




كلمة التحرير

»مخرجات التعليم العام هي مدخالت التعليم العالي«!!
صورة،  أقوى  في  والعام  العالي  التعليم  بني  التكامل  أهمية  العبارة  هذه  جسدت 

امللك  الشريفني  احلرمني  خلادم  التاريخي  القرار  مع  شك  بال  الساعة  موضوع  وهو 

والتعليم. بالتربية  العالي  التعليم  وزارتي  بدمج  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان 

فال غرابة أن تكرس جمعية )جسنت( موضوع مؤمترها السابع عشر الذي أقيم في شهر 

جمادى األولى من هذا العام للتكامل بني التعليم العالي والعام. حيث شُرفت اجلامعة 

في هذا املؤمتر باستضافة أبرز الشخصيات من القيادات العلمية باململكة العربية 

السعودية في اجملالني التعليمي والتربوي، والباحثني النشيطني في هذا اجملال. وامتدادا 

جلهود اجلمعية في تسليط الضوء على هذه القضية نقدم لكم في هذا العدد من )آفاق( 

ثمرات أقالم من اجلانبني ، تسلط الضوء على جوانب عدة من القضايا التي متّس هذا 

لتكامل؛ فقد صاحب دمج الوزارتني آمال كبيرة وتطلعات للتغيير والتطوير السريع.

والتكامل بني التعليم العام والعالي وإن كان مطلبا قبل الدمج ، قد أصبح بعد الدمج 

أكثر إحلاحاً اآلن، ممّا جعل املهتمني »يستعجلون« نتائجه، وهو استعجال رمبا جعل 

بعضهم يتسرع في احلكم على جدواه. فهل ميكن القول إن احلكم في هذا الوقت على 

فاعلية الدمج حكٌم  منصف بالرغم من أنها خطوة لم ميض عليها سوى عام تقريباً؟. 

حتماً ال! ...إن كمَّ التغييرات املطلوبة هائل...، وال بّد قبل إصدار األحكام أن يعطى أّي 

تغير جذري وقتا كافياً للتخطيط والتنفيذ والتفعيل والتقومي املستمر لسنوات عدة 

؛ لتسير هذه النقلة النوعية الضخمة وفق إطار إستراتيجي محكم . لذا توجهت 

األنظار للباحثني من  اجلانبني إليجاد آليات فعالة ميكن للوزارة اجلديدة أن تنتهجها 

لتحقيق التكامل الناجح. ونفخر أن يكون جلسنت دور إيجابي في دفع عجلة التكامل 

قدما من خالل استعراض ما قّدم من إضاءات فكرية وإسهامات علمية في هذا ملؤمتر.
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في هذا العدد
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التعليم اإللكتروني في الجامعات
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23
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برنامج الدراسات العليا في الجامعات 
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أ. مريم األحمدي

المواطنة الصالحة وتنميتها باالستخدام 
61األمثل للوسائل اإللكترونية

د.بادي الشكرة

قياس تحت التقييس رؤية لتقنية 
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ورشة فى كل مدرسة  ) د. سعود المصيبيح (

الجامعات األجنبية في المملكة بين 
الحاجة والتحديات  ) د. عزيزة الرويس (
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المهنية في التعليم والتعلم  ) أ.د. أماني الحصان (

المدرسة السلوكية وأثرها في التصميم 
التعليمي  ) أ. حصة الخالدي (

محو األمية اإلحصائية في األوساط 
التربوية   ) أ. أشرف العتيبي (

شؤون الطالب في الجامعات السعودية 
) أ.خالد الشمري (

الحب  )هرمون  األكوسيتوسين  يظهر  كيف 
اإلجتماعي  التفاعل  الحد من عجز  تأثيره في   )
) البقمي   أمنية   ( بالتوحد  المصابين  لدي 
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103 واقع إعداد معلم التربية الخاصة في ضوء 
مشكالت العمل المديداني  ) د. فكري لطيف ( 50
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كلمة جستـــن

حرصت اجلمعية السعودية للعلوم التربوية 

على  إنشائها  منذ  »جسنت«  والنفسية 

علمية  مجلة  إحداهما  مجلتني  ــدار  إص

وعلم  التربية  »رسالة  باسم  محكمة 

في  مرموق  نشر  وعاء  متثل  وهي  النفس«، 

مجالها، ومتكن الباحثني من نشر إنتاجهم 

البحثي، في حني تعّد مجلتها املتألقة »آفاق 

التطور  مصادر  أهم  أحد  ونفسية«  تربوية 

مجالها.  في  واخملتصني  ألعضائها  املهني 

تعنى مجلة »أفاق تربوية ونفسية« مبناقشة 

بحق  لتمثل  والنفسي  التربوي  الشأن 

ملتقى للمختصني يتناولون فيه قضاياهم 

من زوايا مختلفة حسب مستجدات امليدان. 

ورغبة في توسيع انتشار مجلة »أفاق تربوية 

ونفسية«، رأى مجلس إدارة اجلمعية حتويلها 

التواصل  عصر  لتواكب  »إلكترونية«،  جمللة 

مجلس  ــرص  وح الفعال،  »اإللكتروني« 

للمجلة  حترير  إدارة  تشكيل  على  اإلدارة 

التربوي  اجملال  ملستجدات  ومتابعة  فاعلة 

واملمارسة. املعرفة  بني  وجتمع  والنفسي، 

تربوية  »أفــاق  مجلة  حترير  إدارة  سعت 

رئيسة  قضية  استهداف  إلى  ونفسية« 

لتسليط  وذلك  أعدادها،  من  عدد  كل  في 

للمختصني  الفرصة  وإتاحة  عليها،  الضوء 

وميثل  حيالها.  وخبراتهم  آرائهم  إبداء  في 

حترير  إدارة  اهتمام  العدد  موضوع  اختيار 

الوسط  في  اهتمام  مجال  ليكون  اجمللة، 

رغبة  وذلك  كليهما،  أو  النفسي  أو  التربوي 

وليكون  املوضوع،  ذلك  عن  امليدان  إثراء  في 

أيضا مصدراً مهماً لصناع القرار ؛ لالطالع 

فلسفي  منظور  من  القضية  تلك  على 

منظور  ومن  جهة،  من  نفسي  أو  تربوي  أو 

أخرى. جهة  من  واملهتمني  اخملتصني  آراء 

صفحات  بني  جتد  أن  آمل  الكرمي:  القارئ 

ومصدراً  لك،  إضافة  يعّد  ما  العدد  هذا 

مجاالت  وتوسيع  املهني،  لتطويرك 

في  مساهمتكم  إلى  ونتطلع  اهتمامك. 

في  بالكتابة  سواء  املقبلة،  اجمللة  أعــداد 

من  مجال  أي  في  أو  العدد،  قضية  مجال 

اهتمامك في قضايا التربية أو علم النفس، 

السابق  اجمللة  عدد  في  نشر  عّما  تعليق  أو 

عن  نستغني  ال  كما  للمجلة.  اقتراح  أو   ،

دعمك في نشر اجمللة في أوساط اخملتصني 

والنفسي،  التربوي  اجملــال  في  واملهتمني 

للجميع.  املعرفة  روافد  من  رافدا  لتمثل 

اجلميع  يوفق  أن  الكرمي  العلي  اهلل  أسأل 

قضايا  خدمة  في  املثمر  العطاء  من  ملزيد 

رئيس مجلس إدارة الجمعية
أ.د. فهد بن سليمان الشايع

أخبار جستن

في  مساهمة  وذلك  النفس،  وعلم  التربية 

وإثــراء  وازدهـــاره،  وتطويره  مجتمعنا  بناء 

وعلم  التربية  مجال  في  واملمارسة  املعرفة 

والعاملي. اإلقليمي  املستوى  على  النفس 
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برعاية كرمية من معالي وزير التعليم 
د.أحمد بن محمد العيسى -حفظه 
السعودية  اجلمعية  نظمت  اهلل- 
للعلوم التربوية والنفسية )جسنت( 
عنوان  حتت  عشر  السابع  مؤمترها 
»التكامل التربوي بني التعليم العام 
امللك  جامعة  رحاب  في  والعالي«، 
خالل  الــريــاض،  مدينة  في  سعود 
األولــى  جمادي   23-21 من  الفترة 
2016م.  مارس   3-1 املوافق  1437هـ 
وجاء املؤمتر لتحقيق عدد من األهداف متثلت 
التكامل  أوجه  على  الضوء  تسليط  في: 
التعليمية،  السياسات  فــي  املأمولة 
وتطوير  املهني،  وتطويره  املعلم  ــداد  واع
ــالع  واالط التربوية،  والــبــرامــج  املناهج 
العلمية  والدراسات  البحوث  أحدث  على 
والــعــام. العالي  التعليم  مــجــاالت  فــي 

رئيسة  مجاالت  خمس  املؤمتر  غطى  وقد 
التربوي  التكامل  هو  األول  اجملال  شملت: 
يضم  الــذي  والعالي  العام  التعليم  بني 
التكامل  في  متثلت  عامة  محاور  أربعة 
في  والتكامل  التعليمية،  السياسات  في 
والتكامل  وتطويره،  تأهيله  املعلم،  مجال 
في مجال تطوير املناهج والبرامج التربوية، 
باإلضافة الى التجارب الدولية في التكامل 
اجملال  وركــز  والعالي،  العام  التعليم  بني 
يضم  والذي  والتعلم،  التعليم  على  الثاني 
ثالثة محاور متثلت في بناء وتطوير املناهج، 
وتقنية  الدراسية،  املقررات  وتعلم  وتعليم 
املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم، 
واملعلم  التعليم  فكان  الثالث  اجملال  اما 
وتطويره املهني ، والذي يضم محورين متثلت 
والتطوير  اخلدمة،  قبل  املعلم  اعــداد  في 
تناول  كما  اخلدمة،  أثناء  للمعلم  املهني 
التربوية  والقيادة  السياسات  الرابع  اجملال 
التي تضم أربعة محاور متثلت في سياسات 
االجتماعية  ــس  واالس ونظمه،  التعليم 
العام  التعليم  وقيادة  للتربية،  واالقتصادية 
التربوي،  التخطيط  الى  باإلضافة  والعال 

النفس  علم  اخلامس  اجملــال  ضم  وأخيرا 
محاور  أربعة  اخلاصة  والتربية  التربوي 
التربوي،  والتقومي  القياس  في  متثلت  عامة 
الطالبي  واإلرشـــاد  النمو،  نفس  وعلم 
اخلاصة. الفئات  وتعلم  وتعليم  واألكادميي، 

كما استضاف املؤمتر مجموعة من أصحاب 
ومسؤولي  والسعادة  واملعالــي  السمــو 
وأعضاء  والعالي  العام  التعليم  قطاعي 
اخلبراء  مــن  ــدد  وع الــشــورى  مجلس  مــن 
طرح  ومت  رئيسة  نقاش  حلقات  ثالث  ضمن 
جلسات  سبع  خالل  بحثية  مشاركة   59
التي  املشاركات  عــدد  بلغ  حيث  علمية 
في  تفاوتت  مشاركة،   96 للمؤمتر  قدمت 
مت  وقد  امللصقات،  وبني  العروض  بني  نوعها 
قبول ما نسبته 26% كعرض، و36% كملصق 
من  والتأكد  التحكيم  عمليات  بعد  وذلك 
املؤمتر. في  املشاركة  لقواعد  استكمالها 

بكلمة  األول  اليوم  في  املؤمتر  افتتاح  بدأ 
الدكتور  جسنت  جمعية  مجلس  لرئيس 
الــدور  أهمية  وضــح  ــذي  ال الشايع،  فهد 
واخملتصني  للمسؤولني  املؤمتر  يقدمه  الذي 
اململكة  في  التعليم  لتطوير  القرار  وصناع 
العملية  ناجت  وجتويد  السعودية  العربية 
املستدامة،  التنمية  وحتقيق  التعليمية 

امللك  جامعة  وكيل  معالي  كلمة  تالها  ثم 
العلمي  والبحث  العليا  والدراسات  سعود 
أ.د.أحمد العامري، حيث ذكر أن املؤمتر يفتح 
أسس  على  املبني  للتكامل  جديدة  آفاقا 
من  التربوي  امليدان  يشهده  ما  مع  تتوافق 
محورا  املعلم  لتجعل  ــوالت،  وحت تطورات 
والتطويرية،  البحثية  للعملية  أساسيا 
امللك  جامعة  مدير  معالي  كلمة  عقبها 
أن  الى  أشــار  حيث  العمر  ــدران  د.ب سعود 
التكامل التربوي بني التعليم العام والعالي 
وذلك  احلالية  املرحلة  في  كبرى  أهمية  له 
ملناقشة وتفعيل األهداف املوضوعة لعملية 
وختم  والعالي  العام  التعليم  دمج قطاعي 
كلمته بتكرمي ألعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
والنفسية. التربوية  للعلوم  السعودية 
للمجلس الــعــاشــرة  الـــــدورة  وفـــي 

وأعضاء هيئة التحرير السابقة جمللة رسالة 
بدأت   10:45 الساعة  النفس  وعلم  التربية 
وزارة  »رؤية  عنوان:  حتت  الرئيسية  احملاضرة 
التعليم للتكامل التربوي بني التعليم العام 
التعليم  وزارة  وكيل  القاها  التي  والعالي« 
الدكتور  عالي(  )تعليم  التعليمية  للشؤون 
محمد بن عبدالعزيز العوهلي، موضحا فيها 
التكامل  محاور  نفس  هي  املؤمتر  محاور  أن 

أخبار جستن

مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العـام والعالي
أ.تغريد معجب الزهراني
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التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها، وأكد 
أن هناك العديد من البرامج التي مت البدء بها 
إلحداث التكامل بني التعليم العام والعالي 
اجلامعات  نظام  مراجعة  متت  انــه  الفتا 
التعليم  نظام  مراجعة  حاليا  ــرى  وجت
الهيكلة. على  للعمل  باإلضافة  العام 

حتت  األولـــى  النقاش  حلقة  عقدت  ثــم 
التعليم  بني  التربوي  »التكامل  عنوان: 
التعليمية«،  السياسات  في  والعالي  العام 
بحضور عضو مجلس الشورى سمو األمير 
املشاري  بن مقرن  بن عبداهلل  الدكتور خالد 
التربية  كلية  ووكيلة  رئيسا،  سعود  آل 
العبدالكرمي  د.سارة  سعود  امللك  بجامعة 
مقررا، حتدث فيها معالي مدير جامعة امللك 
من  عدد  عن  الــداود  عبدالرحمن  أ.د.  خالد 
منها  عبرها  التكامل  يحدث  التي  اجملاالت 
البحث العلمي والتعليم والتعلم والتطوير 
التحديات  بعض  ذكر  عرض  كما  ــودة،  واجل
التي تواجه هذا التكامل التي من أهمها ما 
حتدث  كما  التعليمية،  بالسياسات  يتعلق 
التعليم  تقومي  هيئة  محافظ  معالي  فيها 
ومؤشرات  معايير  عن  الرومي  د.نايف  العام 
عليها  يعتمد  أن  البد  التي  األداء  كفاءة 
التكامل التربوي في القياس والتقييم كما 
ذكر بأن هناك العديد من الورش التي عقدت 
الى  باإلضافة  واملناهج،  املعلمني  ملعايير 
التربية  كلية  عمداء  مع  املشتركة  اللجان 
للبحث والتطوير ، كما حتدثت معالي مديرة 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د.هدى 
العميل عن البرامج واملبادرات التي قدمتها 
لتحقيق  نــورة  األميرة  جامعة  وتقدمها 
التكامل التربوي، وأضاف املتحدث مستشار 
د.عبدالرحمن  اإلداري  للتطوير  التعليم  وزير 
املوضوعات  من  تكامل  موضوع  أن  البراك 
التي أرهقت امليدان حتى قبل الدمج املوفق.

النقاش  حلقة  عقدت  الثاني  اليوم  وفي 
بني  التربوي  »التكامل  عنوان:  حتت  الثانية 
املعلم  اعداد  في  والعالي  العام  التعليم 
وزارة  وكيل  بحضور  املهني«،  وتطويره 
التعليم لتعليم البنني د.عبدالرحمن البراك 
العليا  الدراسات  عمادة  ووكيلة  رئيسا، 
وكيل  فيها  حتدثت  مقررا،  التويجري  د.جنالء 
العواد  د.هيا  البنات  لتعليم  التعليم  وزارة 
عن واقع التكامل بني التعليم العام والعالي 
التكامل  هذا  تواجه  التي  التحديات  وأهم 

باملعلم  املتعلقة  التحديات  في  متمثلة 
تنويع طرائق  الى  املهنية باإلضافة  وتنميته 
هيئة  محافظ  نائب  حتدث  كذلك  التعلم، 
الشمراني  د.صالح  العام  التعليم  تقومي 
عن البرامج املميزة في التعليم التي حتتاج 
لتكامل  محددات  اربع  ذكر  كما  لتطبيق، 
والتهيئة  بــاإلعــداد  تتعلق  املعلم  جــودة 
والتطوير واجلودة، وأضاف عميد كلية التربية 
بجامعة امللك سعود سابقا أ.د.عبدالرحمن 
الطريري أنه ال ميكن حتقيق التكامل التربوي 
في  وضوح  دون  والعالي  العام  التعليم  بني 
أستاذ  حتدثت  كما  ــراءات،  واالجـ املفهوم 
األميرة  بجامعة  العلمية  والتربية  املناهج 
عن  املــزروع  أ.د.هيا  عبدالرحمن  بنت  نورة 
ضرورة تقنني فاعلية التكامل من خالل رسم 
خارطة طريق إلعداد املعلم في ضوء التكامل.

النقاش  حلقة  عقدت  الثالث  اليوم  وفي 
بني  التربوي  »التكامل  عنوان:  حتت  الثالثة 
املناهج  تطوير  في  والعالي  العام  التعليم 
جامعة  وكيل  بحضور  التربوية«،  والبرامج 
والبحث  العليا  للدراسات  سعود  امللك 
ومساعد  رئيسا،  العامري  أ.د.أحمد  العلمي 
للدراسات  سعود  امللك  جامعة  وكيل 
التطويرية  للبرامج  العلمي  والبحث  العليا 
د.ابتسام العليان مقررا، حتدث فيها الرئيس 
والتقومي  للقياس  الوطني  للمركز  التنفيذي 
عبداهلل  بن  فيصل  الدكتور  األمير  سمو 
التي  العوائق  أهم  عن  سعود  آل  املشاري 
حتول دون حتقيق التكامل بني التعليم العام 

التكامل  خصائص  أهم  أورد  كما  والعالي 
يجب  التي  اجلــوانــب  من  ــدد  وع الناجح 
املناهج  في  التكامل  لتحقيق  مراعاتها 
مجلس  عضو  وحتدث  التربوية،  والبرامج 
الشورى أ.د.سالم القحطاني الذي أشار على 
ضرورة انطالق التكامل من أسس فلسفية 
من  االستفادة  مع  واضحة  بنائية  ونظرية 
جتارب الدول في مجال التكامل، كما أضاف 
للخدمات  التنفيذي لشركة تطوير  الرئيس 
التعليمية د.محمد الزغيبي أنه توجد مبادرة 
التحول  برنامج  ضمن  التربوي  للتكامل 
التي  اجملاالت  وذكر   ،E50 مبادرة  هي  الوطني 
التكامل،  لتحقيق  منها  االنطالق  البــد 
بجامعة  التربية  كلية  عميدة  وحتدثت 
أ.د.  سابقا  عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة 
مها العجمي عن أهم العقبات التي تواجه 
التي  العامة  والتحديات  التعليم  تطوير 
التي  والتحديات  العالي  التعليم  تواجه 
خطة  قدمت  كما  التربية  كليات  تواجه 
لتحقيق التكامل بني التعليم العام والعالي.

برئاسة  اخلتامية  اجللسة  عقدت  أخيرا 
أ.د.فهد الشايع رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
وأ.د.  والنفسية،  التربوية  للعلوم  السعودية 
للمؤمتر،  العلمية  اللجنة  رئيس  اجلبر  جبر 
خالل  واملــداوالت  والنقاش  احلوار  ضوء  وفي 
املؤمتر أكد اجلميع على اهمية هذ املؤمتر في 
توجيه اجلهود نحو حتقيق املزيد من عمليات 
التكامل بني القطاعات التربوية التعليمية 
على  بالتأكيد  املؤمتر  وخلص  اخملتلفة، 
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اهمها: من  والتوصيات  املواضيع  من  جملة 
السياسات  فــي  مــوحــدة  ــة  رؤي ــجــاد  1-إي
التشريعات  تطوير  خالل  من  التعليمية 
األنظمة  وحتديث  التعليمية  والسياسات 
والعمل على تكاملها  التشريعية  واللوائح 
من  العام  والتعليم  العالي  التعليم  بني 
خالل املشاركة اجملتمعية في مجاالت اعداد 
التكامل. ذلك  ومتطلبات  املعلم  وتأهيل 

ــل بـــحـــوث اجلـــامـــعـــات أكــثــر  ــعـ 2-جـ
واملعلمني  املتعلمني  بحاجات  التصاقا 
ــالل املــشــاركــة  ومــشــكــالتــهــم مــن خـ
واملعلمني. اجلامعات  أساتذة  بني  املتبادلة 

في  التربية  كليات  ــني  ب 3-التنسيق 
برامج  فــي  الــعــام  والتعليم  اجلامعات 
التدريبية. والبرامج  العليا  الــدراســات 

لتبادل  شاملة  معلومات  قاعدة  4-بناء 
ــرات واملــعــلــومــات والــبــيــانــات بني  ــب اخل
العالي. والتعليم  العام  التعليم  قطاعي 

التربية  كليات  في  القبول  معايير  5-تطوير 
املعلمني. وتأهيل  ــداد  إع ــودة  ج لضمان 

اعتماد  وانــهــاء  تسريع  على  6-العمل 
التدريس  ــة  ــزاول مل املهنية  التراخيص 
بها. ــة  ــاص اخل ــح  ــوائ ــل وال للمعلمني 

التربوي  التكامل  7-العمل على نشر ثقافة 
املدرسي من تالميذ وهيئة  أفراد اجملتمع  بني 
األمور،  أولياء  الى  باإلضافة  واداريني  تدريس 
اجلامعي  التعليم  أفراد مجتمع  بني  وكذلك 
من طلبه وأعضاء هيئة التدريس واملسئولني 
الوقت. التوجه مع مرور  وذلك لالرتقاء بهذا 

تابعة  وتكون  التجريبية  املدارس  8-إنشاء 
املباشر. اشرافها  وحتت  التربية  لكليات 

من  جزء  التربية  كليات  تكون  أن  9-ضــرورة 
التكامل  لتحقيق  الوطني  التحول  مشروع 
والعالي. الــعــام  التعليم  بــني  التربوي 

10-العمل على ضرورة التنسيق املستمر بني 
هيئة تقومي التعليم العام والهيئة الوطنية 
للجامعات. األكادميي  واالعتماد  للتقومي 

بني  للتكامل  مــحــددة  آلــيــات  ــع  11-وضـ
البحث  على  تركز  والعالي  العام  التعليم 
املناهج. املعلمني،  املتعلمني،  العلمي، 

اجلامعات  في  التحضيرية  السنة  12-إلغاء 

العام. التعليم  برامج  في  مهاراتها  ودمج 
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مقدمة: 
عندما يوازن املرء بني بيئات التعلم اجلامعية 
وبني  العشرين  القرن  من  األخير  العقد  في 
الثاني من  العقد  البيئات في مستهل  هذه 
دول  من  العديد  في  والعشرين  احلادي  القرن 
مفهوم  إلى  النظر  في  حتوالً  يلحظ  العالم، 
فيها  متارس  مغلقة  بيئات  من  البيئات  هذه 
على  معتمدة  تقليدية  تدريس  أساليب 
املدرس والكتاب ووسائل اتصال باجتاه واحد 
مصادر  فيها  تتجاوز  مفتوحة  بيئات  إلى   ،
والبيئة  الدراسية  القاعة  حدود  التعليم 
العاملي. ببعده  املعرفة  فضاء  إلى  احمللية 

الدراسة  قاعات  حتتوي  الواقع،  أرض  على 
االتصال  تقنيات  عديدة من  أنواعاً  اجلامعية 
معلوماتياً  بثاً  تنقل  أن  ميكنها  والتعليم 
األرضية  الكرة  أقصى  من  ومباشراً  حياً 
 )2004( الصالح  يصف  الدراسة.  قاعة  إلى 
التالي: النحو  على  التحوالت  هــذه   2

منعطفاً  الثالثة  األلفية  بداية  تكن  لم 
حتوالت  معها  حملت  وإمنا  فقط،  تاريخياً 
في  الضخم  التطور  أبــرزهــا  لعل  كبرى 
وما   )  ICT  ( املعلومــات   و  االتصال  تقنيــة 
وثقافية  اجتماعية  حتوالت  من  عنها  نتج 

التعلم اإللكتروني في الجامعات 
السعودية بين القبول والرفض

أ.د. بدر بن عبداهلل الصالح 
عضو هيئة التدريس سابقًا قسم 

تقنيات التعليم/كلية التربية/
جامعة الملك سعود

التي  التحوالت  هذه  وسياسية.  واقتصادية 
حتت  أو  العوملة  ظاهرة  مع  متزامنة  جاءت 
التقنية،  لهذه  العنيف  املّد  بتأثير  عباءتها 
النظم  على  متزايدة  ضغوطاً  تشكل  باتت 
متغيرة  حاجات  ملقابلة  احلالية  التربوية 
متعدد  التحول  هذا  في  متغير.  عالم  في 
واملعلومات  االتصال  تقنية  لعبت  األبعاد، 
دوراً مركزياً، فقد مهدت للشفافية الثقافية 
التعليم  وعوملة  االقتصادية  والتكتالت  
مهام  من  العديد  و)تقننة(  املعرفة  واقتصاد 
وقد  املعاصــر   لإلنســان  اليومية  احليـــاة 
التطبيقات  من  العديد  شيـــوع  إلــى  أدت 
عن  اإللكتروني  التعلم  أبرزها  التربوية، 
بعد، وظهور املدارس واجلامعات االفتراضية.

بعملية  تتعلق  مفاهيم  املقال  هذا  يتناول 
التعلم  بيئات  في  اإللكتروني  التعلم  تبني 
هي:  املفاهيم  وهذه  السعودية.  اجلامعية 
اجلاهزية  مستوى  و  االبتكار  تبني  منحنى 
مستويات  و   ، اإللكتروني  التعلم  لتبني 
اجلمهور  ــراد  أف تبني  مراحل  و   ، التبني 
املستهدف لالبتكار . ويتسع مفهوم التعلم 
اإللكتروني في هذا املقال ليشمل استخدام 
التقنيات  بني  تتراوح  مختلفة  تقنيات 

تقنيات  إلى  الدراسة  قاعة  في  الرقمية 
أن  الكاتب  ويفترض  بعد.  عن  التفاعل 
استخدام أدوات التعلم اإللكتروني املناسبة 
للمحتوى وخصائص املتعلمني وعضو هيئة 
وفني   مؤسسي  بدعم  مصحوباً  التدريس 
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النموذج  في  التحول  ضوء  وفي  وتعليمي 
التربوي في القرن احلادي والعشرين، كل ذلك 
ميكن أن يلعب دوراً مؤثراً في تعلم الطالب.    

 تبني التعلم اإللكتروني 
فـــــــي الــــجــــامــــعــــات 
ــره :  ــشـ الــســعــوديــة ونـ
التعلم  لتبني  محّدد  منــوذج  هناك  ليس 
اجلامعية  التعلم  بيئات  في  اإللكتروني 
وتصورات  بدراسات  تزخر  فاألدبيات  ؛  ونشره 
متنوعة ومختلفة، يعالج بعضها املوضوع 
مثل  العمومية  من  ــاٍل  ع مستوى  على 
وإدارة   ، ومناذجه  التغيير  أدبيات  من  العديد 
تبني  اآلخر   بعضها  يعالج  بينما  التغيير، 
التعلم اإللكتروني على وجه اخلصوص بناًء 
أو  التغيير  أو منوذج من نظريات  على نظرية 
معرفة  تتطلب  احلــاالت،   كّل  وفي  مناذجه. 
تبني  عملية  إليه  وصلت  الــذي  املستوى 
التعلم  بيئات  في  اإللكتروني  التعلم 
الكبيرة   الصورة  إلــى  النظـــر  اجلامعيـــة 
) Big Picture ( لهذه العملية بغرض حتليل 
التأثير  و   ، بها  املرتبطة  املكونات  جميع 
 .)  Interdependence  ( بينها  املتبـادل 
تقرير  أن   الكاتب  يقترح  وباختصــار، 
اجلامعات  فــي  التبني  ــذا  ه مستويات 
السعودية يتطلب معاجلة املكونات التالية: 

1. منحنى تبني االبتكار
2. مستوى اجلاهزية

3. مستويات التبني 
4 . مراحل تبني أفراد اجلمهور املستهدف 

لالبتكار )أو رفضه( . .   
وجتدون فيما يأتي شرحاً موجزاً لهذه املكونات:

1- مــنحنـــــى التبنــــي 
Adoption Curve

يفرض التعلم اإللكتروني تغييراً في الطريقة 
التي نَُدرِّس بها، ولذا، ميكن أن ينتشر التعلم 
في  سائداً  تقليداً  ويصبح  اإللكتروني 
بيئات التعليم اجلامعية فقط بعد أن تغير 
 ، بها  تَدرس  التي  الطريقة  التدريس  هيئة 
وليس قبل ذلك ) Zemsky & Massy, 2004 ( يشرح 
 Zemsky & Massy, 2004( زمسكي وميسي 
اإللكتروني  التعلم  تبني  عملية   )  p.9,10
  ) Rogers,19 ( بناًء على نظرية إيفيرت روجرز
االبتكار  تبني  حــــول عملية  املشهـــورة  
ملنحنى   S الالتيني  ــرف  احل تشبه  التي 
يتبنون  الذين  األفراد  وفئات  العملية  تلك 
وهي  العملية،  هذه  في  ونسبتهم  االبتكار 
مختلفة  مجاالت  في  طبقت  التي  النظرية 
الزراعة،  في  جديدة  آالت  استخدام  مثل 
طريقة  أو  جديد  ــدواء  ل األطباء  تبني  أو 
املهندسني  وتبني  اجلراحة،  في  مبتكرة 

إلخ... والبناء،  التشييد  في  مبتكرة  طرقاً 

اإللكتروني  التعلم  مثل  راديكالياً  تغييراً  إن 

األفراد  على مستوى  تغييراً ضخماً  يتطلب 

يتجاوز كثيراً مجرد توفير بنية تقنيَّة. وبعبارة 

اإللكتروني  التعلم  تبني  يتطلب  أخــرى، 

تغييراً في التصورات واملفاهيم لدى الهيئتني 

اإلدراية والتدريسية. إن منط االبتكار والتغيير 

شكالً  يتخذ  اإللكتروني  للتعلم  والتبني 

الالتيني  احلرف  يشبه  منحنى  هيئة  على 

وميكن  )ا(،  الشكل  في  املوضح   )S-Curve(

املتبنني علــى منحنى اعتدالي    توزيع فئات 

) Normal Curve ( بالنسب املئوية املبينة في 

التبني  عملية  تبدأ  أدناه.  املوضحة  الفئات 

تتصف  التي  األولــى  مراحلها  في  بطيئة 

بالتجريب )Experimentation(  ، وحاملا يتبلور 

 )Dominant Design( النهائي  التصميم 

تصل  حتى  التبني  وتيرة  تتسارع  لالبتكار،، 

 .)Saturation( العملية إلى مستوى التشبع

الشكل )1(: مراحل تبني التقنية
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ــم الــمــســيــطــر  ــتــصــمــي ال
 Dominant Design :  )السائد(
ميرّ أي ابتكار مبراحل منذ أن يكون فكرة إلى 
يوضح  الواقع.  أرض  على  فائدته  يثبت  أن 
 James Utterback, Cited in:( أترباك  جيمس 
Zemsky & Massy, 2004,p. 7, 8 ( وهو اسم معروف 
في أدبيات تبني االبتكارات التقنّية، مفهوماً 
مهّماً في عملية تبني االبتكار ونشره ، وهو 
 Dominant  ( السائد  او  املسيطر  التصميم 
Design (، وهو االبتكار عندما تتبلور صورته 
حني  ففي  فعلياً،  فوائده  وتتضح  النهائية 
تكون هذه الصورة في املراحل املبكرة األولى 
الضبابية  من   حالة  في  االبتكار  عمر  من 
يخضع  حيث   )  Fluid State  ( اليقني  أوعدم 
الناجح  االبتكار  أنه في حالة  إال  للتجريب، 
ما  يتشكل  التجريب،  مرحلة  خضم  وفي 
يشبه مركز جاذبية ينتهي مبا أسماه أترباك 
للمنَتج،  السائد  أو  املسيطر  التصميم 
وبعبارة أخرى ، بروز االبتكار بصيغة معيارية 
جديدة ومتكاملة جتذب املستخدمني اجلدد.

ــن  ــذي فـــئـــات األفـــــــراد ال
ــار: ــ ــك ــ ــت ــ يـــتـــبـــنـــون االب

 يتبنى األفراد في مجال ما االبتكارات بأوقات 
منحنى  في  التبني  عملية  من  مختلفة 
عملية التبني ) الشكل 1(، ويعود ذلك ألسباب 
يلي: باختصار كما  توضيحها  عديدة ميكن 

الــرواد  هم  هــؤالء   :Innovators املبتكرون 
من   )%2.5( ــل  األق النسبة  ميثلون  الذين 

األغــلبيــــة المتأخـــــــرة 
 Late Majority

اجلمهور  من    )  %34  ( وميثل  التالي  الثلث   
االبتكار  يتبنون  الذين  وهم  املستهدف، 
طبق  قد  اجلمهور  هذا  نصف  يكون  أن  بعد 
محافظون  ألنهم  إما  تابعون  االبتكار.هؤالء 
انتباههم كان باجتاه آخر خالل  تركيز  أو ألن 
املراحل األولى من التبني. إن األغلبية املتأخرة 
تقود املوجة التالية من تبني االبتكار ونشره.

Diehards : العنيدون
متثل  التي  الباقية  النسبة  ويشكلون 
الذين  العنيدون  ــم  وه  )  %16  ( حــوالــي 
مزاياه  برغم  بشدة  االبتكار  يقاومون 
ويجازفون  الــواقــع،  أرض  على  الواضحة 
أن  إما  النهاية  وفي  للعزلة،  بتعرضهم 
يتوفى هؤالء أو يتقاعدون من مجال االبتكار.

ويتطلب فهم نسبة تبني التعلم اإللكتروني 
التي  العوامل  حتليل   )  Rate of adoption  (
فالعديد  تعيقه،  التي  وتلك  التبني  تيّسر 
من العوامل تؤثر بنسبة التبني ومن بينها: 
 ،  ) اإللكتروني  التعلم   ( االبتكار  خصائص 
وعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية 
يبرز    العوامل  هــذه  بني  ومــن  ونفسية،  
 :)25  ,22.p  ,2002  ,Butler & Sellborn(
الدعم  و  املؤسسي  الدعم  توافر  عــدم 
توافر  عدم  أهمية  ذلك  من  وأكثر   ، الفني 
اجلديدة. التقنية  استخدام  لتعلم  الوقت 

2. مستوى الجاهزية لتبني 
ــرونــي: ــكــت الــتــعــلــم اإلل

ناقش الصالح ) 2004, 3 (  مفهوم مستوى 
اجلاهزية ) Level of Readiness ( الذي قدمه 
 Abedor & Sacks,  ( وساكــــس  أبيــدور 
وتبنـــيه.  التغيير  لقبول   )1978, 1984
التعلم   ( التربوي  التغيــــير  تبني  ويتطلب 
ينتـــج  الــذي   ) مثـــالً  اإللكترونـــي 
التعلــــيم  تصميــــم  عمليـــة  عــــن 
 Instructional Design &  ( وتطويـــره 
اجلاهزية  مـن  معيناً  مستوى   )  Development
 Organizational( على مستوى تطوير املنظمـة
لهيئة  املهني  التطوير  أو   ،)  Development

في  االبتكار  سيستخدم  الــذي  اجلمهور 
النهاية، وهم يندفعون بحافز ذاتي لتجريب 
فيه. الكامنة  القيمة  وإثبات  االبتكار 

المبـتكـرون األوائـــل
: Early Adopters 

( من   %13.5  (  ميثل هؤالء ما نسبته حوالي 
سيستخدم  ــذي  ال املستهدف  اجلمهور 
االبتكار،  مبجال  ارتباطاً  أكثر  االبتكار. هؤالء 
وميثلون دور قادة الرأي ولكنهم نادراً ما يعدون 
أنفسهم  يعدون  وإمنا  مبتكرين،  أنفسهم 
منطلق  من  االبتكار  يجربون  قرار،  متخذي 
في  يشاركون  ألنهم  ولكن  خارجي،  حافز 
النهائية  الصورة  تبلور  قبل  مبكرة  مرحلة 
عالية.  مجازفة  يتحملون  فإنهم  لالبتكار، 
التي  األوائل  املبتكرين  مساهمات  أهم  إن 
لالبتكار،  النهائي  التصميم  اكتمال  تدعم 
هو جناحهم في تطبيقه في ظروف اعتيادية.  

األغلبيــــــــة المبكــــرة 
Early Majority

مـــــن اجلمهــور   )   %34 ( التالــي  الثلــث 
تكون  أن  بعد  املنحنى  يدخلون  املتبني 
 Dominant لالبتكار   النهائية  الصورة 
من  ــل  أق ــؤالء  وهـ تــبــلــورت.  قــد   Design
ولكنهم  القيادة،  في  ــل  األوائ املبتكرين 
ويرغبون  اجلديدة،  األفكار  على  منفتحون 
التبني،  منحنى  على  متقدم  مكان  في 
األولى  الكبيرة  املوجة  يحّفزون  فهم  ولذا، 
ونشره. االبتكار  تبني  نطاق   لتوسيع 
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التدريس  )Faculty Development( أو كليهما 
أنه كلما كان  إلى  املفهوم  معا.ً ويشير هذا 
تطلب مستوى   ،) أو شامالً   ( كبيراً  التغيير 
مستوى  يتطلب  بينما  اجلاهزية،  من  عالياً 
تطلب  وإذا  محدوداً.  أو  صغيراً  كان  إذا  أقل 
التدريس  وهيئة  اجلامعة  جاهزية  التغيير 
معاً، تطلب ذلك مستوى عالياً من اجلاهزية. 
غير  من  أنه  إلى  أيضاً  املفهوم  هذا  ويشير 
جاهزية  كانت  إذا  التغيير  تبني  احملتمل 
اجلامعة أو هيئة التدريس أو هما معاً أقل من 
التغيير،  خصائص  تتطلبه  الذي  املستوى 
خصوصاً إذا كان هذا التغيير يبتعد كثيراً عن 
الوضع الراهن لهذه املتغيرات، كما هو احلال 
عند الرغبة بتبني بيئات التعلم اإللكترونية 
مختلفة  )منظمات(  ثقافة  تتطلب  التي 
التقليدية، وتغييراً  التعلم  كثيراً عن بيئات 
جوهرياً في تقاليد التدريس ودور عضو هيئة 
جاهزية  مكونات  املؤلفان  وحّدد  التدريس. 
والتقاليد  القيم  منظومة  في  اجلامعة 
اإلداريــة  والبنية  واملصادر  السياسات  و   ،
اجلاهزية  مكونات  تتشكل  بينما  واحلوافز، 
لهيئة التدريس من منظومة قيم واعتقادات 
التـــدريس واملهـــارات  واملعرفة واالجتاهات.

بيئات  تفرضه  الــذي  الضخم  التحول  إن 
استحقاقات  يتطلب  االلكترونية  التعلم 
الفلسفة  في  التحول  أقلها  ليس  ضخمة 
إلى  ينظر  ــذي  ال التحول  وهــو  التربوية، 
وحتكماً  نشاطاً  أكثر  أدوار  في  املتعلمني 
مستويات  في  التحول  وقبول  التعلم،   في 
الطالب،  و  التدريس  هيئة  عضو  و  التقنية 
على  اجلاهزية  من  املطلوب  القدر  توافر  و 
وهيئة  )اجلــامــعــة(  املؤسسة  مستوى 
التدريس، و إدارة فّعالة للتغيير وضبط اجلودة. 

3.دورة تبنــــي التعلـــم 
E-Learning اإللكتروني

 Adoption Cycle 
 إن قبول التعلم اإللكتروني وتبنيه ال يعني 
يصل  لم  ما  ودميومته  استمراره  ضمان 
السلوك  في  الكامل  الدمج  مرحلة  إلى 
التدريس،  هيئة  و  للجامعة  اليومي 
ولكن  والتعليمي،  الفني  الدعم  وتوافر 
أو  أمنــاط  تعريف  ينبغي   ذلك  حتقق  قبل 

التعلم  تبني  ــدورة  ب يعرف  ما  مستويات 
 .)Zemsky & Massy, 2004( اإللكتروني 
من  الــدورة  هذه  تتكون  شديد،  وباختصار 
استخدام  تصف  أمناط  أو  مستويات  أربعة 
اإللكتروني: للتعلم  التدريس  هيئة  أعضاء 

التقليدي من خالل دمج  التدريس  أ. حتسني 
تقنيات جديدة في عمليتي التدريس والتعلم 
األساسي،  التدريس  منط  في  تغيير  دون 
وتصفح  اإللكتروني  البريد  استخدام  مثل 
مصادر  على  للحصول  لإلنترنت  الطالب 
واستخدام  الدراسية،  واجباتهم  تخدم 
البوربوينت  مثل  جاهزة  متعددة   وسائط 
الدراسية. القاعة  في  العروض  لتحسني 

 LMS التعلم  إدارة  نظام  استخدام  ب. 
لتيسير عملية التواصل بني هيئة التدريس 
وإتاحة  أنفسهم،  الطالب  وبني  والطالب، 
وإدارة  ــي،  ــدراس ال املقرر  ــواد  مل وصولهم 
التزامني. وغير  التزامني  واالتصال  املقرر 

 Learning ج. استخدام الكائنات التعليمية
بثراء  يتصف  مقرر  تقدمي  بهدف    Objects
تضمني  مثل  العلمية   اإللكترونية  املــادة 
من  وغيرها  ومــحــاكــاة  فيديو  و  رســوم 
بأهداف  املباشرة  العالقة  ذات  الوسائط 
ونشاطاته. اإللكتروني  الدراسي  املقرر 

يتم  عندما  جديد  إلكتروني  مقرر  بناء  د. 
والتعلم  التدريس  نشاطات  هندسة  إعادة 
بحيث تستثمر إمكانات التعلم اإللكتروني 
تدمج  مــقــررات  تقدمي  فــي  مــدى  ألقصى 
بعد  عن  التعلم  مع  لوجه  وجهاً  التعلم 
تزامنية،  وغير  تزامنية  مبتكرة  بتفاعالت 
أدواراً  والــطــالب  التدريس  هيئة  وقبول 
ــة. اإلداري وللهيئة  وللتقنية  لهم  جديدة 

التغيير:  تبني  مراحل   .4
عديدة  ــمــاذج  ن هنالك 
مير  التي  املراحل  تصف  التغيير  أدبيات  في 
من خاللها الفرد في عملية قبول التغيير أو 
رفضه. إن معرفة هذه املراحل مهمة في إدارة 
التغيير لكي يتم تبني النشاطات املناسبة 
إلدارة التغيير في كل مرحلة من هذه املراحل. 
أدكار  منوذج   تبني  املثال  وميكن على سبيل 
.Jeffry M. Hiatt,) 2006 ( جلفري هيات ADKAR

قبول  عملية  أن  النموج  ــذا  ه يقترح 

هي: مراحل  بخمسة  مير  وتبنيه  التغيير 

الوعــي بالحاجـة للتغيير 
:) A: Awareness (

املعني  الفرد  فهم  املرحلة  هــذه  متثل   
بالتغيير بطبيعة التغيير، وملاذا هذا التغيير، 
الوعي  يشمل  كما  التغيير.  عدم  ومخاطر 
الداخلية واخلارجية  املعلومات حول احلوافز 
ما  وكذلك  للتغيير،  احلاجة  أوجــدت  التي 
للفرد. فوائد  من  املقترح  التغيير  يحمله 

بالتغييـــــــــر   الرغبـــــة  
 )D : Desire (

دعم  عن  الفرد  رضــا  املرحلة  هــذه  متثل   
الرغبة  وترتبط   فيه.  واملشاركة  التغيير 
التغيير،  بطبيعة  وتتأثر  الشخصي،  باخليار 
وباحلالة الشخصية للفرد، وباحلوافز الذاتية 
نفسه. بالفرد  فريد  نحو  على  ترتبط  التي 

 المعرفة بكيفية التغيير
)  K: Knowledge(

والتدريب  باملعلومات  املرحلة  هذه  تتعلق 
كيفية  ملعرفة  الــضــروري  والتعليم 
املعلومات  املرحلة  هذه  تشمل  و  التغيير. 
واألدوات  والعمليات  السلوكات  حــول 
الوظيفية  واألدوار  ــارات  ــه وامل والنظم 
التغيير. لتنفيذ  املطلوبة  واألساليب 

التغيير  على  الــمــقــدرة 
) A : Ability (

واملقدرة  التغيير.  تنفيذ  املرحلة  هذه  متثل   
هي حتويل املعرفة إلى فعل. وتتحقق املقدرة 
عندما يبرهن الفرد على مقدرته على تنفيذ 
املطلوبة. األداء  مستويات  حسب  التغيير 

التعزيز الستمرارية التغيير  
)R: Reinforcement(

الداخلية  العوامل  املرحلة  هــذه  متثل 
واخلارجية التي متكّن التغيير من االستمرار. 
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االعتراف  اخلارجية  التعزيز  عوامل  وتشمل 
واحتفاالت  واملكافأة   والتقدير  بالفضل 
التغيير.  بتحقيق  املرتبطة  التكرمي 
التعزيز  عــوامــل  تشمل  أن  ميكن  كما 
الفرد  ــدى  ل الداخلي  الــرضــا  الداخلية 
مشتقة  أخــرى  فوائد  أو  إجنــازه  بخصوص 
الشخصي. املستوى  على  التغيير  من 

تتسق مراحل النموذج مع الواقع الطبيعي 
ملرور الفرد بخبرة التغيير؛ فالرغبة ال ميكن أن 
تأتي قبل الوعي، ألن الوعي  باحلاجة للتغيير 
أو  التغيير  الفرد بدعم  الذي يحّفز رغبة  هو 
مقاومته. كما أن املعرفة بالتغيير ال ميكن أن 
حتدث قبل الرغبة بالتغيير، ألننا ال نحاول أن 
نعرف كيفية تنفيذ شيء ما ال نرغب فيه أو 
أن تتحقق  به. كذلك ال ميكن  القيام  نريد  ال 
املقدرة قبل  املعرفة، ألننا ببساطة ال ميكننا 
يحدث  ال  أخيراً،  نعرفه.  ال  عمالً  ننفذ  أن 
التعزيز قبل املقدرة ألننا نقدر ما مت إجنازه فعالً.

تبدأ دورة حياة التغيير حسب النموذج بعد 
حتديد تغيير ما. ومن نقطة البداية تلك، يوفر 
إلدارة عملية  وتسلسالً  إطار عمل  النموذج 
التغيير على مستوى األفراد. ويوفر النموذج 
لنشاطات  قوياً  أساساً  العمل  بيئة  في 
اجلاهزية  تقومي  ذلك  في  مبا   ، التغيير  إدارة 
واالتصاالت  الضامنة،  واملنظمة  للتغيير 
التغيير.  مقاومة  وإدارة  والتدريب،  واإلعالم 

خالصة:
اجلامعية  التعلم  بيئات  ســيــاق  ــي  ف
على  التالي  السؤال  يصبح  السعودية، 
أو  مستوى  ما  األهمية:   من  كبير  جانب 
منط تطبيقات التعلم اإللكتروني حالياً في 
أي  في  أخرى،  وبعبارة  السعودية؟  اجلامعات 
اإللكتروني  التعلم  تبني  دورة  من  مستوى 
اإللكتروني  التعلم  تطبيقات  تقع  املذكورة 
تتطلب  ؟  اجلامعات  هذه  في  الهيئات  لهذه 
ودراســة  بحثاً  السؤال  هــذا  عن  اإلجابة 
املستويات  في  التطبيقات  هذه  تستقصي 
أو األمناط املشار إليها في دورة تبني التعلم 
ومستوى   ، التبني  ونسبة   ، اإللكتروني 
جاهزية اجلامعة وهيئة التدريس. كذلك من 
األهمية مبكان معرفة في أي مراحل التبني 
التدريس  هيئات  أعضاء  )هيات(  منوذج  في 
في اجلامعات السعودية.  ومن اجلدير بالذكر 
في  تدريس  هيئات  أعضاء  وجود  املتوقع  أن 

مراحل  وفي  كلها  األربع  التبني  مستويات 
بنسب  ولكن  )هيات(  منوذج  من  مختلفة 
متفاوتة، وبناًء على نتائج البحث والتقصي، 
في  اإللكتروني  التعلم  عمادات  على  يجب 
استراتيجيات  تبني  السعودية  اجلامعات 
تضع  اإللكتروني  التعلم  لدمج  وخطط  
هذه  ناقشتها  التي  املكونات  االعتبار  في 
الورقة إذا أرادت أن تفّعل التعلم اإللكتروني. 

* * * * * * * * * * * * * * * *

الصالح، بدر عبداهلل ) 2004( املنظور العوملي 
جاهزية  مدى  واملعلومات:  االتصال  لتقنية 
العوملة  ندوة  للتغيير.  السعودية  اجلامعات 
والتربية، كلية التربية/جامعة امللك سعود.
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 مـع
الضيف

ضيف العدد  د.علي بن عبدالخالق القرني المدير العام 
لمكتب التربية العربي لدول الخليج

العربي  التربية  مكتب 
أبــرز  مــا   : الخليج  لـــدول 
ــا األهــداف  ــازات وم ــج اإلن
اآلن؟  حتى  تحققت  التي 
ومـــــا أدواره التكامليــــة 
لمسانـــدة  المستقبليــــة 
في  التعليمية  األنظمة 

دول الخليج؟
اخلليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  يعّد 
البذرة األولى للعمل اخلليجي املشترك قبل 
إنشاء مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

عاما  أربعني  عبر  مسيرته  حفلت  وقــد 
بإجنازات متثلت في نواجت ميكن تصنيفها في 
ثالثة مجاالت: حلول في املناهج واملمارسات 
واملؤمترات.  العمل  وورش  الندوات  التربوية، 
وفي   ، والنشر  اإلصــدار  هو  الثالث  واجملــال 
جميع هذه اجملاالت نفذت العشرات بل املئات 
من النواجت التي مت وضعها حتت تصرف وزارات 
هنا  اجملال  يتسع  ال  والتي  والتعليم  التربية 
حقيقة حلصرها ويكفي القارئ إطاللة على 
ليتعرف   )abegs.org( التربية  مكتب  بوابة 
في  التربية  مكتب  ــازات  إجن مالمح  على 

اعد اللقاء ونفذه / تغريد بنت محمد الدخّيل
 باحثة الدكتوراة فى اإلدارة التربوية

مسيرته الطويلة. ويدعم عمل املكتب الذي 

الرئيس مراكز  الرياض مركزه  حتتضن مدينة 

التربوية  البحوث  مركز  مثل  متخصصة 

بالكويت ، ومركز التدريب التربوي بالدوحة ، 

واملركز التربوي للغة العربية بالشارقة ، كما 

أن املكتب هو من قدم وتابع مشروع إنشاء 

البحرين  مبملكة  العربي  اخلليج  جامعة 

اخلليجية  التعليمية  املؤسسة  لتكون 

اجلامعات  من  اآلن  وهي  الوحيدة  املشتركة 

، ويعمل خريجوها  القوية في مجال الطب 

مميزين. ــاَء  أطــب اخلليج  دول  جميع  فــي 

إن من يريد االطالع على الثراء التربوي الذي 

أحدثه مكتب التربية في املنطقة ميكنه زيارة 

إلكترونيا  التواصل معها  أو  املكتب  مكتبة 

فهي تخدم الباحثني وطالب الدراسات العليا.

التربية ال يقوم  أن مكتب  إلى  أن أشير  بقي 

يقوم  وإمنا   ، والتعليم  التربية  وزارات  بعمل 

بالتنسيق والتعاون والتكامل ونقل اخلبرات 

األعضاء،  الــدول  بني  الناجحة  والتجارب 

واالستجابة لالحتياجات املشتركة مبنتجات 

محسوسة ومتميزة ، وقد كوَّن لذلك شبكة 

واملؤسسات  املنظمات  مع  وتعاون  تنسيق 

خبراتها  لتسخير  وعاملياً  محلياً  املهنية 

دولنا. في  التربوية  السياسات  لصانعي 

إالَم تهدف جوائز مكتب 
ــدول  الــتــربــيــة الــعــربــي ل
ــج؟ هـــل ســنــرى  ــي ــل ــخ ال
لمكتب  األول  المؤتمر 
ــدول  الــتــربــيــة الــعــربــي ل
ــاذا  ــا؟ ومـ ــب الــخــلــيــج قــري
ســـيـــكـــون عـــنـــوانـــه؟

اخلليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  أسس 
منذ بداياته جائزة رئيسة هي جائزة البحوث 
التربوية وتهدف إلى تشجيع البحث التربوي 
تطوير  أن  ذلك  املتميزين؛  الباحثني  وحتفيز 
التعليم ال ميكن أن يحدث في غياب البحث 
لتشمل  اجلائزة  هذه  تطورت  وقد  التربوي، 
التجارب امليدانية املتميزة ، وهنا يسرني أن 
أدعو الزمالء في هذه اجلامعة املوقرة للتنافس 
عليها خصوصا وأنه قد فاز بها قامات تربوية 
سعود. امللك  جامعة  من  معروفة  وفكرية 

الرئيسة استحدث  إلى هذه اجلائزة  وإضافة 
املكتب عدداً من اجلوائز الفرعية واملسابقات 
عام  بشكل  التربوي  للميدان  موجهة 
وللطالب فيها نصيب مهّم من خالل جوائز 

نبذة عن الضيف:
اخلليـــج لـــدول  العــربــي  التربيــة  ملكتــب  العــام  املديــر  منصــب  حاليـــاً  يشغــل   -

- له العديد من املشاركات في عضوية املراكز واللجان التربوية والتعليمية، ومنها عضويته في 
مجلس إدارة املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ـ التابع لليونسكو بالرياض، واجمللس 
املركز  إدارة  ومجلس   ، السعودية  العربية  اململكة  في  العام  التعليم  تقومي  لهيئة  االستشاري 
الوطني للقياس والتقومي في اململكة العربية السعودية، واللجنة الوطنية للتعليم مبدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية للتعليم األهلي بالغرفة التجارية، وفريق عمل 

إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية والبشرية لتطوير الوضع الرياضي والشبابي في اململكة
التربوية  رابطة األبحاث  التربوية والنفسية )جسنت(، وعضو  - وهو عضو باجلمعية السعودية للعلوم 
 ، دي سي  واشنطن   NCME التربية  في  للقياس  الوطني  واجمللس   ، دي سي  واشنطن   AERA األمريكية 
ورابطة اإلشراف وتطوير املناهج ASCD واشنطن دي سي . - عمل مستشار غير متفرغ مبجلس الشورى
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املكتب  يقيمها  التي  واألوملبياد  التفوق 
اللغة  في  وقريبا  والفيزياء  الرياضيات  في 
حتقق  التي  املسابقات  من  وغيرها  العربية 
التحفيز. هدف  إلى  إضافة  سامية  أهدافا 

التعليم  وزارتــــي  دمـــج 
العالي والتربية والتعليم 
ــادات  ــيـ ــقـ ــب الـ ــاقـ ــعـ وتـ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كــيــف 
ــرون تــأثــيــر ذلـــك على  تـ
التعليمية؟  الــعــمــلــيــة 
سلبا؟  أم  إيجابا  أثر   هل 
لمستقبل  رؤيتكم  ومــا 
المملكة  فــي  التعليم 
ــة  ــســعــودي الــعــربــيــة ال
عامة؟ بــصــورة  والخليج 

هذا السؤال ذو شقني.. فأما ما يخّص دمج 
فال  للتعليم  واحدة  وزارة  لتكونا  الوزارتني 
اإلدارية  الهيكلة  في  تغييراً  يكون  أن  يعدو 
حينما  حدث  مثلما  اململكة  في  للتعليم 
وزارة  مع  البنات  تعليم  رئاسة  دمجت 
ذاته  بحد  الدمج  فإن  هنا  ومن   ، املعارف 
منطقي ؛ألنه يعني ردم الفجوة بني التعليم 
التكامل  ويعني   ، العالي  والتعليم  العام 
الذي  االنفصام  من  بدال  املسؤولية  وتوحيد 
اآلخر  بتحميل  طــرف  كل  قيام  إلــى  أدى 
التعليم. مخرجات  ضعف  مسؤولية 

غير أن دمج الوزارتني يترتب عليه تغيير جذري 
في السياسات واإلجراءات ، وقبل ذلك تبني 
وتؤدي  املركزية  جور  من  حتّد  إدارية  فلسفة 
إلى تفويض الصالحيات ليكون الدور الرئيس 
األداء  وتقومي  املعايير  وضع  التعليم  لوزارة 
لضبط اجلودة وتطبيق مقتضيات احملاسبية.

أما أن تستمرّ املمارسات اإلدارية السابقة ، 
فإن الدمج لن يؤدي إال إلى مزيد من الضياع.

أثر  عن  وهو  السؤال  من  الثاني  الشق  أما 
التعليم،  على  التعليمية  القيادات  تعاقب 
فهذا يتطلب اإلجابة على سؤال مهم هو:

عمل  الــــــــوزارة  فـــي  الــعــمــل  هـــل 
ــاص؟ ــخ ــاألش ب ــبــط  ــرت ي ال  ــي  ــس ــؤّس م

أغلب  في  نعاني  أننا  املؤسفة  احلقيقة 
وزاراتنا من غياب العمل املؤّسسي ، وارتباط 

الوزير  بشخص  وتوجهاتها  الوزارة  خطط 
مربع  مغادرتنا  عدم  إلى  أدّى  الذي  األمر   ،
 ، للوزراء  السريع  التعاقب  جــراء  الصفر 
وفي  والوقت.  واجلهد  للمال  هدر  والنتيجة 
التعليم تكون اخلسارة أكبر ؛ وذلك ألن تطور 
اخلبرة  بتراكم  إال  يتم  أن  ميكن  ال  التعليم 
ونضج املمارسات ، وهذا ال يتم حينما تتغير 
املؤسسي. العمل  انعدام  في ظل  القيادات 

وأرى - من وجهة نظري- أنه ينبغي أن يكون 
وما  الثاني  الصف  قيادات  في  ثبات  هناك 
هذه  تغيير  للوزير  متاحا  يكون  وأال   ، دونه 
القيادات دون مسوغ إداري مقبول، وقبل ذلك 
واضحة  استراتيجية  على  االتفاق  ينبغي 
للتعليم تعتمدها القيادة العليا ببرامجها 
الوزير  قبل  تغييرها من  يتم  وال   ، ومبادراتها 
اجلديد. في هذه احلال ال ضير من تعاقب الوزراء 
الوزارة  في  العمل  أن  مادام  مطلب  هو  بل 
باألشخاص. يرتبط  ال  مؤسسيا  أضحى 

إلى أي مدى ترون فعالية 
نقل التجارب والممارسات 
المجال  ــي  ف الــعــالــمــيــة 
ــتــربــوي فــي ظــل عجز  ال
التعليم  أنظمة  بعض 
في الخليج تحقيق مراكز 
المنافسات  في  متقدمة 
و التصنيفــــات الدوليـــة؟

واملمارسات  التجارب  نقل  ...إن  بالتأكيد 
لالرتقاء  السبل  أهم  من  التربوية  العاملية 
التي  املدرسية  واملمارسات  التربوي  بالفكر 
سلم  في  التقدم  إلى  مستقبال  ستؤدي 
من  وإنه  الدولية.  املسابقات  في  الترتيب 
متناول  في  املعلمون  يجد  أن  جدا  املهم 
أيديهم املصادر واملواد التربوية التي تعينهم 
على تطوير مهاراتهم ، وتتيح لهم االطالع 
على مستجدات التربية، وهنا ال بد من نقل 
العالم  أنحاء  شتى  من  املمارسات  أفضل 
محدود  العربي  التربوي  الفكري  الناجت  ألن 
هو  وهــذا  الشديد  لألسف  ضحل  هو  بل 
العربي  التربية  مكتب  دفع  الذي  الدافع 
مت  للتعريب  برنامج  تبني  إلى  اخلليج  لدول 
واألدلة  الكتب  من  العشرات  تعريب  فيه 
املعلم  يستطيع  التي  احلديثة  التربوية 

إننا في عصر  ذاتيا.  أدائه  بواسطتها تطوير 
مذهل  بشكل  وتتزايد  املعرفة  فيه  تتجدد 
يومياً. يتطور  ال  ملعلم  مجال  فال  وعليه   ،

حاضر  ــربــوي  ــت ال ــالم  ــ اإلع
غائــب لمعالجـــة القضـايـا 
التعليميـة ، وقدرته على 
إلـــقـــاء الـــضـــوء بــصــورة 
ــازات  ــجـ ــر عــلــى اإلنـ ــب أك
بموضوعية  والمشروعات 
محّل  تـــزال  ال  وشفافية 
مشكلة؟ من  هل   ! نظر 

اجلانب  التربوي  باإلعالم  املقصود  كان  إذا 
اخلبري عن اإلجنازات في التعليم فهو ال يعدو 
أن يكون في سياق اإلعالم املعتاد ، وال معنى 
إذا كان املقصود  أما   ، تربوي  بأنه  ألن نصفه 
ذو  هنا  احلديث  فإن  لإلعالم  التربوي  التأثير 
شجون إذ إن اإلعالم اليوم غدا مدرسة أكثر 
تأثيراً من املدرسة التقليدية ، وبهذا املفهوم 
ووسائله-  لإلعالم  اجلنوني  التطور  ومع   -
هو  استخداما  األكثر  املصطلح  أصبح 
لم  مصطلح  وهــو  اإلعالمية«  »الثقافة 
األمر   ، العربية  اللغة  بعُد في  ينضج كثيراً 
لدول  العربي  التربية  مكتب  حفز  الــذي 
اإلعالمية  الثقافة  برنامج   لتطوير«  اخلليج 
الصف  من  متكامل  منهج  من  يتكون   «
الثاني عشر ويركّز املنهج بشكل  إلى  األول 
الناقد  التفكير  في  مــهــارات  على  عــام 
االستهالك  على  القدرة  الطالب  لدى  تنمي 
البرنامج  يشتمل  كما   ، لإلعالم  الواعي 
للمعلمني. ــة  وأدل تدريبية   حقائب  على 
ونأمل أن نرى مدارسنا قريبا تطبق هذا البرنامج.

ــالت االكــاديــمــيــة  ــج ــم ال
ــة هـــل تـــؤدي  ــوي ــرب ــت وال
المتوقع  حسب  ــا  أدوراه
الــجــديــد  االعـــــالم  أن  أم 
أفـــقـــدهـــا أهــمــيــتــهــا؟ 
ــا  ــه ــن ــك ــم ــف ي ــ ــيـ ــ وكـ
المنافسة؟ في  االستمرار 

بال شك إن التقنية اجلديدة حلقت باإلعالم 
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إلى آفاق أرحب وأثر ذلك على اجملالت والصحف 
للوعاء  يظل  أنه  غير   ، الورقية  والكتب 
الورقي مذاقه اخلاص ولذلك لم يتراجع كثيراً 
وأحسب أن اجملالت األكادميية والتربوية ميكن 
أن يستمر تأثيرها قوياً لو متّ تطوير محتواها 

كيــف نستطيـــع تعـزيــز 
مشاركة المجتمع واألسرة 
زالت  ومــا  التعليم؟  في 
القرارات تخضع للمركزية 
الشديدة ، واألسرة بعيدة 
يحـــدث  مــا  واقــع  عــن 
التعليميـة؟ العلمية  في 

حاسمة  مسألة  ويالمس  مهم  سؤال  هذا 
بذلت  فقد  ؛  التعليم  تطوير  عملية  في 
الوصف من أجل تطوير  وأموال تفوق  جهود 
غير  اآلن  حتى  النتائج  لكن   ، التعليم 
إلى  أدت  التي  األسباب  أهم  ومن  مرضية 
ذلك أننا ننظر للتعليم على أنه مهمة وزارة 
هذه  كانت  ومتى   ، حكومية  مؤسسة  أو 
النظرة سائدة في مجتمع من اجملتمعات فإن 
مكانه  في  يراوح  ويظل   ، يتطور  ال  التعليم 
التعليم  اجملتمعية في  املشاركة  إن  نفسه. 
 ، التعليم  يأتي في صلب عملية تطوير  أمر 
على  املشرفة  اجلهة  على  لزاما  كان  ولهذا 
التعليم أن تغير متوضعها في خارطة إصالح 
التي  التشريعات  تعتمد  وأن   ، التعليم 
، ومن  التعليم  تتيح للجميع املشاركة في 
اجلانب اآلخر على اجملتمع أسرة ومؤسسات 
إن  التعليم  في  اإلســهــام  إلــى  يبادر  أن 
مظهر  وهــذا   ، لديه  قيمة  للتعليم  كان 
والتعليم   ، اجملتمع  ثقافة  مدى  على  يدلّل 
اجملتمع. ثقافة  مستوى  عن  يعلو  ال  سقفه 

الــمــعــلــم بـــيـــن هــيــبــة 
مفقودة وحقوق مسلوبة 
يمارس  يزال  ال  هو  هل   ،
ينبغي؟  كــمــا  أدوراه 
معلمونا  يحتاج  ــاذا  ومـ
تأثيرًا  أكثر  بأدوار  للقيام 
التعليمية؟ العملية  في 

وال  املدرسي  األداء  في  األهــم  هو  املعلم 
طغيان  تعاظم  مهما  معلم  بدون  تعليم 
املعلم  يكن  لم  وإذا   ، وسطوتها  التقنية 
فاعال ومنتجاً فإن التعليم يغدو مثل الرجل 
املريض. واحلقيقة التي ال مراء فيها أن املعلم 
على  تؤثر  كثيرة  ضغوط  من  يعاني  اليوم 
؛ فهو  التعليم  تطوير  أدائه وحتبط خطوات 
لتدهور  نتيجة  متشنجة  بيئات  في  يعمل 
العالقة بني املعلمني والطالب ، وال ينبغي أن 
نغمض أعيننا عما اعترى كثيراً من شبابنا 
إلى  وامليل   ، بالتعليم  التهاون  سمات  من 
 ، سنا  يكبرهم  من  احترام  وعدم   ، العنف 
هذه  قسوة  مدى  يدرك  التدريس  مارس  ومن 
املهنة حني ينفلت الطالب وتقل دافعيتهم 
ال  ذلك حني  من  واألشّد قسوة   ، للتحصيل 
يجد املعلم االحترام منهم ، بل ورمبا تعرض 
ماثلة  حقائق  هذه  والتعنيف.  للسخرية 
التغاضي  في  االستمرار  يصح  وال  للعيان 
أن  ميكن  املعلم  شخصية  أن  بحجة  عنها 
أن  لنا  أين  إذ من  ؛  الفارق لدى الطالب  حتدث 
نأتي بشخصيات قوية مؤثرة ومقنعة علمياً 
مهنة  فيه  أضحت  الذي  الوقت  في  وعملياً 
التدريس مخصصة ملن لم يجد له مجاال في 
الطب أو الهندسة ونحوها ، وفي الوقت الذي 
نرى فيه تفلت الكثير من التالميذ والطالب 
حلرمتها  املدرسة  فقدان  نتيجة  القيود  من 
عن  واألمــهــات   ــاء  اآلب لتقاعس  ونتيجة 
مشاركة املدرسة شؤونها وتهميش اجملتمع 
إن  يقول:  من  مع  ولست  واملعلم.  للمدرسة 
املعلم  فقدان  إلى  أدى  البدني  العقاب  منع 
وال  تخّلف  مظهر  البدني  فالعقاب  هيبته؛ 
ميكن القبول به في هذا العصر. ولكنني مع 
قوانني  هناك  تكون  أن  يجب  :إنه  يقول  من 
وتوجهه. السلوك  تقّوم  رادعة  وتنظيمات 

يرضى  أحد  فال  املعلم  أما عن سلب حقوق 
باملسؤول  وانتهاء  بالدولة  ابتداء  بذلك 
الوقت  لبعض  حتتاج  احللول  ولكن  املباشر، 
التخفيف  في  الــوزارة  تسارع  أن  ونتمنى   ،
لفت  يجب  أنه  على  املسألة  هذه  عبء  من 
النظر إلى أن الغالبية من املعلمني يتمتعون 
ذلك  ومع   ، كاملة  النظامية  بحقوقهم 
أدائهم. في  كبيراً  فارقا  ذلك  يحدث  لم 

حتية للمعلمني الذين يستمدون قوتهم في 
الذاتي  وحافزهم  وطنيتهم  من  مهمتهم 
العرفان. من  بالكثير  نتوجه  ولهم  للتميز 

نحــو فتـح فروع  التوجــه 
ــجــامــعــات األجــنــبــيــة  ــل ل
أنت  هل  المملكة  في 
ــمــاذا؟ ول ــّده  ضـ أم  معه 

فروع  فتح  جتربة  املنطقة  في  بنا  مــرت 
عليها  ، وهي جتربة مرّ  للجامعات األجنبية 
وقت كاف يجعلها مهّيأة للخضوع للبحث 
في  وهــذا   ، جناحها  مدى  ملعرفة  العلمي 
حكم  إلعطاء  األمثل  األسلوب  هو  نظري 
الشخصية. االنطباعات  فيه  تتدخل  ال 

وإذا كنت مصرّاً على رأيي الشخصي فإنني 
ال أشعر باالرتياح جتاه كثير من هذه الفروع 
استثناءات.  وجود  على  جداً  التأكيد  مع 
التجارة  طابع  الفروع  هذه  على  غلب  لقد 
غير  فيها  يكثر  بيئة  فــي  والتكسب 
الدرجات  خلف  اجلميع  ويلهث  املواطنني 
علميتها. ــة  درج كانت  مهما  العلمية 
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العملية  عناصر  أهم  من  األداء  قياس  يعّد 
اإلدارية, لذا أصبح من أهم املوضوعات التي 
ينبغي أن تؤخذ بجدية من صناع القرار، حيث 
التي يحكم في ضوئها على  األداة  يعّد  إنه 
أو  أهدافها  إلى  الوصول  في  املنظمات  جناح 
إخفاقها ، ومن ناحية أخرى ال ميكن أن يكون 
كانت  فإذا  قياس،  بدون  لألداء  تطوير  هناك 
املؤسسة ال تعلم أين هي اآلن من حيث واقع 
عملياتها ،فهي ال ميكن أن تعرف مستقبلها، 
 ، تريد  حيث  إلى  الوصول  ميكن  ال  وبالتالي 
املقولة  خالل  من  ذلك  عن  التعبير  وميكن 
الشهيرة ) ماال ميكن قياسه ال ميكن إدارته (.

