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  من أخبار حملة القراءة والكتابة االكاديمية

 رباب طميش، مديرة، مركز التمايز في التعليم والتعلم

مؤخراً أطلقت جامعة بيت لحم، بقيادة مركز التمايز في التعليم والتعلم، حملة تهدف إلى تحسين مهارات الطلبة في      
وكذلك الحال  ( القراءة والكتابة األكاديمية، والسبب من وراء هذه الحملة يعود الى أن معظم طلبة جامعة بيت لحم      

وهذا في الواقع   .  يتخرجون مع مهارات متواضعة في القراءة والكتابة األكاديمية)  في الجامعات المحلية واإلقليمية  
خلق فجوة مقلقة بين هدف التعليم الجامعي وبين ما يستطيع الطلبة إتقانه وممارسته وتوظيفه الحقا عند دخولهـم         

 .سوق العمل
 

للخروج من هذه المشكلة طالب العديد من أعضاء الهيئة التدريسية بخطة تدخل لمساعدة الطلبة في التغلب علـى           
الصعوبات التي يمرون بها خصوصاً بما يتعلق بمهاراتهم في القراءة النقدية، والكتابة األكاديمـيـة واالتصـال           

في هذه المقدمة أود أن أشارك الهيئة التدريسية بما تم انجازه على هذا الصعيد وتفكيرنا حول    .  والتواصل المهني 
 . مؤشرات النجاح التي ستحدد وتقيم مخرجات الحملة

 
يجدر اإلشارة إلى انه وبالرغم من أن قيادة الحملة تتم تحت إشراف مركز التمايز في التعليم والتعلم، إال أن العمل       

والقصد هنا أن القرارات المرتبطة بالمسار تتم بعد استشارة أفراد مـن الـكـادر         . يعتمد على التوجه التشاركي 
هذه المشاركة الفعالة في التفكير المشترك قبل اتخاذ القرارات، ساهمت، برأيي،   .  التدريسي أو ممثلين عن الدوائر   

وليـس  "  حملة" وهذا يبرر سبب اختيار مصطلح   .  في زيادة الشعور بأن الحملة ملك للجميع وليست مجهود فردي     
وذلك للتأكيد على المسؤولية الجماعية، والتفكير المشترك والعمل الفريقي بين الجميع بين أجـل دعـم        "  برنامج" 

 . مهارات الطلبة األكاديمية
 

 فعاليات الحملة
 تحديد المهارات األولية

أفرزت اللقاءات مع الهيئة التدريسية والدوائر الحاجة الى معرفة آراءهم وأولوياتهم حول المهارات الفرعية التـي     
 :وقام المركز بتصميم استبيان ركز على األسئلة التالية. يجب العمل عليها

) أ:  ماذا تتوقع أن يكون باستطاعة الطلبة القيام به من حيث)  والثانية والثالثة والرابعة( مع نهاية السنة األولى      .1
 .مهاراتهم في االتصال والتواصل) مهاراتهم في الكتابة األكاديمية؟، ج) مهاراتهم في القراءة النقدية؟، ب

وما هي الممارسات واألساليب التي تستخدمها والتي ساعدت طلبتك في التغلب على صعوباتهم في القـراءة        .2
 .والكتابة األكاديمية

 
مجموعة من المهارات التـي كـانـت      )  من الكادر التدريسي%  66الذي تم تعبئته من قبل (وقد أظهر االستبيان  

كانت من المهـارات    "  كتابة مقال مترابط"مثالً . متشابهة عبر السنوات األكاديمية مع اختالف في درجة الصعوبة 
التي يتوقع األساتذة أن يتمكن كل الطلبة من القيام بها، بغض النظر عن السنة األكاديمية او التخصص، لكن ظهر        
االختالف في حجم المقال ومستوى الجدال وعدد المراجع التي يجب أن تشملها مقاالت طلبة سنة األولى والثانيـة       

مهارات الـتـلـخـيـص       : " كما أظهر االستبيان تكرار بعض المهارات منها  .  مقارنة مع السنة الثالثة والرابعة    
 ". التمكن من مهارات الحاسوب"و" التفاعل الفعال خالل الحوار الصفي"، "أخذ المالحظات"، "واالستنتاج
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 وتم اعتماد تلك المهارات كبداية العمل مع الطلبة انطالقاً من االعتقاد بأنه عندما يتعلم الطلبة مهارات التلخيـص      
فإنهم بنفس الوقت يطورون مهاراتهم في الكتابة الصحيحة، والقراءة النقدية وتمييز األفكار األساسية فـي نـص              

 .وعندما يتقنون تلك المهارات، فإنهم سيصبحون أكثر استعداداً للمساهمة في أي نقاش أكاديمي صفي. معين
 

 دمج المهارات في التعليم
. ، بدأ التفكير في الطرق التي تضمن ممارسة الطلبة لهذه المهـارات    2013بعد تحديد المهارات األساسية لخريف  

 :وأكد معظم أعضاء الهيئة التدريسية على ضرورة التشبيك على ثالثة مستويات
وذلك من خالل تدريب الطلبة على التقنيات المختلفة التي تساعدهم في فهم وتلخيـص    :  مستوى مساقات اللغة  . 1

استعـدادهـم   )  مهارات اللغة ( 120 وانكليزي 120وهنا أبدى معلمو مساقي عربي . المواد والنقاشات الصفية 
على دمج تلك المهارات ضمن الخطط التدريسية لتلك المساقات وقد بدأ معظمهم العمل على تحقيـق تـلـك              

 .المخرجات
. وذلك من خالل ربط ما تم التدرب عليه في مساقات اللغة مع مواد التخصـص    :  مستوى مساقات التخصص   . 2

. أي ان يؤكد معلمي مساقات التخصص على توظيف تلك المهارات خالل قيام الطلبة بالمهام المطلوبة للمساق      
وهنا عبر معظم معلمي طلبة السنة االولى على ضرورة تزويدهم بالموارد التي تمكنهم من تدريب طلبتـهـم        

ويعمل المركز حاليا على تطوير مصادر للكادر التدريسي والتي تشمل ممارسات  . على ممارسة تلك المهارات 
 .ناجحة قام بتطويرها افراد من الهيئة التدريسية

وذلك من خالل تطوير مهارات الطلبة في استخدام المصادر االلكترونية وتـمـيـيـز     :  على مستوى الجامعة  .3
وقد قام المركز بالتنسيق مع فريق المكتبة ومعلم مساق المكـتـبـة      .  المصادر والمجالت المهنية عن غيرها    

 ورشات عمل لجميع طلبة السنة األولى حول  7كما تم تخصيص .  بمساعدة الطلبة على تحقيق تلك المخرجات     
مهارات الحاسوب والتي تشمل كل ما يحتاجه الطلبة من معرفة وممارسة المعايير المطلوبة عند تسليم التقارير     

 .والمهام المكتوبة
 

 ماذا بعد؟ ما هي مؤشرات النجاح؟
كيف سنتابع األثر ونقّيم المسار؟ ما هي الوسائل التي ستكون    : من األسئلة التي رافقنا خالل هذا المسار البسيط هو 

) البورتفوليو(المرجعية لتحديد مدى التأثير؟ طبعا هناك العديد من الطرق، لكننا ارتأينا االعتماد على  حقيبة المساق 
التي من المتوقع ان تشمل نماذج من عمل الطلبة تعكس تقدمهم بما يكتسبونه من خبرات إلبراز مهاراتـهـم فـي        

كما أن إشراك الطلبة في تقييم نجاعة التدريس ومسار تعلمهم ستكون من الـعـوامـل     . القراءة والكتابة األكاديمية 
طبعاً ال  .  باالضافة الى ذلك، سنصمم استبياناً الكترونياً لتقييم مهارات الطلبة اللغوية   .  األساسية لتقييم نجاعة العمل 

يمكن أن نفترض أن هذه الطرق هي األكثر نجاعة لتقييم مهارات الطلبة في الكتابة والقراءة األكاديميـة، لـكـن           
نستطيع االجماع على أنه يمكن تعلم الكثير من نتاج هذه األدوات والتي بدورها ستقوي وتغني تفكيـرنـا حـول             

 .الخطوات والفعاليات المستقبلية
  

ليتم ذلك البد من إبقاء قنوات االتصال مفتوحة بين أعضاء الكادر التدريسي بحيث نشعر بالثقة عنـدمـا نشـارك          
اذ ربما ستساعدنا  . خبراتنا الذاتية وقصصنا الناجحة وتلك المليئة بالتحديات بما يتعلق بدعم عملية التعلم لدى الطلبة 

وربما ستكون المنبر   .  هذه الخبرة على اغناء االجواء التعلمية في الجامعة بخبرات أصيلة ومحلية تنسجم مع سياقنا   
 . الذي يعيد االعتبار للمعلم على انه فاعل تغيير وليس متفرجا على عملية التغيير



 لتقدم ثالثة مواضيـع     2013بعد تجربة عام كامل، عادت دردشات أكاديمية عند الفصل الثاني للعام الدراسي    
 . للحوار حول قضايا متنوعة

 
 )2013 كانون ثاني 31(التغيرات السياسية في العالم العربي 

ناقشنا موضوع التغيرات السياسية في العالم العربي، وكان السؤال المركزي يتمحور يتعلق بمدى أهمية هـذه        
التغييرات التي حدثت في كل من مصر، تونس، ليبيا واليمن، وان كان هو تغيير جذري أم أن مـا حصـل              

 : ولإلجابة على هذه السؤال طُرِحت مجموعة من األسئلة منها. ؟"استبدال استبداد باستبداد آخر"
 
 هل نحن فعالً نعيش دخول مرحلة جديدة من التاريخ العربي؟ •
 ماذا يعني مجيء اإلسالم السياسي إلى السلطة؟ •

 عيش، حرية وعدالة اجتماعية؟: هل يستطيع اإلسالم السياسي تحقيق شعارات الثورة الثالثة •

 لماذا فشل الليبراليون والقوميون واليساريون في االنتخابات التي حصلت في مصر وتونس؟ •

 ما الدور الذي يلعبه األكاديميون في عملية التحرر السياسي واالجتماعي؟ •
 

بـعـض   .  خالل النقاش ظهرت أكثر من وجهة نظر تعبر عن االختالفات الموجودة على الساحة الفلسطينيـة         
الزمالء عبروا عن فقدانهم األمل من أي إنجاز للربيع العربي، ودللوا على ذلك بمجيء اإلسالم السياسي إلـى           
السلطة في مصر وتونس بشكل رئيسي، والصراع العنيف غير المبرر في سوريا، والتدخل الدولي للسيطـرة        

أما البعض اآلخر فقد أقر بوجود بعض الصعوبات على األرض إال أنه اعتبـرهـا      .  على المنطقة مرة أخرى   
 .مؤقتة وقابلة للتغير، وأن الثورة لم تنته بعد

 
أعتقد أن هذا الحوار يشكل جزءاً من حوار أوسع جارٍ حالياً في العالم العربي، ومن المؤمل أن يـؤدي إلـى             

لذا، فإن أي نقاش ضمن هذه األطر سيكون جدياً ومفيداً، لكن ما هو غـيـر     .  والدة نظام سياسي عربي جديد    
مجد، ويعبر عن حالة من اليأس غير المبرر، هو القول بحتمية فشل الشعوب العربية في تحقيق أهداف الثورة           

الخطورة التي تـنـطـوي    .  وهي الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، وهذا قول يفترض أن ليس لنا مستقبل  
عليها مثل هذه األفكار ال تكمن فقط في أنها تعبر عن فقدان لألمل، بل كونها تعبر عن رؤية تلـغـي الـذات             
وتقصيها وتفرض عليها حصاراً ال مفر منه، تلك الرؤية تمثل انهزام كامل أمام سيطرة األفكار االستشراقيـة          
التي طالما حاربتها حركات التحرر العربية التي عملت وتعمل من أجل الديمقراطية والحريـة والـعـدالـة                 

 .االجتماعية وما أنتجه الفكر النهضوي العربي بشكل عام

وليد عطااهللا، منسق دردشات، دائرة العلوم اإلنسانية    

“دردشات أكادیمیة”   تأمالت في   
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لم يسفر النقاش عن أية نتائج، ولم يكتف الحضور بما دار من نقاش قصير في هذا الموضوع الحيوي، لكن كان     
ال بد أن ينتهي بتأكيد أهمية دور األكاديميين في النضال من أجل عملية التحرر السياسي واالجتماعي، وبخاصة    
أن هناك عالقة ال تنفصم بين األحداث المهمة التي تؤثر على مجتمعنا وقضيتنا الوطنية من جهة، وبين نوعيـة     

لقد افرز الحوار قناعة أن   .  التعليم والتعلم الذي نقدمه ونسعى دائماً لتطويره في جامعة بيت لحم من جهة أخرى      
األكاديمي ال يستطيع أن يفصل نفسه عن العالم حوله، وبالتالي فإن هذا التواصل يعني أيضاً أن يرى نـفـسـه            

في عملية التغيير، وحتماً سينعكس األمر على تدريسه وفي إغنائه للقضايا التدريسية من خالل ربطهـا     "  فاعال" 
 . بالواقع الذي نعيشه

 
 )2013 كانون ثاني 28(كيف ننمي القراءة النقدية لدى الطلبة؟ 

وقد طـرحـت    "  كيف ننمي القراءة النقدية لدى الطلبة؟ "  أما موضوع دردشات الثاني لهذا الفصل فكان بعنوان     
 :أسئلة كثيرة للنقاش من أهمها

 
هل من المقبول أن يتخرج طالب جامعي دون القدرة على           •

فهم نص أكاديمي، ودون القدرة على تقييم األفكار الرئيسة         
 في مقالة ونقدها أو عند كتابة بحث أكاديمي؟

