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كلمة العدد

اململكة  بلدنا  حتتفل 

بالعيد  ال�سعودية  العربية 

يوم  والثمانني،  التا�سع  الوطني  

بتوحيد  احتفاًل  �سبتمرب   23

ال�سعودية  العربية  اململكة 

اإذ   ،1932 عام  يف  احلديثة 

ال�سعودية  الأعالم  رفرفت 

واملباين  الطرق  بها  وازدانت 

واملنازل،  واملدار�س  واجلامعات 

التي  الفعاليات  تنوعت  كما 

قامت عرب اأنحاء البالد احتفاًل 

املبارك. اليوم  بهذا  فرًحا  و 

عبارة  القمة  حتى  همة 

الوطني  يومننا  لذكرى  منتقاة 
حتفيزية  عبارة  هي  و   ،89
للو�سول للقمة وكل قمة، حتفيز 
يف  يعي�س  اإن�سان  كل  و  لل�سباب 
بلدنا  لتميز  احلبيب  وطننا 
العبارة  هذه  عالًيا.  ا�سمه  ورفع 
العهد  ويل  �سيدي  بعبارة  ربطتها 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
عنان  يعانق  طموح  �سعود،  اآل 
ال�سعودية   �سعب  نحن  و  ال�سماء، 
قمة  لكل  بالو�سول  اإل  نقبل  لن 

د.رجـاء بـاحـاذق
اأ�شتاذ ق�شم الطفولة املبكرة  امل�شارك

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

عرفاًنا  ال�سماء،  يعانق  بطموح 
بلدنا  لنا  مه  قدَّ ما  لكل  منا 
للجميل. ورًدا  اململكة  احلبيب 
الوطن  وحب  الولء  بذرة 
والوفاء لبلدنا اأنبتناها يف نفو�س 
وها  ال�سغر،  منذ  وبناتنا  اأبنائنا 
هم حماة الوطن طالب وطالبات 
يحتفلون  �سعود  امللك  جامعة 
باليوم الوطني يف جميع كلياتها مع 
وي�ست�سعرون  ويتذكرون  قادتهم 
اجلزيرة  ل�سبه  التوحيد  اإجناز 
اآيات  اأ�سمى  ويرفعون  العربية، 
خادم  مقام  اإلى  التربيكات 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عهده  وويل  العزيز  عبد  بن 
اأفراد  جميع  و  املالكة  والأ�سرة 
�سعب اململكة العربية ال�سعودية، 
نبارك لهم باليوم الوطني ون�ساأل 
واأمان  اأمن  اأيام  يجعلها  اأن  اهلل 

لبلدنا احلبيب.
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همة وطن
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اأ.د. فهد بن �سليمان ال�سايع
عميد كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�شعودية 

للعلوم الرتبوية والنف�شية

المواطنة...
وبناء الوعي

االنتماء  على  احلقة  املواطنة  تقوم 
ال�صادق للوطن، والدفاع عنه. فاالنتماء 
اأجله  من  والت�صحية  للوطن  والوفاء 
والدفاع عنه، يتطلب بناء الوعي ال�صحيح 
للمواطن، والذي يقود ملمار�صات تعزز قيم 
املواطنة احلقة. وُيعدُّ الوعي من مفاهيم 
االأدبيات  توؤكدها  التي  الرئي�صة  املواطنة 
واإدراك  �صعور  هو  فالوعي  العالقة،  ذات 
ال�صلوك  على  االإن�صان  يحمل  وجداين، 
ال�صحيح، وي�صاعده على اتخاذ القرارات 
ا  امل�صوؤولة. وُيعدُّ وعي املواطن اأ�صا�ًصا مهمًّ
اإيفائه  ثم  لواجباته،  واإدراكه  معرفته  يف 
بوعي،  عنه  والدفاع  عليه،  وطنه  حلقوق 

وعدم االإ�صرار مب�صاحله دون ق�صد.
ُتعدُّ مفاهيم الوعي ال�صيا�صي واالأمني 
وموؤخًرا  والبيئي،  وال�صحي  واالقت�صادي 
الرئي�صة  املواطنة  مفاهيم  من  الرقمي، 
التي ت�صعى االأنظمة التعليمية لغر�صها يف 
املفاهيم  تلك  فاإدراُك  مواطنيها،  نفو�س 
مبكوناتها  واالإحاطة  اأهميتها،  وا�صت�صعار 

مهمٌة  بناٍء  مرحلُة  وتطبيقاتها؛  واأبعادها 
قائم  اإيجابي  �صلوك  اإلى  باملواطن  توؤدي 
املواطن  التخاذ  ويقود  املعرفة،  على 
وجمتمعه  نف�صه  جتاه  م�صوؤولًة  قراراٍت 

ووطنه والعامل بوجٍه عام.
وما   ،2030 اململكة  لروؤية  واملتاأمل 
ت�صعى  طموحة،  برامج  من  ت�صمنته 
وفق  املعامل  وا�صحة  اأهداف  لتحقيق 
تقوم  جميعها  اأنها  يجد  متدرجة؛  خطط 
ن من تخ�ص�صه،  على بناء املواطن املتمكِّ
ووطنه،  جمتمعه  جتاه  بدوره  والواعي 
تقع  التي  الكربى  امل�صوؤولية  يوؤكد  وهذا 
مبختلف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  عاتق  على 
حتقيق  من  املتعلمني  لتمكني  م�صتوياتها 
الوعي بتلك املفاهيم مبختلف م�صتوياتها؛ 
والدفاع  جمتمعهم،  بناء  يف  لُي�صهموا 
املجتمع  اأثره على  بل وميتد  عن وطنهم، 
االإن�صاين بوجٍه عام، في�صهموا يف حتقيق 

املواطنة العاملية. 

همة وطن
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تغطيات

�سيف اهلل اأحمد  حممد الغامدي       
ماجستري املناهج وطرق التدريس

 معلم موهوبني بإدارة تعليم الرياض 

مظاهر  فيها  متتزج  وباملحبة.  باحلياة  ناب�سة  ثقافة  الوطني  يومنا 
نرى  لعاداتنا.  التقليدية  بالأمناط  القوية،  والإرادة  العالية  الهمة 
يف هوية اليوم الوطني دعمًا لنمو وحداثة بالدنا وجتديدًا ع�سريًا 

لنتمائنا، وا�ستلهامًا حيًا لروح وجوهر �سعادة الوطن.
الأول  اليوم  يف  الوطني  بيومها  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 
اململكة  توحيد  ذكرى  يف  عام  كل  من  �سبتمرب   23 املوافق  امليزان  من 
وتاأ�سي�سها على يدي جاللة امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود 
اإذ  رحمه اهلل.جاء اختيار هذا اليوم يف 17 جمادى الأولى 1351هـ 
احلديثة  ال�سعودية  الدولة  اأجزاء  كل  بتوحيد  ملكي  مر�سوٌم  �سدر 
يوم  عبدالعزيز  امللك  واختار  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ا�سم  حتت 
اخلمي�س املوافق 21 جمادى الأولى من نف�س العام املوافق 23 �سبتمرب 

1932م يومًا لإعالن قيام وطننا الغايل.

همة التعليم
قمة للوطن
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ت�صهد كافة مناطقها  اليوم  ويف هذا 
االحتفال  مظاهر  املختلفة  وقطاعاتها 
يف  املنا�صبة  هذه  ن�صتغل  حيث  املتنوعة، 
واالحتفال،  الفرح  م�صاعر  بني  اجلمع 
وغر�س قيم البناء والعمل اجلاد، واحرتام 
مقّدرات  على  واملحافظة  االأنظمة 
�صنوات  مدى  وعلى  ومكت�صباته،  الوطن 
قطاعات  حر�صت  املا�صية،  االحتفال 
من  باقة  تقدمي  على  املختلفة  الدولة 
مواطن  لكّل  املختلفة  الرتفيهية  االأن�صطة 
جّو  يف  املنا�صبة  بهذه  ليحتفل  ومقيم 
منظم وممتع ومن هذه القطاعات وزارة 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعى  حيث  التعليم 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل  االأمري 
اأمري منطقة الريا�س حفل وزارة التعليم 
وذلك   ،89 الـ  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 
امللك  بطريق  للوزارة  الرئي�س  املبنى  يف 
عبداهلل بالريا�س حتت �صعار »همة حتى 

وزير  معايل  بح�صور  القمة«، 
اآل  التعليم د. حمد بن حممد 
الريا�س  تعليم  و مدير  ال�صيخ 
نا�صر  بن  حمد  االأ�صتاذ 
االحتفال  ت�صمن  الوهيبي 
والفعاليات  الفقرات  عدد من 
املعر�س  �صملت  املتنّوعة، 
امل�صور«روؤية وطن«، واحلائط 
»وطن  واأوبريت  االإلكرتوين، 
طالب  مب�صاركة  ال�صموخ«  
وطالبات التعليم يف الريا�س، 
تكرمي  احلفل  ت�صمن  كما 
التعليم  يف  املتميزين  الطالب 

العام والتعليم اجلامعي.
املفتوحة  الوزارة  فعاليات  و�صملت 
»جادة  على  الوطني  اليوم  يف  للجمهور 
وت�صم  الوزارة  مبنى  خارج  الوطن« 
لتنمية روح  املجال  يف�صح  للطفل  م�صرحًا 
االإبداع لدى ال�صغار للتعبري عن فرحتهم 
لقيادته،  والوالء  له  واالنتماء  بوطنهم 
لالأعمال  م�صاحة  يوفر  حرًا  ومر�صمًا 

الفنية 
بلوحات  املكان  واإثراء  الوطنية، 
معربة عن تنمية الوطن، كما �صيقام على 
العربي،  للخط  ور�صة  االحتفاء  هام�س 
والعديد من امل�صابقات الريا�صية والعلمية 

امل�صاحبة.
ال�صعودية  املناطق  جميع  يف  قدمت  
ذكرى   ،89 الـ  الوطني  باليوم  لالحتفال 
املوؤ�ص�س  امللك  يد  على  البالد  توحيد 
»همة  �صعار  حتت  �صعود،  اآل  عبدالعزيز 

حتى القمة«،
من  عدد  تخ�صي�س  عرب  وذلك 

املتنوعة  واالأن�صطة  والفعاليات  الربامج 
اجلامعات  يف  والطالبات  للطالب 
التنفيذية  اخلطة  واملدار�س.وت�صمنت 
لربنامج اليوم الوطني يف اإدارات التعليم 
اجلامعات  يف  متنوعة  برامج  تنفيذ 
واملدار�س، واأندية احلي، ومقرات اإدارات 
ال�صباحي  الطابور  وتفعيل  التعليم، 
واالإذاعة املدر�صية للحديث عن املنا�صبة، 
على  والء«  »م�صاعر  كتابة  اإلى  اإ�صافة 
وتكرمي  لذلك،  املعد  االإلكرتوين  احلائط 
االأجداد  وحديث  ال�صهداء،  اأبناء 
اأجدادي«،  عيون  يف  و«وطني  واجلدات، 
وامل�صاركة يف و�صائل التوا�صل االجتماعي 
جندي  اإلى  ور�صالة  لوطني«،  »اأغّرد  عرب 
حتت  وطنية  ومقاالت  احلدود،  على 
وطني«،  مبنجزات  يفخر  »قلمي  عنوان 
وبرامج توعوية عن خماطر تداول مقاطع 
»كن  �صعار  حتت  املعادي  اال�صتهداف 

حذرًا«.
كما  نفذت جمعية الك�صافة الن�صخة 
الوطني  الك�صفي  امل�صروع  من  العا�صرة 
اجلمعية  قطاعات  جميع  يف  الوطن«  »اأنا 
تعزيز  بهدف  واملحافظات  باملناطق 
الك�صافة  نفو�س  يف  الوطني  االنتماء  قيم 
والوالء  احلب  م�صاعر  وتعميق  واملجتمع، 

للوطن وقيادته الر�صيدة.
احتفلت  اجلامعات  م�صتوى  وعلى 
جامعة امللك �صعود مبنا�صبة بذكرى اليوم 
البهو  يف  وذلك  للمملكة   89 الــ  الوطني 
كرمية  وبرعاية   ، للجامعة،  الرئي�صي 
مدير  مبعايل  ممثلًة  اجلامعة  اإدارة  من 
اجلامعة الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن 
العمر، وح�صور وكالء اجلامعة، وعمداء 
الكليات، واأع�صاء هيئة التدري�س وموظفي 
اجلامعة، وكذلك الطالب املنت�صبون اإلى 
التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  اجلامعة  هذه 

ومن خمتلف اجلن�صيات.
والرتتيب  االإعداد  جرى  وقد 
�صوؤون  عمادة  قبل  من  االحتفالية  لهذه 
عميدها  من  مبا�صر  وباإ�صراف  الطالب، 
تتخللت  حيث  القريني،  فهد  الدكتور/ 

تغطيات
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الفقرات  من  العديد  االحتفالية  هذه 
والوطنية،  والرتاثية  والثقافية  الفنية 
م�صرحي  وم�صهد  امللكي،  ال�صالم  ومنها: 
ج�صد الروح الوطنية يف ال�صعب والقيادة 
ال�صعودية، وم�صاركة �صعبيات اجلمهورية 
اجلمهورية  و�صعبيات  ال�صودانية، 
واخليمة  العلم،  و�صارية  النيجريية، 
واأكالت  املعرفة،  ومركاز  الرتاثية، 

�صعبية، والعر�صة النجدية.
اجلامعية  املدينة  احتفت  كما 
باليوم  �صعود  امللك  جامعة  لطالبات 
�صعار)همة  حتت   89 ال�صعودي  الوطني 
�صووؤن  وكيلة  ،بح�صور  القمة(  حتى 

�صعود  امللك  بجامعة  الطالبات 
بن  العزيز  عبد  بنت  غادة  الدكتورة 
من  اجلامعة  من�صوبات  وكافة  �صيف 
التدري�س  هيئة  وع�صوات  طالبات 
 ، اجلامعة  ووكيالت  وعميدات 
العالقات  اإدارة  نظمت  حيث 
اجلامعية  باملدينة  واالإعالم  العامة 
بالتعاون  احتفاليا  يوما  للطالبات 
والكليات  امل�صاندة  العمادات  مع 
الطبية  العلمية  والكليات  االإن�صانية 
واالأندية  اجلامعة  قطاعات  وجميع 
الطالب  �صوؤون  وعمادة  الطالبية 
ل�صوؤون الطالبات، يف البهو الرئي�صي.
هذا وقد اأقيم املعر�س امل�صاحب 
للحفل يف بهو مبنى امل�صرح الرئي�صي، 
حب الوطن لي�س لون وال �صعار نحمله، 

حب الوطن عمل واإجناز ، فرحة ووحدة 
،وكل عام والوطن بخري.

كما رعى �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل 
اخلتامي  احلفل  اليوم  الريا�س  منطقة 
لفعاليات االحتفاء مبنا�صبة اليوم الوطني 
�صعود  بن  حممد  االإمام  بجامعة   )89(
مدير جامعة  معايل  بح�صور  االإ�صالمية، 
االإ�صالمية  �صعود  بن  حممد  االإمام 
االأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن �صامل العامري، 
الكليات  وعمداء  اجلامعة  ووكالء 
ومديري االإدارات وعدد كبري من طالب 

اجلامعة.وتخلل احلفل فيلم تعريفي عن 
احتفاء اجلامعة، وق�صيدة �صعرية بعنوان 
)لبيك يا وطني( للدكتورة ملياء بنت حمد 
العقيل، اإ�صافة اإلى لوحات اإن�صادية نرثية 
قدمها  ورجال(  )وطن  بعنوان  و�صعرية 

جمموعة من طالب اجلامعة.
اأمري  �صمو  كرم  احلفل  نهاية  ويف 
منطقة الريا�س اجلهات الفائزة باملراكز 
باليوم  االحتفاء  برنامج  يف  االأولى 
م�صابقة  يف  االأوائل  والطالب  الوطني، 

�صموخ الوطنية الكربى.
القرى  اأم  جامعة  واأقامت   
التا�صع  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  احتفااًل 

اأخالقنا   ... علم  »ثقافتنا  �صعار  حتت 
املعر�س  يف  املدير  معايل  وجتول  قيم«، 
ا�صتمل  والذي  لالحتفال،  امل�صاحب 
يف  والطالبات  الطالب  م�صاركات  على 
جدارية  ولوحة  الوطني،  اليوم  م�صبقات 
اجلامعة  من�صوبي  م�صاعر  عن  لتعبري 
اأدى  ذلك  بعد  الوطني،  اليوم  مبنا�صبة 
نادي الرتاث ال�صعبي العر�صة ال�صعودية.

�صعادة  املكلف  بجدة  الثانية  جوي 
الرباع  ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  اللواء 

القحطاين.
والفائزات  الفائزين  تكرمي  مت  كما 
والتي  الوطني،  اليوم  م�صابقات  يف 
م�صاركة   600 من  اأكرث  بلغت 
اأف�صل  هي:  وم�صابقة،  طالبية 
واأف�صل  الوطن،  حب  يف  تغريدة 
الوطنية،  الهوية  عن  تعرب  �صورة 
احلبيبة. مقال عن مملكتنا  واأف�صل 
مدير  معايل  رعاية  وحتت 
ال�صمالية  احلدود  جامعة 
يحيى  بن  حممد  الدكتور  االأ�صتاذ 
ممثلة  اجلامعة  نظمت  ال�صهري، 
يوم  م�صاء  الطالب  �صوؤون  بعمادة 
احتفااًل  الثالثاء1441/1/25هـ 
التا�صع  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 
مبدينة  اجلامعة  مقر  يف  والثمانني 
اأ�صحاب  بح�صور  وذلك  عرعر، 
وعمداء  اجلامعة،  وكالء  ال�صعادة 
الكليات والعمادات امل�صاندة ووكالئها 
التدري�س  هيئة  وع�صوات  واأع�صاء 
والطالبات. والطالب  اجلامعة  ومن�صوبو 
وقد بداأت فعاليات االحتفال بال�صالم 
األقى معايل مدير اجلامعة  امللكي، حيث 
كلمة بهذه املنا�صبة بعد ذلك قدم طالب 
اجلامعة م�صرحية بعنوان: )روؤية 2030(، 
ثم األقى الدكتور هالل بن مزعل العنزي 
املجد  )وطن  بعنوان  بالف�صحى  ق�صيدة 
بن  عامر  الطالب  األقى  كما  والعلياء(، 
م�صعل امل�صرب ق�صيدة نبطية عرب فيها 
عن حب الوطن، وبعدها مت تقدمي اأوبريت 
القى  ال�صموخ(  )وطن  بعنوان  اإن�صادي 

عبدالعزيز  امللك  بقاعة  والثمانني 
اإقامة  االحتفال  و�صاحب  التاريخية. 
»همة  بعنوان  وت�صكيلي  تاريخي  معر�س 
حتى القمة«، و�صهد احلفل ح�صور معايل 
عبداهلل  الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة  مدير 
بن عمر بافيل، ووكالء اجلامعة، وعمداء 
اجلامعة  ومن�صوبي  والكليات،  العمادات 

من املوظفني والطالب.
امللك  جامعة  مدير  معايل  رعى  كما 
عبد العزيز االأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن 
بن عبيد اليوبي، فعاليات احتفال اجلامعة 
االأن�صطة  وتد�صني   89 الـ  الوطني  باليوم 
اجلديد،  الدرا�صي  للعام  الطالبية 

تغطيات
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ا�صتح�صان احل�صور، وبعدها قدم الطالب 
ال�صعودية. العر�صة  امل�صاركون يف احلفل 
و �صـاركت جـامـعة بـي�صة فـي االحـتفاء 
بـالـتعاون   98 الـ  الـوطـني  الـيوم  بـذكـرى 
املـختلفة،مـن  الـحكومـية  الـقطاعـات  مـع 
ثـقافـية  وفـعالـيات  بـرامـج  عـدة  خـالل 
واجـتماعـية واإعـالمـية، اعـتزاًزا بـالـوطـن 
بـاإنـجازات  وافـتخاًرا  الـر�صـيدة  وقـيادتـه 
الـرجـال  وتـ�صحيات  املـوؤ�صـ�س  املـلك 
وملحـمة  جمـًدا  �صـنعوا  الـذيـن  االأوفـياء 
بـعد  االأجـيال جـياًل  �صـتذكـرهـا  تـاريـخية 
جـيل، وذلـك انطالًقا من واجبها اجلامعي 
املجتمعي،  لدورها  وتعزيًزا  الوطني 
وحتقيًقا الأهدافها اال�صرتاتيجية. �صتملت 
يلي: ما  على  بي�صة  جامعة  م�صاركة 
امللك  م�صرية  يحكي  فيديو  اإعداد 
تعريفي  برومو  اإعداد  وكذلك  املوؤ�ص�س  
وطنية  م�صابقات  واإطالق  بي�صة،  بجامعة 
متنوعة،وت�صميم جم�صم خ�صبي  طالبية 
يحتوي على م�صاعر عن الوطن، �صطرها 
ق�صا�صات  على  والطالبات  الطالب 
ورقية،واإقامة معر�س م�صور ي�صم �صوًرا 

مللوك اململكة منذ تاأ�صي�صها.
وعلى م�صتوى اإدارات التعليم اأقامت 
اليوم  فعاليات  الريا�س  تعليم  اإدارة 
التنفيذية  اخلطة  ت�صمنت   98 الوطني 
ن�صاطًا   )28  ( الوطني  اليوم  لربنامج 
خالل  تنفيذها  مت  متنوعة  وفعالية 
املدار�س  كافة  يف  باملنا�صبة  االحتفاء 

واأندية احلي ومقرات اإدارة التعليم .
ونيابة عن االأمري م�صعل بن ماجد بن 
االأمري  ح�صر  جدة،  حمافظ  عبدالعزيز 
�صعود بن عبداهلل بن جلوي م�صت�صار اأمري 
منطقة مكة املكرمة وكيل حمافظة جدة  
مبحافظة  للتعليم  العامة  االإدارة  احتفال 

جدة، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
جدة  تعليم  عام  مدير  وبح�صور 
وم�صاعدي  امل�صعودي  �صعد  الدكتور 
االإدارة ومديري املكاتب واالإدارات وجمع 
ثالثة  ملدة  ا�صتمر   والذي  احل�صور  من 

اأيام يف اليا�صمني مول.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  و 
االأمري بدر بن �صلطان بن عبد العزيز اآل 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  نائب  �صعود 
وبح�صور وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة 
االإدارة  اأقامت  الفالح  ه�صام  الدكتور 
املكرمة  مكة  مبنطقة  للتعليم  العامة 
الوطني  اليوم  مبنا�صبة  الكبري  احتفالها 

الـ ) 89 ( للمملكة العربية ال�صعودية 
عام  مدير  احلفل  ح�صر  وقد 
الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة 
بالعا�صمة املقد�صة الدكتور ه�صام مدين، 
وال�صخ�صيات  امل�صوؤولني  كبار  من  وعدد 
مبكة املكرمة والقيادات التعليمية واأولياء 

االأمور والطالب.
وعلى  التعليم  مكاتب  م�صتوى  وعلى 
اأقام مكتب غرب  التعليم  م�صتوى مكاتب 
الريا�س حفل االحتفاء باليوم الوطني 98  

للمملكة العربية ال�صعودية  مبكتب التعليم 
مدير  رعاية  حتت   ، الريا�س  بغرب 
/ االأ�صتاذ  الريا�س  بغرب  التعليم  مكتب 
امل�صاعد  وبح�صور  الهوميل  عبداملجيد  
حممد   االأ�صتاذ/  املدر�صية  لل�صوؤون 
الن�صاط  م�صرف  من  وبتغطية  اليو�صف، 
االأ�صتاذ خ�صر الغامدي  تنوعت الفقرات 
ال�صحة،  اأجل  من  امل�صي  برنامج  بني 
العام  واملعر�س  واملر�صم  الفني  واملعر�س 

والربنامج امل�صرحي والعر�صة ال�صعودية 
كما احتفل مكتب تعليم �صرق الريا�س 
االأمن  تدريب  مبدينة   89 الوطني  باليوم 
االأ�صتاذ  املكتب  مدير  رعاية  حتت  العام 
املكتب   مدير  وم�صاعد  العنزي  اهلل  عبد 
م�صرف  من  وبتغطية  العايد  حممد  د. 
حيث  الزهراين  الرحمن  عبد  الن�صاط  
تنوعت احتفاالت املدار�س �صرق الريا�س 

تغطيات
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فار�س  وبرنامج  املدر�صية  االإذاعة  بني 
القمةوتكرمي  حتى  همة  وبطولة  الوطن 
طالبية  وحوارات  املرابطني  اأبناء 
وزيارات لالأماكن الرتاثية وم�صاعر جتاه 
ور�صومات  وطن  �صموخ  ومعر�س  الوطن 
فنية وفعاليات مهرجان همة حتى القمة 

مبجمع الريا�س �صنرت 
احتفلت  املدار�س  م�صتوى  وعلى 
االبتدائية  الداين  عمرو  اأبي  مدر�صة 
باليوم الوطني 89 بداأ االحتفال باالإذاعة 
�صعد  املدر�صة  مدير  وكلمة  املدر�صية 
بيت  االحتفاالت  وتنوعت  الب�صري 
اخلط  وم�صابقة  املوهوبني  م�صابقات 
العربي لالأ�صتاذ �صلطان العتيبي وم�صابقة 
م�صادر التعلم با�صراف اال�صتاذ اإبراهيم 
همة  اأوبريت  تقدمي  مت  كا  احلميزي 

التعليم مفي ختام احلفل وزعت 
اجلوائز على الطالب امل�صاركني.

اأيام  تاريخي من  ويوم  بهيج  ويف جو 
االحتفاء  فعاليات  اأقيمت  الغايل  وطننا 
بربيدة    28 املتو�صطة  يف  الوطني  باليوم 
االإذاعة  يف  الربنامج  عن  االإعالن 
ال�صباحية وت�صميم بطاقة دعوة  تنفيذ 

/ رائدة الن�صاط 
مت عر�صها بقناة يوتيوب املدر�صة قبل 
اليوم الوطني باأ�صبوع على الرابط التايل 
 وتوتر املدر�صة ومت االإعالن باللوحة 
ت�صميم  ثم  ومن  املتحركة  الكهربائية 
رائدة  القمة  حتى  همة  فيديو  مونتاج  و 
الن�صاط وكذلك مونتاج اليوم الوطني 98 
ومت  ال�صويد  جنا   / الطالبة  ت�صميم 
باملدر�صة   خا�س  الكرتوين  حائط  اإعداد 
عبارات  بكتابة  فرحتنا  �صاركينا  بعنوان 

وطنية ) همة حتى القمة (.
الثانية  االبتدائية  احتفت  كما 
باليوم  )بنات(  باخلرج  القران  لتحفيظ 
خطابي  حفل  اأقيم  وقد  يف   89 الوطني 
من  العديد  على  وا�صتمل  املنا�صبة  بتلك 
من  اآيات  بتالوة  بداأ  حيث  الفقرات  
الوطني  الن�صيد  اأداء  ثم  الكرمي  القران 
من طالبات ال�صف الثالث مب�صاركة من 

طالبات ومن�صوبات املدر�صة، ثم �صاركت 
طالبات ال�صف االأول بعبارات عن الوطن 
لطالبات  ونب�صي  ع�صقي  اأن�صودة  وبعدها 
حوار  فقرة  ذلك  تال   ، اخلام�س  ال�صف 
اخلام�س  ال�صف  طالبات  من  وطني 
اأوبريت  تقدمي  مت  ،بعدها  وملار(  )الرين 
�صقور اململكة لطالبات ال�صف ال�صا�س،ثم 
املدر�صة  طالبات  من  جمموعة  �صاركت 
و�صاركت  ال�صعرية،  الق�صائد  ببع�س 
وم�صاعر  بكلمات  الثاين  ال�صف  طالبات 
عن  مرئي  عر�س  وبعدها   ، الوطن  عن 
وجهود   2030 وروؤية  الوطن  منجزات 
رجال االمن البوا�صل ، ثم قدمت طالبات 
ال�صف الرابع واخلام�س وال�صاد�س جولة 
تكرمي  ومت  اململكة.  مبناطق  تعريفية 
الطالبات الالتي ي�صارك اأباوؤهم يف احلد 
اجلنوبي، وبعدها قدمت بع�س امل�صابقات 
ال�صف  طالبات  �صاركت  ثم  الوطنية، 
احلفل  اختتم  ثم  ع�صقي  بن�صيد  الرابع 
بدعاء للوطن وال�صالم الوطني ال�صعودي.

يف  الوطني  باليوم  االحتفال  مت  كما 
للبنات  متره  حزوم  ابتدائية   / مدر�صة 

مبحافظة وادي الدوا�صر 
وحائطيًا  وورقيًا  اإذاعيًا  الربنامج 
موقع  على  الدخول  والكرتونيًا من خالل 
ال�صور  العديد من  اإ�صافة  مع   ، املدر�صة 
والفيديوهات التي تو�صح االحتفال باليوم 
التوا�صل  و�صائل  عرب  ون�صرة   89 الوطني 
تغريدة   89 ب  التغريد  مع  االجتماعي 

ور�صدها عرب برنامج را�صد الوزاري
كم احتفت ابتدائية ابن تيمية وف�صول 
الرتبية الفكرية بحائل باليوم الوطني 89
باللغة  بكلمة  املدر�صة  �صاركت  حيث 
االجنليزية عن اليوم الوطني بقراند مول
مب�صرح  ال�صعودية  العر�صة  وكذلك 
عن  للطالب  اإذاعية  كلمات  و  املدر�صة، 
ر�صومات  م�صابقات  الوطني،و  اليوم 
عن  للتعبري  وطنية  جداريات  و  فنية، 
اليوم الوطني، وبرنات داخلية وخارجية، 

وم�صابقات ثقافية وطنية وجوائز.

تغطيات
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اإعداد: 
د. حنان بنت علي ال�سليهم     

إدارة التعليم

مبحافظتي حوطة بني متيم والحريق

تعد املواطنة �سرورة يف وقتنا احلا�سر، نظًرا ملا يتعر�س له املجتمعات 
من هجمة �سر�سة على هويتها يف ظل العوملة ال�ساعية اإلى الندماج يف 
كل �سيء واخلروج من الثوابت الجتماعية والثقافية، وهو ما يوؤكد 
الوطنية  بالرتبية  والعناية  املواطنة  قيم  بتعزيز  الهتمام  �سرورة 
التي تهدف ب�سكل عام اإلى »اإعداد املواطن ال�سالح الذي يعرف حقوقه 
ويوؤدي واجباته جتاه جمتمعه«، ويختلف هذا الهدف بح�سب �سيا�سة 
واجتاهات املجتمع والظروف ال�سيا�سية التي مير بها، وت�سعى الأنظمة 
التعليمية يف العامل اإلى اإعداد جيل حمب لوطنه، معتز برتاثه فخور 

بح�سارته، خمل�س لوطنه وجمتمعه. 

تجارب دولية
في تعليم وتعلم

 «التربية الوطنية» وقيمها

نظم تعليمية
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على  تقت�صر  ال  االإيجابية  واملواطنة 
وواجباته  بحقوقه  املواطن  دراية  جمرد 
من  ممار�صتها  على  حر�صه  ولكن  فقط، 
خالل �صخ�صية م�صتقلة قـادرة على ح�صم 
هذه  تكون  وحتى  الوطن،  ل�صالح  االأمور 
تتم  اأن  بد  ال  وعي  على  مبنية  املواطنة 
الدولة،  عليها  ت�صرف  مق�صودة  برتبية 
يتم من خاللها تعريف الطالـب مبفاهيم 

املواطنة وخ�صائ�صها. 
االأهمية  هذه  من  الرغم  على 
باالهتمام  حتظ  مل  اأنها  اإال  للمواطنة 
الكايف على امل�صتوى العربي عامة، والدول 
قيمها  تفعيل  حيث  من  خا�صة  اخلليجية 
ال�صباب،  فئة  وخا�صة  املواطنني  لدى 
فاأ�صبحت هذه الفئة تعي�س يف اأزمة نتيجة 
لعل  وال�صعوبات  امل�صكالت  من  العديد 
من اأبرزها، البطالة التظرف والفو�صوية 
واالجتماعية  النف�صية  واال�صطرابات 

)الباز، 2005م(. 
مبداأ  اعتمدت  العامل  دول  معظم 
املواطنة، كهدف ا�صرتاتيجي من اأهداف 
اجتاٌه  هناك  فلي�س  و�صيا�صته،  التعليم 
اإذ  املناهج،  يف  تدري�صها  لتطبيق  واحٌد 
املواطنة  اإدراج  اإلى  الدول  بع�س  تتجه 
يف  االجتماعية،  الدرا�صات  منهج  �صمن 

�صمن  تدري�صها  اأخرى  دول  تدمج  حني 
والالمنهجية  املنهجية  واالأن�صطة  املواد 
قائمــًا  منهجــًا  جتعلها  ودول  املختلفة، 
املهم  ومن  خمتلفة.  اأ�صماء  حتت  بذاته 
الناجحة  التجارب  بع�س  ا�صتعرا�س 
للدول يف تر�صيخ مبداأ املواطنة من خالل 

املناهج الدرا�صية.
املتحدة  الواليات  جتربة   •
تتاألف  احتادية،  دولة  ولكونها  االأمريكية 
من واليات، لكل منها حكم فيدرايل، ومن 
املعلوم اأن نظام التعليم يف الواليات املتحدة 
االأمريكية لي�س واحًدا يف كل الواليات، اإال 
متفق  مركزية  اأ�صا�صية  مبادئ  هناك  اأن 
يف  التعليم  نظم  عنها  حتيد  ال  عليها، 
ياأتي يف مقدمتها ال�صمو  جميع الواليات، 
وت�صتهدف  للمواطنة،  والرتبية  بالوطنية 
يف  الوطنية  الرتبية  ومناهج  برامج 
ذكرها  مهمة  اأ�ص�س  حتقيق  والية  كل 
البغدادي،2014 م(  )احلبيب،2010م؛ 
والوظيفية  االأ�صا�صية  البنية  فهم  وهي: 
واالرتقاء  والفيدرالية،  املحلية  للحكومة 
باملجتمع �صيا�صيــًا ودميقراطيــًا، لتح�صني 
مبادئ  وفهم  الدميقراطية،  الوطنية 
حقوق االأفراد، مع مراعاة مبادئ احلرية 
امل�صكالت  وفهم  وامل�صاواة،  والعدالة 

االعتماد  واأهمية  والدولية،  املحلية 
و�صائل  ومعرفة  املجتمعات،  بني  املتبادل 
امل�صتويات  على  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
وحت�صني  مهاراتها،  واكت�صاب  املختلفة، 

حقوق االإن�صان. 
االهتمام  بداأ  االأخرية  ال�صنوات  ويف 
املجتمع  تواجه  التي  الق�صايا  ببع�س 
والتلوث،  اجلرمية،  مثل:  االأمريكي، 
وبع�س  والهجرة  واملخدرات،  والفقر، 
ال�صراعات  مثل:  العاملية؛  الق�صايا 
البيئية،  وامل�صكالت  وال�صالم،  العاملية 
والتكنولوجيا، والطاقة وحقوق االإن�صان. 

اأجل  من  والرتبية  الدمنارك   •
املواطنة: و�صعت الرتبية من اأجل املواطنة 
منظومة  يف  االأ�صا�صية  االأولويات  من 
ريا�س  مرحلة  من  ابتداء  العام  التعليم 
اإنه  حيث  الثانوي،  التعليم  حتى  االأطفال 
الوطنية،  للرتبية  م�صتقل  منهج  يوجد  ال 
املواد  على  مو�صوعاتها  وزعت  واإمنــا 
الدرا�صية واالأن�صطة ال�صفية والال�صفية، 
حقوق  على  العلمي  حمتواها  ويرتكز 
والت�صامح  واحلوار  والت�صامن  االإن�صان 
نحو  وامل�صوؤولية  املجتمع  نحو  وامل�صوؤولية 
االآخرين.  مع  والعالقات  الطبيعة  عامل 
ل  وما مييز التجربة الدمناركية، اأنها تعوِّ
كثرًيا على املعلم يف تر�صيخ مبداأ املواطنة 
يلتحق  فهو  ثم  ومن  تالميذه،  عقول  يف 
بالدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة، 
والتي ت�صتهدف باالأ�صا�س االرتقاء باأبعاد 
ثالثة ذكرها كل من )البغدادي ،2014م؛ 

عمار،2014م(:  
املعلم  لدى  يكون  اإذ  املعريف:  البعد 
املعرفة ال�صاملة حول قيم املواطنة احلقة 
وما تت�صمنه من ثقافة ال�صالم وااللتزام 
واحلوار  والت�صامح  العدل  مببادئ 

واالحرتام بني االأفراد. 
خالل  من  وذلك  املهاري:  البعد 
وقدرته  لطالبه،  اليومية  املمار�صات 
املناهج  وتطبيق  املواقف،  ا�صتثمار  على 
الوالء  روح  يبعث  مبا  عمليــًا  الدرا�صية 

واالنتماء للوطن لدى الطالب. 
على  املعلم  قدرة  الوجداين:  البعد 

نظم تعليمية



19 مجلة آفاق العدد )٥٧(

نظم تعليمية

طالبه،  نفو�س  يف  الوطن  حب  تنمية 
وت�صحية  وكرامة  عزة  اأكرث  وجعلهم 
االإح�صا�س  فيهم  ينمي  كما  اأجله،  من 

بامل�صكالت وكيفية امل�صاهمة يف حلها.
دولة  يف  للمواطنة  الرتبية   •
)احلبيب،2010م؛  من  كل  اأورد  ال�صني: 
البغدادي، 2014م( اأن الرتبية للمواطنة 
من  كبري  بن�صيب  حتظى  ال�صني  يف 
املركزي  امل�صتويني  على  االهتمام 
م�صتقل  منهج  لها  ويخ�ص�س  واملحلي، 
ال�صيا�صية(  )الرتبية  م�صمى  حتت  بذاته 
اأبرز  ومن  العام،  التعليم  مراحل  جلميع 
مو�صوعاتها: االأخالق، احلزب ال�صيوعي، 
وامللكية  اال�صرتاكية،  ال�صلطة  واحرتام 
ال�صيا�صية،  وامل�صاركة  والعامة،  اخلا�صة 

والنظام، والتعاون، وامل�صوؤولية. 
الرتبية  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ريا�س  مرحلة  منذ  تدر�س  الوطنية 
املواطنة  بذور  تغر�س  حيث  االأطفال 
ال�صلطة  واحرتام  اجلماعي  العمل  وروح 
اأداء بع�س  وااللتزام بالنظام، من خالل 
االأر�صيات  م�صح  مثل  الب�صيطة  االأعمال 
وترتيب االأدوات واملالب�س وتعلم االأنا�صيد 

الوطنية. 
بوجود  متيزت  ال�صني  اأن  نالحظ 
يف  مت�صمنه  وكفايات  م�صتقل  منهج 
املناهج كافة ت�صتهدف زرع القيم الوطنية 

لدى الطالب كافة.
والتي  الفنلندية:  التجربة   •
العاملية  التجارب  اأهم  اإحدى  تعد 
املواطنة بكل  الناجحة يف تر�صيخ مفهوم 
يف  الطالب  وعقول  نفو�س  يف  اأبعادها، 
من  كل  اأورد  وقد  العام،  التعليم  مراحل 
،4102م؛  البغدادي  )احلبيب،2010م؛ 
عمار،2014م( اأن وزارة الرتبية اعتمدت 
املنهج  بني  جتمع  املواطنة،  لرتبية  خطة 
مادة  و�صعت  اإذ  وال�صامل،  امل�صتقل 
)الرتبية  م�صمى  حتت  م�صتقلة  درا�صية 
الوطنية(، تت�صمن عدًدا من املو�صوعات 
الفنلندي،  املجتمع  اأهمها:  الرئي�صة 
واحلقوق والواجبات، وال�صلطة والربملان، 

واحلرية  وال�صرائب،  العام  والتمويل 
واالأحزاب  املحلية،  واحلكومة  الدينية، 

ال�صيا�صية وال�صيا�صة اخلارجية.
املو�صوعات  من  عدٍد  توزيع  مت  كما 
املواد  خمتلف  يف  باملواطنة  املتعلقة 
واجلغرافيا  كالتاريخ  الدرا�صية؛ 
والفنون،  والعلوم  املهني  والتدريب 
بحقوق  تتعلق  مو�صوعات  و�صعت  اإذ 
وال�صالم،  احلرب  وم�صكالت  االإن�صان 
واملواد اخلام، وم�صكالت الغذاء واملوارد 
وال�صركات  العاملية،  والتجارة  الطبيعية، 
االقت�صادي  والنظام  القوميات،  متعددة 
اأجل  من  والتعاون  اجلديد،  الدويل 
التنمية، ودور الثقافة يف التنمية، وعالقة 
ذلك  جانب  اإلى  االأخرى.  بالدول  فنلندا 
مو�صوعات  امل�صاحبة  االأن�صطة  تخدم 

امل�صروعات  تنفيذ  خالل  من  املواطنة، 
ب�صكل  الطالب  بها  يكلف  التي  واملهام 

فردي اأو جماعي. 
يظهر  ماليزيا  الوطنية يف  الرتبية   •
املواطنة،  مبداأ  برت�صيخ  الدولة  اهتمام 
من  رئي�س  كهدف  اعتماده  مت  الذي 
خ�ص�س  وقد  التعليمي،  النظام  اأهداف 
)الرتبية  هي  بذاتها،  م�صتقلة  مادة  لها 
ريا�س  من  تدري�صها  يتدرج  االأخالقية( 
وتهتم  الثانوي،  التعليم  حتى  االأطفال 

االجتماعية  بالناحيتني  رئي�س  ب�صكل 
مو�صوعاتها:  اأبرز  ومن  واالإن�صانية، 
البيئة،  االأ�صرة،  قيم  الذاتية،  الرتبية 
والواجبات،  احلقوق  الوطنية،  القيم 
تربية  وت�صتهدف  االجتماعية،  احلياة 
حتقيق  اإلى  الو�صول  ماليزيا  يف  املواطنة 
املعرفة  متثل  اإذ  والثقايف،  املعريف  البعد 
اأكرث  الطالب  جعل  يف  جوهريـًا  عن�صًرا 
حتماًل للم�صوؤولية، وتوفــر له املهارات التي 
اأكرث  يحتاجها يف حل امل�صكالت، وجتعله 
االآخرين،  مع  تعاونــًا  واأكرث  بنف�صه،  ثقة 
وغر�س االنتماء الوطني وبث قيم العدالة 
وامل�صاركة  وال�صورى،  واحلرية  وامل�صاواة 
التي  التطوعية  اجلماعية  االأعمال  يف 
الثقايف  االإرث  واحرتام  الوطن،  تخدم 
النظام  والتاريخي واحلفاظ عليه، وحب 

املبادرة  روح  وغر�س  القانون،  واحرتام 
تاأ�صيل  يف  ت�صهم  التي  اخلريية  لالأعمال 
والتن�صئة  ال�صاحلة،  املواطنة  معنى 
االأمان  وقواعد  ال�صحيحة  العادات  على 

وال�صالمة العامة. 
اأقيم  الوطنية:  والرتبية  اليابان   •
على  احلديثة  اليابانية  النه�صة  بناء 
تعليمي  نظام  اأهمها  من  رئي�صة،  اأعمدة 
وي�صع  باجلماعة،  وي�صمو  الفرد،  ر  ُيقدِّ
فهو  واأهدافه،  اأولوياته  قمة  يف  املواطنة 
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نظام يدعم بقوة الوالء الوطني، وير�صخ 
قيم امل�صاركة، ويغذي الفرد باالجتاهات 
القومي،  االنتماء  �صاأن  من  تعلي  التي 
ويحث على الت�صحية باملنفعة ال�صخ�صية 
من  كل  واأورد  العام  ال�صالح  مقابل  يف 
البغدادي،2014م؛  )احلبيب2010،م؛ 
اليابان  يف  لي�س  باأنه  عمار2014،م( 
املواطنة،  لتدري�س  م�صتقل  درا�صي  منهج 
معظم  على  مو�صوعاتها  تتوزع  واإمنا 
جميع  يف  الدرا�صية  واملواد  املقررات 
العام، مع الرتكيز ب�صكل  التعليم  مراحل 
االجتماعية،  الدرا�صات  على  خا�س 
باجتاه  تدفع  التي  املو�صوعات  اأبرز  ومن 
تر�صيخ املواطنة لدى طالب التعليم العام 
وال�صيا�صة  الدولية  االأو�صاع  اليابان:  يف 
و�صعوب  وثقافات  جتاهها،  اليابانية 
اليابانية،  الثقافة  وم�صادر  العامل، 
والثقافات  اليابان  بني  املتبادل  والتاأثري 
اليوم  عامل  يف  اليابان  ودور  االأخرى، 
والغد وغريها من املو�صوعات. اإذ تدعم 
هذه املو�صوعات باالأن�صطة املختلفة ذات 
مبداأ  تر�صيخ  �صاأنها  من  والتي  العالقة، 
الطالب،  وعقول  نفو�س  يف  املواطنة 
ومتكنهم من اكت�صاب اخلربات يف الرتبية 
اأن�صطة  ثمة  ذلك  جانب  اإلى  الوطنية، 
تطوعية وثقافية داعمة، ال تقل اأهمية عن 
اخلا�صة  االجتاهات  تنمية  يف  �صابقتها 
اجلماعة،  ومتا�صك  امل�صوؤولية  روح  وبث 
بنظافة  الطالب  تكليف  ذلك  اأمثلة  ومن 
املدر�صة  تنظيم  اأو  الدرا�صة  قاعات 
واالإداريني  املعلمني  مع  باال�صرتاك 
اأحيانــًا، وقيام الطالب بتح�صري وتقدمي 

الوجبات الغذائية املدر�صية ونحو ذلك.
واجلدير بالذكر يف هذه التجربة اأنه 
يعقد موؤمتر �صنوي على م�صتوى املدار�س 
لتقدمي  الطالب  اإليه  يت�صابق  الثانوية 
الرتبية  جمال  يف  اأفكار  من  لديهم  ما 
الوطنية، وتقدم اجلوائز للجهود املتميزة.
تعدُّ  االأردن  الوطنية يف  الرتبية   •
اهتماًما  العربية  الدول  اأكرث  االأردن  من 
خالل  من  املواطنة  اأجل  من  بالرتبية 
تدري�س م�صروع املواطنة الذي يهدف اإلى 

يف  واالأ�صاليب  بالطرق  الطالب  تعريف 
بهدف  جمتمعهم  يف  ال�صيا�صية  العملية 
الفاعلة  باملواطنة  الطالب  التزام  تنمية 
اخلالفات  اإدارة  على  والعمل  والنظام 
يف احلياة العامة واخلا�صة، وهي جتربة 
اإجماع  اأثرها  على  ح�صدت  ناجحة 
العرب على اإقامة ال�صبكة العربية للرتبية 
ان، ولديها  املدنية )JCCE( ومقرها عمَّ
والدولية  الوطنية  املنظمات  مع  �صراكات 
جهود  وتن�صيق  تعزيز  اإلى  تهدف  التي 
االأفراد العاملني يف جمال الرتبية املدنية 

وحقوق االإن�صان. 

وتعزيز  غر�س  يف  املناهج  تكامل  يتطلب 
يف  ت�صمن  واأن  ال�صاحلة  املواطنة  قيم 
لتت�صف  منهج  لكل  االأ�صا�صية  املعايري 
املعريف  اجلانب  يكون  اأن  على  باالأهمية. 
اأما  االجتماعية،  املواد  معايري  �صمن 
والوجدانية  املهارية  باجلونب  يتعلق  ما 
منهج  واأن  املناهج  كل  ت�صمينها يف  فيتم 
اخل�صب   املنهج  هو  احلياتية  املهارات 

للرتكيز على املواطنة وقيمها. 
الال�صفية  االأن�صطة  الأهمية  ونظًرا 
فالبد  للمناهج  قوًيا  داعًما  كونها  يف 
املواطنة  قيم  ممار�صة  على  الرتكيز  من 
املواطنة  وجعل  االأن�صطة  تلك  يف  احلقة 

اأهم اأولوياتها. 
اليابانية  التجربة  يف  اأعجبني  ومما 
م�صتوى  على  يعقد  �صنوي  موؤمتر  اإقامة 
اأف�صل التجارب واالأبحاث  الدولة لعر�س 
واملدار�س  واملعلمون  الطلبة  تبناها  التي 
مما  خم�ص�صة  جوائز  لها  د  وُتر�صَ
ي�صاهم يف تعزيز قيم املواطنة وحتريرها 
جعلها  اإلى  يدر�س  كتاًبا  تكون  اأن  من 
تتبنى  عليا  وقيًما  ميار�س  حياتًيا  منهًجا 
جميع  قبل  من  جمتمعية  كثقافة  وتظهر 

اأفراد املجتمع. 
اأهم املراجع:

التعليم   .)2014( ر�صوى  عمار،   -
الوزراء  جمل�س  الوطني.  واالندماج  واملواطنة 
امل�صري. مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار.

- البغدادي، فاطمة )4102م، 7�صبتمر(. 
عاملية.  الدرا�صية. جتارب  املناهج  املواطنة يف 

جملة املعرفة. ع)232(.
- الباز، را�صد بن �صعد )2005م(. اأزمة 
املواجهة.  وا�صرتاتيجيات  اخلليجي  ال�صباب 
العربية  نايف  جامعة  الريا�س:  من�صور.  بحث 

للعلوم االأمنية، مركز الدرا�صات والبحوث.
االجتاهات  )2010م(.  فهد  احلبيب،   -
املعا�صرة يف تربية املواطنة. مت ا�صتخراجه يف 

1/ 1/ 1441هـ من الرابط:
http://uqu.edu.sa/page/

ar/60258

بع�س  جتارب  ا�صتعرا�س  وبعد 
جلًيا  يت�صح  والعربية  العاملية  الدول 
االأ�ص�س  من  فهي  الوطنية  الرتبية  اأهمية 
العامل. ومن  التعليم يف  اجلوهرية لنظم 
يف  املناهج  اأهمية  تربوًيا  عليه  املتفق 
اأن  راأينا  توجيه وقيادة املجتمعات، فكما 
اجتاه  تبنى  من  العامل  دول  من  هناك 
م�صتقلة،  كمادة  الوطنية  الرتبية  تدري�س 
ومنها من تبنى ت�صمني القيم الوطنية يف 
واأرى من وجهة نظري  املختلفة.  املناهج 
اأن ت�صمني معايري الرتبية الوطنية لت�صمل 
جميع املناهج هو التوجه املنا�صب يف ظل 
الطالب  �صخ�صية  لبناء  اإليه  ن�صعى  ما 
مواطًنا  ليكون  و�صاملة،  كاملة  ب�صورة 
وهذا  جمتمعه.  يف  فاعاًل  وع�صًوا  حًقا 

نظم تعليمية
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تغريد خالد العتيبي
ماج�شتري اإدارة وتخطيط تربوي، معلمة 

�شم و�شعاف �شمع 

 المهارات
الناعمة
 مهارات

 القرن الواحد
والعشرين

الوطني  التحول  برنامج  ر�صد  وقد 
2020م التحديات التي تواجه التعليم يف 
اأبرزها:  ومن  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
ومهارات  ال�صخ�صية  املهارات  �صعف 
و�صعف  الطلبة،  لدى  الناقد  التفكري 
مع  والتدريب  التعليم  خمرجات  موائمة 
البيئة  و�صعف  العمل،  �صوق  احتياجات 
التعليمية املحفزة على االإبداع واالبتكار. 
 2030 روؤيتها  عرب  اململكة  اهتمت  لذا 
قيمة  على  وركزت  الب�صرية  باملوارد 
التعلم امل�صتمر -والذي يعد من املهارات 
باملهارات  اخلريجني  لتزويد  الناعمة- 
حتقيق  من  متكنهم  التي  الالزمة 

اأهدافهم.
اأ�صبار  ملنتدى  الثانية  اجلل�صة  ويف 
�صهر  يف  بالريا�س  عقد  الذي  الدويل 
جاءت  والتي  2017م،  عام  من  نوفمرب 
�صياق  يف  واالبتكار  االإبداع  بعنوان: 
ال�صناعية  »الثورة  املعرفة  اقت�صاد 

الرابعة« اأو�صح االأ�صتاذ اأحمد احلميدان 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  نائب 
�صعف  على  املرتتبة  االآثار  -اآنذاك- 
الناعمة  للمهارات  اخلريجني  امتالك 
با�صتحداث  قامت  الدولة   »اأن  بقوله: 
ال�صغرية  للمن�صاآت  الوطنية  الهيئة 
االإبداع  منظومة  لدعم  واملتو�صطة 
يتوقف  املنظومة  جناح  اأن  اإال  باململكة، 
على وجود بيئة حتث على االبتكار وهو ما 
تفتقره البيئة التعليمية حالًيا، لذا يتخرج 
الطالب غري مدرب على التفكري التحليلي 
الع�صف  اأ�ص�س  يعي  اأن  ودون  واالإبداعي، 
الذهني، مما يرتتب عليها ف�صل اجلهود 
االأعمال  ريادة  لدعم  املبذولة  ال�صخمة 

واالبتكارات الوطنية.«
الناعمة  املهارات  اأهمية  يربز  ومما 
وارتباطها  العاملية  اجلامعات  لدى 
)بو�صلة  هي  العمل  �صوق  بحاجات 
�صاوث  جامعة  اأعدتها  التي  �صولنت( 

ي�سري م�سطلح املهارات الناعمة اأو مهارات القرن الواحد 
والع�سرين اإلى املهارات الأ�سا�سية التي ترتبط بقدرات 
مع  والتعامل  العالقات  واإدارة  الإن�سانية  التوا�سل 
والعمل  والإقناع  الأفكار  عر�س  ومهارات  الآخرين، 
التحليلي،  والتفكري  الناقد،  والتفكري  اجلماعي، 
العالية،  املخاطرة  وح�س  امل�ستمر،  للتعلم  والقابلية 
يف  الفرد  جناح  ت�سمن  التي  والقيادة  املبادرة،  وروح 
اإدارة املوقف والتاأثري يف الآخر. ومتثل املهارات ال�سلبة 
الدور  لتنفيذ  الالزمة  والتقنية  التخ�س�سية  املهارات 
الوظيفي، اأما املعرفة فهي ترتبط بامل�ستوى الأكادميي 
واخلربات العلمية بالتخ�س�س. يف حني ترتبط املهارات 
الناعمة باملهارات ال�سخ�سية التي توؤثر تاأثرًيا مبا�سًرا 

يف جناح الفرد يف عمله. 

