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معلم نحو القمة

يوم المعلم العالمي

ياصانع المجد كن فطناً

كاريزما معلم القرن ١٢

صدر حديثاً

تمهين اإلشراف التربوي

كيف جعلت معايير العلوم التفكير مرئياً

هندسة الرواية

نظرية المنهج أنموذجاً

التدريس القائم على المعايير

الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة
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فـي  والممارسة  التعليمي  التصميم  بين  الفجوة 

العالم الحقيقي

أهمية البحث اإلجرائي فـي تحسين البيئة التربوية

اإلعالمية  المراكز   ٢٠٣٠ رؤية  تحقيق  ظل  في 

ودورها فـي صناعة الطالب القدوة

منصات  واعتالء  مؤسساتنا  فـي  للتميز  الطموح 

التتويج الحضاري

تجربتي بتطبيق منحى التعليم التكاملي stem فـي 

تدريس الرياضيات

عندما يرحل القائد الموهوب !!

(صعوبات  للتدخل  االستجابة  مظلة  تحت  التعلم 

القراءة نموذجاً)

المناهج والتحول إلى االقتصاد المعرفـي

ندوة المعلمون الشباب مستقبل المهنة

المعلم أوالً
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عاملًيا  يوًما  اليون�سكو  خ�س�ست 
الأول/ ت�سرين   5 يف  يوافق  للمعلم 
اأكتوبر �سنويًا، ورفعت يف احتفائها لهذا 
م�ستقبل  ال�سباب:  املعلمون  �سعار  العام 
 Young Teacher: the( املهنة 
 )future of the profession
ال�سباب  املعلمني  اأهمية  على  للتاأكيد 
املجتمعات. تطوير  يف  ودورهم 
روح  وهو  »املعلم«،  العلم  ر�سول 
وحتقيق  وتطويرها  التعليمية  العملية 
هذا  ويعد  وطننا،  وروؤية  ا�سرتاتيجية 
اليوم، يوم املعلم، وقفة تاأمل عن جميع 
التعليم  جمال  يف  املقدمة  اخلدمات 
والتطوير املهني لهذه ال�سريحة التي تعد 
العمود الفقري يف تطوير الأمم، و متكني 
والتطوير  التغيري  قيادة  من  املعلمني 
وطن. روؤية  بناء  يف  للم�ساركة  الرتبوي 

اليوم 
العالمي 
للمعلم

بجامعتنا  الرتبية  كلية  وت�سارك 
من  اأجيال  مع  الحتفال  الغراء 
اخلربات  اأ�سحاب  واملعلمات  املعلمني 
حتت  الور�ض   وعقد  الندوة  باإقامة 
م�ستقبل  ال�سباب:  )املعلمون  �سعار 
يف  بدورهم  منا  عرفاًنا  املهنة( 
وطن،  طموح  وحتقيق  امل�ستقبل  بناء 
التعليمية،  العملية  يخدم  مبا  وذلك 
 .0302 اململكة  روؤية  حتقيق  يف  وي�سهم 
تطوره،  و  املجتمع  اأ�سا�ض  هو  املعلم 
باأن  املعلم  يوم  ذكرى  يف  يل  يطيب  و 
اأ�سطر كلمات �سكر وتقدير وعرفان لكل 
معلمة علمتني خالل م�سريتي و لها اأثر 
تراكم  يف  و�ساهمت  �سخ�سيتي  بناء  يف 
العلم. ر�سول  �سكًرا  لدي،  اخلربات 

د.رجـاء بـاحـاذق
اأ�ستاذ ق�سم ال£فولة املبكرة  امل�سار∑

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

كلمة العدد
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أخبار جستن
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»جستن« تحتفل بيوم
المعلم العالمي ٢٠١٩

أخبار جستن
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أخبار جستن

نظمت اجلمعية ال�سعودية للعلوم 
الرتبوية والنف�سية عددًا من الأن�سطة 
اجلمعية  م�ستوى  على  املختلفة 
اجلمعية  �ساركت  فقد  وفروعها، 
العاملي  املعلم  بيوم  الحتفاء  يف 
يف  امل�ساركة  اجلهات  �سمن   2019
الرتبية  كلية  مته  نظَّ الذي  املعر�ض 
يوم اخلمي�ض  �سعود  امللك  يف جامعة 
1441/2/4هـ املوافق 2019/01/3. 
جمانية  تدريبية  ور�سة  قدمت  كما 
يف  نظريتك  تبني  »كيف  بعنوان: 
اإدارة  اأمني جمل�ض  التدري�ض« قدمها 
اجلمعية واملدير التنفيذي الدكتور/ 
مركز  يف  حمي  اآل  ح�سني  بن  �سعيد 
العامة  بالإدارة  الرتبوي  التدريب 

الأحد  يوم  الريا�ض  مبنطقة  للتعليم 
 .2019/01/6 املوافق  1441/2/7ه 
خا�سًا  خ�سمًا  اجلمعية  قدمت  كما 
الع�سوية  ر�سوم  من   %05 مقدراه 
ا�ستمر  عر�ض  يف  املنا�سبة  بهذه 
لثمانية اأيام، و�ساركت فروع اجلمعية 
يف  واملحافظات  املناطق  خمتلف  يف 
فعاليات مماثلة �سمن اجلهات التي 

تن�سوي حتت مظلتها.
وعلى �سعيد التعاون بني اجلمعية 
قامت  للتميز  التعليم  جائزة  واأمانة 
امل�ساركني  ملفات  بتحكيم  اجلمعية 
التعليم  جلائزة  العا�سرة  الدورة  يف 
تطوير  �سركة  مع  بال�سراكة  للتميز 

التعليم القاب�سة. 

اإنتاجها  يف  اجلمعية  وا�ستمرت 
 64  ،63 العددين  باإ�سدار  العلمي 
من املجلة ال�سعودية للعلوم الرتبوية، 
ال�سعودية  املجلة  من   63 والعدد 
للباحثني  لت�سيف  النف�سية،  للعلوم 
واملهتمني بالرتبية وعلم النف�ض جملة 

من البحوث العلمية املحكمة.
بتاريخ  اجلمعية  بداأت  كما 
امل�ساركات  با�ستقبال  1441/2/1ه 
بعنوان  ع�سر  التا�سع  موؤمترها  يف 
ال�سعودية ملجتمع  ال�سخ�سية  »تعزيز 
اهلل  باإذن  �سيعقد  والذي  حيوي« 
1441هـ   /7  /10  -8 الفرتة  خالل 

يف رحاب جامعة امللك �سعود. 
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ُيعدُّ �ملعلم روَح �لعملية �لتعليمية وقائدها بال منازع، فال ميكن �أن 
توؤدي غر�ضها من دونه، فهو �أد�ة �لتغيري و�لتطوير ملهنة �لتعليم، وبه 
�أن يحدث �لتعليم فرًقا و�أثًر� دون  يحقق �لتعليم ر�ضالته. وال ميكن 
�أن يكون من خالل �ملعلم، وال ميكن الأيِّ نظام تعليمي �أن يكون �أف�ضل 
من و�قع معلميه، فاملعلم هو بو�ضلة �لتعليم �حلقة، وموؤ�ضره �لرئي�س.

المعلمون الشباب:
مستقبل المهنة

�أ.د. فهد بن �ضليمان �ل�ضايع
عميد كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 

للعلوم الرتبوية والنف�سية

خ�س�ست  �سبق؛  ما  على  وبناًء 
لـتاأكيد  للمعلم؛  عامليًّا  يوًما  اليوني�سكو 
املجتمعات.  تقدم  يف  ودوره  ر�سالته 
العاملي  املعلم  بيوم  احتفائها  يف  ورفعت 
)املعلمون  �سعار  9102م  العام  لهذا 
 Young  - املهنة  م�ستقبل  ال�سباب: 
 Teachers: The future of the
Profession(، وتبنت اليوني�سكو هذا 
ال�سعار للتاأكيد باأن م�ستقبل مهنة التعليم 
يعتمد حتًما على املعلمني اجلدد اإعداًدا 
لهم.  م�ستمًرا  مهنيًّا  وتطويًرا  واختياًرا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ونحن يف 
روؤية   - كربى  تطويرية  روؤية  نعي�ض 

اململكة 0302 -  يعتمد حتقيق براجمها 
اأبناء  تاأهيل  على  ومبادرتها  واأهدافها 
هو  التعليم  وُيعدُّ  املعطاء.  الوطن  هذا 
الركيزة الأ�سا�ض لتحقيق ذلك، ول غرو 
اأن يكون املعلمون بذلك هم قادة التغيري 
ورواده. ومواكبًة لهذه املتطلبات التنموية 
التعليم  وزارة  وت�سعى  �سعت  الكربى؛ 
-بقطاعيها العام والعايل- لتاأهيل اأف�سل 
امل�ستمر.  املهني  وتطويرهم  املعلمني 
وتطويره  املعلم  تاأهيل  مبادرات  وتاأتي 
وم�سروعاتها،  الوزارة  مبادرات  قمة  يف 
تلك  تقود  اأن  اإلى  الوزارة  تطمح  اإذ 
املبادرات وامل�سروعات التغيرَي الرتبوي. 

تتطلب  الرتبوي  التغيري  قيادة  اإن 
املتميزين  الرتبويني  املمار�سني  اإعداد 
وتعزيز  وبحثيًّا،  مهنيًّا  وتطويرهم 
نحو  الإيجابية  واجتاهاتهم  معتقداتهم 
مهنتهم با�ستمرار، ومتكينهم من قيادة 
بفاعلية  للم�ساركة  الرتبوي؛  التغيري 
روؤيته،  وحتقيق  وطنهم  بناء  م�سرية  يف 
لوطن  حيوي  جمتمع  بناء  يف  والإ�سهام 
طموح يتطلع اأن يقود اأبناوؤه بناء اقت�ساد 
مزدهر، مع املحافظة على قيمه وريادته 
ودوره  والإ�سالمي،  العربي  حميطه  يف 
املحوري عامليًّا �سمن اأقوى اقت�ساديات 

العامل والقوى املوؤثرة فيه.

همة وطن
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مرآة العدد

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

م�سرف تربوي

�أن يظهر  �أجل  �أد�ء مهمته من  �ملعلم ويكدح يف  يجتهد 
�خلر�فة  وتنطم�س  �حلق،  وينجلي  و�لعلم  �لب�ضرية  نور 
�لقر�آن  يف  نزلت  �آية  �أول  من  ر�ضالته  يف  منطلًقا  و�جلهل، 
حممد  �الأمة  هذه  بنبي  مقتدًيا  }�قر�أ{�لعلق:1  �لكرمي 
فهو قبل  و�َضْمته،  و�أخالقه  و�ضلم يف هديه  �ضلى �هلل عليه 
�أن يكون معلًما قدوٌة الأبنائه �لطالب، متمثاًل قول عائ�ضة 
ر�ضي �هلل عنها عندما �ضئلت عن خلق �لنبي �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم، قالت: »كان خلقه �لقر�آن«  رو�ه م�ضلم.

