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 ّ 
 األساس المنطق 

    هو التقييم  
.  أيٍّ من  ال يمكن فصلها عن عمل    من الخصائص الت  أهمّية التقييم   بدأتمعاهد التعليم العال 

ة تحظ     تنطوي عل مجازفٍة كبير
ً
ايد، مع  بانتباٍه  بوصفه ممارسة ممارسات بديلة إل جانب نحو    المْيلمي  

؛ خصوًصا،  ز التقييم الختام    معاهد التعليم يير
ممارسات التقييم التقليدّية الُمستعَملة عل نطاٍق واسع. ف 

  
م ف 
ّ
ل    التقييم الذي يحاول تلخيص نتائج التعل

ّ
  نهاية المساق. تشك

  عادة ما تكون ف 
مرحلة زمنّية معّينة الت 

م. 
ّ
م، وليس لها من هدف سوى وصف ما تّم إنجازه: نتيجة التعل

ّ
 هذه الطريقة مقياًسا يراجع إنجازات المتعل

م   
ّ
المعل أجراها    

الت  الفعالّيات  إل كّل  يشير  حيث  م. 
ّ
للتعل تقييٌم  ه 

ّ
بأن التشكيل   التقييم  ُيوَصف 

ر معلوماٍت يمكن استخدامها كتغذية  و 
ّ
م. يستعير     راجعةالطالب، مما يوف

ّ
لتعديل فعالّيات التعليم والتعل

ب  
َ
  ُيطل

 لنوع الَمهمة الت 
ً
التقييم التشكيل  بمجموعة متنّوعة من أدوات التقييم. يجب أن تكون األداة مالئمة

 ( تنفيذها  الطالب  الزمال Pellegrino, 2010من  تقييم  ُيعتير  ر (. 
ّ
توف أدواٍت مالئمة  التأملّية  والكّراسات  ء 

من   الصَيغ  هذه   
ّ
إن نفسه.  التقييم    

ف  ا 
ً
أيض ولكن  م 

ّ
التعل صياغة    

ف  فقط  ليس  للمشاركة  َرًصا 
ُ
ف للطالب 

إليها   وُيشار  والطالب،  مير  
ّ
المعل بير   ديناميكّية  وعالقات  حواٍر  عل  ترتكُز  التقييم    

ف  الطالب  مشاركات 
 َ  بوصفها "تقييًما مشي 

ّ
  هذه الصَيغ من تقييم الزمالء، يتجل دور المعل

ا". ف 
ً
  تحديد معايير النجاح )مع    مك

ف 
 مشاركة  

ّ
م. إن

ّ
م ومهاّم التقييم من أجل تحديد نتائج التعل

ّ
الطالب( بشكل واضح، وتخطيط فعالّيات التعل

مهم ُيساعدهم عل اكتساب تغذية 
ّ
  تقييم تعل

تيح لهم تح راجعةالطالب ف 
ُ
مهم  وصفّية ت

ّ
ورات تعل سير  سير

 الشخصّية. 
وع    ق بتطبيق   ASSETطرح أخّصائيو مشر

ّ
ا يتعل ة.    تحدًيا رئيسيًّ   الصفوف الكبير

أدوات التقييم هذه ف 
اح   ّ إل اقي      أدوات تقييم )يومّيات تأملّية( يهدف العمل الحال 

م ف 
ّ
  بيئات التعل

دة يمكن استخدامها ف 
َّ
ُمجد

ة صفوف متباإرسائيل وجورجيا مع   . ينة كبير
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ة   خلفّية نظريّ

 اليومّيات التأملية
التقييم  O’Farrell   (2017حسب    :  

اآلن  النحو  التقييم عل  أهداف  أحد  تعريف  يمكن  ًما:   بوصِفه(، 
ّ
تعل

مهم ويزيد من قدراتهم "الذاتية" بحيث يصبحون واعير   
ّ
تعل   

التأّمل ف  الذي ُيشّجع الطالب عل  التقييم 
  تنطوي عل تعزيز تطّور المهارات "الذاتّية" ه   

م الفّعال الت 
ّ
م. إحدى طرائق التعل

ّ
اليومّيات لكيفّية التعل

باسم  التأملية إليها كذلك  ُيشار    
والت  الت ،  ميومّيات/تدوينات 

ّ
أو  عل  ، 

ّ
م/الرد

ّ
التعل الت 

َ
     ُمدخ

ف   
ُ
ِرد
َ
ت كما 

 األدبيات. 
 عل التأّمل ) 

ً
عتير دليًل

ُ
م وت

ّ
ورة التعل  & Wallinتهدف اليومّيات التأملية إل التعبير عن َرصد سير

Adawi, 2017  م
ّ
  التعل

 ف 
ً
 جوهرّية

ً
 من البيئة المحيطة حيث يشعر    –(. بوصفه فائدة

ّ
الت الرد

َ
تنشأ ُمدخ

  التعبير عن مخاوفهم وتجر 
م )   بةالطالب بحرّية أكير ف 

ّ
ة طرائق مع التعل

ّ
(. هدف ذلك Perritt, 1997عد

عتير اليومّيات التأملية  
ُ
  دمج مواد هو تشجيع الطالب عل استكشاف أفكارهم. كذلك، ت

ا ف 
ً
 ُمساعد

ً
عامًل

  الحّص 
م ف 
ّ
. إنها تسمح للطالب   –ة  التعل ّ  أو عمل 

م نظريٍّ
ّ
مثل المواد المأخوذة من وحدات مختلفة أو من تعل

مع  وتحّسنهم  تطّورهم  إل  باإلضافة  مهم، 
ّ
تعل ر عل 

ّ
تؤث   

الت  وفرضّياتهم  قَيمهم،  بمعتقداتهم،  يتأّملوا  أن 
م المحتو Minott, 2008الوقت ) 

ّ
م السلوك ) (. يمكن لليومّيات التأملية أن تركز عل تعل

ّ
 abriz etى أو تعل

al., 2014 ( َجم إل تحفير  عل العمل وعل مراقبة الذات
ات  Davis, 2000(، مما ُيي   تحفير 

ّ
  حير  أن

(. ف 
توّجهاتهم     

ف  الطالب  ساعد 
ُ
ت الذات  مراقبة  ات  تحفير   

ّ
فإن عملهم،  تحسير   عل  الطالب  ساعد 

ُ
ت العمل 

م، األمر الذي  
ّ
قة بالتعل

ّ
وراتهم المتعل  أمامهم ) وسير

ً
 ,English & Kitsantasيجعل هذه جميعها واضحة

2013; Wallin & Adawi, 2017 .) 
التأملّية:   اليومّيات  تكون  أن  الموضوع  يمكن  مة. يعتمد ذلك عل 

ّ
مة، غير منظ

ّ
مة، شبه منظ

ّ
منظ

م. الُمشكلة الُمحتَملة لتطبيق 
ّ
ق، وهدف التعليم والتعل

ّ
ّ تتعل  تقييم تشكيل 

َ
اليومّيات التأملية بصفتها وسيلة

م والوقت الذي يملك
ّ
  األساس، بكمّية العمل لدى المعل

  الفحص ومنح التغذية الف 
بشأن    راجعةه ليستثمره ف 

ة. لمعالجة هذا التحدي، من المحّبذ    هذا األمر كبير
هذه المهاّم عندما تكون مجموعة الطالب المشاركة ف 

دون فيها ما ال يزيد عن ُمدخلتيرْ  أو ثالث لتقييمها عن طريق أن ُيط
ّ
ب من الطالب تسليم مدّونة كاملة ُيحد

َ
ل

، Farrell, 2007عالمات )    معاهد التعليم العال 
 ف 
ً
 تدريسّية

ً
(. ِختاًما، تطبيق اليوميات التأملّية ُيعتير ممارسة

مّية
ّ
ورتهم التعل .    حيث ُيساعد ذلك الطالَب عل تحليل سير الخاّصة، تحديد الفجوات، والتخطيط للتحسير 

، ُيحّسن الطالُب من مهاراتهم  ّ  والتنظيمّية الذاتّية.  الذاتّية، عل نحٍو تدريخر 
 

(، مراجعة عاّمة للعوامل والتوّجهات العملّية عند تطبيق اليومّيات التأملية،  2003)   Moonأجرى  
ل أهداف اليو 

ّ
: ُينَصح بأخذها بعير  االعتبار. تتخل  مّيات التأملية ما يل 

 تدوين التجربة  .1
م من التجربة  .2

ّ
 تيسير التعل

 دعم الفهم وعرضه  .3
ٍ نقدّي أو تطوير توّجٍه يميل إل طرح األسئلة .4  تطوير تفكير
5.   

 تشجيع اإلدراك الذان 
ن منه  .6

ّ
م والتمك

ّ
  التعل

ة ف 
ّ
 زيادة المشاركة الفعال

 زيادة القدرة عل التأّمل والتفكير  .7
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 مشاكل تعزيز مهارات حّل ال .8
9.  ّ   التعليم الرسم 

 ه  وسيلة للتقييم ف 
 تعزيز ممارسة التأّمل   .10
11.   ّ  

ّ والتمكير  الذان   
 ألسباِب التطّور الذان 

 السلوك    .12
ّ
 ألهداٍف عالجّية أو كوسيلٍة لدعم التغير

 تعزيز اإلبداع   .13
 تحسير  الكتابة   .14
15.   .  

 تحسير  أو توفير "صوت"؛ كوسيلٍة للتعبير الذان 
 دعم االتصال؛ خصوًصا التفاعل التأمل  واإلبداع  داخل مجموعة   .16
وع   .17   بحث أو مشر

م ف 
ّ
 دعم التخطيط والتقد

ٍم وآخر.   .18
ِّ
صال بير  متعل

ّ
 وسيلة لالت
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م 
ّ
 بيئات التعل

  
  معاهد التعليم العال  الت 

م ف 
ّ
  مساقات مركُزها المتعل

م ف 
ّ
 لتعزيز التعل

ً
عتير اليومّيات التأملية طرائق مناسبة

ُ
ت

مّية.  
ّ
التعل ونشاطاتهم  الطالب  مشاركة  ويمكن  تدعم  خاّص،  نحٍو  عل   

ً
ُمثمرة الطرائق  هذه  عتير 

ُ
ت لذلك، 

  معاه
مّية ُمعتَمدة ف 

ّ
ة بيئاٍت تعل

ّ
  عد

م القائم استعمالها ف 
ّ
  جورجيا وإرسائيل مثل: التعل

د التعليم العال  ف 
م القائم عل المشاري    ع ) PBLعل حّل المشاكل )

ّ
 موَجزة عن كّل واحدة من  PjBL(، أو التعل

ٌ
(. فيما يل  خلفّية

م. 
ّ
 بيئات التعل

 

م القائم عل حّل المشاكل .1
ّ
 التعل

م القائمة عل حّل المشاكل ) 
ّ
م يرتكز عل فكرة استخدام المشاكل كنقطة - م( هو أسلوب تعليPBLالتعل

ّ
تعل

جديدة   الكتساببداية   األسلوب  ودمجها   معرفٍة  من  ثة 
َّ
ُمحد سخة 

ُ
ن هو  األسلوب  هذا   

ّ
أن البعض  ع  

ّ
يد  .