تربويات
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توظيف  على  توؤثر  التي  والقدرات  للمهارات  �صامل  منوذج  وهي  الربيطانية  هامبتون 
اخلريجني وتقدمهم يف العمل واال�صتدامة فيه، على النحو املو�صح يف ال�صكل االآتي:

تخطيط وتنفيذ برامج التعليم والتدريب 
الذكاءات  نظرية  وت�صمني  امل�صتمر، 
ل�صمان  املعلم  اإعداد  برامج  يف  املتعددة 
املتنوعة  بالذكاءات  املعلمة  املعلم/  اإملام 
باملهارات  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  التي 
املجتمع  خدمة  عمادة  وتركيز  الناعمة. 
على تقدمي الربامج املعنية بتطوير قدرات 
الناعمة. املهارات  جمال  يف  اخلريجني 

املراجع العلمية: 
وت�صنغ،  ووي؛  وروي،  ليو؛  جيان، 
ووتان،  وزو؛  وبينيان،  و�صي؛  ومان،  ليو؛ 
وكري�س؛ وخيا، وليو. )2013م(. التعليم 
العاملية  التجربة  امل�صتقبل:  اأجل  من 
الواحد  القرن  وكفاءات  مهارات  لتطوير 

والع�صرين. الدوحة: قطر.
�صعد.  بنت  عزيزة  الروي�س، 
)2017م(. املهارات الناعمة يف املجتمع 

الوظيفي. م�صرتجع من:
http://www.alriyadh.

com/2017/19/10/
article1612810

اإبراهيم،  بنت  �صيمة  العتيبي، 
 10-9( حممد.  بنت  اأ�صماء  والعمري، 
جمادى االآخرة، 1438هــــ(، تطوير اإطار 
التح�صريية  ال�صنة  برامج  يف  املهارات 
النماذج  �صوء  يف  ال�صعودية  باجلامعات 
)ت�صور  العمل  �صوق  ملهارات  العاملية 
مقرتح(، ورقة مقدمة اإلى املوؤمتر الوطني 
اجلامعات  يف  التح�صريية  لل�صنة  الثالث 

ال�صعودية.
التعليم  )2016م(،  التعليم،  وزارة 

وروؤية ال�صعودية 2030م، م�صرتجع من:
https://www.moe.gov.

sa/ar/Pages/vision2030.
aspx

 Southampton
 university. (2013). The
 Solent Capital Compass
 Model of Employability.

Retrieved from:
http://ssudl.solent.

ac.uk/2567

اأن  ال�صابق  ال�صكل  من  يت�صح 
ثالثة  يف  تتمركز  ال�صخ�صية  التنمية 
املهارات  من  جملة  على  حتتوي  جماالت 
الب�صري  الراأ�صمال  وهي:  الناعمة 
مبجال  املتعلقة  املهارات  وتت�صمن 
واخلربات  ال�صخ�صية  واملهارات  العمل 
الراأ�صمال  وجمال  الذاتي،  والوعي 
االت�صال  مهارات  ويت�صمن  االجتماعي 
وجمال  العمل،  وعالقات  الفعال 
الكفاية  من  ويتكون  النف�صي  الراأ�صمال 
واالجتاهات  والتكيف  واملرونة  الذاتية 
االأهداف. لتحقيق  واالإ�صرار  االإيجابية 
كما يتم التعليم ب�صنغافورة عرب اإطار 
واملتعلم  الواثقة،  ال�صخ�صية  ببناء  ُيعنى 

واملواطن  الفاعل،  وامل�صهم  الذاتي، 
»االأمة  غاية  لتحقيق  وذلك  املعني. 
املتعلمة واملدار�س املفكرة«، والذي يو�صح 

يف ال�صكل االآتي:
تنمية  يف  ت�صهم  اأن  ميكن  التي 
املهارات الناعمة لدى الطالب والطالبات 
يف خمتلف املراحل التعليمية باململكة هي 
كمادة  التطوعية  اخلدمة  مقرر  ت�صمني 
وا�صتماله  واالأق�صام،  الكليات  لكل  عامة 
اخلريجني  واإلزام  تطبيقي،  جانب  على 
االأعمال  اأداء  يف  اأ�صهر  �صتة  بق�صاء 
اأو  وظيفة  باأي  االلتحاق  قبل  التطوعية 
وم�صاركة  العليا.  الدرا�صات  ا�صتكمال 
يف  املختلفة  واملوؤ�ص�صات  العمل  اأرباب 

تربويات
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لذا  للباحثني،  والأ�سا�سية  املهمة  امل�سادر  من  العلمية  املقالت  تعد 
اأن ي�سعر الباحث مبتعة ويجد فائدة عند الطالع وقراءة  املهم  من 
املقالت العلمية، ومن ذلك الو�سول لأفكار بحثية جديرة بالهتمام، 
اإذ يجد بع�س الباحثني من طلبة الدرا�سات العليا حتديًدا �سعوبات يف 
الو�سول لفكرة بحثية منا�سبة، بل يح�سل من بع�سهم جتاهل قراءة 
على  بالطالع  الكتفاء  عرب  وذلك  التكرار  عدم  بحجة  ما  مو�سوع 
العنوان فقط، علًما باأنه من املمكن اأن يناق�س املو�سوع البحثي باأكرث 

من طريقة اأو اأ�سلوب اأو زاوية.

المقالة العلمية...
جليس ممتع ومفيد

د. اإبراهيم بن احل�سني خليل
دكتوراه الفل�شفة يف تعليم الريا�شيات

وزارة التعليم - مكتب التعليم مبحافظة الدرب

تربويات
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بع�س  لطرح  بحاجة  اأننا  اأت�صور  لذا 
االأفكار والتجارب التي تدعم تطوير الفكر 
الباحثني  لدى  البحثية  واملهارات  البحثي 
االآخرين  عقول  يف  التجول  خالل  من 
ال�صدد  هذا  ويف  منها،  واال�صتفادة 
 )SQCD )ا�صرتاتيجية  خطوات  اأطرح 
العلمية  املقالة  جمال�صة  جلعل  املقرتحة، 

ماتعة ومفيدة، وهي على النحو االآتي: 1- 
:)Search( ابحث عن املو�صوع

      ويكون بالبحث عن مقالة علمية 
علمية  جملة  يف  تكون  اأن  ويف�صل  حديثة 
على  ة،  ُمْعَترَبَ علمية  �صمعة  ذات  ر�صينة 
باملجال  واالهتمام  التخ�ص�س  يراعى  اأن 

البحثي.
اطرح الت�صاوؤالت   -2

:)Questions(
املقالة،  عنوان  على  االطالع  بعد 
وقبل قراءة امل�صمون، اطرح جمموعة من 
االأ�صئلة واإجاباتها لكلِّ عن�صر من عنا�صر 

املقالة العلمية، وفق االآتي: 
القارئ:  يت�صاءل  وهنا  املقدمة:   •
ما التدرج الذي اتبعه الباحث؟ كيف يقنع 

الباحث القارئ باأهمية بحثه؟
امل�صكلة: باالإمكان طرح ما ياأتي:   •

ما املربرات التي ا�صتند عليها الباحث؟ 
اأ�صئلة الدرا�صة: ما االأ�صئلة التي   •

ميكن اأن تتناولها الدرا�صة؟  
االأهداف  ما  الدرا�صة:  اأهداف   •

التي ت�صعى الدرا�صة لتحقيقها؟
�صتقدمه  الذي  ما  الدرا�صة:  اأهمية   •

الدرا�صة للميدان؟ للباحثني؟
التي  املنهجية  ما  الدرا�صة:  منهج   •
التي ميكن  املنهجيات  ما  الباحث؟  اتبعها 

اأن ن�صتخدمها لهذه الدرا�صة؟
جمتمع  ما  والعينة:  املجتمع   •
مت  كيف  العينة؟   ن�صبة  ما  الدرا�صة؟  

اختيار العينة؟ 
• االأدوات: ما االأدوات التي ا�صتخدمها 

الباحث؟ ، كيف مت بناء االأدوات؟
كيف مت ح�صاب �صدق وثبات االأدوات؟

• االأ�صاليب االإح�صائية: ما االأ�صاليب 
االإح�صائية التي ميكن ا�صتخدامها؟

التي  اخلطوات  ما  االإجراءات:   •
اتبعها الباحث؟ 

:)Compare( قارن  -3
بعد انتهاء الت�صاوؤالت واإجاباتها، قارن 
اختيارها،  مت  التي  املقالة  مع  دونته  ما 

وحدد نقاط االتفاق واالختالف.
:)Discuss( ناق�س  -4

نتائج  من  ر�صده  مت  ما  ناق�س 
واخلرباء  الزمالء  مع  ومالحظات 
بع�س  يقودك ذلك ملعاجلة  اإذ  واالأ�صاتذة؛ 

اإلى  باالإ�صافة  اخلاطئة،  الت�صورات 
اأن  بعد  الباحث  على  اإيجاًبا  انعكا�صها 
اأن  مراعاة  مع  �صحيحة،  االإجابات  تكون 
نقاط االختالف ال تعني اخلطاأ دائًما، بل 
قد تكون زوايا خمتلفة للبحث يف املو�صوع 
جديرة  بحثية  لفكرة  والو�صول  م�صتقباًل 

باالهتمام.
جتربة  من  املتوقعة  النتائج 

اال�صرتاتيجية:
على  باالطالع  االهتمام  زيادة   •

املقاالت العلمية.
لدى  الناقدة  القراءة  م�صتوى  رفع   •

الباحث.
احلوارات  على  الباحث  تدريب   •

واملناق�صات العلمية.
واحرتام  االآخرين  اآراء  تقبل   •

اأفكارهم.
• التدريب على الكتابة االأكادميية.
• اإزالة بع�س الت�صورات اخلاطئة.

وزيادة  ال�صحيحة،  املعرفة  تعزيز   •
الثقة لدى الباحث.

• تو�صيع املدارك والفكر البحثي.
جديرة  بحثية  الأفكار  الو�صول   •

باالهتمام.

 

 

 

خليیل بن االحسيین إإبرااهھھھيیمدد.   

االفلسفة في تعليیم االريیاضيیاتتددكتوررااهه   

-ووززااررةة االتعليیم  مكتب االتعليیم بمحافظة االدرربب   

S	   	عن  	املوضوع  	في  	ا0الت  	العلمية  	الرصينة  	• ابحث  

Q	   	أسئلة  	وتوقعات  	حول  	مضمون  	عناصر  	املقالة  	• اطرح  

C	   	• قارن  	ما  	دونته  	مع  	مضمون  	املقالة  	العلمية  

D	   	• شارك  	النتائج  	مع  	اخلبراء  	واألقران  

تربويات
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بقلم: نوره �سالح الذويخ    
عضو مجلس املعلمني االستشاري

بوزارة التعليم

الثورات الصناعية
و بيئات التعلم

والتي  التقنية  التغريات  من  ب�سل�سلة  احلديث  الب�سرية  تاريخ  مر 
غريت واأثرت جذريًا يف كثري من جوانب احلياة الب�سرية، اإذ ترتبط 
اإحداث  يف  الكبري  الأثر  لها  كان  �سناعية  تقنية  بابتكار  مرحلة  كل 
رئي�سة  مراحل  اأربع  وتوجد  املجتمعات.  مالمح  يف  وتطور  ثورة 
للثورات ال�سناعية اأثرت على جمالت احلياة الب�سرية والتي اأبرزها 
القت�ساد والتجارة، التعليم والثقافة، احلياة الجتماعية وال�سحة.

تربويات
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الثورة ال�سناعية الأولى:
التقنية  الثورات  الباحثون بداية  يعد 
حوايل  ال�صناعية  الثورة  مع  كانت  باأنها 
املحرك  ظهور  مع  وذلك  1764م  عام 
و  الداخلي-  االحرتاق  -اآلة  البخاري 
الزراعي  املجتمع  من  االإن�صان  انتقال 
اإلى املجتمع ال�صناعي. فظهرت م�صانع 
تطلبت موظفني مبوا�صفات  والتي  العمل 

ومهام حمددة:
•  عمالة منتظمني يف �صفوف ثابتة.

•  ينفذون االأوامر والتعليمات.
•  العمل بطريقة حمددة.

•  روتني واأنظمة ثابتة وحمددة.
•  البيئة تركز على االإنتاج فقط دون 

العالقات االجتماعية /الثقافية.
النظامية  املدار�س  ظهور  بداأت 
خالل  من  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
 Lancastrian نظام  منوذج  تطبيق 
جوزيف  الربيطاين  للمفكر   Schools
جمع  مبداأ  على   يقوم  والذي  النكا�صرت 
واحد،  �صف  يف  طالب   200 يقارب  ما 
اإ�صراف  و  وبدعم  واحد،  معلم  ليعلمهم 
تكن  التجربة مل  ولكن  �صنًا،  اأكرب  طالب 
ناجحة ومل حتقق نتائج ملخرجات التعلم.
االأولى  ال�صناعية  الثورة  اأثرت 
طالب  تهيئة  تطلبت  اإذ  التعليم  على 

الوقت  ذلك  يف  العمل  مل�صتقبل  املدار�س 
يف  العمل  مناخ  و  ملتطلبات  وجتهيزهم 
امل�صانع وتدريبهم على االن�صباط و تلقي 
حمددة  هي  كما  وتنفيذها  التعليمات 
االإنتاج.  خط  دعم  بهدف  متكرر  بروتني 
بداية  التعلم يف  بيئات  ت�صميم  لذلك مت 
القرن الع�صرين بطريقة تنا�صب متطلبات 

بيئات العمل:
الدرا�صي  ال�صف  •  ظهرت مدار�س 

الواحد.
•  انت�صرت املدار�س النظامية.

املجتمع يف  التحاق جميع طبقات    •
املدار�س.

•  يجل�س الطالب على مكاتب مرتبة 
بطريقة �صفوف منتظمة وثابتة.

التعلم  عملية  على  م�صيطر  املعلم    •
ويتمركز اأمام الطالب يف مقدمة ال�صف.
•  املعلم امل�صدر االأ�صا�صي للمعلومات 

ويلقن ويقدم التعليمات.
التعليمات  ينفذون  الطالب    •

ويكتبون املالحظات.
ال�صف  بيئة  داخل  يكون  التعلم    •

فقط ويتطلب تواجد الطالب.
والواجبات  االختبارات  تطبق    •
اجلانب  تقي�س  والتي  تقومي  كاأ�صلوب 

املعريف فقط.

يف  النجاح  على  املدر�صة  تركز    •
املناهج الدرا�صية فقط.

الفردي  النجاح  الطالب  يتعلم    •
دون الرتكيز على مهارات العمل التعاوين 

والنجاح اجلماعي.
•  ال تدعم اختالف ثقافات واأمناط 

و قدرات الطالب.
يطلق على هذا النموذج من التعليم 
 Factory امل�صنع  تعليم  »بنموذج 
»Model of Education

ويف عام 1940م ظهرت اأول مدر�صة 
هند�صي  بت�صميم  نظامية  ابتدائية 
احلديثة  التعليم  فل�صفة  وفق  ومعماري 
وهي Crow Island School  و كا 
نت بروؤية وت�صميم ي�صبق الع�صر يف ذلك 
الوقت، وهي ما زالت قائمة بعد مرور ما 

يقارب 80 عاًما.
الثورة ال�سناعية الرابعة:

نعي�س اليوم يف ع�صر ثورة االت�صاالت 
الثورة  بظهور  تتميز  والتي  واملعلومات 
االأ�صياء.  واإنرتنت  الرقمية  املعلوماتية 
يعني  الرقمية  املعلوماتية  الثورة  فمفهوم 
�صتى  يف   املعلومات  من  الهائل  التدفق 
جماالت املعرفة واإتاحة وتوفر املعلومة عن 
وحفظها  وتبادلها  اإليها  الو�صول  طريق 
وتنوع  و�صرعة،  �صهولة  بكل  وا�صرتجاعها 

تربويات
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اأ�صلوب الو�صول لها من خالل م�صتحدثات 
مع  واملعلومات  االت�صاالت  تكنولوجيا 

تخطي حدود الزمان واملكان.
 Internet االأ�صياء  اإنرتنت  اأما 
من  �صبكة  يعد  فهو   Of Things
املنزلية  واالأجهزة  املادية  االأجهزة 
واأجهزة  الكمبيوتر  واأجهزة  واالإلكرتونية 
واالت�صال  واملحركات  اال�صت�صعار 
واالإنرتنت والتي متكن هذه االأجهزة من 

االت�صال وتبادل البيانات.
ع�صر  مالمح  اأبرز  فاإن  ثم  ومن 

الثورة املعلوماتية الرقمية:
التدفق  و  الت�صخم   •
وقواعد  املعلومات  يف  امل�صتمر 

البيانات.     
ال�صناعي  الذكاء  ظهور   •

واأجهزة الروبوت.
• انت�صار اأجهزة اال�صت�صعار 

والتحكم عن بعد.
الرقمية  امل�صاركة   •
وال�صحب  الرقمي  والتدوين 

االإلكرتونية.
و�صبكات   2 الويب  • ظهور 

التوا�صل االجتماعي. 
الثورة  تقنيات  اأثرت 
ال�صناعية الرابعة على مالمح 
مبختلف  الب�صرية  احلياة 
الرقمي  فالتحول  جوانبها، 
يت�صمنه  وما  نعي�صه  الذي 
واأجهزة  بيانات،  ثورة  من 
وعمليات  ومنتجات  كمبيوتر، 
جميعها  اأ�صبحت  والتي 

ظهور  اإلى  اأدى  مما  بال�صبكة  مت�صلة 
حتديات جديدة لل�صركات. ومن ثم يجب 
على  قادرين  يكونوا  اأن  املوظفني  على 
للتقنيات  امل�صتمر  التدفق  من  اال�صتفادة 
اجلديدة الأعمالهم مع توفر مهارات منها 
التغيري،  �صرعة  ملواكبة  واملرونة  التكيف 
جناح  احتمال  الرقمي  التحول  ميثل 
ي�صتطيعون  ال  الذين  اأما  جديدة،  اأعمال 
اجلديدة  للتحديات  مبرونة  اال�صتجابة 

تطور  املالحظ  من  لذلك  �صيف�صلون. 
االإمكانات  لتواكب  احلديثة  العمل  بيئات 
التقني  الع�صر  يف  وامل�صتجدات  املتاحة 

احلديث:
العمل  اأو  مكاتب  يف  املوظفون   •

عن بعد »العمل يف اأي وقت و مكان«.
اإجناز  فيمكن  العمل  يف  املرونة   •

املهام خالل و خارج وقت الدوام.
• املوظف يبتكر ويبدع ويطور ويتكيف 

مع التحديات.

القرن  التعلم اجلاذبة يف  بيئة 
:21

يف  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  طورت 
تهتم  والتي  واملدر�صية  ال�صفية  البيئة 
وتركز على تهيئة الطالب مل�صتقبل العمل 
واالبتكار  االإبداع  على  وتدريبهم  الرقمي 
و  واملرونة،  والتكيف  اجلماعي  والعمل 
توفر بيئة التعلم االإبداعية مناًخا تعليمًيا 
ي�صجع على تدفق واإنتاج املعرفة، اإذ يعّرف 
امل�صتقبل  مدر�صة  العربي  الرتبية  مكتب 
تعمل  التي  املدر�صة  باأنها 
حلياة  الطلبة  اإعداد  على 
تركيزها  مع  ناجحة  عملية 
التي  احلياتية  املهارات  على 
امل�صتقبل  احتياجات  تلبي 
القيمي  اجلانب  يخدم  مبا 
)مكتب  الطلبة.  لدى 
لدول اخلليج  العربي  الرتبية 

1420هـ(.
التعلم  بيئات  تت�صم  لذا 
يف القرن احلادي والع�صرين:

• ترتيب مقاعد الدرا�صة 
يف جمموعات تعاونية مبهام 

وقدرات ومواهب خمتلفة.
م�صاركون  الطالب   •
الن�صط  التعلم   - التعلم  يف 
حول  املتمركز  والتعلم 

الطالب-.
واأدوات  اأ�صاليب  تنوع   •
واحلقيقي  الواقعي  التقومي 
والذي يقي�س اجلانب املعريف 

واملهاري والوجداين.
التعلم  وم�صادر  التقنية  دمج   •
الذكية  واالأنظمة  واالأجهزة  الرقمية 
والواقع  الرقمية  واملناهج  والتفاعلية 

االفرتا�صي.
• التعلم يف اأي مكان �صواء يف البيئة 
بيئات  عرب  اأو  املدر�صية  اأو  ال�صفية 

املن�صات الرقمية واملجتمع املحلي.
• املرونة و احلرية يف طريقة التعلم 
والفروق  الطالب  احتياجات  ينا�صب  مبا 

الإجناز  متعددة  واأ�صاليب  طرق   •
املهام.

جديدة  حلواًل  يقدم  املوظف   •
للم�صكالت.

• اأعمال متجددة و متنوعة.
• البيئة تركز على االإنتاج والعالقات 

االجتماعية / االإن�صانية.
• التنوع الثقايف واالجتماعي.

واأفراد  جهات  مع  التعاوين  العمل   •
خمتلفني. 

تربويات
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الفردية واأمناط التعلم.
االأ�صرة  و  اخلرباء  ودعم  م�صاركة   •

يف تعلم الطالب.
• تركز املدر�صة على املهارات التقنية 
واملهارات احلياتية -الناعمة- و مهارات 

القرن21.
• دعم مهارات وهوايات الطالب.

اجلماعي  النجاح  الطالب  يتعلم   •
ومهارات التعاون والعمل مع فريق.

على  القائم  التعلم  تطبيق   •
امل�صاريع،  على  القائم  التعلم  امل�صكالت، 

التعلم القائم على الكفايات.
الوطنية  والثقافة  القيم  تعزيز   •
وخدمة  التطوعي  والعمل  واالجتماعية 

املجتمع.
واحرتام  العاملية  املواطنة  تعزيز   •

الثقافات املتنوعة والتفاعل عرب االأن�صطة 
مع طالب بدول اأخرى.

على  احلديثة  التعلم  بيئات  حتتوي 
والتقاليد  والعادات  القيم  من  منظومة 
تقت�صر  ال  اإذ  االإيجابية،  واملمار�صات 
التعليم  عملية  على  التعليمية  البيئة 
واالجتاهات  املهارات  تراعي  بل  فقط 
االآمنة  البيئة  وتوفر  النف�صية  واحلاجات 
وت�صتخدم  واملهارات  للقيم  الداعمة 
تتميز  والتي  احلديثة  الرتبوية  االأ�صاليب 
وتوظيف  امل�صتمر  والتطور  بالتجديد 

اأدوات تكنولوجيا املعلومات و االت�صال.
الثورة  يف  التعلم  بيئات  تعزز  و 
اكت�صاب  و  بناء  على  الرابعة  ال�صناعية 
واملهارات   12 القرن  ملهارات  الطالب 
الناعمة/  احلياتية والتي ت�صاعد الطالب 

املختلفة  احلياة  حتديات  مواجهة  على 
وتدعم  املتجددة  العمل  بيئات  ومتطلبات 
جناحهم يف امل�صتقبل، و تظهر ت�صنيفات 

هذه املهارات يف النموذج التخطيطي:
لذا فمعلم القرن احلادي والع�صرين 
ينبغي اأن يتميز مبهارات وخربات متكنه 
احلديث  الع�صر  متطلبات  مواكبة  من 
وتطبيق  اإبداعية  تعلم  بيئة  لتهيئة 
تدعم  حديثة  تربوية  واأفكار  اأ�صاليب 
تعلم الطالب وفقًا لقدراتهم والتي تنمي 
واملهارية  والوجدانية  العقلية  اجلوانب 
وتهيئهم مل�صتقبل العمل املتجدد والتقني 
واخلربات  املهارات  اإك�صابهم  عرب 
من  القيادية  املهارات  وتنمية  الالزمة 
حتمل  و  التخطيط  يف  اإ�صراكهم   خالل 

امل�صوؤولية.