مـعلـم 
نــحــو 
الـقـمـة

وحني نتحدث عن املعلم يف اأي بلد فاإننا 
نتحدث عن عن�سر مهم وفاعل يف حتقيق 
اململكة  يف  واملعلم  البلد،  ذلك  طموحات 
العربية ال�سعودية اأمام حلم كبري وحدث 
مهم للغاية، ذلك هو الطموح الذي ي�سعى 
القمة  هي  وتلك  �سعودي،  مواطن  كل  له 
لتحقيق  همة؛  بكل  لن�سلها  جنتهد  التي 
الروؤية الطموحة 0302 يف ظل دعم قادة 
م�سريتنا خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 
ي�سل  وحتى  �سلمان،  بن  حممد  الأمري 
املعلم للقمة وياأخذ بيد الأبناء معه بقوة 

واإ�سرار وهمة، ويحدث التغيري الإيجابي 
هنا  فها  وجمتمعه،  بيئته  يف  املاأمول 
ياأخذها  اأن  له  ينبغي  التي  الأمور  بع�ض 
ومربي: كمعلم  بها  ويهتم  العتبار  بعني 
- �الإخال�س هلل تعالى يف �لعمل 
�لذي يقوم به: باأن يكون باعثه للعمل 
وطاعته  تعالى  اهلل  مر�ساة  طلب  هو 
وامتثال اأمره، والأ�سل يف هذا هو �سالح 
اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  فعن  النية 
تعالى عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى 
الأعمال  »اإمنا  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل 
فمن  نوى،  ما  امرئ  لكل  واإمنا  بالنيات، 

فهجرته  ور�سوله  اهلل  اإلى  هجرته  كانت 
اإلى اهلل ور�سوله، ومن كانت هجرته لدنيا 
اإلى  فهجرته  ينكحها  امراأة  اأو  ي�سيبها 
وم�سلم[. البخاري  ]رواه  اإليه«  هاجر  ما 
اأداء ر�سالته  فمع ما يبذله املعلم من 
لتعليم النا�ض اخلري وما ينفعهم يف دينهم 
من  وغريها  ال�سريعة  علوم  من  ودنياهم 
نيته  يح�سن  اأن  له  ينبغي  النافعة  العلوم 
ويخل�ض عمله هلل طلًبا ملر�ساته عزوجل 
وطمًعا فيما عنده من الأجر، وعند ذلك 
وتقوى  همته  وترتفع  عطاوؤه  �سيزداد 
دافعيته للتعليم، ولن ي�سيبه الإحباط لأن 
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اأحًدا من اخللق مل ي�سكره، فهو كل يوم يرى 
عمله عبادة يتقرب بها خلالقه عزوجل.
�لعلم  وجز�ء  ف�ضل  ��ضت�ضعار   -
و�لتعليم: فمعلم النا�ض اخلري له ف�سل 
اأمامة الباهلي ر�سي  اأبو  عظيم كما روى 
اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ال�سماوات  واأهل  ومالئكته  اهللَّ  »اإن  قال: 
وحتى  النملة يف جحرها  والأر�سني حتى 
احلوت لي�سلون على معلم النا�ض اخلري« 
الألباين[. و�سححه  الرتمذي  ]رواه 
اإن  بل  فح�سب،  الف�سل  هذا  لي�ض 
له  ويعلمه،  اخلري  على  يدل  الذي  املعلم 
حتى  الأجور  له  وت�ستمر  ينقطع  ل  اأجر 
اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  فعن  موته،  بعد 
اأن ر�سول اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم  عنه 
قال: »من دعا اإلى هدى كان له من الأجر 
من  ذلك  ينق�ض  ل  تبعه  من  اأجور  مثل 
اأجورهم �سيئا« ]رواه م�سلم[، وعنه قال: 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهللَّ  ر�سول  قال 
من  اإل  عمله  انقطع  اآدم  ابن  مات  »اإذا 
به،  ينتفع  علم  اأو  جارية،  �سدقة  ثالث: 
م�سلم[.  ]رواه  له«  يدعو  �سالح  ولد  اأو 
وبذل  نيته  اأح�سن  ملعلم  فهنيًئا 
النا�ض  وتعليم  العلم،  يف  ووقته  جهده 
هذا  ودنياهم  دينهم  يف  ينفعهم  ما 
عزوجل. اهلل  من  اجلزيل  الأجر 
ل  مهنته  يف  املعلم  فاإن  �ل�ضرب:   -
بني  والتعليم  الرتبية  من  زرعه  ما  يجني 
اإلى  يحتاج  الأمر  اإن  بل  و�سحاها،  ليلة 
عديدة،  ل�سنوات  ميتد  قد  طويل  وقت 
والإرهاق  التعب  من  �سيء  يناله  وقد 
اأو�سانا  وقد  ذلك،  �سبيل  يف  الأذى  اأو 
يف  بال�سرب  الع�سر  �سورة  يف  تعالى  اهلل 
 * ِر  }َواْلَع�سْ احلق  اإلى  الدعوة  �سبيل 
اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ   * ُخ�ْسٍر  َلِفي  اْلإِْن�َساَن  اإِنَّ 
قِّ  ِباحْلَ ْوا  َوَتَوا�سَ اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوا 
 .]3  -  1 ]الع�سر:   } رْبِ ِبال�سَّ ْوا  َوَتَوا�سَ
وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ونبينا 
اأداء  اأثناء  الأذى  من  �سيء  ناله  قدوتنا، 
للهدى  ودعوتهم  النا�ض  تعليم  يف  مهمته 
ذلك  من  ظفر،  حتى  �سرب  لكنه  واحلق، 

الذي  الأعرابي  ة  ق�سَّ
اهلل  �سلى  النبي  جبذ 
بردائه  و�سلم  عليه 
فعن  �سديدًة،  َجْبَذًة 
ر�سي  مالك  بن  اأن�ض 
»كنت  قال:  عنه  اهلل 
اهلل  ر�سول  مع  اأم�سي 
�سلى اهلل عليه و�سلم، 
جنراينٌّ  برٌد  وعليه 
احلا�سية،  غليظ 
 ، اأعرابيٌّ فاأدركه 
جْبَذًة  بردائه  فجبذه 
نظرت  حتى  �سديدًة، 
عاتق  �سفحة  اإلى 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
اأثَّرت  قد  و�سلم  عليه 

ثمَّ  َجْبَذته،  ة  �سدَّ ِمن  د  الرُبْ حا�سية  بها 
د! ُمْر يل ِمن مال اهلل الذي  قال: يا حممَّ
عندك، فالتفت اإليه ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم ثمَّ �سحك، ثمَّ اأمر له بعطاء« 
بن  اهلل  عبد  وعن  البخاري[،  ]رواه 
اأنظر  م�سعود ر�سي اهلل عنه قال: »كاأينِّ 
يحكي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بيِّ  النَّ اإلى 
فاأدموه،  قومه  �سربه  الأنبياء  ِمن  نبيًّا 
ربِّ  ويقول:  وجهه،  عن  م  الدَّ مي�سح  فهو 
]رواه  يعلمون«  ل  فاإنَّهم  لقومي  اغفر 
يظهر  �سبق  ما  خالل  ومن  البخاري[، 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سربه  مدى  لنا 
يناله  ما  مع  احلق،  النا�ض  تعليم  يف 
ما  ثمار  نال  حتى  التعب،  اأو  الأذى  من 
اأفواجا. اهلل  دين  يف  النا�ض  ودخل  زرع، 
- �لتفاوؤل: ومعناه: اأن نح�سن الظن 
واندفاع  اخلري  ح�سول  ونتوقع  بربنا 
�سيظفر  باخلري  املتفائل  اأن  وكما  ال�سر، 
بالنجاح  يتفاءل  فاملعلم  اهلل-  -باإذن  به 
جياًل  ليبني  ينبغي،  كما  الر�سالة  واأداء 
بالإن�سان  يدفع  التفاوؤل  لأن  �ساحًلا؛ 
والنجاح،  والعمل  والتقدم،  العطاء  نحو 
نبينا  �سنة  ونتبع  �سدورنا  بذلك  فتن�سرح 
الذي  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  حممد 
قوًل  كلِّها  حياته  يف  التفاوؤل  ا�سطحب 