إمكانية  في  األداء  قياس  أهمية  وتكمن 
األمانة  وتعمل   ، ــه  وإدارت ــاألداء  ب التحكم 
التعليم،  وزارة  في  التعليم  إلدارات  العامة 
في  التعليم  إدارات  أداء  مستوى  رفع  على 
املناطق واحملافظات، وتتكون األمانة من عدة 
والدراسات  املؤشرات  وحدة  منها  وحدات 
األداء  مؤشرات  وضع  مهامها  أبرز  من  والتي 
ومتابعتها،  وقياسها   ، التعليم  إلدارات 
من  ضوئها  في  وتصنيفها  اإلدارات  وتقومي 
وتصدر  األداء.  لقياس  برنامج  تصميم  خالل 
تقارير  التعليم  إلدارات  العامة  األمانة 
إدارات  أداء  قياس  عن  منشورة  غير  سنوية 
التعليم وفق املؤشرات،  وتعمل حاليا على 
إدارات  في  األداء  مؤشرات  عن  كتيب  إصدار 
السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم 
. اهلل  ــإذن  ب القادمني  األسبوعني  ــالل  خ

األداء قــيــاس  ــج  ــام ــرن ب
التعليم  إدارات  أداء  يقيس  برنامج  هو 
تشخيص  خالل  من  واحملافظات,  باملناطق 
علمي  بأسلوب  اإلدارات  في  األداء  واقــع 
، وهي تبرز  أداةً  التربوية  يستخدم املؤشرات 
في  الضعف  أوجه  وتكتشف  القوة  جوانب 

مؤشرات األداء الطريق نحو جودة 
التعليم

د. راشد بن غياض الغياض
أمين عام إدارات التعليم

اإلدارة, بحيث متثل نتائج هذا القياس جانباً 
الوضع  تطبيقياً مهماً يساعد على إيضاح 
يساعد  وبالتالي   ، التعليمية  اإلدارات  في 
على  يقوم  الذي  املستقبلي  التخطيط  في 
مواضع  ومعاجلة   ، لديها  القوة  نقاط  تعزيز 
الضعف من خالل إعداد خطط حتسني األداء 
لــإلدارات.  الالزم  الدعم  تقدمي  مع  وتطويره 

ويهدف هذا البرنامج إلى :
التعليم. إلدارات  العام  األداء  مستوى  رفع 

اإلدارات  جنـــــاح  ــى  ــلـ عـ ــم  ــ ــك ــ احل
ــول إلـــــى األهــــــــداف. ــ ــوصـ ــ ــي الـ ــ ف

على  واملــســؤولــني  الــقــيــادات  مساعدة 
ملعاجلة  السليمة؛  الـــقـــرارات  ــاذ  ــخ ات
نــواحــي اخلــلــل والــقــصــور واالنــحــرافــات 
الــالزم ــم  ــدع ال ــدمي  ــق وت األداء(  ــوة  ــج )ف

ونحدد مهام هذا البرنامج فيما يلي :
ألداة  واإلعـــــــــــداد  الـــتـــصـــمـــيـــم 
ــتــعــلــيــم.  ال إدارات  أداء  ــاس  ــيـ قـ
ــل والــتــقــيــيــم  ــي ــحــل ــت الــتــطــبــيــق وال
األداة. ــذه  ــ هـ ــوء  ــ ضـ ــي  ــ ف لـــــــألداء 

من  األداء  فــي  التغير  مــعــدالت  قــيــاس 
محددة. زمنية  فترات  في  املقارنة   خالل 

التعليم.  إدارات  أداء  عن  التقارير  إعــداد 
رفع التوصيات إلدارات التعليم، لتعزيز جوانب 
أدائها في  القصور  جوانب  ومعاجلة  القوة 

األداء قياس  بناء  مراحل 
- تصميم املؤشرات واختيارها.

- وضع النقاط املرجعية .

- توثيق املؤشرات .

- أمتتة املؤشرات .

- قياس األداء .

- حتليل األداء .

- تقييم األداء بالقياس املرجعي ) املقارنة 

املرجعية ( .

- تقــومي أداء إدارات التعليــم .

-  تقييم أداء إدارات التعليم وتصنيفها.

1. تصميـم أدوات القياس 
و إعدادهــا:  

 حتتاج املنظمات إلى أداة تستطيع من خاللها 

مدى  وتعكس   ، األداء  مستوى  على  احلكم 

حتقق األهداف, وتعبر عن النتائج وتركز على 

اخملرجات ، والوقوف على ما قد يكون من تباين 

بني النتائج املستهدفة والتي حتققت فعالً.

املناسب  العنصر  ــو  ه األداء  ــر  ــؤش وم

الكلي  األداء  لتقومي  يستخدم  الـــذي 

القصير  األجــل  في  األداء  وتقومي  واجلزئي 

ككل.  األداء  ــقــومي  وت الــطــويــل  ــل  واألجـ
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تصميم املؤشرات واختيارها:
قابلة  األهـــداف  جتعل  األداء  مــؤشــرات 

ومتكن  األداء,  تقييم   يدعم  مبا  للقياس 

اإلجـــراءات  اتخاذ  من  ــقــرارات  ال صانعي 

لتحقيق  الالزمة  والوقائية  التصحيحية 

مؤشرات  اختيار  مت  لذا  املرجوة,  النتائج 

التعليم. إدارات  أداء  لقياس  كــأداة  األداء 

 Performance  مؤشـــرات األداء

:Indicators
الكمية  املقاييس  مــن  مجموعة  هــي 

مبرور  األداء  لتتبع  تستخدم  والنوعية 

تلبيتها  ــدى  م على  للتعرف  ؛  الــوقــت 

نقاط  وهي   ، عليها  املتفق  األداء  ملستويات 

حتقيق  نحو  التقدم  تراقب  التي  الفحص 

املقارنات. بــإجــراء  وتسمح  املستهدف 

األمــور  من  األداء  مؤشرات  تطبيق  ويعّد 

التعرف  خاللها  من  ميكن  إذ   ، جداً  الهامة 

على مدى النجاح نحو حتقيق األهداف, وفي 

األداء  قياس  على  التركيز  مت  املرحلة  هذه 

) الكمي ( والذي يعّد من القضايا الهامة وذلك 

املشاركة  قاعدة  توسيع  إلى  االجتاه  بسبب 

املفاهيم  تطبيق  نحو  والتوجه   ، والتمكني 

واملساءلة. الشفافية  مثل  احلديثة  اإلدارية 

بناء استمارة املؤشرات وتطبيقها :
األداء  مؤشرات  من  احلقيقية  الفائدة  إن 

التعليم  بسياسات  ربطها  في  تكمن 

لتحقيق  التقدم  مــدى  لقياس  وأهــدافــه 

األساسي  املصدر  فإن  لذلك  األهداف,  هذه 

مؤشرات  لبناء  عليه  االعتماد  مت  ــذي  ال

 ، للوزارة  اإلستراتيجية  اخلطة  هو  األداء 

األهداف  ضوء  في  املؤشرات  صياغة  ومتت 

مع  تتوافق  أساسية  قضايا  متثل  بحيث 

تقييماً  وتقدم   ، اإلستراتيجي  التطور 

املؤشر  بيانات  توافر  أن  كما  التطور,  لهذا 

املؤشرات. اختيار  في  أساسي  دور  له  كان 

للمحاور  وفقاً  املؤشرات  تصنيف  مت  وقد 

التعليمية  بالعملية  املتعلقة  األساسية 

وصياغتها في استمارة وتعميمها على وكاالت 

الوزارة إلبداء املرئيات واملقترحات لتطويرها.

: مرجعية  نقاط  2.وضــع 
نقاط  حتديد  يتم  الوزارة  أهداف  من  انطالقاً 

املؤشرات  من  مؤشر  لكل  لألداء  مرجعية 

تعرف باملعايير أو) القيم املستهدفة ( ، وهي 

عليه  القياس  يتم  محّدد  مقدار  عن  عبارة 

املقرر  الهدف  عن  االنحراف  مقدار  لتحديد 

حتقيقه ) سلباً أو إيجاباً ( ، الستخدامها في: 

- حتديد مستوى األداء املطلوب الوصول إليه.

تقبل  بحيث  للسماح  حـــدود  ــع  وض  -

احلــدود. هــذه  ضمن  الواقعة  االنحرافات 

بها. الفعلي  األداء  ومقارنة  التقييم   -

األهداف  حتقق  مدى  عن  املعايير  هذه  وتعبر 

حتليل  ميكن  وال   ، املــنــاســب  بالشكل 

للمقارنة  مستهدفة  قيمة  بــدون  األداء 

النقاط  حتديد  ويكون  الفعلية,  بالقيم 

وأداء  العاملية  املؤشرات  ضوء  في  املرجعية 

املتشابهة. الطبيعة  ذات  املؤسسات 

حتديد القيم املستهدفة :
ملؤشرات  املستهدفة  القيم  حتديد  مت  وقد 

التالية:  للطرق  وفًقا  التعليم  إدارات  أداء 

البداية  كانت  1431/1432هـــــ  عــام  •فــي 

وجود  لعدم  ونظراً  األداء،  مؤشرات  لتطبيق 

تقارير سابقة لألداء في بعض املؤشرات فقد 

إلدارات  وتُرك  لعام  األداء  مؤشرات  تفعيل  مت 

التعليم حتديد املستهدف من وجهة نظرهم.

ــداد  إعـ ــام 1432/1433هـــــــــ مت  ــي عـ •فـ

ــاً لــلــتــالــي:  ــم مــســتــهــدفــة وفـــقـ ــي ق

تقارير  على  بــنــاء  ــاس:   ــ األس قــاعــدة   -

وضــع  مت  1431/1432هــــــــ  ــعــام  ل األداء 

ــرات. ــؤش امل لبعض  املستهدف  قيمة 

االعــتــمــاد  مت  املــعــيــاري:  ــوذج  ــم ــن ال  -

القيم  لوضع  املعياري  النموذج  على 

املؤشرات  من  اآلخر  للبعض  املستهدفة  

عاملية. مستهدفات  اعتماد  مت  حيث 

في  ورد  ــا  م اإلســتــراتــيــجــيــة:  اخلــطــة   -

مستهدفات. من  اإلستراتيجية  اخلطة 

-  قطاعات الوزارة : متت االستعانة بقطاعات 

مستهدفة  قيم  لوضع  املعنية  الـــوزارة 

للمؤشرات اخلاصة بها ؛ حيث متت مخاطبة 

إقامة  مت  ثم  ومن  الشأن,  بهذا  القطاعات 

ورشة عمل ، وباملزاوجة بني الطرق السابقة 

.) املستهدفة  القيم   ( املعايير  ــداد  إع مت 

• مت العمــل علــى إيجــاد معاييـر 

منطقية من خالل: 
ووجهة  النتائج  ضوء  في  املعايير  مراجعة 

التنفيذ  معوقات  ضوء  وفي  امليدان  نظر 

 ، املتاحة  والبشرية  املادية  واإلمكانات 

ومتطلباتها,  العليا  القيادة  وتوجهات 

للقطاعات  املؤشرات  نتائج  إرسال  مت  حيث 

ما  ضــوء  في  مراجعتها  منهم  وطلب   ،

تتم  سنة  كل  بداية  وفــي   ، ــره  ذك سبق 

النتائج  ضــوء  في  املستهدف  مراجعة 

واملستجدات ويتم التعديل إن استلزم األمر. 

ــرات : ــؤش ــم ــيــق ال ــوث 3.ت
ملؤشرات  ــًدا  ج هامة  عملية  التوثيق: 

والثبات  املصداقية  ألهمية  وذلــك  األداء 

يساعد  فالتوثيق  القياس؛  عملية  في 

بحيث  ومصداقيته  املــؤشــر  ــة  دق على 

ــراد قــيــاســه. ــ يــقــيــس بــالــفــعــل مـــا ي

وثبات املؤشر: يعني أنه إذا مت قياس املؤشر لعدة 

اتساق  هنالك  يكون  جهات  عدة  ومن  مرات 

على  االعتماد  ميكن  وبالتالي   ، النتائج  في 

العدالة. لتحقيق  املقارنة،  النتائج في  هذه 

وتوثيق املؤشرات: يعني إيجاد دليل عمل 

ميكن الرجوع إليه عند رصد املؤشرات 

وحسابها ، مما يساعد على رصدها بدقة 

تنعكس على النتائج ، بحيث تقدم متثيالً 

دقيقاً وصادقاً للظاهرة وبذلك نضمن:
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• فهم كافة املعنيني باإلدارة ملؤشرات األداء ..

املؤشرات. وتبني  التواصل  عملية  تعزيز   •

 , املؤشر  مالك   ( املصلحة  توعية أصحاب   •

مالك البيانات , ومسؤول القياس , واملنسقني (.

• دقة البيانات ومصداقيتها.

• إتاحة عقد مقارنات مرجعية تتسم بالعدالة.

• سهولة إصدار التقارير.

• سهولة عملية األمتتة.

إعداد الدليل اإلرشادي:

قياس  دليل  بإصدار  العامة  األمانة  قامت 

مؤشرات األداء في إدارات التعليم ، ويعد هذا 

في عملها  التعليم  إلدارات  الدليل مسانداً 

في قياس مؤشرات األداء, حيث يقدم الدليل 

فكرة عامة عن مشروع قياس األداء وفوائده, 

وآليات العمل في املشروع, كما يقدم الدليل 

استمارة  في  ــواردة  ال للمؤشرات  تصنيفاً 

دعم إدارات التعليم ، وأمثلة لطرائق حساب 

تعميم  مت  وقــد  فيها,  ــواردة  الـ املــؤشــرات 

إصدار  مت  ثم  التعليم،  إدارات  على  الدليل 

الستمارة  اإلرشادي  )الدليل  الثاني  الدليل 

 ) األول  اإلصدار   – التعليم  إدارات  أداء  قياس 

يلي: ما  تضمن  جديد  دليل  إعداد  مت  حيث 

- تعليمات تعبئة االستمارة.

-حتديد احملاور مصنفة مع حتديد اجلهات 

املستفيدة في كّل مؤشر.

- تعريف املؤّشر.

- حتديد مصدر البيانات لكّل مؤشر.

- طريقة االحتساب لكّل مؤشر.

- املالحظات.

4. أتمتــــــــة استمــــارة 
المؤشــرات وتطويرها :

عمل  برنامج دعم األداء بنسخته اإللكترونية 

عبر منتدى األمانة العامة, حيث مت تصميم 

إدارات  أداء  دعــم  في  متخصص  برنامج 

التعليم, وهو عبارة عن برنامج إحصائي يتم 

من خالله إدخال اإلحصاءات الرقمية الواردة 

البرنامج  يقوم  ذلك  وبعد   ، االستمارة  في 

وفرزها  وجمعها  املدخالت  هذه  بتحليل 

وإدراج الرسوم البيانية اخملصصة لها ملعرفة 

موقف إدارات التعليم وعمل مقارنات بينها.

5. قيـــاس األداء :

جمع البيانات  :
قياس  بها  سيتم  التي  املعايير  حتديد  بعد 

وجوهر  األداء  قياس  مرحلة  تأتي  األهــداف 

التي  البيانات  جمع  هي  القياس  خطوة 

يعتمد  إذ  للمؤشر؛  الفعلي  األداء  متثل 

حول  البيانات  جمع  على  األداء  قياس 

نقل  وهي   ، املؤشر  لنشاط  الفعلي  األداء 

املستوى  من  املؤشر  قيم  حول  املعلومات 

بيانات. شكل  على  التنفيذ  عن  املسؤول 

تدقيق جودة البيانات :
تلعب البيانات دوراً هاماً في تكوين املؤشرات 

التي تسهم بدورها في دقة القرارات وصوابها 

البيانات  توفر  فإن  لذا  القرار،  متخذي  لدى 

الالزمة حلساب املؤشرات اخملتلفة ليس كافياً  
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مجموعة  توفير  إلى  أيضاً  حاجة  فهناك  ؛ 

واملوثقة  واملترابطة  املتسقة  البيانات  من 

وتوثيق  بتطوير  القيام  يتطلب  ما  وهو   ،

املستخدمة  واملنهجيات  للمعايير  أفضل 

على  والتغلب  وحتليلها  البيانات  جمع  في 

البيانات  جمع  تواجه  التي  املشكالت 

البيانات,  جودة  تدقيق  خالل  من  وحتليلها 

لذا فقد مت في 26 – 27 /1436/6هـ عقد لقاء 

وكيفية   ، البيانات  بجودة  املقصود  لشرح 

العمل.  واقع  من  عملية  بأمثلة  تطبيقه 

األداء( فــجــوة   ( املــؤشــر  قيمة  حــســاب 

إرشادية  قيمة  عن  عبارة  هي  املؤشر  قيمة 

للمؤشر  الفعلي  األداء  بني  الفرق  توضح 

والقيمة املستهدفة  ) املعيار ( أو مبعنى أخر 

الفرق بني الوضع احلالي والوضع املستهدف.

تتم  وتدقيقها  الــبــيــانــات  جمع  بعد 

مبقارنة  املؤشر  قيمة  احتساب  عملية 

التي  باملعايير  للمؤشر  الفعلية  القيمة 

األداء. فجوة  حتديد  ثـم  من  و  حتديدهــا  مت 

يحسب  الكتروني  برنامج  تطبيق  مت 

أصبح  بحيث  الفجوة  ويــحــّدد  املعادلة 

اخلام  البينات  توفير  التعليم  إدارات  دور 

في  كثيراً  ساعد  وهذا  تدقيقها,  بعد  فقط 

للحساب. نتيجة  تقع  قد  أخطاء  أي  تالفي 

6. تحليل األداء :

حتديد مستويات األداء :
في هذه املرحلة حُتلل فجوة األداء وهي خطوة 

أساسية في حتديد االختالالت في األداء ومن 

وفقاً  مؤشر  لكل  األداء  مستويات  حتدد  ثم 

املستويات  ضوء  وفي   ، األداء  فجوة  لنتائج 

لكل  حتليل  ويكتب   , حتديدها  سبق  التي 

على  تصاغ  ثم  املؤشر  حالة  يوضح  مؤشر 

تعليم. إدارة  لكل  متكامل  تقرير  شكل 

إصدار تقارير األداء:
الهدف من حتليل األداء هو محاولة إغالق هذه 

أدنى  إلى  تقليصها  األقل-  -على  أو  الفجوة 

مستوى باستخدام أقل التكاليف من خالل 

واالستفادة  املتاحة،  املوارد  استغالل  حسن 

القصوى،  وبالطاقة  املثلى  بالطريقة  منها 

املمكنة,  النتائج  أفضل  على  للحصول 

تقرير  التحليل على شكل  يتم صياغة  لذا 

متكامل لكل إدارة تعليم ، ثم يرسل إلدارات 

في  التحليل  نتائج  من  لالستفادة  التعليم 

التطوير  خطط  وإعداد  التخطيط  عملية 

العمل  وتركيز   ، ضوئها  في  والتحسني 

االهتمام  على  العاملني  وحتفيز   ، واألداء 

باملستهدف وتوحيد جهودهم للتقدم نحو 

في  العليا  للقيادات  يرسل  كما  األهــداف, 

متابعة  خطط  في  منه  لالستفادة  الوزارة 

األداء إلدارات التعليم وفي الزيارات امليدانية.

ملخص تقارير األداء:
يرسل  التقارير  لهذه  ملخص  إعــداد  يتم 

النواب  ومعالي  التعليم  ــر  وزي ملعالي 

على  العليا  اإلدارة  وقوف  ذلك  من  والهدف 

من  عامة  بصفة  التعليم  إدارات  ــع  واق

أبرز  على  يشتمل  مختصر  ملخص  خالل 

املؤشرات اإليجابية  ، واملؤشرات التي حتتاج 

في  والتحديات  ــادرات  واملــب  ، حتسني  إلــى 

القرار   وصناع  املسؤولني  ملساعدة  اإلدارة، 

الراهن  للوضع  أعمق  فهم  إلى  للوصول 

والوقوف على مدى حتقق األهداف املرسومة.

7. القيـــــاس المــرجعـــي:
منظمة  طريقة  هي   :) املرجعية  املقارنة   (

املؤسسات  تقوم  أن  بواسطتها  ميكن 

أفضل  مقابل  وتقييمه  أدائــهــا  بقياس 

يركز  وبالتالي  الفائق,  واألداء  املمارسات, 

على طريقة األداء, وليس على النتائج, وتوفر 

على  للحكم  حقيقياً  معياراً  املقارنة  هذه 

املتميزة  البيانات  تكون  حيث  العمليات, 

أومن قبل  املؤسسة  داخل  التي مت حتقيقها 

املؤسسات املتميزة في نفس مجال النشاط 

.  Benchmarkingاملـــرجـــعـــي الهدف  هي 

أنواع املقارنة املرجعية:
مت قياس األداء الفعلي إلدارات التعليم بناء 

على عدة أسس لتفسير القيمة املقدرة 

للمؤشر ومنها: 

1. مقارنة األداء الفعلي باملستهدف ) إسناد 

إلى قاعدة (

2. مقارنــة األداء احلالــي باألداء الســابــق   

) إسناد ذاتي (

3. مقارنة األداء الفعلـي بـاإلدارات املناظـرة 

) إسناد معياري (

مقارنــــة األداء الفعلــــي باملستهــــدف 

) إسناد الى قاعدة (:

التعليم  إدارات  أداء  واقع  يستعرض  تقرير 

األداء  قيـاس  مؤشـرات  عــرض  خــالل  من 

إلدارات  العــامة  األمـانة  اعتـمدتهــا  التي 

التعليـــم، وحتليـلها ، حيث يتم حتليل األداء 

القائم ومقارنته باملستهدف ، ومن ثم حتديد 

أبرز  يتم استخالص  األداء, كما  في  الفجوة 

املؤشرات اإليجابية وأبرز فرص التحسني على 

مستوى كل إدارة, وحتليل الوضع الراهن من 

وجهة نظر إدارة التعليم وما حتتاجه من دعم.

يهدف إلى االستفادة من نتائج التحليل في 

التطوير  خطط  وإعداد  التخطيط  عملية 

والتحسني في ضوئها ، وتركيز العمل واألداء 

باملستهدف  االهتمام  العاملني على  وحتفيز 

األهداف. نحو  للتقدم  جهودهم  وتوحيد   ،

مقارنــــــة األداء احلالــي باألداء السابـــق 

) إسناد ذاتي (:

التعليم  إلدارات  احلالي  األداء  يقارن  تقرير 

استخراج  خالل  من  السابقة  األعوام  بأداء 

في  التعليم  إدارات  جميع  أداء  متوسط 

 ، املقارنة  أعــوام  من  عام  لكل  مؤّشر  كّل 

وحساب  العامني  بني  الفرق  حتديد  ثم  ومن 

أم  إيجابي   ( النمو  نوع  وحتديد  النمو  مقدار 

سلبي ( ، وعرض ملخص ألبرز نتائج املقارنة.

مستوى  عــلــى  الــوقــوف  إلـــى  ــدف  ــه وي

التأخر  أو  التقدم  ومــدى  األداء  في  النمو 

وتنفيذها. احملاسبية  النظم  وإجـــراء 
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مقارنــة األداء الفعلــي باإلدارات املنـاظـرة 

) إسناد مرجعي (:

إدارات  من  مبثيالتها  اإلدارة  أداء  يقارن  تقرير 

القائم  األداء  حتليل  مت  حيث  التعليم, 

وفقاً  مؤشر-  كّل  في  التعليم  إدارات  جلميع 

للبيانات الواردة من تلك اإلدارات ، وفي ضوء 

 - األداء  قياس  ونتائج  اإلحصائية  املعلومات 

التعليم  إدارات  بني  مقارنات  إجراء  ثم  ومن 

العامة  النتيجة  ومقارنة  مؤشر،  كل  في 

باملستهدف, وفي ضوء النسب العامة لألداء 

اإليجابية  املؤشرات  أبرز  استخالص  يتم 

كما  اإلدارات  جلميع  التحسني  فرص  وأبرز 

يتم حتديد أبرز الصعوبات التي تواجه إدارات 

التعليم اخلارجة عن صالحياتها وتصنيفها.

التعليم  إلدارات  الدعم  تقدمي  إلى  يهدف 

وإعـــادة  املــــوارد  تخصيص  خـــالل  ــن  م

التعليم  إدارات  مستوى  على  تخصيصها 

التي  واخلــلــل  القصور  ــه  أوج ومعاجلة   ،

اجلهد،  من  مزيد  لبذل  املؤشرات  تظهرها 

التعليمية  العملية  جودة  مستوى  لرفع 

باملناطق ذات اخلدمات التعليمية الضعيفة.

8. آليــــــة تقــويـــــم أداء 
إدارات التعليــم :

مراقبــة األداء:
يتم قياس األداء على فترات زمنية مختلفة 

ملعرفة مدى تطور األداء من خالل قياس األداء 

ميكن  بحيث  باملستهدف،  ومقارنته  احملقق 

احلكم على مدى تطبيق اخلطط وتقييمها.

التغذية العكسية:

في ضوء نتائج القياس تشخص االنحرافات 

ويتم حتديدها, وإعداد تقارير حتليل األداء لكل 

منها. بنسخة  اإلدارات  وتزويد  تعليم  إدارة 

وضع خطط التحسني:
ال  إيجابية  عملية  األداء  قياس  عملية  إن 

تسعى األمانة من خاللها إلى الكشف عن 

أيضاً  تهتم  وإمنا   ، فحسب  الضعف  نقاط 

بنقاط القوة ، وعلى ضوء نتائج حتليل األداء 

اخلطط  إعداد  يتم  التعليم  إلدارات  العام 

إدارات  الالزمة  للتحسني والتطوير من قبل 

التعليم والتي تقوم على تعزيز نقاط القوة 

موضع  ووضعها  الضعف  نقاط  ومعاجلة 

التنفيذ مع حتديد أوجه الدعم التي حتتاجها 

خططها. لتنفيذ  الـــوزارة  قطاعات  من 

دعم أداء إدارات التعليم:
إدارات  أداء  دعم  في  األمانة  دور  من  انطالقاً 

ملتطلبات  والتنسيق  التحليل  يتم  التعليم 

لتحسني  اإلدارة  حتتاجها  التي  الدعم 

 ، صالحيتها  عن  واخلارجة  أدائها  وتطوير 

ملناقشتها  الوزارة  قطاعات  مع  والتنسيق 

مستوى  على  املوارد  تخصيص  وتخصيص 

اإلدارات في ضوء النتائج وإعادة تخصيصها.

إدارات  أداء  تــقييــــــم   .9
تصنيفهــــا: و  التعليــــم 

تقييــم األداء:
إدارات  ــع  واق على  العليا  اإلدارة  لوقوف 

تقييم  ــداد  إع مت  عامة,  بصفة  التعليم 

التحليل  ضوء  في  التعليم  إدارات  ألداء 

مقنن  معيار  خالل  من  سابقاً  إليه  املشار 

مؤشر. لكل  درجـــة  ــد  وحتــدي للتقييم 

تصنيف إدارات التعليم وفق نتائج املؤشرات:

يتم مقارنة كّل إدارة تعليم باإلدارات األخرى 

بالنسبة  ترتيبها  وحتديد   ، التقييم  محّل 

اإلدارات  تصنيف  يتم  ذلك  ضوء  وفي  لهم 

متوسط  أداء  و  مرتفع  )أداء  فئات  ثالث  إلى 

متابعة  بغرض  ــك  وذل منخفض(  ,وأداء 

الدعم  وتقدمي  املنخفض,  األداء  ذات  اإلدارات 

يتيح  كما  دعماً,  حتتاج  التي  لإلدارات  الالزم 

وتنفيذها. احملاسبية  النظم  إجــراء  أيضاً 

نشر ثقافة املؤشرات :
يهتم  لــلــوحــدة  تويتر  حــســاب  إنــشــاء 

مصغرة  ــات  ــن ــدوي ت بــنــشــر  احلـــســـاب 

إدارة  بعمليات  تتعلق   ) تــغــريــدات   (

 ، ومؤشراته  األداء  قياس  خاصًة  األداء 

kpiunit@. الــوحــدة  ونشاطات  وأخــبــار 

:رغبة  للوحدة  الكترونية  مدونة  إنشاء 

بأن  والدراسات  املؤشرات  وحدة  فريق  من 

في  والزميالت  الزمالء  مع  التفاعل  يستمر 

الوحدة  مشرفات  تدريب  مت  فقد  امليدان 

 ) اإللكترونية  ــات  املــدون  ( برنامج  على 

التعليم  تقنيات  قسم  عــقــده  الـــذي 

التابعة  املدرسية  التجهيزات  ــإدارة  بـ

الرياض. مبنطقة  للتعليم  العامة  لــإلدارة 

إطالق  مت   : للوحدة  يوتيوب  قناة  إنشاء 

املؤشرات  لوحدة  التابعة  اليوتيوب  قناة 

والدراسات يوم الثالثاء 7 محرم 1437هـ حيث 

الوحدة. فريق  إنتاج  من  فيديو  أول  نشر  مت 

ملاذا مت إنشاء القناة: يعد اليوتيوب من أهم 

مواقع التواصل االجتماعي حيث يتيح رفع 

مقاطع الفيديو بشكل مجاني ومشاهدتها 

نشر  في  ذلك  توظيف  مت  وقد   ، ومشاركتها 

مقاطع فيديو عن قياس األداء ومؤشرات األداء 

تداولها. البرنامج  منسقي  على  يسهل  مما 

مقاطع  خمسة  نشر  مت  الفيديو:  مقاطع 

الوحدة  فريق  إعداد  من  منها  اثنان  فيديو 

إعــداد  ــن  م كــانــت  املتبقية  واملــقــاطــع 

وإنتاجها  املكرمة  مبكة  التعليم  أمانة 

بالرياض  التعليم  أمانة  إنتاج  من  وآخر   ،

بالغاط. التعليم  أمــانــة  مــن  والــثــالــث 
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تتسابــق اجلامعـــات السعوديــة الناشئة 

بحماس كبير على استحداث برامج للدراسات 

في  للجنسني   ) ودكتوراه  ماجستير   ( العليا 

ونرى  نسمع  وأصبحنا  مختلفة،  تخصصات 

اجلامعات  هذه  في  الواحدة  الكلية  أقسام 

تتنافس في رفع برامجها إلى اجملالس اخملتلفة، 

القبول  ومواعيد  برامجها  عن  تعلن  ثم 

مباشرة متى ما مت إقرارها من مجلس اجلامعة . 

إن هذه اخلطوة وإن كان سماعها يَسرّ ويُفرح، 

من  مظهرا  ويراها  يُباركها  املهتمني  وبعض 

إال  وتقّدمه؛  العالي  التعليم  تطور  مظاهر 

أن املتابع ملا مت قد يجد أن الدافع الشخصي 

والبلد غلب  للمنطقة  واالنتصار  والعاطفي 

ومهما  واألكــادميــي،  العلمي  اجلانب  على 

قيل عن انتشار املكاتب الوهمية الداخلية 

وتبيعها،  الشهادات  تُزوِّر  التي  واخلارجية 

ووجود عدد كبير من املتعاقدين واملتعاقدات 

املتزايد  واإلقبال  السعودية،  اجلامعات  في 

اجلدد  اخلريجني  من  العليا  الدراسات  على 

واملوظفني، فلن يبرر هذا ما تطرحه األقسام 

ومطالبات  حيثيات  من  الناشئة  األكادميية 

بهذه  اإلقرار  ورغم  العليا؛  برامجها  إلقرار 

إلقامة  امللحة  واحلاجة  اجلوهرية  األسباب 

يبقى  لكن  ؛  العليا  للدراسات  برامج 

السؤال: هل متلك تلك األقسام القدرة على 

تنفيذ البرامج بشكل مرٍض وجودة عالية ؟ .

ومن خالل متابعاتي لهذا املوضوع في اآلونة 

الغريبة  املفارقات  بعض  وجــدت  األخيرة 

يرفع  ناشئة  جامعة  في  األقسام  فأحد 

تدريس  هيئة  عضو  إال  لديه  وليس  برنامجا 

والبقية  )أستاذ مشارك(  درجة  واحد يحمل 

على درجة )أستاذ مساعد( وهم قلة، وقسم 

برامج الدراسات العليا في الجامعات 
السعودية الناشئة  بين الحاجة والجودة

أ.د. ناصر بن محمد المنيع
أستاذ الدراسات القرآنية 

كلية التربية جامعة الملك سعود
في  عجزا  واجه  ثم  برنامجا  استحدث  آخر 

بالتدريس  فقام  والطالبات؛  الطالب  تدريس 

أساتذة من جامعة أخرى ، وقسم آخر ينقل 

برنامجا من جامعة أخرى بحذافيره مع عدم 

من  القسمني  بني  الكبيرة  للفوارق  التنبه 

جهة أعداد األساتذة ومراتبهم العلمية ومن 

استوقفني  ومما   ، املساندة  اخلدمات  جهة 

منسوبوها  الزال  التي  اجلامعات  بعض  أن 

اجلامعات  من  باعتبارها  ماليا  بدال  يأخذون 

من  عــدداً  طرحت  فقد  ذلك  ومع  الناشئة 

. تخصص!!  من  ألكثر  الدكتوراه  برامج 

-واحلــالــة  املاجستير  بــرامــج  اعتماد  إن 

ــه؛  ــدارك ت ميكن  ــد  ق خطأ  ســبــق-  كما 

بعض  تقوم  أن  حقا  األكبر  اخلطأ  لكن 

برنامجي  باعتماد  الناشئة  اجلامعات 

. متزامن  بشكل  والدكتوراه  املاجستير 

جناح  تَِبعات  تتحمل  األكادميية  األقسام  إن 

أو تعثر برامجها العليا ؛ ألنها هي َمنْ وضع 

الكلية  جمللس  رفعها  على   َّ وأصر اخلطط، 

إلى  تتنبه  أن  وعليها  اجملالس،  من  وغيرها 

واضحة  معايير  دون  ما  برنامج  ــرار  إق أن 

طالباً  سينتج  ُمَحكمة  وخطة  وسليمة 

ضعافاً ،حيث لم يستطع البرنامج بناءهم 

؛ كما أن سوق العمل لن  بناًء علمياً رصيناً 

نهائيا. واستقطابهم  إلى ضمهم  يتشجع 

أن  أول  ما ينبغي   إن  القول  وفي ذلك يصّح 

الفائقة  العناية  هو  األقسام  به  تهتم 

إذ  ؛  أوال  ومخرجاته  البكالوريوس  ببرامج 

اجلامعات  إنشاء  من  الرئيس  الهدف  هي 

في تلك املناطق البعيدة عن املدن الكبيرة .

الناشئة  اجلامعات  على  الواجب  من  إن 

اللجان  تشكيل  قبل  األكادميية  وأقسامها 

لوضع البرامج أن تنظر إلى عدد من األمور من 

أهمها : مرور مدة من الزمن على جناح برامج 

ومَتيُّز مخرجاته، وحاجة سوق  البكالوريوس 

الراغبني  وأن  املقترح،   للتخصص  العمل 

بالدراسة هم من أصحاب املعدالت املرتفعة، 

 )%25( تتجاوز  ال  املقبولني  نسبة  تكون  وأن 

إجمالي  من   )%5( تتجاوز  وال  املتقدمني  من 

فريق  وجود  مع  البكالوريوس؛  خريجي  عدد 

البكالوريوس،  مبواد  متخم  غير  تدريسي 

الكثير  فهناك  املعايير  هذه  تتوفر  لم  فإذا 

من  الكبيرة  لألعداد  واملقترحات  احللول  من 

الطالب والطالبات التي ترغب في الدراسات 

العليا في تلك اجلهات منها : أن تعقد هذه 

اجلامعات  مع  وشراكات  اتفاقيات  اجلامعات 

ذات الباع الطويل في الدراسات العليا إلنتاج 

برامج عليا مشتركة . وميكن القول إن برامج 

التعليم  في  الطويلة  اخلبرة  ذات  اجلامعات 

العالي تتعرض لنقد وتقومي وتصحيح ، فما 

؟! الناشئة  اجلامعات  تقدمه  قد  مبا  بالك 

الدكتوراه  برامج  طرح  في  الَتريُّث  أن  كما   

برامج  تقومي  يتم  حتى  علمية  ضرورة  يعّد 

التي  األمــور  أهم  من  أن  كما  املاجستير، 

كاف  عددٍ  ر  تَوفُّ القسم  لها  يهتم  أن  يجب 

درجة  يحملون  ممن  املميزين  األساتذة  من 

)أستاذ( و)أستاذ مشارك( وممن عرفوا باخلبرة 

الوطن  أبناء  من  يكونوا  وأن   ، اإلنتاج  وغزارة 

حتى يُضمن إلى حّد ما بقاؤهم في اجلامعة .
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افتتـــاح فـروع للجامعات األجنبية 
بالمملكة العربية السعودية

ضيوف قضية العدد:

قضايا

أعضاء مجلس الشورى السعودي:

العنزي حمود  فهد  د.   & البازعي  سعد  أ.د.   

البروفيسورة  ليندا فوقيل:

 رئيسة القيادة التربوية في جامعة شمال كولورادو

د. عبد اهلل خالد بن ربيعان: املستشار 

االقتصادي وأستاذ االقتصاد املساعد مبعهد اإلدارة العامة

د. خالد عبد اهلل السليمان العنقري: 

مستشار الوزارة باألمانة العامة إلدارات التعليم

د.عزيزة سعد الويس
  أستاذ المناهج وطرق التدريس 
المساعد جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

د. خالد الشهراني : مسؤول العالقات 

األكادميية بجامعة امللك عبد اهلل للعلوم و 

التقنية )كاوست(

د. إبراهيم احلميدان: أمني عام جمعية 

جسنت واألستاذ املشارك بجامعة امللك سعود

د. حمد القميزي: عميد شؤون الطالب 

بجامعـــة اجملمعــة وأستـاذ املناهج وطرق 

التدريـــس املشــارك

د. عبد اهلل العامري : األستاذ املساعد 

بكلية امللك عبد اهلل للدفاع اجلوي وباحث 

فــي اجتاهات تدويل التعليم العالي

د. جاسم خلفان : رئيس قسم العمليات 

مبركز عمليات الطوارئ واألزمات والكوارث 

بوزارة الصحة باإلمارات

د. صيته العذبة: األستاذ املساعد بجامعة 

قطر – كلية اآلداب والعلوم / تخصص األدب املقارن
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مجموعة من طالب اجلامعات وطالباتها.

العربية  باململكة  التعليم  وزارة  تتجه 

السعودية إلى استقطاب اجلامعات العاملية 

التي تصنف ضمن أفضل 100 جامعة عاملية، 

وذلك من خالل افتتاح فروع لها في اململكة، 

التعليم  قطاع  اجلامعات  تلك  لتدخل 

اجلامعات  على  حكراً  ظل  الذي  السعودي 

باململكة  التعليم  وزير  وكان  لعقود.  احمللية 

صرح  قد  العيسى  أحمد  الدكتور  معالي 

األجنبية  للجامعات  فروع  افتتاح  بأن ملف 

ال يزال حتت الدراسة، وأن هناك جلنة خاصة 

وستقدم  املوضوع،  هذا  لدراسة  شكلت 

السامي. للمقام  لرفعها  قريباً  توصياتها 

أن  جند  القضية،  مللف  متابعتنا  خالل  ومن   

بالنقاش  عهد  حديث  ليس  املوضوع  هذا 

وزير  معالي  وكان  اململكة،  في  والطرح 

سابقاً  كتبه  أحد  في  أشار  قد  التعليم 

والذي صدر في عام 2011م بعنوان )التعليم 

عن  البحث  رحلة  السعودية:  في  العالي 

هوية( أن اجلامعات السعودية نسخة واحدة 

في  للتجديد  دافعاً  يشكل  مما  هوية.  وبال 

جلامعات  فروع  بافتتاح  اجلامعات  قطاع 

السعودي،  العمل  سوق  تخدم  أجنبية 

بالتعليم  واألكادميي  الثقافي  للتنوع  وتقود 

الشورى  مجلس  أسقط  وقد  هذا  العالي. 

الدكتور سعيد  اجمللس  توصية عضو  سابقاً 

للجامعات  بالسماح  فيها  طالب  الشيخ 

باململكة.  لها  فروع  بافتتاح  املتميزة  األجنبية 

هذه  تلتزم  أال  من  لتخوفهم  الرفض  وجاء 

واخلصوصية  والتقاليد  بالعادات  اجلامعات 

باالختالط،  بعضها  وسماح  السعودية 

بعض  فشل  من  باجمللس  أعضاء  وتخوف 

اجملاورة  الدول  في  العاملية  اجلامعات  فروع 

لعدم نقلها أحدث تقنياتها وأبرز أساتذتها.

ضوابط  إلنهاء  الوزارة  حترك  جاء  ولذلك 

في  العاملية  للجامعات  فروع  فتح  وشروط 

اململكة مبا يتناسب مع األنظمة والضوابط 

التعليم  تطوير  يكفل  ومبا  بالبلد،  القائمة 

وبرنامج  التنمية  خطط  ودعم  اجلامعي 

التحول الوطني. إضافة إلى أن الوزارة تلقت 

أجنبية  جامعات  عدة  من  الطلبات  عشرات 

اململكة.  في  لها  فروع  لفتح  عدة  وعربية 

اخلليج  دول  إلى  السعودية  تنضم  وبذلك 

األخرى التي فتحت أبوابها لفروع اجلامعات 

وبتزايد  املاضية  السنوات  خالل  األجنبية 

ملحوظ، إضافة لوجود جتارب عربية ناجحة 

اجلامعات. هذه  الفتتاح  ولبنان  مصر  في 

اجلامعات  أن   الوزارة  من  أكدت مصادر  وقد   

السعودية  السوق  إلى  ستدخل  العاملية 

وبطواقمها  نفسها،  العاملية  بأسمائها 

كفاءات  دمج  يتم  أن  على  التعليمية، 

بشكل  العاملية  اجلامعات  في  سعودية 

خالل  من  اخلبرة  الكتساب  تدريجي، 

بهذه  التدريس  هيئات  بأعضاء  االحتكاك 

اجلامعات، وأن من أبرز الضوابط واالشتراطات 

العاملية  اجلامعات  على  ستفرض  التي 

من  تكون  »أن  الترخيص  على  للحصول 

وإخضاع  عاملية،  جامعة   100 أفضل  ضمن 

أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة ملعايير 

إضافة  األم،  اجلامعة  في  والتدريس  القبول 

اجلامعة  في  مناهجها  تدرس  أن  الشتراط 

األم، مع إضافة مواد عن الثقافة اإلسالمية 

لعادات  أنظمتها  وتخضع  العربية،  واللغة 

وال  اإلسالمي،  الدين  وقيم  البلد  وتقاليد 

تنافي األنظمة املعمول بها في السعودية، 

الطالبات«.                                                                                                                             عن  الطالب  أقسام  فصل  ويتم 

 ومبجرد انتشار خبر توجه الوزارة نحو افتتاح 

فروع جلامعات أجنبية، وتأكيدها أن املوضوع 

خطط  ضمن  ومن  الدراسة،  حتت  يزال  ال 

برنامج التحول الوطني، سيطرت النقاشات 

االجتماعي  التواصل  ومواقع  اجملالس  في 

والصحف احمللية حول مستقبل هذا التوجه 

جهة  فمن  املتوقعة.  وسلبياته  وإيجابياته 

جلامعات  فروع  بفتح  الكثيرين  استبشر 

بال  سيقود  التوجه  هذا  أن  بحجة  أجنبية 

العالي  التعليم  وكفاءة  جودة  لرفع  شك 

املشكالت  بعض  من  واحلد  السعودية،  في 

اخلارجي  باالبتعاث  تتعلق  التي  والنفقات 

وتكاليفه على الدولة واملبتعثني، وهي خطوة 

تعوض عن تقليص برامج االبتعاث في الفترة 

بني  تنافسية  بيئة  إليجاد  إضافة  األخيرة. 

اجلامعات وخاصة األهلية في جتويد برامجها 

السعوديني  بعض  أن  كما  ومخرجاتها. 

أبنائهم  ارسال  في  إيجابية  جتارب  لهم 

األجنبية  باجلامعات  للدراسة  وبناتهم 

البلد  من  قربهم  لضمان  اخلليج  دول  في 

توفر  مع  محافظة  مبجتمعات  وتواجدهم 

الشهادات  ووزن  التعليمية  اخملرجات  جودة 

العلمية التي حتمل مسمى هذه اجلامعات.                                                                             

النظرة  آخر  فريق  تبنى  أخرى  جهة  ومن    

لعدم  وتوقعاته  التوجه  لهذا  السلبية 

الذي  بالشكل  باململكة  التجربة  جناح 

سيبقى  تأثيرها  وأن  الوزارة،  إليه  تهدف 

التنظيمية  املركزية  إطار  ضمن  محدوداً 

وأن  التعليم.  قطاعات  على  تسيطر  التي 

الكثير من االشتراطات على فروع هذه  فرض 

واقع  من  مكررة  نسخ  سيجعلها  اجلامعات 

اجلامعات احمللية، وسيدفع اجلامعات األجنبية 

مما  ونشاطاتها،  وبرامجها  أنظمتها  لتغيير 

األم.  باجلامعة  تتوفر  التي  جودتها  يفقدها 

تفريغ  تعني  والضوابط  االشتراطات  فكثرة 

تصبح  لكي  هويتها  من  اجلامعات  تلك 

مستنسخة من اجلامعات السعودية واألهلية 

وبذلك نفقد خاصية التنوع واالختالف.   كما 

الذي  االبتعاث  أهمية  على  آخر  فريق  شدد 

جامعة  من  شهادة  مجرد  من  أكثر  يعني 

جديدة  خبرات  خوض  يتضمن  بل  مرموقة، 

واالحتكاك بثقافات اآلخرين باخلارج، والتعرف 

هذه  تعوضه  لن  كله  وهذا  احلضارات،  على 

البلد داخل  األجنبية  للجامعات  الفروع 

سيشكل   اجلديد  التوجه  هذا  لكون  ونظراً    

بنظام  تعديالت  عليه  ينبني  قد  جذرياً  تغييراً 

وتعديالت  التخصصات،  وتنوع  اجلامعات، 

إضافة  االبتعاث،  برامج  على  تطرأ  قد 
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حساسية  ذو  موضوعا  التوجه  هذا  لكون 

ووجهات  اآلراء  حوله  اختلفت  اجتماعية 

هذا  تناول  آفاق  مبجلة  حرصنا  فقد  النظر، 

من  نحاول  احلالي  للعدد  كقضية  املوضوع 

علمية  وحتليالت  آراء  استقصاء  خاللها 

جهات  من  للمختصني  واقتصادية  وإدارية 

على  للوقوف  وذلك  وخارجياً،  داخلياً  متنوعة 

إيجابيات وسلبيات هذا التوجه اجلديد، ومدى 

طرح  مع  باململكة،  التجربة  جناح  إمكانية 

افتتاح  فاعلية  توظيف  تضمن  التي  الرؤى 

وبرنامج  التنمية  حركة  لدعم  الفروع  هذه 

التجارب  واقع  الوطني من خالل رصد  التحول 

واستشراف  العربي،  اخلليج  بدول  املشابهة 

اخلبرة. وذوي  اخملتصني  قبل  من  املستقبل 

 - التجــارب السابقة الفتتاح 
فروع لجامعـات أجنبية 

بالدول المجاورة

األستاذ  لني،  جايسن  د.  ألقى  2013م  عام  في 

بكلية التعليم في الواليات املتحدة األمريكية 

للتعليم  الرابع  السنوي  املؤمتر  في  محاضرة 

والبحـوث  للدراسات  اإلمارات  بـمركز 

اجلامعات  »فروع  عنوان:  حتت  االستراتيجية 

دول  إن  فيها:  قال  اإلمارات«.  في  األجنبية 

مجلس التعاون أصبحت بقعة مهّمة الجتذاب 

في  يوجد  )إنه  وأضاف:  األجنبية،  اجلامعات 

أجنبية  جلامعات  فرًعا   40 اإلمارات  دولة 

اجلامعات  لفروع  املستوردين  أكبر  دبي  وتُعد 

األجنبية(.   هذا وقد أشار مدير جامعة اإلمارات 

د. علي راشد النعيمي أن الفروع قد ساهمت 

البنية  أن  إال  التعليم،  مستوى  تطوير  في 

األساسية  املقرات  في  املتكاملة  التحتية 

بشرية  موارد  من  األجنبية  للجامعات 

وشراكة  بحثية  وثقافة  ومكتبات  ومعامل 

ال  تعليمية  مخرجات  إلى  تؤدي  مجتمعية 

ميكن حتقيقها في الفروع لعدم توفر ذلك كله.                      

الشورى  مجلس  عضو  نظر  وجهة  ومن 

الدول  أن  العنزي  فهد   / الدكتور  سعادة 

اجملاورة وباألخص الدول العربية شأنها شأن 

في  احلل  أن  ترى  كانت  التي  النامية  الدول 

استقطاب  في  هو  لديها  التعليم  تطوير 

األجنبية وتشجيعها على  بعض اجلامعات 

جتارب  وهناك  أرضها.  على  لها  فروع  فتح 

قدمية في لبنان ومصر باعتبار أنهما في ذلك 

الوقت يعيشان نهضة ثقافية وعلمية مميزة 

وقد  األخرى،  العربية  الدول  ببقية  مقارنة 

جنحت هاتني التجربتني إلى حد ما، إال أنهما 

كانتا جتربتني محدودتني ونخبويتني، مبعنى أن 

من يستفيد منهما هم أبناء طبقة معينة 

من األغنياء وذوي احلظوة في اجملتمع ال سيما 

لم  احلكومي  فالتعليم  ذلك  ومع  مصر،  في 

يستفد من هذه التجارب ولم يتضرر كذلك، 

وكانت جودة التعليم اجلامعي احلكومي في 

هذين البلدين ال بأس بها والدراسة اجلامعية 
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احلكومية فيهما مطلوبة من شريحة كبرى 

الدول  بقية  أما ما يخص جتارب  من اجملتمع. 

العربية األخرى فيمكن جتسيدها بالتجربة 

التي عاشت  أو بعض دول اخلليج  اخلليجية 

رأسها  وعلى  واقتصادي  اجتماعي  انفتاح 

شجعتا  حيث  وقطر  العربية  اإلمارات  دولة 

على  العريقة  الغربية  اجلامعات  بعض 

التسهيالت  لها  وقدمت  لها  فروع  افتتاح 

محل  التجربة  هذه  فإن  ذلك  ومع  الالزمة، 

حديثة  جتربة  كانت  وإن  وانتقاد  مالحظة 

كانت  وإن  الفروع  هذه  أن  يالحظ  إذ  نسبياً 

دون  أنها  إال  عريقة  أجنبية  جلامعات  فروعاً 

هذه  تعكس  لم  حيث  املطلوب  املستوى  

او جديته  التعليم  او جودة  الفروع مستوى 

هذا  ولعل  األم،  اجلامعة  في  احلال  هو  كما 

مفهوم  وطغيان  التجربة  حداثة  بسبب 

عن  اجلامعات  هذه  وتخلي  التعليم  جتارة 

كثير من مبادئها التي حتكم جودة التعليم 

نفسه،   التعليم  أخالقيات  فيها  مبا  لديها 

أسم  إيجاد  مجرد  هي  الغاية  فأصبحت 

او  باحملتوى  اهتمام  دون  مرموقة  جلامعة 

من  يتخرج  الذي  الطالب  وأصبح  املضمون، 

عن   مستواه  في  يختلف  ال  اجلامعات  هذه 

اجلامعات  يتخرج  الذي  الطالب  مستوى 

ان  إذ  احمللية،  االهلية  الكليات  او  الوطنية 

البلد  في  هي  كما  ليست  التدريس  جودة 

االم وال املناهج. وحتى ال نظلم هذه التجربة 

فإننا نحتاج إلى وقت لتقييم هذه التجربة 

أو  وإغالقها  الفروع  بعض  بالرغم من فشل 

إلى  كذلك  ونحتاج  أهلية،  لكليات  حتويلها 

تكون  بحيث  للتقييم  موضوعية  معايير 

تبني  وكذلك  باجلودة  متعلقة  املعايير  هذه 

أنظمة صارمة تؤدي إلى توطني التعليم في 

الفروع كما هو نفسه في بلد اجلامعة األم

خلفان  جاسم  الدكتور  سعادة  يرى  بينما 

رئيس قسم العمليات مبركز عمليات الطوارئ 

باإلمارات:  الصحة  بوزارة  والكوارث  واألزمات 

األجنبية  للجامعات  الفروع  تلك  جناح  أن 

والسياسات  الشروط  حسب  متفاوتاً  كان 

اإلمارات  أن  وأشار  عليها.  طبقت  التي 

العالم  على  منفتحة  دولة  بطبيعتها 

مفتوحة  وسوق  املصادر  متنوع  واقتصادها 

اجلاذبة  البيئة  وفر  مما  واألعمال  املال  لرجال 

بالقانون،  واحملمي  احلر  لالستثمار  والواعدة 

األجنبي  للتنافس  دافعاً  كان  كله  وهذا 

الفتتاح تلك الفروع باإلمارات السبع واحلرص 

تشهد  البلد  لكون  مخرجاتها  جتويد  على 

االستثمار.  على  مشجعة  تنافسية  بيئة 

االنتشار  في  بدأت  الفروع  تلك  أن  حيث 

جهة  من  اإلمارات  حكام  جهود  خالل  من 

أخرى جهة  من  وتنافسهم  األعمال  ورجال 

 ومن جامعة قطر، شاركتنا سعادة الدكتورة 

القطرية،  التجربة  حـــول  العذبة  صيتة 

هناك  أن  إلى  صيتة  الدكتورة  أشارت  حيث 

هذه  افتتاح  في  تراها  متعددة  إيجابيات 

قطر  داخل  األجنبية  للجامعات  الفروع 

املصروفات،  وتقليل  املسافات  تقريب  مثل 

اجلودة  من  مستوى  أعلى  على  احلفاظ  مع 

البعثات،  طالب  يخص  فيما  التعليمية 

وخاصة  الوطن  خارج  ابتعاثهم  من  بدال 

التي  السياسية  الظروف  هذه  مثل  في 

الغربة  أخطار  وتنامي  العالم  يشهدها 

في  احلالي  بالوقت  وبناتنا  ألبنائنا  بالنسبة 

والطالبات  الطالب  أن  كما  االبتعاث.  دول 

واجملتمع  العمل  بيئة  في  تدريبهم  يتم 

لن  أنه  أي  به،  توظيفهم  سيتم  الذي  ذاته 

وبلد  الدراسة  بلد  بني  الفجوة  من  يعاني 

األمر  أن  صيتة  الدكتورة  وأضافت  العمل. 

حتتاج  طبيعية  سلبيات  وجود  من  يخلو  ال 

ارتفاع  مثل  املسؤولني  من  وعالج  لوقفات 

لقلة  أدى  مما  الفروع  بتلك  القبول  معايير 

مقارنة  بها  امللتحقني  القطريني  الطالب 

بالطالب األجانب، مما يخل نوعا ما بالتوازين 

جهة  ومن  اجلامعات.   تلك  في  الدميوغرافي 

منذ ظهور  أنه  الدكتورة صيتة  أكدت  أخرى 

قطر  جامعة  بدأت  للجامعات،  الفروع  هذه 

اجلامعة  كانت  أن  بعد  باملنافسة  تشعر 

مبراجعة  بدأت  حيث  قطر،  في  الوحيدة 

واإلدارية  واألكادميية  املادية  جوانبها  كافة 

األخيرة،  السنوات  في  هائلة  قفزات  لتقفر 

في  األول  املركز  على  مؤخراً  حصلت  حيث 

عاملياً. الرابع  واملركز  عربياً،  التدريس  جودة 

عبد  الدكتور  سعادة  يرى  آخر  جانب  ومن   

املساعد  األستاذ  العامري/  محمد  بن  اهلل 

و  اجلوي  للدفاع  اهلل  عبد  امللك  بكلية 

العالي:  التعليم  تدويل  اجتاهات  في  باحث 

والعربية  اخلليجية  الدول  لبعض  كان  أنه 

للجامعات  فروع  افتتاح  في  السبق  قصب 

من  عدد  مصر  في  يوجد  حيث  األجنبية، 

تشمل  متعددة  دول  من  األجنبية  اجلامعات 

وكندا،  وروسيا،  وفرنسا،  وأملانيا،  أمريكا، 

العربية  اإلمارات  في  يوجد  كما  واليابان، 

العاملية  اجلامعات  ألعرق  فروع  املتحدة 

دبي،  في  الطبية  هارفارد  جامعة  غرار  على 

ظبي،  أبو  في  باريس  سوربون  وجامعة 

دبي،  في  احلكومية  ميشيغان  وجامعة 

وجامعة بوسطن في دبي، وفي قطر مت انشاء 

املدينة التعليمية والتي تضم عددا من فروع 

فروعا جلامعات  وتشمل  األجنبية  اجلامعات 

وجامعة  كورنيل،  وايل  جامعة  مثل:  عاملية 

كومونويلث،  فيرجينيا  وجامعة  تكساس، 

جورج  وجامعة  ميلون،  كارنيجي  وجامعة 

في  أجنبية  فروع جلامعات  توجد  كما  تاون، 

عدد من الدول مثل لبنان، وسوريا، والكويت، 

تلك  تعمل  واألردن،  عمان،  وسلطنة 

التعليم  وأنظمة  سياسة  وفق  اجلامعات 

في  تسهم  كما  املضيف،  البلد  في  العالي 

ومتنوعة،  مختلفة  علمية  درجات  منح 

رسمية  كلغة  اإلجنليزية  اللغة  وتعتمد 

للتدريس، وتقدم برامج أكادميية تخصصية 

وتكنولوجيا  والهندسة  الطب  في 

مواطني  وتستهدف  واملعلومات،  االتصاالت 

األجانب. من  واملقيمني  املستضيفة  الدول 

ومُييز عضو مجلس الشورى أ.د. سعد البازعي 
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بالدول  األجنبية  اجلامعات  من  نوعني  بني 

شهدت  اجملاورة  الدول  أن  حيث  العربية 

جامعات قدمية، مثل اجلامعتني األمريكيتني 

في بيروت والقاهرة وجامعة القديس يوسف 

عن  يختلف  خاص  وضع  ولهاتني  لبنان،  في 

إليه، فقد أسست  أشير  الذي  الثاني  النوع 

املنطقة  تخدم  جامعات  لتكون  البدء  منذ 

وتخدم أيضاً الدول أو الثقافات واألديان التي 

بينما هناك فروع جلامعات قد  وراءها.  تقف 

احلاضنة  الدول  اتفاقيات مع  أسست ضمن 

لها قد تكون مختلفة جذرياً عما حكم النوع 

مستوى. وبالتالي  نظم  أو  شروط  من  األول 

ويتفق معه سعادة الدكتور/ إبراهيم احلميدان 

أمني عام جمعية جسنت واألستاذ املشارك 

بجامعة امللك سعود حيث يرى أنه ال ميكن 

اعتبار التجارب بالدول اجملاورة جتربة ناجحة 

العتبارات عديدة، أن عدد كبير من اجلامعات 

باجلدية  فروعها  مع  تتعامل  ال  املرموقة 

كما  األصلي.  مقرها  مع  بها  تتعامل  التي 

التدريس  هيئة  أعضاء  لها  ترسل  ال  أنها 

واخلبراء األفضل، لذا فالفائدة منها محدودة 

ميكن  التي  املهارات  بعض  اكتساب  في 

يضيف  بينما  مختلفة.  بطرائق  اكتسابها 

سعادة الدكتور/ حمد القميزي عميد شؤون 

التجارب تشير  أن  اجملمعة  الطالب بجامعة 

إلى حتول هدف هذه اجلامعات إلى االستثمار 

إذ  التعليم،  في  اجلودة  مقابل  املادي  والربح 

يرى بعض املستثمرين في مجال التعليم أن 

هناك طلباً متزايداً على االلتحاق باجلامعات 

معينة  تخصصات  في  وخصوصاً  األجنبية 

لالستثمار  فيتوجهون  العالي  التعليم  في 

في هذا اجملال، وقد نتج عن هذا ارتفاع رسوم 

فرض  مما  األجنبية  اجلامعات  في  الدراسة 

وطالبات  طالب  اقتصار  تلقائي  وبشكل 

هذه اجلامعات على ذوي املستوى االقتصادي 

االستثماري  باجلانب  يتعلق  وفيما  املرتفع. 

بعض  جتارب  فإن  األجنبية  اجلامعات  في 

أن  إلى  تشير  حولنا  التي  العربية  الدول 

فروعها،  تخصصات  تختار  اجلامعات  هذه 

تفتح  فال  واخلسارة،  الربح  ملعايير  وفقاً 

تخصصات حتتاجها الدولة، بل التخصصات 

ربحية. واألعلى  استثمارية  كلفة  األقل 

- اإليجابيـــات و السلبيـات 
لهــــذا التوجــــه

جديدة  جتربة  لكل  يكون  أن  الطبيعي  من 

آثار ايجابية وسلبية، وتختلف حولها اآلراء 

ايجابيات  وحول  املستقبلية.  والتوقعات 

وسلبيات افتتاح فروع للجامعات األجنبية 

باململكة، ذكر املستشار االقتصادي الدكتور 

السماح  إن  ربيعان  بن  خالد  اهلل  عبد 

بدخول اجلامعات األجنبية للمملكة يعتبر 

يعول  الذي  اخلدمات  لقطاع  جيدا  دعما 

الوقت  في  كثيرا  السعودي  االقتصاد  عليه 

مصادر  لتنويع  اململكة  سعي  فمع  احلالي. 

النفط كمصدر  االعتماد على  الدخل وعدم 

حاليا  اخلدمات  قطاع  تطوير  فإن  وحيد، 

كما  املصادر.  لتنويع  والقائد  املرتكز  هو 

امللك  الشريفني  خادم  حكومة  توجه  أن 

املالحظ  العزيز حفظه اهلل  بن عبد  سلمان 

اجلامعات  بناء  وما  القطاع.  هذا  تطوير  هو 

ومشاريع  املطارات  وتطوير  احلديد  وسكك 

إال لتأسيس  السياحة وغيرها من املشاريع 

بنية حتتية وخدماتية تسهم في خلق فرص 

العمل واملتاجرة والنقل وغيرها من اخلدمات 

املشاريع.  هذه  حول  تقوم  التي  االخرى 

اجلامعات  بدخول  السماح  أن  شك  وال 

األجنبية للسوق السعودية سيدعم تطوير 

الناجت  في  مساهمته  ويرفع  اخلدمات  قطاع 

دخول  يسهم  كما  كبير،  بشكل  احمللي 

في  التعليم  جودة  رفع  في  اجلامعات  هذه 

األجنبية  اجلامعات  فدخول  الوقت.  نفس 

سيرفع مستوى املنافسة ويحرك اجلامعات 

اململكة  في  املوجودة  واخلاصة  الوطنية 

مخرجاتها  وجودة  كفاءتها  لرفع  حاليا 

السوق. من  املنافسة  من  تخرج  ال  حتى 

السليمان  خالد  الدكتور  سعادة  ويرى 

العنقري مستشار وزارة التعليم أن أي عمل 

يقوم به االنسان البد أن يكون له ايجابيات 

وسلبيات، ولوال وجود السلبيات ملا حصلت 

اإليجابيات، ويرى أنه إذا طبقت هذه التجربة 

أحمد  الدكتور  الوزير  معالي  أعلنها  كما 

قويا  رافدا  ستكون  اهلل  وفقه  العيسى 

قوة  وستعطي  اململكة،  في  للجامعات 

السعودية  اجلامعات  وبني  بينها  التنافس 

الفرصة  وستكون  واألهلية،  احلكومية 

أعرق  في  الدراسة  السعودي  للطالب 

أسرته. وبني  بلده  في  العاملية  اجلامعات 

عبداهلل  الدكتور  سعادة  صاغ  حني  في 

التوجه  هذا  وسلبيات  إيجابيات  العامري 

في عدة نقاط.  حيث يرى أن من اإليجابيات 

املتوقعة الفتتاح فروع للجامعات األجنبية 

 )1( يلي:  ما  السعودية  العربية  اململكة  في 

االجتماعي  الطلب  مواجهة  في  املساهمة 

حتقيق   )2( العالي.  التعليم  على  املتزايد 

التعليم  مبدأ  وحتقيق  الفرص،  تكافؤ  مبدأ 

للجميع. )3(  خفض كلفة التعليم اجلامعي 

في اململكة العربية السعودية بشكل عام 

وكلفة الطالب بشكل خاص مما يسهم في 

خفض التكاليف املالية من ميزانية الدولة. 