تربويات
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 Curriculum املنهج-  بناء  م�سطلحات  واأهم  اأبرز  من  اإن 
Development ؛ نظرية املنهج ومنوذج املنهج، ومع اأهمية هذين 
من  وبالرغم  املناهج،  علماء  بني  و�سّد  جدل  نقطة  فاإنهما  املحورين، 
ال�سبب  هذا  يعزى  ورمبا  تو�سيحه،  ال�سعب  من  فاإنه  الفرق  وجود 

للغمو�س الذي تعر�ست له نظرية املنهج لفرتات طويلة.

واإبراهيم  �صعادة  ذكر  حني  يف 
باجلوانب  املهتمني  اأن  )2014م( 
يهتمون  املنهج(،  )نظرية  التنظريية 
اأي�صًا يف مناذج البناء كو�صائل لتلخي�س 
واأن  عنها،  التق�صي  مت  التي  الظواهر 
النموذج  م�صطلح  يخلط  من  هناك 
يف  اأنه  اإال  للنظرية،  كمرادف  اأحياًنا 
احلقيقة لي�س كذلك اأبدًا، فالنماذج هي 
النظرية،  جلوانب  تو�صيحات  عن  عبارة 
كما اأنها ت�صاعد يف فهم النظرية وبنائها. 
واختزال  لتنظيم  مفيدة  ا  اأي�صً وهي 
وت�صاعد  البيانات،  من  هائلة  كميات 
التاأكد  املنظرين على  العادة  النماذج يف 
من اأن النظريات اأخذت �صكلها النهائي، 

كما اأنها ت�صاعد يف طرح االأ�صئلة ال�صابرة 
اإيجاد  اإلى  عنها  االإجابة  حتتاج  التي 

نظرية ذات عالقة )ص٤٠٠(.
للنماذج  الباحثة  وبا�صتقراء 
االأولى  اخلطوات  اأن  ُيالحظ  ال�صابقة، 
املتمركزة  النماذج  هذه  من  كبري  لعدد 
االأهداف  اختيار  هو  االأهداف،  حول 
)الغايات- م�صتوياتها  على  و�صياغتها 
اإن  اإذ  اخلا�صة(،  االأغرا�س-االأهداف 
التي  االأهداف  ا�صتقاق  م�صادر  اأهم 
ف�صل فيها تايلور هي فل�صفة املجتمع التي 
ونظرية  الرتبوية  النظريات  منها  تنبثق 
اإن النماذج  اإنه ميكن القول:  اإًذا  املنهج، 
ما هي اإال ر�صم تخطيطي لنظرية املنهج.

د �صعادة واإبراهيم )2014م(  وقد اأكَّ
اأن العديد من النماذج انبثقت من نظرية 
بدورها  هي  التي  روادها،  لدى  املنهج 
انبثقت من النظريات الرتبوية التي تاأثر 
يالحظ  ومما  ع�صرها،  يف  املنهج  بها 
اأنه  املثال  �صبيل  على  تايلور  منوذج  على 
و�صع املتعلم على قائمة م�صادر االأهداف 
مما يعطي انطباعًا باأن املنهج وفًقا لذلك 
النموذج يركز اأ�صا�صًا على املتعلم وبذلك 
ينتمي يف جوهره اإلى النظرية الربجماتية 

للمنهج.
القيام  يف  ي�صهم  كري  ومنوذج 
والدرا�صة  النظرية  ال�صياغات  ببع�س 
االأمربيقية ملو�صوعات اأو مكونات املنهج، 

أثر نظرية المنهج
 على نماذج بناء المنهج

اأفراح بنت عبا�س املطريي،     
باحثة دكتوراه قسم املناهج وطرق التدريس 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

مقال علمي
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�سكل )1( العالقة بني الأ�سا�س الفل�سفي للمنهج والنظرية الرتبوية ونظرية املنهج.

االأ�صا�س الفل�صفي لبناء املنهج

النظرية الرتبوية

نظرية املنهج

ويحدد املواقف التي ميكن اأن ي�صتخدمها 
ا  اأي�صً اأنه يحقق  الرباجماتي كما  املدخل 
الرتبوية  النظرية  بني  التفاعلية  العالقة 
على  يق�صي  وبذلك  املدر�صي،  والعمل 

الف�صل الزائف بني النظرية والتطبيق.
على  يركز  اأنه  جريفز،  منوذج  اأما 
املعرفة يف املقام االأول، فهو يتبع النظرية 

املو�صوعية والنظرية اجلوهرية. 
كليته  يف  يت�صمن  بو�صامب  ومنوذج 
ميكن  اإذ  للنظرية،  الرئي�صة  االأبعاد 
واملعرفة  املجتمع  اإلى  مكوناته  تق�صيم 
مفهوم  ي�صري  اأن  ميكن  فمثاًل  واملتعلم، 
فيه  ال�صائد  الرتبوي  الفكر  اإلى  املجتمع 
وكذلك  واالجتماعية  الثقافية  وقيِمه 
املواد  ت�صري  كما  اأو خ�صائ�صه.  مقوماته 
املعرفية  االأنظمة  من  امل�صتقة  الدرا�صية 
اإلى طبيعة املعرفة كجانب اآخر يف نظرية 
وميولهم  املتعلمني  حاجات  وتدل  املنهج. 
وقدراتهم على طبيعة املتعلم، اأي اإن ذلك 
االإطار يعرب عن املجتمع واملعرفة واملتعلم 
كمكونات لنظرية املنهج)�س435-449(.
منوذج  اإن  )1418هـ(  مو�صى  ويقول 
و�صيلة  يعدُّ  املدر�صي  املنهج  وتطوير  بناء 

هيئة  على  املنهج،  نظرية  عن  للتعبري 
كل  تعتمد  متدرجة  منطقية  خطوات 
مبنزلة  والنموذج  �صابقتها،  على  خطوة 
لنظرية  تطبيقية  عملية  اإجرائية  ترجمة 
املنّظر  توجهات  النموذج  ويعك�س  املنهج 

حول ماهية املنهج املدر�صي)�س61(.
اأهمية  )1991م(  عمرية  يبني  كما 
النموذج وعالقته بالنظرية عندما يقول: 
يف  تعني  التي  العقلية  املن�صاآت  »ومن 
يف  للفكر  دلياًل  وت�صلح  النظريات  بناء 
العمل واتخاذ القرار ما يطلق عليه ا�صم 
متثيل  والنموذج   Model النموذج 
اأو  اأو ظواهر  بيانات  اأو  يلخ�س معلومات 
عمليات ويكون عونًا على الفهم)�س56(.
اأن  الباحثة  ترى  ذكره  �صبق  ومما 
نظرية  ترتجم  التي  االأداة  هو  النموذج 
اإلى ممار�صات تربوية يف امليدان.  املنهج 
فبناء النماذج يعدُّ جمااًل مهمًا للمنظرين 
ينعك�س  النماذج  خالل  فمن  املنهج  يف 
احلكم  باالإمكان  وي�صبح  الرتبوي  الفكر 
املنبثق  النموذج  هذا  جدوى  مدى  على 
من النظرية من عدمه،  كما يالحظ من 
مت  التي  للمنهج  ال�صهرية  النماذج  خالل 

اجتهدوا  املناهج  علماء  اأن  ا�صتعرا�صها، 
لتو�صيح مفهوم املنهج ومكوناته، واأ�ص�صه، 
ا�صتفادوا  واأنهم  فيه،  املوؤثرة  والعوامل 
التحدي  واأن  قبل،  من  طرحه  مت  مما 
معامل  تو�صيح  هو  اأمامهم  كان  الذي 
اليوم  اإلى  زالت  ما  التي  املنهج،  نظرية 
والتف�صري  التو�صيح  اإلى مزيد من  حتتاج 
واالإ�صافة واالتفاق على جوانبها املختلفة.   
باحثة  املطريي،  عبا�س  بنت  اأفراح 
التدري�س  وطرق  املناهج  ق�صم  دكتوراه 
جامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية.

قائمة املراجع:
عبد  واإبراهيم،  جودت  �صعادة، 
املدر�صي  املنهج  )2014م(.  اهلل. 
الفكر. دار  عّمان:  )ط17(،  املعا�صر. 
ب�صيوين.  اإبراهيم  عمرية، 
وعنا�صره.  املنهج  )1991م(. 

االإ�صكندرية: دار املعارف.
مو�صى.  عبداحلكيم  مو�صى، 
واقع  �صوء  يف  املنهج  نظرية  )1418هـ(. 
مكتبة  املكرمة:  مكة  الرتبوية.  النظرية 

العزيزية.
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مقال علمي

دور التفكير والذكاء االستراتيجي
  في اتخاذ القرار

The role of strategic thinking and 
intelligence in decision making

فى  للتفكري  وثراء  اإبداعًا  اأكرث  طريق  هو  ال�سرتاتيجي  التفكري 
كيفية حتديد الق�سايا امل�ستقبلية والفر�س والتهديدات التى تواجه 
املنظمة وكيفية التعامل معها مبا يكفل ا�ستمرارية املنظمة وتطورها، 
وي�سري التفكري ال�سرتاتيجي اإلى توافر القدرات واملهـارات ال�سـرورية 
بالت�سرفات  الفرد  وقيام  ال�سرتاتيجية  الإدارة  مهـام  ملمار�سـة 
التنبوؤات  باإجراء  والقيام  املختلفة،  البيئية  ال�سرتاتيجية 
واتخاذ  ال�سرتاتيجيات  �سياغة  اإمكانية  مع  الدقيقة  امل�ستقبلية 
التطبيق  ظروف  يف  واملتكيفة  املطلوبة  بال�سرعة  املنا�سبة  القرارات 
اإدارك  اإلى  التناف�سية، بالإ�سافة  والقدرة على ك�سب معظم املواقف 
الأبعاد احلرجة واملحورية يف حياة املنظمة وال�ستفادة من مواردها 

النادرة )اأبو الن�سر،2009(.

اإعداد: 
اأماين بنت اأحمد بن 

عبدالعزيز البابطني     
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ا�صتخدام هذه النماذج للتعرف اإلى طبيعة 
يف  القائد  تفكري  وكيفية  القرار  اتخاذ 
اتخاذه، وتقوم النماذج على متييز القادة 
يف اإطار هذه النماذج من خالل اختالفهم 
رئي�صني: بعدين  على  الرتكيز  م�صتوى  يف 
فالبع�س  تفكريهم،  طريقة  االأول: 
وعقالنية  منطقية  بطريقة  يفكرون 
حد�صية  بطريقة  يفكرون  واالآخرون 

واإبداعية. 
القائد  حتمل  م�صتوى  الثاين: 

للمخاطرة والغمو�س امل�صتقبلي.
التي  االأ�صباب  من  الكثري  وهناك 
والذكاء  التفكري  يعدُّ  ملاذا  تو�صح 
اال�صرتاتيجي مطلوًبا للم�صاعدة يف اتخاذ 

القرارات: 

اال�صرتاتيجي  الذكاء  دور  ُيعد   -1
االأبرز  القرار  اتخاذ  عملية  دعم  يف 
واالأهم من بني اأدواره، اإذ يدعم  الذكاء 
القرارات،  اتخاذ  عملية  اال�صرتاتيجي 
التخاذ  للمدير  الكايف  الفهم  ويوفر 
وحتليل  جتميع  خالل  من  القرارات 
واملعلومات  الالزمة   البيانات  وتركيب 
املنا�صبني   واملكان  التوقيت  يف  الكافية 
الأجل اتخاذ القرارات الر�صيدة )قا�صي، 
كبري  ب�صكل  الذكاء  ويدعم هذا   ،)2014
 )Proactive( القرارات اال�صتباقية
قبل  االأزمات  املنظمة  فيها  ت�صتبق  التي 
ويدعم  كما  ملواجهتها،  وتتهيـاأ  وقوعها 

اال�صرتاتيجي  الذكاء  وميثل 
 )Strategic intelligence(
الذي  اال�صرتاتيجي  العقل  مكونات  اأحد 
والتفكري  كاالإدارك  مكوناته  مع  يتفاعل 
اأنواع  اأحد  وهو  اال�صرتاتيجي  والتعلم 
م�صادر  واأحد  امللمو�صة  غري  املوارد 
اإدارية  عملية  وهو  اال�صرتاتيجية  القوة 
ب�صاأن  القرارات  اتخاذ  يف  ت�صتخدم 
الق�صايا املهمة وال�صاملة )قا�صم،1433، 
مدخاًل  اال�صرتاتيجي  الذكاء  ويعدُّ   ،)17
واأ�صلوًبا  اال�صرتاتيجي،  للتفكري  متقدمًا 
وتكيف  اأواًل  احلياة  مع  للتكيف  معا�صًرا 
التطورات  ومع  بيئتها  مع  املنظمات 
املتالحقة ثانًيا )العزاوي، 2008(، وتعدُّ 
اال�صرتاتيجي-الروؤية  الذكاء  عنا�صر 

)القدرة  الدافعية  امل�صتقبلية، 
ال�صراكة،   ،) العاملني  حتفيز  على 
يف  املنظم-  والتفكري  واال�صت�صراف 
ت�صميم منوذج اأو حالة مثلى يتطلب 
جمرد  تعني  ال  وهي  اإليها  الو�صول 
تبني موجة ما نحو �صناعة امل�صتقبل 
بقدر ما تهتم بتوجيه م�صارات هذه 
اإذ  يوفر  املوجة )النعيمي،2008(، 
ال�صرورية  املعلومات  الذكاء  هذا 
الوقت  يف  للمديرين  واملنا�صبة 
اتخاذ  اإلى  يوؤدي  وهذا  املنا�صب، 
وميكن  واملنا�صب،  ال�صحيح  القرار 
ال  اال�صرتاتيجي  املفكر  اإن  القول 

حتى  اال�صرتاتيجي  بالذكاء  يتمتع  اأن  بد 
الذكاء  يتالقى  اإذ  ا�صرتاتيجيًا.  يفكر 
اال�صرتاتيجي من  والتفكري  اال�صرتاتيجي 
خالل دورهما املهم يف التنبوؤ يف امل�صتقبل 
البيئة  يف  حتدث  قد  التي  والتغريات 
يف  املديرين  دعم  يف  ودورهما  املحيطة، 

اتخاذ القرارات. 
دور التفكري والذكاء 

ال�سرتاتيجي يف اتخاذ القرارات:
بيـن منط  اإن هناك عالقة منطقيـة 
ا�صتخدام  وعند  التفكري  ومنط  القرار 
اأن هناك مناذج  القرارات يت�صح  مناذج 
وميكن  القرار،  منط  اختيار  يف  تفكريية 

مديري  قبل  من  القرارات  اتخاذ 
العمليات ال �صيما يف قرارات بعيدة االأمد 
اأخرى،  منظمات  مع  )االندماج  مثل: 
تكنولوجيا  وتبني  املناف�صني،  وتقييم 
كبرًيا يف قرارات  دوًرا  ويلعب   جديدة(، 
امل�صتقبلية. اخلطط  بخ�صو�س  املنظمة 
الذكاء  تطبيقات  اإن   -2
االأثر  وتقييم  التنبوؤات  مثل  اال�صرتاتيجي 
لدعم  تطويرها  مت  التب�صر  ومترينات 

.) Xu,2007( اتخاذ القرار
عملية  دعم  يف  التفكري  دور   -3
اتخاذ القرار واإر�صاد قادة املنظمات اإلى 
باملنظمة  التي حتيط  امل�صتقبلية  املخاطر 
تتهياأ  لكي  املتاحة  الفر�س  وحتديد 
اأدوات  بوا�صطة  القتنا�صها  املنظمات 
اال�صتفادة  ميكن  عديدة  حتليلية 
التفكري  عملية  تي�صري  يف  منها 
اال�صرتاتيجي وو�صع اخلطط مثل 
 )PETS&SWOT) منوذج 
تلخي�س  يف  ت�صتخدم  التي 
معلومات  اإلى  وحتويلها  البيانات 
التغيري  برنامج  وت�صميم  مفيدة 
وتدعيم عملية اتخاذ القرار )اأبو 
هذا  يجعل  مما  الن�صر،2009(، 
وحا�صًما  مهًما  دوًرا  يلعب  الذكاء 

للمنظمات. 
الذكاء  ُيعد   -4
اأ�صا�صيًا  مكونًا  اال�صرتاتيجي 
لن�صاط كل عملية اتخاذ قرارات منطقية 
وُيعد حجر االأ�صا�س  للتفكري اال�صرتاتيجي 
الفعال والذي ميكن مديري املنظمات من 
م�صتقبل  لتقرير  حا�صمة  قرارات  اتخاذ 
.),2007 Gordon( املنظمة 
اال�صرتاتيجي  الذكاء  ي�صتخدم   -5
غالًبا لي�صري اإلى املعلومات واملعرفة التي 
القرار  اتخاذ  يف  مفيدة  تكون  اأن  ميكن 
متخذي  يعطي  وهذا  عاٍل  م�صتوى  على 
والقيـادة  الروؤية  لتحقيق  فر�صة  القرار 

.)Xu, 2007, 98(
ُيعد اأداة ت�صتخدمها احلكومات   -6
يف توفري الدعم التخاذ القرار فهو يزيد 
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ن�صبة التاأكد وُيقلل ن�صبة املخاطرة وذلك 
لنوعية املعلومات التي يقدمها.

التفكري  وال�صتعماالت   -7
يف  وتفاعالتها  مزاياها  اال�صرتاتيجي 
تقييمها  القرار. وهذه ميكن  اتخاذ  دعم 
ملعرفة عما اإذا كانت تفي بالغر�س اأم ال. 
اإذ ي�صمل الذكاء اال�صرتاتيجي القدرة على 
اتخاذ قرارات اأف�صل يف الوقت احلا�صر 
مع  للتكاليف  �صائبة  درا�صة  على  بناًء 
يف  حتى  اأو  االإجراءات  ملختلف  الوقت 
وقد   .),2007 Bray( الركود  حاالت 
اال�صرتاتيجي  الذكاء  اأهمية  على  اأكد 
اأظهر  حني  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف 
اال�صرتاتيجي  الذكاء  دعم  حيثيات 
ملتطلبات اتخاذ القرار لدى كبار  املديرين 
ذات  باملعلومات  بتزويدهم  املنظمة  يف 
العالقة باأق�صامهم، ومّدهم بروؤى جديدة 
يف �صناعة القرارات واتخاذها من خالل 

اأنه على م�صتوى:
فر�س  ُيحدد  اال�صرتاتيجية:   .1
اال�صرتاتيجية  داخل هذه  النمو اجلديدة 

وخارجها.

البيع  قنوات  ُيحدد  املبيعات:   .2
احلاليني  الزبائن  على  للحفاظ  املتاحة 

وجلب اجلدد منهم.
ي�صخ�س  والتطوير:  البحث   .3
اجلديدة  والتطورات  التكنولوجيات 
اقت�صاديات  يف  اجلوهري  التاأثري  ذات 

ال�صناعة التي تعمل املنظمة يف اإطارها.
املتاحة يف  الفر�س  ُيحدد  املالية:   .4
بيئة االأعمال والتي ي�صعى اأ�صحاب روؤو�س 

االأموال اإلى اال�صتثمار فيها.
االجتاهات  ُي�صخ�س  الت�صويق:   .5
اجلديدة للزبائن والتي قد ت�صكل تهديدًا 

للعالمة التجارية للمنظمة.
6. ُي�صخ�س املهارات املوارد الب�صرية 
العاملني  يف  توافرها  الواجب  اجلديدة 

لبناء القدرات اجلديدة للمنظمة.
ويف ظل موؤ�صرات الدور الذي ينه�س 
به الذكاء اال�صرتاتيجي يف دعم عمليـات 
)�صالح  ياأتي:  ما  يت�صح  القرار  اتخاذ 

واآخرون،2010، 161(:
قدرة  ُينمي  الدور  هذا  اأن   .1
�صمعتها،  بناء  على  املنظمات 
بنائها  اإقامة  يف  ي�صرع  موقًعا  وتبوئها 

التفوق. لها  ي�صمن  الذي  اال�صرتاتيجي 
االنطالق  نقطة  املعلومات  تعد   .2
الأداء هذا الدور، �صريطة اعتماد طرائق 
وجمعها  املعلومات  وتكنولوجيا  اأخالقية 
من  اال�صتفادة  ثم  املنا�صب،  الوقت  يف 
توافر املعرفة التي توفرها هذه املعلومات 
اإدارة  ا�صرتاتيجيات  وتطوير  بناء  يف 

�صناعة القرار.
التفكري  تنمية  اإن  اخلتام:  ويف 
بالن�صبة  مهًما  اأمرًا  يعد  اال�صرتاتيجي 
للقائد نظًرا  للعالقة الوثيقة بني اأمناط 
القرار،  واتخاذ  اال�صرتاتيجي  التفكري 
وينبغي اأخذه يف االعتبار كجزء ال يتجـزاأ 
مدى  اإدراك  عليه  ولهذا  وظيفته،  من 
خطورة العادات ال�صيئة يف التفكري والتي 
باأهمية  واالقتنـاع  مار�صها  واأن  �صبق 
اإن مدى كفاءة  اإذ  اأ�صاليب جديدة،  تعلم 
التفكري ب�صاأن موقف معني يوؤثر على مدى 
النجاح يف اجتياز هذا املوقف اأو امل�صكلة. 
رفع  على  ت�صاعد  التي  االأ�صاليب  ومن 
التفكري،  اأ�صلوب �صعة  التفكري:  م�صتويات 
للخارج،  الداخل  من  التخطيط  واأ�صلوب 
للداخل،  اخلارج  من  التخطيط  واأ�صلوب 

واأ�صلوب التخطيط من جميع اجلهات.
العاملني  تدريب  على  العمل  ويجب 
اال�صرتاتيجي  التفكري  على  والقيادات 
وهو ما يوائم روؤية اململكة 2030 وبرنامج 
التحول الوطني 2020م، وخطط التنمية 
لتطوير  الوطنية  واال�صرتاتيجية  الع�صرة 
اال�صرتاتيجي  الهدف  ن�س  اإذ  التعليم 
حت�صني   :2030 اململكة  لروؤية  اخلام�س 
وتطويرهم  وتاأهيلهم  املعلمني  ا�صتقطاب 
لهم  امل�صتمر  املهني  التطوير  خالل  من 
املنظومة  وتطوير  التعليمية  وللقيادات 
م�صتوى  ورفع  باملهنة  املحيطة  التعليمية 

اخلدمات املقدمة. 
ممار�صة  تنمية  يجب  وكذلك 
احلد�صي  القرار  اتخاذ  اأمناط 
عقد  خالل  من  والرتاكمي  وامل�صارك 
عليها.  واملوؤمترات  والدورات  الندوات 

مقال علمي
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اإلى  والإبداع  املوهبة  لأبحاث  الوطني  املركز  ظهر 
بحثية  موؤ�س�سة  ليكون  كرمية  ملكية  مبوافقة  الوجود 
لتلبي  في�سل  امللك  جامعة  حتت�سنها  وطنية  ا�ست�سارية 
رعاية  من  يجعل  مبا  املجال  هذا  يف  املجتمع  تطلعات 
تربوية  وممار�سة  جمتمعية  ثقافة  والإبداع  املوهبة 
الن�ْسء ليتولوا مقاعدهم القيادية يف بناء  اإعداد  عند 

املجتمع و�سنع ح�سارته.

تقرير  عن

 المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع
جامعة الملك فيصل

�سيف اهلل اأحمد  حممد الغامدي       
ماجستري املناهج وطرق التدريس

 معلم موهوبني بإدارة تعليم الرياض 

تقارير ميدانية



مجلة آفاق العدد (٥٧)38

الأ�ستاذ الدكتور
عبداهلل بن حممد اجلغيمان 

جت�صيدًا  املركز  فكرة  جاءت  وقد 
مركز  اإن�صاء  عن  ليعرب  الروؤية  لهذه 
 « عنوان  حتت  بحثيٍّ  متّيٍز  ذي  وطني 
املركز الوطني الأبحاث املوهبة واالإبداع«، 
يرمي اإلى حتقيق اإجنازات بحثية نوعية، 
واال�صت�صارية  التوعوية  باملهام  والقيام 
مركز  كاأول  واالإبداع،  املوهبة  جمال  يف 
التعليم  موؤ�ص�صات  حتت�صنه  نوعه  من 
العايل على امل�صتوى الوطني والعربي. له 
اإدارة مركزي، ويرتبط باجلهات  جمل�س 
البحثية املحلية والعاملية- ذات العالقة- 
حتديد  �صاأنها  من  تعاون  باتفاقيات 
نظاٍم  واإ�صدار  الطرفني،  بني  العالقة 
اأ�صا�صّي خا�سٍّ به، ُيعتمد من قبل جمل�س 
اجلامعة، ويف �صوء هذه املعطيات، وافق 
جمل�س التعليم العايل على اإن�صاء املركز، 
1430/54/28هـ،بتاريخ  رقم:  بقراره 
القرار  حظي  وقد  1430/5/14هـ، 
التي  الكرمية،  احلرمني  خادم  مبوافقة 
 : بتاريخ  جاءت حتت رقم 2884 /م ب، 

1430/5/29 هـ. 
هو  للمركز  مديرًا  اأول  كان  وقد 
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  االأ�صتاذ 
اأ�صتاذ  ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  اجلغيمان 

تربية املوهوبني بجامعة امللك في�صل 

املركز  مدير  من�صب  على  تعاقب 
الوطني الأبحاث املوهبة واالإبداع  كل من :
2. الدكتور مهنا بن عبداهلل الدالمي.
بن  اإبراهيم  الدكتور  االأ�صتاذ   .3

�صامل ال�صباطي.
بن  حمدان  الدكتور  االأ�صتاذ   .4

اإبراهيم املحمد 
 ... الليلي  الرحمن  عبد  الدكتور   .5

وما يزال حتى تاريخه.
فكرة املركز 

ُتوؤِمن جامعة امللك في�صل باالأح�صاء 
باأهمية جمال اأبحاث املوهبة واالإبداع يف 
رعاية  جمال  يف  املعرفة؛  اأدبيات  تطوير 
واملبدعني،  واالإبداع  واملوهوبني  املوهبة 
وتاأ�صيلها مبا يتوافق مع حاجات املجتمع 
م�صاعدة  يف  ُي�صهم  مما  املتجددة، 
توفري  على  واملجتمعية  الرتبوية  اجلهات 
تتنا�صب وقدرات املوهوبني  رعاية تربوية 
النف�صية  وحاجاتهم  العالية،  العقلية 
فاعلية  واالجتماعية اخلا�صة، مبا يحقق 
املوهوبني  ل�صالح  القدرات  لتلك  عالية 

اأنف�صهم وجمتمعهم.
جت�صيدًا  املركز  فكرة  جاءت  وقد 
مركز  اإن�صاء  عن  ليعرب  الروؤية  لهذه 
 « عنوان  حتت  بحثيٍّ  متّيٍز  ذي  وطني 
املركز الوطني الأبحاث املوهبة واالإبداع«، 
يرمي اإلى حتقيق اإجنازات بحثية نوعية، 
واال�صت�صارية  التوعوية  باملهام  والقيام 
مركز  كاأول  واالإبداع،  املوهبة  جمال  يف 
التعليم  موؤ�ص�صات  حتت�صنه  نوعه  من 
العايل على امل�صتوى الوطني والعربي. له 
اإدارة مركزي، ويرتبط باجلهات  جمل�س 
البحثية املحلية والعاملية- ذات العالقة- 
باتفاقيات تعاون من �صاأنها حتديد العالقة 
اأ�صا�صّي  نظاٍم  واإ�صدار  الطرفني،  بني 
خا�سٍّ به، ُيعتمد من قبل جمل�س اجلامعة.