•          أين تكمن أسباب المشكلة؟ أهي في المدرسة التي ال تعـد
الطلبة للحياة الجامعية، أم في أساليب تدريسنا؟ ومهـمـا         
كانت األسباب، ماذا علينا ان نفعل لتحسين المـسـتـوى           

 األكاديمي؟
 

كان هناك اتفاق تام حول وجود مشكلة كبيرة، لكن لم تحظى أسباب المشكلة وكيفية حلها بهذا االتفاق، فكانـت       
أكد البعض على أن المدرسة هي مصدر أساسي للمشـكـلـة وأن       .  محور النقاش الذي دار خالل هذه الجلسة  

لكن رغم اتفاق الجميع على ذلك، فقد جاء رد بعـض الـزمـالء      . معالجة هذه المشكلة يجب أن يبدأ من هناك 
اقترح هؤالء الزمالء أننا نستطيع أن ندرب طلبتنا خالل وجودهم في الجامعة لمدة أربع   .  مخالفاً للحل المطروح 

سنوات بطريقة مختلفة عما كنا نفعله خالل السنين الماضية، وبذلك يخرج الجميع من هذا المأزق الذي يـهـدد        
 . مستوى التعليم العالي في فلسطين

 
رغم أنه يبدو أن الجميع قد تحدث عن هذه المشكلة، إال أن المبادرات لحلّها ال تزل شبه معدومة، وقد تبادر إلى       
أسماعنا أن بعض أساتذة الجامعة يحاولون معالجة هذه المشكلة من خالل مساقاتهم لكنهم ال يجدون التـعـاون            

هذا المحاوالت تثير تساؤالً حول طبيعة تلك الجهود الفردية وإن كانت بالفعل تحتاج إلـى     . الكافي من اآلخرين 
 . تنظيم ومأسسة
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كيف يمكن أن ندرب طالبنا ليصبحوا قادرين على قراءة نص ما قراءة نقدية، وبعـد  : " لكن يبقى السؤال األهم   
 :ذلك كتابة تقرير أو بحث بسيط بمستوى أكاديمي جيد؟ خالل الحوار قدمت عدة اقتراحات أهمها

 
أن يتم االهتمام بهذا الموضوع في جميع المساقات وليس في مساقات، اللغة العربية واللغة االنجليـزيـة         . 1

 .فقط
أن يتم تحديد وبشكل دقيق ما يجب أن يقدم للطلبة من تدريبات خالل كل سنة من سنوات دراسـتـهـم           . 2

 .الجامعية، حتى يكتسب كل طالب جميع المهارات الالزمة لتحقيق الهدف المنشود

وضع معايير محددة قابلة للقياس من أجل التأكد من أن الطلبة قد اكتسبوا المهارات المطلوبة في القـراءة           . 3
 .والكتابة النقدية

  .دعم المبادرة التي أعلنها مركز التمايز في التعليم والتعلم بما يخص القراءة والكتابة األكاديمية . 4
 . وقد تم مناقشة هذه االقتراحات خالل اللقاء الذي اختتم بالتأكيد على أهمية متابعة هذه االقتراحات وتنفيذها

 
 )2013 أيار 4(" ات والطلبة/أخالقيات العالقة بين المدرسين"

 
فقد كان بعنوان )  وهو التاسع لدردشات(أما الموضوع الثالث  

هذا الموضوع يتم ".  أخالقيات العالقة بين المدرسين والطلبة  " 
تداوله كثيراً بين األساتذة في الجامعة، وأحياناً يناقـش فـي        
اجتماعات الدوائر ومجالس الكليات وفي المجلس األكاديمي،       

إن وجود عالقة  .  كما يتم اإلشارة إليه في االجتماعات العامة 
أكاديمية جيدة وصحية بين األساتذة والطلبة هو أحد األسس       

ما يهمنا هنا هو أن تكون هذه العالقة مبنية على منظومة من القيـم   .  التي تقوم عليها العملية التعليمية التعلمية    
 :ولتفعيل الحوار في هذا الموضوع فقد طرحنا األسئلة التالية. أساسها االحترام والعدل

 
 كيف ينظر الطلبة إلى استخدام األساتذة لسلطتهم في تحديد شكل العالقة بينهم؟ . 1
 إلى أي مدى يرى الطلبة أن العالقة مبنية على أسس عادلة؟ . 2
إلى أي مدى يشعر الطلبة أن هناك عالقات غير صحية بينهم وبين الهيئة التدريسية؟ وما هي السلوكيات        . 3

 التي تعكس ذلك؟
  ما هي الطرق المهنية المطلوبة للتعامل المقبول بين األساتذة والطلبة؟ . 4
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 وما شجع دردشات على تخصيص جلسة لمناقشة هذا الموضوع، باإلضافة إلى أهميته، هو بحث بعـنـوان               
قام به الزميـالن غسـان      "  طبيعة العالقة بين الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة بيت لحم من منظور الطلبة" 

تناول البحـث، الـذي     .  حنضل وألفرد عبد ربه من كلية العلوم، بالتعاون مع مركز التمايز في التعليم والتعلم      
األول يتعلق بطرق التعامل بين الطلبة واألساتذة، وقد عالج مجموعـة مـن     :  سينشر الحقاً، محورين أساسيين   

والقضايا على رأسها التمييز بين الطلبة، فقد عبر العديد من الطلبة أن هناك عدداً من الممارسات التي تعكـس        
أما المحور الثاني، فقد سلط الضوء عـلـى    .  التمييز، وخصوصا التفرقة بين الطلبة على أساس الدين والجنس     

ورغم أن النتائج أظهرت أن التحرش في الجامعة ليس ظاهـرة     .  ظاهرة التحرش الجنسي في جامعة بيت لحم  
ملحوظة ومقلقة، إال أن الطلبة أشاروا إلى مجموعة من ممارسات الهيئة التدريسية التي يرونها غير مقبـولـة         

وقد ركز الحوار على إيجاد تعريف موحد للتحرش الجنسي ومعرفة مـدى   .  مثل التعليقات على لباس الطالبات   
قدم  الحضور مجموعة من المالحظات حـول   ".   التحرش" وعي الطلبة للممارسات التي قد تقع ضمن تعريف   

 . الدراسة خصوصاً فيما يتعلق بدقة النتائج التي توصل إليها الباحثان
 

أتاحت الجلسة المجال أمام بعض المشاركين لتحليل طبيعة العالقة بين الطلبة واألساتذة والتي ال يمكن ألحد أن          
، وبالتالي تتطلب من المدرس أن يعمق فهمه وطريقة ممارسته لـهـذه        " سلطة" يتجاهل أنها مبنية على عالقة   

فالحدود ال تعني أن يفقد األستاذ حيويته أو  أن    .  السلطة، والتي تنطلق من أسس االحترام وفهم الحدود المهنية    
يمتنع عن تواصله مع الطلبة، بل أن تكون وسيلة تعكس احترام األساتذة لمقدرة الطلبة على التفكير والـنـقـد     

 . والتطور األكاديمي
 

ال تزال هناك العديد من القضايا التي تستحق النقاش، ونأمل ان تأخذ حقها في لقاءات دردشات فـي السـنـة         
األكاديمية القادمة، فهدفنا كما أوضحنا مراراً ليس التجمع والحوار فحسب، بل زيادة التواصل بيـن أعضـاء         
الهيئة التدريسية في الجامعة من أجل إغناء جوانب المعرفة المختلفة، ولزيادة الحس بالمسؤولية الجماعية نحو          

 .قضايا التعليم والمجتمع
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لماذا ندرس فلسفة؟: موضوع العدد  

استكماالً للنقاشات السابقة حول أهمية متطلبات الجامعة ودورها في تكوين الطالب الجامعي وتشكيل معرفـتـه    
وقدرته على التحليل والنقد، ليواجه بها واقعه المحلي الصعب والمتشابك، وعالماً يتحول بسرعة كبيرة، إرتأينا           

ما أهمية تعليم الفلسفة؟ جاءت الفكرة أساساً من األب بيتر دوبرول الـذي       :  أن نطرح سؤاالً أكثر تحديداً وهو   
اقترح أن يكون هناك شكل من أشكال الحوار حول هذا الموضوع في جامعة بيت لحم، ومن ثم انتقـال هـذا           

وجد مركز التمايز في التعليم والتعلم في الفكرة فرصة لنـشـر هـذا         . الحوار إلى الجامعات المحلية األخرى 
 . الحوار على صفحات العدد الثاني من مجلة المركز

 
ركز األب بيتر في نصه على أن هدف مساق الفلسفة بالتحديد هو إظهار العالقة بين مختلف المساقات الـتـي       

الفكرة التي يجب أن تصل إلى الطلبة أن دراستهم ليست مجرد زيادة معارفهـم، وإنـمـا      . تدرس في الجامعة 
هذه ليست مهمة الفلسفة فقط  .  لتطوير شكل من الوعي العميق والواسع، والذي يمس ويفعّل إرادة وقلب الطالب      

 . برأيه، وإنما مهمة كافة العلوم التي تدرس في الجامعة
 

يوسف زكنون الموضوع بشكل واضح مبيناً أهمية مساق الفلسفة في كونه يساعد الطالـب عـلـى     .  عرض د 
تحرير عقله من المسلمات في كافة مناحي الحياة، كما تساعد الطالب على التفكير المنطقي والعميق فيما يخص        

 .حياته ووجوده
 

أما األستاذ ناجح شاهين فقد ربط بين منهج الفلسفة من جهة والبرهان والتفكير العميق والتحليل والتـركـيـب           
ويدعو شاهين إلى اهتمام أكبر في الفلسفة كونها روح العلم المبـنـي   . والبعد عن عقلية التسليم من جهة أخرى 

 .على  االستبصار والنقد وتنمية العقل التحليلي الرؤيوي الشمولي
 

خالل قراءتي للمساهمات الثالثة، رغبتي كانت كبيرة في مناقشة ما طرح من أفكار، ليكون ذلك تطبيقاً عمليـاً           
سأكتفي بمثال يعبر بقـوة عـن        .  ألهمية الفلسفة في تطوير الفكر النقدي والتحليلي، لكنها ليست مهمة المقدمة 

مضمون منهج الفلسفة كما مارسها ليوناردو دافينشي، أحد علماء عصر النهضة الذي عاش في فـلـورنسـا،             
فهو لم يرسـم    .  والذي لم يقبل بالمسلمات، كان دائم التساؤل حتى في األشياء التي أعتبرها غيره من البديهيات     

هذا ما تحتاج أن تفـعلـه    .  الطائر فقط بل تساءل حول حركته، مما جعله رساماً وعالماً من أهم علماء عصره     
 . هكذا يتطور العلم وتتطور المجتمعات.. أن نتساءل بشكل مستمر.. الفلسفة فينا

 
ال .  تبقى هنالك أسئلة كثيرة بحاجة أن نجيب عليها ال تتعلق فقط بأهمية الفلسفة وإنما في أسلوب تدريسنا لهـا             

يكفي ابداً أن  نتفق على أهمية تعليم الفلسفة وإنما هل نحفز ونثير عقول الطلبة عند تعليمنا لهذه المـادة؟ هـل          
ينهي طلبتنا مساق الفلسفة ولديهم القدرة على طرح أسئلة مهمة حول واقعهم وكيفية تغييره؟ هل يمارس طلبتنا      

 مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي في مساق مبني على هذه االسس؟

وليد عطااهللا: مقدمة  



   االب بيتر دبرول،  دائرة العلوم اإلنسانية 

لحظة اإلدراك.. إیجاد العالقات  

 

 

ومـن  .  يتضمن دليل جامعة بيت لحم قائمة بالصفات التي يتوقع أن يتحلّى بها خريجو الجامعة عند تخرجهـم   
لكنني أتساءل إن كنـا  .  المفترض أن كل مساق من مساقاتنا الدراسية يساعد طلبتنا على اكتساب هذه الصفات      

وخصوصاً أننا نحن المدرسـيـن ال        –فعالً نسلّم بذلك، وإن كان طلبتنا يستطيعون امتالك هذه الصفات أبداً  
لذا، فأنا أقترح أن نعترف لطلبتنا أنه ال أحد منا يمتلك هذه الصفات جميعها، رغم أننا نؤمن بها أو،       .  نمتلكها

على جميـع أعضـاء هـذه      .  في أضعف اإليمان، نؤمن بأفق معين يربط مساقاتنا الدراسية بالعالم من حولنا 
لكن المكان األساس   .  المؤسسة أن يذكّروا بعضهم البعض أن لدينا هدفاً مشتركاً، وأن هذا الهدف دائم التطور        

الذي تلتقي فيه الجامعة كلها هو تلك اللحظات المشحونة التي يجري فيها التواصل الحقيقي داخـل غـرفـة           
دائرة القبول والتسجيل، مكتب المالية، مكتب التطوير، مجلـس الـطـلـبـة،         -الصف؛ أما ما عدا ذلك كله  

في هذا العالم، ولهذا المجتمع، وفـي   "  التعليم" فهدفها جميعاً  –المالعب، أماكن العبادة وكافة المرافق األخرى  
إن هذا األمر ليس مثالياً فحسب ، بل هو واقعي؛ ورغم  أننا ال نستطيع تحقيق ذلك فـي       .  غرفة الصف هذه  

 .أحيان كثيرة، إال أن األمر الجوهري هو أن نؤمن به ونقدمه ونسعى لتحقيقه
 

 تتضمن صفات خريجي جامعة بيت لحم إدراك العالقة بين الصفات جميعها وكذلك بين        إيجاد العالقات ممكن  
مجاالت المعرفة المختلفة، عندئذ قد يدرك الطلبة أن العالقات المتبادلة عملية مستمرة في إطار ونهج شمولي      

وقد تصبح عملية التعلم والتعليم ديناميكية بشكل أوضح إلن الطلبة يعلّموننا أيضاً،   .  يهتم به المدرسون أنفسهم   
 . عملية تبادلية، رغم أن العالقات قد ال تكون على مستوى واحد" التعليم/التعلم"إن . وإلننا نتعلم منهم الكثير