مع  االبتعاث  لبرنامج  النوعي  التطوير   )4(

التي  املالية  واألعباء  التكاليف  خفض 

اخلارج.  في  املبتعثني  على  الدولة  تنفقها 

خالل  من  الوطني  االقتصاد  تعزيز   )5(

التعليمية  اخلدمات  في  االستثمار  تنظيم 

قبل  من  األجنبي  املال  رأس  من  واالستفادة 

مناخ  إيجاد   )6( لالستثمار.  العامة  الهيئة 

يؤدي  مما  السعودية  اجلامعات  مع  تنافسي 

لتحقيق  وعملياتها  برامجها  تطوير  إلى 

اجتذاب  في  تسهم  التي  والتميز  اجلودة 

االنفتاح   )7( واألجانب.  السعوديني  الطالب 

الطالب  يكسب  مما  العالم  ثقافات  على 

املواطنة  مبادئ  ويرسخ  احلوار  مهارات 

العاملية والتسامح والسالم وتقبل اآلخر. )8( 
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حتقيق مبادئ التبادل الثقافي واملعرفي وحوار 

احلضارات. )9( إكساب الطالب مهارات خريج 

العصرية  مهاراته  ينمي  مبا  الرقمي  العصر 

بالتعددية  تتسم  عمل  لسوق  إلعداده 

مؤهلة  بشرية  كوادر  إعداد   )10( والدولية. 

خطط  أهداف  حتقق  عاليا  تدريبا  ومدربة 

التحول  متطلبات  مع  وتتوافق  التنمية 

للكوادر  وظيفية  فرص  إيجاد   )11( الوطني. 

في  والتنظيمي  اإلداري  للعمل  السعودية 

اجلامعات األجنبية.  أما السلبيات املتوقعة 

في  األجنبية  للجامعات  فروع  الفتتاح 

 )1( يلي:  ما  السعودية  العربية  اململكة 

األجنبية  اجلامعات  أهداف  على  يغلب  أن 

الطابع التجاري الربحي مما يؤدي لبروز ظاهرة 

جودة  ضعف   )2( العالي.  التعليم  تسليع 

التدريسية  والهيئة  والعمليات  البرامج 

التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التعاقد  نتيجة 

الثقافية  التأثيرات   )3( متدنية.  برواتب 

احملتملة التي تظهر من خالل هيمنة الثقافة 

األجنبية على الثقافة احمللية. )4( عدم التزام 

وقيم  بفلسفة  األجنبية  اجلامعات  بعض 

وأنظمة التعليم العالي في اململكة العربية 

اجلامعات  دور  من  التوجس   )5( السعودية. 

األجنبية في التغريب الثقافي واالجتماعي. 

)6( صعوبة التحكم في األفكار واملعتقدات 

اجلامعات  بثها من خالل  التي ميكن  والقيم 

األجنبية. )7( عدم التزام اجلامعات األجنبية 

تسهم  وموضوعية  مقننة  قبول  مبعايير 

التزام  عدم   )8( املدخالت.  جودة  حتقيق  في 

الوطني  اإلطار  مبعايير  األجنبية  اجلامعات 

أكادميية  برامج  تقدمي  عدم   )9( للمؤهالت. 

احتياجات  مع  تتوافق  تخصصات  ذات 

اجلامعات  جلوء   )10( الوطنية.  التنمية 

املقبولني  الطالب  أعداد  لزيادة  األجنبية 

الذي  األمر  للجامعة  التجاري  الربح  لزيادة 

يؤدي لالهتمام بالكم على حساب الكيف. 

)11( إيجاد منافسة غير عادلة بني اجلامعات 

مما  األجنبية  واجلامعات  اخلاصة  األهلية 

الوطنية. األهلية  للجامعات  ضررا  يسبب 

ومن جهة أخرى حتدث سعادة الدكتور فهد 

وتأثيره  التعليم  أهمية  مدى  عن  العنزي 

بهويتنا  اعتزازنا  وعن  ونهضتها،  األمم  على 

االنغالق  تعني  ال  التي  والعربية  اإلسالمية 

غاندي  قال  فكما  األخرى.  الثقافات  عن 

رياح  منها  لتدخل  نافذتي  افتح  أن  أحب 

تقتلعني  أن  أرفض  ولكني  األخرى  الثقافات 

من مكاني. والسماح بفتح قطاع التعليم 

لتقدير  اجلامعي لالستثمار األجنبي خاضع 

مجلس الوزراء ألنها مسالة متعلقة برسم 

سياسة التعليم وفق نظرية املصلحة او ما 

من  طلبات  وهناك  املصالح.  بترتيب  يُعرف 

بفتح فروع  لها  بالسماح  أجنبية  جامعات 

النهاية هو  القرار في  باململكة، وصانع  لها 

أفضلها.   وترجيح  املصالح  بني  يوازن  من 

 ، القرار  هذا  من  تخوف  م  هناك  أن  وأشار 

وسبق أن ُدرس املوضوع في مجلس الشورى 

إلى  التوصل  يتم  ولم  املاضية  السنة  في 

أجنبية  فروع جلامعات  بفتح  باملوافقة  قرار 

أن  رأى  من  فهناك  أسباب،  لعدة  باململكة 

هذا ميس خصوصية وقيم اجملتمع السعودي 

ويشجع على االختالط ومنافسة جامعاتنا 

عن  العزوف  يتم  بحيث  واألهلية،  احمللية 

الدراسة فيها وإحداث طبقية تعليمية في 

في  تصب  أسباب  من  ذلك  إلى  وما  اجملمع، 

أن  أي  العكس  يرى  من  وهناك  املنع،  فكرة 

فروع  بفتح  األجنبية  للجامعات  السماح 

قضايا

29



التعليم  تطوير  إلى  سيؤدي  باململكة   لها 

 ( الوطنية  اجلامعات  واكتساب  اجلامعي 

الالزمة وحتفيزها  احلكومية واألهلية( اخلبرة 

ملنافسة هذه الفروع والقضاء على مشاكل 

والتي  املرأة  يخص  فيما  السيما  االبتعاث 

تعاني من صعوبة الدراسة في اخلارج، وكذلك 

الفروع  هذه  ان  باعتبار  االبتكارات  تنمية 

وإنشاء  التقنية  وتوطني  نقل  على  قادرة 

ولكن   , ذلك  إلى  وما  فاعلة  أبحاث  مراكز 

مخالفة  وعدم  املصلحة  هو  املعيار  يبقى 

الشريعة اإلسالمية وهذه أمور ميكن تقديرها 

بسهولة.  بها  املتعلقة  املسائل  وحسم 

البازعي   سعد  أ.د.  أشار  أخرى  جهة  ومن 

بني  ستتفاوت  األجنبية  اجلامعات  هذه  أن 

شهرة،  أقل  وأخرى  جداً  شهيرة  جامعات 

لتلك  مدخال  ذاته  بحد  سيكون  وهذا 

اجلامعي  التعليم  سوق  إلى  اجلامعات 

من  عدد  أكبر  جذب  على  ملقدرتها  ومحدداً 

الطالب. غير أن الرسوم، التي يتوقع أن تكون 

الطالب  لقدرة  آخر  محدداً  ستكون  عالية، 

أخرى  ناحية  اجلامعات من  وقدرة  ناحية  من 

على اجتذاب العدد األكبر والقدرات األفضل. 

على  األقدر  أن  في  واضحة  هنا  واملشكلة 

وإن  جدارة،  األكثر  بالضرورة  ليس  الدفع 

العالية  املداخيل  إلى  اجلامعات  تلك  ركنت 

فسيؤدي  الطالب  إمكانات  حساب  على 

ذلك إلى مخرجات ضعيفة تنعكس بدورها 

على مستقبل تلك اجلامعات وقدرتها على 

فتح  هو  اإليجابيات  أهم  لعل  االستمرار. 

مجاالت أوسع للطالب في اختيار تخصصات 

وهذه  السعودية،  اجلامعات  في  تتوفر  ال  قد 

هي  أخرى  بإيجابية  مرتبطة  ذاتها  بحد 

في  النظر  إلعادة  السعودية  اجلامعات  دفع 

إن  املنافسة.  باب  من  األكادميية  توجهاتها 

لساحة  محرك  األجنبي  العنصر  دخول 

راكدة وتعتمد على بيروقراطية حتتاج إلى من 

في مجال  ليس  نفسها  تراجع  لكي  يهزها 

مجاالت  في  وإمنا  فحسب  التخصصات 

اجلامعات  ومالية.  وإدارية  أكادميية  أخرى 

وإمنا  دائم  توظيف  فيها  يكون  لن  األجنبية 

مختلفة  معايير  على  التوظيف  سيعتمد 

منها التميز ألن الباب متاح لتلك اجلامعات 

ال  تدريس  هيئة  أعضاء  من  التخلص  في 

النظام  ممتاز.  أداء  ذوي  ليسوا  أو  ينتجون 

املتبع في اجلامعات األمريكية ال يتيح فرصة 

االستمرار ملن ال ينشر أو ال يتمتع بكفاءة في 

إيجابيات. شك  دون  كلها  وهذه  التدريس. 

البازعي  أ.د.  نظر  وجهة  من  السلبيات  أما 

سيكون  حيث  التجاري  البعد  تتضمن 

حتقق  أن  ترجو  جلامعات  مهم  الدفع  معيار 

فقد  هنا  ومن  السعودي  السوق  في  أرباحاً 

البعد  لذلك  نتيجة  األكادميي  املعيار  يهتز 

أن من السلبيات احملتملة  االستثماري. كما 

اجلامعات  تلك  إلى  الطالبية  املواهب  توجه 

التميز  حتى  أو  االسم  بريق  عن  بحثاً 

الذي سينعكس سلباً على  األمر  احلقيقي، 

قد  أخرى  سلبية  السعودية.  اجلامعات 

اجلامعات  بعض  عن  سمعته  فيما  تتمثل 

نظرة  تنظر  أنها  من  اخلليج  في  األجنبية 

أداًء  منه  تتوقع  فال  اخلليجي  للطالب  دونية 

اجلامعة  بالد  في  األجنبي  للطالب  موازياً 

بحيث يهبط مستوى املواد إما لذلك السبب 

األسهل. عن  الباحثني  للطالب  إغراء  أو 

- مـدى تأثيـر هـذا التوجه 
المحلية  علــى جامعاتنــا 
االبتعاث برنامج  وعلــى 

على  التوجه  هذا  آثار  يخص  وفيما 

إبراهيم  الدكتور  توقع  احمللية،  جامعاتنا 

اجلامعات  لهذه  احملدود  التأثير  احلميدان 

في  اجلامعي  التعليم  مجانية  بسبب 

واجلامعات  التخصصات  ووفرة  السعودية، 

فروع  ووجود  باململكة،  املركزية  املناطق  في 

الصغيرة. املدن  في  للجامعات  منتشرة 

أنه  العنزي  فهد  الدكتور  سعادة  رأى  بينما 

ميكن جلامعاتنا الدخول في عقود شراكة مع 

هذه الفروع في حالة السماح لها مبمارسة 

نشاط التعليم اجلامعي باململكة. وفي رأيه 

مع  التوأمة  برامج  من  أفضل  ستكون  أنها 

عليها  تتسابق  والتي  اخلارج  في  اجلامعات 

أجنبية  جلامعة  فرع  فوجود  اآلن،  جامعاتنا 

احمللية  جامعاتنا  على  سيسهل  باململكة 

وتعاون  شراكة  عقود  في  معها  الدخول 

سواء في التدريس أو في البحث العلمي أو 

تبادل أعضاء هيئة التدريس أو حتى الطالب، 

مشتركة  برامج  في  كذلك  معها  والدخول 

لها  تسهيالت  وتقدمي  اخلاص  القطاع  مع 

على  بالقدرة  احمللية  جامعاتنا  تتميز  حيث 

ومعامل  فيها منشآت  وتتوافر  االستقطاب 

فروع  على  يوفر  مما  مستوى  أعلى  على 

واملال  والوقت  اجلهد  األجنبية  اجلامعات 

الفروع على  قدرة  إلى  باإلضافة  كذلك. هذا 

ربط جامعاتنا احمللية باجلامعة األم.  ويتفق 

يرى  الذي  الشهراني  خالد  الدكتور  معه 

ذات  جديدة  تعليمية  مؤسسة  دخول  أن 

التعليم  مجال  سيثري  جيدة  مواصفات 

املطلوبة  املنافسة  حدة  من  ويزيد  لدينا 

باململكة. العالي  التعليم  مؤسسات  بني 

الدكتور  سعادة  حتدث  أخرى  جهة  ومن 

عبداهلل العامري عن استشرافه للمستقبل 

وتوقعاته أن يكون الفتتاح فروع للجامعات 

السعودية  اجلامعات  على  آثارا  األجنبية 

الضغط  تخفيف   )1( يلي:  فيما  تتمثل 

على  يساعدها  مما  احمللية  اجلامعات  على 

تطوير برامجها وحتقيق اجلودة في عملياتها 

تواجه اجلامعات احمللية  )2( قد  ومخرجاتها. 

الجتذاب  األجنبية  اجلامعات  من  منافسة 

اجلامعات  على  يفرض  الذي  األمر  الطالب 

احمللية إعادة هيكلة برامجها وتخصصاتها 

مبا يتوافق مع متطلبات التنمية ومبا يحقق 

اجلاذبية األكادميية للطالب السعوديني وغير 

فروع  افتتاح  يسهم  قد   )4( السعوديني. 

التعاون  تفعيل  في  األجنبية  للجامعات 

والشراكات والتوأمة بني اجلامعات السعودية 
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افتتاح  يسهم  قد   )5( األجنبية.  واجلامعات 

امليزة  بناء  في  األجنبية  للجامعات  فروع 

لتقدمي  السعودية  للجامعات  التنافسية 

املسلمني  الطالب  جتتذب  أكادميية  برامج 

االستفادة   )6( العالم.  أقطار  مختلف  من 

وأعضاء  األجنبية  اجلامعات  خبرات  من 

األكادميي  األداء  لتطوير  التدريس  هيئة 

الدخول   )7( احمللية.  اجلامعات  في  والبحثي 

على  تنافس  في  السعودية  اجلامعات  مع 

وأعضاء  الطالب  من  املوهوبني  استقطاب 

فروع  افتتاح  )8( قد يسهم  التدريس.  هيئة 

للجامعات األجنبية في حتقيق االستقاللية 

السعودية.  للجامعات  واألكادميية  اإلدارية 

والباحثني  العلماء  من  االستفادة   )9(

البارزين في فروع اجلامعات األجنبية لتقدمي 

خبراتهم وقيادة الفرق البحثية املتخصصة 

افتتاح  يؤدي  قد   )10( احمللية.  اجلامعات  في 

االجتاه  إلى  األجنبية  للجامعات  فروع 

احلكومية.    اجلامعات  بعض  خلصخصة 

أ.د.  ذكر  اخلارجي،  باالبتعاث  يتعلق  وفيما 

قد  األجنبية  اجلامعات  مجيء  أن  البازعي 

السيما  االبتعاث  على  االعتماد  من  يقلل 

يعد  ولم  الضوابط  فيها  ازدادت  مرحلة  في 

يبتعثوا،  أن  الكثيرين  على  السهل  من 

توفير  في  إيجابياته  لهذا  أن  شك  وال 

االلتحاق  يستطيعون  ال  لطالب  راٍق  تعليم 

أيضاً  له  لكن  بالدها.  بجامعات شهيرة في 

سلبياته في أنه سيحرم الطالب من فرصة 

في  أخرى  ثقافات  على  واالطالع  االحتكاك 

فرصة  ليس  االبتعاث  ألن  األجنبية،  البالد 

أيضاً  هو  وإمنا  فحسب  اخلارج  في  للدراسة 

خارج  واخلبرات  املدارك  في  وتوسع  ثقافة 

خالد  الدكتور  معه  ويتفق  اجلامعات.  

سيحد  ذلك  أن  في  العنقري  السليمان 

جامعات  في  الدراسة  لغرض  االبتعاث  من 

لدينا. موجودة  ستكون  حيث  عريقة 

طالب  بعض  آراء  الستقصاء  توجهنا  وقد 

وطالبات اجلامعات باململكة الذين اختلفت 

توجهاتهم حول هذه اجلامعات، حيث تخوف 

مجال  في  التضييق  من  منهم  البعض 

األفضل  يجدونه  الذين  اخلارجي  االبتعاث 

التعليم.  تتعدى  متعددة  نواحي  من  لهم 

وخاصة  منهم  البعض  استبشر  بينما 

الطالبات أن ذلك سيتيح فرص كبيرة ويعوض 

للجميع. يتيسر  ال  قد  الذي  االبتعاث  عن 

- رؤيــة حــول المتطلبات 
الالزمـــــة لتطبيــق هــذا 

التوجـــه بنجـــاح
جناح  لضمان  الضرورية  املتطلبات  وحول 

الدكتور  سعادة  حتدث  باململكة،  التجربة 

عبد اهلل بن ربيعان أن مراعاة حسن االختيار 

التي  اجلامعات  وسمعة  وجودة  لنوعية 

األساسي  احملك  هو  بدخولها  سيسمح 

عشر  أو  خمس  دخل  فلو  التجربة،  لنجاح 

العاملي  املستوى  على  متميزة  جامعات 

أكبر  عدد  دخول  من  أفضل  لكان  لسوقنا 

توصف  التي  أو  املتوسطة  اجلامعات  من 

بالعادية، التي تضيف عددا فقط وكما دون 

متيز أو رفع لكفاءة التعليم وجودته. وهذا ما 

يتطلب من وزارة التعليم التركيز على دراسة 

ملفات اجلامعات املتقدمة واحلرص على عدم 

على  وبحثيا  تعليميا  للمتميز  إال  السماح 

املستوى العاملي فهذا النوع هو ما يحتاجه 

من  سواه  دون  حاليا  السعودي  السوق 

األخرى. التعليمية  واملؤسسات  اجلامعات 

ليندا فوقيل عن  البروفيسورة  بينما حتدثت 

دور النظام اإلداري املركزي باململكة في مدى 

جناح  أن  وأكدت  عدمه.  من  التطبيق  جناح 

املركزية  من  التخلص  مرتبط مبدى  التجربة 

هي  كما  األجنبية  اجلامعات  أنظمة  وتقبل 

يتم  الذي  اإلطار  بنفس  الرئيسية  مبراكزها 

به استقبال املبتعثني من أبناء اململكة في 

الدول األجنبية. كما أكدت على التركيز على 

ومن  اخملرجات.  لضمان جودة  القبول  معايير 

خالل اشرافها على عدد من أبحاث الطالب 

فجوة  وجود  الحظت  بأمريكا  السعوديني 

التعليمي  بامليدان  والتطبيق  النظرية  بني 

أنظمة  دور  وتفعيل  عليها  التغلب  تتطلب 

وهذا  ذلك.  يخص  فيما  األجنبية  اجلامعات 

يتطلب فتح اجملال واسعاً أمام هذه اجلامعات 

املبالغة في  دون  السعودي  للسوق  للدخول 

التجربة. جناح  من  حتد  سوف  التي  القيود 

أن  القميزي  حمد  الدكتور/  سعادة  ويقترح 

علمية  أقسام  بافتتاح  التجربة  هذه  تبدأ 

غير  مشهورة  عاملية  جلامعات  وتخصصات 

موجودة في جامعتنا داخل بعض اجلامعات 

توقيع  خالل  من  وذلك  العريقة،  السعودية 

شروط  فيها  توضح  اجلامعتني  بني  اتفاقية 

لوجود  الزمنية  واملدة  القسم،  افتتاح  وآلية 

أن يكون  اجلامعة، مع مراعاة  داخل  القسم 

األجنبية،  اجلامعة  من  التدريسي  الطاقم 

بني  مشتركاً  فيكون  اإلداري  الطاقم  أما 

العام  النظام  يكون  كما  اجلامعتني، 

كما  األجنبية،  اجلامعة  نظام  هو  للقسم 

هذا  في  الدراسة  تكلفة  االتفاقية  توضح 

القسم، وآلية منح الطالب وثيقة التخرج، 

تطوير  في  األجنبية  اجلامعة  ومساهمة 

الشروط  من  وغيرها  السعودية،  اجلامعة 

التجربة هذه  جناح  تضمن  التي  والبنود 

على  الشهراني  خالد  الدكتور  أكد  كما 

يسبق  دقيق  وقانون  نظام  وجود  أهمية 

لها  ما  يحدد  بحيث  اجلامعات  هذه  دخول 

وما عليها، وما الدور الذي ستقوم به لدعم 

املعرفة. جملتمع  والتحول  الوطني  االقتصاد 

اهلل  عبد  الدكتور  يلخص  أخرى  زاوية  ومن 

العامري املتطلبات والضوابط الواجب الوفاء 

في  األجنبية  للجامعات  فروع  الفتتاح  بها 

اململكة العربية السعودية فيما يلي: )1( أن 

للجامعات  فروع  الفتتاح  التصريح  يقتصر 

األجنبية على أفضل مائة جامعة في العالم. 

األجنبية  اجلامعات  تلزم  ضوابط  إقرار   )2(

التعليم  ونظام  بسياسة  التقيد  على 

العالي في اململكة العربية السعودية.    )4( 
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أن حتدد وزارة التعليم البرامج والتخصصات 

وحتقق  التنمية  اجتاهات  مع  تتوافق  التي 

توجد  أن   )5( الوطني.  التحول  متطلبات 

من  للتأكد  رقابيا  نظاما  التعليم  وزارة 

واالعتماد.  اجلودة  وضمان  املعايير  تطبيق 

التعليم  وزارة  بني  والتكامل  التنسيق   )6(

الئحة  إلعداد  لالستثمار  العامة  والهيئة 

للترخيص وافتتاح فروع اجلامعات األجنبية. 

من  بنسبة  األجنبية  اجلامعات  إلزام   )7(

في  الوظيفي  اجملتمع  تركيبة  في  السعودة 

اجلامعة. )8( إلزام اجلامعات األجنبية بإنشاء 

مدن جامعية ذات مواصفات بيئية تعليمية 

متميزة. )9(  إلزام اجلامعات األجنبية بالتقيد 

تتولى  أن   )10( للمؤهالت.  الوطني  باإلطار 

وزارة التعليم عمليات القبول في اجلامعات 

جودة  تضمن  التي  املعايير  وفق  األجنبية 

املدخالت، مع حتديد أعداد الطالب املقبولني 

أن   )12( دراسي.  عام  كل  في  جامعة  لكل 

األكادميية  واملؤسسات  البرامج  تخضع 

الهيئة  من  واالعتماد  للتقومي  األجنبية 

 )13( األكادميية.  واالعتماد  للتقومي  الوطنية 

مقررات  بتقدمي  األجنبية  اجلامعات  إلزام 

اإلسالمية  الثقافة  لتعزيز  كمتطلبات 

 )14( الوطنية.  الهوية  وترسيخ  والعربية 

بإطار عام  بالتقيد  األجنبية  اجلامعات  إلزام 

ملؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس الذين 

اجلامعات  إلزام   )15( معهم.  التعاقد  يتم 

األجنبية مبيثاق أخالقيات املهنة وأخالقيات 

النزاهة  قيم  والتأكيد على  العلمي  البحث 

التزام  على  التأكيد   )16( والشفافية.   

اجلامعات األجنبية بالسياق الديني والثقافي 

السعودية.  العربية  للملكة  واالجتماعي 

و يرى سعادة الدكتور فهد العنزي أنه ال بد 

من اختيار اجلامعات القادرة على حتقيق هدف 

األهداف  حتقيق  وكذلك  باململكة،  التنمية 

هذه  بفتح  أجلها  من  سمح  التي  والغايات 

من  اجلامعات  هذه  مثالً  تكون   كأن  الفروع، 

اجلامعي  التعليمي  قطاعه  في  متميز  بلد 

وأن تكون هذه اجلامعة املسموح لها بفتح 

فرع باململكة مثالً من  ضمن اجلامعات التي 

في  التقييم  معدالت  أعلى  على  حصلت 

مع  متوافقة  مناهجها  تكون  وأن  العالم، 

األخذ  مع  األم،  اجلامعة  في  املناهج  معايير 

في االعتبار مقوماتنا الدينية والثقافية، وأن 

تتوافر في أعضاء هيئة التدريس فيها نفس 

في  بأقرانهم  املتعلقة  والشروط  املعايير 

اجلامعة األم، وهذا في رأيي من اهم مقومات 

جناح التجربة، باإلضافة طبعاً إلى  أن تراعي 

الشريعة  وأحكام  قواعد  اجلامعات  هذه 

السعودي  اجملتمع  قيم  وكذلك  اإلسالمية 

به. اخلاصة  والعادات  األعراف  ذلك  في  مبا 

يضاف إلى ذلك إيجاد وسيلة تقييم وتقومي 

التعليم  جودة  وقياس  الفروع  لهذه  فعالة 

ومعايير االعتماد فيها وأيضاً اعتماد معايير 

صارمة سواء في جانبها التعليمي او البحثي 

االبتكارات  وتنمية  اجملتمع  خدمة  حتى  أو 

إيجاد  منها  يتطلب  وهذا  التقنية،  وتوطني 

يتعلق  فيما  سواء  مرموقة  بحثية  بيئة 

او  أو اخملتبرات  العلمية وحاضناتها  باملراجع 

برامج الشراكة مع اجملتمع. وكل هذا يتطلب 
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أبرز الضوابط الفتتاح فروع لجامعات أجنبية

السابقة  النظر  عرض وجهات  ومن خالل 
والمتنوعة حول مستقبل هذه الجامعات، 
وجدنا شبه إجماع حول التخوف من عدم 
المركزية  بين  الصحيح  التوازن  تفعيل 
وتقويم  وإدارة  افتتاح  في  والالمركزية 
آثارها  التجربة  الفروع، مما سيفقد  هذه 
خيرا  نستبشر  ولعلنا  المأمولة.  اإليجابية 
كون الملف قد أدرج ضمن برنامج التحول 
معايير  تطبيقه  في  ليراعى  الوطني 
تحقيق  لضمان  التنمية  وأهداف  التحول 
الوطن. وبنات  ألبناء  الواعد  المستقبل 

تتضمن  استراتيجية  إيجاد  البداية  في 

املنافع املرجوة من السماح لهذه اجلامعات 

بفتح فروع لها، وأن تكون هذه االستراتيجية 

لدينا.  للتعليم  عامة  استراتيجية  من  جزء 

عالوة على إيجاد خطط واضحة واالستفادة 

األنظمة  وإصدار  األخرى  الدول  جتارب  من 

األحكام  بدقة  حتدد  التي  الالزمة  واللوائح 

اخلاصة بهذا النشاط أو هذا البرنامج مبا في 

تفتح  التي  اجلامعات  والتزامات  حقوق  ذلك 

باجلامعة  الفرع  وعالقة  باململكة  لها  فروع 

هيكلية  جوانب  من  ذلك  إلى  وما  األم 

واللوائح. األنظمة  بها  تعنى  وحقوقية 

أهمية  احلميدان  إبراهيم  الدكتور  وأضاف 

وجود مجلس إشراف وطني عليها، له صالحيات 

حقيقية في تعديل السياسات، وتطبيق أنظمة 

وفق  التخصصات  حتديد  جانب  إلى  الدولة، 

احتياج سوق العمل، واحلرص على استقطاب 

الربحية. اجلامعات  وليس  العريقة،  اجلامعات 

العنقري  السليمان  خالد  الدكتور  يرى  بينما 

الفرصة  اجلامعات  هذه  اعطاء  من  بد  ال  أن 

بعض  قيود  عن  بعيدا  ذاتها  إلثبات 

اإليجابية  آثارها  من  حتد  قد  التي  األنظمة 

بها. العمل  وجدية  لهويتها  وفقدانها 

ومن جهة أخرى ترى سعادة الدكتورة صيته 

اجلامعات  استقطاب  يراعى  أن  العذبة 

األفضل مبعاييرها املتحققة عامليا وأساتذتها 

في  بالتدريس  يقومون  الذين  الفعليني 

أن يشركوا معهم األستاذ  األم، على  الفرع 

املواطن الكتساب اخلبرة، حتى تصبح ختاما 

بكادر  لكن  معاييرها،  بكامل  األم  اجلامعة 

املستوى  ذات  على  يحافظ  وطني  تعليمي 

العاملي، الذي يتم مراجعته بشكل دوري من 

أساتذة اجلامعة األم للحفاظ عليه وتطويره.

فروع  الفتتاح  التوجه  هذا  يظل   .. وختاماً 

قيد  الوزارة  قبل  من  أجنبية  جلامعات 

للموازنة  النهائية  مراحله  في  الدراسة 

املعايير  وحتديد  والسلبيات  اإليجابيات  بني 

إال  التوجه.  هذا  جناح  تكفل  التي  املناسبة 

لن  التجربة  جناح  على  احلقيقي  احلكم  أن 

يكون قبل تطبيقها بامليدان فعلياً.  كما أن 

الفتتاح  عنها  اإلعالن  مت  التي  الضوابط  أبرز 

لهذا  مشرقة  صورة  تعطي  اجلامعات  تلك 

على  فعلياً  تطبيقها  مت  ما  اذا  التوجه 

احملاسبية  تفعيل  مراعاة  ومت  الواقع،  أرض 

اجلامعات  ومخرجات  وعمليات  ملدخالت 

مبستجدات  ربطها  مع  جوانبها  بكافة 

متطلبات التنمية وخطط التحول الوطني.

قضايا
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حني نتحدث عن سياسة التعليم في اململكة 

نكون  أن  ينبغي  فإنه  السعودية،  العربية 

على بينة من الضوابط التي وضعت في شأن 

السعودية  الفتاة  وتعليم  بعامة،  التعليم 

على وجه اخلصوص. لكننا جند أنفسنا في 

ال  عريضة  خطوٍط  أمام  األحيان  من  كثير 

تنتهي بنا إلى محّددات فيما يتعلق بأهداف 

تنعكس  بالضرورة  والتي هي  الفتاة،  تعليم 

تعليمها. ومخرجات  تخصصاتها  على 
سياسة  فــي  ــاء  ج املــثــال  سبيل  فعلى 
أن هذا  السعودية،  بالفتاة  اخلاصة  التعليم 
تربيًة صحيحة  تربيتها  يستهدف  التعليم 
احلياة،  فــي  مبهمتها  لتقوم  إسالمية، 
مثالية،  وزوجــة  ناجحة،  بيت  ربة  فتكون 
يناسب  مبا  للقيام  وإلعدادها  صاحلة،  وأماً 
والتطبيب!!. والتمريض  كالتدريس  فطرتها 

يتجلى  فإنه  األهداف،  هذه  إلى  النظر  وعند 
جّل  وأن  خاصة  التساؤالت،  من  الكثير  لنا 
هذه األهداف ال ميكن قياس مخرجاتها، فمن 
قال إن التعليم يخلق ربة بيت ناجحة؟ بينما 
الواقع يقول إن املرأة التي تنقطُع إلى التعليم 
تخسر كثيراً من مهارة ربة البيت، والشاهد 
السعودية،  البيوت  في  العامالت  ازدياد عدد 
عامالت. نساؤها  كانت  مــن  وبخاصة 

ثم إنه ليس بالضرورة أن يصنع التعليم زوجًة 
واخلالف  الطالق  نسبة  والشاهد  مثالية، 
وبخاصة  السعودية  ــر  األس في  املرتفع 
أماً  ينتج  التعليم  كون  أما  منها!  املتعلمة 
صاحلة، فذلك في حاجة إلى إثبات، في ظل 
األبناء! من  الكثيرٌ  إليه  انزلق  الذي  التطرف 

واألكثر من ذلك غرابًة في هذه السياسة ما 
لفطرة  التعليم مناسباً  بكون  جاء متعلقاً 
مناسب  غير  تعليماً  هناك  وكــأن  ــرأة،  امل
في  السياسة  حصرتها  التي  لفطرتها 
الوقت  في  والتطبيب،  والتمريض  التدريس 

تعليمنا بعين واحدة!
أ.د. هند بنت ماجد الخثيلة

أستاذ اإلدارة التربوية جامعة الملك سعود

الذي ثبت في امليدان أن كفاءة املرأة في مجال 
القانون واإلعالم والهندسة والتقنية وغيرها 
ال تقل عن كفاءة الرجل، بل تعلو عليها أحياناً.

من  البد  ــداف  األه هذه  مناقشة  قبل  ثم 
التي  الدراسية  املناهج  في  النظر  إمعان 
أرادتها  كما  لتكون  املــرأة  لتعليم  أُعــدت 
في  الفتاة  لدى  فهل  التعليم.  سياسة 
إعدادها  على  قــادرة  مناهج  مدارسها 
هذه  في  وردت  التي  املهارات  من  ومتكينها 
سيد  هو  اجلمود  بــأن  علماً  السياسة، 
املوقف في هذه املناهج منذ عقودٍ طويلة؟!

أو  ثانوية   « سعودية  خريجة  عن  أسمع  لم 
جامعية » اكتفت ذاتياً باحتياجاتها اخلاصة 
ازدحاماً  نرى  بأننا  علماً  والرفء،  باخلياطة 
للمشاغل املليئة باخلياطني واخلياطات، مع 
اعتراف تام بعجزنا عن توطني هذه املهنة على 
األقل، وقس على ذلك مختلف املهن األخرى.

ال يخلق جيالً  الذرائع  النوايا احلسنة، وسّد 
فاعالً في مجتمعه، حتى لو تقلد كل اجلوائز 
والشهادات العلمية املنفصلة عن الواقعية.

محددة  أهــداف  وضع  إلى  حاجة  في  نحن 

دون  مخرجاتها  وقــيــاس  إجنــازهــا  ميكن 
التي  واملــبــادئ  الثوابت  مع  تتعارض  أن 
اململكة. ــي  ف التعليم  عليها  قـــام 

وزوجة  ناجحة  بيت  ربة  املــرأة  تكون  لكي 
مناهج  وجود  من  بد  ال  مثالية  وأماً  صاحلة 
واقعاً  تطبيقها  ويتم  األهداف،  هذه  تخدم 
املناهج  كل  إن  حيث  التربوي،  امليدان  في 
تبقى  وإرشــادات  قيم  من  فيها  مبا  احلالية، 
ما  وكثيراً  التطبيق،  عن  بعيداً  نظرياً  سرداً 
تكون بعيدة عن طبيعة اجملتمع واحتياجاته.

نحن في حاجة إلى تعليم للفتاة السعودية 
نسبة  ــن  م يقلل  الــســعــودي  والــفــتــى 
إلى  ويدفع  والبطالة،  والعنوسة  الطالق 
التطرف  عن  النشء  ويبعد  املهني،  العمل 
وصوره. معانيه  مبختلف  والفساد  الفكري 

وباختصار- وبال تردّد - أقول: إن تعليمنا ميضي 
احلاجة  أمس  في  ونحن  واحــدة،  بعني  فينا 
للخروج من دائرة األمية املقنعة التي ضحكت 
علينا طويالً، وأقنعتنا بأننا خدمنا التعليم 
املثالي الذي يطبل له االعالم املقنّع أيضاً...!!
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ابنه  لسيارة  حــدث  عما  صديقي  حتــدث 

إطار  لديه  تعطل  عندما  اجلامعي  الطالب 

كسوالً  نفسه  ووجــد  فتوقف،  السيارة؛ 

السيارة  فقاد  اإلطــار؛  يغير  أن  عن  وعاجزاً 

إلى  أدت  مسافة،  احملــروقــات  محطة  إلــى 

تقطع اإلطار أجزاء متهالكة، وأثر ذلك على 

غير  وأصبح  تضرر كثيراً،  الذي  اإلطار  حامل 

اإلطار  إصالح  أن  مبعنى  لالستخدام،  صالح 

واستبدال اإلطار االحتياطي الذي لن يكلفه 

سوى دقائق قليلة أوصل إلى نتيجة باهظة، 

مبلغ قرابة األلف ريال؛ من جراء تغيير اإلطار 

وتساءل صديقي عن  العمل.  وأجرة  وحامله 

سبب هذا التبلد والالمباالة لدى ابنه؟ قلت: 

يكتسبها  أمور  فهذه  أنت؛  األول  املسؤول 

االبن من والده، لكن تساهلك معه أدى إلى 

قال:  النتيجة.  هذه  إلى  أوصلته  اتكالية 

وهل هناك حلول أخرى؟ قلت: نعم. املدرسة 

الثانوية  من  يتخرج  والطالب  كبير،  دورها 

يدوي،  عمل  بأي  القيام  يعرف  وال  العامة 

وكثرة  التعليم  عن  عزوفاً  نشهد  ونحن 

ورشة في كل مدرسة

د. سعود المصيبيح
اعالمي وتروبوي

الغياب وَضعف البيئة املدرسية؛ ما أدى إلى 

اليابان وكوريا  زرت  أن  وقد سبق  واقع مؤلم. 

املــدارس  بعض  في  ووجدنا  وسنغافورة، 

ابتدائية  مدرسة  كل  في  ورشاً  زرناها  التي 

يتعلم  اجملاالت،  متعددة  وثانوية،  ومتوسطة 

مبادئ  تطبيقي  بشكل  فيها  الطالب 

الصيانة األولية للحواسيب اآللية واجلواالت 

والسباكة  والكهرباء  السيارات  وميكانيكا 

والنجارة، وغيرها من اللوازم اليومية، بحيث 

الطالب،  ومقرر  نشاط  ضمن  ذلك  يكون 

ويتخرج من الثانوية وهو قادر على إصالح ما 

أو  أو سيارة عائلته  إليه في سيارته  يحتاج 

احلواسيب أو اجلواالت، أو الصيانة البسيطة 

في املنزل.. وهو هنا ال يأنف من العمل اليدوي 

املهني  الطالب  يصنف  وال  والفني،  واملهني 

الفني مدموٌج  والتدريب  املهني  التعليم  بل 

في التعليم العام، وال يوجد جهاز منفصل؛ 

اليدوي  العمل  احــتــرام  لتعميق  ــك  وذل

على  قادرين  وتخريجهم  الناشئة،  لدى 

أنفسهم،  وخدمة  منازلهم  في  الصيانة 

ألبنائنا،  يومياً  يحدث  البنك  حــدث  ومــا 

ماء  صنبور  أمام  حائراً  أحدهم  يقف  الذين 

إنارة،  مصباح  تغيير  أو  ربط،  إلى  يحتاج 

قادت  ولهذا  للسيارة؛  بسيطة  صيانة  أو 

وصناعياً،  وتقنياً  فنياً  العالم  الدول  تلك 

األمــور. أبسط  في  اتكاليني  نحن  وبقينا 

ضحك صديقي، وقال: فعالً، أنا أعطف على 

أطفالنا الذين يحملون هذه الكتب الثقيلة 

في  بتشوهات  وتصيبهم  ظهورهم،  على 

العمود الفقري، ثم يتخرج الطالب ضعيفاً 

نتائج  واسأل  املعلومات،  وفي  املهارات  في 

ومعلميهم.  الطلبة  مستوى  عن  قياس 

املدرسة  في  الورشة  ووجود  صحيح،  قلت: 

فابنك  الطلبة،  ميول  اكتشاف  في  يساعد 

معرفة  تستطيع  العمر  من  الرابعة  في 

والتركيب  الفك  يحب  كــان  إذا  ميوله 

أو كان يحب احلديث  والتعامل مع األجهزة، 

امليول  املدرسة  فيه  تعزز  وعندها  والكالم.. 

التي يواصل فيها حياته مهندساً أو طبيباً أو 

خطيباً أو إعالمياً أو غيرها من املهن اخملتلفة.
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 قراءة
كتاب

كتاب »خصائص و إستراتيجيات 
تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات البسيطة« 

تدريس  إستراتيجيات  و  كتاب خصائص  صدر 

في  البسيطة  اإلعاقات  ذوي  التالميذ 

نسخته األصلية باللغة اإلجنليزية ملؤلفيه: 

مارتن هنلي  و روبرتا راسي و روبرت اجلوزني  ، 

و متت ترجمة الكتاب من أ.د زيدان بن أحمد 

العتيبي  من  ناصر  بن  بندر  أ.د  و  السرطاوي 

قسم التربية اخلاصة بجامعة امللك سعود.

واملعاصرة  املواكبة  في  كبير  دور  وللكتاب 

احلديث   الواقع  في  احلديثة  للتوجهات 

اخلاصة  االحتياجات  ذوي  بدمج  املتعلق 

يشار  التي  و  البسيطة  اإلعاقات  فئة  من 

صعوبات  و  العقلية  اإلعاقة   : إلى   بها 

ألن  ؛  السلوكية  االضطرابات  و  التعلم 

مشكالتهم تربوية في طبيعتها كما أشير 

في الكتاب و العاملني في مجال رعايتهم .

تناول  فصالً  عشر  إحد  الكتاب  في  ُطرح 

للتالميذ  اخلاصة  التربية  أول فصوله أسس 

في  ُمفصالً  البسيطة  اإلعاقات  ذوي  من 

متناوالً  و  التنوع  و  اخلاصة  التربية  جذور 

االعاقات  ذوي  دمج  في  مهّم  ألساس 

إلى ذوي االحتياجات  النظرة  البسيطة وهو 

اخلاصة و كيف تطورت على مدى السنوات 

ما  و  أين  و  كيف  إلى   الكتاب  تطرق  و   ..

. البسيطة  اإلعاقات  لذوي  تعليمه  يجب 

ذوي  التالميذ  عن  نبذه  طرحت  ذلك  بعد 

و   ، سماتهم  و  البسيطة   اإلعاقات 

تشتت  و  احلركة  فرط  إلى  املؤلفون  تطرق 

ومتالزمة   ، النمائية  واالضطرابات   ، االنتباه 

أ.فاتن الصالح
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اللفظي،  غير  التعلم  واضطراب  اسبيرجر، 

: في  متمثلة  للخطر  املعرضة  اجملموعات  و 

قبل  ما  و   ، احلبو  و  الرضاعة  مرحلة  1ـ 

عدم  هو  يظهر  الذي  اخلطر  ،و  املدرسة 

هذه  في  هم  ملن  املبكر  التدخل  وجود 

اخلاصة. االحتياجات  ذوي  من  املرحلة 

2ـ التالميذ في عمر املدرسة املعرضون للخطر.

كذلك  و  املدرسة،  من  املتسربون  3ـ 

حتديد  من  ابتداًء  التعليمية  املشكالت 

بتقوميهم. وانتهاًء  التعلم  مشكالت 

و الفصل الثالث تخصص بنبذه عن التالميذ 

مت  و   ، البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  من 

التعريف عنهم بدايًة من تاريخها و التعريف 

، و ما  ، و ما هي أسبابها و خصائصها  بها 

هي إستراتيجيات التعليم املناسبة مع ذوي 

اإلعاقة العقلية البسيطة جملموعة مهارات و 

هي : التفكير و القراءة و املهارات الوظيفية .

 ) اخلامس   & الرابع   ( الالحقان  الفصالن  أما 

عن  احلديـث  باستيفـــاء  فطرحـــا 

التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية 

و ذوي صعوبات التعلم .

للملكة  احلالي  الوضع  إلى  النظر  عند  و 

العربية السعودية في مسألة دمج أصحاب 

الصعوبات جند أن ما مت تناوله في الكتاب من 

تعريف للفئات هو ما يتّم دمجه في املدارس 

العمومية ، و من هنا تبدأ أهمية هذا الكتاب 

في  احلديثة  التوجهات  لدعم  الظهور  في 

اململكة لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة ،في 

الفصل السادس تطرق املؤلفون إلى فصول 

الدمج الشامل بادئاً مبثال أو مبدخل قصصي 

عن مدرسة مونر االبتدائية ، و بعد ذلك بدأ 

و  البيئة األقل تقييداً  إلى  بالتطرق  املؤلفون 

الدمج الشامل و التعاون . و من اجلميل أنهم 

التدريس  و   .. الشامل  للدمج  مناذَج  وضعوا 

. املشتركة  القواعد  هي  ما  و  التعاوني 

اشتمل  ما  هو  التعلم(  و  )التعليم  وكان 

التعلم   .. الكتاب  عليه الفصل السابع من 

املوجهة  النماذج  و  التلميذ  على  املتمركز 

الوظيفي  املنهاج  و  التقنية  و  املعلمني  من 

مواضيعُطرحت   .. الشامل  التعليم  و 

. بالتفصيل  الفصل  هذا  مظلة  حتت 

التالميذ  تعليم  عن  الثامن  الفصل  وكان 

احتوى  حيث  البسيطة  اإلعاقات  ذوي  من 

أفضل املمارسات التعليمية ، والتواصل بني 

التسهيالت  ماهية  و   ، التالميذ  و  املعلمني 

التعليمية  اإلستراتيجيات  و  التعديالت  و 

وتناسبهم. البسيطة  اإلعاقات  ذوي  تالئم  التي 

أما في الفصل الذي يليه فقد استعرض املؤلفون 

مسألة ) إدارة الصف ( فتطّرق بالتفصيل  للضبط 

العقاب. و  الصراع  مواقف  إدارة  و   ، الوقائي 

و ما قبل األخير عرض  العاشر  وفي الفصل 

الكتاب لتدريس املهارات االجتماعية .. و هو 

االحتياجات  لذوي  قوي  داعم  و  مهم  جانب 

الطلبة  بني  مراعاة  من  فيه  ملا   ، اخلاصة 

داخل  ليتناغموا  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

ملنهاج  منوذجاً  املؤلفون  طرح  قد  و   ، الصف 

الشخصية  التربية  و   ، اجتماعية  مهارات 

العالقات  وتقومي   .. األخالقي  النمو  و 

البسيطة. اإلعاقات  ذوي  لدى  االجتماعية 

وألن األسرة هي نقطة بداية و نهاية جلميع 

االحتياجات  لذوي  تقدم  التي  اخلدمات 

اخلاصة كان الفصل األخير في الكتاب 

ملاذا جعل  و   ، أسرية  بناء شراكات  عن 

و   | املعلمني،  مع  مهمني  شركاء  األسر 

التعاون  عن  الناجمة  الفوائد  هي  ما 

التطرق  مت  و  املعلم..  و  األبوين  بني 

التي  األمور  من  العديد  إلى  كذلك 

الشركة  هذه  في  األسر  أهمية  توضح 

منها  يستفيد  كبيرة  فوائد  وللكتاب 

االحتياجات  ذوي  مع  املتعاملني  جميع 

اخلاصة بشكل عام ، و مع ذوي اإلعاقات 

وقد   .. التحديد  وجه  على  البسيطة 

الركائز  من  مجموعة  الكتاب   احتوى 

التي توائم االحتياجات احلالية في دمج 

.. املدارس  في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

 قراءة
كتاب
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األمم  لنهضة  الفّعال  احملرك  الّتربية  تُعّد 

فاعليَّة  األكثر  واألداة  وتقدمها،  والشعوب 

للتغيير وتشكيل املستقبل؛ ملا لها من آثار 

إيجابّية في دفع حركة اجملتمع وبنائه واالرتقاء 

مهماتها  أداء  في  الّتربية  جناح  ويتوقف  به. 

العمليَّة  سير  عن  املسؤولة  قيادتها  على 

يحقق  مبا  وتوجيهها  وتنظيمها  التربويّة 

األهداف املتوخاة منها، وتوفير فرص اإلبداع 

حتقيق  ثمَّ  ومن  معه،  للعاملني  والتطوير 

أهداف املنظومة التربويّة على الوجه األكمل.

أساسيًّا  متطلًبا  السليمة  اإلدارة  ومتثّل      

للقيادة التربويّة، ولكن هذه اإلدارة ال تكفي 

وحدها؛ فالقيادة حتتاج إلى خصائص نوعيَّة 

املرغوبة  الرؤية  وإيجاد  ــداع،  واإلب كالقّوة 

فاعليَّة  من  يزيد  وممــا  حتقيقها،  املمكن 

االجتاهات  ضوء  في  التربوي  القائد  اختيار 

احلديثة للقيادات التربويّة، امتالكه جملموعة 

والتي  الّشخصيَّة،  والّسمات  الصفات  من 

وتفويض  والّشجاعة،  باملوضوعيَّة،  تتمثل 

عن  فضاًل  البناء،  النقد  وتقبل  السلطة، 

املبادرة بالعمل، والطموح، والدافعيَّة لإلجناز. 

اإلدارة  علماء  بذل  وقد  2008م(،  )احلربي، 

التربويّة جهودًا حثيثة في هذا القرن لدمج 

املدرسة في علم اإلدارة، مع استفادة واسعة 

االجتماع،  وعلم  النفس  علم  منجزات  من 

قد  األخالقي  البعد  أن  احلظ  سوء  ملِن  وأنّه 

جاء  ما  إذا  حتى  مبكر،  عهد  منذ  سقط 

مصطلح  أصبح  والعشرين  احلادي  القرن 

من  مركًبا  كان  لو  كما  األخالقّية«  »اإلدارة 

  )Campbell,2011( كلمتني متنافرتني. كامبل
التربويني  القادة  تربية  في  التركيز  كان  لقد 
املهارات  من  مجموعة  تطوير  على  منصبًّا 
حتليل  على  قدراتهم  وتنمية  واملــعــارف 
َّة املالحظة في النظم، لكن  املادي املعطيات 
َّة احمليطة  دون تبصر كاٍف للمتغّيرات الالمادي

القيادة األخالقّية في المؤسسات التربوّية 

د/ سليمان الشتوي 
دكتوراة في اإلدارة التربوية 

جامعة الملك سعود

بها، وقد كان هذا االنشغال باجلوانب واألبعاد 
على  َّة  والقيادي َّــة  اإلداري للعمليَّة  التقنيَّة 
حساب اجلوانب واألبعاد القيميَّة واألخالقّية 
إذ  املعضالت،  من  الكثير  سبب  مما  لــإلدارة؛ 
مزاوجة  بالضرورة  هي  الفاعلة  القيادة  إن 
املعرفي  واحلذق  البراعة  بعدي  بني  واندماج 
باملنظومة  وااللــتــزام  جهة  من  والتقني 
2006م(. )الطويل،  أخرى.  جهة  من  القيميَّة 

 وال مُيكن لإلدارة التربويّة أن تكون مبعزل عن 
واملعتقدات  للمجتمع،  األخالقّية  القيم 
فاجملتمع  أفراده،  يعتنقها  التي  األساسيَّة 
خالل  من  التربوي  النّظام  على  يحكم 
التي  لوكيَّة  السُّ األمنـــاط  على  حكمه 
ميارسها العاملون فيه، وباألخص املمارسات 
هذا  على  القائمة  للقادة  لوكيَّة  السُّ
َّــة  اإلداري املمارسات  فإّن  ثمَّ  ومن  النّظام. 
في  بدورها  تؤثر  األخالقي  غير  الطابع  ذات 
عمليَّة  بفعل  وذلــك  العاملني،  ممارسات 
ذلك  فيؤثّر  القادة،  عن  تنتج  التي  التأثير 
إلى  يصل  وقد  التربوي،  النّظام  في  سلًبا 
التربويّة  األهداف  حتقيق  في  التام  الفشل 
ص36( )العرايضة،2012،  منه.  املنشودة 

وتنبع أهمّية القيادة األخالقّية في املؤسسات 
اإلنسان  مع  تتعامل  كونها  في  التربويّة 
سليمة  صياغة  شخصيته  صياغة  وحتاول 
وترسخ  القومي،  اخللق  فيه  تنمي  وإيجابّية، 
باملسؤوليَّة،  والشعور  السامية،  القيم  فيه 
التي  الــقــرارات  بصياغة  تقوم  أنّها  كما 
ومستقبله،  اجملتمع  حاضر  على  تنعكس 
إن  وحيث  تأثيرها ألجيال عديدة،  ميتد  والتي 
القائد التربوي يتبوأ أعلى مركز في املنّظمة 
التربويّة ؛ فهو املسؤول عن صناعة القرارات 
القيادة  مبادئ  ممارسة  من  إذًا  بدَّ  فال  فيها، 
)العتيبي،2013م( وضوابطها.  األخالقّية 

منتقاة  بيئة  املدرسة  تكون  أن  وينبغي 
في  املوجودة  األخرى  البيئات  إلى  بالقياس 
كانت  إذا  إال  كذلك  تكون  لن  وهي  اجملتمع، 
اإلدارة  تكون  أن  يعني  وهذا  منتقاة،  إدارتها 

العالقات  في  صاحلًا  أمنــوذجــاً  املدرسيَّة 
احترام  وفي  العمل،  سير  وفي  اإلنسانيَّة، 
تطوير  محاولة  وفي  األمانة،  وفي  القوانني، 
املرء مهنيًّا، وفي احترام أسرار العمل، وتتسم 
تعاون  بوجود  األخالقي  البعد  ذات  املدرسة 
بني األفراد العاملني داخلها، فضاًل عن وجود 
أنّه  مفاده  واتفاق  مشتركة،  وقيم  أهداف 
داخل سياق تلك القيم واألهداف ، وستكون 
هناك طرائق عديدة لتحقيق أهداف املدرسة.

إلى  املــدرســي  اإلداري  العمل  ويستند 
املدير  بني  العالقة  حتكم  أخالقيَّة  أُسس 
إطار  ضمن  يعمل  أن  للمدير  بدَّ  وال  واملعّلم، 
والتسامح  العدل  فيه  مراعًيا  أخالقي، 
اإلبداع  وتشجيع  واملساعدة  واإليثار  والعفو 
املصلحة  حتقيق  على  يعمل  وأن  والتميز، 
يكون  وأن  التربويّة،  للمنظومة  العامة 
األخالقّية  القيادة  إّن  لآلخرين.  حسنًة  قدوة 
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خاّص؛  باهتمام  حتظى  التربوي  النّظام  في 
كان  اجملتمعات  أحرزته  الــذي  التقدم  ألن 
الذي  األخالقي  باملستوى  لتأثرها  نتيجة 
عكسته تلك النظم التربويّة نظريًّا وعمليًّا.

ثالثة    )  Campbell,2011  ( ــدت  رص وقــد 
ــالق ودورهـــا  ــات حــيــال مــوقــع األخـ ــاه اجت
الــتــربــويّــة  ــادة  ــي ــق ال ــي  ف وتعليمها 
ــي: اآلت النحو  على  وذلــك  ــة،  ــيَّ ــدرس وامل

من  بأخالقيَّات  تطالب  األوّلــى  1.اجملموعة 
أجل القيادة )Ethics for Leadership( ، وهذه 
تقتضي تعليم اإلداريني الفلسفة األخالقّية 
وأن  ومكان،  زمان  لكل  ألنّها صاحلة  العاّمة، 
َمن يتعلمها وميارسها يكون مديرًا أخالقيًّا.

أخالقيَّات  إلى  فتدعو  الثّانية  2.اجملموعة 
 ،)  Ethics in leadership  ( القيادة  في 
أخالقيَّات  أّن  ــاه  االجت هــذا  ممثلو  ويعتقد 
اإلداري،  البحث  طريق  عن  تأتى  القيادة 
املعلومات  وتــتــراكــم  تكتمل  وعندما 
للتطبيق. املدارس  إلى  نقلها  يتم  حولها، 

أخالقيَّات  إلى  تدعو  الثّالثة  3.اجملموعة 
أن  مبعنى   ،)  Ethics of leadership  ( القيادة 
األخالق جزٌء ال يتجزأ من القيادة؛ فأخالقيَّات 
العدل،  ــى  إل حتتاج  التربويّة  املنّظمة 
في  والّصدق  واألمانة،  َّة،  واحلري واملساواة، 
األخالقّية. بالقيادة  يعرف  ما  وهو  لوك،  السُّ

وينظر إلى  أخالقيات املهنة على أنها مختصة 

مبجتمع معني عند االنضمام إليه، ومختلفة 
القائد  فأخالقيَّات  أخرى،  إلى  منّظمة  من 
ملهنة  املمارس  القائد  عن  تختلف  التربوي 
في  القائد  أخالقيَّات  عن  وتختلف  الطب، 
مجال الهندسة، وهكذا، وعليه فإّن القيادة 
يستطيع  الذي  النّوع  ذلك  هي  األخالقّية 
عملهم  مجال  اختالف  على  القادة  فيه 
وطبيعته، أن يُحدثوا تغييرًا اجتماعيًّا يُلبي 
اختالف  على  للتابعني  احلقيقيَّة  احلاجات 
وفي  الوظيفيَّة،  ومراكزهم  تخّصصاتهم 
مركزيًّا  جزًءا  القيم  متثّل  األخالقّية  القيادة 
َّــة،  واإلداري َّة  القيادي املمارسات  مجمل  من 
للقيادة  األســاســي  اجلوهر  أن  وتفترض 
ينبغي أن يتركز على قيم القادة وأخالقهم، 
التربوية. املؤسسات  في  أكثر  ذلك  ويتأكد 

في  يقع  املدرسة  في  التربوي  القائد  أّن  ومبا 
املُؤمل  من  فإنّه   ، التنظيمي  الهرم  قّمة 
أال  يجب  والقيميَّة  األخالقّية  ممارساته  أّن 
ا  إّن عليه دورًا كبيرًا ومهمًّ تتوقف عنده، بل 
القيم  على  والتأكيد  املعّلمني،  توجيه  في 
يكون  وأن  لديهم،  املهنيَّة  واألخالق  التربويّة 
واجتماعاته   لقاءاته  في  حاضرًا  الدور  ذلك 
وتوجيهاته، حيث إّن املعّلم هو أحد األركان 
أصبح  بل  للتعليميَّة،  للعمليَّة  األساسيَّة 
ا في إحداث التغير االجتماعي  عنصرًا مهمًّ
من  املستمدة  وأخالقيَّاته  اجملتمع،  قيم  في 

الشريفة. َّة  النبوي والسنة  الكرمي  القرآن 
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منظمات

على  ــوء  ــض ال نلقي  ــدد  ــع ال ــذا  هـ ــي  ف

في  مهتمة  عاملية  تــربــويــة  منظمات 

الــتــعــرف على  ــوي بــهــدف  ــرب ــت ال ــال  اجملـ

. أنشطتها  وأبرز   ، وأهدافها  اهتماماتها 

 المنظمـــة البريطانيــــة
 التربوية لإلدارة والقيادة
)BELMAS(-  British Educational 
Management leadership and 
community management

هي عبارة عن منظمة بحثية عاملية 
حول  واألكادمييني  املهتمني  تخدم 
التربوية  القيادة  مجال  في  العالم 
واملنظمات التربوية الرائدة ، ولديها 

منظمات تربوية عالمية
أريج بنت مكي الجهني 

محاضر في قسم اإلدارة التربوية
جامعة الملك سعود

مختصة  جهات  مع  دولية  عالقات 
اجلامعة  )مجلس   UCEA مثل 
في  التعليمية(  ــة  اإلداري للشؤون 
أمريكا الشمالية وCCEAM  )مجلس 
التعليمية  لــإلدارة  الكومنولث 
واإلدارة( ، بجانب العالقات األكادميية 
تعود  تاريخية  جلـــذور  املــمــتــدة 
.1980 عام  املنظمة  نشأة  لتاريخ 

تشجيع  إلى  مباشر  بشكل  تهدف  وهي 

بني  األفكار  ونشر   ، وتسهيلها  املناقشات 

القطاعات  داخــل  واألكادمييني  املهتمني 

اخملتصة  البحوث  ودعــم   ، التعليمية 

التعليم. لتحسني  واإلدارة  القيادة  في 

اجملموعات  من  كبيراً  عدداً  املنظمة  متتلك 

يصدر   ، التربية  في  املوجهة  البحثية 

مجالت  من  املعرفية  األوعية  من  عدد  عنها 

محكمة ومصادر مختلفة ، وتنظم بشكل 

العديد  ينتظرها  ــدة  رائ مؤمترات  سنوي 

واحلضور  للمشاركة  بشغف  الطلبة  من 

متنح  بل  ذلــك  عند  املنظمة  تقف  وال   ،

تخفيضاً  وتقدم  للطلبة  مجانا  العضوية 

وتتواصل  املــؤمتــرات  حضور  تكلفة  على 

هاشتاق خالل  من  شهري  بشكل  معهم 

تويتر  في  حسابهم  عبر   #BELMASchat

BelmasOffice@ و للمزيـــد مــن املعلومات 

/h t t p s : / / w w w . b e l m a s . o r g . u k

جمعيـــــــــــة البحــــــوث
  التربويـــــة البريطانيــــة 
)BERA (  British Educational 

Research Association
هي مؤسسة خيرية يقودها أعضاؤها 
لتشجيع البحوث التربوية وتطبيقها 
العامة. واملنفعة  املمارسة  لتحسني 

سعت منذ إنشائها في عام 1974 
بني  دولية  عالقة  وجود  إلى   BERA
اململكة املتحدة والدول غير األعضاء 
جاهدة  تسعى  وهي  مقرها.  في 
تنوع  حيث  من  شاملة  لتكون 
الدراسية  واملنح  التربوية  البحوث 
مختلف  من  باألعضاء  وترحب 
النظرية،  والتوجهات  التخصصات 
واملصالح  املنهجية،  واألساليب 
املؤسسية.  واالنتماءات  القطاعية 
مثمرة  عالقات  تطوير  تشجع  كما 
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اململكة  داخل  األخرى  اجلمعيات  مع 
أن  إلى  وتطمح  وخارجها.  املتحدة 
وتوفر  للباحثني،  مرجع  مبثابة  تكون 
من  اجملال  هذا  في  للمهتمني  الفرص 
املطبوعات  من  عدداً  امتالكها  خالل 
املتميزة، ومؤمترها السنوي ذا املستوى 
وتضم   . األدوات  من  ،وغيرها  العاملي 
اجلمعية قرابة ثالثني مجموعة بحثية 
، وتدعم التميز في البحث العلمي من 
باإلضافة  اجلوائز  من  مجموعة  خالل 
وخاصة  األعضاء  على  تركيزهم  إلى 
أن   إلى  تهدف  وهي  ودعمهم،  الطلبة 
السياسات  وضع  في  بها  يسترشد 
تعزيز  خالل  من  التربوية  واملمارسات 
البحوث وحتقيق أفضل جودة بحثية.

تتواصل أيضا املنظمة مع املهتمني 
الرسمي  موقعها  خـــالل  ــن  م
/h t t p s : / / w w w . b e r a . a c . u k :
@ BERANews  وحسابها في تويتر 

في اخلتام نطرح تساؤال متى سنرى 
في  ــدة  ــرائ ال املنظمات  ــذه  ه مثل 
مدى  أي  وإلى  ؟  التربوية  مجتمعاتنا 
البحوث  جــودة  رفــع  في  ستسهم 
جانب  من  خاصة  العلمية  واحلركة 
املنظمات  تخدم هذه  ، حيث  الطلبة 
من  ســواء  ــى  األول بالدرجة  الطلبة 
بحثية  مجموعات  توفير  ــالل  خ
 ، املعرفة  أو من خالل مصادر  متنوعة 
أو حتى بواسطة املؤمترات التي تشمل 
واملستجدات  االهتمامات  ــدث  أح
األعمال  ــال  رج لعل  و   ، التربوية 
بفتح  مستقبال  يهتمون  واجملتمع 
واالقتصاد  االستثمار  من  النوع  هذا 
! ــان  ــس اإلن يبني  الـــذي  املــعــرفــي 

منظمات
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الـــمـــدرســـة الــســلــوكــيــة 
التعليمـــي: والتصميــــم 

األولى  نشأته  في  التعليمي  التصميم  تأثر 
التجريبية  ــدراســات  وال النظرية  بــاآلراء 
أصحاب  من   )Skinner  1954 )سكينر  ويعّد 
حيث   ، العلم  لهذا  األولــى  ــات  ــاص اإلره
التعليم  تطويع  إمكانية  في  البحث  مت 
 . وحتكماً  قابلية  أكثر  وجعله  وهندسته 
بحيث يكون التركيز على األحداث اخلارجية 
العقلية  العمليات  وإهمال   ، للتعليم 
عملية  أثناء  في  املتعلمون  ميارسها  التي 
املثير  منوذج  تطبيق  مع  بأنفسهم  التعليم 
–  وبناًء على ذلك فيمكن القول: إن العلوم 
تصميم  ساعدت  التي  هي  السلوكية 
كيفية  في  علم-  هو  حيث  -من  التعليم 
تساعد  بطريقة  وتنظيمها  البيئة  هندسة 
املرغوب  االستجابات  إظهار  على  املتعلمني 
فيها ، والتي تعبر في مجموعها عن عملية 
وفقاً  التعليم  تصميم  ويتشكل  التعليم، 
تتابعات  صورة  في  املدرسة  هذه  ملوجهات 
محددة  تعليمية  أهــداف  لتحقيق  تطبق 

سلفاً ؛إذ تتخذ عادة شكل أهداف سلوكية 

مناذج  ما هو شائع في معظم  وفق  إجرائية 
فكر  من  تنطلق  التي  التعليمي  التصميم 
ــا،2007م(. ــراي )س ومبدئها  املدرسة  هــذه 

وأشار )سالمة،2013م( في هذا الصدد إلى أن 
 )  Skinner سكنر   ( بها  قام  التي  الدراسات 
عام )1954م( والتي عدَّت انطالقه جديدة نحو 

المدرسة السلوكية وأثرها في 
التصميم التعليمي

حصة بنت عبدالعزيز العمار الخالدي
ماجستير تقنيات تعليم بجامعة الملك سعود 

 مشرفة تقنيات و مصادر تدريب في إدارة
 التدريب اإللكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

أ.د بدر بن عبداهلل الصالح
أستاذ في تقنية التعليم والتصميم 

التعليمي

تفريد التعليم هي من أهم املبادئ األساسية 
التي قام عليها تصميم التعليم، فاألسس 
هي: املبرمج  التعليم  عليها  قــام  التي 

1. حتديد التعلم في خطوات صغيرة متتابعة 
)أطر frames( ومثيرات جزئية قابلة للمالحظة.

