
 التدبري والتعلم التعليقة
 الًتبوية الدراسات معهد عميد نصار زلمد سامي الدكتور األستاذ قام

 )مذكرة التعليقةو  التدبري". والتعلم "التعليقة باسم قيِّمة ورقة بكتابة سابقا

 فكرا التعليقة عن ربدثنا لقد والبحث. التعليم طرق من طريقة ادلعلم( أو الطالب

  .فيو ننغلق وال منو ننطلق الًتبوي: تراثنا كتابنا يف وومارسة
 أيضا: انظر
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 بو ننادي الذي للمشروع وإثراء إحياء فيو ألن ُيسعدنا الذي األمر وىو

 ادلتخصصة، اجلادة الدراسات تتواىل أن أمهية على تأكيدنا مع أجلو من ونعمل

 ضوء يف اإلسالمية الًتبية منهج لتجلية مؤسسي وبشكل وميدانياً، نظرياً 

   التدريس. طرائق وتقومي تطوير أجل من العصرية ادلستجدات
 أصول من أصالً  بذلك "باعثُت التعليقة مشروع مع هللا شاء إن سنظل

 العملية مركز إىل .. حبماسة بو دافعُت الغبار، عنو نافضُت اإلسالمية الًتبية

 أ. َيِصفنا كما ادلعلم" بإعداد تعٌت اليت األساسية الًتبية كلية يف وقلبها التعليمية

 وتعليماً  تنظَتاً  التعليقة منهج نشر يف سنجتهد ورقتو. يف -مشكوراً  -سامي د.

 بُت ذبمع اليت الفكرة هبذه يؤمن من كل مع ادلتبادل بالتعاون وذلك وتطبيقاً 

  وادلعاصرة. األصالة
 الكندري لطيفة أ.د.   ملك بدر أ.د.
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 الفاضل: الدكتور كتبو ما نص يلي فيما
 معاصر مدخل التدبري: والتعلم التعليقة

 نصار زلمد يسام د. أ. إعداد 
 

 مدينة من عائداً  كنتُ  م 2891 عام صيف أيام من يوم صبيحة يف

 من رلموعة جبانب القطار يف جلسيت وجاءت باريس، إىل الفرنسية فرساي

 وقد الدراسي. العام هناية المتحانات يستعدون كانوا الذين الفرنسيُت الطالب

 اختلستُ  وقد احلجم. كبَتة وملفات دفاتر من بالقراءة انشغاذلم ذلك على دل

 قبل، من آلفها مل أشياء فيو فوجدت جواري إىل كان من ملف إىل النظر

 من قصاصات ومربعات، بأسهم عالمات سلتلفة، بألوان اليد خبط كتابات

 ادلخطوط والنص كتب، من لصفحات صور ادلخطوط، أمام لصقت صحف

 ومنمق. وواضح مجيل خبط مكتوب الصفحة وسط يف
 عما -معتذرا– بالسؤال جواري إىل اجلالس فبادرت ويلفض لدي آثار

 فسألتو: لالمتحان". "أراجع فأجاب: تفعل؟" "ماذا :-وقتو من آخذه سوف

 ادلقرر؟" الكتاب أين "ولكن
 كتاب "أي وقال: بالتعجب شلزوجة استنكار عالمات وجو على فبدت