 
متـطـلـبـات     :  باإلضافة إلى صفات الخريجين، يصنف دليل الجامعة المساقات الدراسية ضمن فئات أربع         

الجامعة، ومتطلبات التخصص الرئيس، ومتطلبات التخصص الفرعي، والمواد الحرة، لكن ما ال يوضـحـه        
إنني أعتقد أنه   .  المختلفة وصفات الخريجين المنشودة  الدليل هو العالقة بين هذه المساقات الدراسية بتصنيفاتها 

مثل مساقات اللغة، الرياضيات، العلوم، التربية البدنية، العلوم السـيـاسـيـة،       ( من خالل متطلبات الجامعة     
تستطيع مساقات التخصص الرئيس ومساقـات    )  االقتصاد، الدراسات الدينية، التاريخ، الفلسفة، الفنون الجميلة 

التخصص الفرعي أن تكسب الطلبة خبرة تربوية ديناميكية متكاملة خالل سنوات دراستـهـم األربـع فـي          
وأعتقد أيضاً أنه عندما يدرك الطلبة العالقة بين هذه األمور تصبح خبرتهم التعلمية أكثر حيـويـة      .  الجامعة

 .فتساعدهم على االنطالق في حياتهم
 

لسنوات طويلة شيئـيـن   )  وهو أحد متطلبات الجامعة(  تعلمت من خالل تدريسي مساق الفلسفة لحظة اإلدراك 
أوالً، إن المتطلبات الجامعية ليست مجرد تنوع في المساقات، بل تشكل أفقاً لمساقات التخصـصـات       .  اثنين

 ليس حكراً على مدرس مساق الفلسفة  إن إيجاد العالقة بين المساقات الجامعية المختلفة. الرئيسة والفرعية
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ولقد مررت في خبرتي التعلمية بمدرسي موسيـقـي      .  فقط، بل يستطيع مدرس أي مساق آخر أن يفعل ذلك   
ما أقصده هو أنه كان لدى هؤالء الحكمة والقدرة .  وشعر كانوا فالسفة أفضل من مدرس الفلسفة الذي درسني     

على إدراك العالقات عن طريق سرد قصص من حياتهم وعن الطريقة التي استطاعوا من خاللها اكتـشـاف    
 . العالقات بين األمور

 
ثانياً، يهدف مساق الفلسفة بشكل صريح إلى إظهار كيف ترتبط المساقات األخرى ببعضها البعض، بكـافـة       

تصنيفاتها وبالنظر إلى صفات الخريج، وكذلك من خالل نظام تربوي يعتمد أهدافاً خاصة وأخرى عـامـة،         
لكن حين يسمع الطلبة من أساتذة تخصصهم أن هناك عالقات كهذه بين مجاالت ال يبدو أن لها عالقة بمجال      

عندئذ، .  ، يستفيق بعضهم) مثالً بين الفنون الجميلة والخدمة االجتماعية، أو بين الكيمياء والرياضة    ( تخصصهم  
ويكتشف .  يخترق العقل الذاكرة ويحررها؛ فال تستطيع الذاكرة أن تبقي العقل في عزل انفرادي أبعد من ذلك         

الطلبة أن دراستهم ليست تطوراً أو امتدادا للذاكرة أو الوعي فحسب، بل هي أشكال أعمق وأوسع من الوعي      
إذا لم يسمع الطلبة أن ذلك ممكن، وإن لم يؤمن أعضاء الهيئة التدريسية بذلك، أو إن    .  تحفز قلوبهم وإرادتهم  

 .كانوا ال يجدونه ممكناً في حياتهم، فسيكون ذلك بمثابة إرسال رسائل مشوشة ومربكة إلى بعضنا البعض
 

أو أن يدركوا أن هناك نظاماً عندما   " أن يروا النور"لكن قد يتسنى لبعض الطلبة .  نقطة انطالق جيدة اإلرتباك
وقعـت لـحـظـة      " يشرك المدرسون طلبتهم بتلك اللحظات الخاصة أو األحداث التي مرت في حياتهم حين        

قد يحدث ذلك عند قراءة كتاب أو مشاهدة التلفاز أو عـنـد    .  واتضح أن األمور ينتظمها نسق معين" اإلدراك
: وزد على ذلك أمثلة كثـيـرة     !  ، أو حتى داخل غرفة الصف) Kekule(المشي واالستحمام، أو في األحالم  
، بين التاريخ   ) Lyell and Darwin(، بين الجيولوجيا واألحياء )Boulez(العالقة بين الحاسوب والموسيقى  

، ) Oppenheimer( وبين اختراع  القنبلة الذرية ونصوص الهـنـدوس    )  Marx, Toynbee(واإليدولوجيا  
، وبين لوحـة    ) Heidegger(، وبين األخالق والتكنولوجيا  )Freud(وبين مسرحية يونانية والتحليل النفسي  

 ).Kandinsky(فنية قائمة وأخرى وضعت مقلوبة رأساً على عقب 
 

في أراض جديدة، وفي حقب تاريخية جديدة، وفي حلـول    -عندما يتم إدراك العالقات، تحدث لحظة اإلدراك  
 ).االحتالل(جديدة لمشاكل قديمة 

 
إن جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي األخرى فـي     .  وعندما تحدث هذه العالقات، نرى األشياء بعيون جديدة   

بالدنا تمتلئ بالطلبة الذين ما يزالون في مرحلة اإلفاقة من كابوس امتحانات الثانوية العامة، وال يستطيعـون           
 . أن يروا بوضوح أفضل إمكانيات مستقبلهم وإحباطاته
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لكن ما زال لدى هؤالء الطلبة طاقات ومقدرات غير معروفة ومخفية نحاول أن نخرجها إلى الـنـور، وأن              
أن إجابات بعض الطلبة أو مجموعات من الطلبة الذين علمتهـم مسـاق      .  نحررها وان نضبطها وأن نشجعها 

الفلسفة عبر السنين قد شجعتني كثيراً على المزيد من المشاركة الشخصية، وبخاصة بعد إقـراري بـحـدود            
 .معرفتي واحترامي لما ال نعرفه بعد أو ما قد ال نعرفه أبداً

 
بعض المدرسين ال يستطيعون أن يشركوا اآلخريـن  .   تأتي جميعاً مع بعض النجاحالتشجيع، واألمل، واإلثارة  

) Liberal Arts( لكن أهداف نظام التعليم الليبرالي  .  بأفكارهم، أو بعرض تفكيرهم اإلبداعي الناقد حول النظام   
ال يمكن تطوير هذه األهداف إال إذا بدأنا  .  وسماته وأنواعه كما هي مفصلة في دليل الجامعة ليست نصاً مقدساً      

في الغرف الصفية وفي الدوائر والـكـلـيـات          –نشرك بعضنا بعضاً بشكل أفضل على المستويات جميعها    
لكن هل نحن مقتنعون بما نقوم به؟ هل حقاً أن طلبتنا وزمالءنا يعلموننا أكثر مما كنا نعتقد؟ وهـل      .  واإلدارة

نحن في رحلة استكشاف مشتركة؛ أم هل نحن نبحر في بحر واحد ولكننا ننتقل من مرفأ إلى آخر فحسـب؟ أم    
تخرج من الماضي وتمتد إلى المستقبل إليـجـاد        )  وإن كانت مهمة مستحيلة(هل نسعى وراء مهمة مشتركة  

الكنوز الدفينة في صدور طلبتنا، وفي صدورنا نحن أنفسنا؟ المرة تلو المرة، يبدأ فصل جديد، فنتوجـه إلـى               
هـو  "  االدراك" ، وأن نتقدم أكثر من ذي قبل؟ إن اقتراحي بإضافة صفـة       " نقلع" المدرج؛ لكن هل نستطيع أن      

لتشجيع الطلبة والمدرسين على فعل ذلك عبر إيجاد العالقات التي قد تزيل الحواجز التي تثبطنا، وال شـك أن        
 .باستطاعتنا أن نزيل هذا الجدار بأكثر من طريقة

 
إن اقتراحاً كهذا يهدف إلى إنعاش النظام الذي نتبعه، ولوال هذه العالقات، كما يبدو لي، لكان هذا الـنـظـام         

كيف لنا أن نتقاسم آراءنا حول قيمة نظام التعـلـيـم    . مشلوالً أو ميتاً، ولما وجد المدرسون والطلبة ما يلهمهم 
 . الليبرالي الذي تتبناه جامعتنا؟ قد يريد المدرسون والطلبة أن يشركوا بعضهم البعض بآرائهم

 
متكاملة وحيث ما يـزال الـفـصـل       أقترح ان نتحاور حول تلك القضايا بشكل منظم داخل الجامعة كمؤسسة 

، ولنتذكر اننا من نخلق العالقات ومن يقودها نحو األفضل أو يبقـي   " مرحلة اإلقالع تجاه رسالته   " الدراسي في   
 .األمور على حالها



يوسف زكنون، دائرة العلوم اإلنسانية   

  في جامعة بیت لحم أھمیة مساق الفلسفة

نتيجة لخبرتي الطويلة في تدريس مساقات في الفلسفة والعلوم السياسية والدراسات الثقافية في دائرة العـلـوم                 
اإلنسانية، أصبحت أكثر اقتناعاً أن مثل هذه المساقات تلعب دوراً أساسياً في حياة طلبتنا الفلسطينين في جامعة                 

وهو أحد المتطلبـات  )  (PHIL 302في هذه المقالة أود أن احصر الحديث في أهمية مساق الفلسفة   .  بيت لحم 
 .الجامعية ويطرح عادة لطلبة السنتين الثالثة والرابعة

 
يساعد مساق الفلسفة الطلبة أوالً على تخليص عقولهم من األحكام المسبقة الثقافية والسياسية والـديـنـيـة                   

إن الفلسفـة  .  واالجتماعية التي ورثوها، والتي لم تتح لهم الفرصة في الواقع ليكّونوا موقفهم هم أنفسهم تجاهها         
تشجع الطلبة على التفكير في مثل هذه األحكام وتحليلها بناء على البراهين العقلية وبعيداً عن األفكار الموروثة                 

 .أو المكتسبة
 

الـحـيـاة    :  ثانياً، أعتقد بقوة أن الفلسفة ترشد الطلبة إلى التفكير بشكل منطقي أكبر في ثالثة مجاالت أساسية               
 .والوجود والمجتمع

 
 .تتيح الفلسفة للطلبة الفرصة للتفكير في موقعهم في الكون وفي طبيعتنا كبشر .1

تحمل الفلسفة الطلبة على التفكير بعمق في العالم والمجتمع من حولهم وتجعلهم يفكرون في أثر قراراتهـم                  .2
وتتيح الفلسفة للطلبة المجال لتحليل  وجودهم كعنصر ثابت فـي           .  وتعامالتهم على المجتمع وعلى اآلخرين    

 .المجتمع، أي كعامل يحمل إرثاً وأيدولوجيا وما يمكن أن يعتبر وجهة نظر أحادية

وتحض الفلسفة الطلبة على التفكير المتعمق فـي      .  يدور المجال الثالث حول توجه أكثر فردية نحو البشرية         .3
 . قراراتهم إذا كانت ناتجة عن عملية عقلية صرفة، أو إذا كانت خاضعة لمجموعة من االعتبارات العقلية

 
ثالثاً، يشمل مساق الفلسفة في جامعة بيت لحم أبعاداً ثقافية وفلسفية وتاريخية توفر وجهة نظر نقدية لتـطـور                   

أخيراً، يشجع هذا المساق الطلبة على تطبيق النظـريـات   .  الفكر السياسي واالجتماعي واألخالقي عبر التاريخ   
. الفلسفية المختلفة التي يقدمها المساق في المجاالت األخرى مثل العلوم السياسية واالجتماعية والتطبيـقـيـة               

باإلضافة إلى ذلك، فإن مساق الفلسفة يزود الطلبة بروح نقدية ال غنى عنها لفهم أفضل ليس للتاريخ والقانـون          
 .واألخالق فحسب، بل لكافة مجاالت المعرفة اإلنسانية األخرى

 
أنا على يقين أن ثمة من يقول إن رأيي حول مساق الفلسفة في جامعة بيت لحم وأهميتـه يـفـتـقـر إلـى              

بتوجـيـه السـؤال       الموضوعية، ولدحض مثل هذا اإلدعاء، قررت أن أستطلع آراء الطلبة حول هذا المساق    
 :ماذا أستفدت من مساق الفلسفة؟ وفي ما يلي إجمال آلراء بعض الطلبة وتعليقاتهم: التالي
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 "الفلسفة تساعدنا أن نكون عقالنيين"
 . الفلسفة أداة إليجاد الحلول ولتوسيع اآلفاق وفهم الكون والطبيعة •
يدربنا المساق على أن ننظر إلى الحياة من منطلقات مختلفة وجديدة، وعلى أن نفكر في بعض المسلمـات            •

 .مثل العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية
 .تمكنني الفلسفة من االعتماد على نفسي وعلى مواجهة الواقع من حولي •
 .الفلسفة مسار تفكير وبحث عن الحقيقة واألخذ بها وخاللها نتعلم اإلجابة عن الكثير من األسئلة الصعبة •
توقظ الفلسفة مهارات اإلبداع والفصول وحب المعرفة، وهي محاولة دائمة للبحث عن إجابات موضوعيـة        •

 .وإبداعية
الفلسفة ليست مجرد مساق علينا أن ندرسه، بل هي علم كامل ومنطق للبحث عن أهمية وجودنـا وعـن            •

 لماذا نحيا؟ ما هي أهدافنا في هذه الحياة؟ وما هو دورنا؟. معنى الحياة
تحثنا الفلسفة على المشاهدة والتعليل والتجريب قبل إصدار األحكام؛ وتتيح لنا الحكم بطريقة عقـالنـيـة                 •