فال   ، املتعلم  من  استجابة  إطــار  2.لكل 
سابقتها. أتقن  إذا  إال  خطوه  إلى  ينتقل 
فوري. ذاتي  تعزيز  االستجابة  هذه  يتبع   .3

تغذية  املتعلم  اســتــجــابــة  4.تـــرافـــق 
مــدى  للمتعلم  تــبــني  ــة  ــوري ف ــة  ــع راج
خطئها. أو  االســتــجــابــة  هــذه  صحة 

إلــى  التعلم  هـــذا  يـــؤدي  أال  ــب  ــج 5.ي
. مــتــعــددة  أخــطــاء  فــي  املتعلم  وقـــوع 

املتعلم  سرعة  على  التعلم  هذا  اعتماد   .6
هو  املــبــدأ  ــذا  ه ولعل  الــفــرديــة،  وقــدرتــه 
التعليم  تفريد  إلــى  الطريق  ألنــه  األهــم 
حسب  التعلم  في  املتعلم  يسير  بحيث 
ــه، وهـــذه األســـس هــي اخلــطــوات  ــدرات ق
التدريس. تصميم  لعلم  فعالً  العلمية 

حركة  بداية  أن   )1984،lamos( وافترض 
تصميم التعليم ركزت على فرضية التعليم 
يقوم  الــذي   )Skinner( لسكينر  املبرمج 
والتصميم،  التحليل،  هي:  ركائز  ثالث  على 
يتغير  الكامن  السلوك  أن  باعتبار  والتقومي 
احلالي،  املتعلم  لسلوك  تبعاً  كبير  بشكل 
اجلديد. السلوك  النهاية  في  يشكل  الذي 

من  عــــدداً   )1982،bullock( ــدد  ــ وح
ــا نــظــام  ــده ــم ــت ــز الـــتـــي اع الـــركـــائـ
: فــي  السلوكي  التعليمي  التصميم 

تشير  التي   Objectivity املوضوعيـــــــة   -

اإلنساني  السلوك  حتليل  وحــدة  أن  إلــى 
اخلارجية. األحــداث  مالحظة  على  قائمة 

تشير  والتي   Environmentalism البيئة   -
املهمة  العناصر  أحد  هي  البيئة  أن  إلى 
أدائه. في  وتؤثر  اإلنسان  سلوك  حتدد  التي 

يشير  الذي   Reinforcement التعزيـــز   -
سلوك  ظــهــور  زيـــادة  احــتــمــال  أن  إلــى 
نتائجه  على  ــادة  ع يتوقف  ما  تعليمي 
بنتائجه  مــحــكــوم  الــســلــوك  إن  إذ  ؛ 
ــا،2007م(. )ســراي  ،)2000 وآخــرون  )قطامي 

رواد  إســـهـــامـــات  ــم  ــ أه
الــمــدرســة الــســلــوكــيــة 
بين  ــط  ــربـ الـ عــمــلــيــة  فـــي 
بمضامينها  المدرسة  هذه 
والــتــصــمــيــم الــتــعــلــيــمــي :

سكينر  يعّد   )1954,Skinner )سكينر  أوال: 

في مجال  النفس  علم  مبادئ  من طبق  أول 

التعليم من خالل دراساته التي نشرها حول 

تقنية  )أول  املبرمج  التعليم  إستراتيجية 

)دروزة،1986(: املبادئ  هذه  ومن   ) للتعليم 

أو  خطوات  في  التعليم  حتديد  ــرورة  ض  •

.)Stimulus( مثيرات جزائية قابلة للمالحظة

استجابة  التعلـــم  يتطلـــب  أن  يجب   •

)Response( ميكن مالحظتها من قبل املتعلم.

تــعــزيــزاً  التعليم  ــر  ــوف ي أن  يــجــب   •
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ــم. ــل ــع ــت فــــوريــــاً الســـتـــجـــابـــة امل

تغذية  املتعلم  استجابة  ترافق  أن  يجب   •

راجعة فورية توضح مدى صحة استجابته.

باملتعلم  التعليم  ــؤدي  يـ أال  يجب   •

ــاء الــكــثــيــرة. ــطـ ــاب األخـ ــكـ إلـــى ارتـ

•  يجب أن يعتمد التعليم على سرعة املتعلم 

.)Self-pacing ذاتية  )خطوة  التعلم  في 

اخلطوات  شكلت  التعليمية  املبادئ  هذه 

اإلجرائية لعلم تصميم التعليم)سرايا،2007م(.

جيلبرت  العالم  جاء   )Gilbert )جيلبرت  ثانياً: 

في عام )1962( ليطور إستراتيجية جديدة في 

 Backword( الرجعية  السلسة  هي  التدريس 

التالي: املبدأ  على  تقوم  التي   )Chaining

• ابدأ بالنتيجة النهائية للموضوع التدريسي.

• ارجع تدريجياً إلى املقدمة.« )سالمة،2013م(

 Evans,Home وجالس  وهوم  )إيفانز  ثالثاً: 

glasse&( » في عام )1962( قام العلماء إيفانز 

تدريسية  إستراتيجية  بتطوير  وجالس  وهوم 

تقوم على املبدأ التالي: تدريس األفكار العامة 

أو  العكس. ثم إتباعها باألمثلة التوضيحية 

العالم  »جاء   )1977  Gagne )جانيه  رابعاً: 

علم  ظهور  يخص  فيما  بالكثير  جانيه 

مايلي: أهمه  ولعل   ، التدريس  تصميم 

ــدريــس. ــت ال ــي  الــهــرمــيــة ف نــظــريــتــه   •

في  الهرمية  نظريته  مــبــادئ  تطبيق   •

اإلنسان  أن  مبدأ  على  املبنية  التدريس 

وأن  الكثير،  الشيء  الــقــدرات  من  لديه 

وبناء  هرمي،  بشكل  مرتبة  القدرات  هذه 

أيضاً  يتم  أن  يجب  التدريس  فإن  ذلك  على 

يسبق  البسيط  أن  أي  هــرمــي،  بشكل 

التعليمية  البيئة  ضبط  إلى  إضافة  املعقد 

التعلم. لعملية  السابقة  واملتطلبات 

التعليمية  ــداف  األه بتحديد  اهتمامه   •

لهذه  الــفــرعــيــة  والــعــنــاصــر  مسبقاً 

هــرمــي. بشكل  وتــرتــيــبــهــا  ــداف  ــ األهـ

املتطلبات  ضــــرورة  عــلــى  ــزه  ــي ــرك ت  •

وهذه  اجلديد  ــدرس  ال ملوضوع  السابقة 

بها  ــى  أوصـ الــتــي  املهمة  الــتــوصــيــات 

التعليم. تصميم  مجال  فــي  جانييه 

للتدريس  الداخلية  الشروط  على  ركز   •

بها  سيقوم  التي  بالعمليات  واملتعلقة 

والشروط  التعلم،  عملية  حلدوث  املتعلم 

الصفية. البيئة  بضبط  املتعلقة  اخلارجية 

من  جعلت  الــســابــقــة  ــات  ــوع ــوض امل  •

علم  صرح  بناء  في  مهماً  عامالً  جانييه 

ــة،2013م(. ــالمـ )سـ التعليم.  تصميم 

 Tiemann & ومــاركــل،  )تيمان  خامساً: 

وماركل  تيمان  العاملان  أسهم   )Markle

خالل  من  التعليم  تصميم  علم  بناء  في 

لتدريس  جــديــدة  إستراتيجية  تــقــدمي 

التالية: اخلطوات  وفق  تسير  املفاهيم، 

عـــام. ــل  ــك ــش ب املـــفـــهـــوم  عــــرض   -

-عرض أمثلة توضيحية خلصائص هذا املفهوم.

- عرض أمثلة مضادة خلصائص هذا املفهوم، 

على أن تكون هذه األمثلة مساوية لألمثلة 

األمثلة  خالل  ومن  للخصائص،  املوضحة 

ومضاداتها يستطيع املتعلم جتزئة املفهوم 

)ســـالمـــة،2013م( صغيرة.  عناصر  ــى  إل

 )Klausmeier ورفاقه  )كالوسمير  سادساً: 

ابتكر كالوسمير ورفاقه إستراتيجية جديدة 

لتدريس املفهوم تتكون من املراحل التالية:

ــاً. ــ ــاديـ ــ مـ ــوم  ــ ــه ــ ــف ــ امل عــــــرض   •

املعروضة. للمفاهيم  أسماء  إعطاء   •

خصائصها. ضمن  املفاهيم  تعريف   •

للمفاهيم  التوضيحية  األمثلة  تصنيف   •

الصفات(  متثل  )أي  إيجابية  أمثلة  إلــى 

وأخــــرى مـــضـــادة. )ســــالمــــة،2013م،(

ثامناً: )هورون Horon( قام العالم هورون في 

اإلجراءات  من  مجموعة  بوضع   )1976( عام 

خطوطاً  بوصفها  تستعمل  التعليمية 

املواد  تصميم  بعملية  القيام  لدى  إرشادية 

باسم  تعرف  اخلطوط  هــذه  التعليمية. 

 . )Information Mapping(  خارطة املعلومات

وتتكون خارطة املعلومات من نظام متكامل 

املهمات  لتصنيف  ــراءات  واإلج املبادئ  من 

وترتيبها  وربطها  وتبويبها  التعليمية 

)سرايا،2007م(. تصويرية.  بطريقة  وعرضها 

المراجع:
ــد احلــــافــــظ مــحــمــد  ــبـ ســــالمــــة، عـ

الــتــدريــس.  تصميم  ــي  ف منـــاذج   .2013.

الــبــدايــة دار  ــان:  ــم ع ــى.  ــ األولـ الــطــبــعــة 

التصميم   .  2007 عـــــادل.  ســـرايـــا، 

الطبعة  معنى.  ذو  والتعلم  التعليمي 

والتوزيع للنشر  ــل  وائ دار  عمان:  الثانية. 
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جديدة  صناعة   حــراك  عن  األنباء  تتوارد 
للبيئات املدرسية  مبفهومهـــا الشامــل , 
وتُغزل خالل ذلك احلراك  شباك القوم حتى 
نتساءل  مازلنا  ولكننا  اآلفاق,  الصّيادون  مأل 
املكان  زلزال  هو  هل  ينّفر؟  الصيد   بال  ما 
فيجب أن تهرع له فرق اإلنقاذ!! أم هو واقع 
وإن كان مخلصا  في مواعيده معنا,   الزمن 
فيه  تعبأ  محددا  وقتا  هناك  أن  عرفنا  فقد 
، وقد   أعمار الطالب داخل حجرات الفصول 
كثير  في  املكان  هجير  مع  املعرفة  تترّمد  
رواقا  دامسا  البيئات, ورمبا يكون املكان  من 
يتربص به فقر في وسائل إثراء األفكار التي 
تستدعي  تفاصيل ومساحاٍت مختلفًة حتول 
واإلجناز. باحلياة  شغوف  امرئ  إلى  الطالب 

بهم  للوصول  يلزم  للتعّلم  الطالب  دفع  إن 
اجلودة  حتيطها  التي  اجلمال,  منصات  إلى 
التعليمية  فالبيئات  العالية؛  واملواصفات 
ليست طارئة التكوين ، وليست مخرجاتها 
في  املعرفة  فتأسيس  الصدف؛  قبيل  من 
البيئات  في  يوَلد  وصقلها  الطالب  عقول 
وسوف  جذابة,  مغامرات  فيها  تشرق  التي  
أسرد حزمة من تلك املغامرات داخل احمليط 

البيئات التعليمية و المرافئ الجديدة
د. هياء بنت عبدالرحمن السمهري

كاتبة وتربوية

شغوفني  إلى  الطالب  حتول  رمبا  املدرسي 
املعرفية. الذائقة  لديهم  وترفع  وملهمني, 

تصاميمها  في  البيئات  تعّبر  أن  يتصّدرها 
وقود  االنتماء  ألن  وأهله؛  املكان  ثقافة  عن 
يكون  أن  ويليه   , للعقل  ومحفز  للوجدان 
األساسات  من  وأدواته  املبدع  التربوي  األداء 
وأن   , استثناء  دون  بيئة  كل  في  امللزمة 
البيئة  يطور  ما  التنظيمية  املهاّم  تتضمن 
عليها,  عبئا  تكون  أن  دون   ، التعليمية 
وأحسُب  األمكَنة,  صحو  إلى  تُفضي  وأن 
في  التعليم  على  القائمني  انغراس   أن 
تفاصيل احلكاية برمتها أمر قد يتقاطع مع 
يتعلق   ما  ذلك  ومن  وجودتها,  النتائج  قوة 
باملباني  املدرسية  تخطيطا وإنشاء ,وتوفير 
واحلراسات  للطالب,  الصحية   اخلدمات 
الثقافة  وتطوير  الرياضية  ,واملالعب  األمنية 
فلكل  أفّصل  ولن  للجيل,  الشاملة  العامة 
أن  ــزم  وأج قائم,  و  مستقل  قطاع  منها 
الظباء تكاثرت على خراش أعانه اهلل, كما أن 
اليوم  واقع  في  املدارس مطلوبة  استقاللية 
إال لدى من هم دون سّن الرشد وقليل ما هم ,  
وأاّل تكون الرقابة )من نكد الدنيا على احلرّ(!!

توجيه  احلــافــزة  البيئات  مقومات  ومــن 
حكيماً  توجيهاً  والبشرية   املادية  املقدرات 
ندعو  أاّل   والسبق  احلذق  ؛فمن  ومحكماً 
و   ، األخشاب  بجمع  السفينة  لصناعة 
نحدد للصنّاع مهام العمل فقط ؛بل يجب 
نهاية  لرؤية  يشتاقون  كيف  نلهمهم  أن 
هذا  من  ولعلنا  اجلديدة؛  واملرافئ   , البحر 
لنصلح  الدواء  محارات  نصيد  وذاك,  احلراك 
أرواحهم  مازالت  الذين  الطالب  فضاءات 
املدرسي  اليقني  وترقب   , اخلمول  تتحدى 
في بيئات مألى  بصنوف املعرفة  وأبوابها,,,

التعليمية  البيئة  محفزات  من  أنَّ  وأختم 
املتوازن  الفكري  للبّث  أفرادها  دفع  اجلاذبة  
يرقى  حيث  اخملتلفة  وأشكاله  بفنونه 
مجزية  ثقافة  ,ويستنبت  واألفئدة  بالعقول 
قوانني  لتغليب  العمل   منظومة  فــي 
ومتكني   ، والعدالة  والشفافية  املشاركة 
البيئات  متطلبات  لتحقيق  املؤهلني 
احلاجة  صناعة  إلــى  والــوصــول   , اجلاذبة 
يطلق  ما  ؛وهــو  املتعلم  ذات  في  للعلم 
وذاك  )الدافع(  التربوي  املصطلح  في  عليه 
منازع. بال  الذهبي  التعليم  مفتاح  هو 
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قد يكون املصطلح غريباً نوعاً ما عند قراءته 
للمرة األولى , فالقارىء لم يعتد إال على نوع 
واحد من األمية وهو األمية الهجائية ) أمية 
له  قيضت  النوع  وهذا   . والكتابة(  القراءة 
البرامج  تصميم  خالل  من  جهودها  الدولة 
في  التعليم  ونشر  األمية  حملو  اخملتلفة 
الذي  النوع  أما   . املعمورة  أنحاء  مختلف 
األمية  فهو  املقالة  هذه  في  عنه  سأحتدث 
ألمية  الرياضي  املكافىء  وهي  اإلحصائية 
باختصار  تعني  إنها   , والكتابة  القراءة 
) عدم القدرة على التعامل بسهولة مع لغة 
األرقام واالحتماالت فهماً وتفكيراً وتفسيراً 
الفرق بني حجم  . أعرف جيداً   ) واستخداماً 
هذين النوعني من األمية وحجم أثرهما على 
من  خطراً  أشد  الهجائية  فاألمية   , اجملتمع 
موضوعي  في  ولكنني   , اإلحصائية  األمية 
حيث  من  بينهما  املساواة  أقصد  لم  هذا 
من  سأبينه  ما  بقدر  واألهمية  اخلطر  درجة 
هذين  فيها  ينتشر  التي  ــاط  األوس خالل 
فإذا  ؛   . األمية  من  النوعان  هذان  النوعني 
كانت األمية الهجائية تنتشر في اجملتمعات 
اإلحصائية  األمية  فإن   , واملتخلفة  الفقيرة 
والتربوية  من  العلمية  تنتشر في األوساط 
طالب و معلمني وباحثني وغيرهم  . البعض 
كما  ومحايداً  منصفاً  أكون  حتى  منهم 
علمتني لغة األرقام - . وتختلف درجة األمية 
اإلحصائية بني هذه الفئات حسب مستوى 
تعليمهم بدءاً من الطالب وانتهاءاً بالباحثني, 
وإن كنت أرى بأن أفضلهم استخداماً و فهماً 
لإلحصاء  جتدهم في حقيقة األمر ال يعرفون 
من اإلحصاء سوى شذرات معرفية بسيطة 
األساسية  الرياضية  األفكار  ببعض  تتعلق 
معها  والتعامل  الفهم  من  متكنهم  التي 
ولكن ليس لديهم البنية املعرفية العميقة 
اإلحصائيات  متييز  على  تساعدهم  التي 
وحتى   . الرديئة  اإلحصائيات  من  اجليدة 

محــــو األمّيـــة اإلحصائيـــــة فــــي 
األوســـاط التربويـــة

 أشرف العتيبي 
دكتوراه في اإلحصاء والبحوث

احلديث  سأتناول  القارىء  ذهن  أشتت  ال 
جانب   : األول  ؛  جانبني  من  املوضوع  عن 
 , الناس  عامة  عند  اإلحصائي   الوعي 
عند  اإلحصائية  الكفايات  جانب   : والثاني 
وباحثني.  معلمني  من  التربويني  اخملتصني 
األمر  وهــذا    : اإلحصائي  الوعي  جانب   -
مع  تعاملهم  وكيفية  الناس  بعامة  يتعلق 
اإلعالم  وسائل  عبر  املنشورة  اإلحصائيات 
اخملتلفة املرئية منها  أواملقروءة  أواملسموعة 
هناك  يكون  أن  دون  يوماً  مير  يكاد  فال  ؛   ,
 ، األخبار  نشرات  تتصدر  إحصائية  تقارير 
يتعاملون  وهؤالء   , اجلرائد  صفحات  تزيّن  أو 
سحرية  أرقام  وكأنها  اإلحصائيات  تلك  مع 
ال  مسلمات  وأنها   ، التشكيك  تقبل  ال 
التفكير  عناء  دون  هي  كما  تقبلها  من  بد 
اإلحصائيات  هذه  يــرددون  وجتدهم    , فيها 
املناسبات  وفي  واالستراحات  اجملالس  في 
بالرغم   . العامة  دون فهم حقيقي ملعناها 
صحيحة  ليست  اإلحصائيات  تلك  أن  من 
؛ فهناك بعض   , بالضرورة   األحوال  في كل 
اإلحصائيات الغريبة والتي تثير الشك عند 
قراءتها للوهلة األولى  ، خذ مثاالً إلحصائية 
في   leah Caldwell الكاتبة  إليها  أشارت 
مقالتها والتي كانت بعنوان » القارىء العربي 
وخرافة الست دقائق« حيث أشارت إلى تقارير 
إحصائية تصدرت وسائل اإلعالم والصحف 
في  العربي  يقرأه  ما  معدل  أن  إلى  تشير 
السنة يقارب 6 دقائق وهذا التقرير منسوب 
إلى مؤسسة الفكر العربي . الغريب أنه بعد 
الفكر  مؤسسة  تقرير  من  نسخة  مراجعة 
العربي وجدت الكاتبة التالي ) إن أقل معدل 
على  العربي  الشباب  يقضيه  الذي  للوقت 
االنترنت هو 365 ساعة سنوية وإن قارنا هذا 
 6 سنوياً  العربي  يقرأه  ما  معدل  مع  املعدل 
دقائق , هنا يصبح الفارق بني اإلثنني واضحاً 
( . إن تقبل مثل هذه اإلحصائيات على أنها 

ونقد  وتفكير  فهم  دون  دائماً  صحيحة 
وسطحية  مفرطة  سذاجة  ذاته  بحد  يعّد 
في  العقل  إعمال  ينبغي  لذا   . التفكير  في 
التعامل  وعدم  الصحيح  والفهم  التفكير 
حقائق  وكأنها  املنشورة  اإلحصائيات  مع 
دامغة ال تقبل اجلدل . كذلك يجب أن يدرك 
جيدة  اإلحصائيات  كانت  مهما  أنه  املرء  
فال   . والدقة  الكمال  درجة  تبلغ  ال  فإنها 
القصور  ويشوبها  إال  إحصائية  توجد  تكاد 
والنقص , وهذا القصور  قد يكون في العينة 
في  أو   ، التعاريف  حتديد  في  أو   ، واختيارها 
عملية القياس ...إلخ  . يقول جول بست في 
كتابه -« افتراءات لعينة وإحصائيات - » لكي 
اخلاطئة  تلك  عن  اجليدة  اإلحصائيات  نفرز 
بأن  جديرة  أساسية  أسئلة  ثالثة  هنـــاك 
تُطرح كلما واجهنا إحصائية جديدة وهي :
؟ اإلحصائية  ــذه  ه أوجــد  الــذي  مــن   -1

2-ملــاذا تــم إيجــاد هــــذه  اإلحصائيـــة ؟   
؟  اإلحصائية  ــذه  ه إيــجــاد  مت  3-كــيــف   
وهــذا   : اإلحصائية  الكفايات  -جــانــب 
من  التربويني  باخملتصني  يتعلق  األمــر 
اكتسابهم   ومـــدى  وبــاحــثــني  معلمني 
العملية  واملــهــارات  النظرية  للمعارف 
. اإلحصاء  استخدام  من  متكنهم  التي 

أوالً /  فئة املعلمني ؛ هؤالء يفهمون قدراً يسيراً 
واملتوسطات  املئوية  عن اإلحصاء كالنسب 
واملعدالت وما شابه ذلك . ولكن هذا ال ميثل 
  , عملهم  مجال  في  اإلحصائية  الكفاية 
فهم ميارسون العديد من اإلجراءات التربوية 
التي حتتاج إلى التعامل مع اإلحصاء وبرامج 
 , اخلصوص  وجه  على  اإلحصائي  التحليل 
فمثالً املعلم يحتاج إلى حتليل نتائج طالبه 
الظواهر  الكثير من  يدرس  الطالبي  واملرشد 
التي تعيق عملية حتصيل الطالب  التربوية 
ويستخدم   . وغيرها  والغياب  كالتأخر 
من  وغيرها  كاالستبانات  اخملتلفة  األدوات 

قضايا
منهجية
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إلى  يحتاج  هذا  وكل  البيانات  جمع  أدوات 
اإلحصائية  والبرامج  باإلحصاء  معرفة 
 . البيانات  حتليل  عملية  في  املساعدة 
تكثيف  هو  حتتاجه  ما  كل  الفئة  هــذه 
باإلحصاء  املتعلقة  التدريبية  الـــدورات 
. لديهم  التربوية  املمارسات  حتسني  بهدف 

ميكنهم  ال  هــؤالء  ؛  الباحثني  فئة   / ثانياً 
في  اإلحصاء  جتنب  األحــوال  من  حاٍل  بأي 
اإلحصائيات  يستخدمون  فهم   . مجالهم 
ودعم  أبحاثهم  نتائج  لتوثيق  بحوثهم  في 
من  كاٍفياً  قــدراً  ولديهم   . استنتاجاتهم 
التطبيقية  واملــهــارات  النظرية  املعارف 
كاألساليب   ، اإلحــصــاء  في  األساسية 
 , واستخداماتها  وافتراضاتها   اإلحصائية 
وتلك املهارات مت اكتسابها  من خالل املقررات 
  ) والتطبيقية  النظرية   ( اإلحصائية  الدراسية 
العليا  الدراسات  برامج  في  تعلموها  التي 
يجرون حتليل  الباحثني  من  العديد  . فهناك 

االستعانة  دون  بأنفسهم  بحوثهم  بيانات 
البعض  أن  إال   , اإلحصائي  التحليل  مبكاتب 
االستخدام  من  خوفاً  ذلك  يعمل  ال  منهم 
احلصول  إلى  يؤدي  مما   ، لإلحصاء  اخلاطىء 
الفئة  هذه   . سيئة  إحصائية  نتائج  على  
لغة  أنــه  على  اإلحصاء  فهم  إلــى  حتتاج 
إلى  , دون احلاجة  علمية ذات دالالت وأهمية 
التوغل في بنيته الرياضية ومتاهاتها . كما 
و  التشجيع  مزيد من  إلى  الفئة  حتتاج هذه 
. اإلحصاء  مع  التعامل  على  واجلرأة  الثقة 

وقبل أن أختم مقالتي هناك بعض الرسائل 
)اإلضاءات ( أمتنى أن تصل إلى من يعنيه األمر :

املناهج  عن  املسؤولني  إلى  األولى  -الرسالة 
في  ملموس  جهدكم   : التعليم  وزارة  في 
عن  هنا  ــدث  وأحت املناهج  تطوير  عملية 
يكود  فال   , اخلصوص  وجه  على  الرياضيات 
في   الرياضيات  مناهج  من  منهج  يخلو 
التعليم العام إال ويحتوي على فصل كامل 

أنتم تعلمون جيداً  , ولكن  خاص باإلحصاء 
أهمية البرامج اإلحصائية ودورها في تيسير 
عملية حتليل البيانات . وأنتم تعلمون جيداً 
أن االكتفاء بتدريس اإلحصاء بشكل نظري 
على  التطبيقي  اجلانب  عن  بعيداً  تقليدي 
البرامج اإلحصائية هو أمر مشابه لتدريس 
بعيداً  الصف  حجرة  في  اآللــي  احلاسب 
الفائدة  تكون  وهنا   . احلاسوب  جهاز  عن 
لذلك   , معدومة  شبه  تكن  لم  إن  محدودة 
مبادة  اخلاصة  احلصص  بعض  تخصيص  أرى 
الرياضيات  في املرحلة الثانوية وفي ) اجلزء 
اجلانب  تفعيل  أجل  من   ) باإلحصاء  اخلاص 
التطبيقي على هذه البرامج بهدف إكساب 
البسيطة  املــهــارات  من  بعضاً  الطالب 
الوصفي  اإلحصائي  التحليل  مهارات  مثل 
ومتوسطات  مئوية  ونسب  تكرارات  من 
. البيانية  الــرســومــات  إنــشــاء  وكيفية 

والقائمني  اجلامعات  إلى  الثانية  الرسالة   -
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اخملتلفــة التعليمية  البرامج  على  فيها 
أنتم   :  ) , دكتوراة  , ماجستير  بكالوريوس   (
اجملتمع  في  املعرفة  ورموز  العلم  لواء  حملة 
من  الكثير  حل  في  تقدمونه  الذي  والدور    ,
القضايا اجملتمعية واضح وملموس فضالً عن 
نشر العلم واملعرفة بني أوساط اجملتمع من 
خالل البرامج التي تقدمها اجلامعات . وطاملا 
أكثر  فأنتم   ، العلم  أنناومادمنا نتحدث عن 
العلمي  البحث  بأهمية  وعياً  اجملتمع  أفراد 
املعرفة  أركان  من  أساسياً  ركناً  يعد  كونه 
دوراً  يلعب  أنه  إلى  باإلضافة   ، اإلنسانية 
أساسياً في قيام احلضارات وتطوير اجملتمعات 
وتنميتها ، وال يخفى عليكم بأن اللغة التي 
يكتب بها البحث العلمي هي لغة اإلحصاء 
اإلحصاء  عالم  قاله  مبا  هنا  وأستشهد   .
اإلحصاء   ( بأن  بيرسون  كــارل  البريطاني 
رسالتي  لذلك      ) العلم  لغة  قواعد  هو 

اهتمامها  اجلامعات  تولي  أن  هي  باختصار 
إعــادة  ــالل   ــك من خ وذل اإلحــصــاء   بعلم 
هيكلة بعض األقسام العلمية بحيث يتم 
استقالل علم اإلحصاء عن علم الرياضيات 
في  باإلحصاء  خاص  قسم  بافتتاح  وذلك   ،
كلية العلوم أسوة بجامعة امللك عبدالعزيز 
التي تدرّس اإلحصاء في قسم مستقل في 
مرحلة البكالوريوس . كذلك إقرار تخصص 
النظرية  الكليات  بعض  في  اإلحــصــاء 
والتطبيقية كالً حسب مجاله ) كاإلحصاء 
الزراعي في كلية الزراعة , واإلحصاء الطبي 
في كلية الطب , واإلحصاء التربوي في كلية 
التربية .......وهكذا ( ولنا في جامعة أم القرى 
املاجستير  برنامج  أقرت  حني  فريدة  جتربة 
والبحوث  اإلحصاء  تخصص  في  والدكتوراة 
تخصص  أنــه  على   ) التربوي  اإلحصاء   (
مستقّل عن بقية تخصصات التربية وعلم 

فريدة  جتارب  من  ذكر  ما  جميع  إن   . النفس 
لوال  ليتحقق  يكن  لم  اجلامعات  تلك  في 
وضرورته  اإلحصاء  بأهمية  اإلميــان  إميانها 
. العلمية  املعرفة  حقول  من  حقل  كل  في 

ألحد  العبارة  بهذه  هذه  مقالتي  وأختم 
علماء اإلحصاء يقول فيها ) كل منّا يالحظ 
 .  ) بأن حضارتنا أصبحت حضارة إحصائية 

قضايا
منهجية
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ميثل الطالب في مؤسسات التعليم العالي 

اجملتمعات  لنهوض  وأداة  للمستقبل  نواة 

وتقدمها، ويعًول على اجلامعات في استثمار 

وتوجيهها  اإلبداعية  وإمكاناتهم  طاقتهم 

ليس  لذلك  املنشودة،  األهداف  حتقيق  نحو 

حول  واخلبراء  املفكرون  يؤكده  ما  غريًبا 

حتقيق  عن  للجامعات  الكبيرة  املسؤولية 

عبر  إليه  الوصول  والذي ميكن  املطلب،  ذلك 

وحتويل   ، الطالب  لشؤون  الفاعلة  اإلدارة 

ملموس. عملي  واقع  إلى  واألفكار  الــرؤى 
شــؤون  إدارة  مجال  فــي  ــم  األه الـــدور  إن 
عميق  فهم  على  يرتكز  أن  البــد  الطالب 
طبيعة  تراعي  والتي  العلمية  للنظريات 
وتفسر  الشباب،  لفئة  العمرية  املرحلة 
ولذلك  واالجتاهات.  والدوافع  السلوكيات 
الطالب  شؤون  إدارة  نشأت  حتديداً  السبب 
في الواليات املتحدة األمريكية وبدأ االهتمام 
مع  التعامل  إلى  احلاجة  برزت  عندما  بها 

شــؤون الطــالب فــي الجــامعات 
السعودية - النظرية و إستراتيجية التطبيق 

الطالب/ خالد مزعل الشمري،
إدارة تربوية )تعليم عال(

جامعة الملك سعود

اجملتمع  والنفسي ألفراد  االجتماعي  النضج 
الطلب  زيادة  ناهيك عن  نواحيه،  في جميع 
على التعليم العالي وظهور الكليات آن ذاك.

أبرز ما أكدت عليه تلك النظريات  ولعّل من 
الذات،  وتعريف  الفردية  بالهوية  الشعور 
والتعبيـــر  الفعـــال عــن الرغبات وامليول 
في   )  Astin  ( العالم  ويوضح  واالجتاهات، 
األساسية   املبادئ  أهمية  على  نظريته 
مرتكـــزات  خالل  من  الفاعلة  للمشاركــة 
) املدخالت و البيئة واخملرجـات ( ، حيث يؤكد 
اجلسمية  الطاقة  استثمار  أهمية  على 
املشاركة  بأن  اإلميان  و   ، لألفراد  والنفسية 
البد  اجلهد  من  ومتصلة  مستمرة  عملية 
املشاركة،  ساعات  بعدد   ) كميا   ( تبذل  أن 
في  األكادميي  اإلجناز  حتقيق  مبدى  و)نوعًيا( 
)  Erikson  ( أيضاَ  ويبني  طردية،   عملية 

وبطريقة  عدة  مراحل  على  ينمو  الفرد  أن 
املتكاملة  الشخصية  إلى  ليصل  متفردة 
 ) األنــا  مفهوم)  نشوء  على  يؤكد  حيث   ،

النظريات  أبرز  ومن  بالذات،   واالهتمام  لدية 
الفاعلة  اإلدارة  مجال  في  توظيفها  مت  التي 
التي   )  Tinto  ( نظرية  أيًضا  الطالب  لشؤون 
الطالبي  والتسرب  الهروب  ظاهرة  فسرت 
في محاولة للوقوف على الدوافع واألسباب.

وفهمها  النظريات  تلك  على  التركيز  إن 
التطبيق  موضع  وضعها  على  والعمل 
إبدا  على  قــادر  واع،  جيل  خلق  شأنه  من 
اآلخرين،  نظر  وجهات  وتقبل  نظره  وجهة 
على  القائمني  النظريات  هذه  تساعد  إذ 
شؤون الطالب لتوضح لهم كيف يعملون؟ 
فهم  في  تساعد  أنها  كما  يعملون؟  ومتى 
الطالب كيف يتعلمون وكيف يتم إعدادهم 
ولعل  املناسبة،  القرارات  يتخذون  ومتى 
هذه  توظيف  في  األنسب  اإلستراتيجية 
النظريات تكمن في إعداد أفراد ومجموعات 
وتعمل  الطالب  حاجات  تتفهم  مؤهله 
في  اإليجابية  مشاركتهم  تفعيل  على 
وبرامج  األنشطة  خالل  من  اجلامعي  احلرم 
العمل  وتأصيل   ، الطالبية  الشراكات 
ثم  ومن   ، اجملتمعية  واملشاركة  التطوعي 
حتقيق املواطنة الصاحلة مبا تعنيه من معنى.
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اجلامعات  تبذلها  التي  اجلهود  إلى  وبالنظر   
الطالب،  إدارات شؤون  السعودية في مجال 
متثل  وأعماالً  مشرقة  إضاءات  هناك  أن  جند 
الطالب  ــدرات  ق الستثمار  حقيقية  نــواة 
ومهاراتهم ، إال أن بعض الدراسات حددت عدداً 
من العوائق واملشكالت أهمها البيروقراطية 
 ، اجملال  هذا  في  للعاملني  اإلعــداد  وقصور 
وضعف احلوافز املقدمة للطالب ، وعدم النظر 
.!! الدراسي  والتحصيل  التوافق  ملسألة 

إدارات  تقدمه  الذي  بالدور  اإلميان  فإن  لذلك 
شؤون الطالب البد أن يكون راسخاً في أذهان 
هم  الشباب  ألن  فقط  ليس  القرار  أصحاب 
الثروة والرصيد احلقيقي للوطن، وإمنا لتحقيق 
ألفراد  جوانبه  مبختلف  الفكري  النضج 
اجملتمع كذلك . ولكي تكون اجلامعات ينبوعا 
للفكر اإلنساني املتحضر، فإن عليها تعميق 
مؤسساتها  في  املثمر  اإليجابي  التفاعل 
التعليمية ، ودعم املبادرات الطالبية وتهيئة 
املراكز  وإنشاء  الفاعلة  التعليمية  البيئة 

املتخصصة. واملهنية  العلمية  واجلمعيات 
هذا  في  الدولية  التجارب  بعض  في  ولنا 
جامعة  جتربة  فهناك  مثال،  خير  اجملــال 
املتحدة  بالواليات  وميتشغان  شيكاغو 
املكاتب  إنشاء  في  املتمثلة  األمريكية 
الثقافية  منها  اجلامعة،  أروقة  في  املتعددة 
واالستشارية والصحية والتي في مجملها 
األكادميية  االحتياجات  تلبية  على  تعمل 
على  ومساعدتهم   ، للطلبة  والشخصية 
احلر.  التعبير  وتشجيع   ، الفكرية  التنمية 
العالي في بالدنا  التعليم  وإن ما يحظى به 
خاصة من دعم ورعاية متكاملة وتوفر قيادة 
نتساءل  يجعلنا  للتحديات،  مدركة  واعية 
إدارات  تبذلها  التي  اجلهود  تلك  مستوى  ما 
وما  تقدميها؟،  يتم  وكيف  الطالب؟   شؤون 
إذ  ألهدافها؟،  األساسية  املنطلقات  هي 
خالل  من  تبدأ  وحتسني  تطوير  عملية  أي  إن 
املشكالت  على  والتعرف  الواقع  تشخيص 
لوضع احللول وبناء اإلستراتيجيات، مع عدم 

إغفالنا لإلشراقات املضيئة لدينا هنا وهناك.

المراجع:
ــد.)2015م(.  ــ ــع ــ ــن س ــي، عــلــي ب ــرن ــق ال
الرياض. سعود:  امللك  جامعة  محاضرات. 

أداء  عبداهلل.)2015م(.تطوير  فريال  احلقباني، 
التحديات  ضوء  في  الطالب  شؤون  عمادات 
الرياض. السعودية:  اجلامعات  في  املعاصرة 
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 مع
المعلم

الملخص:
نواجه حالياً ثورة معرفية وميدانية 
التشخيص  وســائــل  فــي  هائلة 
االحتياجات  ذوي  مــن  لألطفال 
اخلاصة وأساليبه ، حتى وجدنا من 
وامليدانية  البحثية  التجارب  خالل 
مشكالت  مــن  الكثير  احلالية 
ينتج  مما  لطفل،  حلالة  التشخيص 
عنه وضع أطفال في برامج تعليمية 

واقع إعداد معلم التربية الخاصة 
في ضوء مشكالت العمل الميداني

د/ فكري لطيف متولي 
  قسم التربية الخاصة – جامعة شقراء

خصائص  عــن  تختلف  خــاصــة 
حالتهم، وهنا يواجه املعلم أطفاال 
 ، وانفعالية  معرفية  بخصائص 
جسمانية  خصـــائص  وأحيانــاً 
عليه. وتدرّب  له  أعّد  عّما  تختلف 

طالب  وتدريب  امليداني  العمل  خالل  ومن 

كّماً  وجدنا  ميدانياً  اخلاصة  التربية  قسم 

منها  يعاني  مشكالت  من  باليسير  ليس 

وتعاني   ، اخلاصة  االحتياجات  ذوو  األطفال 

برامج  على  والقائمون  املدرسة  إدارة  منها 

صفوف  فــي  جتــد  ــأن  ك اخلــاصــة،  التربية 

أطفاالً  للتعليم  القابلني  عقلياً  املعاقني 

)أوتيزم(،  لديهم  أطفاالً  أو  للتدريب  قابلني 

ذوي صعوبات  من  األطفال  في صفوف  وجتد 

 ، عقلية  إعاقة  لديهم  أطفاالً  التعلم 

سلوكي  انفعالي  اضــطــراب  لديهم  أو 

اليدين  مكتوف  املعلم  يقف  وهنا  وهكذا... 

أنه  مع   ، عنهم  مسؤول  هو  أطفال  أمــام 

حالتهم.  مثل  مع  للتعامل  مؤّهالً  ليس 

إعداد  في  الباحث  شرع  املنطلق  هذا  ومن 

الفئات  معلمي  لتأهيل  إستراتيجية 

التشخيص  مشكالت  ملواجهة  اخلاصة 

في  عملهم  أثناء  في  تعترضهم  التي 

أثبتت  وقــد  والتأهيل.  التدريس  قاعات 

املترتبة  النتائج  أبرز  من  أن  الدراسات  بعض 

واملستقبلية  املعاصرة  التحديات  على 

تلك  العالم  في  التعليم  يواجهها  التي 

املرتبطة بدور املعلم في العملية التعليمية 

املتسارع  والتحّول  التغّير  إطار  ضوء  في 

العالم  يتطلب  ؛حيث  املعاصر  للعالم 

املعلم. تأهيل  من  مختلًفا  منًطا  املتغير 

 وقد جمع الباحث خبرته امليدانية في مجال 

اجلمعيات  في  والعمل  امليداني  التدريب 

اخليرية للمعاقني وورش العمل ملعلمي الفئات 

التالية: النقاط  في  صياغتها  ومت  اخلاصة، 

مبدرسة  الفكرية  التربية  برنامج  في   .1

متوسطة مبدينة الدوادمي وفي أثناء اإلشراف 
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على التدريب امليداني أشار الطالب املتدربون 

إلى أحد الطالب املعاقني بتميزه بخصائص 

خصائص  من  درســوه  عّما  متاماً  تختلف 

من  عالمات  عليه  تظهر  إذ  عقلياً،  املعاقني 

اإلجنليزية  اللغة  تعلم  املوهبة ومقدرة على 

ملفه  على  واطلع  الباحث  قابله  وبعدما   ،

التشخيصي ، وجد فارقاً واضحاً بني بياناته 

حلالته،  األولــي  التشخيص  في  املسجلة 

وبني حالة الطالب الواقعية ، وبعد الفحص 

والبحث وعرض األمر على أكثر من متخصص 

طيف  سمات  بعض  لديه  الطالب  أن  وجد 

املعاقني  فئة  تفوق  ذكاء  درجة  مع  )األوتيزم( 

بدأت  تشخيصية  املشكلة  وأن   ، عقلياً 

بعد  عليه  ظهر  عندما  سنوات   6 عمر  في 

بأنه  املتخصصني  شككت  التي  السمات 

أدائه  عن  فضال   ، عقلية  إعاقة  من  يعاني 

املنخفض في اختبارات الذكاء في بادئ األمر 

بـأنه  خطأ  الطفل  تشخيص  مت  وبالتالي   .

معاق عقلياً وأدرج في برنامج املعاقني عقلياً.

2.  من خالل اإلشراف على التدريب امليداني 

ثانوية  مبدرسة  الفكرية  التربية  برنامج  في 

الطالب  أحد  الباحث  وجد  الدوادمي  مبدينة 

معرفية  خصائص  لديه  عقلياً  املعاقني 

املعاق  الطالب  مستوى  دون  وسلوكية 

في  البحث  ومع   ، للتعليم  القابل  عقلياً 

 ، عليه  حالة  دراسة  وإجراء  الطالب  ملف 

للتعليم  الطالب غير قابل  أن  الباحث  وجد 

برنامج  في  أدرج  وقد   ، للتدريب  قابل  وأنه 

التعليم  بداية  منذ  الفكرية  التربية 

الذكاء  درجة  باخلطأ في  االبتدائية  باملرحلة 

 ، درجة   30 تتجاوز  لم  ذكائه  درجة  إن  حيث 

بادئ  في  الذكاء  درجة  عن  التغاضي  ولكن 

يستفيد  ال  برنامج  في  الطالب  وضع  األمر 

فيه  املعلمني  على  عبئاً  ويشكل  منه 

. معه  التعامل  على  القدرة  لفقدانهم 

أسر  جمعية  على  ــراف  اإلش أثناء  في   .3

األطفال  حاالت  ومراجعة  اخليرية  التوحد 

مت  طفل  حالة  الباحث  وجد   ، األوتيزميني 

تشخيصها في مركز األمير سلمان ألبحاث 

 ، توّحد«  »طيف  حالة  أنها  على  اإلعاقة 

سبل  وتقدمي  ابنه  تدريب  رحلة  األب  وبدأ 

برامج  له ضمن  والتأهيلية  الطبية  الرعاية 

مالحظة  ومع   . األوتيزميني  األطفال  رعاية 

واملتخصصني  املدربني  وتقارير  الطفل  حالة 

األب  من  الباحث  طلب  الطفل،  حالة  عن 

عامني  بعد  ابنه  حالة  تشخيص  ــادة  إع

على  أعراض  لظهور  األول  التشخيص  من 

الطفل تنافي سمات التوحد البسيطة التي 

 مع
المعلم

51



 مع
المعلم

شخص الطفل عليها في املركز . وبعد إعادة 

الطفل لديه  أن  النتيجة  التشخيص كانت 

نشاط زائد وبعض االضطراب االنفعالي ، وال 

هنا  ومن   . توحد  طيف  اضطراب  من  يعاني 

مت تغيير مسار تأهيل الطفل بعد عامني من 

حلالته. مناسبني  غير  وتأهيل  تدريب  تلقيه 

4. من خالل اللقاءات في ورش عمل ملعلمي 

حلالة  املعلمني  أحد  عرض   ، اخلاصة  الفئات 

 ، الفكرية  التربية  برنامج  في  أدرج  طفل 

ابنه  أن  األب  إصرار  ولكن   ، عامني  فيه  وظل 

عن  كثيراً  حتسنت  حالته  وأن  معاقاً  ليس 

فحص  إعادة  وطلبه   ، املدرسة  دخوله  وقت 

الرياض  مبدينة  متخصصة  مراكز  في  ابنه 

 95 ذكائه  نسبة  ابنه  أن  بعدها  اكتشف   ،

حتويل  ومت   ، بنيه  ستانفورد  اختبار  على 

اآلن  وهو   ، العاديني  برنامج  إلى  الطالب 

طالب في اجلامعة . ولو استمر التشخيص 

في  مدرجاً  الطالب  لظل  للحالة  اخلاطئ 

نهايته. حتى  الفكرية  التربية  برنامج 

5. من خالل احلاالت السابقة أدرك الباحث أن 

هناك العديد من احلاالت املشابهة في جميع 

البرامج واجلمعيات ، وقد ال يدرك تعديل وضع 

أو  إدارية  لظروف  نظراً  البرنامج  في  احلالة 

فنية . ومن هنا يصبح املعلم أمام مشكلة 

 . معها  للعمل  مؤهل  غير  هو  حالة  وجود 

نستنتج مما سبق أنه في بداية األمر يلزم حسن 

ملعايير  طبقاً  اخلاصة  الفئات  معلم  اختيار 

وغيرها  وتربوية  وسلوكية  وعلمية  نفسية 

، ثم يتم إعداده من خالل اإلجراءات التالية:

- إعداد املعلم مسبقاً لالتصال الفعال داخل 

فريق العمل ، وحتسني قدراته في التعبير عن 

الذات واإلنصات وتنشيط التغذية الراجعة.

الــوســائــل  عــلــى  دائـــمـــاً  ــدرب  ــت ي أن   -

الــواحــد.  الفريق  روح  بتنمية  اخلــاصــة 

اجلماعية. املــهــاّم  ــاز  إجن على  والتعاون 

ــل  ــي ــع ــف ت ــن  ــ مـ يـــتـــمـــكـــن  أن   -

ــات الـــعـــمـــل اجلـــمـــاعـــي. ــيـ ــامـ ــنـ ديـ

العمل. ضغوط  حتمل  على  يتدرب  أن   -

قــــــدرات  لــــديــــه  تــــكــــون  أن   -

ــتــعــامــل. ــيــة ال إبــداعــيــة فـــي فــعــال

املشاركة  على  القدرة  لديه  تكون  أن   -

املعلومات. قــواعــد  عمل  فــي  الفعالة 
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إن جودة احلياة أمر يرتبط بأسلوب حياة الفرد، 

ومبا يقوم به من نشاطات وقدرات للتحكم 

فيما يدور حوله ومستقبله، وإن هناك العديد 

من املعوقات التي متنع الفرد من الوصول إلى 

اإلحساس بجودة احلياة، منها ضغوط احلياة 

الداخلي  والصراع   ، الفردـ  يواجهها  التي 

الذي يشعر به من جراء ضعف اإلجناز، وعدم 

يحتاجه  ما  وأكثر  التحكم،  على  القدرة 

والتحصيل  اإلجناز  على  القدرة  هو  الطالب 

األمر  العلمية،  املسيرة  ومواكبة  الدراسي، 

بجودة  إحساسهم  زيــادة  إلى  يؤدي  الذي 

.)278  ،2006 صديق،  و  )إبراهيم  احلياة 
التعلم  صعوبات  ذوي  حياة  جودة  فمفهوم 
الرقي  للتعبير عن  مفهوم يستخدم أحياناً 
االجتماعيه  املادية  اخلدمات  مستوى  فى 

جودة الحياة النفسية لدى التلميذات 
ذوات صعوبات التعلم وعالقتها 

ببعض المتغيرات
الجازي القحطاني

يستخدم  كما   ، اجملتمع  ألفراد  تقدم  التي 
األفــراد  إدراك  عن  للتعبير  أخــرى  أحياناً 
إشباع حاجاتهم  على  اخلدمات  هذه  لقدرة 
مرحلة  إلى  اإلنسان  انتقل  وكّلما  اخملتلفة. 
متطلبات  عليه  فرضت  النمو  من  جديدة 
على  تلح  املرحلة  لهذه  جديدة  وحاجات 
بضرورة  يشعر  الفرد  يجعل  مما  اإلشباع، 
املرحلة  فى  احلياة  متطلبات  مواجهة 
اإلشباع  حالة  فى   ” الرضا  فيظهر  اجلديدة 
 ” ” في حالة عدم اإلشباع  الرضا  أو عدم   ”
من  مناسب  مستوى  توافر  لعدم  نتيجة 
جودة  مفهوم  ظهر  ولذلك   . احلياة  جودة 
احلياة ، وهو عبارة عن مفهوم متعدد األبعاد 
مختلفة،  زوايــا  من  وينظرإليه   واجلوانب، 
ذاته  الشخص  لدى  نسبي  مفهوم  وهو 
وفقا للمراحل العمرية والدراسية والظروف 

عندما  ولكن  يعيشها،  التي  واملــواقــف 
الفرد  بحاجات  املفهوم  هذا  ربط  إلى  ينظر 
والبدنية  والروحية  واالجتماعية  النفسية 
احلاجات  هذه  إشباع  تلبية  ويتم  والعقلية، 
مقومات  وإشباعها  احلاجات  متثل  عندها 
.)135  ،2006 )الراسبي،  الفرد  حياة  جودة 

بالظروف  احلياة تتضمن االستمتاع   وجودة 
واإلحساس  اخلارجية،  البيئة  في  املادية 
والرضا  احلاجات،  وإشباع  احلــال  بحسن 
ومتضمنات  لقوى  الفرد  وإدراك  احلياة،  عن 
إلى  وصــوال  بالسعادة،  وشعوره  حياته، 
متوافقة  متناغمة  حياة  فــي  العيش 
املساندة  والقيم  ــســان  اإلن جوهر  بــني 
.)204  ،  2006 ــدور،  ــن ــغ )ال اجملتمع  فــي 

الدليل  فعرفها  التعلم  صعوبات  أمــا 
 )5-DSM( اخلامس  األمريكي  التشخيصي 
املتكافئ  غير  التعريف  ملف  تشمل  بأنها 
فوق  ــدرات  قـ مثل  الشائعة،  لــلــقــدرات 
والقدرات   ، والتصميم  الرسم  املتوسط في 
وغير  البطيئة   ، األخرى  املكانية  البصرية 
 . الكتابي  والتعبير  القراءة  مثل  الدقيقة 
ضعف  في  يظهر  عادة  التعلم  واضطراب 
املعرفية   املعاجلة  اختبارات  في  األداء 
.)5-DSM  115،  2015  ، يوسف  و  )مصطفى 

وســعــيــد،2006(  )السيد  دراســة  وتؤكد 
احلياة  ــودة  ج مستوى  فــي  اخــتــالف  عــن 
التعلم  صعوبات  ذوات  التلميذات  لــدى 
لصالح  ــرة  األس دخــل  مستوى  باختالف 
يؤكد  كما  املرتفع،  الدخل  ذات  ــرة  األس
على   ))2008.Peraira, et al ــرون  وآخ بــاري 
وهي  األسرية  احلياة  جلــودة  احلديث  حتول 
والدعم  األسرية  والعالقات  واملال  الصحة 
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واملستقبل  القيم  وأثر  اآلخرين  األناس  من 
والتخطيط له والترفيه والتفاعل اجملتمعي.

 ))2008.Peraira, et al وآخرون  بيرايرا  ويذكر 
من  املنظمة  األسرية  والبيئة  الدعم  أن 
مضمونة  إيجابيات  له  عال  أسري  متاسك 
لدى  احلياة  وجودة  بالعالج  أفضل  بتمسك 
وبحثجيليسون  دراسة  وأوضحت   . املرضى. 
الدعم  أن   ))2008  ,Gillison, et al وآخرين 
الــذاتــي  للحكم  االحــتــيــاجــات  لتلبية 
شأنه  من  باآلخرين  االتصال  على  والقدرة 
جودة  لتعزيز  جناحا  األكثر  الطريق  يوفر  أن 
العليا. املـــدارس  إلــى  لالنتقال  الطالب 

وذكر بامان وآخرونBaumann, et al. 2011( ( في 
دراسته أن جودة احلياة النفسية باكتساب 
مهارات تزيد فرص العمل لدى الكليات التي 
متخصصة،  تطبيقية  مهنية  بــدورات  متّد 
رئيسية  مؤشرات  أنها  على  واستخدمت 
لتعزيز البرامج املوجهة نحو اإلرشاد وحتسني 
. املساعدة  واخلدمات  االجتماعية  البيئة 

التلميذات  حياة  جودة  أن  سبق  مما  ويتضح 
احتياجاتهن  تلبي  التعلم  صعوبات  ذوات 
والبيئية  والعقلية  والروحية  النفسية 
واالجتماعية ، وتساعد على غرس االجتاهات 
احلياتية،  املــهــارات  وتنمية  اإليجابية، 
وخارجها  املدرسة  داخل  بها  واالستمتاع 
بتوظيف  وذلك  ومستقبلها،  وحاضرها   ،
وتتأثر  واجملتمع  واألسرة  املدرسة  إمكانات 
مجاالت،  بعدة  املتعلمني  حياة  ــودة  ج
وجودة  املدرسية  البيئة  جــودة  خالل  من 
وجودة  األسرية،  احلياة  وجــودة  التعليم، 
اجملتمع. حياة  وجــودة  الصحية،  الرعاية 

وســعــيــد،2006(  )السيد  دراســـة  ــدت  أك
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  على 
التعلم  صعوبات  وذوي  العاديني  التالميذ 
العاديني  التالميذ  لصالح  احلياة  جودة  في 
كما  األكادميي،  حتصيلهم  ارتفاع  بسبب 
لدى  احلياة  جودة  مستوى  في  اختالف  وجد 
باختالف  التعلم  صعوبات  ذوات  التلميذات 
ذات  األسرة  لصالح  األسرة  دخل  مستوى 
باري  ــة  دراس خــالل  ومــن  املرتفع،  الدخل 
أن هناك  Barry, et al.2007( لوحظ  وآخرين) 
من  األســريــة،  احلياة  ــودة  جل عوامل  عــدة 
واملال  والصحة  األكادميي  التحصيل  أهمها 
بيرايرا  دراسة  وأيدتها  األسرية.  والعالقات 
أن  ومفادها   )2008,  .Peraira, et al( وآخرين 

الدعم والبيئة األسرية املنظمة من متاسك 
جلودة  مضمونة  إيجابيات  له  عال  أسري 
الدراسي. التحصيل  نسبة  وزيــادة  احلياة 

 .Gillison, et al( أما دراسة جيليسون وآخرين
النفسي  الدعم  أن  عن  أسفرت  فقد   )2008
والقدرة على التحصيل األكادميي والتواصل 
مع اآلخرين من شأنه أن يوفر الطريق األكثر 
حياته،  في  الطالب  جــودة  لتعزيز  جناحا 
ووجدت دراسة )سليم، 2009( وبامان وآخرين 
)Baumann, et al. 2011( أن هناك فروقا دالة 
بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية 
والضابطة في جودة احلياة النفسية لصالح 
اجملموعة التجريبية بعد استخدام األنشطة 
مستواهم  لرفع  للتالميذ  الترفيهية 
التحصيلي. وكذلك إلى ارتباط جودة احلياة 
فرص  من  تزيد  مهارات  باكتساب  النفسية 
والعملية. العلمية  احلياة  من  التمكن 

ولذلك فإن جودة احلياة تعّد مجاال مهّمأ في 
بالصحة  الرتباطها  ذلك  ويرجع   ، الدراسة 
وظهور  والنفسية،  والعقلية  البدنية 
االنتقال  ويعّد  باخملاطر  محفوفة  سلوكيات 
الثانوية  املرحلة  إلى  االبتدائية  املرحلة  من 
جلودة  تهديداً  يشكل  ــذي  ال الوقت  هو 
ومبا   ،  )2008  ,.Gillison, et al( خاصة  احلياة 
التعلم  صعوبات  أصحاب  مييز  ما  أهم  أن 
بعض  في  املتدني  الدراسي  التحصيل  هو 
في  التدني  وهذا   ، الدراسية  املوضوعات 
ذات  مفهوم  إلى  يؤدي  الدراسي   التحصيل 
أكادميي متدن لدى التلميذات ، وبالتالي فإن 
الدراسي ستتأثر ألنها هي  الدافعية لإلجناز 
تلك القوة التي تثير و توجه سلوك التلميذة 
الدراسي.  بتحصيلها  يرتبط  عمل  نحو 

المراجع
 ، صديق  و  اهلل  عبد  محمد   ، إبراهيم   -
األنشطة  )2006(.دور  الرحيم  عبد  سيدة 
الرياضية في جودة احلياة لدى طلبة جامعة 
النفس  علم  ندوة  وقائع  قابوس،  السلطان 
قابوس،  السلطان  جامعة  احلياة،  وجــودة 
.278 ص277-  ص  ديسمبر   19  -17 مسقط 

)2006(.جتــربــة  سالم  خمس   ، الراسبي   -
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عامليًّا  املتاحف  دور  في  احلاصل  التطور  مع 

وتركيزها على التربية والتعليم,واعتبارها من 

املؤسسات التعليمية الهامة خلدمة اجملتمع 

وتنمية حب  إثارة  ، حيث تساهم في  احمللي 

العلم واملعرفة. ف حتث الطالب على العمل 

واإلبداع من خالل ما يشاهدونه من معروضات 

توضيحية  ووســائــل  ثقافية  وممتلكات 

ومباشرة. تعليمية مختلفة حية  وأنشطة 
ا من مصادر املعرفة  فاملتاحف » مصدرًا مهمًّ
إشعاع  ومركزَ  واإلستمتاع,  والفن  والثقافة 
من  تنقله  مبا   , اجملتمع  أفراد  خلدمة  ثقافي 
حقائق , بأسلوب الرؤية في وقت أقل وشكل 
على  املتحف  يعمل  حيث   ، ومؤثِّر  ط  مبسَّ
تنمية االجتاهات لدى املتلقي أوالزائر , ويرفع 
)الشيباني2004م،133(. الثقافي«  مستواه 

السنوات  في  املتحف  دور  نشط  حيث 

التربية المتحفية بين الواقع والمأمول
د. سلمى الزيد

أستاذ مساعد قسم التربية الفنية 
جامعة الملك سعود

السياسة  مجال  يخص  فيما  األخــيــره 
ترفيه  ذات  بــرامــج  فقدمت   ، التربوية 
األطفال  من  اجملتمع  فئات  لكل  موجهة 
اخلاصة,  اإلحتياجات  وذوي  والبالغني 
وورش  وبرامج  إبتكارية  أنشطة  على  حتتوي 
بكل  للمهتمني  عمل  ومجموعات  علمية 
مع  واخملتصني  للمدرسني  وكذلك  اجملــاالت, 
جانبه  من  أتاح  مما  تكميلية,  برامج  تقدمي 
اإلبداعية  التجارب  خلوض  للزائر  الفرص 
املوجه. الترفيه  خالل  من  قة  اخلالَّ واألعمال 

ويليامز   هنري  األمريكي  املتحفي  فذكر 
ــي  ــاس األس ــدف  ــه ال أن   H.Williams
ولهذا  التعليمية,  املتعة  هو  للمتحف 
بحيث  بداخله  األنشطة  تنظم  أن  يجب 
معروضات  فهم  على  فقط  تساعد  ال 
إيجابي  اهــتــمــام  ــنــاء  ب ــا  ــف,وإمن ــح ــت امل
.)Williams1937،36( املعروض  باملوضوع 

أن  جند  العاملي  التطور  ذلــك  من  بالرغم 
العربية  اململكة  في  املتحفية  السياسة 
السعودية حتى وقت قريب تلعب دورًا تقليديًّا, 
والعرض  واحلفظ  اجلمع  عملية  على  تركز 
التعليمي.  الدور  عن  بعيدة  فقط  والصيانة 
مما دعى لضرورة تفعيل دور التربية املتحفية 
واملؤسسات  املتحف  بني  شراكة  ببناء 
التربوية والثقافية في ظل مفهوم التكامل 
املتحف  معروضات  من  لالستفادة  املعرفى 
خلدمة  تعليمية  متحفية  برامج  بناء  في 
النشء ، حتقق املفاهيم املستحدثة لنجاح 
الطالب فى أن يكون عضوا فعاال قادرا على 
أتخاذ القرارات املبنية على املنطق واملدعمة 
بذاته. ويحللها  يجمعها  التى  باحلقائق 

تعليمية  إرشادية  وخطط  برامج  خالل  من 
معده من قبل متخصصون باملتحف للتعرف 
على طرق جديدة للمالحظة واملعرفة ، حتتوي 
على بعض االنشطة الفنية تشبع حاجات 
اإلجتماعية  طاقته  املعرفية،وتنمي  الزائر 
مشاهدة  من  متكنه  والثقافية،بحيث 
ص املعروضات برؤية دقيقة تختلف عما  وتفحُّ
يعجز  للمتحف،الذي  العابر  الزائر  به  يقوم 
واعًيا. فهًما  املعروضات  طبيعة  فهم  عن 

- المراجع :
اعداد   :  2004 سعيد  ماجدة   ، الشيباني   -

الفنية  الثقافة  لتنمية  ذاتي  تعلم  برنامج 

املتحفية من خالل مختارات من الفن املصري 

القدمي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

التربية قسم التربية الفنية جامعة حلوان.

- Williams, Henry 1937 Children›s Museum what 

the are and how to organize them. In Museum news.
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يوصي المؤتمر:
الرقمية  للبرمجيات  التعليم  وزارة  بتبني 
الهادفة ونشرها بني املدربني واملعلمني واألسر، 
البرامج  إلي  التقليدية  األلعاب  وإضافة 
التعّلم  في  اللعب  وتوظيف  املدرسية، 
االبتدائية. املرحلة  من  األولي  املراحل  في 

عرض : ندى الشهري
أُخُتتم اخلميس املوافق1437/5/23 ) مارس 3-1 
األول  العاملي  اللعب  مؤمتر  فعاليات   )  2016.
قسم  نظمه  والذي   ، سعود  امللك  بجامعة 
في  األطفال  وريــاض  التربوية  السياسات 
كلية التربية على مدار ثالثة أيام متواصلة ، 
وذلك في قاعة االحتفاالت واملؤمترات باملدينة 
. امللك سعود  بجامعة  للطالبات  اجلامعية 

المؤتمر  العالمي  األول  للعب األطفال 
» األطفــال بيــن األلعاب اإللكترونية 

والتقليدية : رؤية مستقبلية«
للتوجيه  املؤمتر استجابة  تنظيم هذا  وجاء 
عبداهلل  امللك  أصدره  الذي  السامي  امللكي 
بضرورة  والقاضي   1432 عام  اهلل  رحمه 
اجلهات  ــوة  ودع  ، األطفال  ألعاب  مراقبة 
. احملدقة  أخطارها  لتدارس  العالقة  ذات 

املوافق  الثالثاء  يوم  املؤمتر   افتتاح  مت  وقد   
أمير  سمو  حــرم  برعاية   1437  /5  /  21
بنت  نورة  األميرة   سمو  الرياض  منطقة 
حضور  وسط  سعود  آل  سعود  بن  محمد  
واملعلمات  والباحثات  للجامعات   كثيف 
التربويات. واملوجهات  ــدارس  امل ومديرات 

ثقافة  نشر  للمؤمتر  الرئيس  الهدف  وكان 
في  واقعه  ومعرفة   ، اللعب  بأهمية  الوعي 
سليبات  وبيان   ، للطفل  املوجهة  البرامج 
وإيجابيات األلعاب اإللكترونية على الطفل 
التقليدية  األلعاب  إدخال  علي  التأكيد  مع 

واأللعاب الطبيعية إلي برامج رياض األطفال.
ــرح مــبــادرات  إلــي  ط ــدف املــؤمتــر  كما ه
األهالي  ملساعدة   مختلفة  مجتمعية 
ــمــات في  ــعــل واملـــربـــني واملــعــلــمــني وامل
األســـواق. فــي  املنتشرة  ــعــاب  األل فهم 

على  التعرف  املؤمتر   محاور  أهم   من  وكان 
واقع اللعب ، و طرق توظيفه في املؤسسات 
حول  دراســات  إجــراء  وكذلك   ، التعليمية 
األلعاب اإللكترونية بإيجابياتها وسلبياتها 
له  توصلت  ــا  م آخــر  على  والــتــعــرف   ،
الدراسات في مجال اللعب وأبحاث الدماغ 
في  الناجحة  التجارب  أهم  واستعراض    ،
التعليم  مؤسسات  في  اللعب  توظيف 
،ولدى األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة.

كما تضمن املؤمترات أكثر من 28 ورشة عمل 
الطفولة  مجال  في  للمتخصصات  طرحت 
لطالب  اخملصصة  النقاش  حلقات  ،وكذلك 
الذي  املصاحب  واملعرض   ، العليا  الدراسات 
رياض  ملؤسسات  اإلبداعات  أحــدث  يضم 
... الرياض  مدينة  في  العاملة  األطفال 

فوزية  أ.د  برئاسة  املؤمتر  أولى جلسات  بدأت 
قسم  في  التربية  أصــول  أستاذ  البكر، 
سعود  امللك  بجامعة  التربوية  السياسات 
؛ حيــث قدمـــت فيهـــا املتحدث الرئيس 
 Susan inn إين  سوزان   : د.  املؤمتر  في  األول 
عنوانها: عمل  بورقة  هارفارد  جامعة  من 

أطفـــال أصحـــاء فـــــــي 
عالــم الديجتـــال

احلّسي  اللعب  أهمية  فيها  استعرضت 
لألطفال  ، وطرق استخدام الطفل حلواسه 
)وليس  احلّسي  اللعب  أن  وكيف  اللعب  في 
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تعلم  فــي  كثيراً  يسهم  اإللــكــتــرونــي(  
في  يسهم  كما  أفضل  بشكل  الطفل 
وختمت   ، اخملتلفة  وقدراته  مهاراته  تنمية 
ألم  مشهد  بــعــرض  ورقتها  املتحّدثة 
يعرض  أن  الطفل  فيها  يحاول  وطفلها 
وكيف   ، بتصميمها  قام  رسمة  األم  على 
النظر  عن  احملول  بهاتفها  انشغلت  األم  أن 
ذلك  وتأثير  طفلها،  رسمه  ما  تأمل  أو 
له. جتاهلها  نتيجة  الطفل  مشاعر  على 

ــاد(  ــب ولــفــتــت إلـــى قــصــة مــخــتــرع )اآلي
عندما  ــاب  ــ أج ــذي  ــ ال ــز  ــون ج ســتــيــف 
)آيــبــاد( ــك  ــال ــف ــدى أط ســئــل : هــل لـ

ليس  باسماً:  فأجاب  إلكترونية؟  ألعاب  أو 
أن  على  حريص  وأنا   ، )آيباد(  أطفالي  لدى 
يلعبوا األلعاب التقليدية ، ويتفاعلوا مع َمن 
. مشاعرهم  ينمي  أفضل  بشكل  حولهم 

بعدها قدمت مديرة اجللسة أ.د فوزية البكر 
املناهج/  قسم  أستاذ  الهدلق  عبداهلل  أ.د 
امللك  بجامعة  التربية  بكلية  آلي   حاسب 
: بعنوان  التي  ورقته  الستعراض  سعود 

تـــصـــنـــيـــف أخــــالقــــي 
األطفال  لحماية  مقترح 
ــن خــطــر  ــ والـــشـــبـــاب م
ــاب اإللــكــتــرونــيــة ــعـ األلـ

في ضوء مقاصد الشريعة 
المتعلقــــة  اإلسالميـــــة 
بحفظ الضروريات الخمس

تصنيف  ــع  وض بتصور   ، ورقــتــه  ــا  ــردف ُم
ــيــة في  ــرون ــكــت ــاب اإلل ــع ــألل ــي ل ــالق أخ
. اإلســالمــيــة  الشريعة  مقاصد  ــوء  ض

اآلباء  تزويد  إلى  املقترح  النظام  ويهدف 
املستهلكني  وجمهور  واملربني  األمور  وأولياء 
ذات  ومــوضــوعــيــة  ــة  ــح واض مبعلومات 
العمرية  للمرحلة  األدنـــى  باحلد  صلة 
مع  ما،  إلكترونية  لعبة  ملمارسة  املناسبة 
حملتوى  مختصر  توضيحي  وصف  إعطاء 

اإلسالمية  للرؤية  وفقا  ــك  وذل اللعبة، 
التصنيف. نــظــام  منها  ينطلق  الــتــي 

حيث  املتزامنة   اجللسات  ــدأت  ب بعدها 
ليتاح  ذاته  الوقت  أجريت ثالث جلسات في 
يرغبون  التي  اجللسة  اختيار  ملشاركني 
نقاش  جلسات  هناك  ــان  ك كما  فيها 
وورشة  جلسة   28 عددها  بلغ  عمل  وورش 
األطفال  رياض  مجال  في  العاملني  لتدريب 
أنشطتهم. في  اللعب  استثمار  على 

بعد ذلك بدأت جلسات اليوم ألول املتزامنة 
د  و  الغفيلي  د. فهد  و   نهلة قهوجي  د  مع 
هناك  أن  على  أكدوا  والذين  املوكلي   فهد 
عدداً من العوامل التي تدفع طالب التعليم 
مثل  اإللكترونية  األلعاب  ملمارسة  العام 
حّب  التحّدي،  املنافسة،  للفوز،  السعي 
وغيرها  والتصور،  التخّيل  االستطالع، 
ــارة. واإلثـ والتشويق  ــذب  اجل عناصر  مــن 

األلعاب  خطر  األوراق  بعض  أوضحت  و 
قبل  من  تستخدم  قد  التي  اإللكترونية 
بعض اجلهات اإلرهابية الستقطاب األطفال 
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جامعة  من  الباحثني  أحد  وقام  واملراهقني. 
التكتيكات  فيه  يقارن  فيلم  بتقدمي  نايف 
كما  متاما  الغارة  أو  للقتل  العسكرية 
مثل  اليــن(  أون  األلعاب)  بعض  في  حتدث 
عما  للحديث  انتقل  ديوتي(.ثم  أوف  )كول 
يتعلق  باآلثار السلبية املترتبة على ممارسة 
إلى  تصنيفها  ومت  اإللكترونية   األلعاب 
سلوكية  أضرار  دينية،  أضرار  فئات:  ست 
اجتماعية،  أضرار  صحية،  أضرار  وأمنية، 
ويندرج  عامة،   ــرار  وأض أكادميية،  ــرار  وأض
السلبية. اآلثــار  من  عــدد  فئة  كل  حتت 

بتوصيات  حديثهم   األساتذة  واختتموا  
على  ينبغي  أنه  أهمها:  بالنتائج  صلة  ذات 
بأهم  اإلحاطة  ــور  األم وأولــيــاء  التربويني 
السلبية  واجلــوانــب  اإليجابية  اجلــوانــب 
بهدف  وذلـــك   ، اإللكترونية  لــأللــعــاب 
اإليجابية  اجلــوانــب  تعزيز  على  العمل 
السلبية....... اجلــوانــب  ــار  أث مــن  واحلـــّد 

من  العديد  الثاني  اليوم  جلسات  وشهدت 
أوراق العمل وترأست اجللسة الدكتورة: نضال 
األحمد ، حيث قدمت فيها املتحدث الرئيس 
Belma.Tugrul البروفسيورة   اليوم  لذلك 

من تركيا حتدثت فيها عن كتب األطفال وطرق 
2005إلى  عام  من  الروضة  في  استخدامها 
في  الصعوبات   استعرضت  و   ،  2015 عام 
توظيف اللِعب في مراحل عمريه مختلفة.