 كتب وىناك اجلنائي، القانون مادة وىذه احلقوق كلية يف طالب إنٍت تقصد؟

 يف أسًتسل أال يل بالنسبة األفضل  من أن لوىلة واعتقدت كثَتة". وقوانُت

 تذكرونيس أناساً  يرى كمن أبدو وال ناحية، من وقتو أضيع ال حىت األسئلة

 استأذنٍت أنو السؤال معاودة على شجعٍت ما ولكن حياتو، يف مرة ألول دروسهم

 ألقلب فرصة فكانت حقيبتو، من شيئا حيضر حىت قليال ادللف عنو أمحل أن

 لقوانُت نصوصاً  فوجدت فيو ما بعض على وأقف ادللف صفحات بعض بسرعة

 حوادث تتضمن صحف وقصاصات وموثقة، األصلية مصادرىا من مصورة



 قدمي بعضها حوذلا وآرائهم القانون وخرباء العام الرأي وتعليقات وجرائم، وقضايا

 أحيانا ربمل مستقلة صفحات يف سلطوط ىو ما جانب إىل معاصر، وبعضها

 أزبيلها. مل أخرى وألشياء دلراجع وإحاالت وحواشيها ىوامشها يف تعليقات

 ىو "إمنا شارحاً  واستطرد سيدي" يا "نعم فقال: إعدادك" من "أىذا سؤايل وكان

 وىو احملاضرات، قاعة يف أستاذنا أماله أو شرحو ما ىو اليد خبط مكتوب

 القاعة داخل دارت مناقشة نتيجة إما اذلوامش يف والتعليقات لو، فهمي خالصة

 ىي الكتب وصفحات قالو، ما جانب إىل أثبتو أن أحببت يل رأي نتيجة أو

 مؤيدة علينا يطرحها كان اليت القضية يف أستاذنا عم اتفقت أو اختلفت آلراء

 جرائم يف يتمثل الذي التطبيق ىي الصحف وقصاصات القانون، بنصوص

 خالفاً  وأثارت اجملتمع داخل كبَت فعل رد ذلا كان وقعت حوادث أو ارتكبت

  القانون". فقهاء بُت
 تساؤاليت. وانتهت الفرنسي الطالب كالم انتهى

 وقت طالبنا ألجد ادلتوسط البحر عرب عقلي بعُت وسرحت 

 مقررا كتابا منهم كل محل وقد اجلامعة حدائق يف يتجولون وىم االمتحانات

 وادلصدر ادلرجع وىو غَته أمامهم فليس فيها التقليب كثرة من صفحاتو هترأت

 عن الليلة زبتلف وال العرب. بٍت تعليم يف اإلرب غاية وىو وادلنتهى، ادلبدأ وىو

 أمامنا ماثالً  يزال ال الزمان من قرن ربع من أكثر منذ موجوداً  كان فما البارحة

 يلقن...أو أو يشرح أستاذ احملاضرات، قاعات ويف اجلامعة طرقات يف نطالعو

 ما األستاذ على يراجعون عقوذلم. وأغلقوا وكتبهم وأعينهم آذاهنم فتحوا طالب

 الكتاب صفحات على مهمبأقال أيديهم وذبري فقرة، وفقرة فكرة، فكرة يقول

 وقرب فيو. وأسهب عنده وقف ما ربت خطوطاً  وتضع يقلو، مل ما تشطب

 األستاذ قالو وما مقرر، غَت ىو وما مقرر ىو ما حول ادلفاوضات تبدأ االمتحان

  يقلو...اخل. مل وما



 لنفس بل األفكار لنفس إنتاج إعادة عملية صار التعليم وكأن 

 وتفكَتاً، عقالً  ادلتعلم جوىر ميس ال طحيس وبشكل بكلماهتا، النصوص

 ومبادئ. وقيماً  وسلوكاً، وموقفاً 
 ملك بدر د. والزميل األخ كتبو ما قرأت عندما ىذا كل تذكرت 

 الًتبية أصول من أصالً  بذلك باعثُت "التعليقة" عن الكندري لطيفة د. واألخت

 مركز إىل اإلعجاب إىل تدعو حبماسة بو دافعُت الغبار، عنو نافضُت اإلسالمية

  ادلعلم. بإعداد تعٌت اليت األساسية الًتبية كلية يف وقلبها التعليمية العملية
 ال ادلستشرقُت عكس )وىي ادلستغربُت زمرة من نفسي أحسب كنت ودلا