ّ الَمن قص  واالستفسار الجدل 
ّ
م القائم عل الت

ّ
سوب إل ُسقراط وأفالطون، والذي يشمل خصائص من التعل

ا عل أسلوب  
ً
ّ حسباعتماد م القائم عل حّل المشاكل إل وضع Dewey  التدريس التجريتر 

ّ
. يهدف التعل

  مركز النشاط التعليم  
مير  ف 

ّ
م  -المتعل

ّ
مهم. يتحّول الطالُب -التعل

ّ
 عن تعل

ً
 كاملة

ً
التقييم  ليمنحهم مسؤولّية

ير  يدمجون التجربة مع اكتساب المعرفة المتعددة المجاالت. يكون
ّ
مير  مستقل

ّ
كاء   إل متعل مون رسر

ّ
المتعل

  مضامينها. 
م، فيبادرون إليها، ويساهمون ف 

ّ
ورة التعل   سير

 فّعالير  ف 
ا   

ً
 هناك عدد

ّ
ة مبادئ أساسّية  من  رغم أن

ّ
م القائم عل حّل المشاكل، تّم تحديد عد

ّ
نماذج تطبيق التعل

عّرفه ) 
ُ
ّ  هذا التوّجه وت مير

ُ
شّجعهم  ( تقديم مشكلة سّيئة التWalker & Leary, 2009( :)1ت

ُ
مير  ت

ّ
نظيم للمتعل

هم؛ ) 
ّ
ة طرائق لحل

ّ
 مركُزه  2عل التفكير بأسباٍب ُمحتملة لها، وعد

ٌ
م القائم عل حّل المشاكل هو توّجه

ّ
( التعل

المركزّية  العنارَص  مون 
ّ
المتعل د 

ّ
يحد م. 

ّ
التعل احتياجات  تحديد    

ف  كاء  رسر مون 
ّ
المتعل يكون  حيث  م، 

ّ
المتعل

ال يفهمون  المعروضة،  لحّل للمشكلة  اكتسبوها    
الت  المعرفة  وبير   لديهم    

الت  المعرفة  بير   القائمة  ثغرات 
   3المشكلة، ويكتسبون المعرفة الناقصة إلنهاء المهّمة؛ ) 

م ف 
ّ
 دور المعل

ّ
،    قيادة( يتجل

ً
م. بداية

ّ
ورة التعل سير

مير  من خالل أسئلة  
ّ
م بإرشاد المتعل

ّ
 تلك األسئلة تقل  ، عل  ذاتّيةيقوم المعل

ّ
ورة. يستطيع   مع  أن م السير

ّ
تقد

مون فيها 
ّ
مّية حيث يحتاج المتعل

ّ
ورة التعل ز عل صياغة السير

ّ
ا، تقديم دروٍس ومحتًوى ُيرك

ً
مون، أيض

ّ
المعل
ق بمجاٍل 4مواصلة المهّمة بنجاح؛ و) إل  

ّ
ٍّ متعل ( يجب أن تكون المشكلة حقيقّية ومرتبطة بتمريٍن تعليم 

 
ً
". تكون هذه المشاكل، بطبيعتها،   ُمحدد أو أن تكون المشكلة ُمرتبطة ّ  

  "العالم الحقيق 
بأحداٍث تجري ف 

ة مجاالٍت من أجل التوّصل 
ّ
ة مواضيع ذات ِصلة بعد

ّ
  عد

مير  البحث ف 
ّ
ع من المتعل

َّ
متعددة المجاالت، وُيتوق

 إل حلٍّ مستداٍم وإل مناقشِة المحتوى من وجهات نظر مختلفة. 
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م القائم عل  .2
ّ
 المشاري    عالتعل

َرًصا لتشكيل المعرفة من خالل حّل مشاكل حقيقّية عير طرح 
ُ
ح الطالب ف

َ
م، ُيمن

ّ
  هذه الصيغة من التعل

ف 
صياغتها   أسئلة استخالص  وإعادة  وبيانات،  معلومات  وتفسير  تحليل  جمع،  بحوث،  وإجراء  إعداد   ،

فيجعل مشاري    ع  عل  القائم  م 
ّ
التعل أّما  نتائج.  عن  واإلبالغ  عمٍل    استنتاجات،  بيئة    

ف  ينغمسون  الطالب 
 ( عليها  فٍق 

ّ
ُمت أهداٍف  تحقيق  نحو  بتعاوٍن  يعملون  ، حيث  ّ  ,Blumenfeld, Fishman, Krajcikجماع 

Marx, & Soloway, 2 .) 
  (  66-65، ص.  2012)   Benderيصُف  

م ف 
ّ
المعل  ألول تجارب 

ً
 هيكلّية

ً
بنية ر 

ّ
 خطوات توف

ّ
ست

يم الذي ي
ّ
م القائم عل المشاري    ع: تطبيق هذا النوع من التعل

ّ
 أسلوَب التعل

ُ
 عتمد

1.  ّ  والتفكير بسؤاٍل فرع 
ٍّ
وع والتخطيط له ضمن مجموعة: مراجعة سؤاٍل رئيس  ؛ عصف التمهيد للمشر

  عل مستوى الصّف حول أسئلة بحث عينّية؛ تحديد  
ورة؛ تحديد أهداف   مجموعاتذهت  لكّل سير

حث )لكّل شخص دور(؛ تحديد مصنوعات يدوّية  وتطوير خطوط زمنّية؛ تقسيم العمل عل سؤال الب
جات. 

َ
   وُمنت

2.  ، نت، مقابالت مع أشخاص محلّيير  ة مصادر مثل اإلني 
ّ
: تجميع معلومات من عد ّ مرحلة البحث األول 

ب، وسائل اإلعالم؛ يمكن عرض مواضيع عينّية؛ تقييم المعلومات.  
ُ
ت
ُ
 ُصُحف، ك

يدو  .3 ومصنوعات  للعرض   ّ أّول  تقييم  تطوير  البدء  إنشاء،  مصّورة؛  قصص  تطوير  بدئّية:  ّية كنماذج 
جماع   تقييم  بدئّية؛  يدوّية كنماذج  ومصنوعات  )أولّية(  عروض  تطوير  صَور؛  فيديوهات،  بتحميل 

؛ تقييم تشكيل  للمصنوعات اليدوّية كنماذج بدئّية. 
ّ
 
 للنموذج البدن 

لنماذج البدئّية عل نحٍو أكير  مرحلة البحث الثانوّي: السع  للحصول عل معلومات إضافّية لتطوير ا .4
رة أو مواضيع عينّية؛ عمليات إعادة صياغة للنماذج البدئّية والقصص 

ّ
؛ يمكن عرض دروس مصغ

ً
شموًل

رة بإدخال معلومات جديدة.    المصوَّ
رة.  .5 : إعادة صياغة/إدخال قصص مصوَّ  

 تطوير العرض النهان 
  عل مستوى الصّف  .6

: تقييم نهان  وع أو المصنوعة اليدوّية. -)تقييمالنشر  زمالء(؛ نشر المشر
 

  الماجستير : طالب البكالوريوس، طالب الجمهور الهدف
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 وصف الوسيلة 

  
ر
م القائم  إطار كيفّية استعمال اليومّيات التأملية/اليومّيات التأملّية ضمن مجموعة ف

ّ
التعل

م القائم عل 
ّ
 المشاري    ععل حّل المشاكل أو التعل

ة بنك األسئلة 
ّ
ي ر  التحفير

 
ُ
  الجدول    تستند

م )   إجراء  إل  2األسئلة الشيعة الواردة ف 
ّ
وع التعل م عل مشر

ّ
(. قامت مجموعة  2002التعل

ASSET    م  هذه
ّ
"التعل ا)مجموعة  أجل  والنقاط يير لتغمن  األبعاد  ح  بشر ها   "(  هذه وتفسير تعديل  يمكن   .

أو من   المالئمةلمجموعة من خالل استخدام النقاط  الخاّصة باالوسيلة بسهولة لتالئم اليومّيات التأملية  
  لتصبحخالل تعديلها 

ً
 مهّمة

ً
ب حسب األبعاد اآلتية: با  خاّصة

ّ
 لمجموعة. بنك األسئلة ُمرت

مّيةإدراك  ▪
ّ
 تجربة المرء التعل

 التجربة تقييم  ▪
  التنظيم  ▪

 التوّجه والسلوك لتقديم أداء أفضل وتجربة أكير إثماًرا. ف 
مّيةإدراك 

ّ
 تجربة المرء التعل

ا ما يقوم الطالب بالدراسة دون أن يعرفوا  ً ا ألّي تحّسن واٍع. كثير
وريًّ ا رص 

ً
ط  إدراك الوضع الّراهن ُيعتير رسر

ّ
إن

مون، وما إل ذلك(. من هنا، 
ّ
مون، لماذا يتعل

ّ
م )عل سبيل المثال، كيف يتعل

ّ
الكثير عن الوضع الّراهن للتعل

 من شأن 
ّ
م تأملّية أن يكون فإن

ّ
ا للبدء وجود مدّونة تعل

ً
مّية.  باالنتباه إلمفيد

ّ
 تجارب المرء التعل

 التجربة  تقييم
مه و 

ّ
ا لتجربة تعل

ً
خاذ خطوات لبير   بير  أن يكون المرُء مدرك

ّ
خاذ القرارات. ات

ّ
تقديم أداٍء أفضل هناك مرحلة الت

يكون من  ا 
ً
أحيان  . التغيير   

ف  بالّرغبة  د شعوًرا 
ّ
يول المشاكل وأن  د 

ّ
ُيحد أن  الّراهن من شأنه  الوضع  تقييم   

ّ
إن

مه"،  
ّ
ّ تعل ّي "هل أفهم ما عل 

  السؤال التحفير 
 الفهُم المفيد توفير بعض المعايير للتقييم. عل سبيل المثال، ف 

مقابل  ه   
ف  للتقييم،  معياٌر  رو 

ّ
إل   التذك الرجوع  يمكننا   ، المعايير )لتحديد  الطالب.  بعض  به  يؤمن  الذي 

المثال،   سبيل  )عل  م 
ّ
التعل ورة  سير تتناول  األوضاع  Kärner & Kögler, 2016دراساٍت  إل  باإلشارة   )

ّية، واالحتياجات االجتماعّية رة ) -العاطفّية والتحفير   . ( ( وغير ذلكRyan & Deci, 2000النفسّية المتصوَّ
 توّجه المرء وسلوكه تنظيم 

 معرفة أداء المرء ال يقود إل التحّسن ما لم يكن المرءُ 
ّ
ا إل معرفته.  إل جاهًزا    إن

ً
جراء بعض التعديالت استناد

ام  ا أن ُيساعد الطالب عل االلي  
ً
ٍة من شأنه أيض

ّ
 تدوين خط

ّ
هنا تنشأ الحلول وتؤخذ البدائل بعيرْ  االعتبار. إن

ر إل الوضع عل نحٍو 
ّ
ها تساعد الطالب عل النظ

ّ
  هذه المرحلة مهّمة للغاية، ذلك أن

بما يفعلونه. األسئلة ف 
 ّ   مرحلة التقييم.  إيجانر 

  نشأت نظًرا الكتشاف المشكلة ف 
  حالِة اليأس الت 

 من تركهم ف 
ً
 ، بدًل

 
م ) 

ّ
م التعل

ّ
وع تعل ر مشر

ّ
ّية، يوف   بنك األسئلة التحفير 

ْ أسئلة(  2002ف   
:    مجموعت  كير 

 المجموعة للي 
م نفسها، بينت  األول

ّ
  تجربة التعل

   ةالثانيلمجموعة  اتناول  تا  مبحث ف 
ّ
  عالقتها مع تطّور المرء تجربة التعل

م ف 
ا. يفّصل هذا العمل ويزيد عل الوسيلة السابقة بإضافة   ا وشخصيًّ ا، مهنيًّ :   ةثالث  مجموعة أسئلةأكاديميًّ كير 