 Loanna البروفسيورة:  بعدها   حتدثت  ثم 
 ، وسلبياتها  التقنية  فوبيا  عن   Palaiolog
وعرضت فيها وجهات النظر حول دور األجهزة 
اللعب  على  القائم  التربية  في  الرقمية 
املبكرة. الطفولة  مرحلة  في  التعليم  في 

كما استعرضت مشروعاً يهدف إلى دراسة 
الرقمية  األجهزة  نحو  والقدرات  املواقف 
الشخصية  حياتهم  في  املعلمني  لــدى 
إجنلترا،  دول)  خمس  ــي  ف والعملية  
اليونان(،كما  لوكسمبورع،  مالطا،الكويت، 
اليوم  في  املطروحة  األوراق  ضمن  من  كان 
البقاعي  هيفاء  الدكتورة:  ورقــة  الثاني 
بعنوان: التربية جامعة طيبة وكانت  كلية 

تجربة مركز جون كيندي
 للتوحـد - قسم الدراسات 
العليا -جامعة كولورادو 

 JFK Partner- دينفـــــر
Colorado-Denver فــي 
عـــالج أطفــــال التوّحــــد 
عــــن طريـــــق اللعـــــــب.

وهدفت هذه الورقة العلمية إلى استعراض 
عالج  في  للتوحد  كيندي  جون  مركز  جتربة 
التوحد عند األطفال عن طريق اللعب؛ حيث  
عرضت  مقدمة عن هذا املركز البحثي الذي 
له باع طويلة في تشخيص التوحد وعالجه 
،ثم حتدثت عن أحدث االختبارات العاملية التي 
أطفال  لتشخيص  املركز  هذا  يستخدمها 
التوحد من عمر2ـــ17 سنة وعرضت كذلك 
التشخيص. طريقة  يشرح  فيديو  مقطع 

فقد  للمؤمتر  اخلتامي   اليوم  جلسات  أما 
اإلمارات سهى  الدكتورة من جامعة  بدأتها 
عن  باحلديث  الرئيس(   )املتحدث   ، احلسن 
تعزيز التعلم لدى الطفل  من خالل اللعب 
في  يشاركون   الذين  األطفال  أن  وبينت   ،
االجتماعي  اللعب  من  معقده  أشكال 
يتمتعون مبهارات لغويه واجتماعية أكبر من 
أقرانهم غير املشاركني، كما يتمتعون بقدر 
لديهم  تقل  و   ، واخليال  التعاطف  من  كبير 
النفس.   ضبط  لديهم  ــزداد  وي العدوانية 
املطروحة  األوراق  من  العديد  إلى  إضافة 
النفس  علم  بقسم  للدكتورة  ورقة  ومنها 
ربى عبد املطلوب بعنوان: مفهوم الذات بني 
اإللكترونية،  واأللعاب  التقليدية  األلعاب 
على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 
احململة  التربوية  االلكترونية  األلعاب  تأثير 
مفهوم  على  اللوحي  احلاسب  أجهزة  على 
طفالً   26 الدراسة  هذه  في  وشارك  الذات، 
سنوات،   6-4 بني  أعمارهم  تتراوح  وطفلة 
وجميعهم من األسر ذات الدخل املنخفض. 
األولى  مجموعتني،  إلى  األطفال  تقسيم  مت 
لوحي  حاسب  جهاز  تسليم  )مت  جتريبية 
تربوية  إلكترونية  ألعاب   10 على  يحتوي 
تطبيق  مت  ضابطة،  ،والثانية  طفل(  لكل 
مقياس مفهوم الذات في اختبار قبلي ومرة 
أخرى في اختبار بعدي، ولم تظهر النتائج أي 
فروق بني اجملموعتني إاّل في بعد واحد فقط.

هذا وقد اشتمل املؤمتر على العديد من الورش 
التدريبية  والتطويرية بلغ عددها أكثر من 38 
ومتيزت  واإلجنليزية   العربية  باللغتني  ورشة 

تلك الورش باألفكار اخلالقة واملتجّددة وغير 
التقليدية  في مجال صناعة األلعاب اآلمنة 
،واالستفادة  احلركية  واأللعاب   ، للطفل 
الكثير. وغيرها   ، املستهلكة  اخلامات  من 

معرض  إقامة  على  املؤمتر  اشتمل  كما 
نوعه  من  واألضخم  األكبر  كان  مصاحب 
و  السعودية،  التربوية  املؤمترات  تاريخ  في 
نسائية  أيــٍد  وتنفيذه  ــداده  إع علي  قامت 
بجهود   ، التربوية  السياسات  قسم  من 
من  العديد  فيه  شــاركــت   كما   ، ذاتية 
ــوزارات والـ واألهلية  احلكومية  اجلهات 

املبتكرة  العلمية  للمنصات  إضــافــة 
وطرحت   ، الفــتــاً  إقــبــاال  ــت  الق والــتــي   ،
وحلقات  املــبــادرات  مــن  العديد  فيها 
ــة) املــقــهــى احلــــواري(. ــري ــث الــنــقــاش ال

للمؤمتر  املنظمة  اللجنة  كرمت  كما 
التي شاركت في تغطية  اإلعالمية  اجلهات 
أفضل  مبسابقة  الفائزين  ،وكذلك  املؤمتر 
توعوي. فيلم  أفضل  بجائزة  و   ، معلم 

ــر كــّل  ــؤمت ــاق اإلقـــبـــال عــلــى امل ــد فـ وقـ
واسعة  ــداًء  أصـ القــى  كما   ، التوقعات 
وطالب   ، وخارجها  اجلامعة  ــل  داخ من 
بتكرار  واملهتمون  واخملتصون  املشاركون 
ومــتــجــّدد. دوري  بشكل  ــر  ــؤمت امل هـــذا 

ــم الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــت ــ ــت ــ واخ
منها: تــوصــيــات  بــعــدة 

- أقامه مركز لدراسات الطفولة يرعاه قسم 

السياسيات التربوية ورياض األطفال ،ويعنى 

سنتني. كل  دوري  بشكل  املؤمتر  بإقامه 

املؤمترات   من  املزيد  إقامة  على  احلــرص   -

وآثــاره  اللِعب  بدراسة  واخملتصة  املهتمة 

حماية  فــي  توظيفه  وطـــرق  اخملتلفة، 

هويتهم. عــلــى  ــاظ  ــف واحل  ، ــال  ــف األط

تخصيص  في  األســرة  دور  على  التأكيد   -

التقليدية  األلــعــاب  ملــمــارســة  وقـــت 

ــشــكــل جــمــاعــي. ــة ب ــي ــم ــرق ــر ال ــي غ

وباألخص  ومتغير  متطور  األلعاب  *عالم 

إقامة  يجب  لــذا  االلكترونية،  األلــعــاب 

للتطور. مــجــاراة  دوري  بشكل  املــؤمتــر 

مؤتمرات
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يُسهم اعتماد األسلوب احلضاري في طريقة 

فهم التكنولوجيا احلديثة في تعزيز تنمية 

املواطنة الصاحلة، ويتوّجب على املرء التنحي 

عن صفة »التناحر« أو التحاور غير املسؤول 

مستخدمي  من  العديد  بها  يستهني  التي 

)اإللكتروني(  االجتماعي  التواصل  مواقع 

التي حّولت العالم بأسره إلى مدينة كونية 

جعلت العالم وحدة واحدة مترابطة األبعاد.
التواصل  لوسائل  األمثل  االستخدام  يعّد 
األفراد،  بني  إيجابية  تواصل  أداة  االجتماعي 
البشر..  حياة  أسلوب  لتطوير  ووسيلة 
إحدى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعّد 
التي  العاملي،  املستوى  على  ــدول  ال أكثر 
التواصل  وسائل  استخدام  فيها  ينتشر 
االستخدام  فــإن  وبالتالي  االجتماعي، 
مبا  وتوظيفها  الوسائل،  لهذه  السليم 
والتنويرية،  التربوية  الثقافة  مع  يتالءم 
الفعالة. املواطنة  تنمية  فــي  يسهم 

المواطنـــة الصالحـــة و تنميتهــا    
باالستخدام األمثل للوسائل اإللكترونية

مريم محمد األحمدي
باحثة مجتمعية مركز تنمية القادة 

في األمانة العامــــة لمكتـــب 
سمـــو وزيــــر الــداخليــــة 

دولــــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

توعيــــة مجتمعيــــة
تبدأ ثقافة احلوار من البيت واملدرسة، وتغرس 

في النفس لتبقى مع الشخص طوال حياته، 

الوطنية  املؤسسات  بعض  تسعى  ما  وهو 

إلى نشره بني أفراد اجليل اجلديد... ؛ فالبد من 

تبنّي أساليب توعية للمجتمع، كتخصيص 

التوعية  وتضمني  لألطفال،  كرتونية  برامج 

مطويات  وتوزيع  الدراسية،  املناهج  في 

عبر  القادمني  املسافرين  على  تثقيفية 

اخملتصة  اجلهات  تقوم  أن  ويجب  املنافذ.. 

املــبــادرات  ألصحاب  والتحفيز  بالتكرمي 

واملؤثرة  النشطة  اإللكترونية  واحلسابات 

عن  ــذود  وال الوطن  خدمة  إلى  ،الساعية 

حياضه التي تقوم ببث الفعاليات واألحداث 

الرسمية. إلى املصادر  التي تستند  واألخبار 

مخــــاطـــر محتملــــة
التواصل  يعزز االستخدام السليم لوسائل 

الناس،  بني  العالقات  اخملتلفة،  االجتماعي 

على  تسهل  جــديــدة  صــداقــات  ويخلق 

املعارف  وتبادل  التواصل  املستخدمني، 

مكمن  لكن  بينهم،  فيما  والثقافات 

السّيء  االستخدام  في  يظهر  اخلطورة 

من  ذلك  على  يترتب  وما  الوسائل،  لتلك 

ــار  اآلث وكذلك  وخيمة،  اجتماعية  ــار  آث

 ، باإلساءة  املتورط  تالحق  التي  القانونية 

القانونية،  املساءلة  طائلة  حتت  وتضعه 

العقاب. من  بالقانون  اجلهل  يعفيه  وال 

تعّد املواقع والشبكات للتواصل االجتماعي 

واستقرارها  اجملتمعات  ألمن  تهديد  مصدر 

الوقت  وفي  استخدامها..  إساءة  جرى  إن   ،

على  اإلمـــارات  ــة  دول فيه  تشّجع  ــذي  ال

فإنها   اإللكتروني  والتطوير  التحديث 

تتصدى لكل ما يهّدد أمنها الوطني ؛حيث 

استخدام  لضبط  قانونياً  تشريعاً  طورّت 

للفرد  نفعاً  أكثر  ،وجعلها  الوسائل  هذه 

واجملتمع، وقد جاء القانون متناسباً ومتوافقاَ 

بها  تطورت  التي  السريعة  الوتيرة  مع 

املعاصرة،  االجتماعي  التواصل  وسائل 

بهدف حتصني مجتمعنا من اخملاطر احملتملة.

اجلــرائــم  ــارات،  ــ اإلمـ دولـــة  صنّفت  ــد  وق

يطالها  التي  اجلرائم  كإحدى  اإللكترونية 
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املعلومات(،  تقنية  جرائم  مكافحة  )قانون 

بهذا  توعية  حــمــالت  ــة  ــدول ال ونظمت 

اجملتمعي  الوعي  نشر  بهدف  اخلصوص، 

بني  األخالقية  القيم  وتعزيز  بالقانون، 

االجــتــمــاعــي. ــل  ــواص ــت ال مستخدمي 

على  الرقابة  اإلمـــارات  ــة  دول وأحكمت 

االجتماعي  التواصل  وســائــل  محتوى 

الكراهية  وإثارة  الشائعات  نشر  من  للحّد 

ملكافحة  قانون  ســّن  خــالل  من  والــفــنت.. 

احلذر  ينبغي  وبالتالي  والتمييز،  الكراهية 

يسعون  الذين  األشخاص  بني  والتمييز 

ينشرون  أو  والكراهية  البغضاء  ــارة  إلث

للشائعات. ويروجون  اخلاطئة  املعلومات 

إعــــالم مســـــؤول
للغاية  مهم  دور  لها  ــالم  اإلع وسائل  إن 

اإليجابية،  والقيم  احلوار  ثقافة  تعزيز  في 

من  ما  وكّل  اجملتمعي  السالم  واحلفاظ على 

وترسيخ  اإلماراتية،  التجربة  جناح  شأنه 

اجملال..  هذا  في  والدولية  اإلقليمية  ريادتها 

على  يعمل  مستنير  واٍع  إعــالم  فبوجود 

على  الدخيلة  األفكار  ضد  السكان  حتصني 

استخدام  يُساء  أال  ضمان  ميكن  اجملتمع، 

التأثيرات  من  يحّد  وبالتالي  الوسائل،  هذه 

األول،  املقام  في  الفرد  على  السلبية 

الكلية. صورته  في  اجملتمع  على  ثم  ومن 

اإلمــــارات أنمـــوذج
أمنوذجاً  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تعد 

الوصول  مــن  اجلمهور  متكني  فــي  ممــيــزاً 

»املنتدى  تصنيف  وبحسب  للتكنولوجيا.. 

حصدت  اإلمــارات  فإن  العاملي«  االقتصادي 

»أهمية  مؤشر  في  عاملياً  ــى  األول املرتبة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الرؤية 

في  الثانية  املرتبة  في  وحّلت  احلكومية«، 

مؤشر »جناح احلكومة في تعزيز تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت« لسنة 2014 / 2015، 

كما جاءت ضمن أفضل 20 دولة في العالم 

اإلنترنت«،  على  اخلدمات  »تقدمي  مؤشر  في 

املتحدة. األمم  منظمة  تصنيف  بحسب 

أهــــداف المحاضــرة
ــة  ــاحل ــص ال ــة  ــنـ ــواطـ املـ ــة  ــي ــم ــن ت   -

مـــن خــــالل االســـتـــخـــدام األمــثــل 

ــي. ــاع ــم ــت ــل الـــتـــواصـــل االج ــائ ــوس ل

في  ــاري  ــضـ احلـ ــوب  ــلـ األسـ ــاد  ــم ــت اع  -

ــم الــتــكــنــولــوجــيــا وتــوظــيــفــهــا. ــه ف

ــرة. ــؤث ــة امل ــي ــارات - تــكــرمي الــنــمــاذج اإلم

كــرتــونــيــة  ــج  ـــ ــرام ب تــخــصــيــــــــص   -

ــتــوعــيــة في  لــألطــفــال.. وتــضــمــني ال

املسافرين. وتوعية  ــدراســي..  ال املنهاج 

- التوعية مبخاطر اجلرائم اإللكترونية ، وإحكام 

الرقابـــــة علـــــى محتـــــوى وســـائــــل

 التواصـــــل االجتماعـــــي.

احلوار. ثقافة  تعزيز  في  اإلعالم  وسائل  دور   -
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مشاريع

التعليــم  مجــال  في  »التقييس«  ميثــل 
مفهوماً جديداً في عمليات التطوير النوعي 
املنهج.. منظومية  في  العمليات  لكافة 

ولعل اإلتفاقية األخيرة من قبل شركة تطوير 
التعليم  مع مركز التقييس اخلليجي لبحث 
فرص تطبيقية, والتي شرفت باملشاركة في 
األمل  التعليمي  للحراك  تعيد  فعالياتها, 
في إستحداث أدوات فاعلة إلجتاح العمليات 
والعالي. العام  تعليمنا  في  القائمة 

كان  والذي  التعليم  في  التقييس  تنفيذ  إن 
التجارية  اجلوانب  على  السابق  في  مُيارس 
األدوات  يضع  قد  واملهنية  والصناعية 

قيـــاس تحــــت التقييــــس ...
رؤيـــة لتقنيـــن العمـل التعليمــي

ومن  احملك,  على  تعليمنا  في  املستخدمه 
اجلديدة,والتي  واملشروعات  البرامج  ذلك 
ــداف,  وأه ــة  رؤي على  تقوم  مجملها  من 
للمدخالت  الضبط  عنصر  غياب  أن  إال 
لألسف!! السائد  هو  اخملــرجــات  وقياس 

على  التعليمي  الوسط  في  العاملون  تعود 
فاملتطلبات  العمل,  محددات  في  الضبابية 
إلى  الغالب  في  تخضع  واإلشــتــراطــات 
فلسفات مرتبطة باألشخاص وليس النظم 
سبيل  على  أخذنا  فلو  والعملية,  العلمية 
املثال اإلختبارات التي ينفذها املركز الوطني  
من  عقد  من  أكثر  منئ  )قياس(  للقياس 

د.بادي الشكرة
أكاديمي في مجال االعالم واالتصال
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مشاريع

لقناعات  تبعاً  يقوم  أنه  لوجدنا  السنوات, 
وبعض  اجلامعات  قيادات  لبعض  شخصية 
املستفيدين من تنفيذه, وليس لهدف وضع 
احلقيقية  املتطلبات  وتقنن  تقيس  محددات 
املستويات!! بني  الــفــوارق  لتقريب  لها 

نتائج  ــني  ب ــارق  ــفـ والـ ــوات  ــن س فمنذ 
ــة الــثــانــويــة  ــل ــرح ــي امل اإلخــتــبــارات ف
كماهي! ثابته  قياس  إختبار  ونتائج 

أن  املعقول  من  فليس  اخللل  مكمن  وهنا 
يكون العدف املعلن في بداية انطالق مشروع 
نتائج  بني  الفجوة  وردم  املقاربة  هو  قياس 
املستقبلة  اجلهات  ومتطلبات  اخلريجني 
ثابته  املعيارية  الفوارق  تبقى  بيتما  لهم.. 
استغهام!! عالمة  من  اكثر  يضع  بشكل 

كما أن هناك نقاط كثيرة ناقشتها مع نائب 
رئيس مركز قياس د.عبد اهلل القاطعي منذ 
سنوات في لقاء اعالمي سابق في قناة عالي 
لإلجابة  مقنع  رد  أي  أجد  ولم  حالياً(,  )عني 
اإلحصائية  الدقة  غياب  ذلك  ومن  عليها.. 
وهو  للتقييس,  يخضع  ال  عنصر  أهم  في 
حجم املدخوالت املالية مليزانية املركز, والتي 
في الواقع تبلغ مئات املاليني, إال أنها كانت 
السنوات  في  ومت  بكثير,  أقل  مببالغ  محددة 
مقصود!! بشكل  عليها  التكتم  األخيرة 

من  لإلستفادة  احلقيقي  الهدف  أن  كما 
لم  فالطالب  يتحقق..  لم  قياس  مخرجات 
من  تطويري  مدخل  أي  مناهجهم  تضمن 
ليسوا  غالبيتهم  واخلريجون  قياس,  مركز 

غياب  واقع  من  به,  املأمول  املستوى  على 
العدالة في جتاوز اإلختبار لإللتحاق باجلامعة 
و  عشوائية  وجود  بدليل  التوظيف,  وكذلك 
إستبعاد املؤهلني وإحلاق األقل مستوى.. وهذا 
متوقع نتيجة تركيز هذا اإلختبار على نتائج 
أهم  إهمال  وبالتالي  الورق,  مستخلصة من 
والتي  التعليم بخاصة  العمل في  مقومات 
يعتمد على جوانب شخصية بالدرجة األولى.

ــال  إدخ عملية  مــن  تتوقع  هــل  ــراً  ــي أخ
جديدة  ورؤية  كفكر  ))التقييس((  فلسفة 
في  املطبقة  البرامج  في  النظر  نعيد  أن 
؟! طليعتها  غي  قياس  وبالطبع  تعليمنا, 
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كان  وبينما  الدراسي،  العام  أيام  أحد  في 

»عبداهلل«  االبتدائي  األول  الصف  معلم 

املنزلي  الواجب  أسئلة  طالبه  على  ميلي 

تكفى،  أستاذ؛  أحد طالبه:  اليومي، خاطبه 

الطالب  بقية  ثار  عندها   .! واجباً  نريد  ال 

قد  زميلهم  وكأن  نفسه،  الطلب  ــرددون  ي

عن  دواخلهم  في  يختلج  كــان  ما  حــرك 

لهم  يقدمها  التي  املنزلية  الواجبات 

يقنعهم  أن  »عبداهلل«  املعلم  حاول  املعلم. 

منزلية  واجبات  من  به  يكلفهم  ما  بجدوى 

واجبات  من  لكم  أقدمه  ما  أبنائي،  يا  قائال: 

احلروف  كتابة  تعلم  على  سيساعدكم 

جميع  رد  وأدق.  أســرع  بشكل  الهجائية 

الواجبات المنزلية بين الفعالية 
والعبثية لطالب المرحلة االبتدائية

عبدالرزاق عويض الثمالي
كلية التربية/ جامعة الطائف

نعرف  )حنا(  واحد:أستاذ،  بصوت  الطالب 
املعلم  قرر  عندها  بسرعة!.  احلروف  نكتب 
»عبداهلل« إعفاءهم من الواجب املنزلي ذلك 
في  بجدية  والبحث  للتفكير  ليعود  اليوم، 
فعالية  تكليف طالبه بالواجبات املنزلية...

النظر  هو  –اليوم-  املُِلح  املهني  املطلب  إن 
وأساليبنا  إستراتيجياتنا  فعالية  في 
و  الشائعة،  –خــصــوصــاً-  التدريسية 
الظن  وال   ، شيوعها  يسوغها  ال  ــذي  ال
ــادق. صـ علمي  ــل  ــي دل دون  ــا  ــدواه ــج ب

لقد أُجريت دراسات علمية مختلفة تناولت 
خملتلف  املنزلية  الواجبات  إستراتيجية 
مجموعها  في  ــت  ودلّ الدراسية،  املراحل 
الواجبات  مقدار  يكون  أن  ينبغي  أنه  على 

باختالف  مختلفاً  للطالب  املقدمة  املنزلية 
املرحلة الدراسية. )مارزانو وآخرون، 1428هـ: 
من خالل   )36  :1422 )أجنالن،  أثبت  كما   .)58
بأثر  املتعلقة  التجريبية  البحوث  مجموعة 
الواجبات املنزلية في تعّلم الطالب أنها ذات 
أثر إيجابي على طالب املرحلتني )املتوسطة 
حتصيل  زيادة  لديه  ثبت  حيث  والثانوية(، 
الطالب طردياً بازدياد كمية الواجبات املنزلية 
جميع  على  يوجب  وهــذا  لهم،  املقّدمة 
والثانوية«  »املتوسطة  املرحلتني  معلمي 
الطالب  وتكليف  النتيجة،  بهذه  األخــذ 
بواجبات منزلية في حدود مهنية وأخالقية 
الدراسي.  حتصيلهم  زيادة  على  تساعدهم 
االبتدائية؟! املرحلة  طالب  عن  ماذا  ولكن 

في اعتقادي، أن أهم ما ميكن استعراضه في 
هذا املوضوع هو مشروع بحث )كوبر، 1989م: 
والسلبية  اإليجابية  التأثيرات  عن   )24
للواجبات املنزلية، الذي كُلِّف به في عام 1986 
األمريكية،  الوطنية  العلوم  مؤسسة  من 
تأثير  حول  دراسة   )120( حوالي  فيه  وجمع 
إلى أن  الواجبات املنزلية، وتوصل من خالله 
متغير املرحلة الدراسية له ارتباط كبير مع 
حجم الفائدة من إعطاء الواجبات املنزلية، 
الــدراســات  ــاط  أمن مختلف  أن  وجــد  كما 
وشبه  الضئيل  األثر  بّينت  جمعها  التي 
التحصيل  على  املنزلية  للواجبات  املعدوم 
االبتدائية!. املرحلة  لطالب  ــدراســي  ال

إن البحث السابق وغيره من البحوث التالية 
واجلهات  املؤسسات  من  الكثير  شجعت 
الواعني  واملعلمني  اخملتلفة  التعليمية 
أن  ميكن  ما  كل  على  واملطلعني  مبهنتهم، 
اجلانب. لهذا  االنتباه  على  أدائهم  من  يطّور 
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وأعتقد أن هذا مثل ما دعا إليه احتاد املعلمني 
جميع  أوصى  عندما  البريطاني،  واحملاضرين 
على  منزلي  واجــب  فرض  بعدم  املعلمني 
طالب املرحلة االبتدائية. )املعرفة، 1429: 46(

في  النظر  إعادة  املقال  هذا  من  الهدف  إن 
لطالب  املنزلية  الواجبات  تقدمي  ــداف  أه
حجبها  وليس  اخملتلفة،  الدراسية  املراحل 
بعض  عن  البريطاني-  االحتــاد  فعل  –كما 
تتغير  املنزلي  الواجب  أن  ذلك  املراحل.  هذه 
وتقوميه  وأداؤه  تقدميه  وأساليب  خصائصه 
هدفه.  باختالف  له  الطالب  قبول  وحتى 
في  1989م(  )كوبر،  به  نادى  ما  أيضا  وهذا 
املنزلية  الواجبات  تقدمي  عن  حديثه  معرض 
قال: عندما  االبتدائية  املرحلة  لطالب 

» أوصي بأن يعطى طالب املرحلة االبتدائية 
يُتوقع  ال  أنه  من  الرغم  على  منزلياً،  واجباً 
االختبار؛  نتائج  حتسني  إلى  ذلك  يؤدي  أن 
األطــفــال  يساعد  أن  شــأنــه  ــن  م لكن 
جيدة،  دراسية  عادات  تنمية  على  الصغار 
املدرسة،  جتاه  اإليجابية  االجتاهات  ويدعم 
في  يتم  التعلم  أن  فكرة  للطالب  ويوصل 
)ص90(  » املدرسة  إلــى  باإلضافة  املنزل 

أبعاد  له  املنزلية  الواجبات  عن  احلديث  إن 
الدراسية  متعددة، منها ما يتعلق باملرحلة 
تقدمي  عند  طالبها  حتصيل  يزيد  التي 
املثالي  والوقت  لهم،  املنزلية  الواجبات 
أدائه  في  الطالب  يقضيه  أن  ينبغي  الذي 
املراحل  من  مرحلة  لكل  املنزلية  للواجبات 

الثالث للتعليم العام، واألهداف املوضوعية 
تلك  خملتلف  املنزلية  الواجبات  لتقدمي 
الدراسية  املواد  وكذلك  الدراسية،  املراحل 
واجبات  لتقدمي  حاجة  ــل  األق أو  األكثر 
التساؤالت  من  سلسلة  فيها.  منزلية 
واليقظة  التدقيق  من  ملزيد  إثارتها  أردت 
ومربني  مبعلمني  طالبنا  ولينعم  والبحث، 
واملوضوعية،  املعرفة  من  عالية  درجة  على 
األهــداف  إلــى  الوصول  في  يساعدونهم 
وأجودها. الطرق  بأيسر  املرجوة  التعليمية 
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دراسات

- ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر برنامج 

املهارات  على  للتدريب  مقترح  تدريبي 

اللفظي،  وغير  اللفظي  )التواصل  احلياتية 

في  فريق(  في  العمل  املشكالت،  حل 

االجتماعي  والسلوك  الدراسي  التحصيل 

املدرسي للتلميذات ذوات صعوبات التعلم 

الرياض.  مدينة  في  العليا  الصفوف  في 

الدراسة  في  الباحثة  استخدمت  وقد 

قبلي  بقياس  التجريبي،  شبه  التصميم 

بعدي جملموعتني جتريبية وضابطة،  وقياس 

اثنني  من  الدراسة  عينة  تكونت  حيث 

صعوبات  ذات  من  تلميذة   )32( وثالثني 

املرحلة  في  العليا  الصفوف  في  التعلم 

االبتدائية، في االبتدائية )226، 221( مبدينة 

عام  األول  الدراسي  الفصل  في  الرياض 

إعداد  الدراسة مت  2011م. ولتحقيق أهداف 

برنامج تدريبي للمهارات احلياتية، واختبار 

السلوك  ومقياس  احلياتية،  للمهارات 

على  االعتماد  ومت  املدرسي،  االجتماعي 

الدراسي  التحصيلية  االختبارات  نتائج 

للتلميذات واملعتمدة من قبل وزارة التربية 

السعودية.  العربية  اململكة  في  والتعليم 

للتدريب  برنامج تدريبي مقترح  أثر 
على المهارات الحياتية في التحصيل 
صعوبات  ذوات  للتلميذات  الدراسي 
التعلم وسلوكهن االجتماعي المدرسي

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 

ما يلي: وجود أثر للبرنامج التدريبي املقترح 

)التواصل  الثالث  احلياتية  للمهارات 

املشكالت،  حل  اللفظي،  وغير  اللفظي 

العمل في فريق(، واملوجهة جنو التلميذات 

املرحلة  فــي  التعلم  صعوبات  ذوات 

تنمية  في  العليا  الصفوف  االبتدائية 

تلميذات  لدى  احلياتية  املهارات  وتطوير 

الدراسة  اثبتت  كما  التجريبية.  اجملموعة 

على وجود أثر للبرنامج التدريبي للمهارات 

مستوى  وتطوير  حتسني  في  احلياتية 

االجتماعي  السلوك  ومستوى  التحصيل 

صعوبات  ذوات  للتلميذات  املــدرســي 

التجريبية. اجملموعة  لصالح  التعلم 

د. وداد بنت عبدالرحمن أباحسين
أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة ، 
كلية التربية ، جامعة الملك سعود
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دراسات

الــــورقــــة: مـــلـــخـــص   -
تربية  الشامل  التعليم  فلسفة  متثل 
مع  وتعليمهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
أقرانهم في مدارس التعليم العام ؛ حيث 
تُبنى على فلسفة الرفض الصفري , ويعتمد 
الطالب.  جلميع  املفتوح  الباب  سياسة 
الدعوات  إحدى  الشامل  التعليم  ويعّد 
ألنه  ؛  التعليمية  العملية  إلصـــالح 
بشكل  املــدرســة  تنظيم  ــادة  إع يحقق 
واخلاصة  العامة  التربية  ودمــج   ، كامل 
ــوي مــوّحــد. ــرب ــى نــظــام ت ــول إل ــوص وال

قفزة  الشامل  الدمج  حركة  اتخذت  وقد 
عن  صدر  عندما  1994م  عام  في  نوعية 
 Salamanca اليونسكو  )إعالن ساالمنكا( 
لتعليم  العاملي  املؤمتر  خالل   Declaration
والذي عقد في إسبانيا حيث  اإلعاقة  ذوي 
أعطى هذا اإلعالن دفعة قوية ملبدأ الدمج 
كافة  في  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  الشامل 
يكون  أن  فيه  ــاء  وج اجملتمع.  نشاطات 
تعليم  في  األســاس  هو  الشامل  الدمج 
التعليم  ــودة  ج لضمان  اإلعــاقــة،  ذوي 
املناسبة. املناهج  خــالل  من  للجميع 

املتقدمة  الـــدول  ــدأت  ب لذلك  ونتيجة 
لذوي  العامة  املناهج  تكييف  على  تعمل 
اإلعاقات  خصائص  لتناسب  اإلعــاقــة, 
بتلبية  يسمح  نحو  على  اخملتلفة 
للطالب. الفريدة  التعليمية  االحتياجات 

رؤية  تقدمي  إلى  الورقة  هدفت  هنا  ومن 
مناهج  تكييف  إجـــراءات  عن  مقترحة 

للطالب  العام  التعليم  مناهج  تكييف 
ذوي اإلعاقة وفق منظومة التعليم الشامل

)رؤيـــة مقترحــــة(

وفق  اإلعاقة  ذوي  للطالب  العام  التعليم 
,موضحة  الشامل  التعليم  منظومة 
إجراءات التكييف في جميع عناصر املنهج 
التدريس,  وطريقة  واحملــتــوى,  ــداف,  )األهـ
والتقومي(  واألنشطة,  التعليمية  والوسائل 
)تكييف(  بني  الفرق  إلى  الورقة  وتطرقت   ,
املنهج و)تعديل( املنهج , وإجراءات التكييف 
الدعم  مناذج  عرضت  كما  األوجه,  املتعّدد 
خالل  من  اإلعاقة  ذوي  للطالب  املقدمة 
ومفهوم   ،  )RTI( للتدخل  االستجابة  منوذج 
.)UDL( للتعلم  الشامل  التصميم  منوذج 

للتحوُّالت  استجابة  الورقة  هذه  وتأتي 
اإلعاقة  ذوي  تربية  مجال  في  الكبيرة 
مبنيٌّ  احلديث  التوجه  حيث  وتعليمهم؛ 
التعليم  مناهج  مــن  االســتــفــادة  على 
أن  شأنها  من  والتي  اإلمكان؛  قدر  العام 
يتأقلم  أن  اإلعاقة  ذوي  من  الفرد  تساعد 
العام  التعليم  لطالب  املقدمة  املناهج  مع 
اجلديدة  األدوار  على  الضوء  سلطت  كما   ،
املفهوم. هذا  وفق  التدريس  في  للمعلمني 

الرؤية  تبني  بضرورة  الورقة  واختتمت 
مناهج  تكييف  إجــراءات  حيال  املقترحة 
أوجه  مع  اإلعاقة  لــذوي  العام  التعليم 
الدعم الالزم لنجاح برامج الدمج التربوي .

ــة: ــ ــدراس ــ ال مـــقـــدمـــة   -
التعليمية  املناهج  بناء  قضية  تعد 
التي  اجلوهرية  القضايا  إحدى  وتصميم 
في  التعليم  بشؤون  املهتمني  تشغل 

املسؤولني  وباألخص   , العالم  دول  معظم 
عن ذوي اإلعاقة, والتي بدأت مناهجهم على 
شكل مناهج مخصصة لكل فئة من فئات 
الفترة  لتلك  مناسباً  ذلك  وكان  اإلعاقة, 
الفترة. التي كانت تشهدها تلك  االنعزالية 

مجال  في  الكبيرة  للتحوُّالت  واستجابة 
الوضع  تغير  وتعليمهم  اإلعاقة  ذوي  تربية 
احلديث  ه  التوجُّ ظهر  فقد  ؛  جذريٍّ  بشكل 
التعليم  مناهج  من  االستفادة  على  مبنياً 
وزارة  قامت  ولهذا  اإلمــكــان,  قــدر  العام 
التعليم  مناهج  تطبيق  باعتماد  التعليم 
اإلعــاقــة. ذوي  فئات  بعض  على  الــعــام 

ولقد حقق تطوير مناهج التعليم العام في 
كبيرة   إجنازات  السعودية  العربية  اململكة 
تبنت من خاللها سياسات طموحة شملت 
تطويراً في جميع عناصر املنهج ,  وفق أحدث 
والعلميــة  التربوية  واألساليب  النظريات 
َّة  النظري التحوُّالت  عن  الناجتة  املعاصـــرة, 
وذلك  ؛  املعاصرة  َّة  التربوي والفلسفات 
تعليمية  تربوية  مناهج  توفير  خالل  من 
متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة ومتجّددة، 
خطط  الطالب,ومتطلبـات  حاجات  تلبي 
ســوق  ,واحتياجــات  الوطنيـة  التنمية 
التعليم  وزارة  وتتولى  املســتقبلية,  العمل 
واملؤسسات  اخلبرة  بيوت  مع  باالشــتراك 
احلكومية  الوطنية  واألكادميية  التعليمية 
وتنفيذه  تخطيطه  عمليات  واألهلية 
وتقوميه ؛ حيث كان الهدف من جراء التطوير 
اململكة  في  العام  التعليم  مخرجات  إثراء 

د. أروى علي عبد اهلل أخضر
مشرفة عموم باإلدارة العامة للتربية 

الخاصة بوزارة التعليم

66



دراسات

د.ت( القرى,  أم  )جامعة  السعودية  العربية 
في  أخذت  املناهج  تطوير  منظومة  ولكون 
االعتبار كافة معايير اجلودة العاملية والكفاءة 
في وضع املناهج ؛ كان من الالزم أن يستفيد 
الطالب من ذوي اإلعاقة من مناهج التعليم 
العام, وخصوصاً بعد التوسع في دمج ذوي 
من  ولعّل   , العام  التعليم  مبدارس  اإلعاقة 
أهم خصائص التربية اخلاصة تركيزها على 
بتلبية  يسمح  نحو  على  املنهاج  تكييف 
للطالب  الفريدة  التعليمية  االحتياجات 
املنهج  يكون  أن  لزاماً  لذا كان  اإلعاقة؛  ذوي 
اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  مع  املستخدم 
إجراء  مع  نفسه  العام  التعليم  منهج  هو 
يتناسب  مبا  املنهج  في  الالزمة  التكييفات 
وخصائصه.  اإلعاقة   صاحب  قــدرات  مع 
أحد متطلبات  أن  إلى   )2007( ويشير حنفي 
العادية  املدرسة  في  اإلعاقة  ذوي  دمــج 
تكييفها  العام  التعليم  مناهج  و  تعديل 
بالتركيز  احلديثة  التوجهات  تنادي  حيث 
مناهج  من  واالستفادة   ، املــهــارات  على 
وتعليمهم. تربيتهم  في  العام  التعليم 

للجميع  التربية  مببدأ  االلتزام  ضوء  وعلى 
واهتمامه  طفل  لكل  الفريدة  واخلصائص 
؛كان على كل  التعليمية  وحاجاته  وقدراته 
أطفالها  تربية  مسؤولية  تتحمل  أن  دولة 
من ذوي اإلعاقة بجانب أقرانهم من التعليم 
العام منتهجة إستراتيجية التعلم الشامل 
كلما  سبيالً  التعليمي  النظام  ــل  داخ
.)336  :2002 )العجمي, مجاهد,  ذلك  أمكن 

في  وامليول  االجتــاهــات  كــّل  أصبحت  وقــد 
نحو  تتجه  املاضي  القرن  من  األخير  العقد 
والدراسة  التعليم  نظام  وتوحيد  الدمج 
معوقني  طالباً  أكانوا  سواء   ، الطالب  لكل 
والشعار  الدعوة  وأصبحت  معوقني,  غير  أم 
لكل  معلمون  املعلمني  كل  أن  هو  السائد 

الطالب ، مبن فيهم الطالب املعوقون)شنبور 
التعليم  وزارة  بــادرت  ــذا  ل  )29  :2013  ,
بدءاً  الشامل  التعليم  لفلسفة  بتبنيها 
1437هـ.  /1436 احلالي  الدراسي  العام  من 

الشامل؛الدمج  التعليم  فلسفة  ومتثل 
ومبستوياتها  اإلعاقة  فئات  جلميع  الشامل 
العادية  التربوية  البيئة  ضمن  اخملتلفة 
العملية  ــالح  ــ إلص ــوات  ــدعـ الـ ــدى  ــ إح
الذي  املنهج  ذلــك  في  مبا   ، التعليمية 
الطالب  جميع  متناول  في  يكون  أن  ينبغي 
. د.ت(  )الوابلي,  اإلعاقة  ذوو  فيهم  مبن 

تغيير  على  الشامل  الدمج  يركز  حيث 
بجميع  وتعديلها  التعليمية  البيئة 
املدرسية  الفيزيائية  البيئة  من  مكوناتها 
والصفية ، وتعديل محتوى املنهاج املدرسي 
التدريس،  وأساليب  التعليمية  والوسائل 
إلخ,   .. للمعلمني  الوتدريب  التقييم  وطرق 
والقدرات  الفردية  احلاجات  مع  لتتالءم 
لهم  وتقدم  الصف  في  املدمجني  للطالب 
داخل  األكــادميــي  الدعم  خدمات  جميع 
الغرفة الصفية مما يحّد من احلاجة إلخراج 
الطالب من الصف العادي, أو تدريسهم وفق 
)150:  2012 )قطناني,  بهم  خاصة  مناهج 

فرصة  اإلعاقة  ذوي  للطالب  يتاح  وحتى 
وإحــراز  العام  التعليم  ملناهج  الوصول 
الشامل  التكييف  يتحتم  ذلك  في  التقدم 
لذوي  أمثل  حــالًّ  العام  التعليم  ملناهج 
مساحة  املعلمني  يعطي  ممــا  ــة،  ــاق اإلع
احملتوى  تقدمي  عملية  في  أكثر  ومرونة  أكبر 
إظهار  عــن  فضالً  للطالب,  التدريسي 
ضمان  مع  التدريسية  ومواهبهم  قدراتهم 
فقد  بالفصل.   طالب  كل  حاجات  مراعاة 
أن  ــى  إل ــات  ــدراس ال مــن  العديد  أشـــارت 
برامج  جناح  في  الكبير  الدور  لهم  املعلمني 
)2007:55,kaffemans( فشلها  أو  الدمج 

ــة: ــ ــدراس ــ ال مــشــكــلــة   -
يفتقد ميدان التعليم إلى الطرق املستخدمة 
في تكييف املناهج والتي من شأنها تساعد 
الفرد من ذوي اإلعاقة أن يتأقلم مع املناهج 
التقدم  أو  العام  التعليم  لطالب  املقدمة 
التي  الكثيرة  الضغوطات  إلى  أدى  مما  فيها؛ 
متارس على املعلم في امليدان التربوي ، ومن 
مناهج  محتوى  تقدمي  صعوبة   : أهمها 
التعليم العام إلى الطالب من ذوي اإلعاقة, 
بإجراءات  الكافية  املعلم   معرفة  وعدم 
إلى عقد  أدى  اتباعها, مما  الواجب  التكييف 
على  التعديل  أجل  من  املتخصصة  اللجان 
مناهج التعليم العام من حني إلى آخر , وتعّد 
التربية  مناهج  في  حالياً  املبذولة  اجلهود 
ومعايشتها  الباحثة  -خبرة  من  اخلاصة 
من  متواضعة  فردية  اجتهادات  للمجال- 
حيث احلذف واإلضافة على مناهج التعليم 
ممّا  عشوائي,  بشكل  واختصارها   ، العام 
يتسبب في ضعف محتوى املناهج املقدمة 
اإلخالل  أو  وبترها,  اإلعاقة,  ذوي  من  للطالب 
املقدمة  املعرفة  تراكم  عملية  في  الواضح 
وخبرات  رؤية  على  مبنية  أنها  كما   , لهم 
التخصص  افتقدت  والتي  عليها,  القائمني 
ومعاييره. املنهاج  في  األكادميي  العلمي 

االجتهادات   أسباب  ضمن  من  يكون  وقد 
عدم وجود مرجعيَّة علميَّة ُمقنَّنة لتكييف 
النظام  اإلعاقة ضمن منظومة  ذوي  مناهج 
القصور  إلى  باإلضافة  احلالي,  التعليمي 
األقسام  بعض  في  املعلم  إعداد  برامج  في 
تكييف  من  متكينه  حيث  من  األكادميية 
مع  التعامل  وكيفيَّة  التدريس،  عند  املنهج 
مبدأ الفروق الفردية بني الطالب في الفصل, 
مناهج  على  يجري  الذي  التعديل  هذا  وإن 
املسؤولني  توقعات  عن  ناجت  العام  التعليم 
املتدنية للطالب من ذوي اإلعاقة ، وقدرتهم 
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العام  التعليم  محتوى  من  االستفادة  على 
حقوقهم  أبسط  من  اإلعاقة  ذوي  حرم  ؛مما 
العام. التعليم  في  كأقرانهم  التعلم  في 

والدراسات  البحوث  من  العديد  أشارت      
في  املناهج  مــوضــوع  فــي  املتخصصة 
 Stainback,& دراسة  أهمها  ومن   - التعليم 
تكييف  ــرورة  ض إلــى   -  1992,Stainback
وقادرة  مرنة  لتصبح  العام  التعليم  مناهج 
جميعهم,  الطالب  احتياجات  تلبية  على 
مبن  فيهم ذوو اإلعاقة؛مما دفع بالباحثة إلى 
االزدواجية  من  للحد  الدراسة  هذه  إجراء 
الثنائية التي تعمل فيها منظومة التعليم 
تربية  ومناهج  عام  تعليم  )مناهج  احلالية 
من  للجميع  املناهج   تُوّحد  وأن  خاصة( 
خالل تكييفها لتناسب خصائص اإلعاقات 
في  التكييف  إجــراءات  حتديد  مع  اخملتلفة, 
املناهج التعليمية للطالب من ذوي اإلعاقة 
وفق منظومة التعليم الشامل , وتقدمي أوجه 
الدعم الالزم لنجاح برامج الدمج الشامل.

واستناداً إلى ما سبق ميكن صياغة مشكلة 
التالي: الرئيس  التساؤل  في  الــدراســة 

تكييف  ــراءات  ــ إجـ مــا   -
العام  التعليم  مناهج 
للطالب ذوي اإلعاقة وفق 
منظومة التعليم الشامل؟

تكييف  إجـــــــراءات  ــا  مـ
العام  التعليم  مناهج 
للطالب ذوي اإلعاقة وفق 
منظومة التعليم الشامل؟

مــنــاهــج  تــكــيــيــف  ــوم  ــه ــف م ــا  مـ  -1
اإلعاقة؟ ذوي  للطالب  العام  التعليم 

مناهج  عناصر  تكييف  ــراءات  إجـ ما   -2
ــوى,  واحملــت ــداف,  ــ )األهـ ــعــام  ال التعليم 
التعليمية  والوسائل  التدريس,  وطريقة 
اإلعاقة؟ ذوي  للطالب  والتقومي(  واألنشطة, 

ذوي  للطالب  املقدمة  الدعم  أوجــه  ما   -3
الشامل؟ التعليم  منظومة  وفق  اإلعاقة 

في  للمعلمني  ــدة  ــدي اجل األدوار  مــا   -4

الشامل؟ التعليم  منظومة  وفق  التدريس 
للتدخل  االستجابة  منوذج  مفهوم  ما   -5
التصميم  منـــوذج  مفهوم  ,ومـــا   )RTI(
ــدث  ــأح ــم)UDL( ك ــل ــع ــت ــل ــل ل ــام ــش ال
الشامل؟ التعليم  في  احلديثة  التوجهات 

الــــدراســــة: أهـــــــداف   -
التالية: الدراسة حتقيق األهداف  حتاول هذه 

مناهج  تكييف  مفهوم  على  التعرف   -1
اإلعــاقــة. ذوي  للطالب  الــعــام  التعليم 

عناصر  تكييف  إجــراءات  على  التعرف   -2
واحملتوى,  األهــداف,  العام  التعليم  مناهج 
التعليمية  والوسائل  التدريس,  وطريقة 
اإلعاقة. ذوي  للطالب  والتقومي(  واألنشطة, 

3- التعرف على أوجه الدعم املقدمة للطالب 
ذوي اإلعاقة وفق منظومة التعليم الشامل.

4- التعرف على األدوار اجلديدة للمعلمني في 
الشامل. التعليم  منظومة  وفق  التدريس 

االستجابة  ــوذج  منـ عــلــى   الــتــعــرف   -5
التصميم  منوذج  ,ومفهوم   )RTI( للتدخل 
ــدث  ــأح ــم)UDL( ك ــل ــع ــت ــل ــل ل ــام ــش ال
الشامل. التعليم  في  احلديثة  التوجهات 

الــــدراســــة: أهـــمـــيـــة   -
من  أهميتها  احلالية  الدراسة  تكتسب 
أهمية امليدان الذي تنتمي إليه وهي كالتالي:

لالجتاهات  استجابة  الدراسة  هذه  تأتي   -1
فلسفة  بتطبيق  تــنــادي  التي  احلديثة 
جميعهم. الطالب  على  الشامل  التعليم 

إجراءات  في حتديد  الدراسة  هذه  2- تسهم 
العام  التعليم  مناهج  عناصر  تكييف 
اإلعــاقــة. ذوي  مــن  للطالب  وتطويعها 

واملسؤولني  اخملتصني  الدراسة  هذه  تفيد   -3
توفر  ؛ألنها  واملناهج  اخلاصة  التربية  في 
مناهج  تكييف  إلجراءات  شاملة  رؤية  لهم 
اإلعاقة. ذوي  من  للطالب  العام  التعليم 

أهميتها  ــة  ــدراس ال ــذه  ه تكتسب   -4
الدعم  منــاذج  على  الضوء  تسلط  ألنها 
ذلك  وأوجه   ، اإلعاقة  ذوي  للطالب  املقدمة 
الشامل. التعليم  منظومة  وفق  الدعم 

الـــــدراســـــة: حـــــــدود   -

اقتصرت هذه الدراسة النظرية على إجراءات 
تكييف مناهج التعليم العام للطالب من ذوي 
اإلعاقة من خالل معايشة الباحثة للميدان 
التربية  في  وتخصصها  وخبرتها   ، التربوي 
العامة. التدريس  وطرق  واملناهج  اخلاصة 

الدراســة: مصطلحـــات   -

Curriculum المنهــــــج 
املمارسات  ,أو  األنشطة  أو   , اخلبرات  كّل   «
املدرسة  توفرها  التي  والهادفة  اخملططة 
النواجت  حتقيق  على  املتعّلمني  ملساعدة 
تستطيعه  ما  بأفضل  املنشودة  التعليمّية 
قاعة  ــل  داخ ذلــك  ــان  أك ــواء  س قدراتهم 
)12  :2000 )السامرائي,  خارجها«  أم  الدرس 

الـــعـــام  الـــتـــعـــلـــيـــم   -
General Education

هي املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
)9  :1421 التعليم,  )وزارة  عليها  املتعارف 

 With ذوو اإلعاقـــــة -
disabilities

األجل  طويلة  عاهات  من  يعانون  من  كل 
حّسَية،  أو  ذهنية  أو  عقلية  أو  بدنية 
مختلف  مع  التعامل  لــدى  متنعهم  قد 
كاملة  بــصــورة  املشاركة  مــن  احلــواجــز 
مع  املساواة  قدم  على  اجملتمع  في  وفعالة 
)10  :2007 املتحدة,  االمم  )هيئة  اآلخرين 

ــل  ــام ــش ال ــم  ــي ــل ــع ــت ال  -
Inclusion Education

ضمن  املعوقني  الطالب  تعليم  عملية 
عن  النظر  بغض  العادية  التربية  برامج 
في  يدرسون  بحيث  شدتها  أو  اإلعاقة  نوع 
من  أقرانهم  مع  ألعمارهم  مناسبة  فصول 
التعليم العام  في املدرسة باحلي إلى أقصى 
هذه  في  لهم  الدعم  توفير  مع   , ممكن  حّد 
.)150:  2012 البنا  )قطناني؛عثمان؛  املدارس 
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- المقدمة :
التغيرات  من  كثيراً  اليوم يشهد  عاملنا  إن 
جميع  في  املتالحقة  والتطورات  السريعة 
األفــراد  من  الكثير  معه  ،أصبح  اجملــاالت 
ضغوطا  العملية  حياتهم  في  يواجهون 
ومصدرها  ونوعها  حجمها  في  مختلفة 
الفرد  شخصية  طبيعة  تسهم  وقــد   ،
دوراً  وحجمه  ميارسه  الذي  العمل  ونوع 
مأزق  في  نفسه  يجد  حيث   ، ذلــك  في 
،ممّا  املتسارعة  التغيرات  هذه  مع  حقيقي 
حاجاته  وإدراك  مجاراتها  معه  يصعب 
يسبب  وهـــذا   ، األســاســيــة  ومطالبه 
 ، خــاص  بشكل  وصحية  نفسية  آثــاراً 
،2011م(. الداود   ( عام  بشكل  واجتماعية 

: ــث  ــح ــب ال مــشــكــلــة   -
إليها  تنتمي  التي  التربوية  املؤسسة  أن 
أحد  تكون  قــد  الطالبيات  ــدات  ــرش امل
تطلب  قد  حيث  ؛  للضغوط  املسببات 
منهن أداء أعمال أكبر من قدراتهن ، أو قد 
إدارية غير مناسبة  متارس عليهن أساليب 
أو   ، آرائهن  ــداء  إلب فرصاً  متنحهن  ال  أو   ،
القيام  لهّن  ميكن  ال  مهاّم  بأداء  تكلفهّن 
أو ألنها   ، أو لغموضها  إما لصعوبتها  بها 
يؤثر  قد  ممـّـا  اإلرشـــادي  اجملــال  عن  بعيدة 
ضعف  على  ينعكس  قد  ممّا  أدائهن   على 
قدرتهن على حّل املشكالت ، والقدرة على 
يؤدي  ممّا   ، لديهن  اإلبداع  وضعف  التغيير 
أن  دون  األداء  من  األدنى  باحلد  قيامهن  إلى 
يساعدهن  إبداعي  سلوك  لديهن  يكون 

   ضغــوط العمل وعالقتها بالسلوك 
اإلبداعي لدى المرشدات الطالبيات 
في المدارس  األهلية بمدينة الرياض                                              

تواجههن. التي  املشكالت  ــّل  ح فــي 
و ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية في 
محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :

بالسلوك  العمل  ضــغــوط  عــالقــة  مــا 
الطالبيات  ــدات  ــرش امل ــدى  ل ــي  ــداع اإلب
؟ الــريــاض  مبدينة  األهلية  املـــدارس  في 

: الـــبـــحـــث  أهـــــــداف   -
ــى  ــة احلــالــيــة إل ــ ــدراس ــ ــســعــى ال ت

ــيـــة : ــالـ ــتـ حتــقــيــق األهــــــــداف الـ

ضغوط  بــني  العالقة  عــن  1-الــكــشــف 

املرشدات  لدى  اإلبداعي  والسلوك  العمل 

ــي املــــدارس األهــلــيــة . الــطــالبــيــات ف

املرشدات  بني  الفروق  على  التعرف   -2

الطالبيات ) في املدارس األهلية ( في ضغوط 

للمؤهل  تبعاً  اإلبداعي  والسلوك  العمل 

العلمي وسنوات اخلبرة واحلالة االجتماعية .

الرئيسية  ــمــجــاالت  ال  -
فـــــــــي الــــــبــــــحــــــث :

ــوط الــعــمــل : ــ ــغ ــ 1-ض
ينجم  الفرد  لدى  داخلي  تأثير   »: املفهوم 

الضاغطة  الــقــوى  بــني  التفاعل  عــن 

إلى  يــؤدي  وقــد   ، الشخصية  ومكونات 

اضطرابات جسمية أو نفسية أو سلوكية 

األداء  عن  االنحراف  إلى  تدفعه   ، لديه 

األداء« بينه وبني حتسني  ، وحتول  الطبيعي 

- مصادر ضغوط العمل :
ــاإلدارة  ب املتعلقة  الضغوط   (: األبــعــاد 

باملهنة  املتعلقة  والضغوط   ، املدرسية 

بسلوكيات  املتعلقة  والــضــغــوط   ،

بحجم  املتعلقة  والضغوط   ، التالميذ 

أ: تهاني سعود الحربي
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: اإلبــداعــي  السلوك   -2
أو  جديدة  أفكار  ابتكار  عملية   »: املفهوم 

واملمارسة  اإلنتاج  من  كالً  تشمل  مفيدة 

ومحاولة تطبيق هذه األفكار في واقع عملي ».

الـــســـلـــوك  مــــراحــــل   -
ــاده : ــ ــع ــ ــي وأب ــ ــداع ــ اإلب

-  أبعاد السلوك اإلبداعي :
البعد   ، الوجداني  البعد   ، املعرفي  البعد   (

.) اجلمالـــي  البعد  الثقافي،  االجتماعـــي 

: ــث  ــح ــب ال مــنــهــجــيــة   -
ــدام  ــخ ــت اس مت   : ــث  ــح ــب ال ــج  ــه ــن م  

ــهــج الـــوصـــفـــي االرتـــبـــاطـــي . ــن امل

ــدام  ــخ ــت اس مت   : ــث  ــح ــب ال ــج  ــه ــن م

ــهــج الـــوصـــفـــي االرتـــبـــاطـــي . ــن امل

بأسلوب  ــرت  ــي اخــت  : الــبــحــث  عينة 

وبلغ  البسيطة  العشوائية  العينة 

. ــة  ــي ــالب ط مـــرشـــدة   )126( عـــددهـــن 

الدراسة  أهداف  ولتحقيق   : البحث  أدوات 

لضغوط  مقياس  بإعداد  الباحثة  قامت 
ضمن  فــقــرة   48 على  اشتمل  العمل 
املتعلقة  الضغوط   : هــي  أبــعــاد  أربــعــة 
املتعلقة  والضغوط   ، املدرسية  ــاإلدارة  ب
بسلوكيات  املتعلقة  والضغوط   ، باملهنة 
بحجم  املتعلقة  والضغوط   ، التالميذ 
اإلبداعي  للسلوك  ومقياس   . العمل  أعباء 
أبعاد  أربعة  ضمن  43فقرة  على  اشتمل 
وسعة   ، اخملاطرة  أو  واجملازفة   ، املرونة  هي: 

إبداعية  بطريقة  املشكالت  وحّل   ، االتصال 
على  املقياسني  هذين  تطبيق  مت  وقــد   .
مرشدة   )126( من  املكونة  الدراسة  عينة 
1435هـ. لعام  األول  الفصل  خالل  طالبية 

: الـــنـــتـــائـــج  أهــــــم   -
1- ثمة عالقة ذات داللة إحصائية بني ضغوط 

املرشدات  لدى  اإلبداعي  والسلوك  العمل 

الطالبيات في املدارس األهلية مبدينة الرياض.

عــالقــة  ــك  ــال ــن ه ــرض  ــفـ الـ قـــبـــول  مت 

داللــة  ذات  سلبية  عكسية  ارتباطية 

بني   )0.01( مــســتــوى  عــنــد  إحــصــائــيــة 

. ــي  ــداع اإلب والــســلــوك  العمل  ضغوط 
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إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ليس   -2
ــدارس  امل فــي  الطالبيات  ــدات  ــرش امل بــني 
والسلوك  العمل  ضغوط  فــي  األهلية 
. اخلبرة  سنوات  ملتغير  تعزى  اإلبــداعــي 

إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ليس   -2
ــدارس  امل فــي  الطالبيات  ــدات  ــرش امل بــني 
والسلوك  العمل  ضغوط  فــي  األهلية 
. اخلبرة  سنوات  ملتغير  تعزى  اإلبــداعــي 

بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  3-ليس 
املرشدات الطالبيات في املدارس األهلية في 
الضغوط العمل تعزى ملتغير املؤهل العلمي .

أنه  ــى  إل ــة  ــدراس ال نتائج  توصلت  ــد  وق
إحصائية  ــة  دالل ذات  ــروق  ف هناك  ليس 
عينة  ــراد  أف استجابات  متوسطات  بني 
والسلوك  العمل  ضغوط  في  الــدراســة 
املؤهل  متغير  الختالف  تعزى  اإلبــداعــي 
الثالث الفرض  حتقق  يعني  مما   ، العلمي 

4- .ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
املرشدات الطالبيات في املدارس األهلية في 
ضغوط العمل تعزى ملتغير احلالة االجتماعية.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه ليس هناك 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
في  ــة  ــدراس ال عينة  ــراد  أفـ استجابات 
العمل تعزى الختالف متغير احلالة  ضغوط 
 . الرابع  الفرض  االجتماعية  مما يعني حتقق 
أما بخصوص متغير السلوك اإلبداعي فقد 
توصلت الدراسة الى أنه ليس هناك فروق ذات 
استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة 
و  املرونة   ( أبعاد  نحو  الدراسة  عينة  أفراد 
اجملازفة أو اخملاطرة ، وسعة االتصال ، والدرجة 
متغير  (باختالف  اإلبداعي  للسلوك  الكلية 
احلالة االجتماعية . أما بعد ) حل املشكالت 
وجود  إلى  توصلت  فقد   ) إبداعية  بطريقة 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
استجابات أفراد عينة الدراسة وذلك لصالح 
. املتزوجات  غير  من  الطالبيات  املرشدات 

-تـــوصـــيـــات الـــبـــحـــث :
املدرسية  اإلدارة  نظم  بتحديث  1-االهتمام 
صالحيات  تعطي  بحيث   ، املـــدارس  في 
إيجاد  من  متكنهن  الطالبيات  للمرشدات 
أو   ، ــة  إزال إلــى  ــؤدي  وت  ، جيد  عمل  مناخ 
تخفيض ما يعانينه من ضغوط في العمل 

تسوده  مالئم  تنظيمي  مناخ  بتوفير  وذلك 
الدميقراطية داخل املدرسة ؛ إلتاحة الفرصة 
طاقاتهن  إطالق  من  املبدعات  للمرشدات 
اإلبداعية ، وأفكارهن اجلديدة إلى حيز الوجود .

لتعريف  تدريبية  ودورات  برامج  إعــداد   -2
املرشدات الطالبيات مبخاطر ضغوط العمل 
. مواجهتها  وكيفية  السلبية  وآثــارهــا 

 ، الطالبيات  املــرشــدات  مكانة  تعزيز   -3
وإعالمياً   ، واجتماعياً  ومساندتهن وجدانياً، 
 ، هيبتهن  من  يعزّز  إداري  دعم  وتوفير   ،
من  ويخفف   ، وحقوقهن   ، وصالحياتهن 
. بهما  املعمول  والــروتــني  املركزية  وطــأة 

 ، الطالبيات  املــرشــدات  مكانة  تعزيز   -3
وإعالمياً   ، واجتماعياً  ومساندتهن وجدانياً، 
 ، هيبتهن  من  يعزّز  إداري  دعم  وتوفير   ،
من  ويخفف   ، وحقوقهن   ، وصالحياتهن 
. بهما  املعمول  والــروتــني  املركزية  وطــأة 

- المراجع :
يوسف  الواحد  عبد  سليمان   ، إبراهيم 
نافذة   : املتعددة  ــذكــاءات  ال  . .)2010م( 
.ط1،  ــداع  ــ واإلب والــتــفــوق  املوهبة  على 

. للنشر  الــعــصــريــة  املكتبة   : مــصــر 

.)2002م(.  الرحيم  عبد  حنان   ، األحمدي 

املصادر   : األطــبــاء  لــدى  العمل  ضغوط 

واألعراض : دراسة ميدانية لألطباء العاملني 

في املستشفيات احلكومية واخلاصة مبدينة 

العامة األدارة  معهد   : الرياض   . الرياض 

آل قيصوم ، أحمد بن عثمان .)2010م(. أثر اجلانب 

شبكي  منظور   : اإلبداع  على  االجتماعي 

األجهزة  على  مسحية  دراسة   « اجتماعي 

تكميلي  بحث   .« الرياض  مبدينة  احلكومية 

ماجستير . قسم اإلدارة العامة ، كلية إدارة 

الرياض.  ، سعود  امللك  جامعة   ، األعمال 

آل قيصوم ، أحمد بن عثمان .)2010م(. أثر اجلانب 

شبكي  منظور   : اإلبداع  على  االجتماعي 

األجهزة  على  مسحية  دراسة   « اجتماعي 

تكميلي  بحث   .« الرياض  مبدينة  احلكومية 

ماجستير . قسم اإلدارة العامة ، كلية إدارة 

الرياض.  ، سعود  امللك  جامعة   ، األعمال 

 Analysis of.)2008(.Aschenbrener ,Mollie S

 creative and effective teaching  behaviors

 of university instructors, Unpublished

.Dissertation, University of Missouri
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- المقدمة :
منظومة  في  مهماً  عنصراً  املدرسة  متثل   
التربوي  ، والنظام التعليمي  التربوي  العمل 
من  للعديد  باستمرار  يتعرض  نظام مفتوح 
املستجدات ، وما يحدث في بيئتها اخلارجية 
له انعكاساته املتعددة على مجريات العمل 
 ، الداخلية  بيئتها  في  والتربوي  التعليمي 
ومتثل البيئة التنظيمية مرتكزاً لهذا احلراك 
املدرسة  على  يفرض  مما   ، واملستمر  الدائم 
 ، املستجدات  لهذه  مستجيبة  تكون  أن 
اجملتمع  حلاجات  وملبية   ، معها  متكيفة 
عن  االنحراف  إلى  تدفعه   ، .لديه  وتطلعاته 
األداء الطبيعي ، وحتول بينه وبني حتسني األداء«

- مصادر ضغوط العمل :
بـــاإلدارة  املتعلقة  الضغوط   (: األبــعــاد 

باملهنة  املتعلقة  والضغوط   ، املدرسية 

بسلوكيات  املتعلقة  ــوط  ــغ ــض وال  ،

بحجم  املتعلقة  والضغوط   ، التالميذ 

منظومة  في  مهماً  عنصراً  املدرسة  متثل 

التربوي  ، والنظام التعليمي  التربوي  العمل 

من  للعديد  باستمرار  يتعرض  نظام مفتوح 

املستجدات ، وما يحدث في بيئتها اخلارجية 

له انعكاساته املتعددة على مجريات العمل 

 ، الداخلية  بيئتها  في  والتربوي  التعليمي 

البيئة التنظيمية للمدارس الثانوية 
الحكومية بمحافظة الطائف وعالقتها 

بااللتزام التنظيمي للمعلمين.

