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املستخلص
يعد المعمم  /المعممة من األشخاص المؤثرة التى تمعب دو ار كبي ار فى تكوين شخصية
األطفال وخاصة فى المراحل األولى حيث يخرج الطفل  /الطفمة من نطاق األسرة إلى المجتمع،
ويبدأ المعمم فى تطوير ذاتية األطفال .ولكن يجب اإلشارة إلى أن المعمم المؤثر يتحمى
بمجموعة صفات تم يزه عن غيره ،ولديو من الكفاءات والميارات التى تتيح لو الفرصة ليؤثر
بشكل إيجابى عمى األطفال أثناء تعمميم بالمدرسة .وتعد الصورة الذاتية لمطفمة من المحددات
الميمة لتكوينيا من الصغر حتى تكبر فى مناخ جيد يؤىميا ألن تكون فتاة ناجحة فى
المستقبل وليا تأثير واضح فى المجتمع وناجحة فى أداء مينتيا .كما أن الصورة الذاتية
لمطفمة يجب أن تتحول من الصورة الذاتية الثابتة إلى الصورة الذاتية المتحركة بحيث تظير
قدرات الفتاة ومياراتيا إلى جانب وعييا بذاتيا وبإمكانياتيا .وتيدف الدراسة لتحديد معايير
المعمم لرسم الصورة الذاتية وتوجيو األطفال إلى النجاح فى المستقبل.
المنيج :تتبع الدراسة منيج البحث الوصفى من حيث دراسة العالقة بين تأثير المعمم
ورسم الصورة الذاتية لمطفمة ،ومكونات تأىيل المعمم التى تؤدى إلى قدرتو عمى التأثير فى
رسم الصورة الذاتية اإليجابية لمطفمة التى تساعد فى نجاحيا واختيارىا لمينة المستقبل
وتحقيق نمو مجتمعى.
النتائج :ومن خالل التعرف عمى نموذج تجربة لمدارس والية بريمن بألمانيا تم
استخالص معايير المعمم لرسم الصورة الذاتية لمطفمة والتى يمكن تطبيقيا داخل الفصل ،والتى
تساعد فى رسم مستقبميا وفى النجاح وفى التوجو خطوة بخطوة نحو مينة المستقبل أو نحو
دور إيجابى فى المجتمع.
الكممات المفتاحية :المعمم – الصورة الذاتية – الطفمة – المدرسة  -ألمانيا
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Die Auswirkung der Lehrperson auf die Gestaltung des Selbstbildes
von Mädchen (Im Lichte der Erfahrung einer Schule in Deutschland
zur beruflichen Orientierung)
Duaa Abd El Karim
Duaa Abd El Karim abd El Regal Ahmed : Professorin an der Curricula und
Methodikabteilung (DaF) Pädagogische Fakultiät – Helwan Universität