 .وبناءة
الفلسفة مفتاح لتجنب الظلم الفكري والعبودية والالمباالة للمحافظة على كرامة اإلنسان والحرية والتـعـدد         •

 .الحضاري والثقافي وقيمنا األخالقية
رغم أن هناك فلسفات كثيرة نتفق معها، إال أن هناك دائماً فلسفات أخرى تعارض معتقداتنا؛ وال شـك أن        •

 .مناقشة مثل هذه الفلسفات تقدم فرصة للتحدي الصحي
 

بشكل عام، فقد أكّد معظم الطلبة أن الفلسفة تتيح لهم أن يطوروا تفكيرهم باستخدام المنطق والتحليل من أجـل            
التفريق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب وبين الخير والشر وبين ما هو مبني على العقل وما هو مبني       

 . على العاطفة
 
 "الفلسفة معرفة"
 . الفلسفة هي معرفة الذات، ومعرفة هدف اإلنسان من الحياة •
 .هي أداة لتنظيم األفكار ولتحليل األديان واألخالق وتوقعات المستقبل •
الفلسفة تعلمنا كيف نكون أحراراً وكيف نتعرف إلى حدود األشياء، وكيف نفكر بعمق وكيف نتعرف إلـى       •

 .صورة العالم الحقيقية ألنها ال تفسر الظواهر الغريبة وغير العادية فحسب، بل أيضاً األمور البسيطة
 . مساق الفلسفة يعرض تاريخ الفالسفة وأفكارهم والموضوعات التي ناقشوها •
 .يزود المساق الطلبة بالقواعد األساسية لبناء طريقتهم الخاصة لفهم أسرار الحياة •
 

في الختام، أعتقد أن إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مساق الفلسفة هي خطوة هامة جداً من عمـلـيـة       
 .إعدادهم  كمهنيين وكقادة للمجتمع الفلسطيني في المستقبل
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    ناجح شاهين، دائرة العلوم االنسانية  

علينا أن نتذكر جدنا ابن رشد الذي يرى أن منهـج    .  منهج الفلسفة هو نقيض منهج الخطابة واالدعاء العاطفي     
. في الجامعة هناك جهل بالفلسفة، وهذا الجهل يقود إلى تجاهلها      .الفلسفة هو البرهان وليس الخطابة أو الشعر 

ومن الصعب إقناع الـنـاس أن        .  ويالحظ الجهل بالفلسفة عند إلحاقها بعلم النفس أو علم االجتماع أو التربية     
ويميل .  عالقة الفلسفة باللغة العربية أو التربية أو علم االجتماع ال تختلف عن عالقتها بالرياضيات أو الفيزياء      

ويصعب علـى   ".  األدبي" الطلبة وبعض التربويين في الجامعات ووزارة التعليم إلى تصنيف الفلسفة في الفرع      
هؤالء وغيرهم بخلفية معرفية كهذه أن يدركوا أن أهم فرع فلسفي معاصر هو اإليبستمولوجيا وفلسفة العلـوم          

الجهـل  .  التي تركز جل اهتمامها على الفيزياء ونتائجها الفلسفية المنغرسة في النظرية الفيزيائية بشكل عميق       
 . باإليبستمولوجيا في فلسطين تام أو شبه تام

 
ويكاد هجوم العولمة على المستوى الثقافي أن يجهز على ما تبقى من أهل الفلسفة تماماً، خصوصاً في العالـم           

استجابت فلسطين لهذا الهجوم بسرعة وبدأت بتدريس مجموعة من المساقات المختلفة الممولة لكنـهـا   .  الثالث
. طبعاً من نافلة القول أن تخصص الفلسفة ال يدرس في الجامعات أو المدارس المحـلـيـة     .  استبعدت الفلسفة 

إضافة إلى ذلك ورغم الكالم الطيب الشائع بكثرة في مؤسسات التعليم ووسائل اإلعالم وقاعات المؤتـمـرات       
واالجتماعات عن تعميق التفكير النقدي والتحليلي، إال أن المنطق قد غُيب بكل بساطة عن المناهج الجامعيـة              
والمدرسية، وكأنه يمكن ألحد أن يتكلم عن منهج تحليلي نقدي دون وجود أرضية صلبة في المنطق، أو كأنـه    
باإلمكان فهم روح العلم المعاصر في تركيبه وتحليله وأسلوبه الفريد في استكشاف الواقع دون إلمام عمـيـق          

 . باإليبستمولجيا
 

فالواقع أن مجتمعنا ال يمارس التفكير العميق والجاد في أي مستـوى   .  إن غياب قوانين العقل غيض من فيض    
وتقوم مؤسسات كثيرة بما فيها مؤسسات التعليم بـوأد       .  تقريباً، وتسود عقلية التسليم مثلما يغيب الرأي اآلخر     

قدرات األطفال والناشئة الفطرية عن طريق التلقين وأسئلة الخيارات المتعددة التذكرية، فتكون النتيجة غيـاب            
والواقع أيضاً أن المجتمع يتـبـنـى     . تام لمنهج التحليل والتركيب الذي يمثل روح الفلسفة خاصة والعلم عامة 

لم يـنـج مـن     "  الخارج" ويبدو أيضاً أنه حتى الفكر القادم من .  التقليد والتسليم لسلطة الكبار بكل معنى الكلمة   
اختالفهم حول فهم موقف نظري أو عملي ما بجـمـلـة      "  اليسار"فكثيراً ما حسم أبناء . الخضوع لهذه القاعدة 

 . أي نتبعها بدون تفكير.. واحدة صدرت عن لينين فتكون كقول جهيزة الذي ينهي الموقف بالضربة القاضية
 

لعل إشاعة الفكر التعددي في واقع تعددي يقبل االختالف جدياً أمر يحتاج الى الكثير من الجهد في الـعـالـم             
 فإننا ننظر"وفي هذا المقام يحضرنا قول ابن رشد . العربي؛ في فلسطين ال تختلف الصورة عن ذلك كثيراً
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 في ما جاء به من سبقنا من المخالفين في الملة، فإن كان صواباً أخذناه وشكرناهم، وإن كان خطأ نبهنا عليـه        
ولسوء الحظ فنحن أبعد ما نكون عن ذلك، وما يزال أمامنا شوط كبير لنقبل التعايـش    . "وحذرنا منه وعذرناهم 

نتمنى في هذا السياق أن نكون مخطئين في تقديرنا أن مجتمعنا يتجه نحـو  .  القائم على االحترام وحق االختالف 
ونخشى أن علينا استدعاء محمود درويـش       .  المزيد من التعصب وسيادة بنى ما قبل الحداثة كالعشيرة والعائلة  

 ."وربما تقتلني أو أقتلك إذا اختلفنا حول تفسير األنوثة: "ليصف الحالة
 

وبشكـل  .   ولكي ننجو من الصورة القاسية التي يرسمها الشاعر الراحل، ربما كان مفيداً أن نعمم منهج الفلسفة   
 : مبتسر وأولي نقترح األفكار األولية التالية

 .إدخال المنطق واإليبتسمولوجيا والفلسفة والتفكير العلمي في المناهج المدرسية والجامعية . 1
 .إتاحة مساحة للفكر الفلسفي في اإلعالم . 2
 .العمل على تأسيس دوائر فلسفة في الجامعات . 3
 ).لندرة المتخصصين في هذا المجال(ابتعاث طلبة إلى الخارج للتخصص في الفلسفة والمنطق  . 4
فالفلسفة تتنفس هواء التعددية وال حياة لـهـا     . ( العمل على إشاعة التفكير الحر والتعددي الذي يقبل اآلخر    . 5

 )دونه
 اإلقرار دون لبس بحق الناس في حرية الفكر والتعبير  . 6
 .تشكيل جمعية فلسفية تعنى ببذر البذور األولى وتتعهدها بالرعاية . 7
 

 لماذا الفلسفة؟
ولـعـل   .  في مؤسساتنا التعليمية يتم التركيز على إعداد الطالب لالمتحان بدل تدريبه على التفكير لنفسه وبنفسه     

أيسر السبل إلى مواجهة هذه المشكلة إنما يكمن في تبني الطريقة الفلسفية القائمة على التفكير التأملي والنـاقـد          
واالستقصائي والمتسائل المرتكز بقوة على فكرة الدهشة المنغرسة الجذور في الفكر الفلسفي التي تجد بداياتهـا      

نحن اآلن نواجه تحدياً كبيراً وهو إيجاد المنهج الذي يدرب الطالب عـلـى   .  األولى عند سقراط وحتى قبل ذلك     
البحث عن إجابات لألسئلة بنفسه ويصبح قادراً على الحكم على القضايا واألفكار والتصورات المختلفة حكمـاً              

 . ناقداً ومنطقياً
 

وال بد أننا جميعاً ندرك بساطة واستعصاء الطريقة السقراطية الرائعة القائمة على وضع المسلمـات تـحـت            
المجهر مما يقود إلى االستنتاج أن اإلنسان ال يعرف ما يظن أنه يعرفه وأن عليه أن يقوم بغربلة دقيقة وجهـد       
استقصائي وإبداعي حتى يحل المشاكل الناجمة عن مواجهة الواقع أن عالمه المعرفي قد يتداعى تحت ضربات           

وال بد أن سقراط نفسـه  .  ومن الجدير بالذكر أن المواجهة الفلسفية النقدية ليست أمراً بهيجاً أبداً. الفحص النقدي 
 . مثال جيد على ذلك، فقد دفع الرجل حياته ثمناً لطريقته في النظر إلى الوجود والمجتمع والتعليم
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لحسن الحظ نحن في التعليم الفلسطيني والواقع االجتماعي المحيط بنا نتمتع بفضيلة القناعة العامة بأن ال أحـد        
يحتكر الحقيقة وأن احترام وجهات النظر المخالفة أمر يكاد يتفق عليه معظم العاملين في الحقل األكاديمي علـى      

 . األقل
 

وبهذا المعنى فإننا نرى أن روح      .  لذا فإننا نرى أن التعليم كله يجب أن يرتكز على ما يشبه الطريقة السقراطية  
الفلسفة يجب أن تكون روح العلم بعامة، ولعل هذا يفسر تدريس بعض الجامعات مساقات متعددة في الفلسـفـة    

 إلى  لكن علينا أال ننسى أن الواقع ليس مجزأ  .  العامة وفلسفة العلوم وااليبستمولوجيا لطلبة التخصصات المختلفة  

صغيرة إلن الوجود عالئقي مركب، وال بد أن نرى األشياء في كليتها وهذا هو الدرس األول الذي نتعلمه          نتف
  .من الفلسفة من أجل التعليم والعلم والحياة

 
 نـظـري    محـور   حول  يدور  محكم  نسيج  في عالئقياً ارتباطاً مرتبطاً الوجودي الكل كان الكالسيكي الزمن  في

 معـنـيـاً     العالم  الفيلسوف  يكون  أن  مالوفاً  كان  وقد  الكل،  كانت في  الفلسفة  أن  كما  الفلسفة في الكل كان . واحد

 في  المتناقضة  المعارف  مراكمة  من  نوعاً  الحال  بطبيعة  يكن  لم  ذلك  أن  غير  . عصره في المتاحة المعرفة  بفروع

 العـالـم    يكون  أن مستهجناً يكن لم  ولذلك .متصالً عضوياً كالً - أسلفنا كما- األمر كان  .بينها رابط ال  أكوام

 .األخرى إلى إحداها تقود حلقات البنيوية بالضرورة ألنها البشر، يحوزه الذي العلم مجاالت كل تضم موسوعة
 

وطـرق الـبـحـث        النظريـة   فيه  وتراكمت  هائالً،  اتساعاً  اتسع  الواحد  العلمي  الفرع  أن  هو  الحقاً  حصل  ما
المتاحة فـي     المعارف  بكل  اإلحاطة  الفيلسوف، أو الفيلسوف العالم، المقدرة على   إلى درجة أفقدت  والمعلومات

 فـي   له أسباب عمـلـيـة       كانت  المعرفة فقد  فروع  في فرع أو أكثر من  بالتخصص الباحث اكتفاء أما. زمانه

 صلة لـه   الدقيق مستقل بذاته وال     التخصصي  العلم  أن  مفاده وهم وتشكل االنفصال تعمق وبالتدريج، . جوهرها

 ويبدو ذلك كأنه نوع.  لغيره مغايرة نظرية أسس على وأنه يقوم وأساليب خاصة، حسب طرق يعمل وأنه  بغيره،

 صعدت  بالذات  الجو  ذلك  وفي  . فيه  رجعة  ال طالقاً الذهنية النشاطات بطالق الذي انتهى الذهني العمل تقسيم  من

 وحدته  في  الكل  رؤية  إلى  عادت  ما  سرعان  العلمية  المسيرة  أن  غير  . عشر  التاسع  القرن  في  القمة  إلى  الوضعية

 .الوضعي الموقف واجهها التي الهائلة الصعوبات بسبب العشرين القرن من الثاني النصف منذ واتصاله

 
نزعة عمالنية وأداتية قد انتشرت بحيث بدا أن المهم هو تعلم مهارات تطبيقية بدون   أن  بالفعل  المؤسف  من  لعل

العالـم    بتفسير  شغلت  أنها  الفلسفة  على  نعى  أي استبصار وفي سياق مثل هذا يمكن وضع موقف ماركس الذي   
 الـذي   التغييـر   إن  القول  إلى  نميل  جانبنا،  من  . تغييره  هو  الواجب  بينما  ،) الحاجة  عن  فائض العالم تفسير كأن( 

   .أوال الفهم منطقياً يشترط للعالم ماركس أو غيره يقترحه
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 الـعـلـوم     صعوبات  على  للتغلب  النظرية  المحاوالت  من  العديد  نشهد  معاصرة أخرى، ودول فرنسا وألمانيا  في