للي 
ر "

ِّ
ك
ّ
 وصف بتجربة التقييم  ف

ُ
 : فيما يل  مجموعات األسئلة هذه ". يرد

 
مّية  استكشف"  الجانب األّول  تتناول مجموعة األسئلة األول

ّ
ّ والفورّي. حيث  تجربة تعل  

العيت   "
ات التأّمل وإعادة صياغتها لتشمل األبعاد اآلتية: الطالَب  ساعد ت  عل تطوير أدائهم. تّم تفصيل تركير 
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مّية، و  – محتوىفيما يخّص: : الوع   ▪
ّ
مّية؛  – أسبابالتجربة التعل

ّ
 التجربة التعل

لوك  ▪ م –السُّ
ّ
ورة التعل  ؛ أثناء سير

م.  –العاطفة  ▪
ّ
 أثناء تجربة التعل

 
ر مجموعة األسئلة الثانية "

ِّ
مّية    فك

ّ
ـ  بتجربة تعل ق ب

ّ
" تتناول المسائل طويلة األمد وتوسيع ... تتعل

موه وتقديره.  
ّ
  الطالَب   تجعل هذه المجموعة من األسئلةِ آفاق الطالب، األمر الذي يساعدهم عل رؤية ما تعل
مّية فيما يخّص: 

ّ
  التفكير بالتجّربة التعل

 ينغمسون ف 
 التطّور األكاديم   ▪
▪   

 التطّور المهنر
 التطّور الشخص   ▪

 
ر المجموعة الثالثة من األسئلة بعنوان "

ِّ
ورة التقييم وتأّمل الطالب  بتجربة التقييم  فك "، تتناول سير

  هذه الفعالّية التأملّية: 
 ف 

 

 
  اليومّيات التأملّية  2الجدول 

ر
ة ف

ّ
ي ر  . تصنيف األسئلة التحفير

مّية...  1الُبعد 
ّ
 استكشف تجربة تعل

 

 الوع   
 

 التنظيم التقييم 

 المحتوى   اإلدراك
مناه؟ -

ّ
مته/تعل

ّ
 ما الذي تعل

 ماذا كانت مواضيع الفعالّية؟ -
/منا   -  

ماذا الذي كان مطلوًبا مت 
 ِفعله؟

 
 السبب 

م هذا؟ لماذا   -
ّ
/علينا تعل ّ   عل 

ينبع 
 )ماذا كان هدف الفعالّية/الدرس؟( 

 

 المحتوى 
هل أفهم/نفهم ما   -

مناه؟ 
ّ
مته/تعل

ّ
 تعل
مه بعد؟ -

ّ
/علينا تعل ّ  ماذا عل 

 
 السبب 

/رأينا بهذه األهداف؟  -  ما رأن  
-    

ما ه  األهداف األخرى الت 
احها؟   يمكن اقي 

 

 المحتوى 
أستطيع/نستطيع فعله ما الذي  -

 الكتساب فهٍم أفضل؟ 
ا من   -

ً
أين أجد/نجد مزيد

 المعلومات؟
 

 السبب 
-    

ما ه  التجارب الت 
/يمكننا اكتسابها من هذه   

يمكنت 
/مهاراتنا   

لفعالّية لتحسير  مهاران 
مّية؟

ّ
 التعل

هل استوفيت/استوفينا األهداف   -
  الغالب، وكم  

والنقاط المهّمة ف 
  حال كان  انحرفت/انحرفنا عنها 
ف 

 ذلك صحيًحا؟
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نا فعل ذلك؟   -  الّسلوك
ّ
مت/تعل

ّ
 كيف تعل

-    
اتيجّية الت  ما ه  اإلسي 

م هذا  
ّ
  تعل

ها/استعملناها ف 
ُ
استعملت

ء،   
الموضوع؟ )كتبت/كتبنا كّل شر
منا مع اآلخرين 

ّ
مت/تعل

ّ
ضمن  –تعل

 مجموعة(
  كيف عملنا كمجموعة؟  -

 
 
 

ما مدى نجاعة هذه   -
اتيجّية؟  اإلسي 

  أعتمدها/نعتمدها 
هل الطريقة الت 

 ه  الطريقة األفضل؟
أستطيع/نستطيع جعل  كيف   -

اتيجّية أكير نجاعة؟  هذه اإلسي 
 
 

/شعرنا أثناء الفعالّية؟   - العاطفة 
ُ
 كيف شعرت

/أعجبنا ولم   -  
ما الذي أعجبت 
/يعجبنا؟   

 يعجبت 
؟  -   برأن  

 كيف شعرت مجموعت 
 
 
 

/شعرنا عل هذا   -
ُ
لماذا شعرت

 النحو؟
ل هذه   -

ّ
ما الذي ساهم لتشك

 المشاعر؟ 
 
 

أستطيع/نستطيع تحسير   كيف   -
 مشاعرنا نحو الفعالّيات؟ 

/يمكننا التوّجه   -  
إل َمن يمكنت 

 للتعامل مع مشاعري/مشاعرنا؟

...  2الُبعد  ـِ مّية تتعلق ب
ّ
ر بتجربة تعل

ِّ
 فك

 

 الوع   
 

 التنظيم التقييم 

    - التطّور األكاديم  
ما ه  العقبات الت 
ها/واجهناها؟ 

ُ
 واجت

/استسهلنا  ما الذي  -
ُ
استسهلت

 فعله؟
ما الذي اكتسبته/اكتسبناه ويمكن   -

 ربطه بمعرفة سابقة؟
 
 
 

 ما هو مصدر العقبات؟  -
/قمنا بربط هذه    -

ُ
كيف قمت

 /  
معرفتنا  الفعالّية بمعرفت 

 السابقة؟ 
ما الذي مكن فعله لتحسير    -

ربط الفعالّية بمعرفة الطالب  
 السابقة؟ 

 
 
 

أستطيع/نستطيع إزالة هذه كيف   -
 العقبات؟ 

/يمكننا   -  
أّية تقنّيات يمكنت 

منا  
ّ
/تعل م 

ّ
استعمالها لربط تعل

؟   بمعرفٍة ومهارٍة سابقتيرْ 
 

  
/يمكننا تحويل المعرفة   التطّور المهنر  

كيف يمكنت 
مناها 

ّ
متها/تعل

ّ
  تعل

والمهارات الت 
/عملنا   أثناء الفعالّية إل عمل 

؟ ّ  
 المهت 

ومهارات ستكون مفيدة أّية معرفة 
؟  ّ  
/عملنا المهت    عمل 

 ف 
 

كيف يمكن تعديل المعرفة  
مناها 

ّ
متها/تعل

ّ
  تعل

والمهارات الت 
؟ ّ  
/عملنا المهت   لعمل 
)ما الذي يتعيرّ   
  إضافته/حذفه؟(

/يمكننا   -  
أّية تجارب يمكنت 

اكتسابها من هذه الفعالّية لتحسير   
؟ ّ  
 تطّوري/تطّورنا المهت 
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التطّور  
/الجماع    الشخص 

مناه من   -
ّ
مته/تعل

ّ
ما الذي تعل

  –الفعالّية عل المستوى الشخص  
/أنفسنا؟   عن نفس 

مناه عن نقاط 
ّ
مته/تعل

ّ
ما الذي تعل

/قّوتنا / جوانب تحتاج إل    
قّون 

؟  تحسير 
  كنت/كنا   -

ما ه  اللحظات الت 
فخوًرا/فخورين بجهدي/جهودنا 

 فيها؟ 
الشخصّية/الجماعّية ما ه  المزايا  -

ها/اكتشفناها؟ 
ُ
  اكتشفت

 الت 
-    

  ظهرت ف 
ما ه  التحديات الت 

 هذا الخصوص؟
 

 
 

/علينا استنتاجه   - ّ ما الذي عل 
  هذه  

/قدراتنا ف   
عن قدران 

مّية، وعن نفس   
ّ
التجربة التعل

 كشخص/أنفسنا كمجموعة؟
ء الوحيد الذي   -  

ما هو السر
أرغب/نرغب بالعمل عل  

 تحسينه؟ 
 
  

يف أستطيع/نستطيع استعمال ك  -
/أنفسنا هذه األفكار  لتطوير نفس 

  المستقبل؟ 
 ف 

 
 

ر بتجربة التقييم  3الُبعد 
ِّ
 فك

  ه    ما   التقييم، انتىه وقد  واآلن - 
  اليومّيات حول أفكاري/أفكارنا 

 سلبّية؟  أم إيجابّية التأملية؟
 يخطر   الذي ما  إيجابّية، كانت  إذا  -
  
 خاّص؟ بشكٍل  البال  ف 
 اللحظات أكير   بعض كانت  ماذا  -

 
ً
/لنا؟  بالنسبة  للتحدي  إثارة  ل 
م أعاق ما   أكير   ما  -

ّ
 إن الكتابة، تقد

 عائق؟ من هناك كان
 االكتشافات أكير   بعض كانت  ماذا  -

 
ً
   لالهتمام   إثارة

 بها  قمت/قمنا  الت 
 اليومّيات؟ هذه  عل العمل أثناء

 

  اللحظات بعض كانت   لماذا  -
ة ي؟ قوّية/مثير

ّ
 للتحد

/يمكننا   كيف  -  
  تحسير    يمكنت 

/تقييمنا     تقييم 
  خالل   من الذان 

 تأملية؟  يومّيات استخدام
/أدركنا  مت  

ُ
/أننا  أدركت  

  أنت 
/فكرنا 

ُ
رت

ّ
  تأملية بيومّيات فك

/قيمنا   )كيف نهائّية؟
ُ
  قَيمت

 اليومّيات؟(
 
 
 

 التقييم هذا   سأدمج/سندمج كيف
  
 الحياتّية؟  التجربة ف 

 

 

م ) 
ّ
م التعل

ّ
وع تعل المدّونة (، من المهّم بمكان تحفير  الطالب عل الِحرص عل مْلء 2002حسب مشر

 األمر 
ّ
 القسم يدعم هذه المهمة المتواصلة، وأن

ّ
م يهتّم وأن

ّ
 المعل

ّ
بيرّ  لهم أن

ُ
التأملية؛ من المهّم بمكان أن ن

احات:   يستحق القياَم به. فيما يل  بعض االقي 
 

ح بوضوح ما  ▪ َ م ارسر
ّ
 . تأملّية معت  مدّونة تعل

 اذكر منافع الِحرص عل مْلء مّونة من هذا النوع.  ▪
لة،  ▪

َ
ًصا حول الخصائص اإلدارّية لهذا التمرين، عل سبيل المثال، طول المشاركة الُمدخ

ّ
أعطهم ملخ

 معايير التقييم، وغير ذلك. 
لة  إذا كانت الموارد تسمح بذلك، زّود الطالَب بغالف بسيط وجميل للحافظ   ▪

َ
عل مشاركاتهم الُمدخ

نة.    المدوَّ
 ف 
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 تقييم اليومّيات التأملية 
مير  