ومتثل البيئة التنظيمية مرتكزاً لهذا احلراك 

الدائم واملستمر ، مما يفرض على املدرسة أن 

تكون مستجيبة لهذه املستجدات ، متكيفة 

. وتطلعاته  اجملتمع  وملبية حلاجات   ، معها 

الــبــحــث: ــة  ــل ــك ــش م  -
بجودة  مرهونة  تعليمي  نظام  أي  جــودة 

أو  املدرسة  جناح  مدى  ويحّدد   ، معلميه 

فشلها في حتقيق أهدافها من خالل مستوى 

في  للمعلم  والتفاني  واحلماس  الكفاءة 

، وإن عدم وجود بيئة تنظيمية  أداء رسالته 

عائقاً  يكون  قد  للمعلم  ومحفزة  جيدة 

املدرسة  أهــداف  حتقيق  في  املعلمني  أمام 

مشكلة  تبلورت  سبق  ما  على  وبناء   .

-: التالي  الرئيس  السؤال  في  الدراسة 

املدارس  في  التنظيمية  البيئة  عالقة  ما 

محافظة  ــي  ف احلــكــومــيــة  ــة  ــوي ــثــان ال

؟ للمعلمني  التنظيمي  بااللتزام  الطائف 

-: الـــبـــحـــث  ــداف  ــ ــ أهـ  -
هدف البحث إلى :

البيئة  مقومات  توافر  مدى  على  التعرف   -1

التنظيمية للمدارس الثانوية احلكومية في 

محافظة الطائف من وجهة نظر املعلمني .

2-  التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي 

احلكومية  الثانوية  باملدارس  للمعلمني 

. نظرهم  وجهة  من  الطائف  مبحافظة 

3- التعرف على العالقة االرتباطيه ذات الداللة 

اإلحصائية بني البيئة التنظيمية للمدارس 

. للمعلمني  التنظيمي  وااللتزام  الثانوية 

الرئيسية  ــاالت  ــج ــم ال  -
فـــــــــي الــــــبــــــحــــــث :

1- البيئــــة التنظيميـــــة :-
ص246(   ،  1993( والتويجري  البرعي  يعرفها 

والعالقات  واملعايير  القيم  مجموعة  بأنها 

املنظمة  تسود  التي  واملمارسات  واملهام 

تؤثر  أن  ميكنها  والتي  بها  احمليطة  وتلك   ،

. فيها  ومن  املنظمة  على  إيجاباً  أو  سلباً 

 ، الــتــنــظــيــمــي  الــهــيــكــل   : ــاد  ــعـ األبـ

. واملــــــوارد   ، التنظيمية  ــم  ــي ــق وال

-: التنظيمي  االلتزام   -2
يعرفه مهدي )2005 ، ص190( بأنه درجة ارتباط 

معلمي املدارس مبدارسهم واندماجهم بها 

العمل  أجل  ومن  أجلها  من  اجلهد  وبذلهم 

 عبداهلل سعد نافع العتيبي. 
مشرف القيادة المدرسية بتعليم الطائف
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باألهداف  القوي  واعتقادهم   ، املدرسي 

ورغبتهم   ، التعليم  مهنة  وبقيم  التربوية 

في اإلبقاء على عالقاتهم الودية مع الزمالء .

ــث: ــح ــب ال مــنــهــجــيــة   -
منهج البحث : مت استخدام املنهج الوصفي 

واعتمد  واالرتــبــاطــي،  املسحي  بشقيه 

البيئة  مقومات  توافر  مدى  لقياس  الباحث 

التنظيمية على استبانة من إعداده تكونت 

أبعاد  ثالثة  على  مقسمة  عبارة   )44( من 

التنظيمية،  والقيم  التنظيمي،  )الهيكل 

التنظيمي  االلتزام  لقياس  واعتمد  واملوارد(، 

.  )OCQ(  )1974( وزمالئه  بورتر  مقياس  على 

املرحلة  معلمو   : ــة  ــدراس ال مجتمع 

ــة مبــحــافــظــة  ــي ــوم ــك الــثــانــويــة احل

. معلماً   )1635( ــم  ــدده وع الــطــائــف 

املرحلة  معلمو   : ــة  ــدراس ال مجتمع 

ــة مبــحــافــظــة  ــي ــوم ــك الــثــانــويــة احل

. معلماً   )1635( ــم  ــدده وع الــطــائــف 

ــة: ــ ــدراسـ ــ الـ ــج  ــائـ ــتـ نـ  -
إجابة السؤال األول: » ما مدى توافر مقومات 

الثانوية  للمدارس  التنظيمية  البيئة 

حيث  من  الطائف  محافظة  في  احلكومية 

التنظيمية  القيم  و  التنظيمي  الهيكل   (

؟«. املعلمني  نظر  وجهة  مــن  ــوارد(  املـ و 

- جدول )1(
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

ألبعاد احملور األول )مدى توافر مقومات البيئة 

التنظيمية في املدارس الثانوية احلكومية 

مبحافظة الطائف( من وجهة نظر املعلمني

مدى  أن  السابق   )1-4( جــدول  من  يتبني 

الثانوية  التنظيمية  البيئة  مقومات  توافر 

بدرجة  جاء  الطائف  مبحافظة  احلكومية 

)عالية( من وجهة نظر املعلمني، حيث جاء 

الكلي  العام للمجموع  املتوسط احلسابي 

للمحور األول )3.66(، بانحراف معياري قدره 

)0.641( ، وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية 

احملور  هذا  منها  يتكون  التي  الثالث  لألبعاد 

مما  متدنية  قيم  وهي   ،  )0.757  –  0.633( بني 

يدّل على جتانس استجابات معلمي املدارس 

مدى  حــول  الطائف  مبحافظة  الثانوية 

الثانوية  التنظيمية  البيئة  مقومات  توافر 

احلكومية واحملدد باحملور األول من االستبانة.

مستوى  مــا   « الثاني:  الــســؤال  إجــابــة 

للمعلمني  الــتــنــظــيــمــي   االلـــتـــزام 

مبحافظة  احلكومية  الثانوية  بــاملــدارس 

؟«. ــم  ــره ــظ ن وجــهــة  مـــن  ــف  ــائ ــط ال

- جدول )2(
ــحــرافــات  واالن احلسابية  املــتــوســطــات 

ــدارس  امل معلمي  الستجابات  املعيارية 

مستوى  حول  الطائف  مبحافظة  الثانوية 

تنازلياً مرتبة  لديهم،  التنظيمي  االلتزام 
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مستوى  أن  السابق   )6-4( جدول  من  يتبني 

املدارس  معلمي  لدى  التنظيمي  االلتزام 

جاء  الطائف  مبحافظة  احلكومية  الثانوية 

بدرجة )عالية( من وجهة نظرهم، حيث جاء 

االلتزام  ملقياس  العام  احلسابي  املتوسط 

بلغت  معياري  بانحراف   )3.55( التنظيمي 

االنحرافات  قيم  وتراوحت   ،  )0.645( قيمته 

املقياس بني  بهذا  احملددة  للعبارات  املعيارية 

)1.009 – 1.317( وهي قيم مرتفعة مما يدل على 

تباين استجابات املعلمني حول تلك العبارات 

التنظيمي. التزامهم  مستوى  على  الدالة 

توجد  » هــل  الــثــالــث:   الــســؤال  إجــابــة 

بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطيه  عالقة 

الثانوية  للمدارس  التنظيمية  البيئة 

؟«. للمعلمني  التنظيمي  وااللـــتـــزام 

- جدول )3(
البيئة  بني  للعالقة  بيرسون  اختبار  نتائج 

وااللتزام  الثانوية  للمدارس  التنظيمية 

نظرهم وجهة  من  للمعلمني  التنظيمي 
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- المقدمة :
علمية  تــطــورات  الــيــوم  العالم  يشهد 

على  انعكست  عظيمة  وتكنولوجية 

وقد وصف  اخملتلفة,  احلياة  كثير من جوانب 

الضغوط  بأنه عصر  احلالي  القرن  الباحثون 

النفسية واالحتراق الوظيفي، وذلك يتطلب 

للتعامل  معينة  كفاءة  تطوير  اإلنسان  من 

, ونظرا ألن  تعرض الفرد  مع هذه التطورات 

وحياته  وعمله  سلوكه  على  يؤثر  لإلحباط 

بشكل عام ، فإن وجود بيئة العمل الصحية 

واحلصول  اخلدمة  لتقدمي  األساس  تشكل 

فإن  وعليه  ؛  ووالئــه  العميل  رضــا  على 

العوامل  ودراسة  العمل  بيئة  ظروف  حتليل 

. جوهرياً  أمراً  يعّد  وتوفيرها  حتكمها  التي 

: الــبــحــث  ــة  مــشــكــل  -
وصحية  جيدة  عمل  بيئة  توافر  عدم  إنَّ  

مسّبباً  يكون  قد  الضغوط  من  وخالية 

رئيساً لظاهرة االحتراق الوظيفي , و يحاول 

هذا  عن  اإلجابة  املنطلق  هذا  من  البحث 

الوظيفي  االحــتــراق  عالقة  ما   : السؤال 

مديرات  ــدى  ل الوظيفية  احلياة  بجودة 

؟ الطائف  مبحافظة  الثانوية  املـــدارس 

: ــبـــحـــث  الـ أهــــــــداف   -
1- التعرف على درجة االحتراق الوظيفي لدى 

االحتــراق الوظيفـي وعالقتــه بجودة 
الحيـــاة الوظيفيــة لـــدى مديــــرات 
الطائف بمحافظة  الثانوية  المدارس 

مديرات املدارس الثانوية مبحافظة الطائف .

لدى  الوظيفية  احلياة  جودة  واقع  معرفة   -2

مديرات املدارس الثانوية مبحافظة الطائف.

االحتراق  بني  العالقة  على  التعرف   -3

لدى   الوظيفية  احلياة  ــودة  وج الوظيفي 

مديرات املدارس الثانوية مبحافظة الطائف .

الرئيسية  ــاالت  ــج ــم ال  -
فـــــــــي الــــــبــــــحــــــث :

1- االحتـــراق الــــوظيفي :

العاطفي  اإلنهاك  من  حالة   «  : املفهوم 

الشخص  بها  يشعر  واجلسماني  والفكري 

بعد سلسلة من املواقف واخلبرات السلبية 

خاللها  من  تستنزف  واملتكررة,   املتتالية 

ذاته  لتقومي  ومييل   , العاطفية   مصادره 

ويفقد    , العمل  في  كفاءته  وتتدنى  سلبياً 

عالقاته  في  واإلنساني  الشخصي  االلتزام 

« وخارجها  املدرسة  داخــل  اآلخرين  مع 

- األسباب :

نوف شريم سليم الوذيناني
معلمة تعليم عام - الطائف
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- األبعاد:  
ــد  ــّل ــب ت  , ــي  ــالـ ــعـ ــفـ االنـ اإلنــــهــــاك 

ــاز ــ ــوى اإلجن ــت ــس ــي م ــدنـ ــر ,تـ ــاع ــش امل

2- جودة الحياة الوظيفية :

- المفهوم  :
 » اجلهود الهادفة إلى خلق بيئة عمل أخالقية 

في املدارس تتمثل في دميقراطية اإلدارة من 

خالل السماح للمديرات باملشاركة في اتخاذ 

, و حتقيق العدالة  , وتعزيز التعاون  القرارات 

في نظام األجور واملكافآت , و تقليل ساعات 

سالمة  على  احملافظة  عن  فضال   ، العمل 

إيجابية  فعل  ردود  يحقق  ممّا   ، العمل  بيئة 

زيــادة  في  وتتمثل  العمل  على  تنعكس 

« إنسانية  عمل  ظروف  في  وذلك  اإلنتاجية 

- األهداف :

- األبعاد:  
الوظيفية,  العوامل  املعنوية,  العمل  ظروف 

الــعــوامــل املــاديــة, األجـــور واملــكــافــآت 

اتخاذ  فــي  املــشــاركــة  املــظــالــم,  ,تــقــومي 

والعمل احلــيــاة  بــني  ــوازن  ــت ال ــرارات,  ــق ال

: ــث  ــح ــب ال مــنــهــجــيــة   -
 منهج البحث : مت استخدام املنهج الوصفي 

. االرتباطي  الوصفي  واملنهج  املسحي 

ــرات  ــدي م جــمــيــع   : الــبــحــث  مجتمع 

مبحافظة  احلكومية  الثانوية  املـــدارس 

. مـــديـــرة   )58( ــن  ــددهـ وعـ ــف،  ــائ ــط ال

بأسلوب  ــرت  ــي اخــت  : الــبــحــث  عينة 

ــل جلــمــيــع مــديــرات  ــام ــش املــســح ال

. الطائف  مبحافظة  الثانوية  ــدارس  املـ

أدوات البحث :مت تطوير استبانتني ؛ االستبانة 

االحــتــراق  درجــة  لقياس  تهدف  ــى  األولـ

ماسالك  مقياس  على  باالعتماد  الوظيفي 

جودة  لقياس  الثانية  واالستبانة   ،  )MPI(

مقياسي  على  باالعتماد  الوظيفية  احلياة 

الوظيفية  احلياة  جلودة  ميتشجان  أكادميية 

. العمل  حياة  ــودة  جل والتون  ومقياس   ،

- النتائج
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الــطــائــف؟ ــة  ــظ ــاف ــح الـــثـــانـــويـــة مب ــرات املـــــــدارس  ــ ــدي ــ ــة لــــدى م ــي ــف ــي ــوظ ال 2- مـــا واقـــــع جـــــودة احلـــيـــاة 
اإلداري. اجملـــال  فــي  الشخصية  إجنــازاتــهــن  عــن  رضــاهــن  ــى  إل يــعــود  ــرات  ــدي امل ــدى  ل محايدة  بــدرجــة  وظيفية  جـــودة  تــوفــر 

ــة ؟ ــي ــف ــي ــوظ ــيـــاة ال ــة االحــــتــــراق الــوظــيــفــي بـــجـــودة الـــحـ ــالقـ 3-مـــــا عـ
. الوظيفية  احلياة  ــودة  وج الوظيفي  االحــتــراق  بني  إحصائية  ــة  دالل ذات  عكسية  ارتباطية  عالقة  بوجود  الفرض  قبول  مت 

- التوصيات :
بناء ثقافة تنظيمية   العمل على  1- أهمية 

اإلنسانية،  والعالقات  األداء  أساسها 

. اجلانبني  هذين  بني  الــتــوازن  إيجاد  مع 

جــودة  حتسني  على  العمل  ــرورة  ضـ  -2

دورات  ــة  ــام ــإق ب الــوظــيــفــيــة  احلـــيـــاة 

. املــــدارس  ــي  ف ــة  ــوعــوي ت عــمــل  وورش 

3- أهمية تخفيف العبء امللقى على عاتق 

كامل. إداري  جهاز  بتوفير  وذلك  املديرات 

4- ضرورة تقدمي الدعم واملساندة االجتماعية 

. بينهّن  املتبادل  ،والتواصل  للمديرات 

- المراجع :
)2008م(جـــودة  محمد  سيد  الــرب,  جاد   --

احلياة الوظيفية QWL في منظمات األعمال 

  . مصر   , العربي  الفكر  دار   , العصرية 

- جمعة , سيد يوسف )2004م( إدارة ضغوط 

دار  واملمارسة,  للتدريب  منــوذج   , العمل 

. القاهرة   , والتوزيع  والنشر  للطبعة  ايترك 

)2013م(  محمد  ,عـــادل  عبدالرحمن   -

وااللتزام  الوظيفية  احلياة  ــودة  ج أبعاد 

املنظمة   , القطاع احلكومي  التنظيمي في 

. القاهرة   , ــة  اإلداريـ للتنمية  العربية 

_ Maslach,C.& Jackson S.E.)1981(.The 

measurement of Experienced Burnout, journal 

of occupational Behavior,Vol.2 pp.99-133.

77



من  العديد   )2015( املنصرم  العام  شهد 
القرارات التعليمية الصادرة من وزير التعليم 
هذه  أبــرز  ولعل  الدخّيل،  ــزام  د.ع السابق 
الشامل.  الدمج  أو  التعليم  قرار  القرارات 
من  األفــراد  و  واملعلمون،  األكادمييون،  فرح 
خيراً  استبشروا  و   ، وآباؤهم  اإلعاقة،  ذوي 
يهدف  ال  الشامل  التعليم  القرار.  بهذا 
للطالب  املكانية  اإلحالة  حتقيق  إلى  فقط 
العام,  التعليم  مــدارس  في  اإلعاقة   ذوي 
املالئمة  الفرص  إتاحة  إلــى  يهدف  ــا  وإمن
لهؤالء الطالب لتطوير مهاراتهم األكادميية 
التواصل  مهارات  وتعزيز   ، واالجتماعية 
اإلعاقة  درجــة   كانت  مهما  أقرانهم  مع 
املالئم.  الدعم  تقدمي  مع   ، ونوعها  وشدتها 
التعليم الشامل يرمي إلى تنوع املتعلمني، 

ماذا بعد قرار التعليم الشامل؟
عائشة الصرعاوي

وإنشاء  التمييزية،  املواقف  ومكافحة 
نحو  الهدف  لبلوغ  منفتحة  مجتمعات 
التمكني و التحسني جلودة حياة األفراد من ذوي 
اإلعاقة. وفي املقابل البد من األخذ باالعتبار 
التعليم  منــوذج  من  االنتقال  حقيقة  أن 
التقليدي بنوعيه العام واخلاص نحو الدمج 
التعليم الشامل ليس باألمر الهني، كما  أو 
ويجب التسليم بأن لهذا القرار تبعات يجب 
لها.  التصدي  وحتديات يجب   ، بها  االعتراف 
ولهذا السبب تساءلُت ماذا بعد قرار الدمج 
معمار  د.صالح  الرائع  ألهمني  ؟   الشامل 
في مقالته التي حتمل عنوان )ماذا بعد قرار 
دمج الوزارتني؟( إلى استخدام األسلوب الذي 
 SWOT وهو  التساؤل  على  لإلجابة  اتبعه 
القرار،  في  والضعف  القوة  نقاط  ملعرفة 
وكذلك الفرص املتاحة  والتحديات املتوقعة.

- نقـــاط القــــوة
 ، اإلنسان  العمل مبوجب معاهدات حقوق   •

التعليم  حق  في  املساواة  على  تنّص  والتي 

املالئم  الــدعــم  وتــقــدمي  الــفــرص  وتكافؤ 

. بأقرانهم  أسوة  اإلعاقة  ذوي  من  لألفراد 

أو  ــار  ــعـ ــالـ بـ ــور  ــعـ ــشـ الـ إزالـــــــة   •

السلبية. االجــتــمــاعــيــة  ــة  ــم ــوص ال

ذوي  مـــن   لــلــطــالب  الــفــرصــة  ــة  ــاح إت  •

ــدارس احلـــّي  ــ ــاق مبـ ــح ــت ــالل ــة ل ــاقـ اإلعـ

اجملاني. احلكومي  التعليم  من  واالستفادة 

التعليم  أن  الدراسات  من  العديد  أسفرت   •

إيجابية  نتائج  حتقيق  إلى  يقود  الشامل 

على املستويني األكادميي واالجتماعي، ليس 
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فقط للطالب ذوي اإلعاقة بل حتى ألقرانهم 

بعض  االعتبار  في  األخــذ  مع   ، العاديني 

النتائج السلبية لبعض احلاالت االستثنائية 

التي ال تستجيب ألسلوب الدمج الشامل .

• خفض نسبة امليزانية والتكلفة املدفوعة 

لبرامج التعليم اخلاص ؛ فقد ثبت أن التعليم 

بالبرامج  مقارنًة  تكلفة  أقــل  الشامل 

الدراسات من  العديد  على  بناًء  اخلاصة 

العام  التعليم  معلمي  بني  التعاون   •

اإلعاقة. ذوي  وأسر  اخلاصة  التربية  ومعلمي 

الشبابية  الــطــاقــات  ــار  ــم ــث ــت اس  •

ــة وزيـــــادة نــســب الــتــوظــيــف. ــل ــؤه امل

• سد العجز التخصصي املهني واإلشرافي.

• تقليص نسب اخلطأ في عملية التشخيص 

ــة. ــاق اإلع ذوي  ــن  م للطالب  واإلحــالــة 

ــراد  • رفـــع وعـــي اجملــتــمــع بــحــقــوق األفـ

. الــتــعــلــيــم  فـــي  ــة  ــاقـ اإلعـ ذوي  مـــن 

مجال  ــي  ف الــرائــدة  الـــدول  مــواكــبــة   •

جتاربها  من  واالستفادة  اخلاصة  التربية 

كأمريكا. الشامل  الدمج  في  الناجحة 

- نقـــاط الضـــعف
•غياب ربط و تفعيل اجلانب القانوني بالقرار. 

ــاد  ــعـ أبـ عــــن  ــاح  ــ ــصـ ــ اإلفـ عـــــدم   •

ــة. ــذي ــي ــف ــن ــت ــرار وخــطــطــه ال ــ ــق ــ ال

نتائجه  ودراسة  جتربته  قبل  القرار  إصدار   •

جوانب  ملعرفة  محلية  عينة  على  ميدانياً 

والتركيــــز علــى معاجلتهــا.  ، القصـــور 

تطبيـــق  ــول  حـ الضبابيـــة   •

التعليم  مراحل  في  الشامل  التعليم 

ــوزارتــني ال ــج  دم بعد  خصوصاً  العالي 

• البنية التحتية للمدارس وجتهيزاتها املادية 

اإلعاقة ذوي  األفــراد  الستقبال  مهيأة  غير 

واإلحالة  التشخيص  معايير  دقة  عدم   •

لتقدمي  األولى  والتي متثل اخلطوة  امليدان  في 

اخلدمات املناسبة في بيئة التعليم الشامل.

املعلمني  لبعض  السلبي  ــاه  ــ االجت  •

ــدوره  ب والـــذي   ، الشامل  التعليم  نحو 

القرار مبوجب  العمل  على  سلباً  ينعكس 

- الفــرص المتاحة بعد القــرار
البحوث  ــراء  إج طريق  القرارعن  تعزيز   •

اخلاصة،  بالتربية  املتعلقة  امليدانية 

ودراسة  والعالج،  التشخيص،  كأساليب 

وتعديلها،  املناهج  تكييف  وطرق  احلاالت، 

. واالجتماعي  املهني  التأهيل  وبــرامــج 

التعليم  معلمي  بني  املهني  التكامل   •

مجال  في  واألخصائيني  ــاص  واخل العام 

االجتماع. وعلم  النفس،  وعلم  الطب، 

إقــامــة  خـــالل  ــن  م املعلمني  تــطــويــر   •

املــؤمتــرات. و  والـــــدورات  الــعــمــل  ورش 

- التحديـــت المتوقعــــة 
بعـــــد القــــرار

استعداد  عــدم  ظــّل  في  الــقــرار  ــدار  إص  •

املدارس القائمة الستقبال الطالب املعنيني 

بالقرار من حيث التجهيزات املادية واملباني.

• اخلطط التطويرية لتأهيل املعلمني للعمل على 

تكييف املناهج وتعديلها ، وخلق بيئات تعليمية 

فعالة بحاجة ملزيد من اجلهد والوقت للتنفيذ .

املهني  للتأهيل  فعالة  خطط   إلى  احلاجة   •

أكثر  اإلعاقة  ذوي  األفــراد  جلعل  واالجتماعي 

قدراتهم حــدود  في  ذواتهم  على  اعتماداً 

وبناًء على ما سبق فإن قرار التعليم الشامل  

صائب من وجهة نظري وإن أتى متأخراً ، وإذا 

العلمي  التطبيق  االعتبار  عني  في  أخذ  ما 

املستند إلى الواقع ومعطياته من إيجابيات 

يجب التركيز عليها ، وسلبيات يجب العمل 

على معاجلتها. وهنالك العديد من الدراسات 

يتعلق  ما  حول  إيجابية  نتائج  أثبتت  التي 

األفراد  على  قصراً  ليس  الشامل  بالتعليم 

ذوي اإلعاقة بل ينعكس أيضا على أقرانهم 

مجتمعاتهم. على  وحتى  بل   ، ومعلميهم 

حتقيق  نحو  الطريق  هو  الشامل  التعليم 

نطاق  على  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبدأ 

أوسع لألفراد املعنيني ومتكينهم من أبسط 

أقرانهم  مع  تعليمهم  تلقي  في  حقوقهم 

الشامل  التعليم  تقييداً.  البيئات  أقل  في 

إعــداد  يتطلب  النموذجية  صورته  في 

املدرسة. بعد  ما  ملرحلة  اإلعاقة  ذوي  األفراد 

التعليــم  الختـــام  وفي   -
الشامل قرار موفق إذا تم : 
للتنفيذ. له  الواضحة  اخلطط  وضع  أوالً:   •

مخرجات  بــني  اجلــهــود  توحيد  ثانًيا:   •

 ، اخلاصة  التربية  تخصص  في  التعليم 

الدمج. نحو  اجلديد  التوجه  ومتطلبات 

بـــضـــرورة االســتــنــاد  ــان  ــ ــا: اإلمي ــثً ــال ث  •

ــكــفــل حق  ــة تــعــلــيــمــيــة ت ــه ــى ج ــ إل

قانونية. ناحية  من  الشامل  التعليم 

هيكلة  ــي  ف الــنــظــر  ــادة  ــ إع رابـــًعـــا:   •

التربية  لــبــرامــج  التنظيمي  الــدلــيــل 

املأمول. الواقع  مع  يتناسب  مبا  اخلاصة 

إعطاؤها  و  األســر  دور  تدعيم  خامسا:   •

والتوجيه  اإلرشــاد  خالل  من  الفّعال  الدور 

. التربوية  القرارات  صنع  في  وإشراكها 

إستراتيجيـــــات  تطبيــــق  سادساً:   •

باللعب  كــالــتــعــلــم  الــفــعــالــة  الــتــعــلــم 

واألقـــــــــران والـــتـــعـــلـــم الـــتـــعـــاونـــي.

• سابًعا: االستعجال في تطبيق التعليم الشامل 

بشكل مدروس بدءاً من مرحلة الطفولة املبكرة.

أن  الشامل في مجمله يجب  التعليم  أخيـــراً 

وليس  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  مكفوالً  حّقاً  يكون 

هم  األفراد  هؤالء  إن  به.  املطالبة  املفترض  من 

اهلل  سنة  واالختالف   ، املطاف  نهاية  في  بشر 

بناًء  إنسانيتهم  على  احلكم  فلَم   ، خلقه  في 

أقرانهم؟! قدرات  عن  اخملتلفة  قدراتهم  على 

79



تجاربهم

نظامها  في  األمريكية  األمة  صدمة  كانت 

التعليمي عميقة عقب إطالق الروس قمرهم 

)1957م(.  » عام  األول » سبوتنيك  الصناعي 

النظام  بــأن  مرير  إحساس   عنها  ,تولد 

التعليمي خذل األمة ولم يحقق لها السبق 

في مجال غزو الفضاء، وعرض بالتالي أمنها 

الغضب  انصب  وهكذا  للخطر.  القومي 

الشعبي والرسمي على املناهج الدراسية ، 

وتعالت الصيحات املنادية بإصالحها فكان 

للمناهج  إصالح  حركة  أكبر  انطلقت  أن 

مطلع  وفي   ، كله  األمريكي  التاريخ  في 

تنامت  العشرين  القرن  من  الثمانينيات 

التعليمي،  للنظام  املوجهة  االنتقادات 

املتحدة  للواليات  يحقق  يعد  لــم  ــه  ألن

أخذت  والتي  والريادة،  التفوق  األمريكية 

أوروبا  لصالح  تفقدهما  املتحدة  الواليات 

واليابان، مما دفع وزير التربية األمريكي آنذاك 

التعليم  نظام  لدراسة  جلنة  تشكيل  إلى 

إلصالحه. املقترحات  وتقدمي  األمريكي 

وبعد قيادة أمريكا للتحالف الدولي لتحرير 

 1991 عام  الصحراء  عاصفة  في  الكويت 

وذلك  التربوي  النظام  قيادة  عليها  حتم 

شهر  في  خطابني  األب  بوش  ألقى  عندما 

انتهاء  فيه  أعلن  األول   )  1991 )مارس  واحد 

انهيار  وبعد   ، أمريكا  بقيادة  الكويت  حرب 

وسرعة  الباردة  احلرب  وانتهاء  الشيوعية 

العاملي  االنفتاح  وتنامي  املعلومات  تزايد 

كل  واملــواصــالت  االتصاالت  تطور  بفضل 

 ، وحتديثه  التعليم  تطوير  حتمية  ولد  ذلك 

السيطرة  األب شعار  بوش  فيه جورج  ورفع 

أعلن  حيث   ، الفضاء  من  تبدأ  األرض  على 

إستراتيجية   2000 أمريكا  وثيقة  عن 

الواليات  في  الجامعي  التعليم 
المتحدة األمريكية _ هارفارد نموذجًا 

للنظام  املتحدة  الواليات  وقيادة  للتربية 

حلول  وثيقة  بدورها  جاءت  والتي   ، التربوي 

والتي   ، خطر  في  أمة  لتقرير  تفصيلية 

 . الدولة  تكوين  التعليم في  دور  أكدت على 

برفع شعار  قام  االبن فقد  بوش  الرئيس  أما 

»لن يترك طفل دون تعليم«، الذي يدعو إلى 

الطالب  باختبار  املتحدة  الواليات  تقوم  أن 

املشاركة  واملدارس  والرياضيات.  القراءة  في 

ومستوى  العرقي،  االنتماء  حسب  تقسم 

الدخل، والفئات الفرعية األخرى. و البيانات 

تتاح ألولياء األمور واملواطنني املعنيني لتقييم 

الدراسية.  واملناهج  واملعلمني،  ــدارس،  امل

املعايير  من  أقــل  تسجل  التي  واملـــدارس 

البداية.  في  مساعدة  على  حتصل  احملــددة 

لتحقيق  وتكراراً  مــرارا  فشلت  إذا  ولكن 

. معاقبة.  هناك  فسيكون  كــاف،  تقدم 

أوباما  الرئيس  أراد  التي  املشروعات  ومن 

إصالح  مشروع  الرئاسية  فترته  تطبع  أن 

ألقاه  خطاب  ففي  التربوية.  املنظومة 

أن  ميكن  ال   « قال:   2009 عام  القاهرة  في 

في  البطالة  وجــود  مع  التنمية  تستمر 

التعليم  أن  ندرك  علينا  الشباب  أوســاط 

(  .«  21 ــقــرن  ال عملة  هما  ــكــار  ــت واالب

من  واحــدة  األمريكية  املتحدة  والــواليــات 

هو  لها  الرسمي  االسم  العظمى،  الــدول 

ثالث  وهي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

روسيا  من  كل  بعد  العالم  في  دولة  أكبر 

وأيضاً  املساحة،  حيث  من  وذلــك  وكندا 

حيث  من  العالم  مستوى  على  الثالثة 

والهند،  الصني  من  كل  بعد  السكان  عدد 

اجلزء  األمريكية  املتحدة  الواليات  وحتتل 

من  كّل  بني  الشمالية  أمريكا  من  األوسط 

اجلنوب،  في  واملكسيك  الشمال  في  كندا 

أمريكا50  وتضم  واشنطن،  هي  عاصمتها 

جغرافياً،  متصلة  واليــة   48 منها  واليــة 

وهاواي. أالسكا  واليتي  من  لكل  باإلضافة 

في  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  وتقع 

في  وبالتحديد  الشمالية،  أمريكا  قــارة 

حدودها  في  تشترك  حيث  القارة  وسط 

الشرق  من  ويحدها  كندا،  مع  الشمالية 

اجلنوب  من  ويحدها  األطلنطي،  احمليط 

وخليج  املتحدة،  املكسيكية  الــواليــات 

املكسيك، ويحدها من الغرب احمليط الهادي.

وبخصوص واليتي هاواي وأالسكا التابعتني 

هاواي  فوالية  األمريكية،  املتحدة  للواليات 

هي عبارة عن جزيرة في احمليط الهادي،  والية 

أالسكا فيقع احمليط القطبي الشمالي في 

الهادي  واحمليط  الشرق،  في  وكندا  شمالها 

في اجلنوب واحمليط املتجمد الشمالي وبحر 

الغرب. إلى  بيرنغ  ومضيق  وبحر  شوكشي 

ــات املــتــحــدة  ــواليـ وتــبــلــغ مــســاحــة الـ

كـــم2.  9.826.630 األمـــريـــكـــيـــة 

وعـــــدد الـــســـكـــان يــبــلــغ  حــوالــي  

نورة بنت ناصر العويد 
محاضر وباحثة في أصول التربية
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ــون نــســمــة. ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ 310,542,000م

لغتها  عن  أمــا   ، واشنطن  وعاصمتها 

اإلجنليزية  هي  للبالد  الرسمية  فاللغة 

مثل  اللغات  مــن  ــدد  ع ــى  إل بــاإلضــافــة 

الهندية  األوربية  اللغات  اإلسبانية وبعض 

 100 ويساوي  األمريكي  الدوالر  وعملتها   ،

أكبر  األمريكي  االقتصاد  ويعّد   ، سنت 

متتلك  حيث   ، العالم  في  وطني  اقتصاد 

الواليات املتحدة أضخم اقتصاد في العالم 

املبني  السوق  اقتصاد  نظام  تعتمد  وهي 

التجارية  واملنافسة  احلرّ  االستثمار  على 

البروتستانت  فيمثل  ديانتها  عن  أما   ،

الغالبية العظمى أكثر من نصف السكان، 

واملسلمون. واليهود  الكاثوليك  يأتي  ثم 

ظهر  فقد  أمريكا  في  التعليم  نشأة  وعن 

في عام 1600م في املستعمرات نيو أجنالند 

ونيوهامشاير وكان هدفه التثقيف الديني 

1791م  عام  االستقالل  إعالن  .بعد  البحت 

روبرت  يد  على  التعليم  أحكام  ظهرت 

حتت  التعليم  يكون  بان  واشنطن  وجورج 

سيطرة احلكومة وخاليا من التحيز الديني 

بسبب  تطبيقه  الصعب  من  كان  ولكن   ،

التحديات السياسية والهجرة الواسعة مما 

أدى إلى وجود مدارس عديدة خيرية ودينية 

وخاصة .أنشئت أول مدرسة ثانوية مدرسة 

عام  وفي   ، 1635م  عام  الالتينية  بوسطن 

1751 م تأسست األكادميية األمريكية في 

فالدلفيا ، وفي عام 1840 انتشرت املدارس 

هدفها  مجانا،وكان  التعليم  توفر  التي 

عام  وفي  اجملتمع،  من  واجلرمية  الفقر  منع 

في  للتعليم  إلزاميا  احلضور  كان  م   1852

، وفي  والية ماساتشوستس وفي نيويورك 

اإللزام. بهذا  الواليات  كل  مرت   1918 عام 

للتعليم  األولـــى  الــنــشــأة  وارتــبــطــت 

حمله  الذي  األوروبي  التراث  في  األمريكي 

اجلديدة.  الدنيا  إلــى  ــل  األوائ املهاجرون 

السياسية  ــم  آراءه املستوطنون  حمل 

أمريكا  جعل  مما  الدينية  ومعتقداتهم 

استهدف  اخملتلفة.  للثقافات  ملتقى 

التعليم حتى منتصف القرن التاسع عشر 

الغربية  والثقافة  احلضارة  األطفال  تعليم 

املهنية  باملواد  اهتمام  هناك  يكن  ولم   ،

والفنية. وبعد استقالل أمريكا عن بريطانيا 

الدميقراطية  حتقيق  من  األمريكيون  متكن 

احلديثة  التربية  بأفكار  تأثراً  التعليم  في 

ديــوي. التربوي   العالم  وضعها  التي 

التعليم  من  والغايات  ــداف  األه وتتعدد 

كما  األساسي  التعليم  وهدف   ، األمريكي 

لكل  التعليم  »توفير  املربني  أحد  عنه  عبر 

ألقلية  ال  األمريكي  والشباب  األطفال 

التعليم  وأن يكون هذا   ، محظوظة منهم 

األول«. الطراز  من  املواطنني  لكل  مجانياً 

السياسة  جلنة  توصيات  على   وبــنــاًء 

التربية  رابطة  عن  الــصــادرة  التربوية 

حتديد  مت  فقد  1938م  ــام  ع القومية 

في  والتعليم  للتربية  العامة  ــداف  األه

يلي: مبا  األمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي ال

ذاتــه  حتقيق  على  الــفــرد  مساعدة   -1

ــدرات  ــق ال على  تــدريــبــه  ذلــك  ويعني 

واحلساب. والكتابة  القراءة  في  الفعلية 

يحترم  صاحلاً  مواطناً  الفرد  2-جعل 

االقتصادية  احلقائق  ويعرف  البالد  قانون 

مجتمعه. حــيــاة  ــي  ف واالجــتــمــاعــيــة 

منتجاً  ــالً  ــامـ عـ ــرد  ــفـ الـ ــل  ــع ج  -3

ــع مــفــتــوح مــتــغــيــر. ــم ــت ــج فـــي م

ــاً  ــاحل ــواً ص ــضـ ــرد عـ ــفـ ـــل الـ ــع 4-جـ

ــع احملـــلـــي. ــمـ ــتـ ــي األســـــــرة واجملـ ــ ف

ــي في  ــال ــع ويــســتــحــوذ الــتــعــلــيــم ال

كبير  اهتمام  على  املتحدة  ــات  ــوالي ال

واحمللية. الفيدرالية  السلطات  مــن 

واخلاص  العالي  للتعليم  التمويل  ويوصف 

ثالثة  يوجد  بحيث   ، املصادر  متنوع  بأنه 

أنواع من أمناط التعليم العالي فيها  وهي :

للمجتمع. الـــعـــاَمـــني   1-كــلــيــات 

ــَل الــتــخــرج. ــبـ ــات مـــا قـ ــيـ ــلـ 2-كـ

3-اجلامعــــة .

- بأمريكا عدد الجامعات 
جامعة!  4000 يــفــوق 

 Harvard University هارفــارد   وجامعــة 

هي أقدم جامعات الواليات املتحدة وأغناها 

على اإلطالق، كما تعّد في طليعة جامعات 

التخصصات،  من  العديد  في  العالم 

األعمال  وإدارة  واحلقوق  الطب  وبخاصة 

والعلوم  واإلنسانية  االجتماعية  والعلوم 

تأسست  التي  اجلامعة  تتألف  البحتة. 

األولى  النواة  هارفارد،  كلية  من   1636 عام 

تأسست  التي  رادكليف  وكلية  للجامعة، 

املرافق  من  وعدد   ،1879 عام  للبنات  كلية 

األخــرى،  املتخصصة  والــدوائــر  واملعاهد 

العليا. الدراسات  مجاالت  في  سيما  وال 

في  تقع  اجلامعي  احلــرم  مباني  ومعظم 

بوسطن  ملدينة  املقابلة  كمبريدج  مدينة 

عبر  ماساتشوستس،  ــة  والي عاصمة 

الطب  كليتا  تقع  حني  في  تشارلز.  نهر 

نفسها،  بوسطن  في  األعــمــال  وإدارة 

اجلامعي. احلرم  مع  بجسر  الثانية  وتتصل 

اهتمام  مــن  ــارد  ــارف ه انطلقت  كذلك 

ببناء  بوسطن  في  األوروبيني  املهاجرين 

معهد تعليمي يدرّب الشبان ويعلمهم في 

بـ12  وافتتحت  والتجارة،  واإلدارة  الالهوت 

املادية  واإلعانات  الكتب  من  وحفنة  طالبا 

حملت  هارفارد،  جون  اسمه  رجل  قدمها 

اجلامعة فيما بعد اسمه وحملت املنطقة 

اجلامعة  اسم  مبانيها  فيها  بنيت  التي 

فيها. درس  التي  الشهيرة  البريطانية 

ضعفت  العلوم  وتطّور  السنني  مرّ  ومع 

البروتستانتية  بالكنيسة  اجلامعة  صالت 

 1865 ــام  ع وحتــّولــت  ــة،  ــوالي ال وسلطة 

وكانت  مذهبية.  ال  خاصة  جامعة  إلى 

أضيفت  قــد  تخصصية  معاهد  ــدة  ع

عام  الطب  وهي:  األم  الكلية  كيان  إلى 

عام  واحلقوق   ،1816 عام  والالهوت   ،1782

عام  األسنان  طب  معهد  أسس  ثم   .1817

.1872 عام  والعلوم  اآلداب  ومعهد   ،1867

على  املمتدة  هــارفــارد  طلبة  عــدد  يقدر 

وتبلغ  طالب.  ألف   20 من  بأكثر  فدانا   380

فقط  اجمللدات  من  مكتباتها  موجودات 

تقدر  كما  مجلد.  14مليون  مــن  أكثر 

تجاربهم
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مليارات   10 من  بأكثر  املالية  وقفياتها 

دوالر، وهذه اكبر وقفية أكادميية في العالم.

كذلك متلك اجلامعة عدداً من املتاحف الفنية 

العظيمة و100 مكتبة أهمها مكتبة وايدنر 

التذكارية، أكبر مكتبة جامعية في العالم. 

وترتبط هارفارد، اجتماعيا ورياضيا وأكادمييا 

برابطة تاريخية تعرف باسم »رابطة اللبالب« 

جامعات   7 جانب  إلى  تضمها   Ivy League

الواليات  شــرق  شمال  في  ــرى  أخ عريقة 

وبنسلفانيا  وبرينستون  ييل  هي:  املتحدة، 

دارمتوث. وكلية  وبراون  وكورنيل  وكولومبيا 

الجامعات  أشــهــر  مــن   -
ــة  ــاإلضــاف ــة ب ــي ــك ــري األم
ــى جــامــعــة هــارفــارد إلـ
.Yale University يــيــل  جــامــعــة   -

.  Princeton Universityجامعة برينستون -

.Columbia University كولومبيا  جامعة   -

.The University Of Chicag o جامعة شيكاغو -

 The جـــامعــــــــة بــنـــسلفانيــــــا -

.University Of Pennsylvania

 The آربـــر  آن  ـ  ميشيغن  جــامــعــة   -

.University Of Michigan-Ann Arbor

أوستــــــن  ـ  تكســـاس  جامعـــة   -

.The University Of Texas-Austin

.The University Of Washington جامعة واشنطن -

. The Johns Hopkins Universityجامعة جونز هوبكنز -
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التعلم  تطبيقات  و  تقنيات  تتنوع  و  تتعدد 
تقنية  ثــورة  في  التسارع  مع  اإللكتروني 
وتعّد   ,  ICTs ــاالت  ــص االت و  املعلومات 
من  واحدة  السحابية  احلوسبة  تطبيقات 
إلى  التربويون  يسعى  التي  التطبيقات  أبرز 
لتحسني  خدماتها  من  اإلفادة  و  توظيفها 
عمليات التعليم و التعلم  تزامنا مع ظهور 
العقد  نهاية  في  انتشارها  و  اخلدمة  هذه 
استخدام  فيه  انتشر  عصر  وفي  املاضي. 
في  اخملتلفة  الشبكة  تطبيقات  و  اإلنترنت 
املدرسة   « مصطلح  يبرز  التعلم,   عمليات 
كخدمة  School as a Service )SaaS(« كأحد 
أبرز االجتاهات احلديثة في تقنيات التعليم .

 ) كخدمة  املــدرســة   ( مصطلح  يشير 
احلوسبة  تطبيقات  اســتــخــدام   إلـــى  

المدرســـة كخـــدمــة 
)School as a ServiceSaaS(

) المصطلح الحديث لتوظيف الحوسبة 
السحابية في التعليم (

إيمان بنت صالح بن ناصر الضلعان 
محاضر ,جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية 

املقررات  لبناء  كامل  بشكل  السحابية 
بشكل  االنترنت  عبر  إدارتها  و  تسويقها  و 
التعليمية  املؤسسات  حاجة  دون  كامل  
هذه  حتميل  إلى  معلميهم  و  الطالب  أو 
 , اخلاصة  أجهزتهم  أو  اخلوادم  البرامج على 
و إمنا يتم ذلك  من خالل توظيف تطبيقات 
عمليات  ممارسة  ألجل  السحابية  احلوسبة 
إلكتروني   بشكل  التعلم  و  التعليم 
. التطبيقات  ــذه  ه ــالل  خ مــن  مباشر 

و يقدم هذا النموذج للمؤسسات التعليمية 
في  والتكاليف  النفقات  لتوفير  فرصا 
استئجار اخلوادم بدال من شرائها ،ـ و بالتالي 
أعداد  زيادة  و  الطالب  على  النفقات  خفض 
امللتحقني بهذا اجملال اإللكتروني من التعليم  
املقررات  نحو  العاملي  التوجه  دعــم  و   ،

اإللكترونية و التعليم املستمر . 

النماذج جناحاً  أكثر  النموذج من  و يعّد هذا 
لتقدمي التعليـــم فـــي بيئـــات إلكترونية  
في  أكثر  ــا  رواج املصطلح  هــذا  ويلقى   ،
مؤسسات التعليم العالي ؛ لكونه تعليما 
املتعلمني  خصائص  يالئم  افتراضيا  رقميا 
أكادميية   درجات  يوّفر  كما  املرحلة,  هذه  في 
التعليم  في  نظيراتها  من  أقل  بتكلفة 
للراغبني  فرصا  يوفر  مما  التقليدي,  اجلامعي 
املهني. أو  العالي  تعليمهــم  إكمــال  فــي 

ويعود تاريخ ظهور هذا املصطلح إلى العام 
2011 م عندما أشار السيد توم فيندرارك  إلى 
و   ، الرقمي  التعلم  بيئات  عصر  في  نعيش  أننا 
بوصفهم  الطالب  إلى  النظر  يجب  فإنه  بالتالي 
من  االستفادة  يجب  كما   , رقميني  متعلمني 
مستويات  أحد  كخدمة«  »البرامج  مستوى 
املدرسة   ( منــوذج  لدعم  السحابية  احلوسبة 
كخدمة ( , و هذا بدوره يعني إتاحة وصول أكبر 
إلى مقررات و معلمني بجودة نوعية  أفضل 
اخلدمة. مزودي  من  عددٍ  عبر  تامة  مبرونة  و   ،

بتوفير    ) كخدمة  املدرسة   ( منوذج  ويتميز 
التعليمية   العمليات  و  التقنيات  من  عدد 
يكن  لم  التي  التعليمية  للمؤسسات 
حيث   , املاضي  في  توفيرها  باستطاعتها 
متكاملة  كحزمة  اخلــدمــات  هــذه  تقدم 
املقررات   و  للبرامج  التسويق  من  ــدءاً  ب
تدريس  طرق  توفير  إلى  التحليل,  وعمليات 

83



إليصال   ، متنوعة  رقمية  بيئات  و  متعددة 
سحابة  على  فعال  إداري  نظام  مع  احملتوى 
يكفل  بدوره  وهذا  كامل,  إلكترونية بشكل 
أفضل  حتقيقاً  التعليمية  للمؤسسات 
كما   , أقل  بتكلفٍة  التعليمية  لألهداف 
يتطلب هذا النموذج من املعلمني و الطالب 
تكنولوجيا  استخدام   بأساليب  اإلملــام 
املرونة  لتحقيق  االتصاالت  و  املعلومات 
الكاملة في التعليم املتمركز حول املتعلم .

أبرز  إلــى  فيندرارك  تــوم  السيد  ويشير 
خصائص منوذج )املدرسة كخدمة( كأحد أبرز 
تطبيقات احلوسبة السحابية في التعليم 
املدرسة  كون  في  اخلصائص  هذه  وتتمثل   ,
التقنيات  على  أساسي  بشكل  تُبنى 
IP اخلاص  ؛ فالطالب يعرف بعنوان  الرقمية 
الدراسة  مقاعد  في  الكرسي  من  بدال  به 
االعتيادية ,كما  تراعي هذه املدرسة الفروق 
الكتروني  بشكل  مقرراتها  توفر  و  الفردية 
كامل يتمركز حول املتعلم و يتم تخصيص 
هذا احملتوى وفقا حلاجات املتعلم و إمكاناته 
التعليمية  العمليات   جدولة  يتم  كما   ,
 ، و مرن  في هذه املدرسة بشكل ديناميكي 
يراعي حاجات املتعلم و ظروفه  دون االلتزام 
املقرر  ملفردات  توزيع  أو  سلفا  محددة  بدورة 
الفصل  مدار  على  ثابت  بشكل  الدراسي 
تعلم  بيئة  النموذج  هذا  ويوفر  الدراسي, 
مدعمة بأدوات و وسائل تكنولوجية حديثة 
التي  و مناذج احملاكاة  التعليمية  األلعاب  من 
مجاني  بشكل  تتوفر  و  التعلم  بيئة  تعزز 
الدراسي,  املقرر  لدعم  رمزية  بأسعار  أو 
مستمر  بشكل  األدوات  هذه  تتوافر  حيث 
في  الوصول  إتاحة  أجل  من  السحابة  على 
أي وقت و من أي مكان ,كما ال يلزم املتعلم 
باحلضور في هذا النموذج حيث يتم التعلم 
احلوسبة  تطبيقات  عبر  إلكتروني  بشكل 
لبعض  االستثناءات  بعض  مع   , السحابية 
املؤسسات التعليمية التي قد تلزم املتعلم 
يتيح  أنه  كما   , أسبوعياً   مرة  باحلضور 
خالل  من  للوصول  متعددة  طرقا  للمتعلم 
و  املكتبية  املتنوعة  األجهزة  و  التقنيات 
محددة. وصول  بطريقة  اإللزام  دون  النقالة 

ويشير السيد زيف جوتكن )مؤسس شركة 
الماال التي تعني بتطوير احملتوى الرقمي( إلى 
أن النظرة السلبية ملستوى اجلودة للمقررات 
الرسمية التي تقدم بشكل إلكتروني كامل 

في  القادمة  السنوات  في  حتما  ستتغير   ,
الواليات  في  اجلامعات  من  عدد  تبني  ظل 
املتحدة األمريكية ملفهوم )املدرسة كخدمة(  
الدرجات  تصميم  خاللها  من  ميكن  والتي 
إلكترونية  بيئات  في  تقدم  التي  العلمية 
تقوميها  و  تسويقها  و  تنفيذها  و  كاملة 
التي  املنظمات  من  عدد  مؤخراً  برز  وقد   ..
احلوسبة  تطبيقات  و  خدمات  بتقدمي  تعنى 
لدعم  التعليمية  للمؤسسات  السحابية 
: أبرزها  من   , كخدمة(  املدرسة   ( منــوذج 

من  عـــدداً  تخدم  و   2tor توتر  شركة   -
أبرزهم  من  التعليمي  اجملــال  في  العمالء 
بجامعة  القانون  كلية  و  بيركلي  جامعة 
كاليفورنيا. جنوب  جامعة  و  واشنطن 

تهتم  و   Academic Partnership شركة   -
بتقدمي خدماتها ملؤسسات التعليم العالي 
العامة حيث تخدم حاليا ما يزيد عن 25 جامعة 
. األمريكية  املتحدة  الواليات  في  حكومية 

وتهدف     Altuis Education شركة   -
إلـــى دعـــم طـــالب كــلــيــات اجملــتــمــع في 
ــة  ــي ــدراس ــاتــهــم ال ــال مــســتــوي ــمـ إكـ
واحلصول على الدرجات العلمية دون االنتقال 
إلى مؤسسات تعليمية أكبر و بتكلفة أقل  .

تخدم  التي   Deltak Edu منظمـــة   -
التعليمية  ــات  ــس ــؤس امل مــن  عــــدداً 
عاما.  15 منذ  الربحية  غير  و  الربحية 
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للعلوم  اإلحصائية  البرامج  حزمة  تعتبر 

البرامج  أكثر  من   )  spss  ( االجتماعية 

بيانات  حتليل  في  شيوعاً  اإلحصائية 

ومرن  شامل  نظام  وهي   , العلمية  البحوث 

ويعد   . البيانات  وإدارة  اإلحصائي  للتحليل 

هذا الكتاب مهماً للباحثني في مجال علم 

النفس وطلبة الدراسات العليا حيث تتناول 

للبيانات  اإلحصائي  التحليل  موضوعاته 

مبختلف  واالجتماعية  والتربوية  النفسية 

قياسها خطوة بخطوة  أنوعها ومستويات 

باستخدام صور لهذه اخلطوات من شاشة 

الكتاب  هذا  يحوي   ،spss بيانات  حتليل 

في  من مقدمة  بدءاً  املوضوعات  من  العديد 

اإلحصاء وأساسيات إدارة البيانات والتعامل 

 ،spss للحزمة  اإلحصائي  والتحليل  معها، 

اخملتلفة  الوصفية  اإلحصائية  واألساليب 

والــدرجــات  والتشتت  املتوسطات  مثل 

واألساليب  واالنحدار.  واالرتباط  املعيارية 

مثل  املتنوعة  االستداللية  اإلحصائية 

التباين  وحتليل  التائية  النسبة  اختبارات 

الالبارمترية  واألساليب  التمييزية  والدالة 

باإلضافة إلى األساليب االرتباطية املتقدمة 

العاملي  والتحليل  اجلزئي  االرتباط  مثل 

وحساب الثبات واالنحدار املتعدد , والتحليل 

إن   . الفوقي  والتحليل  للقوة  اإلحصائي 

كتب  من  غيره  عن  الكتاب  هــذا  مييز  ما 

املنطقي  تسلسله  هو  اإلحصائية  البرامج 

كتاب الوسائل اإلحصائيــــة فــــي 
البحــــوث التربويـــة و النفسيـــة 

على  البصرية  بالعروض  مدعماً  ووضوحه 

الباحثني  على  ييسر  مما  احلاسوب  شاشة 

بحوثهم  بيانات  حتليل  املبتدئني  وبخاصة 

بسهولة ويسر , كما أن هذا الكتاب يناقش 

ومتى  إحصائي  أسلوب  كل  استخدامات 

يتطلبها  التي  البيانات  ونوع  يستخدم  ال 

عرض  وكذلك   . استخدامه   ومشكالت 

شاشات مخرجات هذه األساليب وتفسيرها 

وكيفية كتابة النتائج في البحوث العلمية 

لعلم  األمريكية  اجلمعية  لدليل  وفقاً 

صفحاته  الكتاب  هــذا  ويختم  النفس. 

بتقدمي معجم وصفي )إجنليزي – عربي( ألهم 

املصطلحات املتعلقة بالتحليل اإلحصائي 

أن  إلى  نشير  أن  بد  ال  اخلتام  في  واحلاسب. 

من  تأليف كالً  من  هو  املترجم  الكتاب  هذا 

)Dennis Howitt & Duncan Cramer( وترجمة 

محمود  الدين  صــالح  الدكتور  األســتــاذ 

مؤسسة  الكتاب  هذا  نشر  وتبنّى  عالم. 

الهاشمية.  األردنية  اململكة  في  الفكر  دار 

أ. أشرف العتيبي 
باحث دكتوراه في اإلحصاء والبحوث

صدر حديثا
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ــتــغــيــرات مــتــعــددة  ــم ب ــال ــع ــر ال ــزخ  ي
ــورات على  ــط ــازات وت ــ ومــتــســارعــة، وإجن
اجلانب  ضمنها  ــن  وم ــدة،  ــع األص جميع 
العلمـــي ، فهـــو فـــي تقـــدم متسارع.

التطور  ــذا  ه مواكبة  بنا  يحسن  ــذا  ل
على  االطــالع  خالل  من  العلمي،  والتقدم 
العلمية. اإلضافة  في  واإلسهام  كّل جديد، 

ولعّل من أهم من يقوم بهذا الدور املؤسسات 
البحوث  ومــراكــز  كاجلامعات  العلمية 
والدراسات واجلمعيات العلمية، لذا حرصت 
اجلامعات في اململكة العربية السعودية على 
البحوث  ومراكز  العلمية  اجلمعيات  إنشاء 
أو  ترفاً  ذلــك   يكن  ولم  البحث،  وكراسي 
وجاهة ، وإمنا لتحقيق أهداف وغايات سامية.

في  املتخصصني  معشر   - اليوم  ونحن 
التربية- لدينا في اململكة العربية السعودية 
التخصصية  التربوية  اجلمعيات  من  عددٌ 
وتفتح   ، العلمية  اإلضافة  في  التي تسهم 
اخلبراء  مع  املعرفي  والتبادل  التعاون  آفاق 
تواجه  اجلمعيات  هــذه  أن  إاّل  واخملتصني، 
تسليط  إلى  نسعى  لذا  ومعوقات،  حتديات 
الضوء على واقع اجلمعيات العلمية التربوية 
. والتحديات  التي تواجهها، وسبل جتاوزها 

عــن  ــزة  ــ ــوج ــ م ــة  ــح ــم ل  -
نــــشــــأة الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــعــالــم: ــي  ف العلمية 

علميــة  جمعيــــة  أقدم   -
ــم هـــي: ــ ــال ــ ــع ــ ــي ال ــ فـ

والفلسفة  للعلوم  امللكية  اجلمعية   -
1660م  عام  بريطانيا  في  تأسست  التي 

الجمعيات العلمية التربوية   
محمد بن سعد بن حويل الدوسري
ماجستير أصول التربية – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - 

معلم بوزارة التعليم

الوقت  ذلك  في  إجنلترا  ملك  أحاطها  وقد 
رئاسة هذه  وتناوب على  واالهتمام  بالرعاية 
مثل: البارزين  العلماء  من  العديد  اجلمعية 

 –  1879( وأينشتاين   ،  )1727-1642( نيوتن 
في  العلمية  اجلمعيات  توالت  ثم    ،)1955
احلصر: ال  املثال  سبيل  على  ومنها  الغرب 

- الجمعيات العلمية التربوية في المملكة العربية السعودية
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- وعلـــــى الرغـــــم مـــــن وجــود هـــذه الجمعيـــات العلمية المتخصصــــة فـي 
التربية إال أنه مــــازال هناك مجاالت تحتاج إلى جمعيات متخصصة، مع  كثرة 
كليات التربية بالجامعات السعودية وأقسامها ، وتعدد البرامـــج التربويــــة 

والتوســـع  في برامج الدراســات العليــــا.

تربوية  علمية  جمعيات  تأسيس   -
بعضهم  مطالبة  من  بالرغم  جــديــدة، 
العلمية،  اجلــمــعــيــات  تفتيت  بــعــدم 
جديدة  جمعيات  تأسيس  من  والــهــدف 
احلديثة  والتوجهات  التغيرات  مواكبة 
أمثلتها: ومــن  والتعليم،  التربية  فــي 

لــتــقــدمي  األمـــريـــكـــيـــة  ــة  ــي ــع ــم اجل  -
1848م. ــام  ــ ع ــت  ــس ــأس ت الــعــلــوم 

للتقدم  ــيــة  ــبــريــطــان ال اجلــمــعــيــة   -
1831م. ــام  ــ ع ــت  ــس ــأس ت ــي  ــم ــل ــع ال

- أما على الصعيد العربي:
ــة  ــمــي ــعــل ــدم اجلـــمـــعـــيـــات ال ــ ــأق ــ ف
ــي هـــي: ــ ــرب ــ ــع ــ ــن ال ــ ــوطـ ــ ــي الـ ــ فـ

فــي  اجلـــغـــرافـــيـــة  اجلـــمـــعـــيـــة   -
1875م. عـــــام  ــت  ــئـ ــشـ أنـ ــر  ــصـ مـ

في  ــرات  ــ ــش ــ احل عــلــم  ــة  ــي ــع ــم ج  -
1907م. عـــــام  ــت  ــئـ ــشـ أنـ ــر  ــصـ مـ

ــة  ــي ــراق ــع ال ــة  ــي ــب ــط ال ــة  ــي ــع ــم اجل  -
1920م. ــام  عـ أنــشــئــت  ــراق  ــعـ الـ فــي 

والــفــيــزيــائــيــة  الــطــبــيــة  اجلــمــعــيــة   -
1920م. عـــام  ــشــئــت  أن املـــغـــرب  فـــي 

- وأهم أهداف الجمعيات 
المملكة  فــي  العلمية 
ــة ــســعــودي الــعــربــيــة ال
- تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص.

ــي  ــم ــل ــع ال ــث  ــحـ ــبـ الـ ــط  ــي ــش ــن ت  -
واملــهــنــي. الــعــلــمــي  األداء  ــر  ــوي ــط وت

ألعضاء  العلمي  ــتــواصــل  ال حتقيق   -
الــلــقــاءات  عــقــد  طــريــق  ــن  ع اجلمعية 
العمل. وورش  ــدوات  ــنـ والـ ــرات  ــؤمتـ واملـ

العلمية  واملــشــورة  ــات  ــدراس ال تقدمي   -
ــاص. واخل العام  القطاعني  تخدم  التي 

واألفكار  العلمي  اإلنتاج  تبادل  تيسير   -
واملــؤســســات  الهيئات  ــني  ب العلمية 

وخــارجــهــا. اململكة  داخـــل  املعنية 
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للجمعيات  فروع  فتح   -
للنساء: وفروع  الحالية 

اجلامعات  فــي  اخملتصني  مــع  للتواصل 
اخلــبــرات. وتــبــادل  املنتشرة  السعودية 

مــــع  ــل  ـــ ـــ الــتــكــامـــ  -
ــدان الـــتـــربـــوي: ــ ــي ــ ــم ــ ال

اخلبرات  وتبادل  التجارب  على  باالطالع 

والتطبيق. النظرية  بني  الفجوة  وســد 

الـــفـــرصـــة  إتـــــاحـــــة   -
لــلــطــالب والــطــالــبــات 

العليا: الـــدراســـات  فــي 
مع التوسع في برامج الدراسات العليا يحتاج 

إتاحة  إلى  وطالباته  العليا  الدراسات  طالب 

الفرصة لهم من قبل اجلمعيات العلمية من 

خالل املشاركة في املؤمترات والندوات وورش 

العمل والنشر العلمي واملساعدة األكادميية.

على  مـــوقـــع  ــاء  ــشـ إنـ  -
ــت وحــســابــات  ــرنـ ــتـ اإلنـ
ــد: ــدي ــج ــي اإلعــــــالم ال فـ

بعض  أن  إال  التقنية  الثورة  من  بالرغم 

موقع  لها  ليس  العلمية  اجلمعيات 

مفّعل  غير  املوقع  أن  أو   ! اإلنترنت  على 

ويلحظ  محدثة،  غير  املعلومات  أن  أو   ،

ــاب بــعــض اجلــمــعــيــات عن  ــي ــك غ ــذل ك

إلخ(  ... بوك  فيس   – )تويتر  اجلديد  اإلعالم 

للجمعيات  إن   : ــول  أق النهاية  ــي  وف  -

تغيير  في  كبيراً  دوراً  التربوية  العلمية 

وتطويرهم  والتربويني  التربوية  املؤسسات 

وتثقيفهم ، فإذا ما  ما أدركت ذلك وسعت 

بزمام  وأخــذت  رئيس،  بشكل  الــدور  للعب 

لصانع  اخلبرة  بيت  هي  كانت  ــادرة،  ــب امل

 ، نرقبه  احلني  ذلك  فإلى  التربوي،  القرار 

املبذولة. اجلهود  في  يبارك  أن  اهلل  ونسأل 
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مبتعثين

التواصل  مواقع  من  به  بأس  ال  عدداً  أتابع 
االجتماعي اخلاصة بالبحث العلمي وأدواته 
وتقنياته، وفي معظم األحيان تطرح توصيات 
عن تطبيقات للجوال وبرامج ومواقع مفيدة 
التي  الكبيرة  الفائدة  من  وبالرغم  للباحث. 
تتلخص  مشكلًة  واجهت  أنني  إال  أجنيها 
 500 هناك  اإلحصائيات،  حسب  أنه  في 
ألف تطبيق في متجر أبل و250 ألف تطبيق 
بتثبيت  قمت  أنني  ولو  أندرويد.  متجر  في 
فقط  املقترحة  والبرامج  التطبيقات  كل 
حجم  من  مضاعفة  أضعاف  الحتجت 
أنني  ولو  احلاسب،  حتى  أو   ، اجلوال  ذاكرة 
الحتجت  املقترحة  املواقع  كل  وقرأت  زرت 
دراستي. إلكمال  مضاعفة  لسنني  رمبــا 

مقّيد   مثلي-   – الدكتوراة  طالب  ألن  ونظراً 
يبذله  آخر  أيضاً جهد  لديه  و   ، بوقت معني 
وهو موضوعه العلمي الذي يقوم بدراسته. 
بعض  املقال  هذا  في  معكم  سأناقش  لذا 
احلصول  في  تساعد  قد  التي  النصائح 
التطبيقات  هذه  من  املرجوة  النتيجة  على 
بل  الرئيس  الهدف  على  يؤثر  ال  بشكل 
الوسائل  ــذه  ه تكون  أن  على  يساعد 
البحثية. األعمال  إجنــاز  على  معني  خير 

ــاج هـــذا  ــ ــت ــ 1.-هـــــــل أح
ــاًل؟ ــ ــع ــ الـــتـــطـــبـــيـــق ف

التطبيقات  من   %95 أن  اإلحصائيات  توضح 
عن  التوقف  يتم  حتميلها  يتم  الــتــي 
أحد  ولعل  تقريباً،  شهر  بعد  استخدامها 
األسباب أن التطبيق ال يفيد املستخدم. ومن 

حتـــى ال يضيع الباحـــث بيــــن 
زحام التطبيقات!

هل  نفسه:  يسأل  أن  ينبغي  الباحث  جهة 
ال؟  أم  دراستي  في  التطبيق  هذا  سيفيدني 
ماهي الوظيفة التي يقوم بها هذا التطبيق؟

يدعم  التطبيق  ــل  2.-هـ
ــات مـــتـــعـــّددة؟ ــنـــصـ مـ

وبخصوص الباحث فهو يقضي وقته متنقالً 
بني مكتبه في اجلامعة أو في البيت، لذا من 
املهم أن يكون التطبيق قابالً للتثبيت على 
اجلوال  إلى  باإلضافة  )الالبتوب(  أو  احلاسب  
على  سيحصل  أنه  الباحث  يضمن  لكي 
املعلومات أينما ذهب وبالشكل املناسب له.

الــتــطــبــيـــــــــــق  ــل  ــ ه  .3
يــدعــم خــاصــيــة الــتــزامــن 
S؟ y n c h r o n i z a t i o n

وهذه اخلاصية تضمن أن املعلومات املوجودة 
بنفس  حتديثها  يتم  مختلفة  أجهزة  في 
املوجودة  النسخة  أن  تضمن  بحيث  الوقت 
في جهازك اجلوال هي نفسها املوجودة في 
حاسوبك. وهذه اخلاصية مهمة ألنها تضمن 
للباحث عدم تكرار اجلهد املبذول و هي توفر 
الباحث  لها  يعود  قد  احتياطية  نسخة 
أجهزته. أحد  في  عطل  حــدوث  حال  في 

التطبيق  هــذا  هــل   -.4
هــــــــــو األفــــــــضــــــــل؟

كبيراً  عدداً  هناك  إن  سابقاً  أوضحنا  كما 

جند  فقد  وبالتالي  التطبيقات،  من  جــداً 

وهنا  ذاتها.  باملهمة  يقوم  تطبيق  من  أكثر 

ينبغي للباحث أن يوازن بني هذه التطبيقات 

والسعر.  والسهولة  األداء  ناحية  مــن 

مخصصة  معينة  برمجيات  هناك  فمثالً 

وبالرغم   ، معني  مجال  في  للمحترفني 

سهلة  ليست  أنها  إال  العالي  أدائها  من 

لتعلمها. طويالً  وقتاً  حتتاج  أو  االستخدام 

الجامعة  تــدعــم  هــل   .5
هــــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق؟

فيما  مختلفة  سياسات  اجلامعات  لدى 
والبرامج املسموح  املعلومات  تقنية  يخص 
باستخدامها في األجهزة اخلاصة باجلامعة. 
استخدام  تتطلب  اجلــامــعــات  وبــعــض 
استخدام  تدعم  وال  معينة  برمجيات 
اجلامعات  بعض  فمثالً  األخرى.  البرمجيات 
إلدارة  معينة  برامج  استخدام  تفرض 
وهناك  مجاناً.  للطالب  وتوفرها  املراجع 
بعض املشرفني يستخدمون تطبيقاً معيناً 
باستخدامه  ملزماً  الطالب  يجعل  مما 
به. مقتنعاً  يكن  لم  لو  حتى  ســواه   دون 

التي  النقاط  من  مجموعة  هذه  وختاماً 
يتبقى  لكن  فيها  أشارككم  أن  أحببت 
 - أنه  وهي  جداً،  مهمتان  نقطتان  هنالك 
حتى مع وجود كل هذه التطبيقات- ينبغي 
احتياطية  نسخة  بعمل  القيام  ننسى  أال 
من  نتأكد  وأن   ، املهمة  مللفاتنا  خصوصاً   ،
مصدر أي تطبيق قبل تثبيته على أجهزتنا.