واأُخِرج من  واأُوذي  ر  ُحو�سِ اأنه  وعماًل مع 
بلده، ومع ذلك كان يتفاءل؛ فعن اأن�ض بن 
مالك ر�سي اهلُل عنه: اأن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم قال: »ُيعجبني الفاأل ال�سالح 
الكلمة احل�سنة« ]رواه البخاري وم�سلم[.
اأثره  الأمر  وهذا  �خللق:  ُح�ضن   -
بل  فقط،  املتعلمني  على  لي�ض  عظيم 
ُيقبلون  الطالب  فاإن  ككل،  املجتمع  على 
وَيقبلون  احل�سن،  اخللق  ذو  املعلم  على 
�سيء  عن  ويعر�سون  وتوجيهه،  ن�سحه 
اخللق، ول يقبلون توجيهه ولو كان حقا، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بني  ولقد 
اأف�سل  اأن  اإلى   – الأول  املعلم  وهو   -
عبد  فعن  خلقا،  اأح�سنهم  هم  النا�ض 
اهلَلّ  �سلى  اهلَلّ  ر�سول  عن  عمرو  بن  اهلل 
اأََحا�ِسُنُكْم  خيارُكم  »اإّن  قال:  و�سلم  عليه 
وم�سلم[ البخاري  ]رواه  اأَْخاَلًقا« 
بح�سن  النا�ض  مع  التعامل  اأن  كما 
فعن  القيامة،  يوم  امليزان  يثقل  اخللق 
عليه  اهلَلّ  �سلى  النبي  اأن  الدرداء  اأبي 
ميزان  يف  اأثَقُل  �سيٌء  »ما  قال:  و�سلم 
َح�َسن،  ُخُلٍق  من  القيامة  يوم  املوؤمن 
البذيء«  الفاِح�ض  َلُيْبِغ�ُض  اهلَلّ  واإَنّ 
الألباين[. و�سححه  الرتمذي  ]رواه 
وح�سن اخللق يقرب من جمل�ض النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوم القيامة، وهذا 
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اخللق  �ساحب  به  يحظى  عظيم  �سرف 
احل�سن، فعن عْمرو بن �ُسعيب، عن اأبيه، 
عن جده، اأنه �سمع النبي �سلى اهلل عليه 
اإيَلَّ  ُكْم  َحِبّ ِباأَ اأخربكم  »األ  يقول:  و�سلم 
واأَقرِبكم مِنّي جمل�ًسا يوم القيامة؟« ف�سكت 
قال  ثالًثا،  اأو  تني  مَرّ فاأعادها  القوم، 
القوم: نعم يا ر�سول اهلل، قال: »اأح�سنكم 
الألباين[. و�سححه  اأحمد  ]رواه  خلًقا« 
النفجار  مع  �لتخطيط:   -
الثقافات  واختالط  واملعلوماتي  املعريف 
وال�سعوب، اأ�سبح التخطيط من املهارات 
هذا  يف  فرد  لكل  الالزمة  الأ�سا�سية 
جمال  يف  العاملون  ا  خ�سو�سً الع�سر، 
التعليم، ب�سبب ما ينتج عن كرثة املعارف 
يبداأ  اأين  من  وحرية  للفكر  ت�ستت  من 
ما  على  الرتكيز  فيتم  ينتهي،  اأين  واإلى 
�سوى  وما  اأهداف،  من  حتقيقه  �سيتم 
فاإذا  للوقت،  م�سيعة  يكون  فقد  ذلك 
�سينفذه من  ملا  ب�سكل فعال  املعلم  خطط 
اأهدافه  وو�سع  �َسُيدر�سه،  وما  اأعمال، 
التي �سيحققها على كل امل�ستويات: �سواء 
اأو  املدى،  طويلة  الأهداف  تلك  كانت 
در�ض،  لكل  اأهداًفا  اأو  ف�سلية،  اأهداًفا 
الأ�سا�سية  املادة  هو  الذي  وقته  حفظ 

لالإجناز، كما اأن عمله �سيكون ذا معنى.
- �لتطوير �مل�ضتمر: فمن ال�سروري 
و�سع خطة لتطوير الذات مهنيا ومعرفيا 
ويف التخ�س�ض الذي يدر�سه املعلم ب�سكل 
م�ستمر؛ لأن العامَل يف تطور مطرد، ومن 
توقف عن تطوير ذاته تاأخر عن الَرْكب، 
املاأمول. الإيجابي  تاأثريه  �سيقل  َثم  ومن 
الذاتي:  التطوير  اأ�ساليب  ومن 
بعد،  عن  والتدريب  املبا�سر،  التدريب 
وامل�ساركة  والندوات،  املوؤمترات  وح�سور 
واإجراء  والدولية،  املحلية  املناف�سات  يف 
البحوث العلمية اأو الرتبوية، وامل�ساركة يف 
جمتمعات التعلم املهنية، كما اأن القراءة 
اأثر كبري يف  اأو يف التخ�س�ض لها  العامة 
الذات. وتطوير  والتفكري  العقل  تنمية 
للدر�س:  �جليد  �الإعد�د   -
وفهمها،  جيدا  املقررة  الكتب  بقراءة 
املجال  يف  الأ�سا�سية  للمراجع  والرجوع 
من  كذلك  وال�ستفادة  �سه،  ُيدرَّ الذي 
من  اخلربة  اأهل  ومن  النرتنت،  �سبكة 
من  وغريهم  امل�سرفني  اأو  الزمالء، 
معرفة  ينبغي  كما  الكفاءة،  اأ�سحاب 
ا�سرتاتيجيات  من  ممكن  قدر  اأكرب 
املنا�سب  وممار�سة  التدري�ض  وطرق 

اأو  الدرا�سي  ال�سف  يف  �سواء  منها 
خارجه، وال�ستفادة من التقنية احلديثة 
و�سائل  كا�ستخدام  للتعليم:  وتطويعها 
واملواقع  املدونات  اأو  التوا�سل الجتماعي 
الذكية،  الهواتف  وتطبيقات  الإلكرتونية 
الإي�ساح  و�سائل  ل�ستخدام  والإعداد 
اأو  ال�سمعية  اأو  الب�سرية  اأنواعها  ب�ستى 
الأخرى. احلوا�ض  ت�ستخدم  التي  تلك 
- �الإبد�ع: اأحد املهارات التي ينبغي 
ويربي  تدري�سه  يف  ميار�سها  اأن  للمعلم 
التي  املهارات  من  وهو  طالبه،  عليها 
ا  خ�سو�سً امل�ستقبل  يف  الطالب  يحتاجها 
املجالت،  كل  يف  املطرد  التطور  مع 
فيتحول الطالب من جمرد متلٍق للمعرفة 
اإلى مكت�سف لها، ومبتكر للجديد، ويخرج 
من النمطية التي تعود عليها يف ال�سف، 
الإبداع  اأن  كما  وامل�ساركة،  الفاعلية  اإلى 
املدر�سة  يف  العمل  يجعل  التعليم  يف 
حلوًل  ويبتكر  والطالب،  للمعلم  ممتعا 
والتعليم. للتعلم  جديدًة  وطرًقا  عديدًة 
الأ�ساليب  من  وهو  �حلو�ر:   -
الرتبوية التي يجب اأن يتحلى بها املعلم، 
وتعدد  العاملي  النفتاح  مع  ا  خ�سو�سً
يحتم  مما  والفكرية،  الثقافية  امل�سارب 
الطالب،  اأبناءه  يحاور  اأن  املعلم  على 
ما  وي�سحح  اأفكارهم  على  ويتعرف 
اأو منقو�سة،  لديهم من مفاهيم مغلوطة 
تقبل  على  الأبناء  يربي  احلوار  اأن  كما 
والبعد  بحكمة،  ومناق�ستها  الآراء 
بالراأي. وال�ستئثار  التع�سب  على 
وبعُد اأيها املعلم الُهَمام: فاإن الو�سول 
كل  على  النفتاح  مع  ا  خ�سو�سً  - للقمة 
ثقافات العامل يف الوقت احلا�سر، وما قد 
تعار�ض  دخيلة  وثقافات  اأفكار  من  يولده 
ديننا الو�سطي احلنيف - ي�ستدعي منك 
املزيد من اجلد والعزم لبناء جيل مميز يف 
كل �سيء، واأجد اأن ما �سبق بيانه �سيعينك 
باإذن اهلل للو�سول لقمة الأداء، مما يعني 
الأخذ بيد الأبناء نحو التح�سيل الدرا�سي 
الأ�سمى،  الأخالقية  والقيم  الأف�سل، 
املرجوة،  الرتبوية  لأهدافك  وحتقيقك 
املجتمع.  يف  الإيجابي  تاأثريك  وزيادة 
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رسائل تربوية

د. �أحمد �لفايز
دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية 

املعلم  يحظى  احلمد  وهلل  بالدنا  ويف 
مبكانة كبرية يف نفو�ض اأبناء املجتمع متثلت 
واأ�سحاب  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  يف 
الأطياف  بكل  املجتمع  وموؤ�س�سات  القرار 

واملجالت.
يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  عنيت  وقد 
برامج  عرب  اأدائه  وحت�سني  دوره  تطوير 

كثرية ومتنوعة بكل امل�ستويات الوظيفية.
ولعل من اأبرز الربامج وامل�ساريع على 
املعلمني  ابتعاَث  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 
العليا،  درا�ساتهم  ل�ستكمال  وايفادهم 
والعناية بتقدمي برامج تطويرية متنوعة يف 

الداخل.
اإعداد  جمال  يف  املهتمون  وياأمل 
يف  املعلم  يحقق  اأن  املعلمني  وتاأهيل 
يف  والآمال  الطموحات  القريب  امل�ستقبل 

�ملعلم  لدور  وتقديًر�  �حرت�ًما  باأ�ضره  �لعامل  يقف  �ملعلم  يوم  يف 
�ملنا�ضبة  هذه  متثل  كما  �ملجتمع،  �أفر�د  وتن�ضئة  بناء  يف  وم�ضاهمته 

�عرت�ًفا مبكانته وتقديًر� جلهوده.

يتعلق  ما  اأبرزها  ولعل  التطلعات  مواكبة 
مبهرة  نتائج  حمقًقا   0302 اململكة  بروؤية 

بني نظرائه يف الدول الأخرى.
      و�سعار هذا العام 9102 » املعلمون 

ال�سباب : م�ستقبل املهنة »
مب�ستقبل  الهتمام  ي�ستدعي  مما   
واملعلمات  املعلمني  �سباب  وهم  املهنة  هذه 

واأثرهم يف م�ستقبل الوطن.

يوم المعلم العالمي
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يا �سانع املجد كن فطنًا اإيجابيًا   -
والتعاون  التفاعل  من  بدرجة  ت�سمح 
واحلوار الجتماعي من خالل تاأكيد الثقة 
الطالب  وبني  وامل�سوؤولني  الكبار  جيل  بني 
يف  والوئام  احلب  م�ساعر  تنمو  حتى 

منظومة  العملية الرتبوية.
عاماًل  فطنًا  كن  املجد  �سانع  يا   -
املعرفية  الطلبة  حاجات  اإ�سباع  على 
وقدوة  وال�سلوكية،  والوجدانية  واملهارية 
املجتمع  م�سكالت  تعك�ض  ومراآة  لطالبك، 
، ومناق�سًا لهذه  والعاملية  وق�ساياه املحلية 
والوئام   احلب  ي�سوده  جو  يف  الق�سايا 

والتوجيه ال�سليم.
فطنًا  كن  املجد  �سانع  يا   -
)كلكم  عليك  امللقاة  امل�سوؤولية  با�ست�سعار 
فالجتعل  رعيته(  عن  م�سوؤول  وكلكم  راٍع 

د.  �ضارة بنت عبد�ملح�ضن بن �ضعيد 
الأ�ستاذ امل�ساعد

ووكيلة ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 

يا صانع المجد كن فطنًا
ر�ضالة لكل معلم ومعلمة، يا من ��ضطفاهم �هلل عزوجل 

لبناء �الأمة، وبناء �الأجيال �أقول لكم :

من  خالية  املعلومة  بنقل  تعليبًا  التعليم 
الروح والأهداف الوجدانية.

اأيها املعلم كن فطنًا مع طالبك   -
بال�سبهات  الفنت  فنحن يف زمن متوج فيه 
وال�سهوات والنحرافات الفكرية وال�سلوكية 
فال�سيطان  ومر�سدًا  لهم،  معينا  ورحيمًا   ،
يزينون  طريق  بكل  لهم  يقفون  واأعوانه 

لهم املنكرات.
يا �سانع املجد كن فطنًا بتحقيق   -
هذا  يف  ا�ستخالفك  من  الأ�سمى  الهدف 
الكون بتحقيق عبودية اهلل عزوجل،  ف�سع 

مع كل منهج علمي هدًفا وجدانًيا.
باإدارة  فطنًا  كن  املجد  �سانع  يا   -
متوا�سيًا  اأقرانك  وبني  بينك  اخلريات 

باحلق وال�سرب.
اأيها املعلم كن موؤثرًا فاأنت الأقوى   -

والأجدر بالتاأثري فا�سنع البت�سامة واملحبة 
ليتحقق العطاء املثمر وال�ستجابة الفاعلة.
بتعليمك  ا�سنع  املجد  �سانع  يا   -
�سدًا منيعًا لكل من يريد الإخالل واخرتاق 

اأمن هذا الوطن ومتزيق حلمتنا.
�سريحًا  كن  املجد  �سانع  يا   -
عليهم  وتخ�ساه  تخافه  فيما  طالبك  مع 
وما  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  من 
الأمن  لتحقيق  لبالدنا  الأعداء  يخططه 

الفكري لهم.
يا �سانع املجد، و يا معلم النا�ض   -
اخلري كن م�ست�سعرًا مهما تغريت الأحوال 
والأزمان )اإن اهلل ومالئكته واأهل ال�سموات 
وحتى  جحرها  يف  النملة  حتى  والأر�سني 
احلوت لي�سلون على معلم النا�ض اخلري(.      

رسائل تربوية
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�ملعلمة: عائده �أحمد �لعتيبي
تعليم الرياض _ مكتب تعليم شامل _ 

الثانوية ١٢٠

ع�سو املجل�س ال�ست�ساري للمعلمني
ا◊اUسلة عل≈ لقÖ معلم فائ≤ التميز جلائزة 

 iمكتوم عل≈ م�ستو ∫Bرا�سد ا øحمدا¿ ب
اÿليج العرب« لعام 2018 م.

كاريزما معلم القرن ٢١

و�الأ�ضاليب  و�ملعلم  �ملعلومة  على  �الأزل  منذ  و�لتعليم  �لتعلُّم  �رتكز 
�لتلقني،  على  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  ترتكز  �ملعلم  �أدو�ر  وكانت  �لتعليمية 
�ملعلم  �ضيو�ضله  ما  مقا�ضد  و�إي�ضاح  و�جُلمل،  �لرت�كيب  وتف�ضري 
للمتعلم، وتلك �الأدو�ر تعتمد على ثقافة �ملعلم نف�ضه و�ضعة معارفه 
�لفيل�ضوف  �أدو�ر  �إلى  �أقرب  �أدو�ر  يطبق  �ملعلم  كان  �إذ  �لذ�تية، 

�لقدمي �مللم ب�ضتى �أنو�ع �ملعارف.  

 ومع تطور اأ�ساليب التعليم ونظريات التعّلم وعلم النف�ض 
الرتبوي، تطورت وظائف املعلم واأ�سبحت اأكرث م�سوؤولية واأكرث 
تركيًزا، وامتدَّ التطور حتى اأ�سبح لكل جمال اأو تخ�س�ض من 

التخ�س�سات اأ�ساليب متخ�س�سة.
ونتيجة الأبحاث الرتبوية العربية والعاملية والتي اأثبتت اأن 
اأ�ساليب التلقني ل تعلق بذهن الطالب بن�سبة تزيد عن %15، 
اجته التعليم اإلى ال�سرتاتيجيات احلديثة التي غريت من اأدوار 
املعلم والطالب، اذ ُتعر�ض املعارف باأ�ساليب خمتلفة تتنا�سب 
واأمناط التعلُّم املختلفة والفروق الفردية املتباينة لدى الطلبة 

وتوؤمن بتعدد الذكاءات.
الواحد  القرن  وبدايات  الع�سرين  القرن  اأواخر  ففي 
والع�سرين اجتاحت اأدوات التعليم املختلفة وعامل التكنولوجيا 
من  جتعل  ب�سورة  املعارف  لنقل  كاأوعية  التدري�ض  جمالت 

الأفكار  وتوليد  املعارف  �ُسبل لدميومة  التفكري  تفعيل مهارات 
الإبداع  نحو  الطلبة  دافعية  واإثارة  باحلياة،  املعلومة  وربط 
والبتكار والو�سول بالطالب لي�سبح م�سدر اإنتاج للمعرفة بدًل 

من اأن يكون فقط م�ستهلًكا لها.  
الواحد  القرن  وبدايات  الع�سرين  القرن  اأواخر  ففي 
والع�سرين اجتاحت اأدوات التعليم املختلفة وعامل التكنولوجيا 
من  جتعل  ب�سورة  املعارف  لنقل  كاأوعية  التدري�ض  جمالت 
الأفكار  وتوليد  املعارف  �ُسبل لدميومة  التفكري  تفعيل مهارات 
الإبداع  نحو  الطلبة  دافعية  واإثارة  باحلياة،  املعلومة  وربط 
والبتكار والو�سول بالطالب لي�سبح م�سدر اإنتاج للمعرفة بدًل 

من اأن يكون فقط م�ستهلًكا لها.  
اأن  والع�سرين  الواحد  القرن  ملعلم  بد  ل  كان  هنا   من 
متطلبات  مع  تتوافق  طاغية  و�سخ�سية  كاريزما  ميتلك 

زوايا تربوية
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فمن  يومًيا،  امل�ستجدة  املعطيات  �سوء  يف  احلديث  التعليم 
اأهم �سمات وكاريزما معلم القرن الواحد والع�سرين ما ياأتي:

1. معلم متمكن بتخ�س�سه اأكادميًيا وتربوًيا.
الطلبة  ومع  املعلومة  مع  الفعال  التوا�سل  يتقن  معلم   .2
ويتقن لغة ج�سد متطورة ت�سد النتباه وجتعل من التعّلم متعة.
حالة  ويتقم�ض  املعارف  وتفا�سري  مبعاين  يلج  معلم   .3
ذهن الطالب وتفكريه، ويعي الأهداف القريبة والبعيدة املدى 

التي �سيو�سلها للطلبة.
يوؤمن  والع�سرين  الواحد  للقرن  الكرزماتي   املعلم   .4
وال�سلوكيات  بالقيم  املعارف  يخلط  قيمي  كمعلم  باأدواره 

وي�ستثمر املنهاج نحو بناء �سخ�سيات الطلبة مبنحى متكامل.
يدرك  والع�سرين  الواحد  للقرن  الكرزماتي  املعلم   .5
معادلة  ويعرف  الطلبة  وبني  بينه  ما  واحلب  التقارب  مداخل 
النجاح املرتبطة ب�سلته بالطالب ومردودها على نتائج الطالب 

يف املادة الدرا�سية.
6. املعلم الكرزماتي للقرن الواحد والع�سرين يعي اأنه ُيعد 
طالًبا لع�سر خمتلف وملهن رقمية متباينة، منها ما هو معروف 

ومنها ما �سيظهر مع امل�ستجدات املتجددة.
والع�سرين  الواحد  القرن  معلم  كاريزما  فاإن  هنا  من 
تتلخ�ض باأدوار املعلم املوجه املاهر .. املي�سر املتمكن .. امللهم 
القدير .. القدوة الرمز .. ذاك املعلم الذي ينفخ يف املعلومة 
رفيًقا  ويجعلها  الذاكرة  يف  املعارف  فيل�سق  ودفئه  روحه  من 

حميًما للحياة.
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اجلوائز كانت ثمار لتطبيق وممار�سة ما طرح يف هذا  املقال »كاريزما معلم القرن 21«

زوايا تربوية
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 صدر
حديًثا

احلادثة  النوعية  للتطورات  ونتيجة 
يف جمال تقنية املعلومات؛ اأ�سحت هناك 
حتتفظ  اأن  تريد  اأمة  لكل  ملحة  �سرورة 
اأن  الأمم،  بني  مرموقة  مبكانة  لنف�سها 
والأ�ساليب  الأمناط  يف  التغيريات  تواكب 
بتطوير مناهجها الدرا�سية ب�سفة عامة، 
املعلومات  وتقنية  احلا�سب  ومناهج 
ب�سفة خا�سة، للتكيف مع هذه التغريات 
واأ�سالتها.  املهمة مبا يحافظ على قيمها 
لذا فاإن احلاجة التكنولوجية تفر�ض 
والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 
وفق  العمل  التعليمية  املناهج  وعلى 
التكنولوجيا،  لتطوير  وطنية  خطة 
الوطنية  الكفاءات  اإعداد  طريق  عن 
فالتكنولوجيا  البتكار،  على  القادرة 
كمحركات  يعمالن  �سنوان  والبتكار 
وال�ساملة. امل�ستدامة  للتنمية  اأ�سا�سية 

هند�سة   « كتاب   جاء  هنا  ومن 
البتكار  م�ستقبل  وا�ست�سراف  املنهج 
من  الرقمي«  الع�سر  يف  التكنولوجي 
ال�سامي  �ساكر  غادة  الدكتورة  تاأليف 
املخرتعني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  )اأمني 
بن  حممد  الإمام  بجامعة  ال�سعوديني 
 203 يف  يقع  الذي  الإ�سالمية(  �سعود 
�سفحة من القطع املتو�سط من اإ�سدارات 
اأهميته  الكتاب  ويكت�سب  الر�سد،  مكتبة 
من خالل تقدميه بع�ض املحاور الأ�سا�سية 
والبتكار  املناهج  هند�سة  باب  يف 
بالقت�ساد  الهتمام  ودفع  التكنولوجي 
الآتي:  النحو  على  ومتطلباته  الرقمي 
علميًا  اأ�سا�سًا  الكتاب  يقدم   -1
التكنولوجي  البتكار  ملجال  حديثًا 
املرتبطة  واملو�سوعات  التعليم  يف 
باحلا�سب وتقنية املعلومات والتي تناق�ض 

امل�ستحدثات التقنية املنا�سبة للطلبة وهي 
تقنية التحكم الرقمي والروبوت والذكاء 
الربجميات.  و�سناعة  ال�سطناعي 
مفاهيميًا  اإطارًا  يقدم  كما   -2
يتناول هند�سة  اإذ  وتطبيقيًا  نظريًا  عامًا 
كاأحد  الأ�سا�سية  وعملياته  املنهج 
املناهج.  تطوير  يف  احلديثة  الجتاهات 
جديدة  عملية  لإ�سافة  وي�سعى   -3
لعملية تخطيط املناهج با�ستخدام اأ�سلوب 
التخطيطية  الأ�ساليب  كاأحد  ال�سيناريو 
والذي يقدم بدائل متعددة لهند�سة مناهج 
امل�ستقبل.  يف  املعلومات  وتقنية  احلا�سب 
يف  تعليميًا  منهجًا  يقدم  كما   -4
جمال البتكار التكنولوجي كاأحد املجالت 
العلمي  التقدم  يف  ت�سهم  التي  احلديثة 
كوادر  اإعداد  اإلى  يهدف  الذي  والتقني 
وطنية ت�سهم يف تنمية القت�ساد الرقمي.

متيل �مل�ضتحدثات �لتقنية وتطبيقاتها �إلى �لتطور مبعدالت غري مت�ضاوية وغري 
متوقعة وب�ضكل ي�ضعب �لتنبوؤ به ورمبا ال ميكن ت�ضوره، كما �أ�ضهمت هذه �لتطور�ت 
�ل�ضيا�ضية  �ملختلفة:  �حلياة  جماالت  يف  كبرية  وتغري�ت  حتوالت  �إحد�ث  يف 
و�الجتماعية و�القت�ضادية و�لتعليمية، �الأمر �لذي فر�س معها �حلاجة �مللحة 
للتطوير �ملبني على �لتخطيط �ملنظم، وعلى ��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل; من �أجل حتقيق 

�لتنمية �ملرغوبة يف �ملجتمع.
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ليم                                   �أمل عبد�لرحمن �ضَّ
باحثة دكتوراه بق�سم الإدارة والإ�سراف الرتبوي

كلية الرتبية _ جامعة امللك خالد 

تمهين اإلشراف التربوي
�لعملية  تطوير  يف  �أ�ضا�ًضا  تعد  �لتي  �لق�ضايا  �أهم  من 
�لتعليمية »�ملعلم » و�الهتمام به و�ضقل مهار�ته وتنميته مهنًيا 

حتى نحقق �الأهد�ف �لرتبوية �ملن�ضودة.
منو  حت�ضني  يف  �أ�ضا�ضًيا  حموًر�  �لرتبوي  �الإ�ضر�ف  ويعدُّ 
�ملعلمني �ملهني، فاملعلم يحتاج �إلى من يقوده وير�ضده �إلى �لطريق 
دور  �أهمية  تكمن  هنا  ومن  ومهار�ته،  �أد�ئه  من  ويطور  �الأمثل، 
فمن  وتقدمها،  �لرتبوية  �لعملية  قيادة  يف  �لرتبوي  �مل�ضرف 
�إد�رته �جليدة  مع  ا  تاأهياًل خا�ضًّ و�ملوؤهل  �لفعال  �مل�ضرف  خالل 
للمعلمني، ت�ضلح �لعملية �لرتبوية وهذ� مما �أكده وزير �لتعليم 
�لدكتور حمد �آل �ل�ضيخ يف ت�ضريحه �الأخري عن �ضرورة ��ضتثمار 
�لعملية  مل�ضلحة  �لرتبوي  �الإ�ضر�ف  يف  وقتنا  من  دقيقة  كل 
دور  من  له  ملا  وذلك  �ل�ضحيحة  بالطريقة  وتفعيله  �لتعليمية 

مهم يف �ملنظومة �لتعليمية. 
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الرتبوي  بالإ�سراف  فالهتمام 
لنا  يظهر  بداأ  هنا  ومن  ملحة  �سرورة 
به  نادت  الذي  التمهني،  مببداأ  الهتمام 
الدرا�سات التي ظهرت يف الربع الأول من 
عملية  يف  البداية  وهي  الع�سرين،  القرن 
املعايري  بها  و�سع  التي  و�سروطها  املهنة 
مهنة  العمل  من  جتعل  التي  الالزمة 

)الديحاين،2018م(.
�ست  موري�ض)2001م(  ذكر  وقد 

خ�سائ�ض للمهنة يف هذا الع�سر، وهي:
يف  للمهنة  عالية  معايري  وجود   .1
على  و�سعها  يتم  الرئي�سة  امل�ستويات 
وتنظم من خالل جهاز  الوطني  امل�ستوى 

مهني قوي.
مع  للمهنة  معرفية  قاعدة  وجود   .2
املهنة  ملن�سوبي  املهني  النمو  توفري فر�ض 

ملتابعة كل جديد يف جمال املهنة. 
3. وجود تنظيم واإدارة كافيني للمهنة 

لدعم املمار�سات املهنية الأف�سل. 
4. ا�ستخدام فاعل لأحدث التقنيات. 
5. اأن توفر املهنة حوافز وجوائز للتميز. 
م�سلحة  على  الدائم  الرتكيز   .6
هنا  )وهم  اخلدمة  من  امل�ستفيدين 
مربوط  واملعلمون(  والآباء  الطالب 
وفاعلة  وا�سحة  ملحا�سبية  بتنظيمات 

ولقيا�ض الأداء والناجت. 
       مما �سبق ميكن القول اإن الإعداد 
للمهنة يجب اأن يبداأ قبل ممار�سة العمل 
املهنة  لأن  العمل  ممار�سة  بعد  وي�ستمر 
ولبد  وعملية  نظرية  درا�سة  تتطلب 

يف  با�ستمرار  نف�سه  يطور  اأن  للمهني 
مهنته  بها  متر  التي  امل�ستجدات  �سوء 
املهنة  اأن  )2007م(  عارف  ذلك  ويوؤكد 
تتطلب اأن يكون من ميار�سها على معرفة 
معلومات  لديه  تكون  واأن  مبجالها  تامة 
متخ�س�سة اإذ ل تكفي اخلربة ملمار�ستها. 
املهن  اأوائل  من  مثاًل  الطب  فمهنة 
التي خ�سعت ملعايري وكفايات التمهني فال 
ي�سمح لأي �سخ�ض مبمار�ستها اإل مبعايري 
رخ�سة  اكتمالها  بعد  ي�ستخرج  معينة 

ممار�سة املهنة. 
من  فرتة  كل  جتدد  الرخ�سة  وهذه 
�ساهمت  وقد  معايري  وفق  ا  اأي�سً الزمن 
هذه اخلطوات التمهينية يف تقدم الطب 
التمهني  وهذا  نراه  الذي  ال�سكل  بهذا 
واملحاماة  الهند�سة  مهنة  على  ينطبق 
التمهني  ملعايري  تخ�سع  اأعمال  فهي 

)الرويلي، 2010م(
فعملية التمهني تفر�ض قيمة اجتماعية 
للمهنة، فمهنة الطب والهند�سة والقانون 
الدرا�سة  من  ل�سنوات  ت�ستمر  وغريها 
الفرد  تعد  حتى  متخ�س�سة  كليات  يف 
على  تقديرها  تفر�ض  مما  املهنة  لهذه 
اجلميع مما ير�سخ احرتامها يف املجتمع، 
العمل  هذا  باأن  املجتمع  فاعرتاف 
)الإ�سراف( يقدم خدمة حيوية وهذا ل 
�سك فيه فاهتمام الأمم بالتعليم وكل ما 
يت�سل به هو الداعم لتطوير الإ�سراف.  

الأنظمة  من  عديد  اهتمام  اأدى  وقد 
الإ�سراف  بتطوير  الدولية  التعليمية 

رخ�سة  لها  مهنة  وجعله  الرتبوي 
احلد  ممار�سها  ميتلك  بحيث  ملمار�ستها 
وهذا  الإ�سراف  مهنة  كفاءة  من  الأدنى 
ينتج  وامل�سرف  باملعلم  كله  الهتمام 
التي  والتعلم  التعليم  عملية  حت�سني  عنه 

حمورها » الطالب ».
الإ�سراف  لتاريخ  النظر  وعند 
ثالث:  مبراحل  مر  اأنه  جند  الرتبوي 
فيها  املعلم  كان  التي  التفتي�ض  مرحلة 
للم�سرف  العليا  والكلمة  منفذ  جمرد 
الرتبوي، ثم مرحلة التوجيه التي اهتمت 
واملعلم  امل�سرف  بني  احل�سنة  بالعالقات 
املعلم،  دافعية  رفع  يف  اأثر  لها  كان  مما 
الإ�سراف  مرحلة  الثالثة  املرحلة  ثم 
جوانب  جميع  على  يركز  الـذي  الرتبوي 
الإ�سراف  اتخذ  وقد  الإ�سرافية،  العملية 
اجتاهات حديثة متنوعـة، مثـل الإ�سراف 
والإكلينيكي  والعيادي،  الت�ساركي، 
والإ�سراف بالأهداف، كما اتخـذ اأ�سـاليب 
الزيارات  منها:  اأهدافه  لتحقيق  متنوعـة 
التو�سيحية،  والدرو�ض  ال�سفية، 
والجتماعات  التدريبيـة،  والـدورات 
الفردية والزمرية، والتعليم امل�سغر وكان 
. والتعلم  التعليم  عمليتي  حت�سني  هدفه 
يف  املت�سارعة  للتطورات  ونتيجة 
اإحداث  اإلى  ذلك  اأدى  الرتبوي  امليدان 
الرتبوي  الإ�سراف  يف  نوعية  تغريات 
امل�سرف  اأداء  حت�سني  على  �ساعدت  مما 
بني  الو�سل  حلقة  باعتباره  الرتبوي 
فامل�سرف  التعليمية  والإدارة  املدر�سة 
ال�سعوبات  من  عدٌد  اأمامه  الرتبوي 
التعليمية-  للعملية  كقادة   - الإ�سرافية 
تفر�ض على امليدان و�سع معايري لختيار 
كافًيا  اإعداًدا  واملعد  الكفء  امل�سرف 
عالًيا،  تاأهياًل  واملوؤهل  وتطبيقًيا  نظرًيا 
ل  الق�سرية  والدورات  فقط  فاخلربة 
ي�ساهم  متميز  م�سرف  لتاأهيل  تكفي 
التعليمي. النظام  كفاءة  رفع  يف 
ومن املوؤكد اأن �سعف اإعداد امل�سرف 
التعليمي،  الأداء  �سعف  يتبعه  الرتبوي 
عن  ير�سد  فهو  امليداين  موقعه  فبحكم 

تعليم وتطوير
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من  التعليمي  لالأداء  دقيقة  �سورة  قرب 
والتقنيات  املناهج  فاعلية  ومدى  ناحية 
والطرق الرتبوية من ناحية اأخرى وذلك 
من خالل الطالع على نتائج التعلم ومن 
تقدمي  يف  تتمثل  راجعة  بتغذية  يقوم  ثم 
يكون  امليدان  واقع  من  دقيقة  معلومات 
اخلطط  تطوير  يف  املبا�سر  اأثرها  لها 
اأثناء  يف  التدريب  واأن�سطة  والربامج 
الأهداف  يف  النظر  واإعادة  بل  اخلدمة 
ما  كل  فاإن  ولذلك  ذاتها؛  بحد  الرتبوية 
يقدمه من معلومات يكون لها اأثرها على 

الإ�سالح والتطوير.)اجلبور، 2012م(
ومن واقعنا الرتبوي جند اأننا يف بداية 
يوجد رخ�سة  فال  التعليم،  عملية متهني 

ول  بعد  للمهنة  ملزمة  لالآن 
ولكن  للمعلمني  مهنية  جمعيات 
ما نراه الآن من اختبار الكفاءات 
للمعلمني وحتديد معايري مهنية 
جلودة امل�سرف الرتبوي املقدمة 
للقيا�ض  الوطني  املركز  من 
اختبار  مع  ملزمة  غري  لكنها 
ي�ساعد  اإذ  الرتبوي،  الإ�سراف 
الأف�سل  انتقاء  على  الختبار 
خطوات  كلها  املر�سحني  من 
الإ�سرايف  العمل  جلودة  �سائبة 
ولل�سرورة  لكننا  والتعليمي 
جتارب  من  ال�ستفادة  نحتاج 
الإ�سراف  متهني  حول  الدول 

يعدُّ  اإذ  تطبيقه،  على  والعمل  الرتبوي 
للتح�سني  احللول  اأجنح  من  التمهني 
الدرا�سات  اأثبتته كثري من  والتطوير كما 
مثل درا�سة الرويلي)2010م( والبابطني 

)1425هـ(.
فاختيار امل�سرف الرتبوي من املعلمني 
�سابق  تاأهيل  بدون  مبا�سرة  وتكليفه 
اأ�ساليب  على  م�سبق  مكثف  وتدريب 
احلديثة  والجتاهات  الرتبوي  الإ�سراف 
احلديثة  التقييم  واأ�ساليب  الإ�سراف  يف 
اأدوات امل�سرف الرتبوي �سبب  وغريه من 
�سعف يف اأداء امل�سرف مما انعك�ض �سلًبا 

على اأداء امل�سرف واملعلم والطالب.

الأبحاث  من  كثري  ذكرته  ما  وهذا 
درا�سة  منها  والعاملية  والعربية  املحلية 
الوليات  يف  اأجراها   )1983( فاندر 
من  عينة  على  الأمريكية  املتحدة 
وتو�سل  الرتبويني،  وامل�سرفني  املعلمني 
من  العينة  ن�سف  من  اأكرث  اأن  اإلى 
من  املنا�سب  الدعم  يتلقوا  مل  املعلمني 
يعزو  كما  الرتبويني،  امل�سرفني  قبل 
املخرجات  �سعف  )2008م(  البهوا�سي 
اإعداد  �سعف  اإلى  ملدار�سنا  الرتبوية 
املهنية  تنمية كفاءتهم  وتوا�سع  املعلمني 
يف اأثناء اخلدمة، كما لحظت الطراونة 
التذمر  من  كثري  وجود  )2017م( 
املعلمات،  لدى  الر�سا  وعدم  وال�سكوى 

�ملر�جع : 

عبدالعزيز.  ال�سيد  البهوا�سي، 
مفهومها،  الفاعلة:  املدر�سة  )2008م( 
القاهرة،  حت�سينها.  اآليات  اإدارتها، 

عامل الكتب.
اجلبور، حممد فالح م�سلم )2012م( 
تطوير معايري لختيار امل�سرفني الرتبويني 
يف  الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
لختيار  املعا�سرة  العاملية  املعايري  �سوء 

امل�سرف الرتبوي.
الرويلى، �سعود بن جبيب بن الطرقى 
الإ�سراف  متهني  )2010م(  املدهر�ض 

الرتبوي : ت�سور مقرتح
�سلطان  الديحاين، 
مدى  )2018م(  واآخرون 
املهنية  التنمية  معايري  توافر 
وجهة  دمن  الرتبوي  لالإ�سراف 
الرتبويني  امل�سرفني  نظر 

بدولة الكويت.
عبد  روان  الطراونة، 
توافر  درجة  )2017م(  القادر 
لدى  الإ�سرافية  الكفايات 
املواد  يف  الرتبويني  امل�سرفني 
العلمية يف املدار�ض اخلا�سة يف 
حمافظة العا�سمة عمان وعالقتها بالروح 

املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم.
 Vandervente, L.D.

 (1983) Perceptions of

 Teachers and principals

 Toward teacher Evaluation

 by principals in Small

 Northeast Indiana

 Secondary Schools ,

 Doctoral Dissertation,

Abstracts International, 44

يف  يوؤثر  قد  �سلبًيا  موؤ�سًرا  يعد  وهذا 
طبيعة العملية التعليمية وخمرجاته.

متهني  ي�سبح  ذلك  من  وللخروج 
الإ�سراف مطلًبا ع�سرًيا ملًحا، فالإ�سراف 
علم مثل بقية العلوم له فل�سفته واأهدافه 
العلمية  واجتاهاته  واأ�ساليبه  ونظرياته 
ال�سروري  فمن  والتطبيقية،  النظرية 
واإعداده  منها  الرتبوي  امل�سرف  متكن 
الإ�سراف  ممار�سة  قبل  كافًيا  اإعداًدا 
مهنة  مب�ستوى  الرتقاء  اأجل  من  وذلك 
مبا�سرة  تنعك�ض  التي  الرتبوي  الإ�سراف 
الطالب  وم�ستوى  املعلمني  اأداء  على 
العربية  اململكة  يف  التعليمية  واملنظومة 

ال�سعودية.

تعليم وتطوير
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تربويات

�أ.د. ن�ضال بنت �ضعبان �الأحمد 
اأ�ستاذ الرتبية العلمية-كلية الرتبية -جامعة امللك �سعود 
‡ثلة الق�سم الن�سائ« Ãركز التميز البëث«

يف ت£وير تعليم العلوم والريا�سيات

م�ضاعل بنت عبد�هلل �لدو�ضري
مر�سëة الدكتوراه- م�سار الرتبية العلمية

كلية الرتبية- جامعة امللك �سعود

كيف جعلت معايير 
العلوم التفكير مرئيًا؟

مشروع المعايير الوطنية
في المملكة العربية السعودية

مو�جهة  يف  مل�ضاهمته  �حليوية  �لقطاعات  من  �لتعليم  ُيعد 
على  �العتماد  من  �القت�ضاد  فتحول  �القت�ضادية،  �لتحديات 
�ملو�رد �لطبيعية �إلى �قت�ضاد معريف يعتمد على �الأيدي �لعاملة يف 
جماالت �لتقنية و�لهند�ضة، مّكن بع�س �لدول من حتقيق معدالت 
�لطبيعية;  للمو�رد  �فتقرت  و�إن  حتى  مرتفعة  �قت�ضادية  منو 
�حلادي  �لقرن  يف  �ضيًئا  ت�ضاوي  ال  معرفة  �متال∑  دون  فاملو�رد 
و�لع�ضرين. ومنذ عام   ٢٠16بد�أت موؤمتر�ت د�فو�س �القت�ضادية 
فيها  �ضي�ضبح  و�لتي  �لر�بعة;  �ل�ضناعية  �لثورة  مفهوم  تناق�س 
وتطويرها،  ت�ضنيعها  يف  �ضريًكا  �لتقنية  ي�ضتخدم  �لذي  �ملو�طن 
مما يدعو لالهتمام باإ�ضالح �ملناهج �لتي تلبي متطلبات �لتنمية 

بتوفري رجات تعلم تنا�ضب �ضوق �لعمل.
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ال�سعودية  العربية  اململكة  تكن  ومل 
الرتبوي  الإ�سالح  حركات  عن  مبناأى 
بناء  مهمة  اأ�سندت  فقد  املناهج،  يف 
اململكة  يف  العام  التعليم  مناهج  معايري 
تقومي  هيئة  اإلى  ال�سعودية  العربية 
التعليم والتدريب، وفًقا للمادة اخلام�سة 
 ،)120( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  من 
تن�ض  التي  1434/4/22هـ،  وتاريخ 
على: »بناء معايري مناهج التعليم العام، 
واعتمادها، ومتابعة تطبيقها، وحتديثها 
ب�سكل دوري«.  مما يحقق تكامل مناهج 
يف  التعلم  جمالت  مبختلف  التعليم 
اإعداد املواطن ال�سعودي املتم�سك بدينه 
الإ�سهام  على  والقادر  بوطنه،  واملعتز 
يف النه�سة امل�ستقبلية؛ لتتحقق للمملكة 
املتقدمة  املكانة  ال�سعودية  العربية 
عربيًّا  مكانتها  مع  تتوافق  والتي  علميًّا، 

واإ�سالميًّا وعامليًّا، وتليق مبقدراتها.
التوجهات  تلك  لتحقيق  و�سعًيا    
التعليم  تقومي  هيئة  قامت  الطموحة 
املعايري  م�سروع  وثائق  ببناء  والتدريب 
الوطنية م�ستندة على روؤية اململكة العربية 
ثالثة  على  ترتكز  التي   2030 ال�سعودية 
واقت�ساد  حيوي،  جمتمع  وهي:  حماور، 
مزدهر، ووطن طموح. و�سارك يف اإعداد 
هذه الوثائق نخبة من اخلرباء واملخت�سني 
يف وزارة التعليم، واجلامعات ال�سعودية،  
واإدارات التعليم، وعدد من اخلرباء ذوي 
والهيئات،  الوزارات  ممثلي  من  العالقة 
والقطاع اخلا�ض يف جميع مناطق اململكة 
العربية ال�سعودية ، مع ال�ستعانة مبنظمة 
 Australian( الأ�سرتالية  اأكارا 
 Curriculum, Assessment
 and Reporting Authority)
لتقدمي  دويل؛  خربة  كبيت    ‘ACARA’
قدرات  وتطوير  ال�ست�ساري  الدعم 
م�ساركة  اإلى  اإ�سافة  اللجان،  اأع�ساء 
البحثي  التميز  )مركز  وطني  بيت خربة 
والريا�سيات(  العلوم  تعليم  لتطوير 

لتوطني �سناعة معايري مناهج التعليم يف 
اململكة العربية ال�سعودية. 

