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ٱ ٱٱٻٱٻ

يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت   يفٱ  

ىف  يف  ىف  
صدق اهلل العظيم

 ]سورة البقرة، اآلية 32[



ِحكَمة لُِقراِء َهذا الكَِتاب:

)إجَعْل َحَياَتَك َقاُموَسًا من اإلنَجاَزاِت امَلكُتوَبِة، كي َترِسم 

َموِقَعَك ِف َعاَلِ الِفعل، َل أرَقاَمًا ِمَن الَسنَواِت التِي َتَتِفي ُدوَن 

آثاٍر َحقيقيٍة، وُكنَت دومًا تشاها بِالِفعل(. 

                              أ.د. جودت أمحد سعادة  املساعيد
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الإهداء
إىل من يعشــق الســر عــى درب الكفاح، 

املتــاح.  أفضــل  إىل  الوصــول  أجــل  مــن                             
إىل مــن يرفــض دوماً حــارضه ومســتقبله، 

                                                     إل أن يكــون منتجــًا، ل عالــًة عــى غــره.
إىل مــن يواجــه الصعوبات واملشــكالت،

ــالت.  ــن النفع ــًا ع ــق، ِعَوض ــر العمي                                                        بالتفك
إىل مــن يتعلــم مــن إنجــازات الســابقني،     

                                                             أن يكــون ناقــدًا وليــس ســاخطًا عــى اآلخريــن
إىل مــن يكتســب مــن خــرات املتميزين،

                                                        كــي يبــدع ف صقــِل مواهــب البنــاِت والبنــني.
ــه، إىل مــن حيــرص عــى توثيــق إنجازات

                                                              ليــس بقصــد التباهــي، وإنــا لتعميــم نجاحاتــه.
ــه، ــه وجمتمع ــه وأهل ــدم نفس ــن خي إىل م

                                                               كــي يشــعر بطعــم املواطنــة طيلــة أيامــه ووقتــه.
إىل هــؤلء مجيعــًا أهدي هــذا اجلُهــد الَبنّاء

ــاء( ــن العط ــرٍن م ــف ق ــاد نص ــوان: )حص                                                        بعن

املؤلف: أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد



7

اجِليُل املَُفِكُر
واألخّيــاُر الُعَلــَاُء  بِــِه   َيزُهــو 
ــاُر ــوُل  َفَخ ــٌل  َواحلُُل ــِل َح  لِلِجي
ــَواُر ــال ِمش ــو للُع ــرُب َتُط  َوالُع
ــاُر ــِه  َمَس ــَداُع  فِي ــُم  واإلب  َوالِعل
ــَكاُر ــُر  واألف ــَو الِفك ــِد  َفه  بِالنَق
بَِحــاُر َوالُعُلــوُم   ِعلــٍم   إذكاُء   
ــَواُر ــٌل َوِح ــوُف َتَفاُع ــا الُصُف فِيَه
ــاُر  ــٌب  وَمَط ــا  َملَع ــِل  فِيَه لِلَعق
والطِفــُل  فِيَهــا  ُمبــِدٌع ِمغــّواُر
َوَمهــاَرُة الَتوقيــِت  َكــم ُتَتــاُر
ُعــّاُر أهُلَهــا   الِقــراَءَة   إّن 
إصــَداُر أحــَكاِم  األُُمــوِر َقــراُر
َســّيار َكوَكــٌب   الَتَعُلــُم   فِيَهــا 
ــَداُر ــاِش َم ــٍم ف النَِق ــالُب ِعل ُط
ُمَتــاُر َمصــَدٌر  احلًَقاِئــُق  فِيَهــا 
َمنَــاُر لِلُعُقــوِل  امَلَهــاَرُة    فيــِه  
أنــَواُر َوُنــوُرُه   ُيِشــُع    َقَبَســًا  

َمنَــاُر لِلَحَيــاِة   َنــٌج                                    َتفكــُر  
َصــاِدٍق َدعــٍم  ُكَل  ـا  ِمنَـّ            حَيَتــاُج 
َكثَِرًةَومهمــًة الُعُلــوَم                  َوَتــرى 
َوِســيَلٍة الِفكَرَخــُر  إن               َياُعــْرُب 
َطفــَرًة بَِتطِويِرامَلــَداِرِس                               ُقوُمــوا 
ــا ــوِص ِبَ ــي ُن ــِد الت ــاَرُة النَق         َفَمَه
ــاُس ففــي امَلــداِرِس َموطٌِن                           أَماالِقَي
ــًة ــي  ُدفَع ــَداِع ُتعطِ ــاَرُة اإلب        َوَمَه
وأَصاَلــٌة َوُمُروَنــٌة            َوَطالَقــٌة  
ــُل ُدوَن َهــَواَدٍة        َوامُلشــِكالُت ُتَ
ــراءٍة ــَد ِق ــَدرِس َبع ــٍع ف ال      َوَتَوُس
     َوَخَراِئــُط الَعقــِل التــي َنســَعى َلــا
ــٍة ــُل  َقِضَي ــُل َأص ــاُر َيَظ         والختَِب
رَضوَرٌة لِلــُدروِس  انتَِبــاٍه        َشــُد 
ــٍة ــَن ُخالَص ــِع ِضم ــٌؤ لِلَوض      َوَتنَُب
     َتدريــُس َهــذا الِفكــِر َيبَقى ُشــعَلًة
ــًا  ــِر  َمرِجَع ــِل امُلَفِك ــِه  لِلجِي                 أهِدي

  ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة 
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مقدمة الكتاب 
بالدرجة األوىل  يعيش اإلنسان عىل هذا الكوكب السّيار منذ نعومة أظافره، حماوالً 
منها  املالئم  املتنوعة  الظروف  مع  يتأقلم  وأن  وعماًل،  قوالً  الوجود  يف  حقه  يثبت  أن 
األطياف واأللوان  بني جنسِه من كل  النشط مع  التفاعل  املالئم، وذلك عن طريق  وغري 
حيث  من  تنوع  من  فيها  وما  به  املحيطة  الطبيعية  البيئة  ومع  تارًة،  والثقافات  واملعتقدات 
التضاريس واألجواء واملياه والنباتات والثروات تارًة أخرى. كل ذلك من أجل أن يكسب 
ثقة اآلخرين، وأن يتعامل معهم للحصول يف هناية املطاف من املجتمع الذي يرتعرع فيه، 

.Social Acceptance عىل ما يسمى علميًا بالَقبول االجتامعي
خالل  من  الطويلة،  حياته  يف  املرات  من  اآلالف  عرشات  الفرد  ذلك  ينجح  وقد 
اخلربات  الالمتناهية التي يمر هبا، نتيجة هذا التفاعل اليومي املزدوج مع البيئتني الطبيعية 
للغاية،  مهٍم  سبٍب  إىل  يعود  هذا  كل  األخرى.  املرات  آالف  أيضًا  يفشل  وقد  والبرشية، 
نائيٍة عىل سبيل املثال، بل يتم ذلك ضمن  يتمثل يف أنه ال يعيش منعزالً لوحدِه يف جزيرٍة 
انتامئِه إىل جمموعاٍت كبريٍة أو صغريٍة تفرض عليه أن جيد له مكانًا بينها، مستخدمًا بطبيعة 
احلال ما اكتسبه فعاًل بمفرده أو بالتعاون مع غريه، من املعارف الكثرية، واملهارات املفيدة، 

واالجتاهات املرغوب فيها.    
يأكل  إنساٍن  جمرد  يكون  أن  العادة  يف  يقبل  ال  وأفعاله،  أقواله  يف  املتميز  والشخص 
ويرشب وينام وخيدم نفسه وأهله ووطنه فحسب، بل هيدف إضافًة إىل كل هذا وذاك، أن 
يكون وجوده يف املجتمع من حوله مؤثرًا يف حياة اآلخرين، بل ومؤثرًا يف األجيال القادمة 
التي تروي  الكثرية  يوثق جهوده  أن  العامل اآلخر. وهذا ما حيتم عليه  إىل  بعد رحيله  حتى 
النجاحات  تلك  يف  الصاعد  النشء  أبناء  يرى  كي  واحد،  وقٍت  يف  وإخفاقاته  نجاحاته 
الِعربة والدروس من  يأخذون  الذي  الوقت  السارة، نامذج ُتتذى يسريون عىل هدهيا، يف 

اإلخفاقات املريرة، عن طريق جتنب الوقوع فيها مستقباًل.
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وقد منحني اهلل عز وجل، فرصة النجاح والتميز ف التعليم املدريس واجلامعي األدنى 
أكر  بدرجٍة  ومنحني  أستاذ،  رتبة  إىل  الرتقية  ثم  الدكتوراة  درجة  عى  واحلصول  واألعى 
وتربويًا  كتابًا جامعيًا  اخلمسني  يقارب  ما  تأليف  التي شجعتني عى  الكافية  العلمية  القوة 
من  املائة  عن  يزيد  ما  وإجراء  عريقة،  نرٍشعربيٍة  دوِر  ف  نرشها  عى  والعمل  متخصصًا، 
البحوث العلمية األصيلة ونرشها ف جمالٍت علميٍة عربيٍة وأجنبيٍة حُمََكمٍة ومرموقة، ف كٍل 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  ولبنان وسوريا  وفلسطني  والسعودية  واألردن  مرص  من 

والكويت وقطر والبحرين وسلطنة ُعان وتونس واملغرب والوليات املتحدة األمريكية. 
بل  فحسب،  كبرة  علميٍة  بغزارٍة  والبحوث  الكتب  نرش  حد  عند  األمور  تقف  ول 
ستني  كتابة  متت  حيث  أكثر،  بدرجٍة  املتنوعة  والفكرية  الثقافية  األنشطة  إىل  ذلك  تعدى 
والدينية،  والجتاعية  والسياسية  واجلغرافية  الرتبوية  القضايا  حول  تدور  شعرية  قصيدًة 
الرتبية  ف  ذكريايت  حول  تدور  التي  احللقات  من  مائة  نحو  ونرش  كتابة  مع  جنب  إىل  جنبًا 
والتعليم العايل، ول سيا من ذكريايت ف التعليم الثانوي، إىل تلك املتصلة بذكريات اللتحاق 
برنامج املاجستر ف اجلامعة األردنية، إىل ذكريات التدريس ف جامعة امللك سعود بالرياض 
ومحالت حمو األمية ف غرب املدينة املنورة تارًة ومنطقة اجلوف الشالية تارًة أخرى، وتلك 
ف  الذكريات  وبعدها  األمريكية،  كانساس  بجامعة  الدكتوراة  برنامج  بذكريات  املتعلقة 
جامعة الرموك والتدريس فيها عى مدى نحو عقٍد من الزمان، ومن بعدها الذكريات ف 
جامعة السلطان قابوس لعرش سنوات ونيف، وف جامعة النجاح الوطنية بنابلس عى مدى 
أربع سنوات، إىل أن ُعدُت إىل العاصمة األردنية عان، للتدريس ف جامعة البلقاء التطبيقية، 
الثالثة  قاربت  لفرتٍة  األوسط  الرشق  جامعة  وأخرًا  اإلرساء،  وجامعة  الزيتونة،  وجامعة 

عرش عامًا، قبل اإلحالة إىل التقاعد بسبب بلوغ سن السبعني من العمر.
وملا وصلت سنوات خدمتي ف الرتبية والتعليم العايل إىل ما يقارب نصف القرن من 
الزمان، وأن جهدي العلمي من التأليف ونرش البحوث قد زاد بعد اإلحالة إىل التقاعد، فقد 
جاء هذا الكتاب تت عنوان: )حصاد نصف قرن من العطاء( كي يرصد حصاد األنشطة 
أو  الضياع  من  عليها  خوفًا  توثيقها،  عى  ويعمل  والثقافية  واإلدارية  واألكاديمية  العلمية 

التشتت هنا وهناك، والتي بلغ عدد صفحاهتا مجيعًا نحو مخس وعرشين ألف صفحة. 
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وقد اشتمل الكتاب عى أربعة أبواب وأربعة عرش فصاًل مستقاًل. وكان الباب األول 
الدكتور جودت أمحد سعادة، واشتمل عى  املتنوعة لألستاذ  العلمية  السرة  تت عنوان: 
تقع ف  والتي  املخترصة جدًا،  العلمية  السرة  منها حول  األول  الفصل  دار  ثالثة فصول: 
إثني  ف  وتقع  احلجم  متوسطة  العلمية  السرة  الثاين  الفصل  تناول  بينا  صفحات،  ثالث 
بالصور  واملدعمة  املطولة  العلمية  السرة  عى  ركز  فقد  الثالث  الفصل  أما  صفحة،  عرشة 

والوثائق وبنحو أربعني صفحة.
والدروع،  واألوسمة  واجلوائز  والرتقيات  بالشهادات  اهتم  فقد  الثاين،  الباب  أما 
منها  الرابع  الفصل  ركز  الثامن(،  الفصل  الرابع وحتى  الفصل  )من  وشمل مخسة فصول 
البكالوريوس  شهادات  حيث  من  وذلك  األكاديمية،  والرتقيات  العلمية  الشهادات  عى 
واملاجستر والدكتوراة، ووثائق الرتقيات األكاديمية إىل رتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ، ف 
حني اعتنى الفصل اخلامس بشهادات اخلرة التدريسية واإلدارية من اجلامعات الثاين التي 
خدمُت فيها عى مدى أكثر من أربعة عقود، بينا دار الفصل السادس حول اجلوائز العلمية 
والتفوق الدرايس العديدة التي حصلُت عليها، ف حني ركز الفصل السابع عى األوسمة 
ودروع التكريم، ف الوقت الذي اهتم فيه الفصل الثامن بشهادات الشكر والتقدير التي تّم 

منحها يل خالل خدمايت اجلامعية املختلفة. 
الثالث حول اإلنتاج العلمي املنشور خالل أربعة عقود، وبفصلني مها  الباب  ودار 
والرتبوية  اجلامعية  املؤلفات  التاسع  الفصل  عالج  وقد  العارش.  والفصل  التاسع  الفصل 
املنشورة  العلمية  بالبحوث  العارش  الفصل  اهتم  بينا  اخلمسني،  قاربت  التي  املتخصصة 
ف جمالٍت حُمََكمة عربية وأجنبية زادت عن املائة، حيث تّم إعطاء نبذٍة كافيٍة عن املؤلفات 
ف  اجلامعات  وأساتذة  والرتبويني  واملهتمني  للباحثني  عونًا  تكون  كي  مجيعًا،  والبحوث 

الوطن العريب من حميطِه إىل خليجِه، مع إمكانية الرجوع إليها عى الشبكة العنكبوتية. 
فصول  وبأربعة  به،  ُقمُت  الذي  املتنوع  الثقاف  النشاط  حول  الرابع  الباب  ودار 
احلادي  الفصل  فيه  عالج  الذي  الوقت  ففي  عرش.  الرابع  وحتى  عرش  احلادي  من  متلفة 
تسعني  إىل  وصلت  والتي  العايل  والتعليم  الرتبية  ف  خدمتي  خالل  املوثقة  عرشالذكريات 
هذا  ف  فقط  منها  ناذج  اختيار  وتّم  املختلفة  األردنية  الصحف  ف  نرشمعظمها  تم  حلقة 
الكتاب، نظرًا لنرشها مجيعًا ف كتاٍب مستقل، كا ركز الفصل الثاين عرش عى القصائد الشعرية 
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املتنوعة التي زادت عى الستني، بينا تناول الفصل الثالث عرش املقالت التي تّم نرشها ف 
بالفصل  الكتاب  واختتم  ومتنوعة،  متعددة  موضوعات  تناولت  والتي  العربية،  الصحف 
الرابع عرش، الذي رصد آراء الناس ف النتاج العلمي اخلاص يب، وكا وردت ف وسائل 

التواصل الجتاعي املختلفة.           
ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب أنه يمثل سرًة ضخمة لشخٍص كرس حياته إلغناء 
واملؤلفات  البحوث  من  بالكثر  اخلصوص  وجه  منها عى  والرتبوية  بعامة  اجلامعية  احلياة 
ف  والتي  والادفة،  الكثرة  والوثائق  بالصور  املدعمة  املختلفة  والفكرية  الثقافية  واملناشط 
جمملها قد ثمثل هدفًا لآلخرين للسر عى خطى صاحب هذا الكتاب، ف تقديم خدماٍت 
ونِعَم  املوىل  نِعَم  إنه  والسداد،  التوفيق  ويل  واهلل  العربية،  أمته  ألبناء  جليلٍة  وثقافيٍة  علميٍة 

النصر.
                                                                                      املؤلف

                                                  أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد
                                                                                            



 الف�صل الأول: ال�صرية الذاتية املخت�صرة جدًا. 

 الف�صل الثاين: ال�صرية الذاتية متو�صطة احلجم .

 الف�صل الثالث: ال�صرية الذاتية املطولة واملدعمة بال�صور والوثائق .

الباب الأول

ال�ِصرية الِعلمّية املتنوعة 
للأ�صتاذ الدكتورجودت اأحمد �صعادة امل�صاعيد





 الف�صل  الأول

ال�صرية الذاتية املخت�صرة جدًا
     )اإجنازات علمية وثقافية مرموقة يف ن�صف قرن( 
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الف�صل الأول
ال�صرية الذاتية املخت�صرة جدًا

)اإجنازات علمية وثقافية مرموقة يف ن�صف قرن( 
1968م،  1. عام  االسكندرية  جامعة  من  اجلغرافيا  يف  البكالوريوس  درجة  عىل  حصل 

وكان األول عىل الدفعة.
يف  2. آخر  وماجستري  1973م،  عام  األردنية  اجلامعة  من  الرتبية  ماجستري  عىل  حصل 

اجلغرافيا البرشية من جامعة كانساس األمريكية Kansas University عام 1978م، 
ودكتوراة الفلسفة يف الرتبية )املناهج وطرق التدريس( عام 1980، من جامعة كانساس 

.  Honor  List  ذاهتا، مع الوضع بلوحة الرشف يف الدكتوراة
َنرَشَ  نحو مخسني كتابًا جامعيًا وتربويًا متخصصًا، يف دوِر نرٍش عربيٍة مرموقٍة.  3.
َنرَشَ  مائة وأربعة أبحاث، يف جمالٍت علميٍة عربيٍة وأجنبيٍة حمكمٍة يف األردن والكويت  4.

ولبنان  والبحرين  والكويت  وقطر  والسعودية  وفلسطني  ُعامن  وسلطنة  ومرص 
واإلمارات العربية املتحدة وتونس واملغرب والواليات املتحدة األمريكية. 

مثل  5. العربية  اجلامعات  من  عدٍد  يف  التدريس  وطرق  للمناهج  أستاذًا  عامًا   42 عمل 
جامعة امللك سعود يف الرياض، وجامعة السلطان قابوس يف مسقط، وجامعة النجاح 
يف  األوسط  والرشق  واإلرساء  والزيتونة  والبلقاء  الريموك  وجامعات  فلسطني،  يف 

األردن، كام خدم معلاًم باملرحلة الثانوية األردنية ملدة مخس سنوات.
تقلَد مناصَب إدارية وأكاديمية جامعيٍة عديدة، مثل رئيس قسم الرتبية، ومدير مركز  6.

البحوث الرتبوية يف جامعة الريموك، ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس يف جامعة 
السلطان قابوس، ورئيس قسم الدراسات العليا، ثم مدير مكتبة اجلامعة، ثم عميد كلية 
الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية بفلسطني، ثم رئيس قسم املناهج وأساليب التدريس 
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العلمي، وعميد  البحث  اإلنسانية، وعميد  العلوم  كلية  ثم عميد  يف جامعة اإلرساء، 
كلية الرتبية عىل فرتاٍت متعاقبة يف جامعة الرشق األوسط باألردن .

جائزة  7. وعىل   ،1985 عام  الريموك  جامعة  من  العلمي(  البحث  )جائزة  عىل  حصل 
)العلامء العرب الشبان( من مؤسسة شومان املرموقة عام 1986.

حاز عىل  وسام ُصناع التغيري والريادة عىل مستوى الوطن العريب لعام 2017م . 8.

قام بتحكيم مئات البحوث والدراسات املقدمة للمجالت العلمية املحكمة يف املنطقة  9.
العربية.

قام برتقية الكثري من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العربية اىل رتبة أستاذ مشارك   10.
ورتبة أستاذ.

من  11. العديد  يف  الدكتوراة  وأطروحات  املاجستري  رسائل  من  املئات  وناقش  أرشَف 
اجلامعات العربية.

أصبح عضو هيئة حترير أو عضو هيئة استشارية لعدد من املجالت العلمية املحكمة. 12.

وضع خططًا  دقيقة لكٍل من برامج  البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراة، للعديد  13.
من اجلامعات العربية. 

واملرشفني  14. واملديرين  للمعلمني  التدريبية  والدورات  العلمية  الندوات  مئات  عقَد 
الرتبويني واجلغرافيني يف عدة أقطار عربية.

املحلية  15. املجتمعات  من  عدد  يف  والثقافية  والتعليمية  الرتبوية  التطوير  جلان  يف  إشرتك 
العربية املتنوعة.

يقرض الشعر يف املوضوعات العلمية والثقافية واالجتامعية والسياسية، إذ َنَظم  أكثر  16.
من ستني قصيدة، نرش بعضها يف عدد من الصحف العربية ويف مقدمة الكتب واملؤلفات 

العلمية املختلفة.
نرش أكثر من مائة ومخسني مقالة متنوعة يف صحٍف عربيٍة خمتلفة، تناولت أمورًا متنوعة. 17.
العايل،عىل مدى نحو نصف  18. الرتبية والتعليم  نرش تسعني حلقة من ذكرياته يف ميدان 

قرن من اخلدمة فيهام، عىل شكل حلقات يف الصحف األردنية املرموقة. 
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ألف صفحة، واملكون  19. ُيقدر بخمسة وعرشين  الذي  والثقايف  العلمي  إنتاجه  إن مجيع 
علمية  جمالت  يف  املنشورة  واألبحاث  التخصصية،  والرتبوية  اجلامعية  املؤلفات  من 
عربية ودولية حُمكمة، والذكريات خالل اخلدمة يف الرتبية والتعليم العايل، واملقاالت 
الصحفية املتنوعة، والقصائد الشعرية املتعددة، والسرية الذاتية التفصيلية املطولة، كلها 

موجودة عىل املوقع اآليت: )منتديات ديرابان(: 

http://www.deraban.com/muntada/vb/index.php

        ويمكن الوصول إليها بسهولة بمجرد الكتابة عىل اجلوجل Google العبارات اآلتية:

        )1(: مؤلفات أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=175

     أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت:

https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=49

        )2(: أبحاث أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=180

       أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت: 

https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=50

الرابط        )3(: ذكريات أ.د. جودت أمحد سعادة يف الرتبية والتعليم العايل، وذلك عىل 
       اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=182

       أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت: 

https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=51
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         )4(: السرية الذاتية التفصيلية لألستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط 
                  اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/showthread.php?t=12043

        )5( ديوان ِشعر أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=186

    أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت:  

https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=52

جماالت اهتامماتِه البحثية والتأليفية: التعلم النشط، والتعلم التعاوين، والتعلم اخلربايت،  20.
وختطيطها  تنظيمها  حيث  من  املدرسية  واملناهج  االجتامعية،  الدراسات  وتربية 
وعىل  بأنواعها  التفكري  ومهارات  واحلديثة،  القديمة  التدريس  وطرق  وتطويرها، 
رأسها التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد، والتفكري ما وراء املعريف، واملوهبة واإلبداع 

والتفوق، ومهارات اخلرائط اجلغرافية والتارخيية.
أ.د.  21. Google حتت عنوان: )موقع  الكرتوين خاص عىل صفحات اجلوجل  له موقع 

جودت امحد سعادة املساعيد( http://jwdat.com. وله حساب خاص عىل التويرت: 
@JAWDATMASSA

.22 profjawdat@yahoo.com:الربيد اإللكرتوين اخلاص به هو
  jawdatmassa@gmail.com  و                                                        



 الف�صل  الثاين

ال�صرية الذاتية متو�صطة احلجم
 للأ�صتاذ الدكتور جودت اأحمد �صالح امل�صاعيد                                 

امل�صهور ب:)جودت اأحمد �صعادة(               
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الف�صل الثاين
ال�صرية الذاتية متو�صطة احلجم

 للأ�صتاذ الدكتور جودت اأحمد �صالح امل�صاعيد 
امل�صهور ب:)جودت اأحمد �صعادة(               

اأواًل: بيانات �صخ�صية
االسم:	جودت	أمحد	صالح	املساعيد	)املعروف	ب:	جودت	أمحد	سعادة(.	 1.
اجلنسية	:	اردين 2.
تاريخ	امليالد:	1945/10/10م	 3.
احلالة	االجتامعية:	متزوج	وله	بنتان	وثالثة	أوالد. 4.
الرتبة	العلمية:		أستاذ 5.
.6 .Ph.D	الرتبية	يف	الفلسفة	دكتوراه	العلمية:	الدرجة
الرتبية/جامعة	 7. التدريس/كلية	 وطرق	 املناهج	 أستاذ	 31-8-2015م:	 حتى	 الوظيفة	

سن  جتاوزه  بعد  متقاعد  جامعي  أستاذ  وحاليًا  /األردن(،	 )عامن	 األوسط	 الرشق	
السبعني يف عام 2015م.

.8  Education, Curriculum and(	التدريس	وطرق	املناهج		تربية،	العام:	التخصص
)Instruction

.9  Social(		جغرافيا	/	االجتامعية	الدراسات	تدريس	وطرق	مناهج	الدقيق:	التخصص
.)Studies Education / Geography

،	إسكان	عالية	-	مرج	 10. الربيدي	)11731(	 الرمز	 الربيدي:		ص.	ب	)292(	 العنوان	
احلامم	-	عامن	/	األردن.	

.11             jawdatmassa@gmail.com   profjawdat@yahoo.com		:اإللكرتوين	الربيد
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ثانيا : ال�صهادات العلمية
تاريخ التخرججهة التخرجالتقديرالشهادةم

ليسانس	اجلغرافيا	1
جيد	جدا	
واألول	عىل	
الدفعة

جامعة	اإلسكندرية/
اإلسكندرية	مجهورية	

مرص	العربية

يونيو	)حزيران(	
1968

يونيو	)حزيران(	اجلامعة	األردنيةجيد	جداماجستري	الرتبية2
1973

3

ماجستري	اجلغرافيا	)تم	
احلصول	عىل	هذه	الشهادة	
أثناء	دراسة	مقررات	درجة	

الدكتوراه	يف	الرتبية(

جيد	جدا
جامعة	كنساس-

لورانس	/	الواليات	
املتحدة	األمريكية

مايو	)أيار(	1979

4

دكتوراه	الفلسفة	يف	
الرتبية/	ختصص	مناهج	
وطرق	تدريس	الدراسات	

االجتامعية

ممتاز	مع	
الوضع	يف	
لوحة	الرشف

جامعة	كنساس-
لورانس	/	الواليات	
املتحدة	األمريكية

مايو	)أيار(	1980

يف     البكالوريو�س  درجة  على  احل�صول  بعد  الوظيفي  التاريخ   ثالثا:)اأ( 
                     اجلغرافيا

مكان العملالوظيفةم
تاريخ شغل الوظيفة

طبيعة الوظيفة
إىلمن

.1

معلم	يف	
املرحلتني	
اإلعدادية	
والثانوية

وزارة	الرتبية	
والتعليم	
األردنية

1968/9/11973/9/1

تدريس	مقررات	اجلغرافيا	
والتاريخ	والرتبية	الوطنية	يف	
املدارس	اإلعدادية	والثانوية	

األردنية.
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املاج�صتري يف الرتبية وقبل  الوظيفي بعد احل�صول على درجة  التاريخ   )ب( 
          احل�صول على الدكتوراة

مكان العملالوظيفةم
تاريخ شغل الوظيفة

طبيعة الوظيفة
إىلمن

حمارض2.

كلية	الرتبية	
بجامعة	امللك	
سعود	)جامعة	
الرياض	سابقا(

1973/9/11976/8/31

-	اإلرشاف	عىل	برنامج	
الرتبية	العملية	اخلاص	
بطالب	الدراسات	

االجتامعية.
-املشاركة	يف	محالت	حمو	

األمية.
-تدريس	بعض	املقررات	
النظرية	مثل	إعداد	

املعلمني	وطرق	تدريس	
التاريخ	وطرق	تدريس	

اجلغرافيا.

.3
مساعد	
بحث	
وتدريس

جامعة	
كنساس	يف	
مدينة	لورانس	
األمريكية

1977-1-261980-5-20

-	مساعدة	األساتذة	يف	
قسم	املناهج	والتدريس	
وبخاصة	األستاذ	املرشف	
يف	كلية	الرتبية	بجامعة	
كنساس	األمريكية	
عىل	التدريس	وإجراء	
االمتحانات	وتصحيحها	
وإجراء	البحوث	وتوزيع	
االستبانات	وأدوات	
البحث	واالشرتاك	يف	
التحليل	االحصائي	.
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يف  الفل�صفة  دكتوراة  درجة  على  احل�صول  بعد  الوظيفية  اخلربات   رابعًا: 
             الرتبية  Ph.D. in Education  من جامعة كن�صا�س االأمريكية 

مكان العملالوظيفةم
تاريخ شغل الوظيفة

طبيعة الوظيفة
إىلمن

.4

أستاذ مساعد، 
ثم أستاذ 

مشارك ، ثم 
أستاذ ورئيس 
قسم الرتبية، 

ثم مدير 
مركز البحث 

والتطوير 
الرتبوي

جامعة 
الريموك 
19األردنية

80
/6

 15
-

19
90

/9
/4

- اإلرشاف عىل بعض طالب 
املاجستري.

- تدريس مقررات املاجستري.
- تدريس مقررات الدبلوم العام.

- خدمة املجتمع املحيل عن طريق 
إقامة الندوات وإلقاء املحارضات 

العامة وعمل الورش الرتبوية.
- إدارة قسم الرتبية الذي كان يشمل 

ختصصات تربوية عديدة ، والذي 
حتول فيام بعد إىل كلية علوم تربوية .

-	تطوير	اخلطط	األكاديمية.

-	التعاون	مع	وزارة	الرتبية	والتعليم	
األردنية	يف	موضوعات.

-	إدارة	مركز	البحث	والتطوير	
الرتبوي	ووضع	خطط	املشاريع	
البحثية	بالتعاون	مع	قسم	الرتبية	

وإدارة	اجلامعة.
-	إصدار	حوايل	مائة	ومخسني	
من	النرشات	الرتبوية	يف	ميادين	
وموضوعات	الرتبية	املختلفة.
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مكان العملالوظيفةم
تاريخ شغل الوظيفة

طبيعة الوظيفة
إىلمن

.5

أستاذ	ورئيس	
قسم	املناهج	
وطرق	
التدريس

كلية	الرتبية	
والعلوم	
اإلسالمية	
بجامعة	
السلطان	
قابوس	

بسلطنة	عامن
19

88
/9

/1

19
98

/1
1/

1

-	إدارة	القسم،		واإلرشاف	العام	
عىل	برنامج	املاجستري	وبرنامج	
الرتبية	العملية	فيه،		واملشاركة	يف	
وضع	اخلطط	األكاديمية	مع	اخلطط	
األكاديمية	مع	رؤساء	األقسام	يف	

الكلية.	
-	اإلرشاف	عىل	رسائل	املاجستري.

.6

أستاذ	بكلية	
العلوم	

الرتبوية	،	ثم	
رئيس	قسم	
الدراسات	

العليا،	ثم	مدير	
مكتبة	اجلامعة	
،	ثم	عميد	كلية	
العلوم	الرتبوية	

جامعة	
النجاح	
الوطنية،	
نابلس/
20فلسطني

00
/8

/1
5

2م
00

3/
8/

19

تدريس	طلبة	املاجستري	واإلرشاف	
عىل	رسائلهم	العلمية.اإلرشاف	عىل	
برامج	الدراسات	العليا	يف	كليات	
الرتبية	واآلداب	واالقتصاد	والقانون	
والرشيعة.	إدارة	مكتبة	جامعة	النجاح	
الوطنية	املؤلفة	من	مخسة	طوابق	وما	
فيها	من	كنوز	علمية	كثرية	ختدم	طلبة	
اجلامعة	والباحثني	وأبناء	املجتمع	
املحيل	ويوجد	فيها	ثالثون	موظفًا	
ومائة	ومخسون	ألف	جملد	وكتاب	
ودورية.	إدارة	عامدة	كليةالعلوم	

الرتبوية	املؤلفة	من	أربعة	أقسام	هي:	
علم	النفس،	وأساليب	التدريس،	
والرتبية	االبتدائية،	والرتبية	الرياضية	
وما	حتتاجه	من	خطط	أكاديمية	

تطويرية	وتدريس	مساقات	وإجراء	
بحوث.
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مكان العملالوظيفةم
تاريخ شغل الوظيفة

طبيعة الوظيفة
إىلمن

حمارض	غري	7.
متفرغ

جامعة	البلقاء	
التطبيقية	
وجامعة	
الزيتونة	
األردنية	
وجامعة	

اإلرساء	اخلاصة		
)عامن-ألردن(

20
03

/9
/1

20
04

/9
/1

تدريس	مساقات	لطلبة	املاجستري	
يف	املوهبة	واإلبداع	بجامعة	

البلقاء	التطبيقية	ومساقات	لطلبة	
البكالوريوس	يف	جامعة	الزيتونة	
األردنية	وجامعة	اإلرساء	اخلاصة

.8

استاذ	ورئيس	
قسم	املناهج	
بكلية	العلوم	
الرتبوية	

جامعة	
اإلرساء	
اخلاصة	
)عامن-
االردن(

20
03

/9
/1

20
05

/0
9/

تدريس	مساقات	للبكالوريوس	1
وإجراء	بحوث	تربوية	ميدانية	وإقامة	
ورش	تربوية	خلدمة	املجتمع	بالتعاون	
بني	جامعة	اإلرساء	وجامعة	البلقاء	

التطبيقية.

.9

أستاذ	ورئيس	
قسم	العلوم	
الرتبوية	
ثم	عميد	
كلية	العلوم	
اإلنسانية،	ثم	
عميد	البحث	
العلمي،	ثم	
عميد	كلية	

العلوم	الرتبوية	
عدة	مرات

جامعة	
الرشق	
األوسط	
)عامن/
األردن(

20
05

/0
9/

1

20
15

/9
/1

تدريس	مساقات	املاجستري	مثل	:	
تنمية	مهارات	التفكري	،		وختطيط	
املناهج	وتطويرها	،	والتعلم	النشط	
والتعلم	باخلربة،	ومناهج	وأساليب	
املوهوبني	واملتميزين	،		وادارة	قسم	
العلوم	الرتبوية	،	وقسم	اإلعالم	،	
وقسم	اإلدارة	واملناهج	،	وعامدة	كلية	
العلوم	االنسانية	،		وعامدة	البحث	
العلمي	،	وعامدة	كلية	العلوم	الرتبوية	
يف	اجلامعة،	بام	يف	كل	ذلك		من	تنظيم	
وتطوير	للخطط	والربامج	عىل	مستوى	
البكالوريوس	والدراسات	العليا	ليس	
يف	الكلية	فحسب	بل	وعىل	مستوى	

اجلامعة	ككل	أيضا	.	
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خام�صًا: اجلوائز و�صهادات التقدير
اإلسكندرية،	 1. اآلداب/جامعة	 كلية	 من	 اجلغرافيا	 بكالوريوس	 يف	 الدفعة	 عىل	 األول	

مجهورية	مرصالعربية	عام	1968.
عىل	 2. واحلصول	 العليا	 الدراسة	 إلكامل	 األردنية	 الريموك	 جامعة	 من	 دراسية	 منحة	

من الفرتة	 يف	 األمريكية	 كنساس	 جامعة	 من	 الرتبية	 يف	 الفلسفة	 دكتوراه	  درجة	
.1980 -1977

مرتبة	الرشف	يف	درجة	دكتوراه	الفلسفة	يف	الرتبية	من	جامعة	كنساس	األمريكية	عام	 3.
1980،	وذلك	بعد	احلصول	عىل	تقدير	ممتاز	)أ	A(	يف	مجيع	املواد	الرتبوية	التي	درستها	

يف	تلك	اجلامعة.
جائزة	التفوق	يف	البحث	العلمي	من	جامعة	الريموك	األردنية	عام	1985. 4.
عام	 5. االجتامعية	 العلوم	 ميدان	 عن	 الشبان	 العرب	 للعلامء	 شومان	 احلميد	 عبد	 جائزة	

.1986

عضو	حتكيم	رسمي	لإلنتاج	العلمي	للمتقدمني	إىل	جائزة	شومان	للعلامء	العرب	الشبان	 6.
عن	ميدان	العلوم	االجتامعية،	وذلك	خالل	عام	1992.

وسام	اإلبداع	والريادة	عىل	مستوى	الوطن	العريب	عام		2017.    7.

السابع	 8. شهادات	تقدير	عديدة	أخرى	وأوسمة	ودروع	تكريم	تأيت	الحقًا	يف	الفصلني	
والثامن	من	هذا	الكتاب.

�صاد�صًا: االإنتاج العلمي
)اأ (: املوؤلفات اأو الكتب املن�صورة

تطوير	مناهج	وطرق	تدريس	اجلغرافيا	)1983(.عامن:	مؤسسة	الرأي	للطباعة	والنرش،	 1.
)221	صفحة(.

األردنية	 2. امللكية	 العلمية	 اجلمعية	 مطابع	 عامن:	 	.)1985( وتطويرها	 املناهج	 ختطيط	
مع	 )باالشرتاك	 )289(	صفحة	 عامن،	 سلطنة	 يف	 املتوسطة	 املجتمع	 كليات	 وحلساب	

ثالثة	آخرين(.
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أساليب	تعليم	الدراسات	االجتامعية	)1985(	.عامن:	مطابع	اجلمعية	امللكية	األردنية	 3.
مع	 )باالشرتاك	 )294(	صفحة	 	 املتوسطة	يف	سلطنة	عامن،	 املجتمع	 كليات	 وحلساب	

ثالثة	آخرين(.
األطلس	املجسم	وامللون	ألشكال	سطح	األرض	)1986(.	بريوت:	دار	اجليل،	وعامن:	 4.

مكتبة	املحتسب	)208(	صفحات	)باالشرتاك	مع	عباس	حدادين(.
.5  .)1988( االجتامعية	 والرتبية	 والعلوم	 والرياضيات	 العربية	 اللغة	 مفاهيم	 تدريس	

بريوت:	دار	اجليل،	)512(	صفحة	مع	جتليد	فني	أنيق	)وباالشرتاك	مع	مجال	اليوسف(،	
للماليني،	 6. العلم	 دار	 بريوت:	 الثانية.	 الطبعة	 	.)1990( االجتامعية	 الدراسات	 مناهج	

)703(	صفحات.
صفحة،	 7. 	)600( والنرش	 للطباعة	 عامر	 دار	 	 عامن:	 	.)1991( الفعال	 املدريس	 املنهج	

)باالشرتاك	مع	الدكتور	عبد	اهلل	حممد	إبراهيم(.
حتديد	مهام	رؤساء	األقسام	)1995(.	مطابع	جامعة	السلطان	قابوس،	مسقط/سلطنة	 8.

ُعامن	)150(	صفحة	)باالشرتاك	مع	آخرين(.
قابوس،	مسقط/ 9. السلطان	 مطابع	جامعة	 	.)1996( اجلامعي	 التقويم	 أساليب	 تطوير	

صفحة	 	)193( ُعامن	 مسقط/سلطنة	 قابوس،	 السلطان	 جامعة	 مطابع	 ُعامن:	 سلطنة	
)باالشرتاك	مع	آخرين(.

إعداد	املعلم	اجلامعي	)1997(.	مطابع	جامعة	السلطان	قابوس،	مسقط/سلطنة	ُعامن:		 10.
مع	 )باالشرتاك	 )190(	صفحة	 ُعامن	 قابوس:مسقط/سلطنة	 السلطان	 جامعة	 مطابع	

آخرين(.
املنهج	املدريس	يف	القرن	احلادي	والعرشين)1997(.	الكويت:	مكتبة	الفالح	للطباعة	 11.

والنرش،	)526(	صفحة	)باالشرتاك	مع	الدكتور	عبد	اهلل	حممد	إبراهيم(.
يف	 12. األسايس	 الثاين	 الصف	 لطلبة	 مقرر	 كتاٌب	 	.)2002( فلسطني	 عن	 الوطنية	 الرتبية	

مدارس	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بجزئني	)210(	صفحات	للجزئني	)باالشرتاك	مع	
آخرين(.	
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الرتبية	الوطنية	عن	فلسطني	)2003(.	كتاٌب	مقرر	لطلبة	الصف	الرابع	األسايس	يف	مدارس	 13.
السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بجزئني	)235(	صفحة	للجزئني	)باالشرتاك	مع	آخرين(.

تدريس	مهارات	اخلرائط	ونامذج	الكرة	األرضية	)2001(.	عامن	:دار	الرشوق	)580(  14.
صفحة	.	

دليل	االنتاج	العلمي	والفكري	والثقايف	للعاملني	يف	جامعة	النجاح	الوطنية	)2002(.  15.
من	منشورات	جامعة	النجاح	الوطنية	يف	نابلس،	2002	)368(	صفحة	)	باالشرتاك	مع	

اخرين(.	
استخدام	األهداف	التعليمية	يف	مجيع	املواد	الدراسية	)2006(.	الرياض	:	دار	الزهراء	 16.

)291(	صفحة.
حتليلية	 17. مسحية	 دراسة	 	: ذيبان	 لواء	 يف	 والرتبوي	 واالقتصادي	 االجتامعي	 الوضع	

)2006(	.	عامن:		دار	الرأي	للطباعة	والنرش)315(	صفحة	.
استخدام	احلاسوب	واالنرتنت	يف	ميادين	الرتبية	والتعليم	)2007(.	عامن:	دار	الرشوق	 18.

انيق.)باالشرتاك	مع	عادل	 فني	 )384(	صفحة	مع	جتليد	 	 والتوزيع،	 والنرش	 للطباعة	
رسطاوي(.

للطباعة	 19. وائل	 دار	 عامن:	 	.)2008( ودراسات	 وتطبيقات	 نظريات	 التعاوين:	 التعلم	
والنرش،	2008	م)485(	صفحة	مع	جتليد	فني	أنيق	)باالشرتاك	مع	آخرين(.

	املنهج	املدريس	للموهوبني	واملتميزين	)2009(.	عامن	:	دار	الرشوق	للطباعة	والنرش	 20.
والتوزيع	)446(.

تدريس	مهارات	التفكري	:	مع	مئات	األمثلة	التطبيقية	)2009(.	اإلصدار	الثالث.	عامن:	 21.
دار	الرشوق	للطباعة	والنرش	والتوزيع،		)600(	صفحة	مع	جتليد	فني	أنيق.

والتوزيع	 22. للنرش	 ديبونو	 مركز	 عامن:	 	.)2010( واملتفوقني	 املوهوبني	 تدريس	 أساليب	
)545(	صفحة.	

العقد	األول	لتويل	جاللة	امللك	عبداهلل	الثاين	ابن	احلسني	سلطاته	الدستورية	)2011(.  23.
عامن:	مركز	العرب	والعامل	للدراسات	واإلعالم	)234(	صفحة	)باالشرتاك	مع	آخرين.
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صفحة.	 24. 	)463( الرشوق	 دار	 عامن:	 	.)2011( والتطبيق	 النظرية	 بني	 النشط	 التعلم	
)باالشرتاك	مع	اخرين(.

مع	 25. )باالشرتاك	 الرشوق	 دار	 عامن:	 	.)2011( وتطويرها	 وختطيطها	 املناهج	 تنظيامت	
الدكتور	عبد	اهلل	حممد	إبراهيم(	)452(	صفحة	مع	جتليد	فني	انيق.

املنهج	املدريس	املعارص	)2011(.	عامن:	دار	الفكر	)568(	مع	جتليد	فني	أنيق	)باالشرتاك	 26.
مع	آخر(.

الدراسية)2013(:	كتاب	اخلمسة	 27. املواد	 الرتبوية	والتعليمية	يف	مجيع	 صياغة	األهداف	
آالف	هدف.	عامن:	دار	الرشوق	للطباعة	والنرش	والتوزيع،		)680(	صفحة	مع	جتليد	

فني	أنيق.
املعجم	اجلغرايف	املوسوعي	)2012(.	بريوت	:	مكتبة	لبنان.	)	حوايل	800(	صفحة	مع	 28.

جتليد	فني	أنيق		ومئات	الصور	والرسوم	واألشكال	واخلرائط	)باالشرتاك	مع	آخر(.
صفحة.	 29. 	)416( الثقافة.	 دار	 	: عامن	 	. 	)2013( إبداعية	 أفكارًا	 تنتج	 عقلية	 مهارات	

)باالشرتاك	مع	آخر(.
والتوزيع	 30. والنرش	 للطباعة	 الثقافة	 دار	 	: عامن	 	.)2014( التجريبي	 أو	 اخلربايت	 التعلم	

)488(	صفحة	.
الفلسطينية:	 31. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 األول	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	

اجلزء	األول	)2014(.)حترير	علمي(.	)60	صفحة(.	باالشرتاك	مع	آخرين
الفلسطينية:	 32. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 األول	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	

اجلزء	الثاين)2014(.)حترير	علمي(.	)68	صفحة(	باالشرتاك	مع	آخرين.	
الفلسطينية:	 33. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 الثاين	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	

اجلزء	األول)2014(.)تأليف(.	)84	صفحة(.	باالشرتاك	مع	آخرين
الفلسطينية:	 34. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 الثاين	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	

اجلزء	الثاين)2014(.)تأليف(.	)68	صفحة(.	باالشرتاك	مع	آخرين
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الفلسطينية:	 35. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 الرابع	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	
اجلزء	األول	)2014(.)تأليف(.	)66	صفحة(.	باالشرتاك	مع	آخرين

الفلسطينية:	 36. الوطنية	 السلطة	 بمدارس	 األسايس	 األول	 للصف	 الوطنية	 الرتبية	 كتاب	
اجلزء	الثاين	)2014(.	)تأليف(.	)67	صفحة(.	باالشرتاك	مع	آخرين

مهارات	التفكري	والتعلم	)2015(	.	عامن:	دار	املسرية	للطباعة	والنرش)519(	صفحة. 37.

أشكال	سطح	األرض	باملعلومات	والصور	والرسوم	واخلرائط	امللونة)2017(.	عامن	:	 38.
دار	املسرية	للطباعة	والنرش)357(	صفحة.	

اسرتاتيجيات	التدريس	املعارصة	مع	األمثلة	التطبيقية	)2018(.	عامن:	دار	املسرية	للنرش	 39.
والتوزيع	)805(	صفحات.

طرائق	التدريس	العامة	وتطبيقاهتا	الرتبوية	)2018(.	عامن:	دار	املسرية	للنرش	والتوزيع	 40.
)566(	صفحة.

تقويم	املناهج	بني	االسرتاتيجيات	والنامذج)2019(.	عامن:	دار	املسرية	للنرش	والتوزيع	 41.
)670(	صفحة.

استرشاف	 42. التطبيقية-	 اخلطط	 العاملية-	 املعايري	 احلديثة-	 املناهج:التوجهات	 تقويم	
املستقبل	)2019(.	عامن:	دار	املسرية	للنرش	والتوزيع	)658(	صفحة.

حصاد	نصف	قرن	من	العطاء	)سرية	حافلة	باإلنجازات	العلمية	والثقافية(	)2020(.  43.
قيد	النرش.

ذكريايت	يف	الرتبية	والتعليم	العايل	)2020(.	قيد	النرش. 44.

االجتاهات	الرتبوية	املعارصة.	قيد	النرش	حاليًا. 45.

تقويم	الربامج	التعليمية.	قيد	النرش	حاليًا. 46.

حتليل	املناهج	الدراسية.	قيد	النرش	حاليًا. 47.
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)ب(: البحوث واملقاالت املن�صورة يف جملت جامعية ومهنية حمكمة

)1( البحوث امليدانية املنشورة:
ميدانية	 48. دراسة	 اجلغرافيا:	 تدريس	 يف	 اإللقاء	 وطريقة	 االستقصاء	 طريقة	 بني	 »مقارنة	  

بمشاركة	غازي	خليفة«.	املجلة	العربية	للعلوم	اإلنسانية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	
.132 -110	،)13(4	،)1983(

نحو	 49. اجتاهاهتم	 وبني	 االجتامعية،	 الدراسات	 ملعلمي	 العلمية	 الدرجة	 بني	 »العالقة	
  91-51 	،)13(9 الرتبية،	 لعلوم	 التونسية	 املجلة	 	.)1985( تدريسها	 مناهجها	وطرق	

)بمشاركة	غازي	خليفة(.
الرتبية	 50. تدريس	 لصعوبات	 إدراكهم	 عىل	 واملرشفني،	 للمعلمني	 الرتبوية	 الوظيفة	 »أثر	

للعلوم	 العربية	 املجلة	 	.» ميدانية	 دراسة	 األردنية:	 االبتدائية	 املدارس	 يف	 االجتامعية	
اإلنسانية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	)1985(،	5)19(،	185-144. 

الدراسات	 51. نحو	 األردنيني	 املعلمني	 اجتاهات	 عىل	 التعليمية	 واخلربة	 اجلنس	 »ثر	
االجتامعية«.	حولية	كلية	الرتبية	بجامعة	قطر،)1985(،	4)4(،	229-279		)بمشاركة	

غازي	خليفة(.
.52   .)1985( الرتبية«	 يف	 االجتامعية	 الدراسات	 دور	 نحو	 لالجتاهات	 ميدانية	 »دراسة	

 325-295 	،)2(2 بالرياض،	 امللك	سعود	 الصادرة	عن	جامعة	 تربوية	 جملة	دراسات	
)بمشاركة		امحد	عودة	وغازي	خليفة(.

»اكتساب	طلبة	املرحلة	اإلعدادية	ملهارة	حتديد	اجلهات:	دراسة	ميدانية«.	جملة	أبحاث	 53.
	،)1986( األردنية،	 الريموك	 بجامعة	 العلمي	 البحث	 عامدة	 عن	 الصادرة	 الريموك	

.117-93،)2(2
الرئيسية	 54. اجلهات	 استخدام	 ملهارة	 اكتسابه	 عىل	 وأثرمها	 وجنسه	 التعليمي	 الطالب	 	«

جامعة	 عن	 الصادرة	 اإلنسانية	 للعلوم	 العربية	 املجلة	 اليومية«.	 احلياة	 يف	 والفرعية	
الكويت	)1986(،	6)23(،	98-142	)بمشاركة	قاسم	بدر	وغازي	خليفة(.
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العام	يف	مهارات	ثالث	لتحديد	 55. الثانوي	 السابقة	لطلبة	الصف	األول	 »	دراسة	اخلربة	
 .71-51 	،)6(2 	 	،)1986( دمشق	 ».	جملة	جامعة	 اجلغرافية	 املصورات	 اجلهات	عىل	

)بمشاركة	قاسم	بدر	وغازي	خليفة(.
اسرتجاعهم	 56. يف	 للمالحظات،	 اجلامعة	 طلبة	 أخذ	 عملية	 عىل	 التدريب	 طريقة	 »تأثري	

معدالهتم	 من	 ثالثة	 مستويات	 حسب	 املدريس«	 »املنهج	 بامدة	 تتعلق	 ملعلومات	
،)6(13،)1986( األردنية	 اجلامعة	 عن	 الصادرة	 دراسات	 »جملة	  الرتاكمية	

.88-57 
»الكشف	عن	الفروق	وقياس	مدى	االرتباط	بني	مهارات	حتديد	اجلهات	عند	تالميذ	 57.

املنظمة	 عن	 الصادرة	 الرتبوية	 للبحوث	 العربية	 املجلة	 	« االبتدائي	 السادس	 الصف	
بدر	 قاسم	 )بمشاركة	 	.125-101  ،)2(6  ،)1986( والعلوم،	 والثقافة	 للرتبية	 العربية	

وغازي	خليفة(.
التدريسية	واالحتفاظ	 58. التصنيفية	لألهداف	 القدرة	 الرتبوية	يف	 املشاغل	 »اختبار	فعالية	

هبا	عند	طلبة	اجلامعة	»املجلة	الرتبوية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	)1986(،	3)11(،	
73-96.	)بمشاركة		قاسم	بدر	وغازي	خليفة(.

الصف	 59. مستوى	 حسب	 الفرعية	 اجلهات	 حتديد	 ملهارة	 الطلبة	 أداء	 يف	 الفروق	 »مدى	
الكويت،	)7891(،	 الرتبوية	الصادرة	عن	جامعة	 	املجلة	 	« الطالب	 التعليمي	وجنس	

4)12(،11-36.	)مع	غازي	خليفة	وقاسم	بدر(.
»أثر	شكلية	تزويد	طالب	األول	الثانوي	باألهداف	السلوكية	يف	حتصيلهم	واحتفاظهم	 60.

عن	 الصادرة	 دراسات	 جملة	 الرتاكمية«	 	 معدالهتم	 مستويات	 حسب	 اجلغرافيا	 بامدة	
اجلامعة	األردنية،	)1987(،	)14(،	195 -236.

الدراسات	 61. نحو	 واملعلمني	 واملديرين	 الرتبويني	 املرشفني	 الجتاهات	 مقارنة	 »دراسة	
االجتامعية«.	جملة	العلوم	االجتامعية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	)1987(	،	15)4(،	

.189-159

االجتامعية	 62. الدراسات	 طلبة	 لدى	 اخلريطة	 رسم	 مقياس	 ملهارة	 التعلم	 أثر	 »انتقال	
 77-33 املدنية	يف	جامعة	الريموك	».	جملة	جامعة	دمشق،)1987(،3)10(،	 واهلندسة	

)بمشاركة	غازي	خليفة	وقاسم	بدر(.
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63. An Investigation of the Use of Behavioral Objectives in Jordanian 
Social Studies Classrooms. THEORY AND RESEARCH IN 
SOCIAL EDUCATION, Published by the College and University 
Faculty Assembly of the National Council for the Social Studies 
)U.S.A( vol. 16, No.3 )summer, 1988(, pp. 227243- )With 
Ahlawat, Bader, and Khalifeh(

واحتفاظ	 64. هنايتها	يف	حتصيل	 عند	 أو	 املحارضة	 املالحظات	خالل	 تدوين	 أثر	 اختبار	 	«
طلبة	اجلامعة	يف	موضوع	أسس	املنهج	املدريس	وختطيطه«.	املجلة	الرتبوية	الصادرة	عن	

جامعة	الكويت،	)1988(،5)16(،89-111	)بمشاركة	غازي	خليفة	وقاسم	بدر(.
الرتبويني	 65. املرشدين	 حتصيل	 عىل	 القهرية	 األفعال	 حول	 مطورة	 وحدة	 تدريس	 »أثر	

اجلامعة	 عن	 الصادرة	 دراسات	 جملة	 والعمر«.	 واخلربة	 اجلنس	 ضوء	 يف	 واحتفاظهم	
األردنية،	)1988(،15)8(،239-283	)مع	شفيق	حسان	وغازي	خليفة(.

يراها	 66. كام	 األردنية	 االبتدائية	 املرحلة	 يف	 االجتامعية	 للدراسات	 املنهجية	 »املشكالت	
املرشفون	الرتبويون	واملديرون	واملعلمون:	دراسة	ميدانية.	املجلة	الرتبوية	الصادرة	عن	

جامعة	الكويت،	)1989(،	6)21(،	191-  232.
الدرايس	 67. بالتحصيل	 ذلك	 وعالقة	 الدراسية	 للامدة	 اجلزئي	 والتنظيم	 الكيل	 »التنظيم	

قطر،)1992(،	 بجامعة	 الرتبوية	 البحوث	 مركز	 ».	جملة	 بالتعلم	 واحتفاظهم	 للطالب	
1)2(،	205-242.	)	بمشاركة	غازي	خليفة(.

»أثر	مستوى	تعليم	األب	واألم	والرتتيب	الوالدي	يف	قدرات	التفكري	اإلبداعي	لدى	 68.
عينة	من	أطفال	ما	قبل	املدرسة	بدولة	البحرين«		جملة	مركز	البحوث	الرتبوية	بجامعة	

قطر،	)1996(،	5)19(،	135-178.	)بمشاركة	قطامي	و	آل	خليفة(.
»قدرة	التفكري	اإلبداعي	لدى	طالب	جامعة	السلطان	قابوس:	دراسة	ميدانية«.	سلسلة	 69.

 .54-11 	،)1(1،)1996( قابوس	 السلطان	 بجامعة	 والرتبوية	 النفسية	  الدراسات	
)باالشرتاك	مع	يوسف	قطامي(.

»أثر	كل	من	اخلربة	التدريسية	واملستوى	املالحظ	ألداء	املعلمني	بمدارس	سلطنة	عامن	 70.
يف	اكتساب	طالهبم	ملهارة	قراءة	رموز	اخلريطة	اجلغرافية«.	جملة	مركز	البحوث	الرتبوية	

بجامعة	قطر،	)1997(،	6)11( 81-120.	)	بمشاركة	خليفة(.
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طلبة	 71. اكتساب	 يف	 اجلغرافيا	 ملعلمي	 املوجهني	 وتقديرات	 التدريبية	 الدورات	 »فعالية	
اخلريطة	 عىل	 واملساحات	 املسافات	 قياس	 ملهارة	 عامن	 بسلطنة	 الثانوي	 األول	 الصف	
اجلغرافية«		جملة	احتاد	اجلامعات	العربية،	)1999(،			36	)36(،	91-146.	)بمشاركة	

مع	غازي	خليفة(.
»أثر	تدريس	وحدة	تعليمية	مطورة	يف	اكتساب	طلبة	جامعة	السلطان	قابوس	ملهارة	حتديد	 72.

الرتبية	بجامعة	قطر،	)1999(،15)15(،	 األماكن	عىل	اخلريطة	اجلغرافية«حولية	كلية	
501-548.	)بمشاركة	خليفة(.

خالل	 73. الدنيا	 األساسية	 املرحلة	 يف	 الفلسطينيني	 االطفال	 لدى	 السلوكية	 »املشكالت	
انتفاضة	األقىص	كام	يراها	املعلمون«	جملة	جامعة	النجاح	لالبحاث	)العلوم	االنسانية(،	

)2002(،	16)2(،	547-588	)بمشاركة	ابو	زيادة	وجمدي	زامل(.
»املشكالت	التي	يعاين	منها	الطلبة	املغرتبون	يف	جامعة	النجاح	الوطنية	خالل	انتفاضة	 74.

مع	 )باالشرتاك	 	257-205  ,  40 العربية،	 اجلامعات	 احتاد	 جملة	 	)2002( االقىص«	
آخرين(.

»املشكالت	التي	تواجه	سائقي	سيارات	نقل	الركاب	العمومي	يف	حمافظة	نابلس	خالل	 75.
انتفاضة	االقىص«	)2003(.	جملة	جامعة	القدس	املفتوحة	للبحوث	والدراسات،	)2(،	

85-134.	)باالشرتاك	مع	آخرين(.

مستشفيات	 76. يف	 األقىص	 انتفاضة	 خالل	 واملمرضات	 املمرضني	 لدى	 العمل	 »ضغوط	
حمافظة	نابلس«	)2003م(	جملة	دراسات	الصادرة	عن	اجلامعة	االردنية	30)1(،	140-

165	)باالشرتاك	مع	اخرين(.

»أثر	تدريب	املعلامت	عىل	اسلوب	التعلم	النشط	يف	التحصيل	االين	واملؤجل	لدهين	يف	 77.
ضوء	عدد	من	املتغريات	»	)2003(.	جملة	العلوم	لرتبوية	والنفسية	الصادرة	عن	جامعة	

البحرين،		4)2(،	102-139	)باالشرتاك	مع	ابو	زيادة		وزامل(.
انتفاضة	 78. خالل	 والطلبة	 املنهاج	 مع	 الفلسطينية	 االساسية	 مدارس	 مديرى	 تعامل	

1-39	)باالشرتاك	مع	 	،)2(6, للبحوث	والدراسات	 الزرقاء	 	جملة	 األقىص)2003(.	
جمدي	زامل	واسامعيل	أبو	جابر(.
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طلبة	 79. لدى	 االمتحان	 قلق	 مستوى	 عىل	 والديموغرافية	 النفسية	 املتغريات	 بعض	 »اثر	
الثانوية	العامة	يف	شامل	فلسطني	خالل	انتفاضة	االقىص«	)2004(.	جملة	مركز	البحوث	
ابو	 واسامعيل	 زامل	 بمشاركة	جمدي	 	( 	201  –  171 قطر,13)25(,  بجامعة	 الرتبوية	

زيادة(.
دور	املرشفني	الرتبويني	الفلسطينيني	خالل	تفاعلهم	مع	املنهاج	املدريس	والطلبة	أثناء	 80.

العربية،	 انتفاضة	االقىص		يف	حمافظتي	رام	اهلل	واخلليل)2004(.	جملة	احتاد	اجلامعات	
)43(،	5-46(	باالشرتاك	مع	اسامعيل	أبو	زيادة	وجمدي	زامل(.

خالل	 81. فلسطني	 يف	 والثانوية	 االساسية	 املرحلتني	 طلبة	 لدى	 البيتية	 الدراسية	 البيئة	
انتفاضة	االقىص	)2005(.	جملة	جامعة	النجاح	لالبحاث	)	العلوم	االنسانية(, 19	)1(, 

73-120	)	باالشرتاك	مع	آخرين(.

خالل	 82. املدرسية	 للحياه	 وضواحيها	 القدس	 حمافظة	 يف	 الثانوية	 املرحلة	 معلمى	 تقدير	
انتفاضة	األقىص		)2006(	جملة	جامعة	القدس	املفتوحة	لالبحاث	والدراسات،	)7(،	

137-176	)باالشرتاك	مع	آخرين(.

من	 83. االقىص	 انتفاضة	 والطلبة	خالل	 املدرسية	 املناهج	 مع	 فلسطني	 املعلمني	يف	 تفاعل	
 74-49 	،)1(4 وجهة	نظرهم	)2006(،	جملة	الزيتونة	للدراسات	والبحوث	العلمية،	

)باالشرتاك	مع	آخرين(.
ترتيب	تالميذ	الصف	السادس	االسايس	للقيم	حسب	مقياس	روكيش	يف	ضوء	عدد	 84.

العلوم	 الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	سلسلة	 املتغريات	)2007(،	جملة	دراسات	 من	
الرتبوية،	34	)1(،	45-63	)باالشرتاك	مع	يرسى	زيدان	وإسامعيل	أبو	زيادة(.

جملة	 85. 	،)2007( اجلامعي	 االكاديمي	 واالرشاد	 التسجيل	 ملشكالت	 ميدانية	 دراسة	
 340-319 	،)2(34 الرتبوية	 العلوم	 الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	سلسلة	 دراسات	

)باالشرتاك	مع	غازي	خليفة	وحممد	عالية(.
األخطاء	النامجة	عن	الطلبة	واجلدول	الدرايس	يف	عملية	االرشاد	االكاديمي	وعالقتها	 86.

ببعض	املتغريات	)2008(.	جملة	العلوم	الرتبوية	والنفسية	الصادرة	عن	جامعة	البحرين،	
9)2(،67-92	)باالشرتاك	مع	الدكتور	غازي	خليفة	والدكتور	حممد	كامل	عالية(.
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َأثر	عدد	من	املتغريات	يف	اكتساب	طلبة	اجلامعة	ملهارات	التفكري	الناقد	)2009(	جملة	 87.
دراسات	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	سلسلة	العلوم	الرتبوية،	املجلد	)36(،	ملحق	

كانون	ثاين	2009،	ص	ص	)226-205(.
عادات	التعامل	مع	االمتحان	لدى	طلبة	األول	الثانوي	يف	حمافظة	مادبا	األردنية	وعالقة	 88.

اجلامعة	 عن	 الصادرة	 	 دراسات	 جملة	 	. العام.)2011(	 ومعدله	 الطالب	 بجنس	 ذلك	
االردنية،	سلسلة	العلوم	الرتبوية	،	املجلد	38،	امللحق		3	،	الصفحات	من	866 -  882.

لطلبة	 89. العلمي	 واخليال	 التحصيل	 يف	 الفيزيائية	 االفرتاضية	 املختربات	 أثراستخدام	
اجلامعات	األردنية	)2013(.املجلة	الرتبوية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،27)106(،	

79-121	)باالشرتاك	مع	عوادأبو	زينة(.	

Beyer	وأثرمها	يف	تنمية	التفكري	الناقد	 90. Smith		وباير	 استخدام	اسرتاتيجيتي		سميث	
املجلة	 	 	)2013( التاريخ.	 مبحث	 نحو	 األسايس	 السابع	 الصف	 طالبات	 واجتاهات	
الرتبوية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	28)109(	،	191 - 229	)باالشرتاك	مع	نسيم	

حممد	قاسم(.
الذكاءات	 91. أنامط	 من	 نمطني	 باستخدام	 التاسع	 الصف	 لطالب	 الرياضيات	 تدريس	

املتعددة	وأثر	ذلك	يف	التحصيل	والدافعية)2013(.		جملة	مؤتة	للبحوث	والدراسات	
نواف	 مع	 )باالشرتاك	 	156  -  121 	، 	)6(28، األردنية	 مؤتة	 جامعة	 عن	 الصادرة	

الرشيدي(.
ذلك	 92. وأثر	 واالكتشاف	 احلوار	 بطريقتي	 عرش	 احلادي	 الصف	 لطلبة	 التاريخ	 تدريس	

اجلامعة	 عن	 الصادرة	 	 دراسات	 جملة	 	. 	)2013( لدهيم	 والتحصيل	 الناقد	 التفكري	 يف	
 -  1622 من	 الصفحات	 	، 	2 العدد	 	، 	40 املجلد	 	، الرتبوية	 العلوم	 سلسلة	 االردنية،	

1639.	)باالشرتاك	مع	صالح	الظفريي(	.

درجة	تطبيق	معلامت	رياض	االطفال	لعنارص	التعلم	النشط	.	جملة	دراسات		الصادرة	 93.
الصفحات	من	 	،4 ملحق	 	،40 املجلد	 الرتبوية،	 العلوم	 االردنية،	سلسلة	 اجلامعة	 عن	

1161 - 1177.	)باالشرتاك	مع	شيامء	أشكناين(	.	
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من	 94. بديل	 كمبحث	 التاريخ	 اختيار	 عن	 العامة	 الثانوية	 املرحلة	 طلبة	 عزوف	 دواعي	
الكويت،	 الصادرة	عن	جامعة	 الرتبوية	 املجلة	 	)2014( واملعلمني.	 الطلبة	 نظر	 وجهة	

28)112(،	267 - 322.	)باالشرتاك	مع	عارف	الدهام(.

اجتاهات	طلبة	كلية	الرتبية	األساسية	نحو	استخدام	أعضاء	هيئة	التدريس	لتقنية	العرض	 95.
التقديمي	يف	ضوء	عدد	من	املتغريات	)2014(	،	جملة	مؤتة	للبحوث	والدراسات	الصادرة	
عن	جامعة	مؤتة	األردنية	،29)6(	،	237 - 274		)باالشرتاك	مع	خالد	الرشيدي(.		

التمريض	 96. كليات	 طلبة	 تدريس	 يف	 	 الدور	 ولعب	 املعدلة	 املحارضة	 اسلويب	 استخدام	
جملة	 	. 	)2015( املهنة	 نحو	 واجتاههم	 التحصيل	 يف	 ذلك	 وأثر	 االردنية	 اجلامعات	 يف	
 102-67 	،)3(30 األردنية،	 مؤتة	 جامعة	 عن	 الصادرة	 والدراسات	 للبحوث	 مؤتة	

)باالشرتاك	مع	حممد	موسى	احلسينات(.		
أثر	استخدام	إسرتاتيجيتي	العصف	الذهني	واملنظم	املتقدم	يف	تدريس	العلوم	للمتفوقني	 97.

من	السابع	األسايس	يف	التحصيل	والتفكري	العلمي)2015(.	املجلة	الرتبوية	الصادرة	
عن	جامعة	الكويت،	29)116(،	415 - 451،	)	باالشرتاك	مع	رنا	أبو	مي(	.	

يف	 98. ذلك	 وأثر	 الرياضيات،	 معمل	 أسلوب	 املتوسط	 األول	 الصف	 طالبات	 تدريس	
والدراسات	 للبحوث	 مؤتة	 جملة	 والتحصيل)2016(.	 الريايض	 التفكري	 مهارات	
منتهى	 مع	 )باالشرتاك	 	.234-195 	،)2(31 األردنية،	 مؤتة	 جامعة	 عن	 الصادرة	

العيثاوي(.	
التحصيل	 99. يف	 وأثره	 العربية	 اللغة	 تدريس	 يف	 والتوضيح	 املرونة	 مهاريّت	 تطبيق	 درجة	

 .)2016( ذيبان	/األردن	 لواء	 التاسع	األسايس	يف	 الصف	 لطالبات	 اللغوي	 والذكاء	
جملة	الزرقاء		للبحوث	والدراسات	الصادرة	عن	جامعة	الزرقاء	األردنية،	16)1(،	29-

43.)	باالشرتاك	مع	غادة	الشورة(.	

مستوى	املقدرة	االستيعابية	والتطبيقية	ألنواع	األسئلة	السابرة	والتصنيفية	لدى	طلبة	 100.
الدراسات	العليا	)2016(.	جملة	دراسات		الصادرة	عن	اجلامعة	االردنية،	43	)ملحق	

5(،	1937- 1951.	)باالشرتاك	مع	أ.د.	غازي	خليفة(.	
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التحصيل	 101. العربية	وأثره	يف	 اللغة	 املرونة	والتوضيح	يف	تدريس	 درجة	تطبيق	مهاريّت	
والذكاء	اللغوي	لطالبات	الصف	التاسع	األسايس	يف	لواء	ذيبان	/األردن	)2016(. 
	،)1(16 الزرقاء	األردنية،	 الصادرة	عن	جامعة	 للبحوث	والدراسات	 	 الزرقاء	 جملة	

29-43.	)باالشرتاك	مع	غادة	الشورة(.	

مستوى	املقدرة	االستيعابية	والتطبيقية	ألنواع	األسئلة	السابرة	والتصنيفية	لدى	طلبة	 102.
الدراسات	العليا	)2016(.	جملة	دراسات		الصادرة	عن	اجلامعة	االردنية،	43	)ملحق	

5(،	1937 - 1951.			)باالشرتاك	مع	أ.د.	غازي	خليفة(.	
تنمية	 103. يف	 وأثرها	 االلكرتونية،	 للكتب	 االبتدائية	 املرحلة	 معلمي	 استخدام	 درجة	

كلية	 )2016(.	جملة	 أنفسهم«	 املعلمني	 نظر	 الطلبة	من	وجهة	 لدى	 القراءة	 مهارات	
الرتبية	بجامعة	املنصورة،	97،	185-207.	)باالشرتاك	مع	مريم	العنزي(.	

»تطبيق	التعلم	النشط	باستخدام	اسرتاتيجيتي	املجموعات	الثرثارة	واألسئلة	السابرة	 104.
التاسع	بدولة	الكويت،	وأثر	ذلك	يف	التحصيل	 عىل	الطالبات	املتفوقات	يف	الصف	
كفر	 بجامعة	 الرتبية	 كلية	 جملة	 التعلم«)2016(.	 نحو	 والدافعية	 العربية	 اللغة	 بامدة	

الشيخ،	16)3(،		573 - 616	)باالشرتاك	مع	مريم	العنزي(.
التعلم	االلكرتوين،	وأثر	 105. باستخدام	 العارش	 لطلبة	الصف	 الرتبية	اإلسالمية	 تدريس	

ذلك	يف	التحصيل	والتفكري	اإلبداعي	)2017(.	جملة	كلية	الرتبية	بجامعة	كفر	الشيخ،	
1)1(،	257 - 304	)باإلشرتاك	مع	د.	حسني	املطريي(.

»صعوبات	تطبيق	التعلم	النشط	يف	املدارس	الثانوية	ملحافظة	مأدبا	األردنية	من	وجهة	 106.
نظر	املعلمني«	)2017(.	جملة	دراسات		الصادرة	عن	اجلامعة	االردنية،	44)4(،	ملحق	

)7(،		87 - 100.	)	باالشرتاك	مع	راكان	العوايدة(	.
التفكري	 107. وتنمية	 التحصيل	 عىل	 املعريف	 وراء	 ما	 للتفكري	 اسرتاتيجيتني	 استخدام	 أثر	

للبحوث/ العربية	 )2017(.	جملة	جامعة	عامن	 السابع	 الصف	 طالبات	 لدى	 الناقد	
سلسلة	البحوث	الرتبوية،	1)1(،	29-51.	)باالشرتاك	مع	هبة	طقم(

العلوم	لطالب	 108. للتفكرييف	تدريس	 	)CoRT(	كورت	لربنامج	مهارات	ثالث	تطبيق
سلسلة	 دراسات/	 جملة	 	.)2017( والتحصيل	 الدافعية	 يف	 وأثرها	 السادس	 الصف	
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326	)باالشرتاك	  - 309 	،)4(44 	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	 العلوم	الرتبوية،	
مع	عيسى	احلوامدة(.	

من	 109. النشط	 التعلم	 يف	 ألدوارهم	 الثانوية	 املرحلة	 يف	 والطلبة	 املعلمني	 ممارسة	 درجة	
عن	 الصادرة	 	 الرتبوية،	 العلوم	 سلسلة	 دراسات/	 جملة	 	.)2017( نظرهم	 وجهة	
اجلامعة	األردنية،	44)4(	ملحق	1،	95 - 119	)باالشرتاك	مع	فاطمة	الرشيدي(.

العلوم	لطالب	 110. للتفكرييف	تدريس	 	)CoRT(	كورت	لربنامج	مهارات	ثالث	تطبيق
سلسلة	 دراسات/	 جملة	 	.)2017( والتحصيل	 الدافعية	 يف	 وأثرها	 السادس	 الصف	
326	)باالشرتاك	  - 309 	،)4(44 	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	 العلوم	الرتبوية،	

مع	عيسى	احلوامدة(.	
»تدريس	الفيزياء	بطريقتي	حل	املشكالت	إبداعيًا	واملجموعات	الثرثارة	وأثر	ذلك	يف	 111.

التحصيل	والتفكري	اإلبداعي	لطلبة	الصف	العارش	بمدارس	عامن	اخلاصة«	)2017(. 
 .304-180 	،)1(1 الرتبوية،	 البحوث	 للبحوث/سلسلة	 العربية	 عامن	 جملة	جامعة	

)باالشرتاك	مع	عبداهلل	أبو	شحادة(.
درجة	ممارسة	معلمي	املرحلة	اإلبتدائية	لعنارص	التعلم	النشط	من	وجهة	نظر	املوجهني	 112.

    -233 	،)4(45 األردنية،	 اجلامعة	 عن	 الصادرة	 دراسات	 جملة	 	.)2018( واملديرين	
253.	)باالشرتاك	مع	دالل	الرشيدي(.

وصعوبات	 113. الكويت	 دولة	 مدارس	 يف	 احلديثة	 الرتبوية	 التقنيات	 استخدام	 درجة	
استخدامها	يف	عملية	التدريس	من	وجهة	نظر	معلمي	اللغة	العربية	يف	ضوء	االجتاهات	
الرتبوية	املعارصة	)2018(.	املجلة	الرتبوية	األردنية،	3)2(،	183-212	)باالشرتاك	

مع	د.	مريم	العنزي(.
»فعالية	استخدام	نمطي	الذكاء	العاطفي	والذكاء	املكاين/البرصي	يف	تدريس	العلوم	 114.

لطالبات	الصف	السابع،	وأثر	ذلك	يف	التحصيل	والتفكري	التأمل«	)2018(.	بحث	
-151 	،3 45،	)4(،	ملحق	 منشور	يف	جملة	دراسات	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	

165.	)باالشرتاك	مع	شريين	اخللييل(.
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اخلربايت،	 115. التعلم	 أساليب	 من	 الثالثة	 والدببة	 روبني	 طاولة	 أسلويب	 تطبيق	 »فعالية	
اإلبداعي«.	 والتفكري	 التحصيل	 يف	 ذلك	 وأثر	 الثامن،	 الصف	 طالبات	 تدريس	 يف	
	،)4(	،45 )2018(.	بحث	منشور	يف	جملة	دراسات	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	

ملحق	3،	345-360	.	)باالشرتاك	مع	هناء	عمرو(.
تسمع«	 116. أن	 قبل	 »أنظر	 بأسلويب	 السابع	 الصف	 لطالبات	 العربية	 اللغة	  »تدريس	

الدافعية	 يف	 ذلك	 وأثر	 اخلربايت،	 التعلم	 أساليب	 من	 عليها«	 واملحافظة	 الثقة	 وبناء	
والتحصيل«.	)2018(.	بحث	منشور	يف	جملة	دراسات	الصادرة	عن	اجلامعة	األردنية،	

45،	)4(،	ملحق	3،	237 -251.	)باالشرتاك	مع	الرا	خشاشنة(.

بمدارس	 117. املتوسطة	 املرحلة	 طلبة	 لدى	 الرياضيات	 مادة	 التحصيل	يف	 تدين	 »أسباب	
جملة	 يف	 منشور	 بحث	 	.)2018( واملديرين«.	 املدرسني	 نظر	 وجهة	 من	 الرمادي	
214 -243.	)باالشرتاك	مع	فكرت	 العدد	)1(،	 العربية،	املجلد	)2(،	  جامعة	عامن	

سعدون(.
والقصة	 118. الواحد	 االجتاه	 ذات	 )القصة	 النشط	 للتعلم	 اسرتاتيجيتني	 استخدام	 أثر	

ذات	االجتاهني(	يف	تنمية	بعض	مهارات	التفكري	الناقد.	بحث	مقبول	للنرش	يف	جملة	
البحوث	الرتبوية	والنفسية	للجامعة	اإلسالمية	يف	غزة.

مستوى	قدرة	طلبة	الرتبية	العملية	يف	جامعة	اإلرساء	عىل	تطبيق	مهارة	طرح	األسئلة.	 119.
بحث	قيد	النرش.

أثر	كل	من	االكتشاف	واحلوار	وحل	املكشالت	يف	حتصيل	طلبة	اجلامعة	واحتفاظهم	 120.
بامدة	مناهج	وأساليب	العلوم	االجتامعية.	بحث	قيد	النرش.

)2( املقاالت النظرية املنشورة يف جمالت جامعية ومهنية حمكمة:
»األهداف	التعليمية	للدراسات	االجتامعية	وتطبيقاهتا	عىل	املجال	املعريف«	)1983(.  121.

جملة	العلوم	االجتامعية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت(،	4)10(،	57-33.
»دوراملفاهيم	يف	حمتوى	منهج	الدراسات	االجتامعية«	)1983(.	جملة	الباحث	اللبنانية،	 122.

.97-83	،)26(5
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»احلقيبة	التعليمية	كنموذج	للتعليم	الفردي«	)1983(.	جملة	احتاد	اجلامعات	العربية،	 123.
.169-151	،)19(1

للعلوم	 124. العربية	 املجلة	 االجتامعية«)1983(.	 بالعلوم	 وعالقتها	 االجتامعية	 »املواد	
اإلنسانية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	3)9(،	167-153 .

األردنية،	 125. الريموك	 جامعة	 عن	 الصادرة	 الريموك	 جملة	 	.)1983( الوطنية«	 »الرتبية	
.67-64	،)5(5

جملة	 126. االجتامعية«)1983(.	 العلوم	 ميادين	 يف	 والنظريات	 التعميامت	 وأمهية	 »دور	
العلوم	االجتامعية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	11)3(،	153-137.

عن	 127. الصادرة	 العلمي	 البحث	 جملة	 	)1984( االجتامعية«	 الدراسات	 منهج	 »ختطيط	
جامعة	حممد	اخلامس	يف	اململكة	املغربية،	34	،	207-177.

»األهداف	العامة	للدراسات	االجتامعية	يف	املرحلة	الثانوية	)1983(«.	املجلة	العربية	 128.
للعلوم	اإلنسانية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	3)11(،195-161.

املعلم	 129. جملة	 	.»)1985( اجلغرافيا	 تدريس	 يف	 املحارضة	 لطريقة	 السليم	 »االستخدام	
العريب	الصادرة	عن	وزارة	الرتبية	والتعليم	السورية،38،		21-7.

130. Proposals for Improvement of Social Studies Curriculum 
1983 Materials and Teaching-Learning Experiences. Indiana 
Social Studies Quarterly, Published By Ball State University    
)Vol. 36, N.2, Autumn pp(. 40- 46 )U.S.A(.

»اخلربات	التعلمية	يف	مناهج	الدراسات	االجتامعية«	)1984(.	رسالة	اخلليج	العريب	 131.
الصادرة	عن	مكتب	الرتبية	لدول	اخلليج	العربية،	4	)11(،	33-3.

132. What are the Major Aspects of Jordan, Economy- A Learning  
Activity Package. RESORCES IN EDUCATION )RIE(,Vol. 19, 
N.2, )February, 1984( )U.S.A(
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»اختيار	اخلربات	التعلمية	وتنظيمها	يف	منهج	الدراسات	االجتامعية	».	جملة			الريموك	 133.
الصادرة	عن	جامعة	الريموك		األردنية،	)1984(،9،		74-68.

العلوم	 134. جملة	 	« 	.)1984( االجتامعية	 الدراسات	 ميدان	 يف	 التعلمية	 احلقائب	 »تطبيق	
االجتامعية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،	12)2(،	195-151.

االبتدائية«	 135. املرحلة	 يف	 االجتامعية	 الدراسات	 ملعلم	 الرضورية	 التقويم	 »أساليب	
)1984(.	جملة	الباحث	اللبنانية،6)35(،			109-99.

»تدريس	مهارة	حتديد	جهات	اخلريطة	»)1984(.		رسالة	املعلم	الصادرة	عن	دائرة	 136.
البحوث	الرتبوية	بوزارة	الرتبية	والتعليم	األردنية،35)1(،		19 -26.

»استخدام	االختبارات	ذات	االختيار	املتعدد	يف	التاريخ	واجلغرافيا	»)1985(.	جملة	 137.
العلوم	االجتامعية	الصادرة	عن	جامعة	الكويت،13)1(،		138-123.

الباحث	 138. جملة	 	.)1985(« األرضية	 الكرة	 ونامذج	 اخلرائط	 مهارات	 تدريس	 »أمهية	
اللبنانية،7)4(،		115- 129.

املهاري	 139. للمجال	 سمبسون	 وتصنيف	 الوجداين،	 للمجال	 كراثول	 تصنيف	 »تطبيق	
العربية	 املجلة	 الدراسات	االجتامعية«)1987(.	 السلوكية	يف	 احلركي	عىل	األهداف	
 .56-40 والعلوم،7)1(،	 والثقافة	 للرتبية	 العربية	 املنظمة	 عن	 الصادرة	 للرتبية،	

)باالشرتاك	مع	غازي	خليفة(.
اللبنانية،8)44(،		 140. الباحث	 جملة	 	.)1986(« االجتامعية	 للدراسات	 منهجية	 »أهداف	

.124-115

األردنية	 141. العام	 التعليم	 مراحل	 يف	 االجتامعية	 الدراسات	 مناهج	 حمتوى	 »تقويم	
اإلمارات	 بدولة	 االجتامعيني	 مجعية	 عن	 الصادرة	 اجتامعية	 شؤون	 جملة	 	.)1986(«

العربية	املتحدة،	3)12(،		62-46.
الغذاء	 142. مشكلة	 عىل	 ذلك	 تطبيق	 مع	 املشكالت،	 حل	 بطريقة	 اجلغرافيا	 »تدريس	

والسكان	يف	العامل«	)1989(.	جملة	مؤتة	للبحوث	والدراسات	الصادرة	عن	جامعة	
مؤتة	األردنية،4)1(،		297-213.
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جملة	 143. 	.)1989( االبتدائية«	 املرحلة	 لتالميذ	 األصلية	 اجلهات	 حتديد	 مهارة	 »تدريس	
رسالة	الرتبية	الصادرة	عن	دائرة	البحوث	الرتبوية	بوزارة	الرتبية	والتعليم	يف	سلطنة	

عامن،	7)7(،		184-164.
»صياغة	األهداف	التعليمية	يف	خمتلف	املواد	الدراسية	»	)1990(.	جملة	رسالة	الرتبية	 144.

الصادرة	عن	دائرة	البحوث	الرتبوية	بوزارة	الرتبية	والتعليم	يف	سلطنة	عامن،	8)8(،		
.203-173

»طريقة	املحارضة	يف	التدريس«.	)1998(	.	جملة	رسالة	اخلليج	العريب	الصادرة	عن	 145.
مكتب	الرتبية	لدول	اخلليج	العربية،18)66(	،	157-77.

الصادرة	 146. النجاح	 القرن	اجلديد«	،)1999(،	رسالة	 املدريس	ومطالب	 املنهج	 »نظرية	
عن	جامعة	النجاح	الوطنية	يف	نابلس،62،		45-37.

الصادرة	عن	 147. النجاح	 القسم	اجلامعي«	،)2000(،	رسالة	 لرئيس	 »الدور	األكاديمي	
جامعة	النجاح،	العدد	)65(،	42-32.

»تطوير	الدور	االداري	والقيادي	لرئيس	القسم	االكاديمي	اجلامعي«)	2003(.		جملـد	 148.
مؤمتر	جامعة	النجاح		»تاريخ	وتطور«	ص	ص	)91-56(.

تطوير	أداء	أعضاء	هيئة	التدريس	يف	اجلامعات	واملعاهد	العليا	)2008(.	جملة	رابطة	 149.
املؤسسات	العربية	اخلاصة	للتعليم	العايل،	8)1(،	ص	ص	)96-85(.

املعظم. 150. الثاين	 اهلل	 عبد	 امللك	 جاللة	 عهد	 يف	 العايل	 والتعليم	 الرتبية	 مسرية	 تقييم	
سنوات	 عرش	 يف	 الثاين	 اهلل	 عبد	 امللك	 جاللة	 إنجازات	 كتاب:	 يف	 فصل	 	)2010(

)1999-2009(	.)52(	صفحة.
بالرياض،		 151. األمنية	 فهد	 امللك	 كلية	 األمنية،	 البحوث	 جملة	 	)2017( األمنية	 الرتبية	

26)68(،	181- 244)63(	صفحة.	
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�صابعًا :اخلربات التدري�صية يف اجلامعات العربية املختلفة
القيام	بتدريس	ما	يزيد	عن	)30(	مقررًا	جامعيًا	يف	املناهج	،	وطرق	التدريس،	وأصول	
الرتبية،	وعلم	االجتامع	،	وعلم	النفس	،	وعلم	املوهبة	،	واإلبداع	،		والتفوق،	والتعلم	النشط،	
التفكري،	ومهارات	اخلرائط	ونامذج	الكرة	 التعاوين	،	والتعلم	اخلربايت،	و	مهارات	 والتعلم	
األرضية	،	والتخطيط	الرتبوي	،	والوسائل	التعليمية،		يف	كل	من		جامعة	الريموك	،	وجامعة	
البلقاء	التطبيقية	،	وجامعة	الزيتونة	،	وجامعة	اإلرساء	،	وجامعة	الرشق	األوسط	يف	األردن،	
وجامعة	السلطان	قابوس	يف	سلطنة	عامن،	وجامعة	النجاح	الوطنية	يف	نابلس	-	فلسطني	،	

وجامعة	امللك	سعود		يف	الرياض	باململكة	العربية	السعودية.

ثامنا :االإ�صراف على اأطروحات املاج�صتري والدكتوراه ومناق�صتها
اإلرشاف	واملناقشة	ألكثر	من	)250(	رسالة	ماجستري	وأطروحة	دكتوراه	يف	كل	من	

اجلامعات	األردنية	والفلسطينية	واملرصية	واخلليجية	املختلفة	.

تا�صعًا :التحكيم العلمي لبحوث مقدمة ملجلت جامعية حمكمة
القيام	بتحكيم	أكثر	من	أربعامئة		من	البحوث	املقدمة		للنرش	ىف	جمالت	حمكمة	أردنية	
وإماراتية	وعامنية	وكويتية	وسعودية	وقطرية	وفلسطينية	وبحرينية،	وكذلك	الحتاد	اجلامعات	

العربية	عىل	مدى	أربعني	عامًا.	

 عا�صرًا:احلكم على االنتاج العلمي لرتقية اع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
             العربية

لقد	تم	احلكم	عىل	اإلنتاج	العلمي	للعرشات	من	أعضاء	هيئة	التدريس	يف	اجلامعات	
العربية	املختلفة	،	وذلك	من	أجل	الرتقية	إىل	رتبة	أستاذ	مشارك	أو	إىل		رتبة	أستاذ	.

حادي ع�صر: اجلمعيات العلمية
عضو	املجلس	الوطني	األمريكي	للدراسات	االجتامعية	 

)NCSS	(National Council for the Social Studies. 
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عضو	اللجنة	األمريكية	لتطوير	املناهج	واإلرشاف	الرتبوي	 

) ASCD	(	American Supervision and Curriculum Development.

عضو	جلنة	خرباء	التطوير	الرتبوي	األردين.	 
عضو	رشف	اجلمعية	الرتبوية	والنفسية	السعودية	منذ	عام	1986.	 
عضو	اجلمعية	اجلغرافية	األردنية	منذ	عام	1986.	 
عضو	جلنة	اعتامد	يف	وزارة	التعليم	العايل	االردنية	للحكم	عىل	برامج	املاجستري	والدكتوراه		 

يف	ختصص	املناهج	وطرق	التدريس	عام	2005 - 2006 . 
عضو	اللجنة	العلمية	املستقلة	للكتابة	تاريخ	األردن	املعارص	خالل	عامي	1987	و	1988.	 
 	 Council  International  )ICCI( التدريس	 وطرق	 للمناهج	 الدويل	 املجلس	 عضو	

Instruction and Curriculum for	خالل	الفرتة	من	عام	1990-1988.

عضو	جملس	تطوير	أعضاء	هيئة	التدريس	يف	مؤسسات	التعليم	العايل	بني	اإلحتاد	األورويب		 
واألردن	املسمى	Tempus	منذ	2004/10/10. 

ثاين ع�صر: ع�صوية جلان التطوير يف اجلامعات واملجتمعات املحلية
املشاركة	يف	عرشات	اللجان	لتخطيط	املناهج	الدراسية	وتطويرها،		وختطيط		برامج	
برامج	 وإعداد	 	 وتطويرها،	 اجلامعية	 والدكتوراه	 واملاجستري	 البكالوريس	 ملراحل	 جديدة	
واملؤمترات	 الندوات	 مئات	 وإقامة	 	 الرتبويني،	 واملرشفني	 واملديرين	 املعلمني	 تدريب	

واللقاءات	والورش	الرتبوية	يف	كل	من	االردن	وفلسطني	والسعودية	وسلطنة	عامن.

ثالث ع�صر: االهتمامات البحثية والتطويرية
تتمثل أهم االهتاممات البحثية والتطويرية يف اآليت : 

التعلم	النشط 1.

التعلم	التعاوين. 2.

املناهج	املدرسية	واجلامعية. 3.
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طرق	التدريس	املختلفة. 4.

مهارات	التفكري. 5.

مهارات	اخلرائط	ونامذج	الكرة	األرضية. 6.

إعداد	املعلمني	قبل	اخلدمة	وخالهلا. 7.

مناهج	وطرق	تدريس	الدراسات	االجتامعية. 8.

مناهج	وطرق	تدريس	املوهوبني	واملتميزين.	 9.

رابع  ع�صر:  الدورات التدريبية
لقد	تَم	عقد	وإدارة	أكثر	من	مائتني	ومخسني	دورة	وندوة	تدريبية	،	يف	كل	من	االردن	
وفلسطني	والسعودية	وسلطنة	عامن	والكويت	،	عن	موضوعات	تربوية	وتعليمية	ومهارية	

وجغرافية	متنوعة	.
مالحظة مهمة: 

Google ملشاهدة معظم االنتاج العلمي من كتب  يمكن الرجوع اىل موقع جوجل 
وأبحاث، بمجرد كتابة إسم جودت امحد سعادة عىل ذلك املوقع، أو	زيارة	املوقع	اخلاص	

.  http:jwdat.com		:به
أو	موقع	آخر	حتت	عنوان	منتديات	ديرابان:

 http://www.deraban.com/muntada/vb/index.php 
وكذلك	املوقع	الشخيص	للدكتور	عبداهلل	املقبل:

https://www.almekbel.net/index.php 

 /http://affess.net الرتبوية	 للدراسات	االجتامعية	 العريب	 امللتقى	 وأيضًا	موقع	
حيث	مجيع	املؤلفات	والبحوث.



  



  الف�صل  الثالث

ال�صرية الذاتية املطولة         
واملدعمة بال�صور والوثائق
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الف�صل الثالث 
ال�صرية الذاتية املطولة واملدعمة بال�صور والوثائق        

مالحظة مهمة: سيتم خالل عرض السرية الذاتية للَعاّلَمة أ.د. جودت أمحد سعادة 
والثقافية  واألكاديمية  والعلمية  الشخصية  حياته  من  عديدة  حمطاٍت  عرب  التنقل  املساعيد، 

واخلرباتية واالجتامعية كاآليت:
االلتحاق باملدرسة: متثلْت االنطالقة األوىل نحو  ●

بالصف  االلتحاق  يف  والتعليم،  الرتبية  ميدان 
األول االبتدائي بمدرسة الشونة اجلنوبية الثانوية 
إىل  صٍف  من  مرتقيًا   ،1952 العام  خالل  للبنني 
تّم  أن  إىل  أخرى،  إىل  دراسيٍة  مرحلة  ومن  آخر 
العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  عىل  احلصول 

خالل صيف عام 1964م.
املرحلة اجلامعية األوىل )البكالوريوس(: نظرًا ملا  ●

مجال  الراحل  الرئيس  أيام  مرص  به  تتمتع  كانت 
عبد النارص، من مكانٍة كبريٍة يف نفوس أبناء األمة 
العربية، فقد تم السفر إليها وااللتحاق بتخصص 
االسكندرية،  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  اجلغرافيا 
والدراسة فيها ملدة أربع سنوات، انتهت باحلصول 
عىل شهادة الليسانس)البكالوريوس( بتقدير جيد 
الدفعة، وذلك يف  األول عىل  ترتيبي  جدًا، وكان 
من  يتضح  كام   ،1968 عام  من  أيار)مايو(  شهر 

الوثيقة )1(. 
  

الوثيقة )1( �صهادة البكالوريو�س الأول 
على الدفعة 

الوثيقة )2( �صهادة املاج�صتري يف الرتبية 
من اجلامعة الأردنية 
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يف  ● األوىل  )املاجستري  الثانية  اجلامعية  املرحلة 
الرتبية(: بعد احلصول عىل درجة البكالوريوس، 
األردنية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  تعييني  تّم 
الثانوية  املدارس  يف  االجتامعية  للدراسات  معلاًم 
والفحيص  أوالً،  الثانوية  الرصيفة  من  لكٍل 
وأخريًا،  ثالثا  الثانوية  صويلح  ثم  ثانيًا،  الثانوية 
وخالهلا   ،)1973-1968( سنوات  مخس  وملدة 
بربنامج  ثم  الرتبية،  دبلوم  بربنامج  االلتحاق  تّم 
عام  واحلصول  األردنية،  اجلامعة  يف  املاجستري 
1973 عىل شهادة املاجستري يف الرتبية، كام يتضح 

من الوثيقة )2(. 
عىل  ● احلصول  بعد  اجلامعات:  يف  التدريس 

اللجنة  مقابلة  متْت  مبارشًة،  الرتبية  ماجستري 
اجلدد  التدريس  هيئة  أعضاء  الختيار  السعودية 
جلامعة الرياض)امللك سعود حاليا(، والتي قامت 
وتّم   .1973 عام  أواخر صيف  األردن يف  بزيارة 
ثالث  ملدة  اجلامعة  بتلك  الرتبية  كلية  يف  التعيني 
عدد  لتدريس  وذلك  سنوات)1976-1973(، 
اإلرشاف  إىل  باإلضافة  الرتبوية،  املقررات  من 
برنامج  يف  واجلغرافيا  التاريخ  ختصص  طلبة  عىل 
املتوسطة  املدارس  يف  للتطبيق  العملية،  الرتبية 
والثاين  األول  الفصلني  خالل  وذلك  السعودية، 
من العام اجلامعي. أما خالل فصل الصيف، فقد 

تّم اختياري رئيسًا حلملة حمو األمية التابعة للجامعة للعمل يف املناطق الصحراوية النائية 
وعىل مدى عامني متتاليني. والوثيقة )3( توضح خدمتي يف جامعة الرياض، والوثيقة 

)4( تؤكد مشاركايت رئيسًا إلحدى محالت األمية.

الوثيقة )3( اخلدمة يف جامعة 
الريا�س)امللك �صعود حاليًا( 

الوثيقة )4(امل�صاركة يف رئا�صة حمالت 
حمو الأمية
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عىل  ● للحصول  األمريكية  باجلامعات  االلتحاق 
سعود  امللك  جامعة  يف  العمل  خالل  الدكتوراة: 
اجلامعات  من  عدد  مراسلة  متت  بالرياض، 
األمريكية للحصول عىل قبوٍل لدراسة الدكتوراة 
تدريس  وطرق  مناهج  الرتبية/ختصص  يف 
عدة  من  القبول  وجاء  االجتامعية،  الدراسات 
 Kansasجامعات، إخرتُت منها جامعة كانساس
University، التي تّم االلتحاق هبا يف خريف عام 
1976، كي يتم التسجيل يف برناجمني دراسيني يف 
وقٍت واحد ومها: برنامج احلصول عىل الدكتوراة 
يف الرتبية، وبرنامج احلصول عىل ماجستري أخرى 
من  عليها  حصلُت  التي  الرتبية  ماجستري  غري 
اجلامعة األردنية، وهو ماجستري اجلغرافيا. وبعد 
بمراسلة  قمُت  اجلامعة،  هبذه  التحاقي  من  عاٍم 
فيها  للعمل  استعدادي  معلنًا  الريموك،  جامعة 
بعد التخرج إذا ما تم حصويل عىل منحة دراسيٍة. 
نظرًا  املنحة،  تلك  عىل  املوافقة  متت  وبالفعل، 
دكتوراة  برنامج  يف  منتظٍم  كشخٍص  لوجودي 
أمريكيٍة  إليه، ويف جامعٍة  بحاجٍة  الريموك  كانت 
مرموقة، وكوين قد قطعُت شوطًا علميًا، وحمققًا 

لتطبيق  األردن  بزيارة  قمُت  بسنتني،  املنحة  تلك  عىل  حصويل  وبعد  املطلوبة.  الرشوط 
أدوات البحث اخلاصة بأطروحة الدكتوراة، كي أهني بعد ذلك بقليل الربناجمني من جامعة 
كانساس، وحصلُت عىل ماجستري يف اجلغرافيا كام يف الوثيقة )5(، ثم دكتوراة الفلسفة يف 

الرتبية، كام يف الوثيقة )6(.
الدكتوراة،  ● عىل  حصويل  بعد  ُعدُت  الريموك:  جامعة  يف  والتدريس  األردن  إىل  العودة 

دولة  آنذاك  برئيسها  مبارشة  ألتقي  كي   ،1980 عام  من  أيار)مايو(  شهر  يف  األردن  إىل 

الوثيقة )5( �صهادة املاج�صتري الثانية يف 
اجلغرافيا

الوثيقة )6(�صهادة الدكتوراة يف الرتبية 
من جامعة كان�صا�س
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من  نسخًة  بتسليمِه  وأقوم  بدران،  عدنان  أ.د. 
جهودي  عىل  يثني  كي  الدكتوراة،  أطروحة 
الدراسية، ويبلغني بأنه قد استلم رسالًة من جامعة 
برنامج  تفوقي يف  تدور حول  األمريكية  كانساس 
املواد  يف  العام  املعدل  حيث  من  سواء  الدكتوراة، 
يف  وضعي  مع  األطروحة،  كتابة  حيث  من  أو 
 لوحة الرشف. والوثيقة )7( توضح رسالة جامعة 

كانساس:
وقد طلب مني رئيس اجلامعة إحضار نسختني 
أخريني من أطروحة الدكتوراة، كي أستلُم بعد شهٍر 
تقريبًا، خطابًا من جملس البحث العلمي يف اجلامعة، 

يطالبني برتمجة رسالة الدكتوراة إىل العربية، متهيدًا لنرشها عىل حساب اجلامعة، وذلك تنفيذًا 
لتوصية جامعة كانساس، التي تطالب برضورة االستفادة من أطروحة الدكتوراة ونتائجها، 

كام يف الوثيقة االنجليزية رقم )7(، والتي ظهرت عىل شكل كتاب كام يف الصورة )1(.

أستاذا  تعييني  بعد  فورًا  الصيفي  بالتدريس  وبارشُت 
التابع لكلية العلوم اإلنسانية آنذاك.  مساعدًا يف قسم الرتبية 
املاجستري  برنامج  عىل  التدريس،  عملية  يف  الرتكيز  وتَم 
الدراسات  تدريس  وطرق  مناهج  ختصص   / الرتبية  يف 
اإلجتامعية، الذي تَم افتتاحه بعد تعييني يف اجلامعة، كي أقوم 
الرتبية،  دبلوم  لربنامج  منهام  إثنني  مقررات:  أربعة  بتدريس 
قمُت  قصريٍة،  فرتٍة  وبعد  املاجستري.  لربنامج  آخرين  وإثنني 
من  األخرى  تلو  الواحدة  املاجستري  رسائل  عىل  باإلرشاف 
أعضاء  عليها  يرشُف  عديدة  أخرى  رسائل  ومناقشة  جهة، 

هيئة تدريس آخرون من جهٍة ثانية. 

ال�صورة )1( ن�صر اأطروحة 
الدكتوراة ككتاب بعد ترجمتها 

اإىل العربية 

الوثيقة )7( الو�صع يف لوحة ال�صرف يف 
الدكتوراة من جامعة كان�صا�س الأمريكية
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طاقاته  أقىص  إىل  وصل  قد  الرتبية  قسم  ألن  ونظرًا 
بوجود ستٍة وثالثني عضو هيئة تدريس من الُرتِب األكاديمية 
املختلفة، معظمهم من خرجيي اجلامعات األمريكية، فقد دّب 
نشاٌط بحثٌي واضٌح، جعل املنافسة حاميًة الوطيس بينهم، مما 
أوُل  واملؤلفات. وكان  األبحاث  العديد من  إنجاز  ساهَم يف 
بحٍث تّم نرشُه يل يف جملة علمية حمكمة يف شهر كانون األول 
التدريسية،  األهداف  عن  وكان   ،1982 عام  من  )ديسمرب( 
جامعة  عن  الصادرة  االجتامعية  العلوم  جملة  نرشتُه  الذي 
 الكويت، تبعه العديد من البحوث األخرى يف جمالت علمية 

متفرقة. 
مناهج  الكتب، فكان صدور كتاب:   أما عن 
العلم  دار  من   ،1984 عام  االجتامعية  الدراسات 
صفحات،  ومخس  وبسبعامئة  بريوت،  يف  للماليني 
القى  حيث  التأليف،  عامل  يف  يل  نوعية  نقلة  يمثل 
رواجًا واسعًا بني أساتذة اجلامعات وطلبة الدراسات 
توضح   )2( والصورة  كافة.  العريب  الوطن  يف  العليا 

ذلك الكتاب:   
ما  والكتب  البحوث  من  توفر عندي  وعندما 
أستاذ  رتبة  إىل  ورشوطها  الرتقية  مطالب  عن  يزيد 
ترقيتي  تتم  كي  هلا،  الرسمي  بالتقدم  قمُت  مشارك، 
 ،)8( الوثيقة  من  يتبني  كام   ،1985/2/1 يف  فعاًل 
1990/2/1( متت   وبعدها بخمس سنوات )أي يف 

ترقيتي إىل رتبة أستاذ، كام يتضح من الوثيقة )9(. وقد حدثْت  يل  يف العام 1985 مناسبتان 
علميتان متميزتان: األوىل متثلت يف احلصول عىل جائزة التفوق العلمي من جامعة الريموك، 
 كام يتضح من الوثيقة  )10(، فيام متثلت الثانية يف احلصول عىل جائزة شومان للعلامء العرب

الشبان عن ميدان العلوم اإلجتامعية، كام يتبني من الوثيقة )11(. 

 ال�صورة)2( كتاب مناهج 
الدرا�صات الإجتماعية 

 الوثيقة )8( الرتقية اإىل رتبة اأ�صتاذ 
م�صارك بجامعة الريموك
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�لوثيقة )9( �لرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ 
بجامعة �لريموك

  �لوثيقة )10( �سهادة �لتفوق �لعلمي 
من جامعة �لريموك

�لوثيقة )12( قيامي بوظيفة مدير د�ئرة 
�لرتبية، ومديرً� ملركز �لبحث و�لتطوير 

�لرتبوي بجامعة �لريموك

  �لوثيقة )11( جائزة 
�سومان للعلماء �لعرب �ل�سبان
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�صورة جماعية للحائزين على جوائز �صومان 
 للعلماء العرب ال�صبان عام 1985، 

واأ.د. جودت اأحمد �صعادة يف الو�صط متامًا

لقسم  رئيسًا  تعييني   1986 عام  يف  وتّم 
والتطويرالرتبوي  البحث  ملركز  ومديرًا  الرتبية، 
من  يتضح  كام  عامني  وملدة  الريموك  جامعة  يف 
الفرتة  هذه  خالل  يل  ظهر  وقد   .)12( الوثيقة 
كام  املفاهيم  تدريس  هي:  ختصصية  كتب  أربعة 
كام  وتطويرها  املناهج  وختطيط   )3( الصورة  يف 
الدراسات  تعليم  وأساليب   ،)4( الصورة  يف 
واألطلس   ،)5( الصورة  يف  كام  اإلجتامعية 
يف كام  األرض،  سطح  ألشكال  وامللون   املجسم 

 الصورة )6(.

  ال�صورة )5( كتاب تعليم الدرا�صات 
الجتماعية

   ال�صورة )3( كتاب تدري�س 
املفاهيم

   ال�صورة )4( كتاب تخطيط 
املناهج وتطويرها

ويف الوقت نفسِه، ُقمُت بنرِش العديد من البحوث يف جمالت تربوية حمكمة ومشهورة 
يف كل من األردن، وفلسطني، والكويت، وقطر، والسعودية، واإلمارات العربية املتحدة، 
املتحدة  والواليات  واملغرب،  وتونس،  وسوريا،  ولبنان،  ُعامن،  وسلطنة  والبحرين، 
الريموك،  جامعة  يف  األستاذية  رتبة  إىل  للرتقية  التقدم  عىل  ذلك  شجعني  وقد  األمريكية. 

حيث صدر القرار يف 1989/10/8، والوثيقة )9( السابقة توضح ذلك.
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املهمة  األمور  من  املحيل  املجتمع  خدمة  ألن  ونظرًا 
دورات  بعقد  قمُت  فقد  الريموك،  جامعة  عليها  تركز  التي 
الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  للمعلمني  عديدة  تدريبية 
والرمثا،  وجرش،  إربد،  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
كام  الشاملية،  واألغوار  والكورة،  وعجلون،  كنانة،  وبني 
حرضُت مؤمتر التطوير الرتبوي األول الذي افتتحه جاللة 
من  وعدد   ،1986 عام  طالل  بن  احلسني  امللك  له  املغفور 
املؤمترات داخل جامعة الريموك وخارجها. كام قمُت أيضًا 
الرتبوية  املجالت  من  للعديد  البحوث  عرشات  بتحكيم 
لعدٍد  العلمي  اإلنتاج  عىل  احلكم  إىل  باإلضافة  العربية، 

أو  أستاذ  درجة  إىل  الرتقية  بغرض  العربية  اجلامعات  بعض  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
أستاذ مشارك. وبحكم وظيفتي مديرًا ملركز البحث والتطوير الرتبوي، حرصُت عىل توثيق 
ملخصات رسائل املاجستري يف الرتبية التي نوقشت، إضافًة إىل دعم عدٍد من البحوث من 
هي علمية،  ومقالًة  بحثًا   )42( نرشُت  اجلامعة  هذه  يف  عميل  فرتة  وخالل  املركز.   ميزانية 

كاآليت:

حمكمة  علمية  جمالت  يف  يل  ُن�ِصرْت  التي  العلمية  واملقالت  البحوث  قائمة 
خالل خدمتي يف جامعة الريموك: وعددها )42( بحثًا ومقالًة كاآليت:

ميدانية«،  1. دراسة  اجلغرافيا:  تدريس  يف  اإللقاء  وطريقة  االستقصاء  طريقة  بني  مقارنة 
جامعة  عن  الصادرة  اإلنسانية  للعلوم  العربية  املجلة  خليفة.  غازي  مع  باالشرتاك 

الكويت،) 1983(، 4)13(، 110- 132.
نحو  2. اجتاهاهتم  وبني  االجتامعية،  الدراسات  ملعلمي  العلمية  الدرجة  بني  »العالقة 

 91-51  ،)13(9 الرتبية،  لعلوم  التونسية  املجلة   .)1985( تدريسها  وطرق  مناهجها 
)باالشرتاك مع غازي خليفة(.

الرتبية  3. تدريس  لصعوبات  إدراكهم  عىل  واملرشفني،  للمعلمني  الرتبوية  الوظيفة  »أثر 
للعلوم  العربية  املجلة  ميدانية«.  دراسة  األردنية:  االبتدائية  املدارس  يف  االجتامعية 

اإلنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، )1985(، 5)19(، 185-144. 

ال�صورة )6( كتاب الأطل�س املج�صم 
لأ�صكال الأر�س
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الدراسات  4. نحو  األردنيني  املعلمني  اجتاهات  عىل  التعليمية  واخلربة  اجلنس  »أثر 
االجتامعية« حولية كلية الرتبية بجامعة قطر،)1985(، 4)4(، 229-279 )باالشرتاك 

مع غازي خليفة(.
.5   .)1985( الرتبية«  يف  االجتامعية  الدراسات  دور  نحو  لالجتاهات  ميدانية  »دراسة 

 325-295  ،)2(2 بالرياض،  امللك سعود  الصادرة عن جامعة  تربوية  جملة دراسات 
)باالشرتاك مع امحد عودة وغازي خليفة(.

»اكتساب طلبة املرحلة اإلعدادية ملهارة حتديد اجلهات: دراسة ميدانية«. جملة أبحاث  6.
 ،)1986( األردنية،  الريموك  بجامعة  العلمي  البحث  عامدة  عن  الصادرة  الريموك 

.117-93،)2(2

اجلهات  7. استخدام  ملهارة  اكتسابه  عىل  وأثرمها  وجنسه  التعليمي  الطالب  »مستوى 
الرئيسية والفرعية يف احلياة اليومية«. املجلة العربية للعلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة 

الكويت )1986(، 6)23(، 98-142 )باالشرتاك مع قاسم بدر وغازي خليفة(.
لتحديد  8. ثالث  مهارات  يف  العام  الثانوي  األول  الصف  لطلبة  السابقة  اخلربة  »دراسة 

 .71-51  ،)6(2   ،)1986( دمشق  جامعة  جملة  اجلغرافية«.  املصورات  عىل  اجلهات 
)باالشرتاك مع قاسم بدر وغازي خليفة(.

اسرتجاعهم  9. يف  للمالحظات،  اجلامعة  طلبة  أخذ  عملية  عىل  التدريب  طريقة  »تأثري 
معدالهتم  من  ثالثة  مستويات  حسب  املدريس«  »املنهج  بامدة  تتعلق  ملعلومات 
،)6(13  ،)1986( األردنية  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة   الرتاكمية« 

.88-57

»الكشف عن الفروق وقياس مدى االرتباط بني مهارات حتديد اجلهات عند تالميذ  10.
املنظمة  عن  الصادرة  الرتبوية  للبحوث  العربية  املجلة  االبتدائي«  السادس  الصف 
101-125. )باالشرتاك مع قاسم   ،)2(6 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، )1986(، 

بدر وغازي خليفة(.
التدريسية واالحتفاظ  11. التصنيفية لألهداف  القدرة  الرتبوية يف  املشاغل  »اختبار فعالية 

هبا عند طلبة اجلامعة« املجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت، )1986(، 3)11(، 
73-96. )مع قاسم بدر وغازي خليفة(.
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الصف  12. مستوى  حسب  الفرعية  اجلهات  حتديد  ملهارة  الطلبة  أداء  يف  الفروق  »مدى 
 ،)1987( الكويت،  جامعة  عن  الصادرة  الرتبوية  املجلة  الطالب«   وجنس  التعليمي 

4)12(،11-36. )مع غازي خليفة وقاسم بدر(.

»أثر شكلية تزويد طالب األول الثانوي باألهداف السلوكية يف حتصيلهم واحتفاظهم  13.
عن  الصادرة  دراسات  جملة  الرتاكمية«  معدالهتم   مستويات  حسب  اجلغرافيا  بامدة 

اجلامعة األردنية،)1987(، )14(، 195- 236.
الدراسات  14. نحو  واملعلمني  واملديرين  الرتبويني  املرشفني  الجتاهات  مقارنة  »دراسة 

 ،)4(15 االجتامعية«جملة العلوم االجتامعية الصادرة عن جامعة الكويت، )1987( ، 
.189-159

االجتامعية  15. الدراسات  طلبة  لدى  اخلريطة  رسم  مقياس  ملهارة  التعلم  أثر  »انتقال 
 77-33 املدنية يف جامعة الريموك«. جملة جامعة دمشق، )1987(،3)10(،  واهلندسة 

)باالشرتاك مع غازي خليفة وقاسم بدر(.
16. An Investigation of the Use of Behavioral Objectives in Jordanian 

Social Studies Classrooms. THEORY AND RESEARCH 
IN SOCIAL EDUCATION, Published by the College and 
University Faculty Assembly of the National Council for the 
Social Studies (U.S.A) vol. 16, No.3 (summer, 1988), pp. 227-
243 (With Ahlawat, Bader, and Khalifeh(

واحتفاظ  17. حتصيل  يف  هنايتها  عند  أو  املحارضة  خالل  املالحظات  تدوين  أثر  »اختبار 
الصادرة  الرتبوية  املجلة  وختطيطه«.  املدريس  املنهج  أسس  موضوع  يف  اجلامعة  طلبة 
عن جامعة الكويت،)1988(،5)16(،89-111 )باالشرتاك مع غازي خليفة وقاسم 

بدر(.
الرتبويني  18. املرشدين  حتصيل  عىل  القهرية  األفعال  حول  مطورة  وحدة  تدريس  »أثر 

اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة  والعمر«.  واخلربة  اجلنس  ضوء  يف  واحتفاظهم 
األردنية،)1988(،15)8(،239-283 )مع شفيق حسان وغازي خليفة(. 
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اللبنانية،5)26(،97-83.

العربية،  21. اجلامعات  احتاد  الفردي«)1983(.جملة  للتعليم  كنموذج  التعليمية  »احلقيبة 
.16-151 ،)19(1

للعلوم  22. العربية  املجلة  االجتامعية«)1983(.  بالعلوم  وعالقتها  االجتامعية  »املواد 
اإلنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، 3)9(، 167-153 .

»الرتبية الوطنية« )1983(. جملة الريموك الصادرة عن جامعة الريموك األردنية،5)5(،  23.
.67 - 64

»دور وأمهية التعميامت والنظريات يف ميادين العلوم االجتامعية«)1983(. جملة العلوم  24.
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العلوم  32. جملة   .)1984( االجتامعية«  الدراسات  ميدان  يف  التعلمية  احلقائب  »تطبيق 
االجتامعية الصادرة عن جامعة الكويت، 12)2(، 195-151.

»أساليب التقويم الرضورية ملعلم الدراسات االجتامعية يف املرحلة االبتدائية«)1984(.  33.
جملة الباحث اللبنانية،6)35(،   109-99.

دائرة  34. عن  الصادرة  املعلم  رسالة    .)1984(« اخلريطة  جهات  حتديد  مهارة  »تدريس 
البحوث الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم األردنية،35)1(،  19- 26.

جملة  35. واجلغرافيا«)1985(.  التاريخ  يف  املتعدد  االختيار  ذات  االختبارات  »استخدام 
العلوم االجتامعية الصادرة عن جامعة الكويت،13)1(،  138-123.

الباحث  36. جملة   .)1985(« األرضية  والكرات  اخلرائط  مهارات  تدريس  »أمهية 
اللبنانية،7)4(،  15-1.

املهاري  37. للمجال  سمبسون  وتصنيف  الوجداين،  للمجال  كراثول  تصنيف  »تطبيق 
العربية  املجلة  االجتامعية«)1987(.  الدراسات  يف  السلوكية  األهداف  عىل  احلركي 
 .56-40 والعلوم،7)1(،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن  الصادرة  للرتبية، 

)باالشرتاك مع غازي خليفة(.
اللبنانية،8)44(،   38. الباحث  جملة   .)1986(« االجتامعية  للدراسات  منهجية  »أهداف 

.124 -115

»تقويم حمتوى مناهج الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام األردنية »)1986(.  39.
جملة شؤون اجتامعية الصادرة عن مجعية االجتامعيني بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

.62-46  ،)12(3
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»دراسة حتليلية تقويمية ملناهج الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام األردنية«.  40.
بحٌث مقدم إىل مؤمتر التطوير الرتبوي األردين الذي ُعقد يف عامن يف الفرتة من 25 – 

1986/6/27، وتقع الدراسة يف )52( صفحة.

»تدريس اجلغرافيا بطريقة حل املشكالت، مع تطبيق ذلك عىل مشكلة الغذاء والسكان  41.
مؤتة  جامعة  عن  الصادرة  والدراسات  للبحوث  مؤتة  جملة   .)1989( العامل«  يف 

األردنية،4)1(،  297-213.
يراها  42. كام  األردنية  االبتدائية  املرحلة  يف  االجتامعية  للدراسات  املنهجية  »املشكالت 

الصادرة  الرتبوية  املجلة  ميدانية«.  دراسة  واملعلمون:  واملديرون  الرتبويون  املرشفون 
عن جامعة الكويت ،)1989(، 6)21(، -191  232.

●  Sabbatical العلمية  السنة  نظام  ألن  نظرًا  قابوس:   السلطان  جامعة  يف  التدريس 
السلطان  الريموك، فقد الحْت يل فرصة اإلعارة جلامعة  Leave كان مطبقًا يف جامعة 
قابوس بسلطنة ُعامن، حيث تّم تعييني هبا يف 1988/9/5، رئيسًا لقسم املناهج وطرق 
التدريس يف كلية الرتبية، والذي كان يمثل أكرب األقسام األكاديمية فيها، وبجموع مخسٍة 
مساعد،  وأستاذ  مشارك،  وأستاذ  أستاذ،  رتبة  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وأربعني 
وطرق  ملناهج  ختصصات  تسعة  القسم  يف  توجد  وكانت  مساعد.  ومدرس  ومدرس، 

واللغة  العربية،  واللغة  اإلسالمية،  الرتبية  تدريس 
والدراسات  والعلوم،  والرياضيات،  اإلنجليزية، 
اإلجتامعية، والرتبية الفنية، والرتبية الرياضية، والرتبية 
الربامج يف  أهم  العملية  الرتبية  برنامج  األرُسية. وكان 
كل  صباح  تنطلق  حافلة  عرشين  كانت  حيث  القسم، 
للتوزيع  والرابعة  الثالثة  السنتني  من  الطلبة  تنقل  يوم، 
عىل املدارس املتوسطة للتدريب عىل التدريس الفعيل.  
ونرشها  البحوث  إجراء  استمر  فقد  ذلك،  إىل  إضافة 
الكتب  نرش  واستمر  املحكمة،  العلمية  املجالت  يف 
املنهج  كتاب  أمهها  من  وكان  املتخصصة  اجلامعية 

   ال�صورة )7( كتاب املنهج املدر�صي
 يف القرن 21 
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الصورة  يف  كام  والعرشين،  احلادي  القرن  يف  املدريس 
وتطويرها  وختطيطها  املناهج  تنظيامت  وكتاب   )7(
الرتبية  دليل  كتاب:  ومراجعة   ،)8( الصورة  يف  كام 
يتضح  كام  العزيز،  عبد  أسامة  د.  تأليف  من  العملية 
حتضري  كراسة  كتاب:  ومراجعة   ،)9( الصورة  من 
الرتبية  ختصص  يف  العملية  الرتبية  طالب  دروس 
تأليف د. مصطفى اجلبايل، كام يتضح من  العملية، من 

الصورة )10(.

 ال�صورة )10( كتاب كرا�صة حت�صري 
درو�س طالب الرتبية العملية

ال�صورة )9( مراجعة كتاب دليل 
الرتبية العملية

وخالل خدمتي يف جامعة السلطان قابوس التي استمرت عرش سنوات، متْت إقامة 
معارض سنوية للوسائل التعليمية التي ينتجها الطلبة طيلة العام الدرايس يف التخصصات 
اجلامعة  طلبة  إىل  إضافًة  املعارض  هلذه  وُيدعى  التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  يف  التسعة 
واملسؤولني فيها، جمموعة من املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم الُعامنية، عالوًة عىل مجيع 
طالب وطالبات املدارس التي يتم تطبيق الرتبية العملية فيها. وبعد أن تنتهي تلك املعارض، 

ال�صورة )8( تنظيمات املناهج 
وتخطيطها وتطويرها
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يتم توزيع مجيع الوسائل التعليمية عىل مدارس التدريب، عرفانًا للجميل عىل تعاوهنم مع 
قسم املناهج الذي أقوم برئاسته. 

وكانت يل أيضا مسامهات واضحة يف عقد دورات 
والتي  الرتبية،  كلية  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية 
تربوية، حتوي مقاالٍت  بعد عىل شكل كتب  فيام  خرجت 
علميٍة متنوعة من أساتذٍة مرموقني، وكانت هذه الدورات 
من  يتضح  كام  األقسام  رؤساء  مهام  حتديد  عنوان:  حتت 
الصورة )11(، وتطوير أساليب التقويم اجلامعي كام يتبني 
من الصورة )12(، وإعداد املعلم اجلامعي كام يتضح من 
األهداف  استخدام  كتاب:  اىل  باإلضافة   ،)13( الصورة 
الصورة  من  يتبني  كام  الدراسية،  املواد  مجيع  يف  التعليمية 

 .)14(

 ال�صورة )14( كتاب ا�صتخدام 
الأهداف التعليمية

 ال�صورة )12( كتاب دورة تطوير 
اأ�صاليب التقومي اجلامعي

ال�صورة )13( كتاب دورة اإعداد 
املعلم اجلامعي

 

ويف  التدريس،  وطرق  املناهج  يف  مرة  ألول  الرتبية  ماجستري  برامج  فتح  تم  وقد 
اإلدارة الرتبوية، وعينُت مقررًا للجنة الدراسات العليا يف الكلية، لتنظيم عملية اإلرشاف، 
وحتديد أعضاء جلان املناقشات من داخل اجلامعة وخارجها،  بحيث متْت مناقشة أكثر من 

 ال�صورة )11( كتاب دورة حتديد مهام 
روؤ�صاء الأق�صام 
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كنت  الذي  قابوس،  السلطان  جامعة  يف  األول  الرتبوي  املؤمتر  عقد  تّم  كام  رسالة.  ثامنني 
املقرر العام له، حتت عنوان: )اجتاهات الرتبية وحتديات املستقبل(، وذلك يف شهر كانون 
األول)ديسمرب(1997 بحضور )72( باحثًا من )18( دولة عربية، وُنرِشْت أبحاثُه يف ستة 
واملديرين  املعلمني  تدريب  أجل  من  اليونسكو  منظمة  مع  أيضًا  اشرتكُت  كام  جملدات. 
مديريات  بعض  يف  عامة  حمارضات  إلقاء  إىل  إضافًة  ُعامن،  سلطنة  يف  الرتبويني  واملرشفني 
الرتبية والتعليم عن طرق التدريس احلديثة واالختبارات وقلقها. ونرشت خالل وجودي 

يف جامعة السلطان قابوس عرشة من األبحاث واملقاالت العلمية بحثًا كاآليت:

قائمة البحوث واملقالت العلمية التي ُن�ِصرْتها يف جمالت علمية حمكمة خالل 
واملقاالت،  األبحاث  من  عرشة  وعددها  قابو�س:  ال�صلطان  جامعة  يف  خدمتي 

ملا سبقها كاآليت: تالية  وأرقامها 
جملة  43.  .)1989( االبتدائية«  املرحلة  لتالميذ  األصلية  اجلهات  حتديد  مهارة  »تدريس 

والتعليم يف سلطنة  الرتبية  بوزارة  الرتبوية  البحوث  دائرة  الصادرة عن  الرتبية  رسالة 
عامن، 7)7(،  184-164. 

الدرايس  44. بالتحصيل  ذلك  وعالقة  الدراسية  للامدة  اجلزئي  والتنظيم  الكيل  »التنظيم 
قطر،)1992(،  بجامعة  الرتبوية  البحوث  مركز  جملة  بالتعلم«.  واحتفاظهم  للطالب 

1)2(، 205-242. )باالشرتاك مع غازي خليفة(.

»أثر مستوى تعليم األب واألم والرتتيب الوالدي يف قدرات التفكري اإلبداعي لدى  45.
عينة من أطفال ما قبل املدرسة بدولة البحرين«  جملة مركز البحوث الرتبوية بجامعة 

قطر،)1996(، 5)19(، 135-178. )باالشرتاك مع قطامي و آل خليفة(.
»قدرة التفكري اإلبداعي لدى طالب جامعة السلطان قابوس: دراسة ميدانية«. سلسلة  46.

 .54-11 قابوس)1996(،1)1(،  السلطان  بجامعة  والرتبوية  النفسية   الدراسات 
) باالشرتاك مع يوسف قطامي(.

»أثر كل من اخلربة التدريسية واملستوى املالحظ ألداء املعلمني بمدارس سلطنة عامن  47.
يف اكتساب طالهبم ملهارة قراءة رموز اخلريطة اجلغرافية«. جملة مركز البحوث الرتبوية 

بجامعة قطر، )1997(، 6)11( 81-120. ) باالشرتاك مع خليفة(.
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طلبة  48. اكتساب  يف  اجلغرافيا  ملعلمي  املوجهني  وتقديرات  التدريبية  الدورات  »فعالية 
اخلريطة  عىل  واملساحات  املسافات  قياس  ملهارة  عامن  بسلطنة  الثانوي  األول  الصف 
اجلغرافية«  جملة احتاد اجلامعات العربية،)1999(،   36 )36(، 91-146. )باالشرتاك 

مع غازي خليفة(.
»أثر تدريس وحدة تعليمية مطورة يف اكتساب طلبة جامعة السلطان قابوس ملهارة حتديد  49.

الرتبية بجامعة قطر، )1999(،15)15(،  األماكن عىل اخلريطة اجلغرافية«حولية كلية 
501-548. )باالشرتاك مع خليفة(.

جملة  50.  .)1989( االبتدائية«  املرحلة  لتالميذ  األصلية  اجلهات  حتديد  مهارة  »تدريس 
والتعليم يف سلطنة  الرتبية  بوزارة  الرتبوية  البحوث  دائرة  الصادرة عن  الرتبية  رسالة 

عامن، 7)7(،  184-164.
الرتبية  51. رسالة  جملة   .)1990( الدراسية«  املواد  خمتلف  يف  التعليمية  األهداف  »صياغة 

  ،)8(8 عامن،  سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الرتبوية  البحوث  دائرة  عن  الصادرة 
.203-173

عن  52. الصادرة  العريب  اخلليج  رسالة  جملة   0)1998( التدريس«.  يف  املحارضة  »طريقة 
مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية،18)66( ،  157-77.

ما  ● بنابلس:  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  التدريس 
قابوس  السلطان  استقالتي من جامعة  أن قدمُت 
بعد عرشة أعوام من العمل فيها، حتى ُعدُت إىل 
األردن، والتقيُت مبارشًة برئيس احتاد اجلامعات 
العربية آنذاك معايل أ.د. مروان كامل، الذي رحَب 
يب وقال باحلرف الواحد: لقد جئَت يا د. جودت 
طلبْت  نابلس،  يف  النجاح  جامعة  فإن  وقتك،  يف 
من احتاد اجلامعات العربية ترشيح شخٍص تربوي 
الرتبية فيها،  مؤهٍل وخبري، من أجل تطوير كلية 
وماجستري  بكالوريوس  خطط  وضع  يتم   الوثيقة )13(املنا�صب الإدارية يف بحيث 

جامعة النجاح
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جديدة، والتفكري بوضع برنامج دكتوراة، وأنه ال يوجد أفضل منك هلذه املهمة. وبالفعل 
آنذاك دولة  رئيسها  قابلُت  نابلس، حيث  إىل مدينة  للدخول  الرسمية  متْت اإلجراءات 
أ.د. رامي احلمداهلل، الذي رحَب يب أيام ترحيب، وطلَب مني دراسة أوضاع كلية الرتبية 

بدقٍة تامة، وتقديم تقريٍر مفصل له مع التوصيات 
ذات  اجلهات  ومع  معه  ذلك  ملناقشة  املناسبة، 

العالقة لتطوير الكلية من مجيع النواحي.
وبالفعل تَم تسليم رئيس اجلامعة تقريرًا يقع يف 
ستني صفحة، ونوقشْت حمتوياته بمنتهى الشفافية، تّم 
بعدها تعييني رئيسًا لقسم الدراسات العليا للكليات 
اإلنسانية، ثم مديرًا ملكتبات اجلامعة، ثم عميدًا لكلية 
الرتبية، كام يتضح من الوثيقة )13(، كام تّم اختياري 
يف جملدات )من هو(  Who`s Who كأحد املشاهري 
يتضح  كام   1999 عام  خالل  العامل،  يف  املتخصصني 

من الوثيقة )14(.
 ،)2003-1999( الوطنية  النجاح  جامعة  يف  لعميل  األربع  السنوات  خالل  تم  وقد 
وضع خطة بكالوريوس جديدة يف أقسام أساليب التدريس، وعلم النفس الرتبوي، واإلدارة 
الرتبوية، والرتبية الرياضية، وثالث خطٍط جديدٍة لربامج املاجستري يف التخصصات السابقة 
باستثناء الرتبية الرياضية. كام وضعْت اخلطوط العريضة لربنامج الدكتوراة يف الرتبية، بالتعاون 
االنتفاضة  حدوث  هو  ذلك،  دون  حال  ما  ولكن  القدس.  وجامعة  زيت،  بري  جامعة  مع 
الفلسطينية الثانية عام 2000، ثم زيادة زمخها بشكل كبري، أدى إىل اجتياح اجليش الصهيوين 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة يف بدايات عام 2002، وتقطيع أوصاهلا، وتعطيل الدراسة يف 

اجلامعات عدة أسابيع، بل وعدة شهور، مما ساهم يف تأخري عمليات التطوير املنشودة.
ورغم كل هذه الظروف الصعبة جدًا، إال أن الدراسة استمرْت مع الطلبة يف أماكن 
االمتحانات  وأسئلة  والواجبات  الكتب  تنقل  اإلسعاف  سيارات  كانت  بحيث  سكناهم، 
كافة،  الفلسطينية  املدن  يف  املفتوحة  القدس  جامعة  فروع  من  الستالمها  للطلبة،  املطلوبة 
وإعادة املطلوب إعادته إىل مقر جامعة النجاح يف نابلس، إىل أن مرْت تلك الظروف املعقدة، 

 �لوثيقة )14( �إختياري من م�شاهري 
�لتخ�ش�ص يف �لعامل
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وعاد الطلبة إىل مقاعد الدراسة خالل شهر أيلول )سبتمرب( 
2002، بعد أن أعلنت حكومة اإلحتالل الصهيوين بعدم 
السلطة  مناطق  داخل  لألردنيني  اإلقامة  تصاريح  جتديد 
الفلسطينية، وعليهم اخلروج منها. ولكنني رفضُت، وذلك  
رسائل  عىل  أرشف  ممن  وطالبة  طالبًا  عرش  أربعة  لوجود 
املاجسترياخلاصة هبم، وثالثة من الطلبة الذين أرشف عىل 
شمس.  عني  جامعة  مع  بالتعاون  الدكتوراة  أطروحات 
الواحدة  املاجستري  رسائل  أهني  نابلس  يف  صامدًا  وبقيُت 
ناقشُت مجيع  الدكتوراة، حتى  تلو األخرى، وأطروحات 
تلك الرسائل، ثم قدمُت استقالتي من اجلامعة، وعدُت اىل 

األردن يف صيف عام 2003.
النجاح،  وخالل عميل ملدة أربع سنوات يف جامعة 
رأسها  وعىل  جدًا،  املهمة  الكتب  بعض  بتأليف  قمُت 
كتاب: )تدريس مهارات التفكري(، الذي يمثل أكثر كتب 
مهارات التفكري رواجًا يف الوطن العريب، والذي تشهد له 
تقارير  وكتابة  باملراجعات   ،Googleاجلوجل صفحات 
توضح   )15( والصورة  واملهتمني،  العلامء  جانب  من  عنه 
)تدريس  بعنوان:  آخر  كتاٌب  يل  ظهر  كام  الكتاب.  هذا 
من  يتبني  كام  األرضية(،  الكرة  ونامذج  اخلرائط  مهارات 
والفكري  العلمي  اإلنتاج  )دليل  وكتاب:   ،)16( الصورة 
والثقايف يف جامعة النجاح الوطنية(، كام توضحه الصورة 

)17(، وكتاب: )جامعة النجاح: تاريخ وتطور(، كام تبينه الصورة )18(. ونظرًا الستالمي 
مناصب إدارية متنوعة وأمهها عميد كلية الرتبية، فقد تّم اختياري منسقًا للجنة تأليف كتب 
الرتبية الوطنية يف مركز تطوير الكتب الفلسطينية، حيث تَم إصدار جزئني لكتاب الصف 
الثاين األسايس، كام يتبني من الصورة )19( والصورة )20(، وجزئني آخرين للصف الرابع 
األسايس، كام يتضح من الصورة )21( والصورة )22(، كمنسق هلذه األجزاء األربعة، يف 

 ال�صورة )15(كتاب تدري�س مهارات
 التفكري

ال�صورة )16( كتاب تدري�س مهارات 
اخلرائط 
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حني كنُت حمررًا علميًا للجزئني اخلاصني بكتاب الرتبية الوطنية للصف األول األسايس، 
كام يتبني من الصورة )23( والصورة )24(.

 ال�صورة)19(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 2/جزء1 

 ال�صورة )17( كتاب دليل الإنتاج
العلمي

ال�صورة )18( كتاب جامعة النجاح« 
تاريخ وتطور«

  
   

  
ال�صورة)22(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 4/جزء2

ال�صورة)20(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 2/جزء2 

ال�صورة)21(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 4/جزء1

وبسبب االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل املدن الفلسطينية كلها وبخاصٍة مدينة 
االنتفاضة  خالل  يومي  شبه  بشكٍل  واجتياحها  والدبابات،  بالطائرات  وقصفها  نابلس، 
الفلسطينية الثانية، فقد برزت مظاهر وأمراض نفسية عديدة بني الطلبة واملعلمني واملديرين 
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الفلسطيني  املجتمع  رشائح  بني  واقتصادية  اجتامعية  ومشكالت  بل  الرتبويني،  واملرشفني 
برئيس  االستنجاد  إىل  الشكعة،  السيد غسان  وقتها  نابلس  بلدية  رئيس  استدعى  مما  كافة، 
جامعة النجاح إلجراء بحوث ميدانية حول اآلثار السلبية للمامرسات الصهيونية العدوانية 
والتعليم، مما دفع رئيس  الرتبية  وبالذات قطاع  الفلسطيني،  الشعب  عىل خمتلف قطاعات 
اجلامعة إىل استدعائي والطلب مني تشكيل فرق بحثية هلذا الغرض. وبالفعل، تم تشكيل 
جلان، ومنها فريق برئاستي، ومعي إثنني من طلبة الدكتوراة، أجرينا اثنى عرش بحثا، إضافًة 

إىل بعض املقاالت العلمية األخرى. 

ال�صورة)23(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 1/جزء1 

ال�صورة)24(كتاب الرتبية 
الوطنية لل�صف 1/جزء2 

قائمة البحوث واملقالت العلمية التي ُن�ِصرْتها يف جمالت علمية حمكمة خالل 
ومقالًة  بحثًا  عرش  مخسة  وعددها  بنابل�س:  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  خدمتي 

ملا سبقها كاآليت:  تالية  علميًة، وأرقامها 
»تصور مقرتح لتطوير كلية العلوم الرتبوية بجامعة النجاح الوطنية«. دراسة تشخيصية  53.

عالجية، تقع يف ستني صفحة، مقدمة إىل رئيس جامعة النجاح بتاريخ 1999/9/29م، 
ومتت مناقشتها واألخذ بتوصياهتا.

الدنيا  54. األساسية  املرحلة  يف  الفلسطينيني  االطفال  لدى  السلوكية  »املشكالت 
العلوم   ( لالبحاث  النجاح  جامعة  جملة  املعلمون«  يراها  كام  األقىص  انتفاضة  خالل 
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وجمدي زيادة  ابو  مع  )باالشرتاك   588-547  ،)2(16  ،)2002(  االنسانية(، 
زامل(.

»املشكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية خالل انتفاضة  55.
مع  )باالشرتاك   257-205  ،40 العربية،  اجلامعات  احتاد  جملة   )2002( االقىص« 

آخرين(.
»املشكالت التي تواجه سائقي سيارات نقل الركاب العمومي يف حمافظة نابلس خالل  56.

انتفاضة االقىص« )2003(. جملة جامعة القدس املفتوحة للبحوث والدراسات ،)2(، 
85-134.) باالشرتاك مع آخرين(.

مستشفيات  57. يف  األقىص  انتفاضة  خالل  واملمرضات  املمرضني  لدى  العمل  »ضغوط 
حمافظة نابلس« )2003 م( جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة االردنية 30)1(، 140-

165 )باالشرتاك مع اخرين(.

»اثر تدريب املعلامت عىل اسلوب التعلم النشط يف التحصيل االين واملؤجل لدهين يف  58.
ضوء عدد من املتغريات« جملة العلوم لرتبوية والنفسية الصادرة عن جامعة البحرين، 

)2003( ، 4)2(، 102-139 )باالشرتاك مع ابو زيادة زامل(.
انتفاضة  59. خالل  والطلبة  املنهاج  مع  الفلسطينية  االساسية  مدارس  مديرى  »تعامل 

األقىص« )2003(. جملة الزرقاء للبحوث والدراسات ، 6)2(، 1-39 )باالشرتاك مع 
جمدي زامل واسامعيل أبو جابر(.

طلبة  60. لدى  االمتحان  قلق  مستوى  عىل  والديموغرافية  النفسية  املتغريات  بعض  »اثر 
الثانوية العامة يف شامل فلسطني خالل انتفاضة االقىص« )2004 م( جملة مركز البحوث 
الرتبوية بجامعة قطر,13(25)، 171 – 201 ) باالشرتاك مع جمدي زامل واسامعيل ابو 

زيادة(.
دور املرشفني الرتبويني الفلسطينيني خالل تفاعلهم مع املنهاج املدريس والطلبة أثناء  61.

انتفاضة االقىص  يف حمافظتي رام اهلل واخلليل)2004(. جملة احتاد اجلامعات العربية ، 
)43(، 5-46 )باالشرتاك مع اسامعيل أبو زيادة وجمدي زامل(.
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خالل  62. فلسطني  يف  والثانوية  االساسية  املرحلتني  طلبة  لدى  البيتية  الدراسية  البيئة 
انتفاضة االقىص )2005(. جملة جامعة النجاح لالبحاث ) العلوم االنسانية(،19 )1(، 

73-120 ) باالشرتاك مع آخرين(.

خالل  63. املدرسية  للحياه  وضواحيها  القدس  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  معلمى  تقدير 
انتفاضة األقىص  )2006( جملة جامعة القدس املفتوحة لالبحاث والدراسات، )7(، 

137-176 )باالشرتاك مع آخرين(.

من  64. االقىص  انتفاضة  خالل  والطلبة  املدرسية  املناهج  مع  فلسطني  يف  املعلمني  تفاعل 
 74-49  ،)1(4 وجهة نظرهم )2006(، جملة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، 

)باالشرتاك مع آخرين(.
ترتيب تالميذ الصف السادس االسايس للقيم حسب مقياس روكيش يف ضوء عدد  65.

العلوم  الصادرة عن اجلامعة األردنية، سلسلة  املتغريات )2007(، جملة دراسات  من 
الرتبوية، 34 )1(، 45-63 )باالشرتاك مع يرسى زيدان وإسامعيل أبو زيادة(.

»نظرية املنهج املدريس ومطالب القرن اجلديد« ،)1999(، رسالة النجاح الصادرة عن  66.
جامعة النجاح الوطنية يف نابلس،62،  45-37

عن  67. الصادرة  النجاح  رسالة   ،)2000( اجلامعي«،  القسم  لرئيس  األكاديمي  »الدور 
جامعة النجاح، العدد )65(، 42-32.

»تطوير الدور االداري والقيادي لرئيس القسم االكاديمي اجلامعي« )2003(.  جملـد  68.
مؤمتر جامعة النجاح  »تاريخ وتطور« ص ص )91-56(.

التدريس يف جامعة اإلرساء اخلاصة: يف ضوء استحالة بقاء أي مواطن أردين يف الضفة  ●
الغربية بدون وجود ترصيح إقامة حتصل عليه السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطات 
انتهاء إذن اإلقامة اخلاص يب، قررُت العودة إىل األردن يف  االحتالل الصهيوين، وبعد 
التدريس يف  املناهج وطرق  أستاذَا ورئيس قسم  تعييني  تم  2003م، حيث  صيف عام 

كلية الرتبية بجامعة اإلرساء اخلاصة، كام يتضح من الوثيقة )15(. 
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ويف الوقت ذاته كنت أقوم بإعطاء حمارضات 
البلقاء  جامعة  يف  واإلبداع  املوهبة  ماجستري  لطلبة 
عميل  وخالل  واحد.  درايس  فصل  ملدة  التطبيقية 
الربملان  يف  نائب  قام  سنتني،  ملدة  اإلرساء  جامعة  يف 
الربيزات  عبداحلفيظ  السيد  ذيبان  لواء  عن  األردين 
وقتها  اجلامعة  أمناء  جملس  رئيس  السيد  إىل  بزيارٍة 
دراسٍة  بإجراء  وطالب  احلليم،  عبد  الريس  املرحوم 
كبريًا من  اللواء، ال سيام وأن عددًا  علمية عن ذلك 
أبناء اللواء يلتحقون باجلامعة. وعندما ُعرض األمر 
عىل رئيس اجلامعة أ.د. عبدالباري درة لرتشيح باحٍث 
برتشيحي،  قام  البحوث،  إجراء  يف  طويل  باع  له 
من  لالستامع  حرضُت  حيُث  فورًا،  يب  واالتصال 

االطراف الثالثة، إذ تبني أن التوجه يرتكز عىل تطبيق دراسة ميدانية عىل مناطق لواء ذيبان 
كافًة، وذلك لتحديد املشكالت الرتبوية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية، مما تطلب مني 
بعد عرضها عىل  مائة وإثنني من األسئلة،  تألفت من  استبانٍة  أداة بحٍث عبارة عن  تطوير 
حمكمني، وتشكيل جلنة من أربعني متعاونًا لتوزيع االستبانات ومجعها وتوصيلها للباحث. 
والغريب أن الدراسة تضخمت، وظهرت عىل شكل كتاب مؤلٍف من )316( صفحة حتت 
عنوان: )الوضع االجتامعي واالقتصادي والرتبوي يف لواء ذيبان(، والصورة )25( توضح 
ذلك. كام نرشُت خالل عميل يف جامعة اإلرساء كتابًا آخر حتت عنوان: )استخدام احلاسوب 

واالنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم(، وتوضحه الصورة )26(.
ويف الوقت ذاته، حرضُت دورة تدريبية يف اجلامعة عىل قيادة احلاسوب، كام يتضح 

من الوثيقة )16(. 

الوثيقة )15( عملي رئي�صًا لق�صم املناهج 
وطرق التدري�س بجامعة الإ�صراء



79

ال�صورة)25(كتاب و�صع لواء 
ذيبان الجتماعي والرتبوي

 ال�صورة )26( كتاب ا�صتخدام 
احلا�صوب يف الرتبية

البحوث يف جمالت  كام قمُت خالل عميل بنرش بعض 
علمية حمكمة، والقائمة اآلتية توضح ذلك.

قائمة البحوث واملقالت العلمية التي ُن�ِصرْتها يف جمالت علمية حمكمة خالل 
وأرقامها   ، فقط  بحثان  وعددها  خدمتي يف جامعة الإ�صراء اخلا�صة يف الأردن: 

ملا سبقها كاآليت:  تالية 
جملة  69.  ،)2007( اجلامعي  االكاديمي  واالرشاد  التسجيل  ملشكالت  ميدانية  دراسة 

 340-319  ،)2(34 الرتبوية  العلوم  الصادرة عن اجلامعة األردنية، سلسلة  دراسات 
)باالشرتاك مع غازي خليفة وحممد عالية(.

األخطاء النامجة عن الطلبة واجلدول الدرايس يف عملية االرشاد االكاديمي وعالقتها  70.
جامعة  عن  الصادرة  والنفسية  الرتبوية  العلوم  جملة   .)2008( املتغريات  ببعض 
 البحرين، 9)2(،67-  92 )باالشرتاك مع الدكتور غازي خليفة والدكتور حممد كامل

عالية(.
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األول  ● ترشين  شهر  خالل  األردن:  يف  اخلاصة  األوسط  الرشق  جامعة  يف  التدريس 
بجامعة  التدريس  املناهج وطرق  لقسم  رئيسًا  2004، وخالل عميل  عام  )أكتوبر( من 
اإلرساء، إتصل يب الدكتور حممد عاطف حرارة، من مكتبِه يف مؤسسة العامل العريب بحي 
بأن هناك جامعًة جديدًة  به كي خيربين  التقيُت  يريد مقابلتي. وبالفعل  الرابية يف عامن، 
لكٍل  إثنتان  أربع خطط دراسية:  قريبًا، ويريد مني وضع  تبدأ  العليا سوف  للدراسات 
ُأخريان  وإثنتان  الرتبوية،  اإلدارة  وماجستري  التدريس  وطرق  املناهج  ماجستري  من 
اإلدارة  وختصص  التدريس،  وطرق  املناهج  ختصص  الرتبية،  يف  الفلسفة  لدكتوراة 
وبأحدث  كاملة  األربع  اخلطط  تسليم  تَم  ونصف،  شهر  وخالل  وبالفعل  الرتبوية. 
املقررات الرتبوية العاملية، بعد االستفادة من املواقع اإللكرتونية ألشهر برامج املاجستري 
املرموقة. وبعد مناقشة تلك  التخصصني يف اجلامعات األمريكية  والدكتوراة يف هذين 
اخلطط من جانب املسؤولني واملصادقة عليها، تم االتصال يب ثانية وُطِلَب مني االلتحاق 
األول من شهر  اعتبارا من  ملدة ثالث سنوات  اجلديدة، ووقعت عقدًا معهم  باجلامعة 

أيلول )سبتمرب( 2005م. 
بقليل لوضع حجر  بعد ذلك  احتفال  وجرى 
مادبا  جرس  من  بالقرب  اجلديدة  للجامعة  األساس 
عىل شارع املطار، ألقيُت خاللُه قصيدًة هبذه املناسبة. 
وانتقل الطاقم األكاديمي املؤلف من رئيس اجلامعة 
ونائبِه والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، إىل بنايٍة تقع 
املطار، وبدأت  أمواج عامن يف شارع  مقابل مرشوع 
واألنظمة  القوانني  لوضع  املتواصلة  االجتامعات 
والتعليامت التي تنظم العمل يف هذه اجلامعة اجلديدة، 
اجلامعات  لدى  موجود  هو  مما  باالستفادة  وذلك 
األردنية املعروفة. وملا كانت عمليات البناء يف املبنى 
فقد  نسبيا،  وقتًا طوياًل  تأخذ  للجامعة سوف  الدائم 
احلايل،  املبنى  يف  بالتدريس  قرارًا  املسؤولون  اختذ 
العام  الثاين من  الطلبة يف بداية الفصل  وتّم استقبال 

الوثيقة )17( تعييني عميدًا لكلية 
العلوم الإن�صانية
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اجلامعي 2006/2005م، وكذلك الفصل الصيفي. ومع بداية الفصل األول للعام اجلامعي 
2007/2006م، التحق الطلبة بقاعات التدريس يف املوقع اجلديد. 

العلوم  لكلية  عميدًا  بعدها  ُعينُت  وقد 
عميدًا  ثم  ذلك،  توضح   )17( والوثيقة  االنسانية، 
العلمي،  للبحث  وعميدًا  الرتبوية  العلوم  لكلية 

والوثيقة )18( تؤكد ذلك.
رسالة  أول  نوقشْت  الثاين  الفصل  بداية  ويف 
إرشايف  حتت  الرتبية  يف  كانت  اجلامعة،  يف  ماجستري 
املبارش، ثم توالت املناقشات من خمتلف التخصصات 
ُعينُت  الرتبوية  العلوم  كلية  إنشاء  وبعد  اجلامعة.  يف 
عميدًا هلا وللبحث العلمي يف اجلامعة، حيث االهتامم 
بدعم إجراءالبحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس 
املحكمة،  الدوريات  يف  ونرشها  كافة،  الكليات  من 

وحضور املؤمترات املحلية واإلقليمية والدولية.
الرشق  جامعة  يف  عميل  فرتة  ومتيزْت 
األوسط باالشرتاك يف جلان وجمالس علمية 
والكلية واجلامعة  القسم  كثرية عىل مستوى 
جملس  أشهرها  ومن  املحيل.  واملجتمع 
البحث  وجملس  العمداء،  وجملس  اجلامعة، 
العليا، ورئيس  الدراسات  العلمي، وجملس 
طويلة،  لسنواٍت  اجلامعة  يف  الندوات  جلنة 
وعضو  والتعيينات،  الرتقيات  وعضوجلنة 
وغريها،  للجامعة،  التنظيمي  اهليكل  جلنة 

حمارضات  وإلقاء  وخارجه،  األردن  داخل  التدريبية  الدورات  من  عدد  عقد  إىل  إضافًة 
عامة متنوعة خدمَة للمجتمع املحيل. كام حصلُت خالل عميل يف اجلامعة عىل وثيقة معادلة 

للشهادات التي أمحلها من وزارة التعليم العايل األردنية، كام يتضح من الوثيقة )19(.

الوثيقة )19( وثيقة معادلة ال�صهادات العلمية التي 
اأحملها �صادرة عن وزارة التعليم العايل الأردنية

الوثيقة )18( تعييني عميدًا لكلية 
الرتبية وللبحث العلمي
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الإنتاج العلمي من الكتب خالل عملي يف جامعة ال�صرق الأو�صط 
اإلنتاج  بغزارة  اجلامعة،  يف  وجودي  متيز  لقد 
وصل  التي  التخصصية  اجلامعية  الكتب  نرش  من  العلمي 
يف  الكتب  هذه  وتتمثل  كتابًا.  عرش  إثني  إىل   عددها 

اآليت:
الصورة  توضحه  كام  التعاوين(،  )التعلم  كتاب: 
واملتميزين،  للموهوبني  املدريس  املنهج   وكتاب:   ،)27(
األهداف  صياغة  وكتاب:   ،)28( الصورة  من  يتبني  كام 
الدراسية)كتاب اخلمسة  املواد  الرتبوية والتعليمية يف مجيع 
وكتاب:    ،)29( الصورة  من  يتضح  كام  هدف(،  آالف 
التعلم النشط بني النظرية والتطبيق، كام يتبني من الصورة  
واملتفوقني،  املوهوبني  تدريس  أساليب  وكتاب:   ،)30(
لتويل  األول  العقد  )31(، وكتاب:  الصورة   يظهر من  كام 
يظهر  كام  الدستورية،  سلطاته  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
املوسوعي،  اجلغرايف  املعجم  وكتاب:   ،)32( الصورة  من 
كام يتضح من الصورة  )33(، وكتاب: مهارات عقلية تنتج 
أفكارًا إبداعية، كام يتبني من الصورة )34(، وكتاب: التعلم 
املنهج  وكتاب:   ،)35( الصورة   من  يظهر  كام  اخلربايت، 
املعارص، كام يتضح من الصورة  )36(، وكتاب:  املدريس 

مهارات التفكري والتعلم، كام يتبني من الصورة )37(. 

  

  ال�صورة )27( كتاب التعلم 
التعاوين

 ال�صورة )28( كتاب املنهج املدر�صي 
للموهوبني
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 ال�صورة )31(  كتاب اأ�صاليب 
تدري�س املوهوبني

  ال�صورة )29( كتاب اخلم�صة
 اآلف هدف 

  ال�صورة )30( كتاب التعلم 
الن�صط

ال�صورة )34( كتاب مهارات عقلية 
تنتج اأفكارًا اإبداعية

ال�صورة )32( كتاب العقد الأول 
لتويل جاللة امللك

ال�صورة )33( كتاب املعجم 
اجلغرايف املو�صوعي
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ال�صورة )37( كتاب مهارات التفكري 
والتعلم 

  ال�صورة )35( كتاب التعلم 
اخلرباتي   

  ال�صورة )36( كتاب املنهج املدر�صي 
املعا�صر

قائمة البحوث واملقالت العلمية التي ُن�ِصرْتها يف جمالت علمية حمكمة خالل 
وأرقامها  علميًة،  ومقالًة  بحثًا   )41( وعددها  الأو�صط:  ال�صرق  خدمتي يف جامعة 

ملا سبقها كاآليت:  تالية 
رابطة  71. جملة   .)2008( العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  تطوير 

املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل، 8)1(، ص ص )96-85(.
أثر عدد من املتغريات يف اكتساب طلبة اجلامعة ملهارات التفكري الناقد )2009( جملة  72.

دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية، سلسلة العلوم الرتبوية، املجلد )36(، ملحق 
كانون ثاين 2009، ص ص )226-205(.

تقييم مسرية الرتبية والتعليم العايل يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.)2010(  73.
فصل يف كتاب: إنجازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف عرش سنوات )2009-1999(. 

)52( صفحة.
عادات التعامل مع االمتحان لدى طلبة األول الثانوي يف حمافظة مادبا األردنية وعالقة  74.

اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات   جملة   . العام.)2011(  ومعدله  الطالب  بجنس  ذلك 
االردنية، سلسلة العلوم الرتبوية ، املجلد 38،  امللحق  3 ، الصفحات من 866 -  882.
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»املناهج الرشعية بني الواقع والطموح والتطلعات املستقبلية«. بحٌث مقدٌم إىل املؤمتر  75.
 –  28 من  الفرتة  يف  الكويت  مدينة  يف  املنعقد  املنري،  الرساج  إلدارة  األول  الرتبوي 

2011/3/30م.

لطلبة  76. العلمي  واخليال  التحصيل  يف  الفيزيائية  االفرتاضية  املختربات  أثراستخدام 
اجلامعات األردنية )2013(.املجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت،27)106(، 

79-121)باالشرتاك مع عوادأبو زينة(. 

Beyer وأثرمها يف تنمية التفكري الناقد  77. Smith  وباير  استخدام اسرتاتيجيتي  سميث 
املجلة    )2013( التاريخ.  مبحث  نحو  األسايس  السابع  الصف  طالبات  واجتاهات 
الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت، 28)109( ، 191 – 229 )باالشرتاك مع نسيم 

حممد قاسم (.
الذكاءات  78. أنامط  من  نمطني  باستخدام  التاسع  الصف  لطالب  الرياضيات  تدريس 

املتعددة وأثر ذلك يف التحصيل والدافعية)2013(.  جملة مؤتة للبحوث والدراسات 
نواف  مع  )باالشرتاك   156  -  121  ،  )6(28، األردنية  مؤتة  جامعة  عن  الصادرة 

الرشيدي(.
ذلك  79. وأثر  واالكتشاف  احلوار  بطريقتي  عرش  احلادي  الصف  لطلبة  التاريخ  تدريس 

اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات   جملة   .  )2013( لدهيم  والتحصيل  الناقد  التفكري  يف 
 -  1622 من  الصفحات   ،  2 العدد   ،  40 املجلد   ، الرتبوية  العلوم  سلسلة  االردنية، 

1639. ) باالشرتاك مع صالح الظفريي ( .

درجة تطبيق معلامت رياض االطفال لعنارص التعلم النشط . جملة دراسات  الصادرة  80.
4، الصفحات من  40، ملحق  عن اجلامعة االردنية، سلسلة العلوم الرتبوية ، املجلد 

1161 - 1177. ) باالشرتاك مع شيامء أشكناين( . 

من  81. بديل  كمبحث  التاريخ  اختيار  عن  العامة  الثانوية  املرحلة  طلبة  عزوف  دواعي 
الكويت،  الصادرة عن جامعة  الرتبوية  املجلة   )2014( واملعلمني.  الطلبة  نظر  وجهة 

28)112(، 267 – 322 )مع عارف الدهام(.
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»أثر استخدام إسرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم املتقدم يف تدريس العلوم للمتفوقني  82.
من السابع األسايس يف التحصيل والتفكري العلمي« .)2015( املجلة الرتبوية الصادرة 

عن جامعة الكويت، 29)116(، 415 – 451  )باالشرتاك مع رنا أبو مي( .
 اجتاهات طلبة كلية الرتبية األساسية نحو استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية العرض  83.

التقديمي يف ضوء عدد من املتغريات )2014(، جملة مؤتة للبحوث والدراسات الصادرة 
عن جامعة مؤتة األردنية ،29)6(، 237 - 274 )باالشرتاك مع خالد الرشيدي( .  

»استخدام اسلويب املحارضة املعدلة ولعب الدور  يف تدريس طلبة كليات التمريض يف  84.
اجلامعات االردنية وأثر ذلك يف التحصيل واجتاههم نحو املهنة«)2015( . جملة مؤتة 
للبحوث والدراسات الصادرة عن جامعة مؤتة، 30)3(، 67-102. ) باالشرتاك مع 

حممد موسى احلسينات( . 

الإحالة على التقاعد بعد بلوغ �صن ال�صبعني
2015 وأنا عىل رأس عميل يف جامعة الرشق األوسط،، حتى بلغُت  ما أن جاء عام 
العمل، متهيدًا  لتقديم االستقالة من  الوقت مناسبًا  العمر، بحيث أصبح  سن السبعني من 
بعد  الراحة  إىل  ثم اخللود  اجلامعات احلكومية واخلاصة،  يتم يف معظم  الفعيل كام  للتقاعد 
من  قرن  النصف  قاربت  فرتٍة  عىل  امتد  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  يف  متواصٍل  عمٍل 
الزمان. ونظرًا للخربة الطويلة التي اكتسبتها يف ميدان تأليف الكتب اجلامعية التخصصية 
املتنوعة  العلمية والثقافية  البحوث واملقاالت  العربية، ويف جمال كتابة  النرش  يف أشهر دور 
ونرشها يف املجالت العلمية املرموقة، فقد استمر ذلك االنتاج العلمي يف هذه الفرتة وبزخٍم 
استغالله  واملفروض  يل  متاحًا  أصبح  الذي  الطويل  الوقت  ضوء  يف  وبخاصٍة  كبريأيضًا، 

بشكٍل صحيح، فيام يفيد العلم وأهله. 
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الإنتاج العلمي من الكتب التخ�ص�صية خالل فرتة التقاعد  
نرش  طريق  عن  والتنوع،  بالغزارة  التقاعد  فرتة  خالل  العلمي  اإلنتاج  استمر  لقد 
الكتب اجلامعية التخصصية ومراجعتها وتقديمها والتي وصل عددها إىل عرشة. وتتمثل 
هذه الكتب يف اآليت: مراجعة وتقديم كتاب: تطوير تدريس مفاهيم ومهارات الدراسات 
الصورة )38(، وتأليف كتاب أشكال سطح  تأليف د. عيل آل سامل كام يف  االجتامعية من 
وكتاب   ،)39( الصورة  يف  كام  امللونة،  واخلرائط  والرسوم  والصور  باملعلومات  األرض 
وكتاب    ،)40( الصورة  يف  كام  التطبيقية  األمثلة  مع  املعارصة  التدريس  اسرتاتيجيات 
طرائق التدريس العامة وتطبيقاهتا الرتبوية كام يف الصورة )41(، وكتاب  تقويم املناهج بني 
االسرتاتيجيات والنامذج كام يف الصورة )42(، وكتاب  تقويم املناهج:التوجهات احلديثة- 
واملعايري العاملية- واخلطط التطبيقية- واسترشاف املستقبل، كام يف الصورة )43(، وكتاب 
حصاد نصف قرن من العطاء )سرية حافلة باإلنجازات العلمية والثقافية(، كام يف الصورة 
االجتاهات  وكتاب  حاليًا(،  النرش  العايل)قيد  والتعليم  الرتبية  يف  ذكريايت  )44(،وكتاب 
حاليا(ً،  النرش  )قيد  التعليمية  الربامج  تقويم  وكتاب  حاليًا(،  النرش  املعارصة)قيد  الرتبوية 

وكتاب حتليل املناهج الدراسية )قيد النرش حاليًا(.

ال�صورة )40( كتاب ا�صرتاتيجيات 
التدري�س املعا�صرة

 ال�صورة )38( مراجعة كتاب 
تطوير تدري�س مفاهيم

 ال�صورة )39( كتاب اأ�صكال �صطح
الأر�س
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ال�صورة)43( كتاب تقومي 
املناهج:التوجهات واملعايري 

ال�صورة )41( كتاب طرائق 
التدري�س العامة

ال�صورة )42( تقومي 
املناهج:ال�صرتاتيجيات والنماذج

كتاب:  
حصاد نصف قرٍن من العطاء 

)سرية حافلة باإلنجازات العلمية والفكؤية والثقافية(
تأليف

األستاذ الدكتور 
جودت أمحد سعادة املساعيد

                                                                     
قائمة البحوث واملقالت العلمية التي ُن�ِصرْتها يف جمالت علمية حمكمة بعد 
ملا  تالية  وأرقامها  علميًة،  ومقالًة  بحثًا   )24( وعددها  التقاعد:  على  اإحالتي 

كاآليت:  سبقها 
يف  85. ذلك  وأثر  الرياضيات،  معمل  أسلوب  املتوسط  األول  الصف  طالبات  »تدريس   

والدراسات  للبحوث  مؤتة  جملة   .)2016(« والتحصيل  الريايض  التفكري  مهارات 
الصادرة عن جامعة مؤتة، 31)2(، 195-234.  ) باالشرتاك مع منتهى صرب العيثاوي(  

  ال�صورة )44( كتاب: ح�صاد ن�صف 
قرن من العطاء 
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التحصيل  86. يف  وأثره  العربية  اللغة  تدريس  يف  والتوضيح  املرونة  مهاريّت  تطبيق  درجة 
 .)2016( ذيبان /األردن  لواء  التاسع األسايس يف  الصف  لطالبات  اللغوي  والذكاء 
جملة الزرقاء  للبحوث والدراسات الصادرة عن جامعة الزرقاء األردنية، 16)1(، 29-

43.) باالشرتاك مع غادة الشورة(. 

طلبة  87. لدى  والتصنيفية  السابرة  األسئلة  والتطبيقية ألنواع  االستيعابية  املقدرة  مستوى 
43)ملحق  االردنية،  اجلامعة  الصادرة عن  دراسات   العليا)2016(. جملة  الدراسات 

5(، 1937- 1951.) باالشرتاك مع أ.د. غازي خليفة(. 

التحصيل  88. يف  وأثره  العربية  اللغة  تدريس  يف  والتوضيح  املرونة  مهاريّت  تطبيق  درجة 
 .)2016( ذيبان /األردن  لواء  التاسع األسايس يف  الصف  لطالبات  اللغوي  والذكاء 
جملة الزرقاء  للبحوث والدراسات الصادرة عن جامعة الزرقاء األردنية، 16)1(، 29-

43.) باالشرتاك مع غادة الشورة(. 

طلبة  89. لدى  والتصنيفية  السابرة  األسئلة  والتطبيقية ألنواع  االستيعابية  املقدرة  مستوى 
43 )ملحق  الدراسات العليا)2016(. جملة دراسات  الصادرة عن اجلامعة االردنية، 

5(، 1937- 1951. )باالشرتاك مع أ.د. غازي خليفة(. 

 درجة استخدام معلمي املرحلة االبتدائية للكتب االلكرتونية، وأثرها يف تنمية مهارات  90.
القراءة لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم« )2016(. جملة كلية الرتبية بجامعة 

املنصورة، 97، 185-207. )باالشرتاك مع مريم العنزي(. 
السابرة  91. الثرثارة واألسئلة  املجموعات  اسرتاتيجيتي  باستخدام  النشط  التعلم  »تطبيق 

عىل الطالبات املتفوقات يف الصف التاسع بدولة الكويت، وأثر ذلك يف التحصيل بامدة 
الشيخ،  الرتبية بجامعة كفر  التعلم« )2016(. جملة كلية  والدافعية نحو  العربية  اللغة 

16)3(،  573- 616)باالشرتاك مع مريم العنزي(.

تدريس الرتبية اإلسالمية لطلبة الصف العارش باستخدام التعلم االلكرتوين، وأثر ذلك  92.
يف التحصيل والتفكري اإلبداعي )2017(. جملة كلية الرتبية بجامعة كفر الشيخ، 1)1(، 

257 - 304 )باإلشرتاك مع د. حسني املطريي(.
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»صعوبات تطبيق التعلم النشط يف املدارس الثانوية ملحافظة مأدبا األردنية من وجهة  93.
نظر املعلمني« )2017(. جملة دراسات  الصادرة عن اجلامعة االردنية، 44)4(، ملحق 

)7(،  87- 100. ) باالشرتاك مع راكان العوايدة( .
أثر استخدام اسرتاتيجيتني للتفكري ما وراء املعريف عىل التحصيل وتنمية التفكري الناقد  94.

للبحوث/سلسلة  العربية  عامن  جامعة  جملة   .)2017( السابع  الصف  طالبات  لدى 
البحوث الرتبوية، 1)1(، 29-51. )باالشرتاك مع هبة طقم(

لطالب  95. العلوم  تدريس  للتفكرييف   )CoRT( كورت  لربنامج  مهارات  ثالث  تطبيق 
سلسلة  دراسات/  جملة  والتحصيل)2017(.  الدافعية  يف  وأثرها  السادس  الصف 
326 )باالشرتاك مع   -309  ،)4(44 العلوم الرتبوية،  الصادرة عن اجلامعة األردنية، 

عيسى احلوامدة(. 
»تدريس الفيزياء بطريقتي حل املشكالت إبداعيًا واملجموعات الثرثارة وأثر ذلك يف  96.

التحصيل والتفكري اإلبداعي لطلبة الصف العارش بمدارس عامن اخلاصة«)2017(. 
 .304-180  ،)1(1 الرتبوية،  البحوث  للبحوث/سلسلة  العربية  عامن  جامعة  جملة 

)باالشرتاك مع عبداهلل أبو شحادة(.
درجة ممارسة معلمي املرحلة اإلبتدائية لعنارص التعلم النشط من وجهة نظر املوجهني  97.

 ،1 ملحق   )4(44 األردنية،  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة   .)2017( واملديرين 
95-119.)باالشرتاك مع دالل الرشيدي(.

وصعوبات  98. الكويت  دولة  مدارس  يف  احلديثة  الرتبوية  التقنيات  استخدام  درجة 
استخدامها يف عملية التدريس من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف ضوء االجتاهات 
الرتبوية املعارصة )2018(. املجلة الرتبوية األردنية، 3)2(، 183-212)باالشرتاك مع 

د. مريم العنزي(.
العلوم  99. املكاين/البرصي يف تدريس  العاطفي والذكاء  الذكاء  »فعالية استخدام نمطي 

لطالبات الصف السابع، وأثر ذلك يف التحصيل والتفكري التأمل«. بحث مقبول للنرش 
يف جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية.)باالشرتاك مع شريين اخللييل(.
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التعلم اخلربايت، يف  100. الثالثة من أساليب  »فعالية تطبيق أسلويب طاولة روبني والدببة 
تدريس طالبات الصف الثامن، وأثر ذلك يف التحصيل والتفكري اإلبداعي«. بحث 
هناء  مع  األردنية.)باالشرتاك  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة  يف  للنرش  مقبول 

عمرو(.
و  101. تسمع«  أن  قبل  »أنظر  بأسلويب  السابع  الصف  لطالبات  العربية  اللغة  »تدريس 

الدافعية  يف  ذلك  وأثر  اخلربايت،  التعلم  أساليب  من  عليها«  واملحافظة  الثقة  »بناء 
األردنية. اجلامعة  الصادرة عن  دراسات  للنرش يف جملة  مقبول  والتحصيل«. بحث 

)باالشرتاك مع الرا خشاشنة(.
بمدارس  102. املتوسطة  املرحلة  طلبة  لدى  الرياضيات  مادة  يف  التحصيل  تدين  »أسباب 

الرمادي من وجهة نظر املدرسني واملديرين«. بحث مقبول للنرش يف جملة جامعة عامن 
العربية.) باالشرتاك مع فكرت سعدون(.

أثر استخدام اسرتاتيجيتني للتعلم النشط )القصة ذات االجتاه الواحد والقصة ذات  103.
االجتاهني( يف تنمية بعض مهارات التفكري الناقد. بحث قيد النرش.

الدورات التدريبية التي التحقُت بها خالل حياتي العلمية والأكادميية 

عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
توجيه املعلمني /وزارة إربد / األردن(1) يونيو  )حزيران( 1969 

الرتبية والتعليم

جامعة امللك سعود- الرياض/(2)  مارس  )آذار( 1974
اململكة العربية السعودية.

التعليم املستمر.

جامعة امللك سعود- الرياض/(3)  مارس  )آذار( 1975
اململكة العربية السعودية.

  تطوير الرتبية العملية.

فعالية  التدريس اجلامعي. جامعة الريموك )إربد-األردن(.(4) أكتوبر )تـرشين أول( 1985
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة

فعالية تدريس الرياضيات جامعة الريموك )إربد-األردن(.(5)  نوفمرب )ترشين ثاين( 1987
اجلامعية.

جامعة السلطان قابوس   (6) سبتمرب  )أيلول( 1989
 )سلطنة عامن(.

تنمية أعضاء هيئة التدريس.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (7) أكتوبر )ترشين أول( 1989
عامن(.

 الثقافة للجميع.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (8)  أكتوبر )ترشين أول( 1992
عامن(.

عنوان الدورة: إعداد 
املعلمني للمواد الدراسية.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (9) أكتوبر)ترشين أول( 1993
عامن(.

  التعليم وخدمة املجتمع.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (10)  أكتوبر  )ترشين أول( 1994
عامن(.

 الثقافة الُعامنية.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (11)  أكتوبر  )ترشين أول( 1995
عامن(.

 مسؤوليات رؤساء األقسام 
اجلامعيني.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة (12)  أكتوبر )ترشين أول( 1996
عامن(.

 دور التقويم يف التدريس 
اجلامعي.

جامعة النجاح الوطنية )نابلس-(13) أكتوبر )ترشين أول( 2000
فلسطني(.

 تنمية أعضاء هيئة التدريس.

جامعة النجاح الوطنية )نابلس-(14) نوفمرب )ترشين ثاين( 2001
فلسطني(.

 التعامل مع صعوبات 
التعلم داخل الصف.

جامعة اإلرساء اخلاصة )عامن - (15) أكتوبر )ترشين أول( 2003
األردن(.

 فعا لية التدريس اجلامعي.

جامعة اإلرساء اخلاصة )عامن - (16) نوفمرب )ترشين ثاين( 2004
األردن(.

 التدريب عىل سياقة 
احلاسوب.
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة

جامعة الرشق األوسط )عامن - (17) ابريل  )نيسان( 2008
األردن(.

 برامج كليات الرتبية يف 
العامل العريب.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (18) مايو   )أيار( 2009
األردن(.

 التعلم النشط : مفاهيم 
وتطبيقات.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (19) مارس  )آذار( 2010
األردن(.

 كتابة املشاريع البحثية التي 
تستحق الدعم املادي.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (20) مايو )أيار( 2010
األردن(.

 تنمية أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (21) مارس )آذار( 2010 
األردن(.

 التوثيق الرتبوي لرسائل 
املاجستري والدكتوراة.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (22) اكتوبر )ترشين أول( 2011
األردن(.

 تنمية أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (23) سبتمرب )أيلول( 2013
األردن(.

 تنمية أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة.

جامعة الرشق األوسط )عامن - (24) أكتوبر  )ترشين أول( 2014
األردن(.

 تنمية أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة.

الدورات التدريبية التي ُقمُت بتنفيذها خالل عملي اجلامعي 
عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة

 مديرية تربية   وتعليم إربد(1) نوفمرب )ترشين الثاين( 1980
) األردن (.

 تطبيق طرق التدريس 
احلديثة يف املدارس

 مديرية تربية وتعليم إربد(2) فرباير )شباط( 1981
) األردن (.

صياغة األهداف السلوكية.

 مديرية تربية وتعليم إربد(3)  مارس )آذار( 1981
) األردن (.

طريقة االستقصاء يف 
التدريس.
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
 مديرية تربية     وتعليم جرش(4)   أكتوبر  )ترشين أول( 1981

) األردن (.
تصنيف  بلوم لألهداف 

الرتبوية.

 مديرية تربية     وتعليم عجلون(5)   ديسمرب  )كانون أول( 1981
) األردن (.

طرق التدريس الفعالة.

 مديرية تربية     وتعليم إربد(6)  أكتوبر )ترشين أول( 1981
) األردن (.

عنوان الدورة:تدريس 
مهارات اخلريطة.

 مديرية تربية  وتعليم إربد(7)   نوفمرب )ترشين ثاين( 1981
)األردن(.

صياغة األسئلة اجليدة.

 مديرية تربية  وتعليم املفرق (8)  فرباير )شباط( 1982
)األردن (.

تطبيق طرق التدريس 
بنجاح.

 مديرية تربية  وتعليم إربد(9)   مارس  )آذار(1982
)األردن(.

أسس املنهج املدريس.

التدريس الفعال بطريقة كلية جمتمع إربد )األردن(.(10)ديسمرب)كانون أول( 1982
االستقصاء.

مديرية تربية   وتعليم الرمثا (11)   يناير)كانون الثاين( 1983
)األردن (.

الطريقة الفعالة الستخدام 
األهداف التدريسية.

تدريس التاريخ واجلغرافيا مديرية تربية وتعليم إربد(12)   مارس )آذار( 1983
باالستقصاء.

 مديرية تربية     وتعليم إربد(13) مارس)آذار( 1983
) األردن (.

اجتاهات حديثة يف املناهج 
وطرق التدريس.

 مديرية تربية     وتعليم إربد (14)  بريل )نيسان( 1983
) األردن (.

طرق تدريس الدراسات 
االجتامعية.

 مديرية تربية  وتعليم إربد (15)  أكتوبر)ترشين أول( 1983
) األردن (.

تصميم احلقائب التعلمية.
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
 مديرية تربية     وتعليم جرش(16) نوفمرب)ترشين ثاين( 1983

) األردن (.
طرق حديثة لتدريس التاريخ 

واجلغرافيا.
 معهد اإلدارة  العامة األردين(17)   فرباير )شباط( 1984

) األردن (.
تقييم املنهج الرتبوي األردين.

مناهج الدراسات االجتامعية وزارة الرتبية والتعليم األردنية.(18)  صيف 1983-1981
وطرق تدريسها.

مدرسة حوارة الثانوية للبنني)  (19)  ابريل)نيسان( 1985فرباير 
األردن (.

أمهية اخلرائط يف الدراسات 
االجتامعية .

 مدرسة الشونة الثانوية للبنني (20)  ابريل )نيسان( 1985فرباير
)األردن(.

صياغة األهداف الرتبوية .

 مديرية تربية     وتعليم إربد(21)   نوفمرب )ترشين ثاين( 1985
)األردن(.

طرق التدريس احلديثة.

 مدرسة إربد الثانوية للبنني (22)  ديسمرب )كانون أول( 1985
)األردن(.

صياغة األهداف ،وختطيط 
املناهج .

 معهد اإلدارة العامة األردين (23)  مارس )آذار(1986
) األردن (.

دور مدير املدرسة  يف تصميم 
املنهج .

 مدرسة خرجا الثانوية للبنني(24)   ابريل  )نيسان( 1986
)األردن(.

صياغة األهداف الرتبوية .

 كلية جمتمع جرش (25)   أكتوبر  )ترشين أول( 1986
)األردن(.

املنهج املدريس الفعال.

 معهد اإلدارة العامة األردين(26)   ابريل )نيسان( 1987
) األردن (.

مدير املدرسة  واملنهج .

وزارة الرتبية والتعليم لسلطنة (27)   يناير )كانون الثاين( 1989
عامن.

تقييم منهج املدرسة 
اإلعدادية.

وزارة الرتبية والتعليم لسلطنة  (28)   يناير )كانون الثاين( 1993
عامن.

مفاهيم املنهج املدريس 
وعنارصه وأنامطه.
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
مدرسة اخلليل بن امحد )سلطنة (29)   مارس  )آذار( 1993

عامن(.
صياغة اآلهداف الرتبوية.

وزارة الرتبية والتعليم لسلطنة (30)  يناير )كانون الثاين( 1993
عامن.

التخطيط لعملية التدريس.

جامعة السلطان قابوس )سلطنة  (31) أكتوبر )ترشين أول( 1997
عامن(.

 اجتاهات جديدة يف طرق 
التدريس.

مدرسة عقابا الثانوية للبنات (32)   ديسمرب )كانون أول( 1999 
)فلسطني(.

أسئلة االمتحانات وطرق 
التدريس .

مدرسة طوباس الثانوية للبنات (33)   يناير  )كانون الثاين( 2000
)فلسطني(.

مهارات التفكري وطرق 
التدريس.

مدرسة كفر قدوم الثانوية (34)  يناير )كانون الثاين( 2000
للبنات )فلسطني(.

 تفريد التعليم وأسئلة 
االمتحانات.

  مدرسة كفر لبد الثانوية للبنات (35)  فرباير)شباط( 2000
)فلسطني(.

 حتليل املحتوى واحلقائب 
التعلمية.

التخطيط الرتبوي ومهارات مديرية تربية سلفيت )فلسطني((36)   ابريل  )نيسان( 2000
التفكري.

زيادة حتصيل الطلبة مديرية تربية قلقيلية )فلسطني(.(37)   ابريل  )نيسان( 2000
ومهارات التفكري.

مديرية تربية طولكرم (38)   مايو  )أيار( 2000
)فلسطني(.

طرق التدريس احلديثة 
ومهارات التفكري.

مدرسة كفر قدوم الثانوية (39)  سبتمرب )أيلول( 2000
للبنات )فلسطني(.

صياغةاألسئلة وطرق 
التدريس احلديثة .

مدرسة سيلة الظهر الثانوية  (40)  مارس  )آذار( 2001
للبنات )فلسطني(.

تقويم أسئلة الثانوية العامة .

مدرسة طوباس الثانوية للبنني  (41)   ابريل  )نيسان( 2001 
)فلسطني(.

القلق من امتحان الثانوية 
العامة .
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
املدرسة الصالحية الثانوية )42(   ابريل  )نيسان(2001 

للبنني )فلسطني(.
مشكلة قلق امتحان الثانوية 

العامة .
جامعة النجاح الوطنية (43)   أكتوبر )ترشين أول( 2001 

)فلسطني(.
مواجهة صعوبات التعلم .

مكتبة جامعة النجاح الوطنية  (44)  مارس  )آذار( 2001 
)فلسطني(.

إدارة املعلومات واإلنرتنت.

مدرسة البكالوريا الدولية (45)   مايو   )أيار( 1999 
)عامن-األردن(.

التدريس بطريقتي املحارضة 
واالستقصاء.

املدارس الثانوية الدولية )عامن-(46)   أغسطس  )آب( 2004
األردن(.

صياغة األهداف وحتليل 
حمتوى املنهج.

مدارس اململكة الثانوية )عامن-(47)   سبتمرب  )أيلول( 2004
األردن(.

الصياغة السليمة لألهداف 
واألسئلة.

(48) التاريخ : يوليو 

          )متوز( 2005
مركز ديبونو  لتعليم 

التفكري)عامن-األردن(
صياغة األهداف إلثارة 

تفكري الطلبة .
مركز ديبونو  لتعليم (49) التاريخ : يوليو )متوز( 2006

التفكري)عامن-األردن(
املعايري العاملية للتفكري .

مدارس الرائد العريب الثانوية (50)  أغسطس )آب( 2006
)عامن-األردن(.

عنوان الدورة: الصياغة 
السليمة لألهداف واألسئلة.

كلية العلوم الرتبوية لوكالة (51)  مايو )أيار( 2009 
الغوث الدولية

التعلم النشط : مفاهيم 
وتطبيقات. 

جامعة الرشق األوسط )عامن- (52)  مارس  )آذار( 2010 
األردن(.

تطوير كلية العلوم الرتبوية.

جامعة الرشق األوسط )عامن-(53)  أكتوبر )ترشين أول( 2010
األردن(.

تطبيق التدريس التفاعيل يف 
اجلامعة.

طرائق التدريس احلديثة.مؤسسة الرساج املنري: الكويت(54)   فرباير)شباط( 2012
مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة (55)  مايو )أيار( 2012 

مأدبا ) األردن(
التعلم النشط : مفاهيم 

وتطبيقات. 
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عنوان الدورةمكان الدورةتاريخ الدورة
القصة ذات االجتاهنيجامعة الرشق األوسط(56)   أيلول )سبتمرب( 2012
مدارس القادة الدولية(57)   أبريل )نيسان( 2013

)عامن/ األردن( 
دور القبعات الست يف 

التفكري.
اإلبداع واملوهبةمديرية تربية  مأدبا ) األردن( (58)  مارس  )آذار( 2014

(59)   أكتوبر )ترشين األول( 
2014

املجموعات الثرثارة يف جامعة الرشق األوسط
التدريس اجلامعي.

تنمية التفكري اإلبداعي.مؤسسة الرساج املنري(60)   فرباير )شباط( 2015
التفاعل الصفيمدرسة اجليزة الثانوية للبنات(61)   أبريل )نيسان( 2015

الإ�صراف على اأطروحات املاج�صتري والدكتوراه ومناق�صتها
لقد قمُت باإلرشاف ومناقشة أكثر من ثالثامئة رسالة ماجستري وأطروحة دكتوراة، يف 

كل من اجلامعات األردنية والفلسطينية واملرصية والُعامنية والبحرينية املختلفة.

التحكيم العلمي لبحوٍث مقدمٍة ملجالٍت جامعيٍة حمكمة
القيام بتحكيم ما يقارب اخلمسامية من البحوث والدراسات املقدمة  للنرش ىف جمالٍت 
وُعامنية وكويتية وسعودية وقطرية وفلسطينية وبحرينية، وكذلك  وإماراتية  أردنية  حُمََكمة 
ملجلة احتاد اجلامعات العربية، وذلك خالل خربايت اجلامعية التي وصلت إىل إثنني وأربعني 

عامًا. 

احلكم على النتاج العلمي لرتقية اع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات العربية
التدريس  هيئة  أعضاء  من  ثالثني  لنحو  العلمي  اإلنتاج  عىل  باحلكم  قمُت  لقد 
رتبة  إىل   أو  أستاذ مشارك  رتبة  إىل  الرتقية  املختلفة، وذلك من أجل  العربية  اجلامعات   يف 

أستاذ.
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ع�صوية جلان التطوير يف اجلامعات واملجتمعات املحلية
املشاركة يف عرشات اللجان لتخطيط املناهج الدراسية وتطويرها،  وختطيط  برامج 
برامج  وإعداد  وتطويرها،   اجلامعية  والدكتوراه  واملاجستري  البكالوريس  ملراحل  جديدة 
واملؤمترات  الندوات  مئات  وإقامة  الرتبويني،   واملرشفني  واملديرين  املعلمني  تدريب 

واللقاءات والورش الرتبوية يف كل من االردن وفلسطني والسعودية وسلطنة عامن.

الهتمامات البحثية والتطويرية 
تتمثل أهم االهتاممات البحثية والتطويرية يل يف اآليت : 

املدرسية  4.املناهج  اخلربايت   التعلم   .3 التعاوين.  2.التعلم  النشط.   التعلم   .1
ونامذج  اخلرائط  مهارات   .7 التفكري.  مهارات  املختلفة.6.  التدريس  5.طرق  واجلامعية. 
الكرة األرضية. 8. إعداد املعلمني قبل اخلدمة وخالهلا. 9. مناهج وطرق تدريس الدراسات 

االجتامعية.10.مناهج وطرق تدريس املوهوبني واملتميزين. 

الع�صوية يف املجال�س واجلمعيات العلمية املختلفة وهي كثرية كاآليت:

التاريخاملكانالعضوية

.1
للدراسات  األمريكي  املجلس  عضو 

NCSS االجتامعية
1977-1983واشنطن )الواليات املتحدة(

.2
لإلرشاف  األمريكي  املجلس  عضو 

.ASCD واملناهج والتطوير
1978-1982واشنطن )الواليات املتحدة( .

.3
وطرق  للمناهج  الدويل  املجلس  عضو 

.ICCI التدريس
1988-1990واشنطن )الواليات املتحدة( .

1986-1990عامن/ األردن .عضو اجلمعية اجلغرافية األردنية.4.

1986-1994الرياض/اململكة العربية السعودية عضو اجلمعية السعودية للرتبية وعلم النفس 5.

1985-1988جامعة الريموك )إربد/األردن(.عضو جملس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.6.
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عضو جملس كلية الرتبية .7.
قابوس)سلطنة  السلطان  جامعة 

عامن(.
1998-1988

عضو جملس كلية العلوم الرتبوية .8.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2003-2000

عضو جملس العمداء .9.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2003-2001

عضو جملس اجلامعة .10.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2003-2001

عضو جملس الدراسات العليا .11.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2002-2000

عضو جملس املكتبة الرئيسية للجامعة .12.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2002-2000

 عضو جملس البحث العلمي يف اجلامعة .13.
)نابلس/ الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني(.
2002-2000

 عضو جملس اجلامعة .14.
اخلاصة)عامن/ اإلرساء  جامعة 

األردن(.
2005-2003

عضو جملس كلية العلوم الرتبوية.15.
اخلاصة)عامن/ اإلرساء  جامعة 

األردن(.
2005-2003

عضو جملس اجلامعة .16.
)عامن/ األوسط  الرشق  جامعة 

األردن(.
2008-2006

.17
العلوم اإلنسانية كعميد  رئيس جملس كلية 

هلا .
)عامن/ األوسط  الرشق  جامعة 

األردن(.
2008-2006

.18
كعميد  العلمي  البحث  جملس  رئيس 

للبحث العلمي يف اجلامعة.
)عامن/ األوسط  الرشق  جامعة 

األردن(.
2012-2009
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الع�صوية يف اللجان العلمية اجلامعية املختلفة وهي كثرية جدا كاآليت:
التاريخاملكاناللجنة

 1973 / 1976كلية الرتبية / جامعة امللك سعود / عضو جلنة الرتبية العملية               1.

 1973 / 1976كلية الرتبية / جامعة امللك سعود عضو جلنة الندوات             2.

 1973 / 1976 كلية الرتبية/ جامعة امللك سعود عضو جلنة حمو األمية               3.

  1980/ 1981قسم الرتبية/ جامعة الريموك/ األردن عضو جلنة الدراسات العليا              4.

.5
عضو جلنة البحث والتطوير 

الرتبوي             
مركز البحث والتطوير الرتبوي/   

جامعة الريموك / األردن
1982/1981  

.6
رئيس جلنة غرفة القراءة بمركز 

البحث والتطوير الرتبوي               
مركز البحث والتطوير الرتبوي/    

جامعة الريموك / األردن
1985/1984

.7
رئيس جلنة وضع برنامج 

الدكتوراه يف الرتبية                
قسم الرتبية / جامعة الريموك / إربد - 

األردن
1988/ 1985  

.8
عضو جلنة خرباء التطوير 

 1985/ 1988وزارة الرتبية والتعليم األردنية / عامنالرتبوي األردين.            

.9

رئيس جلنة أدلة برامج 
البكالوريوس والدبلوم يف 

الرتبية                
 1986/ 1988 جامعة الريموك / إربد - األردن

.10
قسم الرتبية /جامعة الريموك/إربد-رئيس جلنة الدراسات العليا                   

األردن
1988 /1986 

 1986 / 1988 قسم الرتبية / جامعة الريموك / األردنرئيس جلنة اجلداول الدراسية                   11.

 1986 / 1988 قسم الرتبية /جامعة الريموك / األردنرئيس جلنة اخلطط الدراسية                   12.

 1986 / 1988 قسم الرتبية / جامعة الريموك / األردنرئيس جلنة التعيينات والرتقية                  13.

.14
رئيس جلنة بكالوريوس الرتبية 

 1986 / 1988 قسم الرتبية / جامعة الريموك / األردناالبتدائية                  

 1986 / 1988 كلية اآلداب /جامعة الريموك/ األردنعضو جلنة التنمية والتخطيط              15.
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 1986 / 1988كلية اآلداب /جامعة الريموك/ األردنعضو جلنة الدراسات العليا               16.

 1986 / 1988كلية اآلداب /جامعة الريموك/ األردنعضو جلنة التعيني والرتقية 17.

.18
عضو جلنة الدراسات العليا  

 1986 / 1987 جامعة الريموك / إربد - ألردنعىل مستوى اجلامعة

.19
رئيس اللجنة التحضريية لندوة 

1987كلية اآلداب /جامعة الريموك/ األردناالرشاد والتوجيه الرتبوي 

.20
عضو جلنة ميدان الدراسات 

االجتامعية 
املدرسة النموذجية جلامعة الريموك /

األردن
1988/1987 

.21
عضو اللجنة املستقلة لكتابة 

تاريخ األردن املعارص 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة 

االسالمية  بمؤسسة آل البيت )األردن(
1988 / 1987 

.22
رئيس جلنة الدراسات 

 1987جامعة القدس املفتوحة / األردناالجتامعية والرتبية اإلسالمية 

 1987 -1988 مديرية تربية اربد / األردنعضو جلنة العمل امليداين23.

.24
عضو جملس إدارة املدرسة 
 1987 -1988جامعة الريموك / األردنالنموذجية جلامعة الريموك

.25
أمني رس جلنة اإلرشاد 

 1987-1988جامعة الريموك /إربد- األردناألكاديمي وتقويم الطلبة 

.26
 رئيس جلنة الفيلم الوثائقي 

للجامعة
 1987 -1988جامعة الريموك 

.27
عضو جلنة اإلرشاف عىل مركز 

 1988/ 1992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالبحوث الرتبوية  

.28
عضو جلنة التنسيق بني وزارة 

 1989 وزارة الرتبية والتعليم / سلطنة عامنالرتبية وجامعة السلطان قابوس 

.29
عضو جلنة الساعات املعتمدة يف 

اجلامعة 
 1989/ 1991جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن
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.30

كلية  بني  التنسيق  جلنة  عضو 
الرتبية والعلوم اإلسالمية وكلية 

العلوم 
 1991/1990.جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.31

طالب  شؤون  جلنة  مقرر 
امللتحقني  املتوسطة  الكليات 
بكلية الرتبية والعلوم اإلسالمية 

  1990-1992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.32
عضو جلنة التقرير السنوي بكلية 

 1990-1992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالرتبية والعلوم اإلسالمية 

.33
مقرر إحدى جلان ورشة معلمي 

 1991جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالعلوم والرياضيات 

.34

عبد  جوائز  حتكيم  جلنة  عضو 
العرب  للعلامء  شومان  احلميد 
العلوم  ميدان  يف  الشبان 

االجتامعية 

1991مؤسسة شومان / عامن / األردن

.35
علمية  جملة  إنشاء  جلنة  عضو 

 1991جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنحمكمة لكلية الرتبية 

.36
املقررات  معادلة  جلنة  عضو 

 1992/1991جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالدراسية

.37

مقرر جلنة الدراسات 
العليا بكلية الرتبية والعلوم 

اإلسالمية.
 1992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.38
مقرر إحدى جلان ورشة معلمي 

 1992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامناللغة اإلنجليزية 

.39
العليا  الدراسات  جلنة  رئيس 

 -19981992جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنبقسم املناهج وطرق التدريس 



104

التاريخاملكاناللجنة

.40

رئيس جلنة اإلرشاف عىل برنامج 
املناهج  بقسم  العملية  الرتبية 

وطرق التدريس 
 1992-1998جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.41
قسم  يف  الرتقيات  جلنة  رئيس 

  1992-1998جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامناملناهج وطرق التدريس 

.42
قسم  يف  التعيينات  جلنة  رئيس 

 1992-1998جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامناملناهج وطرق التدريس 

.43

عضو جلنة توزيع مكاتب أعضاء 
الرتبية  بكلية  التدريس  هيئة 

والعلوم اإلسالمية 
 1992-1994جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.44

نظام  تطوير  جلنة  عضو 
الرتبية  بكلية  االمتحانات 

والعلوم اإلسالمية 
 1994/1992.جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.45

نظام  تطوير  جلنة  عضو 
الرتبية  بكلية  االمتحانات 

والعلوم اإلسالمية 
 1994/1992.جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.46
األكاديمي  الدليل  جلنة  رئيس 

 1993جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنلقسم املناهج وطرق التدريس.

.47
الرتبية  بكلية  امليزانية  جلنة  عضو 

 1992-1998جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنوالعلوم اإلسالمية 

.48

الدراسات  سمينار  جلنة  مقرر 
والعلوم  الرتبية  بكلية  العليا 

اإلسالمية 
 1994-1997جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن
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.49
مقرر إحدى جلان ورشة معلمي 

  1994جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامناللغة العربية 

.50
مقرر جلنة الندوات بكلية الرتبية 

 1994جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنوالعلوم اإلسالمية 

.51

عضو جلنة تطوير منهج اجلغرافيا 
العامين  الثانوي  األول  للصف 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 

العامنية وكلية الرتبية  

 1994-1995جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.52

عضو جلنة البحوث املشرتكة بني 
العامنية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وبني كلية الرتبية 
 1994-1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.53

احتياجات  دراسة  جلنة  عضو 
والعلوم  الرتبية  كلية  أقسام 

اإلسالمية 
 1995جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.54
اآلداب  جملة  حترير  هيئة  عضو 

 1995جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنوالعلوم اإلنسانية 

.55
مقرر إحدى جلان ورشة معلمي 

 1995جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالرتبية اإلسالمية 

.56

مقرر جلنة اختيار موضوع املؤمتر 
كلية  تزمع  الذي  األول  الرتبوي 

الرتبية عىل عقده
 1997جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.57

رئيس جلنة صياغة ورشة حتديد 
التي  األقسام  رؤساء  مهام 

أقيمت يف كلية الرتبية 
 1995جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن
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.58
عضو جلنة صياغة فلسفة للتعليم 

 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامنالعايل وأهدافه يف كلية الرتبية 

.59
املجتمع  كليات  جلنة  عضو 

 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامناخلاصة يف سلطنة ُعامن.

.60

قابوس  السلطان  جامعة  ممثل 
وزارة  مع  تربوي  عمل  فريق  يف 

الرتبية والتعليم 
 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.61

رئيس اللجنة التأسيسية للمؤمتر 
الرتبية  بكلية  األول  الرتبوي 

والعلوم اإلسالمية 
 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.62

التحضريية  اللجنة  رئيس  
الرتبوي  للمؤمتر  والتنفيذية 

األول بكلية الرتبية 
 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.63

البحوث  حتكيم  جلنة  رئيس 
األول  الرتبوي  للمؤمتر  املقدمة 

بكلية الرتبية 
 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.64

العامة  العالقات  جلنة  رئيس 
بكلية  األول  الرتبوي  للمؤمتر 

الرتبية 
 1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.65

ملجلة  استشارية  هيئة  عضو 
النفيس  والقياس  التقويم 

والرتبوي 
 1996-2002جامعة األزهر بغزة، فلسطني

.66

مقرر جلنة املتابعة وإعداد املجلد 
األول  الرتبوي  باملؤمتر  اخلاص 

بكلية الرتبية 
  1996جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن
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.67

الرتبوي  للمؤمتر  العام  املقرر 
والعلوم  الرتبية  بكلية  األول 

اإلسالمية.
 1997.جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.68

كتاب  عىل  احلكم  جلنة  عضو 
بكلية  املدرسة  قبل  »التعليم 

الرتبية.
 1997جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.69

الكتيب  إصدار  جلنة  مقرر 
كلية  سمينار  بفعاليات  اخلاص 

الرتبية والعلوم اإلسالمية 
 1997/1996.جامعة السلطان قابوس / سلطنة عامن

.70
العلوم  كلية  تطوير  جلنة  رئيس 

الرتبوية 
جامعة النجاح الوطنية )نابلس-

فلسطني(
.2000/1999 

.71
اإلداري  التطوير  جلنة  عضو 

اجلامعي
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني( 
 2001م

.72
الدراسية  اخلطط  جلنة  رئيس 

بكلية العلوم الرتبوية
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني(
2003-2001 

.73
العلمية  الندوات  جلنة  رئيس 

بكلية العلوم الرتبوية
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني(
2003-2001 

.74
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- رئيس جلنة خدمة املجتمع

فلسطني(
2002-2001 

.75
ملكتبة  الكتب  رشاء  جلنة  رئيس 

اجلامعة الرئيسية
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني(
2001 

.76
العليا  الدراسات  جلنة  رئيس 

للكليات اإلنسانية
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني(
2001 
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.78
بكالوريوس  برامج  جلنة  رئيس 

الرتبية
جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 

فلسطني(
2003-2001 

.79

رئيس جلنة جلنة التنسيق لتأليف 
لوزارة  الوطنية  الرتبية  كتب 

الرتبية والتعليم الفلسطينية
 2001-2003مركز املناهج الفلسطيني )رام اهلل(

.80

بمجلة  التحرير  هيئة  عضو 
للبحوث  النجاح  جامعة 

والدراسات

جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 
فلسطني(

2002-2001 

.81

عىل  االرشاف  جلنة  رئيس 
النجاح:تاريخ  )جامعة  معرض 

وتطور(

جامعة النجاح الوطنية ) نابلس- 
فلسطني(

2001 

.82

العملية  الرتبية  جلنة  رئيس 
املناهج  لقسم  رئيسا  بصفتي 

وطرق التدريس
 2004-2005جامعة اإلرساء اخلاصة )عامن - األردن(

.83

كلية  بني   التنسيق  جلنة  رئيس 
الرتبوية بجامعة اإلرساء  العلوم 

ووزارة الرتبية والتعليم 
 2004-2005جامعة اإلرساء اخلاصة )عامن - األردن(

.84

خطط  وضع  جلنة  رئيس 
املاجستري والدكتوراة  يف املناهج 

وطرق التدريس
 2004-2005جامعة الرشق األوسط )عامن- األردن(

.85

خطط  وضع  جلنة  رئيس 
املاجستري والدكتوراة  يف اإلدارة 

الرتبوية
 2004-2005جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.86
حجر  وضع  حفل  جلنة  عضو 
 2005جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(األساس جلامعة الرشق األوسط
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.87
اخلطط  دليل  إعداد  جلنة  عضو 

 2005-2006جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(األكاديمية للجامعة

.88

األكاديمية  اللجنة  عضو 
مستوى  عىل  العليا  للدراسات 

اجلامعة
 2005-2007جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.89
التعليامت  وضع  جلنة  رئيس 

 2006-2007جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(واألنظمة عىل مستوى اجلامعة

.90

بحث  مرشوع  تقييم  جلنة  رئيس 
)التعليم  عن  السعودي  آفاق 

العايل للفتيات (.
 2006جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.91
برنامج  خطة  وضع  جلنة  رئيس 
 2007جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(بكالوريوس تكنولوجيا التعليم. 

.92
برنامج  خطة  وضع  جلنة  رئيس 

 2007جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(بكالوريوس الرتبية اخلاصة. 

.93
رئيس اللجنة الثقافية )الندوات( 

 2007-2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(عىل مستوى اجلامعة

.94

وضامن  االعتامد  جلنة  رئيس 
برنامج  عىل  للحكم  اجلودة 
وطرق  املناهج  يف  املاجستري 
التدريس يف جامعة عامن العربية.

 2006-2007وزارة التعليم العايل األردنية.

.95

أسئلة  مراجعة  جلنة  رئيس 
يف  االجتامعية  الدراسات  كتب 

املراحل املدرسية كافة.

وزارة الرتبية والتعليم االردنية )عامن- 
األردن(

2009-2008 

.96
صـورة   حتسـني  جلنـة  رئيـس 

معـة جلا  2009جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(ا
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.97

تعليامت  وضع  جلنة  عضو 
املاجستريعىل  رسائل  مناقشة 

مستوى اجلامعة
 2009جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.98

مع  للتحقيق  جلان  عدة  عضو 
بسبب  تدريس  هيئة  أعضاء 

مشكالت وخمالفات قاموا هبا.
 2008-2012جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.99
التعلم  مدخالت  جلنة  رئيس 

 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(والتعليم اجلامعي.

.100
عضو  معايري  وضع  جلنة  رئيس 

 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(هيئة التدريس املتميز

.101
األكاديمي  اإلرشاد  جلنة  رئيس 

 2007-2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(عىل مستوى اجلامعة

.102
 رئيس اللجنة الثقافية )الندوات( 

 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(عىل مستوى اجلامعة

.103

تعليامت  وضع  جلنة  عضو 
مستوى  عىل  العلمية  البعثات 

اجلامعة
 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(

.104
عضو جلنة كتابة مرشوع البحث 

 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(العلمي اجليد

.105
رئيـس جلنـة الدراسـات العليـا 

 2010-2013جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(يف كليـة العلـوم الرتبويـة

.106
وضامن  االعتامد  جلنة  عضو 

 2012جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(اجلودة عىل مستوى اجلامعة
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107
عىل  والرتقية  التعيني  جلنة  عضو 

 2006-2013جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(مستوى اجلامعة 

.108
رئيس جلنة البت يف قضايا الطلبة 

 2012-2013جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(عىل مستوى اجلامعة

.109
رئيس جلنة البعثات العلمية عىل 

 2010جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(مستوى اجلامعة

.110
عضو جلنة تطوير معلمي وزارة 

 2010وزارة الرتبية والتعليم األردنية )األردن(الرتبية والتعليم األردنية 

.111
اخلطة  متابعة  جلنة  رئيس 
 2012جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(االسرتاتيجية عىل مستوى اجلامعة

.112
عىل  األكاديمية  اللجنة  عضو 

 2012جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(مستوى اجلامعة

.113
عضو جلنة البحث العلمي لكلية 

 2012-2014جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(العلوم الرتبوية

.114
األكاديمية  اخلطط  جلنة  رئيس 

 2010-2013جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(لكلية العلوم الرتبوية

.115
لكلية  العلمي  اليوم  جلنة  رئيس 

 2008جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(العلوم اإلنسانية

.116
لكلية  العلمي  اليوم  جلنة  رئيس 

2011جامعة الرشق األوسط )عامن-األردن(العلوم الرتبوية
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املوؤمترات العلمية التي �صاركت فيها
التاريخاملكاناملؤمترموضوع املؤمتر

.1
يف   املدريس   املنهج  تطوير 

الدول العربية.
 ICET

العربية  اإلمارات  جامعة 
املتحدة )العني(.

1988

.2

املـدريس  املنهـج  مفهـوم 
واجتاهاتـه  وعنـارصه 

. يثـة حلد ا

مؤمتر اليونسكو لرفع 
كفايات مديري املدارس 

العامنية. 

والتعليم  الرتبية  وزارة 
العامنية )مسقط(.

1993

.3
األقسام  رؤساء  تنمية 

األكاديميني اجلامعيني.

مؤمتر كلية الرتبية 
والعلوم اإلنسانية 
)جامعة السلطان 

قابوس- سلطنة عامن(. 

قابوس  السلطان  جامعة 
)مسقط/ سلطنة عامن( .

1993

.4
يف  املعارصة  االجتاهات 

الرتبية.

املؤمتر األول لكلية 
الرتبية والعلوم اإلنسانية 

)جامعة السلطان 
قابوس- سلطنة عامن( . 

قابوس  السلطان  جامعة 
)مسقط / سلطنة عامن( .

1997

التقويم يف اجلامعة   أمهية التقويم يف اجلامعة .5.
قابوس  السلطان  جامعة 

)مسقط / سلطنة عامن( .
1997

.6
النجـاح  جامعـة  نمـو 

. هـا ر تطو و
جامعة النجاح الوطنية: 

تاريخ وتطور. 
الوطنية  النجاح  جامعة 

)نابلس/فلسطني(.
2003

.7
استخدام بيانات 

املعلومات
 National Jordan

 Tempus

األهلية )عامن  جامعة عامن 
/ األردن(.

2005

املجلس األعىل للشباب  الشباب والبيئة .8.
)عامن/  األردنية  اجلامعة 

األردن(.
2004
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االعتامد وضامن اجلودة .9.
املؤمتراألردين األول 

لالعتامد وضامن اجلودة. 
العايل  التعليم  وزارة 

األردنية )عامن/ األردن(.
2005

.10
تواجه  التي  املشكالت 

البحث العلمي .
مؤمتر البحث العلمي .

اجلامعة اهلاشمية )الزرقاء/ 
األردن(.

2005

 ثقافة اإلنجاز الرتبوي.11.
مؤمتر املعهد العاملي 

للفكر اإلنساين .
قرص الثقافة بمدينة احلسني 

للشباب )األردن(.
2010

.12
بني  اإلسالمي  املنهج 

الواقع واملأمول .
تطوير مدارس الرساج 

املنري .
الكويتية/ العدل  وزارة 

الكويت .
2011

اجلامعة وخدمة املجتمع .13.
للتعليم  الوطني  املؤمتر 

العايل )األردن( 
 / )عامن  البرتا  جامعة 

األردن( 
2010

.14
تطوير اخلطط  وطرق 

التدريس والبحث 
العلمي .

للتعليم  الوطني  املؤمتر 
العايل )األردن(

العايل  التعليم  وزارة 
األردنية )عامن- األردن (

2010

الهتمامات البحثية  
املناهج الدارسية .                                                  -    طرق التدريس العامة واخلاصة .- 
تربية الدراسات االجتامعية .                                -    تربية املوهوبني .- 
مهارات التفكري .                                                   -    تدريس املفاهيم .- 
مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية .            -   التعلم النشط .- 
التعلم التعاوين .                                                     -   التعلم اخلربايت .- 
الرتبية العملية .                                                             -   األهداف الرتبوية والتعليمية .- 
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اللغات التي اأتقنها 
العربية  : ممتاز- 
االنجليزية : ممتاز- 

الن�صاط الجتماعي 
إعطاء حمارضات عامة وختصصية يف خمتلف املوضوعات الرتبوية .- 
عقد ندوات متنوعة تناقش املشكالت الرتبوية املختلفة .- 
واملؤسسات -  واجلامعات  واملعاهد  للمدارس  املختلفة  الرتبوية  االستشارات  تقديم 

األردنية والعربية.
تواجه -  التي  الرتبوية  القضايا  ملناقشة  وخارجه  األردن  داخل  علمية  مؤمترات  حضور 

املجتمعات العربية .
زيارة املدارس املحلية واملعاهد الرتبوية للحكم عىل براجمها وأنظمتها .- 
إجراء عرشات البحوث امليدانية التي تتعامل مع مشكالت تربوية تواجه املجتمعات - 

املحلية .
عقد دورات تدريبية لتنمية الكفايات لدى املعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني .- 
القضايا -  حول  املحيل  املجتمع  أبناء  من  خمتلفة  قطاعات  مع  واآلراء  األفكار  تبادل 

االقتصادية والثقافية والرتبوية والسياسية املختلفة .
تقديم لقاءات تلفزيونية وإذاعية متنوعة حول املشكالت الرتبوية التي تواجه املجتمع - 

املحيل.



 الف�شل الرابع: ال�شهادات العلمية والرتقيات الأكادميية. 

 الف�شل اخلام�س: اخلربات التدري�شية والإدارية اجلامعية والرتبوية .

 الف�شل ال�شاد�س: اجلوائز العلمية والتفوق الدرا�شي .

 الف�شل ال�شابع: الأو�شمة ودروع التكرمي  .

 الف�شل الثامن: �شهادات ال�شكر والتقدير .

الباب الثاين

ال�شهادات والرتقيات واخلربات
واجلوائز والأو�شمة والدروع





 الف�صل  الرابع

ال�صهادات العلمية والرتقيات الأكادميية

�صورة مباين اإدارة جامعة كان�صا�س الأمريكية، التي

ح�صلُت منها على درجتي املاج�صتري والدكتوراة 
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الف�صل الرابع
ال�صهادات العلمية والرتقيات الأكادميية

اأوًل: احل�صول على الرتتيب الأول على الدفعة يف درجة البكالوريو�س عام 
1968 من جامعة  ال�صكندرية امل�صرية
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ثانيًا: �صهادة املاج�صتري الأوىل يف الرتبية من اجلامعة الأردنية عام  1973

ثالثا: �صهادة املاج�صتري الثانية يف اجلغرافيا من جامعة كان�صا�س الأمريكية 
عام 1979 حيث مت ت�صجيل الدرا�صة لها مع درا�صة الدكتوراة يف الرتبية
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رابعًا: �صهادة دكتوراة الفل�صفة يف الرتبية من جامعة كان�صا�س الأمريكية عام  
1980 م

خام�صًا: �صهادة التخ�ص�س الدقيق يف الدكتوراة وهو: )مناهج وطرق تدري�س 
الدرا�صات الجتماعية( من جامعة كان�صا�س الأمريكية
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مرتبة  على  احل�صول  توؤكد  الأمريكية  كان�صا�س  جامعة  من  وثيقة  �صاد�صًا: 
اأول  و�صع   مع  الأمريكية،  كان�صا�س  جامعة  من  الدكتوراة  يف  ال�صرف 

معايري لتطوير الرتبية اجلغرافية يف العامل
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م�صارك(  )اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  الأردنية  الريموك  جامعة  يف  �صابعًا:الرتقية 
اإعتبارًا من 1 - 2 - 1985



124

ثامنًا: الرتقية يف جامعة الريموك الأردنية اإىل  رتبة )اأ�صتاذ( اإعتبارًا من  
1990 - 2 - 1

   

           



 الف�صل  اخلام�س

اخلربات التدري�صية والإدارية 
اجلامعية والرتبوية

�صورة يل خالل عملي عميدًا لكلية الرتبية بجامعة ال�صرق الأو�صط 
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الف�صل اخلام�س
اخلربات التدري�صية والإدارية اجلامعية والرتبوية

اأوًل: �صهادة اخلربة التدري�صية )حما�صر( من جامعة الريا�س �صابقًا جامعة 
امللك �صعود حاليًا( ملدة ثالث �صنوات )1976-1973(
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ثانيًا: �صهادة اخلربة عن امل�صاركة يف حمالت حمو الأمية مبناطق خمتلفة من 
اململكة العربية ال�صعودية
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اإثنتي  ملدة  الأردنية  الريموك  جامعة  من  التدري�صية  اخلربة  �صهادة  ثالثًا: 
ع�صرة �صنة )1992-1980(
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رابعًا: �صهادة خربة اإدارية اأكادميية من جامعة الريموك، رئي�صًا لق�صم الرتبية 
ومديرًا ملركز البحث والتطوير الرتبوي
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خام�صًا: �صهادة خربة تدري�صية واإدارية اأخرى من جامعة الريموك
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قابو�س  ال�صلطان  جامعة  من  والإدارية  التدري�صية  اخلربة  �صهادة  �صاد�صًا: 
ب�صلطنة ُعمان ملدة ع�صر �صنوات
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134
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الوطنية  النجاح  جامعة  من  والإدارية  التدري�صية  اخلربة  �صهادة  �صابعًا: 
بنابل�س/ فل�صطني، ملدة اأربع �صنوات

            



136

ثامنًا: التعيني مديرًا للمكتبة العامة جلامعة النجاح الوطنية



137

بجامعة  الإن�صانية  للكليات  العليا  الدرا�صات  لق�صم  رئي�صًا  التعيني  تا�صعًا: 
النجاح الوطنية يف نابل�س/فل�صطني
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بنابل�س/  الوطنية  النجاح  لكلية الرتبية يف جامعة  التعيني عميدًا  عا�صرًا: 
فل�صطني   
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حادي ع�صر: خطاب من رئي�س جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س عن الكفاءة 
التدري�صية والإدارية



140

ثاين ع�صر: �صهادة اخلربة التدري�صية من  جامعة الزيتونة الأردنية ملدة عام 
جامعي 
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لف�صٍل  التطبيقية  البلقاء  جامعة  من  التدري�صية  اخلربة  ع�صر:�صهادة  ثالث 
درا�صي واحد
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رابع ع�صر: �صهادة اخلربة التدري�صية والإدارية من جامعة الإ�صراء الأردنية 
ملدة عامني 



143

العليا  الدرا�صات  جامعة  من  والإدارية  التدري�صية  اخلربات  ع�صر:  خام�س 
�صابقًا )ال�صرق الأو�صط حاليًا( ملدة ع�صر �صنوات كاملة

) اأ(: التعيني عميدًا لكلية العلوم الإن�صانية
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)ب(: التكليف برئا�صة ق�صم الإعالم اإ�صافة اإىل عمادة الكلية    
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)ج(:التعيني عميدًا للبحث العلمي يف جامعة ال�صرق الأو�صط
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)د(:التعيني عميدًا لكلية العلوم الرتبوية وللبحث العلمي يف جامعة ال�صرق الأو�صط  
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)ه(: جتديد التعيني عميدًا لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة ال�صرق الأو�صط
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)و(: جتديد اآخرللتعيني عميدًا لكلية الرتبية يف جامعة ال�صرق الأو�صط



 الف�سل  ال�ساد�س

 اجلوائز العلمية والتفوق الدرا�سي 

�سورة جماعية للحائزين على جوائز �سومان للعلماء العرب ال�سبان 

عام 1985، واأ.د. جودت اأحمد �سعادة يف الو�سط متامًا
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الف�سل ال�ساد�س
اجلوائز العلمية والتفوق الدرا�سي 

)1( �سهادة التفوق العلمي خالل برنامج البكالوريو�س عام 1966
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)2(: التفوق يف البكالوريو�س واحل�سول على الرتتيب الأول  على الدفعة    
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جامعة  من  الدكتوراة  بدرجة  ال�سرف  لوحة  يف  الو�سع  تو�سح  وثيقة   )3(
كان�سا�س الأمريكية عام 1980 
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)4(: جائزة التفوق يف البحث العلمي من جامعة الريموك عام 1985
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)5(: جائزة عبد احلميد �سومان للعلماء العرب ال�سبان عام 1986

 



156

)6(: اختياري ع�سو جلنة التحكيم لختيار الفائزين بجائزة عبد احلميد 
�سومان للعلماء العرب ال�سبان خالل العام 1991
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)7(: اإختياري �سمن قائمة امل�سهورين بالتخ�س�س يف الكتاب العاملي املعروف 
باإ�سم: )من هو( عام 1999                  

 

 



  



  الف�سل  ال�سابع

 الأو�سمة ودروع التكرمي 

�سورة لتكرميي من جانب عدد من علماء الدرا�سات الجتماعية 

اأثناء انعقاد امللتقى الأول لهم مبدينة جدة ال�سعودية عام 2016
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الف�سل ال�سابع 
الأو�سمة ودروع التكرمي 

)1( و�سام الإبداع والريادة على م�ستوى الوطن العربي عام 2017
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)2(: م�سحف �سريف بلون الذهب، مع منوذج ل�ساعة احلرم املكي العمالقة، 
لهم  الأول  امللتقى  خالل  الجتماعية  الدرا�سات  علماء  من  يل  تكرميًا 

مبدينة جدة ال�سعودية يف �سهر �سباط )فرباير( 2016    
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التكرمي  عملية  خالل  الجتماعية  الدرا�سات  علماء  من  جلانب  �سورة    )3(
خالل انعقاد امللتقى الأول عام 2016

      
طلبة  اأحد  من  تقديرًا  ال�سراعية،  و�سفنها  الكويت  لأبراج  جم�سم   :)4(

الدرا�سات العليا الكويتيني
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الكويتية،  الأوقاف  بوزارة  املنري  ال�سراج  اإدارة  من  وتقدير  �سكر  درع   :)5(
وذلك لنجاح دورة الإبداع والتفكري الإبداعي للقياديني



165

)6(: درع من موظفي مكتبات جامعة النجاح الوطنية خالل حفل وداعي، بعد 
اأن اأ�سبحت عميدًا لكلية الرتبية فيها                  
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ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  العلياالذين  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  درع   :)7(
املاج�ستري
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)8(: درع من اثنني من طلبة الدرا�سات العليا اللذين قمُت بتدري�سهما 
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العربي  اللقاء  امل�ساركة يف  التفكري ب�سبب  لتعليم  )9(: درع من مركز ديبونو 
الأول لتعليم التفكري 
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ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  الذين  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  درع   :)10(
املاج�ستري
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)11(: درع من الهيئة الإدارية جلمعية ديرابان اخلريية للم�ساهمة الفاعلة 
يف اأن�سطة اجلمعية
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ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  الذين  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  درع   :)12(
املاج�ستري



172

)13(: درع من اأحد طلبة الدرا�سات العليا الذي قمُت بتدري�سه



173

حفل  يف  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  درع   :)14(
الوداع، بعد الإحالة على التقاعد



174

)15(: درع من اإحدى طالبات الدرا�سات العليا التي قمُت بتدري�سها 
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)16(: درع من جامعة النجاح الوطنية عندما كنت اأعمل فيها عميدًا لكلية 
الرتبية
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)17(: درع من اإحدى طالبات الدرا�سات العليا التي قمُت بتدري�سها 



177

)18(: درع من ع�سرية اآل عمرو، نتيجة الإ�سراف على ر�سالة ماج�ستري اإبنتهم 
هناء 



178

)19(: درع من جمل�س طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابل�س/فل�سطني عندما 
كنت عميدًا لكلية الرتبية فيها



179

ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  العلياالذين  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  درع   :)20(
املاج�ستري     



180

)21(: درع من مركز عثمان بن عفان القراآين بالعا�سمة الأردنية عّمان
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)22(: درع من اثنتني من طلبة الدرا�سات العليا اللتني قمُت بتدري�سهما   
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ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  الذين  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  )23(:درع 
املاج�ستري  
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للم�ساهمة  اخلريية  ديرابان  جلمعية  الإدارية  الهيئة  من  اآخر  )24(:درع 
الفاعلة يف اأن�سطة اجلمعية



184

)25(:درع من اأحد طلبة الدرا�سات العليا الذي قمُت بتدري�سهم     



185

ر�سالة  يف  عليهم  اأ�سرفُت  الذين  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأحد  من  )26(:درع 
املاج�ستري



  



  الف�صل  الثامن

 �صهادات ال�صكر والتقدير 

�صهادة �صكر وتقدير يل من دولة الكويت ال�صقيقة
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الف�صل الثامن 
�صهادات ال�صكر والتقدير 

نتيجة  الإماراتية  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  وتقدير  �صكر  �صهادة   :)1(
امل�صاركة يف ملتقى املواد الدرا�صية ملعاهد املعلمني                                     



190

)2(: �صهادة �صكر نتيجة امل�صاركة يف املوؤمتر العربي الأول للإبداع والريادة
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)3(: خطاب �صكر من وزير الرتبية والتعليم الُعماين ورئي�س جامعة ال�صلطان 
قابو�س عام 1992
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)4(: �صهادة �صكر وتقدير من عميد كلية الرتبية بجامعة ال�صلطان قابو�س، 
بعد الدور الفاعل يل يف الأ�صبوع الثاين للكلية
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ا�صتقالتي منها، بعد  ال�صلطان قابو�س يف �صوء  �صكر من جامعة  )5(: خطاب 
ع�صر �صنوات من العمل فيها
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نتيجة  فل�صطني،  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  رئي�س  من  �صكر  خطاب   :)6(
اجلهود البحثية والأكادميية الفعالة



195

)7(: خطاب �صكر اآخر من رئي�س جامعة النجاح الوطنية يف   فل�صطني، ب�صبب 
جهودي يف مكتبات اجلامعة خلل عملي مديرًا لها
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)8(: خطاب �صكر ثالث من رئي�س جامعة النجاح الوطنية يف فل�صطني، ب�صبب 
جهودي يف خدمة برامج املاج�صتري

 



197

)9(: خطاب �صكر رابع من رئي�س جامعة النجاح يف فل�صطني، ب�صبب فعاليات 
�صمينار كلية الرتبية عندما كنت عميدًا لها
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فل�صطني،  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  رئي�س  من  خام�س  �صكر  خطاب   :)10(
ب�صبب تدري�صي مادة ماج�صتري ب�صكٍل تطوعي
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)11(: خطاب �صكر �صاد�س من رئي�س جامعة النجاح الوطنية يف فل�صطني، عن 
اجلهود احلثيثة يف جمالت البحث العلمي 



200

)12(: خطاب �صكر �صابع من جامعة النجاح الوطنية يف فل�صطني، عن التميز 
يف التدري�س للمقررات اجلامعية 
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كعميد  جهودي  عن  الأو�صط  ال�صرق  جامعة  رئي�س  من  �صكر  خطاب    :)13(
لعمادة البحث العلمي يف اجلامعة
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)14(: خطاب �صكر اآخر من رئي�س جامعة ال�صرق الأو�صط بعد كتابتي ملقالة 
علمية مهمة عن الرتبية والتعليم العايل يف الأردن
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)15(: خطاب �صكر ثالث من رئي�س جامعة ال�صرق الأو�صط بعد اإهدائه كتاب 
جديد حول اأ�صاليب تدري�س املوهوبني واملتفوقني 
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)16(: خطاب �صكر رابع من رئي�س جامعة ال�صرق الأو�صط عن جهودي كرئي�س 
للجنة الثقافية يف اجلامعة
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)17(: خطاب �صكر خام�س من رئي�س جامعة ال�صرق الأو�صط  عن حتليل نتائج 
المتحانات النهائية للجامعة
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)18(: خطاب �صكر �صاد�س من رئي�س جامعة ال�صرق الأو�صط  عن م�صاهمتي يف 
تاأليف كتاب عن العقد الأول لتويل جللة امللك عبداهلل الثاين ل�صلطاته 

الد�صتورية
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بعد    الأو�صط  ال�صرق  جامعة  رئي�س  من  �صابعة  وتقدير  �صكر  �صهادة   :)19(
تقدمي حما�صرات لتطوير اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س اجلدد يف اجلامعة



208

بعد  الكويتية،  الأوقاف  بوزارة  املنري  ال�صراج  اإدارة  من  �صكر  خطاب   :)20(
جناح دورة تدريب القيادات الإدارية العليا عام 2015

 



209

)21(: خطاب �صكر من رئي�س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا نتيجة حتكيم 
الأبحاث العلمية املقدمة لأغرا�س الرتقية
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نتيجة       الدولية،  القادة  لأكادميية  العام  املدير  من  �صكر  خطاب   :)22(
امل�صاركة الفاعلة يف ندوة:)التفكري الإبداعي وتطبيق القبعات ال�صت(

 



211

)23(: اإختياري ع�صو هيئة حترير يف املجلة العلمية املحكمة: )جملة جامعة 
النجاح للأبحاث / �صل�صلة العلوم الإن�صانية(
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املحكمة:)جملة  العلمية  املجلة  يف  اإ�صت�صارية  هيئة  ع�صو  اإختياري   :)24(
اجلامعة الإ�صلمية للدرا�صات الرتبوية والنف�صية(
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نتيجة          بفل�صطني،  الوطنية  النجاح  جامعة  من  وتقدير  �صكر  �صهادة   :)25(
امل�صاركة يف موؤمتر: )جامعة النجاح الوطنية: تاريخ وتطور( 
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)26(: خطاب �صكر من جمعية اأ�صدقاء البحث العلمي يف اجلامعات الأردنية، 
املناهج،  يف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  مادة  لآ�صئلة  مراجعتي  بعد 

ومدى ت�صجيعها على التفكري
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العلمي                 والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  جلنة  رئي�س  اإختياري   :)27(
التدري�س(                   وطرق  )املناهج  تخ�ص�س  اعتماد  اأجل  من  الأردنية، 

لربناجمي الدكتوراة واملاج�صتري يف جامعة عمان العربية
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)28(:خطاب �صكر وتقدير من مديرة املدر�صة الأهلية للبنات بعد حما�صرة 
مطولة وتدريبية للمعلمني واملعلمات عن طرائق التدري�س احلديثة   
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)29(: �صهادة تقدير نتيجة ح�صور دورة متقدمة لأع�صاء هيئة التدري�س يف 
اجلامعة

هيئة  اأع�صاء  لتنمية  التدريب  يف  امل�صاركة  نتيجة  تقدير  �صهادة   :)30(
التدري�س يف اجلامعة
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دورة  عقد  بعد  للبنات،  الدولية  املدار�س  من  وتقدير  �صكر  )31(:خطاب 
تدريبية للمعلمات ملدة ثلثة اأيام
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العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  عن  �صادرة  تقدير  )32(:�صهادة 
الأردنية، واجلامعة الها�صمية يف الأردن عام 2008
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)33(: خطاب �صكر من عميد كلية الرتبية يف اجلامعة الأردنية

 



 الف�صل التا�صع: املوؤلفات من الكتب اجلامعية والرتبوية املتخ�ص�صة.

َكَمة.  الف�صل العا�صر: الأبحاث املن�صورة يف جمالت علمية ُمَ

الباب الثالث

الإنتاج العلمي





  الف�سل  التا�سع

 املوؤلفات من الكتب اجلامعية والرتبوية املتخ�س�سة 

�سورة للكتابني التواأم عن مو�سوع تربوي مهم جدًا هو: )تقومي املناهج(، 

ومبجموع من ال�سفحات اقرتب من األٍف واأربعماية �سفحة
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الف�سل التا�سع 
املوؤلفات من الكتب اجلامعية والرتبوية املتخ�س�سة 

الكتاب ال�سابع واالأربعون: االجتاهات الرتبوية املعا�سرة
كتاب قيد النرش حاليًا

الكتاب ال�ساد�س واالأربعون: تقومي الربامج التعليمية
كتاب قيد النرش حاليًا

الكتاب اخلام�س واالأربعون: حتليل املناهج
كتاب قيد النرش حاليًا

الكتاب الرابع  واالأربعون:  ذكرياتي يف الرتبية والتعليم العايل
كتاب قيد النرش حاليًا

من  قرٍن  ن�سف  ح�ساد  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  واالأربعون:  الثالث  الكتاب 
العطاء )�سرية حافلة باالإجنازات العلمية والثقافية(

تأليف األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة املساعيد
يمتاز هذا الكتاب املرجع، الذي يروي قصة نجاح امتدت لفرتٍة زادت عن نصف 

قرن من العطاء العلمي واألكاديمي واإلداري، باخلصائص املهمة اآلتية: 
تناوله للسرية الذاتية التفصيلية إلنجازات إحدى الشخصيات العلمية التي أثرت يف  1.

املشهد الرتبوي العريب من املحيط إىل اخلليج، عىل مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.
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اخلربة  2. وشهادات  العلمية،  الشهادات  توضيح 
التفوق  وشهادات  واإلدارية،  التدريسية 
املختلفة، وشهادات الشكر والتقدير، واألوسمة 
خالل  عليها  حصل  التي  التكريمية،  والدروع 

خدمته اجلامعية الطويلة.
كتابًا  3. اخلمسني  يقارب  عام  وافية  نبذة  إعطاء 

خالل  بتأليفها  قام  متخصصًا،  وتربويًا  جامعيًا 
نصف قرٍن من الزمان، حتى تكون عونًا للُقراء 

العرب حارضًا ومستقباًل.
التي  4. األبحاث  جلميع  دقيقة  ملخصات  تقديم 

العربية واألجنبية،  امُلَحَكمة  املجالت  نرشها يف 
تكون  كي  بحث،  املائة  عن  قلياًل  زادت  والتي 
وطلبة  اجلامعيني  األساتذة  من  للباحثني  عونًا 

املاجستري والدكتوراة واملربني عامًة يف أقطار الوطن العريب كافة.
مدى  5. العايل عىل  والتعليم  الرتبية  ميادين  الطويلة يف  للخربة  الدقيقة  الذكريات  توثيق 

نصف قرن، والتي بلغت نحو مائة حلقة تَم نرشها يف الصحيفتني اليوميتني األشهر يف 
األردن ومها: صحيفة )الرأي( وصحيفة )الغد( عىل مدى سنتني كاملتني، وذلك كي 
تكون حافزًا للُقراء، لالستفادة من اجلهود الكبرية التي تّم بذهلا أوقات الشدة والبأس 

تارًة، وأوقات النجاح والتميز تارًة أخرى.
الظروف  6. نفسه  الوقت  يف  ويوضح  ويرصد  الكثريون،  يستسيغه  الِشعر  ألن  نظرًا 

تّم  فقد  ودقيقة،  منظمة  موسيقية  بطريقٍة  ويعرضها  اإلنسان  يعيشها  التي  واحلوادث 
نرش  تّم  خمتلفة،  ودينية  وسياسية  واجتامعية  تربوية  أمورًا  تناولت  قصيدة  ستني  طرح 

العديد منها يف بعض الصحف األردنية والفلسطينية والُعامنية.
اليد الطوىل يف اإلعالم، فقد تم نرش أكثر من  7. وبسبب أن الصحف املقروءة كانت هلا 

أربعني مقالة متنوعة يف الصحف العربية املختلفة.

ح�ساد ن�سف قرٍن من العطاء 
)�سرية حافلة باالإجنازات العلمية 

والفكرية والثقافية(
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يروي هذا الكتاب الضخم، قصة إنسان مكافح َعِشَق الرتبية والتعليم العايل، منذ أن  8.
تَم تعيينه معلاًم يف املدارس الثانوية بعد انتهائه من درجة البكالوريوس، مرورًا بحصوله 
عىل درجتي املاجستري والدكتوراة، وعمله أستاذًا يف اجلامعات ملدة أربعة عقود ونيف، 
حرص خالل هذا املرجع نبذة كافية عام نرشُه من إنتاٍج علمي ضخم مؤلف من ُكُتٍب 
ألف  زاد حجمها عن مخس وعرشين  وبحوٍث وذكرياٍت وأشعاٍر ومقاالٍت صحفيٍة 

صفحة.

الكتاب الثاين واالأربعون: نبذة خمت�سرة عن كتاب: تقومي املناهج: التوجهات 
والتطبيقات والتطلعات 

الكتاب  هذا  من  األوىل  الطبعة  صدرت 
املرجع، عن دار املسرية للنرش والتوزيع يف العاصمة 
تأليف  من   ،2019 عام  خالل  عامن  األردنية 
األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة والدكتور فهد 
بلغت سبعامية  الصفحات  العمريي، وبمجموع من 
وست عرشة )716( صفحة، وهو يمتاز باخلصائص 

العلمية والرتبوية املهمة اآلتية:
التوجهات  1. يتناول  العربية  باللغة  أول كتاب  إنه 

املناهج  تقويم  يف  وأثرها  احلديثة  الرتبوية 
من  كٍل  مهارات  توجهات  سيام  وال  الدراسية، 
واملستقبيل  والتأميل  واإلبداعي  التفكريالناقد 
املتعددة،  الذكاءات  وتوجهات  املعريف،  وفوق 

والتعلم النشط والتعلم اخلدمي واالقتصاد املعريف والذكاء االصطناعي وتقنية النانو.
إنه أول كتاب باللغة العربية يتناول املعايري العاملية لتقويم املناهج واعتامدها، مع طرح  2.

نامذج من معايري بعض املواد األدبية كالدراسات االجتامعية، واللغات، وبعض معايري 
أخرى خاصة باملواد العلمية كالرياضيات والعلوم.

  )تقومي املناهج: التوجهات، واملعايري، 
والتطبيقات، والتطلعات(
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العلوم  3. مناهج  تقويم  ملراحل  فعلية  تطبيقية  العربية يضع خططًا  باللغة  كتاب  أول  إنه 
والدراسات  االنجليزية،  واللغة  العربية،  واللغة  االسالمية،  كالرتبية  االنسانية 
واقعية  خطٍط  وضع  مع  جنب  إىل  جنبًا  الفنية،  والرتبية  البدنية،  والرتبية  االجتامعية، 

لتقويم مناهج املواد العلمية كالرياضيات، والعلوم، وعلم األرض، واحلاسب اآليل. 
اشتاملُه عىل موضوعني مهمني، تناول األول منهام مفاهيم تقويم املنهج العديدة ومربراته  4.

املنطقية عن طريق التعريف والتوضيح، بينام دار الثاين حول مراحل تقويم املنهج التي 
ينبغي اتباعها من جانب من يرغب يف العمل الدقيق يف هذا املجال.

تناوله للنظرة االسترشافية ملستقبل تقويم املناهج الدراسية، مما يسهم يف عملية التخطيط  5.
لتقويٍم أفضل للمناهج.

العربية  6. والتجريبية  امليدانية  العلمية  والدراسات  املراجع  من  أربعامئة  من  أكثر  وجود 
واالنجليزية، ذات العالقة بفصول هذا الكتاب، كي تكون عونًا للمتخصصني، وطلبة 

العلم، واملربني، والباحثني، وأساتذة اجلامعات.
ُيباع هذا الكتاب املرجع يف دول اخلليج العربية يف األماكن اآلتية: 7.

مكتبة األسدي يف مكة املكرمة.	 
مكتبة عنوان املجد، ومكتبة دار الزهراء يف الرياض.	 
مكتبة خوارزم العلمية يف جدة.	 
مكتبة املتنبي يف الدمام.	 
مكتبة بذور التميز يف مسقط.	 