 فواز بن دليم الحربي
محاضر بجامعة شقراء وطالب 
دكتوراه بجامعة ستافوردشاير
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مبتعثين

العاملي  اليوم  مارس  الثامن من شهر  يوافق 

للمرأة ، الذي تشارك معظم بلدان املعمورة 

وددت  التاريخ  هذا  ومن   ، فيه  باالحتفال 

السعودية  املــرأة  واقــع  على  الضوء  إلقاء 

اليوم جنده واقع يستحق االحتفال والوقوف 

فرصة  ألجــدهــا  ــي  وأن تــقــديــراً،  ألجلهم 

من  بعضاً  ألسرد  مبتعث  ألكادميي  مناسبة 

التقيتهن  الالتي  السعوديات  جناح  قصص 

سطرن  والــالتــي  املتحدة،  اململكة  فــي 

بإسهاماتهن  وأروعها  النجاحات  أجمل 

ومواقفهن؛ فقدَّمَن صورة مشرقة ومشرفة 

وخارجه.  الوطن  داخل  السعودية  للمرأة 

في  السعودي  للنادي  رئيساً  عملت  لقد 

مدينة ليستر قرابة العامني، وفي أثناء فترة 

باإلشادة  وجديرة  مشرفة  مناذج  رأيت  عملي 

انشغالهن  رغم  الكثير  الدعم  قدمن  حيث 

من   ، واالجتماعية  األكادميية  املسائل  في 

هذه النماذج األستاذة سميرة السلمي التي 

ليستر  في  التعليمي  للمركز  مديرة  عملت 

لسنتني متتاليتني ، باإلضافة إلى مشاركتها 

االجتماعية  األعــمــال  مــن  العديد  فــي 

والطالبية ، كامللتقيات األكادميية والثقافية 

سفيرات الوطن

التاسع  املؤمتر السعودي  والتي كان آخرها   ،

رحلة  »االبتعاث  وملتقى:   ، ببريطانيا 

منها  جعل  النشاط  هذا  كل   ، التغيير« 

لتختارها  ليستر  جلامعة  مناسباً  مرشحاً 

ممثلة للجامعة في مكتب العالقات الدولية 

دكتوراه  طالبة  كونها  رائــع  إجنــاز  وهــذا   ،

مبتعثة وأماً لطفلني وتقوم برعاية أسرتها.

تعكس  أخــرى  شخصية  نوتنغهام،  ومن 

السعودي  اجملتمع  في  القيادية  املرأة  صورة 

وهي األستاذة سحر الدوسري رئيسة النادي 

أول  وهي   ، سابقاً  بنوتنغهام  السعودي 

اململكة  مستوى  على  سعودي  نادٍ  رئيسة 

املتحدة منذ تأسيس األندية السعودية قبل 

متتلك  الدوسري  األستاذة  وكانت   ، عاماً   33

من اجلرأة والشجاعة خلوض غمار املنافسة 

والتجربة الشيء الكثير ؛ فلم تتردّد لتفتح 

املرأة  أن  للجميع  مثبتة  للسعوديات  اجملال 

تتولى  أن  على  وبجدارة  قــادرة  السعودية 

عن  النمطية  الصورة  وكسر  القيادة  دّفة 

األمور. في  املبادرة  بزمام  واألخذ  املرأة  تبعية 

ومن شيفيلد تبرز صاحبة الفكرة الرائدة في 

تكرمي املبدعني من املبتعثني وإبرازهم ، وذلك 

من خالل قائمتها الشهيرة )قائمة نسرين( 

العواجي  نسرين  الدكتورة  سعادة  ...إنها 

وكيل عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة 

نورة ، والتي عاصرُت مرحلة ابتعاثها ، كانت 

شعلة إبداع تتألق لتقدم في قائمتها - التي 

عملت وأنفقت عليها الكثير من مجهودها 

الشخصي- العديد من النماذج املشرفة من 

أبناء الوطن املبتعثني في بريطانيا وخارجها.

سهام  الــدكــتــورة  املبتعثة  أيضا  وهنا 

أضافت  التي  وهي   ، ليفربول  من  السيف 

املتألقة  السعودية  للمرأة  مثالياً  منوذجاً 

التطوعي،  العمل  مجال  في  ــدة  ــرائ وال

جمعية  تُنشئ  أن  استطاعت  حيث 

وأن   ، ليفربول  بجامعة  السعوديني  الطلبة 

املثقفني،  تفتتحها بحضور نخبة مميزة من 

وأن  الزامل،  جنيب  الدكتور  رأسهم  وعلى 

األنشطة  من  العديد  خاللها  من  تقدم 

بذلك  لتجسد  والثقافية؛  االجتماعية 

ــن صـــور الــتــحــدي أثــبــتــت من  ــورة م صـ

على  ــادرة  ق السعودية  ــرأة  امل أن  خاللها 

مشرق. ومستقبل  جميل  حاضر  صناعة 

ميكن  ال  التي  النماذج  من  العديد  وهناك 

إمنا   : نقول  أن  ، وحسبنا  حصرها في مقال 

وللجميع  للوطن  فخر  ومصدر   ، قدوة  كنَّ 

املزيد  فسنجد  للمستقبل  نظرنا  وإذا   .

على  ــادرات  ــق ال القياديات  النساء  مــن 

 ، املستقبل  وصناعة  التغيير  إحـــداث 

نفسها  تصنع  ال  أنها  املـــرأة  فعظمة 

فخر  وكلنا   ، أمة  صانعة  هي  بل   ! فقط 

. الوطن  وسفيرات  املبتعثات  بأخواتنا 

سطام العتيبي
طالب دكتوراه في النانوتكنولوجي
أستاذ كلية الهندسة - جامعة الطائف
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في  ثورة  األخيرة  اآلونة  في  العالم  يشهد 

اجملاالت  أهم  ومن  اخملتلفة   التعلم  مجاالت 

التربويني  الباحثني  باهتمام  حظيت  التي 

»إستراتيجيات التدريس« التي يُعول عليها 

وإعداد   ، للطالب  املعلومة  توصيل  أسلوب 

جيل قادر على التفاعل مع تطورات العصر 

على  معتمدا  صعوباته  ،ومواجهه  احلديث 

العملية  محور  الدارس  يكون  وفية   ، الذات 

التعليمية ، وعنصراً في جيل قادر على البحث 

أثر اإلستراتيجيات الحديثة في 
التعليم والتعلم

د/ إيمان حامد محمود ربيع
مدرس  المالبس والنسيج بكلية 
التربية النوعية – جامعة طنطا

أستاذ مساعد بقسم تصميم المالبس و 
الحلي كلية علوم األسرة  – جامعة طيبة

د/ عادل جمال الدين الهنداوي
أستاذ النسيج كلية التربية النوعية - 

جامعة طنطا

 ، القرار  ،واتخاذ  واملستقل  الناقد  والتفكير 

ومبعنى آخر » تعليم الطالب كيف يتعّلم ».

الطرق  التدريس  بإستراتيجيات  واملقصود 

داخل  التعليمية  العملية  إدارة  في  املتبعة 

)إستراتيجية(  وكلمة   . التعليمي  اجملال 

الطرق  بها  واملقصود   ، عسكري  أصلها 

انتقلت  ثم   ، الهدف  لتحقيق  املتبعة 

لتستخدم  التربوي  اجملــال  إلــى  ذلــك  بعد 

دافعية  ومصدر   ، املعلومة  إليصال  وسيلة 

التشويق  من  جو  وإضفاء   ، الطالب  عند 

وتعمل   . الدراسي  اجملال  داخل  والتفاعل 

بني  التفاعل  ــارة  إث على  اإلستراتيجيات 

فيما  املتعلمني  وبــني   ، واملتعلم  املعلم 

وواضحة  ــددة  مــّح ــرق  ط ــي  وه  ، بينهم 

املنشود. للهدف  للوصول  املعلم  يضعها 

بني  بعضهم  خــلــط  بــالــذكــر  ــر  ــدي واجل

إستراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية 

التي  األدوات  هي  التعليمية  فالوسائل   ،

يستخدمها املعلم لتبسيط عملية إيصال 

املعلومة وتسهيلها ، وتكون مبثابة أداة جذب 

وتشويق للطالب ،ولها أشكال وأنواع كثيرة 

ومختلفة ، لكي تصلح للتعامل مع مختلف 

احلواس البشرية ، ولتناسب مختلف األهداف 

السمعية  إليها  الوصول  املطلوب  التربوية 

واحلاسوبية  واملتحركة  واجملسمة  والبصرية 

وغيرها، بينما تعني اإلستراتيجيات: الطرق 

الوسائل  هذه  عرض  في  تستخدم  التي 

األدوات  هذه  بني  تفاعلي  جّو  واستحداث 

منها. استفادة  أقصى  لتحقيق  والطالب 
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لتشمل  التدريس  إستراتيجيات  وتعّددت 

كثيراً من سبل التواصل بني قطبي العملية 

نوع  حسب  واملتعلم«  »املعلم  التعليمية 

التوصل  في  املعلم  يرغب  الذي  التعلم  ناجت 

شيوعاً  األكثر  التدريس  طرق  ومن  إليه، 

تتضمن  التي  تلك  الــدراســي   ــال  اجمل في 

اخلاّلق  والفكر   ، ــداع  اإلب تنمية  مبحتواها 

 ، الذهني  العصف  كطريقة   ، الدارس  لدى 

التي  الطرق  من  وغيرها  الست،  والقبعات 

املعلم  بها  يجد  ملا  اإلبداعي  الفكر  تنمي 

والتحفيز  املواهب  اكتشاف  على  قدرة  من 

اختيار  عملية  وتعتمد  الطالب،  ــدى  ل

على  للتدريس  املناسبة  اإلستراتيجية 

األهداف التعليمية التي يسعى املعلم إلى 

، وهما األساس  حتقيقها ، وطبيعة الطالب 

في عملية االختيار، وإن عدم معرفة املعلم 

، وطبيعة الطالب  ووعيه لألهداف املنشودة 

وقدراتهم الفردية ، قد يؤدي إلى سوء اختيار 

اإلستراتيجيات املناسبة لتوصيل املعلومة ، 

مما يؤثر على العملية التعليمية بصفة عامة 

، وعلى الطالب بصفة خاصة ؛ حيث يعمل 

و   ، وتخبطهم  الطالب  تشتيت  على  ذلك 

تتأثر عملية اختيار اإلستراتيجية املناسبة 

التربوية. واجتاهاته  املعلم  بفلسفة  أيضاً 

وطرق  اجليدة  التدريس  إستراتيجيات  وإن 

العملية  جــودة  عليها  يتوقف  اختيارها 

املميزات:  من  العديد  ولها   ، التعليمية 

 ، منوه  ومراحل  املتعلم  ميول  مراعاة  منها 

والعقلية،  اجلسمية  منوه  خصائص  ومراعاة 

من  نرجوها  التي  التربوية  األهداف  ومراعاة 

الدراسية  املادة  طبيعة  ومراعاة  املتعلم، 

وموضوعاتها واستنادها إلى نظريات علمية 

وقوانني واضحة يجعل منها طرقاً لها أصول 

وأساليب واضحة لتنفيذ كل منها ، فلكل 

لتنفيذها  مختلف  أسلوب  إستراتيجية 

ومن  التعليمية،   العملية  في  وإجناحها 

واختالفها  التدريس  طرق  تعّدد  يتضح  ذلك 

وليس   ، جماعية  وطرق  فردية  طرق  بني   ما 

من  أفضل  طريقة  أو  مثلى  طريقة  هناك 

إستراتيجية  اختيار  يتم  ولكن   ، األخــرى 

الوصول  املطلوب  لألهداف  طبقا  معينة 

إليها واإلمكانيات البشرية واملادية  املتاحة. 
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مشكالت نفسية

ورود  يلحظ  الكرمي  للقرآن  املستقرىء  إن 
تلك  إلى  ليشير  الصراع  غرار  على  التدافع 
املواقف االجتماعية ذات الطابع التضادي – 
املوقف  هذا  أطراف  يكون  بحيث  التناقضي 
يشغل إحدى احلالتني : إما حالة متثل اجتاهاً 
عدوانياً , وإما حالة أخرى هي بالضرورة متثل 
مثل  ورد  وقد   . مدافعاً  اجتاهاً  لذلك  تبعاً 
النَّاَس   ِ اهللَّ دَْفُع  وََلواْل   ( تعالى  قوله  في  هذا 
 َ اهللَّ وََلِكنَّ  اأْلَرُْض  َلَفَسَدِت  بَِبْعٍض  بَْعَضُهْم 
ذُو َفْضٍل َعَلى الَعامَلنِيَ ( جاء في تفسير هذه 
بجهاد  األشرار  شر  اهلل  دفع  ال  لو  أنه  اآلية 
غلب  إن  الضر  ألن  احلياة  لفسدت  األخيار 

صـــراع األجيــــال

فضل  ذو  اهلل  ولكن   ( والدمار  اخلــراب  كان 
على  وإنعام  تفضل  ذو  أي   ) العاملني  على 
 . البشر حيث لم يسمح للشر باالستعالء 

هنا  التدافع  مصطلح  بني  عالقة  هنالك  إن 

ومصطلح الصراع ولكن مامييز هذه العالقة 

واإلميان  الطاعة  أهل  بني  دائماً  عالقة  بأنها 

اخلير  وبني   , والعصيان  الشرك  أهل  وبني   ,

والشر والتدافع هنا مقتضياً تأييد اهلل تعالى 

ومطعماً بتوفيقه وهي خاصية يحظى بها 

ممثلي الطرف اخلير دون ممثلي الطرف النقيض  

إن  الصراع ليس  في كل صوره وأشكاله   .

يعد إيجابياً , فهناك أحد مستويات الصراع 

ميثل  الذي   ) األجيال  ) صراع  وهو  البسيط  

إحدى العمليات االجتماعية املعرقلة للبناء 

االجتماعي واملهددة لنسيج اجملتمع الواحد 

إلى  يقود  اجتماعي  نفسي  مرض  فهو   .

استقرار  ويهدد  والتفكك  والشقاق  النزاع 

هنا  وسنحاول   . ما  حد  إلى  اجملتمع   وتوازن 

ومستوياته  أشكاله  عن  نبذة  نقدم  أن 

. اجملتمع   على  ــاره  وآث وأسبابه  ومظاهره 

أ.أشرف العتيبي 
باحث دكتوراه في اإلحصاء والبحوث
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مفهوم صراع األجيال 

أواًل : مفهــــوم الصــــراع
احملورية  املفاهيم  من  الصراع  مفهوم  يعد 

التخصصات  بتعدد  اآلراء  فيها  تتعدد  التي 

في ميدان العلوم االجتماعية , وتبعاً لذلك 

تعددت التعاريف . وفي بحثنا هذا سنتعرض 

 : نفسي   منظور  من  الصراع  مفهوم  إلى 

المنظور  مــن  ــراع  ــص ال  -
ــي : ــ ــوج ــ ــول ــ ــك ــ ــي ــ ــس ــ ال

انفعالية  حالة   « أنه  على  الصراع  يعرف   -

باحليرة  الشعور  قوامها  سارة  غير  دافعية 

الفرد  تصيب   , والقلق  والضيق  والــتــردد 

قوى  ذات  مختلفة  اجتاهات  تتنازعه  عندما 

وأهدافه  دوافعه  بعض  بشأن  متساوية 

أو   , وحتقيقها  إشباعها  إلى  يسعى  التي 

اتخاذ  عن  فيعجز  يواجهها  التي  املواقف 

. محدد  حل  إلى  الوصول  أو  معينة  وجهة 

ثانيًا : مفهــــوم الجيــــل 
عن  يعبر  اجليل  مفهوم  بأن  املؤرخني  يرى 

بني  تفصل  زمنية  ومسافة  عمرية  حالة 

البيولوجي  املفهوم  هو  وهذا   , وآخر  جيٍل 

من  اجليل  عــن  احلــديــث  وميكن   , للجيل 

إلى  تصل  التي  الطويلة  الزمنية  الزاوية 

. األبناء  وجيل  اآلباء  كجيل   , عاماً  ثالثني 

ــوم  ـــ مــفــهـــ  : ــًا  ــ ــث ــ ــال ــ ث
صـــــــــــــــراع األجــــــيــــــال

االجتماعي  للصراع  البسيط  الشكل  إن 

حياة  متيز  التي  الثنائية  الصراعات  يعكس 

وهو  واألبــنــاء  ــاء  اآلب صــراع  ومنها  ــراد  األف

يتمحور  حيث  األجيال  بصراع  مايعرف 

إلى  يصل  قد  الذي  االختالف  حول  أساساً 

وجيل  ــاء  اآلب جيل  بني  القائم  التناقض 

مفاهيمية   : عدة  مستويات  إلى  األبناء 

, ــخ  ...ال  , حضارية   , تاريخية   , قيمية   ,

عالقاتي  تفاعل  بأنه  األجيال  صراع  ويعرف 

عدم  يولد  اجملتمع  ومكونات  عناصر  بني 

ونفور   , اجليلني  بني  الرضا  ــدم  وع ــوار  احل

يصل  قد  النفور  هذا   , اآلخر  من  طرف  كل 

ــاء  ــداء بــني اآلب ــع ــة الــصــدام وال ــى درج إل

األسرة  كيان  يهدد  الذي  الشيء   . واألبناء 

مشكالت نفسية
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. عامة  بصفة  وهويته   , اجملتمع  وبنيان   ,

اآلباء  من  كال  أن  حد  على  األمر  واليقتصر 

والبناء ينتميان في حلظة معينة إلى مراحل 

الثقافي  احملتوى  إن  بل   , للنمو  مختلفة 

الذي اكتسبه اآلباء وهم صغار يختلف عن 

. وطاملا أن األب هو  مايكتسبه أبناؤهم اآلن 

التنشئة االجتماعية  املسئول عن عمليات 

, فإنه مييل إلى أن يطبق محتوى ثقافي قدمي 

املوقف  مع  اليتالءم  وهو   , اكتسبه  ما  هو 

بني  الصراع  يحدث  هنا  ومن  لألبناء  الراهن 

القدمي واجلديد , والشك أن بناء اجملتمع يتأثر 

. املتعارضة  القوى  هذه  بني  التوازن  بعمق 

- أســبــاب صـــراع األجــيــال
وفقاً  الصراع  وعوامل  مسببات  تتعدد 

ألمناط الصراع ومجاالته , وسواء كان سبب 

أو خارجياً فإن أبرز أسبابه : الصراع داخلياً 

فقدان القدوة الصاحلة , عدم وضوح املستقبل 

, افتقار الشباب إلى األمان والسعادة األسرية 

, نقد الكبار , تراجع الدور التربوي للمدرسة 

, الضغوط الغربية , إهمال الدين , الوسائل 

اإلعالمية املعاصرة , فقدان البيئة الداعمة .

األجيال صــراع  أشــكــال   -

ــي ــنـ ــديـ -الـــــــصـــــــراع الـ
من  احلظ  قليلي  شعور  عن  الصراع  ينتج 

اآلخرين  إزاء  من  واحلسد  بالغيرة  اإلميــان 

وحيث   . وجــزاًء  وعمالً  ورشــاداً  إمياناً  األكثر 

الوسوسة  تغذيها  اإلنسية  الغيرة  تكون 

دافعاً  حــســداً  لتصبح   , الشيطانية 

 , بهم  واإلضرار  باآلخرين  األذى  إحلاق  حملاوالت 

فيتصاعد مقدار احملاوالت تبعاً لدرجة وحدة 

كراهية  إلى  ماتتحول  غالباً  التي  الغيرة 

عمياء , وقد يكون التهجم على املعتقدات 

ــزال  والت كانت  باعتبارها  ــك  وذل الدينية 

حاجات  مختلف  إلشباع  مهماً  مصدراً 

. ).. والعقلية  والنفسية  الروحية   ( اإلنسان 

- الصراع الثقافي - القيمي  :
ويبرز الصراع الثقافي حينما تتباين مصادر 

القيم الثقافية , وتتعارض أهدافها وحينها 

تعيق  التي  املرونة  دون  بالصالبة  تتصف 

وتكيفها  وتفاعلها  وانتشارها  امتدادها 

مستوى  على  ذلك  كان  ســواء  غيرها  مع 

مستوى  على  حتى  أو  الدولية  اجملتمعات 

. الواحد  اجملتمع  داخل  احمللية  اجملتمعات 

املتعلقة  ــاب  ــبـ األسـ ــعــض  ب وهـــنـــاك 

: أهمها  األجيال  بني  القيمي  بالصراع 

 : مايلي  وتتضمن  موضوعية  أسباب   -

مسألة احلداثة واملعاصرة , التحضر وتنامي 

 , االجتماعية  والتنشئة   , املدنية  ظاهرة 

التعامل  عن  الشبابية  املؤسسات  وعجز 

بني  والفجوة  الــفــراغ  أوقــات  قضية  مع 

التربوية  النظم  وإخفاق   , والطموح  الواقع 

. املستجدة  املــتــغــيــرات  مــواكــبــة  ــن  ع

والتناقض  االستقرار  عدم   : ذاتية  أسباب   -

فكرية  عقيدة  لفقدان  نتيجة  واالزدواجية 

 , واليأس   , واإلحباط   , والتردد   , احليرة   :

 , ــوت  وامل  , واإلخفاق   , والقلق   , والقنوط 

. الروحي  والفراغ   , بالضياع   , والشعور 

- الصراع األيديولوجي -الفكري  
انتشار  األيديولوجي  الصراع  مظاهر  ومن 

السيما  والقطيعة  والنفور  العداء  مظاهر 

على مستوى األحزاب السياسية والتي غالباً 

ما تخلص إلى العمل اإلجرامي املنظم ممثالً 

في اإلرهاب خاصة في اجملتمعات اإلسالمية 

الصراع  من  النوع  هذا  خطورة  وتكمن   .

التصدع  مؤشرات  من  مؤشرا  كونه  في 

الثقافي  والتفكك  االجتماعي  واالنشقاق 

سيادة  تدريجياً  ثم  احلضاري  والتشتت 

االغتراب االجتماعي الذي يعكس بدوره أخطر 

اإلنساني الكيان  تهدد  اجتماعية  ظاهرة 

الــســيــاســي الـــصـــراع   -
يتجلى في انتقاد الشباب سياسة الكبار 

 , األمور  تولي مقاليد  أجل  , وكفاحهم من 

وتسيير البالد من أجل إعطاء صورة جديدة 

وقد  وأحالمه  طموحاته  توافق  للمجتمع 

أو انقالبياً كما هو احلال  يتخذ طابعاً ثورياً 

أو   , اليوم  العربية  البلدان  من  الكثير  في 

خروجه في شكل مظاهرات أو انسحاب من 

السياسة , ومقاطعة االنتخابات , وتضاؤل 

احلس الوطني مع مرور الزمن . فتمسك جيل 

الكبار مبقاليد احلكم والسياسة وكراسي 

أمام  األبواب  وإغالقهم  واملسؤولية  القيادة 

الشباب بذريعة أنهم غير قادرين على حتمل 

خطورة  ويزيده  الوضع  يؤزم   – املسؤوليات 

ويضاعف من حدة نقمة الشباب عليهم .

األســــــري الـــــصـــــراع   -
مبا  وثيق  ارتباط  يرتبط  األسري  الصراع  إن 

يعرف بالتفكك األسري , فالتفكك األسري 

يطرأ  طــاريء  بسبب  يحدث  إمنا  حدث  إذا 

أو  الوالدة  أو  الوالد   : الثالثة  أطرافها  ألحد 

على  املبنية  البيوت  اعتبار  وميكن   , األوالد  

الكره الشديد واحلقد املتأجج , بناًء أسرياً 

فالشحناء   . الداخل  من  األوصال  مفكك 

درجة  إلى  مايصالن  كثيراً  الدائم  والسباب 

هذه  وفي   . اآلخرين  هالك  طرف  كل  متني 

دون  الوالدين  أحد  إلى  األوالد  ينضم  احلالة 

في  بعضهم  على  ينقسمون  أو  ــر  اآلخ

الوالد صف  في  وبعضهم  الوالدة  صف 

ــائــج صــــراع األجــيــال ــت ن
الــصــراع  ــار  آثـ أهـــم  الــبــاحــث  يحصر 

التالية ــقــاط  ــن ال ــي  ف األجـــيـــال  ــني  ب

- االغتــــــراب المجتمعـــي 
ــق : ــلـ ــخـ ــة الـ ــ ــاي ــ عــــن غ

إن خلق اإلنسان إمنا مت بشكل دقيق ييسر 
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 . األرض  في  االستخالف  ممارسة  أمانة  له 

 , , مدركاً  واعياً  إنساناً  أن يكون  إما  واخمللوق 

 , بناًء   , مؤثراً  فاعالً   , سوياً   , صاحلاً   , عاقالً 

, وإما أن يكون  إليه  إلى اخلير , سباقاً  داعياً 

في  ووظيفته  دوره  عن  مغترباً  األنعام  دون 

, مغترباً عن مصيره في احلياة  الدنيا  احلياة 

واليعرف  والتشتت  الضياع  يعاني   , األخرى 

الضياع  ــاالت  ح إن   . طريقاً  لالستقرار 

توحي  االجتماعي  والــصــراع  والتشتت 

باالغتراب االجتماعي واجملتمع بهذه الصورة 

ميكانيكية  آالت  إلــى  تدريجياً  يتحول 

املشاعر ــاط  أمن كــل  مــن  مــجــردة  ناطقة 

- االنحطــاط و الـــتخلـــــف 

واالزدهار التقدم  من  بداًل 
اجملتمعات  يقود  األجيال  بني  الصراع  إن 

اجملتمع  فيتحول  العمل  وقلة  اجلــدل  إلى 

تدفعه  والظلم  للفساد  مــدعــاة  ــى  إل

أسباب  تعميم  ــى  إل الــفــاســدة  اإلرادة 

ــوره . ــاط والــتــخــلــف بــكــل صـ ــط ــح االن
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- العـــــداء
العداء يتمثل في مشاعر الكراهية التي تعبر 
فهو   , التعصبية  االجتاهات  مقاييس  عنها 
املؤسس  الوجداني  والنفور  العداء  يعكس 
على مشاعر البغض والكراهية والناجم من 
مشاعر الغيرة أو احلسد بني قطبني متناقضني 
. والفعلي  اخللقي  التكوين  حيث  مــن 

- العنف 
متارس  التي  القوة  عن  صــارم  تعبير  ميثل 

بعمل  القيام  على  جماعة  أو  فرد  إلجبار 

جماعة  أو  فرد  يريدها  مجددة  أعمال  أو 

: نوعني  على  العنف  يكون  وقــد   . أخــرى 

عنف رمزي يشمل أساليب التهديد والشتم 

واالستهزاء  والسخرية  واإلهانة  والسباب 

وقمع  املعنويات  حتطيم  إلى  يتجه  وهو   ,

اآلخر  والنوع   . احلاجات  وضبط  الرغبات 

والــعــدوان  كالشجار  فيزيقي  عنف  هو 

القتل  إلى  النهاية  في  يسفر  وقد  والعراك 

يتعني  ماسبق  ضوء  وفي  حدته  زادت  إذا 

الرمزي  بشقيه  العنف  بأن  القول  علينا 

الصراع  مظاهر  من  مظهر  يعد  والفيزيقي 

. نتائجه  أخطر  من  وكذلك  األجيال  بني 

- خاتمة وحلول
من  مجموعة  هنالك   : وحلول  خامتة   -

هذا  حتــويــل  ــي  ف تسهم  الــتــي  ــول  ــل احل

اخلالفات  وإذابة  تفاعل  أو  حوار  إلى  الصراع 

: احللول  هــذه  ومــن   . ــنــاء  واألب اآلبــاء  بني 

وصيام  صالة  من  الدينية  القيم  غرس   -

واضح  أثر  من  للعبادات  ملا  وذلك   , وقيام 

فالصالة   , واألفعال  السلوكات  تقومي  في 

تعالى  قال   . واملنكر  الفحشاء  عن  تنهى 

) وَامْلُنْكَِر  الَْفْحَشاِء  َعِن  تَنَْهى  اَلةَ  الصَّ ِإنَّ   (

لقوله  اآلثام  في  الوقوع  من  مينع  والصيام 

الشباب  يامعشر   ( والسالم  الصالة  عليه 

فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع  من 

لم  ومــن   , للفرج  وأحصن  للبصر  أغــض 

 ) وجــاء  له  فإنه  بالصوم  فعليه  يستطع 

األساسية  االجتماعية  القيم  غــرس   -

فــي نــفــوس الــشــبــاب : حــب الــوالــديــن 

العمل  وحب  اآلخرين  ومساعدة  واجليران 

على  وحتفيزهم   , التطوعي  ــري  ــي اخل

مبساعدتهم  وذلك  االجتماعي  االستقرار 

ملكية  ــن  م ومتكينهم  الــــزواج  عــلــى 

. لهم  العمل  ــرص  ف ــة  ــاح وإت املسكن 

المراجـــع
 . عبــدالســـــالم   , القحــف  أبـو   -

على  ــراع  ــص وال التنافسية   .  )  1999  (

. ــاع  ــع اإلش مكتبة   : ــيــروت  ب  . القمة 

 .  )  2012  ( احلسني  عبداللطيف   , خروبة   -

واجملتمع  األسرة  على  وأثره  األجيال  صراع 

العاملية  الشبكة  من  استرجعت   . املسلم 

 www.alukah .net : بتاريخ 2016 / 02 /11 من

 . عبــداحلميد  سلــوى   , اخلطيب   -

االجتماع  علم  فــي  نــظــرة   .  )  2002  (

. النيل  مطبعة   : الــقــاهــرة   . املعاصر 

أحمد  عبداحلميد  حسني   , ــوان  رشـ  -

النفسي  االجتماع  علم   .  )  2005  (  .

ــة والــشــخــصــيــة .  ــاف ــق ــث ــمــع وال اجملــت

. اجلامعة  شباب  مؤسسة   : االسكندرية 

النظرية   .  )  1998  (  . إرفنج   , زايتلن   -

محمود   (  . االجتماع  علم  في  املعاصرة 

 .  ) مترجم   , عثمان  ــراهــيــم  وإب عـــودة 

االسكندرية : دار املعرفة اجلامعية ) 1973 ( .

 .  )  1996  (  . حــســن   , الــســاعــاتــي   -

ــرة واجلــرميــة  بــحــوث إســالمــيــة فــي األسـ

. العربي  الفكر  دار   : القاهرة   . واجملتمع 

قظام  ســعــود  محمود   , الــســرحــان   -

لــدى  القيمي  الــصــراع   .  )  1994  (  .

. الثقافة  وزارة   : عمان   . العربي  الشباب 

 .  )  1993  (  . علي  إسماعيل   , سعد   -

االجتماع  علم  فــي  احلديثة  االجتــاهــات 

. اجلامعية  املعرفة  دار   : االسكندرية   .

-  سلمان , حسن . ) 2002 ( . دراسات قرآنية حول 

اإلنسان واجملتمع . بيروت : دار الفكر العربي .

- شفيق , محمد . ) 1997 ( . اإلنسان واجملتمع 

. احلديث  اجلامعي  املكتب   : االسكندرية   .

 . محمـــــد  عبــداهلل   , عبــدالرحمــن   -

والتطور  النشأة  االجتماع  علم   .  )  1999  (

. اجلامعية  املعرفة  دار   : االسكندرية   .

الصراع   .  )  1994  (  . عبدالعظيم   , عبده   -

ــي مــصــر .  االجــتــمــاعــي والــســيــاســي ف

. العامة  املصرية  الهيئة   : الــقــاهــرة 

- عشوي , مصطفى . ) 1999 ( . مدخل إلى علم 

النفس . اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلامعية .

 .  )  1991  (  . محمود  عبدالرحمن   , عودة   -

النفسية  املشكالت  واملراهقة  الطفولة 

والعالج . مصر : ) دار النشر غير معروفة ( .

 )  2013  (  . سعيد  ــة  ــادي ن  , عــيــشــور   -

االجتـــاهـــات  ــي  ــاع ــم ــت االج ــراع  ــصـ الـ  .

والسوسيولوجية  التقليدية  التنظيرية 

. والــتــوزيــع  للنشر  مــجــدالوي   : عمان   .

. دراسات   )  1985 ( . - غيث , محمد عاطف 

في  النظرية  واجتاهات  التفكير  تاريخ  في 

علم االجتماع . بيروت : دار النهضة العربية .

- غيث , محمد عاطف . ) 1993 ( . قاموس علم 

االجتماع . االسكندرية : دار املعرفة اجلامعية .

- القريطي , عبداملطلب أمني . ) 2003 ( . في 

الصحة النفسية . القاهرة : دار الفكر العربي .

تاريخ   .  )  1989  (  . محمد  علي   , محمد   -

املعاصرة  واالجتاهات  الرواد  االجتماع  علم 

. اجلامعية  املعرفة  دار   : االسكندرية   .

. ) 2001 ( . مجلة العلوم  - معمرية , بشير 

. منتوري  جامعة   : قسنطينة   . اإلنسانية 
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وقد   ، احلب  بهرمون  األوكسيتوسني  سمي 

مؤخرًا  األخرى  األسماء  من  بالعديد  حظي 

مثل : هرمون العناق، وهرمون النعيم ، منذ بدأ 

آثاره على السلوك،  الباحثون  الكشف عن 

إلى  باإلضافة  احلب،  في  دوره  ذلك  في  مبا 

وظائفه البيولوجية في اإلجناب لدى اإلناث   .

كيف ُيظهر األوكسيتوسين 
)هرمون الحب( تأثيره في الحّد 
من عجز التفاعل االجتماعي لدى 

المصابين بالتوّحد ؟!
أمنيه تركي البقمي

 طالبـــة ماجستيـــر علــم نفـــس
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

- مــا هــو األوكسيتوسين، 
ــل؟ ــ ــع ــ ــف ــ ومـــــــــــــــاذا ي

في  تصنيعه  يتم  هرمون  األوكسيتوسني 

ويتّم   ، املهاد  حتَت  ما  منطقة  في  الدماغ، 

النخامية،  الغّدة  بواسطة  ــرازه  وإف نقله 

يتم  ولكن    ، الدماغ  قاعدة  في  تقع  والتي 

الدماغ  من  محددة  مناطق  من  أيضا  حتريره 

العاطفية  السلوكيات  في  تشارك  التي  و 

األوكسيتوسني  إن   ، واالجتماعية  واملعرفية 

قد جذب االنتباه الشديد بعد اكتشاف أن له 

مجموعة مذهلة من الوظائف السلوكية . 

هرمون  إن   : يقول  نيومان”   ”إنغا  والدكتور 

”السلوكيات  على  تأثير  له  األوكسيتوسني 

التي  العاطفية  واالستجابات  االجتماعية 

تسهم في االسترخاء ، والثقة ، واالستقرار 

استعراض  يشير  ــك،  ذل ومــع   ، النفسي 

كيمياء  في  وحده  يصرف  ال  هرمون  أنه  آخر 

عناصر  من  فقط  ”واحــد  هو  ولكن  احلــّب، 

معقد  عصبي  كيميائي  نظام  من  هامة 

أوضــاع  مع  بالتكيف  للجسم  يسمح 

األوكسيتوسني  كان   ” احلساسية  بالغة 

بدأ  وقد   ، األحياء  علم  في  البحث  محور 

استعراض آخر أيضاً باحثاً عن اآلثار العامة 

 . تفسيرها  يجري  التي  األوكسيتوسني  من 

كشف  على  القدرة  لديه  العلمي  البحث 

الدماغ  في  احملددة  األوكسيتوسني  كمية 

ذلك  في  مبا  االجتماعي،  السلوك  لتعديل 

اآلثار املترتبة على الرعاية األمومية والعدوان، 

والترابط بني الزوجني، والذاكرة االجتماعية . 
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من  يقلل  أيضا  الدماغ  في  األوكسيتوسني 

، ولقد  استجابات التوتر، مبا في ذلك القلق 

أثبتت هذه اآلثار انه مزيل للقلق في عدد من 

واحدة من  وقد نشرت   . واألبحاث  الدراسات 

الدراسات ما يسمى ”هرمون احلب” في عام 

األوكسيتوسني  مستويات  وفحص   ،2012

أن  فوجد  واحد،  شعب  في  جدد  عشاق  في 

هناك مستويات عالية من هذا الهرمون في 

 ، الرومانسية  اللحظات  من  األولى  املراحل 

والعلماء   . أشهر  ملدة ستة  وتظل مستمرة 

السلوكية  ــار  اآلث اختبار  في  مشغولون 

لألوكسيتوسني ودوره في املشاعر اإلنسانية.

كـــــــــيـــــــــف يـــــــؤثـــــــر 
على  األوكــســيــتــوســيــن 

ــى الــــتــــوّحــــد ؟ ــ ــرض ــ م
ثل مرض التوّحد مجموعة من االضطرابات 

في  بضعف  تتميز  التي  املعقدة  النمائية 

االجتماعي  والتواصل  االجتماعي  التفاعل 

ويقدر  واملتكرّرة،   النمطية  والسلوكيات 

يكون  أن  التوحد  مرض  تشخيص  معّدل 

التدخالت  ظلت  ذلك،  ومع  طفال.    68 في   1

األطفال  أن  املعروف  ومن   ، محدودة  الفعالة 

املصابني مبرض التوحد يعانون من صعوبات 

ومن   ، اآلخرين  مع  الفعال  التواصل  في 

االجتماعية،  الروابط  تطوير  في  مشكالت 

ورمبا يرجع سببها إلى نقص مستوى هرمون 

التفكير  مت  عليه  وبناء  أوكسيتوسني، 

بإعطاء األطفال املرضى جرعات إضافية من 

إذ  واعدة  النتيجة  فكانت  املذكور،  الهرمون 

عمل الهرمون على تنشيط مناطق الدماغ 

وفي  االجتماعي.  التواصل  عن  املسؤولة 

جتربة أخرى للباحثة الفرنسية أيوليار أنداري 

جامعة  في  ــي  اإلدراك األعصاب  مركز  من 

فريقني  إلى  التوحد  مرضى  وزعــت  ليون، 

استنشق  األولى  الفريق   ، املواضع  يتبادلون 

فأخذ عالجاً  اآلخر  أما  األوكسيتوسني،  رذاذ 

وهمياً. وفي العادة ال يستطيع مريض التوحد 

أن يفرق بني العب من فريقه والعب من الفريق 

الذين  أن  الدراسة  بعد  تبني  لكن  املنافس، 

مييزوا  أن  استطاعوا  األوكسيتوسني  تناولوا 

لهم  الكرة  بتمرير  فقاموا  فريقهم  أعضاء 

أن األطفال  فقط. و وجدت دراسة أسترالية 

الذي  استخدموا  الذين  بالتوحد  املصابني 

ظهرت  األوكسيتوسني  لهرمون  األنف  رذاذ 

مشكالتهم  في  إيجابيه  تطورات  عليهم 

السلوكية واالجتماعيــــة والعـــاطفيــة.
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يعانون  طفال   31 الــدراســة  شملت  وقــد 

بني  أعمارهم  التوحد،تتراوح  مــرض  من 

األنف  بخاخ  لألطفال  سنوات.ويقدم   8-3

واألمهات  اآلبــاء  ونصح  باألوكسيتوسني  

باستخدامها ألطفالهم في غضون خمسة 

من  فترة  بعد  اليوم.  في  مرتني  أسابيع 

الذين  األطفال  أن  الباحثون  وجد  الدراسة، 

األوكسيتوسني  األنف  بخاخات  استخدموا 

األنشطة  حيث  من  كبيراً  حتسنا  أظهروا 

في  والسلوكية.  والعاطفية  االجتماعية 

حني كانت هناك آثار جانبية مثل اإلمساك، 

والتبول والعطش، وكان التحسن كبيراً جداً 

بخاخ  يتلقوا  لم  الذين  األطفال  مع  مقارنة 

أن  الباحثون  ووجد  األوكسيتوسني.  األنف 

األوكسيتوسني أسهم في إحداث  التغيرات 

السلوك  عن  مسؤول  الدماغ  من  جزء  في 

االجتماعــــي.  كمـــا أكد الباحثون على أنه 

الميكن االعتماد على هرمون األوكسيتوسني 

؛  التوّحد  ملرضى  منفرداً  عالجاً  بصفته 

املهارات  حتسني  في  تكمن  فعاليته  إن  إذ 

ــراض  األع حــدة  وتخفيف   ، االجتماعية 

استخدام  أن  كما  بالدائمة  ليست  لفترة 

أدوية  مع  جنب  الى  جنباً  يقف  الدواء  هذا 

. ينوب عنها  أن  ، والميكـــن  األخرى  التوحد 

أريك  الطبيب  رأي  ماهو 
قسم  ــس  ــي رئ ــدر،  ــن ــول ه
كلية  فــي  النفس  علم 
للطب  ــاي  ــن ســي مــــاوت 
اينشتاين  ألبرت  وكلية 
ــي فــعــالــيــة  ــ ــب ف ــط ــل ل
األكسيتوسين  هــرمــون 
لـــمـــرضـــى الـــتـــوحـــد؟

 : أن  ــدر  ــن ــول ه ــك  ــ أري ــور  ــت ــدك ال ذكـــر 

العمل  يحّسن  قــد  »األوكــســيــتــوســني 

املــتــكــرر عند  والــســلــوك  االجــتــمــاعــي 

املريض. « عمر  عن  النظر  بغض  األفـــراد، 

قد  األولـــــــى،  »لـــلـــمـــرة   : وأضــــــاف 

األساسية  األنظمة  بعض  تستجيب 

واضــحــة«.  ــورة  ــص ب لــلــعــالج  للتوحد 

التوحد  مرضى  أعطي  االخــتــبــار،  ــي  وف

هرمون  عاماً  الـ18  أعمارهم  تتجاوز  )الذين 

أسبوعاً(،فتراجعت   12 ملدة  األوكسيتوسني 

بشكل  املتكرّر  السلوك  حــدة  لديهم 

واضح وقد متكنوا من التعرف على الغضب 

املتحدث.  ــوت  ص ــالل  خ مــن  والــســعــادة 

استيعاب  دون  يحول  التوّحد  أن مرض  يذكر 

إلى  ويؤدي  معاجلتها  و   ، للمعلومات  املّخ 

مشكالت في كيفية تواصل املريض مبن حوله 

،كما يصيب املريض باضطرابات في اكتساب 

االجتماعي.  و  السلوكي  التعليم  مهارات 

ــورات األخـــيـــرة  ــ ــط ــ ــت ــ ال
عــلــى األوكــســيــتــوســيــن 

كــــعــــالج مـــحـــتـــمـــل :
الدماغية  املناطق  ينشط  األوكسيتوسني 

يعانون  الذين  األطفال  في  ”االجتماعية” 

بحثية تضم  دراسة  ومن خالل  التوحد.  من 

طيف  اضطرابات  من  يعانون  طفال   17

األول  كانون  ديسمبر  في  نشرت  التوحد، 

التصوير  أسلوب  استخدمت   ،2013 عام 

 )fMRI( الوظيفي  املغناطيسي  بالرنني 

ملعرفة الفروق التي أنشأها األوكسيتوسني 

االجتماعية  األفعال  ردود  على  الدماغ  في 

إيجابية. النتيجة  وكانت  االجتماعية  وغير 

المراجع
- h t t p : / / a u t i s m . a b o u t . c o m / o d /
treatmentoptions/u/treatmentsuserpath.htm
- h t t p : / / w w w . n a t u r e . c o m / m p / j o u r n a l /
vaop /ncur ren t / fu l l /mp2015162a .h tml
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 تجربة من
الميدان

ُلوحظ أن التعلم الذاتي من خالل احلاسب 
اآللي يُسهم في إكساب الطالبات مواقف 
تعليمية متنوعة، وذلك من خالل إكساب 
مهارات وخبرات نافعة، كما ُلوحظ كذلك 
الطالبات  لبعض  الدراسي  التحصيل  تأثر 
أمهات  تواصل  وقلة  بسبب كثرة غيابهن، 
الطالبات؛ مما حّتم البحث عن إستراتيجية 
على  الوقوف  في  ــور  األم أولياء  تُشرك 
بهدف  للطالبات؛  التحصيلي  املستوى 
وتقنياته،  التعليم  تكنولوجيا  استخدام 
من  التمكّن  على  الطالبات  ومساعدة 
التجربة  املعطيات اجلديدة. وتكمن أهمية 
استخدام  على  ــوف  ــوق ال فــي  كــذلــك 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة.

ويُعرّف التعلم املقلوب بأنه: »منوذج تربوي 

احلديثة  التقنيات  استخدام  إلى  يهدف 

فاعلية التعلم المقلوب في تعّلم 
الرياضيات وتعليمها

واإلنترنت، بأسلوب يسمح للمعلمة بإعداد 

الدرس عن طريق الوسائط؛ لتطلع عليها 

آخر،  مكان  أي  أو  منازلهن  في  الطالبات 

الذكية،  الهواتف  أو  احلاسب،  باستعمال 

حتديد  إلى  إضافة  اللوحية،  األجهزة  أو 

الفيديو. روابط  واختيار  التعليم،  مكان 

يوميًّا  يواجه  العالم  أن  بالذكر  واجلدير 

التكنولوجية في  الثورة  تطورًا سريًعا في 

الكّم والنوع, والبد للتعليم من تسخيرها 

لتخريج أجيال واعدة؛ حيث إن أهم ما يتمّيز 

به العصر احلالي سرعة التطورات العلمية 

ولذا  اليومية؛  احلياة  في  وتأثيرها  والتقنية 

التقني  املعرفي  االنفجار  جتاهل  ميكن  ال 

؛  التعليمية  التقنيات  على  وانعكاسه 

روح  تنمية  إلى  املتقدمة  الدول  تسعى  إذ 

اإلبداع والتطور العلمي واملعرفي املتشكل 

التكنولوجية. التطبيقات  خــالل  من 

التقنية  في  احلاسب  أهمية  يؤكّد  ومما 

احلديثة, أن استخدامه يساعد على إبعاد 

التعلم  أثر  تعزيز  مع  الروتني,  عن  الطالبة 

احلاسوبية  البرامج  خــالل  من  الــذاتــي؛ 

أن  الــدراســات  أثبتت  كما  التعليمية. 

من  يزيد  التعلم  في  احلاسب  استخدام 

التعلم  وأن  التعليم,  نحو  املتعلم  دافعية 

املعطيات  من  يعّد  احلاسب  مبساعدة 

التعلم  حتقيق  في  تُسهم  التي  املهمة، 

الفّعال والذاتي. وقد ركّز التعليم في اآلونة 

واألساليب،  اإلستراتيجيات،  على  األخيرة 

كمية  على  وليس  التعليم،  في  والطرائق 

املعلومات املعرفية املقدمة للمتعلمة. ومن 

هذه اإلستراتيجيات احلديثة، إستراتيجية 

على  الفكرة  تقوم  حيث  املقلوب،  الصّف 

قلب إجراءات التدريس، بحيث يتم االطالع 

على الدرس ومحتواه في املنزل، ويُخصّص 

املعلمة. بإشراف  للتطبيق  احلصة  وقت 

وقد أكّد )زوحي, 2014( على مبررات التوّجه 

نحو الصف املقلوب، ومنها: التتبع الفردي 

للطالبة، وأن تتعلم الطالبة حسب وقتها 

اخلاص، ومساعدة الطالبة على التمكّن من 

تكنولوجيا  واستخدام  اجلديدة،  املعطيات 

عذر  هــنــاك  ليس  ــه  أن كما  التعليم، 

املعلمة  ميكّن  أنه  إلى  إضافة  للمتغيبات، 

أيًضا  وميكّنها  الطالبة،  أداء  قياس  من 

وتطبيقاته؛  احلاسب  أدوات  استعمال  من 

والضعف  القوة  مكامن  على  للوقوف 

أنه يوّفر استفادة  لدى الطالبة، فضاًل عن 

ويتيح  األخـــرى،  الطالبة  من  الطالبة 

بناتهم. واألمهات في تعلم  اآلباء  اشتراك 

  ومن أبرز نتائج التجربة: تطور دور املعلمة 

امللقنة؛ لتصبح موجهًة، ومحّفزة، ومرشدة، 

من  قاعدة  تكوين  إلى  إضافة  ومساعدة، 

الرابع  الصف  لطالبات  الراجعة  التغذية 

التوصيات:  أبرز  ومن  الرّياضّيات.  مادة  في 

توفير وقت مخصص، كحصص االحتياط 

وعمل  أدائهن،  وتطوير  الطالبات  لتدريب  ؛ 

ورش تدريبية لتبادل اخلبرات بني الطالبات.

مريم زيد العمري
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يعد التعليم العالي هو احملرك الرئيس في التنمية 

البشرية والفكرية في اجملتمعات املتقدمة ، وهو 

برزت  العصر  تغييرات  ومع   ، فيها  التغيير  قائد 

: منها  العالي  للتعليم  جديدة  خصائص  عدة 

- خصائـــص التعليم العالي 
الجديـــــــد العصــر  فـــي 

ــب  ــلـ ــطـ زيـــــــــــادة مــــــعــــــدالت الـ

ــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي . ــي ل ــع ــم ــت اجمل

من االتجاهات الحديثة في التعليم 
الجامعي :تدويل التعليم العالي 

محمد بن سعد بن حويل الدوسري
ماجستير أصول التربية

- ظهور مقدمني جدد للخدمات التعليمية .

متطورة  جديدة  وتقنيات  أشكال  بــروز   -

. والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  لتقدمي 

للطالب  ــي  ــادميـ األكـ احلــــراك  ــد  ــزاي ت  -

. التعليمية  ــج  ــرام ــب وال ــذة  ــاتـ واألسـ

ــود أمنــاط  ــ ــى وج إلـ - تــنــامــي احلــاجــة 

ــر . ــم ــت ــس ــتــعــلــيــم امل ــل ــج ل ــ ــرام ــ وب

ــات  ــع ــام اجل ــم  ــج فـــي ح ــالف  ــتـ االخـ  -

أعداد  يخص  فيما  التعليمية  واملؤسسات 

. املادية  واإلمكانات  واألســاتــذة  الطالب 

تـــدويـــــــل  تـــعـــريـــــــف   -
ــي : ــالـ ــعـ ــم الـ ــي ــل ــع ــت ال

أو  ــي  ــدول ال البعد  إضــفــاء  عملية  هــو 

أهداف  على  الثقافات  املتعدد  أو  الكوني 

املنظومة  خدمات  تقدمي  وآليات  ووظائف 

. العالي  التعليم  مبؤسسات  التعليمية 
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كـــمـــا يـــعـــرف تـــدويـــل 
ــــك : ــذل ــ الــتــعــلــيــم ك

تنتهجها اجلامعات لتستجيب  أنه استراتيجية 

لقوى التغيير االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اخلبرة  الكتساب  الفرصة  الطالب  يعطي  حيث   ،

الدولية وتطوير مهارات العمل بفاعلية في العالم .

ويعــــرف أيضـــًا :
في  دولـــي  مــنــظــور  ــج  دمـ عملية  ــو  ه

رؤيــة  ــى  إل يحتاج  ــه  أن حيث  التعليم 

تغيير  على  الناس  لتحفيز  مؤسسية 

. تعاوني  وبشكل  عامليا  نفكر  بأن  كامل 

التعليم  تــدويــل  أهمية  تبرز  هنا  ــن  وم

: التالية  الــنــقــاط  ــالل  خ مــن  الــعــالــي 

ــل  ــ ــدوي ــ ت ــة  ــ ــي ــ ــم ــ أه  -
ــي ــالـ ــعـ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

الذي  بالشكل  واملعرفة  العلم  دور  تنامي   -

االقتصادية  التنمية  ربط استدامة  أسهم في 

واالجتماعية مبدى جناح الدول النامية في حتقيق 

مستوى أعلى من التقدمي العلمي والتطور التقني

تكنلوجيا  في  مسبوق  الغير  التطور   -

في  تأثيره  ومدى   ، واالتصاالت  املعلومات 

. العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  طرق 

العوملة  لظاهرة  املــتــزايــدة  التأثيرات   -

التكنلوجيا  تدفق  حرية  من  متثله  مبا 

والقيم  ــراد  ــ واألف واملــعــرفــة  واالقــتــصــاد 

ــفــاقــات . ــاع نــطــاق االت ــس ــار وات ــك واألف

اخلصخصة  مفهوم  نحو  ــدول  ال توجه   -

. التعليم  نــظــم  عــلــى  ــعــكــاســه  وان

ــل  ــ ــدوي ــ ت مـــــــبـــــــررات   -
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي

ــة  ــومل ــع ال لـــتـــداعـــيـــات  مـــواكـــبـــة   -

ــة . ــيـ ــدولـ ــارع األحــــــــداث الـ ــ ــس ــ وت

. اليونسكو  مؤمتر  لتوصيات  استجابة   -

التعليم  ــر  ــؤمت م لــتــوصــيــات  تلبية   -

. 2015م  عام  بالرياض  السادس  العالي 

العاشرة  التنمية  خطة  مع  انسجاماً   -

. الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة  ــي  ف

في  الــتــعــلــيــم  لــســيــاســة  تــفــعــيــالً   -

ــة . ــودي ــع ــس ــة ال ــي ــرب ــع ــكــة ال ــمــل امل

- المداخــــل المستخـدمــة 
العالي التعليم  لتدويل 

أربعة  وجود  على  العلمية  الدراسات  تؤكد 

مداخل رئيسة للتدويل عادة ما تطبق على 

: وهي  العالي  التعليم  مؤسسات  مستوى 

. ــي  ــس ــؤس امل ــزام  ــ ــت ــ واالل الـــدعـــم   -1

ــة  األكــادميــي ــج  ــرام ــب وال ــادرات  ــبـ املـ  -2

ــة . ــ ــي ــ ــف ــ ــالص ــ واألنـــــشـــــطـــــة ال

املــتــاحــة  ــرص  ــفـ والـ ــات  ــاس ــي ــس ال  -3

ــس . ــدري ــت ــل أعــضــاء هــيــئــة ال ــدوي ــت ل

 . األجـــــــانـــــــب  الــــــطــــــالب   -4

من  السعودية  العربية  اململكة  تعتبر 
ملواكبة  تسعى  والتي  النامية  العالم  دول 
هويتها  مع  يناسب  مبا  العاملية  التغييرات 
في  جتارب  عدة  برزت  لذا   ، اإلسالمية 
. أبرزها  نستعرض  العالي  التعليم  تدويل 

1- طــالب المنـــح :
وللدور  اململكة  في  التعليم  لسياسة  تفعيالً 

تقدم  اإلسالمي  العالم  في  للمملكة  القيادي 

اجلامعات السعودية منحاً دراسية لطالب العالم 

اإلسالمي يحدد عددها اجمللس األعلى للتعليم .

طالب  الستقبال  جامعة  أكثر  وكانت 

املنح هي : اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

في  املنـح  طــــالب  عــــدد  وبلــــغ 

ألف   71 من  أكثر  السعودية  العربية  اململكة 

. دولة   155 من  أكثر  ميثلون  وطالبة  طالب 

العربية  اململكة  في  املنح  طالب  عدد  وبلغ 

وطالبة  طالب  ألف   71 من  أكثر  السعودية 

جامعة  ثم   . دولة   155 من  أكثر  ميثلون 

. اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 

2- الطالب السعوديون المبتعثون
التعليم   ( العالي  التعليم  وزارة  حققت 

برنامج  خالل  من  ملحوظاً  تقدماً   ) حالياً 

حيث  لالبتعاث  الشرفني  احلرميني  خادم 

 )  152,000  ( من  أكثر  املبتعثني  عدد  بلغ 

دول  لعدة  ابتعاثهم  ومت   ، وطالبة  طالب 

وأستراليا  وكندا  وبريطانيا  أمريكا  منها 

وفرنسا  وأملانيا  وماليزيا  والصني  نيوزيلندا 

املتقدمة  الدول  من  وغيرها  واليابان 

من  ويستفيدوا  العلم  من  الطالب  لينهل 

للوطن  ويودون  العاملية  والتجارب  اخلبرات 

. وعلمياً  حضارياً  التنمية  في  واملشاركة 

105



3- جامعــــة المـلك عبداهلل 
للعلـــــوم و التقنيـــــة : 

برامج  تقدم  ناشئة  بحثية  جامعة  هي 

املميزين  الطالب  وتقبل  العليا  الدراسات 

الكثير. منها  ويأمل  العالم  دول  جميع  من 

4- فروع الجامعات بالخارج
سعود  بن  محمد  األمام  جامعة  تعتبر 

الوحيدة  اإلسالمية هي اجلامعة السعودية 

التي لها فروع خارج اململكة وهي كالتالي :

- معهد العلوم اإلسالمية والعربية في إندونيسيا 

- املعهـــــد اإلسالمــــي فــــي جيبوتـــي .

. اليابان  في  اإلسالمي  العربي  املعهد   -

تدويل  صور  من  صورة  اخلطوة  هذه  وتعتبر 

التعليم العالي ، وقد حثت سياسة التعليم 

رقم  املادة  العلم في  اململكة على نشر  في 

الثقافة  نشر  على  الدولة  تعمل   )  227  (

اإلسالمية بكافة الوسائل في أي بلد كان .

5- مشــــروع أستــــاذ زائـــر
العالي  التعليم  وزارة  به  قامـت  مشروع 

في  األكادميي  احلراك  لتفعيل   ) التعليم   (

اجلامعات السعودية ، وحتدد اجلامعة الغرض 

من زيارة األستاذ ) إلقاء محاضرات – مناقشة 

ندوة  أو  مؤمتر  في  املشاركة  علمية  رسائل 

) قائمة  علمية  أبحاث  في  االستشارة   –

- أبــــرز معـــوقـات تدويل 

التعليـــم العالـــي
تكمـــــــن أبــــــرز معــــوقــــــات تدويل 

: التاليــــة  النقـــاط  العالـــي  التعليم 

1- تباعــــد الفلسفـــة األساسيــة التــي 

. العالي  التعليم  منظومة  عليها  تقوم 

العالـي  التعليــم  2- قصــــور منظمـــات 

متطلبات  مواجهة  عن  واألهلية  احلكومية 

. التعليم  تقنيات  وتطورات  العمل  سوق 

وعدم  احمللي  احليز  في  اجلامعات  انحصار   -3

في  سوآءا  العالي  التعامل  في  انطالقتها 

استقطاب الطالب أو أعضاء هيئة التدريس .

- متطلبات تدويل التعليم 
السعودية في  العالي 
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- فـــرض أنظمـــة تشجــع علــى التدويل .

- تفعيل لالتفاقيات بني اجلامعات احمللية والدولية 

- إنشـــــاء   فــــروع   للجامعـــات السعـودية 

. اخلـــــارج  فـــــــي  املتميـــــــزة 

. عاملياً  املتميزين  الطالب  استقطاب   -

هيئة  أعضاء  تبادل  حركة  تشجيع   -

التدريس بني اجلامعات السعودية والعاملية .

. العلميـــة  البحـــوث  فــــي  التعـــاون   -

اخياري  توجه  العالي  التعليم  تدويل  وختاما 

العاملية تسعى له  الثقافية  التغييرات  ملواكبة 

جامعات العالم ، وعليه يجدر بجامعاتنا أن تنحى 

منحى تدويل التعليم العالي بخطى متسارعة .

- أبــــرز المـــراجـــع
مقارنة  دراسة   .  )  2006  ( نصر  أماني   -

لبعض اخلبرات األجنبية في تدويل التعليم 

فــي  منهـــا  اإلفــادة  وإمكانيـــة  اجلامعي 

) دكتوراه  رسالة   ( العربية  مصر  جمهورية 

البصام  أحالم  و  التركي  ابتســـام   -

. األلوكة  شبكة  في  مقالة   )  2014  (

متطلبات   ) 1434هـ   ( عبداهلل   ، العامري   -

لتحقيق  كمدخل  العالي  التعليم  تدويل 

السعودية  للجامعات  العاملية  الريادة 

.  ) دكتوراه  رسالة   (  – مقترح  تصور   –

- العقل ، عقل ) 1432هـ  (  التحديات املستقبلية 

. سعود  امللك  جامعة   . العالي  للتعليم 

- الكريعاني ، محمد ) 1430 هـ ( استراتيجية 

اململكة  في  اجلامعي  التعليم  تدويل 

العربية السعودية ملرحلة ما بعد االنضمام 

املنظمة التجارة العاملية . ) رسالة دكتوراه (

- وزارة التعاليم العالي ، قراءات مختارة في 

التعليم العالي ) العدد 51 ( رمضان 1435 هـ .

مــوقـــــع   ، العالــــي  التعليــــم  وزارة   -

. العالــــي  التعليـــــم  إحصائيـــــات 
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الشبكات  بسيطرة  يتسم  عصٍر  فــي 
حياتنا،  واقــع  على  الرقمية  االجتماعية 
التواصل  شبكات  فيه  أضحت  زمٍن  وفي 
اجملتمعي  التفاعل  سمات  أهم  من  الرقمية 
واألخــبــار،  ــارف  ــع وامل املعلومات  ــداول  وتـ
بني  إجماع  وشبه  تربوي  اتفاق  ظل  وفي 
الشأن  وذوي  والتربويني  اخلبراء  من  عدد 
أن  على  الــرقــمــي  التعليم  مــجــال  فــي 
فعالة  بيئة  متثل  االجتماعية  الشبكات 

رؤيـــة مقترحــة لتوظيف شبكات 
التواصل االجتماعــي المهنية في 

التعليـــم و التعلــــم

للتقدم  ومواكب  متميز  لتعليم  وثرية 
العالم.  مستوى  على  واإللكتروني  التقني 

االجتماعي  التواصل  شبكات  اتخذت 

منها  يطل  ونافذة  ومرجعاً  مكاناً  لنفسها 

الكثير من أطياف اجملتمع ومن جميع األجناس 

الذي  العالم  أحوال  على  العمرية  والفئات 

يحيطهم، وال غرو أنها أداة مهمة يلجأ إليها 

الطالب ملتابعة كّل ما هو جديد في مختلف 

والعلمية  االجتماعية  والقضايا  العلوم 

حياتهم  من  جزءاً  أضحت  كما  واحلياتية، 

من  وبشغف  باستمرار  يتابعونها  اليومية 

فتنطلق  املتطورة،  الذكية  هواتفهم  خالل 

بهم إلى تعليم منفتح يحلق بهم في آفاق 

واملشاركة  التواصل  على  ويعتمد  واسعة 

عن  وبديال  التعليمية  للعملية  أساساً 

عميقة  أبعاداً  تعطي  أنها  كما  التلقني، 

أ.د. أماني بنت محمد الحصان
أستـــــاذ التربيـــة العلميـــــة بجامعــة 

األميــــــرة نـــــورة بنــــت عبــــدالــرحمــــن
وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والبرامج

 شبكات
التواصل
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 شبكات
التواصل

لرفع  التجارب  ــدارس  وت  ، اخلبرات  لتبادل 

الطالب. لدى  ــداع  واإلب االبتكار  مستوى 

التواصل  شبكات  مــواقــع  ظهور  فمع 

أعداد  تضاعفت   ، )الويب(  عبر  االجتماعية 

إحداث  في  وجنحت  عاملياً،  مستخدميها 

حول  املاليني  بني  االجتماعي  التواصل 

جميع  ليشمل  النجاح  هذا  وامتد  العالم، 

التربوي. التعليمي  امليدان  ومنها  امليادين 

من  بالعديد  اإلنترنت  فضاء  اليوم  ويزخر 

الشبكات االجتماعية، حيث مت رصد العديد 

ومنها:  االجتماعي  التواصل  شبكات  من 

 LinkedIn لينكد إن - My space ماي سبيس

 Google Plus وجوجل بلس - Flicker فليكر -

؛ إال أن أشهر هذه الشبكات وأكثرها انتشاراً 

وتويتر  ،  Face book بوك  فيس  واستخداماً 

.Youtube ويوتيـــوب   ،  Twitter

وال شّك أن هذا التطور السريع لتكنولوجيا 

االتصاالت وشبكات اإلنترنت وتعّددها وتنوع 

الوسط  في  الباحثني  على  يفرض  مزاياها، 

وامللحة  املستمرة  احلاجة  تلبية  التربوي، 

متطورة  تعليمية  أساليب  عن  للبحث 

التطور،  وسمات  التقني  التقدم  مع  تتواءم 

العصري  التعلم  على  املتعلم  وتساعد 

ومن  احلديثة.  التقنية  ثورة  مع  يتفق  الذي 

بأدواتها  الويب  شبكة  أثّرت  املنطلق  هذا 

وتقنياتها بشكل مباشر في تطور التعليم 

إرســاء  في  وساعدت  التعلم،  وأساليب 

املعتمدة  اإللكتروني ومناذجه  التعلم  قواعد 

التواصل  شبكات  وأصبحت  )الويب(.  على 

عدد  استخدام  للمعلم  تتيح  االجتماعي 

مادته  تقدمي  ليدعم  املتطورة،  التقنيات  من 

طالبه  تعلم  تقييم  وأساليب  العلمية 

متقدمة. بفعالية  مكان  وأي  وقت  أي  في 

وقد كان – ومازال-  مجتمع التربية والتعليم 

يعمل جاهداً في محاولة البحث عن حتقيق 

وتطبيق  التدريس  لكيفية  أفضل  فهم 

جلياً  هذا  ويتمثل  التعلم،  إستراتيجيات 

مراحل  جميع  فــي  املعلمني  سعي  فــي 

عن  البحث  إلى  واجلامعي  العام  التعليم 

أن  ميكن  التي  املتقدمة  والتقنيات  الطرق 

والتعلم  التدريس  تسهم في حتقيق أهداف 

لدى  لطبيعتها  واضحاً  فهماً  وتعكس   ،

األكثر  الشبكات  هذه  وأصبحت  املتعلمني. 

فأصبح  املستخدم،  من  وقرباً  تفاعلية 

 ، املكتوبة  املــادة  على  التعليق  بإمكانه 

وإبداء الرأي واإلضافة إلى محتوى الصفحة 

املوقع  محتوى  في  التغييرات  وإضــافــة 

الدراسي. مقرره  يدعم  ما  بكل  وإثرائها 

توفرها  التي  اخلدمات  نتيجة  جاء  هذا  كل 

خبراء  أمام  االجتماعي  التواصل  شبكات 

التربية والتعليم ملواجهة عدد من التحديات، 

الطرق  مواجهة  كيفية  مقدمتها  وفــي 

التقليدية التي تقدم بها البرامج التعليمية. 