مناهج  ملعايري  الوطني  الإطار  ُيعد« 
التعليم العام« اأول وثيقة اأعدتها الهيئة يف 
عاًما،  فكرًيا  اإطاًرا  وميثل  امل�سروع،  هذا 
وروؤية �ساملة ملا يجب اأن تكون عليه مناهج 
خلريجي  العامة  واملوا�سفات  التعليم 
احتياجات  مع  املتوافقة  العام  التعليم 
التعليم  مناهج  معايري  واأبعاد  املجتمع، 
العام، واملبادئ التوجيهية التي تقوم عليها 
املناهج، وموا�سفات معايري مناهج التعليم 

العام، وم�سادر ا�ستقاقها، وكيفية بنائها.
الوطني  الإطار  وثيقة  من  وانبثق 
 )36( العام  التعليم  مناهج  ملعايري 
وثيقة منها؛ )12( وثيقة تعرب عن الأطر 
و)12(  التعلم،  ملجالت  التخ�س�سية 
التعلم،  ملجالت  الوطنية  للمعايري  وثيقة 
امل�سرتكة  لالأبعاد  ت�سمني  وثيقة  و)12( 

يف معايري جمالت التعلم.
التخ�س�سي  الإطار  وثيقة 
الطبيعية: العلوم  تعلم  ملجال 

لبنية  الوطنية  املعايري  روؤية  تو�سح 
باململكة  العام  التعليم  يف  العلوم  جمال 
اإليها بكونها  اإذ ينظر  العربية ال�سعودية، 
ثالثة  يف  تنتظم  موؤلفة  متكاملة  وحدة 
ومتكاملة  ومرتابطة،  متداخلة،  حماور 
تتمحور حول: املعرفة والفهم، واملمار�سات 
امل�سرتكة؛  والق�سايا  والهند�سية،  العلمية 
مبا ي�سهم يف اكت�ساب املهارات من خالل 
العلمي،  ال�ستق�ساء  عمليات  ممار�سة 
ارتباط  حمققة  الهند�سي،  والت�سميم 
يف  امل�سرتكة  بالق�سايا  العلوم  تطبيقات 
تعك�ض  التي  العلمية  املعرفة  فروع  جميع 
من  يحكمه  وما  وتطوره،  العلم  طبيعة 
بالق�سايا  العلوم  وارتباط  اأخالقيات، 
والبيئة،  واملجتمع،  بالإن�سان،  املتعلقة 
الأفكار  بني  والتكامل  الفهم  لتعميق 
الطبيعية.  العلوم  جمال  لفروع  املحورية 
مفاهيم  ب�سبعة  املعرفية  البنية  وتوؤطر 
وتعمل  البنية  حماور  تربط  �ساملة، 
الذهنية  الأدوات  املتعلمني  اإك�ساب  على 
تعلم  وتوحد  العلوم،  مبحتوى  املرتبطة 
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العلوم والهند�سة، وتطبيقاتها، وق�ساياها 
امل�سرتكة عرب املجالت العلمية املتعددة.

لتعلم  �لوطنية  �ملعايري  وثيقة 
�لعلوم �لطبيعية:

معايري  اأحد  العلوم  معايري  مُتثل 
الطالب  يدر�سها  التي  التعلم  جمالت 
اأن  يجب  ما  وحتدد  العام،  التعليم  يف 
يتعلمه املتعلم ويفهمه، وي�ستطيع اأداءه يف 
وال�سفوف  امل�ستويات  عرب  العلوم  جمال 
يف  العلوم  تعليم  ويهدف  الدرا�سية، 
التعليم العام اإلى تثقيف جميع املتعلمني؛ 
فروع  يف  التاأ�سي�سية  املعارف  تقدمي  عرب 
العلوم املختلفة، ومتكينهم من املمار�سات 
وتطبيقاتها،  والهند�سية  العلمية 
بالإن�سان،  املتعلقة  بالق�سايا  وارتباطها 
علماء،  لإعداد  والبيئة؛  واملجتمع، 

ومهند�سني، وتقنيني، وفنيي امل�ستقبل.
�لعلوم  معايري  جعلت  كيف 

�لتفكري مرئًيا؟
تبنت املعايري الوطنية ملناهج العلوم 
العلمية والهند�سية والتي تعد  املمار�سات 

حموًرا اأ�سا�سًيا من حماور بنية جمال تعلم 
العلوم وذلك وفًقا للتوجهات احلديثة يف 
العلوم، فلقد قدمت معايري اجليل  تعليم 
 Next Generation القادم  للعلوم
Science Standards   (NGSS)
 »practices« املمار�سات  م�سطلح 
العلم  عمليات  م�سطلح  من  بدًل 
اأو   science processes»«
 »inquiry« ال�ستق�ساء  مهارات 
للتاأكيد على اأن نعلم الطالب ب�سكل مبكر 
البحث  بها  يتم  التي  احلقيقية  الكيفية 
فامل�ساركة  العلمي،  املنهج  ولي�ض  العلمي 
يقت�سي  العلمي  وال�ستق�ساء  البحث  يف 
ا املعرفة التي  لي�ض فقط مهارة ولكن اأي�سً
اإلى  ا  اأي�سً وت�سري  ممار�سة،  كل  تخ�ض 
اإتقان  اأجل  وتكراًرا من  مراًرا  �سيء  فعل 

.)NGSS,2013(التعلم
»املمار�سة«  لكلمة  اليومي  املعنى  اإن 
هو  لي�ض  متكرر  بعمل  القيام  مبعنى 
واإمنا   )NRC,2015( املق�سود 
اإلى  ُت�سري  التي  هي  املق�سودة  املمار�سة 

حتى  متكرر  ب�سكل  ما  ب�سيء  القيام 
ت�سبح بارًعا )كما هو احلال يف ممار�سة 
متاًما  ما  �سيء  تعلم  اإلى  وُت�سري  البوق(. 
يف  احلال  هو  )كما  �سمة  ي�سبح  بحيث 
اإلى ا�ستخدام  ممار�سة التوفري(. وُت�سري 
هو  )كما  هدف  لتحقيق  الفرد  معرفة 
ممار�سة  اأو  القانون  ممار�سة  يف  احلال 

 .)NSTA,2012( )التدري�ض
تنمية قدرات الطالب من خالل  اإن 
لتطوير  حالة  جمرد  لي�ست  املمار�سة 
من  الأ�سا�سي  الغر�ض  واإمنا  مهارة، 
معرفة  تطوير  هو  املمار�سة  يف  امل�ساركة 
الطالب وفهمهم الذي تتطلبه املمار�سة، 
نعرف  كيف  يف  ُت�سهم  املمار�سة  اإن  اأي 
نعرف  وماذا  الإجرائية(؟  )املعرفة 
)املعرفة املفاهيمية(؟  بالإ�سافة اإلى اأنها 
)طبيعة  موثوقة  معرفة  بناء  يف  ت�ساعد 
من  اأنه  اإلى  الأبحاث  اأ�سارت  املعرفة(؟ 
اأداء الأن�سطة  اأ�سباب اإخفاق الطالب يف 
العلمية » كال�ستق�ساء مثاًل« لي�ض غياب 
امتالك  لعدم  بل  فقط  املفاهيم  معرفة 
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الالزمة  الإجرائية  للمعرفة  الطالب 
لأداء هذه الأن�سطة. لذلك فهناك حاجة 
�سريح  ب�سكل  الإجرائية  املعرفة  لدعم 
بناء  بها  ندعم  التي  نف�سها  وبالطريقة 

املعرفة ذات العالقة باملفاهيم العلمية. 
لذا فاإنه يف املمار�سات العلمية ي�سل 
للمعرفة  الفهم  من  م�ستوى  اإلى  املتعلم 
الإجرائية  املعرفة  جوانبها؛  بجميع 
واخلطوات  الإجراءات  معرفة  وتت�سمن 
اأهداف  اإلى  الو�سول  من  متكننا  التي 
ب�سرعة  العمل  على  ت�ساعد  وهي  حمددة 
وفعالية لأنها تكت�سب ال�سبغة الروتينية، 
العميقة  املعرفة  هي  املفاهيمية  واملعرفة 
العالقات  ومعرفة  واملبادئ  للمفاهيم 
معني  جمال  يف  بينها  فيما  املتداخلة 
�سكل  على  الذاكرة  يف  تخزينها  ثم 
هرمي،  خمطط  اأو  مرتابطة  �سبكة 
املعرفة«  »طبيعة  املعرفية  املعرفة  اأما 
والثبات  ال�سدق  على  تركز  التي  وهي 
العلم؟  يعمل  كيف  مبعنى  املعرفة  يف 

 .)Osborne,2014(
العلمي الذي  وعليه فاإن ال�ستق�ساء 

يف  العلمية  املمار�سات  اأنواع  اأحد  ُيعد 
الإطار لي�ض ا�ستبدال لال�ستق�ساء املقدم 
يف معايري الرتبية العلمية؛ بل اإنه بالأحرى 
تو�سيع واإثراء تعليم وتعلم العلوم والرتكيز 
املن�سجمة  التدري�ض  ا�سرتاتيجيات  على 
ينخرط  فعندما  العلمية.  املمار�سات  مع 
ت�سبح  علمية  ممار�سات  يف  الطالب 
التجارب،  عن  للتعلم  اأ�سا�ًسا  الأن�سطة 
الجتماعي،  واحلوار  والأدلة  والبيانات 
لأجل  والريا�سيات،  والأدوات،  والنماذج 
ادعاءات  تقييم  على  القدرة  تطوير 
املعرفة واإجراء ال�ستق�ساءات التجريبية 
.)NSTA,2012( وتطوير التف�سريات

الت�ساوؤل  يبقى  العر�ض  هذا  وبعد 
الأبحاث  درا�سات  نتائج  عن  مطروًحا 
ت�سمني  للك�سف عن  التي هدفت  العربية 
كتب  يف  والهند�سية  العلمية  املمار�سات 
العلوم؛ »هل ما مت حتليله يف حمتوى كتب 

العلوم مهارات اأم ممار�سات؟«. 
�ملر�جع:

والتدريب.  التعليم  تقومي  هيئة 
)8341ه(. وثيقة الإطار الوطني املرجعي 

الريا�ض:    العام.  التعليم  مناهج  ملعايري 
هيئة تقومي التعليم والتدريب.

والتدريب.  التعليم  تقومي  هيئة 
التخ�س�سي  الإطار  وثيقة  )9341ه(. 