Abstract
Das Selbstbild entwickelt sich von Anfang an, jeder soll selber kennen.
Das geschieht von Anfang und beginnt in der Familie. Die Eltern gestalten das
Selbstbild ihrer Kinder. Nicht nur die Eltern, die diese Aufgabe aufnehmen,
sondern auch die Lehrer in der Schule. Die Lehrperson spielt eine wichtige
Rolle bei der Gestaltung des Selbstbildes. Das Selbstbild kann sehr viele
Erfahrungen, Gefühle, Bedürfnisse, Erfolge wie auch Misserfolge integrieren.
Wenn die Kinder insbesondere die Mädchen ein positives Selbstbild haben,
können sie eine positive Vorstellung für ihr leben aufbilden, und im Lauf der
Zeit können sie eine erfolgreiche Zukunft haben. Dieser Beitrag zielt darauf
hin, einige Kriterien für Gestaltung und Entwicklung eines positiven
Selbstbildes bestimmen, damit die Lehrperson diesen Kriterien im Unterricht
oder in der Schule folgen können.
Die Arbeit untersucht die Auswirkung der Lehrperson auf die
Entwicklung eines positiven Selbstbildes von Mädchen im Lichte einer
Erfahrung der Schule in Bremen bzw. in Deutschland. Diese Beziehung
erfordert die Antwort auf folgende Fragen; Welche Kompetenzen,
Eigenschaften und Erfahrungen des Lehrers tragen zum positiven Selbstbild
bei, und Welche Lehrer-Schüler-Verhältnisse sind dominiert.
Am Ende habe ich einige Kriterien für Lehrperson entwickelt. Anhand
dieser Kriterien kann die Lehrperson durch zielbewusstes Handeln aufbauend
auf ihre
Schüler einwirken, ihr das Selbstbild entwickeln, und zu einer richtigen
Entscheidung über zukünftige Berufe kommen.
Schlüsselwörter: Lehrperson – Selbstbild – Mädchen – Schule – Deutschland
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املقدمة
يمتمك كل فرد فى المجتمع صورة ذاتية خاصة بو ،تكونت لديو عبر مرور السنين ومن
خالل نشأتو وتعممو وخبرتو وتجاربو ،وىناك العديد ممن يؤثرون سمبا أو إيجابا عمى الصورة
الذاتية التى تتكون لدى الفرد .ومن الميم دراسة تأثير المعمم عمى تكوين الصورة الذاتية
لألطفال حيث أن المعمم من أكثر األشخاص تأثي ار عمى األطفال بعد الوالدين واألسرة .وتكوين
صورة ذاتية لمطفمة ليس أقل أىمية من تكوين صورة ذاتية لمطفل ،فيجب أن تحظى الطفمة
بنفس االىتمام الذى يحذى بو الطفل وال نفرق بينيما بسبب النوع ،بل نوفر ليما نفس
الفرص تحقيقا لممساواة .ويمكن تأىيل المعمم وتدريبو لرسم وتكوين أو تعزيز وتطوير الصورة
الذاتية لألطفال من خالل منيجية أو خطوات محددة يمكن اتباعيا لتكوين صورة ذاتية
إيجابية لطالبو عبر المراحل التعميمية المختمفة .وتكوين ىذه الصورة من البداية تؤثر مستقبال
عمى نموىم مجتمعيا.

.1الصورة الذاتية للطفلة
ىى تمك الصورة الداخمية التى تمتمكيا الطفمة عن نفسيا وعن ذاتيا ،وتعد الصورة
الذاتية لمطفمة من المحددات الميمة لتكوين الطفمة من الصغر حتى تكبر فى مناخ جيد
يؤىميا ألن تكون فتاة ناجحة فى المستقبل .وىى بمثابة البنية المعرفية لتخطيط مفيوم الذات
وىى ال تمثل اإلدراك المعرفى وفقط ولكن اإلدراك الميارى والوجدانى والحسى .وتشتمل الصورة
الذاتية عمى المشاعر والخبرات واالحتياجات ،فيى تعطى صورة كمية شاممة عن النفس .كما
أنيا تجمع جميع الجوانب حتى التناقضات التى يحمميا الفرد مثل النجاحات واإلخفاقات،
ويمكن تمخيصيا فى العبارة التالية "ىى شعورك بنفسك" ) ،(Künne u.a. 2012: 2وبنمو
الصورة الذاتية لمطفمة عبر السنوات يجب أن تكتمل ىذه الصورة الذاتية التى تكونيا الطفمة
عن ذاتيا مع تمك التى يراىا بيا اآلخرون مثل الوالدان أو المعممون أو المجتمع حتى تصل
إلى التوافق بين احترام الذات ووعييا بذاتيا وبين القبول االجتماعى من المجتمع واثباتيا
لذاتيا قد يحقق ليا رفاىية االستمتاع بالحياة (Robotka 2009: 13).

 1.1الوعى بالذات
يعد الوعى بالذات أو مفيوم الذات ىو الطريق لمنجاح حيث تتعرف فيو الطفمة عمى
مياراتيا ونقاط قوتيا ونقاط ضعفيا ،حيث يمكن تحويل كل االتجاىات واألفكار السمبية نحو
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موضوع ما أو شئ ما إلى نقاط إيجابية من خالل الوعى بالذات ،ألن وعى الفرد بذاتو وبنقاط
قوتو ال يجعمو يقف عند السمبيات أو نقاط الضعف لكنو يسعى لتحويل ىذه االتجاىات
واألفكار السمبية التى يمر بيا إلى اتجاىات وأفكار إيجابية .وعندما تتمكن الطفمة من التحول
بأفكارىا واتجاىاتيا نحو نقاط ضعفيا والتفكر فييا وكسر حاجز الخوف منيا ،والقيام بأفعال
تساعدىا لمتغمب عمى نقاط الضعف ىذه ،وقتيا ستشعرالطفمة بتحقيق النجاح ومن ثم سوف
تفخر بنفسيا لسيرىا خطوة بخطة نحو النجاح .كما أنيا ستسعد ألنيا ستحقق أىدافيا ىدف
تمو اآلخر.