الراهن  الوقت  في  مرفوضاً  أصبح  ولذلك 

التطورات. هذه  عن  مبعزل  اخلبراء  يقف  أن 

التربوية  املؤسسات  اهتمت  هنا  ومــن 

تعتمد  التي  واألنشطة  البرامج  بوضع 

بني  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 

معظم  عليها  اعتمدت  كما  الطالب،  أيدي 

في  واجلامعات  العالي  التعليم  مؤسسات 

الطالب  والتواصل مع  نشر أخبار املؤسسة 

على  واإلجابة  اآلراء،  وتبادل   ، واملعلمني 

االستفسارات بوصفها قناة اتصال مستمرة 

التعليمية. العناصر  وجميع  املؤسسة  بني 

جناح  أن  على  الــدراســات  من  عدد  وتؤكد 

توفير  على  يعتمد  الشبكات،  عبر  التعلم 

إلى  للمتعلم  توفر  مرنة  تعليمية  بيئة 

الشبكات،  عبر  املنشورة  املقررات  جانب 

مع  االتصال  في  حاجته  تلبي  التي  األدوات 

وتتيح  التعليمي،  املوقف  عناصر  باقي 

أكدت  كما  العناصر.  تلك  مع  التفاعل  له 

التفاعل مع هذه  إتقان مهارات  على ضرورة 

أساسياً  مصدراً  تعد  والتي  التطبيقات 

تعد  كما  اإللكتروني،  التعلم  مصادر  من 

اإللكتروني،  التعلم  لتفعيل  وســائــل 

وتطوير  الــدراســي،  التحصيل  وزيـــادة 

املتعلمني. لدى  واملعرفي  الثقافي  املستوى 

لها  توصلت  التي  النتائج  ــززت  ع ــد  وق

املتحدة  الــواليــات  في  مينسوتا  جامعة 

إيجابياً  تــأثــيــراً  هــنــاك  أن  األمــريــكــيــة، 

في  االجتماعية  الشبكات  ملواقع  كبيراً 

اإليجابي  استخدامها  عن  فضالً  التعليم؛ 

من  العديد  أكسبهم  ممـّـا  الطالب،  لــدى 

وأسهم  والتكنولوجية،  احلياتية  املهارات 

الفصول  فــي  الــتــعــاون  روح  تعزيز  فــي 

أفضل.   اتصال  مهارات  وبناء  الدراسية، 

من  وانطالقاً  األهمية،  هذه  على  وتأسيساً 

وتطبيقات  برمجيات  استخدام  ــرورة  ض

املنظومة  ــي  ف الــعــصــريــة   2.0  Web

أن  منطلق  ومن  عــام،  بشكل  التعليمية 

العربية  اململكة  في  التعليم  سياسة 

العامة  أسسها  في  تؤكد  السعودية 

مع  املنسجم  التناسق  ــوب  وجـ على 

التقنية  التطبيقية)  واملنهجية  العلم 

التنمية  وســائــل  أهــم  مــن  باعتبارها   )

املــســتــقــبــلــيــة فـــي جــمــيــع اجملــــاالت.

    سعت السياسات التعليمية في العالم 

اململكة  التعليم في-  بشكل عام، وخطط 

إلى  خاص  بشكل   - السعودية  العربية 

احملتوى  على  التركيز  مستوى  من  التحول 

التعليمي الذي يجب أن يلّقنه كّل الطالب، 

إلى التركيز على إيجاد الطرق املثلى التي متكن 

الطالب  يتمكّن  حيث  التعّلم.  من  الطالب 

من بناء عالقات جديدة مع آخرين ، ومشاركة 

كله  هذا  ونشر  واملعرفي.  الفكري  نتاجهم 

عبر الوسائط املتعددة من نص وصوت وصورة 

و)فيديو( وغيرها من التقنيات التي باتت من 

اإلنترنت. القادم لشبكة  أهم سمات اجليل 

ومن خالل املعطيات التي قدمها هذا الواقع 

رؤية  هنا  نقدم  االجتماعي  االفتراضي 

مقترحة وإطاراً مرجعياً مستقبلياً لتوظيف 

اإللكترونية  االجتماعي  التعلم  شبكات 

على  مبنية  والتعلم،  التعليم  في  املهنية 

بخبرات  ومدعومة  فلسفي  علمي  تصور 
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األكادميية  السابقة  والبحوث  الدراسات 

مجال  في   ، واألجنبية  العربية  والتربوية 

االجتماعية  التعلم  شبكات  توظيف 

العلوم  وتعليم  عام  بشكل  التعليم  في 

العامة  املراحل  بشكل خاص. وميكن وصف 

للرؤية املقترحة في التصور البصري التالي:

التصور  مراحل  استعراض  يلي  وفيما 

تنفيذه: ــة  ــي وآل املــقــتــرح  التطبيقي 

أواًل: فلسفــة التصور 
المقتــــرح ومنطلقاتــــه :

النظرية  املقترح من  التصور  تنبثق فلسفة 

البنائية االجتماعية، التي تؤكد على أهمية 

دور العالقات االجتماعية في عملية التعلم، 

االجتماعية  التفاعالت  عن  ناجت  فالتعلم 

في  االجتماعية  التواصل  شبكات  داخل 

املعلمة  بني  وتعلمها  العلوم  تعليم  أثناء 

أنفسهن. الطالبات  ــني  وب وطالباتها، 

ثــــــانــــــيــــــًا: أهـــــــــداف 
ــور الـــمـــقـــتـــرح : ــصـ ــتـ الـ

لتوظيف  واضـــحـــة  ــة  ــ رؤي ــدمي  ــق ت  -1

ــي  ــاع ــم ــت ــات الـــتـــواصـــل االج ــك ــب ش

ــعــلــيــم الـــعـــلـــوم وتــعــلــمــهــا. ــي ت فـ

العلـوم  معلمــــات  معلومـــات  تنمية   -2

في  ومــهــاراتــهــن  املتوسطة  للمرحلة 

االجتماعي  التواصل    شبكات  استخدام 

في  لتطبيقها  إيجابية  اجتاهات  وتكوين   ،

ملعلم  وتتيح   . وتعلمها  العلوم  تعليم 

العلوم االنفتاح على نافذة عاملية ملشاركة  

زمالئه املتخصصني في جميع أنحاء العالم.

3- استخدام أساليب تعليم وتعلم حديثة 

والتفاعالت  املتعلم  نشاط  دور  على  تؤكد 

ملعلم  وتتيح  املتعلمني،  بني  االجتماعية 

العلوم االنفتاح على نافذة عاملية ملشاركة 

زمالئه املتخصصني في جميع أنحاء العالم.

احلديثة  العاملية  االجتــاهــات  مسايرة   -4

أكــدت  والــتــي  املتخصصة،  ــات  ــدراس وال

لبناء  العلوم  دراســة  إسهام  أهمية  على 

علمية  مــهــارات  لديه  طالب  شخصية 

احلديثة،  التقنية  مع  التفاعل  في  متطورة 

التعليم. في  التواصل  شبكات  وتفعيل 

5- تهيئة بيئة تعلم اجتماعية حافزة ومشوقة 

وتعلمها العلوم  تعليم  فــي  االجتماعية  التواصل  شبكات  لتوظيف  مقترحة  ــة  رؤي
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لتعزيز مهارات تعلم العلوم وعمليات العلم.

الــذاتــي  التعلم  ــارات  ــه م ــاب  ــس إك  -6

بناء  طــريــق  عــن  احلــيــاة  ــدى  م املستمرّ 

كالعلماء. أعــمــل  كــيــف  شخصية: 

ــل  ــ ــراحـ ــ ثــــــالــــــثــــــًا: مـ
ــور الـــمـــقـــتـــرح ــ ــص ــ ــت ــ ال

تــهــيــئــة  ــة  ــلـ ــرحـ مـ  -1
ــم وتــعــلــيــم  ــعــل ــة ت ــئ ــي ب
شبكات  عــبــر  ــوم  ــعــل ال
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة

يتم في هذه املرحلة تهيئة بيئة اجتماعية 

وتعزيز  رقمية  ثقافة  علمية عن طريق نشر 

التواصل  نحو شبكات  اإليجابية  االجتاهات 

 ، ويوتيوب(  وتويتر،  بوك،  )فيس  االجتماعي 

 Twiducate, social networking( وكذلك 

for Schools(. وهو عبارة عن موقع للتواصل 

االجتماعي التربوي اآلمن اجملاني الذي يشجع 

والتشارك.  التعاون  على  والطالب  املعلمني 

كما يتم في هذه املرحلة التحقق من مدى 

التعليمية  للبيئة  الرئيسية  العناصر  توافر 

االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  التقنية 

مثل الهواتف الذكية واألجهزة احملمولة. كما 

للطاقم  وحتديدا  رصداً  املرحلة  هذه  تشمل 

البشرية  اإلمكانات  من  الداعم  الفني 

ودعمها  االجتماعي  التواصل  بيئة  ملتابعة 

العلوم. في  اخملتصات  والفنّيات  باإلدرايات 

ــنــفــيــذ  ت مـــرحـــلـــة   -3
العلوم  تعليم  إجـــراءات 
شبكات  عبر  وتعلمها 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة

 )Account  ( - تنشئ معلمة العلوم حساباً 

االجتماعية،  التواصل  شبكات  إحدى  على 

 ، والطالبات   ، العلوم  خبراء  فيها  يشترك 

عصف  إجراء  ويتم  العلوم،  مختبر  وفنيات 

يتعلق  فيما  ومناقشتها  اآلراء  ألخذ  ذهني 

واإلشراف  تفعيله  وآلية  احلساب  مبحتوى 

استخدام  العلوم  ملعلمة  وممكن  عليه.  

 .»Closed Group« املغلقة  اجملموعات 

 Description ــف  وص ــع  وض أهمية  مــع 

االجتماعية. العلوم  تــواصــل  جملموعة 

الطالبات  بتقسيم  العلوم  معلمة  تقوم   -

كل  تنشئ  بحيث  مــجــمــوعــات،  إلـــى 

إحدى  في  بها  خاصاً  حساباً  مجموعة 

ويتم  االجتماعي،  الــتــواصــل  شبكات 

اجملموعة. أفراد  على  واملهام  األدوار  تقسيم 

التفاعالت  في  املشاركة  قواعد  حتديد   -

على  العلوم  ومحتوى  الطالبة  بني  الهادفة 

الشبكة من جهة، والطالبة مع املعلمة من 

جهة أخرى والطالبات فيما بينهن من جهة 

وهي   Edistorm أداة  استخدام  وميكن  ثالثة. 

للطالبة  والتي تسمح   web2.0 أدوات  إحدى 

الذهني  العصف  أثناء  أفكارها في  بتنظيم 

كما  مفيدة.  مالحظات  إلــى  وحتويلها   ،

موقع  وهو   Bubbl.us موقع  استخدام  ميكن 

على  والطالبات  املعلمات  يساعد  مجاني 

عملية  من  انطالقا  علمية  مفاهيم  إنشاء 

لآلخرين  السماح  ميكن  و  الذهني.  العصف 

باملشاركة في إجناز مشروع معني من خالل 

استخدام  ميكن  كما  املوقع.  يوفره  رابط 

تطبيق  عن  عبارة  وهو   Popplet تطبيق 

املفاهيم  خرائط  إعــداد  من  ميكّن  مجاني 

والصور  النصوص  دمج  طريق  عن  امللونة 

جوجل. وخرائط  الفيديو  ومقاطع  والرسوم 

- تقوم معلمة العلوم بتحميل مكونات املادة، 

األهداف، واحملتوى، واألنشطة االستقصائية، 

وطرق التقومي الذاتي ، واملصادر ومواد العرض 

طريق  عن  واملشاريع،  والتكليفات  العملية 

تفعيل )Courses( إلدارة عملية تعلم العلوم.

التواصل  شبكـــات  أدوات  استخـــدام   -

الطالبات  مرئيات  أخذ  في  االجتماعية 

ــات ــوع ــوض ــات املــــادة وم ــون ــك عــلــى م

Com( ومـــنـــهـــا:  الـــعـــلـــوم  دروس 

. )m e n t ( ، ) L i k e ( ، ) S h a r e ( ، ) P o s t

 Online التفاعلية  املناقشات  ــراء  إج  -

التعلم  موضوعات  فــي   discussions

في  التعلم  ونواجت  االستقصائية  واألنشطة 

إستراتيجية  تطبيق  وكذلك  موضوع.  كل 

العلمية  املعرفة  بنية  عن  للكشف   K.W.L

والتأكد  الطالبات،  جميع  لدى  وتتبعها 

موضوع  فهم  مــن  الطالبات  متكن  مــن 

طريق  عن  فيه  الرئيسة  والنقاط  الــدرس 

مقترحة  أو  محتملة  أسئلة  ــال  إرسـ

حولها  النقاش  ،وميــكــن  ــدرس  الـ ــول  ح

لألسئلة. بنك  مبثابة  لتكون  وجمعها 

ملعلومات   )Links( ارتباطات  تفعيل   -

أداء  ملستوى  مناسبة  إثرائية  و  عالجية 

العلوم. تعلم  عملية  في  وسيرها  الطالبة 

العلمية  اإللكترونية  املشروعات  تفعيل   -

 ،Electronic Collaborative Projects

والقضايا  ــات  ــوع ــوض امل ــي  ف للبحث 

الهندسة  مثل  املستحدثة  العلمية 

اجلذعية... واخلاليا  النانو  وتقنية  الوراثية 

تدريبات  لوضـــع   )Flash Card( إضافــــة   -

املفاهيم  استيعاب  على  الطالبات  تساعد 

االستقصائية،  العلم  وعمليات  العلمية 

الطالبات  تساعد  التي   )Book Tag(و

بينهم. فيما  وإعارتها  الكتب  تبادل  على 

والتي   ،)Do Research For me( إضافــة   -

املعلومات  جمع  على  الطالبات  تساعد 

العلوم. في  معني  موضوع  عن  والدراسات 

علوم  ملعامل   )Links( ارتباطات  إضافة   -

وبرامج   ،Virtual Laboratory افتراضية 

متكن   ،Simulation Models محاكاة 

الطالبات من دراسة الظواهر الطبيعية التي 

أنواع  مثل  الطبيعة  في  دراستها  يصعب 

وكذلك  األرض،  وطبقات  والبراكني  الــزالزل 

بالعني  ترى  ال  التي  اجملــرّدة  املفاهيم  بعض 

النووي  واحلمض  الذرة  مكونات  مثل  اجملردة 

الطولية  والقطاعات  الوراثية  والشيفرات 
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والعرضية في النباتات اخملتلفة والفيروسات 

بالبيئات  االستعانة  وميكن  والبكتيريات. 

اإلنترنت  شبكة  على  املصممة  االفتراضية 

من قبل شركات جتارية مثل السيكنداليف، 

.  http://edu.activeworlds.com ،وأكتف وورد

- تنشئ معلمة العلوم قناة تعليمية للعلوم 

مبقاطع  تغذيها   youtube اليوتيوب  على 

الفيديو ذات العالقة مبوضوعات دروس العلوم، 

ــواردة  ال العلمية  املفاهيم  تشرح  والتي 

تعلمها  ومبادئ  حقائقها  وتبسط  فيها، 

بقناة  االستعانة  ميكنها  كما  ونظرياتها. 

باملعلمني،  خاصة  قناة  وهي   ،Teachertube

الفيديو  مقاطع  من  مكتبة  عن  وعبارة 

خالل  من  ميكن  حيث  بالتدريس،  املتعلقة 

هذه املواقع رفع مقاطع الفيديو التعليمية 

اآلخرين. العلوم ومن ثم مشاركتها مع  في 

 ،Blogs تنشئ معلمة العلوم مدونة للعلوم -

وتثريها باكتشافات العلماء وإسهاماتهم ، 

وكل ما هو جديد في التربية العلمية بجميع 

وتضيف  كيمياء(،  أحياء،  فروعها)فيزياء، 

املتحركة  والصور  الفيديو  مقاطع  لها 

وموضوعات  املدونة  إثراء  شأنه  من  ما  وكل 

إضافة  طالباتها  من  وتطلب  العلوم. 

تعليقاتهم وإسهاماتهم إلثراء املدونة. كما 

اإلجناز،  ملفات  في  منها  االستفادة  ميكن 

األدوار. ولعب  العلمية  املناظرات  وعقد 

مواقع  على  عملية  تــدريــبــات  تــقــدمي   -

مبوضوعات  اخلاصة  والويكيبيديا،  الويكي 

نقدية  بقراءة  الطالبات  وتكلف  العلوم، 

من  ــزء  ج أنها  على  تلخيصها  أو  لها 

تكليف  وميــكــن  املــدرســيــة.  الــواجــبــات 

عن  البحث  بعملية  بالقيام  الــطــالب 

الدراسة؛  مبوضوع  املتعلقة  املعرفة  مصادر 

مجال  في  اخلبراء  مع  التواصل  ومحاولة 

منهم. ــور  األم بعض  واستجالء  ــدرس  ال

في  للمتعلمني  املعملية  التجارب  إتاحة   -

إمكانية  مع  مكان،  أي  ومن  ــات  األوق كل 

إجراء التجربة أيَّ عدد ممكن من املرات طبقا 

لقدرة الطالبة على االستيعاب، وفي الوقت 

مع  بشري،  رقيب  وجود  ودون  لها  املناسب 

في  آخرين  مع  والتعاون  التفاعل  إمكانية 

توثيق  إلى  إضافة    ، ذاتها  التجربة  إجراء 

حتليلها  بهدف  إلكترونيا  التجارب  نتائج 

اآلخرين.  مع  مشاركتها  أو  ومعاجلتها 

على  توضع  التي  اإليقونات  أو  الروابط  ومن 

الصفحة الرئيسة في شبكة اإلنترنت لبيئة 

مختبر افتراضي، أيقونات األنشطة اخملتبرية 

وإجنازها وتقوميها، واملعدات واألجهزة واألدوات 

االفتراضية املستخدمة، والتعليمات اخلاصة 

ممارسة  نتائج  وتخزين  األنشطة،  بإجناز 

في  املساعدة  واملراجع  املصادر  األنشطة، 

واحملادثة،  اإللكتروني،  البريد  األنشطة،  إجناز 

املعملية. واالختبارات  الراجعة،  التغذية 

بتكوين  املنهجية  غير  األنشطة  تفعيل   -

شبكات  مواقع  على  للعلوم  علمية  نوادٍ 

أعضاء  يتبادل  حيث  االجتماعية  التواصل 

ومن  املوقع،  على  واملعلومات  املعرفة  النادي 

أمثلة ذلك منتدى الفيزياء ، ومنتدى الكيمياء 

..إلخ.  العلوم  وأصدقاء   ، األحياء  ومنتدى   ،

علمية  اهتمامات  بني  جتمع  املنتديات  هذه 

مشتركة وهذا هو أساس تكوين اجملتمعات 

االجتماعية. الشبكات  على  االفتراضية 

تعليم  إدارة  4-مــرحــلــة 
ــمــهــا  ــعــل الـــعـــلـــوم وت
ــات  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ عـــــــبـــــــر شـ
ــواصــل االجــتــمــاعــيــة: ــت ال

أنشطة  إدارة  على  املعلمة  ملساعدة 

التواصل  شبكات  على  العلوم  في  التعلم 

 ، وعــرضــهــا  ومتابعتها  االجتماعية 

 LMS( التعلم  إدارة  نظام  تفعيل  يتم 

من  الرئيسي  الهدف  وميثل   ،  )Blackboard

استخدام نظم إدارة التعلم لضبط عملية 

مشاركات  برصد  وذلك  اإللكتروني،  التعلم 

موثقة. إلكترونية  سجالت  في  الطالبات 

ــم  ــوي ــق ت ــة  ــلـ ــرحـ مـ  -5
العلوم  تعليم  إجـــراءات 
شبكات  عبر  وتعلمها 
ــواصــل االجــتــمــاعــيــة: ــت ال

من  أسئلة  بنك  عمل  العلوم  ملعلمة  ميكن 

خالل برامج كويز Quiz ،وتطلب من طالباتها 

على  إرسالها  إعادة  ثم  ومن  عنها،  اإلجابة 

ميكن  كما  لتقوميها،  الشخصي،  حسابها 

 Publisher برنامج  أو   Chat خدمة  من خالل 

املعلمة  بــني  ــة  ــوب واألج األسئلة  تــبــادل 

أداء  تقومي  ميكن  كما  التعاونية.  واجملموعات 

في  تقدمها  ومتابعة   ، إلكترونيا  الطالبة 

إجراء التجربة في معمل العلوم االفتراضي. 

بني  املستمرة  الراجعة  التغذية  أهمية  مع 

تدريب  للمعلمة  ميكن  كما  اجملموعات. 

الذهنية  اخلرائط  رســم  على  الطالبات 

 web2.0 أدوات  باستخدام  اإللكترونية 

وأداة   ،SpiderScribe.net األدوات  هذه  ومن 

Mindmeister، وهي أداة تتيح وبكل سهولة 

مع  ومشاركتها  ذهنية  خريطة  إنشاء 

كثيرة  أخرى  مميزات  إلى  إضافة  الطالبات. 

بصيغة  اخلرائط  هذه  تصدير  بينها  من   ،

الفرصة  يعطيها  وبهذا   .  PDF أو   word

في  أدائــهــن  خــالل  من  طالباتها  لتقومي 

الذهنية. اإللكترونية  اخلرائط  تصميم 

نأمل أن يكون هذا املقال قد أسهم في إلقاء 

التطبيقي  الوظيفي  التصور  على  الضوء 

االجتماعية  التواصل  شبكات  لتوظيف 

عام،  بشكل  والتعلم  التعليم  في  املهنية 

وتعليم العلوم وتعلمها بشكل خاص، وفي 

التوصيات  هذه  نقدم  استقراؤه  مت  ما  إطار 

والتعليمي: التربوي  امليدان  في  للعاملني 

والطالبات  العلوم  معلمات  ــدريــب  1-ت
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التواصل  مواقع  استخدام  توظيف  على 

االجتماعية املهنية في تقدمي أنشطة إثرائية 

مرتبطة مبحتوى الوحدات العلمية في العلوم.

رابطة  أو  إلكتروني  تعلم  مجتمع  2-إنشاء 

العلوم  بتعليم  تهتم  مهنية  إلكترونية 

شبكات  عبر  وتعلمها  العلمية  والتربية 

اللغة  تدعم  بحيث  االجتماعية،  التواصل 

العربية، للمساهمة في إثراء احملتوى العلمي 

االجتماعية. التواصل  شبكات  عبر  العربي 

العمل  بــيــئــة  مــتــطــلــبــات  ــر  ــي ــوف 3-ت

شبكات  لتوظيف  املناسبة  التقنية 

املهنية  ــة  ــي ــاع ــم ــت االج الـــتـــواصـــل 

ــعــلــيــم الـــعـــلـــوم وتــعــلــمــهــا. ــي ت فـ

العمل  بــيــئــة  مــتــطــلــبــات  ــر  ــي ــوف 3-ت

شبكات  لتوظيف  املناسبة  التقنية 

املهنية  ــة  ــي ــاع ــم ــت االج الـــتـــواصـــل 

ــعــلــيــم الـــعـــلـــوم وتــعــلــمــهــا. ــي ت فـ

4- معاجلة املشكالت واملعوقات التي حتول دون 

توظيف شبكات التواصل االجتماعية املهنية

ــم. ــلـ ــعـ ــتـ ــم والـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ فـــــي الـ

 شبكات
التواصل

113



»التعلم هو التفكير، وإن تعلُّم طريقة التعلم 

)إبراهيم،  املشكالت«  حــّل  طريق  عن  يتّم 

2009، ص. 138(.  ونظراً ألهمية حّل املشكالت 

وتنوعت  حولها،  ــات  ــدراس ال تــعــددت  فقد 

هذا  عن  ونتج  املشكالت،  حل  إستراتيجيات 

وألن  بينها.   فيما  وتشابهات  تباينات  التنوع 

هذه اإلستراتيجيات تتعامل مع املشكلة فقد 

من  بالرغم  البعض؛  لدى  مسمياتها  تداخلت 

تعاملها  طريقة  في  اإلستراتيجيات  اختالف 

الــدراســات  مــن  كثير  ففي  املشكلة.   مــع 

إستراتيجيات حّل المشكالت:
 ما الفرق بينها؟

نوف عرار الدوسري
ماجستيــــر فــــي التعلــــم عــــن بعـــــد 

 PS(( املشكالت  حّل  إستراتيجية  تُستخدم 

Problem Solving Strategy مرادفة لغيرها من 

املشكالت  بحّل  تهتّم  التي  اإلستراتيجيات 

مثل: إستراتيجية التعلم املبني على املشكلة 

حّل  أن  إالّ   ،)Problem based learning )PBL

كان  وإن  ذاتها،  بحّد  إستراتيجية  املشكالت 

كّل من اإلستراتيجيَتنْي تتعامالن مع املشكلة.  

إستراتيجية  بني  الدراسات  بعض  تخلط  كما 

 Problem املشكلة  حــول  املتمركز  التعلم 

وإستراتيجية   )centered learning )PCL

لشهرة  نظراً  املشكلة،  على  املبني  التعلم 

في  بينهما  التشابه  من  الرغم  وعلى  األخيرة؛ 

بعض  هناك  أن  إالّ  واإلجراءات؛  املكونات  بعض 

على  املبني  فالتعلم  اجلوهرية؛  االختالفات 

املشكلة Problem-based Learning )PBL( هو 

إستراتيجية تعليمية تتضمن عرض مشكالٍت 

ومت  الطالب،  على  وحقيقية  ومعقدة  هامة 

صحيحة  إجابة  لها  تكون  ال  بحيث  تنظيمها 

 ,Donnelly( سلفاً  محددة  نتائج  أو  بعينها 

 PS(( املشكالت  حّل  إستراتيجية  أّما    .)2009

Problem Solving Strategy فُتعرِّفها بادِن 2007( 

يقوم  الذي  التدريس  أنواع  أحد  بأنها   )Baden

احللول  أجوبة  في  التركيز  يقع  أين  تعليم  على 

في  بذورها  تكون  والتي  الطالب  من  املقدَّمة 

املعلومات املقدَّمة بطريقٍة ما للطالب، وترتبط 

احللول باحملتوى، وال يَُتوقع من الطالب في سبيل 

اكتشاف احللول أن يقوموا بالبحث خارج املادة 

التعلم  إستراتيجية  بينما  قليالً.   إاّل  املقدمة 

 Problem centered املشكلة  حول  املتمركز 

  Wheatleyويتلي فُيعرِّفها   )learning )PCL

ثالثة  من  مكوَّن  تعليمي  منوذج  بأنها   )2010(

مشاركة.   متعاونة،  مجموعات  مهام،  عناصر: 

وتسهيل  املهام  اختيار  على  املعلم  ويعمل 

مجموعات  في  الطالب  يعمل  كما  التفاعالت، 

حلّل املشكالت املطروحة، ثم تتشارك اجملموعات 

بعرض ما توصلت إليه من احللول على الصف.
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مقارنات بين إستراتيجيات 
ــالت ــ ــك ــ ــش ــ ــم ــ حـــــــــّل ال

هو   PCL املشكلة  املتمركز حول  التعلم  إن 

عائلة كبيرة من إستراتيجيات التدريس التي 

مشكلة،  على  مبني  تعلم  على:  تشتمل 

وغيرها  دراسات حالة،  استقصاء، مشاريع، 

)Dunlap, 2008(.  كما يُعّد منوذج باروز للتعلم 

 Barrows’s model املشكلة  على  املبني 

حول  املتمركز  التعلم  على  مثال   of PBL

املشكلة، وُيستخدم هذا النموذج في كلية 

 McMasterماكْماستر جامعة  في  الطب 

التعلم  ز  يحفِّ   2005  ,University ).)Dunlap

املبني على املشكلة املشاركة والتعلم عبر 

لكن  دة.   معقَّ ملشكالت  الطالب  تعريض 

التعلم املتمركز حول املشكلة أكثر وضوحاً 

املشكلة  على  املبني  التعلم  من  وتنظيماً 

2005  ,Cameron, Knight, & Semmer(.(

املشكلة  حول  املتمركز  التعلم  يختلف 

املشكلة  على  املبني  التعلم  عن   PCL

على  املبني  التعلم  أنواع  من  فكثيرٌ   ،PBL

التوجيه،  من  األدنى  احلدَّ  تقدِّم  املشكلة 

من  مجموعة  إعطاء  من  غالباً  وتتألف 

ميكن  موارد  لهم  وتوفر  ما  مشكلٍة  الطالب 

يتعاون  ثم  املشكلة،  حلل  استخدامها 

وباملقابل  احلل،  إليجاد  بينهم  فيما  الطالب 

املتمركز حول املشكلة تقدمياً  التعلم  يوفر 

مضبوطاً متسلسالً للمشكالت.  وفي بداية 

املهارات  الطالب  يُعلَّم  املشكالت  سلسلة 

املشكلة،  حل  طريقة  لهم  ويُشرَح  الالزمة 

املطروح  التسلسل  وفق  الطالب  يَعمل  ثم 

من  متزايدة  درجات  وميارسون  للمشكالت، 

من  يتمكنوا  حتى  املشكلة  حّل  عملية 

أي  دون  التقليدية  املشكالت  حّل  إكمال 

.)2008  ,Merrill & Gilbert  ( إضافي   إرشاد 

هو   PS املشكالت  حل  أن  من  الرغم  وعلى 

املتمركز  التعلم  أن  إالّ  الرياضيات،  جوهر 

معيَّنة  مبزايا  يتميَّز   PCL املشكلة  حول 

حل  إستراتيجية  عــن  مختلفاً  جتعله 

في  عموماً  تنفيذها  يتم  التي  املشكالت 

املشكلة  حول  املتمركز  فالتعلم  املدارس.  

التعلم،  في  التواصل  أهمية  على  يركِّز 

في  ذ  تُنفَّ التعلم  أنشطة  جميع  ألن 

التعلم  يركِّز  كما  متعاونة.   مجموعات 

عملية  على  املشكلة  ــول  ح املتمركز 

املشكلة  حل  في  واالستقصاء  االستدالل 

إجابة  على  باحلصول  االكتفاء  من  بــدالً 

.)Jakubowski, 1993  ( صحيحة للمشكلة 

حل  إستراتيجية  في  املركزية  النقطة 

)حّل  التعلم  مخرجات  هي   PS املشكالت 

املشكلة( بدالً من عملية التعلم.  يكتسب 

هذه  يطبقون  ثم  مسبقاً  املعرفة  الطالب 

عملية  تُقدَّم  املشكلة.   وضع  على  املعرفة 

وسيلة  أنها  على  أساساً   املشكلة  حّل 

للمعرفة.   الطالب  فهم  جــدوى  لدراسة 

حّل  إستراتيجيَّتيْ  بني  الرئيس  الفرق 

املشكالت PS والتعلم املبني على املشكلة 

من  يحدث  املعرفة  اكتساب  أن  هو   PBL

خالل التعامل مع املشكلة في إستراتيجية 

أّما في سياق  التعلم املبني على املشكلة، 

املعرفة  على  احلصول  فيتم  املشكالت  حل 

.)Li, 2013( املشكلة  مع  التعامل  قبل 
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تقنيات

النجاح  إلى  والوصول  والتفكُّر  التأمل  إن 
مكَّننا  ما  هو  ومعرفتنا،  بناًء على خبراتنا 
احلضاري،  والتقدم  والبناء  التواصل  من 
اجلوانب  من  العديد  يشمل  فالتفكير 
وأفعالهم،  أطفالنا  شخصية  تكوِّن  التي 
فالتذكُّر،  والتعلُّم  باملراقبة  ابــتــداء 
وانتهاًء  األحــكــام،  وإصـــدار  والتساؤل 
والتمثيل. والتقرير  واجلــدال،  باالبتكار 

كوك بأن  في الوقت احلالي نواجه بعض الشُّ
يترأسها  والتي  احلديثة،  التقنيات  جميع 
بطرٍق  تفكيرنا  طريقة  تشكِّل  اإلنترنت، 
مقصودة،  وغير  مقصودة  ودقيقة،  واضحة 
الواجهة  وبــهــذه  وأضـــرار،  مــزايــا  وذات 
التكنولوجية احلديثة وبداياتها وتطوراتها 
أننا  املؤكدة   غير  احلقيقة  فإن  السريعة، 
املتأخرة  السابقة  خبراتنا  من  نستفيد  ال 
للدراسة  الوقت  منلك  وال   ، تكنولوجيا 
والتفكير بـقيمة هذه التطورات من حيث 
التفكير  على  أطفالنا  قدرة  على  تأثيرها 
متزايدة  مجموعة  هناك  لكن   ، وتكلفتها 
التكنولوجيا  أن  على  تنّص  الدراسات  من 
الوقت  في  ومفيدة  ضــارّة  تكون  أن  ميكن 
التي  اخملتلفة  الطرق  بحسب  نفسه 
إضافًة  تفكيرهم،  في  األطفال  يتبناها 
يقتصر  األطفال ال  التأثير على  أن هذا  إلى 
أن  إلى  ذلك  يتعدى  بل  تفكيرهم،  على 
وُلِدوا  للذين  )إشارة  الرقمي  باجليل  يُدَعوا 
 . للتكنولوجيا(  الواسع  االنتشار  بعد 
فالتعامل باستمرار مع التكنولوجيا يربط 
عما  جًدا  مختلفة  بطرٍق  الدماغ  أسالك 
وذلك   ، السابقة  األجيال  لدى  عليه  كانت 
قيد  زالت  ال  التي  أدمغتهم  مرونة  بسبب 
بالنسبة  احلال  هو  وكما   - لذا  التطوير، 
فإن  التاريخ-  خالل  احلاصلة  للتطورات 

أطفالنـــا والنجــــاح فــــي عالــــم 
التكنولوجيـــا الحديـــث

تطوُّر  كيفية  حتدد  احلالية  التكنولوجيا 
اخملتص  الكاتب  الحــظ  وكما  أدمغتنا، 
 )2010,Carr(ــار ك نيكوالس  بالتكنولوجيا 
عت  شجَّ القراءة  أن  املثال-  سبيل  -على 
وفي  والتخيل،  التركيز  على  أدمغتنا 
قدرتنا  من  زاد  اإلنترنت  انتشار  فإن  املقابل 
وبكفاءة. بسرعة  املعلومات  فحص  على 

أن   )2012,Taylor(ــور ــل ــاي ت جيم  ذكر  وقد 
معقدة  األطفال  على  التكنولوجيا  آثار 
بفوائدها وتكاليفها، سواء أكانت تساعد 
يعتمد  أمرٌ  الطفل  تفكير  منو  إن  تضرّ.  أم 
التقنية املستخدمة، وكيفية  على ماهية 
استخدامها،  تكرار  ومدى  استخدامها، 
على األقل في بداية حياة أطفالنا، فليست 
للتكنولوجيا  التعرض  أشكال  جميع 
على  الدراسات  بعض  أظهرت  فقد  سيئة، 
ووسائل  الفيديو  ألعاب  أن  املثال  سبيل 
البصرية  القدرات  من  تطّور  املرئية  اإلعالم 
على  القدرة  زيادة  في  وتسهم   ، املكانية 
والقدرة   ، الفعل  ردود  وسرعة   ، االنتباه 
الفوضى،  بني  من  التفاصيل  حتديد  على 
يضاف إلى ذلك أنه بداًل من قول البعض بأن 
ميكننا  أغبياء  األطفال  جتعل  التكنولوجيا 
مختلفني،  جتعلهم  فقط  بأنها  القول 
إن استخدام محركات  املثال  فعلى سبيل 
يقلل  مكان  كّل  في  اإلنترنت  عبر  البحث 
 ، األشياء  حفظ  في  األطفال  مهارة  من 
ويزيد من مهارتهم في تذكُّر أماكن البحث 
لسهولة  ونظرًا  األشياء،  على  والعثور 
أطفالنا  فإن  األيام  هذه  املعلومات  إيجاد 
الشيء  عن  يبحثون  أيــن  معرفة  ــرون  ي
نفسه،وحقيقة  الشيء  معرفة  من  أهم 
املعلومات  حفظ  عليك  يتوجب  ال  أنــه 
االنــخــراط  ــى  إل تــقــودك  قــد  فــي عقلك 

مثل  »العليا«  املعاجلات  من  املزيد  في 
املشكالت. وحل  الناقد  والتفكير  التأمل 

أن  اآلبــاء  على  يجب  إنه  القول  خالصة  و 
بعالقة  التحكم  على  القدرة  ميتلكوا 
املترتبة  وبآثارها  بالتكنولوجيا  أطفالهم 
إلى  ، من كونها نشاًطا متشابكًا  عليهم 
من  الكثير  تكريس  إن  حيث  واٍع،  تفكيٍر 
كافياً  مجاالً  يترك  ال  للتكنولوجيا  الوقت 
 ، األلعاب  ولعب  كالقراءة  أخرى  لنشاطات 
املنظم  غير  املمتع  القدمي  اللعب  وممارسة 
تشكيل  إلى  وسيؤدي  باخليال،  واملليء 
جتعلهم  بطرٍق  أطفالك  عقول  أســالك 
نحو  للسير  ــل  أق بجاهزية  يتمتعون 
احلديث. التكنولوجيا  عالم  في  النجاح 
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الستطالع  ــة  دراس ـ  سنوات  قبل  ـ  أجريت 

املراحل  مختلف  في  الطالب  من  عــدد  رأي 

الختالف  طبقاً  اختيارهم  آثــرت  الدراسية، 

أثنني  الدراسي، ودارت حول محورين  مستواهم 

احملور  وهو  األول  فرعي،  واآلخر  رئيسي  أحدهما 

الرئيسي: ما هو سبب التفوق الدراسي؟، وهل 

أخرى  أن هناك عوامل  أم  بالذكاء وحده،  يرتبط 

الدراسية؟ باملناهج  واالهتمام  االجتهاد  مثل 
حول  ـ  الــفــرعــي  ـ  الــثــانــي  احملـــور  وجـــاء 
املذاكرة  في  الطالب  يقضيه  الذي  الوقت 
حول  آخــر  بعداً  ليضيف  االختبار،  يــوم 
باملذاكرة. الطالب  اهتمام  درجــة  معرفة 
املباشرين: الــســؤالــني  هــذيــن  فكانت 

ــي؟  ــدراسـ ــوق الـ ــف ــت ــب ال ــب مـــا هـــو س
االجتهاد  أم  وحـــده!  ــاء  ــذك ال ــو  ه ــل  ه
املــذاكــرة! مــن  حقها  املناهج  وإعــطــاء 
ــان: كـ ــد  ــق ف الـــثـــانـــوي  ــؤال  ــسـ الـ أم 

ــا  ــه ــه أي ــي ــض ــق كـــم مـــن الـــوقـــت ت

المذاكرة.. وصايا واستراتيجيات
صالح السلمي

االختبار(؟ ــوم  )ي ــرة  ــذاك امل فــي  الطالب 
مبشرة  نتيجته  ــاءت  ج الرئيسي  ــور  احمل
ومحفزة للغاية، حيث أكد 98% من الطالب 
ساعات  ثمان  يقضون  أنهم  على  املتفوقني 
على األقل في املذاكرة خالل أيام االختبارات.

لكن هذه النتيجة لم تعجب البعض، ومرده 
غيرهم  عن  يتميزون  املتفوقني  الطالب  أن 
حتى قبل االختبارات بالفهم واالدراك ووفرة 
املعلومات، لكن غاب عنهم معرفة أسباب 
كثرة  إلى  يعود  الــذي  الطالب،  هــؤالء  متيز 
االختبارات  واحترام  الكتب  في  املطالعة 
ــة. ــدرس ــدرس وامل ــرام الـ ــت ــك اح وقــبــل ذل

كشف  السابقة،  بالنتيجة  سعادتي  ومع 
هي  جــداً،  مؤملة  نتيجة  عن  الثاني  احملــور 
يعطون  ال  الــطــالب،  أبناءنا  معظم  أن 
االختبار. يوم  للمذاكرة  الكافي  االهتمام 

املذاكرة  وقت  أن  على  أكد  من  منهم  أن  بل 
الساعتني،  على  يزيد  ال  االختبار  ــوم  ي
يعير  ال  ــه  أن ــال  ق مــن  هناك  أن  ــى  واألدهـ

دقيقة. عشرين  على  يزيد  بالدرس  اهتماماً 
ينجح  الــصــادمــة،  النتيجة  هــذه  ــم  ورغ
الكافي  اجلهد  يبذلوا  أن  دون  الــطــالب!!، 
اخلصوص. وجــه  على  االخــتــبــارات  وقــت 

وقت  بني  املتناقض  الوضع  هذا  وتفسير 
املذاكرة أثناء االختبارات وجناح الطالب، أمرين 
األسئلة  وضع  آلية  سهولة  األول:  مهمني، 
في وزارة التعليم، والثاني: أن أولئك الطالب 
يعلمون جيداً أنهم سينجحون بسبب مرونة 
الوزارة  تنتهجه  كانت  التي  التجاوز  نظام 
إلى مرحلة  دراسية  االنتقال من مرحلة  في 
بعد  األنظمة  تلك  بعض  تغيرت  )وقد  أخرى 
والتعليم  التربية  وزارة  الفيصل  خالد  تولي 
هيبته(. من  شيئاً  للتعليم  أعاد  حينما 

ونتائجها  الدراسة  تلك  نشرُت  أن  وبعد 
فيها  جاء  مبا  وآمنوا  تقبلوها  طالبي  على 
الرغبة  لديهم  وكانت  محفزة،  نتائج  من 
جاء  ما  تطبيق  وعند  التجربة  في  األكيدة 
حيث  للغاية  مذهله  النتائج  كانت  فيها 
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بعد  ممتاز  تقدير  على  منهم  الكثير  حصل 
على  إال  سابقاً  يحصل  لم  أغلبهم  كان  أن 
وخالل  األحول،  أحسن  في  جداً  جيد  تقدير 
قاموا  الطالب  بها  قام  التي  التجربة  تلك 
املهمة  االستراتيجيات  بعض  بتطبيق 
املذاكرة. خالل  تنفيذها  على  اتفقنا  التي 

عدد  أكبر  يستفيد  أن  أمــل  كلي  واآلن 
أعتقد  التي  التجربة  هذه  من  أبناءنا  من 
لديهم،  القناعات  من  كثير  ستغير  أنها 
بعد  التفوق؛  طريق  عليهم  وستسهل 
وهي: االستــراتيجيات  بعـــض  تطبيــــق 

والنفس  الشيطان  بأن  اجلازم  اإلميان  أوالً: 
ــداً  وس عقبة  يقفان  بــالــســوء  ــارة  ــ األم
حينما  ”الطالب”  اإلنسان  أمــام  عظيماً 
عن  خصوصاً  والنافع.  املفيد  عن  يصدانه 
وكابوساً  شبحاً  منها  فيجعالن  املذاكرة 
!! منه  ويفوق  ينتهي  متى  الطالب  ينتظر 

واللهو  والكسل  الراحة  بأن  اإلميان  ثانياً: 
شيئاً  تقدم  وال  اجنــازاً  تصنع  ال  و”الفّلة” 
ال  والــتــفــوق  الــنــجــاح  وأن   ، لصاحبها 
على  النفس  وجبر  بالعمل  إال  يتأتى 
ــي. ــروح ــدي وال ــس ــعــطــاء اجل ــذل وال ــب ال

يجب  بل  مطلوب  أمر  والتميز  التفوق  ثالثاً: 
أهم  من  فإن  إنسان؛  لكل  هدفاً  يكون  أن 
الناس  بني  التنافس  هو  احلياة  هذه  سنن 

للوصول للمقدمة وللقمة، أما من ال يشعر 
طموح  لديه  وليس  املنافسة  في  بالرغبة 
نفسه  مراجعة  فعليه  الغير  ملزاحمة 
من  تعاني  أنها  أو  سوية  غير  نفٌس  لعلها 
ملراجعة  حتتاج  دنّية  وآفــات  نفسية  علل 
أو كيًة من طبيب شعبي! أخصائي نفسي 

رابعاً: ليس غريباً أيها الطالب –أيها القارئ- 
أنك عندما تُهّم بفتح أي كتاب لـ ”القراءة” 
أو  غير متقبالً  للدراسة” فتجده صعباً   ” أو 
وحدك  مشكلتك  ليس  فهذه  مفهوم..  غير 
هي  إمنا  منها؛  يعاني  الذي  الوحيد  ولست 
هم  وقليل  الكثير،  منها  يشتكي  مشكلة 
التغلب  ويستطيعون  يفهمونها  الذين 
عليها، فهي إذن مشكلة عاملية، أعلم أيها 
الذي  الشيطان  عمل  من  ذلك  أن  الفطن 
قبل  الدنيوي  اخلير  تدميرك وصدك عن  يريد 
صدك عن الفوز األخروي؛ فالشيطان يريدك 
أن تفشل ويجعلك تقبع في املراكز املتأخرة 
وتُقهر- تُهزم  ال  أن  أمتنى  املقدمة.  من سباق 

وعلى  عليه  االنتصار  تعلم-اجعل  وأنــت 
نفسك هدفاً ليس دونه هدف، وحتى تتغلب 
الوصايا: بعض  إليك  املعضلة  تلك  على 

السلف  اتخذها  ذهبية  قاعدة  أ-هناك 
اشتدت  وإذا  احلــروب  في  خصوصاً  شعاراً 
صبر  )النصر:  وهــي  أال  اخلطوب،  عليهم 

نفسك  أرغم  الطالب  أيها  فأقول:  ساعة(؛ 
على القراءة واملذاكرة في أول خمس دقائق! 
”جو”  فستدخل  ذلك  في  افلحت  إذا  ألنك 
الوقت. مرور  مع  بها  وستستمتع  الدراسة 

تقضي  أنــك  على  الكتاب  مع  ب-تعامل 
من  في فسحة  أنك  أو  األوقات،  أجمل  معه 
تتعامل  أن  وعليك  تقدير،  أقل  على  الزمن 
وحــاول  وحميمية  ببساطة  الكتاب  مع 
وبينه. بينك  األلفة  من  ــواً  ج تخلق  أن 

أن  أو  فهمها  عليك  يصعب  التي  ج-املــادة 
بعمل  إما  أنصحك  تتقبلها،  ال  نفسك 
من  الكثير  تضع  أن  أو  لها،  التالخيص 
ملخص  فــي  أو  الكتاب  على  العناوين 
قرطاسية  ــرب  أق إلــى  ــب  اذه أو  خــارجــه، 
ملونة  وأقالماً  بهية  كراسة  لك  واشتري 
ألني  ــدرس؛  ال عناصر  وبها  فيها  لتلخص 
أجنع  تعتبر  بالتلخيص  املذاكرة  أن  أعتقد 
سلبياتها  رغم  وأرسخها  املذاكرة  طرق 
التي من أهمها أنها تأخذ منك وقتاً طويالً.

د-في أحلك الظروف: ال بأس أن تشتغل على 
نصف املنهج أو على مواضيع مختارة تعتقد 
أهميتها، وتطبق عليها تلك االستراتيجيات.
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العام  التعليم  في  التربوي  اإلشــراف  يعد 

لعمل  والداعمة  املساندة  األجهزة  أهم  من 

املتعددة  واإلداريـــة  الفنية  فــأدواره  املــدارس، 

توجيه  في  واضح  بشكل  تسهم  واملتنوعة 

عناصرها  بجميع   – التعليمية  العملية  دفة 

والوصول  املرسومة  ــداف  األه حتقيق  نحو   –

للغايات املنشودة، التي بها تتحقق رفعة األمة.
أعمال  من  بها  يرتبط  وما  األهمية  هذه 
أنها  شك  ال  مختلفة  وأنشطة  مستمرة 
هذا  تــواجــه  وصعوبات  مشكالت  تفرز 

اإلشراف التربوي
من تفاوت األداء .. إلى قيادة األداء
 محمد بن سعود بن علي البوشي

تخصص  التربية  في  اآلداب  ماجستير 
سعود الملك  جامعة   - التربية  أصول 
مشرف تربوي بإدارة التعليم بمحافظة العال

فقد  العام،  أدائه  وتؤثر على مستوى  اجلهاز 
وقد  كثيراً،  يخطئ  كثيراً  يعمل  من  قيل: 
العلمية  الــدراســات  من  العديد  تناولت 
والعقبات  والصعوبات  املشكالت  موضوع 
أثناء  في  التربوي  اإلشراف  تواجه  قد  التي 
باجلوانب  يرتبط  ما  منها  التربوية،  رحلته 
الفنية  باجلهات  يتعلق  ما  ومنها  اإلداريــة، 
إضافة  واملادية...،  واالجتماعية  والشخصية 
إلى الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية التي 
مباشر. التربوي بشكل  املشرف  مهام  متس 

التربوي  لإلشراف  العامة  اإلدارة  حرص  ومن 
بوزارة التعليم على جودة أداء إدارات اإلشراف 

واحملافظات  باملناطق  وأقسامه  التربوي 
يعرف  ما  أوجــدت  فقد  التعليم،  ومكاتب 
 – وهي  اإلشــرافــي،  األداء  قيادة  مبنظومة 
بحسب النسخة املعتمدة الثالثة من دليل 
املنظومة – تساهم في توجيه جهود اإلشراف 
بدل  فيها،  املرغوب  االجتاهات  نحو  التربوي 
إضافة  محدود،  أثر  ذات  أعمال  في  إنهاكها 
بدقة  اخللل  مواطن  معرفة  على  القدرة  إلى 
وبالتالي اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لها.

أدوات  خمس  على  املنظومة  هذه  وتشتمل 
لقياس األداء اإلشرافي في مختلف أبعاده وهي:
الكمية. اإلشــرافــي  األداء  مــؤشــرات   -1
النوعية. اإلشــرافــي  األداء  مــؤشــرات   -2
املدرسية. اإلشــرافــي  األداء  مؤشرات   -3
اإلشرافية. اخلطط  بناء  قياس  أداة   -4

ــذ  ــي ــف ــن ت قـــــيـــــاس  أداة   -5
ــزات( اخلـــطـــط اإلشـــرافـــيـــة. ــجـ ــنـ )مـ

عن  ــرات  ــؤش امل ــذه  ه مــن  التحقق  ويتم 
بكل  اخلــاصــة  الــشــواهــد  توفير  طــريــق 
اإللكترونية  الشفهية،  أو  مؤشر)املكتوبة 
التوفير  هذا  يشكل  أن  دون  اليدوية(،  أو 
التربوي. املشرف  على  إضافية  أعباء  أي 

إدارات  في  املنظومة  هذه  تطبيق  مر  وقد 
التعليم  ومكاتب  التربوي  اإلشراف  وأقسام 
النهائي  التطبيق  سبقت  جتريبية  مبرحلة 
التجريبي  التطبيق  هذا  كشف  واملعتمد، 
وردم  املنظومة  في  والضعف  القوة  جوانب 
الفجوة بني اجلوانب النظرية )املتفائلة( في 
املنظومة، وجدية الواقع التعليمي. مما أسهم 
مبا  صياغتها  وإعادة   ، املنظومة  تطوير  في 
يضمن جودة التطبيق والوصول إلى النتيجة 
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النهائية ، وهي تفوق األداء اإلشرافي التربوي.
األداء  قيادة  ملنظومة  الفعلي  التطبيق  إن 
اإلشرافي شارك بشكل مؤكد – وبالتجربة 
العملية الشخصية – في تعزيز دور اإلشراف 
التربوي، وتوجيه مهامه بالشكل الذي يضمن 
الوصول ألهدافه بأقل جهد وبكفاءة عالية.

ــا تــطــبــيــق  ــ ــزاي ــ ــرز م ــ ــ ــن أب ــ ــذا ومـ ــ هـ
اإلشـــرافـــي: األداء  ــادة  ــي ق مــنــظــومــة 

الــتــربــوي،  ــرف  ــش امل عــمــل  تنظيم   -1

التعليم،  مــكــاتــب  عــمــل  ــي  ــال ــت ــال وب

وأقسامه. الــتــربــوي  اإلشـــراف  وإدارات 

ــتــربــوي  ال املــشــرف  ــام  ــه م ــد  ــدي حت  -2

ــاس. ــي ــق ــل ــل ل ــابـ ــق قـ ــيـ ــل دقـ ــك ــش ب

املـــشـــرف  ــة  ــع ــاب ــت م ســـهـــولـــة   -3

ــازه. ــوي ألعــمــالــه ومــســتــوى إجنـ ــرب ــت ال

فرصة  الــتــربــوي  املــشــرف  تعطي  أن   -4

وبالتالي   ، ألعماله  ــي  ــذات ال التقييم 

انعطف! إذا  وتعديله  مــســاره  تــقــومي 

ومصقولة  واضــحــة  ــرآة  م تعطي  أن   -5

األداء  ــوى  ــت ــس م ــن  عـ ــني  ــؤول ــس ــم ــل ل

ــة. ــوي ــرب ــت ــة ال ــس ــؤس ــي امل ــام فـ ــعـ الـ

املشرفني  بني  املنافسة  من  جّو  خلق   -6

املنظومة. مؤشرات  حتقيق  في  التربويني 

7-  بسبب طبيعة التطبيق املرن للمنظومة 

فإن املشرف التربوي يجد راحة ومتسعاً من 

وإتقان. بجودة  مؤشراتها  لتحقيق  الوقت 

8-  منح املشرف التربوي الثقة الكاملة في 

املنظومة  مؤشرات  حتقيق  شواهد  توفير 

سواًء  الشواهد،  هذه  طبيعة  واختيار   ،

مكتوبة. أم  شفهية  شــواهــد  أكــانــت 

قيادة  ملنظومة  الفعال  التطبيق  ولضمان 

تقومي  متخّصص  توفير  يتم  اإلشرافي  األداء 

ملتابعة مدى التقدم في سير املنظومة، ورفع 

تعطي  التي  واإللكترونية  الورقية  التقارير 

صورة واضحة عن مستوى التقدم ؛ لتمكن 

املسؤولني عن تطبيق املنظومة من مالحظة 

التطبيق. بهذا  املرتبطة  اجلوانب  جميع 

األداء  قيادة  منظومة  تطبيق  لكون  ولكن 

هذا  يواجه  فقد  نسبياً،  حديثاً  اإلشرافي 

املشاكل  ورمبا   ، الصعوبات  بعض  التطبيق 

التي تختلف باختالف مكان التطبيق والفئة 

املستهدفة منه. ومن هذه الصعوبات – حسب 

اخلبرة العملية الشخصية كذلك – ما يلي:

ــاة بــعــض  ــ ــراعـ ــ عـــــدم مـ
الذي  للمكان  المؤشرات 
يتم تطبيق المنظومة فيه:

اإلشرافي  األداء  قيادة  منظومة  أن  فمعلوم 

تستهدف قيادة أداء العمليات اإلشرافية في 

كل من إدارات اإلشراف التربوي وأقسامه في 

التعليم  ومكاتب  التعليم من جهة،  إدارات 

التابعة لإلدارات التعليمية من جهة أخرى، 

كل  مهاّم  في  جوهرية  اختالفات  وهناك 

مكاتب  مع  تتعامل  اإلشراف  فإدارات  جهة، 

التعليم  مكاتب  تتعامل  بينما  التعليم، 

قيادة  منظومة  مؤشرات  لكن  املدارس.  مع 

االختالفات،  هذه  تراع  لم  اإلشرافي  األداء 

التطبيق. في  والتداخل  اللبس  فوقع 

غياب المصداقية في بناء 
بعض الشواهد عند بعض 
التربوييـــن: المشرفيـــــن 

بسبب  موجود،   – قلته  رغم   – األمــر  هذا 

اإلشرافية  األعمال  توثيق  ثقافة  ضعف 

التربويني،  املشرفني  بعض  عند  بأول  أوالً 

شواهد  بناء  إلى  أحياناً  املشرف  يضطر  ممّا 

يكون  ــا  رمب أو  ــع.  ــواق ال فــي  لها  ــود  وج ال 

لبعض  الشواهد  توفير  صعوبة  السبب 

املادية،  اإلمكانات  قلة  نتيجة  املؤشرات 

ــة. واإلداري اإلشرافية  البشرية  الطاقة  أو 

المشرفين  تدريب  ضعف 
الـــتـــربـــويـــيـــن لــتــطــبــيــق 
وتهيئتهم: المنظومة 

دورة  التربوي  املشرف  إعطاء  يكفي  ال  حيث 

يطالب  ثم  ساعات  ثالث  مدتها  تدريبية 

تطبيقاً  ومؤشراتها  املنظومة  بتطبيق 

اخلاطئة،  االجتهادات  عن  بعيداً  سليماً 

املبتسرة. الشخصية  والتفسيرات 

زيـــــــادة األعــــبــــاء عــلــى 
ــوي: ــربـ ــتـ ــرف الـ ــشـ ــمـ الـ

وهذه نتيجة طبيعية لغياب الفهم الكامل 

 ، وآليته  املنظومة  عمل  لهدف  والدقيق 

التربويني  املشرفني  تأهيل  ضعف  بسبب 

اإلشارة  متت  والذي  املنظومة  مع  للتعامل 

املشرفني  بعض  يظّن  حيث  سابقاً،  إليه 

التربويني أن املنظومة ما هي إال عمل إضافي 

تعبئة  منه  يتطلب  األساس،  لعمله  موازٍ 

وبناء  أسبوعياً،  وتسليمها  إضافية  أوراق 

لتوفير شواهد  برامجه  برامج إضافية على 

يقول:  الواقع  بينما  املنظومة،  مؤشرات 

هي  ما  اإلشرافي  األداء  قيادة  منظومة  إن 

أكثر. ال  التربوي  املشرف  جلهود  توجيه  إال 

بتطبيق  االهــتــمــام  قلة 
بعض  مـــن  الــمــنــظــومــة 
الــمــشــرفــيــن الــتــربــويــيــن 
مكاتب  بــعــض  وربـــمـــا 
التعليم وإدارات اإلشراف:

استشعار  قلة  هذا  في  السبب  يكون  وقد 

املنظومة  هــذه  ألهمية  املشرفني  بعض 

ودورها في تطوير األداء وحتسينه، إضافة إلى 

ملتابعة مؤشرات  نظام  بتطبيق  انشغالهم 

أداء خاص بهم يختلف عن املنظومة املعتمدة.

أسهمت  اإلشرافي  األداء  قيادة  منظومة  إن 

اإلشــراف  عمل  تأطير  في  فعال  بشكل 

التفاؤل  من  جو  خلق  إلى  وأدت  التربوي، 

مبستقبل هذا اجلهاز احليوي، ومما سيزيد من 

جرعة التفاؤل هذه لو مت تزويد امليدان التربوي 

بتغذية راجعة عن مستوى تطبيق املنظومة 

في السنوات املاضية، وال ننسى أن نذكّر أن 

العام  التعليم  في  املنظومة  هذه  تطبيق 

سيمثل رافداً جيداً لدعم الدراسات العلمية.
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براعم  متلؤها  خصبة  أرضــا  ــت   زال وال  كانت 

وشموخا... بهاء  ازدانت  وقد  لك  فتعود  صماء  

و  للقيم  و غرس  لألجيال  تعليم  و  تربية  مهنة 

األخالق وهو الغرس األصدق على مر العصور ...
تسبق  التربية   ( دائمـــاً  نـــردد   ولطاملا 
التعليم ( ،  وهذا الذي يغفل عنه كثير من 
بتقلباته  احلاضر  زمننا  في  األجيال  مربي 
بعض  بنظر  القاصر  فالتعليم  ؛  وتطوراته 
معلمي عصرنا احلاضر مادة علمية ، مبفــردات 
بسيطـــة أو مركبـــة ، يشـــرح الـــدرس.. 
يقيم ،  ... ثم يغــادر الفصـــل وانتهــــى  .   !

إنسان  كيان  لبناء  نحتاج  حقيقة  نحن 
ديننا  مع  يتوافق  مبا  نشكّلها  طرية  ...لبنة 

هل عالقتك بها وثيقة ؟؟
بدرية العتيبي 

معلمة سابقة بوزارة التربية الكوبت

وسمو  نبيلة  بأخالق  السليم  اإلسالمي 
نفس ورفعة شأن واعتزاز بهوية وطنية نثبت 
جذورها بقوة ، فتمأل قلب صغير تنمو معه 
في خط مستقيم ال اعوجاج فيه بإذن اهلل .

حينها فقط سيكون للمادة العلمية متسع 
إليصالها بكل سهولة، كيف ال وقد وضعت 
التلميذ يتعرف على   أساسات متينة جتعل 
املستقبل  في  وهدفه  وطموحه  اآلن  دوره  
وشغف. وحــبٍّ  قبول  بكل  للعلم  فيبادر 

الــمــعــلـــــــــــم  ــة  ــالقـ عـ إن 
 ) التلميـــذ  ابــنــه   ( مــع 
: خاصة  طبيعة  لها  التعبير   صــحَّ  إن 

- فلقاؤه  به ثالث مرات أو أربع في األسبوع 
املتكررة  اللقاءات  هذه  خمساً  تكن  لم  إن 
جتعل املعلم يتعرف على طبيعة التلميذ ما 
األنسب  الوسيلة  وما هي   ، يكره  وما  يحبُّ 
للتعامل معه ، فيحدد املدخل املناسب الذي 
يستخرج منه إبداعات التلميذ فيغذيه  مبا 
. مصلحته  في  ويصّب  بالنفع  عليه  يعود 

يكون  قد  معلمه   مع  التلميذ  تواصل   -
أحيانا أكثر من والده بحكم ساعات الدوام 
مبنية  جيدة  العالقة  كانت  فإذا   ، الرسمي 
أخ  أو   ، ولده  مع  لوالد  الصادقة  احملبة  على 
التلميذ  تقبل  كان  صغير  له  أخ  مع  كبير 
مفعولها  وكان  بل  أكبر  معلمه  لكلمات 
نصائح  االبن  يرفض  ما  فكثيرا   ! كالسحر 
والديه وفي املقابل يتقبلها ذاتها من معلمه 
حجم  لنا  يوضح  هذا  و  صدر!  رحابة  بكل 
الدور الذي يشغله املعلم في نفوس الصغار 
دائماً  فاحرص   ... للتلميذ  قدوة  أصبح  وقد 
على التخلق بأخالقه ، والعمل مبا يقرّبه من 
معلمه ويحّسن صورته أمامه لينال إعجابه.

فكيف تريد أن ترى صورة 
ــالقـــك فـــي صــغــيــر؟ أخـ

وأديت  املعلم  أخي  نفسك  مع  صدقت  وهل 

بضع  عن  بعيدا  األمثل   بالشكل  عملك 

السليم  املنهج  تنتهج  ال  مدرسية  إدارات 

اضمحلت  أخــالق  كمية  عــن   بعيدا  ؟... 

؟... املهنة  ــذه   ه منسوبي  بعض  عند 

وهموم  وضغوطات  إحباطات  عن  بعيدا 

ــوم؟... ي كّل  املتجددة  تفاصيلها  تعيش 

حتقيقها  ترجو  وتطلعات  آمال  عن  بعيدا 

؟ لها  صــدى  جتد  ولــم  الــواقــع  أرض  على 
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وهــذه أسئلــة أوجههــا 
ــّب : ــ ــح ــ ــب م ــلـ ــن قـ ــــ مـ

- هل آمنت بأن كل حتركاتك بالفصل هي حتت 

رقابة أعني صغيرة ترصد ما تفعل وما تتلفظ 

به فتنبهت بحذر وفعلت كل صحيح أمامها ؟

- هل شجعــت علـــى سلوك إيجابــي مهما كان 

بسيطــا وعززته بثناء أمام البقيـــة أو بتكرمي ؟

حــدث  سلبي  لــســلــوك  وجــهــت  ــل  ه  -

قبل  عـــدم صــوابــه   وبــيــنــت   ، ــك  ــام أم

؟ بعجالة  العلمية  للمادة  إعطائك 

- هل امتنعت عن الغش وأعطيت كلَّ ذي حقّ 

حّقه متيقناً أن اجملتهد ونقيضه ال يستويان ؟

الطمأنينة  إدخال  ابتسمت محتسبا  - هل 

أداء  ضعيف  أو  إجــابــة  فــي  مــتــردّد  على 

؟ قادمة  مرات  في  بنفسه  ثقته  ليستعيد 

 ، احلانية  األب  بعني  للصغار  نظرت  هــل   -

؟ مــحــروم  أو  يتيم  بينهم  يكون  لعّله 

تقبل  ولم  الصغير  شخص  احترمت  هل   -

عن  عجزه  فــي  عليه  زمــالئــه  بسخرية 

؟ أمامهم  سقوط  أو  تعثر  أو  حرف  نطق 

استراحتهم  في  التالميذ  تفقدت  هل   -

حامالً معك نقوداً ملن ال ميلك قيمة وجبة ؟

- هل تلمست حزيناً بينهم أو صامتاً اتخذ من 

اجلدار مفرّاً له بعيداً عن زمالئه وتقربَت منه ؟

الصفوف  تعليم  فرصة  انتهزت  هــل   -

ــو فــي حصة  ــى ســـورة الــفــاحتــة ول األولـ

؟ جميعا  ــم  ــوره أج تــنــال  لعلك  فـــراغ 

لتغير  تلميذ  أمر  ولي  مع  تواصلت  هل   -

انخفاض  ،أو  ســلــوكــه  ــي  ف الحــظــتــه 

؟ معه  املشكلة  حلل  الدراسي  مستواه 

وتذكَّر دوما ..

بني هؤالء َمن سيكون يوما ما قاضياً أوسفيراً 

أوحامل لشهادة دكتوراه ، أومهندساً أوعالم 

فلك ، أوطيارا أوعالم دين !! فكيف ستترك 

أثرك فيهم بعد سنوات  يذكرون فيها معلماً 

كان كذا وكذا ،ثم يدعون لك كما ندعو نحن 

اآلن ملعلمني طبعوا في ذاكرتنا كل جميل ؟

ــع  واق لكنه   ، مثالية  ليست  ــا  ــه إن

بحبٍّ  تطبيقه  علينا  يتوجب  سليم 

بعطايا  دومــا  والتفكر   وضمير،  وإخــالص 

ــن الــعــبــاد . ــن الــرحــمــن ال م ــات م ــب وه

على  تعني  ألفكار  الحقا  أتطرق  )ولعلي 

وتزيد  املربي  املعلم  عن  العبء  تخفيف 

) ذاتــه  الوقت  في  وإنتاجيته  عطائه  من 

وهنا أقول  :
ــبــا  جــان لـــك  ــط  ــب ــث م كـــل  اتـــــرك   -

أوال اهلل  مــخــافــة  أمـــامـــك  وضــــع 

جيل  ــيــة  ــرب ت فـــي  ــر  ــ األج احــتــســب   -

أحسنت  إن  جــيــل   ، وتعليمه  ــض  غ

. حــالوتــه  بأكمله  اجملتمع  ذاق  غــرســه 

صواب  على  فأنت  ؛  بنفسك  ثم  باهلل  ثق   -

. ساخرة  سلبية  نظر  بوجهات  صدمت  وإن 

تستهزئ  ال   ، تعتب  ال   ، تــتــذمــر  ال   -

طرق  مفترق  ــني  ب نفسه  وجــد  بجيل 

وجديد   ، يــحــارب  أصيل  جميل  ــدمي  ق ؛ 

ديننا قيم  مــن  الكثير  خملالفة  يسعى 

بدونها  التي  الهوية  لسلخ  ومحاوالت   

األرض.  فـــي  اهلل  ــفــاء  خــل ــون  ــك ن لـــن 

وهنيئا لك... أال تذكر قول رسول اهلل  )) ... وإن 

العالم ليستغفر له من في السموات ومن 

في األرض واحليتان في جوف املاء، وإن فضل 

العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، 

ِّثوا ديناراً وال درهماً، إمنا ورثوا  وإن األنبياء لم يور

: وقوله  وافر((  أخذ بحظ  أخذه  العلم، فمن 

العابد كفضلي على  العالم على  )) فضل   

وأهل  ومالئكته  وجّل   َّ عز اهلل  إنَّ  أدناكم، 

النملة في جحرها  واألرض، حتى  السموات 

الناس  معلِّم  على  ليصّلون  احلوت  وحتى 

. احلقيقي  الفوز  لهو  واهلل  وهــذا  اخلير((  

ــب ــض ــن ي ال  ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ب ودمـــــتـــــم 
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آفاق ... تابعونا وراسلونا على:




