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شهر ربيع الثاني ١٤٤٠هـ - ديسمبر 2٠١8م

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

 رئيس التحرير
د.رجاء بنت عمر باحاذق

مدير التحرير
د.نورة بنت ناصر العوّيد

أعضاء التحرير
أ.د.ابراهيم بن عبداهلل الحميدان
د. بادي بن خلف الشكرة
د.فايز بن عبدالعزيز الفايز

المدير التنفيذي للجمعية
د. سعيد بن حسين آل محي

التدقيق اللغوي
عمر بن علي بابعير

اإلخراج §الفني
سيد بحيري

 جميع �لآر�ء �لو�ردة يف هòه �ملجلة
تعÈ عن وجهة نظر كاتبها.

ول تعÈ بال�سرورة عن وجهة نظر �جلمعية.

المراسالت
جملة �آفا¥ نف�سية وتربوية

�جلمعية �ل�سعودية للعلوم �لنف�سية و�لرتبوية
كلية �لرتبية - جامعة �مللك �سعود

�س.ب 2458 �لريا�س 11541
هاتف 4674663 - فاك�س 4674664

Email: fqks@ksu.edu.sa

اليوم العالمي للمعلم
٥ أكتوبر ٢٠١٨م

¥Pد.رجـاء بـاحـا
اأ�ستاذ ق�سم الطفولة املبµرة  امل�سار∑

وكيلة كلية الرتبية-جامعة امللك �سعود
رئي�س التحرير

كلمة العدد

يحتفل  ١99٤م  أكتوبر   5 منذ 
للمعلمين  العالمي  باليوم  العالم 
الصادرة  المشتركة  للتوصية  تفعياًل 
منظمة  و  الدولية  العمل  منظمة  عن 
و  العمل  و  للتربية  المتحدة  األمم 
الثقافة )اليونسكو( في عام ١9٦٦م 
يجسد  و  المعلم.  بحقوق  والمتعلقة 
»«تأهيل  هو  و  العام  هذا  موضوع 
أن  فكرة   « للمتعلم«  حق  المعلم 
تربويًا  المعلم  تأهيل  في  االهتمام 
مستمرًا،  تحديًا  مازال  أكاديميًا  و 
و  العام  التعليم  أهداف  إلى  للوصول 
هذا  في  و  2٠3٠م.  رؤية  تحقيق 
بطرح  التعليم  وزارة  عملت  الصدد، 
التعليمي  المهني  التطوير  برامج  
ليقينها  جامعات،  عدة  في  الصيفي 
بحق المعلم بأن يكون مؤهاًل تأهياًل 
رسالته  أداء  من  يتمكن  كي  كاماًل 

التربوية على أفضل وجه.

الضوء  تسليط  جميعًا  فواجبنا 
و  المستدامة  التنمية  أهداف  على 
كيفية تحقيقها لضمان تعليم جيد و 
شامل للجميع، إذ إن إعداد معلم اليوم 
يختلف عن إعداد المعلم قبل خمسين 
التقدم  ومناقشة  عرض  وعلينا  عامًا. 
الذي أحرزته الجامعات و كذلك مناقشة 
التحديات المستمرة في التعليم العالي 
للوصول إلى ضمان تعليم جيد للجميع 

و تعزيز فرص التعلم .
حكومتنا  توليه  والذي  فالتعليم 
الوطن  ثروة  هو  األهمية  الرشيدة 
الركائز  أحد  و  التقدم،  لتحقيق  األولى 
هو  المعلم  و  لالزدهار.  األساسية 
مجتمع  إلى  للتحول  الرئيسة  األداة 
معلم  لكل  تقدير  و  فتحية  المعرفة، 

و معلمة في وطننا المعطاء.
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تأهيل المعلم حق للمتعلم

معلمًا عالميًا

أخبار جستن

في هذا العدد ...

٦

١٠

١٣

١٥

٢٠

٣٠

ضيف العدد:
سعادة األستاذ الدكتور
عيد بن محيا الحيسوني

 الجمعية السعودية العلمية
للمعلم »جسم«

منتدى المعلمين الدولي...
المعلم السعودي معلمًا عالميًا

أدار اللقاء: الدكتور/بادي الشكرة
مشرف عام سياسات التعليم، ووزارة التعليم
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في هذا العدد ...

٣٣

٤٤

٤٧

٥٤

٧٣

٨٢

 البيئة المدرسية
 مع استعراض ألهم المبادرات النوعية

 المتصلة بالبيئة المدرسية

 تحديات اإلرشاد المهني
ورؤية المملكة ٢٠٣٠

 صعوبات الرياضيات والتوجهات
التدريسية الحديثة

 السياق السياسي واالقتصادي
للبحث العلمي (نظرة عربية)

برمجيات المحاكاة

 الدور المستقبلي للتعليم عن
 بعد في ضوء رؤية المملكة

٢٠٣٠
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أخبار جستن

جستن تحتفل
بيوم المعلم العالمي ٢٠١٨

إعادة نشاط فرعي »جستن«
بعسير والمدنية المنورة

مع انطالقة العام الدرا�سي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ بداأت اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية  والنف�سية )ج�سنت( 
ا�ستعداداتها للم�ساركة باالأن�سطة املتنوعة التي تعك�س روؤية واأهداف اجلمعية، حيث �ساركت اجلمعية يف االحتفاء 
بيوم املعلم العاملي ٢٠١٨ الذي نظمته كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يوم اخلمي�س ١٤٤٠/1/٢٤هـ بتنظيم 
ندوتني متزامنتني يف اجلانبني الرجايل والن�سائي حتت عنوان: »تاأهيل املعلم حق للمتعلم: جتارب وخربات« 
ا�ست�سافت فيها اجلمعية جمموعة من ذوي اخلربة امليدانية من املمار�سني واالأكادمييني للحديث عن تاأهيل 

املعلم وما مر به من تطور وتغريات، كما �ساركت اجلمعية يف املعر�س امل�ساحب للفعاليات.

اجلمعية؛  فروع  �سعيد  وعىل 
فرعي  ن�ساط  اجلمعية  اأعادت 
املدينة  ومنطقة  ع�سري،  منطقة 
اجلمعية  عقدت  حيث  املنورة، 
الختيار  االنتخابات  عملية 
اجلمعية  لفرع  التنفيذية  اللجنة 
اخلمي�س  يوم  ع�سري  منطقة  يف 
الفرع  مقر  يف  ١٤٤٠/2/22هـ 
يف االإدارة العامة للتعليم مبنطقة 
االنتخابات  على  واأ�سرف  ع�سري، 
ممثل اجلمعية الدكتور/ �سعيد بن 
ح�سني اآل حمي اأمني جمل�س اإدارة 

اجلمعية ومديرها التنفيذي، وجرت االنتخابات العلنية الختيار اللجنة التنفيذية وتكليفها. كما عقدت اجلمعية 
االنتخابات الختيار اللجنة التنفيذية لفرع اجلمعية يف منطقة ع�سري يوم االأحد 0441/2/62هـ يف مقر الفرع 
يف كلية الرتبية بجامعة طيبة، واأ�سرف على االنتخابات ممثل اجلمعية الدكتور/ �سعيد بن ح�سني اآل حمي اأمني 

جمل�س اإدارة اجلمعية ومديرها التنفيذي، وجرت االنتخابات العلنية الختيار اللجنة التنفيذية وتكليفها.
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أخبار جستن

جائزة التميز...
وورش عمل

عن أدلة فئاتها

في جلسته السابعة...
مجلس اإلدارة يصدر عددًا من القرارات والتوصيات

نظمت اجلمعية بالتعاون مع اأمانة جائزة التعليم 
بعد  اجلائزة  فئات  اأدلة  عن  العمل  ور�س  للتميز 
برعاية  ١٤٤٠/2/8هـ   -6 الفرتة  خالل  تطويرها 
وت�سريف �سعادة وكيل وزارة التعليم لالأداء التعليمي 
ن�ساط  �سمن  وذلك  احلي�سوين  عيد  الدكتور/ 

الثالثاء  يوم  للمجل�س  ع�سرة  الثانية  الدورة  من  ال�سابعة  جل�سته  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
املجل�س  اأقر  كما  لتنفيذها،  اجلمعية  تطمح  التي  املبادرات  من  جملة  وا�ستعر�س  ١٤٤٠/2/١٤هـ 
اأقر  كما  االأول،  الدرا�سي  الف�سل  خالل  اجلمعية  �ستنظمها  التي  والربامج  والفعاليات  االأن�سطة 

املجل�س خطط فروع اجلمعية واأ�سدر عددًا من القرارات والتو�سيات.

اجلمعية املتعلق بتطوير فئات جائزة التعليم للتميز 

التحكيم  عمليات  بتنفيذ  اجلمعية  �سرفت  حيث 

للدورتني الثامنة والتا�سعة للجائزة وتطوير اجلائزة 

للدورة العا�سرة.
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أخبار جستن

بحضور األستاذ الدكتور/ فهد بن سليمان الشايع
فرع »جستن« بمحافظة بيشة

دور المؤسسات التربوية في تعزيز الهوية الوطنية

برعاية وحضور معالي مدير جامعة بيشة األستاذ الدكتور/ أحمد بن حامد نقادي، يوم الثالثاء 
إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  بحضور  بيشة  محافظة  في  الجمعية  فرع  نظم  ١٤٤٠/3/5هـ، 
الجمعية األستاذ الدكتور/ فهد بن سليمان الشايع، كما قدم سعادة رئيس المجلس محاضرة 

ضمن فعاليات افتتاح الفرع بعنوان: »دور المؤسسات التربوية في تعزيز الهوية الوطنية«.
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أخبار جستن

معرض كلية التربية بجامعة الملك سعود

»جستن« ضمن الجهات المشاركة
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ي�سرi حمد حميد �لرفاعي
إدارة تعليم ينبع

منتدى المعلمين الدولي...
المعلم السعودي معلمًا عالميًا

التاريخ: ١٦-١8 ذي الحجة ١٤39هـ

المكان: الرياض- فندق رافال كمبنسكي

المشاركون :

٧5٠ معلم/ معلمة سعوديين - ١8 خبير دولي - 89 معلم دولي من 2٦ دولة حول العالم

5٠ ورشة عمل   -  2٠٠ مجموعة تركيز

يُعد المعلم الركيزة األساسية في عملية التعليم وعليه تقوم مسؤولية بناء 
عقول الطالب ، مع االختالف فيما يواجه في الوقت الراهن من تحديات كبيرة 
نتيجة للمرحلة االنتقالية التي تمر بها نظم التعليم على مستوى العالم والتي 
التقويم  وأساليب  ومحتواها  أهدافها  شملت  جذرية  تغيرات  عليها  طرأت 
إعادة  يتطلب  مما  متغيرات  من  يعتريه  وما  العصر  تقدم  لمسايرة  المتبعة 
)وطن  المملكة 3٠2٠  رؤية  وانطالقا من  وتأهيله  إعداده  نظم  النظر في 
طموح ، اقتصاد مزهر، مجتمع حيوي( انبثقت فكرة المنتدى الدولي للمعلمين.

تـــقـــاريـــر
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تـــقـــاريـــر

الممارسات  الكثير من  تعلمت  وقد  السعوديين،  والمعلمات  المعلمين  مع  خبرات  لقد شاركت 
المختلفة والتي يمكن » تطبيقها في بالدي.

كاميال جين - معلمة - الدنمارك

الممارسات  الكثير من  تعلمت  وقد  السعوديين،  والمعلمات  المعلمين  مع  خبرات  لقد شاركت 
المختلفة والتي يمكن » تطبيقها في بالدي.

كاميال جين - معلمة - الدنمارك

إقامة هذا المنتدى ليس لهدف البحث عن حل واحد يناسب الجميع ، بل إن األمر يتعلق بتنوع 
طرق التعليم ، وأعتقد أنه يمكننا فهم أنفسنا حين ننظر لها بأعين مختلفة وهذا ما حدث في 

منتدى المعلمين الدولي.«
السيد أندرياس سليشر – رئيس قطاع التعليم في منظمة

DCEO

أنا معجب جدا بمدى مهارة المعلمين والمعلمات السعوديين على حد سواء ، لقد أتوا بالعديد من 
األفكار ، والمعلمات كن مبدعات جدا من خالل األفكار التي يمكن تطبيقها في الفصول، إنه 

من الرائع جدا رؤية التساوي في مستوى المهارات بين الجنسين في التعليم.
أندرو ستوم – معلم – الدنمارك

أعتقد أن مثل هذا المؤتمر يضع السعودية في مكانها الطبيعي في الساحة الدولية، ألنه من 
المهم أن نعيش في مجتمع دولي متصل، ال ينعزل فيه الناس عن بعضهم .

البارونة سوزان قرينفيلد
مستشار جامعة هاريوت وات – بريطانيا

المسألة مسألة لباس فقط ، في الحقيقة نحن نفس األشخاص ، ونواجه نفس المشاكل في التعليم .
أرتيا اوربناتيا – معلمة – لتوانيا

سعيد بأن أقول أن المعلمين السعوديين لديهم إصرار وحب للتعلم والتطور ، وشيء مهم أن 
الحكومة تستثمر في أهم شيء لبناء البلدان وهو التعليم ، إنه أمر رائع .

فابيان أندرياس – معلم – األكوادور

التي  المعلومات  كمية  أذهلتني  وبصراحة   ، السعوديين  المعلمين  لمقابلة  فرصة  على  حصلت 
لديهم ، وعدد الممارسات التعليمية ، واطلعت على اإلصالحات التي تقوم بها المملكة متمثلة 

في رؤية 2٠3٠
مارغريت – معلمة – استونيا

قالوا عن المنتدى الدولي للمعلمين :
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توصيات ومقترحات :
تقرر  لو  فيما  للوزارة  وتوصيات  أفكارا  والمعلمات  المعلمين  بعض  طرح 

عقد المنتدى الدولي للمعلمين مرة ثانية :
١-  أن يقام المنتدى في عدة مناطق المملكة .

2-  يفتح الحضور للجميع حتى لو على حسابهم الخاص.
3-  أال تكون هناك استثناءات وشروط للحضور كالعمر وسنوات الخدمة.

٤-  استضافة ممثلين لكليات التربية لمناقشة قضايا إعداد المعلمين.
5-  استضافة خبرات عربية وسعودية .

٦-  أن يكون أحد المتحدثين الدوليين سعوديا.
٧-  إنشاء منصة الكترونية تتبنى طرح الرؤى واألفكار والتجارب .

لتبادل  السعوديين  والمعلمات  للمعلمين  منتدى  إقامة  فكرة  تبني    -8
الخبرات.

توصيات ومقترحات :

تـــقـــاريـــر
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منال بنت �سفر �أبودبيل
أخصايئ نفيس: قسم علم النفس

تأهيل المعلم حق للمتعلم

عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  األستاذ  الجامعة  مدير  معالي  من  برعاية كريمة 
الدكتور  األستاذ  سعادة  التربية  كلية  عميد  من  ومتابعة  إشراف  وتحت  العمر، 

فهد بن سليمان الشايع، ووكيلتها سعادة الدكتورة رجاء بنت عمر باحاذق

واحتفاًل  املعلم  لدور  تقديرًا 
يوافق  الذي  للمعلم  العاملي  ابليوم 
يف كل  أكتوبر  شهر  من  اخلامس 
جبامعة  الرتبية  احتفلت كلية  عام، 
امللك سعود حتت شعار » أتهيل 
املعلم حق للمتعلم » برعاية كرمية من 
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور 

بدران بن عبدالرمحن العمر، وحتت 
كلية  عميد  من  ومتابعة  إشراف 
الرتبية سعادة األستاذ الدكتور فهد 
بن سليمان الشايع، ووكيلتها سعادة 
الدكتورة رجاء بنت عمر ابحاذق، 
ممثلة  اجلامعة  بني  التنسيق  مت  إذ 
بكلية الرتبية ووزارة التعليم، حلضور 

واملعلمات. املعلمني  وتشريف 
املعلمني  من  احلضور  واستفاد 
التدريبيةاليت  الورش  من  واملعلمات 
نّظمها وأعدها املركز الرتبوي للتطوير 
فقدبلغ  الكلية،  يف  املهنية  والتنمية 
عددها مخسة وعشرين ورشة تدريبية.

ابإلضافة لذلك نظمت اجلمعية 

تـــقـــاريـــر



مجلة آفاق )العدد رقم 55(14

والنفسية  الرتبوية  للعلوم  السعودية 
)جسنت( ندوة بعنوان »أتهيل املعلم 
وخربات«،  جتارب  للمتعلم:  حق 
ضّمت الندوة عدًدامن أعضاء هيئة 
التدريس وأساتذة من وزارة التعليم، 
جمال  يف  املختلفة  اخلربات  ملناقشة 

التعليم، وأتهيل املعلم. 

وصاحب االحتفال معرًضا أُبرز 
إذشاركت  املعلم،  أتهيل  أمهية  فيه 
عدة جهات منها مركز التميز البحثي 
يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات 
ومدينة األمري سلطان بن عبدالعزيز 
للخدمات اإلنسانية ومكتب الرتبية 
تقومي  وهيئة  اخلليج  لدول  العريب 

واألقسام  مهة،  وأكادميية  التعليم 

األكادميية يف كلية الرتبية ابجلامعة، 

كوحدة  هلا  التابعة  والوحدات 

الشؤون  ووحدة  العليا  الدراسات 

االحتياجات  ووحدة  األكادميية 

التابعة. الطالبية  واألندية  اخلاصة 

تـــقـــاريـــر
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�أ.د. فهد بن �سليمان �ل�سايع
عميد كلية الرتبية ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

تأهيل المعلم.. حقٌ للمتعلم

 2٠١8 العام  لهذا  العالمي  المعلم  بيوم  احتفائها  في  اليونيسكو  رفعت 
»شعارالحق في التعليم يعني الحق في معلم مؤهل«

The right to education means the right to a qualified teacher
واتخذت اليونيسكو هذا الشعار رغبة في التأكيد للمجتمع الدولي بأن حق التعليم 

ال يمكن أن يتحقق بدون وجود معلمين مؤهلين. 

مـقـــاالت
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م�ستمر.ولتحقيق  مهني  تطور  على  ويح�سلون 
اأهداف خطة اليوني�سكو 2030 للتعليم؛ فاإن احلاجة 
ملحة ال�ستقطاب 69 مليون معلم جديد، حيث يعاين 
مليون طفل مل  وجود 264  العامل حاليًّا من مع�سلة 
يتمكنوا من احل�سول على حقهم يف التعليم. ونحن 
واملنة-،  احلمد  -وهلل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
نت جميع االأطفال من  حقق التعليم نه�سة �ساملة مكَّ
اإعداد  حظي  كما  التعليم،  يف  حقهم  على  احل�سول 
بارزة  باأولوية  امل�ستمر  املهني  وتطوره  املعلم  وتاأهيل 
جت بتاأكيد روؤية  يف اخلطط التنموية للدولة، والتي توِّ
مبادرات  على  املختلفة  براجمها  يف   2030 اململكة 
كربى للرفع من م�ستوى تاأهيل املعلم وتطوره املهني 
املهني  وتطوره  املعلم  تاأهيل  ربط  حيث  امل�ستمر، 
»االقت�ساد  لتحقيقمرتكز  الروؤية  بربامج  امل�ستمر 
القوى  تاأهيل  يف  املحوري  بدوره  اإمياًنا  املزدهر«، 

العاملة الوطنية. 
الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  من  واإميانا 
جتاه  املجتمعية  مب�سوؤوليتها  »ج�سنت«  والنف�سية 
عاما  الثالثني  خالل  اجلمعية  عملت  فقد  املعلمني، 
يف  ت�سهم  التي  الربامج  من  عدد  بتقدمي  املا�سية 

تاأهيل املعلم وتطوره املهني امل�ستمر مثل: املوؤمترات 
العلمية واللقاءات والندوات امل�ستمرة، اإ�سافة الإثراء 
»ر�سالة  املحكمة  جملتها  خالل  من  العلمي  البحث 
اجلمعية  �سعدت  -والتي  النف�س«  وعلم  الرتبية 
هما:  علميتني  ملجلتني  بتحويلها  اجلامعة  مبوافقة 
»املجلة ال�سعودية للعلوم الرتبوية« و »املجلة ال�سعودية 
الرتبوية  جملتها  خالل  من  اأو  النف�سية«-،  للعلوم 

»اآفاق«، اإ�سافة لعدد من الربامج املتنوعة.
تاأ�سي�س  يف  املحورية  م�ساهمتها  اجلمعية  وتعد 
دوراتها  على  واالإ�سراف  للتميز«،  التعليم  »جائزة 
لت�سمل  ال�سابقة، وعملها احلايل يف تطوير اجلائزة 
التعليمية، دورا  جميع الفئات ذات العالقة بالعملية 
وتعمل  التعليمية.  والعملية  املعلم  تطوير  يف  مهما 
اجلمعية من خالل مقرها الرئي�س وفروعها يف جميع 
يرتبط  ما  وخا�سة  ر�سالتها،  باأداء  اململكة  مناطق 
بجوانب العملية التعيليمة، واملعلم حتديدا، يحدوها 
خدمة  والتوفيق  بالنجاح  م�ساعيها  تتكلل  باأن  االأمل 
يقود  حيوي  جمتمع  بناء  يف  لروؤيته  وحتقيقا  للوطن 

لتحقيق اقت�ساد مزدهر لوطن طموح. 

مـقـــاالت
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�أ.د. حمود بن �إبر�هيم �ل�سالمة
وكيل كلية الرتبية للدرا�سات العليا

والبحث العلمي

عبارة  على  يقف  ال  به  واالحتفاء  املعلم  تكرمي  اإن 
ق، اأو �سعار ُيرفع، ولكنه �سعور ينبغي اأن ُيغر�س يف  ُتنمَّ
نفو�س الكبار وال�سغار، واأن ي�ستقر يف وعي املجتمع 

قْدر املعلم وقيمته.
بث  م�سوؤولية  تتحمل  وكياناته  التعليم  موؤ�س�سات  اإن 
الوعي، ولفت االأنظار لقيمة املعلم، ومبثل ذلك هي 
م�سوؤولة عن تطويره وزيادة كفاءته. ومن هنا جاءت 
النوعي  التعليم  اأن  على  موؤكدًة   ،0302 اململكة  روؤية 
للمعلم،  الريادي  الدور  تعزيز  خالل  من  اإال  اليتم 

ورفع تاأهيله، وزيادة فر�س النجاح واالإبداع له.
حتقيق  يف  لدورها  الرتبية  كلية  من  وا�ست�سعاًرا 
روؤية اململكة 0302،ويف بناء املجتمع وخدمة الوطن 
برامج  اإيجاد  على  بالعمل  الكلية  بادرت  واملواطن؛ 
ودورات ت�سهم يف رفع كفاءة املعلم، وتاأهيله تاأهياًل 
طرح  يف  اقة  �سبَّ الكلية  كانت  كما  مبكانته،  يليق 
التعليمية  بالعملية  ال�سلة  ذات  التدريبية  الربامج 

بجميع اأطرافها.

 .. له  اليوم بمعلمه وصانع أجياله، وحُقَّ  بأسره في هذا  العالم  يحتفي 
نظرة سريعة على مؤسسات الدول ومنسوبيها تغنيك عن مئات العبارات، 

وآالف الحروف، حول أثر المعلم في صناعة األجيال، وبناء العقول.

مـقـــاالت
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اخلام�س من اأكتوبر يوم املعلم الذي يعترب منا�سبة 
م�سرفة جلميع املعلمني يف جميع اأنحاء العامل، ويوم 
فح�سب،  طالبهم  قبل  من  لي�س  لهم  وتقدير  �سكر 
يطلق  من  هم  املجتمع،فاملعلمون  �سائر  من  واإمنا 
الذيي�ساهمون  ملجتمعنا،وهم  االأ�سا�س  حجر  عليهم 
ب�سكل كبري يف بناء �سخ�سياتنا، وت�سكيل م�ستقبلنا، 

وحتفيزنا لهذا الوطن.

واالمتنان  باملعلمني،  لالإ�سادة  فر�سة  املعلم  يوم 
لهم ملا بذلوه من جهود م�ستمرة يف ت�سكيل م�ستقبل 
اأبنائنا  وبناتنا يف ظل روؤية  مملكتنا احلبيبة 0302، 
فمهما تعددت ركائز التعليم االأ�سا�سية وتنوعت، يظل 
االأ�سا�سية  هوالركيزة  عمله  يف  املتفاين  الويف  املعلم 

ملنظومة التعليم التي ترثي نظام التعليم وجتعله اأكرث 
احرتافية ومتيًزا. 

له  ي�سار  كاتًبا  االأم�س  طفل  اأ�سبح  املعلم  بف�سل 
بالبنان اأو مهند�ًسا يرفع اأعمدة اخلر�سانة اأو طبيًبا 
ي�سفي عليل املعتل اأو معلًما اآخر يبنى جياًل جديًدا؛ 
لذلك لن ين�سى الطفل املعلم الذي �سار بف�سله لبنة 

االأ�سا�س يف بناء جمتمع اآخر.

يف هذا اليوم تتجلى م�ساعر ال�سكر والتقدير لكل 
املعلم، نحن جميًعا ممتنون  واملعلمات.اأيها  املعلمني 

لك و�سنكون كذلك دائًما واأبًدا.

االحرتام  فائق  منا  ومعلمة..لكم  معلم  فلكل   
والتقدير.

د. لينا بنت �سعيد با�سطح
م�ساعد مدير املركõ الرتبوي للتطوير 

والتنمية امل¡نية 

مـقـــاالت
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د. فايز �لفايز
وكيل كلية الرتبية للتطوير واجلودة وع�سو 

هيئة التدري�س بق�سم الإدارة الرتبوية

تأهيل المعلم
حقٌ للمتعلم

مع  متزامنا  املقال  هذا  ياأتي 
يوم املعلم العاملي املوافق للخام�س 
اأتى  والذي  اأكتوبر يف كل عام  من 
متوافقا معدور  ال�سنة  �سعاره هذه 
تاأهيل  و  اإعداد  يف  الرتبية  كلية 
اليوني�سكو  �سعار  اأن  حيث  املعلم 

لليوم العاملي للمعلم هو:
 The right to
 education means the
 right to a qualified
 .teacher

وترجمته بالعربية: 
يعني احلُق  التعليم  )احلُق يف 
يف معلٍم موؤهل( و بناء عليه اأقامت  

كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود فعالياتها لهذا اْلَيْوَم 
تاأكيدا  ليكون  للمتعلم«  حقٌّ  املعلم  »تاأهيُل  حتت�سعار 
لدورها املناط بها و متوافقا مع �سعار اليون�سكو لْلَيْوَم 

العاملي للمعلم لهذا العام.
التاهيل  ان  اإي�ساح  اجلانب  هذا  يف  املهم  ومن 

فإعداد  التربوي  الميدان  بالمعلمين في  التربية  نحن في كلية  نفخر 
المعلم هو دور أساس من أدوار كليات التربية ، كيف ال والمعلمون 
هم اللبنة األولى في إعداد األطباء و المهندسين و غيرهم بل و 

جميع العاملين في كل القطاعات باختالف درجاتهم وأصنافهم.

يكون عادة قبل القيام باملهمة اأّين 
كانت و قد يكون يف بع�س احلاالت 
اثناءاملهمة لتعديل جوانب النق�س 
او تقوية جوانب القوة اكرث وهو ما 
يطلق عليه ب�سيغة اف�سل التطوير 
، ولعل اخر فر�سة ناجحةمن هذا 
اجلانب ما كان يف برامج التدريب 
نهاية  يف  اأقيمت  التي  ال�سيفي 
قرابة  قبل  اي  املا�سي  ال�سيف 
بني  ب�سراكةرائعة  اأ�سهر   الثالثة 
املركز  يف  ممثلة  التعليم  وزارة 
التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 
امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  بني  و 
الرتبوي  فياملركز  ممثلة  �سعود 
برامج  فيها  قدم  حيث   ، املهنية  التنمية  و  للتطوير 
غالبها  يف  موجهة  كانت  منوعة  و  مميزة  تاأهيلية 
تاأكيدا ملبداأ �سعار يوم املعلم العاملي  للمعلم ، كلهذا 
املعلم  )تاأهيل  الرتبية  كلية  يف  ل�سعارنا  حتقيقا  و 

حٌق للمتعلم(.

مـقـــاالت
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التعريف بالجمعية السعودية العلمية للمعلم

فكرة اإلنشاء:

    تمثل الجمعيات العلمية رافدًا من أهم الروافد التي تُثري الحياة العلمية 
القيام  في  المختلفة  الجامعة  وحدات  وتشارك  المجتمعات،  مختلف  في 
للمعلم  العلمية  السعودية  والجمعية  المجتمع.  خدمة  في  بمسؤولياتها 
كلية  ومقرها  خالد،  الملك  جامعة  بإشراف  تعمل  علمية  جمعية  »جسم« 
قدرات  تنمية  مجال  في  أكان  سواء  المختلفة  نشاطاتها  وتمارس  التربية، 
واالستشارات  المجتمعية  الخدمة  مجال  أمفي  مهاراته،  في  أم  المعلم 
بالمعلم، كما تساعد في  المرتبطة  البحثية  التربوية والمهنية والمشروعات 
تنمية العمل الفكري، وتأصيل الثقافة التربوية المتزنة وفق األحكام التي 

تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

 الجمعية السعودية العلمية
للمعلم »جسم«

د. �سلطان �سالح حممد �ل�سهري 
اأمني جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 

العلمية للمعلم »ج�سم« 

تجربة من الميدان
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تجربة من الميدان

ال�سعودية  اجلمعية  اإن�ساء  فكرة  انبثقت  ولقد 
الرتبية  كلية  من  اإمياًنا  »ج�سم«  للمعلم  العلمية 
ال�سعودي  املعلم  دور  باأهمية  خالد  امللك  بجامعة 
قدراته،  تنمية  خالل  من  وذلك  املجتمع،  تنمية  يف 
العربية  اململكة  روؤية  مع  يتوافق  مبا  ومهاراته، 
اخلدمة  اأثناء  ويف  اخلدمة،  قبل   0302 ال�سعودية 
جمتمع  بناء  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  لها  ليت�سنى 

م�ستدام. ذيتميز 
على  عملت  للجمعية  تاأ�سي�سية  جلنة  تكونت  وقد 
وهذه  اجلمعية  لعمل  املنظمة  اللوائح  وت�سميم  بناء 

اللجنة تكونت من:

د. عبد اهلل بن علي اآلكا�سي )رئي�ًسا(
اأ.د. عامر عبد اهلل ال�سهراين )ع�سًوا(

د. عبد الرحمن حممد الف�سيل )ع�سًوا(
د. ظافر �سعيد ال حماد )ع�سًوا(
د. حممد يحيى�سفحي )ع�سًوا(

بن  اأحمد  الدكتور/  التعليم  وزير  د�سنمعايل 
للمعلم  العلمية  ال�سعودية  اجلمعية  العي�سى  حممد 
الدويل  املوؤمتر  افتتاح  حفل  يف  وذلك  )ج�سم( 
»املعلم وع�سر املعرفة - الفر�س والتحديات« حتت 
الثالثاء  يوم  وذلك  متغري  لعامل  معلم متجدد  �سعار 

املوافق 1438/2/29هـ.
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مر�حل �لرت�سح للجمعية:
�سعت اجلمعية العلمية للمعلم )متمثلة يف اجلمعية التاأ�سي�سية(لالإعالن عن بدء اإجراء انتخابات جمل�س 
ال�سرية  جتهيز  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  لع�سوية  الرت�سح  يف  الراغبني  االأع�ساء  جميع  اجلمعية،ودعت  اإدارة 
الذاتية حمدثة ومدعمة بن�سخ اإلكرتونية من ال�سهادات؛ لرفعها على رابط الرت�سح يف املواعيد املحددة يف 

اجلدول االآتي:

االأحد  يوم  الثامنة �سباح  ال�ساعة  بداية من  للرت�سح  التقدم  باب  يفتح 
201٧/12/3 املوافق 1439/3/51هـ.

ال�ساعة  1439/3/19هـ  املوافق   - 201٧/12م   /٧ اخلمي�س  يوم  يغلق 
الثانية ظهًرا، وذلك من خالل رابط الرت�سح لع�سوية جمل�س االإدارة. 

و�سيتم اإر�سال ر�سالة تذكرييه من خالل الربيد االإلكرتوين لالأع�ساء.

�لرت�سح �ملرحلة �لأولى

خالل  من  للمر�سحني  الذاتية  ال�سرية  على  االطالع  للناخبني  ميكن 
رابط املر�سحني.

االأحد  يوم  �سباح  العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية  االقرتاع  باب  فتح  مع 
201٧/12/10م املوافق 22 /3 / 1439 هـ.

اخلمي�س  يوم  ظهرًا   12 ال�ساعة  متام  يف  االأ�سوات  ا�ستقبال  ينتهي   -
201٧/12/14م املوافق 26 /3 / 1439 هـ.

- و�سيتم اإر�سال ر�سالة تذكرييه من خالل الربيد  االإلكرتوين لالأع�ساء.

�لنتخاب �ملرحلة �لثانية

إعالن النتائج يوم اخلميس ٢٠١٧/١٢/١٤م املوافق ١٤٣٩/٣/٢٦هـ 
قبل الساعة الثانية ظهرًا على املوقع اإللكرتوين للجمعية

.)http://ssat.kku.edu.sa/ar(
�لنتيجة �ملرحلة �لثالثة

• جمل�س اإدارة اجلمعية �سيتكون 
نظام  وين�س  اأع�ساء  �سبعة  من 
اجلمعية على اأال تقل ن�سبة من�سوبي 
ثلثهم. عن  خالد  امللك  جامعة 
الرت�سيح  يكون  اأن  على   •
امل�سجلني يف  لالأع�ساء  والت�سويت 
اجلمعية وفًقا لل�سوابط املن�سو�س 
ميكن  والتي  الالئحة  يف  عليها 

االطالع عليها من خالل الرابط:
 https://goo.gl/8jxEEd

حق  لهم  الذين  االأع�ساء   •
االأع�ساء  والرت�سح  الت�سويت 
تن�س  كما  فقط  العاملون 
ت�سويت  ا�ستبعاد  الالئحة.و�سيتم 
خالل  من  االأع�ساءغريالعاملني 

جلنة االنتخابات.
الت�سويت  اأو  االقرتاع   •
ال�سري االإلكرتوين من خالل رابط 

املر�سحني.

ملجل�س  املر�سح  يكون  اأن   •
اجلن�سية،وعلى  �سعودي  االإدارة 

راأ�س العمل.  
جميع  ا�ستبعاد  �سيتم   •
االنتخابية  واالأ�سوات  الرت�سيحات 
تاأتي �سمن االإطار الزمني  التي ال 

املحدد.
جميع  اجلمعية  دعت  وقد 
للم�ساركة  العاملني  اأع�سائها 
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لتحقيق  والت�سويت  الرت�سيح  يف 
االأهداف املرجوة من اجلمعية.

جلنة �لنتخابات:
البليم-  حممد  عبيد  د.   -1
عمادة   - واجلودة  التطوير  وكيل 
امللك  جامعة  العلمي-  البحث 

خالد.)رئي�ًسا(
�سيد  اأحمد  حممود  د.   -2
الفيزياء - كلية  م�سطفى - ق�سم 
خالد.  امللك  جامعة   - العلوم 

)ع�سوًا ومقررًا(
3- د. عبد العزيز حمد ح�سن 
خدمات  اإدارة  مدير   - العولة 
امل�ستفيدين مبكتب التعليم االأهلي- 
مبنطقة  للتعليم  العامة  االإدارة 

ع�سري. )ع�سًوا(
4- م. �سعيد االأحمري- االإدارة 
جامعة   - املعلومات  لتقنية  العامة 

امللك خالد.)ع�سًوافنًيا(
5- م.ي�سري يحمد     - االإدارة 
جامعة   - املعلومات  لتقنية  العامة 

امللك خالد. )ع�سًوا تقنًيا(

�لعملية  �سري  على  �مل�سرف 
�لنتخابية:

عميد   - �لقرين  حامد  د. 
�مللك  بجامعة  �لعلمي  �لبحث 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  خالد- 
�ل�سعودية  �لعلمية  �جلمعية 

للعلوم �لفيزيائية.
روؤية �جلمعية:

تقدمي  يف  املحلية  الريادة 
الرتبوية  واخلدمات  اال�ست�سارات 

البحثية حتقيًقا لتميز املعلم.
ر�سالة �جلمعية:

باأداء  االرتقاء  يف  التميز 
خالل  من  التعليمية  املوؤ�س�سات 
تقدمي اال�ست�سارات وعقد اللقاءات 
الرتبوية  الدرا�سات  واإجراء 
تدريبية  برامج  وتبني  املتخ�س�سة 
حديثة ترثي خربات املعلم وت�سهم 
الطموحة  الروؤية  حتقيق  يف 

0302م.
�أهد�ف �جلمعية:

ال�سعودية  اجلمعية  تهدف 

اإلى: للمعلم  العلمية 
• تطوير االأداء املهني للمعلم.
للمناهج  امل�ستمر  التطوير   •
املعايري  مع  يتوافق  مبا  الدرا�سية 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  العاملية 

املعنية.
العلمي  التوا�سل  تعزيز   •
لتبادل  ال�سعوديني  املعلمني  بني 

اخلربات.
مع  ال�سراكات  تفعيل   •
احلكومية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
جمال  يف  والعاملية  واالأهلية 

للمعلم. املهنية  التنمية 
والتعلم  التعليم  ثقافة  ن�سر   •
املعلمني  بني  احلياة  مدى  امل�ستمر 

ال�سعودي. واأفراد املجتمع 
م�سكالت  ودرا�سة  ر�سد   •
امليدان الرتبوي وق�ساياه واقرتاح 

العلمية لها. احللول 
• ت�سجيع االبتكار واالإبداع يف 

امليدان الرتبوي.
العلمي  بالبحث  االهتمام   •
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للدرا�سات  العلمي  والن�سر 
التنمية  يف  املتخ�س�سة  الرتبوية 

للمعلم. امل�ستدامة  املهنية 
�لقيم:

ال�سعودية  اجلمعية  تلتزم 
االآتية: بالقيم  للمعلم  العلمية 

• القيم االإ�سالمية
• االإجناز
• املواطنة
• التكامل

دالتعاون
• املبادرة

التميزامل�ستدام  •
• االإبداع

• النزاهة
ال�سفافية  •

�لرتباط �لتنظيمي للجمعية:
ال�سعودية  اجلمعية  ترتبط 
تنظيمًيا  »ج�سم«  للمعلم  العلمية 
بكلية الرتبية بجامعة امللك خالد، 
جمل�سها  لرئا�سة  الرت�سيح  ويتم 
واأمينها  املايل،  وامل�سوؤول  ونائبه، 
املنظمة  للقواعد  وفًقا  واأع�سائها 

يف  العلمية  للجمعيات 
ال�سعودية. اجلمعيات 

�جلمعية  جلان 
�لرئي�سة:

اجلمعية  تهتم 
للمعلم  العلمية  ال�سعودية 
وتدريب  بتطوير  »ج�سم« 
ويف  اخلدمة  قبل  املعلم 
وهذا  اخلدمة،  اأثناء 
اللجان  اإن�ساء  يقت�سي 

االآتية: الرئي�سة 
االأبحاث  جلنة   )1
االأبحاث  بتقدمي  وتهتم  العلمية: 
واأي�سًا  املعلم،  لتطوير  العلمية 
الواردة  العلمية  االأبحاث  حتكيم 

للجمعية.
وور�س  التدريب  جلنة   )2
العمل: وتهتم بتنظيم وعمل دورات 
ت�ستهدف  عمل  وور�س  تدريبية 
العربية  اململكة  ومعلمات  معلمي 
مبا�سر،  ب�سكل  �سواء  ال�سعودية 
بكلية  اجلمعية  مقر  يف  ُبعد  اأمعن 
ويف  خالد،  امللك  بجامعة  الرتبية 
الرتبية  بكليات  اجلمعية  فروع 
ا  واأي�سً ال�سعودية،  باجلامعات 
بوزارة  الرتبوي  التدريب  مبركز 
التدريب  مبراكز  اأو  التعليم، 

الرتبوي باإدارة التعليم.
ت�سعى  الفروع:  جلنة   )3
بكليات  للجمعية  فروع  الفتتاح 
ال�سعودية  باجلامعات  الرتبية 
هيئة  اأع�ساء  اأحد  وميثلها 
كل  تكون  بحيث  بالكلية  التدري�س 
كليات  يف  املمار�سة  الن�ساطات 
حتت  تنفذ  املعلم  لتطوير  الرتبية 

اإ�سراف اجلمعية.

ال�سراكات  جلنة   )4
�سراكات  بعمل  تهتم  املجتمعية: 
جمتمعية مع القطاعات احلكومية 
املادي  الدعم  لتقدمي  واخلا�سة 
توفري  اأجل  من  للجمعية  واملعنوي 

رعاية ودخل مادي للجمعية.
العلمية:  املوؤمترات  جلنة   )5
موؤمتر  لتنظيم  هذهاللجنة  ت�سعى 
يف  التجارب  ي�ستهدف  �سنوي 
يقدمها  التي  الرتبوي  امليدان 
وكذلك  واملعلمات،  املعلمون 
ا�ست�سافة خرباء حمليني وعامليني 
لتقدمي خرباتهم ودرا�ساتهم حول 

تطوير وتدريب املعلم.
وتقنية  االإعالمية  اللجنة   )6
منظومة  ببناء  تهتم  املعلومات: 
خاللها  من  يتم  للجمعية  تقنية 

عر�س كل ما تهتم به اجلمعية.
للجمعية: الع�سوية  �سروط 

من�سوبي  من  يكون  اأن   )1
والتعليم اجلامعي. العام،  التعليم 
ال�سرية  ح�سن  يكون  اأن   )2

وال�سلوك.
الطلب  بتعبئة  يقوم  اأن   )3

�سواء ورقًيا اأم اإلكرتونًيا.
الر�سوم  بدفع  يقوم  اأن   )4
اإدارة  جمل�س  ِقبل  من  املقررة 

اجلمعية.
بعد  اإال  الع�سوية  ُتقبل  ال   )5

موافقة جمل�س اإدارة اجلمعية.
للجمعية: الع�سوية  اأنواع 

مينحها  �سرفية:  ع�سوية   -
له  ملن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
م�ساهمات فاعلة يف تطوير وتدريب 
املعلم وُيعفى حاملها من الر�سوم، 
اجتماعات  ح�سور  له  ويحق 
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وكذلك  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
اجلمعية. علىقرارات  الت�سويت 

ومُتنح  انت�ساب:  ع�سوية   -
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  مبوافقة 
ومعلمات  معلمي  كل  بها  ويتمتع 
اململكة العربية ال�سعودية، وكذلك 
التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء 

لهم  ويحق  ال�سعودية  باجلامعات 
وور�س  ودورات  فعاليات  ح�سور 
وال  اجلمعية  تقيمها  التي  العمل 
اجتماعات  ح�سور  لهم  يحق 
وال  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
الت�سويت على قراراتها ور�سومها 

على النحو االآتي:

املعلومات االإعالمية وتقنية  اللجنة 

جلنةاملوؤمتراتالعلمية

املجتمعية ال�سراكات  جلنة 

جلنة الفروع

جلنة التدريب وور�س العمل

العلمية جلنة االأبحاث 

االأع�ساء

اأمني جمل�س اجلمعية

جلان اجلمعية

امل�سوؤول املايل

نائب رئي�س اجلمعية

رئي�س جمل�س اجلمعية

•  200 ريال لال�سرتاك ل�سنة 
واحدة.

لال�سرتاك  ريال   300  •
متتاليتني. ل�سنتني 

• 400 ريال لال�سرتاك لثالث 
متتالية. �سنوات 

للجمعية  التنظيمي  الهيكل 

�لدور ومكان �لعمل �ل�سم م

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية
 عميد كلية الرتبية

د. عبد اهلل بن علي اآل كا�سي 1

نائب رئي�س اجلمعية -امل�سوؤول املايل
وكيل كلية الرتبية

د. حممد زيدان اآل حمفوظ 2

اأمني املجل�س
معلم باإدارة التعليم مبحافظة حمايل

د. �سلطان �سالح حممد ال�سهري 3

ع�سو
اأ�ستاذ م�سارك بكلية الرتبية بجامعة طيبة

د. عائ�سة بلهي�س حممد العمري 4

ع�سو
معلم باإدارة التعليم مبحافظة �سبيا

اأ. �سلطان حممد �سامل الفيفي. 5

ع�سو
معلم باإدارة التعليم مبحافظة الطائف

اأ. مرمي عبد اهلل خريي. 6

ع�سو
معلم باإدارة التعليم مبحافظة الطائف

اأ. عائ�سة �سعيد عبد اهلل احلارثي. ٧

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة
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اجلمعية: اأن�سطة 
ع�سري  مبنطقة  العامة  باالإدارة  الرتبوي  التدريب  مع  اإثراء  برنامج  لقاءات  �سل�سلة  من  �سراكة  عقد   •
بقاعة  تنفيذها  مت  وقد  العام،  التعليم  يف  املواد  وم�سريف  معلمي  بوجهعام  اإثراء  برنامج  لقاءات  وت�ستهدف 

املناق�سة بكلية الرتبية بجامعة امللك خالد ومنها:

العمل  ور�س  عددمن  عقد  مت  وتطبيقاتها(  للريا�سيات  االأول  الدويل  )املوؤمتر  فعاليات  هام�س  وعلى   •
وم�سرفات  الريا�سيات  ومعلمي  م�سريف  ا�ستهدفت  واملدربات  املدربني  من  نخبة  قدمها  اجلمعية  باإ�سراف 

ومعلماتالريا�سيات خالل الفرتة 9-01 /9341/٧هــ وفق اجلدول االآتي:

òلتنفي� ïتاري �لفÄة �مل�ستهدفة òملدرب �ملنف� ��سم �لÈنامج م

26-2-1439هـ  م�سرفو ومعلمو اللغة
العربية

اأ.د. حممد بن علي العمري  كيف جنعل اللغة العربية
االأقرب اإلى طالبنا؟

1

5-2-1439هـ  م�سرفو ومعلمو التعليم
العام

د. عبد الرحمن يحي القرفـي  جتربة التعلم التعاوين
 وتطبيقاته يف املدار�س

الربيطانية

2

36-6-1439هـ  مر�سدو التوجيه
واالإر�ساد

اأ.د. نبيل �سالح �سفيان  اأ�ساليب اإر�سادية
خمت�سرة ومعا�سرة

3

25-٧-1439هـ  قادة مدار�س التعليم
العام

اأ.د. علي نا�سر �ستوي  القيادة املدر�سية
امل�ستقبلية

4

�لفÄة �مل�ستهدفة �ملقدم للفعالية عنو�ن �لفعالية م

م�سرفو ومعلمو الريا�سيات د. يعن اهلل القرين  تدري�س الريا�سيات وتنمية التفكري
االإبداعي

1

م�سرفات ومعلمات الريا�سيات اأ. اأمل الرايقي
اأ. فائزة الزهراين
اأ. مرمي ال�سعيدي

 االحرتافية يف اإن�ساء احلقائب
الرقمية

2

م�سرفات ومعلمات الريا�سيات اأ. فوزية املغام�سي  توظيف االآلة احلا�سبة العلمية يف
تدري�س الريا�سيات

3

م�سرفات ومعلمات الريا�سيات اأ. مرمي خريي  التكاملي لتعليم STEM منحة
 الريا�سيات والعلوم والتقنية

والت�سميم الهند�سي

4
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موعد �لدورة عدد �لأيام �لفÄة �مل�ستهدفة �ملدرب ��سم �لدورة م

االثنني - الثالثاء
1440/2/٧-6

٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات د. حممد غنيم  ا�سرتاتيجيات التدري�س
الفعال

1

الثالثاء - االأربعاء
1440/2/15-14

٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات  د. عائ�سةبلهي�س
العمري

 ت�سميم املحتوى
الرقمي الب�سري

2

الثالثاء
1440-1-29

٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات  اأ. عبري حممد
املح�سار

 ت�سميم ملف االإجناز
االإلكرتوين

3

الثالثاء - االأربعاء
1440/3/2٧-26

٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات  د. تغريد عبد
الفتاح الرحيلي

 ت�سميم
 االنفوجرافيك

 التعليمي الثابت
واملتحرك

4

الثالثاء - االأربعاء
1440/1/29 
1440/2/1

4:30-6:30 م�ساًء

يومان4 �ساعات  املعلمون واملعلمات
املعلمون واملعلمات

 د. �سلطان
�سالح ال�سهري

 توظيف البحث
 االإجرائي يف العملية

التعليمية

5

االأحد
1440-1-2٧
9-11 م�ساًء

يومان4 �ساعات  اأ. مرمي عبد
اهلل خريي

الذكاءات املتعددة 6

االثنني - الثالثاء
1440/2/21-20

٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات  اأ. اآالء اأحمد
اجلري�سي

 اإنتاج الفيلم التعليمي
وم�ساركته عرب الويب

٧

الثالثاء
1440-2-٧
٧-9 م�ساًء

يومان4 �ساعات املعلمون واملعلمات  اأ. عبري حممد
املح�سار

 جمتمع ميكرو�سوفت
التعليمي االفرتا�سي

8

• وهناك عددمن الور�س والدورات التدريبية والتي مت اإدراجها �سمن اخلطة الت�سغيلية للجمعية خالل 
العام الدرا�سي 1440/1439 هـ والتي يقدمها اأع�ساء اجلمعية وجمموعةمن املدربني واملدربات من من�سوبي 

التعليم العايل والعام من خالل التدريب عن بعد عرب من�سة جامعة امللك خالد االإلكرتونية.

تجربة من الميدان
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 ن�ساط �جلمعية�مل�ساحب ملوؤمتر �لريا�سيات �لدويل
برحاب جامعة �مللك خالد

تجربة من الميدان
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 ن�ساط �جلمعية ل�سل�سلة لقاء�ت برنامج �إثر�ء بال�سر�كة
مع �لتدريب �لرتبوي بالإد�رة �لعامة مبنطقة ع�سري

تجربة من الميدان



مجلة آفاق )العدد رقم 55(30

�أد�ر �للقاء:
�لدكتور/بادي �ل�سكرة

م�سرف عام �سيا�سات التعليم، بوزارة التعليم

االستراتيجية  الوكاالت  من  التعليمي  األداء  وكالة  تعدُّ 
التي تتولى ترجمة الرؤى إلى أداءات تعليمية تنعكس على 
فاعل  بشكل  تساهم  عملية،  كممارسات  الميدان  واقع 
الرؤية، وهذا جعلني أطلع بشكل واسع على  في تحقيق 

نشاطات الوزارة وأدوارها وطموحاتها.

ضيف العدد:
سعادة األستاذ الدكتور/عيد بن محيا الحيسوني
وكيل وزارة التعليم لألداء التعليمي في وزارة التعليم

ضيف العدد
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ضيف العدد

يف البداية نود اأن يتحدث �سعادتكم عن  جتربة 
العمل بوكالة التخطيط والتطوير ؟

الوكاالت  من  والتطوير  التخطيط  وكالة  تعدُّ 
وترتجمها  الروؤى  هند�سة  تتولى  التي  اال�سرتاتيجية 
علمية  خطط  ثم  ومن   ، ا�سرتاتيجية  اأهداف  اإلى 
ت�ساهم ب�سكل فاعل يف حتقيق الروؤية، وهذا جعلني 
واأدوارها  الوزارة  ن�ساطات  على  وا�سع  ب�سكل  اأطلع 
وطموحاتها، وهذا ما تتواله االإدارة العامة للتخطيط، 
كما �ساعدين وجود مركز اإح�ساءات التعليم بيانات 
يف  التعليم  عن  حمدثة  دقيقة  واإح�ساءات  موثقة 
اأحدث  تبني  خالل  من  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
الدولية،  التقنيات املعلوماتية، واملعايري واملمار�سات 
نع واتخاذ القرار،  والذي  ي�ساهم ب�سكل كبري يف �سُ
اال�سرتاتيجية  اخلطط  وو�سع  ال�سيا�سات،  ر�سم  و 
الوطني  املركز  اإ�سرايف على  �ساعدين   للتعليم، كما 
لبحوث �سيا�سات التعليم  يف التعرف على �سبل  رفع 
مع  يتواكب  مبا  التعليمية  العملية  وفاعلية  كفاءة 
والتقدم  التعليم  وتطوير  الطموحة  اململكة  خطط 
اجلوانب  هذه  اأن  وال�سك  عامليًا  التناف�سي  مب�ستواه 
�ست�ساهم يف رفع االأداء التعليمي وهو حمور العملية 
تعترب  والتي   ، للوزارة  التنفيذي  والقطاع  التعليمية 
الوكالة �ست�ساهم ب�سكل فاعل يف حتقيق روؤية اململكة 

3020 من خالل جودة خمرجات التعليم.
 ما راأي �سعادتكم بهيكل الوزارة اجلديد وما هو 
الدور املتوقع للهيكلة اجلديدة يف حتقيق روؤية الوزارة 

وروؤية اململكة 2030م؟
م هيكل الوزارة اجلديد مبا يتوافق مع روؤية  مِّ  �سُ
الوزارة،  ا�سرتاتيجيات  يحقق  ومبا   ،0302 اململكة 
و�سي�ساهم الهيكل اجلديد يف تخفيف االأعباء االإدارية 
عن بع�س الوكاالت ورفع الكفاءة الت�سغيلية لقطاعات 
الوزارة باالإ�سافة اإلى ت�سريع القرارات االإدارية وهذا 

ما حتتاجه الوزارة لتحقيق روؤية اململكة 2030م .
فيما  التعليمي  االأداء  لوكالة  �سعادتكم  روؤية  ما 

يتعلق باالإ�سراف الرتبوي؟
 ينتهج االإ�سراف الرتبوي املدخل املبني على االأدلة 
وممار�سات  االإ�سرافية  واأدواتنا  اأ�ساليبنا  لتح�سني 

وكذلك  ال�سف،  حجرة  داخل  التدري�سية  املعلمني 
التوجه  هذا  املدار�س.  وقيادات  الزمالء  ممار�سات 
ي�ساعدنا بحول اهلل يف مقابلة التحديات التي تقابل 
وزارة التعليم وعلى االأخ�س وكالة االأداء التعليمي . 
يف الواقع الوكالة بداأت اأول م�ساريعها واأهمها يف هذا 
والرامي  الدرا�سي  التح�سيل  تعزيز  م�سروع  ال�ساأن 
مراحل  خمتلف  يف  وطالباتنا  طالبنا  اأداء  لتح�سني 
خمتلف  خطط  ا�ستقبال  يف  بداأنا  العام.  التعليم 
اإدارات التعليم وحتكيمها والعمل مع الزمالء مديري 
اخلطط  تلك  تطوير  على  وم�ساعديهم  التعليم 
الق�سرية باجتاه اإعداد خطط متو�سطة مدى ثالث 
�سنوات. يتم تقييمها ثم تطويرها، فالعمل على تعزيز 
املدى  طويل  ا�سرتاتيجي  هدف  الدرا�سي  التح�سيل 
القادمني لقاء مع الزمالء  ولدينا خالل االأ�سبوعني 
امل�ساعدين لل�سوؤون التعليمية و�سيكون م�سروع تعزيز 

التح�سيل الدرا�سي على راأ�س االأولويات .
باملقابل �سعادة االأ�ستاذ الدكتور ما روؤية �سعادتكم 
لوكالة االأداء التعليمي فيما يخ�ّس االإر�ساد؟  نحاول 
من خالل الوكالة فيما يخ�س االإر�ساد اأن نعمل على 
لرعاية  م�ستدامة  تكاملية  اإر�سادية  مهنية  حتقيق 
�سخ�سية الطلبة والرفع من م�ستوى الدافعية للتعلم 
عالية  اإر�سادية  خدمات  تقدمي  خالل  من  والتعليم 
ال�سخ�سية  الطلبة  وكفايات  حلاجات  وفقًا  اجلودة 
اإلى حتقيق  للو�سول  واملهنية  والرتبوية  واالجتماعية 

التوافق النف�سي والرتبوي واالجتماعي واملهني .
وكالة  له يف  �سعادتكم  وروؤية  الن�ساط  وماذا عن 
االأداء التعليمي؟  يعتمد الن�ساط على مفهوم املجتمع 
الن�ساط  فاإن  عليه  وبناًء  املهني  التعليمي  املدر�سي 
والقيم،  املعرفة  فيك�سبه  املتعلم  بحياة  ال�سلة  وثيق 
تعزز  التي  امل�سروعات  من  جمموعة  ويت�سمن 
اخلربات، ولديه العديد من االأهداف اال�سرتاتيجية 
الوطنية،  والهوية  االإٍ�سالمية  القيم  تعزيز  اأهمها 
وتنويع  تنمية  كذلك  و�سحية،  عامرة  حياة  ومتكني 
على  والعمل  التوظيف،  معدالت  وزيادة  االقت�ساد، 

حتقيق التمكني يف امل�سوؤولية االجتماعية.
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وماذا عن جائزة التميز و�سراكة ج�سنت؟ 
اململكة  م�ستوى  على  تربوية  جمعية  ج�سنت 
اأ�ساتذة  من  تربوية  نخًبا  ي�سم  ممتاز  خربة  وبيت 
اال�ستعانة  متت  وقد  التعليمي  امليدان  و  اجلامعات 
اأربع  الأول  باإدارتها  قامت  و  اإحداث اجلائزة  بها يف 
دورات ثم تولت اإدارتهاوت�سغيلها اأمانة عامة بجهاز 
الوزارة وبعد اأن اأجنزت اجلائزة ت�سع �سنوات و هي 
بتطور م�ستمر طرحت الوزارة مناف�سة لتطوير فئات 
فازت  التا�سعة  و  الثامنة  دورتيها  حتكيم  و  اجلائزة 
بها ج�سنت و كانت العودة مرة اأخرى، واالآن و بعد اأن 
اأجنزت ج�سنت تطوير فئات اجلائزة وقامت بعمليتي 
مناف�ًسا  منتًجا  لنا  وانتجت  وجه  خري  على  التحكيم 
فاإننا ب�سدد �سراكة ا�سرتاتيجية معها ونتطلع اإلى اأن 

نحقق قفزات يف تطور اجلائزة اإدارة و حتكيًما.
الرتبية  كليات  دور  يف  �سعادتكم  روؤية  ما 
للتعليم،  التطويري  احلراك  يف  العلمية  واجلمعيات 
وت�سوركم يف ا�ستحداث م�سارات وبرامج جديدة يف 
اجلامعات ، وكيف ميكن لها تلبية احلاجة القائمة يف 

موؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س؟
واجلمعيات  الرتبية  لكليات  يكون  اأن  ينبغي       
للتعليم  التطويري  احلراك  يف  حموري  دوٌر  العلمية 
وذلك من خالل قيام كليات الرتبية باإعداد املعلمني 
وفًقا  الرتبوية  والقيادات  الرتبويني  واملمار�سني 
براجمها  لتحقيق   2030 اململكة  روؤية  ملتطلبات 
يف  التعليم  وزارة  روؤية  مع  وان�سجامًا   ، الطموحة 
التزامها باأن يح�سل كل مواطن على فر�س التعليم 
 ، التنمية  الحتياجات  امل�ستجيب  واملتنوع  اجليد 
و�سمان ا�ستمرارية التطوير واإعادة التاأهيل والتوجيه 
نحو اخليارات املهنية والوظيفية، من خالل مواءمتها 
امل�ستمرة لرباجمها مع احتياجات التنمية، وتركيزها 
كليات  على  يتحتم  لذا  االأف�سل؛  اخليارات  على 
وفق  ا�سرتاتيجياتها  بناء  نحو  اجلاد  العمل  الرتبية 
اإعادة  يتطلب  مما  الكربى  الوطنية  التوجهات  هذه 
النظر يف اأدوارها وبراجمها، واليقل دور اجلمعيات 
العلمية يف احلراك التطويري عن دور كليات الرتبية 
واللقاءات  تقدمها  التي  النوعية  االأبحاث  من خالل 
ترتكز  اأن  ينبغي  والتي  تقيمها  التي  واملوؤمترات 
متطلباتها   حتقيق  يف  وت�سهم  الروؤية  منطلقات  على 

والتطبيق   النظرية  بني  الفجوة  رتق  على  وت�ساعد 
ا�ستحداث  يخ�س  فيما  اأما  باملجتمع،  العلم  وتربط 
م�سارات وبرامج جديدة يف اجلامعات، ففي البداية 
يف  ملراجعة  حتتاج  الرتبية  كليات  برامج  جميع  فاإن 
�سوء روؤية اململكة 2030 والتطورات التقنية واملعرفية 
اإن التطوير عملية م�ستمرة، كما يلزم  اإذ  املت�سارعة 
والتحقق  التعليم  يخ�س  فيما  اململكة  روؤية  حتليل 
اأن  يجب  التي  وامل�سارات  الربامج  جميع  توفر  من 
من  والتي   2030 اململكة  روؤية  لتحقيق  ت�ستحدث 
اأخ�سائي  وبرنامج  املبكرة،  للطفولة  برنامج  اأهمها 
اأو التحول الرقمي باعتبار  الطفولة املبكرة  التقنية 
واملبادرات  التوجهات  اأهم  من  الرقمي  والتحول 

�سمن مبادرات التحول الوطني.
على  تطلعونا  اأن  منكم  نود  حديثنا  ختام  يف 
املحاور التي يرى �سعادتكم منا�سبتها ونقرتح اأن يتم 
التطرق لكيفية معاجلة التاأثريات املحتملة للتحديات 
قد  متوقعة  تاأثريات  اأي  تفادي  وكيفية  الفكرية، 

تنعك�س على م�ستوى االأداء التعليمي الفعال؟
اإن من اأبرز  املحاور للمعاجلة ما ياأتي:  -

اأواًل : تعزيز مفاهيم االأمن الفكري.
ثانيًا: امل�سوؤولية الوطنية واالنتماء الوطني.

الدينية  املرتكزات  بالعقيدة  التم�سك  ثالثًا: 
)ال�سرعية(.

رابعًا: تفعيل دور املوؤ�س�سات الرتبوية وموؤ�س�سات 
املجتمع.

خام�سًا : رفع م�ستوى التوعية نحو هذه التحديات.
من  يكون  التاأثريات  تلك  تفادي  كيفية  عن  اأما 

خالل االآتي:
اأواًل: توجيه اجليل وتدريبه على مهارات التحليل 

والنقد ليكون قادًراعلى متييز اخلبيث من الطيب.

ثانيًا: تفعيل دور املوؤ�س�سات التعليمية والدينية.
ملواقف معينة ذات �سلة  االإثرائي  العر�س  ثالثًا: 

وعر�س فيديوهات تعليمية ملثل هذه التاأثريات.
احلوار  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  رابعًا: 

واملناق�سات  وكيفية الت�سرف حيال تلك التاأثريات.
التي  الرتبوية  الدرا�سات  من  االإفادة  خام�سًا: 

ُتعنى بهذا املجال )عمليًا(.

ضيف العدد
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�لدكتورة/مها حممد �ل�سبحي
دكتوراه اإدارة تعليم عام / قائدة مدر�سة ثانوية بالريا�س 
مقيم معتمد يف نظم اجلودة والتدقيق الداخلي 

مقدمة

المعرفة  الطالب  تلقين  في  المنحصر  البسيط  التقليدي  مفهومه  في  المجرد  التعليم  إن 
والقائم على المعلم كمصدر وحيد لهذه المعرفة لم يعد كافيًا لبناء اإلنسان اليوم، ومن 
الطالب  مهارات  بناء  منها  متعددة  أدوار  إلى  المجرد  الدور  تعدت هذا  المدرسة  فإن  ثم 
وخبراتهم الحياتية وإعدادهم لسوق العمل، مما يستدعي وجود بيئة مدرسية  متناغمة 
مع هذه التطلعات ومنفتحة على الخبرات المختلفة والتحديات الخارجية، غنية بمصادر التعلم 
وفرص اكتشاف المواهب ومحفزة للقدرات، مليئة باإلثارة و التشويق، و محاكية- على قدر 

اإلمكان -  لما يمكن مواجهته و تجربته في الواقع.

 البيئة المدرسية
مع استعراض ألهم المبادرات 

النوعية المتصلة بالبيئة المدرسية 

قضية العدد
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املدر�سية  البيئة  تكون  وبذلك 
هي  اجلديد  مفهومها  يف 
املادية  املكونات  من  جمموعة 
املدر�سي  واملبنى  »املنهج  وت�سمل 
م�سادر  و  املدر�سية  التجهيزات  و 
التقنية  وغري  منها  التقنية  التعلم 
وال�سالمة  االأمن  م�ستوى  و 
وعمليات ال�سيانة ال�ساملة جلميع 
والرتفيهية  التعليمية  املرافق 
للنمط  باالإ�سافة  املدر�سة؛  داخل 
والقوانني  واالأنظمة  القيادي 
املدر�سية«. البيئة  بها  تدار  التي 
الب�سرية  الكوادر  ت�سمل  كما 
مهارات  على  واملدربة  املتميزة 
»االإ�سراف  وت�سمل  احلايل  القرن 
الرتبوي والهيئة التعليمية واالإدارية 
باملدر�سة، واملجتمع املحلي املحيط 
ممن  امل�ستفيدين  وكل  باملدر�سة 

توؤثر  املدر�سةو  توا�سل مع  و  ات�سال  تربطهم قنوات 
يف تعلم الطالب اإيجابيًا اأو �سلبيًا«.

�ملباين �ملدر�سية:
تعدُّ البيئة املدر�سية الغنية مب�سادر التعلم وفر�س 
املدر�سة  لربامج  التحتية  البنية  مبنزلة  االكت�ساف 
مما  واالإبداع.  التفكري  مهارات  لتنمية  تهدف  التي 
يعني اأن التواجد يف مبنى مدر�سي جيد يعدُّ مبنزلة 
انطالقها،  ونقطة  التعليمية  للجودة  االأولى  اللبنة 
وكانت  الدور  هذا  اإلى  التعليم  وزارة   تنبهت  قد  و 
ق�سية املباين املدر�سية من اأولويات الوزارة ومن اأهم 
الق�سايا املطروحة لديها، و من خالل عدة حقائب 
جهات  عدة  مع  فاعلة  �سراكات  اعتماد  مت  وزارية 
امل�ستاأجرة-  املباين  عن  واال�ستغناء  املباين  لتطوير 
والتي دعت احلاجة يف بداية انت�سار التعليم يف اململكة 
التعلم،  لعملية  داعمة  حكومية  مبدار�س  لوجودها- 
تواجه  التي  التحديات  اأكرب  من  تعد  كانت  التي  و 
الوزارة وحتد من حتقيق االأهداف املر�سومة باجلودة 
املــدار�س  عــدد  اإجمالــي  املطلوبة،فقدبلــغ  والكفاءة 

التابعــة للــوزارة 83٫368 مدر�ســة مــا بيــن حكوميــة 
واأهليــة، يف حني متثل املدار�س امل�ستاأجرة منها ن�سبة 
24% ح�سب ماورد يف التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم 
للعام 1438/ 1439 هـ وهو عدد بداأ يت�ساءل تلقائيًا 
املتعرثة  امل�ساريع  اإجراءات  لت�سريع  اآليات  و�سع  بعد 

واإبعاد املقاولني املتعرثين يف م�ساريع الوزارة.
التوا�سل مع  جمموعة من  املو�سوع مت  ويف هذا 
البيئة  فيدور  راأيهم  ال�ستطالع  املدر�سية  القيادات 
الذاتي   التعلم  لعملية  املتعلمني  حتفيز  يف  اجلاذبة 
العلمي  املحتوى  تقدمي  على  املعلمني  وم�ساعدة 

بوجهاأف�سل.
اأجابت عن ذلك الدكتورة منال الب�سري قائدة 

االبتدائية 20 يف الريا�س:
االأ�سا�سية  الركائز  اأحد  املدر�سية  البيئة  »تعد 
يف حت�سني نوعيِة التعليم والتعلم، لذا فاإن االهتمام 
االإيجابي  والتفاعل  للعطاء  �سروري  مطلب  بها 
التاأثري  يف  فاعل  دور  فلها  واملعلم،  الطالب  بني 
وامتالكه  العلمي  وحت�سيله  الطالب  �سخ�سية  على 
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ازداد  للمدر�سة  وانتماوؤه  حبه  زاد  فكلما  للمهارات 
منوه يف جميعجوانب �سخ�سيته.

املدر�سية  القيادات  قيام  ال�سروري  فمن  لذا 
وتطويرها،  املدر�سية  البيئة  حت�سني  يف  باأدوارهم 
املحيط  املحلي  باملجتمع  التح�سني  ذلك  ويرتبط 
مدر�سةابتدائية  قائدة  عملي  خالل  ومن  باملدر�سة، 
من  العديد  حتمل  بها  حميطة  جمتمعية  بيئة  يف 
اأولياء  اأمية  امل�ساكل منها: )�سعف امل�ستوى املادي،  
عليه  يرتتب  االأ�سري( مما  والعنف  التفكك  االأمور، 
من  للطالبة  التح�سيلي  امل�ستوى  متابعة  �سعف 
اأ�سرتهاوانت�سار بع�س ل�سلوكيات ال�سلبية يف املدر�سة 
املعلمة  بني  التفاعل  و�سعوبة  وال�سرقة،  كالتنمر 
املنزل  يف  التقنية  الو�سائل  لندرة  تقنيًا  والطالبة 
االإنرتنت.  و�سبكات  ال�سخ�سي  والكمبيوتر  كاالآيباد 
عدة  خالل  من  التح�سني  اإلى  املدر�سة  �سعت  فقد 

طرق منها:
الن�سط  فيالتعلم  للمعلمات  عمل  ور�س  عقد   •
املعلمة  ت�ساعد  التي  الذكية  االأجهزة  وتطبيقات 
املهارات  تعليم  دعم  يف  وت�سهم  اأدوارها  اأداء  يف 

االإبداعية.
اأجهزة  التقنية من خالل توفري  • متابعة تفعيل 

العر�س يف جميع الف�سول الدرا�سية.
• اإن�ساء نادي القراءة يف املدر�سة.

الكادر  قبل  من  االإيجابية  ال�سلوكيات  تعزيز   •
التعليمي واالإداري يف املدر�سة.

واال�ستفادة  االأثر  قيا�س   •
خالل  من  الراجعة  التغذية  من 
يف  الطالبات  نتائج  متابعة 
وحت�سني  العلمي  التح�سيل 
واالن�سباط،  االإيجابي  ال�سلوك 
با�ستق�ساء  االأثر  قيا�س  ويكون 
والكادر  االأمور  اأولياء  اآراء 
املدر�سة  وقائدة  التعليمي، 
املتو�سطة(  )املرحلة  امل�ستقبلة 

ملخرجات املدر�سة .
نورة  الدكتورة  اأ�سافت  كما 

ال�سرب قائدة الثانوية 101 بالريا�س
وات�سعت  املدر�سية  القيادة  وظائف  تغريت  لقد 
ملهام  روتينية  عملية  جمرد  تعد  ومل  جماالتها 
والتي  احلديثة  املفاهيم  وفق  اأ�سبحت  حمددة،بل 
ت�ساعد  التي  واالإمكانات  الظروف  توفري  حول  تدور 
من  ذلك  واملهني،ويتاأكد  العقلي  النمو  على  الطالب 
بالبيئة  اهتمام  من  املدار�س  قادة  يوليه  ما  خالل 
وكيفية  واملعنوي  املادي  ب�سقيها  اجلاذبة  املدر�سية 
تهيئتها لتحقيق االأهداف التعليمية يف عدة جماالت 

تخدم املجتمع املدر�سي كاماًل.
حميط  يف  طوياًل  وقتًا  يق�سي  الطالب  اإن 
اإيجاد مقومات اجلذب  اإلى  يدعو  ما  املدر�سة وهذا 
اإال  ذلك  يكون  وال  والعطاء  ثماالنتماء  ومن  فيها  له 
البيئية:  جوانبها  بجميع  باحتياجاته  باالهتمام 
واالجتماعية  والروحية،  والتح�سيلية،  العلمية 
والنف�سية،والرتويحية اأي�سًا  وذلك من خالل تقدمي 

االأن�سطة غري ال�سفية.
املدر�سة  التجربة حر�ست قيادة  واقع        ومن 
للطالبات  جاذبة  اإيجابية  �سفية  بيئة  تهيئة  على 
الإثارة ا�ستعدادهن وتفعيل قدراتهن لت�سل مل�ستويات 

متميزة من االأداء يت�سح ذلك من خالل:
املجهزة  الدرا�سية  بال�سفوف  االهتمام   •

باأجهزة العر�س وو�سائل التقنية احلديثة.
بني  حتوي  والتي  التعلم  م�سادر  غرفة   •
للت�سنيع  التقنيات املتطورة  الكتب واأجهزة  جنباتها 
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تفي  التي  املعلومات  وا�ستك�ساف  العلمي  والبحث 
برامج  وتقدمي  واملتميزين،  املوهوبني  باحتياجات 

تعليمية وتقنية متميزة لهن.
قاعةاملوهوباتوالتيتقدمالدعمللطالبامتنخل  •

االلرباجماالإثرائيةوت�سجعهنعلىاالبتكارواالإبداع.
التنمية  بتقدمي  تعنى  والتي  االإجناز:  قاعة   •
املهنية من خالل الكوادر االأكادميية املميزة جلميع 

من�سوبات املدر�سة.
• حديقة القراءة والتي اأن�سئت لت�سجيع الطالبات 
من  ال�سفية  للبيئة  مغايرة  بيئة  يف  القراءة  على 
على  قادرات  التعلم  دائمات  متعلمات  اإعداد  اأجل 

اكت�ساب املعرفة.
�لتجهيز�ت �ملدر�سية:

املدر�سية  للتجهيزات  العامة  االإدارة  ت�سرف 
على   باملناطق  التعليم  اإدارات  يف  وفروعها  بالوزارة 
التجهيزات  من  املدار�س  احتياج  وتاأمني  حتديد 
والتقنيات  وجميعالو�سائل  واملختربات،  املدر�سية 
التعلم  وم�سادر  واملعلوماتية  والتعليمية  الرتبوية 
تاأمينها  متابعة  و  التعليمية  العملية  ت�ستلزمها  التي 

وتوزيعها على املدار�س.
و هي بذلك ت�ساهم يف اإحداث بيئة مدر�سية اآمنه 
�سحية جاذبة للطالب تنمي االجتاه للتعلم الذاتي،  
وحمفزة للتعليم من خالل ا�ستخدام اأحدث تقنيات 
والو�سائل  املعملية  واالت�سالوالتجهيزات  املعلومات 
املعينة.وذلك من خالل ثالث اإدارات تابعة لها وهي 
اإدارة  املدر�سية،  واملكتبات  التعلم  م�سادر  )اإدارة 
االأثاث املدر�سي ، اإدارة املختربات وتقنيات التعليم(.
الوزارة  يف حتقيق  به  ت�ساهم  الذي  الدور  وعن 
التفعيل الكامل ملرافق التقنيات ، و رفع م�ستوى كفاءة 
من  االحتياج  �سد  و  فيها،  العاملة  الفنية  الكوادر 
التجهيزات املدر�سية و تقنيات التعليم اأجاب االأ�ستاذ 
املدر�سية  املختربات  مدير  اجل�سعي  عبدالعزيز 
للتجهيزات  العامة  االإدارة  »تقوم   : التعليم  وتقنيات 
باملناطق  التعليم  اإدارات  احتياج  بتاأمني  املدر�سية 
املدر�سية  التجهيزات  اأ�سناف  من  واملحافظات 
كافة، �سواء املختربات اأمالتقنيات اأممراكز م�سادر 

الرو�سات  واأثاث  واملكتبي  املدر�سي  اأماالأثاث  التعلم 
وجميعالو�سائل  اخلا�سة،  الرتبية  وم�ستلزمات 
واملعلوماتيةوالتي  والتعليمية  الرتبوية  والتقنيات 
ت�ستلزمها العملية التعليمية ومتابعة تاأمينها وتوزيعها 

على املدار�س املحتاجة.
مدر�سية  بيئة  اإحداث  يف  ت�ساهم  بذلك  وهي 
للتعلم  االجتاه  تنمي  للطالب  جاذبة  �سحية  اآمنه 
الذاتي، وحمفزة للتعليم من خالل ا�ستخدام اأحدث 
املعملية  والتجهيزات  واالت�سال  املعلومات  تقنيات 

والو�سائل املعينة.
كذلك تقوم االإدارة العامة للتجهيزات املدر�سية 
عند  للتقنيات  الالزمة  التدريبية  الدورات  بتقدمي 
التدريب  ذلك  ومن  املدار�س،  يف  وتركيبها  توريدها 
التفاعلية  ال�سا�سات  وتفعيل  وت�سغيل  ا�ستخدام  على 
للم�سرفني وبع�س املعلمني حتى تتم اال�ستفادة منها 
وكذلك عقد اللقاءات للم�سرفني املخت�سني و تقدمي 
اأوراق عمل بهذا ال�ساأن كما ت�سارك االإدارة على تطوير 
امل�ساركة  و حت�سني خمرجاتها من خالل  من�سوبيها 
يف اللقاءات والور�س وا�ستعرا�س التجارب املميزة يف 
اإدارات التعليم بغر�س تبادل اخلربات. وفيما يخ�س 
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للعام الدرا�سي اجلديد  وت�سديد احتياج  اال�ستعداد 
ت�ستقبل  املدر�سية  التجهيزات  من  التعليم  اإدارات 
املدر�سية  التجهيزات  بوابة  على   �سنويًا  االإدارة 
الطلبات وتعمل على ت�سديدها ح�سب االأولوية و توفر 

املبالغ املالية الالزمة.
اأمينة  ال�سليمان  نوف  علقت  ال�سدد  هذا  ويف 
امل�سادر يف الثانوية 86: »تعترب البيئةاملدر�سية الغنية 
البنية  مبثابة  االكت�ساف  وفر�س  التعلم  مب�سادر 
التحتية لربامج املدر�سة التي تهدف لتنمية مهارات 

التفكري واالإبداع«.
اأن العمل يف هذا املجال يتطلب التجدد مع  كما 
حتتاج  وكذلك  عامليًا،  التعليمية  التقنية  امل�ستجدات 
الدورات  يف  جتديد  اإلى  للمعلمات  التدريب  مهارة 

التدريبية مبا يخدم امليدان التعليمي.
اإما  املدار�س  بع�س  تعانيه  الذي  النق�س  ومع 
غرف  لوجود  املنا�سبة  االأماكن  توافر  عدم  ب�سبب 
م�سادر تعلم، اأو النق�س يف التجهيزات اإال اأن الكل 
توجيه  على  املعلم  ي�ساعد  ما  لتوفري  جاهدًا  يعمل 
الطالب للتعلم الذاتي مثل اأجهزة العر�س ال�سغرية 
اأ�سبح  املدرا�س  بني  العهد  نقل  اأن  كما  واالآيبادات، 
يتم باإجراءات اأب�سط من ذي قبل ، وتدريب املعلمات 
تلك  كل  البديلة،  التجارب  على  املخترب  وحم�سرات 

الو�سائل تعد معيًناللمدر�سة يف تهيئة بيئتها للتعلم.
�لأمن و �ل�سالمة:

تعاين بع�س املدار�س يف اإدارات التعليم من م�ساكل 
باالأخ�س  و  البنات  مدار�س  �سيما  ال  الكهرباء  يف 
وهي  القدمية،  احلكومية  اأو  امل�ستاأجرة   املباين  يف 
مدار�س غري مهياأة لتحمل زيادة الطاقة اال�ستيعابية 
التي  التعليمية  الربامج  بع�س  تفعيل  و  املدار�س  يف 
تتطلب جتهيزات كهربائية مثل الربوجكرت و معامل 
احلا�سب االآيل  وال�سا�سات التفاعلية مما اأدى حل�سول 
حاالت متكررة من االلتما�س والعطل الكهربائي، ويف 
ظل عدم توافر كوادر ب�سرية متخ�س�سة يف املدار�س 
العامة  االإدارة  ا�ستحداث  مت  وال�سالمة،  لالأمن 
www.alamn. 1433هـ  عام  وال�سالمة  لالأمن 
واقرتاح  ال�سليمة  االآمنة  البيئة  توفري  بهدف   net
احللول للم�ساكل التي قد تعيق �سري العملية التعليمية 
على  البالغاتاالإلكرتوين  نظام  احللول   هذه  ومن 
ملن�سوبي  يتيح  اإلكرتوين  برنامج  وهو  الوزارة  موقع 
املدر�سة واأولياء االأمور واملجتمع املحلي التوا�سل مع 
الوزارة و اإخطارهم باأي عطل قد يوؤثر على من�سوبي 
املدر�سة، وقد مت من خالله ر�سد اأكرث من )46٧4( 
1439هـ  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  بالغًا 
على   يدل  عدد  هو  و  الوزارة.  اإح�سائيات  ح�سب 
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ذلك  بعد  يتم  النظام،  من  امل�ستفيدة  الفئة  تفاعل 
حتويل البالغات ح�سب خطورتها للجهات املخت�سة.
كما تعمل االإدارة على عقد ال�سراكات مع اجلهات 
لالإر�ساد  العامة  والرئا�سة  املدين  )كالدفاع  املعنية 
العربية  وال�سركة  االأحمر  الهالل  وهيئة  واأرامكو 
للكهرباء( و غريها من ال�سراكات التي توفر  البيئة 

املدر�سية االآمنة.
و ت�سري » الدكتورة  مرمي ح�سني باحلارث امل�سرفة 
املركزية يف االإدارة العامة لالأمن وال�سالمة املدر�سية 
بالوزارة« للدور الذي تقوم به  االإدارة العامة لالأمن 
باالأمن  مايت�سل  بكل  املدر�سيةاإذتعني  وال�سالمة 
وقد  )املدر�سة(  التعليمية  املن�ساآت  داخل  وال�سالمة 
خطت يف ذلك خطوات �سريعة ومتالحقة منذ تاريخ 
تاأ�سي�سها عام 1433هـ اإذ و�سعت روؤيتها متوافقةمع 
التعليمية  البيئة  تكون  باأن  الوطنية)2030(  الروؤية 
وال�سالمة  االأمن  جماالت  يف  به  يحتذى  اأمنوذًجا 
االتفاقيات  توقيع  يف  ذلك  وفق  وانطلقت  املدر�سية 
اجلامعات  مثل  واخلارجية  الداخلية  وال�سراكات 
تطوير  و�سركات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 
مثل  احلكومية  واجلهات  املباين(   - )التعليمية 
الدفاع املدين واملرور والهالل االأحمر و�سكلت اللجان 
التعر�س  حال  يف  الطارئة  امل�سكالت  حلل  املختلفة 
للكوارث ال �سمح اهلل، كما اأطلقت عدد من املبادرات 
املدار�س  يف  ال�سالمة  جتهيزات  مبادرة  مثل  املهمة 
والتي ت�سمنت عدة م�ساريع منها )م�سروع التدريب 
وم�سروع  وال�سالمة  االأمن  العاملة يف جمال  للكوادر 

احلرا�سات االأمنية( ومبادرة ال�سالمة املرورية.
زودت  اأن  واملبادرات  ال�سراكات  تلك  نتاج  وكان 
مثل  واالإطفاء  االإنذار  اأجهزة  باأحدث  املدار�س 
الكهربائي،  التيار  حماية  واأجهزة  االآلية  الطفايات 
والتنمية املهنية امل�ستمرة يف جمال االأمن وال�سالمة 
وم�سرفات  م�سرفني  من  من�سوبيها  جلميع  املدر�سية 
با�ستمرار،  اأمن و�سالمة وذلك  ومن�سقني ومن�سقات 
االأمن  مبجاالت  اخلا�سة  الربامج  خمتلف  ويف 
وال�سالمة املدر�سية، والتعاقد مع عدد من ال�سركات 

لتوفري احلرا�سات االأمنية للمدار�س.
وال�سالمة  لالأمن  العامة  االإدارة  عنت  كما 
عليها  واالعتماد  التقنية  براجمها  بتطوير  املدر�سية 
البالغات  نظام  مثل  الطارئة  امل�سكالت  معاجلة  يف 
ن كل فرد �سواء اأ موظًفا كان اأم  االإلكرتوين والذي مُيكِّ
ويل اأمر اأم طالًبا من التبليغ عن اأي خلل يف املدر�سة 
كما  املدار�س.  ملن�سوبي  االأذى  ي�سبب  اأن  �ساأنه  من 
االإخالء  خطط  على  املدر�سة  من�سوبي  جميع  دربت 
املدر�سة  تقوم  اإذ  طارئ  الأي  حت�سًبا  االفرتا�سية 

بخطتني على االأقل يف كل ف�سل درا�سي.
لالأمن  العامة  االإدارة  اأن  بالذكر  واجلدير 
اعتمادات  عدة  على  ح�سلت  املدر�سية  وال�سالمة 
وكذلك   2015  - االأيزو  �سهادة  على  ح�سولها  مثل 
القيا�سية  املوا�سفة  متطلبات  حتقيق  �سهادة 
)OHSAS18001( كما ح�سل عدد من من�سوبي 
االإدارة على �سهادات دولية يف اأنظمة ال�سحة املهنية.

قضية العدد
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 �أهم �ملبادر�ت �لتي تدعم �لبيÄة �لتعليمية يف وR�رة �لتعليم :

 Rن�سبة �لإ‚ا �لهدف منها ��سم �ملبادرة 

ن�سبة االإجناز %20 . وهي من املبادرات احلديثة ن�سبيًا، 
تهدف اإلى �سد العجز وحتقيق موا�سفات 
اجلودة يف توفري املختربات االفرتا�سية ، 

وتقنني نفقات التجهيزات املدر�سية.

تاأمني املختربات االفرتا�سية 
ملدار�س التعليم العام

1

%100
) مت التطبيق بالكامل على 

املدار�س امل�ستهدفة يف 
املرحلة االأولى 150 مدر�سة(

التحول اإلى بيئة تعليمية اإلكرتونية 
وتو�سيع نطاق التعلم خارج الف�سل و 

البيئة املدر�سية التقليدية.

بوابة امل�ستقبل 
مبادرة التحول نحوالتعليم 

الرقمي 

2

100% بالن�سبة الإجناز 
النظام ، و ال توجد ن�سبة 

وا�سحة للتطبيق 

بناء نظام اإلكرتوين يهدف اإلى تنظيم 
عمل م�سادر التعلم واملكتبات يف 

املدار�س.

اأمتتة م�سادر العلم يف املدار�س  3

%10 تطوير البيئة التعليمية تاأمني ال�سا�سات التفاعلية ملدار�س 
التعليم العام 

4

اال�ستفادة من الكوادر التعليمية املتميزة 
يف مدار�س التعليم العام للمناطق النائية

توفري بيئة اإثرائية متنوعة
الربط مع من�سات تعليمية متميزة 

توفري مناهج رقمية 

املدر�سة االفرتا�سية  5

%100 برنامج اإلكرتوين يتيح االإبالغ عن اأي 
اأخطار يف البيئة املدر�سية ويهدف على 

حماية االأرواح واملمتلكات.

نظام البالغات  6

%90 يهدف اإلى اعتماد ت�ساميم مباين 
املدار�س االأهلية  االأجنبية وفق املعايري 

وال�سوابط املحددة 

م�سروع اعتماد العتماد ت�ساميم 
مباين املدار�س االأهلية 

٧

قضية العدد
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ختامًا،،،
على الرغم من االأهمية التي يوليها خرباء الرتبية والتعليم للعالقة بني التطوير االإبداعي للتعليم و توافر 
املباين  التخل�س من  االإبداع، ووجود خطة وزارية تعمل تدريجيًا على  لتحقيق هذا  املعينة  والو�سائل  االأدوات 
امل�ستاأجرة وا�ستبدالها مبباين مهياأةلتنمية املهارات والقدرات، فاإنه البد من تكاتفاجلهود الوطنية لدعم البيئة 
وتطوير  للمدر�سة  التحتية  البنى  لرفد  املحلي  واملجتمع  االأهلية  واملدار�س  القطاع اخلا�س  وم�ساركة  املدر�سية 
مرفقاتها من خمتربات متطورة تعزز البحث العلمي ومالعب و�ساحات وغرف م�سادر تعلم تخلق من املدر�سة 
ناديًا جمتمعيًا معززًا لل�سلوك االإيجابي، ونحن بهذا التكاتف الفعال نعمل على حتقيق اأهداف املدر�سة واأهداف 

املجتمع واأهداف التعليم يف الدولة و ن�سل لفهم م�سرتك للعملية التعليمية 

قضية العدد
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رهبة التميز

�إبر�هيم بن حممد �آل �سطيف
ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س العلوم ال�سرعية

م�سرف تربوي

مع النهضة العلمية والحضارية التي تعيشها هذه البالد المباركة المملكة العربية السعودية 
األمير  األمين  وولي عهده  عبدالعزيز،  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  بقيادة خادم 
لتحقيق  السعودية  العربية  المملكة  له  تطمح  ما  ومع  اهلل،  حفظهما  سلمان  بن  محمد 
رؤيتها 2٠3٠م، تبرز لنا إحدى برامج تطوير التعليم والتي تمثلت في اإلصدار الثالث لجائزة 
التعليم للتميز والتي كانت رسالتها: »تحفيز الميدان التعليمي واإلداري نحو األداء المتميّز، 
وتشجيع الممارسات المتميّزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميّزين علميًا وتربويًا 
وإداريًا، ونشر ثقافة التميّز والعمل لإلتقان«، وتهدف بشكل عام لـ:« تشجيع فئات المجتمع 
التعليمي، وإبراز منجزاتهم، وتحفيز األداء التعليمي واإلداري األمثل بصفة مستمرة »، لذا 
أجدها فرصة ذهبية لتطوير أداء كل المستهدفين في الميدان التربوي؛ كونها تهتم 
بصميم عمل كل فئة من فئات الجائزة، وتحدد مجاالت التميز واإلبداع في التعليم والعمل 
التربوي واإلداري، فالمشارك بها لن يعدم الفائدة حتى وإن لم يحالفه الفوز بأحد المراكز 
المتقدمة؛ إذ سينخرط في دورة تدريبية متكاملة للتميز واإلبداع في مجاله، وكفى بذلك 

غنيمة في هذا التنافس الطموح للرفع من كفاءة الميدان التربوي بجميعفئاته.

مـقـــاالت
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امل�ستفيدين  من  قلياًل  االقرتاب  ومع  لكن 
من  رهبة  هنالك  اأجد  باجلائزة،  وامل�ستهدفني 
امل�ساركة فيها اأو التقدم لها، لي�س ل�سعوبة �سروطها 
وملا  بها،  الكاملة  الدراية  لعدم  ولكن  معايريها،  اأو 
يدور من احلديث ال�سلبي حولها ممن مل ينخرطوا 
يف مناف�ستها ومل يتذوقوا لذة التناف�س ال�سريف يف 
اأو  االآتية  االإجراءات  اتخاذ  اأن  اأجد  لذا  اأروقتها، 
بع�سها �سيزيح �سيًئا من رهبة امل�ساركة يف اجلائزة، 
امل�ستهدفني  اأنف�س  من  ال�سعوبة  هاج�س  ويطرد 
بها، بل �ستزيد من املناف�سة فيها،لريتفع تبًعالذلك 
التعليمي  املجتمع  بجميعفئات  االأداء  جودة  م�ستوى 
وتو�سل  هدفها،  اجلائزة  لتحقق  منجزاتهم  وتربز 

ر�سالتها لتحقيق التميز، ومن تلك االإجراءات:
تطوير ق�سم العالقات العامة واالإعالم:

وم�ستهديف  جمهور  توعية  على  ليعمل  وذلك 
االإعالمية  الو�سائل  جميع  خالل  من  اجلائزة 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ومنها  املتاحة، 
وتثقيفية  توعوية  مواد  ون�سر  باإنتاج  ا  اأي�سً ويقوم 
بها  امل�ساركة  وطريقة  واأهدافها،  اجلائزة  عن 

مناذج  مع  لقاءات  ويجري  وم�سوق،  �سهل  باأ�سلوب 
للتميز  التعليم  بجائزة  الفائزين  اأو  امل�ساركني  من 
يف  وجتاربهم  وانطباعاتهم  ال�سابقة  دوراتها  يف 
ويجيب  بها،  املتقدمة  باملراكز  الفوز  اأو  امل�ساركة 
اأو  هاتفًيا  امل�ستفيدين  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  عن 
الغر�س  لهذا  اإلكرتونًيا من خالل مركز خم�س�س 

ويقدم الدعم الفني وامل�سورة لهم.
وم�ساندة  اإثرائية  برامج  بعمل  ا  اأي�سً يعنى  كما 
واال�ستفادة  مواهبهم  ل�سقل  فوزهم  بعد  للمميزين 
وال�سركات  اجلامعات  مع  بالتن�سيق  خرباتهم  من 
وامل�ستثمرين  الداعمني  وا�ستقطاب  وامل�ستثمرين، 
وال�سركات  االأعمال  رجال  وتوعية  اجلائزة  يف 
واأنها  ا  باأهمية دعم هذه اجلائزة خ�سو�سً الكربى 
على  بالطبع  ينعك�س  والذي  التعليم  بتطوير  تتعلق 

للبالد. العلمية واحل�سارية  النه�سة 
حتديث �آلية رفع �مل�ساركات يف �جلائزة:
خالل  اجلائزة  يف  للم�ساركة  املتخذة  االآلية  اإن 
اإذ  لل�سهولة،  مفتقرة  كانت  ال�سابقة  دوراتها 
خطوات  عدة  بني  ذهنه  يت�ستت  بها  امل�سارك  كان 

مـقـــاالت
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م�ساركته،  لتقدمي  وبرامج 
ال�سحابي  التخزين  كمواقع 
ا�ستخدام  ثم  ال�سواهد،  لرفع 
بقوالب  الوورد  برنامج 
معينة  مبوا�سفات  وجداول 
حتويل  ثم  �سبطها،  ي�سعب 
�سيغة  اإلى  امل�ستندات  تلك 
حجًما  حتتل  والتي   PDF
بعدها  امل�سارك  يحتاج  كبرًيا 
ت�سغري  من  اأخرى  ملرحلة 
قد  والتي  امللفات  تلك  حجم 
بع�س  وجودة  دقة  معها  ي�سيع 

امل�ستندات وال�سواهد، والذي بدوره يوؤدي اإلى عدم 
قبول تلك امل�ساركة اأو تدين رتبة متيزها.

امل�ستفيدين  كل  جتمع  احلجم  بهذا  مناف�سة  اإن 
روؤية  لتحقيق  العمل  ظل  ويف  الرتبوي  امليدان  من 
مينبغي   2030 الطموحة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اإلكرتوين  موقع  لها  ي�سمم  اأن  نظري  وجهة  من 
حيث  من  و�سهل  واالأداء،  امل�ساحة  حيث  من  �سخم 
يرفع  اأن  فيه  امل�سارك  ي�ستطيع  والو�سول،  التعامل 
ا�سم  على  ال�سغط  خالل  من  ي�سر  بكل  م�ساركاته 
ال�ساهد �سواء اأكان �سوًرا اأم مقاطع فيديو اأم ملفات 
وم�ستندات، اأو يجري العمل على تغيري اآلية امل�ساركة 
يتم  اأخرى  واأ�ساليب  طرق  ابتكار  خالل  من  فيها 
فيها. احلديثة  التقنية  له  تو�سلت  ما  اآخر  توظيف 
تكرمي �ملتميزين على م�ستوi �ملناط≤: 

كبرية،  اأعدادهم  اجلائزة  يف  فامل�ساركون 
واملميزون منهم كثري، وق�سر التكرمي على الع�سرة 
االأوائل يف كل جمال ال �سك اأن فيه اإبراًزا لهم، لكن 
ينبغي االلتفات الأولئك الذي جدوا واجتهدوا ممن 
مل يحالفهم احلظ وقد يكون الفارق ب�سيًطا بينهم، 
ومن هنا فلو ُكرم املتميزون على م�ستوى املناطق يف 
لكان  للم�سابقة،  االأولى  الت�سفيات  اإداراتهم خالل 

ذلك حافًزا كبرًيا للم�ساركني باجلائزة.
�لعمل على تاأهيل وتطوير �مل�ستفيدين:

يحتاجون  باجلائزة  امل�ستهدفني  اأن  فكما 

ا  اأي�سً فهم   ، واأهدافها  باجلائزة  التعريف  اإلى 
التاأهيل للم�ساركة  اآخر مهم وهو  حمتاجون جلانب 
اجلائزة  هدف  تخدم  اخلطوة  هذه  اإذ  باجلائزة، 
واإبراز  التعليمي،  املجتمع  فئات  ت�سجيع  ناحية  من 
خالل  من  امل�ستفيدين  تاأهيل  وميكن  منجزاتهم، 
تقام  برامج  اأو من خالل  بعد،  تدريبية عن  برامج 
بها  يقوم  ميدانية  زيارات  اأو  التدريب،  مراكز  يف 
على  التدريب  ويرتكز  الغر�س،  لهذا  خمت�سون 
ال�سواهد  جمع  وكيفية  اجلائزة،  يف  امل�ساركة  اآلية 
تدريب  ميكن  كما  للم�سارك،  الداعمة  وامل�ستندات 
امل�ستهدفني على بع�س املهارات التي يحتاجونها يف 
العلمية  البحوث  اإجراء  امل�سابقة: كطريقة  جماالت 
واملجالت  املوؤمترات  يف  ون�سرها  العمل  واأوراق 
النتائج  وحتليل  التقومي  واأ�ساليب  املحكمة،  العلمية 
وبناء اخلطط  الدرا�سية،  املقررات  وحتليل حمتوى 
الدقيقة  املهارات  من  وغريها  واال�سرتاتيجيات، 
ورفع  لبناء ملف م�ساركته،  امل�سارك  يحتاجها  التي 
�سك  بال  وتلك  العملية،  ومهارته  العلمي  م�ستواه 

ت�سب يف هدف اجلائزة.
ثم  اأواًل  باهلل  ثقوا  املميزون:  اأيها  وبعد 
تبداأ  ميل  االألف  رحلة  اأن  واعلموا  باأنف�سكم، 
ال�سادقة  بالعزمية  تبداأ  للتميز  ورحلتكم  بخطوة، 
والتميز  االإبداع  رحلة  يف  فانطلقوا  العالية،  والهمة 
خلدمة دينكم ورفعة وطنكم.. نراكم هناك.. على 

من�سة التكرمي.

مـقـــاالت
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 تحديات اإلرشاد المهني
ورؤية المملكة ٢٠٣٠

�سحر علي �ل�سامان
باحثة دكتوراه )توجيه واإر�ساد(

جامعة امللك خالد

أصبحت الحاجة ملحة لإلرشاد المهني بعد أن شملتنا مظاهر حضارية 
وتكنولوجية غيرت من تصورات األفراد حول مجتمعاتهم، وكذلك 
االجتماعية  التغيرات  مع  يتالءم  بما  الذاتية  إمكاناتهم  حول 

واالقتصادية التي واكبت االنفجار المعرفي الكبير.

مـقـــاالت
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ملاP� هò� �لتحدي?
املهن  اأ�سبحت  يبدو  فيما   
لهذا  ونظرًا  املا�سي،  عن  خمتلفة 
املهن  نوعية  يف  ال�سريع  التغري 
حتت  الطالب  يقع  العمل،  و�سوق 
وطاأة خماوف اأو�سع نطاقًا عن ذي 
البطالة،  من  ت�سمل اخلوف   ، قبل 
ما  ال�سياع  من  حالة  فيعي�سون 
االنخراط  اأو  للدرا�سة  العودة  بني 
مبا�سرة يف املهن التي تدعم الروؤية 
اأو  الثانوية  الدرا�سة  اإمتام  بعد 

الدبلوم.
�سورة  هي  املهن  يف  حتدث  التي  التغريات  اإن 
وعليه  املجتمع،  يف  حتدث  التي  للتغريات  م�سغرة 
االإر�ساد  برامج  تطوير  اإلى  احلاجة  وترية  تت�سارع 
املهني؛ ملواكبة هذا التغري يف نوعية املهن . اإن اأكرب 
حتدي يواجه االإر�ساد املهني هو كيفية اإقناع الطالب 
واأ�سرته فيتحويل النظرة من االقت�ساد التقليدي اإلى 

اقت�ساد املعرفة.
والتطور الكبري يف تطبيقات الذكاء اال�سطناعي 
التاأكيد  من  �ساعف  قد  االأ�سياء  واإنرتنت  كالروبوت 
والدعوة اإلى تعلم االأفرادنوًعا جديًدامن العلوم، ولك 
تاأكل  اأن  باإمكانك  بات  القارئاأنه  عزيزي  تتخيل  اأن 

�سريحة من اللحم بتقنية الطباعة ثالثية االأبعاد!.
املهني  االإر�ساد  اأن  يعي  اأن  املهني  املر�سد  وعلى 
يف  العام  الدولة  منهج  يوافق  منهج  عن  عبارة 
املهني  االإر�ساد  برامج  تعد  التنمية،اإذمل  خطط 
تقدم امل�ساعدة يف اتخاذ القرار، اأو تقدمي دليل من 
املعلومات حول التخ�س�سات اجلامعية، بل اأ�سبحت 
تدعو اإلى التغلب على املخاوف للتعامل مع التحديات 
نوعية  والهائلفي  ال�سريع  التطور  بفعل  تن�ساأ  التي 

املهن و�سوق العمل.
ما هو �قت�ساد �ملعرفة?

)اقت�ساد  ي�سمى  االقت�ساد  من  جديد  نوع  ظهر 

املعرفة(، ليحل حمل االقت�ساد القدمي املتعارف عليه 
اجلديد  االقت�ساد  وهذا  والزراعة،  ال�سناعة  مثل 
يعتمد على قطاع املعلومات والذي يعتمد بدوره على 
التوا�سل  واأدوات  االإلكرتونية،واالإنرتنت،  احلا�سبات 
االت�سال،   �سبكات  اإلى  باالإ�سافة  االجتماعي، 
العاملي  التناف�س  اأ�سا�س  االقت�ساد  هذا  و�سي�سبح 
اإلى نامية ومتقدمة �سناعيًا؛ نظرًا  وت�سنيف الدول 
معلومات  اإلى  البيانات  الدول يف حتويل  لقدرة هذه 
اإلى قدرتها على  اإ�سافة  ربح  اإلى  ثم  اإلى معرفة  ثم 

خلق نوع جديد من الطلب.
اجلديدة  التوجهات  دعم  يف  اململكة  خطط 

لالقت�ساد العاملي
تو�سيع  يف  2030م  اململكة  روؤية  اهتمام  ان�سب 
املعرفة  على  القائمة  بال�سناعات  االهتمام  نطاق 
كبرية  قيمة  القطاع  هذا  عاملي،اإذيوفر  كتوجه 
العاملة،  للقوى  جيدًا  ودخاًل  الوطني،  لالقت�ساد 
وُيق�سد بال�سناعات القائمة على املعرفة: هي تلك 
ال�سناعات التي تعتمد اأ�سا�سًا على املعرفة اأكرث من 
اعتمادها على االأيدي، اأو راأ�س املال، وهي تقوم ب�سكل 
العلمية،  واالخرتاعات  االكت�سافات  على  اأ�سا�سي 
جودة  رفع  اإلى  باالأ�سا�س  وتهدف  الرائدة  والتقنية 
التقنية  وانتهاجها  تعلمها  حيث  من  العاملة  القوة 
احلديثة يف �سبيل الو�سول اإلى اإنتاجية اأف�سل، ولعل 

مـقـــاالت
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برنامج  اإن�ساء  هو  الوطني  االهتمام  هذا  راأ�س  على 
جمتمع  نحو  التوجه  لدعم  التقنية  حلا�سنات  بادر 
برنامج  وهو  املعرفة،  اقت�ساد  على  القائم  املعرفة 
�سعودي تابع ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
اإلى  اإ�سافًة  م�سروعًا،   59 االآن  احت�سن حتى  والذي 
جهود االحتاد ال�سعودي لالأمن ال�سيرباين والربجمة 
يف  احلج  هاكاثون  موؤخرًا  اأقام  والذي  والدرونز 
اإلى م�ساف  حماولة لنقل اململكة العربية ال�سعودية 
اإعادة  مت  كما  املعرفة،  �سناعة  يف  املتقدمة  الدول 
لدرجتي  احلالية  اجلامعية  التخ�س�سات  يف  النظر 
�سوق  احتياجات  مع  لتتوافق  والبكالوريو�س  الدبلوم 
العمل، اإما عن طريق التو�سع يف تخ�س�سات معينة، 
الروؤية  تخدم  ال  قد  تعليمية  م�سارات  اإغالق  اأو 

امل�ستقبلية للمملكة.
دور اجلامعات يف خدمة االإر�ساد املهني:

املعرفة  اقت�ساد  على  لالعتماد  ركائز  هناك 
لدفع عجلة التقدم االقت�سادي، ولعل على راأ�س هذه 
وتفعيل م�ساركتها يف  الب�سرية  القوى  تنمية  الركائز 
علمية  كموؤ�س�سات  واجلامعات  التطويرية،  االأن�سطة 

على  والقادرة  املوؤهلة  الكفايات  جمموعةمن  ت�سم 
اال�ستجابة الحتياجات املجتمع للقيام مبا اأوكل اإليها 
ويعول   ، املجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  مهمة  من 
تعليمية  م�سروعات  بتنفيذ  تقوم  اأن  اجلامعات  على 
بالتعاون مع اجلهات امل�ستفيدة كقطاع التعليم العام 
املهنيني  املر�سدين  من  من�سوبيها  قدرات  لتطوير  ؛ 
يف  باجلديد  وتزويدهم  العملية،  مهاراتهم  وزيادة 

جمال عامل املهن.
�ملر�جع:

-Faii ,Varunee&Reynolds,Cynth
ia(2015): Introduction to professional co
unseling,sagepublication,London.
- الداوود، عبداملح�سن بن �سعد )201٧( دور اجلامعات 
ال�سعودية يف حتقيق روؤية اململكة2030، موؤمتر دور اجلامعات 
جامعة   :  ) )�س442-419   2030 روؤية  تفعيل  يف  ال�سعودية 

الق�سيم، ال�سعودية.
املعرفة  اقت�ساد  الفون�س)2011(  عريان،اأمري   -
واملحا�سبة،  االقت�ساد  جملة   ، اجلديد  باالقت�ساد  وعالقته 

ع63٧)�س19-21(، م�سر.
رمي   ، الرابغي   -
 )2018( ندى   ، وال�سما�سي 
التحول  يف  ال�سعودية  اجلهود 
نحو جمتمع املعرفة القائم على 
بادر  برنامج  املعرفة:  اقت�ساد 
اأمنوذجًا،  التقنية  حلا�سنات 
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية 

مج24،ع1)�س٧6-124( 
ال�سعودية.

املراجع االإلكرتونية 
 )2014( التعليم  وزارة 
جمتمع  وبناء  العايل  التعليم 

املعرفة
 https://www.
moe.gov.sa/ar/docs/
Pages/default.aspx
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فهد بن �أحمد �لنعيم
اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد بجامعة امللك في�سل

رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة

صعوبات الرياضيات 
والتوجهات التدريسية الحديثة

مراجعة ألحد أبرز الكتب المترجمة حديثًا

ما زالت البحوث الميدانية تظهر لنا أفضل الممارسات التدريسية وتصف 
لنا كيفية الحصول على أفضل النتائج في تطبيقها. وإذا لم نكن سباقين 
إلى إنتاج المعرفة فال ينبغي أن ننقص عن نقلها لوطننا ومجتمعاتنا. وفي 
هذا السياق أجد نفسي سعيدًا بترجمة كتاب يتحدث عن طريقة علمية 

حديثة في التعاطي مع صعوبات الرياضيات..

قراءة في كتاب
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واملعنون بـ )اال�ستجابة للن�ساط 
الريا�سيات(،  يف  التعزيزي 
مزيدا  الكتاب  هذا  يعطي  وما 
املرتجم  اأن  والثقة  القوة  من 
واملوؤلفني يتميزون باخلربة العالية 
اخلا�سة  بالرتبية  وباالهتمام 
التدري�س،  وطرق  وبالريا�سيات 
العرفج  ماهر  اأ.د.  هو  فاملرتجم 
اأ�ستاذ طرق التدري�س بكلية الرتبية 
قام  وقد  في�سل  امللك  بجامعة 

بتدري�س مقرر الريا�سيات ملعلم الرتبية اخلا�سة كما 
اأن له عدة كتابات يف هذا املجال، اأما املوؤلفان فهما 
كمتخ�س�س  املهنية  حياته  بداأ  الذي  باولريكوميني 
ثم  ومن  االحتياجات اخلا�سة  لذوي  الريا�سيات  يف 
يف  الدكتوراه  �سهادة  على  ليح�سل  درا�سته  اأكمل 
الرتبية اخلا�سة من جامعة بن�سلفينيا و�سريته حافلة 
الريا�سيات،  �سعوبات  جمال  يف  املتميزة  بالبحوث 
اأما املوؤلف االآخر فهو د. براديل ويتزل والذي ح�سل 
على �سهادة الدكتوراه يف الرتبية اخلا�سة من جامعة 
املتعلقة  التدري�س  وقد متيز يف جمال طرق  فلوريدا 
هذا  يعد  اأن  عجب  فال  اخلا�سة.ولذلك  بالرتبية 
الكتاب مراجعًا مهما للباحثني والعاملني يف جمايل 

الرتبية اخلا�سة وتدري�س الريا�سيات.
بـ  يدعى  حديث  مفهوم  عن  الكتاب  يتحدث 
متعدد  الدعم  نظام  اأو   RTI للتدخل  اال�ستجابة 
امل�ستويات MTSS، حيث يختلف مع بع�س االأفكار 
التقليدية التي تدور حول اعتقاد حاجة الطفل للتعليم 
مفهوم  اإن  للتعليم.  ي�ستجب  مل  اإذا  اخلا�سالطفل 
اال�ستجابة للتدخل يوؤكد اأن ا�ستجابة الطفل للتعليم 
البد اأن تتم متابعتها وتقييمها وبالتايل التعديل على 
عملية التعليم املقدمة له وهذا البد اأن يكون على عدة 
م�ستويات، ففي امل�ستوى االأول يجب اأن يتم تقدمي تعليم 
بجودة عالية لكل الطلبة مع املتابعة ملدى ا�ستجابتهم 
مل  منهم  عدد  وجد  فاإذا  املدة،  تلك  يف  للتعليم 
ي�سلوا اإلى اال�ستجابة املطلوبة يتم مراجعة �سجالت 
بناء  التعليمية  العملية  وتعديل  ومتابعاتهم  تقييمهم 
ويتم  لهم،  االنتباه  من  مزيد  اإعطاء  مع  ذلك  على 
تقدمهم،  متابعة  من  قبلها  ما  مثل  املرحلة  هذه  يف 

تكون  ما  وغالبا 
امل�ستويات موزعة 
مراحل  لثالثة 
وقد  تزيد.  وقد 
الكتاب  تناول 
مفهوم اال�ستجابة 
واأهميته  للتدخل 

وخ�سو�سا 
تدري�س  يف 

الريا�سيات، 
�سرح  اإلى  اإ�سافة 

الرئي�سية  املكونات  مع  للتدخل  اال�ستجابة  خلطوات 
يف ت�سميمه، كما قدم الكتاب درا�سات فردية للمنهج 
وتطبيقه مع بع�س االأمثلة ال�سفية لتقدمي �سواهد عما 
اإذا كانت املدر�سة جاهزة لتطبيق منوذج اال�ستجابة 
عملية  طرق  عر�س  الكتاب  يغفل  مل  كما  للتدخل، 
مثل احل�س  الريا�سية  املهارات  تدري�س عدد من  يف 
والن�سب  الع�سرية  واالأعداد  الك�سور  وتعليم  العددي 

املئوية وتدري�س ا�سرتاتيجيات حل امل�سكالت.
تكون  اأن  البد  التطوير  عملية  فاإن  وختاما، 
اأن  فكما  واعية،  درا�سة  على  ومبنية  م�ستدامة 
لنموذج  الكبرية  الفائدة  على  اأكدت  الدار�سات 
اال�ستجابة للتدخل فاإنها اأكدت على �سرورة التطبيق 
منا�سب  وقت  يف  جاء  الكتاب  هذا  اإن  له،  ال�سحيح 
لكي يكون دلياًل لكثري من املعلمني واملعلمات الذين 
�سمعوا عن هذا النموذج وعزموا على تطبيقه ولكن 

مل يجدوا مرجعا عربيًا ي�سرت�سدون به.

قراءة في كتاب
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 مشاريع تطوير المناهج في
 المملكة العربية السعودية
بين التحديات والمعوقات

تهاين بنت عبد�لعزيز�جلليفي
م�سرفة تدريب تربوي متخ�س�سة يف التقنية-

 باحثة دكتوراه
ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س

مدخل: 

يعد تطوير المناهج من المجاالت التربوية التي تمس جانبًامهمًا من جوانب   
يواجه  التربوية؛  المجاالت  من  كغيره  وهو  هذا.  يومنا  في  المجتمعات  حياة 
إشكاالت الجمع بين النظرية والتطبيق، ومن هذه اإلشكاليات ما يكون نابعًا من 
طبيعة المجال التربوي التي يشترك فيها مع غيره من المجاالت التربوية األخرى. 
ومنها ماهو نابع من عوامل خارجية لها ارتباط وثيق بالمجال فتؤثر فيه، وتتأثر 

به، وتشكل تحدٍ لتطبيق التطوير على أرض الواقع. 

وفي هذه المقالة محاولةلتحليل عدد من جوانب تطوير المناهج والعوامل   
التأثير  هذا  أكان  سواء  السعودية،  العربية  المملكة  في  فيها  تؤثر  قد  التي 
مناقشة  من خالل  مبسطة  علمية  بمنهجية  إذسيتمتناولها  مباشر.  مباشرًا،أمغير 
السعوديةوأبرز  العربية  المملكة  في  الدراسية  المناهج  تطوير  عمليات  معوقات 

تحدياتها التي ساهمت في محدودية النتائج المتوقعة للتطوير.

مـقـــاالت
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مـقـــاالت

و�لتحديات-  �ملعوقات 
دللت �ملفاهيم:

كان  ما  باملعوقات  ُيق�سد 
تطوير  عملية  طبيعة  من  نابعًا 
املتعلقة  كاالأمور  ذاتها،  املناهج 
تنفيذها  اآلية  اأو  مببادئها، 
اأما  تقوميها..اإلخ.  اأو  الداخلية، 
العوامل  بها  فُيق�سد  التحديات 
عمليات  طبيعة  عن  اخلارجة 
فيها،  موؤثرة  اأنها  اإال  التطوير 
من  االعتبار  بعني  اأخذها  ويلزم 
الدرا�سية. املناهج  مطوري  قبل 
لن  اأنه  ذكره  اجلدير  ومن 
عمليات  جميعجوانب  تناول  يتم 
باالأبرز  االكتفاء  بل  التطوير، 
منها، وباأ�سلوب خمت�سر بعيدًا عن 
اال�ستدالل  واالإ�سهاب،مع  االإطالة 
امليدانية  املمار�سات  من  ب�سواهد 
املتعلقة مب�ساريع تطوير املناهج يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
�أوًل: معوقات عملية �لتطوير:
1.�لتطوير وخالف �مل�سطلح:

املنهج  تطوير  مفهوم  يعاين 
الرتبوية  املفاهيم  من  -كالكثري 
وبني  بينه،  اخللط  من   - االأخرى 
ما  وكثريًا  التح�سني،  مفهوم 
كرديف  اأحدهما  ا�ستخدام  يتم 
يعلم  املتخ�س�س  اأن  اإال  لالآخر. 
تختلف  املنهج  تطوير  عملية  باأن 
اأو�سح  ولعل  حت�سينه،  عملية  عن 
ذكره  ما  امل�سطلحني  بني  فرق 
التح�سني  اأن  من  علي)1102م( 
يف  املنهج،  من  جزء  على  يجري 
واأكرث  جذريًا،  التطوير  يكون  حني 

�سمواًل )�س23(.

املتاأمل الآراء املخت�سني يف  اإن 
نتاجات  على  واملطلعني  املنهاج، 
للمناهج  التطويرية  امل�ساريع 
كل  بني  الوا�سح  التباين  يالحظ 
تخ�س�سه  بح�سب  متخ�س�س 
التطوير  يرى  ال  فالبع�س  الدقيق، 
مل  �سكلي  تغيري  �سوى  املحدث 
حقيقية  علمية  اإ�سافة  اأي  يقدم 
احلالية  املرحلة  متطلبات  تلبي 
االآخرون  يرى  حني  يف  لتعليمنا، 
اأخرى  مواد  يف  املتخ�س�سني  من 
جمال  يف  املحدث  التطوير  باأن 
االإ�سادة؛  ي�ستحق  تخ�س�سه 
نوعية  نقلة  اأحدث  لكونه  نظرًا 
يلبي  مبا  الدرا�سية،  املناهج  يف 
ويتنا�سب  املتعلمني،  احتياجات 
ودائمًا ما  الع�سر،  مع م�ستجدات 
ُيطرح الت�ساوؤل حيال هذا املو�سوع 
يكون  ال  وملاذا  اخللل،  مكمن  عن 
املناهج  التطوير يف جميع  م�ستوى 
النظر  بغ�س  متماثاًل  الدرا�سية 
عن جماالتها؟ ولعل هذا يعزى اإلى 
التطوير،  مفهومي  و�سوح  غياب 
اأن  �ساأنه  من  والذي  والتح�سني، 
التطوير  عمليات  وجهة  يحدد 
اأن  فبالتاأكيد  ال�سحيح.  بال�سكل 
املواد التي مل حتقق م�ستوى التطلع 
امليدان  يف  املتخ�س�سني  لدى 
الرتبوي طراأ عليها حت�سني، ولي�س 
يف  العك�س  حينحدث  يف  تطويًرا، 
اال�ستح�سان،  القت  التي  املناهج 
اأمر  وهذا  النق�س،  من  واإنلمتخُل 
بعمليات  معاجلته  ميكن  وارد 

التقومي امل�ستمر. 

اإلى  يقود  �سابقًا  ذكر  ما  اإن 
مبربرات  يتعلق  اآخر  ت�ساوؤل 
املح�سنة،  املناهج  يف  التح�سني 
احلا�سلة  التح�سني  عملية  فهل 
اأن  على  موؤ�سرًا  تعطي  املناهج  يف 
يتطلب  ال  احلايل  املناهج  م�ستوى 
فيها؟..  نوعي  تطوير  اإحداث 
بالنفي،  جتزم  تكاد  والكاتبة 
والت�سارع  االآن،  الع�سر  فطبيعة 
تغيري  اإحداث  ي�ستلزم  املعريف 
من  واالرتقاء  املحتوى،  يف  جذري 
م�ستوى  اإلى  التح�سني  م�ستوى 

التطوير احلقيقي للمناهج.
اإن توحيد مفهوم امل�سطلح   
املنهج  تطوير  تنفيذ  جهات  لدى 
وتقارب  توحيد اجلهود  ت�ساهم يف 
خ�سو�سية  مراعاة  مع  املخرجات 
ظل  يف  ولكن  درا�سية.  مادة  كل 
املفهوم  توحيد  غياب  ا�ستمرار 
لتطوير  الزمنية  املدة  ف�ستطول 
امل�ستفيدون  يلم�س  اأن  املناهج دون 

يف امليدان نواجت حقيقية للتطوير.
2. بريوقراطية التطوير:

لعملية  اأن  املعلوم  من   
املبادئ  من  عددًا  املناهج  تطوير 
التي من اأبرزها الدميقراطية،التي 
االخت�سا�س،  ذوي  اإ�سراك  تعني 
يف  باملنهج  عالقة  لهم  ومن 
عمليات التطوير، ومن هذه الفئات 
الرتبويون،  والقياديون  اخلرباء، 
اإلخ  االأمور..  واأولياء  واملربون، 
)الوكيل وحممود، 2004م، �س �س 
على  املبداأ  هذا  اإن   .)146-136
الغالب  اأهميته فاإنه يف  الرغم من 
لدينا،  التطوير  عمليات  يف  معطل 
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بالبريوقراطية،  تت�سم  جعلها  مما 
فدور ويل االأمر، واملعلم،والقيادات 
وقادة  م�سرفني،  من  الرتبوية 
مغيب  االأعمال  مدار�س،ورجال 
واقعيًا عن عمليات التطوير. ويكاد 
التغذية  اإعطاء  دورهم يف  يقت�سر 
الراجعة على املناهج بعد تطبيقها 
الوزارة  توجهت  حال  ويف  فقط. 
من  املتخ�س�سني  اآراء  الأخذ 
االختيار  فاإن  االإ�سرافية  القيادات 
ال يقع اإال على عينة ال متثل جميعا 
الإدارات  التعليمية. فق�سر االختيار 
على اإدارات بعينها دون غريها يعد 
العلمية  املنهجية  يف  خلل  مكمن 
اأن  لزامًا  كان  لذا  العينة؛  الختيار 
يتم ا�ستقطاب القيادات االإ�سرافية 
املجتمع،  طبقات  جميع  متثل  التي 
تفي  بطريقة  التعليمية  واالإدارات 

مبتطلبات التطوير املن�سود.
املفقودة  احللقة  هذه  اإن   
اإحداث  �ساأنها  ومن  جوهرية، 
فغياب  املطورة،  املناهج  يف  خلل 
ال  مناهج  اإلى  اأدى  الت�ساركية 
وتوقعات  احتياجات  مع  تتنا�سب 
املجتمع. اإ�سافة ملا لهذا اخللل من 
دور يف رفع م�ستوى مقاومة التغيري 
لتطبيق املناهج املطورة. فحتمًا لو 
متت م�ساركة امليدان يف التخطيط 
على  وعمل  لتبناه  املنهج؛  لهذا 
نابًعامن  كونه  تطبيقه  اإجناح 
ومتنا�سب  واحتياجاته،  متطلباته، 

مع اإمكاناته، وطبيعته.
وتطوير  �ملناهج  3.تطوير 

�ملعلمني:
التطوير  عملية  ت�ستلزم   

عمليات  مع  تتزامن  اأن  للمناهج 
الرتبوي،  امليدان  للكوادر يف  تهيئة 
االإيفاء  على  قادرة  لتكون 
حتقيق  على  وتعمل  مبتطلباتها، 
اإن  املطلوب.  بال�سكل  اأهدافها 
يف  للعاملني  املهني  التطوير  عملية 
اإذا  ببطء  ت�سري  الرتبوي  امليدان 
تطوير  عمليات  بت�سارع  قورنت  ما 
جوانب  من  عدد  فهناك  املناهج. 
النمو  عمليات  التيطالت  الق�سور 
املناهج  بتطبيق  للمعنيني  املهني 
م�ستويات  عدة  على  املطورة 
بالنظر لهيكلة وزارة التعليم. فعلى 
الرغم من اجلهود احلثيثة  لوزارة 
املو�سوعة  واخلطط  التعليم، 
للتطوير املهني، فاإن عددًا من هذه 
النوعية،  للجودة  تفتقر  الربامج 
وال  التوقعات،  مل�ستوى  ترتقي  وال 
تلبي احلاجة الفعلية للم�ستهدفات 
على  �سلبًا  ينعك�س  مما  بالتدريب، 
املطورة  املناهج  اأهداف  حتقيق 
ما  واإذا  مبا�سرة.  غري  ب�سورة 
االإ�سكاالت  ذلك  اإلى  اأ�سفنا 
تقلي�س  يف  تتمثل  التي  االأخرى 
يف  التدريبية  الربامج  تنفيذ  مدة 
مقارنة  للمعلمات  التعليم  اإدارات 
م�ستوى  على  تنفيذها  مبدة 
املركزيات  للم�سرفات  الوزارة 
التي  العلمية  املادة  يخلبعمق  مما 
وهي  للمعلمة،  اأخريًا  �ست�سل 
بتنفيذ  املخول  االأول  ال�سخ�س 
على  اأ�سفنا  ولو  املطور!  املنهج 
االفتقار  م�سكلة  امل�سكلتني  هاتني 
ال�سارمة  االإدارية  التنظيمات  اإلى 
التي تلزم منفذي املناهج بالتطوير 
املهني الذي تتطلبه طبيعة املناهج 

املطورة لعرفنا بو�سوح باأن عمليات 
بالع�سوائية  تت�سم  املهني  التطوير 
من  تعاين  واأحيانًا  وت�سريببطء، 

التعرث.
اأي  جناح  باأن  املعلوم  ومن 
بنجاح  مرهون  تطويري  م�سروع 
باأن  �سك  وال  عليه،  القائمني 
مرهون  املطورة  املناهج  جناح 
من  واملعلمات  املعلمني  بتمكن 
تدري�سها،  مهارات  امتالك 
واأ�س�س  فل�سفاتها،  على  والوقوف 
تطوير  من  جدوى  فال  بنائها، 
الزالوا  عليها  املناهج،والقائمون 
بالوالء  حتتفظ  بعقول  يفكرون 
يف  وتتم�سك  القدمية،  للمناهج 

ممار�ساتها باالأ�ساليب التقليدية.
ثانيًا:�لتحديات �لتي تو�جه 

تطوير �ملناهج:
1.�لتطوير وغياب �ملعايري:

موؤ�سرات  املعايري  تعدُّ  
موا�سفات  يف  ت�ساغ  رمزية 
التي  املثلى  ال�سورة  حتدد 
مناذج  وهي  لتحقيقها،  ن�سعى 
االتفاق  يتم  للقيا�س،  واأدوات 
و�سبطها،  عليها)حمليًا،وعامليًا(، 
روؤية  اإلى  للو�سول  وحتديدها؛ 
وا�سحة ملدخالت النظام التعليمي 
اأهدافه  حتقيق  لغاية  وخمرجاته، 
اجلودة  اإلى  به  والو�سول  املن�سودة 

ال�ساملة)الريج، د.ت، �س2(.
وم�ستوياتها  فاملعايري   
وركيزة  فاعلة،  و�سيلة  وموؤ�سراتها 
وحت�سني  تطوير  لعمليات  اأ�سا�سية 
التعليم يف جميع جماالته. وحيث اإن 
تطوير املناهج هو ما يعنينا يف هذا 
املقال، فاإن توظيف املعايري لقيا�س 
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مدى كفاءة جوانب عملية التطوير 
يعد ذا اأهمية بالغة جدًا. فاملعايري 
مكونات  حتقق  مدى  بقيا�س  ُتعنى 
اأهداف،  من  املطورة  املناهج 
وحمتوى،وو�سائل، وا�سرتاتيجيات، 
اأبعد  تقي�س  بل  تقومي،  واأ�ساليب 
من كل هذا لتمتد لو�سع موؤ�سرات 
حتقق املحا�سبية التي من �ساأنها اأن 
املنهج.كما  تطوير  عمليات  تدعم 
املطورة  املناهج  قدرة  مدى  تقي�س 
يف  العاملية  التوجهات  مواكبة  على 
التعلم  قادرين على  املتعلمني  جعل 
مدى احلياة، وغريها من املجاالت 
االأخرى التي ترتبط بكل خطوة من 

خطوات تطوير املناهج.
تطوير  م�ساريع  اأن  ورغم   
عام  مطلع  يف  اأطلقت  املناهج 
مل  التعليم  وزارة  فاإن  1430هـ، 
معايري  و�سع  يف  خطوة  اأي  تتخذ 
هذا  �سوى  املطورة  املناهج  لتقومي 
اإذاعتمدت  1439هـ،  فقط  العام 
هيئة تقومي التعليم« االإطار الوطني 
الوثيقة  وهو  العام؛  التعليم  ملناهج 
بناء  عليها  يعتمد  التي  االأ�سا�سية 
العام،  التعليم  مناهج  معايري 
ويت�سمن االأ�س�س املنهجية، والروؤية 
اململكة«  يف  املناهج  ملعايري  العامة 

)جريدة الريا�س، 2018م(.
اإ�سدار  من  الرغم  وعلى   
املناهج  وثائق  من  لعدد  الوزارة 
طياتها  يف  ت�سمنت  التي  املطورة، 
فاإن  املناهج،  هذه  اإعداد  معايري 
يجب؛  كما  توظف  مل  الوثائق  هذه 
بالن�سر  حتظ  مل  لكونها  وذلك 
يف  منها  امل�ستفيدين  لدى  الكايف 
اال�سرت�ساد  ليتم  الرتبوي،  امليدان 

املطورة،  املناهج  تقييم  يف  بها 
وتقدمي التغذية الراجعة بناء على 

املعايري الواردة فيها.
وطنية  معايري  اإقرار  اإن   
نقلة  يعد  العام  التعليم  ملناهج 
اأثرها  لها  يكون  اأن  ناأمل  نوعية، 
يف املناهج املطورة، اإال اأنها خطوة 
االأولى  فكان  جدًا،  متاأخرة  جاءت 
مع  املعايري  اإطالق  يتزامن  اأن 
املناهج  لتطوير  التخطيط  بدايات 
على  التطوير  عمليات  توجيه  ليتم 
التقومي  عمليات  واإجراء  �سوئها، 
ركائز  اأحد  تعدُّ التي  امل�ستمر 
ال  التي  املنهج  تطوير  عمليات 
غنى عنها. اأما جهود الوزارة التي 
املطورة  املناهج  لتقومي  اتخذتها 
من  املا�سية  ال�سنوات  مدى  على 
والتغذية  العمل،  ور�س  خالل 
ظلت  فقد  امليدان  من  الراجعة 
غياب  ظل  يف  الدقة  اإلى  مفتقرة 
ت�سمن  الوا�سحةالتي  املعايري 
حتقيق جودة املخرجات وكفاءتها.

3. �لتطوير و�لعوملة:
اإلى اجتاه  العوملة  ي�سري مفهوم 
ال�سعوب  لتوحيد  يهدف  ت�ساحلي 
خالل  من  العامل  م�ستوى  على 
من  اأ�سالعه  كمثلث  واحد  نظام 
والتطور  واملعرفة،  االقت�ساد، 
العلمي والتقني )عامر، 2011م(. 
للعوملة  االأول  الرئي�س  واملحرك 
واالت�ساالت،  املعلومات  تقنية  هو 
املختلفة،  االجتماعية  وتطبيقاتها 
املعلومات  انت�سار  التي �سّرعت من 

على م�ستوى العامل.
اقت�سادية،  اأبعاد  وللعوملة 
وثقافية  واإعالمية،  و�سيا�سية، 

البعد  هو  هنا  يهمنا  وما  كبرية. 
اأخطر  من  يعد  الذي  الرتبوي، 
يف  للعقول  املوجه  فهو  اأبعادها، 
لقبول،  وال�سابط  معها،  التعامل 
يربز  وهنا  به.  جاءت  ما  رف�س  اأو 
تعد  املطورة  املناهج  هل  ال�سوؤال 
هذا  مع  االأمثل  للتعامل  الفرد 
على  تعمل  وهل  العاملي؟  التوجه 
العقدية  والثوابت  القيم  تر�سيخ 
قادرًا  ليكون  امل�سلم  للفرد 
الثقايف،   االنفتاح  مواجهة  على 
والتقني  واملعلوماتي،  واملعريف، 
اعتزازه  مع  االأخرى،  ال�سعوب  مع 

بهويته االإ�سالمية؟
واقعًا  العوملة  فر�ست  لقد 
اأمام  كبريًا  وحتديًا  جديدًا، 
الميكن  اإذ  املناهج،  مطوري 
رف�سها جملة وتف�سياًل، وال ميكن 
يف الوقت ذاته تقبلها على االإطالق 
فالعوملة  واحرتازات؛  قيود  دون 
يف  االإيجابية  انعكا�ساتها  لها 
اإغفال  ميكن  وال  التقني،  اجلانب 
العملية  العميق االإيجابي يف  اأثرها 
مكونات  وعلى  كافة،  الرتبوية 
التحدي  ولكن  خا�سة.  املناهج 
الثقايف،  البعد  يف  يكمن  احلقيقي 
يحمل  والذي  للعوملة،  وال�سلوكي 

انعكا�سات �سلبية على جمتمعنا. 
تاأثر  على  الدالة  وال�سواهد 
العوملة  اأفرزته  اأفراد جمتمعنا مبا 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  من 
ن�ساهده  ما  ولعل  جدًا.  كثرية 
ومن  التخاطب،  للغة  تغريات  من 
بني  االنت�سار  �سريعة  �سلوكيات 
و�سرعة  قوة  على  ملوؤ�سر  النا�سئة 
تاأثرهم باالنفتاح الثقايف من خالل 
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االجتماعي.  التوا�سل  �سبكات 
�سر  عن  ال�سوؤال  يربز  هنا  ومن 
العربية،  هويتهم  من  اأبنائنا  نفور 
وان�سياقهم وراء ما اأحدثته العوملة 
وتوحيد  امل�سطلحات،  وحدة  من 
االإجنليزية  اأ�سبحت  حتى  للغات 
حتى  بل  مواقعنا،  تكت�سح  تكاد 
اأ�سفنا  واإذا  وحواراتنا.  جمال�سنا 
لغة  على  يظهر  ما  �سبق  ما  اإلى 
احلوار من عنف وتنمر، وانحطاط 
يف ا�ستخدام األفاظ نابية وجارحة، 
لريى بو�سوح باأن مناهجنا عجزت 
عن اإك�ساب متعلمينا اأدبيات الذوق 
واحرتام  الت�سامح،  وقيم  العام، 
مبادئ  اأهم  تعد  التي  االآخر، 
يف  االأخرى  ال�سعوب  على  االنفتاح 

ظل العوملة.
الهوية  انحالل  اإن   
النا�سئة،  لدى  والثقافية   اللغوية 
دون  جديد  كل  وراء  واجنرافهم 
ما  وفق  تقومي  حتى  اأو  متحي�س، 
تقت�سيه ال�سريعة االإ�سالمية لدليل 
يفرت�س  التي  القيم  �سعف  على 
خالل  من  املتعلمني  لدى  تعزز  اأن 
ينذر  ما  وهذا  املطورة.  املناهج 
االأجيال  عليه  تقدم  كبري  بخطر 
مراجعة  وي�ستدعي  امل�ستقبلية، 
املناهج  يف  القيم  ملحتوى  جادة 
املطورة من قبل جهات االخت�سا�س 
بوزارة التعليم، والعمل على دعمها 
لتعمل على �سمان اتزان �سخ�سية 
مع  التعامل  يف  امل�سلم  النا�سئ 
نقدي،  وفكر  بوعي  امل�ستجدات 

ورقابة ذاتية.
توجه حقيقي ال  العوملة  اإن   
االنخراط  من  للمجتمعات  منا�س 

يف اأبعاده يف جميع مناحي احلياة؛ 
اأن  مناهجنا  على  لزامًا  كان  لذا 
من  لال�ستفادة  املتعلمني  تهيئ 
تداعياتها،  من  واحلذر  ح�سناتها، 
وحذر  نقدي،  بفكر  معها  والتعامل 
�سديد حتى ال مت�س اأبعادها ال�سلبية 
هويتنا  مييز  وما  عقيدتنا،  ثوابت 

االإ�سالمية، والعربية، والوطنية.
ختامًا:

كتعبري  �سبق  ما  الكاتبة  دونت 
عدد  جتاه  يربزمنظورهااخلا�س 
من جوانب عمليات تطوير املناهج 
لدينا يف اململكة العربية ال�سعودية، 
اأبعاد  حتليل  حماولة  خالل  من 
التعليمي،  امليدان  يف  املمار�سات 
تطوير  عمليات  على  وانعكا�ساتها 
حاليًا.  القائمة  الدرا�سية  املناهج 
النظر من منظور  وكذلك حماولة 
والعوامل  للق�سايا  املنهج  مطور 
توؤثر  اأن  ميكن  التي  اخلارجية 
الوقت  يف  الدرا�سية  املناهج  على 
احلايل، اأو يف القريب العاجل. وهي 
توؤكد باأن ما كتبته ال يعد انتقا�سًا 
�سعت  التي  احلثيثة  اجلهود  من 
والزالت ت�سعى لها وزارة التعليم يف 
اأنها  اإال  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
توؤمن باأهمية النقد كجانب تقوميي 
منظور  عن  خمتلف  منظور  من 

فرق تطوير املناهج بالوزارة. 
فيما  يكون  اأن  وتاأمل   
لق�سايا  االنتباه  يلفت  ما  طرحت 
البحث  من  ملزيد  بحاجة  تربوية 
امل�ستفي�سة،  العلمية  والدرا�سة 
بوجهعلمي  اأبعادها  على  للوقوف 
من  االإفادة  على  والعمل  دقيق، 
املطورة  املناهج  تقومي  يف  نتائجها 

فاملجتمع  متينة.  علمية  اأ�س�س  وفق 
واملتخ�س�سون الزالوا  ب�سكل عام، 
التطورات  املزيد من  اإلى  يتطلعون 
العام  التعليم  مناهج  النوعية على 
التي من �ساأنها اأن حتقق طموحات 
التعليمية،  روؤيته  حتقيق  يف  وطننا 
منو  من  اإليه  ي�سبو  ما  وليحقق 
ال�سعودي  امل�سلم  للفرد  �سامل 

القادر على التناف�س عامليًا.
�ملر�جع:

)2018م(.  الريا�س.  جريدة 
التعليم يعتمد االإطار  جمل�س هيئة 
ومعايرياالعتماد  للمناهج  الوطني 

االأكادميي. مت اال�سرتداد من:
http://www.alriyadh.
com/1666253
الريج، حممد. )د.ت(. مدخل 
املعايري يف التعليم: من م�ستجدات 
تطوير املناهج وجتويد املدر�سة. مت 

اال�سرتداد من:
goo.gl/b4JHj4
)2011م(.  طارق.  عامر، 

العوملة)مفهومها-اأهدافها-
خ�سائ�سها(. مت اال�سرتجاع من:
http://al3loom.
com/?p=641
)2011م(.  حممد.  علي، 
يف  حديثة  وتطبيقات  اجتاهات 
عمان:  التدري�س.  وطرق  املناهج 

دار امل�سرية.
وحممود،  حلمي  الوكيل، 
االجتاهات  )2004م(.  ح�سني. 
وتطوير  تخطيط  يف  احلديثة 
القاهرة:  االأولى.  املرحلة  مناهج 

دار الفكر.
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بدور �سيف �هلل �لعتيبي
طالبة دكتوراه مناهج وطرق تدري�س العلوم

جامعة امللك �سعود

المتأمل للوضع العام للبحث العلمي في العالم عمومًا وفي المنطقة العربية 
اإلنتاج  ناحية  أمن  سواء  العلمي  البحث  قضية  مناقشة  أن  يجد  خصوصًا 
التأثير  ناحية  أممن  التمويل  ناحية  أممن  الفاعلة  المؤسسات  ناحية  أممن 
والتوجيه كلها قضايا ال يمكن مناقشتها منفصلة عن قضية أساسية 
تلك قضية محورية  بوجهعام,  العربي  الوطن  التعليم في  وهي قضية 
تفترض أن بنية التعليم هي التي تحدد بوجهأو بآخر طبيعة اإلطار البشري 
التي  االتجاهات  طبيعة  إلى  إضافة  العلمي  البحث  منظومة  في  الفاعل 
يسلكهاالبحث العلمي في تناوله للقضايا واإلشكاالت البحثية,ومن ثمفإن 
الذي  التأثير  بآخر من خالل مخرجاته, نوعية  التعليم يحدد بوجهأو  نسق 

تمارسه مؤسسات البحث والمعرفة عمومًا في السياق االجتماعي. 

 السياق السياسي
 واالقتصادي للبحث العلمي

(نظرة عربية)

مـقـــاالت
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ب�سكل  مت�سلة  فهي  �سح حمورتها  اإن  والق�سية 
برتراند  ذكر  وكما  املجتمع  يف  العلم  باأثر  رئي�س 
الذي يحمل نف�س  را�سل حول �سياق ذلك يف كتابه 
ومن  متعددة  العلم  تاأثريات  »اإن  بالقول:  العنوان 
مبا�سرة،  فكرية  تاأثريات  فهناك  متباينة،  اأنواع 
وتبني  التقليدية  املعتقدات  من  العديد  تبديد  مثل 
العلمي،  املنهج  اأوحت به جناحات  �سواها، وهو ما 
ال�سناعة  يف  التقنيات  على  تاأثريات  هناك  اإن  ثم 
ويف احلرب، وبدورها اأحدث التغيريات بعيدة املدى 
االأول  املقام  يف  برزت  التي  االجتماعي  النظام  يف 
التقنيات اجلديدةتغيريات تدريجية مماثلة  نتيجة 
جديدة  فل�سفة  فاإن  واأخريًا؛  ال�سيا�سية،  احلياة  يف 
العهد  حديثة  ال�سيطرة  نتيجة  الظهور  يف  بداأت 
على البيئة التي منحتنا اإياها املعرفة العلمية، هذه 
الفل�سفة تت�سمن مفهومًا بدياًل عن موقع الب�سر يف 
كما  املجتمع  العلم يف  باأثر  يتعلق  فيما  الكون«.هذا 
العلم،  يف  املجتمع  اأثر  عن  را�سل،لكنماذا  اأوجزه 
التكوينات  عن  نتحدث  املجتمع  عن  نتحدث  وحني 
املجتمع  ت�سكل  التي  املختلفة  االجتماعية  واالأن�ساق 
العمليات  معامل  حتديد  يف  وا�سحًا  دورًا  وتلعب 
العلمي  البحث  ن�ساط  ذلك  يف  مبا  فيه،  الرئي�سة 

مراكز  به  تقوم  رئي�سًا  وظيفيًا  ن�ساطًا  بو�سفه 
التعليم املختلفة  اأو موؤ�س�سات  والدرا�سات  االأبحاث 

اأو الوحدات املهتمة واملعنية بهذا ال�ساأن.
املقاربة  رئي�سة وهذه  لعلنا جنري هنا مقاربة   
هذه  يف  الرئي�سة  الق�سية  لتحليل  كمنظار  نتبناها 
االأطروحة املوجزة وهي )كيف يوؤثر ن�سقني مهمني 
والن�سق  ال�سيا�سي  »الن�سق  املجتمع  اأن�ساق  من 
االقت�سادي« يف عملية البحث العلمي؟( وحني نطلق 
والبحث  كممار�سات  البحث  نق�سد  فاإننا  ال�سوؤال 
كاجتاهات  والبحث  التمويل  م�سادر  ناحية  من 
اأولويات  �سلم  على  تقف  وكاأجندة  وطنية  وكاأولوية 
الدولة. داخل  واملعرفية  االقت�سادية  التنمية 
ال�سيا�سي  الن�سقني  اإن  القول:  ميكننا   
وتاأطري  الرئي�سلتوجيه  اللب  ي�سكالن  واالقت�سادي 
اأن  ذلك  جمتمع،  اأي  يف  العلمي  البحث  عملية 
املجموعات  اأو  للباحثني  الفردية  واملهارات  اجلهد 
اأن  لها  ميكن  ال  البحث  جمال  يف  الن�سطة  العلمية 
دومنا  وتوازنًا  وات�ساعًا  فاعلية  بوجهاأكرث  توؤثر 
رئي�ًسا  دورًا  توؤدي  داعمة  �سيا�سية  موؤ�س�سة  وجود 
وعالوة  العلمي  البحث  وتوجهات  اأهداف  دعم  يف 
ال�سيا�سات  ت�ستهدي مبخرجاته يف �سنع  على ذلك 
القرارات،  ور�سم  اخلطط  وبناء 
واأ�سا�سي  مهم  عامل  وجود  �سريطة 
اإلى  الدول  الدعم  هذا  يدفع  اأالَّ  هو 
اأو  العلمي  البحث  توجيه  حماولة 
خلدمة  اأو  اأغرا�سها  خلدمة  اأدجلته 
اأغرا�س �سيا�سية، واملتاأمل يف الدعم 
العلمي،  للبحث  املوؤ�س�سي  احلكومي 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  اأن  يجد 
العامل  يف  حتى  الدولة  وموؤ�س�سات 
كبري  حد  اإلى  ا�ستطاعت  املتقدم 
موؤ�س�سات  بع�س  على  نفوذها  ب�سط 
وذلك  العلمي  البحث  واإنتاج  العلم 
م�سارات  وتوجيه  اأغرا�سها  خلدمة 
�سورتها  حتقيق  �سبيل  يف  البحث 

و�سطوتها. �سوتها  وتاأكيد 
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بالتف�سيالأثر  ن�ستق�سي  ذهبنا  لو  ماذا  ولكن 
البحث  على  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الن�سقني 
العلمي؟ يف الواقع الناظر اإلى االأ�سواق االقت�سادية 
االقت�ساد  خريطة  هيكلة  اأعادت  التي  النا�سئة 
عرب  ا�ستطاعت  االأ�سواق  هذه  اأن  يجد  العاملي 
املعدالت  يف  نوعيًا  فارقًا  حتقق  اأن  مالمح  عدة 
ا�سرتكت  قد  االأ�سواق  هذه  اأن  االقت�سادية،ويجد 
بينها  يجمع  اأ�سا�سي  ورابط  اأ�سا�سية  خا�سية  يف 
العلمي(،  البحث  جماالت  يف  )اال�ستثمار  وهو 
نتحدث هنا عن مناذج كال�سني والهند والربازيل 
معادالت  ثمة  واملك�سيك،  وتركيا  اأفريقيا  وجنوب 
قد  البلدان،  هذه  يف  االقت�سادي  النمو  عليها  قام 
واالإمكانات  باملوارد  مرتبطة  املعادالت  تكون  ال 
االإرادة  تاأ�س�ست  ولكن  االقت�سادية،  بالوفرة  اأو 
بدور  االإميان  وهو  مهم  عامل  على  ال�سيا�سية 
اإلى  وحتويله  االقت�ساد  بناء  يف  واملعرفة  العلم 
جمال  يف  هائلة  ا�ستثمارات  فت�سكلت  وطنية،  قوة 
التطوير  ممنهجةيف  وممار�سات  العلمي،  البحث 
االبتكار  قيم  وتعززت  واالجتماعي  االقت�سادي 
اإ�سافة  والبحث،  التعليم  موؤ�س�سات  خالل  من 
واملعلومات  التكنولوجيا  لثورة  االأمثل  للتوظيف 
وو�سائل االت�سال احلديثة يف خلق اأف�سل املمكنات 
يف  جذرية  حتوالت  اأحدث  مما  االقت�سادي  للنمو 

وهذا  الأعمالهم،  واأدائهم  النا�س  معي�سة  اأ�ساليب 
يجعلنا ندرك اأن توجيه االإدارة واالإرادة ال�سيا�سية 
فيه  واال�ستثمار  العلمي  البحث  بق�سية  واإميانها 
مو�سلة  معايري  العلمي  والبحث  املعرفة  من  يجعل 

لركب التقدم احل�ساري.
 ويف املقابل فاإن غياب االإرادة ال�سيا�سية لتطوير 
االأزمات  الدول يف معرتك  ودخول  العلمي،  البحث 
االهتمام  غري  اأخرى  اأولويات  و�سطوة  ال�سيا�سية 
القيادات  فكر  على  والبحث  والتعليم  بالتنمية 
العلمي،  البحث  يجه�س  اأن  �ساأنه  من  ال�سيا�سية 
فاعلية  عدم  اإلى  العام  املجمل  يف  يوؤدي  مما 
اأو  املعي�سة،  احلياة  مع  التفاعل  يف  العلمي  البحث 
الناجت  العلمي  للمخرج  اأثر  وجود  عدم  باالأحرى 
واإنغياب  االجتماعي،  ال�سياق  م�ستوى  على  عنه 
اأي�سًا يوؤدي بوجهاأو باآخر لغياب  االإرادة ال�سيا�سية 
اأن يقوم عليها  التي من املمكن  االإمكانات واملوارد 
القائمني  وتاأهيل  اإمكانات  و�ساآلة  العلمي،  البحث 
التمويل فقطكما  ق�سية  لي�ست  هنا  والق�سية  عليه، 
اأهمية  هو  العربي  النقا�س  �سياق  يف  مطروحة  هي 
القيادة  اإميان  ق�سية  الق�سية  اإمنا  العلمي،  البحث 
اإلى  باالإ�سافة  العلمي،  البحث  باأهمية  ال�سيا�سية 
لل�سوق  ومفعل  لالقت�ساد  كمحرك  لدوره  اإدراكها 

ودافعبه اإلى النمو.
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 اإن قطاع البحث العلمي يف جامعات دول العامل 
املوؤ�س�سات  مع  اأي�سًا  جنب  اإلى  جنبًا  يعمل  املتقدم 
اخلا�س،  القطاع  موؤ�س�سات  فيها  مبا  االقت�سادية 
وا�ستثمارها  االجتماعية  م�سوؤوليتها  من  كجزء 
متويل  على  املوؤ�س�سات  هذه  اإذتعمل  املجتمعي 
البحث،يف حيننجد هذا االأمر مغيبًا يف عاملنا العربي.
التمويل  يف  ال�سعف  اليون�سكو  اإح�ساءات  توؤكد 
واإن  العربية،  الدول  يف  العلمي  للبحث  الالزم 
يف  هي  والنوعية  ال�ساملة  للتنمية  الطرق  اأق�سر 
املعرفة  جميعت�سنيفات  يف  العلمي  البحث  دعم 
�سوؤون  على  القائمني  على  يوجب  مما  الب�سرية 
يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  العلمي  البحث 
التخطيطية  النظرة  باإعادة  عامة  العربية  دولنا 
اأجل  من  فقط  لي�س  اجلانب  هذا  يف  واملنهجية 
من  االحتياجات  ل�سد  اأو  التح�سيلي،  امل�ستوى  رفع 
النوعي،  العلمي  البحث  اأجل  من  بل  اإدارية  كوادر 
والتقارير  العلمية،  والبحوث  الدرا�سات  توؤكد  كما 
العربية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  اأن  الر�سمية 
عامة يعاين م�سكلة التمويل الالزم الإجراء البحوث 
اأن  اليون�سكو  اإح�ساءات  توؤكد  اإذ  النوعية  العلمية 
العلمي  للبحث  خ�س�ست  جمتمعة  العربية  الدول 
ما يعادل1.٧ مليار دوالر فقط اأي ما ن�سبته %0.3 
التمويل  اأن  حني  يف  االإجمايل،  القومي  الناجت  من 
بلغ  الع�سكري(  )عدا  اإ�سرائيل  يف  العلمي  للبحث 
نتاجها  من   %4.٧ ن�سبته  ما  اأي  دوالر  مليار   2.54

القومي« )حل�س، 2010(.
قراءة  عمل  ميكننا  الواقع  هذا  �سوء  ويف 
بال�سيا�سة  العلمي  البحث  لعالقة  موجزة 
التفاعلي،  التاأثري  حتتمل  واالقت�ساد،فهيعالقة 
ت�سبط  التي  االأجنح هي  والدول  التوجيه،  وحتتمل 
اال�ستثمار يف  وعقلية  بطريقة  العالقة  معادلة هذه 
واإمنا  التنمية،  اأغرا�س  فقط  لي�س  خلدمة  البحث 
خلدمة منو االقت�ساد عن طريق االبتكار والتطوير 
فاإن  االجتماعية،وعليه  اخلدمات  الأ�سكال  املتنامي 
البحث  اأن  نر�سدها  التي  املهمة  اخُلال�سات  من 
منظومة  �سمن  يجري  الذي  واالبتكار  العلمي 

اإلى جتويد اخلدمات  �سيا�سة وطنية وا�سحة يوؤدي 
االقت�ساد  منو  واإثراء  والتنموية  االجتماعية 
مواكبة  من  واأفراده  بجماعاته  املجتمع  ومتكني 
القوة  اأ�سكال  اأهم  تعد  التي  املعلومات  تكنولوجيا 
من  للكثري  رئي�سًا  موجهًا  واأ�سبحت  اليوم  الناعمة 
لي�س  العلمي  فالبحث  وعليه  والتحديات،  االأزمات 
الراهن  الواقع  يف  اأكادميية  ممار�سات  جمرد 
الدول  بقاء  يف  تتحكم  ا�سرتاتيجية  �سرورة  واإمنا 
مهم  فهو  العاملي،  ون�سيجها  ن�سقها  يف  واملجتمعات 

الأمن الدولة واقت�سادها وتقدمها ورقيها. 
العالقة  هذه  جدليات  ا�ستقراء  اأردنا  ما  واإذا 
وجتلياتها يف واقعنا ال�سيا�سي واالقت�سادي العربي 
وال�سراعات  العامة  االأو�ساع  اأن  اإلى  ن�سري  فاإننا 
العربية  للدول  ال�سيا�سية  االأولويات  منط  وتغري 
العلمي  البحث  ا�سرتاتيجية  جتاهل  عليها  فر�س 
مما  املوؤثرة  الوطنية  اال�سرتاتيجيات  كاأحد 
من   مهول  بكم  ي�سطدم  العلمي  البحث  جعل 
وال�سيا�سية  واالإدارية  واملالية  العلمية  العوائق 
اأحد  اليوم  اأمامها  العربية  الدول  واالجتماعية. 
البحث  فكرة  اإعادة  يف  يتمثل  االأول  م�سارين 
و�سرورتها  اال�سرتاتيجية  خططها  اإلى  العلمي 
النمو  خطط  يف  مبحورية  اإليه  والنظر  التنموية 
هو  االآخر  وامل�سار  واالجتماعي،  االقت�سادي 
االإدارة  عالقة  اإزاء  م�ستحدثه  بعقلية  التفكري 
على  عليه،  االإنفاق  خالل  من  بالبحث  ال�سيا�سية 
االإنفاقاال�ستثماري  اأ�سكال  من  �سكل  اأنه  اعتبار 
اقت�سادًيا  واآثاره  انعكا�ساته  اإذتتجلى  املدى  بعيد 
البعيد. املدى  على  واجتماعيًا  و�سيا�سًيا 

�ملر�جع:
البحث  متويل  م�ستوى   .)2010( داود  حِلّ�س، 
جودة  يف  ودوره  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  العلمي 
االإنتاج العلمي. جملة فكر واإبداع.  م�سر،  610-511.
را�سل، برتراند )2008(. اأثر العلم يف املجتمع. 
املنظمة  بريوت:   .)1( ط  املوجلي.  �سباح  ترجمة 

للرتجمة. العربية 

مـقـــاالت
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�أمل حمود �ل�سمري
باحثة دكتوراه/مناهج وطرق تدري�س

المختصين  ألذهان  يتبادر  الحالية  لمناهجنا  والمتعمق  المتفحص  النظر  عند 
التساؤالت حول طبيعتها وإسهامها في إكساب وتنمية  بالمناهج عدد من 
المستدامة، ومدى  التنمية  وتحقيق  المستجدات  المتعلمين في ظل  مهارات 
المناهج  تطوير  مقتضيات  المستجداتومسايرة  استيعاب  في  المطورين  نجاح 

وتحديث أساليب التخطيط والعمل للتطوير.

