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أ.د .محمد زمري

بن جىاوٌ الخػليميت ؤمس في غاًت الصػىبت ،بذ ال ًمىً حمؼ ول الخصىزاث الرهىيت واطديػاب
ألن مػياز ْي الخفسد الػام والخفسد الخاص ّ
اإلاما طاث الػمليت في لحظت مىيت مػيىتّ ،
ًدخمان غلى ّ
اإلاخدبؼ
ش
ز
اكخفاء ول ؤزس غلى خدة مً دون بغفاٌ غالكخه باآلزاز ألاخسي ،ختى ّ
جخدلم الليمت اليليت ،وجساعى
الخصىصيت ،وجخإهد الىظسة الخطىزٍت.
وبذا وان ألامس هىرا فةهه ًجب غليىا في هرا اإلالام ؤلاكساز مً غير ّ
جسدد ؤن الػمليت الخػليميت
والػمليت الخلىٍميت غىصسان متراصان مخيامالن ،ال غنى ألخدهما غً آلاخس ،وال ًمىً ألخدهما ؤن
ًيشإ وٍىمى وٍخطىز بمػصٌ غً آلاخس.

وٍيخج غً هرا ؤلاكساز ؤهىا هجد ؤهفظىا في مىاحهت حملت مً ؤلاشياالث،مشل جددًد مفهىم
الخػليميت ،وجىضيذ اإلادلىٌ الاصطالحي للخلىٍم ،وإلااذا ّ
ٌػىٌ غليه إلاػسفت اليشاط التربىي بػامت طىاء
ّ
ّ
ّ
باإلاخػلم ؤم باإلشساف ؤم بالبرهامج ؤم باإلدازة ؤم باإلاديط الاحخماعي ؤم بالىخب ؤم
باإلايىن ؤم
ِّ
ؤحػلم ألامس ِّ
بالىطاثل الخىىىلىحيت.وبلى حاهب ول هرا ما دوز اللغت في غمليت الخبليغ.

العملية التعليمية:
بن الخػليميت وظم جبليغي جىاصلي ًيبني غلى دغامخين :ؤوالهما اإلامازطت ؤلاحساثيت للمهازة ؤي
الػمليت الخػليميت ذاتها ،وألاخسي غمليت الخلىٍم .ووشير بلى ؤنهما غىصسان مخالخمان ال ًلىم ؤخدهما
بمػصٌ غً آلاخسر ّ
ألن جفاغلهما ّ
ًادي بلى الىنض وججاوش الىىاكقّ ،
وٍخم" الخمييز ـ داخل هطاق الظىاهس
الىفظيت ـ بين اإلادزواث الحظيت واإلاشاغس الىحداهيت والػملياث الفىسٍت وألافػاٌ ؤلادازٍت  1وٍظهس ؤن
ّ
ًخصل بإطساف غمليت
الػمليت الخػليميت وشاط مخػدد الىحىهر فهي مخيىهت مً غىاصس غدًدة ،بػضها
ّ
ّ
واإلاخػلم وبػضها آلاخس ًسجبط بمديطها خيث ؤلادازة وؤلاشساف ووطاثل الخبليغ.
اإلاػلم
ِّ
الخبليغ وهما ِّ
ّبن الخػسٍف الشاجؼ إلااهيت الػمليت الخػليميت غىد الػلماء ال ًخسج غً وىهه وشاطا غلليا،
ّ
واطخػدادا شخصيا ومػسفيا ،وبغدادا مهىيا ،وليع مً شً في ؤن هرا الخػسٍف ًاهد ؤن الخػليم فً
ومها ة ًلىم غلى الخىظيم ،والخيظيم ،والخفاغل اللفظي والفىسي والػاطفيّ ،
ألن هرا ألاخير ًضؼ في
ز