ّ
 بير  منح حرّية الكتابة وضمان االستعداد للكتابة. يجد بعض المعل

ً
تقييم المدّونة التأملية يشكل معضلة

  حال كان من الالزم منح 
 من منح نقاط جدّية. ف 

ً
 لهذه اإلشكالّية من خالل فحص مْلء المدّونة بدًل

ا
حًل

م
ّ
ا إلرشاد الطالب. ما قد

ً
وتوكوٍل من  Moon   (2003ه  نقاط، يكون بروتوكول التقييم مفيد  لير

ً
( ُيعتير مثاًل

 هذا النوع. 
م 
ّ
ظهر المتعل

ُ
وعًيا وفهًما لهدف المدّونة، من خالل استعمال الهدف إلرشاد، اختيار ووصف  ي

  يتأّمل فيها. 
 الحادثة/القضية الت 

م 
ّ
د المتعل

ّ
نة. يحد   المدوَّ

لة ف 
َ
  المدّونة أو المشاَركة الُمدخ

ّ ف   هدفه الشخص 
. يشمل ذلك: ٍة أو قضّية وصف حادث ّ  

ا مالئًما إلجراء تأّمٍل إضاف  ر تركير ً
ّ
ا ويوف ً ترصي    ح   ( 1يكون حارص 

؛  –بالمشاهدات  ّ  ( تعليقات عل التفاعالت/المشاعر. 2تعليقات عل السلوك الشخص 
: أفكار إضافّية م ما يل 

ّ
. ُيظهر المتعل

ً
ة  : التعليقات عل السياق تكون حارص 

 
 ضافّية للوصف؛ تقديم )أّية( أفكار إ (1
 مشاهدات إضافّية؛  (2
احات من آخرين؛  (3  اقي 
 معلومات جديدة؛  (4
 نظرّية رسمّية؛  (5
. -عوامل أخرى مثل سياق األخالقّيات، األخالق، والسياق االجتماع   (6  السياش 

 
. التفكير التأمل    حارص 

 : م ما يل 
ّ
 ُيظهر المتعل

مة؛  (1
ّ
 غير منظ

ّ
 القدرة عل العمل مع مواد

 بالتطبيق؛ربط النظرّية  (2
 رؤية قضية / حادثة من وجهات نظر مختلفة؛  (3
" من الوضع.  (4  القدرة عل "التنخ 

 
 ( Farrah, 2012تصّورات الطالب عن اليومّيات التأملية )

د من الجودة( 
ّ
 )ألهداف التأك

  استمارة األسئلة هذه، ُيشير الطالب إل مدى موافقته عل الترصيحات اآلتية بخصوص آرائه
حول كتابة   ف 

ا إل مقياس ليكرت: أ
ً
  المرب  ع المناسب استناد

نة من خالل وضع عالمة صح ف  ة، أع عارضالمدوَّ
ّ
رض، ابشد

ة. اال أع
ّ
   رض وال أوافق، أوافق، أوافق بشد
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 النقاط: 

1.  .   التحدث عن تجارنر 
  ف 
 كتابة المدّونة التأملّية ساعدن 

   كتابة المدّونة التأملّية .2
  ف 
. ساعدتت   

 التعبير عن أفكاري وآران 

  التجاوب مع أفكاري ومشاعري.  .3
  ف 
 كتابة المدّونة التأملّية ساعدتت 

  التفكير النقدّي.  .4
  ف 
زت مهاران 

ّ
 كتابة المدّونة التأملّية حف

5.  . م 
ّ
 كتابة المدّونة التأملّية كانت طريقة تفكير الستكشاف تعل

. كتابة المدّونة التأملّية كانت فرصة الكتساب معرفة  .6  عن نفس 

مه.   .7
ّ
  فهم ما أتعل

  ف 
 كتابة المدّونة التأملّية ساعدتت 

 كتابة المدّونة التأملّية سمحت ل  بوصف ما أفهمه.  .8

  الكتابّية وتعزيزها.  .9
 لتطوير مهاران 

ً
  فرصة

 كتابة المدّونة التأملّية منحتت 

 كتابة المدّونة التأملّية عّززت من مهارات االتصال لدّي.    .10

 لمتكّررة رفعت من ِحّس اإلبداع لدّي. كتابة المدّونة ا   .11

12.   .   للكتابة أكير
زتت 
ّ
 كتابة المدّونة حف

13.   .  
  مدّونت 

ض نر  أن أكتب ف 
 لم أفهم عّما كان ُيفي 

14.   .  
  مدّونت 

  للكتابة ف 
 لم يكن لدي الوقت الكاف 

 كتابة المدّونة التأملّية َمضيعة للوقت.    .15

16.   .
ً
  أمًرا سهًل

  مدّونت 
 أعتير الكتابة ف 

 دّونة التأملّية يجب أن تلق  تشجيًعا/أن تستمّر. كتابة الم   .17

18.   .  
  مدّونت 

 أن أشارك مع الصّف ما كتبته ف 
ّ
 أود

 تستحق الجهد.   .19
ٌ
 عموًما، كانت هذه تجربة
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 ل
ٌ
 تجريبّية أمثلة

ٌ
 تطبيقات

، جورجيا  ، جامعة والية سوخوم   بقلم تامار شينجياشفيل 
 

وع     إطار عمل مشر
( الذي شارك    أدوات)   ASSET ف    معاهد التعليم العال 

م ف 
ّ
 +Erasmusتقييم لبيئات التعل

 ّ   إطار تجريتر 
بتأسيسه، تم تطبيق برنامج اليومّيات التأملية، وه  من ضمن وسائل التقييم التشكيلّية، ف 

، جورجيا أثناء الفصل األّول من السنة األكاديمّية   نامج . تّم تطبيق الير 2020- 2019بجامعة والية سوخوم 
   
المعتَمدة   60ف  للساعات  األورونر   النظام  حسب  ُمعتَمد  لتدريب   ( ECTS)   ساعة  تربوّي  برنامج  ضمن 

بوّية.    قسم العلوم الي 
مير  ف 

ّ
 المعل

  –مساق التعليم هو عنوان 
ٌ
  التعليم خطوات

ر
ة الزمنّية قانونّية ف

ّ
 15.02.2020  – 07.10.2019 –. المد

بوّي   ر الهدف من برنامج الي  مير
ّ
مير  بنماذج مهنّية خاّصة  ECTS 60)   لتدريب المعل

ّ
( هو تزويد المعل

نامج، يتّم   ، وغير ذلك من المستندات التنظيمّية. فور استكمال الير م، المنهاج القوم 
ّ
م، معيار المعل

ّ
بالمعل

عون
ّ
سيتمت والذين   ،  

والثان  األساش   المستوَييرْ   من  المدارس    
ف  قدي 

ّ
الن التفكير  معلّم   بمعرفٍة    تدريب 

بكالوريوس،    يرْ  ومهاراٍت كافيَ  شهادة  يحمل  الذي  الشخص  م. 
ّ
معل شهادة  عل  الحصول  بات 

ّ
متطل لتلبية 

إل  يحتاج   ّ القوم  بالمنهاج  ِصلة  ذات  مواضيع  موضوع/مجموعة    
ف  ُمكاِفئة  أكاديمّية  درجة  أو  ماجستير 

 
ً
ًل
ّ
 بنجاح لك  يكون مؤه

مير 
ّ
بوي لتدريب المعل نامج الي  بوي استكمال الير نامج الي   للتعليم. فور استكمال الير

 لممارسة التعليم.    
ً
خُص مخّوًل

ّ
، يكون الش مير 

ّ
 لتدريب المعل

لمسا الرئيس   التعليم ق  الهدف    
ر
ف قانونّية  وقومّية    خطوات  دولّية  قانونّية  خطوات  توفير  هو 

  التعليم. يدرس الطال 
ب، بالتفصيل، القواعد القانونّية  للطالب، معرفة ما َيهّم بالنسبة للنشاطات المهنّية ف 

دستور جورجيا،  وتحليل  معرفة   
ّ
إن التعليم.  دعم جودة  وآليات    جورجيا 

ف  التعليمّية  النشاطات  لتطبيق 
  معاهد التعليم العاّم، 

وع بولونيا، القانون ف    مشر
، وثائق رئيسّية ف  اتفاقّية حقوق الطفل، المنهاج القوم 

، القوانير  الف  والعال 
ّ
 
ّود الطالب بأساٍس راسٍخ لتطبيق النشاطات المهنّية بصورٍة مثمرة.  المهت   رعّية، سي  

المساق ه    ة 
ّ
الُمعتَمدة،    3مد للساعات  اكم   الي  األورونر   النظام  )   75ساعات حسب   35ساعة 

    40ساعة من االتصال،  
ُ
  األسبوع. أجريت

 مع الطالب مّرتيرْ  ف 
ُ
اٍت  ساعة من العمل المستقل(. التقيت محارص 

  أصغير حجًما أثناء الحلقات الدراسّية ) مع مجموعٍة كاملٍة ومع مجموعٍة ُمقسَّ 
ْ
    24مة إل مجموعتير

طالًبا ف 
ة  .  لكّل مجموعة(. لذا، أجريت محارص    لمجموعتيرْ 

ْ
  دراسّيتير

ْ
 مجموعة واحدة وحلقتير

َل للمساق   ل أعمارهم  أربعة رجاٍل فقط(    مطالًبا معظمهم من اإلناث )من ضمنه  48تسجَّ
ّ
 30معد

  مدرسة خاّصة(. سنة 
 هناك أقلّيات   . معظم الطالب جورجّيون من الناحية اإلثنّية وأرثوذكسّيون . ف 

ّ
ِعلًما أن

  مدارس عاّمة. 
. معظمهم يمارس المهنة ف  ا مثل األذرّيير  واألرمينّيير 

ً
فع،    إثنية أيض نامج سير  استكمال الير

ّ
إن

ا، من أه مير  كباًرا   ونوسوف يصبح ملّيتهتلقائيًّ
ّ
 .  معل

 
م الفّعال لتعزيز تطوير المهارات "الذاتّية" ه   

ّ
، أعرض  اليومّيات التأمليةإحدى وسائل التعل

ً
. بداية

م وتوفير 
ّ
ورة التعل أهمّية هذه الوسيلة عل الطالب. أهداف اليومّيات التأملية ه  التعبير عن مشاهدة سير

حت لهم  . رسر  أهمّية اليومّيات التأملية. دليل تأمل 
  تزّود الطالب 

اليومّيات ه  واحدة من أكير األدوات البارزة لممارسة التأّمل. إنها "حاوية للكتابة الت 
 
ّ
  ولتحسير   بإطار عمل لصياغة أفكارهم وتأمالتهم". إن

رًصا للتعليم الذان 
ُ
ر ف
ّ
م يوف

ّ
 النشاط الذي مركُزه المتعل

مت تفاصيَل حول 
ّ
ٍّ الستخدام اليومّيات. األداء. قد  تطبيٍق تجريتر 
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بوّية. يضّم القسم   ت اليومّيات لتحسير  مهارات المعرفة الذاتّية لطالب قسم العلوم الي 
َ
طالًبا. تّم   300أنشئ

  القسم، يشمل ذلك  
ر تطبيق عدٍد من برامج البكالوريوس والماجستير ف  مير

ّ
بوّي لتدريب المعل نامج الي    الير

 لتطوير مهاراتهم. طالًبا. هناك ح 48مع 
ٌ
ورّية  رص 

ٌ
مير  اجة

ّ
سيدخل هؤالء الطالب إل المدارس بوصفهم معل

ٍة من الزمن   ٍة قصير
ا، وسيحتاجون خالل في 

ًّ
  وقت قريٍب جد

ورّية    إل اكتسابكباًرا ف  مهارات معرفة ذاتّية رص 
ُيعتير   التأملية.  اليومّيات  بمساعدة   

ً
أكير سهولة يصبح  الذي  األمر   ، مير 

ّ
مع هؤالء   األداةهذه    تبارُ اخللمعل

 الطالب عل درجٍة من التكافؤ مع التدريب نفسه. 
ٍّ للطالب. تغيرّ هذا الوضع عام   ، لم يعرض القسم أّي تدريٍب تدريس   