العربية  المملكة  في  المناهج  تطوير  موضوع  سأتناول  المقالة  هذه  في 
السعودية من خالل استشراف المستقبل، مستعرضةأبرز التساؤالت التي تلفت 
نظري في مناهج الحاسب أنموذجًا للمناهج السعودية كونه موضوع تخصصي 

في مرحلة البكالوريوس.

تطوير المناهج في المملكة العربية السعودية 

"استشراف مستقبل منهج 
الحاسب أنموذجًا "

دراسات وأبحاث
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ملحة  احلاجة  اأ�سبحت  هل 
الإدخال منهج احلا�سب يف املرحلة 
البحوث  �ساهمت  هل  االبتدائية؟ 
احلا�سب  جمال  يف  الرتبوية 
الإعطاء قوام متني لعملية االإ�سالح 
معاجلة  تتطلب  التي  والتطوير 
علمية منظمة للم�سكالت املنهجية 
مبجال احلا�سب؟ ما و�سائل وطرق 

تدري�س منهج احلا�سب املطور؟
اأهمية  من  �ساأنطلق  بداية 
ا�ست�سراف امل�ستقبل الأمهد لنف�سي 
الت�ساوؤالت،  تلك  عن  االإجابة 
يذكر  كما  بامل�ستقبل  فالتفكري 
يف  مغرو�س  ن�سري)2010م( 
وطوال  ن�ساأته  منذ  الب�سر  طبيعة 

تاريخه، واالهتمام مبا �سيكون عليه يف الغد نابع من 
قلق االإن�سان على حياته وم�سريه، لذا اأخذ االإن�سان 
اأ�سكال  اختلفت  واإن  امل�ستقبل  يف  يفكر  البداية  منذ 

تفكريه واأمناطه وجماالته واأ�ساليبه.
على  ي�ساعد  التعليم  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اإن 
خالل  من  املناهج  وتطوير  اأف�سل،  م�ستقبل  �سناعة 
لتطوير  احلديثة  االأ�ساليب  من  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
املح�سن)2006م(  من  كل  اإليها  اأ�سار  كما  املنهج 
وبهرية الرباط )2015م( والوكيل واملفتي )2015م( 
املا�سي  درا�سة  على  يعتمد  والذي  وعلي)201٧م( 
الدقيق  التخطيط  اأجل  من  جيدة  درا�سة  واحلا�سر 
احلياة  واأمناط  املخاطر  توقع  وحماولة  للم�ستقبل 

م�ستقباًل وكيفية مواجهتها والتكيف معها.
وال �سك اأن غاية التعليم توفري فر�س للمتعلمني 
ومعتقدات  وقيم  وغايات  ومهارات  معارف  تك�سبهم 
وملجتمعهم،  لهم  منتجة  متكنهم من ممار�سة حياة 
ر�سوى  وت�سري  الغايات،  هذه  حتقيق  واملناهجو�سيلة 
املعنية  العاملية  اللجنة  اأن  اإلى  )2014م(  عمار 
قد  اليون�سكو-   - والع�سرين  الواحد  للقرن  بالتعليم 

اأجل  »التعلم من  للتعليم وهي:  اأربعة مبادئ  حددت 
اأن تكون«، و«التعلم من اأجل اأن تعرف«، و«التعلم من 

اأجل اأن تفعل«، و«التعلم من اأجل العي�س امل�سرتك«.
اأن  يجب  امل�ستقبلية  احلا�سب  مناهج  فاإن  لذا   

تركز على الكفايات االآتية للمتعلم:
1-التعامل مع املعلومات.                  

2-االت�سال والتوا�سل بفاعلية.
3-التفكري بو�سوح.                        

4-امتالك الكفايات ال�سخ�سية.
اأن  يجب  امل�ستقبلية  احلا�سب  مناهج  فاإن  وعليه 

تت�سم مبا ياأتي:
- اأن تكون املناهج اأكرث قدرة على بناء االإن�سان 
العلمي  للتقدم  وم�سايرة  لواجباته  املدرك  الواعي 

واحل�ساري.
املوؤهل  الب�سري  العن�سر  اإعداد  تركز على  اأن   -
القادر على العطاء وعلى دفع عملية التنمية االإدارية 

واالقت�سادية.
الب�سرية وتاأهيلها وفقًا ملتطلبات  القوى  - تنمية 
�سوق العمل وخطط التنمية االقت�سادية واالجتماعية 

مع مراعاة خ�سائ�س املجتمع ال�سعودي.
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والتطبيقي  العملي  باجلانب  االهتمام   -
ملتطلبات  امل�ستقبلية  والروؤية  املهنية  والتخ�س�سات 

التنمية.
عملية  مع  متوافًقا  املناهج  تطوير  يكون  -اأن 
تطوير جوانب العملية التعليمية بجميع حماورها مبا 

يخدم التنمية.
املتزايد  والتقني  العلمي  التقدم  �ساهم  وقد 
يف  جذرية  تغريات  حدوث  اإلى  املعا�سر،  عاملنا  يف 
فر�ست  والثقافية،  واالجتماعية  الرتبوية  النظم 
الواقع  هذا  م�سايرة  �سرورة  بالتعليم  القائمني  على 
املناهج  تطوير  خالل  من  معه  التكيف  وحماولة 
الدرا�سية، وجتديد م�سمونها وفق متطلبات الع�سر 
زرع  من  لذاالبد  االآيل،  احلا�سب  منهج  وخا�سًة 
االأولى  املراحل  منذ  املتعلمني  لدى  التقنية  الثقافة 
الذي  الطفل  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  التعليم،فلقد  يف 
اإدارة احلا�سب  على  قادر  �ست�سنوات  �سن  اإلى  ي�سل 
مبهارة مبا يف ذلك حركة الفاأرة )Mouse( ب�سكل 
درا�سة  تثبت ذلك  التي  الدرا�سات  ومن  دقيق جدًا، 

نحو  )Reid,2000(بعنوان  ريد 
تعليم تكنولوجي فعال يف نيوزيلندا، 
مت  قد  اأنه  اإلى  فيها  اأ�سار  والتي 
يف  االآيل  احلا�سب  منهج  اإدخال 
الت�سعينات امليالدية يدر�سه طالب 
وقدحدد  االبتدائي،  االأول  ال�سف 
هي:  عامة  اأهداف  ثالثة  للمنهج 
القدرة  التقنية،  وا�ستيعاب  معرفة 
وتطبيق  التقنية،  مع  التعامل  على 

التقنية يف حل امل�سكالت.
تدري�س  من  مينع  الذي  فما 
يف  االآيل  احلا�سب  منهج  اأبنائنا 
وتعري�سهم  االبتدائية  املرحلة 
ُيعدمن  والذي  االإلكرتوين  للتعليم 
الوقت  يف  التعليم  اأمناط  اأهم 
ع�سر  يف  االآن  احلا�سر،فنحن 
احلكومة  حيث  والنه�سة  التقنية 
العامل  االإلكرتونيةواأنظار  والتجارة  االإلكرتونية 
عرب  يتم  �سيء  كل  اإذًا  الذكية،  املدر�سة  اإلى  متجهة 
احلا�سب؛ فاحلاجة اأ�سبحت ملحة الإدخال احلا�سب 

يف املرحلة االبتدائية.
يعي�س العامل اليوم يف ع�سر التطور الذي يحتم 
تطوير  عند  االعتبار  بعني  اأخذه  الرتبويني  على 
تعلم  بناء  اإلى  ال�سعي  اإطار  يف  الدرا�سية،  املناهج 
قدرات  وتطوير  املفاهيمّي،  اال�ستيعاب  على  قائم 
امل�سكالت،  وحل  والتفكري  لال�ستك�ساف  املتعلمني  
يف  واالإ�سهام  تعّلمهم،  م�سوؤولية  حتّمل  يف  وامل�ساركة 
�سقل  على  والرتكيز  تلقيها،  من  بداًل  املعرفة  بناء 
ال�سخ�سية وزرع الثقة وبناء روح االإبداع متا�سيًا مع 
متطلبات حتقيق الروؤية ال�سعودية 2030م، وقد و�سح 
املناهج  تقنيات  اأهم  من  احلميداوي)2018م(اأنه 
ت�سمينها  اأهمية  نرى  والتي  الرقمي  ع�سرنا  يف 
االآيل: احلا�سب  منهج  لتدري�س  وطرقًا  و�سائاًل 
اإذتتبنى  االإلكرتونية؛  التعليمية  املن�سات   )1(
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يف  احلرية  على  املتعلمني  جميع  ح�سول  فل�سفة 
واالنت�سار  والتح�سني  والتخ�سي�س  اال�ستعمال 

وامل�ساركة يف املعرفة من خالل �سبكة االإنرتنت.
ا�ستخدام  اإلى  يدعو  والذي  املتنقل؛  )2(التعلم 
احلديثة  املحمولة  التقنية  واالأجهزة   الو�سائل 
تقنية  يف  الهائل  التقدم  نتيجة  التعليم،  يف 
يف  التقنية  تلك  واندماج  واملعلومات  االت�ساالت 
اأكد  اإذ  عليها،  واإقبالهم  للمتعلمني  اليومية  احلياة 
املتنقل  التعليم  ويلر)Wheeler,2015(اأن 
جوهرية  مكونات  �ستكون  ال�سخ�سية  التعلم  وبيئات 
اأمل  درا�سة  اأو�ست  وكذلك  امل�ستقبل،  لتعليم 
ال�سمري)201٧م( �سرورة اأن يتبنى م�سروع تطوير 
لالأجهزة  املتنقل  التعليم  تطبيقات  اإنتاج  املناهج 
واجلذب،  الت�سويق  بعن�سر  تتميز  التي  الذكية 
مدعمة بالن�سو�س املكتوبة وال�سور والفيديو ومواقع 
التوا�سل االجتماعي ذات ال�سلة لتحقيق املرونة يف 
يف  التطبيقات  تلك  وا�ستخدام  والتوا�سل  االت�سال 
االإمكانات  من  واال�ستفادة  احلا�سب  منهج  تدري�س 

التي تقدمها.
اإلى  احلاجة  اإذجاءت  )3(االنفوجرافيك�س؛ 
وتوظيفها  الرتبوية  والنماذج  املناهج  تطوير 
فظهر  والتعلم،  التعليم  عمليتي  يف  مثلى  بطريقة 
حماولة  يف  املتنوعة  بت�سميماته  االنفوجرافيك  فن 
املعلومات  وعر�س  لتجميع  مرئي  �سكل  الإ�سفاء 

واملفاهيم يف �سورة جذابة اإلى القارئ.
)4(التلعيب؛ اإذ ُيعد اجتاه تعليمي يهتم بتحفيز 
يف  االألعاب  عنا�سر  با�ستخدام  التعلم  نحو  املتعلم 
واملتعة  التفاعل  حتقيق  بهدف  وذلك  التعلم،  بيئات 
اأثبتت  وقد  التعلم،  موا�سلة  اأجل  من  واجلذب 
ايبانيز  درا�سة  بينها  ومن  فاعليته  عدة  درا�سات 
والذي   )Ibanez & Kloos،2014(وكلوز
يف  للمتعلمني  االأكادميي  ارتفاًعاباالأداء  اأظهرت 
مقرر احلا�سب من خالل ا�ستخدام التلعيب يف تعلم 

برجمة لغة)C(، اأما درا�سة نيتا�سوايكونون  ونيكوال 
 )Knutas، Ikonen، & Nikula،2014(
اأظهرت حت�سًنا يف مقرر مقدمة الربجمة من خالل 
تدري�سه بالتلعيب، كما و�سحت درا�سة اخلزمي واأمل 
نظرامل�سوؤولني  توجيه  اأهمية  ال�سمري)201٧م( 
املتنقل  التعليم  تطبيقات  لتوظيف  التعليم  وزارة  يف 
املناهج  Gamification يف  التلعيب  القائمة على 

مما له االأثر بالتحفيز واالإثارة.
وحده  باملنهج  لي�س  اأنه  من  الرغم  على  واأخريًا 
منظومة  ميثل  املنهج  فاإن  املتميز،  التعليم  يتاأتى 
فرعية - موؤثرة وفعالة - من منظومة التعليم، ومن 
التعليم  نحو  ال�سعي  اأولويات  من  ي�سبح  فاإنه  ثم 
املتميز العمل للتو�سل اإلى منهج يت�سم باجلودة، واإن 
اأن يكون هذا  اأب�سط معايري اجلودة - الأي منتج -  
املنتج مرغوبًا ومفيدًا يف م�سامينه العلمية واملهارية 
اأ ن يكون  اإيجابية،كما يجب  وما ي�ساحبها من قيم 
تعلمه  بيئة  و�سياقات  تدري�سه  اأ�ساليب  يف  م�سوقًا 
املنهج  اأن تطوير  واأ�سلوب تقوميه، وال�سك  واأن�سطته 
يتطلب التعرف على الواقع بق�سد تدعيم االإيجابيات 
خطوات  اإلى  االنتقال  ثم  الق�سور  اأوجه  وعالج 
من  الق�سوى  واال�ستفادة  التطوير  �سلم  يف  متتالية 
الأنها  باملنهج؛  املتخ�س�سة  الرتبوية  البحوث  نتائج 
م�ستوى  من  البحوث  بهذه  للخروج  املثلى  الطريقة 
املعرفة اإلى م�ستوى التطبيق واال�ستنارة بها، لتعطي 
التي  والتطوير  االإ�سالح  لعملية  متينًا  قوامًا  بذلك 
تتطلب معاجلة علمية منظمة للم�سكالت املنهجية يف 

جمال احلا�سب.
�ملر�جع:

امل�ستقبل.  ا�ست�سراف  عالء.)6102م(.  جراد، 
االإمارات اليوم. م�سرتجع من

https://www.emaratalyoum.com/
٠opinion/2016-10-17-1.93765

املناهج  تطوير  ايسر.)٢٠١٨م(.  احلميداوي، 

دراسات وأبحاث
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الدرا�سية يف ع�سر الرقمية. القاهرة: دار ال�سحاب للن�سر 
والتوزيع.

ال�سنن  خ�سر.)2009م(.  وقزق،  عماد  خ�ساونة، 
االإلهية يف القراآن الكرمي ودورها يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.

جملة املنارة، )15(2.
معلمات  ا�ستخدام  درجة  برية.)201٧م(.  الدلبحي، 
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�أحالم بنت عبد �لكرمي �جلهني
باحثة دكتوراه

مناهج وطرق تدري�س جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

»عملية تطوير المناهج الدراسية تعد ترجمة حقيقة لتوجهات الفكر التربوي الذي 
في غيابه تصبح هذه العملية ضربًا من التصورات القائمة على االجتهادات الشخصية 

العشوائية«)الكسباني،2٠١٠م(
يعد تطوير المنهج الخطوة األولى في إصالح منظومة التعليم فالرغبة في تالفي 
نواحي القصور التي تظهرها نتائج تقويم المناهج للوصول بها إلى درجة عالية من 
الكفاءة والفاعليةومن ثممواكبة المستجدات العلمية واالستجابة لمتطلبات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية ومن بينها العنصر البشري هي الدافع لتطوير المنهج.

المنهج...
وغياب فلسفة التطوير

لذلك ت�سعى الدول لتطوير مناهجها وحتديثها 
تلبية ملتطلبات التطورات احلديثة، وكما هو معلوم 
ومتطورة  متغرية  عملية  التعليمية  العملية  فاإن 
اأن  املالئم  ومن  واملجتمعات  احلياة  تطور  بحكم 
احلتمي  التغري  هذا  التعليمية  املناهج  تنا�سب 
التعليم حمقًقا لطموحات االأمة  وتواكبه لكي يكون 

وملبًيا مل�ساحلها. )دعم�س، 2015م(.
اأن عملية  ويف االإطار ذاته يرى علي)2010م( 
ال�سالح  املواطن  لتنمية  �سرورية  املنهج  تطوير 
واإن�سان امل�ستقبل لذلك الميكن ت�سور وجود منهج 

ثابت يف جمتمع دائم التغري والتطور.
ومن خالملا�سبق فاإن دواعي التطوير والتحديث 

مبظاهر  ترتبط  ما  اأكرث  ترتبط  ومتنوعة  متعددة 
ونوعية  امل�ستقبل  وروؤية  الراهنة  التعليمية  االأزمة 
مع  واقتدار  بنجاح  يتفاعل  والذي  املاأمول  التعليم 
العاملية  الرتبوية  واالجتاهات  ال�سريعة  املتغريات 
العلمي  وال�سلوك  التفكري  اأمناط  بتطوير  املعنية 
املعارف  من  نافع  جديد  بكل  والتزود  واخللقي 
كمنظومة  تعمل  مت�سابكة  اأمور  وهي  االإن�سانية 

الفرد. لتطوير 
�سكاًل  التعليمية  العملية  تطوير  اإلى  فالدعوة 
وم�سموًنا اأهداًفا وو�سائاًل نظاًما وعالقات اإن�سانية 
واملهارات  اخلربات  الكت�ساب  �ساحلة  بيئة  لتغدو 
وت�سرب القيم وممار�سة احلياة الدميوقراطية هي 
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خالل  من  املن�سود  التغيري  الرتبويينالإجراء  و�سيلة 
ومهارات  معارف  من  ي�سمله  مبا  املدر�سي  املنهج 
املتعلم  وخ�سائ�س  تن�سجم  وقيم  واجتاهات 
تربوية  بفل�سفة  مت�سلحني  املجتمع  وطموحات 
متجددة ترى اأن املنهج كائن متجدد بتجدد احلياة 

ذاتها. )العرنو�سي، جرب، 2015م(
ب�سورة  املنهج  تطوير  عملية  كانت  هنا  ومن 
االأخالقية  امل�سوؤولية  متليها  ملحة  حاجة  مطردة 
ت�ستهدف  الأنها  الوطنية  االجتماعية  وامل�سلحة 
اأغلى ماميلكه املجتمع وهو متعلم اليوم باين الغد. 

)�سادية متام؛ �سالح، 2016م(.
حاولت  والع�سرين  احلادي  القرن  بدايات  ومع 
كثري من الدول تطوير مناهجها ملواجهة التحديات 
طلبة  خالل  من  املجتمعات  تهدد  اأ�سبحت  التي 
الدول  بخربات  ت�ستعني  الدول  وبداأت  املدار�س 
املتعلمني  ت�ساعد  متطورة  مناهج  لو�سع  املتقدمة 
اإلى  و�سواًل  التعلم  على  مهاراتهم  تطوير  على 
لكثري  هدًفا  املنهج  هذا  واأ�سبح  ال�سامل  التطوير 

من املناهج العاملية.
بو�سع  هونكونغ  دولة  قامت  املثال  �سبيل  وعلى 
خطه لتطوير مناهجها من خالل تعليم قوي يقوم 
وتقوميها  تدري�سها  واأ�ساليب  املعرفة  حت�سني  على 
العلمية  بالتجربة  النظرية  املعارف  على  واالطالع 
ال�سديد  احلر�س  على  عالوة  التكامل  اإلى  و�سواًل 
تطوير  ب�سرورة  التطوير  على  القائمني   قبل  من 
بدًءا  الرتبوي  احلقل  يف  العاملني  جميع  قدرات 
برنامج  عليه  اأطلق  وقد  باملعلم  وانتهاًء  املدير  من 
التطوير ذي امل�ستوى العايل. )اأبو حرب، 2011م(
وهذا يتفق م مع ما اأورده )العرنو�سي، 2015م(
املنهج  يف  النظر  اإعادة  يعني  املنهج  تطوير  اأن 
وب�سكل  وجماالته  واأ�س�سه  مكوناته  بكل  القائم 
بجدارته  االرتقاء  بهدف  التقومي  ونتائج  يتنا�سب 
ال�سامل  النمو  لتحقيق  العملية  العلميةوجدارته 
التنمية  واأهداف  ين�سجم  مبا  للمتعلمني  واملتكامل 

للمجتمع. ال�ساملة 
يقوم  املنهج  تطوير  اأن  يجد  للواقع  واملالحظ 
مما  التعليمية  املنظومة  عنا�سر  بقية  عن  مبعزل 

�سبب الفجوة الراهنة يف التعليم وخمرجاته ومما 
يوؤكد ذلك نتائج االختبارات الدولية مقارنة بالدول 
التي متتلك فل�سفة تعليمية وروؤية تطويرية متجددة 
ال�سامل  التطوير  على  تقوم  التي  التعليمية  لنظمها 
ومن  التعليمية  املنظومة  عنا�سر  جلميع  املتكامل 

خمرجاتها. على  فل�سفتها  ثمانعك�ست 
حتقيق  على  يعمل  الذي  هو  الهادف  فالتطوير 
هذه  ت�ستمد  اأن  والبد  مقبولة  تربوية  اأهداف 
االأهداف من فل�سفة تربوية �سليمة ومن خ�سائ�س 
املجتمع.  وحاجات  الفرد  منو  ومطالب  البيئة 
الطريقة  وفق  التطوير  عملية  تتم  اأن  فينبغي 
العلمية يف البحث والتفكري وتعتمد على التخطيط 
والبحث  الدرا�سة  يقت�سي  وهذا  الهادف  ال�سليم 
وكذلك  املدر�سة،  خارج  احلياة  درا�سة  ويتطلب 
اخلرباء  تقارير  وفح�س  املتعلمني  طبيعة  درا�سة 
القوة  العلمية و�سياغتها وحتديد مواطن  املادة  يف 
1998م(،  ح�سن،  اأحمد؛  )حمده؛  فيها.  وال�سعف 

)مرعي؛ احليلة، 2001م(.
اأن  املنهجيجب  تطوير  القوالإنعملية  وخال�سة 
والعوامل  الواقع  لفح�س  منظمة  خطة  على  تقوم 
وعلى  وخمرجاته  املنهج  يف  اخللل  �سكلت  التي 
الواقع  م�سكالت  حل  �سوء  يف  امل�ستقبلية  النظرة 
القريب  املدى  على  التطوير  من  واالأهدافاملرجوة 
فتطوير  الرتبوي،  االإ�سالح  ي�سمن  مبا  والبعيد. 
املنهج لي�ست �سعارات ترفع دون تطبيق فعلي �سامل 
وا�سحة  وروؤية  جاده  تطويرية  فل�سفة  اإلى  ي�ستند 

وحمددة عن مالمح امل�ستقبل املاأمول.
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�سيف �هلل بن �أحمد بن حممد �لغامدي
معلم موهوبني مبدينة الريا�س

ماج�ستري املناهج وطرق التدري�س

)Mental Motivation( الدافعية العقلية

     تعد الدافعية هدفًا تربويًا ينشده أي نظام تعليمي فاستثارة الدافعية 
أم  المعرفي  الجانب  في  سواء  التعليمية  األهداف  أساسيلتحقيق  شرٌط 

فيالجانب النفسي.

     وللدافعية دورٌ مهمٌ في مساعدة الموهوبين على الوصول إلى مستويات 
إنتاجية وأهداف أدائية عالية. .)كوالنجيلووديفيز, ١١٠2/3٠٠2م(.

     ومعظم المبدعين يستوحون إبداعهم من إبداع الدوافع ونعني بالدوافع, 
الرغبة في إيجاد بدائل متعددة في حين يرضى اآلخرون بالواضح منها. )دي 

بونو, 5٠٠2/899١م(. 

 الدافعية العقلية
للطالب الموهوبين

وفا�سيون  جيانكارلو  اأ�سارت  وقد 
)Giancarlo& Facione،1002(اإلىاأن 
العقلية  الدافعية  يف  تتمثل  الداخلية  الدافعية 
الفرد املعرفية يف حل امل�سكالت  ال�ستعمال قدرات 

واتخاذ القرارات والنزعة نحو التفكري
العقلية  الدافعية  جماالت 

جماالت  اأربعة  من  العقلية  الدافعية  تتكون 
وفا�سيون  ت�سنيف جيانكارلو  ح�سب 

.(Giancarlo &Facione, 1998)
)Mental Focus( الرتكيزالعقلي  .1

على  بالقدرة  يتميز  الذي  املتعلم  يت�سف 

باأنه �سخ�س مثابر ال تفرت همته،  العقلي:  الرتكيز 
ال�سفات  هذه  ووجود  عمله،  يف  ومنظم  ومركز، 
جتعله ينجز االأعمال يف الوقت املطلوب، مع تركيزه 
على املهمة التي ان�سغل باإجنازها. )مرعي ونوفل، 

2008م(.
التعلم التوجه نحو   .2

)Learning Orientation(
على  املتعلم  قدرة  يف  يتمثل  التعلم  نحو  التوجه 
توليد دافعية لزيادة قاعدة املعارف لديه، اإذ يثمن 
لتحقيق  و�سيلة  باعتباره  التعلم،  اأجل  من  التعلم 
يف  تواجهه  التي  التعليمية  املهمات  على  ال�سيطرة 

املواقف املختلفة. )نوفل، 2009م(.
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 الرتكيز
العقلي

 التوجه حنو
التعلم

 التكامل
 املعريف

 حل
 املشكالت
إبداعيًا

 جماالت الدافعية
العقلية

اإبداعًيا. حل امل�سكالت   .3
)Creative Problems Solving(
املتعلمني على حل  املجال يف قدرة  ويتمثل هذا 
امل�سكالت اإبداعيًا من خالل ميلهم حلل امل�سكالت 

قة واأ�سيلة. )نوفل، 2009م(. باأفكار وحلول خالَّ
     واأ�سار اجلغيمان )1425هـ( اأن برنامج حل 
رئي�س  )CPS(برنامج  اإبداعية  بطرق  امل�سكالت 
لتنمية التفكري ب�سقيه التباعدي والتقاربي،  وياأتي 
هذا الربنامج يف امل�ستوى الثاين لربنامج املوهوبني 
املدر�سي و يتكون من ثالث مراحل عملية واأ�سا�سية، 
اأوالتحدي،  امل�سكلة  )فهم  االآتي:  النحو  على  وهي 

اإيجاد االأفكار، التح�سري لتطبيق احلل(.
Cognitive Integri التكامل املعريف  .4

     وهو قدرة املتعلمني على ا�ستخدام مهارات 
اإذيكونومنو�سوعيني  مو�سوعي،  باأ�سلوب  تفكريية 
جتاه كل االأفكار، حتى التي تن�سب اإليهم،فهم بوجه 
باحل�سبان  ياأخذون  احلقيقة،  عن  باحثون  اإيجابي 
االأخرى.  النظر  ووجهات  البديلة،  اخليارات  تعدد 

)نوفل ومرعي، 2008(.
ويتكون جمال التكامل العقلي من بعدين هما: 

Open-mindedness التفتح العقلي

العقلي  الف�سول  وبعد 
.Inquisitiveness

Open- �لعقلي  �لتفتح 
mindedness

قدرة  هو  العقلي  التفتح  اإن   
املواقف  مع  التكيف  على  الطالب 
امل�سكالت  مع  والتعامل  املتنوعة 
ويعد  تواجهه،  التي  وال�سعوبات 
�سمات  اأهم  من  العقلي  التفتح 
العقلي  والتفتح  الناقد  التفكري 
مكت�سبة  �سفة  وهي  فطريًا،  لي�س 
يدرب  اأن  والبد  املفكر،  للفرد 
كالعلماء على  ال�سغر  الطلبة منذ 
عامل  اإلى  لينطلقوا  العقلي  التفتح 
العقلية  فاإن  ثم  ومن  االأفكار، 
بالرغبة  تت�سم  التي  هي  املتفتحة 
احلقيقية يف اال�ستماع اإلى وجهات 
الرتبوية  واملوؤ�س�سات  حتيز،  دومنا  االآخرين  نظر 
ميكن اأن ت�سهم يف ذلك باأن تعر�س الطلبة ملواقف 
ذلك  اإ�سباع  وكيفية  اال�ستطالع  حب  فيهم  تنمي 
وحموك،  علي  2013؛  )ع�سلي،  املنتج  بالن�ساط 

.)2014
االنفتاح  نرى  اأننا  اإلى   )2010( زيتون  واأ�سار 

العقلي يف �سلوك الطالب عندما:
اأفكار االآخرين ويقيمها. يتقبل   .1

مع  يتناق�س  الذي  »الدليل«  الربهان  يقيم   .2
الفر�سيات.

واآرائه  الأفكاره  االآخرين  نقد  يقدر   .3
»العلمية«.

ي�سع عدة خيارات حمتملة عند ا�ستق�ساء   .4
العلمية. امل�سكالت 

واأفكارهم  االآخرين  اآراء  يتقبل   .5
وتف�سرياتهم.