وافق  املعطيات،  هذه  �صوء  يف 
جمل�س التعليم العايل على اإن�صاء املركز، 
1430/54/28هـ،بتاريخ  رقم:  بقراره 

القرار  حظي  وقد  1430/5/14هـ، 
التي  الكرمية،  احلرمني  خادم  مبوافقة 
 : بتاريخ  جاءت حتت رقم  4882/م ب، 

1430/5/29 هـ.
روؤية املركز

يف  ومتميزًا  رائدًا  مركزًا  يكون  اأن 
على  واالإبداع  املوهبة  برامج  و  اأبحاث 
معايري  اأعلى   لتحقيق  العاملي  امل�صتوى 
املوهوبني  قدرات  تنمية  يف  اجلودة 

واملبدعني.
ر�سالة املركز

وا�صت�صارية  بحثية  خدمات  تقدمي 
عالية  جودة  ذات  واأكادميية  وتدريبية 
املوهوبني  وتعليم  تربية  جمال  يف 
واملبدعني، وتوفري الدعم العلمي واملعنوي 
فريق  خالل  من  البحثية،  للم�صروعات 
علمية   ومنهجيات  عالية  كفاءة  ذي  عمل 
و�صراكة وتعاون مع اأف�صل املراكز العاملية 

املتخ�ص�صة يف املوهبة واالإبداع.
اأهداف املركز

يف  العلمي  البحث  اإثراء   -1
اجلامعات واملوؤ�ص�صات العلمية االأخرى يف 

جمال تربية املوهوبني واملبدعني.
جمال  يف  اأكادميية  برامج  بناء   -2

تربية وتعليم املوهوبني.
لرعاية  ولوائح  اأنظمة  تطوير   -3
يف  واملبدعني  املوهوبني  الطلبة  مواهب 

موؤ�ص�صات التعليم العايل.
اجلودة  �صمان  نظم  بناء   -4
واالعتماد لربامج تربية وتعليم املوهوبني 

يف املوؤ�ص�صات التعليمية.
5- ن�صر ثقافة املوهبة لدمج مهارات 
الدرا�صي  املنهج  يف  االإبداعي  التفكري 
يف  واجلامعات  العام  التعليم  مبدار�س 

اململكة العربية ال�صعودية.
قيم املركز

الإبداع
التعاون

الإنتماء

تقارير ميدانية
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الهيكل التنظيمي للمركز

اجلودة

اأق�سام املركز 
ق�سم الربامج الأكادميية

يعنى هذا الق�صم باالأمور االآتية:
ت�صهم  تدريبية  �صيا�صة  ر�صم   -
التعليم  موؤ�ص�صات  احتياجات  تلبية  يف 
العايل وامليدان الرتبوي يف جمال املوهبة 

واالإبداع.
املوهبة  رعاية  برامج  تطوير   -
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  داخل  واالإبداع 
واملجتمع، من خالل و�صع خطط لربامج 
تدريبية موجهة ملن�صوبي اجلامعات ب�صفة 

دورات  الإقامة  اخلا�صة؛  التدريبية 
متنوعة،  علمية  عمل  وور�س  تدريبية، 

والتي ميكن اأن تتناول اجلوانب االآتية:
جماالت  يف  وندوات  عمل  ور�س   -
العلمي  والبحث  التفكري  مهارات  دمج 
اجلامعية  الدرا�صية  املقررات  يف 

والتعليم العام.
جماالت  يف  وندوات  عمل  ور�س   -

اإدارة عملية التعلم.
جماالت  يف  وندوات  عمل  ور�س   -

متنوعة متعلقة برعاية املوهبة واالإبداع. 
- تنظيم اللقاءات والندوات العلمية 
 )seminars( الداخلية  الدورية 

ومعلمات  ومعلمي  وم�صوؤويل  خا�صة، 
املوهوبني يف امليدان الرتبوي يف مدار�س 
التعليم العام واأولياء االأمور ب�صفة عامة.

ق�سم الأبحاث والدرا�سات
يعنى هذه الق�صم باالأمور االآتية:

يف  البحثية  االأعمال  �صري  متابعة   -
املركز.

علمية  درا�صات  عناوين  اقرتاح   -
جمال  يف  امليدانية  احلاجات  تالم�س 
فنيًا  ودعمها  واالإبداع،  املوهبة  رعاية 

وماديًا.
التدريبية  احلاجات  حتديد   -
والعامة،  منها  اخلا�صة  والتطويرية، 
علمية،  بدرا�صات  القيام  خالل  من 
بالواقع  تتعلق  تتابعية،  وا�صتقراءات 

الرتبوي يف اململكة. 
- اإعداد اأوراق عمل ودرا�صات علمية 
املحافل  يف  املركز  بها  ي�صارك  اأن  ميكن 

العلمية، العربية منها والعاملية.
املجلة العربية للموهبة 

والإبداع
 تن�صر املجلة العربية الأبحاث املوهبة 
التي  االأ�صيلة  العلمية  البحوث  واالإبداع 
بخطواته  العلمي  البحث  مبنهجية  تلتزم 
املتعارف عليها عامليًا يف جماالت املوهبة 
املكتوبة  البحوث  وتكون  والتفوق  واالإبداع 
االإجنليزية  او  العربية  اللغتني  باإحدى 
بها  التقدم  اأو  ن�صرها من قبل  ي�صبق  ومل 
للن�صر يف جملة اأخرى اأو موؤمتر اأو دورية 
وذلك بتقدمي اإقرار خطي من الباحث اأو 

الباحثني امل�صاركني يف البحث.
ق�سم التدريب والدعم 

ال�ست�ساري
يعنى هذا الق�صم باالأمور االآتية:

- التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة 
يف:  املوهوبني  لرعاية  العامة  االإدارة  يف 
امللك  وموؤ�ص�صة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
املوهوبني،  لرعاية  ورجاله  العزيز  عبد 
واملوؤ�ص�صات  االأكادميية،  واملوؤ�ص�صات 

تقارير ميدانية
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التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من�صوبي  بني 
اجلهات  مع  واخلارجية  اجلامعة،  يف 

الرتبوية والعلمية ذات العالقة.
- تقدمي خدمات ا�صت�صارية واإر�صادية 
واجلهات،  لالأفراد  وبحثية،  تربوية 
اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  البحوث،  ومراكز 
املوهبة  اكت�صاف  جماالت  يف  والعامة، 

والقدرات االإبداعية و�صبل رعايتها.
- تقدمي خدمات وا�صت�صارات نف�صية 
املنتمني  املوهوبني  للطالب  واجتماعية 

للجامعة واأ�صرهم ب�صكل خا�س.
تربوية  ا�صت�صارات  تقدمي   -
�صبل  حول  املختلفة،  الرتبوية  للقطاعات 
التخطيط والرعاية للطالب املوهوبني يف 
موؤ�ص�صات التعليم العايل ومدار�س التعليم 
وحاجاتهم  وقدراتهم  يتوافق  مبا  العام، 

العقلية والنف�صية.
ق�سم �سمان اجلودة والعتماد 

والتميز
الربامج  اعتماد  على  العمل   -

االأكادميية للمركز.
- ال�صري يف خطوات االعتماد وحتقيق 

متطلبات اجلودة للمركز.
مرتبط  اعتماد  نظام  تاأ�صي�س   -
اعتماد  بهدف  دولية؛  اعتماد  مبوؤ�ص�صات 
الربامج والدورات والهيئات ذات العالقة 

بعمل املركز. 

وال�سراكة  العالم  ق�سم 
املجتمعية

االعالمية  الن�صرات  اعداد   -
اخلا�صة باملركز

- تنظيم الندوات اللقاءات اخلا�صة 
باملركز

اخلارجية  اجلهات  مع  التوا�صل   -
ذات العالقة بعمل املركز

الليلي  الرحمن  د.عبد  اأو�صح  وقد   
املوهبة  الأبحاث  الوطني  املركز  مدير 
عن  له  كلمه  يف  )املكلف(  واالبداع 
اأن  للمركز  الر�صمي  املوقع  املركزعرب 
املركز  اأ�ص�صت  في�صل  امللك  جامعة 
ليكون  واالإبداع  املوهبة  الأبحاث  الوطني 
من املبادرات اال�صرتاتيجية جلامعة امللك 
في�صل لدعم حتول اململكة ملجتمع املعرفة 
املركز  �صعى  وقد   ،2030 روؤية  وحتقيق 
للعلم  منارة  ليكون  ان�صاءه  منذ  الوطني 
والبحث والتدريب يف املوهبة واالإبداع على 
امل�صتوى املحلي والعاملي من خالل تظافر 
واجلهات  اجلامعة  اإدارات  بني  اجلهود 
ذات العالقة يف املجتمع مع املركز، والتي 
اللقاءات  من  العديد  عقد  عن  اأثمرت 
واال�صت�صارات  لتدريب  وور�س  والندوات 
واملهتمني،  الطلبة  منها  ا�صتفاد  التي 
املوهبة  الأبحاث  الوطني  املركز  ويتطلع 
العلمية  اجلهات  مع  للتعاون  واالإبداع 

والتعليمية والبحثية لبناء برامج اأكادميية 
معتمدة يف جمال تربية وتعليم املوهوبني 
رعاية  على  والعمل  اجلودة  ملعايري  وفقًا 
وتنمية هذه املواهب �صواء كانت يف �صكل 
وو�صلت  تطورت  اأو  كامنة  ا�صتعدادات 

ملراحل متقدمة من االبتكار واالإبداع.
الوطني  املركز  عمل  فريق  ويوؤكد 
الأبحاث املوهبة واالإبداع يوؤمن باأن رعاية 
وطنية  م�صوؤولية  ل�صيت  واالإبداع  املوهبة 
فح�صب، بل هي م�صوؤولية اإن�صانية. بل جعل 
املجال العربي لرتبية املوهوبني )يف اإطاره 
الفل�صفي والبحثي( يتجاوز النطاق العربي 
قياديًا  ودورا  دوليًا  ح�صورًا  لنا  ليكون 
يكون  اأن  من  بداًل  العامل؛  م�صتوى  على 
النظريات  وراء  من�صاقًا  العربي  املجال 
والتطبيقات الغربية. اإن املتفح�س لالأدب 
العلمي  االإنتاج  يف  �صعفًا  يجد  العربي 
ومعظم  املجال،  بهذا  املتعلق  االأ�صيل 
اأو  الرتجمة  على  اإما  قائم  موجود  هو  ما 
الغربية.  والتجارب  للفل�صفات  التبعية 
ناهيك عن االنعدام التام ملراكز بحثية يف 
جمال املوهبة واالإبداع يف ال�صياق العربي 
تكون متخ�ص�صة يف هذا املجال. ظهرت 
تبا�صري �صناعة املوهبة يف ال�صعودية بنبتة 
غر�صتها اأيدي قادة هذه البالد وقادة هذه 
ون�صاء  رجال  لرعايتها  وانربى  اجلامعة، 
واملال  والفكر  العلم  اأهل  من  خمل�صون 
عبد  امللك  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  عنها  لتثمر 
العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني، وتتوالى 
اإدارة  التعليم  وزارة  بافتتاح  التبا�صري 
وبعد  العام.  التعليم  يف  املوهوبني  لرعاية 
ذلك بداأت جامعة امللك في�صل )مببادرة 
غري م�صبوقة( با�صت�صراف تلك التطلعات 
وقامت بتاأ�صي�س هذا املركز البحثي ليعد 
االأول من نوعه لتحت�صنه موؤ�ص�صات التعليم 
والعربي.  الوطني  امل�صتوى  على  العايل 
االأولى  اخلطوات  خطى  قد  للتو  املركز 
لالنتقال اإلى العقد الثاين من رحلة املركز 
وال�صداد. التوفيق  لهم  اهلل  ن�صاأل  الذي 

تقارير ميدانية
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التدري�س  عملية  املتعلم  يقودها  التي  التعلم  عملية  ت�سدرت  عندما 
التي يقودها املعلم، حدثت ثورة تغيري يف العملية التعليمية؛ نتج عنها 
اأهداف  �سياغة  جمرد  التعلم  يعد  فلم  لكليهما.  جديدة  اأدوار  خلق 
عملية  اأ�سبحت  بل  كمخرجات،  نواجت  حتقيق  حماولة  اأو  كمدخالت 
مما  املتعلم؛  اأدائها  يف  ينهمك  كعمليات  تدار  وممار�سة  فعاًل  التعلم 
الطبيعي بني  التوازن  اإحداث  التعلم مبا ي�سمن  تطلب ت�سحيح م�سار 
تلك اجلوانب؛ الأمر الذي جعل عملية التعلم حتتل موقعها احلقيقي 

الفاعل يف العملية التعليمية، الهادفة اإلى حتقيق اإيجابية املتعلم.

بندر عبيد الع�سيمي  
مدير مركز التدريب الرتبوي بتعليم الدوادمي
باحث دكتوراه يف اإدارة املوارد التعليمية  

رؤى تربوية

تعلم

ن ال
صياغة مرحلة متقدمة لنمط جديد م
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ت�صّكل منط جديد  ال�صياق،  ويف هذا 
توؤكد  متقدمة  كمرحلة  التعلم؛  من 
من  منظومة  وفق  املتعلم  اإيجابية  على 
غريه؛  عن  بها  يتفرد  التي  اخل�صائ�س 
ُيعربَّ بها عن م�صتويات عالية من االأداءات 
نوعية  نقلة  التعلم  عملية  بنقل  الكفيلة 
املمار�صات  اأف�صل  وت�صتقطب  ت�صتلهم 
التعليمية؛ انطالًقا من ال�صراكة ال�صفية 
وال�صياقات احلقيقية واملعايري االأدائية يف 
جميع عنا�صر التعلم؛ بدًءا من االأهداف 
التعلم،  تقوميات  اإلى  وو�صواًل  املرغوبة 
التي  التعلم  ومهمات  باأن�صطة  مروًرا 
قيادة  املنهجية  العنا�صر  تقود  اأ�صبحت 
فاعلة متتاز مب�صتويات عالية من املجازفة 
والواقعية؛ مما يجعلها  والرثاء  والتحدي 
مهارات  تنمية  يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم 
املتعلم املعرفية واحلياتية الكفيلة بت�صكيل 

�صخ�صيته من جميع جوانبها. 
اأ�صاليب  اإجراء  ذلك  ويتطلب 
معايري  وفق  موجهة  وا�صرتاتيجيات 
الن�صط  التعلم  بتفعيل  كفيلة  حمددة 
ت�صكل  الذي  النمط  ذلك  احلقيقي؛ 
خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن  موؤخًرا. 
وفق  مبنّية  مقرتحة؛  معايري  ع�صرة 
عملية  فاعلية  ي�صمن  مبا  راأ�صي  م�صار 
التعلم ب�صفة م�صتمرة طوال زمن املوقف 

التعليمي، وهي:
التي  التعلم:  نواجت  ا�صتهداف  اأواًل:   
تعنى باالأفكار الكربى املرغوب حتقيقها، 
تعلم  اأهــداف  �صـــياغة  خالل  من 
وتقوميـات  ومهمات  اأن�صـطة  وت�صمـيم 
اإلى  تهدف  ال  اأدائية،  �صـورة  يف  تعلم 
املتعلم  ذهن  يف  التعلم  اأثر  بقاء  جمرد 
اأثر التعلم يف حياته  اإلى نقل  بل تتجاوزه 

يوظفها.  ومتى  كيف  يعرف  يجعله  مبا 
املعلم  مع  الطالب  اإ�صراك  ثانًيا: 
وبناء  تخطيط  يف  ال�صفية(:  )ال�صراكة 
تخطيط  يف  اإ�صراكه  خالل  من  تعلمه، 
يجريها  التي  العمليات  معظم  واختيار 
االأ�صاليب  اإلى  االأهداف  من  املعلم، 

واالأن�صطة واملهمات والتقوميات. 
ثالثًا: انهماك الطالب يف التعلم: مبا 
ميّكنهم من ا�صتحواذ معظم زمن احل�صة 
باالنهماك اللفظي والذهني والبدين؛ من 
وتقوميات  ومهمات  اأن�صطة  تنفيذ  خالل 

تعلم ينهمكون يف اأدائها. 
بينهم:  فيما  الطالب  تفاعل  رابًعا: 
بني  البيني  التفاعل  م�صار  على  بالتاأكيد 
اإجراء  خالل  من  اأنف�صهم،  الطالب 
الطالب  بني  والنقا�صات  االأ�صاليب 
وتوجيه  تنظيم  وفق  بع�س،  مع  بع�صهم 

من املعلم. 
ومهمات  اأن�صطة  ت�صميم  خام�ًصا: 
حديثة  تعلم  ا�صرتاتيجيات  وفق  تعلم: 
الطالب  دور  تفعيل  يف  ت�صهم  ومتنوعة، 

بو�صفه حمور العملية التعليمية. 
التفكري  مهارات  تنمية  �صاد�ًصا: 
التفكري  اإلى  الطالب  بتوجيه  الفائقة: 
دفعهم  خالل  من  واملبتكر،  املبدع 
بناء  عند  العلمية  واملجازفات  للتحديات 
االأ�صئلة واالأن�صطة واملهمات والتقوميات. 

احلقيقية:  ال�صياقات  توافر  �صابًعا: 
ومهمات  اأن�صطة  جميع  ت�صميم  عند 
ا�صتقاء  خالل  من  التعلم،  وتقوميات 
يف  للطالب  الواقعية  احلياة  ظروف 

املوقف التعليمي. 
تعلم:  حمكات  توافر  ثامًنا: 
الطالب  اإليها  ي�صتند  ووا�صحة  معلنة 

تقدمهم،  �صري  مبتابعة  لهم  وت�صمح 
عند  وبينًيا،  ذاتًيا  اأداءاتهم  وتقييم 
والتقوميات. واملهمات  االأن�صطة  تنفيذ 
يقود  ومي�صر:  موجه  املعلم  تا�صًعا: 
املوقف التعليمي قيادة ذكية حكيمة، دون 
عليها،  وي�صتحوذ  عملياته  يف  يتحكم  اأن 
وامل�صوؤوليات  االأدوار  حتديد  خالل  من 
التعلم  وتوجيه  العمل  اتفاقيات  واإعالن 

نحو حتقيق النواجت املرغوبة. 
وحمفزة:  اآمنة  التعلم  بيئة  عا�صًرا: 
االآراء،  وتقبل  التعبري  بحرية  ت�صمح 
واملتعة  املرح  من  جو  يف  الطالب  وحتفز 

مع ح�صن ال�صبط والقيادة. 
تفعيل  يف  ت�صهم  قد  املعايري  تلك 
احلقيقي  دوره  واإبراز  الن�صط  التعلم 
�صيغت  لو  التعليمية،  العملية  يف  الفاعل 
ب�صكل مف�صل كموؤ�صرات وحمكات ت�صتند 
منظومة  يف  الن�صط  التعلم  بطاقة  عليها 
قيادة االأداء االإ�صرايف واملدر�صي املطبقة 
االآونة  يف  اأخذت  التي  العام؛  التعليم  يف 
االأخرية حيًزا كبرًيا من االهتمام وزخًما 
م�صا�صها  بحكم  احلراك؛  من  عالًيا 
ال�صفي  االأداء  م�صتوى  بقيا�س  املبا�صر 

للمعلم اأو املعلمة.
البطاقة  عنا�صر  �صمولية  ومع   
نقاط  على  واحتوائها  الراهن  بو�صعها 
كونها  ى  تتعدَّ ال  فاإنها  وجوهرية،  مهمة 
متثل التعلم التقليدي املعتاد بخ�صائ�صه 
التعلم  نطاق  بعد  تدخل  ومل  املتميزة، 
من  فكان  الفائقة،  بخ�صائ�صه  الن�صط 
التعلم  احلالية  البطاقة  متثل  اأن  االأجدر 
ال�صفي ب�صكل عام دون االإ�صارة مل�صطلح 
�صياغة  اإعادة  يتم  اأن  اأو  الن�صط،  التعلم 
م�صمون البطاقة مبا يتواءم مع امل�صطلح، 
ا اإعادة �صياغة املحتوى  وهو ما يحتم اأي�صً
اإلى  لريتقي  حالًيا؛  به  املعمول  التدريبي 
امل�صتوى املطلوب من الكفايات يف اجلانب 
قبل  من  اإال  ذلك  يكون  ولن  التطبيقي، 
فريق علمي ومهني متخ�ص�س لديه عمق 
معريف ميّكنه من االإملام الكامل بتفا�صيل 

هذا االجتاه.
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املراجع :
�صانت  جامعة  يف  تدريبية  ور�صة   -
 : االأمريكية  املتحدة  بالواليات  لوي�س 
 Educational Architecture:
 History and Principles of
 Design, by C, Kenneth
 Tanner and Jeff Lackney,
 presented by: Lea, D.R &
 Gregory, T. , Saint Louis

University,2017
املعلوماتية–   الثورة  مقالة   -
املحيفيظ  خالد   ،  1* الذهبي  الع�صر 

https://www.hasanews.
com/6499511.html

 The Industrial -مقالة 
Revolution http://www.

bbc.co.uk/bitesize/ks3/
history/industrial_era/

the_industrial_revolution/
revision/5/

 The four phases of مقالة -
the industrial revolution

.http://haniel
rnehmensberichte.
net/reports/haniel/

annual/2015/gb/
English/1045/the-four-

phases-of-the-industrial-
revolution.html
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اأمل بنت عبد اهلل اخلثالن 
م�شرفة تربوية - ق�شم الريا�شيات 

 ١٠ طرق للحد من تكاليف
مشاريع التعليم اإللكتروني

التي يجب و�سعها يف احل�سبان  الأمور  اأهم  امل�ساريع من  اإدارة  ُتعد 
اإلى  الو�سول  على  لت�ساعد  اإلكرتوين،  تعلم  م�سروع  اإنتاج  عند 
اأف�سل النتائج املتوقعة من امل�سروع، ويعدُّ الوقت والتكلفة من اأهم 
اإدارة امل�ساريع، وميكن تلخي�س  املتغريات التي حتدد عوامل جناح 
العالقة باملعادلة الآتية: اجلودة = الوقت + التكلفة، واأي تغرّي 
يف  التق�سري  عند  فمثاًل  النتائج،  يف  يبدل  املتغريات  اإحدى  ي�سيب 
تخفي�س  اأو  التكلفة  زيادة  لزامًا  �سيكون  للم�سروع  الالزم  الزمن 

اجلودة )اإدارة امل�ساريع، 2008، �س44(.

ملفات تربوية
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اال�صتثمار  امل�صاريع  وتت�صمن 
وجود  ظل  يف  املتاحة،  للموارد  االأمثل 
التعلم  م�صاريع  وحتتاج  حمددة،  اأهداف 
االإلكرتوين اإلى مرونة كبرية يف اخلطوات 
التطورات  يف  للت�صارع  نظرًا  تنفذ  التي 
التقنية، وال يخفى على اأحد اأن اأكرب حتدٍّ 
االإلكرتوين  التعليم  م�صاريع  اأمام  يقف 
يتطلبه  ملا  نظرًا  املادية،  التكلفة  هو 
بنية  اإعداد  من  امل�صاريع  من  النوع  هذا 
عالية  حديثة  جتهيزات  وتوفري  حتتية، 
الدقة، ودعم تقني ب�صكل م�صتمر ل�صمان 
وفعاليته،  امل�صروع  جناح  ا�صتمرارية 
القائمون  يعمل  اأن  اجليد  من  فاإنه  لذا 
على  االإلكرتوين،  التعليم  م�صاريع  بتنفيذ 
اإلى  توؤدي  اقت�صادية  طرق  ا�صتخدام 

اإدارة امل�صروع وت�صغيله باأقل التكاليف.

�صانك  يو�صي  ال�صدد  هذا  ويف 
)2011( يف كتابه )57 ن�صيحة للحد من 
عدد  باتباع  االإلكرتوين(  التعلم  تكاليف 
تكاليف  تقليل  يف  للم�صاعدة  الطرق  من 

اإدارة م�صاريع التعليم االإلكرتوين، منها:
1. اإعادة ا�صتخدام املنتجات التي مت 

ت�صميمها م�صبقًا. 
تقدم  التي  املواقع  من  اال�صتفادة   .2

خدمات وتراخي�س جمانًا.
ملرة  املنتج  تطوير  على  العمل   .3

واحدة واإعادة ا�صتخدامه اأكرث من مرة.
اجلاهزة  القوالب  من  اال�صتفادة   .4

املتاحة عند ت�صميم بع�س املحتويات.
5. العمل على جعل املقررات ق�صرية 

بحيث حتتوي على االأهم وال�صروري.
االإلكرتوين  التعليم  عن  االبتعاد   .6

الذي �صيتم ا�صتخدامه مرة واحدة.
7. اجلمع بني عدة اأنواع من التقنيات 

املوجودة على االإنرتنت.
8. ال�صماح للمتعلمني باإن�صاء املحتوى 

االإلكرتوين.
9. اإن�صاء املنتج الذي ي�صمح بت�صغيله 
عرب االأجهزة ال�صخ�صية املختلفة )تدعم 

التعلم النقال(.
01. حماولة ا�صتخدم جميع امل�صادر 

املتاحة جماًنا ما اأمكن.
خال�صة القول اإن اإدارة التكلفة وفق 
امليزانية املحددة، ال تقل اأهمية عن ادارة 
اجلودة  على  منهما  كلٌّ  ويوؤثر  الوقت، 

املطلوبة يف تنفيذ امل�صروع.
املراجع العربية:

اإدارة   .)2008( غ.  م.،  دايف، 
لتحديات  اخلرباء  من  حلول  امل�صاريع: 
يومية. )ترجمة وليد �صحادة(. الريا�س: 
مكتبة العبيكان. )العمل االأ�صلي ن�صر يف 

عام 2006( 
املراجع الأجنبية:

 75 Tips to Reduce

 eLearning Costs.