في كل من هذه     الرسمية  األكاديمية  المؤسسة  بدأت  فقد  لذلك. الواقع مقاربة عن وقصورها والمنفصلة،  المجزوءة
ما يؤشر    ولعل  . الكلي  البناء  في  التفاصيل  رؤية  على  تعمل  بأدوات  الكل  يقرأ  أن  يريد  لموقف  االعتبار  الدول برد 

 . األولى الجامعية المرحلة طلبة لجميع اإليبستمولوجيا تدريس على اإلصرار على ذلك هو
 

 عقل  هو  الذي  الدقيق  التخصصي  العقل  وميكانيكية  محدودية  على  التغلب  طريق  على  خطوة  يشكل  ذلك  أن  وربما

 العلمية  اللعبة  من  يدرك  ال  ألنه  العلم  روح  عن  ما،  بمعنى  مغترب،  عقل  فهو  كذلك،  وألنه.  أساساً  ووظيفي  أداتي

 المنتجة  السلعة  جسم  في  صغير  جزء  تثبيت  البروليتاري في  -الصناعي  العامل  دور  يشبه وهذا. معزوال جزءاً  إال

 أو  األرضـيـة    كالكـرة   عظيمة  دائرة  من  الصغير  القطع  إن  . والنهائي  المكتمل  كيف تبدو بشكلها    يعي  أن  دون

 مشروع  عن  بعيداً  صغيرة  نتفة  أو  كسرة  إدراك  عند  الحال  هو  وذلك   خطاً مستقيماً،   المجردة للعين يبدو  الشمس

 .الكلي المعرفة
 

 قضية التعليم،   معاينة  عند  فمثالً،. كافة ومناحيه الواقع بأبعاده طبيعة من ينبع إنما المعرفي التكامل أن نتوهم  نحن

 الـحـاضـنـة      أن  علـى   نلح  فإننا  المعنى،  بهذا  . فيه  ويؤثر  به  ويتأثر  ينتجه  اجتماعي  كل  من  جزءاً  نراها  فإننا

 مركزياً  يكون  قد  دوراً   والتعلم تؤدي-التعليم  أن عملية  كما  التعليم،  في  حاسماً  دوراً  تؤدي  االقتصادية-االجتماعية

 كونه  أو  خدميته  أو  تخلفه  بسبب  علمية  ثورة  يحتاج  ال  اقتصاداً  إن  .االقتصادي-االجتماعي في الواقع النهوض  في

 االقتصـاد   هذا  مثل)  بوضوح فلسطين على تنطبق األخيرة والحالة(ومساعدات  صدقات اقتصاد أو ريعياً  اقتصاداً

 في  ديناميكية  األكثر  العناصر  جماح  كبح  على  يعمل  قد  العكس  على  إنه  بل  أبداً،  علمياً  أو  تعليمياً  نهوضاً  يحفز  لن

 .معينة طبقة بمصالح يضر قد العلم نمو ألن المجتمع،
 

 بمواطن  ككل  والمجتمع  اإلنتاج  حركة  رفد  أجل  من  التعليم  أهمية  إلى  اإلشارة  في  نرغب  اإلطار ذاته، وفي  كذلك،

 القادر  هو  فقط  تكاملياً  تعليماً  ولكن  . السائدة  األوضاع  لتغيير  مالئمة  يكون أداة   لكي  الضرورية  بالخصائص  يتمتع

 حـزم   فـي   وتقديمها  بعضها  عن  للظواهر  عزل  بالتالي فأن أي.  المواطنة  كامل  ومواطن سوي إنسان إنتاج  على

 يجعل  مما  للواقع،  الشمولي  والتصور  واالستبصار  واالستنتاج الربط قدرة الصلة عن بعضها يشل منبتة  معلوماتية

 وتـعـدد    وغناها  تشابكها  في  بالظواهر  لإلحاطة  الضروري  العالئقي  التفكير على قادر غير ميكانيكياً كائناً  المرء

  .جوانبها
 

 الذات  بطاقات  المرتبطة  واألبعاد  الجوانب  كافة  وشمولها  المعرفة  التصال  فيها  لبس  ال  أهمية  نرى  فإننا  هنا،  ومن

 وكـيـف    . واتصالها  المعارف  شمول  من  مناص  فال  ولذلك،  . واالجتماعية  واألخالقية  والحاسة  العارفة  اإلنسانية

 قـد ... العضوي  إلى  عضوياً  ليس  مما  الفذ  االنتقال  تم  كيف  لنسأل  نولد  لم " :درويش  محمود يقرأ أن للطالب  يمكن

  لألرض؟ الكوسمولوجي والتاريخ واألحياءء الطبيعة معرفة أساسية في علم عن بمعزل "اتفق مثلما هكذا ولدنا
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 يحمـل   كائن  اإلنسان  . النص  أمام  عاجزاً  سيقف  األبعاد  متعددة  ثقافة  العربية الذي ليس لديه     اللغة  معلم  أن  بد  وال

 إنسـان   شبـح   فالناتج  شمولياً  يدرب  لم  وما  ومحددة،  عامة  ومهنية  وسياسية  واقتصادية  واجتماعية  أسرية  أدواراً

 .للغاية محدودة كفاءة ذي ضائع

 
 موضـوع   إلى  موضوع  من  االنتقال  من  يمنعه  وال شيء  التخصص أبداً،  حدود  يعرف  ال  البشري  العقل  عمل  إن

كثيـرة تـدرس       وعلوم  لمواضيع  الطويل  التاريخ من الرغم وعلى .آخر مختلف تماماً بسهولة وتلقائية شديدتين 
أن القاعدة في نشاط العقل هي االتصال المعرفي، وبخاصة         - فيما نزعم -بانفصال عن بعضها، فإن من الواضح       

ربما كان ممكناً بل وحتى ضرورياً في مستوى   .  على صعيد الفاعلية المدركة والمنتجة للمعرفة، أياً كان محتواها        
معين أن نقوم بفصل مواضيع المعرفة عن بعضها، ولكن ذلك ال يجوز أن يسمح لنا باالستنتاج أنها منفصـلـة                    

 .بالفعل في بعدها الوجودي، أو في سيرورة إنتاجها من قبل الذات البشرية العارفة
 

الفلسفة هي الروح التي يمكن أن تعيد للعقل العلمي الفردي والجمعي حياته، لكنها تتعرض لإلقصاء بحجة أنها ال                  
ومن هنا نظن أن تدريس     .  وهذا غير صحيح ألن الفلسفة هي التي تحفظ للعقل البشري اتجاهه           .  تفيد في شيء  

ولكننا نحس بالهلع عندما    .  الفلسفة إجبارياً في مساق واحد أو أكثر مسألة أكثر إلحاحاً اآلن من أي وقت مضى               
نشاهد بعض الممارسات المحلية تحيل الفلسفة ذاتها إلى حزم من المعلومات الخالية من العقل والعمق والمعنى                 

تع وال  "وهكذا تفقد العملية ما يرجى منها وكأننا نردد مع السيدة فيروز             .  وتهدر منهج الفلسفة الذي هو األهم     
على أساس    -بل الفروع المعرفية كلها    –الممارسة الصحيحة تتطلب معرفة وخبرة بتدريس الفلسفة          ".  تجي

وكل ذلك غائب تماماً في الممارسة الصفية       .  االستبصار والروح الناقدة وتنمية العقل التحليلي الرؤيوي الشمولي       
 .المحلية، ولعل وصف المشكلة والحل أسهل بكثير من تغيير الوضع القائم فعلياً



    هيفا قنقر، دائرة الرياضيات، كلية العلوم 

 المقدمة 
والذي يرتكز على المحـاضـرة      ( يواجه مدرسو الرياضيات، وبخاصة الذين ينتهجون أسلوب التعليم التقليدي      

، مشكلة مع الطلبة الذين ينتقلون إلى مستوى أعلى، وقد نسوا معظم أو كل ما تعلموه من    )كأداة رئيسية للتعليم 
يمكن أن يعزى ذلك إلى عدم استيعاب مفاهيم الرياضيات األساسية الـتـي        .  رياضيات في المستويات األدنى  

تدرس في المدارس، وهذا قد يفسر لماذا يجد مدرسو الرياضيات في دائرة الرياضيات في جامعة بيت لـحـم       
. مثل هذا الوضع يثير قلق المدرسين حول تعلّم طلبتهـم  .  تحدياً كبيراً في تعليم المفاهيم الجديدة في الرياضيات    

 : ما يلي أمثلة على األسئلة التي تتبادر إلى ذهن مدرسي الرياضيات
 
 هل حقاً تعلّم الطلبة ما درسوه في المدارس؟ •
 كيف يمكننا تحسين تعلّم الطلبة؟ •
 هل لدى الطلبة اهتمام أو تقدير لما يتعلمونه؟ •
 لماذا أداء الطلبة في المناقشات الصفية أفضل من أدائهم في امتحانات الرياضيات؟ •
 كيف يمكننا أن نساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم الرياضية بشكل أفضل؟ •
 هل الطلبة قادرون على استخدام التفكير الناقد؟ •
 

(يرى            .   إن التمكن من المفاهيم الرياضية يبقى هدفاً منشوداً، رغم أنه ال يتحقق في كثير من األحيان   
Solwo 1982  (    أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خالل تعليم عملية التفكير الرياضي

وفقاً لذلك، دعا العديد من المربين في العقدين الماضيين إلى اتباع أسلوب يتبنـى   ".  إضافة إلى المواد الرياضية  
هو أحدى الطرق األكثر فعالـيـة   )  PBL(وقد تبين أن التعلّم القائم على حل المشاكالت . نهج مركزية الطالب 

والتي تزيد من مستوى الفضول لدى المتعلمين في موضوع التعلّم وتعزز لديهم التعلّم المستقل، ويرى أنصـار        
في هـذا السـيـاق      .  هذا النهج أنه يتيح الفرص أمام المتعلمين لزيادة مسؤوليتهم واستقاللهم في عملية التعلم    

 ) (p. 37 يتعلّم الطلبة جيداً عندما يتحملون مسؤولية تعلمهـم    (Gibbs and Habeshaw1989 1989)يقول
ومن خالل الحوار، يتبادلون األفـكـار      .  خالل هذا النهج، يعمل الطلبة ضمن مجموعات صغيرة لحل مشكلة     

نتيجة لذلك، تتحسن مهارات .  ويتشاركون طرق لتفكير، ويحصلون على التغذية الراجعة من أقرانهم ومدرسيهم     
 .التفكير لديهم ويصبحون أكثر وعياً لتفكيرهم، ولتفكير أقرانهم أيضاً

 التعلم القائم على حل المسائل في الریاضیات
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 ؟)PBL(ما هو التعلّم القائم على حل المشاكل 
إن نهج التعلم القائم على حل المشكالت هو عملية يقوم المدرسون خاللها باستخدام أو تصميم مشاكل حياتـيـة       

ويتوقع من الطلبة أن يفهموا العالقة بين ما هو معطـى،  .  حقيقية للطلبة ليقوموا بحلها ضمن مجموعات صغيرة  
بعد ذلك يستعرض الطلبة األدبيات المنشـورة ذات     .  ومن ثم التعرف إلى ما يعرفونه، وما يحتاجون إلى تعلّمه      

ويلعب المعلـم خـالل     .  الصلة، ويلتقون مع أعضاء المجموعة ومع مدرسهم لمناقشة النتائج التي توصلوا إليها 
 . جلسات المناقشة دور الميسر والمراقب ويقوم بتوثيق  تفاعل أعضاء الفريق وعمليات التفكير

تقوم المجموعة بعد ذلك بوضع خطة إليجاد حل، ويتقاسمون األدوار لجمع المعلومات، وتنسيق اللقاءات وتحليل       
. البيانات، ثم يقدمون نتائجهم واستنتاجاتهم لمدرسهم، الذي يقيم حلهم ويعطيهم التغذية الراجعة على عمـلـهـم      

هذا التصميم أو النموذج قد يكون رسماً بيانـيـاً، أو    .  وتتكرر هذه الدورة حسب الحاجة حتى يصمم الطلبة حالً 
ویستخدم ال ط ل ب ة     ). Barret & Moore 2010(محاكاة، أو تطبيق حاسوب، أو حالً رياضياً أو رسوماً متحركة  

الفھم، والت خ ط ی ط، وال ح ل         ھي و   (Polya 1957) عملية التحقيق استراتيجيات حل المشكالت حسب مراحل طیلة

 .  النظر بالمسألة والحلوإعادة
 

 الخلفية التاريخية
ان نهج حل المشكالت موجود منذ فترة طويلة؛ فقد بدأ كنهج كلي في التعلم في مؤسسات التعليم العالـي فـي               

 García-Famoso (2005)  وفقا لِـ.  الستينات من القرن الفائت، وتحديداً في كليات الطب في أمريكا الشمالية    
تطوير مهارات حل المشكالت وتقريب التعلّم أكثر إلى المشاكل الطبـيـة   :  فقد كان الهدف الرئيسي يشمل شقين 

مثالً يدرك معلمـو   .   في العديد من الجامعات والمدارس وفي تخصصات مختلفةPBLحاليا، يستخدم ". الحقيقية
الرياضيات أن الرياضيات موضوع شديد الصعوبة وأن إشراك الطلبة في نهج التعلم القائم على حل المشكـالت    

لألسف، لم أجد أية دراسات حول  ).   MacMath 2009(يمكن أن يوسع مهاراتهم في التعليل المنطقي والكتابة  
 .استخدام هذا النهج في فلسطين

 
 أهداف المشروع

وأنا على يقين بأن نـهـج   .  يشكل تدريس المفاهيم الرياضية على الدوام تحديا لي ولزمالئي في قسم الرياضيات 
التعلم القائم على حل المشكالت يوفر لنا فرصاً لمواجهة هذا التحدي، الن هذا النهج يعتمد في جوهره عـلـى          