.Inquisitiveness لف�سول �لعقلي�
ويعرف دياين )2016/2015( الف�سول العقلي 
فاالأطفال  التعلم،  اأ�سكال  كل  اإلى  احلافز   باأنه 
يتعلق  فيما  كبرية  درجة  اإلى  ف�سوليون  بطبيعتهم 
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يفتقرون  الطلبة  من  الكثري  ولكن  حولهم،  ما  بكل 
الف�سول  وكان  درا�ستهم،  يف  العقلي  الف�سول  اإلى 
العقلي اأ�سا�سًا حلياة الكثري من العلماء واملبدعني، 
و الف�سول العقلي وحب اال�ستطالع اأو اال�ستك�ساف 
ويت�سمن  العلمي،  اال�ستق�ساء  جوهر  هو  الطبيعي 
طرح االأ�سئلة، ويعدُّ �سكاًل من اأ�سكال التعلم املوجه 
الطريقة  هو  الف�سول  حب  اأو  واال�ستق�ساء  ذاتيًا. 
يرتكون  عندما  النا�س  بها  يتعلم  التي  الطبيعية 
االأ�سئلة،  يطرحون  فهم  لوحدهم،  يتعلموا  كي 
وي�سنفون،  املعلومات،  ويجمعون  ويالحظون، 
مالحظاتهم،  وينقلون  ويجربون،  ويقي�سون، 
بالعلم  يربط  وبهذا  اإلىبع�س  بع�سهم  واأفكارهم 
200٧م؛  )زيتون،   . وتفكري«  وطريقة،  كمادة،   «

زيتون، 2010م(.
�لعربية: �ملر�جع 

اجلغيمان، عبد اهلل حممد. )1425هـ(. برنامج 
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د. بادي بن خلف �ل�سكرة
وزارة التعليم 

تحول وزارة التربية إلى 
وزارة التعليم 

والهيكلة الجديدة

جهود  بذل  على  اجلديدة  التعليم  قيادة  وعملت 
االآثار  واإزالة  االإدارية  والرتابة  اجلهود  لك�سر  مهمة 
الدولة  موؤ�س�سات  اأهم  تاريخ  عرب  املرتاكمة  ال�سلبية 
بحكم تاأثريها وانعكا�س نتائجها على كافة قطاعات 
على  للعمل  املت�سارعة،  النغريات  فكانت  الدولة، 

حتقق نقلة نوعية يف موؤ�س�سات التعليم.
وزارة  لهياكل  امل�ستمرة  التطوير  حماوالت  ومع 
والرقي  االإدارية،  االإجراءات  وحت�سني  التعليم، 
التغيري«  »مقاومة  اأن  اإال  العاملة،  الكوادر  مب�ستوى 
كانت هي التحدي االأكرب، ما ا�ستدعى القيام بك�سر 
وا�ستحداث  للوزارة،  الرئي�س  الهيكل  تفرعات  بع�س 

مكونات جديدة. 

التعليم  وزارة  وضم  التعليم  وزارة  إلى  التربية  وزارة  تحول  مع 
لهذا  الجديد  الهيكل  وضع  دراسة  على  العمل  تم  إليها،  العالي 
التحديات  من  العديد  العملية  واجهت هذه  وقد  األضخم،  الجهاز 
التي فرضت إتباع عدة أساليب منها الدمج، واالحتواء،، والتقليص، 
واإللغاء، إال أن هناك من التحديات ما يمكن أن نطلق عليه إداريًا 
التحول ألدوار  بالمرونة وقابلية  تتسم  والتي ال  »الصلبة«  الهياكل 

جديدة، وتحتاج لفترات طويلة لتقبل النمط اإلداري الجديد. 

اأهمية كربى يف  فمثاًل وكالة املنهاج التي متثل 
جميع وزارات التعليم على م�ستوى العامل، مّت اإعادة 
ت�سكيلها يف منظومة العمل الر�سمي بجهاز الوزارة، 
اإن�ساء  درا�سة  مع  للمناهج  عليا  بلجنة  وا�ستبدالها 
مركز متخ�س�س، كجزء مكمل ومهم لتدعيم دور 

�سركة تطوير التعليمية امل�سندة اإليها املهمة.
وكذلك اإلغاء بع�س الزوائد االإدارية مثل برنامج 
فطن والذي اأ�سبح مثار انزعاج ونقا�س عام ب�سبب 
نوعية الكوادر العاملة فيه، وا�ستبداله باإدارة مهمة 

معينة بالوعي الفكري.
واإميانًا من قيادة الوزارة باأهمية الكوادر العاملة 
مّت ا�ستحداث وكالة جديدة للموارد الب�سرية، وهي 
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يف عملها متثل ازدواجية ملحوظة تتقاطع مع �سوؤون 
اأن  اإال  االإدارية،  وال�سوؤون  املعلمني  و�سوؤون  املوظفني 
املاأمول هو اأن تطور اآلية العمل، وت�سكل يف امل�ستقبل 
املنظور حتواًل مهمًا يحمل يف طياته م�ستقباًل لتطوير 
االحتياج  وفق  عملها  وتنظيم  الكوادر  اختيار  اآليات 

ومبا يلبي متطلبات الروؤية. 
ويف خ�سم هذه التحوالت مّت اإقرار دمج مكتبات 
الروؤية  و�سوح  وعدم  ال�ستات  من  بداًل  التعليم 
كافة  رقمنة  على  العمل  اأمثل،مع  ب�سكل  ال�ستثمارها 
الغبار  نف�ست  املتميزة  اخلطوات  وهذه  حمتوياتها. 
املكتبات،  لهذه  اخلاطئة  املمار�سات  من  الكثري  عن 
موظفيها  منتجاتها،وحتويل  من  اال�ستفادة  وتفعيل 
اإلى اأق�سام اأخرى يف الوزارة لالإ�ستفادة من دورهم 

الغائب يف الفرتات املا�سية.
اإلى  املكتبات  حتويل  مهمة  اأ�سناد  مت  كذلك   
ال�سيغة الرقمية بداًل من ال�سيغة الورقية واالأقرا�س 
الناطقة  املكتبة  يف  كما  والكا�سيت..الخ،  املدجمة 
وت�سائل  اأهملت  والتي  اخلا�سة،  للرتبية  التابعة 
دورها، وكذلك التوا�سل مع الوثائق واملحطوطات .. 
�سيا�سات  لبحوث  الوطني  للمركز  اإ�سنادها  ثم  اإلخ، 
التعليم، مع حتويل مهمة رقمنة املحتوى اإلى املكتبة 

ال�سعودية الرقمية. 

يف  املتمثلة  املعرفية  املنتجات  اأحد  وبا�ستعرا�س 
وم�ساريع  علمية  ر�سائل  من  والدرا�سات  االأبحاث 
الوزارة  التابعة  البحوث  مراكز  يف  منتجة  بحثية 
واجلامعات، التي نالحظ اأنها غالبيتها حم�سورة يف 
اجلانب الرتبوي فقط بالرغم من حتول الوزارةاإلى 
اأق�سامه،  بكافة  العلم  من  امل�ستق  »التعليم«  م�سمى 
اأن نوجد توجه جديد يواكب املعرفة  وهذا ي�ستدعي 
بحيث تعتمد درا�سات علمية تتناول جميع املعارف، 
فتكون هناك م�ساريع بحثيةيف العلوم واالآثار والفنون 
والتاريخ واالقت�ساد واالإعالم وغري ذلك من جماالت 

العلوم احلديثة.
   فعندما ن�ستعر�س البحوث والدرا�سات الرتبوية 
ندرك م�ستوى التكرار والهدر الكبري لبحوث تربوية 
جمرد  من  ونتائجها  خال�ستها  ا�ستنتاج  لك  ميكن 

االطالع على عناوينها. 
وهنا اأ�سري اإلى اأن اأفاق امل�ستقبل التعليمي وجناح 
وفل�سفة  باإيجاد  رهن  املر�سومة  التعليمية  الروؤية 
ولي�س  للعمل،  احلقيقي  الت�سويب  تعتمد  جديدة 
تكرار ما مّت تطبيقه،ك�سمان لعدم العودة اإلى اأقدم 

الطرق البحثية القائمة على املحاولة واخلطاأ. 
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خدمات تعليمية

وجـــــد�ن �لوهــيــبــي 
اأخ�سائية تقنيات التعليم

 نموذج الفصل المقلوب
عبر بوابة المستقبل

الفصل المقلوب نموذج تعليمي تكرر ذكره كثيرًا في الميدان التربوي، لكن 
ما هو وكيف يمكن لنا تفعيله واالستفادة منه عبر بوابة المستقبل؟ 

بداية نتعرف على »بوابة المستقبل« وهي برنامج أطلقته وزارة التعليم وتنفذه 
شركة تطوير لتقنيات التعليم لمرحلة المتوسط في التعليم العام وذلك ابتداء 
)بنين  مدرسة   ١5٠ على  األولى  مرحلته  في  وطبق  ١٤39هـ   -١٤38 عام  من 
وبنات( في منطقة الرياض، والشرقية،وجدة، وخالل المراحل القادمة سوف يتم 

تعميمه تدريجيًا على جميع مناطق المملكة.

�سورة 1: �لأيقونات فـي و�جهة �ملعلم فـي نظام بو�بة �مل�ستقبل )�لريا�س(
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اأحد  هو  امل�ستقبل  بوابة  وبرنامج 
برامج الوطن التابع ملبادرة التحول 
مبادرات  اأحد  هي  والتي  الرقمي 
الوطني  للتحول  التعليم  وزارة 
اململكة  لروؤية  حتقيًقا  2020م 
2030م، وي�سمل جتهيزات متكاملة 
من  للربنامج  املطبقة  للمدار�س 
عر�س  واأجهزة  االإنرتنت،  توفر 
اأجهزة  وتوزيع  تفاعلية،  �سوئية 
املعلمني  على  املحمولة  احلا�سب 
واملعلمات، ونظام »بوابة امل�ستقبل« 
تعلم  اإدارة  نظام  عن  عبارة  هو 
 Learning Management(
على  املعلم  ي�ساعد   )System
من  ومنهجه  ل�سفه  اإدارته 
ور�سد  الطالب،  حت�سري  خالل 
الدرو�س،  وحت�سري  �سلوكياتهم، 
وو�سع  النقا�س،  و�سفحات 
التعليمية،  واالألعاب  االأن�سطة، 
وتقييم  االإلكرتونية،  واالختبارات 
واإمكانية  والواجبات،  الطالب، 
االفرتا�سية،   الف�سول  اإقامة 
واأولياء  الطالب  مع  والتوا�سل 
البوابة  ا ي�ستفيد من  واأي�سً االأمور، 
يف املتابعة عدة اأطراف من املدير، 
والوكيل، وامل�سرف، ورائد الن�ساط، 
يتم  وبذلك  الطالبي،  واملر�سد 
تو�سيع عمليات التعليم والتعلم اإلى 
وي�ساعد  املدر�سة،  اأ�سوار  خارج 
لال�ستخدام  الطالب  توجيه  على 
االإيجابي للتقنية، واملتابعة الدقيقة 
الأبنائهم  االأمور  اأولياء  قبل  من 

والتوا�سل مع معلميهم. 
املقلوب  الف�سل  مفهوم  وميثل 
به  يقوم  حديث  تعليمي  منوذج 

املعلم باختيار مقطع اأو عدة مقاطع 
للدر�س،  ال�سرح  لتو�سيح  فيديو 
على  ت�ساعد  اأخرى  و�سائط  اأية  اأو 
هذه  اأكانت  �سواء  الدر�س،  فهم 
املعلم،اأم  اإعداد  من  الو�سائط 
تعليمية  مواقع  من  جاهزة  كانت 
اأكادميي،  خان  اأو  عني،  موقع  مثل 
اأخرى  مواقع  من  فيديو  مقاطع  اأو 
ي�سرتط بها اجلودة لتحقيق الغاية 
خاللها،  من  والرتبوية  التعليمية 
الو�سائط  هذه  املعلم  يوفر  اإذ 
وفهم  باملنزل  مل�ساهدتها  للطلبة 
اإلى احل�سة  قبل احل�سور  الدر�س 
الدرا�سية، وعند احل�سور للح�سة 
متت  ما  مناق�سة  يتم  الدرا�سية 
م�ساهدته والبدء يف حل الواجبات 
الدر�س  بذلك  اخلا�سة  واالأن�سطة 
التعليمية  العملية  اأ�سبحت  وبذلك 
الطالب  يحل  اأن  من  فبداًل  مقلوبة 
باملدر�سة  ويفهم  بالبيت  الواجب 
اأ�سبح العك�س اإذ البد منه اأن يطلع 
املنزل  يف  التعليمي  املحتوى  على 
واأن يحل التمارين يف املدر�سة بجو 
ومب�ساعدة  الزمالء  مع  جماعي 
الراجعة،  بالتغذية  وتزويده  معلِمِه 
عدة  حت�سل  القلب  وبذلك 

فوائد اأهمها: 
العملية  حمور  هو  املتعلم   جعل 
دون  الذاتي  بتعلمه  التعليمية 
تلقي  اإن  اإذ  املعلم  على  االعتماد 
املعلومة عملية ي�سهل على الطالب 
بالوقت  نف�سه  على  االعتماد  فيها 
واإعادة  له  املنا�سبة  وال�سرعة 
املحتوى ح�سب رغبته مما ي�ساهم 
باالإ�سافة  للمعلومة،  فهمه  على 

خالل  الن�سط  التعلم  تفعيل  اإلى 
احل�سة الدرا�سية واإك�ساب الطالب 
املعلومة  وتر�سيخ  الراجعة  التغذية 
االأن�سطة يف احل�سة  اأثناء حله  يف 
يكون  والذي  واملعلم  الزمالء  مع 
خبري   م�ساعدة  اإلى  بحاجة  دائًما 

واإر�ساده عند حل االأن�سطة. 
عند  واملعلمات  املعلمني  اأغلب 
الف�سل  منوذج  لتطبيق  رغبتهم 
املقلوب يحتاجون اإلى بيئة تعليمية 
اآمنة عرب االإنرتنت مل�ساركة املحتوى 
مع الطلبة، بداًل من م�ساركته عرب 
و�سائل  عرب  اأو  متنوعة  تطبيقات 
التوا�سل االجتماعي والتي قد تكون 
بيئة غري مالئمة لتحقيق االأهداف 
الرتبوية والتعليمية، وهنا ياأتي دور 
نظام اإدارة التعلم »بوابة امل�ستقبل« 
ومنا�سبة  اآمنة  بيئة  يعدُّ والذي 
للتوا�سل ما بني املعلم وطالبه متى 
لنموذج  حتقيًقا  �ساء  وكيفما  �ساء 
الف�سل املقلوب؛ اإذميكنه ذلك عرب 
»بوابة  يف  موجودة  اأيقونات  عدة 
امل�ستقبل« مثل »�سفحات النقا�س«، 
واأيقونة  »املل�سقات«،  واأيقونة 
املحتوى  بو�سع  وذلك  »امللفات«، 
املراد تعلمه يف اأحد تلك االأيقونات 
املناق�سة  اأو  عليها  الطالب  الطالع 
النقا�س  �سفحات  عرب  اإلكرتونًيا 
قبل ح�سور احل�سة الدرا�سية مما 
االجتماعي  البنائي  التعلم  ينمي 
العليا  التفكري  مهارات  وحتقيق 

لدى الطالب.
منوذج  تطبيق   )2( �سورة  تو�سح 
معلمة  قبل  من  املقلوب  الف�سل 
املنقور  هدى  اأ.  الريا�سيات 

خدمات تعليمية
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بالريا�س   20٧ متو�سطة  من 
يف  فيديو  مقطع  املعلمة  اإذاأدرجت 
بوابة  عرب  النقا�س  �سفحة  اأيقونة 
الطالبات  من  وطلبت  امل�ستقبل، 
االإجابة بعد م�ساهدة املقطع، ومن 
البوابة  عرب  �ساركتالطالبات  ثم 
برفع  النقا�س  �سفحة  على  بالرد 
بعد  فهمن  عن  تعبرًيا  ر�سوماتهن 
م�ساهدة املقطع، وبعد ذلكتمتقييم 
با�ستعرا�س  الطالبات  اإجابات 
وب�سكل  الطالبات  الإجابات  املعلمة 
احل�سة  يف  الزميالت  مع  جماعي 
املعلمة  طبقت  وبذلك  الدرا�سية، 
عرب  املقلوب  الف�سل  منوذج 
وتفعيل  الفيديو  مقطع  م�ساهدة 
�سفحة النقا�س يف بوابة امل�ستقبل.

يكون  بحيث  الفيديو  م�ساركة 
يجيب  اأ�سئلة  على  تفاعلًياويحتوي 
الطالب عنها خالل م�ساهدته لذلك 
املعلمة  اأعدته  ما  وهذا  الفيديو، 
 6٧ متو�سطة  من  احلايك  خديجة 
يف الريا�س عرب ا�ستخدامها ملوقع 
التفاعلي،  للفيديو   »edpuzzle  «
فيديو  باإدراج  املعلم  اإذيقوم 
م�ساركته  ثم  عليه  االأ�سئلة  وو�سع 
الطالب. مع  امل�ستقبل  بوابة  يف 

التعليمي  الفيديو  اإن�ساء  كما ميكن 
من  الكرتونية  الق�سة  باأ�سلوب 
 « مثل  مناملواقع  عدد  خالل 
 PwoToon« و ، « Goanimate
تعليمية  اإن�ساء برجمية  اأو عرب   ،  «
لدى  الذاتي  التعلم  لتنمية 
عدة  عرب  ذلك  وميكن  الطالب 
و   ،  »CourseLab  « مثل  برامج 

  .»Articulate«

�سورة 2: تطبي≤ ‰وêP �لف�سل �ملقلوب عÈ ��ستخد�م �أيقونة �سفحات 
�لنقا�س فـي بو�بة �مل�ستقبل من قبل �ملعلمة هدi �ملنقور من متو�سطة 

207 بالريا�س

�سورة3 : فيديو تفاعلي يف �أيقونة }مل�سقاتz يف بو�بة �مل�ستقبل، من 
�إعد�د �ملعلمة خديجة �◊ايك مبتو�سطة 76 بالريا�س

خدمات تعليمية
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المحاكاة هي استراتيجية تعليم يستخدمها المعلم لعرض المعارف وتقريبها 
ألذهان الطلبة إذ تربط خيال الطالب بالواقع وتؤدي مجموعةمن العمليات المرئية 

وغير المرئية وتساعد على تحقيق نتاجات التعلم بأسلوب جاذب وفعال.

االتصاالت  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  نحو  التعليم  في  العالمي  التوجه  ومع 
لتلك  لما  وفاعل  مؤثر  بشكل  األجيال  عقول  تحاكي  كلغة   ICT والمعلومات 
األدوات من ميزات جاذبة وشيقة، فإن برمجيات المحاكاة أضافت لجميعالمقررات 
الدراسية بُعدًا استيعابيًا حقيقيًايحقق هدفين محوريين األول : يشد انتباه 
الطالب ويؤطر المعلومة ويضع الطالب بمستوى الفهم واالستيعاب بعيدًا عن 
الجافة، والثاني : يقدم برمجيات المحاكاة المعلومات بقالب من متعة  المعارف 
المشاهدة ويجعلها تستقر بالذاكرة، من هنا يصبح الطالب قادرًاعلى التحليل 
التفكير  مهارات  الطالب  في  البرمجيات  تلك  والتقييم،وتُفعِّل  والتركيب 

المختلفة ال سيما مهارات التفكير الناقد واإلبداعي منها.

برمجيات المحاكاة

�ملعلمة / عائده �أحمد �لعتيبي 

نماذج تعليمية
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نماذج تعليمية

بع�س  طرح  من  بد  ال  وهنا 
فاعلية  مدى  لتو�سح  االأمثلة 

برجميات املحاكاة:
اخلدمات  نتلقى  نحن   -
الكهربائي  التيار  من  املتنوعة 
يف  االإلكرتونات  �سري  نرى  ال  لكننا 
املحاكاة  برجميات  يف  املو�سل، 
االإلكرتونات  �سري  الطلبة  �سريى 
الكهربائي  التيار  انتقال  ومراحل 
الفكرة،  �سلب  خيالهم  ويالم�س 
املجال  خطوط  يرى  كما 
املحركات  عمل  واآلية  املغناطي�سي 
الكهربائية واملئات من التطبيقات.
ي�ستطيعون  ال  الطلبة   -
واملجرات  الكواكب  حركة  تخيل 
ينبغي،  كما  الكونية  والظواهر 
املحاكاة  برجميات  وبا�ستخدام 
ن�سع الطالب ب�سلب ما يدور حوله 

بو�سوح تام. 
حمرك  �سوت  ن�سمع  نحن   -
يتم  ما  نعرف  ال  لكن  ال�سيارة 
امل�سدر  نعرف  وال  باملحرك 
وكيف  ال�سوت  لذاك  االأ�سا�سي 

لطاقة  الكيميائية  الطاقة  تتحول 
حركية،  طاقة  ثم  ومن  حرارية 
املحاكاة  برجميات  وبا�ستخدام 
حتول  مراحل  كل  الطالب  يرى 
الطاقةباأم عينه وي�سبح قادرًا على 

الت�سخي�س واحلكم والتعليل . 
عن  للطالب  ي�سرح  املعلم   -
مراحل منو النبات لكن ا�ستحالةاأن 
تلك  تفا�سيل  الطلبة  يالحظ 
وكيف  النبات،  واأق�سام  املراحل 
تنمو؟ ومييز النباتات الزهرية من 
وبا�ستخدام برجميات  الالزهرية، 
الطالب  املعلم  ي�سع  املحاكاة 
بتفا�سيل منو اأي بذرة مهما كانت.

برجميات  خالل  من   -
املحاكاة يفهم الطالب كل الظواهر 
على  ويقف  وال�سناعية  الطبيعية 
كيفية عمل االآالت واملعدات ويتعلم 
املختلفة،  احلا�سوبية  التطبيقات 
تنفيذه  ميكن  ما  ن�سبة  تزيد  وقد 
الـ  عن  املحاكاة  برجميات  على 
09% من الدرو�س ملختلف املقررات 

الدرا�سية.

املحاكاة  برجميات  من   -
الذي  اجلاف  املخترب  انبثقتفكرة 
التجارب  اأغلب  خاللها  من  ينفذ 
تلك  والكيميائية  الفيزيائية 
توفر  التي  االفرتا�سية  الربجمية 
عن  الطلبة  وتبعد  واجلهد  املال 
االأبخرة ال�سارة وال�سموم واملخاطر 
بني  ما  التفاعالت  جراء  املختلفة 

املواد. 
لها  ح�سر  ال  اأمثله  وهنالك 
الطالب  ا�ستيعاب  اإلى  توؤدي 
اأجل  خليالهمن  العنان  واإطالق 
واخلروج  االإبداعية  االأفكار  توليد 
من م�ساحات التلقني اإلى م�ساحات 
املرتكز  العلمي  والبناء  االبتكار 

على املنهجية.  
برجميات  فاإن  هنا  من 
امتنوعة  فر�سً توفر  املحاكاة 
يف  �سيما  ال  والتعليم  التعلم  يف 
كالرتبية  التطبيقية  اجلوانب 
املهنية والتدريب العملي واملهارات 

التطبيقية احلا�سوبية.
�أربعة  �إلى  �ملحاكاة  وتنق�سم 

�أنو�ع:
امللمو�سة:  املادية  املحاكاة   .1
مثل تعلم قيادة املركبة اأو الطائرة 
خطوات  اأو  معني  جهاز  ت�سغيل  اأو 
و�سيانة  وتركيب  فك  تنفيذ 

املعدات.
املحاكاة االإجرائية: وتتعلق   .2
مبجاالت  االإجرائية  املحاكاة 
واإجراءات  الطبي  الت�سخي�س 
واإجراء  االأمرا�س  عن  الك�سف 

العمليات اجلراحية. 
وهذا  الو�سعية:  املحاكاة   .3
عن  يختلف  املحاكاة  من  النوع 
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اأن  حيث  من  ال�سابقة  االأنواع 
ويعيد  ويحاول  يجرب  املتعلم 
طرق  اكت�ساف  بهدف  املحاولة 
مراحل  لبناء  املثلى  اال�ستجابة 
ذاته. باالإجراء  مرتبطة  الحقة 
وهنا  العلمية:  املحاكاة   .4
امل�ساهدة  املتعلم على  دور  يقت�سر 
وتدوين النتائج والتحليل واملقارنة، 
�سعاع  انطالق  �سرعة  ذلك  مثال 
يف  االإلكرتونات  �سري  ال�سوء، 
تفا�سيل  االإلكرتونية،  الدوائر 
جراء  متدد  من  للمواد  يتم  ما 

احلرارة، .. الخ
ومن تلك االأق�سام االآنفة الذكر 
ن�ستخل�س باأن املحاكاة تنق�سم اإلى 
ق�سمني - االأول: حماكاة للتعّلم عن 

لتعّلم  حماكاة  والثاين:   . االأ�سياء 
عمل االأ�سياء.  

ومن اهتمامي بتدري�س الرتبية 
املحاكاة  من  ا�ستفدت  فقد  املهنية 
وعر�س  بتطبيق  وبرجمياتها 
تلك  اأعانتني  اإذ  الدرو�س،  معظم 
الربجميات على ت�سجيع الطالبات 
مبا  اليدوية  باملهن  لالنخراط 
العمل  �سوق  وحاجات  يتنا�سب 
الدرو�س  عر�س  خالل  من  وذلك 
انتباه  ت�سد  �سيقة  بطريقة 
برجميات  با�ستخدام  الطالبات 
وم�ساهدة  املختلفة  املحاكاة 
يف  احلاكمة  والنقاط  االأ�سرار 
االإتقان  وطرق  التنفيذية  االأعمال 
اجلديدة  االأفكار  وخلق  املتنوعة  
التفكري  م�سارات  عن  واخلروج 

االبتكار  م�ساحات  اإلى  الروتيني 
م�ساحات  وترك  املحاوالت  جراء 
االبتكاري.  للت�سميم  للطالبات 
اإن الولوج يف برجميات املحاكاة 
ما  اأبعاد  والطالب  املعلم  تعطي 
على  يقف  وجتعله  املح�سو�س  فوق 
االأ�سباب وامل�سببات وطرق العالج، 
توفر  مناذج  الربجميات  وتقدم 
كيفية  مبا�سًرامع  ات�سااًل  للطلبة 
عمل االأ�سياء وهذا ينقل الطلبة من 

جمود التنظري اإلى متعة التطبيق.
وبرجمياتها  �ملحاكاة  مز�يا 

�لتطبيقية: 
الن�سط  التعلم  حتقق   -
والديناميكية  احليوية  على  املبني 

التعليمية.
املتعلم  اأمام  وتفتح  حتفز   -
والتعمق  البحثية  اأفًقاللمهارات 

لفهم االأ�سياء.
وتولد  املتعلم  ف�سول  تثري   -
ل  لديه جمموعة من الت�ساوؤالت ُتفعِّ

مهارات تفكريه املختلفة.
بذاكرة  املعلومة  تدمي   -
القيا�س  على  وتعينه  املتعلم 
التعلم  ربط  خالل  من  واملقارنة 

باحلياة.
اأرجو  امللخ�س  العر�س  وبهذا 
اأن اأكون قد قدمت ما ي�سجع املعلم 
الربجميات  تلك  من  لال�ستفادة 
من اأجل بناء جيل يتما�سى مع روؤية 
يتعلم  كيف  يتعلم  2030م  اململكة 
من  تنقله  م�ستجدة  باآفاق  ويفكر 
عامل اال�ستهالك اإلى عامل االإنتاج.

نماذج تعليمية
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أ. علي ح�سني �آل طالب

تمهيد

مما ال يدع مجااًل للشّك أّن عمليّة تقييم أداء المعلم وتقويمه من رؤية علميّة ومنهجيّة؛ تنسجم 
وروح األبعاد التّربويّة والتعليميّة، وتعزز من قيمته ومكانته في ظلِّ متطلبات العصر الحديث 
 The واقتفاء أثر مهارات القرن الحادي والعشرين The knowledge econom واقتصاد المعرفة
21st centur skills. عمليتا تقييم المعلم وتقويمه في المحتوى األدبي للنّظريات التّعليميّة 
البحث العلمي واألكاديمي، إالَّ  الباحثين والخبراء منذ بدايات تمظهر  بأنها محّل اشتغال  الشك 
أن كلَّ ذلك لم تتضح معالمه بشكٍل وافٍ وملموس، خاصة أن الدِّراسات العلميّة التي عُنيت 
بالتعليم معظمها انصرف انصراًفا كبيرًاتجاه المناهج التعليميَّة وكذلك نحو الّطالب أكثر منهما 
المعلم وأدواره اإلبداعية؛ بدليل أن معايير القياس ومؤشرات التعليم العالمي في الوقت الراهن 
المعرفيّة والمهاريّة، كما كانت على تماس مباشر  الّطالب  بالغًا بمخرجات  أولت اهتمامًا  قد 

والمناهج التّعليميّة بدرجة عالية من التّقييم.