بني  املناهج  تقومي  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  واالأربعون:  احلادي  الكتاب 
اال�سرتاتيجيات والنماذج

الكتاب املرجع، عن دار املسرية للنرش والتوزيع يف  الطبعة األوىل من هذا  صدرت 
العاصمة األردنية عامن خالل عام  2019، من تأليف األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة 
وستون)668(  وثامن  ستامية  بلغت  الصفحات  من  وبمجموع  العمريي،  فهد  والدكتور 

صفحة، وهو يمتاز باخلصائص العلمية والرتبوية املهمة اآلتية:
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الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  واملعلمني  للطلبة  أمهية  املوضوعات  ألكثر  تناولُه 
وأولياء األمور وخمططي املناهج ومطورهيا، وهي موضوعات تقويم املناهج الدراسية وما 

يتعلمه الطلبة منها. 
العربية، الذي  1. باللغة  اعتبارُه  الكتاب األضخم 

املناهج  تقويم  عن  تفصيلية  قضايا  عدة  عالج 
الدراسية.

فصاًل  2. عرش  وأحَد  كبرية  أبواب  لثالثة  تناولُه 
متنوعًا دارت حول موضوعاٍت ختصصيٍة دقيقة 
الدراسية  املناهج  بتقويم  صلة  وذات  وحديثة، 

املعارصة.  
الذي أعطى  3. العربية  باللغة  الكتاب األول  كونه 

االسرتاتيجيات الست لتقويم املنهج، حقها من 
املدرسة،  داخل  من  سواء  الكامل،  التوضيح 
أو  بينهام،  مشرتٍك  بنمٍط  أو  خارجها،  من  أو 
تطبيق  طريق  عن  أو  ذاته،  املنهج  عىل  باالعتامد 

التقويم البديل، أو باالهتامم بدراسة احلالة.
العديدة، ومربراته  4. املنهج  اشتاملُه عىل ثالثة فصول مهمة، دارت حول مفاهيم تقويم 

املنطقية، ونشأته اخلاصة، وضوابطه الرضورية، وأخالقياته الراقية.
ركيزه بشكٍل موسٍع للغاية، عىل النامذج العاملية املشهورة لتقويم املناهج، مع بيان أثرها  5.

يف تطوير هذا العلم املهم، وحتديد نقاط القوة وجوانب الضعف فيه.
توضيحه بشكٍل واٍف لألدوات العديدة لتقويم املناهج الدراسية، سواء الكمية منها أو  6.

النوعية.
احلياة  7. العريب واألجنبي، ومن  الرتبوي  الواقع  التطبيقية من  األمثلة  للكثري من  طرحُه 

اليومية العادية، كي يسهل عىل القارئ فهم املوضوعات النظرية التي تطرق إليها هذا 
الكتاب.

 )تقومي املناهج بني اال�سرتاتيجيات 
والنماذج(



230

امليدانية والتجريبية  8. العلمية  املراجع والدراسات  أربعامئة وثالثني من  أكثر من  وجود 
العربية واالنجليزية، ذات العالقة بفصول هذا الكتاب، كي تكون عونًا للمتخصصني، 

وطلبة العلم، واملربني، والباحثني، وأساتذة اجلامعات.
ُيباع هذا الكتاب املرجع يف دول اخلليج العربية يف األماكن اآلتية: 9.

مكتبة األسدي يف مكة املكرمة.	 
مكتبة عنوان املجد، ومكتبة دار الزهراء يف الرياض.	 
مكتبة خوارزم العلمية يف جدة.	 
مكتبة املتنبي يف الدمام.	 
مكتبة بذور التميز يف مسقط.	 

الكتاب االأربعون: نبذة مطولة عن كتاب ا�سرتاتيجيات التدري�س املعا�سرة مع 
االأمثلة التطبيقية

للنرش  املسرية  دار  عن  الكتاب  هذا  صدر 
والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن، ويقع يف ثامنامئة 
عىل  ساطعًا  الضوء  ُيلقي  حيث  صفحات،  ومخس 
إىل  باإلضافة  معارصٍة،  تدريسيٍة  اسرتاتيجيٍة  ثالثني 
إثنني من املوضوعات ذات الصلة هبا مجيعًا، من أجل 
امليداين  الواقع  ضامن عملية نجاحها عند تطبيقها يف 

الرتبوي.
ضمن  املرجع،  الكتاب  هذا  تنظيم  تّم  وقد 
وإثنني وثالثني فصاًل مستقاًل، حيث  أبواٍب،  عرشة 
مهمة  )مفاهيم  عنوان:  حتت  األول  الباب  كان 
عىل  اشتمل  والذي  التدريس(،  اسرتاتيجيات  يف 
الفصل األول، وكان بعنوان:  فصٍل واحٍد فقط، هو 

إذ  والنموذج(،  واألسلوب،  واملدخل،  واالسرتاتيجية،  والطريقة،  التدريس،  )مفاهيم: 

ا�سرتاتيجيات التدري�س املعا�سرة مع 
االأمثلة التطبيقية
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تّم عرض تعريفات متعددة لكل مفهوٍم من هذه املفاهيم الستة، عىل لسان مشاهري العلامء 
والباحثني العرب واألجانب، تلتها تعريفات مقرتحة من املؤلف لكل واحٍد منها، مع وجود 

قائمة مراجع خاصة هبذه املفاهيم عربية وأجنبية يف هناية هذا الفصل.
أما الباب الثاين من أبواب الكتاب،  فكان حتت عنوان: ) اسرتاتيجيات التدريس ذات 
العالقة بالتفكري ما وراء املعريف(، واشتمل عىل سبعة فصول، وذلك من بداية الفصل الثاين 
العقل(،  خرائط  )اسرتاتيجية  منها:  الثاين  الفصل  تناول  وقد  الثامن.  الفصل  هناية  وحتى 
وذلك من حيث تعريفاهتا، وفوائدها، وخصائصها، وخطوات رسمها، والفرق بينها وبني 
خرائط املفاهيم، واستخدامات خرائط العقل يف احلياة اليومية تارًة ويف املوضوعات الرتبوية 
تارًة أخرى، والتحضريالدقيق لعملية تدريس إحدى املواد املقررة حسب متطلباهتا، ثم طرح 

املراجع اخلاصة هبا يف هناية الفصل.
وركز الفصل الثالث من الكتاب عىل: )اسرتاتيجية التفكري بصوٍت مرتفع(، وال سيام 
من حيث توضيح مفهومها، وبيان خصائصها العديدة، وحتديد خطواهتا املتنوعة،  وتفصيل 
الدراسية  املوضوعات  إحدى  وحتضري  تطبيقها،  يف  املعلم  دور  وبيان  استخدامها،  طرائق 
واألجنبية  العربية  املراجع  من  كٍل  حتديد  مع  الطريقة،  هذه  متطلبات  هذه  حسب  املقررة 

املفيدة هلذه االسرتاتيجية يف هناية الفصل.
وتناول الفصل الرابع: )اسرتاتيجية التدريس التباديل(، من حيث التقديم هلا، وإعطاء 
نبذٍة عن االسرتاتيجيات الفرعية اخلاصة هبا، وتوضيح خطواهتا املتعددة، وأسسها املختلفة، 
فيها،  الطالب  املعلم ألداء  فيها، وتقويم  املعلم والطالب  املتنوعة، ودور كٍل من  ومزاياها 

وطرح نشاٍط تطبيقي عليها، ثم حتديد املراجع ذات الصلة هبذه االسرتاتيجية.
ودار الفصل اخلامس من الكتاب حول: )اسرتاتيجية التساؤل الذايت(، ال سيام بالتقديم 
هلا يف البداية، ثم بيان أهدافها، وحتديد كٍل من خطواهتا ومراحلها، ودور املعلم فيها، وتوضيح 
مزاياها، ونقاط الضعف فيها، ثم املراجع ذات العالقة. أما الفصل السادس فقد اهتم ب: 
التي تقلل من  القراءة الرسيعة( عن طريق توضيح ماهيتها، وحتديد األسباب  )اسرتاتيجية 
رسعة القراءة من جانب الطالب، وتلك التي تزيد منها لديه، وبيان مبادئ هذه االسرتاتيجية ، 

باإلضافة إىل التشجيع ثم التدريب عليها، ووضع قائمة باملراجع ذات الصلة هبا.
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وتّم ختصيص الفصل السابع للحديث عن: )اسرتاتيجية خرائط املفاهيم(، وذلك من 
حيث بيان الفرضية التي قامت عليها، واألمهية التدريسية هلا، وحتديد خصائصها العديدة، 
الواضحة،  وفوائدها  املختلفة،  وأنواعها  املنتظمة،  رسمها  ومراحل  املختلفة،  وعنارصها 
بنائها،  وجماالت استخداماهتا املتعددة، ومعايري تقويمها املختلفة، واألخطاء الشائعة أثناء 

وجماالت تطبيقها، ونامذج تربوية عنها، ومراجع تفيد القارئ  والباحث عنها. 
السابقة  املعرفة  )اسرتاتيجية  دار حول:  فقد  الكتاب،  الثامن من فصول  الفصل  أما 
وأمهيتها،  وأهدافها،  تعريفاهتا،  من:  كٍل  عن  فيها  احلديث  تم  إذ   ،)KWL واملكتسبة 
ورشوطها، واملؤرشات الرتبوية النوعية هلا، واستخداماهتا، وخطواهتا، ودور كٍل من املعلم 
تفيد  التي  العربية واألجنبية  الدروس حسب متطلباهتا، واملراجع  فيها، وحتضري  والطالب 

الباحثني عن معارفها ومعلوماهتا.
)اسرتاتيجيات  موضوع:  املرجع،   الكتاب  هذا  أبواب  من  الثالث  الباب  وتناول 
الذي  التاسع  الفصل  مها:  له  فصلني  خمصصًا  النشط(،  بالتعلم  العالقة  ذات  التدريس 
وفوائدها،  مفهومها،  عن  باحلديث  وذلك  الثرثارة(،  املجموعات  )اسرتاتيجية  عىل:  ركز 
وخطواهتا، واستخداماهتا يف التدريس، والقيم التي تتضمنها يف حال تطبيقها، واملشكالت 
التدريس املطلوبة هلا، وحتضري  التي حتول دون نجاحها، واملبادئ اخلاصة هبا، وإجراءات 

درِس يف مادة مقررة حسب رشوطها، واملراجع العربية واألجنبية اخلاصة هبا.
تّم  إذ  شارك(،  زاوج،  فكر،  )اسرتاتيجية  نصيب:  من  كان  فقد  العارش  الفصل  أما 
املعلم  من  كٍل  ودور  العديدة،  ومزاياها  الثالث،  خطواهتا  توضيح  ثم  البداية،  يف  تعريفها 
متطلباهتا،  بموجب  الدروس  حتضري  وكيفية  املتنوعة،   فوائدها  وحتديد  فيها،  والطالب 

ورصد عدد من املراجع العربية واألجنبية املفيدة للمهتمني هبا.
ودار الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب حول موضوع: )اسرتاتيجيات التدريس 
ذات العالقة بالتفكري اإلبداعي(، خمصصًا هلا أربعة فصوٍل مستقلة، من بداية الفصل احلادي 
)اسرتاتيجية  منها:  عرش  احلادي  الفصل  تناول  إذ  الرابع عرش.  الفصل  هناية  وحتى  عرش، 
وتطبيقاهتا  لتحقيقها،  تسعى  التي  األهداف  وحتديد  هلا،  التقديم  بعد  إبداعي(،  ال،  نعم، 
وختصيص  عليها،  مقررة  مادة  وحتضري  هلا،  بالنسبة  املناسبة  والتدريبات  املتعددة،  الرتبوية 

مراجع متنوعة عنها.
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املتدحرج(، وال سيام من حيث  احلجر  )اسرتاتيجية  الثاين عرش عىل:  الفصل  وركز 
هذا  وأهداف   ،De Bono ديبونو  املعروف  للمريب    CoRT كورت  بربنامج  عالقتها 
الربنامج، ووصفه الدقيق، وتعريف اسرتاتيجية احلجر املتدحرج، وحتديد أهدافها املنشودة، 
وطرح تدريبات وأمثلة تطبيقية عليها، وحتضري مادة دراسية مقررة حسب متطلباهتا، ورسد 

عدد من املراجع العربية واألجنبية  ذات الصلة هبا. 
واهتم الفصل الثالث عرش من هذا الكتاب ب: )اسرتاتيجية اإلثارة العشوائية(، إذ تم 
تعريفها، وطرح مواقف خاصة هبا، وبيان إجراءات تطبيقها، وحتديد األهداف التي تسعى 
لتحقيقها، وبيان األمور الواجب مراعاهتا فيها، وكوهنا اسرتاتيجية تدريسية مالئمة، وطرح 
أمثلة توضيحية عنها من خمتلف املواد الدراسية، وحتضري درٍس فعيل مطبٍق عىل إحدى املواد 

الدراسية املقررة، وأخريًا رصد بعض املراجع ذات العالقة.
وتناول الفصل الرابع عرش: )اسرتاتيجية التفسري السببي(، وذلك من حيث تعريفها، 
وبيان خطواهتا  إليها،  اللجوء  إىل  تؤدي  التي  والعوامل  لتحقيقها،  تسعى  التي  واألهداف 
املحددة، وتوضيح كيفية تدريسها، وطرح أمثلة عليها من املواد الدراسية املختلفة، وأمثلة 

أخرى من احلياة اليومية، مع رسد مراجع ذات صلة هبذه االسرتاتيجية املهمة.
ودار الباب اخلامس من األبوب الكبرية هلذا الكتاب حول: )اسرتاتيجيات التدريس 
ذات العالقة بالتعلم اخلربايت(، إذ تم ختصيص ثالثة فصول له، من بداية الفصل اخلامس 
عرش، وحتى هناية الفصل السابع عرش. وقد تناول الفصل اخلامس عرش: )اسرتاتيجية أنظر 
قبل أن تسمع(، وذلك من حيث إعطاء نبذة عن التعلم اخلربايت، وأخرى عن اسرتاتيجية 
أنظر قبل أن تسمع املنبثقة عنه، واستخدامات هذه االسرتاتيجية، واخلطة التدريسية اخلاصة 
هبا، وحتضري درٍس من أحد املوضوعات املقررة، مع عرض عدٍد من املراجع ذات الصلة.  

طاولة  )اسرتاتيجية  عىل:  ركز  فقد  الكتاب،  فصول  من  عرش  السادس  الفصل  أما 
روبني(، وذلك عن طريق التقديم هلا، وتوضيح عالقتها بالتعلم اخلربايت املستمدة  أصاًل 
منه، وإعطاء نبذة عن اسرتاتيجيات التعلم اخلربايت، وصوالً إىل اسرتاتيجية طاولة روبني، 
درٍس حول  فيها، وحتضري  املعلم  استخدامها، وخطواهتا، ودور  احلديث عن مربرات  ثم 

أحد املوضوعات املقررة حسب متطلباهتا، ورسد عدٍد من املراجع عنها.
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حيث  من  سيام  وال  الثالثة(،  الدببة  )اسرتاتيجية  ب:  عرش  السابع  الفصل  واهتم 
تعريفاهتا، ومبادئ التعلم اخلربايت املنبثقة من هذا النوع من التعلم، ودور الطالب واملعلم 
فيه، وخطوات اسرتاتيجية الدببة الثالثة، واملجاالت التي تستخدم فيها، وحتضري الدروس 

بموجبها من أحد املقررات املدرسية، مع عرض عدٍد من املراجع ذات الصلة هبا.
العالقة  ذات  التدريس  )اسرتاتيجيات  الكتاب:  أبواب  من  السادس  الباب  وتناول 
الثامن  الفصل  بداية   من  عنه،  مستقلة  فصول  أربعة  ختصيص  تّم  حيث  الناقد(،  بالتفكري 
احلديث عن:  تّم  الثامن عرش  الفصل  ففي  والعرشين.  احلادي  الفصل  هناية  عرش، وحتى 
استخدامها،  وجماالت  تعريفها،  حيث  من  وذلك  السمكة(،  عظم  خمطط  )اسرتاتيجية 
وخطواهتا، وتطبيقها، ودور املعلم والطالب فيها، وفوائدها العديدة، واملراجع ذات العالقة 

هبا.
أما الفصل التاسع عرش فقد ركز عىل: )اسرتاتيجية تقويم صحة مصادر املعلومات(، 
إىل  والوصول  عرضه،  عىل  والعمل  هبا،  اخلاص  الدرس  ومقدمة  هبا،  التعريف  سيام  وال 
لتنفيذها، وحتديد  املرجعي هلذه االسرتاتيجية، ووضع خطة  التقويم  إىل  والتطرق  خامتته، 
Beyer  مراجعها اخلاصة، يف الوقت الذي دار فيه الفصل العرشون حول: )اسرتاتيجية باير
والطالب  املعلم  ودور  ومزاياها،  خطواهتا،  عن  باحلديث  وذلك  الناقد(،  التفكري  لتعليم 
املقررة  املوضوعات  أحد  حول  درٍس  وحتضري  تقديمها،  وطرق  عليها،  والتدريب  فيها، 
حسب متطلباهتا، وعرض عدٍد من املراجع املهمة بالنسبة هلا.  ونظرًا لألمهية التي تتبوأها 
)اسرتاتيجية تدوين املالحظات(، فقد ركز الفصل احلادي والعرشون عليها، إذ تم تعريفها، 

وحتديد الطرق اخلاصة هبا وطبيعتها، مع املراجع املفيدة بالنسبة هلا.
بحل  العالقة  ذات  التدريس  )اسرتاتيجيات  موضوع:  السابع  الباب  وتناول 
الثاين والعرشون، والفصل  الفصل  املشكالت(، حيث تَم ختصيص فصلني لتغطيته، ومها 
من  التعميم(،  )اسرتاتيجية  ب:  والعرشون  الثاين  الفصل  اهتم  وقد  والعرشون.  الثالث 
االسرتاتيجية،  هلذه  تطبيقه  من  املعلم  وأهداف  فيها،  التعميامت  وأنواع  ماهيتها،  حيث 
 وبيان أمهيتها، وخطواهتا، وإجراءات تدريسها، وربطها باملنهج املدريس، وطرح مراجعها

املفيدة.
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يف:  تتمثل  األمهية  بالغة  اسرتاتيجية  عىل  ركز  فقد  والعرشون،  الثالث  الفصل  أما 
بمهارة  وعالقتها  وأمهيتها،  تعريفاهتا،  عن  احلديث  تّم  حيث  الوقت(،  إدارة  )اسرتاتيجية 
الوقت  إدارة  اسرتاتيجيات  وبيان  للوقت،  الناجحة  اإلدارة  وقواعد  األولويات،  ترتيب 
الوقت، وإجراءات تدريس هذه  التي تؤدي لضياع  السلوك واملعتقدات  املختلفة، وأنامط 
للوقت،  األمثل  لالستغالل  العرش  والنصائح  الوقت،  إدارة  ومصفوفة  االسرتاتيجية، 

واملراجع اخلاصة باالسرتاتيجية.
وكان الباب الثامن من أبواب الكتاب من نصيب موضوع: )اسرتاتيجيات التدريس 
الرابع  الفصل  مها:  له  فصلني  ختصيص  تّم  إذ  املتعددة(،  الذكاءات  بنظرية  العالقة  ذات 
نظرية  فيه توضيح  تّم  العاطفي(، حيث  الذكاء  اهتم ب: )اسرتاتيجية  والعرشون، والذي 
واألسس  االسرتاتيجية،  هذه  وأشكال  العاطفي،  الذكاء  منها  املنبثق  املتعددة  الذكاءات 
النمط  هلذا  اخلمسة  وجماالته  بالتعليم،  وعالقته  العاطفي،  الذكاء  وتعريفات  هلا،  النظرية 
من أنامط الذكاء، ودور املعلم فيه، وخطوات التدريس اخلاصة به، وحتضري دروس حسب 

متطلباته، واملراجع ذات الشأن به.
أما الفصل اخلامس والعرشون، فقد ركز عىل: )اسرتاتيجية الذكاء املكاين أو البرصي(، 
عن طريق توضيح أمهية نظرية الذكاءات املتعددة بصورٍة عامة، وتعريفات الذكاء املكاين، 
وطرق تدريسه، والفوائد الرتبوية واحلياتية من وراء استخدامه، وتقويم تعلم الطلبة فيه، 

وكيفية تنميته لدى الطلبة، وحتضري الدروس حسب متطلباته، واملراجع ذات الصلة به.
ودار الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب املرجع، حول موضوٍع  مهٍم شغل علامء 
العالقة  ذات  )اسرتاتيجيات  يف:  ويتمثل  الزمن،  من  طويلة  عقودًا  النفس  وعلم  الرتبية 
السادس  بالفصل  تبدأ  كاملة،  فصول  ستة  ختصيص  تّم  حيث  املعرفية(،  البنائية  بالنظرية 
من  والعرشون  السادس  الفصل  وكان  والثالثني.   احلادي  بالفصل  وتنتهي  والعرشين، 
ومزاياها، ودعائمها،  تعريفاهتا،  توضيح  تم  املقلوب، حيث  الصف  )اسرتاتيجية  نصيب: 
واملراجع  متطلباهتا،  حسب  الدروس  وحتضري  التطبيق،  ذلك  ومعيقات  تطبيقها،  وكيفية 

املفيدة بشأهنا.
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التعلم(، وال سيام من  تناول: )اسرتاتيجية دورة  فقد  السابع والعرشون  الفصل  أما 
كٍل  وخصائص  إىل سباعية،  ثم  اىل مخاسية  رباعية  اىل  ثالثية  من  وتطورها  ماهيتها،  حيث 
منها، مع املراجع املناسبة هلا، يف حني تناول الفصل الثامن والعرشون: )اسرتاتيجية املنظم 
املتقدم(، من حيث تعريفاهتا، ومنظومة التعلم من وجهة نظر أوزوبل، وأهداف املنظامت 
استخدامها،  ومشكالت  فيها،  والطالب  املعلم  ودور  وأنواعها،  ومواصفاهتا،  املتقدمة، 

وإجراءات تدريسها، وحتضري مادة دراسيٍة مقررٍة حسب متطلباهتا، واملراجع املفيدة هلا.
موضحًا  الدائري(،  البيت  شكل  )اسرتاتيجية  والعرشون:  التاسع  الفصل  وتناول 
هذه  وأمهية  الدائري،،  البيت  شكل  بناء  وكيفية  تشكيلها،  ومراحل  وأهدافها،  تعريفاهتا، 
االسرتاتيجية، ومعايري تقويمها، وصعوبات تطبيقها، ودمج التكنولوجيا فيها، ورسد عدٍد 

من املراجع العربية واألجنبية ذات الصلة هبا.
حيث  من  سيام  وال  التوليدي(،  التعلم  )اسرتاتيجية  عىل:  الثالثون  الفصل  وركز 
وخطواهتا،  وعنارصها،  ومراحلها،  الرتبوية،  وأمهيتها  هلا،  األساسية  واملالمح  تعريفها، 
السابرة(، من  األسئلة  )اسرتاتيجية  والثالثون حول:  احلادي  الفصل  دار  بينام  ومراجعها، 
ومبادئ  بينها،  واملقارنة  فيها،  السابرة  األسئلة  وأنواع  وأمهيتها،  ماهيتها،  توضيح  حيث 

استخدامها، وحتضري الدروس بموجب متطلباهتا، ومراجعها  العربية واألجنبية املالئمة.
دار حول موضوع  فقد  املرجع،  الكتاب  أبواب هذا  العارش واألخري من  الباب  أما 
الفعال(،  املعلم  )خصائص  وهو:  التدريس،  باسرتاتيجيات  وثيقة  عالقة  وله  جدًا  مهم 
الثاين  الفصل  الكتاب، وهو  والثالثون واألخري من هذا  احلادي  الفصل  عليه  ركز  والذي 
عن  احلديث  تم  حيث  الفعال(،  املعلم  عنوان:)خصائص  حتت  أيضًا  وكان  والثالثون، 
الشخصية واألكاديمية والنفسية  الفعال، وتوضيح كٍل من اخلصائص  املعلم  أمهية وجود 
والسلوكية والتدريسية للمعلم الفعال، باإلضافة إىل معايري اختيار مثل ذلك املعلم الفعال 

للطلبة العاديني، وللموهوبني واملتفوقني كذلك.
ويمتاز هذا الكتاب املرجع باخلصائص العلمية والرتبوية املهمة اآلتية:

تناولُه ألكثر املوضوعات أمهية لألجيال الصاعدة، واملتمثلة يف اسرتاتيجيات تدريسهم  1.
املالئمة. 
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اسرتاتيجيات  2. أحدث  لتطبيق  اجلامعي  واألستاذ  للمعلم  األنسب  الدليل  اعتبارُه 
التدريس عىل اإلطالق.

الدائري،  3. والبيت  العقل،  خرائط  مثل:  معارصة  تدريٍس  اسرتاتيجية  لثالثني  تناولُه 
والصف املقلوب، واملجموعات الثرثارة، واحلجر املتدحرج، وطاولة روبني، والذكاء 
العشوائية، والتفكري بصوٍت  التوليدي، واإلثارة  العاطفي،  وعظم السمكة، والتعلم 
الذايت،  والتساؤل  املكاين،  والذكاء  التباديل،  والتدريس  املفاهيم،  وخرائط  مرتفع، 

والقراءة الرسيعة، وإدارة الوقت، واملعرفة املكتسبة.
التدريس،  4. مفاهيم:  تعريفات  حول  منهام  األول  دار  مهمني،  آخرين  لفصلني  تناولُه 

عىل  الثاين  ركز  بينام  والنموذج،  واألسلوب،  واملدخل،  والطريقة،  واالسرتاتيجية، 
خصائص املعلم الفّعال.  

طرحُه ملئات األمثلة التطبيقية من البيئة الرتبوية العربية، ومن احلياة اليومية العادية، كي  5.
يسهل عىل القارئ فهم املوضوعات النظرية التي تطرق إليها الكتاب.

اشتاملُه عىل حتضري دروٍس فعليٍة من املنهج املدريس، حسب متطلبات كل اسرتاتيجية،  6.
كي تكون دلياًل للمعلمني واملرشفني الرتبويني وأساتذة اجلامعات واملخططني للدورات 

التدريبية احلديثة.
العالقة  7. والتجريبية، ذات  امليدانية  العلمية  والدراسات  املراجع  مئات من  وجود عدة 

بموضوع اسرتاتيجيات التدريس املعارصة، كي تكون عونًا للُقراء واملعلمني والباحثني 
وأساتذة اجلامعات.

صادر عن دار نرٍش عريقة هي دار املسرية للنرش والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن عام  8.
2018، ويقع يف ثامنامئة ومخس صفحات، وجملد جتليدًا أنيقًا.

العامة  التدري�س  طرائق  كتاب  عن  مطولة  والثالثون:نبذة  التا�سع  الكتاب 
وتطبيقاتها الرتبوية

صدر هذا الكتاب عن دار املسرية للنرش والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن، ويقع 
يف مخسامئة وست وستني صفحة، حيث اشتمل عىل عرشين فصاًل مستقاًل، تناول الفصل 
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األول منها مفاهيم ذات أمهية بالغة بالنسبة إىل العملية 
الطريقة،  ومفهوم  التدريس،  مفهوم  مثل:  التعليمية 
ومفهوم  املدخل،  ومفهوم  االسرتاتيجية،  ومفهوم 
األسلوب، ومفهوم النموذج، وذلك كام جاءت عىل 
العرب واألجانب،  والباحثني  العلامء  لسان مشاهري 
مؤلف  لسان  عىل  منها  مفهوٍم  لكل  بتعريٍف  خمتومًة 

هذا الكتاب املرجع.
طرائق  إحدى  تناول  فقد  الثاين،  الفصل  أما 
املحارضة  طريقة  وهي  القديمة،  التقليدية  التدريس 
أو اإللقاء، وذلك من حيث إعطاء نبذٍة تارخييٍة عنها، 
وتعريفها، وجماالت استعامهلا، وأهدافها، وأنواعها، 
وأمور  تنظيمها،  وعملية  هلا،  الدقيق  والتخطيط  

ينبغي مراعاهتا عند التحضري هلا، وإجراءات تطبيقها، وفوائدها، واملآخذ عليها، ومقرتحات 
تطويرها.

ونظرًا للهجوم عىل طريقة املحارضة التقليدية من جانب الكثري من املربني، فقد ظهر 
الثالث من هذا الكتاب،  الفصل  ما يسمى بطريقة املحارضة املعدلة، وهو ما اشتمل عليه 
بعد عمل تقديٍم هلذه الطريقة، وتوضيح عملية اإلعداد الدقيق لطريقة املحارضة السليمة، 
واحلديث بعد ذلك عن أنامط املحارضة املعدلة، وطرح مقرتحاٍت تطبيقية لتطوير املحارضة 

الفعالة، مع طرح العديد من األمثلة الرتبوية املناسبة.
وركز الفصل الرابع عىل طريقة املجموعات الصغرية يف التدريس، وذلك من حيث 
تنظيمها، وأنشطتها، وتنوعها، واألجواء السليمة لعملها، وعدد أفرادها، والوقت املخصص 
هلا، واملقرتحات التي تؤدي لنجاح عملها، وأهم إجيابيات هذه الطريقة، والسلبيات التي 
تعرتض إمكانية نجاحها وحتقيقها ألهدافها املرجوة. ويف الوقت ذاته دار الفصل اخلامس 
الكبرية، من حيث طبيعتها، وما هلا، وما عليها من  املجموعات  الكتاب حول طريقة  من 

اإلجيابيات والسلبيات.

طرائق التدري�س العامة وتطبيقاتها 
الرتبوية
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واهتم الفصل السادس بطريقة القصة بنوعيها: القصة ذات االجتاه الواحد، والقصة 
ذات االجتاهني، مع طرح األمثلة التطبيقية من البيئة الرتبوية العربية، يف حني تناول الفصل 
معرفية  تعريفها، وطرح خلفية  املساءلة، وذلك من حيث  أو  األسئلة  السابع طريقة طرح 
عنها، وبيان خصائص األسئلة اجليدة فيها، وحتديد األمور الواجب مراعاهتا خالل عملية 
التطبيقية  األمثلة  بعرشات  ذلك مدعومًا  فيها. كل  املستخدمة  األسئلة  تطبيقها، وتصنيف 

عىل جوانب املعرفة املدرسية املختلفة.
حيث  من  سيام  وال  التدريس،  يف  احلوار  طريقة  عىل  ركز  فقد  الثامن  الفصل  أما 
الفعال  احلوار  وأسلوب  التطبيق،  عملية  خالل  مراعاهتا  الواجب  واملبادئ  خصائصها، 
وإثارة التفكري لدى الطلبة، وحتضري الدروس بطريقة احلوار عىل أحد املوضوعات املدرسية 
أنامطها،  حيث  من  سيام  وال  املناقشة،  طريقة  حول  التاسع  الفصل  دار  حني  يف  املقررة، 
السري هبا، واحلكم  املناسب هلا، وعملية  فيها، والتحضري  املعلم والطالب  وأمهيتها، ودور 

عىل مدى نجاحها.
وتناول الفصل العارش طريقة االكتشاف، وذلك من حيث تعريفها، وأنواعها، ومزايا 
متطلباهتا،  حسب  الدروس  وحتضري  تنفيذها،  عملية  تواجه  التي  والعقبات  هبا،  التدريس 
بينام اهتم الفصل احلادي عرش بطريقة حل املشكالت إبداعيًا، وبخاصٍة من حيث دواعي 
الدروس  وحتضري  تدريسها،  وخطوات  تطبيقها،  وكيفية  املختلفة،  ومراحلها  استخدامها، 

بموجبها، مع األمثلة الرتبوية العديدة عليها.
فيها  الرتكيز  تم  التي  الذهني،  العصف  الثاين عرش من نصيب طريقة  الفصل  وكان 
التدريسية،  العملية  التدريسية، ومتطلبات نجاحها يف  عىل تعريفاهتا، وأهدافها، وفوائدها 
والقواعد األساسية التي ينبغي مراعاهتا خالل عملية التنفيذ، وخطواهتا املتعددة، والتحضري 
من أجل تطبيقها، وتقييمها بعد تنفيذها، وحتضري الدروس بموجب مواصفاهتا من البيئة 

الرتبوية العربية.
بالعمل  الفردي،  التعليم  الثالث عرش للحديث عن طريقة  الفصل  تّم ختصيص  كام 
املعلم  وأدوار  الطلبة،  لتدريس  الفردي  التعليم  ومبادئ  ومربراهتا،  ماهيتها،  توضيح  عىل 
فيها، باإلضافة إىل تبيان أنامط التعليم الفردي، واإلفاضة يف احلديث عن احلقائب التعلمية 
كنمٍط مهم من أنامط التعليم الفردي، وطرح العديد من األمثلة الرتبوية والتعليمية املالئمة.
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واهتم الفصل الرابع عرش بطريقة التعلم التعاوين، وذلك بالتقديم هلا أوالً، ثم بيان 
فيها  املعلم واملتعلم  ثانيًا، وتوضيح دور كل من  التعليم  النوع من  العنارص األساسية هلذا 
تطبيقي  مثاٍل  رابعًا، وطرح  التعاونية  املهارات  الطلبة  لتدريس  التنظيمية  ثالثًا، واخلطوات 
التعلم  عىل  تربوية  تطبيقاٍت  وعرض  خامسًا،  التعاونية  املهارات  تدريس  خطوات  عىل 

التعاوين من خمتلف املواد الدراسية سادسًا وأخريًا.
وبام أن طريقة التعلم النشط قد زاد االهتامم هبا كثريًا خالل العقود القليلة املاضية، 
التعلم،  من  النوع  هذا  أهداف  حيث  من  وبخاصٍة  عليها،  عرش  اخلامس  الفصل  ركز  فقد 
واألمهية الواضحة له، وخصائص كٍل من املعلم النشط والطالب النشط، مع طرح تطبيقاٍت 
التعليمية  املوضوعات  الدراسية، وحتضري دروٍس من  املواد  النشط من خمتلف  التعلم  عن 

املدرسية املتنوعة.
اجليد  التقديم  فبعد  املحاكاة.  طريقة  نصيب  من  فكان  عرش،  السادس  الفصل  أما 
املختلفة،  املتعددة، ومكوناهتا  أنامطها  وحتديد  هبا،  اخلاصة  اإلجيابية  التأثريات  بيان  تّم  هلا، 
وجوانب القوة ونقاط الضعف فيها، والدور املناسب للمعلم فيها، واختيار النموذج املالئم 

للمحاكاة من أجل تطبيقه عىل الطلبة يف املواقف التعلمية اهلادفة.
الفصل السابع عرش عىل طريقة لعب الدور، وال سيام من حيث بيان أمهيتها  وركز 
الطريقة  هذه  وعنارص  فيها،  والتمثيل  التعليمية  األلعاب  بني  والربط  الطلبة،  لتدريس 
خالل  واملعلم  الطالب  من  كل  ومهام  هلا،  الفعال  املعلم  تطبيق  وكيفية  املهمة،  التدريسية 
عملية تنفيذها، باإلضافة إىل نقاط الضعف أو العيوب التي قد تظهر خالل عملية تطبيقها.
وبام أن طريقة التعلم اإللكرتوين قد زاد االهتامم هبا كثريًا من جانب املربني مؤخرًا، 
فقد تناول الفصل الثامن عرش هذه الطريقة التدريسية بنوٍع من التفصيل، حيث تم توضيح 
نجاحها  ومتطلبات  املعروفة،  اإللكرتوين  التعلم  وأنواع  ومزاياها،  وأهدافها،  تعريفاهتا، 
خالل تدريس الطلبة، وبيان الصعوبات التي قد تظهر خالل عملية التطبيق، ودور املعلم 

الفعال عند تدريسه للطلبة هلذه الطريقة احلديثة.
تّم  حيث  متايزه(،  أو  التدريس  )تنويع  موضوع:  حول  عرش  التاسع  الفصل  ودار 
وحتديد  به،  اخلاصة  والوسائل  للتدريس،  التاميز  أو  التنويع  ذلك  مبادئ  عن  فيه  احلديث 
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عنارص املنهج املدريس الذي يمكن تنويعه أو متايزه، وخصائص الطلبة الذين حيتاج املعلم 
متايز  أو  تنويع  وطرق  املوهوبني،  للطلبة  التدريس  متايز  وأساليب  بينهم،  فيام  التاميز  إىل 

التدريس هلم، وعوامل نجاح عملية متايز التدريس أو تنوعه للطلبة املوهوبني واملتفوقني.
غاية  يف  موضوٍع  حول  دار  الذي  العرشين،  بالفصل  املرجع  الكتاب  هذا  واخُتتم 
األمهية من أجل نجاح العملية التعليمية التعلمية، سواء عىل املستوى املدريس أو اجلامعي، 
النوع  الفعال، وال سيام من حيث أمهية وجود مثل هذا  املعلم  والذي يتمثل يف خصائص 
من املعلمني النشطني، وتوضيح اخلصائص املتنوعة للمعلم الفعال، وبيان معايري اختياره 

الرضورية، وبيان خطة التطوير هلذه املعايري املتعددة.    
العربية  املراجع  من  مائتني  من  مؤلفة  طويلة  قائمة  الكتاب  هذا  هناية  يف  وجاءت 
واألجنبية املهمة وذات الصلة بموضوعات الكتاب، كي تكون عونًا للمعلم يف مدرسته، 
ولطالب العلم يف حتقبق أهدافه، ولألستاذ اجلامعي يف توسيع معلوماته ومعارفه، وللباحث 
يف تعميق دراساته ووجهات نظره، مما ُيسهم بالتايل يف تنمية التفكري بأنواعه املختلفة وعىل 
رأسها التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد والتفكري ما وراء املعريف،  والتي تشجع مجيعها يف 

هناية املطاف عىل نمو املعرفة وزيادة االنتاج العلمي تأليفًا وبحثًا وتنويرًا.
ويمتاز هذا الكتاب املرجع باخلصائص العلمية والرتبوية املهمة اآلتية:

تناولُه ألكثر املوضوعات أمهية ملهنة املعلم اليومية، واملتمثلة يف طرائق التدريس العامة  1.
قديمها وحديثها. 

التدريس  2. تطبيق طرائق  أجل  اجلامعي، من  للمعلم واألستاذ  األنسب  الدليل  اعتبارُه 
العامة يف البيئة الرتبوية العربية.

تناولُه لسبع عرشة طريقة من طرائق التدريس العامة املهمة وهي: املحارضة القديمة  3.
واملعدلة، واملجموعات الصغرية والكبرية، والقصة ذات االجتاه الواحد، والقصة ذات 
االجتاهني، وطرح األسئلة، واالكتشاف، واحلوار، وحل املشكالت إبداعيًا، واملناقشة، 
واملحاكاة،  النشط،  والتعلم  التعاوين،  والتعلم  الفردي،  والتعليم  الذهني،  والعصف 

ولعب الدور، والتعلم اإللكرتوين.
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تناولُه لثالثة فصول آخرى مهمة، دار األول منها حول تعريفات مفاهيم: التدريس،  4.
عىل  الثاين  ركز  بينام  والنموذج،  واألسلوب،  واملدخل،  والطريقة،  واالسرتاتيجية، 
تنويع التدريس أو متايزه بالنسبة للطلبة املوهوبني واملتفوقني، يف حني ركز الثالث عىل 

خصائص املعلم الفّعال.  
طرحُه ملئات األمثلة التطبيقية من الواقع الرتبوي العريب، ومن احلياة اليومية العادية،  5.

كي يسهل عىل القارئ فهم املوضوعات النظرية التي تطرق إليها هذا الكتاب.
طريقة،  6. كل  متطلبات  حسب  املدريس،  املنهج  من  فعليٍة  دروٍس  حتضري  عىل  اشتاملُه 

اجلامعات  وأساتذة  الرتبويني  واملرشفني  للمعلمني  ومرشدًا  مساعدًا  دلياًل  تكون  كي 
واملخططني للدورات التدريبية املنشودة.

وجود نحو ثالثامئة من املراجع والدراسات العلمية امليدانية والتجريبية، ذات العالقة  7.
واملعلمني،  العلم،  وطلبة  للُقراء،  عونًا  تكون  كي  العامة،  التدريس  طرائق  بموضوع 

والباحثني، وأساتذة اجلامعات.
صادر عن دار نرٍش عريقة هي دار املسرية للنرش والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن عام  8.

2018، ويقع يف مخسامية وست وستون صفحة، وجملد جتليدًا أنيقًا.

الكتاب الثامن والثالثون: نبذة عن كتاب: اأ�سكال �سطح االأر�س تاأليف: اأ.د. 
جودت اأحمد �سعادة   و  عبا�س حدادين      

صدر هذا الكتاب عن دار املسرية يف عام 2017م، بالعاصمة األردنية عامن، لألستاذ 
معظمه  صفحة   )360( يف  ويقع  حدادين،  عباس  واألستاذ  سعادة،  أمحد  جودت  الدكتور 
تضاريس  أشكال  التفصيل،  من  بيْش  يوضح  كي  الكتاب  هذا  تأليف  جاء  وقد  باأللوان. 
واجليولوجيون  واجلغرافيون  الطبيعة  وهواة  الرحالة  صورها  التي  امللونة  بالصور  األرض 
تبني  فالصور  لتصويرها.  الطبيعة  إليها  شدهتم  خالبة  ملناظر  اجليومورفولوجيا،  وعلامء 
أشكال األودية، واجلبال، والسهول، واألهنار، والرباكني، والصدوع، واملصاطب، وغريها. 
كام تّم تصوير أشكال التضاريس املتنوعة التي شكلتها العوامل الطبيعية املختلفة، من مياه 
وأمواجها  واملحيطات  البحار  مياه  أو  واألهنار،  والشالالت  اجلداول  جماري  أو  األمطار، 
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أو  والرطوبة،  واحلرارة  الرياح  أنشطة  أو  املتالطمة، 
يف  املتنوعة  الرباكني  أنشطة  أو  واجلليد،  الثلج  أعامل 
مثل  أخرى  عوامل  إىل  باإلضافة  القارات،  خمتلف 
أفعال اإلنسان وأنشطتِه الكثرية من حفريات قام هبا 
لعمل األنفاق والكهوف واملحاجر واملناجم  واألقنية 

وغريها.
كل ذلك من أجل تبيان تأثري العوامل الطبيعية 
األرض،  سطح  عىل  داخلية   أو  خارجية  كانت  إن 
اإلنسان  هبا  يعجب  خمتلفة  أشكاال  عملت   التي 
آالف  منذ  تشكلها  سبب  عن  ويسأل  ويستغرب،  
واألشكال  والرسوم  بالصور  السنني،  وماليني  بل 

واخلرائط امللونة، حتى تعطي الدارسني عىل إختالف ختصصاهتم، الفكرة واخلربة العملية 
ليدرسوا هبا هذه الصور وغريها، من أجل الوصول اىل استنتاجات علمية دقيقة .

ومما شجع مؤلفي هذا الكتاب عىل تاليفِه، مرورهم بخربة طويلة جدًا وغنية للغاية، 
وبخاصٍة عندما قاما بتأليف معجم ضخم حتت عنوان: )املعجم اجلغرايف املوسوعي( الذي 
استمرت عملية تأليفِه نحو ثلث قرٍن من الزمان، إىل أن صدر من مكتبة لبنان العريقة عام 
2012م.  ويشمل كتاب أشكال سطح األرض سبعة عرش فصاًل، تناول األول منها  موضوع 
احلت املائي أو التعرية املائية، بينام دار الفصل الثاين حول السهول وأنواعها، يف حني ركز 
تضاريس  أشكال  عىل  الرابع  والفصل  الساحلية،  التضاريس  أشكال  عىل  الثالث  الفصل 

اجلموديات.
ونظرًا ألمهية الرياح ودورها يف الطبيعة، فقد اهتم الفصل اخلامس بموضوع تعرية 
الرياح، وال سيام من حيث تكوين أشكال سطح األرض يف املناطق الصحراوية بالذات، بينام 
دار الفصل السادس حول اجلبال وأنواعها، والفصل السابع حول أشكال سطح األرض 
من عمل اإلنسان وأنشطتِه الكثرية.  وبام أن الرباكني كان وما يزال هلا دور مهم يف تشكيل 
العديد من الظواهر الطبيعية لسطح األرض، فقد تناول الفصل الثامن أشكال التضاريس 
الربكانية املتعددة، يف حني ركز الفصل التاسع عىل موضوع اإللتواءات أو الطّيات، والفصل 

اأ�سكال �سطح االأر�س
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العارش عىل الصدوع أو اإلنكسارات، ومجيعها تركت آثارًا واضحة عىل سطح األرض يف 
كثري من بقاع العامل.

سطح  عىل  الطبيعية  والظواهر  األشكال  من  العديد  الكياموية  الرتسبات  تركت  كام 
األرض، فقد اهتم الفصل احلادي عرش هبا اهتاممًا واضحًا، بينام تناول الفصل الثاين عرش 
موضوعًا مهاًم آخر هو: مراحل تكوين األهنار، يف حني ركز الفصل الثالث عرش عىل موضوع 
أنواع األودية، والفصل الرابع عرش عىل موضوع أنواع البحريات. واختتم الكتاب بثالثة 
فصول مهمة هي: الفصل اخلامس عرش، والذي دار حول احلت اجلريي، والفصل السادس 
عرش، الذي اهتم بأنواع الصخور من رسوبية ونارية ومتحولة، والفصل السابع عرش، الذي 
ركز عىل موضوع أشكال بلورات الصخور واجلليد، كي خيتتم الكتاب بقائمٍة طويلٍة وقيمٍة 

من املراجع العربية واألجنبية املتنوعة.
ورغم وجود العديد من الكتب العربية التي تناولت موضوع أشكال سطح األرض، 
إال أن هذا الكتاب ينفرد عنها ألنه يتميز بنحو ستامية من الصور واألشكال واخلرائط امللونة، 

التي تزيد من فهم القارئ للظواهر الطبيعية أو البرشية املعروضة يف هذا الكتاب. 
وتضمن الكتاب يف صفحاته األخرية جمموعٍة قيمة من املراجع العربية واألجنبية، بلغ 
عددها مخسة ومخسون مرجعًا وموقعًا إليكرتونيًا، كي تكون خري عوٍن للباحثني واملؤلفني 
وطلبة العلم يف مراحل التعليم كافة، وال سيام من هيتم منهم بأشكال سطح األرض وظواهرِه 

الطبيعية املختلفة.

الكتاب ال�سابع والثالثون: نبذة خمت�سرة عن كتاب:تدري�س مهارات التفكري 
)مع مئات االأمثلة التطبيقية(

كيف أقرؤه  أوأل ؟
)أول مرجع تّم تأليفه باللغة العربية عن تدريس مهارات التفكري(

هذا الكتاب من أكثر كتب مهارات التفكري شيوعًا يف الوطن العريب، وهو من تأليف 
دار  عن  صادر  وهو   ،2003 عام  منه  األوىل  الطبعة  وظهرت  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د. 
عديدة،  طبعات  منه  وصدرت  صفحة،  ستامئة  يف  ويقع  َعاّمن  يف  والتوزيع  للنرش  الرشوق 

ويمتاز باخلصائص العلمية والرتبوية والتطبيقية اآلتية:
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 تناوله ألهم املوضوعات العرصية عىل اإلطالق  1.
تركز  والتي  النفس  وعلم  الرتبية  ميادين  يف 
بسالح  أبنائها  تسليح  يف  املتطورة  الدول  عليها 
التفكري  ملهارات  اكتساهبم  يف  يتمثل  مهم 
والباحثني  العلامء  ظهور  عن  واملسؤولة  الفعالة 

واملفكرين واملبدعني.
الذي  2. الوحيد  العريب  املرجع  أو  الكتاب  كونه 

تناول عملية التدريس الفعيل خلمس وأربعني من 
مهارات التفكري املعروفة دفعة واحدة، والتي تم 
حتديدها باإلسم يف مقدمة هذا الكتاب، وتفصياًل 

يف قائمة حمتوياته وفصوله اخلمسة والعرشين. 
تركيزه عىل مهارات تفكري كثرية هتم مجيع الناس  3.

األمور  أولياء  ذلك  ومثل  ومهتمني  وباحثني  جامعات  وأساتذة  ومعلمني  طلبة  من 
احلريصني عىل اكتساب أبنائهم هلارات حيوية تشجعهم عىل التفكري السليم والفعال 

لتلبية مطالب القرن احلادي والعرشين.
باملناهج  4. العالقة  ذات  واحلياتية  والتعيمية  التعليمية  األمثلة  من  املئات  عىل  اشتامله 

التفكري  مهارات  فهم  من  يسهل  مما  اخلليج،  اىل  املحيط  من  املقررة  العربية  الدراسية 
واكتساهبا.

مهارات  5. بتدريس  املؤلف  قيام  من  متواصاًل  عامًا  عرش  مخسة  بعد  املرجع  هذا  ظهور 
التفكري يف اجلامعات العربية املختلفة من خالل مقررات دراسية عديدة، وبعد مشاركته 
 فيام يزيد عن سبعني ندوة أو ورشة تربوية أو لقاء علمي أو حمارضات عامة، أو بعد 
علمية  جمالت  يف  املهارات  هذه  عن  الرتبوية  واملقاالت  البحوث  من  العديد   نرش 

حمكمة.
وجود قائمة طويلة جدًا شملت عدة مئات من املراجع العربية واألجنبية احلديثة ذات  6.

العالقة بالتفكري ومهاراته وانامطه، مما جيعلها عونًا للباحثني واملهتمني ومن يريد املزيد 

تدري�س مهارات التفكري 
)مع مئات االأمثلة التطبيقية(
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الثاين: تدريس  الباب  التفكري ومهاراته.  الباب األول:  الكتاب  التعمق. حمتويات  من 
مهارات التفكري الناقد. الباب الثالث: تدريس مهارات التفكري اإلبداعي. الباب الرابع: 
تدريس مهارات التفكري اخلاصة بجمع املعلومات. الباب اخلامس: تدريس مهارات 
عرض املعلومات وتنظيمها. الباب السادس: تدريس مهارات حل املشكالت، وأخريًا 

املراجع العربية واألجنبية.

التفكري  كتاب:)مهارات  عن  خمت�سرة  نبذة  والثالثون:  ال�ساد�س  الكتاب 
والتعلم(

عامن،  يف  املسرية  دار  عن  الكتاب  هذا  صدر  
من تأليف أ.د. جودت أمحد سعادة من جامعة الرشق 
والتعلم(،  التفكري  )مهارات  عنوان:  حتت  األوسط 
ثامنية  عىل  واشتمل  صفحة،   )520( يف  يقع  والذي 
فصول، ويمتاز باخلصائص العلمية والرتبوية اآلتية:

للنشء  1. أمهية  املوضوعات  ألكثر  تناولُه 
)مهارات  موضوع:  وهو  األيام  هذه  اجلديد 

التفكريوالتعلم(. 
املختلفة،  2. ومهاراته  الناقد  التفكري  عىل  تركيزُه 

ومراحلُه املتعددة ، واسرتاتيجياته املتنوعة.
ماهيته،  3. حيث  من  اإلبداعي  بالتفكري  إهتاممُه 

واجتاهاته، ومهاراته، ومراحله، اسرتاتيجياته.
تناولُه ملهارات إدارة الوقت من حيث األمهية، والقواعد، واالسرتاتيجيات، ومضيعات  4.

الوقت. 
والقواعد  5. واألنواع  واملراحل  األمهية  حيث  من  القراءة  مهارات  عىل  تركيزُه 

واالسرتاتيجيات. 
إهتاممُه بمهارات الدراسة من حيث اخلصائص والعنارص، واملعوقاهتا، والعادات. 6.

مهارات التفكري والتعلم
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تعرضُه ملهارات أداء االختبارات واالستعدادات هلا، وظاهرة قلق االختبار والتصدي  7.
هلا.

تناولُه للتفكري يف القرآن والُسنة، والتفكري ما وراء املعريف من حيث أمهيتِه ومهاراته. 8.

ربطُه التفكري بالتعلم، وال سيام التعلم املتمركز حول املشكلة، وطرق تدوين املالحظات. 9.
الرتبوية  10. التطبيقية  واألمثلة  األنشطة  بمئات  السابقة  املوضوعات  مجيع   دعمُه 

واحلياتية.
طرحُه لثالثامئة من املراجع العربية واألجنبية التي ُتفيد الباحثني حول التفكري ومهاراته  11.

املتعددة.

اأو  اخلرباتي  التعلم  كتاب:  عن  مطولة  نبذة  والثالثون:  اخلام�س  الكتاب 
التجريبي              

)أول مرجع باللغة العربية عن التعلم اخلربايت(

2014م   عام  من  األول  النصف  يف  صدر 
عامن  يف  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الثقافة  دار  عن 
تربوي  موضوع  عن  العربية  باللغة  مرجع  أول   ،
أو  التعلم اخلربايت   « مهم وحديث جدا حتت عنوان 
لألستاذ    »Experiential Learning التجريبي 
العلوم  كلية  عميد   ، سعادة  امحد  جودت  الدكتور 
جامعة  يف  السابق  العلمي  البحث  وعميد  الرتبوية 
الرشق األوسط األردنية ، ويقع هذا الكتاب املرجع 
يف )488( صفحة من القطع الكبري ، باإلضافة إىل أنه 

جملد جتليدًا فنيًا فاخرًا.
املجهودات  بفعل  وتتقدم  تتطور  املتعددة  والتعليم  الرتبية  ميادين  أن  املعروف  ومن 
الساعة يف خمتلف  املتنوعة عىل مدار  يقوم هبا علامؤها والباحثون يف قضاياها  التي  اجلبارة 
أساتذة  من  اجلميع  الهتامم  الفقري  العمود  متثل  التعلمية  العملية  وتبقى   . العامل  أرجاء 

التعلم اخلرباتي اأو التجريبي
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جامعات ومعلمني ومديرين ومرشفني تربويني وأولياء أمور وطلبة ، وذلك ألهنا متثل حجر 
الزاوية يف بناء طالب اليوم ورجل الغد الذي نريد ونأمل.  

ولن يتم مثل هذا كله إال يف ضوء األفكار الرتبوية النرية التي تطرح من وقٍت آلخر 
وآراء   ، متعددة  نظريات  رأينا  . وقد  ذاك  أو  الباحث  أو من هذا   ، ذاك  أو  املفكر  من هذا 
متنوعة ،  وأفكار كثرية  ، تظهر يف العقود القليلة املاضية حول التعلم يف املدارس واملعاهد 
واجلامعات ،  كان من أمهها ما دار حول التعلم التعاوين ، ثم حول التعلم النشط ، وأخريًا 

التعلم اخلربايت أو التجريبي.  
ورغم ظهور عدد كبري من الكتب واملؤلفات والبحوث حول التعلم التعاوين والتعلم 
النشط ، إال أن التعلم اخلربايت كان ولألسف مصريُه النسيان الكامل يف املكتبة العربية حتى 
اآلن ، مما جعل من ظهور كتاب حوله من الواجبات الرتبوية املهمة عىل املربني العرب أن 
التعلم  من  النوع  ذلك  حول  النظريات  أحدث  الناشئة  لألجيال  ينقلوا  حتى   ، هبا  يقوموا 
األكثر ديمومة وفائدة.   ومن هنا جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب املرجع ، والذي يمثل 
األول من نوعه يف اللغة العربية حتى اآلن ، كي يتناول موضوعات كثرية ومتنوعة تعترب يف 

غاية األمهية عن هذا التوجه الرتبوي اجلديد. 
ويتألف هذا املرجع من مخسة عرش فصاًل ُتلقي الضوء بقوة عىل التعلم اخلربايت أو 
التجريبي كفكرة تربوية حديثة البد منها يف البيئة الرتبوية العربية.  وقد دار الفصل األول 
 Experiential Learning التجريبي  أو  اخلربايت  التعلم  تعريفات  حول  الكتاب  من 
املشهور جون ديوي    املريب  ، وجهود    Background تارخيية عنه   ونبذة   ،  Definitions
 ،Experiential Learning Principles John Dewey فيه ، ثم مبادئ التعلم اخلربايت 
التعلم  دعم  يف  العلمية  واجلمعيات  املعلمني  ودور   ، التقليدي  التعلم  وبني  بينه  والفرق 

اخلربايت وتطبيقه . 
أو  اخلربايت  التعلم  نظرية  يف  يتمثل  مهم  موضوع  عىل  ركز  فقد  الثاين  الفصل  أما 
النوع من  املنارصين هلذا  Experiential Learning Theory كام طرحها أشد  التجريبي 
التعلم ، واألنامط األربعة  Kolb ، وذلك من حيث قائمة نمط  التعلم وهو  املريب كولب 
الرئيسة األخرى للتعلم ، باإلضافة إىل عوامل تشكيلها مجيعًا ، وتقييم نظرية التعلم اخلربايت 

من جهة والتوجهات اجلديدة هلا من جهة ثانية.  
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 Importance of Experiential اخلربايت  التعلم  أمهية  الثالث  الفصل  وتناول 
العايل  التعليم  من  اخلربايت يف كل  والتعلم  التدريس  اسرتاتيجيات  حيث  Learning  من 
الوقت  وإطار   ، فيه  والطلبة  املدارس  ومعلمو  اجلامعات  أساتذة  ودور   ، العام  والتعليم 
الرتبوي  امليدان  يف  فوائده  أو  وأمهيته   ، اخلربايت  التعلم  يف  التقديمية  والعروض  املطلوب  

ككل. 

 Learning By أما الفصل الرابع من الكتاب  فعالَج مفهوم التعلم عن طريق العمل
Doing ، من حيث خطوات تطبيق التعلم اخلربايت أو التجريبي ، وطرح األسئلة فيه، ودمج 

مهارات احلياة من خالله ، وإجيابيات هذا النوع من التعلم وسلبياته. 

 Effectivenessالتجريبي أو  اخلربايت  التعلم  فعالية  عىل  اخلامس  الفصل  وركز 
الطلبة فيه ، وموقع اخلربات  of Experiential Learning ، وذلك من حيث اهتاممات 
له، واملعرفة  التخصصية الرضورية  ، واملناهج  التعلم   النوع من  األولية والثانوية من هذا 

الناجتة عنه ، والنظرة املستقبلية اخلاصة به . 
وتناول الفصل السادس موضوعًا يف غاية األمهية التطبيقية ، يتمثل يف أساليب التعلم 
اخلربايت أو التجريبي Experiential Learning Methods     من حيث متطلباهتا، وأنواعها 
وأسلوب   ،   Push and Pull Method والسحب  الدفع  أسلوب   : وهي  عرش  الثالثة 
 Abstraction Gravity from High  to Low التجريد من األعىل اىل األسفل  جاذبية 
 ، Solution Before Abstraction Method Method ، وأسلوب احلل قبل التجريد  
 One Concept	Several Implementations وأسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيقات
 Experiencing  وأسلوب املرور باخلربة يف األشياء الدقيقة فالصغرية فالكبرية ،Method
 See  وأسلوب النظر قبل السمع ،in the Tiny, Small  and Large Things Method
 Build and Maintain Before Hear Method ، وأسلوب بناء الثقة واملحافظة عليها 
 ،Built in Failure Method الفشل   يف  البناء  وأسلوب   ،   Confidence Method
 Mission Three Bears Method  ، وأسلوب املهمة املستحيلة  وأسلوب الدببة الثالثة 
 ، Expose the Process Method  وأسلوب عرض الطريقة ،  Impossible Method
وأسلوب تصميم الطالب النشط Student Design Sprint Method ، وأسلوب طاولة 
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روبني Round Robin Method ، ويف هناية هذا الفصل تم التطرق اىل املشكالت البيئية 
املصاحبة لتطبيق أساليب التعلم اخلربايت الثالثة عرش. 

وهيتم الفصل السابع من هذا الكتاب املرجع بالتعلم اخلربايت أو التجريبي كبيئة عمل 
منتجة Productive Work Environment for Experiential Learning  ، من حيث 
 Total Quality العنارص األساسية هلا ، وإنشاء بيئة مشجعة لذلك ، وإدارة اجلودة الشاملة
من  النوع  هلذا  اإلبداعية  واجلودة  واإلبداع   ، اخلربايت  والتعلم  التعليم  Management يف 
الفريق فيها ، واملنظامت  البيئة، والعمل ضمن  التدريس املالئمة يف تلك  التعلم ، وطريقة 

التعليمية الناجحة والداعمة هلا ، والتغري املؤثر يف البيئة املنتجة للتعلم اخلربايت. 
أما الفصل الثامن فقد تناول دور التعلم اخلربايت يف تنمية العالقات املتبادلة بني األفراد 
املطلوبة  الشخصية  املهارات  Developing Interpersonal Relationships من حيث 
للتعلم اخلربايت أو التجريبي  مثل فهم الناس ، والتعبري عن الذات بوضوح ، والتأكيد عىل 
احلاجات ، والبحث عن التغذية الراجعة Feed Back والعمل عىل تقديمها ، والتأثري عىل 
اآلخرين ، وتسوية الرصاعات ، ولعب دور الفريق ، وتغيري األدوار عندما تتعقد العالقات 
املهارات ، واخلطوات الرضورية  املرافقة لكل هذه  ،  والتحديات  بني األفراد واجلامعات 
العالقات  تنمية  يف  اخلربايت  التعلم  ودور   ، الناس  بني  فيها  املرغوب  العالقات  لتنمية 
البينشخصية ضمن اخلطوات الثامين السابقة ، وتطبيق تلك املهارات عىل الوظائف ميدانيا 

وذلك قبل الربنامج التدريبي وخالله وبعد االنتهاء منه .

Personality Leadership  يف العملية التعليمية  ونظرًا ألمهية الشخصية القيادية 
التعلمية ، فقد عالج الفصل التاسع دور التعلم اخلربايت أو التجريبي يف تنمية هذه الشخصية 
ودوره  املحاكاة  أسلوب  تطبيق  وأمهية   ، باخلربة  التعلم  طريق  عن  وذلك   ، فيها  املرغوب 
Simulation Role يف املؤسسات الرتبوية والصناعية واإلدارية املختلفة ، ودور كل من 

التقييم والتحدي يف قيادة أنشطة املحاكاة التجريبية .

أو  اخلربايت  التعلم  يف   Story Telling القصة   رواية  دور  العارش  الفصل  وتناول 
التجريبي ، وذلك من  حيث الربط بني رواية القصص املختلفة واخلربات املتنوعة املمكن 
املرور فيها ، والوظائف األساسية للقصص يف هذا النوع من التعلم  ، والقواعد األساسية 
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للتعامل مع هذه القصص ، وبعض األفكار املفيدة الستخدام القصص يف التعلم اخلربايت 
أو التجريبي، والكفايات الرضورية للقائد التعليمي الذي يتعامل مع القصص مثل كفاية 
االختيار، وكفاية رواية القصص ، وكفاية التصميم ، وكفاية الفهرسة ، وكفاية التأليف أو 

الرتكيب ، وكفاية التأمل ، وكفاية االستنتاج ، وكفاية اإلصغاء ، وكفاية املالحظة .
واهتم الفصل احلادي عرش  من هذا الكتاب املرجع بموضوع ورش العمل  لدعم 
 ،Workshops to Support Experiential Learning التجريبي  أو  اخلربايت  التعلم 
وذلك من حيث تعريف هذه الورش ، وأمهيتها ، واحلكم عليها ، ودور مقدم ورشة العمل 
من أجل  إنجاحها ، وتطبيق نموذج كولب Kolb Model  للعمل عىل تطويرها ، وال سيام 
من حيث مهام تطوير الورشة ، واستخدام أنامط التعلم لفهم املشاركني فيها ، واستخدام 
نموذج  بطرح  الفصل  واختتم   ، ودعمه  اخلربايت  التعلم  لتشجيع  الورشة  تسهيل  مهارات 

تكاميل لتطوير ورشة العمل يف التعلم اخلربايت أو التجريبي .
أما الفصل الثاين عرش فقد كان مكماًل للفصل احلادي عرش ومؤكدا عىل أمهية ورش 
Workshop Design اخلاصة بالتعلم  العمل ، وذلك بالرتكيز عىل  تصميم ورشة العمل 
اخلربايت ، من حيث مجع املعلومات ، والتفكري يف إعداد الورشة ، والوقت واجلهد املطلوبان 
أفرادها،  بني  فيها  املرغوب  والعالقة   ، الورشة  هذه  يف  املشرتكة  واألطراف   ، لتحضريها 
وحتديد   ، وإجراءاهتا    ، ومكاهنا   ، ووقتها   ، اخلربايت  التعلم  عمل  ورشة  عقد  ومربرات 

حاجات املشاركني فيها ، والتقييم الرسمي هلا. 
هو  للغاية  مهام  موضوعا  املرجع  الكتاب  هذا  من  عرش  الثالث  الفصل  وتناول 
 Emotional Intelligence and Developing التعلم اخلربايت  العاطفي وتنمية  الذكاء 
Experiential Learning ، وذلك من حيث توضيح عدة مهارات مهمة للذكاء العاطفي 
وهلا عالقة وثيقة بالتعلم اخلربايت مثل تقدير الذات، وطرح تغذية راجعة سلبية ، والعواطف 
الذات، والتطرق اىل  املنزيل ، وحتقيق  اإلجيابية الرضورية ، والسعادة املطلوبة ، والواجب 
االعتبارات املهمة للتدريب امليداين من أجل زيادة النمو العاطفي ، والقرارات املهمة لتنمية 
الذكاء العاطفي يف التعلم اخلربايت ، واسرتاتيجيات تنمية الذكاء العاطفي يف التعلم اخلربايت، 

والتغذية الراجعة املطلوبة يف هذا الصدد ، والتامرين والتدريبات املناسبة له . 



252

وركز الفصل الرابع عرش من الكتاب عىل عملية تقويم التعلم اخلربايت أو التجريبي 
Evaluating Experiential Learning من حيث أمهية ذلك التقويم ، وأنواعه املختلفة، 
وقوائم الرصد املستخدمة فيه، ومعايري التصحيح املتعددة يف التعلم اخلربايت   املعتمدة عىل 
ونامذج   ، اخلربايت  التعلم  يف  املشاريع  ونامذج   ، االستقصاء   عىل  املعتمدة  وتلك   ، اجلودة 

التقويم األساسية له، وملفات اإلنجاز ذات الرضورة لالستعامل فيه . 
 ، التجريبي  أو  التعلم اخلربايت  العاملية يف جمال  التجارب  ونظرًا ألمهية االطالع عىل 
املرموقة  املدارس  عىل  املرجع  الكتاب  هذا  من  واألخري  عرش  اخلامس  الفصل  تناول  فقد 
بالتعلم  املهتمة  واهليئات  األفراد  باعرتاف  فيه  التعلم ونجحت  النوع من  التي طبقت هذا 
 ،Minnesota منيسوتا  ومدرسة   ،ELOB ومدرسة   ،MET مدرسة   والسيام  اخلربايت 
من  وذلك   ، األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ،ومجيعها   Souhegan سوهيجان  ومدرسة 
حيث املبادئ التي تقوم عليها هذه املدارس ، وبرامج التدريب العميل فيها ، واألنشطة التي 
تطرحها وتتابعها مع الطلبة واملعلمني واملرشفني الرتبويني  ، وذلك حتى يمكن االستفادة 

من خربات هذه املدارس  يف بيئتنا الرتبوية العربية من املحيط إىل اخلليج.  
وعىل الرغم من أن هذا هو أول عرض للكتاب يراه القارئ العريب ، وأن هذا املرجع 
يمثل التجربة التأليفية األوىل حول التعلم اخلربايت أو التجريبي يف املنطقة العربية ، ورغم 
اشتاملِه عىل موضوعات كثرية وأفكار متنوعة ومراجع كثرية جدًا حول هذا التوجه الرتبوي 
احلديث ، فإن الكامل يبقى هلل وحده ، إذ ال يدعي املؤلف بأنه قد قام بتغطية مجيع املوضوعات 
هلذا النمط من أنامط  التعلم املهمة ، بل يرتك املجال للباحثني واملؤلفني واملهتمني يف هذا 
امليدان الرتبوي املنشود لإلضافة والتطوير عليه يف املستقبل ، حتى تكتمل الصورة الساطعة 
عن التعلم اخلربايت أو التجريبي ، وأن هذا الكتاب سيبقى مرجعًا ُمهاًم نأمل أن يسد فراغًا 
واملربني  الباحثني  آراء  إىل  املؤلف  تطلع  مع   ، العربية رشقا وغربا  الرتبوية  املكتبة  كبريًا يف 
الكتاب  التالية هلذا  الطبعات  النرية ، ألخذها يف احلسبان يف  السديدة،  وأفكارهم  العرب 
املرجع، آمال أن نتلقى  املزيد من التغذية الراجعة البناءة ، التي تضيف إليه املأمول  من القوة 

والدقة واالتقان يف املحتوى املعلومايت والتنظيمي  واإلخراجي ، واهلل ويل التوفيق. 
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الكتاب الرابع والثالثون: نبذة مطولة عن كتاب: مهارات عقلية تنتج اأفكارًا 
اإبداعية             

هو أحد الكتب الرتبوية اجلامعية املتخصصة التي  1.
تصدر تباعا من فرتة ألخرى لعميد كلية العلوم 
األوسط  الرشق  جامعة  يف  األسبق  الرتبوية 
حتت  سعادة  أمحد  جودت  الدكتور  األستاذ  
إبداعية«  أفكارا  تنتج  عقلية  مهارات   « عنوان 
الصباغ  سميلة  الدكتورة  من  بمشاركة  وذلك 
التطبيقية.  البلقاء  جامعة  يف  املساعد  األستاذ 
وصدر الكتاب عن دار الثقافة يف عامن ويقع يف 
، موزع عىل  املتوسط  القطع  )416( صفحة من 
)16( فصاًل ، توضح ثالثا وأربعني مهارة عقلية 

متنوعة.
.2  Yes,No,Creative وقد تناول الفصل األول من الكتاب مهارة )نعم ، ال ، إبداعي 

 Finding Mistakes Skill ومهارة التعرف إىل األخطاء أو األفكار املغلوطة )Skill
Removing Errors Skill، يف حني ركز الفصل الثاين عىل  ، ومهارة إزالة األخطاء 
 ،Causal Interpretation Skill التفسري السببي  ثالث مهارات أخرى هي: مهارة 
 Imagination التخيل  ومهارة   ،Rolling Stone Skill املتدحرج  احلجر  ومهارة 
Skill، أما الفصل الثالث فقد دار حول ثالث مهارات إضافية هي : مهارة التضخيم 
 ، Fan Concepts Skill ومهارة مروحة املفاهيم ، Magnification Skill أو التكبري

. Random Input Skillومهارة اإلثارة العشوائية
.3  Prevailing وعالج الفصل الرابع ثالث مهارات جديدة هي : مهارة الفكرة السائدة

الفكرة  معارضة  ومهارة   ،  Adjustment Skill التكييف  ومهارة   ،  Idea Skill
. Opposition to the Idea Skilll

مهارات عقلية تنتج اأفكارًا اإبداعية
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.4  ،Generating Alternatives Skill بينام اهتم الفصل اخلامس بمهارة توليد البدائل
 Requirementsاملتطلباٌت ومهارة   ،  Similarity Skillالتناظر أو  التشابه  ومهارة 
Skill ، يف الوقت الذي أوضح فيه الفصل السادس ثالث مهارات هي : مهارة ترتيب 
ومهارة   ،  Substitute Skill االستبدال  ومهارة   ،  Prioritizing Skill األولويات 

، Combine Skill الدمج
الرفٌض  5. ومهارة   ،Generalizing Skill التعميم  مهارة  السابع  الفصل  وتناول 

، Classification Skill ومهارة التصنيف ، Rejection Skill

.6  Concentration الرتكيز  مهارة  هي:  مهارات  ثالث  عىل  الثامن  الفصل  أكد  بينام 
، Observation Skill ومهارة املالحظة ، Correlated Skill ومهارة الربط ،Skill

.7  Writing Questions أما الفصل التاسع فكان نصيبه مهارة تكوين األسئلة أو كتابتها
، Predicting Skilll ومهارة التنبؤ ، Evaluating Skill Skill ، ومهارة التقييم ُ

التفكري  8. ومهارة   ،Time Management Skill الوقت  تنظيم  مهارة  كانت  حني  يف 
املنتظم Thinking Systematically Skill من نصيب الفصل العارش.

الطالقة  9. ومهارة   ،Originality Skill األصالة  بمهارة  عرش  احلادي  الفصل  واهتم 
Fluency Skill اإلبداعيتني،

أما الفصل الثاين عرش فقد دار حول مهارة املرونة  Flexibility Skill ومهارة التوضيح 10.
Elaboration Skill االبداعيتني،

.11  Creative إبداعية  بطريقة  املشكالت  حل  مهارة  عرش  الثالث  الفصل  عالج  بينام 
 Taking Responsibility املسؤولية  حتمل  ومهارة   ،  Problem Solving Skill

. Drawing Conclusions Skill ومهارة إصدار األحكام أو استخالصها ، Skill

.12  Inducting أما الفصل الرابع عرش فقد اشتمل عىل مهارتني فقط مها مهارة االستقراء
،Inferring Skill ومهارةاالستنتاج ، Skill

مهارة  13.  : هي  مهارات  ثالث  بيان  عىل  عرش  اخلامس  الفصل  عمل  الذي  الوقت  يف 
الوصف Description Skill ، ومهارة املقارنة Comparing Skill ، ومهارة التتابع 
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Sequencing Skill، واختتم الكتاب فصوله مجيعا بالفصل السادس عرش الذي ركز 
 Discriminating عىل مهارة حتديد موثوقية املصدر، ومهارة التمييز بني احلقيقة والرأي

.between Facts and Opinions
ويمتاز هذا الكتاب املرجع بعرض أكثر من أربعني مهارة عقلية مهمة، وطرح مئات  14.

التطبيقية عليها من ميادين املعرفة املختلفة كالرتبية االسالمية واللغة  العربية  األمثلة 
الرياضية  والرتبية  االجتامعية  والدراسات  والعلوم  والرياضيات  االنجليزية  واللغة 
والرتبية املهنية والرتبية األرسية ، ومن احلياة اليومية أيضا ، باإلضافة إىل فائدته للطلبة يف 
املدارس واملعاهد العليا، ولطلبة الدراسات العليا وأساتذة اجلامعات ، وجلميع املهتمني 
بعقد الدورات التدريبية لتنمية املهارات العقلية التي تنتج أفكارًا إبداعية ، وذلك لكل 
من املعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني ومديري املؤسسات والرشكات، وهو يسد 

لبنًة مهمًة من لبناِت مهارات التفكري وتنميتها لدى الصغار والكبار يف وقت واحد. 

الكتاب الثالث والثالثون: نبذة مطولة عن كتاب: املنهج املدر�سي املعا�سر
صدر عن دار الفكر للنرش والتوزيع يف عامن كتاٍب تربوٍي جامعٍي متخصٍص حتت 
عنوان )املنهج املدريس املعارص( من تأليف األستاذ الدكتور جودت امحد سعادة، العميد 

يف  العلمي  والبحث  الرتبوية  العلوم  لكلية  األسبق 
وبمشاركة  )عامن	األردن(  األوسط  الرشق  جامعة 
وكيل   ، ابراهيم  حممد  عبداهلل  الدكتور  األستاذ  من 
 . املرصية  االسكندرية  بجامعة  األسبق  الرتبية  كلية 
ويقع هذا الكتاب يف )568( صفحة من القطع الكبري 

وبغالف سميك وملون وأنيق.
حازت  قد  مؤخرا  املدرسية  املناهج  وكانت 
املربني والباحثني منذ أن  اهتامم كبري من جانب  عىل 
أرجاء  معظم  يف  ونوعًا  كاًم  التعليم  يف  التوسع  بدأ 
رافقها  والتي   ، املاضية  القليلة  العقود  خالل  العامل 
املنهج املدر�سي املعا�سرحدوث االنفجار املعريف اهلائل والتقدم التكنولوجي 
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الكبري . كام قام مئات املاليني من الطلبة حول العامل بااللتحاق باملراحل الدراسية املختلفة 
سنويا ، إبتداء من رياض األطفال يف املدارس اخلاصة واحلكومية وانتهاء بربامج املاجستري 
بناء منهج مدريس  والدكتوراة يف اجلامعات الرسمية واألهلية ، مما استوجب الرتكيز عىل 
فّعال ومعارص، حيقق العديد من األهداف الرتبوية املنشودة من جانب املتعلمني واملعلمني 

واملديرين واملرشفني الرتبويني واملخططني للمناهج واملطورين هلا عىل حد سواء.
ومن أجل التخطيط الدقيق للمنهج املدريس اجلد يد واملرغوب فيه ، وتطوير ما هو 
موجود منه حاليا بالفعل ، فقد أنشأت معظم أقطار العامل دوائرأو مراكز أو أقسام خاصة 
املدريس  املنهج  التأكد من صالحية  املدرسية وتطويرها، هدفها األساس  املناهج  بتخطيط 
اىل  باإلضافة  وميوهلم،  واهتامماهتم  وقدراهتم  الطلبة  حاجات  مع  يتفق  بام  للتطبيق  احلايل 
أو  تطويره  أو  أو حتسينه  تعديله  ، وحماولة  فيه  الضعف  القوة وجوانب  نقاط  الكشف عن 

تغيريه نحو األفضل. 
املسؤولون عنه عىل علم دقيق  إذا كان  أو كله إال  يتم بعض من هذا  أن  وال يمكن 
مراعاهتا عند  ينبغي  التي  ، وباألسس  املعارص  املدريس  املنهج  احلديثة يف علم  بالتطورات 
بنائه، وبالعنارص التي جيب أن يشتمل عليها عند اكتامله ، وذلك حتى يمكن وصفه باملنهج 
الكتاب حول مفهوم  دار هذا  فقد  لذا،  الغد.  اليوم ورجال  واملفيد ألبناء  الفعال  املدريس 
املنهج املدريس احلديث ، وأسسه األربعة املهمة ، وعنارصه اخلمسة الرضورية ، وخطوات 
عمليتي ختطيط املناهج وتطويرها ، باإلضافة اىل توضيح تنظيامت تلك املناهج وتصميامهتا 

العديدة واملتنوعة. 
ورغم أن املكتبة العربية تعج بعرشات الكتب التي تدور حول املناهج املدرسية من 
حيث ماهيتها وأسسها وعنارصها وختطيطها ، إالأن مؤلفي هذا الكتاب يؤكدون عىل أن 
عمق تناول مفهوم املنهج املدريس وتعريفاته الكثرية، جيعله يعالج هذا املوضوع بشكل يندر 
وجوده يف الكتب العربية املطروحة . كام أن ربط موضوعات األسس الفلسفية واالجتامعية 
والنفسية واملعرفية باملنهج املدريس ربطا دقيقا، وطرح عرشات بل وربام مئات األمثلة من 
الواقع التعليمي التعلمي املطبقة عىل ميادين املنهج املختلفة، جيعل من هذا الكتاب جهدا 
واضحا يف توظيف األفكار واملعلومات واآلراء يف ميادين املنهج املدريس احلقيقية . إضافة 
اىل ذلك ، فإن التعقيبات التي طرحها املؤلفان يف هناية كل فصل من فصول الكتاب متثل 
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وأيضا عىل  بل   ، ذاك فحسب  أو  الفصل  ليس عىل هذا   ، نظر حتليلية عميقة هلام  وجهات 
النظام الرتبوي العريب واملامرسات داخل احلجرة الدراسية.                                  

وقد اشتمل الكتاب عىل أربعة أبواب كبرية ومخسة عرش فصال كامال ، تناول الباب 
وقد تضمن هذا   .  School Curriculum Concept املدريس  املنهج  مفهوم  منها  األول 
Curriculum Definitions املنهج  تعريفات  حول  كله  دار  فقط  واحدا  فصال  الباب 
العديدة واملختلفة من حيث االجتاهات القديمة التي ترى يف املنهج عىل أنه جمموعة املواد 
 ،  Subject Matter Content الدرايس  املقرر  حمتوى  Subject Mattersوأنه  الدراسية 
 Curriculum إضافة اىل االجتاهات احلديثة التي تعمل عىل تعريف املنهج عىل أنه اخلربات
 Final وأنه الغايات النهائية ، Types of Thinkingوأنه أنامط التفكري ، as Experiences
 Product وانه نظام إنتاج ، Written Work Plan وأنه خطة عمل تربوية مكتوبة ، Goals

System ، مع املقارنة بني هذا كله .
أماالباب الثاين ، فقد دار حول موضوع كبري ومهم حتت عنوان )أسس املنهج املدريس(  1.

والثالث  الثاين  هي  فصول  أربعة  عىل  واشتمل   ،  Curriculum Foundations
الفلسفي  األساس  الثاين  الفصل  تناول  وقد  الكتاب.  هذا  من  واخلامس  والرابع 
األزلية الفلسفية  املدارس  حيث  من   ، للمنهج   Philosophical Foundation
 Pragmatism والربامجاتية   Realism والواقعية   Idealism واملثالية   Perennials
 Existentialism والوجودية Marxism واملاركسية Reconstructions والتجديدية

واإلسالمية Islam ،وعالقة كل ذلك باملنهج املدريس 
أماالفصل الثالث ، فقد تركز حول األساس االجتامعي Social Foundation الذي  2.

اشتمل عىل موضوعات عديدة مثل التفاعل االجتامعي Social Interaction ، والتغري 
Social Systems ، واملؤسسات  Social Change ، والنظم االجتامعية  االجتامعي 
 ،Social Problems واملشكالت االجتامعية ، Social Establishments االجتامعية
Cultural Change، وقضية  الثقايف  Culture ومكوناهتا وصفاهتا، والتغري  والثقافة 

رصاع األجيال Generation Struggle ، مع ربط كل ذلك باملنهج املدريس .
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ونظرا ألمهيةاألساس النفيس Psychological Foundation فقد دار الفصل الرابع  3.
 Growth ومشكالته  ومطالبه  النمو  مبادئ  مثل  مهمة  موضوعات  متناوال   ، حوله 
ورشوطه  ونظرياته  التعلم  ومفهوم   ،  Principles,Demands, and Problems
 Learning ، Concept, Theories, Conditions and Transferring وانتقال أثره
ميادين  من  الرتبوية  األمثلة  من  الكثري  طرح  مع   ، املدريس  باملنهج  كله  ذلك  وعالقة 

املعرفة املختلفة .
.4  ،Knowledge Foundation أماالفصل اخلامس ، فقد اهتم باألساس املعريف للمنهج

موضحا العديد من املوضوعات املتعلقة باملعرفة مثل إمكانياهتا وطبيعتها ومصادرها 
ذلك  كل  وعالقة   ، وتصميمه  املنهج  بناء  أسس  من  واعتبارها  فيها،  اليقني  ودرجة 

باملنهج املدريس نفسه .
املنهج  5. )عنارص  تركزت حول  فقد تضمن مخسة فصول  الكتاب  من  الثالث  أماالباب 

إذ   ، والتقويم  والتدريس  واخلربات  واملحتوى  األهداف   : وهي  اخلمسة  املدريس( 
Curriculum Goals and Objectives من  املنهج  السادس أهداف  الفصل  تناول 
حيث ماهيتها ومصادر اشتقاقها ومستوياهتا وال سيام التعليمية منها ، وكيفية صياغتها 
 Cognitive, Affective andاحلركية واملهارية  والوجدانية  املعرفية  املجاالت  يف 
Psychomotor Domains، مع طرح عرشات األمثلة عىل ذلك من خمتلف ميادين 

املنهج املدريس .
يمثل املحتوى ، Content العنرص الثاين من عنارص املنهج ، والذي دار حوله الفصل  6.

 Content Definitions السابع كله بموضوعات عديدة أمهها : تعريف املحتوى وجماله
وتتابع   ،  Content Selection Criteria معايرياختياره  أو  وحمكات   ،and Scope
املحتوى ومكوناتهContent Sequence and Components . ونظرا ألن الكتاب 
املدريس School Textbook يمثل الوعاء للمحتوى املعريف للمنهج املدريس ، فقد تم 

التطرق إليه من حيث مفهومه وأمهيته ومواصفات إعداده املطلوبة .
.7  Learning التعليمية  أواألنشطة  اخلربات  عنرص  تناول  فقد  الثامن،  أماالفصل 

Experiences من حيث ماهيتها وتطور مفهومها وخصائصها ومستوياهتا وأنواعها 
ومعايري اختيارها ومعايري تنظيمها ، مع طرح األمثلة التوضيحية لكل ذلك.
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أفرد  8. فقد   ، املنهج  لذلك  التنفيذي  أو  التطبيقي  اجلانب  يمثل  املنهج  تدريس  أن  وبام 
التدريس  مفهوم  تعريف  فيه  تم  حيث   ، التاسع  الفصل  هو  خاصا  فصال  املؤلفان  له 
واعتباره   ، تتابعه  عملية  وتوضيح   ، العامة  مبادئه  Instruction Conceptوطرح 
عملية تفاعل وصنع قرار ، والتطرق إىل أنشطة التدريس املختلفة ورشوطه املتعددة، 
وتوضيح املتغريات التي تؤثر يف عملية التفاعل التعليمي التعلمي ، سواء ما تعلق منها 
ذلك  لتنفيذ  املتبعة  أواألساليب  أواألهداف  البيئة  أو  الدراسية  املادة  أو  باألشخاص 

التفاعل .
وكان الفصل العارش قد دار حول العنرص اخلامس واملهم من عنارص املنهج املدريس  9.

وهو عنرص التقويم Evaluation Element ، وذلك من حيث توضيح معنى التقويم 
وأدواته  وأساليبه  التقويم  وأنواع   ، الفعال  برناجمه  وخصائص  ووظائفه  وأهدافه 
وسجالت    Check Lists التدقيق  Observationوقوائم  املالحظة  مثل  الكثرية 
ومقاييس   Group Discussionاجلامعية واملناقشة   Anecdotal Recordsاحلوادث
 Diaries اليومية  واملذكرات   Interviews واملقابالت    Rating Scalesالتقدير
Group and Individual Meetings وعينات العمل واللقاءات الفردية واجلامعية 
واالستبيانات    Diagrams االجتامعية  للعالقات  البياين  والرسم   Work Samples

. Role	Play. ولعب األدوار Questionnaires
ونظرًا ألمهيةاالختبارات  Testsيف عملية التقويم، فقد تم احلديث بيشء من التفصيل  10.

عن فوائدها وكيفية بنائها وخصائص االختبار اجليد ، وأنواع االختبارات التحصيلية 
الرئيسية من موضوعية Objective Tests ومقالية Essay Tests ، وأنامط االختبارات 
واملطابقة   Completion والتكميل   True	False واخلطأ  كالصواب  املوضوعية 
Matching ، واالختيار من متعدد Multiple – Choice ، مع توضيح كيفية كتابتها 

وطرح عرشات األمثلة هلا من خمتلف ميادين املنهج املدريس .
أما الباب الرابع من أبواب الكتاب فقد كان حتت عنوان )نظريات املنهج ، وختطيطه ،  11.

وتطويره ، وحتدياته( واشتمل عىل مخسة فصول مهمة من احلادي عرش وحتى اخلامس 
يقومفي االساس  الفصل احلادي عرش منها موضوعا نظريا رئيسيا  تناول  عرش. وقد 
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 Curriculum املنهج  نظرية  موضوع  وهو   ، وتطويرها  املناهج  ختطيط  عمليتي  عليه 
Theory، وذلك من حيث االطار واملعنى والوظائف والنامذج العامة للنظرية ، وبداية 
 Essentialism Theory ُظهور نظرية املناهج وانواعها املعروفة من النظرية اجلوهرية
 Pragmatism اىل النظرية الربامجاتية ، Encyclopedic Theory اىل النظرية املوسوعية
Polytechnic Theory، مع توضيح  البوليتكنيكية  التطبيقية  النظرية  اىل   ،  Theory
املحاوالت املعارصة اخلاصة بنظرية املنهج من توجهات للمستقبل اىل املنحى املتوازن 

لنظرية املنهج .
اما الفصل الثاين عرش ، فقد ركز عىل نامذج املنهج املنبثقة عن نظرياته األربع املختلفة  12.

يف اهدافها ومنهجيتها وفلسفتها ، ومتثلت اهم هذه النامذج يف نموذج أو نظرية ماكيا  
 McDonald ونموذج مكدونالد ، Taylor Model ونموذج تايلر ،Maccia Model
 ،Wilson Model ونموذج ويلسون ، Johnson Model ونموذج جونسون ، Model
 Care Wheeler Model ، ونموذج كري  Taba Model ونموذج ويلر  ونموذج تابا 
 ،Lawton Model الوتون  ونموذج   ،Walton Model والتون  ونموذج   ،Model
 ،  Beauchamp Model بوشامب  ونموذج   ،  Graves Model جريفز  ونموذج 

. Tanner Model ونموذج تانر ، Rice Model ونموذج رايس
.13  Curriculum الثالث عرش من الكتاب بعملية ختطيط املنهج املدريس  واهتم الفصل 

Planning Process من حيث ماهيتها ، ومربراهتا أو اسباهبا ، ونامذجها ، وخطواهتا 
أو مراحلها التسع ، والعوامل اخلارجية املؤثرة فيها .

.14  Curriculum املدريس  املنهج  تطوير  عملية  حول  عرش  الرابع  الفصل  ودار 
وانواع   ، والتغيري  والتحسني  التطوير  بني  الفرق  ، وذلك من حيث   Development
عملية  يف  واملشرتكني   ، وخطواته  املنهج  تطوير  ومربرات   ، وعوائقه  ونامذجه  التغيري 

التطوير ، وصناعة القرارات فيها ، ومراحل نظام تطوير املناهج وطرق التدريس .
املنهج  15. تواجه  التي  التحديات  تناول  الذي   ، عرش  اخلامس  بالفصل  الكتاب  واختتم 

الرسيع  النمو  حتدي  راسها  وعىل   School Curriculum Challenges املدريس 
وحتدي   ،Values Challenge القيم  وحتدي   ،Knowledge Explosion للمعرفة 
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 Scientific Thinking وحتدي التفكري العلمي ،Production Challenge االنتاج
Challenge، وحتدي العوملة Globalization Challenge وحتدي اإلرهاب الفردي 
باملنهج  ، وعالقة كل ذلك   Individual and International Terrorism والدويل 

املدريس .
للطالب  املختلفة رضورية  املدريس  املنهج  بموضوعات  املتعلقة  املراجع  كانت  وملا 
 ، العربية  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  والباحثني  والدارسني 
فقد أورد املؤلفان قائمة طويلة جدا من املراجع التي تم استخدامها فعال عند تأليف هذا 
الكتاب والتي زادت عن الثالثامئة ومخسني مرجعا باللغتني العربية واالنجليزية ، مما جيعلنا 
ننصح القارئ الكريم ، بل ونشجعه عىل رضورة الرجوع إليها واالستفادة منها ، ال سيام 
إذا ما أراد التعمق أو االستزادة أو البحث أو االستقصاء يف خمتلف جوانب املنهج املدريس 

الفعال واملعارص .
ورغم اجلهد الكبري الذي بذله املؤلفان يف تأليف هذا الكتاب ويف إعطاء املوضوعات 
املختلقة الواردة فيه حقها من التوضيح واملعاجلة العميقة ، مع ربط ذلك كله بواقع املناهج 
املنهج  بميادين  العالقة  ذات  األمثلة  من  مئات  عدة  وطرح   ، أمكن  ما  العربية  املدرسية 
املختلفة، واعتبار هذا الكتاب لبنة جديدة تضاف إىل لبنات علم املناهج يف مكتبتنا العربية، 
إال أهنام ال يدعيان الكامل فيه ، ألنه من عمل البرش ، حيث اخلطأ والصواب . ومها لذلك 
املتخصصني  جانب  من   ، البناءة  الفكرية  واالنتقادات  احلقيقية  العلم  كلمة  إىل  يتطلعان 
واملهتمني والباحثني يف هذا املجال املهم من جماالت الرتبية احلديثة ، واضعني نصب أعيننا 
مجيعا ، اهلدف األسمى الذي نسعى إىل حتقيقه والذي يتمثل يف خدمة الرتبية العربية املعارصة 
بعامة، وتطوير مناهجها املدرسية بخاصة ، لتصل إىل املستوى الفعال الذي نريد ، وذلك 
بجهود العاملني واملخلصني يف هذا املجال ، تطبيقا لقوله تعاىل : ) وقل اعملوا فسريى اهلل 

عملكم ورسوله واملؤمنون( . صدق اهلل العظيم
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الكتاب الثاين والثالثون: نبذة خمت�سرة عن: املعجم اجلغرايف املو�سوعي            
تأليف: األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة   و  األستاذ عباس حدادين 

ُيمّثل  هذا )امُلعجم اجلغرايّف املوسوعّي( ثمرة 
وقد  عامًا،  ثالثني  من  أكثر  استمّرت  مضنية  جهود 
من  تعترب  التي  بريوت،  يف  لبنان  مكتبة  عن  صدر 
بني كربيات دور النرش يف العامل املتخصصة باملعاجم 
بالذات. ويقع الكتاب يف نحو ثامنامئة صفحة باخلط 

الصغري امللون بأربعة ألوان. 
مرسدًا  عرش  أربعة  عىل  املرجع  هذا  ويشتمل 
الرجوع  يف  القارئ  منها  واألكرب  ل  األوَّ يفيد  خمتلفًا، 
إىل املصطلحات اجلغرافّية وما يقابلها من توضيحات 
باللغة العربّية واملعاين الدقيقة هلا باللغة اإلنجليزّي، 
أمور  يف  القارئ  األخرى  عرشة  الثالثة  املسارد  تفيد 
والعلوم  اجلغرافيا  عامل  يف  املتخصصني  هتّم  كثرية 

األرض  عن  املعلومات  وَمرسد  اجليولوجّية،  األزمنة  مرسد  مثل  العالقة،  ذات  األخرى 
العامل،  يف  الرتبة  أنواع  وَمرسد  ورموزها،  اخلريطة  ُمصَطلحات  وَمرسد  والشمس،  والقمر 
ّحالة  وَمرسد امُلصَطلحات اجلغرافية واألسامء العربّية يف علم اجلغرافيا احلديث، وَمرسد »الرَّ
اجلغرافّيون«، وَمرسد دول العامَل، وَمرسد عواطم العامَل، وَمرسد البحار والبحريات واخللجان 
وَمرسد  واألهنار،  واملضائق  واخللجان  والبحريات  البحار  وَمرسد  واألهنار،  واملضائق 
الصحاري واجلبال والرباكني، وَمرسد املدارس اجلغرافية العاملّية، وَمرسد الصخور يف صور، 

وَمرسد املصطلحات اجلغرافية باللغة اإلنجليزّية وما يقابلها من معنى باللغة العربّية.
وحيتوي هذا املعجم عىل ما يقارب اخلمسة آالف ومخسامية من امُلصطلحات واألسامء 
عة واملفيدة، كام توجد قائمة طويلة من املراجع  واملفاهيم واألماكن واملواقع اجلغرافّية امُلتنوِّ
واألطالس وامَلعاجم والكتب والبحوث العربّية واألجنبية تتجاوز املائة والتي تفيد القارئ 

والباحث معًا.

املعجم اجلغرايف املو�سوعي
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عة مثل  امُلتنوِّ وُيعالج هذا املعجم ُمصطلحات كثرية هلا عالقة بفروع علم اجلغرافيا 
اجلغرافيا الطبيعّية، واجلغرافيا اإلجتامعّية، واجلغرافيا البرشّية، واجلغرافيا الفلكّية، واجلغرافيا 
واجلغرافيا  املناخّية،  واجلغرافيا  السياسّية،  واجلغرافيا  التارخيّية،  واجلغرافيا  اجليولوجّية، 

ّكانّية، وجغرافية البحار واملحيطات. النباتّية، واجلغرافيا اإلقتصادّية، واجلغرافيا السُّ
ن هذا املعجم ما يزيد عن ألٍف ومائتي خريطة وصورة وَرْسم وشكٍل توضيحّي. يتضمَّ

احلا�سوب  ا�ستخدام  كتاب:  عن  مطولة  نبذة  والثالثون:  احلادي  الكتاب 
واالإنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم

.1  2016 صدرت أخر طبعة من هذا الكتاب عام 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  الرشوق  دار  عن 
جودت  الدكتور  األستاذ  تأليف  من  عامن  يف 
العلوم  لكلية  عميدا  كان  عندما   ، سعادة  امحد 
الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس 
الفلسطينية ، وشاركه يف التأليف خبري الكمبيوتر 
فايز  عادل  األستاذ  ذاهتا  اجلامعة  يف  واملدرس 

رسطاوي .
واملعلومايت  2. االنفجاراملعريف  أن  املعروف  ومن 

والتكنولوجي الضخم كان قد ألقى بثقله الكبري 
 ، العرشين  القرن  منتصف  منذ  اإلنسان  عىل 
وإجراءات  وسائل  عن  البحث  عىل  وأجربه 

كثرية للتأقلم أو التكيف معه ، بل والقيام بتطبيقات عديدة له يف حياته اليومية .
فام أن بدأت املحاوالت األوىل الخرتاع احلاسوب يف األربعينيات من القرن العرشين،  3.

كام   ، الكثرية  معيشته  أمور  تسهيل  يف  منها  لالستفادة  هبا  اإلنسان  اهتامم  زاد  حتى 
تضاعفت نسبة هذا االهتامم يف ضوء محى املنافسة الشديدة لغزو الفضاء بني الواليات 
املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيتي السابق ، طيلة العقود اخلمسة األخرية من القرن 
العرشين ، مما أدى إىل اخرتاع أجيال عديدة ومتطورة من احلواسيب التي دخلت فورا 

ا�ستخدام احلا�سوب واالإنرتنت يف 
ميادين الرتبية والتعليم
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يف اخلدمة العسكرية أوال ، ثم انتقلت إىل اخلدمة االقتصادية ثانيا ، واملدنية ثالثا ، ومن 
بينها اخلدمات التعليمية التعلمية يف املؤسسات الرتبوية بمستوياهتا كافة .

.4  ، املدارس  سيام  وال  املختلفة  الرتبوية  واملؤسسات  العليا  واملعاهد  اجلامعات  تلقفت 
هذه األجيال احلديثة من احلواسيب ، كي تدخلها يف معرتك احلياة الرتبوية والتعليمية 
تدريس  طريقة  أو  تعليمية  وسيلة  ليس  فشيئا  شيئا  احلاسوب  أصبح  حتى   ، املتنوعة 
فحسب ، بل ومصدرا رئيسيا أيضا للمعلومات الرضورية للكثري من املوضوعات التي 

تتم دراستها ، أو التي تتم مناقشتها أو البحث فيها 
العقدين األخريين من  5. املعلومات الضخمة )اإلنرتنت( يف  اكتشاف شبكة  تم  أن  وما 

القرن العرشين ، حتى انترش استعامل هذه الشبكة يف ميادين الرتبية والتعليم كانتشار 
إدخال هذه  بينها يف  فيام  تتنافس  الدول واألمم والشعوب  ، وأخذت  النار يف اهلشيم 
اخلدمة يف حياهتا العامة ومؤسساهتا املختلفة وعىل رأسها املدارس واملعاهد واجلامعات، 
مما جعل احلاسوب يمثل انطالقة نوعية كبرية يف عامل التعلم والتعليم ستكون له اآلثار 
اإلجيابية الكبرية عىل الطلبة واملعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني يف القرن احلادي 

والعرشين .
ومن هنا جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب لريكز بالدرجة األساس عىل عمليات استخدام  6.

كل من احلاسوب و شبكة اإلنرتنت يف امليادين الرتبوية والتعليمية املتعددة ، ليكون ربام 
من الكتب القليلة يف اللغة العربية التي تتناول هذه االستخدامات التعلمية والتعليمية 
وموضوعاهتا  وحمتوياهتا  أهدافها  يف  املتنوعة  فصوله  من  فصال  عرش  أربعة  مدى  عىل 

الفرعية .
نشأته  7. حيث  من  احلاسوب  عن  عامة  مقدمة  يمثل  الكتاب  من  األول  الفصل  وكان 

 Computer املختلفة  احلواسيب  وأجيال   ،Historical Background التارخيية 
 Computer ومكوناهتا   ،Computer Types وأنواعها   ،Generations
Components  املادية والرباجمية، وجماالت استخدامها Computer Usages  املتعددة 

من تربوية تعليمية تعلمية ، إىل صناعية وجتارية وطبية وإدارية ، وعلمية وحياتية .
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.8  Using Computer in أما الفصل الثاين فقد دار حول استخدام احلاسوب يف التعليم
Teaching . فبعد طرح املربرات العديدة التي تدعو الستخدام احلاسوب يف التعليم 
دراسية  كامدة  احلاسوب  عن  احلديث  تم   ، وحتفيزية  وتعليمية  ومهنية  اجتامعية  من 
 Computer تعليمية  وكوسيلة  ناحية،  من   Computer as a Subject	Matter
Visual Aid	as an Audio من ناحية أخرى ، باإلضافة إىل جماالت استخدامه يف 
اإلدارة املدرسية ، مع حتديد أهداف تدريس احلاسوب ومميزات استخدامه يف ميادين 

الرتبية والتعليم ، والصعوبات أو املعيقات التي حتول دون ذلك .
.9  Internet اإلنرتنت  لشبكة  التطورالتارخيي  حول  الكتاب  من  الثالث  الفصل  ودار 

Historical Background، والتعريفات العديدة التي طرحت من جانب املتخصصني 
والرتبويني عنها ، مع توضيح الكثري من املصطلحات الفنية ذات العالقة هبذه الشبكة 

والتي تزداد يف العدد والنوع يوما بعد يوم .
.10  ،Internet & Intranet واإلنرتانت  اإلنرتنت  شبكات  عىل  الرابع  الفصل  وركز 

وذلك من حيث آلية عمل كل منهام ، وطرق االتصال والتوصيل املختلفة بواسطتهام ، 
وجماالت استخدامهام ، ومتطلبات شبكة اإلنرتانت املتعددة .

لشبكة  11. املتنوعة  اخلدمات  عن  عديدة  فرعية  موضوعات  اخلامس  الفصل  وتناول 
مزاياه،  حيث  من   Electronic Mail االلكرتوين  الربيد  خدمة  سيام  وال  اإلنرتنت، 
امللفات  نقل  بروتوكول  وخدمة   ، الستخدامه  السلوكية  والقواعد   ، عمله  وآليات 
 ،HTTP املتشعب  النص  نقل  بروتوكول  File Transfer Protocol،وخدمة 
Post Office Protocol  وخدمة العميل واخلادم   وخدمة بروتوكول مكتب الربيد  
Customer & Server ، وخدمة بروتوكول حل العناوين ARP ، وخدمة بروتوكول 
 ،Web الويب  مثل شبكة  الرئيسية لإلنرتنت  واملوارد   UDP املستخدم  بيانات  وحدة 
وخدمة   ، والتخاطب  املحادثة  وخدمة   ، التقيص  وخدمة   ،Gopher اجلوفر  وخدمة 
العلمية  الدوريات  أو  املجالت  وخدمة   ، األخبار  شبكة  وخدمة   ، الربيدية  القوائم 
االلكرتونية ، وخدمة املكاملات اهلاتفية ، وخدمة تقديم املعلومات ، وخدمة األلعاب، 

وخدمة عقد املؤمترات املصورة عن بعد ، وغريها من اخلدمات األخرى العديدة .
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طريق  12. عن   ، والتعليم  الرتبية  يف  اإلنرتنت  استخدام  بدايات  السادس  الفصل  وتناول 
مرشوع لغة الشبكات العاملية UNL ، وذلك من حيث أهدافه ، ومكوناته ، ومراحل 
البحث  وطرق   ، والتعليم  الرتبية  يف  استثامره  وجماالت   ، ومستقبله   ، بنظامه  العمل 
أثناء  مهمة  ونصائح   ، والتعليم  بالرتبية  عالقة  هلم  أشخاص  عن  اإلنرتنت  بواسطة 
البحث يف شبكة اإلنرتنت ، والتخطيط لتزويد شبكة اإلنرتنت باملعلومات الرتبوية ، 
وأثر استخدام اإلنرتنت يف تقدم الرتبية والتعليم ، وطرق نقل املعلومات الرتبوية عرب 

شبكة اإلنرتنت.
يف  13. وفوائدها  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  أمهية  حول  الكتاب  من  السابع  الفصل  ودار 

هذه  استخدام  أمهية  توضيح  تم  فقد   ، فيها  والطالب  املعلم  من  كل  ودور   ، التعليم 
تعليمية،  كأداة  اإلنرتنت  وخصائص  االستخدام،  ذلك  وفوائد  التعليم  يف  الشبكة 
ترميز  لغة  باستخدام  والعروض  التعليمية  املواد  وبناء  لالستخدام،  مهمة  وإرشادات 
ومهارات  اإلنرتنت،  عرص  يف  للمعلم  اجلديدة  واألدوار   ،  HTML املرتابط  النص 
احلاسوب واإلنرتنت املطلوبة من املعلم، وقواعد استخدام اإلنرتنت من جانب الطلبة، 

وإرشادات من أجل نجاح الطالب يف التعامل مع االنرتنت .
سيام  14. وال  التعليم،  يف  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  بمجاالت  الثامن  الفصل  واهتم 

االستخدام،  ذلك  ومربرات   ، التعليم  يف  وتطبيقاته  االلكرتوين  الربيد  استخدامات 
واستخدامات   Mailing Lists الربيدية  القوائم  استخدام  جماالت  توضيح  مع 
الربيدية  القوائم  بني  والفرق   ،News Groups التعليم  يف  األخبار  جمموعات  نظام 
وجمموعات األخبار ، وبيان اثر استخدام شبكة اإلنرتنت يف التعليم املدريس ، وأهم 
وأوضح الفصل التاسع عملية استخدام  التجارب األجنبية والعربية يف هذا الصدد . 
اإلنرتنت يف املناهج املدرسية Using Internet in the School Curriculum، وذلك 
من حيث بدايات استخدام اإلنرتنت يف جماالت تصميم املناهج املدرسية وتطويرها، 
ومراحل  ومقوماته،  ومربراته، وحمتوياته   ، أهدافه  حيث  من  اإلنرتنت  منهج  وظهور 

تنفيذه، واملعوقات التي قد حتول دون ذلك التنفيذ .
دار  15. فقد  فيه،  اإلنرتنت  استخدام شبكات  انتشار  العايل ورسعة  التعليم  ونظرا ألمهية 

الفصل العارش حول استخدام اإلنرتنت يف التعليم اجلامعي، وال سيام من حيث توضيح 
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أنواع التكنولوجيا املعلوماتية املستخدمة يف هذا النوع من التعليم ، وال سيام املؤمترات 
 Satellite الصناعي  القمر  وبرامج   ،Video Conferencing املسموعة  املرئية 
 ،Teletext & Videotex بعد   عن  البيانية  والصور  والنصوص   ،  Programs
وجماالت استخدام هذا كله وغريه من خدمات شبكة اإلنرتنت يف التعليم اجلامعي، مع 

التطرق إىل العديد من التجارب األجنبية والعربية يف هذا الصدد .
وبام أن عمليات استخدام وتطبيق خدمات اإلنرتنت يف التعليم قد تواجهها معوقات  16.

أو عقبات عديدة، فقد ركز الفصل احلادي عرش عىل هذه املعوقات وكيفية التصدي 
هلا للقضاء عليها أو للتخفيف من حدهتا عىل األقل، مع طرح بعض املقرتحات البناءة 

حلامية املتعلمني من أخطار اإلنرتنت .
أما الفصل الثاين عرش فقد تناول بعض التجارب العربية املشهورة يف جمال استخدام  17.

واألردنية  السعودية  التجارب  سيام  وال  والتعليم  الرتبية  يف  واإلنرتنت  احلاسوب 
والقطرية  واللبنانية  والكويتية  واإلماراتية  واملغربية  والسورية  والتونسية  واملرصية 

والبحرينية والعامنية والفلسطينية .
احلاسوب  18. استخدامات  اثر  تناولت  التي  السابقة  والبحوث  الدراسات  ألمهية  ونظرا 

وشبكة اإلنرتنت ومعوقاهتا يف جمال الرتبية والتعليم، فقد افرد املؤلفان فصلني كاملني 
التطرق اىل بضع مئات من  الرابع عرش، بحيث تم  الثالث عرش والفصل  الفصل  مها 
الدراسات امليدانية والتجريبية الرتبوية، والتي يمكن للباحثني واملهتمني الرجوع إليها 

لالستفادة من أهدافها وإجراءاهتا ونتائجها وتوصياهتا .
ويف هناية الكتاب طرح املؤلفان ما يزيد عن مائتني ومخسني مرجعا وكتابا تم الرجوع  19.

إليها بالفعل أثناء عملية تأليف الكتاب، مما يفيد طلبة العلم والباحثني واملهتمني إذا ما 
أرادوا التعمق يف بعض جماالت استخدام احلاسوب واإلنرتنت يف الرتبية والتعليم .

وال يبالغ املؤلفان إذا ما أكدا بأن هذا الكتاب ربام يكون من بني املراجع العربية القليلة  20.
واإلنرتنت  احلاسوب  استخدامات  حول  بالكامل  تكريسها  تم  التي  تارخيه،  حتى 
 ، املالئمة  والتوضيحية  التطبيقية  األمثلة  من  الكثري  طرح  مع   ، والتعليم  الرتبية  يف 
والدراسات والبحوث امليدانية املتنوعة وبشكل موسع ، وهذا ما زاد من الطلب عىل 
الكتاب ، حيث صدرت منه عدة طبعات للعديد من املعاهد العليا واجلامعات العربية. 
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ومع ذلك ورغم ما قيل من اجيابيات عن هذا الكتاب يف هذه املقدمة فال يدعي املؤلفان 
الكامل واالنفراد يف التطرق هلذا املوضوع احليوي املهم، بل هناك حماوالت جادة من 
جانب مؤلفني آخرين تطرقوا إىل موضوعات متنوعة مهمة يف هذا املجال، ولكن ما 
يريد املؤلفان التأكيد عليه أن هذا الكتاب يمثل جهدا يضاف إىل جهود اآلخرين التي 
تثري املكتبة العربية بام يفيد الطلبة واملعلمني واملربني واملتخصصني وأساتذة اجلامعات 
ويل  وحده  واهلل   ، والتعليم  الرتبية  ميادين  واإلنرتنت يف  احلاسوب  استخدام  جمال  يف 

التوفيق والسداد .

الكتاب الثالثون: نبذة مطولة عن كتاب: اأ�ساليب تدري�س املوهوبني واملتفوقني
)أول مرجع باللغة العربية عن أساليب تدريس املوهوبني واملتفوقني(

لتعليم  ديبونو  مركز  عن  الكتاب  هذا  صدر 
التفكري يف العاصمة األردنية عامن، كمرجٍع جديٍد هو 
تدريس  أساليب  عن  العربية  باللغة  نوعه  من  األول 
جودت  الدكتور  لألستاذ  واملتفوقني،  املوهوبني 
وعميد  الرتبوية  العلوم  كلية  عميد   ، سعادة  أمحد 
واشتمل  األوسط.  الرشق  العلميفي جامعة  البحث 
املرجع عىل )24( فصال من الفصول املختلفة ، تقع 
بداية  ومتثلت  الكبري.  القطع  من  صفحة   )544( يف 
مربرات  حول  دار  الذي  األول  الفصل  يف  الكتاب 
كل  وتعريف  واملتفوقني،  املوهوبني  الطلبة  تربية 
التفوق  وعلم  املوهوب  والشخص  املوهبة  علم  من 
مفهوم  توضيح  إىل  باإلضافة  املتفوق،  والشخص 

تربية املوهوبني، يف حني تناول الفصل الثاين من الكتاب اخلطوات الست لتحديد املوهوبني 
واملتفوقني وأمهية كل خطوة منها ، بينام تعرض الفصل الثالث إىل خصائص الطلبة املوهوبني 
واملتفوقني املعرفية واألكاديمية واجلسمية والسلوكية والتواصلية اإلجتامعية ، التي ختتلف 

بشكل واضح عن خصائص أقراهنم من الطلبة العاديني يف هذه املجاالت.

اأ�ساليب تدري�س املوهوبني واملتفوقني
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وبام أن كاًل من أسلوب اإلغناء Enrichment وأسلوب الترسيع Acceleration هلام  1.
أمهية كربى يف ميدان تدريس املوهوبني واملتفوقني، فقد قدم الفصل الرابع فكرة موسعة 
املتنوعة  الترسيع  وأنامط  ذلك،  عىل  املرتتبة  والفوائد  اإلثراء  أو  اإلغناء  أساليب  عن 
الطلبة  تدريس  مبادئ  حول  اخلامس  الفصل  دار  حني  يف  منها،  نمط  وخصائص كل 
املوهوبني واملتفوقني املهمة واألمور الواجب مراعاهتا عند تعليم هذه الفئة املتميزة من 

الطلبة.
يلبي  2. لكي  متايزه  أو  التدريس  تنويع  والتفوق برضورة  باملوهبة  املهتمني  ملطالبة  ونظرًا 

مبادئ  السادس عىل ذلك، موضحًا  الفصل  فقد ركز   ، املوهوبني وقدراهتم  حاجات 
املدريس  املنهج  املوهوبني واملتفوقني ووسائل متايزِه، وعنارص  للطلبة  التدريس  تنويع 
وعوامل  بينهم،  فيام  التاميز  إىل  املعلم  حيتاج  الذي  الطلبة  وخصائص  تنويعه،  املمكن 
بطرح  قاموا  قد  والتفوق  املوهبة  علامء  بعض  أن  وبام   . للتدريس  التاميز  عملية  نجاح 
الفصل  دار  فقد   ، واملتفوقني  املوهوبني  للطلبة  التدريس  أساليب  لتطوير  مقرتحات 

السابع من هذا الكتاب حول هذه املقرتحات املفيدة .
فقد  3.  ، نوعه  من  األول  املرجع  هذا  يف  واملتفوقني  املوهوبني  تدريس  أساليب  عن  أما 

ً من الفصل الثامن وحتى هناية الفصل  ً، ابتداء  ً كامال  اشتملت عىل ستة عرش فصال 
 Modified Lecture Method املعدلة  املحارضة  أسلوب  والعرشين. وكان  الثالث 
أول هذه األساليب، إذ تمَّ ختصيص الفصل الثامن كله هلذا األسلوب من حيث توضيح 
عملية اإلعداد الدقيق هلذه املحارضة، وبيان أنامطها الرئيسة، وطرح اقرتاحات أساسية 

لتطويرها بحيث حتقق العديد من األهداف الرتبوية املنشودة.
طريق  4. عن  التدريس  أسلوب  حول  املرجع  الكتاب  هذا  من  التاسع  الفصل  ودار 

واملتفوقني،  املوهوبني  الطلبة  من   Small Group Method الصغرية  املجموعات 
املختلفة، وتنوعها، واألجواء  املجموعات، وأنشطتها  تنظيم هذه  وال سيام من حيث 
نجاحها،  ومتطلبات  هلا،  املخصص  والوقت  املثايل،  أفرادها  وعدد  لعملها،  السليمة 
املجموعات  أسلوب  فتناول  العارش  الفصل  أما  وسلبياته.  األسلوب  هذا  واجيابيات 
Whole – Class Group Method وبخاصة طرق تعلم هذه املجموعات  الكبرية 
وال سيام طريقة املحارضة، وطريقة تشجيع املشاركة لطلبة الصف كله، وطريقة تشجيع 
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التعليمية، وطريقة  النقاش لطلبة الصف كله، وطريقة سجل التعلم، وطريقة العقود 
تدوين املالحظات املوجهة.

هذا  5. يف  بالغ  اهتامم  بنوعيها   Story Telling Method القصة  رواية  ألسلوب  وكان 
منه،  عرش  احلادي  الفصل  شمل  حيث  واملتفوقني،  املوهوبني  الطلبة  لتدريس  املرجع 
 One	Way Story Tellingالواحد االجتاه  ذات  القصة  رواية  أسلوب  عىل  وركز 
 Tow	Way االجتاهني  ذات  القصة  رواية  وأسلوب  أمهيته،  توضيح  مع   Method
Story Telling Method ، مع طرح تطبيقات تربوية وحياتية عىل هذين النمطني من 
أنامط القصة ، بينام تناول الفصل الثاين عرش أسلوب طرح األسئلة املتنوعة أو ما يسمى 

.Questioning Method أحيانًا بأسلوب املساءلة
التعرض خللفية معرفية عن هذا األسلوب،  6. وبعد تعريف أسلوب طرح األسئلة، تمَّ 

طرح  عملية  خالل  مراعاهتا  الواجب  واألمور  اجليدة،  األسئلة  خصائص  وتوضيح 
وأسئلة  حمددة  إجابة  ذات  أسئلة  إىل  اإلجابة  نوع  حسب  األسئلة  وتصنيف  األسئلة، 
ذات إجابات مفتوحة، وتصنيف األسئلة حسب نوع الُسرْبِ أو الُعمِق إىل السؤال السابر 
السابر  فالسؤال  الرتكيزي،  السابر  فالسؤال  التشجيعي،  السابر  فالسؤال  التوضيحي، 
التفكري  مستوى  حسب  األسئلة  تصنيف  وأخريًا  التربيري،  السابر  فالسؤال  املحول، 
الذي تثريه إىل أسئلة احلفظ، فأسئلة الفهم، فأسئلة التطبيق، فأسئلة التحليل، فأسئلة 
الرتكيب، فأسئلة التقويم، مع طرح أمثلة كثرية جدًا عىل كل نوع من أنواع هذه األسئلة 
واللغة  العربية،  واللغة  اإلسالمية،  الرتبية  مثل  املدريس  املنهج  ميادين  خمتلف  ومن 
والرتبية  والفلسفة،  االجتامعية،  والدراسات  والعلوم،  والرياضيات،  اإلنجليزية، 
أو  املهنية  والرتبية  األرُسية،  والرتبية  املوسيقية،  والرتبية  الفنية،  والرتبية  الرياضية، 

احلرفية.
وكان ألسلوب احلوار Dialogue Method يف تدريس املوهوبني واملتفوقني نصيب يف  7.

هذا الكتاب، حيث تناوله الفصل الثالث عرش باحلديث عن خصائص احلوار الفعال، 
موضوع  لتدريس  تطبيقي  نموذج  طرح  مع  التنفيذ،  عند  مراعاهتا  الواجب  واملبادئ 
)احلرارة( يف اجلغرافيا والعلوم، أما أسلوب املناقشة Discussion Method فقد ركز 
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الفعالة،  املناقشة  وأمهية  املناقشة،  أنواع  توضيح  تمَّ  حيث  عرش،  الرابع  الفصل  عليه 
بطريقة  اجليد هلا، وسريها  والتحضري  فيها،  واملتفوق  املوهوب  والطالب  املعلم  ودور 

سليمة، واحلكم عىل مدى نجاحها.
ويعد أسلوب االكتشاف Discovery Method من أساليب التدريس احلديثة لتعليم  8.

املوهوبني واملتفوقني، وهو ما اهتم به الفصل اخلامس عرش، حيث تمَّ توضيح مفهوم 
االكتشاف، وأنواعه الشائعة، ومزايا التدريس هبذا األسلوب للموهوبني واملتفوقني، 
والعقبات التي تعرتض نجاحه، باإلضافة إىل حتضري درس من أحد املواد الدراسية هبذا 

األسلوب التعليمي التعلمي الفعال.
حل  9. بأسلوب  املسمى  للجدل  واملثري  جدا  احلديث  األسلوب  به  يتمتع  ملا   ً ونظرا 

املشكالت بطريقة إبداعية Creative Problem – Solving Method من شهرة هذه 
األيام، فقد تناول الفصل السادس عرش هذا األسلوب موضحاً  دواعي استخدام احلل 
اإلبداعي هلذه املشكالت، املراحل اخلاصة بعملية احلل اإلبداعي للمشكالت، وتطبيق 
املوهوبني واملتفوقني، باإلضافة إىل تدريس حل املشكالت  الطلبة  هذا األسلوب مع 

اإلبداعية هلذه الفئة املتميزة من الطلبة.
.10  Simulation Method املحاكاة  أسلوب  األخرى  احلديثة  التدريس  أساليب  ومن 

الذي ركز عليه الفصل السابع عرش من حيث التأثريات االجيابية هلذا األسلوب عىل 
الطلبة املوهوبني، وأنامط املحاكاة، ومكونات املحاكاة، وجوانب القوة ونقاط الضعف 
فيه، ودور املعلم خالل عملية تطبيقه، واختيار النموذج املناسب للمحاكاة، يف حني دار 
الفصل الثامن عرش حول أسلوب لعب الدور Role – Play Method وبخاصة من 
حيث أمهيته لتدريس املوهوبني ، واأللعاب التعليمية والتمثيل فيه، وعنارصه املختلفة، 
وتطبيق املعلم له، ومهام كل من الطالب واملعلم خالله، وعيوب استخدامه املختلفة، 

وكيفية التغلب عليها.
ونظرا ً ألمهية أسلوب العصف الذهني Brainstorming Method الذي يمثل أحد  11.

التاسع  الفصل  ختصيص  تمَّ  فقد  واملتفوقني،  للموهوبني  احلديثة  التدريس  أساليب 
له من أجل توضيح مفهومه، وأهدافه، وفوائده، ومتطلبات نجاحه، وخطواته  عرش 
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الطلبة  عىل  آثاره  حيث  من  املطاف  هناية  يف  وتقييمه  له،  الدقيق  والتحضري  التنفيذية، 
املوهوبني واملتفوقني.

.12  Individualization of Instruction Method الفردي  التعليم  أسلوب  ويبقى 
أسلوبًا حديثًا ومهاًم لتدريس املتميزين من الطلبة، وهذا ما تناوله الفصل العرشون من 
الكتاب، حيث تمَّ تعريف مفهوم التعليم الفردي، وتوضيح مربراته املختلفة، ومبادئه 
التعليم  من  الفردي  التعليم  برامج  أنامط  وبيان  فيه،  املوهوبني  معلم  ودور  املتعددة، 
التعلم من  السمعي، إىل  التعليم بمساعدة احلاسوب، إىل نظام اإلرشاف  املربمج، إىل 
احلقائب  أن  وبام  املتفاعل.  الفيديو  إىل  للفرد،  املوصوف  التعليم  إىل  اإلتقان،  أجل 
الفردي،  التعليم  أنامط  من  أساسيًا  نمطًا  متثل   Instructional Packages التعليمية 
فقد أعطيْت اهتاممًا خاصًا يف هذا الفصل، حيث تمَّ تعريفها، وتوضيح أمهيتها، وبيان 

خطوات تصميمها التسع بكل دقة وعناية.
أسلوب  13. رأسها  وعىل  املاضية  القليلة  العقود  يف  للتعلم  حديثة  اجتاهات  ظهور  وبعد 

احلادي  الفصل  دار  فقد   ،Cooperative Learning Method التعاوين  التعلم 
ودور  األساسية،  وعنارصه  ماهيته،  موضحًا  األسلوب،  هذا  حول  كله  والعرشون 
مع  بواسطته،  املوهوبني  لتدريس  التنظيمية  واخلطوات  فيه،  واملعلم  الطالب  من  كل 
الرتبية  مثل  الدراسية  املواد  من  العديد  يف  التعاوين  التعلم  عىل  تربوية  تطبيقات  طرح 
واللغة  العربية،  واللغة  والعلوم،  والرياضيات،  االجتامعية،  والدراسات  اإلسالمية، 

اإلنجليزية....... وغريها.
من  14. أسلوبًا  يمثل   Active Learning Method النشط  التعلم  أسلوب  كان  وملا 

تناوله  فقد  املوهوبني واملتفوقني،  للطلبة  التعليم احلديثة جدًا، ونظرًا ألمهيته  أساليب 
الفصل الثاين والعرشون من هذا الكتاب املرجع، حيث تمَّ طرح تعريفات هذا املفهوم، 
وأهدافه املتعددة، وأمهيته للموهوبني، وخصائصه املتنوعة، ودور املعلم فيه، وصفات 
موضوعات  يف  األسلوب  هذا  باستخدام  فعلية  دروس  حتضري  مع  النشط،  املوهوب 

العلوم، والرياضيات، والدراسات االجتامعية، واللغة االنجليزية، والرتبية الوطنية.
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شبكة  15. عىل  يوم  بعد  يومًا  الناس  اعتامد  وزيادة  اهلائل  املعلومايت  االنفجار  ضوء  ويف 
االنرتنت، فقد ظهر أسلوب التعلم االلكرتوين E–Learning Method املهم للطلبة 
الكتاب  هذا  من  والعرشون  الثالث  الفصل  عليه  ركز  حيث  واملتفوقني،  املوهوبني 
تعريفه، وأهدافه، ومزاياه وفوائده، وأنواعه، ومتطلبات نجاحه،  وال سيام من حيث 

والصعوبات التي تواجه تطبيقه، ودور معلم املوهوبني واملتفوقني فيه.
املتنوعة  16. التدريس  أساليب  من  أسلوبًا  عرش  لستة  املرجع  الكتاب  هذا  تناول  ورغم 

كفؤ  معلم  إىل  بحاجة  مجيعًا  أهنا  إال  واملتفوقني،  املوهوبني  الطلبة  لتعليم  والرضورية 
أن  ينبغي  الذي  املعلم  ذلك  متنوعة،  إبداعية  بأساليب  املعلومات  توصيل  يف  يتفنن 
يتمتع بمجموعة كبرية من اخلصائص والصفات التي جتعل منه معلاًم ومرشدًا وموجهًا 
وميرسًا للعملية التعليمية التعلمية. وهذا ما ركز عليه الفصل الرابع والعرشون واألخري 
من هذا الكتاب املرجع، حيت تمَّ توضيح أمهية وجود معلم ٍ متميز للطلبة املوهوبني 
واملتفوقني يتصف بخصائص شخصية وأكاديمية ونفسية وسلوكية وتدريسية كثرية، 
املوهوبة  الفئة  هلذه  املتميزين  املعلمني  اختيار  طريقها  عن  يتم  اختيار  معايري  ضمن 

واملتفوقة من الطلبة.
بموضوعات  17. العالقة  ذات  والدراسات  املراجع  من  طويلة  بقائمة  الكتاب  وانتهى 

فصول الكتاب املختلفة زادت عن املائتني وثالثني مرجعًا سواء باللغة العربية أو باللغة 
االنجليزية، كي تكون عونًا لكل من يريد االستزادة والتعمق عام ورد يف هذا الكتاب 

املرجع.
ورغم كون هذا الكتاب يمثل أول جهد باللغة العربية عن أساليب تدريس املوهوبني  18.

واملتفوقني، وأنه يمثل لبنة جديدة تضاف إىل املكتبة العربية حول هذا املجال املهم من 
جماالت الرتبية احلديثة، إال أنه يبقى جهدًا برشيًا يصيب يف جهة وربام ال يصيب يف جهة 
أخرى، مما جيعل صدر املؤلف متسعًا لتقبل وجهات النظر البناءة حول ما ورد فيه من 
موضوعات ومعارف، ألن الكامل يبقى هلل وحده، آماًل أن خيدم هذا الكتاب الطالب 
املوهوب أو املتفوق يف مدرسته ومعهده وجامعته، واملعلم واألستاذ والباحث واملهتم 

بميدان املوهبة واملوهوبني والتفوق واملتفوقني .
زئجسحسخسمسحصخصمصجضرئ صدق اهلل العظيم                
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الكتاب التا�سع والع�سرون:حتليل كامل مل�سرية الرتبية والتعليم العايل يف عهد 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين اإبن احل�سني خالل الع�سر �سنوات االأوىل من عهده 

امليمون )1999-2009(
مركز  عن   ، جزأين  يف  الكتاب  هذا  صدر 
العاصمة  يف  واإلعالم  للدراسات  والعامل  العرب 
األردنية عاَمن عام 2011م ، إذ ركز اجلزء األول عىل 
موضوع ُمهم يتمثل يف: ) مالمح السياسة اخلارجية 
مرموقة  شخصيات  عنها  كتبْت  التي   ) األردنية 
ومعروفة حمليًا وعربيًا وعامليًا من بينهم: دولة السيد 
عبد الرؤوف الروابدة ، ودولة الدكتور عدنان بدران 
، ودولة الدكتور معروف البخيت ، ودولة السيد عيل 
أبو الراغب ، ومعايل الدكتور كامل أبو جابر ، ومعايل 

السيد مروان دودين .
أما بالنسبة إىل الكتاب الثاين أو اجلزء الثاين الذي 
 نعرضُه اليوم ، فقد ركز عىل موضوع مهم آخر وهو
كتبْت  والتي   ) األردنية  الداخلية  السياسة  )مالمح 
يف  طويل  باع  هلا  أكاديمية  أو  عامة  شخصيات  عنها 

الكتابة واألبحاث والتأليف واخلربة يف موضوعات متعددة مثل : مكافحة الفساد يف عهد 
نشأت  الدكتور  القايض  بقلم  جاللتِه  عهد  يف  والقضاء   ، بينو  سميح  السيد  بقلم  جاللتِه 
 ، عربيات  عبداللطيف  الدكتور  معايل  بقلم  جاللتِه  عهد  يف  احلزبية  والتجربة   ، األخرس 

واإلعالم يف عهد جاللتِه بقلم الدكتور تيسري مشارقة .. وغريها .
أما عن تقييم مسرية الرتبية والتعليم العايل يف عهد جاللتِه ، فقد تَم من األردن اختيار 
األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة ، عميد كلية العلوم الرتبوية ، وعميد البحث العلمي يف 
جامعة الرشق األوسط آنذاك ، وذلك للكتابة عنها ، وإعطائها ما تستحق من اهتامٍم وبحث. 

جاللة امللك عبداهلل الثاين 
)العقد االأول لتويل جاللته �سلطاته 

الد�ستورية ( )2009-1999(
)مالمح ال�سيا�سة الداخلية االأردنية(
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وقد متت كتابُة فصٍل كامٍل عن هذا املوضوع  ، يقع يف أربعني صفحة ، تَم خالهلا توضيح 
إنجازات وزاريَت الرتبية والتعليم العايل ، وإخفاقاهتام ، وذلك خالل السنوات العرش األوىل 

من عهد جاللتِه ،  بكل علميٍة ومهنيٍة وشفافيٍة مطلوبة. 
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 تقييم م�سرية الرتبية والتعليم العايل يف عهد جاللة 
امللك عبد اهلل الثاين خالل ال�سنوات الع�سر 

متهيد :
العايل  التعليم  ومسرية  والتعليم  الرتبية  مسرية  من  كل  تقييم  عن  احلديث  يتطلب 
العرش  السنوات  املعظم وبخاصة يف  الثاين  اهلل  امللك عبد  يف األردن خالل يف عهد جاللة 
األوىل من عهده امليمون )1999	2009( رضورة بحث كل مسرية عىل حدة أوالً،  وحتديد 
االنجازات أو النجاحات الكمية والنوعية لكل مسرية ثانيًا، ثم احلديث عن اإلخفاقات أو 
املشكالت التي ما زالت موجودة ثالثًا،  يعقبها اقرتاح احللول املالئمة هلذه االخفاقات ثالثًا 

وأخريا كاآليت: 

تقييم امل�سرية الرتبوية والتعليمية يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم خالل 
ال�سنوات الع�سر االأوىل من عهده امليمون )1999 - 2009(: 

مقدمة:
أو  احلكومية  املدارس  مستوى  عىل  سواء  األردن  يف  والتعليم  الرتبية  قطاع  استأثر 
املدارس اخلاصة باهتامم بالغ ورعاية حثيثة من لدن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني 
وجاللة امللكة رانيا العبد اهلل حفظهام اهلل،  وذلك من خالل الرؤى الثاقبة املطروحة، أو من 
العديدة اخلاصة  امللكية  املكارم  أو من خالل طرح  الكثرية،  الرتبوية  املشاريع  إقامة  خالل 
بالطلبة واملعلمني من جهة، أو تلك اخلاصة بالنظام الرتبوي والتعليمي ككل من جهة ثانية،  
حتى يتم العمل عىل نقل األردن من بني صفوف الدول النامية إىل مصاف الدول الساعية إىل 
التطور والتميز يف املجال الرتبوي وال سيام يف العرص الذي تطغى عليه املعلوماتية واالقتصاد 

املعريف.
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أهداف وزارة الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم: 
املعظم عىل حتقيق  الثاين  امللك عبد اهلل  الرتبية والتعليم يف عهد جاللة  تعمل وزارة 
جمموعة طموحة من األهداف الرتبوية العامة تتلخص يف إعداد املواطن املؤمن باهلل تعاىل، 
واملتمسك بعقيدته،  واملتمثل للقيم اإلسالمية والعربية السامية ، واملنتمي لوطنه ومبادئ 
أمته،  واملستوعب حلقوقه، والقائم بواجباته ضمن إطار حيقق التوازن يف الشخصية بأبعادها 
املختلفة ،  واالنفتاح الواعي عىل اآلخرين دون انغالق أو ذوبان،  وكذلك إعداد املواطن 
املزود باملهارات واملعارف الالزمة لالقتصاد املبنى عىل املعرفة )مهارات معرفية ، ومهارات 
واملهارات  العلمي،  التفكري  ومهارات  الفريق،  مع  العمل  ومهارات  والتواصل،  االتصال 
الشخصية ، ومهارات التكنولوجيا، ومهارات البُعد الوظيفي، ومهارات البحث العلمي( 

كي يساهم بفاعلية يف بناء وطنه وجمتمعه من حوله. 
ومن األهداف املهمة األخرى التي تسعى وزارة الرتبية والتعليم لتحقيقها توفري فرص 
الرتكيز  مع  ونوعًا،  كاًم  الرتبوية  اخلدمات  يف  والعدالة  املساواة  وحتقيق  للمجتمع،  التعليم 
اخلاص عىل التطوير النوعي للتعليم مقاسًا بمستويات تعلم الطلبة،  والسعي لتأصيل إدارة 
تربوية فاعلة للنظام الرتبوي يف مستوياته املختلفة، مع تركيز خاص عىل اإلدارة املدرسية،  

وأخريًا رفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام الرتبوي األردين بصورة عامة.
رؤية وزارة الرتبية والتعليم ورسالتها وأولوياهتا يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم: 

تتلخص الرؤية Vision اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم األردنية يف عهد جاللة امللك 
التميز واإلتقان واجلودة،  من خالل  الثاين حفظه اهلل، يف إجياد نظام تربوي حيقق  عبد اهلل 
استثامر املوارد البرشية، والفرص املتاحة، واملعرفة كثروة وطنية إسرتاتيجية،  وتعزيز القدرة 
املعرفة،  عىل  ومبنى  متجدد  اقتصاد  بناء  يف  األفراد  مسامهة  وضامن  والتعلم،   البحث  عىل 
باعتباره  األردنيني،   مجيع  معيشة  مستوى  ورفع  مستدامة،  تنمية  حتقيق  يف  يسهم  بحيث 
واحلديثة  املتقدمة  الدول  خريطة  عىل  األردن  ووضع  التحديات،  ملواجهة  اآلمن  الطريق 

واملصدرة للكفاءات البرشية املتميزة والقادرة عىل املنافسة إقليميًا وعامليًا.

أما رسالة Mission وزارة الرتبية والتعليم يف عهد جاللته فتتمثل يف تطوير وإدارة 
التميز واإلتقان،  ويستثمر موارد برشية تتمتع بقدٍر عال من إتقان  نظام تربوي يركز عىل 
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بمرونة مع  التكيف  إجيابية،  متكنها من  التعلم األساسية وذات اجتاهات جمتمعية  كفايات 
متطلبات العرص واملنافسة بقوة وفاعلية،  واإلسهام بتطوير االقتصاد القائم عىل املعرفة.

إعداد  جاللته  عهد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة   Priorities أولويات  أهم  بني  ومن 
النواحي اجلسمية والروحية  املتكامل من  الصاحلة والنمو  باملواطنة  املتمتع  املسؤول  اجليل 
والعقلية واألخالقية، واخليالية،  واالجتامعية، وبام يؤهله الستثامر الفرص املتاحة وحتمل 
املسؤوليات،  ثم تلبية احتياجات األردن واملنطقة العربية من القوى العاملة املاهرة واملدربة 
احلادي  القرن  ومتطلبات  والتكنولوجية  االقتصادية  التحديات  مواجهة  عىل  والقادرة 
مع  وتوافقها  والتعليم  الرتبية  مالءمة  ثم  ودولية،   إقليمية  تنافسية  آليات  عرب  والعرشين، 

متطلبات العامل احلديث واملتجدد.
اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم:

لقد انطلقت وزارة الرتبية والتعليم األردنية يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 
عند صياغتها لإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم ويف إيضاحها مالمح التغري الرتبوي املنشود من 
شعار حتقيق تعلم نوعي وتعلم متميز للجميع.  ومن أجل ذلك فقد سعت للوصول إىل 
هذه الغاية عن طريق اعتامدها النظام الرتبوي املتمركز حول الطالب.  ويف الوقت نفسه،  
فقد وضعت نصب اهتاممها الكبري التطوير النوعي ليشمل مناحي العملية الرتبوية وأبعادها 
وجماالهتا كافة،  حيث اهتمت بمرحلة رياض األطفال،  وبفئة ذوي االحتياجات اخلاصة،  

وبالطلبة املوهوبني واملتفوقني،  وبالنوع االجتامعي Gender، وبالعدالة بني اجلميع .  
كام عملت وزارة الرتبية والتعليم أيضًا عىل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بفاعلية كبرية،  وأعادت توجيه السياسات الرتبوية واألهداف واالسرتاتيجيات من خالل 
تعليمية  بيئات  لتجهيز  خاصًا  دعاًم  ووفرت  واإلداري،   احلكومي  اإلصالح  عىل  تركيزها 
للمعلمني،   املستدامة  املهنية  التنمية  ذاته سياسة  الوقت  وتبنت يف  باجلودة،    تتميز  تعلمية 
مع  ينسجم  بام    ، املختلفة  الدراسية  للمباحث  اإللكرتوين  املحتوى  تطوير  وحرصت عىل 
روح العرص،  وتواصلت مع الوزارات ذات العالقة ومع املؤسسات احلكومية واخلاصة، 
فضاًل عن خططها املستقبلية فيام يتعلق باالستمرار يف التطوير النوعي، والرتكيز عىل التعليم 
املهني والرتبية اخلاصة،  إضافة إىل االهتامم بحاكمية النظام، ورياض األطفال،  واملناهج 

والتكنولوجيا، وغري ذلك من أمور تربوية عديدة.
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إنجازات وزارة الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم :
لقد حققت وزارة الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم والسيام 
يف السنوات العرش األوىل من عهده امليمون إنجازات كثرية ونجاحات عديدة كمية ونوعية،  
توضيح  من  البد  والتي  املتنوعة،  واإلخفاقات  املشكالت  بعض  واجهت  فقد  ذلك  ومع 

اإلنجازات واإلخفاقات كاآليت:
اإلنجازات الكمية يف ميدان الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم: 1.

سنوات  العرش  خالل  واضحًا  كميًا  نموًا  األردن  يف  والتعليم  الرتبية  ميادين  نمت 
األوىل من عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم )2009 	 1999( وبخاصة من حيث عدد 

الطلبة، واملعلمني، وعدد املدارس،  ويف امليزانية من حيث التمويل واملرصوفات كاآليت:
الزيادة يف عدد الطلبة من مرحلة رياض األطفال وحتى هناية املرحلة الثانوية:  أ.

الطلبة من مرحلة  الزيادة يف عدد  ونسبة  العددي  النمو  مقدار   )1( اجلدول  يوضح 
أعىل  يف  الثانوية  فاملرحلة  األساسية  املرحلة  إىل  التعليمي  الُسلّم  أدنى  يف  األطفال  رياض 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، أو املؤسسات والوزارات  ذلك الُسلم،  سواء يف املدارس 
احلكومية األخرى، أو مدارس وكالة الغوث الدولية، أو املدارس اخلاصة يف العامني 1999 

و 2009:

اجلدول )1(  مقارنة عدد الطلبة يف التعليم العام بني عامي 1999 و 2009م

الزيادة بالنسبة املئويةالزيادة العدديةعدد الطلبة عام 2009عدد الطلبة عام 1999
1.360.0231.610000249.977% 18.5 

ويتبني من هذا اجلدول زيادة عدد الطلبة بربع مليون طالب وبنسبة مئوية زادت عن 
18% وما يتطلبه ذلك من فتح مدارس جديدة أو زيادة عدد الُشَعب يف املدارس القديمة،  
وتعيني معلمني ومديرين ومرشفني تربويني ومرشدين نفسيني جدد ،  وما يستلزم ذلك من 
املعظم من  الثاين  اهلل  امللك عبد  به جاللة  ينادي  ملا  تطبيقًا  وتنظيمية،  وإدارية  مالية  تبعات 
رضورة إتاحة الفرصة أمام مجيع من تنطبق عليهم الرشوط من األبناء والبنات لاللتحاق 

باملدارس يف املراحل التعليمية املختلفة.
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الزيادة يف عدد املعلمني من مرحلة رياض األطفال وحتى هناية املرحلة الثانوية:  ب.

يشري اجلدول )2( إىل مقدار النمو العددي ونسبة الزيادة يف عدد املعلمني من مرحلة 
الثانوية يف  املرحلة  العام األردين إىل هناية  للتعليم  الُسّلم اهلرمي  رياض األطفال يف أسفل 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم أو الوزارات املؤسسات  قمة ذلك اهلرم، سواء يف املدارس 
احلكومية األخرى، أو مدارس وكالة الغوث الدولية، أو املدارس اخلاصة،  يف فرتة العرش 

سنوات األوىل من عهد جاللته امليمون بني العامني 1999 و 2009:

اجلدول )2( مقارنة عدد املعلمني يف خمتلف مراحل التعليم العامل خالل عامي 1999 و 2009م

الزيادة بالنسبة املئويةالزيادة العدديةعدد املعلمني عام 2009عدد املعلمني عام 1999
65.30292.19126.889% 41  

املعلمني  عدد  عىل  طرأت  التي  الكبرية  الزيادة  اجلدول  هذا  يف  اإلحصائيات  وتوضح 
عالية وصلت  مئوية  وبنسبة  ألفًا   )27( قاربت  والتي  التعليم  مراحل  واملعلامت يف خمتلف 
إىل  41%،  مما يرفع من التكاليف امللقاة عىل عاتق احلكومة بعامة وعىل كاهل وزارة الرتبية 
السامية  امللكية  التوجيهات  والتعليم والقطاع اخلاص عىل وجه اخلصوص، وذلك برتمجة 

خلدمة الطلبة باملعلمني املؤهلني يف خمتلف املراحل املدرسية. 
الزيادة يف عدد املدارس يف خمتلف مراحل التعليم العام خالل السنوات العرش األوىل من  ج.

عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم: 

يبني اجلدول )3( الزيادة العددية والنسبة املئوية يف عدد املدارس احلكومية واخلاصة 
ووكالة الغوث الدولية خالل مقارنة إحصائيات عام 1999 بإحصائيات عام 2009.

اجلدول )3( مقارنة بني عدد املدارس يف عام 1999 وعددها يف عام  2009

الزيادة بالنسبة املئويةالزيادة العدديةعدد املدارس عام  2009عدد املدارس 1999
458856701082% 23.6

وبمجرد النظر بإمعان إىل هذا اجلدول يتضح كيف أن ألفًا واثنني وثامنني مدرسة قد 
أضيفت إىل خمتلف مراحل التعليم العام من رياض األطفال وحتى هناية املرحلة الثانوية،  
الرتبية والتعليم،  واملؤسسات احلكومية األخرى،   لوزارة  التابعة  املدارس  وذلك يف جمال 
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24%،  مما يؤكد حرص  الدولية،  والقطاع اخلاص،  وبنسبة قاربت  الغوث  وقطاع وكالة 
جاللته عىل تشجيع بناء الكثري من املدارس اجلديدة،  هذا ناهيك عن زيادة عدد الُشعب 
يف املدارس القديمة،  مما يوضح النمو املضطرد يف أعداد املدارس وأعداد الطلبة واملعلمني.

الزيادة يف ميزانية وزارة الرتبية والتعليم يف العرش سنوات األوىل من عهد جاللته: د.

1999،  وعام  يوضح اجلدول )4( الزيادة يف ميزانية وزارة الرتبية والتعليم بني عام 
.2009

اجلدول )4( الفرق بني ميزانية الرتبية والتعليم بني عام 1999 وعام 2009

الزيادة بالنسبة املئويةالزيادة العدديةميزانية عام 2009 ميزانية عام 1999
220.735000502.850000282115000% 128

قد  املختلفة  نفقاهتا  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ميزانية  أن  اجلدول  هذا  من  ويتبني 
تلك  حرص  يؤكد  مما    ،2009 و   1999 عامي  بني  ما  املرة  وربع  مرة  من  أكثر  تضاعفت 
الوزارة عىل تطبيق رؤية جاللة امللك املعظم يف توفري التعليم املناسب لألبناء من اجلنسني، 

مهام بلغت تكاليفه والتي زادت عن نصف مليار دينار أردين.
ميدان  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  أخذت  التي  اخلاصة  املدارس  ميزانيات  أضيفت  وإذا 
الرتبية التعليم والتي بلغت استثامراهتا ملياري دينار،  وكذلك ميزانية وكالة الغوث الدولية،  
لزادت امليزانية إىل ما يقارب املليارات الثالثة،  مما جعل األردن من بني الدول املتقدمة عربيًا 
يف النفقات عىل الرتبية والتعليم من رياض األطفال وحتى هناية املرحلة الثانوية،  وذلك عند 

مقارنة عدد الطلبة بعدد السكان.
 اإلنجازات الرتبوية النوعية يف العرش سنوات األوىل من عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين  2.

املعظم:
لقد تعددت اإلنجازات الرتبوية النوعية يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم 
وتنوعت، بحيث تناولت جماالت التطوير والتحسني والتغيري نحو األفضل، مثل مرشوع 
التطوير الرتبوي نحو اقتصاد املعرفة،  واملشاريع اخلاصة باإلدارة وحاكمية النظام،  وتطوير 
املناهج املدرسية،  وتعليم الكبار، ومنظومة إدارة التعلم اإللكرتونية،  والنمو املهني املستدام، 
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واملتفوقني،  باملوهوبني  واالهتامم  اآلمنة،   التعليمية  والبنية  األردنية،   التعليمية  واملبادرة 
والرتكيز عىل التغذية املدرسية، واالهتامم بالثقافة الوطنية ، وفيام يأيت توضيح لذلك: 

مرشوع التطوير الرتبوي نحو اقتصاد املعرفة ) ERFKEI  2003 -2008(: أ.
املثال  أنه  عىل  دوليًا  عليه  الرتكيز  تّم  الرتبوي  للتحول  شامل  تكاميل  مرشوع  وهو 
الصادق لاللتزام الوطني نحو حتقيق أهداف التطوير النوعي للتعليم،  وهيدف إىل إحداث 
من  كافة  التعليم  مراحل  يف  متكاملة  شمولية  بصورة  الرتبوي  النظام  يف  والتحول  التغيري 
هتيئة  أجل  من  الثانوي، وذلك  بالتعليم  ومنتهيًا  األسايس  بالتعليم  مرورًا  األطفال  رياض 
إنجاح مسرية االقتصاد  املطلوبة من أجل  باملعرفة واملهارات والكفايات  خرجيني مؤهلني 

املعريف.
وهلذا املرشوع أربعة مكونات ،  يتمثل األول منها يف إعادة توجيه السياسة الرتبوية 
واألهداف اإلسرتاتيجية الرتبوية من خالل اإلصالح احلكومي واإلداري،  وقد ُخصص 
الربامج واملامرسات  تغيري  فيتلخص يف  الثاين  املكون  أما  أمريكيًا.   له )12( مليون دوالرًا 
الرتبوية لتحقيق خمرجات تعليمية تنسجم مع االقتصاد املعريف، وُخصص له )104( مليون 
دوالر،  ثم املكون الثالث الذي يتمثل يف توفري الدعم لتجهيز بيئات تعليمية تعلمية مادية 
تتميز باجلودة وال سيام األبنية واملرافق املدرسية،  وُخصص له )246( مليون دوالرًا أمريكيًا،  
ويأيت أخريًا املكون الرابع املتمثل يف تنمية االستعداد للتعلم من خالل الرتبية،  ابتداء من 

مرحلة الطفولة املبكرة، وخصص وله مبلغ )18( مليون دوالرًا أمريكيًا.
االهتامم بالنوع االجتامعي )Gender( : ب.

بالعالقات  العناية  حيث  الرتبوي،   النمو  جمال  يف  االجتامعي  النوع  استعامل  تزايد 
واألدوار والسلوك املناسب الذي حيدده املجتمع لكل من الرجل واملرأة مسبقًا،  يف ضوء 
موروثات اجتامعية ومنظومة ثقافية تضم جمموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف 
الفرص  فيها  بام  املوارد  إىل  وصوهلم  وسهولة  حمددة،   زمنية  فرتة  خالل  وذلك  ما،  جمتمع 

املتاحة أو النفوذ والسلطة.
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تأسيس وحدة السياسات والتخطيط االسرتاتيجي PSP: ج.
حيث تلتزم وزراه الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم بتطبيق 
مبدأ املراجعة املستمرة وحتسني سياساهتا وخططها اإلسرتاتيجية،  وذلك بعد تأسيس وحدة 
السياسات والتخطيط االسرتاتيجي عام 2007،  وذلك من خالل طاقم استشاري وإداري 

حميل متخصص.
 تشكيل فريق فني لتجميع السياسات اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم: د.

بالسياسات  العالقة  ذات  الوزارة  وثائق  حرص  الفريق  هذا  طريق  عن  يتم  حيث 
SJE، من أجل  التعاون يف األردن  والتوجيهات العامة، وذلك بالتعاون مع مرشوع دعم 

وضع اإلطار العام للسياسات الرتبوية.
مرشوع دعم التعليم يف األردن SJE: ه.

هيدف هذا املرشوع إىل تنفيذ اخلطة املنهجية لتطوير أداء املديريات واملدارس وصوالً 
للجودة يف األداء،  حيث أضيفت )36( مدرسة يف مديرية البادية الوسطى و )40( مدرسة 
يف مديرية مدينة جرش هلذا الربنامج،  كام تّم تزويد املديريتني بآالت طباعة ملونة.  ومن 
وختطيط  للمديريات،   املهنية  التنمية  وبرنامج  التعليم  دعم  ملرشوع  األخرى  اإلنجازات 

مصادر احلوسبة، واملوازنة املوجهة بالنتائج.
 مرشوعات إدارة املوارد البرشية: و.

تكليف  ومرشوع  البرشية،  املوارد  ألداء  الذايت  التقييم  مرشوع  يف  أمهها  ويتمثل 
املعلمني املؤقتني عىل حساب التعليم اإلضايف،  ودراسة نصاب مساعدي مديري املدارس 

من احلصص الصفية.
املرشوعات التجديدية يف وزارة الرتبية والتعليم: ز.

طرحت وزارة الرتبية والتعليم خالل عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل عددًا 
من املرشوعات الرتبوية التجديدية تتمثل يف اآليت:

املرشوعات التجديدية إلدارة الشؤون املالية: حيث ّتم استحداث مديرية التدقيق املايل،   ●
الضامن  صندوق  ضمنها  ومن  باإلدارة  املالية  الفعاليات  مجيع  تدقيق  أجل  من  وذلك 
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رصف  يف  التأخري  مشكلة  حل  عىل  الرتكيز  تّم  كام  اإلسكان،   وصندوق  االجتامعي 
الرصف  تضمن  آلية  بإجياد  اإلضايف  التعليم  حساب  عىل  ُعينوا  الذين  املعلمني  رواتب 

الشهري للرواتب دون تأخري.
القانونية  ● الشؤون  إدارة  قامت  فقد  القانونية:  الشؤون  إلدارة  التجديدية  املرشوعات 

القوانني  جمموع  كتاب  مرشوع  مها:  جتديديني  بمرشوعني  والتعليم  الرتبية  بوزارة 
واألنظمة والتعليامت الرتبوية العامة )اجلزء اخلامس عرش(  إذ شمل الترشيعات الرتبوية 
2007،  باإلضافة إىل  2003 وحتى عام  التي حددت أو جرى التعديل عليها منذ عام 
الترشيعات العامة كنظام اخلدمة املدنية اجلديد )30( لسنة 2007، ونظام االنتقال والسفر، 
ونظام اللوازم، ونظام األشغال احلكومية وقانون التقاعد املدين.أما املرشوع التجديدي 
الثاين فهو مرشوع حفظ االتفاقيات التي سبق أن قامت وزراه الرتبية والتعليم بعقدها 
مع جهات حملية وأجنبية أو التي ستعقدها مستقبال،ً كي تكون مرجعية قانونية للوزارة 

فيام بعد.
اإللكرتونية  ● التوءمة  وتعترب  املدرسية:  والكتب  املناهج  إدارة  يف  التجديدية  املرشوعات 

عىل  املدارس  بني  للتعاون  عام  إطار  إجياد  ُتعنى  والتي  املرشوعات،   هذه  رأس  عىل 
االنرتنت مع مدارس أخرى يف دول أوروبية عديدة الستخدام املعلومات وتبادهلا بني 
الطلبة واملعلمني األردنيني وبني أقراهنم يف الدول األوروبية،  مما يفيد يف إثراء اخلربات 

التعلمية للطلبة واخلربات التعليمية للمدرسني.
      ومن املرشوعات التجديدية يف جمال املناهج والكتب املدرسية مرشوع تدعيم الكفايات 
والصحة  السكانية،  الرتبية  مفاهيم  املناهج  تلك  تضمني  طريق  عن  وذلك  الوطنية،  
اإلنجابية،  والنوع االجتامعي Gender،  وجعل الطلبة يمثلون املحور الرئيس للخطط 

الرتبوية التطويرية كافة،  هبدف رفع مستوى الطلبة العلمي واملهني.
       أما املرشوع التجديدي الثالث فهو مرشوع حوسبـة اللغة اإلنجليزية الـذي هيدف إىل 
إنتاج مادة تعلم إلكرتونية إثرائية ملبحث اللغة اإلنجليزية للصفوف من السابع وحتى 

.Middle East Partnership Initiative )MEPI( الثاين عرش بدعم من مؤسسة
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      ويتمثل املرشوع التجديدي الرابع للمناهج والكتب املدرسية يف دمج التعليم املبنى عىل 
املهارات احلياتية يف املناهج املدرسية األردنية،  وذلك بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
للطفولة )اليونسيف( بعد حتديد حاجات الطلبة من املهارات احلياتية من خالل مسح 
ميداين وإعداد إطار مرجعي للمهارات احلياتية،  وإعداد أنشطة ومواد تعليمية إثرائية 
للمهارات احلياتية،  وإعداد دليل إرشادي للمعلمني يف تعليم تلك املهارات وتدريبهم 

عليها.
نظام  املدرسية يف  والكتب  للمناهج  التجديدية  املشاريع  اخلامس من  املرشوع  ويتمثل       
GIS وهو عبارة عن نظام يتم من خالله رسم اخلرائط،  وإدخال  املعلومات اجلغرايف 
البيانات إليها،  بحيث يتم اسرتجاعها، ومراجعتها، وحتليلها،  وحتديد األماكن املراد 
دراستها،  وإدخال البيانات اخلاصة عنها لتوفري الوقت واجلهد ملتخذي القرار من الطلبة 
املتخصصني يف  الرتبويني  للمعلمني واملرشفني  تدريبية  تّم عقد ورش  واملعلمني. وقد 

علم اجلغرافيا وعلوم األرض والبيئة، وذلك الستخدام هذا النظام النوعي اجلديد.
 )Try Science العلم  )جرب   : مرشوع  يف  يتمثل  التجديدية  املشاريع  سادس  وكان       
وهو برنامج تعليمي خاص برشكة IBM تّم إعداده بالتعاون مع مؤسسات ومجعيات 
علمية،  بحيث يتم بواسطته تقديم طريقة جديدة لألشخاص يف أي مكان للتوصل إىل 
اكتشاف العلوم التي يتم تقديمها يف املتاحف املوجودة حول العامل،  من خالل املعارض 
التفاعلية،  واملغامرات متعددة الوسائط واللقطات احلية،  مما يفيد كثريًا العملية التعليمية 

التعلمية يف حتقيق أهدافها املنشودة.
األول  الصف  من  احلاسوب  مباحث  حوسبة  يف  السابع  التجديدي  املرشوع  ويتمثل       
وحتى الصف العارش، مع تطبيق املنحى التكاميل يف الصفوف السنة األوىل،  يف حني 
  ،CLI دار املرشوع الثامن حول مرشوع الرياضيات املدعوم من معهد سيسكو التعليمي
  )2256( عددها  بلغ  الرياضيات  يف  املحوسبة  الدروس  من  جمموعة  تقديم  تم  حيث 
درسًا للصفوف من األول وحتى الثاين عرش ، أما املرشوع التاسع فيدور حول حوسبة 
مبحث اللغة العربية بدعم من رشكة االتصاالت الفرنسية، يف حني ركز املرشوع العارش 
عىل تطوير مادة إلكرتونية تفاعلية لـ )480( ساعة من املوضوعات التي يرى املرشفون 
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واملعلمون يف امليدان واملتخصصون يف املناهج أهنا بحاجة إىل تبسيط أو إثراء يف الصفوف 
من األول وحتى الثاين عرش.

     أما املرشوع احلادي عرش لتجديد املناهج املدرسية فيتمثل يف دمج اسرتاتيجية تدريس 
حيث  العارش،   إىل  السادس  من  الصفوف  يف  العربية  اللغة  منهاج  يف  التفكري  حمكات 
املعلم،  يف حني  ركز املرشوع  الطالب ودليل  التفكري يف كتاب  تم دمج حمور حمكات 
اإللكرتوين برسعة،   التعلم  احتياجات  لتلبية   NBN الضوئية  األلياف  الثاين عرش عىل 
ودار املرشوع الثالث عرش حول الصحة االتصالية Nurse Project	E هبدف توصيل 
وزارة  يف  الصحية  املراكز  إىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدارس  من  الطبية  املعلومات 
الصحة، وتوصيل املعلومات الطبية عن طريق شبكة االنرتنت دون حتمل الوزارة أي 

تبعات مالية.
         ويتمثل املرشوع التجديدي الرابع عرش يف مرشوع الغرف متعددة األغراض واالستخدام 
لعرض  الالزمة  بالتجهيزات  مزودة  واسعة  غرف  لتوفري   Multipurpose Rooms
املواد التعليمية عىل جمموعات كبرية من الطلبة من خالل منظومة التعلم اإللكرتوين،  
يف حني يركز املرشوع اخلامس عرش عىل القرية اإللكرتونية لتمكني املجتمعات الريفية 
وشبه الريفية من استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف احلياة اليومية وحتسني 

نوعية حياة املرأة فيها.
       أما املرشوع السادس عرش فيتلخص يف تنمية وتعزيز مشاركة الطلبة يف احلياة املدرسية 
معلاًم مرشفًا عىل  الطلبة، و)45(  )350( عضوًا من أعضاء جمالس  تدريب  عن طريق 
هذه املجالس لتفعيل املجالس ومشاركتها يف احلياة املجتمعية،  يف حني يدور املرشوع 
السابع عرش حول تغذية أطفال املدارس احلكومية يف املناطق األقل حظًا بتقديم وجبات 
غذائية صحية ومعقمة،  بينام هيتم املرشوع الثامن عرش بتقويم املستويات القرائية وتتبعها 
)LAMP( بدعم من معهد اليونسكو لإلحصاء،  وذلك لوضع منهجية لتقييم القرائية 
يمكن تطبيقها يف املناطق النائية ومسح محالت حمو األمية،  يف الوقت الذي يركز املرشوع 
والقدرات  الوظيفية  املهارات  لتطوير  املهن  إىل  املدارس  من  برنامج  عىل  عرش  التاسع 
يدور  الذي  العرشين  املرشوع  إىل  باإلضافة  العمل،   لسوق  وإعدادهم  للطلبة  املهنية 
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حول تطوير الربامج اإلرشادية للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة وبرنامج احلد من 
عمل األطفال وااللتحاق املبكر بسوق العمل،  ثم مشاريع قسم رياض األطفال عن 
طريق مبادرة مشاركة األهل ومرشوع التوعية الوالدية، ومرشوع حمو األمية يف األردن.
       أما املرشوعات التجديدية يف التعليم املهني فيتمثل أمهها يف املرشوع احلادي والعرشين 
وخربة  األكاديمية  املعرفة  بني  الفجوة  إزالة  إىل  هيدف  الذي  إنجار  مرشوع  سيام  وال 
سوق العمل من خالل إحلاق الطلبة بدورات خاصة منها اإلدارية واالجتامعية لتعزيز 
فرص دخول سوق العمل.  وقد تّم تطوير وحدات تعليمية أضيفت إىل مبحث الرتبية 
املهنية لتحقيق ذلك اهلدف،  يف حني يدور املرشوع الثاين والعرشون حول االختبارات 
الوطنية لضبط نوعية التعليم وخمرجاته  ووضع معايري ومؤرشات أداء ومستويات أداء 
معيارية للمناهج املقررة ومرشوع االختبارات اإللكرتونية واالختبارات التشخيصية،  
واملرشوعات التجديدية يف إدارة البحث والتطوير الرتبوي،  وجتديد يف الرقابة والتفتيش 
وضامن اجلودة،  ومراكز التعليم املجتمعي CIC ومرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو، 
ومرشوع جتديد الرتاث الثقايف غري املادي وأخريًا مرشوع الرتبية البيئية يف دول جنوب 

رشق البحر املتوسط ومنها األردن. 
املرشوعات  ● هذه  أهم  يتمثل  النظام:  وحاكمية  باإلدارة  اخلاصة  الرتبوية  املرشوعات 

للنظام  جودة  معايري  بناء  طريق  عن   Quality Assurance اجلودة  توكيد  مرشوع  يف 
التعليمي لقياس مفردات العملية التعلمية التعليمية وعنارصها،  وذلك حرصًا من وزارة 
الرتبية والتعليم عىل مواجهة متطلبات عرص جديد من أهم صفاته ثورة املعلومات،  يف 
عامل يواجه حتديات عديدة ومعقدة،  حيث وضعت الوزارة فلسفة لتطوير التعليم هتدف 
من ورائِه إىل إدخال مفهوم اجلودة وإعادة النظر يف النظام التعليمي برمته،  وتكييفه كي 
يتمشى مع عرص املعلومات والتحول نحو اقتصاد املعرفة،  مما جعلها تعتمد عىل جمموعة 

من معايري اجلودة املرتبطة بعنارص العملية التعليمية كافة.
ويمثل الربنامج املنهجي لتطوير األداء املؤسيس ملديريات الرتبية والتعليم واملدارس 
التقييم  من املشاريع املهمة األخرى لإلدارة وحاكمية النظام،  والذي اعتمد مبدأ منهجية 
التطويرية واملهنية،  مما جيعل من  املبنى عىل خربات األفراد بمؤسساهتم وحاجاهتم  الذايت 



288

عملية التقييم أداة فاعلة يف حتقيق األهداف ومعرفة مستوى األداء احلايل،  مع املساعدة عىل 
رسم صورة ذهنية ملا ستكون عليه املؤسسة،  واستغالل املصادر واملوارد املتوافرة لالرتقاء 

بأدائها إىل املستوى املطلوب.
ومن بني املشاريع الرتبوية األخرى ما خيتص باإلدارة وحاكمية النظام وهو ما يسمى 
بالربنامج املنهجي لتطوير األداء املؤسيس إلدارة الرقابة والتفتيش وتؤكيد اجلودة،  والذي 
جماالت  عىل  الوقوف  خالل  من  اجلودة  وتؤكيد  والتفتيش  الرقابة  أداء  تطوير  إىل  هيدف 
وضع  إىل  يصار  كي  تنفيذها  يف  ضعف  وجود  عىل  مؤرشاهتا  تدل  التي  املهام  يف  التحسني 
خطط تطويرية لإلدارة تساعد عىل رفع مستوى أدائها،  باإلضافة إىل تنمية مهارة العاملني 

يف اإلدارة وتنمية العمل بروح الفريق لدى العاملني فيها.
وتعترب جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز من املشاريع البارزة أيضًا يف جمال 
اإلدارة وحاكمية النظام،  حيث طرحت جاللتها هذه اجلائزة يف شهر آذار من عام 2006،  
انطالقا من رؤية متمثلة يف بيئة تربوية جتذر للتميز يف األردن،  حيث تعد اجلائزة بادرة وطنية 
رائدة وهي األوىل من نوعها،  انسجامًا مع أمهية دور الرتبية والتعليم يف بناء جمتمع منتج 
التميز والتواصل والتأثري يف  ومفكر،  وتأكيدًا عىل دور املدرسة واملعلم يف ترسيخ مبادئ 
املزيد من  بذل  املعلمني عىل  التعليم وتشجيع  تطوير  يسهم يف  مما  األجيال،   تفكري  طريقة 

العطاء والتميز واإلنتاج الفكري والعلمي املفيد للمجتمع.
أما مبادرة مدرستي فتمثل رؤية جاللة امللكة رانيا العبد اهلل الرتبوية التي تسعى إىل 
أغناء البيئة الرتبوية،  وتسخري الفرص لألطفال،  وتوفري بنية حتتية وبيئة تركز عىل األطفال 
يف مكرمة »مدرستي« التي تعتمد عىل إرشاك القطاع العام واملؤسسات اخلاصة يف حتسني 
البنية التحتية للمدارس احلكومية،  وتوفري أدوات نوعية للتعليم تشمل املكتبات وخمتربات 
املكرمة )500( مدرسة  املتنوعة،  وقد شملت هذه  التعليم  تقنيات  احلاسوب وغريها من 

موزعة عىل خمتلف أنحاء األردن.
وتعترب مبادرة دعم رياض األطفال من جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة مرشوعًا 
هيدف بالدرجة األساس إىل زيادة اهتامم وزارة الرتبية والتعليم بفئة األطفال الصغار وفتح 
الكثري من الروضات والتي بلغ عدد األطفال فيها نحو ألفي طفل ،  مع تشجيع جاللتها عىل 
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نرش هذه املبادرة كي تشمل معظم املدارس احلكومية ويف املدن والريف والبادية،  بحيث 
تصبح رياض األطفال يف املستقبل القريب جزءًا من الُسلم التعليمي األردين اإللزامي.

اإلخفاقات يف املسرية الرتبوية رغم اإلنجازات الكثرية : 3.
الشك أن مسرية الرتبية والتعليم يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم قد حققت 
املقالة  هذه  من  األول  اجلزء  يف  حتديدها  تّم  وقد  للعيان،  واضحة  تظهر  عظيمة  إنجازات 
الرتبوية،  ولكن رغم ذلك كله، فإن الكامل هلل وحده،  ومثل أي دولة أخرى أو  العلمية 
مؤسسة أو مرشوع أو وزارة أخرى،  فإن وزارة الرتبية والتعليم قد نجحت يف جماالت كثرية 

وأخفقت يف غريها.
ومن أجل التقييم احلقيقي والصادق للمسرية الرتبوية والتعليمية األردنية،  فإن األمر 
لن يقف عند بيان اإلجيابيات أو اإلنجازات فحسب،  بل البد واحلالة هذه من تشخيص 
اإلخفاقات أو نقاط الضعف أيضًا،  حتى نتلمس اخلُطى ونأخذ باألسباب العلمية واملادية 

والبرشية ملواجهتها والتغلب عليها أو للتخفيف من حدهتا عىل األقل.
من  اجلامعية  اجلهود  تكاتف  يتطلب  مما  وتنوعت،   اإلخفاقات  هذه  تعددت  ولقد 
املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم،  ومن أولياء األمور،  ومن املهتمني واملنارصين للعملية 
العليا  اجلامعية  للدرجات  واحلاملني  واملتخصصني  الباحثني  ومن  التعلمية،   التعليمية 
الرتبوية سواء يف وزارة الرتبية والتعليم،  أو يف اجلامعات واملعاهد العليا، أو يف الوزارات 
احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص الكثرية.  وحتى يتم توضيح كل مشكلة أو كل إخفاق 
يف امليادين الرتبوية بشكل دقيق،  فإنه البد من طرح كل نقطة عىل حدة أوالً، ثم اقرتاح احلل 

املناسب من وجهة نظر الكاتب ثانيًا كاآليت: 
وجود نظام الفرتتني يف املدارس:  أ.

صحيح أن مدارس كثرية يتم تشييدها كل عام من جانب وزارة الرتبية والتعليم ويتم 
الرتبية  القديمة،  وصحيح أن جلوء وزارة  املدارس  أكثر يف  كذلك فتح صفوف أو شعب 
والتعليم إىل نظام الفرتتني يف العديد من املدارس اقتضته بعض الظروف،  ولكن استمرار 
هذا النظام منذ زمن طويل حتى الوقت احلارض يمثل إخفاقا كبريًا البد من التخلص منه أو 
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التخفيف من شدته أو من توسعه عامًا بعد عام،  وذلك نظرًا للعيوب الكثرية التي يفرزها 
هذا النظام غري املرغوب فيه، ويضعف من حتقيق املدارس لألهداف الرتبوية املنشودة.

وتتمثل أهم عيوب هذا النظام يف وجود مدرستني يف مبنًى واحد،  مما جيعل من العمر 
االفرتايض للمبنى أقرص يف ضوء االستهالك العايل له،  ورسعة خراب األجهزة واألدوات 

والوسائل التعليمية واملقاعد واأللواح،  بل واألبواب ودورات املياه، واألسوار. 
كام تنتفي اخلصوصية تقريبًا يف هذا النظام،  فإدارة املدرسة يف الفرتة األوىل مثاًل ليس 
املرحية  بالطريقة  اإلدارة  غرفة  داخل  اخلاصة  واللوازم  الوثائق  ترك  يف  احلرية  مطلق  لدهيا 
واملنظمة التي تريدها،  والبد من وضعها يف خزانة معينة تغلقها لليوم التايل،  حيث ستأيت 

إدارة أخرى تستخدم تلك الغرفة لفرتة من الوقت.
واألمر ذاته يواجه املعلمني،  الذين لدهيم مئات الدفاتر للطلبة يف خمتلف التخصصات 
ال جيدون املكان املناسب لرتتيبها يف غرفة املعلمني بالطريقة التي تناسبهم،  ألن زمالء آخرين 
والوسائل  واألدراج  والطاوالت  الكرايس  ويستخدمون  أخرى  فرتة  يف  سيحرضون  هلم 

التعليمية، ولدهيم مئات الدفاتر للطلبة أيضًا.
التعليمية  والعملية  الطالب  عىل  النظام  هلذا  السلبي  التأثري  ذلك  من  واألصعب 
التعلمية،  حيث الوقت األقل يف احلصة الدراسية من أجل ضغط اجلدول املدريس،  وما 
املخصص  الوقت  وقلة  ومناقشتها،   واملعلومات  املعارف  طرح  قلة  من  ذلك  عىل  يرتتب 
استخدام  وكذلك  االستفسارات،   عىل  والرد  املجموعات  تشكيل  من  الصفية  لألنشطة 
الزمنية  الفسحة  قلة  املختلفة،  باإلضافة إىل  التعليم  تقنيات  األجهزة واألدوات،  وتطبيق 

املدرسية بني حصص اجلدول املدريس من أجل جتديد نشاط الطالب اجلسمي والعقيل.
ويتمثل احلل األساس هلذه املشكلة يف رضورة وضع خطة زمنية من جانب وزارة 
الرتبية والتعليم ترتاوح ما بني 7	10 سنوات،  بحيث تلتزم خالهلا بإهناء هذا الوضع بشكل 
جديدة  مدارس  بناء  طريق  عن  واحدة،   فرتة  ذات  املدارس  مجيع  تصبح  بحيث  تدرجيي 

ومتطورة. 
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ترسيب أسئلة امتحان الثانوية العامة وصعوبتها واألخطاء يف اإلعالن عن نتائجها:  ب.
يمثل امتحان الثانوية العامة األردنية االمتحان احلكومي العام الوحيد يف مجيع مراحل 
واخلاصة الستقبال  احلكومية  اجلامعات  نتائجه  تعتمد عىل  والذي  اجلامعي،   قبل  التعليم 
االمتحان يف  هذا  مصداقية  أصيبت  عليها.  وكم  حصلوا  التي  املعدالت  بموجب  طلبتها 
امتحان  أسئلة  إلغاء  من  ذلك  رافق  وما  الطلبة  من  للكثري  أسئلته  ترسبت  عندما  الصميم 
مباحث كاملة،  وحدوث إرباكات شديدة للمسؤولني وأولياء األمور واملربني،  وما تطلب 
ذلك من وضع أسئلة جديدة عىل عجٍل وبدون تعمق،  يكون الطلبة هم الضحية األوىل هلا،  

ناهيك عن الشكوك املتزايدة من اجلميع بمصداقية هذا االمتحان املهم للغاية.
ومؤسسة  العدل  وزارة  يف  الثقاة  من  جلنة  تشكيل  هو  املشكلة  هلذه  األساس  واحلل 
مكافحة الفساد ووزارة الرتبية والتعليم لوضع رشوط يوقع عليها من يضعون هذه األسئلة 
ومن يطبعوهنا ومن جيمعوهنا ويغلفوهنا وحيفظوهنا ويوزعوهنا ويعودون بأوراق اإلجابة إىل  
وزارة الرتبية والتعليم.  وقبل ذلك البد من صياغة ميثاق رشف جلميع العاملني يف وزارة 
الرتبية والتعليم،  تتم فيه صياغة أخالقيات املهنة بصورة عامة مع الرتكيز عىل محاية رسية 

االمتحانات عىل وجه اخلصوص وعىل رأسها امتحان الثانوية العامة.
واملشكلة الثانية التي تظهر كل عام وهلا عالقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 
هي الشكوى املريرة من معظم الطلبة حول صعوبة أسئلة بعض املواد، وأهنا بعيدة عن املادة 
املدروسة أصاًل.  وقد يعود هذا األمر إىل تكليف بعض األشخاص من خارج وزارة الرتبية 
والتعليم ومل يقم بتدريس هذه املواد أو مل يرشف عىل تدريسها،  مما يؤدى إىل عدم التوفيق يف 
صياغة األسئلة الدقيقة،  وهنا يتمثل احلل يف وضع األسئلة من ثقاة املرشفني الرتبويني ذوي 

اخلربة الطويلة باملنهج املدريس املقرر.
أما املشكلة الثالثة ذات العالقة بامتحان الثانوية العامة فتتمثل يف األخطاء اجلسيمة 
خالل اإلعالن عن النتائج التي ظهر فيها ناجحون وال يستحقون ذلك،  وآخرون راسبون 
وهم متفوقون،  مما ُأرجع السبب يف ذلك إىل النسخة اإللكرتونية غري الدقيقة هلذه النتائج،  
النسخ  دقة  من  التام  للتأكد  احلاسوب  متخصيص  من  عالية  فنية  جلنة  تشكيل  يتطلب  مما 

اإللكرتونية قبل توزيعها.
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 األبنية املدرسية املستأجرة:  ج.
تلجأ يف  القطاع اخلاص وما زالت  الرتبية والتعليم وبعض مؤسسات  جلأت وزارة 
أو  كمدارس  تستخدمها  جاهزة  مباٍن  استئجار  إىل  للتوسع،   املاسة  احلاجة  ظروف  ضوء 
أدنى  فيها  تتوفر  ال  سكنية  شقق  عن  عبارة  تكون  ما  وغالبًا  سابقة،   مدارس  توسيع  عند 
متطلبات التعليم املدريس الناجح.   فقد الحظ الكاتب من زياراته العديدة وإرشافه عىل 
طلبة الرتبية العلمية يف اجلامعات األردنية لفرتة طويلة من الزمن، كيف أن غرف النوم أو 
غرف االستقبال أو حتى املطابخ تم حتويلها إىل غرٍف صفية،  بل وأن بعض الغرف الصفية 
الطلبة من احلجرة  إذا مررَت بحجرٍة دراسيٍة أخرى،  وإذا خرج أحد  إال  إليها  ال تدخل 
الداخلية فالبد أن يمر من احلجرة الثانية للذهاب إىل اإلدارة املدرسية أو كي حيرض الطباشري 

أو غريها،  مما يزعج طلبة الصفني يف وقت واحد.
العلمية أو تشييد  إنشاء املختربات  كذلك وألن هذه األبنية ال تنطبق عليها رشوط 
غرف املعلمني أو غرف األنشطة أو غرف االجتامعات أو حتى اصطفاف الطلبة أمام املبنى 
الذي ال يكفي لعددهم،  وبالتايل فإن حصص الرتبية الرياضية الرضورية جدًا للطلبة قد ال 
تتم يف أجواء سليمة ومستلزمات مطلوبة ، وأن التجارب املخربية ال يشاهدها مجيع الطلبة 

يف غرٍف صغرية، وأن األنشطة واالجتامعات ال تتم بصورة تربوية سليمة.
سياسة  من  خالهلا  التخلص  يتم  زمنية  خطة  وضع  رضورة  يف  يكمن  واحلل        
االستئجار وبناء مدارس عرصية تتم فيها مراعاة مجيع الرشوط الرتبوية املطلوبة من علمية 

وتعليمية وتروحيية وتثقيفية وإنسانية.
 الصفوف املجمعة:  د.

النائية حيث  املناطق  الرتبية والتعليم يف بعض  إليه وزارة  نظام تدرييس جلأت  وهو 
عدد  الطلبة القليل يف كل صف من الصفوف بحيث يرتاوح ما بني )2	7( من الطلبة من 
النفقات  لتقليل  واحدة  دراسية  حجرة  يف  صفوف  ثالثة  أو  صفني  جتميع  فيتم  اجلنسني، 
معلمني  تعيني  من  ذلك  يتطلب  وما  مستقلة،   صفوف  يف  الطلبة  فصل  عن  النامجة  املادية 
جدد وختصيص غرف دراسية لكل صف،  باإلضافة إىل جلوء وزارة الرتبية والتعليم إىل هذا 
النظام بدالً من حرمان الطلبة من إنشاء مدرسة حتى لو كانت حسب الصفوف املجمعة،  
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وبدالً من الطلب من التالميذ من اجلنسني االنتقال إىل مدرسة بقرية جماورة وما قد يرتتب 
الصفوف  هذه  مثل  إقامة  فإن  الصغار،   األطفال  هؤالء  عىل  التنقل  خماطر  من  ذلك  عىل 

املجمعة كانت حاًل يرىض به األهايل.
التعلمية  التعليمية  العملية  عىل  السلبية  اجلوانب  من  الكثري  هناك  فإن  ذلك،   ومع 
عندما  املدارس  هذه  يف  لدروس  مرات  عدة  شخصيًا  شاهدت  فقد  النظام،   هذا  لتطبيق 
كنت أرشف عىل املعلمني من خالل برنامج دبلوم الرتبية يف جامعة الريموك،  حيث يقوم 
املعلم بتدريس طلبة الصف الثالث األسايس الذين جيلسون يف اجلانب األيمن من احلجرة 
ويكلفهم  مثاًل  دقائق  سبع  وملدة  العربية  اللغة  يف  موضوعًا  طلبة،  ستة  وعددهم  الدراسية 
بعدها بحل التامرين وعىل مسمع من املجموعتني الثانية والثالثة،  ثم ينتقل إىل طلبة الصف 
الرابع األسايس وعددهم مخسة طلبة وجيلسون يف وسط احلجرة الدراسية ويقوم بتدريسهم 
مادة الرياضيات ملدة سبع دقائق أخرى وعىل مسمع الصفني اآلخرين ويكلفهم بحل مسائل 
رياضية، ثم ينتقل أخريًا إىل طلبة الصف اخلامس األسايس الذين جيلسون يف اجلانب األيرس 
من احلجرة الدراسية وعددهم أربعة،  ويعمل عىل تدريسهم موضوعًا يف الرتبية اإلسالمية 

ويطلب منهم حل بعض األسئلة أو األنشطة املوجودة يف الكتاب املقرر. 

إن مثل هذا النظام يعنى أن احلصة والتي ترتاوح مدهتا ما بني )35 – 45( دقيقة،  
سوف توزع عىل ثالث جمموعات أو ثالثة صفوف،  مما حيرم طلبة كل صف من الصفوف 
الذي  ناهيك عن اإلزعاج  للحصة وهو حق طبيعي هلم.  هذا  الوقت كله املخصص  من 
فيه  الذي يرشح  الوقت  مثاًل يف  الرياضيات  يقومون بحل مسائل  الذين  للطلبة  سيحصل 
املعلم مادة اللغة العربية أو العلوم أو الرتبية اإلسالمية،  والعكس صحيح بالنسبة للطلبة 

اآلخرين.
واحلل املناسب هلذا الوضع ويف عرص احلافالت الصغرية والرسيعة،  فمن األفضل 
بناء مدرسة بني جتمعات سكنية متجاورة عىل أن تتكفل وزارة الرتبية والتعليم بنقل الطلبة 
حول  الرتبية  وزارت  من  كثري  تفعل  كام  اخلاص  حساهبا  عىل  النموذجية  املدرسة  هذه  إىل 

العامل.
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احلقيبة املدرسية الثقيلة:  ه.
يعاين األطفال واليافعني من امللتحقني بمراحل رياض األطفال واملرحلة األساسية 
وحتى الثانوية من مشكلة ثقل احلقيبة املدرسية التي حيملوهنا،  وذلك يف ضوء كثرة الكتب 
املدرسية املقررة وكثرة الدفاتر املخصصة هلا،  إضافة إىل أدوات اهلندسة وبعض املأكوالت 
التي يزودها أولياء األمور ألبنائهم،  وما ينجم عن احلجم والوزن الثقيل للحقيبة املدرسية 
من تشوهات يف العمود الفقري بخاصة وعىل جسم التلميذ ككل والسيام الكتفني واليدين 
الذي  الطالب  عىل  السيئ  النفيس  األثر  عىل  عالوة  املختصني،  األطباء  وبشهادة  بعامة 
التعليم اإللكرتوين  انتشار استخدام  الثقيل يف وقت  الغريب يف هذا احلمل  التناقض  يرى 

Learning	E والتطور التكنولوجي الكبري.

واحلل املناسب هلذه املشكلة يتمثل يف أمور عدة يتمثل أمهها يف اآليت: 
يوميًا،  ● كلها  النشاط  ودفاتر  الكتب  إحضار  بعدم  األمور  وأولياء  للطلبة  التوضيح 

واالقتصار عىل تلك التي ُتعطى يف ذلك اليوم.
قيام الطلبة بمعظم األنشطة الكتابية يف دفاترهم خالل تواجدهم يف املدرسة حتى تعاد  ●

الدفاتر للمعلم وال يأخذوهنا إىل املنزل.
ختصيص خزائن صغرية للطلبة لوضع الكتب املقررة ودفاتر األنشطة فيها وعدم أخذها  ●

للبيت إال إذا كان هناك واجب منزيل لبعض هذه الكتب.
العديد من  ● تظهر يف  بدأت  التي  اإللكرتونية  املدرسية  املناهج  تطبيق  التفكري اجلدي يف 

املدارس األوروبية واألمريكية،  وتتمثل يف وضع هذه املقررات يف عصا تسمى بالعصا 
خمزنة  املناهج  وتكون  معه،   بسهولة  الطالب  حيملها   Electronic Stick اإللكرتونية 
املحمول  الصغري  باستخدام احلاسوب  أو داخل الصف  املنزل  الطالب يف  يفتحها  فيها 
وحيل املسائل أو الواجبات إلكرتونيًا وحيوهلا إىل املعلم.  وقد يبدو هذا احلل خياليًا لدى 

الكثريين، ولكن هذا ربام يصبح عاديًا يف املستقبل القريب.
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الوضع املادي واملعنوي للمعلم:  و.
صحيح أن وضع املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية هو أفضل من وضعه يف 
كثري من دول العامل الثالث،  إال أنه أدنى بكثري من أوضاع أقرانه يف الدول املتقدمة مثل غرب 

أوروبا والواليات املتحدة واليابان وغريها.
فبالنسبة للوضع املادي،  يظل املعلم بحاجة ماسة إىل الدعم املادي من جديد،  وال 
سيام يف ظل ارتفاع األسعار املتزايد مع بقاء الرواتب ثابتة أو شبه ثابتة،  مما ينعكس سلبيًا 
أيضًا.   ذلك  قبل  التعلمية  التعليمية  العملية  وعىل  بل  فحسب،   النفسية  حالته  عىل  ليس 
فعندما جيد املعلم أن الراتب الذي يستلمه ال يلبي املطالب األساسية وبعض الطموحات 
له ولعائلته ،  فإنه قد يلجأ إىل عدم اإلخالص يف العمل من ناحية،  وإىل التفكري يف القيام 
ناحية أخرى،  بل وقد  الرتبية والتعليم من  املنايف ألخالقيات مهنة  بالتدريس اخلصويص 
يلجأ إىل القيام بأعامل أخرى بعد الدوام،  مما جيعله يعود جمهدًا جدًا يف الليل وال يستطيع 
القيام بأعامل التحضري للدروس أو تصحيح األوراق،  مما يسهم  يف تردي مستوى الرتبية 

والتعليم عىل مستوى الوطن إذا كان عدد هؤالء كثريًا.
كذلك قد يفكر كل معلم يف البحث عن فرص أفضل يف التعليم اخلاص أو الذهاب 
من  احلكومية  املدارس  لتفريغ  هتديدًا  يشكل  مما  املادي،   وضعه  لتحسني  اخلليج  دول  إىل 

املعلمني ذوي اخلربة الطويلة والسمعة العلمية املتميزة.
آلخر  وقت  من  باملعلمني  اخلاصة  الرواتب  زيادة  هو  املناسب  احلل  يكون  وقد 
الشكر  ارتفاعًا ملحوظًا وبشكل مستمر،  مع اإلكثار من خطابات  ارتفعت األسعار  كلام 

والرتقيات الوظيفية للمثابرين واملجتهدين منهم لرفع الروح املعنوية لدهيم. 
البون الشاسع يف املباين واخلدمات والتجهيزات بني املدارس احلكومية واخلاصة:  ز.

صحيح أن وزارة الرتبية والتعليم األردنية تبذل قصارى جهدها لبناء مدارس حديثة 
وحسب املواصفات الرتبوية والتعليمية املطلوبة،  إال أهنا تبقى أقل بكثري مما هو عليه احلال 
يف املدارس اخلاصة الكربى،  والتي لدهيا من اإلمكانيات املادية والبرشية ما يعادل بعض 

اجلامعات إن مل يكن أكثر. 
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طريق  عن  تربوية  خدمات  من  اخلاصة  املدارس  من  العديد  يف  يقدم  ما  فإن  وهنا،  
أحدث تقنيات التعليم وعىل يد معملني متخصصني وذوي خربة طويلة،  وبوجود مرشدين 
نفسيني ومرشفني تربويني مهرة،  وبعدٍد أقل بكثري من الطلبة يف الشعبة الواحدة،  مما جيعل 
يف  املحاسبة  أن  كام  العام.   التعليم  مدارس  يف  نجده  وما  الوضع  هذا  بني  كبريًا  التفاوت 
القطاع اخلاص عىل مبدأ حتمل املسؤولية تبقى أشد وأكثر مما هو عليه احلال يف وزارة الرتبية 

والتعليم، مما ينعكس حرصًا يف مدارس القطاع اخلاص وال مباالة يف املدارس احلكومية. 
مباين  تشييد  تكاليف  دفع  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  يف  املناسب  احلل  يكون  وربام 
املدارس احلكومية اجلديدة وأن تستخدم أحدث أنواع األنظمة يف البناء املدريس الرتبوي، 

بحيث حيقق رشوط البناء املالئم واملزود باألجهزة واألدوات املطلوبة.
الترشيعات القديمة للتعليم اخلاص:  ح.

تعود الترشيعات املتعلقة بالتعليم اخلاص إىل عام 1966 عندما كانت املدارس اخلاصة 
قليلة ومعظمها يتبع مجعيات أجنبية،  كام كان حجم االستثامرات يف هذا القطاع قليل جدًا 
وبخاصة إذا ما قورن بام هو عليه احلال من استثامرات القطاع اخلاص هذه األيام يف التعليم 

والتي بلغت يف عام 2009 ملياري دينار أردين.
القرن  من  الستينيات  منذ  جبارة  بجهود  قام  قد  اخلاص  التعليم  قطاع  أن  شك  وال 
املالية  األعباء  من  الكثري  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  ذلك  خفف  بحيث  العرشين، 
بجميع  واملزودة  الكبرية  املدارس  من  ضخمة  تربوية  مشاريع  إقامة  ومتت  واإلرشافية،  
النموذجية، واألجهزة  الدراسية  الغرف  مثل  التعلمية،   التعليمية  العملية  نجاح  متطلبات 
التعليمية احلديثة، والساحات الواسعة، واملالعب متعددة األغراض، واملختربات العلمية 
واحلاسوبية ، والطاقم اإلداري والتعليمي واإلرشايف والرتبوي واإلرشاد النفيس والطاقم 
مثل  دينار  مليون  مخسني  عن  املدارس  بعض  يف  االستثامر  مبالغ  زادت  بحيث  اخلدمايت،  
اإلنجليزية  واملدارس   American Schools األمريكية  واملدارس   ،  Kings Academy

احلديثة English Modern Schools ، ومدارس االحتاد، وغريها.
صحيح أن هناك بعض املدارس اخلاصة أقل من املستوى املرغوب فيه،  ولكن التنافس 
الشديد يف السوق املحيل حيتم عىل كل مدرسة حتسني أوضاعها ورفع مستوى خدماهتا حتى 
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املجتمع من جهة  تلبي حاجات  التوسع مستقباًل كي  تبقى صامدة من جهة، وتعمل عىل 
ثانية.

للتعليم اخلاص  واحلل األساس هلذا اإلخفاق هو رضورة وضع ترشيعات جديدة 
يف ضوء التطورات املذهلة التي متت خالل ستني عامًا، بحيث تتناسب هذه الترشيعات مع 

قانون الرتبية الذي تّم تعديله عدة مرات كان آخرها القانون )3( لعام 1994. 
ندرة اإلنتاج العلمي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم اخلاص:  ط.

يف  النفسيني  واملرشدين  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  املعلمني  عدد  كثرة  رغم 
املدارس احلكومية واخلاصة،  ورغم كثرة محلة املاجستري والدكتوراه وال سيام خالل العقود 
الدول  يف  عليه  الوضع  بخالف  يذكر،   يكاد  ال  العلمي  إنتاجهم  أن  إال  املاضية،   القليلة 
تربوية  مشكالت  ملعاجلة  العلمية  البحوث  بإجراء  املعلمون  يقوم  حيث  تربويًا،   املتطورة 
ملموسة، والعمل عىل عرضها يف مؤمترات علمية ونرشها يف دوريات حمكمة هتتم بتطوير 
الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  املعلمني  هؤالء  من  الكثري  ترقية  تتم  وال  والتعليم،  الرتبية 
جمال  يف  البحوث  بعض  نرشوا  إذا  إال  أعىل  مناصب  أو  درجات  إىل  النفسيني  واملرشدين 

ختصصهم.  
خالهلا  من  يتم  تربوية  علمية  مؤمترات  إقامة  يف  املشكلة  هلذه  الرئييس  احلل  ويتمثل 
كتابة  عىل  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف  والتعليم  الرتبية  ميدان  يف  العاملني  تشجيع 
الرتفيع  ربط  رضورة  إىل  باإلضافة  املدارس،  يف  واقعية  مشكالت  تعالج  التي  البحوث 
الدوريات  البحوث ونرشها يف  الرتبية والقطاع اخلاص بإجراء  العليا يف وزارة  للدرجات 

العلمية املحكمة.
 الصالحيات املحدودة ملديري امليدان يف وزارة الرتبية والتعليم:  ي.

تنادي وزارة الرتبية والتعليم بالالمركزية يف اإلدارة الرتبوية، ولكن ما هو حاصل هو 
رجوع املديرين يف امليدان يف معظم األمور إىل وزارة الرتبية والتعليم عند صناعة القرارات 
حتى شبه املهمة منها.  وقد يعود السبب يف ذلك إىل خوف مديري امليدان من اختاذ قرارات 
ذاهتا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تشجيع  قلة  إىل  باإلضافة  املساءلة،   إىل  ضوئها  يف  يتعرضون 
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ملديري امليدان الرتبويني يف اختاذ قرارات يف ضوء املعطيات والظروف البيئية التي قد ختتلف 
من مكان إىل آخر، وتطبيقها يف الغالب مبدأ املركزية يف اختاذ القرارات.

بتفعيل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام  يف  اإلخفاق  هلذا  اجلذري  احلل  ويتلخص 
تربوية  ورش  عمل  بعد  والتعليامت  األنظمة  يف  فعاًل  املوجودة  امليدان  مديري  صالحيات 

هبذا اخلصوص تطبيقًا ملبدأ الالمركزية.
 التنافس الشديد بني املدارس اخلاصة وشكوى أولياء األمور من ارتفاع األقساط :  ك.

منافسة  يف  املدارس  دخلت  فقد  اخلاص،  التعليم  مدارس  يف  الشديد  للتوسع  نظرًا 
شديدة مع بعضها بعضًا الستقطاب الطلبة عن طريق اإلعالنات والدعاية التي قد يكون 
بعضها مبالغ فيه،  لدرجة أن األهايل يدركون بعد التحاق أبنائهم بقليل،  الفرق الشاسع بني 

ما قيل يف جمال الدعاية وما هو مطبق فعليًا عىل أرض الواقع يف هذه املدارس.
كذلك يشكو األهايل من االرتفاع يف األقساط املدرسية اخلاصة، حيث ال يوجد رقيب 
أو حسيب عىل هذه املدارس يف سياستها لألقساط املدرسية،  مما دفع آالف الطلبة لالنتقال 
من املدارس اخلاصة إىل املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، والسيام بعد األزمة املالية 

العاملية عام 2008م.
اخلاص  التعليم  قسم  معايري من جانب  يتمثل يف وضع  املشكلة  املالئم هلذه  واحلل 
تقدمه  بام  وربطها  املدارس  عن  اإلعالنات  ضبط  ضوئه  يف  يتم   ، والتعليم  الرتبية  بوزارة 
تلك املدارس من خدمات حقيقية وأنشطة متنوعة وربط هذه اخلدمات باإلقساط املدرسية 

صعودًا أو هبوطًا.

الكتاب الثامن والع�سرون: نبذة مطولة عن كتاب: املنهج املدر�سي للموهوبني 
واملتميزين 

)أول مرجع باللغة العربية عن املنهج املدريس للموهوبني واملتميزين( 
)مالحظة مهمة: بقراءة معلومات الفصل الثالث والرابع من هذا الكتاب، ربام حيكم 

الفرد عىل نفسه إن كان موهوبًا أم ال(.                                                        
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صدر عن دار الرشوق للطباعة والنرش والتوزيع  1.
باللغة  مرجع  أول  عامن،  األردنية  العاصمة  يف 
العربية عن موضوع مهم وهو: )املنهج املدريس 
 School Curriculum واملتميزين  للموهوبني 
تأليف  من   ،  for Gifted and Talented
األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة، عميد كلية 
السابق  العلمي  البحث  وعميد  الرتبوية  العلوم 
يف جامعة الرشق األوسط األردنية ، ويقع هذا 

املرجع يف )446( صفحة .
وكانت عملية االهتامم العلمي العميق بموضوع  2.

العامل  يد  عىل  بدأت  قد  واملتميزين  املوهوبني 
أول  وضع  استطاع  والذي  العرشين،  القرن  بداية  يف   Benet بينيه  املشهور  الفرنيس 
مقياس للذكاء أو للقدرات العقلية بشكل دقيق سمي بمقياس بينيه. ثم جاء بعد ذلك 
املريب األمريكي املعروف تريمان  Terman ليضيف إضافات كمية ونوعية عديدة عىل 
ما فعله بينيه ، ويعدل يف مقياسه الذي سمي بمقياس ستانفورد بينيه مما زاد من املساحة 
الرتبوية  والبحوث  املؤلفات  يف  التميز  أو  والتفوق  املوهبة  ملجال  ختصيصها  تم  التي 

والنفسية خالل العرشينيات والثالثينيات من القرن نفسه .
Hollingworth ومن بعدها العامِل املعروف كاتل  3. وبذلت املربية املتميزة هولنجورث 

Cattell ، جهودًا إضافية طيلة األربعينيات وأوائل اخلمسينيات من القرن العرشين ، 
وذلك للرفع من شأن املوهبة واملوهوبني . يف ضوء زيادة التنافس بني االحتاد السوفييتي 
والواليات املتحدة يف السباق نحو الفضاء اعتبارًا من أواخر اخلمسينيات وحتى أوائل 
الثامنينيات من القرن ذاته، فقد تَم ختفيف عملية الرتكيز عىل املوهوبني واملتفوقني ، وزاد 
والتسعينيات  الثامنينيات  يف  ظهرت  حتى  والعلوم،  والرياضيات  باحلاسوب  االهتامم 
من القرن العرشين وأوائل القرن احلادي والعرشين، جمموعة من األفكار املتطورة يف 
أنفسهم  كرسوا  الذين  العلامء  من  جمموعة  يد  عىل  سيام  وال  واملوهوبني،  املوهبة  جمال 
هلذا امليدان . وأصبح الرصاع واضحا يف وجهات النظر بني العلامء ، حينام نادى فريق 

املنهج املدر�سي للموهوبني واملتميزين
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وذلك  واهتامماهتم،  وقدراهتم  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  حاجات  مراعاة  برضورة 
األهداف  حيققوا  حتى  هبم،  خاصة  دراسية  أوصفوف  مدارس  يف  فصلهم  طريق  عن 
املنشودة أو املرغوب فيها من جانبهم، وبإرشاف املؤسسات املتخصصة يف هذا املجال 

احليوي من جماالت الرتبية والتعليم .
ويف الوقت نفسه ، طالب الفريق اإلنساين من املربني ، برضورة دمج املوهوبني واملتميزين  4.

مع بقية الطلبة العاديني، حتى تعم الفائدة للعدد األكرب من الطلبة يف الصفوف الدراسية 
التي تطالب بمراعاة شؤون املوهوبني  املختلفة . ومع ذلك، فقد زاد عدد األصوات 
واملتميزين، متاما كام تتم مراعاة أمور املعاقني جسميا وعقليا، وذلك عن طريق تطبيق 
مبادئ اإلثراء أو اإلغناء Enrichment ، واإلرساع أوالترسيع Acceleration تارة ، 
وختصيص بعض الصفوف بل وبعض املدارس الكاملة هلذه الفئة من الطلبة املوهوبني 

تارة أخرى .
املجال  5. يف  ليس  والشعوب  األمم  بني  أحيانا  الشديد  والرصاع  بل  التنافس  ضوء  ويف 

العسكري والسيايس فحسب، بل وأيضا يف ميادين االقتصاد والعلم والثقافة والفنون، 
واملتميزين  املوهوبني  فئة  إىل  الكبري  باألمل  تنظر   ، عديدة  وشعوب  دول  أخذت  فقد 
يكون  هذا ال  . ولكن  والفنانني  واألدباء،  والقادة،  واملخرتعني،  الغد،  ليكونوا علامء 
بالتمنيات واألحالم فحسب، بل وأيضا باإلعداد الدقيق ، والتخطيط السليم ، والتنظيم 
املدروس ، والتنفيذ املرغوب فيه بمستويات عالية من اجلودة ، للمنهج املدريس املنشود 

هلذه الفئة املنميزة من الناس .
وانتقل االهتامم باملوهبة والتميز من الغرب إىل الوطن العريب وبشكل واضح منذ بداية  6.

العديدة،  واملراكزالعلمية  اجلمعيات  تشكلت  حيث  العرشين،  القرن  من  التسعينيات 
والربامج  الدورات  وعقدت  التخصصية،  والندوات  واملؤمترات  اللقاءات  وكثرت 
الرتبويني، وإكساهبم  املعلمني واملديرين واملرشفني  تأهيل  التدريبية ، وذلك من أجل 
باملوهوبني واملتفوقني ورعايتهم  الناقد والتفكرياإلبداعي، واالهتامم  التفكري  مهارات 

عىل أفضل وجه .
وبدأنا نرى بوادر املؤلفات العربية حول املوهبة واملوهوبني والتفوق واملتفوقني بشكل  7.

القرن العرشين، ولكنها زادت بشكل ملحوظ مع  العقدين األخريين من  خجول يف 
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املدريس  املنهج  يتناول  مل  منها  أيًا  فإن  ذلك،  ومع  والعرشين.  احلادي  القرن  بدايات 
للموهوبني واملتميزين، حتى صدور هذا الكتاب، مما جعله أول مرجع باللغة العربية 

عىل اإلطالق ، عن هذا املجال التخصيص الدقيق واملرغوب فيه من جماالت الرتبية.
ورغم أن العنوان الرئيس للكتاب يدور حول املنهج املدريس للموهوبني واملتميزين،  8.

فقد تناول موضوعات ذات أمهية بالغة يف عامل املوهبة والتميز، وبستة فصول كاملة من 
بني ثالثة عرش فصال مستقال اشتمل عليها هذا الكتاب املرجع .

أيام  9. منذ  املوهوبني  لرتبية  التارخيية  اخللفية  عىل  املرجع  من  األول  الفصل  ركز  وقد 
، والفرعونية ، وحضارة ما بني  ، والرومانية ، والصينية ، واهلندية  اليونانية  احلضارة 
النهرين يف العصور القديمة ، مرورًا بالعصور املظلمة ، فالعصور الوسطى واحلضارة 
العربية اإلسالمية ، إىل عهد االمرباطورية العثامنية ، فالعرص احلديث ، حيث العلامء 
وهاريس   ،  Binet وبينيه   ،  Galton وجالتون   ،  Darwin داروين  أمثال  املشهورين 
 Cattell وكاتل   Hollingworth وهولنجورث   ،Terman وتريمان   ،  Harris
وجاردنر   ،  Renzulli ورينزويل   ،  Wundt وونديت   ،  Thorndike وثورندايك 
هذا  يف  البارزة  اجلهود  توضيح  وغريهم،مع   Sternberg وسترينربج   ،  Gardner

الصدد لألمم والشعوب واألفراد من هؤالء العلامء املشهورين والباحثني املبدعني .
.10  The املوهوبني  تربية  أمهية  حول  املرجع  الكتاب  هذا  فصول  من  الثاين  الفصل  ودار 

وطرح  ناحية،  من  هبا  االهتامم  Importance of Gifted Educationومربرات 
 Giftedواملوهوب  Giftedness املوهبة  من  لكل  الكثرية   Definitions التعريفات 
Talented، وذلك عىل لسان مشاهري  املتميز  Talent واملتفوق أو  التميز  أو  والتفوق 
العلامء الذين اهتموا هبذا املجال املهم من جماالت الرتبية والتعليم ، مع توضيح الفرق 

بني هذه املصطلحات الرتبوية املتخصصة من ناحية ثانية .
أما الفصل الثالث فقد تناول موضوعا يف غاية األمهية ، يتمثل يف صفات أو خصائص  11.

املوهوبني واملتميزين Characteristics of Gifted and Talented ، وال سيام املعرفية 
منها ، واألكاديمية ، واجلسمية والسلوكية ، وعمليات التواصل مع اآلخرين ، والنضج 
والقدرات   ، املنطقي  التفكري  مهارات  وامتالك   ، واللغوي  الفكري  املجال  يف  املبكر 
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 ، التصميم  بصفات  واالتصاف   ، والفن  واملوسيقى  الرياضيات  يف  الظهور  مبكرة 
أو  الوجدانية  باخلصائص  واالتصاف   ، املتقدمة  واهلوايات   ، والدافعية   ، واملثابرة 
االنفعالية مثل امتالك املهارات االجتامعية ، والتكيف الشخيص واالجتامعي ، وامليل 
إىل االستقاللية ، والثقة بالنفس ، والتحكم بالذات ، وامليل إىل األساليب املفضلة لكل 
من التعلم والتعليم من جهة ، والتدريب والتفكري من جهة أخرى ، مع التعبري الواضح 
عن النفس ، وامتالك مزايا التفكري األخالقي ، والتعاطف مع الناس اآلخرين الذين 

يستحقون ذلك .
الطلبة  12. اكتشاف  أو  حتديد  خطوات  عىل  املرجع  الكتاب  هذا  من  الرابع  الفصل  وركز 

للموهبة  الفهم  زيادة  رضورة   : هي  خطوات  ست  يف  وتتمثل  واملتميزين،  املوهوبني 
عملية  يف  املشاركة  عىل  العمل  طريق  عن  وذلك   ، واملتفوقني  والتفوق  واملوهوبني 
وحتديد   ، واملتميزين  املوهوبني  الطلبة  بخصائص  الدقيق  واإلملام   ، القرارات  صناعة 
الربامج املناسبة هلذه الفئة من الطلبة ، وحتديد طرق التنفيذ املطلوبة ، والوقت املحدد 
لكل واحدة منها . أما اخلطوة الثانية لتحديد املوهوبني فتتمثل يف تنفيذ عملية عرض 
املعلومات املتاحة ، عن طريق التواصل مع األطراف ذات العالقة فيام يتصل بعرض 
املعلومات وغربلتها أو تصفيتها ، ورضورة استخدام مصادر غربلة متعددة ، وإبالغ 
بأول . أما اخلطوة الثالثة فتتلخص يف تطبيق أسلوب  الوالدين بمجريات األمورأوالً 
العرقية  خلفياهتم  تنوعت  مهام  الطلبة  بني  العدالة  تطبيق  طريق  عن  وذلك   ، الغربلة 
ووضع   ، الغربلة  أو  التصفية  عملية  ضمن  الطلبة  مجيع  شمول  ورضورة   ، والثقافية 
الرابعة  معايري لضبط عملية تطبيق أدوات اختيار املوهوبني ، يف حني ركزت اخلطوة 
عىل تصميم ملف خاص بمعلومات الطالب املوهوب ، مع األدلة املستندة إىل عالمات 
معايري التصفية ، وتشمل مجع بيانات إضافية، وتسجيل نقاط القوة للطالب املوهوب، 
ورصد جماالت االهتامم لديه ، وتسجيل اخلربات السابقة له. أما اخلطوة اخلامسة فتدور 
 ، مراجعة  فريق  تشكيل  طريق  عن  وذلك   ، اخلدمات  ببعض  التوصية  رضورة  حول 
العالقة  إىل ذوي  النتائج  ، وتوصيل  املتوفرة  األدلة  املالئمة يف ضوء  القرارات  واختاذ 
واالهتامم ، بينام اهتمت اخلطوة السادسة بتحديد املوهوبني مع رضورة التخطيط لعملية 
تنفيذ اخلدمات املطلوبة بفاعلية كبرية ، وذلك عن طريق تنفيذ اخلطة الرتبوية املالئمة، 
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والرتتيب لعملية مراجعتها . كام تطرق الفصل الرابع أيضا إىل طرق حتديد املوهوبني 
 Stanford Binetواملتميزين وعىل رأسها مقاييس الذكاء مثل مقياس ستانفورد بينيه
Intelligence Scale ، ومقياس وكسلر لذكاء األطفال Wechsler Scale، ومقياس
إىل  باإلضافة   ،  Kuhlman Anderson أندرسون  ، ومقياس كوملان   Otis	Lenon
 Creativityاإلبداع واختبارات   ،  Achievement Tests التحصيل  اختبارات 
Tests ، كاختبارات تورانس Torrance Tests ، وترشيحات املعلمني وأولياء األمور 
 Baldwin بالدوين  مصفوفة  مثل  املتعددة  واألدوات  املصفوفات  ودور   ، واألقران 
 Gardner املتعددة  للذكاءات  جاردنر  وتقييم   ،Fraser Tool فريزر  وأداة   Matrix
Evaluation ، وأداة ميكر Maker Tool، وحوض التفوق للمريب املعروف رينزويل  

 .Renzulli

اإلثراء  13. أو  اإلغناء  موضوع  تناول  فقد  املرجع  الكتاب  هذا  من  اخلامس  الفصل  أما 
Enrichment للتعامل مع الطلبة املوهوبني واملتميزين ، وأساليبه املتعددة مثل صقل 
وتنمية املهارات الكتابية ، ومهارات حل املسائل يف الرياضيات ، ومهارات التعامل مع 
شبكة اإلنرتنت ، ومهارات البحث العلمي ، ومهارة التنبؤ ، ومهارة حل املشكالت 
اىل  السليم  اإلثراء  يؤدي  أن  إمكانية  ، مع  الدراما  استخدام  ، ومهارة  إبداعية  بطريقة 

جعل الطالب موهوبا بالفعل .
وملا كان أسلوب اإلرساع أوالترسيع Acceleration من األسس املهمة لرتبية املوهوبني  14.

أساليبه  موضحا  املبدأ،  هذا  الكتاب  من  السادس  الفصل  عالج  فقد  واملتميزين، 
األساليب  هذه  ومن   ، الكثرية  واالجتامعية  والنفسية  األكاديمية  وفوائده   ، املتعددة 
األطفال  برياض  املبكر  وااللتحاق   ، واملتميزين  املوهوبني  للطلبة  االستثنائي  الرتفيع 
املتوسطة  املرحلتني  يف  املبكر  والقبول  الدراسية،  املواد  وختطي  األسايس،  األول  أو 
والثانوية،وتكثيف املنهج املدريس أو ضغطه أو اختصاره، والقبول املبكر يف اجلامعة، 

وااللتحاق بربنامج البكالوريا الدويل .
وبدأ االهتامم باملناهج املدرسية لفئة الطلبة املوهوبني واملتميزين يف هذا الكتاب، اعتبارًا  15.

من الفصل السابع وحتى هناية الفصل الثاين عرش، وبستة فصول كاملة .
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من  16. املتميزة  الفئة  هلذه  املدريس  املنهج  وتصميم  فلسفة  السابع  الفصل  تناول  فقد 
الطلبة،حيث تم التطرق إىل املبادئ الفلسفية ملناهج املوهوبني واملتميزين مثل الرتكيز 
عىل تطوير العمليات العقلية، والرتكيز عىل التكنولوجيا احلديثة، والرتكيز عىل عملية 
إعادة البناء أو التجديد االجتامعي، والرتكيز عىل املربر األكاديمي من وراء هذه املناهج 
، والرتكيز عىل التربيراملقنع للعمل املهني أو التخصيص . وكان هذا الفصل قد تعرض 
 Curriculum ضغطه  عىل  العمل  أو  تكثيفه  أو  املنهج  اختصار  فلسفة  إىل  كذلك 
Compacting  من أجل املوهوبني واملتميزين ، وتطوير عملية تصميم املناهج اخلاصة 

هبم ، واملعايرياملهمة لتصميم املناهج املرغوب فيها .
وتتابعه  17. املدريس  املنهج  جمال  تطوير  عىل  املرجع  الكتاب  هلذا  الثامن  الفصل  وركز 

للموهوبني واملتميزين، وال سيام من حيث اخلطة العامة ملجال املنهج املدريس،وحتليل 
النامذج التعليمية التعلمية املالئمة لألهداف،وصياغة أهداٍف خاصة تقيس نواتج تعلم 
الطالب لكل هدف من أهداف املنهج،واختيار وتطوير األدوات واإلجراءات الواجب 

استخدامها لتقييم احلاجات اخلاصة باملناهج لفئة املوهوبني واملتميزين .
وتعديلها  18. املوهوبني  مناهج  اختيار  عملية  حول  دار  فقد  للكتاب  التاسع  الفصل  أما 

وتكثيفها، إذ متت مراجعة نظرة ستيدمان Steadman إىل مناهج املوهوبني واملتميزين، 
وتوضيح عملية اختيار املناهج املدرسية لربامج هذه الفئة،وتعديل املنهج العادي كي 
املتداخلة مع  املناهج  الطلبة يف  واملتميزين، ومشاركة هؤالء  املوهوبني  الطلبة  يناسب 

بعضها بعضا .
وكانت قد ظهرت منذ العقود القليلة األخرية من القرن العرشين العديد من القضايا  19.

 Issues واملتميزين  املوهوبني  للطلبة  املدرسية  املناهج  يف  تؤثر  زالت  وما  أثرت  التي 
بتلك  بدأت  حيث   ،Related to Gifted and Talented School Curriculum
التسعينيات  عقد  هناية  إىل  وانتقلت  الثامنينيات  عقد  هناية  يف  ظهرت  التي  القضايا 
 ، الشأن  هذا  يف  الكثرية  والتدخالت   ، املوهوبني  حتديد  قضايا  مثل  ذاته  القرن  من 
وتطبيق املنحى التكاميل يف املناهج ، واستخدام الوحدات الدراسية القائمة عىل حل 
املشكالت،ثم ظهور فكرة املنهج املدريس كمنتج إبداعي هلذه الفئة املتميزة من الطلبة 
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بعد ذلك، مع طرح إسهامات متعددة حول مناهج املوهوبني من مصادر أخرى متنوعة 
كل هذه املوضوعات الفرعية كانت مطروحة يف الفصل العارش من هذا الكتاب .

املنهج  20. املربني املتخصصني يف عامل املوهبة والتفوق بمبدأ متايز  ونظرًا الهتامم كثري من 
الفصل  دار  فقد   ،  Curriculum Differentiation واملتفوقني  للموهوبني  املدريس 
رضورة  عىل  خطتها  يف   Kaplan كابالن  تأكيد  بعد  حوله،  الكتاب  من  عرش  احلادي 
Keirouz عن متايز  تعميق مناهج املوهوبني وصعوبتها، مع طرح أفكار املريب كريوز 
Maker من جهة ثانية، وال سيام من حيث توفر البيئة  املنهج من جهة ، وأفكار ميكر 
نواجته  أو  ومنتجاته   ، املتعددة  وعملياته   ، املنهج  حمتوى  وتعديل  املالئمة،  التعليمية 

املتنوعة .
الفصل  21. ركز  فقد  امليدان،  يف  تطبيقه  دون  الفائدة  قليل  يبقى  املدريس  املنهج  أن  وبام 

املوهوبني  مناهج  تدريس  اجل  من  تربوية  اقرتاحات  عىل  الكتاب  من  عرش  الثاين 
 Educational Suggestions for Teaching Gifted & Talented واملتميزين 
الذهنية للطلبة  Curriculum، وعىل رأسها رضورة أن يتكيف املعلم مع اخلصائص 
املوهوبني واملتميزين، وتطبيق مبدأ املنحنى الطبيعي معهم، وتطبيق إجراءات تقييم غري 
 Piaget رسمية ملصلحتهم، واإلملام بالنظريات واألفكار التي طرحها كل من بياجيه 
وبلوم Bloom يف هذا اخلصوص ، واللجوء إىل أولياء األمور كمصادر معلومات عن 
واإلملام   ، الترسيع  أو  اإلرساع  عملية  أمهية  واكتشاف   ، واملتميزين  املوهوبني  الطلبة 
بأساليب التعلم عن بعد، والتعلم من خربات اآلخرين وجتارهبم، واللجوء إىل املصادر 

اخلارجية ذات العالقة برتبية املوهوبني واملتميزين .
.22  Field & Experimental وامليدانية  التجريبية  والبحوث  الدراسات  أمهية  وبسبب 

واملهتمني   ، والباحثني   ، اجلامعات  وأساتذة   ، للطلبة  بالنسبة   Research Studies
الكتاب  هذا  من  واألخري  عرش  الثالث  الفصل  تناول  فقد  والتفوق،  املوهبة  بميادين 
املرجع بالكثري من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة ، والتي اهتمت باملوهوبني 
من  املزيد  إجراء  يريد  ملن  كبرية  فائدة  ذات  جيعلها  مما  خمتلفة،  جوانب  من  واملتميزين 
من  بغريه  قيس  ما  إذا   ، بكرًا  زال  ما  الذي   ، املهم  املجال  هلذا  والبحوث  الدراسات 

املجاالت األخرى للرتبية وعلم النفس .
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وجاءت يف هناية هذا الكتاب املرجع قائمة طويلة جدًا من املراجع العربية واألجنبية  23.
واملعلمني  للطلبة  قصوى  فائدة  ذات  جيعلها  مما  مراجع،  وثامنية  أربعامية  شملت  التي 
وأساتذة اجلامعات والباحثني للرجوع إليها كلام تطلب األمرمن اإلنسان التعمق يف عامل 
املوهبة والتميز. ورغم كل ما ذكر عن مزايا هذا املرجع العريب األول عن املنهج املدريس 
للموهوبني واملتميزين، فإن املؤلف يبقى يؤمن بأن جهد اإلنسان الفرد لن يصل مطلقا 
إىل مستوى الكامل، بل ال بد من أنه بحاجة إىل وجهات نظر أخرى، وال سيام من جانب 
الُقراء والباحثني والطلبة إلبداء آرائهم فيه، وهذا ما هيدف إليه املؤلف يف هناية املطاف، 
وموضوعاته   ، املرجع  هذا  ملحتويات  والبناء  الناقد  للتفكري   ، وقلبه  صدره  يفتح  إذ 
املتعددة ، وطريقة عرض املادة فيه، وذلك طمعا يف إجراء التعديل املطلوب ، والتنظيم 
املرغوب، والتطوير املنشود نحو األفضل يف الطبعات القادمة بإذن اهلل. آمال أن يسد 
هذا الكتاب فراغا ما زال موجودًا يف املكتبة العربية حول املنهج املدريس املأمول هلذه 
الفئة النشطة من املوهوبني واملتميزين ، الذين تقع عىل عواتقهم مهمة عسرية تتمثل يف 
كله  ذلك  وفوق  وعسكريا،  وثقافيا،  واجتامعيا،   ، واقتصاديا  علميا،  باألمة  النهوض 
احلصول عىل منزلٍة متميزٍة بني أمم األرض الصاعدة واملتطورة .املؤلف:   أ.د. جودت 

أمحد سعادة                     

نظريات                  التعاوين:  التعلم  كتاب:  عن  نبذة  والع�سرون:  ال�سابع  الكتاب 
وتطبيقات ودرا�سات 

 صدر هذا الكتاب عن دار وائل للطباعة والنرش والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن، من  1.
تأليف األستاذ الدكتور جودت امحد سعادة ، عميد كلية العلوم الرتبوية وعميد البحث 
التدريس يف  العلمي السابق يف جامعة الرشق األوسط ، ومعه ثالثة من أعضاء هيئة 
جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية . ويقع هذا الكتاب املرجع يف )485( 

صفحة من القطع الكبري ، وجملد جتليدًا  أنيقا .
ورغم أن التعلم التعاوين بدأ االهتامم به منذ فرتة ليست بالقصرية، إال أن الرتكيز عليه  2.

أصبح يزداد منذ العقود الثالثة األخرية من القرن العرشين، ثم ظهرت جهود الدول 
بحيث  والعرشين،  احلادي  القرن  مطلع  يف  جدا  واضح  بشكل  واألفراد  واملؤسسات 
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والتجريبية  امليدانية  الدراسات  آالف  أجريت 
التعلم، والتي  أنامط  النمط اجلديد من  عىل هذا 
التي  االجيابية  اجلوانب  عىل  معظمها  يف  أكدت 
التعاوين،  التعلم  تطبيق  نتيجة  املتعلم  يكتسبها 
سواء من الناحية املعرفية أو املهارية أو الوجدانية 

أو االجتامعية .
التعاوين  3. التعلم  أن  للعيان،  ظاهرا  وأصبح 

وعىل  الفردي  التعلم  عىل  نتائجه  يف  يتفوق 
التعلم التنافيس يف وقت واحد، بحيث أصبحت 
ومعاهد  مدارس  من  التعليمية  املؤسسات 
وجامعات تتسابق يف تبني هذا النمط من أنامط 
توفري  بعد  بالفعل،  تطبيقه  عىل  وتعمل  التعلم، 

ذلك  بعد  ظهر  كام  والتميز.  للنجاح  الالزمة  البرشية  واخلربة  املناسبة  الطبيعية  البيئة 
الكثري من املنارصين للتعلم التعاوين من معلمني ومديرين ومرشفني تربويني ومرشدين 

نفسيني وأساتذة جامعات وطلبة ، ومهتمني ، وأولياء أمور يف وقت واحد .
وبدأ املربون يف التأليف والكتابة عن التعلم التعاوين، بعد إجراء الكثري من الدراسات  4.

العلمية الدقيقة. ورغم وجود العديد من الكتب واملراجع العربية عن التعلم التعاوين، 
إال أن هذا الكتاب يمثل لبنة جديدة تضاف إىل ما سبق من جهود وأنشطة. ومع ذلك، 
فقد أراد مؤلفو هذا الكتاب عدم االقتصار يف هذا اجلهد عىل اجلوانب النظرية فقط أو 
التطبيقية فحسب أو البحثية لوحدها، بل العمل عىل مجع الثالثة أمور يف مرجع واحد .

واشتمل هذا الكتاب املرجع عن التعلم التعاوين عىل ستة أبواب كبرية وعرشين فصال  5.
وبني  بينه  والفرق  التعاوين  التعلم  نشأة   : عنوان  حتت  األول  الباب  وكان  مستقال. 
التعلم التقليدي، وتضمن ثالثة فصول خمتلفة، تناول الفصل األول منها نشأة التعلم 
وتطوراملجموعات  التعاونية،  املجموعات  حيوية  تطور  سيام  وال  وتطوره،  التعاوين 
للتعلم  النظري  اإلطار  وتطور  التعلم،  لتشجيع  املجموعات  وتطورعمل  التعاونية، 
من خالل املجموعات، مع عرض جهود العلامء واملربني يف إظهار التعلم التعاوين إىل 

التعلم التعاوين: نظريات                 
وتطبيقات ودرا�سات
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حيز الوجود، والعمل عىل تطويره نحو األفضل، والعمل عىل مواجهة التحديات التي 
تظهر من وقت آلخر أمام هذا النمط اجلديد من أنامط التعلم .

من  6. الثاين  الفصل  ركز  فقد  عامة،  التعلم بصورة  بأنامط  القارئ  تعريف  ونظرًا ألمهية 
تؤثر  التي  العديدة  واملتغريات  التعلم  توضيح  بعد  وذلك  األنامط،  هذه  عىل  الكتاب 
 Competitive فيه، ثم احلديث عن أنامط التعلم الثالثة املشهورة مثل التعلم التنافيس
 Individual الفردي  التعلم  ثم  وسلبياته،  وخصائصه  ظهوره  Learningوظروف 
 ،Cooperative Learning وصفاته وجوانبه السلبية، ثم التعلم التعاوينLearning
نتيجة  تظهر  التي  للمشكالت  املناسب  احلل  واعتباره  واجيابياته،  وجوده  ومربرات 

ممارسة التعلم التنافيس والتعلم الفردي يف املؤسسات التعليمية املختلفة .
التعلم  7. وبني  بينه  والفرق  التعاوين  التعلم  حول  الكتاب  من  الثالث  الفصل  ودار 

التقليدي، إذ طرح املؤلفون املقصود بمفهوم التعلم التعاوين من وجهات نظر العديد 
من املربني واملهتمني هبذا النمط املهم من أنامط التعلم، ثم توضيح الفروق اجلوهرية 
يعترب  ملاذا  العريب  القارئ  يدرك  حتى  التعاوين،  والتعلم  التقليدي  التعلم  من  كل  بني 
التعلم التعاوين البلسم الشايف للكثري من املشكالت النامجة عن ممارسة التعلم التقليدي 

بسلبياته الكثرية 
وجاء الباب الثاين من أبواب هذا الكتاب حتت عنوان : عنارص التعلم التعاوين وأهدافه،  8.

كي يشمل اثنني من الفصول فقط مها الفصل الرابع والفصل اخلامس، وقد اهتم الفصل 
 Cooperative Learning الرابع بالعنارص الرئيسة التي يقوم عليها التعلم التعاوين 
Elements، والتي ال يمكن له النجاح بدوهنا، وتشمل االعتامد االجيايب املتبادل بني 
األفراد Interdependence Between Individuals، واملسؤولية الفردية اجلامعية، 
واملطلوب  املجموعات،  عمل  ومعاجلة  املطلوبة،  والشخصية  االجتامعية  واملهارات 

عمله خالل هذه العنارص املهمة .
التعاوين  9. التعلم  وتناول الفصل اخلامس من فصول الكتاب موضوع جوانب أهداف 

Social Aspect االجتامعي  واجلانب  املتشعبة،  بأهدافه  الرتبوي  اجلانب  سيام  وال 
بأهدافه العديدة، واجلانب النفيس Psychological Aspect بأهدافه املتنوعة، ومدى 
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ناحية  من  املتعلم  ويف  ناحية،  من  بعضها  يف  وتأثرياهتا  ببعضها،  اجلوانب  هذه   عالقة 
ثانية.

التعاوين  10. التعلم  يف  والطالب  املعلم  دور  عىل  الكتاب  أبواب  من  الثالث  الباب  وركز 
تصميام وختطيطا وتنفيذا، واشتمل عىل فصلني رئيسني مها : الفصل السادس، الذي 
دار حول دور املعلم والطالب يف تصميم التعلم التعاوين والتخطيط له، The والطرق 
حتديد  يف  املعلم  ودور  املتجانسة،  غري  املجموعات  تشكيل  يف  املعلم  دور  تدعم  التي 
وتنظيم  ترتيب  املعلم يف  الواحدة ضمن جمموعتهم، ودور  املجموعة  أفراد  بقاء  زمن 
التعليمية  املواد  املعلم يف ختطيط  الطلبة يف جمموعات، ودور  الصف، وكيفية جلوس 
وجتهيز األدوات الرضورية ألداء املجموعات الناجح ملهامها، وتوزيع املعلم لألدوار 
عىل الطلبة، ودور املعلم يف وضع خطة األعامل الصفية يف أنامط التعلم املختلفة. وبعد 
وكطالب  مبادر،  كشخص  التعاوين  التعلم  يف  عامة  بصورة  الطالب  دور  يأيت  ذلك 
وكموضح   ، واآلراء  املعلومات  يعطي  وكشخص  لآلراء،  وكطالب  للمعلومات، 
لألفكار ومنسق هلا ، وكممهد للمناقشات، وكناقد ملا يسمع ويرى ويقرأ، وكمنشط 

لعمل املجموعات ومشجع هلا، وكمسجل ملا يدور من أفكار وآراء وتعليقات .
التعلم  11. تنفيذ  يف  املعلم  دور  عىل  ركز  فقد  املرجع،  هذا  فصول  من  السابع  الفصل  أما 

املتبادل  االعتامد  وتعزيز  وبناء  األكاديمية،  املهام  رشح  حيث  من  وذلك  التعاوين، 
اإلجيايب بني الطلبة، وبناء املسؤولية الفردية بينهم، وترسيخ التعاون بني املجموعات، 
وتوضيح معايري النجاح هلم، ودور املعلم يف حتديد أنامط السلوك املتوقعة من الطالب.

فصول  12. أربعة  عىل  واشتمل  التعاونية  احلايل  الكتاب  أبواب  من  الرابع  الباب  وناقش 
أنامط  عىل  الرتكيز  تم  الثامن،  الفصل  ففي  عرش.  احلادي  وحتى  الثامن  من  كاملة 
املهارات التعاونية التي حيتاج إليها الطلبة يف التعلم التعاوين، وال سيام مهارات التشكيل 
ومهارات العمل ، ومهارات الصياغة ومهارات التخمري ومهارات االتصال ومهارات 

بناء الثقة ومهارات القيادة التعاونية. 
املراقبة  13. موضوعات  حول  دار  فقد   ، املرجع  الكتاب  هذا  من  التاسع  الفصل  أما 

والتقييم   ،Observing واملالحظة   ،Intervening والتدخل   Controlling
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Treatment يف املهارات التعاونية املختلفة ومراحل التعلم  Evaluating ، واملعاجلة 
التعاوين Coop وربطها باملهارات التعاونية .

.14  Steps of التعاونية  املهارات  تدريس  خطوات   : عنوان  حتت  العارش  الفصل  وكان 
 Organizing التنظيمية  اخلطوات  وبخاصة   ،Teaching Cooperative Skills
Steps، مع طرح أمثلة تطبيقية تربوية وحياتية ، ودروسا متنوعة عىل خطوات تدريس 

املهارات التعاونية .
التعاونية  15. املجموعات  يف  العمل  وأشكال  نامذج  عىل  فركز  عرش  احلادي  الفصل  أما 

تتضمن  والتي   ،Types and Shapes of Work in Cooperative Groups
 Together معا  التعلم  فَِرق  و   ،Group Learning Teams اجلامعية  التعلم  فَِرق 
اجلامعي  البحث  وطريقة   ،Jigsaw Method جكسو  وطريقة   ،Learning Teams
وطريقة   ،Structural Method البنائية  والطريقة   ،Group Research Method

املقابلة Interviewing Methodذات اخلطوات الثالث. 
التعلم  16. التطبيقات املختلفة عىل  الباب اخلامس من أبواب هذا الكتاب املرجع  وعالج 

ركز  حيث  عرش،  اخلامس  وحتى  عرش  الثاين  من  خمتلفة  فصول  وبأربعة  التعاوين 
التعاوين يف مواقف أو ظروف خاصة مثل  التعلم  الثاين عرش منها عىل تطبيق  الفصل 
تطبيق التعلم التعاوين عىل أطفال ما قبل املدرسة ، وأطفال الصفوف الدنيا للمرحلة 
األساسية ، وتطبيق التعلم التعاوين عىل الطلبة الذين يتعلمون لغة ثانية ، ودور املعلم 
ثم  لغة أخرى،  تعاونية تستخدم  تعلم  األم يف جمموعات  لغتهم  الطلبة  استخدام  عند 

تطبيق التعلم التعاوين يف الصفوف املدرسية الكبرية.
التعلم  17. عىل  بالتطبيقات  اهتم  فقد  الكتاب،  هذا  فصول  من  عرش  الثالث  الفصل  أما 

التعاوين يف خمتلف املواد املدرسية املقررة وال سيام يف الدراسات االجتامعية، والرتبية 
اإلسالمية، والرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة االنجليزية بمثالني واضحني 

لكل ختصص .
يف  18. التعاوين  التعلم  تطبيق  عملية  تواجه  التي  الصعوبات  عرش  الرابع  الفصل  وناقش 

املدارس واملعاهد واجلامعات، مع طرح املقرتحات املالئمة لعالجها، وال سيام أسلوب 
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من  األسلوب  هذا  عن  كثرية  تفصيالت  مع   Brain Storming الذهني  العصف 
حيث تعريفاته ، وأهدافه ، وفوائده ، ومتطلباته ، والقواعد األساسية له ، وخطواته ، 
والتحضري هلذا األسلوب الفعال ، ثم العمل عىل تقييمه، وأخريا أدوات التعلم التعاوين 

املستخدمة للتخفيف من صعوبات تطبيقه.
واهتم الفصل اخلامس عرش من هذا الكتاب املرجع ببعض التجارب واجلهود العاملية يف  19.

تطبيقات التعلم التعاوين، وال سيام التجارب أو اجلهود األمريكية والربيطانية والكندية 
والصينية والسعودية ، مع توضيح ما بذل منها يف هذا الصدد.

وركز الباب السادس واألخري من أبواب الكتاب عىل الدراسات امليدانية والتجريبية  20.
مخسة  ضمن  وأجنبية،  عربية  دراسة   )115( وبمجموع  التعاوين  التعلم  تناولت  التي 
فصول كاملة من السادس عرش وحتى العرشين، حيث متت يف الفصل السادس عرش 
الطلبة  حتصيل  يف  التعاوين  التعلم  استخدام  تأثري  يف  بحثت  التي  الدراسات  مراجعة 

للمواد الدراسية املختلفة وبمجموع )72( دراسة عربية وأجنبية.
وراجع مؤلفو هذا الكتاب يف الفصل السابع عرش الدراسات امليدانية والتجريبية التي  21.

التعاوين يف اجتاهات الطلبة واملعلمني وميوهلم  التعلم  بحثت موضوع تأثري استخدام 
يف  دراسة  عرشة  إحدى  مراجعة  متت  بينام  وأجنبية،   عربية  دراسة   )17( وبمجموع 
وجكسو  األحجيات،  أسلوب  استخدام  تأثري  عملية  وبحثت  عرش،  الثامن  الفصل 
jigsaw  يف التعلم التعاوين . أما الفصل التاسع عرش، فقد راجع فيه مؤلفو الكتاب 
يف  روجعت  حني  يف  الذات،  مفهوم  يف  التعاوين  التعلم  تأثري  بحثت  دراسات  سبع 
الفصل العرشين واألخري من فصول هذا الكتاب مخس عرشة دراسة تناولت اثر التعلم 

التعاوين يف التحصيل واالجتاه معا .
زادت عن  22. واألجنبية  العربية  املراجع  من  قائمة طويلة جدا  الكتاب  هناية  ووردت يف 

املائتي مرجع، هلا عالقة وثيقة بالتعلم التعاوين وموضوعاته النظرية والتطبيقية والبحثية 
وأساتذة  والباحثون  الرتبويون  واملرشفون  واملديرون  املعلمون  يستطيع  املتنوعة، 
التعمق واالستزادة والتحقق  أرادوا  إذا ما  إليها واالستفادة منها،  العودة   ، اجلامعات 

من بعض األمور ذات الصلة بالعناوين الرئيسية والفرعية الواردة يف هذا الكتاب .
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ويتبني من عرض أبواب هذا الكتاب وفصوله، املوضوعات بالغة األمهية يف جماالت  23.
الرتبية وعلم النفس واملناهج وطرق التدريس، من موضوعات التعلم التعاوين، وكيف 
املفهوم احلديث واملطلوب  والتطبيقية هلذا  والنظرية  الفلسفية  باجلوانب  اإلملام  يمكن 
استخدامه من مفاهيم التعلم املعارص، من أجل تطبيقه أو ممارسته فعليا داخل احلجرة 
الدراسية ، سواء يف املدارس أو املعاهد أو اجلامعات، مما يرفع من مستوى فاعلية التعلم 

لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة .
ورغم كل ما بذل من جهد يف هذا الكتاب من جانب املؤلفني، إال أهنم ال يدعون بأنه  24.