 بدءا قد كانا فإذا الفاضلُت لُتيللزم ادلضاد االذباه من بدأت فقد أكثر( وال أقل

 الفكر وبالتحديد الغريب الًتاث من أبدأ فإنٍت اإلسالمي العريب الًتاث من

 يف يغرس أن الفكر ىذا فيها استطاع اليت الكيفية على ألقف ادلعاصر الًتبوي

 عن للبحث الدؤوبة بادرةوادل الناقد، التفكَت روح إليو ادلنتسبُت الطالب عقول

 يصبحون فال معرفة، من يتلقونو دلا التحدي وروح مظاهنا، سلتلف من ادلعرفة

 وأفكاراً  جديداً، موقفاً  لتنتج عقوذلم داخل تتفاعل بل ذلا، سلبيُت متلقُت رلرد

 رؤية عن يعرب سلتلف "نص" وإنتاج النص قراءة إعادة خالل من متجددة

 للعامل جديدة ونظرة اإلنسانية، ادلعرفة أقسام بُت تربط اليت للعالقات جديدة

 "التدبر" فكرة تأصيل إىل يرجع ذلك من كبَتا قسما أن ووجدت

REFLECTION عليو أطلق ما خالل من طالهبم لدى مهاراهتا وترسيخ 

 . REFLECTIVE TEACHING التدبري التعليم
 لغوية دامهاإح وقفتُت من لنا بد ال التدبري التعليم مفهوم والستجالء

 معان على اإلصلليزية اللغة يف تدبر كلمة تشَت ولغويا اصطالحية. واألخرى

 أيضاً  تشَت كما ما، سطح من األشعة أو احلرارة أو الضوء انعكاس منها متعددة

 اللغة يف أيضاً  معانيها ومن العقل، داخل حيدث فيما والًتكيز التفكَت إىل



 ىدف أو فكرة أو موضوع يف فكَتوالت الوراء إىل العودة اإلصلليزية

"WEBESTER, 1993". 
 كلمة مقابل يف تأمل كلمة استخدام على العرب ادلًتمجون درج وقد

REFECTION ىنا آثرنا وقد الفلسفية الكتابات يف شائع استخدام وىو 

 تصحيح يف التفكَت عملية من اإلنسان استفادة إىل لتشَت "تدبر" إىل ترمجتها

 األمر وتدبر عاقبتو، يف ونظر ساسو أي لغة األمر فدبر ملو،ع أو تفكَته مسار

 (.5891 العربية: اللغة )رلمع بآخره عرفو
 يف كما يدبر األوىل ثالث: بصياغات الكلمة وردت الكرمي القرآن ويف

 يَُدبِّرُ  َوَمن" (.03 )يونس: "اأَلْمرَ  يَُدبِّرُ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَ َوى ُثم  الكرمية" اآلية

 ناصيتو  وملك األمر ساس تعٍت ىنا وىي (.05 )يونس: "اللُّ  اأَلْمَرَفَسيَ ُقوُلونَ 

 أََفالَ " تعاىل قولو مثل يف يتدبر الثانية والصيغة م(.5899 وجدي، فريد )زلمد

 يتأملون، دبعٌت ىنا وىي (42 )زلمد: " أَقْ َفاذُلَا قُ ُلوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب مُرونَ 

ب مُروا ُمَباَركٌ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ " الكرمية اآلية يف كما يدبر لثالثةا والصيغة  لَِّيدم

رَ  آيَاتِوِ   ويتعظوا آياتو يف ليتفكروا دبعٌت ىنا وىي (48 ")ص:األَْلَبابِ  أُْوُلوا َولَِيَتذَكم

 (.5899 وجدي: فريد )زلمد بو
 التدبري التعلم طلحفمص الًتبية رلال يف االصطالحية الناحية من أما

 يتلقاىا اليت العقلية اخلربة وخطوات عناصر إىل ليشَت ديوي جون استخدمو

 دبعٌت وآخرون BOUD بود استخدمها كم (.5821 )ديوي: ادلتعلم

 أجل من خرباهتم اكتشاف يف األفراد هبا ينشغل اليت والوجدانية العقلية األفعال

 .(BOUD ET.AL :1985) جديد فهم إىل التوصل
 منظور من التدبر مفهوم دراسة يف الفضل SCHON سكون إىل ويرجع