  الماض 
عندما شارك   2013ف 

ين ا مير  والمحارص 
ّ
بوّية األوروبّية، حيث بدأ عميد القسم ببناء مجتمٍع من المعل امج الي    الير

لماهرين القسم ف 
ا نحو وسائل التقييم منذ العام    تعليمهم. تغيرّ الوضع جذريًّ

  يواجهونها ف 
والُمنفتحير  لمناقشة المواضيع الت 

وع    2017   مشر
القسم ف  ًحا   ASSETعندما شارك  ر رسر

ّ
يوف إطار عمٍل    

ف   ، التابع لالتحاد األورونر  الجديد 
  ، ا لوسائل التقييم التشكيل 

 تفصيليًّ
  ذلك 

 اليومّيات التأملية. بما ف 
ونّية حسب القارئ الذي   وع    نشأ قمت ببناء اليومّيات التأملية اإللكي    إطار عمل مشر

،  Erasmus+ ASSETف 
إرشادات   ة 

ّ
وعد التأملية  الممارسة  فائدة  عن  قصير   ٍّ  

منطق   ٍ بتفكير اليومّيات  تبدأ  بنائّية.  يومّيات  وه  
و    التطبيق    48من أصل    32نّية، وليست ورقّية. شارك  الستعمالها. اليومّيات رقمّية، بصيغة إلكي 

طالًبا ف 
ان تأّمالت عل مدار  

ّ
ا حيث أجرى الصف ّ لهذه الوسيلة. تّم تمرير اليومّيات لصفيرْ  أسبوعيًّ من   8التجريتر 

ة. تّم تقسيم الطالب إل  15أصل   مجموعات.  4محارص 
  يمكن استخدا

م القائم هناك العديد من التوّجهات التعليمّية الت 
ّ
  اليومّيات التأملية، مثل التعل

مها ف 
م القائم عل المشاري    ع )PBLعل حّل المشاكل ) 

ّ
ة ) PJBL(، التعل

ّ
م EBP(، الممارسة القائمة عل األدل

ّ
(، التعل

م القائم عل القضايا ) 
ّ
عيب(، التعل

ْ
 (. VaKE(، التعليم حسب القَيم والمعرفة ) CBLالقائم عل األلعاب )التل

 
ً
) اعتماد المشاكل  حّل  عل  القائم  م 

ّ
التعل أسلوب   

ُ
استخدمت الموضوع،  خصوصّية  عل  (.  PBLا 

 الطالَب بعض القضايا اإلشكالّية، ثّم قام الطالب 
ُ
ات، أعطيت   المحارص 

حها ف    تم رسر
ا إل المواد الت 

ً
استناد

كانوا يبحثون عن طرائق لحّل المشكلة أو لتفاديها. بالطبع، ُرحت أراقب بمناقشة المشكلة ضمن مجموعتهم.  
وريًّ    نهاية نشاطاتهم، أسديتهم النصيحة، ووّجهتهم حيث كان ذلك رص 

ا، تّمت صياغة حلٍّ للمشكلة. ف  ً ا. أخير
أثناء  ن أيٌّ من هؤالء الطالب من عمل ذلك 

ّ
المطاف، كان عليهم اكتشاف طرائق لحّل المشكلة. لم يتمك

ل.  المي     
ف  مهاّمهم  عل  العمل  وواصلوا  لذلك،  ليستا كافيتان  الوقت  من  ساعتيرْ    

ّ
أن باعتبار  ة،  المحارص 
مته

ّ
  قد

  الدروس العملّية. المعلومات الت 
 ا كّل مجموعة خضعت للنقاش ف 

ونية الخاصة     اليوميات التأملية اإللكي 
لذا، كتَب الطالب تأّمالتهم كّل أسبوعيرْ  عن مواد سابقة ف 

وع. كّل األسئلة ترتكُز عل   يعتمد عل أسئلٍة تّم تطويرها داخل المشر
ً
بالمجموعة. كّل مجموعة كتبت تأمًل

، التقييم والتنظ مّية واألبعاد اآلتية: الوع 
ّ
دقيقة، أجرى كّل فرٍد منهم    15يم". بعد  "استكشاف تجربة تعل

  اليومّيات التأملية، وتأملوا فيها، ومن ثّم شاركوا نتائجهم 
مّية ف 

ّ
ه. كتبوا عن تجربتهم التعل

ّ
 للموضوع كل

ً
تأّمًل

ّ حيث شاهد    بتقييِم زمالٍء إلزام 
. باإلضافة إل ذلك، استكملنا التأّمل الذان  أثناء الدروس مع زمالئهم ومع 

موا تغذية الطال 
ّ
م لدى زمالئهم وقد

ّ
 . راجعة ب ممارسة التعل

ة.    قصير
ٌ
وحات ت مع األسئلة رسر

َ
رفق

ُ
  البداية، أ

من أسبوٍع ألسبوع، تطّورت مهارات التأّمل لديهم. ف 
ت األسئلة بحسب ّ

.  تغير ّ  
قة بالدرس العيت 

ّ
  المواضيع المتعل

 التغذية ال
ُ
  نهاية الفصل، جمعت

.   راجعةف  تصّورات الطالب  كانت عبارة عن    من جميع المشاركير 
التأملية اليومّيات  مع    عن  موافقته  مدى  إل  الطالب  ُيشير  االستبيان،    

ف  الجودة(.  من  د 
ّ
التأك )لهدف 
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ع المالئم من خالل استخدام  صح  كتابة المدّونة عير وضع عالمة  حول  آرائه    بشأنالترصيحات التالية     المرب  ّ
ف 

ة.  5مقياس ليكرت المقّسم إل 
ّ
ة، أعارض، ال أعارض وال أوافق، أوافق، أوافق بشد

ّ
   نقاط: أعارض بشد

 امتالك يومّيات كان بمثابة 
ّ
ا للتأّمل. إن ا هيكليًّ

ً
ر إرشاد

ّ
ها توف

ّ
 من حيث أن

ً
عتير اليومّيات فريدة

ُ
ا، ت

ً
إذ

ر الطالب بال
ّ
ا عامٍل ُيذك ً ر دعًما فقط بل إنها كثير

ّ
 اليومّيات لم توف

ّ
ُض أن   تجارب  هم بعد الدروس. أفي 

تأّمل ف 
ٍّ حول تجربتهم   ٍ منهخر  ورة التأّمل. لقد كانت الممارسة التأملّية بالنسبة لهم بمثابة تفكير ما بادَرت إل سير

 . ّ ز عل تحّسنهم المستقبل 
ّ
  ترك

 الشخصّية الت 
 

 
 

 باتوا يعرفون
َ
م  المرحلتيرْ  االبتدائّية والثانوّية.   واآلن

ّ
ستعمل للتعليم المتواصل لدى معل

ُ
 الكتابة التأملية ت

ّ
 أن

 
   العقبات الرئيسّية

  
 أولئك الذين لم يتأملوا ف 

ّ
 أن

ُ
ّ لليومّيات التأملية كانت حقيقة   تواجه التطبيق التجريتر 

العقبات الرئيسّية الت 
 ما ينسون درٍس ما فوَر انتهائه أو بعد  

ً
ٍة من انتهائه عادة ة قصير

ّ
 مد

ا.  •
ً
 تفاصيل أو لم يتأّملوا أبد

، ال  • عب. برأن  
ّ
هم بدأوا يشعرون بالت

ّ
 هناك الكثير من الكتابة وأن

ّ
 أن

َ
ا، لم يحّب الطالُب حقيقة

ً
أحيان

  الفصل. 
  ثالث مّرات ف 

. يكق   كّل أسبوعيرْ 
ً
 حاجة إل إجراء التأمل مّرة

 
 المحتَملة التحديات 

ومالَءمتها قد يواجه مستخدمو اليومّيات بعض التحديات: استخدام غير منتظم، ِصدامات مع وسائل أخرى  
 مع تركيبة الصّف؛ 
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  الجانب اإليجاثر  
عون   •

ّ
م من تجربٍة من أجل تحضير الطالب ليمارسوا المهنة وهم يتمت

ّ
 للتعل

ً
التأّمل، بوصفه طريقة

 . ّ  تأمل 
 بحسٍّ

مّية مقابل  •
ّ
 تعل

ً
ّ يتلق  الطالب تجربة ّ والشخص   

، المهنر ّ  . تطّورهم األكاديم 
 سواء.  •

ٍّ
م عل حد

ّ
 لتحسير  أداء الطالب والمعل

ً
 مفيدة

ً
عتير اليومّيات التأملية وسيلة

ُ
 ت

 الفرد لممارسٍة مستقبلّية.  •
، وتحرص ّ   بالحارص 

 إنها تحّول التجربة إل تطبيق، وتربط تجارب الماض 
ورة من •  المراجعة النقدّية.  سير
ّ ومتواصل.  • ّ شخص   

 تطّور مهت 
 

ها إيجابّية: 
ّ
  يمكن تصنيفها بأن

ر الن   أن أشارك بعض تعليقات المشاركير
ّ
ا، أود ً  أخير
 بعيد،نجحت اليومّيات "

ٍّ
 تكون بمثابة  ، إل حد

ّ
  أن

  الجلوس والتفكير بالدرس." ف 
بة" ألزمتت   "رص 
( من الُعمق 

ّ
نت من التفكير )إل هذا الحد

ّ
."   حول"لْوال اليومّيات، لما تمك م 

ّ
 كيفّية تعل

مت أهمّية  
ّ
. لقد تعل ّ  

  سأكون أفضل تجّهًزا للعمل المهت 
قدي، أعتقد أنت 

ّ
"من خالل تعميق التفكير الن

م." 
ّ
  التعل

 المساعدة المتبادلة والمعرفة الُمتشاَركة ف 
د أفراد المجموعة ع

ّ
ة ال قض"شد

ّ
يا مهّمة، درسوا القضايا اإلشكالّية، األمر الذي أتاَح لنا دراسة الماد

التفكير  تأملّية تزيد تدعم تطوير  بيومّيات    تستعير  
الت  م هذه 

ّ
التعل  فعالّيات 

ّ
إن  .   وقٍت قصير

المطلوبة ف 
قدي والبحث/االستكشاف، قضايا الفهم

ّ
، الصياغة، التحليل، المهارات الت ،الن  عاونّية، والمزيد." التفسير

آراء  إل  )االستماع  م 
ّ
التعل ورة  سير أثناء  نفس   عل  أسيطر  أن  مت 

ّ
وتعل ا  تركير ً  

أكير أصبحت  "لقد 
ة إل الجدلّيات المناسبة    –  الراجعةاآلخرين حت ّ النهاية ومن ثّم التغذية  

ّ
إيجابّية أو مذّوتة(. لقد انتبهت بشد

 شكل مستندات( وقت النقاش."  الواردة عل) 
رَحت كذلك  

ُ
ط أواجهها.    

الت  والصعوبات    
إنجازان  فهم  عل  اليومّيات    

ف    
الت  األسئلة    

"ساعدتت 
ي  

ّ
 للتحد

ً
ة ها مثير ُ   أعتير

رت فيها. سأحاول تحسير  المهارات الت 
ّ
  لم يسبق ل  وأن فك

أسئلة حول المواضيع الت 
  مجموعتنا 

 الطالب ف 
ّ
 أن

ُ
. أعتقد لتوفيق بير  أفكارنا، سنحصل عل . ومن خالل امثل   سيشعرون بالنسبة ل 

 نتائج أفضل." 
مّية واإلبداعّية. عل نحٍو  

ّ
  التعل

  تطوير مهاران 
 استعمال هذه الوسيلة قد ساهم بشكٍل كبير ف 

ّ
"إن

  الكتابّية." 
  من تعزيز مهاران 

نتت 
ّ
، اليومّيات التأملّية مك  خاصٍّ أكير

  هذه اليومّيات،  
  اإلجابة عن األسئلة ف 

مّية، ما المقبول "ف 
ّ
  نشاطات تعل

  ف 
  كيفّية مشاركت 

 ف 
ُ
رت

ّ
فك

  ّ م الشخص 
ّ
 التقييم النقدّي للنفس من حيث التعل

ّ
  تحسينه عند الدراسة. إن

، وما الذي يمكنت  بالنسبة ل 
م المستقبلّية." 