والقصد هنا أن هذا ال يقيس  .  وضع محتويات المناهج الدراسية حول المشروع بدالً من وضعها حول الموضوع 
المهارات، وإنما يساعد على تطوير المهارات ذاتها، كما أنه يتمتع بالقدرة على خلق بيئة للتعلم النشط، حـيـث          

 .يكون التركيز على الطلبة وتعلّمهم
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كانت األهداف الرئيسية للمشروع تعزيز مهارات متعددة في الرياضيات باستخدام مسائل أو سيناريوهات  معـدة        
 :أما األهداف الخاصة للمشروع فكانت. مسبقاً، وتحفيز تعلّم الطالب، وجعل التعلم ذا معنى أكبر

 
 .دراسة دور هذا النهج في مساعدة الطالب على إثراء معرفتهم الرياضية •
 .دمج فهم الطلبة للعالقة بين المفاهيم الرياضية والمشاكل الحياتية الحقيقية •
 .دراسة دور هذا النهج في تعزيز مهارات التعامل االجتماعي والتوجهات لدى األفراد •
 .دراسة أثر العمل الجماعي على تحفيز الطلبة على التعلّم •
 .دراسة دور التعلّم الذاتي في اإلبقاء على المعرفة •
 .دراسة دور هذا النهج في تعزيز أشكال التعبير الشفهي والكتابي لدى الطلبة •
 

 ماذا فعلتْ؟
صممتُ مشروع نهج التعلم لمجموعات من ثالثة عشرة طالباً من السنة الرابعة مسجلين في مساق الرياضيـات         

في هذا المساق، يوزع الطلبة عادة بين أعضـاء هـيـئـة       .  2011في خريف ) سمينار مشروع التخرج (389
التقيت بجـمـيـع     .  التدريس في الدائرة وفق الموضوع الذي يختار الطلبة دراسته وكتابة مشروع التخرج حوله      

 . الطلبة الملتحقين بالمساق وشرحت لهم المشروع وشجعتهم على المشاركة في المشروع
 

في البداية، ترد الطلبة في االنضمام إلى المشروع، ألنهم كانوا على ما يبدو أكثر ارتياحاً وخبرة لألـسـلـوب                
أعتقد أنهم كانوا مترددين  .  التقليدي القائم على مراجعة موضوع معين ثم عرض النتائج شفوياً أمام طالب الصف    

 .للمشاركة بأنشطة تتطلب منهم االعتماد على أنفسهم بشكل أساسي
 

قسمت الطلبة الثمانية إلى فريقين، ثم أعطيت كـل    .  بعد أكثر من محاولة، التحق ثمانية طالب في المشروع فقط    
وطلبت إليهم أن يراجعوا األدبيات المنشـورة حـول      .  فريق مجموعة من المشاكل الحياتية الحقيقية للعمل عليها 

الموضوع إلعداد قائمة باألفكار التي من الممكن أن تساعدهم على إيجاد مقترح حلول لكل مشكلة، ونفـذ كـل          
 أمثلة على المشكالت التي قـدمـت        1يبين الجدول .  فريق الخطوات األساسية لهذا النهج كما هو موضح سابقاً   

 .للطلبة
 

تم توفير الفرص أمام الطلبة للبحث ووضع أسئلة، والتفكير في االحتماالت للحل، وشرح تفكيرهم وتبريره أمـام         
بعضهم البعض وأمامي، وطلب منهم أن يجتمعوا ويناقشوا النتائج التي توصلوا إليها وقمت بدوري بتقييم حلـول      

لكل جلسة مناقشة، قمت بتعيين طالباً لقيادة الجلسة وأخر لتدوين محضـر     .  الطلبة وتقديم التغذية الراجعة حولهم  
 . اللقاء



كانت مهمة القائد بدء النقاش وتوجيهه بينما كانت مهمة المدون تلخيص النقاش وكتابة المحضر وإرسالـه إلـى        
جميع أعضاء المجموعة للحصول على موافقتهم  وقمت في جميع جلسات المناقشة بدور الميسر والمـراقـب،               

في بعض الجلسات، دعوت أحد الزمالء للعب   .  وبتوثيق التفاعل بين الطلبة وتدوين مؤشرات عملية التفكير لديهم 
 .دور المدرس وتوجيه الطلبة خالل النقاش

 
وخالل المسار يستعرض الطلبة عدة مواضيع في الرياضيات حتى يتمكنوا من حل مجموعة المشكالت الـتـي          

بعض هذه المواضيع   .  قدمت لهم مثل الهندسة األفينية، نظرية الرسم البياني، المربعات الالتينية ومواضيع أخرى   
كان جديدةً بالنسبة لهم، لكن وجود خلفية جيدة في الرياضيات لديهم مكنهم من إيجاد المواد بأنفسهـم، وفـهـم              

 .المفاهيم الرياضية الواردة فيها ومناقشتها مع زمالئهم في المجموعة
 

. وعلى الرغم من انخراط الطلبة في التعلّم الذاتي إال أنهم، كانوا يجتمعون بانتظام لتبادل أعمالهم وتقييمها ونقدها          
وخالل النقاش لم يكن الهدف التركيز على الحل الصحيح للمشكلة، بقدر ما كان على أصالة عمـل الـطـالـب        

لقد كان واضحاً أن الطلبة قد تعلموا كيف يحللون المعلومات التي يحصلون عليها في الصف وكـيـف        .  وإبداعه
يضعونها موضع التنفيذ، وقد كان واضحاً أيضاً أن الطلبة قد اكتسبوا مهارات التفكير اإلبداعي والـمـهـارات           

 .المهنية خالل معالجتهم لمشكالت معقدة
 

كذلك .  في المرحلة األخيرة من المشروع، قام الطلبة بعرض نتائجهم أمام أقرانهم وأعضاء هيئة التدريس للدائرة       
 .2012أتيح لهم المجال تقديم مشروعهم أمام زوار معرض العلوم في ربيع عام 

وفي نهاية المشروع، طلب من الطالب تعبئة استبيان لتسجيل تأمالتهم الشخصية حول استخدام هذا النهـج فـي           
وقد قمت بتصوير إحدى الجلسات، واستخدمت هاتين األداتين باإلضافة إلى مالحظاتي الشخصية    .  التعليم والتعلم 

 .في مفكرتي لتحليل فعالية هذا النهج في التعلم في إثراء معرفة الطلبة
 

 كيف استجاب الطلبة؟
بناء على الحوار مع الطلبة، ونتائج االستبانة ومالحظاتي الخاصة، ظهر موضوعان رئيسيان حول موقف الطلبة       

 :من هذا النهج

 أمثلة من مشكالت: 1جدول 
 العبي التنس للعب دورة روبن بحيث يلعب كل العب مباراة واحدة مع كل العب آخر      5صمم جدوالً لِـ   . 1

 ).الحظ أن العباً واحداً سيلعب في كل الجوالت. ( جوالت5في 
يريد المعلم أن يعمل هؤالء الطلبة في مشاريع طوال العام في مجموعات             .   طالباً في صف ما    16هناك   . 2

كم مشروعاً تحتاج بحيث يكون أمام كل طالب الفرصة لينضم إلى مجموعة تضم كل طالب     .  طالب4من  
 .آخر بحيث ال يجتمع طالبان في فريق واحد أكثر من مرة
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 :إثراء المعرفة الرياضية لدى الطلبة
ذكر جميع الطلبة أن مشاركتهم في المشروع قد طورت فهمهم للموضوع الذي درسوه وعزز ذلك قدراتهم على      

هذا يعني أنه في الوقت الذي كانوا يبحثون فيه عـن     .  تطبيق معرفتهم في الرياضيات في مواقف حياتية حقيقية 
وقد عبـر   .  حلول للمشكالت، كان عليهم أن يقرأوا عن الموضوع وأن يتعلموا كيفية تطبيق هذه المعرفة عملياً      

 :أحد المشاركين عن تلك الخبرة بقوله
 

أنا على ثقة بأن المعرفة التي اكتسبتها في هذا المشروع ستبقى فى ذاكرتي ألنني كنت مسؤوال عن          " 
 ...."تعلمي بنفسي

 
وقد أفاد الطلبة أن هذا النهج قد عزز أيضاً مهاراتهم في التعلم، مثل الحساب، والتحكم بالتغيـرات، وإيصـال           
األفكار الرياضية لآلخرين كتابة وشفوياً، وتحليل المفاهيم، واإلجابة على أسئلة تتعلق بالنظرية التي استخدمـت     

 .في حل المشكالت
 

تعلمت أن الرياضيات يمكن تطبيقها خالل حل المشكالت الحياتية الحقيقية، وأنه أساس جميع المواد        " 
 "الدراسية

 
 :تعزيز مهارات التعامل االجتماعي والتوجهات الشخصية

ذكر جميع الطلبة أن مشاركتهم في العمل الجماعي وجلسات النقاش قد عززت ثقتهم بأنفسهم، وحسنت مهاراتهم     
القيادية من خالل إدارة جلسات النقاش، وعرض األفكار، واالهتمام بزمالئهم وتعلّم كيفية االستماع إلى اآلخرين        

  :وتطوير مقدرتهم على الحوار، كما عبر أحد الطلبة
 

رغم وجود اختالفات فردية بين أعضاء الفريق، فقد حافظنا على احترامنا لبعضنا البعض، وكـنـا           " 
 .نبذل قصارى جهدنا حتى نتعلم من بعضنا البعض

 
ومن الجدير بالذكر أنه في بداية المسار لهذا المشروع، عبر الطلبة عن عدم ارتياحهم خالل جلسات المناقشـة            
األولى، وكانوا مترددين في المشاركة وفي التعبير عن أفكارهم، وكان بعضهم يشعر بالخجل أو عدم الثقة التامة         

ولكن، مع مرور الوقت وتطور المشروع، أصبحوا أكثر تحمساً للقاء ولتـبـادل      .  بقدرتهم على حل المشكالت  
عند منتصف المشروع، عبر الطلبة جميعا عن شعورهم بـالسـعـادة       .  نتائجهم وعرضها أمام المجموعة كلها 

لحصولهم على فرصة المشاركة في هذا المشروع، وخاصة أن قدرتهم على تحمل مسؤولية تعلّمهم زادت أكثر       
 .وأكثر

تعكس هذه النتائج المزايا المرتبطة عادة مع نهج التعلم القائم على حل المشكالت، ومن المثير لالهتـمـام، أن         
العمل الجماعي ال يبدو أنه قد سبب مشكلة للطلبة كما كنت اعتقد في البداية؛ على العكس، فقد زاد ذلـك مـن        

 .دافعية التعلّم لديهم
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 ماذا تعلمتُ من هذا البحث؟
إضافة .  في هذا المشروع، لم أكن المزود الرئيسي للمعرفة بل ميسرةً لتلك المعرفة من خالل مشروع أو مشكلة                

إلى ذلك، فقد لعبت دور منظمة الجلسات وساعدت الطلبة على إدارة وقتهم بشكل فعال، أما التحول مـن دور                    
فقد كان علي أن أكون حـاضـرةً   .  محاضر إلى مرشد لهذا التعلم القائم على حل المشكالت فقد أضاف عبئاً علي 

ونشطة دائماً، وأن أكون متعاونة مع الطلبة، وأن أوفر لهم الدعم واإلرشاد بغض النظر عن االختالفات الفرديـة        
وعالوة على كل ذلك، فقد كان علي االستماع إلى الطالب ونقدهم ألراء بعضهم البعض قبل التدخل،                .  والمصالح

من ناحية أخرى، ساعدتني جلسات المناقشة عـلـى      .  وقد تطلب ذلك مني الكثير من الصبر وضبط األعصاب        
معرفة المزيد من المفاهيم الرياضية الخاطئة لدى الطلبة والتي كثيراً ما يصححها الطلبة بأنفسهم، أو من قـبـل                   

علمتني هذه التجربة أهمية الحوار ضمن مجموعات صغيرة ألنه يوفر الفرص أمـام             .  الزمالء، أو مني شخصياً   
 .الطلبة لتعميق فهمهم للرياضيات

 
تعلّمت أيضاً الكثير عن أساليب تعلم الطلبة؛ أدركت مثالً أن الطلبة يتعلمون من بعضهم البعض أكثر مما نستطيع        

وعلمت أيضاً أن تعلّم الطلبة يكون أكثر فعالية عندما يسيطرون بأنفسهم على عملـيـة   .  نحن المعلمين أن نعلّمهم   
وقد أظهرت مالحظاتي أن الطلبة قـادرون  .  تعلّمهم، ويستطيعون أن ينظّموا أنشطة تعلّمية تناسب أساليب تعلمهم    

 .مثل هذه الفرص ال تتوفر أبداً في صفوف التعليم التقليدي. على استكشاف أساليب وطرق مختلفة لحل مشكلة ما
 

 : أهمها،في الواقع، لقد واجهت الكثير من التحديات. بالطبع، ال أستطيع أن أدعي أن هذا النهج سهل التطبيق
 .يحتاج هذا النهج إلى قدراً كبيراً من التخطيط لتصميم المشاكل، وتحديد الحاالت أو صياغة األسئلة المناسبة •
 .يستغرق المشروع وقتاً أطول لتغطية نفس المادة ذاتها التي تدرس في األساليب العادية •
يتطلب الكثير من الجهد والتخطيط الجيد للمحافظة على حيوية النقاش الجماعي ودافعية الطلبة وبدون إشعار                •

 .أي مشارك بالتهديد أو التخوف من المشاركة
 .يتطلب هذا النهج الكثير من الجهد لتصميم أدوات التقييم المناسبة لهذا النوع من المشاريع •
يحتاج الطلبة إلى الكثير من الوقت والتشجيع للعب دور القائد في جلسات الفريق والتمييز بين دور القـائـد                    •

 .ودور مزود المعرفة
 

باإلضافة إلى ذلك، كان إشراك الطلبة في العملية تحدياً كبيراً، نظرا لالختالفات بينهم من حيث االهتـمـامـات                  
 .والقدرات األكاديمية ومستويات االنضباط الذاتي
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 ماذا يمكن أن يتعلمه زمالء آخرون من هذا المشروع
 يمكن أن يقال بأن هذا النهج عبارة عن مساعدة الطلبة على تطوير وممارسة مهاراتهم التفكيرية اإلبداعية فـي           
حل المشكالت الحياتية الحقيقية وغير المألوفة، ويشجع على بناء جسر بين النظرية والتطبيق ضمن ظـروف               

برأيي إن تبني هذا النهج كجزء من الممارسات التعليمية في جامعة بيت لحم يشجع الطلبة عـلـى أن                    .  مقننة
ويساعد هذا النهج الطلبة أيضاً على تحقيق       .  يصبحوا متعلمين مستقلين وناشطين في أي عمل فريقي أو جماعي         

لكن إذا نظرنا إلى التحول في دور المعلم من         .  مخرجات التعلم في مجالهم الدراسي ويساهم في تطورهم الذاتي        
مزود للمعرفة إلى ميسر لتلك المعرفة، فقد يشكل هذا التحول تحدياً كبيراً لبعض المعلمين أو في مـجـاالت                    

رغم هذا االحتمال، فإنني أعتقد أن األمر يستحق المحاولة وممارسة هذا النهج في تدريسـنـا،                .  تعليمية محددة 
 .وخاصة أننا نسعى جاهدين للبحث عن أساليب وطرق متنوعة لتحسين دافعية طالبنا نحو التعلم

 
 ما اآلثار المترتبة على جامعة بيت لحم من حيث دعم الممارسات األكاديمية؟

ـِتطـويـر        يتوافق هذا المشروع مع أهداف جامعة بيت لحم من حيث خصائص الخريجين وتحديداً فيما يتعلق ب
ويتم ذلك من خالل تحليل المشكالت، وتحديد العناصر األساسية بها          .  مقدرة الطلبة على التفكير الناقد واإلبداعي     

كما يعزز هذا النهج القدرات القيادية لدى الطلبة من خالل توفير الفرص أمـامـهـم                .  ودراستها بعناية وعمق  
بممارسة أدوار مختلفة في الجلسات الجماعية كدور القائد، ومدون محاضر الجلسات ودور المشارك الفعال في               

كما أنه يبني ثقة الطلبة بأنفسهم ويعلمهم أخذ زمام المبادرة وتقديم أفكارهم الشخصية من أجل حل                .  فريق العمل 
 .المشكالت

 
ان التعامل مع أنواع مختلفة من المشكالت يحسن من قدرة الطلبة على التعامل مع القضايا الحياتية سواء فـي                    
التخطيط أو التطوير أو فهم كيفية تطبيق الرياضيات لحل مشكالت في مجاالت أخرى مثل عالـم األعـمـال        

وأعتقد أن هذا المشروع قد منح الطلبة المشاركين أفضل السبل لتطبيق معرفتهم ليس فقط في مجـال     . واالقتصاد
وهذا يشكل جزءاً هاماً من جهود الجامعة لتحسين نوعية تعلم الطلبة وأغناء            .  تخصصهم بل في مجاالت أخرى    

 .البيئة التعلمية
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 مساق الخدمة المجتمعیة في جامعة بیت لحم بین الماضي والحاضر

 مقدمة
في جامعة بيت لحم لسنوات عديدة، الحظت أن )  CMSR 101( خالل عملي كمنسق لمساق الخدمة المجتمعية    

ال يعون أهمية هذا المساق في خدمة المجتـمـع   )  وبعض أعضاء الهيئة التدريسية أيضاً( عدداً كبيراً من الطلبة     
المدني المحلي، ويعتبرونه ال أكثر من عدد معين من ساعات عمل يمضيها الطالب في إحدى المـؤسـسـات                   

نتيجة لعملي في تنسيق الخبرات الميدانية أيضاً، الحظت أن معظم الطلبة يأتون إلى المساق بتوجهـات       .  المحلية
سلبية تجاه المساق إلنه ال يحمل سوى ساعة معتمدة واحدة، وألنه يقيم بتقدير ناجح أو راسب ال بالـدرجـات                    

لذا كان ضرورياً أن يعاد تصميم المساق بحيث يتعرض الطلبة لخبرات جديدة في الـعـمـل                .  كباقي المساقات 
التي تشكل عائقاً أمام تطور مجتمعنـا   التطوعي من أجل تقوية مهاراتهم في النظر بعمق إلى المشاكل المجتمعية 

 .المدني المحلي

 
 ماذا نقصد بالخدمة المجتمعية؟

يعتبر العمل التطوعي من أهم الوسائل الالزمة للنهوض بالمجتمعات حيث لم تعد الحكومات في عصرنا الحالي                
وحدها قادرة على تلبية جميع احتياجات مواطنيها، لذا برزت الحاجة إلى وجود جهات أخرى رسمية وغـيـر                  

ونحن في جامعة بيت لحم نعتبر أنفسنا في طليعة         .  رسمية تعمل على ملء الفراغ وسد االحتياجات أينما وجدت        
تحقق الجامعة هذا الهدف من خالل عدة طرق أهمها         .  هذه الجهات التي تلتزم بتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني       

 إلـى    CMSR 101الخدمة المجتمعـيـة   " يهدف مساق   .  تخصيص أحد متطلبات الجامعة للخدمة المجتمعية     
االستجابة لحاجات المجتمع المحلي االجتماعية والثقافية والمهنية من خالل تطوع الطلبة في الـمـؤسـسـات                 

إن وجود الطلبة في هذه المؤسسات والجمعيات يساهم في تشكيل وزيادة وعي الطلبة لدورهم فـي               .  االجتماعية
 . تطوير المجتمع وسد احتياجاته

 
ال يمكن التوقف عند هذا التعريف، بل يجب ربطه برسالة جامعة بيت لحم وأهدافها والتي تسعى إلى خـدمـة                    
المجتمع المحلي الفلسطيني، وبخاصة األفراد المهمشين والمحرومين الذين هم في أشد الحاجة لمثل هذا النـوع                

لذلك، فقد قامت جامعة بيت لحـم  .  من الخدمة، دون النظر إلى جنسهم أو ثقافتهم أو ديانتهم أو انتمائهم السياسي    
وفي ظل غياب العمل التطوعي الفردي عن مجتمعنا الفلسطينـي          .  منذ نشأتها بإطالق برنامج الخدمة المجتمعية     

 . وانحصاره في فئة محددة، فإن العمل التطوعي المؤسسي هو البديل األفضل لضمان تحقيق هذا الهدف
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 ماذا فعلت؟
في الماضي كان مساق الخدمة المجتمعية يعتمد على أساس واحد فقط أال وهو العمل التطوعي في إحدى                     

فبعد اختيار المؤسسة ومقابلة المشرف في تلك المؤسسة، كان الطالب ينهي ساعات العمل              .  المؤسسات الشريكة 
ومن خالل  .  التطوعي المطلوبة دون إدراك أهمية ما يقوم به ودون معرفة المبدأ الذي يقوم عليه العمل التطوعي               

إجراء مقابالت مع الطلبة قال بعضهم أن استفادتهم من المساق كانت ضئيلة جداً، وقد وصف الكثير منهم تلك                   
 . الخبرة بأنها لم تتعدى إهدار عدد معين من الساعات وأنها كانت عبئاً عليهم

 
كان واضحاً من هذه اآلراء أن هناك خلالً يجب إصالحه، وأن تطوير المساق لتحقيق األهداف المرجوة منه بات                  

كان .  وكمنسق جديد للمساق، أحسست بأنني مسؤول عن إعادة المساق إلى مساره الصحيح            .  أمراً ال مفر منه   
وكان ال بد من إيجاد سبيل       .  إيماني شديداً بضرورة أن يدرك الطلبة أهمية العمل التطوعي الذي يقومون به             

إليصال ذلك إلى الطلبة بطريقة مهنية حتى تساعدهم على التعمق بمشاكل مجتمعهم ولتدريبهم على التفكير في                 
وبناء على ذلك، قمت بتحديد مخرجات التعلم المستهدفة         .  حلول ممكنة والمساهمة في تطوير المجتمع وتقدمه       

 :لمساق الخدمة المجتمعية بما يلي
 

 : عند نهاية المساق، سيكون الطلبة قادرين على أن
 يزيدون أهمية العمل التطوعي من خالل تطوعهم الميداني،  .1
يربطوا بين األهداف اإلنمائية كما تنص عليها وثائق األمم المتحدة وعالقتها بالعمل التطوعي وانطباقها  .2

 على مجتمعنا الفلسطيني،  
 يمارسوا مهارة تحمل المسؤولية وااللتزام تجاه مجتمعهم، .3
يطوروا قدراتهم على التفكير الناقد من خالل االنخراط في المجتمع وإدراك احتياجات المجتمع  .4

 ومشاكله واستكشاف الفرص المتاحة لتطويره،
  يمارسوا العمل الفريقي .5
 . يجروا مشاريع مجتمعية بسيطة .6

 
فيشمل "  النظري"القسم  .  قسم نظري وقسم تطبيقي عملي    :  لتطوير المساق، قمت بتقسيمه إلى قسمين مرتبطين       

ويتم ذلك  ".  بناء المعرفة "محاضرات أسبوعية ومناقشات صفية ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لما أسميته             
من خالل طرح قضايا أكاديمية ترتبط بتطوير المجتمع وتنميته ومناقشتها في مجموعات صغيرة أو جماعياً؛ بعد                

وإلغناء معرفة الطلبة في مجال التنمية المجتمعية ولتهيئتهم        .  ذلك يتم ربط هذه القضايا بخبرات الطالب الميدانية       
) case studiesالمقاالت علمية وحاالت الدراسة     (للنقاش الصفي، يشتمل المساق على مجموعة من القراءات         

ومن متطلبات المساق األساسية أن تقوم كل مجموعة من الطلبة          .  التي يطلب من الطلبة قراءتها قبل المحاضرة      
بتناول قضية معينة تخص مجتمعنا المدني المحلي ثم ربطها مع خبرة كل طالب وطالبة في المؤسسة التي                    

 . ت فيها، ويقدم المشروع أمام الصف كمشروع بحث/تطوع
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فيشمل العمل التطوعي الميداني لمدة خمسين ساعة في إحدى المؤسسات            "  العملي/التطبيقي"أما القسم الثاني    
يهدف هذا القسم إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة العمل التطوعي ممارسة واقعية             .  االجتماعية المشاركة 

ويهدف هذا القسم أيضاً إلى أن يطبق الطلبة         .  حتى يكتسبوا خبرات في التواصل مع فئات المجتمع المختلفة         
في تحليل الخبرات الميدانية    (المعرفة التي اكتسبها الطالب من خالل المحاضرات والنقاشات الصفية األسبوعية           

 ). التي مروا بها في العمل التطوعي
 

ومما يميز هذا المساق أنه قد يكون األول في الجامعات الفلسطينية الذي يستخدم االنترنت للتواصل بين الجامعة                 
من خالل االنترنت يستطيع الطالب اختيار المؤسسة التي يريدها ويستطيع            .  والمؤسسات المجتمعية والطلبة  

كما يستطيع المشرف الجامعي والمؤسسة الشريكة متابعة الطلبة، وكذلك يتم تقييم           .  كذلك متابعة ملفه التطوعي   
.  من العمل اليدوي   %90 االستغناء عن    2013وقد أتاح استخدام األنترنت في الفصل الثاني        .  الطلبة الكترونياً 

 .   2013ويتوقع أن يستغنى عنه كامالً مع بداية الفصل الدراسي الجديد خريف 
 

 والتعليم في الجامعة؟/ كيف يدعم العمل التطوعي عملية التعلم
إضافة إلى خبرة التعرف إلى حاجات المجتمع المحلي ومشاكله عن قرب التي يكتسبها الطلبة من خالل مساق                  
الخدمة المجتمعية، فإن هذا المساق يساعد الطلبة على اكتساب خبرة في القيادة المجتمعية من خالل العمل في                  

وبما أن هذا المساق متطلب جامعي يطرح لطلبة الجامعة         .   مجموعات والنقاش الصفي وتقديم العروض الصفية     
في مختلف التخصصات،  فإنه يساعدهم على تقوية مهاراتهم في البحث العلمي وفي النقد وفي تحليل الظواهر                  

 . االجتماعية من حولهم والتي ال يتعرض لها معظم الطلبة خالل مساقات تخصصهم
 

إن عملية الربط بين الخبرات الميدانية والمساقات النظرية تساهم في إثراء معرفة الطلبة بالقضايا التنموية                  
وهذا أيضاً يزيد من وعي     .  والمجتمعية وتدفعهم إلى التفكير في إيجاد حلول ممكنة ومحاولة التغلب على العوائق     

هذه الهوية  .  الطلبة حول مسؤوليتهم االجتماعية التي هي األساس الذي تبنى عليه الهوية المهنية واالجتماعية             
 . تلعب فيما بعد دوراً في تطوير الذات وتساهم في تغيير المجتمع وتحسينه

 
إن التفكير الجماعي في المشاكل التي يالحظها الطلبة في المؤسسات التي خدموا فيها ساعد في كثير من                     

ومن الجدير بالذكر أن    .  االحيان تلك المؤسسات على التعرف إلى بعض المشكالت التي تواجهها والتغلب عليها           
العمل التطوعي قد أتاح فرص عمل لعدد من لطلبتنا خصوصا بعد ان خبرت المؤسسات التزامهم وقدرتهم على                 

 . وهذا برأيي يدعم جهود الجامعة لتخريج طلبة بقدرات تلبي احتياجات سوق العمل. العمل
 

إن أهم صفة تميز مساق الخدمة المجتمعية في جامعة بيت لحم برأيي هي أنها تقوي العالقة ما بين الجامعة                     
فقد عبرت مؤسسات عديدة عن إعجابها وافتخارها بأداء طلبتنا الذين قدموا اقتراحات               .  والمجتمع المحلي 