.1.1دور األسزة فى تكوين الصورة الذاتية
وتقوم األسرة كأول مؤسسة لتربية األطفال من البداية ببث مجموعة العادات والتقاليد
لمطفل  /لمطفمة ،أيضا القيم والمعايير واألفكار التى تظير قوية وثابتة عند األطفال
) ،(Heinzel/ Henze/ Klomfaß 2007:10كما ترعيو بالحب والتفيم واالىتمام والثقة
والتشجيع .وعادة يكون أسموب الوالدين من العوامل المؤثرة عمى تقدير الذات لدى األطفال
) ،(Barth 2015:6من ىنا تتكون الصورة الذاتية ووعى الطفل  /الطفمة وفيميا عن
ذاتيما وعن صفاتيما الشخصية ،وعن مياراتيما التى يتمكنا منيا ،عن قدراتيما ،عن
مميزاتيما ،وعيوبيما.
وقد تثبت الصورة الذاتية فى وعى الطفمة وتبدأ تتصرف بناء عمى صورتيا الذاتية التى
تكونت لدييا منذ البداية .وىنا تكمن ضرورة أن تتعرف الطفمة عمى ما يميزىا لمتمكن من
تدعيم النقاط التى تتميز بيا وتعمل عمى تطوير نفسيا ،كما تتقبل عيوبيا وتبدأ فى تحسين
ىذه العيوب .وىذا ما يقصد بالتحول من الصورة الذاتية الثابتة لمطفمة إلى الصورة المتحركة،
والمقصود بيذا التحول من الصورة الثابتة لمصورة المتحركة ىو:
-

تطوير الطفمة فى جميع محددات الصورة الذاتية الثابتة ،تدعيم الصفات والمميزات
وتقويتيا.

-

تصحيح المفاىيم الخاطئة التى تكونت عن نفسيا.

-

عدم مقارنة الطفمة الب نت بالطفل الولد من حيث االختالفات الجسمية أو العقمية أو
الذىنية.

-

ترسيخ فكرة تقبل الذات.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 268 -

تأثير المعلم  /المعلمة فى رسم الصورة ...

-

عدد يونيو-ج0202 )68( -3م

التكامل بين األسرة والمعمم ،ألن المعمم ىوالشريك األساسى لألسرة فى تربية األطفال.

.1املعلم املؤثز فى تكوين الصورة الذاتية للطفلة
يعد المعمم المربى والقائم بالتدريس فى مراحل التعميم المختمفة قدوة لكل المتعممين
وخاصة األطفال فى مراحل رياض األطفال ومرحمة المدرسة اإلبتدائية ،حيث يكمل المعمم فى
ىذه المراحل ما قام الوالدين بتكوينو داخل الطفل والطفمة .وتعد المدرسة ىى المؤسسة الثانية
بعد األسرة المنوط بيا تنشأة األطفال واالستثمار فييم.
ويمكن إلقاء الضوء عمى أىم مكونات المعمم والتى تؤثر إيجابا عمى الطفمة مثل
كفاءات المعمم والتى تشمل الكفاءات المينية والكفاءات االجتماعية والكفاءات الذاتية ،أيضا
شخصية المعمم وسماتو الشخصية ،سموكياتو وتعاممو مع األطفال .ويمكن التركيز عمى ىذه
المكونات فى برامج إعداد المعمم بكميات التربية أثناء فترة اإلعداد ،كما يمكن تدريب المعمم
وتأىيمو أثناء الخدمة عمى ىذه المكونات لتحقيق التنمية المينية لممعمم من جية ،ولتحسين
نوعية الخدمة التى يقدميا لألطفال من جية أخرى.
وا لمعمم فى بداية األمر عميو أن يتوافق مع صورتو الذاتية كمعمم أوال قبل أن يشرع ىو
فى استكمال تكوين الصورة الذاتية لمطفمة ،وعمى المعمم أن يبدأ فى طرح بعض األسئمة
لنفسو عمى سبيل المثال :كيف أريد أن أكون معمما؟  ،ما ىى المخاوف والمعوقات التى تقف
أمام صورتى الذاتية كمعمم؟  ،من أين يمكننى البدء فى التغيير؟  .والمرحمة الثانية تبدأ فى
الحوارات النقاشية بين المعمم وزمالئو أو أقرانو ومثل ىذه الحوارات حول كونو راضيا عن
التدريس وكونو مستمتعا بمينتو ،وكونو يستطيع أن يحافظ عمى صورتو الذاتية وىويتو داخل
مستمر فى التعمم ويتعمم الجديد كل يوم وأيضا يتعمم من خالل
ا
المدرسة وأمام أطفالو ،وكونو
تعاممو مع األطفال  ،كل ذلك يساعد فى تعزيز صورة المعمم الذاتية والحفاظ عمييا وتطويرىا
من مرحمة إلى أخرى .كما أن العالقة الجيدة بين المعمم واألطفال من شأنيا أن تكون عامال
مؤث ار فى رسم صورة ذاتية إيجابية ديناميكية (Robotka 2009: 83).
ويستطيع المعمم أن يطرح عمى نفسو ىذه التساؤالت ألنيا تساعده فى المضى قدما
فى التعامل مع األطفال داخل المدرسة وفى تشكيل صورة ذاتية إيجابية لدييم وتبدأ ىذه
التساؤالت عن نفس و مثل :ىل أنا أعرف الصورة الذاتية لى كرجل أو كامرأة؟ ،كيف أرى نفسى
كمعمم محترف مينيا؟ ،كيف يمكننى دعم وتعزيزخطط الحياة لألطفال؟ ،كيف أدعم األطفال فى
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األنشطة المدرسية بأدوار متنوعة؟ ،وكيف أدعم التفاعل بينيم داخل الفصل؟ ،وما ىى القيم
التى أقدميا ليم وكيف مثل :التسامح والديمقراطية والتعايش...؟ ،كيف يمكننى مشاركة
الوالدين معى فى ضمان حق األطفال سواء الطفمة أو الطفل؟ ،كيف يمكن إجراء مشاريع
جماعية مع الزمالء ومشاريع تضمن الدعم من الزمالء داخل المدرسة؟ ،كيف تكون المدرسة
مؤسسة داعمة لحياة تعمم ممتعة لألطفال؟

(Heinzel/ Henze/ Klomfaß

)2007:21:28
وعند تدريب المعمم وتأىيمو أثناء الخدمة يفضل مراعاة جوانب متعددة لمموضوع الذى
يتم التدريب عميو مثل( :الجانب التاريخى – الجانب السياسى – الجانب االقتصادى – الجانب
التشخيصى – الجانب التدريسى) حنى يتمكن المعمم من تكوين صورة كاممة عن جوانب
الموضوع ويستطيع أن يطبقو بشكل جيد داخل حجرة الدراسة أو داخل المدرسة ككل.

.1.1تدريب املعلم لزسم الصورة الذاتية للطفلة
عندما يبدأ التفكير فى تدريب المعمم عمى رسم الصورة الذاتية لمطفمة فمن أىم
الميارات التى يشمميا التدريب فى البداية:
-

ميارات التعامل مع النوع (ذكر  /أنثى).
ميارات تعزيز تعامل المعمم  /المعممة مع األطفال من جوانب متعددة (التعامل من حيث
النوع ،من حيث األداء المينى ،من حيث الجانب التربوى ،من حيث الجانب الحسى).

-

ميارات التواصل مع األسرة وتكوين روابط مستمرة معيم بوسائل مختمفة.
ويشير ) (Dweck 2020إلى أن المعمم يمكنو التركيز عمى الصفات اإليجابية

لألطفال ،اعتبار أخطاء األطفال انطالقا لتحسين األداء ،تشجيع األطفال عمى إنجازاتيم ،مع
عدم الحكم عمييم فقط من خالل درجاتيم ولكن تشجيعيم باستمرار ،وبث الفكرة عند األطفال
أن عدم قدرتى عمى فعل شئ ما ال يعد نياية األمرولكن يمكن التعمم ألحققو فيما بعد.
وتشير دراسة ) (Barth 2015:15:20أنو قد ال توجد تعميمات محددة لممعمم يمكن إجبار
المعمم عمى اتباعيا لتكوين صورة إيجابية لمذات لدى الطفل والطفمة ،ولكن يمكن حصر
العوامل التى تؤثر سمبا والعوامل التى تؤثر إيجابا عمى تقدير الذات لدى األطفال ،فالعوامل
المؤثرة سمبا ىى الخوف ،التنمر ،والعوامل المؤثرة إيجابا العالقة الجيدة مع األطفال ،الدافعية
والتغذية الراجعة ألفعال األطفال .حيث يبدأ المعمم بتجنب شعوراألطفال بالخوف وكسر حواجز
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الخوف داخل جدران الفصل وتشجيعيم بشكل مستمرعمى المشاركة والثقة فى النفس ،وأيضا
تعريفيم أن الخطأ ليس ذنبا ولكن الخطأ يعد انطالقا لتصحيح االتجاه .أما فيما يخص التنمر
فيبدأ المعمم بالدور النصح واإلرشاد لألطفال وفى دمجيم جميعا داخل الفصل لمتخمص من
مشاكل التنمر التى قد تحدث تجاه بعضيم البعض ،أو من بعض المعممين تجاىيم ،ألن ذلك
سيساعدىم مستقبال لإلنخراط داخل المجتمع ومؤسساتو.
ويمكن تقديم بعض التوصيات لممعمم ومدراء المدارس لتشجيع الصورة الذاتية
لألطفال من خالل ما يمى:
 مدح األطفال لتواجدىم وليس مدحيم عمى مواىبيم أو ذكائيم ،أيضا ربط المدح بعمميةالتعمم وليس عمى النتيجة.
 يتعايش المعمم دائما عمى أساس أنو متعمم سابق مر بيذه المراحل التى يمر بيا األطفال. تدوين مالحظة "ليس بعد" بدال من "فاشل  /فشل". توفير بيئة تعمم تدعم التعمم لممتعة. تحويل اإلجابات الخاطئة إلى جزء من عممية التعمم ،من جزء فى التفكر حول التعمم،وكيف يمكن التغمب عميو.
 دمج الصورة الذاتية مع عممية تقويم الطالب ،دمج الصورة الذاتية مع عممية تقويم المربى)(Spencer/ Rowson/ Bamfield 2014: 7
ومن ىنا يتكامل دور المعمم مع دور األسرة فى رسم صورة األطفال ،حيث أن المعمم
يقوم بنفس الدور الذى بدأه الوالدين بل ويستكممو لتطوير صورة األطفال الذاتية وتحريكيا
إلى الصورة الذاتية المتحركة .أيضا يمكن ذلك من خالل نوع المدح الذى يقدمو الوالدين
والمعمم لألطفال ومدى استخدام المدح كتغذية راجعة لالستفادة منيا فى عممية التعمم وعمى
أداء األطفال فى التعمم ) ،(ebd, 35كما يمكن أن يفكر المعمم فى أفكار أخرى لتطبيق
استراتيجبات مختمفة لمتعامل مع األطفال ويجربيا معيم ويختاراألنسب منيا ليحقق صورة
ذاتية إيجابية لدييم (Dweck 2009).
وتشير دراسة ) (Robotka 2009إلى أىمية دمج الجوانب واألىداف اإلنسانية فى
برامج إعداد المعمم وتدريبو عمى مثل ىذه األىداف وتكوين عالقات إنسانية ناحجة وايجابية
مع األطفال ومع الوالدين.
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.3املنهجية
تم دراسة تجربة من تجارب المدارس األلمانية والتى تقوم عمى بناء الصورة الذاتية
لمطفمة ،والتجربة من المدارس بوالية بريمن Bremen
(Die Sensatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit
)2012
وفى البداية يمكن عرض أىداف نظام التعميم في بريمن والتى تركزعمى تعزيز دور
الطفمة فى المجتمع األلمانى :
• بناء وتطوير وتعزيز الكفاءة فى التعامل بين الجنسين من المعممين ،المينيين التربويين
والطالب.
• تشجيع دور الطفمة داخل المجتمع وابراز أدوار ألنماط اليوية.
• تعزيز ودعم الطفمة والطفل فى أنشطة متنوعة داخل المدرسة.
• تقوية وتطوير الميارات الشخصية والميارات االجتماعية من خالل العمل فى فريق،
والتواصل والتعاطف ،وميارات التعامل مع الصراعات ،وبناء المشاعر.
• اكساب الطفمة والطفل المرونة فى التفكير خاصة فيما يتعمق بنماذج األدوار المتعمقة بالنوع
االجتماعي والتي تعكس التنوع الحقيقي فى المجتمع.
• توسيع نطاق المين لمطفل والطفمة بما يتجاوز القيود النمطية لمجنسين.
• دعم المشاريع البحثية داخل المدرسة التي تتيح مشاركة الطفمة والطفل خاصة من خمفيات
اجتماعية وثقافية مختمفة.
وتقع مسئولية تدريب المعممين عمى جامعة بريمن والمعيد الحكومى لممدارس وذلك
من واقع الشراكة بين الجامعة والمدرسة.
وبدأ ىذا التدريب بالتركيز عمى مجموعة من األسئمة يجب أن يعييا المعمم حتى يتمكن
من تكوين صورة ذاتية إيجابية لدى أطفالو؛ واألسئمة تبدأ برؤيتو لمصورة الذاتية لو كرجل أو
كامرأة ،السؤال الثانى حول كيف يرى نفسو مينيا كمعمم وكيف يحقق نجاحات كمعمم ويفكر
فى أدائو ويطور منو ،كيف يمكنو دعم التنوع االجتماعى ودعم األطفال لمتخطيط لحياتيم
ولمستقبميم ولبث فييم حب العمل وحب النجاح فى مستقبميم ،كيف يقيم أدوراىم داخل اليوم
المدرسى فى ضوء التنوع االجتماعى ،كيف يصمم أنشطة صفية وال صفية لمطفمة والطفل
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يتشاركوا فييا سويا ،أى محتوى يمكن أن يساعد فى تضمين قيم العدالة والمساواة واالحترام
بين الطفمة والطفل ،ىل طرق التدريس المستخدمة مناسبة لتحقيق ذلك داخل الفصل ،كيف
يمكن مشاركة الوالدين فى توجيو أوالدىم ،كيف نطور المدرسة لتضمن المساواة والعدالة بين
األطفال.
ولتحقيق مجموعة األسئمة السابقة بدأت المدارس فى بريمن بتنفيذ مجموعة من
األنشطة والمشروعات المتنوعة مثل مشروعات التوجو المينى والتى يمكن أن تقدم داخل
المدرسة لتحقيق مدرسة قائمة عمى دعم الصورة الذاتية لألطفال وتحقيق المساواة بين الطفمة
والطفل من حيث الدور االجتماعى أو من حيث التوجو المينى ،ومن حيث تأىيميم لممستقبل
وتحقيق حياة ناجحة تحقق ليم رفاىية الحياة .وتقدم ىذه المشروعات من خال ل مؤسسات
متنوعة فى الوالية مثل المصانع أو الشركات أو الجيات المختمفة وذلك كتأكيد لدورالشراكة
بين المدرسة ومؤسسات المجتمع.
وتيدف مشروعات التوجو المينى داخل المدارس إلى :
-

توجيو األطفال لمتوجو نحو مينة ما.

-

تدريبيم عمى اتخاذ ق اررات بشأن التوجو ليذه المينة.

-

تحقيق أىدافيم حول التوجو نحو المينة التى يختاروىا.

-

بناء قدراتيم لمتدريب عمى المين التى يختاروىا.
ويمكن توجيو األطفال نحو مينة المستقبل من خالل توجيو المعمم لالطفال لوضع

رؤية وتصور لمينة المستقبل التى يريدىا ويساعده فى ذلك عروض المينة التى قدمت داخل
المدارس والمشروعات حول مين معينو لتشجيع األطفال الختيار مينة المستقبل ،يساعد
اختيار األطفال أيضا لممينة المستقبمية ما يمى:
اىتماماتيم الشخصية ،مميزاتيم وصفاتيم ،أسموبيم فى التعامل والتصرف تجاه
اآلخرين ،أخي ار الدرجات التى يحصل عمييا فى المواد الدراسية.
ومن ضمن ىذه المشروعات عمى سبيل المثال:
خطط لمستقبمك – اختر أسموب صحى لحياتك – المينة والتخطيط لمحياة.
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ويمكن االستفادة من ىذه التجربة بوضع محددات لممعمم داخل المدرسة يمكن أن
ينطمق منيا لتكوين الصورة الذاتية اإليجابية لمطفمة والتى تسيم فى بناء جيل قوى يثق
ينقسو وقادرعمى تحمل مسئوليتو ومسئولية مجتمعو.

.4النتائج
وفى ضوء التجربة التى تم عرضيا وفقا لتجربة المدراس بألمانيا يمكن استخالص أىم
ىذه المحددة واالستفادة منيا فى صياغة مجموعة من المعايير الخاصة بالمعمم داخل
المدرسة ،وتحقيق ىذه المعايير يؤدى إلى التأثير اإليجابى عمى االطفال وتكوين الصورة
الذاتية ليم ،مما يحقق النجاح فى التعمم ،والنجاح يقوى الوعى والثقة بالذات.

.4.4معايير المعمم لرسم وتكوين الصورة الذاتية لمطفمة:
معيار : 4صورة ذاتية إيجابية لممعمم
معيار  : 2صورة مينية إيجابية لممعمم.

معيار  :3بناء حجرة دراسية قائمة عمى اإلحترام – العدالة – التنوع الثقافى والفكرى –
التفاعل.
معيار  :4تصميم مشروعات لمتوجو المينى داخل المدرسة.
ويمكن تحقيق المعايير السابقة من خالل صياغة المؤشرات التالية التى توضح
الممارسات التى يمكن أن يقوم بيا المعمم تحقبقا لتكوين الصورة الذاتية اإليجابية المرجوة.
يعياس : 8صىسة راتيت إيجابيت نهًعهى
.8يتعشف عهً صىسته انزاتيت كشجم يعهى أو كايشأة يعهًت.
 .8يطىس يٍ صىسته انزاتيت.
يعياس  : 8صىسة يهنيت إيجابيت نهًعهى
.8يجشي انًناقشاث حىل انًهنت.
 .8يتىاصم بأشكال يتنىعت يع انضيالء داخم انًذسست.
 .8يتبادل انخبشاث اإليجابيت ويشاسكها يع انضيالء.
 .8يعذل سهىكياته انًهنيت بعذ انتفكش فيها.
يعياس  :8بناء حجشة دساسيت قائًت عهً اإلحتشاو – انعذانت – انتنىع انثقافً وانفكشي – انتفاعم
.8يكىٌ عالقاث يع األطفال قائًت عهً االحتشاو وانًساواة وانعذانت.
 .8يشجع األطفال عهً انتفاعم يعه ويع صيالئهى أثناء انتذسيس.
.8يطىس يٍ طشيقت تذسيسه نتتالئى يع جًيع األطفال.
.8يساعذ األطفال نيتًكنىا يٍ حم انًشكالث انتً تىاجههى.
.8يصًى يىاقف نألطفال تساعذهى عهً عشض تصىساتهى وآسائهى وخبشاتهى وتجاسبهى.
.6يقيى أداء األطفال يٍ خالل جهساث تغزيت ساجعت.
يعياس  :8تصًيى يششوعاث نهتىجه انًهنً داخم انًذسست
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.8يخطط نًششوعاث انتىجه انًهنً انتً تؤهههى نهنجاح فً يستقبههى.
.8يششك انىانذيٍ فً انًششوعاث انتً تنفز داخم انًذسست.
.8ينفز انًششوعاث داخم انًذسست وبًشاسكت األطفال.
.8يتفكش فً انًششوعاث بهذف انتحسيٍ وانتطىيش.

اخلالصة والتوصيات:
المعمم قدوة ومثال يحتذى بو داخل المدرسة ،كما أنو من الشخصيات األكثر تأثي ار عمى
األطفال وعمى شخصايتيم .من ىذا المنطمق عمى من يمتين ىذه المينة أن يتحمى بمجموعة
من الكفاءات والسمات الشخصية التى تؤىمو لمتعامل مع األطفال بشكل جيد ،ويسيم فى
استكمال رسم الصورة الذاتية لألطفال التى تكونت عند األطفال منذ بدايتيم ونشأتيم داخل
األسرة .ويمكن تمكين المعمم من خالل مجموعة من المعاييرالتى تساعد المعمم فى رسم
الصورة الذاتية لمطفمة كما تنقمو أيضا لمساعدة األطفال إلى التوجو المينى وجعل الصورة
الذاتية اإليجابية بداية المنطمق لمتوجو نحو المستقبل ونحو مينة المستقبل .ومن ىذه الرؤية
يشارك المعمم فى تكوين أجيال أكفاء لمستقبل نطمح أن يحسن ويطور من مستوى معيشة
المجتمع وأفراده.وفى ىذا اإلطار يمكن التوصية بدراسة تكوين الصورة الذاتية لمطفمة عمى
أدائيا الدراسى ونجاحيا ،ودراسة تأثير الصورة الذاتية اإليجابية عمى التوجو المينى لمطفمة.
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