
 

 املعلم الياباين) كومن(قصة 

  لطيفة الكندري. بدر ملك   د. د

مع أن والده يعمل م يف مادة الرياضيات 1954رسب طالب ياباين يف عام   
تورو " األبوأمام هذا التحدي طور . مدرساً لنفس املادة يف املدرسة املتوسطة والثانوية

. يومياًليتمرن عليها ابنه  )worksheets( بعض أوراق العمل )Toru Kumon( "كومن
ويف كل يوم ميضي " توكيشي"مع ابنه األكرب " كومن"خطوة يف كل مرة هكذا بدأ األب 

التمارين تقودك . دقيقة يف حل التمارين اليت وضعها والده يف أوراق العمل 30الولد 
رة بعد فتاألب وجد . هذه نصيحة الوالد لولده )Practice makes perfect(لالمتياز 

أغلب املسائل واملعادالت  أن حيليف املرحلة السادسة يستطيع يدرس ابنه الذي  أنََّ
  . تدرس يف اجلامعةوبعضها قد الرياضية 

وأصبحت طريقته تدرس م 1958يف عام مؤسسة تعليمية كبرية  بتأسيساألب  قام
 يف تربية الطِّفل هي أنَّ" كومن"يؤمن ا الفلسفة اليتُ . يف اليابان وكثري من دول العامل

دريب على حفظ  ترديد املعلومة أنَّو الذّكاءََلتنمية بداية اهلامة املعلومات  حفظوكثرة الت
 ز احلفظ ومن ثَمعزة اليت تشمل على نشاط بدين وهو الذي ياملسائل من الوسائل العملي

والثقة  )self-motivation(بالتأكيد على الدافعية الذاتية " كومن"قام . الذكاءَّ
)confidence( وحتسني املهارات الدراسية مع تركيز أكرب على االنتباه.   

للـدروس  جيد ميكـن اإلفـادة منـه    هو منهج ) Kumon method(منهج كومن إن 
الب جيدا وال ينتقـل  يفهمها الطجيب أن يعتمد على خطوات واضحة فهو منهج عالجي اخلصوصية 

 .Ravitch, 2007, p)اليت قبلـها  فهم اخلطوة من خطوة إىل أخرى إىل أن يتمكن من 
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 19خطوة و  23منهجاً واضحاً لتعليم الرياضيات حيتوي هذا املنهج على " كومن"وضع 
يف التعليم " كومن"حقق منهج . خطوة لتعلم اللغة ويف كل خطوة الكثري من أوراق العمل

)Kumon Method of Learning ( انتشاراً واسعاً حيث يدرس املاليني من الطالب هذا



التربوية على أن كل طفل يستطيع االنطالق إذا " كومن"تقوم فلسفة . املنهج يف أكثر دول العامل
م وتويف 1914سنة " كومن"ولد . وفرنا له احتياجات التعلم، ووضعناه يف مكانه املناسب لقدراته

" كومن"هذه هي قصة . وماليني البشر يف مجيع أحناء العامل يدرسون تراثه املبدع م1995سنة 
واحلكيم هو الذي يستنبط منها أسباب جناح أوراق العمل السحرية يف حتسني التحصيل الدراسي مث 

 املوقع التايل يعطي املزيد عن منهج كومن التعليمي. يطبقها يف البيت واملدرسة لرفع القدرات العقلية
http://www.kumon.com   
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