 .ساعدت هذه المؤسسات على تطوير برامجها في الكثير من المجاالت والمشاريع التنموية
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 منى مطر وهنري كايا، دائرة أنظمة المعلومات الحاسوبية

تحسین وسائل التقییم المستخدمة في مساق التدریب العملي لطلبة السنة 
 الرابعة 

 المقدمة
، اشتمل البرنامج على  مساق إجباري، وهو         2003منذ تأسيس تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية عام         

صمم هذا المساق إلعطاء الطلبة الفرصة      .  CAIS 401)  ساعتين معتمدتين (التدريب العملي لطلبة السنة الرابعة    
ومن خالل القيام   .  لممارسة سيناريوهات من الحياة الواقعية لتصميم مشروع في المعلومات الحاسوبية وتنفيذه           

بذلك، يتم تعريف الطلبة بمفاهيم إدارة المشاريع، وكتابة مقترحات المشاريع، والتقارير المرحلية، وتقديم                 
العروض، وكتابة التوثيق الكامل للمشروع، ويتم أيضاً تشجيع الطلبة على العمل في مجموعات لحملهم على                 

 .االنخراط في العمل الجماعي
 

.  تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية      4-2هذا المساق صممم بشكل يتيح للطلبة العمل في مجموعات من           
يكون عضو هيئة التدريس المشرف مسؤوالً عن تقديم اإلرشاد التقني للطلبة باإلضافة إلى ضمان نزاهة عمل                  

إضافة إلى  .  الطلبة وتمامه، وتقييم مساهمة الطلبة الفردية إلى الجهد الجماعي، وتقييم التوثيق النهائي للمشروع             
ذلك، فإن جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة مسؤولون عن تقييم بعض األنشطة المهمة التي تقوم بها كل                   

تشمل هذه األنشطة كتابة مقترح المشروع، والعرض الشفوي في منتصف الفصل الدراسي وتقييمه،              .  مجموعة
في نهاية  .  يعين لكل نشاط من هذه األنشطة المهمة وزن معين من العالمة النهائية            .  والعروض الشفوية النهائية  

 .الفصل تجمع عالمات األنشطة كلها حسب أوزانها المقررة سابقاً ثم تقدر الدرجة النهائية
 

عندما يجتمع جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة لمناقشة الدرجات النهائية للطلبة، يثير بعضهم مخاوف                 
لقد لوحظ وجود   .  جدية حول نوعية عمل الطلبة المنجز، ومعايير التقييم التي استخدمت لتقييم مشاريع الطلبة              

بعض التباينات الشديدة في التقييم، وعندما حاولنا التعرف إلى المشكلة، الحظنا أن نموذج التقييم يقوم على أربعة                 
وقد لوحظ أن لدى المدرسين آراء      ).  جيد جدا  (4إلى  )  يحتاج الى تحسين   (1معايير عريضة تستخدم مقياس من      

متباينة حول األهمية النسبية لكل معيار، وأن بعض المعايير مفقودة، كذلك ظهر لدينا أفكاراً مختلفة حول كيفية                  
 4-1.استخدام مقياس التقييم 

 
لمعالجة هذه المشكلة صمم الباحثان أداة تقييم أكثر دقة تهدف إلى جعل عملية تقييم مقترح المشروع أكثر شفافية                  

ونتيجة لذلك نأمل أن نرى تحسناً في نوعية         .  للطلبة، وإن من شأنها تحسين الثبات في التقييم بين المدرسين          
 .المقترحات ومستوى أعلى من رضا الطالب عن عملية التقييم
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 منهجية البحث
اعتمدت هذه الدراسة على منهجية البحث اإلجرائي، حيث يعمل الباحثون معاً على وضع خطة تؤدي إلى تغيير                  

يبدأ البحث  .  في نوعية أساليب التدريس المستخدمة في السياق التعليمي الذي يعمل ضمنه هؤالء الباحثون               
وفي كل مرحلة من مراحل عملية التدخل،       .  اإلجرائي بتحديد المشكلة ومن ثم تصميم خطة التدخل لحل المشكلة         

 .يتأمل الباحثون في النتائج ويقررون اإلجراءات الجديدة التي يجب اتخاذها
وفقاً لذلك، كان هدفنا من هذه الدراسة أن نعثر على أفضل الطرق التي تساعدنا على الوصول إلى أداة تقييم تقلل                    

وقد هدفت دراستنا أيضاً إلى جعل عملية تقييم        .  التباين في التقييم بين أعضاء الهيئة التدريسية إلى الحد األدنى          
وقد افترضنا هنا أن هناك حاجة إلى نموذج مفصل          .  المقترح أكثر شفافية للطلبة، وأكثر وثوقاً بها من الطلبة         

 ).rubrics(جديد لتقييم مقترحات المشاريع 
اخترنا عينة من   .  بدأت العملية بإعادة تقييم نوعية نموذج التقييم الذي كان مستخدماً في السنوات الثالثة السابقة              

. ، ثم طلبنا من كل مدرس تقييم هذه المقترحات وفقاً لنموذج التقييم نفسه       2011ثالثة مقترحات مشاريع من ربيع  
في هذه المرحلة الحظنا تفاوتاً بين المدرسين حول المعايير العريضة المختلفة المستخدمة في النموذج، وظهر                 

 .هذا االختالف من خالل التباين في العالمات التي قدرها المعلمون
 

بعد ذلك، انتقل الباحثون إلى وضع مجموعة من معايير         
التقييم بشكل أكثر تفصيالً وتحديدا،  ثم نوقشت هذه           
المعايير وتم االتفاق عليها من قبل جميع أعضاء الهيئة          

وقد استخدمت المعايير مقياس من     .  التدريس في الدائرة  
كانت هذه المرحلة مرحلة مهمة في        ".  4"إلى  “  0”

البحث ألنها أنتجت مجموعة من المعايير تم مناقشتها         
واالتفاق عليها من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في          

وقد تم أيضاً   .  التي تم تطويرها إلعادة تقييم عينة المقترحات الثالثة       )  rubrics(استخدمت نماذج التقييم    .  الدائرة
 لتقييم مقترحات المشاريع الفعلية التي قدمها الطلبة المسجلون         2012استخدام النموذج الجديد في فصل ربيع عام        

 .في هذا المساق
 

وعقدت ).  rubrics(أعقب هذا النشاط جلسة ألعضاء القسم للتأمل بشكل مفصل في فعالية نموذج التقييم الجديد               
جلسة تأمل مماثلة مع مجموعة تركيز من الطلبة المسجلين في هذا المساق، وطلب منهم ملء استبيان حول                    

تم تسجيل محاضر جلستي التأمل وتحليلهما والتي أفرزت بعض         .  رضاهم وتصوراتهم بشأن طريقة العمل معهم     
 .المحاور لهذه الدراسة
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 مراحل البحث والنتائج
 

 تطوير تفاهم مشترك
بدأت العملية من خالل اختيار ثالثة مقترحات، وقام كل عضو من الهيئة التدريسية في الدائرة بتقييم هذه                     

 وبما أننا كنا نعمل سوية من خالل تجربة حقيقية فقد ساعدنا ذلك. المقترحات حسب نموذج التقييم الجديد
، قيمه آخرون بأنه    'ممتاز'ما قيمه أحد المدرسين كعمل      :  مثالً(على مالحظة التباين في الدرجات بكل سهولة         

عكست هذه الحقيقة وجهات نظر مختلفة بيننا كأعضاء هيئة تدريسي من حيث              ).  'متواضع'عمل ذو مستوى    
نقاش جيد، إبداع في عرض األفكار، مقترح مكتوب جيدا، وعندئذ          :  تمثيل المفاهيم التي نستخدمها في التقييم، مثل    

استعنا بمركز التمايز في التعليم والتعلم بالجامعة فأجرينا ثالث جلسات، أدارتها مديرة المركز، من أجل التوصل                
انتهت هذه المرحلة باتفاق على وضع أداة تقييم أفضل تلبي أهداف مهمة التقييم              .  إلى فهم مشترك لهذه المفاهيم    

 .هذه
 

 rubricتطوير نموذج التقييم 
بدأ تطوير هذه األداة أوالً من خالل تطوير معايير لها تعريف دقيق، استناداً إلى مخرجات التعلم للمساق،                     

. وبمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في الدائرة، تم تعيين وزن نسبي لكل معيار لإلشارة إلى أهميته النسبية                 
 لكل  rubricsبعد االتفاق على المعايير، تم تطوير       .  وقد استخدم عامل الوزن في حساب معدل نسبة كل معيار         

 ).أداء ممتاز (3 أو 2 أو 1، )التحسين مطلوب(صفر : معيار، وشمل ذلك وصفاً لمستويات األداء
 

 rubricاختبار أداة التقييم الجديدة 
في المرة األولى استخدمت إلعادة تقييم المقترحات الثالثة التي         .  تم استخدام أداة التقييم الجديدة واختبارها مرتين      

 بهدف التعرف إلى مدى موضوعية وثبات األداة الجديدةً بين أعضاء هيئة               2011اخترناها من ربيع عام      
وتبع ذلك جلسة تأمل لجميع أعضاء هيئة تدريس الدائرة أظهرت مستوى أعلى من الرضا بينهم عن                 .  التدريس

بعد ذلك اتفقنا على اختبار فعالية هذه األداة مع مجموعة جديدة من الطلبة المسجلين في                 .  أداة التقييم الجديدة  
نتيجة لذلك، اتفقنا على أن يسجل كل عضو        .  2012في ربيع عام    "  التدريب العملي لطلبة السنة الرابعة    "مساق  

هيئة تدريس كل المسائل والقضايا التي تواجهه خالل لقاءاته مع الطلبة لتقديم الدعم لهم في مرحلة كتابة مقترح                   
 .وكنا نلتقي بانتظام للتأمل حول القضايا التي تنشأ خالل عملية التنفيذ. المشروع

 
 التغذية الراجعة من الطلبة

مع نهاية المساق، تم توزيع مسح على جميع الطلبة المسجلين في المساق، ثم عقدنا جلسة تأمل مع مجموعة من                   
 إحدى القضايا الرئيسية التي أكد عليها هؤالء الطلبة كانت حول أهمية وجود معايير التقييم . خمسة طالب



وقالوا أنهم كانوا عادة يحصلون على معايير التقييم بعد االنتهاء من           .  قبل بدئهم في تطوير مقترحات مشاريعهم     
إضافة إلى  .  وظائفهم، وكان ذلك  يؤدى إلى الحصول على تقدير منخفض لعدم معرفتهم بكل مكونات أداة التقييم      

ذلك، أفاد الطلبة إنهم شعروا أن العملية كانت شفافة وأنهم شعروا بالرضا عن عالماتهم النهائية، ورغم أنها لم                   
 .تكن عالية، إال أنها كانت على األقل واضحة لهم ومبنية على أسس مفهومة

 
 الخاتمة والتوصیات

 
من الناحية األولى فقد    .  إن القيام بهذا البحث بحد ذاته كان تدريباً جيداً لكادر دائرة نظم المعلومات الحاسوبية              

ساعد البحث على تحسين أداة التقييم المستخدمة لتقويم مقترحات المشاريع في مساق التدريب لطلبة السنة                  
لقد أكد الطلبة أنهم أصبحوا     .  الرابعة، ومن ناحية أخرى فقد جعل هذا البحث عملية التقييم شفافة جدا للطلبة              

يدركون تماماً كيف يتم تقييم مقترحات المشاريع، وأصبحوا يعرفون ماذا يتوقع المقيمون أن يجدوه في                    
 .    مقترحات مشاريعهم

                                                                                                                                                                                                    
ومن الجدير بالذكر هنا، أن هذا التدريب استغرق وقتا طويالً جداً، فقد تطلب ساعات طويلة من العمل الشاق،                   

لقد أثبتت هذه العملية بكل وضوح      .  وشمل ساعات عديدة من المناقشات تضمنت الكثير من االختالف والتوافق         
ومن الواضح أن هذا المحاولة لم تؤد       .  أن هناك عدداً كبيراً جداً من التفاصيل المهمة التي يجب التعامل معها            

إلى نموذج تقييم نهائي يمكن استخدامه في تقييم مقترحات المشاريع، لكننا نعتقد أن هذه هي الخطوة األولى في                   
عملية طويلة نأمل أن تؤدي إلى تحسين أدوات التقييم في المراحل الهامة المختلفة من مساق التدريب العملي                   

 .لطلبة السنة الرابعة
 

هذه الخبرة المفيدة الذي مررنا بها لم تساعدنا على التأمل في عملية التقييم واألدوات المستخدمة في هذه المساق                  
 .فحسب، بل ساعدتنا على النظر بجدية إلى أدوات التقييم المستخدمة في مساقات أخرى نحن بصدد تحسينها
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 خدمات فردية
 

 هل تحتاج إلى مساعدة في التعامل مع برامج الكمبيوتر؟
 هل تحتاج إلى إنعاش ذاكرتك حول استخدام أدوات معينة في أحد برامج الكمبيوتر؟

 
أن يعلن عن استمرار توفير خدمات فردية ألعضاء الهيئة التدريسية بكل            يسر مركز التمايز في التعليم والتعلم     

  PowerPoint, Excel, Office Word, Moodle:ما يتعلق بـاستخدام
كمراجعة الخطط  (كما يعلن المركز أن خدمات االستشارة الفردية لكل ما يتعلق بالتعليم والتعلم مستمرة                  

 ).الدراسية للمساقات، تقييم مخرجات التعلم وتطوير أساليب تعليم مختلفة
 cetl@bethlehem.edu أو ارسال رسالة على 2431لحجز موعد نرجو االتصال على 

mailto:cetl@bethlehem.edu