 California; Shank, P. (2011).

 The eLearning Guild.

Retrieved from: https://

www.elearningguild.com/

showfile.cfm?id=4402

 Whybrow, L. (2015,

 June 30). 3 Ways to

 Reduce eLearning

 Development Costs.

Retrieved from: https://

learningindustry.com/3-

ways-reduce-elearning-

development-costs
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يكاد يكوُن من امل�ستحيل حتقق الفرد للتميز، وا�ستحقاقه له بكل 
جدارة مامل تكن هنالك بداية جادة لديه نحو التميز، وروؤية 
ومنفذة  مر�سومة  عمل  وخطة  لالإبداع،  وطموحة  م�ستقبلية 
ثقافة  عن  متاًما  تختلف  التميز  فثقافة  لالإجناز،  ومتابعة 
الت�سرع  اأو  والالمبالة،  واخلمول  والّدَعة  وال�سكون  الت�سويف 
جادة  بداية  فالتميز  الوهمي؛  اأو  املوؤقت  الإجناز  حتقيق  يف 
لنجاح م�ستمر ل ينتهي مب�سرح التكرمي اأو الفوز باجلوائز، وقد 
اأطلق الكاتب عنوان هذا املقال من خالل ها�ستاق  - التميز _
بداية_ جادة على من�سة تويرت، والذي يعدُّ نواة لهذا املقال؛ 
لن�سر ثقافة التميز بوجه عام ويف التعليم علة وجه اخل�سو�س، 

وللتحفيز للم�ساركة يف جائزة التعليم للتميز الوزارية. 

الـتـمـيـز بـدايـة جـادة

اأحمد بن حممد عبيدي
م�سرف تربوي مبكتب التعليم �سمال املدينة املنورة

   باحث دكتوراه يف الرتبية ق�سم املاهج وطرق التدري�س
    فائز بجائزة التعليم للتميز يف دورتها التا�سعة عن 

فئة امل�سرف الرتبوي املتميز

من الميدان التربوي



مجلة آفاق العدد (٥٧)50

مفهوم التميز:
ن�صاأ مفهوم التميز للتعبري عن احلاجة 
اإلى منهج �صامل يجمع عنا�صر ومقومات 
االأفراد  اأو  املنظمات  اأو  املوؤ�ص�صات  بناء 
قدرات  لهم  حتقق  متفوقة  اأ�ص�س  على 
واالأو�صاع  املتغريات  مواجهة  يف  عالية 
اخلارجية املحيطة، كما تكفل لهم حتقيق 
العنا�صر  بني  الكامل  والتنا�صق  الرتابط 
الفوائد  وحتقيق  الذاتية،  ومكوناتها 
مالكي  من  امل�صلحة  الأ�صحاب  واملنافع 
ال�صعيد  على  اأو  املنظمات  اأو  املوؤ�ص�صات 
.)1( معهم  يتعاملون  ومن  ال�صخ�صي، 

من  »حالة  باأنه:  التميز  يعرف 
التي  التنظيمي،  والتفوق  االإداري  االإبداع 
االأداء  من  عادية  غري  م�صتويات  حتقق 
والت�صويقية  االإنتاجية  للعمليات  والتنفيذ 
واملالية وغريها، مما ينتج عنه اإجنازات 
املناف�صون«)2(. يحققه  ما  على  تتفوق 

التميز مطلب و�سرورة:
عنها  تبحث  وغاية  مطلب  التميز 
النفو�س، وت�صعى وراءها العقول واالأفئدة، 
ويبحث  اإال  منا  اأحد  يوجد  يكاد  ال  بل 
التميز  اإن  بل  اإليه،  وي�صعى  التميز  عن 
فبناء  وجودتها؛  احلياة  لتح�صني  �صرورة 
مدى  على  معقود  وتقدمها  املجتمعات 
الذي  االأمر  وهو  وتفوقهم،  �صبابها  متيز 
ال�صعودية  العربية  اململكة  روؤية  �صعت 
ويف  الوطن  �صباب  يف  لتحقيقه   ٢٠٢٠
متميز  جيل  ل�صناعة  املجاالت؛  خمتلف 
يواكب تقدم الع�صر ويناف�س يف املجاالت 
االإقليمية والعاملية، ليحقق تطلعات الروؤية 
الطموحة الإخراج جيل يتمتع بال�صخ�صية 
واملهارات  املعارف  وميتلك  امل�صتقلة، 
بروح  ومت�صفًا  احلميدة،  وال�صلوكيات 
والتميز. والقيادة  واملثابرة  املبادرة 
ومما ال �صك فيه باأن ال�صعور بالتفوق 
والتفرد عن االآخرين مطلب م�صروع، ومن 
حق كل منا اأن يتمنى ذلك، بل من حقه اأن 
ي�صعى للو�صول اإلى مطلبه وحتقيق التميز 
م�صروًعا  الق�صد  دام  ما  اأقرانه،  على 
والو�صيلة م�صروعة، اأما اإذا اختلف الق�صد 

ينفي  ذلك  فاإن  والو�صيلة  النية  وف�صدت 
هذه امل�صروعية ويكون �صبًبا يف عدم توفيق 
اهلل باحل�صول على التميز اأو ا�صتمراره.

جوائز التميز:
التميز، ب�صفتها  برزت فكرة جوائز 
اجلودة  باأهمية  الوعي  لتعزيز  اأدوات 
والعاملي،  املحلي  امل�صتوى  على  واالإتقان 
واالأفراد،  املوؤ�ص�صات  جهود  ولتقييم 
الدول  من  عدد  يف  جوائز  عدة  وظهرت 
خالل  من  اليابان  ت�صدرتها  العاملية 
تاأ�صي�صها  مت  التي   »Deming« جائزة 
توعية  يف  جلهوده  تكرمًيا  1951م  عام 
واأن�صطة  معايري  باأهمية  اليابانيني 
.)٣( وا�صتدامته  التميز  لتحقيق  اجلودة 
جوائز  لت�صمل  اجلوائز  تنوعت  وقد 
اإقليمية  وجوائز  العامل  م�صتوى  على 
اجلوائز  هذه  وكانت  وطنية،  وجوائز 
معايري  على  وتركز  عالية  بدرجة  مهنية 
التي  اجلائزة  ذلك  ومن  العاملية  اجلودة 
»دمينج«  جائزة  بعد  الثانية  عاملًيا  تعد 

بالدريج«  »مالكوم  اليابانية، وهي جائزة 
»رونالد  ا�صتحدثها  والتي  االأمريكية، 
اجلودة  لتح�صني  1987م؛  عام  يف  ريغن« 
»برنامج  جائزة  ظهرت  حتى  الوطنية، 
يف  كاليفورنيا  يف  املتميزين«  املعلمني 
عام1972م، ثم من بعدها جائزة رئي�س 
للتميز  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
1983م،  عام  يف   »PEAP« الرتبوي 
الرتبوية  اجلوائز  اأبرز  من  تعدُّ  والتي 
اجلوائز  ذلك  بعد  توالت  ثم  العامل،  يف 
اختالف  مع  واالإقليمية  العاملية  الرتبوية 
غالبها  يف  تهدف  اأنها  اإال  م�صتوياتها، 
والطلبة  املثاليني،  املعلمني  تكرمي  اإلى 
املن�صئات  بنجاح  والتعريف  املتميزين، 
واملوؤ�ص�صات التعليمية، مع االهتمام بتنمية 
.)٤( القيم  وتعزيز  القيادية  املهارات 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  تنبهت  وقد 
الفكر  ورجال  العربية  الدول  بع�س  يف 
ودعم  حتفيز  اأهمية  اإلى  والعلم، 
بطرق  التعليمي  وامليدان  التعليم 
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وحتفيز  التناف�صية  لتحقيق  متنوعة 
واملتميزين،  املبدعني  ودعم  العاملني 
ملمو�س  تواجد  يف  �صاهم  الذي  االأمر 
م�صتوى  على  التعليم  يف  التميز  جلوائز 
ال�صنوات  �صهدت  فقد  العربي،  العامل 
جوائز  عدد  يف  ملحوًظا  تزايًدا  االأخرية 
امل�صوؤولني  يوؤكد على حر�س  التميز، مما 
التعليم  و�صيا�صات  قرارات  و�صانعي 
.)٥( التعليم  يف  التميز  ثقافة  ن�صر  على 
على  اجلوائز  فئات  تنوع  ومع 
ح�صر  والتي  العربي  العامل  م�صتوى 
مبا  1441هـ  عام  اإلى  عددها  بع�صهم 
ي�صرف  ما  منها  جائزة   )66( يقارب 
ومنها  حكومية،  جهات  متويلها  على 
العربية  املراكز  بع�س  عليها  ي�صرف  ما 
ي�صرف  ما  ومنها  اخلريية،  واملوؤ�ص�صات 
هذا  كل  مع  اعتبارية،  �صخ�صيات  عليها 
خم�صة  اإلى  اإجمااًل  ت�صنيفها  ميكن  فاإنه 
اجلغرايف  النطاق  على  بناء  م�صتويات 
ياأتي:  ما  ح�صب  امل�صتهدفة  والفئات 
العامل،  م�صتوى  على  جوائز   •
اآل  را�صد  بن  حمدان  جائزة  مثل: 
املتميز. التعليمي  لالأداء  مكتوم 
العامل  م�صتوى  على  جوائز   •
الرتبوية. خليفة  جائزة  مثل:  العربي، 
االإقليمي،  امل�صتوى  على  جوائز   •
العربي  الرتبية  مكتب  جائزة  مثل: 
حممد  وجائزة  اخلليج،  لدول 
خليجي. معلم  الأف�صل  زايد  بن 
الدولة،  م�صتوى  على  جوائز   •
احلرمني  خادم  جائزة  مثل: 
املخرتعني  لتكرمي  ال�صريفني 
للتميز. التعليم  وجائزة  واملوهوبني، 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  جوائز   •
للمعلم  جدة  جائزة  مثل:  الدولة،  داخل 
واالإبداع.  للتفوق  جازان  جائزة  املتميز، 
وغريها  اجلوائز  هذه  تنوعت  وقد 
و�صملت  وجماالتها،  فئاتها  حيث  من 
روح  لبث  واجلامعي،  العام  التعليم 
الرتبوية  العنا�صر  بني  ال�صريف  التناف�س 
اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  التكرمي  �صرف  لنيل 

التعليمي والرتبوي،  بالعمل  على االرتقاء 
والتميز. واالإبداع  التفوق  جوانب  ويعزز 

جائزة التعليم للتميز:
باململكة  للتميز  التعليم  جائزة  تعد 
من  اجلوائز  اإحدى  ال�صعودية،  العربية 
وقد  الدولة،  م�صتوى  على  اجلوائز  فئة 
1431/1430هـ  عام  يف  انطالقتها  كانت 
»االإدارة،  وهما:  فقط  فئتني  �صملت  اإذ 
الأن  و�صعيها  ومع تطور اجلائزة  واملعلم«، 
بلغ  فقد  التعليمية،  الفئات  جميع  ت�صمل 
هذا  يف  العا�صرة  دورتها  يف  فئاتها  عدد 
وهي:  فئة   )11( 1441/1440هـ  العام 
التعليمية،  اخلدمات  املعلم،  »الطالب، 
املدر�صي،  التميز  التطوعي،  العمل 
الرتبوي،  امل�صرف  املوؤ�ص�صي،  التميز 
املوظف االإداري، رائد التعليم، املبادرات 
.)٦( االإعالمي«  املنتج  والتجارب، 
وت�صعى جائزة التعليم للتميز لت�صجيع 
واملبادرات  املمار�صات  اأف�صل  ودعم 
املوؤ�ص�صات  داخل  اخلالقة  التعليمية 
التعليمية، يف اإطار ال�صعي نحو تطوير دور 
ونه�صة  تنمية  الإحداث  املوؤ�ص�صات  هذه 
وطنية، ولتج�صيد لثقافة اجلودة يف العمل 
والرتبوي. التعليمي  االأداء  يف  والتميز 

قيادة التميز:
التميز  قيادة  نبداأ  اأن  اجلميل  من 
والتي  للتميز،  املحفزة  العبارة  بهذه 
 )٧( كتابه  بها  الفقي،  اإبراهيم  د.  ا�صتهل 
مل  �صيًئا  تفعل  اأن  على  »احر�س  قال:  اإذ 
تفعله قط من قبل، واأن تفعل �صيًئا مل تكن 
نف�صك  مّن   .. قبل  من  تفعله  اأن  ت�صتطيع 

اأكرث قلياًل، تعلم مهارة جديدة .. وعندئذ 
�صتكون على طريقك نحو املجد املن�صود«.
وقد كان الكاتب اأحد الفائزين بجائزة 
التعليم للتميز من وزارة التعليم باململكة 
امل�صرف  فئة  عن  ال�صعودية،  العربية 
الرتبوي املتميز يف دورتها التا�صعة، والتي 
كان لها االأثر البالغ يف حت�صني ممار�صاته 
وحثه  العملية،  جهوده  وتوثيق  االإ�صرافية 
بعمل  املتعلقة  امل�صتجدات  متابعة  على 
امل�صرف الرتبوي، مع ال�صعي لتطوير تلك 
املمار�صات والتعامل معها بطرق اإبداعية، 
االإ�صرافيِة  البياناِت  حتليِل  على  بناء 
من  امل�صتفيدين،  ر�صا  م�صتوى  وقيا�ِس 
لتحليِل  متنوعٍة  اأ�صاليَب  ت�صميِم  خالِل 
واقِع امل�صرِف الرتبوي، مع اكت�صاب مهارة 
ومعاجلتها. االإح�صائية  البيانات  حتليل 
كما اأن لتبني وتطبيق معايري التميز 
ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  اإيجابًيا  اأثًرا 
على  انعكا�س  له  فكذلك  بها،  للفائز 
تطوير بيئة العمل، ومنِح الزمالء منوذًجا 
للتميزِ  ميكن اال�صتفادة منه ومن جتربته 
لهذه  ولـَِما  متميزة،  اأخرى  مناذج  خللق 
اجلائزة من اأهمية كبرية لتنوع جماالتها، 
»لن�صر ثقافة التميز واالإبداع واالإتقان يف 
التعليمي«)٨(  املجتمع  مكونات  ويف  العمل 
والعمل  ال�صريف،  للتناف�س  باعثة  وكونها 
معايري  وفق  االأداء  وجتويد  حت�صني  على 
ف�صي�صتعر�س  ذلك،  لتحقيق  عاملية 
خريطة  املقال  هذا  خالل  من  الكاتب 
ي�صتفيد  قد  التميز  لقيادة  موجزة  عمل 
منها بع�صهم لو�صع خطة عمل للح�صول 
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على اجلائزة وحتقيق التميز بوجه عام، 
ال�صليم  والتخطيط  اجلادة  بالبداية 
املنا�صبة  العلمية  اخلطوات  على  املبني 
االآتي: النحو  على  وهي  التميز  لتحقيق 

 الطموح .. 
�صدق من قال: وراء كل جناح طموح، 
بل هو القوة اجلبارة التي ال ي�صتهان بها 
ال�صليم. والتخطيط  واالجتهاد  العمل  مع 
حتقيق  اإلى  ال�صعُي  هو:  والطموح 
اأهداَف  ويعني:  والغايات،  االأهداف 
منه  ينتظر  ما  اأو  غاياته،  اأو  ال�صخ�س 
البع�س  ويرى  به يف مهمة معينة،  القيام 
موح باأنه الو�صول  باأن حتديَد م�صتوى الطُّ
الأنَّ  خطاأً؛  يعدُّ  فح�صب  معني  هدف  اإلى 
د  املحدَّ الهدف  اإلى  ي�صل  قد  االإن�صان 
َثمَّ  ومن  دة،  حمدَّ �صنني  اأو  �صنة  خالل 
مما  عنده،  ويقف  اإليه  و�صل  مبا  يقنع 
االنهيار؛  وبداية  الطموح  نهايَة  يعني 
اللحاق  ر عن  يتاأخَّ م  يتقدَّ َمن ال  اأن  ذلك 
ا  بَرْكب املتقدمني؛ لذا فِمن ال�صروري جدًّ
مع  حدود  بال  ُطموٌح  لالإن�صان  يكون  اأن 
والطموح  والقدرات،  االإمكانات  مراعاة 
الالحمدود يعني: »اأنه كلما حقق االإن�صان 
ا،  طموًحا �صعى اإلى طموح اآخر، وهلم جرًّ
حتى يرتقَي اأق�صى �ُصلَّم النجاح والتميز. 
ومن هذا املنطلق يجب اأن يكون لدى 
من ي�صعى للح�صول على اجلوائز والفوز 
لديه  يكون  اأن  اأقرانه  بني  والتميز  بها 
بالطرق  لتحقيقه  وي�صعى  لذلك  طموح 
للتميز  والداعمة  امل�صروعة  واالأ�صاليب 
الأنه  للتميز؛  مدخل  فالطموح  وا�صتمراه. 
الكامنة،  الطاقاِت  ال�صخ�س  يف  ر  ُيفجِّ
العقلية  ُقواه  كلِّ  ا�صتنفاِر  نحو  ويدفعه 
حتقيق  اأجل  ِمن  والنف�صية،  والَبدنية 
ماآربه يف احلياة، وتعد الثقة بالنف�س من 
مات الرئي�صة لكل َمن ين�ُصُد التميز،  املقوِّ
ِمن  متلك  مبا  االإميان  خالل  من  وذلك 
َثم  ومن  واإمكانات،  ومواهب  قدرات 
احلياة. ُبْوَتقة  يف  القدرات  هذه  �صهر 
وطاقاته،  بقدراته  االإن�صان  فثقة 
اإمكانات  ِمن  اهلل  اأعطاه  مبا  ومعرفته 

بهذه  وقناعته  ذاته،  يف  كامنة  وطاقات 
الطموح،  فيه  ُتنمي  واملواهب  القدرات 
اأما انعدام الثقة بالنف�س، فُيحطم طموح 
ال  وهو  طموًحا  يكون  كيف  اإذ  االإن�صان؛ 
َيِثق بنف�صه، كما اأن �صعف الثقة بالنف�س 
ومواهبه.  االإن�صان  قدرات  اإلغاء  معناه 

 البداية املحرية .. 
الطموح  اأن  الباحثني  بع�س  يرى 
احلرية  اإلى  ويوؤدي  بالواقع  ي�صطدم  قد 
املرجوة  االأهداف  حتقيق  اأمام  والتوقف 
العجز  اأو  املتوا�صعة  االإمكانات  نتيجة 
متطلبات  اأمام  االإن�صان  نظر  وجهة  من 
التميز، ومما ال �صك فيه باأن البداية قد 

اإليها؟ للو�صول  وي�صعى  اأهداف  اإلى 
يفر�س  الواقع  باأن  نوؤمن  اأن  بد  ال 
اأن  الناجحني  حتى  جميًعا  علينا 
معنا،  يتكرر  وقد  ف�صل،  مبرحلة  منر 
والتحدي  ال�صعوبة  تكمن  وهنا 
مقاومة  ي�صتطيع  فيمن  احلقيقي 
ويتعلم  بل  واحلرية،  االإحباط  م�صاعر 
والتميز. للنجاح  طرًقا  ف�صله  من 

التميز لي�س م�ستحياًل .. 
من  االإن�صان  ي�صيب  قد  ما  مع 
التح�صري  يف  البدء  عند  وتوقف  حرية 
والتخطيط للتميز، فاإنه عندما يتذكر باأن 
كان  ملا  واإال  م�صتحياًل،  اأمًرا  لي�س  التميز 
�صيبعث  ذلك  فاإن  اأحد،  عليه  ح�صل  قد 
بل  لالإقدام،  وي�صجعه  نف�صه احلما�س  يف 
وملفاته  اإجنازاته  ي�صتح�صر  عندما  اإنه 
باأنه  �صيجد  واأعماله،  �صواهده  ويجمع 
وما  التميز  متطلبات  من  الكثري  ميلك 
وحت�صينها  االأعمال  جتويد  اإال  ينق�صه 
اإجنازه  يتم  مامل  اإجناز  على  والعمل 
�صابًقا، فمتطلبات التميز واإن كانت لي�صت 
م�صتحيلة  لي�صت  ا  اأي�صً اأنها  اإال  بال�صهلة 
اأبًدا، وهنا يوجد الفرق بني املتميز وغريه.

 التخطيط .. 
من  مرحلة  كاأهم  التخطيط  ياأتي 
باهلل،  اال�صتعانة  بعد  التميز،  مراحل 
والتميز  النجاح  باأن  التام  واليقني 
ثم  �صبحانه،  بتوفيقه  اإال  يتحقق  لن 
مهم  ك�صبب  ذلك  بعد  التخطيط  ياأتي 
املطلوبة  اأهدافك  حتقيق  اأ�صباب  من 
بالتخطيط  اإال  يتاأتى  ال  وذلك  ومتيزك، 
التقومي  مع  امل�صتمرة  واملتابعة  ال�صليم، 
لتحقيق  االأمثل  الطريق  فهو  والتح�صني، 
مل  »من  قيل:  وقد  واالأهداف،  الغايات 
للف�صل«. خطط  فقد  للنجاح  يخطط 
ُيَعدُّ التخطيط �صرورًة من �صرورات 
خوفه  ب�صبب  وذلك  لالإن�صان،  احلياة 
واالأخطار،  املجهول،  من  امل�صتمر 
حتَّمت  لذا  به؛  ق  حُتدِّ التي  والكوارث 
واحلذر  احليطة  توخي  الظروف  عليه 
ُيخطط  فبداأ  املجهول،  ذلك  ملواجهة 

ن�صتثمر  اأن  لكن البد  فعاًل،  تكون حمرية 
ال�صليم  والتفكري  التاأمل  يف  احلرية  هذه 
ال�صخ�صي  الواقع  والتخطيط اجليد وفق 
من  الهدف  حتقيق  نحو  واالنطالق 
خالل نتائج ت�صخي�س الواقع واالإمكانات 
وجتويدها  لتطويرها  ال�صعي  مع  املتوفرة 
االأهداف  لتحقيق  املمار�صات  وحت�صني 
باأعلى جودة ممكنة، وقد قيل باأن احلرية 
له  لي�س  منا  ومن  االإبداع،  نحو  خطوة 
طموح واأحالم تراوده وت�صغل باله ويتمنى 
من  املهم:  ال�صوؤال  لكن  عليها،  احل�صول 
واأحالمه  طموحه  حتويل  ي�صتطيع  منا 
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ذلك  على  للتغلُّب  املختلفة؛  لن�صاطاته 
متغريات  من  به  يتعلق  وما  املجهول 
يعي�س  التي  البيئة  ظروف  يف  وتقلبات 
وتتابع  هار،  والنَّ الليل  تعاقب  من  فيها؛ 
وربيًعا  و�صتاًء،  �صيًفا  االأربعة  الف�صول 
وخريًفا؛ لذا فاالإن�صاُن َيهدف بالتخطيط 
ولتطويع  حياته،  �صوؤون  تنظيم  اإلى 
واأغرا�صه. الأهدافه  املجهول  امل�صتقبل 
من حيث  التخطيط  عن  نتحدث  لن 
كونه فنًا اأو علمًا ينبغي اأن يجيده االإن�صان 
اأو ميار�صه الرتباطه متطلبات احلياة، مع 
تفاوت املراد منه ح�صب االأهداف املرجو 
ملراحل  خطوات  �صاأ�صع  واإمنا  حتقيقها، 
ب�صورة  التميز  على  واحل�صول  النجاح 
اإن�صان  لكل  باأن  ليقيني  خمت�صرة، 
التخطيط  مع  التعاطي  يف  اأ�صلوبه  منا 
ا�صتخدام  املهم  من  لكن  واإجراءاته، 
على  العمل  ا  واأي�صً لذلك  علمية  طريقة 
تدوين اخلطة ومراجعتها وتقوميها ب�صكل 
دوري، ومن اأهم واأ�صهر اأدوات التخطيط 
»�صوات«  منوذج  هو  ا�صتخداًما  واأكرثها 
لت�صخي�س الواقع، وذلك على النحو االآتي:
اأواًل: حلِّل واقع: فمن ال�صروري ملريد 
التميز اأن يعمل على ت�صخي�س واقعه اأواًل 
ثم حتليله، وترتيب اأولوياته، وينطلق من 
ذلك وفق اإمكاناته وقدراته مع العمل على 
حت�صينها وجتويدها نحو التميز بكل عزمية 
واإ�صرار، مع اإميانه التام باأن التميز لي�س 
واملثابرة  بالعمل  واإمنا  م�صتحياًل،  اأمًرا 
والتخطيط  والدعاء  باهلل  االإميان  مع 
اأهدافه. يحقق  اأن  ي�صتطيع  ال�صليم، 
ل طموحك اإلى هدف: لكي  ثانًيا: حوِّ
ل  يتحوَّ اأن  يجب  حقيقة  التميز  ي�صبح 
خطوة  وهذه  هدف،  اإلى  له  طموحنا 
واإال  للتميز،  طريقك  يف  جًدا  مهمة 
ال�صعي  دون  يراودك  حلًما  حتقيقه  ظل 
بالتاأكد  التحويل  عملية  وتبداأ  لتحقيقه، 
من واقعيتك ومالئمة قدراتك واإمكاناتك 
هل  نف�صك:  �صوؤال  على  االأمر  ويتلخ�س 
التحقق؟  وممكن  واقعي  للتميز  طموحي 
وما  الهدف؟  هذا  لتحقيق  اأملك  ذا  وما 

الزمنية  املدة  هي 
لتحقيقه؟ الالزمة 
خطة  �صع  ثالًثا: 
حتقيق  بعد  عمل: 
ال�صابقتني  اخلطوتني 
اخلطة  بر�صم  نبداأ 
لتحقيق  الزمنية 
مع  التميز  طموح 
تكون  اأن  مراعاة 
واقعية  اخلطة 
التطبيق،  وممكنة 
اإلى  امتدت  واإن 
تزيد  زمنية  مدة 
اأو  ال�صنة  على 
ا�صتدعى  اإن  ال�صنتني 
من  التحقق  االأمر 