ً 1ىظس الىحيز في الخدليل الخفس ي .طيجمىد فسوٍد .داز اإلاػازف بمصس 1970ص 27

خظباهه الػالكت ؤلافهاميت وؤلادزاهيتّ ،
وٍلىي الخلىٍم همىهض غلمي كابل للممازطت لخلدًس اإلاهازة
والخبرة ،اللخين جلخضيان اطديػاب ؤطاليب الخبليغ والخىاصل والفهم الػميم للمادة اإلاػسوضت ،ووعي
اإلاد ّ ِّزض لىفظه وإلاجخمػه ،وبدزان الطسق الخػليميت ومىاكفها وؤدواتها ( وٍجب غلى اإلاد ّ ِّزض ؤن ًضمً
ّ
ّ
َّ
ؤن اإلاادة التي ّ
اإلاخػلم )
ًلدمها
للمخػلم جخػلم باألهداف وألاغساض التي ًدع بها ذلً ِّ
ِّ
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ّبن جطىز الػمليت الخػليميت ّؤدي بلى بسوش زئي فىسٍت ومبادت هظسٍت غملذ غلى بفساش بحساءاث
مىهجيت ،هدصسها بةًداش في ما ًلي:
ّ
1ـ املنهج التخزيني ً :سي ؤهصاز هرا اإلاىهض ؤن الخػلم ًُ ْبنى غلى دوز الراهسة في جخصًٍ اإلاػازف اإلاىدظبت
ّ
ّ
واإلاػىٌ غليه في الىجاحر فيلما وان اإلاخػلم هشير
وجرهسها واطخظهازها ،ؤي ّبن الحفظ هى ؤطاض الخػلم
الخخصًٍ والحفظ والاطخظهاز وان هشير الىجاح ،وولما افخلس بلى ذلً وان فاشال ولى ّ
جىفسث لدًه كدزاث
الرواء والخمييز.
2ـ منهج التهذيب العقليً :داوٌ ؤهصاز هرا اإلاىهض الخىفيم بين الراهسة والرواء ،لخيىن غىاصس الحفظ
والخمييز والخصىز مخالثمتر فيجب ها هىا غدم بغفاٌ دوز الراهسة وكدزاتها الخخصٍييت ،وٍجب ؤًضا
ّ
والخصىز.
جدسٍس الػلل ،وحػله ًمازض وواثفه ،وٍخخبر كدزاجه غلى الخػليل والخمييز

 2ميادًً غلم الىفع  .حيلفىزد ـ جسخمت ًىطف مساد .داز اإلاػازف بمصس  . 1975 .ص196 :

3ـ املنهج التجريبيٌ :ػخمد ؤهصازه اإلاىكف الظلىوي ومساغاة ألاهداف واإلادفصاث ووطاثل جدليم
ّ
السغباثّ ،
الخػلم ّ
جخإطع غلى اإلامازطت والخجسبت والخغيير ،فةذا ما ؤخدزذ الػمليت الخػليميت
ألن كيمت
ّ
اإلاخػلم فةن هجاخها ّ
ًخدلم ،وبذا ما حاهبذ هره الىديجت فةن مألها الفشل.
الخغيير في طلىن
وٍجدز الرهس ها هىا ؤهه غلى السغم مً ّ
ّ
جىىع هره اإلاىاهض فةن الاهخمام ّ
مىصبا غلى غىاصس
ًظل
ّ
ّ
واإلاخػلم واإلاشسف التربىي وؤلادازة،
الػمليت الخػليميت اإلاخمشلت في ؤكطابها اإلايىهت لها واإلاخمشلت في اإلاد ّزض
ِّ
والىطاثل الخىىىلىحيت ،واإلاديط الاحخماعي ،والحىاحص الىفظيت.
.

عملية التقويم:
ال ًخفى غليىا ؤن جلً ألاكطاب اإلاروىزة آهفا جبلى مً دون كيمت بذا ما افخلسث بلى ؤلاحساءاث
حػد ألاداة الىخيدة ،التي جضمً مػاًىت اليشاط الخػليميّ ،
الخلىٍميت ،التي ّ
وجلدم الخفظيراث الػلميت
ّ
لظلىن اإلاد ّزطين واإلاخػلمين واإلاشسفين.
ّ
ّبن الخلىٍم في غسف غلماء التربيت والخػليميت مىهض غلميٌ ،سخس ألادواث والىطاثل لضبط
ّ
الػىامل اإلاازسة في اليشاط الخيىٍنيّ ،
ليخم حصخيق اإلاشىالث والػىاثم ،وحظهيل الىصىٌ بلى خلها،

اإلاظىغاث الػلميت ّ ،
ّ
وجدلم كياض ( مدي صحت
وجطىٍسها بطسق مىضىغيت ،جلغي الراجيت ـ اإلافخلسة بلى
ّ
ؤلاحساءاث ّ
اإلاخبػت لخددًد مظخىي الخلدم الري ًدسشه اإلاخػلم هدى جدليم ؤهداف حػليميت مػيىت )
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وليي ّ
ًخدلم ذلً اإلابخغى ال ّبد مً جىافس حملت مً الشسوط ،والشمىليت والاطخمسازٍت،
ّ
ّ
الضيم ،بذ ال ّبد مً جىخي
والجماغيت ،والىضىح ،والىعي ،فالشمىليت ها هىا ال حػني الخػميم والخإوٍل
الىضىح في جددًد ألاهداف ،وبدزان ول غىاصس اليشاط الخػليمي والػالكاث التي جدىمه ،وال طيما
ّ
ّ
اإلاػلم واإلاخػلم
الػالكت اللاثمت بين ِّ
وما ًيبغي ؤن ًىصسف الرهً
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بلى اخخبازاث الخدصيل ،وٍلف غىدها مخجاهال ألادواث ألاخسي.

ّ
الخليد باالطخمسا ٍت في الخلىٍمّ ،
هما ؤن غاملي الصمان واإلايان ًلصم ّ
ألن هىالً زالرة مظازاث جدبؼ إلهجاش
ز
هرا الفػلّ ،ؤولها :اإلاظاز الدوزي في بحساء الخلىٍم ( الشالسي ؤو الظداس ي ؤو الظىىي ) .وزاهحها :اإلاظاز
الظسفي اإلاسجبط باإلاىاطباث  ،هإن ًيىن مسة ّ
ول زالر طىىاث ؤو خمع طىىاث ؤو ؤهثر .وزالثها :اإلاظاز
اإلافضل الري ًّدظم باالطخمسازٍت اإلاىاهبت للػمليت الخػليميت  ،والخدىم في بسهامج الخلىٍم للحصىٌ
غلى ؤهبر كدز مً اإلاػلىماث وصىاب جدليلها وجفظيرها.

 3ؤطاليب الاخخباز والخلىٍم .ض .م .لىدفل .ماطظت فسهيلين للطباغت واليشس . 1973 .ص3:
 4جلىٍم الاخخباز الصفي .منى بدسي .مسهص البدىر التربىٍت والىفظيت .بغداد  . 1973ص4 :

وجلخض ي الجماغيت ؤن ال ًصدز الخلىٍم غً فسد ،وؤن ال ًيىن ؤخادًا ،بذ ال ّبد مً الػمل
اإلاشترن ،ومً جظافس الجهىد وجىظيم اإلاهازاث ،وهرا ًفسض اوػدام الغمىض،

والابخػاد غً جطبيم

بسامج الخلىٍم اإلاىفصلت ،ألنها غدًمت الجدوي ،ومً دون فاثدة ،وال ّ
جدلم ألاهداف اإلابخغاة.
وٍخطلب الىعي وحىد الىاكػيت اإلاىضىغيت ،ذلً ّؤن الصدق والاجصان غىصسان هامانٌ ،ػمالن
غلى جددًد ألاهداف ،وحصخيق هميت اإلاػلىماث وهىغيتها للمىضىع اإلاساد جلىٍمه ،بذ ًلخض ي مساغاة
الاخخالف بين ألاطىاز واإلاساخلّ ،
ّ
الدظسع في جددًد اإلاػلىماث وبصداز ألاخيام لخدليم
وججىب
ّ
اإلاىضىغيت ،التي هي مدغاة الظلىن اإلاتزن غير اإلاىفػل ،ؤضف بلى ذلً اغخباز الظسوف الصماهيت
واإلاياهيتر ختى جيىن ألاخيام مبييت غلى ؤطع جلىٍميت طليمت.
وهرا ًجػل الخلىٍم مدغاة بلى ؤلاخاطت بما ؤهجصجه الػمليت الخػليميت ،وبلى جطىٍس غىاصسها
ّ
التي ؤشسها بلحها طابلا ،لييىن ّ
ومدللا ألاهداف الػامت والخاصت
مخصفا بالشمىٌ والخفاغل،
ّ
ّ
وجخػمم اإلاػسفت الىىغيت.
الخمىً

 5حابس وهدام .اإلاىاهض ؤطظها جخطيطها وجلىٍمها .داز الجهضت اللاهسة .1972 .ص30 :
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