ّ
ا لتحسير  مهارات التعل

ًّ
 جد

ٌ
 إيجابّية

ٌ
 هو وسيلة

 
ورة إنتاج يومّيات تأملّية كان أم  سير

ّ
مة ومتماسكة  "إن

ّ
 منظ

ً
 صورة

ُ
مت

ّ
ا. لقد قد ً .  عن  ًرا مثير  

تجربت 
عّززت    .  

الماض    
ف  ه 

ُ
عرفت ما  ا، 

ً
حديث مته 

ّ
تعل ما   

ُ
    أداةاكتشفت

ف  أشارك  ألن  دافع   من  المذكورة  التقييم 
 أكون قادًرا عل تحسينها." 

ّ
، وأن  

  ونقاط ضعق 
د نقاط قّون 

ّ
مّية، أن أحد

ّ
 النشاطات التعل

  الغا
  ف 
مته  لب هو الطبيعة المنهجّية لعمل التأّمل"ما أعجبت 

ّ
  بناء ما سبق وتعل

  ذلك ف 
. لقد ساعدن 

 ".   بشكٍل صادٍق ومبارسر
  وتجربت 

 وعل نحٍو متماسك. لدّي الفرصة ألن أعيرّ عن موقق 
فعله   إل  أحتاج  وعّما  فعله،  أستطيع  عّما  ا  ً  كثير

ُ
مت

ّ
تعل التأملية،  اليومّيات  استخدام  خالل  "من 

  هذه األ لتحسير  الن
ا. منحتت 

ًّ
  أحتاج إل تطبيقها. أنا متحّمٌس جد

اتيجّية الت  إمكانية   داةتائج، وماهّية اإلسي 
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وفهمها،   بصياغتها  قمنا  عندما  والسلوكّية.  العاطفّية  النفسّية،  المهارات  وفهم  عميق  نقاٍش    
ف  المشاركة 

مه." 
ّ
 اكتشفنا ما احتجنا إل عمله وما استطعنا تعل

 
 خاتمة 
لغالبّية ِختاًما  بالنسبة  التحّسن.    

ف  اآلخذة  والنتائج  المتواصل  التطّور  إل   
ً
مْيًل التأملية  اليومّيات  ر 

ّ
توف  ،

ّ لهذه ا   التطبيق التجريتر 
  تستخدم اليومّيات التأملية، قد أتاحت    ألداةالطالب، المشاركة ف 

التقييمّية الت 
ورّية مثل التفكير ا . لهم تطوير مهارات أساسّية ورص   لنقدي واإلبداع 

  
إنت  للتعليم بصورٍة أفضل.    

بمثابة عامٍل ُيحّمست  ا 
ً
أيض اليومّيات كانت   

ّ
أن  ، ، بالنسبة ل 

المفاجر  لعّل من 
  المستقبل. باإلضافة إل ذلك، سأعزز التأمل 

ا من تعليم  ف  أنوي أن أحافظ عل اليومّيات التأملّية جزًءا إلزاميًّ
م ومشاركة التجربة أثن

َّ
م وممارسته العملّية. قمت بجمع  الُمنظ

ّ
اء الجلسات لتعزيز العالقة بير  تعليم المعل

  كذلك. 
ر بنشاء مهّمة تأّمل صون 

ّ
  أفك

 أفكاٍر ثرّية حول ما نجح بصورٍة جّيدة وما يمكن تحسينه. إنت 
 

  النهاية
  معاهد التعليم العال  يف 

  الممارسة التدريسّية ف 
 تطبيق اليومّيات التأملية ف 

ّ
ساعد الطالب عل ، إن

 ، ّ . عل نحٍو تدريخر  مّية الشخصّية، تحديد الفجوات، التخطيط من أجل التحسير 
ّ
ورتهم التعل تحليل سير

 .  
  التنظيم الذان 

 يحّسن الطالب من معرفتهم الذاتّية ومهاراتهم ف 
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م عنات أبراموفيتش وهداس
َ
بية جوردون، إرسائيل  بقل  هوبر، الكلّية األكاديمّية للي 

 
مو ما قبل الخدمة ) 

ّ
، يتدّرب معل ّ  إل  PSTأثناء التدريب العمل 

ً
  األسبوع، إضافة

 ف 
ً
  المدارس مّرة

مسة خ( ف 
صلته  وفهم   ّ العمل  بالتدريب  ام  بااللي   ِحسٍّ  تشجيع  إل  الدراسّية  الحلقة  تهدف  فصل.  متتالية كّل  أيام 

  شعروا بعمله
مو ما قبل الخدمة حاالٍت معّينة ذات ِصلة بالمدرسة الت 

ّ
م. خالل الحلقة الدراسّية، اختار معل

 من هذه المشاعر  
ّ
  الحلقة الدراسّية، ناقشوا طرائق لحّل أو الحد

بعدم االرتياح معها وناقشوا انزعاجهم. ف 
 موعة. عير استخدام اليومّيات التأملية الشخصّية والنقد الودّي ضمن مج

 
ف بنية الحلقة الدراسّية من ثالث دوائر: 

ّ
 تتأل

ون مع جميع المشاركير  ثالث مّراٍت كّل فصل   –لقاءات جماعّية ُمكتملة الحضور   (1) يجتمع المحارص 
حون   وثّم يشر االرتياح،  بعدم  المشاركير  يشعرون    جعلت 

الت  الحالة  عاّمة عن  مناقشات  إلجراء 
ق  
ّ
  المتعل

ها. كذلك، يعظ  المحارص  تعليماته بكتابة التقرير النهان 
ّ
  محولتهم حل

اتيجّيتهم ف  إسي 
 بهذه الحاالت. 

ف من   –عّية لقاءات جما  (2)
ّ
ٍم ما  7-6التق  المحارص  مجموعة تتأل

ّ
  اللقاءات، قام كّل معل

. ف  مشاركير 
  غرفة الصّف أو المدرسة وثّم 

  سببت له الشعور بعدم االرتياح ف 
قبل الخدمة بعرض حالته الت 

االنزعاج هذه  مشاعر  من   
ّ
الحد شأنها  اتيجّيات من  إسي  العتماد  احاتهم  واقي  نقاشهم  إل  استمع 

ي ) 
ّ
قد الود

ّ
م ما قبل الخدمة أربعة لقاءات.  –نموذج الن

ّ
َ كّل معل قدي(. حرص 

ّ
 الّصديق الن

التأملية. كتَب كّل   (3) اليومّيات  الخدمة من خالل  قبل  م ما 
ّ
معل المحارص  وكّل  بير    ّ الشخص  الّرابط 

  اليومّيات، وصَف المشاركون بالتفصواحد من المشاركير  
. ف  يِل يومّيات شخصّية خالل أسبوعيرْ 

اليومّيات وأضاَف  المحارص   قرأ  بها.  قاموا    
الت  االرتياح واألعمال  ق بشعورهم بعدم 

ّ
تتعل  

َ
حوادث

مير  ما قبل الخدمة. هاتان الوسيلتان المذكورتان أتاحتا وسّهلتا لهم مناقشة 
ّ
تعليقات لتوجيه المعل

اليومّيات(، وبير    المحارص  )عن طريق  ّ مع  الّراحة بشكٍل شخص  بعدم  قد شعورهم 
ّ
)الن زمالئهم 

صيحة حول ما يمكنهم فعله لجعل تلك الحالة العينّية 
ّ
  الدعم والن

الودّي(، األمر الذي أتاح لهم تلق ّ
ا. 
ً
 أقّل ضغط

صاتهم. باإلضافة  
ّ
  نهاية السنة من خالل يومّياتهم وملخ

مير  ما قبل الخدمة ف 
ّ
أجرينا فحًصا للمعل

مير  ما قبل الخدم 
ّ
وها، إل ذلك، أرسلنا إل المعل   اختير

ورة الت  ا يسألهم عن السير
ً
ة، بعد ستة أشهر، استبيان

. ضّم االستبيان سؤاليرْ  حول  10وأجرينا مقابالٍت معّمقة مع   مير 
ّ
  1: ) األداتيرْ    من هؤالء المعل

ٍّ
( إل أّي حد

 ّ ، أثناء تدريبكم العمل 
مير 

ّ
ورة تحّولكم إل معل   سير

، وهذه كانت يومّياتكم التأملية الشخصية ذات معت  ف 
؟ و)  مير  متدّربير 

ّ
  حّل شعوركم بعدم االرتياح 2السنة كمعل

 كانت لقاءات المجموعة ذات معت  ف 
ّ
( إل أّي حد

؟ مير  متدّربير 
ّ
، وهذه السنة كمعل ّ ، أثناء تدريبكم العمل 

مير 
ّ
ورة تحّولكم إل معل   سير

 وف 
 النتائج 

وع  ًما ما قبل الخدمة عل استبيان التطبيق التجريتر  التابع لمشر
ّ
ون معل  وعشر

ٌ
.  ASSETأجاَب أربعة

عل    بخصوص الضوء    
يلق  وإّما كعامٍل  واإلنجازات  م 

ّ
التعل لتحسير   ز 

ّ
ُمحف إّما كعامل  الوسيلة  فوائد 

 
ّ
قها المعل

ّ
  حق

ورة، كانت النتيجة الت  ا،    ةمون ما قبل الخدمة عالياإليجابّيات والسلبّيات الخاّصة بالسير
ًّ
جد

اوح بير   
ة" و  1، حيث  4-1)عل مقياس    3.5و  3.2تي 

ّ
ة"(. بكلماتهم    4هو "أعارض بشد

ّ
هو "أوافق بشد

نتهم من  
ّ
  مهارات التفكير لديهم، مك

 هذه الوسيلة ساعدتهم ف 
ّ
مون ما قبل الخدمة أن

ّ
الشخصّية، كتَب المعل

إ متنّوعة،  وسائل  استخدام  وتقييم  صعوبات  فحص  تقدير  طالهم،  لتفعيل  جديدة  اتيجّيات  إسي  يجاد 
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ر تقييم  
ّ
ه ال يزال من المبك

ّ
مات ما قبل الخدمة أن

ّ
الطالب، وساعدتهم عل التأّمل بأفعالهم. كتبت إحدى معل

  فقط كتقريٍر عادّي." لقد أحّبوا حقيقة  
  هذه األثناء"، كتبت تقول، "أنا أكتب يومّيان 

فوائد اليومّيات. "ف 
 
ّ
. كتب أحدهم يقول: "أتاحت ل   أن  من المحارص 

ٍّ
هم يستطيعون الكتابة بانفتاٍح وطالقة والحصول عل رد
  جرت بنظرٍة  

الت    أن أنظر إل األحداث 
  يومّيان 

ّ فعله من أجل تحسير     راجعةالكتابة ف  وأن أخط ما عل 
م  ما قب

ّ
ح أحد معل َ ، اقي   اليومّيات أمام أفراد  الحالة. أّما بالنسبة لألفكار من أجل التحسير 

َ
ل الخدمة فتح

 ما ينتهون من قراءة اليومّيات،  
َ
  النصيحة رسعان

المجموعة بحيث يستطيعون الحصول عل فرصة لتلق 
 وليس فقط أثناء لقاءات المجموعة. 