املمار�صات. وجتويد  العملي  التطبيق 
يف  الف�صل  اأو  العوائق  وجود  توقع 
حتقيق الهدف يف املرة االأولى، واحذر اأن 
ي�صيبك االإحباط، ومن ثم ت�صت�صلم وتفقد 
للنجاح،  وطموحك  التميز  نحو  �صغفك 
اإال  يقا�س  ال  جناحك  اأن  جيدًا  واعلم 
بحجم العوائق التي تتغلب عليها فا�صتمتع 
العقبات. تلك  تتخطى  واأنت  بنجاحك 
تعلم  اأن  عليك  وراجع:  م  قوِّ رابًعا: 
رغم  فا�صلة  بتجارب  �صتمر  اأنك  جيدًا 
كل جهودك يف حتقيق طموحك وهدفك 
حيال  باحلزن  ت�صعر  فال  التميز،  نحو 
لفقدك  �صبًبا  ذلك  جتعل  وال  بذلت،  ما 
وتيقن  لهدفك،  وخ�صارتك  طموحك 
حياتك،  يف  لك  معلم  اأف�صل  باأنها 
من  اأكرث  الف�صل  من  �صتتعلم  اأنك  تذكر 
النجاح، فقم بتح�صني عملك وا�صتفد من 
اإجنازه  �صبق  مما  لك  الراجعة  التغذية 
هدفك. حتقيق  نحو  جديد  من  لتبداأ 

 اخلرباء ..
االأ�صخا�س  باخلرباء:  يق�صد 
اأو  التعليمي  امليدان  يف  املتميزين 
بوجه  واالأكادميية  التعليمية  اجلهات 
واآرائهم  خرباتهم  من  لال�صتفادة  عام، 
املرجوة  االأهداف  لتحقيق  وتوجيهاتهم 

ومن ذلك طموح التميز، فمن املهم جًدا 
وي�صتفيد  معهم  يتوا�صل  اأن  التميز  ملريد 
الكثري  عليه  يوفر  قد  الذي  االأمر  منهم، 
خاللهم  من  ويقف  والوقت،  اجلهد  من 
على االإي�صاحات املهمة وال�صحيحة التي 
يبني عليها عمله، ومن املمكن ت�صنيفهم 
ح�صب وجهة نظر الكاتب اإلى ثالث فئات: 
�صعت  فقد  التميز:  مراكز  اأواًل: 
بوزارة  للتميز  التعليم  جائزة  اأمانة 
للتميز  مراكز  ا�صتحداث  اإلى  التعليم 
اجلهة  لتمثل  التعليم،  اإدارات  جميع  يف 
وتقدمي  باجلائزة  يتعلق  ملا  الر�صمية 
ثقافة  ون�صر  املنا�صب،  والتدريب  الدعم 
وكذلك  التعليمي،  امليدان  يف  التميز 
واالإقليمية  العاملية  باجلوائز  يتعلق  ما 
ر�صمية  جهة  كذلك  فهم  االأخرى، 
يف  للم�صاركة  وامل�صاندة  الدعم  لتقدمي 
اأن  التميز  مريد  وعلى  اجلوائز،  تلك 
وي�صتفيد  وي�صت�صريهم  معهم  يتوا�صل 
لتحقيق طموحه وم�صاعدته  من خربتهم 
لذلك. الر�صمية  االإجراءات  ح�صب 
ثانًيا: الفائزون ال�صابقون باجلائزة: 
يعد من �صبق وفاز باجلائزة، م�صدر خربة 
حقيقية ميكن اال�صتفادة منه ومن جتربته، 
الفائز  ل  يحمِّ باجلائزة  الفوز  اأن  كما 
وجمتمعة  التعليمية  بيئته  نحو  م�صوؤولية 
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ودعم  التميز  ثقافة  لن�صر  الوظيفي؛ 
اال�صت�صارات  تقدمي  خالل  من  امليدان 
التميز  لدعم  وامل�صاعدة  والتدريب 
التوا�صل  التميز  مريد  فعلى  وا�صتمراره، 
واال�صتفادة  وا�صت�صارتهم  الفائزين  مع 
والوقت،  اجلهد  لتوفري  خربتهم  من 
للفوز  ال�صحيح  الطريق  على  والوقوف 
لتحقيق  حقيقية  مناذج  كونهم  باجلائزة 
م�صتحيل. اأمر  اأنه  بع�صهم  يظن  كان  ما 
بهم  ويق�صد  التعليم:  خرباء  ثالًثا: 
التعليم  والتخ�ص�س يف  اأ�صحاب اخلربة 
التخطيط  جماالت  اأو  اجلامعي  اأو  العام 
لهم  ي�صبق  مل  كونهم  مع  واجلودة، 
اإال  الثانية،  الفئة  مثل  باجلائزة  الفوز 
يتعلق  فيما  ومعرفه  خربة  يقلون  ال  اأنهم 
غريهم،  عن  وجتاربهم  بتخ�ص�صاتهم 
معايري  اأو  جوانب  يف  منهم  في�صتفاد 
والتوجيه،  اال�صت�صارة  يف  اأو  معينة، 
اأو  كتبهم  اأو  اأبحاثهم  من  ي�صتفاد  وقد 
فئات  اأهم  هذه  تكون  وقد  من�صوراتهم، 
اخلرباء من وجهة نظر الكاتب التي ميكن 
اال�صتفادة منهم، وغريهم من االأ�صخا�س 
االإيجابيني واملتعاونني واملحفزين، الذين 
عام.  بوجه  منهم  ي�صتفاد  اأن  ميكن 
 الإملام مبجالت ومعايري التميز ..
التعليم  جائزة  فئات  من  فئة  لكل 
العاملية  اجلوائز  من  وغريها  للتميز 
ومعايري  معينة  جماالت  واالإقليمية، 
ومعرفتها،  بها  االإملام  يجب  خمتلفة، 
للتقدمي  ال�صحيح  الطريق  هي  بل 
على  تقدمي  واأي  التميز،  جوائز  على 
ومعرفة  ملجاالتها  الرجوع  بدون  جائزة 
�صواهد؛  من  فيها  واملطلوب  معايريها 
قبول  حتى  بل  بها،  الفوز  املتقدم  يفقد 
على  مبنية  لي�صت  كونها  فيها  م�صاركته 
للجائزة.  املعتمدة  واملعايري  املجاالت 
وبناء على ذلك؛ يجب على املتقدم اأن 
يتاأكد من فئة اجلائزة املنا�صب له وملجال 
عمله والتي تنطبق عليه �صروطها، ومن ثم 
يح�صل على اأدلتها من جهة ر�صمية، مثل: 
التميز  مراكز  من  اأو  الر�صمي،  موقعها 

يقوم  ثم  التعليم،  اإدارات  يف  املعتمدة 
بدرا�صة فاح�صة ودقيقة لالإملام مبجاالتها 
�صواهد. من  فيها  واملطلوب  ومعايريها 

 توثيق الأعمال .. 
وال�صواهد  االأعمال  ح�صر  مرحلة 
للجائزة  املحددة  واملعايري  املجاالت  وفق 
مرحلة مهمة، وهي املرحلة التي ي�صح اأن 
التميز، وهي  الكاتب م�صنع  يطلق عليها 
الوقت  من  للكثري  حتتاج  م�صنية  رحلة 
واجلهد، لتطبيق ال�صواهد والتحقق منها، 
ويكون ذلك من خالل عدة مراحل ح�صب 
اإال  نوع اجلائزة التي يتم التقدمي عليها، 
االآتي:  النحو  على  تكون  جمملها  يف  اأنه 
اأواًل: جمع ال�صواهد املتوفرة، والعمل 
جديًدا  بناًء  منها  ي�صتلزم  ما  توفري  على 
ا، وقد ي�صتغرق ذلك وقًتا  اأو اإجراًء خا�صًّ
كبرًيا ح�صب القدرات واالإمكانات املمكنة، 
ومن املهم جًدا اأن تكون واقعية وحقيقية.
ثانًيا: التحقق منها من حيث �صحتها، 
وقوتها، ومنا�صبتها للمجال واملعيار املعد له.
جملدات  يف  ت�صنيفها  ثالًثا: 
اجلائزة،  معايري  متثل  خا�صة 
م�صتقباًل. لها  الو�صول  لي�صهل 
اجلهات  من  توثيقها  رابًعا: 
توقيعات  من  ذلك  يلزم  وما  املعنية، 
واالعتماد. للت�صديق  وختوم 
ذلك  وي�صتدعي  حفظها  خام�ًصا: 

اخلطوات  بعد  ال�صواهد  جميع  حتويل 
اإلكرتونية  �صيغة  اإلى  ال�صابقة  االأربعة 
املرفقة  ال�صور  حجم  من  التاأكد  مع 
ثمة  ومن  املدرجة،  الروابط  و�صالمة 
اإدراجها  ثم  �صور،  اإلى  جميًعا  حتويلها 
اجلائزة. بفئة  اخلا�صة  القوالب  يف 
املوقع  على  امللفات  رفع  �صاد�ًصا: 
ذلك. من  والتاأكد  للجائزة  الر�صمي 

ر خارج ال�سندوق ..   فكِّ
ورحلة  التميز،  م�صنع  يف  واأنت 
التقليد،  احذر  وبنائها،  ال�صواهد  ح�صر 
الفوز  يفقدك  وقد  االإبداع،  عدو  فهو 
نقاطها،  من  الكثري  خ�صارة  اأو  باجلائزة 
ال�صندوق. خارج  تفكريك  وليكن 
اأن  يعني  ال�صندوق  خارج  التفكري 
ومبادئك  واأفكارك  جتاربك  كل  تدع 
خا�صة  واأفكار  جديد  بحل  لتاأتي  جانبًا 
من  والل�صق  الن�صخ  عن  جًدا  بعيدة 
على  تعتمد  ال  بحيث  االآخرين،  اأفكار 
املعهود  بال�صندوق  موجود  �صيء  اأي 
كل  يخترب  اأن  لعقلك  ترتك  واأن  لديك، 
دون  غريبة  اأو  �صخيفة  كانت  مهما  فكرة 
باالأ�صا�س  مهارة  وهي  انتقاء،  اأو  تر�صيح 
االإبداع.  على  قدرتك  على  ترتكز 
ا�صتثمار هذه املهارة يف بناء ال�صواهد 
ا  واإعداد ملف اجلائزة يجعل منه �صخ�صً
اأكرث متيًزا وتفرًدا من مناف�صيك، ومينحك 
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فر�صة اأكرب للتميز �صريطة اأن تكون هذه 
اجلائزة. متطلبات  مع  متوافقة  االأفكار 

 التنظيم �سر النجاح ..
يق�صد بالتنظيم هنا: تنظيم الوقت 
واجلهد، من جانب وتنظيم ملف اجلائزة 
واالإخراج  وال�صواهد  القوالب  حيث  من 
اأخرى، وهو حقيقة �صر النجاح  من جهة 
احلياة،  جماالت  جميع  يف  والتميز 
اإجناز  يف  كبرية  اأهمية  اجليد  فللتنظيم 
اأهدافها.  حتقيق  اإلى  وال�صعي  االأعمال، 
ولتنظيم ملف اجلائزة اأهمية كبرية 
من حيث كونه مطلًبا اأ�صا�صًيا لقبول ملف 
املر�صح، ولكنه معنٌي للمحكمني واملقيمني 
له، ومن ذلك ا�صتخدام القوالب اخلا�صة 
يف  والروابط  ال�صواهد  وو�صع  بالفئة 
وا�صتخدام اخلطوط  ال�صحيحة  االأماكن 
اجلائزة. دليل  ح�صب  املعتمدة،  واالألوان 

 حتديات التميز ..
حتديات  عمل  لكل  باأن  �صك  ال 
جهده  من  االإن�صان  يدفعها  و�صريبة 
امل�صافة  والقيمة  اإجنازه،  مقابل  ووقته 
على  اإجنازه  من  املتميز  يكت�صبها  التي 
امل�صتوى  وعلى  ال�صخ�صي  م�صتواه 
اأن  ت�صتحق  واملجتمعي  والعملي  الوظيفي 
ونبذل  التحديات،  تلك  اأجلها  من  نواجه 

التحديات:  تلك  ومن  الكثري  اأجلها  من 
من  واخلروج  النجاح،  اأعداء  مواجهة 
واالإ�صرار،  ال�صرب  مع  الراحة،  منطقة 
واملتميزين. التميز  دعم  على  والعمل 
اأن  تعالى  اهلل  اأحمد  اخلتام  ويف 
وفقني الإخراج هذا العمل دعًما وحتفيًزا 
التعليم،  للميدان ولن�صر ثقافة التميز يف 
ا  خال�صً يجعله  اأن  �صبحانه  واأ�صاأله 
والعمل  �صكره  ويرزقنا  الكرمي،  لوجهه 
الفقي،  د.  بو�صايا  واأختم  مبقت�صاه، 
والتميز  للنجاح  و�صعها  التي  الع�صرة 
قال: اإذ  التميز  قيادة  اأ�صرار  كتابه  يف 
االآخرون. ي�صك  عندما  اآمن   •

• اعمل عندما يحلم االآخرون.
• اأن�صت عندما يتحدث االآخرون.

• امتدح عندما ينتقد االآخرون.
• ابت�صم عندما ي�صكو االآخرون.

• اْبِن عندما يهدم االآخرون.
• ان�َس عندما يحكم االآخرون.

االآخرون. يدن  عندما  �صامح   •

االآخرون. يكره  عندما  حب   •
املراجع:

ممار�صة  درجة  احلية:  وليد   -١
لالإدارة  الثانوية  املدار�س  مديري 
التميز  بتحقيق  وعالقتها  اال�صرتاتيجية 

ر�صالة  نظرهم،  وجهة  من  االإداري 
ماج�صتري، جامعة غزة: 2015م، �س:4.
الهالالت:  علي  �صالح   -٢

للن�صر  وائل  دار  التميز،  اإدارة 
�س:25 . 2014م،  االأردن:  والتوزيع، 
٣-  حل�صن عبد اهلل با�صيوه: اأف�صل 

امل�صتدامة،  املوؤ�ص�صي  والتميز  املمار�صات 
مكتبة الوراق، االأردن: 2015م، �س: 243.
للجودة  االإقليمي  املركز   -٤

يف  التميز  جوائز  التعليم:  يف  والتميز 
العربي،  العامل  دول  بع�س  يف  التعليم 
.18-26 �س:  2017م،  اليون�صكو: 
للجودة  االإقليمي  املركز   -٥

التميز  جوائز  التعليم:  يف  والتميز 
العامل  دول  بع�س  يف  التعليم  يف 
.38 �س:  2017م،  اليون�صكو:  العربي، 
التعليم  جائزة  معايري  دليل   -٦

اجلائزة  اأمانة  الثالث،  االإ�صدار  للتميز، 
1440هـ الريا�س،  التعليم،  بوزارة 
قيادة  اأ�صرار  الفقي:  اإبراهيم   -٧

التميز، دار �صما للن�صر والتوزيع: 2013م.
التعليم  جائزة  معايري  دليل   -٨

اجلائزة  اأمانة  الثالث،  االإ�صدار  للتميز، 
1440هـ الريا�س،  التعليم،  بوزارة 
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ت�سكل م�ساألة الإ�سالح يف املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية واحدة من 
خا�س،  بوجٍه  وطننا  ويف  عام  بوجه  البلدان  يف  املهمة  الق�سايا  اأهم 
اأي�سًا  و    ،2030 روؤية  اأدبيات  يف  مبا�سرة  بطريقة  ذلك  ويتجلى 
اأنا�سًا مميزين ذوي  اإذ يتطلب تطبيق الروؤية  بطريقة غري مبا�سرة، 
تاأهيل عاٍل واأي�سًا على قدرة عالية من العطاء والتفاين يف اأعمالهم.  
اإذا تاأملنا يف بع�س امل�سطلحات التي وردت يف روؤية 2030، جند اأنها 
جميعًا ت�ستلزم عقلية متجددة قادرة على العطاء )وطن طموح - منكن 
جمتمعنا - نتعلم لنعمل - تعزيز قيم الإتقان والن�سباط - نتحمل 
امل�سوؤولية يف حياتنا ويف جمتمعنا - رفع عدد املتطوعني - م�سوؤوليتنا 
يف م�ساعدة املحتاج ومعاونة اجلار واإكرام ال�سيف واحرتام الزائرين 

وتقدير الوافدين - حت�سني اإنتاجية املوظفني(.

تحسين األداء العام
داخل الصف باستخدام البحث اإلجرائي:

نصائح للقادمين الجدد

امل�سرف:
يـقـي ـِدّ ا. د. زكي بن �ساكر  �سِ

جامعة أم القرى، مكة املكرمة

الباحثات )اأبجديًا(:
ابت�سام بنت علي النجار

الثانوية السابعة، جدة
مفيدة بنت ح�سني اأبو اجلدايل 

الثانوية ٧٧، جدة
هبة بنت عيد اخليربي 

ثانوية عامل ال�شغار، جدة
هنادي بنت حممود خفاجي  

رو�شة دار الفكر، جدة
هند بنت عبداهلل العي�سى 

الثانوّية ٧٤، جدة
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جماالتها  اختالف  على  واملوؤ�ص�صات 
واأنواعها يف الوقت الراهن تواجه الكثري 
تهدد  التي  والتحديات  ال�صغوطات  من 
وقد  الأهدافها.  حتقيقها  احتماالت 
حدثت  التي  املت�صارعة  التغريات  فر�صت 
جديدًا  واقعًا  والع�صرين  احلادي  بالقرن 
احلاجة  فظهرت  املوؤ�ص�صات،  هذه  على 
اإلى التطوير والتحديث من خالل عمليات 

التعلم الدائم.    
فيها  مبا  املوؤ�ص�صات  �صتتعامل  كيف 
ي�صعب  جدًا  مهمة  مفاهيم  مع  الرتبوية 
اأمثلة  املوؤ�ص�صة.   داخل  وتثبيتها  زرعها 
التحفيز  تعميق  ت�صمل:  املفاهيم  هذه 
اخلارجي،  التحفيز  من  بداًل  الداخلي 
بني  الثقة  اجليد،  املوؤ�ص�صي  الوالء 
التوا�صل  الفريق،  بروح  العمل  االأفراد، 
املعرفة،  اإدارة  النزاعات،  تقليل  الفعال، 
اأخالقيات  الراقي،  التعامل  االآخر،  تقبل 

العمل.....الخ.
الرتبوية  املوؤ�ص�صة  �صتتعامل  وكيف 
مواطنًا  ليكون  الطالب  تهيئة  ق�صايا  مع 
ولكي   ،)Good Citizen( نافعًا 
 )Self-learner( ذاتيًا  متعلمًا  يكون 
 Life-long( احلياة  مدى  ومتعلمًا 
من  نف�صه  يحمي  وكيف   ،  )Learner
القهري  )كالو�صوا�س  النف�صية  العلل 
االجتماعي(  والرهاب  واالكتئاب 

رفقة  و  )كالتنمر  ال�صلوكية  وامل�صاكل 
ال�صوء واملخدرات(؟

ظهرت  الع�صرين،  القرن  بداية  منذ 
واملمار�صات  النظريات  من  جمموعة 
اأنها يف  التحديات، غري  للتعامل مع هذه 
الكايف،  بال�صكل  ناجحة  تكن  مل  عمومها 
املبا�صرة  االأ�صاليب  على  العتمادها 
تغري  اأ�صاليب  على  ولي�س  واجلزئية، 

القناعات الداخلية.
مفاهيم  ظهرت  عامًا  ثالثني  منذ 
الكلي  االأداء  حت�صني  اإلى  ت�صعى  اإدارية 
اأي   - اإيجابية  بطريقة  املوؤ�ص�صة  داخل 
مثل   - حمددة  م�صكلة  اأي  حل  بدون 
 Learning( املتعلمة  املوؤ�ص�صة 
وطريقة    )Organization
 Appreciative( ر  املَُقدِّ الت�صاوؤل 
منوذج  اعتمد  قد  فمثاًل   ،)Enquiry
وحت�صني  فهم  على  املتعلمة  املوؤ�ص�صة 
يف  ال�صائدة  العميقة  الذهنية  النماذج 
ثم  ومن  لالأف�صل،  تغيريها  ثم  املوؤ�ص�صة 

فاإن االأداء �صيتح�صن ب�صكل تلقائي.
والبحث  التاأمل  خالل  ومن 
وبتخ�ص�صات  التعليم  ملهنة  وممار�صات 
لتحقيق  ال�صبيل  اأن  وجدنا  خمتلفة، 
التطور والتح�صن احلقيقي داخل ال�صف 
املمار�س  رغبة  من  اأ�صا�صًا  ينبع  اأن  البد 
القادمة،  لالأجيال  العطاء  يف  )املعلم( 

والتغيري  احلقيقي  التحول  بناء  اإن  اإذ 
ولقد  النف�س.   داخل  من  يبداأ  العميق 
اأثبتت الدرا�صات الغربية املتعددة اأن تبني 
املعلمني  قبل  من  الذاتي  املهني  التطور 
يوؤدي اإلى االرتقاء بجودة التنمية املهنيَّة، 
املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  اأداء  وحت�صني 

التعليمية والرتبويَّة.  
مبحاولة  نقوم  اأن  قررنا  فقد  ولذا 
بتطبيق  ال�صف  داخل  االأداء  حت�صني 
 - العطاء  ة  نيَّ  - اإيجابي  تغيري  منوذج 
وذلك با�صتخدام اأ�صلوب البحث االإجرائي 
Reflection-( التاأملي  الت�صاركي 
 Action  based Participative

  .)Research
من  عدد  يف  البحث  بتنفيذ  قمنا 
التابعة  واخلا�صة  احلكومية  املدار�س 
اأخذ  بعد  جدة  مبدينة  التعليم  الإدارة 
على  الرتكيز  وكان  املطلوبة،  املوافقات 
معلمات اأو طالبات املرحلة الثانوية ب�صكل 
اإحدى احلاالت، مت الرتكيز  اأ�صا�صي، ويف 
االأطفال.   ريا�س  مرحلة  معلمات  على 
متطلبات احل�صول  �صمن  االأبحاث  كانت 
على درجة املاج�صتري يف القيادة الرتبوية 
وكانت  بجدة،  احلكمة  دار  جامعة  من 
نتائج اأبحاثنا االإجرائية اإيجابية عمومًا يف 
حت�صني االأداء داخل ال�صف بل وحتى على 
العالقات االإجتماعية للمعلمة اأو الطالبة.  
والأهمية هذا االجتاه البحثي غري املنت�صر 
لتح�صني االأداء امليداين يف املجال الرتبوي 
كونه يعتمد على املدر�صة املعرفية والبنائية 
)املدر�صة  ال�صائع  االأ�صلوب  عن  وابتعاده 
عة  ال�صلوكية(، حاولنا يف هذه املقالة املو�صَّ
منها  لي�صتفيد  خربتنا  ع�صارة  تلخي�س 

القادمون اجلدد اإلى هذا امليدان.
امليدان  االأداء يف  لتح�صني  اأنه  نلحظ 
الرتكيز  يتم  العربية،  بالدول  الرتبوي 
االجتاه  عك�س  على  الكمي  البحث  على 
اأكرث  يركز  بداأ  الذي  احلايل،  الغربي 
على البحث النوعي.  اأما بالن�صبة للبحث 
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العامل  يف  االنت�صار  نادر  فهو  االإجرائي 
التاأملي.     الت�صاركي  وخ�صو�صًا  العربي، 
العامل  يف  االأولى  تعدُّ  اأبحاثنا  فاإن  لذا 
االإجرائي  البحث  ال�صتخدام  العربي 
اإيجابي    تغيري  منوذج  لتطبيق  الت�صاركي 
 Positive Intervention(
اأما  ال�صف.   داخل   )Approach
العطاء  نية  منوذج  ال�صتخدام  بالن�صبة 
فذلك  ال�صف،  داخل  تغيريي  كنموذج 
م�صتوى  على  االأولى  هي  اأبحاثنا  �صيجعل 

العامل.
التطوير  منوذج  عن  نبذة 

املوؤ�س�سي املطبَّق:
عدًدا  هناك  فاإن  اأعاله،  ذكرنا  كما 
املعرفية  والتغيري  التطوير  مناذج  من 
املوؤ�ص�صة  مثل  املوؤ�ص�صة  داخل  االإيجابية 
ولكننا  ر،  املَُقدِّ الت�صاوؤل  وطريقة  املتعلمة 
منوذجًا  ا�صتخدمنا  الدرا�صة  هذه  يف 
للموؤلف  العطاء  ة  نيَّ منوذج  هو  جديدًا 
 Schuitema, E.,( �صكاتيما  اإيت�صكو 
 Intent: Exploring the core of
 being human. Edinburgh:
Intent Publishing، 2011( وقد 
ا�صتخدمه لتح�صني االأداء داخل موؤ�ص�صات 
متعددة حول العامل، ولكنه مل ي�صتخدمه 
العطاء  نية  ومنوذج  املدار�س.   قطاع  يف 
هو مفهوم ُمَي�ّصر ولكنه �صامل وعميق جدًا 
يف النجاح والتميز ال�صخ�صي واملوؤ�ص�صي.  
اأ�صا�س  النيَّة هي  اأن  النموذج على  ويوؤكد 
كل �صيء.  والنية بح�صب النموذج تنق�صم 
اإلى نيتني: نية خرييَّة )عطاء(، ونية غري 
لتحقيقه  نتطلع  اأمر  ة )اأخذ(، وكل  خرييَّ
ة العطاء على عك�س ما يتوقعه  مرتبط بنيَّ
النا�س باأنهم �صيح�صلون على ما يتطلعون 
الداخلي  التحوُّل  اإن  اأي  اأخذ.   ة  بنيَّ اإليه 
ة  لالأف�صل يعتمد على نية االإن�صان اخلرييَّ
اأي�صًا  اإيجابا  �صيوؤثر  وهذا  العطاء،  اأي 
ة  ونيَّ حياته.   كل  بل  واأ�صرته  عمله  على 
للعطاء  امل�صتمر  »القرار  هي  العطاء 

احلياة«.   جوانب  كل  يف  امل�صروط  غري 
العطاء  مفهوم  ع  و�صَّ قد  النموذج  اإن  اأي 
ترتبط  نيَّة  اإلى  قيمة  من  له  حوَّ بحيث 
وحترك دوافع االإن�صان وتتداخل يف جميع 
كيف  النموذج  ويو�صح  احلياة.   مراحل 
بناًء على ما هو  اإذا ت�صرف  االإن�صان  اأن 
يف  اإنه  اأي  تتغري.   النف�س  فاإن  �صحيح، 
كلِّ مرة يعطي االإن�صان فيها ل�صبب اأرقى 
�صيغري  ذلك  فاإن  الذاتيَّة،  م�صلحته  من 
النف�س لالأف�صل،  النف�س.  وعندما تتغري 
فاإن االأداء املوؤ�ص�صي �صيتغري حتمًا.  طبعًا 
مت ا�صتخدام جمموعة من الطرق العملية 
خالل  من  تطبيقه  ثم  ا�صتيعابه  بهدف 

املعلمات والطالبات.
نبذة عن البحث الإجرائي:

اأ�صلوب  البحثي  فريقنا  اعتمد 
البحث االإجرائي، وهو اأداة قوية لدرا�صة 
التق�صي  طريق  عن  االأداء  وحت�صني 
على  العميق.   واالنعكا�صي  التاأملي 
ي�صتطيع  ال  الذي  الكمي  البحث  عك�س 
فاإن  االإن�صانية،  التفا�صيل  مع  التعامل 
البحوث والدرا�صات النوعية )يف حالتنا: 
جدًا  منا�صبة  تعد  الت�صاركية(  االإجرائية 
ومن  املهمة،  التفا�صيل  هذه  لدرا�صة 
املوؤ�ص�صي  االأداء  حت�صني  يف  ت�صاعد  ثم 

لالأف�صل. 
ُتعنى  عملية  هو  االإجرائي  والبحث 
اإن�صاين  هدف  لتحقيق  معرفة  بتوليد 

واملوؤ�ص�صة  االأفراد  اأداء  لتح�صني  نافع 
الباحث من  ويهدف  اإليها.   ينتمون  التي 
)والحقًا  القدرات  حت�صني  اإلى  خاللها 
املعرفة  هذه  خالل  من  املمار�صات( 
يف   - الباحثة  اإن  اأي  الناجتة.   العملية 
والتدخل  املعلومات  ُتعنى بجمع  حالتنا - 
والطالبات  املدر�صات  مع  با�صتمرار 
اأف�صل  اإيجاد  وهو  الهدف  لتحقيق 
لتطبيق  املو�صوعية  والو�صائل  الظروف 

منوذج التغيري االإيجابي يف املدر�صة.
هو  االإجرائي  للبحث  هدف  واأهم 
معرفة  الإنتاج  العملية  املمار�صة  حت�صني 
اأن  كما  نظرية،  معرفة  ولي�س  عملية 
هو  االإجرائي  البحث  يف  اجلديد  االجتاه 
لي�س حلل م�صكلة حمددة، واإمنا لتح�صني 

العقليات.  ومن ثم ت�صتطيع هذه العقليات 
امل�صتجدة  امل�صكالت  مع  التعامل  بنف�صها 
داخل  اليومية  حياتهم  يف  با�صتمرار 

املوؤ�ص�صة.
بعدد  االإجرائي  البحث  ويتميز 
مميزة  طريقة  جعلته  اخل�صائ�س  من 

لدرا�صة الظواهر االإن�صانية ومنها اأنه:
مواقف  يعالج  اإذ  واقعي،  بحث   -

حياتية يف ظروف طبيعية.
االأداء  لتح�صني  فقط  ي�صتخدم  ال   -
وم�صتمر. ممنهج  ب�صكل  ولفح�صه  بل 
من  يجعل  )حتليلي(  نقدي  بحث   -

الباحثني ب�صريين بذواتهم.