الكتاب الوحيد يف هذا املجال، بل توجد كتب عربية عديدة ظهرت من قبل وكان هلا 
التعليمية  العملية  التعاوين وأمهيته ودوره يف تطوير  التعلم  إبراز قضية  املهم يف  الدور 
أن  توضيح  مع  ما سبقها،  إىل  لبنة جديدة تضاف  يمثل  الكتاب  أن هذا  إال  التعلمية، 
اجلوانب النظرية العميقة والتطبيقية الواسعة والبحثية املتنوعة، جتعل من هذا الكتاب 
التعلم، ويعمل عىل تطبيقه  أنامط  النمط من  يريد االستفادة من هذا  مرجعا لكل من 
ميدانيا ومع ذلك، فالكتاب يمثل جهدا برشيا مل ولن يصل إىل مستوى الكامل ما دام 
الكامل هلل وحده عز وجل، مما جيعل الباب مفتوحا للجميع للنقد البناء واالجيايب، بحيث 
تتم مراعاة ذلك يف الطبعات القادمة من هذا الكتاب، وكم نكون شاكرين وممتنني لكل 

من هيدينا إىل األعمق واألفضل واألصوب واألحدث واألكثر دقة . 
ويف النهاية، فإن مؤلفي هذا الكتاب املرجع يطرحونه إىل معلمي املدارس ومديرهيا 
البكالوريوس من  النفس يف مرحلة  الرتبية وعلم  ، وإىل طلبة كليات  الرتبويني  ومرشفيها 
من  اخلليج  إىل  املحيط  من  العربية  اجلامعات  وأساتذة  العليا  الدراسات  طلبة  وإىل  جهة، 
التعاوين، ممن يبحث عن  التعلم  جهة أخرى، بل وإىل كل باحث ومهتم ومتعمق يف جمال 
التعلم األفضل لطلبة اليوم وأمل الغد ، من أجل تطوير العلم ، والسري قدما نحو التقدم 
والبناء املعريف واملعلومايت ، وإثارة احليوية والنشاط ، يف موضوعات املواد الدراسية املقررة، 
فهام وحتليال ونقدا وإبداعا ، حتى يتم ضامن حدوث التعلم التعاوين املنشود من الناحيتني 

النظرية والتطبيقية يف وقت واحد. 
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االأهداف �سياغة  كتاب:  عن  مطولة  نبذة  والع�سرون:  ال�ساد�س   الكتاب 
الرتبوية والتعليمية يف جميع املواد الدرا�سية  )كتاب اخلم�سة اآالف هدف(

أضخم وأشمل كتاب باللغة العربية عن األهداف الرتبوية والتعليمية 
الرشوق  1. دار  عن  الضخم  املرجع  هذا  صدر 

للنرش والتوزيع يف عامن / األردن ، والذي يقع 
الكبري  القطع  من  صفحة  السبعامية  يقارب  فيام 
آالف  مخسة  بلغ  األهداف  من  وبمجموع   ،
خمتلف  عىل  مطبقة  هدفًا،  عرش  واثني  وثالثامية 

ميادين املعرفة املدرسية ً .
والتعليمية  2. الرتبوية  األهداف  موضوع  وكان 

 Educational Goals and Instructional
دراسة  يف  بارزة  مكانة  احتل  قد    Objectives
وندواهتم  ومؤلفاهتم  الرتبويني  الباحثني 
القرن  من  اخلمسينيات  منذ  العلمية  ومؤمتراهتم 
بني  من  األهداف  أصبحت  بحيث  العرشين، 

املتعددة  الرتبوية  امليادين  يف  تأثريًا  أكثرها  بني  ومن  بل  أمهية،  الرتبوية  املجاالت  أكثر 
ذات العالقة .

وأفضل دليل عىل ذلك، االستفادة الكبرية التي جناها أنصار التعليم املربمج والتعليم  3.
الذايت، واملتخصصون يف تكنولوجيا التعليم وتصميم التدريس وطرقه املختلفة، بحيث 
ومرشوعاهتم  املتنوعة  وبراجمهم  خلططهم  األساس  حجر  متثل  األهداف  أصبحت 
التعليمية  األهداف  عىل  والتقويم،  القياس  ميدان  يف  املتخصصون  ركز  كام  املختلفة. 
باعتبارها العنرص املهم يف إجراءات التقويم للعملية التعليمية التعلمية بصورة عامة، 

ويف قياس مدى ما تعلمه الطالب داخل احلجرة الدراسية عىل وجه اخلصوص .
واملديرين  4. واملعلمني  للطلبة  بالنسبة  التعليمية  األهداف  أمهية  أحد  عىل  خيفى  وال 

التفاعل  طبيعة  حتدد  فهي   . واحد  وقت  يف  النفسيني  واملرشدين  الرتبويني  واملرشفني 

�سياغة االأهداف الرتبوية والتعليمية
 يف جميع املواد الدرا�سية
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داخل احلجرة الدراسية ، وتساعد املعلمني عىل اختاذها كدليل لعملية ختطيط الدروس 
التعليمية  العملية  سري  متابعة  عىل  الرتبويني  واملرشفني  املديرين  وتشجع  اليومية، 
من  والتأكد  املعلمون،  يستخدمها  التي  التدريس  طرق  فاعلية  من  والتأكد  التعلمية، 
األنشطة املتنوعة التي يقوم هبا الطلبة، كام تساعد هذه األهداف يف الكشف عن نقاط 

القوة وجوانب الضعف لدى املنهج املدريس، بل والربنامج الدرايس ككل .
الزمان عىل  5. بعد مرور عقدين كاملني من  املرجع  الكتاب  تأليف هذا  الكاتب  قد قرر 

الصلة، لطلبة جامعة  الرتبوية والتعليمية وغريها ذات  تدريسه ملوضوعات األهداف 
جامعة  وطلبة   ، عامن  سلطنة  يف  قابوس  السلطان  جامعة  وطلبة   ، األردنية  الريموك 
واإلرساء  التطبيقية  البلقاء  جامعات  وطلبة  الفلسطينية،  نابلس  يف  الوطنية  النجاح 

اخلاصة، والرشق األوسط يف األردن .
كام أن إلقاء املؤلف للكثري من املحارضات ، واشرتاكه يف العديد العديد من الندوات،  6.

بصياغة  املتعلقة  التدريبية  الربامج  أو  الرتبوية  املشاغل  أو  الورش  من  للكثري  وإقامته 
املديرين  و  املعلمني  من  املربني  آالف  حرضها  والتي   ، والتعليمية  الرتبوية  األهداف 
واملرشفني الرتبويني واملرشدين النفسيني يف عدد من األقطار العربية ، قد أكسبه خربة 
كام   . احلديثة  الرتبوية  املوضوعات  من  احليوي  املوضوع  هذا  مع  التعامل  يف  متنوعة 
الدراسات  أو  البحوث  وإجراء   ، النظرية  املقاالت  من  العديد  بكتابة  املؤلف  قيام  أن 
امليدانية والتجريبية التي دارت حول األهداف التعليمية ، ونرشها يف دوريات علمية 
والتعليمية  الرتبوية  باألهداف  املتصل  الرتبوي  األدب  يطلع جيدًا عىل  حمكمة، جعله 

نظريًا وعمليًا .
.7  ، الرتبوية والتعليمية  التي تطرقت إىل األهداف  الكتب  وقد الحظ املؤلف أن معظم 

قد أسهبت يف توضيح تصنيفات هذه األهداف ، وجماالهتا ، ومستوياهتا ، دون طرح 
املجال  مستويات  من  مستوى  كل  عىل   ، األهداف  لتلك  الدقيقة  التوضيحية  األمثلة 
واملجال   Affective Domainالوجداين واملجال   ،  Cognitive Domain املعريف 
املهاري احلركيPsychomotor Domain . وحتى لو وجدت بعض األمثلة ، فإهنا ال 
تشمل مجيع املواد الدراسية التي يركز عليها املنهج املدريس يف وطننا العريب الكبري، بل 
اقترصت عىل القليل منها ، وغالبا عىل واحدة منها أو إثنتني فقط كالعلوم أو الرياضيات 

أوالرتبية اإلسالمية أو التاريخ مثال .
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وقد اشتمل هذا الكتاب املرجع ، عىل أربعة أبواب كبرية وثالثة عرش فصال. وقد تناول  8.
والتعليمية ومستوياهتا وأمهيتها ويف  الرتبوية  األهداف  األول موضوع مصادر  الباب 

ثالثة فصول منفصلة .
وقد عالج الفصل األول ماهية األهداف الرتبوية ، ومصادر اشتقاقها املتمثلة يف املتعلم  9.

من حيث نموه وحاجاته واهتامماته وقدراته وتعلمه ، ويف املجتمع من حيث طبيعته 
وتتابعها  واختيارها  جماالهتا  حيث  من  الدراسية  املادة  ويف   ، وطموحاته  ومشكالته 

ومكوناهتا ، واخُتتم هذا الفصل باحلديث عن أمهية األهداف الرتبوية بصورة عامة .
أما الفصل الثاين من هذا الكتاب املرجع ، فقد تناول مستويات األهداف الرتبوية مثل  10.

توفري  أو   ، الصالح  املواطن  كإعداد   ،  Educational Purposes الرتبوية  األغراض 
 Educational الرتبوية  الغايات  الثاين عىل  املستوى  العاملي ، يف حني اشتمل  السالم 
Aims ، مثل املسؤولية اإلجتامعية ، واملشاركة الفاعلة يف احلياة اليومية ، بينام اشتمل 
املستوى الثالث عىل األهداف الرتبوية العامة Educational Goals ، مثل القدرة عىل 
التفكري اإلبداعي لدى الطلبة ، وتشجيع الطلبة عىل التحدث بالعربية الفصحى ، يف 
التعليمية  األهداف  يتلخص يف  الرتبوية  الرابع واألخري لألهداف  املستوى  كان  حني 
Instructional Objectives ، والتي سيأيت احلديث عنها بالتفصيل واألمثلة الكثرية 

جدا يف الفصول اآلتية .
وركز الفصل الثالث من هذا الكتاب املجع ، عىل أمهية األهداف التعليمية وصياغتها.  11.

صياغة  خطوات  توضيح  تم   ، أمهيته  وبيان  األهداف  من  النوع  هذا  تعريف  فبعد 
األهداف التعليمية والرشوط الالزمة لذلك ، ثم التطرق بعد ذلك لألخطاء الشائعة 
التي حتدث لدى الكثريين عند صياغة األهداف التعليمية ، مع طرح الكثري من األمثلة 
تصنيفات  عن  املخترص  باحلديث  الثالث  الفصل  واختتم   . ذلك  لكل  التوضيحية 
Classifications of Educational Objectives ، مثل املجال  األهداف التعليمية 
 Affective العاطفي  أو  الوجداين  Cognitive Domain،واملجال  العقيل  أو  املعريف 
. Psychomotor Domain اىل املجال املهاري احلركي أو النفس حركي ، Domain
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أو  12. التعليمية  األهداف  ، حول صياغة  املرجع  الكتاب  كله من هذا  الثاين  الباب  ودار 
 ،Knowledge احلفظ  أو  املعرفة  وهي  الستة  بمستوياته  املعريف  املجال  يف  التدريسية 
والتحليل   ،  Application والتطبيق   ،Comprehension الفهم  أو  واالستيعاب 
Evaluation ، مع تطبيق ذلك عىل  ، والتقويم   Synthesis Analysis ، والرتكيب 
مجيع املواد الدراسية عن طريق طرح مئات األمثلة ، وبستة فصول ، من الفصل الرابع 

وحتى هناية الفصل التاسع .
احلفظ  13. أو  التذكر  مستوى  يف  التعليمية  األهداف  بصياغة  الرابع  الفصل  واهتم 

والذي   ،Cognitive Domain العقيل  أو  املعريف  املجال  من   Knowledge Level
ُيطلب من املتعلم فيه تذكر املعلومات أو املعارف أو املفاهيم أو التعميامت أو النظريات 
أو املبادئ أو القوانني التي تعلمها سابقا ، باستخدام أفعال سلوك حمددة مثل : أن يعدد، 
أن يذكر ، أن حيدد ، أن يُعرف ، أن يسمي ، أن يكمل ، أن يسرتجع ، أن يتلو غيبا ، مع 
كالرتبية  املختلفة  املدرسية  املعرفة  ميادين  من  ذلك  عىل  التطبيقية  األمثلة  مئات  طرح 
اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات 
االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية 

األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
وعالج الفصل اخلامس من هذا الكتاب املرجع ، موضوع صياغة األهداف التعليمية يف  14.

 Cognitive Domain Comprehension Level من املجال املعريف  مستوى الفهم 
التي  التعليمية  باملواد  اخلاصة  املعاين  إدراك  عىل  القدرة  فيه  املتعلم  من  ُيطلب  والذي 
يعمل عىل قراءهتا أو سامع أو مشاهدة مضموهنا ، وفهم معناها احلقيقي ، والتعبري عنه 
بلغته اخلاصة ، وباستخدام أفعال سلوكية خاصة هبذا املستوى فقط مثل : أن يعلل ، أن 
يفرس ، أن يرتجم ، أن يلخص ، أن يستخلص ، أن يستنتج ، أن يشتق ، أن يكتب بلغته 
اخلاصة ، أن يستنبط ، أن يضع عنوانا جديدًا لقصة أو رواية أو مقالة ، مع طرح مئات 
 ، كالرتبية اإلسالمية  املختلفة  املدرسية  املعرفة  ميادين  التطبيقية عىل ذلك من  األمثلة 
واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات االجتامعية، 
والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، 

والرتبية املهنية أو احلرفية .
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التعليمية يف  15. األهداف  الكتاب حول موضوع صياغة  هذا  من  السادس  الفصل  ودار 
 ،Cognitive Domain املعريف  املجال  من   Level Application التطبيق  مستوى 
والتعميامت  واملفاهيم  احلقائق  تطبيق  عىل  يعمل  أن  فيه  املتعلم  من  ُيطلب  والذي 
درسها  التي  واآلراء  واألفكار  واألساليب  والطرق  والقوانني  واملبادئ  والنظريات 
وفهمها يف مواقف تعلمية جديدة ، وباستخدام أفعال سلوكية خاصة هبذا املستوى فقط 
مثل : أن حيل مسألة ، أن يوجد ناتج معني ، أن جيمع ، أن يطرح ، أن يرضب ، أن يقسم، 
أن يطبق ، أن يوظف ، أن يستنبط ، أن يثبت نظرية أو معادلة ، أن حيسب، أن يستعمل، 
أن يربهن ، أن يعرب مجلة ،أن يستخدم ، أن يدلل عىل ، أن بطرح مثاال ، أن يستشهد 
بآية كريمة أو ببيت شعرأو بحكمة ،أن يستخرج ، مع طرح مئات األمثلة التطبيقية عىل 
ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة 
، والرتبية  ، والفلسفة  ، والدراسات االجتامعية  ، والعلوم  ، والرياضيات  اإلنجليزية 
أو  املهنية  والرتبية   ، والرتبية األرسية   ، املوسيقية  والرتبية   ، الفنية  والرتبية   ، الرياضية 

احلرفية .
وتناول الفصل السابع من هذا املرجع موضوع صياغة األهداف التعليمية يف مستوى  16.

Cognitive Domain والذي ُيطلب  Level Analysis من املجال املعريف  التحليل 
من  بينها  ما  وإدراك   ، ثانوية  عنارص  اىل  التعليمية  املادة  بتجزئة  القيام  فيه  املتعلم  من 
عالقات ، مما يساعد عىل فهم بنيتها والعمل عىل تنظيمها يف مرحلة الحقة ، وباستخدام 
أن  ُيفرق،   أن   ، يقارن  أن   ، أن حيلل   : مثل  فقط  املستوى  أفعال سلوكية خاصة هبذا 
يوازن ، أن يقسم اىل عنارص متعددة ، مع طرح مئات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من 
ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، 
والرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتامعية، والفلسفة، والرتبية الرياضية، والرتبية 

الفنية ،والرتبية املوسيقية ،والرتبية األرسية، والرتبية املهنية.
وركز الفصل الثامن من هذا الكتاب املرجع ، عىل موضوع صياغة األهداف التعليمية  17.

 Cognitive Domain املعريف  املجال  من   Level Synthesis الرتكيب  مستوى  يف 
جديد من  قالب  التعليمية يف  املادة  أجزاء  بوضع  القيام  فيه  املتعلم  من  ُيطلب  والذي 
بنات أفكاره ، وباستخدام أفعال سلوكية خاصة هبذا املستوى فقط مثل : أن يركب ، 
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أن يؤلف ، أن يربط ، أن يصوغ مجلة أو فقرة ، أن يقرتح ، أن خيطط ، أن يضع خطة، 
أن يرتب ، أن ينظم ، أن يصمم ، أن يولد فكرة ، أن ينتج ، أن حيول ، أن يعدل ، أن 
يكتب، أن يوثق ، مع طرح مئات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية 
 ، والرياضيات   ، اإلنجليزية  واللغة   ، العربية  واللغة   ، اإلسالمية  كالرتبية  املختلفة 
 ، الفنية  والرتبية   ، الرياضية  والرتبية   ، والفلسفة   ، االجتامعية  والدراسات   ، والعلوم 

والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
التقويم  18. مستوى  يف  التعليمية  األهداف  بصياغة  الكتاب  من  التاسع  الفصل  واهتم 

والذي   ،Cognitive Domain العقيل  أو  املعريف  املجال  من   Evaluation Level
ُيطلب من املتعلم فيه أن حيكم عىل قيمة املواد التعليمية ، وعىل األشياء ، واحلوادث ، 
واألشخاص ، واملؤسسات ، واملشاريع ، واألنظمة ، والقوانني ، والتعليامت ، وذلك 
يف ضوء معايري داخلية خاصة بالتنظيم ، ومعايري خارجية تتعلق باهلدف من التقويم ، 
وذلك باستخدام أفعال سلوك حمددة مثل : أن حيكم عىل ، أن خيتار موضحًا األسباب، 
أن يفند ، أن يبدي رأيًا ، أن ُيعرب عن رأيه ، أن يقرر ، أن يدحض ، أن يدافع ، أن 
عىل  التطبيقية  األمثلة  مئات  طرح  مع   ، حياور  أن   ، جيادل  أن   ، ترتيبًا  أو  رتبًة  يعطي 
ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة 
والرتبية   ، والفلسفة   ، االجتامعية  والدراسات   ، والعلوم   ، والرياضيات  اإلنجليزية، 
أو  املهنية  والرتبية   ، والرتبية األرسية   ، املوسيقية  والرتبية   ، الفنية  والرتبية   ، الرياضية 

احلرفية .
أما الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب املرجع ، فقد اشتمل عىل فصلني مها : الفصل  19.

التعليمية يف  الباب حول صياغة األهداف  ، ودار هذا  العارش والفصل احلادي عرش 
املجالني الوجداين واملهاري احلركي .

يف  20. التعليمية  األهداف  صياغة  حول  يدور  موضوع  تناول  تَم   ، العارش  الفصل  ففي 
املجال الوجداين أو االنفعايل Affective Domain ، وذلك حسب تصنيف كراثول 

Krathwohl Classification ، بمستوياته اخلمسة التي تتمثل يف اآليت:
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يبدي  ● أن  فيه  املتعلم  من  واملطلوب   :  Receiving التقبل  أو  االستقبال  مستوى 
أو بحادثة   ، أو بمشكلة عامة   ، أو بموضوع معني   ، ما  الرغبة يف االهتامم بقضية 
إىل   ، باألمور  البسيط  الوعي  من  املستوى  هذا  يف  التعلم  نواتج  وتتدرج   . بعينها 
االنتباه ملا جيري من حوادث ، اىل الرغبة يف تقبل األشياء . ويكون دور املتعلم هنا 
حمدودًا للغاية ، يتمثل يف االستعداد للمشاركة العاطفية . وتتلخص أهم األفعال 
السلوكية املستخدمة يف هذا املستوى فقط يف اآليت: أن يتقبل ، أن يصغي ، أن هيتم، 
أن يبدي اهتاممًا ، أن يبدي الرغبة ، أن يعي، ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية 
عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، 
واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، 
والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية 

املهنية أو احلرفية .
املتعلم فيه أن يشارك فعليا يف  ● Responding: واملطلوب من  مستوى االستجابة 

بطريقة  حياهلا  مواقف  واختاذ   ، املختلفة  املشكالت  وحل  واملوضوعات  القضايا 
أو بأخرى . وتتمثل أهم األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا املستوى بالذات يف 
يشارك،  أن  املسؤولية،  يتحمل  أن   ، يتذوق  أن  يستمتع،  أن  يستجيب،  أن  اآليت: 
أن يتطوع، أن جيد متعة، أن يوافق ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك 
واللغة  العربية،  واللغة  اإلسالمية،  كالرتبية  املختلفة  املدرسية  املعرفة  ميادين  من 
اإلنجليزية ، والرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتامعية  والفلسفة، والرتبية 
الفنية ،والرتبية املوسيقية ،والرتبية األرسية ،والرتبية املهنية أو  الرياضية، والرتبية 

احلرفية.
يعطي  ● أن  فيه  املتعلم  من  واملطلوب   :  Valuing القيمة  إعطاء  أو  التقييم  مستوى 

قيمة ليشء ما ، أو ظاهرة معينة ، أو سلوك حمدد ، أو عمل معني . ويتفاوت هذا 
اجلامعي  بالعمل  وااللتزام  التعهد  اىل   ، للقيمة  البسيط  التقبل  جمرد  من  املستوى 
يف  بالذات  املستوى  هذا  يف  املستخدمة  السلوكية  األفعال  أهم  وتتمثل   . الفعال 
اآليت: أن يقَيم ، أن يقدر ، أن خيتار ، أن جيادل ، أن يدعم ، أن حيتج ، أن يثمن ، أن 
يناقش، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية 
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املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، 
والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، 

والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
مستوى التنظيم Organization : ويتم الرتكيز فيه عىل جتميع عدد من القيم وحل  ●

بعض التناقضات املوجودة بينها ، ومن ثم البدء بنظام داخيل متامسك للقيم ، مع 
قدراته  مع  تتمشى  خطة  ووضعه   ، عامة  بصورة  احلياة  يف  لفلسفته  الفرد  تطوير 
املستوى  هذا  يف  املستخدمة  السلوكية  األفعال  أهم  وتتمثل   . ومعتقداته  وميوله 
بالذات يف اآليت : أن ينظم ، أن خيطط ، أن يوازن ، أن يعدل، أن يرسم خطة ، أن 
يضع خطة، أن يلتزم ، أن يدافع ، أن يرتب ، أن يربط ، مع طرح عرشات األمثلة 
التطبيقية من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، 
واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، 
والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية 

املهنية أو احلرفية .
●  :Characterization by a Value بالقيمة  الوسم  أو  الذات  تشكيل  مستوى 

ويتم االهتامم هنا بتشكيل صفات الذات عند الشخص كوحدة متميزة عن غريه 
طويلة  لفرتة  سلوكه  يف  تتحكم  القيم  من  نظام  الفرد  لدى  يتكون  إذ  األفراد،  من 
واألفكار  املعتقدات  تندمج  وهنا   . حيياها  التي  احلياة  نمط  فيها  يطور  ألن  كافية 
واالجتاهات معا لتشكل أسلوب احلياة هلذا الفرد وفلسفته النهائية فيها . وتتمثل 
أهم األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا املستوى بالذات يف اآليت : أن يؤمن ، أن 
يعتز ، أن يشكل ، أن يستخدم، أن يربهن ، أن حيرتم، أن يتصف ، أن يثق ، أن يلعب 
دورًا ، أن يواظب ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية من ميادين املعرفة املدرسية 
املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، 
والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، 

والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية احلرفية .
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أما الفصل احلادي عرش من هذا الكتاب املرجع ، فقد دار حول آخر تصنيفات األهداف  21.
التعليمية وهو تصنيف سمبسون Simpson Classification للمجال املهاري احلركي 

Psychomotor Domain ، والذي يشتمل عىل سبعة مستويات كاآليت :

مستوى اإلدراك احليس Perception : ويرتكز اهتامم املتعلم هنا عىل مدى استعامل  ●
أعضاء احلس للحصول عىل أدوار تؤدي اىل النشاط احلركي. ويتفاوت هذا املستوى 
من اإلثارة احلسية ، اىل اختيار األدوار، اىل ربط الدور بالعمل أو األداء . وتتمثل 
 ، خيتار  أن   : اآليت  يف  بالذات  املستوى  هذا  يف  املستخدمة  السلوكية  األفعال  أهم 
التطبيقية  األمثلة  ، مع طرح عرشات  أن حيدد  يربط،  أن   ، يميز  أن   ، يكتشف  أن 
عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، 
واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، 
والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية، والرتبية 

املهنية أو احلرفية .
بنوع  ● للقيام  ميله  أو  املتعلم  استعداد  اىل  : ويشري   Set االستعداد  أو  امليل  مستوى 

معني من العمل ، ويشمل ذلك امليل اجلسمي أو استعداد اجلسم للعمل ، وامليل 
ويؤثر  العمل.  يف  الرغبة  أو  العاطفي  وامليل   ، للعمل  العقل  استعداد  أو  العقيل 
كل نوع من أنواع امليول الثالثة يف بعضها بعضا . وتتمثل أهم األفعال السلوكية 
، أن  ، أن يتطوع  الرغبة  : أن يوضح  بالذات يف اآليت  املستخدمة يف هذا املستوى 
يستعد، أن يربهن ، أن يبدي االستعداد ، أن يرغب ، أن يميل ، أن يبدي الرغبة ، 
مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة 
كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، 
والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية 

املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
Guided Response : وهيتم هذا املستوى باملراحل  ● مستوى االستجابة املوجهة 

األوىل لتعليم املهارة الصعبة ، تلك املراحل التي تشمل التقليد ، والتجربة واخلطأ 
يف  املستخدمة  السلوكية  األفعال  أهم  وتتمثل   . بعد  فيام  فعليا  املهارة  بأداء  للقيام 
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هذا املستوى بالذات يف اآليت : أن يقلد الرغبة ، أن جيرب ، أن حياكي، أن جيري 
جتربة ، أن حياول أن يعيد ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين 
املعرفة املدرسية املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، 
والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية، 

والرتبية الفنية ، والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية.
Mechanism: هيتم هذا املستوى بإجراء العمل عندما  ● مستوى اآللية أو التعويد 

تصبح االستجابات التي تم تعلمها اعتيادية ، وهنا تتم تأدية احلركات دون أدنى 
السلوكية  األفعال  أهم  . وتتمثل  تكرارها مرات ومرات  بعد   ، آيل  تعب وبشكل 
املستخدمة يف هذا املستوى بالذات يف اآليت : أن يتعود ، أن يرسم ، أن يربهن، أن 
يعتاد ، أن يعمل ، أن يؤدي ، أن يقيس ، أن يقوم ، أن يستخدم ، أن يقود ، أن حيرك، 
أن يرد ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية 
املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، 
والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، 

والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
Complex Overt Response : هيتم هذا  ●  مستوى االستجابة الظاهرية املعقدة 

املختلفة  احلركات  من  أنامطا  تتضمن  والتي   ، للحركات  املاهر  باألداء  املستوى 
درجة  وبأقل   ، األداء  يف  واملهارة  والدقة  بالرسعة  هنا  الكفاءة  وتقاس   . واملعقدة 
ممكنة من بذل اجلهد أو الطاقة . وتتمثل أهم األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا 
أن   ، يرسم  أن  بدقة،  يؤدي  أن   ، يثبت  أن   ، أن يصنع   : بالذات يف اآليت  املستوى 
، مع  ينفذ  أن   ، أن يطبق   ، ينظم  أن  ينسق،  أن   ، أن يؤدي برسعة   ، يؤدي بمهارة 
املختلفة  املدرسية  املعرفة  ميادين  من  ذلك  عىل  التطبيقية  األمثلة  عرشات  طرح 
كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، 
والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية 

املوسيقية ، والرتبية األرسية، والرتبية املهنية .
Adaptation : هيتم هذا املستوى باملهارات املطورة  ● مستوى التعديل أو التكيف 

مع  تتامشى  لكي  احلركة  أنامط  تعديل  الفرد  يستطيع  بحيث   ، جدا  عالية  بدرجة 
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 . احلركية  املشكالت  من  معينة  مشكلة  وضع  تناسب  أو   ، هبا  اخلاصة  املتطلبات 
 ، يعدل  أن   : اآليت  يف  املستوى  هذا  يف  املستخدمة  السلوكية  األفعال  أهم  وتتمثل 
أن حيكم ، أن يتكيف، أن يغري ، أن ينقح ، أن يعيد تنظيم يشء ما ، أن يعيد ترتيب 
يشء ما ، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية 
املختلفة كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، 
والعلوم ، والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، 

والرتبية املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
أنامط  ● إجياد  عىل  املستوى  هذا  يركز    :Origination اإلبداع  أو  األصالة  مستوى 

النتاجات  وتؤكد   . معينًا  وضعًا  أو  خاصة  مشكلة  تناسب  احلركات  من  جديدة 
التعلمية هنا عىل اإلبداع املبني عىل املهارات املتطورة بدرجة عالية جدًا . وتتمثل 
أهم األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا املستوى بالذات يف اآليت : أن يصمم ، أن 
يبدع ، أن يقرتح، أن يقدم ، أن يعرض ، أن يركب، أن يبتكر، أن يؤلف، أن خيطط 
، مع طرح عرشات األمثلة التطبيقية عىل ذلك من ميادين املعرفة املدرسية املختلفة 
كالرتبية اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، 
والدراسات االجتامعية ، والفلسفة ، والرتبية الرياضية ، والرتبية الفنية ، والرتبية 

املوسيقية ، والرتبية األرسية ، والرتبية املهنية أو احلرفية .
عنوان  22. حتت  كان  فقد   ، املرجع  الكتاب  هذا  أبواب  من  واألخري  الرابع  الباب   أما 

)موضوعات مهمة وذات عالقة باألهداف الرتبوية والتعليمية ( واشتمل عىل فصلني 
كاملني مها : الفصل الثاين عرش ، والفصل الثالث عرش .

ونظرًا الختالف اآلراء من جانب الباحثني والعلامء حول استخدام األهداف التعليمية  23.
املتضاربة  اآلراء  هذه  املؤلف  طرح  فقد  هلا،  معارضة  أو  األهداف  لتلك  مؤيدي  بني 
للقارئ  واألخري  األول  القرار  وتاركا   ، املتعددة  ومربراهتا  ماهيتها  موضحًا   ، مجيعا 
العريب الكريم ، ليعمل عىل استخدام األهداف التعليمية يف املدارس ، أو يعارض هذا 
، وقناعته  تلك  املتفاوتة  النظر  قراءته ملربرات ووجهات  االستخدام، وذلك يف ضوء 
هذا  من  عرش  الثاين  الفصل  حوله  دار  ما  وهذا  املعارضة،  اآلراء  أو  املؤيدة  باآلراء 

الكتاب املرجع .
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العرب  24. الباحثني  جانب  من  كبريًا  اهتاممًا  نال  قد  التعليمية  األهداف  موضوع  أن  وبام 
اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثني  ذلك  ألمهية  ونظرًا  واألجانب، 
أو  املعلامت  أو  املعلمني  ومعاهد  الرتبية  كليات  يف  وبخاصة   ، العربية  العليا  واملعاهد 
يف  العليا  الدراسات  لكليات  كذلك  رضورية  أهنا  وبام   ، املتوسطة  املجتمع  كليات 
واملرشفني  والديرين  املعلمني  من  واملهتمني  الباحثني  ولبعض   ، العربية  اجلامعات 
الرتبويني يف املدارس، فقد تعرض املؤلف للكثري من الدراسات امليدانية املهمة يف هذا 
املجال ، وذلك لزيادة الفائدة من الكتاب عند التفكري يف إجراء دراسات ميدانية جديدة 
حول موضوع األهداف التعليمية وآثارها املختلفة . وقد تم ختصيص فصل كامل هلذه 

الدراسات وهو الفصل الثالث عرش واألخري من هذا الكتاب املرجع .
ونظرًا ألن املراجع العربية واألجنبية اخلاصة باألهداف التعليمية توجد بشكل مبعثر  25.

هنا وهناك ، فقد حرصها املؤلف يف قائمة طويلة قاربت املائة ، مرجع كي يستفيد منها 
 . الضخم  الكتاب  تأليفه هلذا  الباحث فعال عند  منها  استفاد  ان  بعد   ، العريب  القارئ 
وهذه املراجع موجودة يف هناية الكتاب ملن يرغب يف االستزادة واالستفادة والبحث 

والتمحيص .
وباختصار،  فإن املؤلف يتوقع أن يكون هذا الكتاب دليال ومرشدًا تربويا للمعلم العريب  26.

يف تدريسه داخل احلجرة الدراسية ، وملدير املدرسة يف إرشافه التعليمي الدائم واملقيم 
يف مدرسته، وللمرشف الرتبوي يف توجيهه وإرشافه عىل األمور التعليمية أوعند لقائه 
باملعلمني يف امليدان العميل . كام يتوقع املؤلف أن يستفيد من هذا الكتاب أيضا أعضاء 
املختلفة،  العربية  باجلامعات  الرتبية  العليا يف كليات  الدراسات  التدريس وطلبة  هيئة 
األهداف  الستخدام  معارضة  أو  مؤيدة  وآراء  معلومات  من  فيه  ورد  مما  وبخاصة 
التعليمية أو من دراسات ميدانية أو أمثلة تطبيقية عىل مجيع املواد الدراسية التي يركز 
عليها املنهج املدريس العريب . ومع ذلك، فان املؤلف ال يدعي الكامل يف هذا الكتاب، 
ألنه ال يمثل إال جهدا علميا من عمل البرش والذي حيتمل الصواب واخلطأ كام حيتمل 
بني  قد ختتلف حوله  النظر  اآلراء ووجهات  فان  نفسه  الوقت  . ويف  والضعف  القوة 
مؤيده ملل جاء فيه ومنتقده ملا تضمن حمتواه من معلومات وأفكار . لذا، سيرتك املؤلف 
األمر برمته يف هناية املطاف للقارئ العريب الكريم للحكم عليه وتقويمه، مع االستعداد 
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التام لتقبل وجهات النظر املختلفة واالنتقادات املتعددة، عىل أن تكون علمية وهادفة 
الفائدة  تكون  أن  اهلل  من  راجيا   . التفكري  يف  االرجتالية  أو  املزاجية  عن  بعيدة  وبناءة، 
من هذا الكتاب املرجع ، للطالب وللمعلم وللمريب وللباحث كبرية، وأن يعمل جنبًا 
إىل جنب مع اجلهود العلمية األخرى للمربني واملفكرين والباحثني العرب عىل تطوير 
الرتبية العربية نحو األفضل، من أجل إعداد النشء الصالح الذي نريد، واملعلم الفاعل 

زئجسحسخسمسحصخص  تعاىل  قال   ، القصد  وراء  من  واهلل  نرغب،  الذي 
مصجضرئ  صدق اهلل العظيم .

االجتماعي  الو�ضع  كتاب:  عن  مطولة  نبذة  والع�ضرون:  اخلام�س  الكتاب 
واالقت�ضادي  والرتبوي يف لواء ذيبان: درا�ضة م�ضحية

صدر هذا الكتاب عن مركز الرأي للدراسات 
يف العاصمة األردنية عامن، عام 2006م حتت عنوان: 
لواء  يف  والرتبوي  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع 
ذيبان: دراسة مسحية. ويقع يف )316( صفحة. وهو 

عبارة عن دراسة مسحية ميدانية.
الواقع  دراسة  إىل  احلايل  البحث  هدف  وقد 
االجتامعي والثقايف والصحي واالقتصادي والرتبوي 
يف لواء ذيبان التابع ملحافظة مأدبا األردنية. ومن اجل 
عن  عبارة  بحث  أداة  بتطوير  الباحث  قام  فقد  ذلك 
فقرة  أو  سؤاالً   )102( من  مؤلفة  مطولة  أستبانة 

تتناول موضوعات فرعية كثرية.
ومن أجل التأكد من صدق اإلستبانه، فقد تمِّ 

عرضها عىل جمموعة من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس من خمتلف كليات جامعة اإلرساء 
اخلاصة من ذوي االختصاصات أو االهتاممات االجتامعية واالقتصادية والثقافية والصحية 
والرتبوية، للحكم عىل دقة فقراهتا ومدى انتامئها ملجاالهتا املتعددة، مع إتاحة الفرصة لإلضافة 
أو احلذف، مما رفع عدد الفقرات من )86( فقرة يف مرحلتها األولية إىل )102( يف مرحلتها 

النهائية. كام تمَّ حساب ثبات الفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ 0.92.

الو�ضع االجتماعي واالقت�ضادي  
والرتبوي يف لواء ذيبان: درا�ضة م�ضحية
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وقام الباحث بمراجعة عرشين من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بمحور 
أو أكثر من حماور الدراسة، وذلك لالستفادة من أدواهتا وإجراءاهتا والنتائج التي توصلت 

إليهاوالعمل عىل ربط ذلك بنتائج الدراسة احلالية.
بلغ  أفراد  وبمجموع  ذيبان  لواء  مناطق  خمتلف  من  عشوائية  عينة  الباحث  واختار 
)11388( من أصل جمتمع الدراسة البالغ )31869( فردًا، وبنسبة مئوية بلغت )%35.7( 

وهي نسبة إىل حد ما عالية وتساعد عىل تعميم نتائج الدراسة بشكل أفضل.
والنسب  التكرارات  يف  املتمثلة  البسيطة  اإلحصائية  التحليالت  الباحث  واستخدم 

املئوية، ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف اآليت:

اأواًل: النتائج املتعلقة بالو�سع االجتماعي، وتتمثل يف االآتي:
يرتاوح عمر نصف األزواج الذكور يف لواء ذيبان ما بني )49	30( سنة وأن من يقل  1.

منهم عن )30( سنة ال تزيد نسبتهم عن )7.5%( ومن يزيد عمرهم عن الستني سنة 
.)%22.5(

نسبة  2. من   %66 سنة   )20	49( بني  ما  عمرهن  يرتاوح  التي  الزوجات  نسبة  بلغت 
الزوجات يف لواء ذيبان، ومن تزد منهن يف عمرها عن )60( سنة )16%( فقط.

بلغت نسبة من تقل أعامرهم عن )16( سنة من األبناء الذكور غري املتزوجني يف لواء  3.
ذيبان )56.5%( وأن من تزد أعامرهم عن )26( سنة )11.5%( فقط، وذلك ألهنم بعد 

ذلك يقومون بتكوين عائلة جديدة بعد الزواج.
وصلت نسبة الفتيات غري املتزوجات اللوايت تقل أعامرهن عن )16( سنة )%55.5(  4.

ذلك  بعد  يلتحقن  ألهنن  فقط،   )%3.5( سنة   )25( عن  أعامرهن  تزيد  ملن  بلغت  فيام 
بقطار الزواج.

تبني أن )37%( من األزواج هم أبناء عمومة من الدرجة األوىل أو الثانية وأن )%19(  5.
آخرين من أبناء العشرية، و20.5% من ضمن أبناء وبنات لواء ذيبان.
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أو  6. الذكور  العزوبية سواء من  فئة  يقعون ضمن  الدراسة  أفراد  أن )68.5%( من  تبني 
من اإلناث و)30.5%( متزوجني ومتزوجات و)1%( يقعون ضمن قائمة املطلقني أو 

األرامل او املنفصلني.
)87%( من العائالت يف لواء ذيبان يمتلكون السكن الذي يعيشون فيه، بينام يستأجر  7.

)13%( آخرين بيوتًا من اآلخرين.
)81.5%( من العائالت تسكن يف بيوت مستقلة و)5%( يف شقق ضمن عامرة، والباقي  8.

إما يف غرفة أو اثنتني ضمن منزل عائلة كبري أو فيال مستقلة.
)80%( من العائالت تسكن يف بيت مؤلف من غرفتي نوم أو أقل، و)17%( يف ثالث  9.

غرف نوم و)3%( يف أربع غرف نوم فأكثر.
اعتامد )96.5%( من عائالت لواء ذيبان عىل اإلضاءة من شبكة الكهرباء العامة األردنية،  10.

يف حني يعتمد )3.5%( عىل مصادر أخرى كاملولدات ومصابيح الغاز أو الكاز.
اعتامد )70%( من سكان اللواء عىل صوبات الكاز للتدفئة يف الشتاء و)27.5%( عىل  11.

صوبات الغاز، و)2.5%( عىل الديزل والكهرباء واحلطب.
دون  12. و)%34.1(  صيفًا  للتكييف  املراوح  عىل  السكان  من   )%60( حوايل  إستخدام 

أو  املركزي  التكييف  يستخدمون  والباقي  صناعية،  تكييف  وسيلة  أي  استخدام 
املكيفات املنفصلة.

)95.5%( من السكان لدهيم ثالجة يف املنزل و)90%( لدهيم غسالة كهربائية، و)%55(  13.
فرن غاز افرنجي، و)45%( فرن غاز عريب، و)16%( مكنسة كهربائية و)91%( لدهيم 
و)%22(  مسجل  و)%64.5(  راديو،  و)%68(  ستاليت  و)%40(  أريض  تلفزيون 
فيديو، و)39%( هاتف أريض، و)61%( جهاز خلوي واحد أو أكثر و)18.5%( جهاز 

حاسوب و)32%( لدهيم مهارة استخدام احلاسوب من أفراد العائلة.
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ثانيًا: النتائج املتعلقة بالو�سع الثقايف، وتتمثل يف االآتي:
إنتسب )33%( فقط من أبناء لواء ذيبان إىل اجلمعيات واألندية االجتامعية أو الثقافية  1.

أو الرياضية.
أفاد )51.5%( من أفراد الدراسة بأن قلة اجلمعيات أو األندية التعاونية أو الثقافية أو  2.

الرياضية هي وراء عدم انتساهبم إليها، يف حني أفاد )57.5%( بأن االنشغال بشؤون 
بينام أّكد )42.5%( أن قلة فائدة هذه املؤسسات هي العامل املهم  احلياة هي السبب، 

بعد اختيارهم ألكثر من سبٍب يف وقت واحد.
أقر )46%( من السكان يف لواء ذيبان بأهنم ال يطلعون عىل الصحف األردنية اليومية،  3.

يف حني مل يطلع )54%( عليها.
أشار )72%( ممن ال يطلعون عىل الصحف املحلية اليومية، بأن السبب يف ذلك يعود إىل  4.

احلصول عىل األخبار املحلية والعربية والدولية من اإلذاعات وحمطات التلفزة وأجهزة 
اخللوي، يف حني أكد )45%( بأن األعباء املالية كانت حتول دون رشاء الصحف يوميًا 
واالطالع عليها، وأن )42.5%( يعتربون قلة الوقت هي السبب، وذلك بعد أن ُأعطي 

كل واحد منهم حرية اختيار أكثر من سبب يف آن واحد.
أكدت النتائج املتعلقة بالربامج التي تستهوي العائلة يف لواء ذيبان مع حرية اختيار أكثر  5.

من نوع من هذه الربامج أن )70%( يميلون إىل الربامج الرتفيهية وال سيام املسلسالت 
العائلية، وأن )50%( تستهوهيم الربامج الدينية، وأن )25%( هيتمون بالربامج السياسية 

و)26.5%( يميلون إىل األغاين.
ودرجة  6. اإلذاعية  للربامج  استامعهم  درجة  بأن  الدراسة  أفراد  من   )%51.5( أشار 

مشاهدهتم للربامج التلفزيونية كبرية، يف حني أكد )48.5%( بأن هذه الدرجة قليلة.
َأقر )66%( من أفراد العينة أهنم يستمعون بدرجة قليلة للربامج اإلذاعية أو يشاهدون  7.

بدرجة ضعيفة الربامج التلفزيونية ويرجعون ذلك إىل وجود جهاز واحد جلميع أفراد 
العائلة وحتكم شخص أو اثنني بعملية تشغيله واالستامع أو املشاهدة له، يف حني أشار 
)60%( إىل أن السبب هو اإلنشغال برزق العيال و)53.5%( إىل االنشغال بالدراسة، 

وذلك عندما طلب منهم اختيار سبب أو أكثر من هذه األسباب.
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ثالثًا: النتائج املتعلقة بالو�سع ال�سحي يف لواء ذيبان، وتتمثل يف االآتي:
أشار )92.5%( من أفراد الدراسة بأن املياه التي حيصلون عليها للرشب تأيت من شبكة  8.

7.5% عىل  املياه العامة احلكومية، وهي األكثر ضامنًا من الناحية الصحية، بينام يعتمد 
اآلبار اإلرتوازية والعادية والسدود والسيول والينابيع والصهاريج.

أكد )87%( من عائالت لواء ذيبان أن املياه التي يرشبوهنا آمنة وصحية، يف حني أفاد  9.
)13%( بأهنا غري ذلك.

أقرت )23%( من العائالت املستهدفة يف الدراسة بأن لدهيا فرد أو أكثر ممن يعانون من  10.
املرض، وأن )41.5%( منهم يعانون من أمراض ضغط الدم و)28%( من السكري، 
واملفاصل  واملعدة  العيون  العيون  أمراض  من  و)%6.5(  القلب،  أمراض  من  و)%7( 
واألعصاب، وأن )6%( يعانون من األمراض الصدرية والباقي يعانون من األمراض 

اجللدية والكىل والرسطان، وهي يف معظمها متثل أمراض الشيخوخة.
أو  11. جسدية  إعاقات  من  يعاين  من  لدهيا  أن  ذيبان  لواء  عائالت  من   )%11( أوضحت 

عقلية، وأن )34.5%( من هذه اإلعاقات هي حركية و)16.5%( سمعية و)%16.5( 
أيضًا عقلية و)13%( برصية و)10%( شلل دماغي و)9.5%( صم وبكم وصعوبة نطق.

أشار )30%( من العائالت التي يعاين بعض أفرادها من اإلعاقة أن السبب يف ذلك كان  12.
منذ الوالدة، يف حني أكد )22.5%( بأن ذلك يعود إىل حادث سري أو حادث منزيل أو 
حادث عام، بينام أفاد )12%( بان السبب يعود إىل الوراثة و)10%( إىل عالج خاطيء 
و)14%( إىل زواج األقارب، والباقي إىل إمهال األرسة أو مرض فقر الدم خالل احلمل.

أقر )80%( من عائالت لواء ذيبان بأن لدهيا تأمني صحي شامل للعائلة معظمها مغطى  13.
من وزارات أو دوائر أو مؤسسات حكومية كالقوات املسلحة األردنية واألمن العام 

والوظائف احلكومية األخرى.
أشار )83.5%( من العائالت بأن املراكز الصحية قريبة من أماكن سكناهم، بينام أوضح  14.

)16.5%( بأهنا بعيدة، حيث أقر )33.5%( من الرشحية األخرية بأن هذه املراكز تبعد 
تبعد ما بني )20	11( كيلو مرتًا،  بأهنا  يأكدون  ما بني )30	21( كيلو مرتًا و)%28( 

و)25%( أكثر من )30( كيلو مرتًا.
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أظهرت العادات الغذائية للسكان بأن )40%( يركزون عىل النشويات مع القليل من  15.
حيث  األكل  يف  ينوعون   )%26( نجد  حني  يف  واأللبان،  والبيضاء  احلمراء  اللحوم 
نوع واحد  )22%( عىل  يقترص  بينام  والفواكه،  واللحوم واأللبان  النشويات واخلضار 

مما يتيرس من الطعام.
أكد )58%( من العائالت املشرتكة يف الدراسة بأن لواء ذيبان يعاين من مشكلة نقص  16.

املياه وأن ذلك يعود بالدرجة األساس إىل حتويل جزء من املياه إىل مناطق أخرى من 
األردن )49%( وإىل ازدياد عدد السكان )18%( وإىل كثرة مشاريع الري )14.5%( وإىل 

قلة الفرتة الزمنية املخصصة لضخ املياه )%12.5(.
الناحية  17. عىل  سلبًا  أثرت  التي  املشكالت  من  عددًا  هناك  بأن  الدراسة  أفراد  أوضح 

املياه،  ونقص  احلدائق،  وقلة  والبطالة،  والفقر،  األسعار،  ارتفاع  وأمهها  الصحية 
واملرض، وضعف شبكة املواصالت.

رابعًا: النتائج املتعلقة بالو�سع االقت�سادي يف لواء ذيبان، وتتمثل النتائج يف االآتي:
ظهَر أن )52.5%( من العائالت املستهدفة يف الدراسة يقل دخلها الشهري عن )200(  1.

دينار أردين، وأن )34.5%( يرتاوح دخلها ما بني )200	400( دينارًا يف الشهر، وأن 
)13%( فقط من عائالت لواء ذيبان يزيد دخلها عن )400( ديناٍر شهريًا.

أشارت نتائج الدراسة أن )87.5%( من أفراد العائلة بام فيهم الزوج والزوجة هم يف  2.
سن العمل ولدى العائلة )2( أو )3( أو )4( أفراد قادرين عىل القيام بالعمل، بل أن 

)12.5%( أوضحوا وجود أكثر من أربعة أفراد يف سن العمل.
العائلة هو شخص  3. العاملني فعاًل يف  أن عدد  الدراسة  املستهدفني يف  أكد )59%( من 

واحد فقط، كام أفاد )25%( بأن عدد من يعملون بشكل واقعي إثنان فقط، يف الوقت 
الذي أشار )16%( بأن يف العائلة ثالثة أو أكثر يعملون فعليًا.

بلغت نسبة العائالت التي يوجد فيها شخص واحد عاطل عن العمل وقادر عىل القيام  4.
به )56%( وأن من لدهيا شخصان عاطالن عن العمل كانت نسبتها )24%( بينام بلغت 

نسبة العائالت التي يزيد عدد العاطلني عن العمل فيها عن ثالثة أفراد )%20(.
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وصلت نسبة العاطلني عن العمل ممن ترتاوح أعامرهم ما بني )40	20( سنة )67%( يف  5.
حني بلغت ملن تقل أعامرهم عن العرشين سنة )22%( ومن تزيد أعامرهم عن األربعني 

.)%11(
لواء  6. يف  العمل  عن  عاطلني  وجود  أسباب  الدراسة  يف  املستهدفني  من   )%34( أرجع 

ذيبان إىل قلة فرص العمل املتوفرة، يف حني أرجعها )13.5%( إىل تدين األجور واحلوافز 
العلمية و)%12(  املؤهالت  إىل نقص  السبب يرجع  بأن  يعتقد )%12.5(  بينام  املادية، 
والباقي  انعدامها  أو  اخلربة  قلة  إىل  و)%8.5(  املتوفرة  العمل  فرص  مالَءمة  عدم  إىل 
املواصالت  وصعوبة  الوافدة  العاملة  ومنافسة  كاملرض  أخرى  عوامل  إىل   )%19.5(

وتكاليفها والوساطة واالنشغال بالدراسة.
أفادت )55.5%( من عائالت لواء ذيبان بأن معدل اإلنفاق الشهري ال يقل عن )200(  7.

دينار أردين، يف حني أقر)35.5%( بأن معدل اإلنفاق يرتاوح ما بني )400	200( دينار 
يف الشهر، وأن نسبة من يزيد إنفاقها عن )400( دينار يف الشهر من العائالت بلغت 

)9%( فقط.
أشار )37.5%( من عائالت لواء ذيبان إىل أهنا تنفق عىل الغذاء من دخلها الشهري ما  8.

اإلنفاق  نسبة  بأن  أخرى  عائالت  من   )%34( أوضحت  حني  يف   ،)%20	29( نسبته 
الشهري عىل الغذاء تزيد عن )30%(. أما )28.5%( من العائالت فتعرتف بأن إنفاقها 

الشهري عىل الغذاء يقل عن )%20(.
بلغت نسبة اإلنفاق الشهري العائيل عىل الدراسة والتعليم أقل من )10%( لدى )%54(  9.

من عائالت ذيبان، يف حني وصلت نسبة من ينفق ما بني )19	10%( من الدخل إىل 
)42%( من العائالت، بينام من ينفق منها أكثر من )20%( من الدخل الشهري قد وصل 

إىل )%22(.
أفادت )36.5%( من العائالت بإنفاق أقل من )10%( من دخلها عىل املالبس، يف حني  10.

أوضحت )35%( من العائالت أهنا تنفق ما بني )19	10%( عليها، أما من تزيد نسبة 
اإلنفاق عن )20%( من الدخل عىل املالبس فتشمل )28.5%( من العائالت.
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و)%28(  11. والعالج  الصحة  عىل  دخلها  من   %10 من  أقل  تنفق  العائالت  من   )%57(
منها تنفق ما بني )19	10%( أما من تنفق أكثر من )20%( من العائالت فتبلغ نسبتها 

.)%15(
)81.5%( من العائالت تنفق أقل من )20%( من ميزانيتها عىل املاء والكهرباء واهلاتف  12.

و)18.5%( تنفق أكثر من )%20(.
اهلدايا  13. عىل  ميزانيتها  من   )%10( من  أقل  ذيبان  لواء  يف  العائالت  من   )%47( تنفق 

 ،)%10	19( بني  ما  أخرى  )40%( من عائالت  ينفق  واملناسبات، يف حني  والوالئم 
بينام تصل نسبة من ينفقون )20%( فأكثر إىل 13% فقط.

ترصف )81.5%( من العائالت أقل من )10%( من دخلها عىل السفر والرتويح عن  14.
النفس، يف حني ترصف بقية العائالت أكثر من )%10(.

تنفق )66%( من العائالت من دخلها الشهري عىل القروض والديون، و)20%( منها  15.
ينفق ما بني )19	10%( من الدخل، و)14%( يزيد رصفها عن )%20(.

)22.5%( فقط من العائالت متتلك مصلحة خاصة تدر عليها دخاًل شهريًا وأن )%24(  16.
منها عبارة عن بقالة أو مزرعة أبقار أو أغنام و)21%( عبارة عن مزرعة عادية، والباقي 

عبارة عن تأجري بيت أو تكيس أجرة أو باص أجرة أو ورشة حدادة أو نجارة.
تصل  17. والتي  زراعية،  أو  سكنية  أرضًا  متتلك  بأهنا  ذيبان  عائالت  من   )%60( أشارت 

مساحتها لدى )61.5%( من العائالت أقل من )20( دوناًم و)22.5%( من العائالت 
متتلك ما بني )39	20( دوناًم، وأن )16%( من العائالت لدهيا أكثر من )40( دوناًم.

القطاع  18. يف  للوظائف   )%36.5( بني  ذيبان،  لواء  يف  العائيل  الدخل  مصادر  تنوعت 
احلكومي، و)13%( يف القطاع اخلاص، و)12%( يأيت املصدر من الزراعة و)%10.5( 
تأجري  من  والبقية  األهلية،  أو  احلكومية  املعونات  من  و)%10(  التقاعد،  رواتب  من 

املحالت أو املباين أو من املوايش أو من املسامهات أو من التحويالت اخلارجية.
يلتحق )58%( من العاملني يف لواء ذيبان بالوظائف احلكومية، منهم )38%( يف القوات  19.

العام، والدفاع  الرتبية والتعليم، واألمن  املسلحة األردنية و)32%( يف كل من وزارة 
املدين، والباقي يف الوزارات األخرى املختلفة من صحة وزراعة وأوقاف ... إلخ.
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بالسياقة  20. و)%12.5(  باملصانع  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  من   )%45.5( يلتحق 
التجارة  يف  والباقي  باآلخرين،  اخلاصة  باملزارع  و)%11(  واالتصاالت  واملواصالت 

والبنوك واملقاوالت والورش والتعليم اخلاص.
أشار )73.5%( من مالكي األرايض بأن نسبة األرض غري املستغلة تقل عن )20%(، يف  21.

حني أفاد )26.5%( بأن النسبة تزيد عن )20%(. وُيرجع هؤالء أهم األسباب إىل قلة 
اإلمكانيات املادية، حيث أشار )38.5%( منهم إىل ذلك، يف حني أفاد )37%( املشكلة 
إىل قلة املياه املخصصة للزراعة، و)15%( إىل اشتغال الكثريين يف الوظائف احلكومية 

و)9.5%( إىل العجز أو املرض أو اإلمهال أو اخلالفات العائلية.
املعونة  22. صندوق  من  مساعدات  تتقاىض  بأهنا  اللواء  عائالت  من   )%12.5( أوضح 

الوطنية وأن )46%( يتقاضون أقل من )50( دينارًا شهريا و)33%( ما بني )100	50( 
دينار.

املالية  23. املؤسسات  من  قروض  طلب  إىل  اضطرت  باهنا  العائالت  من   )%55( أفادت 
التجارية،  البنوك  العائالت اقرتضت من  أو األهلية، وأن )53%( من تلك  احلكومية 

و)32.5%( من مؤسسة اإلقراض الزراعي.
عليها  24. حصلت  التي  القروض  قيمة  بان  املقرتضة  العائالت  من   )%34.5( أشارت 

تراوحت ما بني )3000	2000( دينار أردين، يف حني أقرت )31%(منها بأهنا اقرتضت 
أقل من ذلك املبلغ و)34.5%( اقرتضت أكثر منه، وأن )49.5%( من العائالت املقرتضة 
القروض يف موعدها و)50.5%( منها مل تستطع، وأرجعت أسباب  استطاعت سداد 
عدم السداد إىل قلة مصادر الدخل وبنسبة )41.5%( وكثرة مطالب احلياة )%25.5( 

وإىل كرب حجم العائلة ووجود عاطلني عن العمل فيها )%33.5(.

خام�سًا: النتائج املتعلقة بالو�سع الرتبوي يف لواء ذيبان، وتتمثل يف االآتي:
لدهيم  1. و)%31.5(  أميني  الذكور  األزواج  من   )%24( بأن  الدراسة  نتائج  أوضحت 

ثانوي و)5%( حيملون دبلوم كلية جمتمع  التعليم األسايس و)30%( مستوى  مستوى 
و)8%( حيملون درجة بكالوريوس و)1.5%( حيملون درجة ماجستري أودكتوراه.
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أظهرت النتائج أن )33%( من الزوجات يف لواء ذيبان أميات و)30%( لدهين مستوى  2.
التعليم االسايس و)23%( مستوى ثانوي و)5.5%( كلية جمتمع و)8%( بكالوريوس، 

ونصف يف املائة فقط ماجستري بدون دكتوراه.
األسايس  3. التعليم  مستوى  ضمن  هم  الذكور  األبناء  من   )%45( أن  النتائج  بينت 

التعليم،  سن  دون  و)%12(  أمي  و)%3(  بكالوريوس  و)%14(  ثانوي  و)%21.5( 
و)3.5%( كلية جمتمع.

أشارت النتائج إىل َأن )13%( من البنات دون سن التعليم و)5%( أميات و)40%( يف  4.
التعليم األسايس و)24%( ثانوي و)5%( كلية جمتمع و12.5% بكالوريوس ونصف يف 

املائة ماجستري.
يلتحق  5. بينام  باملدارس احلكومية،  ذيبان  لواء  العام يف  التعليم  يلتحق )94%( من طلبة 

)6%( بمدارس التعليم اخلاص.
بلغت نسبة الطلبة من اجلنسني، امللتحقني باجلامعات )67.5%( من مؤسسات التعليم  6.

العايل، يف حني التحق )32.5%( بكليات املجتمع.
حصل )22%( من طلبة كليات املجتمع من اجلنسني يف لواء ذيبان عىل منح حكومية  7.

و)6.5%( عىل منح أهلية، بينام اعتمد )71.5%( من الطلبة عىل دعم األرسة.
حصل )15.5%( من طلبة اجلامعة من اجلنسني عىل منح حكومية و)2.5%( عىل منح  8.

أهلية، يف حني اعتمد )82%( عىل دعم األرسة.
والكليات  9. املدارس  أبناء وبنات يف  لدهيا  التي  ذيبان  لواء  أفادت )29%( من عائالت 

أشارت  حني  يف  دراستهم،  عىل  ميزانيتها  من   )%10( من  أقل  تنفق  أهنا  واجلامعات 
)43%( منها عىل أهنا تنفق ما بني )30	10%( وأن )28%( تنفق أكثر من ذلك.

بلغت نسبة املترسبني من الذكور واإلناث من املدارس )12%(، كانت أهم االسباب  10.
بالنسبة للذكور تتمثل يف فشلهم يف املدرسة )31%( ويف مساعدة األهل عىل مصاريف 
ويف   )%21( التعليم  بتكاليف  االلتزام  عىل  العائلة  قدرة  وضعف   )%10.5( احلياة 
اهلروب من الظروف القاسية يف املدرسة، أما عن أسباب ترسب الطالبات من املدارس 
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فتمثلت يف الزواج املبكر )17.5%( ويف وجود الصفوف املجمعة )12%( ويف مساعدة 
األهل )10%( ويف ُبعد املدرسة عن املنزل )10%( ويف وجود املدارس املختلطة)%9( 
ويف الفشل الدرايس )8.5%( ويف ضعف قدرة العائلة عىل مصاريف الدراسة )%11(.

�ساد�سًا: اأهم تو�سيات الدرا�سة، وتتمثل يف االآتي:
رضورة تنظيم النسل يف ضوء زيادة نسبة املواليد يف لواء ذيبان. 1.
املساعدة يف بناء مساكن ملن ال يملكوهنا وسدادها عىل أقساط ميرسة. 2.
نرش ثقافة احلاسوب واإلنرتنت بني مواطني اللواء ملجاراة اإلنفجار يف عامل املعلومات. 3.
فتح املزيد من اجلمعيات التعاونية واألندية الرياضية والثقافية يف لواء ذيبان. 4.
رضورة تلبية حمطات اإلذاعة والتلفزيون األردنية ملتطلبات العرص حتى تنافس مثيالهتا  5.

العربية واألجنبية، بام يتمشى مع ظروف لواء ذيبان.
تشديد الرقابة عىل مصادر مياه الرشب يف لواء ذيبان من الناحية الصحية. 6.
بناء مراكز صحية جديدة يف لواء ذيبان كي تلبي املتطلبات الصحية الزائدة فيه. 7.
إقامة مدن صناعية يف بعض مناطق لواء ذيبان الستقطاب األيدي العاملة. 8.
إنشاء مراكز سياحية ومتنزهات يف ضوء غنى لواء ذيبان باآلثار التارخيية ومجال الطبيعة. 9.

دعم الشباب اخلرجيني من أبناء لواء ذيبان بالقروض امليرسة إلنشاء مشاريع صغرية. 10.

إنشاء صندوق وطني لدعم األرايض غري املستغلة يف لواء ذيبان لتحويلها إىل أراٍض  11.
زراعية منتجة.

تشجيع االستثامرات العربية لتأسيس مشاريع اقتصادية كربى يف لواء ذيبان. 12.

حماربة األمية املنترشة يف لواء ذيبان بكافة الوسائل واألساليب احلديثة. 13.

تشجيع القطاع اخلاص عىل فتح املزيد من املدارس واملعاهد واجلامعات يف لواء ذيبان. 14.

رضورة التصدي لظاهرة الترسب من املدارس يف لواء ذيبان. 15.

دراسة العالقة بني عمر األزواج يف لواء ذيبان ومستوى إنتاجيتهم الفردية. 16.
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دراسة أثر حجم العائلة يف لواء ذيبان عىل املستوى املعييش ألفرادها. 17.

العربية  18. اإلعالم  وسائل  أمام  األردنية  اإلعالم  وسائل  دور  تراجع  أسباب  حتديد 
واألجنبية.

دراسة اآلثار اإلجيابية والسلبية للقنوات الفضائية األجنبية. 19.

تقييم دور املراكز الصحية يف لواء ذيبان يف ضوء معايري اجلودة العالجية. 20.

حتديد األسباب احلقيقية وراء اإلعاقات البرشية يف لواء ذيبان، وطرح اقرتاحات بشأن  21.
التخفيف من آثارها االقتصادية واالجتامعية والنفسية.

الربط بني العادات الغذائية السائدة يف لواء ذيبان واملستوى الصحي للسكان فيه. 22.

تأثري وجود املشكالت االجتامعية يف لواء ذيبان عىل التفكك األرسي. 23.

دراسة ظاهرة البطالة يف لواء ذيبان من حيث األسباب ووسائل العالج. 24.

أولويات اإلنفاق الشهري العائيل يف لواء ذيبان وأثر ذلك عىل نمط املعيشة. 25.

دراسة جدوى إنشاء مدن صناعية متنوعة األغراض يف لواء ذيبان. 26.

لفقراء  27. واألهلية  احلكومية  للمعونات  والنفيس  واالقتصادي  االجتامعي  األثر  دراسة 
اللواء.

دراسة العالقة بني املستوى التعليمي واحلصول عىل فرصة العمل األفضل للشباب. 28.

مدارس  29. طلبة  ومستوى  العام  التعليم  مدارس  طلبة  لدى  األكاديمي  املستوى  مقارنة 
التعليم اخلاص يف لواء ذيبان.

ظاهرة بطالة خرجيي اجلامعات وكليات املجتمع من أبناء لواء ذيبان: تشخيص وعالج. 30.

ظاهرة ترسب الطلبة من مدارس لواء ذيبان: األسباب واحللول. 31.

واقع التعليم العام يف لواء ذيبان ووسائل تطويره. 32.
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الكتاب الرابع والع�سرون:نبذة مطولة عن  كتاب: تنظيمات املناهج وتخطيطها 
وتطويرها 

تأليف: أ.د. جودت أمحد سعادة     و     أ.د. عبداهلل حممد إبراهيم
مل  1. ما  اإلنسان  بالقلم، علم  علم  الذي  احلمد هلل 

املصطفى،  نبيه  عىل  والسالم  والصالة  يعلم، 
 .  . اهتدى  هبدهيم  ومن  وصحبه  آله  وعىل 
يف  تربوية  قضايا  الكتاب  هذا  فيتناول   ، وبعد 
املناهج  تنظيامت  بمجال  تتعلق   ، األمهية  غاية 
وذلك  جديد،  بأسلوب  وتطويرها  وختطيطها 
نتيجة تدريس تلك املوضوعات لسنوات طويلة 
املرجع،  الكتاب  هذا  مؤلفي  جانب  من  جدًا 
حوهلا،  العدد  كثرية  حمارضات  إلقاء  وبعد 
تدريبية  تربوية  ودورات  تطويرية،  برامج  يف 
العديد  يف  خمتلفة،  ختصصية  وندوات  متنوعة، 
القراءة  إىل  باإلضافة  هذا  العربية.  األقطار  من 

السابرة والدقيقة لعرشات الكتب واملراجع واملقاالت العربية واألجنبية، التي تناولت 
تلك القضايا الرتبوية ، عىل املستويني العريب واألجنبي .

املناهج  2. تنظيامت   « عنوان  حتت  املرجع  الكتاب  هذا  من  جديدة  طبعة  صدرت  وقد 
 Curriculum Organizations، Planning and وتطويرها«  وختطيطها 
Improvement عن دار الرشوق للطباعة والنرشوالتوزيع يف مدينة عامن عام 2015، 
البحث  وعميد  الرتبية  كلية  عميد   ، سعادة  امحد  جودت  الدكتور  األستاذ  تأليف  من 
الدكتور عبداهلل حممد  ، واألستاذ  األردنية  الرشق األوسط  السابق يف جامعة  العلمي 
ابراهيم ، وكيل كلية الرتبية األسبق يف جامعة اإلسكندرية املرصية . ويقع هذا الكتاب 

يف )476( صفحة من القطع املتوسط ، وجملد جتليدًا فنيًا أنيقًا .

تنظيمات املناهج وتخطيطها وتطويرها
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منها  3. ويقف  العامل،  مستوى  عىل  املختلفة  املنهجية  التنظيامت  الكتاب  ويستعرض 
توجهاهتا  أو   ، الفكرية  منطلقاهتا  وموضحًا  عليها،  وما   ، هلا  ما  مبينًا   ، الناقد  موقف 
األيديولوجية . ويتبنى املؤلفان فيه توجهًا يتناسب مع طبيعة تراثنا العريق ، وشخصيتنا 
العربية واإلسالمية الفريدة ، وذلك عند تنظيم مناهجنا املدرسية واجلامعية ، واضعًا يف 
احلسبان أهم التحديات التي تواجه األمة ، ومبينًا كيفية التعامل معها من خالل تنظيم 

مناهجها املتنوعة .
ويتناول  4.  . مستقال  فصال  عرش  وستة  أبواب،  سبعة  يف   ، املرجع  الكتاب  هذا  ويقع 

 Organizingاملنهج تنظيم  عملية  حول  يدور  فقط  واحدا  فصال  منها  االول  الباب 
 ، املنهج  لذلك  األفقي  والتنظيم  الرأيس  التنظيم  Curriculum Process، من حيث 
واملبادئ التي حتكم التنظيم الرأيس للمنهج من وجهة نظر كل من االجتاهني التقليدي 
واحلديث، مع الرتكيز يف تناوله لالجتاه احلديث عىل مواقف كبار العلامء واملتخصصني 
 ، Havighurst ومواقف التطويريني عند كل من هافيجرست ،Gagne أمثال جانييه
 ،Bruner Piaget ، وبرونر  Kohlberg ، وبياجيه  Erikson ، وكولربج  وإريكسون 
بربط  اخلاص  التصنيف  يف  املمثلة  التتابع  تصفيات  أهم  تناول  ثم   ،Auel وأوزوبل 
املحتوى بالظواهر االجتامعية والطبيعية ، وذلك من حيث ُبعد املكان ، وُبعد الزمان ، 
وُبعد اخلصائص أو الصفات ، وكذلك التصنيف اخلاص بمبادئ التتابع عند تدريس 
املفاهيم، والتصنيف املرتبط بالبحث أو التقيص ، والتصنيف املرتبط باملنفعة، ثم يتناول 
 Integration هذا الباب مبادئ التنظيم األفقي ملحتوى املنهج ، موضحًا مفهوم التكامل
ومربراته ، وأشكاله املختلفة ، وأهم املشكالت التي تواجهه ، واملقرتحات التي يمكن 
األخذ هبا من أجل حتقيق تكامل املنهج ، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب 

عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم.
املنهج  5. التعليمية ضمن  املواقف  تنظيم  اإلدارية يف  املداخل  أهم  الباب  يتناول هذا  كام 

املدريس ، متمثلة يف مدخل التجميع ، أو توزيع الطلبة يف جمموعات، ومدخل ترتيب 
اجلدول املدريس وتنظيمه ، ومدخل التدريس بالفريق ، وغريها من املداخل األخرى، 
ثم خيتتم هذا الباب موضوعاته، بمعاجلة قضية املعرفةKnowledge Issue يف املنهج ، 
وكيفية بنائها وترتيبها ، وفق تصميم الكتل البنائية ، أو التصميم التفريعي، أو التنظيم 
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إبراز  مع   ، العمليات  بنمط  يعرف  ما  تصميم  أو  اخلاصة،  املهام  تصميم  أو  احللزوين 
مفهومي الرتكيز املعريف للمحتوى ، والتوجيه الزمني للمحتوى ، مع التعقيب الوايف 
من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم ، وهو ما دار حوله 

الفصل األول من الكتاب .
املتمركزة  6. املنهجية  التنظيامت  أهم  ،عىل  املرجع  الكتاب  هذا  من  الثاين  الباب  وركز 

 ،Curriculum Organizations Centered Around Knowledge حول املعرفة 
ويمكن تقسيمها إىل قسمني : قسم خاص بمناهج املعرفة املنفصلة ، املتمثلة يف كل من 
األكاديمي احلديث،  ،واملنهج  املعرفية  النظم  ، ومنهج  املنفصلة  الدراسية  املواد  منهج 
وهذا كله موضع معاجلة الفصل الثاين . أما القسم الثاين من هذا الباب فيتعلق بمناهج 
املعرفة املتصلة ، املتمثلة يف كل من املنهج املرتابط ، واملنهج املدمج ، ومنهج املجاالت 
الواسعة ، واملنهج احللزوين ومنهج الوحدات الدراسية، مع التعقيب الوايف من جانب 
مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم ،وهو موضع معاجلة الفصل 

الثالث تفصياًل .
حول  7. املتمركزة  املنهجية  التنظيامت   ، املرجع  الكتاب  هذا  من  الثالث  الباب  وهيتم 

يف  متمثلة   Curriculum Organizations Centered Around Learner املتعلم 
املتعلمني وميوهلم ، من  القائم عىل حاجات   Activity Curriculum النشاط  منهج 
حيث مفهومه وخصائصه والصورة التطبيقية له ، املتمثل يف منهج املرشوعات ، وأهم 
اجلوانب االجيابية واجلوانب السلبية له، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب 
عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم ، وكان ذلك موضع معاجلة الفصل الرابع من 

هذا الباب .
القائمة عىل اخلربة  8. الوحدات  ، فقد عالج منهج  الكتاب  الفصل اخلامس من هذا  أما 

Experience Unit Curriculum ، من حيث خصائص هذا التنظيم ، ونقده ، وال 
سيام من حيث توضيح أهم االجيابيات أو نقاط القوة فيه ، وأهم السلبيات أو جوانب 
الضعف التي يواجهها . مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، 

موضحني وجهة نظرهم .
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.9  Humanistic ويتناول الفصل السادس من هذا الكتاب املرجع موضوع املنهج اإلنساين
متمثلة   ، منها  ينطلق  التي  الفكرية  االجتاهات  وأهم  أبرز  حيث  من   ،  Curriculum
يف كل من االجتاه املتكامل ، واالجتاه الروحاين ، واالجتاه الراديكايل أو الثوري الذي 
ينادي بالتغيري اجلذري أو الشامل، ثم خصائص هذا املنهج ، وأهم اجلوانب االجيابية 
والنواحي السلبية فيه ، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، 

موضحني وجهة نظرهم .
.10  Technological التكنولوجي  املنهج  عىل  املرجع  هذا  من  السابع  الفصل  ويركز 

Curriculum ، وذلك من حيث مفهومه املحدد ، وخصائصه املتنوعة ، واملقارنة بينه 
وبني املنهج التقليدي ، ومزايا هذا املنهج وعيوبه ، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي 

الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم .
وعالج الباب الرابع من هذا الكتاب موضوعًا مهاًم يتمثل يف التنظيامت املنهجية املتمركزة  11.

Curriculum Organizations Centered Around Society مثل  حول املجتمع 
منهج إعادة البناء أو التجديد االجتامعي Reconstruction Curriculum ، من حيث 
والتجديد  التوافق االجتامعي  بني  والفرق  به،  املرتبطة  الفكرية  أهم االجتاهات  تناول 
االجتامعي وعنارص املنهج التجديدي ومميزاته وعيوبه، مع التعقيب الوايف من جانب 
مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم ،وذلك موضع معاجلة الفصل 

الثامن .
وتناول الفصل التاسع من هذا الكتاب املرجع ، منهج النشاط املتمركز حول املواقف  12.

 ،Activity Curriculum Centered Around Social Conditions االجتامعية 
املتعلمني  حاجات  عىل  القائم  النشاط  منهج  وبني  بينه  والفرق  مفهومه  حيث  من 
وميوهلم، وخصائص هذا املنهج، ثم اجيابياته وسلبياته ، مع التعقيب الوايف من جانب 

مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم .
ويعالج الفصل العارشمن هذا الكتاب املرجع ، املنهج البولتيكنيكي أو منهج الفنون  13.

وأهدافه  مفهومه  ، من حيث   Polytechnic or Free Arts Curriculum املتعددة 
 ، فيه  التقويم  ، وطبيعة  املنهج  املكمل هلذا  التدريس والنشاط  ، والعالقة بني  وحمتواه 
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ومزاياه وعيوبه ، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني 
وجهة نظرهم .

.14  Mixed Curriculum املختلطة  املنهجية  التنظيامت  اخلامس  الباب  يستعرض 
Organizations ، التي تركز عىل املعرفة واملتعلم معا أو تركز عىل املجتمع واملتعلم 
حيث  من   ،  Mixed Units Curriculum املختلطة  الوحدات  منهج  يف  ممثلة  معا، 
ومنهج  الدراسية  املادة  عىل  القائمة  الوحدات  منهج  من  استفادهتا  وكيفية  طبيعتها 
الوحدات القائمة عىل اخلربة معا، واهم اجلوانب االجيابية واجلوانب السلبية هلذا املنهج، 
مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحًا وجهة نظرمها ، 
وهذا موضع معاجلة الفصل احلادي عرش . ويتناول الفصل الثاين عرش املنهج املحوري 
املحوري،  واملنهج  املحوري  الربنامج  بني  والفرق  وأنواعه  املحور  تعريف  حيث  من 
املنهج وكيفية العمل  التعليم يف ظل هذا  املنهج املحوري وإغراضه، وعملية  وفلسفة 
اجلدول  تنظيم  وكذلك  املنهج  هلذا  بالنسبة  التخطيط  وطبيعة  فيه،  املعلم  ودور  معه 
املدريس يف ضوئه مع إبراز خصائص هذا املنهج وحتديد أوجه القوة ونقاط الضعف 
فيه . والصعوبات التي تواجه تطبيق هذا املنهج يف مدارسنا العربية مع التعقيب الوايف 

من جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم .
.15  Future Challenges Facing املستقبلية  التحديات  أهم  السادس  الباب  عالج 

الرسيع  النمو  حتدي  يف  ممثلة  املدريس  املنهج  تواجه  التي   School Curriculum
للمعرفة ، وحتدي القيم ، وحتدي اإلنتاج ، وحتدي التفكري العلمي ، مع إبراز موقف 
املنهج املدريس من تلك التحديات ، مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل 
ذلك كله ، موضحني وجهة نظرهم ، وهو ما كان موضع معاجلة الفصل الثالث عرش .

أما الفصل الرابع عرشمن هذا الكتاب املرجع ، فقد تناول موضوعا مهام للغاية وهو  16.
الفريدة  استعراض خصائصه  ، من حيث   Islamic Curriculum املنهج اإلسالمي 
يف احلياة ، ممثلة يف كل من : الربانية ، والشمول ، والتوازن ، واالجيابية ، والواقعية ، 
والعاملية، وكذلك إبراز األساس االجتامعي ، واألساس النفيس ، واألساس املعريف، 
تزكية  األهداف من حيث   : تشمل  التي   ، العديدة  توضيح عنارصه  مع   ، املنهج  هلذا 
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الروح ، وتزكية العقل ، وتزكية اجلسم، وكذلك املحتوى من حيث طبيعته ، وكيفية 
معاجلته . كام يوضح هذا الفصل أيضا أهم الطرق واألساليب املتبعة يف تدريس املنهج 
 ، والرتهيب  والرتغيب   ، احلسنة  واملوعظة   ، واحلكمة   ، القدوة  يف  ممثلة   ، اإلسالمي 
والقصص ، واستخدام األحداث ، واستخدام احلوار، واستخدام األمثال والتشبيهات 
احلسية، وطريقة املحارضة أو اخلطابة، وطريقة املناقشة، والرحالت العلمية امليدانية، 
والتعلم بالعمل، ثم طبيعة التقويم يف املنهج اإلسالمي ، مع التعقيب الوايف من جانب 

مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله، موضحني وجهة نظرهم .
ويتناول الباب السابع واألخري من هذا الكتاب املرجع ، قضية ختطيط املناهج وتطويرها  17.

Curriculum Planning and Improvement ، وذلك من حيث ماهية التخطيط ، 
ونامذج التخطيط ،ومربراته وفوائده ، وخطواته التي تتضمن : تقديم التربير املنطقي 
لعملية التخطيط، وحتديد جمال املنهج، وصياغة األهداف، واختيار املحتوى وتنظيمه، 
وكذلك  وتوضيحها،  التدريس  طرائق  وحتديد  وتنظيمها،  التعلمية  اخلربات  واختيار 
حتديد إجراءات التقويم ووسائله، وجتريب املنهج املخطط ثم تعميمه . هذا باإلضافة 
طبيعة  متضمنة  املدريس  املنهج  ختطيط  يف  تؤثر  التي  اخلارجية  للعوامل  التعرض  إىل 
املجتمع، وأنظمة وزارات الرتبية والتعليم وقوانينها، والصفات الشخصية والتدريسية 
الصعوبات  مع  للتعامل  الالزمة  املقرتحات  تقديم  مع  املتعلمني،  وطبيعة  للمعلم، 
الكتاب عىل ذلك  الوايف من جانب مؤلفي  التعقيب  التخطيط، ثم  التي تواجه عملية 
كله، لتوضيح وجهة نظرهم ، وهذا كله كان موضع معاجلة الفصل اخلامس عرش من 

الكتاب .
أما الفصل السادس عرش واألخريمن هذا الكتاب املرجع ، فقد تناول موضوع تطوير  18.

حيث  من   ،  Curriculum Development or Improvement املدريس  املنهج 
التغيري  وأنواع  املنهج،  يف  والتغيري   ، والتطوير   ، التحسني  من  كل  بني  الفرق  توضيح 
التغيري  واسرتاتيجيات  الرتبية،  جمال  يف  للتغيري  كنموذج  العملية  ومدخل   ، ونامذجه 
مثل  اختاذها،  أو  القرارات  صناعة  بني  والعالقة  املنهج،  تطوير  ومربرات  وعوائقه، 
مشكلة حتديد األهداف ، ومشكلة اختيار املحتوى وتنظيمه، ومشكلة اختيار خربات 
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التعلم وتنظيمها، وكذلك مشكلة اختيار طرائق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة 
التقويم، هذا باإلضافة إىل مشكلة حتديد  املصاحبة، ومشكلة حتديد واختيار أساليب 
دور  بإبراز  الفصل  هذا  وانتهى  وتطويره،  املنهج  لتخطيط  املناسب  النموذج  واختيار 
القيادة يف تطوير املنهج ، وحتديد مقومات نجاح املنهج املطور ، مع التعقيب الوايف من 
جانب مؤلفي الكتاب عىل ذلك كله مع التعقيب الوايف من جانب مؤلفي الكتاب عىل 

ذلك كله ، لتوضيح وجهة نظرهم.
هذا وقد أضاف مؤلفو هذا الكتاب املرجع ، تعقيبًا عىل كل فصل من فصوله الستة 
عرش، يربز وجهة نظرهم بخصوص ما يطرحه هذا الفصل أو ذاك من موضوعات متنوعة، 
بآماله  للمستقبل  واسترشافهم   ، ومشكالته  وظروفه  بأوضاعه  للحارض  رؤيتهم  مضيفني 
لتلك  عرضنا  يف  وفقنا  قد  نكون  أن  اهلل  ونسأل   . واملتنوعة  الكثرية  وطموحاته  وتوقعاته 
املناهج،  جمال  يف  العربية  للمكتبة  إضافة  الكتاب  هذا  يف  يكون  أن  نأمل  كام  املوضوعات، 
وإفادة للطلبة واملعلمني والباحثني ، وكل من له عالقة بمجال الرتبية وإعداد األجيال عىل 
مستوى عاملنا العريب واإلسالمي . اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بام علمتنا، وزدنا علاًم .      

الكتاب الثالث والع�سرون: نبذة مطولة عن كتاب:التعلم الن�سط بني النظرية 
والتطبيق

)أول مرجع باللغة العربية عن التعلم النشط(
العاصمة  1. الكتاب عن دار الرشوق للنرش والتوزيع يف  الطبعة األوىل من هذا  صدرت 

األردنية عامن عام 2003، والذي يمثل أول مرجع باللغة العربية عن التعلم النشط  من 
تأليف األستاذ الدكتور جودت امحد سعادة عميد كلية العلوم الرتبوية وعميد البحث 
العلمي األسبق يف جامعة الرشق األوسط بمدينة عامن األردنية ، بالتعاون مع جمموعة من 
زمالئه املؤلفني من جامعة النجاح الوطنية يف مدينة نابلس الفلسطينية. وكان مصطلح 
العرشين،  القرن  السنوات االخرية من  Active Learning قد ظهر يف  النشط  التعلم 
وزاد االهتامم به بشكل واضح من بدايات القرن احلادي والعرشين، كأحد االجتاهات 
التأثري االجيايب الكبري عىل عملية التعلم داخل احلجرة  الرتبوية والنفسية احلديثة ذات 

الدراسية وخارجها من جانب طلبة املدارس واملعاهد واجلامعات.



344

حدث  2. الذي  اهلائل  املعلومايت  لالنفجار  وكان 
املاضية دور مهم  القليلة  العقود  العامل خالل  يف 
وقوي للتعلم النشط ، حيث ظهرت أعداد ال هناية 
املعلومات  شبكة  عىل  اإللكرتونية  املواقع  من  هلا 
والدوريات  باملراجع  تزخر  )اإلنرتنت(  الدولية 
واملقاالت العلمية والدراسات امليدانية والتجريبية، 
النشط  التعلم  زيادة توضيح مفهوم  مما ساهم يف 
وأمهيته وجماالت تطبيقه يف خمتلف التخصصات 
واجلامعية  املدرسية  واملوضوعات  االكاديمية 

املتنوعة.
وقد أدرك مؤلفو هذا الكتاب، خلو املكتبة العربية  3.

من أي مرجع موسع باللغة العربية حول التعلم 
النشط، رغم االهتامم الكبري به يف الكثري من دول العامل املتطور علميا وتربويا، وأن ما 
هو موجود بالفعل ال يعدو كونه عبارة عن نرشات وكتيبات تعترب بداية مشواربسيط 
، ولكنها قارصة عن توضيح الكثري من املوضوعات املهمة ذات الصلة بالتعلم النشط 
سنوات  أربع  مدى  عىل  والدقيق  العميق  للتقيص  املؤلفني  هلؤالء  دافعا  هذا  وكان   .
واملواقع  والدوريات  واملراجع  الكتب  أمهات  من  العلمية  املادة  لتجميع   ، متواصلة 
االلكرتونية االجنبية الكثرية جدا، والتي تناولت مفهوم التعلم النشط ، واملوضوعات 
العديدة ذات الصلة ، والعمل عىل تنظيمها واخراجها يف هذا املرجع، مدعمة باألمثلة 
الرتبوية واحلياتية املتنوعة، حتى يسهل عىل القارئ العريب فهمها، والعمل عىل تطبيقها 

أو توظيفها يف مواقف تعليمية تعلمية جديدة.
تناول  4. فصال،  وعرشين  وواحد  كبرية  ابواب  ثالثة  عىل  املرجع  الكتاب  هذا  واشتمل 

الباب االول منها )معلومات اساسية عن التعلم النشط ( ضمن مخسة فصول مستقلة، 
 Definitions of Activeالنشط التعلم  تعريفات  عىل  منها  االول  الفصل  ركز 
learning، كام جاءت عىل لسان مشاهري العلامء واملتخصصني يف الرتبية وعلم النفس، 

التعلم الن�سط بني النظرية والتطبيق
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باالضافة اىل توضيح أهداف التعلم النشط املتنوعة ، وتبيان أمهية هذا النوع من التعلم 
يف املجالني الرتبوي واحليايت.

.5  Active Learning النشط  التعلم  مبادئ  حول  الكتاب  من  الثاين  الفصل  ودار 
Principles، وكيفية تطبيقها داخل احلجرة الدراسية، وما تتطلبه من أنشطة وفعاليات 
قبل بدء احلصة، وخالهلا، وبعد االنتهاء منها . كام تم يف هذا الفصل توضيح عنارص 
، وعنرص  الكتابة  احلديث واالصغاء، وعنرص  املتمثلة يف عنرص  املهمة  النشط  التعلم 

القراءة ، وعنرص التأمل والتفكري.
.6  Characteristicsواهتم الفصل الثالث من فصول الكتاب بخصائص التعلم النشط

النشط املتعلم  وخصائص  خاصية،  عرشة  مخس  بلغت  التي   of Active Learning
ركز  حني  يف  خصائص،  عرش  اىل  وصلت  التي   Characters of Active Learner
الفصل الرابع عىل الوسائل واألساليب العديدة للتشجيع عىل التعلم النشط ، طارحا 
النشط  التعلم  تشجيع  إجراءات  وموضحا  املربني،  مشاهري  من  لثالثة  نظر  وجهات 

داخل املنزل ومع االطفال الصغار ومسؤولية الوالدين يف ذلك كله.
وركز الفصل اخلامس من الكتاب عىل دور املعلم Teacher’s Role يف التعلم النشط  7.

كمشجع للتالميذ عىل هذا النمط من أنامط التعلم الفعال ، وكعامل توازن بني االنشطة 
عىل  وكمحافظ  والتعليم،  التعلم  بأخالقيات  مهتم  وكشخص  واجلامعية،  الفردية 
التعليم يف وقت واحد، وكمدرب للطلبة  التعلم وعملية  استمرارية الزخم يف عملية 
وكموفر   ، للدروس  وكمخطط  للمعلومات،  وموثق  وكباحث   ، النشط  التعلم  عىل 
لبيئة تعلمية مالئمة ، وكمشارك يف بناء املعرفة ، وكرشيك للوالدين يف توجيه األبناء 
املدرسية  للربامج  وكمقيم  الطلبة،  بني  االجتامعية  للعالقات  وكداعم   ، وإرشادهم 
 Student’s Role ٍ الطالب  دور  عىل  ايضا  ذاته  الفصل  ركز  كام  املختلفة.  ومناهجها 
يف التعلم النشطكمشارك حقيقي يف اخلربات التعلمية، وكمقدر لقيمة تبادل اآلراء مع 
اآلخرين، وكملتزم باللقاءت املنتظمة مع املرشد النفيس يف املدرسة ، وكمتقبل للنصائح 
يف  واالجتاهات  واملهارات  للمعارف  وكمطبق  وغريهم،  املعلمني  من  واالقرتاحات 

مواقف تعليمية وتعلمية جديدة.
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النشط(  8. التعلم  )أساليب  عنوان  حتت  كان  فقد  الكتاب،  أبواب  من  الثاين  الباب  أما 
بالفصل  يبدأ  ثامنية فصول،  اشتمل عىل  والذي   ،Methods of Active Learning
أسلوب  السادس  الفصل  تناول  وقد   . عرش  الثالث  بالفصل  وينتهي  السادس 
املجموعات الصغرية Small Group Method ، وذلك من حيث تنظيمها، وتنوعها، 
واألجواء السليمة لعملها، وعدد أفرادها، والوقت املخصص لنشاطها ، ومقرتحات 
نجاح عملها، وأهم أنشطتها، وإجيابيات أسلوب املجموعات الصغرية وسلبياته. أما 
عدة  طرقا  شمل  فقد   ،  Whole Class Methodالكبرية املجموعات  أسلوب  عن 
أمهها: املحارضةLecture، وتشجيع املشاركة ، والنقاش مع أفراد املجموعة الكبرية، 
وسجل التعلمLearning Log ، والعقود التعليمية Learning Contracts ، وتدوين 

. Guided Note	Takingاملالحظات املوجهة
.9  Cooperative التعاوين  التعلم  أساليب  حول  الكتاب  من  السابع  الفصل  ودار 

Experiential Learning ، وتقديم التعلم Learning ، والتعلم القائم عىل اخلربة 
Presentation Learning ، والتعليم املبارشDirect Teaching ، والتعلم املستقل
الفصل  اهتم  حني  يف   ، النشط  للتعلم  فاعلة  كأساليب   ،Independent Learning
املعدلةModified Lecture موضحا خطواهتا، وأنامطها،  املحارضة  بأسلوب  الثامن 

وعالقتها باسرتاتيجيات التعلم النشط األخرى، واملقرتحات التطبيقية لتطويرها.
.10  One	WayوالقصةModeling وركز الفصل التاسع عىل ثالثة أساليب هي : القدوة

Way Story	Twoواملحاكاة االجتاهني  ذات  والقصة   ، الواحد  االجتاه  ذات   Story
العارش  الفصل  عالج  حني  يف  النشط،  للتعلم  ناجحة  كأساليب   ،Simulations
املعلم والطالب  أنامطها، وأمهيتها، ومسؤولية  Discussion من حيث  أسلوباملناقشة 
احلوار  نفسه أسلوب  الفصل  فيها، وخطواهتا، واحلكم عىل مدى نجاحها. كام عالج 
النشط Active Dialogueمن حيث اخلصائص املهمة له، واملبادئ الواجب مراعاهتا 

عند تطبيقه، والعالقة بينه وبني إثارة التفكري لدى التالميذ.
االساليب  11. كأحد   Role	Play الدور  لعب  أسلوب  العرش  احلادي  الفصل  وتناول 

األلعاب  ودور  وعنارصه،  وأمهيته،  ماهيته،  حيث  من  وذلك  النشط،  للتعلم  الفعالة 



347

التعليمية والتمثيل فيه ، ومها م الطالب واملعلم خالل عملية تطبيقه، وعيوبه أو نقاط 
الذهني  العصف  أيضا أسلوب  ذاته  الفصل  تناول  التغلب عليها. كام  ضعفه، وكيفية 
والقواعد  ومتطلباته،  وفوائده،  وأهدافه،  تعريفاته،  حيث  من   Brainstorming

األساسية له، وخطواته، والتحضري لعملية تطبيقه، وإجراءات تقييمه.
األساليب  12. Case Studyكأحد  احلالة  دراسة  بأسلوب  عرش  الثاين  الفصل  واهتم 

املهمة للتعلم النشط، وذلك من حيث تعريفاهتا، وأنامطها، وخصائصها، وتطبيقاهتا، 
وفوائدها، والصعوبات التي تواجهها، وكيفية كتابتها ، بينام دار الفصل الثالث عرش 
Questioning  كأحد األساليب الفعالة للتعلم النشط،  حول أسلوب طرح األسئلة 
مراعاهتا  الواجب  واألمور  واخلصائص،   ، واإلجراءات  اخلطوات  حيث  من  وذلك 
 ، اإلجابة  نوع  األسئلة من حيث  ، وتصنيف  األسئلة  أسلوب طرح  استخدام  خالل 
ومن حيث نوعية السرب أو العمق، ومن حيث مستوى التفكري الذي تثريه، مع طرح 

كثري من األمثلة التوضيحية عىل هذه األنواع والتصنيفات املتعددة.
التعلم  13. )تطبيقات  عنوان:  حتت  الكتاب  هذا  أبواب  من  واألخري  الثالث  الباب  وجاء 

فصول  ثامنية  عىل  اشتمل  والذي   ،Active Learning Applications ِ النشط( 
مستقلة، تبدأ بالفصل الرابع عرش وتنتهي بالفصل احلادي والعرشين . وقد دار الفصل 
الرابع عرش حول تطبيق التعلم النشط يف املدرسةSchool Active Learning ، مبينا 
أمهية هذه التطبيقات، وعارضا ثامنية دروس تعليمية من املوضوعات املدرسية العربية 
املقررة، ثم حتضريها بأساليب التعلم النشط املختلفة يف ميادين العلوم ، والرياضيات ، 

واللغات ، والدراسات االجتامعية، كي تكون خري عون للمعلم والطالب معا .
.14  University Activeاجلامعة يف  النشط  التعلم  عىل  عرش  اخلامس  الفصل  وركز 

Learning، طارحا نموذجا للتعلم النشط يف اجلامعة، وموضحا دور االستاذ اجلامعي 
يف األسابيع األربعة األوىل لتدريس الطلبة ألي مقرر درايس باستخدام التعلم النشط، 
وخمتتام  اجلامعة،  يف  النشط  التعلم  لتطوير  العريضة  اخلطوط  من  جمموعة  ومقرتحا 
الفصل بعرض جمموعة كبرية من التامرين لتطبيق التعلم النشط داخل احلجرة الدراسية 

اجلامعية.
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املدرسية  15. املكتبات  يف  النشط  التعلم  موضوع  عالج  فقد  عرش،  السادس  الفصل  أما 
واجلامعيةLibrary Active learning ، موضحا عدة موضوعات فرعية مثل عالقة 
التعلم النشط بالتعلم املكتبي وباملكتبة ، وتطور هذه العالقة تارخييا، وعرض جمموعة 
من االعتبارات التي ينبغي ان تؤخذ يف احلسبان خالل التعليم املكتبي، وطرح نموذج 

للتعلم النشط والتعليم املكتبي املتعلق باملجموعات الطالبية اخلاصة.
التدريس  16. تصميم  يف  تتمثل  مهمة  تربوية  قضية  عرش  السابع  الفصل  وناقش 

Instructional Design وربط ذلك بالتعلم النشط ، عن طريق بيان دور نظرية تصميم 
لتصميم  التقليدية  واخلطوات  التدريس،  تصميم  نظرية  وأنامط   ، التعلم  يف  التدريس 
التدريس ، واملشكالت املرافقة للنموذج التقليدي لتصميم التدريس، واملناحي البديلة 
 ، Reigeluthومنحى رجييلوث ، Jonnasen لتصميم التدريس مثل منحى جوناسني
ومنحى جروس  Gross، ومنحى النظرية املفصلة Elaboration Theory، مع ربط 

كل ذلك بالتعلم النشط .
وتناول الفصل الثامن عرش عالقة التعلم النشط بموضوع تربوي ونفيس مهم يتمثل يف  17.

التفكري Active Learning and Thinking ، والسيام األدلة النوعية للتعلم النشط 
التي  املهمة،  الثالثة  الفعال ومستوياته  للتفكري  التدرييس  الفعال، والنموذج  والتفكري 
تتخلص يف مستوى املعرفة الكاذبة، ومستوى املعرفة املتغرية، ومستوى املعرفة التأملية.

وركز الفصل التاسع عرش عىل توضيح نقاط الضعف أو املعوقات التي تواجه التعلم  18.
بني  املقارنة  بموضوع  العرشون  الفصل  اهتم  حني  يف  عليها،  التغلب  وكيفية  النشط 
األمثلة عىل  تبيان خصائص كل منهام، وطرح  بعد   ، التقليدي  النشط والتعلم  التعلم 
مؤرشات التعلم النشط ، ووسائل التقويم املالئمة له ، وتصنيف أساليب التعلم وفقا 

لدرجة املجازفة.
التعلم  19. موقع  عىل  ركز  الذي  والعرشين،  احلادي  بالفصل  الكتاب  فصول  واختتمت 

وذلك   ،  Active Learning in Research Studies الرتبوية  البحوث  يف  النشط 
عن طريق مراجعة عرشات الدراسات امليدانية والتجريبية التي تربط بني التعلم النشط 
واملعايري الرتبوية والتطوير الرتبوي، وأخرى تتناول التعلم النشط وعمليات التدريب، 
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وثالثة تعالج التعلم النشط وتقنيات التعليم، ورابعة هتتم بالتعلم النشط وتشجيع الطلبة 
عىل التفاعل، مما جيعل هذه الدراسات ذات فائدة كبرية للباحثني الرتبويني والنفسيني 

يف جمال التعلم النشط.
مرجعا  20.  )265( اىل  وصلت  املراجع  من  جدا  طويلة  قائمة  الكتاب  هناية  يف  ووردت 

عربيا واجنبيا، هلا عالقة وثيقة بالتعلم النشط وموضوعاته املتنوعة ، يستطيع املعلمون 
واملديرون واملرشفون الرتبويون وأساتذة اجلامعات والباحثون، العودة اليها اذا أرادو 

التعمق أو التحقق من بعض االمور ذات العالقة هبذا املوضوع الرتبوي املهم.
ويتضح مما سبق ، املوضوعات احليوية التي تطرق اليها هذا الكتاب وماهلا من عالقة  21.

وثيقة باجتاه تربوي حديث يتمثل يف التعلم النشط، وكيف يمكن تطبيقه داخل احلجرة 
يرفع من مستوى  أو اجلامعات، مما  املعاهد  أو  املدارس  الدراسية، سواء عىل مستوى 

فاعلية التعلم لتحقيق االهداف الرتبوية املنشودة.
ومع ذلك، فان املؤلفني هلذا الكتاب املرجع ال يدعون بأنه قد غطى مجيع املوضوعات  22.

لكونه  إال  لشئ  ال   ، الكامل  مرحلة  اىل  وصل  قد  انه  أو  النشط  بالتعلم  العالقة  ذات 
يمثل جهدا برشيا قابال للصواب واخلطأ، بينام الكامل هلل وحده. وهذا جيعل الصدور 
جماالت  تعديل  أو  تقوية  عىل  يعمل  صائب،  ورأي  بناء  نقد  لكل  مفتوحة  والعقول 
متعددة يف هذا اجلهد. ومع ذلك،فان املؤلفني يؤكدون بكل ثقة وموضوعية، أن هذا 
الكتاب يمثل مرجعا اساسيا ووحيدا حتى اآلن يف اللغة العربية، الذي يعالج موضوع 
اىل  تضاف  التي  والبحثية  والعلمية  الفكرية  اللبنات  من  لبنة  جيعله  مما  النشط،  التعلم 
املكتبة العربية، سائلني املوىل عزوجل، ان يكون خري عون للطالب يف جهوده احلثيثة 
للوصول اىل املعلومة االكثر دقة،وللمعلم يف تدريسه وهتيئته للظروف االفضل لتعلم 
نشط وهادف، ولالستاذ اجلامعي يف تطويره الساليب تدريسه للطلبة، ولويل االمر يف 
توجيه أبنائه وبناته نحو تعلم يبني عندهم الشخصية التي تصلح لقرن جديد وأللفية 
ثالثة هلا مطالبها الكثرية ... واهلل وىل التوفيق )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله 

واملؤمنون( صدق اهلل العظيم.
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وباختصار، يمتاز هذا الكتاب املرجع باخلصائص العلمية والرتبوية والتطبيقية اآلتية: 
كان  1. قبل  من  ماظهر  حيث  النشط  التعلم  مفهوم  عن  العربية  باللغة  مرجع  أول  يمثل 

عبارة عن كتيبات ونرشات بسيطة.
تناوله ألكثر املوضوعات الرتبوية والنفسية حداثة، والذي ينظر اليه لدى املربني عىل أنه  2.

وسيلة التطوير األساسية للتعلم املعارص يف املدارس واملعاهد واجلامعات.
النشط من حيث تعريفاته وأهدافه  3. التعلم  توفريه خللفية معرفية موسعة حول مفهوم 

وأمهيته وأسسه وعنارصه وخصائصه وكيفية التشجيع عليه، مما يتيح الفرصة للمعلمني 
واملديرين واملرشفني الرتبويني وأساتذة اجلامعات، لالملام هبا واالستفادة من جوانبها 

املختلفة.   
تركيزه عىل ثامنية عرش أسلوبا واسرتاتيجية حديثة جدا للتعلم النشط، واملفيدة للتطبيق  4.

املعدلة،  واملحارضة  احلالة،  ودراسة  الذهني  العصف  مثل  الدراسية،  احلجرة  داخل 
املستقل،  والتعلم  التعاوين،  والتعلم  اخلربة،  طريق  عن  والتعلم  واملناقشة،  واحلوار، 
والتعلم عن طريق املجموعات، ولعب الدور، والقدوة، واملحاكاة، وطرح االسئلة، 

والقصة، والتعليم املبارش، وتقديم التعلم.  
يف  5. النشط  للتعلم  والتدريبات  والتمرينات  التطبيقية  الدروس  من  الكثري  عىل  اشتامله 

خمتلف املوضوعات املدرسية واجلامعية.  
تناوله ملوضوعات ذات امهية بالغة للمربني مثل عالقة التعلم النشط باملكتبات املدرسية  6.

من  االستفادة  من  يزيد  مما  وبالتفكريالفعال،  التدريس،  تصميم  واجلامعية،وبعملية 
فعالية التعلم النشط

بالتعلم  7. الصلة  ذات  احلديثة  واالجنبية  العربية  املراجع  من  جدا  طويلة  قائمة  وجود 
النشط، والتي وصلت اىل )265( مرجعا، اضافة اىل اشتامله عىل فصل خاص بالبحوث 
الرتبوية امليدانية حول هذا املفهوم، مما جيعل هذه املراجع والدراسات خري عون للباحثني 

واملهتمني باملزيد من التعمق والتمحيص يف ميدان التعلم النشط .
                                  املؤلف األول:  أ.د. جودت أمحد سعادة     
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يف  التعليمية  االأهداف  ا�ستخدام  كتاب  عن  والع�سرون:نبذة  الثاين  الكتاب 
جميع املواد الدرا�سية

صدر هذا الكتاب ، الذي يدور حول استخدام 
 Using الدراسية  املواد  مجيع  يف  التعليمية  األهداف 
 Instructional Objectives in all Subject
يف   ، والتوزيع  للنرش  الزهراء  دار  عن   ،  Matters
العاصمة السعودية الرياض . ويقع الكتاب يف نحو 
ثالثامية صفحة من القطع املتوسط ، وجملد جتليدًا فنيًا 

أنيقًا.
التعليميـة  األهـداف  موضـوع  وكان 
Instructional Objectives قـد لعـب دورًا كبـريًا  
يف دراسـات الباحثني الرتبويني ومؤلفاهتم وندواهتم 
ومؤمتراهتـم العلميـة ، منـذ مطلـع اخلمسـينيات من 
القـرن العرشيـن، لدرجة أن  األهـداف قد أصبحت 

مـن بني أكثـر املوضوعات الرتبوية رعايـة وأمهية، بل وتأثـريًا يف املياديـن الرتبوية األخرى 
املتعـددة ذات العالقـة .

الذايت،  والتعليم  املربمج  التعليم  أنصار  قيام   ، ذلك  عىل  الواضحة  األدلة  بني  ومن 
والعديد من املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم، والكثري من املهتمني بموضوع حتليل النظم، 
باالستفادة  من التطورات االجيابية يف جمال األهداف التعليمية، بحيث أصبحت األهداف 

متثل حجر األساس خلططهم وبراجمهم ومرشوعاهتم .
ومن جهٍة أخرى، ركز املتخصصون يف القياس والتقويم أيضا عىل األهداف التعليمية 
التعليمية التعلمية بصورة عامة، ويف  باعتبارها العنرص املهم يف إجراءات التقويم للعملية 
قياس مدى ما تعلمه الطلبة داخل االغرف الصفية وخارجها ، حتت إرشاف املدرسة ذاهتا 

بصفة خاصة  .

ا�ستخدام االأهداف التعليمية يف جميع 
املواد الدرا�سية
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 ، الطلبة  من  لكٍل  بالنسبة  التعليمية  لألهداف  املهمة  املكانة   ، أحد  عىل  خيفى  وال 
بدقٍة  حتدد  فهي   ، النفسيني  واملرشدين  بل  الرتبويني،  واملرشفني   ، واملديرين   ، واملعلمني 
عاليٍة طبيعة التفاعل داخل احلجرة الدراسية،  وتساعد املعلمني عىل اختاذها كدليل موثوق 
 ) املوجهني   ( الرتبويني   واملرشفني  املديرين  وتشجع  اليومية،  الدروس  ختطيط  لعملية  به 
يستخدمها  التي  التدريس  طرائق  فاعلية  من  والتأكد   ، التعليمية  العملية  سري  متابعة  عىل 
املعلمون، واألنشطة التي يقوم هبا الطلبة حتت إرشافهم، كام تساعد يف الكشف عن نقاط 

القوة وجوانب الضعف لدى املنهج املدريس، بل والربنامج الدرايس ككل .
وكان املؤلف قد قرر  تأليف هذا الكتاب، بعد مرور عقد كامل من الزمان عىل تدريسه 
ملادة األهداف التعليمية لطلبة جامعة الريموك األردنية ، وطلبة جامعة السلطان قابوس يف 
سلطنة عامن . كام أن قيامه بإلقاء الكثري من املحارضات العامة والتخصصية ، واشرتاكه يف 
الكثري من الندوات، وإقامته لبعض املشاغل أو الورش الرتبوية املتعلقة باألهداف التعليمية، 
التي حرضها اآلالف من املعلمني    واملديرين واملرشفني الرتبويني التابعني لوزارة الرتبية 
والتعليم األردنية ووزارة الرتبية والتعليم والشباب يف سلطنة ُعامن، قد اكسبه خربة متنوعة 
يف التعامل مع هذا املوضوع احليوي من املوضوعات التدريسية . كام أن قيامه بنرش العديد 
من املقاالت النظرية والبحوث أو الدراسات امليدانية التي دارت حول األهداف التعليمية، 
هذا  تأليف  يف  منه  ويستفيد   ، وميدانيًاا  نظريًا  به  املتصل  الرتبوي  األدب  عىل  يطلع  جعله 

الكتاب، الذي يقدمه إىل القارئ العريب عونًا ونصريًا له يف هذا املجال . 
قد  التعليمية  األهداف  إىل  تطرقت  التي  املؤلفات  معظم  أن  الكاتب،   الحظ  وقد 
األمثلة  طرح  دون  ومستوياهتا،   وجماالهتا  األهداف  هذه  تصنيفات  توضيح  يف  أسهبت 
التوضيحية الدقيقة لتلك األهداف عىل كل مستوى من مستويات املجال املعريف ، واملجال 
الوجداين ، واملجال املهاري احلركي . وحتى لو وجدت بعض األمثلة القليلة،  فإهنا ال تشمل 
مجيع املواد الدراسية التي يركز عليها املنهج املدريس يف وطننا العريب الكبري، بل اقترصت 

عىل القليل منها وغالبا عىل واحدة منها فقط كالعلوم أو الرياضيات أو التاريخ مثال  . 
ومن هنا فقد جاء هذا الكتاب ليسد نقصا موجودًا بالفعل يف املكتبة العربية، حيث مل 
يتم االكتفاء فيه بتوضيح األهداف الرتبوية من حيث ماهيتها وأمهيتها ومستوياهتا فحسب، 
األهداف  عىل  أيضا  وبالتفصيل  الضوء  ألقى  بل  الكتاب،  هذا  من  األول  الفصل  حيث 
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التعليمية من حيث تعريفاهتا ، وفوائدها ، وكيفية صياغتها ، ورشوط هذه الصياغة، وهذا 
ما ركز عليه الفصل الثاين من هذا الكتاب  . 

وبخاصة   ، التعليمية  األهداف   Classifications بتصنيفات  أيضا  االهتامم  متا  كام 
له،  الثالث  الفصل  ختصيص  تم  الذي  العقيل  أو  املعريف  للمجال   Bloom بلوم  تصنيف 
تم  الذي  العاطفي،   أو  االنفعايل  أو  الوجداين  للمجال   Krathwohl كراثول  وتصنيف 
املهاري  للمجال   Simpson سمبسون  تصنيف  وأخريًا  الرابع،  الفصل  يف  عنه  احلديث 
. وقد  كله  اخلامس  الفصل  دار حوله  الذي  النفسحركي،  أو  األدائي احلركي  أو  احلركي، 
تم طرح عرشات األمثلة عىل كل مستوى من مستويات هذه املجاالت الثالثة وبمجموع 
قارب اخلمسامئة مثال من األهداف التعليمية املطبقة عىل ميادين الرتبية اإلسالمية واللغة 
واملنطق  والفلسفة  واجلغرافيا  والتاريخ  والعلوم  والرياضيات  االنجليزية  واللغة  العربية 

والرتبية الرياضية والرتبية الفنية والرتبية األرسية والرتبية املهنية أو احلرفية . 
األهداف  استخدام  حول  والعلامء  الباحثني  جانب  من  اآلراء  الختالف  ونظرًا 
التعليمية بني مؤيدة لذلك أو معارضة هلا، فقد طرح املؤلف هذه اآلراء املتضاربة موضحًا 
تأييد  القرار األوىف واألخري للقارئ الكريم ليعمل عىل  املتعددة ، تاركًا  ماهيتها ومربراهتا 
استخدام األهداف التعليمية يف املدارس ، أو العمل عىل معارضة هذا االستخدام، يف ضوء 
قراءته ملربرات ووجهات النظر املتفاوتة تلك ، وقناعته باآلراء املؤيدة أو اآلراء املعارضة، 

وهذا ما دار حوله الفصل السادس من هذا الكتاب  . 
الباحثني األجانب  اهتاممًا كبريًا من  نال  قد  التعليمية  ونظرًا ألن موضوع األهداف 
والعرب، ويف ضوء األمهية الكربى يف ذلك للباحثني من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
واملعاهد العليا العربية ، وبخاصة يف كليات الرتبية ومعاهد املعلمني واملعلامت أو كليات 
املجتمع ، وبام أن األهداف التعليمية  رضورية كذلك لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات 
العربية ولبعض املهتمني من املعلمني يف املدارس، فقد تعرض املؤلف للكثري من الدراسات 
إجراء  يف  التفكري  عند  وذلك   ، الكتاب  من  الفائدة  لتعميم  املجال  هذا  يف  املهمة  امليدانية 
ختصيص  تم  وقد   . املختلفة  وآثارها  التعليمية  األهداف  موضوع  حول  ميدانية  دراسات 

فصل كامل هلذه الدراسات وهو الفصل السابع واألخري من هذا الكتاب .
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ونظرًا  ألن املراجع األجنبية والعربية اخلاصة  باألهداف التعليمية  توجد مشتتًة هنا 
وهناك، فقد حرصها املؤلف يف قائمة طويلة قاربت املائة مرجع،  كي يستفيد منها القارئ 
العريب ، بعد أن استفاد منها الباحث فعال عند تأليفه هلذا الكتاب . وهذه املراجع موجودة 
يف هناية الكتاب ، يمكن ملن يرغب يف االستزادة واالستفادة والبحث والتمحيص، أن يعود 

إليها من وقت آلخر . 
وباختصار، فإن املؤلف يتوقع أن يكون هذا الكتاب دلياًل ومرشدًا تربويًا  للمعلم 
العريب يف تدريسه داخل احلجرة الدراسية،  وملدير املدرسة يف إرشافه التعليمي الدائم واملقيم 
التعليمية من  املوجه ( يف توجيهِه وإرشافِه عىل األمور   ( الرتبوي  يف مدرسته، وللمرشف 
ناحية ، وعند لقائه املعلمني يف امليدان من ناحيٍة ثانية  . كام يتوقع املؤلف أن يستفيد من هذا 
العليا يف كليات املجتمع أو معاهد  الدراسات  التدريس وطلبة  الكتاب أيضا أعضاء هيئة 
املعلمني واملعلامت، ويف  كليات الرتبية  باجلامعات العربية املختلفة، وبخاصة مما ورد فيه 
من معلومات ، وآراء مؤيدة ومعارضة ، ودراسات ميدانية ، وأمثلة تَم تطبيقيها عىل مجيع 

املواد الدراسية التي يركز عليها املنهج املدريس العريب .  
ومع ذلك، فان املؤلف ال يدعي الكامل يف هذا الكتاب، ألنه ال يمثل إال جهدًا علميًا 
الوقت  القوة والضعف . ويف  الذي حيتمل الصواب واخلطأ ، كام حيتمل  البرش،  من عمل 
ملا  ومنتقدًة    ، فيه  ملا جاء  مؤيدٍة   بني  قد ختتلف حوله   ، النظر  اآلراء ووجهات  فان  نفسه 
تضمن حمتواه من معلومات وأفكار،  لذا، سيرتك املؤلف األمر برمته يف هناية املطاف للقارئ 
املختلفة  النظر  لتقبل وجهات  التام  االستعداد  مع  وتقويمه،  عليه  للحكم  الكريم،  العريب 
املزاجية      املتعددة، عىل أن تكون علميًة وهادفًة وبناءًة ومسؤولًة، وبعيدًة عن  واالنتقادات 

واالرجتالية يف العمل أو التفكري .  
وللمريب،    ، وللمعلم   ، للطالب  الكتاب  هذا  من  الفائدة  تكون  أن  اهلل  من  راجيا 
وللباحث عميمة، وأن يعمل جنبا إىل جنب مع اجلهود العلمية األخرى للمربني واملفكرين 
النشء  إعداد  اجل  من  األفضل،  نحو  العربية  الرتبية  تطوير  عىل  العرب،  والباحثني 
تعاىل:  قال    . القصد  وراء  من  واهلل  نرغب،  الذي  الفاعل  واملعلم  نريد،  الذي  الصالح 

زئجسحسخسمسحصخصمصجضرئ ]التوبة :  9 - 105 [  صدق اهلل العظيم  
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العلمي  االإنتاج  كتاب:دليل  عن  مطولة  والع�سرون:نبذة  احلادي  الكتاب 
والفكري والثقايف للعاملني يف جامعة النجاح الوطنية

عام  النجاح  جامعة  عن  الكتاب  هذا  صدر 
الرتبوية  العلوم  لكلية  عميدًا  كنُت  عندما  2002م 
الوطنية  النجاح  جامعة  يف  العامة  للمكتبة  ومديرًا 
يف  الكتاب  هذا  ويقع  الفلسطينية.  نابلس  بمدينة 
)330( صفحة من القطع املتوسط ، ومغلف بغالف 

ملون وجذاب.
وقد كان صدور هذا الكتاب بمناسبة االحتفال  1.

بمرور  الوطنية  النجاح  جلامعة  الفيض  باليوبيل 
والذي   ، تأسيسها  عىل  عامًا  وعرشين  مخسة 
يرفعون  اجلميع  جعل  مما   ،1997 عام  صادف 
 ، ،ورئيسها  أمنائها  ملجلس  اخلالصة  التهنئة 
وإدارهتا ، وأعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية 

والطلبة فيها ، هبذا اليوبيل الفيض ، راجني للجامعة وللملتحقني هبا ، التقدم واالزدهار 
يف خدمة جمتمعهم األكاديمي ، والبحث العلمي ، واملجتمع املحيل .

ونظرًا لالنفجار اهلائل يف املعلومات ، وبلغاٍت أجنبيٍة عديدة ، و يف مناطق خمتلفة من  2.
أنه وبسبب أمهية اإلنتاج  . كام  الباحثني والدارسني متابعتها  فإنه يصعب عىل   ، العامل 
العلمي املنشور جلامعة النجاح الوطنية وللعاملني فيها ، والذي يربز مكانتها العلمية 
والثقايف  والفكري  العلمي  اإلنتاج  ورصد  توثيق  تَم  فقد  األخرى،  اجلامعات  بني 
الذي يصدر ألول مرة  الدليل  للعاملني كافة يف تلك اجلامعة، ونرشِه يف هذا  املنشور 
عن جامعة النجاح الوطنية . وهذا الدليل الورقي يوثق بدقٍة تامة مجيع أنواع اإلنتاج 
علمية جامعية من جانب  ماجستري  عبارة عن رسائل  كان  ، سواء  والفكري  العلمي 
الطلبة ، أو كتبًا منشورة من جانب أعضاء هيئة التدريس ، أو بحوثًا نظرية أو تطبيقية 
من جانبهم أيضا يف جمالت أو دوريات علمية جامعية أو مهنية حمكمة ، أو تقديم أوراق 
أو عىل شكل   ، والدولية  والعربية  املحلية  الندوات  أو  املؤمترات  للمشاركة يف  علمية 

دليل االإنتاج العلمي والفكري والثقايف 
للعاملني يف جامعة النجاح الوطنية
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مقاالٍت أو أبحاٍث أدبية ، أو سياسية ، أو اجتامعية ، أو تربوية ، أو ثقافية يف املجالت 
 ، الفكرية  املجالت  أويف  والنرشات  الصحف  أو يف   ، املحكمة  العلمية  الدوريات  أو 
والتي تربز مدى أمهية الدور الذي تقوم به جامعة النجاح الوطنية والعاملني فيها لرفع 

وتطوير املستوى األكاديمي و العلمي ، خدمًة للمجتمع املحيل.
الكليات  3. من  قليٍل  بعدٍد   ، 1977م  عام  افتتحت  قد  الوطنية  النجاح  جامعة  وكانت 

واألقسام العلمية، وكانت أوالمها كليتي اآلداب واالقتصاد، واآلن ويف عام 2002م ، 
أصبحت تضم الكليات املختلفة وعددها )13( كلية، آخرها كليتي الطب وتكنولوجيا 
اإلدارية  والدوائر  املتنوعة  العلمية  واملراكز  العديدة  األقسام  ضمت  كام  املعلومات، 

املتعددة .
املوضوع  4. يف  ُينرش  ملا  التعريف  يف  مهمة  وسائل  أو  أدوات  العادة  يف  األدلة  وتعترب 

فمثل   . خمتلفة  بلدان  يف  أو   ، معني  بلٍد  يف  سواء   ، موضوعات  عدة  يف  أو   ، الواحد 
التي تساعدهم يف  الباحثني يف دراساهتم  املتخصصني  التي هتم  هذه املوضوعات هي 
هذا  يف  سباقة  النجاح  جامعة  فكانت   . ووقتهم  جلهدهم  توفريًا  هدفهم  إىل  الوصول 
املضامر عن باقي جامعات الوطن الفلسطيني، حيث نرشت كشافًا حتليليا حتت عنوان 
1992، ودليل  1992 	 1982 ) اجلزء األول ( عام   : كشاف جملة النجاح لألبحاث 
الرسائل اجلامعية املوجودة يف مكتباهتا عام 1995، ودليل ملخصات رسائل املاجستري 
عام 1999، وكشاف جملة النجاح لألبحاث خالل الفرتة من 2000 	 1993 ) اجلزء 
اجلامعة  وأقسام  كليات  يف  املاجستري  رسائل  دليل  تنرش  واالن   ،2001 عام   ) الثاين 
فيها حتى شهر  للعاملني  العلمي والفكري والثقايف  اإلنتاج  2002، ودليل  حتى عام 

أيار)مايو( من عام 2002م .
وقد تم مجع معلومات هذا الدليل بواسطة استبانة صممت هلذا الغرض ، ووزعت عىل  5.

العاملني يف اجلامعة صممها أ.د. جودت امحد سعادة ، عميد كلية العلوم الرتبوية ومدير 
إرساهلا  بواسطة  أو  مبارشة  املعلومات  استخدمت طريقة مجع  فيها، كام  العامة  املكتبة 
بالربيد االلكرتوين، واستغرق هذا العمل أكثر من ستة شهور، حاولنا قدر املستطاع ان 
نستويف كل املعلومات املتعلقة باملنشورات تسهيال للوصول إليها من جانب الباحثني 

والدارسني .
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وقد اعتمدت عملية فهرسة املنشورات واملؤلفات هذه ، عىل قواعد االنجلو األمريكية  6.
يف الطبعة الثانية ، مع بعض التعديالت الطفيفة إليضاحها للباحثني وبام يتناسب مع 
هذه املنشورات، فقد تَم ذكر املعلومات الببليوغرافية الوصفية ) الضبط الببليوغرايف ( 

بام يتالءم مع كل نوع من هذه املؤلفات .
لذا اعتمدت البيانات اآلتية فيام يتعلق بالكتب املؤلفة أو املرتمجة أو املحررة أو املراجعة: 7.

اسم املؤلف . تاريخ النرش 	 عنوان الكتاب 	 الطبعة 	 مكان النرش : اسم النارش.  ●
عدد الصفحات أو املجلدات . ) مؤلف أو مؤلفون مشاركون ( .

أما الرسائل اجلامعية فذكرت البيانات الببليوغرافية اآلتية : 8.
اسم صاحب الرسالة . سنة املناقشة 	 عنوان الرسالة 	 اسم اجلامعة التي منحتها:  ●

مكاهنا، عدد الصفحات ) نوع الرسالة : رسالة املاجستري أو رسالة دكتوراه ( .
أما فيام يتعلق باملؤمترات والندوات العلمية فاعتمد اآليت : 9.

اسم صاحب الورقة العلمية . عنوان الورقة 	 اسم املؤمتر ومكانه، العدد، التاريخ  ●
باليوم والشهر والسنة، عدد الصفحات . ) مؤلف أو مؤلفون مشاركون ( .

أما البحوث املنشورة يف املجالت فاعتمد اآليت : 10.
املجلد،  ● السنة،  ومكاهنا،  املجلة  عنوان   	 البحث  عنوان   . البحث  صاحب  اسم 

العدد، التاريخ . أرقام الصفحات . ) مؤلف أو مؤلفون مشاركون ( .
أما املقاالت املنشورة يف الصحف فذكر اآليت : 11.

باليوم  ● التاريخ  العدد،  ومكاهنا،  اجلريدة  اسم   	 املقال  عنوان   . املقال  كاتب  اسم 
والشهر والسنة، الصفحة .

أما اللوحات الفنية التشكيلية فتم بشأهنا اعتامد اآليت : 12.
 اسم الرسام . عنوان اللوحة، األلوان، سنة الرسم . احلجم . ●

وبالنسبة للحن املوسيقي فاعتمد اآليت : 13.
اسم امللحن . عنوان اللحن، اسم الفرقة، سنة اللحن، املدة الزمنية . ●
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أما عن املدخل الرئييس هلذا الدليل فقد تم ترتيبه حتت أسامء كليات اجلامعة وأقسامها،  14.
حيث اعتمد الرتتيب اهلجائي لكل كلية من كلياهتا، ومن ثم ترتيبا هجائيا لكل قسم 
من أقسامها . ويف كل قسم رتب حتته االسم األول ألسامء أعضاء اهليئة التدريسية ترتيبا 
هجائيا مع ذكر الرتبة أو الدرجة األكاديمية، كام أعطي كل اسم رقام متسلسال تسهيال 
للرجوع إىل مؤلفاته . ثم رتبت عناوين املؤلفات لكل اسم عضو هيئة تدريسية يف هذا 
النظر عن كوهنا مقالة أو كتابا أو بحثا أو رسالة جامعية،  القسم ترتيبا هجائيا بغض 
ميزت  ولكن  املؤلفات،  أو  املنشور  نوع  تبني  فيها  الببليوغرافية  املعلومات  أن  حيث 
املؤلفات  هذه  برتتيب  بدء  وقد  مكاهنا،  وذكرت  حتتها  خط  بوضع  والصحيفة  املجلة 

باللغة التي نرش فيها بدءا باللغة العربية ثم باللغات األجنبية .
وقد ضم الدليل كشافني رئيسيني مها : 15.

أوال : كشاف الكليات وأقسامها ) املدخل الرئييس(. 
ثانيا : كشاف أسامء املؤلفني العاملني يف اجلامعة مع ذكر رقمه. 

وقد اعتمدت املخترصات التالية باللغتني العربية واالنجليزية : 16.

 ed. Edition ص عدد الصفحات 

 No. Number ص ص من صفحة إىل صفحة 

 P. Number of Pages ط الطبعة 

 PP. From Page to Page ع العدد 

 .Volume Vol مج املجلد 
واهلل ويل التوفيق.
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الكتاب الع�سرون: نبذة مطولة عن كتاب: تدري�س مهارات اخلرائط ومناذج 
الكرة االأر�سية 

)أول كتاب بالعربية يتناول كيفية تدريس مهارات اخلرائط اجلغرافية(
الرشوق  دار  عن  املرجع  الكتاب  هذا  صدر 
للطباعة والنرش والتوزيع يف العاصمة األردنية عامن ، 
كي يعالج كيفية تدريس الكثري من مهارات اخلرائط 
 Teaching Map & Globe ونامذج الكرة األرضية
Skills يف املراحل التعليمية املتعددة . ويقع الكتاب 
يف )590( صفحة من القطع الكبري وجملد جتليدا فنيا 

أنيقا .
ومن املعروف أن اخلرائط ونامذج الكرة األرضية  1.

تعمل بصورة عامة عىل تزويد الطلبة والدارسني 
املهمة  واالجتاهات  واملهارات  باملعارف  هلا، 
الرتبوية  احلياة  ميادين  يف  توظيفها  يمكن  التي 
والعملية اليومية، مما زاد من االهتامم هبا كثريا يف 

العقود القليلة املاضية، وذلك نظرا لزيادة احلاجة إليها من جانب الناس بصفة عامة، 
ومن جانب الطلبة واملهتمني بالعملية التعليمية التعلمية بصفة خاصة .

جانب  2. من  به  الواضحة  والعناية   ، اخلرائط  علم  ميدان  يف  الكبري  التطور  ورغم 
طرح  تم  فقد  للغاية،  قليال  كان  الرتبويني  اهتامم  أن  إال  املجال،  هذا  يف  املتخصصني 
عىل  املدرسية،  الكتب  يف  األرضية  الكرة  ونامذج  باخلرائط  الصلة  ذات  املوضوعات 
شكل حقائق ومعلومات جافة، دون مراعاة يف الغالب لقدرات التالميذ واهتامماهتم 
ومستوياهتم التعليمية، مما جعل فهمها يصعب كثريا عليهم . ومما زاد الطني بلة، ضعف 
األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط  موضوعات  لتدريس  املؤهلني  املعلمني  إعداد  عملية 

ومهاراهتا املتعددة ، يف املراحل املدرسية املختلفة .

تدري�س مهارات اخلرائط ومناذج الكرة 
االأر�سية
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البلدان  3. لبعض  الثانوية  املدارس  يف  الكربى  اجلغرافية  املشاريع  حركة  ظهور  ومنذ 
كالواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا يف هناية عقد الستينيات وأوائل عقد السبعينيات 
من القرن العرشين، فقد نشطت ما يسمى بحركة الرتبية اجلغرافية، وتم تطبيق البحوث 
. ومع  األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط  مهارات  الكثرية يف جمال  امليدانية  والدراسات 
قليلة  املهارات،  هذه  تدريس  كيفية  حول  تدور  التي  الرتبوية  املؤلفات  تبقى  ذلك، 
للغاية، يف اللغات األجنبية، بينام ختلو املكتبة العربية من أي كتاب أو مرجع يعالج هذه 

املهارات تربويا حتى حينه .
وصحيح أن املؤلفات العربية عديدة وال بأس هبا يف جمال اخلرائط واجلغرافيا العملية،  4.

يغايل  ال  لذا،   . رصفة  جغرافية  نظر  وجهة  من  املوضوعات  هذه  تعالج  مجيعا  ولكنها 
املؤلف أبدا، إذا أكد بأن هذا الكتاب يمثل أول مرجع يف اللغة العربية يتعرض لكيفية 
من  التعليمية  املراحل  خمتلف  يف  األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط  مهارات  تدريس 
إبتدائية ، إىل متوسطة ، إىل ثانوية ، إىل جامعية وبشكل تفصييل ، مع أمثلة توضيحية 

كثرية ومتنوعة .
السبعة أعوام، قضاها  5. يقارب  الكتاب، بعد جهد متواصل، استمر ما  وقد خرج هذا 

املؤلف يف أعامل البحث والتمحيص عن هذه املهارات، وتدريسها يف املستوى العلمي 
اجلامعي، وربط ذلك كله بالواقع الرتبوي املدريس امليداين . ومما شجع املؤلف عىل القيام 
هبذا اجلهد، ختصصه العلمي الدقيق يف هذا املجال من الناحيتني الرتبوية واجلغرافية من 
العديد من مهارات اخلرائط ونامذج  امليدانية عىل  البحوث  للعديد من  جهة، وتطبيقه 

الكرة األرضية، ونرشها يف املجالت اجلامعية املرموقة من جهة ثانية .
يتناول تدريس معظم مهارات اخلرائط ونامذج  6. القارئ بإذن اهلل ، مرجعا  لذا، سيجد 

الصلة  ذات  املوضوعات  من  عدد  إىل  باإلضافة  ُجلها،  يكن  مل  إن  األرضية،  الكرة 
الوثيقة بتلك املهارات . وقد تم طرح ذلك كله بشكل تربوي وعلمي ووظيفي، بحيث 
والرسوم  واألشكال  باخلرائط  تزويدها  بعد  واحلقائق،  للمعلومات  عرضا  أوال  نجد 
التوضيحية الالزمة، عىل أن يصاحب ذلك ثانيا الكثري من التامرين واألنشطة واألسئلة 
فهمها  تسهيل  عىل  وتعمل  املادة  مع  القارئ  تفاعل  من  تزيد  التي  املتنوعة،   الرتبوية 

لديه .
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تناولت جوانب مهارات اخلرائط  7. املرجع عىل سبعة عرش فصال متنوعا  واشتمل هذا 
فقد ركز عىل  األول عاما يف طبيعته،  الفصل  . وكان  املختلفة  الكرة األرضية  ونامذج 
وعالقتها  وطبيعتها  تعريفاهتا  حيث  من  وذلك   ، األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط 
بالدراسات االجتامعية ، وحقائق أساسية عن األرض ونموذج الكرة األرضية ، وأمهية 
تدريس اخلرائط ونامذج الكرة األرضية ، وبداية تعليمها يف املدارس بأنواعها املختلفة .

أما عن الفصل الثاين، فقد دار حول املهارة املهمة األوىل من مهارات اخلرائط ونامذج  8.
الكرة األرضية التي ركز عليها هذا الكتاب ، وتتمثل يف مهارة حتديد اجلهات األصلية 
Cardinal Direction Skills ، حيث تم حتديد معنى مفهوم اجلهة، وأمهية الشامل 
اجلغرايف والشامل املغناطييس ، وطرائق حتديدمها، والتدرج يف تدريس تلك املهارة، مع 
طرح عرشات التامرين واألسئلة واألنشطة واإلرشادات التي تزيد من اكتساب القارئ 

لتلك املهارات وتوظيفها يف احلياة اليومية .
أو  9. الفرعية  اجلهات  حتديد  مهارة  حول  املرجع  الكتاب  هذا  من  الثالث  الفصل  ودار 

الثانوية Secondary Direction Skills ، بدءا من تبيان ماهية هذه املهارة ، إىل طرح 
متارين تربوية وحياتية متنوعة ومزودة باخلرائط اجلغرافية واألشكال التوضيحية ، إىل 

تقديم اإلرشادات الدقيقة الستخدام األدوات املستعملة يف هذه املهارة احليوية .
اليومية  10. الرابع عىل مهارة استخدام اجلهات األصلية والفرعية يف احلياة  وركز الفصل 

Using Cardinal and Secondary Directions in the Daily Life ، عن طريق 
توضيح عملية التدرج املطلوب يف تدريس مهارات حتديد اجلهات الثالث يف الصفوف 
اإلبتدائية األوىل ، وطرح متارين عملية مع أشكال توضيحية حتى ترسخ جبدا يف أذهان 

الطلبة .
ونظرا ألن عملية توجيه اخلريطة Map Orientation Skill متثل مهارة مهمة أخرى  11.

من مهارات اخلرائط، فقد اهتم الفصل اخلامس كله هبا، وذلك من حيث حتديد معنى 
توجيه اخلريطة ، وتوضيح أمهية هذه املهارة ، ورشح طرق توجيه اخلريطة ، وعملية 
التي  والتامرين  واألشكال  بالرسوم  كله  ذلك  تزويد  مع  عليها،  الراصد  موقع  حتديد 

تدعم استيعاب الطلبة هلذه املهارة .
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وملا كانت مهارة مقياس رسم اخلريطة Map Scale Skill من املهارات التي جيد فيها  12.
توضيح  بعد  حوهلا،  بأكمله  السادس  الفصل  دار  فقد  الفهم،  يف  صعوبة  العلم  طلبة 
الرسم  مقياس  أنواع  إىل  والتعرض  الرتبوية،  وأمهيته   ، الرسم  مقياس  مفهوم  معنى 
والشبكي،   ، والزمني   ، واملقارن   ، واخلطي   ، والنسبي   ، والكرسي  الكتايب،  مثل: 
املقياس، وحتويل مقياس رسم اخلريطة، واختيار  وإجياد مقياس رسم خريطة جمهولة 
املناسب للخريطة، وقياس األبعاد واملساحات عىل اخلريطة، وتصغري  مقياس الرسم 
اخلرائط وتكبريها، والتدرج يف تدريس تلك املهارة املهمة، مع طرح عرشات األسئلة 
بعد   ، الطلبة  لدى  املهارة  تنمية هذه  تساعد يف  التي  واألنشطة  والتامرين  واملشكالت 

تزويد كل ذلك باخلرائط واألشكال والرسوم التوضيحية التنوعة .
وبام أن الرموز تلعب دورا مهام يف قراءة اخلريطة وفهمها، فقد تم التعرض يف الفصل  13.

Reading Map Symbols Skill ، وذلك من حيث  السابع إىل مهارة قراءة الرموز 
الرموز  وقراءة  الرتبوية،  وأمهيته   Map Legend دليلها  أو  اخلريطة  مفتاح  ماهية 
اخلريطة،  يف  املستخدمة  بالرموز  املحلية  البيئة  وعالقة   ، التصويرية  وشبه  التصويرية 
وقراءة الرموز املجردة وجماالت استعامهلا، واستخدامات كل من احلروف واأللوان، 
هذه  تدريس  يف  التدرج  وأخريا  اخلرائط،  يف  والتظليل  واهلاشور،  الكنتور،  وخطوط 
واألنشطة  بالتامرين  ذلك  كل  دعم  مع   ، التعليمية  املراحل  خمتلف  يف  املهمة  املهارة 

الرضورية .
خطوط  14. Defining Locations Skillباستخدام  األماكن  حتديد  عملية  كانت  وملا 

مهارات  من  مهمة  مهارة  متثل   Altitudes العرض  ودوائر   Longitudes الطول 
اخلرائط، فقد تم توضيح األدوار التي تقوم هبا خطوط الطول ودوائر العرض يف تنمية 
هذه املهارة، وبيان طرق حتديد األماكن عىل اخلريطة ، والتدرج يف تدريس هذه املهارة 
يف املستويات التعليمية املختلفة، مع تزويد ذلك بالتامرين املتنوعة الالزمة إلدراك هذه 
املهارة من جانب القارئ، وكان كل هذا قد تم احلديث عنه يف الفصل الثامن من هذا 

املرجع.
ومع ان مهارة املوقع النسبي Skill Relative Site ترتبط ارتباطا وثيقا بمهارة حتديد  15.

بأكمله، حيث تم توضيح  التاسع  الفصل  املؤلف  أفرد هلا  فقد  الذكر،  األماكن سابقة 
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معناها ، وأمهيتها ، وكيفية التدرج يف تدريسها لتالميذ الصفوف االبتدائية واإلعدادية 
والثانوية، مع طرح العديد من التامرين التي تساعد عىل تنميتها لدى الدارسني هلا أو 

املهتمني هبا .
ونظرا ألمهية الوقت يف حياتنا اليومية، فقد تم ختصيص الفصل العارش من هذا املرجع  16.

لتدريس مهارة حتديد الوقت Defining Time Skill، من حيث تنمية أو تطوير معنى 
الوقت ، وتوضيح املفاهيم اخلاصة به، وتدريس هذه املهارة يف خمتلف املراحل الدراسية 
من ابتدائية ، إىل متوسطة ، إىل ثانوية، مع العمل عىل تنميتها عن طريق طرح ستة عرش 
من التامرين واألنشطة الرتبوية واحلياتية ذات العالقة بتنمية مهارة الوقت لدى الطلبة .

مهارة  17. يف  األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط  مهارات  من  األخرية  املهارة  ومتثلت 
 Comparing Maps and Making استنتاجات  إىل  والوصول  اخلرائط  مقارنة 
معنى  توضيح  بعد  هلا،  كله  عرش  احلادي  الفصل  ختصيص  تم  فقد   ،Conclusions
املقارنة ، ومعنى االستنتاج أوال، وعرض تلك املهارة بشكل تدرجيي عىل التالميذ يف 
خمتلف الفصول الدراسية ثانيا، مع تزويد كل ذلك بالتامرين املتنوعة املفيدة لفهم هذه 

املهارة واكتساهبا ثالثا وأخريا .
وتطرقت الفصول األخرية من الكتاب إىل العديد من املوضوعات ذات العالقة الوثيقة  18.

بمهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية وعىل رأسها الصعوبات واألخطاء الشائعة 
 Difficulties & Obstacles Facing Map Skills املهارات  هذه  تدريس  يف 
األمثلة  بعض  طرح  تم  حيث  عرش،  الثاين  الفصل  عليها  ركز  والتي   ،  Teaching
الواضحة عىل هذه الصعوبات وتلك األخطاء ، مع اقرتاح احللول املناسبة هلا من أجل 

التخلص منها، أو للتخفيف من حدهتا عىل األقل .
املطلوبة  19. الرتبوية  الطريقة  حول  تركز  فقد  الكتاب،  هذا  من  عرش  الثالث  الفصل  أما 

لعملية اختيار اخلرائط ونامذج الكرة األرضية واستخداماهتا، وذلك عن طريق التميش 
 ، االختيار  ذلك  يف  الدقيقة  العلمية  األسس  أو  املحكات  أو  املعايري  من  جمموعة  مع 
الكرة  أونامذج  اخلرائط  اختيار  عند  املناسبة  األنشطة  أو  التامرين  من  واقرتاح جمموعة 

األرضية ، بعد توضيح الفروق بينهام .
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Types of Maps تعترب من املوضوعات ذات العالقة واملهمة  20. وبام أن أنواع اخلرائط 
تم  إذ  األنواع،  هذه  تدريس  حول  كله  عرش  الرابع  الفصل  دار  فقد  الصدد،  هذا  يف 
التعرض إىل اخلرائط التصويرية ، والطبيعية ، والسياسية ، واالقتصادية ، واالجتامعية، 
والتارخيية، والتخطيطية ، واجليولوجية ، واملجسمة، باإلضافة إىل خرائط املواصالت، 
وخرائط  األطلس،  وخرائط  األرض،  استغالل  وخرائط  واملناخ،  الطقس  وخرائط 
استعامهلا  وجماالت  اخلرائط  هذه  أمهية  حيث  من  وذلك  اخلاصة،  واخلرائط  احلائط، 

وكيفية تدريسها .
Map Projections يف تدعيم مهارات  21. ونظرا للدور الذي تقوم هبم مساقط اخلرائط 

هذا  تدريس  حول  عرش  اخلامس  الفصل  ركز  فقد  األرضية،  الكرة  ونامذج  اخلرائط 
املوضوع ، إذ تم احلديث عن أنواع املساقط الرئيسة املهمة يف هذا املجال مثل : املساقط 
االسطوانية ، واملساقط املخروطية ، واملساقط السمتية أو املستوية ، وأنواعها الفرعية ، 
وجماالت استعامهلا ، وأمهيتها ، وكيفية تدريسها، مع تزويد ذلك كله باخلرائط والرسوم 
املختلفة اخلاصة بتوضيحها ، وطرح درس تعليمي وتوضيحي من جانب املؤلف حول 

مساقط اخلرائط .
املدرسية  22. املناهج  خمططي  هيم  موضوع  حول  دار  فقد  عرش،  السادس  الفصل  عن  أما 

، وهو  بعامة ومعلمي اجلغرافيا عىل وجه اخلصوص  الدراسات االجتامعية  ومعلمي 
 Planning an األرضية  الكرة  ونامذج  اخلرائط  ملهارات  تربوي  برنامج  ختطيط   «
Educational Program for Map & Globe Skills« . وهنا، فقد تم احلديث عن 
املهارات،  لتلك  الفعال  للربنامج  الدقيقة  : اخلصائص  موضوعني فرعيني مهمني مها 

واخلطوط العريضة لتنمية هذه املهارات لدى التالميذ يف خمتلف املراحل الدراسية .
الرتبويون  23. الباحثون  به  ما هيتم  تركز حول  الكتاب، قد  الفصل األخري من هذا  وكان 

واملتخصصون اجلغرافيون واملهتمون بموضوع الرتبية اجلغرافية، من دراسات وأبحاث 
تدور حول مهارات   ،  Research Studies about Map & Globe Skills ميدانية 
اخلرائط ونامذج الكرة األرضية، فقد تم تصنيف عرشات الدراسات التي وردت يف هذا 
الكرة األرضية بصورة عامة،  بمهارات اخلرائط ونامذج  اهتمت  إىل دراسات  الفصل 
التدريس،  قبل عملية  املهارات  بتلك  التالميذ  معرفة  اختبار  ودراسات ركزت حول 
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ودراسات تناولت اختبار تلك املعرفة للتالميذ بعد عملية التدريس، ودراسات تتعلق 
باختبار مهارات حمددة للخرائط ونامذج الكرة األرضية ، كتحديد اجلهات، ومقياس 

الرسم، وقراءة الرموز، وحتديد الوقت .
والرتبية  24. اجلغرافيا  ميدان  يف  املتخصصني  هيم  ملحق  يف  الكتاب،  هذا  خامتة  ومتثلت 

اجلغرافية، ويدور حول اجلمعيات أو املؤسسات التي تعنى باجلغرافيا والرتبية اجلغرافية 
إىل  باإلضافة  وعربيا،  عامليا   Geographic Associations & Organizations
جمموعة كبرية جدا من املراجع تقارب املائتي مرجع ، من الكتب واملقاالت والبحوث 
والدراسات امليدانية، ذات العالقة الوثيقة بمهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية ، 
التي تفيد القارئ العريب، الذي يمكنه الرجوع إليها بسهولة ويرس، ال سيام إذا ما أراد 

املزيد من البحث والتعمق والتمحيص .
ورغم اجلهد الذي تم بذله يف هذا الكتاب خالل سنوات طويلة من اإلعداد والتأليف،  25.

بأن  املؤلف ال يدعي  فان  املقدمة،  دار حوله يف هذه  الذي  التوضيح والعرض  ورغم 
هذا الكتاب قد وصل إىل درجة الكامل، وذلك إليامنه العميق بأن الكامل هو هلل وحده، 
وأن كل عمل برشي حيتوي عىل نقاط عديدة من القوة، وربام مثلها من اجلوانب التي 
حتتاج اىل التصويب . لذا ، فإن الصدر سيتسع لكل نقد بناء من جانب األخوة الباحثني 
واملتخصصني، ال سيام إذا كان اهلدف هو تطوير ميدان الرتبية اجلغرافية نحو األفضل، 
بالفعل يف  ثغرة كبرية موجودة  املرجع عىل سد  أن يعمل هذا  آملني من اهلل عز وجل 
اخلرائط  بمهارات  املهتمني  أو  للمتخصصني  وسندا  عونا  يصبح  وأن  العربية،  املكتبة 
ونامذج الكرة األرضية، سواء من املعلمني يف خمتلف املراحل املدرسية، أو من املوجهني 
املناهج  خمططي  من  أو  العربية،  والتعليم  الرتبية  وزارات  يف  الرتبويني  املرشفني  أو 
املدرسية يف هذا امليدان املهم من ميادين املعرفة، أو من طلبة الدراسات العليا وأساتذة 
 ، اخلليج  اىل  املحيط  بأرسه من  الكبري  العريب  الوطن  املعاهد واجلامعات عىل مستوى 
 .. املوىل ........  نِعَم  إنه  النية واملسعى، .......  التوفيق والسداد يف  وعىل اهلل وحده 

ونِعَم النصري.
                                                                املؤلف: أ.د. جودت أمحد سعادة
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الكتاب التا�سع ع�سر: نبذة مطولة عن كتاب: املنهج املدر�سي يف القرن احلادي 
والع�سرين

للنرش  الفالح  مكتبة  عن  الكتاب  هذا  صدر 
تأليف  من   1997 عام  الكويت  دولة  يف  والتوزيع 
قسم  رئيس  سعادة،  امحد  جودت  الدكتور  األستاذ 
قابوس،  السلطان  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج 
وبمشاركة من األستاذ الدكتور عبداهلل حممد ابراهيم، 
االسكندرية  بجامعة  األسبق  الرتبية  كلية  وكيل 

املرصية . ويقع هذا الكتاب يف )526( صفحة.
كتاب  من  الثانية  الطبعة  الواقع  يف  يمثل  وهو 
مخسة  وإضافة  تنقيحه  قبل  املعارص،  املدريس  املنهج 

فصول عليه.
كبرية  1. أبواب  ثالثة  عىل  الكتاب  اشتمل  وقد 

عرشة فصول كاملة، إذ تناول الباب األول منها 
الباب  هذا  تضمن  وقد   .  School Curriculum Concept املدريس  املنهج  مفهوم 
Curriculum Definitionsالعديدة  فصال واحدا فقط دار كله حول تعريفات املنهج 
واملختلفة من حيث االجتاهات القديمة التي ترى يف املنهج عىل أنه جمموعة املواد الدراسية 
Subject Mattersوأنه حمتوى املقرر الدرايسSubject Matter Content ، إضافة اىل 
 Curriculum as اخلربات  أنه  عىل  املنهج  تعريف  عىل  تعمل  التي  احلديثة  االجتاهات 
 Finalوأنه الغايات النهائية ،Types of Thinking وأنه أنامط التفكري ،Experiences
 Product وانه نظام إنتاج ، Written Work Planوأنه خطة عمل تربوية مكتوبة ،Goals

System ، مع املقارنة بني هذا كله .
املنهج  2. )أسس  عنوان  حتت  ومهم  كبري  موضوع  حول  دار  فقد   ، الثاين  الباب  أما 

الثاين  هي  فصول  أربعة  عىل  واشتمل   ،  Curriculum Foundations املدريس( 
والثالث والرابع واخلامس من هذا الكتاب. وقد تناول الفصل الثاين األساس الفلسفي 

املنهج املدر�سي يف القرن احلادي 
والع�سرين
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األزلية الفلسفية  املدارس  حيث  من  للمنهج،   Philosophical Foundation
 Pragmatism والربامجاتية   Realism والواقعية   Idealism واملثالية   Perennials
 Existentialism والوجودية  Marxism واملاركسية  Reconstructions والتجديدية

واإلسالمية Islam ، وعالقة كل ذلك باملنهج املدريس .
أما الفصل الثالث ، فقد تركز حول األساس االجتامعي Social Foundation الذي  3.

اشتمل عىل موضوعات عديدة مثل التفاعل االجتامعي Social Interaction، والتغري 
Social Systems ، واملؤسسات  Social Change ، والنظم االجتامعية  االجتامعي 
 ،Social Problems واملشكالت االجتامعية ، Social Establishments االجتامعية
Cultural Change، وقضية  الثقايف  Culture ومكوناهتا وصفاهتا، والتغري  والثقافة 

رصاع األجيال Generation Struggle ، مع ربط كل ذلك باملنهج املدريس .
ونظرا ألمهيةاألساس النفيسPsychological Foundation فقد دار الفصل الرابع  4.

 Growth ومشكالته  ومطالبه  النمو  مبادئ  مثل  مهمة  موضوعات  متناوال   ، حوله 
ورشوطه  ونظرياته  التعلم  ومفهوم   ،  Principles, Demands, and Problems
 Learning, Concept, Theories, Conditions and Transferring وانتقال أثره
ميادين  من  الرتبوية  األمثلة  من  الكثري  طرح  مع   ، املدريس  باملنهج  كله  ذلك  وعالقة 

املعرفة املختلفة .
.5  ،Knowledge Foundation أما الفصل اخلامس ، فقد اهتم باألساس املعريف للمنهج

موضحا العديد من املوضوعات املتعلقة باملعرفة مثل إمكانياهتا وطبيعتها ومصادرها 
ذلك  كل  وعالقة   ، وتصميمه  املنهج  بناء  أسس  من  واعتبارها  فيها،  اليقني  ودرجة 

باملنهج املدريس نفسه .
املنهج  6. الثالث من الكتاب فقد تضمن مخسة فصول تركزت حول )عنارص  الباب  أما 

إذ   ، والتقويم  والتدريس  واخلربات  واملحتوى  األهداف   : وهي  اخلمسة  املدريس( 
Curriculum Goals and Objectives من  املنهج  السادس أهداف  الفصل  تناول 
حيث ماهيتها ومصادر اشتقاقها ومستوياهتا وال سيام التعليمية منها ، وكيفية صياغتها 
 Cognitive, Affective and احلركية  واملهارية  والوجدانية  املعرفية  املجاالت  يف 
Psychomotor Domains، مع طرح عرشات األمثلة عىل ذلك من خمتلف ميادين 

املنهج املدريس .
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ويمثل املحتوى ، Content العنرص الثاين من عنارص املنهج ، والذي دار حوله الفصل  7.
 Content Definitions  السابع كله بموضوعات عديدة أمهها : تعريف املحتوى وجماله
وتتابع   ،  Content Selection Criteria معايرياختياره  أو  وحمكات   ،and Scope
Content Sequence and Components . ونظرا ألن الكتاب  املحتوى ومكوناته 
املدريس School Textbook يمثل الوعاء للمحتوى املعريف للمنهج املدريس ، فقد تم 

التطرق إليه من حيث مفهومه وأمهيته ومواصفات إعداده املطلوبة .
.8  Learning التعليمية  أواألنشطة  اخلربات  عنرص  تناول  فقد   ، الثامن  الفصل  أما 

Experiences من حيث ماهيتها وتطور مفهومها وخصائصها ومستوياهتا وأنواعها 
ومعايري اختيارها ومعايري تنظيمها ، مع طرح األمثلة التوضيحية لكل ذلك.

أفرد  9. فقد   ، املنهج  لذلك  التنفيذي  أو  التطبيقي  اجلانب  يمثل  املنهج  تدريس  أن  وبام 
التدريس مفهوم  تعريف  فيه  تم  حيث   ، التاسع  الفصل  هو  خاصا  فصال  املؤلفان  له 
واعتباره   ، تتابعه  عملية  وتوضيح   ، العامة  مبادئه  وطرح   Instruction Concept
عملية تفاعل وصنع قرار ، والتطرق إىل أنشطة التدريس املختلفة ورشوطه املتعددة، 
وتوضيح املتغريات التي تؤثر يف عملية التفاعل التعليمي التعلمي ، سواء ما تعلق منها 
ذلك  لتنفيذ  املتبعة  أواألساليب  أواألهداف  البيئة  أو  الدراسية  املادة  أو  باألشخاص 

التفاعل .
وكان الفصل العارش قد دار حول العنرص اخلامس واملهم من عنارص املنهج املدريس  10.

وهو عنرص التقويم Evaluation Element ، وذلك من حيث توضيح معنى التقويم 
وأدواته  وأساليبه  التقويم  وأنواع   ، الفعال  برناجمه  وخصائص  ووظائفه  وأهدافه 
Check Listsوسجالت  التدقيق  وقوائم   Observation املالحظة  مثل  الكثرية 
احلوادث Anecdotal Records واملناقشة اجلامعية Group Discussion ومقاييس 
 Diaries اليومية  واملذكرات   Interviews واملقابالت   Rating Scales التقدير 
Group and Individual Meetings وعينات العمل واللقاءات الفردية واجلامعية 
واالستبيانات   Diagrams االجتامعية  للعالقات  البياين  والرسم   Work Samples

. Role	Play ولعب األدوار Questionnaires
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ونظرا ألمهيةاالختبارات Tests يف عملية التقويم، فقد تم احلديث بيشء من التفصيل  11.
عن فوائدها وكيفية بنائها وخصائص االختبار اجليد ، وأنواع االختبارات التحصيلية 
الرئيسية من موضوعية Objective Tests ومقالية  Essay Tests ، وأنامط االختبارات 
واملطابقة    Completion والتكميل   True-False واخلطأ  كالصواب  املوضوعية 
Matching ، واالختيار من متعددMultiple – Choice ، مع توضيح كيفية كتابتها 

وطرح عرشات األمثلة هلا من خمتلف ميادين املنهج املدريس .
للطالب  املختلفة رضورية  املدريس  املنهج  بموضوعات  املتعلقة  املراجع  كانت  وملا 
 ، العربية  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  والباحثني  والدارسني 
فقد أورد املؤلفان قائمة طويلة جدا من املراجع التي تم استخدامها فعال عند تأليف هذا 
الكتاب والتي زادت عن الثالثامئة ومخسني مرجعا باللغتني العربية واالنجليزية ، مما جيعلنا 
ننصح القارئ الكريم ، بل ونشجعه عىل رضورة الرجوع إليها واالستفادة منها ، ال سيام 
إذا ما أراد التعمق أو االستزادة أو البحث أو االستقصاء يف خمتلف جوانب املنهج املدريس 

الفعال واملعارص. 
ورغم اجلهد الكبري الذي بذله املؤلفان يف تأليف هذا الكتاب ويف إعطاء املوضوعات 
بواقع  كله  ذلك  ربط  مع   ، العميقة  واملعاجلة  التوضيح  من  حقها  فيه  الواردة  املختلقة 
بميادين  العالقة  ذات  األمثلة  من  مئات  عدة  وطرح   ، أمكن  ما  العربية  املدرسية  املناهج 
املنهج املختلفة، واعتبار هذا الكتاب لبنة جديدة تضاف إىل لبنات علم املناهج يف مكتبتنا 
 . اخلطأ والصواب  ، حيث  البرش  ، ألنه من عمل  فيه  الكامل  يدعيان  أهنام ال  إال   ، العربية 
جانب  من   ، البناءة  الفكرية  واالنتقادات  احلقيقية  العلم  كلمة  إىل  يتطلعان  لذلك  ومها 
املتخصصني واملهتمني والباحثني يف هذا املجال املهم من جماالت الرتبية احلديثة ، واضعني 
نصب أعيننا مجيعا ، اهلدف األسمى الذي نسعى إىل حتقيقه والذي يتمثل يف خدمة الرتبية 
الفعال  املستوى  إىل  لتصل   ، بخاصة  املدرسية  مناهجها  وتطوير  بعامة،  املعارصة  العربية 
 : تعاىل  لقوله  تطبيقا   ، املجال  هذا  يف  واملخلصني  العاملني  بجهود  وذلك   ، نريد  الذي 

زئٱجسحسخسمسحصخصمصجضرئ . صدق اهلل العظيم
                                      املؤلفان: أ.د جودت أمحد سعادة/ أ.د. عبداهلل حممد إبراهيم
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الكتاب الثامن ع�سر: نبذة مطولة عن كتاب: مناهج الدرا�سات االجتماعية 
)أضخم كتاب عن هذا املوضوع حتى اآلن/ سبعامية ومخس صفحات(

مصطلح  يستخدم  بالعربية  كتاب  )وأول 
الدراسات االجتامعية بدالً من املواد االجتامعية(

بالعربية  االجتامعية  الدراسات  كتب  )وأكثر 
تداوالً بعد مرور ثلث قرن عىل صدوره( 

صدر هذا املرجع الضخم حتت عنوان: )مناهج  1.
 Social Studies االجتامعية(  الدراسات 
والنرش  للطباعة  دار  أشهر  عن   ،Curriculum
العلم  دار  وهي  العريب،  الوطن  يف  والتوزيع 
من   ، بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف  للماليني 
 ، سعادة  امحد  جودت  الدكتور  األستاذ  تأليف 
الرتبية يف جامعة  عندما كان يعمل رئيسًا لقسم 

الريموك األردنية. ويقع هذا املرجع يف )705( صفحات من القطع الكبري ، وجملد جتليدًا 
فنيًا أنيقًا ، ويعترب أول مرجع باللغة العربية يستخدم مصطلح )الدراسات االجتامعية( 

، بدالً من مصطلح ) العلوم االجتامعية ( يف املؤلفات الرتبوية العربية .
من  2. العديد  حتقيق  يف  بارزًا  دورًا   Social Studies االجتامعية  الدراسات  وتلعب 

األهداف الرتبوية العامة التي تسعى املدارس إىل حتقيقها . وتتمثل أهم هذه األهداف 
يف تنمية حقوق املواطنة، وتنمية القدرة عىل التفكري، وتنمية العالقات البرشية، وتنمية 
الفهم الذايت، وتنمية الفعالية االقتصادية عند الطلبة . حيث تسهم هذه األهداف مجيعا 
يف إجياد املواطن الصالح، أو بصورة أعم وأشمل، اإلنسان الصالح والفعال يف خدمة 

جمتمعه املحيل والوطني واملجتمع اإلنساين بأرسه .
.3  Social ورغم التطور الكبري والعميق الذي حدث يف ميدان تربية الدراسات االجتامعية

Studies Education ، يف كثري من أقطار العامل، إال أهنا تكاد تكون مهملة يف وطننا 
االجتامعية  الدراسات  حول  اآلن  حتى  مرجع  أو  كتاب  أي  تأليف  يتم  فلم   . العريب 

مناهج الدرا�سات االجتماعية
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بمفهومها احلديث، وعىل أيدي متخصصني يف هذا امليدان ، قبل صدور هذا الكتاب 
املرجع عام 1984م . ولكن ال يمكن إنكار ما قام به بعض املربني العرب من مؤلفات 
االهتامم  متثل يف حقيقتها غري  التي ال   « االجتامعية  باملواد   « ما سموه  وكتابات حول 

بميادين العلوم االجتامعية املنفصلة .
واىل  4. احلديثة،  االجتامعية  الدراسات  ماهية  إىل  تتعرض  مل  املؤلفات  هذه  أن  ورغم 

العامة  األهداف  اختيار  وإىل  فيها،  اجليد  الربنامج  خصائص  واىل  مناهجها،  ختطيط 
اخلربات  طبيعة  وإىل  املطلوب،  املحتوى  نوعية  واىل  السلوكية،  األهداف  وصياغة 
كانت  أهنا  إال  الرضورية،  التقويم  ووسائل  وأساليب  طرق  وإىل  املرغوبة،  التعلمية 
جمهودات مشكورة، استطاعت ملء الفراغ الكبري يف املكتبة العربية ملدة طويلة . ومع 
ذلك ، فقد تم وضعها من جانب أفراد غري متخصصني يف الدراسات االجتامعية، مما 
الدراسات  تعالج جوانب  ومل  مرتابطة،  كبري، وغري  إىل حد  جعل موضوعاهتا جانبية 
هذه  ختطيط  طرق  أو   ، مناهجها  توضح  مل  أهنا  كام   . مبارش  بشكل  املهمة  االجتامعية 
من  ليسد جانبا  املرجع  هذا  هنا جاء  . ومن  تقويمها  وإجراءات  ثم وسائل   ، املناهج 

النقص الذي كان موجودًا يف املكتبة العربية قبل صدور هذا الكتاب املرجع .
وال يبالغ املؤلف إذا قال، إن هذا الكتاب املرجع هو أول مرجع باللغة العربية يتعرض  5.

للدراسات االجتامعية بمفهومها احلديث، وحيدد العالقة بينها وبني العلوم االجتامعية 
من جهة، ويضع خطوات تربوية واضحة وحمددة لتخطيط منهج فعال هلذا امليدان املهم 
من ميادين املنهج املدريس الواسع من جهة أخرى ، والذي يشتمل عىل تسعة فصول 

متثل خمتلف جوانب مناهج الدراسات االجتامعية .
.6  Social فقد تناول الفصل األول، الدراسات االجتامعية وعالقتها بالعلوم االجتامعية

Studies and Social Sciences ، إذ عمل املؤلف عىل طرح العديد من التعريفات 
املتخصصني  أشهر  لسان  وعىل   ، االجتامعية  والدراسات  االجتامعية  العلوم  من  لكل 
فيهام . كام تم عقد مقارنة بني هذين امليدانني للتعرف إىل أوجه الشبه ونقاط االختالف 
بينهام، وخاصة من حيث احلجم ، واألهداف، وأمهية صنع القرارات ، وتقييم األمور 

أو تقديرها .
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توضيح  7. تَم  ، حيث  فيه  الزاوية  ، حجر  املرجع  الكتاب  الثاين من هذا  الفصل  ويمثل 
خطوات ختطيط املنهج املدريس Steps of Curriculum Planning Process بصورة 
لتعريفات  التعرض  فبعد   . االجتامعية  الدراسات  ميدان  عىل  ذلك  تطبيق  مع  عامة، 
املؤلف  قام  املدريس،  املنهج  املشهورة لتخطيط  املناهج  ، والتعرف إىل  املختلفة  املنهج 
برشح اخلطوات الرئيسة التي ينبغي عىل جمموعة ختطيط املناهج إتباعها عند بناء منهج 
جديد وفعال . وتتلخص هذه اخلطوات يف توضيح السبب املنطقي أو املربرات املقنعة 
 Defining من وراء عملية التخطيط، وحتديد جمال املنهج Deciding on a Rationale
واختيار   ،Choosing Objectives األهداف  واختيار   ،Scope of Curriculum
اخلربات  واختيار   ،Choosing & Organizing the Content وتنظيمه  املحتوى 
 ،Choosing & Organizing Learning Experiences وتنظيمها  التعليمية 
 ،Knowing Effective Teaching Methods والتعرف إىل طرق التدريس الفعالة
 Defining Evaluation Techniques &التقويم وإجراءات  وسائل  وحتديد 

Procedures الرضورية لذلك املنهج .
يف  8. اجليد  الربنامج  خصائص  حول   ، الضخم  الكتاب  هذا  من  الثالث  الفصل  ويدور 

الدراسات االجتامعية Characteristics of Good Social Studies Program ، إذ 
تَم عرض وجهات نظر املتخصصني يف الدراسات االجتامعية نحو خصائص الربنامج 
اجليد يف هذا امليدان، ومتت املقارنة بني خصائص برنامج الدراسات االجتامعية الفعال 
وخصائص الربنامج التقليدي غري الفعال ، مع طرح العديد من األمثلة الرتبوية ذات 

العالقة .
املجلس  9. طرحها  التي  االجتامعية  الدراسات  ملناهج  العريضة  اخلطوط  ألمهية  ونظرًا 

 National Council for Social Studies الوطني للدراسات االجتامعية األمريكي
وتوضيح  تفصييل،  بشكل  اخلطوط  هذه  رشح  تم  فقد   ،Curriculum Guidelines
ونقاط  قوهتا  معرفة جوانب  أجل  ونقدها من  عليها  احلكم  تم  كام   . أمهيتها وحمتواها 
ضعفها، مع التعرف إىل إمكانية االستفادة منها يف مناهج الدراسات االجتامعية العربية . 
وبام أن موضوع أساسيات الدراسات االجتامعية Social Studies Essentials مهمة 
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واملعتقدات  الالزمة،  املعرفة  حيث  من  األساسيات  هلذه  املؤلف  تعرض  فقد  كذلك، 
الديمقراطية املهمة، واملهارات املختلفة املطلوبة للربنامج اجليد يف هذا امليدان الرتبوي 

الرضوري .
ويركز الفصل الرابع من هذا الكتاب املرجع عىل األهداف العامة للدراسات االجتامعية  10.

 Characteristics of Good Social Studies Goals ، وصفات املواطن الصالح 
الدراسات  املجتمع، ودور  والفعال يف  الصالح  اإلنسان  أو بصورة أشمل   ،Citizen

االجتامعية يف حتقيق األهداف الرتبوية العامة التي تقوم املدارس بالتأكيد عليها .
السلوكية  11. أو  اخلاصة  أو  التعليمية  أو  التدريسية  باألهداف  املتزايد  االهتامم  ومع 

Instructional or Behavioral Objectives يف أي ميدان من ميادين املعرفة، فقد 
أفرد املؤلف فصاًل خاصًا بذلك ، هو الفصل اخلامس . وقد تم فيه تعريف األهداف 
التدريسية، وتوضيح فوائدها وخصائصها وطريقة كتابتها أو صياغتها ، كام تم رشح 
جماالت تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية ومستوياهتا املختلفة، مع تطبيق كل ذلك عىل 
الدراسات االجتامعية بأمثلة كثرية جدًا ومن الواقع اجلغرايف والتارخيي العربيني إىل حد 
كبري . وقد زاد عدد األمثلة التي رضبت من ميدان الدراسات االجتامعية عىل مستويات 

املجال املعريف والعاطفي والنفيس واحلركي، عن املائة مثال .
ويعالج الفصل السادس من هذا الكتاب املرجع حمتوى منهج الدراسات االجتامعية  12.

 ، املحتوى  املطلوبة الختيار وتنظيم  املعايري  ، من حيث   Social Studies Content
 Concepts واملفاهيم   Facts احلقائق  وخاصة  املحتوى،  لذلك  والعنارصاملختلفة 
يف  منهام  كل  دور  بيان  مع   ،Theories والنظريات   Generalizations والتعميامت 
الدراسات  عىل  األمثلة  عرشات  املؤلف  طرح  وقد   . االجتامعية  الدراسات  حمتوى 
االجتامعية لكل عنرص من العنارص املذكورة، ومن الواقع العريب أو التاريخ العريب ، 

حتى تكون أيرس فهاًم للقارئ العريب، وابقي أثرًا للتعلم لديه .
مناهج  13. يف   Learning Experiences التعليمية  اخلربات  السابع  الفصل  وتناول 

 ،Characteristics وخصائصها ،Importance الدراسات االجتامعية من حيث أمهيتها
 Criteria for وتنظيمها  اختيارها  ومعايري   ،  Typesوأنواعها  ،Levels ومستوياهتا 
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باألمثلة  تدعيم ذلك  Choosing & Organizing Learning Experiences، مع 
العديدة التي زادت عن املائة مثال .

املدريس  14. املنهج  املرحلة األخرية من خطوات ختطيط  التعمق يف  املؤلف عىل  وحرص 
التقويم  مرحلة  وهي  خاصة  بصورة  االجتامعية  الدراسات  ومنهج  عامة  بصورة 
Evaluation Step . فقد دار الفصل الثامن حول تقويم منهج الدراسات االجتامعية 
Evaluation of Social Studies Curriculum ، إذ تَم تعريف التقويم عىل لسان 
أشهر املتخصصني، وتوضيح أمهية التقويم، وإغراضه، ووظائفه، وعنارصه، وخصائص 
التقويم . كام تعرض  التي تؤثر يف عملية  الفعال، وأنواعه، والعوامل  التقويم  برنامج 
املؤلف بعد ذلك لنامذج التقويم املشهورة مثل نموذج تايلر Tyler Model، ونموذج 
ستفلبيم  ونموذج   Stake Model ستيك  ونموذج   Hammond Model هاموند 
 Aikin ونوذج ألكني ، Provus Modelونموذج بروفوس ، Stufflebeam Model
أيضامناقشة  الفصل  تَم يف هذا  Scrivin Model. كام  Model، ونموذج سكريفن   
التدقيق،  وقوائم  كاملالحظة،   ، العديدة  التقويم  أساليب  استخدام  وطرق  خصائص 
والسجالت القصصية، واملناقشة اجلامعية، ومقاييس التقدير، واملقابالت، واملذكرات 
اليومية، وعينات العمل، والرسم البياين االجتامعي، واالستبانات ، وغريها . ثم اختتم 

الفصل بطرح مقرتحات لتطوير عملية تقويم مناهج الدراسات االجتامعية .
له،  15. السابق  بالفصل  وثيقة  عالقة  ذو   ، الضخم  املرجع  هذا  من  التاسع  الفصل  وكان 

واخلاص بالتقويم . حيث دار هذا الفصل حول االختبارات يف الدراسات االجتامعية 
وبيان   ، االختبار  تعريف  تم  أن  فبعد   .  Tests in Social Studies Curriculum
دار  اجليد،  االختبار  صفات  وبيان   ، لبنائه  الرضورية  اخلطوات  وحتديد   ، فوائده 
 : بنوعيها   Achievement Tests التحصيلية  االختبارات  حول  الفصل  بقية  معظم 
 Objective واالختبارات املوضوعية ، Essay Tests االختبارات اإلنشائية أو املقالية
Tests، مع طرح عرشات األمثلة من ميدان الدراسات االجتامعية ومن الواقع اجلغرايف 

أو التارخيي أو االقتصادي أو االجتامعي العريب .
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املرجع  16. هذا  عليها  اشتمل  التي  باملعلومات  الغنية  التسعة  الفصول  إىل  وباإلضافة 
امللحق  اهتم  فقد   ، املالحق  من  ومهمة  مفيدة  جمموعة  أيضًا  تضمن  فقد   ،  الضخم 
) أ ( منها باجلمعيات أو املؤسسات أو املنظامت األجنبية والعربية ، التي هتتم بميدان 
الدراسات االجتامعية . يف حني ركز امللحق ) ب ( عىل الدوريات أو املجالت األجنبية 
والعربية ، التي هتتم برتبية الدراسات االجتامعية . ويستفيد معلم الدراسات االجتامعية 
التعرف  امللحقني ، يف  الرتبويون واملتخصصون يف هذا املجال، من هذين  واملرشفون 
إىل األنشطة واخلدمات التي تقدمها اجلمعيات واملؤسسات التي هتتم هبذا امليدان، كام 
يستطيع هؤالء مجيعا الرجوع إىل ما ُيكتب من مقاالت، وما ُينرش من دراسات وأبحاث 
املفاهيم  دار حول  فقد   ) ) ج  امللحق  أما   . املتخصصة  أوالدوريات  املجالت  يف هذه 
االنجليزية اخلاصة بالدراسات االجتامعية ، ومعانيها باللغة العربية ، كي تكون عونا 

للقارئ العريب وفائدة كبرية له عندما يرغب يف املزيد من التعمق .
وكانت املراجع يف النهاية شاملة . فقد احتوت عىل )233( من املراجع ، والدوريات،  17.

 ، واملقاالت   ، الدكتوراة  وأطروحات   ، املاجستري  ورسائل   ، واملعاجم   ، والكتب 
واملنشورات ، والتقارير ، واملواد غري املنشورة ، وذلك باللغتني العربية واإلنجليزية، 
بل  فحسب،  االجتامعية  الدراسات  ميدان  يف  للمتخصصني  ليست  جدًا،  املهمة 
أيضا ومجيعها موثقة يف صفحات  التدريس بصورة عامة  باملناهج وطرق  وللمهتمني 

هذا املرجع .
ويمتاز هذا املرجع الكبري عالوة عىل التطرق بعمق ملختلف جوانب مناهج الدراسات  18.

االجتامعية يف تسعة فصول مستقلة، إىل إتباع األسلوب العلمي الدقيق يف الكتابة ، إذ 
متت كتابة فصوله وكأهنا مقاالت يف جمالت علمية متخصصة، وذلك من حيث التسلسل 
املنطقي بينها والعمق يف معاجلة األمور، والتوثيق املستمر للمعلومات واحلقائق املقتبسة 
أو املستفاد منها، والربط بالواقع عن طريق طرح مئات األمثلة التوضيحية، ومن الواقع 
العريب ما أمكن . كذلك ينفرد هذا املرجع عن غريه من املراجع الرتبوية العربية بكتابة 
التي  األهداف  تلك   . التسعة  بداية كل فصل من فصوله  أهداف واضحة وحمددة يف 

سيحققها القارئ بعد االنتهاء من قراءة كل فصل من فصوله املختلفة .
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الواقع  19. املؤلف من  التقطها  التي  الصور  بكثرة   ، الضخم كذلك  املرجع  يمتاز هذا  كام 
الرتبوي العريب للتفاعل مع مناهج الدراسات االجتامعية، وكثرة األشكال واللوحات 
املتنوعة، وتعمل عىل دعم  الدراسات االجتامعية  تربية  تبني جوانب  التي  التوضيحية 

املعلومات واحلقائق الواردة فيه .
ورغم كل هذه املميزات، فإن املؤلف ال يدعي الكامل، بل يطرح هذه التجربة الريادية  20.

البناءة،  الدراسات االجتامعية، فاحتًا صدرُه لألراء واألفكار واالنتقادات  عن مناهج 
منه  يستفيد  وأن  الرتبوية،  العربية  املكتبة  ثغرات  من  ثغرًة  املرجع  هذا  يسد  أن  وآماًل 
املعلم العريب يف مدرسته والطالب يف معهده أو جامعته، واملرشف الرتبوي يف وظيفته ، 
وخمطط املناهج ومطورها يف عمله ، واالستاذ اجلامعي يف حمارضاته وندواته ونشاطاته، 

سائال اهلل عز وجل التوفيق والسداد ، إنه نِعَم املوىل ونِعَم النصري .

الكتاب ال�سابع ع�سر: نبذة مطولة عن كتاب: تدري�س مفاهيم اللغة العربية 
والريا�سيات والرتبية االجتماعية 

)أول مرجع باللغة العربية عن تدريس املفاهيم(         
اجليل  1. دار  عن  املرجع،  الكتاب  هذا  صدر 

اللبنانية  العاصمة  يف  والتوزيع  والنرش  للطباعة 
العربية  باللغة  1988، كأول مرجع  بريوت عام 
عن موضوع تربوي مهم للغاية حتت عنوان: ) 
والرياضيات  العربية  اللغة  يف  املفاهيم  تدريس 
يف  يقع  والذي  االجتامعية(،  والرتبية  والعلوم 
وجملد   ، املتوسط  القطع  من  صفحة   )  525  (
جتليًا فنيًا رائعًا، وهو من تأليف االستاذ الدكتور 
وقتها  يعمل  كان  الذي   ، سعادة  امحد  جودت 
الريموك األردنية  الرتبية يف جامعة  رئيسًا لقسم 
املريب   ، اليوسف  يعقوب  مجال  األستاذ  ومعه   ،

املعروف يف منطقة إربد التعليمية األردنية .
تدري�س مفاهيم اللغة العربية 

والريا�سيات والرتبية االجتماعية
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يف  2. جوهريًا  دورًا  لعب  قد   Teaching Concepts املفاهيم  تدريس  موضوع  وكان 
العملية التعليمية التعلمية خالل العقود القليلة املاضية، بعد أن ظهرت اجلهود العلمية 
املتمثلة يف مئات الدراسات والبحوث امليدانية ، من جانب املربني املهتمني هبذا العنرص 
عىل  بالرتكيز  العلامء  من  عدد  طالب  وقد   . املدريس  املنهج  حمتوى  عنارص  من  املهم 
تدريس املفاهيم، جنبًا إىل جنب مع التعميامت والنظريات او املبادئ، بدالً من االعتامد 
جانب  من  اسرتجاعها  أو  وحفظها   ، املعلومات  أو  احلقائق  عىل  األساس  بالدرجة 
التعلم، فام أن يتعلم الطالب املفهوم ،  املتعلمني ، إذ تقلل املفاهيم من رضورة إعادة 
حتى يستطيع تطبيقُه مرات ومرات إىل عدد كبري من املواقف التعلمية واحلياتية ، دون 
احلاجة إىل تعلمه من جديد . كام تساهم املفاهيم يف حل بعض صعوبات التعلم خالل 
انتقال الطلبة من صف إىل آخر ، أو من مرحلة دراسية إىل أخرى . فام يأيت أوالً خيدم يف 
الواقع )كنقطة ارتكاز( رضورية ملا سيأيت بعده . كذلك تؤدي املفاهيم إىل طرح األسئلة 
ذات العالقة بتجربٍة ما ، أو معلوماٍت حمددة ، من أجل جعلها ذات معنى، إضافة إىل 
مساعدهتا باستمرار عىل تنظيم اخلربة العقلية، حيث متثل يف العادة الوسيلة التي يمكن 

هبا تنظيم هذه اخلربات العديدة أصاًل، يف تشكيلها حول مفاهيم حمددة .
مشاهري  3. من  جمموعة  يد  عىل  املفاهيم  تدريس  نامذج  من  عدد  طرح  مؤخرًا  وتَم 

 Merrill ومريل وتنيسون ، Gagne املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس أمثال جانييه
 Hilda تابا  وهيلدا   ،  Klausmeier وكلوزماير   ،  Bruner وبرونر   ،& Tennyson
Taba. وقد تركت هذه النامذج بصامهتا الواضحة عىل موضوع تدريس املفاهيم ليس 
امليدانية  البحوث  من  الضخم  العدد  ويف  بل  فحسب،  احلديثة  واملؤلفات  املراجع  يف 
واملعاهد  املدارس  يف  تطبيقها  تم  التي   ، والدكتوراة  املاجستري  ورسائل   ، والتجريبية 
واجلامعات، للتأكد من فوائد املفاهيم وأمهيتها وأثارها املختلفة عىل العملية الرتبوية 

والتعليمية التعلمية .
ورغم أن الكثري من الكتب األجنبية وبعض الكتب العربية قد تناولت موضوع تدريس  4.

املفاهيم من جوانب خمتلفة، إال أن الرتكيز فيها قد انصب عىل طرح األفكار والنامذج 
من الناحية النظرية فقط . وال يقلل هذا من قريب أو بعيد من قيمتها الرتبوية، ولكن 
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يبقى أثرها حمدودًا عىل فئة معينة من املتعلمني ما دامت مل ترتجم إىل واقع املنهج املدريس 
بميادينِه أو موادِه الدراسية املختلفة .

وال يبالغ املؤلفان مطلقًا إذا اعتربا أن هذا املرجع هو األول من نوعه يف املكتبة العربية،  5.
املفاهيم ، مع تطبيق واقعي ألمهها  العاملية ،الذي يضم أشهر نامذج تدريس  بل وربام 
عىل ميادين اللغة العربية ، والرياضيات ، والعلوم ، والرتبية االجتامعية . حيث تعدى 
ونامذجها  املفاهيم  تدريس  عن  املختلفة  واملعلومات  املعارف  مجع  خطوة  املؤلفان 
صفوف  ومن   ، العريب  املدريس  املنهج  من  واقعية  دراسية  خطط  حتضري  إىل  املتنوعة، 
ابتدائية وإعدادية أو متوسطة وثانوية ، يف أربعة ميادين مهمة من ذلك املنهج ، وهي : 
اللغة العربية ، والرياضيات ، والعلوم ، والرتبية االجتامعية، بعد تزويد تلك الدروس 

بالصور امللونة ، واألشكال ، والرسوم التوضيحية الالزمة .
نموذج  6. وبخاصة  النامذج،  تلك  حسب  الدروس  إعداد  بعملية  املؤلفان  يكتِف  مل  كام 

للغاية،  املشهورين   Merrill & Tennyson وتنيسون  مريل  Gagneونموذج  جانييه 
بل قاما بتطبيق تلك الدروس بنفسيهام يف البيئة املدرسية األردنية العربية، وتَم تصوير 
املرشفني  أو  املعلمني  جانب  من  هبا  حُيتذى  نامذج  عن  عبارة  لتكون  التطبيقات  تلك 
تعلم  نامذج  أن طرح  كام   . املفاهيم  تدريس  بمجال  املهتمني  أو  الباحثني  أو  الرتبويني 
املفاهيم وتعليمها يبقى صعبٌا عىل القارئ العريب ، إذا مل يقرتن باألمثلة املطبقة عىل واقع 

املنهج املدريس .
ويقع هذا املرجع الفريد ، يف ثامنية فصول متكاملة، متت كتابة السبعة األوىل منها إىل  7.

املدرسني يف املراحل التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية واجلامعية، بينام تم توجيه 
تدريس  جمال  يف  امليدانية  الرتبوية  والدراسات  بالبحوث  املهتمني  إىل  الثامن  الفصل 
املعاهد  أو  املجتمع  وكليات  اجلامعات  وأساتذة  العليا  الدراسات  طلبة  من  املفاهيم 

العليا .
وقد تناول الفصل األول من هذا الكتاب املرجع ، موضوع طبيعة املفاهيم وتشكيلها  8.

املفهوم  وتشكيل   ،Concept Definition املفهوم  تعريف  عىل  مركزًا  وتعلمها، 
 ،Concept Developmentوتطورها املفاهيم  ونمو   ،Concept Formation



379

 Concept وصفات املفهوم ، Nature of Concept Learning وطبيعة تعلم املفهوم
Characteristics، وقواعد املفهوم Concept Rulesاملختلفة ، مع طرح العديد من 

األمثلة التوضيحية عىل ذلك كله.
واكتساهبا  9. املفاهيم  تدريس  طرائق  حول  دار  فقد   ، املرجع  هذا  من  الثاين  الفصل  أما 

 Importance of مبينًا أمهية تعلم املفاهيم ،Concept Teaching & Acquisition
Concept Learning، وتدريس تلك املفاهيم داخل غرفة الصف، مع أمثلة تطبيقية 
 Deduction من ميادين املنهج املدريس املختلفة عىل نمط التفكري بالطريقة االستقرائية
 Induction Thinking االستنتاجية  الطريقة  بنمط  والتقكري   ،  Thinking Type
Type، ثم حتليل املفهوم Concept Analysis، مع طرح الكثري من األمثلة التطبيقية 

من املواد الدراسية العربية املختلفة ، من أجل توضيح ذلك كله .
الثالث من هذا املرجع الوحيد عن تدريس املفاهيم ، عىل نموذج مهم  10. وركز الفصل 

من نامذج تدريس املفاهيم ، التي شغلت املربني وعلامء النفس ردحًا ليس بالقليل من 
 Gagne Model املفاهيم  لتدريس  جانييه  نموذج  وهو  أال  كذلك،  تزال  وما  الزمن 
 Signal for Teaching Concepts ، إذ تَم احلديث عنه من ناحية التعلم اإلشاري 
 ،  Stimulus 	 Response Learning واالستجابة  املثري  وتعلم   ،  Learning
الرتابطات  وتعلم   ،  Channing Kind ofLearning احلركي  التسلسل  وتعلم 
 Multiple & املتعدد  التمييز  وتعلم   ،  Verbal Associations Learning  ، اللفظية 
املبدأ  Discrimination Learning ، وتعلم املفهومConcept Learning ، وتعلم 
 .Problem Solving Learning وأخريًا تعلم حل املشكلة ، Principle Learning
، باإلضافة إىل مثال توضيحي موسع حول تدريس  أمثلة عىل ذلك كله  كام تم طرح 

املفهوم املادي املجرد Abstract Concept ، ومن واقع املنهج املدريس العريب .
وحتى يكون نموذج جانييه واضحًا للطالب ، واملعلم ، واملدير ، واملرشف الرتبوي ،  11.

والباحث ، واملتخصص يف الوطن العريب كافة، فقد تَم إعداد حصص صفية من املنهج 
املدريس حسب نموذج جانييه كاآليت: 
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أو  ● االبتدائي  اخلامس  الصف  لتالميذ  العربية  اللغة  مادة  من  توضيحية  حصة 
األسايس ، حول مفهوم » نائب الفاعل«.

حصة توضيحية من مادة الرياضيات لتالميذ الصف الرابع االبتدائي أو األسايس،  ●
حول مفهوم » املربع « .

حصة توضيحية من مادة حصة يف الرتبية االجتامعية لطلبة الصف األول اإلعدادي  ●
أو املتوسط ، حول مفهوم » السالالت البرشية « .

●  ، األسايس  أو  االبتدائي  الثاين  الصف  ألطفال  العلوم  مادة  من  توضيحية  حصة 
حول مفهوم » الطيور« .

وتوجد صور ملونة لتوضيح هذه املفاهيم من ناحية، ولعملية التطبيق داخل الصفوف  12.
من ناحية ثانية . كام تَم وضع نامذج متعددة من رأي التالميذ الصغار يف عملية التطبيق، 

سواء من النواحي االجيابية أو من اجلوانب السلبية .
نامذج  13. أكثر  حول   ، املفاهيم  تدريس  عن  الوحيد  املرجع  هذا  من  الرابع  الفصل  ودار 

 Merrill &  . وتنيسون  نموذج مريل  واملتمثل يف   ، العامل  املفاهيم شيوعا يف  تدريس 
Tennyson Model for Teaching Concepts ، الذي تم الرتكيز فيه عىل خطوات 
هذا النموذج ، وذلك من اخلطوة األوىل التي يتم فيها حتديد ما إذا كان درس املفهوم 
رضوريًا ، إىل اخلطوة الثانية املتمثلة يف التعريف ، إىل اخلطوة الثالثة التي يتم فيها مجع 
املفهوم،  شواهد  صعوبة  تقدير  يف  تتلخص  التي  الرابعة  اخلطوة  إىل   ، املفهوم  شواهد 
اجلديدة  الشواهد  لتصنيف  تشخييص  اختبار  حتضري  يف  املتمثلة  اخلامسة  اخلطوة  إىل 
للمفهوم، إىل اخلطوة السادسة التي تتطلب استخدام قاعدة عزل اخلاصية ، إىل اخلطوة 
الثامنة  اخلطوة  إىل   ، املفهوم  لتدريس  مناسبة  اسرتاتيجية  بتصميم  هتتم  التي  السابعة 
واألخرية ، التي تتمثل يف التقويم التشكييل والتقويم اخلتامي للخطوات مجيعًا . وتَم يف 
هناية الفصل طرح خمطط عام وبالرسم التوضيحي والتفصييل لنموذج مريل وتنيسون 
Merrill & Tennyson Model للتأكيد عىل عملية االنتقال من خطوة إىل أخرى يف 

تلك اخلطوات الثامين لتدريس املفاهيم حسب هذا النموذج .
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وحتى يصبح هذا النموذج أكثر وضوحًا وفهاًم لدى القارئ العريب بصفة عامة ولدى  14.
املعلم العريب عىل وجه اخلصوص، فقد تم حتضري حصص من املنهج املدريس العريب ، 

مطبقة عىل نموذج مريل وتنيسون، وهي كاآليت :
درس من مادة اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي أو األسايس ، يدور  ●

حول مفهوم » املفعول املطلق «.
درس من مادة الرياضيات لتالميذ الصف السادس االبتدائي أو األسايس ، يدور  ●

حول مفهوم » املضلع املنتظم « .
درس من مادة الرتبية االجتامعية لطالبات الصف األول اإلعدادي أو املتوسط ،  ●

يدور حول مفهوم » األنامط الزراعية « .
درس من مادة العلوم لطالب الصف األول اإلعدادي أو املتوسط ، يدور حول  ●

مفهوم » املركب الكيميائي «.
وللتأكد جيدًا من عملية تطبيق تلك احلصص من جانب مؤلفي الكتاب، فقد تم تزويد  15.

ذلك الفصل بعرشات الصور امللونة جلميع مراحل التطبيق . كام تَم وضع نامذج من أراء 
الطلبة أو أحكامهم يف عملية التطبيق ضمن ذلك الفصل ، سواء من حيث اإلجيابيات، 

أو من حيث ظهور بعض السلبيات .
تدريس  16. نامذج  من  آخر  نموذجًا   ، املرجع  الكتاب  هذا  من  اخلامس  الفصل  وتناول 

Bruner Model for Teaching Concepts، من حيث  املفاهيم هو نموذج برونر 
أهدافه ، وافرتاضاته ، وعمليات تصنيف وتشكيل واكتساب املفهوم، ونظرية املفاهيم، 
طريقها  عن  يتم  التي  واألنشطة   ، املفاهيم  الكتساب  التفكري  اسرتاتيجيات  وحتليل 
اكتساب املفاهيم، واسرتاتيجيات التفكري االختياري واالستقبايل الكتساب املفاهيم، 
ثم التأثريات التدريسية والرتبوية لنموذج برونر ، مع طرح الكثري من األمثلة التطبيقية 

من املواد الدراسية املختلفة ، لتوضيح هذه األمور كلها .
املفاهيم  17. لتعلم  كلوزماير  نموذج  تناول  فقد   ، املرجع  هذا  من  السادس  الفصل  أما 

 ،Klausmeier Model for Learning & Teaching Concepts وتعليمها 
املفهوم  وتوسيع  املفاهيم،  اكتساب  بمستويات  املرتبطة  الداخلية  الظروف  حيث  من 
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وخطواهتا،  املفاهيم  حتليل  ومهارة  املفاهيم،  لتعلم  اخلارجية  والظروف  واكتسابه، 
ومهارة حتليل األمثلة املحتملة وخطواهتا، مع طرح األمثلة التطبيقية عليها من املنهج 

املدريس العريب وباأللوان .
.18  Hilda Taba وركز الفصل السابع من هذا املرجع عىل نموذج هيلدا تابا لتدريس املفاهيم

واسرتاتيجيات  التفكري،  خطوات  حيث  من   ،  Model for Teaching Concepts
تشكيل  اسرتاتيجية  وبخاصة   ، النموذج  هذا  حسب  وتوضيحها  املفاهيم  تدريس 
املفهوم ، واسرتاتيجية تفسري البيانات أو املعلومات، واسرتاتيجية تطبيق املبادئ، مع 
أمثلة توضيحية وتطبيقية من ميادين املنهج املدريس املختلفة عىل هذه االسرتاتيجيات، 

والنتائج أو اآلثار التدريسية والرتبوية هلذا النموذج .
وأساتذة  19. العليا  الدراسات  وطلبة  الباحثني  هتم  التي  امليدانية  الدراسات  ملجال  وكان 

حول  كله  الثامن  الفصل  دار  إذ   ، املرجع  هذا  يف  جيد  نصيب  واجلامعات،  املعاهد 
 Research الدراسات والبحوث الرتبوية السابقة ، التي ركزت عىل تدريس املفاهيم
التطبيق  تم  التي  األربعة  املعرفة  ميادين  يف   ،  Studies on Teaching Concepts
عليها، وهي : اللغة العربية ، والرياضيات ، والعلوم ، والرتبية االجتامعية . حيث مل يتم 
استعراض العرشات من الدراسات احلديثة التي أجريت يف هذه امليادين فحسب، بل 

وأيضا املقارنة بينها من أجل استخالص املعلومات املفيدة للباحثني الرتبويني .
ومتثلت خامتة هذا املرجع املتخصص ، يف املصادر والكتب والدوريات واملراجع التي  20.

تَم االعتامد عليها أو االستفادة منها، وهي قسامن : مراجع عربية بلغت حوايل الثالثني، 
ومراجع أجنبية وصلت إىل اخلمسني . وتعترب هذه املراجع مصدرًا مهاًم للقارئ العريب، 
يعود إليها للتوسع واالستزادة ، أو للبحث والقراءة واالستفادة . كام متت اإلشارة إىل 

مجيع تلك املراجع يف حوايش الكتاب، لتكون الفائدة أعم وأشمل .
ورغم ما قد قيل عن هذا املرجع يف هذه املقدمة، فإننا ال ندعي الكامل يف تأليفِه، بل هو  21.

جمرد جمهود فكري من جانب البرش ، حيتمل الصواب والقوة هنا ، وربام اخلطأ والضعف 
هناك، تاركني املجال للقارئ العريب الكريم ، للحكم عليه وانتقاد ما فيه، مع استعدادنا 
لتقبل وجهات النظر، عىل أن تكون علمية وهادفة ومسؤولة وبنَاءة .... آملني أن يسد 
الناحية  يف  وبخاصة   ، العربية  الرتبوية  املكتبة  يف  موجودًا  يزال  ما  فراغًا  املجهود  هذا 
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التطبيقية منها ، سائلني املوىل عَز وجل ، أن يوفقنا مجيعًا ملا فيه خدمة القارئ العريب ، 
وتطوير جوانب الرتبية العربية إىل املستوى املرغوب ، واألمل املرجو املحسوب منها 

لألجيال الصاعدة . 

وامللون  املج�سم  االأطل�س  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  ع�سر:  ال�ساد�س  الكتاب 
الأ�سكال �سطح االأر�س تأليف: أ.د. جودت أمحد سعادة     وعباس حدادين

ألشكال  وامللون  املجسم  األطلس  هذا  صدر 
سطح األرض لكل من الدكتور جودت امحد سعادة، 
الريموك،  جامعة  يف  الرتبية  لقسم  رئيسًا  كان  عندما 
ومعه االستاذ عباس حدادين، الذي كان وقتها يعمل 
األردنية.  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اجلغرافيا  يف  خبريًا 
يف  اللبنانية  اجليل  دار  عن  األطلس  هذا  صدر  وقد 
العاصمة  يف  املحتسب  مكتبة  مع  بالتعاون  بريوت 

األردنية عامن . 
التطور  من  الرغم  عىل  أنه  املعروف  ومن 
علم  يف  تطور  من  ذلك  رافق  وما  اهلائل  العلمي 
األرض  سطح  أشكال  علم  أو  اجليومورفولوجيا 
خالل العقود القليلة املاضية، وتدريس هذا العلم يف 

اجلامعات واملعاهد العليا العربية من جهة، ويف املدارس اإلعدادية ) املتوسطة ( والثانوية من 
جهة أخرى، إال أن الطالب العريب يف تلك املراحل ما يزال يعاين من قلة املراجع التوضيحية 

امللونة لكثرٍي من مظاهر أشكال سطح األرض املختلفة  . 
من  املظاهر  تلك  حول  التفصيلية  العلمية  باملجهودات  تعج  العربية  املكتبة  أن  ومع 
الناحية النظرية، إال أنه يندر وجود مرجع توضيحي جمسم وملون عنها، مما جعلها صعبة 
الفهم عىل الطالب واملعلم والباحث . وهذا ما دفع املؤلفان إىل القيام هبذا اجلهد الذي استغرق 
ثالث سنوات متواصلة من العمل الدؤوب يف البحث عن املراجع العربية واألجنبية ذات 

العالقة، حتى تم االنتهاء من هذا املجهود الذي نضعه يف خدمة القارئ العريب . 

االأطل�س املج�سم وامللون الأ�سكال 
�سطح االأر�س
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واشتمل هذا األطلس عىل حوايل مائة شكل توضيحي جمسم وملون ألشكال سطح 
األرض النامجة عن تأثري عوامل احلت  الكياموي ، واحلت الرحيي أو اهلوائي ، واحلت النهري، 
واحلت البحري ، واحلت اجلليدي . هذا باإلضافة إىل توضيح ظواهر اخرى كالرباكني ، 
والزالزل ، والصدوع ، واإللتواءات . وقد تناول هذا األطلس املوضوعات اآلتية : األودية 
السهول  اجلليدية،  األهنار  أو  اجلموديات  الصدوع،  والتالل،  واهلضاب  اجلبال  واألهنار، 
األكواع  واإللتواءات،  والرباكني  الزالزل  والبحريات،  البحرية  السواحل  واملصاطب، 

النهرية، ثم أخريا النحت بأنواعه املختلفة  . 
وال يبالغ املؤلفان يف القول إذا اعتربا هذا اجلهد عىل أنه أول جهد عريب وربام أجنبي 
أيضا جيمع بني الرسم التوضيحي املجسم لظواهر سطح األرض وبني األلوان الزاهية هلا . 

وقد متت مراعاة استخدام األلوان املناسبة لألزمنة اجليولوجية املعروفة ما أمكن . 
وتستطيع املدارس اإلعدادية ) املتوسطة ( والثانوية يف الوطن العريب، االستفادة من 
هذا األطلس املجسم، حتى يسهل عىل الطالب يف هاتني املرحلتني دراسة وتصور كثري من 
الظواهر التي يصعب عليه فهمها بدونه، سواء ما وجد من هذه الظواهر يف البيئة املحيطة 

هبا، ويف بيئات العامل األخرى البعيدة عنه . 
طريق  فيها، عن  والباحثني  واجلامعات  العليا  املعاهد  طلبة  املرجع  هذا  كام سيخدم 
الطبيعية، وعلم طبقات األرض ) اجليولوجيا ( وعلم  توضيح كثري من مفاهيم اجلغرافيا 
أشكال سطح )اجليومورفولوجيا ( مما جيعله عونا لكل من الطالب والباحث يف آن واحد . 

األرض  لطبقات  دراستهم  عند  اجلهد  هبذا  االستعانة  أيضا  للجيولوجيني  ويمكن 
التعرية  عملت  وما  والزالزل،  والرباكني  واإللتواءات  بالصدوع  منها  يتعلق  ما  وبخاصة 

الكياموية أو اهلوائية أو النهرية أو البحرية أو اجلليدية من كشف هلذه الطبقات وتآكلها . 
املتوسطة   املدارس  يف  واملعلمني  للتالميذ  عون  خري  املرجع  هذا  فإن  وباختصار، 
والثانوية ، وللطلبة والباحثني يف اجلامعات واملعاهد العليا ، وللمهندسني الذين يتعاملون 
مع طبقات األرض أو أشكال سطحها، وللمهتمني يف دراسة العلوم الطبيعية اجلغرافية او 

البحث يف جماالهتا الواسعة . 
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عليه  احلكم  للقارئ  يرتكان  بل  اجلهد،  هلذا  الكامل  املؤلفان  يدعي  فال  ذلك،  ومع 
وأخريا،   . وصحيح  بناء  نقد  أي  يتقبالن  بأهنام سوف  علام  انتقادًا مسؤوالً،  فيه  ما  وانتقاد 
املكتبة  زالت  ما  الذي  الفراغ  يملئ  وأن  العريب،  القارئ  اجلهد  هذا  خيدم  أن  يف  كبري  أملنا 
العربية تعاين منه، وأن يساهم يف تطوير اجلهود العلمية العربية يف ميدان علم أشكال سطح 

األرض، سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد، إنه نعم املوىل ونعم النصري . 

الكتاب اخلام�س ع�سر: نبذة عن كتاب: تطوير مناهج وطرق تدري�س اجلغرافيا 
تأليف: أ.د. جودت أمحد سعادة 

ق�سة هذا الكتاب  
هلذا الكتاب قصة غريبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
حتت  كانت  والتي   ، يب  اخلاصة  الدكتوراة  بأطروحة 
 Improving Geographic Education( عنوان: 
 ،)Programs In Jordan`s Secondary Schools
برامج  لتطوير  )خطة  كاآليت:  ترمجته  يمكن  والذي 
 ، األردنية(  الثانوية  املدرس  يف  اجلغرافية  الرتبية 
بتاريخ  األمريكية  كنساس  جامعة  يف  ناقشتها  والتي 
املناقشة مؤلفة من مخسة  1980/4/3. وكانت جلنة 
أساتذة مشهورين يف تلك اجلامعة من املتخصصني يف 
املناهج وطرق التدريس من جهة ، ويف مناهج طرق 

البحث العلمي واإلحصاء الرتبوي من جهٍة ثانية .
الرتبوية  املواد  جلميع  العالمات  كشف  عىل  اطلعت  قد  تكون  اللجنة  هذه  أن  وبام 
التي درستها خالل برنامج الدكتوراة يف تلك اجلامعة ، والتي بلغت سبعني ساعة معتمدة، 
تلك  مناقشة  من  االنتهاء  وبعد   ، احلمد  وهلل  استثناء  بدون  مجيعا  فيها   )A(ممتاز وبتقدير 
كي  املناقشة  قاعة  من  خروجي  وبعد   ، ساعات  األربع  قرابة  استمرت  والتي  األطروحة 
تتداول اللجنة يف اختاذ القرار املناسب بشأن النتيجة ، وبعد استدعائي من جديد من جانب 

تطوير مناهج وطرق تدري�س اجلغرافيا 
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رئيس اللجنة الذي مل يكن املرشف عىل أطروحة الدكتوراة ، أخذ يف اإلشادة باجلهد الكبري 
الذي ُبِذَل فيها ، وال سيام التوصل إىل أول معايري لتطوير الرتبية اجلغرافية يف العامل حتى ذلك 
الوقت ، وطلب مني أسامء وعناوين شخصيتني كبريتني يف األردن التي تَم تطبيق الدراسة 
فيها ، حتى تتم االستفادة منها فعليًا . وقد أعطيتُه إسم وعنوان رئيس جامعة الريموك آنذاك 
الدكتور عدنان بدران ،  ألن اجلامعة هي اجلهة التي ابتعثتني إىل الدكتوراة ، وإسم وعنوان 
الدكتور عبدالسالم املجايل ، وزير الرتبية والتعليم آنذاك ، ألن الوزارة هي اجلهة التي تَم 

تطبيق أدوات يف مدارسها الثانوية .
وعندما عدُت اىل األردن بعد حصويل عىل شهادة الدكتوراة بامتيازوهلل احلمد ، ذهبُت 
للسالم عىل رئيس اجلامعة أ.د. عدنان بدران ، الذي رحَب يب بحرارٍة شديدة ، وأخذ يشيُد 
تفيد  كنساس رسالة  وصلتنا من جامعة  لقد   : يل  وقال   ، احلمد  الذي حتقق وهلل  باإلنجاز 
 ، الرتبوية  املواد  امتياز يف مجيع  تقدير  باإلضافة إىل حصولَك عىل   ، ملعايري عاملية  بتطويرَك 
ونريد منَك ثالث نسٍخ من أطروحة الدكتوراة ، فأحرضهتا له يف اليوم التايل باإلضافة اىل 

نسخة إهداء شخصية له ، ومل أكن أعرف ملاذا النسخ الثالث األخرى. 
وصلني   ، الزمان  من  أشهر  ثالثة  نحو  وبعد 
خطاب من عميد البحث العلمي والدراسات العليا 
يف جامعة الريموك ، يؤكد بأن جملس البحث العلمي 
يف اجلامعة ، وبعد عرض النسخ الثالث من األطروحة 
عىل حمكمني متخصصني ، يرى رضورة ترمجتها من 
جانبي ) بعد اختصارها ( ثم العمل عىل نرشها عىل 
الريموك ، وتوزيعها عىل املؤسسات  حساب جامعة 
والوزارات ذات العالقة ، حتى تعم الفائدة من ناحية 
 . ثانية  ناحيٍة  من  اجلهد  هذا  عىل  الباحث  وتكريم   ،
العربية  اللغة  اىل  األطروحة  أترجم  جعلني  ما  وهذا 

 ترجمة ر�سالة جامعة كن�سا�س االأمريكية وصدوره عام 1983 عىل شكل كتاب .
اىل العربية جامعة كن�سا�س مكتب �سوؤون 
الطلبة االأجانب لوران�س، كن�سا�س، الرمز 

الربيدي 66040 -1980/4/18    
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ونظرًا  ألمهية الرسالة التي وردت من جامعة كنساس األمريكية ، فإنني أعرضها كام 
هي باللغة اإلنجليزية ، وسأقوم برتمجتها اىل اللغة العربية بعد ذلك :

أطروحة دكتوراة عالية اجلودة
الذي   ، األردن  من  العليا  الدراسات  طالب   ، سعادة  أمحد  جودت  السيد  إىل  هتانينا 
ناقش أطروحتُه للدكتوراة حتت عنوان : ) خطة لتطوير برامج الرتبية اجلغرافية يف املدرس 

الثانوية األردنية ( بتاريخ 1980/4/3.
املؤلفة من  السيد سعادة  ، فإن أطروحة  املناقشة  املرفوع من جلنة  التقرير  اىل  وإشارة 
جملدين ، ذهبت إىل ما هو أبعد من جمرد وصف الوضع احلايل لربامج الرتبية اجلغرافية يف 
األردن ، إىل تطوير أول معايري شاملة يف تاريخ الرتبية اجلغرافية املرتبطة بالربنامج املرغوب 
فيه للمرحلة الثانوية . وهذا ما جعل دراستُه متثل مسامهة فريدة من نوعها يف األدب الرتبوي 
للدراسات اإلجتامعية . إن جلنة مناقشة أطروحتِه للدكتوراة تويص بقوٍة بأن دراسة الدكتور 
سعادة ينبغي أن ُتنرش. وعالوة عىل ذلك ، فإن الباحث قد درس ما جمموعه )102( ساعة 
مواٍد  عبارة عن  اجلغرافيا( معظمها كانت  ملاجستري   33 منها   ( معتمدة يف جامعة كنساس 
A( مما أدى إىل وضعِه  تربوية ) نحو سبعني ساعة( ، وأنه حصل يف مجيعها عىل تقدير ممتاز )ِ

يف لوحة الرشف.
طلبتنا   كأحد   ، سعادة   السيد  وجود  يرشفنا  كان  كم   ، كنساس  جامعة  يف  ونحن 
للدراسات العليا ، ونحن نؤمن بأنه مل يتلَق عندنا تربيًة جيدًة فحسب ،  بل وساهم أيضا يف 

إضافة املعرفة ، وأن بحثُه احلايل وكتاباته املستقبلية سيكون هلا فائدًة عظيمه لوطنه.

                         وشكرًا لكم             
عميد شؤون الطلبة                                                                                  

                     Clark  Coan كالرك كون                                                                          
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تقرير خمت�سر عن الكتاب 

صدر هذا الكتاب عام 1983 م ، عن جامعة الريموك األردنية ، وبدعٍم رسمي من 
الواقع ترمجًة خمترصًة   العلمي فيها بعد عرضه عىل املحكمني، وهو يمثل يف  البحث  عامدة 
ويقع   . سعادة  امحد  جودت  بالدكتور  واخلاصة  جملدين  يف  الواقعة  الدكتوراة  ألطروحة 

الكتاب يف )221( صفحة من القطع املتوسط ، ومغلف تغليفًا عاديًا ملونًا .
اهلدف  األردنية  الثانوية  املدارس  اجلغرافية يف  للرتبية  احلايل  الربنامج  تطوير  ويمثل 
العام هلذه الدراسة .  وكان ال بد من العمل عىل حتقيق أهداف أربعة من اجل الوصول إىل 

اهلدف الرئيس . واألهداف األربعة تتمثل يف اآليت : 
وصف الوضع الراهن لربنامج الرتبية اجلغرافية األردين يف املرحلة الثانوية .  1.
تصميم معايري للربنامج املرغوب فيه للرتبية اجلغرافية يف املرحلة الثانوية .  2.
حتديد جوانب برنامج الرتبية اجلغرافية األردين ،  التي حتتاج إىل التغيري .  3.
.4   ، اقرتاح خطوط أو إرشادات عامة تساعد معلمي اجلغرافيا، واملرشفني الرتبويني هلا 

عىل حل املشكالت التي تم حتديدها يف الربنامج احلايل . 

التي طبقت فيها هذه الدراسة )206( مدرسة ثانوية عامة، من  وبلغ عدد املدارس 
املدارس التي ترشف عليها وزارة الرتبية والتعليم . كام كانت عينة املعلمني شاملة تألفت من 
)244( معلام ومعلمة، يمثلون مجيع معلمي ومعلامت اجلغرافيا يف املدارس الثانوية العامة 

األردنية ) الفرع األديب ( يف ذلك الوقت . 
وقد استخدمت يف هذه الدراسة اثنتني من أدوات البحث، أوهلام استبانة مكتوبة تَم 
صميمها من أجل احلصول عىل معلومات عن جوانب الرتبية اجلغرافية املختلفة  يف املرحلة 
التكرارات،  يف  تتمثل  التي  اإلحصائية  التحليالت  هنا  وطبقت  األردنية  العامة  الثانوية 

والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، وأخريًا الرتتيب حسب هذه املتوسطات . 
املرغوب  بالربنامج  تتعلق  معايري  تطوير  عن  عبارة  فكانت  الثانية،  البحث  أداة  أما 
ذات  الدراسات  عن  البحث  طريق  عن  وذلك   ، الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافية  للرتبية  فيه 
العالقة يف دوريات مركز املعلومات واملصادر الرتبوية األمريكي ERIC، ومراجعة املصادر 
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 ، كاألهداف   : اجلغرافية  الرتبية  برنامج  بجوانب  الصلة  ذات  األخرى  الرتبوية  والكتب 
واملحتوى ، وطرق التدريس ، واألنشطة ، ووسائل التقويم، باإلضافة إىل مراجعة األبحاث 
اخلاصة باخلطوط العريضة ملنهج الدراسات االجتامعية، وأخريا مراجعة الدراسات املتعلقة 
اجلغرايف  كاملرشوع  العامل،  دول  بعض  يف  ظهرت  التي  العديدة،  اجلغرافية  باملرشوعات 
الربيطاين،  أكسفورد  ومرشوع  األملاين،  اجلغرايف  واملرشوع  الثانوية،  للمدرسة  األمريكي 

ومشاريع مشاهبة يف كندا، واسرتاليا، ونيوزلندا، والربازيل، وهونج كونج  . 
الفقرات  بني  املعايري، من  فقرات  الشخيص، الختيار  الباحث حكمه  استخدم  وقد 
ميداين  يف  املتخصصني  املحكمني  غالبية  من  اتفاق  أو  قوي  تأييد  عىل  حصلت  التي 
اجلغرافيا والدراسات االجتامعية . كام عمل الباحث عىل اقرتاح القسم األكرب من فقرات 
التي  الفقرات  تلك   . الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافية  للرتبية  فيه   املرغوب  املعايري،للربنامج 

كانت مرشوطة بموافقة اللجنة املرشفة عىل هذه األطروحة .  
وبام أنه مل يسبق وضع أو تطوير معايري تتعلق بالربنامج الرتبوي اجلغرايف يف املرحلة 
الثانوية، فستكون املعايري املطورة يف هذه الدراسة هي أول معايري شاملة يف تاريخ الرتبية 
اجلغرافية، ترتبط بالربنامج املرغوب فيه للمرحلة الثانوية  )عىل حد علم الباحث واللجنة 
اخلامسية املرشفة عىل هذه الدراسة ( . ويزيد هذا من قيمة الدراسة احلالية، حيث يمكن ألي 
عامة،  االجتامعية  الدراسات  وتربية   ، خاصة  اجلغرافية  بالرتبية  مهتم  أو  باحث  أو  معلم، 
الدراسة، كمحكات أو معايري  املعايري املطورة يف هذه  العامل، من استخدام  يف أي دولة يف 
للحكم عىل مدى جودة أو عدم جودة برناجمه احلايل للرتبية اجلغرافية أو برنامج والدراسات 
االجتامعية، وذلك بالتعرف عىل مدى قربه ، أو بعده ، عن الربنامج املرغوب فيه، مما يتسنى 

له حتديد العيوب، والعمل عىل تالفيها من أجل التحسني  .
األردنية  الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافية  للرتبية  احلايل  الوضع  الباحث  قارن  وقد  هذا 
يف  الضعف  جوانب  حتديد  عىل  املقارنة  هذه  وساعدت   . بتطويرها  هو  قام  التي  باملعايري 
الربنامج اجلغرايف األردين ، وكان  من أمهها : عدم وضوح أهداف الرتبية اجلغرافية، وقلة  
مقدرة  زيادة  عىل  أيضا  تركيزها  وضعف  املكاين،  بالتفاعل  اخلاصة  املفاهيم  عىل  تركيزها 
 . االستقصائية  األسئلة  طرح  أو  حلها،  وحماولة  اجلغرافية،  املشكالت  طرح  عىل  التالميذ 
كام مل يتم تعديل وتنقيح هذه األهداف الرتبوية اجلغرافية،  بشكل دوري ومنتظم كل عام . 
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ومن اجلوانب السلبية يف حمتوى الرتبية اجلغرافية يف الربنامج األردين : ندرة اشتامله 
عىل احدث التطورات العلمية يف جمال اجلغرافيا والرتبية،  وندرة تشجيعه التالميذ عىل صنع 
القرارات بأنفسهم، وقلة مراعاته ألسس االستقصاء السليم، وضعف ارتباطه جيدًا بحياة 

التالميذ اليومية، وعدم تركيزه عىل املفاهيم واملهارات األساسية . 
التعليمية والتعلمية يف برنامج  الرتبية اجلغرافية األردين،  فقد  أما يف جمال اخلربات 
أظهرت املقارنة وجود جوانب ضعف أمهها : تركيز طرق التدريس عىل املوضوعات التي 
توازن بني  مل يكن هناك  . كام  املشكالت  الرتكيز عىل  بدال من  التالميذ عىل احلفظ  تشجع 
تدريس اجلغرافيا واألحداث اجلارية، او بني اآلنشطة  الفردية واجلامعية، وقلة وجود تعاون 

مجاعي بني معلمي اجلغرافيا، الذين يقومون بتدريس املساقات اجلغرافية نفسها  .
الباحث  اقرتح  األردين،  اجلغرافية  الرتبية  برنامج   يف  الضعف  نقاط  حتديد  وبعد 
عددا من اخلطوط العريضة أو اإلرشادات العامة، التي تساعد معلمي اجلغرافيا واملرشفني 
الرتبويني، عىل معاجلة جوانب الضعف السابقة، وتؤدي بالتايل إىل حتسني الربنامج الرتبوي 
اجلغرايف ككل . ومن أهم هذه االقرتاحات : رضورة إعطاء معلمي اجلغرافيا والتالميذ، 
وممثيل املجتمع املحيل، فرصة أفضل لالشرتاك يف اختيار، ووضع أهداف الرتبية اجلغرافية 
، الرتبويني وليس اجلغرافيني فحسب، عند  الرتبية والتعليم  . ورضورة أن تستشري وزارة 
وضع األهداف، كام أنه من الرضوري مراجعة األهداف وتنقيحها سنويا . أما عن املحتوى 
هذا  يركز  وأن   ، فقط  واحد  كتاب  عىل  الصفوف  من  صف  أي  يف  اقتصاره  عدم  فينبغي 
املحتوى عىل املفاهيم واملهارات األساسية، وأن يتعامل مع املشكالت التي تواجه املجتمع 

األردين يف بيئاته املختلفة . 
أما عن طرق التقويم املختلفة ، فينبغي أال تقترص عىل االختبارات التحريرية فقط، 
املختلفة،  والقراءات  واجلامعية،    ، الفردية  املرشوعات  من  كاًل  أيضا  تشمل  أن  جيب  بل 

واملالحظات امليدانية املتنوعة .
يف  االستقصاء  طريقة  استخدام  سبيل  يف  ُيبذل  أن  بد  ال  خاصًا  اهتاممًا  فإن  وأخريا 
تدريس اجلغرافيا،  بدال من الرتكيز عىل الطريقة التقليدية والتلقينية، ملا لطريقة االستقصاء 
من مزايا عديدة، ُتلقي بظالهلا  عىل العملية التعليمية التعلمية، يتلخص أمهها يف التفاعل بني 
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املعلم وتالميذه، وحتمل التالميذ للمسؤولية التعلمية،  واعتامدهم عىل أنفسهم حتت توجيه 
وحيوية  بنشاط  الراهنة  االجتامعية  املشكالت  مناقشة  يف  واشرتاكهم  معلميهم،  وإرشاد 

واستمرارية وشكرًا لكم.    

الدرا�سات  تعليم  كتاب:اأ�ساليب  خمت�سرةعن  نبذة  ع�سر:  الرابع  الكتاب 
االجتماعية       

العلمية  1. اجلمعية  مطابع  عن  الكتاب  هذا  صدر 
1985م،  العاصمة األردنية عامن عام  امللكية يف 
لصالح وزارة الرتبية والتعليم وشؤون الشباب 
لطلبة  تدريسه  أجل  من   ، ُعامن  سلطنة  يف 
 . املعلمني  بإعداد  اخلاصة  املتوسطة  الكليات 
ويقع الكتاب يف نحو ثالثامئة صفحة من القطع 
الدكتور   : من  كل  تأليف  من  وهو   ، املتوسط 
جودت أمحد سعادة، والدكتور يعقوب أبوحلو، 
حممد  والدكتور   ، مرعي  امحد  توفيق  والدكتور 

ابراهيم حسن .
لقسم  2. رئيسا  عملُت  أنني  بالذكر  اجلدير  ومن 

السلطان  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج 
قابوس ملدة عرش سنوات ، خدمُت فيها السلطنة 
من  واملعلامت  املعلمني  من  آالف  عدة  بتخريج 
محلة  من  الطلبة  عرشات  وختريج   ، الرتبية  كلية 
قضيتها  التي  الفرتة  خالل  الرتبية  يف  املاجستري 
هناك ، وكان هذا الكتاب من بني أوجه التعاون 

مع سلطنة ُعامن.
أساليب  3. كتاب  مع  للمعلم  دليٌل  ُأرفَق  تَم  وقد 

 Methods of االجتامعية  الدراسات  تعليم 

اأ�ساليب تعليم الدرا�سات االجتماعية

اأ�ساليب تعليم الدرا�سات االجتماعية
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الكتاب،  تأليف  يف  روعيت  التي  االجتاهات  حيدد   ،Teaching Social Studies
تساعد  التي  اخلطط  اقرتاح جمموعًة من  مع  تعليمه،  تراعى يف  أن  التي جيب  واملبادئ 
املعلم يف تعليم كل درس أو موضوع فيه بدقٍة متناهية، وإجابة األسئلة العديدة التي 

اشتمل عليها الكتاب .
الدراسات  4. يف  املتخصص  الطالب  بأن  الكتاب  هذا  مؤلفو  اعتقد  ذلك،  من  وبالرغم 

االجتامعية، والذي سيصبح معلاًم هلذه املادة، بحاجة قبل أن يبدأ عمله إىل إطار فكري أو 
فلسفة تربوية تكون له عونًا، فتقدُم له املعارف ، واملعايري، واملبادئ 	 واألسس الالزمة 
يف عمله. لذا، جاء هذا الكتاب الذي يشتمل عىل جمموعة أساليب لتعليم الدراسات 

االجتامعية يف الصفوف االبتدائية العليا واإلعدادية ليحقق هذه األمور كلها.
منها  5. واحدة  كل  تتضمن   ، كربى  تدريسية  وحدات  أربع  عيل  الكتاب  اشتمل  وقد 

ففي   .ً فرعيا  موضوعًا  عرشون  عددها  بلغ  بحيث   ، الفرعية  املوضوعات  من  عددًا 
 Nature الوحدة األوىل تًم العمل عىل تعريف الطالب بطبيعة الدراسات االجتامعية 
حتليلية  دراسة  له  ذلك  بعد  تقديم  مع  املتعددة،  ومناهجها   ،of Social Studies
Analytical Study ملناهج الدراسات االجتامعية يف سلطنة ُعامن، ولكل كتاب من 
الكتب ، ولكل دليل من األدلة اخلاصة هبذه املناهج. وقد اشتملت الدراسة التحليلية 
 Principles واملبادئ  الكتب،  تأليف هذه  التي روعيت يف   Trends االجتاهات  عىل 
 Book Guide الدليل  تعليمها، وكيف يمكن االستفادة من  ُتراعي يف  أن  التي جيب 
العام،  التحليل يف اإلطار  تَم تقديم   ، التعليم . ويف هذه احلالة  Teacher›s يف عملية 

وأعطيت األمثلة املتنوعة عليه تربويًا وحياتيًا.
مفهوم  6.  : اآليت  النحو  عىل  نظمت  فقد   ، الوحدة  هلذه  التدرييس  للعمل  وتسهياًل 

االجتامعية  الدراسات  ومنهاج   ،Social Studies Concept االجتامعية  الدراسات 
الدراسات  كتب  وحتليل  عامة(  نظرية  )خلفية   Curriculum Social Studies
العليا وأدلتها، وحتليل كتب اجلغرافيا يف الصفوف  االجتامعية يف الصفوف االبتدائية 

اإلعدادية، وأخريا حتليل كتب التاريخ يف الصفوف اإلعدادية .
الدراسات االجتامعية  7. تعليم  التي يقوم عليها  املبادئ  تناولت  الثانية، فقد  الوحدة  أما 

من  كل  تعليم  مبادئ    :Social Studies Teaching and Learning وتعلمها 
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واملهارات   ،Concepts واملفاهيم    ،Attitudes and Valuesوالقيم االجتاهات 
االجتامعية،  الدراسات  يف  ألمهيتها  الثالثة  املوضوعات  هذه  اختريت  ولقد   .Skills
ودورها يف حتقيق أهداف الرتبية . وقد سبق للطالب املعلم أن درس هذه املوضوعات 
الدراسات  إطار  تَم توظيفها يف  به، ولكن هنا  املرتبطة  املواد  أو  النفس،  يف مواد علم 
االجتامعية ، مع إثرائها باألمثلة املتنوعة، ومل يتم اللجوء إليى تفصيل أسسها ومبادئها 

النفسية ، عىل افرتاض أن الطالب قد أصبح ملاًم هبا من قبل .
االجتامعية  8. بالدراسات  اخلاصة  املوضوعات  من  عددا  أيضا  الوحدة  هذه  وتناولت 

Direct Observation يف الدراسات االجتامعية،  مثل : استخدام املالحظة املبارشة 
األصلية،  والنصوص   Methods of Teaching History التاريخ  تعليم  وطرائق 
والسري والرتاجم، ودراسة اجلامعات، وإحياء املايض، والتسلسل الزمني، والقصص 

والتمثيليات . وأخريا اخلرائط ومساعدة الطالب عىل اكتساب أهم مهاراهتا .
.9  Social Studiesالدراسات االجتامعية تعلم  تناولت مصادر  فقد  الثالثة  الوحدة  أما 

Learning Resources ، وهي متعددة منها : الكتاب املدريس Textbook والتعيينات 
 Current اجلارية  واألحداث  الكتابية،  واألعامل    Home Assignments البيتية 
. كام  التعلمية  التعليمية  Local Environment   والوسائل  املحلية  Events والبيئة 
أوضح الكتاب طبيعة كل مصدر من هذه املصادر، ورشوط االستفادة منه وتوظيفه يف 

الدراسات االجتامعية مع األمثلة التطبيقية الرتبوية واحلياتية املتعددة.
أما الوحدة الرابعة واألخرية، فلقد ركزت عىل تقويم عملية تعليم الدراسات االجتامعية  10.

وتعلمهاEvaluating Social Studies Teaching and Learning  إذ تَم توضيح 
املالحظة،  ودور   Self Evaluation الذايت  التقويم  وأسلوب    Testsاالختبارات

واللقاءات الفردية ، وأمهية كل ذلك يف تقويم تعلم الطلبة وتعليمهم .
إىل  11. الكتاب  هذا  مؤلفو  يلفت   ، الكتاب  ملحتويات  الرسيع  االستعراض  هذا  وبعد 

رضورة مراعاة األمور املهمة اآلتية :
احلرص عىل أن خيرج الطالب بعد دراسته هلذا الكتاب بإطار فكري عام أو فلسفة  ●

تربوية متامسكة ألساليب تعليم الدراسات االجتامعية 
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األربع  ● التدريسية  الوحدات  داخل  املقرتحة  التقويمية  لألنشطة  الفعيل  التطبيق 
للكتاب.

اإلكثار من األمثلة التي يطرحها أستاذ املادة والطلبة عىل كل من املنهاج والكتب  ●
واألدلة.

بني  ● والتوافق  التكامل  من  نوٍع  إجياد  والطلبة عىل  املادة  أستاذ  احلرص من جانب 
املنهاج والكتب واألدلة مجيعا.  

وختاما، يؤكد املؤلفون عىل رضورة أن يكون هذا الكتاب مفتوح النهاية باستمرار، ألن  12.
هناك الفرص الكثرية إلثرائه ، ودعم تطبيقاته من مواد أخرى مثل علم النفس الرتبوي، 

وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعليم ، والرتبية العملية .واهلل من وراء القصد .
                                                   املؤلف األول: أ.د. جودت أمحد سعادة

الكتاب الثالث ع�شر: نبذة مطولة عن كتاب: تخطيط املناهج وتطويرها   
يمثل  املناهج وتطويرها،  : ختطيط  كان كتاب 
والشباب  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون  ثمرة 
الرتبية  أساتذة  من  جمموعٍة  وبني   ، ُعامن  سلطنة  يف 
وأوائل  الثامنينيات  هناية  يف  الريموك  جامعة  يف 
التسعينيات من القرن العرشين، إذ صدر هذا الكتاب 
عن مطابع اجلمعية العلمية امللكية لصالح السلطنة . 
أمحد  إسحق  الدكتور  تأليف  من  هو  الكتاب  وهذا 
والدكتور   ، حلو  أبو  يعقوب  والدكتور  فرحان، 
يف  ويقع   ، مرعي  توفيق  والدكتور   ، سعادة  جودت 

حوايل ثالثامئة صفحة من القطع املتوسط .
كتابه  ُمكم  يف  وتعاىل  سبحانه  قال  وقد 
املائدة،  ]سورة   : زئزنمنننىنينرئ  العزيز: 

األفراد  ولكل  األعامل،  كل  يف  املناهج  وجود  أمهية  الكريمة  اآلية  هذه  وتبني    .]48 اآلية 

تخطيط املناهج وتطويرها 
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واجلامعات، وبدون املناهج الدقيقة والواضحة، فلن يتم حتقيق األهداف املنشودة، وبالتايل 
لن تتحدد الطرق واألساليب الواجب إتباعها يف التنفيذ والتقويم والتطوير املرغوب فيها. 

ومن هذا املنطلق، فإنه ُينظر إىل املناهج املدرسية 
يف ميادين الرتبية والتعليم ، عىل أهنا متثل حمورها أو 
بؤرهتا الرئيسة ،  فهي التي تساعد يف حتديد األهداف 
تبني  التي  وهي  وأنواعها،  مستوياهتا  بكل  املتوخاة 
املحتوى املعريف الالزم لتحقيق تلك األهداف، وهي 
واألنشطة  والوسائل  واملسارات  الطرق  حتدد  التي 
لنا  تبني  التي  وهي  األهداف،  حتقيق  سيتم  هبا  التي 
وسائل املتابعة واملواجهة والضبط والتوجيه ، وذلك  

بموجب حمكات أومعايري دقيقة ومتفق عليها. 
املناهج  هذه  مع  املتعاملني  أهم  املعلم  ويعد 
 ، بدقة  ، ويكيفها  الذي ييرسها جيدًا  املدرسية، فهو 
كي  تناسب املتعلمني وحاجاهتم. ويتوقف نجاحها 

ومع  معها  للتعامل  الرضورية  الكفايات  وامتالكه  املناهج،  هلذه  فهمه  عىل   ، عمله  يف 
عنارصها املهمة . ومن أجل هذا كله، فقد تَم تصميم هذه املادة حتت عنوان » ختطيط املناهج 
وتطويرها  » كي تساعد املعلم يف القيام بعملية التعليم من جهة ، وتعمل عىل تنمية املتعلمني 

تنمية متكاملة يف إطار بيئتهم املحلية وجمتمعهم الوطني من جهٍة أخرى . 
واشتمل الكتاب عىل أربع وحدات تدريسية، مرتبة ترتيبًا منطقيًا ونفسيًا عىل النحو 

اآليت: 
الوحدة األوىل، وتتناول مفهوم املنهج املدريس املرغوب فيه، من حيث وجهة النظر 
التقليدية ، التي ترى فيه أنه عبارة عن جمموع املعارف أواملعلومات واحلقائق واملفاهيم التي 
تعمل املدرسة جاهدًة عىل إكساهبا للطلبة من أجل إعدادهم للحياة العملية . وهلذه النظرة 

التقليدية للمنهج املدريس جمموعة من اآلثار الرتبوية السلبية تتمثل يف اآليت :
تشجيع الطلبة عىل حفظ املادة غيبًا ، دون فهمها أو ربطها بالواقع امليداين أو احليايت . 1.

تخطيط املناهج وتطويرها 



396

بينهم، من خالل  2. فيام  التعاون  من  بدالً  املعلومات  التنافس حلفظ  الطلبة عىل  تشجيع 
أرض  يف  لتطبيقها  الفاعلة  والطرق  الوسائل  وحتديد  املادة  لفهم  جمموعات  تشكيل 

الواقع . 
إمهال حاجات الطلبة وميوهلم، نظرًا  للرتكيز عىل املادة الدراسية بالدرجة األساس . 3.
فشل الطلبة يف مواجهة املشكالت االجتامعية، نظرًا  خللو املنهج املدريس التقليدي من  4.

الرتكيز عليها .
نفسها  5. الدراسية  املادة  إتقان  منهم  يطلب  إذ   ، الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مراعاة  قلة 

للجميع ، يف حني يميل الكثري منهم اىل الغبة يف التطبيق واحلوار وتشكيل املجموعات 
واملناقشات الثرية ، بدالً من احلفظ .

ضعف التفاعل بني املدرسة والبيئة املحلية املجاورة ، ألن االهتامم ينصب عىل احلفظ  6.
للامدة وليس مواجهة املشكالت االجتامعية املختلفة .

األهداف  7. من  الكثري  حتقق  التي  واهلادفة  املتنوعة  والتعليمية  التعلمية  األنشطة  إمهال 
الرتبوية املرغوب فيها .

ندرة تشجيع الطلبة عىل البحث والتمحيص بأنفسهم يف املكتبة والبيئة املحلية ، نظرًا   8.
للرتكيز عىل ما يف الكتاب املدريس من معلومات وحقائق .

حرص املعلم عىل هدوء الطلبة وإطاعتهم للتعليامت ، بدالً من تشجيعهم عىل النقاش  9.
والتفكري الناقد وطرح اآلراء واألفكار .

كثرة عدد املواد الدراسية وتضخمها يف احلجم ، وضعف الرتابط  فيام بينها .  10.
أما املفهوم احلديث للمنهج املدريس ، فريى أنه يتمثل يف مجيع اخلربات أو األنشطة 
، وأنه  املدرسة ذاهتا  املدرسة وخارجها حتت إرشاف  الطالب داخل  يمر هبا  التي  التعلمية 
ناحية  من  املعلم  وبني  وبينهم   ، ناحية  من  بعضًا  بعضهم  الطلبة  بني  التفاعل  عملية  يمثل 
ثانية، وأنه يمثل أيضا نظام إنتاج يشمل ثالثة عنارص مهمة هي : املدخالت Inputs أوالً، 
عبارة عن طرق  ، وهي  ثانيًا   Processes العمليات  ثم   ، أنفسهم  الطلبة  عبارة عن  وهي 
واألنشطة   ، تدور  التي  واملناقشات    ، املطبقة  التعليمية  ،والوسائل  املستخدمة  التدريس 
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التي  النتائج  عن  عبارة  وهي   ، وأخريًا  ثالثًا    Outputs املخرجات  ثم   ، تنفيذها  يتم  التي 
نحصل عليها، بعد القيام بإجراءات التقويم املختلفة ، لتخريج طلبة يمتلكون من املعارف 

واملهارات واالجتاهات املنشودة ، مما حيقق األهداف التي تم وضعها بعنايٍة من قبل .
الدراسية،  واملادة  الطالب،  من  لكٍل  عديدة  مزايا  احلديث  املنهج  من  النوع  وهلذا 
يصبح  أن  طريقه  عن  يمكن  فإنه  للطالب،  فبالنسبة  املحلية.  والبيئة  واملدرسة،  واملعلم، 
املناسبة هلا، وذلك بالتعاون مع  نشيطًا، يتقىص املشكالت ويدرسها جيدًا، ويضع احللول 
زمالئه يف جمموعات متنوعة ، وبعد استشارة املعلم، وخيتار األنشطة التي تناسب حاجاته 

واهتامماته وميوله .
أما عن أثر هذا املنهج املدريس احلديث يف املادة الدراسية ، فإنه جيعلها وسيلة لتحقيق 
أهداٍف تربوية ، وليست غاية يف حد ذاهتا من أجل احلفظ فقط ، دون االستفادة منها يف عامل 
الواقع . وفيام يتعلق باألثر يف املدرسة ، فإهنا تصبح عن طريق هذا النوع من املنهج مركز 
الطالبية  الطلبة وغريهم، ومكاًنًا لألنشطة  للتفاعل بني  املجتمع املحيل، ومكانًا  إشعاع يف 
واملجتمعية املتنوعة. أما عن املعلم ، فيتأثر باملفهوم احلديث للمنهج املدريس ، حيث يصبح 
موجهًا ومرشدًا للطلبة ، بدالً من كونه املصدر الوحيًد للمعلومات ، ويركز عىل حاجات 
الطلبة واهتامماهتم وميوهلم وقدراهتم الفردية املختلفة ، ويشجعهم عىل تطبيق ما يتعلمونه 
يف عامل الواقع ، والتصدي للمشكالت االجتامعية واحلياتية وحماولة وضع احللول املالئمة 
هلا. أما بالنسبة ألثر مفهوم املنهج احلديث عىل البيئة املحلية، فيتلخص يف جعل البيئة خمتربًا  
طريق  عن  املجتمع  خدمة  عىل  والعمل  املختلفة،  واملفاهيم  والنظريات  املعلومات  لتطبيق 
وتشخيصها،  املشكالت  من  والتحقق  املقابالت،  وإجراء  امليدانية،  الزيارات  من  اإلكثار 

واقرتاح احللول هلا.
وخصائصه،  اإلسالمي  املنهج  مفهوم  اىل  أيضًا  األوىل  التدريسية  الوحدة  وتطرقت 
وكيف اهتم بإعداد اإلنسان الصالح الذي خيدم نفسه، وأهله، ووطنه، واملجتمع اإلنساين 
تكامل  اىل  يؤدي  مما   ، جمتمعه  يف  واالستقرار  البناء  يف  الفرد  مشاركة  خالل  من  بأرسه، 

االستقرار العاملي.
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أما الوحدة التدريسية الثانية ، فقد شملت موضوعًا يف غاية األمهية يتمثل يف أسس 
املنهج املدريس School Curriculum Foundations ، والتي تشمل أربعة أسس كاآليت : 

األسس الفلسفية Philosophical Foundation: وتم فيها توضيح مفهوم الفلسفة،  1.
 ،Ontology األنطولوجيا  أو  احلقيقة  طبيعة  وبيان  املدرسية،  باملناهج  وعالقاهتا 
وتوضيح عالقة الفلسفات القديمة واحلديثة باملنهج الدريس ذاته، وعىل رأسها الفلسفة 
 Realism التي طرحها أفالطون، والفلسفة الواقعية ،Idealism Philosophy   املثالية
Philosophy والفلسفة الربامجاتية أو النفعية Pragmatism Philosophy، والفلسفة 

الوجودية Existentialism Philosophy ، واإلسالم واملنهج .
األسس املعرفية Knowledge Foundations : وتَم فيها بيان مفهوم املعرفة وطبيعتها،  2.