 احلداثة، بعد ما عامل إطار يف ادلعرفة طبيعة ليالئم جديد من وتأسيسو نقدي

 REFLECTIVE التعليم يف التدبرية ادلمارسة أو التدبر أن يرى حيث



PRACTICE العام اإلطار ربديد أو وضع على ادلتعلم تعُت أن شأهنا من 

 التعلم شلارسة من تولدت اليت ادلعرفة تقييم وكيفية يواجهها، اليت للمشكالت

 . (GHAYE & GHAYE, 1998)  آخرين مع باالشًتاك واستخدامها
 الفنية العقالنية االذباىات إىل نقده سهام سكون ويوجو

TECHNICAL RATIONALITY النظرية بُت تفصل اليت الًتبية يف 

 فاجلامعات TECHNICIAN فٍت عامل أنو على علمادل إىل وتنظر والتطبيق،

 ال ألهنم فنيون وادلعلمون تطبقها، وادلدارس ادلعرفة تنتج العايل التعليم ومعاىد

 يعملون الذي السياق يف يفكرون وال عمل من بو يقومون ما قيمة عن يتساءلون

 التدبري التعليم أن يرى (VILLAR: 1995) فيالر فإن ىنا ومن فيو،

(REFLECTIVE TEACHING) اليت النقدي التحليل عملية إىل يشَت 

 على ادلبنية األحكام إصدار واذباىات ادلنطقي التفكَت مهارات ادلعلم هبا يطور

 معريف أحدمها جانبُت على يقوم التدبري التعليم فإن ث ومن والتأمل. الفكر

(COGNITIVE)  وجداين واآلخر (AFFECTIVE.) فإن ىنا ومن 

 على يؤكد (CONSTRUCT) فرضي مفهوم عن عبارة التدبري التعليم

 والوجداين. ادلعريف النمو إىل الوصول أجل من وحلها التناقضات فهم إىل احلاجة

 واليت التدبر شلارسة يف الطالب من كل يستخدمها اليت االسًتاتيجيات وتتعدد

  أمهها: من
 أجل من تفكَته وأساليب ادلعلم أفكار اقتناص أجل من :الكتابة-

 وتعديلو. تقوميو ميكن جديد فكري منتج إىل التوصل
 على للوقوف :والصحف والدوريات اجملالت إىل رلالت إىل الرجوع-

 األحداث وكذلك الدراسة أو التخصص موضوع يف ادلعلومات من اجلديد

 بو. ادلرتبطة اليومية



 يتضمن منظم نشاط وىو  (ECORDRASE C) احلالة سجالت-

 عليها. والًتكيز دراستها يتم حالة أو معينة معُت قضية عن علوماتم مجع
 التعاوين والتعلم األدوار ولعب احملاكاة مثل :اجلماعية التعليمية ادلواقف-

 ادلصغر. والتدريس
 شبكة خالل من االلكًتونية النصوص مع التعامل أي اإللكًتوين التعلم-

 وغَتىا. االنًتنت
 الفكرة لشرح (METAPHORS) واجملاز واحلكاية القصة استخدام-

 الفكر. إثارة أو ادلعٌت توضيح أو
 .الراجعة التغذية

 "التدبر" منارس لنا آن -طالت اليت ادلقدمة ىذه بعد- القارئ عزيزي واآلن

 ملك بدر الدكتور من كل كتبها اليت "التعليقة" قراءة إعادة منك أرجو لذلك

 التالية: القضايا يف والتفكَت الكندري، لطيفة والدكتورة
 ادلفهوم حيث من التدبري والتعليم التعليقة بُت االتفاق جوانب-

 وادلمارسة.
 دراستك. يف التدبري والتعلم التعليقة من االستفادة كيفية-
 لك. (PORTFOLIO) شخصي ملف اعداد كيفية-
 تدرسو. مقرر أو مادة بشكل تعليمية رزمة أو حقيبة اعداد كيفية-

 التوفيق.ب سبنيايت مع
 

 .1نصار سامي د.
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