بحوث ودراسات
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ولي�س  الفعلي  املمار�س  به  يقوم   -
الباحث اخلارجي.

يقوم به املعلم وحده اأو مع غريه   -
من املعلمني ب�صورة ت�صاركية تعاونية.

ا�صتخدام  للباحث  ميكن   -
النوعية  البيانات  جمع  اأدوات  من  اأي 
)ا�صرتاتيجيات جمع البيانات(، وطرائق 

حتليلها من اأجل حتقيق هدف البحث.
اأقل �صرامة علمية من البحوث   -
�صبط  على  واليركز  االأخرى،  االأكادميية 

املتغريات وطرائق اختيار العينات.
خربات  من  ينطلق  اأن  ميكن   -
نظرية  اأطر  من  ال  وم�صكالته،  املمار�س 

م�صبقة كاأنواع البحوث االأخرى.
اإجراءات البحث:

ة  نيَّ  « منوذج  تطبيق  اأجل  ومن 
البحث  اإجراءات  بت�صميم  قمنا  العطاء« 

على النحو االآتي:
من  الر�صمية  املوافقات  اأخذ   -
اأو  املحافظة  تعليم  باإدارة  املعنية  اجلهة 

املنطقة.
البحث  يف  امل�صاركني  اختيار   -

واأخذ موافقاتهم اخلطية على امل�صاركة.
جمع  ا�صرتاتيجيات  حتديد   -
البيانات ومنها على �صبيل املثال: مقابالت 
والبعدية  القبلية  الرتكيز  جمموعات 
واملالحظات   ،)Focus Group(
 ،)Field Observation( امليدانية
 Appropriate(املنا�صبة والتدخالت 

.  )Interventions
اللولبية  العملية  ا�صتخدام  مت   -
ط - افعل - الحظ - تاأمل -  االآتية: )خِطّ

تابع اخلطة - افعل.....وهكذا(
مبا  كاملة  العملية  ت�صمل  ط«  »خطِّ و 
فيها اأ�صئلة جمموعات الرتكيز القبلية - 
الرتكيز  جمموعات  اأ�صئلة   - التدخالت 

البعدية.
ما  الباحث  ي�صجل  »املالحظة«  يف 
يرى، وي�صمع ما يجري بدون تدخل اأثناء 

تطبيقه البحث االإجرائي مع الفئة املراد 
بحثها.  بينما »التاأمل« هو عملية تفح�س 
متدبرة لتلك املالحظات امل�صجلة، وعمل 
بناء  االإجرائية  التدخالت  يف  حت�صينات 
)املعلمات  ال�صخ�صية  ال�صياقات  على 
مثاًل( والرتبوية )واقع التعليم واملدر�صة( 
النية(  منوذج  )مفاهيم  واملنهجية 
واأحد  املجتمع(.   )ثقافة  واالجتماعية 
اأهم اأدوات التاأمل هي »املفكرة التاأملية«. 
ة  عر�س و�صرح منوذج التغيري«نيَّ  -

العطاء« للم�صاركني يف البحث.
اإعطاء امل�صاركني متارين يومية   -

تعزز لديهم فهم النموذج.
تطبيق  طريقة  مالحظة   -
بالبحث،  امل�صاركني  قبل  من  النموذج 
ممار�صاتهم  مع  النموذج  يتداخل  وكيف 

اليومية.
التاأكد من �صحة جمع البيانات   -
الثالثية  »اال�صرتاتيجية  طريق   عن 
فعلى   ،  )(Triangulation للتقييم« 
توا�صل  و�صيلة  اختيار  مت  املثال  �صبيل 
اجتماعي متاحة للجميع يتم من خاللها 
ب�صكل  التوا�صل  وحتقق  امل�صاركات،  جمع 
وتعزيزها  املفاهيم  ملناق�صة  م�صتمر 
اأو  مكتوبة  اأو  مرئية،  مقاطع  خالل  من 
م�صموعة، وتبادل االآراء والتاأمالت، مما 
املفاهيم  تعميق  من  وزاد  التجربة  اأثرى 

وتر�صيخها.
ن�سائح عملية:

الن�صائح  اأهم  بع�س  نقدم  وهنا 
االأداء  حت�صني  يف  الراغب  للممار�س 
البحث  طريق  عن  العام  ال�صفي 

االإجرائي:
النموذج  من  متمكنًا  كن   -
ا�صتخدامه  يف  ترغب  الذي  التغيريي 
فاإن  كذلك،  تكن  مل  اإذا  ال�صف.   داخل 
�صيوؤثر على تقبل ال�صف لك، ومن  ذلك 

ثم �صتتاأثر النتائج �صلبًا بذلك.
مل�صروعك  بالتخطيط  ابداأ   -
البحثي مبكرًا،  اإذ اإن اأخذ املوافقات من 
اجلهات املعنية يتطلب وقتًا لي�س بالقليل. 
�صيتم  التي  اجلهة  اأن  من  تاأكد   -
بدعمك  تقوم  �صوف  البحث،  تنفيذ  فيها 
وال�صالحيات  الكايف  الوقت  واإعطائك 

الالزمة الإجراء هذا النوع من البحوث.
امل�صاركني  عدد  يكون  اأال  حاول   -
يف البحث كبرًيا، بحيث ي�صعب مالحظة 
خالل  االأداء  يف  التح�صن  مدى  ومتابعة 

فرتة التطبيق.
كن متاأماًل ومت�صائاًل با�صتمرار،   -
وا�صاأل نف�صك دائمًا، وقل: ما هـــو هديف؟ 
وما  اأدائي؟  من  ــن  اأح�صِّ اأن  ميكن  وكيف 
اأن  ينبغي  التي  االأخالقية  الق�صايا  هي 

اأراعيها؟

بحوث ودراسات
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الرتكيز  جمموعات  اأ�صئلة  �صغ   -
الأنها  مميز  ب�صكل  والبعدية  القبلية 
البيانات  جمع  يف  كبري  ب�صكل  �صتعينك 
واالإجابة  النتائج  وا�صتخراج  وحتليلها 
االأ�صئلة  جتعل  ال  الدرا�صة.   اأ�صئلة  عن 
تتجاوز 02 �صوؤااًل وق�صمها مثاًل على 4 اأو 
5 موا�صيع، فذلك �صي�صاعدك اأي�صًا  عند 

حتليل ومناق�صة النتائج.
نتائج  تثبت  لن  باأنك  تذكر   -
فقط  �صتو�صح  واإمنا  م�صبقًا،  حمددة 
البحث  اأن  وتذكر  وجدتها،  التي  النتائج 
قليلة  نتائج  �صيولد رمبا  االإجرائي اجليد 
ولكنه حتمًا يولد ت�صاوؤالت جديدة وعديدة.
ب�صكل  املالحظة  دقيق  كن   -
م�صتمر ويومي للم�صاركني، وكن مندجمًا 
ي�صرية  ولو  خلفية  ن  وكوِّ امل�صاركني،  مع 
بيانات  جمع  يف  ذلك  لي�صاعدك  عنهم، 

وتقبل  البحث.   يف  امل�صاركني  من  اأكرب 
منهم اأي تدخل اأو مالحظة، و�صي�صاعدك 
تطبيقهم  مدى  معرفة  يف  اأي�صًا  ذلك 
يكون  ومتى  ال�صحيح  بال�صكل  للنموذج 
االأفكار  لت�صحيح  املنا�صب  التدخل 
واملفاهيم واملواقف وامل�صاكل والت�صاوؤالت. 
مع  فردية  مقابالت  بعمل  قم   -
امل�صاركني اإذ اإنها �صت�صاعدك يف االإجابة 
حاجز  وتك�صر  امل�صاركني،  ت�صاوؤالت  عن 
للتحدث  امل�صاركني  بع�س  لدى  اخلجل 
بيانات  يفيد يف جمع  وهذا  اأكرب،  بحرية 

اأكرث للباحث. 
كتابات  على  دوري  ب�صكل  لع  اطَّ  -
الأنها  امل�صاركني  وتاأمالت  واأعمال 
�صت�صاهم يف حتقيق مدى فاعلية النموذج 
وا�صتخراج النتائج ومعرفة مدى التح�صني 
والتعليمي  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على 

وامل�صتوى العام. 
النوعي  البحث  وقتك!   خذ   -
التغيري  لتعميق  الت�صاركي  االإجرائي 
االإيجابي داخل ال�صف متطلب حتى من 
الناحية الزمنية اإذ يعتمد على املالحظات 
والتاأمالت  املالئمة  والتدخالت  الواعية 
امل�صتفي�صة.   ال�صردية  والكتابات  العميقة 
االأقل. على  �صنة  مدة  عليك  نقرتح 
على  تدخالتك  تكون  اأن  تاأكد   -
وبطريقة  احلاجة  تقت�صيه  ما  ح�صب 
تكون  ولكي  ومنظمة.  مو�صوعية 
يراعي  اأن  البد  ناجحة  التدخل  عملية 
�صخ�صية   - املوقف  )نوعية  الباحث: 
والنف�صية  املزاجية  احلالة   - امل�صاركني 
املنا�صب  الوقت  اختيار   - للم�صاركني 
الهادئ  االأ�صلوب  ا�صتخدام   - للتدخل 
مراعاة   - التدخل  اأثناء  واللبق  واحل�صن 
وطريقة  التدخل  اأثناء  العمرية  الفئة 
مراعاة  وعند  والتب�صيط(،  الت�صحيح 
اأكرث  التدخل  يكون  �صوف  النقاط  هذه 
اال�صتمرار  يف  امل�صاركني  وي�صاعد  فاعلية 
اأكرث وتطبيقه  وتعميقه  النموذج  تقبل  يف 
لالأف�صل. والتح�صني  التغيري  لغر�س 
- اكتب النتائج ب�صكل م�صتفي�س قدر 
االإمكان، فهذا بحث نوعي تاأملي ال توجد 
اإح�صائية  وعمليات  كثرية  جداول  فيه 
الكمي.   البحث  مثل  تو�صيحية  واأ�صكال 
املراجع  من  كثري  دمج  املهم  من  اأي�صًا 
واملقارنة  للتاأييد  النتائج  كتابة  اأثناء 
والتف�صري، على عك�س البحث الكمي الذي 
يف  به  املرتبطة  امل�صادر  اأكرث  ذكر  يتم 
الف�صل  يف  اأو  )املقدمة(  االأول  الف�صل 
نن�صح  بل  االأدبي(.   )امل�صح  الثاين 
اإن�صاء ف�صل م�صتقل للـم�صح االأدبي  عدم 

ودجمه باملقدمة )الف�صل االأول(.
- تذكر باأن ال�صياغة اجليدة الأ�صئلة 
يف  الحقًا  �صتفيدك  الرتكيز  جمموعات 
حتليل النتائج ومناق�صتها، مع عدم اإغفال 
 Thematic( اأهمية التحليل املو�صوعي

 .)Coding(والرتميز )Analysis

بحوث ودراسات
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فكرة  من  الواقعية  ودللتها  معناها  »التواأمة«  كلمة  ت�ستق 
اأن  ذلك  يعني  تواأمة  لدينا  يكون  وحينما  التواأم،  الإخوة  اأو  ة  الِنديَّ
هناك ت�سابهًا اأو تطابقًا تامًا. والتواأمة املهنية هي باخت�سار اتفاق اأو 
تعاون بني طرفني اأو اأكرث لتطوير جوانب علمية، وعادًة ما يكون هذا 

التفاق مك�سبًا للطرفني الذين ت�ساركا فيه.
وتاأخذ هذه التواأمة جمالت متنوعة يف الرتبية كالتواأمة بني 
املقررات الدرا�سية بحيث يتم اإ�سراك مادتني اأو اأكرث يف مو�سوعات اأو 
قيم اأو مهارات، بهدف اإنتاج معرفة ب�سكل خمتلف تتحقق من خاللها 
ال�سورة ال�ساملة للمنهج، وكذلك التواأمة بني املدار�س    اأو التواأمة بني 
يتم ربط جامعة بجامعة ذات خربة وذات جتارب  اجلامعات بحيث 
فريدة وناجحة من اأجل حتقيق م�ستويات عالية من الفائدة، وتبادل 
املعرفة بينهما، ولتوفري فر�س تبادل اخلربات والتجارب ودعم بع�سها 

ا وتر�سيخ مفهوم جمتمع املعرفة. بع�سً

 التوأمة المهنية بين الجامعات
Professional UNI Twinning

د. غيداء بنت علي �سالح الزهراين
جامعة جنران
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وتختلف التواأمة عن التعاون، فالتعاون 
�صكل  على  وياأتي  االأولية،  املرحلة  هو 
فردي من الباحثني اأو على �صكل جمموعة 
من االأفراد يتعاونون مع جمموعة اأخرى، 
ويكون ذلك عادًة على �صكل اأقل موؤ�ص�صية، 
جهة  هناك  تكون  اأن  فهي  التواأمة  اأما 
اأخرى  جهة  حتت�صن  جمال؛  يف  متقدمة 
بل  واخلربات،  التجارب  معها  وتت�صارك 
اإذ  ذلك  من  اأبعد  اإلى  الت�صارك  وميتد 
اأو الف�صل. النجاح  يف  ال�صراكة  ي�صمل 
ذات  التواأمة  هذه  تكون  ولكي 
والعاملني  اجلامعية  للموؤ�ص�صة  جدوى 
ياأتي: ما  مراعاة  ينبغي  فيها، 
املجال  بو�صوح  اجلامعة  حتدد  اأن   •
وتفعيله  لتبنيه  ت�صعى  الذي  املو�صوع  اأو 

)برنامج اإعداد املعلم مثاًل(.
اخلربة  م�صدر  اختيار  حُت�صن  اأن   •

التواأم )املوؤ�ص�صة الرديفة(. 
واأفكارهم  للعاملني  توفر  اأن   •

الطموحة الدعم الالزم.
• اأن تقيِّم طبيعة العالقة بينها وبني 

اجلهة االأخرى.
متطابقة  تواأمة  نوعان:  والتواأمة 
ن�صخة  التعليميتان  املوؤ�ص�صتان  فيها  تكون 
الفل�صفة  يف  بع�صهما  من  االأ�صل  طبق 
واالأهداف والنظام التعليمي كلًيا، وعادة 
بني  التواأمة  من  النوع  هذا  يكون  ما 
ظروف  جتمعهما  موؤ�ص�صتني  اأو  جامعتني 

بيئية واجتماعية واقت�صادية متماثلة.
ال  متطابقة  غري  جزئية  واأخرى 
الأنها  ال�صابقة  التماثل  �صروط  ت�صرتط 
جماالت  يف  و�صراكة  تعاون  كعملية  تكون 
واالأفكار  اخلربات  تبادل  منها  حمددة 

وامل�صاريع.
اأ�صا�صيني  عن�صرين  هناك  اأن  كما 
ال�صتخدام  التوجه  عند  حتقيقهما  يجب 
التواأمة وهما االختيارية والتكافوؤ، اإ�صافة 
لعدم اإغفال الرتاكمات املعرفية واالإدارية 
بدء  عند  ال�صنني  مر  على  جتمعت  التي 
اجلامعات  بني  خ�صو�صًا  التواأمة،  عملية 

املحلية واجلامعات اخلارجية.

بناًء  تتم  الختيارية  ومرحلة 
على:

لتلك  العاملية  الت�صنيفات   -1
اجلامعات.

من  اجلامعة  تريد  ماذا  حتديد   -2
و�صراكة  عالقة  كاإقامة  دقيق  تخ�ص�س 

مع جامعة ما.
وتن�صيق  اأن يكون هناك منهجية   -3
حتى  الواحدة  الدولة  يف  اجلامعات  بني 
جامعات  يف  وتنح�صر  ال�صراكة  تتكرر  ال 

حمددة ودولة بعينها. 
ا�صتباق  يجب  �صبق  ما  على  عالوًة 
عن  املعلومات  من  قدر  بجمع  العملية 
اجلهة املراد تواأمتها ملعرفة نقاط ال�صعف 
والقوة فيها، واالت�صال بها وعر�س العملية 
زمنية حتدد  ومتابعتها خالل مدة  عليها 
وللتواأمة  الطرفني.    كال  من  البدء  منذ 

اجلامعات املحلية.
تبادل  برنامج  يف  التو�صع   •
فلدى  اجلهتني،  بني  الطالب  منح 
اللغة  تخ�ص�صات  املحلية  اجلامعات 
والعلوم  االإ�صالمية  والدرا�صات  العربية 
املعدنية  والرثوات  والنفط  االجتماعية 
ولدى اجلامعات العاملية العلوم الطبيعية 

والريا�صيات والتخ�ص�صات االأخرى.
الدائمة  املعرفية  اجل�صور  مد   •
بني اجلامعات املحلية والعاملية يف برامج 
تطوير العلوم الطبيعية التطبيقية وخا�صة 

الفيزياء وعلوم الريا�صيات.
اال�صتفادة من ال�صجل التاريخي   •
يف  اأوروبا  يف  العريقة  للجامعات  الطويل 
اأخطاء  نقع يف  ال  تطوير اجلامعات حتى 
العاملية  اجلامعات  فيها  وقعت  فادحة 
واختيار  جتنبها  ليتم  التطوير  اأثناء  يف 

النموذج االأف�صل.
قائمة املراجع:

)2008م(:  دالل  بهزاد، 
اجلامعات  بني  االأكادميية  التواأمة 
النوعية«،  اجلودة  نحو  »�صراكات 
.26 ع   ،8 �س  الرتبية،  جملة  البحرين: 
الدين  حميي  عبداملنعم  عبداملنعم، 
)2007(: التواأمة بني اجلامعات العربية 
وا�صرتاتيجية حتقيقها، موؤمتر اجلامعات 
امل�صتقبلية-  واالآفاق  التحديات  العربية: 
 - االإدارية  للتنمية  العربية  املنظمة 

املغرب، �س 751-741.
)2006م(:  عبداملجيد  مفيز، 
اجلامعات  بني  االأكادميية  التواأمة 
النوعية«،  اجلودة  نحو  »�صراكات 
ع19. �س6،  الرتبية،  جملة  البحرين، 
Armstrong, Lloyd.
 (2007): Competing in the
 global higher education
 marketplace: Outsourcing,
 twinning, and franchising,
 New Directions for Higher
 Education, Issue 140, 8p. DOI:
 10.1002/he.287, Database:
 Education Research
 Complete, p131-138.

بني اجلامعات املحلية واجلامعات العاملية 
مميزات عدة اأهمها:

• الرفع من نوعية برامج اجلامعات 
املحلية -برامج اإعداد املعلم مثاًل- لتكون 
اأكادمييًا  املتطورة  للجامعات  مماثلة 

واإداريًا.
االأ�صتاذ  برنامج  من  اال�صتفادة   •
الزائر من اخلربات العاملية واأي�صًا لتكون 
هيئة  اأع�صاء  توجيه  خالل  من  متبادلة 
الإجناز  حمددة  جامعات  اإلى  التدري�س 
ا�صرتاتيجية  �صمن  العلمي  التفرغ  �صنة 
جودة  ل�صمان  والربامج  للبحوث  معدة 

البحوث ومنا�صبتها للجامعات املحلية.
االأداء  معايري  يف  اخلربات  تبادل   •
العاملية  اجلامعات  يف  املتبعة  والتقومي 
يف  والتقومي  االأداء  معايري  من  للرفع 

قضايا معاصرة
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بقلم:
نورة بنت نا�سر العوّيد     

أستاذ أصول الرتبية املساعد

يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز 

مديرة التحرير 

من  بالكثري  �سلمان »حفظه اهلل«  امللك  دولتنا يف عهد قائدها  تزخر 
التطورات والنه�سة، على جميع الأ�سعدة ا�ستيفاًء ملا مت البدء به يف 
والعمل  بالوطن،  النهو�س  على  الكبري  واحلر�س  ال�سعودي،  تاريخنا 
تخدم  التي  اخلطط  وو�سع  النواحي،  جميع  من  البالد  نه�سة  على 
الوطن واملواطن على حٍد �سواء، ومتابعة مدى حتقيق ذلك، وحما�سبة 
لتعاليم  تبًعا  اإل  ياأتي  ل  وهذا  عنه.  التاأخر  اأو  فيه  الإخفاق  مت  ما 
ال�سريعة الإ�سالمية، التي تقوم دولتنا اأ�سا�ًسا على قوانينها وُمثلها. 

وموؤ�ص�صاته  التعليم  عملية  اإن 
لدولتنا  ال�صاغل  ال�صغل  هي  تزال  ال 
بتطوير  االهتمام  يزال  وال  االأبّية، 
الكفاية  وحتقيق  االإن�صان  عقل 
التي  اخلطط  اأهم  من  له،  العلمية 
ت�صعى الدولة اإلى تنفيذها ومتابعتها 

بدقة متناهية، وحر�س ال ينقطع.
ت�صهد  تزال  ال  االأحداث  واإن 
اجلوانب،  كل  يف  دولتنا  متّيز  على 
على  يقت�صر  هنا  احلديث  كان  واإن 
نزال  وال  كنا  فاإننا  وتطويره  التعليم 
نحوز  اأن  الأجل  اجلميع،  مع  نت�صابق 
مراتب  يف  االأولى  املراتب  على 

واالخرتاعات؛  واالبتكارات  التعليم 
على  وتربينا  تعودنا  الأننا  فقط  لي�س 
ذلك، بل الأن دولتنا ال تزال تعلّي من 
اأهمية ذلك، من خالل الدعم الذي 
تقدمه يف جميع املحافل واملنا�صبات 
املراتب  يف  نكون  اأن  الأجل  العلمية، 

االأولى واملهمة فيها. 
التعليم  �صيَّما  وال   - التعليم  اإن 
العربية  اململكة  العايل واجلامعي يف 
ال�صعودية - ميّر االآن بحقبة »ذهبية« 
امل�صتمرة،  واملتابعة  التطوير  معياره 
من لدن قيادتنا احلكيمة؛ ومن اأهم 
ال�صواهد على ذلك، حتفيز وت�صجيع 

مما  املختلفة،  بالربامج  االلتحاق 
بقوة  ينه�س  التعليم  اأن  على  يدّل 
والعلمي  الفعلي  االكتفاء  حتى يحقق 
اجلامعات  جميع  يف  والتطبيقي 
عملية  حتقيق  الأجل  ال�صعودية، 
النه�صة والتي ر�صمتها دولتنا اململكة 
قائدها  ويتابعها  ال�صعودية،  العربية 
ورعاه«،  اهلل  »حفظه  �صلمان  امللك 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  عهده  وويل 
والأننا  �صلمان،  بن  حممد  االأمري  
هي  هّمتنا  تكون  اأن  على  تربينا 

االأعلى دوًما. 

هـــّمـــــة
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