وطرق املعرفة وأنامطها وال سيام املعرفة اإلحيائية ، واملعرفة احلدسية ، واملعرفة احلسية ، 
واملعرفة العقلية أو املنطقية ، باإلضافة اىل األساس القيمي للمنهج املدريس ، وتوضيح 
علم األخالق ، وعلم اجلامل ، ثم توضيح املعرفة يف املواد الدراسية املختلفة من علمية 

وأدبية . 
طبيعة  3. عن  احلديث  تَم  وهنا   :  Psychological Foundations النفسية  األسس 

اإلنسان ، وطبيعة عملية التعلم ، ومبادئ النمو اإلنساين ومطالبه املتعددة ، ونظريات 
التعلم ، والدافعية ، والتعزيز ، وعالقة كل ذلك باملنهج املدريس . 

Social Foundations : إذ تَم توضيح موضوعات فرعية مهمة  4. األسس اإلجتامعية 
مثل : طبيعة املجتمع وثقافته ، ومكونات الثقافة ، والتغري الثقايف ، والقوى االجتامعية 

التي تؤثر يف املنهج ، وعالقة كل هذه املوضوعات باملنهج املدريس .
 ، الُعامنية  الرتبية  فلسفة  بتوضيح  تبدأ   ، عام  بشكٍل  وصفية  الثالثة  الوحدة  وجاءت 
وحماولة تتبع مراحل ختطيط املناهج العامنية، ووصف كل مرحلة، وحتديد املبادئ العديدة 
املراحل  خمتلف  يف  العامنية  الرتبوية  األهداف  وعرض  العامنية،  املناهج  عليها  تقوم  التي 

التعليمية املدرسية .
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أما الوحدة الرابعة فلها طبيعة تطبيقية، إذ  وجهت األنشطة التقويمية الطالب ، فرادى 
ومجاعات ،  للقيام باألنشطة الصفية وغري الصفية، وبالتدرب، ومناقشة بعض القضايا أو 
دراستها أو البحث عنها. ولقد طالبت األنشطة التقويمية من الطلبة كذلك ، إعداد قوائم 
معايري، ودراسة وحتليل الكتب واألدلة، وتشخيص واقع املامرسات الرتبوية ذات العالقة 

باملناهج املدرسية وغريها .   
يف  املقرتحة  باألنشطة  القيام  من  بد  ال   ، الكتاب  ملادة  الفعال  التعلم  يتحقق  وحتى 
من  بد  وال   ، والرابعة  الثالثة  الوحدتني  يف  سيام  ال    ، وخارجها  الدراسية  احلجرة  داخل 
تشجيع العمل يف املجموعات كام افرتضت األنشطة التقويمية، وإعطاء أمهية كافية للتخطيط 
املسبق، واالهتامم باملفاهيم، وإتاحة الفرص للنقاش والبحث، والتعامل مع املنهج املدريس 
، عىل أنه مجيع اخلربات التي توفرها املدرسة لطالهبا لتحقيق التعلم لدهيم بأقىص ما تستطيعه 
قدراهتم واستعداداهتم . وضمن هذا املفهوم تصبح مجيع األنشطة الرتبوية والتعليمية ومجيع 

فعاليات أجهزة الوزارة ضمن املنهج املدريس املنشود أو املرغوب فيه . 
الطالب  يمتلك  أن   ، وتطبيقها  املناهج  ختطيط  مادة  دراسة  ختام  يف  املتوقع  ومن 

الكفايتني املهمتني اآلتيتني  : 
متييز املفاهيم واملبادئ الرتبوية والنفسية التي تقوم عليها عملية ختطيط املناهج املدرسية  ●

احلديثة، ثم تطويرها وتطبيقها عىل املنهج املدريس العامين . 
تطبيقها وممارستها، وأخريا  ● ، واحلرص عىل  الُعامنية  املناهج  وعي اجلوانب االجيابية يف 

العمل عىل تطويرها من خالل دور الطالب كمعلم يف املستقبل يف إطار النظام الرتبوي 
يف سلطنة ُعامن . 

وقد اختتم هذا الكتاب بمجموعة من املراجع العربية واألجنبية ذات الصلة بعمليات 
بشكل  منها  االستفادة  املجال  هبذا  واملهتمني  للباحثني  يمكن   ، وتطويرها  املناهج  ختطيط 

جيد، واهلل ويل التوفيق . 
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الكتاب الثاين ع�سر: نبذة خمت�سرة عن كتاب: الرتبية الوطنية لل�سف االأول 
االأ�سا�سي  )اجلزء االأول( حترير علمي: أ.د. جودت أمحد سعادة 

الوطنية  الرتبية  كتاب  من  األول  اجلزء  صدر 
التابع  املناهج  مركز  عن  األسايس  األول  للصف 
اهلل  رام  بمدينة  الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة 
عام 2003، من تأليف خليل دوفش، وعبري قوقاس، 
العلمي  التحرير  أما  الرجعي.  وليىل  عجوة،  وطه 
فكان لألستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة. والكتاب 

مقسم إىل وحدتني كبريتني كاآليت: 
)األرسة  ● عنوان:  حتت  وكانت  األوىل،  الوحدة 

فرعيًا  موضوعًا  عرش  أحَد  وشملت  والبيت(، 
كاآليت: األرسة، وأفراد األرسة، ومن أنا، وغذائي 
ومالبيس، والنظافة، وعمل أيب وأمي، ومناسبات 
األرسة، وتعاون األرسة، وبيتنا، والبيت الصحي، 

والروضة.
أما الوحدة الثانية فكانت بعنوان:)أنا ومدرستي(،  ●

اآلتية:  السبعة  الفرعية  املوضوعات  وشملت 
والنشاط  ومدرستي،  مدرستي،  إىل  الطريق 
الصباحي، وغرفة الصف، والعاملون يف املدرسة، 

وأنا وأصدقائي، وجملس اآلباء واألمهات.
املوضوعات  هذه  معلومات  توضيح  تَم  وقد 
والرسوم  واألشكال  الصور  من  بالكثري  املختلفة 
واخلرائط امللونة، إضافًة إىل الكثري من األنشطة العديدة 
استيعاب  عىل  التالميذ  حُتفز  التي  املتنوعة،   واألسئلة 

معلوماهتا بطريقة  ُمَيرَسة. 

الرتبية الوطنية لل�سف االأول االأ�سا�سي  
)اجلزء االأول( 

الرتبية الوطنية لل�سف االأول االأ�سا�سي  
)اجلزء االأول( 
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لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  ع�سر:  احلادي  الكتاب 
االأول االأ�سا�سي )اجلزء الثاين( حترير علمي: أ.د. جودت أمحد سعادة 

الوطنية  الرتبية  كتاب  من  الثاين  اجلزء  صدر 
التابع  املناهج  مركز  عن  األسايس  األول  للصف 
اهلل  رام  بمدينة  الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة 
عام 2003، من تأليف خليل دوفش، وعبري قوقاس، 
العلمي  التحرير  أما  الرجعي.  وليىل  عجوة،  وطه 
فكان لألستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة. والكتاب 

مقسم إىل ثالث وحدات كبرية كاآليت: 
)احلي(،  ● عنوان:  حتت  وكانت  األوىل،  الوحدة 

وشملت املوضوعات الفرعية اخلمسة اآلتية: احلي، 
فيه، واجلريان، وسكان احلي، الذي أعيش   واحلي 

ومشكالت  احلي.
أما الوحدة    الثانية  فكانت بعنوان: )بلديت(، وشملت  ●

املوضوعات الفرعية الثامنية اآلتية: أين أعيش، وماذا 
 نزرع، وماذا نصنع، والتجارة يف بلدي، والسياحة 
والكهرباء،  واملاء  البلدي،  واملجلس  بلدي،  يف 

واهلاتف.
وشملت  ● )وطني(،  الثالثة:  الوحدة  عنوان  وكان 

وطني  اآلتية:  الستة  الفرعية  املوضوعات 
فلسطني، وشكل فلسطني، وَعَلُم بالدي، ونشيُد 

بالدي، وشعُب بالدي، والعرب واملسلمون.
املوضوعات  هذه  معلومات  توضيح  تَم  وقد 
والرسوم  واألشكال  الصور  من  بالكثري  املختلفة 
األنشطة  من  الكثري  إىل  إضافًة  امللونة،  واخلرائط 
عىل  التالميذ  حُتفز  التي  املتنوعة،  واألسئلة  العديدة 

استيعاب معلوماهتا بطريقٍة ُمَيرَسة.

الرتبية الوطنية لل�سف االأول االأ�سا�سي  
)اجلزء الثاين( 

الرتبية الوطنية لل�سف االأول االأ�سا�سي  
)اجلزء الثاين( 
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الثاين  لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  العا�سر:  الكتاب 
االأ�سا�سي )اجلزء االأول(

التابع  املناهج  مركز  عن  الكتاب  هذا  صدر 
عام  اهلل  رام  يف  الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة 
ود.  سعادة،  امحد  جودت  أ.د.  تأليف  من  2003م، 
اللطيف  وعبد  دوفش،  وخليل  األغا،  املعطي  عبد 
الصف  تالميذ  عىل  مقررًا  يكون  كي  مطاوع،  أبو 
الفلسطينية.  احلكومية  املدارس  يف  األسايس  الثاين 
ويقع الكتاب يف أربٍع وثامنني صفحة، تَم تقسيمها اىل 

وحدتني كبريتني: 
تناولت األوىل منها موضوع )بالدنا فلسطني( 
فلسطني،  تاريخ  هي:  درسًا  عرش  إثني  عىل  موزعة 
القادة  أرض  وفلسطني  األنبياء،  أرض  وفلسطني 
وجغرافية  إسالمية،  عربية  وفلسطني  الفاحتني، 
املدينة،  فلسطني، ومهام مؤسسات  فلسطني، ومدن 
وبلدات فلسطني، وقرى فلسطني، وخميامت فلسطني، 

والبادية، والعادات والتقاليد يف فلسطني. 
فكانت  الثانية  الكبرية  التدريسية  الوحدة  أما 
عىل  وزعت  التي  اآلخرين(  مع  )عالقتي  بعنوان: 
أنا وعائلتي، ومع األصدقاء،  درسًا هي:  أحد عرش 
والرياضة،   الزيارة،  وآداب  اجلميع،  بني  واملساواة 
الدينية  واألعياد  اخلاصة،  واملناسبات  والكشافة، 
يف  املختلفة  وجماالته  اخلريي  والعمل  والوطنية، 

الرتبية الوطنية لل�سف الثاين االأ�سا�سي  فلسطني.       
)اجلزء االأول( 

الرتبية الوطنية لل�سف الثاين االأ�سا�سي  
)اجلزء االأول( 
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الثاين  لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  التا�سع:  الكتاب 
االأ�سا�سي  )اجلزء الثاين(

الوطنية  الرتبية  كتاب  من  الثاين  اجلزء  صدر 
مركز  عن  الثاين(  )اجلزء  األسايس  الثاين  للصف 
الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  املناهج 
جودت  أ.د.  تأليف  من   ،2003 عام  اهلل  رام  بمدينة 
أمحد سعادة، ود. عبد املعطي األغا، وخليل دوفش، 
وعبداللطيف أبو مطاوع. والكتاب مقرر عىل تالميذ 

الصف الثاين األسايس، وهو مقسم إىل وحدتني: 
تناولت األوىل عنوان: )لنتعرف عىل الطبيعة(، 
وشملت تسعة دروس هي:السهل، والغور، واجلبل 
والتل، والنهر، والوادي والينبوع، والبحر، والبحرية 

واجلزيرة، والصحراء، والغابة. 
)أعامل  بعنوان:  فكانت  الثانية  الوحدة  أما 
اإلنسان( وبثالثة عرش درسًا هي: الزراعة، وأنواعها 
والصناعة،  الزراعية،  واملشكالت  والبعلية،  املروية 
والكياموية،  والنسيجية،  الغذائية،  والصناعات 
التجارة  ثم  الصناعة،  ومشكالت  واملعدنية، 

وأنواعها، والسياحة وأمهيتها.
املوضوعات  هذه  معلومات  توضيح  تَم  وقد 
والرسوم  واألشكال  الصور  من  بالكثري  املختلفة 
األنشطة  من  الكثري  إىل  إضافًة  امللونة،  واخلرائط 
عىل  التالميذ  حُتفز  التي  املتنوعة،  واألسئلة  العديدة 

استيعاب معلوماهتا بطريقٍة ُمَيرَسة.

الرتبية الوطنية لل�سف الثاين  االأ�سا�سي  
)اجلزء الثاين( 

الرتبية الوطنية لل�سف الثاين  االأ�سا�سي  
)اجلزء الثاين( 
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الرابع  لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  الثامن:  الكتاب 
االأ�سا�سي )اجلزء االأول(

مركز  عن  2003م  عام  الكتاب  هذا  صدر 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  املدرسية  املناهج 
الفلسطينية يف مدينة رام اهلل، من تأليف أ.د. جودت 
أمحد سعادة، ومصطفى الصيفي، وجمدولني احلالق، 
عىل  مقررًا  كتابًا  ليكون  وذلك  عصيدة،  ومصطفى 
يف  الكتاب  ويقع  األسايس.  الرابع  الصف  تالميذ 
دراسيتني  وحدتني  عىل  اشتملت  صفحة،   )92(

كبريتني مها: وطني فلسطني، ومدينة القدس. 
درسًا  عرش  إثني  األوىل  الوحدة  وتناولت 
مستقاًل هي: موقع فلسطني، وأمهية فلسطني الدينية، 
وأمهيتها احلضارية، والتضاريس الطبيعية، والسهول 
وصحراء  واألغوار،  واملرتفعات،  فلسطني،  يف 

النقب، ومناخ فلسطني، واملياه، والرتبة. 
أما الوحدة التدريسية الثانية فركزت عىل مدينة 
والنشأة،  املوقع،  هي:  مستقلة  دروس  بستة  القدس 
األقىص  واملسجد  هلا،  اإلسالمي  والفتح  واألمهية، 

املبارك، وأسوار القدس.

الرتبية الوطنية لل�سف الرابع   
االأ�سا�سي  )اجلزء االأول( 

الرتبية الوطنية لل�سف الرابع   
االأ�سا�سي  )اجلزء االأول( 
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الرابع  لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب:  عن  خمت�سرة  نبذة  ال�سابع:  الكتاب 
االأ�سا�سي )اجلزء الثاين(

الوطنية  الرتبية  كتاب  من  الثاين  اجلزء  صدر 
مركز  عن  الثاين(  )اجلزء  األسايس  الرابع  للصف 
الفلسطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  املناهج 
جودت  أ.د.  تأليف  من   ،2003 عام  اهلل  رام  بمدينة 
أمحد سعادة، ومصطفى الصيفي، وجمدولني احلالق، 
تالميذ  عىل  مقرر  والكتاب  الصعيدي.  ومصطفى 
ثالث  إىل  مقسم  الكتاب  األسايس.  الرابع  الصف 
الوحدة األوىل وكانت حتت   : تدريسية هي  وحدات 
عنوان: )األنشطة االقتصادية يف فلسطني(، وشملت 
سبعة دروس هي: الزراعة، وتربية احليوانات، وصيد 
ووسائل  والتجارة،  والسياحة،  والصناعة،  األسامك، 
موضوع:  فتناولت  الثانية  الوحدة  أما  املواصالت. 
هي:  دروس  مخسة  وشملت  الفلسطيني(  )الرتاث 
الدينية،  واألعياد  والقيم،  وتقاليدنا،  وعاداتنا  تراثنا، 
الثالثة  الوحدة  ركزت  حني  يف  الوطنية،  واملناسبات 
وبأربعة  األرض(  وكوكب  )فلسطني  عىل  واألخرية 
دروس منفصلة هي: االجتاهات عىل األرض، وموقع 
من  جزء  وفلسطني  األرضية،  الكرة  عىل  فلسطني 

العامل، واملوارد الطبيعية يف فلسطني.
املوضوعات  هذه  معلومات  توضيح  تَم  وقد 
والرسوم  واألشكال  الصور  من  بالكثري  املختلفة 
األنشطة  من  الكثري  إىل  إضافًة  امللونة،  واخلرائط 
عىل  التالميذ  حُتفز  التي  املتنوعة،  واألسئلة  العديدة 

استيعاب معلوماهتا بطريقٍة ُمَيرَسة.

الرتبية الوطنية لل�سف الرابع   
االأ�سا�سي  )اجلزء الثاين( 

الرتبية الوطنية لل�سف الرابع   
االأ�سا�سي  )اجلزء الثاين( 
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الكتاب ال�ساد�س: نبذة خمت�سرة عن كتاب: اإعداد املعلم اجلامعي  
صدر هذا الكتاب عن مطبعة جامعة السلطان 
قابوس يف مدينة مسقط بسلطنة ُعامن، والذي يقع يف 
تتمثل  عديدة  موضوعات  ويتناول  صفحة،   )189(

يف اآليت: 
بقلم  اجلامعي   للمدرس  التدريبية  احلاجات 
زيتون ود. صاحلة عيسان ود.عيل حييى،  أ.د.عايش 
أ.د.  بقلم  املستقبلية  والتحديات  اجلامعة  وأستاذ 

رشدي طعيمة ود. منذر الضامن،
بقلم  اجلامعي  التدريس  يف  املحارضة  وطريقة 
أ.د. جودت امحد سعادة وبأربٍع وأربعني صفحة من 

الكتاب، 
بقلم  واالستذكار  التعلم  واسرتاتيجيات 

د.يوسف قطامي، 
اجلامعي  التعليم  إدارة  يف  جديدة  واجتاهات 

بقلم د.أمحد بطاح ود. عبداهلل الشنفري، 
اإلرشاد  اجلامعي:  الطالب  ومشكالت 

والتوجيه بقلم د. منذر الضامن، 
اجلامعة  يف  التدريس  هيئة  عضو  وحقوق 

وواجباته بقلم د. صاحلة عيسان ود. ناريامن مجعة، 
أمحد  د.  بقلم  الرتبوية  والتقنيات  والتعليم 

يوسف ود.حممد الطاهر.

اإعداد املعلم اجلامعي 

اإعداد املعلم اجلامعي 
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الكتاب اخلام�س:  نبذة خمت�سرة عن كتاب:تطوير اأ�ساليب التقومي اجلامعي
املحتويات

* مقدمة ..........................................................................  7
*  رؤية عامة للتقويم الرتبوي  

                                               أ.د. طاهر عبد الرازق  ........................   16
*  التقويم وأمهيته يف املنهج اجلامعي 

                                          أ.د.  جودت امحد سعادة .......................... 66
* التقويم األكاديمي لطلبة اجلامعة   

                                              د. صاحلة عبداهلل عيسان .......................   77
* األسس النظرية لبناء االختبار والتقويم  يف التدريس اجلامعي : حتليل مفاهيمي

                                              د. يوسف قطامي .............................  101
* إعداد األسئلة يف الورقة االمتحانية

                                            أ.د. رشدي أمحد طعيمة  ......................   127
* بناء اختبار معريف يف الكرة الطائرة

                                            د. محدي عبد املنعم      .........................   149
* دراسة حتليلية لالمتحانات النهائية

                                             د. عيل حممد ابراهيم   .........................   173
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صدر هذا الكتاب عن مطبعة جامعة السلطان 
قابوس بمدينة مسقط يف سلطنة ُعامن عام 1996م من 
تأليف عدد من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة من 
بينهم أ.د. جودت أمحد سعادة، واشتمل الكتاب عىل 
)193( صفحة تناولت العديد من املوضوعات ذات 
للتقويم  عامة  رؤية  مثل  اجلامعي  بالتقويم  العالقة 
والتقويم  الرازق،  عبد  طاهر  أ.د.  بقلم  الرتبوي 
امحد  جودت  أ.د.   بقلم  اجلامعي  املنهج  يف  وأمهيته 
بقلم  اجلامعة  لطلبة  األكاديمي  والتقويم  سعادة، 
لبناء  النظرية  واألسس  عيسان،  عبداهلل  صاحلة  د. 
حتليل  اجلامعي:  التدريس  يف  والتقويم  االختبار 
مفاهيمي، بقلم  د. يوسف قطامي، وإعداد األسئلة 

 يف الورقة االمتحانية بقلم أ.د. رشدي أمحد طعيمة ، وبناء اختبار معريف يف الكرة الطائرة بقلم  
د. محدي عبد املنعم، ودراسة حتليلية لالمتحانات النهائية بقلم   د.عيل حممد ابراهيم.   

الكتاب الرابع: نبذة خمت�سرة عن كتاب:  حتديد مهام روؤ�ساء االأق�سام
السلطان  جامعة  عن  الكتاب  هذا  صدر 
وهو   ،1995 عام  ُعامن  بسلطنة  مسقط   يف  قابوس 
موضوعات  تسعة  تناولت  صفحة   )145( يف  يقع 
يف  ومسؤولياته  القسم  رئيس  دور  يف  تتمثل  رئيسة 
مؤسسات التعليم العايل بقلم أ.د. طاهر عبد الرازق، 
اهليئة  وأعضاء  ومسؤولياهتم  األقسام  رؤساء  ومهام 
واألنظمة  والقوانني  اللوائح  حتددها  كام  األكاديمية 
ومهام  عيسان،  صاحلة  د.  بقلم  للجامعة  الرسمية 
يتوقعها  كام  الشخصية  وصفاهتم  األقسام  رؤساء 
ضحاوي  بيومي  د.  بقلم  التدريس  هيئة   أعضاء 

تطوير اأ�ساليب التقومي اجلامعي

حتديد مهام روؤ�ساء االأق�سام
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ود. يوسف قطامي ود. منذر الضامن، ورئاسة القسم األكاديمي باجلامعة ومسؤولية رئيس 
القسم يف ضوء األحكام واآلداب اإلسالمية بقلم أ.د. عبداهلل شحاتة، ومهام رئيس القسم 
األكاديمي اجلامعي وأدواره الرتبوية املختلفة بقلم أ.د. جودت أمحد سعادة، ودور رؤساء 
األقسام ومهامهم بقلم أ.د. أمحد خاطر، واألدوار األكاديمية واإلدارية لرئيس القسم بقلم 
أبو  فاروق  د.  بقلم  ووظائفه  ومهامه  القسم  رئيس  وأدوار  زكي،  احلميد  عبد  شفيقة  أ.د. 
رئيس  لدور  مقرتح  وتصور  بطاح،  امحد  أ.د.  بقلم  األقسام  رؤساء  مهام  وحتديد  عوف، 

القسم بقلم د. فاروق بسيوين. 

املحتويات
1. دور رئيس القسم ومسئولياته يف مؤسسات للتعليم العايل..................................

11     األستاذ الدكتور/ طاهر عبد الرزاق

اللوائح......... األكاديمية كام حتددها  اهليئة  األقسام ومسؤولياهتم وأعضاء   2. مهام رؤساء 
37والقوانني واألنظمة الرسمية للجامعة، الدكتورة / صاحلة عبد اهلل عيسان

3. مهام رؤساء االقسام وصفاهتم الشخصية كام توقعها أعضاء هيئة التدريس بالكلية.........     
     الدكتور/بيومي حممد ضحاوي

     والدكتور/ يوسف قطامي 
     والدكتور/منذر الضامن

57

4. رئاسة القسم األكاديمي باجلامعة ومسئولية رئيس القسم يف ضوء األحكام واآلداب.......... 
79اإلسالمية /   األستاذ الدكتور/ عبد اهلل حممود شحاته

5. مهام رئيس القسم األكاديمي اجلامعي وأدواره الرتبوية املختلفة............................
87     األستاذ / جودت أمحد سعادة

6109. دور رؤساء األقسام ومهامهم  ، االستاذ الدكتور/ أمحد خاطر.............................

7. األدوار األكاديمية واإلدارية لرئيس القسم................................................

      األستاذ الدكتور/شفيقة عبد احلميد زكي 
112

8123. ادوار رئيس القسم ومهامه ووظائفه، الدكتور/ فاروق ابو عوف...........................

9127. حتديد مهام رؤساء االقسام ، الدكتور/امحد بطاح.........................................

10131. تصور مقرتح لدور رئيس القسم ، الدكتور /فاروق بسيوين..............................
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الكتاب الثالث: نبذة مطولة عن كتاب قمُت مبراجعته بعنوان: كرا�سة حت�سري 
درو�س الرتبية الريا�سية

قصة تأليف هذا الكتاب ومراجعته
عندما تَم إنشاء  قسم املناهج وطرق التدريس 
يف جامعة السلطان قابوس عام 1992م وتعييني رئيسًا 
ذات  التخصصات  من  عرشة  إنشاء  عىل  عملُت  له، 
العالقة الوثيقة بالقسم ، حتى يؤدي واجبُه عىل الوجه 

األكمل ، وهذه التخصصات العرشة تشمل اآليت :
مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية .  1.
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية .  2.
مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية . 3.
مناهج وطرق تدريس الرياضيات . 4.
مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية )التاريخ واجلغرافيا(.  5.
مناهج وطرق تدريس الفلسفة .  6.
مناهج وطرق تدريس العلوم )فيزياء ، وكيمياء ، وأحياء ( .  7.
مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية . 8.
مناهج وطرق تدريس االقتصاد املنزيل أو الرتبية األرسية . 9.

مناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية. 10.
وكانت عمليات حتضري الدروس اليومية لطلبة الرتبية العملية من مجيع التخصصات 
واضحة بالنسبة هلؤالء الطلبة وللمرشفني عليهم من أساتذة القسم ، يف حني كانت هناك 
اختاذ  استدعى  مما   ، الرياضية  الرتبية  تدريس  وطرق  مناهج  ختصص  يف  واضحة  صعوبة 
التدريس  تأليف كتاب هبذا اخلصوص من أحد أعضاء هيئة  القسم يطلب  قراٍر يف جملس 
املتخصصني يف القسم ، عىل أن يقوم بمراجعته وتدقيقه وإخراجه بصورة علمية مطلوبة ، 
رئيس القسم أ.د. جودت أمحد سعادة ، وذلك خلربتِه الطويلة يف التأليف . وقد استغرقت 

كرا�سة حت�سري درو�س الرتبية الريا�سية
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هذا  بدعم  قابوس  السلطان  جامعة  وقامت   ، كامل  عام  نحو  واملراجعة  التأليف  عملية 
الكتاب ونرشه ،  الذي يقع يف نحو مائتي صفحة من القطع الكبري ، عىل أن يوزع جمانًا يف 

كل عام ، عىل مجيع الطلبة املتخصصني يف جمال الرتبية الرياضية .

حمتويات الكتاب  
من املعروف أن الرتبية الرياضية تلعب دورًا كبريًا يف تنشئة الشباب األصحاء جسميًا 
وعقليًا ووجدانيًا واجتامعيًا . فام من شك أن ممارسة األلعاب الرياضية بشكٍل دقيق ومنتظم 
 ، فائدهتا  وزيادة  الدموية  الدورة  وتنشيط   ، قوهتا  وزيادة  اجلسم  عضالت  نمو  اىل  يؤدي 

والعمل عىل رشاقة اجلسم وزيادة حيويته ونشاطه وتناسق أجزائه .
أما من الناحية العقلية ، فتعمل الرتبية الرياضية عىل تنشيط اخلاليا الدماغية للمتعلم ، 
وصفاء ذهنه ، والعمل عىل راحة عقله من التفكري املتواصل يف مشكالت احلياة اليومية ، أو 
يف تقديم االختبارات الفصلية أو السنوية ، أو يف أداء الواجبات والتعيينات املعرفية الكثرية، 
يف الوقت الذي تسهم فيه الرتبية الرياضية بتنمية احلواس املختلفة للطالب ، وتنمية قدرته 

عىل التفكري الدقيق ، مما يؤدي يف هناية املطاف إىل تكوين العقل السليم يف اجلسم السليم .
الوجدانية  الرتبوية  العديد من األهداف  الرياضية كذلك عىل حتقيق  الرتبية  وتعمل 
لدى  والواعية  الرشيدة  القيادة  صفات  وتنمية  غرس  إىل  تسعى  إذ   ، املتعددة  واالجتامعية 
الشباب ، وتنمية الصفات األخالقية واالجتامعية املنشودة لدهيم ، واإليامن بأمهية استغالل 
أوقات الفراغ بام يفيد الفرد واملجتمع ، واإليامن بمبدأ التعاون يف احلياة ، وتنمية الشعور 
باالنتامء إىل اجلامعة مع إنكار الذات ، والتكيف مع البيئة والتفاعل معها إجيابيًا ، واإليامن 
بالروح الرياضية السليمة وبالسلوك الريايض القويم يف التعامل مع اآلخرين ومع الظروف 

املحيطة ، والعمل عىل غرس العادات الصحية واإلحساس باجلامل احلركي يف احلياة .
أما يف املجال املهاري احلركي ، فال يوجد مبحث من مباحث املنهج املدريس املختلفة 
فمن   . احلركية  املهارية  األهداف  حتقيق  يف  الرياضية  الرتبية  مبحث  جياري  أن  يستطيع 
اكتساب الطالب للمهارات البدنية النافعة يف احلياة ، إىل ممارسة احلياة السليمة والنشيطة ، 
إىل التدريب امليداين عىل تطبيق املهارات الفنية واخلطط الرياضية، إىل إكساب املتفوقني منهم 

رياضيًا القدرة عىل الوصول إىل البطوالت الرياضية املحلية والعربية والدولية .
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وتعمل أقسام املناهج وطرق التدريس بكليات الرتبية يف اجلامعات العربية والعاملية، عىل 
التعاون الوثيق مع األقسام املعرفية األخرى مثل قسم اللغة العربية ، وقسم اللغة اإلنجليزية 
أو اللغات األجنبية األخرى ، وقسم الرياضيات ، وقسم الرشيعة ، وقسم الكيمياء ، وقسم 
الفيزياء ، وقسم األحياء ، وقسم التاريخ ، وقسم اجلغرافيا ، وقسم الفلسفة ، وقسم االقتصاد 
املنزيل ،  وقسم الرتبية الفنية ، وقسم الرتبية املهنية ، وقسم الرتبية الرياضية ، عىل إعداد املعلم 
يف هذه التخصصات ، وعىل رأسها ختصص الرتبية الرياضية ، من أجل تأهيل هؤالء الطلبة 
تأهيالً معرفيًا وتربويًا مناسبًا للتدريس يف املرحلتني اإلعدادية أو األساسية العليا والثانوية ، 

وذلك عن طريق تزويدهم باملعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها .
ويقوم برنامج الرتبية العملية الذي يرشف عليه قسم املناهج وطرق التدريس يف العادة 
عىل تطبيق ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات واجتاهات ، وذلك عن طريق تدريبه 
 ،Micro Teaching Laboratory أوالً عىل التدريس الفعيل يف معامل التدريس املصغر 
ويف الصاالت الرياضية املختلفة ، ثم عن طريق التدريب العميل امليداين ثانيا ً، الذي ينطلق 
املعارف  يطبق  كي   ، احلكومية  والثانوية  العليا  األساسية  املدارس  إىل  الطالب  بواسطته 

واملعلومات العلمية ، واألفكار الرتبوية احلديثة التي درسها من قبل .
الرتبية  لدروس  الدقيق  التحضري  إىل  حيتاج  العملية  الرتبية  برنامج  نجاح  كان  وملا 
الرياضية قبل اإلنطالق إىل مدارس التدريب امليداين ، فقد جاءت فكرة قسم املناهج وطرق 
التدريس يف كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية  بجامعة السلطان قابوس برضورة تأليف كتاب 
 ، العملية  الرتبية  برنامج  الطلبة يف  الرياضية من جانب  الرتبية  لتحضري دروس  أو كراسة 
العشوائية واالرجتالية يف عملية  ، وبعيد عن  تربوي سليم  كي يسريون عىل هداها بشكل 
تدريس  مناهج وطرق  ، مدرس  اجلبايل  الدكتور مصطفى حممد  قام  فقد   ، لذا   . التدريس 
الدليل  متثل  التي   ، الكراسة  أو  الكتاب  هذا  وتصميم  بتأليف  القسم  يف  الرياضية  الرتبية 
العملية  الرتبية  لربنامج  الرتبية  دروس  تنفيذ  يف  الرياضية  الرتبية  لطالب  احلقيقي  الرتبوي 
القسم بمراجعتها  الرياضية . كام قام أ.د. جودت أمحد سعادة ، رئيس  الرتبية  يف ختصص 

وتدقيقها للتأكد من مدى حتقيقها لألهداف الرتبوية املرغوب فيها .
واشتمل هذا الكتاب أو كراسة التحضري ، عىل بيانات شخصية عن الطالب املعلم، 
وهيئة اإلرشاف والتوجيه عليه ، وجدول احلصص اإلسبوعي يف مدرسة التطبيق العميل ، 



413

الرياضية ، وذلك عىل  الرتبية  ، والرموز املستخدمة يف دروس  الدروس  وجدول تسجيل 
الطالب  جانب  من  الدرس  ذلك  إخراج  عملية  عىل  الرتكيز  مع   ، دراسيني  فصلني  مدى 

املعلم، وترك جمال املالحظات من جانب مرشف الرتبية العملية يف ذلك التخصص .
كذلك تضمن الكتاب دلياًل خمترصًا لطالب الرتبية العملية يف جمال الرتبية الرياضية، 
املتعلقة  اخلاصة  والتوجيهات   ، التدريب  بعملية  املتعلقة  العامة  التوجيهات  سيام  وال 
التي  الرياضية  بالتقويم ، ونامذج لبعض األلعاب  بالدرس، وتوجيهات أخرى ذات صلة 
يمكن ممارستها داخل احلجرة الدراسية ، وتلك التي يمكن تنفيذها يف الصاالت واملالعب 
بيان  ثم   ، ورسمها  البدنية  التمرينات  كتابة  عن  خمترصة  ومذكرات   ، املتنوعة  الرياضية 
باألجهزة واألدوات الرياضية املختلفة املوجودة يف مدرسة التطبيق العميل ، وبيان بالنشاط 
الداخيل واخلارجي الذي يقوم به الطالب املعلم ، وأخريًا بطاقة تقويم طالب الرتبية العملية 

من جانب مرشف الرتبية العملية وأستاذ املادة .
ويعترب هذا الكتاب بحق من الرضورات القصوى لعملية التحضري الدقيق لدروس 
الرتبية  العملية يف ختصص مناهج وطرق تدريس  الرتبية  العملية من جانب طالب  الرتبية 
الرياضية ، إذ يمثل العون الكبري للتحضري الفاعل يف هذا التخصص املهم إلعداد املعلمني 

جسميا وعقليا ووجدانيا ، واهلل ويل التوفيق .

حتت  وتقدميه  مبراجعته  قمُت  كتاٍب  عن  خمت�سرة  نبذة  الثاين:  الكتاب 
عنوان:تطوير تدري�س مفاهيم ومهارات الدرا�سات االجتماعية يف �سوء بع�س 

النماذج والنظريات املعا�سرة
تأليف  من  الرياض،  السعودية  بالعاصمة  احلمييض  مطبعة  عن  الكتاب  هذا  صدر 
الدكتور عيل بن حييى آل سامل، وتقديم األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة. ويقع الكتاب 

يف )280( صفحة، ويمتاز باخلصائص العلمية واألكاديمية اآلتية:
تناولُه ملوضوٍع تربويٍّ حديٍث وغايٍة يف األمهية، وهو نظرية الذكاءات املتعددة، وذلك  1.

من حيث نشأهتا، وماهيتها، ومبادئها، وأنواعها، وأمهيتها، وإسرتاتيجياهتا، وتطبيقاهتا 
املختلفة.
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تناوله ملوضوٍع أساٍس آخر يف تدريس الدراسات  2.
يف  متثل  التي  املفاهيم،  وهو  أال  االجتامعية، 
الواقع جوهر املعرفة، وذلك من حيث تعريُفها، 
ومبادئها،  وتشكيلها،  وأمهيتها،  وأنواُعها، 
اكتساهبا، وطرق تدريسها وال سيام  وصعوبات 
واالستقرائية  االستنتاجية  الطريقتني  باستخدام 

املهمتني يف العملية التعليمية التعلمية.
جتعل  3. املفاهيم،  لتدريس  عاملية  لنامذج  قُه  َتطرُّ

لتسهيل  رضورية  عملية  خطواهتا،  تطبيق  من 
املادية منها  املفاهيم، سواء  استيعاب هذه  مهمة 
نموذج  النامذج،  هذه  رأس  وعىل  املجردة.  أو 
مريل وتنيسون Merrill & Tennyson، الذي 
النظرية  جوانبه  توضيح  عند  املؤلف  يتوقف  مل 

فحسب، بل تعداُه إىل التطبيق الدقيق خلطواته املتعددة عىل موضوٍع جغرايف مهم جدًا 
العريب، مع دعم ذلك باخلرائط، واألشكال،  الوطن  املناخ يف  اليومية، وهو  يف حياتنا 

والرسوم، والصور امللونة والواضحة، جلعل املوضوع أكثر جاذبية، وأيرس فهاًم.
الدراسات االجتامعية، والذي ال يقل أمهيًة عام سبق من  4. املهارات يف  قُه ملوضوع  َتطرُّ

ومبادئ  اكتساهبا،  وأمهية  وتصنيفاهتا،  خصائصها،  حيث  من  وذلك  موضوعات، 
تعلمها وتعليمها، وال سيام املهارات اجلغرافية وكيفية تفسريها.

تزيد من فهم املوضوعات  5. التي  املختلفة،  الرتبوية واحلياتية  للكثري من األمثلة  طرحُه 
املتنوعة التي تمَّ احلديث عنها يف فصول الكتاب املتعددة.

وعىل  6. املهمة،  املوضوعات  بعض  تطبيق  عىل  للداللة  تدريسيٍة  وحداٍت  بتطوير  قياُمُه 
رأسها نظرية الذكاءات املتعددة، مما جيعل مثل هذه الوحدات مفيدة جدًا ليس لطلبة 
العلم فحسب، بل واعتبارها أيضًا نامذج رصينة لتدريب املعلمني واملديرين واملرشفني 

الرتبويني عىل كيفية تصميمها.

تطوير تدري�س مفاهيم ومهارات 
الدرا�سات االجتماعية يف �سوء بع�س 

النماذج والنظريات املعا�سرة
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املناهج  7. خمططي  يفيد  مما  ذاهتا،  املطورة  الوحدة  عن  باملعلم  خاص  دليٍل  بتطوير  قيامُه 
املدرسية عند تصميمهم ألدلة املعلم للصفوف الدراسية املختلفة.

تناولُه ملشكالت جغرافية وحياتية فعلية تواجه اجلميع، ليس كأمثلٍة عابرة فقط، وإنام  8.
لدراستها كذلك من خالل التحضرِي الدريس الدقيق، حسب نظرية الذكاءات املتعددة، 
مع توجيهاٍت حمددة تدعم كيفية تعامل املعلم معها، عن طريق دليل املعلم الذي قام 
املؤلف بتطويره. ومن أهم املشكالت املحلية والعربية والعاملية، التي تّم الرتكيز عليها 
استثناء،  بال  العربية  األقطار  مجيع  منها  تعاين  التي  اجلفاف  مشكلة  الكتاب  هذا  يف 
يومًا  املتنامية  العاملة  ومشكلة  والسنوية،  الفصلية  لزراعاهتا  املهددة  التصحر  ومشكلة 
بل وقبل كل  العرب فحسب،  املسؤولني  ليس  التي تؤرق  البطالة  يوم، ومشكلة  بعد 

ذلك مجيع سكان الوطن العريب، وبخاصٍة فئة الشباب منهم.
العالقة  9. العربية واألجنبية، ذات  امليدانية  املراجع والدراسات  وجود قائمة طويلة من 

بموضوعات الكتاب املختلفة، والتي بال شك ستكون عونًا للُقراء والباحثني الراغبني 
يف االستزادة والتوسع مستقباًل. 

دليل  عنوان:  حتت  مبراجعته  قمُت  كتاب  عن  مطولة  نبذة  الأول:   الكتاب 
الرتبية العملية

السلطان  1. جامعة  مطبعة  عن  الكتاب  هذا  صدر 
1997م ، عندما كنُت أعمل رئيسًا  قابوس عام 
الرتبية  بكلية  التدريس  وطرق  املناهج  لقسم 
عرش  وملدة  ذاهتا  اجلامعة  يف  اإلسالمية  والعلوم 
سنوات متتالية. وقد قام الزميل الدكتور أسامة 
عبد اللطيف عبد العزيز ، بتأليف هذا الكتاب ، 
ولكن نظرًا ألنه سيتم توزيعه عىل آالف الطلبة، 
التخصصات  يف  العملية  الرتبية  مرشيف  وعىل 
عدة  مدى  عىل  الكلية  يف  كافة  والعلمية  األدبية 
دليل الرتبية العمليةسنوات ، وعىل أساتذة املواد املختلفة ، فكان ال 
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بد من مراجعته مراجعة دقيقة من جانبي ، وهي مهمة ليست بالسهلة ، حتى يتم التأكد 
من أن ما ورد فيه ، يمثل معلوماٍت وخطواٍت وإجراءاٍت صحيحٍة وسليمٍة للتطبيق 
 ، وللكلية  للقسم،  واملهم  األسايس  الربنامج  وهو   ، العملية  الرتبية  لربنامج  امليداين 

وللجامعة ، وللطلبة ، وللمرشفني ، ولألساتذة ، عىل حٍد سواء .
يف  2. وحاسمة  اجيابية  تطورات  شهدت  قد  العرشين  القرن  من  األخرية  العقود  وكانت 

جمال إعداد املعلمني وتأهيلهم لعملية التدريس يف خمتلف املراحل التعليمية، وأصبح 
أن يكونوا عىل  القائمني عليها  تتطلب من  التعليم عبارة عن مهنة  أن   ، به  املسلم  من 
درجة عالية من الكفاءة واالستعداد املهنيني . ومن ثم فإنه من الالزم أن يكون هناك 
برنامج تأهييل مالئم إلعداد املعلمني هلذه املهمة، بحيث يسهم يف تزويدهم باملعلومات 
والرشيعة  واآلداب  العلوم  ميادين  ويف   ، النفس  وعلم  الرتبية  يف  األساسية  واملبادئ 
اإلسالمية، إضافة إىل املواد األكاديمية التخصصية الالزمة ، كي يتمكنوا منها بالدرجة 
املرغوب فيها . كام ينبغي أن يتضمن برنامج اإلعداد – كذلك – إعطاء املتدربني فرصة 
 ، التعليم  التي تعدهم ملهنة  التعليم عمليًا حتت إرشاف مدرسيهم يف املؤسسة  ممارسة 

ولفرتٍة كافيٍة متكنهم من تطبيق املبادئ والنظريات التي درسوها أوالً بأول .
فالرتبية العملية تعد أساس اإلعداد الرتبوي السليم، وأساس التعامل احلقيقي مع مهنة  3.

وإرشاٍف  بتوجيٍه  الواقع  أرض  عىل  عميل  تدريب  وهي  املتنوعة،  ومشكالهتا  التعليم 
املعلم  الطالب  استيعاب  ملدى  الصادق  االختبار  متثل  أخرى  جهة  من  وهي  دقيقني، 
معلاًم وعىل مدى  يكون  الرتبية متهيدًا إلعداده كي  بكلية  يلتحق  الذي  الطالب  )وهو 
أربع سنوات كاملة ( ، لكل ما درسه من مقررات ختصصية وتربوية ونفسية، ألهنا مجيعًا 
تتفاعل مع املوقف التعليمي بدرجة عالية ، كي تصوغه صياغًة حتقق أهدافه، وتؤثر يف 

املتعلمني التأثي اإلجيايب املنشود .
ويمكن القول ان هذه املقررات النظرية للمعلم ليست مقصودة لذاهتا ، بقدر ما هي  4.

الرتبية  إن  ثم  بغريها،  ُيبنى  أن  يمكن  ال  ما  للوطن  يبنوا  كي  املعلمني  إلعداد  وسيلة 
العملية يف الوقت ذاته ، متثل جتربة تكشف ملعلم الغد عن نفسه من حيث القدرة عىل 
التأثري يف تالميذه من خالل  التدريس بجدارة ومحاس، ومدى استطاعته  حتمل أعباء 

توظيف املادة العلمية ، فيام يفيدهم يف حياهتم اليومية .
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.5  ، الغد  معلم  منها  ليفيد  وجادًا  صحيحًا  مسارًا  العملية  الرتبية  تتخذ  ان  ينبغي  لذلك 
وهو عىل يقني من أنه سوف يؤدي دورُه أداًء حسنًا، وحيقق أهدافه، ويصري معلاًم عىل 
ال  وعماًل  فيه،  مضمون  ال  إساًم  الواجهة  يشبه  شيئًا  تكون  فسوف  وإال  وجه،  أفضل 
فائدة مرجوًة منه، وبناًء متكاماًل ُيفرتض فيه أن جيمع بني عنارص الدراسة ومقرراهتا ، 
وعنارص التجربة والتطبيق ، يشد بعضها أزر بعض، فإذا به يفرق بينها، فال تقوى عىل 

حتقيق األمل املنشود .
.6  Practice Teaching العملية  الرتبية  مفهوم  عىل  بدايته  يف  الكتاب  ركز  وقد 

Concept، عىل أنه وكام هو مطبق يف جامعة السلطان قابوس بسلطنة ُعامن ، عبارة عن 
ذلك الربنامج التدريبي الذي يرشف عليه قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 
درايس  يوم  بواقع   ، متتاليان  دراسيان  فصالن  مدهتا  زمنية  لفرتة  اإلسالمية  والعلوم 
كامل يف الفصل الدرايس األول منهام يف املدارس اإلعدادية، ويومني دراسيني كاملني 
اإلرشاف  حتت  معًا،  والثانوية  اإلعدادية  املدارس  يف  منهام  الثاين  الدرايس  الفصل  يف 
الفرص  إتاحة  ، بحيث هيدف إىل  القسم  الدقيقني من جانب ذلك  العلمي والرتبوي 
 ، نظرية  معلومات  من  درسوه  ما  لتطبيق  اجلنسني  من  املعلمني  الطلبة  أمام  العديدة 
تطبيقًا عمليًا ، خالل قيامهم بمهامت التدريس الفعيل يف املدارس ، األمر الذي يؤدي 
اىل حتقيق األلفة بينهم ، وبني العنارص البرشية واملادية للعملية التعليمية التعلمية من 
جهة ، ويعمل عىل إكساهبم الكفايات الرتبوية يف اجلوانب املهارية والوجدانية من جهٍة 

أخرى.
.7  Importance of العملية  الرتبية  أمهية  اىل  ذاته  الكتاب  يف  ذلك  بعد  االنتقال  وتَم 

 ، للطالب  بالنسبة  ، وبخاصٍة  فيها  أو يساهم  Practice Teaching لكل من يشرتك 
ثم توضيح أهداف الرتبية العملية Practice Teaching Objectives، التي ينبغي أن 
 Principles Practice يعمل الربنامج التدريبي عىل حتقيقها ، ومبادئ الرتبية العملية
امللقاة  التي ينبغي أن يقوم عليها برنامج الرتبية العملية ، واملسؤوليات   ، Teaching
 Responsibilities of the Practice Teaching العملية  الرتبية  جلنة  عاتق  عىل 
أستاذ  دور  مثل   ، العملية  الرتبية  برنامج  يف  املشاركني  ومسؤوليات   ،  Committee
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مقرر الرتبية العملية ، ودور مرشف الرتبية العملية قبل ممارسة الطالب املعلم لعملية 
، ودور  التدريب  مدير مدرسة  ثم دور   ، بعدها  أثنائها، ودورُه  ، ودورُه يف  التدريس 
الرتبية  برنامج  يف  املعلم  الطالب  دور  وأخريًا   ، التدريب  مدرسة  يف  املتعاون  املعلم 
 ، نقاط تفصيلية كثرية  ، مع طرح  ، وبعد االنتهاء منه  به ، وخالله  البدء  العملية قبل 

وإرشادات متنوعة .
واهتم الكتاب بعد ذلك باألمور التي تعمل عىل إنجاح برنامج الرتبية العملية ، وعىل  8.

Daily Lesson Plan ، وال سيام من حيث عنارص هذه  رأسها خطة الدرس اليومية 
 ، للدرس  اإلجرائية  واألهداف   ، تسجيلية  بيانات  من  يرافقه  وما  كالعنوان   ، اخلطة 
وحمتوى الدرس ، والتهيئة للدرس ، والوسائل التعليمية التي ستستخدم فيه ، وخطة 

السري يف الدرس ذاته ، ثم التقويم الالزم ملدى تعلم الطلبة يف هذا الدرس .
العملية( مثل  9. الرتبية  النجاح يف  الكتاب فهو )عوامل  تناولُه  الذي  التايل  املوضوع  أما 

العملية ، واحلرص  بنفسِه وبقدراته وإمكاناته قبل اخلروج للرتبية  املعلم  ثقة الطالب 
يف  الطلبة  نمو  خصائص  ومراعاة   ، اآلخرين  للطلبة  حسنة  قدوًة  يكون  أن  عىل 
بأسئلتهم  واالهتامم   ، هبا  يمرون  التي  العمرية  نموهم  ومتطلبات  التدريب،  مدارس 
واستفساراهتم ، والتحيل بالرزانة بحيث ال يستثار بسهولة ، وااللتزام بسياسة واضحة 
املادة  من  والتمكن   ، السليم  التفكري  بوسائل  واإلملام  التدريب،  مدارس  طلبة  نحو 

العلمية للدروس اليومية ، والعمل عىل تنمية معلوماته يف ميادين العلوم التخصصية.
ودار املوضوع التايل من هذا الكتاب حول )مراحل برنامج الرتبية العملية( التي تتلخص  10.

يف اآليت : مرحلة التمهيد للرتبية العملية ، ومرحلة تنفيذ الرتبية العملية ، ومرحلة تقويم 
الرتبية العملية ، وما يتطلب كل ذلك من االستعداد ، والتهيئة ، ومشاهدة زمالئه وهم 
إجراءات  ،وتقويم  التدريس  عملية  يف  الفعلية  واملشاركة   ، التدريس  بعملية  يقومون 
الرتبية العملية ، وأخريًا تقديم التقرير الفصيل النهائي عن برنامج الرتبية العملية ككل .

، من  11. العملية  الرتبية  باحلديث عن جلنة  الكتاب  قبل األخري من هذا  املوضوع  واهتم 
حيث تشكيلها ، ومهامهتا املتعددة مثل : التنسيق مع مديريات الرتبية والتعليم لتحديد 
املدارس التي سيتم توزيع الطلبة املعلمني عليها ، والتوزيع الفعيل هلؤالء الطلبة عىل 



419

للخطة  طبقا  العملية  الرتبية  برنامج  تنفيذ  ومتابعة   ، ختصصه  جمال  يف  كل  املدارس 
 ، املعلمني  الطلبة  العملية عىل  الرتبية  دليل  توزيع  عملية  واإلرشاف عل   ، املوضوعة 
الرتبية  برنامج  تنفيذ  خالل  املعلمني  الطلبة  أداء  ملالحظة  إحدامها   ، بطاقتني  وإعداد 
الطلبة املعلمني  النظر يف شكاوي  العملية ، وثانيهام لتقويم هذا األداء ، باإلضافة اىل 
والعمل عىل حلها ، وإعداد التقارير اخلتامية – بعد االنتهاء من برنامج الرتبية العملية– 
وذلك لتوضيح أهم اإلنجازات واألعامل واألنشطة التي حتققت خالل تنفيذ برنامج 
الرتبية العملية ، واإلعداد لورشة عمل طلبة الرتبية العملية التي تعقد كل سنتني مرة 
واحدة بحضور أعضاء هيئة التدريس، ومرشيف الرتبية العملية من اجلامعة ، ومديري 
مدارس التدريب من إعدادية وثانوية ، واملعلمني املتعاونني فيها ، وبعض املسؤولني 

من وزارة الرتبية والتعليم .
حسب  12. استخدامها  ُيساهم  التي   ، املالحق  من  مهمة  جمموعة  بوضع  الكتاب  واختتم 

إنجاحه ، وعىل  العملية والعمل عىل  الرتبية  برنامج  تنفيذ  تنظيم عملية  األصول ، يف 
رأس هذه النامذج ما يأيت :

نموذج خطاب موجه من كلية الرتبية اىل مدير املدرسة التي وقع عليها االختيار ،  ●
إلخطاره باختيار مدرسته مكانًا للتدريب .

الطلبة  ● عىل  العملية  الرتبية  حصص  لتوزيع  اإلسبوعي  الربنامج  كشف  نموذج 
املعلمني .

نموذج بطاقة تقويم طالب الرتبية العملية لزميله خالل عملية التدريس الفعيل . ●
نموذج بطاقة املرشفني عىل الرتبية العملية لتقويم الطالب املعلم يف التخصصات  ●

اآلتية:
الدراسات 	   	 اإلنجليزية.  اللغة   	. العربية  اللغة   	  . اإلسالمية  الرتبية 

االجتامعية.	 الرياضيات .	 العلوم .	 الرتبية الرياضية .	 الرتبية الفنية .	 
االقتصاد املنزيل أو الرتبية األرُسية .

مجيع  ● يف  املعلم  للطالب   ، املتعاون  واملعلم  املدرسة  مدير  تقويم  بطاقة  نموذج   
التخصصات .
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العالقة  13. ذات  القيمة  املراجع  من  جمموعة  الكتاب  من  األخرية  الصفحات  يف  وجاء 
بموضوع الرتبية العملية ، إضافًة اىل جمموعة من الصور التي أخذت للطلبة املعلمني يف 

أثناء عملية التطبيق أو التنفيذ لربنامج التدريب امليداين يف املدارس املختلفة .
من أجل ذلك ، حرص قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية والعلوم اإلسالمية يف  14.

جامعة السلطان قابوس ، عىل أن خُيرج دليل الرتبية العملية إىل النور ، وهيديه إىل أبنائِه 
الطلبة ، كي يستنريوا بام ورد فيه من معلومات رضورية ، وإرشادات الزمة ، وتوجيهات 
مطلوبة ، تساعدهم عىل معرفة ما هلم من حقوق ، وما عليهم من واجبات خالل التدريب 

امليداين عىل عملية التدريب، وما تشتمل عليه من مهارات متعددة ومتنوعة .
وقد حرص قسم املناهج أيضًا عىل إهداء هذا الدليل إىل أعضاء هيئة التدريس ، من  15.

أساتذة املقررات ، إىل املرشفني عىل برنامج الرتبية العملية، إىل مديري مدارس التدريب 
امليداين، إىل املعلمني املتعاونني للمواد الدراسية املختلفة يف تلك املدارس ، حتى يكون 
هذا الدليل مرشدًا هلم إىل الرتبية العملية اجلادة واملثمرة، ليطلعوا عىل املطلوب منهم 
بشكٍل دقيق ، كي حتقق الرتبية العملية األهداف املرجوة منها ، وذلك بإملاِم كل طرٍف 

من األطراف املشاركة يف الرتبية العملية ، الدور املطلوب منه أداؤه .
هذا هو دليل الرتبية العملية قد صدر – بمشيئة اهلل تعاىل ومعونته – عن قسم املناهج  16.

الطلبة  حيرص  عمل،  ميثاق  بمثابة  يكون  أن  يرجو  الذي  بالكلية،  التدريس  وطرق 
سواء،  حد  عىل  فيه  ورد  ما  حتقيق  عىل  العملية  الرتبية  برنامج  تنفيذ  عن  واملسؤولون 
الطلبة  وألبنائنا  العملية،  للرتبية  ونفع  خري  أداة  أن جيعله  القدير  العيل  اهلل  من  راجني 

املعلمني. واهلل ويل التوفيق،،،  
إعجاب  مثار  كان  فقد   ، العملية  الرتبية  برنامج  يلعبُه  الذي  الدور  ألمهية  ونظرًا 
الشعراء، إذ قام أحد طلبة جامعة السلطان قابوس من امللتحقني هبذا الربنامج بنظم قصيدة 
عن هذا الربنامج يوضح فيها أمهيته ومراحله املختلفة حتت عنوان: )الطالب املعلم والرتبية 

العملية( راجيًا العمل عىل قراءهتا بإمعان.
                                              أ.د. جودت أمحد سعادة    



  الف�شل  العا�شر

َكَمة   الأبحاث املن�شورة يف جمالت علمية ُمَ

 �شورة يل اأثناء تطبيق بحٍث ميداين يف اإحدى املدار�س احلكومية الأردنية
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الف�شل العا�شر 
َكَمة  الأبحاث املن�شورة يف جمالت علمية ُمَ

البحث الرابع  بعد املائة 
اأثر بع�ض املتغريات بالأ�شرة يف عادات تنظيم   الوقت الدرا�شي 

لدى طلبة ال�شف الول الثانوي

)بحث قيد النرش(
إعداد   

أ.د. جودت أمحد سعادة  
أستاذ جامعي متقاعد   بعد  42  عامًا من التدريس اجلامعي                         

      عامن / األردن                                
2020 

البحث الثالث  بعد املائة 
اأثر كل من الكت�شاف واحلوار وحل امل�شكالت يف حت�شيل طلبة اجلامعة 

واحتفاظهم مبادة مناهج واأ�شاليب العلوم الجتماعية

)بحث قيد النرش(
إعداد   

أ.د. جودت أمحد سعادة  
أستاذ جامعي متقاعد   بعد  42  عامًا من التدريس اجلامعي                         

      عامن / األردن 
2020 
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البحث الثاين  بعد املائة 
م�شتوى قدرة طلبة الرتبية العملية يف جامعة الإ�شراء على تطبيق مهارة طرح الأ�شئلة 

)بحث قيد النرش(
إعداد   

أ.د. جودت أمحد سعادة                       رهف حممود عطايا
أستاذ جامعي متقاعد                           معلمة متقاعدة
        عامن / األردن                                عامن / األردن

2019 

البحث الأول بعد املائة  
اأثر توظيف ا�شرتاتيجيتي الق�شة ذات الجتاه الواحد والق�شة ذات الجتاهني يف 

تنمية التفكري الناقد لدى تالميذ ريا�ض الأطفال
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة/  أ.م.د. ُمنية خليل مزيد
بحث مقبول للنرش يف جملة اجلامعة اإلسالمية 
للدراسات الرتبوية والنفسية /غزة - فلسطني

امللخص
توظيف  أثر  تقيص  إىل  الدراسة  هدفت 
والقصة  الواحد  االجتاه  ذات  القصة  اسرتاتيجيتي 
تالميذ  لدى  الناقد  التفكري  متية  يف  االجتاهني،  ذات 
 )45( من  الدراسة  عينة  وتألفت  األطفال.  رياض 
من  عنقودية  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  تم  طفاًل 
ناعور  بمنطقة  أطفال  رياض  فيها  مدارس  ثالث 
األردنية التعليميـة، واختيار ثالث ُشَعٍب منها، كـي 
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االجتاه  ذات  القصة  اسرتاتيجية  حسب  تدريسها  تَم  أحدامها  جتريبيتني:  جمموعتني  تشكل 
الثالثة  املجموعة  كانت  بينام  االجتاهني،  ذات  القصة  اسرتاتيجية  حسب  والثانية  الواحد، 
متثل املجموعة الضابطة، التي درست بالطريقة االعتيادية، وبعدد )15( طفاًل يف كل ُشعبة. 
واشتملت أداة الدراسة عىل اختبار التفكري الناقد من إعداد القائمني عىل الدراسة، وذلك 
التأكد من  تّم  الناقد، واملؤلف من )22( فقرة. وقد  للتفكري  حسب اسرتاتيجية مكفرالند 
الداخيل،  االتساق  قيمة صدق  املحكمني، وحساب  بعرضه عىل جلنٍة من  االختبار  صدق 

باإلضافة إىل حساب ثباته باستخدام الطريقة النصفية، حيث بلغ )0.83(.
وطبق الباحثان يف الدراسة املنهج شبه التجريبي، أما عن حتليل البيانات فيها، فقد تّم 
استخدام املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، وحتليل التباين األحادي. وأظهرت 
النتائج عدم وجود فروٍق دالة إحصائيًا  بني متوسطات التفكري الناقد لدى تالميذ املستوى 
التمهيدي من رياض األطفال، ُتعزى لطريقة التدريس املستخدمة. وأوصت الدراسة بإجراء 
واالجتامعي،  االقتصادي  واملستوى  كاجلنس  جديدة  متغريات  إدخال  بعد  أخرى  دراسة 

ودخل األرسة، والرتتيب الوالدي. 
ذات  القصة  اسرتاتيجية  الواحد،  االجتاه  ذات  القصة  اسرتاتيجية  الدالة:  الكلامت 

االجتاهني، التفكري الناقد، رياض األطفال. 
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البحث املائة
فعالية تطبيق اأ�شلوّبي طاولة روبني والدببة الثالثة يف تدري�ض طالبات ال�شف 

الثامن، واأثر ذلك يف التح�شيل والتفكري الإبداعي
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة   وهناء حممد عمرو
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
 الرتبوية، )2018( املجلد 45، العدد 4، ملحق3

الصفحات 360-345
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت: 

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article. 

php?action=s&id=279

امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل تقيص أثر تدريس طالبات الصف الثامن األسايس بمدينة 
عامن باستخدام أسلوبني من أساليب التعلم اخلربايت، ومها: طاولة روبني، والدببة الثالثة، 
وأثر ذلك يف التحصيل والتفكري اإلبداعي. ولتحقيق هذا اهلدف اختريت عينة قصدية من 
طالبات ذلك الصف يف لواء اجلامعة التابع ملديرية الرتبية والتعليم يف عامن الثانية، تألفت من 
)93( طالبة، تَم توزيعهن عىل ثالث جمموعات: اثنتان منهام جتريبيتان، تَم تدريس املجموعة 
األوىل وعددها )31( طالبة وحدة الضوء بأسلوب طاولة روبني، واألخرى وعددها )28( 
مثلت  فقد  الثالثة  املجموعة  أما  الثالثة،  الدببة  بأسلوب  الضوء  وحدة  تدريسها  تم  طالبة 

املجموعة الضابطة، وضمت )34( طالبة، تم تدريسها وحدة الضوء بالطريقة التقليدية.
من  حتصييل  األول  اختبارين:  الباحثان  استخدم  الدراسة،  أسئلة  عن  ولإلجابة 
إعدادمها، وتألف من ثامن وأربعني فقرة من نوع اإلختيار من متعدد، والثاين اختبار توارنس 
للتفكري اإلبداعي بصورة األلفاظ، نمط )أ(، لقياس مستوى التحسن يف مهارات التفكري 
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النهاية.  مفتوحة  اإلجابة  ذات  فقرات  سبع  من  وتكون  الباحثان،  تبناُه  والذي  االبداعي، 
الثامن  للصف  العلوم  كتاب  من  )الضوء(  وحدة  يف  التعليمي  املحتوى  تنظيم  جرى  وقد 

األسايس، بام ينسجم مع أسلويب طاولة روبني والدببة الثالثة.
املحكمني،  من  جلنة  عىل  بعرضهام  االختبارين،  صدق  من  بالتحقق  الباحثان  وقام 
واستخدام   ،)test-retest( اإلختبار  وإعادة  االختبار  طريقة  باستخدام  ثباهتام  وحساب 
 )0.81( مقداره  وكان   )KR-20( ريتشورسون  كورد  ومعادلة  بريسون،  ارتباط  معامل 
ملقياس   )Cronbach Alpha( ألفا  كرونباخ  معادلة  استخدام  مع  التحصييل،  لالختبار 

التفكري اإلبداعي وكان مقداره )0.84(.
وقد تَم حتليل البيانات باستخدام املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وحتليل 
التباين األحادي املصاحب أو املشرتك )One - Way ANCOVA(. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )α = 0.05( بني متوسطي عالمات 
أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة، عىل االختبار التحصييل، ولصالح أفراد املجموعة 
التجريبية، التي درست املحتوى التعليمي باستخدام أسلويب طاولة روبني والدببة الثالثة، 
أداء  )α = 0.05( بني متوسطي  الداللة  دالة إحصائيًا عند مستوى  فروق  وكذلك وجود 
التجريبية  أفراد املجموعة  التفكري اإلبداعي، لصالح  الدراسة عىل مقياس  أفراد جمموعتي 
التي درست املحتوى التعليمي بأسلويب طاولة روبني والدببة الثالثة، وذلك عند مقارنتها 

باملجموعة الضابطة.
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البحث التا�شع  والت�شعون
تدري�ض اللغة العربية لطالبات ال�شف ال�شابع باأ�شلوبي »انظر قبل اأن ت�شمع« 

و»بناء الثقة واملحافظة عليها« من اأ�شاليب التعلم اخلرباتي، واأثر ذلك يف 
الدافعية والتح�شيل

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة     و    الرا  حسن خشاشنه
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية، )2018( املجلد 45، العدد 4، ملحق 3، 

الصفحات 251-237.
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت: 

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=278

امللخص  
هدفت الدراسة احلالية إىل تقيص عملية تدريس 

اللغة العربية لطالبات الصف السابع بأسلويب»انظر قبل أن تسمع« و»بناء الثقة واملحافظة 
الصف  طالبات  من  قصدية  عينة  اختريت  وقد  والتحصيل.  الدافعية  يف  ذلك  وأثر  عليها« 
السابع تألفت من )111( طالبة، تَم توزيعهن عىل ثالث جمموعات: اثنتان منهام جتريبيتان، 
تَم تدريس األوىل وعددها )35( طالبة وحدة )العني معجزة يف اخللق( بأسلوب )بناء الثقة 
واملحافظة عليها(، واألخرى وعدد طالباهتا )42( طالبة تم تدريسها الوحدة ذاهتا بأسلوب 
 )36( وضمت  الضابطة  املجموعة  مثلت  فقد  الثالثة  املجموعة  أما  تسمع(،  أن  قبل  )انظر 
الباحثان اختبارًا حتصيليًا  التقليدية. واستخدم  بالطريقة  الوحدة ذاهتا  طالبة، وتم تدريسها 
من إعدادمها، وتألف من )60(  فقرة من نوع اإلختيار من متعدد، ومقياس الدافعية، الذي 
تّم تبنيه ، وتكون من )35( فقرة بأربعة بدائل، جرى تنظيم وحدة العني معجزة يف اخللق، 
التعلم  الثقة واملحافظة عليها من أساليب  انظر قبل أن تسمع وبناء  بام ينسجم مع أسلويب 
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اخلربايت. وقام الباحثان بالتحقق من صدق االختبار التحصييل وصدق مقياس الدافعية ومن 
ثباهتام باستخدام طريقة االختبار وإعادة اإلختبار )test-retest(، وحساب معامل ارتباط 
بريسون. وتَم حتليل البيانات باستخدام املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية  وحتليل 
 α≥( إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  وقد   .)ANCOVA( املصاحب  التباين 

0.05(  عىل االختبار التحصييل ومقياس الدافعية، لصالح أفراد املجموعتني التجريبيتني.

البحث الثامن  والت�شعون
اأ�شباب تدين التح�شيل يف مادة الريا�شيات لدى طلبة  املرحلة املتو�شطة مبدار�ض 

الرمادي من وجهة نظر  املدر�شني واملديرين
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة       وفكرت سعدون رشيد
جملة جامعة عامن العربية للبحوث الرتبوية 

والنفسية)2018(، املجلد2، العدد)1(، الصفحات: 
.243-214

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:  
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12270
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=277

امللخص   
هدفت الدراسة التعرف إىل أسباب تدين التحصيل بامدة الرياضيات لدى طلبة املرحلة 
املتوسطة بمدينة الرمادي العراقية من وجهة نظر املدرسني واملديرين. وتم اختيار عينة من 
العشوائية،  بالطريقة  ومديريتها،  الرمادي  بمدينة  املتوسطة  للمرحلة  الرياضيات  مدريس 
الباحثان  وقام  مديرة.  و)18(  مديرًا  و)18(  معلمة،  و)36(  معلاًم   )36( عددهم  والبالغ 



430

بإعداد استبانٍة، اشتملت عىل مخسة جماالٍت ألسباب تدين التحصيل هي: )األسباب املتعلقة 
بالطالب، واألسباب املتعلقة باملعلم، واألسباب املتعلقة باألرسة، واألسباب املتعلقة بالبيئة 
وثباهتا،  االستبانة  صدق  من  التأكد  وتم  املدريس(،  باملنهاج  املتعلقة  واألسباب  املدرسية، 

وكشفت نتائج الدراسة عن اآليت:  
إن األسباب املؤدية إىل تدين مستوى التحصيل الدرايس لطلبة املرحلة املتوسطة يف مادة  1.

الرياضيات كانت متوسطة من وجهة نظر كل من املدرسني واملديرين.
إىل  2. املؤدية  لألسباب   )α  =0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

تعزى  الرياضيات،  مادة  يف  املتوسطة  املرحلة  لطلبة  الدرايس  التحصيل  مستوى  تدين 
ملتغري اجلنس.  تعزى  فروق  مل تكن هناك  املدرسني، يف حني  الوظيفة، ولصالح  ملتغري 
حول  جديدة  ميدانية  دراسة  إجراء  أمهها  من  كان  توصيات  عدة  الدراسة  وأصدرت 
الرياضيات، من  بامدة  العراق  املتوسطة يف  املرحلة  أسباب تدين مستوى حتصيل طلبة 

وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 
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البحث ال�شابع  والت�شعون
فعالية ا�شتخدام منطي الذكاء العاطفي والذكاء املكاين يف تدري�ض العلوم، 

واأثر ذلك يف التح�شيل والتفكري التاأملي 
إعداد: 

 أ.د. جودت أمحد سعادة  وشريين عبد الرمحن 
اخللييل

جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية )2018(، املجلد 45، العدد 4، ملحق 3، 

الصفحات: 165-151. 
لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/  
showthread.php?t=12266

امللخـص 
هدفت الدراسة إىل تقيص فعالية استخدام نمطي الذكاء العاطفي والذكاء املكاين/ 
والتفكري  التحصيل  يف  ذلك  وأثر  السابع،  الصف  لطالبات  العلوم  تدريس  يف  البرصي، 
التأميل. وتألفت العينة من )115( طالبة، تَم توزيعهن عىل ثالث جمموعات: اثنتان جتريبيتان، 
واألخرى  املكاين/البرصي،  الذكاء  نمط  باستخدام  درست  طالبة   )45( وعددها  األوىل 
الثالثة  املجموعة  أما  العاطفي،  الذكاء  نمط  باستخدام  )40( طالبة درست  وعدد طالباهتا 
فقد مثلت املجموعة الضابطة وضمت )30( طالبة درست بالطريقة االعتيادية. وتكونت 
أدوات الدراسة من اختبار حتصييل أعده الباحثان،  وتألف من )40( فقرة من نوع االختيار 
من متعدد، ومن مقياس التفكري التأميل، الذي تبناه الباحثان، وتكون من )16( فقرة عىل 

سلم مخايس اإلجابات، وقد تم التأكد من صدقهام وثباهتام. 
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وباستخدام حتليل التباين املصاحب، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا 
عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متوسطي عالمات أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة 
اللوايت درسن املحتوى  التجريبيتني،  التحصييل، لصالح طالبات املجموعتني  عىل االختبار 
التعليمي بنمطي الذكاء املكاين/البرصي والذكاء العاطفي،  ووجود فروق دالة إحصائًيا عند 
مستوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متوسطي أداء أفراد جمموعتي الدراسة عىل مقياس التفكري 
التأميل، لصالح طالبات املجموعتني التجريبيتني، اللوايت درسن املحتوى التعليمي بنمطي 

الذكاء املكاين/البرصي والذكاء العاطفي، وذلك عند مقارنتهام باملجموعة الضابطة. 

البحث ال�شاد�ض  والت�شعون                   
درجة ممار�شة معلمي املرحلة البتدائية لعنا�شر التعلم الن�شط 

من وجهة نظر املوجهني واملديرين  
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة    ودالل حممد  الرشيدي
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 

الرتبوية )2018(، املجلد 45، العدد 4، الصفحات:  
.253-233

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12265
 https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=275

امللخص 
التعلم  لعنارص  اإلبتدائية  املرحلة  معلمي  تعرف درجة ممارسة  إىل  الدراسة   هدفت 
بتطوير  الباحثان  قام  وقد  الكويت.  مدينة  يف  واملديرين  املوجهني  نظر  وجهة  من  النشط 
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استبانة عنارص التعلم النشط املؤلفة من )64( فقرة لتحقيق أهداف الدراسة، كام تّم اختيار 
عينة عشوائية بسيطة من املديرين بلغت )45( مديرًا ومديرة،  إضافًة اىل عينة عشوائية أخرى 
من املوجهني، بلغت )60( موجهًا وموجهة. واستخدمت يف الدراسة املتوسطات احلسابية، 
واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت(،  وحتليل التباين األحادي. وأظهرت النتائج أن درجة 
ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية لعنارص التعلم النشط من وجهة نظر املوجهني واملديرين 
كانت متوسطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا لدرجة ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية 
لعنارص التعلم النشط، تعزى ملتغري اجلنس واخلربة للموجه، ووجود فروق دالة إحصائيًا 
لدرجة ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية لعنارص التعلم النشط تعزى ملتغري املؤهل العلمي 
يف  البكالوريوس  درجة  حيملون  من  لصالح  الفرق  وكان  الكلية،  الدرجة  عىل  للموجه 
عنرص القراءة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا لدرجة ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية 
لعنارص التعلم النشط، تعزى ملتغري املؤهل العلمي واخلربة واجلنس للمدير، باستثناء عنرص 
الكتابة ، حيث كان الفرق لصالح اإلناث. وكان من بني أهم توصيات الدراسة، تدريب 
 املوجهني واملديرين عىل استخدام عنارص التعلم النشط، من جانب من لدهيم الكفاءة يف هذا

 املجال. 
املوجهني،  النشط،  التعلم  عنارص  النشط،  التعلم  املامرسة،  درجة  الدالة:  الكلامت 

املديرين. 
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البحث اخلام�ض  والت�شعون                   
درجة ا�شتخدام التقنيات الرتبوية احلديثة و�شعوبة ا�شتخدامها يف املدار�ض 

إعداد:  
أ.د. جودت أمحد سعادة و  د. مريم عيل العنزي

املجلة الرتبوية األردنية )2018(، املجلد 3، العدد 
2، الصفحات: 211-183

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12264
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=272

امللخص:
هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد درجة استخدام معلمي املرحلة االبتدائية للكتب 
االلكرتونية، وأثرها يف تنمية مهارات القراءة لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم، 
فقرة،   )25( من  تألفت  استبانة  الباحثان  طور  ذلك  ولتحقيق  املتغريات.  بعض  ضوء  يف 
باستخدام  ثباهتا  وحساب  املحكمني،  من  جمموعٍة  عىل  بتوزيعها  صدقها  من  التحقق  وتم 
ومعلمة،  معلاًم   )350( الدراسة  عينة  وشملت   .)0.85( بلغ  حيث  ألفا،  كرونباخ  معادلة 
واالحصائي  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  من  كاًل  الباحثان  كاماستخدم 
شيفيه  واختبار   ،)One –Way ANOVA  ( االحادي  التباين  وحتليل   ،  t-test )ت( 
املرحلة  معلمي  استخدام  أن درجة  إىل  النتائج  البعدية. وأشارت  للمقارنات   )Scheffe(
اإلبتدائية للكتب االلكرتونية كانت متوسطة، كام ظهرت يف الوقت ذاته فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف أثر استخدام معلمي املرحلة االبتدائية  للكتب 
االلكرتونية عىل تنمية مهارة القراءة لطلبة هذه املرحلة، وذلك باختالف  خربة  املعلمني يف 
التدريبية  الدورات  وباختالف  سنوات،   )5( عن  خربهتم  تقل  الذين  ولصالح  التدريس، 
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بأكثر من )8( دورات، وعدم وجود  التحقوا  الذين  بالتعلم االلكرتوين، ولصالح  املتعلقة 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي.

الكلامت املفتاحية: درجة استخدام، الكتب االلكرتونية، مهارات القراءة. 

البحث الرابع  والت�شعون
الرتبية الأمنية 

إعداد:  
أ.د. جودت أمحد سعادة و  د. فهد بن عيل العمريي

جملة البحوث األمنية )2017(، املجلد )26(، العدد 
)68(، الصفحات:244-181.

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12258
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=271      

املستخلص:
هدفت الدراسة إىل توضيح أحد أهم االجتاهات الرتبوية املعارصة، املتمثل يف الرتبية 
األمنية ، التي تضطلع بدور رئيس يف دعم االستقرار والتنمية لدى شعوب دول العامل إذا ما 
أخذت جيدًا يف احلسبان. وقد طرح فيها أهم تعريفات الربية األمنية، واألهداف التي تسعى 
االهتامم  إىل  تدعو  التي  العديدة  العوامل  أو  املربرات  إىل  اإلشارة  مع  حتقيقها،  إىل  جاهدًة 
املخدرات،  تعاطي  وانتشار  اإلرهاب،  ظاهرة  وتنامي  والثقايف،  االجتامعي  كالتغري  هبا، 
املعلومات  وثورة  الكثرية،  التنموية  املرشوعات  وإقامة  املختلفة،  اجلرائم  حدوث  وتزايد 

واالتصاالت احلديثة، والرغبة يف تغيري الصورة النمطية عن اجلهات األمنية.
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كام تناولت الدراسة أيضًا جماالت الرتبية األمنية أو أبعادها املتنوعة كاألمن املائي، 
الفكري،  الرتبوي، واألمن  الصحي، واألمن  الغذائي، واألمن األرسي، واألمن  واألمن 
واألمن  السيايس،  واألمن  االقتصادي،  واألمن  الوظيفي،  واألمن  االجتامعي،  واألمن 
القومي، واألمن البيئي، واألمن املعلومايت. أعقبها احلديث عن مقومات األمن واالستقرار 
باملسؤولية،  والشعور  الفاعلة،  واملواطنة  والقانون،  النظام  سيادة  مثل  األمنية  الرتبية  يف 
والتحمل  العنف،  ونبذ  والتسامح  املشرتك،  السلمي  والتعايش  االجتامعي،  والتكافل 
وضبط النفس، واختتمت بتوضيح حمتوى برنامج الرتبية األمنية وعالقتُه بالعملية الرتبوية 

يف املدارس احلكومية واخلاصة.
الكلامت املفتاحية: الرتبية األمنية، جماالت الرتبية األمنية، املناهج، الربامج التعليمية، 

الدراسات االجتامعية.

البحث الثالث  والت�شعون
 تدري�ض الفيزياء با�شتخدام ا�شرتاتيجيتي حل امل�شكالت اإبداعيًا 

واملجموعات الرثثارة 
إعداد: 

أ.د. جودت أمحد سعادة 
ود. عبداهلل فضل أبو شحادة

جملة جامعة عامن العربية للبحوث الرتبوية 
والنفسية)2017(، املجلد 1، العدد 1، الصفحات: 

204-180

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=270

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=12256
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امللخص
إبداعيًا  املشكالت  حل  بطريقتي  الفيزياء  تدريس  أثر  تقيص  إىل  الدراسة  هدفت 
واملجموعات الثرثارة يف التحصيل والتفكري اإلبداعي لطلبة الصف العارش بمدارس عامن 
اخلاصة. واسُتخدمت أداتان: اختبار حتصييل واختبار تورانس للتفكري اإلبداعي. وتألفت 
جتريبيتني  جمموعتني  عىل  عشوائيًا  توزيعها  وتم  مدراس  ثالث  من  طالبًا  من)58(  العينة 
وجمموعة ضابطة، املجموعة التجريبية األوىل وتم تدريسها بطريقة حل املشكالت إبداعيًا، 
وتم  الضابطة،  واملجموعة  الثرثارة،  املجموعات  بطريقة  تدريسها  وتم  الثانية،  والتجريبية 
تدريسها بالطريقة التقليدية. وباستخدام حتليل التباين املصاحب )ANCOVA(، وحتليل 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  التباين املصاحب املتعدد )MANCOVA(. وأظهرت 
وبطريقة  إبداعيًا  املشكالت  حل  بطريقة  درسوا  الذين  الطلبة  حتصيل  متوسطات  بني 
املجموعات الثرثارة من جهة، وبني متوسطات حتصيل أقراهنم الذين درسوا املادة نفسها 
بالطريقة التقليدية من جهة أخرى، ولصالح املجموعتني التجريبيتني، ووجود فروق دالة 
بطريقة حل  الفيزياء  مادة  الذين درسوا  للطلبة  اإلبداعي  التفكري  إحصائيا بني متوسطات 
الذين  أقراهنم  ومتوسطات  جهة،  من  الثرثارة  املجموعات  وبطريقة  إبداعيًا  املشكالت 
التجريبيتني،  املجموعتني  ولصالح  ثانية،  جهة  من  التقليدية  بالطريقة  نفسها  املادة  درسوا 
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات حتصيل الطلبة الذين درسوا مادة الفيزياء 
بطريقة املجموعات الثرثارة ومتوسط  حتصيل طلبة الصف نفسه الذين درسوا املادة ذاهتا 

باستخدام طريقة حل املشكالت إبداعيا يف التحصيل والتفكري االبداعي.
التفكري  التحصيل،  الثرثارة،  املجموعات  إبداعيا،  املشكالت  حل  الدالة:  الكلامت 

االبداعي.
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البحث الثاين  والت�شعون
اأثر ا�شرتاتيجيتني للتفكري ما وراء املعريف على التح�شيل والتفكري الناقد 

إعداد: 
أ.د. جودت أمحد سعادة  و هبة ياسني طقم

جملة جامعة عامن العربية للبحوث الرتبوية والنفسية 
)2017(، املجلد 1، العدد 1، الصفحات: 51-29.

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=12254

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=269

امللخص
وراء  ما  التفكري  اسرتاتيجيات  من  إثنتني  تطبيق  أثر  تقيص  إىل  الدراسة  هدفت هذه 
املعريف، ومها: اسرتاتيجية خرائط العقل واسرتاتيجية التفكري بصوٍت مرتفع، عىل التحصيل 
العينة  وتألفت  اجلغرافيا.  تدريس  يف  األسايس  السابع  الصف  لطالبات  الناقد،  والتفكري 
باسرتاتيجية  األوىل  تدريس  تَم  جتريبيتني،  جمموعتني  عىل  توزيعهن  تَم  طالبة،   )117( من 
خرائط العقل، واألخرى باسرتاتيجية التفكري بصوٍت مرتفع، أما الثالثة فهي الضابطة، وتَم 
ومقياس  إعدادمها،  من  حتصييل  اختبار  الباحثان  واستخدم  االعتيادية.  بالطريقة  تدريسها 
التأكد من صدقهام وثباهتام. واستخدمت املتوسطات احلسابية  الناقد تّم تبنيه،بعد  للتفكري 
دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  املصاحب،  التباين  وحتليل  املعيارية  واإلنحرافات 
إحصائيًا بني متوسطي عالمات املجموعتني التجريبيتني ومتوسط املجموعة الضابطة عىل 
اإلختبار التحصييل، لصالح املجموعتني التجريبيتني، وعدم وجود فروق يف التحصيل بني 
اسرتاتيجيتي خرائط العقل والتفكري بصوٍت مرتفع، ووجود فروق دالة إحصائيًا يف التفكري 



439

الناقد لصالح جمموعة خرائط العقل، وذلك عند مقارنة متوسطها مع املتوسطني احلسابيني 
ملجموعتي التفكري بصوٍت مرتفع، واملجموعة االعتيادية. 

اسرتاتيجية  العقل،  خرائط  اسرتاتيجية  املعريف،  وراء  ما  التفكري  املفتاحية:  الكلامت 
التفكري بصوٍت مرتفع، التفكري الناقد، التحصيل.     

البحث احلادي والت�شعون
تدري�ض الرتبية الإ�شالمية با�شتخدام التعلم الإلكرتوين 

إعداد: 
أ.د. جودت أمحد سعادة   و د. حسني مجعان املطريي

جملة كلية الرتبية/جامعة كفر الشيخ، املجلد 1، 
العدد 1، الصفحات: 304-258

لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12252
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=268

امللخص
العارش  الصف  لطلبة  اإلسالمية  الرتبية  تدريس  تقيص  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
هذا  ولتحقيق  اإلبداعي.  والتفكري  التحصيل  يف  ذلك  وأثر  اإللكرتوين،  التعلم  باستخدام 
اإلبداعي  التفكري  اختبار  تبنى  مع  تدريسية،  لوحدٍة  اختبارًاحتصيليًا  الباحثان  أعد  اهلدف، 

الذي وضعه تورانس. 
وقام الباحثان بالتحقق من الصدق الظاهري لإلختبارين بعرضهام عىل جلنة من املحكمني 
من بعض أساتذة اجلامعات وبعض املعلمني واملرشفني الرتبويني من ذوي اخلربة الطويلة. كام 
تّم حساب معامل الثبات لإلختبار التحصييل باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون )20(، 
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معامل  باستخدام  اإلبداعي  التفكري  الختبار  الثبات  معامل  وحساب   ،)0.83( بلغ  حيث 
ارتباط بريسون، حيث بلغ )0.83( أيضًا. ويف الوقت ذاته، عمل الباحثان عىل حتضري ثالثة 

دروس من مقرر الرتبية اإلسالمية حسب طريقة التعلم اإللكرتوين غري املتزامن.

وتألفت عينة الدراسة من )50( من طالب الصف العارش الذكور بدولة الكويت، 
 )ANCOVA( طبق الباحثان عليهم االختبارين، كام تم استخدام حتليل التباين املصاحب
متوسطات  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  الدراسة،  فرضيات  الختبار 
حتصيل طلبة الصف العارش يف مادة الرتبية اإلسالمية، تعزى الستخدام التعلم االلكرتوين 
مقارنة بالطريقة االعتيادية، ووجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات التفكري اإلبداعي 
لطلبة الصف العارش يف مادة الرتبية اإلسالمية، تعزى الستخدام التعلم االلكرتوين مقارنة 

بالطريقة االعتيادية.
الكلامت املفتاحية: الرتبية اإلسالمية، التعلم اإللكرتوين، التحصيل، التفكري اإلبداعي.

البحث الت�شعون
درجة ممار�شة املعلمني والطلبة لأدوارهم يف التعلم الن�شط 

إعداد: 
أ.د. جودت أمحد سعادة     و فاطمة مجال الرشيدي
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية )2017(، املجلد 44، العدد1، ملحق 1، 

الصفحات: 119-95.
لالطالع عىل هذا البحث، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=12250
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=267
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امللخص 
التعلم  املعلمني والطلبة ألدوارهم يف  الدراسة إىل حتديد درجة ممارسة  هدفت هذه 
النشط، من وجهة نظرهم، يف ضوء عدد من املتغريات. وتم اختيار عينة عنقودية، بلغ عدد 
أفرادها )95( معلاًم، و)105( معلمة، و)192( طالبًا، و)208( طالبًة من مدينة الكويت. وقام 
الباحثان ببناء استبانتني: األوىل عن دور املعلم يف التعلم النشط، والثانية عن دور الطالب 
يف التعلم النشط، واشتملت )21(. وتم التحقق من صدق أدايت الدراسة بعرضهام عىل عدد 
من املحكمني. كام تَم التحقق من ثبات االستبانتني بطريقة االختبار وإعادة االختبار، حيث 
دور  )0.83( والستبانة  النشط  التعلم  املعلم يف  دور  بريسون الستبانة  ارتباط  معامل  بلغ 
الطالب يف التعلم النشط )0.84(. أما الطريقة الثانية فهي استخدام معادلة«كرونباخ ألفا« 
حلساب معامل ثبات االتساق الداخيل، وكان الستبانة دور املعلم )0.80(، والستبانة دور 

الطالب يف التعلم النشط )0.85(.
املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  استخدام  تَم  البيانات،  ولتحليل 
أن  النتائج  وأظهرت  األحادي،  التباين  وحتليل  )ت(،  واختبار  بريسون،  ارتباط  ومعامل 
درجة ممارسة دور كل من  املعلم والطالب يف التعلم النشط من وجهة نظر معلمي املرحلة 
الثانوية كانت متوسطة، وأن درجة ممارسة دوري املعلم والطالب يف التعلم النشط من وجهة 
نظر طلبة املرحلة الثانوية، كانت متوسطة أيضًا. كام تبني وجود عالقة ذات داللة احصائية 
موجبة بني درجة ممارسة دور املعلم يف التعلم النشط، ودرجة ممارسة دور الطالب يف التعلم 
املعلمني والطلبة معًا، ووجود فروق ذات داللة  الكويت، من وجهة نظر  النشط يف دولة 
إحصائية لدرجة ممارسة دور املعلم يف التعلم النشط، تبعًا ملتغري اجلنس يف الدرجة الكلية، 
 حيث كان الفرق لصالح اإلناث، مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
)α ≤ 0.05( لدرجة ممارسة دور املعلم يف التعلم النشط، تبعًا ملتغريي املؤهل العلمي واخلربة 
للمعلم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( لدرجة ممارسة 

دور الطالب يف التعلم النشط، تبعًا ملتغري اجلنس واملستوى الدرايس للطالب.
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البحث التا�شع  والثمانون
�شعوبات تطبيق التعلم الن�شط يف املدار�ض الثانوية 

من وجهة نظر املعلمني 
إعداد: 

أ.د. جودت أمحد سعادة  وراكان حيدر العوايدة
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية )2017(، املجلد 44، العدد4، ملحق 7، 

الصفحات: 100-87. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:(

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=12249

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=266

امللخص
املدارس  النشط يف  التعلم  الدراسة إىل تقيص مستوى صعوبات تطبيق  هدفت هذه 
الثانوية ملحافظة مأدبا من وجهة نظر املعلمني، يف ضوء متغريات اخلربة التعليمية، والسلطة 
املرشفة، واجلنس. ولتحقيق هذا اهلدف ، قام الباحثان بتطوير استبانة حول صعوبات تطبيق 
التعلم النشط مؤلفة من )30( فقرة، تّم التأكد من صدقها الظاهري بعرضها عىل جمموعة من 
املحكمني، كام تّم حساب ثباهتا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ )0.92( ومعامل 
ارتباط بريسون، الذي بلغ )0.82(. وقد تم توزيع هذه االستبانة عىل عينة الدراسة املؤلفة 

من )210( من معلمي املدارس الثانوية ومعلامهتا بمحافظة مأدبا األردنية.
لتحديد  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  الباحثان  واستخدم 
»ت«  واإلحصائي   ANOVA األحادي  التباين  حتليل  استخدما  كام  الصعوبة،  مستوى 
النشط  التعلم  تطبيق  صعوبات  مستوى  أن  يف  النتائج  أهم  ومتثلت  مستقلتني.  لعينتني 



443

املعلمني كان متوسطًا،  مع عدم وجود  نظر  مأدبا من وجهة  الثانوية ملحافظة  املدارس  يف 
فرق  ووجود   ، التعليمية  اخلربة  متغري  إىل  ُيعزى  الصعوبة   مستوى  يف  إحصائيًا  داٍل  فرق 
 ، اخلاصة  املدارس  ولصالح  املرشفة  السلطة  متغري  إىل  ُيعزى  مستواها   يف  إحصائيًا  داٍل 
ووجود فرق داٍل إحصائيًا يف مستواها، ُيعزى إىل متغري اجلنس ولصالح اإلناث. ومن بني 
أهم التوصيات إجراء دراسة عن التعلم النشط مع متغريات املؤهل العلمي للمعلم وعدد 

الدورات التدريبية التي حرضها.  
الكلامت الدالة : صعوبات التطبيق ، التعلم النشط .

البحث الثامن  والثمانون
تطبيق 3 مهارات لربنامج كورت للتفكري 

إعداد: 
أ.د. جودت أمحد سعادة    وعيسى حممد حوامدة

   جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة 
العلوم الرتبوية )2017(، املجلد 44، العدد4، 

الصفحات:309 -325. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:(

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=12248
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=265

امللخص 
للتفكري،   فاعلية تطبيق ثالث مهارات لربنامج كورت  إىل  التعرف  الدراسة  هدفت 
يف تدريس العلوم لطالب السادس األسايس يف األردن،  وأثرها يف الدافعية والتحصيل. 
التجريبية  العينة من )88( طالبًا تم توزيعهم عىل أربع جمموعات هي: املجموعة  وتألفت 
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العشوائية،  املدخالت  باستخدام مهارة  العلوم  االوىل وتضم )25( طالبًا،  وتم تدريسهم 
مهارة  باستخدام  العلوم  تدريسهم  وتم  طالبًا   )21( وتضم  الثانية  التجريبية  واملجموعة 
تدريسهم  وتم  )22( طالبًا  ، وتضم  الثالثة  التجريبية  واملجموعة   ، إبداعي(    ، ، ال  نعم   (
وتم   طالبًا   )20( وتضم  الضابطة  واملجموعة  املتدحرج،  احلجر  مهارة  باستخدام  العلوم 
حتليل  استخدام  وتم  الدافعية.  مقياس  تبني  وتّم  االعتيادية.  بالطريقة  العلوم  تدريسهم 
التباين املصاحب )ANCOVA(. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات التحصيل يف مادة العلوم املقررة عىل طالب الصف السادس،  تعزى للمهارات 
املطبقة )اإلثارة العشوائية، ونعم ، ال ، إبداعي، واحلجر املتدحرج(،  ولصالح مهارة نعم، 
ال ،  إبداعي،  عند مقارنتها بمهارة اإلثارة العشوائية، ومهارة احلجر املتدحرج والطريقة 
االعتيادية ، حيث كانت باملرتبة الثانية مهارة  اإلثارة العشوائية ، واملرتبة الثالثة مهارة احلجر 
املتدحرج، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدافعية يف مادة العلوم لطالب 
الصف السادس،  تعزى للمهارات املستخدمة ) اإلثارة العشوائية ، ونعم ، ال ، إبداعي ، 
و احلجر املتدحرج (،  ولصالح مهارة نعم،  ال،   إبداعي ، مقارنه بمهارة اإلثارة العشوائية 
الثانية مهارة اإلثارة العشوائية ،  املرتبة  املتدحرج والطريقة االعتيادية، وكانت يف  واحلجر 
العلوم وكتبها نامذج  الدراسة بتضمني مناهج  املتدحرج. . وأوصت  وأخريا مهارة احلجر 

لدروس تقوم عىل املهارات الثالث.
الكلامت الدالة:  برنامج كورت، تدريس العلوم، التحصيل، الدافعية.
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البحث ال�شابع  والثمانون 
م�شكالت تدري�ض اللغة الإجنليزية لطلبة الأول الثانوي

 يف منطقة الكرك التعليمية
إعداد: 

أ.د. جودت أمحد سعادة  وسامي حامد الضمور 
جملة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية 
 )2017(،  املجلد 17، العدد1أ، الصفحات: 

 .250- 238

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12247
https://www.almekbel.net/   

include/plugins/article/article.
    php?action=s&id=264

امللخص
األول  لطلبة  االنجليزية  اللغة  تدريس  مشكالت  إىل  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
العينة من )60( من  التعليمية من وجهة نظر املعلمني . وتألفت  الثانوي يف منطقة الكرك 
معلمي اللغة االنجليزية يف مديريات تربية الكرك، مع توزيع استبانة عليهم مؤلفة من )60( 
فقرة، قام الباحثان بتطويرها هلذا الغرض، وذلك بعد عرضها عىل جمموعة من املحكمني 
وإعادة  االختبار  طريقة  باستخدام  الثبات  معامل  حساب  تم  كام   ، صدقها  من  للتأكد 
االختبار test-retest ، وحتليل البيانات اخلاصة بالدراسة باستخدام املتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية والرتبة،  واختبار )ت(، وحتليل التباين األحادي. ومتثلت أهم النتائج 
الثانوي  االول  تواجه طلبة  التي  االنجليزية  اللغة  تدريس  أن  مستوى حدة مشكالت  يف 
يف   ، املعياري)0.98(  واالنحراف   )3.83( احلسايب  املتوسط  بلغ  إذ  ككل  مرتفعة  كانت 
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الوقت الذي كان فيه مستوى جمال املشكالت ذات العالقة بالطالب التي تواجه طلبة األول 
الثانوي دراسيا من وجهة نظر املعلمني مرتفعًا ، وأن مستوى جمال املشكالت ذات العالقة 
باملقرر الدرايس التي تواجه طلبة الصف األول الثانوي دراسيا من وجهة نظر املعلمني كان 
مرتفعًا ايضًا ، وأن مستوى جمال املشكالت ذات العالقة باملعلم التي تواجه طلبة الصف 
املعلمني كان متوسطًا ، مع عدم وجود فروق ذات  الثانوي دراسيا من وجهة نظر  األول 
داللة إحصائية يف مشكالت تدريس اللغة النجليزية لطلبة الصف األول الثانوي  من وجهة 
نظر معلمي اللغة االنجليزية، تعزى ملتغري جنس املعلم ،  ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
يف مشكالت تدريس اللغة النجليزية لطلبة الصف األول الثانوي من وجهة نظر معلمي 
اللغة االنجليزية تعزى ملتغرياخلربة ولصالح )10-5 سنوات( و )10 سنوات فأكثر( ومتغري 

املؤهل العلمي ولصالح محلة البكالوريوس + دبلوم الدراسات العليا.
الكلامت الدالة :  مشكالت ،  تدريس ، اللغة االنجليزية .

البحث ال�شاد�ض   والثمانون 
درجة ا�شتخدام معلمي املرحلة الإبتدائية للكتب الإلكرتونية 

إعداد: 
أ.د. جودت أمحد سعادة

ود. مريم محدان عيل العنزي 

جملة كلية الرتبية/جامعة املنصورة )2016(، العدد 
97، الصفحات:207-185.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12246
https://www.almekbel.net/ 

include/plugins/article/article.
      php?action=s&id=263
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امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد درجة استخدام معلمي املرحلة االبتدائية للكتب 
االلكرتونية، وأثرها يف تنمية مهارات القراءة لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم، 
فقرة،   )25( من  تألفت  استبانة  الباحثان  طور  ذلك  ولتحقيق  املتغريات.  بعض  ضوء  يف 
باستخدام  ثباهتا  وحساب  املحكمني،  من  جمموعٍة  عىل  بتوزيعها  صدقها  من  التحقق  وتم 
معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ )0.85(. وشملت عينة الدراسة )350( معلاًم ومعلمة، كام 
استخدم الباحثان كاًل من املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، واالحصائي )ت( 
 )Scheffe( واختبار شيفيه ،)One –Way ANOVA ( وحتليل التباين االحادي ، t-test
اإلبتدائية  املرحلة  معلمي  استخدام  درجة  أن  إىل  النتائج  وأشارت  البعدية،  للمقارنات 
للكتب االلكرتونية كانت متوسطة، كام ظهرت يف الوقت ذاته فروق ذات داللة إحصائية 
للكتب  االبتدائية   املرحلة  معلمي  استخدام  أثر  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  مستوى  عند 
املعلمني  خربة   باختالف   وذلك  املرحلة،  هذه  لطلبة  القراءة  مهارة  تنمية  يف  اإللكرتونية 
يف التدريس، ولصالح الذين تقل خربهتم عن )5( سنوات، وباختالف الدورات التدريبية 
بأكثر من )8( دورات، وعدم وجود  التحقوا  الذين  بالتعلم االلكرتوين، ولصالح  املتعلقة 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي.
الكلامت املفتاحية: درجة استخدام، الكتب االلكرتونية، مهارات القراءة.
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البحث اخلام�ض  والثمانون 
م�شتوى املقدرة الإ�شتيعابية والتطبيقية لأنواع الأ�شئلة ال�شابرة والت�شنيفية 

لطلبة الدرا�شات العليا
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة   وأ.د. غازي مجال خليفة
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم الرتبوية 

)2016(، املجلد 43، ملحق 5، الصفحات:1952-1937. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
            showthread.php?t=12245

https://www.almekbel.net/include/plugins/  
article/article.php?action=s&id=262

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى املقدرة االستيعابية والتطبيقية ألنواع األسئلة 
السابرة والتصنيفية لدى طلبة الدراسات العليا يف ضوء املستوى املقبول تربويًا. كام سعت 
الختالف  تبعًا  والتطبيقية،  االستيعابية  املقدرة  مستوى  يف  الفروق  اختبار  اىل  الدراسة 
معدالت طلبة املاجستري الرتاكمية واختالف جنسهم. ولتحقيق هذا اهلدف، أعد الباحثان 
اختبارًا يقيس املقدرة االستيعابية والتطبيقية ألنواع األسئلة السابرة والتصنيفية لدى أفراد 
الدراسة، املؤلف من )30( فقرة، حيث تّم التأكد من صدقه وثباته، وتّم تطبيقه عىل عينة 
الدراسة املؤلفة من )37( طالبًا وطالبة، منهم )21( طالبًا و)16( طالبة تّم اختيارهم بالطريقة 
العشوائية البسيطة من طلبة ماجستري الرتبية يف جامعة الرشق األوسط بمدينة عامن، الذين 

يمثلون يف الواقع جمتمع الدراسة، والبالغ عددهم )110( طالبًا وطالبة.
والتي انبثقت أصاًل من جمتمع الدراسة الذي يتكون من مجيع طلبة ماجستري الرتبية 

بجامعة الرشق األوسط والبالغ عددهم )110( .
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املتعدد  التباين  وحتليل  اإلحصائي  )ت(  اختبار  استخدام  تّم  النتائج،  والستخراج 
النتائج أن مستوى املقدرة االستيعابية والتصنيفية يتطابق مع  )MANOVA( ، وأظهرت 
املستوى املقبول تربويًا )80%(،  ووجود فروق دالة إحصائيًا يف مستوى تلك املقدرة، تعزى 
ملتغري املعدل الرتاكمي ولصالح املعدل )ب+(، ووجود فروق دالة إحصائيًا أيضًا يف مستوى 

تلك املقدرة االستعيابية والتصنيفية، تعزى ملتغري اجلنس ولصالح اإلناث.
الكلامت املفتاحية: مستوى املقدرة االستيعابية والتطبيقية، األسئلة السابرة والتطبيقية، 

طلبة الدراسات العليا، املستوى املقبول تربويًا.

البحث الرابع  والثمانون
تطبيق التعلم الن�شط با�شتخدام ا�شرتاتيجيتي 

املجموعات الرثثارة والأ�شئلة ال�شابرة
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة   و د. مريم محدان العنزي
                  جملة كلية الرتبية/جامعة كفر 

الشيخ)2016(، املجلد 2، العدد 3، الصفحات: 
.616-573

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12244
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=211
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امللخص
هدفت الدراسة إىل تقيص تأثري استخدام اسرتاتيجيتي املجموعات الثرثارة واألسئلة 
السابرة عىل طالبات الصف التاسع املتفوقات بدولة الكويت وأثر ذلك يف التحصيل بامدة 
اللغة العربية والدافعية نحو التعلم. واقترصت العينة عىل )97( طالبًة متفوقة، منهن )34( 
األسئلة  باسرتاتيجية  طالبًة  و)32(  الثرثارة،  املجموعات  باسرتاتيجية  تدريسهن  تم  طالبًة 
السابرة ، و)31( طالبًة يمثلن املجموعة الضابطة ودرسن بالطريقة العادية. وقام الباحثان 
للغة  حتصييل  اختبار  والثانية  للرياموي،  اإلنجاز  دافعية  مقياس  األوىل  أداتني،  باستخدام 

العربية قاما بإعداده.
وللتأكد من صدق حمتوى مقياس الدافعية واالختبار التحصييل تم عرضهام بصورهتام 
األولية عىل جمموعة من املحكمني، وبناًء عىل اقرتاحاهتم تم اعتامد الفقرات التي نالت نسبة  
)80%( فأكثر من االتفاق بني املحكمني .وحلساب ثبات االختبار التحصييل تم استخدام 
ثبات  الثبات )82.(. وللتأكد من  معادلة كودر- ريتشاردسون )KR-20(، وبلغ معامل 
 ،)test-retest(االختبار وإعادة  االختبار  طريقة  استخدمت   ، اإلنجاز  دافعية  مقياس 
وبلغت قيمة معامل ارتباط بريسون )85.(. والختبار فرضيات الدراسة، استخدم الباحثان 
حتليل التباين املشرتك )ANCOVA(، واختبار شافيه،وكشفت الدراسة عن النتائج اآلتية:

االختبار  1. عىل  الدراسة  جمموعات  أداء  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 
الثرثارة،  )املجموعات  التدريس  السرتاتيجية  تعزى  الدافعية  ومقياس  التحصييل 

الطريقة االعتيادية( ولصالح املجموعات الثرثارة.
االختبار  2. عىل  الدراسة  جمموعات  أداء  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

التحصييل ومقباس الدافعية  تعزى السرتاتيجية التدريس )األسئلة السابرة، الطريقة 
االعتيادية( ولصالح جمموعة األسئلة السابرة.

مقياس  3. عىل  الدراسة  جمموعات  أداء  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 
الثرثارة،  )املجموعات  التدريس  السرتاتيجية  تعزى  التحصييل  واالختبار  الدافعية 

األسئلة السابرة( ولصالح املجموعات الثرثارة.
الكلامت املفتاحية: التعلم النشط، املجموعات الثرثارة، األسئلة السابرة، الدافعية.
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البحث الثالث  والثمانون
املناهج ال�شرعية بني الواقع والطموح والتطلعات

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

بحث مقدم للمؤمتر الرتبوي األول إلدارة الرساج 
املنري/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت، 30/3/2011-28  )صفحة 32(.
  لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/ 

showthread.php?t=12220
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
   php?action=s&id=81

أصحاب املعايل والفضيلة والسعادة 
العلامء األجالء 
احلضور الكرام 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبكراته .... وبعد،،،،
فكم أنا سعيد بالزيارة األوىل لدولة الكويت الناهضة والتي تربطها باململكة األردنية 
الشعبني  وأبناء  العظيمني  البلدين  قادة  قواعدها  أرسى  ومحيمية  أخوية  عالقات  اهلاشمية 

الشقيقني عىل مدى عقود طويلة من الزمن ويف مناحي احلياة كافة.
املنري  الرساج  إلدارة  األول  الرتبوي  املؤمتر  يف  الفاعلية  املشاركة  أيضًا  ويرشفني  كام 
حتت شعار »نحو أداء تربوي رشعي طموح« وبمحارضة حتت عنوان » املناهج الرشعية بني 
يمثل  التي  املستقبلية« ممثال جلامعة الرشق األوسط األردنية  الواقع والطموح والتطلعات 

فيها الطلبة الكويتيون يف برامج الدراسات العليا نسبة كبرية.
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وحتى نلقي الضوء جيدًا عىل هذا املوضوع وإعطاء ما يستحقه من رعاية واهتامم، 
فِإنه البد من توضيح التحديات املستقبلية التي تواجه مناهج العلوم الرشعية أوالً، وحتديد 
ثالثًا  وتطويرها  املناهج  هذه  ختطيط  خطوات  وبيان  ثانيًا،  املناهج  هبذه  االرتقاء  وسائل 

وأخريًا. وفيام يأيت توضيح لكل ذلك:
مناهج العلوم الرشعية وحتديات املستقبل:

لقد فرض العرص احلايل – بإيقاعه الرسيع يف كل جماالت احلياة - حتديات عديدة، 
جيب عىل مناهج العلوم الرشعية أن تستجيب هلا، ومن أمهها ما يأيت:

أوالً: حتدي النمو الرسيع للمعرفة:
يشهد العرص احلايل الذي نعيشه تقدمًا كبريًا يف املعرفة بعد االنفجار املعلومايت اهلائل 
والتواصل  االتصال  ووسائل  الفضائية  والقنوات  اإلنرتنت  شبكة  ظهور  مع  ترافق  الذي 
املتطورة. ونتيجة للتجدد والتطور يف هياكل املعرفة والنمو الذي يطرأ عليها يومًا بعد آخر، 
مل تعد املعارف التي تزودت هبا أجيالنا يف املؤسسات التعليمية قابلة لالستخدام والتطبيق 

لفرتة طويلة يف املستقبل )سعادة، وإبراهيم، 2011/أ(.
الدراسية  املناهج  لتخطيط  بالنسبة  عديدة  تساؤالت  يطرح  التحدي  هذا  مثل  إن 

الرشعية وتنظيمها منها:
وباختصار، يمكن القول بالنسبة لقضية حتدي النمو اهلائل للمعرفة، بأنه جيب عىل 

خمططي املناهج املدرسية الرشعية ومطورهيا مراعاة اآليت:
املادة  1. جمال  يف  احلديثة  املعرفة  عىل  والرتكيز  دراسية  مادة  كل  يف  املعريف  الكم  تقليل 

الدراسية. 
والدراسات  2. والرياضيات،  العلوم،  مثل  متشاهبة  جماالت  يف  الدراسية  املواد  جتميع 

االجتامعية واإلنسانيات واللغات وغريها، مع تنظيم كل جمال يف منهج متكامل حيقق 
وحدة املعرفة )منهج الوحدات(.

استخدم أسلوب التدريس بالفريق ألنه يناسب منهج املجاالت الدراسية، واختصار  3.
عدد احلصص اخلاصة بمواد املجال الواحد إىل أقل مما هو عليه، مع ختصيص نسبة من 

الوقت للتعلم واالستفادة يف حصة املجال.
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إعداد املعلم وتدريبة عىل كيفية التعامل مع مثل ذلك املوقف اجلامعي يف التدريس. 4.
ثانيًا: حتدي القيم:

عليها  يركز  التي  الروحية واألخالقية  قيمنا  معادية هتدد  لتيارات  عاملنا  يتعرض  قد 
العريب  اإلنسان  هوية  مع  املتناقضة  القيم  جمموعة  املعادي  بالتيار  ويقصد  احلنيف.  ديننا 
العربية  الشخصية  معامل  حتدد  التي  والتقاليد  القيم  حتطيم جمموعة  إىل  تسعى  والتي  املسلم 
التيار املعادي يستهدف توسيع  اإلسالمية، ومتنحها طابعًا متميزًا له سامته اخلاصة، كام أن 
الفجوة بني األجيال بشكل ينجم عنه رصاع يقوض جوانب التامسك االجتامعي، وينمي 
الفردية ويضعف الوالء االجتامعي، كام أن التيار املعادي يؤكد االجتاهات الغيبية ويعارض 
ويشجع   ،)2011 )الرشيف،  والعقيدة  والسلوك  الفكر  يف  التطرف  إىل  ويدعو  العقالنية، 
هجرة العقول املستنرية والقوى العاملة املدربة التي أنفق عليها املجتمع وأعدها من أجل 
اإلسهام يف خدمة قضايا التنمية. أضف إىل ذلك وجود املعيار املادي يف حياتنا بشكل جيعل 
األفراد يعملون عىل تقييم كل املواقف واملفاضلة بينهام وفقًا لذلك املعيار يف املقام األول. إن 
مثل تلك التيارات املعادية لنا تفرض حتديًا قيميًا جيب أن يستجيب املنهج املدريس الرشعي 
تقديم  يتم  عامًا  إطارًا  وجعلها  والروحية  اخللقية  قيمنا  التأكيد  عىل  خالل  وذلك من  له، 

املواقف التعليمية ومعاجلتها من خالهلا. 
قيم  من  املنهج  ألهداف  بالنسبة  الوجداين  باملجال  االهتامم  إىل  احلاجة  تربز  وهنا 
واجتاهات وميول وأوجه تقدير مرغوب فيها، وأن نجعل هلا نصيبًا يف تقويم العائد التعليمي 
لدى  املتعلمني دون أن نقترص فقط يف تقييمهم عىل قياس الكم املعريف الذي حفظوه وإال 
فام معنى قولنا أن املنهج املدريس يستهدف إكساب املتعلمني خربات تربوية تسهم يف تنمية 

.)Chappe11,2009( مجيع جوانب الشخصية من معرفية وجدانية ومهارية حركية



454

البحث الثاين  والثمانون
ت�شور مقرتح لتطوير كلية الرتبية يف

         جامعة النجاح الوطنية بنابل�ض/فل�شطني
إعداد: أ.د. جودت أمحد سعادة 

بحث مقدم إىل الندوة العلمية اخلاصة بتطوير كلية 
الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس خالل 
الفرتة من: 30/9/1999-29 )صفحة 60(.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت: 
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12219
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
 php?action=s&id=85

مقدمة

عطفا عىل خطاب األستاذ الدكتور رئيس جامعة النجاح الوطنية رقم 126   رج/129 
وتاريخ 5/9/1999 م املتعلق بتشكيل جلنة من مخسة أشخاص لدراسة أوضاع كلية العلوم 
الرئيس  األستاذ  أشكر  إذ  فإنني  تطويرها،  عىل  والعمل  أقسامها  حتديث  هبدف  الرتبوية 
وظن  ظنه  حسن  عند  أكون  أن  آلمل  اللجنة  تلك  أعضاء  أحد  باختياري  الثقة  هذه   عىل 

اآلخرين.
وحتى يتم إعطاء هذا املوضوع ما يستحقه من اهتامم ورعاية وبحث من أجل تقيص 
املنشودة لكلية  التطرق إىل األهداف  فإنه ال بد من  التي حتتاج إىل تطوير،  األمور احلقيقية 
الرتبية أوالً وإىل مربرات حتديثها وتطويرها بعد التعرف إىل واقعها وما يعانيه من جوانب 
بعد  وتعتمدها  الكلية  تطوير  جلنة  هبا  هتتدي  عريضة  خطوط  اقرتاح  وإىل  ثانيًا،  الضعف 
نواحي  من  الكلية  يف  املقرتحة  التطوير  جوانب  تناول  وإىل  ثالثًا،  تفصيل  بشكل  مناقشتها 
األقسام األكاديمية واملراكز العلمية واخلطط والربامج الدراسية وأداء أعضاء هيئة التدريس 
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والتأثري يف  داخليًا وخارجيًا  األخرى  بالكليات  والعالقة  بالكلية  اخلاصة  واملرافق  واملباين 
املجتمع املحيل رابعًا وأخريًا .

البحث احلادي والثمانون
تدري�ض طالبات ال�شف الول املتو�شط با�شتخدام

 ا�شلوب معمل الريا�شيات
إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة ومنتهى صرب العيثاوي

جملة مؤتة للبحوث والدراسات)2016(، املجلد 
31، العدد 2، الصفحات:234-195.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12160
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=80

ملخص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام معمل الرياضيات يف مهارات التفكري 
الريايض والتحصيل لدى طالبات الصف األول متوسط يف بغداد/العراق. وتألفت عينة 
الدراسة من )50( من طالبات ذلك الصف بمديرية تربية الكرخ الثانية يف حمافظة العاصمة: 
بغداد، تم توزيعهن إىل جمموعتني: جتريبية ، وتم تدريسها مادة الرياضيات باستخدام معمل 
الرياضيات وتضم )30( طالبة، وضابطة ، وتم تدريسها املادة ذاهتا بالطريقة املعتادة ، وتضم 

)20( طالبة.
التفكري  اختبار  عن   عبارة  األوىل  تطويرمها:  من  أداتني  باستخدام  الباحثان  وقام 
الريايض ، والثانية عبارة عن اختبار حتصييل ، وتم التحقق من صدقهام وثباهتام، ثم  حتليل 
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البيانات باستخدام حتليل التباين املصاحب )ANCOVA( ، وأظهرت النتائج وجود فروق 
بسبب  العينة  ألفراد  البعدي  األداء  يف  الريايض  التفكري  مهارات  يف  إحصائية  داللة  ذات 
استخدام معمل الرياضيات، باالضافة اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل 
يف األداء البعدي ألفراد العينة، فيام يتعلق بالتحصيل لدى الطالبات الذين استخدموا معمل 

الرياضيات.
وأوصت الدراسة بتفعيل استخدام معمل الرياضيات ، مع رضورة اهتامم املدرسني 
تفاعل  عىل  تعتمد  التي  الثانوية  املرحلة  رياضيات  يف  املستخدمة  التدريس  باسرتاتيجيات 
الطلبة مع األدوات التعليمية املحسوسة وتنويعها ، إضافة إىل اقرتاح إجراء دراسة تتناول 

أثر استخدام معمل الرياضيات عىل مواضيع رياضية أخرى ويف مراحل دراسية خمتلفة.
الكلامت الدالة : معمل الرياضيات ، التفكري الريايض ، التحصيل .

البحث الثمانون
درجة تطبيق مهارتي املرونة والتو�شيح يف تدري�ض اللغة العربية 

واأثره يف التح�شيل والذكاء اللغوي
إعداد:

أ.د. جودت أمحد سعادة    و غادة الشورة
جملة الزرقاء للبحوث والدراسات 

اإلنسانية)2016(، املجلد 16، العدد 1، 
الصفحات:44-28.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12088
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=79
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امللخص
تدريس  يف  والتوضيح  املرونة  مهاريّت  تطبيق  درجة  تعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
اللغة العربية وأثره يف التحصيل والذكاء اللغوي لطالبات الصف التاسع األسايس يف لواء 

ذيبان /األردن.

ثالث  إىل  توزيعهن  تم  مدارس  ثالث  من  طالبة  من)90(  الدراسة  عينة  وتألفت 
تدريس  وتم  للبنات(:  الثانوية  ذيبان  )مدرسة  األوىل  التجريبية  املجموعة  جمموعات:  
مادة اللغة العربية بمهارة املرونة وتضم )25( طالبًة، واملجموعة التجريبية الثانية) مدرسة 
السواعدة الثانوية للبنات (:وتم تدريس مادة اللغة العربية بمهارة التوضيح وتضم )37( 
طالبًة، واملجموعة الضابطة )مدرسة لب الثانوية للبنات (: وتم تدريس مادة اللغة العربية 

بالطريقة االعتيادية السائدة وتضم )28( طالبًة.
للذكاء  ومقياس  التحصييل،  االختبار  ومها:  الدراسة  أدايت  بإعداد  الباحثان  وقام 
التباين  حتليل  باستخدام  البيانات  حتليل  وتم  وثباهتام،  صدقهام  من  التحقق  وتم  اللغوي، 

املصاحب )ANCOVA(. وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اآليت:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء جمموعات الدراسة عىل اختبار  1.

التوضيح،  مهارة  درست  التي  املجموعة  لصالح  الفرق  وكان  البعدي،  التحصيل 
واملجموعة التي درست مهارة املرونة، عند مقارنتهام مع متوسط املجموعة الضابطة 

التي درست بالطريقة االعتيادية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء جمموعات الدراسة عىل مقياس  2.

الذكاء اللغوي البعدي، وكان الفرق لصالح املجموعة التي اكتسبت مهارة املرونة عند 
مقارنتها مع املجموعة االعتيادية، وكان الفرق أيضًا لصالح املجموعة التي اكتسبت 

مهارة التوضيح عند مقارنتها مع متوسط املجموعة االعتيادية.
الكلامت الدالة : مهارة املرونة ، مهارة  التوضيح ، اللغة العربية ، التحصيل ، الذكاء 

اللغوي . 
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البحث التا�شع  وال�شبعون
اأثر ا�شتخدام اأ�شلوبي املحا�شرة املعدلة ولعب الدور يف حت�شيل طلبة 

التمري�ض واجتاهاتهم نحو املهنة 
إعداد  

أ.د. جودت أمحد سعادة  ود. حممد احلسينات

جملة مؤتة للبحوث والدراسات)2015(، املجلد 
30، العدد 3، الصفحات: 67-102.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/ 

showthread.php?t=12057
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
 php?action=s&id=78

امللخص
هتدف هذه الدراسة اىل تقيصِّ فعالية أسلويب املحارضة املّعدلة ولعب الدور يف  حتصيل 
املهنة   نحو  واجتاهاهتم  املجتمع،  صحة  مادة  يف  التمريض  كليات  من   الرابعة  السنة  طلبة  
حتصييل,  بتطويراختبار  الباحثان  وقام  االعتيادّية.  بالطريقة  مقارنة  األردنية،  اجلامعات  يف 
أجل  من  ني  املحكمِّ من  جمموعة  عىل  عرضهام  وتمَّ  التمريض.  مهنة  نحو  االجتاه  ومقياس 
د من الصدق الظاهرّي هلام، كام تمَّ حساب معامل ثبات االختبار التحصييّل  باستخدام  التاكُّ
معادلة  كودر- ريتشارد سون )KR 20 (20، الذي بلغ )0.82( أما مقياس االجتاه فقد تم 
تطبيق طريقة االختبار وإعادة االختبار )test-retest(، وحساب معامل ارتباط  بريسون 
الدراسة  عينة  واختريت   .)0.79( بلغ  حيث   ، لالجتاه  الثاين  والتطبيق  األول  التطبيق  بني 
التمريض يف  الرابعة يف  كليات  السنة  التجميعية من  طلبة   العنقودية  العشوائية  بالطريقة 
ثالث جامعات ، وبمجموعات ثالث:املجموعة التجريبية األوىل )لعب دور( من اجلامعة 
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اهلاشمية،وعددهم )30( طالبا وطالبة، واملجموعة التجريبية الثانية )املحارضة املعدلة( من 
جامعة الزيتونة اخلاصة وعددهم )25( طالبا وطالبة، واملجموعة الثالثة الضابطة ، والتي 
طالبا   )31( وعددهم  األردنية  اجلامعة  طلبة  من  التقليدية(  )االعتيادية  بالطريقة   درست 

وطالبة.

وقد تم حتليل البيانات باستخدام حتليل التباين  املصاحب )ANCOVA( ، وكشفت 
النتائج عن وجود فرق ذي داللة احصائية بني متوسط حتصيل الطلبة  باستخدام أسلوب 
بالطريقة  نفسها  املادة  درسوا  الذين  الطلبة  من  أقراهنم  حتصيل   ومتوسط  الدور،  لعب 
متوسط  بني  احصائية  داللة  ذي  فرق  ووجود  الدور،  لعب  أسلوب  ولصالح  االعتيادية، 
الطلبة  أقراهنم من  املعدلة ومتوسط حتصيل   الطلبة  باستخدام أسلوب املحارضة  حتصيل 
املادة نفسها بالطريقة االعتيادية ولصالح أسلوب املحارضة املعدلة ، وعدم  الذين درسوا 
وجود فرق ذي داللة احصائية بني متوسط الطلبة باستخدام أسلوب لعب الدور، ومتوسط 
حتصيل أقراهنم من الطلبة الذين درسوا املادة  بأسلوب املحارضة املعدلة وكانت بالتساوي. 

الكلامت الدالة: املحارضة املعدلة، لعب الدور، التمريض ، اجتاه، تدريس.
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البحث الثامن  وال�شبعون
اأثر ا�شتخدام ا�شرتاتيجيتي الع�شف الذهني واملنظم

املتقدم  يف تدري�ض العلوم للمتفوقني 
إعداد  

أ.د. جودت أمحد سعادة  ورنا »أمحد عبدالرمحن« 
أبومي

املجلة الرتبوية جلامعة الكويت)2015(، املجلد 29، 
العدد 116، الصفحات:451-415.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=12031
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=47

املخلص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم 
التحصيل  والتفكري  العلوم للمتفوقني من الصف السابع األسايس  يف  املتقدم يف تدريس 
العلمي، واقترصت عينة الدراسة عىل ثالث مدارس من املدارس التابعة للتعليم اخلاص يف 
مدينة عامن، مع حتديد الطلبة املتفوقني يف تسع شعب شملت )52( طالبا وطالبة، اعتامدا عىل 
املئني  90 لنتائج طلبة الصف السابع، حيث تم توزيعهم عشوائيا عىل جمموعتني جتريبيتني 
وثالثة ضابطة. كام تم تطبيق اختبار حتصييل واختبار تفكري علمي عىل املجموعات الثالث. 
واشتملت املجموعة التجريبية األوىل عىل الطلبة املتفوقني الذين تم تدريسهم وحدة )أثر 
احلرارة عىل املادة( من الكتاب املقرر بأسلوب املنظم املتقدم وبلغ عدد طالهبا)21( طالبًا 
تدريسهم  تم  الذين  املتفوقني  الطلبة  شملت  فقد  الثانية  التجريبية  املجموعة  أما  وطالبة، 
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املادة نفسها باستخدام اسرتاتيجية العصف الذهني وبلغ عدد طالهبا )18( طالبا وطالبة، 
ثم املجموعة الضابطة التي مثلتها جمموعة الطلبة املتفوقني الذين تّم تدريسهم املادة نفسها 
بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها )13( طالبًا وطالبة. وبعد حتليل البيانات باستخدام 
حتليل التباين املشرتك )املصاحب( )ANCOVA(، تّم استخدام اختبار شافيه للمقارنات 
)α≤0.05( إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  كشفت  وقد  كذلك.   البعدية 
مادة  يف  األسايس  السابع  الصف  من  املتفوقني  للطلبة  العلمي  التفكري  متوسطات  بني 
العلوم تعزى السرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم املتقدم مقارنًة باألسلوب التقليدي، 
ولصالح املجموعتني التجريبيتني. كام أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
مادة  يف  األسايس  السابع  الصف  يف  املتفوقني  الطلبة  حتصيل  متوسطات  بني   )α≤0.05(
العلوم تعزى السرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم املتقدم مقارنة باألسلوب التقليدي، 
أيضًا عىل عدم وجود فروق ذات داللة  النتائج  التجريبيتني. ودّلت  ولصالح املجموعتني 
إحصائية بني اسرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم املتقدم يف التفكري العلمي والتحصيل 

لدى الطلبة املتفوقني من الصف السابع األسايس.
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البحث ال�شابع  وال�شبعون  
انتقال اأثر التعلم ملهارة مقيا�ض ر�شم اخلريطة لدى طلبة الدرا�شات الجتماعية 

والهند�شة املدنية بجامعة الريموك
إعداد  

أ.د. جودت أمحد سعادة
قاسم حسني بدر / غازي مجال خليفة

جملة جامعة دمشق )1987(، املجلد 3، العدد 10، 
الصفحات:33-76.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11990
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=161

ملخص
تناولت هذه الدراسة تقيص أثر انتقال التعلم املتعلق باجلانب النظري والتطبيقي ملهارة 
مقياس رسم املصور اجلغرايف والعالقة بني جانبي هذه املهارة عند كل من طلبة الدراسات 
االجتامعية واهلندسة املدنية يف جامعة الريموك. واشتملت عينة الدراسة عىل جمموعتني من 
الطلبة، حيث تكونت املجموعة األوىل من طلبة الدراسات االجتامعية امللتحقني بربنامج 
دبلوم الرتبية - ختصص دراسات اجتامعية. وقد بلغ عدد أفرادها )29( طالبًا وطالبة، أما 

املجموعة الثانية فتكونت من )67( طالبًا وطالبة ملتحقني بربنامج اهلندسة املدنية.
عىل  احلالية  الدراسة  القائمون  َعِمَل  قياس  أداء  الدراسة  هذه  يف  واستخدمت 
التعلم  أثر  انتقال  تطويرها. وقد احتوت األداة عىل مخسني فقرة، منها )8( فقرات قاست 
املتعلق باجلانب النظري ملهارة مقياس رسم املصور اجلغرايف و)43( فقرة قاست انتقال أثر 
التعلم املتعلق باجلانب التطبيقي للمهارة نفسها، وتم التأكد من صدق بناء أداة القياس عن 
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طريق جلنة من املحكمني، كام تم حساب ثباهتا باستخدام معادلة كودر - ريتشاردسون 20 
)KR-20(، حيث بلغ معامل ثباهتا 0.80 تقريبا. كام جرى استخدام اإلحصائي »ت« لعينٍة 
مستقلٍة واحدة ولعينتني مستقلتني، وذلك للكشف عن مدى االنتقال اإلجيايب ألثر التعلم 
املصور  مقياس رسم  ملهارة  التطبيقي- كل عىل حدة -  النظري واجلانب  باجلانب  املتعلق 
اجلغرايف عند طلبة الدراسات االجتامعية وطلبة اهلندسة املدنية. كذلك تمَّ استخدام معامل 
والتطبيقي  النظري  باجلانب  املتعلق  التعلم  أثر  انتقال  بني  العالقة  ارتباط بريسون حلساب 
لتلك املهارة وفحص داللته باستخدام اجلداول االحتاملية. واستخدام أيضًا اإلحصائي )ز( 

الختبار الفرق بني معاميل االرتباط لكل من طلبة الدراسات االجتامعية واهلندسة املدنية.
مقياس  ملهارة  النظري  باجلانب  املتعلق  التعلم  أثر  انتقال  أن  عىل  النتائج  دلت  وقد 
الرسم عند طلبة الدراسات االجتامعية مل تكن إجيابية وباملستوى الذي حددته اجلامعة، بينام 
التطبيقي  إجيابيًا كام تم حتديده يف جامعة الريموك،  املتعلق باجلانب  التعلم  أثر  انتقال  كان 
التطبيقي غري  باجلانب  املتعلق  التعلم  أثر  انتقال  كان  فقد  املدنية  اهلندسة  لطلبة  بالنسبة  أما 
املتعلق  التعلم  أثر  النتقال  إحصائية  داللة  ذو  فرق  ظهر  كام  املحدد.  وباملستوى  إجيايب 
باجلانب النظري بني املجموعتني ولصالح طلبة اهلندسة املدنية، بينام مل يظهر فرق النتقال 
أثر التعلم املتعلق باجلانب التطبيقي لتلك املهارة عند املجموعتني. وأشارت النتائج كذلك 
إىل أن العالقة بني انتقال أثر التعلم املتعلق باجلانب النظري والتطبيقي عند كال املجموعتني 
كان موجبًا وبداللة إحصائية، ويف الوقت نقسه مل يظهر فرق بني معاميل االرتباط املتعلقني 

باجلانب النظري والتطبيقي للمهارة نفسها عند كال املجموعتني.
رسم  قياس  مهارة  تتناول  التي  املحارضات  عدد  زيادة  برضورة  الدراسة  وأوصت 
املصور اجلغرايف بجانبيها النظري والتطبيقي لطلبة اجلامعة ختصص هندسة مدنية وختصص 

دراسات اجتامعية، ثم طرح وحدات تدريسية مفصلة ملهارة مقياس الرسم.
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البحث ال�شاد�ض وال�شبعون    
الك�شف عن الفروق وقيا�ض مدى الرتباط بني مهارات حتديد اجلهات

إعداد  
أ.د. جودت أمحد سعادة

قاسم حسني بدر وغازي مجال خليفة

املجلة العربية للبحوث الرتبوية )1986(، املجلد 6، 
العدد 2، الصفحات:125-101.

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11983
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=110

مشكلة الدراسة:
الرئيسية  التالميذ هدفًا ُمهاًم من بني األهداف   متثل تنمية املهارات والقدرات لدى 
الكرة  ونامذج  اخلرائط  مهارات  تنمية  تعترب  كام  االجتامعية.  الدراسات  عليها  تركز  التي 
األرضية من بني املهارات الرضورية التي ينبغي عىل معلمي الدراسات االجتامعية االهتامم 

هبا يف املراحل التعليمية بعامٍة، ويف املرحلة االبتدائية بخاصة.
وتأيت مهارة حتديد اجلهات عىل رأس قائمة مهارات اخلرائط اجلغرافية ليس ألمهيتها 
النظرية فحسب، بل وللدور الذي تلعبه يف حياة التالميذ، بل وحياة الناس اليومية أيضا. 
األماكن  وحتديد  رموزها،  وقراءة  اخلريطة،  رسم  كمقياس  أخرى  مهارات  وجود  فرغم 
عليها، وحتديد الوقت وحسابِه يف مناطق العامل املختلفة، إال أن مهارة حتديد اجلهات تبقى 

أكثرها استخدامًا يف حياة التالميذ داخل املدرسة  أو خارجها. 
وقد اهتمت دراسات عديدة بمهارة حتديد اجلهات، وبخاصة يف الواليات املتحدة 
املطلوب.  من  بكثري  أقل  يزال  ما  العريب  وطننا  يف  هبا  االهتامم  فإن  ذلك  ومع  األمريكية. 
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وأشارت الدراسات األجنبية إىل وجود ضعف يف أداء التالميذ ملهارة حتديد اجلهات أحيانًا، 
عن  للكشف  الدراسة  هذه   عىل  القائمني  دفع  ما  وهذا  أخرى.  أحيانًا  أدائهم  يف  وحتسني 
الفروق يف أداء التالميذ يف البيئة العربية، مع توضيع نوع العالقات املوجودة بني مستويات 

األداء نفسه.

البحث اخلام�ض  وال�شبعون   
الفرق بني اكت�شاب الذكور والناث من طلبة املرحلة  العدادية ملهارة 

حتديد اجلهات على اخلريطة  اجلغرافية
إعداد  

أ.د. جودت أمحد سعادة وقاسم بدر  وغازي خليفة    
بحث مقدم إىل مؤمتر املركز اجلغرايف األردين املنعقد 

يف شهر كانون األول )ديسمرب( 1986
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11975
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=114

ملخص الدراسة
كان اهلدف األساس من هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التايل: هل توجد فروق يف 

اكتساب طلبة املرحلة اإلعدادية ملهارة حتديد اجلهات، تعزى إىل اجلنس؟
ولإلجابة عن السؤال السابق، تّم فحص الفرضية الرئيسية التالية:

اإلعدادية  املرحلة  طالب  بني   )α = 0.05( إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال 
فرضيات  ثالث  اختبار  تّم  كذلك  اخلريطة«.  جهات  حتديد  ملهارة  اكتساهبم  يف  وطالباهتا 
من  مهارة  ولكل  اإلعدادية  املرحلة  صفوف  من  صٍف  بكل  وتتعلق  عنها  منبثقة  فرعية 

مهارات حتديد اجلهات.
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وتكونت عينة الدراسة من )1012( طالبًا وطالبة، جرى اختيارهم واختيار مدراسهم 
العرشة بالطريقة العشوائية البسيطة، وذلك من بني مدراس مكتب تربية إِيدون التابع للدائرة 

العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة اربد األردنية.
ومتثلت أداة البحث هلذه الدراسة، يف أداة قياس مهارات حتديد جهات اخلريطة التي 
عمل الباحث عىل تطويرها ألغراض الدراسة. وقد شملت األداة الرئيسية ثالث أدوات 
قياس فرعية تتعلق كل منها بمهارٍة من مهارات حتديد اجلهات وهي: مهارة حتديد اجلهات 
الرئيسية، ومهارة حتديد اجلهات الفرعية، ومهارة تطبيق اجلهات يف احلياة اليومية، واشتمل 
فقرة ألداء   )150( متعدد، وبمجموع  اختيار من  ذات  فقرة   )50( فرعي عىل  مقياس  كل 

القياس ككل.
حمتواها،  صدق  من  للتأكد  املحكمني  من  جلنة  عىل  القياس  أداة  عرض  تّم  وقد 
الرتبية  والدبلوم يف  واملاجستري  الدكتوراه  )66( من محلة  اللجنة  تلك  أفراد  بلغ عدد  وقد 
والبكالوريوس يف اجلغرافيا، وكان معظمهم من املتخصصني يف تربية الدراسات االجتامعية 
فرع من  وثبات كل  الكيل،  األداة  ثبات  تّم حساب  كام  بخاصة،  اجلغرافية  والرتبية  بعامة، 
باستخدام  اإلعدادية، وذلك  املرحلة  الثالثة، ولكل صف من صفوف  القياس  أداة  فروع 
 0.97 ييل:  كام  الثبات  معامالت  وكانت   )20( )KR-20( ريتشاردسون   – كودر  معادلة 
الستخدام   0.93 و  الفرعية  للجهات   0.90 و  الرئيسية  للجهات   0.91 و  ككل،  لألداة 

اجلهات يف احلياة اليومية.

داللة  الختبار  مستقلتني،  لعينتني   )t- test( )ت(  اإلحصائي  الباحث  واستخدم 
الفرق بني املتوسطات احلسابية لطالب املرحلة اإلعدادية، واملتوسطات احلسابية لطالبات 
املرحلة نفسها، ولكل صف عىل حدة، ولكل مهارة من مهارات الفرعي الثالث، كل عىل 

حدة أيضّا.

وقد أوضحت قّيم اإلحصائي )ت( وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني 
متوسط اكتساب الذكور ومتوسط اكتساب اإلناث ملهارة حتديد اجلهات الرئيسية للصفوف 
الثالثة من املرحلة اإلعدادية، ولصالح الذكور، كذلك تبني وجود فرق بني متوسط الذكور 
ومتوسط اإلناث يف مهارة حتديد اجلهات الفرعية يف الصف الثاين اإلعدادي عىل مستوى 
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الداللة )α=0.001( ولصالح الذكور، كام ظهر فرق بني الذكور واإلناث يف اكتساهبم ملهارة 
تطبيق اجلهات يف احلياة اليومية يف الصف الثالث اإلعدادي الداللة )α = 0.001( لصالح 

الذكور.

البحث الرابع  وال�شبعون  
درجة تطبيق معلمات ريا�ض الطفال  لعنا�شر  التعلم

 الن�شط يف دولة الكويت
إعداد : 

أ.د. جودت أمحد سعادة وشيامء مصطفى أشكناين
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة 

العلوم الرتبوية )2013(، املجلد 40، ملحق 4، 
الصفحات:1177-1161. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11974
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=133

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف درجة تطبيق معلامت رياض األطفال يف دولة الكويت 
لعنارص التعلم النشط. وقد تّم اختيار عينة مقصودة من معلامت رياض األطفال بلغ عددها 
)250( معلمة. ولتحقيق هذا الغرض قام الباحثان بتطوير بطاقة مالحظة تكونت يف صورهتا 
النهائية من )40( فقرة، تم التحقق من صدقها وثباهتا، كام تم استخدام املتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية ومعامل ارتباط بريسون واالختبار التائي ) t-test( وحتليل التباين 

األحادي One-Way Anova. وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:
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أن درجة تطبيق عنارص التعلم النشط من قبل معلامت رياض االطفال يف دولة الكويت  1.
كانت بدرجة مرتفعة عىل مجيع العنارص. 

α(  يف درجة  2.  ≤ الداللة )50.0  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تطبيق معلامت رياض األطفال يف دولة الكويت لعنارص التعلم النشط تبعًا الختالف 

املؤهل العلمي. 
تطبيق  3. لدرجة   )α  ≤  50.0( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

 ، )القراءة  النشط  التعلم  عنارص  ملجال  الكويت  دولة  يف  األطفال  رياض  معلامت 
الكتابة( تبعًا ملتغري سنوات اخلربة، وكذلك عىل الدرجة الكلية جلميع جماالت عنارص 

التعلم النشط لصالح ثالث سنوات فأقل من اخلربة. 
الكلامت الدالة: رياض االطفال ، التعلم النشط ، الكويت.

البحث الثالث  وال�شبعون 
تدري�ض مهارة حتديد اجلهات ال�شلية لتالميذ املرحلة البتدائية

إعداد 
 أ.د. جودت أمحد سعادة  و  شيامء أشكناين

جملة رسالة الرتبية )سبتمرب 1989(،  الصفحات: 
 .184-164

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11973
https://www.almekbel.net/content.

php?action=s&id=50

مقدمة:

تعترب عملية حتديد اجلهات الرئيسية )Cardinal Directions(، من املهارات التي 
التالميذ الصغار تعلمها. وينبغي عىل هؤالء األطفال أن يمروا بخربة عملية  يصعب عىل 
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امليدانية هلم خارج احلجرة الدراسية. كام يفضل أن  الزيارات  لتحديد هذه اجلهات خالل 
تتاح هلم الفرصة الستخدام البوصلة يف حتديد تلك اجلهات، وأن يتم التوضيح هلم بأهنم 
ما داموا يواجهون جهة الشامل، فإن اجلنوب سيكون خلفهم والرشق عن يمينهم والغرب 

عن يسارهم.
املدرسة حس  فقد يكون لدى معظم األطفال عند دخوهلم  الرغم من ذلك،  وعىل 
بيوت  مثل  املهمة  املباين  حتديد  يمكنهم  حيث  فيها.  يعيشون  التي  املنطقة  يف  باجلهات 
واملدرسة،  واملسجد،  واملستشفى،  املحروقات،  وحمطة  التجاري،  والسوق  أصدقائهم، 
من  االجتاه  ملسار  بأجسامهم  أو  بأيدهيم  باإلشارة  التوضيح  أيضا  يستطيعون  كام  والنادي. 

مكان آلخر، إذا سأهلم شخص عن مكان معني.
وينبغي أن يمر التالميذ بخربة واقعية أو عملية عن حتديد اجلهات عىل األرض أوال. 
ويكون ذلك عن طريق التخطيط لدروس خارج حجرة  الصف، مع الرتكيز عىل مواضع 
يف  الرئيسة  اجلهات  استخدام  عىل  التالميذ  تشجيع  مع  اليوم،  مدار  عىل  للشمس  خمتلفة 

حديثهم.

البحث الثاين  وال�شبعون
الدور الأكادميي لرئي�ض الق�شم اجلامعي

إعداد  
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة العلوم االجتامعية )ديسمرب 1982(، املجلد10، 
العدد4، الصفحات: 56-33. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=135
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مقدمة:
يوجد لرئيس القسم األكاديمي يف اجلامعة دوران رئيسان مهام تعددت مسؤولياته، 
وكثرت مهامه، وتشعبت واجباته، وتعددت برامج القسم الذي يرأسه، وتنوعت ختصصات 
أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون إليه. وإن هذا النوع الكبري يف املهام والوظائف لرئيس 
يشتمل  التي  األكاديمية  التخصصات  أمهها يف طبيعة  يتمثل  تفرضه عوامل عديدة،  القسم 
عليها القسم، وعدد أعضاء هيئة التدريس املنتمني إليه، وتنوع خرباهتم، واختالف قدراهتم 
واهتامماهتم، وتعدد ميوهلم واستعداداهتم، ومتايز أنشطتهم وجمهوداهتم، وتنوع الربامج التي 
خيدموهنا، وعدد الطلبة الذين يقومون بتدريسهم املقررات النظرية والعلمية، وعدد املعامل 
التي يرشفون عليها، وأهداف هذه املعامل وإمكاناهتا وفوائدها، ودور القسم نفسه يف خدمة 

مسرية الكلية التابع هلا من أجل حتقيق أهدافها املنشودة بجهود أعضائه فرادى وجمتمعني. 
القسم مها:  لرئيس  تندرج حتت دورين مهمني  املهام واملسؤوليات أن  ويمكن هلذه 
الدور األكاديمي أوالً، والدور القيادي ثانيًا. وسوف تقترص هذه املقالة عىل توضيح الدور 

األكاديمي، عىل أن يتم توضيح الدور اإلداري أو القيادي يف مقالة أخرى بإذن اهلل.
الدور  األكاديمي لرئيس القسم اجلامعي:

توجد مهام ومسؤوليات أكاديمية كثرية لرئيس القسم األكاديمي تتمثل يف اآليت:
تدريس العديد من املقررات التخصصية لطلبة البكالوريوس لفرتات زمنية طويلة ويف  1.

جامعات عديدة حملية وغري حملية.
التدريس الفعال للعديد من املقررات التخصصية لطلبة الدراسات العليا لفرتات زمنية  2.

طويلة ويف جامعات متعددة.
اإلرشاف العلمي الناجح عىل رسائل املاجستري والدكتوراه يف التخصص الدقيق، أويف  3.

جماالت قريبة منه.
اإلرشاد األكاديمي لسنوات طويلة لطلبة الدراسات العليا، بحيث يتمكن من توجيههم  4.

التوجيه الصحيح، ومساعدهتم يف حل املشكالت التي تعرتض مسريهتم العلمية.
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االشرتاك يف مقابلة طلبة البكالوريوس املرشحني للقبول يف الكلية، وذلك للتأكد من  5.
صالحيتهم للتخصص الذي يلتحقون به فعاًل. 

االشرتاك يف مقابلة الطلبة اجلدد املرشحني لربامج الدراسات العليا، وذلك للتأكد من  6.
نقاط القوة وجوانب الضعف لدهيم، متهيدًا لقبول ذوي املستوى العايل منهم والتوصية 
الضعف  نواحي  تعالج  هلم،  ورضورية  سابقة  استدراكية  بمقررات  بعضهم  بإلزام 

األكاديمي لدهيم. 

البحث احلادي وال�شبعون
درا�شة مقارنة لجتاهات امل�شرفني الرتبويني واملديرين واملعلمني 

نحو الدرا�شات الجتماعية
إعداد  

أ.د. جودت أمحد سعادة
جملة العلوم االجتامعية )شتاء 1987(، املجلد 15، 

العدد4، الصفحات: 188-160. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11968
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=136

مقدمة 
الدراسات  ميدان  نحو  السائدة  االجتاهات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
االجتامعية عند مستويات وظيفية ثالثة تتمثل يف املرشفني الرتبويني، واملديرين واملعلمني. كام 
هدفت أيضا إىل الكشف عن الفروق بني االجتاهات عىل الفقرات اإلجيابية واالجتاهات عىل 
الفقرات السلبية ألداة قياس االجتاهات نحو الدراسات االجتامعية عند املستويات الوظيفية 

الثالثة السابقة، يف املكاتب التعليمية التابعة لدائرة الرتبية والتعليم ملحافظة إِربد األردنية.
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أما األسباب التي دعت إىل إجراء هذه الدراسات يف املكاتب التعليمية السبعة التابعة 
لدائرة الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد فهي:

كون الباحث يعمل يف جامعة الريموك  التي تقع داخل مدينة إربد، كام يسكن يف تلك 
املدينة، مما يسهل عليه االتصال هبذه املكاتب، وباملدارس التابعة هلا.

ميدان  يف  والعاملني  والتعليم،  الرتبية  أمور  عن  املسؤولني  بأن  الباحث  شعور 
إنجاح  سبيل  يف  وتعاونًا  رغبة  سيبدون  التعليمية،  املكاتب  هذه  يف  االجتامعية  الدراسات 

هذه الدراسة.

البحث ال�شبعون 
درا�شة ميدانية لالجتاهات نحو دور الدرا�شات الجتماعية يف الرتبية

 إعداد  
أ.د. جودت أمحد سعادة  

و د. أمحد عودة، وغازي خليفة 
جملة دراسات تربوية/جامعة امللك سعود بالرياض 

)1985(، املجلد 2، الصفحات: 325-295. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11966
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=137

هدفت الدراسة احلالية إىل فحص الفرضيتني التاليتني:
يوجد لدى املتخصص يف الدراسات االجتامعية سواء كان معلاًم أو مديرًا أو مرشفا 
تربويا، اجتاه إجيايب نحو أمهية كل بعد من األبعاد الثامنية، التي وردت يف أداة قياس االجتاهات 

.)α = 0.05( نحو الدراسات االجتامعية



473

ال يوجد فرق بني اجتاه املعلم واملدير واملرشف الرتبوي نحو أمهية كل بعد من األبعاد 
.)α =0.05( الثامنية، التي وردت يف أداة قياس نحو الدراسات االجتامعية

ثالث  عىل  اشتملت  بحيث  اجلنسني،  من  أفراد   205 من  الدراسة  عينة  وتكونت 
 43 وعددهم  املديرين  وجمموعة  معلام،   151 وعددهم  املعلمني  جمموعة  هي:  جمموعات 
املعلمني  جمموعة  اختيار  وجرى  فردًا.   11 وعددهم  الرتبويني  املرشفني  وجمموعة  مديرًا، 
الرتبويني فقد كانت  أما جمموعة املرشفني  البسيطة؛  العشوائية  بالطريقة  املديرين  وجمموعة 
هذه  يف  واستخدمت  تعليمية.  مكاتب  سبعة  شمل  الذي  التجريبي  للمجتمع  شاملة  عينة 
الدراسة أداة قياس االجتاهات نحو الدراسات االجتامعية التي طورها سعادة )1983( وتمَّ 
استخدام االحصائي )ت(، وحتليل التباين األحادي ودلت النتائج عىل عدم وجود فروق 

بني قوة اجتاهات املعلمني واملديرين واملرشفني نحو الدراسات االجتامعية.

البحث التا�شع  وال�شتون 
�شياغة الهداف التعليمية يف خمتلف املواد الدرا�شية

إعداد  
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة رسالة الرتبية )أكتوبر 1990(، الصفحات: 
 .203-173

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11965
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=138

مقدمة:
من املعروف أن األهداف أو الغايات العامة الرتبوية متثل يف جمملها عبارات ال يمكن 
حتقيقها إال عىل املدى البعيد، رغم أهنا بالغة األمهية يف حتديد مسار العملية الرتبوية وجعلها 

أكثر تنظياًم ودقة ونجاحًا.
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ومع هذا، وحتى يسهل عىل املربني حتقيق تلك األهداف العامة بسهولة ويرس، فقد اتفق 
معظمهم عىل أن هذا التحقيق لن يتم إال عن طريق ترمجة تلك العبارات الغامضة إىل عباراٍت 

أكثر وضوحًا وحتديدًا تدعى باألهداف التعليمية أو التدريسية أو اخلاصة أو السلوكية.
التعليمية  األهداف  ماهية  إىل  التطرق  النظرية،  املقالة  هذه  يف  الكاتب  وسيحاول 
بأمثلة  العقيل  أو  املعريف  املجال  عىل  ذلك  تطبيق  ثم  اجليدة،  وصفاهتا  وصياغتها  وأمهيتها 
اإلنجليزية  واللغة  العربية  واللغة  اإلسالمية  الرتبية  ميادين  من  مثاالً  وأربعني  مائة  بلغت 
الفنية  والرتبية  الرياضية  والرتبية  والفلسفة  االجتامعية  والدراسات  والعلوم  والرياضيات 

والرتبية األرسية والرتبية املهنية أو احلرفية.

البحث الثامن  وال�شتون
تطوير الدور الداري والقيادي لرئي�ض الق�شم الكادميي

إعداد 
أ. د. جودت أمحد سعادة

بحٌث منشور يف املجلد اخلاص بمؤمتر جامعة 
النجاح«تاريخ وتطور«، اذي ُعِقَد يف 8-6-2003 

)الصفحات 56-88(. 
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11964https://www.
almekbel. net/include/plugins/article/

article.php?action=s&id=139

ملخص 
خيتلف الدور اإلداري والقيادي لرئيس القسم األكاديمي اجلامعي بناءًا عىل جمموعة 
الربامج  بالقسم، وتنوع  امللتحقني  التدريس  يتمثل أمهها يف عدد أعضاء هيئة  العوامل  من 
األكاديمية التي يطرحها، وعدد الطلبة الذين يلتحقون بالتخصص، وعدد املقررات التي 
املختربات والصاالت  التخصصية، وعدد  واللجان  العلمية  األنشطة  يرشف عليها، ونوع 
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واألجهزة واملعارض املتوفرة، ونوع االستشارات أو اخلدمات التي يشرتك فيها أعضاء هيئة 
التدريس التابعني للقسم يف املجتمع املحيل.

لعدة  رئيسًا  الباحث  خربة  ضوء  ويف  املتصل،  الرتبوي  األدب  إىل  الرجوع  وبعد 
أقسام أكاديمية جامعية ملدة اثني عرش عامًا، فقد تّم طرح جمموعة من املقرتحات التطويرية 
تتمثل  النظرية  املقالة  اجلامعي يف هذه  األكاديمي  القسم  لرئيس  والقيادية  اإلدارية  للمهام 
يف رضورة االلتزام باملبادئ العلمية واملهنية واخللقية اجلامعية قوالً وعماًل، واملحافظة عىل 
مصالح القسم والكلية التابع هلا، واعتامد مبدأ الشورى يف العمل مع  زمالئه، والتعامل مع 
التعليمية  بمهارة عالية، ورضورة توفري األجهزة واألدوات واملصادر  املختلفة  املشكالت 
املتنوعة بام يرفع من أداء املنتسبني للقسم، والتحيل بالعديد من الصفات الشخصية املهمة 
مثل حتمل املسؤولية يف إصدار بعض القرارات والدفاع عنها، واملرونة يف العمل، والعدالة يف 
التعامل، واملوضوعية عند بحث القضايا واألمور املختلفة، والصرب والتحمل عند مواجهة 
املشكالت، وإنكار الذات يف سبيل الصالح العام، وتعزيز الثقة مع الزمالء، والعمل عىل 

تقدير جهودهم وأعامهلم.

البحث ال�شابع  وال�شتون
احلقيبة التعلمية كنموذج للتعليم الفردي

إعداد 
أ. د. جودت أمحد سعادة

جملة رسالة املعلم)1983(، املجلد 24، العدد 1، 
)الصفحات 66-53(.

الفردي  بالتعليم  مؤخرا  االهتامم  زاد  لقد 
نتيجة   Individualization of Instruction
األبحاث الرتبوية والنفسية العديدة التي ركزت عىل 
النشاط  يف  الفاعلية  مركز  الطالب  يكون  أن  رضورة 
حسب  بنفسه  يتعلم  وأن   ، املعلم  من  بدال  التعليمي 
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قدراته واهتامماته وميوله، وأن يصبح املعلم موجهًا ومرشدًا للطالب، يساعده اذا احتاج إىل 
مساعدة، أو إذا كان األمر يتطلب تلك املساعدة.

ويعني تفريد التعليم أو التعليم الفردي، تزويد كل طالب بخرباٍت تعلمية تتناسب 
مع قدراته، ومتكنه من العمل عىل حتقيق أهداٍف تربوية مهمة. وال يعني تفريد التعليم يف 
عىل  كبري  حد  إىل  يركز  بل  واحد،  طالب  مع  بالعمل  دائاًم  املعلم  يقوم  بأن  نفسه،  الوقت 
استقاللية الطالب يف التعلم حسب قدراته وطاقاته والرسعة اخلاصة به أثناء التعلم. ومع 
التعليم، ويف تصميم  النمط من  السليم هلذا  التخطيط  يتمثل يف  دور مهم  له  فاملعلم  ذلك 
تلك  إهناء  عىل  الطالب  وتشجيع  منها،  القديم  ومراجعة  التعلمية،  واملجمعات  احلقائب 
للنشاط،  املطروح  املحتوى  يف  وختصصه  هلم،  وتوجيهه  وإرشاده  واملجمعات،  احلقائب 

وتعمقه فيه. 
وقد اختذ التعليم الفردي أنامطا خمتلفة أمهها: 

التعلمية  ، واملراكز   Teaching – Learning Units التعلمية  التعليمية  الوحدات 
 ،Learning Resources Centers التعلمية  املصادر  مراكز  أو   ،Learning Centers
والتعلم املربمج Programmed Learning ، واملجمعات التعلمية Modules، واحلقائب 

.Learning Packages  التعلمية
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البحث ال�شاد�ض  وال�شتون
املنهج املدر�شي مفهومه وعنا�شره وانواعه والجتاهات احلديثة لإغنائه 

وتكييفه حلاجات البيئة
إعداد 

أ. د. جودت أمحد سعادة
تعيني تدريبي ملديري املدارس برعاية منظمة 
اليونسكو يف مسقط خالل شهر يناير 1993

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11962
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=141

1:1  موضوع هذا التعيني
يدور هذا التعيني - عزيزي مدير املدرسة - حول موضوع هيمك بالدرجة األساس، 
الرتبوية  العملية  عنارص  من  مهاًم  عنرصًا  يتناول  وهو  السيام  مدرستك،  يف  املعلم  هيم  كام 
املدريس، من حيث مفهومه وعنارصه وأنواعه واالجتاهات احلديثة يف  املتمثل يف »املنهاج 
سبيل إغنائه وتكييفه حلاجات البيئة ومتطلباهتا املتعددة«. ذلك العنرص الذي يتم التعامل 
يف  تفييدك  تربوية  رضورة  املختلفة  جوانبه  عىل  اطالعك  جيعل  مما  يوميًا،  املدرسة  يف  معه 

عملك الذي أقل ما يمكن أن يوصف بأنه »إرشاف تربوي دائم يف تلك املدرسة«.

2:1  الفئة املستفيدة من هذا التعيني:
الرتبية  وزارة  ختتارهم  ممن  ومديراهتا  املدارس  ملديري  التعيني  هذا  إعداد  تم  لقد 
واملهارات  باملعارف  تزويدهم  هبدف  حمدده  تربوية  دورة  ضمن  عامن  بسلطنة  والتعليم 
واالجتاهات التي ترفع يف هناية املطاف من أدائهم اإلداري واالكاديمي يف مدارسهم املحلية.



478

3:1 مربرات التعيني:
لقد تم تصميم هذا التعيني-عزيزي مدير املدرسة-من أجل مساعدتك يف التعرف إىل 
مفهوم املنهج املدريس احلديث وعنارصه املرتابطة، وأنواعه املختلفة، واالجتاهات احلديثة 
يف تلبية حلاجات املجتمع، مما جيعلك تتعامل مع املنهج املطبق يف مدرستك بنوع من احلكمة 
والدراية الرتبوية املطلوبة بشكل ينعكس إجيابيًا عىل النتائج املرغوب فيها من هذا املنهج، 
وجيعلك تتعاون بطريقة ناجحة مع املعلم واملوجه الرتبوي يف سبيل حتقيق األهداف الرتبوية 

املنشودة.

4:1  األهداف املتوخاة:
ستكون عزيزي مدير املدرسة، بعد قراءتك هلذا التعيني قراءة سابرة والقيام باألنشطة 

املقرتحة فيه، قادرا عىل أن:-
تعطي تعريفا دقيقا للمنهج املدريس من وجهة النظر الرتبوية احلديثة. أ.

تفرس ظهور تعريفات عديدة للمنهج املدريس بني املربني املعارصين. ب.
حتدد األنواع الرئيسية للمنهج املدريس. ج.
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البحث اخلام�ض  وال�شتون
درا�شة حتليلية تقوميية ملناهج الدرا�شات الجتماعية يف مراحل 

التعليم العام الأردنية
إعداد

أ. د. جودت أمحد سعادة
بحث مقدم إىل مؤمتر التطوير الرتبوي يف األردن 

املنعقد يف مدينة عامن خالل الفرتة من 

25-27/6/1986

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11962
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=142

 مقدمة:
واآلخر،  احلني  بني  حتياها  التي  احلياة  نواحي  خمتلف  تطوير  جاهدة  األمم  حتاول 
هذه  عظياًم  شوطًا  قطع  الذي  والتكنولوجي   العلمي  التطوير  أمهها  كثرية  عوامل  نتيجة 
األيام، والتغريات االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية التي تطرأ عىل هذه األمم 
إما سلبًا أو إجيابًا، والطموحات واآلمال الكبرية التي تصنعها لكي تصل إليها عن طريق 

التخطيط والتنمية املدروسة.
وتعترب الرتبية والتعليم من القطاعات املهمة التي ال بد من تطويرها من وقت آلخر 
التي  الضعف  نقاط  وحتديد  عليها،  واإلبقاء  لدعمها  فيها  اإلجيابية  اجلوانب  إىل  للتعرف 

تواجهها للتخلص منها أو التخفيف من حدهتا عىل األقل.
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األمر  فإن  النشء،  يف  تأثريًا  الرتبوية  العنارص  أكثر  من  املدرسية  املناهج  كانت  وملا 
عىل  املتفاوتة  نتائجها  لتقويم  فاحصة  نظر  إليها  للنظر  آلخر  حنٍي  من  الوقوف  يستدعي 

األجيال الصاعدة، وتصويب ما أعوج فيها، واإلبقاء عىل ما صلح منها.
خمتلف  يف  املدرسية  املناهج  بني  خطريًا  مركزًا  االجتامعية  الدراسات  مناهج  وحتتل 
الطلبة  توجيه  يف  تلعبه  الذي  الريادي  للدور  وذلك  األردن،  يف  العامة  التعليمية  املراحل 
وتنشئتهم لكي يكونوا مواطنني صاحلني أو عىل األصح يتمتعون بخصائص اإلنسانية احلقة.
وللحكم عىل مدى فاعلية هذه املناهج يف حتقيق األهداف املرسومة هلا ومدى مالَءمتها 
لطموحات املجتمع العريب األردين النامي ولألجيال التي نأمل يف تربيتها، فإنه ينبغي دراسة 
عنارص هذه املناهج دراسة تقويمية  علمية، بعيدة عن العشوائية واالرجتالية من ناحية، أو 

االنفعالية والغوغائية من ناحية ثانية.
لذا، سيحاول الكاتب تقويم عنارص منهج الدراسات االجتامعية األردين أو احلكم 
عليها وهي:  األهداف، واملحتوى )الكتب املدرسية املقررة( واخلربات أو األنشطة التعلمية، 
احلكم  عملية  يف  االعتامد  وسيتم  املتبعة،  التقويم  وإجراءات  املقرتحة،  التدريس  وطرائق 
العلامء  متفق عليها من جانب مشاهري   Educational Criteria تربوية  هذه عىل حمكاٍت 
املتخصصني يف هذا امليدان، مع األخذ باحلسبان عدم تعارض هذه املحكات من قريب أو 
بعيد مع القيم واملبادئ العربية اإلسالمية العريقة التي يؤمن هبا أبناء الشعب العريب األردين 

من جهة، واتفاقها مع حاجات الطالب وحاجات املجتمع من جهة أخرى. 
جاءت  كام  العنارص  هذه  الكاتب  سيتناول  القارئ،  عىل  يسريًا  األمر  يكون  وحتى 
هبذه  مقارنتها  مع  والثانوية،  واإلعدادية  االبتدائية  للمراحل  األردين  الرتبوي  الواقع  يف 
املحكات، من أجل حتديد جوانب القوة ومواطن الضعف فيها، ثم طرح املقرتحات الالزمة 

فيام بعد للتحسني أو التطوير نحو األفضل.
الدراسات  بمناهج  واملهتمني  للباحثني  مساعدهتا  يف  الدراسة  هذه  أمهية  وتتمثل 
االجتامعية يف التعرف إىل ما فيها من أمور إجيابية أو سلبية من جهة، واالستفادة من الطريقة 
املتبعة يف هذه الدراسة للكشف عن هذه النواحي من جهة أخرى. كام يمكن للمتخصصني 
يف مناهج ميادين املعرفة األخرى كالعلوم والرياضيات واللغات، االستفادة من املحكات 
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واألسلوب املتبع يف هذه الدراسة لتقويم مناهجهم أيضا، مع مراعاة بعض اخلصوصيات 
املتعلقة هبا.

البحث الرابع  وال�شتون
اثر تدري�ض وحدة تعليمية مطورة يف اكت�شاب طلبة الدرا�شات الجتماعية

ملهارة حتديد الأماكن
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة
جملة حولية كلية الرتبية/جامعة قطر )1999(، 

املجلد 15، العدد 15، الصفحات: 501-325. 
 لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

 php?action=s&id=143
http://www.deraban.com/muntada/vb/

 showthread.php?t=11958

امللخص
حاولت الدراسة احلالية االجابة عن االسئلة الثالثة املهمة التالية :

ما َأثر وحدة تدريسية مطورة ملهارة حتديد االماكن عىل اخلريطة اجلغرافية ، يف اكتساب  1.
طلبة الدراسات االجتامعية بجامعة السلطان قابوس هلذه املهارة ؟

اخلريطة  2. عىل  االماكن  حتديد  ملهارة  مطورة  تدريسية  وحدة  من  املكتسب  خيتلف  هل 
اجلغرافية باختالف املعدل الرتاكمي )مرتفع ، ومنخفض( لطلبة الدراسات االجتامعية 

بجامعة السلطان قابوس ؟
اخلريطة  3. عىل  االماكن  حتديد  ملهارة  مطورة  تدريسية  وحدة  من  املكتسب  خيتلف  هل 

بجامعة  االجتامعية  الدراسات  لطلبة  االكاديمي  التخصص  باختالف  اجلغرافية 
السلطان قابوس )تاريخ، وجغرافيا( ؟
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وكانت عينة البحث شاملة جلميع طلبة الدراسات االجتامعية يف السنة الرابعة بكلية 
الرتبية باجلامعة وعددهم )58( طالبا وطالبة ، منهم )28( طالبًا وطالبة من ذوي التخصص 
يف التاريخ و)30( طالبًا وطالبة من ذوي التخصص يف اجلغرافيا . كام تألفت أدوات الدراسة 
من وحدة تدريسية مطورة صممت هلذا الغرض حول مهارة حتديد االماكن عىل اخلريطة 
اجلغرافية ، ومن اختبار مؤلف من )75( فقرة لقياس اكتساب طلبة الدراسات االجتامعية 
املوقع  من  بواسطة كل  اخلريطة  االماكن عىل  : حتديد  ذاهتا وفق ثالث طرق هي  للمهارة 
الطرق  فقرة لكل طريقة من هذه  النسبي وبمجموع )25(  الدقيق واملوقع  املالئم واملوقع 
الثالث . وجرى التأكد من صدق حمتوى االختبار بعرضه عىل جلنة من املحكمني ، كام تم 
التأكد من ثباته باستخدام معادلة كودر ـ ريتشاردسون )20( فكان )88ر0( للموقع املالئم 

و )85ر0( للموقع الدقيق و)81ر0( للموقع النسبي .
وبناء عىل اسئلة الدراسة وفرضياهتا وتصميمها ، فقد تم استخدام االحصائي )ت( 
الختبار داللة الفروق بني متوسطني للعينات املرتابطة من جهة ، والختبار داللة الفروق 
أثر  الدراسة يف وجود  نتائج  اهم  ، ومتثلت  ثانية  املستقلة من جهة  للعينات  بني متوسطني 
حتديد  ملهارة  االجتامعية  الدراسات  طلبة  اكتساب  يف  املطورة  التدريسية  للوحدة  قوي 
االماكن عىل اخلريطة بصورة جمتمعة وحسب طرقها الثالث )املوقع املالئم واملوقع الدقيق 
واملوقع النسبي( برصف النظر عن معدالهتم الرتاكمية وختصصاهتم االكاديمية . واوصت 
 ، اجلغرافية  للخريطة  اخرى  مهارات  حول  تدريسيٍة  وحداٍت  تطوير  برضورة  الدراسة 
واجراء دراسات جديدة تتناول متغريات اخرى كاجلنس والقدرة العقلية واالجتاهات نحو 

مهارات اخلرائط اجلغرافية .
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البحث الثالث  وال�شتون
اأ�شاليب التقومي ال�شرورية ملعلم الدرا�شات  الجتماعية يف املرحلة البتدائية

إعداد 
أ.د. جودت أمحد سعادة           

جملة الباحث )1985(، املجلد 6، العدد 35، 
الصفحات: 109-99. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11957
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=144

خالصة
معلمي  جانب  من  الرئيسية  التقويم  كوسيلة  بأنواعها  االختبارات  انتشار  رغم 
الدراسات االجتامعية يف املدراس االبتدائية، إال أنه ينبغي استخدام وسائل تقويم أخرى 

كاملالحظة، والسجالت القصصية، والرسم البياين االجتامعي.
وتعترب املالحظة من أكثر وسائل التقويم شيوعًا بعد االختبارات التي يضعها املعلم. 
وتتطلب هذه الوسيلة من املعلم االستمرار يف مالحظة تالميذه عند قيامهم بالواجبات أو 

األنشطة العديدة التي تتطلبها عملية التدريس يف الدراسات االجتامعية.
أما السجالت القصصية فهي وصف حلوادث أو مواقف حياة التالميذ. وتعمل هذه 

السجالت عىل توضيح اجتاه نمو أو سلوك التالميذ.
التي تعرضت هلا هذه  الثالثة  التقويم املهمة  البياين االجتامعي وسيلة  ويمثل الرسم 
الدراسة. وتساعد هذه الوسيلة املعلم عىل بيان صداقات التلميذ. ومركزه بني أقرانه داخل 
الصف. كام يساعد املعلمني كذلك يف التعرف عىل التالميذ املنعزلني، لكي يعملوا عىل زيادة 

قبوهلم من جانب بقية املجموعة.
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البحث الثاين  وال�شتون
اأهمية تدري�ض مهارات اخلرائط والكرات الر�شية

إعداد 
أ.د. جودت أمحد سعادة  

جملة الباحث )1985(، املجلد 7، العدد 40، 
الصفحات: 124-115. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
 http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11955
 https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
  php?action=s&id=145

ملخص
تلعب اخلرائط ونامذج الكرة األرضية، إذا أحسن استخدامها دورًا إجيابيًا ُمهاًم يف تنمية 
احلس املكاين لدى التالميذ، وفهم بيئتهم التي يعيشون فيها، بل والبيئات األخرى البعيدة 
عنهم. ومع ذلك، فإن استخدامها حيتاج إىل عناية املعلمني بتنمية بعض املهارات املهمة عند 
تالميذهم، حتى يتم حتقيق األهداف الرتبوية التي تسعى عملية استخدام اخلرائط ونامذج 

الكرة األرضية لتحقيقها يف املدارس.
وال تقترص أمهية استخدام اخلرائط ونامذج الكرة األرضية عىل دروس اجلغرافيا أو 
من  كثري  إىل  تتعداها  بل  فحسب،  املختلفة  االجتامعية  الدراسات  موضوعات  أو  التاريخ 

نواحي احلياة اليومية التي نحياها، من اقتصادية واجتامعية وسياسية، بل وعسكرية أيضًا.
الصلة  ذات  املوضوعات  بعض  إىل  القصرية  الدراسة  هذه  يف  الكاتب  ويستعرض 
بتدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية، التي ستساهم يف إلقاء الضوء عىل أمهية 
هذه املهارات ورضورة الرتكيز عليها يف املرحلة االبتدائية بخاصة، ويف املرحلتني اإلعدادية 
والثانوية بعامة. ومن هذه املوضوعات: تعريف اخلريطة، وتعريف الكرة األرضية، وبداية 
تدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية، وأهم مهارات اخلرائط والكرات األرضية 
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جراء  من  حتقيقها  يمكن  التي  الرتبوية  والفوائد  األهداف  وأخريًا  هبا،  العناية  ينبغي  التي 
تدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية.

البحث احلادي وال�شتون
تطوير اأداء اع�شاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة الرابطة )2008(، املجلد 8، العدد 1، 
الصفحات: 96-85. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11954
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=146

مقدمة 
يبقى اإلنسان يتعلم مهام بلغ من العلم واملعرفة، حيث ال يعني حصوله عىل درجة 
ينبغي  اإلجازة اجلامعية أو حتى عىل الدكتوراه هناية املطاف، بل هي بداية مرحلة جديدة 
والتنقيب  والبحث  التدريس  األفق يف جماالت  والعمق وسعة  والنشاط  باحليوية  تتسم  أن 
والتطبيق للنظريات واآلراء واألفكار واحلقائق واملفاهيم والتعميامت التي درسها عىل حد 
سواء. وال يستطيع أي عضو هيئة تدريس االعتامد فقط عىل ما اكتسبه من معارف ومهارات 
واجتاهات متنوعة خالل مراحل  التعليم التي اجتازها، السيام ونحن نعيش يف عرص يتسم 
بمضاعفة املعرفة يف فرتات زمنية قصرية، يف تغيري النظريات واملعارف واكتشاف املزيد منها 
والتخصصات  الدقيق  واجليد يف جمال ختصصه  اجلديد  عليه االطالع عىل  بل جيب  يوميًا، 
طالبه  وعىل  عليه  يعود  وبام  فيه  املرغوب  املهني  النمو  ينمو  حتى  العالقة،  ذات  القريبة 

بالفائدة املرجوة.
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التدريس  هيئة  عضو  متابعة  رضورة  يف  مهاًم  دورًا  واخلربة  النضج  عنرصا  ويلعب 
التخرج،  بعد  تدرجييًا  السن  يف  تقدمه  السيام  ميدانه،  يف  العلمية  واألبحاث  للمكتشفات 
ومروره باخلربات التدريسية يف مرحلة التعليم العايل، جتعله يصل إىل قناعة تامة بأن التعليم 
يف اجلامعة أو املعهد العايل يتطلب املزيد من القراءة السابرة، واالطالع املستمر، والبحث 
املتعمق، حتى يثبت وجوده من جهة، وحتى يلبي مطالب املتعلمني واستفساراهتم العلمية 
املعهد،  أو  اجلامعة  إدارة  ومطالب  املتنوعة،  والرتبوية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 

وااللتزامات نحوها يف العمل اجلاد والدقيق والعميق من جهة ثانية.

البحث ال�شتون
اختبار فعالية امل�شاغل الرتبوية يف القدرة الت�شنيفية لالهداف التدري�شية 

والحتفاظ بها عند طلبة اجلامعة
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة

املجلة الرتبوية/جامعة الكويت )1986(، املجلد 3، 
العدد 11، الصفحات: 96-73. 

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

 showthread.php?t=11952
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=147

ملخص
التصنيفية  القدرة  عىل  الرتبوية  املشاغل  فعالية  اختبار  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
لألهداف التدريسية حسب مستوياهتا داخل كل جمال من جماالت األهداف الرتبوية الثالثة 
وهي املجال املعريف، واملجال  العاطفي، واملجال املهاري احلركي، وعىل احتفاظ أو استبقاء 
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هذه القدرة بعد أسبوع واحٍد من إمتام التجربة عند طلبة دبلوم الرتبية يف جامعة الريموك. 
كام هدفت هذه الدراسة إىل املقارنة بني طالب وطالبات دبلوم الرتبية يف القدرة التصنيفية 
لألهداف التدريسية واالحتفاظ هبا. ولتحقيق ذلك اختريت عينة الدراسة من )85( طالبًا، 
ُقِسمْت بطريقة عشوائية بسيطة إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية استخدمت املشغل الرتبوي 
املشغل  تستخدم  مل  ضابطة  وجمموعة  التدريسية،  األهداف  وتصنيف  بناء  عىل  للتدريب 
الرتبوي. وتّم تطوير اختباٍر تصنيفي لألهداف التدريسية وألغراض هذه الدراسة، مؤلف 
بلوم  الرتبوية حسب تصنيف  الثالثة لألهداف  املجاالت  )24( هدفًا سلوكيًا شملت  من 
)Bloom( وقد بلغ معامل ثبات االختيار )0.85(. والختبار فرضيات الدراسة استخدم 
اإلحصائي )ت( لعينيتني مستقلتني عند مستوى داللة )0.05(. وقد أظهرت النتائج وجود 
فروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف القدرة التصنيفية لألهداف لصالح املجموعة 

التجريببية. 

البحث التا�شع  واخلم�شون
م�شتوى الطالب التعليمي وجن�شة وأَثرهما على اكت�شابه ملهارة ا�شتخدام 

اجلهات يف احلياة اليومية
 إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة
املجلة العربية للعلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة 
الكويت )1986(، املجلد 6، العدد23، الصفحات:  

142 -98

لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11951 https://www.
almekbel.net/include/plugins/article/

article.php?action=s&id=159
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امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسطات 
اكتساب الطلبة )ذكورًا وإناثا( ملهارة استخدام اجلهات الرئيسية والفرعية يف احلياة اليومية، 

تعزى ملستوى الطالب التعليمي؟

السؤال الثاين: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسط اكتساب 
الطالب بمستوياهتم التعليمية ملهارة استخدام اجلهات الرئيسية والفرعية يف احلياة اليومية، 

ومتوسط اكتساب الطالبات بمستوياهتن للمهارة التعليمية ، وللمهارة نفسها؟ 

السؤال الثالث: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية )α = 0.05( للتفاعل بني مستوى 
الطالب التعليمي وجنسه، عىل اكتسابه ملهارة استخدام اجلهات الرئيسية والفرعية يف احلياة 

اليومية ؟

بالطريقة  اختيارها  جرى  وطالبة،  طالب   )1000( من  الدارسة  عينة  وتكونت 
العشوائية البسيطة والتجمعية من املدارس التابعة ملكتب بيت رأس الرتبية والتعليم، التابع 

بدوره لدائرة الرتبية والتعليم ملحافظة إربد األردنية للعام الدرايس 1984/1983.
يف  سعادة(  أمحد  )جودت  بتطويرها  قام  قياس  أداة  الدراسة  هذه  يف  واستخدمت 
والفرعية  الرئيسية  اجلهات  استخدام  مهارة  قياس  أجل  من   ،1984 عام  الريموك  جامعة 
للخريطة اجلغرافية يف احلياة اليومية. وقد احتوت أداة القياس عىل )50( فقرة، منها )25( 
فقرة قاست مهارة استخدام اجلهات الرئيسية يف احلياة اليومية، ومثلها من الفقرات قاست 

مهارة استخدام اجلهات الفرعية يف احلياة اليومية.
وتم التأكد من صدق بناء أداة القياس عن طريق جلنة من املحكمني. كام تم حساب 
والثالث  اإلعدادي  والثاين  اإلعدادي  واألول  االبتدائي  السادس  الصف  من  لكل  ثباهتا 
اإلعدادي واألول الثانوي، باستخدام معادلة كودر – ريتشاردسون )KR 20(، وقد بلغت 
 0.96 ، 0.78  0.92 ، بالرتتيب كام ييل:  السابقة  التعليمية  الثبات للمستويات  معامالت 

.0.91 ، 0.94
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كام جرى استخدام حتليل التباين الثنائي، الختبار الفروق بني الطلبة، التي تعزى إىل 
التفاعل  أثر  ثانية، وكذلك  الطالب من جهة  التعليمي من جهة، وجنس  الطالب  مستوى 
اإلحصائية   Tukey توكي  طريقة  استخدمت  كام  وجنسه.  التعليمي  الطالب  مستوى  بني 

البعدية، وقد دلت النتائج عىل ما ييل: 

الطلبة )ذكورًا -  اكتساب  وجود فرق ذي داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسطات 
وإناثًا( ملهارة استخدام اجلهات يف احلياة اليومية يعزى ملستوى الطالب التعليمي. وبعد 

إجراء املقارنات البعدية للمتوسطات ، تبني أنه:

توجد فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسط اكتساب الطلبة من الصف - 
من  كل  اكتساب  ومتوسط  جهة،  من  اإلعدادي  والثاين  اإلعدادي  واألول  السادس 
الثانوي، ولصالح متوسط اكتساب طلبة كل  الثالث اإلعدادي واألول  طلبة الصف 
من طلبة الصف الثالث اإلعدادي واألول الثانوي عىل تلك املهارة. وقد ُعزيت هذه 

النتيجة إىل عامل النضج عند كل من طلبة الصف الثالث اإلعدادي واألول الثانوي.
الثالث -  الصف  طلبة  من  كل  اكتساب  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يظهر  مل 

اإلعدادي ومتوسط اكتساب طلبة الصف األول الثانوي عىل تلك املهارة.

مل يظهر فرق ذو داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسط اكتساب طلبة كل من الصف - 
السادس االبتدائي واألول اإلعدادي والثاين اإلعدادي، عىل تلك املهارة.
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البحث الثامن  واخلم�شون
ترتيب تالميذ ال�شف ال�شاد�ض الأ�شا�شي للقيم ح�شب مقيا�ض 

روكي�ض، يف �شوء عدد من املتغريات 
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة
ويرسى عبد الغني زيدان وإسامعيل جابر أبو زيادة

سلسلة  األردنية(،  )اجلامعة  دراسات  جملة 
 ،4 ملحق   ،40 املجلد   ،)2013( الرتبوية  العلوم 

الصفحات: 45-63
لالطالع عىل هذا البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11949
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=160

ملخص
كان اهلدف من هذه الدراسة ترتيب القيم الغائية والوسيلية حسب مقياس روكيش 
لدى تالميذ الصف السادس األسايس يف حمافظة سلفيت الفلسطينية، وذلك يف ضوء ثالثة 

متغريات هي: 
اجلنس، ومكان السكن، وعمل األب.

البطش  البيئة األردنية من جانب  ولقد تم عرض مقياس روكيش للقيم املعرب يف 
الرتبوية  للبيئة  الرمحن )1990( عىل )31( حمكاًم من أجل احلكم عىل مدى مالءمتِه  وعبد 
الفلسطينية واختيار ما يناسب منها لتالميذ الصف السادس األسايس، فاختاروا عرش قيم 
معامالت  حساب  تم  وقد   .)36( أصل  من  فقرة  عرشين  وجمموع  وسيلية،  ومثلها  غائية 
تراوحت  حيث  املتكرر،  التطبيق  باستخدام  الدراسة  بأداة  الواردة  للقيم  للرتب  الثبات 
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0.84-0.35، ووزعت بعد ذلك عىل عينٍة من تالميذ الصف السادس األسايس، تم  بني 
اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، بلغ عددها )151(، منهم )77( من الذكور، و)74( 
من اإلناث. وهبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة األربعة، والتحقق من فرضياهتا الثالث، تم 
 Independent “t” Test الرتبة، واختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني  استخدام متوسط 

.One-Way ANOVA وحتليل التباين األحادي
وقد أظهرت النتائج أن قيمة األمن الوطني احتلت املرتبة األوىل بني القيم الغائية، 
وأن قيمة النظافة احتلت املرتبة األوىل بني القيم الوسيلية. كام أظهرت النتائج وجود فرق 
دال احصائيًا ولصالح الذكور يف قيمة املساواة وحرية االختيار، ولصالح اإلناث يف قيمة 
العمل ليوم اآلخرة من القيم الغائية، وعدم وجود فرق يف كل قيمة من القيم الوسيلية يعزى 
من  االختيار  حرية  قيمة  يف  إحصائيًا  دال  فرق  وجود  النتائج  أظهرت  كام  التلميذ.  جلنس 
القيم الغائية، ويف قيمة الذكاء والنصيحة من القيم الوسيلية ولصالح من يسكن منطقة )أ( 
حيث السيطرة األمنية للفلسطينيني، ويف قيمة الطموح ولصالح من يسكن منطقة )ب،جـ( 
االختيار  حرية  قيمة  يف  إحصائيًا  دال  فرق  ووجود  لإلرسائيليني،  األمنية  السيطرة  حيث 
وقيمة اجلرأة لصالح التالميذ الذين يعمل آباؤهم براتب شهري. وقد عزيت معظم النتائج 
إىل الظروف القاسية التي يعيشها تالميذ الصف السادس األسايس عىل اختالف جنسهم، 

ومنطقة سكناهم وعمل آبائهم.
السادس   - متغريات   - تالميذ   - روكيش  مقياس   - القيم  ترتيب  الدالة:  الكلامت 

األسايس - القيم الغائية -القيم الوسيلية.
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البحث ال�شابع  واخلم�شون
تدري�ض مهارة حتديد جهات اخلريطة

إعداد 
أ.د. جودت أمحد سعادة

ملخص
تعترب القدرة عىل قراءة اخلرائط رضورة ماسة 
لنجاح عملية التعلم من جهة، ولتسهيل احلياة اليومية 
املدارس مل تنجح يف  ثانية. ومع ذلك، فإن  من جهة 
إىل ذلك كل من شابن  أشار  القدرة، كام  تلك  تنمية 
Gross حينام أوضحا إىل وجود  Chapin وجروس 
تفسري  الكثري عن  التالميذ  تعلم  إىل عدم  دليل يشري 
اخلريطة، كام بينت االختبارات التي عقدت لتالميذ 
املرحلتني االبتدائية واإلعدادية إىل أن مهارات قراءة 

اخلرائط مل يتم تطويرها جيدًا، وأن عددًا منهم لديه فهم خاطئ للجهات، واملوقع النسبي، 
وعدم القدرة عىل قراءة اخلريطة، بينام يعتقد كل من ويبيل Whipple وباملر Palmer بأننا 
سوف ننجح يف تعليم التالميذ، إذا تم حتديد املهارات الرضورية، وتعليمها هلم يف الوقت 
املناسب، وبشكٍل متتابع وتدرجيي، من أجل اكتساهبم هلا، والعمل عىل تطبيقها يف الصفوف 

االبتدائية العليا.
وتتمثل اخلطوة األوىل الستخدام اخلريطة الوظيفي، يف فهم اخلريطة نفسها. حيث 
للجغرافيا، وتوجد بعض هذه  املهارات عند دراستهم  ينمو لدى األطفال قدر عظيم من 
الرتكيز يف اجلغرافيا عىل مهارات استخدام  يتم  ميادين معرفية أخرى، ولكن  املهارات يف 
الطول  خطوط  باستخدام  اخلرائط  تلك  عىل  األماكن  تعيني  طريق  عن  للخرائط  التالميذ 
حتديد  عىل  والقدرة  اخلريطة،  يف  إليه  املشار  الرسم  مقياس  واستخدام  العرض،  ودوائر 

جهات اخلريطة، وتفسري بعض الظاهرات عن طريق استخدام الرموز .
يف  للتالميذ  تدريسها  ينبغي  اضافية  خرائط  مهارات  آخرون،  علامء  أضاف  وقد 



493

خمتلف املراحل التعليمية، كالقدرة عىل حتديد املواقع عىل اخلرائط )5(، والقدرة عىل ربط 
األرض باخلريطة والعكس، وفهم املوقع النسبي، والقدرة عىل مقارنة اخلرائط للوصول إىل 

استنتاجات مهمة.

البحث ال�شاد�ض   واخلم�شون
اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو ا�شتخدام العر�ض التقدميي 

يف �شوء عدد من املتغريات 
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة وخالد حممد الرشيدي
جملة مؤتة للبحوث والدراسات/ سلسلة العلوم 

االنسانية )2014(، املجلد 29، العدد6، الصفحات: 
 .274-237

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

 showthread.php?t=11946
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=162

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف اجتاهات طلبة كلية الرتبية األساسية يف الكويت نحو 
التقديمي يف ضوء متغريات اجلنس، ونوع  لتقنية العرض  التدريس  استخدام أعضاء هيئة 
التخصص، واملستوى الدرايس. وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ عدد أفرادها )651( 
طالبًا وطالبًة من طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت، تم توزيع استبانة عليهم من 
إعداد القائمني عىل هذه الدراسة ، والتي تألفت من  )35( فقرة  بعد عرضها عىل عدد من 
املحكمني للتأكد من صدقها. وحلساب  معامل ثبات االستبانة، قام الباحثان بتطبيق طريقة 
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استخدم  كام    .)0.94( قيمته  بلغت  إذ  َألفا،  كرونباخ  معادلة  باستخدام  الداخيل  االتساق 
وحتليل  »ت«،  اختبار  و  والرتب،  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  الباحثان 
أن  ، والتي أظهرت   النتائج  لتحليل  البعدية  للمقارنات  التباين األحادي، واختبار شيفيه 
لتقنية  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  نحو  األساسية  الرتبية  كلية  طلبة  اجتاهات  مستوى 
فرق ذي داللة إحصائية عند  متوسطًا، ووجود  كان   )power point( التقديمي  العرض 
مستوى )α  ≤ 0.05(  يف اجتاهات طلبة الكلية نحو استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية 
العرض التقديمي )Power Point( تبعًا جلنس الطلبة، ولصالح اإلناث، ووجود فرق ذي 
داللة إحصائية عند مستوى )α  ≤ 0.05(  يف اجتاهات الطلبة نحو استخدام أعضاء هيئة 
األدبية،  التخصصات  ولصالح  التخصص،  لنوع  تبعًا  التقديمي   العرض  لتقنية  التدريس 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α  ≤ 0.05(  يف مستوى اجتاهات الطلبة 
نحو استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية العرض التقديمي )Power Point( تعزى ملتغري 
مقارنة متوسطهم احلسايب  ،  عند  الثالثة  السنة  فئة   الدرايس، ولصالح أصحاب  املستوى 
مع متوسط أصحاب الفئات )سنة رابعة، وسنة أوىل، و سنة ثانية(، كام كان الفرق لصالح 
أصحاب فئة السنة الثانية ،  عند مقارنة متوسطهم احلسايب مع متوسط أصحاب فئة السنة 

الرابعة.
الكلامت الدالة: االجتاهات، تقنية العرض التقديمي، كلية الرتبية األساسية.
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البحث اخلام�ض  واخلم�شون
اأثر اجلن�ض واخلربة التعليمية على اجتاهات  املعلمني نحو الدرا�شات الجتماعية 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة وغازي مجال خليفة

جملة حولية كلية الرتبية بجامعة قطر )1985(، 
املجلد 4، العدد4، الصفحات: 279-231. 

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11943
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=163

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

املعلمني نحو أمهية  1. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني اجتاهات 
الدراسات االجتامعية، ترجع إىل عامل اجلنس؟

املعلمني نحو أمهية  2. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني اجتاهات 
الدراسة االجتامعية، ترجع إىل عامل اخلربة التعليمية؟

واقترصت عينة الدراسة عىل )151( من معلمي ومعلامت الدراسات االجتامعية يف 
سبعة مكاتب تعليمية تابعة لدائرة الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد.

اللوايت  املعلامت  البسيطة. ونظرًا ألن عدد  العشوائية  بالطريقة  العينة  وجرى اختيار 
تبلغ خربهتن 10 سنوات فأكثر هو تسع فقط، فقد تم اختيار أعداد متساوية هلا يف كل خلية، 

وذلك حسب  اجلنس وسنوات اخلربة بالطريقة العشوائية البسيطة.
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التي  االجتامعية  الدراسة  نحو  االجتاهات  قياس  أداة  الدراسة  هذه  يف  واستخدم 
طورها )جودت أمحد سعادة( عام 1983، والتي شملت )14( جانبا من جوانب الدراسات 
االجتامعية و )142( فقرة، ثم اختيار اثنني منها فقط ألغراض هذه الدراسة ومها: األمهية 

العامة واألمهية  اخلاصة للدراسات االجتامعية وبفقرات بلغ عددها )30(.
وتم مجع البيانات اإلحصائية وتبويبها يف جداول تكرارية وتوزيعها يف مضلعات بيانية 
تكرارية. كام استخدم حتليل التبيان الثنائي )2×3( للمقارنة بني جنس املعلمني وخربهتم. 
وقد  أدى ذلك إىل قبول فرضيات الدراسة الست مجيعها. فقد أظهرت قيمة )ف( املحسوبة، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( بني متوسطات املعلمني )ذكورًا واناثا( 
حسب مستويات اخلربة الثالثة املحددة )أقل من 5 سنوات ، من 9 – 5 سنوات، 10 سنوات 
فأكثر( يف اجتاهاهتم نحو األمهية العامة  أو األمهية اخلاصة للدراسات االجتامعية. وأظهرت 
النتائج أيضا، عدم وجود أثر للتفاعل ذي داللة إحصائية )α = 0.05( بني جنس املعلمني 

وخربهتم عىل اجتاهاهتم نحو األمهية العامة للدراسات االجتامعية واألمهية اخلاصة هلا.
ويبدو من النتائج أن درجة تقدير املعلمني واملعلامت وتقبلهم للدراسات االجتامعية 
واحدة، مما قد يشري إىل أن العوامل التي عملت عىل تشكيل تلك التقديرات أو االجتاهات 

نحو األمهية العامة أو األمهية اخلاصة للدراسات االجتامعية هي نفسها عند اجلنسني.
أما بالنسبة ألثر اخلربة، فقد ُيعزى عدم وجود الفروق بني املعلمني واملعلامت حسب 
القليل  العدد  إىل  أو  املعلمني،  عند  االجتاهات  تطوير  برامج  ضعف  إىل  خرباهتم،  سنوات 
خلفية  ضعف  إىل  أو   األسبوعي،  الدرايس  اجلدول  يف  االجتامعية  الدراسات  حلصص 

املعلمني املعرفية بالنسبة للدراسات االجتامعية، أو إىل األمور جمتمعة.
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البحث الرابع   واخلم�شون
اأثر �شكلية تزويد طالب ال�شف الأول الثانوي بالأهداف ال�شلوكية يف حت�شيلهم 
واحتفاظهم مبادة اجلغرافيا ح�شب م�شتويات ثالثة ملعدلتهم الرتاكمية      

 إعداد 
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية 
)1987( املجلد 14، العدد 5،

الصفحات:235-195. 
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11941
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=164

ملخص
هدفت هذه الدراسة اىل اختبار ست فرضيات نصت عىل أنه ال توجد فروق ذات 
الصف  عند طالب  اجلغرافيا  بامدة  واالحتفاظ  التحصيل  )α = 0.05( يف  احصائية  داللة 
ِحدة.  عىل  كل   ، واملنخفضة  واملتوسطة  العالية،  الرتاكمية  املعدالت  ذوي  الثانوي  األول 
وأثناء  الدرس،  بداية  التالية: يف  السلوكية  باألهداف  التزويد  اىل اختالف شكليات  ُتعزى 

الدرس. وقبل الدرس بثالثة أيام. وبدون تزويد.

وقد اشتملت عينة الدراسة عىل )12( شعبة دراسية. يف ست مدارس ثانوية يف مكتب 
تربية بيت- دائرة الرتبية اربد. تمَّ اختيارها بالطريقة العشوائية التجمعية وشملت: )409( 
طالب. وتم استخدام نوعني من أدوات البحث مها: قائمة األهداف السلوكية، واالختبار 
التحصييل من اعداد الباحث . واشتملت قائمة األهداف السلوكية عىل )92( هدفا سلوكيا 
االختبار  أما  العقيل.  للمجال  بلوم  تصنيف  حسب  والتطبيق  والفهم  املعرفة  مستوى  من 
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التحصييل فهو اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد، بلغ عدد فقراته )75( فقرة. 
واشُتَق من قائمة األهداف السلوكية. وللتأكد من صدقِه ُعِرَض عىل جلنة من املحكمني ممن 
هلم اخلربة والكفاءة يف القياس والتقويم وتدريس اجلغرافيا للمرحلة الثانوية، كام ُعِرَض عىل 
عينة من طالب الصف األول الثانوي ، وبعد تفريغ اجابات الطالب، جرى حساب معامل 

الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون )KR-20( )20( فكان 87 ر.
والختبار فرضيات الدراسة، اسُتْخِدَم حتليل التباين االحادي املصاحب للمقارنة بني 
شكليات التزويد باألهداف السلوكية يف التحصيل واالحتفاظ . كام جرى استخدام طريقة 
التحصيل واحتفاظ  املتوسطات املعدلة يف  البعدي للمقارنة بني  Scheffe للتحليل  شافية 
وقد  الرتاكمية.  معدالهتم  اختالف  عىل  اجلغرافيا،  مادة  يف  الثانوي  األول  الصف  طالب 

أشارت النتائج اىل ما ييل:
اجلغرافيا، عند  1. مادة  التحصيل يف  )α = 0.05( يف  احصائية  ذات داللة  فروق  وجود 

طالب الصف األول الثانوي ذوي املعدالت الرتاكمية العالية واملتوسطة واملنخفضة، 
كل عىل ِحدة، ُتعزى اىل اختالف شكليات التزويد باألهداف السلوكية.

اجلغرافيا، عند  2. مادة  التحصيل يف  )α = 0.05( يف  احصائية  ذات داللة  فروق  وجود 
طالب الصف األول الثانوي ذوي املعدالت الرتاكمية املتوسطة ، تعزى اىل اختالف 

شكليات التزويد باألهداف السلوكية.
عدم وجود فروق ذات داللة  احصائية )α = 0.05( يف التحصيل يف مادة اجلغرافيا،  3.

عند طالب الصف األول الثانوي ذوي املعدالت الرتاكمية العالية واملنخفضة، ُتعزى 
اىل اختالف شكليات التزويد باألهداف السلوكية.

املعدلة عند  التحصيل  للمقارنة بني متوسطات  البعدي  التحليل  نتائج  وقد كشفت 
السلوكية  باألهداف  التزويد  شكلية  تفوق  عند  الرتاكمية  املعدالت  مستويات  خمتلف 
أثناء الدرس عىل بقية شكليات التزويد األخرى. كام أظهر التحليل البعدي للمقارنة بني 
متوسطات احتفاظ الطالب ذوي املعدالت الرتاكمية املتوسطة عن تفوق شكليات التزود 
عىل  تزويد،  وبدون  أيام،  بثالثة  الدرس  وقبل  الدرس،  أثناء  التالية:  السلوكية  باألهداف 

شكلية التزود باألهداف السلوكية يف بداية الدرس.
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وتويص الدراسة برضورة مراعاة خمططي املنهج لوضع اهلدف السلوكي أوال عىل أن 
تتبعه املادة التعليمية واألنشطة والوسائل، ورضورة اجراء املزيد  من الدراسات عىل شكلية 

التزويد باألهداف يف مستويات تعليمية خمتلفة.

البحث الثالث  واخلم�شون
تطبيق ت�شنيف كراثول وت�شنيف �شمب�شون على الأهداف

 يف الدرا�شات الجتماعية 
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة/ غازي مجال خليفة
املجلة العربية للرتبية )1987(، املجلد 7، العدد1، 

الصفحات:55-40. 
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11940
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=165

مقدمة:
سيتم يف هذه الدراسة التعرض إىل تعريف األهداف السلوكية، وأمهيتها يف العملية 
التعليمية التعلمية، وكيفية كتابتها بدقة، والتصنيفات املهمة التي تطرفت إليها، والصعوبات 
التي تواجه عملية  تطبيق كل من املجال االنفعايل واملجال املهاري احلركي، ثم تطبيق هذين 
املجالني عىل أهداف سلوكية يف ميدان الدراسات االجتامعية عن طريق طرح درسني، األول 
عن أمهية الوحدة العربية وعواملها تطبيقًا عىل املجال االنفعايل، والثاين عن رسم خريطة 
الوطن العريب التضاريسية تطبيقًا عىل املجال املهاري احلركي. وفيام ييل توضيح لكل جانب 

من هذه اجلوانب عىل حده.
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تعريف األهداف السلوكية وأمهيتها:
يمكن تعريف األهداف السلوكية عىل أهنا عبارات تكتب للطالب لتصف بدقة ما 

يمكنهم القيام به بعد االنتهاء من دراسة وحدة تدريسية معّينة.
وهلذه األهداف التدريسية أمهية كربى يف العملية التعليمية التعلمية، حيث تستخدم 
العامة  أن األهداف  التدريس. فرغم  الدراسات االجتامعية يف عملية ختطيط  كدليل ملعلم 
تساعد عىل حتديد املحتوى الذي سيقوم بتدريسه، إال أهنا غري فعالة يف مساعدته عىل ختطيط 
الدروس اليومية. فمثال، ينص اهلدف العام التايل عىل أنه »سيتعلم التالميذ مفاهيم متكنهم 
اهلدف  الرتبويني هذا  ينتقد بعض  أفضل«. وقد  فيها بصورة  يعيشون  التي  البيئة   فهم  من 
التي  البيئة تلك  املقصودة؟ وأي نوع من  املفاهيم  قائلني: ماذا يعني هذا اهلدف؟ وما هي 
االستفسارات  من  ذلك  وغري  املفاهيم؟،  هذه  تدريس  سيتم  وكيف  اهلدف؟  يف  ُذكرْت 

العديدة.

البحث الثاين  واخلم�شون 
اأثر كل من اخلربة التدري�شية وامل�شتوى املالحظ لأداء املعلمني مبدار�ض �شلطنة عمان، 

يف اكت�شاب طالبهم مهارة قراءة رموز اخلريطة اجلغرافية 
  إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة وغازي مجال خليفة

جملة مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطر)1997(، 
املجلد 6، العدد11، الصفحات:120-81. 

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11938
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=166
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امللخص 
اخلربة  من  كل  أثر  ما  اآليت:  الرئيس  السؤال  عن  اإلجابة  الدراسة  هذه  حاولت 
التدريسية واملستوى املالحظ ألداء معلمي مدارس سلطنة عامن، يف اكتساب طلبة الصف 

األول الثانوي العام ملهارة قراءة رموز اخلريطة اجلغرافية؟
العشوائية  بالطريقة  اختيارها  تم  ثانوية  مدارس  تسع  من  الدراسة  عينة  وتألفت 
معلمي  عدد  وبلغ  وطالبة،  طالبًا   )810( الدراسة  عينة  أفراد  عدد  بلغ  وقد  التجمعية، 
اجلغرافيا الذين يقومون بتدريس طلبة الصف األول الثانوي يف مدارس عينة الدراسة )24( 
معلاًم ومعلمة. وقد لوحظ أداء )20( منهم خالل قيامهم بتدريس وحدة اخلرائط من كتاب 

اجلغرافيا املقرر عىل طلبة الصف األول الثانوي.

واستخدم يف هذه الدراسة اختبار حتصييل اشتمل عىل )30( فقرة يف مهارة قراءة رموز 
التأكد من صدق حمتوى االختبار  اخلريطة اجلغرافية من نوع االختيار من متعدد، وجرى 
ألفا  ثباته باستخدام معادلة كرونباخ  التأكد من  بعرضه عىل جلنة من املحكمني، كام جرى 
فكان )0.86( تقريبًا. واستخدمت الدراسة بطاقة مالحظة ألداء معلم اجلغرافيا ملهارة قراءة 
رموز اخلريطة اجلغرافية أثناء تدريسه هلا، وجرى التأكد من صدقها بعرضها عىل جلنة من 
املحكمني. وللتأكد من ثباهتا استخدمت معادلة كوبر Cooper، حلساب نسبة اإلتقان بني 

املالحظني فكانت كالتايل: )84.2( ،)%83.3%( و )%86(.

نتائج  دلت   SPSS– PC+ االجتامعية  اإلحصائية  والرزم  احلاسوب  وباستخدام 
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عىل   )2 – ANCOVA( املصاحب  التباين  حتليل 

مستويات اخلربة التدريسية ومستويات األداء املالحظ.
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البحث احلادي واخلم�شون
فعالية الدورات التدريبية وتقديرات املوجهني ملعلمي اجلغرافيا يف اكت�شاب الطلبة 

ملهارة قيا�ض امل�شافات وامل�شاحات على اخلريطة اجلغرافية 
إعداد

 أ.د. جودت أمحد سعادة     و د. غازي مجال خليفة

جملة احتاد اجلامعات العربية )1999(، العدد36، 
الصفحات:91 -146. 

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11937
 https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=226

امللخص
حاولت هذه الدراسة االجابة عن األَسئلة الثالثة اآلتية:

هل لتدريب معلمي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية أثره يف اكتساب طلبة الصف االول - 
الثانوي ملهارة قياس املسافات واملساحات عىل اخلريطة اجلغرافية؟

هل ترفع تقديرات  املوجهني الرتبويني ألداء معلمي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية من - 
مستويات اكتساب طلبة الصف األول الثانوي ملهارة قياس املسافات واملساحات عىل 

اخلريطة اجلغرافية؟
وتقديرات -  اجلغرافيا  معلمو  فها  اشرتك  التي  التدريبية  الدورات  عدد  بني  العالقة  ما 

املوجهني الرتبويني ألدائهم، ممثلة بالتفاعل بني التدريب والتقدير عند قياس اكتساب 
طالهبم ملهارة قياس املسافات واملساحات عىل اخلريطة اجلغرافية، قبل التدريس وبعده؟
وتألفت عينة الدراسة من ثامين مدراس تم اختيارها بالطريقة العشوائية التجميعية، 
وشملت عينة طلبة الصف االول الثانوي )540( طالبا وطالبة، أما عينة املعلمني فشملت 
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)81( معلام ومعلمة يقومون بتدريس هؤالء الطلبة وحدة اخلرائط من كتاب اجلغرافيا املقرر 
عىل   )2-Way ANCOVA( املصاحب  الثنائي  التباين  حتليل  نتائج   دلت  وقد  عليهم. 
الثانوي ملهارة  وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجات اكتساب طلبة الصف االول 
قياس املسافات واملساحات عىل اخلريطة اجلغرافية، تعزى اىل مستويات الدورات التدريبية 
ووجود  الرتبويني،  املوجهني  تقديرات  حسب  أدائهم  مستويات  وإىل  اجلغرافيا،  ملعلمي 
مستويات  بني  التفاعل  اىل  تعزى  ذاهتا  املهارة  اكتساب  درجات  يف  احصائيًا  دالة  فروق 
للمقارنات  توكي  اسلوب  وباتباع  املوجهني.  تقديرات  ومستويات  التدريبية  الدورات 
دالة احصائيا بني كل متوسطني عىل حدة من متوسطات  املزدوجة ظهرت فروق  البعدية 
اكتساب الطلبة ملهارة قياس املسافات واملساحات عىل اخلريطة، ولصالح مستوى التدريب 

األعىل والتقديراألعىل ملعلمي اجلغرافيا.
البحث اخلم�شون

اأهداف ومنهجية الدرا�شات الجتماعية 
إعداد 

أ.د. جودت أمحد سعادة
جملة الباحث )1986(، املجلد 8، العدد 

44،الصفحات:124-115. 

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11935
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=168

مقدمة
تعترب عملية حتديد االهداف َأو صياغتها، َأهم خطوات بناء املنهج املدريس الفعال. ويعود 
ذلك اىل َأن اختيار املحتوى واخلربات التعليمية وطرائق التدريس واجراءات التقويم تعتمد عىل 

هذه اخلطوة اعتامدًا كبريًا، حيث تعمل مجيعًا عىل حتقيق هذه االهداف يف هناية املطاف.
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ومن الطبيعي أيضًا النظر اىل االهداف الرتبوية، ألي منهج من املناهج، عىل َأهنا نوعان 
مها: َأهداف عامة )General Golas( وأهداف سلوكية )Behavioral Objectives( فمن 
املعروف ان االهداف العامة ليست دقيقة متاما لكي تشري، اىل ما نرغب من الطالب حتقيقه. 
لذا، ينتقد العديد من املربني هذه االهداف عىل اساس َأهنا غامضة، وَأهنا تستخدم بدرجة 
املعارف واملهارات واالجتاهات  لنا  التي تصف  اذا اقرتنت باالهداف السلوكية  إاِل  قليلة، 

)Morrissett & Stevens, 1967( التي سيستعملها الطالب
إن لألهداف السلوكية َأو التدريسية جمموعة من الفوائد، يتمثل َأمهها، يف استخدامها 
كدليل للمعلم خالل عملية ختطيط التدريس )جودت سعادة، 1984 ص 229(، ومساعدهتا 
ومساعدهتا   التعليم،  لعملية  وتسهيلها  املتنوعة،  لالختبارات  املناسبة  األَسئلة  وضع  عىل 
حمكات  َأو  معايري  واعتبارها   ،)Kemp, 1977( التعليمية  العملية  تقويم  عىل  للمعلمني 
والوسائل  األنشطة  وَأنسب  املالئمة،  التدريس  طرائق  الختيار  استخدامها  يمكن  مناسبة 

 . )De-Shaw,1973( التعليمية  الفاعلة

البحث التا�شع  والأَربعون
اأثر  عدد من املتغريات يف اكت�شاب طلبة اجلامعة ملهارات التفكري الناقد 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية، )2009( املجلد 36، ملحق كانون الثاين 

)ديسمرب(، الصفحات:226-205 .
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11932
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=212
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امللخص
الوالدي،  الرتتيب  مثل:  املتغريات  أثر بعض  الكشف عن  إىل  الدراسة  هدفت هذه 
ومستوى التحصيل، والتخصص األكاديمي يف املرحلة الثانوية، ومكان السكن، واجلنس، 
يف اكتساب طلبة كلية الرتبية بجامعة اإلرساء اخلاصة لثالث مهارات للتفكري الناقد هي: 

االستنتاج واالستقراء والتمييز.
ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتطوير اختباٍر موضوعي من نوع االختيار 
من متعدد مؤلف من )25( فقرة مرتبطة باملهارات الثالث السابقة، تمَّ توزيعه عىل )82( 
من طلبة كلية الرتبية من ختصص معلم الصف وختصص تربية الطفل، بعد التأكد من صدقه 
عن طريق عرشة حمكمني، ومن ثباته باستخدام معادلة كودر / ريتشاردسون )20( والذي 

بلغ )0.86(.
التباين  وحتليل  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  الباحث  واستخدم 
أظهرت  وقد  البعدية.  للمقارنات  شافيه  واختبار  اإلحصائي،  »ت«  واختبار  األحادي، 

النتائج اآليت:
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات اكتساب الطلبة ملهارات التفكري الناقد،  1.

ُتعزى ملتغريات الرتتيب الوالدي، ومكان السكن، واجلنس.
الناقد،  2. التفكري  ملهارات  الطلبة  اكتساب  متوسطات  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 

ُتعزى ملتغري مستوى التحصيل )عايل، متوسط، منخفض(، ولصالح الطلبة من ذوي 
التحصيل العايل.

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات اكتساب الطلبة ملهارات التفكري الناقد، ُتعزى  3.
ملتغري التخصص األكاديمي يف الثانوية العامة، ولصالح ذوي التخصص العلمي.
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البحث الثامن  والأَربعون
 العالقة بني الدرجة العلمية ملعلمي الدرا�شات الجتماعية وبني اجتاهاتهم 

نحو مناهجها وطرق تدري�شها 
 إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة   ود. غازي مجال خليفة

املجلة التونسية لعلوم الرتبية، )1985( املجلد 9، 
العدد 13، الصفحات: 91-51

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11930
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=213

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة اىل االجابة عن السؤالني  التاليني:

هل يتأثر اجتاه معلم الدراسات االجتامعية نحو مناهجها بدرجته العلمية؟ 1.

هل يتأثر اجتاه معلم الدراسات االجتامعية نحو تدريسها بدرجته العلمية؟ 2.
لإلجابة عن هذين السؤالني، قام الباحثان بتعريف جمتمع الدراسة الذي تكون من 
املكاتب  يف  ومعلامهتا  االجتامعية  الدراسات  ملعلمي  العلمية  الدرجة  من  مستويات  ثالثة 

التعليمية السبعة التابعة لدائرة الرتبية والتعليم يف حمافظ إِربد االردنية.
واقترصت عينة الدراسة عىل )148( من معلمي ومعلامت الدراسة االجتامعية، جرى 

اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة وتقسيمها اىل ثالث جمموعات هي:
املجوعة االوىل: وشملت املعلمني من محلة البكالوريوس او الليسانس يف الدارسات  1.

االجتامعية باإلضافة اىل دبلوم الرتبية -ختصص دراسات اجتامعية - وعددهم )29( 
معلام ومعلمة.
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يف  2. فقط  الليسانس  او  البكالوريوس  محلة  من  املعلمني  وشملت  الثانية:  املجموعة 
الدراسات االجتامعية، وعددهم )83( معلام ومعلمة.

يف  3. يعادله  ما  او  املجتمع  كليات  دبلوم  محلة  من  املعلمني  وشملت  الثالثة:  املجموعة 
الدراسات االجتامعية وعدهم )36( معلام ومعلمة.

التي  االجتامعية  الدراسات  نحو  االجتاهات  قياس  اداة  الدراسة  هذه  يف  واستخدم 
طورها )جودت امحد سعادة( عام 1983، والتي شملت )14( جانبًا من جوانب الدراسات 
الدراسة مها:  ألغراض هذه  فقط  منها  اختيار جانبني  تم  وقد  فقرة.   )142( و  االجتامعية 
مناهج الدارسات االجتامعية، وتدريس الدراسات االجتامعية، وبفقرات بلغ عددها )22( 
فقره. حيث بلغ معامل الثبات لالجتاه نحو مناهج الدراسات االجتامعية )0.91(، يف حني 
بلغ معامل ثبات االجتاه نحو تدريس الدرسات االجتامعية )0.77(، أما معامل ثبات االداة 

الكيل فقد بلغ )0.85(.

وجرى التأكد من صدق حمتوى َأداه القياس عن طريق جلنة حمكمني مؤلفة من )23( 
شخصًا من املختصني يف الرتبية بعامة، والدراسات االجتامعية بخاصة.

مضلعات  يف  وتوزيعها  تكرارية  جداول  يف  وتبويبها  االحصائية  البيانات  مجع  وتم 
تكرارية. كام استخدم حتليل التباين االحادي )1×3( للمقارنة بني املستويات الثالثة للدرجة 
املحسوبة عدم  الدراسة، فقد اظهرت قيم )ف(  اىل قبول فرضيتا  ادى ذلك  العلمية. وقد 
وجود فروق ذات داللة احصائية )α=0.05( بني متوسط اجتاهات الفئات الثالثة للدرجة 
العلمية سواء نحو مناهجها او نحو طرق تدريسها، حيث بلغت قيم )ف( املحسوبة عىل 
 )α=0.05( الدراسة  بمستوى  احلرجة  )ف(  قيمة  بلغت  حني  يف   ،0.92، 0.55 التوايل: 

ودرجات حرية )2 و 145( بلغت 3.06.
ويبدو من النتائج ان الدرجة العلمية ملستوياهتا الثالثة مل تؤدي اىل فروق ذات داللة 
إِحصائية يف اجتاهات املعلمني  نحو مناهج الدراسات االجتامعية وطرق تدريسها، مما يدل 
عىل َأن لدى الفئات الثالث اجتاهات متقاربة نحوها، األَمر الذي قد ُيعزى ألسباب تتعلق 

بالذات بمناهج الدارسات االجتامعية وطرق تدريسها.
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التعليمية عىل  العلمية واخلربة  الدرجة  َأثر  بإجراء دراسات حول  الباحثان  وَأوىص 
عن  املهني  النمو  عىل  املعلمني  وتشجيع  االجتامعية،  الدراسات  نحو  املعلمني  اجتاهات 
طريق االلتحاق باجلامعة ملتابعة دراساهتم العليا، وتشكيل جلاٍن لتطوير مناهج الدارسات 

االجتامعية وطرق تدريسها.

البحث ال�شابع  والأَربعون
تطبيق احلقائب التعلمية يف ميدان الدرا�شات الجتماعية 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة العلوم االجتامعية/ جامعة الكويت)1984( 
املجلد 12، العدد 2،الصفحات:151-19.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11927
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=214

خالصة
احلقيبة التعلمية هي نظام تعلمي ذايت املحتوى، يساعد التالميذ عىل حتقيق االهداف 
الرتبوية وفق قدراهتم وحاجاهتم واهتامماهتم. أهنا جمموعة من التوجيهات أو اإلرشادات 
التي ينبغي السري هبا خطوة خطوة من أجل إتاحة الفرصة للطالب لكي خيتار ما يناسبه من 
األنشطة العديدة التي تؤدي اىل حتقيق أهداٍف تربويٍة حمددٍة حتديدًا دقيقًا. إهِنا خطة توضح 
للطالب جيدًا ما سوف يعمله، وتقرتح له الوسائل والطرق الكفيلة بذلك من خالل جمموعة 

من األنشطة واملصادر التعليمية املتنوعة، وحتدد يف النهاية ما  إذا كان قد تعلم فعاًل َأم ال.



509

وللحقيبة التعلمية أمهية كربى يف العلمية التعليمية. فهي تفسح املجال َأمام الطالب 
الختيار ما يناسبهم من األنشطة، وتعمل عىل تنمية صفات حتمل املسؤولية وصنع القرارات 
بينهم، وإجياد تفاعٍل نشٍط بينهم وبني معلميهم، وإمكانية تطبيقها يف خمتلف ميادين املنهج 

املدريس.
هي:  مهمه  بخطواٍت  السري  من  بد  ال  جيدة،  تعلمية  حقيبة  تصميم  يمكن  وحتى 
وبناء  السلوكية،  االهداف  وصياغة  التربير،  َأو  املقدمة  وكتابة  اخلارجي،  الغالف  تصميم 
وبناء  الذايت،  االختبار  وبناء  حمتواها،  َأو  احلقيبة  جسم  وكتابة  القبيل،  التقييم  او  االختيار 
احلقيبة  بمصادر  قائمة  كتابة  وأخريًا  متعمقة،  أنشطة  وكتابة  البعدي،  التقييم  او  االختيار 

وموادها املطبوعة.
وقد تّم تصميم هذه احلقيبة بشكٍل جيعل الطالب يتعرف عىل االقتصاد األردين وهيتم 
به. وقد اختيار الباحث »االقتصاد األردين« كفكرة َأساسية، تبعتها ثالث افكار ثانوية هي: 
»الزراعة«، و»الصناعة«، و»التجارة«. كام ّتم تزويد احلقيبة بالعديد من األنشطة ذات الصلة 

الوثيقة باألهداف املوضوعية يف بدايتها، والتي حياول الطالب حتقيقها يف النهاية.

البحث ال�شاد�ض  والأَربعون
درا�شة ميدانية مل�شكالت الت�شجيل والر�شاد الكادميي اجلامعي 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

غازي مجال خليفة/ حممد كامل عالية
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 

الرتبوية، )2007( املجلد 34، العدد 2، الصفحات: 
. 340-319

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11926
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=214
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ملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل املشكالت التي يواجهها طلبة اجلامعة، والنامجة عن 
إجراءات التسجيل املتنوعة من جهة، وتلك التي يسببها املرشد األكاديمي من جهة ثانية، 
وذلك يف ضوء متغريات اجلنس )ذكر، أنثى( والكلية )هندسة، صيدلة، علوم إدارية، تربية، 
حقوق، آداب، والعلوم وتكنولوجيا املعلومات( ونوع الفرع الدرايس )صباحي، مسائي(.

األردنية  اخلاصة  اإلرساء  جامعة  طالب  من   )864( من  الدراسة  عينة  وتكونت 
وطالباهتا، تمَّ توزيع استبانٍة عليهم طورها القائمون عىل الدراسة احلالية وتألفت من )39( 
املختلفة،  الدراسة وفرضياهتا  أسئلة  اإلجابة عن  أجل  ليكرت. ومن  مقياس  فقرة حسب 
تمَّ استخدام كل من املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت(، وحتليل 

التباين األحادي، واختبار توكي، وأظهرت النتائج اآليت:
أن غالبية املشكالت املتعلقة بإجراءات التسجيل كانت حادة جدًا من وجهة نظر الطلبة. 1.
إن أكثر املشكالت حدة والنامجة عن املرشد األكاديمي متثلت يف الوقت املخصص من  2.

جانبه لكل طالب إلرشاده بطريقة سليمة طيلة الفصل الدرايس، وندرة حماولة املرشد 
إرشاده  قبل  واالقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  الطالب  خلفية  إىل  التعرف  األكاديمي 

أكاديميًا.
ومتوسطات  3. الذكور  استجابة  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

استجابة اإلناث من طلبة اجلامعة عىل فقرات استبانة مشكالت إجراءات التسجيل وتلك 
املتعلقة باملرشد األكاديمي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة الطلبة عىل فقرات االستبانة  4.
اخلاصة باملرشد األكاديمي، حسب متغري الكلية.

االستبانة  5. فقرات  الطلبة عىل  استجابة  متوسطات  بني  دالة إحصائيًا  فروق  عدم وجود 
اخلاصة بإجراءات التسجيل فقط وعىل الدرجة الكلية، تعزى ملتغري الكلية.

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات استجابة الطلبة عىل فقرات االستبانة اخلاصة  6.
باملرشد األكاديمي بني طلبة كلية العلوم اإلدارية وطلبة كلية اهلندسة، ولصالح طلبة كلية 

العلوم اإلدارية، يف حني ال توجد فروق بني أية كليتني من الكليات األخرى.
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة الطلبة عىل فقرات استبانة  7.
مشكالت إجراءات التسجيل، وتلك املتعلقة باملرشد األكاديمي وعىل فقرات االستبانة 

مجيعها من الفرع الصباحي وبني أقراهنم من الفرع املسائي.
الكلامت الدالة: مشكالت التسجيل، مشكالت االرشاد االكاديمي، اجلامعة.

البحث اخلام�ض  والأَربعون
اأثر تدوين املالحظات خالل املحا�شرة وبعدها 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

املجلة الرتبوية/ جامعة الكويت ، )1988( املجلد 
5، العدد 16،الصفحات: 111-89.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11925
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=216

ملخص 
هدفت هذه الدراسة اىل اختبار َأثر تدوين املالحظات خالل املحارضة َأو يف هنايتها 

مع حتصيل واحتفاظ طلبة اجلامعة يف موضوع أسس املنهج املدريس وختطيطه.
ولتحقيق ذلك اهلدف، اختريت عينة الدراسة من )84( طالبًا وطالبة ُقسمت بطريقة 
عشوائية بسيطة اىل ثالث جمموعات هي: املجموعة التجريبية االوىل، التي دونت املالحظات 
يف َأثناء املحارضة، واملجموعة الثانية التي دونت املالحظات يف هناية املحارضة، واملجموعة 
من  االختيار  نوع  من  حتصييل  اختبار  تطوير  تم  وقد  املالحظات.  تدون  ال  التي  الضابطة 
متعدد ألغراض هذه الدراسة. وتألف االختبار من عرشين فقرة، وبلغ معامل ثباته )0.87( 

ومعامل صدقة )0.81(.
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والختبار فرضيات الدراسة، استخدم حتليل التباين االحادي واإلحصائي )ف( عند 
مستوى الداللة )0.05(. وقد اشارت النتائج  اىل وجود فروق بني نامذج تدوين املالحظات 
الثالثة، يف حتصيل طلبة اجلامعة، واحتفاظهم يف موضوع اسس املنهج املدريس وختطيطه، 

وعىل مستوى الداللة  )0.01(. 

البحث الرابع والأَربعون
ا�شتخدام الختبارات ذات الختيار املتعدد يف التاريخ واجلغرافيا 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة العلوم االجتامعية/ جامعة الكويت)1985( 
املجلد 13، العدد 1 الصفحات 138-123 .

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11922
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=217

مقدمة
التي وجهت  املريرة  للتغلب عىل االنتقادات  لقد تم تطوير االختبارات املوضوعية 
ثبات  وعدم  للمحتوى،  متثيلها  ضعف  من  املقال:  اختبارات  او  اإلنشائية  لالختبارات 
جوانب من  وغريها  التصحيح،  لعملية  الالزم  الطويل  والوقت  التصحيح،  َأو   التقدير 

الضعف.
واخلطأ،  الصواب  اختبارات  هي:  مهمه  َأنواع  َأربعة  املوضوعية  ولالختبارات 
متعدد.  من  االختيار  واختبارات  املطابقة،  او  املزاوجة  واختبارات  التكملة،  واختبارات 
االختبارات  من  االخري  النوع  استخدام  كيفية  عىل  الدراسة  هذه  يف  الكاتب  وسيقترص 
املوضوعية والتي تتمثل يف االختبارات ذات االختيار املتعدد Multiple-Chice Tests يف 
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ميداين التاريخ  واجلغرافيا، وذلك عن طريق توضيح ماهية هذه االختبارات، واستعامالهتا، 
حتسينها  عىل  تعمل  التي  واملقرتحات  كتابتها،  يف  السليمة  والطريقة  وعيوهبا،  ومزاياها، 
االمثلة  من  عدد  تقديم  وسيتم  االنسانية.  العرفة  ميادين  من  امليدانني  هذين  يف  وتطويرها 
لفقرات هذه االختبارات من التاريخ العريب او من البيئة اجلغرافية العربية، حتى تكون أيرس 

فمهًا للقارئ وأبقى اثرًا للتعلم.

البحث الثالث  والأَربعون
مدى الفروق يف اأداء الطلبة ملهارة حتديد اجلهات الفرعية 

إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة
قاسم حسني بدر  /غازي مجال خليفة

املجلة الرتبوية/ جامعة الكويت )1987( املجلد 4، 
العدد 12، الصفحات: 36-11.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=218

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=218

ملخص
هدفت هذه الدراسة اىل اختبار الفرضيات التالية:

متوسطات  بني    )α=0.05(احصائية داللة  ذات  فروق  توجد  ال  االوىل:  الفرضية 
اكتساب الطلبة ملهارة حتديد اجلهات الفرعية، برصف النظر عن جنسهم، ُتعزى للمستوى 

التعليمي.
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الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة احصائية)α=0.05(  بني متوسط اكتساب 
الطالب، ومتوسط اكتساب الطالبات ملهارة حتديد اجلهات الفرعية للخريطة اجلغرافية.

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة احصائية)α=0.05(  يف اكتساب الطلبة 
ملهارة حتديد اجلهات الفرعية ُتعزى اىل املستوى التعليمي وجنس الطالب.

 وتكونت عينة الدراسة من )1150( طالبا وطالبة، موزعني عىل )50( شعبة صفية 
يف املدارس التابعة ملكتب إِيدون للرتبية والتعليم، موزعة بالتساوي عىل الذكور واإلناث، 
االبتدائي، والصفوف االول والثاين  السادس  تعليمية هي: الصف  وعىل مخس مستويات 
والثالث االعدادية، والصف االول الثانوي العام. وقد خّص كل صف من هذه الصفوف 
اختيارها  جرى  لإلناث،  شعب  ومخس  للذكور،  شعب  مخس  منها  صفية،  شعب  عرش 
بالطريقة العشوائية البسيطة، بحيث تم اختيار املدارس َأوالً، ثم الُشعب ثانيًا، ثم الطالب 

ثالثًا وبالطريقة العشوائية املنظمة.
واسُتخدمت يف هذه الدراسة أداة اشتملت عىل )50( فقرة من نوع االختيار من متعدد 
سعادة(،  امحد  )جودت  وبناء  إعداد  من  اجلغرافية  للخريطة  الفرعية  اجلهات  حتديد  ملهارة 
وقد ُصممّت االداة عىل َأساس َأربع جهات فرعية هي الشامل الرشقي واجلنوب الرشقي، 
والشامل الغريب، واجلنوب الغريب. وجرى التأكد من الصدق البنائي ألداة القياس بعرضها 
التعليمية  املكاتب  وخمتلف  الريموك،  جامعة  يف  االختصاص  ذوي  من  حمكمني  جلنة  عىل 

التابعة لدائرة الرتبية والتعليم ملحافظة اربد االردنية.
الفرضيات  الخبار  الثنائي  التباين  حتليل  استخدام  تم  البيانات،  حتليل  أجل  ومن 

الصفرية الثالث. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما ييل: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية )α=0.01( بني متوسطات اكتساب الطلبة يف الصف  1.

األول  والصف  اإلعدادية،  والثالث  والثاين  األول  والصفوف  االبتدائي،  السادس  
الفرعية للخريطة اجلغرافية  النظر عن جنسهم، ملهارة حتديد اجلهات  الثانوي برصف 

تعزى للمستوى التعليمي.
ومتوسط  2. الطالب  اكتساب  متوسط  بني   )0.01=α( احصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

اكتساب الطالبات ملهارة حتديد جهات اخلريطة اجلغرافية الفرعية، برصف النظر عن 
مستوياهتم التعليمية اخلمسة.
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وجود أثر للتفاعل )α=0.01( بني املستويات التعليمية اخلمسة، وجنس الطالب، عىل  3.
اكتساب الطلبة ملهارة حتديد اجلهات الفرعية للخريطة اجلغرافية.

البحث الثاين والأَربعون
اأثر تدري�ض وحدة مطورة حول الفعال القهرية، يف حت�شيل املر�شدين 

الرتبويني واحتفاظهم بها 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

شفيق فالح حسان/غازي مجال خلفية
جملة دراسات/ اجلامعة األردنية )1988( املجلد 15، العدد 8، الصفحات 239 -282.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/showthread.php?t=11919

https://www.almekbel.net/include/plugins/article/article.
php?action=s&id=219

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تقييم دور خربة املرشد الرتبوي وجنسه وعمره، وتقديرها 

لفعالية  املرشد الرتبوي، وذلك باإلجابة عن األسئلة  اآلتية:
القهرية )قضم األظفار، ومص  1. باألفعال  تدريسية مطورة  هل يؤدي استخدام وحدة 

القهرية  لألفعال  الرتبوي  املرشد  معرفة  يف  الزيادة  إىل  والكذب(  والرسقة  اإلهبام، 
وفهمها وتطبيق أفكارها؟

هل خيتلف حتصيل املرشد الرتبوي واحتفاظه باختالف خربته وجنسه وعمره؟ 2.
السابقني. وقد  السؤالني  فرضيات لإلجابة عن  اختبار سبع  إىل  الدراسة  كام سعت 
طور القائمون عىل هذه الدراسة اختبارًا مؤلفًا من أربعني فقرة من نوع االختيار من متعدد، 
بام يتفق مع عدد األهداف التدريسية املرتبطة بالوحدة التدريسية. وجرى التأكد من صدق 
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االختبار من حيث صدق املحتوى من جانب جلنة من املحكمني. كام جرى التأكد من ثباته 
، حيث  براون  بمعادلة سبريمان-  Split Halves وتصحيحه  املنشطرة  اإلنصاف  بطريقة 

بلغ معامل الثبات )0.83( تقريبًا.
االحتفاظ  واختبار  والبعدي  القبيل  التحصييل  االختبار  عىل  البيانات  مجع  تم  وقد 
استخدام  خالل  ومن  القهرية،  لألفعال  البعدي  االختبار  تقديم  من  إِسبوعني  بعد 
حتليل  اسلوب  واستخدام  مستقلني،  لوسطني  وآخر  مرتبطني،  لوسطني  )ت(  االحصائي 
 3×1 املصاحب  االحادي  التباين  وحتليل    3×1One-Way ANOVA االحادي  التباين 

ANCOVA  اشارت نتائج الدراسة عند مستوى الداللة االحصائية)0.05( اىل اآليت:

التدريسية  1. الوحدة  فعالية  اىل  ُيعزى  وحتصيلهم  الرتبويني  املرشدين  بني  فرق  يوجد 
املطورة بموضوع االفعال القهرية.

ال يوجد فرق بني املرشدين الرتبويني يف حتصيلهم لألفعال القهرية ُيعزى جلنسهم. 2.

ال يوجد فرق بني املرشدين الرتبويني يف حتصيلهم لألفعال القهرية ُيعزى لعمرهم. 3.

توجد فروق بني متوسطات حتصيل املرشدين الرتبويني لألفعال القهرية ُتعزى اىل ثالثة  4.
مستويات خلرباهتم االرشادية.

ال يوجد فرق بني املرشدين الرتبويني يف احتفاظهم لالفعال القهرية يعزى جلنسهم. 5.

ال يوجد فرق بني املرشدين الرتبويني يف احتفاظهم لالفعال القهرية يعزى لعمرهم 6.
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البحث احلادي والأَربعون
قدرة التفكري الإبداعي لدى طلبة اجلامعة 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة   ود. يوسف حممود قطامي
 جملة سلسلة الدراسات النفسية والرتبوية )1996( 

املجلد 1، العدد 1، الصفحات 11 -53 .
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11917
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=220

ملخص
واملستوى  والتخصص  اجلنس  متغريات  عالقة  بحث  اىل  الدراسة  هذه  هدفت 
الدرايس، بدرجات التفكري االبداعي عند عينة من طالب جامعة السلطان قابوس بسلطنة 

عامن.
الدراسة  متغريات  وفق  منظمة  عشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  أفراد  اختيار  تم  وقد 

وبلغ عدد َأفرادها )883( طالبا وطالبة، منهم )159( طالبا و)724( طالبة.
وقام الباحثان ببناء مقياس التفكري االبداعي لتحقيق َأهداف الدراسة، بعد أن حتققت 
ثبات عن طريق  النتائج داللة  املحتوى وصدق املحكمني. وقد وفرت  له دالالت صدق 

اإلعادة بلغت )0.87( وباستخدام طريقة االتساق الداخيل حيث بلغت )0.822(
احلسايب  املتوسط  استخراج  بعد   )2×2×2( الثالثي  التباين  حتليل  استخدام  وتم 
التي  املختلفة  املتغريات  بني  التفاعل  داللة  مستوى  اختيار  َأجل  من  املعياري  واالنحراف 

ركزت عليها الدراسة.
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وقد أطهرت النتائج وجود فرق ذات داللة إحصائية بني متغريي الكلية واجلنس من 
جهة ومتغريي املستوى الدرايس والكلية من جهٍة ثانية.

وأوصت الدراسة برضورة إجراء املزيد من البحوث التي تدرس اثر متغريات اخرى 
الوالدين  وثقافة  االرسة،  أفراد  وعدد  الرتاكمي،  املعدل  مثل  االبداعي  التفكري  يف  تؤثر 

والعالقة مع اآلخرين.

البحث الأَربعون
اإكت�شاب طلبة الإعدادية ملهارة حتديد اجلهات 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

أبحاث الريموك/ سلسلة العلوم اإلنسانية)1986( 
املجلد 2، العدد 2، الصفحات:117-93 .

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11913
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=221

ملخص
متثل اهلدف الرئييس هلذه الدراسة يف اختبار الفرضية التالية:

اخلريطة  جهات  حتديد  ملهارة  واإلناث  الذكور  االعدادية  املرحلة  طلبة  اكتساب  إن 
اجلغرافية، أقل من املستوى املقبول تربويًا.

اختيارهم عشوائيا من بني  تم  الدراسة من )1012( طالبًا وطالبة  تألفت عينة  وقد 
مدارس مكتب تربية آيدون يف حمافظة اربد. أما اداة البحث فتمثلت يف أداة قياس مهارات 
حتديد اجلهات الرئيسة والفرعية واستخدامها يف احلياة اليومية. وللتأكد من صدق حمتوى 
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أداة القياس، ثم عرضها عىل جلنة من املتخصصني بلغت )66( شخصًا. كام تم حساب ثبات 
االداة الكيل باستخدام معادلة كودر- ريتشاردسون 20 حيث بلغ 0.97.

واستخدم الباحث االحصائي )ت( لعينة واحدة الختبار داللة الفرق بني املتوسطات 
احلسابية لطالب املرحلة االعدادية وطالباهتا، ولكل صف وكل مهارة فرعية من مهارات 

حتديد اجلهات عىل حدة، واملستوى املقبول تربويا.
وقد اظهرت نتائج الدراسة أن اكتساب طلبة املرحلة االعدادية ملهارة حتديد اجلهات 
الرئيسة والفرعية واستخدامها يف احلياة اليومية، َأقل من املستوى املقبول تربويًا املقرتح من 

جانب جلنة املتخصصني.
واوصت الدراسة برضورة تعميم وحدات مدخلية لكتب اجلغرافيا تتناول مهارات 
قراءة اخلريطة، وإجراء دراسات اخرى إلجياد َأثر اجلنس وطرق التدريب وإِعداد املعلمني، 

يف اكتساب الطلبة ملهارة حتديد اجلهات.

البحث التا�شع  والثالثون
تاأثري التدريب على طريقة اأخذ املالحظات

 إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية، )1986( املجلد 13، العدد 6 الصفحات: 

.88-57

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

 showthread.php?t=11911
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=222
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ملخص
هدفت هذه الدراسة اىل اختبار أثر طريقة التدريب عىل أخذ طلبة اجلامعة للمالحظة 
والس  وطريقة  جهة  من   )Laycock and Rassell( وراسيل  ليكوك  طريقة  حسب 
يف  أخرى،  جهة  من  تدريب  بدون  املالحظات  وأخذ   )Lass and Wilson( وويلسون 

اسرتجاعهم حسب معدالهتم الرتاكمية )مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(.

ولتحقيق ذلك، تم اختيار عينة من )86( طالبًا وطالبة، ثم قسمت بالطريقة التجميعية 
أخذ  عىل  التدريب  طريقة  حسب  توزيعها  ثم  جمموعات،  ثالث  اىل   )cluster sampke(
املالحظات. هذا وقد اعتربت الدرجة املعيارية حمكًا لتصنيف الطلبة اىل معدالت تراكمية 
فقرة   )23( من  مؤلف  متعدد  من  االختيار  نوع  من  اسرتجاع  اختبار  تطوير  تم  كام  ثالثة. 

ألغراض الدراسة، وبلغ معامل ثباته )0.84(، ومعامل صدقة )0.81(.
شافيه  واختبار  االحادي،  التباين  حتليل  استخدم  الدراسة،  فرضيات  والختبار 
)schefic( للمقارنة البعدية، وحتليل التباين املصاحب، واالحصائي )ت( لعينتني مستقلتني 

عند مستوى الداللة االحصائية )0.5( وقد دلت النتائج عىل ماييل:
وراسيل، -  ليكوك  من  لكل  املالحظات  َأخذ  عىل  التدريب  طريقتي  بني  فرق  يوجد  مل 

والس وويلسون، يف اسرتجاع املعلومات املتعلقة بعنارص ثالثة للمنهج املدريس، يف 
حني يوجد فرق بني طريقتي التدريب عىل أخذ املالحظات، وعملية املالحظات بدون 

تدريب، وذلك عىل اختبار االسرتجاع.
مل يوجد فرق يف االسرتجاع بني طلبة اجلامعة ذوي املعدالت الرتاكمية املرتفعة، تعزى - 

اىل شكل اخذ املالحظات )تدريب وبدون تدريب(.
املتوسطة، وبني -  الرتاكمية  املعدالت  وجد فرق يف االسرتجاع بني طلبة اجلامعة ذوي 

الطلبة ذوي املعدالت الرتاكمية املنخفضة، تعزى اىل شكل اخذ املالحظات )تدريب 
وبدون تدريب(.
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البحث الثامن  والثالثون
الأهداف العامة للدرا�شات الجتماعية 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

املجلة العربية للعلوم اإلنسانية/جامعة الكويت، 
)1983( املجلد 3، العدد 11، الصفحات: -194 

.161

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11905
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=223

امللخص
تم التعرض يف هذه الدراسة للعديد من املوضوعات ذات العالقة باألهداف العامة 
للدراسات االجتامعية، وقد طرحت هذه املوضوعات عىل هيئة األسئلة متت االجابة عنها 

فيام بعد بشكل مفصل.
ولإلجابة عن السؤال الرئيس االول، واخلاص بأنصار تدريس الدراسات االجتامعية، 
اول  التالميذ  الدراسات االجتامعية. وكان  تدريس  فقد طالبت مخس جمموعات برضورة 
عىل  تساعدهم  التي  املطالب  يكملوا  لكي  امليدان  هبذا  هيتمون  والذين  املجموعات،  هذه 
االنتقال من مرحلة تعليمية اىل اخرى او لكي يعملوا عىل مواصلة التعليم اجلامعي. ويرص 
العتقادهم  االجتامعية  الدراسات  تدريس  عىل  الثانية  املجموعة  يشكلون  الذين  املعلمون 

باهنا متثل موضوعًا مهاًم يف حياهتم، وحياة املجتمع الذي يعيشون فيه.
الثالثة التي تطالب بقوة تدريس الدراسات االجتامعية  ويمثل االداريون املجموعة 
بينام  التالميذ.  املعرفية والسلوكية االجيابية عىل  آثارها  لقيمتها يف نظر اآلباء، باإلضافة اىل 
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املدراس  يف  االجتامعية  الدراسات  تدريس  اآلباء،  جمموعة  وهي  الرابعة،  املجموعة  تؤيد 
الهنم يريدون تدريس ابنائهم ما تعودوا هم عىل دراسته من قبل، حتى يستمر نقل الرتاث 
املجموعة  فهناك  وأخريًا  اجلديدة.  االجيال  اىل  فينقله  أنفسهم  سامهوا  الذي  االجتامعي 
بالقضايا والشؤون  املهتمني  للدراسات االجتامعية من  باملنارصين  اخلامسة، والتي تسمى 

االجتامعية املختلفة.

البحث ال�شابع والثالثون
عادات التعامل مع المتحان عند طلبة الأول الثانوي 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 
الرتبوية، )2011( املجلد 38، ملحق 3 الصفحات: 

. 882- 866

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11904
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=224

ملخص
طلبة  لدى  شدّة  االمتحان  مع  التعامل  عادات  أكثر  حتديد  اىل  الدراسة  هذه  هدفت 
االول الثانوي بمحافظة مأدبا االردنية، وعالقة ذلك بجنس الطالب ومعدله العام. ومن 
أجل ذلك، تمَّ اختيار عينة بالطريقة العشوائية العنقودية بلغ عدد افرادها )420( من طلبة 
الصف االول الثانوي بمحافظة مأدبا االردنية، وتطوير استبانة مؤلفة من )32( فقرة حسب 
مقياس ليكرت اخلاميس تدور حول عادات التعامل مع االمتحان واالستعداد له من جانب 
الطلبة، حيث تّم حتكيمها من جانب )17( حمكاًم للتأكد من صدقها، كام تمَّ حساب معامل 

الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا والذي بلغ )0.747(.
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من:  كاًل  الباحث  استخدم  فرضياهتا،  من  والتحقق  الدراسة  اسئلة  عن  ولإلجابة 
الثنائي، وأسلوب حتليل  العاميل  والتصميم  املعيارية،  املتوسطات احلسابية، واالنحرافات 
 Equal Variance not املتساوية  للخاليا   )2×3( )2Way ANOVA( الثنائي  التباين 
Assumed وذلك الختبار داللة الفروق بني املتغريات املستقلة وكذلك التفاعل بينها، كام 

.)SPSS( تم استخدام احلاسوب والرزمة االحصائية االجتامعية
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بني متوسطات عادات التعامل مع االمتحان 
لدى الطلبة تعزى ملستويات معدالهتم العامة، وعدم وجود فروق دالة احصائيًا بني الذكور 
واإلناث يف متوسطات عادات التعامل مع االمتحان، ووجود تفاعل بني متوسطات عادات 
التعامل مع االمتحان تعزى جلنس الطالب ومعدله العام، وأن أكثر عادات التعامل شدة مع 
االمتحان من جانب الطلبة كانت عرشين عادة يأيت عىل رأسها التقيد بتعليامت االمتحان، 
وزيادة ساعات الدراسة، ومراجعة املادة ليلة االمتحان، والقلق خالل االمتحان، واإلجابة 

عن مجيع االسئلة، ومساعدة االخرين عند الطلب.
الكلامت الدالة: عادات التعامل مع االمتحان، اجلنس، املعدل العام.
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البحث ال�شاد�ض والثالثون
اأثر م�شتوى تعليم الأب والأم يف التفكري الإبداعي 

إعداد

أ.د. جودت أمحد سعادة
د. يوسف حممود قطامي / وداد محد آل خليفة
قطر  بجامعة  الرتبوية  البحوث  مركز  جملة 
)1996( السنة 5، العدد 9،الصفحات:135 -177.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11903
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=225

ملخص البحث:
استهدفت الدراسة احلالية تقيص َأثر تعليم األب وتعليم األم والرتتيب الوالدي يف 

قدرات التفكري اإلبداعي لدى عينة من أطفال مرحلة ما قبل الدراسة بدولة البحرين.
وقد استخدمت هلذا الغرض أداة بحث لقياس القدارت الثالث للتفكري االبداعي 

)الطالقة، واملرونة، واألصالة( تتصف بدالالت صدق وثبات مقبولة.

واستخدام الباحثون الثالثة حتليل التباين الثالثي )3×2×3( والتفاعالت للتجمعات 
الثالثية والثنائية للمتغريات املدروسة ألداء األطفال البالغ عددهم )209( منهم )104( من 

الذكور و )105( من االناث، تم اختيار روضاهتم بطريقة عشوائية.
أظهر  بينام  االبداعيتني،  واملرونة  الطالقة  َأداء  تفوق  الدراسة  نتائج  اظهرت  وقد 
األطفال تدنيًا يف درجات قدرة األَصالة االبداعية مقارنة بدرجات قدريت الطالقة واملرونة. 

كام ظهر َأثر ذو داللة احصائية ملستوى تعليم األب يف قدريت الطالقة واملرونة االبداعيتني 
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البحث اخلام�ض  والثالثون
ظاهرة التدخني ال�شارة بني طلبةاملدار�ض واملعاهد واجلامعات

واملقرتحات الرتبوية للتخفيف منها

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

عميد كلية العلوم الرتبية 
جامعة النجاح الوطنية بنابلس/فلسطني

مقالة علمية ُقدمت إىل مؤمتر املظاهر
الضارة املنترشة بني طلبة املدارس

واجلامعات املنعقد يف جامعة النجاح 

خالل الفرتة 21-23/11/1986

 

اجناسهم  باختالف  الناس  أمجع  برشية  سلوك  ظاهرة  التوجد  انه  املعروف  من 
التدخني ،  آثارها الضارة جسياًم وماديًا مثل ظاهرة  ومذاهبهم ومعتقداهتم وأوطاهنم عىل 
املال  حترق  كي  اهلشيم  يف  النار  انتشار  والشعوب  االفراد  بني  انترشت  التي  الظاهرة  تلك 

برسعة والعمر ببطء.
ظاهرة  شيوع  عن  تنجم  التي  الفادحة  األرضار  العلمية،  املقالة  هذه  تناولت  وقد 
التدخني بني طلبة املدارس واملعاهد واجلامعات، وما خُتلفه من علٍل وأمراض يف أجسامهم 
ثانية، مع  املادية واملعنوية من جهٍة  الناحيتني  فيهم سلبًا من  تؤثر  أن  من جهة، وما يمكن 
تقديم العديد من احللول واملقرتحات الرتبوية، التي تعالج هذه الظاهرة االجتامعية املقلقة، 

أو تعمل عىل التخفيف من حدهتا عىل األقل.
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البحث الرابع  والثالثون
الأخطاء الناجمة يف عملية الإر�شاد الأكادميي 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

د.حممد كامل عالية/د.غازي مجال خليفة
جملة العلوم الرتبوية والنفسية بجامعة البحرين 

)2008( املجلد 9، العدد 2،الصفحات: 52 -92.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11898
  https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=227

امللخص
الدرايس  واجلدول  الطلبة  عن  النامجة  األخطاء  إىل  التعرف  احلالية  الدراسة  هدفت 
الفروق يف تلك  يف عملية اإلرشاد األكاديمي بجامعة اإلرساء اخلاصة األردنية، وفحص 

األخطاء حسب جنس الطالب ومعدله الرتاكمي ومستواه الدرايس.

بتدرج  فقرة،   )29( من  مؤلفة  استبانة  تطوير  تمَّ  فقد  الدراسة،  هذه  ولتحقيق 
الدراسية  للمواد  التسجيل  عملية  خالل  الطلبة  فيها  يقع  التي  األخطاء  تناولت  مخايس 
بناء عىل اجلدول الدرايس. وتمَّ توزيع األداة عىل عينة مؤلفة من )864( طالبًا وطالبة من 
»ت«  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  واستخدمت  اجلامعة،  كليات 
البعدية، وذلك  للمقارنات  التباين األُحادي، واختبار توكي  اإلحصائي، وأسلوب حتليل 

لفحص الفرضيات الثالث للدراسة. ومتثلت أهم النتائج يف اآليت:



527

الواسطة،  1. أساليب  استخدام  هي:  التسجيل  عملية  خالل  الطلبة  أخطاء  أكثر  كانت 
وتسجيل مواد دراسية بحاجة إىل متطلبات سابقة، وقلة اطالعهم عىل دليل الطالب 
أقارهبم  أو  واعتامدهم عىل زمالئهم  التسجيل وخطواته،  إجراءات  الذي حيتوي عىل 
االنتهاء  بعد  أو  التسجيل  عملية  انتهاء  قبيل  بعضهم  وحضور  عنهم،  نيابة  للتسجيل 

منها.
كانت أكثر أخطاء وضع اجلدول الدرايس هي: إغالق الُشَعب يف وقت مبكر، وتعارض  2.

مواعيد املواد املطروحة، وتغيري أسامء مدريس املواد الدراسية بعد التسجيل فيها، وندرة 
استشارة الطلبة عند وضع اجلدول الدرايس للفصول القادمة.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات الطلبة عىل الفقرات  3.
الدرايس،  اجلدول  وضع  عن  الناشئة  وتلك  التسجيل،  عملية  يف  بأخطائهم  املتعلقة 

وذلك تبعًا ملتغري املستوى الدرايس )سنة أوىل، ثانية، ثالثة، رابعة(.
.4  )50-59( الرتاكمية  املعدالت  ذوي  الطلبة  متوسط  بني  إحصائيًا  دال  فرق  وجود 

فقرات  عىل  استجاباهتم  يف   )70-79( الرتاكمية  املعدالت  ذوي  الطلبة  ومتوسط 
املعدالت  الدرايس، ولصالح ذوي  الناشئة عن اجلدول  التسجيل  أخطائهم يف عملية 
ذوي  متوسطات  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  مل  حني  يف   ،)70-79( الرتاكمية 

املعدالت الرتاكمية األخرى.
ومتوسط  5. الذكور  الطالب  درجات  متوسط  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

التسجيل،  عملية  يف  الطلبة  بأخطاء  املتعلقة  االستبانة  فقرات  عىل  الطالبات  درجات 
وتلك الناشئة عن وضع اجلدول الدرايس، وذلك تبعًا ملتغري اجلنس.

الكلامت املفتاحية: أخطاء اجلدول الدرايس، عملية اإلرشاد األكاديمي.
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البحث الثالث  والثالثون
ا�شتخدام ا�شرتاتيجيتي �شميث  وباير واأثرهما يف تنمية التفكري الناقد 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة      و  نسيم حممد منصور
املجلة الرتبوية/ جامعة الكويت )2013( املجلد 

28، العدد 109، الصفحات:229-191.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=228

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=228

امللخص
Beyer وحتديد  Smith وباير  هدفت الدراسة احلالية اىل تطبيق اسرتاتيجي سميث 
اثرمها يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف السابع االسايس يف لواء ناعور االردين 
واجتاهاهتن نحو مبحث التاريخ. ولتحقيق هذه اهلدف، قام الباحثان بتطوير ثالث أدوات 
باير  اسرتاتيجي  حسب  السادسة  للوحدة  التاريخ  مبحث  تدريس  خطة  تصميم  هي: 

وسميث، وبناء اختباري التفكري الناقد واالجتاه، هبدف اإلجابة عن اسئلة الدراسة.
)ن=20(  )الضابطة(  االوىل  املجوعة  تدريس  تم  جمموعات،  ثالث  العينة  شملت 
األوىل( )ن=20( وحدة  )التجريبية  الثانية  املجموعة  تدرس  تم  العادية، يف حني  بالطريقة 
تدريسية مطورة مستندة اىل اسرتاتيجية سميث Smith للتفكري الناقد، اما املجموعة الثالثة 
باير  املستندة اىل اسرتاتيجية  املطورة  الوحدة  الثانية( )ن=20( فقد تم تدريسها  )التجريبية 
الناقد ومقياس  التفكري  الدراسية واختيار  النقاقد. كام تم عرض اخلطط  للتفكري    Beyer
االجتاه عىل جمموعة حمكمني من أساتذة اجلامعات واملرشفني الرتبويني واملعلمني من ذوي 

اخلربة الطويلة يف تدريس مبحث التاريخ.
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استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادة االختبار test re-test حلساب معامل ثبات 
أدايت الدراسة باستخراج معامل ارتباط بريسون، حيث بلغ معامل ثبات اختبار التفكري الناقد 
احلسابية  املتوسطات  استخدمت  كام   ،)0.92( االجتاهات  مقياس  ثبات  ومعامل   )0.90(
واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين املصاحب لإلجابة عن َأسئلة الدراسة. وأكدت أهم 
النتائج عىل تفوق طالبات املجموعتني التجريبيتني اللتني طبقتا اسرتاتيجية باير واسرتاتيجية 
سميث عىل طالبات املجموعة الضابطة اللوايت درسن مبحث التاريخ بالطريقة االعتيادية، 
وتفوق اسرتاتيجية باير عىل اسرتاتيجية سميث يف تنمية التفكري الناقد. كام تفوقت طالبات 
املجموعتني التجريبيتني عىل طالبات املجموعة الضابطة باير يف االجتاه نحو مبحث التاريخ، 

وتفوق اسرتاتيجية سميث عىل اسرتاتيجية باير يف هذا املجال.

البحث الثاين  والثالثون
 An Investigatiom of the Use of Behavioral Objectives in Social

Studies Classrooms

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

قاسم حسني بدر/غازي مجال خليفة

Theory and Research in Social 
Education (1988). Vol. 16, No. 3 

page227-234.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11887

Abstract

This study investigated the differential effects of behavioral 
objectives on the achievement and retention of high, medium, and low 
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GPA Students on knowledge, comprehension, and application, when 
behavioral objectives were given and their relation to test items was 
explained to students in the beginning of each lesson. The experiment 
was conducted in natural classroom environments using 472 10th grade 
students in 14 intact classes from 14 randomly selected high schools; it 
lasted for 11 weeks. The design was pretest-posttest treatment-control 
and data were analyzed by MANCOVA. 

The results indicated positive but different effects of behavioral 
objectives among groups of students with different levels of previous 
achievement. The results also indicated that when adjustment was made 
for knowledge-level performance, differ-ences between treatment and 
control groups vanished for comprehension and application. It was 
concluded that behavioral objectives may prove more effective if used 
in a manner appropriate to the specific ability levels of students.

البحث احلادي والثالثون
دواعي عزوف الطلبة عن اختيار مادة التاريخ 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة  وعارف عيد الدهام

املجلة الرتبوية/ جامعة الريموك )2014( املجلد 
28، العدد 112،الصفحات:322-267.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت: 
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11884
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=230
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امللخص
اختيار  عن  الثانوية  املرحلة  طلبة  عزوف  أسباب  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
التاريخ مبحًثا بدياًل من وجهة نظر الطلبة واملعلمني يف مديريتي تربية املوقر واجليزة،  وبلغ 
عدد أفراد العينة )180( طالبًا وطالبة و)36( معلاًم ومعلمة، فقد أعد الباحث استبانة مؤلفة 
من )72( فقرة تناولت أسباب العزوف موزعة عىل أربعة جماالت هي: الطالب، والكتاب، 
لألجابة  اخلاميس  ليكرت  مقياس  الباحث  واستخدم  العامة.   الثانوية  وأسئلة  واملعلم، 
املحكمني.   من  جلنة  عىل  بعرضها  الدراسة،  أداة  صدق  من  وحتقق  االستبانة،  فقرات  عن 
فبلغ معامل  ألفا،  الباحث معادلة كرونباخ  الدراسة، استخدم  أداة  ثبات  وحلساب معامل 

االتساق الداخيل 0.94.
واختبار  والرتب  املعيارية  االنحرافات  واحلسابية  املتوسطات  الباحث  واستخدم 

»ت« لعينتني مستقلتني، ومتثلت أهم النتائج يف اآليت: 
العامة، يف حني  1. الثانوية  املتعلقة بأسئلة  بالنسبة ألسباب العزوف  وجود مستوًى عاٍل 

كاآليت:  تنازليًا  مرتبة  متوسط  بمستوى  األخرى  العزوف  أسباب  جماالت  جاءت 
الكتاب، الطالب، املعلم وذلك من وجهة نظر املعلمني.

ملادة  2. العامة  الثانوية  بأسئلة  املتعلقة  العزوف  ألسباب  بالنسبة  عاٍل  مستوى  وجود 
وبمستوًى  نفسه  املستوى  بدرجة  والكتاب  بالطالب  املتعلقة  األسباب  تلتها  التاريخ، 
عاٍل، ثم جاءت األسباب املتعلقة باملعلم باملرتبة األخرية وبمستوى متوسط،  وذلك 

من وجهة نظر الطلبة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الوظيفة حول  مجيع أسباب العزوف  3.

عىل  الطلبة  لصالح  الفروق  وجاءت  بالطلبة،  املتعلقة  العزوف  أسباب  باستثناء  ككل 
حساب املعلمني.

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر جنس الطالب) ذكر، أنثى(  بالنسبة جلميع  4.
أسباب العزوف،  وجاءت لصالح اإلناث.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر جنس املعلم ) ذكر ، أنثى ( يف مجيع  5.
األسباب ويف أسباب العزوف ككل.
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر املديرية يف مجيع األسباب ويف أسباب  6.
العزوف ككل، من وجهة نظر املعلمني.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر املديرية يف مجيع األسباب ويف أسباب  7.
العزوف ككل من وجهة نظر الطلبة.

البحث الثالثون
تدري�ض الريا�شيات با�شتخدام الذكاءات املتعددة 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة    و نواف عزيز الرشيدي
جملة مؤتة للبحوث والدراسات/ سلسلة العلوم 
االنسانية واالجتامعية)2013( املجلد 28، العدد 

6، الصفحات: 121 -156.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11872
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=231

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر استخدام نمطني من أنامط  الذكاءات املتعددة يف 

حتصيل طالب الصف التاسع يف الرياضيات بدولة الكويت ودافعيتهم نحو هذه املادة.
وقد تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف التاسع املتوسط يف مجيع حمافظات 
75( طالبًا من طالب الصف التاسع  دولة الكويت، يف حني اشتملت عينة الدراسة عىل ) 
تم  التي  األوىل  التجريبية  للمجموعة  طالبًا   )25( جمموعات  ثالث  عىل  موزعني  الذكور، 
تم  التي  الثانية  التجريبية  للمجموعة  طالبًا  و)25(  املنطقي،  الذكاء  نمط  وفق  تدريسها 

تدريسها وفق نمط الذكاء البرصي، و)25( طالبًا للمجموعة الضابطة. 
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الباحث  قام  حتصييل  باختبار  األوىل  األداة  متثلت  الدراسة  يف  أداتني  استخدام  وتم 
بإعداده وتطويره، يف حني متثلت األداة الثانية بمقياس الدافعية لإلنجاز الدرايس الذي تبناه 
التأكد من صدقهام عن طريق عرضهام عىل جلنة من املحكمني، يف حني تم  الباحث. وتم 
استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار )Test-Re-test( حلساب معامل الثبات الذي 

بلغ لالختبار التحصييل )0.81(، بينام وصل بالنسبة ملقياس الدافعية إىل )0.83( .

لتحليل   )SPSS( االجتامعية  للعلوم  اإلحصائي  التحليل  حزمة  واستخدمت 
النتائج عىل  ANCOVA( وكانت  التباين األحادي املصاحب )  البيانات، وال سيام حتليل 

النحو اآليت:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التحصيل لطالب الصف التاسع يف  1.

دولة الكويت باختالف نمط الذكاء )الذكاء املنطقي- الريايض( املستخدم يف تدريس 
الرياضيات لصالح الذكاء املنطقي عند مقارنتها بالذكاء البرصي وبالطريقة االعتيادية.

التاسع يف  2. الدافعية لطالب الصف  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
دولة الكويت باختالف نمط الذكاء املستخدم يف تدريس الرياضيات ولصلح الذكاء 

املنطقي- الريايض والذكاء البرصي، عند مقارنتهام بالطريقة االعتيادية.
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البحث التا�شع والع�شرون
طريقة املحا�شرة يف التدري�س

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة رسالة اخلليج العريب )1998( املجلد 18، 
العدد 66، الصفحات:155-77.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11858
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=233

امللخص
طريقة  أهنا  عىل  وتعريفها  املحارضة،  طريقة  عن  تارخيية  نبذة  املقالة  هذه  تناولت 
التدريس التي يتوىل فيها شخص ما تزويد جمموعة من االشخاص باملعلومات ذات العالقة 
بموضوع من املوضوعات او قضية من القضايا، ويكون فيها الشخص هو حمور النشاط يف 

ذلك اللقاء.
وتم االنتقال بعد ذلك اىل جماالت استعامل طريقة املحارضة، وال سيام عند التقديم 
ملوضوع معني، َأو طرح معلومات وأفكار ونظريات جديدة، َأو من أجل تكامل املعلومات 
وربط االفكار ببعضها، وعند إعطاء وجهة نظر معينة، أو عند مراجعة املادة الدراسية، أو 

عند توضيح بعض املفاهيم الصعبة.
ونظرًا ألن للمحارضة أنواعًا، فقد تم الرتكيز عىل نوعني رئيسني، مها:

املحارضة الطويلة التي تأخذ معظم وقت احلصة، وتتطلب إعدادًا جيدًا من جانب 
املدرس، ثم املحارضة القصرية التي تستخدم لتوضيح فكرة من األفكار لفرتة وجيزة من 
الوقت. وبعد ذلك تمَّ احلديث عن عملية التخطيط للمحارضة وتطبيقها ضمن خطوات 

دقيقة وحمددة.
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البحث الثامن  والع�شرون
ا�شتخدام املختربات الفرتا�شية يف تدري�ض الفيزياء 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة وأ. عواد حممد خري أبو زينه
املجلة الرتبوية/ جامعة الكويت )2013( املجلد 

27، العدد 106، الصفحات:121-64.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11855
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=234

ملخص 
يف  الفيزيائية  االفرتاضية  املختربات  استخدام  أثر  إىل  التعرف  الدراسة  هدفت 
اجلامعات  الدراسة  جمتمع  وشمل  األردنية.  اجلامعات  لطلبة  العلمي  واخليال  التحصيل 
احلكومية واخلاصة وعددها )29( جامعة، أما العينة فاقترصت عىل شعبتني دراسيتني من 
شعب مادة الفيزياء العملية يف اثنتني من اجلامعات اخلاصة ومثلهام يف اجلامعات احلكومية ، 
حيث تمَّ اختيارمها بالطريقة العشوائية، وكان عدد الطلبة يف كل شعبة )20( طالبًا وطالبة، 
 ، إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية  الشعب عشوائيًا  توزيع  تّم  كام    ، منهم   )80( وبمجموع 
حيث تمَّ تدريس املجموعة التجريبية مادة الفيزياء العملية بأسلوب املخترب االفرتايض، يف 

حني تمَّ تدريس الضابطة املادة ذاهتا بأسلوب املخترب العادي.

من  التأكد  بعد  فقرة،   )40( من  مؤلف  حتصييل  اختبار  بإعداد  الباحثان  وقام        
صدقه بتوزيعه عىل جلنة من املحكمني ، كام قاما بتطوير مقياس للخيال العلمي من جزأين: 
حساب  وتمَّ  االفرتاضية.  للمواقف  العلمي،واآلخر  اخليال  نحو  االجتاه  لقياس  أحدمها 
ريتشاردسونKR-20، حيث  باستخدام معادلة كودر-  التحصييل  االختبار  ثبات  معامل 
معامل  قيمة  بإجياد  العلمي  اخليال  نحو  االجتاه  مقياس  ثبات  0.87، وُحِسب  قيمته  بلغت 
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ارتباط بريسون فبلغت قيمته 0.78، كام ُحِسب ثبات مقياس املواقف االفرتاضية باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا، فبلغت قيمته  0.78  أيضًا.وتمَّ حتليل البيانات باستخدام حتليل التباين 
املشرتك )ANCOVA -1(، وأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية يف التحصيل 
واخليال العلمي عند مستوى داللة إحصائية )α≤0.05(، لصالح املجموعة التجريبية التي 
التحصيل  االفرتايض،وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يف  املخترب  باستخدام  درست 
واخليال العلمي عند مستوى داللة إحصائية)α≤0.05(، باختالف السلطة املرشفة )جامعة 

حكومية أو خاصة(.

الكلامت املفتاحية أو الدالة Key Words :  املختربات االفرتاضية، اخليال العلمي .

البحث ال�شابع  والع�شرون
تدري�ض التاريخ بطريقتي احلوار والكت�شاف

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة 
العلوم الرتبوية، )2013( املجلد 40، العدد 2،  

الصفحات:1622 -1639.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11852
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=235

مللخص
الناقد  التفكري  يف  واحلوار  االكتشاف  طريقتي  أثر  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
والتحصيل لدى طلبة الصف احلادي عرش بدولة الكويت الذين يدرسون مبحث التاريخ . 
ولتحقيق هذا اهلدف ، قام الباحثان  بإعداد اختبار حتصييل من جهة ، وتبني اختبار واطسون 

- جالرس) Watson – Glaser) للتفكري الناقد يف صورته العربية من جهة ثانية . 
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واقترصت عينة الدراسة عىل ثالث شعب من  ثالث مدارس تم اختيارها عشوائيًا: 
عدد  وبلغ  احلوار،  بطريقة  التاريخ  مبحث  تدريسها  تم  التي  األوىل  التجريبية  املجموعة 
الطالب فيها )19( طالبًا، واملجموعة التجريبية الثانية التي تم تدريسها بطريقة االكتشاف، 
وبلغ عدد طالهبا )19( طالبًا، واملجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، 

وبلغ عدد الطالب فيها ايضا )19( وبمجموع )57( طالبًا.
وباستخدام حتليل التباين املصاحب  ANCOVA  واختبار شيفيه للمقارنات البعدية، 
الناقد والتحصيل  التفكري  دالة إحصائيا )0.05( يف كل من  النتائج وجود فروق  أظهرت 
املجموعتني  ولصالح  واالكتشاف  احلوار  بطريقتي  التاريخ  درسوا  الذين  الطالب  لدى 
االعتيادية.  بالطريقة  أفرادها  درس  التي  الضابطة  باملجموعة  مقارنتهام  عند   ، التجريبيتني 

وقد تم طرح بعض التوصيات ذات العالقة بالنتائج. 
الكلامت الدالة: طريقة احلوار، طريقة االكتشاف،  التفكري الناقد ، التحصيل ، تدريس 

التاريخ .

البحث ال�شاد�ض  والع�شرون
تدري�ض اجلغرافيا بطريقة حل امل�شكالت

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة مؤتة للبحوث والدراسات )1989( املجلد 4، 
العدد 1، الصفحات:213 -296.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11839
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=236
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ملخص 
حاولت هذه الدراسة االجابة عن األَسئلة الرئيسة اآلتية:

.1  – التعليمية  املواقف  يف  املشكالت  حل  طريقة  لتوضيح  بذلت  التي  اجلهود  َأهم  ما 
التعلمية؟

مال اخلصائص الرضورية الواجب توفرها يف َأية مشكلة جديرة باحلل؟ 2.

ما أهم اخلطوات الرئيسة يف طريقة حل املشكالت؟ 3.

ماذا ينبغي عىل املعلم القيام به يف كل خطوة من خطوات طريقة حل املشكالت؟ 4.

كيف يمكننا تطبيق خطوات حل املشكالت عىل مشكلة الغذاء العاملي؟ 5.
وقد قام الباحث بأعداد خطط تدريس يومية تدور حول الشعور باملشكلة وحتديدها 
َأوالً، وتطوير حل جتريبي للمشكلة ثانيًا، واختبار احللول التجريبية املؤقتة عن طريق مجع 
َأو قرار رابعًا، وتطبيق  البيانات ذات العالقة ثالثًا، والوصول اىل حكم عام  املعلومات او 

القرار َأو احلل النهائي خامسًا وأخريا.

البحث اخلام�ض  والع�شرون
ال�شتخدام ال�شليم لطريقة املحا�شرة يف التدري�ض

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة املعلم العريب)2009( ، العدد 38، الصفحات:  
.21-7

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=237
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مقدمة
يوجه العديد من الرتبويني واجلغرافيني انتقادات شديدة لطريقة املحارضة َأو االلقاء. 
ولكن ال متثل هذه االنتقادات يف حقيقة االمر هجومًا عىل الطريقة نفسها، بقدر ما ترتكز عىل 
االستخدام اخلاطئ هلا من جانب املحارضين، وما ينتج عن هذا االستخدام من آثاٍر سلبية 

عىل العملية التعليمية.
الدراسة تعريف طريقة املحارضة كام وردت عىل لسان  الباحث يف هذه  وسيحاول 
َأو  التخطيط  عملية  وتوضيح  الرئيسية  أهدافها  وذكر  املحدثني،  املربني  مشاهري  بعض 
تطبيقها من اجل حتقيق االهداف  او  لتنفيذها  السليمة  اجليد هلا، وبيان اخلطوات  اإلعداد 

الرتبوية املتوخاة منها.
يفسح  حتى  املحارضة،  طريقة  يف  الضعف  جوانب  اىل  الباحث  يتعرض  ولن  هذا، 
وخطوات  املناسبة  االعداد  لعملية  السابرة  القراءة  قراءته  عند  باستنباطها  للقارئ  املجال 
التطبيق الرضورية. فبالقدر الذي يعمل فيه عىل مراعاة جوانب اإلعداد وخطوات التطبيق، 
تبدو له اجلوانب االجيابية املتوخاة من هذه الطريقة الواضحة للعيان. ويف حالة عدم مراعاته 
هلذا كله، يظهر له تأثري النتائج السلبية التي سترتك ظالهلا عىل العلمية التعليمية من جراء 

ذلك االمهال.
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البحث الرابع  والع�شرون
الوظيفة الرتبوية و�شعوبات تدري�ض الرتبية الجتماعية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

املجلة العربية للعلوم االنسانية/ جامعة 
الكويت)1985( املجلد 5، العدد 19، الصفحات: 

. 185- 144

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11823
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=238

امللخص
متثل هلدف الرئييس من هذه الدراسة يف البحث عن َأثر الوظيفة الرتبوية للمعلمني 
واملرشفني الرتبويني يف إدراكهم لصعوبات تدريس الرتبية االجتامعية يف املدارس االبتدائية 

التابعة ملحافظة إِربد االردنية. وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية:
االبتدائية من حيث  1. املدارس  االجتامعية يف  الرتبية  تدريس  أبعاد صعوبات  ترتيب  ما 

األمَهية، كام يدركها املعلمون واملرشفون؟
االبتدائية من حيث  2. املدارس  االجتامعية يف  الرتبية  تدريس  أبعاد صعوبات  ترتيب  ما 

األمَهية ضمن كل ُبعد عىل ِحدة، كام ُيدركها املعلمون واملرشفون؟
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية )α=0.05( يبني إدراك الفئتني، ولكل ُبعد من  3.

أبعاد الدراسة، ُتعزى للوظيفة الرتبوية؟
واختار الباحث عينة مؤلفة من )138( شخصًا، يمثلون فئتني خمتلفتني يف وظيفتها 
الرتبوية ومها: فئة املعلمني، وفئة املرشفني. كام تم تصميم أداة بحث عىل شكل استبانة مكونة 
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األردنية،  االبتدائية  املرحلة  يف  االجتامعية  الرتبية  تدريس  صعوبات  متثل  فقرة   )33( من 
موزعة عىل أربعة أبعاد مقرتحة هلذه الصعوبات كام ييل:

طرق التدريس  ، تنمية املهارات، الوسائل التعليمية، األنشطة.
وترتيب  ألمهيتها  إدراكهم  حسب  األبعاد  هذه  ترتيب  العينة  أفراد  من  وُطِلَب 

الصعوبات داخل كل ُبعٍد عىل ِحدة، وحسب إدراكهم ألمهيتها أيضًا.
األربعة  األبعاد  لُرتب  العام  واملتوسط  احلسايب  املتوسط  رتب  استخدام  تَّم  وقد 
املقرتحة، وُرَتب الصعوبات ضمن هذه األبعاد، وذلك لإلجابة عن السؤالني األول والثاين 
السؤال  ارتباط سبريمان )رس( لإلجابة عن  معامل  استخدام  تَّم  كام  الدراسة.  َأسئلة  من 

الثالث.
ومتثلت أهم نتائج التحليالت اإلحصائية فيام ييل:

الُبعد -  عىل  واملرشفني  املعلمني  إدراك  بني   )α=0.05( إحصائية  وبداللة  عالقة  وجود 
اخلاص بطرق التدريس، والُبعد املتعلق باملهارات.

عىل -  واملرشفني  املعلمني  إدراك  يبني   )α=0.05( إحصائية  وبداللة  عالقة  وجود  عدم 
الُبعد الثالث )الوسائل التعليمية(، والبعد الرابع)النشاطات(، والبعد )االبعاد جمتمعة(.

وطرق -  التعليمية  الوسائل  هي:  الفئتني  نظر  وجهة  من  أمهية  األكثر  االبعاد  كانت 
االمكانات  فهي: ضعف  األربعة  األبعاد  أمهية ضمن  الصعوبات  أكثر  أما  التدريس، 
التدريس  طرق  عىل  والرتكيز  احلديثة،  التدريس  طرق  لتطبيق  املدارس  يف  املتوفرة 
التقليدية، وضعف إملام العلم بالطريقة احلديثة، وعدم كفاية الوسائل التعليمية، وقلة 
االسئلة  وطرح  وتفسريها،  اخلرائط  ورسم  احلوادث،  تفسري  مهارات  بتنمية  االهتامم 
وضيق  الكفاية،  فيه  بام  النشاطات  تنوع  وعدم  والتقارير،  االبحاث  وكتابة  السابرة، 

الصفوف وعدم مالءمتها للقيام بالنشاطات الرضورية للرتبية االجتامعية.



542

البحث الثالث  والع�شرون
مقارنة بني طريقة ال�شتق�شاء وطريقة الإلقاء يف  تدري�ض اجلغرافيا 

  إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة   و  غازي مجال خليفة

املجلة العربية للعلوم االنسانية/ جامعة 
الكويت )1984( املجلد 4، العدد 13، 

الصفحات:132-110.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11818
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=239

امللخص

اثر كل من طريقتي  التاليني: )1( ما  هدفت هذه الدراسة اىل االجابة عن السؤالني 
الثانوي بامدة اجلغرافيا يف االردن؟.  االلقاء واالستقصاء يف حتصيل طالب الصف األول 
االلقاء  بطريقتي  الطالب  يتعلمها  التي  اجلغرافيا  بامدة  االحتفاظ  يف  فرق  هناك  هل  و)2( 

واالستقصاء؟
واقترصت عينة الدراسة عىل جمموعتني من طالب الصف االول الثانوي يف املدارس 
الثانوي االكاديمي.  إربد. حيث اشتملت عىل شعبتني للصف االول  تربية  التابعة ملكتب 
يوبا  كفر  مدرسة  يف  الثانوي  األول  الصف  شعبة  عىل  االستقصاء  طريقة  تطبيق  تم  وقد 
اختبارها  بطريقة االلقاء، فقد جرى  تم تدريسها  التي  الشعبة االخرى  اما  للبنني،  الثانوية 
التابعة ملكتب  الثانوي  البسيطة من بني شعب الصف االول  العشوائية  الطريقة  باستخدام 

تربية إِيدون-دائرة تربية إِربد.
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املقارنة(.  وجمموعة  الدراسة  )جمموعة  الدراسة  جمموعتي  بتدريس  الباحثان  وقام 
الطبيعية  اجلغرافية  األسس  وتطبيق  وفهم  معرفة  عىل  اشتمل  حتصيل  اختبار  اسُتخدم  كام 
والبرشية للدولة، وجرى التأكد من صدق االختبار من حيث املحتوى من جانب جلنة من 
املحكمني. كام جرى التأكد من ثباته بطريقة كودرريتشاردسون )20(KR )20( حيث بلغ 

معامل الثبات 0.82
وقد تم مجع البيانات االحصائية عىل االختبار التحصييل، وتبويب عالمات طالب 
الدراسة وجمموعة  الثانوي يف جداول توزيعات تكرارية لعالمات جمموعة  الصف االول 

املقارنة. ومن خالل استعامل االختبار االحصائي)ت( أظهرت قيم )ت( املحسوبة ما ييل:
وجود فرق ذي داللة عىل مستوى الداللة االحصائية )a=0.05( بني متوسط حتصيل  1.

االستقصاء،  بطريقة  اجلغرافيا  تعلموا  الذين  العام  الثانوي  االول  الصف  طالب 
ومتوسط حتصيل طالب الصف نفسه الذين تعلموا بطريقة االلقاء، ولصالح جمموعة 

الدراسة التي تعمل باالستقصاء.
العام  2. الثانوي  االول  الصف  طالب  احتفاظ  بني  احصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

نفسه  الصف  طالب  احتفاظ  وبني  االستقصاء،  بطريقة  تعلموها  التي  اجلغرافيا  ملادة 
بطريقة  تعلمت  التي  الدراسة  جمموعة  ولصالح  االلقاء،  بطريقة  تعلموها  التي  للامدة 

االستقصاء.
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البحث الثاين  والع�شرون
Proposals for Improving of Social Studies  Curriculum Materials

إعداد 
أ.د.جودت أمحد سعادة

Indiana Social Studies Quarterly(1983). 
Vol. 36, No. 2, page 40-46.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11814
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=240

مقرتحات لتطوير املواد املنهجية للدراسات االجتامعية واخلربات التعليمية والتعلمية
Almost every social studies resource book provides information 

about curriculum materials and learning-teaching experiences. Since 
it is not practical to review all of what social studies educators have 
said about curriculum materials and reaching-learning experiences, the 
writer will review only the portion of them that is most helpful in 
developing the effective proposals needed for improvement of social 
studies curriculum materials and teaching-learning experiences.
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البحث احلادي والع�شرون
دور واأهمية التعميمات والنظريات يف ميادين العلوم الإجتماعية

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة العلوم االجتامعية )1983( املجلد 11، العدد 
3، الصفحات: 137 -153.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11806

مقدمة
توضيح  الدراسة  هذه  يف  الباحث  سيحاول 
عن  االجتامعية  العلوم  ميادين  يف  التعميامت  دور 

طريق تعريفها وبيان أمهيتها، وأنواعها املختلفة، وطرح بعض املقرتحات املهمة لتطويرها، 
واستخدامها يف ختطيط وتدريس العلوم االجتامعية، مع طرح عرشات االمثلة هلذه التعميامت 
من ميادين االقتصاد واجلغرافيا والتاريخ وعلم االجتامع وعلم اإلنسان )االنثروبولوجيا(، 

لكي تكون خري معني ملدريس هذه املواد ولالستفادة منها يف العملية التعليمية.
لذا  العلوم االجتامعية  ميادين  املبادئ حمدودة االستعامل يف  َأو  النظريات  وملا كانت 
ستقترص هذه الدراسة عىل تعريف هذه النظريات، وتوضيح أمهيتها، وصفات اجليد منها، 
مع رضب مثالني توضيحني هلا: أحدمها لعامل االجتامع الشهري دوركايم، واآلخر من وضع 
اثرًا  وَأبقى  العريب،  للقارئ  فهاًم  َأيرَس  يكون  لكي  العربيةـ  البيئة  واقع  ومن  نفسه  املؤلف 

للتعلم.
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البحث الع�شرون    
املواد الجتماعية وعالقتها بالعلوم الجتماعية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

 املجلة العربية للعلوم االنسانية/ جامعة الكويت 
 )1983( املجلد 3، العدد 19، الصفحات:

.153-132 
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11805

ملخص
واملتخصصني  املربني  من  العديد  اجتهد 
املواد  من  كل  تعريف  يف  االجتامعية  العلوم  يف 

املواد االجتامعية ما هي  أن  اتفقت غالبية اآلراء عىل  االجتامعية والعلوم االجتامعية. وقد 
ومتت  االجتاعية  العلوم  ميادين  من  اختريت  التي  املدريس  املنهج  من  االجزاء  تلك  إال 
أما  املجتمع.  يف  والفعال  الصالح  املواطن  تنشئة  أمهها  تدريسية  أهداف  لتحقيق  صياغتها 
دراسة  تقوم عىل  التي  املعرفة  ميادين  أهنا  العلامء عىل  فقد عرفها معظم  االجتامعية  العلوم 
الكائن البرشي وعالقته بالبيئة الطبيعية املحيطة به من جهة وبأخية االنسان من جهة اخرى. 
امليادين يف علم االنسان )االنثروبولوجيا( وعلم االقتصاد. وعلم االجتامع،  وتتمثل هذه 

وعلم السياسة وعلم التاريخ وعلم اجلغرافيا وعلم االحصاء وعلم النفس.
اهتامم  يف  االجتامعية  والعلوم  االجتامعية  املواد  من  كل  بني  شبه  َأوجه  أهم  وتتمثل 
فهناك  ذلك  ومع  عليها.  املرتتبة  والنشاطات  االنسانية  والروابط  بالعالقات  منهام  كل 
نقاط اختالف بينهام تتلخص يف اتساع جمال العلوم االجتامعية مما جعلها املصدر االساس 
ملحتوى املواد االجتامعية. وخيتلف كذلك هدف كل منهام عن االخرى. فبينام هتدف العلوم 
املواد  أن  نجد  منها،  املوجود  وتعديل  رشح  َأو  املعارف  من  املزيد  اكتشاف  اىل  االجتامعية 
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وتقييم  القرارات  صنع  عىل  والقادر  الصالح  املواطن  وتنشئة  إجياد  اىل  هتدف  االجتامعية 
االمور دون تأجيل اختاذ القرارات املهمة، والتي غالبا ما حتتاجها املشكالت امللحة بشكٍل 

فوري وعاجل.

البحث التا�شع ع�شر        
نظرية املنهج املدر�شي ومطالب القرن اجلديد

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة رسالة النجاح )1999(، العدد 62، 
الصفحات: 45-37.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11797

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=243

توجد يف الواقع حتديات َأربعة يواجهها املنهج املدريس يف املستقبل وتتمثل يف حتدي 
ثورة املعلومات واالتصاالت، وحتدي القيم وااليديولوجيات الغريبة عن شخصية االنسان 
ومشكالت،  وقضايا  وطموحات  آمال  من  فيها  وما  ومستقبله،  وحارضه  بامضيه  العريب 
بدونه  َأصبحت  الذي  العلمي  التفكري  تقريبًا، وحتدي  املذهل يف كل يشء  االنتاج  وحتدي 
ال توجد مكانة للمجتمعات التي ال تشجع عىل التفكري العلمي بني َأبنائها. ويف ضوء هذه 
بعد  املدريس  للمنهج  قواعد صلبة  ذات  نظرية جديدة  بناء  يستدعي  االمر  فإن  التحديات 
بيان وظائفها الدقيقة حتى تتفق مع متطلبات كثرية، يفرضها حلول قرن جديد عىل البرشية 

مجعاء.
وعىل الرغم من تناول الكثريين ملوضوع النظرية، إاِل َأن علامء املناهج مل يتفقوا عىل 
والعلوم  االجتامعية  العلوم  وهي  للمعرفة  الثالثة  املجاالت  ألن  وذلك  هلا،  حمدٍد  تعريٍف 
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للنظرية  تعريفاهتا  وتشتق  خمتلفة  زوايا  من  احلقيقة  اىل  تنظر  االنسانية  والعلوم  الطبيعية 
بشكل يعكس اهتامماهتا. فقد قام سنوSnow مثاًل بتعريفها عىل أهنا »البناء الرمزي الذي 
تم تصميمة هبدف جعل احلقائق والتعميامت والقوانني يف اتصال منتظم« بينام يرى كابالن 
لنا  يسمح  بحيث  املسرية،  يعيق  ملوقف  معنى  ذي  يشء  لعمل  »طريقة  أهنا  عىل   Kaplan
بفاعلية كبرية تكوين عادات متنوعة وتعديلها، وربام التخلص من بعضها وإحالل عادات 
جديدة كلام تطلب املوقف ذلك« يف حني يعرفها بوهم Bohm عىل أهنا »شكل من َأشكال 

االستبصار وطريقة من الطرق التي ننظر هبا اىل العامل من حولنا.
وكثريًا ما قام علامء املناهج بالكتابة عن نظرية املنهج املدريس ولكن دون طرح أمثلة 
َأن تساعد املربني عىل تطبيق االفكار  َأو كيف يمكن هلا  النظرية  توضيحية عن ماهية هذه 
الرتبوية يف امليدان. وعىل الرغم من قلة وضوح نظرية املنهج إال َأن ذلك مل يقلل من مناقشة 

املربني هلا، وملا كتب عنها.

البحث الثامن  ع�شر 
دور املفاهيم يف منهج الدرا�شات الإجتماعية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة الباحث )1983(. املجلد 5، العدد 26، 
الصفحات: 83 -97.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11794

مقدمة
املفاهيم  تلعبه  الذي  الدور  توضيح  أجل  من 
من  بد  ال  االجتامعية،  الدراسات  منهج  حمتوى  يف 

التطرق اىل معنى املفهوم َأوالً، وبيان االسباب الداعية الستخدام املفاهيم يف حمتوى منهج 
الدراسات االجتامعية ثانيًا، وتوضيح كيفية تشكيل هذه املفاهيم عند طالب املدارس الذين 
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َأنواع املفاهيم يف هذا امليدان املهم من  يتعلمون الدراسات االجتامعية ثالثًا، والتعرض اىل 
ميادين املنهج املدريس رابعًا، وحماولة تنظيم املفاهيم يف الدراسات االجتامعية حول البيئة 
خامسًا، ورضب األمثلة التوضيحية املتعددة للمفاهيم يف الدراسات االجتامعية، ومن البيئة 

اجلغرافية العربية او من التاريخ العريب املجيد سادسًا واخريًا. 

البحث ال�شابع  ع�شر
املنهج املدر�شي وحتديات امل�شتقبل 

إعداد 
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة حوار الرتبوية، )2001( املجلد 8، العدد 1، 
الصفحات: 55 -76.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11792

االهتامم  من  كبريًا  قدرًا  حديثًا  العلامء  أظهر 
تصورها  يف  الشعوب  واختلفت  املستقبل،  بدراسة 
األمم  هذه  من  املتطورة  جعل  مما  إليه،  والنظرة  له 

االختيار  فكرة  عىل  ينطوي  الذي  املسبق  التخطيط  يف  أمهها  يتمثل  مهمة  أدوات  تستخدم 
األمثل سواء بالنسبة لألهداف املنشودة أو تنمية املوارد املطلوبة، وهذا يعني أن الدراسات 
بديلة يستطيع أن خيتار من  املستقبل عليها أن تقدم خمططات مستقبلية  بالبحث يف  املهتمة 
وتلبية  املستقبل ومعايشته  نحو  بالتوجه  يتعلق  ما  القرار  املسؤولون عن عملية صنع  بينها 
مطالبه. وهذا يؤكد أن احلديث عن حتديد الصياغة التي جيب أن يكون عليها املنهج املدريس 
مستقبال يسوقنا إىل نوع من البحوث التخطيطية التي هتدف يف هناية املطاف اىل ختطي الفجوة 
الثقافية يف البناء االجتامعي بني اجلانب املادي وغري املادي يف تطور املجتمع أو بني أدوات 
التكنولوجيا العرصية التي غزت شتى جماالت النشاط البرشي وبني قيم املجتمع، وعقائده 

واملبادئ التي حتكم سلوكه. 
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البحث ال�شاد�ض   ع�شر 
 تقومي متوى مناهج الدرا�شات الإجتماعية 

إعداد 
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة شؤون إجتامعية)1986( املجلد 3، العدد 12، 
الصفحات: 46 -62.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11788

مقدمة
نواحي  خمتلف  تطوير  جاهدة  األمم  حتاول 
عوامل  نتيجة  واالخر  احلني  بني  حتياها  التي  احلياة 
كثرية أمهها التطور العلمي والتكنولوجي الذي قطع 

التي  شوطًا عظياًم هذه األيام، والتغيريات االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية 
لكي  التي تصنعها  الكبرية  واآلمال  والطموحات  اجيابًا،  أو  إما سلبًا  األمم  تطرأ عىل هذه 

تصل إليها عن طريق التخطيط والتنمية املدروسة. 
وتعترب الرتبية والتعليم من القطاعات املهمة التي البد من تطويرها من وقت آلخر 
التي  الضعف  نقاط  وحتديد  عليها،  واالبقاء  لدعمها  فيها  اإلجيابية  اجلوانب  إىل  للتعرف 

تواجهها للتخلص منها أو التخفيف من حدهتا عىل األقل. 
األمر  فإن  النشىء،  يف  تأثريًا  الرتبوية  العنارص  أكثر  من  املدرسية  املناهج  كانت  وملا 
عىل  املتفاوتة  نتائجها  لتقويم  فاحصة  نظرة  إليها  للنظر  آلخر  حني  من  الوقوف  يستدعي 

األجيال الصاعدة، وتصويب ما اعوج فيها، واإلبقاء عىل ما صلح منها. 
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البحث اخلام�ض  ع�شر
التنظيم الكلي والتنظيم اجلزئي للمادة الدرا�شية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة 
ود. غازي مجال خليفة

جملة مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطر)1992( 
املجلد 1، العدد 2، الصفحات:242-205.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11778

ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال اآليت: هل خيتلف حتصيل طلبة الصف 

األول الثانوي واحتفاظهم لألقاليم املناخية باختالف أسلوب تنظيم املادة الدراسية؟ 
حكومية  ثانوية  مدارس  أربع  يف  دراسية  شعب  ست  عىل  الدراسة  عينة  واشتملت 
وشملت  التجمعية،  العشوائية  بالطريقة  اختيارها  ثم  األردنية،  التعليمية  إِربد  منطقة  يف 
)220( طالبًا وطالبة من الصف األول الثانوي، مع استخدام نوعني من أدوات البحث مها: 
أسلوب تنظيم املادة الدراسية واالختبار التحصييل. واشتمل أسلوب تنظيم املادة الدراسية 
االختبار  أما  اجلزئي.  التنظيم  وأسلوب  الكيل  التنظيم  أسلوب  مها:  فرعيني  أسلوبني  عىل 
التحصييل فهو اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد تم اشتقاقه من خالل قوائم 
التأكد من صدق االختبار وثباته،  تم  التنظيم، وقد  املتفقة مع اسلويب  السلوكية  األهداف 

وأشارت نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب إىل اآليت: 
وجود فرق ذي داللة احصائية يف حتصيل الطلبة واحتفاظهم يف وحدة األقاليم املناخية،  1.

يعزى ألسلوب املادة الدراسية الكيل واجلزئي، ولصالح األسلوب الكيل.
وجود فرق ذي داللة احصائية يف حتصيل الطلبة واحتفاظهم يف وحدة األقاليم املناخية،  2.

يعزى جلنس الطالب، ولصالح الطالب الذكور.
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عدم وجود تفاعل ذي داللة احصائية يف حتصيل الطلبة واحتفاظهم يف وحدة األقاليم  3.
املناخية، يعزى ألسلوب تنظيم املادة الدراسية وجنس الطالب. 

البحث الرابع   ع�شر
اخلربات التعلمية يف مناهج الدرا�شات الجتماعية 

إعداد 
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة رسالة اخلليج العريب )1984( املجلد 4، العدد 
11،الصفحات: 3 -32.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11773
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=248

مقدمة
سيحاول الكاتب يف هذه الدراسة، التعرض إىل معنى اخلربات أو النشاطات التعلمية 
كام يراها أشهر علامء املناهج، ثم يتطرق إىل اخللفية التارخيية هلذه اخلربات من حيث تسميتها 

بالتامرين والواجبات واملشكالت تارة، وبالنشاطات واخلربات تارة أخرى. 
ولكي نزيد من اهتامم معلم الدراسات االجتامعية هبذه اخلربات، فال بد من توضيح 
وعالقتها  خصائصها  وبيان  جهة،  من  التعليمية  العملية  ويف  املدريس  املنهج  يف  أمهيتها 
فسيتم  املختلفة،  وأنواعها  النشاطات  أو  اخلربات  مستويات  أما  ثانية،  جهة  من  باملحتوى 
الدراسات  ميدان  من  عليها  األمثلة  من  العديد  رضب  مع  التفصيل،  من  بيشء  تناوهلا 

االجتامعية، ليسهل فهمها جيدًا من جانب املدرس أو القارئ العريب. 
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وبام أن اختيار اخلربات التعلمية يمثل عملية يف غاية األمهية، فسيتطرق الكاتب إىل 
املعايري الواجب أخذها باالعتبار عند اختيار أية خربات أو نشاطات تعلمية، تلك املعايري 
التي يتوقف عليها احلصول عىل خربات مربية ومفيدة للتالميذ، كام سيتم التعرض أخريًا إىل 

معايري تنظيم هذه اخلربات بعد اختيارها بطريقة سليمة. 

البحث الثالث  ع�شر
تخطيط منهج الدرا�شات الجتماعية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

جملة البحث العلمي / جامعة 
حممد اخلامس)1984(، العدد 34، 

الصفحات:207-177.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
           http://www.deraban.com/
muntada/vb/showthread.php?t=11769

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=167

مقدمة
دراسية  مواد  أنه  عىل  املدريس  للمنهج  املختلفة  التعريفات  الدراسة  هذه  ستتناول 
منفصلة، وأنه اخلربات، وأنه الغايات النهائية للتعلم، وأنه خطه مرسومة. وبعد ذلك سيتم 
توضيح خطوات منهج الدراسات االجتامعية بشكل مفصل مع التعرض للمعايري املهمة 

لكل مرحلة من هذه املراحل، خاصة بعد القيام بتعريف مصطلح ختطيط املنهج. 
باختيار  الكاتب  يقوم  فسوف  هذه،  املنهاج  ختطيط  خلطوات  القارئ  فهم  ولزيادة 

نموذج جيد ملنهج الدراسات االجتامعية يكون من السهل استيعابه، وربام تطبيقه أيضًا. 
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ونظرًا لتداخل الكثري من العوامل اخلارجية يف عملية التخطيط والتي قد تؤدي إىل عدم 
حتقيقها بالشكل األمثل، فسوف يتم التعرض يف هذا البحث إىل أهم هذه العوامل التي قد 
تفرض نفسها عىل خمططي املنهاج وعىل عملية التخطيط نفسها، وتلقي بظالهلا الكثيفة عليها. 

البحث الثاين  ع�شر
امل�شكالت املنهجية للدرا�شات الجتماعية 

إعداد
أ.د.جودت أمحد سعادة

املجلة الرتبوية/ جامعة الكويت )1989( املجلد 6، 
العدد 21، الصفحات:231-191.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
           http://www.deraban.com/
muntada/vb/showthread.php?t=11754

 https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=250

ملخص
االجتامعية يف  الدراسات  الدراسة يف تقيص مشكالت  العام من هذه  اهلدف  يتمثل 
التابعون  واملعلمون  واملديرون  الرتبويون  املرشفون  يراها  كام  األردنية،  االبتدائية  املرحلة 

ملحافظة إربد يف األردن، وعملت الدراسة عىل اإلجابة عن األسئلة التالية: 
ما ترتيب أبعاد مشكالت منهج الدراسات االجتامعية يف املرحلة االبتدائية، من حيث  1.

األمهية، ومن وجهة نظر الفئات الثالث؟ 
ما ترتيب مشكالت منهج الدراسات االجتامعية يف املرحلة االبتدائية، من حيث األمهية  2.

ضمن كل بعد عىل حدة، ومن وجهة نظر املرشفني الرتبويني واملديرين واملعلمني؟ 
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من  3. فئتني  كل  ارتباط  معامل  بني   )α = 0.05( إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  هل 
الفئات الثالث، ولكل ُبعٍد من أبعاد الدراسة، تعزى للوظيفة الرتبوية؟

واختار الباحث عينة مؤلفة من )117( فرد يمثلون فئات خمتلفة يف وظيفتها الرتبوية 
وهي فئة املرشفني الرتبويني، وفئة املديرين، وفئة املعلمني. كام تم إعداد أداة بحث اشتملت 
عىل )30( فقرة متثل املشكالت املنهجية للدراسات االجتامعية يف املرحلة االبتدائية األردنية. 
املقرتحة  األربعة  لألبعاد  العام  واملتوسط  احلسايب  املتوسط  ُرتب  استخدام  تم  وقد 
أسئلة  من  والثاين  األول  السؤالني  عن  لإلجابة  وذلك  األبعاد،  هذه  ضمن  وللمشكالت 

الدراسة، كام تم استخدام معامل ارتباط سبريمان لإلجابة عن السؤال الثالث. 
وقد كشفت التحليالت اإلحصائية عن النتائج التالية: 

وجود عالقة وبداللة إحصائية )α = 0.05(  بني املعلمني واملديرين عىل أبعاد التخطيط  1.
واألهداف واملحتوى.

ال توجد عالقة وبداللة إحصائية )α = 0.05(  بني املعلمني واملديرين عىل ُبعد التقويم. 2.

الرتبويني من  3. املعلمني واملرشفني  ال توجد عالقة وبداللة إحصائية )α = 0.05( بني 
واألهداف  التخطيط  أبعاد  عىل  ثانية،  جهة  من  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  جهة 

واملحتوى.
توجد عالقة وبداللة احصائية )α = 0.05( بني املعلمني واملرشفني الرتبويني من جهة،  4.

واملديرين واملرشفني الرتبويني من جهة ثانية عىل ُبعد التقويم. 
العامة  5. باألهداف  تتعلق  التي  هي  الثالث  الفئات  لدى  أمهية  األكثر  األبعاد  كانت 

والتدريسية، وبتخطيط منهج الدراسات االجتامعية، أما أكثر املشكالت أمهية ضمن 
األبعاد فهي، ضعف صلة األهداف بالواقع، وعدم مشاركة املعلمني يف ختطيط املنهج، 
وتأخر توزيع الكتب املدرسية عىل التالميذ، وضعف صلة املحتوى باحلوادث اجلارية 
وضعف  احلفظ،  أمثلة  عىل  املدرسية  االختبارات  أسئلة  وتركيز  الراهنة،  واملشكالت 

إملام املعلمني بوسائل التقويم احلديثة. 
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البحث احلادي ع�شر                         
تعامل مديري املدار�ض ال�شا�شية الفل�شطينية مع املناهج والطلبة 

خالل انتفا�شة الق�شى 
إعداد

أ.د.جودت أمحد سعادة
جمدي عيل زامل/ اسامعيل جابر أبو زيادة

جملة الزرقاء للبحوث والدراسات)2003( املجلد 
5، العدد 2، الصفحات:1 -39.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11746
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=251

امللخص
ومديرية  املرشفة  والسلطة  اجلنس  متغريات  دور  تقيص  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
الرتبية والتعليم التي يتبع هلا املدير واملؤهل العلمي، يف تعامل مديري املدارس الفلسطينية 

األساسية ومديراهتا مع املنهاج املدريس والطلبة خالل انتفاضة األقىص. 
ولتحقيق ذلك فقد تم طرح مخسة أسئلة انبثقت عنها أربع فرضيات، أعقبها تطوير 
من  جلنة  عىل  عرضها  تم  اخلاميس،  ليكرت  مقياس  حسب  فقرة  ثالثني  من  مؤلفة  استبانة 
املحكمني للتأكد من صدقها، وحساب معامل ثباهتا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث 
بلغت نسبته )0.86(، وقد وزعت االستبانة عىل )151( مديرًا ومديرة يف املدارس األساسية 
من   %26 يمثلون  وقلقيلية،  وسلفيت  وجنني  نابلس،  هي:  فلسطينية  حمافظات  أربع  يف 

املجتمع األصيل. 
عليها  القائمون  استخدم  فرضياهتا،  من  والتحقق  الدراسة  أسئلة  عن  ولإلجابة 
)ت(  واختبار  األحادي  التباين  حتليل  واختبار  املئوية،  والنسب  احلسابية  املتوسطات 

ملجموعتني مستقلتني.
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ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف حصول الدرجة الكلية لتعامل املديرين واملديرات مع 
املنهاج املدريس وأيضًا الطلبة عىل تقدير مرتفع، كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( بني تعامل مديري املدارس األساسية ومديراهتا 
مع املنهاج املدريس والطلبة خالل انتفاضة األقىص، ُتعزى ملتغري اجلنس والسلطة املرشفة 

واملؤهل العلمي واملديرية التي يتبع إليها مدير املدرسة. 

البحث العا�شر
اأثر تدريب املعلمات على اأ�شلوب التعلم الن�شط يف التح�شيل الآين 

واملوؤجل يف �شوء عدد من املتغريات 

 إعداد
أ.د جودت أمحد سعادة            

أ. إسامعيل جابر أبو زيادة / أ. جمدي عيل زامل
جملة العلوم الرتبوية والنفسية/جامعة البحرين 

)2003( املجلد 4، العدد 2،الصفحات:102 - 139.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=252
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=252

امللخص
أسلوب  عىل  الفلسطينيات  املعلامت  تدريب  أثر  اىل   التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
التعلم النشط يف التحصيل اآلين واملؤجل لدهين يف ضوء ثالثة متغريات هي : التخصص 

االكاديمي الدقيق، واملؤهل العلمي، وعدد الدورات التدريبية. 
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َأدوات البحث، متثلت االوىل يف  القائمون عىل الدراسة احلالية أداتني من  وقد َأعد 
اختبارًا  الثانية  شملت  بينام  النشط،  التعلم  ألسلوب  خمتلفة  جوانب  تناولت  تدريبية  مادة 
حتصيليًا مؤلفًا من ثالثني فقرة من نوع االختيار من متعدد دار حول هذه اجلوانب. وقد تم 
الثبات لالختبار  حتكيم هاتني األَداتني عن طريق جمموعة من املحكمني، وإخراج معامل 
التحصييل الذي بلغ )0.67(، كام تم تدريب الفئة املستهدفة بعد التأكد من تكافؤ املعلامت 

يف اختبار املعرفة القبلية تبعا ملتغريات الدراسة .
والختبار فرضيات الدراسة املختلفة، تم استخدام اختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني، 
 Repeated القياسات  متعدد  التباين  حتليل  واختبار  األحادي،  التباين  حتليل  واختبار 

MANOVA، واختبار )Sidak(  للمقارنات البعدية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيًا لصالح التدريب عىل التعلم 
يف  الدراسة  عينة  الفلسطينيات  املعلامت  بني  احصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  مع  النشط، 
التدريب عىل أسلوب التعلم النشط تبعًا ملتغريات التخصص االكاديمي الدقيق، واملؤهل 

العلمي، وعدد الدورات التدريبية التي تم حضورها من جانب املعلامت. 
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البحث التا�شع
تقدير معلمي املرحلة الثانوية يف مافظة القد�ض و�شواحيها للحياة 

املدر�شية خالل انتفا�شة الق�شى 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة                    

جمدي عيل زامل / إسامعيل جابر أبو زيادة
جملة جامعة القدس املفتوحة )2006( العدد 7، 

الصفحات: 176-139 .
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=253
http://www.deraban.com/muntada/vb/

 showthread.php?t=11738

امللخص
هدفت هذه الدراسة اىل حتديد تقديرات معلمي املرحلة الثانوية ومعلامهتا يف حمافظة 
دور  اىل  والتعرف  جهة،  من  األقىص  انتفاضة  خالل  املدرسية  للحياة  وضواحيها  القدس 
متغريات جنس املعلمني، وخربهتم التدريسية، والصفوف التي يقومون بتدريسها، وموقع 

املدرسة، يف هذه التقديرات من جهة ثانية.

وقد تمَّ تطوير أداة بحث لتحقيق أهداف الدراسة عبارة عن استبانٍة مكونٍة من )31( 
فقرة حسب مقياس ليكرت، وذلك بعد التأكد من صدقها وحساب معامل ثباهتا الذي بلغ 

)95.0( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا.

حتليل  وتمَّ  ومعلمة،  ُمعلاًم   )158( من  مؤلفة  عشوائية  عينة  عىل  االستبانة  ووزعت 
النتائج باستخدام املتوسطات احلسابية، والنسب املئوية، واختبار )ت( لعينتني مستقلتني، 
واختبار حتليل التباين األحادي، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية، حيث أظهرت النتائج 

ما يأيت:



560

املعلمني واملعلامت تقديرات مرتفعة ومتوسطة ملعظم فقرات االستبانة كدليل  1. إعطاء 
خالل  املدرسية  احلياة  عىل  اإلرسائييل  االحتالل  جيش  ملامرسات  السلبية  اآلثار  عىل 

انتفاضة األقىص.
وجود فروق ذات داللة إحصائية )0.05( بني تقديرات املعلمني للحياة املدرسية ُتعزى  2.

ملتغري اجلنس ولصالح الذكور منهم الذين كانوا أكثر معاناة من املعلامت.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )0.05( بني تقديرات املعلمني واملعلامت للحياة  3.

املدرسية خالل االنتفاضة تعزى ملتغري الصف الذي يقومون بتدريسه.
للحياة  4. واملعلامت  املعلمني  تقديرات  بني   )0.05( إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

املدرسية خالل االنتفاضة تعزى ملتغري موقع املدرسة، ولصالح املدارس التي تقع يف 
الريف.

للحياة  5. واملعلامت  املعلمني  تقديرات  بني   )0.05( إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجـود 
املدرسية خالل االنتفاضة تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف التدريس، ولصالح املعلمني 

ذوي خلربة األطول )11 سنة فأكثر(.  
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البحث الثامن 
     دور امل�شرفني الرتبويني الفل�شطينني خالل تفاعلهم    مع املناهج املدر�شي والطلبة 

اثناء انتفا�شة الق�شى يف مافظتي رام اهلل واخلليل                 
إعداد

 أ.د. جودت أمحد سعادة     و  جمدي الزامل   
و  إسامعيل أبو زيادة

جملة احتاد اجلامعات العربية )2004( العدد 43، 
الصفحات: 45-5 .

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=254

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11737

ملخص الدراسة
اهلل  رام  الرتبويني يف حمافظتي  املرشفني  تعامل  كيفية  اىل حتديد  الدراسة  هدفت هذه 
واخلليل مع الطلبة واملنهاج املدريس خالل انتفاضة األقىص، ثم قياس دور ثالثة متغريات 
هلان  يتبع  التي  واملحافظة  املرشف،  حرضها  التي  التدريبية  الربامج  عدد  يف  تتمثل  مهمة 

وختصصه املعريف الدفيق )علمي أو إنساين(.
ولتحقيق هذا اهلدف فقد طور القائمون عىل هذه الدراسة أداة بحث عبارة عن استبانة 
مؤلفة من )25( فقرة حسب نموذج ليكرت، بعد توزيعها عىل حمكمني للتأكد من صدق 

املحتوى، حيث تمَّ حساب معامل ثباهتا بموجب معادلة كرونباخ ألفا والذي بلغ 0.88.
املتوسطات احلسابية،  الثالثة  الباحثون  فقد استخدم  الدراسة،  أسئلة  ولإلجابة عن 

والنسب املئوية؛ ألن عينة الدراسة كانت شاملة، وقد أشارت النتائج إىل اآليت: 
كانت الدرجة العامة لتعامل املرشفني الرتبويني مع الطلبة متوسطة. 1.
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التي  2. التدريبية  الربامج  عدد  مع  الرتبويني  املرشفني  بتعامل  املتعلقة  الدرجة  كانت 
حرضوها لصالح من حرض أحد عرش برناجمًا أو أكثر.

حصل املرشفون الرتبويون يف حمافظة رام اهلل عىل متوسط أعىل من زمالئهم يف حمافظة  3.
اخلليل بالنسبة للتعامل مع الطلبة واملنهج املدريس.

كانت املتوسطات عالية لصالح املرشفني الرتبويني املتخصصني يف ميادين اإلنسانيات  4.
عند تعاملهم مع املنهاج املدريس والطلبة. 

البحث ال�شابع 
م�شكالت طلبة جامعة النجاح خالل انتفا�شة الأق�شى 

 إعداد  
آ.د. جودت أمحد سعادة

جمدي عيل زامل   /إسامعيل جابر أبو زيادة
جملة احتاد اجلامعات العربية)2002( العدد 40، 

الصفحات: 257 -205.
لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   

https://www.almekbel.net/
include/plugins/article/article.

php?action=s&id=255
http://www.deraban.com/muntada/vb/

showthread.php?t=11736

امللخص 
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة 
اجلنس  متغريات  دور  معرفة  إىل  إضافة   ، األقىص  انتفاضة  خالل  بنابلس  الوطنية  النجاح 
واملستوى الدرايس ، ومكان إقامة األهل ، والتخصص األكاديمي للطلبة يف هذه املشكالت. 
ولتحقيق ذلك تم طرح ستة أسئلة انبثقت عنها مخس فرضيات أعقبها تطوير استبانة 
بعد ذلك عىل جلنة من  ، ُعرضت  ليكرت اخلاميس  مقياس  فقرة حسب  مؤلفة من مخسني 
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املحكمني للتأكد من صدقها ، كام تم حساب معامل ثباهتا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
حيث بلغت نسبته )0.94(. وقد وزعت اإلستبانة عىل )230( من الطلبة املغرتبني يف اجلامعة 

يمثلون  )22.5%( من املجتمع الكيل للدراسة . 
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية والتحقق من فرضياهتا ، فقد استخدم القائمون 
)ت(  واختبار   ، املئوية  والنسب   ، املعيارية  واإلنحرافات   ، احلسابية  املتوسطات  عليها 
للمقارنات  توكي  واختبار   ANOVA األحادي  التباين  وحتليل   ، مستقلتني  ملجموعتني 
سيداك  واختبار    Repeated MANOVA القياسات  متعدد  التباين  وحتليل  البعدية 

. Sidak Method للمقارنات البعدية
ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف أن أكثر املشكالت حدة متثلت يف املشكالت الدراسية 
ثم املشكالت النفسية والصحية ثم املشكالت األمنية والسياسية . كام ظهرت فروق دالة 
املشكالت  وبني   ، األخرية  ولصالح  الدراسية  واملشكالت  املالية  املشكالت  بني  إحصائيًا 
األمنية  املشكالت  وبني   ، أيضًا  األخرية  ولصالح  الدراسية  واملشكالت  اإلجتامعية 

واملشكالت النفسية ولصالح األوىل .
اإلناث،  ولصالح  النفسية  املشكالت  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  ظهرت  كام 
)األول  املستويات  ولصالح  الدراسية  املستويات  بني  اإلجتامعية  املشكالت  يف  وفروق 
الضفة  يقطنون  من  ولصالح  األهل  إقامة  حيث  من  الطلبة  بني  وفروق  والرابع(  والثاين 
الغربية وقطاع غزة . ويف الوقت نفسه مل تظهر أية فروق دالة إحصائيًا بني الطلبة تعزى ملتغري 

التخصص اجلامعي بالنسبة ملشكالهتم املختلفة . 
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البحث ال�شاد�ض  
تفاعل املعلمني مع املناهج والطلبة خالل النتفا�شة 

إعداد
أ.د. جودت أمحد سعادة 

د. جمدي عيل زامل /اسامعيل جابر أبو زيادة
جملة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية/ سلسلة 

العلوم اإلنسانية)2006( املجلد 4، العدد 1، 
الصفحات:49-74.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=256

http://www.deraban.com/muntada/vb/
 showthread.php?t=11732

امللخص
من  األسايس  التاسع  الصف  معلمي  تفاعل  درجة  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
املرحلة األساسية ومعلامته ومعلمي الصف احلادي عرش من املرحلة الثانوية ومعلامته خالل 
انتفاضة األقىص يف مخس حمافظات يف الضفة الغربية مع املنهاج والطلبة ، إضافة إىل معرفة 
دور متغريات اجلنس، واملستوى التعليمي للطلبة، والتخصص الدقيق للمعلمني، واملؤهل 

العلمي احلاصل عليه املعلمون، واملحافظة التي يعملون فيها .
أعقبها تطوير  انبثقت عنها مخس فرضيات  فقد تم طرح ستة أسئلة  ولتحقيق ذلك 
استبانة مؤلفة من ثالث وأربعني فقرة حسب مقياس ليكرت اخلاميس، عرضت بعد ذلك 
عىل جلنة من املحكمني للتأكد من صدقها، كام تم حساب معامل ثباهتا باستخدام معادلة 
معلمي  من   )368( االستبانة عىل  وزعت  وقد   .)0.91( نسبته  بلغت  حيث  ألفا  كرونباخ 

الصف التاسع األسايس ومعلامته ومعلمي الصف احلادي عرش ومعلامته.
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القائمون  استخدم  فرضياهتا،  من  والتحقق  احلالية  الدراسة  أسئلة  عن  ولإلجابة 
املئوية، واختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني  املتوسطات احلسابية، والنسب  عليها كاًل من 
Independent t-test، واختبار حتليل التباين األحادي One Way ANOVA، واختبار 

شيفيه للمقارنات البعدية.
وقد متثلت أهم نتائج الدراسة يف أن درجة تفاعل معلمي املرحلتني األساسية والثانوية 
ومعلامهتا مع عنارص العملية الرتبوية بشقيه )املنهاج، والطلبة( يف مخس حمافظات يف الضفة 
الغربية خالل انتفاضة األقىص كانت متوسطة. كام مل تظهر فروق دالة إحصائيًا بني كل من 
املعلمني واملعلامت يف متوسطات الدرجة الكلية وجماالهتا املتعلقة باملنهاج املدريس والطلبة 
تعزى ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي للطلبة. باإلضافة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني 
املعلمني تتعلق بالتعامل مع املنهاج تعزى ملتغري التخصص الدقيق بينهام ، ووجود فروق دالة 

إحصائيًا للتعامل مع املنهاج والطلبة ولصالح املعلمني من ذوي التخصصات اإلنسانية.
كام أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني املعلمني يف املنهاج 
والطلبة تعزى ملتغري املؤهل العلمي. كام ظهرت فروق دالة إحصائيًا بني املعلمني يف التعامل 

مع املنهاج والطلبة تعزى ملتغري املحافظة ولصالح حمافظتي نابلس وسلفيت.
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البحث اخلام�ض 
م�شكالت �شائقي ال�شيارات خالل انتفا�شة الأق�شى 

إعداد
 أ.د.جودت أمحد سعادة وروحي عبدات 

 زهدي نديم طبيلة/ اسامعيل جابر أبو زيادة

جملة جامعة القدس املفتوحة )2003( العدد 2، 
الصفحات: 134-85.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=257

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11726

امللخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل املشكالت التي تواجه سائقي سيارات نقل الركاب 
انتفاضة  خالل  الفلسطينية  نابلس  حمافظة  يف  اخلارجية  اخلطوط  عىل  العاملني  العمومي 
األقىص يف ضوء مخسة متغريات هي : احلالة اإلجتامعية ، وعدد األفراد املعالني ، والعمر 
. وقد تم تطوير استبانة مؤلفة من مخسني فقرة  السيارة  التعليمي، وخط سري  ، واملستوى 
لقياس املشكالت التي تواجه هؤالء السائقني ، وذلك بعد حتكيمها وإخراج معامل الثبات 
هلا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ، حيث بلغ معامل الثبات )0.92(. وقد تم توزيع هذه 

اإلستبانة عىل ) 213 ( من السائقني .
احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم   ، فرضياهتا  وفحص  الدراسة  أسئلة  والختبار 
التباين  حتليل  واختبار   ، مستقلتني  ملجموعتني  )ت(  اختبار  واستخدام  املئوية،  والنسب 

األحادي  One Way ANOVA ، واختبار )شفيه( Scheffe Test  للمقارنات البعدية .
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وقد أظهرت النتائج وجود العديد من املشكالت التي تواجه السائقني مثل املشكالت 
األمنية واملادية والعائلية ومشكالت الركاب ومشكالت الطرق اخلارجية . كام تبني وجود 
فروق يف التعرف إىل املشكالت تعزى إىل متغري احلالة اإلجتامعية )أعزب ، متزوج ( ولصالح 
السائق األعزب ، وللعمر ) أقل من 30 سنة ، من 30 إىل اقل من 40 سنة ، 40 سنة فأكثر( 
30 سنة ، وللمستوى التعليمي ) ابتدائي، إعدادي،  ولصالح السائق الذي يقل عمره عن 
اإلبتدائي  التعليمي  املستوى  ذوي  السائقني  ولصالح  العامة(  الثانوية  من  أعىل   ، ثانوي 

واإلعدادي .
الكلية  الدرجة  عىل  السائقني  استجابات  يف  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كام 
ألبعاد املشكالت تعزى ملتغري عدد األفراد املعالني  ) 4 أشخاص فأقل ، من  8 - 5  أشخاص، 
األمنية  املشكالت  ُبعد  عىل  استجاباهتم  يف  فروق  هناك  كانت  بينام   ) فأكثر  أشخاص   9
أيضًا عدم وجود فروق  يعيلون )4( أشخاص فأقل . وأظهرت  الذين  السائقني  ولصالح 
 يف استجابات السائقني عىل الدرجة الكلية ألبعاد املشكالت تعزى ملتغري خط سري السيارة 
)من مدينة إىل مدينة أخرى ، ومن قرية إىل مدينة ( بينام كانت هناك فروق يف استجاباهتم عىل 
ُبعد مشكالت الركاب ولصالح السائق الذي يعمل عىل خط سري من مدينة إىل قرية ، وُبعد 

املشكالت العائلية ولصالح السائق الذي يعمل عىل خط سري من مدينة إىل مدينة أخرى .
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البحث الرابع
   قلق المتحان لدى الطلبة خالل انتفا�شة الأق�شى 

إعـداد
أ. د. جودت أمحد سعادة

جمدي عيل زامل  /إسامعيل جابر أبو زيادة

جملة مركز البحوث الرتبوية/ جامعة قطر )2004( 
املجلد 13، العدد 25،الصفحات: 171-.

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=258

امللخص
عىل  والديمغرافية  النفسية  املتغريات  بعض  أثر  اىل  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
مستوى قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة يف شامل فلسطني خالل انتفاضة األقىص 
،  ومستوى  االب  تعليم  ،  ومستوى  والتخصص   ، اجلنس   : متغريات هي  يف ضوء ستة 
تعليم االم ،  والرتتيب الوالدي ،  وحجم االرسة.  وقد تّم تطوير استبانة من )34( فقرة 
لقياس مستوى قلق الطلبة من امتحان الثانوية العامة خالل االنتفاضة ، وذلك بعد حتكيمه 
واخراج معامل الثبات له باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ، حيث بلغ املعدل )0.90( ، كام 
للرتبية  مديريات  َأربع  يف  العامة  الثانوية  طلبة  من   )1800( عىل  االستبانة  هذه  توزيع  تّم 
والتعليم .  والختبار فرضيات الدراسة ،  استخدمت النسب املئوية واملتوسطات احلسابية 
 ، االحادي  التباين  وحتليل   ، مستقلتني  ملجموعتني  )ت(  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات 
واختبار توكي للمقارنات البعدية. وقد اظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع لقلق االمتحان 
عند طلبة الثانوية العامة خالل انتفاضة االقىص وبنسبة )82.8%( .  كام تبني وجود فروق يف 
متوسطات درجات قلق االمتحان تعزى ملتغري اجلنس ولصالح االناث ،  وملتغري التخصص 
ولصالح العلمي،  وحلجم العائلة ولصالح العائلة ذات احلجم الكبري،  وللرتتيب الوالدي 
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ولصالح االبن األَخري ،  وملستوى تعليم األب ولصالح املستوى االسايس ، وملستوى تعليم 
األم ولصالح املستوى التعليمي األمي ثم  األسايس ثم  الثانوي .

البحث الثالث
البيئة الدرا�شية البيتية خالل انتفا�شة الأق�شى 

إعـداد
أ.د. جودت أمحد سعادة

إسامعيل جابر أبو زيادة /روحي عبدات   
جملة جامعة النجاح لألبحاث/ العلوم اإلنسانية 

 )2005( املجلد 19، العدد 1، الصفحات:
.120-73 

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=259

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11712

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد دور متغريات اجلنس، وعدد غرف املنزل، والصف 
الدرايس، واملديرية، وعدد أفراد األرسة، يف اجلو الدرايس للطلبة داخل املنزل خالل فرتة 

انتفاضة األقىص يف شامل فلسطني.
 )29( من  مؤلفة  استبانة  الدراسة  هذه  عىل  القائمون  صمم  اهلدف،  هذا  ولتحقيق 
فقرة تم عرضها عىل املحكمني من َأجل التأكد من صدقها، مع تطبيق معادلة كرونباخ ألفا 
الدراسة.  ألغراض  كافيًا  كان  بحيث   )0.90( إىل  وصل  والذي  ثباهتا  معامل  الستخراج 
وقد تم توزيع هذه االستبانة عىل عينة مؤلفة من )2324( من طلبة الصف التاسع والصف 

العارش والصف احلادي عرش بمحافظتي طولكرم وقلقيلية بشامل فلسطني.
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ملجموعتني  »ت«  واختبار  املئوية،  والنسب  احلسابية،  املتوسطات  استخدام  وبعد 
للمقارنات  شيفيه  واختبار   One Way ANOVA األحادي  التباين  وحتليل  مستقلتني، 

البعدية، أظهرت نتائج الدراسة ما يأيت:
ملتغري  1. تعزى  البيت  داخل  للطلبة  الدرايس  اجلو  إحصائية يف  ذات داللة  فروق  وجود 

اجلنس ولصالح اإلناث.
ملتغري  2. تعزى  البيت  داخل  للطلبة  الدرايس  اجلو  إحصائية يف  ذات داللة  فروق  وجود 

املحافظة ولصالح حمافظة طولكرم.
ملتغري  3. تعزى  البيت  داخل  للطلبة  الدرايس  اجلو  إحصائية يف  ذات داللة  فروق  وجود 

الصف ولصالح كل من طلبة الصف التاسع وطلبة الصف احلادي عرش.
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجلو الدرايس للطلبة داخل البيت تعزى ملتغري عدد  4.

أفراد األرسة ولصالح من بلغ عددهم ما بني )4-7( أفراد ومن هم )8( أفراد فأكثر.
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجلو الدرايس للطلبة داخل البيت تعزى ملتغري عدد  5.

غرف املنزل ولصالح الطلبة الذين يسكنون يف بيوت يبلغ عدد الغرف فيها اثنتني فقط.
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البحث الثاين
�شغوط العمل لدى املمر�شني خالل انتفا�شة الأق�شى 

إعـداد
أ.د. جودت أمحد سعادة /زهدي نديم طبيلة                    

روحي مروح عبدات  / إسامعيل جابر أبو زيادة
جملة دراسات )اجلامعة األردنية(، سلسلة العلوم 

الرتبوية، )2003( املجلد 30، العدد1، الصفحات: 
.165-140

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=260

http://www.deraban.com/muntada/vb/
showthread.php?t=11703

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل قياس ضغوط العمل التي تواجه املمرضني واملمرضات يف 
مستشفيات حمافظة نابلس الفلسطينية خالل انتفاضة األقىص يف ضوء ستة متغريات هي : 
اجلنس، وسنوات اخلربة ، ونوع املستشفى ، واحلالة اإلجتامعية ، ومكان السكن ، واملستوى 
األكاديمي . وقد تم تطوير استبانة من مخسني فقرة لقياس ضغوط العمل هذه ، وذلك بعد 
بلغ )0.94(.  ، حيث  ألفا  باستخدام معادلة كرونباخ  الثبات هلا  حتكيمها وإخراج معامل 
وقد تم توزيع هذه اإلستبانة عىل )144( من املمرضني واملمرضات يف مستشفيات حمافظة 

نابلس الفلسطينية.
والختبار الفرضيات ، استخدم القائمون عىل الدراسة احلالية اختبار )ت( ملجموعتني 
القياسات  متعدد  التباين  حتليل  واختبار  األحادي،  التباين  حتليل  واختبار  مستقلتني، 

واختبار)L.S.D(  واختبار )Sidak( للمقارنات البعدية.
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وقد أظهرت النتائج مستوى مرتفع من ضغوط العمل عند املمرضني واملمرضات، 
حيث حصلت الدرجة الكلية لضغوط العمل عىل درجة مرتفعة وبنسبة )75.6%(. كام تبني 
وملتغري  الذكور،  ولصالح  اجلنس  ملتغري  تعزى  العمل  ضغوط  مستويات  يف  فروق  وجود 
املمرضني  ولصالح  السكن  مكان  وملتغري  احلكومية،  املستشفيات  ولصالح  املستشفى  نوع 
واملمرضات الذين يسكنون خارج مدينة نابلس، وملتغري املستوى األكاديمي ولصالح محلة 
جماالت  بني  فروق  وجود  أيضا  النتائج  أظهرت  كام  التمريض.  يف  البكالوريوس  شهادة 
ضغوط العمل ولصالح الضغوط املتعلقة باإلدارة، والضغوط العائلية ،والضغوط املتعلقة 
ملتغري  تعزى  فروق  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  كذلك   . والشهداء  للجرحى  باملرافقني 

سنوات اخلربة واحلالة اإلجتامعية للمرضني واملمرضات.

البحث الأول
امل�شكالت ال�شلوكية لدى الطفال الفل�شطينيني يف املرحلة ال�شا�شية 

الدنيا خالل انتفا�شة الق�شى
إعـداد

أ.د. جودت أمحد سعادة
إسامعيل جابر أبو زيادة/جمدي عيل زامل

جملة جامعة النجاح لألبحاث/ العلوم اإلنسانية 
)2002( املجلد 16، العدد 2، الصفحات: -588

547

لالطالع عىل البحث كاماًل، أنظر الرابط اآليت:   
https://www.almekbel.net/

include/plugins/article/article.
php?action=s&id=261

http://www.deraban.com/muntada/vb/
 showthread.php?t=11699
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امللخص
الفلسطينيني  األطفال  لدى  السلوكية  املشكالت  إىل  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
انتفاضة األقىص كام يراها املعلمون يف حمافظة نابلس يف  يف املرحلة األساسية الدنيا خالل 
ضوء مخسة متغريات هي:  اجلنس، ونوع املؤسسة التعليمية، واملستوى التعليمي، وموقع 
فقرة   )41( من  استبانة  تطوير  تم  وقد  االنتفاضة.  أحداث  من  املدرسة  ومكان  املدرسة،  
انتفاضة األقىص  السلوكية لدى تالميذ الصفوف األربعة األوىل خالل  لقياس املشكالت 
بمحافظة نابلس، وذلك بعد حتكيمها و إخراج معامل الثبات هلا باستخدام معادلة كرونباخ 
معلمي  من   )276( عىل  االستبانة  هذه  توزيع  تم  وقد   .)0.94( املعدل  بلغ  حيث  ألفا، 

الصفوف األربعة األوىل ومعلامهتا.
مستقلتني،  ملجموعتني  اختبار)ت(  استخدام  تم   ، الدراسة  فرضيات  والختبار 
واختبار حتليل التباين األحادي، واختبار )Least Significant Differences( للمقارنات 

البعدية.
املستوى  تدين  مثل  السلوكية  املشكالت  من  العديد  وجود  النتائج  أظهرت  وقد 
التحصييل، واخلوف من صوت الطائرات ، والقلق ، والعدوانية. كام تبني وجود فروق يف 
التعرف إىل املشكالت السلوكية تعزى إىل متغري اجلنس ولصالح االناث، و ملوقع املدرسة 
) مدينة، قرية ، خميم( ولصالح مدارس املدينة واملخيم، وملتغري موقع املدرسة من أحداث 
االنتفاضة ولصالح املدارس القريبة واملتوسطة القرب من َأحداث االنتفاضة، كام أظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغري نوع املؤسسة )حكومة، 
التعليمي الذي يقوم املعلمون بتدريسه )أول، ثاين،  وكالة غوث دولية( ،ومتغري املستوى 

ثالث ، رابع(.
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الف�شل احلادي ع�شر
مناذج من حلقات تدور حول:

ذكرياتي يف الرتبية والتعليم العايل
مالحظة مهمة:

لقد تم اختيار عدد من حلقات الذكريات وليس مجيعها، ألن اجلميع يصل إىل تسعني 
حلقة  وهي موجودة يف كتاب مستقل  حيمل عنوان: )ذكريايت يف الرتبية والتعليم العايل(.

http://www.alrai.com/article/752155.html                   
           صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                  تاريخ النرش: االحد: 2015/10/18- العدد: )16401(

احللقة الأوىل:الذكريات التعليمية الأوىل 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

حارضة  لإلنسان،  الرتبوية  اخلربات  تبقى 
الظروف  هبا  عصفت  مهام  واألذهان،  القلوب  يف 
واأليام.  السنون  عليها  تعاقبت  ومهام  واألحداث، 
للتاريخ  معلاًم  لعميل  األوىل  الشهور  أتذكر  زلت  فام 
واجلغرافيا يف املدارس الثانوية التابعة لوزارة الرتبية 
من  قرٍن  النصف  يقارب  ما  قبل  األردنية،  والتعليم 

الزمان. وكانت املعلومات اجلامعية بامدة اجلغرافيا، والتي حصلت فيها عىل الرتتيب األول، 
مهنة  ملامرسة  أشدها  عىل  احلامسة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  كالصخر،  راسخة  زالت  ما 
التدريس منذ اللحظة األوىل للدخول اىل احلجرة الدراسية، دون تردد أو خوف من الفشل، 

يف ضوء مرحلة الشباب املاسية التي كنت أمُر هبا يف ذلك الوقت.
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عىل  اعتامدًا  الدروس،  من  درس  لكل  العميق  التحضري  من  نوٌع  ذلك،  رافق  وقد 
األوىل  الستة  الشهور  يف  سيام  وال  أحد،  من  أرشاٍف  أو  توجيٍه  دون  الشخيص،  اجتهادي 
من تلك اخلربة، مستخدمًا خالهلا ما هو متوفر يف املدرسة من اخلرائط اجلغرافية والتارخيية 
رغم قلتها، وحماوالً رسم الكثري مما تتطلبه املوضوعات املدرسية املتنوعة، مستغاًل املواهب 
والطاقات اإلبداعية الكامنة لدى الكثريين من طلبة هذه املرحلة، والذين كانت تنقصهم 

أساليب التعزيز العديدة، والتي حتوهلم إىل عنارص أساسية يف بيئة التعلم النشط املطلوبة.
ولكن مما أثار دهشتي واستغرايب يف تلك املرحلة املبكرة من اخلدمة يف سلك الرتبية 
احلامس  من  نوعًا  اعتربوه  ما  عىل  املعلمني،  قدامى  من  زمالئي  بعض  هتكم  هو  والتعليم، 
الزائد من جانبي، لن جيلب لصاحبه سوى املتاعب األكيدة والوقوع يف األخطاء العديدة، 
ناسني أو متناسني بأن اإلنسان يتعلم من إخفاقاته أكثر مما يستفيد من نجاحاته، يف الكثري من 
املواقف الرتبوية واحلياتية. بل وكلام أردُت اللجوء إىل بعضهم لالستشارة أو لالستفسارعن 

بعض األمور، وجدت قلياًل من التعاون، وكثريًا من التعليق والصدود.
من  املعلمني  بعض  يوصل  قد  ما  إىل  يوصلني  ومل  َعُضدي،  يف  َيُفّت  مل  ذلك  أن  إال 
اإلحباط واالستسالم، بل كان يمثل يف احلقيقة نوعًا من التحدي، الذي يتطلب الصمود 
احلقيقي، ليس من أجل احلفاظ عىل السمعة العلمية والتدريسية بني الطلبة واألقران واإلدارة 
املدرسية فحسب، بل وقبل ذلك، للرغبة الصادقة يف احلرص عىل البقاء يف املهنة التي اخرتهتا 
بنفيس، دون ضغوط من أحد، ألهنا كانت تلبي اهتامماٍت يف نفيس بأن أكون يومًا ما معلاًم 
ناجحًا، ال سيام بعد أن قرأت يف صحيفة )اجلهاد( األردنية، وأنا طالب يف املرحلة الثانوية يف 
أوائل الستينيات من القرن املايض، أن رئيس غينيا األسبق )امحد سيكوتوري( عندما سألوه 
عن أفضل مهنة مارسها من بني املهن السبع التي عايشها فعليًا، بام فيها رئاسة اجلمهورية 

قال: إهنا مهنة املعلم، ألهنا حترص عىل تربية النشء الصالح والنافع لنفسه وأهله وبلده.
وقد ساهم يف هذا الصمود رغم املثبطات العديدة، بعض التشجيع الذي كنت ألقاه 
من مدير املدرسة وأحد املعلمني، ولكن العامل األهم، جاء من السمعة الطيبة التي انترشت 
بني الطلبة، وانتقلت أصداؤها فيام بعد اىل املعلمني، ليس يف املدرسة التي أعمل هبا فقط، 
بل ويف املدارس األخرى القريبة، وإىل مديرية الرتبية والتعليم التي تتبع هلا املدرسة، والتي 



581

جلأت اىل الطلب مني  تقديم بعض الدروس النموذجية أمام معلمي الدراسات االجتامعية 
ومعلامهتا من وقٍت آلخر.

ونظرًا ألنني الحظُت حاجتي املاسة إىل التعمق يف األمور الرتبوية منذ األيام األوىل 
لعملية التدريس، فقد أخربين أحد األصدقاء بافتتاح أول برنامج درايس يف اجلامعة األردنية 
بطريقة  فيه  للتسجيل  أهرع  جعلني  مما  الرتبية،  بدبلوم  يسمى  البكالوريوس  درجة  بعد 
منتظمة، حيث ينتهي دوام عميل يف املدرسة حوايل الثانية بعد الظهر، يف الوقت الذي يبدأ 

دوام برنامج دبلوم الرتبية، من الرابعة عرصأ وحتى السابعة مساءأ، وبشكٍل يومي.
يمثل  املئة،  بلغوا نحو ثلث  الدبلوم، والذين  الدفعة من  اللقاء مع طلبة تلك  وكان 
الدخول يف عاملٍ معريف واجتامعي جديد للغاية بالنسبة يل، حيث كان معظمهم من املعلمني 
ساهم  مما  التعليمية،  املناطق  ومديري  النفسيني  واملرشدين  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين 
وتعدد وجهات  واآلراء،  األفكار  اخلربات، وتالقح  تبادل  من  االستفادة  كبرية يف  بدرجٍة 
النظر، والذي يمثل يف الواقع النمو املهني احلقيقي للمعلم  .                                                                                      

ليس يف  الرتبية،  دبلوم  بربنامج  امللتحقني  بني  أشده  التنافس عىل  أجد  مرة،  وألول 
األنشطة والواجبات واالختبارات فحسب، بل وقبل ذلك يف عامل املهنة الواسع، وما حيويه 
من معلومات وتطورات، وما يقتضيه ذلك من طرٍح للمشكالت والصعوبات والتصدي 
يف  ترتك  الثرية،  املناقشات  وكانت  وخربات.  وآراء  أفكار  من  الدارسون  يمتلكه  بام  هلا، 
النفس الكثري من العادات والقيم واالجتاهات املرغوب فيها، مثل اإلصغاء اإلجيايب لكل ما 
يدور من حوارات بناءة، وحتليلها، والعمل عىل نقدها، باالتفاق أو االختالف يف األفكار أو 
اآلراء، مع طرح املربرات املنطقية وراء كل ذلك. هذا ناهيك عن تطبيق األنشطة اجلامعية، 
التي تؤدي إىل احرتام آراء اآلخرين، وتكامل املعلومات وتوظيفها عن طريق ربطها بالواقع 

الرتبوي األردين إجيابًا أو سلبًا.
كوهنا  رغم  والتي  الثانوية،  املدارس  يف  ملعلم  األوىل  التعليمية  الذكريات  إهنا  نعم، 
شخصيًة إىل حٍد كبري، إال أهنا توثُق لبعض حاالت الوضع الرتبوي قبل نحو نصف قرٍن، 
ملن يريد التذكر من اجليل السابق، وملن يرنو إىل دراسة تلك األيام، أو يأخذ منها العربة من 
                                                                profjawdat@yahoo.com   jawdatmassa@gmail.com .األجيال الصاعدة
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http://www.alrai.com/article/742266.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2015/11/1- العدد: )16415(

رحاب  يف  واملحبة  احلنني  ذكريات  الرتبية..  ماج�شتري  الثالثة:  احللقة 
اجلامعة الأردنية 

أ.د. جودت أمحد املساعيد
وما أن انتهى ثلث املائة من الدارسني لربنامج 
وحصوهلم  له،   دراستهم  مهمة  من  الرتبية  دبلوم 
أعىل  استدعاء  تّم  حتى  بذلك،  رسمية  شهادة  عىل 
الرتبية  يف  املاجستري  بربنامج  لاللتحاق  منهم  مخسٍة 
الفصل  خالل  حدث  والذي  األردنية،  اجلامعة  من 
وكان  1970/1971م.  اجلامعي  العام  من  األول 

معًا.  واألكاديمية  الشخصية  حيايت  يف  جديدًة  نوعيًة  انعطافًة  يمثُل  الربنامج  هبذا  التحاقي 
ورغم فرحتي الغامرة هبذا القبول، إال أنه كان هناك ما يؤملني ويؤمل كل مواطن رشيف، تلك 
احلوادث املؤسفة التي سيطرت عىل الساحة أيامها من اشتباكات مسلحة بني األخوة، ألقت 
بظالهلا عىل مسار احلياة بني الناس، وعىل رأسها احلياة األكاديمية. فقد كان من الصعوبة 
بمكان عند اخلروج من قاعة املحارضات يف اجلامعة األردنية بعد السابعة لياًل خالل فصل 

الشتاء، أن أجد وسيلة نقٍل عامٍة أو خاصٍة، تنقلني اىل أقىص غرب مدينة صويلح.
وقد كنت أتلهُف لرؤية ضوء أي سيارة تأيت من بعيد، ليزداد األمل عندي من توفري 
ما ال يقل عن ساعٍة ونصف من السري عىل األقدام، وسط حالٍة من الربد الشديد تارة، ومن 
الدامس  الظالم  يف  أسري  كنت  األوقات  معظم  ولكن  أخرى.  تارًة  الغزيرة  األمطار  اهنامر 
ويف هدوء تام، نظرًا النكفاء الناس يف بيوهتم. وليتها كانت األمور تقف عند هذا احلد، فام 
أن تطأ قدماّي  مدينة صويلح ذات الشوارع اخلالية، حتى خيرج يل من هذه الزاوية أو تلك 
من يصوب السالح يف وجهي، ويوجه أسئلة عديدة للتأكد من رس مروري يف هذا الوقت، 
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وطبيعة املهمة التي أقوم هبا. وكان بعضهم ممن يقتنع باهلدف العلمي ورسالته، يرسل معي 
أحدهم ملساعديت يف قطع مسافة املنطقة التي يسيطر عليها، ثم تتكرر هذه احلالة املؤملة مع 

هذا الطرف أو ذاك لربهاٍت متعاقبة من الوقت.      
كيلومرتين  مسافة  لياًل  اهلل  رمحها  العجوز  والديت  سري  فأكثر،  أكثر  يؤملني  ما  وكان 
وسط الظالم الدامس والوحل الكثيف، حيث مل تكن هناك طرق معبدة فرعية وقتها تصل 
إىل ذلك  الوصول  الوالدة، هو  احلَُمر. وكان هدف  مثلث  بمنطقة  فيها  نعيش  التي  املنطقة 
املثلث واملناداة كلام مرت بضع دقائق لعيل أسمع صوهتا وتطمئن. وكم كانت تنتظر طويال 
حلني وصويل، وكم كانت تعاين من اخلوف والقلق والتعب وهي تنتظريف شدة الربد، ولكن 
ما أن أسمع صوهتا وأرد عليها حتى تنسى كل أمل، كي تتلقفني بحضنها الدافئ، ثم تبكي 

بحرقة ألنني عدُت اليها.  
الفصل  ذلك  تأجيل  قررُت  واخلطرة،  واملخيفة  املؤملة  املواقف  تلك  تكررت  وملا 
الدرايس حفاظًا عىل نفيس أوالً، ورمحًة بتلك األم الرؤوم التي كنت أشعر بأهنا متوت وحتيى 
مرات عديدة كل أسبوع يمر يف دراسة مقررات املاجستري ثانيًا وأخريًا، وذلك يف ظل مثل 
عن  أتابع  كنت  أنني  إال  الدراسة،  عن  املؤقت  انقطاعي  ورغم  االستثنائية.  الظروف  هذه 
كثب ما يدور يف ذلك الربنامج من بعض األخوة، مستعدًا يف الوقت ذاته الستئناف الدراسة 

بحامسٍة عاليٍة يف الفصل الثاين. 

وبالفعل بدأ الفصل الدرايس الثاين بعد منتصف شهر شباط )فرباير( من عام 1971م، 
حيث أخذ النهار يزداد طوالً يف وقته، وبدأ األمن واالستقرار يعودان تدرجييًا، وأصبح اجلو 
الدرايس اجلامعي مالئاًم لياًل وهنارًا، وعدُت اىل قاعات الدراسة من جديد، بعد استعداٍد 
املخطط طرحها  باملقررات  املتعلقة  املوضوعات  املؤجل، حول بعض  الفصل  مسبٍق طيلة 
فيه. وظهر ذلك جليًا يف املناقشات واحلوارات واملشاركات من جانبي، والتي كانت مقترصة 

مع أربعة دارسني آخرين وأستاذهم يف كل مقرر من هذه املقررات.     
يف  عنه  متامًا  الرتبية  ماجستري  برنامج  يف  والتعلمي  التعليمي  الوضع  اختلف  وقد 
برنامج الدبلوم، يف أن الوقت املخصص لكل دارس من الدارسني، قد ازداد أضعاف املرات 
بل وكنا نجلس كثريًا يف مكتبه  أستاذهم،  أمام  أن اجلميع  إذ  الوضع سابقا،  عام كان عليه 
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وقت  ستخدامها  أجل  من  امللونة،  واألقالم  والسبورة،  املرحية،  باملقاعد  واملزود  الواسع 
احلاجة من جانب الطرفني. وكان ال يستطيع أي واحٍد منا أن يتجنب املشاركة الفعلية يف 
تلك املناقشات بحجة وجود أربعة أو مخسة أشخاص يتصدرون احلوارات من بني ما يزيد 

عن الثالثني دارسًا يف حالة برنامج دبلوم الرتبية. 
وكانت الواجبات املسبقة هي السائدة هنا، حيث يتم توزيع الفصول من كتٍب أجنبية 
عىل الدارسني اخلمسة بشكٍل فردي هذه املرة، وحتديد احلصص التي يقدمون فيها عروضًا 
Presentations أمام املجموعة وأستاذها، مسبوقًة بمقدمًة نظريٍة من أستاذ املقرر  شفوية 
حول كل موضوع من هذه املوضوعات. ويكون كل طالب قد قام بتصوير املادة ست نسخ، 
للجميع  تتاح  حتى  األقل،  عىل  واحٍد  بأسبوٍع  للواجب  عرضِه  موعد  قبل  بتوزيعها  يقوم 
الفرصة لقراءهتا بعمق، ووضع املالحظات واالستفسارات عليها، متهيدًا إللقائها عىل من 
يأيت دوره يف التقديم. وقد ساهَم ذلك بقوة يف تعزيز مهارات التفكري الناقد والتي تتمثل يف 
التفسري والتحليل والتقييم واالستدالل والتنبؤ والتنظيم، عالوة عىل تشجيعها عىل مهارات 

التفكري االبداعي كالطالقة واملرونة واألصالة والتوضيح. 
 ومل يقف دور أستاذ املادة عىل إعطاء مقدمة عن املوضوع فحسب، بل وكان ُيعلُق 
أيضًا عىل كثري من املعلومات التي يقدمها صاحب الواجب األكاديمي، بل وعىل األسئلة 
تلك،  أو  النقطة  هذه  حول  األربعة  الزمالء  يطرجها  كان  التي  العديدة  االستفسارات  أو 
التي  النظر،  تبادل وجهات  يتم من خالهلا  ندوًة علميًة حقيقية،  بحيث كانت احلصة متثل 
كانت االستفادة منها كبريًة حتى لو كانت متعارضة، ألهنا كانت تتيح لكل دارٍس أن يدافع 
عن وجهة نظرِه باملعارف واملعلومات التي يمتلكها، وباألدلة والرباهني واألمثلة الرتبوية 

وامليدانية التي يعيشها يف الوضع الرتبوي واملدريس احلقيقي.  
باختصار، فإن برنامج ماجستري الرتبية، قد ساعدين خالل دراسة مقرراته، وقبل كتابة 
الرسالة، يف االنتقال من مرحلة أن أكون ناقاًل للمعارف واملعلومات فحسب، إىل مرحلة أن 
أصبح فيها أيضًا حملاًل ومفرسًا ومقياًم وناقدًا هلا، وساعيًا إىل أن أكون مبدعًا إىل حٍد كبري يف 
اختيار موضوع رسالة املاجستري، ويف كتابته حسب األصول، وهذا ما سيأيت احلديث عنه 

jawdatmassa@gmail.com / profjawdat@yahoo.com  .الحقًا بإذن اهلل
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بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

كانت كلية الرتبية التابعة جلامعة امللك سعود 
خريف  يف  للتدريس  هبا  التحاقي  عند  الرياض،  يف 
كانت  حني  يف  النارصية،  حي  يف  تقع   ،1973 عام 
الكليات األخرى موزعة يف أحياء ومناطق متفرقة، 
يف  تقع  اجلامعة  إدارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
شارع الستني بمنطقة امللز، وذلك قبل انتقاهلا بشكٍل 

كلية  مبنى  للكليات مجيعًا.   وكان  متقاربة  وبمواقع  موحد، كي حتتل مساحات شاسعة، 
الرتبية يمثل جزءًا من قرٍص قديٍم فخم، ملحٌق به الكثري من القاعات والغرف والساحات 
الرئيسية عىل الطبقات  العلمية  تَم توزيع األقسام  الواسعة، إضافًة اىل مسجٍد صغري. وقد 
الثالث، بحيث كان نصيب قسم املناهج وطرق التدريس الطابق الثاين. وكان ينتمي هلذا 
القسم وقتها نحو ربع املائة من أعضاء هيئة التدريس، من محلة الدكتوراة يف املناهج وطرق 
عن  أما  عملية.  تربيٍة  كمرشيف  املاجستريفيها،  محلة  ومن  فقط،  مواد  كأساتذة  التدريس 
السعوديني، واملرصيني، واألردنيني،  متنوعة، وتشمل  فكانت  املدرسني،  جنسيات هؤالء 
كامل  أ.د.  املرحوم  هو  وقتها  القسم  رئيس  وكان  والسوريني،  والعراقيني،  والسودانيني، 
حممد الباقر من السودان الكبري، الذي كان يتصف بالشخصية االعتبارية والعلمية املتميزة، 

والذي أصبح فيام بعد رئيسًا جلامعة أم درمان اإلسالمية.
من  املتنوع  العدد  هذا  ومع  عريقة،  جامعة  يف  بالتدريس  أقوم  حيايت  يف  مرة  وألول 
أعضاء هيئة التدريس. وكان هذا يمثل فائدًة عظيمة بالنسبة يل، وذلك نظرًا لتنوع اخلربات 
العلمية والتدريسية واإلدارية هلؤالء مجيعًا، والذين جاءوا من بيئاٍت تربوية شتى، مما أضاف 
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للبيئة الرتبوية السعودية زمخًا كبريًا. وقد انعكس ذلك بشكٍل واضح خالل اجتامعات القسم 
الكثرية، وما يطرح فيها من مشكالت، وما يتبادل فيها اجلميع من آراء وأفكار ووجهات 

نظر، تؤدي إىل التعمق يف األمور بشكٍل ملفٍت للنظر.
ومن بني أفضل املآثر العلمية التي حُتسُب لذكريايت يف قسم املناهج وطرق التدريس، 
وجود ندوٍة علميةSeminar  إسبوعية، وملدة ساعتني عىل األقل، حيرضها مجيع أعضاء هيئة 
التدريس يف القسم ليل كل ثالثاء، وال جيوز الغياب عنها إال بعذٍر قاهٍر. إذ كان عىل كل 
عضو يف القسم أن خيتار موضوعًا تربويًا يعرضه عىل احلضور يف إحدى ليايل تلك الندوة، 
وجُتمع العناوين كلها وتعرض عىل املجلس يف إحدى إجتامعاته األوىل للعام الدرايس، ويتم 
بتواريخ  جدولتها  ويتم  تعتمد،  ثم  التشابه،  أو  التكرار  من  نوٌع  فيها  كان  إن  بعضها  تغيري 

حمددة، وتوزع عىل اجلميع كوثيقٍة رسمية يتم االلتزام هبا بدقٍة متناهية.
الندوة أو حلقة السمينار مفيدة جدًا للجميع، وبخاصٍة يل كشاٍب  وكم كانت هذه 
الدكتوراة،  درجة  عىل  باحلصول  األكاديمي  وضعه  حتسني  إىل  يرنو  العمر،  مقتبل  يف 
مثل  جدًا  عريقٍة  وعربيٍة  أجنبيٍة  جامعات  من  خترجوا  أساتذة  وجود  ذلك  صادف  حيث 
Sorbonne، يف  ٍ Cambridge يف بريطانيا، والسوربون  Oxford، وكمربيدج  أوكسفورد 
 ،Berkeley وبريكيل ،Johns Hopkins وجونز هوبكنز ،Columbia فرنسا، وكولومبيا
شمس،  وعني  والقاهرة،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف   Stanford وستانفورد 
واالسكندرية يف مرص العربية. وهذا ما جعل هذه اخللفيات العلمية والرتبوية تتامزج معًا، 
الطالب  مصلحة  فيه  ملا  استثناء،  بال  اجلميع  عىل  الفائدة  ومعممًة  بعضًا،  بعضها  مكملًة 

والكلية واجلامعة يف هناية املطاف.
وكانت هناك جلنٌة للندوات يف القسم يرأسها أحد األساتذة الكبار، وحلسن حظي أن 
وافق رئيس القسم عىل أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة، للقيام ببعض األعامل التنسيقية 
والتنظيمية التي يكلفني هبا رئيس اللجنة. وكان كل هديف أن أتعلم املزيد من مهارات البحث 
العلمي، متهيدًا لتحقيق أميل باحلصول عىل درجة الدكتوراة فيام بعد. وكان كل عضو هيئة 
تدريس يقرتب موعد إلقاء بحثِه أو موضوعِه، يقوم بعمل ملخٍص له يف بضع صفحات، 
وتصويرها بعدد أعضاء جملس القسم قبل املوعد بإسبوع عىل األقل، حتى يتمكن اجلميع 
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من قراءتِه بعمق، ووضع األسئلة أو املالحظات عليه، متهيدًا لطرحها وقت العرض. وما أن 
يأيت الوقت املحدد للندوة، حتى يأخذ اجلميع أماكنهم، ويقوم رئيس جلنة الندوات بتقديم 
املحارض،  معطيًا نبذًة عنه، وبضع كلامت عن موضوعه، ويأذن له باحلديث عن املوضوع أو 
البحث الرتبوي الذي أعدُه جيدًا، تاركًا املجال لآلخرين لإلصغاء اإلجيايب لكل ما يقال، 
وكتابة مالحظات إضافية لتلك التي كتبوها أصاًل عىل ملخص البحث الذي استلموه من 

قبل ، وذلك يف ضوء التفصيالت اجلديدة التي يقدمها. 
بإدارة  الندوات  رئيس جلنة  يقوم  إلقاء موضوعه، حتى  من  املحارض  ينتهي  أن  وما 
النقاش، فاحتًا املجال للجميع لإلستفسار، أو التعقيب، أو اإلضافة، أو االتفاق يف الرأي، 
جانب  من  وقتها  احلديثة  الرتبوية  األفكار  بطرح  استمتع  كنُت  وكم  فيه.  االختالف  أو 
من  الكثري  مستخدمني  الرتبية،  علامء  لكبار  واملنسوبة  األساتذة،  من  الطويلة  اخلربة  ذوي 
املصطلحات األجنبية التي كانت ترسخ يف ذهني. وتدور بعد ذلك مناقشات ثريًة وممتعة 
بني اجلميع، ال نشعر كيف انتهى الوقت املخصص للندوة. وكان يتم تعديل البحث يف ضوء 
املناقشات، ويعيد املحارض طباعته من جديد، ويسلمه لرئيس القسم كوثيقة علمية رسمية 
حُتَسُب له كنشاط أكاديمي مرغوب فيه. وكان دوري يف تقديم البحث يف تلك الندوة قد 
مجيعًا  القسم  جملس  أعضاء  استأذنت  وقد  الفائدة.  من  قسٍط  أكرب  أنال  حتى  متأخرًا،  جاء 
من قبل، أن يدور موضوع التقديم عندي حول العنوان املقرتح لرسالة الدكتوراة التي آمل 

تقديمها، وقد رحبوا مجيعًا بذلك.
وقبيل موعد اإللقاء املخصص يل، كنت قد انتهيُت من كتابة املخطط املقرتح لرسالة 
أعضاء  املئة من  ربع  وتوزيعها عىل  بتصوير مجيع صفحاته،  اخلاصة يب، وقمُت  الدكتوراة 
املالحظات  مجيع  من  استفدُت  أنني  وبام  بإسبوعني.  ذلك  قبل  القسم  يف  التدريس  هيئة 
من  الكثري  جتنب  حاولت  فقد  السابقني،  للمحارضين  وجهْت  التي  الكثرية  واالنتقادات 
اهلفوات، والتمسك بالكثري من إرشادات األساتذة الكبار، سواء يف كتابة خطوات بحث 
الدكتوراة املقرتح، أو يف طريقة إلقائه، وباستخدام أفضل الوسائل التعليمية املتاحة وقتها. 
وكم كنُت سعيدًا للغاية من التغذية الراجعة احلقيقية التي حصلت عليها من اجلميع، بحيث 
اخلدمات  ومن  للقبول.  مرشحًا  بشهادهتم  املخطط  ليصبح  موجودًا،  كان  ما  إىل  أضيفت 
اجلليلة التي قدمها يل بعض األساتذة املرصيني األجالء، أن أخذوا نسخًا معهم من خمطط 
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التايل  الدرايس  العام  بداية  ليعودوا يف  البكالوريوس واملاجستري،  الدكتوراة، ومن شهاديت 
ومعهم قبول من جامعة عني شمس. 

ورغم حصويل عىل قبول يف برنامج الدكتوراة يف املناهج وطرق التدريس من جامعة 
عني شمس املرصية، إال أنني كنت أمتنى إكامل الدكتوراة يف إحدى اجلامعات األمريكية، 
لكثرة ما رأيت من خرجيي اجلامعات األوروبية واألمريكية من استخدام اللغة االنجليزية 
يف مناقشاهتم وطروحاهتم العلمية الكثرية. وشاءت األقدار أن احلظ يساعدين ماليًا لتحقيق 
هذا احللم، عن طريق ترشيحي رئيسًا حلملة حمو األمية يف الصحاري السعودية لنحو شهرين 
ونصف يف صيفني متتاليني، وبثالثة رواتب لكل شهر، مع األكل والرشب واملصاريف، مما 
بعدها  سافرُت  املتواصل،  العمل  من  ثالث  سنواٍت  طوال  املال  من  مبلغ  بتوفري  يل  سمح 
 Kansas إىل الواليات املتحدة، والتحقُت بربنامج الدكتوراة يف جامعة كانساس األمريكية
University. ونظرًا ألمهية ذكريات محالت حمو األمية وطرافتها وفائدة اخلربة فيها، فسوف 

jawdatmassa@gmail.com .تكون احللقة القادمة بإذن اهلل عنها
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وطرق  املناهج  قسم  يف  حمارضًا  عميل  كان 
سعود  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدريس 
عمري،  من  العرشينيات  هناية  يف  وأنا  بالرياض، 
أكثر  بالنسبة يل،  للنشاط والتعلم  واسعًا  يمثل جماالً 
كنت  وأنا  سيام  ال  رسميًا،  تدريسيًا  نشاطًا  كونِه  من 
أصغر أعضاء هيئة التدريس يف القسم سنًا، وأقلهم 

خربًة. وكان حلُم احلصول عىل درجة الدكتوراة يراودين باستمرار، مما جعلني ُأقيُم سلسلة 
عالقاٍت متميزة مع اجلميع، وبخاصة األساتذة املرموقني من ذوي اخلربة الطويلة، إضافة 
إىل رئيس القسم، ورئيس جلنة الندوات، بل ورؤساء اللجان املختلفة يف ذلك القسم بل ويف 

الكلية. 
وكانت أخبار هذه األنشطة تصل إىل عميد الكلية تباعًا، والذي فاجأين يف أحد األيام 
إىل مكتبِه، وقال  باستدعاٍء رسيٍع يل  بإسبوعني،  1974/1973م  اجلامعي  العام  قبيل هناية 
يل: أستاذ جودت، لقد استلمُت خطابًا من وكيل وزارة املعارف سمو األمري خالد بن فهد 
هلذا  اخلرجيني  الرتبية  كلية  طالب  من  عرشين  من  فريق  بتشكيل  الكلية  يطالب  خالد،  بن 
العام، كي يلتحقوا بحمالت حمو األمية التي تشكلها وزارة املعارف السعودية، مع تعيني 
مرشٍف عام عليهم من جانب أحد مدريس الكلية. وقد وقع اختياري عليك مرشفًا عامًا 
املنورة، وذلك يف  املدينة  التابعة لوالية  النخل  ينبع  عىل تلك احلملة ملحو األمية يف منطقة 
ضوء مسموعاتك الطيبة، وأنشطتك الواضحة، ولعلمي بأنك تواٌق لدعم وضعك املادي 
من أجل السفر للخارج واحلصول عىل درجة الدكتوراة يف الرتبية، ال سيام وأنك ستحصل 
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عىل راتٍب مضاعف لكل شهٍر من شهور العمل الصيفي، إضافًة إىل راتب عملك يف الكلية، 
ومصاريف األكل والرشب والسيارات واخليم والقدور وأربعة من الطباخني خلدمة أفراد 

احلملة.
ومل أتردد يف املوافقة عىل ذلك العرض املغري، الذي سُيعجُل من سفري للدراسة يف 
اخلارج. وبدأُت بعدها باإلعالن للطالب املتوقع خترجهم عن هذه احلملة، بعد أن زودين 
العميد بالرشوط، وباملكافآت التي تدفع هلم، وبطول املدة التي سيمكثوهنا، وباملهام التي 
متجهًة  الرياض،  السعودية  العاصمة  من  احلملة  وتسري  العدد،  بعدها  ليكتمل  سيؤدوهنا، 
عليه  الرسول  مدينة  يف  القصرية  االسرتاحة  وبعد  القصيم.  منطقة  عرب  املنورة  املدينة  نحو 
السالم، والصالة يف مسجدِه الرشيف، اتصلُت باملسؤولني يف مديرية الرتبية والتعليم هناك، 
لوزارة  التابعة  األمية  نلحق بحملة حمو  الدليل كي  معنا  انتظارنا، وارسلوا  كانوا يف  الذين 

املعارف السعودية آنذاك، والتي انطلقت قبلنا بيومني.
وتوجه الَركُب اىل ميناء ينبع عىل البحر األمحر، حيث تناولنا وجبة طعام الغداء من 
بأن  الدليل  لنا خالهلا  املتخصصة، أوضح  املطاعم  الشهي املشوي واملقيل يف أحد  السمك 
وجهتنا ليس بلدة ينبع النخل التي تبعد مسافة )70( كيلومرتا عن ميناء ينبع، وإنام منطقة 
وادي العيص، التي تبعد عنه نحو )150( كيلومرتًا، يف منطقٍة صحراويٍة جافة، وهي من 
ضمن املناطق التي كانت متر هبا قوافل أبو سفيان يف رحلتها بني بالد الشام واحلجاز. وما 
أن بدأنا بالسري نحو اهلدف، حتى أدركنا مدى وعورة الطريق التي كانت يف معظمها آنذاك 
صحراويًة متامًا ومتر بني أوديٍة متعرجة وجباٍل بركانية مبعثرة هنا وهناك، مما زاد من وقت 

املسري، يف حر الصيف الالفح، وبدرجات حرارٍة تفوق اخلمسني.
من  الكلمة  حتملُه  ما  بكِل  صحراويًة  واحًة  متثل  التي  العيص،  قرية  وصلنا  أن  وما 
إىل  بعدها  لريافقوننا  السعودية،  املعارف  وزارة  من  احلملة  أعضاء  استقبلنا  حتى  معنى، 
القرية يف  بوجوه  باالتصال  وبدأنا  األمية.  مقرًا حلملة حمو  التي اختذت  املتوسطة،  املدرسة 
مسجدها، وتشجيعهم عىل التحاق األميني منهم بالفصول الدراسية الليلية املخصصة هلذه 
املهمة. إضافًة إىل ذلك، فقد أعلنُت شخصيًا أمام احلضور، بأن طلبة كلية الرتبية بجامعة 
امللك سعود اخلرجيني هم من ختصصات خمتلفة مثل: تدريس الرياضيات، وتدريس العلوم، 
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العربية،  اللغة  وتدريس  االسالمية،  الرتبية  وتدريس  االجتامعية،  الدراسات  وتدريس 
املدرسة هنارًا من  القرية يف صفوف  استقبال طلبة  اللغة اإلنجليزية، وأنه يمكن  وتدريس 
أجل التقوية يف خمتلف التخصصات، وذلك حتى يزيد تأثري احلملة إجيابيًا بالعمل هنارًا مع 

طلبة املدارس، ولياًل مع كبار السن ملحو أميتهم.                                                    .
السعودية املشرتكني يف  املعارف  بنحو ثالثني من معلمي وزارة  وكم كان اختالطنا 
هبا  يتمسك  التي  نسبيًا  القديمة  الرتبوية  األفكار  أنصار  بني  املناقشة  حيث  مفيدًا،  احلملة 
العرشون،  الطالب  عليها  تربى  التي  آنذاك،  احلديثة  الرتبوية  األفكار  وأنصار  املعلمون، 
الذين خترجوا من كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بالرياض، ممن اشرتكوا يف احلملة. وكان 
اللييل  والتدريس  املدارس،  طالب  لتقوية  النهاري  التدريس  بني  يوزع  الغالب  يف  الوقت 
لتعليم كبار السن، والباقي مناقشات تربوية، ودردشات متنوعة، والتفكري يف عمل رحالت 
مجاعية خالل عطلة هناية األسبوع. وقد امتد األمر إىل التفكري يف أنشطٍة ثقافية، متثلت يف 

عمل لوحة حائط عن حمو األمية، طرحت فيها موضوعاٍت تربويٍة من اجلانبني.
وقد حظيت احلملة بزيارة العديد من املسؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم املجاورة، 
وما ظهر خالهلا من كرٍم عريٍب أصيٍل من أهل املنطقة الصحراوية، الذين يتسابقون يف إكرام 
يتجاوزعددهم  الذين  األمية  املشرتكني يف محالت حمو  املسؤولني، بل ومجيع  الضيوف من 
اخلمسني. وكان اللقاء يف الواقع عبارة عن ندوة حقيقية بني الضيوف واملضيفني، إذ يستفرس 
املسؤولون من أهل القرية عن مدى فاعلية أو فائدة محالت حمو األمية يف قريتهم والتجمعات 
البدوية املجاورة. وكم كانت األجوبة مثلجًة للصدر، عندما أكد وجوه القرية عىل أن الفائدة 
مل تقترص عىل كبار السن، بل امتدت إىل طالب املدارس من حيث التقوية العلمية، أو معاجلة 
الطلبة املكملني يف بعض املواد الدراسية. هذا باإلضافة إىل عرض أهل القرية ملطالبهم أمام 
جديدة،  ثانوية  مدرسة  بناء  أو  املتوسطة،  للمدرسة  االستيعابية  القدرة  بزيادة  املسؤولني، 
حتى يتجنب الطالب مشكلة الترسب املتوقع من املدارس، يف ضوء التنقل اليومي مسافات 
ليست بالقصرية إىل البلدات البعيدة نسبيًا، نظرًا لعدم وجود مدرسٍة ثانويٍة يف منطقة العيص 
آنذاك.  ويف الوقت نفسِه كان سؤال املسؤولني إىل العاملني يف محالت حمو األمية حول ما إذا 
كانت هناك بعض الصعوبات أو العقبات التي حتول دون إمتام مهام احلملة عىل أكمل وجه، 

وتذليل بعض العراقيل التي كانت تظهر أحيانًا. 
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التقيُت  مثمرة،  إضافية  خربًة  متثُل  األمية،  حمو  محلة  مع  جتربتي  احلقيقة  يف  وكانت 
وقمنا  خمرضمني،  معلمني  عىل  وتعرفنا  املجال،  هذا  يف  طويلة  سنوات  هلم  من  مع  خالهلا 
بزيارة مواقع وقرى عربية سعودية عديدة مل يكن أمامي فرصة زيارهتا مطلقًا لوال برنامج حمو 
األمية، مما جعلني ُأقدر كثريًا األشخاص الذين يبذلون جهودًا جبارة لتنوير عقول األميني 
بنور العلم واملعرفة، سواٌء ممن يضعون الكتب املتخصصة يف هذا املجال، أو ممن يقومون 
بتدريس هذه الفئة، التي حتتاج بحٍق إىل خدماٍت جليلٍة لتنوير عقوهلا، واألكثرتقديرًا يكون 
ملن يقوم بالسفر إىل األماكن النائية حتى يتيح الفرصة ملن حرمهم الزمان واملكان، من نعمة 
قراءة القرآن. وحلسن حظي أن نجاح محلة حمو األمية لذلك العام، شجع القائمني عىل كلية 
وكان  قادم  صيف  يف  جديدة  حلملٍة  ترشيحي  عىل  بالرياض  سعود  امللك  بجامعة  الرتبية 

صيف )1974/1975( والذي له حكاية أخرى، ورواية جديدة.                                        

jawdatmassa@gmail.com/profjawdat@yahoo.com
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احللقة التا�شعة: ذكريات ال�شفر للدرا�شة يف اأمريكا
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

التدريس  من  الرابعة  السنة  أهنيُت  أن  ما 
الفعيل يف كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بالرياض 
يف  والعمل   ،)1976( عام  من  متوز)يوليو(  شهر  يف 
املعارف السعودية  التابعة لوزارة  محالت حمو األمية 
خلمسة شهور خالل فصلني من فصول الصيف لعام 
)1974( وعام )1975(، وحصويل عىل عدة قبوالت 

لدراسة الدكتوراة من سبع جامعاٍت أمريكية مشهورة، وجتميعي ملبلٍغ مناسٍب من املال طيلة 
1976م  سنوات العمل األربع، حتى قررت السفر يف أوائل شهر آب )أغسطس( من عام 
إىل جامعة كانساس Kansas University األمريكية. وقد تّم ذلك بعد العودة إىل األردن 
من السعودية، للجلوس إسبوعني مع األهل يف مدينة صويلح غرب العاصمة عامن، قبل 

وداعهم واالنطالق إىل االلتحاق بربنامج الدكتوراة.
أما عن الرس من وراء اختيار جامعة كانساس للدراسة فيها من بني سبع جامعات 
أمريكية، فيعود إىل جمموعٍة من العوامل متت دراستها بعمق يف ضوء املعلومات التفصيلية 
كلية  ضخامة  يف  العوامل  هذه  أول  ويتمثل  السبع،  اجلامعات  عن  عليها  حصلت  التي 
الرتبية، وتنوع براجمها للدراسات العليا، وال سيام برنامج مناهج وطرق تدريس الدراسات 
االجتامعية وهو جمال ختصيص الدقيق، وحداثة املواد الدراسية الرتبوية املطروحة يف ذلك 
الربنامج آنذاك، وكثرة التسهيالت التي توفرها جامعة ضخمة يلتحق هبا نحو مخسني ألفا 
ذاهتا، ووجود  الكلية  تتبع  تربوية  مراكز  العامل، ووجود عدة  أرجاء  الطلبة من خمتلف  من 
جالية يف جامعة كانساس من معظم األقطار العربية وال سيام من املبعوثني من جامعة امللك 
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سعود بالرياض لدراسة الدكتوراة، ووجودها يف منطقٍة زراعية خصبة وغري مزدمحة جدًا 
اجلامعة يف والية  أقل، ووجود  احلياة  تكاليف  الكربى، مما جيعل  املليونية  كاملدن  بالسكان 
كانساس التي تقع يف وسط خريطة الواليات املتحدة متامًا، حيث تسمى عندهم يف العادة 
Heart of the U.S.A.، مما يسمح يل مستقباًل بالسفر يف خمتلف االجتاهات  بقلب البالد 
عند حضور املؤمترات أو اللقاءات أو الندوات العلمية املتعددة، أو حتى للقيام بالزيارات 

والرحالت الرتفيهية والسياحية.

وغادرُت مطار عامن الدويل يف 8 – 8 – 1976، متوجهًا إىل مطار كانساس سيتي، عرب 
مطار شيكاجو، ومعي زوجتي وثالثة أبناء صغار هم خلدون وإهياب ورائد، دارت حول 
سفرهم معي من عدمه العديد من اآلراء ووجهات النظر املتعارضة. إذ نصحني الكثريون 
برتكهم يف األردن من أجل التخفيف من التكاليف، وعدم االنشغال بمتاعب أرسة مؤلفة 
من مخسة أشخاص، واالختالط بشكٍل أفضل مع احلياة األمريكية. وبعد دراسٍة مستفيضٍة، 
قررُت اصطحاهبم معي ألسباٍب دينيٍة واجتامعيٍة بل وحتى إقتصادية أيضًا، ملا توفره الزوجة 
واألبناء من استقراٍر نفيس ودرايس وخدمايت يندر مثيلُه يف بيئٍة خمتلفٍة يف كل يشء تقريبًا عن 

بيئتنا العربية اإلسالمية.

وما أن وطأت قدماّي أرض مدينة لورنس Lawrence، مركز جامعة كانساس، حتى 
اتصلُت بأحد الطلبة السعوديني يف تلك اجلامعة، الذي كان يمر بمكتبي يف جامعة امللك 
سعود بمدينة الرياض خالل إجازاته اجلامعية، ويشجعني عىل الدراسة يف اجلامعة املبعوث 
اليها، وبخاصٍة عندما علَم برغبتي يف إكامل دراستي يف إحدى اجلامعات األمريكية، وهو 
الطالب عبدالوهاب السامعيل)رمحه اهلل( ، الذي استقبلني أيام استقبال، وأوجد يل سكنًا يف 
منطقٍة قريبة نسبيًا من سكناه، وأكمل معي األوراق الرسمية التي تطلبها اجلامعة، وأرسلني 
إىل مراكز امتحان التوفل TOEFL، وامتحان أل GRE، واللذين انتهيت منهام يف األسبوع 
األول ذاته، واجتزهتام وهلل احلمد باملستوى الذي تويص به اجلامعة، وقمُت بعدها بتسجيل 

أول )12( ساعة معتمدة للدكتوراة.
وما زلُت أتذكر احلصة األوىل يف برنامج الدكتوراة، والتي كانت عن مادة )ختطيط 
املناهج وتطويرها Curriculum Planning and Development(، والتي التحق هبا نحو 
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خطٍة  بموجب  التدريس،  يف  فلسفته  املادة  أستاذ  وزع  وكيف  الدكتوراة،  طلبة  من  ثالثني 
مكتوبٍة وموزعٍة عىل طول أشهر الفصل الدرايس األربعة، ابتداءًا من أهداف ذلك املساق، 
وانتقاالً إىل عناوين موضوعاتِه املتعددة، واألنشطة املطلوب من الدارسني القيام هبا داخل 
احلجرة الدراسية، أو يف املنزل، أو يف املكتبة، وبشكٍل فردي أو مجاعي، ومنتهيًة تلك اخلطة 
أو  االختبارات،  مواعيد  وحتديد  املئوية،  وأوزاهنا  املساق  هلذا  الدارسني  تقويم  بأساليب 
تقديم البحوث، أواألنشطة والواجبات األخرى، مع طرح املراجع الكثرية التي جيب عىل 

الدارس اللجوء اليها واالستفادة منها لتحقيق أهداف تلك املادة.
وما أن تَم توزيع اخلطة من جانب أستاذ املادة، وتوضيح مضامينها املتنوعة ومتطلباهتا 
وقد  دقيقة.  نصف  يف  نفسه  منهم  واحٍد  كل  يقدم  أن  الدارسني  من  طلب  حتى  املتعددة، 
بتكوين  يلزمني  مما  معي،  عريب  طالٍب  أي  وجود  عدم  احلركة،  هذه  خالل  من  الحظُت 
صداقات مع بعض الطلبة األمريكيني، الذين كان يغلب عىل معظمهم التقدم يف السن من 
جهة، واخلربة يف التدريس أو اإلدرة التعليمية عىل مستوى املدارس أو املعاهد أو اجلامعات 
من جهٍة ثانية. وهذا يف الواقع سيكون يف صاحلي من الناحية الدراسية، حيث ستزداد لغتي 
وكيفية  الطلبة  هؤالء  تفكري  طريقة  عىل  جانبي  من  جيدًا  التعرف  وسيتم  قوًة،  االنجليزية 

التعامل معهم سواء يف هذا املقرر أو يف غريه من املقررات القادمة.
املوضوع، وطالَب  نظريٍة عميقٍة عن  إعطاء خلفيٍة  إىل  بعد،  فيام  املادة  استاذ  وانتقل 
اجلميع باالستعداد يف النصف الثاين للحصة، لتكوين جمموعات صغرية ملناقشة ما تَم طرحُه 
أدركُت  املساق. عندها  الدارسني هلذا  الثري خلربات  بالتنوع  من معلومات، وربطِه جيدًا 
الثانوية  املدارس  يف  كمعلٍم  السابقة  خربايت  ضوء  يف  يتم  سوف  اآلخرين  مع  التفاعل  بأن 
األمية  السعودية، ومرشٍف عىل بعض محالت حمو  اجلامعات  األردنية، وحمارٍض يف إحدى 

السعودية.
وبالفعل، ما أن ُعدنا من اسرتاحة الربع ساعة ملا بني جزئي احلصة، حتى تّم تقسيم 
الصف إىل مخس جمموعات، حصل خالهلا توزيع أستاذ املادة لعدٍد من املهام املحددة لكل 
جلنة، مع مطالبة أفراد كل جمموعة بالنقاش الفعال لتحقيق هذه املهام، وربط كل نقطٍة منها 
بنوع اخلربة أو اخلربات التي مَر هبا أعضاء املجموعة مهام كانت بسيطة، ومدى تأثريها عىل 

املادة املدروسة. 
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األمريكية،  كانساس  جامعة  يف  الدكتوراة  لربنامج  األوىل  احلصة  من  تعلمُت  وقد 
العديد من القيم واالجتاهات املرغوب فيها، مثل اجلدية يف العمل منذ اللحظة األوىل لبداية 
املساق  خطة  وتوزيع  سواء،  حٍد  عىل  والدارسني  املادة  أستاذ  جانب  من  الدرايس  الفصل 
الدرايس عىل اجلميع ومناقشتها بوضوح، والبداية القوية لطرح اخللفية النظرية للموضوع 
ُيطرح من حقائق ومعلومات يف احلصة بخربات  ما  اخلطة، وربط  تلك  املوجود يف  األول 
الدارسني املتنوعة ومعلوماهتم السابقة، واعتامد أسلوب املجموعات الصغرية إلثراء النقاش 
وتبادل األفكار واآلراء يف جو تعاوين مثمر، والتدريب عىل احرتام وجهات نظر اآلخرين 
اإلجيايب  اإلصغاء  مهارة  عىل  والتدريب  الشخصية،  نظرك  وجهات  مع  اختلفت  لو  حتى 
ملا يقوله أستاذ املادة أو الزمالء يف املجموعة، والعمل عىل حتليل كل ذلك والتعليق عليه، 
والتدريب عىل عملية صنع القرارات بني أفراد املجموعة بعد اختيار األفضل منها، وإدراك 
املفروض  يؤديه. ومثل هذه االجتاهات والقيم، من  أن  بأن عليه دورًا نشطًا جيب  الدارس 
العريب بكل دقٍة وأمانٍة وإخالص، حتى  التدريس اجلامعي  يتم ترسيخها خالل عملية  أن 
تتحقق أهداف ذلك التعليم، يف تكوين الشخصية الناقدة والقيادية والفاعلة يف وقٍت واحد، 
 jawdatmassa@gmail.com/profjawdat@yahoo.com للدارس اجلامعي الذي نريد
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http://www.alrai.com/article/757667.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2015/12/27- العدد: )16471(

احللقة العا�شرة: ال�شهور ال�شعبة الأوىل لدرا�شة الدكتوراة  
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد  

وكأي فرٍد يف هذا الكون، يغادر وطنُه وبيئتُه 
وانتقل  وسنوات،  سنواٍت  احتضنُه  الذي  وجمتمعُه 
وقيميٍة خمتلفٍة يف كل يشٍء  وثقافيٍة  اجتامعيٍة  بيئٍة  إىل 
تقريبًا ، فإنه ال بد أن يواجه الكثري من الصعوبات، 
ويتعثر باملزيد من العراقيل، ويتهيب من كل خطوٍة 
الرسيعة  القرارات  من  الكثري  ويصنع  خيطوها، 

والبطيئة، دون استشارة قريٍب، أو أخذ رأي صديٍق، أو االستعانة بالكثري من املؤسسات 
ذات الصلة، والتي يعرف أماكنها والعاملني فيها، ويزورها متى شاء، دون إذٍن أو ميعاد، 
كي يتم استقباله بالرتحاب، ويعود أدراجُه مرسورًا حتى لو مل حيقق مجيع أهدافه. يف الوقت 
الذي ال يستطيع يف البيئة اجلديدة أن يلتقي أحدًا، أو يزورُه، أو يذهب إىل مؤسسٍة تعليميٍة 
أوثقافية أو اجتامعية أو اقتصاديٍة، بدون ترتيباٍت مسبقٍة ومواعيد انتظار قد تطول، بحيث 

تفسد عىل صاحبها الغرض من تلك الزيارة أو اللقاء.
لوجودي  األوىل  الشهور  يف  واجهتها   التي  التنظيمية  األمور  هذه  أن  يل  تبدو  وقد 
يف  متثل  كربى،  عقباٍت  1976واعتربهتا  عام   خريف  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
بشكٍل واضح  تكن سائدة  مل  املتحرضة، ولكنها  املجتمعات  أمورًا حياتية عادية يف  الواقع 
يف جمتمعاتنا العربية آنذاك، مما جعلها غريبة علينا. كام قد يكون لتأصل العادات والتقاليد 
العربية يف سهولة التواصل واللقاء باآلخرين بطريقة أخوية أو عشائرية أو دينية أو عروبية 
عفوية وميرسة، سببًا يف الضيق مما وجدناُه من صعوبة التداخل مع اآلخرين. هذا ناهيَك عن 
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الدارس  اللغوية والثقافية والفكرية واالجتامعية والسياسية والسيكولوجية، بني  احلواجز 
العريب وزميله األمريكي. 

وتزداد التعقيدات أمام الدارس العريب يف العادة، لو كانت زوجته وأطفاله بصحبته 
هناك، حيث االختالط بالعائالت األمريكية يظل دون احلد األدنى بكثري، وذلك العتبارات 
عديدة، مما يدفعه جديًا إلقامة عالقات وثيقة مع عائالت العرب من الطلبة أو املهاجرين، 
وذلك هربًا من العزلة القاتلة بني العائالت األمريكية من جهة، وتعويضًا عن اجلو العائيل 
التي  املشكلة الصعبة  أنا يف هذه  الوطن األم من جهٍة أخرى. وبينام  الذي تركه يف  احلنون 
زادت من حدة التوتر والقلق النفيس العائيل، إذا بالفرج يأيت عن طريق الصدفة. فبينام كنُت 
يومًا أحتدث مع الربوفيسور John Guenther املرشد األكاديمي اخلاص يب، والذي أرشف 
الذين  الزوجة واألطفال،  له من عزلة  أنا أشكو  للدكتوراة، وبينام  فيام بعد عىل أطروحتي 
كانوا دون السن القانونية للمدرسة، إذا به يمسك هاتف مكتبه ويتصل بإحدى املؤسسات 
التي يطلق عليها إسم Head  Start، وهي عبارة عن حضانة وروضة خريية لذوي الدخل 
املسؤولني  بعض  لزيارة  موعدًا  معهم  حدد  وقد  لألطفال.  جمانًا  خدماهتا  تقدم  املحدود، 
التعاون معهم،  الثالثة. ونصحني برضورة  ملنزيل، لالطالع عن كثب عىل وضع األطفال 
مع إبالغه بأي مشكلة قد حتول دون التحاق األطفال باحلضانة والروضه. فشكرته كثريًا 

وعدت مرسعًا إىل البيت كي أنقل اخلرب السعيد إىل عائلتي.
وتوددوا  األطفال  مع  والتقوا  أشخاص  ثالثة  من  الوفد  وصل  املحدد،  اليوم  ويف 
إليهم بكلامٍت وأحاديث لطيفة، إال أن األطفال لألسف الشديد مل يتقبلوهم، وهربوا نحو 
مبدأ  يرفضون  ربام  بأهنم  قلقي  من  زاد  ما  وهذا  يفهموا شيئًا من كالمهم،  مل  أمهم، ألهنم 
التحاق األطفال الثالثة باحلضانة والروضة، وتبقى مشكلة عزلتهم قائمة. وبينام كنُت أقوم 
والشاي  اللذيذة  العربية  املعجنات  من  اخلفيفة  باملأكوالت  الوفد  هذا  بإكرام  والزوجة  أنا 
يل:  قالوا  أن  إىل  ومتواصل،  خافت  بصوٍت  احلديث  أطراف  يتبادلون  نجدهم  والقهوة، 
أحدًا  يقبلون  ال  ثم  اإلنجليزية،  اللغة  جييدون  ال  أطفالك  أن  وهي  صعبة،  لديك  املشكلة 
يف  املجاين  بالعمل  زوجتك  تتطوع  أن  يف  ويتمثل  عندك،  هو  فاحلُل  ذلك  ومع  أمهم،  غري 
احلضانة والروضة كي تكون بجانب أطفاهلا حتى نشعر بتكيفهم التام، عىل أن تقوم احلافلة 
يوميًا بنقلهم صباحًا وتعيدهم بعد الظهر، فوافقُت فورًا دون تردد، وأصبح األطفال بعد 
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عدة شهور يتحدثون االنجليزية برسعة، وعاشت والدهتم يف جو مدريس مع أبنائها لفصٍل 
درايس كامل، حتى تعودوا عىل مثل هذه األجواء، وانتقلوا شيئًا فشيئًا اىل املدارس احلكومية 

مع تقدمهم يف السن. 
واألطفال  الزوجة  لدى  واالجتامعية  والعائلية  النفسية  األمور  تتحسن  مل  وهنا 
الدكتوراة، وال  برنامج  الدراسية يف  أيضًا عىل مسرييت  التحسن  هذا  انعكس  بل  فحسب، 
سيام بعد تقديم امتحانات منتصف الفصل للمواد األربع التي سجلتها، والتي كانت وهلل 
احلمد ممتازة، إضافًة إىل تقديم أربعة عروٍض شفويٍة أمام الطلبة من جانبي ملوضوعاٍت ذات 
عالقٍة وثيقٍة بتلك املواد، والتعزيز الذي ظهر من أساتذة املواد والطلبة امللتحقني هبا، والتي 
األمريكية.  اجلامعات  يف  الدراسة  أجواء  مع  جانبي  من  الطبيعي  شبه  التأقلم  يف  سامهت 
ومما ساعد يف حتقيق هذا اهلدف برسعة، كثرة الواجبات الصفية واملنزلية التي كان يطلبها 
املتعددة مع  اللقاءات  التي عززت من  البحثية اجلامعية،  بينها املشاريع  أساتذة املواد، ومن 
أفراد املجموعة داخل اجلامعة ويف غري أوقات احلصص الرسمية، وذلك لتبادل اآلراء حول 

جوانب تلك املشاريع، يف ضوء االلتزام الدقيق بمواعيد تقديمها ألساتذة املواد.
ال  حيث  األمريكية،  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات  برامج  الواقع  يف  يميز  ما  وهذا 
يكاد خيلو اللقاء األسبوعي للطلبة مع أستاذ املادة، من قراءة كتاٍب ما أو عدة فصوٍل منه 
عىل األقل، أو تقديم عرٍض شفهي فردي أو مجاعي لقضيٍة ما، أو تسليم بحٍث قصري حول 
معضلٍة معينة وتوزيع ملخٍص له عىل الزمالء، أو تطبيق نظام أسلوٍب من أساليب التعلم 
 Guentherالفعالة. ومن أكثر ما أعجبني من هذه األساليب ما أطلق عليه بروفيسور جنثر
طلبة  تقسيم  يف  يتمثل  والذي   ،  Court Technique املحكمة   تقنية  أو  أسلوب  وقتها:  
الدكتوراة املسجلني ملادة )ختطيط املناهج وتطويرها(، إىل مخس جمموعاٍت صغريٍة، أعطى 
لكل جمموعة منها رقاًم من )1 – 5(، ووزع عددًا  من املهام ذات الصلة بموضوعات املادة 
لكل  مقرٍر  اختيار  بعد  بفاعلية،  أعضائها  بني  فيام  املهام  تلك  مناقشة  منها  وطلب  عليها، 

جمموعة، كي يكتب ما يتفق عليه األعضاء يف ورقة خاصة استعدادًا للخطوة التالية.
وبالفعل، ما أن انتهت املجموعات من مناقشاهتا للمهام املحددة، وتدوين ما توصلْت 
إليه من قرارات أو حلول، حتى قال أستاذ املادة : دعنا نفرتض وضع املجموعة األوىل يف 
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قفص االهتام جمازيًا وكأننا يف حمكمة رسمية، ونطلب من مقررها قراءة ما توصلت إليه تلك 
املجموعة، عىل أن تصغي بقية املجموعات لذلك، وتوجه استفساراٍت متنوعة، عىل أن يرد 
املجموعة األوىل، حتى يطلب  مناقشة  تنتهي عملية  أن  املجموعة األوىل عليها. وما  أفراد 
بالورقة حلني  االستفسارات واالحتفاظ  تلك  قراراهتم يف ضوء  إعادة صياغة  أفرادها  من 
انتهاء املجموعات األخرى. ويتم الطلب من املجموعة الثانية بعد ذلك أن تتصور نفسها 
ُكِلَفْت هبا أمام  التي  إليه من حلول للقضايا  جمازيًا يف قفص االهتام، وتعرض ما توصلت 
بقية املجموعات، عىل أن تقوم بالرد عىل استفسارات أعضاء املجموعات األخرى، وتعمل 
اخلطوات ذاهتا التي أتبعتها املجموعة األوىل، وهكذا بالنسبة لبقية املجموعات.         وما أن 
انتهت آخر جمموعة من عملها، حتى طلب من أحد مقرري اللجان الذهاب اىل سكرترية 

رئيس القسم لتصوير األوراق اخلمس بعدد الطلبة وتوزيعها عليهم للالستفادة منها.

مثل هذا األسلوب الشيق للتدريس الذي اتبعه بروفيسور جنثرGuenther، مل يسهم 
واجتاهات  مهارات  الدارسني  يكسب  ومل  فحسب،  عميق  بشكٍل  الدراسية  املادة  فهم  يف 
عديدة مرغوب فيها فقط، وإنام عالوًة عىل هذا وذاك، زرع يف نفس هذا الدارس األردين 
تنوعت  مهام  اآلخرين،  مع  التفاعل  النفسية يف  والراحة  باالطمئنان  الشعور  العريب، روح 
خلفياهتم أو تعددت لغاهتم، أو اختلفت أنامط حياهتم، ألننا يف الواقع نعيش دومَا يف عامل 

صغري، مهام ترامت أطرافه، ومهام توسعت بحاره وحميطاته. 

                 jawdatmassa@gmail.com      /         profjawdat@yahoo.com
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أ.د. جودت أمحد املساعيد:                                                              

عىل  للحصول  الصعبة  الرشوط  بني  من  كان 
ماجستري اجلغرافيا من جامعة كانساس، التي كانت 
يف  األمريكية  اجلامعات  بني  من  الرابع  املركز  تتبوأ 
ساعة   )36( إهناء  إىل  باإلضافة  التخصص،  هذا 
معتمدة بتقدير جيد جدًا عىل األقل، أن يمر الطالب 
بفرتة تدريب ميداين يف جبال الروكي األمريكية ملدة 

شهٍر كامٍل يف فصل الصيف، ينجز خالهلا عددًا من املهام العملية، تطبيقًا ملا متْت دراسته من 
موضوعات سابقة يف جمال اجلغرافيا الطبيعية والنباتية والبرشية، وذلك من أجل التأكد من 

اكتساب الدارسني لكٍل من املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها.
وعند انتهاء فصل الربيع لعام 1978، وبعد خروج نتائج بقية مواد برنامج ماجستري 
الربوفيسور  امليداين  اجلغرايف  الربنامج  عىل  املرشف  من  رسميًة  رسالًة  وصلتني  اجلغرافيا، 
بالدارسني،  اخلاص  االجتامع  حضور  رضورة  عىل  فيها  يؤكد    Short Ridgeشورتريدج
املطلوب منهم القيام بالتدريب امليداين يف جبال الروكي. ويف ذلك االجتامع املحدد، أوضح 
خالل  التجارب  من  العديد  إىل  منوهًا  التدريب،  لربنامج  العلمية  األهداف  مجيع  املرشف 
السنوات السابقة من إجيابيات وسلبيات، وحمددًا جلميع االستعدادات الواجب أخذها يف 
احلسبان من جانب كل متدرب، وال سيام من حيث املالبس امليدانية، واألحذية الرياضية 
بحذٍر  املرور  مع  الوعرة،  اجلبال  لتسلق  والتهيؤ  بالرحالة،  اخلاصة  الظهر  وحقائب  املرنة، 
شديِد من بني أشجار الغابات الكثيفة، وإمكانية التعرض ألشعة الشمس لفرتة طويلة، مما 
يستدعي إستعامل أنواٍع حمددة من الكريامت الواقية من أشعة الشمس، باإلضافة إىل القدرة 

الرسيعة عىل كتابة التقارير امليدانية الفورية أوالً بأول .
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وانطلقت احلافلة يف الوقت املحدد، وكانت تقل تسعة عرش دارسًا ودارسة، باإلضافة 
إىل  املرشف العام عىل الرحلة، كي تبدأ اخلطوة األوىل من مسافة السبعامية كيلومرت املطلوب 
قطعها يف االجتاه الواحد. وبينام نحن يف منتصف املسافة تقريبًا، حدث ما كنا نخشاه.  فمن 
املعروف أن الواليات الواقعة يف الوسط واجلنوب من قارة أمريكا الشاملية، تشتهر خالل 
فجأًة  السامء  تغطت  حيث  املدمرة،   Tornado التورنيدو  أعاصري  بحدوث  الصيف  فصل 
بسحٍب سوداء داكنة، إىل درجة أن النهار حتول إىل ما يشبه الليل، واهنمرت األمطار بغزارٍة 
شديدٍة، وكنا نرى األعاصري اللولبية أوالُقمعية من بعيد، فأدركنا مجيعًا أهنا قد تكون هنايتنا، 
حيث توجد احلافلة يف منطقٍة زراعية شاسعة ال وجود للمباين التي يمكن أن نحتمي هبا، 
مع توقف حركة السري متامًا، وعدم معرفة اإلجتاه الدقيق ملسار تلك األعاصري، مما استدعى 
املتواصل عىل  العام دون حركة، والرتكيز  الشارع  احلافلة يف  بقاء  االتفاق من اجلميع عىل 
احلالة  هذه  عن  متالحقٍة  نرشاٍت  من  تصدره  وما  العديدة،  املحلية  اإلذاعة  حمطات  متابعة 

اخلطرة من طقس األعاصري املميتة.
ينظر  والكل  فائدة،  دون  العاصف  اجلو  تغري  رهَن  احلافلة،  داخل  وبقينا كاألرسى 
يمنًة ويرسًة، خشية توالد إعصاٍر جديٍد هنا أوهناك، يقذف بنا بعيدًا دون هوادة يف مهب 
كان  الذي  الوقت  ويف  احلجر.  حتى  أو  الشجر  أو  البرش  ترحم  ال  والتي  املزجمرة،  الرياح 
نفيس  وبني  بيني  أمتتم  كنت  املجهول،  مصرينا  حول  يتجادلون  األمريكان  الدارسون  فيه 
مثل  يف  املسلم  اإلنسان  ُيطلُقها  التي  واألدعية  أحفظها،  التي  الكريم  القرآن  آيات  بجميع 
هذه املواقف الصعبة، لعل اهلل سبحانُه وتعاىل أن يلطف بمصرينا املجهول.وبعد مرور ما 
يزيد قلياًل عن الساعة يف هذا اجلو القاتم، بدأت األمطار تقُل غزارًة، والرياُح ختُف قوًة، 
ومدى الرؤيا يزيد وضوحًا، وظهرت بوادر مرور سيارات املغامرين من السائقني املرتبطني 
بمواعيد حمددة لتوصيل ركاهبم أو تسليم بضائعهم، مما رفع من مستوى معنوياتنا، وساعدنا 
عىل إصدار قراٍر مجاعي جديد باالستمرار يف الرحلة صوب والية كلورادو، بعد ربع ساعٍة 
من استمرار حتسن األجواء، وبرشط عدم إصدار حتذيرات جديدة من اإلذاعات املحلية. 

وبالفعل، حتركْت احلافلة وسط تصفيٍق حاٍد من اجلميع.
بقليل  الليل  منتصف  وقبيل  يرام،  ما  خري  عىل  هدفها  إىل  بعد  فيام  الرحلة  وسارْت 
أعلن مرشف احلملة قرب الوصول إىل مركز التدريب امليداين التابع لقسم اجلغرافيا بجامعة 



603

كانساس بني جبال الروكي يف والية كلورادو، كي يستعد اجلميع لنقل األمتعة وترتيبها يف 
الغرف املخصصة للدارسني. وما هي سوى نصف ساعة من الوقت، حتى كانت احلافلة 
وسط ذلك املركز، قام املرشف بعدها بتوزيع الدارسني عىل الغرف املتوفرة، وبمعدل أربعة 
دارسني يف كل غرفة، مع إتاحة الفرصة ملن يرغب يف أن يكون العدد أقل يف هذه الغرف أن 
يامرس حقه يف ذلك،  يف ظل توفر املزيد منها، مع األخذ باحلسبان وجود ثالث دارسات 
تم وضعهن يف سكن اإلناث الذي يبعد نحو مائتي مرت عن سكن الذكور. وما أن طرحنا 
بأجسادنا عىل األرِسِة املرحية، حتى أخذنا َنُغُط يف نوٍم عميق، بعد أكثر من عرش ساعات من 
السفر امُلضني، والذي اقرتَن بظروٍف استثنائية مليئٍة بالرعِب واخلوف عىل املسار واملصري. 
واالستعداد  النوم  من  بالنهوض  اجلميع  ليطالب  املرشف  جاء  قلياًل  املتأخر  الصباح  ويف 
لالستحامم، ومن بعدها الذهاب لتناول طعام اإلفطار. وفجأة حصل يشء أذهلني، إذ قام 
الطلبة الثالثة اآلخرين معي ومجيعهم من األمريكيني، بخلع مالبسهم متامًا وأخذ املناشف 
بتلك  ملتفني  بعدها  وعادوا  ُعراًة،  وهم  االستحامم  ألماكن  مجاعي  بشكٍل  واجتهوا  معهم 
املناشف، ليقوموا بارتداء مالبس نظيفة أمام بعضهم بعضًا دون حرج. فعرفت بعدها أن 
عىل  العام  املرشف  من  الطلب  إىل  دفعني  مما  األمريكان،  لدى  عاديًا  شيئًا  يعترب  األمر  هذا 

احلملة، أن أنتقل إىل غرفٍة أسكن فيها لوحدي طيلة فرتة التدريب .
وذهبُت لوحدي إىل مكان االستحامم، بعد أن تأكدت بأن اجلميع قد انتهى من هذه 
من  احلافلة،  إىل  التوجه  اجلميع  من  املرشف  طلب  حتى  غرفتي  إىل  عدُت  أن  وما  املهمة، 
لتجهيز  تتعاقد معها اجلامعة سنويًا  الذهاب مسافة ثالثة كيلومرتات إىل منزل عائلة  أجل 
ثالث وجبات يوميًا للدارسني. وما أن وصلنا حتى استقبلتنا تلك العائلة برتحاٍب شديٍد، 
ليطرحوا بعدها طعام الفطور عىل طاوالت خمصصة لذلك، كي أفاجأ من جديد بأن مجيع 
األطعمة التي تّم حتضريها ألفراد احلملة، فيها مشتقات من حلم اخلنزير، مما دفعني لالعتذار 
عن تناوهلا موضحًا السبب، فترصف املرشف مع رب العائلة املضيفة برسعة، عندما علم 
اجلميع بأنني مسلم، إذ تم إحضار البيض واجلبنة والنقانق املكونة من حلم البقر، وتناولُت 
الوجبة مع اآلخرين بشكٍل عادي، وتَم ترتيب الوجبات اخلاصة يب فيام بعد من جاين تلك 
املأكل واملرشب  يؤكد احرتام معتقدات اآلخرين من حيث  العائلة عىل هذا األساس، مما 
                   prof.almassaeed@gmail.com  /  profjawdat@yahoo.com.وامللبس واملسكن
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احللقة اخلام�شة ع�شرة: اجتياز الدكتوراة، مع دوٍر م�شجٍع مل�شريف واأ�شتاذي
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

اجلغرافيا  ماجستري  برنامج  من  انتهيُت  أن  ما 
 Kansas كانساس  بجامعة  اآلداب  كلية  يف 
شهادة  عىل  وحصويل  األمريكية،   University
من  الرتبية  يف  األوىل  كانت  )حيث  الثانية  املاجستري 
كلية  صوب  مرسعًا  ُعْدُت  حتى  األردنية(،  اجلامعة 
الرتبية ثانيًة، من أجل متابعة برنامج دكتوراة الفلسفة 

 ،Guenther John حتت إرشاف الربوفيسور جون جنثر ، Ph.D. in Educationيف الرتبية
بعد أن قطعُت مشوارًا طوياًل يف متطلبات ذلك الربنامج اإلجبارية واالختيارية. 

ماجستري  برنامج  يف  بمسرييت  بأول  أوالً  املرشف  األستاذ  أضُع  ذلك  قبل  وكنُت 
اجلغرافيا، فام أن انتهيُت منه حتى هنأين بحرارٍة عىل هذا اإلنجاز، الذي مل يتوقع مني إهناَءُه 
يف أقل من سنة، طالبًا مني حماولة إمتام املقررات الرتبوية املتبقية، استعدادًا لالمتحان الشامل 

التحريري والشفوي للدكتوراة.
املرور  الدكتوراة، مع  املطلوبة مني لربنامج  املقررات  وبالفعل، قمُت بتسجيل آخر 
االمتحان  متطلبات  عن  منه  لالستفسار  املرشف،  األستاذ  مكتب  صوب  آلخر  وقٍت  من 

الشامل، ألخذ ذلك يف احلسبان طيلة الفصل الدرايس، لتنظيم األمور استعدادًا لتقديمه.
ومن بني أبرز املالحظات يف دراستي للفصل األخري من تلك املقررات، أنني سجلُت 
مادتني منهام عىل شكل دراسة فردية Individual Study، حيث قمُت بتأجيل اختيار هذا 

النوع من املقررات آلخر فصٍل للمقررات املطلوبة ألهداٍف أكاديميٍة رصفة.
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والثانية مع   ،Guenther الربوفيسور جنثر  للامدة األوىل مع املرشف  وكان تسجييل 
واللذان  الوقت،  ذلك  يف  الدقيق  التخصص  عاملقة  من  ومها   ،  Shieldشيلد الربوفيسور 
وللجنة  جهة،  من  الشامل  االمتحان  للجنة  اخلمسة  األسامء  بني  من  تأكيد  بكل  سيكونا 
مناقشة أطروحة الدكتوراة من جهٍة ثانية. وهذا ما جيعل من توجيهاهتام وإرشاداهتام يف هاتني 

املادتني أمورًا جوهريًة ومهمة للغاية بالنسبة يل.
ومما أثار إعجايب الشديد بعد ذلك، التنسيق القوي بني األستاذين الكبريين معي يف 
هاتني املادتني. فمن املعروف أن مادة )دراسة فردية( متثُل مادًة تتم فيها مقابلة واحدة أو أكثر 
ُتثاُر فيها من جانب ذلك األستاذ  أسبوعيًا وطيلة الفصل الدرايس بني الطالب واألستاذ، 
موضوعات ختصصية نظرية وبحثية دقيقة، مع طرح واجبات ومهامت عديدة ينبغي القياُم 
أن جاء  فام  بكل معانيه.  بينهام  الدقيق  التنسيق  الطالب. وهنا وجدُت ذلك  هبا من جانب 
Guenther ، حتى طلَب مني مراجعة مجيع الدراسات  اللقاء األول مع الربوفيسور جنثر 
الدقيق  التخصص  يف  مشهورتني  حمكمتني  جملتني  يف  نرشها  تّم  التي  والتجريبية  امليدانية 
 The Social اإلجتامعية(  و)الدراسات   ،Social Education اإلجتامعية(  )الرتبية  مها: 
Studies يف األربعني عامًا األخرية )1950 -1979(، وعمل مرشوع بحثي كبري، يوضح 
والتوجهات  ِحدة،  عىل  الفرتة  تلك  من  سنوات  عرش  كل  يف  الدراسات  هذه  خصائص 
الرتبوية السائدة Educational Trends التي أكدت عليها تلك البحوث، وأثرها يف تطوير 
مع  األربع  الزمنية  الفرتات  مقارنة  مع  تدريسها،  وطرائق  اإلجتامعية  الدراسات  مناهج 

بعضها، موضحًا أوجه الشبه ونقاط االختالف بينهام.
شبكة  وجود  لعدم  نظرًا  عنه،  انبثقت  التي  املتاعب  وكثرة  املرشوع  ضخامة  ورغم 
اإلنرتنت آنذاك، وما تطلب ذلك من الرجوع إىل األعداد السابقة للمجلتني وقراءة حمتوياهتا، 
إال أن الفائدة العلمية التي حصلُت عليها ال تقدر بثمن. فقد اطلعُت عىل بحوٍث قيمة جدًا 
كتبها جهابذة التخصص وقتها، مما ساعدين كثريًا عىل كتابة أطروحة الدكتوراة فيام بعد. هذا 
باإلضافًة إىل ما أفادين هذا كثريًا يف االمتحان الشامل للدكتوراه بشقيه التحريري والشفوي.

زميله  بأقل من مطالب  الثانية  املادة  Shield يف  الربوفيسور شيلد  تكن مطالب  ومل 
وإىل  الضخمة جدًا،  اجلامعة  مكتبة  إىل  بالرجوع  كلفني  إذ   ،Guenther الربوفيسور جنثر 
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مكتبة كلية الرتبية أيضًا، لتحديد الكتب الرتبوية املتخصصة يف الدراسات االجتامعية خالل 
العرشة  واختيار  نرشها،  تواريخ  حسب  أوالً  حتديدها  يتم  بحيث  املاضية،  عامًا  األربعني 
يتم  أن  عىل  املادة،  أستاذ  مع  باإلتفاق  وذلك  األربعة،  العقود  من  عقٍد  كل  يف  منها  األهم 
كتابًا  تسعني  بنحو  قائمة  ومعي  أسبوع  بعد  إليه  ُعدُت  وبالفعل  فقط.  أسبوع  خالل  ذلك 
متخصصًا، كي يتم اختيار األربعني األكثر أمهية من وجهة نظره. ويف هناية اللقاء فوجئُت 
بالربوفيسور شيلد يقول: عليك يا جودت قراءة أربعة كتٍب كل أسبوع ومراجعتي للمناقشة 
التفصيلية عن موضوعاهتا، عىل أن يبدأ ذلك اعتبارًا من األسبوع القادم، بعد أن قام بتحديد 

األربعة كتٍب األوىل من بينها.
الثالث  املواد  مطالب  وأن  خاصة  للغاية،  قلقًا  كنُت  البيت،  إىل  رجعُت  وعندما 
األخرى التي سجلتها كانت عديدة ومتنوعة، مما شجعني عىل تفعيل دور املكتب الدرايس 
اخلاص يب يف داخل املكتبة املركزيةCubicle ، والذي كان يوزع عىل طلبة الدكتوراة حلجز 
الليل متامًا، مما ساعدين  اليوم وحتى منتصف  املقررات داخله طيلة  الكتب فيه، ومراجعة 
يوجد  كان  وأنه  سيام  ال  فاعلية،  بكل  املطلوبة  البحثية  املشاريع  وكتابة  اهلادئة  القراءة  عىل 
املنافسة  عز  )5–8( سنوات، ويف  بني  أعامرهم  ترتاوح  ذكور  أطفال  ثالثة  وقتها  البيت  يف 
الشديدة بينهم يف النشاط واحليوية والشقاوة الربيئة. ومع ذلك، حاولُت تلبية تلك املطالب 
املتعددة للمواد بكل ما أوتيُت من عزيمة، فقمُت بقراءة الكتاب األول صفحًة تلو أخرى، 
مع كتابة املالحظات وامللخصات هنا وهناك، إىل أن جاء موعد اللقاء مع أستاذ املادة ومل أقرأ 

سوى كتابًا ونصف فقط وبشق األنفس.

األربعة،  الكتب  حول  سؤال  أي  بطرِح   Shield شيلد  الربوفيسور  يبدأ  أن  وقبل 
أبديُت له اعتذاري الشديد بأنني بذلُت كل جهٍد مستطاٍع لقراءة الكتب األربعة، ولكنني مل 
أمتكن، ثم عرضُت عليه حالة الكتاب األول ونصف الكتاب الثاين، وما عليهام من خطوط 
كان  ألنه  منه،  أتوقعها  مل  هسترييٍة  ضحكٍة  يف  يغرُق  أجدُه  كي  وملخصات،  ومالحظات 
قال: ومن  بعدها حتى  نفسه  متالك  أن  وما  العمر.  من  السبعينيات  أوائل  وقورًا جدًا ويف 
طلَب منك أن تفعل هذا، ألن ما فعلته، وكأنك تقرأ كتابًا مقررًا ملادٍة دراسيٍة، ويتطلب منك 
تقديُم امتحاٍن حتريرٍي فيه، وأن كل ما هو مطلوب منك يف حالة املراجعة، هو أخذ فكرة عن 
موضوعات الكتاب، عن طريق قراءة املقدمة العامة له بعمق، واملرور بعدها عىل حمتوياتِه، 
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ثم القيام بتصفح فصوله هبدوء، قارئًا مقدمة كل فصل منها، واالنتقال إىل العناوين الفرعية 
له، فإن كانت لديك فكرة سابقة عن هذه العناوين بحكم قراءاتك الكثرية من قبل، فليس 
هناك من مربر لقراءة املعلومات التابعة هلا، بل تنتقل مبارشًة إىل غريها، وهكذا دواليك، 
إال أن تنتهي من هذا الفصل، مع الرتكيز عىل امللخص املوجود يف هنايتِه ،والقفز بعدها إىل 
التوجيه األكاديمي اجلديد واملفيد،  الكتاب. فرسرُت جدًا من هذا  تنتهي من  غريه، حتى 
الكتاب  موضوعات  بمناقشة  بدأنا  عندها  القادمة.  املرات  يف  املطلوب  بإمتام  له  وتعهدُت 
األول ونصف الثاين بكل أرحيية. وأكملُت يف املرات التالية مراجعة بقية األربعني كتابًا عىل 

مدى الفصل الدرايس كام تَم التخطيط له.
كبرية،  بدرجٍة  املعريف  رصيدي  زيادة  إىل  أدت  إذ  مّجة،  املادة  هذه  فوائد  كانت  وكم 
وذلك  السابقة،  املقررة  املواد  يف  عديدة  كتٍب  من  قبل  من  قرأته  قد  كنُت  ما  إىل  إضافًة 
نتيجة اإلملام باألفكار املطروحة يف هذه الكتب من وجهات نظر متنوعة للكثري من عاملقة 
الدراسات اإلجتامعية آنذاك. هذا ناهيك عن أمهيتها يف إنعاش الذاكرة باملزيد من املعلومات 
التي تسهل من عملية النجاح يف االمتحان الشامل، حيث ما أن انتهى ذلك الفصل، حتى 
تقدمُت رسميًا لذلك االمتحان، الذي شعرُت بميزة االستعداد املسبق نظريًا وبحثيًا. وأذكر 
الثالثاء واخلميس، وملدة ثامين  التحريري هلذا االمتحان قد امتد عىل مدى يومي  أن اجلزء 
ساعات يوميًا، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا، ومن الواحدة بعد الظهر حتى 
مفتوحة  األسئلة  لعمق  نظرًا  وذاك،  هذا  عن  زيادة  الوقت  يمتد  كان  وكم  مساًء.  اخلامسة 
بلجنتِه  الشامل  االمتحان  من  الشفوي  اجلزء  موعد  حتديد  تم  إسبوعني،  وبعد  النهاية. 
اخلامسية، والذي امتد ألربع ساعات ونيف، ودار حول ما متْت كتابته من أفكار يف أوراق 
االمتحان التحريري. وكان توفيق املوىل عز وجل قد ساهم باجتيازي لالمتحان بقسميه، 
وهو ما توَج انتهاء مواد الدكتوراة ومطالبها العديدة، ومل يبَق سوى كتابة األطروحة، وهي 

ما سيتم إعطاؤها االهتامم الذي تستحق يف حلقٍة منفردٍة قادمة بإذن اهلل.   

/prof.almassaeed@gmail.com  /profjawdat@yahoo.com 
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احللقة الثامنة ع�شرة: زيارة الأمم املتحدة والبيت الأبي�س      
أ.د. جودت أمحد املساعيد  

نياجارا  شالالت  زيارة  من  انتهيُت  أن  ما 
الكندية يف  األمريكية  Niagara Falls عىل احلدود 
من  أيار)مايو(  شهر  يف  نيويورك  والية  شامل  أقىص 
1980، كام تّم توضيح ذلك يف احللقة السابقة،  عام 
حتى اجتهُت بالسيارة مبارشًة مع عائلتي جنوبًا نحو 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ليس  األوىل  املدينة 

فحسب، بل وأيضًا يف العامل أمجع، أال وهي مدينة نيويورك، الضخمة جدًا يف عدد سكاهنا، 
ومارد املال واألعامل، وأسطورة العمران والسياسة، حيث هبا ناطحات السحاب العديدة، 
األشهر  املؤسسات  طريق  عن  الكون،  باستقرار  تتحكم  التي  الشهرية،  الدولية  واملنظامت 

عامليًا، وعىل رأسها هيئة األمم املتحدة، وجملس األمن الدويل.
واأللوان  باألجناس  جدًا  املزدمحة  املدينة  هذه  يف  الشديد  احلياة  صخب  ورغم 
واألعراق واألديان والثقافات املختلفة، إال أنني صممُت عىل خوض جتربة صعبة تتمثل 
يف السياقة بسياريت اخلاصة وألول مرة داخل منطقة مركز املدينةC.B.D. Area ، معتمدًا 
عىل اخلرائط التي حصلُت عليها من حمطات الوقود. ولكن هذه التجربة كانت قاسية للغاية، 
حيث أثارت مسرييت البطيئة نسبيًا يف شوارع مل أعهدها من قبل غضَب واشمئزاَز السائقني 
من خلفي، جعلت بعضهم يستخدم ما هو مكروه جدًا يف احلياة األمريكية وهو الضغط 
عىل املنبه أو الزامور. وكم كنت أضطُر مرغاًم إىل التوقف أحيانًا يف أماكن احلافالت بشكٍل 
يافطًة تشري اىل  بتجاوز سياريت، إىل أن وجدُت فجأة  للغاضبني  الفرصة  أتيح  مؤقت، كي 

االجتاه نحو مباين األمم املتحدة، فانعطفُت فورًا نحوها. 
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وما هي إال هنيهات من الوقت حتى اقرتبُت منها، ودخلُت مرآبًا باألجرة للسيارات، 
كي أمحُد اهلل عىل الوصول إىل هنايٍة سعيدة، وذلك باخلروج من هذه الورطة، التي علمتني 
درسًا فيام بعد، برضورة وضع السيارة يف مكاٍن آمٍن أوالً، ثم  التجوال يف املواقع املرغوبة، 

عن طريق خدمة التكيس املأجور. 
مائتي مرت  أننا عىل مسافة نحو  املرآب،  العائلة من  وأفراد  بعد خروجي  ومل أصدق 
من ذلك املبنى األممي الذي يدعى هيئة األمم املتحدة، والذي كنت أمتنى زيارته يف يوٍم من 
األيام، بعد أن كنُت أرشُح الكثري من املعلومات عنه لطالب املرحلة الثانوية األردنية يف هناية 
الستينيات من القرن العرشين، عندما كنُت معلاًم للدراسات االجتامعية، كي أجد نفيس وقد 
حققُت ذلك احللم يف أوائل الثامنينيات. وكانت أيامها عملية الدخول اىل األماكن احلساسة 
كناطحات السحاب الشاهقة، وهيئة األمم املتحدة وحتى البيت األبيض، حيث مقر الرئيس 
األمريكي يف واشنطن، متثل عملية سهلة والناس يقفون بالطوابري للدخول الرسمي إليها 
مع أدالء سياحيني. ولكن ال أعرف إن كانت قد بقيت تلك التعليامت او الرتتيبات يف ضوء 
فيام  والعراق  أفغانستان  احتالل  وبداية   ،2001 بنيويورك عام  العاملي  التجارة  اهنيار مركز 

بعد. 

وما زلت أتذكر عملية التطواف Touring داخل مبنى هيئة األمم املتحدة مع أطفايل 
وزوجتي ضمن جمموعة من السياح من دوٍل خمتلفة، وصوالً إىل قاعة جملس األمن الدويل، 
حيث يتم صنع أخطر القرارات الدولية زمن احلرب أو السالم. وكم كان هذا الشخص أو 
ذاك من تلك املجموعة، جيلس عىل مقاعد هذه الدولة العظمى أو تلك، ويأخذ باخلطابة 
أمام احلضور، كي حُياكي ما يتم يف أرض الواقع، بينام عدسات التصوير الشخصية ال هتدأ 
من أجل تسجيل هذه اللحظات الثمينة والنادرة التي يمر فيها من ساعدهم احلظ للوصول 

إىل هذا املكان.
ونغادر موقع األمم املتحدة ويف أذهاننا زيارة إلحدى ناطحات السحاب املشهورة 
جدًا آنذاك، وهي مبنى إمبري ستيت Empire State ، التي تتألف من )102( طابق، وكانت 
الدخول يف سباٍق حمموٍم  الوقت، قبل  العامل لفرتٍة غري قصرية من  أعىل ناطحة سحاب يف 
بني الدول يف خمتلف القارات، لبناء املبنى األعىل واألضخم يف العامل. وكم كان منظر مدينة 
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النواظري  باستخدام  سواء  الشاهق،  املبنى  هذا  فوق  املشاهدة  قاعة  من  ساحرًا  نيويورك 
املتوفرة، أو عن طريق النظر بالعني املجردة. 

البارز جدًا يف مدينة نيويورك بعد األمم املتحدة يظل مبنى  وبام أن املوقع السياحي 
إذ  التايل،  اليوم  يف  له  زيارٍة  تنظيم  من  بد  ال  كان  فقد   ،Statue of Liberty احلرية  متثال 
توجهنا إىل رصيٍف بحري خمصص لركوب الزوار داخل قوارب كبرية نسبيًا حلمل أكرب عدٍد 
منهم، متجهني عرب خليج نيويوك نحو ذلك التمثال اجلميل القابع يف جزيرة احلرية، والذي 
يرتفع لثالثٍة وتسعني مرتًا عىٍل قاعدٍة صخريٍة تقارب اخلمسني مرتًا، والذي يمثل صورة 
إمرأة فالحة ختلصت من العبودية، وحتمل بيدها اليمنى مشعل احلرية، بينام حتمل يف اليرسى 
كتابًا ُحِفَر فيه تاريخ الرابع من متوز)يوليو( من عام 1776، وهو عيد االستقالل األمريكي، 
وكان هذا التمثال عبارة عن هدية من مجهورية فرنسا إىل الواليات املتحدة األمريكية بمناسبة 
مرور مائة عام عىل االستقالل األمريكي عن بريطانيا. وكانت لتلك اجلولة بال شك األثر 
الطيب يف نفوس اجلميع، وال سيام األطفال، الذين يتعلمون معنى احلرية، وأمهية الصداقة 

واالحرتام بني الدول. 
وكانت الرحلة الرتفيهية التالية بعد االنتهاء من زيارة العاصمة االقتصادية واألممية  
نيويورك، تتمثل يف التوجه بالسيارة مبارشة نحو العاصمة السياسية واشنطن، بعد املرور يف 
مدينة فيالدلفيا الصاخبة، والتجوال يف بعض أحيائها. وكانت الرغبة األوىل يف الزيارة هي 
مشاهدة البيت األبيض، حيث مقر الرئيس األمريكي وقتها كارتر Carter. وبالفعل توجهنا 
إىل حميط ذلك املقر، كي نجد املئات من الناس من خمتلف اجلنسيات يف طوابري طويلة، من 
إىل  الداخلني  تقسيم  يتم  حتى  الرئيسية،  األبواب  من  نقرتب  أن  وما  إليه.  الدخول  أجل 
جمموعات صغرية نسبيًا يرافق كل منها الدليل السياحي، الذي يتوىل مهمة الرشح لألقسام 
يظنون  الناس  وكان  متميز.  عمراين  وتصميٍم  حُتٍف  من  فيها  وما  األبيض  للبيت  الداخلية 
وقتها بأنه يمكن مالقاة الرئيس األمريكي والسالم عليه، أو حتى جمرد مشاهدته عن ُبعد. 
ولكن الذي حدث، هو أن جزءًا من البيت األبيض فقط هو املسموح بزيارة الناس له، بينام 
يوجد الرئيس والطاقم الذي يساعده يف احلكم يف اجلزء اآلخر من املبنى، خُيطط للسياسة 
الداخلية واخلارجية للبالد ويتابعهام بانتظام. وال أعرف إن كانت تلك الزيارات املسموحة 

للبيت األبيض قد بقيت مستمرة حتى اليوم، أم أهنا ُألغيت لدواعي أمنية.
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البيت األبيض، عن وجود أماكن  أمام  الطابور  بالناس يف  وقد علمنا من احتكاكنا 
باملتحف  بدأنا  حيث  املختلفة،  املتاحف  أمهها  ومن  الزيارة،  تستحق  واشنطن  يف  أخرى 
الطبيعي الضخم، الذي يمثل مدرسة فكرية كبرية يتعلم منها الصغار والكبار أشياء كثرية 
سوى  عليه  فام  أكثر،  االستفادة  يف  يرغب  ومن  متامًا.  الواقع  أرض  وعىل  املخلوقات  عن 
بعد  انتقلنا  ثم  متوفرة.  الراحة  وأماكن  املطاعم  أن  سيام  ال  أراد،  إن  بطولِه  اليوم  رصف 
ذلك إىل متحف الطريان، الذي يبني التطور اهلائل يف عامل الطريان منذ أيام األخوين رايت  
Wright Brothers، وحتى وقت الزيارة )1980(، وذلك عن طريق عرض نامذج حقيقية 
بعدها،  وما  الثانية  العاملية  احلرب  وأثناء  األوىل،  العاملية  احلرب  خالل  املقاتلة  للطائرات 
منتقلني يف فرتة ما بعد الظهر إىل ال املهم جدًا وهو مبنى الكابيتول Capitol Building، أو 
Congress ، حيث جمليس الشيوخ والنواب، حيث اجلولة املمتعة   ما يسمى بالكونجرس 
والتعليمية التي ال تنسى يف ذلك املبنى الضخم الذي يعلو ألكثر قلياًل من مائتي وعرشين 
مرتًا )أي ما يقارب الثامنني طابقًا يف حال ناطحة السحاب(، والتي تدور يف قاعاته املناقشات 
حامية الوطيس بني أعضاء الكونجرس من ديمقراطيني ومجهوريني من أجل الترشيعات أو 

صناعة القرارات الداخلية واخلارجية.
وقد أهنينا زيارتنا للعاصمة األمريكية واشنطن، بالذهاب إىل املسجد الكبري والصالة 
وكنتاكي،  فرجينيا،  واليات  عرب  كانساس،  والية  إىل  عائدين  املنطقة  وداع  ثم  عرصًا،  فيه 
طبيعية  أمريكية  ومواقع  واليات  يف  التجوال  من  يومًا  عرشين  بعد  وميزوري،  وإلينوي، 
وبرشية خمتلفة. وقد ختمنا جدول الزيارات الرتفيهية بالسفر جوًا إىل والية فلوريدا لزيارة 
صديقنا السعودي أمحد باخمرمة، الذي كان جارًا لنا ونحن ندرس سويًا يف جامعة كانساس، 
من  العديد  بزيارة  خالهلا  قمنا  لطيفًا  إسبوعًا  العائلتان  أمضت  حيث  فلوريدا،  إىل  وانتقل 
التخرج  حفل  حلضور  كانساس  جامعة  إىل  ثانية  بعدها  عدنا  اجلميلة،  السياحية  األماكن 
اجلامعة  يف  للعمل  الوطن  أرض  إىل  عائدين  للسفر  واحلجز  الدكتوراة،  شهادة  واستالم 
العتيدة، التي حصلُت منها عىل بعثٍة للدراسة يف اخلارج وهي الريموك، ذلك اإلسم اخلالد 

تارخيًا وعلاًم.
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إن هذه الزيارات الرتفيهية العائلية، والتي قمُت هبا استغالالً لفرتة االنتظار ما بني 
الواقع  يف  كانت  يومًا،  ألربعني  امتدت  والتي  التخرج  وحفل  الدكتوراة  أطروحة  مناقشة 
مكافأًة يل وللزوجة واألطفال األربعة، عىل الصرب والكفاح وعدم ضياع الوقت للرحالت 
واجلوالت إال يف الوقت املناسب، وبعد أن تَم حتقيق األهداف الرئيسة املرسومة وهلل احلمد، 
ثم  األوىل،  املاجستري  يشبه  وبتخصٍص ال  ثانية  ماجستري  واملتمثلة يف احلصول عىل شهادة 
األكاديمي  العمل  من  سنواٍت  أربع  نودع  وحتى  الدكتوراة،  شهادة  عىل  أيضًا  احلصول 
وعائليًا، حتى  نفسيًا  املرغوب  الرتفيهي  العمل  من  تقريبًا  بشهٍر  تتوجيه  تّم  الذي  الرصف، 

يكتمل الغذاء العقيل العلمي بالرتويح اجلسمي والنفيس.

profjawdat@yahoo.com     /   jawdatmassa@gmail.com   

 Website: http://www.jwdat.com                               
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احللقة احلادية والع�شرون: اأوىل ذكريات التدري�س يف رحاب جامعة الريموك
أ.د. جودت أمحد املساعيد

 ،1980 عام  من  أيار)مايو(  شهر  أواخر  يف 
 Kansas كانساس  جامعة  عىل  الوداع  نظرة  َألقيُت 
األمريكية، بعد ثالث سنواٍت ونصف من الدراسة 
دكتوراة  شهادة  عىل  خالهلا  حصلُت  فيها،  اجلادة 
وطرق  املناهج  ختصص   ،.Ph.Dالرتبية يف  الفلسفة 
يف  الثانية  املاجستري  شهادة  إىل  إضافًة  التدريس، 

الريموك  الرتبية من اجلامعة األردنية،  وأقفلُت راجعًا إىل جامعة  بعد ماجستري  اجلغرافيا، 
بعد  اجلامعي،  للتدريس  الثانية  باخلربة  بعدها  وبدأُت  اخلارج.  يف  للدراسة  أوفدتني  التي 
بني  متامًا  خمتلفة  ظروٍف  ضمن  ولكن  الرياض،  يف  سعود  امللك  جامعة  يف  األوىل  اخلربة 
احلالتني. ففي اجلامعة السعودية كنت حمارضًا فقط، ألنني أمحل ماجستري الرتبية، يف حني 
بتدريس  الدكتوراة، وبدأُت  أستاذًا مساعدًا ألنني حصلت عىل  الريموك  ُعينُت يف جامعة 
طلبة املاجستري منذ الوهلة األوىل، يف حني اقترص دوري يف جامعة امللك سعود عىل تدريس 
تدريبهم من  اإلجتامعية، واإلرشاف عىل  الدراسات  البكالوريوس ختصص  لطلبة  مادتني 
خالل برنامج الرتبية العملية يف املدارس املتوسطة بمدينة الرياض. ومع ذلك، فقد كانت 
يف  الرسيع  للتأقلم  اإلجيايب  األثر  األوىل،  السعودية  اجلامعة  يف  واملتنوعة  الثرية  خلربايت 

التدريس اجلامعي األردين.
وكانت املالحظة األبرز لقسم الرتبية الذي التحقُت به يف الريموك آنذاك، سيطرة سن 
الشباب عىل امللتحقني به من أعضاء هيئة التدريس، وأن معظمهم كان من خرجيي اجلامعات 
األمريكية، ووجود أربعة من أعضاء هيئة التدريس األجانب من أوروبا والواليات املتحدة، 
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النفس  الرتبوية، وعلم  التدريس، واإلدارة  املناهج وطرق  مع وجود ختصصات عدة مثل 
الرتبوي، والقياس والتقويم، وأصول الرتبية، وندرة الرتب األكاديمية العليا، حيث مل يكن 
من بني الثالثني عضوًا امللتحقني بالقسم سوى شخص واحد برتبة أستاذ، وآخر برتبة أستاذ 
مشارك، يف حني محل البقية رتبة أستاذ مساعد. وهذا ما جعل التنافس عىل أشدِه بني الزمالء 
يف اإلنتاج العلمي املتنوع من بحوث، ومؤلفات، وأوراق عمٍل علمية مقدمة يف مؤمترات، 

وذلك من أجل العمل عىل الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك.
وكانت جتربتي مع تدريس مقررات املاجستري من جهة، ومع اإلرشاف عىل رسائل 
الطلبة العلمية من جهٍة ثانية جديدة للغاية، حيث ألقْت هذه املهمة بثقلها الكبري عىل دوري 
اعتمدُت  فقد  العليا.  الدراسات  طلبة  بني  املتداولة  سمعتي  وعىل  القسم،  يف  األكاديمي 
من  معي  أحرضهتا  التي  األجنبية  التخصصية  الرتبوية  املراجع  أحدث  عىل  أساس  بشكٍل 
يرقى  ال  آنذاك  بالعربية  منها  مطروحًا  كان  ما  وأن  سيام  ال  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أنفسهم،  الطلبة  املرة من  أمامي مشكلة جاءت هذه  املطلوب. ولكن ظهرت  املستوى  إىل 
مما  األجنبية،  املراجع  مع  تعاملهم  عند  اإلنجليزية  اللغة  يف  الواضح  ضعفهم  يف  وتتمثل 
من  األساسية  املوضوعات  ترمجة  طريق  عن  وذلك  املهمة،  هذه  إزاء  مسؤوليتي  من  زاد 
جانبي، وتوزيعها عليهم يف بداية األمر، مع االستمرار يف تشجيعهم عىل حتسني مستواهم 
حتى  الدقيقة،  معانيها  ومناقشة  األم  بلغتها  الفصول  بعض  بقراءة  احليوية،  اللغة  هذه  يف 
ترتسخ املفاهيم التخصصية يف أذهاهنم بشكٍل سليم. إضافًة إىل ذلك، فإن املشاريع البحثية 
 Presentations التقديمية  والعروض  إنجازها،  منهم  املطلوب   ،Research Projects
اللغة  التعامل بعمق مع  القيام هبا، كان يتم توجيه مسارها من جانبي نحو  الواجب منهم 
املراجع  أمهات  إىل  العودة  من  املاجستري  رسالة  كتابة  عند  عليهم  سهل  مما  االنجليزية، 
األجنبية، لالستفادة منها يف تدعيم اإلطار النظري والدراسات السابقة باألفضل واألهم 

من املعلومات والدراسات. 
للتوسع  الطيب  األثر  وقٍت آلخر،  من  القسم  يعقدها  التي  العلمية  للندوات  وكان 
التدريس يتحدثون يف  إذ كان بعض أعضاء هيئة  الرتبوية املختلفة،  املعريف نحو املجاالت 
ثرية  مناقشات  ذلك  يتبع  أن  عىل  متعمق،  بشكٍل  ختصيص  موضوٍع  عن  درايس  فصٍل  كل 
جدًا، تزيد من فهم األمور يف ختصصات قريبة وبطريقٍة تكاملية، تشجع عىل إجراء البحوث 
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املشرتكة، واملؤلفات اجلامعية، كلام كان ذلك ممكنًا. كام كان الجتامعات جملس القسم العديدة 
شهريًا حول مناقشة خطط رسائل املاجستريM.A. Proposals الدور املفيد أيضًا ملا يطرحه 
اجلميع من آراء وأفكار، هلا عالقة بمشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، وفرضياته، وأمهيته، 
وحدوده، وحمدداته، ومنهجيتِه املتبعة، وعينته املختارة، وأدواته املختلفة، ومتغرياته املستقلة 

والتابعة،وتصميمه اإلحصائي املالئم، ومراجعِه املناسبة.
ومع ذلك، فقد كان العبء التدرييس ملن هم برتبة أستاذ مساعد مثيل آنذاك، يتطلب 
تدريس  بني  شاسعًا  يبدو  الفرق  وكان  البكالوريوس.  لطلبة  اثنتني  أو  مادة  تدريس  أيضًا 
املتاعب أكثر، وعدد الطلبة أكرب، ولكن يظل  البكالوريوس تبقى  املستويني. ففي مستوى 
حيث  املاجستري،  طلبة  تدريس  بعكس  معدومة،  تكون  تكاد  لدهيم  واخلربة  أقل،  التفاعل 
العدد شبه املثايل، وتبادل اآلراء ووجهات النظر تسود جو احلصة يف الغالب، واخلربة لدهيم 

تفرض نفسها عىل املناقشات، والفائدة تعم عىل املدرس قبل الدارس.
يف  تعلمناُه  مما  للجديد  السابقني،  املستويني  يف  الطلبة  تقبل  فرصة  انتهزُت  وقد 
والفعالة،  احلديثة  التدريس  وطرائق  املعارصة،  املدرسية  املناهج  عن  األمريكية  اجلامعات 
كي ُأعطي خلفيًة نظريًة عن كل توجٍه تربوٍي حديٍث أو طريقِة تدريٍس معارصة، عىل أن 
طريق  عن  الدراسية،  احلجرة  داخل  أنفسهم  الطلبة  عىل  ذلك  لكل  فعيل  بتطبيٍق  أعقبها 
النشطة، حتى ترسخ املعلومة بدرجٍة أكرب.  وكم  استخدام أسلوب املجموعات الصغرية 
كنُت أقوم بتصوير هذه الدروس التطبيقية بآلة التصوير امللونة آنذاك، وحتويلها فيام بعد إىل 
رشائح تعليميةSlides ، تستخدم من أجل حصٍص قادمة، أو دورات تدريبية يتم عقدها 
معروفة  تكن  مل   ،Data Show االلكرتوين  التقديمي  العرض  تقنية  وأن  بعد، ال سيام  فيام 
حينئٍذ، وكانت الرشائح متثل قمة الوسائل التعليمية املتطورة. وما زلت أحتفظ حتى اليوم 
بتطبيقات بعض طرائق التدريس احلديثة آنذاك مثل االستقصاء Inquiry، وحل املشكالت 
أن  بحيث   ،Slides رشائح  شكل  عىل   ،Discovery واالكتشاف   ،Problem Solving
كل طريقة منها حمفوظة يف االسطوانة اخلاصة هباTray ، كذكرى ملا كان يتم استخدامه من 

أنشطة ووسائل تعليمية يف ذلك الزمن اجلميل من التدريس اجلامعي األصيل.
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وما أن شاعت أخبار هذه الطرائق احلديثة للتدريس، عن طريق املعلمني امللتحقني 
بربامج املاجستري، والذين نقلوها إىل أصحاب القرار يف مديريات الرتبية والتعليم املحيطة 
الشاملية،  واألغوار  وجرش،  والرمثا،  الثانية،  وإربد  األوىل،  إربد  مثل  الريموك  بجامعة 
الرسمية  اخلطابات  الريموك  جامعة  رئاسة  عىل  اهنالت  حتى  وغريها،  واملفرق  وعجلون، 
التي تطلب االستفادة من خربات جودت سعادة لعقد ندوات، أو إلقاء حمارضات، أو القيام 
ببعض التدريبات للمعلمني واملعلامت عىل طرائق التدريس احلديثة والفعالة. وقد استفدُت 
املعلمني  بحاجات  اإلملام  حيث  من  سيام  وال  هبا،  قمُت  التي  الفعاليات  هذه  من  كثريًا 
التدريبية، واالطالع عىل رغبة الكثريين منهم بااللتحاق بربامج الدراسات العليا لتنميتهم 
مهنيًا، وتلمس نقاط القوة وجوانب الضعف لدهيم اىل درجة ما، يف ضوء املناقشات الطويلة 

التي كانت تعقب كل نشاط.
ومل يفوتني مطلقًا إغتنام العديد من فرص اللقاء مع املعلمني أو املديرين أو املرشفني 
الرتبويني، أو طلبة املدارس خالل هذه الفعاليات العلمية، وذلك من أجل توزيع استبانة 
عىل هذه الفئة املستهدفة أو تلك، بعد أن يتم إعداها مسبقًا من جانبي، والتأكد من صدقها 
فيه،  املرغوب  البحث  معينة، وكتابة  تربويٍة  أهداٍف  لتحقيق  أدة دراسٍة  وثباهتا، كي تكون 
حسب األصول املنهجية املرعية بعد إمتام إجراءاته، كي ُينرش يف دورياٍت علميٍة جامعيٍة أو 

مهنيٍة حمكمة يف هناية املطاف. 
كل ذلك يتم يف األصل من أجل التأكيد عىل التكامل التام بني رسالة اجلامعة ثالثية 
ثالثا  املحيل  املجتمع  وبخدمة  ثانيًا،  العلمي  وبالبحث  أوالً،  بالتدريس  هتتم  التي  األبعاد، 
بجامعة  اللتحاقي  األوىل  السنوات  يف  به  قمُت  الذي  التدريس  جعل  ما  وهذا  وأخريًا. 
الريموك ليس متعًة فحسب، وليس خربًة وخدمة فقط،، بل هي هذا وذاك يف وقٍت واحد، 
كي  تنري درب عضو هيئة التدريس اجلامعي لالنتقال من مرحلٍة إىل أخرى من حياته املهنية 
الطويلة، حيفر يف ذاكرته الكثري مما أنجزه والقليل مما مل يفلح يف إنجازه، تاركًا األمور كلها 
الذاكرة فيه رضوريًا، السرتجاع اجلانب  انثيال  اليوم، الذي يكون  انبالج فجر ذلك  حلني 

امليضء منها يف الغالب، كي تصبح قراءتُه متعًة غري عادية له ولغريه.                               

jawdatmassa@gmail.com       /        profjawdat@yahoo.com

Website:  http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/article/777122.html                   

      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   
       تاريخ النرش: االحد: 2016/3/27- العدد: )16562(

احللقة الثالثة والع�شرون: ذكريات رئا�شة ق�شم الرتبية يف جامعة الريموك
بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد

مشارك  أستاذ  رتبة  إىل  ترقيتي  متت  أن  بعد 
اآلداب  كلية  عميد  أصدر  نسبيًا،  قصري  بوقٍت 
والعلوم اإلنسانية الدكتور عيل اشتيوي الزغل )رمحُه 
اهلل(، عام  1986، وبالتنسيق مع رئيس اجلامعة أ.د. 
بتعييني  قرارًا  عمره(،  يف  اهلل  )أطال  بدران  عدنان 
تلك  آنذاك  يتبع  كان  الذي  الرتبية،  لقسم  رئيسًا 

الكلية. وقد تَم هذا األمر يف وقٍت سيطرت عىل اجلامعة ككل مشكلة صعبًة جدًا مل تعهدها 
من قبل، مما جيعل من رسد قصتها فائدًة ألخذ الدروس والِعرَبِ املستفادة جلميع الفئات ذات 
العالقة باجلامعة من طلبٍة، وأعضاِء هيئِة تدريٍس، وموظفني، وإدارة عليا، وحتى املجتمع 

املحيل املحيط هبا قبل ذلك.
فقد أصدر جملس العمداء يف جامعة الريموك قراراٍت أكاديمية حاسمة بفصل جمموعة 
ال بأس يف عددها من الطالب والطالبات، ممن تدنت معدالهتم الرتاكمية دون احلد املقبول 
جامعيًا، وذلك نتيجة إخفاقاهتم املتتالية، مما دفع هؤالء الطلبة من خمتلف الكليات، إىل البدء 
أوالً باعتصاماٍت أمام مبنى رئاسة اجلامعة للضغط عىل اإلدارة العليا، بقصد إجبارها عىل 
الفئة من الطلبة،  القرارات، ولكن كان من الصعب حتقيق مطالب هذه  العدول عن تلك 
ألن األمر كان أكاديميًا بحتًا، ال سيام بعد أن تّم إرسال إنذارات سابقة هلؤالء الطلبة، مع 
نسٍخ ألولياء أمورهم، بأن النتيجة احلتمية ملن ال يرفع معدله الرتاكمي بعد وضعهم حتت 
املراقبة أو املالحظة لفرتٍة من الزمن، إال الفصل من اجلامعة، حتى يكون لألمور األكاديمية 

اجلامعية هيبتها واحرتامها.
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وكانت االجتامعات الرسمية لإلدارة اجلامعية من رئيس، ونواب الرئيس، والعمداء، 
ومديري املراكز، ورؤساء األقسام، تتم بشكٍل شبه متواصل لطرح األفكار واآلراء املالئمة 
هؤالء  ممثيل  مع  نلتقي  كنا  وكم  اجلامعة.  يف  مرة  ألول  حتدث  التي  الظاهرة  هلذه  للتصدي 
الطلبة لالستامع هلم، والتأكيد عىل أن هذه متثل قرارات أكاديمية حمضة، ويتم اختاذ الكثري 
منها كل فصٍل درايس يف خمتلف جامعات العامل، ومنها جامعة الريموك، ولكن ذلك مل يقنع 

هؤالء الطلبة .
من  مئات  للمفصولني  انضم  عندما  سوءًا،  تزداُد  األمور  الشديد  لألسف  وبدأت 
الطلبة اآلخرين، الذين بدأوا يطرحون شعاراٍت ومطالَب إضافيٍة جديدٍة ذات طابٍع سيايس 
أو حزيب، مل نسمع هبا من قبل. كام مل تقترص االعتصامات عىل املنطقة املحيطة بمبنى رئاسة 
اجلامعة، بل تعدهتا إىل تسيري مظاهرات كبرية تنتقل من كليٍة إىل أخرى، ومن مبنًى إىل آخر. 
وتوزيعهم  جمموعات،  إىل  أنفسهم  املتظاهرين  تقسيم  إىل  األقىص  حدِه  يف  األمر  ووصل 
عىل مباين كليات اجلامعة املختلفة، والتوجه مبارشة إىل قاعات التدريس، والدخول إليها، 
والطلب من زمالئهم ترك القاعة فورًا وااللتحاق باملظاهرات، أي أنه كان يتم أخذ الطلبة 
من أمام أعضاء هيئة التدريس املحارضين عنوًة وبأسلوٍب فظ لألسف الشديد، مما ساهم 

يف شل العملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة إال ما ندر.
كانت  اخلشية  أن  إال  اجلامعة،  أسوار  داخل  بقيت  قد  املظاهرات  تلك  أن  ورغم 
بالتايل  املحيل، مما يوسع  للمجتمع  تتمثل يف استغالهلا من أطراف عديدة وانتقال عدواها 
من خماطرها. وقد أدت مثل هذه الظروف وتلك املخاوف بعدها إىل حدوث ما ال يرغُب 
أحٌد من األكاديميني وغري األكاديميني من وقوعه، حيث اقتحمت قوات الرشطة واألمن 
بعد منتصف إحدى الليايل جتمعًا للطلبة وقامت بتفريقهم بالقوة، مما أدى إىل وقوع بعض 
الصيف  شهور  خالل  اجلامعة  يف  الدراسة  وقف  مع  وجرحى،  قتىل  من  البرشية  اخلسائر 

الثالثة.
ويف بداية الفصل اجلامعي األول، انتظمت الدراسة يف اجلامعة متامًا، وظهرت أول 
فكرٍة إلنشاء برنامج الدكتوراة يف الرتبية، وتشكلت جلنة كنُت أحد أعضائها، من أجل وضع 
تصوٍر دقيٍق يشمل املربرات، واألهداف، واإلمكانيات املادية والتدريسية، والتخصصات 
اليومية  األحداث  تتابع  ولكن  املطلوبة.  للمقررات  األولية  العريضة  واخلطوط  املتوقعة، 
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العادية يف اجلامعة، وتعيني أ.د. حممد أمحد محدان، رئيسًا هلا، واالنشغال بأمور كثرية طارئة، 
جعل املقرتح يتم تأجيله إىل وقٍت آخر.

ومن جهٍة أخرى الحظُت منذ استالمي لرئاسة القسم، عدم وجود كتيبات عن الربامج 
االبتدائية،  الرتبية  يف  البكالوريوس  برنامج  وهي  آنذاك،  يطرحها  القسم  كان  التي  الثالثة 
وبرنامج دبلوم الرتبية، وبرنامج ماجستري الرتبية، مما تطلب بذل جهٍد الستصدارها، كي 
واالختيارية،  اإلجبارية  املقررات  ووصف  الدراسية،  واخلطة  برنامج،  كل  أهداف  تشمل 
يصبح  حتى  الطلبة،  عىل  لتوزيعها  متهيدًا  الدقيقة،  وختصصاهتم  التدريسية  اهليئة  وأعضاء 

لدهيم اإلملام الكايف بمطالب كل برنامج عىل حدة.
واستمر القسم يف النمو، حيث تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بإنتاجهم العلمي 
إىل رتبة أستاذ مشارك، وما هي إال بضعة شهوٍر إضافية، حتى زاد عدد  الرتقية  من أجل 
احلاملني هلذه الرتبة األكاديمية، مما رفع من حظوظ إمكانية فتح برامج الدكتوراة فيام بعد. 
كام ظهرت بحوث وكتب ختصصية جديدة يف القسم، بحيث أصبح ُيشار إىل قسم الرتبية 
حتويل  بفكرة  للمناداة  بالرتبية،  املهتمني  من  العديد  دفع  مما  الكثريين،  لدى  بالبنان  الكبري 

القسم إىل كلية منفصلة، حيث أصبح هذا واقعًا ميدانيًا بعد عامني تقريبًا.
إداري  أكاديمي  موضوع  ظهر  الرتبية،  قسم  لرئاسة  استالمي  من  شهور  ستة  وبعد 
البحث والتطويرالرتبوي الذي كان يرأسُه  إدارة مركز  جديد يف اجلامعة، يتمثل يف شغور 
أبو زينة، فام كان من هاتف املكتب  البداية وهو أ.د. فريد  من ساهم بقوة يف تأسيسه منذ 
ذات يوم إال أن قرَع قبل ربع ساعٍة فقط من انتهاء الدوام، وإذا عىل الطرف اآلخر األستاذ 
رئيس اجلامعة، قائاًل: هل يوجد أحٌد حولك يا د. جودت، فأجبته بالنفي، فقال أنت تعرف 
بأن مديري املراكز يتبعون مبارشًة لرئيس اجلامعة، وقد وقع اختياري عليَك إلدارة مركز 
البحث والتطوير الرتبوي، إضافة إىل عملك رئيسًا لقسم الرتبية، وذلك  لنشاطَك الواضح 
ومسموعاتك الطيبة، راجيًا عدم إبالغ أي شخص حتى يأتيك اخلطاب الرسمي غدًا أو بعد 

غد، فوعدته بذلك، ثم شكرتُه عىل ثقته.
وكان يوجد يف ذلك املركز، قاعتان كبريتان: األوىل تتمثل يف معمل التدريس املصغر، 
حيث يتدرب طالب قسم الرتبية عىل إلقاء الدروس بعد حتضريها، بحضور زمالئهم وأستاذ 
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املقرر، إذ توجد أربع كامريات، واحدة يف كل زاوية من الزوايا األربع للقاعة، بحيث يتم 
رصد كل نشاٍط من أنشطة الطلبة أو نشاط أستاذ املقرر، ويديرها شخص فني جيلس يف غرفة 
صغرية خاصة يفصلها الزجاج عن قاعة التدريس املصغر، وأمامه األجهزة والسامعات التي 
تتحكم يف الكامريات األربع، التي يوجهها نحو الطالب الذي يلقي الدرس تارًة، ونحو أي 
طالٍب آخر كلام قام بطرح سؤال معني أو الرد عىل سؤال حمدد، أو كلام حدث نشاط من نوع 
املادة.  املتدرب أو من مدرس  الطالب  يتم تشكيلها من جانب  التي  املجموعات الصغرية 
وكان يتم تسجيل كل درس عىل رشيط فيديو، يعود الطالب إليه يف وقت فراغه، كي يرى 
نفسه كيف أدى ذلك الدرس، وما تعليقات أستاذ املقرر أو أقرانه من الطلبة عىل ما قدمه. 
أما القاعة الثانية فكانت أكرب بكثري من األوىل، وفيها أكثر الوسائل التعليمية حداثًة آنذاك، 
الستخدامها يف أقسام اجلامعة كافة، كلام تطلب األمر ذلك، أو عند عقد املؤمترات العلمية 

أو الندوات أو املحارضات العامة.
ومن املهام األخرى التي كنُت أقوم هبا كمديٍر ملركز البحث والتطوير الرتبوي، دعم 
الباحثني الرتبويني ماديًا من أجل إجراء البحوث أو عقد الندوات واللقاءات التخصصية، 
إىل إصدار  إضافًة  العلمي،  البحث  منهجية  املستوفية لرشوط  البحثية  املشاريع  تقديم  بعد 
املجلدات املتتابعة مللخصات رسائل املاجستري من التخصصات الرتبوية كافة، والتي وصل 
وقتها إىل املجلد العارش. كام متت عملية تعريب بعض مقاييس القدرات العقلية مثل مقياس 

 .Otis-Lennon ومقياس أوتيس - لينون  Wechsler وكسلر
إىل  أدت  قوة  نقطة  متثل  الرتبية،  قسم  لرئاسة  باإلضافة  املركز  لذلك  إداريت  وكانت 
إجراء العديد من البحوث الرتبوية الفردية واجلامعية. كام قمُت خالل تلك الفرتة بتمثيل 
باملؤمتر  املشاركة  يف  يتلخص  أمهها  كان  اجلامعة،  خارج  كربى  جلان  يف  الريموك  جامعة 
بإذن  له  املغفور  املبارشة من جاللة  امللكية  الرعاية  ُعِقَد حتت  الذي  العام  األردين  الرتبوي 
ثالثة  ملدة  املستفيضة  ملناقشاته  كانت  والذي  ثراه(،  اهلل  طالل)طيب  بن  احلسني  امللك  اهلل 
التي وجدت طريقها  الرصحية  الطروحات  لكثرة  الرتبوية،  الناحية  األثر اإلجيايب عىل  أيام 
مع  املتواصل  التنسيق  فيها  شاركُت  التي  األخرى  املهمة  اللجان  ومن  املتحاورين.  بني 
املناهج  متابعة  رأسها  وعىل  املهمة،  الرتبوية  القضايا  من  العديد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
مهمة  وتسهيل  للوزارة،  التابعة  املدارس  يف  بالتطبيق  الرتبية  لطلبة  والتسهيل  املدرسية، 
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الباحثني من أعضاء هيئة التدريس الرتبويني أو طلبة املاجستري، من أجل تطبيق دراساهتم 
أنني قمت بتمثيل اجلامعة يف جلنة كتابة  البيئة الرتبوية األردنية. كام  امليدانية والتجريبية يف 
نارص  أ.د.  الَعاّلمة  برئاسة  البيت  آل  مؤسسة  ترعاُه  كانت  الذي  املعارص  األردن  تاريخ 
الدين األسد)رمحه اهلل(، والتي كانت هتدف إىل صياغٍة علميٍة دقيقٍة لتاريخ األردن احلديث 

واملعارص.
ومقابل ذلك كله، ال أنسى الدور احليوي والنشيط الذي كنُت أقوم به خالل تلك 
الفرتة أو قبلها أو بعدها، واملتمثل بخدمة املجتمع املحيل عن طريق إلقاء املحارضات العامة 
خلدمة  املصغرة  واملؤمترات  واللقاءات  الندوات  الكثري  عقد  إىل  إضافًة  التخصصية،  أو 
املجتمع،  نظرًا ألمهية عملية خدمة  الريموك. ولكن  بجامعة  املحيطة  واأللوية  املحافظات 
حلقًة  ختصيص  رضورة  أرى  فإنني  الريموك،   جامعة  يف  عميل  خالل  به  قمت  ما  وكثرة 
بكاملها يتم الرتكيز فيها بنوٍع من التفصيل عىل هذه اجلهود، من أجل التأكيد عىل أن رسالة 
اجلامعة ال يمكن أن تكتمل بالتدريس والبحث العلمي فحسب، بل وال بد قبل هذا كله، 
من الوفاء بخدمة ذلك املجتمع الذي يرفدها بكل معاين القوة والدعم املادي واملعنوي يف 
                                 profjawdat@yahoo.com  /  jawdatmassa@gmail.com     .وقٍت واحد

Website: http://www.jwdat.com                                       
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http://www.alrai.com/ article/784912.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: األربعاء: 2016/5/4- العدد: )16600(

احللقة الثامنة والع�شرون: ذكريات الرتبية العملية يف جامعة الريموك
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

عقد  يف  الريموك  بجامعة  الرتبية  قسم  امتاز 
الثامنينيات من القرن العرشين، بوجود ثالثة برامج 
برنامج  يف  منها  األول  يتمثل  وقوية،  مهمة  تربوية 
من  الطلبة  به  يلتحق  كان  الذي  الرتبية،  ماجستري 
ختصصات  فيه  وُتطرُح  البكالوريوس،  درجة  محلة 
للمجاالت  التدريس  وطرق  املناهج  مثل  عديدة 

املعرفية املختلفة، وعلم النفس الرتبوي، واإلدارة واإلرشاف الرتبوي، والقياس والتقويم، 
بكالوريوس  يشمل  فكان  الثاين،  الربنامج  أما  والتوجيه.  واإلرشاد  التعليم،  وتكنولوجيا 
حيث  العامة،  الثانوية  امتحان  يف  الناجحون  الطلبة  به  يلتحق  الذي  االبتدائية،  الرتبية 
يدرسون مقررات معرفية يف جماالت الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة االنجليزية، 
والرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتامعية، والرتبية الرياضية، والرتبية الفنية، والرتبية 
املهنية، باإلضافة إىل احلديث عن مناهجها وطرائق تدريسها، مع طرح جمموعة من املقررات 
الرتبوية املفيدة، وال سيام الرتبية العملية التطبيقية ملا درسه الطلبة من مواد معرفية وتربوية.

أما الربنامج املهم الثالث فهو دبلوم الرتبية، والذي كان يلتحق به الكثري من املعلمني 
التعليمية األساسية  املراحل  بالتدريس يف  يقومون  تربويًا، والذين  املؤهلني  واملعلامت غري 
والثانوية، كي يلتحقوا هبذا الربنامج، لدراسة جمموعة من املقررات الرتبوية الرصفة، والتي 
الرتبوي،  النفس  وعلم  واحلديثة،  القديمة  التدريس  وطرائق  املدريس،  املنهج  عىل  تركز 
واإلدارة الصفية، والقياس والتقويم، واإلحصاء الرتبوي، وتكنولوجيا التعليم، مع ست 

ساعات معتمدة للرتبية العملية. 
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القصص  من  العديد  بالذات،  الريموك  جامعة  يف  العملية  الرتبية  لربنامج  وكان 
واملعرفية  الرتبوية  الكثرية  الفوائد  إىل  إضافة  نسياهنا،  يصعب  التي  املتنوعة،  والذكريات 
التي يمكن أن جينيها كٍل من األستاذ املرشف عىل الربنامج، وطالب الدبلوم املطبق له يف 
يتيح  التدريس يف اجلامعة،  الوقٍت ذاته. فبالنسبة للمرشفني عىل الربنامج من أعضاء هيئة 
هلم الربنامج بال شك االطالع الدقيق عىل الواقع الرتبوي املدريس بإجيابياتِه وسلبياتِه، كام 
به،  امللتحقني  الطلبة  لدى  العديدة  الضعف  القوة وجوانب  نقاط  الكشف عن  يستطيعون 
مع إمكانية تطبيقهم للدراسات امليدانية، حول الكثري من املشكالت التي يعاين منها القطاع 
وتقديم  حمكمة،  علميٍة  جمالِت  يف  بعد  فيام  نرشها  عىل  والعمل  واخلاص،  العام  الرتبوي 
التوجيهات واإلرشادات الالزمة ليس لطلبة الدبلوم فحسب، بل وإىل القائمني عىل العملية 

التعليمية التعلمية يف املدارس من مرشفني تربويني، ومديرين، ومعلمني.
أما عن الفوائد التي يمكن أن جينيها من يلتحق بربنامج الرتبية العملية من الطلبة، 
فتتمثل بالدرجة األساس، يف إمكانية تطبيق املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، 
والتي اكتسبوها من خالل املقررات النظرية التي درسوها خالل هذا الربنامج من جهة، ثم 
احلصول عىل توجيهات األساتذة املرشفني عليهم وإرشاداهتم من جهٍة أخرى، من أجل 
تصويب األخطاء التي قد يقعون فيها خالل عملية التدريس، وأثناء الزيارات امليدانية هلم، 
إضافًة إىل استشارِة أساتذهتم خالل اإلرشاف عليهم، حول بعض املشكالت التي يواجهوهنا 
يف مدارسهم، ومساعدهتم عىل وضع احللول الناجعة هلا، أو التخفيف من حدهتا عىل األقل.

الفرصة  الريموك،  جامعة  يف  عليها  املرشفني  كأحد  يل  العملية  الرتبية  أتاحت  وقد 
الذهبية للتجوال يف مناطق واسعة عديدة، مل أكن أتوقعها يومًا، وذلك عند زيارة املدارس يف 
مدهنا وبلداهتا وقراها الكثرية، وذلك يف حمافظات وألوية شاميل األردن مثل إربد، وجرش، 
والرمثا، واملفرق، وعجلون، واألغوار الشاملية، وبني كنانة، والكورة، والوسطية، وغريها، 
البوادي،  يف  السكان  حيياها  التي  اليومية  احلياة  طبيعة  عىل  الوايف  االطالع  إىل  باإلضافة 

واألرياف، واملدن.
جانب  من  امليدانية  الزيارة  خالل  وبخاصٍة  العملية،  الرتبية  برنامج  خيلو  يكن  ومل 
شكل  عىل  روايتها  عملية  وتصبح  الواقع،  أرض  يف  حدثت  أمور  من  عليه،  املرشفني 
بعامة،  للناس  والِعرَبِ  الدروِس  العديد من  فيها  للغاية، ألن  مفيدًا  قصة قصرية جدًا، شيئًا 
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أبرز ما حصل معي فعاًل خالل إرشايف عىل  وللمعلمني منهم عىل وجه اخلصوص. ومن 
قصتني  شكل  عىل  أروهيام  الرتبوية  األحداث  من  حادثتني  وقوع  كانت   العملية،  الرتبية 

موجزتني للغاية، األوىل منهام كانت إجيابية يف طابعها ومسارها، والثانية عكسها متامًا. 
أما عن القصة األوىل، فقد كان بطلها أحد املعلمني يف مدرسة كفرنجة الثانوية للبنني 
بمحافظة عجلون، الذي اتفقُت معه من قبل، عىل أن يكون موعد الزيارة الساعة العارشة 
املدريس.  اجلدول  حسب  الثالثة  احلصة  خالل  سيام  وال  العارش،  الصف  لطالب  صباحًا 
نحو  ذلك  قبل  متجهة  املدارس،  إىل  تنقلنا  التي  الريموك  جامعة  سيارة  كانت  بينام  ولكن 
مدرسة عجلون الثانوية للبنني، كي أزور أحد املعلمني فيها قبيل الساعة الثامنة صباحًا، إذا 
هبذا املعلم يغيب يف ذاك اليوم عن املدرسة بسبب وفاة أحد أقاربه، مما جعلني أتوجه فورًا 

نحو املعلم اآلخر يف بلدة كفرنجة. 
وما أن وصلُت إىل املعلم اآلخر، حتى استغرب بشدة، بل وامتعض بشكٍل واضح، 
نتيجًة حلضوري قبل املوعد املتفق معه بساعة، فقلت له، ما املوضوع الذي سوف تقوم بعد 
قليل بتدريسه؟ وألي صٍف من الصفوف؟، فقال إنه موضوع: )عنارص امُلناخ يف اجلغرافيا 
املتفق عليها، فقال: هي  قائاًل: وماذا عن احلصة  فأردفُت  العارش، شعبة - د -(،  للصف 
ليست هناك من مشكلة،  إذن  فقلت  للشعبة )ب(،  ذاته، ولكن  املوضوع وللصف  لذات 
فلندخل اآلن إىل طالب الشعبة )د(، ولكنه رجاين بشدة أن ال أفعل، فاستغربت وقلت: 
وما السبب؟ فقال: إن فيه أضعف الطالب يف الصف العارشعىل اإلطالق من بني الُشَعِب 
األربع لذلك الصف، ألهنم جاءوا من صفوٍف جممعة من مدارس أخرى، فقلت له: إن هذا 
هو املطلوب، كي نرى كيف لك أن تقوم بتدريس هذه الفئة من الطالب، الذين حيتاجون إىل 
رعايٍة خاصة. وملا رآين أصمم عىل وجهة نظري تلك، قال يل: ولكن أرجوك أن حترض معي 

ذات الدرس مع طالب الشعبة)ب( املتفق عليه سابقًا، فقلت له: لك هذا.
التي  امللونة  التعليمية  الوسائل  من  العديد  مستخدمًا  بالتدريس،  املعلم  بدأ  وعندما 
يف  الضعف  مدى  يل  ظهر  امُلناخ،  عنارص  بموضوع  الصلة  وذات  الغرض،  هلذا  أعدها 
استخدام  املشاركة من جانبهم، رغم  ندرة  للعيان يف  ماثاًل  كان  والذي  الطالب،  مستوى 
املعلم ألسلوب املجموعات الصغرية، ورغم تبسيطِه لكثرٍي من عنارص الدرس ومفاهيمِه 
املختلفة، وحتفيزه هلم بكل ما استطاع إىل ذلك سبيال. وال أبالغ إذا قلت، بأن املعلم قد بذل 
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والدليل عىل  أخرى.  أي حصة  يبذله يف  ما  ثالثة أضعاف  يقل عن  ما ال  تلك احلصة،  يف 
املنشود،  التفاعل  حيث  الشعبة)ب(،  طالب  بتدريس  املعلم  بدأ  عندما  لنا  ظهر  ما  ذلك، 
واالستفسارات املتنوعة، والتعليقات اهلادفة، واإلضافات ذات القيمة، واجلهد األقل من 

جانب املعلم.
وقد جعلني هذا املشهد بشقيِه األول والثاين، أن أقدر جهد املعلم أيام تقدير، حيث 
حصل عىل أعىل عالمٍة أو درجٍة تصدر مني يف الرتبية العملية، طيلة سنواٍت طويلة أرشفُت 
فيها عىل هذا الربنامج ليس يف جامعة الريموك فحسب، بل ويف عدٍد من اجلامعات األخرى، 
ليس ملا بذلُه من ُجهٍد كبري، أو ما استخدمه من أساليب ووسائل تعليمية مع الُشعبة القوية، 
الدرس،  جيدًا  استوعبوا  حتى  الضعيفة،  الشعبة  طالب  مع  متميز  نشاٍط  من  فعله  ملا  بل 
وحققوا أهدافه املنشودة. ويبدو أن احلل الرتبوي املناسب كان يف األصل يتطلب رضورة 
توزيع إدارة املدرسة ذاهتا للطالب يف تلك الشعبة الضعيفة، عىل الُشَعِب األربع كافًة، ال 

سيام وأن عددهم مل يكن وقتها كثريًا.  
ُتروى  أن  تستحق  والتي  للنظر،  امللفتة  العملية  الرتبية  الثانية من قصص  القصة  أما 
بإحدى  الثامن،  الصف  ُشعِب  إحدى  يف  حصل  ما  حول  فتدور  أيضًا،  والفائدة  للعربة 
عن  التاريخ  يف  درسًا  يرشح  املعلم  كان  فبينام  األثرية.   جرش  ملدينة  األساسية  املدارس 
موضوع الفتوحات اإلسالمية، ويستخدم خريطًة ذات صلة وثيقة به،  قام بوضع اخلريطة 
مقاعد  من  األيرس  للجانب  مواجهًة  تكون  بحيث  السبورة،  من  اليرسى  اجلهة  أقىص  يف 
الطالب، يف حني تكون غري واضحة يالنسبة للجانب األيمن واألوسط من تلك املقاعد. 
وعندما الحظُت أن املعلم يرشح فقط إىل جانٍب واحٍد من طالب الصف، استأذنته، وقمُت 

بتغيري مكان اخلريطة، عن طريق وضعها يف منتصف السبورة، كي يراها اجلميع بوضوح.
بتوجيه رشحه لذات اجلهة، بل وقام  املعلم قد استمر  بأن  ومع ذلك، فقد فوجئُت 
ورغم  الطلبة.  لبقية  كاماًل  يكون  يكاد  إمهاٍل  مع  هناك،  اجلالسني  للطلبة  أسئلته  بطرح 
للطلبة  يسمح  بأن  اخللف،  يف  جلويس  أثناء  للمعلم  واإلرشادات  لإلشارات  استخدامي 
الرافعني إليدهيم يف اجلهتني األخريني باملشاركة، إال أنه مل يتوقف عن طريقته بالرتكيز عىل 
جهٍة واحدة دون غريها. واألنكى من ذلك، أن أحد الطالب املشاكسني، كان يقوم ببعض 
األفعال التي تثري الفوىض، بل والضحك أحيانًا، دون اهتامٍم من املعلم بتوجيهِه أو وقف 
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ترصفاته، إذ كان ال ينتبه ملا يقوم به املعلم من التدريس والتوضيح، ويرضب زمالءُه أحيانًا، 
وخيرج من مقعده بحجة أخذ كتاب أو غرٍض ما من زميل آخر، ويقوم بحركاٍت وإيامءاٍت 
غري مقبولة، مما يؤدي إىل تشتيت ذهن الطالب عن احلصة. ورغم توجيه املعلم من جانبي إىل 
رضورة وقف الطالب وإعادتِه إىل جادة الصواب، إال أنه كان يقترص عىل القول: )أسكت 
يا سامل(، ويعود ثانيًة إىل تدريسه جلزٍء من الطالب، وإغفال ما يقوم به ذلك الطالب. وهذا 

نموذج واضح عىل ضعف اإلدارة الصفية من جانب ذلك املعلم.
كل هذا دفعني يف هناية املطاف، إىل السري نحو مقدمة الصف بعد االستئذان من املعلم، 
للخريطة،  واستخدامه  الدرس  لعنارص  وتوضيح  رشٍح  من  به  قام  ملا  ُشكرِه  عىل  والعمل 
ذلك  حتى  التفاعل،  يف  معظمهم  مشاركًا  الطالب،  مع  الدرس  بمراجعة  بعدها  ُقمُت  ثم 
من  ولكن  جيدًا،  كان  املعريف  مستواه  أن  بعد  فيام  يل  تبني  والذي  للمتاعب،  املثري  الطالب 
املعروف تربويًا أن املعلم إذا أمهل طالبًا ما، فإن ذلك الطالب لن هيمله فحسب، بل وسيثري 

له املتاعب أيضًا. وهذه هي العربة املستفادة من القصة الثانية.
وباختصار، فإن برنامج الرتبية العملية يظل الربنامج امليداين األهم من أجل اإلعداد 
األفضل للمعلمني األكفياء يف أي جامعة أردنية أو عربية أو عاملية، ومن أكثرها أمهيًة وحيويًة 
باملعارف  املسلحة  األجيال  لتنشئة  فيهم،  املرغوب  الغد  معلمي  تأهيل  يتم  حتى  لنجاحه، 
املتنوعة املفيدة، واملهارات املتعددة السديدة، واالجتاهات والقيم املختلفة العتيدة، لتحقيق 

الرسالة الرتبويٍة الرشيدة.

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com                                 
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احللقة الثالثون:  ق�ش�س الأبحاث امليدانية بجامعة الريموك 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد                                                                           

تدريسيٍة   من  األكاديمية  الظروف  كانت 
أحواهلا  أحسن  يف  جمتمعيٍة،  وخدمٍة  وبحثيٍة 
وإمكانياهتا، بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس التابعني 
لقسم الرتبية وعلم النفس يف جامعة الريموك، خالل 
سيام  ال  العرشين،  القرن  من  الثامنينيات  عقد  أوائل 
حينام كان يلتحق بذلك القسم قرابة األربعني ُعضوًا، 

للنظر  امللفتة  ارتفاع جذوة احلامسة  إىل  أستاٍذ مساعد. وقد أدى ذلك  برتبة  ُجُلهم ممن هم 
بينهم، إىل درجة أقرب إىل التسارع، يف إجراء البحوث، ونرش املؤلفات والكتب اجلامعية 

التخصصية.
إىل  بالنسبة  آنذاك،  الريموك  جامعة  يف  عليها  املتعارف  العلمية  الرتقيات  كانت  وملا 
مع  امليدانية،  البحوث  عىل  األساس  بالدرجة  تركز  عامة،  بصورة  الرتبوية  التخصصات 
اعتبار املقاالت النظرية واملؤلفات من الكتب اجلامعية املختلفة، ليست إال عبارة عن جهوٍد 
مشكورٍة وداعمٍة لطلب الرتقية فحسب، فقد متحور العمل البحثي األكاديمي بني أعضاء 
هيئة التدريس يف القسم، حول إجراء البحوث الرتبوية امليدانية، القائمة عىل تطبيق األدوات 
البحثية األساسية شائعة اآلستخدام كاالستبانات، واختبارات التحصيل، واملقاييس املتنوعة 
لقياس الذكاء، أو االجتاهات، أو مهارات التفكري، أو اإلبداع أوغريها، قبل أي يشء آخر. 
وهذا ما دفعني يف البداية، إىل وضع خطٍة حُمَكمٍة، تقوم عىل إجراِء البحوِث امليدانية منفردًا، 
خشية أن أشرتك مع بعض الزمالء، بحيث ال تؤخذ األمور معهم أحيانًا باجلدية املطلوبة، 
أو قد حتدث بعض اخلالفات أثناء تطبيق خطوات إنجاز البحث، مما قد يزيد من التوترات 

بني ذوي التخصص الواحد.
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ولكن ما أن بدأت البحوث الفردية تأيت ُأُكَلها، عن طريق احلصول عىل وثائق قبوٍل 
للنرش من بعض هيئات حترير املجالت العلمية امُلَحَكمة، حتى ورد عىل لسان بعض الزمالء 
الواقع  يف  تبقى  اجلامعية  البحوث  أن  يف  تتلخص  أخرى،  نظٍر  وجهة  وخارجه،  القسم  يف 
أفضل بل وأقوى من البحوث الفردية، عىل اعتبار أن رأي اثنني يظل أفضل من رأي واحد، 
وأن رأي ثالثة أو أكثر يبقى أقوى من رأيني بصورٍة عامة. وكان ذلك يمثل نقطة حتول بحثيٍة 
كربى عندي، حيث قمُت فعاًل بتشكيل فريٍق بحثٍي برئاستي، مؤلف من ثالثة أكاديميني 

متخصصني يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية. 
وانطلقنا يف لقاءاٍت واجتامعاٍت متالحقة، وبمعدل لقاٍء واحٍد عىل األقل أسبوعيًا، 
وملدة قاربت األربع سنوات من الزمن، كنا خالل ذلك نناقش حالة التخصص األكاديمي 
بحوٍث  إجراء  من  والعربية،  األردنية  الرتبوية  البيئة  حتتاجه  وما  إليه،  ننتمي  الذي  الدقيق 
أو هبدف  الواقعية،  الرتبوية  املشكالت  الكثري من  معاجلة  أجل  متنوعة حوله، من  ميدانية 
لياًل  يستمر  الواحد  اللقاء  كان  وكم  املتعددة.  تدريسه  وطرائق  التخصص  مناهج  تطوير 
لساعاٍت طويلٍة حتى قبيل الفجر، وسط مناقشاٍت حامية الوطيس، ومثمرٍة جدًا يف نتائجها، 
يف ضوء تبادل اآلراء واألفكار برصاحٍة تامة، ومع االحرتام املتبادل من اجلميع، حتى يتم 

الوصول إىل القرارات األفضل يف هذا الصدد.
وتتمثل أكثر النقاط التي كانت تأخذ الوقت واجلهد أثناء املناقشات البحثية اجلامعية، 
املتغريات  خالهلا،  من  تتحدد  بحيث  الدراسة،  لعنوان  الدقيقة  اللغوية  الصياغة  عملية  يف 
املتنوعة واملناسبة هلا. فام أن يستقر هذا األمر متامًا بقناعٍة كاملٍة من أعضاء الفريق البحثي، 
حتى يتم الرشوع يف كتابة خطة البحث املطلوبة، عن طريق توزيع املهام عىل األعضاء الثالثة، 
وفرضياهتا  الدراسة  أسئلة  صياغة  خالهلا  من  يتم  أخرى،  مناقشٍة  حدوث  بعد  وبخاصٍة 
الدراسة،  مقدمة  كتابة  بمهمة  مثاًل  أحدهم  فيقوم  هنائيًا.   ذلك  عىل  واالتفاق  املالئمة، 
بالبحث  ُيكلف آخر  بينام  وحتديد مشكلتها وأهدافها وأمهيتها، وبيان حدودها وحمدداهتا، 
عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة، وحتديد مصطلحاهتا الدقيقة، ووضع 
التصميم االحصائي هلا، يف حني يقوم الثالث بإعداد أدوات البحث الالزمة أو تطويرها، 

سواٌء كانت عبارة عن استبانٍة، أو اختباٍر، أو مقياس.
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وكان هذا التوزيع للمهام يتغري يف العادة من وقٍت آلخر، حتى يمر أعضاء الفريق 
باخلربات املتنوعة كافة. وما أن يأيت موعد االجتامع القادم، حتى يكون كل عضٍو قد أحرض 
فعاًل ما تَم تكليفه من قبل. ومع ذلك، فقد كان هناك اتفاٌق مسبٌق، برضورة عرض ما يتم 
إنجازُه عىل األعضاء الثالثة، بعد تصويره بعددهم وتوزيعه عليهم، وتتم قراءته جهرًا، مع 
أخذ الرأي اجلامعي يف هناية املطاف. وكم كان يتم أحيانًا حذف بعض العبارات أو الفقرات، 
وإضافة أو دمج بعضها اآلخر. وكم كنا نسمع من اآلراء واألفكار البحثية املفيدة والبناءة، 
التي مل نكن لنتوصل إليها مطلقًا، بدون هذا احلوار العلمي اهلادف، وذاك النقاش الرصيح 

واملسؤول.
معنٍي  بنوٍع   املتحدة  الواليات  يف  الدكتوراة  برنامج  دراسة  خالل  تأثرُت  وكم 
 Complementary Kind of التكاملية  بالبحوث  تسمى  الذي  الرتبوية  األبحاث  من 
Research، والتي تتلخص يف تناول املشكلة الرتبوية من زوايا متعددة، وبمتغريات خمتلفة، 
حتى يمكن يف ضوء النتائج لتلك األبحاث املتعددة، ليس جمرد التوصل إىل احللول املالئمة 
لتلك املشكالت فقط، وال إىل إصدار التوصيات املرغوب فيها فحسب، بل إضافًة إىل هذا 
وذاك، إقرتاُح إطاٍر نظرٍي قائٍم عىل نتائج إحصائيٍة دقيقة، تّم نرشها ضمن بحوٍث رصينٍة يف 

دوريات علمية جامعيٍة أو مهنيٍة حُمَكمة.
الذي أقوم  البحثي  الفريق  السياسة، فقد اقرتحُت عىل  أو تلك  التوجه  وتنفيذًا هلذا 
الدراسات  موضوعات  من  كبريين  موضوعني  التكاملية  بحوثنا  يف  نتناول  أن  برئاسته، 
الكرة  االجتامعية، ومن جوانب خمتلفة. وهذان املوضوعان مها: مهارات اخلرائط ونامذج 
بذل  تّم  الغرض،  هذا  ولتحقيق  االجتامعية.  الدراسات  نحو  واالجتاهات  األرضية، 
العليا  املدارس واملعاهد  جهوٍد كبريٍة إلعداد مقاييس متتنوعة لقياس مدى اكتساب طلبة 
قراءة  ومهارة  اخلريطة،  مقاييس رسم  استخدام  ملهارة  املستويات،  واجلامعات من خمتلف 
رموز اخلريطة، ومهارة استخدام اجلهات الرئيسة والفرعية يف احلياة اليومية، مما ساهم يف 
نرش مخسة أبحاٍث يف الدوريات املحكمة اآلتية: جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية، 
وجملة أبحاث الريموك، وجملة العلوم االنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، وجملة جامعة 

دمشق، واملجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت،  واملجلة العربية للبحوث الرتبوية.
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وقد كنُت أحصُل عىل خطاباٍت رسميٍة من وزارة الرتبية والتعليم األردنية، من أجل 
السادس وحتى احلادي عرش يف  بالصفوف من  امللتحقني  الطلبة  املقاييس عىل  توزيع هذه 
التي  القصص  ومن  األردن.  شامل  وألوية  بمحافظات  والتعليم  الرتبية  مديريات  مدارس 
الرئيسية والفرعية يف احلياة  ال تنسى خالل عملية توزيع مقياس مهارة استخدام اجلهات 
اليومية، أن هذا املقياس بالذات يشتمل عىل مخسني فقرًة أو سؤاالً، كل واحٍد منها مزوٌد 
من  فقط  واحد  بديل  من  اإلجابة  باختيار  الطالب  يقوم  كي  توضيحٍي،  بشكٍل  أو  برسم 
بني البدائل األربعة، وأن األمر يتطلب التفكري بعمٍق للوصول إىل اإلجابة الصحيحة، مع 

استخدام مهارة التخيل.
وكانت إجابة هذه األسئلة أو الفقرات، تأخذ نحو ساعٍة من الوقت يف املعدل، لدى 
أنا  أقوم  وكنت  فيها،  املقياس  تطبيق  تّم  التي  املدارس  من  العديد  يف  العارش  الصف  طلبة 
شخصيًا أو أحد أعضاء الفريق البحثي بتوزيع املقياس عىل الطلبة ومراقبتهم خالل اإلجابة 
حتى النهاية، وال نسمح بترسب األسئلة ألي طالب أو معلم، ألن عملية التطبيق مستمرة 
يف األلوية األخرى املستهدفة. ولكن يف إحدى املرات، اتصلُت هاتفيًا بمديرة  مدرسة عني 
جالوت الثانوية للبنات يف مدينة إربد، لتحديد موعٍد لتطبيق أداة البحث عىل إحدى ُشَعِب 

الصف العارش.
وما أن وصلُت تلك املدرسة، حتى اجتهت إىل مكتب املديرة، طالبًا مساعدهتا لتطبيق 
وقتها  توجد  كانت  حيث  الصف،  ذاك  من  الُشعبة)أ(  إىل  نائبتها  معي  فأرسلت  املقياس، 
من  فائقًا  اهتاممًا  وجدُت  حتى  القياس،  فقرات  توزيع  تّم  أن  وما  له.  أخرى  ُشَعٍب  مخُس 
الطالبات، اللوايت أنجزن اإلجابة يف نحو نصف الوقت الذي احتاجتُه الطالبات والطالب 
أو  بطريقٍة  أن األسئلة قد ترسبت  فاستغربُت األمر، وظننُت  السابقة.  التطبيق  يف مدارس 
بأخرى اليهن، وتوجهُت للمديرة طارحًا سؤاالً يمثُل استغرابًا ملا حدث، فقالت باحلرف 
الواحد: إذا ُعِرَف الَسبب، َبُطَل العجب، فقلت وما هو، فأضافت قائلًة: هذه الُشعبة هي 
شعبة األوائل، حيث اخرتنا اخلمس طالبات األوائل من كل ُشعبة وبمجموع ثالثني طالبة، 
ووضعناهن يف الشعبة)أ(. وقد فكرُت نتيجًة هلذه احلقيقة، أن أقوم بإلغاء هذه اإلجابات، 
ولكن عندما وجدت أن العينة قد فاقت األلف طالٍب وطالبة، قررُت إبقاءها، ال سيام إذا 
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علمنا أن هناك بعض الُشَعب يف مدارس أخرى قد يعاين طالهبا أو طالباهتا من الضعف يف 
املستوى األكاديمي. 

الدراسات  نحو  االجتاهات  ملوضوع  بالنسبة  حصل  قد  تقريبًا،  آخر  ُمشابه  وأمٌر 
االجتامعية، إذ تّم وضع مقياس، من أجل قياس تلك االجتاهات مؤلٌف من )142( فقرة، 
موزعة عىل ثامنية حماور، تّم تناول كل حمورين يف بحٍث واحٍد، مع إدخال متغريات خمتلفة، 
مما أدى إىل نرش أربعة أبحاٍث يف دورياٍت علميٍة حمكمة هي: حولية كلية الرتبية بجامعة قطر، 
الرتبوية، وجملة دراسات تربوية الصادرة عن جامعة امللك سعود  التونسية لعلوم  واملجلة 

بالرياض، وجملة العلوم االجتامعية الصادرة عن جامعة الكويت.
طريقة  عن  بحث  مثل  األخرى  امليدانية  البحوث  بعض  إجراء  إىل  إضافًة  هذا 
االستقصاء يف التدريس ، وبحث صعوبات تدريس الرتبية االجتامعية، اللذان تّم نرشمها يف 
املجلة العربية للعلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، وبحُث شكلية تزويد الطلبة 
تَم نرشمها يف جملة  اللذان  الطلبة عىل عملية أخذ املالحظات،  باألهداف، وبحُث تدريب 
نرشته  الذي  الرتبوية،  املشاغل  فاعلية  وبحُث  األردنية،  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات، 

املجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت. 
وباختصار شديد، فإن األبحاث امليدانية أيام جامعة الريموك، تظل هي األساس يف 
زمن األنشطة البحثية الفاعلة، رغم أنه قد تّم نرش عدة مقاالت نظرية غري ميدانية،  تناولت 
موضوعات تربوية وختصصية خمتلفة، كانت مع األبحاث الكثرية امليدانية األخرى للزمالء 
وما  كانت  التي  اجلامعة،  لتلك  اجلميل  البحثي  الزمن  عنوان  متثل  وقتها،   الرتبية  قسم  يف 

زالت، ترمز إىل أصالة التاريخ، ومعارصة العلم، وإبداع البحث العلمي املنشود. 

profjawdat@yahoo.com       /    jawdatmassa@gmail.com                                 

                                       Website: http://www.jwdat.com
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احللقة احلادية والثالثون: ق�ش�س احل�شول على اجلوائز العلمية
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

صحيح أن  عضو هيئة التدريس يف اجلامعات 
واملعاهد العليا العربية واألجنبية املختلفة، هو عبارة 
أن  إال  معنى،  من  الكلمة  حتملُه  ما  بكل  معلٍم  عن 
طبيعة املهنة لديه ال تقترص عىل التعليم فحسب، كام 
العريب  الوطن  داخل  املدارس  من  الكثري  يف  حيدث 
البحوث  نرش  رضورة  إىل  تتعداُه  بل  العامل،  وحول 

األصيلة يف دورياٍت علميٍة ومهنيٍة حُمََكمٍة من جهة، والقيام بخدماٍت جليلٍة يف جمال ختصصه 
داخل املجتمع املحيل الذي ينتمي إليه من جهٍة أخرى.  

ممكن  عدد  أكرب  نرش  عىل  عامة،  بصورٍة  اجلامعي  التدريس  هيئة  عضو  حيرص  لذا، 
من األبحاث الرصينة، ليس من أجل الرتقية إىل رتبٍة أعىل كاألستاذ املشارك، ثم األستاذية 
فقط، بل وأيضًا بغرض حتقيق أهداٍف سامية إضافية، يأيت يف مقدمتها عىل اإلطالق، تغذية 
جمال ختصصه باجلديد واملفيد من املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، إضافًة إىل 
التخطيط الدقيق والطموح، من أجل احلصول عىل جائزٍة علميٍة أو أكثر، من جامعاٍت أو 
مؤسساٍت مهنيٍة مرموقة، هتتم بالبحث العلمي دعاًم، ونرشًا، وإعالمًا، وتكرياًم. وتزداد رغبة 
املنشورة  بحوثه  ازدادت  كلام  املختلفة،  العلمية  اجلوائز  عىل  احلصول  يف  اجلامعي  املدرس 

عددًا، وتنوعًا، وقيمًة يف التأثري والتغيري نحو األفضل.
وعندما بدأُت أالحُظ وجود زيادة يف عدِد البحوِث املنشورِة يل أو املقبولة للنرش يف 
يف  بانتعاٍش  شعرُت  حتى  وخارجِه،  العريب  الوطن  داخل  حُمَكمٍة  وأجنبيٍة  عربيٍة  دورياٍت 
آمايل املرشوعة، نحو إمكانية التقدم إىل جوائز علميٍة متنوعٍة، يف ضوء الشعور بالتمتع، بثقٍة 
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نفسيٍة عالية هبذا اخلصوص. وكانت يل يف هذا الصدد جتربتان فعليتان، تبقى عملية روايتهام 
متثُل قصة كفاٍح ملموس، يمكن أن يتكرر لدى الكثريين يف اجلامعات العربية رشقًا وغربًا. 
لتخريج  التحضري  وقبيل  1985م،  عام  ربيع  يف  منهام  األوىل  التجربة  حدثت  وقد 
الفوج اخلامس من طلبة جامعة الريموك، إذ قام رئيس اجلامعة آنذاك، بتوزيع تعميٍم رسمٍي 
عىل الكليات واملراكز العلمية، طالبًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثني فيها، ممن يرغبون 
بالدخول يف عملية التنافس الرشيف للحصول عىل جائزة البحث العلمي لذلك العام، أن 
يتقدموا لرئاسة اجلامعة باألبحاث املنشورة أو املقبولة للنرش، باإلضافة إىل الكتب اجلامعية 
شخٍص  الختيار  واملتخصصني،  العمداء  بعض  من  جلنٍة  إىل  حتويلها  يتم  كي  املتخصصة، 
واحٍد فقط من اجلامعة يستحق اجلائزة، والتي كانت عبارة عن مبلٍغ من املال، باإلضافة إىل 

وثيقٍة رسميٍة كرتونيٍة من اجلامعة تشهد بالتفوق العلمي املشهود له.
ختصصية،  جامعية  وكتٍب  بحوٍث  من  العلمية  أوراقي  مللمة  ُأحاول  كنُت  وعندما 
والتي ًعملُت عىل نرشها أو تأليفها منذ التحاقي باجلامعة، متهيدًا لرفعها للرئاسة، سمعُت 
بأن عددًا من العمداء واألساتذة املرموقني يف اجلامعة، يزمعون التقدم الفعيل لتلك اجلائزة، 
ال سيام وأنه ال يتم إال اختيار عضو هيئة تدريٍس جامعٍي واحٍد فقط هلا، مما زاد من مستوى 
قلقي، ورفع من نسبة التوتر عندي، خشية الفشل يف حتقيق اهلدف املنشود. وبعد املزيد من 
األخٍذ والرد، والتصميم والرتدد، ويف ضوء التفكري العميق بام يمكن أن يؤخذ يف احلسبان 
خالل عملية إصدار القرارات حول هذه اجلائزة، ومقارنة ذلك بام قمُت به فعاًل من انتاٍج 

علمٍي متنوٍع، قررُت أن أميض يف عملية التقدم الرسمي هلا، بعد التوكل عىل اهلل.
حلفل  التجريبية  االستعدادات  وخالل  زمنية،  بفرتٍة  بعدها  السارة  املفاجأة  وكانت 
ختريج الطلبة، والتي تتم يف العادة قبل عدة أيام من االحتفال الرسمي، إذ كان قد اقرتب 
مني عميد شؤون الطلبة، وأبلغني بأن اللجنة العلمية الختيار الفائز بجائزة البحث العلمي 
لذلك العام، قد قررت اختياري هلا، وقد صادق جملس العمداء عىل القرار، وسيتم إرسال 
خطاٍب رسمي إىل الكلية املعنية، والقسم الذي أنتمي إليه هبذا اخلصوص، متهيدًا للتكريم 
اجلامعة،  يف  واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  وأعضاء  أمورهم،  وأولياء  اخلرجيني  مجهور  أمام 
إضافًة إىل العديد من الضيوف من اجلهات الرسمية والشعبية األردنية املختلفة. وبالفعل، 
البحثية  معنويًا، عىل مسرييت  الطيب  األثر  له  كان  مما  احلفل،  التكريم يف موعده خالل  تّم 

والعلمية فيام بعد.
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وقد دفعتني هذه اجلائزة البحثية اجلامعية، إىل التفكري اجلدي يف جائزٍة أخرى أوسع 
انتشارًا، ومتتد عىل مساحة الوطن العريب من حميطِه إىل خليجِه، وكنُت أرفض االشرتاك فيها 
من قبل، حتى آخر حلظة ممكنة من الوقت املسموح للمتقدم إليها من حيث عامل السن، 
وهي جائزة شومان للعلامء العرب الشبان، عن فرع العلوم االجتامعية، التي كانت الرتبية 
متثُل جزءًا منها آنذاك من وجهة نظر القائمني عىل تلك اجلائزة. وكان الرشط اخلاص بعمر 
الشخص املتقدم هلذه اجلائزة، هو أال يزيد عن األربعني عامًا، ويكون عىل رأس عمله، وأن 

يتقدم ببحوٍث ومؤلفاٍت تثري موضوع ختصصه، وتفيد املجتمع املحيل املحيط به. 

ومنذ بداية اإلعالن عن تلك اجلائزة لعام 1986م، وأنا أعمل عىل تأخري موعد التقدم 
الرسمي هلذه اجلائزة، وحتى آخر حلظٍة من الوقت، ال ليشء، إال انتظارًا للحصول عىل املزيد 
من قبول النرش ملجموعٍة من البحوث التي كنُت قد أرسلتها من قبل لعدٍد من الدوريات 
العلمية امُلَحكمة، لدرجة أنني انتظرت حتى اليوم األخري املسموح به للتقدم لتلك اجلائزة، 
مما أتاحت يل فرصة التأخري هذه، من احلصول عىل ثالثة خطابات لقبول أبحاٍث للنرش، يف 
حني بقي بحثان آخران عىل الئحة االنتظار، إال أنني خشيُت من ضياع الفرصة بعد ذلك، 

بسبب ختطي السن عن األربعني يف العام التايل.
وكم أذكر ذاك اليوم األخري املتاح يل يف هذا الشأن، وكنُت قد حتدثُت قبلها مع عميد 
الكلية، الذي تفهم األمر جيدًا، وكان متحمسًا مثيل للرتشيح للجائزة، حيث رفعُت اإلنتاج 
العميد  قام  له، يف حني  الريموك حيث كنُت وقتها رئيسًا  الرتبية بجامعة  العلمي من قسم 
األمر  وتوضيح  معه،  اهلاتفي  باالتصال  وقام  اجلامعة،  رئيس  إىل  ترشيٍح  خطاب  بصياغة 
الرئاسة، حيث تم  له برضورة اإلرساع يف إنجاز املعاملة. وذهبُت مرسعًا بعدها إىل مبنى 
موجٍه  جديٍد  خطاٍب  طباعة  طريق  عن  العميد،  ترشيح  خطاب  يف  ورد  ما  بمعظم  األخذ 
من رئيس جامعة الريموك إىل مدير مؤسسة شومان، مع وضع االنتاج العلمي يف مغلفات 
جامعية خمتومة، وتسليمها للعالقات العامة باجلامعة، التي استكملت اإلجراءات الرسمية، 
ليتم  املعنية يف جبل عامن،  املؤسسة  إىل  به  تنطلق  اجلامعة كي  إحدى سيارات  وخصصت 

التسليم ضمن املوعد املحدد.
ومرت شهوٌر أربعة بأكملها، وإذا بالربيد املسجل حيمل يل رسالًة رسميًة من املؤسسة 
العرب  للعلامء  بجائزة شومان  احلمد،  فوزي رسميًا وهلل  تؤكد  والتي  اجلائزة،  ترعى  التي 
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االحتفال  حلضور  موعٍد  حتديد  مع  منفرٍد،  بشكٍل  االجتامعية  العلوم  ميدان  عن  الشبان 
لقاء  وكان  واإلنسانية.  العلمية  املعرفية  التخصصات  من  اجلائزة  هبذه  للفائزين  التكريمي 
أساتذة  من  لعدٍد  الفرصة  أتاح  حيث  لالهتامم،  جدًا  مثريًا  املؤسسة  تلك  داخل  التكريم 
ختصصاهتم  خدموا  ملن  واألخوي  العلمي  باللقاء  متعددة،  عربية  أقطاٍر  من  اجلامعات 
بجهود  واإلشادة  والتشجيع  اإلعجاب  كلامت  إلقاء  تّم  كام  النافعة،  واملؤلفات  بالبحوث 
هؤالء العلامء، من املسؤولني عن املؤسسة، وعىل رأسهم األستاذ عبد املجيد بن عبداحلميد 
أعقب  ماديًا ومعنويًا،  املؤسسة وداعمها  تلك  آنذاك، وراعي  العريب  البنك  مدير  شومان، 
الرمحن، وكلمة من أحد  الدكتور أسعد عبد  املؤسسة حينئٍذ األستاذ  ذلك كلمة من مدير 

الفائزين باجلائزة. 
والتميز  التقدير  وشهادات  املادية  اجلوائز  توزيع  عملية  الكلامت  تلك  تبع  وقد 
العلمية، مع التقاط الصور التذكارية، وتوزيع برنامٍج ترفيهٍي ليومني متتاليني لزيارة بعض 
من  الفائزين  لتعريف  وخارجها،  عامن  مدينة  داخل  اجلميلة  األردنية  السياحية  األماكن 
األقطار العربية األخرى بام يوجد من آثار ومناطق مجيلة، إضافًة إىل الذهاب ملنطقة الرصح 
التذكاري للجندي املجهول الذي جيسد االنتصار العريب الكبري للقوات املسلحة األردنية 
1968م، واالقرتاب بعدها من حدود فلسطني املحتلة، كي يشاهد  يف معركة الكرامة عام 
الضيوف، كيف أن احتالل تلك األرض العربية الفلسطينية، ال يمثل ظلاًم لفلسطني وأهلها 
وحميطها العريب فحسب، بل وألنه أيضًا، قد حال دون التواصل الربي بني السكان يف أقطار 

الوطن العريب بقارة آسيا، مع أشقائهم يف األقطار العربية بقارة أفريقيا.
بالنسبة  اخلصوص،  وجه  عىل  منها  والبحثية  بعامة،  العلمية  اجلوائز  تظل  هنا،  من 
ليس  بموجبها  دومًا  يشعر  بحيث  املميز،  العلمي  للعطاء  حافزًا  العريب،  اجلامعي  لألستاذ 
البحثية فحسب، وإنام قبل ذلك كله، قد  بأنه الشخص الذي متت مكافأته بفعل إنجازاته 
تأكد وبشكٍل قاطع، يف ضوء تقييم اخلرباء واملحكمني إلنتاجه العلمي، بأنه يسري فعاًل عىل 
الدرب الصحيح )He is on the Right Track( يف اإلنتاج الفكري، الذي ال بد أن تفيد 

نتائجه الدقيقة البالد قبل العباد. 
profjawdat@yahoo.com  /  jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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ترقيته  بعد  اجلامعي،  التدريس  هيئة  عضو  حياول 
يتعلم كثريًا من خرباته  األوىل إىل رتبة أستاذ مشارك، أن 
التي  القوة  نقاط  من  يستفيد  بحيث  السابقة،  وجتاربه 
اجلامعية،  واملؤلفات  للبحوث  نرشه  خالل  اكتسبها، 
فيها،  وقع  التي  اهلفوات  أو  الضعف  نقاط  يتجنب  وأن 
إىل  للرتقية  التقدم  مشوار  يف  اجلديدة  انطالقتُه  يبدأ  كي 

رتبة األستاذية. لذا، حاولُت منذ ترقيتي إىل رتبة أستاذ مشارك يف جامعة الريموك بتاريخ 
البحوث  أغزر، وأعمق، وأفضل، من  ما هو  تأليف  أو  أستعد إلجراء  أن  1/2/1985م، 
واملؤلفات اجلامعية التخصصية التي أنتجتها يف الرتقية السابقة، وأن أعمل عىل نرشاجلديد 
من البحوث يف الدوريات العلمية األكثر شهرًة حمليًا وعربيًا ودوليًا، والكتب يف دور النرش 

املرموقة حمليًا وإقليميًا.  
كام جيد من يتطلع إىل الرتقية األعىل، بأنه من األمهية بمكان، أن يكون إنتاجه العلمي 
يف هذه املرحلة املهمة بالذات، هو األكثر فائدًة، واألنضُج ثمرًا، واألعظُم تأثريًا، واألنفع 
العلمي،  ميدانِه  للصاعدين يف  به  حُيتذى  أنموذجًا  يمثل  وأن  التخصص،  ميدان  تطبيقًا يف 
حتى يسريون عىل ُهداه، ويتلمسون إجيابيات ما قدمُه من إنتاٍج جديٍد، بحيث يمكن تطبيقُه 
إليه،  ينتمي  الذي  املحيل  املجتمع  لتحقيق طموحات  متهيدًا  الواقع،  أرض  الغالب عىل  يف 

واإلسهام يف حل ما يعرتضه من مشكالت. 
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ومن جهٍة أخرى، فإنه ينبغي عىل الطامح للحصول عىل رتبة األستاذية اجلامعية، أن 
العلمية لديه، وذلك من حيث طبيعة  يأخذ يف احلسبان وجود نمطني من أنامط األبحاث 
املسامهة أو املشاركة فيها، ومها: األبحاث اجلامعية، التي ُيستحسن أن تكون هلا اليد الطوىل 
من حيث الكم والنوع، بسبب كوهنا حتمل أكثر من وجهة نظر يف عملية تطبيقها وإخراجها 
للبحث  واألفضل  واألصوب  األقوى  أهنا  عىل  الكثريون  يعتربها  إذ  الوجود،  حيز  إىل 
يثبت عضو هيئة  الفردية رضوريًا كذلك، حتى  والباحثني، يف حني يظل وجود األبحاث 
التدريس اجلامعي لآلخرين، بأنه ال يمتلك  مهارات البحث العلمي فحسب، بل ويعمل 
استقاللية  عىل  تؤكد  العملية  هذه  أن  إىل  باإلضافًة  هذا  كربى.  بفاعلية  تطبيقها  عىل  أيضًا 

شخصيته، وتضمن إىل حٍد كبري احتفاظه بآرائه وقناعاته ووجهات نظره اخلاصة.
وحياول الساعي إىل رتبة األستاذية يف الغالب، أن يتناول يف أبحاثِه اجلديدة، العديد 
من املوضوعاٍت، أو املشكالت، أو القضايا املهمة، التي مل تسعفُه الظروف، أو االمكانيات، 
الفرصة   لديه  توفرت  إذا  وبخاصٍة  سابق،  وقٍت  يف  لبحثها  واملعلومات،  املعارف  ُشح  أو 
املالئمة لتحقيق ذلك. وحلسن احلظ، إن حصل مثل هذا كله، فإنه يكون يف تلك اللحظة قد 
أصبح األفضل من حيث اخلربًة، واألكثر مراسًا من حيث التطبيق، مما كان عليه احلال يف 

السابق، كي يليُق اإلنتاج العلمي الذي ينرشُه، بالرتبة األكاديمية املنشودة. 
كام عليه يف الوقت ذاته، أن ال يستسهل عملية النرش يف دورياٍت علميٍة ال تعمل عىل 
إن  غاليًا  الثمَن  سيدفُع  ألنه  الرسيع،  النرش  يف  طمعًا  الصارمة،  التحكيم  إجراءات  تطبيق 
عاجاًل أم آجاًل، وذلك عندما يتم دفع إنتاجه العلمي إىل جلاِن الرتقية يف اجلامعة التي يعمل 
فيها، أو عندما يتم إرسال ذلك االنتاج إىل املقيمني داخل الوطن أو خارجه، للحكم عىل 
الغث  يميزون بسهولة بني  أن هؤالء مجيعًا  يتمثل يف  بسيط،  للرتقية، وذلك لسبٍب  أهليتِه 
والسمني يف كل ما يتم نرشه من بحوٍث علميٍة متنوعٍة، وبالذات بالنسبة للدوريات العلمية 

ذات التأثري الواضح IMPACT، من تلك املغايرة هلا متامًا.
وقد تّم أخذ كل هذه األمور يف احلسبان جيدًا، عندما بدأُت يف إجراء البحوث الرتبوية 
امليدانية، والتفكري الدقيق يف املكان املناسب لنرشها، أوعند القيام بتأليف الكتب اجلامعية 
املتخصصة، وال سيام بعد الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، ُمراعيًا يف كل ذلك متامًا، اختيار 
الدوريات اجلامعية أو املهنية املرموقة بالدرجة األساس، عىل املستويني العريب والدويل، من 
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أجل نرش البحوث العديدة أوالً، والتعامل مع دور النرش املحلية واإلقليمية ذائعة الصيت، 
من أجل نرش املؤلفات األكاديمية اجلامعية، التي تتناول املوضوعات الرتبوية املرغوب فيها 

ثانيًا وأخريًا. 
وعندما توالت عملية نرش األبحاث والكتب العلمية تباعًا عندي، وملدة أربع سنوات 
بداية  عند  رسميًا  التقدم  باإلمكان  أنه  شعرُت  بحيث  كبري،  بشكٍل  آمايل  انتعشت  متتالية، 
السنة اخلامسة من مكوثي يف رتبة األستاذ مشارك، كي أرفع بعدها االنتاج العلمي اخلاص 
يب رسميًا إىل إدارة اجلامعة، ضمن املجالس األكاديمية العلمية املتخصصة واملعتمدة، طالبًا 
الرتقية إىل رتبة األستاذية، وذلك قبيل سفري إىل سلطنة ُعامن يف بداية شهر أيلول)سبتمرب( 
التفرغ  سنة  خالل  وذلك  قابوس،  السلطان  جامعة  يف  العمل  أجل  من   ،1988 عام  من 

العلمي املمنوحة يل.
بحٍث  من كل  نسٍخ  توفري مخس  بعد  العلمي،  اإلنتاج  ذلك  بتنظيم  ُقمُت  وبالفعل، 
منشور أو مقبوٍل للنرش يف الدوريات العلمية املحكمة املشهورة، وذلك بعد الرتقية األوىل 
إىل رتبة أستاذ مشارك، وأيضًا مثلها من النسخ من كل كتاٍب أكاديمي ختصيٍص منشوٍر يف دار 
نرٍش حمليٍة أو إقليميٍة معروفة. وقمُت بعدها بوضع عميد الكلية آنذاك أ.د. عيل الزغل)رمحُه 
اهلل( بالصورة حول رغبتي بالتقدم الرسمي للنرقية، كي يعمل عىل تشكيل جلنة داخل جملس 
قسم الرتبية، الذي أقوم برئاسته، من أجل فحص اإلنتاج، للتأكد من مطابقتِه للمواصفات، 

قبل رفعه إىل جملس الكلية. 
واستقر االنتاج العلمي املقدم من جانبي للرتقية إىل رتبة أستاذ يف هناية املطاف، عىل 
عرشين عنوانًا، منها سبعة عرش بحثًا، وثالثة كتٍب جامعيٍة ختصصيٍة كاآليت: ثالثة أبحاث 
جملة  يف  أبحاث  وثالثة  الكويت،  جامعة  عن  تصدر  التي  الرتبوية(،  )املجلة  يف  نرشها  تَم 
)دراسات(،  جملة  يف  وبحثان  قطر،  جلامعة  التابعة  والنفسية(،  الرتبوية  البحوث  )مركز 
الصادرة عن اجلامعة األردنية، وبحٌث يف املجلة األمريكية العاملية املسامة: )النظرية والبحث 
Theory and Research in Social Education (، الصادرة عن  يف الرتبية اإلجتامعية 
رابطة أساتذة اجلامعات األمريكيني املتخصصني يف الدراسات االجتامعية، وبحٌث يف )جملة 
جامعة دمشق(، وبحٌث يف جملة )العلوم االجتامعية( الصادرة عن جامعة الكويت، وبحٌث 
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يف جملة )حولية كلية الرتبية بجامعة قطر(، وبحٌث يف جملة )مؤتة للبحوث والدراسات(، 
)املجلة  يف  وبحٌث  العربية(،  اجلامعات  )إحتاد  جملة  يف  وبحٌث  مؤتة،  جامعة  عن  الصادرة 
جملة  يف  وبحٌث  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن  الصادرة  للرتبية(،  العربية 
)رسالة اخلليج العريب(، الصادرة عن مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية، وبحٌث يف جملة) 
أما  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  االجتامعيني  مجعية  عن  الصادرة  إجتامعية(،  شؤون 
املؤلفات اجلامعية فهي ثالثة كاآليت: كتاب )أساليب تعليم الدراسات االجتامعية(، املنشور 
لصالح كليات املجتمع يف سلطنة ُعامن، وكتاب )تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات 
والعلوم والرتبية االجتامعية(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت، وكتاب: )األطلس املجسم 

وامللون ألشكال سطح األرض(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت أيضًا.
هيئة  ألعضاء  األكاديمية  بالرتقيات  اخلاصة  اجلامعية  للتعليامت  يبقى  باختصار، 
والدقيق  القوي  العلمي  اإلنتاج  من  اهلائل  الكم  لذلك  بالنسبة  األكرب  الفضل  التدريس، 
املنشور حول العامل، وذلك ألنه يتم يف الواقع حتكيمه مرتني: األوىل عند التقدم للنرش يف أي 
Impact، والثانية عند رفع كامل ذلك اإلنتاج طلبًا  جملة علميٍة حُمًًكمٍة وذات تأثري واضح 
للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، أو إىل رتبة األستاذية، علاًم بأن هناك الكثري جدًا من مراكز 
أبحاثًا  تنتج  التي  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  واجلامعية  البحثية  واملؤسسات  البحوث 
راقية، ليس هبدف الرتقيات، بل ألغراٍض تنموية واجتامعية متعددة، مما جيعل من البحوث 
نحو  ومستقبلهم  أبنائها  حارض  وتطوير  البرشية،  خلدمة  ساميٍة  رسالٍة  من  أكثر  واملؤلفات 

األفضل.  
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http://www.alrai.com/  article/1002735.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/7/31- العدد: )16685(

احللقة ال�شاد�شة والثالثون: ق�شة النتقال اإىل جامعة ال�شلطان قابو�س 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ما أن قررُت تطبيَق مبدأ رضورة تنوع اخلربات 
ما  بعد  اجلامعي،  األستاذ  لدى  والبحثية  التدريسية 
يقارب العقد من الزمان يف العمل بجامعة الريموك 
عدة  إىل  توظيٍف  بطلباِت  تقدمُت  حتى  األردنية، 
جامعاٍت عربية، مستفيدًا من إجازة التفرغ العلمي 
تعجبُت  وكم  الريموك.  جامعة  إياها  منحتني  التي 

ترشيحي  عىل  فيها،  للعمِل  تقدمت  ممن  متقارب،  وقٍت  يف  جامعاٍت  مخُس  وافقت  عندما 
للعمل رسميًا اعتبارًا من مطلع شهر أيلول)سبتمرب( من عام 1988م. وقد اخرتُت من بينها 
جامعة السلطان قابوس بمدينة مسقط  الُعامنية، يف ضوء جمموعٍة من األسباب واملعايري التي 

ُأميل إليها يف العادًة من أجل اختيار العمل اجلامعي.
بجامعة  الرتبية  كلية  عميد  مع  العمل  عقد  بتوقيع  قمُت  االختيار،  هذا  ضوء  ويف 
السلطان قابوس آنذاك أ.د. حممد الشبيني، الذي زارين يف جامعة الريموك أواخر ربيع عام 
عن  للغاية  جيدًة  فكرًة  وأعطاين  النفس،  وعلم  الرتبية  لقسم  رئيسًا  كنُت  عندما  1988م، 
األوضاع األكاديمية يف تلك الكلية. وقد تبني يل من حديثِه املطول معي أن الكلية بحاجة 
ماسة إىل خربايت لالشرتاك مع األساتذة املوجودين فيها ومع العميد، من أجل تطويرها نحو 
األفضل، وفتح برامج ألول مرة للدراساٍت العليا، وأن املكتبة العامة يف اجلامعة ككل، ما 
زالت متواضعة أيامها، مما يستلزم رضورة إحضار ما أستطيع محله من مراجع التخصص 

الدقيق عند السفر إىل مسقط.  
سفارة  يف  الُعامين  الثقايف  امللحق  سعادة  إىل  كلها  املعلومات  هذه  بنقِل  قمُت  وقد 
السلطنة بالعاصمة األردنية عامن حينئٍذ، الذي تفهم بدورِه األمر جيدًا، وأبلغني استعداَد 
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امللحقية بشحن تلك املراجع مهام كان وزهنا بالطائرة عىل نفقة اجلامعة اخلاصة، عن طريق 
منحي ما يشبه التذكرة Voucher، وبمقدار مخسامية ريال ُعامين)أي نحو 920 دينارًا أردنيًا 
أو 1350 دوالرأ أمريكيًا(. وقد زاد هذا من اطمئناين بدرجٍة كبرية إىل نجاح رحلتي املقبلة 

أكاديميًا إىل جامعة السلطان قابوس. 
معي  أحرضهتا  قد  كنُت  التي  الكثرية  األجنبية  املراجع  جتميع  عىل  بالفعل  وعملُت 
Kansas كانساس   جامعة  يف  الدكتوراة  دراسة  من  انتهائي  بعد  املتحدة  الواليات  من 

خالل صيف عام 1980م، إضافة اىل البحوث والكتب التي كنُت قد نرشهتا وأنا عىل رأس 
عميل يف جامعة الريموك ملدة ما يقارب العقد من الزمان، وُنسٍخ من رسائل املاجستري التي 
أرشفُت عليها يف قسم الرتبية باجلامعة، وُنسٍخ من املجلدات التي صدرت عن مركز البحث 
والتطوير الرتبوي يف اجلامعة خالل عميل مديرًا له، أو خالل فرتة إدارة أ.د. فريد أبو زينة، 
والتي شملت ملخصاِت مجيع رسائل املاجستري يف الرتبية، التي نوقشت يف جامعة الريموك 
هناية  وحتى  السبعينيات،  هناية  الزمان)منذ  من  كامل  عقٍد  طيلة  التخصصات  خمتلف  يف 

الثامنينيات من القرن العرشين(.
وبدأت عملية االستعداد للسفر يف أي وقٍت أراُه مناسبًا باالتفاق مع امللحق الثقايف 
اخلليج.  طريان  عىل  واحلجز  السفر  تذاكر  بإصدار  يقوم  الذي  هو  ألنه  األردن،  يف  الُعامين 
1988م، تَم االتصال هاتفيًا يب من  ويف األسبوع األخري من شهر آب )أغسطس( من عام 
مع  مجيعًا،  عائلتي  وألفراد  يل  السفر  تذاكر  الستالم  احلضور  برضورة  وإبالغي  امللحقية، 
حتديد وقت الرحيل إىل السلطنة، وذلك  قبيل فجر اخلامس من أيلول)سبتمرب( من العام 

نفسه.
جهة،  من  كبرية  لعائلٍة  املخصصة  لألغراض  السفر  حقائب  عدد  لكثرة  ونظرًا 
استأجرُت  فقد  أخرى،  جهٍة  من  للتدريس  أحتاجها  التي  الكثرية  األكاديمية  وللمراجع 
إىل  وصلُت  وعندما  الوزن.  كثرة  بسبب  إضافيًا  مبلغًا  أدفع  أن  وخشيُت  صغريًة،  شاحنًة 
رشكة طريان اخلليج التي كانت آنذاك يف منطقة العبديل قرب جممع احلافالت بمدينة عامن، 
تقدمُت ألحد املوظفني كي ُأبلغُه بوجود تذكرة إضافية غري تذاكر سفر أفراد العائلة، فأخذ 
قرأ اإلسم حتى جاء ُمرسعًا  أن  ما  الذي  آنذاك،  التذاكر ودخل هبا إىل مدير الرشكة  مجيع 



642

نحوي، وإذا به يعانقني بحرارٍة شديدٍة، وأنا حتى تلك اللحظة مل أستطع معرفته، كي يتبني 
للبنني،  الثانوية  الفحيص  مدرسة  يف  بتعليمهم  قمُت  الذين  الطالب  أحد  أنه  بعد،  فيام  يل 
عندما كنت أمحل درجة البكالوريوس قبل ذلك التاريخ بثامنية عرش عامًا. إذ عّرفني بنفسه 
ورحب يب أيام ترحيب، وقال باحلرف الواحد: إن هذه الكتب يتم شحنها من أجل الِعلم 
وليس من أجل التجارة، وسيكون شحنها باملجان تكرياًم لك يا أستاذي الفاضل، وأما عن 
يف  العائلة  وألفراد  يل  حجز  كام  هبا.  الترصف  يف  حر  وأنت  إليك  فأعيدها  الكتب،  تذكرة 
مقاعد متقدمة داخل الطائرة. وقد شكرتُه جدًا عىل وفائِه ألستاذِه من ناحية، وعىل موقفه 

النبيل نحو العلم وأهله من ناحيٍة ثانية. 
متام  األردنية عامن، يف  العاصمة  الدويل يف  علياء  امللكة  مطار  الطائرُة من  وانطلقت 
الساعة الثانية والنصف قبيل الفجر، كي تصل إىل مطار مسقط الدويل يف متام الساعة السادسة 
صباحًا. وهناك واجهتني املشكلة األوىل التي مل أكن أتوقعها، والتي تتمثل يف رضورة اطالع 
أحد موظفي وزارة اإلعالم عىل املراجع والكتب الكثرية التي أحرضهتا معي من األردن، 
قبل السامح يل بإخراجها من املطار، مما حيتم التأخر حلني بدء الدوام الرسمي بعد الساعة 

الثامنة صباحًا.
وبالفعل، جاء ذاك املوظف مبكرًا، وفتح مجيع احلقائب التي حتتوي عىل الكتب، ثم 
بينها بطريقٍة عشوائيٍة. وبعد تقليب صفحاهتا واالطالع عىل مضموهنا  اختار جمموعًة من 
بصورٍة عامة، تولدت لديه قناعًة بأهنا عبارة عن كتٍب علميٍة رِصفة، وغالبيتها مراجع باللغة 
اإلنجليزية، فقام بالتوقيع عىل نموذٍج خاٍص للسامِح بإخراجها من املطار، بعد أن رحب يب 

وبفكرة إحضار املراجع الكافية لفائدة طلبة اجلامعة. 
أما املشكلة الثانية التي واجهتني يف اللحظات األوىل لوصويل وعائلتي إىل السلطنة، 
فكانت تتمثُل يف عدم قدوم مندوٍب من اجلامعة الستقبالنا، نتيجة نسيان الشخص املكلف 
املهمة لذلك األمر، ال سيام ونحن ال نعرف أحدًا يف مسقط من قبل. وانتظرنا برهًة  هبذه 
إضافيًة من الوقت لعل أحدًا يأيت ويسأل، ولكن دون جدوى. فكان مني إال أن توجهُت إىل 
أحد املسؤولني يف املطار وأبلغته باألمر، كي يتصل مشكورًا بإدارة جامعة السلطان قابوس، 
تنقلنا إىل داخل احلرم اجلامعي. وهناك  ليكتشفوا اخللل، ويرسعوا بإرسال حافلٍة صغريٍة 
هيئة  ألعضاء  العادة  يف  واملخصصة  كاماًل  فرشًا  املفروشة  الفلل  إحدى  إىل  بنا  التوجه  تّم 
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التدريس، حيث تّم إدخال ُاحلقائب، وطلبوا مني التوجه معهم إىل إدارة اجلامعة الستكامل 
اإلجراءات الرسمية للتعيني، تاركًا الزوجة واألبناء ممن هم يف املرحلة الثانوية، لتدبر أمر 

الرتتيب األويل لألغراض املتعددة.
املوظفني  شؤون  يف  املسؤولون  استقبلني  حتى  اجلامعة،  إدارة  إىل  ذهبُت  أن  وما 
بالرتحاب، مع اعتذارهم عام حصل من تأخرٍي لالستقبال يف املطار, ثم تابعُت بعدها تعبئة 
السفر  وثائقية من جوازات  أخذ صوٍر  بعد  باجلامعة،  بااللتحاق  اخلاصة  الرسمية  النامذج 
وتسليمي  اجلامعة،  يف  تدريس  هيئة  كعضو  الشخصية  البطاقة  واستصدار  العائلة،  ألفراد 
التنقل  دفعة نقدية أوىل من أجل  تسيري األمور احلياتية العاجلة، وإعطائي نبذة عن كيفية 
بواسطة حافالت  اليومي  األكاديمي  العمل  الرتبية، حيث  كلية  إىل مقر  السكن  من مكان 
اجلامعة، وذلك قبل عملية التفكري برشاء سيارٍة خاصة. وقد أخربهتم ما حصل معي من 
مل تستعمل  املخصصة لذلك  التذكرة  الطائرة، وأن  الكتب واملراجع جمانًا عىل  قصة شحن 
من جانبي، وقمُت بتسليمها هلم. وقد شكروين شفاهًة عىل ذلك، ووصلني من نائب رئيس 

اجلامعة بعدها بعدة أيام خطاب شكر رسمي عىل هذا الترصف.
وانتقلُت بعد ذلك ملقابلة عميد كلية الرتبية، الذي عقد معي اجتامعًا مطوالً، ناقش 
الرسمي  اخلطاب  يصدر  أن  بعد  العاجل،  القريب  يف  يل  املوكلة  املهام  وبالتفصيل،  خالله 
بتويل منصب رئاسة قسم املناهج وطرق التدريس. وبالفعل مل يمر إال الوقت القصري، حتى 
مارسُت مهامي اإلدارية األكاديمية اجلديدة كرئيس لذلك القسم، الذي كان يلتحق به مخسٌة 
ومرصيٍة  وُأردنيٍة  ُعامنيٍة  عربيٍة  جنسياٍت  من  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  عضوًا  وأربعون 
وسودانيٍة ومغربيٍة، يف تسعٍة من التخصصات الفرعية للمناهج وهي: مناهج وطرق تدريس 
الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات 
العمل  عجلة  وبدأت  األرُسية.  والرتبية  الرياضية،  والرتبية  الفنية،  والرتبية  االجتامعية، 
األكاديمي تدور يف تلك اجلامعة العريقة، كي أخدَم فيها َعرشَة أعواٍم كاملة، مررُت خالهلا 
حتى  أو  اثنتني  أو  حلقٍة  كتابة  هلا  يكفي  ال  التي  والذكريات،  التجارب  من  الكثري  بالكثري 
تِباعًا، وبشكٍل متسلسٍل حسب زمان حدوثها  والتي ستأيت  أكثر من ذلك،  ربام  بل  أربع، 
                                   profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com    .بإذن اهلل تعاىل
       Website: http://www.jwdat.com                                            
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احللقة ال�شابعة والثالثون: ذكريات الأ�شابيع الأوىل للعمل بجامعة ال�شلطان 
قابو�س

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
جديٍد،  مكاٍن  إىل  انتقل  كلام  اإلنساُن  حيرص 
التي  األمور  من  الكثري  بنفسه  يكتشف  أن  عىل 
األسئلة  من  العديد  يطرَح  وأن   ، حميطِه  يف  تدور 
أو  يقرأُه  أو  يراُه  ما  حول  اليومية  واالستفسارات 
َيسمعُه عن ذلك املكان وقاطنيه، كي يستطيَع التأقلم 
بنجاٍح مع البيئتني الطبيعية والبرشية من حولِه، وأن 
ُيصغي يف البدايات جيدًا لكل ما ُيقال أمامُه، أكثر مما 

ُيعطي رأيًا أو ُحكاًم أو قرارًا بقضيٍة معينٍة أو مسألٍة حمددٍة أو ُمعضلٍة قائمٍة، وهلا عالقٌة قويٌة 
بمسرية احلياة اليومية، قبل اإلملام الدقيق باخللفية الواسعة هلذه أو تلك، حتى ال يتعارض 
ذلك مع عادٍة سائدة، أو ُعرٍف شائع، أو قوانني أو أنظمٍة أو تعليامٍت تَم اشرتاعها من قبل، 

وأصبحت مألوفة ألهل املكان، دون أن ُيِلَم هبا الزائر اجلديد.
وهذا ما حاولُت تطبيقُه شخصيًا ما أمكن، خالل األسابيع القليلة األوىل من خدمتي 
يف جامعة السلطان قابوس، ال سيام وأن الوضع مل يقترص عىل تنوع البيئة املحيطة من حيث 
الطقس أو املناخ من جهة، وال من حيث طبيعة الناس وظروفهم وأحواهلم وطريقة التعامل 
معهم من جهٍة ثانية فحسب، بل وأيضًا ألن الفسيفساء األكاديمية كانت بارزًة بشكٍل كبرٍي 
داخل اجلامعة، وذلك من حيث التنوع الواضح يف جنسيات أعضاء هيئة التدريس املتعددة، 
التي خترجوا منها أو  الغربية املختلفة  وخرباهتم الطويلة واملتنوعة، وجامعاهتم الرشقية أو 
اجلميع،  بني  املثمر  األكاديمي  للتفاعل  جدًا  غنيًة  بيئًة  أوجد  مما  سابقًا،  فيها  خدموا  التي 

والذي كان َيصُب يف هناية املطاف لصالح الطلبة واجلامعة والدولة املضيفة.
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َتَركَز ُجُل اهتاممي يف بداية األمر، عىل اإلملام الدقيق بأنظمِة اجلامعة وتعليامهتا  وقد 
املتنوعة، واالطالع عىل امللفات السابقة لقسم املناهج وطرق التدريس، أو أي ملٍف آخر من 
ملفات كلية الرتبية، تتيح يل اللجان الرسمية التي أقوم برئاستها من االطالع عليه، وذلك 
حتى أعمل عىل تكوين فكرٍة كاملٍة ملا يدور حويل، وذلك قبل تقديم االقرتاحات املناسبة 
والتنظيمية  والتعليمية  الرتبوية  املشكالت  لبعض  املالئمة  احللول  طرح  قبل  أو  للتطوير، 

واإلدارية التي قد تظهر من وقٍت آلخر. 
الرتبية  تعاوٍن كامٍل من جانب عميد كلية  الوهلة األوىل، وجود  وقد الحظُت منذ 
آنذاك، وخبري اليونسكو املعروف أ.د. حممد الشبيني، الذي حاول وضعي يف صورة ما تَم 
حتديده  مع  للسلطنة،  قدومي  سبقت  اللتني  السنتني  خالل  رئيسة  إنجازات  من  الكلية  يف 
ألسامء اللجان الكثرية املوجودة يف الكلية، والتي شدد عىل رضورة تفعيلها بدرجٍة أفضل، 
الدرايس.  العام  املنشودة خالل ذلك  الرتبوية  إليه من األهداف  الكلية ما تصبو  كي حتقق 
وكان حيرص وهو يتحدُث معي عىل أمرين بالنسبة لتلك اللجان: األول أن يستنري برأيي 
أميل ألن أكون عضوًا فاعاًل من  التي  التي أرغب يف رئاستها، وتلك األخرى  اللجان  يف 
بني أعضائها من رؤساء األقسام اآلخرين، كي يأخذ فكرًة واضحًة مني قبل اجتامع جملس 
العليا،  الدراسات  جلنة  رئاسة  يف  الشديدة  رغبتي  له  أبديُت  وقد  التوجه.  هذا  عن  الكلية 
وجلنة الندوات، وجلنة البحوث العلمية، أما باقي اللجان فال بأس إن كنُت فيها  جمرد أحد 
خالل  الكلية  ملجلس  الرسمي  االجتامع  خالل  بالفعل  ذلك  وحصل  العاديني.  األعضاء 
األسبوع الثاين من التحاقي بالعمل يف اجلامعة. حيث أدار العميد االجتامع بحرفيٍة عاليٍة، 
السابقة،  الثالث  اللجان  برئاسة  كلفني  الكلية،  جملس  أعضاء  اللجان عىل  توزيع  وخالل 

وشاركني كعضو يف عدٍد من اللجان األخرى.
ويف اليوم التايل، اتصل يب هاتفيًا وطالبني باالجتامع معه ملناقشة بعض القضايا، والتي 
كان عىل رأسها الطلب مني كتابة تقارير عن اخلطط املقرتحة لتطوير اللجان الثالث، ورفعها 
املناهج  للحديث عن وضع قسم  بعدها  انتقل  ثم  يناقشها معي يف وقٍت الحق.  إليه، كي 
وطرق التدريس بالكلية، الذي كنت أقوم شخصيًا بمسؤولية رئاسته، وكيف يمكن تدبر 
أمور براجمه املختلفة، وعىل رأسها برنامج الرتبية العملية، الذي كان يمثل أكرب برنامج يف 
الكلية، ويتطلب ُجهدًا من حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ، باإلضافة إىل التفكري اجلدي 
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الفرعية  بتخصصاته  التدريس  وطرق  املناهج  يف  املاجستري  لربنامج  دقيقة  أسٍس  وضع  يف 
النفس  علم  يف  وثالث  الرتبوية،  واإلدارة  األصول  يف  للامجستري  آخر  وبرنامج  املختلفة، 

الرتبوي، متهيدًا لبدء اإلجراءات الرسمية جلعلها برامج دراسات عليا واقعية. 
ويف ظل هذه احلامسة الشديدة من املناشط األكاديمية املتنوعة، ومن التفاعل املتواصل 
مع رأس اهلرم يف كلية الرتبية وهو العميد، فقد شعرُت بأن القسم والكلية حتتاج مني إىل 
الكثري من اجلهد واخلربة والعمل الدؤوب، من أجل إنجاز ما هو مأمول بالفعل، ال سيام 
النجاح  عوامل  أقوى  يمثل  مما  املسيطر،  هو  كان  األطراف  كل  مع  العمل  يف  التناغم  وأن 
سقف  لرفع  املطلوب  التخطيط  عىل  اجلميع،  شجع  هذا  كل  السليمة.  اجلامعية  البيئة  يف 
التوقعات بالنسبة لالنجازات التي يرغبون يف إمتامها خالل ذلك العام الدرايس، وبالذات 
بعد االستعداد  الواضح من بقية رؤساء األقسام األخرى يف الكلية ألخذ توجيهات العميد 

بكل أمانٍة ومسؤولية. 
باستمرار  وتتابعُه  تنظمُه  كان  الذي  املثمر،  التشاركي  العمل  نحو  اجلميع  وانطلق 
للتأكد من سالمة  بأول،  الكلية من أجل متابعة األمور أوالً   املتتالية ملجلس  االجتامعات 
اخلطوات املطبقة، والتطرق إىل بعض العقبات التي قد تظهر أحيانًا، كي يتم تذليلها حتى ال 
حتول دون الوصول إىل املستوى املطلوب. وبينام نحن يف هذا الزخم األكاديمي الكبري، يقع 

حادٌث مل يكن يف احلسبان مطلقًا، مما أثر سلبًا عىل عملية تسارع اخلطوات كافة.
األردنية  السياقة  رخصة  وإستبدال  اإلقامة،  إجراء  عملية  رسميًا  أكملُت  أن  فام 
بمثيلتها الُعاَمنية، حتى فكرُت برشاء سيارٍة جديدٍة للحاجة العائلية املاسة هلا. وقد حددنا 
أحد أيام العطلة األسبوعية للذهاب إىل مدينة مسقط، التي تبعد نحو أربعني كيلومرتًا عن 
اجلامعة، ومعي زوجتي وإبني األكرب خلدون، الذي كان وقتها يف الصف األخري من املرحلة 
زوجتي  تأخذ  املبتدئات  السائقات  بإحدى  إذا  املدينة،  وسط  نتجول  كنا  وبينام  الثانوية. 
بعض  هلا  أحدث  مما  األمام،  إىل  بعيدًا  أمتار  عدة  بقوة  وتقذفها  الرصيف،  طرف  عىل  من 
الكسور واالرجتاجات الدماغية، استدعت عمليات جراحية عاجلة، واملكوث لفرتة ليست 
بالقصرية يف املستشفى، كان األبناء والبنات الصغار بأمس احلاجة إىل والدهتم وقتها، إضافًة 
إىل رضورة الزيارة شبه اليومية هلا من جانب أطفاهلا، مما أدى إىل حدوث حالٍة من االرتباك 

وتشتيت الفكر واجلهد والوقت معًا.
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كل هذا قد حّد من نشاطي األكاديمي اجلامعي بشكٍل الفٍت للنظر. ولكن مما كان ُيثلُج 
الصدر، وقوف مجيع الزمالء واملسؤولني يف كلية الرتبية بخاصة والكليات األخرى يف اجلامعة 
بعامة، موقفًا ُمرًشفًا من حيث االهتامم بإدارة القسم أحيانًا، وإعداد التقارير لبعض اللجان 
أحيانًا أخرى، مع تسيري أمور برنامج الرتبية العملية عىل الوجه األكمل. ومما زاد يف تقديري 
وإعجايب يف تلك األزمة الطارئة، التضامن العائيل من جانب الزمالء من اجلنسيات املختلفة 
املجاورين يف السكن، من حيث االهتامم بالصغار من وقٍت آلخر عن طريق احتضاهنم، وتوايل 
الزيارات املنزلية اليومية بعد خروج الزوجة من املستشفى، مما رفع من املعنويات لدى أفراد 

العائلة، وساهم يف عملية الشفاء، الذي يمثل اجلانب املعنوي واحدًا منه.
الرتفيه  أجل  من  آلخر  مكان  من  العائلة  بأفراد  والتنقل  جديدة،  سيارٍة  رشاء  ومع 
والتخفيف من حدة ما حصل، بدأت احلياة تعود تدرجييًا إىل حالتها الطبيعية، وبدأت الكلية 
تشهد جولًة من الندوات الرتبوية والثقافية والعلمية والدينية والوطنية املتنوعة، كام أخذت 
ُأُكلها،  تؤيت  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  جماالت  يف  باللجان  اخلاصة  االجتامعات 
بوضع اإلطار العلمي والتنظيمي الالزمني لتقديم املقرتحات املفيدة يف هذا الصدد، متهيدًا 

الختاذ القرارات املالئمة.
وباختصار شديد، فإن االنتقال إىل عمٍل آخر أو إىل بيئٍة معيشيٍة جديدة، ال شك يؤدي 
إىل إكساب الفرد الكثري من اخلربات احلُلوة وامُلرة. ومع ذلك، فهي مجيعها ُتسهم بقوة يف 
تشكيل شخصيتِه القيادية املطلوبة، وبخاصٍة لإلنسان األكاديمي اجلامعي، والتي ستجعله 
امتصاص  وعىل  حدوثها،  عند  النجاح  بلحظات  التذوق  عىل  آجاًل  أم  عاجاًل  إن  يتعود 
صدمات األمل أو اإلخفاق حال وقوعها، مع حماولة الوقوف ثانيًة بكل عزيمٍة واقتدار، ألن 
احلياة التي نحياها ما هي إال دوالب يدور بام متليه األقدار، والذي خُيصُص من األيام ما 
حُتَسُب للفرد، ومن األيام األخرى التي ُتوَصُف بأهنا عليه. ومع ذلك، فهي حمسوبة من ذلك 
العمر املحدود بالسنني واأليام، مما يستدعي اغتنام حالوهتا باملزيد من االستمتاع بمنجزات 
العمل واالنتاج والنجاح، مع عدم اخلضوع ملرارهتا باإلحباط والكآبة واالستسالم، بل ال 
بد من الوقوف ثانيًة من الكبوة الطارئة، والبحث عن وسائل التحدي التي تعيد ذلك الفرد 

   profjawdat@yahoo.com            .من جديد إىل ميدان العمل املنتج والتميز فيه
jawdatmassa@gmail.com/ Website: http://www.jwdat.com 
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http://www.alrai.com/  article/1010790.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/9/4- العدد: )16720(

احللقة التا�شعة والثالثون: ق�شة اإن�شاء ماج�شتري الرتبية يف جامعة ال�شلطان 
قابو�س

بقلم: أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد 
تظل عملية إنشاء برامج الدراسات العليا يف 
حاالت  من  حالًة  متثُل  اجلامعات،  من  جامعة  أي 
الرضورة اإلجتامعية، وليست رغبًة وقتية من جانب 
من  جمموعٍة  من  هوًى  أو  نزوٍة  جمرد  أو  بعينِه،  فرٍد 
األفراد، لتحقيق هدٍف حمدٍد أو مصلحٍة زائلٍة. وهذا 
يف الغالب ما حصل بالنسبة إلنشاء برامج الدراسات 

العليا الرتبوية يف جامعة السلطان قابوس يف أوائل التسعينيات من القرن العرشين، حيث 
كان طلبة السلطنة الراغبني يف إكامل دراساهتم العليا، إما أن تقوم احلكومة بابتعاثهم عىل 
نففقتها اخلاصة إىل خمتلف دول العامل، أو يتكفل القادرون منهم عىل دفع التكاليف، بالسفر 

إىل اخلارج، من أجل احلصول عىل درجتي املاجستري والدكتوراة.
ولكن ما أن نجح مرشوع إنشاء جامعة السلطان قابوس بشكٍل ُملفٍت للنظر بعد ما 
يقارب العقد من الزمان ، حتى بدأت أفواج اخلرجيني من كلياهتا العلمية واإلنسانية تتواىل 
عامًا بعد عام. وقد ساهم ذلك يف هتيئة األجواء املالئمة لتوفري عدد من اخلرجيني من ذوي 
املعدالت املتميزة، والراغبني يف إكامل دراستهم العليا من جامعتهم األصلية التي خترجوا 
منها، ال سيام وأن الكفاءات من األساتذة املرموقني من ذوي اخلربة الطويلة يف اإلرشاف 
التعاقد مع املزيد  عىل رسائل املاجستري والدكتوراة، ما زالوا يعملون فيها، بل وباإلمكان 

منهم إذا تطلب األمر ذلك.
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الدراسات  بربامج  االلتحاق  يف  الراغبني  اخلرجيني  الطلبة  من  الضغوط  أن  ويبدو 
العليا من جهة، ورضورة تنفيذ خطط اجلامعة املستقبلية التي تؤكد عىل هتيئة الظروف لتوفري 
املتنوعة  العليا  الدراسات  برامج  بفتح  أو  باالبتعاث  للتدريس اجلامعي  الوطنية  الكفاءات 
من جهٍة أخرى، كانت وراء تفكري إدارة جامعة السلطان قابوس بالبدء بفتح تلك الربامج، 
لقلة  اإلنسانية قبل غريها، وذلك  الكليات واألقسام األكاديمية  يتم ذلك أوالً يف  أن  عىل 
األقسام  العادة  يف  حتتاجها  التي  اإلضافية،  واملختربات  واألدوات  األجهزة  من  املتطلبات 

العلمية، والتي تتطلب إجياد ميزانياٍت أكرب وتوفر إمكانياٍت وتعقيداٍت  أكثر.
وما أن جاءت التوجهات األولية من إدارة اجلامعة، بالرغبة يف إنشاء برامج املاجستري 
التعليامت اخلاصة هبا، وحتديد  يف كليتي اآلداب والرتبية أوالً، عن طريق رضورة صياغة 
املجاالت األكاديمية املرغوب البدء هبا، ووضع اخلطط األكاديمية التفصيلية املرغوب فيها، 
أوالً،  معي  فرديٍة  اجتامعاٍت  بعقد  الشبيني،  حممد  أ.د.  آنذاك  الرتبية  كلية  عميد  بدء  حتى 
بصفتي رئيس جلنة الدراسات العليا يف الكلية، وذلك من أجل نقل بعض التوجيهات من 
رئاسة اجلامعة، باإلضافة إىل النصائح التي كان يسدهيا يل بشأن كيفية البدء بالعمل بنشاٍط 
وحيويٍة يف هذا الصدد. وقد أعقب ذلك قيام العميد بعقد عدة لقاءاٍت أخرى مع أعضاء 
املنوي  األكاديمية  للتخصصات  املالئمة  املقرتحات  اجلميع وضع  اللجنة ككل، طالبًا من 

إنشاء برامج املاجستريفيها.
ويف ضوء نتائج االجتامعات املكثفة للجنة الدراسات العليا يف الكلية، تَم االتفاق عىل 
إنشاء عدة برامج للامجستري هي: املاجستري يف مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية، ويف 
مناهج وطرق تدريس الدراسات اإلجتامعية، ويف مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، ويف 
مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية، ويف مناهج وطرق تدريس الرياضيات، ويف مناهج 
وطرق تدريس العلوم، ويف اإلدارة الرتبوية وأصول الرتبية، ويف علم النفس الرتبوي. وما 
أن تم رفع إنجازات جلنة الدراسات العليا إىل عميد الكلية ودراسته هلا، حتى قام بتوزيع 
خطاب رسمي إىل األقسام املعنية بتلك الربامج، لوضع تعليامت دقيقٍة هلا، واقرتاح اخلطط 
األكاديمية التفصيلية املطلوبة هلا، واعتامدها رسميًا من جمالس تلك األقسام، ثم العمل عىل 

رفعها إىل العامدة، متهيدًا ملناقشتها يف اجتامعات جملس الكلية.
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وقد اجتمعُت بعدها مع رؤساء األقسام املعنية، بصفتي رئيس اللجنة يف الكلية، من 
أجل االتفاق عىل اخلطوط العريضة لتعليامت ماجستري الرتبية، برصف النظر عن مطالب 
التخصصات الدقيقة، تاركني تلك التفاصيل لألقسام األكاديمية ذاهتا، عىل أن يتم التنسيق 
القوي بني األقسام كافة، من أجل تبادل األفكار واآلراء واخلربات واملعلومات املفيدة يف 
هذا الصدد، مع رفعها يف هناية املطاف إىل رئيس جلنة الدراسات يف الكلية لدراستها، ووضع 

التصور النهائي هلا، متهيدًا لرفعها إىل عميد الكلية. 
كانت  التي  اللجنة،  اىل  الرتبية  يف  املاجستري  درجة  منح  تعليامت  وصلت  وبالفعل، 
املالحظات عليها وإعادهتا  إبداء بعض  بطريٍقٍة علمية وشفافة، مع  مناقشتها  حريصًة عىل 
األوراق  رفع  تَم  األقسام،  جانب  من  اللجنة  مطالب  استكامل  وعند  لتنفيذها.  لألقسام 
وكتابة  بعمق  لدراستها  األعضاء  عىل  منها  ُنسٍخ  بتوزيع  قام  الذي  الكلية،  عميد  إىل  مجيعًا 
مالحظات خطية عنها، وذلك قبل موعد مناقشتها بأسبوٍع كامل. ويف اجتامع جملس الكلية، 
تّم طرح املالحظات من جانب األعضاء، ونوقشت بإسهاٍب يف لقاٍء استمر أكثر من ثالث 
ساعات، أثمر عن موافقة املجلس عىل التعليامت واخلطط األكاديمية، رشيطة قيام األقسام 
ُأثريت يف االجتامع، مع  التي  املطلوبة  التعديالت واإلضافات  بإجراء عدد من  األكاديمية 
إدارة  إىل  جانبِه  من  إرساهلا  عىل  جاهدًا  سيعمل  الذي  الكلية،  عميد  إىل  جديد  من  رفعها 
إن كانت مستوفيًة  ملناقشتها وإقرارها  العمداء، متهيدًا  اجلامعة، متهيدًا لعرضها عىل جملس 

للرشوط املنصوص عليها من قبل.
وزيادًة يف الدقة والقوة لتعليامت الربامج املقرتحة وخططها األكاديمية، فقد استقطب 
عميد الكلية ثالثة من األساتذة الرتبويني املرموقني من كلية الرتبية يف جامعة عني شمس، من 
بينهم عميد الكلية آنذاك، الذين حرضوا إىل اجلامعة ملدة أسبوعني كاملني، اطلعوا خالهلام 
عىل ما تم الوصول إليه، ثم اجتمعوا بأعضاء جملس كلية الرتبية، وأعضاء جلنة الدراسات 
العليا عدة مرات، وأبدوا عددا من املالحظات القيمة، التي متت مراعاهتا جيدًا وأخذها يف 
العمل  برفع  الكلية  قام عميد  النهائية للمرشوع كله. وبعدها  النسخة  إعداد  احلسبان عند 

كاماًل إىل رئيس اجلامعة الستكامل اإلجراءات الرسمية.
بالبدء  قرارًا  آنذاك  اجلامعة  رئيس  أصدر  حتى  بعدها،  قليلة  أسابيع  سوى  هي  وما 
رسميًا بربامج املاجستري لعدد من التخصصات يف كليتي اآلداب والرتبية، كي يتم اإلعالن 



651

يف الصحف املحلية لألشخاص الراغبني بااللتحاق بربامج ماجستري الرتبية، من أجل التقدم 
بالشهادات والوثائق املطلوبة إىل عامدة القبول والتسجيل يف جامعة السلطان قابوس. وتم 
التي قامت بإرساهلا لألقسام األكاديمية لدراستها،  حتويل الطلبات اىل عامدة كلية الرتبية، 

واختيار احلاالت األقوى منها من أجل ترشيحهم لاللتحاق بتلك الربامج.
كل هذا يوضح بام ال يدُع جماالً للشك، مدى مراعاة األمور العلمية املحضة عند وضع 
برامج الدراسات العليا، مع عدم اللجوء إىل األفكار اجلاهزة لتطبيقها، أو الرغبات الفردية 
لتنفيذها، بل االعتامد بالدرجة األساس عىل العمل التنظيمي اجلامعي، القائم عىل املناقشات 
بمن  واالستئناس  املتعددة،  واخلربات  األفكار  وطرح  املتنوعة،  اآلراء  وتبادل  املستفيضة، 
خارجها،  من  أو  اجلامعة  أسوار  داخل  من  سواء  املجال  هذا  يف  الطويلة  اخلربات  لدهيم 
وبنََفٍس طويل، يعتمد عىل الفكرة القائلة بأن األساس القوي ألي عمٍل أو مرشوع يزداد 
متاسكًا إذا ما متت هتيئة الظروف املالئمة لديمومتِه، يف حني أن األساس الضعيف قد ينهار 

من أول اختبار. 
وهكذا بدأت برامج الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة السلطان قابوس يف أوائل 
التسعينيات من القرن العرشين بصورٍة قويٍة، كي تنطلق برامج جديدة يف ختصصات أخرى، 
ليس يف الكليات اإلنسانية فحسب، بل وقد تعدهتا إىل الكليات العلمية املتنوعة، عندما متت 
هتيئة الظروف واإلمكانيات املطلوبة هلا. ومل تقف األمور عند هذا احلد كذلك، بل ما أن 
استمر النجاح يف برامج املاجستري الرتبوية واإلنسانية، وثبت مدى أهلية خرجييها يف امليدان 
الرتبوي الُعامين، حتى بدأت األصوات تنادي برضورة فتح برامج الدكتوراة يف كلية الرتبية، 
مما يؤكد سالمة البناء األول، الذي ُأقيمت عليه سلسلة من األبنية األكاديمية التي ختدم ليس 
الطلبة الُعامنيني الطاحمني إىل احلصول عىل درجة الدكتوراة فحسب، بل وأيضًا خدمة برامج 
التنمية الوطنية الُعامنية طويلة املدى، عن طريق إعداد الكفاءات العليا، التي تعمل جامعة 

السلطان قابوس عىل توفريها من أجل تطوير ميادين الرتبية والتعليم العايل.

                                 profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com             

Website: http://www.jwdat.com                                         
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   
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احللقة احلادية والأربعون: ذكريات ق�شم املناهج بجامعة ال�شلطان قابو�س   
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ذاُت  الغالب  يف  اإلنسان  ذكريات  تبقى 
طويلة  ذاكرته  من  يسرتجعها  كبريٍة،  معنويٍة  قيمٍة 
اليومي،  واقعِه  إىل  املدى،  قصرية  أو  متوسطة  أو 
وبخاصٍة عندما تكون لديِه الرغبة يف ذلك، أو كلام 
من  أصبحت  التي  أحداثها  أو  جمرياهتا  تقاطعت 
املايض، مع ما يمُر به يف احلارض من وقائع إجيابيٍة أو 

سلبية، ال ليشء إال ليتذكر منها يف الغالب، تلك اجلوانب املضيئة من خرباتِه السابقة، من 
أجل الشعور باالرتياح أو االستمتاع بام أنجزُه يومًا من األيام، ويأمل بتكراره من جديد. 
ويف ضوء هذا وذاك، يبقى اإلنسان يتعلم من نجاحاته التي يعتز هبا، كلام مرت ذكرياهتا أمام 

خميلته.                                                                               

وكان قسم املناهج وطرق التدريس عند افتتاح جامعة السلطان قابوس عام  1986، 
فبجانب  النفس.  وعلم  الرتبية  قسم  منها  يتألف  وحدات  ثالث  ضمن  وحدة  عن  عبارة 
وحدة علم النفس، ووحدة األصول واإلدارة الرتبوية، كانت توجد وحدة املناهج. ولكن 
ما أن تَم استقطاب الكفاءات الُعامنية والعربية املختلفة يف املجاالت العرشة للمناهج وطرق 
التدريس، حتى صدر القرار بإنشاء القسم، وكنُت أول رئيٍس له وعىل مدى عرشة أعوام 
متواصلة، حصل خالهلا الكثري من األحداث التي تشجع متامًا عىل انثيال الذاكرة لتوثيقها 

للتاريخ الرتبوي والعلمي.
وكانت اإلنجازات التي متت خالل تلك الفرتة كثرية حقًا، ولكن يمكن اإلقتصار 
التدريس  هيئة  أعضاء  تعيني  استكامل  يف  أمهها  يتمثل  التي  الرئيسة  املوضوعات  عىل  فيها 
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ضمن التخصصات الفرعية العرشة، بحيث وصل عدد منتسبي القسم إىل )45( عضو هيئة 
التدريس إبتداًء من خمتلف الُرَتب العلمية. وكانت اجتامعات القسم ال تتم إال داخل إحدى 
القاعات التدريسية أو يف معمل التدريس املصغر، وذلك نظرًا للعدد الكبري ألعضاء جملس 

القسم، والذي كان يمثل أكرب قسم يف اجلامعة يف ذلك الوقت. 
العملية،  الرتبية  لربنامج  الباهر  النجاح  للقسم،  األخرى  املهمة  اإلنجازات  ومن 
حيث كان أكثر من ثالثني حافلة تنطلق صباح كل يوم من أمام كلية الرتبية، حتمل أكثر من 
ستامئة طالٍب وطالبة نحو عرشات املدارس التي تبعد عن اجلامعة مسافة ترتاوح بني مخسة 
كيلومرتات إىل ما يزيد قلياًل عن أربعني كيلو مرتًا، يرافقهم يف هذه الرحلة التدريبية اليومية 

عدد من مرشيف الرتبية العملية وأساتذة املواد التخصصية املختلفة.
وال يمكن نسيان إحدى اإلنجازات املهمة األخرى، والتي تتمثل يف انطالقة مسرية 
برنامج املاجستري يف القسم بتخصصاته العرشة، بدءًا بعملية وضع التعليامت الدقيقة اخلاصة 
بذلك الربنامج يف القسم، إىل استقبال العديد من الطلبة املرشحني له، إىل القيام بتدريسهم 
للمواد املقررة بنجاح، وكتابتهم بدقٍة عاليٍة لرسائل املاجستري النوعية ومناقشتهم فيها، مع 
وجود ممتحنني خارجيني من خمتلف الدول العربية، للمشاركة يف تلك املناقشات، مما أعطى 

هذه الرسائل األكاديمية مصداقيًة أكرب، من حيث املستوى والدقة والقيمة العلمية.
الوسائل  ومعمل  املصغر  التدريس  معمل  من  كٍل  تسيري  أو  إدارة  عملية  وكانت 
التعليمية التابعني للقسم بكفاءٍة عالية، من اإلنجازات اإلضافية لرئاسة قسم املناهج وطرق 
التدريس، وذلك نظرًا للكثافة الشديدة للعمل فيهام من طالب القسم وطالباته يف السنوات 
ذلك  يتطلب  وما  وطالبة،  طالٍب  ومخسامية  األلفني  يالمس  عددهم  كان  والذي  األربع، 
من وجود جدوٍل مكثٍف الستخدام هذين املعملني بإرشاف أساتذة املواد ومرشيف الرتبية 
العملية، وتوفري املواد االستهالكية الالزمة إلنتاج تلك الوسائل أو أرشطة الفيديو لتصوير 
مئات احلصص التجريبية لتدريس الطلبة. كام مل يقف دور هذين املعملني عىل خدمة طلبة 

القسم فقط، بل كان يلجأ إليهام طلبة اجلامعة من خمتلف الكليات والتخصصات.
للوسائل  الفصلية  املعارض  إقامة  كذلك،  للقسم  السنوية  النجاحات  أبرز  ومن 
اآلالف  حيرضها  والتي  خارجها،  أو  اجلامعة  داخل  من  املسؤولني  كبار  برعاية  التعليمية، 
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التابعة  من أساتذة اجلامعة، واملرشفني الرتبويني واملديرين واملعلمني والطلبة من املدارس 
لوزارة الرتبية والتعليم الُعامنية، وبخاصٍة من مدارس التدريب امليداين، والتي ما أن تنتهي 
عرفانًا  العملية،  الرتبية  مدارس  عىل  املعروضة  الوسائل  توزيع  يتم  حتى  املعارض،  تلك 

باجلميل بسبب تعاوهنم مع قسم املناهج وطرق التدريس طيلة ذلك الفصل.
بني  من  فكان  القسم،  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املتواصل  العلمي  اإلنتاج  عن  أما 
النجاحات اإلضافية التي متت، وذلك عن طريق نرش الكتب اجلامعية التخصصية لعدٍد من 
الشبيني،  أ.د. حممد  آنذاك  الرتبية  أبداه عميد كلية  الذي  التشجيع  نتيجة  للقسم،  املنتسبني 
بتأليف  التدريس  هيئة  أعضاء  مطالبة  عىل  الكلية  جملس  اجتامعات  يف  يؤكد  كان  والذي 
الكتب للمواد الدراسية املقررة، عن طريق مراعاة حمتوى كل مقرر كام تم اعتامده رسميًا يف 
الكلية، مما ساهم يف صدوٍر كتٍب يف املناهج ويف طرائق التدريس، وغريها من التخصصات 
العربية واألجنبية  الرتبوية  املجالت  البحوث يف  من  العديد  الدقيقة. هذا عالوًة عىل نرش 
امُلَحَكَمة من جانب العديدين يف القسم، والتي عملت هي والكتب األكاديمية التخصصية 
املنشورة هلم، عىل تقدم عدد منهم إلنتاجهم العلمي، طالبني الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك 
أو إىل رتبة أستاذ، وحصلوا عليها بالفعل، مما شهد عىل وجود جٍو من التنافس العلمي بني 
الزمالء الباقني بصدد إنتاج األبحاث والكتب، التي تنعكس بالتايل عىل تعليمهم اإلجيايب 

للطلبة داخل قاعات الدراسة. 
وكانت من نقاط القوة األخرى للقسم يف خالل عقد التسعينيات من القرن العرشين، 
ختريج عدة آالف من محلة البكالوريوس، كي يلتحقوا باملدارس كمعلمني مؤهلني، باإلضافة 
إىل عدٍد ال ُيستهان به من طلبة املاجستري، واختيار األوائل منهم كمدرسني يف القسم، قبل 
إيفادهم يف بعثات دراسية لنيل درجة الدكتوراة من اجلامعات األمريكية أو الربيطانية، كي 

يعودوا أساتذة مساعدين إىل جامعتهم األم يف مسقط.
الفرتة  تلك  خالل  فيه  التدريس  هيئة  وأعضاء  املناهج،  قسم  رئاسة  بذلت  وقد 
جهودًا كبرية قبل وأثناء وبعد عملية عقد املؤمتر الرتبوي األول لكلية الرتبية يف الفرتة من 
10/12/1997-7، حيث كان رئيس القسم أ.د. جودت سعادة، هو املقرر العام للمؤمتر، 
باإلضافة إىل كونه مقررًا لكل من اللجنة التحضريية والتنفيذية، وجلنة إعداد التقرير العام 
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للمؤمتر، وجلنة إعداد برنامج املؤمتر، وعضوًا يف بعض اللجان األخرى، عالوة عىل مسامهة 
معظم أعضاء جملس القسم يف أعامل التنظيم، وحتكيم البحوث املختلفة.

كام ساهم القسم بفاعليٍة كبرية يف عقد الدورات التدريبية والورش الرتبوية املختلفة 
مديري  لتدريب  اليونسكو  منظمة  عقدته  ما  أمهها  من  وكان  وخارجها،  اجلامعة  داخل 
املدارس العامنيني يف كلية املعلمني بمسقط، وما أقيم داخل اجلامعة من دورة حول صياغة 
األهداف التعليمية، وثانية حول التخطيط لعملية التدريس، وثالثة حول االجتاهات اجلديدة 
األقسام،  تطوير رؤساء  مهام  تطوير  املشاركة يف ورشة  إىل  باإلضافة  التدريس،  طرائق  يف 
إعداد  وورشة  اجلامعي،  التقويم  أساليب  تطوير  وورشة  اجلامعي،  املعلم  إعداد  وورشة 

املعلمني قبل اخلدمة وأثنائها.   
هو  القسم،  يف  مرة  ألول  وضعها  تَم  التي  األمهية  بالغة  التنظيمية  األمور  بني  ومن 
اعتامد نظام النقاط  Point System، خالل عملية التعيينات، فقد كان التعيني ألي عضو 
هيئة تدريس من قبل يتم يف كلية الرتبية، برتشيح من رئيس القسم باالتفاق مع العميد، مما 
جعلني أرفض تطبيق ذلك يف قسم املناهج، بعد أن اتفقُت مع عميد الكلية آنذاك عىل مشاركة 
جملس القسم ككل يف ذلك األمر، رغم أن االختيار األول هو األكثر راحة، واالختيار الثاين 

هو األكثر مشقًة. 
ومما شجعني عىل االهتامم هبذا النظام، هو الذاتية التي كنُت أالحظها من جانب بعض 
الزمالء خالل مناقشة الرتشيحات للتعيني. وقد اجتهدُت بوضع نظام النقاط الذي يقوم 
عىل إعطاء )7( درجات ملن حيمل البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراة بتقدير امتياز، 
و)5( درجات لتقدير جيد جدًا، و)3( درجات لتقدير جيد، مع استبعاد تقدير املقبول، ثم 
ختصيص نقطتني لكل سنة خربة يف التعليم اجلامعي، بام ال يزيد عن )20( درجة، وإعطاء 
درجتان،  الشخص  هلا  املرشح  العلمية  الرتبة  داخل  للنرش  مقبول  أو  منشور  بحث  كل 
وبمجموع ال يزيد عن )20( درجة، واستثاء أي طلب توظيف ال حيمل صاحبُه التخصص 
املعريف بالنسبة لدرجة  البكالوريوس )كالعلوم أو الرياضيات أو اللغة العربية، او اجلغرافيا، 
وهذا  املطلوب.  التخصص  تدريس  وطرق  مناهج  يف  والدكتوراة  املاجستري  ثم  وغريها( 
النظام يستبعد إىل درجٍة كبرية عنرص الذاتية، حيث يتم ترشيح األعىل يف النقاط ليكون هو 
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األصيل يف التعيني، يليه البديل األول ثم البديل الثاين، حسب جمموع درجات كل واحٍد 
منهام. 

باختصار شديد، فإن رئاسة قسم كبري، وبعرشة ختصصات، وبام يقارب نصف املائة 
إثراًء واضحًا  الواقع  املتنوعني خربًة وختصصًا وأفكارًا، متثل يف  التدريس  من أعضاء هيئة 
اهلادفة  اجلامعية  األكاديمية  اخلربات  من  املزيد  كسب  إىل  يرنو  جامعي  أستاذ  أي  حلياة 

واملرغوب فيها.

  profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com                                       
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http://www.alrai.com/  article/1026537.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/11/20- العدد: )16793(

جامعة  من  لالأ�شتاذية  الثانية  الرتقية  ق�شة  والأربعون:  ال�شابعة  احللقة 
ال�شلطان قابو�س

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد
كنُت يف احللقة اخلامسة والثالثني من ذكريايت 
يف الرتبية والتعليم العايل، التي تّم نرشها يف صحيفة 
للرتقية  تقدمُت  أنني  أوضحُت  قد  الغراء،  الرأي 
الريموك  جامعة  يف  األوىل  للمرة  األستاذية  رتبة  إىل 
 ،1988 عام  من  أيلول)سبتمرب(  شهر  أوائل  يف 
وذلك قبل مغادريت األردن إىل سلطنة ُعامن، للعمل 

جامعة  وافقت  أن  وما  التدريس.  وطرق  املناهج  لقسم  رئيسًا  قابوس  السلطان  جامعة  يف 
1989، حتى  الثامن من شهر ترشين األول)أكتوبر( من عام  الريموك عىل تلك الرتقية يف 
ُقمُت برفعها حسب األصول إىل إدارة جامعة السلطان قابوس، من أجل تغيري مسمى الرتبة 

العلمية من أستاذ مشارك إىل أستاذ.
       وكنُت أظن أن عملية تغيري الرتبة سيكون سهاًل، عىل اعتبار أن جامعة الريموك 
وجامعة السلطان قابوس كالمها يف احتاد اجلامعات العربية، وأهنام تعرتفان بقرارات الرتقية 
املتخذة فيهام، إال أنني فوجئُت بأن إدارة جامعة السلطان قابوس تتمسك بالعقد املوقع بيني 
وبينها عىل أساس العمل برتبة أستاذ مشارك، وأن العقد كام قالوا يل هو رشيعة املتعاقدين. 
وأضافوا بأنه إذا كانت هناك نيٌة لتغيري الرتبة أو الدرجة العلمية، فال بد من التقدم من جديد 
بإإلنتاج العلمي بعد الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، عىل أن يسري كل يشء حسب التسلسل 
اخلارجيني، ويف  املحكمني  من  أكثر  أو  ثالثة  إىل  املتبع، ويرسل رسًا  واألكاديمي  اإلداري 

حال املوافقة منهم عىل الرتقية، يتم التغيري رسميًا إىل رتبة األستاذية.
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ورغم انزعاجي بام سمعت، إال أنني رضيُت باألمر الواقع، ألنه مل يكن هناك من حٍل 
آخر أو وسيلة ثانية، مما دفعني إىل جتهيز مخس ُنسٍخ من البحوث املنشورة أو املقبولة للنرش، 
باإلضافة إىل الكتب التخصصية التي صدرت خالل ما يزيد قلياًل عن مخس سنوات بعد 
الرتقية لرتبة األستاذ مشارك. وإذا كانت هناك من إجيابية يف التقدم للمرة الثانية للرتقية إىل 
رتبة األستاذية، فهي إضافة عدد جديد من البحوث التي تَم قبوهلا للنرش، أو الكتب التي تّم 

نرشها يل، خالل عاٍم ونيف من تاريخ تقديمي ألوراق الرتقية إىل جامعة الريموك. 
بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  إىل  العلمي  باإلنتاج  فعاًل  تقدمُت  أن  وما 
كلية  أبلغت شفويًا عميد  أوىل، حتى  برئاسته كخطوٍة  أقوم  كنُت  الذي  قابوس،  السلطان 
الرتبية حينئٍذ األستاذ الدكتور حممد الشبيني باألمر، الذي أخربين بمفاجأٍة جديدة مل أكن 
أتوقعها هي األخرى، والتي تتمثل يف أن هذه اجلامعة الناشئة التي مل يزد عمرها آنذاك عن 
ثالث سنوات ال توجد فيها تعليامت للرتقية، وأن حالتي هي األوىل من نوعها التي يتقدم 
حلني  االنتظار  يتطلب  وهذا  أعىل.  علميٍة  رتبٍة  إىل  الرتقية  طالبًا  تدريس،  هيئة  عضو  فيها 

االنتهاء من وضع تلك التعليامت واعتامدها رسميًا.
لوضع  جلنة  تشكيل  عىل  عمل  قد  اجلامعة  رئيس  معايل  بأن  بعدها  العميد  وأبلغني 
تعليامت الرتقية ألعضاء هيئة التدريس، يف الوقت الذي طلب فيه من كل عميد كلية، أن 
يناقش مع رؤساء األقسام يف جملس كليتِه هذا املوضوع، من أجل التوصل إىل أفكاٍر مهمٍة 
كتعليامٍت أولية، كي ُيَصاُر بعد ذلك إىل رفعها للرئيس، ثم مناقشتها يف جملس اجلامعة واختاذ 

القرارات املناسبة بشأهنا. وقد أخذت هذه العملية ما يقارب الثالثة شهور.

ويف شهر أيار)مايو( من عام 1990، عملُت عىل رفع اإلنتاج العلمي اخلاص يب إىل 
عميد الكلية مبارشة، طالبًا منه تويل األمر رسميًا، ألن الرتقية ختص رئيس القسم شخصيًا. 
وهنا قام العميد بتشكيل جلنتني من محلة رتبة األستاذية: األوىل عىل مستوى قسم املناهج 
وطرق التدريس، والثانية عىل مستوى جملس الكلية، طالبًا من جلنة القسم فحص اإلنتاج 
إىل  ُيرسل  كي  فعاًل  يرقى  اإلنتاج  وأن  الرتقية،  تعليامت  مع  متشيِه  من  والتأكد  العلمي 
املحكمني أم ال، ثم رفع القرار رسميًا ومبارشًة إليِه، وذلك من أجل استكامل اإلجراءات 

العلمية والرسمية املتبقية. 
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وقد سارت اخلطوة األوىل عىل ما ُيرام، حيث رفعت جلنة األساتذة يف القسم تقريرها 
اإلنتاج  أهلية  ضوء  يف  الرسمية،  اإلجراءات  باستكامل  أوصت  أن  بعد  الكلية،  عميد  إىل 
العلمي كي يتم إرسالُه هنائيًا إىل املحكمني، يف حال موافقة جملس الكلية عليه. وبعد ذلك 
بأسبوعني، قام العميد بتحويل توصية جلنة أساتذة قسم املناهج مع اإلنتاج العلمي برمتِه، إىل 
اللجنة املصغرة من جملس الكلية، كي تفحص اإلنتاج من جديد والتأكد من مدى مراعاتِه 
لتعليامت الرتقية يف اجلامعة، ومدى أحقيتِه لإلرسال الفعيل إىل املحكمني من عدمه، مع رفع 

رأهيا إىل العميد، متهيدًا لطرح املوضوع عىل جملس الكلية. 
وبالفعل، أوصت اللجنة باستمرار إجراءات الرتقية، وذلك نظرًا ملراعاهتا للتعليامت 
من جهة، ولكفاية اإلنتاج العلمي الذي كان يزيد كثريًا عن احلد املطلوب من جهة ثانية. ويف 
إحدى اجتامعات جملس العمداء قبيل منتصف شهر حزيران)يونيو( من عام 1990، طلب 
للتباحث  االجتامع،  بمغادرة  األقسام،  رؤساء  من  األستاذية  رتبة  حيملون  ال  ممن  العميد 
السري  عىل  باملوافقة  اجلميع  أقر  احلضور  بني  مداوالت  وبعد  الرتقيات.  من  واحدة  بأمر 
ُعامن،  سلطنة  خارج  من  املحكمني  اختيار  صالحية  العميد  وختويل  الرتقية،  إجراءات  يف 
وإرسال اإلنتاج العلمي هلم، وذلك قبل بدء اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس التي 

كانت وقتها عىل األبواب. 
وبعد عودة أعضاء هيئة التدريس من عطلة هناية العام الدرايس، إجتمعُت شخصيًا 
بعميد الكلية عدة مرات بصفتي رئيسًا لقسم املناهج، ويف إحدى تلك اللقاءات، استفرست 
منه عن الرتقية بعد مرور نحو أربعة شهور عىل إرساهلا، وكانت هناك مفاجأة جديدة تتمثل 
يف إرسال اإلنتاج العلمي اخلاص بالرتقية إىل أحد األساتذة املحكمني بدولة الكويت الشقيقة 
قبيل االجتياح العراقي هلا بأسابيع قليلة، والذي وقع بتاريخ 1990-8-2. وكانت املشكلة 
ليست يف إمكانية ضياع اإلنتاج العلمي هنا أو هناك بسبب الظروف االستثنائية فقط، بل 
وأيضًا يف إمكانية استالم املحكم له أو عدم استالمه، ولكن توجد صعوبة يف التواصل معه 
من جانب عميد الكلية، يف ضوء اضطرار مئات اآلالف من الشعب الكويتي لرتك وطنهم 
واالنتشار يف العديد من الدول الشقيقة والصديقة وال سيام يف دول جملس التعاون اخلليجي. 

وقد تبني وهلل احلمد يف هناية املطاف أنه استقر مؤقتًا يف دولة قطر كام ذكر يل العميد ذلك.
قد  للمحكمني،  إرسالُه  تّم  والذي  للرتقية  جانبي  من  املقدم  العلمي  االنتاج  وكان 
ختصصيٍة  جامعيٍة  كتٍب  وستة  بحثًا،  عرش  سبعة  منها  عنوانًا،  وعرشين  ثالثٍة  عىل  اشتمل 
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الكويت،  جامعة  عن  تصدر  التي  الرتبوية(،  )املجلة  يف  نرشها  تَم  أبحاث  ثالثة  كاآليت: 
وثالثة أبحاث يف جملة )مركز البحوث الرتبوية والنفسية(، التابعة جلامعة قطر، وبحثان يف 
جملة )دراسات(، الصادرة عن اجلامعة األردنية، وبحٌث يف املجلة األمريكية العاملية املسامة: 
 Theory and Research in Social Education النظرية والبحث يف الرتبية اإلجتامعية(
(، الصادرة عن رابطة أساتذة اجلامعات األمريكيني املتخصصني يف الدراسات االجتامعية، 
وبحٌث يف )جملة جامعة دمشق(، وبحٌث يف جملة )العلوم االجتامعية( الصادرة عن جامعة 
الكويت، وبحٌث يف جملة )حولية كلية الرتبية بجامعة قطر(، وبحٌث يف جملة )مؤتة للبحوث 
والدراسات(، الصادرة عن جامعة مؤتة، وبحٌث يف جملة )إحتاد اجلامعات العربية(، وبحٌث 
يف )املجلة العربية للرتبية(، الصادرة عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وبحٌث يف 
جملة )رسالة اخلليج العريب(، الصادرة عن مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية، وبحٌث يف 
جملة) شؤون إجتامعية(، الصادرة عن مجعية االجتامعيني بدولة اإلمارات العربية املتحدة. أما 
املؤلفات اجلامعية فهي ستة كاآليت: كتاب:)املنهج املدريس الفّعال( الصادر عن دار عاّمر يف 
َعاّمن، وكتاب:)تنظيامت املناهج وختطيطها وتطويرها(، الصادر عن دار الثقافة يف القاهرة،  
وكتاب:)أساليب تعليم الدراسات االجتامعية(، املنشور لصالح كليات املجتمع يف سلطنة 
ُعامن، وكتاب: )تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم والرتبية االجتامعية(، 
املواد  مجيع  يف  التعليمية  األهداف  إستخدام   ( وكتاب:  بريوت،  يف  اجليل  دار  عن  الصادر 
الدراسية( الصادر عن دار الثقافة يف القاهرة، وكتاب: )األطلس املجسم وامللون ألشكال 

سطح األرض(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت.

ويف أواخر شهر كانون األول)ديسمرب( من عام 1990، صدر قرار من إدارة جامعة 
السلطان قابوس، باملوافقة عىل ترقيتي إىل رتبة األستاذية، وكانت هي الرتقية الثانية للرتبة 
وجامعة  األردنية،  الريموك  جامعة  مها:  عريقتني  عربيتني  جامعتني  ومن  ذاهتا،  األكاديمية 
السلطان قابوس يف سلطنة ُعامن، كي ُيسدل الستار عىل حكاية األستاذية املزدوجة، والتي 
وإن كانت قد جاءت بعد معاناٍة قاسية بفعل الظروف الصعبة التي واكبت مسريهتا، إال أن 

حالوة احلصول عليها ثانية تؤكد عىل قوة اإلنتاج العلمي وسالمة املسرية األكاديمية.

 profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
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http://www.alrai.com/  article/1034481.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: الثالثاء: 2017/1/3- العدد: )16837(

احللقة الثالثة واخلم�شون: اأهم ذكريات الإجناز بجامعة ال�شلطان قابو�س
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

حينام يقيض أي إنساٍن يف العيش أو يف العمل 
لفرتٍة طويلة نسبيًا من الزمان، ضمن أي موقٍع أو مقٍر 
الغالب قد حصَد  فإنه بال شك يكون يف  أو مكان، 
عليها  ُيطلق  أن  يمكن  ما  أو  النجاحات  من  الكثري 
اإلخفاقات  بعض  حدوث  مع  اإلنجازات،  أحيانًا 
من هنا وهناك، والتي قد تفرُض نفسها عىل اجلميع، 

كي  األخرى  هي  تتداخل  بحيث  األحكام،  أو  القضايا  أو  الظروف  من  جمموعة  ضوء  يف 
خُتِرجها إىل عامل الواقع، سواٌء كان بإرادتنا أو عنوَة عن رغبتنا. 

نفسه جيدًا من وقٍت  حُياكُم  إذا كان صاحبها  اإلنجازات كثريًا،  ويتعاظم دور هذه 
آلخر، للتعرف إىل مواطن القوة أو النجاحات التي حققها، واألسباب التي أدت إليها، كي 
يستفيد منها لبذل أقىص ُجهٍد ممكن مستقباًل، من أجل هتيئة الظروف املالئمة لتلك األسباب 
حتى تعود من جديد لتكرار تلك النجاحات. ويف الوقت ذاتِه حياول حتديد اإلخفاقات أو 
نقاط الضعف التي مّر هبا، واإلملام بالعوامل التي سامهت يف إجيادها، متهيدًا ألخذ الدروس 

التي تفيدُه يف عدم تكرارها ثانية حتت أي ظرٍف أو رشٍط أو احتامل.  
كلام  إخفاقاته،  من  والتقليل  إنجازاته  مضاعفة  عىل  حرصًا  الشخص  ذلك  ويزداد 
ارتفع مستواه العلمي والثقايف من ناحية، وكلام ازدادت مسؤولياتِه األكاديمية واملجتمعية 
من ناحيٍة ثانية. ويف جامعة السلطان قابوس بسلطنة ُعامن، قضيُت عقدًا كاماًل من الزمان، 
يف القيام بعملية التدريس عىل مستوى الدراسات الدنيا والدراسات العليا، ورئاسة قسم 
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خمتلف  من  شخصًا  وأربعون  مخسة  وقتها  به  يلتحق  كان  الذي  التدريس،  وطرق  املناهج 
الُرَتِب العلمية. 

ومن بني أهم هذه اإلنجازات التي أعتُز هبا ومتّت خالل هذه الفرتة الزمنية، ختريج 
نحو مخسة آالف معلم ومعلمة من محلة البكالوريوس يف الرتبية من عرشة ختصصات هي: 
وتدريس  اإلنجليزية،  اللغة  وتدريس  العربية،  اللغة  وتدريس  اإلسالمية،  الرتبية  تدريس 
الفلسفة،  اجلغرافيا، وتدريس  التاريخ، وتدريس  الرياضيات، وتدريس  العلوم، وتدريس 
وتدريس الرتبية الرياضية وتدريس الرتبية الفنية. وقد التحق هؤالء اخلرجيون فورًا باملدارس 
الُعامنية، كي يرفعون من نسبة املدرسني العامنيني  فيها أوالً، وخيففون من استقطاب املزيد 
محلة  من  مخسني  نحو  ختريج  أيضًا  تّم  كام  ثانيًا.  واألجنبية  العربية  األقطار  من  أقراهنم  من 
للعمل خرباء يف  ليكونوا مؤهلني  التدريس،  املناهج وطرق  املاجستري يف ختصصات قسم 
املراحل  خمتلف  يف  تربويني  كمرشفني  العمل  أو  الُعامنية،  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املناهج 

التعليمية املدرسية.
التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  يف  العملية  الرتبية  برنامج  تطبيق  نجاح  ُيمثل  كام 
ليس جمرد إنجاز إداري فحسب، بل وقبل ذلك مثار إعجاب كل من زار القسم من داخل 
التي كانت تنطلق يف  إذا شاهد كيف أن عرشات احلافالت  السلطنة وخارجها، وبخاصٍة 
الصباح الباكر من أمام كلية الرتبية، متجهًة إىل عرشات املدارس التي تقع حتى عىل مسافة 
أكثر قلياًل من مخسني كيلومرتًا عن مبنى اجلامعة، كي يقوم أكثر من مخسامية طالٍب وطالبة 
بتطبيق ما تعلموه أو اكتسبوه من معارف ومهارات واجتاهاٍت تربويٍة مرغوٍب فيها داخل 

املدارس احلكومية، متهيدًا لكي يصبحوا معلمي الغد ومعلامته.
التي متت خالل عميل رئيسًا لقسم  النوعية األخرى من اإلنجازات  القفزة  وكانت 
املناهج  هي:  دقيقة  ختصصات  أربعة  يف  الرتبية  ماجستري  برامج  فتح  يف  تتمثل  املناهج، 
التحق  وقد  الرتبوي.  النفس  وعلم  الرتبية،  وأصول  الرتبوية،  واإلدارة  التدريس،  وطرق 
هبذه الربامج عرشات الطلبة الُعامنيني، الذين ربام لوال توفري إدارة اجلامعة مثل هذه الفرصة 
القيمة هلم، ملا أتيحت هلم إمكانية احلصول عىل هذه الدرجة العلمية، التي ساعدت بعضهم 
عىل إكامل دراساهتم العليا للحصول عىل الدكتوراة من جامعات أجنبيٍة عريقة، ثم العودة 

للعمل أعضاء هيئة تدريس يف اجلامعة ذاهتا. 
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توثيق  عىل  عملُت  فقد  الكلية،  يف  العليا  الدراسات  جلنة  لرئاسة  الستالمي  ونظرًا 
ملناقشة  خارجيني  حمكمني  اختيار  أجل  من  مرموقة  وأجنبية  عربية  جامعاٍت  مع  العالقة 
رسائل املاجستري يف الكلية، من جهابذة ختصصات املناهج، وعلم النفس الرتبوي، واإلدارة 
والبحرينية  والقطرية  والكويتية  املرصية  اجلامعات  من  العديد  يف  الرتبوية،  واألصول 
والربيطانية واألمريكية. وقد ساهم  واملغربية  والتونسية  والسودانية  واإلماراتية واألردنية 
جامعة  يف  الرتبية  ماجستري  رسائل  عليه  قامت  الذي  النهج  سالمة  تدعيم  يف  كلِه  ذلك 
السلطان قابوس من جهة، وانتشار سمعة املستوى الرفيع لتلك الرسائل وزيادة مصداقياهتا 

بني اجلامعات املختلفة من جهٍة ثانية.
وبعد أن زادت فرص نجاح برامج املاجستري يف الرتبية، والتي فرضت نفسها عىل أرض 
الواقع، فقد اقرتحُت شخصيًا يف إحدى األيام عىل عميد كلية الرتبية آنذاك األستاذ الدكتور 
حممد الشبيني خالل ربيع عام 1995، أن يستأنس برأي رئيس اجلامعة  ووزير التعليم العايل 
حينئٍذ معايل د. حييى بن حمفوظ املنذري، بأن نفكر جديًا يف فتح برنامٍج للدكتوراة يف الرتبية. 
ومل أكن أتوقع أن تالقي هذه الفكرة استحسان إدارة اجلامعة بمثل هذه الرسعة، حيث وافق 
معايل الرئيس عليها، وطالب بتشكيل جلنٍة مصغرٍة وعمل عصٍف ذهني حول املوضوع، ثم 
تزويده بتوصياٍت حمددة، مما سارع يف وترية عقد االجتامعات املتواصلة بيني كرئيس جلنة 

الدراسات العليا يف الكلية وبني العميد ورؤساء األقسام الرتبوية األربعة املعنية.
وبعد مناقشاٍت مستفيضة حول املوضوع، تَم االتفاق عىل استضافة عدد من أساطني 
كلية  أساتذة  من  وذلك  عليها،  الدكتوراة  برامج  سنقيم  التي  الرتبوية  التخصصات  هذه 
الرتبية بجامعة عني شمس املرصية املشهورة. وبالفعل، حرضت جمموعٌة منهم ملدة تقارب 
األسبوعني، تم خالهلا عقد اجتامعاٍت عديدٍة ومطولة ختللتها مناقشات قيمة، أعقبها إلقاء 
االقرتاحات  من  جمموعٍة  طرح  إىل  التوصل  ثم  جانبهم،  من  وختصصية  عامة  حمارضات 
والتوصيات هبذا الشأن. وما أن غادر الضيوُف اجلامعة، حتى طلب مني عميد الكلية بلورة 
ما تَم الوصول إليه وإعادة صياغته بام يتفق مع قوانني اجلامعة وأنظمتها وتطلعاهتا. وهذا ما 
دفعني إىل عقد اجتامعاٍت إضافيٍة مع رؤساء األقسام املعنية ملراجعة ما سبق التوصل إليه، 
ثم تنقيح ما يلزم منه عن طريق اإلضافة أو احلذف. ويف النهاية، قمُت بكتابة التقرير النهائي 
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الكلية، وتَم  بدورِه عىل جملس  الذي عرضُه  العميد،  إىل  الدكتوراة ومتريرِه  برنامج  إلنشاء 
اعتامده ثم رفعه ملعايل رئيس اجلامعة.

وما كان من معايل الرئيس بعد ذلك، إال أن نقل لعميد الكلية موافقته عىل التقرير، 
وإعطاء توجيهاٍت جديدة برضورة وضع اخلطط الدراسية، واقرتاح ميزانية لتلك الربامج 
من أجل استقدام ما قد حتتاجه من أعضاء هيئة تدريٍس جدد، إضافة إىل املوجودين منهم، عىل 
أن يبدأ العمل بتلك الربامج واستقبال الطلبة فيها اعتبارًا من مطلع العام اجلامعي -2000  
2001م. وقد عمت الفرحة والرسور اجلميع، وال سيام الطلبة امللتحقني بربامج املاجستري 
أو الذين خترجوا منها، بعد أن الحت هلم تباشري االلتحاق هبذه الربامج املقرتحة للدكتوراة. 
ولكن لألسف الشديد، حدث ما مل يكن يف احلسبان، إذ ظهرت بعض االضطرابات الطالبية 
يف اجلامعة عام 1997، وزادت حدهتا إىل الدرجة التي اقترص دور رئيسها عىل وزارة التعليم 
العايل، وتّم تعيني الشيخ حممد بن الزبري رئيسًا جديدًا للجامعة،  والشيخ إسامعيل بن سويد 
أمينًا عامًا جديدًا هلا، فضعف احلامس الستكامل مرشوع برامج الدكتوراة من جانب اإلدارة 

اجلديدة، وتوقف األمر عند هذا احلد.
بجامعة  وجودي  خالل  نسياهنا  يمكن  ال  التي  األخرى  العلمية  اإلنجازات  ومن 
أمحد  رشدي  أ.د.  آنذاك  اجلديد  الكلية  عميد  مع  واملضني  اجلاد  العمل  قابوس،  السلطان 
طعيمة، ومديرة مركز البحوث الرتبوية آنذاك د. ثويبة الربواين، ورؤساء األقسام مجيعًا، عىل 
والتي  والنفسية(،  الرتبوية  الدراسات  )سلسلة  عنوان:  حُمََكمة حتت  علمية  دورية  تأسيس 
ظهرت إىل النور عام 1996م، بخمسة بحوث تربوية، كان األول منها بعنوان: قدرة التفكري 
اإلبداعي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، من إعداد  كٍل من د. جودت سعادة، و د. 

يوسف قطامي.
هذه كانت أهم اإلنجازات التي حتققت وليست مجيعها، أما عن اإلخفاقات فقد متثل 
للجامعة،  العام  الكلية، واألمني  بإقناع كل من عميد  أمهها عىل اإلطالق يف عدم نجاحنا 
للدكتوراة،  املقرتحة  الرتبوية  الربامج  إجراءات  استكامل  برضورة  اجلُدد،  اجلامعة  ورئيس 
برؤية  يطمحون  كانوا  الذين  مجيع  لدى  صدمة  أحدث  مما  بذلك،  قناعتهم  لعدم  وذلك 

برنامج الدكتوراة، كأول برنامج عىل أرض الواقع يف جامعة السلطان قابوس.
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وباختصاٍر شديد، فإن شهادة الناس للفرد تدور يف الغالب حول إنجازاته احلقيقية 
التي ترتك بصامٍت عىل أرض الواقع، وليس بأقوالِه مهام ارتفعت نرباُت صوته، أو زادت 
محاسته الكالمية. ويظل اإلنسان كعادتِه يعتز بتلك اإلنجازات التي ما زالت ماثلًة للعيان، 
وبشهادة من عايشوُه أو تتلمذوا عىل يديه، ناسيًا أو متناسيًا بعض اإلخفاقات، التي مل تكن 
لتحدث إال بسبب أن كل واحٍد فينا خُيطِئ كام ُيصيب، بل ويستفيد من أخطائه أحيانًا أكثر مما 
يستفيد من نجاحاته، حتى يأخذ الِعربة من تلك اإلخفاقات مستقباًل، وال يقع فيها جمددًا، 
ولكنه يف الوقت نفسه، يعمل جاهدًا عىل هتيئة األجواء أو الظروف التي ُتسهم بقوة يف تكرار 
نجاحاتِه، من أجل صنع إنجازاٍت جديدة ختدم الناس، وتضع وسام التميز عىل صدره بكل 
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http://www.alrai.com/  article/10374235.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2017/1/29- العدد: )16863(

احللقة ال�شاد�شة واخلم�شون: النتقال اإىل جامعة النجاح بنابل�س            
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

تنويع  عىل  دومًا،  اجلامعي  األستاذ  حيرص 
خرباتِه التدريسية والبحثية وخدماتِه االجتامعية، كي 
يطلع عىل اجلديد مما يفعله أو ينتجه زمالؤه اآلخرون 
أجل  من  وذلك  خمتلفة،  وتعلمية  تعليمية  بيئاٍت  يف 
جتديد معلوماته وأنشطتِه، حتى يبقى مرغوبًا فيه بني 
طالبه ضمن برامج الدراسات الدنيا أو العليا، وبني 

يتأتى  وال  اجلامعات.  تلك  يف  ُمشغليِه  أو  رؤسائِه  وبني  بل  اآلخرين،  األساتذة  من  أقرانِه 
ذلك اهلدف العلمي واألكاديمي الكبري، إال إذا انتقل ذلك األستاذ بعد فرتٍة طويلة نسبيًا من 

العمل يف جامعتِه األصلية، إىل جامعٍة أخرى وبيئة تدريسية جديدة.
املهمة،  النقطة  بقوٍة عىل هذه  لتؤكد  العريقة  التقاليد اجلامعية  ومن هنا، فقد جاءت 
عندما أكدت يف أنظمتها وتعليامهتا املتنوعة، عىل رضورة حصول األستاذ اجلامعي بعد عملِه 
لست سنوات متواصلة، عىل إجازة تفرغ علمي، ينتقل خالهلا إىل جامعٍة أخرى من أجل 
عىل  االطالع  من  األستاذ  ذلك  يتمكن  وهنا  معًا.  اإلثنني  أو  التدريس  أو  العلمي  البحث 
خربات اآلخرين وأنشطتهم من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني األكاديميني من ناحية، 

ومالحظة اإلمكانيات املادية واملعنوية يف البيئة التعليمية التعلمية اجلديدة من ناحيٍة ثانية.
ومع أن سنة التفرغ العلمي قد ال تكون كافيًة لألستاذ اجلامعي، من أجل االطالع 
فإن  أطول،  لسنواٍت  خدماتِه  بتجديد  الظروف  له  سنحت  إذا  فإنه  ذلك،  كل  عىل  بعمٍق 
الفائدة املرجوة لتحقيق األهداف العلمية واألكاديمية تكون أكثر إمكانيًة. وهذا ما حصل 
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معي بالضبط ، إذ تكاتفت الظروف مجيعًا من أجل البقاء يف جامعة السلطان قابوس أطول 
من الفرتة املحددة بسنة التفرغ العلمي، بل وبسنتني إضافيتني عىل شكل إجازة بدون راتب، 
التي منحتني إياها جامعة الريموك التي أنتمي إليها يف األصل. فقد كان يل ثالثة من األبناء: 
خلدون ويدرس ماجستري الكمبيوتر بوالية متشجان األمريكية، وإهياب ويدرس االقتصاد 
والعلوم اإلدارية يف مدينة بانجلور اهلندية، ورائد، ويدرس الطب يف جامعة العلوم والتكنو 
لوجيا األردنية يف إربد. وقد أجربتني مثل هذه التكاليف الباهظة عىل األبناء الثالثة يف وقٍت 
واحد، عىل االستقالة من جامعة الريموك، عندما رفضت منحي املزيد من اإلجازات بدون 
راتب، من أجل البقاء يف السلطنة، حيث الراتب األعىل بعدة أضعاف، لكي أمتكن من دعم 

استمرار تعليم األبناء يف جامعاهتم املختلفة.   
وقد أتاحت يل االستقالة من جامعة الريموك، االستمرار يف العمل بجامعة السلطان 
قابوس ملدة عرش سنوات كاملة، كانت كافية ألن يتخرج األبناء الثالثة من اجلامعات وأن 
استطعُت  ذاته،  الوقت  التي حصلوا عليها. ويف  بالشهادات  تليق  التي  الوظائف  يستلموا 
متنوعة  وأيضًا  بل  جدًا،  واسعٍة  خرباٍت  إكتساب  اخلليجية،  اجلامعة  هذه  يف  عميل  خالل 
إىل درجة كبرية، وخاصة بعد احتكاكي بأعضاء هيئة تدريٍس كثريين من جنسياٍت عربيٍة 

وأجنبيٍة خمتلفة، خترجوا من جامعاٍت عريقٍة يف مشارق األرض ومغارهبا.
الزمن،  لفرتٍة طويلٍة من  بداية هناية، وأن االستمرار يف جامعٍة واحدة  أن لكل  وبام 
لنفسه، ونظرًا  الفرد  الغالب، ويعمل عىل ضعف جتديد  يؤدي إىل تكرار اخلربات ذاهتا يف 
للتغيري الكبري الذي طال رئاسة اجلامعة، وجميء إدارة جديدة تؤمن بتغيري الدماء وال سيام 
يف املناصب اإلدارية األكاديمية، فقد صدر خطاٌب واحد من الرئيس يشمل عرشين أستاذا 
األقسام  ورؤساء  كالعمداء  املرموقة  األكاديمية  اإلدارية  املناصب  أصحاب  من  جامعيًا 
ومدراء املراكز، ممن أهنوا عرشة أعوام أو أكثر من اجلنسيات األمريكية والربيطانية والكندية 
أقيم حفٌل  منهم، حيث  واحدًا  أنا  كنُت  والسودانية وغريها،  واألردنية  واملرصية  واهلندية 
الُعامنية  اخلناجر  عن  عبارة  كانت  التذكارية  اهلدايا  خالله  وزعت  والئق،  كبرٌي  وداعٌي 

املعروفة، مع إلقاء عدٍد من  الكلامت الرقيقة، حول مأدبة َعشاٍء أقيمت هلذا الغرض.
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1998م،  وُعدُت بعدها مع عائلتي إىل األردن يف أواخر شهر  متوز)يوليو( من عام 
حيُث كانت اجلامعات احلكومية واخلاصة، قد قامت مسبقًا بتعيني ما يلزمها من أعضاء هيئة 
التدريس، استعدادًا الستقبال العام اجلامعي اجلديد آنذاك، مما جعلني أعتكف يف البيت ملدة 
ستة شهوٍر كاملة، وضعت خالهلا اللمسات األوىل لتأليف ثالثة كتٍب جامعية ختصصية، 
وعملُت عىل إكامل تأليفها بمدينة نابلس، والتي ذاع صيتها كثريًا يف خمتلف البلدان العربية 
من املحيط إىل اخلليج، بعد صدورها من دار الرشوق بالعاصمة األردنية عامن. وهذه الكتب 
هي: تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية، وتدريس مهارات اخلرائط ونامذج 

الكرة األرضية، وصياغة األهداف الرتبوية والتعليمية يف مجيع املواد الدراسية.
كامل،  مروان  الدكتور  األستاذ  معايل  بزيارة  بقليل،  األردن  إىل  عوديت  بعد  وقمُت 
رئيس  وقتها  يشغل  كان  حيث  عامن،  األردنية  بالعاصمة  العربية  اجلامعات  احتاد  مبنى  يف 
السابقة جلامعة الريموك  ذلك االحتاد، وكانت تربطني به عالقة طيبة جدًا، بحكم رئاسته 
التي عملت فيها تسع سنوات، إضافًة إىل زيارتِه لسلطنة عامن واالجتامع يب مع نخبة من 
ترحيبه  وبعد  مكتبه،  يف  به  التقيُت  وعندما  قابوس.  السلطان  بجامعة  األردنيني  األساتذة 
الوقت  يف  حرضَت  قد  أنك  ثم  أوالً،  سالمتك  عىل  هلل  احلمد  قائاًل:  فاجأين  املعتاد،  احلار 
املناسب ثانيًا، فقلت له: وما اخلطب؟، فرد قائاًل: لقد طلب مني املسؤولون يف إدارة جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس، ترشيح أستاذ جامعي تربوي، ليعمل عىل تطوير كلية الرتبية فيها 
عىل مستوى الدراسات الدراسات الدنيا والعليا، ولن أجد أفضل منك هلذه املهمة مطلقًا، 
فاذهب إىل املنزل وشاور نفسك وعائلتك، وأريد اجلواب بعد بضعة أيام، ثم أضاف قائاًل: 
ويف حال املوافقة وهذا ما أمتناُه وأشدد عليه، أريدك إحضار جواز السفر من أجل استكامل 

اإلجراءات إلصدار إذن دخول إىل الضفة الغربية.
عىل  باملوافقة  وأبلغتُه  كامل،  أ.د.  بزيارة   ثانيًة  قمُت  العائلة،  أفراد  استشارة  وبعد 
الذهاب إىل جامعة النجاح بنابلس، وكانت تغمرين السعادة احلقيقية بأنني سوف تتاح يل 
فرصة الصالة مراٍت عديدة يف املسجد األقىص املبارك، بعد حرماٍن دام ُثلث قرن من الزمان 
بسبب االحتالل الصهيوين له وللضفة الغربية بكاملها بعد اخلامس من حزيران)يونيو( لعام 
يوم  وهو  يف كل شهر  األقل  واحدة عىل  مرة  والدي  املرحوم  مع  أزوره  كنت  إذ  1967م، 
الشونة  بلدة  يف  نقطن  كنا  ألننا  وذلك  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  مراٍت  وأربع  اجلمعة، 
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التي كانت قريبة نسبيًا وتربطها خطوط مواصالٍت قوية مع مدينة بيت املقدس  اجلنوبية، 
قبل االحتالل الغادر.

1999م، حصلُت عىل إذن دخوٍل للضفة الغربية من مكتب ارتباط  ويف مطلع عام 
جامعة النجاح القريب من مسجد اجلامعة األردنية يف َعاّمن، عىل أن أحاول تنظيم أموري 
للسفر يف منتصف شهر شباط )فرباير( من العام ذاته، حيث يكون الفصل الدرايس الثاين 
قد بدأ بالفعل. وتوجهُت يف الوقت املحدد إىل نابلس عن طريق جرس امللك حسني، بعد 

بلدة الشونة اجلنوبية بقليل. 
وعندما عربُت اجلرس إىل الضفة الغربية، ُصدمُت جدًا من هول ما رأيت من جنود 
يقع  الذي  التفتيش،  مبنى  أمام  الكبرية  الركاب  حافلة  وقفت  حيُث  الصهيوين.  االحتالل 
بجوارة تلة مرتفعة عليها جمموعة من اجلنود الذين يصوبون رشاشاهتم عىل كل من يقف 
من  راكٍب  كل  وجه  يف  حيملق  وأخذ  احلافلة  إىل  االحتالل  جنود  أحد  صعد  كام  أمامهم. 
طلب  ثم  لغريهم،  السفر  وجوازات  حيملوهنا،  ملن  الفلسطينية  اهلوية  عن  سائاًل  الركاب، 
من اجلميع النزول من احلافلة، التي خضعت هي والركاب لعمليات تفتيش غاية يف الدقة 

واإلهانة.
وبعد الوقوف طوياًل يف ذلك اجلو النفيس املتوتر، صعدنا يف احلافلة، كي ننتقل إىل 
نقطة تفتيش أخرى تبعد عنها بضعة كيلومرتات، والتي جلسنا فيها وقتًا أطول من األوىل، 
إجتهنا بعدها صوب مدينة أرحيا املشهورة. ولكن قبل دخوهلا بعدة كيلومرتات، كانت هناك 
منطقة تفتيش جديدة عىل كٍل من البطاقات وجوازات السفر من جديد، إىل أن وصلنا إىل 
حمطة احلافالت والتكسيات يف بداية املدينة، كي أستقل واحدة منها مع أربعة من الركاب 
متجهني إىل مدينة نابلس. وكنت يف الواقع ال أعرف أين تقع اجلامعة داخل املدينة. وبينام 
كنت أحتدث مع من جيلس بجانبي، سألته عن موقع جامعة النجاح، فقال فورًا: هل أنت 
الرتبية  كلية  يف  مدرس  أنا  فقال  عرفت؟  كيف  ولكن  أجل،  له  فقلت  سعادة،  جودت  د. 
بانتظارك.  اجلميع  ألن  تقلق  فال  معنا،  للعمل  ستأيت  أنك  مدة  منذ  نعلم  ونحن  باجلامعة، 
وعندما وصلنا أصطحبني إىل بيته وأكرمني، ثم اتصل بعميد الكلية حينئٍذ د. غسان احللو، 
الذي هرع إلينا، كي ينقلني بسيارته إىل السكن املخصص يل، والذي كان يتوفر فيه احلاجات 
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األساسية، كي أبدأ بعدها بعهٍد جديٍد يف جامعٍة جديدة بالنسبة يل، تستحق حلقات عديدة 
من الذكريات القادمة.

وباختصاٍر شديد، فإن األستاذ اجلامعي الذي يتعود عىل تغيري األماكن أو املواقع من 
أجل اكتساب خرباٍت جديدٍة، قد تكون بعضها متر يف ظروٍف طبيعية مثل مجيع اجلامعات 
التي خدمُت فيها من قبل، ولكن اخلربات يف جامعة النجاح هلا طعٌم خاص ونكهة فريدة، 
خملوطة باملرارة والعذاب واآلالم اجلسدية والنفسية، التي مل تكن لتحصل لوال االحتالل 
الصهيوين اجلاثم عىل صدور املدرسني والطلبة، بل ومجيع أبناء الشعب الفلسطيني املظلوم، 

بصفتِه الشعب الوحيد عىل سطح الكرة األرضية الذي مل ينعم بحرية االستقالل بعد. 
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http://alghad.com/  articles/1792242.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/8/23

احللقة ال�شابعة واخلم�شون: ذكريات الأ�شابيع الأوىل للعمل بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

النجاح  جامعة  أرض  قدماّي  وطئت  أن  ما 
عام  البطلة  الفلسطينية  نابلس  بمدينة  الوطنية 
جبل  بعاصمة  عنها  يقال  ما  غالبًا  والتي  1999م، 
احتاد  جانب  من  ترشيحي  بعد  وبخاصٍة  النار، 
برامج  تطوير  هبدف  فيها  للعمل  العربية  اجلامعات 
الدنيا  الدراسات  من  كٍل  مستوى  عىل  الرتبية  كلية 

املوقرة  اجلامعة  إدارة  جانب  من  والدعم  الرتحيب  كل  القيُت  حتى  العليا،  والدراسات 
آنذاك، ممثلًة برئيسها أ.د. رامي احلمداهلل، ونائب الرئيس أ.د. ماهر النتشة، ومساعد الرئيس 
د. عيل الشكعة، وعميد كلية الرتبية د. غسان احللو، وأعضاء هيئة التدريس كافة يف األقسام 

األكاديمية األربعة للكلية.  
ومن األدلة الواضحة عىل اهتامم إدارة اجلامعة املوقرة بالتحاقي للعمل فيها، جتهيز 
إىل  التنقل  عملية  تسهل  حتى  ذاهتا،  نابلس  مدينة  وسط  فيها  لإلقامة  بالكامل  مؤثثة  شقة 
اجلامعة وغريها من جهة، واحلصول عىل مستلزمات احلياة اليومية بكل سهولٍة ويرس من 
املختلفة  التعرف إىل األحياء  بعد، عىل  فيام  السكني  املوقع  ثانية. كام قد ساعدين هذا  جهٍة 
الكثري من  فيها عقد  تَم  التي  القرى والبلدات  املدينة اجلميلة، وإمكانية االنتقال إىل  لتلك 
عىل  وذلك  بعد،  فيام  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  باملعلمني  اخلاصة  التدريبية  الدورات 

حساب االحتاد األورويب ضمن برنامج )املدرسة وحدة تدريب(.
فقد  وقتها،  نابلس  مدينة  يف  والعمرانية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  إىل  وبالنسبة 
كانت يف ُمستوًى متقدٍم بصورٍة عامة، حيث االزدحام السكاين الواضح يف تلك العامرات 
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اللذين تقوم عليهام  تتهادى عىل جانبي جبل عيبال وجبل جرزيم،  للغاية، والتي  املرتفعة 
تلك املدينة بالدرجة األساس. وإضافًة إىل ذلك، فقد كنا نرى األسواق املكتظة جدًا بالرواد 
خالل ساعات النهار، ليس من قاطني املدينة ذاهتا وما جاورها من بلداٍت وقرًى فحسب، 
بل وأيضًا من مواطني عرب مناطق فلسطني املحتلة منذ عام 1948م، والذين كانوا يقصدون 
أسواقها بشكٍل يومي، نظرًا لتنوع البضائع املعروضة فيها، ورخص أسعارها، واشتهارها 
جدًا باحللويات وال سيام الكنافة التي ُتكنى باسمها، هذا ناهيك عن وجود مؤسسة السوق 

املايل الفلسطيني فيها، مما جعلها تسمى بالعاصمة االقتصادية لدولة فلسطني.  
التجوال يف تلك األسواق بنوعيها: احلديث الذي بدأ  النفس كثريًا  وكم كان يبهج 
يظهر هنا وهناك يف مناطق املدينة وال سيام اجلديدة منها، أو األسواق العتيقة ذات الطابع 
التقليدي التي تأخذ باأللباب جلامهلا وروعة مبانيها القديمة، التي يتم فيها وضع معروضات 
كثرية يف تلك املساحاٍت الصغرية املتاحة، والتي تسمح للمتسوق برؤية أصناٍف كثرية من 
البضائع يف وقٍت واحد. وكم كان هذا النوع من األسواق يشهد ازدحامًا كبريًا يف الليل أو 
النهار، ويتيح الفرصة للشخص بلقاِء أصدقاَء ُكُثر، يمكن أن تغنيه عن زياراهتم يف منازهلم، 
خاصًة إذا تبعت عملية تبادل السالمات والتحيات، اجللوس عىل إحدى املقاهي الشعبية 
نابلس  أهل  يتميز  والتي  الشهية،  النابلسية  الكنافة  تناول  أماكن  إىل  الدخول  أو  اجلميلة، 
بعادٍة فريدة من نوعها تتمثل يف وضعها وهي ساخنة داخل رغيف خبز من أحد األفران أو 

املحالت القريبة، كي يتناوهلا عىل شكل ساندويش لذيذ الطعم للغاية.
التحاقي بجامعة  القليلة األوىل من  بالنسبة لسري األمور األكاديمية يف األسابيع  أما 
النجاح، فام زلُت أتذكر كيف أن عميد كلية الرتبية قد طلب مني تدريس عدٍد من مقررات 
الدراسات العليا التي اعتذر عنها الزمالء اآلخرون، بعد توزيع العبء التدرييس عىل اجلميع 
قبل حضوري للجامعة، والتي سأقوم بتدريس بعضها للمرة األوىل يف حيايت اجلامعية، مثل 
مقرر )التخطيط الرتبوي( ومقرر )تصميم التدريس(. ورغم امتعايض من تلك اخلطوة يف 
بداية األمر، نظرًا ألن ذلك سيأخذ مني وقتًا أطول من أجل حتضري املادة العلمية والبحث 
عن املراجع املطلوبة، إال أن النتيجة النهائية كانت مفيدة جدًا بالنسبة يل، إذ استطعُت اإلملام 
الكايف باملعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها هلذين املقررين امُلهمني تربويًا، بعدما 

كنُت أفتقد إىل الكثري منها قبل ذلك. 
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وكنُت قد ركزُت يف تلك الفرتة املبكرة من عميل يف الكلية، عىل زيادة إملامي باألنظمة 
إىل زمالئي أعضاء هيئة  أكثر  ناحية، والتعرف  باجلامعة من  والقوانني والتعليامت اخلاصة 
التدريس يف األقسام األكاديمية األربعة، والتي كانت موجودة وقتها وهي: قسم أساليب 
كل  الرياضية.  الرتبية  وقسم  الطفل،  تربية  وقسم  الرتبوي،  النفس  علم  وقسم  التدريس، 
ذلك حتى أستطيع التعامل بشكٍل أفضل حارضًا ومستقباًل مع األشخاص أو املوضوعات. 
وكان مكتبي يف تلك الفرتة ال يكاد خيلو يف ساعات الفراغ التدرييس، من وجود الزمالء 
من هذا القسم أو ذاك، وهم يطرحون األسئلة التي تثري النقاش الطويل أحيانًا حول إجراء 
بحث تربوي ميداين يف هذا التخصص أو ذاك، مع إمكانية اختيار املوضوعات الدقيقة التي 

تصلح ألن تصبح عناوين مقرتحة لتطبيق البحوث عليها بشكٍل فردي أو مجاعي. 
كتٍب  تأليف  إمكانية  إىل  املتنوعة  العلمية  باألحاديث  ينتقلون  الزمالء  بعض  وكان 
تربوية ختصصية بشكٍل مجاعي، باالستفادة من اخلربة السابقة التي كنُت أملكها، بعد تأليفي 
السلطان قابوس من قبل. وهذا ما  الريموك وجامعة  لعدٍد منها خالل تدرييس يف جامعة 
والتطبيق(، وكتاب  النظرية  بني  النشط  )التعلم  كتاب  بعد سنتني، حني ظهر  بالفعل  أثمر 

)التعلم التعاوين: نظريات وتطبيقات ودراسات(. 
ومما زاد من االهتامم بعملية التأليف للكتب اجلامعية، أو من إجراء البحوث امليدانية، 
قسم  ومها:  الرتبية  كلية  داخل  األكاديمية  األقسام  من  إثنني  يف  املاجستري  برنامج  وجود 
ماجستري  رسائل  خمططات  مناقشة  أن  إذ  الرتبوي.  النفس  علم  وقسم  التدريس،  أساليب 
هذين  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  يفيد  كام  أوالً،  أنفسهم  الطلبة  يفيد  اعتامدها،  قبل  الطلبة 
يمكن  الذين  املتميزين،  الطلبة  بعض  وجود  عن  ذاته  الوقت  يف  ويكشف  ثانيًا،  القسمني 
أو  قضايا  تتناول  جديدٍة،  ميدانيٍة  بحوٍث  إجراء  يف  خترجهم،  بعد  مستقباًل  هبم  االستعانة 
مشكالٍت تربوية تواجه الكثري من املدارس أو املعاهد أو اجلامعات  داخل املجتمع الذي 
ُيعاين من االحتالل الصهيوين الغاشم.  وهذا ما أصبح حقيقًة واقعًة بعد فرتٍة قصريٍة من 
الزمن، حيث تّم تشكيل فريٍق بحثٍي برئاستي وعضوية ثالثة من طلبة املاجستري املتميزين 

اخلرجيني من اجلامعة.
الكتب  بتأليف  التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمي  االنتاج  زيادة  فكرة  تفاعلت  كام 
علمية  ندوة  أو  نقاش  حلقة  بعمل  اقرتاحي  طريق  عن  ذلك،  من  أكثر  البحوث  إجراء  أو 
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الشهر  الكلية مرة عىل األقل يف  العليا يف  الدراسات  التدريس، تعقدها جلنة  ألعضاء هيئة 
أكثر، يصلح ألن يكون عنوانًا لبحٍث من  أو  الواحد، عىل أن يفكر كل زميل يف موضوع 
البحوث، يف الوقت الذي يعرض فيه أحد الزمالء دراسًة تربوية له كان قد نرشها يف إحدى 
اختارها،  التي  البحثية  املشكلة  االستفادة من  أجل  امُلَحَكمة، وذلك من  العلمية  املجالت 
واألسئلة والفرضيات التي طرحها، واألدب الرتبوي الذي رجع إليه، والدراسات السابقة 
التي استعان هبا، والتصميم البحثي الذي اعتمده، والعمليات اإلحصائية التي قام هبا، حتى 
يستفيد من كل ذلك الزمالء اآلخرين عند حماولتهم كتابة بحوٍث جديدة يف املستقبل. وقد 
َعِلَم أ.د. رئيس اجلامعة هبذه املناشِط املختلفة، فطلَبني ملقابلتِه رسميًا، ليس لذلك السبب 
فحسب، بل ألنه أيضًا أبلغني منذ اللقاء األول معه عندما وصلُت اجلامعة للمرة األوىل، 
بأنه يريد مني وضع تصوٍر مقرتٍح لتطوير كلية العلوم الرتبوية، وهذا ما ركز عليه يف اللقاء 
الطويل نسبيًا. ونظرًا ألن ذلك األمر له قصة أخرى طويلة، فإنه بحاجة إىل مقالٍة منفردٍة 

أخرى تروي جوانبها املختلفة.
وباختصار، فإن أي شخص خيطط لالنتقال إىل بيئٍة جديدٍة أو عمٍل آخر، فإن عليه 
لديه  ما  أفضل  يبذل أقىص جهدِه يف األسابيع األوىل من وصولِه، لكي يربز لآلخرين  أن 
من إمكانيات أو قدرات أو مهارات أو اجتاهات، أو منها مجيعًا. كل ذلك حتى ُيعطي يف 
هناية املطاف، االنطباع اإلجيايب الذي يطمح إليه، وينقله إىل كل من يتفاعل معه من زمالء. 
ذلك االنطباع األويل، الذي إن كان ممتازًا يف مستواه، حاز الفرد عىل ثقة اآلخرين وشاعت 
سمعتُه الطيبة بينهم، وإن كان سيئًا، فإنه يصعب عليه تغيري تلك السمعة أو ذلك االنطباع 
يف وقٍت قصري، وسيكلفه الكثري من الوقت واجلهد واملال، لتغيري وجهة النظر التي يتمناها 
هو من األشخاص الذين يعمل معهم يف تلك الوظيفة املتامثلة، أو ذاك العمل املتقارب يف 

خصائص العمل.

profjawdat@yahoo.com / jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/1805182.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/8/30

احللقة الثامنة واخلم�شون: ق�شة تطوير كلية الرتبية بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

رئيس  احلمداهلل،  رامي  أ.د.  التقيُت  أن  ما 
عام  األوىل  للمرة  نابلس  يف  الوطنية  النجاح  جامعة 
تطوير  بمسألة  شديدًا  اهتاممًا  أبدى  حتى  1999م، 
من  كانت  والتي  اجلامعة،  يف  الرتبوية  العلوم  كلية 
نقاط  أو  املشكالت  من  الكثري  ُتعاين  نظرِه  وجهة 
الضعف الواضحة، مما يقتيض اإلرساع يف تشخيص 

كل ذلك أوالً، ثم وضع احللول املالئمة هلا ثانيًا، سواٌء عىل مستوى برامج الدراسات الدنيا 
أو مستوى برامج الدراسات العليا. وحتى جيعل األمر عمليًا بدرجٍة أكرب، قام بتشكيل جلنٍة 
الرئيس وعضوية ثالثة أساتذة آخرين،  نائب  برئاسة  الكلية  لتطوير تلك  أكاديميٍة رسميٍة 

كنُت واحدًا من بينهم. 
وقد طلب الرئيس مني شخصيًا بعد ذلك كتابة تقريٍر شامٍل عن تشخيص األوضاع 
يعقبها خطوة طرح  أن  التطوير، عىل  إىل عملية  ماسة  بحاجٍة  التي هي  املوجودة وال سيام 
املقرتحات املناسبة لعالجها. وقد طلبُت منه آنذاك، إعطاء التوجيهات لعميد كلية الرتبية 
بتسهيل مهمتي من أجل مقابلة أي عضو هيئة تدريس لديه، والرد عىل األسئلة العديدة التي 
قد أوجهها له، إضافة إىل االطالع عىل امللفات الرسمية املختلفة، كلام تطلب األمر ذلك.   

وبدأُت فورًا بالتفكري يف حتديد النقاط التي سوف يتم تناوهلا يف التقرير الذي سأقدمه 
إلدارة اجلامعة عند انتهاء املهمة مثل: األهداف املنشودة لكلية العلوم الرتبوية، ومربرات 
التطوير، وحتديد  التي حتتاج إىل  تطوير تلك الكلية عن طريق الكشف عن نقاط الضعف 
جوانب التطوير املقرتحة للكلية بحيث تشمل كاًل من: تطوير األقسام واملراكز والوحدات 
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األكاديمية التابعة للكلية، وتطوير اخلطط والربامج واملقررات الدراسية فيها، وتطوير أداء 
أعضاء هيئة التدريس فيها، وتطوير اخلدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع املحيل، وتطوير 
الكلية  مباين  وتطوير  والدولية،  والعربية  املحلية  الرتبية  كليات  من  بغريها  الكلية  عالقة 

ومراكزها ومعاملها. 
ضمن  الكلية،  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  مواعيد  حتديد  إىل  ذلك  بعد  وانتقلُت 
تلمس  إىل  هيدف  للغاية،  حمض  مهنٌي  عمٌل  هي  املقابلة  أن  هلم  موضحًا  فراغهم،  أوقات 
جوانب القوة إن وجدت، متهيدًا للتمسك هبا والعمل عىل دعمها، وحتديد مواطن الضعف 
من أجل التخلص منها أو التخفيف من حدهتا عىل األقل.  كام أكدُت هلم بأن املعلومات 
التي يتم مجعها من خالل مقابالهتم، ستظل طي الكتامن، بحيث لن يتم نسبها إىل قائليها 
مطلقًا، ولن تستخدم إال من أجل جالء املواقف وحتقيق أهداف التطوير، وسيتم االستعانة 

هبا لكتابة التقرير، وملعرفة احلقائق عىل أرض الواقع دون هتويل أو تضليل.
يتغري  ألتقي بكل عضو هيئة تدريس عىل ِحدة، ويف مكتبه اخلاص، حتى ال  وكنُت 
إعطاء  حول  يرتكز  األول  سؤايل  وكان  األساس.  بالدرجة  واألكاديمي  النفيس  اجلو  عليه 
نبذة خمترصة من جانب الزميل أو الزميلة، عن السرية الذاتية من حيث التخصص واألنشطة 
البحثية والتدريسية، ثم االنتقال بعد ذلك إىل طرح وجهة نظرِه يف جوانب القوة التي يراها 
فيها،  يلمسها  التي  الضعف  وجوانب  فيها،  يعمل  التي  الرتبية  العلوم  كلية  يف  موجودة 
نحو  الكلية  تطوير  عىل  بالتايل  وتعمل  الضعف  ذلك  تعالج  بأهنا  يعتقد  التي  واملقرتحات 

األفضل.
الزمالء من معلومات،  ما يطرحه  بمقدار  أحيانًا،  اللقاءات تطول  تلك  وكم كانت 
وما يعقبها من أسئلة أطرحها عليهم ُمعلقًا عىل ما ُيقال، أو مستوضحًا ملا أسمعه من أفكاٍر 
أو آراٍء أو وجهات نظر. وكنت أستغُل قيام الزمالء باالستطراد أحيانًا يف أحاديثهم املطولة، 
كي أقوم بكتابة رؤوس أقالم ملا تعرضوا له من موضوعات، خمتتاًم كل لقاء بالتذكري بالنقاط 
التي طرحها الزميل، وفيام إذا كانت لديه الرغبة يف إضافة اجلديد إليها أو حذف بعضها. 
وقد الحظُت من تلك املقابالت عدم وجود خوٍف أو حرٍج أو تردٍد يف قول ما يعتقدون أنه 
يمثل وجهات نظرهم من جهة، ويف رغبتهم الصادقة برضورة تطوير الكلية والتخلص مما 

ُتعانيِه من نقاط ضعٍف عديدة. 
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التقرير  كتابة  أجل  من  الكلية  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مقابلة  عىل  فقط  أعتمد  ومل 
النهائي أو التصور املقرتح لتطوير الكلية، بل وضعُت يف احلسبان أيضًا مالحظايت اليومية، 
لطاقم  أسئلة  وتوجيه  بل  الكلية،  يف  املوجودة  الرسمية  امللفات  من  العديد  إىل  ورجوعي 
العامة  واملكتبة  املوظفني  املراكز وشؤون  لقاء مدراء  الكلية واألقسام، وإىل  السكرتاريا يف 

وغريهم ممن يرتبطون بطريقٍة أو بأخرى خلدمة الكلية. 
وعكفُت بعد انتهاء مهمة املقابالت للزمالء، ومجع املعلومات من هنا وهناك، عىل 
بلغ عدد صفحاته ستني صفحة كاملة،  الرتبية، والذي  لتطوير كلية  املقرتح  التصور  كتابة 
من  ثامنيٍة  اقرتاح  إىل  االنتقال  ثم  خطوات،  من  التصور  يشمله  ملا  القصرية  باملقدمة  بدأهتا 
األهداف املنشودة أو املرغوب فيها ألي كلية تربية يف العامل، والتعرض بعد ذلك ملوضوٍع 
شملت  والتي  بالذات،  النجاح  جامعة  يف  الرتبية  كلية  تطوير  مربرات  يف  يتمثل  جوهرٍي 
العلم  العرص من  فتمثلت يف متطلبات  العامة  املربرات  أما  مربراٍت عامة وأخرى خاصة. 
العامل  بدول  واللحاق  املحيل،  املجتمع  داخل  حدثت  التي  الكثرية  والتطورات  واملعرفة، 
املتقدم يف الرقي والبناء والعمران. أما املربرات اخلاصة فتدور كلها حول الواقع الذي كانت 
تعيشه كلية الرتبية بجامعة النجاح آنذاك، والذي كان يواجه الكثري من نقاط الضعف بلغت 
النفس،  لعلم  وآخر  املصغر،  للتدريس  معمل  وجود  انعدام  يف  أمهها  يتمثل  نقطة،   )53(

وثالث للغة اإلنجليزية.
كام كانت الكلية ُتعاين من النقص احلاد يف أعضاء هيئة التدريس لبعض التخصصات، 
ومن ضعف امليزانية الالزمة الستقطاب األساتذة املرموقني، وعدم كفاية املكاتب اخلاصة 
باملدرسني، وندرة األنشطة التطويرية اخلاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس، وضعف روابط 
فلسطني  داخل  الرتبية  كليات  من  وغريها  النجاح،  بجامعة  الرتبية  كلية  بني  االتصال 
وخارجها، وضعف تأثري الكلية يف البيئة املحلية، وضعف العالقة بني الكلية ووزارة الرتبية 
الفلسطينية، ووجود ثغرات واضحة يف اخلطط والربامج واملقررات الدراسية، وكثرة أعداد 

الطلبة املقبولني يف برامج البكالوريوس أو املاجستري.
كام خلت األقسام التي تطرح برامج املاجستري من وجود جلان دراسات عليا ، ووجود 
املكتبة،  يف  احلديثة  الرتبوية  املراجع  وقلة  الضوضاء،  أماكن  من  بالقرب  التدريس  قاعات 
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والتخبط الذي يسود عملية تسجيل الطلبة للمقررات، وعزوف الطلبة عن أخذ املقررات 
اإلستدراكية قبل اإلجبارية، وضعف الطلبة الواضح يف اللغة اإلنجليزية، وضعف التنسيق 
بني الكلية واملدارس احلكومية واخلاصة لتطبيق برنامج الرتبية العملية، وقلة عدد املرشفني 
عىل الطلبة خالل تطبيق برنامج الرتبية العملية، وقيام املدرسني املساعدين من محلة املاجستري 
بتدريس مواد إجبارية واختيارية عديدة، وضعف التوصيف الدقيق للمقررات املطروحة، 
وغياب التنسيق بني أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس عدة ُشَعب للمقرر الواحد، 
له،  مساعدين  أو  للعميد  نائب  وجود  وعدم  ذاهتا،  الكلية  أقسام  بني  الضعيف  والتنسيق 
وندرة األجهزة التعليمية املناسبة، وضعف العالقات اإلنسانية بني أعضاء هيئة التدريس، 

وضعف مستوى دليل الكلية آنذاك.
ومن نقاط الضعف األخرى أيضًا تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس للطلبة بالقيام 
قديمة  مقررة  كتٍب  عىل  املدرسني  بعض  واعتامد  املوضوعات،  من  العديد  تدريس  بعملية 
يف تاريخ نرشها، وقبول الطلبة من ذوي املعدالت املتدنية يف برامج الكلية، ووضع الطلبة 
يشوه  مما  الكلية،  يف  املمرات  جدران  عىل  هلا،  التابعني  بالكتل  أو  هبم  اخلاصة  لإلعالنات 
منظرها، ونقص القاعات الدراسية، وعدم كفاية املالعب الرياضية، والتشابه الواضح يف 
وصف بعض املقررات، وتركيز أسئلة  االمتحانات عىل احلفظ بالدرجة األساس، بدالً من 

تشجيعها عىل الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم أو إبداء الرأي. 
تتمثل  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  لتطوير  وسائل  عدة  اقرتاح  تّم  التقرير،  هناية  ويف 
يف  العلمية  للمستجدات  التدريبية  الدورات  وعقد  الشهرية،  العلمية  الندوات  إقامة  يف 
جمال التخصص بمعدل دورة واحدة سنويًا عىل األقل،  وعقد املؤمترات الرتبوية، وتبادل 
من  املزيد  وإجراء  الرتبوية،  االستشارات  وتقديم  أخرى،  جامعات  مع  العلمية  الزيارات 
مستوى  عىل  برامج  وطرح  السنوي،  األكاديمي  التقييم  واستخدام  الرتبوية،  البحوث 

الدكتوراة، ومنح شهادات التقدير والتميز من اجلامعة للنشطاء من أعضاء هيئة التدريس.
توثيق  برضورة  التوصية  تَم  فقد  املحيل،  للمجتمع  الكلية  خدمات  تطوير  عن  أما 
لزيارة  املجتمع املحيل  أبناء  الرتبية واملدارس احلكومية واخلاصة، ودعوة  العالقة بني كلية 
الكلية لالطالع عىل أنشطتها من وقٍت آلخر، وتفعيل عملية استعانة املجتمع املحيل بأعضاء 
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بني  وثيقة  عالقة  وقيام  املحلية،  املناسبات  ألنشطة  الرتبية  كلية  واستغالل  التدريس،  هيئة 
الكلية  ووزارة التعليم العايل.

من  آنذاك،  الربامج  تقييم  من  بد  فال  الدراسية،  واخلطط  الربامج  لتطوير  وبالنسبة 
أجل معرفة مدى جماراهتا ألحدث التطورات العلمية من حيث املجالني املعريف والرتبوي، 
املتنوعة، مع اختيار  العريقة وبراجمها  أو األجنبية  العربية  واالستفادة من خطط اجلامعات 
املناسب منها، بحيث ال يؤثر عىل الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع املحيل. أما عن املعامل 
التي ينبغي إنشاؤها يف الكلية، فتتمثل يف معمل اإلرشاد النفيس، ومعمل القياس والتقويم، 
ومعمل التدريس املصغر، ومعمل علم النفس، ومعمل تكنولوجيا التعليم، ومعمل الرتبية 

الرياضية، ومعمل الرتبية املهنية، ومعمل الرتبية الفنية، ومعمل الرتبية األرسية.
        وباختصاٍر شديد، فإن عملية التطوير األكاديمي ألي كليٍة من كليات اجلامعة، 
سواء كانت علميٍة أو إنسانية، جيب أن ال تتم ضمن مراحل  إرجتالية أو عشوائية أو مزاجية، 
وإنام بخطواٍت علميٍة دقيقٍة، تتطلب جهودًا كبرية، ومراجعة دائمة، من أجل حتقيق األهداف 
التي تنشدها تلك الكلية، خلدمة األجيال الصاعدة من جهة، واملجتمع الذي تنتمي إليه تلك 
                                                                                                     profjawdat@yahoo.com                                      .األجيال من جهٍة ثانية

   jawdatmassa@gmail.com / Website: http://www.jwdat.com



680

http://alghad.com/  articles/1862132.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/4

بال�شفة  الرتبية  يف  العاملني  تدريب  ذكريات  وال�شتون:  احلادية  احللقة 
الغربية

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد
العادة،  يف  اجلامعي  األستاذ  فاعلية  ُتقاُس 
ليس بمقدار متيزِه يف عملية تدريس طالبه فحسب، 
وليس بعدد البحوث الرصينة التي جُيرهيا ثم ينرشها 
يف دورياٍت علميٍة حُمََكَمٍة فقط، وإنام إضافًة إىل هذا 
املخلصة  اجلهود  يبذل كل  أن  من  بد  فإنه ال  وذاك، 
خلدمة املجتمع املحيط به، وأن يفيد أفرادُه ومجاعاتِه 

احلياة  جوانب  يف  وذلك  واحد،  وقٍت  يف  والدقيق  العام  العلمي  ختصصِه  جمال  من  كثريًا 
اليومية التي حييوهنا. 

الدقيق  التخصص  الرتبية، وأن  يتمثل يف جمال  العام يل  العلمي  التخصص  وملا كان 
التي  املجتمعية  الفئات  فإن  االجتامعية،   الدراسات  تدريس  وطرق  املناهج  ميدان  يف  هو 
الرتبويني،  واملرشفني  املدارس،  ومديري  املعلمني،  يف  تتمثل  ذلك،  من  تستفيد  أن  يمكن 
ومديري الرتبية والتعليم ونواهبم ومساعدهيم يف املناطق التعليمية املختلفة, هذا عالوًة عىل 

االستشارات الفنية واملعرفية املختلفة، من جانب بعض املؤسسات األخرى ذات الصلة.
وما أن التحقُت أستاذًا بكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس عام 
1999 بتوصيٍة من رئيس احتاد اجلامعات العربية يف َعاَمن، حتى علمُت بأن االحتاد األورويب 
)املدرسة وحدة  الغربية حتت مسمى:  الضفة  املعلمني واملعلامت يف  لتدريب  برناجمًا  يدعم 
تدريب(، وهي عبارة عن اجتاه تربوٍي جديٍد كان قد ظهر يف ذلك الوقت، من أجل تدريب 
معلمي املدارس ومعلامهتا داخل أسوار مدارسهم، بدالً من جتميع املعلمني واملعلامت من 
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مدارس عديدة يف قاعٍة واحدة أو قاعاٍت متعددة، كي يتم تدريبهم من جانب متخصصني 
هو  اجلديد،   الرتبوي  االجتاه  هذا  بموجب  املدرب  فإن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ترشحهم 
التعليمية  البيئة  ضمن  واملعلامت،  املعلمني  يدرب  كي  املدرسة،  إىل  بنفسه  يذهب  الذي 

التعلمية ذاهتا. 

1999م، وخالل عميل مديرًا للمكتبات بجامعة النجاح  ويف الشهر األخري من عام 
الوطنية، دخل إىل مكتبي أحد األشخاص، تبني أنه يعمل مرشفًا تربويًا يف منطقة طوباس 
التعليمية. وبعد أن قام بتقديم نفسه، أشار إىل أنه يف ضوء ما سمعه من طلبة ماجستري الرتبية، 
ومعظمهم من املعلمني واملديرين، فإنه يأمل بموافقتي عىل تدريب إثنني وعرشين معلمة يف 
مدرسة َعّقاَبا الثانوية للبنات، ضمن برنامج)املدرسة وحدة تدريب(، وبواقع عرشة لقاءات، 
لكل  ولساعتني  أسبوعيًا،  لقاءات  ثالثة  وبمعدل  مبارشًة،  الرسمي  الدوام  انتهاء  بعد  تتم 
لقاء. وقد دار ذلك الربنامج التدريبي حول موضوع الصياغة السليمة ألسئلة االمتحانات 
املدرسية، عىل أن خيصص له ثالثة لقاءات، وموضوع طرائق التدريس القديمة واحلديثة، 
وخيصص له سبعة لقاءات، عىل أن يتم تطبيق كل ذلك عىل املناهج املدرسية املقررة، حتى 
التدريبية عىل أكمل وجه من إعطاء  الدورة  يكون أيرس فهاًم للمعلامت. وبالفعل، سارت 

إطاٍر نظري أوالً، ثم طرح عرشات األمثلة التطبيقية بعد ذلك.
مدرسٍة  من  ضيفة  إستأذنت  للبنات،  عّقابا  ملدرسة  التدريبي  الربنامج  انتهاء  وقبيل 
مديرة مدرسة  أهنا  بعد  فيام  يتبني  هلا، كي  فأذنُت  األخري،  قبل  اللقاء  طالبًة حضور  أخرى 
طوباس الثانوية للبنات، وتريدين عمل دورتني تدريبيتني ملعلامهتا الثالثني: األوىل عن تنمية 
مهارات التفكري بأنواعها، والثانية حول طرائق التدريس املعارصة، وبعرشة لقاءات لكل 
الرسمي.  الدوام  انتهاء  بعد  إسبوعيًا  لقاءات  وبأربعة  لقاء،  لكل  ساعتني  وبمعدل  دورة، 

وبالفعل متت املبارشة يف تلك الدورة يف شهر كانون الثاين)يناير( من عام 2000م.
التفكري  مهارات  تطبيق  عند  النظري  منقطع  التفاعل  بالذات،  الدورة  هذه  يميز  ومما 
الناقد ومهارات التفكري اإلبداعي املتعددة، بطرح كل معلمٍة أمثلة تطبيقية عديدة من املادة 
الدراسية التي تقوم بتعليمها للطالبات، مما يؤكد استيعاهبا لتلك املهارات. أما بالنسبة لطرائق 
املجموعات  أسلوب  تطبيق  عند  شديدًا  والتنافس  واضحًا  النشاط  كان  فكم  التدريس، 
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الصغرية، يف املوضوعات املختلفة التي تتطلب استخدام طريقة حل املشكالت، أو طريقة 
احلوارالقيمي أو السقراطي، أو طريقة العصف الذهني، أو طريقة لعب الدور، أو طريقة 
وعىل  التعليم،  تفريد  طريقة  أو  املناقشة،  طريقة  أو  املحكاة،  طريقة  أو  املعدلة،  املحارضة 

رأسها استخدام احلقائب التعليمية. 
ومن األشياء التي ال ُتنسى يف مدرسة طوباس الثانوية للبنات، أن مديرة املدرسة فيها، 
وهي ممن أدارت تلك املدرسة ألكثر من ربع قرٍن بشكل متواصل، قد اختتمت الدورتني 
بعمل معرض تعليمي، دعت إليه املسؤولني يف املناطق التعليمية املجاورة، ومريي ومديرات 
املعلامت،  أنشطة  من  نامذج  لعرض  الطالبات،  أمور  وأولياء  القريبة،  الثانوية  املدارس 
املقررات  من  موضوعات  حول  بتصميمها  قمن  التي  الرائعة  التعليمية  احلقائب  وبخاصٍة 
الدراسية وباستخدام احلاسوب، مما جعل الضيوف يبدون إعجاهبم بام شاهدوه من مناشط 

تعليمية وتعلمية حديثة، ويسطرون ذلك بأقالمهم يف دفرت املالحظات املخصص لذلك.
التعليمية  املناطق  ملديري  مرصاعيِه  عىل  الباب  فتح  يف  كبري  أثر  املعرض  هلذا  وكان 
أوالً، وللعديد من مديري املدارس الثانوية ومديراهتا ثانيًا، يف الطلب مني القيام بتدريب 
فئاٍت مستهدفة عديدة لدهيم، مما دفعني للطلب منهم توزيع توقيت تلك الدورات بينهم 
عىل طول الوقت املتبقي من العام الدرايس، فكان نصيب مدرسة كفر قدوم الثانوية للبنات 
دورة مطولة عىل مدى مخسة عرش لقاءًا، منها مخسة للصياغة السليمة لالختبارات املقالية 
يف  دورٌة  أعقبتها  التعليم،  تفريد  عىل  الرتكيز  مع  التدريس،  لطرائق  وعرشة  واملوضوعية، 
وبناء  املدريس،  املنهج  حمتوى  حتليل  عن  لقاءات  بعرشة  للبنات  الثانوية  لبد  كفر  مدرسة 

احلقائب التعليمية. 
واستكامالً لقطاع املدارس الثانوية، فقد تَم إلقاء حمارضات عديدة من جانبي حول 
ظاهرة قلق االمتحان،  حرضها الطلبة املقبلون عىل تقديم امتحان الثانوية العامة ومعلميهم 
واملديرين واملديرات يف كل من: املدرسة الصالحية الثانوية للبنني يف مدينة نابلس، ومدرسة 
سيلة الظهر الثانوية للبنني، ومدرسة سيلة الظهر الثانوية للبنات ، ومدرسة طوباس الثانوية 
للبنني يف حمافظة جنني ، ومدرسة دير استيا الثانوية للبنات يف حمافظة سلفيت، حيث دارت 
بعد هذه املحارضات مناقشات مثمرة، تَم فيها اإلجابه عن عرشات األسئلة التي تدور يف 



683

ذهن الطلبة بالذات، وكانت اإلجابات هتدف إىل لتخفيف من روعهم وقلقهم من امتحان 
الثانوية العامة.

وانتقل األمر بعد ذلك خلدمة املجتمع املحيل يف جماٍل أعىل من حيث الفئات املستهدفة، 
وهو جمال اإلدارات العليا يف املناطق التعليمية املختلفة من الضفة الغربية، وذلك من حيث 
مديري تلك املناطق ونواهبم ومساعدهيم، ومديري الدوائر املختلفة فيها، ثم مجيع املرشفني 
قمُت  2000م،  عام  من  نيسان)أبريل(  شهر  ففي  فيها.  كافة  الدراسية  للمواد  الرتبويني 
بتدريب هذه الطواقم مجيعها يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة سلفيت، حول موضوعني 
تربويني مها: التخطيط الرتبوي، ومهارات التفكري، ولسبعة لقاءات تربوية، يف حني تبعها 
يف الشهر ذاتُه إقامة دورة تدريبية أخرى يف مديرية تربية حمافظة قلقيلية، وقد دارت حول 
زيادة حتصيل الطلبة ومهارات التفكري املتنوعة، ولثامنية لقاءات. أما الدورة األخرية فكانت 
لإلدارات الرتبوية العليا يف حمافظة طولكرم، وركزت عىل طرق التدريس احلديثة ومهارات 

التفكري الناقد واإلبداعي، وعىل مدى عرشة لقاءات. 
برامج  لعقد  التعليمية  املناطق  أو  املدارس  إىل  ذهايب  املجتمع عىل  تقترص خدمة  ومل 
تدريبية للعاملني يف قطاع التعليم فحسب، بل ومتت إضافة إىل ذلك عقد دورتني تدريبيتني 
النجاح سامهُت فيهام بفاعلية: األوىل وكانت يف شهر آذار)مارس( من عام  داخل جامعة 
الرئيسية  املكتبة  وُعِقدت يف  اإلنرتنت(،  املعلومات وشبكة  )إدارة  بعنوان:  2001م، وهي 
ذاته،  العام  من  األول)أكتوبر(  ترشين  شهر  يف  والثانية  هلا،  مديرًا  كنت  عندما  للجامعة، 
للجامعة.  الكربى  القاعة  داخل  عقدها  وتّم  التعلم(،  صعوبات  )مواجهة  بعنوان:  وكانت 
وقد استمرت هاتان الدورتان ملدة ثالثة أيام لكٍل منهام، حرضها ذوي االختصاص الدقيق، 
وألقيت فيهام حمارضات عدة، وتلتها مناقشات عميقة أفادت احلضور وطلبة الدراسات العليا.

كام كان من بني اخلدمات املجتمعية األخرى التي قدمتها خالل وجودي يف جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس، تلبية الدعوة من جانب اجلامعات األخرى ملناقشة رسائل ماجستري 
املقدسة،  املدينة  )أبو ديس( إحدى ضواحي  القدس، يف منطقة  فيها، وعىل رأسها جامعة 
حيث شاركُت فعاًل يف العديد من مناقشات رسائل ماجستري يف ختصصات اإلدارة الرتبوية، 

وعلم النفس الرتبوي، واملناهج وطرق التدريس.
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الشعب  أبناء  عىل  املدمرة  الصهيوين  االحتالل  جيش  ترصفات  أحدثتُه  ملا  ونظرًا 
واجلامعات عىل وجه اخلصوص، خالل  واملعاهد  املدارس  بعامة، وعىل طلبة  الفلسطيني 
انتفاضة األقىص من آثاٍر نفسيٍة وتربويٍة واجتامعيٍة واقتصادية، ومناشدة املسؤولني برضورة 
قيام أساتذة اجلامعات من الرتبويني بإجراء األبحاث خدمًة للمجتمع املحيل والعمل عل 
حل مشكالتِه العديدة، فقد قمُت بتشكيل فريق بحثي برئاستي، وأجرينا أحَد عرش بحثًا  تَم 

نرشها يف جمالٍت علمية حمكمة.
وباختصار، فإن خدمة املجتمعات املحلية من جانب األستاذ اجلامعي الرتبوي، ينبغي 
أال تقترص عىل تدريب املعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني فقط، بل ال بد أن تتعداها كي 
تشمل تنفيذ أي طلٍب للمؤسسات االجتامعية تقع ضمن ختصصِه، حتى لو كانت الظروف 
صعبة أو استثنائية كحاالت احلروب وعدم االستقرار، ألن الواجب يف تلك احلاالت يكون 
مضاعفًا، والتأثر اإلجيايب عىل الفئات املستهدفة عند االنتهاء من تلك اخلدمات، لن يكون 

مثنى فقط، وإنام ُثالَث ورباع يف القيمة واألجر عند اهلل وقبل الناس.   

  profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com                         
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http://alghad.com/  articles/1874802.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/11

لطلبة  الوطنية  الرتبية  كتب  تاأليف  ذكريات  وال�شتون:  الثانية  احللقة 
فل�شطني

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد
الرئيسة لألستاذ اجلامعي  املهام  تبقى من بني 
الناجح، القيام بالتدريس الفّعال يف برامج الدراسات 
الدنيا والدراسات العليا، والعمل عىل نرش البحوث 
وتقديم  املرموقة،  العلمية  الدوريات  يف  الرصينة 
جوانب  يف  املحيل  املجتمع  إىل  الكافية  اخلدمات 
منه  ُيطلُب  فقد  العام والدقيق. ومع ذلك،  ختصصه 

الفنية،  االستشارات  تقديم  أو  األكاديمية،  اإلدارية  إضافية جديدة كاألعامل  بمهام  القيام 
أو كتابة املؤلفات العلمية اجلامعية املتخصصة، أو تأليف الكتٍب املدرسيٍة املقررة عىل طلبة 

املراحل التعليمية املختلفة. وهذا ما حصل معي يف املهام مجيعًا.
فعندما اختارين رئيس احتاد اجلامعات العربية بالعاصمة األردنية َعامن، خبريًا تربويًا 
خالل  الفلسطينية  نابلس  بمدينة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  لتطوير 
من  لربهة  نفسها  بالكلية  ملتحقًا  اجلامعة  تلك  اىل  اجتهُت  1999/2000م،  اجلامعي  العام 
الوقت، ثم ُعينُت بعدها عميدًا لتلك الكلية، وممثاًل هلا يف مركز املناهج املدرسية الفلسطيني 
بمدينة رام اهلل املعروفة، وذلك نظرًا لتخصيص الدقيق يف مناهج وطرق تدريس الدراسات 
االجتامعية من جهة، وكوين عميدًا لكلية الرتبية من جهٍة ثانية. كام تَم أيضًا اختياري رئيسًا 
للجنة تأليف الكتب املدرسية اخلاصة بموضوعات الرتبية الوطنية، والتاريخ، واجلغرافيا .        
وحترص األمم والشعوب يف العادة عىل حتصني أبنائها باملعلومات واحلقائق الصحيحة 
عن أوطاهنم من الناحيتني التارخيية واجلغرافية، حتى يربطوا بينها من جهة، وبني وجودهم 
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وآبائهم وأجدادهم عىل هذه األرض وثباهتم واستمرارهم عليها كشعٍب عريق من جهٍة 
ثانية.  ويتفق الناس يف خمتلف أرجاء العامل ، عىل املكانة اخلاصة لفلسطني وتارخيها الفريد ، 
مما جيعل ذلك يمثل يف الواقع فرصة مالئمة لتوعية الطلبة بوطنهم الذي ُينَظُر إليه باحرتاٍم 
كبرٍي وقدسيٍة عظيمٍة وروحانيٍة عالية، كونُه مهد الديانات الساموية، ومكانًا جلذب الكثري 

من احلضارات العريقة التي نشأت عليه، وتركت آثارها املاثلة للعيان عىل أرضِه الطيبة .
للكتب  كمؤلفني  عاتقنا  عىل  امللقاة  الرتبوية  املسؤولية  حجم  من  يزيد  ذلك  كل 
املدرسية املقررة، فقد بدأنا يف مركز املناهج الفلسطيني بتأليف كتب الرتبية الوطنية أوالً،  
وذلك نظرًا  لقصة غريبة وخطرية جدًا حدثْت معنا، وملخصها أن تقريرًا مطوالً قد وصل 
من الكونجرس األمريكي الذي كان يدعم مركز املناهج الفلسطيني ماديًا، حيدد فيه رشوط 
والرتبية  واجلغرافيا  والتاريخ  الوطنية  الرتبية  وكتب  عمومًا،  املدرسية  الكتب  يف  التأليف 

اإلسالمية واللغة العربية عىل وجه اخلصوص.
واملدن  املناطق  إىل  التطرق  عدم  رضورة  اخلطري،  التقرير  ذلك  يف  ورد  ما  أهم  ومن 
الفلسطينية السليبة منذ عام 1948م، مثل حيفا ويافا وعكا والنارصة وبئر السبع وصفد واللد 
والرملة وغريها ، عىل أهنا جزء من دولة فلسطني، ألهنا حسب زعمهم متثل اجلزء األساس 
من دولة الكيان الصهيوين الغاصب. كذلك ينبغي عدم طرح اآليات الكريمة أو األحاديث 
النبوية الرشيفة التي حتض عىل اجلهاد ضد املحتل، أو التي تدعو إىل اسرتجاع املغتصب من 
األرض والوطن والشعب، وعدم طرح قصص البطوالت والفداء يف املعارك واحلروب، 
أوالربط بني الفتوحات اإلسالمية وبني التفكري يف اسرتجاع الوطن واملقدسات، ألن ذلك 
يتناىف مع اتفاقيات السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني حسب زعمهم، ورضورة الرتكيز 
الرتكيز عىل  أو  بفلسطني ككل،  ، وعدم ربط ذلك  الغربية وقطاع غزة  الضفة  عىل مناطق 

وحدة فلسطني من البحر إىل النهر .  
الفلسطيني،  املناهج  ملركز  املرسل  تقريرِه  يف  األمريكي  الكونجرس  قام  كذلك 
وأحاديث  كريمة،  قرآنية  آيات  فيها   ، سابقة  فلسطينية  مناهج  من  كثرية  صفحات  بإرفاق 
نبوية رشيفة، وقصص بطوالت عظيمة ، وِحَكم  وأقوال مأثورة، مجيعها حتض عىل اجلهاد 
خطرية  أهنا  أساس  األمحر، عىل  باللون  دوائر  تَم وضعها مجيعًا يف  وقد  والفداء،  والبطولة 
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التوجه، وجيب عدم  تكرارها  يف املناهج املدرسية اجلديدة، وأن ال يتم طرح أمثاهلا أيضًا يف 
هذه املناهج، مما جعلنا نناقش هذه املسألة اخلطرية جدًا، يف كل جلان املناهج للمواد العلمية 
والرتبية  واجلغرافيا  والتاريخ  الوطنية  الرتبية  مواد  يف  وبالذات  سواء،  حد  عىل  واألدبية 

اإلسالمية واللغة العربية.
وبعد مناقشة هذا األمر اخلطري مطوالً يف جلان التأليف كافًة، استقر الرأي باإلمجاع 
يفرغ  سوف  ذلك  مثل  ألن  وتفصياًل،  مُجلًة  األمريكية  املطالب  هلذه  الرضوخ  عدم  عىل 
الدينية والوطنية واألخالقية، مما يؤدي  الثوابت واملرتكزات  املناهج املدرسية اجلديدة من 
العربية واإلسالمية،  باهلوية  باملقاييس األمريكية والصهيونية وليس  تنشئة جيٍل  بالتايل إىل 
ويعمل بالتايل عىل ضياع القضية العادلة بني أبنائها إىل األبد ال قدر اهلل. وقد دفعنا كل ذلك 
بتأليف الكتب املدرسية املستهدفة من وراء هذه الرشوط ، وعىل رأسها  إىل اإلرساع أوالً 
الرتبية الوطنية والتاريخ واجلغرافيا والرتبية اإلسالمية واللغة العربية، مع اإللتزام بالثوابت 
الدينية والوطنية والتارخيية عند تأليفها، برصف النظر عن الرشوط  أو املطالب األجنبية. 
املناهج،  املوجودين يف مركز  الفلسطينيني  املؤلفني  الزمالء  تّم االتفاق عىل  مطالبة  كذلك 
ممن يتقنون اللغة العربية، أن يقوموا بفحص بعض املناهج اإلرسائيلية ، وحتديد املعلومات 
العنرصية واألكاذيب الباطلة التي تسيطر عليها، وتبث الكراهية واحلقد ضد العرب عامًة 
وضد الشعب الفلسطيني عىل وجه اخلصوص، ثم كتابة تقرير مفصل عنها إىل الكونجرس 

األمريكي، ردًا عىل رشوطهم ومطالبهم املجحفة.             
جلان  بني  عليه  االتفاُق  تّم  ما  عىل  بناءًا  الوطنية  الرتبية  كتب  تأليف  بالفعل  تَم  وقد 
التأليف، ضمن الثوابت الدينية والوطنية التي ال يمكن جتاهلها، وال سيام بعد كتابة تقرير 
عن التجاوزات الكبرية للمناهج الصهيونية. فمثاًل، بعد أن قدمنا للطفل يف الصف األول 
األسايس موضوعات مبسطة جدًا عن األرسة والبيت، وعن الطفل واملدرسة، وعن احلي 
خريطتِه  توضيح  مع  فلسطني،  وطنِه  عىل  الرتكيز  تَم  فيها،  يعيش  التي  املدينة  أو  أوالبلدة 
الكاملة من النهر إىل البحر، وعرض علم بالده بألوانِه الزاهية املعروفة، ثم النشيد الوطني 

الذي يدعو إىل التشبث بأرض اآلباء واألجداد.
إىل  التعرض  تّم  األسايس،  الثاين  للصف  الوطنية  الرتبية  كتاب  إىل  االنتقال  وعند 
موضوعاٍت عديدة من أمهها: الغوص يف أعامق التاريخ  إلثبات أن فلسطني عربية األصل 
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واجلذور منذ أن عاش فيها الكنعانيون العرب . لذا ، تَم الرتكيز فيه عىل الشعب الكنعاين 
، وآثارهم ، وأنشطتهم ، واملدن التي بنوها، وأن فلسطني تبقى دومًا أرض األنبياء إبراهيم 
وعيسى عليهام السالم ، ومرسى سيدنا حممد خاتم األنبياء واملرسلني أمجعني، ومعراجه إىل 
الساموات الُعال، وبلد الفاحتني هلا عسكريًا عىل يد القائد الفذ عمرو بن العاص، والفاحتني 
إىل حتريرها من  إضافًة   ، عنه  اهلل  اخلطاب ريض  بن  العادل عمر  اخلليفة  يد  هلا سلميًا عىل 
أيدي الفرنجة عىل يد القائد املظفر صالح الدين األيويب، هذا ناهيك عمن قام فيها بالبناء 
والتجديد من جانب اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان الذي بنى املسجد األقىص وقبة 
الصخرة، وما أضافُه السلطان العثامين سليامن القانوين الذي بنى صور القدس الكبري، ثم 

االنتقال إىل كون الشعب الفلسطيني يمثُل جزءًا  ُمهاًم من األمتني العربية واإلسالمية.
احلال  هو  كام  احلسبان،  يف  اجلغرايف  الُبعد  أخذ  تم  الوطنية،  للرتبية  آخر  كتاٍب  ويف 
توضيح  تّم  الرابع األسايس، حيث  الصف  تالميذ  املقرر عىل  الكتاب  األول من  اجلزء  يف 
موقع فلسطني بالنسبة للعامل، وبالنسبة للوطن العريب، ثم احلديث بعد ذلك عن تضاريسها 
ومناخها ومياهها وتربتها وسكاهنا. ونظرًا ملكانة مدينة القدس بالذات، فقد تّم الرتكيز عىل 
اجلزء  أما  بأرسها.  األرضية  الكرة  لشعوب  بالنسبة  والسياحية،  والدينية  التارخيية  أمهيتها 
وطرق  والسياحية  والتجارية  والصناعية  الزراعية  األنشطة  تناول  فقد  الكتاب،  من  الثاين 

املواصالت، إضافًة إىل إبراز دور الرتاث املحيل والعادات والتقاليد والقيم.
وأقول باختصاٍر شديٍد، بأن هذه الكتب قد أكدت عىل اجلهد الكبري الذي تّم بذله  
نفوس  يف  واحلياتية،  واألخالقية  واجلغرافية  التارخيية  القيم  عىل  برتكيزها  سيام  وال  فيها، 
التالميذ عندما يتعلموهنا ، وذلك بالرتكيز عىل عروبة هذا الوطن السليب، وتذكريهم دومًا 
، فسُيكتُب لشعب فلسطني التحرر من قيد العبودية واالحتالل،  بأن الوقت مهام طال أو َقرُصَ
يف زمٍن بقي هو الوطن الوحيد يف عامل اليوم الذي مل يذق طعم االستقالل، وهو ما يمثل 
ليس حالة شاذة فقط يف القرن احلادي والعرشين، بل وأيضًا ألنه يعرب عن عدم انسجام هذا 

الوضع، لكل األعراف والرشائع والقوانني الساموية والوضعية عىل حٍد سواء.
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http://alghad.com/  articles/18875602.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/18

احللقة الثالثة وال�شتون: اإدارة عمادة كلية الرتبية بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

يعمل  جامعي  أستاذ  أي  ذكريات  تقترص 
يف  خاصة  أو  حكوميٍة  بجامعٍة  كليٍة  عميد  بمنصب 
مثل  اليومية،   الروتينية  األمور  إدارة  عىل  الغالب، 
متابعة الربامج األكاديمية للدراسات الدنيا أو العليا 
أو كليهام معًا يف األقسام التابعة للكلية، والعمل عىل 
تلك  تطوير  تقييمها من وقٍت آلخر، واحلرص عىل 

أخرى  برامج  واقرتاح  آلخر،  وقٍت  من  تتغري  التي  العلمية  املستجدات  ضوء  يف  الربامج 
جديدة بناءًا عىل حاجة املجتمع املحيل هلا يف ضوء نموه االقتصادي واالجتامعي والثقايف، 
وحث أعضاء هيئة التدريس يف الكلية عىل تعليم الطلبة بفاعلية كبرية. هذا إضافة إىل نرش 
البحوث العلمية يف املجالت امُلَحَكمة، وخدمة املجتمع املحيل الذي ينتمون إليه، كلام احتاج 
إىل االستشارة يف قضايا هلا عالقة قوية بتخصصاهتم املختلفة، وحل املشكالت املتنوعة التي 
تواجه الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع رؤساء األقسام لديه، وكتابة اخلطابات 
الرسمية العديدة يوميًا، واملوجهة إىل رئيس اجلامعة أو نوابه، وذلك توضيحًا لبعض األمور، 
أو طلبًا للحاجات اليومية للكلية، أو ردًا عىل خطاباٍت سابقة من هنا وهناك، حتوي جمموعة 

من االستفسارات أو املطالب أو التعليامت اجلديدة، وغري ذلك كثري. 
كل هذا يتم يف الغالب ضمن الظروف العادية التي يسودها األمن واألمان واالستقرار 
يف املجتمع الذي ختدمه اجلامعة والكلية. ولكن األمر خمتلٌف متامًا عندما يتعرض أفراد ذلك 
املجتمع إىل اعتداءاٍت يومية سواٌء يف بيوهتم أو يف وظائفهم أو يف أعامهلم أو حتى يف تنقالهتم 
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اليومية، مما يضيف إىل مهام عميد الكلية مسؤولياٍت كثريٍة أخرى أشد صعوبة، وتؤثر يف 
الغالب عىل املهام العادية يف أيام السلم واالستقرار.  

وهذا ما حدث معي متامًا، إذ تّم تعييني عميدًا لكلية العلوم الرتبوية بجامعة النجاح 
جيش  اعتداءات  كانت  عندما  األقىص،  النتفاضة  القوي  الزخم  خالل  نابلس  يف  الوطنية 
العسكرية  واالجتياحات  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  أشدها  عىل  الصهيوين  االحتالل 
للمدن تتم بشكٍل متكرر اسبوعيًا، مع اتباع سياسة إغالق الطرق أمام تنقل املواطنني وطلبة 
املدارس واملعاهد واجلامعات، مما حيرم نسبة ال بأس من طلبة اجلامعة بالذات من االلتحاق 

بقاعات الدراسة.
وباالجتامعات املتواصلة مع رؤساء األقسام يف كلية الرتبية أوالً، ومع أعضاء جملس 
الكلية ذاهتا ثانيًا، كانت تتم مناقشة مثل هذه القضايا جيدًا، ويتم االتفاق فيها عىل مراعاة 
ظروف الطلبة الذين متنعهم ترصفات جيش االحتالل الصهيوين وإغالقه للمناطق املتعددة 
يوميًا، من الوصول إىل اجلامعة، مع العمل عىل تشجيع زمالئهم من القاطنني داخل السكن 
اجلامعي أو داخل مدينة نابلس ذاهتا، من التواصل هاتفيًا معهم أوالً بأول، وتزويدهم بكٍل 
ما  عىل  تعويضهم  أجل  من  املتوفرة،  التعليمية  واملواد  الالزمة  والتعليامت  املعلومات  من 

يفوهتم من حمارضات خمتلفة.
آنذاك أ.د. رامي  تناقشُت مع رئيس اجلامعة  ورغم كل هذه األحوال الصعبة، فقد 
احلمداهلل، رغبتي يف تطوير اخلطط الدراسية للكلية كاملًة، حيث رحب بذلك وأعرب عن 
دعمه الكامل هلذه اخلطوة ولغريها من اخلطوات التطويرية، مما جعلني أطرح املوضوع يف 
أحد اجتامعات جملس الكلية. وبعد مناقشٍة مستفيضة من األعضاء، متت املوافقة عىل البدء 
بتطوير خطط برامج البكالوريوس املتعددة أوالً، ثم برامج املاجستري املتنوعة ثانيا، ثم وضع 
خطة لربنامج الدكتوراة، بالتعاون مع كٍل من جامعة بري زيت وجامعة القدس ثالثًا وأخريًا. 
طرح  طريق  عن  البكالوريوس،  برامج  حول  تتواىل  ذلك  بعد  األقسام  إجتامعات  وبدأت 
حرصُت  وقد  التاريخ.  ذلك  حتى  العلمية  التطورات  أحدث  مع  تتفق  جديدة،  مقررات 
خالل تلك الفرتة، عىل أن يعطيني كل رئيس قسم، فكرًة وافية أوالً بأول عن كل ما يدور 
من مناقشات حول تطوير اخلطط ، حتى تكتمل عندي الصورة من جهة، وكي أمتكن من 
تزويد كٍل منهم باملقرتحات التي قد تكون مالئمة لتطوير برامج ختصصاهتم من جهٍة ثانية.
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وما أن يوافق أي قسم من األقسام األكاديمية رسميًا عىل خطة البكالوريوس التابعة 
له، حتى يتم رفعها للعامدة، وهنا يأيت دوري بالعمل عىل دراستها  بعمق أوالً، وتوزيعها 
ثانيًا عىل أعضاء جملس الكلية قبل عرشة أيام من موعد االجتامع املخصص لدراستها، حتى 
يكون الوقت كافيًا لقراءهتا بدقٍة وكتابة املالحظات املناسبة بشأهنا. وما أن انتهت األقسام 
من مهامها، حتى أخذت هذه اخلطط الدراسية الوقت الكايف من املناقشات يف اجتامعات 
جملس الكلية، وُأدخلت عليها العديد من التعديالت املفيدة يف ضوء ذلك، حتى تّم اعتامدها 
رسميًا ورفعها إىل رئاسة اجلامعة، متهيدًا لعرضها عىل جملس العمداء، الذي تّم بالفعل بعد 

فرتة قصرية، كي تعتمد خططًا جديدة يف الكلية.
ختصصات  يف  الرتبية  ماجستري  برامج  لتطوير  بالنسبة  اعتامدها  تّم  ذاهتا  واخلطوات 
أصبحت  بحيُث  التدريس،  وطرق  واملناهج  الرتبوية،  واإلدارة  الرتبوي،  النفس  علم 
اخلطط اجلديدة أكثُر حداثًة من سابقتها، وال سيام من حيث املقررات التي تضمنت عددًا 
من االجتاهات املعارصة يف التخصصات الثالثة. وعندها، أصبحت الطريق مفتوحًة أمام 
التفكري اجلدي إلنشاء برنامج الدكتوراة يف الرتبية ألول مرة يف اجلامعات الفلسطينية. وقد 
بدأت االتصاالت من جانبي بعميد كلية الرتبية يف جامعة بري زيت، وعميد كلية الرتبية يف 
جامعة القدس، وطرحُت الفكرة عليهام بأن يتم تأسيس ذلك الربنامج يف جامعة النجاح، 
تَم  كبريًا،  استحسانًا  الفكرة  تلك  القت  وقد  الثالث.  اجلامعات  بني  ما  مشرتٍك  وبتعاوٍن 
تدعيمها من خالل مناقشات رسائل املاجستري التي كانت تتم يف اجلامعات الثالث، ويكون 

املمتحنون اخلارجيون لرسائل املاجستري يف العادة من اجلامعتني األخريني.
وبينام زادت وترية اللقاءات ووضع األسس األوىل هلذا املرشوع العلمي األكاديمي 
الكبري، حصل تصعيد خطرٌي جدًا من جانب زعيم احلرب الصهيوين)شارون(، اجتاح عىل 
أثرِه مجيع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات مدينة نابلس، حيث احتلها لعدة شهور، 
فرض خالهلا منع التجول لفرتاٍت طويلٍة، مع السامح للناس بالتجول خلمس ساعات فقط  
كل اسبوٍع مرة، مما أثر سلبيًا عىل التدريس يف اجلامعات. وحتى عندما تم التخفيف من تلك 
اإلجراءات فيام بعد، أصبح التنقل بني املدن صعبًا للغاية فتجمدت فكرة برنامج الدكتوراة 

نتيجة لكل ذلك.
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ومن األمور األخرى التي تّم استحداثها يف الكلية، إدخال موضوع الندوة العلمية 
أو السمينارSeminar، كفقرٍة مهمٍة من فقرات نشاط كل عضو هيئة تدريس يف الكلية، مع 
حتديد ساعتني فراغ أسبوعيًا يف اجلدول التدرييس بحيث يكون يف األسبوع األول إجتامع 
خيتاره  ختصيص  موضوع  حول  تدور  ندوة،  عقد  الثاين  األسبوع  ويف  األكاديمي،  القسم 

الزميل أو الزميلة، مع عمل جدول هلذا النشاط طيلة العام اجلامعي. 
ويف بداية ذلك النشاط العلمي، ُقمُت بدعوة رئيس اجلامعة ونائبه ومساعديه وعمداء 
الكليات، حلضور الندوة األوىل التي دارت حول قضايا الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
بتوجيه استفسارات عديدة للمحارض  فيها احلضور  للغاية،  شارك  أعقبتها مناقشة مثمرة 
غري  األساتذة  جانب  من  حتى  واألفكار  اآلراء  تبادل  خالهلا  تم  كام  املسؤولني،  فيهم  بام 
الرتبويني، مما أعطى انطباعًا إجيابيًا لدى احلضور وبخاصة رئيس اجلامعة، الذي أثنى عىل 
التدريس مهنيًا، أعقبها  لتنمية أعضاء هيئة  العمداء باالقتداء هبا  بقية  تلك اخلطوة، مطالبًا 

بإرسال خطاب شكٍر لعميد كلية الرتبية عىل هذا النشاط األكاديمي املرغوب فيه.
ومن األمور اجلديدة األخرى التي تم استحداثها، إصدار نرشة إعالمية حتت عنوان 
)الرتبوي(، والتي كانت تصدر مرة واحدة يف كل شهر عن كلية الرتبية، ويتم فيها توثيق 
األنشطة التي قام هبا أعضاء هيئة التدريس يف الكلية من حمارضات عامة خلدمة املجتمع، أو 
عقد ندوات داخل اجلامعة أو خارجها، أو حضور مومترات وطنية أو إقليمية أو دولية، أو 
إجراء بحوث ميدانية أو نرشها، أو إصدار مؤلفات جامعية متخصصة، أو تقديم استشارات 
املاجستري يف  مناقشات رسائل  أو االشرتاك يف جلان  أو خاصة،  معينة ملؤسسات حكومية 
جامعة النجاح او اجلامعات األخرى. هذا باإلضافة إىل كتابة مقاالت قصرية تعالج بعض 
املشكالت الرتبوية يف املدارس أو املعاهد أو اجلامعات. ومن أجل توثيق هذه األمور أوالً 
بأول، فقد صممُت نموذجًا يوزع كل أسبوعني عىل أعضاء عيئة التدريس لتسجيل أنشطتهم 
يف املحاور السابقة، عىل أن يقوموا بتسليمها إىل سكرتارية الكلية، متهيدًا لطباعتها يف العدد 
القادم من تلك النرشة اإلعالمية، والتي كانت توزع عىل كليات اجلامعة بأرسها، والقت 

استحسانًا من الكثريين ويف مقدمتهم إدارة اجلامعة.



693

املناطق  من  كثرٍي  يف  البلديات  رؤساء  طلب  أيضًا،  الرتبية  لكلية  إداريت  وخالل 
الفلسطينية من اجلامعات املختلفة، التصدي لظواهر اجتامعية ونفسية خطرية برزت خالل 
انتفاضة األقىص، كان من أمهها ظاهرة خوف األطفال الصغار من قصف الدبابات وأزيز 
الطائرات احلربية الصهيونية ورفضهم الذهاب إىل املدارس والرغبة يف البقاء مع أمهاهتم. 
الرتبية، حيث طرحته عىل جملس  وقد حول رئيس اجلامعة ذلك اخلطاب يل كعميد لكلية 
الكلية، وأبلغت اجلميع يف تعميٍم رسمي بأن النية تتجه لعمل فريٍق بحثي أو أكثر من أجل 
املختلفة  واحلياتية  الرتبوية  اجلوانب  عىل  االحتالل،  جليش  العسكرية  األعامل  آثار  دراسة 
خالل انتفاضة األقىص. كام تم وضع اإلعالن يف اللوحات اخلاصة بطلبة الدراسات العليا. 
وقد استطعت تشكيل فريق بحثي برئاستي مع اثنني من خرجيي الدراسات العليا، وأنجزنا 

خالل ثالث سنوات متتابعة أحد عرش بحثًا تّم نرشها يف جمالت عربية مرموقة.
وباختصاٍر شديد، فإن عميد أي كلية، يستطيع أن يقدم الكثري من اإلنجازات خلدمة 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واجلامعة التي يعمل فيها، كي يعترب عميدًا فاعاًل وناجحًا، 
حتى لو تقلد ذلك املنصب يف أحلك الظروف وأصعبها، ألن مثل هذه الظروف هي التي 
تدفعه إىل اإلبداع يف عمله أكثر وأكثر، ألن احلاجة كام يقولون هي دائاًم أم االخرتاع واإلبداع.   

                                                                                                    profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com                         
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احللقة الثامنة وال�شتون: ذكريات كتابة البحوث الرتبوية عن انتفا�شة الأق�شى
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

نرش  عىل  حريصًا  اجلامعي  األستاذ  يظل 
تتسم  أن  جيب  التي  الرصينة،  العلمية  البحوث 
املمجوج  التكرار  بعيدًا عن  فيها،  املرغوب  باحلداثة 
املشكالت  أو  للقضايا  وبمعاجلتها  ناحية،  من 
احلقيقية التي يعاين منها املجتمع املحيل الذي يعيش 
فيه من ناحيٍة ثانية. كل هذا جيعل من تلك البحوث 

جمالٍت  يف  نرشها  تَم  إذا  سيام  ال  املجتمع،  ذلك  أبناء  من  وقبوالً  قيمًة  وأعظم  فائدًة  أكثُر 
جامعيٍة أو مهنيٍة مرموقٍة.

وبينام كنُت أعمُل أستاذًا بكلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، برتشيٍح من 
احتاد اجلامعات العربية يف العاصمة األردنية َعاَمن، اندلعت انتفاضة شعبية عارمة يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بعد أن قام رجل احلرب الصهيوين)شارون( يف الثامن والعرشين من 
املسجد األقىص، متحديًا مشاعر  بتدنيس ساحات  2000م،  أيلول)سبتمرب( من عام  شهر 
املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا. وقد أدى هذا الترصف األرعن، إىل حدوث تلك 
االنتفاضة الشاملة يف تلك الساحات من جانب املدافعني عن حياض ذلك املكان املقدس، 
سميت  املحتلة،  املناطق  مجيع  يف  عنيفٍة  فعٍل  ردة  إىل  أدت  التي  احلقيقية،  املجازر  تقع  كي 

بانتفاضة األقىص.
وقد تبع تلك االنتفاضة الباسلة، الكثري من األحداث املتسارعة، التي أدت إىل حدوث 
اجتياحات شاملة للمدن والبلدات الفلسطينية كافة، من جانب قوات االحتالل الصهيوين، 
وما تّم استخدامه آنذاك من أبشع أساليب القصف والقتل والترشيد والتدمري، إضافة إىل 
اليومية.  االعتيادية  تنقالهتم  ومنع  الناس  أعامل  وتعطيل  واالعتقال  والتجويع  احلصار 
الرتبوية  البحوث  لتطبيق  املجال اخلصب  القاهرة واالستثنائية متثل  الظروف  وكانت تلك 

والنفسية، التي تبادرت إىل األذهان، وكانت لدينا الرغبة بإجرائها يف الوقت املناسب.
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وكان وراء البدء اجلاد بإجراء البحوث الرتبوية والنفسية عن االنتفاضة من جانبي، 
قصة واقعية ال بد من رسدها، ألهنا كانت السبب وراء اإلرساع يف بذل اجلهود املتواصلة 
لتنفيذ هذه البحوث. ففي أحد األيام، وبعد أن طالت فرتة انتفاضة األقىص لشهوٍر عديدة، 
نابلس  بلدية  رئيس  من  رسالة  احلمداهلل،  رامي  أ.د.  آنذاك،  النجاح  جامعة  رئيس  استلم 
من  حوهلا،  وما  نابلس  بمدينة  املواطنني  مهوم  فيها  ينقل  الشكعة،  غسان  السيد  وقتها، 
مشكالت نفسية وتربوية تواجه طلبة املدارس الصغار، الذين يرفضون الذهاب إىل املدارس 
ويفضلون البقاء يف محاية الوالدين، بعد أن سمعوا الكثري من األصوات التي تصم اآلذان 
من جانب الطائرات العسكرية املقاتلة الصهيونية، وهدير الدبابات واملجنزرات املختلفة، 
وأزيز الرصاص يف كل زاويٍة ومكان. هذا عالوًة عىل شكاوي الطلبة واملعلمني واملديرين 
واملرشفني الرتبويني، وحتى املرشدين النفسيني من مواجهتهم للكثري من املشكالت الرتبوية 
والنفسية النامجة عن صعوبة تنقالهتم وتعرض الكثري من رفاقهم إما للقتل أو للجرح أو 
لالعتقال، أو لإلهانة عىل أقل تقدير. هذا باإلضافة إىل شكاوي السائقني واملمرضني، بل 

وكافة أبناء الشعب وطوائفه املهنية املختلفة.  
وقد طلب السيد الشكعة بأن يتم إجراء دراساٍت علمية دقيقة من جانب متخصصني 
يف اجلامعة لتشخيص تلك املشكالت ووضع احللول الناجعة هلا، مع استعداد بلدية نابلس 
تلك  بتحويل  قام  أن  إال  اجلامعة  رئيس  من  كان  وما  للباحثني.  التسهيالت  كافة  لتقديم 
الرسالة يل، بصفتي عميدًا  لكلية الرتبية، طالبًا مني تشكيل فريق بحثي واحد أو أكثر للبدء 

بإجراء األبحاث العلمية املناسبة لتحقيق هذه الرغبة. 
بالدرجة  القضية  هذه  حول  يدور  طارئ  اجتامٍع  عقد  إىل  الكلية  جملس  دعوُت  وقد 
األساس، حيث دارت مناقشات طويلة، طرح احلضور اقرتاحاٍت بناءٍة عديدة، إال أنني ملسُت 
منهم بأن الظروف االستثنائية الصعبة التي تعيشها اجلامعة واملدينة بل والوطن بأرسِه، قد ال 
يشجع عىل البدء هبا عىل الفور. وقمُت بعدها بتوزيع تعميٍم عىل مجيع أعضاء هيئة التدريس 
يف الكلية، بل وعىل طلبة الدراسات العليا، أشجعهم عىل تشكيل فريق أو أكثر إلجراء بحوٍث 

حول آثار الترصفات اإلجرامية الصهيونية خالل االنتفاضة عىل أبناء املجتمع املحيل.
وملا انقضت فرتة العرشة أيام دون احلصول عىل ردود إجيابية من أعضاء هيئة التدريس 
نتيجة انشغاالهتم املتنوعة، فقد قررُت أن أقوم بتشكيل فريق بحثي برئاستي وعضوية أربعٍة 
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ووعدته  بذلك،  هاتفيًا  اجلامعة  رئيس  أبلغت  حيث  اخلرجيني،  العليا  الدراسات  طلبة  من 
بتقديم خطٍط بحثية له قريبًا، من أجل دعمها ماديًا ومعنويًا، مما جعله يدعم هذه اخلطوة 
بقوة. وكم كان الفريق يلتقي يف مكتب عامدة كلية الرتبية لياًل، وأحيانًا معظم أيام اإلجازات 
الرسمية، كي نناقش املوضوعات التي تستحق البحث فعاًل، ثم نضع خطة البحث التفصيلية 
لكل موضوٍع منها عىل ِحدة. وما أن انتهينا من وضع اخلطط ألحَد عرش بحثًا مستقاًل، حتى 
طلبُت عقد لقاء مع الرئيس، ناقشت معه ما أنجزناه خالل شهرين كاملني. وقد أثنى كثريًا 
عىل هذه اجلهود واتصل فورًا بعميد البحث العلمي كي يلتحق باالجتامع، وأعطاه تعليامت 
البحث  بعد عرضها عىل جملس  ماديًا  البحوث  كتابية، برضورة دعم هذه  شفوية وأخرى 
اجتامع  حضور  أسبوع  بعد  العلمي  البحث  عميد  مني  طلب  وبالفعل  للجامعة.  العلمي 
املجلس، كي أعطي األعضاء فكرة شاملة عن اخلطط البحثية وجماالت تطبيقها. وبعد طرح 

العديد من االستفسارات متت املوافقة عىل الدعم املايل واملعنوي هلا.
مع  مجيعًا،  البحثية  للخطط  البحث  أدوات  بتطوير  ذلك  بعد  العمل  فريق  وبدأ 
رضورة أن تكون األولوية يف التطبيق والنرش لبحث: )املشكالت السلوكية لدى األطفال 
انتفاضة األقىص كام يراها املعلمون(، نظرًا  الدنيا خالل  الفلسطينيني يف املرحلة األساسية 
املتدنية، والتي ظهرت  التعامل مع الرباعم الطرية يف الصفوف  حلساسية هذا املوضوع يف 
عليهم أنامط سلوكية مؤملة مثل الرصاخ خالل النوم نتيجة األحالم املخيفة املقرونة بمشاهد 
القصف والتدمري، وما رافقها من حاالت التبول الالإرادي، وااللتصاق بحضن الوالدين 
وعدم الرغبة بالذهاب إىل املدارس، وغري ذلك من ترصفات. وقد تَم نرش هذا البحث يف 
جملٍة حُمََكمة هي جملة جامعة النجاح لألبحاث، يف العدد الثاين من املجلد)16( لعام 2002م.

وبام أن الطلبة املغرتبني الذين يلتحقون بجامعة النجاح، قد انقطعت هبم الُسُبل نتيجة 
توقف عمليات التنقل، وصعوبة التحويالت املالية نتيجة اإلجراءات الصهيونية التعسفية،  
فقد كان البحث الثاين حتت عنوان: )املشكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة 
احتاد  جملة  من   )40( العدد  يف  نرشُه  تّم  والذي  االقىص(،  انتفاضة  خالل  الوطنية  النجاح 
اجلامعات العربية لعام 2002م، وهي جملٍة حُمكمة أيضًا. كام أنه بسبب معاناة قطاع سائقي 
فقد  أخرى،  إىل  مدينة  من  التنقل  منع  بسبب  مهنتهم،  يف  تام  شبه  اهنيار  من  الركاب  نقل 
التقى فريق البحث بالكثريين منهم وتعرف عىل مشكالهتم، ومتت صياغتها يف أداة قياس 
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وزعت عليهم، كي يدور البحث الثالث حول: )املشكالت التي تواجه سائقي سيارات نقل 
الركاب العمومي يف حمافظة نابلس خالل االنتفاضة(، والذي صدر يف العدد الثاين من  جملة 

جامعة القدس املفتوحة لعام 2003م، وهي جملة جامعية حُمََكمة.
وممرضني،  أطباء  من  فيها  وما  املستشفيات  يف  واملتمثل  الصحي  القطاع  ألن  ونظرًا 
من  اآلالف  لعرشات  الستقبالِه  نظرًا  االنتفاضة،  أحداث  خالل  األكرب  الِوزَر  حتمل  قد 
عملهم،  أماكن  يف  املمرضني  بزيارة  البحث  فريق  قام  فقد  املتنوعة،  اإلصابات  حاالت 
وقام بتشخيص ما يواجهونه من مشكالٍت كبرية، حتولت إىل أداة بحث، مما ساهم يف نرش 
البحث الرابع بعنوان: )ضغوط العمل لدى املمرضني واملمرضات خالل انتفاضة األقىص 
يف مستشفيات حمافظة نابلس(، والذي تّم نرشُه يف العدد األول من املجلد )30( من جملة 

دراسات/ اجلامعة االردنية املرموقة.
املدارس األساسية ومديراهتا قد واجهوا ظروفًا غريعادية من أجل  وبام أن مديري 
حث املعلمني والطلبة عىل قطع مادة املنهاج املطلوبة رغم األوضاع القاسية، فقد دار البحث 
خالل  والطلبة  املنهاج  مع  الفلسطينية  االساسية  مدارس  مديرى  تعامل   ( حول:  اخلامس 
ملجلة  السادس  املجلد  من  الثاين  العدد  يف  2003م  عام  نرشُه  تّم  الذي  األقىص.(  انتفاضة 

جامعة الزرقاء للبحوث والدراسات، وهي جملة حُمََكمة.
وكانت من بني أكثر املشكالت إزعاجًا لكٍل من الطلبة وألولياء أمورهم، وللعاملني 
يف قطاع الرتبية والتعليم، القلق عىل مصري طلبة الثانوية العامة واخلوف الشديد من االمتحان 
العام، يف ظل عدم الدوام لفرتات طويلة، وللترصفات اهلمجية من جانب قوات االحتالل 
إجتاه طلبة املدارس وعىل رأسهم طلبة الثانوية العامة، حتى ُيلحقوا باألبناء وأولياء أمورهم، 
أثر   ( بعنوان:  السادس  البحث  هنا جاء  معنوية ممكنة. ومن  أكرب خسارٍة  والبلد ككل  بل 
بعض املتغريات النفسية والديموغرافية عىل مستوى قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة 
يف شامل فلسطني خالل االنتفاضة(، الذي صدر عام 2004م يف العدد)25( من املجلد )13(  

ملجلة مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطر، وهي جملة حُمََكَمة معروفة. 
وبام أن املرشفني الرتبويني كانوا ممن تأثر عملهم كثريًا بترصفات سلطات االحتالل، 
املرشفني  )دور  بعنوان:  وكان  دورهم،  عىل  االنتفاضة  لبحوث  السابع  البحث  ركز  فقد 
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اهلل  رام  االنتفاضة يف حمافظتي  أثناء  والطلبة  املدريس  املنهاج  مع  تفاعلهم  الرتبويني خالل 
2004م،  العربية، لعام  العدد)43( من جملة احتاد اجلامعات  تّم نرشُه يف  واخلليل(، والذي 

وهي جملة حُمََكَمة.
وعندما وجدنا أن البيئة الدراسية البيتية قد ترضرت كثريًا لدى طلبة املدارس، فقد 
اهتم البحث الثامن بذلك، حيث كان بعنوان: )البيئة الدراسية البيتية لدى طلبة املرحلتني 
االساسية والثانوية يف فلسطني خالل انتفاضة االقىص(، والذي صدرعام 2005م يف العدد 

األول للمجلد التاسع عرش من جملة جامعة النجاح لألبحاث امُلَحكمة.
مبارشة،  الصهيوين  االحتالل  لقوانني  ختضع  وضواحيها  القدس  منطقة  كانت  وملا 
فقد ركز البحث التاسع عىل: )تقدير معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القدس وضواحيها 
للحياه املدرسية خالل انتفاضة األقىص(، والذي تّم نرشُه يف العدد السابع من جملة جامعة 
القدس لعام 2006م. أما البحث العارش، فقد صدر يف العدد األول من املجلد الرابع لعام 
انتفاضة  2006م بعنوان: )تفاعل املعلمني يف فلسطني مع املناهج املدرسية والطلبة خالل 
االقىص من وجهة نظرهم(، يف جملة جامعة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية امُلَحَكمة.

االحتالل  جيش  بانتهاكات  تأثرت  قد  املدارس  تالميذ  بني  السائدة  القيم  أن  وبام 
الصهيوين، فقد دار البحث احلادي عرش واألخري حول: ) ترتيب تالميذ الصف السادس 
االسايس أيام االنتفاضة للقيم حسب مقياس روكيش يف ضوء عدد من املتغريات(، والذي 
2007م،  نرشته جملة دراسات / اجلامعة األردنية، يف عددها األول من املجلد )34( لعام 

وهي جملٌة جامعيٌة مرموقة.
وباختصار شديد، فإن الدفاع عن حقوق الشعوب يف احلرية واالستقالل والتخلص 
من االحتالل واالستعامر، ال يتوقف عند الكفاح السلمي فقط، أو حتى عند الكفاح املسلح 
فحسب، بل ينبغي باإلضافة هلام معًا، أن جُيري البحوث العلمية التوثيقية الدقيقة التي يتم 
نرشها يف املجالت العلمية الرصينة، كي تتم قراءهتا من األجيال احلارضة والقادمة، وتشهد 
بعد عقود بل وقروٍن آتية، بأن هذا الشعب مل يقبل االحتالل، وقد قاوم بالسالح وباحلجر، 

بل وبالصدور العارية، حتى ضحى بالغايل والنفيس من أجل طعم احلرية.
                                                                                                    profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com   
Website: http://www.jwdat.com                         
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http://alghad.com/  articles/2038052.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2018/1/10

 

احللقة ال�شبعون: جامعة النجاح والإنتاج العلمي والفكري   
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

أن  عىل  الغالب،  يف  العادي  اإلنسان  حيرص 
يعمل  الذي  املكان  يف  واضحة  إجيابية  آثارًا  يرتك 
فيه، أو يف احلياة اليومية للمجتمع الذي ينتمي إليه. 
عىل  بصامهتا  ترك  يف  املرغوب  اآلثار  هذه  وختتلف 
حسب  وذلك  أخرى  إىل  مهنٍة  من  الواقع،  أرض 
من  ختتلف  أهنا  كا  وظروفها،  املهنة  تلك  طبيعة 

شخٍص إىل آخر، وذلك بناءًا عىل نمط أنشطة ذلك الشخص وجهودِه املختلفة التي يبذهلا 
منفردًا أو بالتعاون أو التنسيق مع اآلخرين.   

وملا كان األستاذ اجلامعي قد انحرصت جهوده يف التدريس والبحث العلمي وخدمة 
بالفعل من  ُيبدع فيها مجيعًا، حتى يتمكن  بالدرجة األساس، فإنه حياول دومًا أن  املجتمع 

إثبات وجوده يف جمال ختصصه العام وختصصه الدقيق يف وقٍت واحد. 
 وبام أن متيزُه بشكٍل واضٍح يف تدريس طلبة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة، 
يعود عليه يف الغالب بالسمعة الطيبة بني الطلبة عىل وجه اخلصوص، فإن إبداعاته يف جمال 
ثم  امُلَحَكمة،  واملهنية  اجلامعية  الدوريات  يف  نرشها  عىل  والعمل  العلمية  البحوث  إجراء 
تأليف الكتب اجلامعية التخصصية الدقيقة والعامة، تؤدي به إىل النظرة املرموقة من جانب 
زمالئِه الباحثني من أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا واجلامعات، يف حني متثل خدماته 
ألركان  الثالثية  الصورة  تكتمل  كي  أيضًا،  عليه  حيرص  كبريًا  إجتامعيًا  رصيدًا  املجتمعية 

نجاح األستاذ اجلامعي يف إمتام رسالته العلمية والعملية املنشودة.
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وقد أخذت هذه األركان الثالثة نصيبها من التوثيق من جانبي خالل عميل سابقًا يف 
جامعة الريموك األردنية، ويف جامعة السلطان قابوس الُعامنية، واآلن جاء دورها التوثيقي 
يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية. هذا باإلضافة إىل أن جماالت التدريس 
وخدمة املجتمع يف اجلامعة األخرية قد تّم ختصيص مقاالت سابقة هلا، مما جيعل هذه املقالة 

تركز فقط عىل اإلنتاج العلمي والفكري خالل عميل يف تلك اجلامعة.
لكلية  عميدًا  عميل  خالل  هبا  مررُت  التي  تلك  للغاية،  قاسيًة  الظروف  كانت  وكم 
العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية ملدة أربع سنوات، وبخاصٍة بعد اندالع انتفاضة 
جليش  الوحشية  املامرسات  بسبب  وذلك  2000م،  عام  من  األخري  الثلث  يف  األقىص 
االحتالل الصهيوين ضد أبناء املجتمع املحيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما جعل 
معظم بحوثي تدور يف الواقع حول أثر تلك املامرسات الظاملة عىل قطاعاٍت خمتلفة من أبناء 

ذلك املجتمع، والتي تّم نرشها مجيعًا يف جمالت جامعية ومهنية حُمََكمة. 
وكان أول هذه البحوث بعنوان: )املشكالت السلوكية لدى االطفال الفلسطينيني يف 
املرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقىص كام يراها املعلمون(، الذي تّم نرشُه يف جملة 
جامعة النجاح لالبحاث يف العدد )16( لعام 2002م. أما البحث الثاين فقد تناول: )املشكالت 
التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية خالل انتفاضة االقىص(، وتم نرشُه 
2002م. ودار البحث الثالث حول:  يف العدد )40( من جملة احتاد اجلامعات العربية، لعام 
خالل  نابلس  حمافظة  يف  العمومي  الركاب  نقل  سيارات  سائقي  تواجه  التي  )املشكالت 
2003 يف العدد الثاين ملجلة جامعة القدس املفتوحة. أما  االنتفاضة(. والذي تّم نرشه عام 
انتفاضة  البحث الرابع فقد ركز عىل : )ضغوط العمل لدى املمرضني واملمرضات خالل 
األقىص يف مستشفيات حمافظة نابلس خالل االنتفاضة(، وتّم نرشه عام )2003 م( يف العدد 

األول من املجلد )30(  ملجلة دراسات تربوية الصادرة عن  اجلامعة االردنية.
وتتابعت البحوث األخرى بعد ذلك، كي تشمل البحث اخلامس املوسوم ب: )أثر 
تدريب املعلامت الفلسطينيات عىل أسلوب التعلم النشط يف التحصيل اآلين واملؤجل لدهين 
خالل انتفاضة األقىص، يف ضوءعدد من املتغريات( واملنشور عام 2003م، يف العدد الثاين 
من املجلد الرابع  ملجلة العلوم الرتبوية والنفسية الصادرة عن جامعة البحرين. أما البحث 
املنهاج  مع  الفلسطينية  االساسية  املدارس  مديرى  )تعامل  بموضوع:  اهتم  فقد  السادس 
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للبحوث والدراسات,  الزرقاء  انتفاضة األقىص، والذي نرشتُه جملة جامعة  والطلبة خالل 
يدور  السابع  البحث  عنوان  وكان  هلا.  السادس  املجلد  من  الثاين  العدد  يف  2003م،  عام 
حول: ) أثر بعض املتغريات النفسية والديموغرافية عىل مستوى قلق االمتحان لدى طلبة 
الثانوية العامة يف شامل فلسطني خالل االنتفاضة(، وتّم نرشه عام 2004م، يف العدد )25( 

من جملة مركز البحوث الرتبوية التابع جلامعة قطر.
املنهاج  مع  تفاعلهم  خالل  الرتبويني  املرشفني  )دور  عىل:  الثامن  البحث  وركز 
احتاد  جملة  نرشتُه  الذي  واخلليل(،  اهلل  رام  حمافظتي  يف  االنتفاضة   أثناء  والطلبة  املدريس 
2004م، بينام تناول البحث التاسع:  اجلامعات العربية، يف عددها الثالث واألربعني  لعام 
)البيئة الدراسية البيتية لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف فلسطني خالل انتفاضة 
االقىص(، الذي تَم نرشُه عام 2005م، يف العدد األول للمجلد )19( من جملة جامعة النجاح 
الوطنية, يف حني كان عنوان البحث العارش: ) تقدير معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القدس 
وضواحيها للحياه املدرسية خالل انتفاضة األقىص(، الذي نرشته يف عددها السابع، جملة 

جامعة القدس املفتوحة عام 2005م.
املناهج املدرسية  ودار البحث احلادي عرش حول: )تفاعل املعلمني يف فلسطني مع 
عام  الرابع  عددها  يف  نرشته  الذي  نظرهم(،  وجهة  من  االقىص  انتفاضة  خالل  والطلبة 
فيه  اهتم  الذي  الوقت  يف  العلمية،   والبحوث  للدراسات  الزيتونة  جامعة  جملة  2006م، 
حسب  للقيم  االسايس  السادس  الصف  تالميذ  )ترتيب  بموضوع:  عرش  الثاين  البحث 
دراسات  جملة  2007م،  عام  نرشته  والذي  املتغريات،  من  عدد  ضوء  يف  روكيش،  مقياس 

تربوية الصادرة عن اجلامعة األردنية، يف العدد األول من املجلد الرابع والثالثني.
وباإلضافة إىل البحوث امليدانية السابقة، فقد تّم نرش ثالث مقاالٍت نظريٍة يتمثل أوهلا 
يف مقالة حتت عنوان: ) نظرية املنهج املدريس ومطالب القرن اجلديد (، التي ظهرت عام 
1999 يف العدد )62( من جملة رسالة النجاح الصادرة عن جامعة النجاح الوطنية، ويتمثل 
ثانيها يف مقالة بعنوان: ) الدور األكاديمي لرئيس القسم اجلامعي(، التي نرشهتا أيضًا رسالة 
2000م، يف العدد )65( . أما املقالة الثالثة فقد متت مناقشتها يف مؤمتر علمي  النجاح عام 
2003م، يف جامعة النجاح حتت عنوان: جامعة النجاح تاريخ وتطور، وتناولت  أقيم عام 
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املقالة موضوع: ) تطوير الدور االداري والقيادي لرئيس القسم االكاديمي اجلامعي(، وتّم 
نرشها يف جملٍد خاص بذلك املؤمتر.

أما عن املؤلفات أو الكتب اجلامعية التخصصية، فقد قمُت بتأليف بعض الكتب املهمة 
جدًا، وعىل رأسها كتاب: )تدريس مهارات التفكري، مع مئات األمثلة التطبيقية(، والذي 
يقع يف ستامئة صفحة ونرشته دار الرشوق يف عامن،  ويمثل يف احلقيقة أكثر كتب مهارات 
التفكري رواجًا يف الوطن العريب، وتشهد له صفحات اجلوجلGoogle، باملراجعات وكتابة 
التقارير املختلفة عنه، من جانب العلامء واملهتمني والباحثني. كام ظهر يل كتاٌب آخر حتت 
عنوان:) تدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية(، ويقع يف )592( صفحة، ونرشتُه 
أيضًا دار الرشوق ذاهتا، وكتاب ثالث حتت عنوان: )دليل اإلنتاج العلمي والفكري والثقايف 

يف جامعة النجاح الوطنية(، ويقع يف )332( صفحة، ومن منشورات اجلامعة ذاهتا.
ونظرًا الستالمي مناصب إدارية متنوعة وأمهها عميد كلية الرتبية، وبسبب ختصيص 
الدقيق يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية، فقد تّم اختياري منسقًا للجنة تأليف 
كتب الرتبية الوطنية يف مركز تطوير املناهج والكتب الفلسطينية، حيث تَم إصدار جزئني 
لكتاب  آخرين  الثاين األسايس، وجزئني  الصف  تالميذ  املقرر عىل  الوطنية  الرتبية  لكتاب 
األجزاء  هذه  ملؤلفي  كمنسق  األسايس،  الرابع  الصف  تالميذ  عىل  املقرر  الوطنية  الرتبية 
األربعة جمتمعة، يف حني كنُت حمررًا علميًا للجزئني اخلاصني بكتاب الرتبية الوطنية للصف 

األول األسايس.
وباختصاٍر شديد، فإن اإلنتاج العلمي والفكري بالنسبة لألستاذ اجلامعي يبقى كاملاء 
يف  واألخرية،  األوىل  حياهتا  يمثل  حيث  األخرى،  البحرية  واملخلوقات  لألسامك  بالنسبة 
حني يمثل االنتاج العلمي بالنسبة لذلك األستاذ، حياتُه األكاديمية وسمعته العلمية. وما 
عليه سوى االهتامم به بأقىص درجٍة ممكنة، عن طريق نرش البحوث الرصينة يف الدوريات 
العلمية املرموقة، وتأليف الكتب التخصصية التي يستفيد منها الطلبة والباحثون يف وقٍت 
واحٍد، وأن ال يستسلم للظروف الصعبة أو املعوقات اجلّمة التي قد حتول دون ذلك، بل 

عليه أن يعمل عىل تطويعها أو جعلها عناوين لبحوثه العلمية املقرتحة.
profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com                         
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http://alghad.com/  articles/2137392.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2018/3/7

احللقة الثانية وال�شبعون: مغادرة جامعة النجاح  
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

عمله  وخالل  أحيانًا،  اجلامعي  األستاذ  يميل 
الطويل يف جامعٍة واحدة بعينها، إىل االنتقال من أجل 
العمل يف جامعٍة أخرى، وذلك يف ضوء اعتبارات أو 
رغبته  يف  أمهها  يتمثل  متعددة،  أسباٍب  أو  مربراٍت 
أصبحت  التي  تلك  غري  جديدٍة،  خرباٍت  باكتساب 
مألوفًة لديِه كثريًا يف جامعتِه األوىل، ثم ميلِه إىل تغيري 

البيئة التعليمية التعلمية التي يامرسها مع طالبه داخل قاعات الدراسة أو خارجها، خاصة 
وأن الناس بصورٍة عامٍة يميلون إىل حِب التغيري، بل وإىل رغبٍة منهم أيضًا يف تعديل األنامط 
املعيشية اليومية التي حييوهنا. كام أنه يدرك هو يف هذه احلالة أيضًا، بأن التغيري سوف يؤدي 
إىل جتديد حياتِه املهنية واخلاصة، والعمل عىل تنويعهام ما أمكن، بل وتفعيل أنشطتِه املختلفة 

فوق هذا  وذاك. 
وقد يضطر األستاذ اجلامعي أحيانًا إىل تنفيذ ذلك االنتقال أو التغيري، بناًء عىل ظروف 
هذه  يف  املسؤولني  مع  توقيعِه  عىل  عمل  الذي  الرسمي  التعاقد  ونمط  حولِه،  من  العمل 
اجلامعة أو تلك، أو بسبب الرغبة القوية لديه يف حتسني وضعِه املادي، وال سيام إذا سنحت 
له الفرصة باحلصول عىل راتب أعىل حيقق له تنفيذ متطلبات األرسة، وبخاصة متابعة األبناء 
يف مراحل التعليم العام والعايل، أو نتيجة ملا قد يمر به من ظروٍف قاسية يصعب عليه جدًا 
أو  واحدة،  جامعٍة  يف  استمر  لو  األقل  عىل  قسوهتا  من  التخفيف  جمرد  حتى  أو  تغيريها، 
ألسباٍب علميٍة جوهرية مثل احلصول عىل شهاداٍت أعىل، أو خرباٍت أكثر تطورًا، مما يدفعُه 
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إىل عدم االستمرار يف وضٍع يتعارض فيه مع رغباته أو معتقداته أو قيمِه، أو طاقات التحمل 
لديه، وجيعله يف هناية املطاف يعمل بكل جهدِه عىل تقديم استقالته من العمل.  

لذا، فإنه وإن كانت معظم العوامل املشار إليها مسؤولًة عن انتهاء عميل يف اجلامعات 
الريموك  بالرياض، وجامعة  امللك سعود  قبل، مثل جامعة  فيها من  بالتدريس  التي قمُت 
عميل  انتهاء  وراء  األسباب  أن  إال  ُعامن،  سلطنة  يف  قابوس  السلطان  وجامعة  األردن،  يف 
يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية، كانت غري ذلك يف غالبيتها، وتتصف 
الوطنية  السلطة  مناطق  إىل  الدخول  كان  فقد  واحد.  وقٍت  يف  ومعقدة  صعبة  كانت  بأهنا 
الفلسطينية للعمل من جانب حاميل جوازات السفر األردنية، يتم عن طريق احلصول عىل 
الفلسطينية وملدة بضعة  النجاح ذاهتا عن طريق السلطة  ترصيٍح رسمٍي تستخرجه جامعة 
بشكٍل  جتديده  عىل  العمل  هبا  يعمل  التي  واجلامعة  الشخص  من  ويتطلب  فقط،  شهور 

متكرٍر، مما جيعل من صفة االستقرار أو األمن الوظيفي صفاٍت غري متوفرة مطلقًا.
ومما زاد الطني بلة، أنه بعد اندالع اتنفاضة األقىص يف شهر أيلول)سبتمرب( من عام 
الفلسطيني من ترصفات مهجية جليش  الشعب  أبناء  2000م، وما حصل من جرائم ضد 
االحتالل الصهيوين، فقد أصدرت سلطات ذلك االحتالل، تعليامت تؤكد عىل أنه جيب عىل 
مجيع حاميل جوازات السفر األردنية العاملني أو املتواجدين يف مناطق السلطة الفلسطينية 
مغادرهتا فورًا، ومن مل يفعل ذلك، فإنه يعترب خمالفًا لقواعد الدخول إليها، وسوف يتحمل 
النجاح  جامعة  يف  لوجودي  حاجة  األوقات  أشد  يف  التعليامت  هذه  جاءت  وقد  تبعاهتا. 
أكثر  عىل  وأرشُف  فيها،  الرتبوية  العلوم  لكلية  عميدًا  أعمل  كنُت  حيث  بنابلس.  الوطنية 
من عرش رسائل ماجستري، باإلضافة إىل أنني كنُت أرشف عىل ثالث أطروحات للدكتوراة 
لثالثة من الطلبة الفلسطينيني امللتحقني بجامعة عني شمس يف القاهرة، مما جيعل من عملية 
كبرية  رضبة  العلمية،  وأطروحاهتم  رسائلهم  إنجاز  دون  احلالة  هذه  مثل  هذه  يف  تركهم 

لطموحاهتم املستقبلية، وعماًل ال جيوز أن أقوم به من الناحية العلمية واألخالقية.
وعالوًة عىل ما سبق، فقد قمُت بتشكيل فريٍق بحثي يشمل ثالثة من طلبة الدكتوراة، 
وحصاٍر  وتدمرٍي  قتٍل  من  القاسية  االحتالل  جيش  ترصفات  حول  تدور  بحوٍث  إلجراء 
واملرشفني  واملديرين  واملعلمني  الطلبة  نفسيات  عىل  السلبية  وآثارها  واعتقال،  وجتويٍع 
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الشعب  فئات  أكثر  من  بصفتهم  العمومي،  السيارات  وسائقي  واملمرضني  بل  الرتبويني، 
بجامعة  العلمي  البحث  عامدة  وكانت  اليومية.  القمعية  الوسائل  من  ترضرًا  الفلسطيني 
النجاح الوطنية، قد وافقت رسميًا عىل دعم أحد عرش بحثًا يف هذا املجال، مما جيعل تركها 
دون إنجاز ومغادرة اجلامعة هنائيًا، يمثُل خسارًة علمية ووطنية كبرية، مما دفعني إىل تأجيل 
عملية اخلروج من فلسطني حتى تتم مناقشة مجيع الطلبة لرسائلهم وأطروحاهتم العلمية، 
وحتى يتم االنتهاء من كتابة البحوث املشار إليها، والعمل عىل إرساهلا إىل املجالت العلمية 

املحكمة متهيدًا لنرشها فيها حسب األصول املتبعة فيها.
وعالوًة عىل كل هذا، فقد عانيُت ومعي بعض أفراد أرسيت، من أشد أنواع املعاملة 
فظاظة وقسوة وإهانة من أفراد جيش االحتالل الصهيوين خالل اقتحامات مدينة نابلس 
العامرة عدة  البيت، واخلروج  مع مجيع سكان  تفتيٍش غري عادي لكل ما يف  املتكررة، من 
مرات خالل فصل الشتاء قارس الربودة، حيث يقوموا بصلبنا عىل اجلدران لعدة ساعات، 
واالعتقال لفرتاٍت قصرية رغم توضيحي هلم باإلنجليزية، بأنني ضيٌف عىل مدينة نابلس، 
جامعيًا  أستاذًا  وأعمل  عامن،  األردنية  العاصمة  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  من  وبرتشيٍح 
وعميدًا لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح وبشكٍل مؤقت، ولكنهم ال يأهبون مطلقًا 
لكل العوامل االنسانية أو العلمية أو األخالقية، ألهنم يطبقون وبكل رصاحٍة، أجندًة خمفية 
وعلنية يف وقٍت واحد، عنواهنا العريض هو االحتالل والقهر واإلذالل والقتل والترشيد 
والتدمري واالعتقال، دون رادٍع من أي نوٍع كان، من قوانني ساموية أو أنظمة أو تعليامت 

وضعيٍة أو أخالقيٍة إقليمية كانت أو دولية.  
كل هذا جعلني أخشى بأنه ربام يتم اعتقايل عىل يد قوات البطش الصهيوين يف أي 
وقٍت خالل فرتة االنتفاضة، نظرًا ملخالفتي لنظام اإلقامة، ال سيام بعد انتهاء فرتة الترصيح 
غياهب  يف  يب  الزج  وإمكانية  جمهول،  مستقبل  إىل  يؤدي  قد  مما  طويلة،  بمدة  يل  املمنوحة 
السجون املظلمة، التي من يدخلها ال خيرج منها يف العادة إال إىل القرب، ومن له حظ باخلروج 
يف أحسن احلاالت، فيخرج ومعه العديد من العاهات بعد  الكثري من السنواٍت، وذلك يف 
ضوء األحكام العرفية املطبقة عىل مناطق السلطة الفلسطينية من جانب جيش االحتالل، مما 
دفعني إىل بذل اجلهود اإلضافية مع طلبة املاجستري والدكتوراة املرشف عليهم، بمتابعة كل 
ما يكتبون أوالً بأول، وتوجيههم باستمرار، حتى استطيع مناقشة الرسائل أو األطروحات 
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العلمية الواحدة تلو األخرى. لذا، فإنه عندما اقرتبت هذه املهمة من هنايتها، قمُت بتقديم 
استقالتي رسميًا إىل إدارة اجلامعة.

وقد حاول املسؤولون يف تلك اجلامعة إقناعي بالعدول عن االستقالة، وال سيام من 
كافًة، وافق  له ظرويف  اهلل، ولكن عندما أوضحُت  رامي احلمد  أ.د.  آنذاك  رئيسها  جانب 
مشكورًا عىل ذلك. ومل يبَق عندي وقتها سوى االستعداد للعودة إىل األردن عند االنتهاء من 
تدريس بعض مقررات الفصل الدرايس اجلامعي الثاين املكلف هبا، وذلك يف منتصف شهر 
2003م. وبعدها أقام الزمالء يف كلية العلوم الرتبوية حفل وداٍع  حزيران)يونيو( من عام 
لطيف، تّم فيه استذكار املحطات املختلفة خالل السنوات األربع التي قضيتها يف التدريس 
والعمل اإلداري األكاديمي اجلامعي، سواء يف مركز مدير املكتبات اجلامعية، أو رئاسة قسم 

الدراسات العليا، أو عامدة كلية العلوم الرتبوية.
يتضح مما سبق وبشكٍل يتمشى مع املنطق، بأن كل بدايٍة من البدايات ال بد أن يتبعها 
هناية، مهام حاول اإلنسان اإلخالل هبذا املبدأ، إذ ينبغي عليه أن يستجيب له يف هناية املطاف. 
ومع ذلك، فإن وقت هذه النهاية يظل جمهوالً يف أغلب األحايني، حتى تكتمل الظروف أو 
الرشوط املالئمة حلدوثه، والتي قد تكون كثرية أو قليلة، عادية أو استثنائية، مقبولة لنا  أو 
مرغمني عليها، من أجل أن تتم عملية التغيري املنشودة، التي هي يف الواقع تعكس طبيعة 

احلياة املتغرية بجميع جوانبها، سواٌء شئنا أم أبينا.   

                                                                                                           profjawdat@yahoo.com  /    jawdatmassa@gmail.com
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http://alghad.com/  articles/2173952.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2018/3/28

احللقة الرابعة وال�شبعون: العمل يف جامعة الإ�شراء اخلا�شة     
بقلم: أ. د. جودت امحد املساعيد

أستاذًا  كاملة،  سنوات  عرش  ملدة  لغيايب  نظرًا 
بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  لقسم  ورئيسًا 
االلتحاق  أعقبها  ُعامن،  سلطنة  يف  قابوس  السلطان 
الفلسطينية  نابلس  بمدينة  الوطنية  النجاح  بجامعة 
لكلية  وعميدًا  أستاذًا  أخرى،  سنوات  أربع  ملدة 
العلوم الرتبوية فيها، فقد جعلني ذلك عىل مدى هذه 

السنوات الطويلة، أجهل الكثري عن مواقع عمل الرعيل األول من أعضاء هيئة التدريس 
األردنيني الذين خدمنا وإياهم يف جامعة الريموك، أثناء العقد األول من سنوات انطالقاهتا 

املظفرة األوىل يف أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات من القرن العرشين. 

وما أن ُعدُت إىل األردن يف صيف عام 2003م، وخالل عملية تدرييس حمارضًا غري 
متفرٍغ لطلبة ماجستري املوهبة واإلبداع بكلية األمرية عالية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية 
األردنية، حتى علمُت بأن زميلنا الرتبوي املعروف أ. د. فريد أبو زينة، يعمل عميدًا لكلية 
العلوم الرتبوية ونائبًا لرئيس جامعة اإلرساء اخلاصة، التي كان يرأسها آنذاك أستاذ اإلدارة 
الزمان يف  معًا نحو عقٍد من  الباري درة، وكالمها ممن عملنا  الدكتور عبد  املشهور  العامة 
جامعة الريموك، ونعرف إسهامات بعضنا بعضًا يف األنشطة العلمية واإلدارية واألكاديمية 
وتّم  اجلامعة،  تلك  للعمل يف  بطلٍب رسمٍي  تقدمُت  أن  إال  بعدها  مني   كان  فام  املختلفة. 
تعييني أستاذًا بقسم املناهج وطرق  التدريس يف كلية العلوم الرتبوية. وكانت تلك الكلية 
تشتمل آنذاك عىل قسم آخر فقط بجانب قسم املناهج، وهو قسم تربية الطفل. لذا، قمُت 
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بتدريس عدة مقررات لطلبة البكالوريوس مثل ختطيط املناهج وتطويرها، وأساليب تدريس 
الدراسات االجتامعية، والعادات الدراسية والبحثية.

وما هو إال وقت قصري، حتى تّم تعييني رئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس، الذي 
كان هيتم كثريًا بإعداد معلم الصف لكٍل من املدارس احلكومية واخلاصة. وقد كان برنامج 
الفقري  العمود  يمثل  التخصصات،  السنة األخرية جلميع  املقرر عىل طلبة  العملية  الرتبية 
الرتبية  تدريس  بأساليب  املتعلقة  املقررات  أساتذة  وجود  إىل  فباإلضافة  القسم.  ذلك  يف 
اإلسالمية، وأساليب تدريس اللغة العربية، وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية، وأساليب 
الدراسات االجتامعية،  العلوم، وأساليب تدريس  الرياضيات، وأساليب تدريس  تدريس 
وأساليب تدريس الرتبية الرياضية، كان يوجد أيضًا أعضاء هيئة تدريس يف ختصصات علم 
النفس الرتبوي، والقياس والتقويم، وأصول الرتبية، واإلدارة الرتبوية.  إضافة إىل ذلك، 
الدكتوراة،  محلة  من  املتفرغني  غري  املحارضين  من  وعرشين  بخمسٍة  االستعانة  متت  فقد 

وذلك لإلرشاف عىل تدريب الطلبة يف املدارس الكثرية املنترشة يف حمافظتي عامن ومأدبا.
البيئة الرتبوية املحلية، فقد  وبسبب شغفي يف إجراء البحوث امليدانية الرضورية يف 
عملُت عىل تشكيل فريٍق بحثي ثالثي برئاستي وعضوية كٍل من د. غازي مجال خليفة، ود. 
حممد كامل عالية. وقد بدأنا بتطوير أدوات البحث يف موضوع التسجيل واإلرشاد األكاديمي 
اجلامعي، وموضوع عادات تعامل طلبة املرحلة الثانوية مع االمتحانات، حيث تم فيام بعد 
نرش ثالثة بحوٍث تربويٍة يف جمالٍت علميٍة حمكمة. وقد كان البحث األول منها حتت عنوان: 
) دراسة ميدانية ملشكالت التسجيل واإلرشاد األكاديمي اجلامعي(، والذي تّم نرشُه الحقًا 
يف العدد الثاين من املجلد الرابع والثالثني ملجلة دراسات / سلسلة العلوم الرتبوية، الصادرة 
االمتحان  مع  التعامل  ) عادات  بعنوان:  كان  فقد  الثاين  البحث  أما  األردنية،  اجلامعة  عن 
الطالب  بجنس  ذلك  وعالقة  األردنية،  مأدبا  حمافظة  يف  الثانوي  األول  الصف  طلبة  لدى 
ومعدله العام(، والذي تم نرشه بعد ذلك يف امللحق الثالث من املجلد الثامن والثالثني ملجلة 
دراسات / سلسلة العلوم الرتبوية، الصادرة عن اجلامعة األردنية أيضًا، أما البحث الثالث 
فقد كان حتت عنوان: ) األخطاء النامجة عن الطلبة واجلدول الدرايس، يف عملية اإلرشاد 
األكاديمي، وعالقتها ببعض املتغريات(، والذي تّم نرشه الحقًا يف العدد التاسع من املجلد 

الثاين ملجلة العلوم الرتبوية والنفسية، الصادرة عن جامعة البحرين. 
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تأليفها من جانبي خالل عميل يف جامعة اإلرساء اخلاصة،  تّم  التي  الكتب  أما عن 
واالقتصادي  االجتامعي  )الوضع  عنوان:  حتت  كان  األول  كتابني:  عن  عبارة  فكانت 
والرتبوي يف لواء ذيبان: دراسة مسحية حتليلية (، ويقع يف )316( صفحة،  والذي صدر عن 
مركز الرأي للدراسات، يف العاصمة األردنية عامن، أما الكتاب الثاين، فكان حتت عنوان: 
صفحة،   )462( يف  ويقع  والتعليم(،  الرتبية  ميادين  يف  واإلنرتنت  احلاسوب  )استخدام 

وصدر عن دار الرشوق يف مدينة عامن أيضًا.
إنجازها من جانبي خالل عميل يف  تّم  التي  األخرى  األكاديمية  األنشطة  بني  ومن 
املرحوم  آنذاك  الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  مع  االشرتاك  أمهها  من  كان  فقد  اجلامعة،  هذه 
بإلقاء  حمارضاٍت  الكلية،  التدريس يف  أ.د. توفيق أمحد مرعي، ومع عدٍد من أعضاء هيئة 
تربويٍة خالل األسبوع األول من شهر أيلول )سبتمرب( من كل عام ، وذلك من أجل تنمية 
أعضاء هيئة التدريس مهنيًا، والتي كانت تدور عادًة حول بعض طرائق التدريس الفعالة 
يف املستوى اجلامعي تارة، وحول صياغة األسئلة املقالية واملوضوعية املتنوعة بطريقٍة دقيقة 
الرخصة  عىل  للحصول  تدريبية  دورة  شخصيًا  حضوري  إىل  باإلضافة  هذا  أخرى.  تارًة 

.ICDL الدولية لسياقة احلاسوب
الوسائل  بإنتاج  خاص  معمل  يتبعه  كان  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  أن  وبام 
التعليمية، فإن الطلبة الذين يلتحقون بمواد تكنولوجيا التعليم، كانوا يقومون بإنتاج الكثري 
العملية يف  الرتبية  يقوم طلبة  بينام  دقيق،  بشكٍل  إنتاجها  كيفية  تعلم  منها، وذلك من أجل 
يتم استخدامها يف عملية  املزيد منها، كي  بإنتاج  البكالوريوس،  السنة األخرية من دراسة 
الوسائل كمياٍت كبرية، مما  يتجمع من هذه  لذا، كان  املدرسية.  الصفوف  التدريب داخل 
يشجع القائمني عىل ذلك التخصص، بالعمل عىل فرزها وانتقاء األفضل منها، متهيدًا إلقامة 
معرض للوسائل التعليمية يف اجلامعة، وذلك خالل أسبوع كلية العلوم الرتبوية، الذي كان 
يقام قبيل هناية كل عاٍم جامعي. وتتم من خالل هذا املعرض، دعوة العديد من املسؤولني 
املعرض  بزيارة  والطلبة،  للمعلمني  الفرصة  إتاحة  أجل  من  امليداين،  التدريب  مدارس  يف 
واالطالع عىل ما فيه من جهة،  واختيار ما يناسبهم من الوسائل التعليمية املعروضة بعد 
االنتهاء من عملية عرضها، وذلك الستخدامها يف العملية التعليمية التعلمية املدرسية من 
جهٍة ثانية. وكان يتم من خالل هذا املعرض، وضع جناٍح خاص لإلنتاج العلمي اخلاص  
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بأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الرتبوية، من بحوٍث ميدانية وجتريبية منشورة أو مقبولٍة 
للنرشيف دورياٍت علميٍة حمكمة، ومن كتٍب ختصصيٍة جامعية.