رهانات تقييم أداء المعلم وتقويمه

 الّتْعلْيُم الَعِمْيُق

الـــمـــعـــلـــم



77 مجلة آفاق )العدد رقم 55(

الـــمـــعـــلـــم

الدولية  االختبارات  كمثال 
لتقييم الطالب

 PISA – PIRLS –
 TIMSS(Rinderman,
 Heiner , 2007(
التي ت�ستند على معايري قيا�س 
العلوم  يف  والقدرات  للمهارات 
�سك  وال  والقراءة،  والّريا�سيات 
ب�ستى  الّدولّية  االختبارات  باأنَّهذه 
وا�سًحا  موؤ�سًرا  تعطي  مقت�سياتها 
م�ستوى  عليه  هو  ملا  للواقع  اأقرب 
الّطالب  م�ستويات  بني  الّطالب 
عاملًيا،  واملتقّدمة  امل�ساركة  للّدول 
اأن  اأردنا  ما  اإذا  املنطلق  هذا  من 
اإلى  الّتعليمّية  باملخرجات  نرتقي 
واالختبارات  الربامج  م�ساف 
اأهمّية  نويل  اأن  ينبغي  الّدولّية 
املعلم  وقدرات  مبهارات  كربى 
بني  من  االأهم  العن�سر  بو�سفه 
عنا�سر العملّية التعليمّية، لذا تاأتي 
نف�سها  امل�سافة  مع  لتقف  املقالة 
والّدرا�سات  البحوث  من  وجملة 
مدى  على  تركيزها  جلُّ  كان  التي 
احلقل  يف  املعلم(  )انتاجّية 
هي  بالفعل  واالإداري،  التعليمي 
اإمعان يف املحاولة الإعادة اإنتاج دور 
العملّية  يف  اأدائه  وتقومي  )املعلم( 

ال  متيًنا  اإعداًدا  واإعداده  الّتعلمّية 
يتماهى كل ذلك ومتطلبات الّثورة 

ال�سناعّية الّرابعة
 The Fourth Industrial
Revolution
ا اإدراك عميق  فح�سب، بل واأي�سً
ملعاين املواطنة؛ و�سواًل لال�ستقرار 

عادة يف �سوؤون احلياة كافة. وال�سَّ
الّدرا�سات  تتدافع  ما  غالًبا 
مهارات  تنمّية  باجتاه  الّتعليمّية 
الّطالب وفق متطلبات �سوق العمل، 
الكيفّية  تناق�س  اآخر  جانب  ومن 
الواحد  القرن  مهارات  دمج  يف 
الّتعليمّية،  باملناهج  والع�سرين 
وهذا من جملة الروافد االأكادميّية 
العلمي  البحث  مل�سار  املتمّيزة 
الّتعليم  تطوير  جتاه  واملنهجي 
ركيزة  من  ي�سكله  ملا  نظًرا  برمته، 
وال�ّسعوب  البلدان  ركائزتقدم  من 
يف ظّل عامل باتت العوملة تلعب دوًرا 
املقابل  الّنظري. يف  ومنقطع  كبرًيا 
توجيهات  حمل  املعلم  دور  يظّل 
علمّية  منهجّية  ت�ستدعي  مفتوحة 
عليا؛ لي�سبح معلًما ذا ا�ستعداٍد عاٍل 
م�سايرة  على  والقدرة  الكفاءة  من 
بكل  احلديث  الع�سر  متطلبات 
واالجتماعّية  االقت�سادّية  مكوناته 

واحل�سارّية، من كفايات �سخ�سّية، 
وتوا�سل  وتقنّية،  تدريبّية،  وتعلمّية 
باأن  يخفى  ال  اإذ  اإلخ.   .. اجتماعي 
الّتقييم والّتقومي الأداء املعلم يلعب 
بالّتعليم  االرتقاء  يف  كبرًيا  دوًرا 
به  يقوم  ملا  وذلك  برمته،  العام 
فهو  ذلك،  يف  مهم  دور  من  املعلم 
مبنزلة حجز الّزاوية بني كالأركان 
العملّية الّتعليمّية، اإذ يبقى الّرهان 
كفايات  من  به  يتمتع  ما  على 
متنوعة  ومهارات  وقدرات  متعددة 
امل�ستقبل  يحاكي من خاللها معلم 
الذي ي�ستند عرب قدراته واإمكاناته 
الواحد  القرن  مهارات  من 
والع�سرين اأي متطلبات �سوق العمل 
وفق الّثورة ال�سناعّية الّرابعة، من 
ثمي�ستطيع املعلم من خاللها اإدارة 
املمكن والالممكن يف اآٍن مًعا، فهو 
الّدرا�سي  املنهج  تطويع  على  قادٌر 
من  العاملّية  الّروؤية  وفق  الّتعليمي 
ي�سبح  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 
قادًرا على تدريب الّطالبواإك�سابهم 
يف  للدخول  توؤهلهم  التي  املهارات 
والتي  العاملّية  االختبارات  برامج 
رفع  اإلى  يوؤدي  مما  ذكرها،  �سبق 
كفاءاتهم وقدراتهم، فمتى ما برح 
الّتقييم  كما�سة  فكي  بني  املعلم 
مدرو�س  برنامج  وفق  والّتقومي 
اأدائه  حت�سني  اأجل  من  ووا�سح 
كّل  باأّن  �سك  ال  اإمكاناته؛  وتطوير 
ذلك �سيلقي بظالله االإيجابية على 
االإدارّية  روافده  بكل  العام  الّتعليم 
اإلى  تهياأته  يف  وي�سهم  والّتعليمّية، 
الّدخول يف م�سمار الّتعليم العاملي 
الذي ال �سك وال ريب ينعك�س باآثاره 
الوطني  االقت�ساد  عجلة  دفع  على 



مجلة آفاق )العدد رقم 55(78

لالقت�ساد  حماكية  منظومة  وفق 
العاملّي والدويّل.

اأهداف وتطلعات
حت�سني اأداء املعلم وتطويره   .1
احلديثة  الّتعليمّية  الّنظم  وفق 
ومهارات القرن احلادي والع�سرين 

مبا ين�سجم وروؤية 2030م.
الكفاءة  م�ستوى  رفع   .2
والعلوم  والّثقافة  املعلوماتّية 
الّتكنولوجية احلديّثة - تكنولوجيا 

الّتعليم- لدى املعلم.
و�سع معايري تقييم وتقومي   .3
للواقع  مقاربة  اأكرث  تكون  للمعلم؛ 

التعليمي.
اإلى  باملعلم  الو�سول   .4
الّتدريبية  القدرات  من  م�ستوى 
العمل  �سوق  ملتطلبات  وفًقا  العالية 

واقت�ساد املعرفة.
تاأهيل املعلم ال�ّسعودي اإلى   .5

موا�سفات املعلم الّدويل.
يف  املعلم  مكانة  تعزيز   .6
واالجتماعي  الّتعليمي  املجال 
املحافل  يف  ا  واأي�سً والوطني 

الدولّية.
م�ساركة الّطالب يف عملية   .٧
الّتقومي؛ ولو ب�سورة غري مبا�سرة.

حماولة تفعيل دور املجتمع   .8
يف عملية الّتقومي للمعلم والّطالب. 
-جمتمع  املجتمعّية  )ال�سراكة 

املعرفة(.
اتقان املعلم لبع�س اللغات   .9
عن  ناهيك   « اأواًل  االإجنليزية   «
البحوث  كتابة  مبقومات  اإملامه 

والّدرا�سات والّتقارير.
ملثل  التقييم  ل�سعوبة  ونظًرا 
ناهيك  ال�سابقة  املعايري  هذه 

بقيا�س  عالقة  له  مبداأ  اأنها  عن 
والتي  ال�سلوكّية  االأهداف  مناهج 
ما تزال املناهج يف بالدنا ملتزمة 
تدافًعا  هناك  اأن  من  بالرغم  بها 
مبناهج  العمل  باجتاه  ملمو�ًسا 
تعقد  التي  البنائّية  االأهداف 
ال�سلة الوثيقة مع حاجات املجتمع 
احلديث ويف الوقت نف�سه تت�سابك 
االقت�سادية  ال�سوق  معطيات  مع 
على م�ستوى العامل، لذا كان لزاًما 
للتطوير  الروؤية احلديثة  النظر يف 
مبنهج  العمل  مبداأ  وفق  للمناهج 
Competency- الكفايات 

 based Education
على  ي�ستند  والذي   )CBE(
قيا�س خمرجات التعليم من خالل 
مهارات  من  املتعلم  يكت�سبه  ما 
الدرجات  تكون  بحيث  وقدرات 
والعطاء  للمثابرة  موؤ�سر  جمرد 
احلال  لواقع  واقعًيا  موؤ�سًرا  ولي�س 
ولي�س  ثم)مهارات  من  للمتعلم، 
 / املحور  هو  املتعلم   / درجات 
االنطالق من فهم وخربات الطالب 
االأمر  وهذا  املنهج..(،  من  ولي�س 

املعلم  اأداء  قيا�س  اأن  اإلى  يدفعنا 
مرتبط مبدى اإنتاجّية الطالب وما 
اكت�سبه من مهارات تلتقي مع حاجة 
لذا  الحًقا.  ومتطلباته  العمل  �سوق 
جاءالبحثليوؤ�س�س العديد من القيم 
واخلربات التي نعتقد باأنها �ستعزز 
وذلك  املعلم  ومهارات  قدرات  من 
عال  تقومي  اإلى  الو�سول  اأجل  من 
البيئة  خالل  من  راجعة  وتغذية 
طريق  عن   .. والرتبوية  املدر�سّية 

و�سيلتني اثنتني .. هما:
لكامريا  املعلم  ا�ستخدام   •
 Videos .فيديو داخل ال�سفوف

of Practice
التقومي املتبادل بني االأقران   •

 Instructional.واملعلم
Rounds

ا�ستخدام املعلم لكامريا فيديو 
 Videos of داخل ال�سفوف. 

Practice
هي  التجربة  لهذه  تو�سيًفا 
و�سع  اإلى  بنف�سه  املعلم  اأنيعمد 
الزوايا  اإحدى  يف  فيديو  »كامريا 
اأجل  من  وذلك  لل�سف«  احلّية 
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يف  اأدّلة  من  يجري  ما  كل  التقاط 
نف�سه،  املعلم  اأداء  ال�سف؛  داخل 
اأنف�سهم، وما  اأداء الّطالب  ا  واأي�سً
ا�سرتاتيجيات  من  ا�ستخدامه  مت 
الّتعليم... اأي عملّية ر�سد تف�سيلّية 
عرب تغطية فنية دقيقة. اأي ت�سجيل 
تدخل  ودون  نف�سه  باملعلم  خا�س 
اإن  ما  بحيث  اأخرى  جهة  اأي  من 
يف  يكوناملعلم  حتى  الّدر�س  ينتهي 
تقوميّية ذاتّية ويف جتربة  مواجهة 
الذاتية  باملراقبة  تكون  ما  اأ�سبه 
اأن  بعد  وذلك  التعلمّي،  الأدائه 
الحًقا  امل�سجل  الفيديو  ي�ستعر�س 
يف حماولة اللتقاط موؤ�سرات االأداء 
اأكانت االإيجابّية  اخلا�سة به �سواء 
جملتها  من  والتي  اأمال�سلبّية  منها 
احل�سر  ال  املثال  �سبيل  وعلى 
التدري�س  وطرائق  املعلم  )اأ�ساليب 
واالإجراءات  الدر�س  اأهداف   -

قيا�س   - ال�سف  اإدارة   - ال�سفية 
م�ستويات الطالب ومعرفة مواطن 
النظر   - عف  وال�سّ منها  القوة 
 - الّتدري�س  ا�سرتاتيجيات  يف 
ردود  وقيا�س  االإيجابي  الّتحفيز 
على  وء  ال�سّ ت�سليط   - االأفعال 
تغطية   - واال�ستجابات  املوؤثرات 
 - تفا�سيله  بكل  الّدر�س  مو�سوع 
تتبع وقيا�س الفاعلّية لدى الّطالب 
ومدى م�ساركتهم - تنوع ا�ستخدام 

الو�سائل امل�ساعدة - .... اإلخ (.
االأقران  بني  املتبادل  التقومي 

 Instructional.واملعلم
Rounds

بزيارات  تكون  ما  اأ�سبه  وهي 
) الرتبويني  من  ملجموعة  جماعّية 
 Instructional تعليمية  جوالت 
 Rounds)(Elizabeth A.
 City, Richard F. Elmore,

 Sarah E. Fiarman, and
 Lee Teitel, foreword
 by Andrew Lachman,
اأجل   )April 2009 وذلك من 
وال�سلبّية  االإيجابية  االأدلة  التقاط 
تلك  من  الهدف  اإذ  توفرت،  اإن 
واملالحظة  الّر�سد  هو  الزيارات 
واملحاججة  للحكم  الو�سول  ولي�س 
للمعلم الحًقا، اأي باالإمكان املنفعة 
حني  نف�سه  املعلم  اجلهتني،  من 
التي  االأدلة  اأبرز  ا�ستعرا�س  يتم 
الرتبوي  الفريق  قبل  من  الُتِقطت 
هذه  تكون  ا  اأي�سً نف�سه  الوقت  ويف 
العملّية  حت�سني  مبنزلة  االأدلة 
ا  اأي�سً وتطويرها  برمتها  التعليمية 
هذه  مثل  وتهدف  عامة.  ب�سورة 
ب�سورة  لت�سهم  اال�سرتاتيجية 
كفاءة  م�ستوى  رفع  يف  عميقة 
وكذلك  املعارف  بزيادة  التعليم 
كونها  عن  ف�ساًل  املهارات،  تنمية 
قادة  بني  العالقة  تعميق  ت�سهم يف 
املعلم  وكذلك  واملعلم  املدار�س 
والطالب من جهة اأخرى. وخال�سة 
االأمر تخرج هذه املجموعة الرتبوية 
اأبرز  يلخ�س  تربوي  تقرير  بكتابة 
نقاط التما�س االإيجابية؛ لتعزيزها 
وتفادي يف املقابل النقاط ال�سلبّية 
على اأن يت�سمن التقرير العديد من 
االأ�سئلة والتو�سيات مع ترك ن�سخة 
لعمل  وذلك  املدر�سة  الإدارة  منه 
اإذ  التطوير،  عملية  من  يلزم  ما 
اجلوالت التعليمية ا�سرتاتيجية  تعدُّ
اإن  اإذ  املهني  للتعلم  جًدا  قوية 
جميع امل�ساركني يف العملية لديهم 
التعلم  نتائج  حت�سني  يف  م�سلحة 
ا  اأي�سً اأخرى  جهة  ومن  للطالب. 
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فكرة  من  اال�ستفادة  باالإمكان 
من  يتم  الذي  اجلماعي(  )الفعل 
بني  النقا�س  اجتماعات  خالل 
تربوية  خطط  و�سع  هو  املعلمني 
م�سرية  عن  ف�ساًل  طالب  لكل 
ومهاريًّا،  تعليميًّا  ال�سفوف  تقومي 
و�سنوّية،  ف�سلّية  خطط  و�سع  اأي 
باالإ�سافة للموا�سلة تقييًما وتقومًيا 
لكل  املتالحقة  التقارير  خالل  من 

الطالب م�ستقباًل.
تو�سيات ومقرتحات �سرورية:

دمج مهارات القرن الواحد   •
 - اقد  النَّ )التَّفكري  والع�سرين 
االت�ساالت والتكنولوجيا - االإبداع 
وحّل امل�سكالت - التَّعلم التّعاوين ..  

وغريها ( �سمن املناهج اجلامعّية 
الدرا�سّية  املناهج  عن  ف�ساًل 

للمراحل الثالث.
وفق  املعلم  وتدريب  تاأهيل   •
والع�سرين  الواحد  القرن  مهارات 
واقت�ساد  العمل  �سوق  يتطلبه  وما 

املعرفة.
برامج  وتطوير  تكثيف   •
اإعداد املعلم مبا يتوافق ومتطلبات 

الروؤية احل�سارية 2030م.
نحو  باملعلم  الذهاب   •
واإتقانه ملقومات  االبتكار والرقمية 
منظومة  وفق  البحوث  كتابة 

تناف�سية داخلية وخارجية.
العمل فوًرا مبنهج الكفايات   •

ملا فيه من مرونة واأثر تنعك�س اإيجاًبا 
. الّتعليمّية  البيئة  على  وحتفيًزا 
القدرات  مبداأ  تعزيز   •
الطالب  لدى  االإبداعية  واملهارات 
بالدرجات  تخويفه  وعدم 

واالختبارات والنتائج.
)اللغة  اأن  اعتبار   •
للمعلم  اتقانها  مهم  االإجنليزية( 
منتظمة  خطة  وفق  ال�سعودي 

ومتدرجة اإلى غاية 2030م.
والدرا�سة  البحث  مقومات   •
وفن  والتعبري  االإلقاء  ومهارة 
باتت  احلديثة  املهارات  ممار�سة 

اأكرث اأهمية للمعلم اإتقانها.
خامتة:

الواقع  رهانات  اأن  يبدو  كما 
ب�سورة  للتفكري  تدفعنا  املعا�سر 
املنظومة  مع  ومتوا�سلة  م�سرتكة 
�سيما  ال  العاملّية،  الّتعليمّية 
مكوناتها  بكل  املجتمعات  واأن 
الطالبية  ال�ّسريحة   - و�سرائحها 
الّتعليم  تتلقف  باتت   - ابة  ال�سَّ
الو�سائل االت�سالّية  والّثقافة وعرب 
املتنوعة بوجهمبا�سر، وهذا يجعلنا 
بالطريقة  ونفكر  النظر  منعن  باأن 
الهيكل  ذاتهاجتاه  املت�سارعة 
وتف�سيالته،  بكل مكوناته  الّتعلمي 
ولو اأن مثل هذه املبادرة تركز على 
وكل  وتقوميه  املعلم  اأداء  تقييم 
عرب  والتطوير  باملنفعة  يعود  ما 
جميععنا�سر الّتغذية الّراجعة، الأن 
بوجهاأو  املعلم هو ذاته  اأداء  تقومي 
باآخر تقومي لالأداء الّتعلمي وتطويره 
مبا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

يتوافق وروؤية 3020م.
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�أ. عبد �هلل بن �سيف �هلل �آل �سديد
ماج�ستري املناهج وطرق التدري�س

إن المعلِّم الناجح هو الذي يستطيع أن يصل إلى قلوب الطالب برحمته وعلمه،فعندما 
اختار اهلل معلمًا لنبيه موسى عليه السالم مدح هذا المعلم بقوله: »َفَوَجَدا َعْبًدا 

ْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما« فقدم الرحمة على  ِمْن ِعَباِدَنا آََتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّ
العلم؛ألنها أقوى في التأثير على القلب،وأدعى لقبول تعليمه.

 خمس لحظات
للوصول إلى
قلوب طالبك

الفا�سل  املعلم  اأخي  واإليك 
قلوب  اإلى  للو�سول  حلظات  خم�س 

طالبك:
وعاطفتك  علمك  اإن   )1
اإلى  امل�سافرة  روحك  جناحا  هما 
يوؤكدون  الدماغ  فعلماء  طالبك، 
عند تقدمي املعلومات كن�س م�سبع 
ذلك  فاإن  االإيجابية  بالعواطف 
املعلومة  الطالب  ال�ستقبال  اأدعى 

ب�سورة اأف�سل واأكرث فاعلية. 
�سرح  يف  اللني  القول   )2
تعالى  اهلل  اأمر  املعلومة،فعندما 
ال�سالم  عليهما  وهارون  مو�سى 
»اْذَهَبا  لهما:  قال  فرعون  بدعوة 
ُه َطَغى، َفُقواَل َلُه َقْواًل  اإَِلى ِفْرَعْوَن اإَِنّ
ُر اأَْو َيْخ�َسى«، فالقول  نًا َلَعَلُّه َيَتَذَكّ َلِيّ
ال  الذي  اللطيف  القول  هو  اللني 
خ�سونة فيه؛ ليالم�س القلب فيفتح 
مع  هذا  املعلومات،  ليتقبل  بابه 
فرعون، فمن دونه اأحرى باأن يقتدي 
بذلك يف خطابه، فكيف بطالبنا. 

احلالة  تهيئة  اإعادة   )3
لدى  ثبت  فقد  للطالب؛  النف�سية 
على  القدرة  اأن  النف�س  علماء 
االت�سال باالآخرين مبهارة يدعمها 
حالة نف�سية اإيجابية ت�سهم يف دفع 
اإلى التفاعل مع االآخرين،  الطالب 
اإذ  جيدة،  ب�سورة  بهم  واالت�سال 
عملية  االإيجابية  امل�ساعر  ت�سرع 
امل�ساعر  تثبط  حني  يف  التعلم، 

ال�سلبية عملية التعلم.
فلي�س  ال�سابقة؛  اخلربة   )4
النجاح  يتحقق  اأن  املعقول  من 
العلم،  دون  من  تعليمية  لعملية 
وهو  مقوماته،  اأهم  من  فالعلم 
معرفة  الطالب  لدى  يكون  اأن 
عملية  حوله  تدور  الذي  باملو�سوع 
خالل  من  ذلك  ويكون  التدري�س، 
املراد  للدر�س  ال�سريع  الت�سفح 
تدري�سه. يف  ال�سروع  قبل  تعلمه 
املتعددة،  باحلوا�س  التعلم   )5
يف  يحدث  فيما  احلظ  فل�سوء 

بتعليم  يقوم  املعلم  اأن  املدر�سة 
طالبه ح�سب النمط املف�سل لديه، 
العظمى  الغالبية  اأن  هي  وامل�ساألة 
من  معلمهم  ي�سابهون  ال  للطالب 
لهم،  املف�سلة  التعلم  اأمناط  حيث 
العملية  اأن يرثي  املعلم  لذلك على 
التعليمية بطرق جتمع بني الروؤية، 

وال�سمع، والقول، والفعل.
اأنك  بد  ال   ... املعلم  اأخي 
الحظت يوًما ما ميل بع�س الطالب 
ملادٍة ما وحبهم لها،اإذي�سهل عليهم 
ي�ستكون من �سعوبتها،  وال  فهمها، 
وقت  �سغف  بكل  يرتقبون  بل 
املادة،  لذات  ولي�س ذلك  ح�ستها، 
املادة،  ملعلم  الطالب  حلب  ولكن 
تذكر اأنك �ستبقى ماثاًل يف ذاكرة 
طالبك ال تنمحي منها، واإن رحلت 
اأو ابتعدت عنهم - اأعتقد اأنك االآن 
تذكرت اأحد معلميك - تلك خم�س 
اأن جتعلها حمطات  اأرجو  حلظات 

�سفرك اإلى قلوب طالبك.

توجيهات تربوية
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�أ.د. �أحمد بن حممد �◊�سني 
اأ�ستاذ املناهج وتطوير التعليم

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 2018

الدور المستقبلي 
للتعليم عن بعد في 
ضوء رؤية المملكة 

٢٠٣٠

مجموعة  الوثابة   ٠3٠2 السعودية  العربية  المملكة  رؤية  تطرح 
الوثيقة  العالقة  ذات  األداء  االستراتيجية ومؤشرات  األهداف  من 
بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي في مجملها تحقق 

مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ومن األذرع الداعمة والمساندة لهذه الرؤيا )رؤية 2٠3٠( التعلم 
في بيئات رقمية، ويمثله التعلم عن بعد،والدور المستقبلي المأمول 
األركان  المتطور  النمو،  المتسارع  النمط  ذلك  بعد،  عن  للتعليم 

والعناصر، العالمي التوجه واالتجاه.
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والفر�س  القوة  نقاط  من  ولعل 
 )SWAT( حتليل  يذكر  كما 
ال�سعودية  للجامعات  املواتية 
عن  التعليم  خلدمات  املقدمة 
املبادرة  احلا�سر،  الوقت  يف  بعد 
الروؤيا  تواكب  م�ستقبلية  باأدوار 
وتعطي  وحدودها،  واأهدافها 
خرباتها  من  لال�ستفادة  الفر�سة 
وت�سنع  وتقدم  املجال،  هذا  يف 
متعلميها  من  للم�ستفيدين  التنوع 
احلبيبة  مملكتنا  مدن  كافة  يف 
بربامج نوعية متطورة للتعليم عن 
واجتماعية  تنموية  اأبعاد  ذات  بعد 
اأو  تكاملية،  بطريقة  وتطويرية، 
للوائح  تبعا  حتت مظلة كل جامعة 
اإعادة  ت�سهل  وبطريقة  اجلامعية، 
الكفاءات  و  اخلربات،  تدوير 
التعليمية، وم�سادر التعلم بني هذه 
يحقق  الواقع  يف  وهذا  اجلامعات، 
هدف روؤية اململكة 0302 املتمثل يف 
رفع وترية التن�سيق والعمل امل�سرتك 

يدعم  وهو  اجلامعات،  هذه  بني 
تقدمي برامج التعليم عن بعد التي 
حققت انت�سارا وا�سعا، و�ساركت يف 
التنمية امل�ستدامة، وخدمة املجتمع، 
العمل. �سوق  احتياجات  و�سد 
 0302 اململكة  روؤية  تعطي 
ال�سعودية  للجامعات  الفر�سة 
جامعات  �سنع  يف  باملبادرة 
ومعايري  باأهداف  متميزة؛  عاملية 
وموؤ�سرات وا�سحة البناء والقيا�س، 
ولكون التعليم عن بعد توجه عاملي 
يف  الدخول  من  فيمكنه  متطور 
بكل  والتحول  الروؤيا،  منظومة 

اأدوارة ب�سكل مت�سق و�سل�س.
يهتم  بعد  عن  التعليم  وكون 
ب�سكل وا�سح بتقدمي فر�س التعليم 
خالل  من  املجتمع  الأفراد  اجليدة 
واجلودة  الكفاءة  ذات  الربامج 
الدور  حتديد  ميكن  العالية؛ 

امل�ستقبلي له من خالل ما يلي:
برامج  يف  املنظم  التو�سع   /1

التخ�س�سات  يف  البكالوريو�س 
التطبيقية وما يتطلبه �سوق العمل.

الدرا�سات  برامج  فتح   /2
املنا�سبةيف  التخ�س�سات  العليا يف 
وما  التطبيقية  التخ�س�سات 

يتطلبه �سوق العمل.
3/ فتح برامج الدبلوم والتدريب 
على  الرتكيز  العملمع  راأ�س  على 
وما  التطبيقية  التخ�س�سات 

يتطلبه �سوق العمل.
املن�سات  ن�سر  يف  التو�سع   /4

.)Mooc( التعليمية
5/ ن�سر ثقافة التعلم االإلكرتوين 

والتعليم عن بعد.
وكذلك كون التعليم عن بعد يف 
على  يعتمد  ال�سعودية  اجلامعات 
اإي�سال  وعلى  احلديثة،  االآليات 
املادة واملحتوى التعليمي اإلى املتعلم 
والو�سائط  املنافذ  عرب  املتدرب  اأو 
والتقنيات احلديثة، ويهتم مبراعاة 
الزمانية  واملتدرب  املتعلم  ظروف 

خبراء التربية
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على  ويعمل  واملو�سوعية،  واملكانية 
االأمثل  اال�ستغالل  يف  امل�ساركة 
وكذلك  املتاحة،  التعليمية  للموارد 
تعليمية  وم�سارات  قنوات  فتح  اإلى 
م�ستمرة تالءم جميع اأفراد املجتمع 
عملية  يف  اال�ستمرار  اجل  من 
فر�س  توفري  خالل  من  التعليم، 
ال  ملن  امل�ستمر  والتعليم  الدرا�سة 
قدراتهم  اأو  ظروفهم  لهم  ت�سمح 
اإ�سافة  التعليم،  موا�سلة  عن 
للم�ساركة يف �سد حاجة املجتمع من 
املوؤهلني يف التخ�س�سات املختلفة، 
املجتمعية،  املعرفية  التنمية  ودعم 
كما  الوطنية،  الكفاءات  وتاأهيل 
موائمته  اثبت  بعد  عن  التعليم  اأن 
لفئات  ومنا�سبته  املالية،  وفعاليته 
مما  املتعلمني؛  من  خمتلفة 
املاأمول،  دورة  تقوية  على  ي�ساعد 
.0302 اململكة  لروؤية  ومنا�سبته 
ما  مفاده  �سوؤال  يطرح  وقد 
يف  بعد  عن  التعليم  يعطي  الذي 
القوة  هذه  ال�سعودية  اجلامعات 

لتولى هذا الدور؟
قدم  لقد  ب�ساطة  بكل  واالإجابة 
فرتته  خالل  بعد  عن  التعليم 
وحتى  ـ8241هـ  عام  من  الوجيزة 

0441هـ ما يلي:
التعليمية  الفر�س  اإتاحة   /1
النحو  على  املجتمع  �سرائح  لكافة 

االآتي:
من  يتمكنوا  مل  من   •
درا�سي  مقعد  على  احل�سول 
حمدودية  ب�سبب  اجلامعات  يف 
ب�سبب  اال�ستيعابية،اأو  طاقاتها 

ال�سن، اأو اأي ظرف كان.
العام  القطاع  موظفي   •
وكذلك اخلا�س ممن يعملون على 

تطوير قدراتهم ال�سخ�سية.

ذوي االحتياجات اخلا�سة.  •
ال  الالتي  البيوت  ربات   •

ي�ستطعن ترك منازلهن للدرا�سة.
املحكومني يف ق�سايا عامة   •

اأو خا�سة اأو اأمنية.
االأمري  مركز  يف  املوقوفني   •

حممد بن نايف للمنا�سحة.
املناطق  يف  القاطنني   •

النائية والبعيدة.
يف  وامل�ساركني  الع�سكريني   •

املرابطة يف الثغور واحلدود.
اململكة  خارج  يعمل  من   •

العربية ال�سعودية من اأبنائها.
املالحظ  التميز  لهذا  ونتيجة 
بنظام  امللتحقني  ن�سبة  ارتفعت 
باجلامعات  بعد  عن  التعليم 
للعام   )%61( من  ال�سعودية 
حتى  1341هـ،   /0341 الدرا�سي 
اإلى اأكرث من )52 %( من اإجمايل 
مليون  عددهم  البالغ  الطلبة  عدد 
الدرا�سي  العام  يف  طالب  ون�سف 
بذلك  حمققًا  6341هـ،   /5341
تكاليف  يف  وا�سحا  تخفي�سا 
الدخل  مل�سادر  وتنويعًا  الدرا�سة، 
لو�سع  وحت�سينا  للجامعات، 
الثقة  جلوانب  ومعززا  املتعلمني، 

واال�ستقرار.
ال�سفية  البيئات  حت�سني   /2
املحفزة  التعليمية  واملجتمعات 
واالإبداع  لالإ�سالة  والدافعة 

واالبتكار عرب االآتي:
العلمي  املحتوى  اإتاحة   •
يف  ووجدانًيا  ومهارًيا  معرفًيا 
واملكانية،  الزمانية  الظروف  كل 

واليتقيد باحلدود.
التفاعل  فر�س  اإتاحة   •

الرقمي.

-اإتاحة التعلم الذاتي.  •
التعاوين  التعلم  -اإتاحة   •
عمليات  وممار�سة  والن�سط، 

التفكري.
املتمركز  التعلم  -ت�سجيع   •

حول املتعلم.
ا�ستخدام  ثقافة  ن�سر   •

التقنية.
اأع�ساء  خربات  تطوير   •
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 

ال�سعودية.
مع  املبا�سرة  ال�سركات   •

الكليات واالأق�سام العلمية.
االإبداع  مكامن  تعزيز   •
بيئات  يف  املتعلمني  لدى  واالبتكار 

تعليمية رقمية متميزة.
النظام  قدرة  تعزيز   /3
التنمية  متطلبات  لتلبية  التعليمي 
�سوق  واحتياجات  ال�سعودية، 
اأثر  لها  كان  برامج  عرب  العمل، 
واملجتمع،  العمل  �سوق  على  وا�سح 
للمتعلمني  الفر�سة  اأتاحت  حيث 
معارف  لديهممن  وا�ستثمارما 

ومهارات واجتاهات بنائه.
التمويل  م�سادر  تنويع   /4

اجلامعي.
5/ خف�س الكلفة املالية وجتهيز 

املقرات اجلامعية.
املتزايدة  االأعداد  ا�ستيعاب   /6
بالتعليم  امللتحقني  املتعلمني  من 

اجلامعي.
٧/ املنا�سبة للتحول الرقمي.

اأن كل ماتقدم يعطي التعليم عن 
ال�سفوف  يف  ليكون  الفر�سة  بعد 
االأمامية يف خارطة التحول للمملكة 

العربية ال�سعودية.

خبراء التربية
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