تاًما  اليومّيات التأملّية الشخصّية كانت خ 
ّ
مو ما قبل الخدمة أن

ّ
 معظم معل

َ
  نهاية الفصل، اعتقد

، ف 
 أدا
ً
بخصوص    ة فيها  والتأمل  أفعالهم  لتوثيق   

ً
ورة، مفيدة السير إل  بعضهم  أشار  االرتياح.  بعدم  شعورهم 

ه، معظمهم لم يصل إل هذه 
ّ
  اكتسبوها، ومع ذلك كل

  جّربوها، وإل األفكار الت 
اتيجّيات المتنّوعة الت  اإلسي 

  مرا
ورة، حيث  حالمرحلة بعد. ال يزالون ف  هم يستطيعون اإلحساَس بفوائد األ لهم األول من السير

ّ
من   داةأن

 الناحية العملّية التطبيقّية. 
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 بقيلم سوفيكو وإيرينا سامسونيا، جامعة والية إيليا، جورجيا 

 
التأملية   لليومّيات  التجريتر   التطبيق  استعمال  تشكيل     أداة  –تّم  بية   –تقييم  الي    

ف  الماجستير    مساق 
ف 

ف المساق من  
ّ
  المرحلة االبتدائّية". تأل

صال و  32الخاّصة بعنوان: "تعليم القراءة والكتابة ف 
ّ
 118ساعة ات

إليها   أشار    
الت  م 

ّ
التعل الطالب عل مواد  تعّرف  االتصال،  المستقّل. خالل ساعات عدم  العمل  ساعة من 

، وأكملوا المهاّم لهدف ت ات وحلقات  المحارص  عزيز المعرفة المكتَسبة. أجرَيت الدروس عل شكل محارص 
  حير  ارتكزت صيغة التعليم بشكل كامل عل التفاعل. أثناء الحصص العملّية، عمل الطالب بشكٍل 

دراسّية ف 
بتقييم   قاموا  ه. 

ّ
الصّف كل لتقييم  ك  المشي   لذلك عَرضوا عملهم 

ً
أزواج ومجموعات، ونتيجة ّ ضمن  رئيس 

 اإلرشادّية بصورٍة أفضل وعل إجراء تأمل أعمل  
ّ
بعضهم البعض، األمر الذي ساعدهم عل تحليل المواد

ا. 
ً
، أيض ّ  

 ذان 
. ضّمت المجموعة طالباٍت فقط.     مجموعة التطبيق التجريتر 

شارك أحد عشر طالب ماجستير ف 
فس وِعلم االجتماع. قسٌم منهّن كان

ّ
  ِعلم الن

قد أكمل مساقات تدريسّية   معظمهّن يحملن لقب بكالوريوس ف 
. جميع الطالبات من خلفّية إثنّية جورجّية وينتمير َ     مستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير

   –ف 
ٍّ
إل حد

    –ما  
َ
ن ْ

ف وشاركَن بشكٍل فّعال إل الدائرة االجتماعّية نفسها. معظم الطالبات حرص َ
ّ
اِت بشكٍل مكث المحارص 

  الفعالّيات اإلرشادّية. أكملنَ 
 مهاّمهّن عل نحٍو جدّي.  ف 

م وإدراك  
ّ
  المرحلة االبتدائّية" هو تمكير  الطالب من التعل

هدف مساق "تعليم القراءة والكتابة ف 
 حول  

ً
ها. أثناء المساق، اكتسبت الطالبات معرفة

ّ
ورة كل المبادئ الرئيسّية لتعليم الكتابة والقراءة وتحليل السير

علي تنطوي    
الت  اإلدراكّية  ورة  ضمن  السير االبتدائّية  المرحلة  مستوى    

ف  والكتابة  القراءة  تعليم  عملّية  ها 
المهارات.    لتطوير هذه 

ً
ناجعة عتير 

ُ
ت   
الت  المعارصة  اتيجّيات اإلرشادّية  المدرسّية وماهّية اإلسي  اإلرشادات 

نت الطالبات من فهم مرا
ّ
ف المساق  هدكان  ل تعليم القراءة والكتابة من خالل تطبيق نماذج متنّوعة.  حتمك
د  هو 

ّ
  ُيحد

بات المعايير الت 
ّ
ّ    ها مساعدة الطالب عل إدراك متطل   إطار المنهاج القوم 

الموضوع والمرحلة   ف 
لة و   إطار ذات الصِّ
ورة اإلرشادّية بأفضل صورٍة ناجعٍة ممكنة.  ضمنتفعيل المعرفة الُمكتَسبة ف   السير

ِنلَن شها قد  ّن 
ُ
اآلنف ذكرهّن ك الطالبات   

ّ
أن  باعتبار 

ّ
أن وباعتبار  الخاّصة،  بية  الي    

ف  الماجستير  دة 
  مدرسٍة  

 العمل ف 
َ
 جميعهّن يرجون

ُ
  المنهاج، وأهّم من   تعتمد

هذا التوّجه، كان ذلك واضًحا منذ البداية ف 
همّية التشخيص واستخدام األدوات ذات ألذلك، تّم تكريُس وقٍت خاّص لتعليم تقييم مهارات الطالب،  

ورة    السير
لة ف   اإلرشادّية. الصِّ

ق باإلضافة إل ذلك، تعّرفت الطالبات عل خصائص طالب المدارس فيما 
ّ
  القراءة ب يتعل

الضعف ف 
خالت ذات ِصلة.  

ّ
  التعّرف عل مشاكل طالب المدارس وعل تخطيط تد

والكتابة، األمر الذي سيساعدهّن ف 
السبب،    لهذا 

ف  نظرّيٍة  معرفٍة  تطبيق  من  نهّن 
ّ
مك الذي  المساق  أثناء  عملّية  دروس  حضور  عليهّن  كان 

جاهاٍت مختلفة، من بينها: إنشاء وسائل تشخيص الختيا
ّ
ر نصوص قراءة تتناسب مع الهدف اإلرشادي، ات

اتيجّيات الناجعة للق اءة وفهم وتخطيط الدروس من خالل تطبيق مبادئ إرشادّية مختلفة،  ر واختيار اإلسي 
ز المساق عل  

ّ
زة مع هدف تطوير مهارات القراءة والكتابة وتقييم الطالب. رك

َّ
تخطيط فعالّيات إرشادّية ُمرك

، حسب الد  
م، بشكٍل عاّم.  العوامل الت 

ّ
  القراءة، والتعل

شمل يراسات، لها تأثير كبير عل إنجازات الطالب ف 
   
العائلة، ومشاركتهم ف  الحضانات، توّجهات    

ف  التعليم  إل  الدخول  البيئة االجتماعّية واالقتصادّية،  ذلك 
هذا   تأثير ة وكيفّية  تطّور الطفل وغير ذلك. إل جانب ذلك، أصبحت الطالبات ُمدركاٍت لمعت  ُعش القراء 

 االضطراب عل تطّور مهارات القراءة.  



21 | P a g e    
 

ا 
ً
رصة لتطوير ذاته اعتماد

ُ
ض بالطالب أن يحصل عل ف َ   المساق، كان ُيفي 

حسب المنهاج الممنوح ف 
أثناء المساق. تّم استعمال كّل أنواع النشاطات    راجعةعل تقييِم المعرفة والمهارات الُمكتسبة والتغذية ال

  شارك
لّية، حلقات دراسّية، دروس راجعةالطالب فيها لتوفير التغذية ال  الت  . هذه النشاطات كانت: مهاّم مي  

  سبيل  عملّية، وتقييمات منتصف الفصل، كذلك. 
مهم    ولكن، وف 

ّ
ورة تعل منح الطالب الفَرص لمشاهدة سير

  واٍع، تم استعمال "اليومّيات التأملية" ك
ورة اإلرشادّية.   تق أداةالشخصّية وإجراء تأّمل ذان    السير

 ييٍم ف 
: بعد إنهاء كّل   ورة كما يل  ّ حسب المنهاج، قام الطالب بكتابة تأمالت.  تّم تخيط السير موضوع رئيس 

، وإل جانب    نفور استكمال الفصل، أجاب الطالب ع ّ نت. عل نحٍو أول  أسئلة تأملّية ُرفَعت عل منّصة إني 
التأم ماهّية  بمناقشة  قمنا  حاول الطالب،   ،

ً
أوًل عنها.  يجيبوا  أن  ض  َ الُمفي  من    كان 

الت  األسئلة  ماهّية  ل، 
أعمال   بمناقشة  قمنا  ة،  المحارص  أعقاب    

وف  المهّمة،  استكمال  بعد  تجربتهم.  عن  تأمالت  الطالب كتابة 
ض بهم َ   كان من الُمفي 

أن   الطالب ووافقنا عل الصيغة األساسّية. قمنا بتشكيل الصيغة وقائمة األسئلة الت 
 
ُ
  أ
تأمالت. بعد كّل تأّمل،   ثالثناء كتاب تأمالت ناتجة عن ذلك. أثناء المساق، كتَب الطالُب  ثيجيبوا عنها ف 

ة ومن    راجعةتّم تخصيص وقٍت معيرّ  لمناقشة الكتابات. تلق  الطالب تغذية   مالء ز شفهّية من المحارص 
  المجموعة.  

  آخرين ف 
، كان  ل تأمل 

َ
  أثناء كتابة ُمدخ

  ف 
ها  عل الطالب التأمل ف   من غير

  ساعدتهم أكير
 : األمور الت 

ورية أثناء المساق؛  .1  اكتساب المعرفة الرص 
 تحديد مساحة اهتمامات المرء؛ .2
ا  –اكتشاف نقاط القّوة  .3   أنفسهم؛ –ونسبيًّ

 نقاط الضعف ف 
 

ل تأمل  حسب األسئلة اآلتية: 
َ
 بالنسبة لكّل جانب، كان الطالب ملزمير  بكتابة ُمدخ

األ بع نجاعة  لتقييم  نت  اإلني  عل  االستبيان  الطالب   
َ َ
َمأل المساق،  استكمال  ف داةد 

ّ
تأل حيث   ،

  14االستبيان من 
َ
. أكمل االستبيان

ً
:  10سؤاًل  طالب. كشَف تحليل االستبيانات ما يل 

  
ّ
وا أن   المسح اعتير

ورة  أداة  جميع الطالب المشاركير  ف    السير
ت من مشاركتهم ف 

َ
التقييم هذه زاد

 نصف هؤالء منح األ 
ّ
  حير  أن

مّية، ف 
ّ
  هذه الجزئّية.  داةالتعل

 أعل تقييم ف 
ذلك،   جانب  لأل إل  نظًرا  ه 

ّ
أن  
َ
فكرة الطالب  جميع   

َ
ورّية   داةشارك الرص  المهارات   

ّ
فإن المذكورة، 

  
ّ مع طالٍب آخرين، قد تحّسنت. أربعون ف  ورة التقييم، عل المستوَييرْ  الفردّي والجمع    سير

للمشاركة ف 
  هذه الحالة. 