وكان ملوضوع خدمة املجتمع املحيل، دور واضح يف سياسة جامعة اإلرساء اخلاصة، 
بحيث كانت حترص جيدًا عىل أن يقوم أعضاء هيئة التدريس فيها بواجبهم فيه، وذلك كٌل 
حسب ختصصه، مما كان يتوجب علينا يف قسم املناهج وطرق التدريس، تلبية مطالب املدارس 
أو املؤسسات االجتامعية والرتبوية املختلفة، من أجل إلقاء حمارضاٍت عامٍة أو ختصصيٍة معينٍة، 
أو عقد دوراٍت تدريبيٍة قصريٍة، أو تقديم استشاراٍت تربويٍة حمددٍة. وإنني ما زلت أتذكر أن 
من بني هذه املحارضات الرضورية، ما كان  يتم ختصيصه لطلبة الثانوية العامة، حيث الرتكيز 
كان يدور حول ظاهرة القلق من امتحان الثانوية العامة بالنسبة إىل الطلبة، مما دفعني إىل لقاء 
عدٍد من طلبة املدارس يف حمافظة مأدبا، ويف مديريات  الرتبية والتعليم املختلفة  بمدينة عامن، 
باإلضافة إىل تدريب املعلمني من خمتلف التخصصات عىل طرائق التدريس املعارصة، وعىل 
كيفية صياغة األهداف التعليمية من ناحية، أو كتابة أسئلة االختبارات الدقيقة، والتي حتفز 

الطلبة يف الغالب عىل التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، من ناحيٍة ثانية.
أما بالنسبة إىل حضور املؤمترات العلمية املتنوعة، فقد أتيحت يل الفرصة حلضور مؤمتٍر 
حميل حول البيئة واملحافظة عليها، ممثاًل جلامعة اإلرساء اخلاصة، والذي تّم عقده يف جامعة 
عامن األهلية عام 2004م، كام سنحت يل فرصة أخرى حلضور مؤمتر يف جامعة البرتاء اخلاصة 
خالل عام 2005، والذي اهتم بدور اجلامعات األردنية يف خدمة املجتمعات املحلية، وقمت 

خالله بأدارة إحدى اجللسات، والتعليق عىل اثنتني من األوراق املقدمة لذلك املؤمتر.
وباختصاٍر شديد، فإنه رغم قرص الفرتة التي قضيتها أستاذا ورئيسًا لقسم واملناهج وطرق 
إداريٍة  املناشط فيها من  التدريس بجامعة اإلرساء اخلاصة، ومدهتا سنتان فقط، فقد تنوعت 
أكاديمية، إىل بحثيٍة علمية تّم نرشها يف جمالت مرموقة، إىل تأليف كتٍب تربويٍة ختصصيٍة مفيدة، 
إىل تقديم خدماٍت واستشارات إىل املجتمع املحيل، وإىل حضور مؤمتراٍت جامعية متنوعة، تعالج 
موضوعات الساعة، وهذا كله جيعل من دور األستاذ اجلامعي نشطًا عىل الدوام، حتى حيقق 

profjawdat@yahoo.com                                    .جمموعة من األهداف الرتبوية املنشودة
     jawdatmassa@gmail.com/ Website: http://www.jwdat.com
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الف�شل الثاين ع�شر
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الق�شيدة الأوىل:َق�شيدة: �َشْعُب الِرَباِط
                                             ِشعُر: أ.د جودت امحد سعادة

لقد ُنظمْت هذه القصيدة أيام االجتياح اإلرسائييل 
يف  وبالذات  األقىص  انتفاضة  خالل  الغربية  الضفة  ملدن 
تدمري  وتم  2002/4/20م،  وحتى   3/29 من  الفرتة 
وإصابة  واستشهاد  الفلسطينية،  املدن  أجزاء  من  العديد 

اآلالف.
أ.د. جودت امحد سعادة / عميد كلية العلوم الرتبوية

 جامعة النجاح الوطنية /   نابلس – فلسطني/  2002/4/18م
هـَبَّ اجلميــُع  نساؤهــْم وِرجــاُلَشْعُب الِربـَــاِط ِقتــاُلَك  استبسـاُل
لـم َيْســلَم  األجــداُد   واألطفــاُلقاَوْمَت َجيشًا للَمجـــــازِر َصانِــٌع
َمنـَـــَع  الـدواَء وَقصـــُدُه  اإلذالُلَقطـــَع الَكهاِرَب واملِيـــاَه بِقســوٍة
َطعَن القلوَب وفــي الُصدور نِبــاُلوأَد الســالَم  مـــن الُعيوِن بَِلحظـٍة
إن  الَبَسـالــَة  َمطــلٌب   وَمنــَـــاُلَراَم اهلل َجـــادْت بالَبَسالـــِة َجولـًة
َقصُف  املدافــِع والدــاُر خيـــــاُلَمْهـُد امَلسيـــِح  َتـررْت أحيـــاؤُه
َرصـاُص َيِصُد والِدمـــاُء ُتســَـاُلصـاُروُخ َيـِرُق َمسِجـــدًا ومنـارة
ُطوباُس جـَادْت والصمـوُد ِقتـــاُلدورا  ويطــا  والَسمــوُع  َبواســٌل
زاَد النضاُل وفـــي النضـاِل َجـالُلأهُل اخلليِل ِكفاُحهم فـــي أرضهـْم
طـول الَزمـاِن ويف الُبطولـِة  جـَـالواِقَطــاُع  َغزَة  َشوكــٌة  فــي َحلقهـْم
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َرغَم اجلـِــراِح وللُصمــوِد َمَـــاُلِجنـنُي َتصِمـُد يف  ُظروٍف َصعبــــٍة
ُشعاُع َيسَطــُع والَســالم  ُمَـــــاُلُشـهداُء َغطوا أرضهـــا بِدمائـهــْم

فـاَق اخلَيـاَل ويف  الَوغـى استِبسـاُلوقتـاُل َجبِل النـَــاِر َسطَّــَر  َلوحـــًة
الِقتـاِل ِسـَجاُلبلــٌد قديــٌم فـي احلـُـروِب  أشاوٌس َرَفضواالُركـوَع ويف 
ُدروُع  َتقِصــُف والُبيـوُت تـُـــَزاُلُجنـْـُد  الَعـــدِو  ُمَســَلٌح   وُمَدَجــٌج
أقىَص الَرُســــوِل نِداؤهـــا وَمنـاُلَتبقـَــى الُشعـوُب َمالَذ ُكــِل ُمنَاِضٍل
َهتفْت  َطويـــــاًل والنـِـَداُء  ِقَتــاُلَجــاُبوا الَشـوارَع لأُلُخــوِة َنصـــرٌة
َذَهٌب  وَمــاٌل  والَزكــاُة  َحــــالُلَجادوا بُِكــِل الَدعــِم  ُدوَن  َتباُخــٍل
 َحتـى  يـَـزوَل الُظــــلُم  واإلذالُلَضَغُطـوا عـى أهـِل  القـَــراِر لَِفتــرٍة
أمواهلــْم أوَدعـــوا  الَزَعاَمــِة  بالغـرِب أو يف الرشِق كيَف ُتَطـــاُلأهـُل 
مَحلــوا الِعصــَي  وَضُبـْم َينَهــاُلَقَمُعـوا الُشـُعوَب ويف الَتظاُهِرُحرمـٌة
أْيـــَن احلَميـُة  واجلَريـــُح  ِهــالُلَتركـــوا ُرُبــوَع  الُقـدِس ُدوَن َمَظلـٍة
َخـْت نِســـاُء ِجننَي ُدون إجابــٍة َحتــى تـَــردى احلَــاُل   واألحَواُلَصَ
 ال قائــٌد َجَـَع اجلُُمــوَع  وَصـــاُلواال  ُمعتصـْم  َلَبـــى  نـِــداَء   أرامــٍل
وانَطِلــْق ُترابَِك  ِمــن  َترَجْل  َيرُموُك أخرى  والِرَجــاُل  ِرَجـــاُلَخالْد 
ِحطنُي  ِذكرى  َهـــل  هَلــا  أمَثـــاُلأيـن الَصـالُح ويف الُرُجــوٍع َمَقاِصـٌد
إن امُلحيَط  َمــَع اخلَليــــِج َوبـَــاُلَضاَعـْت َمهابــُة َشـعبِنا فــي حَلظــة
َسـاَل النَزيُف  ويف الصــدور ُسَعاُلُقطِعـوا َشاييــَن  الُقلــوِب بِمـرَشٍط
أَسـٌد علـــيَّ  وفــي الوغـى  إمهاُلَربِطـوا ُجيـوَش الُعـْرِب ُدوَن َتــرٍك
َمَصائـُر َشـعبِنا  يف ُجعبـَــٍة فيهـــا احلُروُب َمــَع الَسالِم  ُمَـاُلَوِضَعـوا 
لَِفتــرة اجِلـراِح  َنـزِف   َحتـى  َيمــوَت  احلُلــُم  واآلمـَـاُلَسـَكُتوا عــى 
نــَِزاُلَسَلَب األَعــادي َحــَق َشعٍب َصاِمٍد َظلمـــوا امَلصرَي وللَمصيــر 
َشـعُب  الِربـَــاِط   بطولٌة  ونَِضــاُللكنهــم َخِسئــوا وَمَعهــْم  ُظلَمهـْم
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يدُة: َراِئُد الُرّواِد*  الق�شيدة الثانية:  َق�شِ
                     ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة 

بِمناسبة  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقِصيدٌة   *
صيف  يف  ُعامن  لسلطنة  العامة  الثانوية  يف  )رائد(  إبنِه  نجاح 
األوائل عى  العرشة  املراكز  أحد  1991م، وحصولِِه عى  عام 
مستوى السلطنة يف الفرع الِعلمي وبمعدل 99%. وقد تَم إلقاُء 
هذه القصيدة أمام جوع املهنئني بذه املناسبة، ثم قام بنرشها 
يف صحيفة الوطن الُعامنية بتاريخ 1991/7/22،تت عنوان: 
)رائد الرواد(. وقد دخل )رائد( بعد ذلك كلية الطب بجامعة 
امتحان  اجتاز  ثم  العلوم والتكنولوجيا األردنية وخترج منها، 

بريطانيا  التخصصية يف كٍل من  الطبية  الدورات  العديد من  العريب، وحر  الطبي  البورد 
إستشاريًا  احلمد  وهلل  وأصبح  واإلمارات،  والسعودية  واألردن  واهلند  وإسبانيا  وفرنسا 
مرموقًا يف جراحة املناظري وبخاصٍة يف تكميم املعدة، وخدم ملدة أكثر من ثالٍث وعرشين 
اخلالدي  ومستشفى  السلط،  ومستشفى  علياء،  امللكة  ومستشفى  الطبية،  املدينة  يف  عامًا 
الرياض  رعاية  ومستشفى  بالرياض،  الُعَليا  يف  التخصيص  الطبي  واملستشفى  األردن،  يف 
القصيدة  أما   . ُعامن  بسلطنة  اخلاص  السعودية، ومستشفى مسقط  القريات يف  ومستشفى 

فتقوُل أبياُتا:

الـُرّواِدَجـَرِت الُدُمـوُع بُِمقَلتِـي َيـوَم اهلَنَـا َراِئـِد  بِنَـِرَك  َفَرَحـًا 
ِعنـَدُه الَعزيـَزُة   املَِئـُة  َتنُقـِص  بَِسـَداِدَلْ   أَتـْت   َقـد   َقِليـاًل   إال  
ــا ــو  هَلَ ــٍة  َيرُن ــَت  لِِقَم ــْد َوَصل َوِجَهـاِدَفَلَق بَِصرِبِهـم  الَشـَباِب  ُكُل 
بِـالديَجـَددَت َعهـدًا  ُكنـَت َدوَمـًا أهَلـُه َربيـع  طِفـاًل يف  ُكنـَت  ُمـْذ 
َتُفوُقُهـْم واألْمَـاِدَوَبَقيـَت َنجـاَمً بالُصُفـوِف  واألخـالِق  الِعلـِم  يف 
ِعنَـاِدوالــَدرُس َتفَهُمــُه  بَِعقــٍل   َنــرّيٍ ُدوَن  بالَبيـِت  أو  بالَصـِف 
ُمَعِلــم َمِديــَح  ُتســِمُعنِي  أو َقـوَل َمسـؤوٍل بَِصـوٍت َشـاِديَوأراَك  
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أعَطيَتنِــي  ِمــن   نِعَمــِة  األوالِدُشـكرًا َلـَك الّلُهـَم َيـا مـن يف الُعال
والِريــُم َعينِــي َوامَلــَراُم  ُفــؤاِديَخلـُدوُن َمع إهَيـاب والنَجـُل الَويِف
ُأِمِهـْم ِوداِدوالَفرَحـُة الُكـرَبى هَلُـم َمـع  َرمــِزُكِل  َراِئــَد  ُعــرِس  يف 
َبيَتنـا َزاُروا   واألحَبـاُب  َزاِدواألهـُل  بأطَيــِب  َجــاَدْت  َليَلــٍة   يف 
ــاِديُشـكرًا َلُكْم َيـا َمن َحرُتْم ُعرَسـنَا ــُم  بِنَ ــَرٌح  َيُع ــْم َف َفُحُضوُرُك
هَلَـا ملَِدَرَسـِة إبـن َزيـٍد َكـْم  األبنَــاِء واألحَفــاِدُطوَبـى  َفضــٌل عــى 
َعالَِيـًا َيِفـُق  الِعلـم   لِـَواَء  الَوَقــاِدَرَفَعـت  بِنُــوِرِه  َيِشــُع   َنجــاَمً  
َثَمَراُتَـا َزَكـْت  َمدَرسـًة  ــاِدُبوِركـِت  ــَل الّض ــالِق َقب ــِن واألخ بِالِدي
الَوَفـا َلنَـا ِجيـَل  َرَبـْت  التـي  لِبِــالِدَفهـَي  ُمِلــٍص  أعَظــَم  لِنَــراُه 
ِعلَمـُه لَِراِئـَد  التـي َصَقَلـْت  جِلَــَواِدوهـي  َفــاِرٍس  أعَظــَم  ألَراُه 
الــُرواِدَيِميـَك َرُب الَعرِش َدوَمـًا يف الُعال َراِئــَد   َوَمعنَــًى  إســاَمً  
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الق�شيدة الثالثة:  ق�شيدة: َحّيوا َمعي َيوَم املَُعلم*
                                                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة 

*  قصيدة َنَظَمها أ.د.جودت أمحد سعادة املساعيد 
املعلم  يوم  بمناسبة  وذلك   ، َعاّمن  األردنية  العاصمة  يف 
العاملي الذي يصادف يوم اخلامس من شهر ترشين األول 

)أكتوبر( من كل عام.

َدائـاًم امُلَعلـِم   يـوَم  َمِعـي  األَمَـاِدحيُّـوا  ُذَرى  يف  احرتامـًا  َوِقُفـوا 
ــاِدَرّبى الَشـباَب عـى الَفَضائـِل واإلَبا ــالِق   واإلرش ــِن   واألَخ بالدي
ُجْهَدَهـا تبـُذُل  التعليـِم   بالــرأِي والَتْخطيــِط   واإلْمــَداِدَفـوزارُة 
ُأنموَذجـًا ِعنَدهـا  امُلَعلـُم  للجــِد  واإلخــالِص  واإلســَعاِدَصـاَر 
بِاهلَنَـا الـِوَزاَرُة   َتَتِفـُل  األَعَيــاِدواليـوُم  ِقّمــُة    امُلعلــِم    ِعيــُد  
َبــاِديَفالَفرَحـُة الُكـرَبى أَضـاءت َشـمَعًة بامَلَعــاِرِف   َبيــٍت  ُكِل  يف 
َمنـرَبًا َصـاَرت  الَتعليـِم  واإلســنَاِدَوَمـداِرُس  والَتثِقيــِف   لِلنُــوِر 
لِلُعـال َفخـٍر  بِـُكِل  البِـالُد  ُمرَتـاِدَتـي  َكـاَمِرٍد  الَسـَحاِب  َصـوَب 
َوَكوَكَبـًا لِلُعلـوِم  ِشـَعاَرًا  احلَُسـاِدَصـاَرت  َوِغـرَيِة  الِصَعـاِب  َرغـَم 
َتَزاَيـدت البِـالِد   ِمـَداِدَفُجُمـوُع ُطـالِب  ُشـِح  َبعـِد   ِمـن  َوخَتََرَجـت 
ُمنَـَوٌع البِـالِد  يف  َخـاٌص  واملِرصـــاِدَتعليـُم  بِالِعلـــِم  َوُمََهـــٌز 
َطِيــَب اإلنَشــاِد فِيـِه الِرَيـاُض مـَع احلََضانـِة تِرَتقي َنحــو  األعــايل 
اإلمـَداِدَوُصُفـوُف أخرى لِلَمَراِحـِل َترَتوي َوَسـاِئَغ  الُلَغـاِت  َعـذَب 
ُأنِشـئت َوامَلَعاِهـُد  َعـاٍل  لِلَضـاِدَتعِليـُم  ِخدَمـًة  امَلداِئـِن  ِضمـَن 
َمنَابِـٌع والُعُلـوُم  الزَراَعـُة  بِـالديفِيَهـا  َفخـُر  والطِـُب  ـاَرٌة  َوِتَ
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ـُرٌ َتَ البِنّـاِء  َهنَدَسـِة  َنـاِديَتأِسـيُس  ُحلـُم  اآلَداُب  َوَرواِئـُع 
َمِلـٌس َوالرَشيَعـُة  َعـدٍل  الـُرواِدَقاُنـوُن  ُشـعَلُة   َدوَمـًا  لِلَحـِق 
ُأنشـودًة َغـدْت   َتربيـٍة  واألحَفـاِدَأجيـاُل  األبنَـاِء  إىل  ُتـرَوى 
واإِلعـَداِدومـدارُس الَتدريِب َصـارْت َمركزًا والَتطبيـِق   للِعلـِم  
وُمدَرَبـًا ماهـرًا   امُلَعلـُم  الَوقـاِدوَغـدا  بِفكـرِه  الـُدروَس  َيرَعـى   
َمرُسـوَمًة ِعنـدُه  امَلناهـَج   بَِسـداِدفـرَتى   ُأحِكَمـْت   قـد  خطـٍة  يف 
بِـَزاِدوِصّياغـُة األهـَداِف أضَحـْت َغاَيًة لِلَداِرسـنَي  ِبَـا  َيسـَعى 
َتقَتـي أفَكاِرالَتعُلـِم  َطـرَح احِلـَواِر بِـُكِل َصوٍت َشـاِديَتوضيـُح 
َمسـوبة إجابـٍة   ُكِل  إجَهــادتعزيـُز   بِــال    أســِئَلٍة    َتنويــُع  
َواِجَبـًا َتبـدو  الَتعليـِم  واإلســنَاِدَوَوَسـائُل  والَتفِســرِي  لِلــرَشِح 
ُمَشـِجٍع َخـرُي  الَتدريـِس  واإلرشــاِد وطرائـُق  والَتوجيــِه  للَفهــِم 
وُمربَِيـًا َقائـدًا  امُلَعلـُم   األجـَوادأضَحـى  أجـَوَد  منهـا   َيتـاُر 
ِبَِمـٍة الـُدُروِس  لَِتوِضيـِح  ملُِـَراِدَيسـَعى  ُمَطابِـٌق  النَِقـاُش  فِيَهـا 
ِقَصـًة َتـرِوي  الَتقويـِم  ُرَقـادَوَوَسـاِئُل  ُدوَن  الَتصِحيـِح  يف  لِلُجهـِد 
ُمَتَحِمَسـًا َسـاِهَرًا  اللّيـايِل  ِمـَداِدَيقـِي  بِـُكِل  َتِضـرَيًا  لِلـَدرِس 
الَوَقـاِدُيعطِـي الـُدُروَس بُِكِل َعـزٍم َصاِدٍق بِنُـوِرِه   ُيِشـُع   َقَبَسـًا  
امَلـداِرَس ِعلَمـُه هَيَـُب  بَِرَشـاِدفهـو الـذي  لِلُعـال  َحثيثـًا   َيسـَعى 
َسـهَمُه َدوَمـًا  َيَتـاُر  الـذي  بِـَواِديَوهـَو  الُعُقـوِل  َجهـَل  بِـِه  َيرِمـي 
للَصـاِديَوهـَو الـذي َيـرِوي الَظـاَمَء بَِمنهـٍل َسـائغًا  امَلـَوارِد  َعـذُب 
َجــاِدَوهـَو الـذي بِالِعلـِم َخَطـَط َعاِزَمـًا َترَبــوٍي   فِكــٍر   َتطبِيــُق  
َقـاِدٍم طِفـٍل  لِـُكِل  الَصديـُق  ِوَداِدنِْعـَم   بِــُكِل  َمــُروَرًا  َيلَقــاُه  
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كأنـُه الصفـوِف  يف  َدومـًا  واألحَفــاِديرعـاُه  األبنَــاِء  ِمــن  إبــٌن 
َقاِئـاًل َينطِـُق   امُلرَتـاُح  بَِســداِدَفَضمـرُيُه  ُأِدَيــْت   األَمانــَة  إّن  
َحقًاأهلـُه أنـَت  فِكـرًا  ُتنَــاِديُبوِركـَت  امُلنــرِي  واهلَــدِي  بِالِعلــِم 
َوَوالِـَدًا للَحنَـاِن  َنبَعـًا  ــَهاِدُبوِركـَت  ــِل ُدوَن ُس ــَد اجِلي ــِل َبع لِلِجي
َتلَتِقـي للَمـكارِم  بيتـًا  ــَزاِدُبوِركـَت  ــوِب بِ ــَع الُقُل ــوُل َم ــِه الُعُق فِي
وَبانَِيـًا للَعَطـاِء  َرمـَزًا  لِلِعلــِم َصَحــًا َشــاِمَخ األمَــاِدُبوِركـَت 
يف  َيــوِم ِعيــٍد  لِلَمَفاِخــِر  َبــاِديُبوِركَت َشمَسـًا للَمَعـاِرِف أَشَقت
إنـُه امُلعلـِم  َيـوَم  َمعـي   واألجــداِدحّيـوا  اآلبــاِء  عــى  حــٌق 
َداِئـاَمً امُلَعلـِم  َيـوَم  َمعـي  بُِفــؤاِديحّيـوا  َخالــٌد  ِعيــٌد   َفالَيــوُم 
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يَدُة: َقاُلوا املََناِهُج* الق�شيدة الرابعة: َق�شِ
                                                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة 

* َقصيدٌة َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة، بمناسبة 
امُلَعاص(،  املدريس  )املنهج  ب:  املشهور  كتابه  صدور 
الوطن  يف  انتشارًا  املناهج  ُكُتب  أكثر  بني  من  يعترب  الذي 
فصول  إىل  املختلفة  أبياتا  يف  تتطرق  والقصيدة  العريب. 

الكتاب املتعددة، كام يأيت:

َرَجـاِء ُكَل  َرمـُز  امَلنَاِهـُج  الـَداِءَقالـوا  ألهـِل  ِبَـا  الـَدواُء  ُقلـُت  
ُزِودْت وامَلَعاِهـُد  َوِضَيـاِءفِيَهاامَلـَداِرُس  َسـاطٍِع  ُنـوٍر  بُِشـَعاِع 
ُخَطـًة ِمنَـا   َتَتـاُج   التـي  بَِجـالِءَفهـّي   لِلُعـال  امُلـَدِرَس  َتـِدي 
لَِرسـِمه اجلَميـُع  َنـادى  واإلجـَراِءَياَمنَهَجـًا  والَتخطِيـِط  بِالِعلـِم 
الـذي الـَدرِب  ُنوٌرَعـى  َمَسـاِءأهَداُفـُه  ُصبـَح  األجَيـاُل  َلـُه  َترُنـو 
باسـِمَها ُيَتاُرَدوَمـًا  األبنَــاِءَوامُلحَتـوى  َرغَبــَة  ُيَِقــَق  َحَتــى 
ُخطـَوًة َيبـُدو  اخِلـرَباِت   بَِبَهــاِءَوَتنَـُوُع  َيوَمــُه  َيقــِي   لِلطِفــِل 
َداِئـاًم َتُكـُم  الَتقويـِم   أصـَداِءَوَوَسـاِئُل   ِمـن  بالـَدرِس  َعاَمَجـَرى 
ِعلـٍم ُروُح  امَلنَاِهـِج  واإلنشـاِءَوخَتطِيـُط  الَتنِسـيِق  َمـَع  َيُلـو 
ُخَطـًة َيرِسـُم  الَفَعـاُل  بِِشـَفاِءَفامَلنهـُج  الَبـى  ِمـن  الِعـالُج  فِيَهـا 
َصارَنجـاَمً امَلنَاِهـِج  َعنَـاِءَوَتطويـُر  بِـال  اجلَِميـُع   ُيَشـاِهُدُه  
َجَـٌة ِدَيـاٌت   َتَ فيـِه  بِـِرَداِءوالَعـُر  َتكَتـِي  امَلنَاِهـَج  لِـرَتى 
واإلعـالِءَهـذا  الِكَتـاُب َيَظـُل ُجهـَدًا ُمِلَصـًا والَتصميـِم  الِفكـِر  يف 
َلـُه أرُجـو  الـذي  لِلِجيـِل  َرَخـاِء أهِديـِه   بِـُكِل   َيزُهـو   ُمسـَتقَباًل  
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الق�شيدة اخلام�شة:  ق�شيدة: ُعُقوُل الَنا�ِس *
                                ِشعُر:أ.د. جودت أمحد َسَعاَدة

عن  الكتاب  فصول  معظم  تتناول  قصيدة   *
إبداعية،  وقد شملت  تنتج أفكارًا  التي  العقلية  املهارات 
القصيدة هنا )35( مهارة منها، كام تَم توضيحها بالتفصيل 

يف هذا الكتاب.

البِـالِد ُعُقـوُل النَاِس َكـْم َيكفيِك فـَخــَرًا   يف  َدومـًا  أبَدعـِت  فقـْد 
شــِيٍ ُكـــَل  تـُـوِضُح  اضطــَراِدَمَهـاراٌت   فــي  َيسـارًا  أو  يمينـًا 

لِلــَزاِدففـي التضخيـم )1( دوٌر َمرَكــزٌي َمرِجــٌع   )2( اإلثـاَرِة  ويف 
ِعـٍز َمنَـاُر  احلََيـاِة   )3( مع الَتعميم )4(والَرفض)5( امُلَضاِدَوَتكييـف 
ٍ فِكــر  َدليـُل  األُمـوِر  َعـى الَتنظيـم لِلــوقِت )7( امُلــَراِدوَتقييـُم )6( 
عـَـون الَبدائل)8(خـرُي  للَســَداِدوَتوليـُد  الَتصنيـِف)9(َدوٌر  ويف 
طفـيل ُيفيـُد  الَرَشــاِدوَتركيز)10(الُعُقـوِل  بالَعمـِل   )11( الَتنبـؤ  إىل 
الِعَبـاِد ويف الَتعـُرِف للَخطـأ )12( ارتَِقــاٌء َعقـِل  يف  َنحَوالَتخُيـل)13( 
تـُـطَبُق يف ُدروٍس بإزِدَيـــاد َنعم،ال)14(َكـْم  َدوٌر  ولإلبـــــــــداِع 
َواِديوَتفِسـرٌي  ألسبـَـاٍب )15( ِعَظــام ٍ بُِكــِل  اآلخريــَن  ُتنَاِجـي 
ُمَكـاَمٌت  )16( امَلَطالِـِب  لِدمٍج )17( أو لَِربٍط )18( َمع ِمـَداِدوَتِديـُد 

وَتكويُن الُسـؤاِل )20( مع الَعتـَـاِدنـُـالِحظ)19( ُكَل َصٍف يف ُهــُدوٍء
للفــؤاِدويف األصالِة)21(َمـٌد  َكـْم َرفيــٌع َعـوٌن     )22( وللمرونـِة 
ُتنـاِدي أفـكاٌر   )23( الَطالَقـِة  ِعنَـاِدَمـَع  بِـال   )24( إلصَداِرالقـَــَراِر 
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ويف اإلفاضـِة )26( َمقَصـٌد للّضـاِد َوَحُل امُلشـكالِت )25( َدليـُل ِعلم ٍ
ُيَبـِدُل )28( فِكـَر َقَهـاِر األَعــاديوتديـُد امَلَصـادر )27( كـْم َدقيــٌق
َيلـوُح الِفكـُر وامَلفُهـوُم )30( َباِديمـن اسـتقراِء )29( أفكار النََشـامى
لألعـايل َدرٌب   )31( ُينِظُم فِكَرنِا )32( والقـَـوُل َشـاديواالسـتنتاُج 
َطويــــٌل ِمشـَواٌر   )33( َيُفوُق الَوصـَف )34( يف فِعل ِامُلراد ِوللَتَتاُبـع 
ــدُد  ُروَح   تِلميــِذ     البِــالِد وَدحَرجُة احِلَجارِة )35( َخرُي فِكــر  ُتَ
َتفـــــــوح ُالِعطـــــــَر َنــــادي ُعُقوُل النَاس ُِمعِجزٌة ففيها َمَهاراٌت
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الق�شيدة ال�شاد�شة:  ق�شيدة: َيوُم الُبُحوِث
                                             ِشعُر: أ.د. جودت أمحد َسعادة 
* قصيدة َنَظَمها أ.د. جودت أمحد سعادة عميد البحث العلمي وعميد كلية الرتبية 
بجامعة الرشق األوسط األردنية، وألقاها بمناسبة يوم البحوث يف َندَوٍة ُأقيمت يف اجلامعة 

ذاتا بتاريخ 2010/5/8.

الَتطبِيـُق ِشـعاُرُه  الُبُحـوِث  وَطرُيـق َيـوُم  َمناِهـٌج  واجلامعـاُت 
َمقَصـدًا َيبقـى  الرَتتيـِب  التدِقيـُق فَأواِئـُل  ِشـَعاُرها  واجلامعـات 
كثيـــرٌة والُفـروُع  ِعلـٍم  اِب ُعمِيـُقينبـوُع  َزرَعـْت ِغراسـًا يف الـرُتَ
َسـبيلُها والنَـامُء   بـالدًا   التحليــُقخدمـْت  شأنـُـُه  لـواًء   َرَفَعـْت  
ُشـعلًة تَبقـى  التطويـر  رفِيـُقفمراكـُز  للُسـلوِك  فيهـا  والِعلـُم  
وَمواقـٌع َِمفاِخـٌر  الُشـموخ  ُح  وَعريـُقَصْ ُمَـدٌث  فيهـا  والَبحـُث 
ً ِعلميـة   ً نـَـدَوة  َنعِقـُد   وُمعيـُقواليـوُم   َنَجاُحهـا  البِحـوُث  َحـوَل 
بلهفــٍة للبحـوِث  ُيصغـي  َطلِيـُقفالـُكُل  واحِلـواُر  َيسـمو  والِفكـُر 
ِدَراَسـًة لِلُبُحـوِث   ُنَلبـي   َرفِيـُق هيـا   الَعاِرفـنَي  بِفكـِر   نبـدأ  
َنـدَوٍة يف  ِشـَعاُرنا  الُبُحـوِث  َصديـُقَيـوُم  والَسـبِيُل  َسـبِياًل  كانـت 
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الق�شيدة ال�شابعة: ق�شيدة: اإرفع براأ�شَك عاليًا
مقدمة: وانَبلَج َفجٌر ِعلمٌي َجِديٌد

                                                        بقلم أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد   
من مكِة املكرمِة، البقعة األطهرعى َظهر الَبسيطِة ُكِلها، اجتمَع 
العمِل اجلامعي  الدراساِت االجتامعيِة عن طريِق  بتطوير  يؤمن  نفٌر 
املجال  هذا  املتخصصنَي يف  بمهاتفة  وقام مشكورًا  الواسع،  العريب 
ملتقًى علمٍي خلدمِة  إنشاِء  بفكرة  يبلغوهنم  اخلليج،  إىل  املحيط  من 
التواصل  مستويات  كأبسط  أوالً  التليجرام  باستخدام  التخصص، 
املعلومات  وتبادل  علمية،  مناقشات  طرح  أجل  من  االجتامعي، 

واآلراء واألفكار، التي تثري معارف املنتسبني إليه وتشجعهم عى التواصل واملشاركة. 
البحوث  وطرح  اللجان  وتشكيل  والتفاعل  التعارف  من  أشهٍر  تسعة  وبعد 
البناءة، كان تشكيُل جعيٍة  املقرتحات  الكثرية، ختمرت مموعٌة من  واملوضوعات احلديثة 
وإصدار  للملتقى،  الكرتوين  موقع  وإنشاء  الرتبوية،  االجتامعية  بالداسات  ُتعنى  علميٍة 
دوريٍة علميٍة ُمَكمة عى رأس أولوياتا. وبدأ مشواُر اإلجراءات الرسمية لتأسيس اجلمعية 
انطلقت  حني  يف  امُلحكمة،  املجلة  إصدار  بجانب  إضافيًا،  وقتًا  تأخذ  ربام  والتي  العلمية، 
فكرة ضورة إنشاء موقع إلكرتوين بحامسٍة منقطعة النظري، خالل اللقاء العلمي الذي ُعِقَد 
يف مدينة جدة يف التاسع عرش من شهر مارس)آذار( من عام 2016م، والذي حرتُه كوكبٌة 
إلظهار  الواقعية  اخلطوات  تديد  تًم  حيث  عربية،  أقطار  عدة  من  اجلامعات  أساتذة  من 
املوقع إىل حيز الوجود، إبتداءًا من احلصول عى الدعم املادي املطلوب، إىل اختيار الشخص 
الفضاء  إىل عال  املوقع  فيها النطالق  املرغوب  الصفر  إىل تديد ساعة  للتصميم،  املناسب 

اإلفرتايض.
للدراسات  العريب  للملتقى  االلكرتوين  املوقع  النطالقة  سيكون  فإنه  شٍك،  وبال 
االجتامعية الرتبوية، اآلثار العلمية واملهنية الكبرية عى ميدان التخصص، وبخاصٍة إذا ما تًم 
استغالهلا عى الوجه األكمل من جانب املنتسبني هلذا امليدان، الذي يناشدنا جيعًا برورة 
خدمتِه وتطويره نحو األفضل، ال سيام وأن عوامل النجاح كلها متوفرة، يف تلك الكفاءات 
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واخلربات اجلبارة واملتنوعة للمتخصصني يف مشارق الوطن العريب ومغاربه، مما جيعلنا هنيب 
باجلميع كي يدلو بدلوهم يف خدمة هذا املوقع العلمي التخصيص املرغوب فيه.

وبسبب نجاح املخلصني هلذه اخلطوة العلمية املنشودة، منذ أن كانت فكرًة يف جامعة 
اخلريين  وبدعم  أوالً،  وجل  عز  اهلل  من  بتوفيٍق  واقعًة  حقيقًة  أصبحت  أن  إال  القرى،  أم 
ماالً وجهدًا وإدارًة ثانيًا وأخريًا، فقد جاشت شاعريتي املتواضعة بقصيدٍة قصريٍة، أهدهيا 

للجميع بذه املناسبة العطرة، تت عنوان: ) إرفع برأسَك عاليَا (: 

الُعلـامُء   واألَخَيـاُرأُم  الُقـرى  َهـل   للَتَخصـِص    َداُر ِبـا    َيزُهـو     
َقلعـُة    وَمـزاُرهـّب  اجلَميـُع  ِرجاهُلم   ونَِسـاؤُهْم للَجمـِع    فيهـا    
ِمشـَواُرأنبـاُء   ًشـاعت  يف  البِـالِد  بِمولـٍد للُعـال    الَتَخصـُص   فيـه  
أنـَواُرأهـُل امَلشـارِق للَتخصـِص َناصوا أَشقـت   امَلغـارِب   ومـن  
ُيـداُرهـذا   الَتجُمـُع     للُبُحـوِث  ُمَبـاَرٌك والنِقـاُش   َيعلـو    والـَرأُي  
للِعلـِم    فِيهـا   َملَعـٌب    وَمطـاُر ِمـن  َموقـٍع  يأتيـَك  َخـرُي  َمَعـاِرٍف
لِلَتَجُمـِع  َموِقـٌع ُمتـاُر  يـا  َرِب   َوفِـق    َمرِجـٌع     امَلنَاِهـُج   فيـه   
ِمغـَواُروَطراِئـُق الًتدريـِس  أصـُل  َتَعاُمـٍل َبـاِرٌع      امُلَعِلـُم    فيهـا   
َموئـاًل َتبَقـى  التوضيـح  اِئـُح   للـدرِس   فيهـا   َكوَكـٌب   وَمـداُروَشَ
ُمَـِرٌك  وَمَسـاُرَيبَقـى  الَتخُصـُص للجميـِع  أمانـُة البحـوِث   َعـرُض 
ِدراَسـاُت َتسـَطُع يف الَفضـاِء منـاُروانبلـَج   َفجـٌر   للُعلـوِم   بِموقـٍع
َمَبـٍة واجتـامُع   َنـشٍء    ِضمـَن  الُبحـوِث   َنتاِئـٌج   وَقـراُرَتعليـُم  
وُمَعِلـاَم َعاملِـًا    برأيـَك   َوِحـواُرَفادفـع    َتـاُرٌب    احلَيـاَة     إّن    
ِشـَعاُروارفـع  برأسـَك َعالِيـًا أنـَت الذي احليـاِة  يف  الَتخصـَص  مَحـَل 

ِشعُر: أ.د. جودت أمحد َسعادة

                                                          16 – 7 – 1437هجري/ املوافق  23 – 4 – 2016م
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الق�شيدة الثامنة: ق�شيدة: اإّن املََجَلَة ِعَزٌة  َوَفَخاُر 
مقدمة: َمرَحى ِبَجلِة الِعلِم َوالأَمل

                                              بقلم : أ.د. جودت أمحد سعادة
َكم َنشعُر بالَفخِر واالعتزاز، هلذا العمِل وذاَك اإلنجاز، الذي َسطَع اليوم ُشَعاعًا قويًا 
يف عال العلم واملعرفة، بعد إنشاِء امَلوقِع اإللكرتوين اخلاص بمجلة الدراسات االجتامعية 
الرتبوية. فها هي اإلجراءات التنطيمية والفنية هلذه الدورية قد اكتملت، بعد ُجُهوٍد جبارٍة 
ًكّرسوا ُجّل وقتهم وعظيَم  الذين  الُعلامء،  ُثلٌة ملصٌة من  علميٍة وإداريٍة وماليٍة، قامت با 
اهتاممهم لتحقيق أسمى هدٍف،وأنبَل غايٍة يسعون إليها، ول يعرفوا لليأس عنوانًا، وال تكاد 
َتَظُل موجهة  تد يف قاموس حياتم أُي استسالٍم للِصعاب أو العراقيل، ما دامت املسرية 
صوَب إعالء شأن التخصص، والعمِل عى تطويرِه عى مستوى الوطن العريب من املحيط 
إىل اخلليج. فقد تّت كتابة كلمٍة تعريفيٍة عن املجلة، ووِضَعت الضوابط واألحكام اخلاصة 
با، كام تّم تصميم نامذج تنظيمية متنوعة، وتشكيل كٍل من اهليئة االستشارية وهيئة التحرير 

اخلاصة بذه الدورية امُلَحَكمة.
اهلاتف  عى  االجتامعية  الدراسات  ملتقى  تأسيس  عملية  قبل  من  نجحت  أن  وما 
العريب للدراسات االجتامعية  املوقع اإللكرتوين للملتقى  إنشاء  تلتها خطوة  اجلوال، حتى 
بام  األمام،  نحو  نوعيًة  انطالقًة  تثُل  ذاتا  بحد  كانت  ،التي   net.affess//:http الرتبوية 
اشتمل عليه ذلك املوقع من مؤلفاٍت قيمة، وأبحاٍث علميٍة رصينة، وتقاريَر فنيٍة متنوعة، 
ووجهات نظٍر ثاقبة،وماضاٍت علميٍة موثقة، وبرامج تعليمية وحياتية،وخرباٍت وتارب 
ميدانية، ومواٍد إذاعية متارة، تعله يف النهاية مصدرًا قياًم من مصادر املعارف واملعلومات 

التي ُيعَتُد با. 
اهلل،  بإذن  املوفقة  االنطالقة  عن  غامرٍة،  وبفرحٍة  ُنعلن  النُشطاء،  العلامء  أهيا  واليوم 
http://affess. الرابط:   عى  الرتبوية  االجتامعية  الدراسات  ملجلة  اإللكرتوين  للموقع 
net/journal/index.php، كي يتم إشهار والدة ينبوٌع جديد من ينابيع العلم واملعرفة، 
ليخدم التخصص الذي ننتمي إليه ونفتخر، مناشدين اجلميع أن يمدوا يد العون هلذا الوليد 
بخصوص  سيتم  والتي  واألصيلة،  الرصينة  العلمية  بالبحوث  رفدِه  طريق  عن  اجلديد، 
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العمل بإخالص عى  املعروفة، مع  العلمية  التحكيم  أرقى درجات  عملية نرشها، مراعاة 
تطبيق معايري كٍل من املوضوعية والشفافية، وبام ينعكس إجيابًا عى ميدان الرتبية االجتامعية 

بخاصة، وامليادين املعرفية ذات الصلة بعامة.
وبذه املناسبة الَعطرة، فقد جاشت شاعريتي املتواضعة بمجموعٍة من األبيات تت 

عنوان: )إّن   امَلَجلَة  ِعزٌة  َوَفَخاُر(، أقول فيها:

َوهَنَــاُرمرَحـى بنـوِر الِعلـِم أصبَح َسـاطعًا َشمُســُه   امَلَجلــُة    فيــِه  
َمَفـٍل يف  َودوُرَهـا  الُبُحـوُث  مسـاُرنِعـَم  للجميـع  الَقواِعـَد  ُيـريس 
بَِموِقـٍع امَلَجـاِل   لَِتطويـِر  َوَمـداُر َيرمـي   َكوكـٌب   الِدراَسـُة  حيـُث 
َوِحـواُرَيـا  َصـاِح أرِسـل  لِلَمجلـِة   فِكـَرًة َمقَصـٌد  امَلَشـاكُل  َمعَهـا 
ِعلميـًة َمَكانـًة   للُفـروِض   ــَداُرَضـع   ــِث واملِق ــرُض َوزُن الَبح فالَف
َمرِجَعـًا أدًة   َتبنـي  أن   َتنـّس  ِصــدُق األداِة  ِســَواُرها  َوِجــَداُرال 
ُأنُشـوَدًة ّفـَدورُه   الَثبـاُت    َتَتــاُرأمـا  ال    األوَقــاِت   دقــِة   يف  
ُمؤلـٍف ُكِل  َعـوَن  َيبَقـى  َقـَراُرإحَصـاُء  َواحلُلـوُل   النَتيَجـِة   َنحـَو 
ُنبـَذًة ُتعطِـي  الَتوثيـِق  أقـاَمُر َوَمراِجـُع  الُعـال   يف  َيسـَطُع   واجلُهـُد 
َبعَدَهـا للَمَجلـِة   يـأيت   ُمَتـاُروالـَدوُر   َمرِجـٌع    امُلَحِكـُم   حيـُث  
ُسـمعًة َتصنَـُع  الَتحكيـِم  فيهــا  امَلَجلــة  َملَعــٌب   َوَمَطــاُر َوَسـالَمة 
َجيـٍد بحـٍث   َقُبـوَل   الَقـراُر  ــاُرفـإذا  ــِع  َمنَ ــرَشُ  للَجمي ــُث  ُين فالَبح
َنـرَشُه امُلَحِكـُم   َرفـَض  إذا   اإلنـذار أمـا  أنـُه    الَشـهادة    َفهـَو   
َهـذه امَلَجلـِة   ِمـَن  الُعقـوُل   َفالَعقـُل هَيـوى الَبحـَث َيـا أنَصـاُرأيـَن 
َقائـاًل للَمَجلـِة   ببحثِـَك  َوَفَخــاُر فابعـث   ِعــزٌة     امَلَجلــَة     إّن   

                                                                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة     
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ْرُح ال�ُشُموخ ِ*                                     الق�شيدة التا�شعة:  ق�شيدة: �شَ
�شورة مبنى رئا�شة جامعة ال�شلطان قابو�س

الدكتور  االستاذ  َنَظَمها  القصيدة  هذه   *
املناهج  قسم  رئيس   ، سعادة  أمحد  جودت 
قابوس  السلطان  بجامعة  التدريس  وطرق 
عام  وألقاها   ،)1998-1988( من  الفرتة  يف 
اجلامعة.  الفتتاح  العاش  العيد  1996بمناسبة 

وتتحدث القصيدة عن كليات اجلامعة وأقسامها املختلفة، وهي كليات الطب، واآلداب، 
والعلوم، والزراعة، والتجارة،واهلندسة، والرتبية والعلوم االسالمية، باالضافة اىل توضيح 
دور كل من عامدة القبول والتسجيل، وعامدة شؤون الطالب، والدراسات العليا، والبحث 

العلمي،  واالنجازات الكبرية التى تت يف اجلامعة خالل عقد كامل من الزمان:
كالم عام عن اجلامعة

األَمــاُد ِشـعاُرُه  الُشـموِخ  ُح  اُدَصْ ُروَّ وُجنـُدُه  اإِلبــاِء  ِحْصـُن 
َتعاَنَقــْت ِشـعاُرهاوالّضاُدَقاُبـوُس َجامعـُة  البِـالِد   فيهاالُعلـوُم 
واألَحَفـاُدَأْهـدْت لنَـا مـن ُكــِل َرْوٍض َزهـرًة األبنَـاُء   فاسـَتبرَش 
بُِبنَـــــــــاِتا أوَطاُننَـا   َأمـَـاُدَوَتزَينَـْت   َوالُؤُه  الَشـباِب  ِجيـُل 
َمَفاِخـــٍر َح  َصْ ُيعيـُد  البِنـاِء  ـاُدعيـُد  َوقَّ ُمَفِكـٌر    فيـِه    والَعقـُل  
َنواظِـٌر للُعيــــوِن  َهـْل  اُدياَصاحبـي  ُعـــوَّ َقاَعاِتـا  يف  َتـاُل   خَتْ

 عن كلية الطب
ْج عـى َمْشـَفى اُلنُفـوِس فانــُه َيـزداُدَعـرِّ َوَخْيــُرُه   َرْمُزالَعطـاِء 
َزاِئـٌل َريب  بَِعـــــوِن  امَلريـِض  َوُمـَراُدَأَلُ  ُمّيـَرٌ  الِعـالُج   حيـُث 
بِِخبـــَرٍة للُعيـوِن   َطبيـٌب  َيْرتـاُدَفُهنَـا  َكـْم  األَمعـاِء  يف  َوِسـواُه 
ِعمـَـاُدَوخبـرُي لألسنـــــاِن ُيعطِـي َمنَظرًا نِْعـَم   لألطفـاِل  َوأُخـوُه 
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عن كلية اآلداب
فإنـُه اآلداِب  مبنـى  اىل  ـاُدوانظـْر  ُنقَّ بِـه   َوَكــــْم   للَباحثـنَي  
َفَحاِضــٌر بالَفَخـاِر  َيْعَبـُق  أسَيــاُدَتاِريـُخ  الُعـال  يف  َزاٍه،َوَمـاٍض 
إىل ُمرَتِـال  الَبْحــَر  جَيُـوُب  ُمـراُدهـذا  وباجلَديـِد  اجلَديـِد  َصـوب 
َنْبُعَهـا والَصَحاَفـُة   اجتـامٍع  اُدِعلـُم  ُورَّ لَِفيِضــها  النُُفـوِس  ُكلُّ 
َيـزَداُدَتبقـى الُلغـاُت مـَع الَوَثاِئـِق َموِئـٌل َوِعلُمُهـم   لِلَدارسـنَي  
َمَسـاِرٍح وِعلــُم   آثـاٍر   اُدَتنْقيـُب   ُروَّ هَلَـا   َفلَسـفٍة  َتدِريــُس  

عن كلية العلوم  
ُأنِشَئـــــْت الُعلـوُم  فللَتقـدِم   ِمـَداُدأَمـا  للُبُحـوِث   َمَعاِمـُل  فيهـا 
ُأنِشَئـــــْت الُعلـوُم  فللَتقـدِم   ُعبَّـاُدأَمـا  َأهُلـــــَها   الثقاَفـَة  إِنَّ  
َثقاَفـة للَجميـِع  َأْضَحـى  َمـزاُدَحاُسـوُب  للجميـِع  احلَقاِئـق  فيهـا 
َتنـربي الَطبيعـة   مـع  احلَيـاِة  َحَصـاُدِعلـُم  للَقـراِر  النََتاِئـُج  حيـُث 
هوُمقنِـٌع َكـْم  األمَْحَـاِض  َتعَتـاُدوَتفاُعـُل  الُعـال  إىل  الُعُقـوِل  ُلـُب 
ــــٍل َميـَّـاُدِعلـُم اَلتَفاُضـِل ِعلـُم  كلِّ ُمَؤهَّ بفضلـِه  الَثـراِء  ُغصـُن 
إِنـُه التجـارِة   علـِم   عـى   ْج  َميـَّـاُدَعـرِّ بفضلـِه  الَثـراِء  ُغصـُن 
بِنـورِه ُيســَتَضاُء   اإِلدارة  ـاُدعلـُم  احلُسَّ ُطُرَقاتِنـا  مـن  َفيـزوُل 
واســــٍع علـٍم  مـاُل  ِعـاَمُدفاالقتصـاُد  للبِـالِد  التطــــــوَر  إِنَّ 

عن كلية اهلندسة
َشـاِمًَا امُلهنـدِس  َمبنـى  ُتَشـاُدوانظـْراىل  البِنَـاء  مـع  الُرُسـوُم  فيـِه 
ِجهـاُدَتْفكيُك آالٍت وَجْــــــُع   َمَرابـِـٍط فِكـْــٍروالنََجاُح  إِبـداُع 
واآلحـاُدَتكريـُر بـرتوِل البِــــــالِد  دراسـٌة اآلالُف    هلـا  َيسـعى 
َمنَـــارًة للجميـِع  امُلهنـدُس  واألَعيـاُديبنـي  األَفـراُح  بـا  َتْزهـو  
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عن كلية الزراعة
بِحاَجـٍة فالبِـــــالُد  الِزراعـُة  َحَصـاُدأمـا  فيهاوالــُزُروُع  للـَزْرِع 
َمْشُغوَلــة ُكلهـا  املعاِمـَل  ُيـزاُدوَتـرى  البِـالِد   َأْشَتـــــاِل  إِنتـاُج 
ِقَصـًة َتـروي  األَبقـــاِر  ِجّيـاُدوَحَظاِئـُر  والُصنُـوُف  َخـرْيٍ  َألبـاُن 

َثــْروًة  تبقـى  األَسـامِك  والـُرّواُدوَمصائـُد  ِبـَـاالُطالُب  ُيعنَـى 
عن عامدة القبول والتسجيل

َدائـاًم َتْسـَعى  الَتْسـجيل  وَعـاَمَدُة  ِمَهـاُد  ونِْعـَم   ُطـالٍب   لَِقُبـوِل  
ُمــــَراُدَترعـى بم ُطـوَل الُفصـوِل ِدَراَسـًة للَجميـِع  ُتِقـَق  حتـى 
َمَواقـٍع وَنْقــُل  َأسـامٍء   ُيَعـاُدوُكُشـوُف  َتقديِرالِسـنيــِن  وِحَسـاُب 

عن عامدة شؤون الطلبة
َواثِــٌق ٌح  َصْ الُطـالِب  َوِعـاَمُدوِعـاَمدُة  َرفيُقُهـْم   للَدارسـنَي  
بَِمناِمِهـم ُيعَتنَـى  شـهرًا  َأْجـَواُدَخْسـوَن  الِغــَذاِءَتنَّوَعْت  وِمـَن 
َخرُيمَؤِشــٍر للَصيـِف   ِوَداُدَوَمناِشـٌط   َفنِْعـَم   ِبـم   لالهتمــام  
َمْوِسـاًم الِشْعــِرَتبدو  جُيَـاُدَوُمَسـاَبقاُت  والنََمــاُء   آخـُر  َيتلـوُه  

كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية
َكْوَكبـًا َسـَتبقى   تربيـٌة   َوّقـــاُدجيـِل  ونـوُرُه   ُيشـُع   أمـٌل  
َتَقـُدٍم َسبِيــُل   إسـالٍم   وَسـَداُدَوُعلـوُم   ذخيــرٌة    للَعامَلِـنَي 
َثَوابــٌت للجميـِع   الَعقيـدُة   الـزاُدفيهـا  نِْعـَم  الُقـرآِن  وِقــراَءُة 
ُمراُدهـا الَشـَباِب  تربيـِة  ِزنـاُدوُأصـوُل  فيـه  والَتْطبيـُق  فالِعلـُم 
َجنَـْت بـام  نسـتفيُد  نفـٍس  َحَصـــاُدوعلـوُم  للجميـِع  الَتَعُلـَم  إنَّ 
َجـادواوالفُن َيسـُمو بالُقُلـــــوِب لِينَجيل َقـد  بَِفنِِهـْم  وامُلبْدُعـوَن 
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َداِئَمــــًا َتْرمـي  األَبـداِن  ُمـَراُدَوِرعايـُة  َفــنِْعَم  لِبِنَاِءَأْجَســــــاٍم 
َتـْزَداُدِقْسـُم امَلنَـاِزِل ِقْســـــُم َخـرٍي َدائـٍم طِْفلنـا   ِرَعايـُة  َوبِـــــِه 
ِمَهـاُدإعـداُد ُأٍم  لِلَحيـاِة  ِشَعــــــــــاُرُه ؤوِم  الـــرَّ لـأُلم  والَقْلـُب 
ُمْعَتـــــاُدوالبحُث َمْرِكــُزُه نشيـــٌط َكْم َترى َباِحـٌث  امُلـَريِبَ  فيـِه 
ِميَعـاُدِقْسـُم امَلنَاِهـِج ِقْسـُم َتْطبيـــٍق َغـَدا َداِئَمــًا  امَلـداِرِس  ُحـبُّ 
إرشـاُدَفِمَن الَصَبـاِح َترى امَلَواِكـَب َأْقبَلْت هـا  مَهُ امَلـَدارِس  َنحـَو 
َوسيلــٍة َخـرْيُ  الَتدِريـِس  َوَجـَواُدوطرائـُق  َفـاِرٌس  امُلَعِلـُم   فِيَهـا 

عن الدراسات العليا
بِِعْطِرهـا َتُفـــوُح   ُعليـا  وِعـاَمُدَوِدَراَسـٌة  َمنَـارٌة  الُصفـوِف  بـنَي 
ُمسـَــَلٌح للبحـوِث  جيـٍل  اُدَتضـرُي  الـزَّ نِعـْـَم  واألَخـالِق  بالِعْلـِم 
هلـا الَكبيــِرَفكْم  ِح  ِجَهـاُدورسـالُةالَرْ واجلُهـوُد  ُجهٌدعظيـٌم  
ُمـــَؤِكدًا الزمـاِن  يف  َتربـَع  َرَشـاُدَعْقـٌد  للبـالد  الرسـالِة  ُعْمـَق 
احِلَمـى ِمـَن  للحــَياِة  خَتْـُرُج  إِْسـَعاُدآالُف  والُعـال  َتْشـُدو  بالِعْلـِم 
ِشَعــاَرنا إنَّ   َيُقـوُل  النََجـاُح  َأْمَـــاُدَهـذا  وأهُلَهـا  البِـاَلِد  ُحـبُّ 
َوقـَّـاُدُبوِرْكِت َجاِمَعُة الباِلِد َفَكــْم َسَمْت وُنوُرَهـا  الُعلـوُم  فِيــِك 
َفُتَعـاُداهللُّ َأكـرُب فالُعلـــــــــوُم  َحَضـارٌة ِسـرْيًة   ُيكَتـُب  َتاريـُخ 
ُمـَراُدقاُبـوُس َجاِمَعـُة الَفــَخاِر َفَهـْل َلنَـا الُدَعـاِء  ويف  َندعواإللـَه 
ُح الُشـُموِخ ِجَهـاُد َعْقـٍد َكامـٍل َترتـاُدَصْ الُعــال  اىل  النفـوُس  فيـِه 

         ِشعُر أ.د جودت أمحد سعادة  1996/11/11م 
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يدُة: اجِليُل املَُفِكُر* الق�شيدة العا�شرة: َق�شِ
                                 ِشعُر: أ.د. جودت أمحد َسعادة
* َقِصيدٌة  َنَظَمها أ.د. جودت أمحد سعادة، ووضعها يف بداية ِكتابه املشهور: )مهارات 

التفكري والتعلم(، كي ُتشجع الطلبة عى التفكري، وتوضح فصول الكتاب املختلفة.

َمنَـاُر لِلَحَيـاِة   هَنـٌج    واألخّيـاُر َتفكـرُي   الُعَلـاَمُء  بِـِه  َيزُهـو 
َصـاِدٍق َدعـٍم  ُكَل  ا  ِمنَـّ َفَخـاُرَيَتـاُج  َواحلُُلـوُل  َحـٌل   لِلِجيـِل 
يَعـًة َكثرَِيًةَورَسِ الُعُلـوَم  ِمشـَواُرَوَتـرى  واخلَُطـى  خَتُطـو  َوالُعـرُب 
َوِسـيَلٍة الِفكَرَخـرُي  إن  َمنّـاُرَياُعـرُب  فِيـِه   واإلبـَداُع   َوالِعلـُم  
َطفــَرًة بَِتطِويِرامَلــَداِرِس  واألفـَكاُرُقوُمــوا  الِفكـر   َفهـَو  بِالنَقـِد  
ِبَـا ُنـوِص  التـي  النَقـِد  بَِحـاُرَفَمَهـاَرُة  َوالُعُلـوُم    ِعلـٍم   إذكاُء   
َوِحـَواُرأَماالِقَيـاُس ففـي امَلـداِرِس َموطِـٌن َتَفاُعـٌل  الُصُفـوُف  فِيَهـا 
ُدفَعـًة ُتعطِـي   اإلبـَداِع  وَمَطـاُرَوَمَهـاَرُة  َملَعـٌب   فِيَهـا   لِلَعقـِل  
وأَصاَلـٌة َوُمُروَنـٌة    ِمغــّواُرَوَطالَقـٌة   ُمبــِدٌع  فِيَهــا   والِفكــُر  
َهـَواَدٍة ُدوَن  ـُل  ُتَ خُتَتــاُرَوامُلشـِكالُت  َكــم  الَتوقيــِت   َوَمهــاَرُة 
ِقـراءٍة َبعـَد  الـَدرِس  يف  ُعــاّمُرَوَتَوُسـٍع  أهُلَهــا  الِقــراَءَة   إّن  
هَلـا َنسـَعى  التـي  الَعقـِل  إصــَداُر أحــَكاِم  األُُمــوِر َقــراُرَوَخَراِئـُط 
َقِضَيـٍة َأصـُل   َيَظـُل  َسـّيارواالختَِبـاُر  َكوَكـٌب   الَتَعُلـُم   فِيَهـا 
َضوَرٌة لِلـُدروِس  انتَِبـاٍه  َمـَداُرَشـُد  النَِقـاِش  يف  ِعلـٍم  ُطـالُب 
ُخالَصـٍة ِضمـَن  لِلَوضـِع  ُمَتـاُرَوَتنَُبـٌؤ  َمصـَدٌر  احلًَقاِئـُق  فِيَهـا 
َيبَقـى ُشـعَلًة الِفكـِر  َمنَـاُر   َتدريـُس َهـذا  لِلُعُقـوِل  امَلَهـاَرُة   فيـِه  
َمرِجَعـًا امُلَفِكـِر   لِلجِيـِل  أنـَواُر  أهِديـِه   َوُنـوُرُه   ُيِشـُع   َقَبَسـًا  
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الق�شيدة احلادية ع�شرة: اإدارة مناق�شة ر�شالة ماج�شتري �ِشعرًا*
            القصيدة من ِشعر أ.د. جودت أمحد سعادة
* َقِصيدٌة َنَظَمها أ.د. جودت أمحد سعادة، وألقاها خالل إدارتِه للجنة مناقشة أول 
1995/3/14م، وكانت  بتاريخ  السلطان قابوس  الرتبية بجامعة  رسالة ماجستري يف كلية 
تت إشافِِه شخصيًا، وهي للطالب ممد بن سال املعشني، تت عنوان: )مشكالت تعليم 
تناولت  ِعالجها(.وقد  ومقرتحات  تشخيصها  ُعامن:  بسلطنة  الثانوية  املرحلة  يف  البالغة 
ملخٍص  لعرض  الطالب  وتقديم  باحلضور،  بالرتحيب  بدأْت  عديدة  جوانب  القصيدة 
لرسالتِه، ثم تقديم املناقش األول وهو املمتحن اخلارجي أ.د. عيل أمحد مدكور،ثم العضو 
بُشكر  املرشف  قام  ثم  رزق،  رضا  د.  الثالث  العضو  ثم  شعيشع،  فتحي  د.  الثاين  املناقش 
املناقشني واحلُضور، وإعالُن النتيجة(.وأعتقد أن هذه هي أول ماولة يف اجلامعات العربية 

إلدارِة مناقشة رسالة ماجستري ِشعرًا(، وتقول القصيدة:

ترحيٌب عام باحل�شور وتقدمي الطالب
َجَعنَـا َحَرُتـْم  َياَمـن  بُِكـْم  ُمنَـاُرأهـاًل  بِالِكـَراِم   امَلنَاِهـِج   ِقسـُم 
َتَفَتحـْت والُبُحـوُث  أينَـَع  أطّيـاُرَفالِفكـُر  َتَرَنَمـْت  الُغُصـوِن  َوَعـى 
بِنَـا َطاَفـْت   َقـد   فاألفـَراُح  أزَهـاُراهللُّ،  َوَتَعانَقـْت  احِلَمـى  َفـوَق 
َفأَشَقـْت البِـالِد  جِلَاِمَعـِة  أقـاَمُرِجئُتـْم  َوَتأَلَقـْت    بُِحُضوِرُكـْم   
فابَتِهـْج )ُمََمـُد(  َيـا  ِعيـُدَك  املِشـَواُرالَيـوُم  َيبـَدُأ   الَقِصيـَدِة  َبعـَد 
ُبرُعـاَمً ـَى  َتَ ُمـذ  َبحَثـَك  ثِـاَمُرَعاَيشـَت  الِلَقـاِء  يف  ُتنَـى  والَيـوُم 
َمطَلـٌب والَبالَغـُة  الَفَيـايف  واإلَصاُر ُجْبـَت  الَتصميـُم  َوِسـالُحَك 
اإلعجـاِز(و)األرَساُر(َهاديـَك )ِمفَتـاُح الُعلـوِم( َوَشُحـُه و)َدالِئـُل 
َنـاُرُكنَت الَصُبوَرعـى النَصيَحِة َما َخَبْت َلـَك  أوأطِفَئـْت  َجـذَوٌة  َلـَك 
َسـاِئاًل وامُلَعِلـَم  امُلَوِجـَه  ُيَتـاُر؟ ُزرَت  َمنَبـٌع    للَبالَغـُة   َهـل 
َجوَهـرًا ُتَثِـُل  إجاَبُتُهـْم   ُيَثـاُرَكاَنـت  واحلَِديـُث   َبحثِـَك  لِبِنَـاِء 
األخَطـاُرَفَتَجَمَعـْت   لـَك  ُمشـِكالٌت   إَنـاَم ُتقَهـُر  َدومـًا  بِالَعـزِم 
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ِشـَعاُرَعـِرْج َعـى تِلـَك امَلَصاِعـِب وانَطِلْق واهلُـدوُء  النََتاِئـِج  َصـوَب 
َتنِزيَلـُه ابَتـدا   َقـد  الَعليـَم  األنـَواُرإَن    بالُدَنـا  َفَفاَضـت  )بِاقـَرأ( 
ُمَلَخَصـًا )َمعَشـنُي(  َيـا  هَلُـْم  ُزّواُرإقـَرأ  وُكُلنَـا   امُلضيـُف   أنـَت  

أمام  به  اخلاصة  املاجستري  لِرَسالة  ُمَلخٍص  بتقديِم  املعَشني  الطالب  )يقوُم 
اجلُمهور،تهيدًا لَِبدء املنُاَقَشة،يتبعها تقديم املرشف عى الرسالة، للُمناقش األول هلا، وهو 
املمتحن اخلارجي أ.د. عيل أمحد َمدكور، املتخصص يف طرائق تدريس اللغة العربية(.حيث 

يتابع الشاعر قائاًل:
ُيـَداُرُشـكرًا هلذا الَعـرِض َكْم ُهـَو َواِضٌح َوالنَِقـاُش  َبحَثـَك  خَلَصـَت 
ُمرِشـدًا ُمَِكـُم  َيـا  َدوُرَك  وَمَسـاُرواآلَن  َمنَهـٌج  ِعنـَدَك  َفالِعلـُم 
لَِقِضَيـٍة ُمنَاِقَشـًا  ِجئـَت  ُمَتــاُر)َمدُكـوُر(  ِمــَوٌر  الَبالغــُة  فِيَهــا 
فإنـُه للَصـواِب  )ُمََمـَد(  األبَصـاُر فارِشـْد  َتشـَخُص  َقولِـَك  لَِسـامِع 

)االستامع جيدًا ملالحظات أ.د. مدكورعى الرسالة، ثم ُشكره عى ذلك(، إذ يتابع 
الشاعر قصيدتُه قائاًل:  

أحَكاِمـِه عـى   )ملِدُكـوٍر(  َيَتـاُر ُشـكرًا  ال  الَسـيف  ِمثـُل  َفاحلُكـُم 
َعـاَمُرتِلـَك النََصاِئـُح َقـد أتـْت ِمـن َعـاِلٍ فيـِه  فالنُصـُح  ِبَـا  َفاعَمـْل 

أبو  فتحي  الدكتور  وهو  للرسالة  الثاين  امُلناِقش  بتقديم  ذلك،  بعد  املرشف  )ويقوم 
اللغة  تدريس  وأساليب  مناهج  يف  واملتخصص  املناهج،  قسم  داخل  من  العضو  شعيشع، 

العربية(، ثم يتابع الشاعر قصيدته قائاًل:
َفــّواُرَواآلُن َدوُرَك َيـا )ُشعيَشـُع( َفأسـِقنَا َجــدَوٌل  ِعلِمــَك  َينُبــوُع 
َطامَلَـا ُجهـودًا  َمعـي  َبذلـَت  ِحـَواُرَفَلَقـد  َتـالُه  وَكـْم  النَِقـاُش  َطـاَل 
َفَهـل َزاَدًا  راِغَبـًا  )ُمََمـُد(  َوَمـَداُر؟هـذا  َكوَكـٌب   ِعنَـَدَك  لِلـَزاِد 
ُرؤيـًة ِمنّـا  َيَتـاُج   الـذي  َبـاُرَفهـَو  َقـوٌل    اآلَبـاِء    َفنََصاِئـُح  
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)يقوُم املرشف بعدها بُِشكِر د. فتحي أبو شيعشع عى أسئلته ومالحظاته وتوجيهاتِه، 
واملتخصص يف  النفس،  د. رضا رزق، من قسم علم  الثالث وهو   املناقش  تقديُم  يتم  ثم 

البحث واإلحصاء الرتبوي(، ثم يتابُع الشاعُر قصيدتُه قائاًل:

َوُنصِحـِه الَزميـِل  لَِتوجيـِه  أقـَداُرُشـكرًا  لِلُعـال   َتسـُمو   بِالِعلـِم 
َفواِئـٌد اجلَـواِب  َمـِع  للُسـؤاِل  َعـاَمُرإْذ  والُعُقـوُل  الِرَسـاَلَة  ُتثـِري 
بَِعينِـِه الَوفـاُء  يف الَبحـِث واإلحَصـاِء نِعـَم اجلَـاُرأَما)الِرَضا(َفهـَو 
َباِحَثـًا  وُمراِجَعـًا ِسـَتاُرأمضيـَت وقتـَك  أنـَت  الُطـالِب  لَِرسـائِل 
ُمنَاِقَشـًا األُُمـور  لَِتصويـِب  َمنَـاُرإعَمـْل  فالُسـؤاُل  َكثـريًا  واسـأْل  

احلضور،  ُشكر  إىل  باإلضافة  الثالثة،  املناقشني  بُشكِر  ذلك  بعد  املرشُف  )ويقوم 
برسالة  واخلاص  النهائي  القرار  الختاذ  تهيدًا  اجللسة،  ورفِع  املناقشة،  إهناء  عى  والعمِل 
قصيدتُه  الشاعُر  يتابُع  إذ  اجلميع(،  عى  النتيجة  وإعالن  املعشني،  ممد  الطالب  ماجستري 

قائاًل:

ِمـدَراُرُشـكرًاَلُكْم َياَمن َطَرحُتـم ُحكَمُكم  َمنَبـٌع  َدوَمـًا  فالَبحـُث   
إنـُه الِرَسـالِة  بَِتصِويـِب  َفَخـاُرُقمُتـْم  واجلُُهـوُد   َكبِـرٌي  ُجهـٌد  
َنُخُصُهـْم فبِالَثنَـاِء  احلُُضـوُر  َقـّراُرأَمـا  نِْعـَم   واإلصَغـاِء   لِلَصـرِب 
َمـَزاُرُكنُتـْم َلنـا َخـرَي احلُُضـوِر بَِمجِلـٍس فيـِه  َوالَتمِحيـِص  لِلِعلـِم  
أُزُفهــا لِلَحاِضيــَن  ُمَتـاُرَفَتِحيــٌة  ُمنَتقـًى   ِشـْعٌر  َوالَقـوُل  
ِشـَعاُر َقـد َجـاَء َدوُرِك َيـا جِلَـاُن لَِتحُكمـي للَجميـِع  أصبـَح   َفالِعلـُم 
لرُِبَهـٍة ِكـراُم   َيـا  أِذنُتـْم   ِخّيـاُرَهـال   فيـِه   األفـَكاِر   َفَتَبـاُدُل  
لِِلقاِئُكـْم ُهنَيَهـٍة  َبعـَد  األخبـاُرَسـنَُعوُد  َسـُتطَرُح  اجلَميـِع  َوَعـى 

اإلعجاز  ودالئل  للسكاكي،  البالغة  يف  مرموق  قديم  مرجع  العلوم،  ِمفتاح   *
واألرسار، من مراجع البالغة القديمة والعريقة للجرجاين.
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الق�شيدة الثانية ع�شرة: َيْوُم املَُعِلِم والَتْعِليِم يف �َشلطنِة ُعَمان*
املناهج وطرق  الدكتور جودت أمحد سعادة، رئيس قسم  َنَظَمها االستاذ  * قصيدٌة 
املعلم  يوم  بمناسبة   ،)1998-1988( من  الفرتة  يف  قابوس  السلطان  بجامعة  التدريس 
والتعليم، يوضح فيها اجلهود اجلليلة التى يقوم با املعلم يف سبيل تنشئة االجيال الواعدة 
واملخلصة يف خدمة الوطن واألمة، والذي رعته ومازالت ترعاه النهضة املباركة يف خطواتا  
اجلبارة نحو تكريم املعلم يف املدرسة واملعهد والكلية واجلامعة، ورفع شأن التعليم بكافة 
انواعه ومستوياته وجهات االشاف عليه، وذلك من خالل مؤسسات ووزارات متعددة 
العديدة(،  املعلمني  كليات  )حيث  العايل  التعليم  ووزارة  قابوس  السلطان  جامعة  مثل 
واخلارجية  والعدل  والعمل  االجتامعية  والشؤون  والصحة  والتعليم  الرتبية  ووزارات 
والتجارة والصناعة ، باالضافة اىل جهود القوات املسلحة والقطاع اخلاص ، مما ساهم يف 

تنشئة جيل عامين مثقف احتل مكانا بارزا تت شمس العلم واملعرفة يف عال اليوم:

َداِئـاًم امُلَعلـِم  َيـْوَم  َمِعـي  َوِقُفـوا احرتامـًا يف ُذَرى األَْمـــَـاِد            َحيُّـــوا 
واإِلرشـــاِدَربَّى الَشَباَب علــى الفضاِئل واإِلبا واألَخـالِق  بالديـِن 
ُجْهَدَهــا َتبـذُل  الَتعليـِم  واإِلْمـــَداِد َفـوزارُة  والَتْخطيـِط  بالَدعـِم 
ْنُموَذجـــًا ُأ  ِعنْدهـا  امُلعلـُم  واإِلْسَعــاِدَصـاَر  واإِلخـالِص   لِلجـِد 
باهلَنَــا الـوزارُة  تتفـُل  األَعيــاِدواليـوَم  َفرحـُة   امُلَعِلـِم  عيـُد 
َبـــاِديفالنَّْهَضُة الُكرْبى َأضاَءْت َشْمَعـــًة باملعـارِف   َبْيـٍت  ُكلِّ  يف 
لـــأَلوالِدومـدارُس الَتعليـِم َصـاَرْت ِمنَْبــرًا والَتْثقيـِف   للنُـوِر 
للُعــال َفْخـٍر  بِـُكلِّ  البِـالُد  َصـْوَب الَسـَحاِب  َكـامرٍد ُمْرَتـــاِدَتـِي 
ــاِدَصـاَرْت ِشـَعارًا للُعلـوِم َوَكْوَكَبـــًا احلُسَّ َوِغـرَيِة   الِصَعـاِب  َرْغـَم 
ِمــَداِدَفُجُمـوُع طـالِب الباِلِد َتَزا َيـــَدْت ُشـِح  َبْعـِد  مـن  وخترجـْت 
ْنِشَئـــْت ُأ  وامَلَعاِهـُد  َعـاٍل  ــــاِدَتعليـُم  للضَّ ِخْدمـًة  امَلَداِئـِن  ِضْمـَن 
َحَصــاِد   يف َمْســَقِط الشـاَمِء قامـْت هَنَْضـــٌة َخـرْيُ  الُبــنَْياِن  َمـَع  ِعْلـٌم 
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َزاِدُصـْوٌر َوَنـْزَوى َوالُصَحـاُر َمَراِكــٌز ِمـْن  َيْرَتـوي  امُلَعِلـُم  فِيهـا 
َمْعَهــٌد فِيهـا  األَْمَـاِد  ِعـرْبي ُتَشـاطُِرَها الُعُلـوَم بِـنَــاِديَوَصاللـُة 
َداِئـاًم بامَلـَكاِرِم  َتنَْعـُم  بــاِد ُرْسـَتاُق  َدْوٌر  الَتْدريـِب  وهليئـِة 
فـــاديَنـرَشْت َمَعاِهـَد يف البِـالِد َجيعهــا للِصنَاعـِة  جيـٍل  َتْدريـُب 
ِصَحـــٍة َوَمْعهـُد  فـٍة  َصرْيَ واِدوعلـوُم  الـرُّ ُفْرَصـَة  ُيَقـق  ُجْهـٌد 
َمْعَهـــدًا شـاَدْت  األَعـامِل  ُمــراِدوإِدارُة  لـكِل  أنشـطٍة  تشـجيُع 
ُشْعَلــٌة للَعَسـاكِر  َمْـٍد  وُح  لِبــالِدوُصُ احِلَمـى  َأبطـاِل  َتْدريـُب 
ُمنــوٌع البـالِد  يف  خـاٍص  وَرَشـــاِد تعليـُم  برَعاَيـٍة  َوُمهـٌز 
اإِلْنَشـاِدفيـِه الرياُض مـع احلََضانِة َتْرَتقـــي َطيِّـَب   األَعـايل  َنْحـَو 
اإلْمــَداِدوُصُفوُف ُأخرى لِلَمَراِحل َتْرَتــوي وسـائَغ  لَغـاِت  الُّ َعـْذَب 
ِرْفَعـــًة زادْت  الُسـْلطاِن  ـــاِدَوَمَعاِهـُد  الضَّ ُثـمَّ  والَتْجويـِد  الِفْقـِه  يف 
تلتقـي والرشيعـُة  عــدٍل  اِدقانـوُن  الُقــوَّ لوصيـِة   ، معهـٍد  يف 
وموئـاًل للقضــاء  دارًا  ننـَس  واإِلْشَهــاِدل  والَتْحكيـِم  للَعـْدِل 
ُقـدوٌة فامَلَحافِـُل  السياسـُة  بَِعَتــاِدأمـا  ُزِوَدْت  واخلارجيـُة 
ُمَلِجـــاًل األَثـري  يف  يبقـى  َشـادي إِعـالُم  َصـوٌت  فيـِه  َدْومـًا  للحـِق 
تفوقــــْت فالبـالُد  عميـٌم  واألَْمَــاِدخـرٌي  والَتعليـِم  الِعْلـِم  يف 
الَبَشـاِئُر َفْضـُل َعْهـٍد َزاهـٍر اإِلسـعاِدهـذي  لغايـِة  الـُروَح  َشـاَد 
َوَمـداِرٌس وَمَعاهـٌد  كاملِنَْطـاِدَفَمراكـٌز  الَعليـاِء  إىل  ترقـى 
اإِلْعـــَداِدَقابوُس َجامعُة الُشُموِخ َفَكْم َسَمْت كاِمـُل  امُلَعِلـُم  َحيـُث 
َمنَابِــٌع والعلـوُم  الزراعـُة  بـالدي فيهـا  َفْخــُر  والطـبُّ  وتـارٌة 

ٌ تـرُّ البـــناِء  هندسـِة  هــاِدتأسـيُس  ُحْلـٌم  اآلداِب  وروائـُع 
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باِهـــٌر َنجـاٌح  ُعليـا  بِجهـاِدودراسـٌة  ُنوِقَشـْت  بحثـًا  َخسـوَن 
ُأنشـودًة غـدْت  تربيـٍة  واألحفــاِدَأجيـاُل  األبنـاِء  إىل  ُتـروى 
َمْوِئــاًل الَتْدريِس َصارْت  واإِلْسنَــاِد فمعاِمـُل  والَتعقيـِب  للـرأي 
ْنَجــاِد َومـدارُس الَتدريـِب َباتـْت َمْرَكـزًا واإِل  والَتطبيـِق  للنُْصـح 
بـــا َوُمَدرَّ َماِهـرًا  امُلَعِلـُم  الَوَقـــاِدوغـدا  بِفكـرِه  الـُدروَس  َيرعـى 
َمْرُسومـــًة ِعنْـَدُه  امَلنَاِهـَج  بِسـَـــَداِدفـرَتى  ُأْحِكمـْت  َقـْد  ُخطَّـٍة  يف 
بِــَزاِدَوِصَياغـُة األَْهداِف َأْضحْت غايــًة للداِرسـنَي  بـا  َيْسـَعى 
َتْقَتـي الَتَعُلـِم  َأفـكاِر  هـاِدَتوضيـُح  َصـْوٍت  بـكِل  احِلـواِر  َطـْرَح 
َمُْسوبـــــٍة إِجابـٍة  ُكلِّ  إِْجَهـــاِد َتْعزيـُز  بِـال  َأسـئلٍة  َتنْويـُع 
َواِجبـــًا َتبـدو  الَتْعليـِم  واإِلْسنَـــاِدَوَوسـاِئُل  والَتْفسـرِي  ِح  للـرَشْ
َفواِئـــٌد والُرُسـوُم  اخلَراِئـُط  الــَزاِدفيهـا  َخـرْيُ  واألَفـالُم  والشـكُل 
وَمَعـارٌض وَمَتاحـٌف  للُمْرَتـــاِدوَنـامذٌج  والرحـالُت  َتصويـُر 
َتْبقـى َمْصـَدرًا الَتدريـِس  واإِلرشــاِدوطراِئـُق  والَتوجيـِه  للَفهـِم 
َوُمَربيـــًا َقاِئـدًا  امُلَعِلـُم  األَْجــــواِداضحـى  َأجـوَد  منهـا  َيْتـاُر 
ملُِــراِدَيْسـَعى لتوضيِح الـُدروِس ِبَمـــٍة ُمَطابـٌق  النَِقـاُش  فيهـا 
تنتهـي ال  عنـدُه  امَلنَاِشـَط  كاألَكبـــاِد وتـرى  األبنـاَء  بـا  َيرعـى 
ِقَصــًة َتـروي  التقويـِم  للُجهـِد يف التصحيـِح دوَن ُرَقـــاِد َوَوسـاِئُل 
ُمَتحمســـًا َسـاِهرًا  الليـايل  ِمــَداِديقـي  بِـكِل  تضـريًا  للـَدرِس 
ــاِد ُيعطي الُدروَس بكِل َعْزٍم َصــاِدٍق الَوقَّ بِنـورِه  ُيِشـُع  َقَبسـًا 
بَِرَشــادفهـَو الـذي هَيَـُب امَلـدارَس ِعْلَمــُه للُعـال  َحثيثـًا  َيسـعى 
بِــواديوهـَو الـذي َيْتـاُر َدومـًا َسْهَمـــُه الُعُقـوِل  َيْرمـي بـه َجْهـَل 
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ــاِديوهـَو الذي َيـْروي الظِـاَمَء بَِمنهــٍل للصَّ َسـاِئغًا  املـوارِد  َعـْذِب 
َجــاِدوهـَو الـذي بالِعْلـِم َخطَط َعاِزمــًا َتربـوي  فِكـٍر  َتطبيـُق 
قــادٍم طفـٍل  لـكِل  الَصديـُق  ِوَداِدنِْعـَم  بـكِل  َمـْرورًا  َيلقـاُه 
كأنـــُه الصفـوف  َدْومـًا يف  واألَحفــاِدَيرعـاُه  األَبنـاِء  مـن  إِبـٌن 
قائـــاًل َينْطِـُق  امُلْرَتـاُح  بَِســـَداِدَفضمـريُه  ُأِدَيـْت  األَمانـَة  إَن 
ـًا َأْهلـُـــُه ُتنَــادي ُبوِرْكـَت فِْكـرًا َأنـَت َحقَّ امُلنـرِي  واهلَـْدِي  بالِعْلـِم 
ووالــدًا للحنـاِن  نبعـًا  ُسَهــاِدُبوِرْكـَت  دون  اجليـل  بعـد  للجيـل 
تلتقـــي للمـكاِرِم  بيتـًا  بـــزاِدُبوِرْكـَت  القلـوِب  مـع  الُعُقـوُل  فيـِه 
َوَبانِيــًا للَعَطـاِء  َرْمـزًا  األَْمَـــاِد ُبوِرْكـَت  َشـاِمَخ  حـًا  َصْ للِعْلـِم 
َبـــاِديُبوِرْكَت َشْمسًا ِللمعارِف َأْشَقــْت للَمَفاِخـِر  عيـٍد  يـوِم  يف 
إَِنـــُه امُلَعِلـِم  َيـوَم  َمعـي  واألَجــداِدَحيُّـوا  اآلبـاِء  عـى  َحـٌق 
َدائمــًا امُلَعلـِم  يـوَم  َمعـي  بُفـــؤاديَحيُّـوا  خالـٌد  ِعيـٌد  فالَيـْوُم 

        أ.د جودت أمحد سعادة
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس       

                    جامعة السلطان قابوس

                                           1997/1/26م
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روَن الق�شيدة الثالثة ع�شرة: اأهاًل ِبُكم َيا َحا�شَ
                                          ِشْعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

احلَوَسـَباأهـاًل بُِكـم َيـا َحـاِضوَن َوَمرَحَبـا ُتِديُرِعلـَم  َفامَلكَتَبـاُت 
أينََعـت وامَلَراِجـُع  الَفَهـاِرُس  َحَتى َغـَدت ُتعطي اجلَـَواَب األقَرَبافِيَهـا 
آَمنُـوا ُأنـاٍس  مـن  الِرَعاَيـَة  أصَوَبـاَتلَقـى  َدرَبـًا  َيُـُط  الِكَتـاَب  أّن 
اسـُمَها ُذِكـَر  إذا  َجاِمَعـٌة   ُنوُرالَكهَرَبـاَنَجـاُح  الُصُموُدوَشـَع  َنَطـَق 
َصافَِيـًا َنبَعـًا  َتَظـُل  أطَيَبـاَوامَلكَتَبـات  َمـا  َشـافِّيًا  َرِحيَقـًا  ُيعطِـي   
مااسـَتوَجَبافِيَهـا الُعُلـوُم َمـَع الُفنُـوِن َتَعاَنَقـت َدائـاِمً  َشـعٍب  َوُتـراُث 
بَِبحِرَهـا َنسـَتعنُي  ِعلـٍم  َحَتـى َنـَرى ُظلـَم اجلََهاَلـِة َقـد َخَبـاَشـَبَكاُت 
َتنَـاُل ُطُموَحكم َمااسـُتوِعَباَدوراُت حاُسـوٍب  ظِِلَهـا  يف  َلُكـم  أرُجـو 
َدوَرٍة  يف  وانَطِلـق  َتَقـدم  أرَحَبـاَهـايِن  ِعلـاَمً  َيُتـوُق  اجلَميـُع  َجـاَء 

* َقصيدٌة َنَظَمَها وألقاَها أ.د. جودت أمحد سعادة، عميد كلية الرتبية ومدير املكتبات 
واستخدام  املعلومات  دورة)ُنُظم  افتتاح  بمناسبة  نابلس،  يف  الوطنية  النجاح  بجامعة 
اإلنرتنت(، التي ُعِقدت يف املكتبة الرئيسية، تت رعاية أ.د. رامي احلمداهلل، رئيس اجلامعة 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  با  والَتحق   ،2001-3-31 بتاريخ  وذلك  آنذاك، 

اجلامعة، وقام بتنفيذها السيد هاين جرب، املتخصص يف علم املكتبات باجلامعة. 
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الق�شيدة الرابعة ع�شرة: َحاَن الُفَراُق
                                          ِشْعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َلوَعـٍة ِمـن  َلـُه  َفَيـا   الُفـَراُق  َوَعـَذاُبَحـاَن  َمـَراَرٌة  الُفـَراَق  إّن 
بإُخـّوٍة  َنحَتِفـي   ِسـنِينًَا   َصـَواُبِعشـنَا   ِمَثاالًَواملَِثـاُل  َصـاَرت 
اُبَوَقـَف الَشـِقيُق َمـَع الَشـِقيِق بِنَخَوٍة رَسَ فِيـِه  ليـَس  َمنَـارًا  كانـت 
َيـا بِـالِدي أال ابـرِشي  ُننَـاِدي  َوِحـَراُبُكنَـا  َعزيَمـٌة  الِرَجـاُل  َنحـُن   
َشـاِمًَا َدوَمـًا  اإلسـَم  َرَفعنَـا  َسـَحاُبَفَلقـد  والُعُلـُو  امَلَحافِـِل  َبـنَي 
ِبَِمـٍة والَطبِيـُب  امُلَوَظـُف  َوَشـَباُبَعِمـَل  ُشـعَلٌة   امُلَعِلـُم   َوَكـذا 
أَبـوا َقـد  َجـَواُبَوِرَجـاُل أعاَملـس وُجنـٌد  َوالنََجـاُح   الَتَفـايِن  إال 
لِلِغنَـى َرمـَزًا  األُرُدُن  َغـدا  ِقَبـاُبَحَتـى  اجِلَبـاِل   َفـوَق  بَِشـبابِِه  
ُمَـاُبُشـكَرًا لِـَرِب الَعـرِش تِلـَك َهِدَيـٌة واُلَعـاُء  امُلَوفِـُق  َفهـَو 
َرافَِعـًا ُمؤَتـة  َيُعـوُد  احلَبِيـُب  ُمَهـاُبَهـذا  والَطريـُق  َدوَمـًا  لِلـَرأِس 
جُيَـاُبَسـِلْم عـى تِلـَك الـَروايِب واحِلَمـى واحلَبيـُب  َيعَشـُق  َفالَقلـُب 
املِحـَراُبَيـا َصـاِح َهـل يل أن أُبـوَح بُِحرَقـٍة هـَو  َكـاَم  البِـالَد  إّن 

التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقصيدٌة   *
بجامعة السلطان قابوس، وألقاها يف حفل تكريم ووداع الزميل الدكتور محد مهيسات يف 

19-8-1993، بمناسبة عودتِه إىل جامعة مؤتة يف األردن.
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يدُة: َرَحَل احَلِبيُب * الق�شيدة اخلام�شة ع�شرة: َق�شِ
                       ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد

* َقصيدٌة َنَظَمها األستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة املساعيد، 
بمناسبة قرب مرور عاٍم كامٍل عى  2016، وذلك   - 7  - 7 بتاريخ 

وفاة ابن شقيقِه املرحوم بإذن اهلل )ناص ممد جودة املساعيد(.

األقـاَمُر َفَغاَبـِت  احلَبِيـُب  َوَمـَراُرَرَحـَل  َلوَعـٌة  َنـاِصَ  فقـداُن 
َليَلـٍة يف  ُمَصاَبـُه  اجلَميـُع  ُيـَزاُرَهـّز  واحلَبِيـُب  فِيَهـا  ُزرَنـاُه 
َحـراَرٌة وبِالـُرؤوِس  الَعنَـاُء  واجلَـاُرزاَد  بَِدائـِه  الطبيـُب  َعِجـَز 
َناِحـٍل بَِضعـِف ِجسـٍم  َدَمـاُر َظَهَرالَبـالُء  والُقلـوُب  َتدَمـُع  الَعـنُي 
ـاُرَغِضـَب الَصديـُق حِلَاَلـِة األَلِ التـي ُتَ والُعقـوُل  بِنَـاِصَ  َعَصفـْت 
لِنَخـَوٍة الَبِعيـِد  مـَع  الَقريـُب  َتكـَراُر؟َهـّب  َلـُه  َهـل  ِمَثـاالً  َكاَنـت 
َمََبـًة وبِالُضُلـوِع  الَولِيـَد  َمنَـاُرَحَضـَن  لِلَحَيـاِة  َنجـٌل  )عبـداهلل( 
إنـام َنـاِصَ  لَِفـَرِح  اجلَميـُع  َوهَنَـاُرَفـِرَح  َليُلـُه    الَتـأُلُ     َزاَد  
َفَتلَوَعـْت ُفـؤاَدُه  امَلنُـوُن  َمـَراُرَخَطـَف  والنُُفـوُس  األِحَبـِة  ُمَهـُج 
حَلَظـٍة يف  َنِصـرَيُه  الَفِقـرُي  ِشـَعاُرَفَقـَد  اجلَميـِع  عـى  الَظـالُم  َعـّم 
األقـَداُر َوَشـاَءِت  الَقَضـاُء  الَقَهـاُرَفهـَو  الَواِحـُد  اإللـُه  َوهـَو 
الـَداُرَلـَك ِمـن َجيـِع النَـاِس ألـَف َتَرُحٍم نِعـَم  الَرضـَواِن  َجنَـِة  يف 

)اإلبن  عبداهلل:  القصيدة(،  هذه  فيه  قيلت  الذي  )الفقيد  ناص:  الكلامت:  مدلول 
الوحيد للمرحوم ناص، والذي ُولَِد قبل وفاة والدِه ببضعة شهور(.
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الق�شيدة ال�شاد�شة ع�شرة: ق�شيدة: عرفاُت َرمٌز *
                     ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

عندما  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  أبياَتَا  َنظَم  قصيدٌة   *
رئيٍس  أول  يارس عرفات،  الرمز  الفلسطيني  العريب  القائد  َرحَل 
حصاٍر  بعد  11-11-2004م،  بتاريخ  وذلك  فلسطني،  لدولة 
طويل من جيش االحتالل الصهيوين يف مبنى املقاطعة بمدينة رام 
اهلل، وبعد أن َدسوا لُه الُسُم القاتل إلسكاِت صوته من أجل منع 

إقامِة دولٍة عربيٍة فلسطينيٍة مستقلة. 

َفَخـاُر والُرُمـوُز  َرمـٌز  واألحـَراُرَعرَفـاُت  َفـاُء  الرُشَ ِبَـا  َيزُهـو 
أسـريٌة والبِـاَلُد  َدهـَرًا  واملِشـَواُرَناَضلـَت  الَعـنِي  ُنصـُب  والُقـدُس 
َمواِقـٌع واخلَليـُل   وَحيَفـا  ِدَيـاُرَياَفـا  واجلَليـُل  غـزُة  القلـِب  يف 
َمفِخـرٌة النِـرياِن  َجبـِل  َمـع  واألغـَواُرِجنـنُي  والِسـلِفيُت  والَكـرُم 
َعِقيـَدٌة واجِلَهـاُد  َسـيَفًا  َمَسـاُرمَحَلـَت  للِكَفـاِح  َلَبـى  والَشـعُب 
ُكوفِيـًة َترَتـدي  َعامـًا   َمنَـاُرَخُسـوَن  الَزَمـاِن  َمـَع  َغـَدوَت  َحَتـى 
اخِلتَيـاُرِعـرشوَن ُأخـرى والَسـالُم ِسياَسـٌة أَنـَك   َيشـَهُد   والـُكُل  
َنـاُرُحوِصَت يف بيِت الَشَهامِة والِفَدى والَعزيَمـُة  َناِحـُل  واجِلسـُم 
َوَحاَرَبـت الِذَئـاِب  ُكُل  َجّبـاُرَوَتَكاَلبـت  َثابِـٌت    َصـربَك    َلكـَن  
ـاُرَوَمِرضـَت يف َوقـٍت َقِصـرٍي َحاِسـٍم َتَ والُقُلـوُب  َيدعـو  والـُكُل 
َوِكَبـاُرَقضيـَت َنحَبـَك والُدُموُع َسـَواِكٌب ِصَغاُرهـم  اجلََميـُع  ُصـِدَم 
ُشـعَلٌة َوالَثَوابِـُت  َرَبـَك  َوهَنَـاُراَلَقيـَت  َليُلـُه   َقـرَبَك   ُتـيُء  
ُمَـَرٌم الُلُجـوِء  َمـَع  َقـَرارُمسـَتوَطنَاُت  البِـاَلِد  َعاِصَمـِة  والُقـدُس 
وُمَـاِورًا ُمَقاتِـاًل   الَزعيـُم  ِشـَعاُرأنـَت  امَلـاَمِت  ويف  احلََيـاِة  َزَمـَن 
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الق�شيدة ال�شابعة ع�شرة: ق�شيدة:�ِشميناُر الِدرا�َشات الُعال *
                                          ِشْعُر أ.د. جودت أمحد سعادة 20 – 10 - 1993
حلقات  إحدى  يف  سعادة  أمحد  جودت  الدكتور  األستاذ  وألقاها  َنَظمها  قصيدٌة   *
مناقشة مططات رسائل املاجستري يف جامعة السلطان قابوس بتاريخ 20-10-1993،عندما 
كان رئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس يف اجلامعة، ورئيسًا للجنة الدراسات العليا وجلنة 
الندوات يف كلية الرتبية، وذلك يف ضوء نجاح برامج الدراسات العليا يف الكلية، ونجاح 
مناقشة خطط رسائل املاجستري ضمن حلقات النَِقاش التي كانت ُتسمى بسمينار الدراسات 

العليا، وتقول أبيات القصيدة:
والَتوثِيـِقِسـمينَاُر َطّل َعـى الِدراَسـاِت الُعال َوالَتمِحيـِص   بِالَبحـِث 
َجاهـٍد ُجهـٍد  َبعـَد  امُلَخطـُط   َبريـِقَجـاَء  ُدوَن  بالُصبـِح  أو  بالليـِل 
َنغَمـًة َكانـت  األبَحـاِث  بِالَتعِليـِقَوِقـراءُة  اجلُمُهـوُر  هَلـا  َيشـدو 
َتعلـاًم َيقِصـُدوَن  َجـاءوا  َكالنَحـِل َيسـَعى المتَِصـاِص َرِحيِقُطـالُب 
َمَشـقٍة ُطـوِل  َبعـَد  جُينَـى  ِحَواِرَرفِيـِقفالَشـهُد  َمـع  َيُلـو  والَبحـُث 
َتـرُدٍد ُدوَن  الِعلـِم  ُجُـوُع  ت  الَتعِميـِقَحـَرَ بِدافِـِع  الِلَقـاُء  حيـُث  
ُنبـذًة َيـروي  املِعَطـاُء  الَتدقيـِقوالَباِحـُث  إىل  َيسـَعى  بحثِـِه   عـن 
لواَروَعـًة ًتً َفًقـد  احلُُضـوُر  كاإلغِريـِقأمـا  بالـَرأِي  أو  بالِفكـِر 
ُمطَلقـًا جُيَاِمـُل  ال  ُيَـاِوُر  التحقيـِقهـذا  َمـَع  َمقِصـُدُه  والِعلـُم 
َجَهـاَرًة ُينَاِقُشـوَن  ُمعِيـِقواآلَخـروَن  لِـُكِل  َحـٍل   َعـن   للَبحـِث 
فِكـَرًة ُيَعـاِرُض  أو  ُيؤيـُد  َفريـِقَهـذا   َتعزيزُجهـِد  ِبـا  َيرمـي 
َبحَثـُه َقرأُتـْم  َمـن  َيـا  َلكـْم  للَتصِديـِقُشـكرًا  امَلقُبـوَل   َوَطلبُتـْم    
خطـٍة يف  َبحَثـُه  َوضعُتـْم  َدقيـقَفلقـد  بِـكِل  األوىل   ِمـن  أقـَوى 
راسـٍخ بِنَاَءِعلـٍم  اجلَميـُع  التطبيـِقأرَسـى  يف  الُطـالُب  َيَتاُجـُه 
للُعـال َسـاٍع  ُكَل  أكـرْم  َرِب  بالَتوفِيـِقيـا  الِسـميناِر  عـى  واحكـم 
َدائـاًم َدعـاًم  الُطـالِب  إىل  والَتوثيـِقوامنـح  الـَرأي   ُثـَم   بالِفكـِر 
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الق�شيدة الثامنة ع�شرة: َمَهاَراُت اخَلَراِئط *
                                     ِشْعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

أنَسـى َكيـَف  اخلَراِئـِط   َكالَسـَحاِبَمَهـاَراُت  الَعظِيَمـِة   َفَواِئـُدِك  
َدواَمـًا َتدُعـو   َمَسـاِقٌط    ُتـراِب َففيـِك   َمـع  مـاًء  األرِض  لَِرسـِم 
َشٍء لِـُكِل   اجِلهـاِت   اِب َوَتديـُد  باقـرِتَ َجنوَبـًا   أو   َشـامالً  
ُحـدوٌد أوَغـرٌب  األرِض  اضطـراِبَوَشُق  بِـال  الَشـاَمُل  ُيَؤِكُدهـا 
َعـوٍن َخـرُي  اخلَريَطـِة  الِقَبـاِبَوَتوِجيـُه  َفـوِق  ِمـن  الـيء  لَِرصـِد 
َكبـرٌي أو     َصِغـرٌي   َبـاِبَوِمقَيـاٌس  ُكِل  ِمـن   َخريَطـٍة  لَِرسـِم  
َنَراَهـا وأحَجـاٌم     احِلَسـاِبَمَسـاحاٌت   َبعـِض  الِفكـِرأو  بُِعمـِق 
ُقطـٍر لِـُكِل    الَزَمـاِن    لِلَجـواِبَوَتديـُد  أهـٌل  الُطـوِل  ُخُطـوُط  
ِعلـٍم أصـُل  اخلَريَطـِة  َعـذاِبَوِمفَتـاُح  بـال  الُرمـوِز  إىل  ُيشـرُي 
ِحَسـاٌن وألـواٌن     بانِجـَذاِبفأشـكاٌل   َدوَمـًا   الَعـنَي   ُتثـرُي  
َشٌط فيـِه  األماِكـِن  َصـَواِبَوَتديـُد  َمـع  لَِعـرٍض  أو  لِطـوٍل 
ُيغنـي النِسـبي  امَلوِقـُع  الِصَعـاِبَوَفهـُم  ُعمـِق  يف  الَتحقيـِق  عـن 
مِحَاهـا يف  اخلََراِئـِط  ولِلِحـراِبوأنـواُع  للَسـالِم      َمـالٌذ    
تَِباَعـًا ِبَـا   َنسـَتعنُي  رَساِبَنـاَمِذُج   مـن  َخـاٍل  األرِض  لَِشـكِل 
ُأهـدي َسـوَف  اخلََرائـِط  الَشـَباِبَمَهـاراُت  إىل  َوالُرُسـوَم  ُفنُوَنـِك 
َدوَمـًا أهديـِك    َعظيمـة   واُللَبـاِبفأنـِت   امَلَهـاَرِة    ألصَحـاِب  

* َقصيَدٌة َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة عام 2001، عندما قام بتأليف كتاٍب تت 
عنوان: )تدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية(، حيُث تشري أبيات القصيدة إىل 

فصول الكتاب املختلفة.
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يَدُة: َرَحَل ال�َشِقيُق * الق�شيدة التا�شعة ع�شرة: َق�شِ
* ُمناَسَبُة الَقِصيدة: كان يل َزميل مري يف جامعة السلطان قابوس من قسم اللغة 
لتقرتب من  وبينه  بيني  العالقة  إسُمُه  د.عاطف مدكور )رمحُه اهلل(. وقد تطورت  العربية 
درجة األُخوة احلَقيقية. وكان يف األربعني من الُعمر، ويتصف بالصدق يف التعامل وخفة 
الظل واحرتام اآلخرين. وفجأًة يف أحد األيام، سقط يف مكتبِه فاقد الوعي، كي ينقل إىل 
املستشفى، حيث مكَث فيه أربعة أيام، فارَق بعدها احلياة. وقد تأملُت كثريًا لُِفراقِه، وكتبُت 

هذه األبيات القليلة قائاًل:

األقـاَمُر َفَغاَبـِت  الَشـِقيُق  َوَمـَراُرَرَحـَل  َلوَعـٌة  َعاطِـَف  ُفقـَداُن 
حَلَظـٍة يف  ُمَصاُبـُه  اجلَِميـُع  ُيـَزاُرَهـَز  َواحلَبِيـُب  فِيَهـا   ُزرَنـاُه 
لِنَخـَوٍة النَِسـاِء  َمـَع  الِرَجـاُل  َتكـَراُر؟َهـّب  َلـُه  َهـل   ِمَثـاالً  َكاَنـت 
َفَتَلَوَعـت فـؤاَدُه  امَلنُـوُن  ـاُرَخَطـَف  َتَ َوالنُُفـوُس  األِحَبـِة  ُمَهـُج 
األقـَداُر َوَشـاَءِت  الَقّضـاُء  الَقَهـاُرَفهـَو  الَواِحـُد  اإللـُه   َوهـَو  
الـّداُرَلـَك ِمـن ِرَفـاِق الِعلـِم ألـُف َتَرُحٍم نِعـَم  الَرضـَواِن  َجنَـِة  يِف 

                                         ِمن أخيك: جودت أمحد سعادة

1990-11-5                                                                 
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يَدُة: َمرَحى باأهِل الُن�شِح والإر�َشاِد *  الق�شيدة الع�شرون: َق�شِ
النفس  وعلم  الرتبية  قسم  رئيَس  سعادة،  أمحد  جودت  الدكتور  َنَظَمَها  قصيدٌة   *
مئات  أمام  واإلرشاد(،  )التوجيه  ندوة  افتتاح  خالل  وألقاها  األردنية،  الريموك  بِجامعة 
وطلبة  واملؤسسات،  الوزارات  متلف  من  واملتخصصني  اجلامعات  أساتذة  من  احلضور 
1987م،   –  4  –  7 بتاريخ  ذاتا،  اجلامعة  يف  )الِكنِدي(  مبنى  يف  وذلك  العليا،  الدراسات 

وتقول أبيات القصيدة:

واإلرَشـاِد النُصـِح  بأهـِل  واألمَـاِدَمرَحـى  الِعلـِم  لَِرمـِز  َجـاُءوا 
ِخـرَبًة َطّعُموَهـا   ُبُحوَثـًا  واألحَفـاِدَكَتُبـوا  األبنَـاِء  إىل  ُتـَدى 
بِحـَراَرٍة َتناَقشـوا  ُمرِشـديَن  َواإلرَشـاِدَيـا  التوِجيـِه   بَِمَشـاِكِل 
ملَُِعـِدٍل ملَُِعِلـٍم    َضابِـٍط    ِوَداِدِمـن   بِـُكِل   إنَسـاٍن   لُِسـُلوِك  
َبعُضـُه يف ُجهِدُكـم امَلـَداِرِس  إسـنَاِدأَمـُل  إىل   ُمَتـاٌج   فاألمـُر  
امُلنَـى ُكَل  ِمنُكـُم  َيبِغـي  األوالِدَفـاألُب  َمَشـاِكِل  لَِبعـِض  َحـاًل  
الَسـاَم َنحـَو  رأَسـَها  َترَفـُع  األكّبـاِدواألُم  َفلـَذَة  َنِجـح   َرِب   َيـا  
ُنخَبـٌة ِرَحابِـِك  يف  َحَلـت  ِمـَداِدَيرُمـوُك  ُكَل  امَلجُهـوِد  ِمـن  أعَطـت 
َعاِزَمـًا َخَطـَط  املِعَطـاُء  َجـاِدَفَشـَباُبِك  َترَبـوٍي   فِكـٍر  َتطبِيـُق  
لِلُعـال َدعـٍم   ُكَل  َوَيلَقـى  األفـَراِدالَقـى  ِخدَمـة  هَيـِدُف  َداَم  َمـا 
ُصلبَِهـا َرَكـَزت يف  َبحَثـًا  ِعنَـاِدِعـرشوَن  َوَحـرِب  أدَواٍر  َتِليـُل 
َولِلَوَفـا لِلُبُحـوِث  َيَداُكـم  الـُرَواِدَسـِلَمت  ُشـعًلُة    فأنُتـم   َحَقـًا  
يـَن َوَمرَحبـا َيـا َحاِضِ أنـَداِدأهـاًل بُِكـم  َلـُه  َمـا   ُعـرٌس   َفالَيـوُم 
َوبِالِِلَقـا بِاحلُُضـوِر  فُتُموَنـا  األعّيـاِدَشَ ِمـَن  أزَهـى  َفُحُضوُرُكـم 

                                                          ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة

                                                                                            7 – 4 – 1987م
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يَدُة: الختباُر فنون * الق�شيدة احلادية والع�شرون: َق�شِ
التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمها  َقصيَدٌة   *
اآلداب  كليتي  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  أمام  وألقاها  قابوس،  السلطان  بجامعة  األسبق 
عن  فيها  َتَدَث  التي  السمينار،  أو  البحث  حلقة  خالل   ،1992/3/2 بتاريخ  والرتبية 
القصيدة  وأبيات  واملوضوعية(.  املقالية  االختبارات  ألسئلة  السليمة  )الصياغة  موضوع: 

كاآليت:

َأعطِنَـا ُمـَريِب  َيـا  َفَقاُلـوا  الَتقويـِمَنـاُدوا  يف  امَلعُهـوِد  ِعلِمـَك  ِمـن 
َقاتِـاًل  ِسـالَحًا   الَتأزيـِمَفاالختَِباُرَغـدا  يف  َرَمـاُه  َيُصنـُه   َل  َمـْن  
ِقَمـَة النُضـِج الـذي الَتكِريـِمَفلَقـد َوَصلنَـا  َعـى  َنحُصـْل  َلْ  َلـواَلُه 
لِلُعـال َدوَمـًا     َنحتـاُج   الَتنظِيـِمَلِكنَنـا  اخِلـرَباِت   ِمـَن  َنوَعـًا  
هَنِجـِه يف   َداِئـٌم   َكنـٌز  الَتعليـِمَفالِعلـُم  ملِقَصـِد  اجلَِميـُع  َيسـَعى 
بَِغـرِيِه َيسـَتعنُي  فِيمـْن  َضـرَي  الَتحريـِمال  يف  الَعيـِب  ُكُل  َفالَعيـُب 
الَتنِجيـِمَمـا َخـاَب َمـْن َلَبـى النِـداَء بِِحكَمٍة عـن  َيِرَفـُه  الِعلـِم  يف 
َوسـيلٌة فاالختَِبـاُر    والَتعليـِمبَِبَسـاَطٍة    واإلرَشـاِد    لِلُحكـِم  
ُخَطـًة ٍمنّـا   َيَتـاُج   الـذي  الَتقديـِمَفهـَو  ُمنَـوُع    الُسـؤاُل   فِيَهـا  
ُمَتَمِيـٌز َعـاَلٌ     فِينَـا   والَتفهيـِمَفالَفـرُد    اجلُهـِد  يف  َغـريِه  َعـن 
َوضَعـُه ِمنَـا  امَلطلـوُب  لَِسـليِموالواِجـُب  ُمنَاِسـبًا   الُسـؤاِل   َنـوَع  
وخِلَالِـٍد  وُمََمـٍد     َكِريـِمَولِنَـاِصٍ    بِنـِت  َمـَراِم   َولِريـِم ُأخـِت  
َمِزَيـٍة ُكُل   َففيـِه   الُشـُموُل  الَتصِميـِمأَمـا  الَبـاِرِع    لالختَِبـاِر  
ِعـَدٍة أمـوٍر  يف  َيرَغـُب  الرَتِسـيِمَفاجِليـُل   َواِضـُح   ُسـؤاٌل   ِمنهـا  
ُمَعلـاًم أراَك   َمـن  َيـا  هَلُـم  الَتطعِيـِم  َفاكُتـْب  بِِحكمـِة   امَلَقـاِل   َنـوَع  
الَتقييـِم واحـِرْص عـى َنَمـِط الَتطاُبـِق إَنـام َفاقـِت   الَفواِئـُد  فِيـِه  
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َنافِـٌع الَبداِئـِل    ِمـَن  والَتعِميـِمواالختِيـاُر  الَتخصيـِص  إىل  َيرِمـي 
الَتقويـِمَفانُظـْم َمعـي يـا َصاِحبـي ُأنُشـودًة َمنَـاَرُة   الُسـؤاُل   فِيَهـا 
َوُمنَـَوٌع َشـاِمٌل   اختبـاٌر   والرَتِقيـِمَوِبَـا   األفـَكاِر    َوُمَـدُد  
ِعـدة ُفنونـًا    َغـدا   َوَنديمـيفاالختِبـاُر  َسـاِمعي  َيـا  ِبـا  َفاعَمـْل 

                 ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة
                                          رئيس قسم املناهج وطرق التدريس

              جامعة السلطان قابوس/مسقط

1992-3-2                                                           
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يَدُة: َهِنيَئًا ِللُعروَبـِة َمــع طــَـــالِل«* الق�شيدة الثانية والع�شرون: َق�شِ
تقلد  الذي  املساعيد،  سعادة  أمحد  جودت  الدكتور  األستاذ  القصيدة  هذه  َنظَم   *
مناصب إدارية وأكاديمية عديدة منذ التحاقه بالتعليم اجلامعي ملدة أربعة عقوٍد ونيف،  حيث 
أصبح رئيسًا لعدة أقسام ومراكز علمية،  وعميدًا للعديد من الكليات يف اجلامعات األردنية 
والفلسطينية واخلليجية،  وقام بنرش أكثر من مائٍة وثالثني بحثًا وكتابًا علميًا متخصصًا يف 
املجالت العربية واألمريكية اجلامعية امُلحكمة،  ويف دور النرش العربية املشهورة، وأشف 
عى الكثري من رسائل املاجستري والدكتوراه، وحاز عى عدد من اجلوائز العلمية واإلبداعية 

واألكاديمية.
وقد َنَظَم هذه القصيدة إلعجابِه الشديد برشكة طالل أبو غزالة الدولية، التي حققت 
نجاحاٍت باهرٍة عى املستويني العريب والدويل، بحيث أصبحت مثاالً ُيتذى يف الدقة والعلم 
والُسمعة العطرة، وذلك بفعل اجلهود اجلبارة التي قام با مؤسسها املشهور الدكتور طالل 
1960 وحتى اآلن، مما جعله يتبوأ مكانة عربية واقليمية ودولية يفتخر  أبو غزالة منذ عام 
الكثري من األوسمة واجلوائز واأللقاب واملراكز  بعد أن حصل عى  با كل عريب ملص، 
العربية والدولية املرموقة، وبالذات من هيئة األمم املتحدة،  اإلدارية واإلبداعية والعلمية 
وقام بفتح أكثر من ستني مكتبًا ومركزًا لتدقيق احلسابات، وبراءات االخرتاع، ومحاية امللكية 
الفكرية، يف أكثر من خسني دولًة من أقطار العال شقًا وغربًا. وقد حرُت هلذا اإلقتصادي 
الناجح واملفكر الالمع، العديد من املحاضات اإلقتصادية املتعمقة، التي تعكس رؤية ذلك 
الرجل األملعي، مما زاد من إعجايب به وكتابة هذه األبيات لذلك الرجل الذي يستحق الثناء، 

والتي أقول فيها:
اجلـَــَواِب»َطـالٌل«)1( َترَتقــي إسَمـًا وِعلَمـًا أســـَراُر  الَتاريــِخ  ويف 

لَِتطويـِر احلَياِة بـِـال عـَــــــــَذاِببـَدأَت ُمَكافِحـَــًا للَعيـــِش َترنـُـو
وقد حـقــقَت َمدًا فــي الَسَحـاِبِمـَن »الستـنِي«)2( كـاَن َلـَك  انطالٌق
التِجــَــــارِة واحِلسـَـــاِب»أبـا التدقيـق«)3(   َكم أعَطيَت َدرسـًا ألبطاِل 
لِكـُــــِل ُمَثابـِـٍر ِمـــن كـُــل بـَـاِبوأحــَرزَت النَجاَح وِصــرَت َرمـَزًا
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فقد أرسيَت َصَحًا ِمــن ِقبـــَــاِب»أبـا التصميـِم«)4( َكم َيكفيـَك َفخَرًا
والصحــَـــاِبِقبــاٌب فــي باِلد الُعـــْرِب تـَـزهـُـو امُلؤســِس  بِأمَـاِد 
الَروابــيعـَواِصُم  تستضيـُف بِكـُِل ِحـرٍص َتعَتــيل فـَــوَق  َمكاتِــَب 
لِتــرِوي ِقَصـَة األمِل امُلجـَــــــاِبَرَوايب الِعلِم َشيـَدهـَـا »طــالٌل«)5( 
ُجهـٍد ثِمـَـاُر  النَمـَــاِء  ُتِقــُق ُحلـــَم أجّيـــاِل الَشبـَــاِبَمشاريــُع 
تـَـالُه كـَـْم  امَلَصانــِع  َنجـَاحـَـــاٌت ِبا ُعمـــُق الَثـَـَواِبَوَتِكيــُم 
ُتَقـاُم بِكــــِل لـَــوٍن باقـرَتاِبِصنَاَعــــاٌت  امَلُشــــوَرُة  ُتؤِكـــدهــا 
إلـــى الَعلَيــاِء َماًء مـَــع ُتــــَراِبَمـــزارُع َتسَتعيــُن بُِكـــم لرَِتقـَـى
ملِــَــاٍل وَتليــــٌل  الصـَــــَواِبَوَتنظيـــــٌم  ُعمـُق  بـِه  وخَتطيــٌط 
َنفــٌع فيــِه  الرَشاَكــِة  باِلد الُعـْـرِب أهــــٌل لِلجــَــَواِبوتأسيــُس 
ِسجـِـٍل َمـع  التِجـَـارِة  بِاحتِسـَــــــاِبَعالَمـاُت  اإلدارِة  خِلدمـَـاِت 
َوطـَـرٌح إصــَداٌر  احتَِجـاِبَوللَسنــَـدات  ُدوِن  ِمـن  األســَواِق  إىل 
َدقيـٌق خَتصيــٌص  للَسهــِم  بِاكتَِســـاِبَوَكــْم  امَلــَرابِــِح  َوَتوزيــُع 
نــَـَراَهــا أِلمـواٍل  بِحــِق امُلفِلســَن بِـــال اغتَِصـــاِبَوَتصفيــٌة 
ُبنــوٍك ِمــِن  جِلـَـدوى  فنـــاِدُق أو َمَشـافـي َمـــع ِقبــَاِبِدَراسـَـاٌت 
َفخــٍر بُِكــِل  النِتـَــاِج  خِلـدَمــِة ذلــَك الَوطـــِن امُلهـَـاِبَوَتسـِويُق 
الِصعـَــــاِبَوِخدَمــاُت الَرائـِـِب والَدَعـاوي لَِتذليـــــِل  ُمَسّخـَرٌة 
َعــوٍن َدليــُل  الُعُقــــوِد  ويف الَتحكيِم َصـــوٌن للَصــــَواِبَوإبـــراُم 
َمـَــاٌل ِعنَدُكــُم  َيُفوُق اآلَخريـــَن باِل ِعتــَــــــاِبَوللَتدريـــِب 
لِتأليــِف الُبُحــوِث َمــَع الِكَتــاِببـَـــراءاُت اختــراٍع َمــع ُحقــوٍق
ِمَن األهَداِف َدومـَـًا يـَــا ِصَحابــيِدَفـاٌع َعــن ُحُقـوِق  النَــاِس َيبَقـى
َدوٌر والَقانـُـوِن  لَِضبـٍط يف األُمــوِر بِـال اضطـَراِبَولِلَحاُســوِب 
ُتراِعــي ِخدمــاٌت  ُشـؤوَن اآلخريـــَن بِــال َعـــَذاِبولِلَتوظِيــِف 
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الِفَكــَر لألفـَراِد َشَعــًا َوَتضَمـُن َجودَة الَعَمـــِل امُلثـَـــاِبَوَتِمـــي 
ُتَضاهـِـي أســــَراٌر  األَداِبَولِلَتوثيــِق  َمـــع  الُعُلـــوِم  َميـَــاديَن 
ِعلـٍم َدليـــُل  الُلغـَـــاِت  خِلدَماٍت ِبَا َعَجـــَب الُعجـَــــاِبَوتَرَجَـُة 
َتُم اإلقتَصـــاَد بـِـال ِحجـَـــــاِبَمـَــــالٌت ُتــــوَزُع عـَـــن أمـوٍر
وِخدمـَاُت الُزبـُــوِن أَهــــُم َبـاِبِشعـَـــاٌر للنََزاهــــِة َرمـــــُز ِعــٍز
ُشـُعوٍب َمـع  الَتَعـاُوِن  ُينَمـــي االقتصـاَد باِل  ِحــــــَراِبَوَتقُيـُق 
ِحَسـاِبَمَـاِمــُـع أو َمَراِكـُز َقصــُـد ِعلــٍم بِـال   )6( ُيشـّيدها«َطالُل« 
بَِفضـِل الَصرِبَمـع ُعمـِق الِصَعــاِبَجَواِئـُز ُثـــَم ألَقـــاٌب جـَنـَـاهـــا
َنَراهـَــا َكـْم  الَتَفـُوِق  الشـَهاِبَوأوِسـَمُة  َكـاَم  الَطـالِل  َعـى صـدِر 
إسـاًم َصـــاَر  َعامَلــــٌي  الَشـَباِبَخبيـــٌر  َمـــع  الُكُهـــوُل  يـُـردُده 
فقـد ُأعِجبـُت فِيَك بال َســــــَراِبِعَصاِمـــٌي أُقــــوُل بِكــِل ِصـدٍق
ُمؤُسس  َذلــك الِفكـِر الُلبـَـــــاِب   َهنيَئًا للُعُروبــَــِة مـَع »َطـالٍل« )8( 

  ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة
تو�شيح الأرقام الواردة يف الق�شيدة

)1( و )5( و )6( و )8(   »طـالل«: هو االسم األول ملؤسس شكة طالل أبو غزالة الدولية.
)2( »من الستني«: أي منذ عام 1960.

الرشكة يف مال  الذي حققه مؤسس  النظري  منقطع  النجاح  التدقيق«: داللة عى  أبا   )3(«
تدقيق احلسابات.

»)4(  أبا التصميم«: داللة عى العزيمة واإلرادة القوية لدى مؤسس الرشكة األستاذ طالل 
أبو غزالة، الذي صمم عى  العمل الدقيق حتى بلغ فيه منزلة رفيعة.

)7( »بال حساب«  :كناية عن السخاء يف دعم املؤسسات االقتصادية واملراكز العلمية.

رابط الق�شيدة على ال�شبكة العنكبوتية
www.deraban.com/muntada/vb/showthread.php?t=12123



753

الق�شيدة الثالثة والع�شرون: ق�شيدة:  ُزُفوا الَب�َشاِئَر *
                             ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

بالَوليـْد لِلَمـدارِس  ِعيـْدُزُفواالَبَشـاِئَر  أُي  ُمَعِلـُم  َيـا  ِعيـُدَك  َفالَيـوُم 
َمكَسـٌب لِلَمناِهـِج  ِقسـٍم  يف َصِح َجامعـِة األَصالـِة واجلَديْدِميـالُد 
هَنتـدي َدومـًا  واألَخـالق  للمزيـْدباِلديـِن  َنمـي  واإليـامِن  بِالِعلـِم 
ُيِفيـْدقد َطـاَل َشـوُقِك يا َمـدارُس فاهنئي      َكـي  بالكفـاَءِة  امُلَعِلـُم  َجـاَء 
َمَصاِدرِعلِمـِه     ِمـن  َنـاَل قسـطًا  َحتى َغـَدا َصْلَب القـواِم َكاَماحلَديْد َكـْم 
ِقَصـًة       َتـروي  الَتدريـِس  َكالَوريـْدَفَمَعاِمـُل  لِلُمَعِلـِم  امَلَهـاَرُة  فِيهـا 
َتقيقَهـا    َنـرى  َكـْم  َدرٍس  يف َمعمـِل التدريِب باجلُهِد الرشـيْدَأهـداُف 
َدوَرَهـا    َتلَعـُب  الَتعليـِم  ليصرَي َدرُس الَيوِم َسـهاًل من َجديْدَووسـاِئُل  
َلوَحـًة      َترِسـُم  الُبلـداِن   َيزيـْدَفَخرائـُط   َكـْم  َمعهـا  األفـالم  وقوائـُم 
َوُمَكعـٌب         وُمَثَلـٌث   والَشـكُل والَتصويُر والَفهُم األكيْدَوُمَرَبـٌع   
َكمهـارٍة        َوَطرُحـُه  الُسـؤاُل  جُييـْدَأمـا  أْن  امُلَعلـِم  ِمـَن  َفهَوامُلهـُم 
َوُوضوحـِه        َتديـدِه  ِمـن  ُبـَد  امُلفيـْدال  والِعلـِم  للـدرِس  َوُشـُمولِِه 
َوَتَعُمـٌق         َوُصُعوبـٌة  للَقصيـْدَوُسـهولٌة  بيتـًا  اإلنجـاَز  َنـرى  فيهـا 
دائـاًم    َتبقـى  الَتدريـِس  ِمـن أبـرِز األعامِل يف الِقسـِم اجلديْدَوَطرائـُق 
داللـة     واالكتشـاُف  النَِقـاُش  لِذوي امَلنَاِشـِط  والَعَزائِم ِمن َحديْدفِيهـا 
فعالـٌة         طريقـٌة   للَبحـِث والَتنقيـِب والِفكرالَسـديْدوامُلشـكالُت 
ينتهـي         ال  احِلواُرَفـدوُرُه  َيـوٌم بِيـوٍم، قائـاًل هـل مـن َمزيـْد؟أمـا 
َتطـوٍر        أصـُل  للَتفكـرِي  للِعلـِم والَتدريـِس واجلُهـِد الَفريـْدوالَعصـُف 
بالـرَشِح والَتعليِق والنُصـِح احلَميْدَوَمـداِرُس الَتطبيـِق َتلَعـُب َدوَرهـا  
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َنشـوٍة      يف  َجُعنـا   إليهـا  الَوليـْدَيغـدو  َمـَع  وامُلديـَر  امُلعِلـَم  َنلَقـى 
حتـى ُنحقـَق للمـدارس مـا ُتريـْدَنرَعـى شـؤوَن الـَدرِس َمـع أبناِئنـا    
َمَالنـا      أصـُل  الَتعليـِم  َنسـَعى لَِتطويـِر الَقديـِم َمـع اجلَديْدَوَمناِهـُج  
َوَتعـاُوٍن      ِقسـِمنَا  ِمـن  َمع ُملصـنَي ِمـَن الـِوزارِة َوالعميْدَوبِِخـربٍة 
الُعـال          الٍدراسـاِت  إنشـاِء  بامُلِعيـْدوقـراُر  للِعنايـة   ِمنّـا  َيَتـاُج 
بَِرِحنَـا        ياملصـنَي  َلُكـْم  كالِعقِدالَفريـْدُشـكرًا  الَتدريـِس  َفَمناِهـُج 
الَوَفـا      ِمنّـا  َتقَتـِي  الَعتيْدَفهواألمانـُة   للِعلِم واألخـالِق والـَرِح 
بَِدولـٍة      الُفنـوِن  َمـع  الُعلـوِم  َصـارْت َمنَـارًا للقريـِب َمـع البعيْدَصُح 

*   قصيدٌة َنَظَمَها وألقاها أ.د. جودت أمحد سعادة بتاريخ 11- 5 – 1990م، بمناسبة 
أن  بعد  لُه،  رئيسًا  وتعيينِه  قابوس،  السلطان  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  إنشاِء 
توسع ليضم)45( عضو هيئة تدريس، وكان يسمى سابقًا)وحدة املناهج(. والقصيدة تصف 
الرئيسة: من صياغة  القسم  مهام  توضيح  مع  ذلك،  نتيجة  الرتبية  كلية  الغامرة يف  الفرحة 
األهداف، إىل التنوع يف طرائق التدريس، إىل استخدام الوسائل التعليمية، إىل تدريب الطلبة 
برنامج  طريق  عن  احلكومية،  املدارس  يف  امليداين  التطبيق  قبل  املصغر  التدريس  معمل  يف 
الرتبية العملية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لسلطنة ُعامن، باإلضافة إىل إنشاء 

برنامج الدراسات العليا يف القسم. 
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الق�شيدة الرابعة والع�شرون: ق�شيدة: اإىل ُقد�ِشي...اإىل َم�شَقِط راأ�ِشي *
* ُمناَسَبُة الَقِصيدة: ِعندما َصدر يل أول كتاب ضخم تاوز حجمه السبعامية صفحة، 
وذلك عام 1984 تت عنوان: )مناهج الدراسات اإلجتامعية( عن أشهر دار نرش يف الوطن 
يف  مساعدًا  أستاذًا  أعمل  وقتها  كنُت  حيث  بريوت،  يف  للماليني  العلم  دار  وهي  العريب، 
بمناسبة  إربد األردنية، كتبُت قصيدًة قصريًة هي عبارة عن إهداء  الريموك بمدينة  جامعة 

صدور هذا الكتاب، أقول فيها: 

بِنَفـِي أهِديـِه  الرَيُمـوِك  ِمـن 
بِِحـِس الّضـاَد   َينطِـِق  َمـن   إىل 

َدرَسـًا الرَيُمـوَك  َيفَهـِم  َمـن  إىل 
أمـِي ِذكـَرى  َوُيعـيِل   َغـِدي   ُينِـرُي 

َرمـَزًا الرَيُمـوَك  َيرَفـِع  َمـن  إىل 
َوِجنـِي أريِض  يف  الَشـمَل  َيُلـُم 

هَنَجـًا الرَيُمـوك  َيقَتـدي  َمـن  إىل 
ِرجـِس ُكَل   َيمُحـو   الَثـأِر  لَِيـوِم  

أخـَرى َيرُمـوَك  َينتظِـر  َمـن  إىل 
َوُقـديس أريِض  يف  احلَـَق  ُتِعيـُد 

إىل َوَطنِـي الَسـِليِب َصِميـُم ُجهـِدي
رأيِس َمسـَقِط  إىل  ُقـديِس،  إىل 

ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة
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يَدة: َيوُم َترِقَيتي * الق�شيدة اخلام�شة والع�شرون: َق�شِ
                                        ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َوَمرَحَبـا       َيـا َحـاِضوَن  بُِكـم  َفالِحـيأهـالً  َوَيـوَم  َترِقَيتـي  َيـوِم  يف 
أصُلـُه       اجلَاَمَعـِة  يف  َفـرٍد  واألرَواِحَفَفـالُح  األجَسـاِد   ِمـَن  ُجهـٌد 
نِعَمـًة        لِلَخالِئـِق   ُيعطِـي   َوَرَواِحَفـاهللُ   ُغـدِوِه  يف  َفضِلـِه  ِمـن 
الَعـيل         هللِِ  الُشـكِر  ُكّل   َنَجـاِحَفالُشـكُر   بِـُكِل  َفضـٌل  َلـُه   َمـن  َيـا 
َوهـَو الـذي يف الِعلـِم َشـَد َجنَاِحيَفهَوالـذي يف الَبحـِث َسـدَد ُخطَويت      
ِكَفاحـيَوهـَو الذي يف الـَدرِس َدّعـَم ُحَجتي       َقـاَد  لِلنَـاِس  َوهَوالـذي 
اسـُمَها        ُذِكـَر  إذا  َجاِمَعـٌة  َوَصَبـاِحَقاُبـوُس  بَِليِلَهـا   الَعبِـري  َفـاَح 
األلـَواِحفِيَهـا اتَفقنَـا َيـا ُحُضـوُر عـى الَوَفـا        عـى   َنكُتُبـُه  لِلِعلـِم  
َمَعـًا        َنرَفُعـُه  الِعلـِم  َفـوَق  الَوَضـاِحَواحلَـُق  بِنُـوِرِه  ُيِشـُع  َرمـَزًا 
َجلَسـٍة        يف  بينَنَـا  جَيَمـُع  األقـَداِحَواحلُـُب  َعـى  َفّيـاٌض  َوالِشـعُر 
َسـاطٌِع        ِشـَعاٌر  الُفضـَى  بِنََجـاِحَواحِلكَمـُة  ُصِمَمـت  امَلنَاِهـُج  فِيَهـا 
بِالَوَفـا       َتشـَهُد  األبنَـاِء  َصَبـاِحَفَمـَداِرُس  ُكَل  الَتدريـِس  لَِطَراِئـِق 
ألألت       َجَواِهـُر  َتربَِيـٍة  املِصَبـاِحَوُاُصـوُل   ُشـعَلُة  َنفـٍس  َوُعلـوُم 
َمِزّيـٍة        ُكُل  فِيـَك   ِقسـاَمً  َفالِحـيُبوِركـَت  َيـوَم  لِلِعلـِم   َكّرمَتنِـي 
لَِسـاِحيُبوِركـَت َجَعـًا َضَمُكـم أهـَل الَعَطـا         بِالُقـدوِم  ارَتضيُتـم  ِحـنَي 
َوَمرَحَبـا          َيـا َحـاِضوَن  بُِكـم  األفـَراِح                                   أهـالً  ِمـَن  أحـَى  َفُحُضوُرُكـم 
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من  األستاذية  رتبة  إىل  ترقيتِه  بمناسبة  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  ًقصيدٌة    *
قابوس.  السلطان  بجامعة  عمله  خالل  8-10-1989م  بتاريخ  األردنية  الريموك  جامعة 
كان  التي  الفيال  خلف  يقع  ملعٍب  يف  وذلك  كربى،  وليمة  مع  واسع  حفٍل  يف  ألقاها  وقد 
اتاد  التدريس يف تلك اجلامعة. ونظرًا حلدوث إعالن  يقطنها داخل مساكن أعضاء هيئة 
األربعة،  الدول  ُسفراء  فقد تت دعوة  واليمن،  والعراق  األردن ومر  أيامها بني  ُرباعي 
وإدارة اجلامعة، ولفيف من العمداء ورؤساء األقسام، ووجوه من جاليات الدول األربع، 
إضافة إىل الدولة امُلضيفة،  حيث حر نحو مائتي شخصية مرموقة، وألقيت خالل احلفل 

الكلامت من السفراء، والقصائد من عدد من الشعراء، من بينها هذه القصيدة.
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يَدُة: َم�شَرى الَر�ُشوِل * الق�شيدة ال�شاد�شة والع�شرون: َق�شِ
ُمناَسَبُة الَقِصيدة: َلقد كنُت شاهد عياٍن عى إندالع انتفاضة األقىص يف الثامن والعرشين 
من شهر أيلول)سبتمرب( من عام 2000م، عندما اقتحم املجرم الصهيوين )شارون( باحات 
القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني. كنُت أعمل وقتها أستاذًا  املسجد األقىص ليدنس أوىل 
بكلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، برتشيٍح من اتاد اجلامعات العربية. وقد 
رأيُت بأم عيني كيف هّب اجلميع يف مدينة نابلس البطلة، ومدينة بيت املقدس ويف كل مدن 
وبلدات وقرى فلسطني احلبيبة، منتفضني ضد هذا العدوان اهلمجي اجلائر عى مقدسات 
املقاومة من حركات فتح ومحاس واجلهاد اإلسالمي  املسلمني، وكيف اتدت جيع قوى 
واجلبهة الشعبية وغريها، ضد غطرسة اجليش الصهيوين، مما دفعني لكتابة هذه القصيدة عن 
تلك اللحظة حول مرى الرسول، لتوثيق ما حدث بالِشعر، حيُث تقول أبيات القصيدة: 

لِبِـالِدي                          َمَرى الَرُسـوِل إليـَك هَيُفـو ُفؤاِدي      والُعـال  َرمُزالَكَرامـِة 
بِِعـَزٍة         الُقُلـوِب  يف  َتَرَبـَع  واألحَفـاِدأقـىَص  باألبنَـاِء   َنفِديـَك  
َوبُِظلِمِهـم       بَِغدِرِهـم   َدَنُسـوَك   الّضـاِدَقـد  أِسـرَيأهِل  َغـَدوَت  َحَتـى 
َمطَلـٌب        فاالنتَِفاَضـُة  َتيأَسـن  َوِجَهـاِدال   بَِفتِحَهـا  الَغليـَل  ُتشـِفي 
َجبَهـٌة       َمعَهـا   الَقّسـاِم  بَِسـَداِدَوَكَتاِئـُب  َترَتِقـي  الَتَضاُمـِن  ُروُح 
َمَذَلـٍة       ِضـَد  امَلجـِد  ُطُبـوُل  بِِعَبـاِديَقَرَعـت  حَلَظـًة  ُتَسـيطُِر  َكاَدت 
ِعـرَبًة        ِمنَهـا  األحـَراُر  َحتـى َبـَدت ُتعطِـي املَِثـاَل النّـاِديَفاسـَتلَهَم 
بُِحرَقـٍة      أُبـوَح  يِل  َهـل  أخـَويت  ملِِـَداِدَيـا  بَِحاَجـٍة    البِـالَد   إن  
َثـوَرًة     َيِمـي  الَثـأِر  أهـِل  بِاألمَـاِدِمـَداُد  الَتاريـُخ  هَلَـا  َيـرِوي 
ِقّصـًة     َتـرِوي  الُقـدِس  أهـِل  ُمـَراِدأمَـاُد  ُكِل  َرمـز  َمـٍد  َصَحاِئـُف 

                                      ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة 

                       30 – 9 – 2000م    
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يدُة: اإّن الَتَعاُوَن مبداأٌ َوَقَرارُ * الق�شيدة ال�شابعة والع�شرون: َق�شِ
* َقِصيدٌة َنَظَمها أ.د. جودت أمحد سعادة، بسبب صدور كتاٍب له تت عنوان:)التعلم 
التعاوين: نظريات وتطبيقات ودراسات(، حيُث َتّم َوضُع  القصيدة يف بِداَيِة الكتاب، وهي 

تتطرق إىل فصولِِه امُلختلفة كاآليت:

َوَمَسـاُريَتَعـاَوُن اإلنَسـاُن يف الِعلـِم َجاِهـدًا           َمطَلـٌب  الَتَعـاُوَن  إّن 
ِقَصـًة                   لِلَتَعـاُوِن   َيـروي    ِشـَعاُر َتاِريـُخ    لِلَحَيـاِة   الَتَطـُوُر    فِيهـا  
َوَقـَراُرَوَتنَاُفـُس   األفـَراِد    فِيـِه     َمنَافِـٌع             ُحُلوهُلَـا     لِلُمشـِكالِت   
أخَطـاُرَوَتَعُلـُم   الُطـالِب   َيَشـى    َموِئـاًل              لـُه     َوَكـْم    لإِلنِعـزاِل  
َوَمـَداُرَحَتى َغـَدْت ُأُسـُس  الَتَعـاُوِن  َمطَلَبًا              َمقَصـٌد   فِيَهـا   لِلـرَشِح  
َوَتَسـاؤٌل              َتَبـاُدٌل      ِحـَواُرواالعتِـامُد       النَِقـاِش  َويف  اجلَِميـِع  َبـنَي 
َيَتـاُرَوُمَعِلـُم   الُطـالِب   َيسـَعى   َجاِهـدًا              ال   الَتخطِيـِط   ملََِهـاَرِة   
َوهَنَـاُرَوَمَهـارُة   الَتشـِكيِل   َتبَقـى  ُحَجـًة              َليُلـُه    الَتَعـاُوِن   َصـوَب  
َيَتـاُرفِيـه  الِقَيـادُة  والِكَياسـُة   َمكَسـٌب              ال  َوالَتوِضيـُح   والـدَرُس 
َوَمنَـاُرواالتَصـاُل  َمـِع  الَتَدُخـِل   ُفرَصـًة              ُشـعلٌة   اجلَاَمعـُة    فيهـا  
َوَمَقاَلـٌة               ِدراَسـٌة    الِكَتـاُب    َوِدَيـاُرَهـذا    َمسـَكٌن   الَتَعـاُوُن    َوبـِه  
َقاِئـاًل               امُلَفِكـِر    لِلِجيـِل    َوَقـَراُر«َأهِديـِه     َمبـدٌأ   الَتعـاُوَن   إن     «

                                                    ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

2008                                                                      
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الق�شيدة الثامنة والع�شرون: ق�شيدة: اإّن الَتَعُلَم َمنَهٌج َوَن�َشاُط *
                             ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َوَخِلَيـٌة             ُشـعَلٌة  امَلـَداِرُس  ِقـَراُطفِيـِه  والنَِظـاُم  َينُظـُم  َكالنَحـِل 
َمنَهَجـًا              لِلَتَعُلـِم  َيرُسـُم  ُمَـاُطتِلميـُذ  فِيـِه  املِنَهـاِج   َوُمَعِلـِم 
َواِقَعـًا            َيبَقـى  َتنِفيـُذ  ًمـع  َوَبـالُطخَتطِيـُط  َسـقُفَها  الَتَعـاوُن  فِيـِه 
بَِلهَفـٍة             لِلنََشـاِط  َنـادوا  َوُنَقـاُطُطـالُب  ُحُروُفُهـم  املِـَراُس  َحيـُث 
َوَمنَـاَرٌة           إَثـاَرٌة  الُعُقـوِل  أنـَواُطَعصـُف  َحَصـاُدُه   النَِقـاِش  ُلـُب 
َتَسـاؤٍل           َوَطـرُح  أدَواٌر  الّلعـِب  َوِرَبـاُطيف  َموِقـٌع   فِيَهـا  لِلطِفـِل  
َفاِعـٌل           ِسـالٌح  الُكـرَبى  ُيَـاُطوالِقَصـُة  واحلَِديـُث  َيـروي  تِلمِيـُذ 
َقِضَيـٍة            حِلَـِل  َتسـَعى  بَِسـاُطَمُموَعـٌة  َواحِلـَواُر  ـاِوُر  ُتَ ُأخـرى 
ُمَعِلـٍم          ِشـَعاُر  الُفضـَى  َيشـَتاُطَوالُقـدوُة  ال  بِالَبحـِث  أو  بِالـَدرِس 
َتَفاُعـٍل        أصـُل  احلـاالِت  ُمنَـاُطَوِدراسـُة  واجلَميـُع  َدوَمـًا  الَصـِف  يف 
ُمََببـًا          الَقِديـِم  مـع  َكاَن  واألنَبـاُطإلَقـاُء  والُروَمـاُن   ُيوَنـاُن  
َتَطـورًا           بالُعُلـوِم  َنشـَهُد  ِرَبـاُطَوالَيـوُم  الـُدروِس  إلَقـاُء  َتعِديـُل 
بِنَشـَوٍة          اآلخريـَن  ُيَاِكـي  َيَتـاُططِفـٌل  َكـم  الـَدرِب  يف  َوَرفيُقـُه 
َوَمنَاِشـٌط           َمَعـاِرٌف  الِكَتـاُب  خُتَـاُطهـذا  لِلَجِميـِع   الَفواِئـُد  فِيـِه  
َوَنَشـاُطأهـدي الِكَتـاَب إىل النَِشـيِط ُمؤِكدًا         َمنَهـٌج   الَتَعُلـَم    إّن  

* َنَظَم هذه الَقصيدة أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك  بمناسبة صدور كتابِه األكثر 
2006، كأول كتاٍب باللغة العربية عن هذا  شهرًة يف الوطن العريب عن التعلم النشط عام 

املوضوع وقتئٍذ، حيُث تشري أبيات القصيدة إىل ُفصول الكتاب املختلفة.
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الق�شيدة التا�شعة والع�شرون: ق�شيدة: ديَراَباُن �َشعٌب * 
                                          ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

اُر        َدوَّ للُعـال   َشـعٌب   َجبَّـاُر      )ديَراَبـاُن(   الَوَغـى  يف  َرمُزالُبُطوَلـِة 
َوُمَكافَِحـًا         ُمَسـافِرًا  البِـالَد   َمَسـاُر                                          َجـاَب  فيـِه   َوالَتعليـم   لِلـرزِق  
َجِيَلـٌة   والُرُبـوُع  أرٌض  َمنَـاُر)ديَراَبـاُن(  والنُُجـوُم  َتسـَطُع  والَشـمُس 
َوَمنـَـاَرٌة         َعالَمــٌة  )امَلَشـاُر(  َواألنَظـاُر                  فيهـا  اآلفـاُق   ِبَـا   َتسـُمو  
واحلَرازُة(َموطِـٌن     ِسـدرَة  َمــداُر)ُسـهوُل  فِيـِه  َوامَلحُصــوِل  لِلَقمـِح 
قديمـٌة      والُبيـوُت  َشـمٍس(  واألَخَبـاُر)َوَعـنُي  األيـَـاُم   هَلَـا   َتـرِوي  
َموئـِـٌل     الُعمـريي(  َمـَع  )َوَجنعـرُي  َنحتـاُر  ال   َوالَزيتـوِن  التِـنِي  يف 
َأشـَجاِرِه     يف  امَلعـُروُف  ــاُر)والَباطِـُن(  َوالُسمَّ اجلَُلَســاُء  لـُه  هَيفـُـو 
الُسـُهوِل ُخُصوَبـًة    َرمـُز  َوِدَيــاُر)وُجُبولِيـا(  َمَــاِزٌن  احلُُبــوُب  فِيَهـا 
واألشـَجاُر)َطنُطـوَرة( اخلَـرَياِت َمعَهـا )َقاطِـٌع(     األعَشـاُب  ِبَـا  تنمـو 
َوَمَقـاُر)ِعلـنُي( َمـع )َوادي النُهـرِي( َمنَاطِـٌق      َمسَكــٌن   فِيَهــا  لِلَصبــِر 
َموِقـٌع     ففي)احلَِفـرَيِة(  الُعُيـوُن  َواألزَهــاُرأَمـا  الَرقــَراُق  َواجلَــدوُل 
قــَراُرَسـاَحاُت أهـِل الـرأِي فِيَها  َجلَســٌة      َوبِالنَِقــاِش   َيَتناَقُشـوَن  
َشــَراُرقــَراُر ِسلــٍم  َأو  قــَراُر   َمعـَـاِرٍك     والِقَتـاُل  َداَرت  واحلَـرُب 
َسنَــَواُت َطاَلـت والِسـالُح ِحــَواُرَعِجـَز الَيُهـوُد َعـِن اقتَِحـاِم َمَواِقــٍع   
َطلـَب  الَعَدالــَة َهـل  َلـُه  َتكـراُر؟َحتـى َطَغـى الُظلـُم الَكبرُيَعى الذي  
َصاِمـَدًا      َشعَبــًا  األرُدُن   الــَداُروَتلَقــَف  ونِعــَم   َلـُه   املـَـالُذ   َكاَن  
وُأُخــَوًة        َمبـَـًة   اجلَِميــُع   ِشعـَـاُرَفبنَـى   لِلَحيـاِة    ِمَثــاالً   َكانـَـت  
َنلَتِقـي  َكـي َنحَتِفـي     َعـاَمُروالَيـوُم ِعيـٌد   والُشـُعوُب  َشـعٌب  ديرابـاُن 

بمناسبة  وألقاها  املساعيد،  سعادة  أمحد  جودت  الدكتور  األستاذ  َنَظَمَها  قصيدٌة   *  
افتتاح مقر جعية ديرابان اخلريية يف عامن بتاريخ 2 -6-2005م.
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الق�شيدة الثالثون:الإهداء اإىل ربوع ذيبان والقلب يع�شق موطن ال�شجعان *
                             ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

بِاجِلســِم ثـم الَعقــِل والِوجــداِنَأهـدي الُبحـوَث إىل ذيبـاَن ُمرتـاًل   
لإلنسـَــاِنِعـرشوَن َشــهرًا ُكنـُت فيهـا  َموِئـاًل     والَتخطيــِط  للبـَـحِث 
للِعــلِم  والُســـكاِن واألوطـَــاِنإنســاُن َأهـِل الَعِر أضحـى خادمًا    
والُعنــواِنَوطِـُن الِرجـاِل مـن الَفـواِرِس َرافعًا     والَتـاريــِخ  للــَرأِس 
وَشــعَبها       البِــالِد  ألويــِة   الُبنيـــاِنُعنـواُن   َشـاِمــَخ   َيعلــو  ُأردنُّ 
َقبـائــٍل     ِذيبــاٍن  وأرُض    َزمــاِنُبنيــاُن    ُكِل  َفخــُر  مَحيــدَة   َبنــو 
الرُبكــاِنَزمـٌن ُيَســاٍرُع  كالَســحاِب  ُمـددًا     وثـَـورة  احليــاِة  َنمــَط 
بِاجلُهــِد واإلخــالِص والِعرَفــاِنُبـركاُن َصوت الِعلـِم َيســمو َعاليًا    
والُعمــراِنُجهُد الِدراسـِة عن ذيبـاَن َمقَصُدها   األرِض  َحـاِل  تديــُد 
بضاعـٍة     أيُّ   واســتهالُك  حالِةاخلُســراِنإنتــاُج  يف  أو  الِربـِح  يف 
َبطالــٍة       َووضــُع   ُعَمــاٍل  أمـراُض تـَـغزو صــحَة  األبــداِنأحـواُل 
والنِســَياِنأفــراُد عائلــٍة   ونـَـوُع  َوســائٍل     والرَتويــِح   للَعيــِش  
الَشــاِنَترويـُح  للجسـِد الَقـوِي  مـن الَعنَا    وَرفـُع  َتطويــٍر  َتقيــُق   
الَثقافـِة والَصــحافِة ِعندنـا      والبـُرهــاِنشــأُن  للتحســنِي  َيتــاُج  
َمطلـٌب      األهـايل  أوضـاِع  للَدخــِل  واإلنفــاِق واحلُسـَبــاِنَتســنُي 
والُبنيــاِنَدخــٌل جُيـاري اآلخريـَن بُِجهدهْم    الَوقـِت والَتحصــيِل  يف 
وَمَفـٍل         للبـِـالِد   مـَـاٍل  والُسـلطــاِنَتصــيُل  والَتعميــِر  للجـَـاِه  
الِعلـِم يف أوطاننــا       َيبقــى َمـدى  األيــاِم  واألزمــاِنسـلطاُن أهـُل  
واألوَطـاِنَزمـُن الِدراسـِة والتقريـُر َمرِجُعهـا     الُعلمــاِء  إىل  هُيــَدى 



763

لإلنســاِنذيبـاُن ُأهديـِك الدراســَة َصادقــًا        بالتـطويــِر   للَوعــِد  
باحلُســَباِنَوعـٌد مـن احلُكِم الَرشــيِد وأهلــِه     األوضـاُع   تؤخــَذ  أن 
والُعمــراِنحتـى َيُعـمَّ اخلَـرُي يف أرِض احِلَمـى    والَتشييــِد  بالَبحــِث  
ُتَقـِدُر َشعبهــا      والِعرَفــاِنإســراُء  َجاِمعــٌة    والتـطويــِر  بالَدعــِم  
هَنديــِك هذا البحــث  كالِشــرياِنِذيبـاُن يـا  ُحلــَم  الَرخــاِء  وزهـرًة   
بــٌة     َمِ بالدمــاِء   نبـٍض  والَقلـُب َيعشــُق َموطَن الُشـجعاِنشيــاُن 

* قصيدٌة نظمها أ.د. جودت أمحد سعادة عام 2006، بعد تطبيق دراسة ميدانية عى 
)الوضع  دارت حول  والتي  األردنية،  مأدبا  ملحافظة  التابع  ذيبان  لواء  بني محيدة يف  قبائل 
عى  وخرجت  سنتني،  نحو  واستمرت  اللواء(  هذا  يف  واالقتصادي  والرتبوي  االجتامعي 

شكل كتاٍب من )316( صفحة، بدعٍم من جامعة اإلرساء. 
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الق�شيدة احلادية والثالثون: َمرَحى ِبدوِر الِعلِم يف الَعاِم اجَلديِد *
* ُمَنا�شبة هذه الق�شيدة

الرتبية  أ.د. جودت أمحد سعادة، عندما كان يعمُل عميدًا لكلية  القصيدة  َنَظَم هذه 
يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية، وذلك بمناسبة افتتاح العام الدرايس 
2001/2000م، والتحاق ِمئات األالف من الطلبة يف مراحل التعليم األساسية والثانوية 
واجلامعية، وتَم نرشها بصحيفة القدس الفلسطينية يف العدد 11145 بتاريخ 2000/9/1، 

وتقول أبياتا:

يف بِـدِء َعـاٍم لِلِدَراَسـة ِمـن َجِديـِدَمرَحـى بِـُدوِر الِعلـِم بِالَفجـِر الَوليِد    
بَِبيتَِهـا     الـَرؤوُم    األُُم   َمـا َدامـِت األبنَـاُء َتسـَعى لِلَمزيـِدَفلَتهنَـأ  
َوَتَقـُدٍم يف الِعلـِم والَسـعِي احلَِميـِدال َيبَتُغـوَن ِمـَن األُُمـوِر ِسـوى الُعال     
ُجهَدَهـا     َتبـُذُل  الَتعِليـِم  بِامُلفيـِدَوِوَزاَرُة  ُتـَريِب  َكـي  َيـوٍم  ُكِل  يف 
َرغَبـًة      امَلـَداِرَس  َترَعـى  التـي  يف ِخدَمِة األوَطاِن والَشـعِب امَلِجيِدَفهـّي 
َراَحـة      امَلنَـاِزِل  يف  َيوَمـًا  َحَتى َسـَعى الُطالُب َشـوقًا لِلَجديِدتِسـُعوَن 
َمرُفوَعـٍة     ِبَاَمـٍة  اجلَِميـُع  ِعيـِدَجـاَء  أُي  ُمَعِلـُم  َيـا  ِعيـُدَك  فالَيـوُم 
َشـاِمًَا      امُلَعلـِم  َمـَع  امُلِديـُر  َيسـَتقبُِل األجَيـاَل بِالنُصِح الَرشـيِدَوَقـَف 
َتَفـُرٍق     َبعـَد   األحَبـاُب  َمـع َموِعٍد لِلـَدرِس والـرَشِح امُلفيِدَوَتَقاَبـَل  
َرأَيـُه     َيطـَرُح   َوَذاَك  جُيِيـُب  السـديِدهـذا  والـَرأِي  لِلِفكـِر  َوَتَبـاُدٍل  
َعِديـَدٌة       الُبُيـوِت  إىل  َتلَقـى اهتِـاَمَم األقرَبـنِي َمـَع الَولِيـِدَوالَواِجَبـاُت 
ُخَطـًة      َصـاَرت  الَتعِليـِم  لِلِعلـِم والَتثقيـِف واخلُُلـِق احلَِميـِدَفَمنَاِهـُج 
َتقَتـي      والِرَسـاَلُة  األَماَنـة  ِمنّـا الَكّياَسـُة والَعزيًمـُة ِمـن َحديِدَفهـّي 
َوِسـيَلٍة      َخـرُي  الَتدِريـِس  للِفكـِر والَتهذيـِب والَفهـِم  األكيِدَوَطراِئـُق 
َعذَبـٌة     لِلُمـَريب  امَلنَابـُع   امَلديـِدفِيَهـا  الِعلـِم   بَِمنَاِهـِج   َفّياَضـٌة  
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َعِرَنـا    يف  َشـمَعًة  امُلَعِلـُم  َتِدي الَشـَباَب ملَِِجِد َماِضينَـا الَتِليِدَيبَقـى 
الَسـِديِدَفهـَو الـذي ُيعطـي الَفضائـَل َحقهـا       َوبِالنُصـِح  امُلثـَى  بالُقـدوِة 
ُجهـَدُه     َيبـُذُل  بِالِعلـِم  الـذي  َوَيظـُل َيعمـُل باألُصـول  وبامُلفيـِدَوهـَو 
ِبَِمـٍة     اجلُُمـوِع  لَِتخِريـِج  الَعتيـدَيسـَعى  الِعلـِم  َمنَـاَرُة  َواجلاِمَعـاُت 
أنُجـٌم       امَلَعاِهـِد  َمـَع  َتبـدو بِِجيـِد امَلجـِد َكالِعقـِد الَفريِدَفاجلَاِمَعـاُت 
بأَمـٍة        الَشـَباِب  لَِتثِقـِف  كانـت َمنـاَرًا لِلَقِريـِب َمـَع  الَبِعيـِدُتعُلـو  
أبَدَعـت          َوامَلَعاِهـُد  امَلـداِرُس  َواجلَاِمَعـاُت َمَثـاُر إعَجـاٍب َشـِديِدفِيَهـا 
َتطويـُر فِكـٍر والَطالقـُة ِمـن َجديـدَنمـِي بَِركـِب الِعلـِم َدوَمـًا للُعـال        
َراِئـٌع         ُهـَو  َكـم  اجلُهـِد  هِلَـذا  بِامَلزيـُدُطوَبـى  والِروايـة  َيـروي  َتاِريـُخ  
َباَبَـا         َتفَتـُح  األبنَـاِء  الَتِليـِدَفَمـَداِرُس  َكالـُدِر  الِعلـِم  وَجاِمَعـاُت 
َولَِفنَِهـا         لِِعلِمَهـا  اجلَِميـُع  حَتى َغـَدت أمَاُدَهـا َبيـَت الَقِصيِدَشـِهَد 
ُصُفوُفَهـا         لِلَشـَباِب  َتفَتـُح  امَلِجيـِدَوالَيـوُم  بِالِفكـِر  الُطـالَب  َتسـَتقبُِل 
وَضـاَءٌة  َكالَشـمِس يف َيـوٍم َسـِعيِدُطوَبـى لِـدوِر الِعلـِم َكـم ِهي ُشـعَلٌة       
َمرَحـى بُِدوِر الِعلـِم يف الَعاِم اجلَِديِدَمرَحـى بِـُدوِر الِعلـِم يف َيـوِم امُلنَـى        

                                           ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة 
                                                     عميد كلية العلوم الرتبوية

                                                       جامعة النجاح الوطنية
                                                               َنابلس / فلسطني      

2000-9-1                                                                                                       
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الق�شيدة الثانية والثالثون: َفَرُح الَبَناِت *
                                      ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة

َموِقـٍف         ِمـن  َوَياَلـُه  الَبنَـاِت  َجِيـُلَفـَرُح  َوالنََجـاُح  الَتَخـُرِج  ِعنـَد 
َوبُِمـِرِه         بُِحلـِوِه   اخلََيـاَل   َنميـُلَفـاَق   َولِلنَِضـاِل  النَِضـاِل  َبعـَد 
َشـِقيَقٌة         وامَلـَراُم  الَسـَعاَدِة  َسـبِيُلِريـُم  واجلُُهـوُد  أبـَدَع  َفالـُكُل 
َتَوُقـٍع          ُكِل   ِضمـَن  َعـاٍل  َوًرِحيـُلَتقديـُر  َتَفـُوٌق  احلَاَلتـنِي  يف 
َوَدليـُلَرِحيـُل َعـن أرِض الِكَفـاِح بَِموِكٍب          إَشـاَرٌة   فِيـِه   لِلِعلـِم   
والُشـُعوُرأصيُلأرُض الُصُمـوِد َوَيـا هَلَـا ِمـن َموِقـٍع          َتنُبـُض  بالَقلـِب 
بَِدوَحـٍة         الَعاِملـنَي  َنحـَو  وَسـِليُلُشـُعوُر  َمنَـاَرٌة  الُعُلـوُم  فِيَهـا 
َوبَِفرَحـٍة         بَِلوَعـٍة  اجلُُهـوَد  َوَبديـُلَبَذُلـوا  أِصيُلَهـا  الُظـروِف  ِضمـَن 
َوَقِليـُلأهـُل النََجـاِح َوَيـا َلكـم ِمـن َمرِكٍز         َكثرُِيهـم   اجلُُمـوِع  َبـنَي 
َرُسـوُلُشـكرًا َلُكم َيـا َمن َحَفظُتـم َعهَدُكم          َولِلُعُهـوِد  الَبنَـاِت  َنحـَو 
َبينَنَـا         وامَلَحَبـِة   امَلـَوَدِة  وَعِليـُلَعهـُد   َنِسـيُمنَا  النََجـاُح  َحيـُث 
َعالَمـًة          الَزَمـاِن  أَبـِد  إىل  َوخِليـُلَيبَقـى  َصِديُقُهـم  الِرَجـاِل  بـني 
َروَعـٍة          ِمـن  َوَياَلـُه  الَبنَـاِت  َمثِيـُلَفـَرُح  وللنََجـاِح  َنحَوالنََجـاِح 

التدريس  املناهج وأساليب  َنَظَمها أ.د. جودت أمحد سعادة، رئيس قسم  َقِصيَدٌة   *
بجامعة اإلرساء اخلاصة يف العاصمة األردنية عامن، وذلك بمناسبة خترج ابنتيه ريم ومرام 
أصبح  سنوات  أربع  ملدة  فيها  خدَم  التي  فلسطني،  يف  بنابلس  الوطنية  النجاح  جامعة  من 
العليا للكليات اإلنسانية. وقد حصلت  الدراسات  الرتبية ورئيس قسم  فيها عميدًا لكلية 
اإلبنة األوىل )ريم( عى شهادة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس، يف حني حصلت اإلبنة 
الثانية )مرام( عى شهادة البكالوريوس يف الرتبية االبتدائية، وذلك يف صيف عام 2004م، 
حيث تَم إرسال هذه القصيدة إىل رئيس اجلامعة آنذاك، أ.د. رامي احلمد اهلل، كشكٍر جلهود 

العاملني  باجلامعة لرعايتهام للبنتني خالل دراستهام فيها.
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الق�شيدة الثالثة والثالثون:  )َعْبَداهلل( َهّل َك�َشم�ِس الأ�شيْل *
املساعيد  سعادة  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمها  قصيدٌة 
جودة  ناص  )عبداهلل  الطفل  قدوم  بمناسبة  )أبوخلدون(، 
عامًا  وعرشين  إثنني  وبعد   ،2015/  5/23 يف  املساعيد(  
والديِه، وأجدادِه،  األعامق  مهنئًا من  االنتظارالطويل،  من 
وضع  إىل  الشاعُر  اضطر  وقد  ومبيِه.  وأعاممِه،  وأخوالِه 
لضبط  وذلك  األبيات،  من  بيٍت  كل  هناية  يف  السكوِن 

القافية، ألنه كام ُيقال: )َيُِق للشاعر ما  ال ِيُق لغريِه(.                                  
ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة

األصيـْل       َكَشـْمِس  َهـّل   َطويـْل)َعْبـَداهلل(  َوْقـٍت   َبْعـَد   بـِه   َفأهـاًل  
هَلَْفـٍة       يف     ) الّسـعُد   ( الَكحيـْلوأبَلَغنـي   بِالُغـالِم     ين    وَبـرَشَ
َكـاَم       الـُروِر  ُمـوُع   ُد  َجيـْلَفَسـالْت    َورٍد  َفـوَق  النَـدى  َيسـيُل 
فْرَحـــــًة        ملِولِـــــدِه  الَعليـْلَفِرْحنـــــا  وَتشـفي  الُقلـوَب  َتـُرُ  
اخلَليـْلوَزاَر      الَقريـــــُب       لَِتهنئـــــٍة        وَجـاَء  احلَبيـُب   وَجـاَء 
الُشـُعوِرالنَبيْلوُقلنــــا   ملَِـْن  َزاَر   أهـالً   بِكــــْم         هِلـذا   َوُشـكرًا  
َسـاَدها         حَلَْظـٍة   هَلــــا   مـن   أصيـْلفَيـا    لَِشـْعٍب  األمـاين   لَِقـاُء  
َكـاَم          ِضَيـاٌء     فينـا   َحـّل     َطويـْلفقـد   بَِليـٍل    النُُجـوُم    َتِـُل  
الَرفيـُق،       وَهنّـا   الَشـقيُق،   الَزميـْلَوَهنّـا  وَغنّـى  األنيـُس،  وغنّـى 
الِعَبـاِد         َكَباقـي    إال   َنْحـُن    َسـِليْلَفـاَم   لِـُكِل    َوَنْشـدو    ُنغنـي   
الَرَجـاُء         فيـَك  )امَلَسـاعيِد(  الَعليـْلَسـليُل  النَسـيُم   َمْعهـا   َتباشـرُي 
الَعَطـاِء        َرْمـُز    َيـُة    اهلَـد  َجليـْلَفتِلـَك   َكـْم     ُسـبَحاَنُه   اهللِ   ِمـَن  
َدائـاًم        الُعـال     لِـَرِب    عـى َمولِـِد الطِفـِل ُحْلـِم  الَسـبيْلَفَحمـدًا    
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َكبـرٍي        ِعـٍز     َبيـِت    إىل   َبديـْلَسـبيٌل   ُعـْرٌس    ) )نـاِصُ وَفْرُحـَك 
َلكـْم هَيـدي   َخلـدوُن(   فوالِـُد   الَدليـْل)  فيهـا   الِشـْعِر  مـن  ُبُيوَتـًا  
َصـْدِرِه         يف  احلُـِب   َعـى   َيميـْلدليـٌل   َقصيـدي  وَنْحَو)الَوليـِد(  
َكـاَم         الَوليـُد     َهـذا   َهـّل    َخيـْلَفَقـْد    بِـَروٍض    الَربيـُع   هَيِـُل  
احلَفيـُد         هـذا  )جِلُـوَدَة(  ى   َمثيـْلوُبـرْشَ ِمـْن   َلـُه    وليـَس   َحبيبـًا  
الـَويُف         الَصبـُي   هـذا   َطويـْلَفمـربوُك   ُعْمـرًا   امنحـُه  َرِب  وَيـا  

سعيد،  واسمه  املولود  عم  )السعد(:  األقواس:  بني  املوضوعة  الكلامت  مدلول 
)املساعيد(: عشرية الطفل اجلديد، )والُِد خلدون(: كاتب هذه القصيدة أ.د. جودت امحد 
املولود  )الوليد(:  الطفل،  َجد  و)جودة(  عبداهلل،  اجلديد  الطفل  والد  )ناص(:  املساعيد، 

اجلديد عبداهلل.
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الق�شيدة الرابعة والثالثون: الَيوم َنفَخُر باِللَقاء *
                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

َتاِريـُخ َخالِـَد َكـم بالَقلـب َيرَتِسـُمَيرُمـوُك إسـٌم َفنِعـَم اإلسـُم َوالَعَلُم        
َوبِِفكـِرِه          بَِسـيِفِه   اجلُُيـوَش  َحَتـى َغـَدا الرَيُمـوُك هَنَجـًا ُمَكـُمَقَهـَر 
ُيوَسـُمفِيَهاالُعُلـوِم َمـِع اآلداِب َكم َطَرَحت            َمـَدًا  َفـَكاَن  الثِـاَمِر  ُحلـَو 
يَعـة والَقاُنـوُن َفهـّي مِحـًى            َمـَكاِرُمأَمـا الرَشِ واحلُُقـوُق  َدوَمـًا  لِلَحـِق 
َمكَسـُب           اإلداَرِة  َمـَع  َمعَلـُمواالقتَِصـاُد  والِصنَاَعـُة  فِعـاًل  لِلُسـوِق 
َبلَسـُمَفِفـي مِحَـى الرَيُمـوِك َصٌح َشـاِمٌخ            ُنـوٌر  َوفِيـِه  الِرَجـاَل  َيبنِـي 
األسـَلُمَجـاَء الُضُيـوُف ِمـن البِـالِد ِزَيـاَرًة          الَسـبِيُل  َتَعاُوَننَـا  َفـَرأوا 
ُشـعَلًة         رأوَهـا   َسـلَطنٌَة  ُُعـاَمُن  َوَمَعـاِل َبَشـاِئٌر  النَـاَمُء  فِيَهـا 
َجـوالِت  َنـٍر يف الَتاِريـِخ َتلَتِحِمِقالُع َمسـَقَط َوالُرسَتاَق َكم َشِهدت          
َنحـَو البَِحـاِر َفاَمَعـادوا َوَماَغنِمـواأعَطـت ُدروَسـًا لألعـداِء  فاهنََزموا          
َطاِئُلَهـا        َطـاَل  َمَبـاٍن  البِـالِد  َصوَب الَسَحاِب فأيَن الَلوُح والَقَلم؟َويف 
ُحلـَوًة          َكـم  ُصـوَرًة  لِنَرِسـَم  ُيلِهـُمَهّيـا   َفنَـًا  األجَيـاِل  إىل  َتـرِوي 
َمرِكـٌز           األصاَلـة  َجاِمَعـة  أعَظـُمَقاُبـوُس  َمنَـاٌر  الُكـربى  والَسـاَعُة 
َجاِهـزًا            َيبَقـى  اإلنَشـاِء  َتُكـُمَوُمَهنـِدُس  َفامَلـَدارُس  امُلـَريب  أَمـا 
أنُفَسـًا            َيبنِـي  وَذاَك  َيِشـيُد  َيـِدُمَهـذا  ُكٌل  األوَطـاِن  ِولَصالِـِح 
َفواِئـٌد            َوالُعُلـوُم  ِعلـٌم  ُيَسـُمَحاُسـوُب  والَتَطـُوُر  الَتَقـُدُم  فِيـَه 
َباَلَغـٍة               أصـُل  اآلَداِب  ُذرى  األعَلـُمَويف  لِلَقاِرئـنَي  َغـَدت   َحَتـى 
ُمفَعـُموالطِـُب َفخـٌر والتَِجـارُة َمكَسـٌب                َكنـٌز  َفهـّي  الِزراَعـُة  أَمـا 
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األنُجـُمُحّييـِت َيـا َيرُمـوُك يف أرض الِفَدى               فِيهـا  الُسـلَطاِن  َفَجاِمَعـُة 
َمـَوَدة             بِالِلَقـاِء  َنفَخـُر  َمغنَـُمَوالَيـوُم  والَتَعـاوِن  لأُلُخـَوِة  ُهـَو 

التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقِصيدٌة   *
العايل  التعليم  وزير  كامل،  مروان  أ.د.  معايل  زيارة  بمناسبة  قابوس،  السلطان  جامعة  يف 
األردين األسبق، ورئيس جامعة الريموك خالل النصف الثاين من عقد الثامنينيات من القرن 
العرشين، وألقاها يف حفل تكريم الضيف الكبري، الذي أقيم يف منزلِه داخل اجلامعة بتاريخ  
29-11-1994، وحرُه لفيف من املدعوين من داخل اجلامعة وخارجها، وهي ُمهداة إىل 

اجلامعتني الشقيقتني.
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الق�شيدة اخلام�شة والثالثون: اأب�ِشري َجاِمَعِتي *
                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

اجلَاِمَعـة          َوَرِئيـَس  وزيـرًا  َراِئَعـةيـا  لُِبـرَشى  َمـرُبوٍك  ألـُف 
بِـِه            ُأهنِيـَك   َشـيَئًا   أِجـد   َباِرَعـةَل   بأيـٍد   ِعلـٍم   ِمـن  َخـرَي 
ُمِلـٍص          بُِجهـٍد   اجِليـَل  الَشاِسـَعةخَتِـدُم  َوالبِـالِد  الَفَيـايِف  يِف 
ِقَصـًة          َتـرِوي  الِعلـِم  وُح  َمانَِعـةَوُصُ ِقالَعـًا   امَلجـِد   لِـُذَرى  
أبنَاِئَهـا          ِمـن  األجّيـاَل  َطاِئَعـةَوَتـرى  ِمنَهـا   األفـَكاَر   َتنَهـُل  
هَيَتـدي          َدوَمـًا   ُهـَو   َسـاطَِعةَفامُلـريب  َشمَسـًا  اإلبـداِع  ِبُـَدى 
ُأَمـٌة          َوَعاَشـت  الُرؤَيـا  َسـاطَِعةَعاَشـت  ُنُجوَمـًا   الِعلـَم   َترَفـُع 
الـذي           َمُفـوِظ  إبـَن  اجلَاِمَعـةَفلنَُهنِـئ  َفـوَق  الَراَيـَة  َيَضـُع 
لِلُعـال          َرمـزًا  الَتطِويـَر  الَواِسـعةَيِمـُل  تِلـَك  البلـَدان  مِحـى  يف 
الـذي            َجـاَء  َجاِمَعتـي  الَسـاِمَعةفابـرِشي  ُحلـُم  املِشـَواَر  ُيكِمـُل 

َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة، رئيس قسم املناهج وطرق التدريس يف  * َقصيدٌة 
جامعة السلطان قابوس، بعد سامعِه املرسوم السلطاين يف التلفزيون الُعامين، واخلاص بتعيني 
معايل ييى بن مفوظ املنذري وزيرًا للرتبية والتعليم، إضافة إىل عملِه رئيسًا للجامعة، وكان 
ذلك بتاريخ 10-12-1991م. وكان يمتاز ذلك الرجل بالرؤيا الثاقبة والتعامل الراقي مع 
اجلميع، وبذل اجلهود اجلبارة لتطوير اجلامعة نحو األفضل. وقد ُقمُت خالل مباركتي له 
يف مكتبه، بإهدائِه هذه القصيدة، إضافًة إىل كتاٍب جديد يل تت عنوان: )تنظيامت املناهج 

وختطيطها وتطويرها(. 
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الق�شيدة ال�شاد�شة والثالثون: الُكُل َيدُعو اهلل *
                       ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

َوَفَخـاُر         ِرفَعـٌة  الَتَقـاُرِب   أخَطـاُرُسـُبُل  ُكُلَهـا  الَتَفـُرِق  ُسـُبُل 

بُِشـُموِخِه          َنحَتِمـي  َطـوٌد  أقـاَمُرَفاجلَمـُع  الُعـال  يف  الـَرَوايِب  َفـوَق 

ُرؤوَسـنَا         رافِِعـني   َجِيَعـًا  ِجئنَـا   وَعـاَمُر  َفـاِرٌع   َصلـٌب  َوالُعـوُد 

َموطِـٍن           أَكاِرِم   َمـع   لِنَبنِـي  آَثـاُرِجئنَـا  هَلُـم   َمكُرَمـٍة   ُكِل  يِف  

َبينَنَـا          الَتَعـاوِن  أُسـُس  َمنَــاُروَتَوَثقـت  لآِلَخِريــَن  َوإَطاُرَهــا  

َحَقَهـا           لِلَروابِـِط  إحَفـظ  َصـاِح  أقـَداُرَيـا  بالُدَنـا  امَلكاِسـُب  َحيـُث 

ِســّتاُرَمرَحـى بِضيِف الَيـوِم َجـاَء ُمَراِعّيًا            فِيــِه  الُبَلــَداِن  ملََِصالِــِح 

ًمنـِزٍل         يف  لَِدعـَوٍة  اجلَِميـُع  َوِحـَواُرَلَبـى  َفاِعـاًل   نَِقاشـًا   َكانـت  

َلنَـا           إعَجـاٍب  َمَثـاَر  الِلَقـاُء  ِمـَراُرَكان  بِاحلَديـِث  َشـاَرَك  َفالـُكُل 

ِشـَعاُرُصلـُب الَكالِم َيـُدوُر َحـوَل َتَفاُهٍم          احلَّيـاِة   ويف  ِمنـُه  ُبـّد  ال 

َنُقوهُلَـا         لِلبِـالِد(   َرمـٌز  َفَخـاُر)الـُكُل   واجلُنُـوُد  ُجنـٌد(  )والـكُل 

الِفـَدى          َعـاَمَن  َبـنَي  الَتَعـاُوِن  َوَمــَزاُرُجنـُد  َقلَعــٌة  َمســَقَط  َوإَبــاِء 

ُأُخـَوٍة          اِم  الحـرِتَ َدوَمـًا  َتكـَراُرَواحِلـرُص  َلـُه   َمـا    ِمَثـاالً  َكاَنـت 

َوَمَســاُرَيـا َصـاِح َهـل يل أن ُأَكـِرَر ِحكَمـٍة           َمبــدٌأ  الَتَعــاُوَن  إّن 

ِمشــَواُرَفهـَو الـذي َجَلـَب اخلَبـرَي ملَِسـَقٍط            لِلُعــال  ُيَوثِــَق   َحَتــى  

مُمَثِـاًل          لِلبـالِد   اختَِيـاُرَك   َوهَنَـاُرَتـَم   َليُلَهـا  َمسـَقَط  أرِض  يف 

َغاِمـٍر            ِعلـٍم   َخبـرُي  اخلَبـرُي  أنَصـاُرأنـَت  َيـا   اهللَ   َيدُعـو  والـُكُل 
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َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة، رئيس قسم املناهج وطرق التدريس يف  * َقصيدٌة 
جامعة السلطان قابوس، عندما حر ثالثة من الرتبويني األردنيني الكبار وهم: أ.د. عمر 
الشيخ )رمحُه اهلل(، وأ.د. فيكتور بله، وأ.د. تيسري النهار النعيمي، كخرباء يف زيارٍة لوزارة 
الرتبية والتعليم، وجلامعة السلطان قابوس لفرتة قصرية. وقد دعوتم إىل مكان إقامتي داخل 
اجلامعة مع نفٍر قليل من املتخصصني، حيث تناولنا طعام العشاء، ودارت مناقشات تربوية 
بمكنوناتِه  الشيخ  أ.د. عمر  املرحوم  أتفنا خالهلا  بقليل،  الفجر  قبيل  امتدت حتى  طويلة 
واألفكار  لآلراء  تبادٍل  مع  املختلفة،  الرتبوية  واالتاهات  واملهارات  املعارف  من  اهلائلة 

املتنوعة من اجلميع.
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ُيوِف * الق�شيدة ال�شابعة والثالثون: َمرَحى ِبال�شُ
املناهج وطرق  الدكتور جودت أمحد سعادة، رئيَس قسم  َنَظَمَها األستاذ  * قصيدٌة 
الزراعة  وزير  كامل،  مروان  أ.د.  معايل  إىل  قابوس،وأرسلها  السلطان  بِجامعة  التدريس 
األردين، ورئيس جامعة الريموك األسبق، بتاريخ 21-12-1994، وذلك ردًا عى خطاِب 
برشف  وحظينا  ُعامن  سلطنة  زاَر  عندما  لقيها  التي  احلفاوة  عى  فيه  َرَكز  طرفِه  من  ُشكٍر 

ضيافتِه، وتقول أبيات القصيدة:

)َكـاَمٍل(            ِمـن  الِرَسـاَلَة  الَزِميـِلَتَلَقيـُت  ُشـكِر  َمـَدى  َعـن  ُيَعـرِبُ 
َوَوقـٍت            َليـٍل   َعـى  أثنَـى  اخلَِميـِلَفَكـم  ُحلـُو  بَِمنـِزٍل  َقَضـاُه  
إال            )َمـرَواُن(  َيـا  َقَدمـُت  األِصيـِلَفـاَم  َواِجُبنَـا  ُيمِليـِه   بِـاَم  
نَِفـاٍق             بِـال  أنـَت  الّضيـُف  بِالَدلِيـِلَفنِعـَم  َنفـِي  أسـَعدَت   َفَكـم 
َوَجدَنـا            َكـم  بالَتَواُضـِع  َمثِيـِلَدلِيـٌل  بِـال  الَرِصـنِي  الِعلـِم  ِمـن 
َضيَفـًا             أكَرمـُت  إذا  يل  الَطِويـِلَفَفخـٌر  امَلجـِد   ِمـن  َبـاٌع   َلـُه 
َتـروي              امُلهـَداُة  الُصـوَرُة  اجلَِميـِلَوتِلـَك  الَفـَرِح  َمـِع  َمَشـاِعَرَنا 
ِحَسـاِب              بِـال  وِر  الـُرُ ِمـَن  الَرِحيـِلَففيهـا  َعـِن  الَبَقـاَء   َتَنَينَـا   
َحـَواُه             َوَمـا  لِلِخَطـاِب  بِالَسـليِلَفُشـكرًا  َتزَخـُر  األفـَكاِر   ِمـَن  
َوقـٍت              بِـُكِل  بِالُضُيـوِف  َخليـيلَوَمرَحـى  َيـا  بِالَقَصاِئـِد  لِنَشـُدوا  

ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة
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الق�شيدة الثامنة والثالثون: تدري�س جغرافية املَغرب �ِشعَرًا *
يدة * ُمنا�َشَبُة الَق�شِ

أكُتبَها يف َحيايت، وهلا قصٌة غريبة  هذه هي أوُل َقصيدٍة أو عى األصح أول أنشودٍة 
للبنني  الثانوية  الفحيص  مدرسة  يف  االجتامعية  للدراسات  معلاًم  كنُت  فعندما  ما.  نوَعًا 
باألردن، وأقوم بتدريس هذا التخصص من الصف السادس وحتى احلادي عرش، واَجهتنِي 
ُمشكلٌة مع ُطالب الصف السادس، الذين ل يستطيعوا فهم درس جغرافية مملكة املغرب، 
الكربى  أطلس  مثل  وجباهلا  الربيع،  وأم  وتنسيفت  ملوية  مثل  أهنارها  عن  تدثت  حينام 
واملهدية وطنجة،  والعرائش  والرباط وأسفي  مراكش  مثل  والُصغرى، ومدهنا  والوسطى 
والثروة الزراعية، والسياحية،  واملعدنية، والصناعية، والتجارية، واملواصالت، والسكان، 
وغري ذلك من مسميات. عندها، َجاءتني فكرة لتحويل عناص الدرس إىل أنشودة أو أغنية، 
فقمُت بتجريبها مع أطفال الصف السادس، كي تنجح نجاحًا كبريًا، مما جعلهم يرددوهنا 
املهمة للدرس. ورغم املستوى  باملعلومات  بالتايل اإلملام  حتى َحِفظوها تامًا، واستطاعوا 
أنني  إال   ، كثريًا  الرتكيز عليه  الكرام عدم  القراء  أرجو من  والذي  للقصيدة،  البسيط جدًا 
أحببُت أن أوثقها كأول تربٍة شعرية متواضعٍة جدًا يل، والتي كان هلا الفضل فيام بعد بزيادة 
اهتاممي بنظم الشعر املوزون األكثر دقة وقوة. أما أبيات هذه القصيدة أو األنشودة  فتقول: 

َعَربِيـة             َمغـِرب  يف  الَســـاِحِلّيةَمَلويـة  الُســـُهوِل   بِِجَوار 
أطَلـس              تِنـِزل  أطَلـس  الرَشِقّيةتِطَلـع  الَصحـــَرا   بِتالِقـــي  
والـــَداِر  الَبيَضـــا  امُلِحيطِّيـــةأَمـــا الَعـــــاِصَمة  الــــِرَباطِّية             
والَعَراِئــــش     وامَلهِدّيـــــــــةأكــرَب ِمــــن َمّراِكــــش وأسِفي               
الَســـاِحِلّية              َحربِّيةَطنَجــــة وإفنــــي  َقَواِعــد   اخَتَُذوَهــــــا  
َعــاَدت    ُحـــّرة    َعــــــَربِّيةوَبعـــِد   ِكَفــــــاٍح    َمِريــــــٍر            
َوَثـــــــــــرَوٌة          ِزراِعّيـــــــةَمَعــــــــاِدٌن     َوُفوســــــَفاٌت             
َوِجَــــــــاٌل      َصحــــــَراِوّيةَوأغنَـــــــــاٌم        وأبَقــــــــــاٌر              
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وأهنَــــــــاٌر              َوَشــــــواطِئ       َســــاِحلّيةَوُعُيــــــوٌن       
يطِّيــــــةَوبَِحــــــــاٌر      واِسعـــــَاٌت              وأسمــــَـــاٌك       ُمِ
وأَماِكـــــــن        ِســــــّياِحّيةَوَغاَبـــــــــاٌت      وأحــــــَراٌج             
َوَمالِعــــــــب      ِرَياِضَيـــــةَوَمَصاِيــــــــف   َوَمَشــــــايِت              
َعَربِّيــــــــــة        َوَبرَبِريــــــــةَوُسكـــّـــاٌن     وأجنّـــــــاٌس              
وأقــــــَواٌس        قَزِحيــــــــةوأزّيـــــــاٌء       وألـــــــــَواٌن              
َنســــيِجية               ِكياَمِوّيــــــــةِصنَاَعــــــــاٌت     وأســــــِمَدة    
َوِســـــــَكٌك      َحِديِدّيــــــةَوَمـــــــَوايِن    وَمَصــــــــايف              
َبحِراوّيــــــةَوُطـــــــُرٌق        ُمَعَبـــــــــَدٌة                َوُسفـــــُـــٌن  
ـــــــاِرٌي                ِتَ َمـــــــع    ُدَوٍل  َعَربَِيــــــــةَواقتَِصـــــــاٌد     
َوَتصديـــــــٌر                َمـــع    أقَطـــــــاٍر    أجنَبِّيـــةواســـــــترَياٌد  
امَلغِربِّيـــةَمعُلوَمـــــــاٌت   َكافِّيـــــــاٌت                 َدولِتنَــــــا    عـــن  

                                                     جودت أمحد صالح سعادة
                                              معلم الدراسات االجتامعية

                                             مدرسة الفحيص الثانوية للبنني

                                                 األردن 17-4-1971م
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الق�صيدة التا�صعة والثالثون: اأهَداُف اأنِت الأ�صُل * 
يدة  * ُمنا�َصَبُة الَق�صِ

املواد  مجيع  يف  والتعليمية  الرتبوية  األهداف  الضخم:)صياغة  كتايب  صدر  عندما 
الدراسية- كتاب اخلمسة آالف هدف:(، َنَظمُت قصيدًة قصرية أقول فيها:

الَتنظِيـِم يف  األصـُل  أنـِت  أهـَداُف 
والَتعِليـِم الِعلـِم  َمَسـاِر  َويف 

َوُمَربَِيـًا ُمرِشـَدًا   امُلَعِلـُم   فِيـِك 
الَتكِريـِم عـى  َيِفـُزُه  لِلطِفـِل 

بِِدَقـٍة قِسـَمت  امَلَعـاِرَف  َوَتـرى 
َكنَِديـِم ُروُحَهـا  امَلنَاِشـَط  ِوَتـَرى 

َداِئـَاً ِشـَعاُرَك  امُلثـَى  َواحِلَصـة 
والَتقِويـِم الَتدريـِس   لَِطَراِئـِق  

ُبوِركـِت َيـا أهـَداُف َيـا َنبـَع الَرَجـا
لَِعظِيـِم َبلَسـًا   َدومـًا   لِلـَدرِس 

َمنّـاَرًة اجلَديـِد  للنَـشِء  أهِديـِك 
َكَزِعيـِم لِلُعـا   َيرُنـو  َفالنَـشُء  

ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

                                                                                                               2001م
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الق�شيدة الأربعون: »�َشوِقي« َيُقوُل
جودت  الدكتور  األستاذ  وألقاها  َنَظَمها  قصيده   *
الرشق  بجامعة  الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  سعادة،  امحد 
األوسط األردنية، عند تقديم معايل األستاذ الدكتور عادل 
تت   ملحاضٍة  األسبق،  الكويتي  الرتبية   وزير  الطبطبائي 
الكويت قبل عهد االستقالل« وذلك  عنوان: »التعليم يف 

بتاريخ 2001/3/1.                           

ِقيـال         َمـا  يِل  َوَطـاَب  َيُقـوُل  الَتبِجيـال(َشـوِقي  َوفِـِه   لِلُمَعِلـِم    )ُقـم   
َرُسـوال(َيـا َليـَت ِشـْعري َمـن َيُقـوُل َكمثِلـِه َيُكـوَن  أن  املعلـُم  )َكاَد 
»أمرُي«بِحكَمـٍة َيـا  ُأَطالِـُب  َوبَديـالَدعنِـي  َقاِضيـًا   َنفـِي   وأقيـُم   
َعاملِــًا َيوَمـًا  ُكنـُت  إن   ِ الـذي  َمـا ُكنـُت بِالَفضـِل ِالَكبري َِجهـُـوالفأَنـا 
َداِئـاًم      للُمَعلـِـــِم   َمديـٌن  َفهـَو الـذي َشَح الـُدروَس َطِويالإنـــي  
َبِخيــالَكـم ُكنـُت أهنَـُل مـن َمعـنِيِ ُدُروِسـِه بالُعلـوِم   َيومـًا   َكاَن   َمـا  
هـُت أِجـدُه َخـرَي ُمعلـَــٍم َوُعُقـوالًَكيـَف اَتَ أنُفَسـًا  يبنـِي  الَصـِف  يف 
ُمنَعـاَمً أَراُه  أن  أســــــــأُل  َتفِضيـــاًلَفـاهللُ  وُمَفَضــــاًل   وُمَوفَقـًا   

َمنَـاَرة            بِالُضُيـوِف  َوَسـهالً  لِلِعلـِم   والَتعِليـِم   ليـَس   َبديـالأهـالً 
َنحـَوُه بِِفكـرَك  َحّلـْق  َضيَفنـا  وأبــذل لذلَك ما اسـَتطعَت  َسبِياليـا 
َصـوَب الَتَعلـِم يف الُكويـِت أِصيالواعـِط احلُُضـوَر ُمَلخَصـًا مـن ِخرَبٍة        
َونَِسـاؤها ِرَجاهُلَـا  الُكويـِت  َصنعـُــوا َمنَارًا للُعـــال إكِليـــــالأهـُل 

  ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة



779

الق�شيدة احلادية والأربعون: عـَومَلَة الأغَراِب                            
* قصيدة َنَظَمها وألقاها أ.د. جودت أمحد سعادة، 
عميد كلية الرتبية بجامعة الرشق األوسط،  لتقديم الدكتور 
وليد عبد احلي، األستاذ يف جامعة الكويت، ملحاضٍة تت 
عنوان »العوملة وانعكاساتا عى الوطن العريب« وذلك يوم 
اجلامعة  رئيس  بحضور   2011/12/7 املوافق  األربعاء 

والنواب والعمداء وعدد كبري من أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية والطلبة يف اجلامعة. 

َمنِزلـٌة      للُعـرِب  َهـْل  الِفكـِر  ِوامَلـالِرجـاُل  األغـراب  َعِرَعومَلـِة  يف 
َديدهَنُـْم      والتدويـُل  َقلَبـوا الَعَواِصـَم من َحـاٍل إىل َحالهَنَُبواامَلـَواِرَد 
ُبلداهِنـْم        يف  األعـَراُب  ِقيـٍل  إىل َقـاِلوُحـوَص  ُمـن  إرهـاُب  ُتَمـة 
بُقـَوٍة          لِلبِـالِد    األَجانــُب    َتَسـايلَعـاَد   النُُفـوِس  َمالِيـنَي   َقَتُلـوا  
بِالَغـايِلوَبنـُك ُدَول ِالغـَـرِب أصبـَح موِئـاًل         والَتفِريـِط       ِ للَضغـط 
َضاعـْت ُحقـُوُق الُعـرب ِيف الـَرايِلوَمِلـُس أمـن ِالغـَـرب اِل أَمـاَن لـُه   
تـاوزًا       الِشـَتاِء  إىل  الَربيـَع  َضاَع اخلَريُف وَضاَع الَصيُف بالتايلَقلُبـوا 
َصوالِتـْم      يف  الُعربـاَن  احلَـالوأشـَغلوا  الَتاِريـَخ  يف  نـَـُسوا   حَتـى  
َظلُموا الِعَباَد وَظلُموا األرَض بامَلاِليـا َضيـُف َهـل يل أن أبـوَح بُحرقـٍة       
الِعلـِم  يف  َندوتنـا      بَِقـوِل   َبـايلَسـاِهْم   يف  األوَطـاِن  َعومَلـِة  فَربيـُع 

ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة
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الق�شيدة الثانية والأربعون: يا اإبن ال�شعيد *
                             ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َمسـَقِطيـا إبـن الَصعيـِد َتُعـوُد دوَن َتـَرُدٍد       يف  لِقاِئنَـا  َبعـد   لِلنِيـِل  
َمركـٍز      يف  َمِعـي  ِعشـَتُهاَم  َتَذُمـِرَعاَمـاِن  ُدوَن  الَتدِريـِس  لَِطَراِئـِق 
َوَمـَوَديت       َمََبتـي   َمَلكـَت   َحَتـى َغـَدوت لنَـا  َكطِيـب امَلرَبـِطَفَلَقـد  
َمـَرًة       اخَتلفنَـا  إذا   احلَليـَم  َواحلَـُل َينَجـُح يف الـَكالِم األوَسـِطُكنـَت 
َلنَـا      َتروهَيـا  الَعـِر  يف  َتـيِل الُقُلـوَب ِمـَن الَعنَـاِء امُلحبِـِطَوُدَعاَبـٌة 
َوَجِيلـٌة        َكثِـريٌة     ُتنهـي الِشـَقاَق بِـُكِل َحـٍل أوَسـِطوالِذكَرَيـاُت   
ِقَصـًة        َتـرِوي  الَتدريـِب  األنُشـِطَوَمـَدارُس  ُكِل  أصـُل  الَتَعـاُوُن  فِيَهـا 
َقِضّيـٍة          نَِقـاُش  أو  َدرٍس  ُكنـَت احلَِكيـَم بِـُكِل َطـرٍح أضَبـِطَوِحـَواُر 
َداِئـاَمً        َصعَبـًا  َيَظـُل  لِلـَوداِع  امُلسـَلِطَمـا  َوبالُبـكاِء  الِرَفـاِق  بـنَي 
َيـا ابـَن الَصِعيـِد َوبِالِعنَـاِق امُلفـِرِطَلـَك ِمـن َصِميـِم الَقلـِب ُكّل َتَِيـٍة        

التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  قصيدٌة   *
املليجي،  ممد  رفعت  الدكتور  األستاذ  وداع  حفل  يف  وألقاها  قابوس،  السلطان  بجامعة 
إىل  وعودته  إعارتِه  مدة  انتهاء  بمناسبة  وذلك  الرياضيات،  تدريس  وطرق  مناهج  أستاذ 

جامعة أسيوط يف صعيد مر، بتاريخ 20-5-1991م. 
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ِديِقي(يِف املََراِكِز َباِحٌث *  الق�شيدة الثالثة والأربعون: َقاُلوا)�شَ
                                          ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َباِحـٌث     امَلَراِكـِز  َمَهـاِزُلَقاُلوا)َصِديِقـي(يِف  َفالُبُحـوُث  امُلِصيَبـُة  ُقلـُت 
فِتنَـًة     َقَضاَهـا  قـد   َشـهَرًا  ُمَتَحاِمـُلُسـُتوَن  ُمَـاِدٌع  اجلَميـِع  َبـنَي 
َباطِـُلَبـَث الُسـُموَم َكـاَم األَفاِعـي ِخَسـًة     ِسـالٌح  َدِمـِه  يف   َوالَغـدُر  
أرى      َل  َوَعقـٍل  ِجسـٍم  يِف  ُمَتَخاِيـُلَمنُفـوُخ  َكِمثِلـِه  احلََيـاِة   ُطـوَل 
أَنـُه      َلـو    َكـاَم   ُمَدِعَيـًا   أصـُل الُعلـوِم ويف احلَِقيَقـِة َجاِهـُللِلِعلـِم  
بَِلهـِوِه        امَلَراِكَزواُلُبُحـوَث  مُمَاثِـُلَظَلـَم  والُسـُلوُك  َيلَعـُب  َكالطِفـِل 
ُمَوِزَعـًا        الُبُحـوِث  َتـَرَك  ُمَقابِـُلَفهَوالـذي  والِرَيـاُء  َبيـٍع  اُت   َنـرَشَ
لِطِفِلـِه        املِيـالِد   أعَيـاِد  ُمَقـاِوُلَوُرُسـوُم   والَدلِيـُل  دليـاًل   كانـت  
َصـوَب الُبُحـوِث ُمَصـوٌر وُمَاِمـُلَحَتـى َغـدا احلَاُسـوُب ُدمَيَة َسـاِخٍر      
َدالِئـُلَمَضـِت الُسـنُوُن بَِضعـِف إنَتاٍج فال       والُشـُهوُد   امَلَراِكـَز  َفـاَد 
ُحَجـًة       َكانـت  الُطـالِب  الفاِشـُلَوَمـراَرُة  ذاَك  الِعلـِم  يف  َدوِرِه  عـن 
َكأهنـا        الـُدُروِس  يف  وَيلَعـُب  َزاِئـُلَيلُهـو  َوُجهـٌد   َحاُسـوٍب   أزراُر 
ِقـَراَءًة        بِالِكَتـاِب  َيبـدُأ  َماثِـُلَفالـَدرُس  َدومـًا  امَلوُضـوِع  َوِقـراءُة 
يـرى         احِلـواُر فـال  أو  النِقـاُش  اِمـُلأَمـا  َتَ واحلَِديـُث  اهتاممـًا  ِمنـُه 
َتسـاؤٍل         َحـوَل   َيـدوُر  الَسـاِئُلواالختِبـاُر  َحتـى  امَلطلـوب  َيفهـم  ال 
بَِعينِـِه         املِـزاَج  َتـرِوي  قاتِـُلَدَرَجاُتـُه  ُسـٌم   لِلُطـالِب   والُظلـُم  
يف الـَدرِس أو يف الُشـغِل َكـٌم َهاِئُلَكُثرْت َشـكاوي الناِس َحوَل ُسلوِكِه   
بِِحكَمـٍة      البِـالِد   َجاِمعـٌة  َقالِئـُل َفَصلتـُه   والـُدروُس  َدرَسـًا  ليكـوَن 
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منا�شبة هذه الق�شيدة 
لقد َخَدمُت أستاذًا للرتبية ملدة إثنني وأربعني عامًا يف ثامين جامعاٍت عربية، منها خُس 
جامعاٍت يف األردن، وواحدة يف سلطنة ُعامن، وأخرى يف العاصمة السعودية، واألخرية يف 
الثالثني عامًا،  إداريٍة جامعيٍة عديدٍة وملدة تقارب  تقلدُت مناصَب  نابلس بفلسطني. وقد 
مثل رئاسة عدة أقسام، ومدير مركز للبحٍث الرتبوي، ومدير مكتبٍة جامعيٍة كربى، وعميد 

كليات الرتبية، والعلوم اإلنسانية، والبحث العلمي، يف معظم هذه اجلامعات.
وخالل عميل يف املناصب اإلدارية اجلامعية، َتعاملُت مع مئات أعضاء هيئة التدريس 
الُشكر  بخطابات  معنويًا  املتعاونني  أشجع  ما  كثريًا  وكنُت  املشاكسني.  أو  املتعاونني  من 
والتقارير السنوية اإلجيابية، يف حني كنُت أمي وقتًا طوياًل وعى فرتات متباعدة للجلوس 
مع غري املتعاونني ومثريي املتاعب، من أجل توجيههم وتوضيح مهامهم الواجب عليهم 
القيام با من أجل إتام العمل عى أكمل وجه، وتملهم املسؤولية الكاملة يف حال تقاعسهم 

عن أداء املطلوب منهم.
عميٍد،  أو  قسٍم  كرئيس  صالحيايت  خارج  يقع  الزميٍل )س(  وجود  أن  صدَف  وقد 
والذي َتادى يف ترفاتِه التي أربأ بنفي عن ذكر تفصيالتا، ولكنني أستطيُع أن أوجزها 
النضج  قواعد  أبسط  تتناىف مع  التي  الصبيانية اخلرقاء  فئة األعامل  تقع ضمن  أهنا  بالقول: 
واالتزان والتقاليد اجلامعية العريقة، إضافة إىل التبجح والغرور بأنه األعلم واألفهم واألملع 
يف البحث العلمي، يف حني أن إنتاجه من البحوث هزيل ومن املؤلفات عديم الوجود، وأنه 
ال يكاد زميل من زمالء العمل الكثريين ممن حوله ينجو من لسانه أو مؤامراته يف افتعال 
مما  إنذاراٍت رسميٍة عديدة،  بعد  اجلامعة  إهناء عقده من  إىل حد  التي وصلت  املشكالت، 
التي تقع تت تصنيف  النادرة  التي هي من بني القصائد  أضطرين إىل َنظِم هذه القصيدة، 
اهِلجاء، من بني أكثر من ستني قصيدة نظمتها حتى اآلن، كي تكوَن عربًة ملن هو عى شاكلتِه، 

من صنف أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات املختلفة.
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الق�شيدة الرابعة والأربعون: الَوَداُع َفر�ٌس واِجُب *
                                                      ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

َمطَلـٌب         لِلَكنَاَنـِة  َوَقالـوا  َواِجـُبأهنَـو  لأُِلُخـَوِة   َفُقلنَـا  َرَحلـوا 
الَوَفـا          ُكّل  فِيُهـُم  َعَرفنَـا  َمـن  امَلكَسـُبَيـا  نِعـَم  َواألخـالِق  لِلِعلـِم 
َولَِغرِيهـم         لِنَفِسـِهم  الَكثِـرَي  ُتنَصـُبَعِملـوا  األَعـايِل  يف  امَلنَـارَة  َكاُنـوا 
لِِقسـِمِهم         َكَرُسـوُه  َزَماَنـًا  حَتـى َغـَدا َصلـَب الَقـَواِم ُمَهـِذُبَمَكُثـوا 
األطَيـُبَجَلُبـوا َلـُه َصفـَو األَُنـاِس بِِحكَمـٍة         لآِلَخِريـَن  َبـَدا   َحَتـى  
َمَعـًا         ُنعِلنُـُه  والَتكِريـُم  ُنَعِقـُبَفالُشـكُر  َوبِالـَكالِم  اجلَِميـِع  بِاسـِم 
آَراِئنَـا         يف  َنحـُن  اخَتَلفنَـا  َيَتَوَجـُبَمهـاَم  الـذي  الـُوّد  ُيفِسـُد   ال  
َتغِلـُبَفالَعيـُب فِينَـا َنحـُن َيـا أهـًل الُعـال        َيوَمـًا  األهـَواَء  َنجَعـَل  أن 
بِِدَقـٍة        األُُمـوِر  يف  َيُكـُم  َوالِعلـُم َيرِسـُم ُكّل َمـا ُهَوأصـَوُبَفالَعقـُل 
لَِشـِقنَا        َسـَعيَت  َمـن  َيـا  َتبَتِهـج  ُيَجـُبال  َمَـاٌل  الُصغـَرى  َفالُفرَقـُة 
َوَمََبـًة        َمـَوَدًة   َنَسـيَت   ُكنـَت الَوِحيـَد بَِعكِسـها َتسـَتقطُِبَفَلقـد  
يف الِديـِن واألهـَداِف َحـاالً َيقـُرُبَهـال َنِسـيَت الُعـرَب َشـعَبًا َواِحـدًا     
َصاِدَقـًا       ُجهـدًا  َيَتـاُج  فِيَهاامَلـرَشُبَفَمصرُينـا  الَتاريـُخ  َوَمَصـاِدُر 
َفإَنـُه      الَفّسـاِد  َتـرِك  عـى  َعيـٌب عـى اإلخـَواِن أن َيسـَتقطِبواَفاعَمـل 
َفارَجـع إىل الِعلـِم الذي هو أنَسـُبَماَذاَعملَت ِمَن اجلُُهوِد ِسوى األَذى     
فإَنـُه       الَفَسـاِد  هَلـَو  َتشـرتي  وأخَيـُبال  َفَعلـَت   إذا  َعليـَك  َعـاٌر 
الَوَفـا            ُجنـُد  بأَننَـا  َنِسـيَت  َنكُتـُبَهـال  َدوَمـا  واألبَحـاِث  لِلِعلـِم 
َينَضـُبَفهـي التِـي َتـُدوا بِنـا َتكريـُم َمـن           الـذي ال  الِفكـِر  هَلُـُم مـن 
إهَنُـم            الُعُروَبـِة  ِمـَر  َيـا  َيعـُذُبَفَهنِئـِت  َسـبيِلِك  يف  الَتَفـاين  َرمـُز 
َعالَِيـًا           َيِفـُق  الِعلـِم  لِـَواَء  َحَتـى َقَضـوا تِلـَك امَلَهـام َوَصَوُبواَرَفُعـوا 
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َمرُفوَعـٍة          ِبَامـٍة  إليـِك  ُيعِجـُبَعـاُدوا  بُِجهـٍد  أَماَنَتُهـم   أدوا  
بِعلِمهـم           الُعُلـوِم  أهـَل  ُتنِجـُبَفاسـَتقبيِل  فامَلَحَبـُة  احُضنيِهـم  ُثـَم 
َوَداِعهـم          ُوُجـوَب  َقررَنـا  َفَوداُعُهـم ال َشـَك َفـرٌض واِجـُبَفالَيـوَم 

*  َقصيدٌة َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة، رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة 
السلطان قابوس بتاريخ 16-6- 1990، وذلك خالل حفل وداع األخوين الكبريين: أ.د. 
فؤاد أبو حطب، رئيس قسم الرتبية وعلم النفس، وأ.د. صالح الدين جوهر، رئيس قسم 
اإلدارة واألصول يف اجلامعة ذاتا، بمناسبة انتهاء عملهام يف اجلامعة وعودتام إىل جامعتيهام 
العمداء  وبعض  اجلامعة  أساتذة  من  لفيف  احلفل  حر  وقد  الكنانة.  مر  يف  األصليتني 

واملسؤولني فيها. 
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الق�شيدة اخلام�شة والأربعون: َمدَر�شة املَُثَنى بن َحاِرثة*
                             ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َمدرَسـتي         َرمـُز  امُلَثنـى  بِالُشـكِرإسـُم  الَتاريـُخ   َلـُه   َيـروي 
الَصخـِر          بُِقـوِة  اجلُيـوَش  َظَفـِرَقـاَد  يف  اإلسـالُم   َغـَدا  َحَتـى 
امَلـايِض          بَِسـيِفِه  البِـالَد  احلَُفـِرَفَتـَح  إىل   ُأَمـُم   َفَتَقهَقـَرْت  
اجِلـِر         عـى  مـن  الَشـَهادَة  جَيـِريَنـاَل  َوهَنُرَهـا  الَرافِديـِن  يف 
َتأِدَيـٍة          َخـرُي   األَماَنـَة   بِالنَـِرأَدى   اخلُلـَد  اسـَتَحَق  َحَتـى 
َتضِحَيـٍة          َرمـُز  امُلَثنَـى  َوالَفخـِرَوَغـَدا  واألخـالِق    لِلِديـِن  
إسـٍم           يف  الَفخـِر  ُكِل  َكالنَـِرَفالَفخـُر  امَلجـِد  َسـاَمَء  َيعُلـو 
أرٍض         يف  النُـوِر  ُكُل  َيـِريَوالنُـوُر  اَلِمَعـًا   امُلَثنـى  إسـُم  
َمدَرَسـتِي         َفـوَق  َيسـُمو  الِفكـِرَوامَلجـُد  َمنَبـُع    فِيَهـا   والِعلـُم  
َترَفُعـُه           الِعلـِم   َفـوَق   َكالَفجـِرَوالِديـُن   لِلنَـاِس   َبـَدا   َحَتـى  
مُمََجـَدٍة           ملَِدَرَسـٍة    َبحـِرُطوَبـى    ِمـن  الِعلـَم  ارَتَوينَـا  فِيَهـا 
َنجـِري             لِلُعـال   الَتَقينَـا   الَدهـِرفِيَهـا  ِقَمـُة   امُلَثنّـى   َوِبَـا  
َمدَرَسـتي           إسـُم  امُلَثنَـى  ِشـعِريإسـُم  ِبَـا   َغنَـى   ُأنُشـوَدٌة 

*  َقصيدٌة َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة رئيس قسم املناهج بجامعة السلطان قابوس 
املثنى بن حارثة  للبنني ومدرسة  املثنى بن حارثة  23-2-1991م، وأهداها إىل مدرسة  يف 
للبنات القريبتني من اجلامعة، وذلك تقديرًا جلهود اإلدارة املدرسية واملعلمني واملعلامت يف 
تعليم النشء الصاعد وتربيتهم الرتبية الُفضى، يف ضوء تطبيق طلبة قسم املناهج باجلامعة 

لربنامج الرتبية العملية يف هذه املدرسة بشقيها للذكور ولإلناث. 
                                       

 



786

وِتَك ديراباين* الق�شيدة ال�شاد�شة والأربعون: اإدَفع ِب�شَ
                                ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة 

الَتمثيـُل     َرمـزُه   الَديـاِرِب  َوَقليـُلُعـرُس  َكثرُيُهـم   لِلنَاِخبـنَي  
َمشـُغولًة     أصَبحـْت  امَلناطِـِق  َوَدلِيـُلُكُل   ُمـَؤِشٌ  َواالجتـامُع 
َموِقـٍع     يف  َوَدوُرهـم  الرجـاُل  وُأُصـوُلأيـَن  َمَواِقـٌف  فِيـِه  لِلَصـوِت 
مُمَثـٍل    اختيـاِر  يف  بَِصوتِـَك  والَقراُرَقُبـوُلَشـاِرْك  َواِجـُب  َفالَصـوُت 
إهنَـا    امَلَجالِـِس  بَِتشـكيِل  بديـُلَسـاِهْم  َواحلُقـوق  احِلاَميـِة  ِدرُع 
َمرِكـزًا      تبقـى  الُعرقـوِب  َوَسـبيُلجعيـُة  َمرِجـٌع   امُلَمثِـُل  فِيِهـا 
بلـدًة     َيبنِـي  الَصـوَت  فـإَن  َدلِيـُلَشـاِرْك  َوالِقـالُع  َطويـاًل  َعاَشـْت 
أِصيـُلَيـا َصـاِح َهـل يل أن ُأَبـاِرَك ُخطـوًة    النَاِخبـنَي  اشـرتاُك  فيهـا 
ُأنُشـوَدٌة     لِلُعـال  بَِصوتِـَك   َيُطـوُلإدَفـع  والـَكالُم  احلَقيقـِة  َصـوَب 
َخَفاقـة      َرايـة   َترفـُع  الَتأصيـُلديرابـاُن   ِشـَعاُرُه  واالقـرتاُع 
تعلـٍم     كِل   أصـُل   الَديـاِرَب  َجيـُلإّن   َواحلُُضـوُر  قائـُم  تصويـُت 

* َقصيدٌة َنَظَمَها أ.د. جودت أمحد سعادة، وألقاها بمناسبة انتخابات اختيار أعضاء 
اهليئة اإلدارية جلمعية ديرابان اخلريية، وذلك بتاريخ 2016-11-4.
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الق�شيدة ال�شابعة والأربعون: ديَراَباُن َتاأ�َشُف َيا �َشباُب*
ـاُرديرابـاُن َتأَسـُف يا َشـباُب ملَِـا َجَرى           ُتَ والُعُقـوُل   َيشـُكو   َفالَقلـُب  
َتكـَراُرَحـَرَ املَِئاُت ِمـَن األَشـاوِس حَلَظًة           َلـُه   َمـا     ِمثـَاالً    َكانـت  
َقـَراُرَجـاَءت ُجُوُع النَـاِس َترقـُص فرَحًة          اإلنتخـاِب  َفُحُضوُرُعـرِس  
ِدَيـاُرَوَتَعاَنـَق   األحَبـاُب   َبعـَد     َتَفـُرٍق           لِلَعـاَمِر    َينِشـُد     والـُكُل   
َمَسـاُرَتَرُكـوا  امَلنَـاِزَل  بعـَد  َتلبيـِة   النِـدا           فيـِه  امَلطلـوُب  والواجـُب  
َمنَـاُرَومَحَاَسـُة  الُشـَباِن  أضَحـت  ُشـعَلًة           للَجميـِع   ُشـَعاَعًا    كانـت   
َمـَراُروبَلحَظـٍة   َعـّم     الَظـالُم   بَِمجَمـٍع          الُذُهـوِل  ويف  اجلَميـُع  ذِهـَل 
أنـَواُرَوأدوا الَتَجُمـَع يف النُُفوِس َفأخَفقت         وُأطِفئـت    اجلُُهـوِد     ُكُل  
َواجلَـاُرَظَلمـوا  احلُُضـوَر  بُِكِل  َسـهٍم  َقاتٍِل          َجيُعُهـم  الشـَباِب  َصـوَب 
والـَداُر َصَدمـوا  اجلَميـَع   بَِموِقـٍع  َوَمقولـٍة          تزعزعـت   النُُفـوِس  ثقـة 
َعـاَمُرَمـا اخلَوُف ِمن َجـِع الَشـَباِب بَِخيَمٍة         والَفَخـاُر   َفَخـارًا    َكانـت   
ِشـَعاُرأيـَن الُشـُعوُب  مـَن   النَِظـاِم  وأهِلِه            للنَِظـاِم   َتطُلـُب   ديرابـاُن  
والنَـاُرُأسـلوُب   تزكيـٍة    ُيَكـرُس    ُلعَبـًة            َوقوُدَهـا   الَشـَباُب    فيهـا 
َمطَلـٌب            امَلواِقـِع     أدواِر    واألَخَيـاُرَتغيـرُي    الُكَرمـاُء    بـِه    َيزهـو  
َجَاعـٍة              قـراُر   أم    َفـرٍد    َمَضـاُرَقـراُر     فيـِه  اجلَمـِع  ُدوَن  َفالَفـرُد 
ُلعَبـًة             أصبـَح    اإلجـاِع   َضـاَع الَصـَواُب وَسـيَطَرت أعـَذاُرَوموِعـُد  
َعزيَمـًة              هَيِـَز    َلـن    هـذا    ّبـاُرلكـَن    املطلـوب صـوٌت   فالواجـُب  
عاليـًا   ومدويـًا              بَِصوتِـَك   َتتـاُرإدفـع    ال  التصويـِت  إىل  واحـر 
هَنَـاُرديرابـاُن تأسـف يـا َشـَباُب ملَِا جرى           والنََهـاُر     أبلـُج     فاحلَـُق  

يَدة  املَُنا�َشبُة التي ُنِظَمت من اأجلها الَق�شِ
العتيدة  جعيتهم  يف  ديرابان،  بلدة  أهايل  من  شخٍص  خسامئة  من  أكثر  اجتمع  لقد 
بالعاصمة األردنية َعامن، يف احلادي والعرشين من شهر أيلول )سبتمرب( لعام 2016م، من 
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أجل ممارسة حقوقهم الديمقراطية الختيار أحد عرَش عضوًا للهيئة اإلدارية. وأقبَلت أعداٌد 
غفرية ل نعهدها من قبل، وال سيام من فئة الشَباب، الذين حروا بكِل محاسٍة ونشاط داخل 
مبنى جعيتهم التي يفتخرون با، مما أثلَج كثريًا ُصدوَر كباِر الِسِن، عندما رأوا هذه احليوية ممن 

يريدون تمل املسؤولية خلدمة جعيتهم ومتمعهم املحيل ووطنهم الكبري الذي يعيشون فيه. 
ونحرتمهم  نحبهم  ممن  قليٌل  نفٌر  رأى  عندما  احلسبان،  يف  يكن  ل  ما  حصَل  ولكن 
عكس  يرون  كثريون  وغريهم  وجيهًا،  يرونه  لعذٍر  االجتامع  تأجيل  برورة  ونقدرهم، 
ذلك. وتَم اختاذ القرار عى َعَجٍل دون الرجوِع بدوٍء إىل القاعدة اجلامهريية العريضة التي 
التي  ارتباطاتم ومواعيدهم وطبيعة أعامهلم  الذين تركوا  حرت، ودون مراعاة ظروف 

تتطلب وجودهم يف مكاٍن آخر، حتى لو كان يوم اجلمعة. 
فئة  من  سيام  وال  الكبري،  احلضور  ملعظم  صدمة  يمثل  الريع  القرار  هذا  كان  لقد 
إىل  أدى  مما  رقابم،  عى  ُمسلطٌة  سيوٌف  وكأننا  السن  كبار  نحن  فينا  رأوا  الذين  الشباب، 
منهم،  شديد  امتعاٍض  ظهور  وإىل  ظروفهم،  ترعى  أن  املفروض  بجمعيتهم  الثقة  زعزعة 

عندما رأوا أن املصلحة العامة ال تتم مراعاتا كام ينبغي.
وبام أن الشاعر يتلمس آالم وأحاسيس من يالطهم، فقد تأثرُت كثريًا بذا احلدُث، 
اعرتاٍض  أي  عندي  وليس  اإلدارية،  للهيئة  أنفسهم  ترشيح  يريدون  ممن  لست  أنني  رغم 
عى أحد، بل كل ما أراُه هو ممارسة احلقوق الديمقراطية دون عراقيٍل أو أعذار. تامًا كام 
تفعل الشعوب املتحرة عندما تفسُح املجال للجميع للمشاركة يف صنع القرار بكل حريٍة 
وأمان. وهذه القصيدة ليست موجهة ضد أحد، بل ضد هيمنة كبار السن وأنا عى رأسهم 
بعد أن بلغت الثانية والسبعني. تلك اهليمنة التي تصنع أحيانًا قرارات رسيعة دون مراعاٍة 

املصلحة العامة أودون تأثرٍي سلبٍي عى انتامء الشباب وتكاتفهم ومحاسهم خلدمة جعيتهم.
إنني أدعو اجلميع وبخاصٍة الشباب من أبنائنا الكرام، كي يأخذوا الدرس والعربة مما 
حصل، واعتبارِه دافعًا هلم، ونقطة توٍل جديدة لتعديل املسار يف اجلمعية وإثبات الذات، 
4 -11 -2016، من أجل ممارسة  وضورة احلضور يف املوعد املحدد يوم اجلمعة املوافق 

حقهم الديمقراطي الذي يكفله النظام والقانون. واهلل ويل التوفيق،،،،،،                 

أ.د. جودت أمحد سعادة    2016-10-22
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الق�صيدة الثامنة والأربعون: َرَحَل الَكِبريُ *                                   
يدة  * ُمنا�َصَبُة الَق�صِ

قصيدة َنظَمها وألقاها أ.د. جودت أمحد سعادة يف مجعية ديرابان اخلريية، خالل حفل 
تأبني فقيد ديرابان الكبري احلاج حممد جاد اهلل رشيم، والذي ُعِقَد بتاريخ 1-12-2017م:

األقمَاُر          َفَغاَبمِت   الَكبمرُي   َوَممَراُرَرَحمَل   َلوَعمٌة  ِمثلمَك   ُفقمَداُن  
ُقمدوٌة          لألعمايل   َصحمًا   وَممداُر  َبنيمَت   َكوَكمٌب   امَلَحبمُة    فيهما  
تمردٍد          ُدوَن  المرأي  أهمَل  وَمنمارَشماَورَت  ُشمعَلٌة   امَلُشموَرَة  إّن 
اُرأصَلحمَت بمني النَماِس ُصلَحمًا َطيبًا          رِشَ واخِلَصماُم  َخمرٌي  فالُصلمُح 
حَلَظمٍة       يف  بيُتمُه  امَلمكارِم  َقمراُربيمُت  الِرَجمال  ممع  الِرَجماِل  مَجمُع 
أنَفاِسمِه        يف  عماَش  سمليٌب  ِشمَعاُروطمٌن  احلَيماة  يف  َهمَدٌف  والقمدُس 
حَلَظمٍة          يف  ُمَصاُبمُه  اجلَِميمُع   ُيمَزاُرَهمَز  َواحلَبِيمُب  فِيَهما   ُزرَنماُه 
َفَتَلَوَعمت            فمؤاَدُه  امَلنُموُن  ماُرَخَطمَف  َتَ َوالنُُفموُس  األِحَبمِة  ُمَهمُج 
بقموٍة           الَبعيمِد  ممع  الَقريمُب  َتكمَراُر؟َحمَرَ  َلمُه  َهمل   ِمَثماالً  َكاَنمت 
األقمَداُر            َوَشماَءِت   الَقّضماُء  الَقَهماُرَفهمَو  الَواِحمُد  اإللمُه  َوهمَو  
المّداُرَلمَك ِممن مَجيمِع األهمِل ألمُف َتَرُحٍم             نِعمَم  الَرضمَواِن  َجنَمِة  يِف 

            هديٌة ِمن أخيك الذي أحبك: 

أ.د. جودت أمحد سعادة: 2017-12-1
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يوَف.... وَحّيوا الُبُحوَث * الق�شيدة التا�شعة والأربعون: َحّيوا ال�شُ
التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقصيدٌة   *
الرتبية  لكلية  األول  الرتبوي  املؤتر  افتتاح  خالل  وألقاها  قابوس،  السلطان  جامعة  يف 
لذلك  العام  املقرر  بصفته   ،1997/12/10-7 من  الفرتة  يف  انعقَد  باجلامعة،والذي 

املؤتر،وقد حرُه إثنان وسبعون باحثا وباحثة من ثامين عرشة دولٍة عربية:

َكَتبوا الُبحوَث بنبِض الَقلِب  والَقلِمَحّيوا الُضيوَف بَِرِح الِعلِم والَشَمِم        
بذلـوا  الَكثـرَي ِمَن  الَتفكـرِي  واهِلَمِمُعَلـاَمُء  أمُضـوا الَوقـت  يف  أبحاثهْم         
َصحائـُف َمٍد  ِمثُل الَبـدِر يف الُظَلِمسـُتوَن    َبحثـًا   َسـَطروها     َلوحـًة         
حتى َغدْت  ُركَن  احلُلوِل   األسـَلِمَدَرُسـوا ُأمورًا  َطـاَل  َوقُت انتظارها          
يف البحـٍث عن ذاَك الطريِق األعَظِمَوَتربيـُة    اإلسـالِم    َنالـْت   َمَدهـا         
ٍضمـَن امَلَحـاوِر مـن َسـاٍق إىل  َقَدِمَوَمنَاِهـُج   الَتعليـٍم   كانـت    ِمـَورًا           
َحيُث  الُسـلوُك  َدليُل  الِعلِم والِقَيِم أهـداُف   َدرٍس   َتنجـيل   بِصياًغـٍة            
بالَعقِل واإلحَسـاِس صـوَب  امَلغنَِمفيهـا امَلَعـارُف والِوجداُن  قـد ُربَِطا             
امَلرَسـِمأمـا  املهـارُة  فـاألداُء  هلـا  َصـدى              يف   ِدَقـٍة   أو  رُسعـٍة  عـن  
فيهـا  امُلَعِلـُم   َباحٌثـًا  عـن   َبلَسـِموَطرائـُق الَتدريِس َصـارْت  َمنَهجًا              
وُحلـوُل  ُمشـكلٍة   ُشـَعاُع   األنُجِمإلَقـاُء   واستِكَشـاُف   ُثـَم   َتسـاؤٌل              
امُللـِزِموامُلحَتـوى   َنبـُع   الُعلـوِم   َفوائـٌد               للباحثـنَي  عـن   اجلديـِد    
حيـُث  الَتفاُعـُل  َجُوها    كاألنُسـِمَوَمناِشـُط    الَتعليـِم  َزاَدْت   َمطلبـًا              
للُحكـِم ضمـن كنوزهـا  يف امَلنجِمَوَجوَهـُر  الَتقويـٍم  أصَبـَح  واضحًا              
واحلُلـِمَيبغـي الِعـالَج مـن الـَداءاِت ُمَتِكاًم                والتدقيـِق   املعايـرِي   إىل  
بالَبحـِث َدومـًا ويف الَتفكـرِي بالِقَيِمأُصـوُل   َتربيـٍة   َعّمـْت    مآثرهـا               
حيـُث  امَلطالِـُب  لألفـراِد  واألَُمـِمَمَقاِصـُد الِعلِم َكم َتسـمو َجواِهُرها                
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َمدرَسـٌة                  األبنَـاِء   إىل  َنفـٍس  فيـِه الُفـروُق ِشـَعاُر الِلـنِي واحلَـزِمَوِعلـُم 
ُمنَطلـٌق                  والَتكـراُر     لَِتحِفـَز  الطِفـَل  بِالـالءاِت  والنََعـِمَفالَدافِعيـُة    
عـى  الَتَعُلـِم   والَتعليـِم    واألَُمـِموالَبحـُث يف اإلبـَداِع  ألَقـى  ظَِلـُه                 
َنسـَعى   هَلَـا  بِـُكِل   ُجهـٍد   ُمَكـِموَتقنِيـاُت الـَدرِس أضَحـْت  َموِئاًل                 
ملَُِعِلـِمإدارُة الَصـِف َقـد َجـاَدْت  بِِخَطتِهـا                  ُمَوِجـٌه     امُلديـُر     فيهـا   
َمـَع  اإلدارِة  َيرَقـى  الِعلـُم  بِالنُُظـِمَمـَداِرُس النشِء َجـادْت يف َتطورها             
َحيُث الَتعاوُن ِمن ُعرٍب وِمن َعَجِمِدَراَسـٌة  ُعلَيـا  ولـإلشاِف  ُمرَتَكـٌز            
َصوَب احلَداَثـِة يف الَتدريِس والِقَيِمالـُكُل َيسـَعى إىل الَتطويـِر  َمقِصـدُه            
فيـِه احلُلـوُل  ِشـعاُر الِعلِم  والِشـَيِمَهـذا   الِلَقـاُء   َعظيـٌم  يف  َفوائـدِه              
لِلَعاملـنَي  بَِحقـِل  الـَدرِس   والَقَلِمَقـرٌن جديـٌد  ويف  الَتَحـدي  َمطَلٌب              
ِشـَعاُرَها  ِدَقـُة  األعـاَمِل   والَقَسـِمُبحـوُث ُترى ِمـَن الُعَلـامِء يف َزَخٍم             
فالَيـوُم  َتربيـُة األجيـاِل يف  الِقَمـِمَحّيوا  الُبُحوَث وَحّيـوا الِفكَر ُمَتِقدًا              

                                      ِشعُر: أ.د جودت امحد سعادة

1997 - 12 - 7                                                                                                      
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الق�شيدة اخلم�شون: ديوان الِعِز والَفَخاِر*
                                      ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

األطَيـاُب       أهُلنـا    الَسـَعادِة   ُمَهـاُبآُل   والَعزيـُز  ِعـٍز   ِديـواُن 

لِلُعـال       َرمـٌز  اجلَمـُع  فِيـَك  األحَبـاُبِديـواُن  َيلَتقـي  امَلواِسـِم  ويف 

بَِلوَعـٍة       أُبـوَح  يِل  َهـل  إخـَويِت  َوُمَعـاُبيـا  ُمـؤِلٌ    الَتَفـُرَق    إّن  

إَنـُه      الَتضاُمـِن  ُروِح  إىل  أصـُل النََجـاِح ويف النََجـاِح َمـآُبُعـوُدوا 

َهـل  لِلَقراَبـِة  َمطَلـٌب  َوَجـَواُب؟إّن النِـزاَع  َمـَع  األقـاِرِب  ُمتِعـٌب      

َفِلـَم اخِلاَلُف َويف الـُرؤوِس ُلَباُب؟ِجئُتـم  َجِيَعـًا  ِمـن  ُأُصـوٍل  ُحـَرٍة      

َتَفاُعـٌل     فِيـِه   الِعـِز   ِديـَواَن  َبـنَي اجلَِميـِع ويف احلُلـوِل َصـَواُبَهـذا  

ِقَصـًة      َيـرِوي  الَفخـِر  ِديـَواَن  واألحَبـاُبَهـذا  األبنَـاُء  هَلَـا  ُيصِغـي 

األُُموِربِِحكَمـٍة       يف  الَتَشـاُوُر  ُمَـاُبفِيـِه  والَقـراُر  رأٍي  أجـِل  ِمـن 

ِعـَزٌة        الَعَشـاِئِر  َمـَع  الِلَقـاُء   والرِتَحـاُبفِيـِه   األفـَكاِر   َوَتَبـاُدِل  

ُمـٌع        َتَ والـَزَواِج  اخلُُطوَبـِة  َتنَسـاُبَيـوُم  َكـم   األفـَراِح   َوَوالِئـِم  

َمسـَكٌن         لألِحَبـِة   الَتَعـاِزي  اُبفِيـِه   َورَسَ َحِقيَقـٌة  احلََيـاَة   إّن  

َمَفـاَزٌة         النَبِـِي  َعـى  الَصـالُة  ـاُبفِيـِه  ُتَ فِيـِه  الَرمَحـاِن  َوِعَبـاَدُة 

َحاِشـٍد         أهـٍل  لَِقـاُء  الِصَيـاِم  َوَثـَواُبَشـهُر  َتَوُسـٌل   الُدَعـاُء  فِيـِه 

َمـَوَدٍة          َرمـُز  األعَيـاِد  ُمـُع   َوِعَتـاُبَوَتَ ِقَصـٌة  األحبـِة   بـني 

أَماَنـة         الِديـواُن  َهـذا  َوِحَسـاُبَياإخـَويِت  َمسـَلٌك  األَماَنـَة  إّن 

أخالُقكـم         هـذِه   الَسـَعادِة   اُبآُل    َوَشَ َزاُدُكـم  امَلـَكاِرُم  فِيَهـا 
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بُِقـَوٍة        احلُُضـور  ُكَل  َمِعـي  َوِحـَراُبَحُيـوا  َكَواِكـٌب  احلُُضـوَر  إّن 

إهَنُـم         الَعَشـاِئِر  أهـَل  َمِعـي  ُيَثـاُبَحُيـوا  واحلَبِيـُب   األِحَبـِة  َرمـُز 

إهّنُـم          الَسـَعاَدِة  آَل  َمِعـي   أنَسـاب         َحُيـوا  الُعـال  يف  َفخـٍر  ِديـَواُن 

ــوان آل َســعادة،  ــاح دي ــا أ.د. جــودت أمحــد ســعادة، بمناســبة افتت ــدٌة َنَظَمَه        * قصي
ــالل  ــا خ ــدس، وألقاه ــاُء الق ــان/ قض ــن ديراب ــاعيد م ــرية املس ــون إىل عش ــن ينتم الذي
 حفــل افتتــاح الديــوان بتاريــخ 2004/6/11، وحــرُه وجهــاُء عشــائر بلــدة ديرابــان 

كافة. 
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الق�سيدة احلادية واخلم�سون: الَنَجاُح ِعرَب ال�ِسِنني*
* ُمَنا�َسَبة الَق�سيدة

بجامعة  الرتبية  لكلية  عميدًا  كان  عندما  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقصيدٌة 
النجاح الوطنية يف نابلس بفلسطني ومديرًا ملكتبتها الضخمة، وذلك بمناسبة افتتاح معرض 
السيد صالح  السنني: وثائق وصور( حتت رعاية  ِعرَب  )النجاح  بعنوان:  كبري حتت إرشافِه 
أ.د. رامي احلمداهلل،  آنذاك  أمناء اجلامعة، وحضور رئيس اجلامعة  املرصي، رئيس جملس 
ولفيٌف من عمداء الكليات ومدراء املراكز والدوائر، ورؤساء األقسام األكاديمية، وأعضاء 
وتقول  14-5-2002م،  بتاريخ  وذلك  الطلبة،  من  وحشد  واإلدارية،  األكاديمية  اهليئتني 

أبيات القصيدة:

َتـزَداُد           َوَثائـٌق  السـننِي  َترَتـاُدِعـرَب  الُعـال  إىل   )1( فِيهاالنََجـاُح 
َمَعـت           َتَ والُفنُـوِن  امَلَعـاِرِف  أجمَـاُدَكنـُز  جَمِدَهـا  يف  َغـَدت  َحَتـى 
َداَرَهـا           زاُروا  ُزَعـَاُء  َبـل  ِعـَاُدُعَلـاُء  البِـالِد   إعـالِم   أبَطـاُل  
َوِجَهـاُدِحكَمْت )2( َتفاَنـى يف البِنّاِءألجِلَها          َعِقيـَدٌة   البِنَـاَء    إّن 
َسـاُدواِعَزْت َوَقدِري)3( يف الُعلوِم َتََرسوا     اإلداَرِة  يف  أخـَرى  أسـَاُء 
َوَزادواَسـلَاُن وامَلهـدُي )4( أدوا َدوَرهـْم        والَشـآَم  َجَُعواامَلَغـاِرَب 
َينَقـادواُرَؤَسـاُء أمُضـوا يف الِسَياَسـِة َجوَلـُة       َل   للـَرِق   أو   لِلَغـرِب 
ُحُقوَقَهـا        للنََجـاِح  أعطـوا  َتـزَداُدُوَزراُء  َحجِمَهـا  يف  َبـَدْت  َحَتـى 
َكِفِهـْم        يف  ُروَحُهـْم  استِشـَهاُدُشـَعَراُءَحُطوا  َوَفـاَءَك  إّن   )5( َمُمـوُد 
امُلعَتـاُدِشعُر ابُن َسلَمى )6( يف النَِضاِل َرواِئٌع       َطِريُقَهـا  النَِضـاَل   إّن 
أجمَـادأبنَـاُء ُطوَقان ٍ)7( َتَسـامى ِشـعُرُهْم        الُعـال  ويف  الَسـَحاِب  َنحـَو 
َعـاِدْل َوَصالِْح )9( بالُفنُـوِن أَفادواإبـُن  الَعميـِد )8( مديرهـا يف فـرَتٍة      
َحَقاِئَقـًا     للبِـالِد  ُيرسى)11(أَجـادْت َوالِكَباُرأَجادواإحَسـاُن)10(أّرَخ 
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َمنَـاَرٌة      لِلنََجـاِح  امَلَعـاِرَض  ُمـَراِدإّن   للَجميـِع   ُتراَثـا   َتـرِوي  
َوِمـَداُدَمُطـوُط أرِض النّـاِر أصـُل َقِضيـٍة        ِشـَعاُرَها  الِكَفـاُح  فِيهـَا 
ُبرَهـٌة       الَوثائـِق  يف  َوَدِقـق  َوِعَتـاُدأنُظـر  ِسـالُحَها  الُعلـوُم   َحيـُث 
فإهَنَـا          النََجـاِح  ُصـَوِر  إىل  َوَقـاُدَوارَجـع  ُنـوُرُه    امَلدينـِة   َقَبـُس 

                                     ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

تو�شيح دللت الأرقام 

ملس  املري:رئيس  حكمت  هو  ِحكَمت:  النجاح.)2(  جامعة  النجاح:   )1(
)3( عزت:  أردين سابق.  أعيان  أردين سابق، ورئيس ملس  للجامعة، ووزير  أمناء سابق 
هو رئيس سابق للنجاح ومؤلف مشهور، وقدري: هو قدري طوقان: وهو أحد مؤسي 
جامعة النجاح، وعال كبري ومؤلف مشهور. )4( سلامن: هو سليامن النابلي، رئيس وزراء 
األردن األسبق، واملهدي: هو املهدي بنونة: وهو وزير مغريب أسبق عاش يف نابلس لفرتة 
من الزمن وتعلم فيها الكثري. )5( ممود: هو الشاعر الفلسطيني املشهور صاحب قصيدة: 
سأمحُل روحي عى راحتي، وُألقي با يف مهاوي الردى. )6( إبن سلمى: الشاعر الفلسطيني 
طوقان:  إبراهيم  مها:  طوقان:  أبناء   )7( سلمى.  بأيب  امللقب  الكرمي،  الكريم  عبد  الكبري 
الشاعر األشهر فلسطينيًا خالل الثالثينات واألربعينات واخلمسينات من القرن العرشين، 
ثم  العربية،  األقطار  من  الكثري  تُعزف يف  التي  أشهرها قصيدة)موطني(  كثرية  وله قصائد 
أخته فدوى طوقان، التي أكملت مشواره بالكثري من القصائد. )8( إبن العميد: وهو ممد 
ومؤرخ  وباحث  مرتجم  زعيرت:  عادل  هو  عادل:   )9( طويلة.  لفرتٍة  النجاح  مدير  العمد، 
هو  إحسان:   )10( سابق.  ووزير  شاعر  الصالح،  القادر  عبد  وهو  صالح:  ثم  مشهور، 
إحسان النمر، مؤرخ مشهور. )11( ُيرى: هي يرى صالح، أستاذة مثقفة وعضو ملس 

أمناء سابق يف اجلامعة. 
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الق�شيدة الثانية واخلم�شون: ُعْر�ُس الَهَنا الُعماين*
التدريس  وطرق  املناهج  قسم  رئيس  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َقصيدٌة   *
ها بعض فحول الُشعراء بسلطنة  بجامعة السلطان قابوس، وألقاها يف أمسيٍة ِشعريٍة َحَرَ
ُعامن بتاريخ 1994/9/15بدعوٍة من الصديق )راشد بن سال الراشدي( يف منطقة )الُسويق( 

الُعامنية، وذلك بمناسبة عقد قرانِه، وتقول القصيدة يف أبياتا:
ُعرِسـِه       إىل  َصِديـٌق  بِالَقُبـوِلَدَعـايِن  النِـَدا  ذاَك   َفَلَبيـُت  
َمِعـي       َتعـايَل  لِنفـِي  بِالُفُضـوِلوُقلـُت  أفَراَحـُه   ُنَشـاِرُك 
َيسـَتوي         ال  النّفـُس  يِلّ  َسـُؤوٍلَفَقاَلـْت  َقِصيـٍد  بِـدوِن  ُحُضـوٌر 
إىل    الَذهـاِب  َمغـَزى  الُفُحـوِلوأدَركـُت  لَِقـاَء   َتَنَـى  َعِزيـٍز  
الَزفـاِف     ِشـعَر  َيُقولـوَن  الُبُطـوِلُفُحـوٌل  بِأرِض)الُسـَويِق(َوَمهِد 
ُجعَبتِـي      يف   ُأَفتـُش  احلُلـوِلَوُرحـُت  َبعـَض   ُأَحِقـق  َلَعـيِل  
أطَبَقـْت     قـد  امَلَشـاِغُل  الُوُصـوِلَفتِلـَك  بَِداِعـي  َطويـاًل  علينَـا 
حَلَظـٍة       يف  الَعقـُل  الَرُسـوِلَفَخاَطَبنِـي  َقـوَل   ُنـَرِدُد   َتَعـاَل  
دائـاًم       الُعـال  يف  اهلُـدى  الَبُتـوِلَرُسـوُل  َزَواَج   فِينَـا    ُيبـاِرُك   
بِـِه     ُيَباِهـي   َطُهـوَرًا   ُشـُعوَب الَبِسـيَطِة َصـوَب األُصوِلَزَواَجـًا  
َلُكـْم        ُتَغنِـي   البِـالِد    الُسـُهوِلَوُكُل    وَشـعِب  اهلضـاِب  أَهـايل 
َفرَحـٌة      ِبَـا   ُتَقـاُم   امُلُثـوِلُسـُهوٌل   اخلَِميـِس  َيـوَم  لِنَشـَهَد 
الَشـَباِب     ُجُـوِع  أَمـاَم  اخلُُيـوِلُمُثـوٌل  َظهـِر  َفـوَق   َيُزُفوَنـُه  
الَسـاَمِء      َبـرَق  ُتَسـابُِق  الُطُبـوِلُخُيـوٌل  َقعَقَعـاُت  ُتَصاِحُبَهـا 
َتنَجـيِل       احِلَمـى  أهـُل  ِعرَباحلُُقـوِلَوَرقَصـُة  الَزَغاِريـِد  َوَصـوُت 
اهلَنَـا        الُعُقـوِلفمربوُك)راِشـُد(ُعرَس  بِنُـوِر  َرِغيـَدًا   َوَعيَشـًا 

                                         ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة 

1994-9-15                                                     
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الق�شيدة الثالثة واخلم�شون: رَحَل اخَلراُب *
* منا�شبة هذه الق�شيدة

لقد َخَدمُت أستاذًا للرتبية ملدة إثنني وأربعني عامًا يف ثامين جامعاٍت عربية، منها خُس 
جامعاٍت يف األردن، وواحدة يف سلطنة ُعامن، وأخرى يف العاصمة السعودية، واألخرية يف 
الثالثني عامًا،  إداريٍة جامعيٍة عديدٍة وملدة تقارب  تقلدُت مناصَب  نابلس بفلسطني. وقد 
مثل رئاسة عدة أقسام، ومدير مركز للبحٍث الرتبوٍي، ومدير مكتبٍة جامعيٍة كربى، وعميد 

كليات الرتبية، والعلوم اإلنسانية، والبحث العلمي، يف معظم هذه اجلامعات.
إثني عرش رئيسًا جامعيًا،  َتعاملُت مع  املناصب اإلدارية اجلامعية،  وخالل عميل يف 
كان من بينهم الرئيس الديمقراطي الذي يعتمد أسلوب العمل التشاركي واالحرتام املتبادل 
يف تعاملِه مع اإلداريني من األكاديميني، بل ومع أعضاء اهليئة التدريسية أيضًا، لدرجة أهنم 
يتمنون بقاءه يف منصبه، ويتأملون عندما ينتقل إىل مكاٍن آخر، يف حني يتصف بعضهم اآلخر 
الرأي  وفرض  اآلراء،  وقمع  التجسس،  أسلوب  واعتامد  والرهبة،  والتسلط  بالدكتاتورية 
انتهاء  الكثريون  يتمنى  بحيث  الوظيفة،  بحكم  له  املمنوحة  والصالحيات  الوظيفة  بقوة 
عهده، ويفرحون عندما تقرر الدولة املعنية أو أصحاب القرار يف اجلامعة، إهناء فرتة رئاستِه 

بشكٍل طبيعي أو استثنائي.  
وهذه القصيدة ليست موجهة لشخٍص بعينه من رؤساء اجلامعات، وإنام لنمط إدارٍة 
والدوليٍة،  واإلقليمية  العربية  اجلامعاٍت  من  العديد  يف  جامعية  برئاساٍت  خاص  أوتعامٍل 
الكلمة  تمله  ما  بكل  اخلَراب  رحيل  تشبه  الرئيس،  هذا  رئاسة  فرتة  انتهاء  تصبح  بحيث 
األكاديمية  األعراف  مع  تتفق  ال  التي  التسلطية  املامرسات  تلك  أيضًا  وتصف  معنى،  من 

واإلدارية اجلامعية. وتقول أبيات القصيدة:
أنـــَواُرَرَحـَل اخلَـراُب ويف الَرِحيـِل َمَسـاُر   ُشـــَعاُعَها  واجلَاِمَعـــاُت 
يف للِعلـِم  ُمَدمـرًا  الفَسـاُد    ِكبـــاُرَرَحـَل  والنائبـــاُت   أنواِعـــِه  
َمَعـاِلٍ  وَطــمُس  أعــَراٍف  ِحصـاُرتـَـدِمرُي  فيـِه   والتطويـُر  والَبحـُث 
َيَتارواتعــينُي أشَخــاصٍ بـدوِن قـَواِعــٍد ال  واألقَســـاُم   والُكــــُل 
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وُمَثـاُرَبل جَلنـُة الــَتعينِي ُجـِمــَد َدوُرهــا ُمهَمـٌل   فيهـا  والُعضــُو 
َقـَراُرَخـدَع  اجلَـمــيَع بكـذبــٍة  َعلنــيٍة اخِلـداِع  ويف  الُبُحـوِث  ِضـَد 
ـاُرَضاَعـت ُبحـوُث امُلخِلصـنَي بَِلحظٍة َتَ الَكبـري   بالـَرِح  والنَـاُس 
وِســَتاُربلَغ النِفاُق لدى الـَقـلـيــِل َمــَجالُه اُيـٌل    َتَ النِفـاَق  إن  
َمَسـاُرَدرُب النِفـاِق َمَـاَل َضعـٍف واِســٍع َضـاَع  والَتنظيـِم  الِعــلِم  يف 
ُمنَهـــاُرَتــشجيُع أفــراٍد لِـنَـقــِل َدَسـائٍس َضـــائٌع  فيهـا  والِعــلُم 
بنظــرٍة شـَخِصــيٍة اجلَميـَع  وَمـَراُرَحَكـَم  َلــوَعٌة   الَتشــاوُر  فيهـا 
َجوالتـِه يف  َيُصـوُل  القريـَب  الّبـاُرَتـرَك  هوالرئيـُس  الَقريـُب  كاَن 
لُِقــــربِِه امُلَتزلِفـــوَن   خُتتـَـاُر َيتزلـــُف    ِمهنَـُة  احلََقاِئـِق  َطْمـُس 
ِشـعاُرُه َكاَن  اخِلـرَباِت  وِســَتاُرَحـرٌب عـى  َبــارٍز  َنقـٍص  َتعويـُض 
رأيـَـُه َيفـرُض  القـَـوِل  يف  األقَمــاُرُمَتكـرٌب  َغابـِت  َحتـى  الِعلـِم  يف 
َبصـريٍة ُكِل  ِخـداُع  الرَتِقيـاِت  َكاَماملِعّيـاُريف  ِبَـا  النَِظـاُم  َضـاَع 
َبـَراَءٌة ِمنـُه  وهــَو  الَتمُيـَز  َوَمـَداُرطـَرَح  َكواِكـٌب  ِمنـُه  والَزيـُف 
ُمسـَتحِكٌم عنـَدُه  اإلدارِة  وِشـَجاُرَضْعـُف  َطعــنٌة  الَتعاُمـُل  فيـِه 
إداَرًة لِلـــَوَراِء  ُقــــُروَنًا   َمّضـاُرَييـــٰى  الَسـليِم  الـرأُي  وَتــَقبُل 

َتقــدٍم  أُي  َيعـنــيِه  ال  الِعلـِم  وهَنــاُريف  َليُلـُه  الَتـسلـُـُط  حيـُث 
أنشــودًة بَِخلِعـِه  الَقــراُر  واألخَيـاُركاَن  الُعــَلاَمُء  ِبَـا  َغنَـى 
َدَمـاُرَسـِلَمْت َيـداَك َنـَرَت ُكَل ُمَعـَذٍب للُعــلوم  وضَعـًا  أهنَيـَت 
أرَجائـِه يف  احلَـَق  َنـَرَت  والَغـداُرفلقـد  الطاغـوُت  انتهـى  يـوَم 
عـى  غرَيمأسـوٍف  يرَحـُل  ِكبـَـاُرواليـوَم  والَقاِدمـوَن   لـُه،  َعهــٍد  
َمَصائـٍب     ُكل  اخلَـَراُب وفيـِه  إِعــاَمُرَرحـَل  للُعــال  ننِشــُد  والَيـوَم 

ِشعُر:أ. د. جودت امحد سعادة

2016-  11-11         
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الق�شيدة الرابعة واخلم�شون: َحَجُر الأ�َشا�ِس*
                                          ِشْعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

بِالبِـــرِش والرَتِحيـــِب والَتكبِـــرِياخلَـرُي َطـّل عـى الِدراسـاِت الُعـال     
والَتفِكرِيَحَجـُر األسـاِس وَيـا َلـُه ِمـن َموِقٍع      الَعقـــِل  ُثـــَم  الَقلِب  يف 
َوَموِئـٌل      الَفَخـاِر    َجاِمعـُة    َوالَتطِويِرأرُدُن  والَتدريـــِس  للَبحـــِث 
َحثِيثـة واجلُُهـــوُد  َتَـَت  َيَتاُجَهـــا امَلشــــروُع لِلَتعِميــــِرُخُطـَواُت 
َشـاِمًَا َصَحـًا  َيَظـل  البِنَـاُء  والَتنظِيــــِرهـذا  والَتطبِيِق   للِعلــــِم 
َتنََوَعــت والُعلـوٌم   اِمـُج  الرَبَ التغَييــِرفيـِه  َسيــُد  َنبـٌع   َحاُسـوُب  
الَتجِسـرِيأَمـا الُلَغـاُت ففـي احلَيـَـاِة تَواُصـٌل بَِدافِـِع  الُشـعوِب  بـني 
بِالَتنويـِرَقانـُوُن َيِمـي النَـاَس ِمـن َأخَطاِئَها     الُصبـِح  يف  أو  الليـِل  يف 
والَتوفِـرِيَتسـويُق َأضَحـى لِلُشـعوِب َفواِئـٌد والَتصِديــِر  الَبيـِع  يف 
والَتعبرِِيإِعــــالُم أصَبـَح  لِلَحيـاِة  َمنـَـاَرٌة واإلعـــالِن   لِلــــِرزِق 
وخَتَُصـٌص َمَفـٌل  الِسَياسـُة  َيتـَـــاُرُه   األفــــَذاذ    للَتربيــــِرَتبَقـى 
ِمهنـَــة أضَحـت  األبنَـاِء  َنزُهـــو ِبَـــا  مُلَعِلمـــي  َوُمِديِريَوَتربيـُة 
َبالـِـــُغ الَتقِديــــرأهــــاًل بُِكم َيا َمـن َحَرُتم َحفَلنَا َفالَيــــوُم ِعيٌد 

* منا�شبة الق�شيدة
االحتَِفال  بمناسبة  اجلُمهور،  أمام  وألقاها  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  َنَظَمَها  َِصيدٌة 
بجامعة  بعد  فيام  ُسِميت  التي  األردنية،  الُعليا  الدراسات  جِلَاِمَعِة  األَساِس  َحَجِر  بِوضِع 
الرشق األوسط، وذلك يف العاصمة األردنية َعاّمن يف شهر أيلول )سبتمرب( من عام 2005. 
والكلامت التي تتها خٌط يف القصيدة تدد التخصصات التي بدأت با اجلامعة بعد انتهاء 

بِنائها مباشة، ثم زادت بعدها بكثري.
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الق�شيدة اخلام�شة واخلم�شون: ن�شروا ال�شريعة*
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم عى أشف أنبياء اخللق أجعني 
ممد الرسول األمني،  وعى آله وصحبه والتابعني

احلامد  املحسن  عبد  الكريم  احلفل  راعي  معايل 
األوقاف  وزير  الوزراء،  ملس  لرئيس  القانوين  املستشار 

والشؤون اإلسالمية األكرم.
أصحاب الفضيلة والسعادة الكرام

العلامء األجالء ، احلضور األعزاء..........
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ... وبعد،،،

املؤتر  هذا  يف  املشاركني  العلامء  من  كوكبة  عن  وبالنيابة  نفي،   عن  باألصالة  فإنه 
جعيًا  إياها  أولتنا  التي  الثقة  عى  املنري  الراج  إدارة  األعامق  من  نشكر  األول،  الرتبوي 
أن  آملني  املرموق،   الرشعي  العلمي  التجمع  هذا  يف  البحوث  وإلقاء  للكتابة  باختيارنا 
ينعكس إجيابًا عى جيع الفئات املستهدفة من طلبة ومعلمني ومرشفني وإداريني ومططني 
ومطورين،  يف ضوء التسارع املذهل للمعلوماتية،  ويف ظل التحديات احلاضة واملستقبلية، 
الثوابت اإلسالمية السمحة، ومحاية  التي تتطلب منا جعيًا بذل أقىص اجلهود لإلبقاء عى 
التعليم الرشعي  واملناهج الرشعية من ناحية ومراعاة املعاصة واحلداثة فيام ال يتعارض مع 

هذه الثوابت من ناحية ثانية.  
قصيدة  وكتبت  املرموقة  العلمية  املناسبة  هذه  يف  املتواضعة  شاعريتي  جاشت  وقد 

قصرية تت عنوان )نروا الرشيعة( أقول فيها: 
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ن�شروا ال�شريعة*
              ِشعُر أ.د. جودت أمحد َسَعادة

َوَمنـاُر َثقاَفـٌة   اِج   الـِرَ واألَخّيـاُرَداُر   الُعلـاَمُء  ِبَـا   َيزُهـو 
َمقَصـٌد يَعـِة  لِلرَشِ َكَواِكـَب  َِفَخـاُرَجَعـْت  لِلـِدُروس  امُلـَريِبِ  فِيَهـا 
ِشـَعاُرِخـرَباُت َجـاَدْت َوالنََجـاُح َمَواِقـٌع فِيـِه  ِالرَشِعـي   لِلَمنَهـج 
َمطَلـٌب اإلَجـاَدِة   ِمعَيـاِر  َقـَراُرَتوظِيـُف  فِيـِه    لِلَغــِد    َوَتَطُلـٌع   
َمَواِقــٌف للَشـَباِب  َتـروي  ثِـاَمُرأفـالُم  ولِلُجُهــوِد  نحوالـِراِط 
َمرِجَعـًا َتبَقـِي  الَتعليـِم  َوِكَبـاُرَفَمنَاِهـُج  ِصغاُرهـم   لِلَباِحثِـنَي  
ُحَلـة أَبـى   ِ اإلسـالم  َوِحـَواُرَوُمَعِلـُم   َحِديَثنَـا  الَِلَقـاِء  ِضمـَن  
َقاِئـاَمً   لِلُمَعِلـِم  الَتَحـِدي  وإَطـاُرَيبَقـى  َجوَهـٌر   الَتغـرُي  َحيـُث  
إنـه الَتَغـرُيِ  َهـذا  ِمـن  خَتـّش  َوَمَسـاُرال  َمِصرُيَهـا  احلََيـاِة  ُطـوُل 
َخاِدَمـًا َدوَمـًا  َتَظـُل  ِسـَتاُرَفالتِِقنَيـاُت  نِْعـَم   الَتدريـِس  لَِطَراِئـِق 
َشِعنَـا            ملَِنَهـِج  امُلثـى  َوَمـَداُروالبِيَئـُة  َكوَكـٌب  الَتَطـُوُر  فِيَهـا 
ِالُلَقـى   َيـوم  يف  الِعلـِم  ِمشـَواُرَحّيواُجُـوَع  لِلُعــال  َيمـِي  َفالـُكُل 
َسـاطَِعًا َدرَبـًا  َبنَيـِت  اِج  الـِرَ َمنَـاُرداُر  فيـِه  الرَشِعـي  لِلَمنَهـِج 
ََوالِدَياُرَعَمــاُر    َحيـّوا الُكَويـَت ِرَجاهُلَـا َونَِساؤَهــا يَعـًة  الرَشِ وا  َنـَرُ

* قصيدة َنَظَمَها وألقاها  أ.د. جودت أمحد سعادة  عميد كلية العلوم الرتبوية بجامعة 
الرشق األوسط )عامن / األردن( يف افتتاح املؤتر الرتبوي األول إلدارة الراج املنري التابعة 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  بدولة الكويت يف 2011/3/28م حول تطوير التعليم 

الرشعي واملناهج الرشعية.
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اَع ال�َشباُب*  الق�شيدة ال�شاد�شة واخلم�شون: �شَ
                                    ِشعُر أ.د. جودت أمحد سعادة

َجَـاُل        ولِلِسـننِِي  الُسـنُوُن  َوَخَيـاُلَمَضـِت  َوَقاِئـٌع    َوالِذكَرَيـاُت  
فِعِلَيـًة        ِخـرَبًة   َعاَمـًا   َوَمَـاُلَخُسـوَن   خَتَُصـٌص  بِالرتبيـات 
َقلَعـًة        لِلَمَعـاِرِف    َبنَينَـا    ِمَثـاُلفِيَهـا    لِلَداِرِسـنَي   َغـَدت   َحَتـى 
َمفـاَزٌة       والُبُحـوِث  َنرَشَنـا  َمَقـاُلَوِبَـا   والَدلِيـُل  َدلِيـاًل  َصـاَرت 
واألطفـاُلأَما الـُدُروُس َففي الُصُفـوِف َمَواِقٌع       األهـُل   َيسـَتِفيَد  َكـي 
َوَمنَـاَرٌة         َمَهـاَرٌة    َوِرَجـاُلَواجلاِمَعـاُت    نَِسـاؤُهْم   لِلَباِحثِـنَي 
َمنّـاُلَوَمراِكـُز الَتدِريـِب َكـم َكانـت هَلُـم        َونِعـَم  الَشـايِف   َكالَبلَسـِم 
خَطـًة        َباَتـت  األطَفـاِل   َدالُلَوِرَعاَيـُة  والنُُفـوُس  الَتَطـُوِر  َنحـَو 
كأهَنُـم         الُصُفـوِف  يف  َدوَمـًا  أبَطـاُلَيرُقـوَن  الُعـال  يف  َمـٍد   َبيـارُق 
بُِجهِدهـم       البِـالِد  َمَدِرَسـة  َمـآُلَينُهـوَن  احلَيـاِة  يِف  التميـز  َنحـَو 
َواِضـٌح       هَلُـم ُطُمـوٌح  والُسـؤاُليف اجلَاِمَعـاِت  َجـّواٌب   ُيِعـِزُزُه 
َوطِـٌب        َوصيَدلـٌة    َوَمـاُلفهندَسـٌة     َمصَلَحـٌة  األعـاَمِل  ويف 
ُتَراِعـي         َتربِّيـٌة  الَقاَعـاِت  األمـاُلويف  َتدَعُمَهـا   الـّدرِس  وَط  ُشُ
ِمـاَلٌح         َخـرَياٌت  الِزَراَعـِة  حـالُلويف  والـرزُق  النَـاَس   ُتغـذي 
قـرٍن         نصـُف  جامعـاٍت  ِسـجاُلخدمنـا  جـوالٌت   وللمـدارِس  
نائبـاٍت          فينـا   الُعمـُر    ُتَطـاُلوزاَد   أدواٌر  األمـراض  ويف 
ِحـراٍك         بِـال  الُبيـوِت  يف  ومـآُلَجلسـنَا  موقـٌع  التقاعـد   حيـث 
َجـاُلآٍه مـن األزمـان كـم  هـي  صعبـٌة         وضـاَع  ِبـا  الشـَباُب  ضـاع 

* تت كتابة هذه القصيدة والشاعر يف منتصف السبعينات من الُعمر، يستذكُر فيها ما 
قام به من جهوٍد عى مدى نصف قرن أو يزيد من العمل الدؤوب، كي ُيال بعدها إىل التقاعد، 

وهي حالة إجتامعيُة ُعمرية يمُر با كل إنساٍن يمتد به الُعمر إىل هذا احلد من الزمن أو أكثر. 
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الق�شيدة ال�شابعة واخلم�شون: اإىل ال�شاعر املحبوب )اأبي الفتوح(، مع التحية* 
* منا�شبة الق�شيدة 

الُقراء األعزاء: فوجئت قبل يومني بقصيدٍة نبطيٍة موجهٍة يل من الشاعر الكبري األستاذ 
إبراهيم سعادة، تت عنوان )خرابيش مببة(، وهو الذي له عرشات القصائد واملعلقات، 
تقارب  التي  بأن قصائدي  نفسه  الوقت  يعلم يف  أنه  العمودي. كام  الشعر  وكلها عى نمط 
تت  اآلتية  بالقصيدة  النبطي  الشعر  تربة  أخوض  جعلني  مما  أيضًا،  عمودية  هي  الستني 

عنوان:)إىل الشاعر املحبوب أيب الفتوح مع التحية(،آماًل أن تنال إعجابكم:
ردًا عى القصيدة النبطية »خرابيش مببة«
للشاعر الكبري: إبراهيم سعادة املساعيد«

إىل الشاعر املحبوب )أيب الفتوح(، مع التحية:
يسـلم الـكالم ويسـلم القصيـد والبيت

وأقالمـه سـمعته  زادت  شـاعٍر  مـن 
حطيـت القلـب  ففـي  املنتـدى  أمـا 

وأمثالـه والعلـم  البحـث  جهـود 
شـاعر ديرابـان بالعلـم والصيـت هليت

مقامـه السـحايب  فـوق  )إبراهيـم( 
مديـت الشـعر  مـن  كـم  الفتـوح  أبـو 

املايـه عـن  زادت  وقصايـد  معلقـات 
وقصـص وحكايـا عـن ديرابـان خطيت

وامثالـه منـارات  اجليـل  بعـد  للجيـل 
ووفيـت كفيـت  واألدب  اللغـة  ويف 

وأحوالـه للزمـن  املجـد   صحايـف 
أمـا األخـالق فأزيدك مـن الشـعر بيت

واألفعالـه أقوالـك  يف  اخليـال  فـوق 



804

مبـوب بـني النـاس يـا ابراهيـم ربيـت
واالبعـاده القرايـب  عمـت  والسـمعة 

خليـت مـا  أبـد  والـرف  النحـو  ويف 
عالمـه والكتابـة  سـليمه  قواعـد 

يـا رِب امنحـُه مـن الصحة كـام الصيت
وأفضالـه املـكارم  مـن  وامنحـه 

بيـت كل  يف  عامـر  النثـر  نـرى  حتـى 
وحتـى يفيـض الشـعر ببحـوره وأهناره 

                                    الشاعر أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد

                                               2018 – 7 – 12        

بـة ..« اىل األسـتاذ الدكتور جودت أمحد املساعيد بَّ » َخرابي�ْس ُمَ
                                       ِشعر األستاذ إبراهيم سعادة 

َقّوالـهَهـال بيـــْك يـا بـو الِعِلــْم َهّليــــــْت طيـْب  ويـا  ماكَتبـْت  ياَمْـى 
َمّريـْت فيـْه  وال  الّشـِعْر  أجيـد  ال  منثالـْهأنـا  عاخْلَرابيــْش  الُعـذْر  ِمنّـْك 
َيكي العطا دايْم ، والعْز نِّيالـــــــْهيـا بـو خلـدوْن يـا َعَلـْم رفَرُفوعالبيـْت
أنَت ِشـهاِب العِلْم، والّروح فِدوى لْهأنـا بديـك التحّيـة واحلُّب والّصيـــْت
وال يف النـاس َمـْن قـاْل يف امثاَلـــْهأحّييـك يابـِن الَعّم ، مـا مثلِك ْلقيـــْت
َرّديـْت عاملْوضـوع  فرحـان،  أنـَت األصيـل ، يف املنَتدى خّيالــــْهاملنتـدى 
نعـوْد للُمنَتـدى ، والناس َمّياَلـــــْهيـا ريْت يـا َمـْن يف الِعلـم ْتِرّبيـــــــْت
ه اهلُدى ، َينابيـــْع َسّيالـــــــــْههـذا فِخرنـا ، ومـا عنّـه َشــــــــنيْت ِمنُـّ
بيـْت ُكْل  مـْن  الِعِلـْم  عطاشـى  َمـْت ظـالم اجلَهـْل، والنّـور اْبدالـْهرّوْت 
البيـــــــْت وال  َنبينــــا  عـى  وعـى الّصحابـه، وكْل زيـن افعاَلـْهأصـيّل 

2018 -7 -12
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الق�شيدة الثامنة واخلم�شون: وقفة رجل*
العزيـز       يـا  افتقدناهـا  رجـل  وقفـة 

رحيلـك كوى القلب بالنريان وأفعاله
تعزيـز         األل  غـري  القلـم  يف  أجـد  ل 

كرمالـه السـنني  مـع  زاد  والوجـع 
عمك يقولك صورتـك هي الرباويز          

وأمثالـه والعـز  الكـرم  براويـز 
عليـك الرمحة يـا ابن األخ دايـاًم تيز   

نيالـه يـا  الشـهيد  مثـوى  واجلنـة 

عمك الذي افتقدك:

                                     أ.د. جودت أمحد سعادة 2018-12-26
* أربعة أبيات من الِشعر النبطي كتبتها فورًا، عندما أثارت الشجون يف نفي صورة 
عى الفيسبوك للفقيد الغايل ابن أخي  املرحوم ناص ممد جودة سعادة، وهو واقف وقفة 
العز واإلباء أمام منزله، الذي رحل منه إىل جوار ربه يف جنات النعيم بإذنه تعاىل، شهيدًا من 

املرض املبطون.
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الق�شيدة التا�شعة واخلم�شون: َغاَب الَكرمُي*
                              ِشعرأ.د. جودت أمحد سعادة

وَعـاَمُر؟َغـاَب الكريـُم ويف  الِغّيـاِب  َمـَراُر         منـازٌل   للِكـراِم  َهـل 
َمَسـاُرَسـعدي َكامَعـرَف اجلَِميـُع ُجُهـوَدُه         فيـِه  واإلصـالِح  لِلَخـرِي 
َتنَتهـي          ُيـَزاُرَفالَعقـُل َراِجـُح  وامَلَشـاِكُل  َواحلَبيـُب   األحبـِة  َبـنَي 
وهَنـاُرَلـَك  َموِقـٌع  َبـنَي  الُشـُيوِخ  ُمَبَجـٌل        ضياؤهـا  األُصـوُل  فِيـَك 
َمنَـاَرًة          الِرَجـاِل   عائلـًة   ِكَبـاُرأنشـأَت    واجلُُهـوُد   َيفَخـُر   الـُكُل  
ِمـزاُروَسـعيَت مـن أجـِل اجِلنَـاِن َمَفـاَزًة          ِمنـَك   البلـداِن  ومسـاجُد 
تتفـي         وامَلَجالِـُس   َيشـَهُد  َمنَـاُرالـُكُل   َعنـَك  الَبيَضـاُء  والِسـرَيُة 
َمقَصـٌد        الِزيـارِة  ويف  الكثـرَي  ِشـَعاُر  ُزرَت  والَصَفـاُء  امَلـَودِة  َهـدُف 
ُمتـاُرَوحَصلـَت مـن أجِل الِوئـاِم  َبـَراَءًة         َيـا   امَلجـُد  هـذا  يكفيـَك  
إىل         الَقاِدمـنَي  ألـوف  الَعـزاِء  َمـراُرَيـوُم  الـَكالم  ويف  الَفقيـِد  ُشـكِر 
ـاُرٍب          َتَ نَِقـاُش   أم  َمـدٍح   ُيـداُرَكِلـاَمُت  واحلَديـُث  ُيصِغـي  والـُكُل 
َقـَراُروَرحلـَت َعـن ُكل األِحبـِة َراضيـًا           والِلَقـاُء   ربِـَك   بِِلقـاِء  
األقـَداُر           َوَشـاَءِت  الَقَضـاُء  الَقَهـاُرَفهـَو  الَواِحـُد   اإللـُه    َوهـَو 
الـَداُرَلـَك ِمـن َجيـِع النَـاِس ألـَف َتَرُحٍم         نِعـَم  الرضـَواِن  َجنَـِة  يف 

* لقد َنَظمُت هذه القصيدة بعد انتقال زوج شقيقتي احلاج سعدي راجح حرب، إىل 
جوار ربه بتاريخ 16-1-2019، رثاًء له وتقديرًا جلهوده.
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الق�شيدة ال�شتون: اأُم اخُلُلوِد*
                                                 ِشعر أ.د. جودت أمحد سعادة             

أَواِن      َقبـَل   َرَحلـِت   اخلُُلـوِد  َتـَوايِنأُم   َمَواِجـٌع   لِلَرِحيـِل   َكـْم  
َتَعاقَبـْت       لِلِفـَراِق   ِعَجـاٌف  ُتَعـايِنَسـبٌع  والنُُفـوُس  َيـَزُن  والَقلـُب 
َوَمَعـاينَمـَرٌض َخبِيـُث َطاَل ِجسـَمِك َفجأًة     إسـمَها   الَسـَعاَدَة  َسـلَب 
َهنِيَئـة       واحلََيـاُة   ِعشـنَا   َوَكَيـايِنُعقـوُد   َجنَتـي  فِيَهـا  أصَبحـِت  
َوَبِعيـدًة         َحوَلنَـا    بِـاَلدًا    َترَعـايِنُزرَنـا   ِبَـا   أهـَداٌف   لِلِعلـِم  
بَِجانِبـي        للِصَعـاِب  َدوَمـًا  بِالرُبَهـاِنَوَوقفـِت  القهـَر  قَهرَنـا  َحَتـى 
َمنَـاَرٌة         لِلبِـاَلِد    َخَسـًا   بَزَمـاينَرَبيـِت   َعاملَِـًا  َيرقـى  َخلـُدوُن 
َمرَكـٌز        بالَوظيفـِة  َيسـُمو  بَِحنَـاِن إهيـاُب  رائـَدًا   َيرَفـُع   والطِـُب  
ُمَعِلـٌم          لِلـُدروِس  الَفَضائـِل  َمـَوايِنريـُم  للُصُفـوِف  َتفَتـُح  َمـراُم  
بَِرَسـاِئٍل         أَياُمنَـا    َوَمَبـايِنوَتَزَينَـْت    قَواِعـٌد   الِكَتـاُب  فِيَهـا 
َمرِجـٌع         لِلُمـريب  ِمنَهـا  الُبسـَتاِنَخُسـوَن  َزهـَرَة  ِمنَهـا   َيَتـاُر 
َوَثـَوايِنأمـا الُبُحوُث َفِفـي احلَقيَقِة َمكَسـٌب       َسـاَعًة  وَزاَدت  ِمَئـٌة 
َدربِنَـا       َرفِيقـُة   َيـا    َكبـرِيٌ   وَتَفـايِنإرٌث    ِبَِمـٍة   فِيـِه   َشـاَركِت 
َتَوقِعـي        َتُفـوُق   أفَعـاالً   َتَـاينقّدمـِت    َعنـِك  الَعلَيـاُء  والُسـمَعة 
َتَُيـٍز         ُكَل  الُعـرِب  نَِسـاُء  الُبنّيـاِنَشـِهَدْت  َراِسـُخ   أِصيـٌل  َكـَرٌم  
َتنَجـيِل         َكاَنـت  اهللِ   يف  القـرآِنَوَمََبـٌة   َعـِن  َجلَسـاٍت  بُِحُضـوِر 
َبينَنَـا       ِذكـُرِك   وَزاَد   احلَنِـنُي  أَمـايِنَزاَد  َوالُفـروُع  َطّيـُب  فاألصـُل 
َوِرَسـاَلٍة        ِرَسـاَلٍة    ألـَف   بِالُبنّيـاِنَأّديـِت   الـُكُل   َتَباَهـى   حتـى  
أرَكايِنَخَطـَف امَلنُـوُن ِضّيـاَء ُعمـرِك َبعَدَما     َوُزلِزَلـْت  الُفـؤاُد  َضـاَع 
َتَرُحـٍم       ألـُف   َعليـِك   اخلُُلـوِد   الَرضـَواِنأُم   بَِجنَـَة  الُدَعـاُء  َوَلـِك 
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)أم  املرحومة  دريب  رفيقة  رحلت  2012م،   -  4  -12 بتاريخ  القصيدة:  مناسبة   *
خلدون(، بعد حياٍة هانئٍة معها دامت أربعة عقوٍد ونيف، كانت قد أنجزت خالهلا أشياء 
مراكز  ويف  عليا  شهادات  جيعًا  أبناء، يملون  وثالثة  بنتني  تربية  أمهها  من  وعظيمة  كثرية 
فة. ل أجد وقت رحيلها من الكلامت ما أرثيه با، وذلك نتيجة الصدمة العنيفة  عمٍل ُمرَشِ
التي أحدثها غيابا الكبري. واليوم وبعد سبع سنني مؤملة من الفراق، وجدُت أنه ال بد من 
إنصافها عن طريق ختليد أعامهلا بقصيدٍة أبلغ من الِرثاء بدرجات ودرجات. رمحِك اهلل أهيا 
بيتًا هي أقُل ما يمكن أن  الغالية )أم خلدون(، وهذه القصيدة املؤلفة من عرشين  الفقيدة 

ُيقاُل عن جهودِك اجلبارة يف ذكرى رحيلِك األليم. 

الق�شيدة احلادية وال�شتون: طلتك يا َخّي*
                                                 ِشعر أ.د. جودت أمحد سعادة

 2019-3-18                     

الرجاجيـِلطلتك يا خّي ما هي طلة رجل عادي يعرفهـا   الكبـار  طلـة 
سـرية األجاويـد تلبقلـك مواويـِلمن يوم فرقاك واحنا بسريتك نحاكي
قناديـِلاهلل يرمحـك يا راجح العقل والبادي صـارت  بقلوبنـا  ومبتـك 
والكل يذكـرك بالكالم واملراسـيلقناديل النور يا )سعدي( لك ُمرادي
والناس تعرف مواقفـك واملراجيل    مراسـيل  تـروي  املـكارم  ودادي
ألصحاب    العقل    يصبح حلها  تفاصيلمراجيـل فيهـا املشـاكل شءعادي
واللسـان ينطق باألدعيـة والتهاليل عليـك الرمحـة والغفـران دوم نادي

* بعد مرور شهرين عى رحيل زوج شقيقتي الغايل احلاج سعدي راجح الصدوق، 
رأيت له صورة سابقة ورائعة جدًا، وفيها طلٌة غري عادية، مما أثارت شاعريتي وحنيني له، 

فكتبُت هذه األبيات من صميم الفؤاد. رمحك اهلل يا أبا راجح. 



 الف�شل  الثالث ع�شر

املقاالت املتنوعة يف ال�شحف العربية املختلفة

�شورة بع�ض ال�شحف التي ن�شرُت فيها العديد من املقاالت ال�شحفية
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الف�شل الثالث ع�شر
املقاالت املتنوعة يف ال�شحف العربية املختلفة

املقالة ال�شحفية االأوىل 

http//:www.alrai.com  /article/277354.html  
                    تاريخ النرش يف صحيفة الرأي األردنية: اجلمعة 2008/5/16م

                        ال�ِشمات ال�شخ�شية للقيادي االأكادميي اجلامعي

بقلم: أ.د. جودت أمحد سعادة
نجاح  يف  كبريًا  دورًا  اجلامعي  األكاديمي  للقيادي  املهمة  الشخصية  السامت  تلعب 
مهمته، ومن بني أهم هذه الصفات أن يتمتع بشخصية قيادية وإدارية وعلمية قوية يكون 
فيها قائدًا حقيقيًا ، وليس تابعًا لآلخرين يسريونه حسب أهوائهم إداريا، ويوجهونه لكل 

صغرية وكبرية علميًا، نتيجة لضعفه األكاديمي أو ختّبطِه اإلداري .
يف  آلخر  وقت  من  إليهم  الرجوع  أو  املسؤولني  او  الزمالء  مع  التشاور  أن  صحيح 
العلمي  رأيه  له  يكون  أن  ينبغي  لكن   ، رضوري  أمر  العلمية  أو  اإلدارية  األمور  من  كثري 
وقراره اإلداري اخلاص به الذي يؤثر يف اآلخرين مثلام يتأثر هبم ، وحياول أن يقنعهم باحلجة 
والدليل والربهان واملنطق مثلام يقنعونه هم ، وأن تكون له شخصيته املستقلة يف كثري من 

املواقف التي تربزه كقائد متميز .
ويف هذا الصدد، فإنه ينبغي عىل القيادي األكاديمي اجلامعي أن يكون شجاعًا يف حتمل 
مسؤولية إصدار بعض القرارات التي تتطلب جرأة يف اختاذها ، وحزمًا يف تنفيذها أو تطبيقها 
من أجل إهناء مشكلة من املشكالت ، أو لوقف التصاعد يف اخلالفات أو االنقسامات يف 
آراء أعضاء هيئة التدريس أو اإلداريني، أو من أجل الرسعة يف إنجاز املهامت من اجل خري 

الصالح العام .
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وجهات  عن  الدفاع  يف  صادقًا  يكون  أن  اجلامعي  األكاديمي  القيادي  عىل  فان  وهنا 
التي  نظره وقراراته السليمة، يف الوقت الذي يكون فيه صادقًا كذلك يف اعرتافه باألخطاء 
يف  شعاره  يكون  بحيث  األمر،  لزم  إذا  أحيانًا  عنها  الرتاجع  رضورة  مع  فيها،  يقع  أو  وقع 
 مثل هذه املواقف )االعرتاف باحلق خري من التامدي يف الباطل( و)االعرتاف باحلق فضيلة( 
و)أن اإلنسان يتعلم كل يوم مهام كانت خربته طويلة( و)أن من ادعى بأنه قد علم فقد جهل(.
يكون  َأن  اجلامعي  األكاديمي  للقيادي  األخرى  املهمة  الشخصية  السامت  ومن 
االلتزام  حيث  من  سيام  وال  اآلخرين  مع  والتعامل  السلوك  حيث  من  به  حيتذى  نموذجًا 
الدقيق بالدوام الرسمي اليومي ، كي يكون أول من يصل إىل صباحًا، وآخر من يرتكه بعد 
انتهاء الدوام يف معظم األوقات ، ملا لذلك من آثار إجيابية عىل إنتاجية الوحدة األكاديمية 
هذا  يف  واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  به  زمالئه  واقتداء   ، جهة  من  عنها  املسؤول 

الصدد من جهة ثانية.
التزمت  أو  التشبث  باملرونة دون ضعف، وعدم  القيادي  ذلك  يتصف  أن  ينبغي  كام 
كانت  إذا  واألنظمة  والتعليامت  القوانني  بروح  أحيانًا  العمل  إمكانية  مع  القرار،  أو  بالرأي 
املواقف واملصالح العامة تتطلب ذلك. كام ينبغي أن يتسم بصفات أخرى مثل احلزم دون 
عنف، وخفة الظل دون هتريج، وتقدير األمور دون هدرها، ومراعاة الظروف دون ضياع 
أو  ألواهنم  أو  مالبسهم  أو  بأشكاهلم  االستهتار  دون  له  التابعني  وتوجيه  العام،  الصالح 
معتقداهتم، أو االستخفاف بقدراهتم أو ختصصاهتم أو آرائهم أو أفعاهلم، والثقة بالنفس دون 
الغرور أو الرتفع عن اآلخرين، والتمتع بعالقات متميزة مع القياديني اآلخرين يف اجلامعة التي 
ينتمي إليها واجلامعات األخرى، وذلك للحاجة املاسة هلم للعمل كفريق من وقت إىل آخر، 

وحلل بعض القضايا التي قد تظهر أحيانًا بني وحدته األكاديمية والوحدات ذات العالقة.
وتبقى العدالة واملساواة واملوضوعية من اخلصائص األساسية املطلوبة من القيادي 
والفنيني،  التدريس واإلداريني  التعامل مع أعضاء هيئة  ، وذلك عند  اجلامعي  األكاديمي 
أو عند توزيع املهام املختلفة عليهم، أو عند الرتشيح للمؤمترات أو الندوات العلمية، أو 
العمل اجلاد  املعيار األول هو  أن يكون  أو اإلدارية، عىل  للرتقيات األكاديمية  التقدم  عند 
واملخلص واملصلحة العامة الثابتة، دون اعتبار للمصالح الذاتية الضيقة الزائلة عىل حساب 

اجلامعة واجلامعة.
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وتؤدي املبادأة دورًا مهاًم يف نجاح القيادي األكاديمي اجلامعي ، ألهنا تدل عىل متتعه 
التخلص من  العمل وجتويده، ورغبته يف  نوعية  ، وحماولته حتسني  الذكاء  عالية من  بنسبة 
املشكالت أو األزمات القائمة ، وأمله يف مشاركة اكرب عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس 
واإلداريني يف وحدته األكاديمية معه، وطرحه ملقرتحات أو مرشوعات بناءة تؤدي إىل سري 
أفضل لألمور ونجاح أكثر يف العمل. كام ان قدرة القيادي اجلامعي عىل القيام بأعباء إدارية 

إضافية متثل خاصية للقيادي.
وتعترب صفة الصرب أو التحمل من الصفات املهمة التي ينبغي َأن يتسم هبا القيادي 
الذين  التدريس حديثي اخلربة،  تعامله مع أعضاء هيئة  اجلامعي، والسيام عند  األكاديمي 
تثري  ساذجة  أحكامًا  أو  فجة  أفكارًا  القليلة  اجلامعية  خربهتم  وبحكم  أحيانًا  يطرحون 
وقتًا  بالصواب  إقناعهم  ويتطلب  هبا  التمسك  عىل  يرصون  عندما  وبخاصة  االستغراب، 

طوياًل وصعبًا يكون يف الغالب عىل حساب وقت العمل املفيد.
القيادي  جانب  من  مراعاهتا  الواجب  املهمة  اخلصائص  من  فهو  الذات  إنكار  أما 
األكاديمي اجلامعي الذي يعرف َأن موقعه اإلداري يتطلب منه االبتعاد عن حتقيق املصالح 
الشخصية عىل حساب مصالح زمالئه أو عىل حساب الصالح العام، وَأن يدرك متامًا بان 
مراعاة مصالح اآلخرين ومصلحة الطلبة اجلامعة، يعود عليه باملصلحة الذاتية أيضًا كقائد 

أكاديمي ناجح وإداري ينكر الذات يف أقواله وأفعاله.
أو  الشفوي معهم وعدم مقاطعتهم  والتواصل  وللوضوح مع اآلخرين والرصاحة 
مناقشة  أو  اجلامعة  تطوير  عىل  تعمل  التي  املهمة  اجلامعية  اللجان  عن  استبعادهم  حماولة 
قضاياها املهمة، دور مهم يف نجاح شخصية القيادي األكاديمي اجلامعي ، الن مثل ذلك 
يعزز الثقة بينه وبني زمالئه، ويبعد أوهام الشكوك أو الظنون أو التفسريات أو التأويالت 

لألمور والقضايا التي يسألون عنها من حني آلخر طالبني فكرة واضحة عنها.
وتظهر أمهية هذه الصفة جيدا عند اختالف وجهات النظر الشفوّية، حيث ينبغي عدم 
قمع اآلخرين عند طرح آرائهم وأفكارهم التي قد ختالف رأيه أو قناعاته أو خمططاته، أو عند 
االختالف فيام جاء يف الردود عىل بعض املعامالت الرسمية ذات العالقة بأحد أعضاء هيئة 
التدريس أو جمموعة منهم أو حول موضوع من املوضوعات، مما جيعل من الوضوح الطريق 
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األسلم لراحة النفس قبل راحة اجلسد، مما ينعكس إجيابًا عىل األداء األكاديمي والوظيفي 
واالجتامعي لعضو هيئة التدريس أو لإلداري أو الفني اجلامعي.

وال ننسى أن تقدير جهود اآلخرين واإلشادة باألعامل املتميزة هلم والثقة هبم ، متثل 
مجيعًا صفات مفرتضة يف القيادي األكاديمي اجلامعي الناجح، وذلك ملا هلا من وقع السحر 
واألداء  اإلنتاجية  واملحبة من جهة ورفع مستوى  املودة  أوارص  زيادة  عىل أصحاهبا وعىل 
واللطف  والتسامح  اخللق  دماثة  فان   ، كله  ذلك  وفوق   . ثانية  جهة  من  املختلفة  للمهام 
اجلامعي  األكاديمي  للقيادي  فيها  املرغوب  السلوكية  اخلصائص  من  تعترب  النفس  وضبط 

حتى حيقق األهداف املنشودة أو املرغوب فيها.
وصلة  الصداقات  حتييد  اجلامعي  األكاديمي  للقيادي  األخرى  املهمة  السامت  ومن 
القرارات  أو عىل إصدار  أو اإلدارية،  العملية األكاديمية  التأثري عىل سري  القرابة متامًا عن 
املهمة. فالصداقة والقرابة يشء واملصلحة األكاديمية العليا للجامعة يشء آخر، حيث ينبغي 
عدم تأثري ذلك مطلقًا عىل مسار األمور األكاديمية واإلدارية حتى ال ينحاز ذلك القيادي يف 

ميوله ورغباته نحو هذا الصديق أو ذاك القريب.
وال ختلو األمور أحيانًا من وجود صديق محيم أو أكثر للقيادي األكاديمي اجلامعي أو 
وجود شخص له قرابة من الدرجة األوىل مما يمّثل اختبارًا حقيقيا ملوضوعية القيادي األكاديمي 
وحيّتم عليه إبعاد هذه املؤثرات عنه ووقف أي صديق أو قريب عند حّده ممن حياول استغالل 
منصب القيادي اجلامعي ملصلحته اخلاصة أو ضد مصالح اآلخرين، والعمل عىل منع تدّخله 
يف األمور كافة والسيام احلساسة منها، مثل احلصول عىل درجات أو عالمات ال يستحّقها 
بالضغوط عىل املدرسني اآلخرين إذا كان القريب طالبًا، أو حماولة التأثري عىل جمرى التشكيالت 
اإلدارية أو األكاديمية، أو االنحياز إىل طرف يف اجلامعة ضد آخر، أو السامح لآلخرين بالتقّرب 
منه أو التزّلف إليه لتوصيل مطالبهم إىل القيادي األكاديمي اجلامعي، والسيام إذا كان ذلك 
القريب هو عضو هيئة تدريس أو كان موّظفًا إداريًا يف اجلامعة، مما سيؤدي إىل اإلساءة البالغة 

للقريب وللقيادي األكاديمي وللجامعة يف وقٍت واحد.
جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا 

jawdatmassaeed@gmail.com /profjawdat@yahoo.com
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                              تطوير اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س  فـي اجلامعات و املعاهد العليا

بقلم: أ.د. جودت أمحد سعادة:

مقدمة 
يبقى اإلنسان يتعلم مهام بلغ من العلم واملعرفة ، حيث ال يعني حصوله عىل درجة 
باحليوية  تتسم  أن  ينبغي  جديدة  مرحلة  بداية  هي  بل  املطاف،  هناية  الدكتوراة  أو  العاملية 
والنشاط والعمق وسعة االفق يف جماالت التدريس والبحث والتنقيب والتطبيق للنظريات 
واآلراء واالفكار واحلقائق واملفاهيم والتعميامت التي درسها عىل حد سواء. وال يستطيع 
أي عضو هيئة تدريس االعتامد فقط عىل ما اكتسبه من معارف ومهارات واجتاهات متنوعة 
خالل مراحل التعليم التي اجتازها، ال سيام ونحن نعيش يف عرص يتسم بمضاعفة املعرفة 
بل  يوميا،  منها  املزيد  واكتشاف  واملعارف  النظريات  تغيري  ويف  قصرية،  زمنية  فرتات  يف 
جيب عليه االطالع عىل اجلديد واجليد يف جمال ختصصه الدقيق والتخصصات القريبة ذات 

العالقة، حتى ينمو النمو املهني املرغوب فيه وبام يعود عليه وعىل طالبه بالفائدة املرجوة.
التدريس  هيئة  عضو  متابعة  رضورة  يف  مهاًم  دورًا  واخلربة  النضج  عاميل  ويلعب 
التخرج،  بعد  تدرجييا  السن  يف  تقدمه  السيام  ميدانه،  يف  العلمية  واالبحاث  للمكتشفات 
ومروره باخلربات التدريسية يف مرحلة التعليم العايل، جتعله يصل اىل قناعة تامة بأن التعليم 
يف اجلامعة أو املعهد العايل يتطلب املزيد من القراءة السابرة، واالطالع املستمر، والبحث 
املتعمق، حتى يثبت وجوده من جهة، وحتى يلبي مطالب املتعلمني واستفساراهتم العلمية 
أو  اجلامعة  إدارة  ومطالب  املتنوعة،  وامليدانية  والرتبوية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 

املعهد وااللتزامات نحوها يف العمل اجلاد والدقيق والعميق واملسؤول من جهة ثانية.
األكاديمية  االقسام  يف  زمالئه  عىل  اجلامعي  التدريس  هيئة  عضو  تعرف  وبمجرد 
املختلفة واختالطه هبم من كافة الرتب العلمية واخلربات االدارية أو التدريسية أو البحثية 
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املتنوعة، فانه يكتشف وجود عدد من جوانب القوة لديه، مما ينبغي عليه االحتفاظ هبا والعمل 
عىل دعمها، ولكنه يف الوقت نفسه يكتشف أنه يعاين من العديد من مواطن الضعف عليه 
التخلص منها أو التخفيف من حدهتا عىل األقل. وهنا تأيت املبادرة الذاتية يف النمو املهني 
من جانب عضو هيئة التدريس عن طريق القراءة املتواصلة، واالطالع املستمر، عىل ما ينرش 
املحكمة،  واملهنية  اجلامعية  التخصصية  املجالت  يف  احلديثة  واملقاالت  اجلديدة  الكتب  يف 
فيام  واالشرتاك  املتعددة،  اجلامعية  القضايا  يف  املستفيضة  العلمية  املناقشات  يف  واإلسهام 
 Peer وتدريس الرفاق أو االقران  ، Teaching Cooperative يسمى بالتدريس التعاوين
Seminars، وإجراء األبحاث حول القضايا  العلمية التخصصية  Teaching  والندوات 
أو  اجلامعات  يف  العامة  املحارضات  وإلقاء  ختصصه،  بمجال  العالقة  ذات  االكاديمية 
مؤسسات املجتمع املحيل، وإدارة احلوار حول موضوع أكاديمي معني، وحضور اللقاءات 
أو املؤمترات العلمية التي تطرح فيها اآلراء واالفكار ووجهات النظر املختلفة والتعليقات 
والتعقيبات املفيدة. ويمثل تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ركنا أساسيا بالغ األمهية من 
الدقيقة  واالكاديمية  الدراسية  والربامج  اخلطط  تنفع  ال  حيث  اجلامعات،  تطوير  أركان 
التي يضعها املتخصصون يف ضوء معايري علمية حمكمة، إذا ما تم تسليمها اىل عضو هيئة 
تدريس اليعمل عىل تنمية نفسه مهنيا، وال يشرتك يف املناشط البحثية واللقاءات التخصصية 
أفكاره،  وتنمي  مداركه،  وتوسع  معرفته،  وتعمق  خربته،  تصقل  التي  العلمية  والندوات 

وتقوي من شخصيته العلمية والقيادية واالجتامعية. 

و�شائل التطوير
تتمثل أهم وسائل التطوير احلقيقي ألداء اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملعاهد 
االدارية يف  أو  العلمية  تنوعت خرباهتم  أو  االكاديمية  رتبهم  اختلفت  مهام  املحلية،  العليا 

اآليت:-
للندوات  1. جلنة  تشكيل  من  البد  حيث   :  Seminars الشهرية  العلمية  الندوات  إقامة 

ذوي  التدريس  هيئة  اعضاء  من  عدد  من  مؤلفة  العايل  املعهد  أو  اجلامعة  يف  العلمية 
اقامة  اجل  من  املرموقة،  العلمية  والسمعة  الطويلة  والتنظيمية  االكاديمية  اخلربات 
أو  ثقافية  أو  اجتامعية  أو  أكاديمية  قضية  تتناول  شهريا  االقل  عىل  واحدة  علمية  ندوة 
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عنها  اإلعالن  ويتم  اجلامعة،  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عريضا  قطاعا  هتم  علمية 
بالوسائل املناسبة، متهيدا حلضورها من جانب اجلميع أو من جانب معظمهم, عىل أن 
تكون هذه الندوات متنوعة يف موضوعاهتا، ومتفاوتة يف طروحاهتا، وعامة يف فوائدها 
وتأثرياهتا. وهنا يتم تشجيع الكليات املتعددة واألقسام األكاديمية الكثرية، عىل تشكيل 
التي هتم تلك  العميقة  املوضوعات  الدقيقة لطرح  التخصصية  العلمية  للندوات  جلان 
االقسام والكليات والتتعارض مع مهام جلنة الندوات العامة يف اجلامعة، بل يتم فرز 
املوضوعات التي يرغب أعضاء هيئة التدريس بالقائها ضمن أنشطة الندوات العلمية اىل 
موضوعات كثرية ذات طابع ختصيص دقيق يتم طرحها يف االقسام ذاهتا، وموضوعات 
عامة قليلة يتم حتويلها اىل اللجنة العامة للندوات يف اجلامعة أو املعهد العايل دون أي 
جماالت  بني  الدقيق  والتكامل  الوثيق  التعاون  من  نوع  ضمن  وتتم  بل  بينها،  تعارض 
املعرفة اجلامعية املتنوعة، مما يؤدي بالتايل اىل شعور اجلميع بوجود حركة علمية دائمة 
الدؤوب  العمل  إىل  العايل(  للتعليم  الضيقة  النظرة  الطلبة )وهي  تدريس  تتعدى جمرد 
احلقيقي  النمو  هو  ألنه  مستمر،  بشكل  التدريس  هيئة  اعضاء  أداء  لتطوير  واملتواصل 
واملتجدد هلم ولطلبتهم ولسمعة اجلامعة التي ينتمون إليها والوطن الذي حيتضن اجلميع 

يف هناية املطاف .
تتم  2. أن  ينبغي  والتي   :  Scientific Workshops العلمية  الورش  أو  املشاغل  إقامة 

سنويا وبمعدل ورشة علمية واحدة يف الفصل الدرايس الواحد،يف كل كلية من كليات 
اجلامعة،  بحيث تدور حول قضية علمية مهمة يشرتك فيها عدد من اعضاء هيئة التدريس 
يف الكلية املعنية وغريها من الكليات ذات العالقة يف اجلامعات املحلية، عىل أن تعقبها 
يمكن  التي  النظر  وجهات  وتبادل  االفكار  طرح  فيها  يتم  ومتعمقة،  ثرية  مناقشات 
أن تدوم لفرتة يوم او يومني او ثالثة، عىل أن يتم تسجيل هذه الفعالية العلمية متهيدا 
لطباعتها ونرشها يف كتيبات حتوي االوراق التي تم طرحها واملناقشات التي أعقبتها، 
حتى يستفيد منها الباحثون واملهتمون من اعضاء هيئة التدريس وابناء املجتمع املحيل. 
نسخ  وتوزيع  االخرى  اجلامعات  مع  املطبوعات  هذه  تبادل  اجلامعة  إدارة  وتستطيع 
املناشط األكاديمية والعلمية للجامعة  الذين يرغبون يف االطالع عىل  الزوار  منها عىل 
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أو املعهد، وجيدون يف مثل هذه الكتيبات البلسم الشايف الذي يعطي الصورة احلية عام 
يدور من فعاليات علمية رصينة .

College Scientific Weeks :  بحيث يتم اختيار  3. إقامة األسابيع العلمية للكليات 
احد اسابيع السنة اجلامعية التي يتم فيها جتنب االنشطة االخرى التي قد حتدث باستمرار 
يف الكلية ذاهتا او يف كليات اجلامعة املخلتفة، بحيث يكون هناك االسبوع العلمي لكلية 
االداب وآخر لكلية الرشيعة وثالث لكلية العلوم ورابع لكلية اهلندسة وخامس لكلية 
الطب وسادس لكلية الصيدلة وسابع لكلية االقتصاد وثامن لكلية الفنون وتاسع لكلية 
التنسيق بني  الزراعة وعارش لكلية الرتبية وحادي عرش لكلية القانون وهكذا. ويمكن 
الكليات املختلفة للجامعة الواحدة لتوزيع هذه االسابيع بشكل تكاميل وتعاوين، حتى 
لو مل تسمح الظروف الحدى الكليات االخرى او لعدد منها اقامة مثل هذه االسابيع يف 
سنة من السنني، فان الكليات االخرى تغطى هذا النقص، وتظهر يف اجلامعة أنشطة علمية 
الكليات اىل خاليا نحل من احليوية والفاعلية  خمتلفة تاخذ اسابيعا بطوهلا تتحول فيها 
والنشاط. ويتم يف هذه االسابيع العلميةعادة القاء املحارضات، وعمل الندوات، وإجراء 
املناظرات، وإقامة املعارض العلمية والفنية والتخصصية والتكنولوجية املتنوعة. وتدعى 
اجل  من  املحيل  املجتمع  من  شخصيات  العادة  يف  العلمية  االسابيع  هذه  فعاليات  إىل 
االطالع عىل مناشط الكليات املختلفة  بل وقد تلقي بعض هذه الشخصيات كلامت عامة 
او حمارضات ختصصية، كام ويزور هذه املعارض واالنشطة اولياء االمور وطلبة املدارس 
الثانوية، مما يرتك االثر الطيب لدى الناس عىل ما يقوم به االبناء من أدوار علمية بناءة يف 
اجلامعة أو املعهد العايل، كام يأخذ طلبة املدارس فكرة أولية عن جو التعليم العايل املفعم 

باإلبداع واحليوية والعمل الدائم.
عقد املؤمترات العلمية Scientific Conferences :  ويكون ذلك بمعدل مؤمتر واحد  4.

عىل االقل كل سنتني لكل كلية من كليات اجلامعة املختلفة، بحيث تدور هذه املؤمترات 
حول موضوع اكاديمي او قضية علمية هتم الباحثني واملتخصصني واملجتمع، ويدعى 
إليها الباحثون من اجلامعات املحلية والعربية والدولية. ومن املعروف أن الفوائد كثرية 
من وراء عقد املؤمترات العلمية يتمثل أمهها يف رفع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس 
معهم  وتفاعلهم  األخرى،  اجلامعات  من  التخصص  يف  بزمالئهم  اختالطهم  نتيجة 
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بحضور انشطة اجللسات املتعددة وما يدور فيها من مناقشات، وما يطرح خالهلا من 
وجهات نظر، وما يتم من تبادل لآلراء وعرض للتعليقات والتعقيبات واإلضافات، 
يف  املتخصصني  بني  التعارف  جسور  وفتح  املؤمتر،  يف  امللقاة  االبحاث  عىل  واطالع 
فروع املعرفة املختلفة من اجلامعات القريبة والبعيدة، وما يعقب انتهاء هذه التظاهرات 
العلمية من مجع للبحوث واصدارها يف جملدات خاصة يعود اليها الباحثون واملهتمون 

بموضوعات تلك املؤمترات العلمية من وقت ألخر.
جانب  5. من  والسيام   :Exchanging Scientific Visits العلمية  الزيارات  تبادل 

اساتذة مرموقني من اجلامعات االخرى عن طريق تشجيعهم عىل القدوم اىل اجلامعات 
ومراكزها  املتنوعة  واقسامها  وكلياهتا  االكاديمية  خططها  عىل  لالطالع  املحلية 
ومعاملها ودوائرها الكثرية، وااللتقاء باهليئة التدريسية ذات العالقة، ومناقشة القضايا 
وتقديم  القصرية،  الندوات  وعقد  املحارضات،  وإلقاء  االهتامم،  جمال  واملوضوعات 
االقرتاحات والتوصيات يف ضوء املالحظات واملشاهدات من جانب االساتذة الزوار. 
االقسام  بزيارة  املحلية  واملعاهد  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  اعضاء  قيام  ينبغي  كام 
املزيد  الكتساب  األخرى  واألجنبية  العربية  واملعاهد  اجلامعات  يف  املامثلة  والكليات 
تلك  تقدمه  ما  عىل  االطالع  نتيجة  فيها  املرغوب  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  من 
اجلامعات من برامج وخطط، وما تقوم به من مناشط. فبناء جسور من العالقات القوية 
تعطي  التي  العلمية،  الزيارات  تبادل  دون  سليمة  بصورة  اصال  اليتم  اجلامعات  بني 
الفكرة الطيبة عن اجلامعة للزوار من ناحية ،وتفيد أعضاء هيئة التدريس الذين يزورون 
جامعات اخرى يف االطالع عىل منجزاهتا واالحتكاك بزمالء التخصص الواحد فيها 

وتبادل اخلربات العلمية معهم من ناحية ثانية .
الرضوري  6. من  حيث   :Consultation Services املختلفة  االستشارات  تقديم 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات املحلية واملعاهد العليا عىل تقديم اخلدمات 
واملؤسسات  العليا  واملعاهد  للوزارات  ختصصه  جمال  يف  كل  املختلفة  واالستشارات 

احلكومية واخلاصة التابعة للمجتمع املحيل كاآليت :
القاء املحارضات يف املناسبات املختلفة: مثل إلقاء املحارضات من جانب اساتذة كلية  أ.

الرشيعة يف املناسبات الدينية , واساتذة الرتبية عند افتتاح املدارس وقبيل االمتحانات 
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النهائية ويف يوم املعلم، وأساتذة العلوم السياسية واالجتامعية يف املناسبات الوطنية 
لطرح  الزراعة  وأساتذة  األمراض،  بعض  تفيش  عند  الطب  وأساتذة  والقومية، 
افكار جديدة او عالج امراض زراعية منترشة، وأساتذة القانون للتوعية يف القضايا 
القانونية ذات العالقة بموضوع طارئ هيم افراد املجتمع، وأساتذة اللغة لتصويب 

االخطاء الشائعة يف اللغة العربية او االجنبية ... وهكذا.
املسامهة يف بناء او تطوير برامج او مشاريع او خطط حملية متنوعة، مثل االشرتاك  ب.

الرتبية،  يد اساتذة  أو تعديل املوجود منها عىل  يف ختطيط مناهج مدرسية جديدة، 
الطب، واالشرتاك يف  اساتذة  معينة من جانب  برامج صحية  تطوير  واإلسهام يف 
وضع  يف  واإلسهام  الزراعة،  اساتذة  جانب  من  جديد  زراعي  ملرشوع  التخطيط 
اسس بناء مصنع كبري من جانب اساتذة اهلندسة واالقتصاد،واالشرتاك يف تصميم 
اللوحات أو التامثيل أو النصب التذكارية الوطنية من جانب اساتذة الفن واهلندسة 
املعامرية والرتبية الوطنية، واإلسهام يف برامج حمو االمية اوبرامج تطوير املرشدين 

النفسيني من جانب اساتذة الرتبية وعلم النفس واللغة العربية .
االهتامم       ج. ذات  واملوضوعات  القضايا  خمتلف  عن  املحلية  الصحف  يف  الكتابة 

املتنوعة يف  املعرفة  ميادين  املتخصصني يف  الواسع، وذلك من جانب   اجلامهريي  
إشعاع  كمراكز  اجلامعات  إىل  ينظر  حيث  العديدة،  األكاديمية  واألقسام  الكليات 
والتخطيط  مشكالته  حل  يف  مفيدة  علمية  خربات  من  حيتاجه  بام  املجتمع  تزود 

لطموحاته وآماله املستقبلية.
فيها،     د. املشاركة  أو  التلفزيونية،  او  الصحفية  او  االذاعية  اللقاءات  او  الندوات  عقد 

والتي تدور حول القضايا االجتامعية واالقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية أو 
العلمية ذات العالقة بتخصصه الدقيق، وبام يعود بالفائدة عىل املجتمع املحيل.

حيث  7.  :  Conducting Research Studies املختلفة  والدراسات  البحوث  اجراء 
ينبغي عىل ادارة اجلامعات واملعاهد العليا املحلية تشجيع اعضاء هيئة التدريس فيها عىل 
اجراء البحوث النظرية أو امليدانية أو العلمية أو املخربية كل حسب ختصصه، وذلك عن 
طريق دعمهم ماديا من ميزانية البحث العلمي من جهة و تسهيل مهمة الباحثني لدهيم 
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عن طريق تزويدهم باخلطابات الرسمية املوجهة اىل مؤسسات خمتلفة إذا تطلب البحث 
تطبيقات ميدانية تربوية او صحية او بيئية او زراعية او صناعية او اجتامعية او أثرية من 
جهة ثانية . فاجراء البحوث من جانب عضو هيئة التدريس حيتم عليه االطالع بعمق 
عىل الدراسات السابقة وعىل االدب العلمي وثيق الصلة ببحثه يف املراجع والدوريات 
العلمية العربية واألجنبية ويف شبكة االنرتنت، مما يؤدي اىل تنمية نفسه بام يعود عليه 
وعىل طالبه بالفائدة العلمية املرجوة. ويف الوقت الذي يتم فيه تشجيع اجلامعة للنشيط 
من أعضاء هيئة التدريس عىل اجراء البحوث عن طريق دعمه ماديا وترقيته يف الرتب 
االكاديمية العلياعندما حيقق الرشوط الالزمة لذلك، فان عىل اجلامعة أيضا مساءلة من 
ال يكلف نفسه منهم بكتابة األبحاث لفرتة من الزمن تقارب الثالث سنوات عىل االكثر 
عن السبب يف هذا االنقطاع، حيث ملاذا مل يقدم اجلديد من البحوث يف جمال ختصصه، 
ألنه البد من استخدام اسلوب الرتغيب مرات عديدة واسلوب التذكري بالقصور مرة 
واحدة، لتشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل اجراء البحوث يف جمال التخصص ونرشها 
يف املجالت اجلامعية واملهنية املحكمة، حتى ال يتحول االستاذ اجلامعي اىل جمرد مدرس 
للمقررات املختلفة فقط بعيدا عن البحث والتنقيب والتمحيص،  مما يفقده السمة احلقيقية 
 لألستاذ اجلامعي التي من املفروض ان ينتمي إليها، والتي تعني العمق يف التفكري ونرشه 
آن  واملهتمون يف  واملتخصصون  الباحثون  منها  يستفيد  املتعددة، كي  العلمية  لألوراق 

واحد .
حيث  8.  :Yearly Academic Evaluation السنوي  االكاديمي  التقييم  استخدام 

أكاديمي  تقييم  أداة  استخدام  املحلية  العليا  واملعاهد  اجلامعات  ادارة  عىل  ينبغي 
ألعضاء هيئة التدريس كام تفعل الكثري من اجلامعات واملعاهد العليا العريقة يف الدول 
يف  رأهيم  الخذ  للطلبة  املكتوبة  االسئلة  من  العديد  توجيه  طريق  عن  وذلك  املتقدمة، 
طريقة تدريس االستاذ اجلامعي وتعامله معهم واجراءات التقويم التي يستخدمها يف 
املقررات، جنبا إىل جنب مع مناشط اخرى يقوم هبا، وتكون أدارة اجلامعة أو املعهد عىل 
اللجان داخل اجلامعة وخارجها،  البحوث والكتب، واالشرتاك يف  علم هبا مثل نرش 
والقيام بخدمة املجتمع املحيل، واملشاركة يف املؤمترات العلمية املحلية والدولية. فمثل 
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هذا التقييم السنوي خيلق نوعا من التنافس الرشيف بني الزمالء يف املناشط املختلفة، 
وجيعل الكثريين يف حيوية مستمرة طيلة العام الدرايس.

املعروف  9. فمن    :Graduate Studies Programs العليا  الدراسات  برامج  طرح 
أكاديمية  رتبًا  يتطلب  عال،  معهد  أو  جامعة  أي  يف  العليا  للدراسات  برامج  فتح  أن 
ذات  واملؤلفات  والدراسات  البحوث  عىل  الواسع  واالطالع  عليها،  لإلرشاف  عليا 
فكرا،  وأعمق  خربة،  وأكثر  عددا،  اقل  طلبة  مع  والتعامل  الربامج،  هبذه  العالقة 
يمثلون  الدنيا الهنم  الدراسات  املسؤولية من طلبة  واقدر عىل حتمل  وأوسع اطالعا، 
او  تعليمهم  عبء  يتحمل  الذي  التدريس  هيئة  عضو  جيعل  هذا  كل  أصال.  الصفوة 
أمهات  بمراجعة  نفسه  تطوير  عليه  حيتم  وضع  يف  العديدة  اطروحاهتم  عىل  االرشاف 
أن  املحكمة. كام  الدوريات  التي تنرشها  العلمية احلديثة  الكتب واملقاالت والبحوث 
اإلرشاف عىل كتابة االطروحة  يتطلب الدقة املتناهية يف صياغة مشكلة البحث وأسئلته 
وفرضياته، ومراجعة األدبيات ذات العالقة، والقيام بتطوير أدوات الدراسة وتطبيقها، 
املناسبة  التوصيات  واقرتاح  ومناقشتها  وحتليلها  وتبويبها  واملعلومات  البيانات  ومجع 
التعليمية  الوسائل  استخدام  من  أحيانا  يتطلب  قد  وما  اجلامعية،  الرسائل  معظم  يف 
مما  واملستندات،  والوثائق  واالشكال  امللونة  والرسوم  واخلرائط  كاجلداول  الكثرية 
مناقشات ملخططات  ملا قد حيصل من  التدريس .ونظرًا  يزيد من مسؤولية عضو هيئة 
العلمية تعم عىل أعضاء  الفائدة  , فان  املطاف  الدفاع عنها يف هناية  او  العلمية  الرسائل 
هيئة التدريس السيام عند تشكيل اللجان الثالثية والرباعية او حتى اخلامسية، مما يؤدي 
اىل تلقيح األفكار، وتبادل اآلراء واخلربات،حتى يف حال اختالف وجهات النظر . ومن 
بالسامح ملن هم أعىل رتبة علمية  العليا  قيام اجلامعات واملعاهد  فان جمرد  جهة اخرى 
العليا، يشجع  لإلرشاف عىل رسائل  املاجستري والدكتوراة وتدريس طلبة الدراسات 
اآلخرين عىل تنمية أنفسهم ،ونرش البحوث، والتقدم للرتقية كي ينالوا رشف تدريس 
املهني  الذايت  للنمو  أسلوب تشجيع  يعترب  ذاته  بحد  والدكتوراه، وهو  املاجستري  طلبة 

العضاء هيئة التدريس .
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االستفادة من خدمات شبكة االنرتنت Internet Services:  حيث يمكن عن طريق  10.
استخدام االنرتنت، الوصول إىل ماال هناية من املعلومات يف اقرص وقت ممكن ودون 
حتمل عناء الرجوع اىل الكثري من البحوث واملجلدات والكتب والدوريات واملراجع 
جهاز  يف  هائلة  معلومات  مصادر  يمثل  فاالنرتنت  املكتبات.  رفوف  عىل  املتخصصة 
نفسه  ينمي  ان  التدريس  هيئة  عضو  يستطيع  بحيث  بسهولة،  معه  التعامل  يتم  صغري 
بنفسه باالطالع عىل أحدث ما صدر يف جمال ختصصه الدقيق، كام يمكن له عن طريق 
وتبادل  واالجنبية  العربية  اجلامعات  يف  زمالئه  خماطبة   E-mail االلكرتوين  الربيد 
العلمية.  املؤمترات والندوات واللقاءات  املعلومات واالفكار واآلراء، ومعرفة أخبار 
مما سبق يتضح كيف ان تطوير أداء اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملعاهد العليا 
االساتذة  كفايات  من  ترفع  مهمة  إجراءات  أو  وسائل  طريق  عن  بل  جزافا،  يأيت  ال 
إدارة اجلامعات واملعاهد  التخصصات االكاديمية كافة، بعضها يمثل وسائل عىل  من 
التدريس هيئة  عضو  مهام  من  يكون  ذايت  اآلخر  وبعضها   توفريها،  او  هبا   القيام 

نفسه. 
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املقالة ال�شحفية الثالثة 

     

                                                                                                                              
      هم�شة يف اأُذن املعلم قبيل االإمتحانات النهائية      

                  تاريخ النرش يف صحيفة الدستور األردنية: االحد 1999/1/13م

 بقلم : أ.د. جودت امحد سعادة
عندما مل يبق من الوقت غري القليل عىل بداية االمتحانات النهائية  للفصل الدرايس 
األول أو الثاين يف مراحل التعليم العام االساسية والثانوية والعليا ، فإن ذلك جيعل املدارس 
حياهتا  يف  املهم  احلدث  هذا  الستقبال  االستعداد  وشك  عىل  بالذات  واحلكومية  اخلاصة 

وحياة الطلبة فيها .
يتناسب  بشكل  االسئلة  فقرات  صياغة  والنشط  الفاعل  املعلم  من  يتطلب  وهذا 
واالهداف الرتبوية العديدة واملتنوعة التي يسعى هو ومعه املنهج املدريس الفعال واالدارة 

املدرسية النامجة لتحقيقها لدى الطلبة يف خمتلف الصفوف التعليمية.
وهنا البد من مهسة يف ُاذن ذلك املعلم الذي يرعى فلذات االكباد بكل امانة وصدق 
 ، التذكري فقط  قليلة من االستفسارات من اجل  ، طارحًا عليه جمموعة ليست  وإخالص 
النني عىل يقني بانه قد قرأ ذلك فانني اطرحها من جديد الن الذكرى تنفع املؤمنني : فهل 
االسئلة التي ستضعها اهيا املعلم الفاضل واضحة يف صياغتها وال ُلبس او غموض فيها؟ 
من  متنوعة  االسئلة  وهل  ؟  هلم  املوضوعة  الطلبة  وأعامر  حقًا  تتالءم  االسئلة  تلك  وهل 
حيث السهولة والصعوبة لرتاعي ما بني الطالب من فروق فردية ؟ وهل تثري هذه االسئلة 
او بعضها عىل االقل التفكري العايل لدهيم ؟ وهل لكل سؤال هدف واضح وحمدد يسعى 
او  االحياء رصاحة  كتابة كل سؤال عدم  عند  الفاضل  املريب  اهيا  ؟ وهل جتنبتَّ  اىل حتقيقه 
تلميحُا باالجابة ؟ وهل تمَّ توزيع العالمات عىل االسئلة بشكل دقيق ومتناسب مع صعوبة 
السؤال او سهولتِه ومع طول السؤال وقرصه وما يتطلب ذلك من وقٍت فعيل لالجابة ؟ 
تؤدي غالبًا  التي  االفكار  ام جمموعة من  ينبغي  فقط كام  السؤال فكرة واحدة  وهل حيوي 
عند  املقرر  املدريس  الكتاب  يف  املوجودة  احلرفية  الصياغة  جتنب  تمَّ  وهل  ؟  التشويش  اىل 
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وضع االسئلة ؟ وهل متت مراعاة اهتاممات الطالب املعرفية والوجدانية واملهارية احلركية 
اضافة اىل قدراهتم املتفاوتة عند صياغة االسئلة ، مما حيتم تنوعها وتعددها بدرجة كافية ؟ 
وهل عملت االسئلة عىل تغطية معظم العنارص الرئيسية ملحتوى املادة الدراسية التي تدور 
حوهلا فقرات االختبار ؟ وهل تمَّ التنويع يف نمطية االسئلة وعددها بحيث تكون خمتلفة عن 
تلك االسئلة التي وضعتها يف السنوات السابقة ؟ وهل متت مراعاة مبدأ السهولة النسبية 
يف تصحيح االسئلة . وهل تمَّ ترتيب االسئلة عند اخراجها بحيث تأيت السهلة منها اوالً 
بالصدمة  الطالب  يشعر  ال  حتى   ، وأخريًا  ثالثًا  الصعبة  ثم  ثانيًا  صعوبتها  يف  املتوسطة  ثم 
االسئلة ونمطها  ؟ وهل عدد  االختبار  فرتة  بداية  الصعبة يف  االسئلة  قراءاة  عند  الشديدة 
يتناسب مع الوقت املحدد لالختبار ككل ؟ وهل تمَّ تنويع االسئلة من حيث كوهنا مقالية 
وموضوعية السيام املتعددة االختيار حتى يتم بالفعل حتقيق اكرب قدر من مزايا هذه وتلك 
بدالً من اقتصارها عىل نمط بعينة ؟ وهل متت كتابة االسئلة بخط واضح ان مل تكن مطبوعة 
عىل اآللة الكاتبة او احلاسوب ؟وهل توجد تعليامت او ارشادات خاصة للطالب من اجل 
االجابة السليمة ؟ وهل تمَّ جتنب اسئلة الصواب واخلطأ ما امكن الرتفاع نسبية التخمني يف 
اجابتها واعتامدها عىل احلظ بالدرجة االساس ؟ وهل تمَّ اعطاء الطلبة الوقت الكايف الكامل 
اجابة فقرات االسئلة ما مل يكن اهلدف منه احلصول عىل االستجابة الرسيعة ؟ وهل تتصف 
او  اهلدف  االختبار  فيها  التي حيقق  بالدرجة  ُيقاس  الذي  بالصدق  االسئلة عمومًا  فقرات 
االهداف التي وضع من اجلها ؟ وهل تتصف فقرات االسئلة بالثبات ايضًا والتي حيكم 
عليها عندما حيصل الطالب عىل النتيجة ذاهتا اذا تقدم مرة ثانية لالختبار يف ظروف مشاهبة 
للمرة االوىل ؟ وهل وضعت يف احلسبان اهيا املعلم الفاضل ان يكون السؤال قصريًا نسبيًا ؟ 
وهل فكرت يف ان تكون فقرات االسئلة املقالية من النوع قصرية االجابة ومن النوع طويلة 
اسئلة  والسيام  املوضوعية  االسئلة  يف  كذلك  التنويع  مراعاة  متت  وهل  ؟  كذلك  االجابة 
التكميل واسئلة املطابقة واسئلة االختيار من متعدد ؟ وأخريًا وليس آخرًا هل متت مراعاة 
تلك االستفسارات مجيعًا ليس يف ورقة أسئلة بعينها ، بل بمجموع أوراق االختبارات التي 
سوف تضعها اهيا املريب الكبري ملختلف الصفوف واملقررات الدراسية حتى يتم حتقيق اكرب 

عدد من االهداف الرتبوية املنشودة للمعلم وللمتعلم الذي ينتظر منهم الكثري .

profjawdat@yahoo.com /prof.almassaeed@gmail.com                                 
Website :http//:www.jwdat.com                                                 
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املقالة ال�صحفية الرابعة 
   http//:www.alrai.com  /article/272689.html    

                  تاريخ النرش يف صحيفة الرأي األردنية: اجلمعة 2008/4/18م 
                          القيادي الأكادميي اجلامعي ومهارات التخطيط

 بقلم : أ.د. جودت امحد سعادة
القيادي  عىل  الواجب  املهارات  أهم  بني  من  والتنظيم  التخطيط  مهارات  تعترب 
يف  ميداين  أو  عميل  بشكل  أيضًا  وتطبيقها  بل  فحسب  امتالكها  ليس  اجلامعي  األكاديمي 
املسرية  توضح  التي  والسنوية  الفصلية  اخلطط  رسم  مهارة  مثل  متنوعة  وظيفية  مواقف 
واداريني  تدريس  هيئة  أعضاء  إىل  واحلاجة  إلنجازها،  الالزمة  الزمنية  والفرتات  احلقيقية 
مهارة  إىل  باإلضافة  القادمة،  السنوات  مدى  عىل  أو  اجلديدة  السنة  يف  سواء  جدد  وفنيني 
توزيع املسؤوليات واألدوار واملهامت عىل أعضاء املجالس كل حسب اختصاصه الدقيق 

من ناحية وحسب اهتامماته وقدراته وميوله واستعداداته من ناحية ثانية.
وملا كانت معظم الوحدات األكاديمية اجلامعية تشتمل عىل عدة برامج ، فان مهارة 
مجيعًا  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  الوثيق  بالتعاون  وناجح  دقيق  بشكل  الربامج  هذه  تنظيم 
تصبح أساسية للقيادي األكاديمي اجلامعي والسيام الكبرية منها مثل برنامج النمو املهني 
للعاملني يف اجلامعة ، وبرنامج البكالوريوس، وبرنامج الدراسات العليا ، وبرنامج األنشطة 

املتنوعة التي خيطط القسم لتنفيذها من وقت آلخر.
 ومتثل اجتامعات املجالس اجلامعية القسم أو املركز أو الكلية أو جملس العمداء مهارة 
مركبة بذاهتا جيب عىل القيادي األكاديمي اجلامعي اإلملام هبا جيدًا وترمجتها إىل عامل الواقع، 
والسيام من حيث مهارة التحضري الدقيق هلذه االجتامعات، ومهارة صياغة الدعوة إليها، 
التدريس والطلبة، واملطالب  التي هتم أعضاء هيئة  القضايا  أو  املوضوعات  بحيث تشمل 
طرح  يتم  بحيث  ذاته،  االجتامع  إدارة  مهارة  إىل  باإلضافة   ، واجلامعة  للكليات  اإلدارية 
املوضوعات األكثر أمهية أوالً ، فاملهمة ثانيًا ، فاألقل أمهية ثالثًا وأخريًا ، يف جو من النقاش 
احلر من جانب اجلميع الذي يتم فيه تبادل اآلراء وطرح األفكار البناءة التي تغطي النقاط 

املوضوعة من قبل.
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ومن املهارات األخرى املتعلقة باالجتامعات الرسمية مهارة اقرتاح فقرات مهمة يف 
جدول أعامل اجتامعات جملس الكلية الذي يمثل قسمه فيها وجدول أعامل جملس العمداء 
الذي تتبع كليته أو مركزه اليه، بحيث تعكس هذه الفقرات اهتاممات العاملني ومهومهم 
وأنشطتهم وطموحاهتم ، باإلضافة إىل مهارته يف النقاش بني زمالئه والتي يظهر براعته يف 
الدفاع عن مصالح وحدته األكاديمية من جهة وتعاونه مع املسؤولني يف اخلروج من هذه 

االجتامعات بقرارات هتم األقسام والكلية واجلامعة يف آن واحد من جهة ثانية.
ونظرًا الن َأعامل الوحدة األكاديمية وأنشطتها عديدة ، فان مهارة القيادي األكاديمي 
تتألف ممن  والتي  اإلدارية عىل رأسها،  اللجنة  تأيت  متعددة  تبدو جلية يف تشكيل جلان  قد 
القيام  مهمة  عليه  تسهل  كي  واالداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  واخلربة  الرغبة  لدهيم 
األعباء  زادت  ما  إذا  له  عونًا  يكونوا  وكي  املختلفة،  والتنظيمية  اإلدارية  األمور  ببعض 

اجلديدة خالل مواسم معينة من الفصول الدراسية اجلامعية.
ويف الوقت نفسه يستطيع القيادي األكاديمي اجلامعي أن يرشح شخصًا ينوب عنه يف 
غيابه، ويعتقد متامًا بأنه مؤهل للقيام هبذه املهمة من حيث اخلربة السابقة والصفات اإلدارية 
البارزة ، والنشاط املعروف عنه بني زمالئه بل وترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس ألَية 

وظائف إدارية جديدة السيام إذا متت استشارته يف هذا الصدد.
ومن املهارات الرضورية األخرى للقيادي األكاديمي اجلامعي مهارة وضع جداول 
التدريس ،  العبء التدرييس من جانبه بالتعاون مع جلنة مصغرة أو مع مجيع أعضاء هيئة 
وتدقيقه جيدًا عند وضعه من جانب جلنة خاصة بذلك اجلدول، بحيث يتأكد من التوزيع 
وحسب  ناحية  من  لزمالئه  العلمية  الدرجات  أو  الرتب  حسب  الساعات  لعدد  العادل 
التخصصات الدقيقة من ناحية ثانية. ويلحق هبذه املهارة يف كثري من احلاالت مهارة أخرى 
ينبغي له امتالكها وممارستها وهي مهارة تصميم جداول االختبارات النصفية أو الفصلية 
النهائية بعد تدقيقها واالقتناع هبا بالتعاون مع املدرسني ومدير القبول والتسجيل، وحماولة 

إجراء التعديالت عليها إذا ما تطلبت املصلحة ذلك.
وإذا كان القسم أو املركز األكاديمي يطرح أحيانا برامج للدراسات العليا عىل مستوى 
املاجستري أو الدكتوراه، فان عىل رئيسه امتالك مهارة اإلرشاف ليس عىل الرسائل العلمية 
هذه  ملناقشة  الالزمة  واإلعالمية  والتنظيمية  اإلدارية  الرتتيبات  إجراء  وأيضًا  بل  فحسب 
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الرسائل بشكل دقيق يعكس أمهية هذا احلدث العلمي، وروح هذا التقليد اجلامعي العريق، 
ويؤدي إىل نجاح العمل ورفع سمعة اجلامعة ، بالتعاون الوثيق مع كلية الدراسات العليا.

اجلامعي  األكاديمي  القيادي  عىل  الواجب  املستقبلية  التخطيط  مهارات  بني  ومن 
إتقاهنا، مهارة وضع امليزانية يوضح فيها احلاجة إىل أعضاء هيئة تدريس جدد ، أو إداريني 
أو فنيني آخرين ، وتوفري معدات تعليمية أو خمتربات، أو إجراء بحوث جديدة ، أو عقد 
مؤمترات علمية ، أو ندوات ختصصية ، أو القيام بزيارات ميدانية، أو رشاء مواد استهالكية 

متنوعة رضورية للقسم وخمترباته ومعامله.
احلاجة إىل رضورة وجود  زادت  والتخصصات  الربامج  اجلامعة يف  وكلام توسعت 
الدقيق عىل تلك  القيادي األكاديمي اجلامعي مثل مهارة اإلرشاف  مهارات إرشافية لدى 
الربامج وما يتبعها من خمتربات سواء من خالله شخصيًا أو من خالل أشخاص خيتارهم 
للنيابة عنه. ونظرًا لزيادة عدد الربامج والتخصصات واملختربات ، فان الناتج األكاديمي 
سيزداد من جانب أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مما يعني بالرضورة توفر مهارة إقامة املعارض 
املؤقتة والدائمة بإرشاف مبارش من جانبه. بحيث يدعى إىل املعرض أبناء املجتمع املحيل وأولياء 

األمور ، كي ينعكس إجيابًا عىل أداء كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.
كام قد يتم عمل معرض دائم يف القسم يتم بموجبه حتويل بعض املكاتب إىل منتجات 
متميزة للطلبة اختريت بدقة من املعارض املؤقتة ووضعها يف مكاتب أعضاء هيئة التدريس 
كل حسب اختصاصه، يف الوقت الذي يتم فيه تزيني أروقة القسم باللوحات اجلميلة الفنية 
أو التعليمية حتت إرشاف دقيق منه ، مما يعكس جوًا من احليوية والنشاط والذوق واجلامل 

وروح األكاديمية عىل األماكن التي تشغلها الوحدة األكاديمية التي يرأسها.
قصرية  حملية  علمية  ندوات  لعقد  واإلداري  األكاديمي  التنظيمي  التخطيط  ويبقى 
تعود بالفائدة والنفع عىل اجلامعة بحيث يقوم بالتخطيط هلا جيدًا بالتنسيق مع أعضاء هيئة 
التدريس لديه وبعض رؤساء األقسام يف الكلية واجلامعة بل ومع بعض أفراد املجتمع املحيل 
األهداف  لتحقيق  الصحيحة  بالطريقة  تنفيذها  ويتم  املناسب  بالشكل  خترج  كي   ، أحيانًا 
 profjawdat@yahoo.com                                                       .الرتبوية والعلمية املنشودة

prof.almassaeed@gmail.com/ Website :http//:www.jwdat.com                                                 
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املقالة ال�شحفية  اخلام�شة 
    http//:www.alrai.com  /article/251140.html    

                  تاريخ النرش يف صحيفة الرأي األردنية: األربعاء 2007/12/5م 
                          و�شائل مقرتحة لتوثيق العالقات بني اجلامعات

 بقلم : أ.د. جودت امحد سعادة
حتى  أو  هبا  املحيط  باملجتمع  وطيدة  عالقة  حملية  جامعة  ألي  تكون  ان  يكفي  ال 
اجلامعات  وبني  بينها  قوية  جسور  مد  من  ايضا  بد  ال  بل  االخرى،  املحلية  باجلامعات 
العربية والدولية، حتى تكتسب املصداقية والسمعة احلقيقية يف براجمها وخططها الدراسية 
ومناشطها االكاديمية والبحثية املختلفة. ومن أجل حتقيق ذلك بصورة فاعلة، فانه يمكن 

اقرتاح الوسائل العديدة اآلتية لتقوية هذه العالقات: 
هيئة  1. أعضاء  قضاء  نظام  اجلامعات  معظم  تبنت  فقد  العلمي:  التفرغ  إجازات  قضاء 

املتواصل  العمل  من  سنوات  ست  انقضاء  بعد  العلمي  التفرغ  الجازة  فيها  التدريس 
فيها، عىل ان خيتار من تنطبق عليه الرشوط جامعة اخرى حيصل منها عىل موافقة مسبقة 
للعمل فيها من اجل حتقيق هدفني مهمني مها: التدريس والبحث العلمي، وذلك بعد 
جامعة  يف  كاملة  سنة  اجلامعي  األستاذ  يقيض  وهنا  املطلوبة.  البحث  خطط  يقدم  أن 
وكلياهتا  ومعاملها  ومراكزها  وبراجمها  وخططها  انظمتها  عىل  باالطالع  يقوم  أخرى، 
ومناشطها، كام حيتك بأعضاء هيئة التدريس فيها وجيري معهم احلوارات واملناقشات 
واملؤمترات  اللقاءات  يف  ويشارك  األبحاث،  ويطبق   ، املحارضات  ويقدم  والندوات 

العلمية واملناشط االخرى التي تزيد من خرباته وتوسع من افقه وأفكاره.
القنوات  2. اصبحت  أن  فبعد  الفضائية:  القنوات  عىل  املشرتكة  العلمية  الندوات  إقامة 

أن  وبعد  والشعوب،  األمم  حياة  يف  خطريًا  إعالميًا  دورًا  تلعب  الفضائية  التلفزيونية 
أصبح من السهل إقامة الندوات واحلوارات العلمية املشرتكة بني االساتذة واملفكرين 
واملؤلفني يف اجلامعات املختلفة مهام بعدت املسافات بينهم، فإنه ينبغي تشجيع اعضاء 
احلوار  يف  متميزة  علمية  وقدرات  بكفاءات  يتمتعون  والذين  الالمعني  التدريس  هيئة 
واإلقناع، عىل مقابلة زمالئهم من املتخصصني يف اجلامعات األخرى، عىل أثري القنوات 



830

التلفزيونية الفضائية، من أجل مناقشة قضية من القضايا العلمية او الفكرية او الرتبوية 
او  القانونية  او  الفنية  او  الطبية  او  الدينية  او  االقتصادية  او  السياسية  او  االجتامعية  او 
املهنية،و التي هتم يف طبيعتها اجلامهري العربية او الدولية، مما يسهم يف توضيحها ووضع 
السبل الكفيلة حللها من ناحية، ويعزز من العالقات املرغوب فيها بني تلك اجلامعات 

من ناحية ثانية،مما يعود عليها بالنفع والفائدة والتطور والنامء.
التعاون  3. قمة  متثل  وهذه  العلمية:  االطروحات  عىل  املشرتك  اإلرشاف  نظام  تعزيز 

االكاديمي العميق الذي يمكن ان يتم بني اجلامعات املختلفة من حملية وعربية ودولية، 
السيام اذا تعددت برامج املاجستري والدكتوراه ،ووضعت االنظمة العلمية الدقيقة بني 
العلمية  والرسائل  االطروحات  عىل  املشرتك  لالرشاف  واخلارجية  املحلية  اجلامعات 
اجلامعية، بحيث يكون يف الداخل مرشف مقيم و يف اجلامعات اخلارجية مرشف رئيس، 
اذا كان طالب الدكتوراه يدرس يف جامعة أجنبية، عىل أن يسافر ذلك الطالب إىل تلك 
اجلامعة التي بينها وبني اجلامعة املحلية اتفاق هبذا اخلصوص، لدراسة بعض املقررات 
األكاديمية  الطالب  مسرية  حول  الرأي  لتبادل  الرئيس  باملرشف  واالتصال  املعتمدة، 
أما  فقط  االلكرتوين  بالربيد  املختلفة وال سيام  املراسالت  والبحثية، وذلك عن طريق 
التي  اذا كان نظام األرشاف بني جامعتني حمليتني، فيكون األستاذ املرشف يف اجلامعة 
يلتحق هبا الطالب هو املرشف الرئيس ويكون املرشف يف اجلامعة األخرى هو املرشف 
املشارك، عىل أن يتم التعاون الوثيق بينهام باللقاءات أو املحادثات اهلاتفية أو عن طريق 
الربيد االلكرتوين، ملا فيه مصلحة الطالب ودعم مسريته. كام أن تطبيق نظام املمتحن 
تعيني  طريق  عن  العلمية  االطروحات  مناقشة  عند   External Examiner اخلارجي 
عمال  يمثل  الطالب  هلا  التابع  اجلامعة  تلك  غري  اخرى  جامعة  من  خارجي  مناقش 
تعاونيا أصيال بني اجلامعات ، مما يعزز من العالقات بينها، ويزيد من مصداقية برامج 
الدراسات العليا، ويعمل عىل مد جسور التعاون بني اجلامعات املختلفة من جهة، واىل 

تبادل اخلربات بني أساتذهتا من ذوي التخصصات املتنوعة من جهة ثانية.
تشجيع الزيارات الطالبية بني اجلامعات: فاحتكاك طلبة اجلامعات االردنية بزمالئهم  4.

من اجلامعات العربية واالجنبية يزيد من سعة افق الطلبة، وجتعلهم هذه الزيارات ينقلون 
صورة عن واقع جامعاهتم وبالدهم اىل زمالئهم يف اخلارج، باإلضافة اىل اطالعهم عىل 
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واملناشط  والربامج  املباين واخلطط  تقدم ورقي يف  من  اجلامعات  تلك  إليه  ما وصلت 
املحلية عىل ما  العرب واالجانب عند زيارهتم للجامعات  الطلبة  يتعرف  املتنوعة، كام 
املحلية، ال سيام  والبيئة  للطلبة  به من خدمات  تقوم  وما  برامج،  تطرحه جامعاتنا من 
اذا تم وضع برامج دقيقة لتلك الزيارات، بحيث يتم من خالهلا زيارة كليات اجلامعة 
ومرافقها ومعاملها ومراكزها، مما يزيد من احتكاك الطلبة املحليني هبم، وتبادل االفكار 
واالراء واخلربات معهم، وتكوين صداقات دائمة، حتى بعد عودة الطلبة الضيوف اىل 

اجلامعة األصلية، مما يقوي العالقة بني اجلامعات يف الداخل ومثيالهتا يف اخلارج.
املختلفة  5. املدن  بني  التوأمة  مبدأ  تطبيق  شاع  فلقد  اجلامعات:  بني  التوأمة  مبدأ  تطبيق 

واملؤسسات املتنوعة يف الدول التي تفصلها مسافات شاسعة، حتى وصل تطبيق هذا 
املبدأ اىل اجلامعات واملعاهد العليا. وال شك ان تنفيذ هذا املبدأ بتبادل الكثري من األمور 
التي تعود بالفائدة عىل اعضاء هيئة التدريس فيها وطلبتها، حيث يتم السامح لتدريس 
االساتذة ملدة فصل درايس او اثنني او اكثر، وإقامة املشاريع العلمية والبحثية والتطويرية 
التعاونية ، واالرشاف عىل االطروحات العلمية حسب النظام املشرتك، وتبادل املؤلفات 
واملراجع ، وتطوير اخلدمات الطالبية واملكتبية ، والقيام بالزيارات العلمية والطالبية، 
العلمية  املعلومات حول موضوعات وقضايا متعددة، والتصدي للمشكالت  وتبادل 
ذات  التوسعية  والربامج  واملخططات  املشاريع  ووضع  طبيعتها،  يف  املتقاربة  والبيئية 

االهتامم املشرتك، وما اىل ذلك من أمور تعود بالنفع عىل اجلامعتني.
إقامة املؤمترات العلمية: حيث يمثل عقد املؤمترات العلمية وسيلة حقيقية لتقوية اوارص  6.

العالقات بني اجلامعات املختلفة، وال سيام إذا كان مستوى تلك املؤمترات يتعدى املجال 
املحيل، لينطلق منه اىل املجالني العريب والدويل، وذلك نظرًا ملا تلقاه هذه املؤمترات من 
جتاوب بني الباحثني من اعضاء هيئة التدريس. فام ان يلتقي هؤالء من جامعات حملية 
وتبادل اخلربات واألفكار،  التعارف  يتم  املؤمتر، حتى  وعربية ودولية خالل جلسات 
واملناقشات  احلوارات  تدور  كام  واإلضافات،  والتعقيبات  والتعليقات  اآلراء  وطرح 
واألبحاث  املؤلفات  تبادل  يتم  ،كام  وتطويرها  االفكار  تالقح  اىل  تؤدي  التي  املتنوعة 
العلمية وكتابة العناوين الشخصية والبدء باملراسالت املستمرة عن طريق الربيد العادي 

او االلكرتوين ملتابعة املعلومات التخصصية التي تفيد الطرفني.
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توسيع استخدام شبكة االنرتنت: إن تشجيع اجلامعة العضاء هيئة التدريس فيها عىل  7.
عىل  اطالعهم  اىل  يؤدي  منهم  واحد  لكل  االجهزة  وتوفري  االنرتنت  شبكة  استخدام 
واملشاريع  التخصصية،  واملؤمترات  األكاديمية،  واملؤلفات  العلمية،  املقاالت  احدث 
وجود  أو  العلمي،  التفرغ  إجازات  قضاء  عن  والدولية  العربية  واإلعالنات  البحثية، 
منح مادية لدعم بحوث ختصصات معينة، أو جوائز علمية تتطلب مشاركة نشطة يف 
E-mail يزيد من  موضوعات جامعية مهمة. كذلك فإن استخدام الربيد االلكرتوين 
الواحد من اساتذة اجلامعات، وتبادل االخبار  التخصص  املستمر بني ذوي  التواصل 

واملعلومات ذات العالقة باالهتاممات املشرتكة بينهم.
إقامة الندوات او الورش العلمية املشرتكة: فإذا ما تعذر عقد املؤمترات العلمية السباب  8.

العلمية املشرتكة بني  الندوات اوالورش  إقامة  او تنظيمية خمتلفة، تصبح  فنية  او  مادية 
هيئة  اعضاء  بني  التواصل  درجات  أدنى  عىل  لإلبقاء  األمثل  احلل  املحلية  اجلامعات 
للتخطيط  بعد تشكيل جلان مشرتكة  الواحد، وال سيام  التخصص  التدريس من ذوي 

الدقيق هلذه املناشط العلمية، ثم لتنفيذها وتقويم اثرها يف مرحلة الحقة.
تطبيق مبدأ جوائز التقدير العلمية عىل املستوى املحيل والعريب والدويل: حيث ختصص  9.

اجلامعات العريقة جوائز للباحثني واملؤلفني يف ميادين العلم املختلفة عىل املستوى املحيل 
تارة والعريب والدويل تارة اخرى، مما يؤدي اىل تلقي القائمني عىل هذه اجلوائز ملسامهات 
وان  وخارجية،  داخلية  كثرية  علمية  ومؤسسات  جامعات  من  التدريس  هيئة  اعضاء 
التعارف والتعاون  يعزز من فرص  الفائزين هبذه اجلوائزمن هذه اجلامعات  لقاء  جمرد 
وتقوية العالقات بينهم. ويمكن هنا تشجيع القطاع اخلاص يف املجتمع املحيل عىل دعم 
هذه اجلوائز، ألن املردود االجيايب يعود بالتايل عىل جامعتهم وبلدهم بالدرجة االساس. 
كذلك فإن إخراج االنتاج العلمي للفائزين يف هذه اجلوائز عىل شكل جملدات دورية 
سيفيد الباحثني كثريًا، وسريفع من سمعة اجلامعة عند تبادل هذه املجلدات مع غريها 
من اجلامعات األخرى، ويؤكد للجميع مدى رعاية اجلامعات للعلم والبحث العلمي، 

وتقدير الباحثني واملؤلفني يف جماالت ختصصهم املتنوعة.
الكربى  10. اجلامعات  تصدر  حيث  املختلفة:  والتخصصية  العلمية  الدوريات  إصدار 

والعريقة دوريات علمية عديدة ال تقترص عىل ختصصات بعينها بل عىل ميادين علمية 
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العلمية  واملقاالت  األبحاث  الكثري من  الدوريات  هيئات حترير هذه  وتتلقى  متنوعة. 
جيعل  االبحاث  هذه  حتكيم  وان  والبعيدة،  القريبة  اجلامعات  يف  الباحثني  من  سنويا 
جيعل  ختصصاهتم،مما  حقول  يف  املتميزين  اجلامعيني  االساتذة  بعرشات  تتصل  اجلامعة 
واملحكمني،  واملؤلفني  واملفكرين  الباحثني  قبلة  الدوريات  هذه  تصدر  التي  اجلامعة 
ومصدرًا من مصادر العلم واملعرفة، وجماالً لتقوية العالقات بني الباحثني يف اجلامعات 

املختلفة.
أعضاء  11. بتأليفها  يقوم  التي  تلك  سيام  وال  واملطبوعات:  واألبحاث  املؤلفات  تبادل 

مع  تبادهلا  عملية  تتم  بحيث  اجلامعة،  عامة عن  بصورة  تصدر  التي  أو  التدريس  هيئة 
اجلامعات الشقيقة والصديقة. ولتشجيع هذا االقرتاح فإن العديد من اجلامعات العريقة 
تقوم برشاء ما بني مخسني إىل مائة نسخة من كل كتاب يصدر عن أعضاء هيئة التدريس 
فيها وتعمل عىل تبادل هذه النسخ مع اجلامعات األخرى، مما يؤدي إىل رفع اسم اجلامعة 
النشاط  عىل  األخرى  اجلامعات  يف  الباحثون  ويتعرف  املؤلفني،  فئة  اليها  تنتمي  التي 
التدريسية، وتزداد العالقة بينهم قوة عن طريق قراءة املؤلفات  العلمي ألعضاء اهليئة 

املتبادلة ومراجعتها علميًا والتعليق عليها.
توقيع االتفاقيات الثنائية: حيث توقع اجلامعات العريقة العديد من االتفاقيات الثنائية  12.

واألساتذة  اخلربات  تبادل  فيها  يتم  متنوعة،  جماالت  يف  أخرى  جامعات  مع  للتعاون 
الفريق  بروح  هلا  التصدي  وكيفية  املشرتكة،  املشكالت  إىل  والتعرف  واألبحاث، 

باألساليب العلمية والتدريبات املوحدة وبالتعاون املستمر بينها.
العلمية من بني أساليب  13. الزيارات  تبادل  فقد أصبح أسلوب  العلمية:  الزيارات  تبادل 

تقدمه  ما  عىل  االطالع  طريقه  عن  يتم  حيث  املختلفة،  للجامعات  الرضورية  التطوير 
اجلامعات األخرى من برامج، وما تطبقه من أساليب وخطط ، وما تقوم به من مناشط 
منهجية وال منهجية، وما تتطوع فيه من خدمة املجتمع املحيل، وما ترسمه من خطط 
مستقبلية للتوسع، وما تبذله من جهود يف سبيل التصدي ملشكالت العرص باستخدام 

وسائل التكنولوجيا املعارصة، مما يقوي العالقات وينميها بني اجلامعات.
إجراء األبحاث والدراسات املشرتكة: حيث هتدف اجلامعات النشطة إىل تشجيع أعضاء  14.

هيئة التدريس فيها عىل اجراء بحوث مشرتكة مع زمالئهم من ذوي التخصص الواحد 
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يف اجلامعات األخرى، وذلك من أجل الوصول إىل فهم أعمق للبحوث، والعمل عىل 
إخراج الدراسات التي تركز عىل املقارنات بني مؤسسات التعليم العايل املختلفة، ونرش 
الكثري من  الرتقيات األكاديمية يف  املرموقة، ال سيام وان  العاملية  البحوث يف املجالت 
اجلامعات املتطورة تتطلب من عضو هيئة التدريس نرش أبحاث يف جمالت عاملية ذات 
سمعة مرموقة، مما يدعم هذا االقرتاح بإجراء البحوث املشرتكة بني زمالء التخصص 

الواحد يف جامعات متعددة.

                                      com.yahoo@profjawdat
                                 com.gmail@jawdatmassa

                                                 com.jwdat.www//:http :Website
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                          املهام االأكادميية للقيادات االإدارية اجلامعية
بقلم: أ.د.جودت أمحد سعادة 
الذي  الشخص  ذلك  املقالة،  هذه  يف  اجلامعي  اإلداري  بالقيادي  الكاتب  يقصد 
يتوىل مسؤوليات تتعلق بإدارة وحدة أكاديمية جامعية سواء كانت صغرية أو متوسطة أو 
كبرية، والتي قد تبدأ برئاسة قسم من األقسام األكاديمية مثل قسم اللغة العربية أو اهلندسة 
أو  االستشارات  أو  احلاسوب  مركز  مثل  األكاديمي  املركز  إدارة  إىل  تنتقل  ثم  الكهربائية، 
الدراسات البيئية، ثم ترتفع إىل مهام أكثر اتساعًا وتعقيدًا تتمثل يف عامدة الكليات العلمية 
أو اإلنسانية مثل كلية اهلندسة أو العلوم أو االقتصاد، ثم تنتهي يف أعىل السلم اهلرمي برئاسة 

اجلامعة، حيث الرئيس والنواب وبعض املساعدين.
وكثرت  مسؤولياته،  تعددت  مهام  رئيسان  دوران  اجلامعي  اإلداري  القيادي  وهلذا 
مهامه، وتشعبت واجباته، وتعددت الربامج املطروحة عنده، وتنوعت ختصصات أعضاء 
هيئة التدريس الذي خيدمون هذه الربامج. وهذا التنوع الكبري يف املهام والوظائف للقيادي 
املوجودة،  األكاديمية  التخصصات  طبيعة  يف  أمهها  يتمثل  عديدة  عوامل  تفرضه  اجلامعي 
وعدد أعضاء هيئة التدريس املنتمني إليها، وتنوع خرباهتم، واختالف قدراهتم واهتامماهتم 
وجمهوداهتم،  أنشطتهم  ومتايز  واستعداداهتم،  ميوهلم  وتعدد  واملهنية،  الثقافية  وخلفياهتم 
أو  املعامل  وعدد  والتطبيقية،  النظرية  املقررات  بتدريسهم  يقومون  الذين  الطلبة  وعدد 
ورسالتها،  وإمكاناهتا  املعامل  هذه  وأهداف  وجدت،  إن  عليها  يرشفون  التي  املختربات 
ودور القسم أو املركز أو الكلية أواجلامعة يف حتقيق األهداف املنشودة عىل املستويات املحلية 

والعربية واإلسالمية والدولية، وذلك بجهود أعضائه فرادى أو جمتمعني.
اإلداري  للقيادي  مهمني  دورين  حتت  تندرج  أن  واملسؤوليات  املهام  هلذه  ويمكن 
اجلامعي مها: الدور األكاديمي أوالً، ثم الدور القيادي ثانيًا، وسوف تقترص هذه املقالة عىل 
توضيح الدور األكاديمي فقط، عىل أن يتم عرض الدور اإلداري والقيادي يف مقالة أخرى 
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من  جدًا  كثرية  أكاديمية  ومسؤوليات  مهام  اجلامعي  القيادي  هلذا  توجد  حيث  اهلل،  بإذن 
املفرتض أن يكون قد مارس بعضها مسبقًا من خالل خرباته الطويلة، وأن يامرس بعضها 
أو كلها حاليًا كلام تطلبت وظيفته ذلك. وتتمثل هذه املهام األكاديمية للقيادي اجلامعي يف 

اآليت: 
والدراسات  1. البكالوريوس  لطلبة  التخصصية  املقررات  من  للعديد  الفعال  التدريس 

العليا لفرتات زمنية طويلة ويف جامعات عديدة حملية وغري حملية.
اإلرشاف العلمي الناجح عىل رسائل املاجستري والدكتوراة يف التخصص الدقيق، أو  2.

يف جماالت قريبة منه.
بحيث  3. العليا،  والدراسات  البكالوريوس  لطلبة  طويلة  لسنوات  األكاديمي  اإلرشاد 

حل  ويف  بل  فحسب،  اإلرشاد  عمليات  يف  الطالب  مساعدة  ليس  بعدها  يستطيع 
املشكالت العديدة التي تواجههم من وقت إىل آخر.

االشرتاك يف مقابلة طلبة البكالوريوس املرشحني للقبول يف الكلية، وذلك للتأكد من  4.
صالحيتهم للتخصص الذي سيلتحقون به فعاًل.

االشرتاك يف مقابلة الطلبة اجلدد املرشحني لربامج الدراسات العليا، وذلك للتأكد من  5.
نقاط القوة وجوانب الضعف لدهيم، متهيدًا لقبول ذوي املستوى العايل منهم والتوصية 
الضعف  نواحي  تعالج  هلم،  ورضورية  سابقة  استدراكية  بمقررات  بعضهم  بإلزام 

األكاديمي لدهيم.
املحيل،  6. املجتمع  منها  يستفيد  آلخر،  وقت  من  للبكالوريوس  جديدة  برامج  اقرتاح 

وتتيح للطلبة فرصة أوسع كي خيتاروا منها ما يناسب حاجاهتم واهتامماهتم وقدراهتم 
املختلفة أصاًل.

الكلية أو اجلامعة ختدم  7. العليا يف القسم أو املركز أو  اقرتاح برامج جديدة للدراسات 
املجتمع املحيل، وتتمشى مع اخلطط التنموية املتنوعة من اقتصادية واجتامعية وثقافية 

وعلمية.
واملاجستري  8. البكالوريوس  لربامج  التفصيلية  األكاديمية  اخلطط  وضع  يف  املشاركة 

والدكتوراة.
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بناء عىل اخلطوات  للبكالوريوس وتطويرها من وقت آلخر  الدراسية        تعديل اخلطط 
مع ذوي  بالتعاون  ثانية، وذلك  هلا من جهة  املستمر  والتقويم  هلا من جهة،  التطبيقية 

العالقة.
ثم  9. طويلة،  ليست  زمنية  لفرتة  وتطبيقها  األكاديمية  املقررات  توصيف  عىل  اإلرشاف 

املستجدات  وبناء عىل  امليداين هلا،  التطبيق  إعادة توصيفها من جديد،وذلك يف ضوء 
املعرفية املتزايدة.

عمل دليل للمقررات الدراسية، يشتمل عىل رمز املقرر، وعنوانه وأهدافه وحمتوياته،  10.
ونظام تقويمه، وأهم مراجعه، كي يعود إليه القيادي اإلداري وأعضاء هيئة التدريس 

من وقت آلخر، ويكون عونًا ألعضاء هيئة التدريس اجلدد.
تعالج موضوعات  11. العلمية يف دوريات جامعية حمكمة مرموقة، بحيث  البحوث  نرش 

والباحثني  املجتمع  وتفيد  اجلامعي  اإلداري  القيادي  بتخصص  عالقة  هلا  وقضايا 
واملهتمني يف هذا املجال.

ورغم  12. واإلدارية،  األكاديمية  األعباء  رغم  العلمية  البحوث  إجراء  يف  االستمرار 
احلصول عىل أعىل الرتب واأللقاب العلمية، ألن القيادي اإلداري الناجح يبقى باحثًا 
ناجحًا عىل الدوام حتى بعد حصوله عىل رتبة األستاذية أو بعد تقلده مناصب إدارية 

رفيعة، حيث للنضج واخلربة األثر اإلجيايب الكبري يف نوعية هذه األبحاث.
تأليف الكتب اجلامعية التخصصية ذات املستوى الرفيع، والتي يتم تدريسها ليس يف  13.

اجلامعة التي يعمل هبا فحسب، بل ويف العديد من املعاهد واجلامعات املرموقة األخرى 
كذلك.

حتكيم البحوث العلمية املقدمة للنرش يف جمالت أو دوريات جامعية حمكمة ومرموقة،  14.
بحيث تعكس خربته األكاديمية الطويلة وسمعته العلمية املرموقة.

بل  15. فحسب،  هبا  يعمل  التي  اجلامعة  داخل  يف  ليس  ختصصه،  جمال  يف  كخبري  العمل 
وأيضًا يف جامعات أخرى، عندما تطلبه ملهامت أكاديمية وبحثية متنوعة.

جامعات  16. ويف  هبا  يعمل  التي  اجلامعة  يف  للرتقية،  املقدم  العلمي  اإلنتاج  عىل  احلكم 
ومؤسسات ومعاهد علمية أخرى.
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اجلامعية  17. الكتب  وتأليف  الفردية  البحوث  إجراء  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 
التخصصية كل يف جماله األكاديمي، ورفع ذلك إىل عامدة الكلية وإدارة اجلامعة لتقديم 

الدعم املادي واملعنوي.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل املشاركة يف البحوث اجلامعية مع زمالئهم يف اجلامعة  18.

أو  اإلقليمي  أو  املحيل  املجتمع  يف  أو  اجلامعة  يف  تطبيقها  عملية  وتسهيل  وخارجها، 
الدويل.

املبادرة بتقديم اخلدمات واالستشارات األكاديمية للمجتمع املحيل، عندما يطلب منه  19.
ذلك، بل وعليه أن يبادر يف هذا الصدد من وقت إىل آخر.

أو  20. الندوات  عمل  أو  املحارضات  إللقاء  أكثر  أو  واحد  تدريس  هيئة  عضو  ترشيح 
اللقاءات العملية، عندما تطلب أي جهة أو مؤسسة ذلك.

مناقشة القضايا األكاديمية التي يثريها الطلبة من وقت إىل آخر، وذلك يف االجتامعات  21.
الدورية املختلفة التي تتم من وقت آلخر.

سعة اإلطالع، ليس يف جمال ختصصه األكاديمي فحسب، بل ويف جماالت أخرى علمية  22.
وثقافية عامة كذلك.

تقديم اآلراء واالقرتاحات العلمية القيمة يف االجتامعات الرسمية أو اللقاءات الفكرية  23.
أو الثقافية أو الندوات أو املؤمترات العلمية.

عندما  24. سيام  وال  آخر،  إىل  وقت  من  الثقافية  أو  التخصصية  العامة  املحارضات  إلقاء 
يطلب منه ذلك بشكل رسمي أو غري رسمي.

االشرتاك الفعيل يف عقد الندوات العلمية اجلامعية. 25.

إدارة حلقات البحث أو الندوات األكاديمية املفيدة للنمو املهني ألعضاء هيئة التدريس  26.
أو االشرتاك فيها.

املاجستري  27. الباحثني من طلبة  بتدريب  العليا واخلاصة  الدراسات  إدارة حلقات بحث 
والدكتوراة أو االشرتاك يف مناقشة خمططات األطروحات العلمية عىل األقل.
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إقامة الورش العلمية املفيدة يف موضوعات ذات أمهية بالغة لطلبة اجلامعة أو املؤسسات  28.
ذات العالقة يف املجتمع املحيل، أو االشرتاك فيها مع زمالء آخرين من التخصص الذي 

ينتمي إليه أو ختصصات أكاديمية أخرى داخل اجلامعة أو خارجها.
أن يكون القيادي اإلداري اجلامعي ناقدًا للمعلومات التي يقرؤها أو يسمعها بشكل  29.

بناء وهادف، وليس ناقاًل هلا فقط، يرددها كام هي دون حتليل أو تقويم سليمني.
رضورة متتع القيادي اإلداري اجلامعي بسمعة علمية واسعة يف جمال ختصصه وبشخصية  30.

هلم  علميًا  مرجعًا  يعد  بل  اآلخرين،  واملؤلفني  الباحثني  تقليد  عن  بعيدًا  قوية،  علمية 
ولغريهم.

املسامهة يف اختيار أفضل العنارص املتقدمة للعمل يف اجلامعة بموجب املعايري االكاديمية  31.
ذات العالقة.

تشجيع النمو املهني ألعضاء هيئة التدريس عن طريق حفزهم عىل املشاركة يف حلقات  32.
البحوث  وكتابة  وخارجيًا،  داخليًا  املتنوعة  والورش  واملؤمترات  والندوات  البحث 

واملقاالت العلمية.
حول  33. وخارجها  اجلامعة  داخل  من  ترد  التي  االستفسارات  عىل  الدقيق  العلمي  الرد 

موضوعات وقضايا أكاديمية ذات عالقة.
التعاون الوثيق مع من هم ضمن السلم اهلرمي األكاديمي اجلامعي، يف سبيل العمل  34.

عىل إنجاح العملية األكاديمية وتطويرها نحو األفضل.
توزيع جدول العبء التدرييس عىل أعضاء هيئة التدريس يف القسم أو املركز أو الكلية  35.

حسب التخصصات العلمية الدقيقة هلم، بعد استشارهتم، وبام خيدم الصالح العام يف 
هناية املطاف.

اإلسهام مع أعضاء هيئة التدريس يف حل مشكالت اإلرشاد األكاديمي، التي تواجه  36.
طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا عىل حد سواء.

توجيههم  37. وحماولة  يراجعونه،  الذين  للطلبة  األكاديمية  االستفسارات  عىل   الرد 
ومساعدهتم إلجياد الكتب واملراجع ومن مكتبته اخلاصة، إذا تطلب األمر ذلك.
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إعداد خطة علمية دقيقة لكل مقرر يقوم بتدريسه لطلبة البكالوريوس أو املاجستري أو  38.
الدكتوراة مهام كان موقعه اإلداري، يتم توزيعها يف بداية الفصل الدرايس، وتتضمن 
وأهم  فيه،  الطلبة  تقويم  وإجراءات  للتنفيذ،  الزمنية  واخلطة  وحمتواه  املقرر  أهداف 

املراجع ذات العالقة.
يقوم  39. التي  العليا  والدراسات  البكالوريوس  ملقررات  عديدة  تعليمية  مواد  إعداد 

بتدريسها، بحيث تراعي ما بني الطلبة من فروق فردية، وتسهل عملية التدريس وتزيد 
من فاعليتها.

تطبيق األفكار احلديثة وال سيام يف جمال طرائق التدريس، مثل طريقة حل املشكالت،  40.
وطريقة العصف الذهني، وطريقة املحارضة املعدلة، وذلك لزيادة التفاعل بني الطلبة 

لتحقيق العديد من األهداف املنشودة او املرغوب فيها.
اإلسهام يف تأليف كتب املدارس وكليات املجتمع، وعدم االقتصار عىل الكتب اجلامعية  41.

فقط، خاصة عندما يطلب منه ذلك يف جمال ختصصه الدقيق.
احلوار  42. بإقامة  وذلك  املحلية،  املجتمعات  منها  تعاين  التي  املشكالت  حل  يف  اإلسهام 

والندوات، أو بإجراء البحوث والدراسات امليدانية يف جمال ختصصه العام أو الدقيق.
االشرتاك يف املؤمترات العلمية التي تعقد عىل املستويات الوطنية والعربية والدولية، مما  43.

ينعكس إجيابا عىل أدائه وعمله األكاديمي.
االشرتاك يف مجعيات علمية عربية ودولية هلا عالقة بتخصصه األكاديمي الدقيق، كي  44.

يطلع عىل أحدث املعلومات والتطورات العلمية املختلفة.
االشرتاك يف اللجان العلمية واألكاديمية، مثل جلنة التعيينات، وجلنة البحوث العلمية،  45.

وجلنة اإلرشاد األكاديمي، وجلنة املكتبة.
بمجال  46. وثيقة  عالقة  هلا  مرموقة  وأكاديمية  علمية  جمالت  حترير  هيئات  يف  االشرتاك 

ختصصه الدقيق، وتفيد الباحثني وطالب الدراسات العليا .
العمل عىل تطوير أنظمة االختبارات، مع األخذ بفكرة تنويعها، بحيث ال تقترص عىل  47.

االختبارات التحريرية التي تركز عىل احلفظ فقط، مع رضورة االهتامم باالختبارات، 
التي تنمي التفكري الناقد واإلبداعي والتحليل والعمليات العقلية العليا.
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العمل عىل وضع األدلة العلمية للقسم أو املركز أو الكلية أو اجلامعة وبراجمها املختلفة. 48.

جمال  49. يف  العليا  الدراسات  لربنامج  دقيقة  الئحة  وضع  يف  كبرية  بفاعلية  االشرتاك 
ختصصه، حتكم املسار العميل له، بعيدًا عن العشوائية واالرجتالية واملزاجية يف التطبيق، 

وبالتعاون الوثيق مع عامدة الدراسات العليا يف اجلامعة.
تسهيل مهمة طلبة الدراسات العليا، وذلك عن طريق تزويدهم بالبحوث والدراسات  50.

واملؤلفات التي قام بنرشها هو أو غريه من أعضاء هيئة التدريس وذات العالقة الوثيقة 
باهتاممات هؤالء الطلبة وموضوعات بحوثهم.

إنشاء مكتبة ختصصية للدراسات العليا، تشتمل عىل رسائل املاجستري والدكتوراة، التي  51.
تفيدهم يف بحوثهم املستقبلية، وتكون عونًا هلم وللباحثني من أعضاء هيئة التدريس، 

عىل أن يتم إحلاقها بالكلية و تكون رديفًا ملكتبة اجلامعة.
اإلسهام مع اآلخرين يف إنشاء املراكز البحثية والعلمية والتدريسية اجلديدة واإلسهام  52.

كذلك يف اإلرشاف عليها وتطويرها من وقت إىل آخر.
توجيه أعضاء هيئة التدريس اجلدد أكاديميًا، وذلك عن طريق توضيح مهامهم العلمية  53.

ومسؤولياهتم التدريسية يف اجتامعات عديدة معهم.
مساعدة أعضاء هيئة التدريس بصورة عامة يف حل املشكالت األكاديمية. 54.
حسم اخلالفات األكاديمية التي قد تنشأ بني أعضاء هيئة التدريس واملتعلقة باملقررات  55.

الدراسية، أو باملعلومات واملعارف املتنوعة، أو باجلدول التدرييس.
املسامهة يف توفري املواد والوسائل التعليمية واإلمكانات التي ترفع من مستوى التدريس. 56.
ومستواها  57. ودقتها  املوضوعات  ملختلف  املقررة  الدراسية  الكتب  جودة  من  التأكد 

بينها، الذي يتمشى مع التوصيف الدقيق  الرفيع، والتوصية باألفضل واألحدث من 
لكل مقرر.
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املقالة ال�شحفية ال�شابعة

 

  http//:alghad.com  /articles/2281882.html   
                  تاريخ النرش يف صحيفة الغد األردنية: األربعاء 2018/5/30م 

                          التدخني: متى ندق ناقو�س اخلطر؟  

  أ.د. جودت أمحد املساعيد 
باختالف أجناسهم وألواهنم ومذاهبهم  الناس  ال توجد ظاهرة سلوك برشية أمجع 
ومعتقداهتم وأوطاهنم، عىل آثارها الضارة جسميًا وماديًا مثل التدخني. تلك الظاهرة التي 
انترشت بني األفراد والشعوب، انتشار النار يف اهلشيم، كي حترق األموال برسعة وتقيض 

عىل العمر ببطء.
وقد أثبت العلم احلديث والطب املعارص بام ال يدع جماالً للشك، أن ظاهرة التدخني 
تؤدي اىل إصابة اإلنسان بأمراٍض عديدة مثل تصلب رشايني القلب، والُسعال احلاد املزمن، 
وااللتهاب املؤمل للصدر، ورسطان كٍل من الفم واللسان واحلنجرة واملريء، وذلك بالنسبة 
عنق  املسببة لرسطان  املهمة  العوامل  بني  من  التدخني  يعد  حني  يف  معًا،  واإلناث  للذكور 
الرحم بالنسبة لإلناث، إضافة اىل التأثري الضار عىل اجلنني؛ إذ يقل وزن الطفل عند الوالدة 
من أم تتعاطى التدخني بنسبة 10 % عىل األقل عن وزن الطفل العادي من أم ال متارس هذه 
العادة الضارة. هذا ناهيك عن ظهور مشكلة التدخني السلبي، Smoking Passiveال سيام 
وأن املدخن يؤثر سلبًا عىل من حوله من الناس غري املدخنني؛ حيث جتربهم الظروف عىل 
استنشاق اهلواء امليلء بالدخان داخل احلافالت أو السيارات اخلاصة أو العامة، أو خالل 
املشاركة يف املناسبات االجتامعية املختلفة من أفراح أو أتراح، مما يشجع عىل ظهور أعراض 
أن  الطبية  األبحاث  أثبتت  كام  أخرى.  تارة  عرش  االثني  وقرحة  تارة  املعدة  قرحة  رسطان 
حوايل 80 % من املصابني برسطان الرئة هم من املدخنني، وأن نسبة االستجابة للعالج من 
املدخنني هي أعىل بكثري من  بقرحة االثني عرش من غري  أو  املعدة  بقرحة  جانب املصابني 

استجابة املصابني هبذا املرض من املدخنني
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ورغم كل هذه األمراض واألعراض التي تكلف ميزانية احلكومات أمواالً طائلة، 
باإلمكان  كان  والذي  النقي،  والرشاب  املتوازن  للطعام  املحتاجني  أفواه  عن  قطعها  يتم 
وصوله إليهم لوال التكاليف املادية الباهظة التي تضيع هنا وهناك من أجل عالج املصابني 

باألمراض النامجة عن التدخني.
بالتدخني،  اخلاصة  الدعايات  بنرش  السامح  امتنعت عن  قد  أجهزة اإلعالم  أن  ومع 
واالستعاضة عنها بإظهار مضاره املختلفة، مع عقد الندوات العلمية والرتبوية واالجتامعية 
املتنوعة، ونرش املقاالت التشخيصية والعالجية اهلادفة، ورغم أن بعض الدول قد فرضت 
فعاًل عىل الرشكات التي تنتج التبغ والسجائر وتعمل عىل تسويقهام، دفع مليارات الدوالرات 
لتعويضها عن اخلسائر املادية اهلائلة التي تنفقها عىل املرىض، إال أن ظاهرة التدخني يف ازدياد 

مستمر من حيث االنتشار يف األوطان واألمصار، وتعميم األمراض واألرضار.
وإذا ما أدركنا السبب األساس يف انتشار هذه الظاهرة السلبية لدى فئة اجتامعية معينة 
والعزوف عنها لدى فئة أخرى، لتبني لنا مجيعًا أن السبب يف ذلك يعود بالدرجة األوىل إىل 
الرصاع الدائم بني العلم واجلهل، وبني املسؤولية والالمباالة، وبني النضج والطيش، وبني 

النفع والرضر.
ففي املراهقة والطيش يكمن اجلهل احلقيقي بمضار التدخني املادية واجلسدية. ففئة 
املراهقني غالبًا ما تعتقد بأن التدخني يمثل نوعًا من إثبات الرجولة واالستقاللية يف عملية 
صنع القرارات أو اختاذها، بعيدًا عن تأثري كبار السن من الوالدين أو األقارب أو األصدقاء. 
وعندما يكرب هؤالء، يدركون جيدًا بأنه ليست هناك عالقة بني الرجولة والتدخني، أو بني 
ممارسة  قبل  مجيعًا  هؤالء  خماطرها  عىل  اطلع  لو  التي  السلبية،  العادة  وهذه  االستقاللية 

التدخني البتعدوا عنها وإىل األبد. 
كام أنه لو أدرك قطاع من النساء املدخنات، بأن عملية التدخني ليست مظهرًا اجتامعيًا 
راقيًا يميزهن عن نساء الطبقات الفقرية، بل هو تدمري لصحتهن وصحة فلذات أكبادهن 

حاليًا أو مستقباًل، ألقلعن فورًا عنها بال شك.
يف  الطلبة  من  بالبسيط  ليس  قطاع  بني  اخلبيثة  الظاهرة  هذه  انتشار  اىل  انتقلنا  وإذا 
األسباب  اىل  )إضافة  األساس  بالدرجة  تعود  أهنا  لوجدنا  واجلامعات،  واملعاهد  املدارس 
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سالفة الذكر( اىل حماكاة رفاق السن الذين يدعون أو حتى يتفاخرون عن جهٍل، بأن مثل 
واهلدوء  باالرتياح  وتشعرهم  الثقيلة،  وأعبائها  الدراسة  متاعب  من  ختفف  الظاهرة  هذه 

أحيانًا، بعيدًا عن مطالبها املتزايدة.
التدخني،  عادة  ممارسة  عىل  اآلخرين  زمالءهم  يشجعون  ذاته،  الوقت  يف  أهنم  كام 
ألهنا متثل من وجهة نظرهم إحدى مظاهر الثورة احلقيقية عىل العادات والتقاليد واألوامر 
الواحدة أو  التي يعتقدون بأهنم يعيشون يف ظالهلا، سواء عىل مستوى األرسة  والنواهي، 
عىل مستوى املجتمع بأرسه. وما عليهم يف هذه احلالة، إال أن يشعروا باحلرية أو االستقاللية 
العيش  يمكنهم  الناس ال  بأن  بعد  يدركون  بذلك ال  قرارات، وهم  يرونه من  ما  اختاذ  يف 
بدون أنظمة وقوانني مرعية، وبدون عادات وتقاليد وأعراف صاحلة متوارثة ثبت نجاحها 
بالتجربة الطويلة، وتعمل مجيعها عىل تنظيم حياهتم وطرق تعاملهم مع بعضهم بعضا، حتى 
يتميزوا هبا عن حياة الفوىض والالمباالة والعشوائية واالرجتالية يف الترصفات واألعامل، 
والتي بدورها ال ترض بالصحة الفردية فحسب، وإنام تتعداها إىل الرضر املجتمعي الواسع، 
الذي يستدعي من األفراد واجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة، أن ترسع يف دق ناقوس 
اخلطر حلامية األجيال املتعلمة الصاعدة، التي متثل مستقبل البالد والعباد، ليس من ناحية 
اإلنتاجية  النواحي  ومن  بل  فحسب،  املالية  اجلوانب  من  وليس  فقط،  اجلسدية  الصحة 

الفعلية قبل هذا وذاك.
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املقالة ال�شحفية الثامنة
https//:www.alghad.com  /articles/2304222.html     

             تاريخ النرش يف صحيفة الغد األردنية: األربعاء 2018/6/13م 
                    خماطر التدخني يف املوؤ�ش�شات التعليمية  

 
   

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد
وقومية  وطنية  خطورة  بالذات،  املدارس  طلبة  بني  التدخني  ظاهرة  انتشار  يمثل 
جسيمة، ألهنا ال متس حارض أبناء األجيال احلالية ومستقبلهم فحسب، بل وسيكون أيضًا 
هلا األثر السلبي الكبري عىل بناء املجتمع وتطوره. فإذا ما شاعت ظاهرة التدخني بني طلبة 
ال  منها،  انطلقوا  التي  العائالت  عىل  واسع  بشكل  تعم  السلبية  آثارها  فإن  خاصًة،  العلم 
سيام إذا علمنا بأهنم يمثلون يف الغالب نسبة الثلث يف الدول التي ينترش فيها التعليم بكثرة 
60 % و70 % من ذوي األعامر الفتية يف املجتمع، مما  كالعديد من األقطار العربية وما بني 
يؤكد احلقيقة القائلة إن تعرض صحة هذه النسبة العالية من أفراد املجتمع اىل اخلطر يصبح 
شبه حتمي عىل املديني القصري والبعيد، بحيث ال يمكن اهلروب منها، مما يؤثر سلبًا عىل 
الغالب عاجزًا عن  املجتمع يف  بالتايل من كميته ونوعيته، وجيعل  اإلنتاج ويضعف  فعالية 
تلبيتها، وما يرتتب  الشعوب واألمم األخرى يف  حتقيق متطلباته األساسية، ومعتمدًا عىل 

عىل ذلك من خطورة الوقوع حتت رمحة اآلخرين يف العيش ومطالبه املتنوعة.
واملعاهد  املدارس  طلبة  من  فئة  بني  شائعة  عادة  التدخني  ظاهرة  أصبحت  وإذا 
واجلامعات، فإهنم حياولون إخفاء ممارسة هذه العادة عن اآلخرين من املسؤولني وأولياء 
األمور، وذلك خوفًا من ردود الفعل العنيفة أحيانًا من جانبهم، مما يزيد من عدد اخللوات 
الفردية أو اجلامعية وطول فرتاهتا الزمنية وضياع الوقت بعيدًا عن األنظار، من أجل اللقـاء 
الكذب  اىل  الطلبة  هؤالء  يلجأ  ما  وغالبًا  الضارة.  التدخني  عادة  وممارسة  السن  برفاق 
والتحايل وخلق األعذار الواهية من أجل القيام بزيارة زمالئهم بحجة الدراسة معهم أو 
اللعب برفقتهم أو االطمئنان عىل صحتهم، مما سيؤدي اىل ظهور عادات سلبية جديدة تؤثر 
يف سلوكهم وترصفاهتم مستقباًل من جهة، ويعملون عىل ضياع الوقت الذي ينبغي أن يتم 
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ختصيصه للدراسة والبحث والقيام باألعامل واملناشط النافعة للفرد واملجتمع عىل حد سواء 
من جهة ثانية.

وتزداد النتائج السلبية الرتبوية بانتشار ظاهرة التدخني بني الطلبة؛ حيث يندر قيام 
قطاع  يلجأ  ذلك،  من  فبدالً  املنشود.  املستوى  حسب  املطلوبة  الدراسية  بواجباهتم  هؤالء 
ال بأس به منهم اىل الغش أو االعتامد عىل اآلخرين، مستخدمني يف ذلك وسائل الرتغيب 
بالواجبات  منهم  بدالً  بالقيام  يطالبوهنم  الذين  املتفوقني،  املختلفة مع زمالئهم  والرتهيب 
املدرسية البيتية أو تسليمها هلم لنقلها من دون عناء تفكري. ومع ذلك، فسوف يتم يف هناية 
التسرت عليها،  الواقعية، مهام حاولوا  املطاف الكشف عن أوضاعهم احلقيقية ومستوياهتم 
فإهنم  الواجبات،  بتلك  القيام  رضورة  اىل  وإرشادهم  توجيههم  املعلمون  حاول  ما  وإذا 
املقررات  من  التعاون معهم، واالشمئزاز  يتمثل يف عدم  موقفًا سلبيًا  الغالب  يتخذون يف 
الدراسية التي يعلموهنم إياها، بل ويكرهون املدرسة أحيانًا ويفكرون يف تركها جديًا، مما قد 
يرفع من نسبة املترسبني منها يف أوقات مبكرة وقبيل إهناء فرتة التعليم األسايس اإللزامية، 

مما يزيد من عدد غري املثقفني يف املجتمع.
كذلك توجد آثار تربوية سيئة أخرى عىل الطلبة املدخنني، تتمثل يف ضعف قيامهم 
الصحية  لآلثار  نظرًا  وذلك  املختلفة،  الرتبوية  املؤسسات  يف  املطلوبة  الرياضية  باألنشطة 
السلبية التي ترتكها عملية التدخني عليهم حارضًا ومستقباًل. فلو تصورنا مثاًل أن شخصًا ما 
بدأ بمامرسة عادة التدخني وهو يف سن اخلامسة عرشة، واستمر طيلة حياته التي ربام امتدت 
قرن  ملدة نصف  الضارة  التدخني  مارس ظاهرة  قد  بالتايل  فيكون  والستني،  اخلامسة  حتى 
كامل، أكلت األخرض واليابس من عمره وماله. فاملال ليس بكثرته بل بمجاالت إنفاقه، 
والعمر ليس بطوله بل بفرتات الصحة والعافية التي يمضيها الفرد مرسورًا من هذه الناحية، 
ذلك العمر الذي قد يعيشه من يامرس عادة التدخني وبخاصة يف الثلث األخري منه طريح 

الفراش ومتنقاًل بني البيت وعيادات األطباء واملستشفيات.
واألخطر من هذا كله، هو انتقال من يامرس عادة التدخني من فئة الشباب واملراهقني، 
اىل ممارسة عادات أخرى أشد فتكًا بالصحة وتدمريًا للمجتمع بمصادره املادية والبرشية، 
فقد يفكر من حتلو له هذه العادة الضارة أن ينتقل عن طريق رفاق السوء اىل تعاطي الكحول 
ومن ثم تعاطي املخدارت، مما يفتح الباب عىل مرصاعيه ملشكالت أكثر خطورة عىل الفرد 
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والعائلة واملجتمع، فقد تبني من البحوث العديدة التي ُأجريت واملقابالت الكثرية التي متت 
مع متعاطي املخدرات والكحول، أهنم تناولوها بعد أن مروا بخربة التدخني أوالً.

ورغم أن انتشار ظاهرة التدخني بني طلبة املدارس واملعاهد واجلامعات العربية تبقى 
املختلفة  آثارها  أن  إال  وغربًا،  رشقًا  األخرى  الدول  يف  عليه  هي  مما  نسبيًا  أقل  الغالب  يف 
الرتبية  أعناق األطباء واملتخصصني يف  أمانة يف  والضارة جسميًا واقتصاديًا وتربويًا، متثل 
وعلم النفس وعلم االجتامع، باإلضافة إىل أولياء األمور واملسؤولني يف وسائل اإلعالم، 
حتى يتعاون اجلميع من أجل التصدي هلذه الظاهرة املؤذية، وحماولة منع استمرار انتشارها 
أو التخفيف من حدهتا اىل أقىص درجة ممكنة. أما عن املقرتحات الرتبوية املالئمة لظاهرة 

التدخني الضارة، فسوف تكون حمور مقالة أخرى بإذن اهلل تعاىل.
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املقالة ال�شحفية التا�شعة
https//:www.alghad.com  /articles/2381602.html     

             تاريخ النرش يف صحيفة الغد األردنية: 2018/8/1م 
                    مقرتحات للحد من ظاهرة التدخني بني الطلبة  

 

     بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
املدارس  طلبة  بني  التدخني  ظاهرة  تفيش  أن  سابقتني،  مقالتني  يف  أوضحت  لقد 
الفرد  مستوى  عىل  ليس  فيها  مرغوب  غري  نتائج  ظهور  إىل  أدى  قد  واجلامعات  واملعاهد 
واخلاصة  العامة  واملؤسسات  املجتمع  أفراد  جهود  مستوى  وعىل  بل  فحسب،  والعائلة 
كذلك. وحتى نضمن القضاء عىل اآلثار السلبية املدمرة هلذه الظاهرة عىل طلبة اليوم ورجال 
الغد أو التخفيف من حدهتا عىل األقل، فإنه ال بد من طرح املقرتحات واحللول واملناشط 

الرتبوية اآلتية:
إقامة الندوات العلمية أو إلقاء املحارضات الصحية يف املدارس واملعاهد واجلامعات،  1.

بعض  جانب  من  وذلك  والعقلية،  اجلسمية  ومضارها  التدخني  ظاهرة  حول  تدور 
من  واملدارس  والتعليم  الرتبية  مديريات  بني  الدقيق  بالتنسيق  املتخصصني،  األطباء 
جهة، وبني األقسام املهتمة بنرش الوعي الصحي والثقافة الصحية بوزارة الصحة من 

جهة ثانية.
قيام املدارس برتتيب زيارات طالبية خاصة إىل املستشفيات واملراكز الصحية القريبة  2.

منهم، من أجل االطالع بأنفسهم عىل حالة املصابني بأمراض نامجة أصاًل عن ظاهرة 
اجلسمية  اآلثار  يدركوا  حتى  خاصة،  بصفة  والرسطان  القلب  كأمراض  التدخني، 

الضارة التي ترتكها عادة التدخني يف جسم اإلنسان.
دعوة عدد من املرشدين النفسيني املتخصصني من اجلامعات احلكومية واخلاصة ومن  3.

وزارة الرتبية والتعليم، لزيارة املدارس وإلقاء املحارضات أو إقامة الندوات املشرتكة 
مع اجلهات ذات العالقة، بحيث تدور حول اآلثار النفسية والرتبوية الضارة لظاهرة 

التدخني عىل الطلبة.
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الرتبية وعلم  4. املحلية من جانب األطباء واملتخصصني يف  الصحف  املقاالت يف  كتابة 
هذه  تدور  بحيث  الرياضية،  والرتبية  االقتصاد،  وعلم  االجتامع،  وعلم  النفس، 
املقاالت حول اآلثار السلبية لظاهرة التدخني عىل النواحي الصحية والرتبوية والنفسية 

واالجتامعية واالقتصادية والبدنية احلركية.
واالجتامع  5. النفس  وعلم  الرتبية  أساتذة  بني  جتمع  مشرتكة  ميدانية  بحوث  إجراء 

واالقتصاد يف وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات والكليات املحلية، وبني أطباء وزارة 
الظاهرة  دراسة  أجل  من  اجلامعات،  تلك  يف  املتخصصني  الطب  وأساتذة  الصحة 
املايل  واهلدر  االجتامعي  الرضر  ومقدار  احلقيقي،  حجمها  وحتديد  جوانبها،  مجيع  من 
والصحي والتأخري الدرايس، وغريها من اآلثار السلبية التي تلحق باملجتمع. ويمكن 
يف  عليها  التعليق  مع  املتخصصة،  العلمية  املجالت  يف  الدراسات  هذه  نتائج  نرش 
الصحف املحلية الورقية واإللكرتونية، حتى يعرف اجلميع الثمن الباهظ الذي يدفعه 

املجتمع من صحة أفراده وقوت أبنائه.
تزويد وزارة الرتبية والتعليم ملدارسها بالرسوم واللوحات امللونة واملكربة، التي يمكن  6.

الوسائل  مديرية  الصحة وبني  بوزارة  الصحي  التثقيف  بني قسم  ما  بالتعاون  إنتاجها 
التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم، والتي توضح اآلثار الضارة ملامرسة عادة التدخني، 
بحيث يتم وضع هذه اللوحات يف املمرات الرئيسية للمدرسة حتى يشاهدها الطلبة 

كافة.
تشجيع املعلمني لطلبتهم، والسيام يف مواضيع العلوم والرتبية الرياضية واللغة العربية  7.

مستوياهتم  حسب  وذلك  البسيطة،  البحوث  كتابتهم  عند  الظاهرة  هذه  تناول  عىل 
وقدراهتم، وعند اختيار مواضيع التعبري اللغوية، وعند ذهاهبم إىل املكتبة والتعامل مع 

املجالت واملراجع املختلفة، مع عرض ما جيمعونه شفويًا أمام زمالئهم يف الصفوف.
عمل كتيبات تربوية صحية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة، وتدور  8.

حول العادات الضارة املختلفة ومن أمهها عادة التدخني، وتوزيعها جمانًا عىل الطلبة.
اهتامم خمططي املناهج املدرسية بظاهرة التدخني الضارة، بحيث يأخذوهنا يف احلسبان  9.

يتمكنوا  مل  إذا  الرياضية،  الرتبية  ومادة  العلوم  ملادة  الدراسية  الوحدات  تصميم  عند 
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الضارة واملتعلقة  املجتمعية  الظاهرة  مادة مستقلة تدور حول هذه  من وضعها ضمن 
بالتدخني والكحول واملخدرات وغريها من األمور السلبية.

املدارس  10. عىل  ومضارها  التدخني  ظاهرة  تتناول  التي  الفيديو  وأرشطة  األفالم  توزيع 
الوعي  مستوى  رفع  يف  تسهم  كي  الطلبة،  جانب  من  ملشاهدهتا  واجلامعات  واملعاهد 
لدهيم من هذه الناحية، عىل أن تتوىل هذه املهمة وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة 

ووزارة الشباب.
بعض  11. املحلية  واجلامعات  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  توزيع 

النرشات واإلرشادات، التي تبني أمهية التمتع بالصحة والعافية يف األجسام واألنفس، 
واملخاطر املحدقة هبا عند ممارسة عادة التدخني.

نشيط، من أجل حماربة  12. إجيايب  بدور  واملرئية  املقروءة واملسموعة  قيام وسائل اإلعالم 
ظاهرة التدخني وتوضيح مضارها العديدة، وذلك عن طريق عمل اللقاءات واملقابالت 

مع املتخصصني واملهتمني، لبيان خماطر التدخني عىل الشباب حارضًا ومستقباًل.
قيام املرشد النفيس واملرشد الصحي يف املدرسة أو يف مديرية الرتبية والتعليم، بعمل  13.

توجيههم  أجل  التدخني، من  عادة  يامرسون  الذين  الطلبة  مع  فردية ومجاعية  لقاءات 
نحو ترك هذه الظاهرة الضارة بعد توضيح آثارها السلبية.

تشجيع مديري املدارس ومديراهتا للمعلمني واملعلامت والطالب والطالبات عىل عمل  14.
جمالت حائط ورقية أو إلكرتونية صحية يف املدارس، تركز عىل صحة األبدان والعقول، 
مع الرتكيز عىل حماربة الظواهر السلبية الضارة بالصحة، وعىل رأسها ظاهرة التدخني.

قيام تعاون وثيق بني القائمني عىل العملية التعليمية التعلمية من أجل التعرف إىل جذور  15.
هذه الظاهرة، والوسائل املناسبة للتخلص منها، ألن مثل هذه املشكلة حتتاج إىل تضافر 

جهود إدارة املدرسة وأولياء األمور بكل صرب وأناة وتكاتف.
طريق  16. عن  وذلك  بالذات،  القضية  هلذه  بالنسبة  واملعلمني  اآلباء  جمالس  دور  تفعيل 

مناقشتها بكل رصاحة ووضوح، مع تأكيد رضورة تعاون أولياء األمور مع املعلمني 
وإدارة املدرسة، لعالج تفيش هذه الظاهرة بني الطلبة، وذلك عن طريق إرشاد األبناء 
عليهم  حيث  فعاًل،  يامرسوهنا  اآلباء  بعض  كان  لو  حتى  خماطرها،  إىل  وتوجيههم 

التوضيح ألبنائهم برضورة عدم تكرار اخلطأ الذي وقع فيه آباؤهم من قبل.
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الرتكيز من خالل الكلامت الصباحية يف املدارس ومن وقت آلخر، عىل اجلوانب السلبية  17.
لظاهرة التدخني وتأثريها عىل صحة األبدان والعقول واألنفس ونقص األموال.

تشكيل جلان طالبية يف املدارس املختلفة ملكافحة التدخني وتبيان مضاره، وذلك عىل  18.
مجع  هدفها  يكون  بحيث  وغريها،  والثقافة  والرحالت  والنظافة  الصحة  جلان  غرار 
املقاالت والصور من الصحف واملجالت وشبكة االنرتنت والكتب، وعمل األبحاث 

العلمية والعمل عىل إلقائها يف الكلامت الصباحية أمام الطلبة.
قيام املرشد النفيس يف كل مدرسة بدور فاعل عن طريق عقد اللقاءات املتتالية مع كل  19.

طالب يتعاطى التدخني، ملعرفة الظروف التي أحاطت بتعاطيه هلذه الظاهرة السلبية، 
مع وضع احللول املناسبة لإلقالع عنها، برشط أال يكون املرشد نفسه من املدخنني.

الذين يسهمون يف محالت مكافحة  20. الطلبة  التقدير عىل  إدارة املدرسة شهادات  توزيع 
التدخني والتوعية والصحية ضد العادات الضارة، وعىل رأسها عادة التدخني، حتى 

يكونوا القدوة لغريهم باالبتعاد عن هذه الظاهرة غري املرغوبة.
أن يكون املعلمون كعادهتم القدوة واملثل األعىل للطالب، بإقالعهم متامًا عن التدخني  21.

وحماربتهم بإخالص هلذه الظاهرة اخلطرية التي تقض مضاجع أبناء املجتمع كافة، وإذا 
كانت نسبة قليلة منهم ما تزال متارس عادة التدخني، فلتحاول التخفيف منها أوالً عن 

طريق عدم التدخني أمام الطالب مطلقًا، متهيدًا لرتك هذه العادة وإىل األبد.
للتدخني  الضارة  اآلثار  بيان  أن  وهي  الصدد،  هذا  يف  قوهلا  يمكن  أخرية  وكلمة 
املناسبة هلا يف  السابقتني، ثم طرح احللول الرتبوية  املقالتني  صحيًا وماديًا كام يف حصل يف 
هذه املقالة، يمكن أن يسهم يف تصويب األمور ووضعها يف مسارها الصحيح، فيام يتعلق 
بصحة جيل الغد، الذي تقع عليه املسؤولية الكربى لبناء الوطن والدفاع عنه والعمل عىل 
تطويره، من أجل اللحاق بركب احلضارة والعلم والتكنولوجيا املعارصة، والذي حيتاج إىل 
صحة العقول املعتمدة بالدرجة األساس عىل عافية األبدان وخلوها من العلل واألمراض 

واألدران.

profjawdat@yahoo.com /jawdatmassa@gmail.com                                 

Website :http//:www.jwdat.com                                                       
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املقالة ال�شحفية العا�شرة

http//:www.jwdat.com?/p=606     
ُنرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ: 1999/11/25م 

التفكري اال�شتقرائي وتطبيقاته الرتبوية  
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املقالة ال�شحفية احلادية ع�شرة

http//:www.jwdat.com?/p=608     
ُنرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ: 1999/11/29م 

التفكري اال�شتنتاجي يف ميدان الرتبية والتعليم  
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املقالة ال�شحفية الثانية ع�شرة
             

ُنرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ: 1999/11/29م 
من مهارات التفكري الناقد  
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املقالة ال�شحفية الثالثة ع�شرة
  

ُنرشت يف صحيفة الدستور األردنية بتاريخ: 1998/12/29م 
نظرية املنهج املدر�شي ومطالب القرن اجلديد  
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املقالة ال�شحفية الرابعة ع�شرة
    

         
وهي عبارة عن قصيدة ُنرشت يف صحيفة الوطن الُعامنية بتاريخ 2002-4-23

�شعب الرباط  
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املقالة ال�شحفية اخلام�شة ع�شرة
          

نرشت يف صحيفة الدستور األردنية بتاريخ 10- 12 – 1998
املنهج املدر�شي وحتديات امل�شتقبل  
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املقالة ال�شحفية ال�شاد�شة ع�شرة
             

ُنرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ 21 – 1 - 2000
تطوير نظرية املنهج املدر�شي ملطلع االألفية الثالثة 
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املقالة ال�شحفية ال�شابعة ع�شرة
         

 نرشت يف صحيفة الرأي األردنية بتاريخ 27- 12 – 1998
خطاب مفتوح اإىل الربملانيني العرب
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املقالة ال�شحفية الثامنة ع�شرة
      

 نرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ 30- 10 – 1999
خطوات مهمة للتفكري االإبداعي عند الطلبة  
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املقالة ال�شحفية التا�شعة ع�شرة
         

نرشت يف صحيفة الرأي األردنية بتاريخ 21- 12 – 1998
وال بد " لل�شهم "  اأن ينك�شر
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املقالة ال�شحفية الع�شرون

 نرشت يف صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ 4- 12 – 1999
ثالث مهارات مهمة للتفكري الناقد

 

     



 الف�شل  الرابع ع�شر

ماذا قالوا عن االنتاج العلمي كما وردت يف 
و�شائل التوا�شل االجتماعي

�شورة جماعية يل مع العديد من االإخوة واالأحبة

الذين كانت لهم اآراء يف اإنتاجي العلمي
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الف�شل الرابع ع�شر
ماذا قالوا عن  االنتاج العلمي كما وردت يف 

و�شائل التوا�شل االجتماعي
اآراء النا�س يف املوؤلفات واالأبحاث على و�شائل التوا�شل االجتماعي

أ.د. حسن بن عايل أمحد حييى/السعودية: شهاديت يف إنتاجكم العلمي الرصني والغزير  -
1984، وتعلمُت منها  جمروحة، ألنني قد بدأُت ومنذ فرتٍة طويلة مع كتبكم منذ عام 
واستفدُت من جتاربكم القيمة، وذلك بام يدُل عىل غزارة معلوماهتا ودقتها وختصصها 
الدقيق يف الدراسات االجتامعية الرتبوية واجلغرافيا الرتبوية. وقد اجتازت هذه الكتب 
املميزة واملتميزة املحيط املحيل إىل العريب والعاملي. جعل اهلل ما قدمتم من الكتب وما 
فيها من الثقافة والفكر، ِعلاًم نافعًا وصدقًة جارية لكم وجلميع أفراد أرستكم الكريمة.

وسعادة  - سعادة،  جودت  الدكتور  االستاذ  سعادة  سليامن/مرص:  حسن  فارعة  أ.د. 
املناهج  جمال  ىف  العظيم  اإلنجاز  هبذا  التهانى  وأحىل  أمجل  العمريي:  فهد  الدكتور 
واسرتاتيجيات التدريس، وبارك اهلل لكام، وإىل املزيد من اإلنجازات العلمية إن شاء 

اهلل تعاىل.  
أ.د. صالح حممد خليل الرواضية/األردن: لقد عرفُت األستاذ الدكتور جودت أمحد  -

سعادة من خالل مصنفاته ومؤلفاته الكثرية، ومما اختطته يداه املجبولتان من طينة العلامء 
قبل أن أعرفه شخصيًا، وقبل أن تصافح يدي يده. ولقد وجدته من خالل صفحات 
واالطالع  التفكري  وعمق  باملوسوعية  يمتاز   وعاملًا  ضليعًا  باحثًا  وبحوثه  مصنفاته 
الواسع، وقد أسميته - قبل أن ألتقيه-  باألب الروحي للدراسات االجتامعية الرتبوية 

يف الوطن العريب.
وحني ألتقيته قبل أكثر من مخس عرشة سنة، وجدُت فيه هدوء العلامء، ووقار اآلباء، 
ورومانسية األدباء. وكنُت أفيُد منه يف كل جلسٍة من جلساته سواء أكانت تلك اجللسة 
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ذات طابٍع أكاديمي رسمي أو كانت ذات طابٍع اجتامعي غري رسمي. وهو من القلة 
القليلة الذين خدموا جمال الدراسات االجتامعية بدرجٍة كبرية، وحاولوا جاهدين إجياد 
يزال يسعى يف هذا اإلطار  املجال، وما  كافة يف هذا  املتخصصني  تنظيمي جيمع  كيان 

بشكٍل حثيث. 
إن احلديث مع األستاذ الدكتور سعادة وعنه يطول كثريًا حتى ال يكاد ينتهي، لذا أختمه 
به  وانفع  والعافية  بالصحة  متعه  اللهم   « يتقبله:  أن  فيه  تعاىل  اهلل  أسأل  صادق  بدعاء 

وبعلمه وأجعل ِعلَمه يف ميزان حسناته«.
الدكتور / جودت  - الفاضل األستاذ  أستاذنا  الديب عثامن/مرص:  الغني  أ.د.عيد عبد 

وتشتاق  باستمرار،  به  تتحفنا  الذي  العلمي  انتاجكم  نطالع  أن  أمجل  ما  أمحد سعادة: 
الدراسات االجتامعية يف  تعليم  الباحثون يف  منا نحن  إليك  به.  إىل االستنارة  العقول 
العامل العريب، كل احلب والوفاء ،  فأنت من أعطى من جهده فأجزل ... وعمل فأجاد 
يانعة  فأفاد .. وغرس فأحسن ... فكان احلصاد ثامرًا  ... واجتهد فأصاب ... وعلم 
تظهر جلية يف هذا الكم الوفري من املؤلفات العلمية الرصينة، بام حتمله من أفكاٍر تربويٍة 
بناءٍة ، تنري الطريق للباحثني واملهتمني بمجال التدريس؛ فكثريًا ما تعلمنا منها، وما زلنا 

نسرتشد هبا .
فمن من بني الباحثني يف جمال تعليم الدراسات االجتامعية مل ينهل من هذا الِعلِم الزاخر 
والفكر  الصفاء،  عالية  الروح  صاحب  روادها؟   من  ورائٍد  الرتبية  أعالم  من  لَعَلٍم 
الثاقب وافر العطاء، والِشعر العريب رصني األداء. وجيدر يب أن أشري إىل أن متعة التبحر 
يف مطالعة هذه الثامر العلمية، جزء من مائة جزء من متعة التحاور معكم، والتي تسعدنا 
دائاًم، سواء عندما كنا نلتقي معًا يف مدينة جدة، أو نتبادل الرؤى عرب أدوات التواصل 

االجتامعي. ادام اهلل مسريتكم ، ونفع اهلل بعلمكم، وجعله يف ميزان حسناتكم .
أ.د. عبد العزيز برغوت/اجلزائر: ما شاء اهلل، نبارك الستاذنا اجلليل الدكتور جودت  -

العمل  فهذا  املناهج،  تقويم  عن  اجلديد  الكتاب  هذا  العمريي  فهد  والدكتور  سعادة 
العلمي هو عمل رائد بكل ما حتمله الكلمة من معنى، وأن موضوعه مهم جدًا. وكم 
نحن بحاجة إىل التنظري والتطبيق والتطوير واإلبداع يف هذا املوضوع احليوي. يف ميزان 
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حسناتكم إن شاء اهلل تعاىل. ونتمنى احلصول عىل نسخ لنرشها بني الطالب والباحثني 
واألساتذة عندنا هنا، ومزيدًا من التألق والعطاء.

العبادي/األردن: أحتدث عن األخ واملريب والرتبوي وعامل  - الزيادات  أ.د. ماهر مفلح 
املساعيد  سعادة  أمحد  جودت  الدكتور  األستاذ  سعادة  اإلجتامعية،  الدراسات  مناهج 
)أبا خلدون(: أجد نفيس أمام عامِلٍ موسوعي وله من أسمه نصيب، جيود باخلري والعطاء 
والسعادة، قامة تربوية باسقة ومنارة شاخمة له بصامته الفكرية، وقيمة علمية ثرية تتجىل 
من خالل ما تزخر به املكتبات العربية من إنتاٍج علمٍي رصني، تزدان وترشف به من 
مؤلفاٍت، وأبحاٍث منشورة، وكتٍب، وأطاريح دكتوراة ورسائل ماجستري كثرية أرشف 
عليها؛ وقصائد شعرية َنَظَمها، ومقاالٍت تربويٍة وجغرافيٍة وسياسيٍة نرشها يف العديد 
من الصحف العربية. بحق إنه عامِلٌ موسوعي، حيرص عىل املواكبة واحلداثة واإلبداع، 
يعمل دون كلل أو ملل، جاب األوطان واألمصار رشقًا وغربًا، كام جاب العلوم وأجاد 
خلدون،  وأبن  األدرييس  واملسلمني  العرب  علامء  أجدادنا  مثل  متامًا  الشعر،  بحور 
وخارجه،  الوطن  داخل  الرتبوية  واملؤسسات  املحافل  كافة  يف  بصامته  واليعقويب...، 
سرية عطرة حافلة بالعطاء، حيرص عىل اإلبداع واإلنجاز، مبادر وقائد، وخربات غنية، 
هنلنا وننهل من بحر علمه الغزير، عمل عىل ربط النظرية بالتطبيق يف مؤلفاته يف جمال 
املناهج والتدريس بعامة، وميدان الدراسات االجتامعية بخاصة، لينتفع هبا العاملون 

يف امليدان الرتبوي ككل.
نحن طلبتك وحمبيك نفخر بك ونزداد رشفًا وفخرًا بأن نخط عبارت ال تليق بحجم 
عطائك الوافر، وحصادك من العطاء، بسم اهلل، تبارك اهلل، ما شاء اهلل، هي شهادة حق 
ال سيام ونحن أمام معنٍي ال ينضب، ونرباس عرصه يف امليدان، وشجر وافر الظالل، 

ويراع مداده شذرات من ذهب.
 دمَت ودام قلمَك مبدعًا ُيتحفنا بكل ما هو جديد، دمَت ودام نبضَك، بوركَت أستاذنا 
الفاضل، وبوركت اجلهود الطيبة، وشكرًا لك من سويداء القلب عىل ما قدمَت لنا، 
شاء  إن  البال  وراحة  والعافية  الصحة  بموفور  يمتعك  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأسأل 
اهلل تعاىل، وأن ينفع بَك وبعلمَك األمة، وأن يرفَع قدرَك يف الدارين، وأن جيزيَك خري 

اجلزاء، وأن جيعله يف ميزان حسناتك إن شاء اهلل تعاىل.
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أ.د. عبد الرمحن جامل/اليمن: االستاذ الدكتور جودت سعادة: بارك اهلل يف صحتكم  -
وبارك اهلل يف عطائكم املتميز والغزير يف املجال الرتبوي. والواحد منا يستحي ان يقيم 
أعامل أستاذ كبري متعدد املواهب و العطاء يف املجال الرتبوي واالجتامعي مثلكم. فنحن 
تالميذ لكم،  تعلمنا كثريًا من كتبكم. فبارك اهلل فيكم وزادكم بسطة  يف اجلسم والعلم 
ونفع بعلمكم الواسع الطالب والعاملون يف الرتبية والتعليم ...لكم منا خالص التحية 

والتقدير.
 أ.د. خالد عمران/مرص: سعادة األستاذ الدكتور / جودت سعادة املحرتم: تّم االطالع  -

عىل بعٍض من كتب حرضتكم يف جمال الرتبية عامة واملناهج وطرق التدريس خاصة، 
وإجالالً  تكرياًم  القبعة  أرفع  أن  إال  والعلمي،  الفكري  االبداع  هذا  أمام  أملك  وال 
إثراء  عملت عىل  التي  والكتب  األفكار  من  ومتميزة  رائعة  فهي جمموعة  لسعادتكم، 
التدريس  وطرائق  االجتامعية  الدراسات  وجمال  عامة  املناهج  جمال  يف  العربية  املكتبة 
خاصة، وانتاج علمي مثمر ومتميز وغزير، وأضاف الكثري واجلديد إىل املكتبة العربية 

والعاملية. جعله اهلل يف ميزان حسناتكم، مع أطيب أمنيايت بالتوفيق.
العلم  - هنلت  التي  الطالبات  إحدى  وأنا  يسعدين  األهدل/السعودية:  زين  أسامء  أ.د. 

من كتبك القيمة فاقتنيُت معظم ما توفر يل من كتب سعادتكم، فقد كانت بالنسبة يل 
املناهج  ويف  االجتامعية،  الدراسات  تدريس  وطرق  مناهج  ختصص  يف  مهمة  مراجع 
املفاهيم، فقد كانت بمثابة غذاء  التفكري واسرتاتيجيات تدريس  بصفة عامة، وتعليم 
الدكتوراه  يف  أبحاثي  معظم  هبا  متيزت  التي  البحثية  األفكار  ومنطلق  والفكر،  العقل 
وبحوث الرتقية للحصول عىل درجة أستاذ مشارك وأستاذ، كام كانت مرشدًا وموجهًا 
يل مع طالبايت يف تدريس مواد التخصص يف املناهج وطرق التدريس، وأيضًا مراجع 
للطلبة والطالبات يف بحوث املاجستري والدكتوراه، فجزاك اهلل خري اجلزاء وجعله يف 
ميزان أعاملك ورفع مقامك يف الدنيا واآلخرة، فليس هناك من أفضل من صدقٍة جاريٍة 
تتمثل بعلٍم ينفع الناس. وال يسعني إال أن أقول شكرًا استاذي مني ومن كل طالب 

علٍم استقى من هنر علمك. 
فأنت  - فيكم،  أنه  أظنه  ما  عنكم  أكتب  أن  يرشفني  اجلراح/األردن:  عزام  عبداهلل  أ.د. 

ينبغي أن يكون عليه األستاذ  ملا  املتميزة  أ.د. جودت أمحد سعادة من األمثلة  يا أخي 
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اجلامعي، وأنت غزير التأليف، متنوع اإلبداع، وقد قدمَت الكثري للعلم وأهله، أطال 
اهلل يف عمركم ونفع بكم وجزاكم اهلل خري اجلزاء.

الكتابني عن  - نقرأ عنوان  نقول ونحن  أن  ماذا عسانا  السعودية:  ياركندي/  آسيا  أ.د. 
ثراء  من  يقدمه  سوف  وما  وأمهيته  املوضوع  حداثة  يمثالن  إهنام  حقًا  املناهج:  تقويم 
وفائدة يف تقويم املناهج ... فاملناهج وعاء للرتبية والتعليم. فإذا تم تقويمها بأساليب 
ومعايري صحيحة، صلحت تلك املناهج وأدت وظائفها يف تعليم األجيال وتربيتها عىل 
والدكتور  الدكتور جودت سعادة  أستاذنا  لكام  اهلل  بارك  إال  أقول  األكمل. ال  الوجه 
فهد العمريي، وجعل ما قدمتامه من علٍم يف ميزان حسناتكام. هل تصدق أستاذي د. 
جودت سعادة، كم وددُت لو كنُت معَك يف جماٍل جامعٍي واحد، وشاركتك يف ميدان 
البحثي  انتقل محاسك  األقل  أو عىل  منَك  استفدُت  أنني  املؤكد  من  لكنُت  البحوث، 

الكبري يل.
وفقك اهلل أستاذنا د. جودت سعادة، فأنت متثل بحق  - أ.د. مجال الزعانني/ فلسطني: 

موسوعة علمية تربوية كبرية وثروة قومية نعتز هبا.
أ.د. أمحد احلسني/السعودية:   الربوفيسور  جودت سعادة: منكم نستمد، وبكم نستجد،  -

ومن خاللكم نستعد ... نلتقي ونرتقي دومًا يف دوحة امللتقى التخصيص املبارك.
سعادة  - جودت  الربوفيسور  يبقى   ... ناقشنا  مهام  احلميدان/السعودية:  ابراهيم  أ.د. 

َعَلم ، وأستاذ من أساتذتنا، وهو قيمة وقامة علمية كبرية، وله أياٍد بيضاء عىل ختصص 
مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية.

سعادة  - والعطاء  العلم  بنعمة  يمتعكم  ربنا  اهلل...  ماشاء  خرض/مرص:  صالح  أ.د. 
الربوفيسور أ.د. جودت...اضافتك العلمية سواء للبحث الرتبوي أو للتأليف والنرش 
إضافة  وتقويمها....  وإدارهتا  تدريسها  وطرائق  وتطويرها  ونظرياهتا  املناهج  يف جمال 
وإثراء للتخصص وللمكتبة العربية كافة.. فخالص التحية والتقدير لشخصكم الكريم.

دي/السعودية: مبارك بروفيسور جودت سعادة هذا الكتاب  - أ.د. نجوى عطّيان املحمَّ
عن تقويم املناهج، وجعله اهلل ِعلاًم مفيدًا ينتفع منه اجلميع، ومزيدًا من اإلنجاز والعطاء 

العلمي املميز.
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أ.د. حامد طالفحة/األردن: هكذا هو عهدنا بكم أ.د جودت أمحد سعادة، وبعلمكم  -
املميز وإنتاجكم الفكري الغزير والعميق.

كعادتكم  - روعة  كتاب  اجلديد  الكتاب  هذا  اهلل،  شاء  ما  احلسيني/مرص:  فايزة  أ.د 
مبدعني سعادة الربوفيسور جودت. فقد استمتعُت كثريًا بتدريس كتب حرضتك اثناء 
فرتة إعاريت للمملكة العربية السعودية وبخاصة كتاب مهارات التفكري الذي هو أكثر 

من ممتاز. جزاكم اهلل خريًا وجعله يف ميزان حسناتكم.
علمية  - قامة  الواقع  يف  يمثل  سعادة  جودت  بروفيسور  سرتاك/العراق:  أ.د.رياض 

وتربوية شاخمة يف سامء الوطن العريب، هلا مكانتها العلمية والرتبوية والبحثية البارزة.
أ.د. رفعت املليجي/مرص: دام عطاؤكم .. وأجزل اهلل ثوابكم .... وأفاد اهلل الباحثني  -

اجلديد  العلمي  املرجع  هذا  جودت  الدكتور  األستاذ  أخي  يا  مبارك  ألف  بعلمكم. 
من  سبقه  ملا  استكامالً  العربية،  املكتبة  عنه  تستغني  ال  الذي  املناهج،  بتقويم  اخلاص 

مراجع عميقة ومفيدة.
دار  - اجلديد من خالل  العلمي  إنتاجكم  :أبارك لكم  اخًلوالدة/األردن  أمني  د حممد  أ. 

املعارصة سيكون مفيدًا  التدريس  بان كتاب اسرتاتيجيات  املسرية يف عامن، وال شك 
للغاية للمعلمني وأساتذة اجلامعات، مع خالص الود واالحرتام. 

أ.د.عودة أبو اسنينة/ األردن: هو كتاٌب له قيمة علمية كبرية ومن أوائل الكتب التي  -
داخل  تطبيقاٍت  مع  رفيع،  علمٍي  بأسلوٍب  النشط(  )التعلم  موضوع  ملعاجلة  انربت 

احلجرة الدراسية، ويمثل حالة إثراء كبرية للمكتبة العربية. 
مبارك لسعادة الربوفيسور جودت سعادة  هذا  - أ.د. حممد حيي حسني  املعافا/اليمن: 

اإلنجاز العلمي يف جمال تقويم املناهج، وهويمثل إضافًة علميًة تستحق الشكر والتقدير 
قد  بأنني  ُيقال  ....واحلق  التخصص  جمال  يف  واملتواصل  املستمر  اإلبداع  إطار  يف 
استمتعت كثريًا وأنا أقوم بتدريس طاليب يف الدراسات العليا كتبكم املتميزة، وخاصة 
التدريس. جزاكم اهلل خريًا ونفع اهلل بعلمكم ...ومزيدًا من  املناهج وطرائق  يف جمال 

العطاء.
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أ.د. عبد النارص نور/األردن: كل االحرتام والتقدير لك بروفيسور جودت سعادة) أبا  -
خلدون(، أنتم َعَلٌم من أعالم الوطن العريب كافة.

أ.د. حسني عبد الباسط/مرص: أستاذنا الغايل أ.د جودت أمحد سعادة: أنت قيمة علمية  -
ذات شأن يف مناهج وطرائق تدريس الدراسات االجتامعية بعامة واجلغرافيا وأساليب 
تقويمها  بخاصة، وإسم سيادتكم له شأن بني طالب العلم والباحثني يف التخصص 
يف مجيع ربوع الوطن العريب، ونسال اهلل لسيادتكم الصحة والعافيًة واستمرار مسرية 

العطاء العلمي واألديب والفكري ذو النكهة اجلغرافية واالجتامعية والرتبوية. 
أ.د. عبد اهلل أبو تينة/األردن: دائام كتبك هي األفضل عرضَا وحمتوى. ستبقى األجيال  -

تلو األجيال ُمدانًة لك بالتقدير والعرفان. ربنا يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية 
يا رب.  

 أ.د. عقيىل حممد حممد/مرص:  زادك اهلل ِعلاًم ورفعة ومقامًا أستاذ األجيال عىل هذه  -
اجلهود العلمية الكبرية التي تقدمها يف جمال الرتبية والتعليم، ووفقك لكل خري.

أ.د. حلمي الفيل/مرص: ألف مربوك يا أستاذنا اجلليل. احلقيقة أن حرضتك صاحب  -
بصمة علمية وغنٌي عن التعريف ... متنيايت لك بمزيد من الرقي والتقدم واإلبداع.

أ.د. بليغ محدي إسامعيل/مرص :بسم اهلل ما شاء اهلل ، ألف مبارك أستاذنا اجلليل عىل  -
هذا اإلنجاز العلمي اجلديد، وإىل املزيد من اإلنتاج العلمي االبداعي.

ميزان  - يف  وجعله  واملتنوع،  الغزير  وبعلمكم  بكم  اهلل  نفع  حافظ/مرص:  وحيد  أ.د 
حسناتكم سعادة الربوفيسور العامِل د. جودت أمحد سعادة.

سعادة.  - جودت  الربوفيسور  الغايل  دكتورنا  مبدع  دائام  خالد/األردن:  بني  حممد  أ.د 
مبارك الكتاب اجلديد... ولك مني الدعاء بالتوفيق.

الكتابني  - هذين  سعادة  جودت  د.  أ.  أخي  يا  مربوك.  منيس/األردن:  حممود  أ.د. 
اجلديدين. فانَت نِعَم العامِلِ اجلليل، املبدع والكريم، ولن أنسى فرتة تواجدي معكم يف 

جامعة السلطان قابوس خالل التسعينيات من اللقرن العرشين. 
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الدكتور  - الكبري  استاذنا  يف  واالبداع  الفكر  اجتمع  سالمة/األردن:  احلافظ  عبد  أ.د. 
جودت سعادة، واالصالة يف الطباعة والنرش يف دار املسرية بادارة مجال حيف، فخرج 

هذا الفكر يف ثوب جيمع االبداع واالصالة يف كتاب تقويم املناهج.
تقويم  - ملجال  جديدة  وفكرية  علمية  اهلل...إضافة  أعانكم  الفقي/مرص:  رؤوف  أ.د. 

املناهج تستحق اإلشادة والتقدير فعاًل يا أخي الربوفيسور جودت سعادة.
أ.د.عبد الفتاح رجب مطر/ مرص: ما شاء اهلل عىل هذا املنجز العلمي الكبري .. بالتوفيق  -

إن شاء اهلل، ومزيدًا  من اإلنجازات العلمية املتميزة.
أ.د. حممد أمحد الصالح/ السعودية: كل التقدير لكم أستاذنا الفاضل د. جودت عىل  -

هذا اإلنجاز العلمي املهم، وسدد اهلل خطاكم لكل خري.
أ.د. صالح أبو جادو/األردن: مبارك دكتورنا احلبيب هذه اإلنجازات العلمية املتتالية..  -

مِهٌة عالية ال تعرف السكون. . متعك اهلل بالصحة والعافية.
أ.د.مبارك القحطاين/ السعودية : جزاك اهلل خريًا أخي الفاضل واملؤلف املبدع االستاذ  -

الدكتور جودت أمحد سعادة. منكم نستفيد دومًا يف عامل املناهج وطرائق التدريس. 
أ.د. خدجية بخيت/مرص: ربنا يعطيك الصحة و العافية و ينفع بعلمك البالد والعباد  -

عىل هذه اإلنجازات العلمية والرتبوية الكثرية يف عددها واملتنوعة يف جماالهتا، واملفيدة 
يف تطبيقاهتا.

البالغ  - ورسوري  الكبري  اعتزازي  دواعي  من  العمريي/السعودية:  عيل  بن  فهد  د.  أ. 
الَفذ  أ.د. جودت أمحد سعادة  العريب الرتبوي  العامِلِ  التعبري عن مناقب  أن أشارك يف 
من  وذلك  الزمان،  من  قرن  ربع  نحو  منذ  املدرار  علمِه  من  اغرتفُت  فلقد  املساعيد. 
بــــ : )مناهج  املعنون  الثرية ويف طليعتها كتابه الضخم ذائع الصيت  خالل مؤلفاته 
الدراسات االجتامعية(. كام ورشفُت بالتعرف إىل شخصه املوقر منذ أربع سنوات تقريبًا 
عرب مشاركته الفاعلة واملميزة يف موقع امللتقى العريب للدراسات االجتامعية الرتبوية، 
حيث قدم ومازال يقدم الكثري هلذا امللتقى من دعٍم علمٍي متنوع ومفيد. ومن نَِعِم اهلل 
تعاىل علينا أن توجت هذه العالقة الوطيدة بثالثة أعامل علمية - حتى اآلن- متثلت يف 

كتابني من إصدارات دار املسرية يف األردن، ودراسة تربوية، وتوثيقها كاآليت:
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تقويم املناهج بني االسرتاتيجيات والنامذج )2019(. ●
تقويم املناهج: التوجهات احلديثة- املعايري العاملية- التطبيقات الرتبوية- التطلعات  ●

املستقبلية )2019(.  
●  )2017( األمنية  فهد  امللك  كلية  األمنية-  البحوث  جملة  األمنية،  الرتبية 

.244-181،)68(26

 هذه املعرفة عن قرب بالربوفيسور جودت؛ ختولني للحديث عن ما يتمتع به من احليوية 
الدائمة والنشاط العلمي منقطع النظري يف تأليف الكتب الرتبوية التي ناهزت اخلمسني 
كتابًا، وكتابة األبحاث العلمية التي فاقت املائة دراسة ومقالة. والقاسم املشرتك الذي 
والرصانة يف  أفكارها  باألصالة يف  دوما  اتصافها  واألبحاث هو  املؤلفات  تلك  جيمع 
العلمية يف  األمانة  التنفيذ، وحتري  والدقة يف  التخطيط،  عند  األفق  مضامينها، وسعه 
النقل والتوثيق. كل ذلك يف مثابرٍة دؤوبة وارصاٍر قوي ال يعرف امللل وال الكلل، بغية 
الوصول إىل ما ُيريض طموحه العلمي وهنمُه املعريف. إضافة إىل ذلك؛ يتصف أستاذنا 
املبجل الربوفيسور جودت بأرحيية النفس وطيب املعرش ولني اجلانب يف تواضع جم 

يعكس عظيم إنسانيتِه ومجيل سجاياه.
وإين إذ أكتب له هذه  املشاركة األخوية ألرجو خملصًا أن يمتعه املوىل عز وجل بالُعمر 

املديد املقرون بموفور الصحة والسعادة واهلناء.
هذا  - يف  االختيار  أحسنتم  الرمحن،  وتبارك  اهلل  شاء  ما  طقاطقة/األردن:  فراس  د. 

املوضوع، وليس بغريٍب عليكم هذا اإلنجاز العلمي الكبري، فأنتم قمة يف هذا املجال 
وقامة علمية وبحثية يف الوطن العريب. أبارك لكم هذا اإلنتاج العلمي املتجدد، وكلنا 
فخر بكم. كام أنه غري مستغرب أن يكون كتاب التعلم النشط لألستاذ الدكتور جودت 
سعادة، من أكثر الكتب مشاهدة، ألنه يمتاز بقيمٍة تربويٍة حقيقيٍة وغنٍي جدًا باألمثلة 
وفكرهم،  اآلخرين  عقول  حيرتم  الذي  للمؤلف  والتقدير  االحرتام  كل  والتطبيقات. 

فيقدم هلم كل ما هو رصني وجديد ومفيد.
العميق  - املفكر  أنتم  واالخالق،  العلم  وباب  القدوة  أنتم  الشوبكي/األردن:  حممد  د. 

والبحوث  كتابا  أكثر من مخسٍة وأربعني  والفكرية  العلمية  كتبه  فاقت  الذي  والوطني 
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جتاوزت املائة  ألبناء األمة العربية،  وتقيض أغلب وقتك يف التفكري والبحث والكتابة. 
جهودكم مباركة وموفقة، والكل حيتذي بكم ويتعلم منكم... فأنتم من الطليعة التي 
املتميز...  والعلمي  الدؤوب  الفكري  انجازكم  وعظمة  انتامئكم،  عمق  يف  هبا  نفاخر 

حتيايت لك أخي العزيز أبا خلدون، ووفقك اهلل خلدمة الوطن واألمة. 
اإلنسانية  - العلوم  وبحر  االجتامعية  الدراسات  رائد  الشيخ/السعودية:  رضوان  د. 

االستاذ الدكتور جودت سعادة: القامات الكبرية ُتعرف وال ُتوصف، فقد انتهلنا  من 
فيض علمكم          وتتلمذنا  عىل يديكم. فقد  استقْت من معني علمكم أجيال وأجيال، 
منهم من حالفهم احلظ يف التعلم املبارش منكم، ومنهم من تتلمذ عىل عطائكم العلمي 
املميز والفريد يف بابه. فقد كتبَت فابدعَت، وناقشَت فاقنعَت.  فالتقويم واملناهج أنت 
رائد مباحثه وسابر أغواره ومقدمه بيد العطاء للدارس واالستاذ واملامرس. فهنيئًا لنا 

بك رائدًا وجمددًا وأبًا للدراسات االجتامعية الرتبوية العربية. 
.. رغم  - الدكتور جودت سعادة  العزيز األستاذ  ُعامن:     أهيا  العامري/سلطنة  د. حممد 

املناهج وطرق  القاعات، إال أنك كنَت املرشد والقائد لقسم  بتدرييس يف  أنك مل تقم 
إليه  التدريس بجامعة السلطان قابوس لعقٍد من الزمان ... ذلك القسم الذي أنتمي 
بقوة. وقد تعلمنا من إدارتك وحكمتك الكثري الكثري، وكنَت داعاًم حقيقيًا لنا ... فأي 
صداقة يتحدث عنها الفيسبوك ومعرفتنا بك تفوق عمر هذا اإلخرتاع احلديث يف عامل 
وإنسان  نادرة،  وكاريزما  يتكرر،  لن  رجل  خلدون  أبو  وأ.د.  اإلجتامعي،  التواصل 
طيب القلب، وأصيل املنبت .... كلاميت منقوصة يف حقه ... حقا كان رائدًا يف جماله، 
وشخصية قيادية وعلمية وبحثية ال خيتلف عليها أثنان ... ريب يمتعه بالصحة والعافية 

والعمر املديد ... اللهم آمني... مع حتيايت لك أستاذنا اجلليل ومعلمنا الفاضل.
د. طارق عويدي العبادي/األردن:  أستاذنا الكبري أ.د. جودت أمحد سعادة: من أي  -

أبواب الثناء سندخل؟ وبأي أبيات القصيد ُنعرب؟  ويف أي ملسٍة من وجودكم وأكفكم 
للمكرمات ُنسطر؟  كنَت  وما زلَت كسحابٍة معطاَءٍة سقِت االرَض فأخرضت ، وكنَت 
فسمعتَك  خلدون.  أبا  اجلليل  العامِلُ  أهيا  حدود  بال  ُتعطي  الشاخمِة  كالنخلِة  زلَت  وما 
كاملِسِك أينام توجد تبهر املكان بعطرَك، فجزاك اهلل عنا أفضل ما جزى العاملني. فإن 
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قلُت شكرًا  فشكري لن يوفيكم حقكم، حقًا سعيتم علميًا وبحثيًا وفكريًا، فكان السعي 
مشكورًا. حفظكم اهلل وأدامكم َعَلاًم باسقًا يرفرُف دومًا يف ميادين الرتبية والتعليم. 

د. هيام ُعقلة املومني/األردن: أستاذي الفاضل سعادة االستاذ الدكتور جودت أمحد  -
سعادة: للنجاِح ُأناٌس ُيقدروَن معناه، ولالبداِع أناٌس يتحملون مسؤوليته. لذا، نقدر 
خالص  كل  مني  فلَك  واملتنوع.  الغزير  العلمي  االنجاز  هذا  عىل  سعادتكم  جهود 
لنا  أساسية  مراجع  كانت  والتي  كثرية،  انجازات علمية  قدمت من  ملا  والتقدير  الثناء 
يف الرسائل اجلامعية ويف أبحاثنا العلمية العديدة، مع أمنيايت لسعادتكم بأن هيبَك اهلل 
الصحة والعافية يف اجلسم، واملزيد من التقدم والتميز والنجاح يف البحوث واملؤلفات، 
كام نشكركم عىل كل ما قدمتم من خدماٍت تربويٍة لألجيال الصاعدة، وأداَم اهلل عزكم 

وأدام عطاءكم. 
د. عمران رشيم/األردن: ما شاء اهلل  وال قوة اال باهلل  ....عمنا احلبيب  العاّلمة أ.د.  -

جودت أمحد سعادة، ومن زايد لزايد إن شاء اهلل، واألبحاث رائعة جدًا والعناوين ذات 
قيمة عالية ....كل التوفيق والنجاح إن شاء اهلل تعاىل.

أبا  - العزيز  الصديق واجلار  أهيا  أبارك لكم  قلبي  إبراهيم عطوة/األردن: من أعامق  د. 
خلدون هذا االنجاز العلمي اجلديد، فانتم وبكل فخٍر صاحب القوس وبارهيا، وأنتم 
كالنهر املتدفق عطاًء وِعلاًم وُخلقًا، واهلل أسأل أن يديم عليكم الصحة والعافية أعوامًا 

وأعوام، وأن يتم عليكم نعمته.
أكرب شاهد عىل  - متثل  الربوفيسور جودت سعادة  ُكتب  املقحم/السعودية :  إبراهيم  د. 

نذران نفسه ووقته وصحته لعلمه الذي ختصص فيه، أمدك اهلل بالصحة أهيا النبيل....
الكتاب؛  - أ.د. جودت سعادة عىل  ُيوضع إسم  أن  يكفي  د. ذوقان عبيدات/األردن:  

ليكتسب قيمًة علميًة كبريًة جدًا، ألنه قد ُخطَّ بيد قامٍة علميٍة هلا وزهنا يف ميادين العلوم 
الرتبوية، وليكتسب القارئ الثقة فيام بني يديه من معلوماٍت ومعارف أصيلة، ما شاء 

اهلل عليك يا دكتور، اهلل يعطيك الصحة والعافية يا رب.
اهلل يف  - وبارك  برفيسور جودت سعادة  السعودية : شكرًا لك  املقبل/  د.عبداهلل صالح 

والبحوث  باملؤلفات  الكبري  العريب  وطننا  يف  والتعليم  الرتبية  خلدمة  اجلبارة  جهودك 
الرتبوية الكثرية يف عددها واملتنوعة يف جماالهتا.
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د. سناء أبو شاشية/األردن: أ.د. جودت أمحد سعادة، َعَلٌم من أعالم الِعلِم و املعرفة   -
يف الوطن العريب كافًة، وأستاذنا ومعلمنا الغايل.

الدكتور  - الغايل  د. حممد قطاوي/األردن:  ما شاء اهلل، نفع اهلل بكم وبعلمكم أستاذنا 
العلمية  بانجازاتكم  أيضًا  العربية  املكتبة  وتفتخر   ، بكم  نفخر  احلقيقة  ويف  جودت، 

القيمة، دمتم بصحة وعافية.
د. غادة الشامي/السعودية: ِعلٌم وعطاٌء وثراٌء للمكتبة العربية يف جمال املناهج وطرق  -

التدريس. نفع اهلل بعلمك وعملك الصالح، وأكاد أجزم أن ُجّل بحوث املناهج إن مل 
يكن ُكلها قد وثقت إنتاجكم العلمي الثري ضمن مراجعها. جعله اهلل لكم علاًم نافًعا 

وعماًل صاحلًا وزادكم من فضله.
د. عيل أبو عيل/فلسطني: ما شاء اهلل، ربنا يعطيك الصحة والعافية، ودمتم ذخرا لالمة  -

كلها، فهذا العمل ليس غريبًا عنكم، فأنتم أصحاب اهِلمة العالية والفكر الرتبوي املنري. 
نفعكم اهلل هبذا العلم وبارك اهلل لنا ولكم فيه.

املناهج وطرق  - ال تكاد ختلو مكتبة أي متخصص يف  د. فاطمة الساملي/سلطنة ُعامن: 
التدريس من كتبكم التي قدمت الكثري للمجال. مبارك دكتور، وأسأل اهلل أن يبارك 

يف علمك ووقتك.
قرأهتا  - كتبك  من  وكم  جودت،  دكتور  جهدك  اهلل  بارك  الرصاوي/األردن:   د.اهلام 

اسرتاتيجيات  كتاب  سيكون  اهلل  وباذن  ودراسايت،  ألبحاثي  مميزًا  مرجعًا  وكانت 
التدريس املعارصة بمكتبتي قريبًا.

-  .. أهله  بني  َرِحٌم  ..فالعلم  النعرفك  كنا  وإن  بك  نفخر  احلريب/السعودية:  خالد  د. 
وثقافتها  حضارهتا  وعنوان  األمم  فخر  هي  فالبحوث  واألمة  العامل  ُيعرف  فبالعلم 

وتطورها ..فهنيئا لك وألمتك بك.
د. خولة الربيفكاين/العراق:  اجلهود الطيبة دائاًم ترتك أثرًا بالغًا عىل اآلخرين، وخاصة  -

العلم النافع كام قال الرسول العظيم حممد صىل اهلل عليه وسلم: )العلامء ورثة األنبياء(. 
أبارك ألستاذي القدير إنجازاته العظيمة، ونتمنى أن نحصل عىل هذه املصادر، لكي 
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ننهل من هذا املعني علاًم غزيرًا ونافعًا، يعكس خربة وثقافة صاحبه أستاذنا القدير. هنيئًا 
لنا بمثل هؤالء العلامء من أمثالك.

د. يارس خضري/األردن: ألف مبارك أستاذنا ودكتورنا العزيز عىل هذا اإلنجاز العلمي  -
اجلديد، وجعلها الباري يف ميزان حسناتك يوم ال ينفع مال وال بنون.

العلمي  - املؤلف  هذا  جودت  دكتور  مبارك  ألف  اخلوالدة/األردن:   عايد  صالح  د. 
اجلديد، فال قيمة لعمٍل تربوٍي ما مل تتم إضافة مؤلفاتك العلمية املتجددة إليه. 

دكتور  - مباركة  والبحثية  العلمية  ..جهودك  اهلل.  شاء  ما  البطوش/األردن:   آمنة  د. 
واملعرفة  جرير  مكتبات  يف  نسخ  املناهج  تقويم  كتاب  من  تتوفر  جودت...وهل 
التدريس  اجلامعي...وبام يتالءم  بالسعودية....أريد نسخة منه ألستفيد وأفيد منه يف 

مع تطبيقات اجلودة.
أستاذنا  - املناهج  تقويم  كتب  هذا  إصدار  لكم  مبارك  الطلحي/السعودية:    حممد  د. 

جهودكم  وبوركت  العمريي،  فهد  الدكتور  وألستاذنا  سعادة  أ.د.جودت  الفاضل 
الرتبوية الكبرية، ونتطلع للمزيد وبام يثري ختصص املناهج عامة والدراسات االجتامعية 

خاصة.
دمت  - الدكتور جودت سعادة:  األستاذ  الفاضل  استاذي  الزيادنه/األردن:  د. رشيف 

نتعلم من  لنا  قدوٌة  فأنت  مفيد؛  تعلمنا منكم كل  بصحٍة وعافيٍة، كيف ال ونحن من 
علمكم الذي شمل مجيع انواع مهارات التفكري، ومؤلفاتك املنترشة هي أكرب دليل . 

فأنت كاملطر أينام وقع نفع . أطال اهلل يف عمرك يا استاذي ونفعنا اهلل بعلمك الغزير.
د. مصطفى جويفل/األردن :  نفخر بك عاملنا وأستاذنا الفاضل عىل إنجازاتك العلمية  -

الكثرية التي يشهد هلا اجلميع.
د. عيل سعيد القحطاين/السعودية:   كتب األستاذ الدكتور جودت سعادة ُتعد املراجع  -

التخصصية األساسية يف علم املناهج يف الوطن العريب.
العلمي  - واإلنتاج  الثري  اإلنجاز  هذا  لكم  مبارك  ألف  الشامي/السعودية:  د.غادة 

بفيض  التدريس  وطرق  املناهج  مكتبة  ازدانت  وكم  جودت،  د.  الفاضل  أستاذنا 
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وعلاًم  صاحلًا  عماًل  اهلل  وجعله  وبعلمكم،  بكم  اهلل  نفع  القّيمة.  ومؤلفاتكم  عطائكم 
نافعًا وزادكم من فضله.

د. جعفر املوسى/األردن:  ما شاء اهلل عليك أستاذنا القدير والعامل اجلليل. أسأل اهلل عز  -
وجل أن جيعل ما قدمت من علٍم غزير هَنََل وما يزال ينهل منه الكثريون من أبناء الوطن 

العريب، يف ميزان حسناتك، كام أسأل اهلل ان يمتعكم بالصحة والعافية.
د. رغد العطيوي/األردن: صفحات فخر خيلدها التاريخ.. سطرهتا سرية علامء حافلة  -

باإلنجازات القّيمة أمثال سعادتكم أستاذنا الفاضل أ. د جودت . حفظكم اهلل ورفعكم 
بالدنيا واآلخرة.

إنجاز  - هذا  فعاًل   جودت،  أ.د.  الرمحن  تبارك  اهلل  شاء  ما  حكيم/السعودية:  أريج  د. 
بارك اهلل لك وفيك وبعلمك ونفعك  إنجاز كبري،  أنَت بحد ذاتك  علمي جديد، بل 

ونفع بك وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد.    
ال  - أكاديمية  قامة  جودت  الدكتور  االستاذ  صامد/األردن:  ابو  محادنة  الكريم  د.عبد 

مسبوقة وال ملحوقة .. يتفوق عىل نفسه بكل انجاٍز علمٍي جديد. ما شاء اهلل، وتبارك 
الرمحن.

أ.د.  - اجلليل  العريب  عاملنا  عليك  اهلل  شاء  وما  اهلل  بسم  عامرة/األردن:   أبو  طالل  د. 
جودت سعادة ...وفقيه املناهج وطرائق التدريس، واخلربة الرتبوية العلمية والبحثية 

العربية والعاملية..
د.عادل توفيق احلراحشة/األردن:  قامة علمية كبرية تستحق التقدير واالحرتام. أدام  -

اهلل عليكم الصحة والعافية والعمر املديد إن شاء اهلل تعاىل.
د. رضار عبابنة/األردن: ما شاء اهلل عليك عامل الدراسات االجتامعية ورائدها األول  -

...وابو املناهج وطرائق التدريس يف الوطن العريب... قدوتنا مجيعًا، تعلمنا وهنلنا من 
علمك الكثري، ريب يعطيك الصحة والعافية وال حيرمنا منك.

د. إسحق جعارة/األردن:  دمت دومًا يا د. جودت مشعاًل علميًا وفكريًا هلذه األمة. -
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د. مُجانة كسار/سوريا: ماشاء اهلل أ.د. جودت أمحد سعادة قامة من القامات العلمية  -
العربية التي تنحني هلا اجلبهات تقديرًا للعطاء الكبري والقّيم يف جمال الرتبية والبحث 

العلمي.  
بوركت جهودكم العلمية بروفيسور جودت سعادة،  - د. حسني بن مالح/ السعودية: 

وستبقى  منها،  ننهل  مازلنا  التي  ومؤلفاتكم  بإسهاماتكم  العربية  املكتبة  أثريتم  فقد 
لألجيال القادمة بإذن اهلل مراجع علمية مفيدة. 

و  - ِعلمك  بارك لك يف  و  أيب،  يا  و رعاك  اهلل  أدامك  رائد جودت سعادة/األردن:  د. 
عملك و يف كل ما أعطاك ربك، فمنذ نعومة أظفارنا و نحن نراك وراء املكتب لساعاٍت 
وساعات، تكتب و تكتب و تكتب و مل نكن عندها ندرك ما تفعله ، اآلن و بعد كل هذه 
السنوات و بعد أن أصبح يشار إليك بالبنان، أدركنا عظيم ما كنت تفعل، و ما زلت 

تقوم به يف خدمة أهل العلم واملعرفة. 
األستاذ  - فإن  املجامالت  لغة  عن  بعيدًا  الكبري:  استاذي  احلسينات/األردن:  حممد  د. 

الدكتور جودت سعادة قامة علمية وموسوعة فكرية وأكاديمية كبرية تستحق االحرتام 
والتقدير، وقد تعلمت منكم الكثري الكثري.

د. حيدر عبد الكريم/العراق: بسم اهلل ما شاء اهلل ..مبارك لألردن البلد الشقيق هذا  -
أ.د.  العزيز  أستاذنا  الفكرية  واملوسوعة  العلمية  القامة  وتلك  املفضال  اجلليل  العامل 
جودت أمحد سعادة ..فاجلامعات العراقية ال ختلو من مؤلفاتك العلمية املتميزة، وأنا 
افتخر بوجود مؤلفاتك يف مكتبتي اخلاصة، وريب يعطيك الصحة والعافية ويوفقك ملا 

فيه خري ..
د. مازن القحطاين/السعودية:   ما شاء اهلل عىل كتاب تقويم املناهج اجلديد، ومبارك  -

عليك يا دكتورجودت هذا اإلنجاز العلمي الرفيع، ووفقكم اهلل ملا حيب ويرىض.
د. أمرية سعد الزهراين/السعودية:   ألف مربوك دكتور جودت، ما شاء هلل عن كتبك  -

التي هي من أفضل الكتب الرتبويةومعك الدكتور فهد املميز واملبدع، بالتأكيد كتاب 
مميز سأقتنيه دون شك. 
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د. منار اجلرب/األردن: قرأت بحثكم عن الرتبية األمنية بالتفصيل...موضوع يستحق  -
يف  األقل  عىل  يطبق  ريت  يا  مؤسسة...و  كل  و  عائلة  كل  هيم  ..و  البحث  و  الطرح 
و  الصحة  يعطيك  ...اهلل  بعد  الدراسية  املناهج  يف  يدمج  مل  ...إذا  توعوية  حمارضات 

العافية. حفظك  اهلل مفخرة للوطن و لألبناء و األحفاد.
جودت  - الدكتور  لألستاذ  والتقدير  االحرتام  :كل  العبادي/األردن  سعود  حممد  د. 

سعادة، وهلذه القامة العلمية والبحثية الرتبوية الكبرية.
د. حصة انغيمش/الكويت:   بارك اهلل يف جهودكم بروفيسور جودت، فقد تتلمذنا عىل  -

مؤلفاتك، وتطورنا من خالهلا ومعها.كل الشكر عىل ما تقدمه للرتبية عمومًا واملناهج 
عىل وجه اخلصوص.

د. نوف املواضية/األردن : أمام أي قامٍة نقف اآلن؟نعم إهنا الريادة والتميز واالبداع  -
جتتمُع يف شخصكم الكريم ...أستاذنا ومعلمنا وملهمنا وقدوتنا أ.د. جودت سعادة. 

أمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية واملزيد من اإلنجازات العلمية. 
أعناقنا  - تطويق  عىل  عمل  من  جودت  بروفيسور  يا  أنت   : املطري/األردن   برشى  د. 

بعلمك وحلمك وفضلك علينا ... لتعجز احلروف أن تصطف يف كلامٍت كي تعرب عن 
فخرنا بك.

د. والء العدوان/األردن : أستاذي ودكتوري الفاضل العزيز  ,,, أنت يف القمة دائاًم، حيث  -
ال كالم يعطيك حقك الطبيعي يف وصفك َكعامِل ٍكبري، أعطاك اهلل الصحة والعافية عن 

كل إنتاج علمي مميز تفيد به الناس. 
أستاذنا  - حدود  بال  عظيم   بحثي  وجهٌد  راٍق،  علمي  عطاٌء  العكور/األردن:  نوال  د. 

الكبري د. جودت سعادة.
االحرتام  - كل  سعادة:  جودت  الدكتور  الفاضل  استاذي  العبيدات/األردن:  د.حممد 

والتقدير لك، وبارك اهلل فيكم واطال اهلل بعمركم ونفع بعلمكم البالد والعباد .كنتم 
يف  العلم  طلبة  من  الكثريون  وأخالقه  وأدبه  علمه  من  هنل  الذي  واملعلم  املريب  نِعَم 

الوطن العريب.
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د. نارص الغبريي/فلسطني: أ.د. جودت سعادة كنز معريف علمي مميز، وهو أستاذي  -
الذي أعتز وأفتخر به يف دراسة املاجستري ومرشف عىل رسالتي ...بارك اهلل يف جهودك 

العلمية املتميزة.
قامة  - إنه   سعادة.  جودت  الدكتور  باألستاذ  وأكرم  أنعم  جعارة/األردن:   وصفي  د. 

علمية نفتخر هبا ونعتز عىل الدوام.
 د. زياد أمحد البطاينة/األردن:  جهود مباركة، و إضافة نوعية للمكتبة العربية من هذه  -

ومتعك  جودت  دكتور  بعلمك  ونفع  اهلل  نفعك  املتنوعة.  الرتبوية  والبحوث  الكتب 
بالصحة والعافية .

د. مهند الشبول/األردن:  بارك اهلل يف جهودك يف خدمة العلم والعلامء والباحثني أهيا  -
املؤلف الكبري أ.د. جودت أمحد سعادة. 

د. لينا احلياري/األردن:  ماشاء اهلل دكتور جودت... أنت فخر ملن عرفك وفخر خاص  -
للرتبويني العرب.

د. أزهار الصفاوي/العراق :مبارك أستاذنا الكبري د. جودت سعادة...واىل املزيد من  -
التألق والنجاح والعطاء.

د.جمدي عقل/فلسطني:  مبارك هذا اإلنجاز العلمي اجلديد يا دكتور جودت، وأدام  -
اهلل عليكم الصحة والعافية.

د.هيفاء اخللييل/األردن: مبارك جهدكم الرتبوي اجلديد أستاذنا اجلليل د. جودت.. -
ونفع اهلل طالبي العلم بمؤلفاتكم وبحوثكم.

د. ُمنية مزيد/فلسطني: ألف ألف مبارك استاذنا الفاضل هلذه الكتب الرتبوية القيمة  -
والبحوث العلمية املتميزة..دمت ذخرًا بعلمك وعملك، ونفع اهلل بكم وسدد خطاكم 

وأطال عمركم.
د.مصلح املجايل/األردن: ما شاءاهلل عليك يا بروفيسور جودت هذه الغزارة والتنوع  -

يف إنتاجكم العلمي، ربنا يعطيكم الصحة والعافية.
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د. هتاين أبو جريبان/األردن: نفع اهلل بك وبعلمك دكتوري الفاضل جودت سعادة ...  -
ومبارك هذا اإلنجاز العلمي اجلديد.

ألف  - الوفري..ألف  بعلمكم  الباحثني  اهلل  اهلل..نفع  ماشاء  الشيخ/األردن:  د. مصطفى 
مبارك سعادة الدكتور العامِل واملجتهد جودت أمحد سعادة.

وسلمت  - الكبري،  العلمي  اإلنجاز  هذا  عىل  اهلل  شاء  ما  البشايرة/األردن:  خلدون  د. 
يمناك أهيا العامِل اجلليل، ويف ميزان حسناتكم إن شاء اهلل تعاىل.

واإلبداع  - اإلنجاز  هذا  عنكم  غريبًا  ...ليس  اهلل  وفقكم  اليمن:   شاويش/  عبداهلل  د. 
املتواصلني يف ميدان التأليف والبحث العلمي.

يا  - تكريمك  سعادة  جودت  بروفيسور  يا  مجيعًا  علينا  حق  رمحة/األردن:  أبو  إياد  د. 
صاحب اخللق الرفيع والعلم الواسع واألدب اجلم......موديت لك وكل اإلحرتام.

اإلصدارات  - من  ومزيدًا  قدركم،  من  ورفع  بكم،  اهلل  نفع  العمري/مرص:   عالء  د. 
واالبداعات يا سعادة الدكتور جودت.

بأعاملك  - جودت  الدكتور  سعادة  يا  وعزنا  فخرنا  حرب/األردن:  سعدي  راجح  د. 
التأليفية والبحثية. ألف مبارك ومزيدًا من التقدم والرفعة.

د.خالد عطية السعودي: لقد كانت كتبك وما زالت، قبلة الطلبة والباحثني يف املناهج  -
وطرق التدريس .. بوركت هذه اجلهود وطيب اهلل األوقات ..

د. خالد خزعل رشيد/العراق: مربوك لألستاذ الدكتور جودت أمحد سعادة ولطالبه  -
هذا اإلنجاز العلمي اجلديد والكبري عن تقويم املناهج، كام أرجو منه مشاركة كتبه يف 

معرض اربيل الدويل للكتاب هذه السنة إن شاء اهلل.. حتيايت لكم.
د. حممد جواد العزاوي/العراق: بالتوفيق دكتورنا يف بحوثَك ومؤلفاتك، ودائام أنت  -

مبدع استاذنا اجلليل.
هذين  - عىل  وساطلع  الرائع،  الرتبوي  االنجاز  هذا  مبارك  اخلضور/األردن:   عيل  د. 

الكتابني اجلديدين عن تقويم املناهج إن شاء اهلل قريبًا.
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د. بشار برو/سوريا : السالم عليكم أ.د. جودت أمحد سعادة اطال اهلل يف عمرك وامدك  -
بالعافية ونفعنا اهلل بام فتح عليك ... شكرا من القلب ملؤلفاتك الرائعة

د. عيل اجلهني/السعودية: ما شاء اهلل تبارك اهلل، مؤلفات رائعة ومهمة يف جمال تطوير  -
كل  عىل  أمحد  جودت  الدكتور  لالستاذ  شكرًا  املراتب.  أعىل  اىل  به  والسمو  التعليم 

ماقدمه وأسأل اهلل أن يكون يف ميزان حسناته.
أنتم قامة علمية  - الفاضل:  الدكتور جودت سعاده  االستاذ  العلوان/األردن:  د.جارس 

تربوية تستحقون االحرتام التقدير، جهودكم مباركه، حفظكم ووفقكم اهلل أينام حللتم.
د. وفا الدجاين/األردن: ألف مربوك دكتورنا وأستاذنا الكبري بروفيسور جودت سعادة  -

عىل هذا اإلنجاز العلمي الكبري الذي سيفيد الباحثني عن أصالة املعرفة وحداثتها.
جودت  - الدكتور  فاألستاذ  بعلمهم،  العاملني  العلامء  نحرتم  األردن:  زايد/  عالء  د. 

مدرسة منتجة للمعرفة، ودائاًم ىف تقدم وتألق علمي، ونفع اهلل بكم وبإنجازاتكم.
د. نورة املهريات/األردن: نفع اهلل بك وبعلمك الغزير دكتورنا العزيز ... والف مربوك  -

الصحة  يعطيك  املعارصة، وريب  التدريس  اسرتاتيجيات  اجلديد  عن  الكتاب  إصدار 
والعافية.

د.خزيم اخلزام اخلالدي/األردن:  الف مربوك دكتور جودت هذا الكتاب اجلديد، إنه  -
منجز علمي رائع ينتفع به الطلبة والباحثون واألساتذة.

أنا شخصيًا  - بروفيسور جودت،  يا  جدًا  رائع  و  قيم  كتاب  القرعان/األردن:  د. حممد 
استفدُت منه كثريًا يف أعاميل وتدريبايت العلمية واملهنية.

د. حممد احلامد:  كل الشكر لكم أ.د. جودت أمحد سعادة، فكتبكم قيمة و ثرية وغنية  -
العربية.  بالكتب  الثقة  لنا  تعود  إليها  رجعنا  إذا  بحيث  املفيدة،  املتجددة  باملعلومات 
فالكثري من الكتب العربية وخاصة الرتبوية منها تكون ألساتذة أسامؤهم كبرية، ولكن 
كتبهم ال ترقى كي تكون كتبًا قيمة ألهنا ركيكة. .... ولكن شهادة حق، ما خترج من 
مؤلفات ألستاذنا الكبري أ.د جودت حتوي يف طياهتا اإلتقان و ثراء املعلومات وكثرة 

التطبيقات.
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د. عطية حممود/األردن:  تتمَيز إنجازات الربوفسور أبو خلدون الغزيرة بأهنا يف الغالب  -
ما تغطي مجيع اجلوانب احلديثة للموضوع الرتبوي الذي تتناوله، وعمَل عىل صقلها 

كي تالئم حاجات جمتمعنا العريب اإلسالمي.
والتسعوَن  - السادُس  ُم  امُلَحكَّ البحُث  صدَر  مّلا  ُيقال،  واحلَقُّ  املانع/األردن:  اهلل  عبد  د. 

ُ مضموُنُه  ٍن ِعلميٍّ َوُيؤرشِّ لأُلستاِذ الدكتور جودت سعادة، وهَو بحٌث َينُمُّ حمتواُه عن مَتَكُّ
َويداء-  عىل اقتداٍر تربوّي، فإنني ُأبارُك ألُستاذنا جودت -الذي لُه يف القلِب حملُّ السُّ
هذا اإلنجاَز الذي ينضاُف إىل ِسفر ُجهودِه املبذولة يف البحث العلمّي، وُأهنُّئُه وأبناَء 
أنظاَر  أّن  علاًم  َتَبّوأمُها.  اللتني  الُعليا  املنزلِة  وتلَك  الُفضىل  املكانِة  هذِه  عىل  مجيعًا  بلده 
يل  ُهّيَئ  إذ  البحثّية؛  إنجازاتِِه  عىل  مقصورًة  ليست  العلمّيَة  ونشاطاتِِه  الرتبوّيَة  ُأستاِذنا 
منهٍج  عىل  قائمًة  َوألَفْيُتها  التأليِف  حُمكمَة  ا  فوجدهتُّ لُه  كتاٍب  غرِي  يف  ُقرٍب  عن  النَّظُر 
علميٍّ رصني، فبورَك َعَمُلَك أستاَذنا األعّز، وما انفككَت َعَلاًم ُيشاُر إليِه بالَبنان، وما 
برَح اخلرُي والفضُل َيطُرقاِن باَبَك وأبواِب أبناِء وطنك. »أولئَك آبائي َفِجئني بِِمْثِلهم...

إذا مَجََعْتنا يا َجريُر امَلجاِمُع«
العامِل  - أهيا  عليه  ُتشكر  أن  يستحق  جديد  تأليفي  عمل  اخلصاونة/األردن:  نجوى  د. 

املشهور.اللهم بارك لك.
وإضافة  - والكتب،  األبحاث  هذه  يف  مباركة  جهود  الرشعة/األردن:   منيزل  د.ممدوح 

نوعية للمكتبة العربية. بوركت يا أستاذنا الدكتور جودت.
د.منصور الرشاري املقابلة/األردن: إضافة نوعية حديثة من الكتب اجلديدة وليست  -

بغريبٍة عىل عامِلٍ مثلك سعادة االستاذ الدكتور جودت.
...إن  - الكتاب األخري  العزيز هذا  د. حممد األويس/مرص:  ألف ألف مبارك دكتورنا 

شاء اهلل نرى لك املزيد من العطاء العلمي .. ريب يوفقك وحيفظك ويعطيك الصحة 
والعافية ..دمت بخري.

د. نارص الغبريي/ فلسطني: كنز معريف علمي مميز استاذي الفاضل د. جودت..أعتز  -
يف  اهلل  ...بارك  رسالتي  عىل  ومرشف  املاجستري  دراسة  يف  طلبتك  من  أنني  وأفتخر 

جهودك العلمية املتميزة.
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د. زياد أمحد البطاينة/ األردن:  جهود مباركة، و إضافة نوعية للمكتبة العربية. نفعك  -
اهلل ونفع بعلمك دكتور جودت ومتعك بالصحة والعافية .

د. أنوار حجاب/ مرص: ما شاء اهلل، ألف مربوك هذا الكتاب اجلديد، ونفع اهلل بعلمك  -
يا بروف جودت. 

د. حممود عواد/ مرص:  مليون مبارك عىل هذا الكتاب عن تقويم املناهج...ونفع اهلل  -
بعلمكم الباحثني والعلامء.

عىل  - اجلديدة،  املؤلفات  هذه  جودت  بروفيسور  مبارك  هالالت/األردن:   حممد  د. 
هديك وعلمك تسري األجيال.

إن  - العلم....ومبارك  لطالبي  ثمني  علمي  إنجاز  اخلصاونة/األردن:  لطفي  عاكف  د. 
شاء اهلل لك وللجميع.

ينتظره  - الذي  اجلديد  العلمي  اإلنجاز  هذا  مبارك  يونس/األردن:   بني  رياض  د. 
الكثريون، وهل الكتاب متوفر يف مكتبات إربد؟

د. سامي سليامن القطاونة/األردن: بارك اهلل يف جهودك العلمية والبحثية استاذنا املبدع،   -
ونفع بك البالد والعباد.

د. أمحد الربايعة/ األردن: مبارك ياسيدي الدكتور جودت،  وأدامك اهلل ذخرا ملكتبتنا  -
العربية وموسوعة علمية نفتخر هبا عىل الدوام.

 األستاذ إبراهيم سعادة/األردن:  -
َمرابِِعنـــا مَهــــى، يْسـقي الّزروَع وُكّل أْشجارِ احِلمـىغْيـٌث َعميــٌم يف 

هــــا ، وتـفتـَّحـْت، أْكمـاُم وْرٍد يف مطالِِعـــــِه َســـــامُسـُحٌب تـتاَبَع درُّ

الذكاَء،فـَأنـَْعاماحلْمـُد للّرمحـنِ ، جلَّ جاللـُــــــــُه،  الّرىض،َوَهَب  َمنـََح 
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نجٌم َغَمَر اآلفاَق سناُه، واألرَض ِضياُؤه .. عِشقُه الناُس، وانتظَرُه الآلِهفوَن .. ُيزيُل 
جنة .. تزخُر منُه الُعقوُل ، وترتاُح بِه النفوس .. ويلذُّ له النَّظـر..  العتمَة ، وجيلو الدُّ
الذي  الّدافق،  واملعنُي  الآلمع،  النجُم  أنَت  ألنَت  اهللِ  وأْيُم   .. جودت  دكتور  يا  إيِه 
من  وَربْت،وأنبتْت  ْت  فاهتزَّ  .. َجفاف  بعَد  األرَض  فأحيا   ، سْيُلُه  وعمَّ  ماؤُه،  طفَح 
التوفيِق،  أثواَب  ،وألَبَسَك  نَِعَمُه  علْيَك  بِعلِمِه، وأسبَغ  اهللُ  أكَرَمَك   .. كّل زوٍج هبيج 
وُحَلل النجاح، فأكرمَت الناَس بكَرِم اهلل..ِعلاًم فّياضًا، نافِعًا ،أخَذ مكانُه يف العقوِل 
اليُد  لَك  فكاَن  وعاّمة..  وباِحثنَي  وُمعلِّمنَي  ..ُطاّلبًا  الّساغَبِة  الآلهفِة،واألذهان 
الطُّوىَل،واملالءُة البيضاُء يف تربيِة النَّشِء، وهناءِة اجليل ..ففخروا بَك مجيعًا ،وقّدروا 
لَك عالِيًا ما قّدمَت وما أعطْيت .. شَكروا لَك اهللً عظيَم ُجهِدَك، وحديَد عزيَمتك، 
العامُة  واملدارُس واملؤسساُت  العلمّيُة،  واملعاهُد  اجلاِمعاُت  فأَبِت    .. وُطْهَر عطائَك 
َق ُعنَُقـَك بَشهاداِتا التكريمّيِة، التي حتِمُل لَك اعرتافها بفضلَك، وفخَرها  االّ أْن ُتطوِّ
بنُْبلَك، وحَتاياهـا لشخصَك الذي ملْ يَتواَن يومًا عن النفِع، ومل ينكْص عِن العطـاء..
أمثالُه..ليصطفَّ  الذي زاحَم   ، التكريم  امُخ هذا  الشَّ الَعَلُم  ا  أيُّ لَك  فنُبارُك  أّما نحُن 

ُمرشقًا ُمعَتزًا، ال يدأ رفيُفـُه، وال يقُصُ َمداه.
إعادة  - اىل  حمتاجني  األردن  يف  نحن  د.جودت:  غزال/األردن:  شفيق  يوسف  األستاذ 

اهتاممها،  ُجل  األمر  هذا  تويل  العبداهلل  رانيا  امللكة  وجاللة  التعليمية،  املناهج  تقييم 
ومؤلفاتك القيمة تعالج هذا األمر. اقرتح عليكم إهداء مكتب جاللتها نسخة منها. 

خلدون،  - أبو  أخي  يا  لك  وتقديري  حبي  خالص  مع  املساعيد/األردن:  لطفي  احلاج 
الرأس عاليًا، وأنت فخر  ذاتية ترفع  نعيمه ورضاه. سرية  وبارك اهلل فيك وزادك من 
وعز لنا وجلميع أهايل بلدك، ملا قدمت وتقدم من أجل العلم..اهلل يرىض عليك ويبارك 

يف عمرك وصحتك يا اخي الغايل. 
األستاذ سامي رشيم/األردن:  أنت استاذي يف اإلعدادي، فال جيوز أن أشهد لك، ألن  -

ونقدر  نجلهم ونحرتمهم  الذي  أعالمنا  َعَلٌم من  أنت  تظل جمروحة....  بك  شهاديت 
إنجازاتم.
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األستاذ أبو إياد املساعيد/األردن : حتيات من بحر إىل حميط كاخلضم، وحتياٌت من تلميذ  -
إىل أستاذ من أهل العزم ، وحتية إىل الذين تأيت العزائم عىل قدرهم، وعىل قدرهم تأيت 
املحافل عىل ذكرهم.  والتقدير مهام بلغنا منه لن نطول قدركم، والفخر بكم مهام حاولنا 
لن نصل مداكم. يا شمس العلم ، والعلم نور، وأنتم شعاعه، جاوزُت بالغتي فيكم 
إنجازات  من  قدموا  بام  حياهتم  تقاس  الذين  للرجال  طوبى  إبداعاتكم.  هبا  أبلغ  فلم 
ترتى، كل منجز يكفي ألن نقف بك فخرًا وشموخًا. طوبى ملن محل األخالق نرباسًا ، 

فكان عناوين المعة يف سامء البالد، فكنت فيها السؤدد وللفخر عنوان.     
األستاذ حممد عثامن مسعد املساعيد/األردن: مبارك جهودك د.جودت ..وأنت املعلم  -

واملؤلف والشاعر والعبقري ...أحييك ولك مني كل التقدير واالحرتام. 
انجازاتك  - إىل عقد  ُتضاُف  ولؤلؤة جديدة  وإثامرًا,  علاًم ورفعة  اهلل  زادك  نزار دعسان: 

مجاالً وإبداعًا وروعًة، وتكمل بساطًا يمتد نحو الباحثني والعارفني ريثام يقفون عليه 
كي ينهلوا من خرياته وثامره ويتمتعون بالنظر اىل مجاله.

ومربيًا  - ومفكرًا  ومعلاًم  وأخًا  أبًا  اهلل  حفظك  الفوزي/األردن:  أسكندري  األستاذ 
وصديقًا وخملصًا للعلم أهيا العبقري ....أستاذنا د. جودت سعادة املحرتم ...ونفعنا 

اهلل بام أنعم عليك من فيض العلم واملعرفة.
أخي الدكتورجودت سعادة: كنت أمتنى أين تعرفت عليك  - عبد القادر الباز/األردن: 

مبكرًا ألهنل من علمك وأخالقك وتواضعك الكثري، وكام قال الشاعر: 
وانحنـىولكـن كريـم األصـل كالغصـن كلـام  تواضـع  أثـامرًا  حتمـل 

ديرابان  حول  احلديث  أطراف  لنتجاذب  أونزوركم  لنا  زيارتكم  نتمنى  لكم،  حتيايت 
وأخبار التعليم ونكات املتعلمني أيام اجلد املعلم الكبري حممدالباز رمحه اهلل، مع حتيايت.

األستاذ عاطف ابراهيم سعادة/األردن: ِكتاٌب َقِيٌم فيِه الكثري الكثري من الفائدِة املرجوِة  -
رِيُ العقول وجُيرُبها  ملِِن أراَد أن يستفيِد , فيِه من اجلُهُد العلمي الصادُق واملبذول بشكٍل حُيَ
ِعلٍم  لُِيعطي ما يف ُجعبتِه ِمن  الِفكَر  بَذَل هذا اجلُهَد وَشَغل  التفكري بشخصيِة من  عىل 
, َرغَم أننا نعيُش يف  صاٍف َندٍي اىل أجياٍل هم بأمِس احلاجِة إىل هذا الِعلِم وهذا العامِل 
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الطريَق  َوُينرُي  َنرِيٌ  َعقٌل   , ُمتِقٌد  فِكٌر  َرِحَم ريب ..  الِعلمي إال من  الَكساَد  فيه  َزمٍن سائٌد 
يف الظلامِء لطالبي الِعلِم وهذا بِحد ذاتِه هلَو النجاُح والعمل واألمل لكِل من هَنل من 

بحِركم العلمي الذي لن َينفذ بعون اهلل ... 
اهلل  - وأدام  اهلل  عافاك   !! اخلالق  تبارك  شاءاهلل.  ما  الناعوري/األردن:   غازي  األستاذ 

عليك الصحة والسعادة..ونفعنا اهلل بعلمك، وجزاك اهلل كل خري عن كل كتاٍب وبحٍث 
ومقالٍة ومجلٍة وحرٍف كتبته أو تكتبه كي تفيد به طالبي العلم، ويف ميزان حسناتك بإذن اهلل. 

الطلبة والباحثني يف  - قبلة  لقد كانت كتبك وما زالت  السعودي:   األستاذ خالد عطية 
املناهج .. بوركت اجلهود وطابت األوقات. 

األستاذ توفيق العجارمة/األردن:   ألف ألف مبارك دكتورنا املبدع الغايل ونحمد اهلل  -
نتعلم فيها ونحن  يا دكتورنا مدرسة  القّيم. انت  الكتاب  تاليف هذا  عىل االنتهاء من 
طالبك ومل نتخرج منها لغاية اليوم وال غدًا، وال حتى بعد سنوات، ألننا نظل بأمس 

احلاجة اىل أن ننهل العلم من بحرك الواسع.
االستاذ  - أهيا  الرمحن  وتبارك  اهلل،  شاء  ما  املساعيد/األردن:  اسامعيل  عامد  األستاذ 

الدكتور احلبيب جودت سعادة ... هذا ما تعودنا عليه منكم، كيف ال وأنتم أهاًل للعلم 
واملعرفة، وقد خترج من حتت أيديكم عرشات اآلالف من أصحاب الشهادات العليا 
والدنيا بفعل تدريسكم وبفضل ومؤلفاتكم وبحوثكم الكثرية والقيمة... دمتم ذخرًا 

لنا وجلميع طالب العلم.
الباحث ونِعَم املؤلف ونِعَم  - نِعَم املريب ونِعَم     : األستاذ عبدالكريم الطراونة/األردن 

الشاعر ونِعَم االستاذ ونِعَم الصديق الكريم الويف . 
األستاذ فهيم صالح الدين الزبدة/األردن :  فعاًل سرية حافلة لألستاذ الدكتور جودت  -

سعادة  باالنجازات وفخر لنا وللوطن العريب أمجع. أطال اهلل عمرك، وإن هذه الكلامت 
ال توفيك حقك ألنك أنت األستاذ اإلنسان. 

عن  - والعقل  الكالم..  عن  الّلسان  يعجز    : املساعيد/األردن  لطفي  نسيم  األستاذ 
التفكري.. والقلب عن التعبري.. فقد رفعت رأسنا عاليًا ونفتخر دومًا بك وبإنجازاتك 

العلمية.   
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األستاذ حممد حسن رشيم/األردن : واهلل إن اللسان ليعجز عن وصف مشاعر الفخر  -
بكم يا دكتور جودت سعادة. دمتم ذخرًا لنا وللوطن ولإلنسانية مجعاء . 

العلم  - أوتوا  آمنوا والذين  الذين  اهلل  يرفع  اهلل.  ما شاء    : األستاذ غازي رباع/األردن 
درجات. رفع اهلل قدرك -دكتورنا الفاضل- يف الدارين، وجعل هذا الِعلم يف ميزان 
حسناتك،يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جزاك اهلل عنا خري اجلزاء ،ملا قدمته وتقدمه 
لألجيال من علٍم نافٍع مهم ،يبحث يف أساس مهم من أساسيات احلياة اإلنسانية أال 

وهو ميدان الرتبية والتعليم.
الغايل وأنت صاحب  - نبارك لكم هذا اجلهد دكتورنا  األستاذ حممد شابسوغ/األردن: 

علميًا  نتاجًا  حيوي  الذي  املؤلف  هذا  المتالك  وسأسعى  الثاقبة  والرؤيا  العالية  اهلمة 
راقيًا برقي املؤلف ذاته.

األستاذ عبد احلكيم عمرية/األردن: إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ان نرى بحوثك  -
ال   الرصني.  من علمكم  لينهلوا  العلم  لطالب  ثريًا  مرجعًا  وتكون  النور  ترى  القيمة 
َجّف قلمك وأمد اهلل يف عمرك دكتورنا العزيز أبا خلدون، عىل أمل أن حتقق حلمَك 
بإذن اهلل تعاىل، وكلنا نفخر ونزهو بكم،  املائة  بإكامل موسوعتك  يراودك كثريًا  الذي 

فأنت منارة من منارات العلم والتعليم يف الوطن العريب.
ونِعَم الرجال أبا خلدون، فأنت من الرجال الذين إذا  - األستاذ سمري رسايا/األردن : 

ُذِكَر اسمهم يذكر العز والفخر وُترفع الرؤوس عاليًا. 
األستاذ عيسى نافع الكراملة/األردن: كل الفخر للبالد أن حتتفل بأمثالك من األكاديميني  -

الذين ال يشق هلم غبار، سواء كان يف السلك التعليمي أو العلمي أو السيايس، ناهيك 
عن املجال الشعري .فأنت قامة تستحق أن ُترفع القبعات هلا ...فإنجازاتك ال حرص 
نلتها ترمجة فعلية لعصارة فكرك وعرق جبينك..فحق للبالد أن  التي  هلا، واألوسمة 

تفخر بك وأن تلبس حلل العز والفخار من خاللك..
األستاذ إهياب جودت املساعيد/األردن: ألف مربوك... اهلل يعطيك الصحة والعافية  -

عىل هذا اإلنجاز، وجيعلك ذخرًا وسندًا هلذا البلد بأذن اهلل تعاىل.
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األستاذ شاهني شاهني/األردن: مبارك يا دكتورنا الغايل هذه املنجزات العلمية، فأنت  -
دائاًم يف الطليعة ِعلاًم وخلقًا. دمت ودام فضلك.

ال  - والذين  يعلمون  الذين  يستوي  هل  قل  الديرباين/األردن:  زياد  عالء  أبو  األستاذ 
البصري.....  و  األعمى  يستوي  النور......وهل  و  الظلامت  تستوي  يعلمون...وهل 
خلدون،   أبا  يا  دوما  اهلل  حفظكم  والعامل..  العريب  الوطن  يف  العلم  منارات  من  مناره 

ونرفع الرؤوس دومًا بكم يف كل املحافل. 
يا دكتور جودت أن تكون  - العبيس/األردن:  ليس من باب املصادفة  إبراهيم  األستاذ 

كتاباتك األكثر قراءة بني الباحثني واملتخصصني، فأنت مبدع وكتبك دائاًم ما ترتك أثرًا 
طيبًا عىل طالب العلم كي ينهل من معينها ما لذ وطاب من هذا البحر الزاخر واملرتامي 
األطراف عىل جنباته. فأينام نذهب نجد لك بصمًة واضحًة وبالغة األثر، كيف ال وهذا 

الكتاب النفيس )التعلم النشط( كان من أمجل ما قرأنا واستفدنا منه.
علاًم  - ستبقى  سعادة،  أمحد  جودت  أ.د.  كعادتك  خليفة/األردن:  مظفر  أبو  األستاذ 

به  تتغنى  وأهلها،  للبالد  وقمرًا   للبرشية  نافٍع  علٍم  من  تقدمه  فيام  األعايل  يف  يرفرُف 
األجيال احلارضة والقادمة عىل مدى األيام، وكم كنَت رائعًا جدًا يف بحثَك  بام أضفته 
معلاًم  لنا  العزيز  دكتورنا  يا  دمَت  البحوث.    هلذه  قاريء  لكل  مفيده  معلومات  من 
وباحثًا وبروفيسورًا متواضعًا وخادمًا ألهلك وبلدك ولكل من عرفك.  كل االحرتام 

والتقدير لك.
أبا خلدون، فكل يوم تعطينا  - يا  بورك عقلك وعطاؤك  املهندس عزت غنام/األردن: 

املزيد من االنجازات العلمية الرائعة واملفيدة.
وعلامئنا  - رموزنا  أحد  خلدون،  أبا  احلبيب  دكتورنا  /األردن:  تينة:  أبو  أيمن  األستاذ 

األجالء. كل االحرتام والتقدير مع هذه األبيات: 
إهِنُـُم  العلـِم  ألهـِل  إاِل  الفضـُل   مـا 
حُيِسـنُُه كان  قـد  مـا  املـرِء   وقيمـُة 
بـدالً بـه  تطلـْب  وال  بعلـٍم  فقـْم 

أدالُء اسـتهدى  ملـن  اهلُـدى   عـىل 
أعـداُء الِعلـِم   ألهـل   واجلاِهلـوَن 
فالنـاُس َمْوتـى وأهـُل العلـِم أحياء
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األستاذ حممد زياد األسطل/ فلسطني:  إن األكابر حيكمون عىل الورى، وعىل األكابر  -
بك  اهلل  ونفع  اجلديدة،  مؤلفاتك  عىل  الغايل  دكتورنا  ُيمناك  سلمت  العلامء.  حتكم 

وبعلمك الناس، أسأل اهلل العيل القدير أن يديم عليك الصحة والعافية.
جودت  - الدكتور  األجيال  أستاذ  يا  ودمَت  سلمَت  األردن:   شحادة/  معاذ  األستاذ 

سعادة، ذخرًا وسندًا ملحبيك من طلبة الِعلم والباحثني.... فأنت مفخرة للجميع.
التي  - املضيئة  الشعلة  أنت  جودت،  دكتور  يا  عليك  اهلل  ماشاء  رشيد/األردن:  عائشة 

حتث عىل التعليم املدريس والعايل، وتبعث فيهم روح العلم والتعليم. بارك اهلل فيك، 
وزادك من فضله وجزاك اهلل كل خري.

معطاًء  - جودت  بروفيسور  يا  اهلل  أدامك  األردن:  الزبدة/  الدين  صالح  مي  األستاذة 
وباحثًا ومشجعًا عىل استخدام التقنيات الرتبوية احلديثة وأفضل األساليب والوسائل 
الباحثني واملخرتعني، يستطيع  التعليمية والرتبوية واألنشطة إلعداد جيٍل جديٍد من  

مواكبة التطور العلمي والتعليمي والتقني.
حتت  - بإمتياز  حملية  ثقافية  شعرية  أمسية  كانت  نعم  هذيل/األردن:  بني  وائل  األستاذ 

والشعراء،  واملتحدثني،  والربنامج،  املكان،  حيث  من  وذلك  جودت،  د.  يا  إدارتَك 
ومن حيث اهلدف ... والشكر اجلزيل عىل كل القائمني عىل األمسية واهليئة اإلدارية 

ورئيسها األكارم ...
الصحة  - بموفور  وغمرك  العمر  بطول  اهلل  أمدك  ابوقاعود/األردن:  عامد  األستاذ 

والعافية، فأنت يا بروفيسور جودت قد عرفناَك موسوعًة علميًة متحركًة وقامًة علميًة 
متميزًة، حيث ملثلكم ترفع القبعات.

األستاذ سمري رسايا/ األردن: ونِعَم الرجال أبا خلدون، فأنت من الرجال الذين إذا  -
العلم  منارات  من  منارة  أنت  عاليًا.  الرؤوس  وُترفع  والفخر  العز  يذكر  اسمهم  ُذِكَر 

والتعليم يف الوطن العريب.
األستاذة ابتسام فرحان/ األردن :   سرية حافلة باإلنجازات العلمية العظيمة التي يفخر  -

بحرها  من  مجعيًا  ارتووا  ...حيث  الكبري  العريب  الوطن  أبناء  من  والداين  القايص  هبا 
فيها من  ما  لكثرة  استطع حفظها  مل  العطرة  السرية  أقرأ هذه  وأنا  إرتواء.   أيام  اخلضم 

إنجازات كبرية ورائعة.
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-  .... به  ينتفع  الذي  العلم  احلق......  املرياث  واهلل  هذا  أيمن رشيد/األردن:  األستاذ 
بوركت يا أستاذنا الكتور جودت.

تربوية  - قامة  يعترب  رسالتي  عىل  واملرشف  أستاذي  األردن:  الضمور/  سامي  األستاذ 
يشهد هلا القايص والداين وافتخر به عىل الدوام .  

منارًة  - فأنت  جودت،  يادكتور  بك  فخورون  نحن  الكرامنة/األردن:  صالح  األستاذ 
علميًة وأدبيًة وفكريًة وأخالقيًة يف بلدَك التي جيب أن حتتفل بأمثالَك وبام يليق بالعلامء 

الكبار.. اطال اهلل يف عمرك وأمدك اهلل بالصحة والعافية.
األستاذ حممود محدان/األردن: زادك اهلل ِعلاًم ونفعًا للناس، وبارك اهلل فيَك عىل كل ما  -

تقوم به من أعامٍل مرشفٍة وقّيمة ...إىل األمام دائام دكتورنا الفاضل جودت سعادة ..
األستاذ حكم ساموي/األردن: عرفناَك عن ُقرب قبل اكثر من أربعني عامًا يا أستاذنا د.  -

جودت... مثاالً للمعلم واإلنسان، وليس مستغربًا كل هذه اإلنجازات التي حققتها 
طيلة حياتك العلمية واألكاديمية... وإىل املزيد من اإلنجازات اجلديدة مع متنيايت لكم 

بالعمر الطويل والصحة والسعادة... يا أحىل وأمجل معلٍم عرفناه. 
أقاربك  - الذين نشكر اهلل عىل أن جعلنا من  نحن  الديراباين/األردن:  أبو عامر  األستاذ 

عىل  وأنت  وعلامئنا  بقاماتنا  مجيعًا  ديرابان  اهايل  لنا  والفخر  الرشيف.  بنسبك  وربطنا 
رأسهم. محاك اهلل وادام عليك الصحة والعافية.

األستاذة إخالص صباح الشمري/السعودية: مبارك لكم هذا االنجاز العلمي اجلديد  -
واملهم يا د. جودت، ووفقكم اهلل ملا ينتفع به اآلخرون.

األستاذ عيد أبو غنيمة/مرص: جهٌد تربوي جديد رائٌع من عامِل  رائع. -
بكم  - سعادة....  أمحد  جودت  أ.د.  سعادة  اجلليل  عاملُِنا  األردن:  خلف/  عيل  األستاذ 

نفتخر ونعتز عىل إنجازاتكم العلمية الكثرية.
األستاذ خالد البورقادي اإلدرييس/األردن:   مربوك يا دكتور جودت الكتاب اجلديد،  -

ومزيدا من العطاء يف القادم من األيام بإذن اهلل تعاىل.
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كان  - كم  سعادة...  جودت  الَعاّلمة  الدكتور  االستاذ  عمرو/األردن:  هناء  األستاذة 
ومازال فضلك عىل طالبك... لقد كنَت لنا شمعًة ال تنطفئ... وهنرًا  ال ينضب من 
العلم والذوق والعطاء... بارك اهلل بك وبذريتك... وكم أمتنى أن أكون مثل قوتك 
وثباتك وقدرك وعلمك وَعاّلمة مثلك... القائد األفضل ما حييت... أترشف بمعرفة 

شخصيٍة فذٍة المعٍة مثلك.. مبارك البحث األول يل... واملائة األوىل حلرضتكم.
األستاذ خالد العنانزة/األردن:  ما شاء اهلل األستاذ الدكتور جودت سعادة قامة علمية  -

وطنية نفتخر هبا، وبوركت هذه اجلهود .
األستاذ فهد بن سعود/السعودية: ما شاء اهلل تبارك الرمحن.. الف الف مربوك سعادة  -

الربوف عامل من العلامء الكبار يف وطننا العريب الكبري، تستاهل هذه االشادة وهذا الثناء 
وهو أقل ما يقدم يف حقكم. متعكم اهلل بموفور الصحة والعافية. 

جودت  - الدكتور  حرضة  الشكر  جزيل  لك  العنزي/السعودية:    محدان  أم  األستاذة  
سعادة  املحرتم عىل كمية املعلومات التي وضعتها بكل صفحة وسطر وكلمة يف هذا 
يداَك وأمتنى احلصول  أبدعْت  لقد  للموضوعات بسهوله.  الكتاب، وطريقة رشحك 
عىل مجيع مؤلفاتك، ألن قراءهتا جتعل الشخص يتثقف ويكتشف أشياء كثرية جيهلها. 

أمتنى لك املزيد من التقدم والنجاح الدائم وأطال اهلل يف عمرك.
األستاذ بيان العدييل/األردن:  مبارك دكتور جودت سعادة هذا االنتاج العلمي اجلديد،  -

املواكبة  واخلربات  باملعارف  الزاخر  العلمي  إنتاجك  إستمرار  عىل  خريا  اهلل  وجزاك 
ملتطلبات العرص يف املجال الرتبوي، فكنت وال زلت معلاًم لألجيال الصاعدة بعلمك 

وجتاربك وخرباتك الواسعة، أطال اهلل يف عمرك وأدام عليك الصحة والعافية. 
األستاذ وليد الدفار اليامين/األردن: أستاذنا أ.د. جودت أمحد سعادة: إن هذا االنتاج  -

احلديثه  والتعليمية  الرتبوية  العلوم  ميدان  إىل  نوعية  إضافة  يمثل  اجلديد   العلمي 
لتحديت  أيضًا  نوعية  وإضافة  بل  الرتبوي،  جماله  يف  التميز  يريد  من  كل  سيحتاجها 
املفاهيم والتطورات التي حدثت يف العلوم والتي تساير العرص احلديث ومتطلباته. كل 

االحرتام والتقدير لشخصكم الكريم، وبالتوفيق إن شاء اهلل تعاىل. 
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