنسان 
وقد  وغريالحركية،  الحركية  األنشطة  يف 
محورا  للحاجة   « »موراي  نظرة  جاءت 
للشخصية  تنظريه  محاور  من  مهاًم   ً
خلفية  اعتبار  مع  وفعاليتها،  ومنوها 
الشخص التاريخية وأهدافه املستقبلية.  
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املعرفية  النظرية  أصحاب  4.يري 
  )BOWLBY&Ellis( وإليز  وبولبي 
يف  يؤثر  ذاتية  بفعالية  اإلحساس  أن 
بدورة  ينعكس  الذي  املعريف،  النشاط 
بها  يرتقي  حيث  الفرد  تفاعالت  عىل 
أو يعمل بالعكس عىل إضعافها، وعلية 
تنظمه  بصفته هادف  الفرد  فإن سلوك 
تشتمل  معرفية  تصورات  أو  أفكار 
خطو  وتتضمن  واضحة  أهداف  عىل 
عملية  فإن  هذا  لتحقيقها؛  مدروسة 
بشكل  تتأثر  الشخصية  األهداف  وضع 
مبارش بإدراكنا لقدراتنا، وهكذا نجد أنه 
كلام  الذات  بفعالية  اإلحساس  زاد  كلام 
يضعها  التي  الصحية  األهداف  كانت 
الناس ألنفسهم عالية وراقية ، ورغبتهم 
كذلك  كبرية  تحقيقها  يف  وقدرتهم 

 . ))1988,Bowlby
5.فعالية الذات يف ضوء نظرية باندورا :
املكونات  من  الذات  فعالية  تعترب 
االجتامعية  املعرفية  للنظرية  املهمة 
لــ   SocialCognitive Theory
سـلوك  أن  افرتضت  والتي   « »باندورا 
االجتامعية  والعوامل   ، والبيئة   ، الفرد 
تتداخل بدرجة كبرية ، فالسلوك اإلنساين 
تبادلياً  يتحدد  باندورا  نظرية  ضوء  يف 
العوامل   : هي  مؤثرات  ثالثة  بتفاعل 
والعوامل   ،Personal Factors الذاتية 
 ،  Behavioral Factors السلوكية 
 Environmental البيئية  والعوامل 
املؤثرات  هذه  عىل  وأطلق   ،  Factors
 Reciprocal التبادلية  الحتمية  منوذج 
أن  ترى  الباحثة  ،ولكن   determinism
استخدمها  التي  هذه  الحتمية  كلمة 
مع  تتعارض  النموذج  هذا  يف  باندورا 
الحنيف،وعليه  اإلسالمي  الدين  تعاليم 
النموذج  هذا  اسم  عىل  تعديل  أجرت 
النموذج  تعريف  من  األسم  ،مستنبطة 

لبندورا.
ويوضحها الشكل التايل : 

بني  املتبادل  التفاعل  منوذج 
،السلوكية،البيئية( العوامل)الشخصية 
 Zimmerman(« »باندورا  اقرتحه  كام 

 . )1989,
املتعلم  فإن  النموذج  لهذا  وطبقاً 
املتفاعلة  العوامل  من  عدد  إىل  يحتاج 
)شخصية ، وسلوكية ، وبيئية(  ، وتطلق 
العوامل الشخصية عىل معتقدات الفرد 
العوامل  أما   ، واتجاهاته  قدراته  حول 
السلوكية فتتضمن مجموعة االستجابات 
الصادرة عن الفرد يف موقف ما ، وعوامل 
بها  يقوم  التي  األدوار  تشـمل  البيئة 
اآلباء  ومنهم  الطفل  مع  يتعاملون  من 
 Zimmerman( واألقران   ، واملعلمني   ،

 . )1989,
باندورا قدم نظرية  أن  وتجد مام سبق 
متكاملة لفعالية الذات مؤكداً أنها نتاج 
السيكولوجي  البحث  من  لعرشين عاماً 
 ،   )1997 حتى   1977( من  امتدت 
قوة  بأنها  الـذات  فعـالية  عن  وعرب 
وراء  الكامنة  الدوافـع  تفسـر  مهمة 
 ، املختلفة  املجـاالت  يف  األفراد  أداء 
الذاتيـة يسـهم يف  الفعـالية  وإن إدراك 
املتنوع من  املدى  أسباب  فهم وتحديد 
السـلوك الفردي واملتضمنة يف التغريات 
، ويف سـلوك املثابـرة الناتج عن حاالت 
ردود  ومستويات   ، املختلفة  األفراد 
وضبط   ، االنفعالية  للضغوط  األفعال 
الذات ، واملثابـرة من أجل اإلنجاز ، ومنو 
االهتاممات يف مجاالت خاصة ، واالختيار 
املهني ) )Bandura,1997. ألهمية هذا 
الجهد الفعال من هذا العامل ذي الهمة 
تبنت الباحثة أفكار هذه النظرية إلثراء 

مفهوم البحث الحايل.
باندورا  ويحدد   : الذات  فعالية  أبعاد 

مرتبطة  الذات  لفعالية  أبعاد  ثالثة 
عن  الفرد  معتقدات  أن  ويري   ، باألداء 
فعالية ذاته تختلف تبعاً لهذه األبعاد . 

الفعالية  أبعاد    )4( رقم  الشكل  ويبني 
الذاتية وعالقتها باألداء لدى األفراد : 

باندورا)1997(

1- قدر الفعالية Magnitude : ويقصد 
الفـرد لألداء يف  به مستوى قوة دوافـع 
ويختلف   ، املختلفة  واملواقف  املجاالت 
صعوبة  أو  لطبيعة  تبعاً  املستوى  هذا 
بصورة  الفعالية  قدر  ويبدو  املوقف 
وفقاً  مرتبة  املهام  تكون  عندما  أوضح 
بني  واالختالفـات  الصعوبـة  ملستوى 
وميكن   ، الفعالية  تـوقعات  يف  األفراد 
 ، املتشابهة  البسـيطة  باملهام  تحديدها 
تتطلب  ولكنها   ، الصعوبة  ومتوسـطة 
ومع  معظمها.  يف  شـاق  أداء  مستوى 
ارتفاع مستوى فعالية الذات لدى بعض 
مواقف  عىل  يقبلون  ال  فأنهم  األفراد 
ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد   ، التحدي 
واملعلومات   ، الخربة  مستوى  تدين  إىل 

السابقة )السيد أبو هاشم : 1994( .
ويشري   :  Generality العمومية   -2  
الذات  فعالية  إنتقال  إىل  البعد  هذا 
مشابهة  مواقف  إىل  ما  موقف  من 
مهام  أداء  يف  النجاح  ميكنه  فالفرد   ،
ومهام  أعامل  أداء  يف  بنجاحه  مقارنة 
)Bandura,1977.وتتباين  مشابهة)  
محدودية  أال  بني  ما  العمومية  درجة 
العمومية  والتي تعرب عن أعيل درجات 
تقترص  التي  األحادية  واملحدودية 
محددة  مهام  أو  نشاط  أو  مجال  عىل 
باختالف  العمومية  درجة  وتختلف   .
املحددات التالية : درجة متاثل األنشطة 
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، وسائل التعبري عن اإلمكانية »سلوكية، 
معرفية ،انفعالية » والخصائص الكيفية 
أو  الشخص  خصائص  ومنها  للمواقف 
 : الزيات  )فتحي  محورالسلوك  املوقف 

 . )2001
 :  Strengthالشدة أو  القوة   -3
فاملعتقدات الضعيفة عن الفعالية تجعل 
الفرد أكرث قابلية للتأثر مبا يالحظه )مثل 
مالحظة فرد يفشل يف أداء مهمة ما ، أو 
يكون أداؤه ضعيفاً فيها(  ، ولكن األفراد 
مع قوة االعتقاد بفعالية ذواتهم يثابرون 
يف مواجهة األداء الضعيف ، ولهذا فقد 
ضعيفة  درجات  عىل  طالبان  يحصل 
عىل  قـدرة  أكرث  أحدهام   ، ما  مادة  يف 
لديه  الذات  فعالية   « املوقف  مواجهة 
فعالية   « قدرة  أقل  واآلخر   « مرتفعة 
الذات لديه منخفضة« )عالء الشعراوي 

.)2000 :
الفعالية  أبعاد  أن  سبق  مام  ويستنتج 
 : األفراد  لدى  باألداء  وعالقتها  الذاتية 
 ، الصعوبة  به  واملقصود  الفعالية  قدر 
يشري هذا البعد ، إىل تنظيم املهمة وفقاً 
يقصد   : والتعميم  الصعوبة.  ملستوى 
الذات حول  فاعلية  توقعات  تعميم  به 
موقف معني إىل مواقف أخري،أما القدرة 
: يشري هذا البعد إىل تقدير الفرد حول 
واإلقالع  أدايئ  انجاز  تحقيق  قدرته عىل 
وإنجازاته.  العامة  بصحته  يرُض  ما  عن 
بأنها  األبعاد  تلك  ثالثية  الباحثة  وتفرس 
ثقة الفرد الكامنة يف قدراته يف املواقف 
والغريبة  امللحة  املواقف  أو  املفاجئة، 
غري املألوفة، وتعرب عن اعتقادات الفرد 
الكفاءة  دور  ومدي  الشخصية  قوته  يف 
عنده، وتفسري سلوكه مع الصرب ودرجة 
ومعرفة  الصعبة  املواقف  احتامل 
مع  عليها،  التغلب  ومحاولة  مصادرها 
التشاؤم.ومبا أن هذه األبعاد ذات  عدم 

إال  األدائية  الفرد  حياة  يف  كبرية  أهمية 
أن هنالك أبعاد أخري ال تقل أهمية عن 

التي ذكرت آنفاً وهي كاآليت:
واملعرفية:  العقلية  الكفاءة  1/مهارات 

)Competence or competency(
 الكفاءة هي قدرات عقلية باطنية تقود، 
يف سباق عميل، إىل إنجاز مهام معينة أو 
تنمو  بذلك  حل مشكالت خاصة. وهي 
وتكتسب يف اتجاه تجميع الفرد لحصيلة 
املهارات)skills(واملعارف  من  كافية 
والتقوى)مصطفي  للمالحظة  القابلة 

كادري:2009( .
السالبة:  واملشاعر  اإلحباط  2/مقاومة 
دوامة  وسط  األفراد  من  الكثري  يصاب 
تدفعهم  محبطة،  سلبية  مبشاعر  الحياة 
عن  تعيقهم  لحالة  كثرية  أحيان  يف 
مسرية  يف  والقدوم  عملهم،  مواصلة 
إبراهيم  أشار  الصدد  هذا  ويف  حياتهم، 
اإلحباط:  معني  إىل  الفقى)2000(  
تهجم  وشعورية  نفسية  حالة  فاإلحباط 
يف  لضغوط  يتعرض  حني  اإلنسان  عىل 
املقاومة  تعيقه عن  حياته،  أي مجاالت 
يستسلم  ال  أن  الفرد  وعيل  واملواجهة، 
منه  للتخلص  جاهداً  فيسعي  لليأس، 

بإتباع اآليت:
1/اختيار األصدقاء بعناية فائقة، والحرص 
الناجحني  من  “األصدقاء”  يكون  أن 
عىل  تفاؤلهم  يغلب  الذين  واإليجابيني 

تشاؤمهم وتبسمهم عىل تجهمهم.
وعن  الوهم  عن  الفرد  يتوقف  2/أن   
الدنيا،  أمراض  بكل  مصاب  أنه  التخيل 
من  والخوف  املشاكل  لتوقع  داعي  وال 
يشء مل يحدث بعد؛ ألنه سيجدها أمامه 

حتاًم إن مل يتوقف عن التفكري بها.
يف  اإليجابية  باألمور  دوماً  3/التفكر 
الحياة، وتلك األشياء التي ميتلكها الفرد 

وليست لدى غريه.

4/ال ينس أنه بأحاديثه املتفائلة وأفكاره 
يأخذ عليه  يقوم بعمل جليل  اإليجابية 
بإذن الله، أوليس تبسمك يف وجه  أجراً 

أخيك صدقة، كام قال الحبيب
5/التفاؤل وعدم القنوط ، وحسن الظن 
بالرب واالنتظار منه كل جميل )إبراهيم 

الفقى:2000، 75-66( .
ويستخلص مامسبق أن ملقاومة اإلحباط 
واملشاعر السالبة أن  يحاول الفرد  منذ 
اللحظة األويل لالستيقاظ تجنب التفكري 
ويحاول  تقلقه،  التي  املشكالت  يف 
التفكري يف أشياء تشعره بالسعادة أو يف 
بها،  القيام  يرغب  التي  املمتعة  األعامل 
وأن ينظر دامئاً إىل الجانب املرشق ، بدالً 
من إمعان النظر يف الجانب املظلم ، وإن 
يضيع  أال  ويجب  قصرية،  رحلة  الحياة 
أو  واإلحباط  بالكسل  فيها  لحظة  الفرد 
الوقت  ألن  والحزن؛  التعاسة  مبشاعر 
وينظم  تعويضه،  ميكن  ال  مييض  الذي 
جدوالً بأهم ما يجب إنجازه يوميا دون 
برنامجاً  يضع  أوال  نفسه،  يثقل عىل  أن 
ألن  منه؛  االنتهاء  املستحيل  من  يومياً 

ذلك يزيد لديه مشاعر اإلحباط.
الصعوبات:املثابرة،  وتحدي  3/املثابرة 
بطاقة  مفعاًم  الشخص  يكون  أن  وهو 
أن  ألحد  ميكن  وال  تسكن  وال  متل  ال 
يدمرها. وهذا النوع يحقق النجاح طيلة 
رفض  معناها  واملثابرة  اإلنسان.  حياة 
معها  يأيت  وقد  الخضوع،  أو  االستسالم 
جنباً إىل جنب مفهوم التصميم. وأصحاب 
هذا املبدأ يف النجاح يجدون أن املثابرة 
واألداة  املسيطرة  القوة  هام  واإلرصار 
يرمون  التي  أهدافهم  لتحقيق  الفعالة 
إىل تحقيقها )مصطفي كادري:2009( . 

مصادر فعالية الذات : 
لفعالية  مصادر  أربعة  باندورا  ويقرتح 
هذه    )5( رقم  الشكل  ويبني   ، الذات 
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الذات  فعالية  بأحكام  وعالقتها  املصادر 
والسلوك أو الناتج النهايئ لألداء : 

السابقة  الخربات  أغلب  كانت  1/فكلام 
مذاكرة  طريقة  )كإتباع  معني  عمل  عن 
انخفضت  بالفشل،  تتسم  معينة(  
العمل  هذا  إلتيان  الذاتية  الفعالية 
الخربات  أغلب  كانت  وكلام  مستقباًل، 
السابقة عن هذا العمل تتسم بالنجاح، 
هذا  إلتيان  الذاتية  الفعالية  ارتفعت 
إال  تتكون  ال  الذاتية  والفعالية  العمل، 
خربات  أو  الفشل  خربات  تراكم  بعد 

النجاح.
العوامل  من  آخر  عامل  2/وهنالك 
مقارنة  وهو  الذات  لفعالية  املحددة 
 ، معني  أداء  يف  اآلخرين  مع  أنفسنا 
وخصوصاً األشخاص الذين هم  يف مثل 
مستوانا أو أقل ، فلو أن أحد أصدقائك يف 
الدرايس،  الجامعة كان يف مثل مستواك 
ما،  اختبار  يف  جيداً  أداًء  أدي  قد  وكان 
فإن هذا سريفع الفعالية الذاتية لديك يف 

هذا االختبار والعكس صحيح.
3/أما اإلقناع اللفظي هذا املصدر يعتمد 
عىل األشخاص املحيطني بنا، وما يقومون 
به من إقناع لنا حول موضوع ما، فكلام 
زاد إقناع املحيطني بنا عىل أننا قادرين 
الفاعلية  ارتفعت  ما،  عمٍل  إتيان  عىل 
العمل  لهذا  بالنسبة  عندنا  الذاتية 

والعكس صحيح. 
4/إن االنفعال الحايل الذي لدى الشخص 
فعاليته  عىل  يؤثر  ما  عمل  تأديته  أثناء 
افرتضنا  فلو  العمل،  هذا  نحو  الذاتية 
مشدود  وهو  املذاكرة  بدأ  الطالب  أن 
األعصاب وقلق، فإن هذا القلق سيخفض 
أنه  الذاكرة بحيث  الذاتية نحو  فعاليته 

سريي فشله، وبعدها سيرتك املذاكرة.
فردية  الذاتية  الفعالية  تكون  5/وقد 
تكون  وقد  نفسه(   بالفرد  )خاصة 

من  جامعة  فيها  )يدخل  جامعية 
فعالية  شخص  لدى  يكون  قد  الناس(، 
وفعالية  ما  عمل  نحو  منخفضة  ذاتية 
هو  ومام  آخر،  عمل  يف  مرتفعة  ذاتية 
جدير بالذكر أن علامء النفس فرقوا بني 
اليأس،  وبني  املنخفضة  الذاتية  الفعالية 
قادر  غري  أنه  الفرد  يعتقد  األويل  ففي 
عىل اجتياز اختبار التوظيف مثال، بينام 
قادر عىل  أنه  الشخص  يعرف  اليأس  يف 
اجتياز اختبار التوظيف ولكنه يعرف أن 
مدير املؤسسة سيعني ابنه مثاًل، وأن هذا 

االختبار مجرد واجهة أمام املسئولني.
وهنا يجب القول أن الفعالية الذاتية كام 
يف مسامها )ذاتية(  وليست موضوعية، 
يري  فقد  الواقع،  متثل  ال  قد  أنها  أي 
ما،  عمل  عىل  قادر  غري  أنه  الشخص 
مع أنه قادر عليه وقد يكون أفضل من 
ينتبه  أن  فيجب  العمل،  هذا  يف  غريه 
يكون  فقد  الذاتية،  فعاليته  الفرد  عىل 
انسحابه من أمور معينة نتاج انخفاض 
عدم  بسبب  وليس  الذاتية  الفعالية  يف 

القدرة حقا.ً 
التحليل التطوري لفعالية الذات :

أن  )1428هـ(  الجارس  البندري  ذكر 
أن    )1997,Banura يري)  باندورا 
أمناطاً  تقدم  للحياة  املختلفة  الفرتات 
األداء  أجل  من   ، املطلوبة  للكفاءة 
الناجح ، ويختلف األفراد بشكل جوهري 
بها  يديرون  التي  الفعالة  الطريقة  يف 
حول  املعتقدات  وتشكل   ، حياتهم 
خالل  مؤثراً  مصدراً  الذاتية  الفعالية 

دورة حياة الفرد .
والبندري  العتيبي  بندر  ويرتب 
الجارس)1428(  تطور فعالية الذات من 
 ، العمر  من  متقدمة  مرحلة  إىل  امليالد 
مروراً مبرحلتي املراهقة والرشد مرتبطًة  
مبصادر فعالية الذات املتمثل  يف األرسة 

، املؤسسة التعليمية ، وجامعة الرفاق ، 
فلها الدور األكرب يف تطور فعالية الذات 

من خالل هذه املراحل :
بالسيادة  الشعور  نشأة   .1

الشخصية : 
إن الطفل الصغري يولد بدون إي شعور 
الذات  فإن  وبالتايل   ، الذات  مبفهوم 
يجب أن تؤسس بطريقة اجتامعية . من 
البيئة  بواسطة  املنقولة  الخربات  خالل 
الشخصية  بالسيادة  الشعور  وينتقل 
من إدراك القدرة عىل إنتاج األحداث ، 
إىل فهم أسباب وقوع األحداث ، وأخرياً 
 ، األحداث  إنتاج  القدرة عىل  إدراك  إىل 
وهذا بدوره يؤدي إىل الشعور بالفعالية 
اكتساب  من  كل  يساهم  كام   . الذاتية 
للطفل  األرسة  ،ومعاملة  للغة  الطفل 
الشعور  نشأة  يف  مستقلة  كشخصية 

بالسيادة الشخصية .
2.املصادر العائلية لفعالية الذات : 

حيث أن األطفال ال يستطيعون أن يؤدوا 
يف  الناجحة  الخربات  فإن   ، كثرية  أشياء 
تكون  الشخيص  التحكم  عىل  التدرب 
مهمة لتنمية الكفاءة االجتامعية املبكرة 
، فليك يحصل صغار األطفال عىل املعرفة 
توسيع  عىل  بقدراتهم  املتعلقة  الذاتية 
مجاالت األداء ، فأنهم يطورون ويختربون 
قدراتهم الجسدية وكفاءاتهم االجتامعية 
التي  العديدة  املواقف  وإدارة  لفهم 
اللذين  الوالدين  إن   ، يومياً  تواجههم 
واللذين  أطفالهام  لسلوك  يستجيبان 
يجدان فرصاً لألفعال الفعالة، ويسمحان 
أجل  من  الحركة  بحرية  لألطفال 
االستكشاف ،ويشجعان األطفال عىل أن 
ويعضدان   ، الجديدة  األنشطة  يجربوا 
تسهيل  عىل  يعمالن  املبكرة  الجهود 

تطوير فعالية الذات لدى أطفالهام .
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 أمناط السلوك العدواين : 

تظهر النزعة العدوانية لدى األطفال يف 

سلوك يحمل طابع االعتداء عىل اآلخرين 

واملشاكسة،   ، واالنتقام  كاملشاجرة، 

بنقد  والتلذذ  والتحدي،   ، واملعاندة 

وإظهارهم  أخطائهم،  وكشف  اآلخرين 

واالتجاه  العجز،  أو  الضعف  مبظهر 

الجو،   وتعكري  والتنغيص  التعذيب  نحو 

ونوبات  الفنت،  وإحداث  والتشهري 

السلوك  أمناط  أن  الغضب..ورغم 

هذه  أهم  لكن  جدا،  كثرية  العدواين 

األمناط وأكرثها انتشاراً:

 1-   املعاندة : وتتجىل لدى الطفل يف 

رفض الطلبات واألوامر والتوجيهات من 

قبل  أبويه وذويه، وهي أبسط مظاهر 

املعاندة  وتتالىش   ، العدوانية  النزعات 

بصورة طبيعية بتأثري النمو االجتامعي.

الطفل  : وتظهر برضب   2-   املشاجرة 

ما هو ال�سلوك العدواين؟
ال�سلوك يعني �سرية الإن�سان وت�سّرفه، اأما العدواين : فهو من�سوب اإىل 

العدوان، والعدوان : هجوم ظامل!!
لذا ن�ستطيع اأن نقول : اإن ال�سلوك العدواين ت�سرف ظامل يقوم به 

ال�سغري والكبري جتاه الآخرين من �سرب اأو �ستم اأو ما �سابه ذلك. د.عفاف  الباقر

كيف 
نتعامل

 مع 
الطفل 

العدواني
؟
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شدهم  أو  دفعهم،  أو  وأقرانه،  إلخوته 

 ، حاجاتهم  اغتصاب  أو  شعرهم،  من 

اغتصابا  االغتصاب  هذا  يكون  ما  وكثريا 

ظاهرا علنا، وقد دلت البحوث عىل أن 

أقوى  الذكور  بني  للمشاجرة  االستعداد 

أن  عىل  أيضا  ودلت  اإلناث،  بني  منه 

بتقدم  يضمحل  للمشاجرة  االستعداد 

السن.

 3-   الكيد واإليذاء: ويبدو ذلك واضحا 

يف إغاظة األطفال اآلخرين والكيد لهم، 

وإيذائهم وتعذيبهم، وتنغيص حياتهم ، 

والتدخل يف ألعابهم.

كيده  دامئا  يوّجه  العدواين  والطفل 

عند  الحساسة  النقط  نحو  وإيذاءه 

أن  نجد  لهم، ولذا  يكيد  الذين  األطفال 

طفل  إغاظة  عىل  يدأب  الذي  الطفل 

آخر، ال ينتقي فريسته ارتجاال، بل يختار 

طفال يستجيب يف كل األحوال ألساليب 

التنغيص واالستفزاز التي توجه إليه.

خطورة السلوك العدواين : 

األرسة  يف  أكرث  أو  عدواين  طفل  وجود 

ويؤدي   ، واطمئنانها  راحتها  عىل  يؤثر 

إىل سلبيات مادية ومعنوية منها : إيذاء 

واالستيالء  وشتمهم  ورضبهم،   ، إخوته 

يجعلهم  مام  ولعبهم،  حاجاتهم  عىل 

ذلك  عن  فيعرّبون   ، عليه  يسخطون 

السخط برضبه ومشاجرته ، أو يلجؤون 

إىل البكاء تعبريا عن غيظهم وانزعاجهم.

العدواين  الطفل  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 

يسبب أرضارا يف أثاث املنزل ، كام يثري 

 ، األدوات  فيقلب  البيت،  يف  الفوىض 

كل  األم  وضعت  أن  بعد  ترتيبها  ويغري 

يشء يف مكانه، ويحاول أن يتحكم فيام 

ويثري  املوقف،  وكأنه سيد  يجري حوله، 

راحة  تقلق  التي  والضوضاء  الشغب 

عمله  من  الوالد  يعود  وعندما  األرسة، 

يريد أن يسرتيح يجد يف  القوى  منهوك 

بيته الضجة التي ال تهدأ والتي قد تصل 

به  يتأثر   ، أيضا  فتزعجهم  الجريان  إىل 

اإلخوة فينقلبون إىل عدوانيني، وقد ميتد 

واألصدقاء  الجريان  أوالد  إىل  التأثري  هذا 

يف الحي واملدرسة..

أرضار.. من  لها  ملا  الظاهرة  هذه  إن 

بتعاون  وذلك  رسيع،  عالج  إىل  تحتاج 

الطفل  ألن  واملجتمع  واملدرسة  األرسة 

إذا شّب عىل هذا السلوك قد يصبح يف 

املستقبل عدوانيا يؤذي كثريا من الناس 

ويؤذي نفسه.

العالج السلويك

العدواين،  الطفل  ُيشّخص  أن  بعد   

صفاته  وُتكشف   ، بالعدوانية  وُيعرف 

ظهور  إىل  أّدت  التي  األسباب  وُتحّدد 

أن  يجب  عنده،  العدواين  السلوك 

عن صفات  االستعاضة  إىل  األرسة  تتجه 

إيجابية  أخرى  بصفات  السلبية  الطفل 

، ألن العالج السلويك يهدف إىل تحقيق 

حياته  تجعل  الفرد  سلوك  يف  تغرّيات 

وحياة املحيطني به أكرث إيجابية وفاعلية، 

و إزالة األسباب التي أدت إىل العدوانية 

لعالجه  األول  السبيل  هي  الطفل  لدى 

باإلضافة إىل سبل أخرى.

كل  وعالج  األسباب  ييل  فيام  وسُنجمل 

منها:

 - الطاقة الجسمية الفائضة:

رياضية  بألعاب  مالعبته  من  اإلكثار 

محبَّبة إليه، حتى ال يرصف هذه القوة 

يف األذى واالعتداء

 - الرغبة يف إثبات الذات:

وأصدقائه،  إخوته  أمام  بأعامل  تكلفه 

كإلقاء األناشيد، أو التعبري عن نفسه، أو 

ما  بعمل  بالقيام  نطالبه  أو  رسد حكاية 

ونثني عليه ونشجعه.

 - تقييد الحرية :

ُنهّيئ له مكانا يتحرك فيه ويلعب بحرية، 

فإن مل يكن يف املنزل ُمتّسٌع، نصحبه إىل 

أن  وُيفّضل  األطفال  ومالعب  الحدائق، 

يتم ذلك مع األصدقاء.

 - اإلخفاق االجتامعي والشعور بالظلم 

والغرية:

والحنان  والعطف  بالحب،  نشعره  أن 

 ، إرساف  دون  طلباته  ونلّبي  واألمان 

وهذا يؤّدي إىل جعله إنسان سوياَ.

 - التقليد واملحاكاة:

الرعب  مناظر  مشاهدة  عن  إبعاده 

الشاشات  عىل  ُتعرض  التي  والرصاع 

والقنوات الفضائية.

باإلضافة إىل ما سبق يجب أن منأل أوقات 

الطفل العدواين فال نجعله يشعر بالفراغ، 

وننّمي  املناسبة،  األلعاب  له  ونّؤمن 

هواياته، ونساعده عىل مامرستها.

تحتاج  العدواين  السلوك  معالجة  إن 

وأقواله  وترصفاته  حركاته،  مالحظة  إىل 

وموقفه من الناس واألشياء.

متابعة  إىل  نحتاج  معالجته  وعند 

ومعرفة تأّثره بالعالج، وعلينا أن نشعره 

أننا قريبون منه، نحبه ونعتني به ونقدم 

أو  إيجابيا،  عمال  عمل  كلام  الهدايا  له 

ترصف ترصفا حسنا.

 إن سرينا يف هذه الخطوات سيضمن لنا 

كل  تعاون  إذا  وخاصة  الطيبة،  النتائج 

أفراد األرسة يف معالجة حبيبهم
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•الصحة املدرسية :
     هي كافة األنشطة والخدمات 

بالتعاون  أو  املدارس  يف  املقدمة 

صحة  لتعزيز  واملصممة  معها 

ونفسياً  بدنياً  والعاملني  الطالب 

برامجها  خالل  من  وإجتامعياً 

والوقائية  التوعوية  املدرسية 

من  أصبح  ــد  وق والتعزيزية، 

العلمي  التخطيط  رضوريـــات 

ــة  ــصــحــة املــدرســي لـــربامـــج ال

داخــل  للتطبيق  وتصميمها 

الظروف  مراعاة  مع  املدرسة 

واملــاديــة  والبيئية  املــدرســيــة 

والبرشية والزمنية .

املفاهيم  مجموعة  هــي       

والخدمات  واألتظمة  واملبادئ 

التي تقدم لتعزيز صحة الطالب 

صحة  وتعزيز  املدرسة  سن  يف 

املجتمع من خالل املدارس . :

  أهمية الصحة املدرسية:
واألطفال  الطالب  يشكل       

ربع  من  أكــرث  املدرسة  سن  يف 

السكان بالسودان وتعترب سنوات 

النمو  ســنــوات  مــن  ــة  ــدراس ال

والتطور بالنسبة للطالب وبالتايل 

البد لهم من رعاية صحية شاملة 

حتى نضمن لهم منو سليم وجيل 

، إن األطفال  معاىف من األمراض 

عرضة  ــرث  أك ــة  ــدراس ال ســن  يف 

واإلصــابــات  السارية  لــألمــراض 

القطاع  هذا  ويؤثر  والحوادث 

الكبري سلباً وايجاباً عىل الصحة يف 

املجتمع وميكن االستفادة منه يف 

دعم الربامج الصحية يف املجتمع 

حتى تعم الفائدة .

بهذه  الطالب  تجمع  فإن       

املدارس  داخل  الكبرية  األعــداد 

ويزيد  كبرية  مخاطر  يشكل  قد 

األمراض ما مل  انتشار  من معدل 

تتوفر بيئة صحية سليمة . 

  مكونات الصحة املدرسية 
الصحة  مــجــال  يف  -الــتــوعــيــة 

املدرسية .

الوقائية  الصحية  -الخدمات 

والعالجية التي تقدم يف املدرسة .

-البيئة الصحية املدرسية .

الغذاء  وسالمة  البيئة  -مراعاة 

واملراقبة  والكم  النوع  من حيث 

الصحة 
المدرسية 
مسئولية 
مجتمعية

د.كواكب حممد احلاج النور 
تخ�س�ص تغذية جمتمع

جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 
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الغذائية والسلوك الغذايئ للطالب .

-الرتبية البدنية والرتفيهية .

-الربامج الصحية املوجهة للمجتمع .

من  والوقاية  الحذر  أخــذ  -يجب 

الحوادث والتعاون مع املرور والدفاع 

املوسمية  والتتطعيامت  ــدين  املـ

والطارئة واملشاركة يف الربامج الصحية 

املختلفة .

والدعم  النفسية  بالصحة  -االهتامم 

اإلجتامعي .

-التعاون من مرشد الطالب يف متابعة 

فئة  بني  الشائعة  النفسية  املشكالت 

الطالب يف عمر املدرسة.

يف  العاملني  بصحة  االهتامم   -

املدرسة .

  أهداف الصحة املدرسية :

للصحة  الــعــامــة  ــداف  ــ األه

املدرسية :
الطالب  صحة  وتحسني  oتعزيز 

ومستوى التعليم .

مبستوى  ــاء  ــق االرت يف  -املساهمة 

تطبيق  خالل  من  العلمي  التحصيل 

برامج الصحة املدرسية .

عىل  بالتعرف  الطالب  صحة  -تقييم 

يف  الطالب  لصحة  الصحية  املؤرشات 

كافة املجاالت .

للصحة  التفصيلية  -األهداف 

املدرسية :
وبالتايل  للطالب  الصحي  الوعي  -رفع 

املجتمع .

-تحديد أولويات املشاكل الصحية يف 

الرتبويني  وتعريف  املدريس  املجتمع 

بها .

اإلكتشاف  عىل  املعلمني  -تدريب 

الصحية  والتوعية  لألمراض  املبكر 

واملراقبة والتخطيط والتنفيذ والتقويم 

لربامج الصحة املدرسية .

بالتنسيق  املدرسية  البيئة  -تحسني 

والتعاون مع األرسة الرتبوية .

-تحسني القاعدة املعلوماتية لصحة 
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األطفال واملراهقني .

الرتبية  مجال  يف  العاملني  -تعريف 

الصحية  املشكالت  بأولويات  والصحة 

يف سن املدرسة .

مجال  يف  املؤهلة  الكوادر  -تدريب 

التخطيط  مبهارات  املدرسية  الصحة 

لإلكتشاف  الالزمة  والتقييم  والتنفيذ 

املبكر للمشكالت الصحية .

التوعية  مبهارات  العاملني  -تزويد 

الصحية باملدرسة .

-تقديم الخدمات الصحية التي تقدم 

وتحفظ وتعزز صحة الطالب .

-التنسيق مع الجهات الصحية لتقديم 

الخدمات العالجية املتقدمة .

 رسالة الصحة املدرسية :

الطالب  تحسني صحة  هي           

عقلياً وجسدياً ونفسياً وإجتامعياً من 

خالل متكينهم من املعارف واملهارات 

يف  وإبــداع  بفاعلية  للتعامل  الالزمة 

ظروف الحياة اليومية يف بيئة صحية 

آمنة يشارك فيها كل أفراد املجتمع .   

  محاور الصحة املدرسية :
-الخدمات الطبية .

-البيئة املدرسية .

-الصحة النفسية واإلجتامعية .

-تعزيز نوع املجتمع املحيل .

-الرتبية البدنية والرياضية .

خدمات الصحة املدرسية :

أ/ الخدمات العالجية:  

ــىل الــطــالب  ــديئ ع ــب •الــكــشــف امل

املستجدين .

•تصديق اإلجازات املرضية للطالب .

•الكشف عىل املرىض وعالجهم .

األنشطة  عــىل  الصحي  •اإلرشاف 

الرياضية  والتجمعات  واملناسبات 

والكشف الطبي عىل الطالب.

ب/ الخدمات الوقائيه:  

•التطعيامت التنشيطية واملوسمية يف 

سن املدرسة .

ومتابعة  املدرسية  املقاصف  •مراقبة 

االشرتاطات الصحية فيها .

•مراقبة البيئة املدرسية .

من  التوعوية  األنشطة  •تقديم 

محارضات ونرشات وبرامج .

الصحية  الربامج  يف  املشاركة   •

الدولية واإلقليمية واملحلية .
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املدرسية  البيئة  مــواصــفــات 

الصحية:

موقع املدرسة:

أرض  ىف  االتــبــنــى  يفضل   -1

منخفضة او مجارى السيول.

الخدمات  فيه  تتوفر  2-أن 

وسهولة الوصول إليها.

أماكن  عن  بعيدة  تكون  3-ان 

الكريهة  والــروائــح  الصناعات 

واألبخرة ومستودعات البرتول.

الضوضاء  مناطق  عن  4-بعيدة 

والسكك الحديدية

نسبياً/تشمل  واسعة  املساحة: 

اللعب  الــفــصــول  مــســاحــات 

الحدائق واملظالت

األشعة  به  :تتوفر  املبنى  إتجاه 

اركان  جميع  إىل  الهواء  ويصل 

وتقليل  الجو  وتلطيف  املبنى 

درجة الحرارة

تتواىل  أن  األفضل  املبنى:من  نوع 

مستقيمة  خطوط  عىل  الفصول 

الفناء  عىل  تطل  فرندات  تقابلها 

وميكن ان تكون متوازية . 

الفصول .)الشكل، املساحة، األرضية، 

املقاعد  السبورة،   ، ،اإلضاءة  التهوية 

واملناضد (

التى  األساسية  الصحية  املــرافــق 

تحتاجها املدرسة:

امدادا ت مياه رشب نقية

النظافة  مبواد  مزودة  مياه  دورات 

والتطهري .

مرافق غسل األيدى 

وسائل جمع ونقل النفايات

الخدمات الصحية املدرسية:

الكشف الطبى الدورى .

التأمني الصحى .

اإلسعافات األولية.

التطعيم ضد األمراض .

املسح الصحي السنوى .

التثقيف الصحى املدرىس:

رضورى للحفاظ عىل صحة الطالب 

ويتم عن طريق

املنهج الدراىس

رسائل الطابور

املعرض الصحى

املحارضات و عروض الفيديو

مرسح املدرسة

التغذية املدرسية وتشمل:

التثقيف الغذاىئ.

الصحية  الغذائية  املـــواد  توفري 

باملدرسة .

والوجبات  املتجولني  الباعة  محاربة 

الرسيعة .

إلزام العاملني باملقاصف باملواصفات 

الصحية.

التغذية  وأنشطة  جمعيات  وجود 

والفالحة املدرسيىة .

    اهم املخاطر الصحية باملدرسة :

التنافس العاىل.

التفاعل السلوىك .

األمراض املعدية .

الحوادث واإلصابات .

التسمم الغذاىئ.
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ــاد  ــحـ االتـ
ــون  ــي ــع ب
ا مير لكا ا
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جميٌل أْن نرجع اليوم يف ظل الصحافة التي تتأرجح 
بني الورقية و اإللكرتونية إىل مجلتنا  إضاءآت .

ليس للداللة غري أننا نبحث معكم عن أصل األشياء 
يبدأ  بحث  فكل  املجاالت  كل  يف  املعرفة  أجل  من 

بكلمة.
األصل يف كل لغات الدنيا هو الكلمة .. وكل الكلامت 
التي نقولها يف يومنا أو دهرنا ال تخرج من ثالثة أنواع 
هي اسم، فعل وحرف ، ومنها تتكون الجمل املفيدة 
وهي - أيضاً - لها ثالثة رضوب هي الجملة الفعلية 

واالسمية و شبه الجملة .. 
اللغة وحصولنا عىل  الكتابة مبعرفتنا  من هنا تتكون 

فكرة تالمس املجمع وقضاياه اآلنية املعيشة.
وتتالقح  أفكار  تنداح  و  جمل  تتكون   - كلمة   - من 
معارف ..وألن ارجوع لألصل جميل حتى نعرف أكرث 
يف  متنوعة  مجلة   - كلمة   - نكون  أن  فكرتنا  كانت 

طرحهها ويف إخراجها لرتيض كل األذاوق.
- وهي  أقوال  - عندي كلمة أحب  املغني  وعىل رأي 
وهي  فيها  البدء  عىل  الجميع  أشجع  أخرى  فكرة 
تدوين وكتابة املقاالت التوثيقية و الكتب التي تهتم 
مبا يكاد أن يندثر من ثقافتنا املحلية مثل - األمثال 
الشعبية - ألحظ أننا رصنا قليالً ما نرضب مثالً لبعضنا 

يف موقف معني، والشعر الشعبي والحكايات لبسيطة 
لثقافتنا  بتوثيقنا  ألننا   ، مجتمع  كل  يف  تحدث  التي 
املحلية نحافظ عليها من التدخل فيها بشكل أو بآخر 
تقبل  هذه  و  شفاهة  نتناقلها  حكايات  تصري  أقصد 
اإلضافة و الحذف من متحدث آلخر كام هو معروف.
أمتنى أْن نرى كتب توثق لهذه الثقافات التي ستنتهي  
إىل ضياع وهي ثروات يجب أن ) ننقب ( فيها مثل 
ولنا  عقله  داخل   - - جهاز دهب  منا  ولكل  الذهب 

فلوب نعقل بها.. 
صدقوين ، مثل هذه الكتب - املكتوبة بحب - ستكون 
فلنسميها  األجيال،  لكل  األيام  مقبل  يف  ثرة  مراجع 
سلسلة، موروثات مهددة بالفناء - أو نسميها - زول 
أو  شاعر  كان  أخ  أو  لصديق  وتسطر  تؤرخ   - وبس 
كاتب أو ظريف مدينة أو حي أو لشهر اشتهر مبهارة 
أخو  و  فريق  الكرم يف كل  أهل  ..نكتب عن  و غريه 

البنات و جمل الشيل ..
آخر كالم :

املهم أْن نكتب املخطوطة األوىل ملن هو أهل لذلك، 
وبعدها نراجع املعلومات و نرتبها ومن ثَمَّ ميكن أْن 
يدمن  يف  وقع  العمل  كان  إذا  الطباعة  ملرحلة  تصل 

يراه مناسباً مثلك.

آخر كلمة

عشانكم بس ..

عماد الماحي

و  الورقية  تتأرجح بني  التي  اليوم يف ظل الصحافة  أْن نرجع  جميٌل 
اإللكرتونية إىل مجلتنا  إضاءآت .

emadalmahi@gmail.com
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ــس  ــ ــي ــ رئ
ــاد ــحـ اإلتـ

غندور عبدالقادر  محمد  أ. 

إدريس محمد  ميرغني  عمر  أ. 

مــخــتــار ــا  ــق ــان ب الــعــالــم  د. 

ــن  ــ ــي ــ األم
ــام ــ ــع ــ ال

ــن  ــ ــيـ ــ أمـ
الــــمــــال
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وقاية الطفل من مخاطر 
استعمال اإلنترنت

د/نعيمة بن يعقوب

ملخ�ص:
      تهدف هذه الورقة العلمية اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اجلرائم الإلكرتونية وخماطرها 
ب�ضكل خا�ص التي ترتب�ص بالطفل  وما تخلفه من تاأثريات �ضلبية على منوه وحياته 
غياب  يف  التكنولوجيا،  عامل  مع  بالتعامل  معرفته  عدم  با�ضتغالل  وذلك  ككل، 
الوعي املجتمعي لتاأثريات التكنولوجيا وتداعياتها على �ضيكولوجية و�ضخ�ضية 

الطفل.
 ويف مقابل تراجع ح�ضانة الأ�ضرة ووعيها بهذه املخاطر ودورها يف حماية الطفل 

من هذه املخاطر اجل�ضيمة.
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من  القريبة  الــدراســات  بعض  عــرض  وتــم 
املوضوع وتحليلها للوقوف عىل اقرتاح تصور 
من  الطفل  وحامية  وقاية  لسبل  مستقبيل 
الجرائم اإللكرتونية ، وذلك بعد عرض ألبشع 

جرمية إلكرتونية يف حق الطفولة.
وركزت الدراسة الحالية عىل املحاور اآلتية:
املحور األول: مفهوم الجرمية االلكرتونية: 

أوالجرمية   Cyber crime الجرميةالسيبريية 
البعض،  لبعضها  مرادفات  ،كلها  املعلوماتية 
أما مصطلح املعلوماتية فهو مشتق من كلمة 

.، Information ( ( املعلومات
     وتعرفها رماح الدلقموين بأنها: »الجرائم 
مع  مجموعات  أو  أفــراد  ضد  ترتكب  التي 
عمداً  الــرضر  إللحاق  إجرامي  دافــع  وجــود 
بسمعة الضحية، أو التسبب باألذى الجسدي 
أو النفيس للضحية بشكل مبارش أو غري مبارش، 
مثل  الحديثة  االتصال  شبكات  باستخدام 
اإلنرتنت )غرف الدردشة، الربيد اإللكرتوين..(، 
القصرية  النصية  )الرسائل  الجوالة  والهواتف 

ورسائل الوسائط املتعددة(. 
استخدام  خاللها  من  يتم  وهي)التي         
اآلخرين،  وإخضاع  إلخافة  الرقمية  التقنيات 

وإّن  اإللكرتوين،  اإلرهــاب  ذلك  أمثلة  ومن 
الجرائم  كافة  يشمل  الجرائم  تلك  مصطلح 
الحاسبات  من  بكل  واملتعلقة  املستحدثة 
الحاسبات هي  كانت  اإلنرتنت سواء  أوشبكة 
الجرائم  أم  االعتداء  فعل  عليها  يقع  التي 
التي تكون فيها الحاسبات أداة يف يد الفاعل 
مرتكب جرمية االعتداء، وإّن مصطلح الجرمية 
اإللكرتونية من العمومية بحيث يشمل كافة 
األفعال واالستخدامات العديدة التي يصعب 
حرصها لشبكة اإلنرتنت العمالقة من الناحية 

التقنية. )يوسف، 2008(
وجدير بالذكرأن جل الجرائم اإللكرتونية تدور 
حول نطاقني اثنني من حيث ارتباطها بالجرمية 

هام: 
-األول: ميس الوسائل اإللكرتونية ذاتها )جرائم 
كموضوع  ذاتها  اإللكرتونية  الوسيلة  متس 

للجرمية(.
-الثاين: يتمثل باستخدام الوسائل اإللكرتونية 
للقيام بجرمية ما. )اللوزي والذنيبات، 2015(

العلمية املنجزة عىل  الثاين: الدراسات  املحور 
املستوى الوطني حول سبل وقاية الطفل من 

الجرمية اإللكرتونية .

      تعرض بعض الدراسات العلمية املنجزة 
اإللكرتونية  الجرمية  من  الوقاية  سبل  حول 
باإلعالم  املتعلقة  التخصصات  مختلف  من 
الجنائية  والعلوم  الجنايئ  والقانون  واالتصال 
السياسية  والعلوم  والحقوق  ورشيعة وقانون 
لها  تسنى  والتي  لألعامل.  الدويل  والقانون 

الحصول عليها منها:
الطفل   :)2009/2008( آمال  رششور  دراسة 
استعامل  وأمناط  لعادات  دراسة  واإلنرتنت 
الدراسة إىل الكشف  الطفل لألنرتنت هدفت 
لإلنرتنت  الطفل  استعامل  عادات وأمناط  عن 
الزمني  الحجم  عــىل  التعرف  ــالل  خ مــن 
لالستعامل.  املفضلة  واألمــاكــن  واألوقـــات 
الكشف عن واقع استعامل االنرتنت وتسليط 
واالجتامعية  النفسية  األبعاد  عىل  الضوء 
الستخدام االنرتنت عند الطفل والكشف عن 
الخدمات  واستعامالتها مبختلف  اإلنرتنت  أثر 
عىل  خاصة  الطفل  حياة  عىل  تقدمها  التي 
تحصيله الدرايس. تسليط الضوء عىل الجانب 
وجمع  الطفل.  له  يتعرض  قد  الذي  السلبي 
ومحاولة  الرقمي  لالتصال  النظرية  البيانات 
من  وتحليله  علمي  واضــح  مفهوم  تحديد 
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الرقمي  االتصال  استخدامات  تحديد  خالل 
املقابلة  الباحثة  واستخدمت  واشباعاته. 
عينة 200  للدراسة عىل  كأدوات  واالستبيان 

طفل.
أهم النتائج: -تعلم الطفالالنرتنت من داخل 

األرسة بالدرجة األوىل.
االنرتنت  يستخدمون  األطفال  من  *نسبة 
مرتبطة  ألجهزة  امتالكهم  بحكم  املدراس  يف 

بشبكة االنرتنت.
الحاجة  إىل  باإلضافة  الطفل يومياً  *استعامل 
إلشباع  حاجات يكون واءها دافع. والذكور 
الاليئ  باإلناث  أكرث استعامل لالنرتنت مقارنة 

يستعملنها مرة يف األسبوع
الفرتة  يف  ساعة   2-1 بني  االستعامل  -مدة 

املسائية بالنسبة للذكور.
*أغراض استعامل الطفل لإلنرتنت هو البحث 
عن املعلومات وتعبئة الربامج واللعب بدافع 

الرتفيه والتسلية.
*نسبة كبرية من األطفال يف الفئة العمرية بني 
ملراسلة  الكرتوين  بريد  لديهم  سنة   )14-12(

أصدقائهم.
*غياب الرقابة الوالدية 

حياة  من  مهمة  مكانة  االنرتنت  *احتالل 
الطفل وهو يدرك سلبياتها وايجابياتها

*املحتوى السلبي لالنرتنت يشكل خطراً عىل 
الطفل يف غياب الرقابة.

اإللكرتونية  الجرمية  مخاطر  الثالث:  املحور 
تستهدف  الكرتونية  جرمية  ألخطر  وعرض 
أال  والشباب  واملراهقني  األطفال  فئة  انتحار 

وهي )لعبة تحدي الحوت األزرق(
ماهي لعبة تحدي الحوت األزرق؟

األطفال  تستهدف  إلكرتونية  لعبة  هي 
بهم  لاليصال  سنة،  و16   12 بني  واملراهقني 
 Philip املدعو   الرويس  ابتكرها  لالنتحار، 
عام  عاماً(   21( بوديكني  فيليب   Bodkin
أعوام.  5 ملدة  وتفكري  إعــداد  بعد  2013م 

الحيتان  ألن  األزرق  الحوت  بلعبة  أسامها 
فهي  االنتحار،  ظاهرة  عنها  يُعرف  الزرقاء 
تسبح جامعة أو فرادى إىل الشاطيء، وتعلق 
إرجاعها  أحدهم  يحاول  مل  إذا  هناك ومتوت 

مجدداً إىل املياه. 
إيذاء  محاولة  عن  عبارة  اللعبة  وهذه       
الرتاجع  ميكن  ال  موقف  يف  ووضعها  النفس 
إىل  الطفل  توصيل  عىل  اللعبة  عنه.تعتمد 
للقيام  الحاد.. عرب مراحل مخططة  االكتئاب 

بـ 50 مهمة يطلبها.
لخوض  فيها  بالتسجيل  اللعبة  تبدأ        
التحدي، يُطلب من املشارك نقش الرمز التايل 
الذراع  عىل  األزرق  الحوت  رسم  أو   ”F57“
بأداة حادة، ومن ثم إرسال صورة للمسؤول 
للتأكد من أن الشخص قد دخل يف اللعبة فعالً.
باالستيقاظ  أمراً  الشخص  يُعطى  ذلك  بعد 
ليصل  فجراً،   4:20 عند  جداً،  مبكر  وقت  يف 
إليه مقطع فيديو مصحوب مبوسيقى غريبة 
تضعه يف حالة نفسية كئيبة.وتستمر املهامت 
والصعود  رعب  أفالم  مشاهدة  تشمل  التي 
إىل سطح املنزل أوالجرس بهدف التغلب عىل 
الخوف. ويف منتصف املهامت، عىل الشخص 
لكسب  اللعبة  عن  املسؤولني  أحد  محادثة 
وعقب  أزرق(.  )حوت  إىل  والتحول  الثقة 
كسب الثقة يُطلب من الشخص أال يكلم أحداً 
بعد ذلك، ويستمر يف التسبب بجروح لنفسه 
مع مشاهدة أفالم الرعب، إىل أن يصل اليوم 
الخمسون، الذي يٌطلب فيه منه االنتحار إما 

بالقفز من النافذة أو الطعن بسكني.
-F57 :

ترمز ملجموعة عىل السوشيال ميديا، وتحديداً 
إىل موقع vk.com الشائع يف روسيا والبلدان 
انتحارية  ألفكار  يرّوجون  كانوا  بها.  املحيطة 
ويقومون بنر العديد من الصور التي تبعث 
أغلقت  املوقع  إدارة  أن  إال  االكتئاب.  عىل 
التي أسسها فيليب بوديكني  هذه املجموعة 

عام 2013 بعد إعداد وتفكري ملدة 5 أعوام، 
وفقاً لصحيفة الدييل ميل. 

هذه  من  باالنسحاب  للمشرتكني  يُسمح  ال 
فإن  ذلك  فعل  أحدهم  حاول  وإن  اللعبة. 
املسؤولني عن اللعبة يهددون الشخص الذي 
باملعلومات  ويبتزونه  االنسحاب  وشك  عىل 
الثقة.  اكتساب  ملحاولة  إياها  أعطاهم  التي 
الذين  املشاركني  اللعبة  عىل  القامئون  ويهدد 
أفراد  مع  بقتلهم  االنسحاب  يف  يفكرون 

عائالتهم .
تسبب  التي  بالجرائم  بوديكني  ــرتف  اع
تنظيف  محاولة  اعتربها  وقــد  بحدوثها، 
التي  البيولوجية،  النفايات   « من  للمجتمع 
أن  وأضاف  الحقاً«.  املجتمع  ستؤذي  كانت 
سعداء  هم  اللعبة  هذه  خاض  من  »جميع 
 2013 عام  محاوالته  بوديكني  باملوت«.وبدأ 
األطفال  من  مجموعة  دعــوة  طريق  عن 
جذب  مهمة  وأوالهــم   ،vk.com موقع  إىل 
إليهم  وأوكل  األطفال  من  ممكن  قدر  أكرب 
مهامت بسيطة، يبدأ عىل إثرها العديد منهم 
مهامت  منهم  تبقى  من  باالنسحاب.يُكلف 
سطح  حافة  عىل  كالوقوف  وأقىس  أصعب 
والقلة  الجسد.  التسبب بجروح يف  أو  املنزل 
بشكل  عليها  أميل  ما  كل  تتبع  التي  القليلة 
أعمى هي التي تستمر.تكون هذه املجموعة 
الصغرية عىل استعداد لفعل املستحيل للبقاء 
التأكد  عىل  اإلداريون  ويعمل  الرسب،  ضمن 
اللعبة.  يف  قدماً  ميضون  األطفال  جعل  من 
مشاكل  لديهم  من  يستهدف  بوديكني  وكان 

عائلية أو اجتامعية .
املقرتح  املستقبيل  التصور  الرابع:  املحور 

لوقاية الطفل من مخاطر االنرتنت: 
من خالل ما سبق ميكن االستفادة من بعض 
التجارب والدراسات املحلية والدولية يف هذا 
املجال، ونقرتح تصوراً مستقبلياً  يتضمن بعض 
وقاية  سبل  حول  واألساسية  املهمة  النقاط 
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ومخاطرها  اإللكرتونية  الجرمية  من  الطفل 
وهي كاآليت:

1-الجانب التقني :
عىل  واإلرشاف  باملراقبة  االهتامم  -رضورة 
العريب  العامل  مستوى  عىل  الشبكة  هــذه 
واإلسالمي مع وضع تريعات عقابية يف حال 
اإلخالل بالتعامل مع هذه الشبكة، مبا يحافظ 
مجتمعات  وأخــالق  ومعتقدات  أمن  عىل 
هذه الدول ويحول دون وقوع هذه الجرائم 

املستحدثة أو التقليل منها.
واإلعالمية  التقنية  والربامج  املشاريع  --دعم 
الرتشيح  كربامج  اإلباحية  الجرائم  ملكافحة 
والحجب متعدد اللغات، وذلك مثل ما قامت 
به دولة ماليزيا)دعم ملروع مقدم من قبل 
القطاع الخاص يهدف إىل املساهمة يف تحقيق 

العفة(
www.( ــر  جــاردوي لركة  مالية  -منحة 
برنامج  لتطوير   )guardware.co.vk
عىل  التعرف  تستطيع  منوعة  آيل  حاسب 
مثل  وحجبها،  آيل  بذكاء  اإلباحية  الصور 
برنامج:Screenshield, shied plus  وغريها 
-إنشاء بوابة خاصة عىل غرار الدول األخرى 
للعنف  الداعية  املواقع  تصفية  أجل  من 

واإلرهاب واإلغراق الجنيس.
التقنية  بثقافة  املجتمعي  الوعي  -نــر 
وأساسيات أمن املعلومات وتوضيح تحديات 
التقنية  وسائل  عرب  الوطني  األمن  مستقبل 
الحديثة من خالل الربامج اإلعالمية ومناهج 

التعليم.
لحامية  املوجودة  واملواقع  الربامج  -أهــم 

الطفل:
ومحركات  واملواقع  النامذج  بعض  -هناك 
رقابة  عمل  يف  منها  االستفادة  ميكن  بحث 
اإلنرتنت  استخدام  أثناء  الطفل  عىل  وحامية 

منها :
اقتناء  ميكن  بحيث   cyber patrol -برنامج 
نسخ منه حسب اعامر االطفال والعنوان هو 

www.microsys.com

يقوم  آخر  برنامج  وهو    cyber sitter-
املواقع غري  إىل  الوصول  األطفال من  بحامية 
www.soldoak.  املرغوب بها والعنوان هو

. com
الربنامج  وهذا   windows family safety-
يقوم بحامية االطفال من خالل ارسال رسائل 

لألهل.
2-الجانب النفيس الرتبوي:

-الحب واألمان للطفل: احتواء الطفل بالحب 
واالمان والثقة

-تفعيل عمل دماغ الطفل: االهتامم بتوظيف 
عمليات دماغ الطفل يف التعلم واالبداع

الطرق  ألهم  ومطويات  كتيبات  ــداد   -اع
االنرتنت  مجرمو  ميارسها  التي  االحتيالية 
واجراءات وطرق تقنية وخطوات وقائية من 

الجرمية االلكرتونية.
و  لألولياء  عمل  ــات  وورش دورات  -عقد 
الطفل  عىل  االنرتنت  مخاطر  حول  املعلمني 

وسبل  الوقاية . 
-ادراج مخاطر االنرتنت يف املناهج التعليمية .

3-الجانب القانوين التريعي: 
املعامل ملعالجة  *وضع تريع إسالمي واضح 
مبختلف  املستحدثة  االلكرتونية  الجرائم 

أنواعها..
للسلوك  املــروعــة  غري  الصور  *مواجهة 
مع  لها  املناسبة  العقوبات  ووضع  اإلجرامي 

التعاون عىل املستوى الدويل.
*إنشاء وحدات أمنية وقضائية متخصصة يف 

الجرائم الرقمية..
إلعــداد  قضائية  فنية  أكادمييات  *إنــشــاء 
كافة  يف  القضائيني  الخرباء  وتخريج  وتأهيل 
الجرائم  مجال  وخاصة  العلمية  التخصصات 
املعلوماتية  الجرائم  رأسها  وعىل  املستحدثة، 

والجرائم ذات الصلة.
*تخصيص مقررات بالكليات العلمية لدراسة 
مكافحتها  وكيفية  اآليل  الحاسب  جرائم 
وتخصيص  منها،  الحامية  نظم  وتطوير 
والتجارة  والحقوق  الرطة  بكليات  مقررات 

واإلدارة واالقتصاد وغريها خاصة باملعلوماتية 
وجرامئها كل فيام يناسب تخصصه. .

*استخدام املؤسسات واألفراد لوسائل الحامية 
الحاسبية  أنظمتهم  لحامية  املناسبة  والتأمني 
الحامية  نظم  وترقية  وتغيري  ومعلوماتهم، 

كلام يف الوقت املناسب وبصفة مستمرة.
االنرتنتالتي  استعامل  يف  السالمة  *قواعد 
تساعد عىل حامية االطفال قدر املستطاع من 

استخداماالنرتنت:
1. تعرف اآلباء عىل كل جديد من الربامج التي 
الكمبيوتر  جهاز  عىل  رقابه  ايجاد  لهم  تتيح 

املستخدم من قبل االطفال. 
لالطفال  السامح  عند  ــاء  اآلب عىل  .2يجب 
باستخدام االنرتنت  بالتواصل مع أي شخص 
التاكيد علية بعدم اعطائة اية معلومات مثل 
والصور  الهاتف  رقم  او  العنوان   او  االسم  

الشخصية . 
3. يجب تنبيه االطفال بعدم اعطاء أي مواعيد 

ألي شخص تحت أي ظرف من الظروف .
خامتة:

الدراسات  من  عرضه  تم  ما  خالل  من      
الجرمية  من  الوقاية  سبل  حــول  العلمية 
اإللكرتونية املامرسة ضد الطفل بشكل خاص، 
ومن خالل ما تم رصده من هذه السبل سواء 
من  وأيضا  التقنية،  أو  النفسية  الناحية  من 
خالل عرض ألبشع وأخطر جرمية إلكرتونية يف 
حق الطفل أال وهي لعبة االنتحار املتمثلة يف 
الحوت األزرق التي سجلت رواجا من طرف 
املراهقني واألطفال حتى عىل املستوى العريب 
واإلسالمي الذي من املفروض يحميهم الوازع 
الديني الذي شبوا عليه، تم التوصل إىل اقرتاح 
يطبق عىل  أن  نطمح  تصور مستقبيل شامل 
الخبيث  الرسطان  هذا  من  أطفالنا  لحامية 
الذي ينخر يف جسد أمتنا اإلسالمية من خالل 

أطفالنا األبرياء.

املحتوى ال�شلبي لالنرتنت ي�شكل خطرًا على الطفل يف غياب الرقابة
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اأ. اإبت�سام �سليمان عمر �سليمان

الرتبوي  التقومي  يهدف 
اإع��ادة  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 
من  امل�شار  وت�شحيح  النظر 
اأجل تطوير وحت�شني لنواجت 
ما يتم تقوميه، ويتفرع من 
هذا الهدف الرئي�شي اأهداف 
فرعية خا�شة بعملية التقومي 

كما يلي : 

التقومي 
باملرحلة 
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أ (معرفة مدى تحقق األهداف املرسومة 
لربنامج محدد . 

يف  املعلم  فاعلية  مدى  عن  ب (الكشف 
تقديم مادة التعلم . 

املنهج  مالمئة  مــدى  من  التحقق  ج( 
والنامئية  العمرية  للمرحلة  املــدريس 

للتالميذ 
د( إرسال تقارير ألولياء األمور حول مدى 

تقدم أبنائهم . 
التخاذ  الالزمة  املعلومات  هـ(توفري 
التالميذ  ترفيع   : مثل  مختلفة  قــرارات 
تشخيص   ، مجموعات  يف  تصنيفهم   ،
جوانب الضعف والقوة ، اختيار مجموعة 
من التالميذ لتكليفهم مبهامت محدودة . 
واملعوقات  القصور  جوانب  معرفة  و( 
عىل  والقضاء   ، املدرسية  املؤسسة  يف 
تذليل  عىل  والعمل  السلبية  الظواهر 

الصعوبات بعد تشخيصها . 
املزيد من  املدرسة عىل  إدارة  ز( تحفيز 
 ، املهني  النمو  عىل  واملعلم   ، العمل 

والتلميذ عىل التعلم 
 ، التالميذ  حاجات  عن  الكشف  ح( 
واستعداداتهم   ، وقدراتهم   ، وميولهم 
العادات  ونوع  اتجاهاتهم   ومعرفة   ،
ومدى  لديهم  تكونت  التي  واملهارات 

استفادتهم منها يف حياتهم . 
ط( معرفة مدى فهم التالميذ ملا درسوه 

من حقائق ومعلومات .
دور التقويم  يف العملية التعليمية : - 

     للتقويم دور هام يف العملية التعليمية 
بصورة عامة ويف عملية التدريس بصورة 
يف  التقويم  دور  إيجاز  وميكن  خاصة 

العملية التعليمية فيام ييل : 
1.يعترب التقويم الرتبوي العملية األساسية 
إصدار  عنها  ينتج  التي  البيانات  لجمع 
الناتجة  والفائدة  الكيفية  عن  أحكام 
بها  الخاصة  والنواتج  البيانات  هذه  عن 

يف  بها  املرتبطة  األنشطة  أو  والعملية 
املجاالت الرتبوية املختلفة. 

مؤرشات  البنايئ  التقويم  نتائج  2.تعترب 
، وتفيد يف  التعلم  ملدى تحقيق أهداف 

تحسني عملية التعليم يف املدرسة .
أو  التجميعي  التقويم  نتائج  3.تستخدم 
نهائية  أحكام  إصدار  يف  النهايئ  التقويم 
عن مدى كفاءة الربنامج التعليمي أو عن 

مدى تحقيق أهداف التعلم .  
الرتبوية  أو  النفسية  املقاييس  4.تعترب 
الرتبوي  للتقويم  األساسية  األدوات 
وتتطلب بيانات محددة عن املتعلمني . 

5.من الرضوري قياس املخرجات الرتبوية 
املهمة بوسائل قياس مختلفة . 

النفسية  االختبارات  ــواع  أن 6.جميع 
املختلفة  الجوانب  تقيس  التي  والرتبوية 
الفنيات  يف  متضمنة   اإلنساين  للسلوك 

الكمية والكيفية للتقويم الرتبوي . 
من  ــدرايس  ال التحصيل  قياس  7.يعترب 

األمور الرضورية بالنسبة للمدارس . 
8.من أهم وظائف االختبارات املدرسية 
للتالميذ  الدرايس  التحصيل  درجة  قياس 

بدقة . 
املدرسية  االختبارات  بناء  9.يتطلب 
الجيدة من املعلمني أن يكونوا عىل دراية 
كبرية بأهداف تدريس املقررات الدراسية 
هذه  وصياغة  بتدريسها  يقومون  التي 

األهداف بطريقة إجرائية 
محك  إىل  املرجعة  املقاييس  10.تعترب 
أنــواع  أهــم  من  معيار  إىل  واملرجعة 
املقاييس التي تستخدم يف تفسري درجات 
عن  الدقة  من  أعىل  بدرجة  املفحوصني 
يف  التقويم  إن  األخرى  املقاييس  أنواع 
دور  عىل  يقترص  ال  التدريسية  العملية 
متعددة  أدواراً  يتضمن  ــا  وإمن واحــد 
والقرارات  منه  الغرض  باختالف  تختلف 
عىل  استناداً  اتخاذها  املعلم  يود  التي 

أن  إما  التقويم  فدور   ، التقويم  نتائج 
يكون قبيل أو دور بنايئ أو دور ختامي 
العملية  أمــان  صامم  هو  والتقويم    ،
الرتبوية ) محمود عبد الحليم ، 2007م 

  . ) 46 ،
اما االختبار كاحد ادوات التقويم يعرف 
أسئلة   ( املثريات  من  مجموعة  بانه 
 ) رسوم  أو  صور  أو  كتابية  أو  شفوية 

أعدت لتقيس بطريقة كمية سلوك ما.
دور االختبار يف العملية التعليمية : - 

العملية  لالختبار دور كبري وفّعال يف     
التعليمية ، وأهم أدواره تتمثل يف اآليت : 
1-عند البدء يف التعليم ُتجري اختبارات 
تحديد املستوى أو تحديد الوضع إلجراء 
املــهــارات  مــدى  ملعرفة  قبيل  اختبار 
املتعلمني  ــدى  ل السابقة  ــدرات  ــق وال
كذلك   ، التعليم  يف  البدء  قبل  واملتطلبة 
تحديد املستوى ملعرفة ما لدى املتعلمني 
من املعطيات التعليمية املتطلبة للبدء يف 
دراسة وحدة ما أو مقرر تعليمي معني . 
2-يف أثناء التعليم ُتجري اختبارات وقائية 
لضبط وتنظيم تقدم املتعلم خالل تعلمه 
تصمم  تشخيصية  اختبارات  وتجري   ،
لقياس املدى الذي حّصله املتعلمون من 
ضوء  يف  بالقياس  التعليمية  املعطيات 

أداة قياس تعليمية جديدة . 
ُتجري  التعليم  من  االنتهاء  3-عند 
نهاية  عند  تقوميية  نهائية  اختبارات 
درايس  مقرر  أو  دراسية  وحدة  تعليم 
املتعلمني  تحصيل  مدى  لقياس  معني 

للمعطيات التعليمية املتطلبة . 
التحصيلية  لالختبارات  العامة  األسس 

  :
أسس  عىل  التحصييل  االختبار  يقوم    
االختبار  لتصميم  الــقــاعــدة  تعطي 
 ، الدراسة  حجرات  داخل  والستخدامها 
لعملية  والفعالية  االيجابية  إىل  وتؤدى 
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التعليم والتعلم ، وهذه األسس كام ييل : 
االختبارات  تقيس  أن  يجب   -1
التعليمية  املعطيات  بوضوح  التحصيلية 
ــداف  األه مــع  تتناغم  التي  املــحــددة 

التعليمية . 
االختبارات  تقيس  أن  يجب    -2
للمعطيات  ممثلة  عينة  التحصيلية 

التعليمية وللامدة التعليمية املتضمنة 
االختبارات  تتضمن  أن  يجب    -3
الفقرات االختبارية  أنواعاً من  التحصيلية 
املعطيات  وتقويم  لقياس  مالمئة  األكرث 

التعليمية املتطلبة . 
التحصيل  اختبارات  تصمم  أن   -4

لتالءم االستخدامات املعنية بنتائجها . 
التحصيلية  أن تكون االختبارات   -5

ثابتة وقابلة للتفسري . 
يف  صادقة  االختبارات  تكون  أن   -6
 ، 2008م   ، عيل  رسمي   ( التعلم  تحقيق 

  )98
2أهداف املرحلة الثانوية : 

    تكتسب املرحلة الثانوية أهمية خاصة 
لدى الرتبويني ، فهي تضم أهم رشيحة يف 
املجتمع ممثلة يف قطاع الشباب كام أنها 
متثل جرساً للعبور للتعليم العايل  ولسوق 
صياغة  عىل  الرتبويني  يحرص  لذا  العمل 
أهداف هذه املرحلة وفقاً لغايات الرتبية 

يف املجتمع ، تأيت  مرتكزة عىل ثالثة محاور 
أساسية متمثلة يف اآليت :  

واملعارف  القيم  وتنمية  تركيز   -1
والخربات وصقل القدرات وتنمية املهارات 

لدى التالميذ 
2-  اإلعداد للحياة ولإلسهام الفاعل 

يف التنمية االجتامعية الشاملة . 
3-  اإلعداد للتعليم العايل املتخصص 
ومواصلة التثقيف الذايت . )مؤمتر سياسات 

الرتبية والتعليم ،1990م ،12  (
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تعلُّم التفكري الإبداعي

اإعداد الأ�ستاذه:
هاله دفع اهلل اأبو�سن

قد يتسأل البعض هل يحتاج اإلنسان أْن يتعلم ليفكر؟ أو ليس اإلنسان مفكر بطبعه؟ 
،إنَّ التفكري مفهوم افرتايض يشري إىل عملية داخلية تعزى إىل نشاط ذهني معريف تفاعيل 
انتقايئ قصدي موجه نحو صياغة لحل مسألة ما أو اتباع قرار معني أو اتباع رغبة يف الفهم.
كام أنَّ التفكري مطلب إلهي ومن أسباب نزول القرآن الكريم لقوله تعاىل ) وأنزلنا إليك 
القران  دعا  حيث   ،  44 آية  النحل   ) يتفكرون  ولعلهم  إليهم  مانزل  للناس  لتبني  الذكر 
الكريم للنظر العقيل مبعني التأمل والفحص وتقليب األمر عىل وجوهه لفهمه وإدراكه ، 

ومل تعد املعرفة غاية يف حد ذاتها ، وإمنا أصبح الرتكيز عىل املفهوم لتلك الوظيفة .
وقد توصلت الدراسات السيكلوجية و العصبية إىل أنَّ الدماغ البري يولد)25( واط من 
الطاقة يف حالة الوعي وتنتقل املعلوماتية برسعة )220( ميل يف الساعة وتنتقل بني جانبي 
الدماغ األمين و األيرس باليني الوحدات من املعلومات يف الثانية علاًم بأن ما يستخدمه 

اإلنسان من طاقة الدماغ أقل من )%5(.
ويف كثري من دول العامل أصبح من متطلبات املناهج الرتبوية أْن توىل اهتامماً كبرياً للتفكري 
وقد  والتعلم,  التعليم  عملية  إليها  تنتهي  أْن  يجب  التي  األهداف  من  كهدف  وتضعه 
طورت الربامج الرتبويه العديد من أنشطتها التي تهدف إىل تدريب الطلبه عىل التفكري .. 
فريى الباحث) شاهي( أنه نتيجة لالنفجار املعريف أصبح الناس أقل اعتامداً عىل الحقائق 
و املهارات األساسية و أكرث اعتامداً عىل القدرة يف معالجة املعلومات ولذلك ينبغي ترقية 

التفكري بأنواعه لدى الطلبة ملواجهة متطلبات العرص.
هذه  ميتلك  الذي  فالفرد  املجتمع  فئات  لجميع  رئيسياً  متطلباً  التفكري  قدرات  وتعد 
اتخاذ  عىل  قادراً  التبعية,  من  متحرراً  و  له  مراقباً  و  تفكريه  يف  مستقاًل  يكون  القرارات 
القرارات الصائبة يف حياته, واعياً لألنظمة االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف بلده ال 
ا يحاكمها وفق معايري محددة ويتخذ منها مواقف واعية بناء عىل  يسلم بها كام هي وإمنَّ

تلك املعايري . 
إنَّ مهارات التفكري هي القدرة عىل التفكري بفعالية ، أو هي القدرة عىل تشغيل الدماغ 
بفعالية ، وتحتاج هذه املهارة إىل التعليم الكتسابها بالتمرين، والتطور والتحسني املستمر 

يف األداء، وكذلك تحتاج إىل وقت طويل الكتسابها .
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جمموعة من اللوحات يف حب الوطن، 
وجدناها يف �شبكة الإنرتنت، ُترى من 

و�شع هذا اللوحات يف حب الوطن؟

الوطنيف حب
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ثورة  األخرية  السنوات  شهدت 
يف مفهوم التقويم وأدواته , إذ 
أصبح للتقويم أهداف جديدة 
التحول  اقتىض  فقد   , متنوعة 
التي   - السلوكية  املدرسة  من 
تؤكد عىل أن يكون لكل درس 
أهداف عالية التحديد مصوغة 
بسلوك قابل للمالحظة والقياس 
التي  ـ  املعرفية  املدرسة  إىل   -
تركز عىل ما يجري بداخل عقل 
عقلية  عمليات  من  املتعلم 
واالهتامم   ، سلوكه  يف  تؤثر 
بعمليات التفكري وبشكل خاص 
مثل  العليا  التفكري  عمليات 
بلورة األحكام واتخاذ القرارات 
باعتبارها  املشكالت  وحل   ،
اإلنسان  متكّن  عقلية  مهارات 
من التعامل مع معطيات عرص 
 ، املعرفة  وتفجر   ، املعلوماتية 
 . التطور  املتسارعة  والتقنية 
وبذلك أصبح التوجه لالهتامم 
من  أساسية  تعلم  بنتاجات 
بسلوك  عنها  التعبري  الصعب 
والقياس  للمالحظة  قابل 
تعليمي  موقف  يف  يتحقق 

محدد

التقومي

الواقعي
اأ.  وفاء حمجوب 
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الذي  بريقها  السلوكية  األهداف  فقدت  وهكذا 
ملع يف عقد الستينات ، ليحل مكانها كتابة أهداف 
  Learning outcomes التعلم  نتاجات  حول 
إنجازات  أو  أداءات  شكل  عىل  تكون  والتي 
كنتيجة  املتعلم  إليها  يتوصل    Performance
لعملية التعلم . وهذه النتاجات يجب أن تكون 
واضحة لكل من املعلم واملتعلم وبالتايل يستطيع 
املتعلم تقويم نفسه ذاتياً لريى مقدار ما أنجزه 

مقارنة مبستويات األداء املطلوبة .
توجهـات  يراعـي  الـذي  التقويـم  يسمـى 
 authentic التقويم الحديثة بالتقويم الواقعـي
يعكس  الذي  التقويم  وهو   .  assessment
حقيقية.  مواقف  يف  ويقيسها  الطالب  إنجازات 
فهو تقويم يجعل الطالب ينغمسون يف مهامت 
ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم ، فيبدو كنشاطات 
تعلم وليس كاختبارات رسية . ميارس فيه الطالب 
مهارات التفكري العليا ويوامئون بني مدى متسع 
من املعارف لبلورة األحكام أو التخاذ القرارات أو 
لحل املشكالت الحياتية الحقيقية التي يعيشونها 
التفكري  عىل  القدرة  لديهم  تتطور  وبذلك   .
يساعدهم  الذي   reflective thinking التأميل 
؛ فهو  املعلومات ونقدها وتحليلها  عىل معالجة 
التعلم والتعليم ، وتختفي فيه  يوثق الصلة بني 
تهتم  التي  التقليدية  االمتحانات  مهرجانات 
  reflexive thinking االنعكايس  بالتفكري 

عىل  الطالب  يساعد  مبا  التعليم  توجيه  لصالح 
يركّز  الواقعي  فالتقويم  الحياة....  مدى  التعلم 
عىل املهارات التحليلية ، وتداخل املعلومات كام 
الحقيقية  املهارات  ويعكس  اإلبداع  يشجع  أنه 
يف الحياة ويشجع عىل العمل التعاوين ، وينمي 
أنه  كام  والشفوية  الكتابية  االتصال  مهارات 
ونتاجاته  التعليم  أنشطة  مع  مبارشة  يتوافق 
مؤكداً بذلك عىل تداخله مع التعليم مدى الحياة 
كام أنه يؤمن بدمج التقويم الكتايب واألدايئ معاً 
التفكري لتعميم اإلجابات  التشعب يف  ، ويشجع 
املمكنة ، ويهدف إىل دعم تطوير املهارات ذات 
املعنى بالنسبة للطالب، ويوجه املنهاج ، ويركز 
عىل الوصول إىل إتقان مهارات الحياة الحقيقية 
 ،) كيف   ( ب  تعنى  التي  املعلومات  ويدعم 
 ، الزمن  مدار  عىل  الطلبة  لتعلم  رصداً  ويوفر 
 ، الطالب ملواجهة مشكالت ملحاولة حلها  ويُِعد 
لعمليات  أو  التعلم  لتسلسل  األولوية  ويعطي 
التعلم ....... مل يعد التقويم مقصوراً عىل قياس 
التحصيل الدرايس للطالب يف املواد املختلفة بل 
بشتى  الطالب  شخصية  مقومات  لقياس  تعداه 
جوانبها وبذلك اتسعت مجاالته وتنوعت طرائقه 

وأساليبه.
يهدف التقويم الواقعي إىل :

• تطوير املهارات الحياتية الحقيقية.
• تنمية املهارات العقلية العليا
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• تنمية األفكار واالستجابات الخالقة والجديدة
• الرتكيز عىل العمليات واملنتج يف عملية التعلم
• تنمية مهارات متعددة ضمن مروع متكامل

• تعزيز قدرة الطالب عىل القويم الذايت
لنتاجات  املتعلمني  تحقيق  درجة  تبنّي  التي  البيانات  جمع   •

التعلم
• استخدام اسرتاتيجيات وأدوات تقويم متعددة لقياس الجوانب 

املتنوعة يف شخصية املتعلم
 املبادئ األساسية للتقويم الواقعي

يقوم التقويم الواقعي عىل عدد من األسس واملبادئ التي يجب 
مراعاتها عند تطبيقه . ولعل أبرز هذه املبادئ ما يأيت :

 ، التعلم  عملية  بجوهر  يهتم  تقويم  هو   : الواقعي  التقويم   •
مساعدتهم  بهدف  املنشودة  للمهارات  الطلبة  امتالك  ومدى 

جميعاً عىل التعلم يف ضوء محكات أداء مطلوبة .
• العمليات العقلية ومهارات التقيص واالكتشاف يجب رعايتها 
عند الطلبة وذلك بإشغالهم بنشاطات تستدعي حل املشكالت 

وبلورة أحكام واتخاذ قرارات تتناسب ومستوى نضجهم .
• التقويم الواقعي يقتيض أن تكون املشكالت واملهام أو األعامل 
املطروحة للدراسة والتقيص واقعية ، وذات صلة بشؤون الحياة 

العملية التي يعيشها الطالب يف حياته اليومية .
وليس حفظهم  الواقعي  التقويم  مادة  الطالب هي  إنجازات   •
للمعلومات واسرتجاعها ، ويقتيض ذلك أن يكون التقويم الواقعي 

متعدد الوجوه وامليادين ، متنوعاً يف أساليبه وأدواته
• مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف قدراتهم وأمناط تعلمهم 
وخلفياتهم وذلك من خالل توفري العديد من نشاطات التقويم 

التي يتم من خاللها تحديد اإلنجاز الذي حققه كل طالب
فإنه  ولذلك   . الطالب  بني  التعاون  الواقعي  التقويم  يتطلب   •
يتبنى أسلوب التعلم يف مجموعات متعاونة يُعني فيها الطالب 
القوي زمالءه الضعاف. بحيث يهيئ للجميع فرصة أفضل للتعلم 
، ويهيئ للمعلم فرصة تقييم أعامل الطالب أو مساعدة الحاالت 

الخاصة بينهم وفق االحتياجات الالزمة لكل حالة .
بني  املقارنات  تجنب  يقتيض  املرجع  محيك  الواقعي  التقويم   •
ال  والتي  الجامعة  أداء  معايري  عىل  أصالً  تعتمد  والتي  الطالب 

مكان فيها للتقويم الواقعي .
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سبب التسمية : 
يقول املؤرخون أنَّ كلمة )الربتقال( تعني )الربتغال( وهي ذلك البلد الذي 
يقع يف جنوب القارة األوروبية والذي كان أول بلد ينقل هذه الفاكهة من 
انتر  الربتغال  القاره اآلسيوية ومن  موطنها األصيل وهوالصني يف جنوب 
يف العامل كله ويزرع يف البالد الدافئه وتعترب أمريكا أكرث توسعا يف زراعته .

فوائده ومكوناته :
الحديد ،سكر   : غذائيا أهمها  الربتقال عىل مثانية وعرين عنرصاً  يحتوي 
الفواكه، الفسفور، وفيتامني يب1 وفيتامني يس، الكالسيوم. ويساعد الربتقال 
والحمى  االنتانية،  األمراض  من  والوقاية  العظام،  يف  الكلس  تثبيت  عىل 
الرأس،  اآلم  ملعالجة  أوراقه  تستعمل  كام  الدييك،  التيفودية،والسعال 
كل  أّن  نجد  فمثالً  السرتيك  أيضا عىل حمض  ويحتوي  الصدري  والسعال 
100 جرام من الربتقال تحوي  43 سعراً حرارياً كام يعترب من أهم مكونات 

الطب البديل ملا له من فوائد.
وقد برهن األطباءعىل قيمة الربتقال العالية، فهو فاتح للشهية ومنق للدم، 
ويخفف من ريح البطـن كام يهدي )املرارة(. كام أنه منعش ومنظف للفم 
والقلب  واألعصاب  للعظام  ومقوي  البطـن  لآلم  ومسكن  للديدان  وطارد 
ويقلل  واألسنان  والشعر  األظافر  يقوي  أنه  عنه  ويُعرف  ومهديء  ومنوم 
من نسبة الدهون )الكوليسرتول( بجانب تنظمبم عملية الجهاز التنفيس 
لإلنسان. كام يعتربه األطباء أنه مضاد لحاالت السعال واإلنفلونزا وينظم 
الربتقال عمل العضالت واألوردة و يزيد الكالسيوم مناعة  ملرض 

السفلس وبعض األمراض الزهريةو نافع لألمراض الجلدية عموماً. يساعد 
الربتقال عىل إزالة آثار التسمم نتيجة استعامل األدوية الكياموية فهو يقوي 
الجهاز العصبي والهضمي ومفيد يف عالج أورام البواسري ومينع الكثري من 
األمراض الرسطانية كام ُعلم عنه عالج التقرحات عند النساء وعصريه مفيد 

ويعوض من حليب األم.
أنواعه  :

الربتقال الحلو: ويسمى الربتقال السكري ويعترب من أكرث سالالت الربتقال 
من ناحية األهمية االقتصادية وهذا النوع يستخدم معظمه يف عمل عصري 

مركز يعبأ يف عبوات للرب..
الربتقال اليوسفي :وهو نوع من الربتقال الصغري شديد الحالوة ذو قرة 
رقيقة يسهل فصلها عن الفصوص وبعض سالالت هذا الربتقال مثل برتقال 
)ساتسوما( ال توجد فيه بذور ) برتقال أب رصة يف السودان( ويستعمل 
الحميض  الربتقال  التعليب  ويف  للتحلية  كفاكهة  الربتقال  من  النوع  هذا 
ويف  النكهة  يف  ويستعمل  بالضغط  الزيت  منه  يستخرج  الذي  اوسيفيل 

صناعة العطور..
الكمكوات  يسمى  و  الياباين  الشعب  عند  نجده  أنواعه  أغرب  من   
الواحدة  الربتقالة  يف  فقط  بذور  لثالث  واحد  من  بذر  وله   )Kumquat(
وهي فاكهة صغرية تشبه من بعيد البلح األصفر  ذات طعم حلو الذع قليالً 

وغني باملواد الغذائية املفيدة للجسم..

عنصراً 
غذائيًا 
لثمرة

الرُبتُقال نوع من أنواع الحمضيات 
تنتجه شجرة الربتقال وهو مصدر 

ممتاز لفيتامني (يس) والذي يساعد  
عىل امتصاص الكالسيوم يف الجسم ، 

كام يحتوي عيل  فيتامني) أ (وهو مصدر 
للصوديوم،البوتاسيوم، املغنيسيوم ،النحاسو الكربيت.. 

و يُعترب من األطعمة التي تشكل القلويات حيث يخلف وراءه املادة 
القلوية يف األنسجة وبعدها يتم استغالله وهذا ما يدفع إىل تحسني 

مقاومة الجسم ورفعها.
تعترب الربازيل هي الدولة األوىل يف إنتاج الربتقال يف العامل تليها 

الواليات املتحده ثم املكسيك ،الصني، الهند، أسبانيا ،إيطاليا ثم مرص 
وباكستان .

28
الربتقالالربتقال
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التــدريب
اأ.  خالد حممود  ماهل * اأمني ترقية املهنة   - حملية اأم درمان

لو   تناولنا مفهوم التدريب مبعناه الواسع نجده  يتداخل بني ثالثة من 
أوجهه النشاط ..

وهي التعليم، التطوير  والتدريب..
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 أوالً- التعليم :
عاداته  لتطوير  واملهارات  املعرفة  الشخص  إكتساب  هو    
وإتجاهاته ، أو هو اإلصالح الواسع الذي  يشمل اإلطار العام.
  هو تنمية القدرة  لدى الشخص بقدر  يساعده عىل فهم 
املشاكل  التي تواجهه ومعرفة مدى تأثريها عىل األمور التي  
يعالجها أو التي ترتبط مبشاكل أخرى يف مؤسسته ، عندما 
يفكر يف أي برنامج من برامج التدريب عىل أي مستوى فمن 
األفضل أن يكون الربنامج أداة لتطوير باملؤسسة بقدر أكرب 

من تدريبهم.
  ثانياً - التدريب :

 هو نوع من أنواع التعليم وبالتايل فأن كل أنواع التدريب 
هي تعليم وليس من الرضوري أن يكون التعليم تدريب.

أن التدريب ما هو اال شكل من أشكال التعليم يهدف إىل 
زيادة املهارات  املتخصصة للفرد ، أما التعليم فهو األعداد 

املنظم لناحية من املعرفة.
 وليك ينجح التدريب يجب أن يواجة حاجة من الحاجات 
ويكون له أهداف واغراض محددة قبل إقرار أو بدء تنفيذ 
برنامج التدريب ، ألن الغرض من التدريب بصصفة  عامة 
هو التنمية  يف كل شئ )تنمية املهارات ، تطوير وتحسني 

املعدالت ،  الرىض واالتصاالت والعالقات اإلنسانية(.
أن تكون هناك  رغبة  التدريب يجب  ليك نحدد أهداف  
حقيقية من جانب اإلدارة باملؤسسة لالستفادة  من التدريب 

بطريقة موضوعية.
لإلنتظام يف  لألفراد    املشجعة  الحوافز   اعداد   كام يجب 

التدريب.
  يبد  للبعض أن كلمة التدريب تعني تطوير األداء اليدوي 
فقط،  لكن التدريب يشمل كل االفراد باملؤسية من  رئيس 
برنامج  ويهدف  بها،  عامل  اصغر  حتى  اإلدارة  مجلس 
يف  واملهارة  باملعرفة  باملؤسسة  العاملني  المداد  التدريب  
اتخاذ القرارات ومواجهة  املشاكل ، كام أن التدريب ال بد 
أن  يؤدي لتعليم األفراد ليكونوا قادرين عىل القيام بعمل 

محدد باملؤسسة.
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 التعليم مدى الحياة ينتج من خلط التعليم النظامي الذي نحصل عليه يف 
املدارس  مع ما يتم التقاطه من وسائل اإلعالم والبيت والشارع واألصدقاء 
والخطب الدينية واملواعظ واألحداث حولك لتشكل ادراكك للكون وتعاملك 
مع الحياة من حولك بتأثرك بهذا املخزون ومدى استيعابك ألجزاءه وعالقاته 
يحكم كل ذلك ويحدد مقداره ونوعه عوامل شتى منها : البيئة أو الوسط 
الذي تعيش فيه وتوفر مصادر متنوعة للمعرفة وامكانية استخدامها بيرس 

والرغبة والدوافع . وغريها من األسباب ..
الكتب  .! آالف بل ماليني  بيئة معرفة وتعلم مدهش  عزيزي أنت اآلن يف 
والتحميل  للقراءة  اإلنرتنت  شبكة  عرب  لك  متاحة  والعلوم  الفنون  كل  يف 
واملراجعه ،بل أبعد من ذلك هناك الصور واألفالم واملواد املسجلة ،كام أن 
بعض الجهات واملواقع تتيح منصات تعليم كاملة تتيح لك االنتفاع مبحتوى 
معريف ومهاري منظم يف شكل دورة أو كورس بال أعباء تنقل ومشقة وبأجر 

زهيد يكاد يكون مجاناً..
وقتنا  من  ونخصص  علينا  املعروضة  الرثوة  من هذه  نستفيد  أعزايئ  تعالوا 
املفيد واكتساب معارف تكون ذخراً  للتعلم  اإلنرتنت زمنا  نقضيه يف  الذي 
لنا يف مجابهة الحياة بعزم وشجاعة والتعرف عىل تجارب اآلخرين لتعيننا 

يف النجاح ومجابهة التحديات لنفيد أنفسنا ومجتمعاتنا الصغرية وأوطاننا.
ويأيت دور املشاركة أيضا وهذا ينقلك من مجرد متلقي ومستهلك للمعرفة 
التواصل  مواقع  يف  منشوراتك  بعض  خصصت  لو  فامذا  ومشارك  ملنتج 
بها  مررت  ناجحة  تجربة  استعرضت  ؟او  مفيدة  معلومة  لنرش  االجتامعي 

ميكن أن تفيد غريك ؟! .. 
املعرفة  تبادل  طعم  وستتذوق  يوم  بعد  يوماً  ستتحسن  أنك  وسرتى  أبدأ 
وحينها  ماعندك  أفضل  العطاء  وستجتهد  الوسائل  عندك  وستتطور  اللذيذ 

ستساهم يف التعلم مدى الحياة معلامً ومتعلامً..

ل وقت حمدد للتعلم ..!
واملواقع  الجهات  بعض  إنَّ 
تتيح منصات تعليم كاملة تتيح 
معريف  مبحتوى  االنتفاع  لك 
دورة  شكل  يف  منظم  ومهاري 
أو كورس بال أعباء تنقل ومشقة 

وبأجر زهيد يكاد يكون مجاناً..

م. حممد حمد 
حممد
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