حوا الوسيلة أعل تقييم ف 
َ
 المئة من الطالب المشاركير  َمن

 تطبيق هذه الوسيلة قد ساعدهم  
ّ
  تقييم ذاتهم  غالبّية الطالب يعتقدون أن

عل تحسير  مهاراتهم ف 
 األ 

ّ
  تقييم عمل اآلخرين. تبيرّ َ أن

 إل جانب تحسير  مهاراٍت ف 
َ
 لتحديد نقاط ضعف المرء ونقاط   داة

ٌ
ناجعة

ٌع منهم بخصوص استكمال المهاّم بمعياٍر  
ّ
 إلدراك ما هو ُمتوق

ً
رصة

ُ
 الطالَب ف

ُ
َحت الوسيلة

َ
قّوته. باإلضافة، من
  المسح لم ُيشارك رأيه.  البطعاٍل. ولكن، أحد ال

 المشاركير  ف 
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 استخدام  
ّ
التقييم هذه قد زاد وعل نحٍو ملحوظ من حماس الطالب للمشاركة   أداةكشَف المسح أن

م. حسب المسح، بقَيت آليات منح التغذية ال
ّ
ورة التعل   سير

ي   راجعةف 
ّ
  ليست بذات ِصلة ه  التحد

الت 
  
ّ
  تطبيق هذه الوسيلة. رغم حقيقة أن

ون أنه أثناء المساق كانوا قد   70الكبير ف    المئة من الطالب يعتير
ف 

 حصلو 
ٍّ
لة ورسيعة، مما ساعدهم عل تحسير  نتائجهم، فإنه بالنسبة إل    راجعةما، عل تغذية    ا، إل حد ُمفصَّ
  راجعة غير كافية. نحن ندرُس طرائق لضّم صَيغ إضافّية لمنح تغذية  راجعةتبيرّ  أن التغذية البعض الطالب 

  المستقبل. 
 للطالب أثناء استخدام هذه الوسيلة ف 

قة لعنايتكم.    المسح حول الوسيلة الُمطبَّ
، نعرض أمثلة عّما يعتقده الطالب المشاركون ف   فيما يل 

 
  تطوير مهاراتك الدراسّية؟  األداةما هو، برأيك، دور تطبيق هذه  : سؤال

 ف 
  أكير جاهزّية". 

 "جعلت 
   
تطاألداة  "ساعدتت    

ف   ٍ بشكٍل كبير   
ساعدن  مما  متنّوعة،  مهارات  تطوير  عل  ا  المهنّية  و شخصيًّ   

حيان  ير 
  من 

 لمراقبة حالت 
ً
رصة

ُ
 ف
ُ
  تقييم الذات. ُمنحت

  ف 
، الِحرص عل ملء يومّيات طّوَر مهاران 

ً
ودعمها. بداية

رة أو سير الدروس، وغير ذلك". 
َّ
 الُموف

ّ
 حيث فهم المواد

مّية، تحديد نق  األداة"إن استخدام هذه  
ّ
  التعل

ورن    من تقييم سير
نت 
ّ
  عل اكتشاف  امك

، وساعدن   
ط ضعق 

 ".   إل عمل جدّي أكير
  تحتاج مت 

 الجوانب الت 
 ". ومعرفّية ذاتّية المعطاة عل تطوير مهارات إدراكّية األداة "ساعدتنا 

  عل رؤية عمل  بصورٍة أفضل". 
 "طّوَرت مهارة الكتابة لدّي وساعدتت 

  
متها. من   "ساعدتت 

ّ
  تعل

ّ النظر إل الوراء، إل المواد الت  ة ملء اليومّيات، كان عل  ه حسب وتير
ّ
من حيث إن

ا، سواء كانت تطّوعّية أو إلزامّية." 
ً
 أبد

ً
 الواضح أن المعرفة الذاتّية ليست سيئة

 
   : سؤال

 المعطاة؟ األداة ما أكير ما أعجبك ف 
  
ّ
  هو حقيقة أن

  تقييم نفس  وفهماألداة  "أكير ما أعجبت 
  ف 
  تحتاج -المعطاة ساعدتت 

إدراك المواضيع الت 
 إل دراسة أفضل". 

  بعيوٍن 
  رؤية نفس  وقدران 

  ف 
ا. كذلك، ساعدتت  ًرا نقديًّ

ّ
  فرصة ألصبح مفك

 نقدّية". "منحتت 
". أداة "استخدام   التقييم هذه زاد من حماش 

ل ما كان غير مفهوم بالنسبة لك". "أن 
ّ
مك وتحل

ّ
ورة تعل مته. كذلك، تقّيم سير

ّ
ص ما تعل

ّ
 تقّيم/تلخ

 
   : سؤال

 المعطاة؟ األداة ما أقّل ما أعجبك ف 
 ."  المشاكل صعًبا بالنسبة ل 

 "كان تركير 
بات عل نحٍو متساٍو". 

ّ
 "أحببت كّل المرك

  تغذية  أداة"
".  راجعةالتقييم الُمعطاة لم تمنحت   رسيعة من أجل تحسير  نتائخر 

 
 ؟األداةكيف يمكن تحسير  هذه  : سؤال

 مع توفير تغذية 
ً
 ذات ِصلة".  راجعة "تطبيقها عل نحٍو أكير منهجّية

  يجب أن يكون مكتوًبا. ستقارن كيف "نضجت" من  
ص النهان 

ّ
البداية  "يجب كتابتها بعد كّل موضوع، والملخ

 حت  النهاية". 
ورة التقييم. )تقييم الزمالء(."   أداة"باعتبار     سير

  عل الطالب أن يشاركوا أكير ف 
ه ينبع 

ّ
 التقييم هذه، أعتقد أن
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مها الطالب: 
ّ
  قد

 التوصيات الت 
 المحارص  يمنح الطالب تغذية  

ّ
  حال لم يستِط   راجعة"سيكون من األفضل لو أن

نت ف  ع فعل ذلك  عل اإلني 
  
ة". ف   المحارص 

 ." ّ  
 الطالَب بملء اليومّيات التأملية لمراقبة معرفتهم وتقييمهم الذان 

َ
 ألنصح

ُ
 "كنت

ورتهم  سير مراقبة  من  نون 
ّ
يتمك فسوف  اليومّيات،  ملء    

ف  يتكاسلوا  لم  وإذا  قوّية،  إرادة  لديهم  "إذا كانت 
مّية ومن تحسير  جودتها". 

ّ
 التعل

                                                       
 خاتمة 

 تطبيق اليومّيات التأملية بوصفها  
ّ
 فعالّيتها. هناك   أداةإن

َ
د
ّ
ّ ضمن المساق الُمعظ أك تقييم تشكيل 

ة أسباٍب لذلك. استخدام  
ّ
ه. أتاح ذلك للطالب    األداةعد

ّ
 عل مدار المساق كل

ّ
دة وامتد

ّ
تّم عل مراحل متعد

أصبح    . ّ تدريخر  نحٍو  عل  الذاتية  مهاراتهم  شارك تطوير  مهم. 
ّ
تعل ورة  سير من  يتجّزأ  ال  جزًءا   ّ  

الذان  التأمل 
 من حماسهم ومشاركتهم. ف

َ
ّ منذ البداية، األمر الذي زاد   صياغة وسيلة تقييم تشكيل 

ور استكمال  الطالب ف 
  
مهم، الجانب/الجوانب الت 

ّ
ورة تعل المساق اإلرشادّي، استطاع الطالب رؤية الصورة الكاملة لمجريات سير

ا. 
ً
 عميقة. اكتشف الطالب نقاط ضعفهم، أيض

ً
 اكتسبوا فيها معرفة

  تحتاج إل تحسير  
بات الت 

ّ
  تطبيق هذه الوسيلة عل رؤية المواضع والمراحل والمرك

.  ختاًما، ساعدن 

وه     أثناء ملء يومّيات تأملية، راجَع الطالُب كّل المواضيع بالتفصيل؛ ناقشوا توّجهاتهم، وكذلك ما اعتير
ف 

 للغاية. تّم توفير تغذية  
ً
 ضخمة

ّ
فقط   راجعةنقاط ضعفهم ونقاط قّوتهم، وناقشوا قضايا عينّية. كانت مواد

ات وبصورٍة شفهّية. من     المحارص 
رسيعة، دقيقة وشاملة لملء اليومّيات    راجعة  جل تزويد الطالب بتغذيةأف 

ور   من الرص 
ّ
ة، فإن

ّ
 . راجعة غة وتطبيق آليات إضافّية وفّعالة للتغذية الاصي ةحسب هذه الخط
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ق 

َ
 1الُملح

 اليومّيات التأملية التقييم التشكيل   أداة
م )  مأل 

ّ
  نهاية المساق، أجابوا عن   ( KWLالطالب جدَول تعل

  يومّياتهم الخاّصة وف 
ة وبعدها ف  قبل المحارص 

م وأجاب عنها: 
ّ
  قرأها المعل

 األسئلة اآلتية، الت 
 

م 
ّ
  للتعل

 أسئلة تأّمل ذاث 
 سلبّية؟ أم إيجابّية التأملية؟ اليومّيات حول األولّية أفكاري ه   ما  التقييم، انتىه وقد  واآلن

   يخطر  الذي ما  إيجابّية، كانت  إذا  .1
 ؟ سلبّية خاّص؟ بشكل البال ف 

  االكتشافات أكير  بعض ه   ما  .2
ً
   إثارة

  الت 
ُ
 اليومّيات؟  عل عمل   أثناء بها  قمت

  اللحظات أكير  بعض كانت  ماذا  .3
ً
 ك؟ كذل  جعلها  الذي وما  للتحدي إثارة

م لحظات أقوى بعض كانت  ماذا  .4
ّ
 كذلك؟   جعلها  الذي وما  التعل

ء أهّم  هو  ما  .5  
ه شر

ُ
مت
ّ
؟  المستوى عل  تعل  الشخص 

  كيف .6
ُ
    التجربة هذه سأدمج

؟  ف   
 حيان 

  مت   .7
ُ
   أدركت

   بتشكيل قمت أنت 
 ة؟النهائيّ  التأملية يومّيان 

  أشعرُ  كيف .8
ّ
ق  حلول   أن

ّ
؟  العالم ومشاكل بحاالت تتعل ّ  

 الحقيق 
  ما  أكير  ما  .9

َ
، أعاق م 

ّ
 أعاقه؟  ما  هنا  كان  إذا  تقد

  كيف .10
ُ
ورة؟ أثناء  اآلخرين ساعدت    أشعرُ  كيف  السير

م أعقت أكون قد   أنت 
ّ
 اآلخرين؟ تقد

   هل .11
ُ
    استوفيت

    والبعيدة  القريبة  أهداف 
   أيّ   وإل  الغالب،  ف 

ٍّ
   حد

ُ
   قد   كنت  إذا   عنها،  انحرفت

ُ
  انحرفت

 أساًسا؟
؟ نقاط أعظم  كانت  ماذا  .12  

   لدي الجوانب أكير  كانت  ماذا  قّون 
؟ إل تحتاج الت   تحسير 

   لو  مختلف نحوٍ  عل ألفعل كنت  ماذا  .13
  أنت 

ُ
 نفسها؟ المشكلة مع  تعاملت

   اللحظات ه   ما  .14
   بها  أفخرُ  الت 

   الجهود  ف 
ها؟  الت 

ُ
 بذلت

ء هو  ما  .15  
، عن الوحيد  السر ء كلّ   بلوق نفس   

  آخر، شر
ّ
 ألحّسنه؟  أعمل أن أود

مته ما  سأستعملُ  كيف .16
ّ
   تعل

 المستقبل؟  ف 
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  تعكس آراء المؤلفير  فق 
ا بالمحتويات الت  ،  طال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور إقرارً

 .وال يمكن أن تتحمل المفوضية مسؤولية أي استخدام للمعلومات الواردة فيه