ملجال العلوم. الريا�ض: هيئة
تقومي التعليم والتدريب.
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باأن  الرواية«  »هند�سة  مبتكرو  يوؤمن 
ال�ستماع  على  ينطوي  الهند�سة  تدري�ض 
الطالب.  لتفكري  وال�ستجابة  والفهم 
اأفكار  حتقيق  عن  عبارة  فالت�سميم 
الطالب  تعطي  والهند�سة   ، الأفراد 
خالل  من  اأفكارهم  ل�ستك�ساف  م�ساحة 
يعملون عليها يف  التي  الت�سميم  م�ساريع 
دورًا  املعلمون  يقدم  الدرا�سي.  الف�سل 
من  طالبهم  م�ساركة  دعم  يف  حموريًا 
للطالب  ت�سمح  داعمة  بيئة  توفري  خالل 
بالبناء على اأفكارهم يف اأثناء عملهم على 
م�ساكل معقدة بدًل من و�سف وتقدمي حل 

معني اأو عملية للطالب.
مبتكر هند�ضة �لرو�ية:

انطلقت فكرة واإلهام هند�سة الرواية 

بقلم : نورة �ضالح �لذويخ  
ع�سو جمل�س املعلمني ال�ست�ساري

بوزارة التعليم 

هندسة الرواية
Novel Engineering

 ،Bill Wolfson بيل ولف�سون  من قبل 
وهو مهند�ض متقاعد لديه �سغف للهند�سة 
»هند�سة  ا�سم  اطالق  ومت  والتعليم. 
�ستيفنز  هايدن  اآن  قبل  من  الرواية« 
Anne Hayden Stevens مبركز 

تنمية املواهب بجامعة نورث و�سرتن.
يف  يقع  الرواية  هند�سة  وم�سروع 
مركز Tufts للتعليم والتوعية الهند�سية 
 Center for والبحث والتطوير املهني
 Engineering Education
   and Outreach (CEEO)
العلوم  تعليم  لتح�سني  املركز  وي�سعى 
والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا 
باملرحلة البتدائية وتو�سيع نطاق الطالب 
الهند�سي،  التعليم  باأن�سطة  امل�ساركني 

بالف�سول  الأدب  وتعلم  القراءة  وتعزيز 
الدرا�سية. 

دمج �لقر�ءة و�لهند�ضة:
يدعم  اأن  ميكن  الن�ض  قراءة 
اأن  ميكن  الهند�سة  وتنفيذ  الهند�سة، 
ي�ساعد الطالب على فهم الن�ض. النتقال 
دعم  على  ي�ساعد  والهند�سة  الن�ض  بني 
متكاملة.  كوحدة  املجالني  كال  يف  التعلم 
ومناق�سة  كتاب  بقراءة  الطالب  يبداأ 
يف  ال�سخ�سيات  تواجهها  التي  امل�ساكل 
عند  اأو  القراءة  اأثناء  يف  اإما  ما،  مرحلة 
الطالب  وي�سمم  الكتاب،  من  النتهاء 
الف�سول  يف  يبنى  اأن  ميكن  منوذًجا 
واحدة من  اأن حتل  �ساأنها  من  الدرا�سية 

امل�ساكل الواردة يف الكتاب.

ملدر�ضة  زيارتي  خالل  من  �لرو�ية«  »هند�ضة  م�ضروع  على  تعرفت 

يف    Blades Elementary School �بتد�ئية  يف  �ضيفية 

Mehlville مبدينة �ضانت لوي�س �لو�قعة بوالية مي�ضوري  مقاطعة 
بالواليات �ملتحدة �الأمريكية يف ٧ جون ٢٠1٧م ، �إذ يتم جتهيز �ملناهج 
مع  جمتمعية  �ضر�كة  عرب  �ل�ضيفية  �ملدر�ضة  يف  �ملطبقة  و�الأن�ضطة 

.Washington University in St. Louis جامعة و��ضنطن
�الأدب  و  �لقر�ءة  و  �لهند�ضة  لتعليم  متكامل  و  مبتكر  نهج  وهو         
�لطالب  يطور  حيث  �جلديدة،  �لهند�ضة  من  جزء  وهو   ، �لق�ض�ضي 
�مل�ضاريع �لهند�ضية بناًء على �لن�ضو�س �لتي يقروؤونها يف �للغة �لعربية 
�أو �الإجنليزية �أو غريها من فئات �ملحتوى مثل �لتاريخ و�جلغر�فيا و 
�ملو�د �لعلمية، فت�ضبح �ضخ�ضيات �لق�ضة �لتي متت قر�ءتها عمالءهم، 

وي�ضبح �لطالب مهند�ضني يت�ضاركون معًا يف �لت�ضميم �لهند�ضي.
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 / �لعميل  عالقة  فكرة  �إدخال 
�ملهند�س:

واملهند�ض  م�ساعدة،  العميل  يحتاج 
مهند�سًا،  الطالب  ي�سبح   ، للعميل  يعمل 
وال�سخ�سيات  الن�سو�ض  وت�سبح 
الطالب  على  ويجب  العميل،  الق�س�سية 
العمل يف فرق لختيار م�سكلة وتقدمي حل 

من خالل عملية الت�سميم الهند�سي.
ومعايري   STEAM منهجية  دعم 
 NGSS Next القادم  اجليل  علوم 
 Generation Science

Standards
يهتم بالتعلم امل�ستند على امل�سكالت 
الإبداعية  الأ�ساليب  توظيف  مع 
يدعم  فنية،  مل�سات  مع  والبتكارية 
هند�سة الرواية الفكرة الأ�سا�سية لفل�سفة 

»�ستيم« وهي تقدمي جتارب تعليمية ذات 
اليومية  باحلياة  التعليم  ربط  عرب  معنى 
كما  للعمل،  الالزمة  املهارات  وتنمية 
يدعم معايري تعليم العلوم للجيل القادم 
 NGSS Next Generation
ميكن    Science Standardsاإذ 
تت�سمن  وق�س�ض  ن�سو�ض  تقدمي 
م�سكالت مب�سطة لعمر الطالب وتتطلب 
تنفيذهم جتارب وت�ساميم حللول علمية 
ح�سابية  مهارات  تت�سمن  والتي  تقنية  اأو 
وهند�سية مدجمة بالفن، وهو ي�ساعد يف 
على  وقدرتهم  الطالب  مهارات  تعزيز 
التفكري  عرب  واقعية  امل�سكالت  مواجهة 
الإبداعي والبتكاري واملرونة بالتكيف مع 
املعطيات وهي مهارات مهمة واأ�سا�سية يف 
اإذ يحتاجها الطالب ملواجهة  اليوم  تعلم 

حتديات امل�ستقبل .

خطو�ت تطبيق هند�ضة 

�لرو�ية

جتربة  وتطبيق  �أثر  نقل 

هند�ضة �لرو�ية مع طالبات �لتعليم 

�ل�ضعودي:

اململكة  يف  الأثر  نقل  على  حر�ست 
من  الرواية«  »هند�سة  م�سروع  وتطبيق 
جمتمعية  �سراكات  عرب  تطوعي  خالل 
يف  املجتمع  لأطفال  امل�سروع  »لتطبيق 
طرح  ومت  واملتو�سطة،  البتدائية  املراحل 
خمتلفة  مب�سكالت  الق�س�ض  من  عدد 
التفكري  مهارات  الأطفال  وت�سارك 
والتعاون لت�سميم مناذج هند�سية رائعة.

�مل�ضادر :

http://www.
novelengineering.org
http://www.
 novelengineering
 challenges.org

مدر�سة Blades البتدائية- 
�سانت لوي�ض ، الوليات املتحدة 

الأمريكية .
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�لكاتب: عبد�لرحمن عامر 
باحå دكتوراه يف املناهج والتدري�س 

جامعة امللك خالد

نظرية المنهج أنموذجًا
وُمعّقد  كبري  �ضيٌء  �لنظرية  باأن  �العتقاد  �إلى  �لنا�س  مييل          
ويتهّيب  و�ملعامل،  �ملخترب�ت  يف  �لعلماء  �ضورة  عادًة  وي�ضتح�ضرون 
كثريون �حلديث عن �لنظريات بل ويعتقدون �أنه من �ل�ضعب �أن يكّون 
�الإن�ضان غري �لعاملp نظرية، وهذه �لنظرة غري دقيقة فالتنظري يحدث 
ولي�س  �لنا�س  عامة  به  يقوم  �لتنظري  فاإن  كذلك  �ملخترب�ت،  خارج 
�لعلماء وحدهم، ونحن يف حياتنا �ليومية و�ل�ضلو∑ �لذي نّتبعه عادًة 

ما ن�ضتند �إلى نظرية �ضو�ًء من �ضنعنا �أو من �ضنع �الآخرين.
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العلوم  يف  املتخ�س�سني  بني  وي�سود 
يف  الرتبية  كليات  اأن  وغريهم  الرتبوية 
ل  الرتبويني  حديث  وكذلك  اجلامعات 
يعدو كونه تنظرًيا وكالًما لي�ض له اأية قيمة 
على اأر�ض الواقع، وُيردد بع�سهم اأنه لي�ض 
الرتبويني  من  اأكرث  يتحدث  من  هناك 
موجود  الراأي  هذا  اإن  منهم.  اأقل  ويعمل 
ومن  كثرًيا،  علينا  ويتكرر  ون�سمعه  دائًما 
مثل  يردد  املتخ�س�سني  بع�ض  اأن  املوؤ�سف 
هذا الكالم دون اأن يعي اأو يفح�ض معانيه 
جيًدا، واأعتقد اأن هذا ينّم عن خلل كبري يف 
ت�سّوره للعلم الذي هو متخ�س�ٌض فيه، كما 
التنظري  اإلى  النظر  يف  اخللط  ا  اأي�سً يبني 
علينا  وكاأن  لبع�سها  كبدائل  واملمار�سة 

نكون  اأن  اإما  الختيار 
منظرين اأو ممار�سني؟ 
لي�ست  واحلقيقة 
بحاجة  فنحن  كذلك 
بل  املفهومني  لكال 
�سيبارد  مع  اأتفق  اإنني 

 ،Sheppard(
2013( الذي قال: »لن 
املمار�سة  حق  منلك 
حق  اأوًل  منلك  مل  ما 
دللة  يف  التنظري« 
التنظري  اأهمية  على 
اجلوانب  على  واأولويته 

التطبيقية.
يف  النظرية  على  هذا  مقايل  يرّكز 
املناهج،  يف  وحتديًدا  الرتبوية  العلوم 
من  نابع  املجال  هذا  على  وتركيزي 
الهتمام ال�سعيف الذي حظيت به نظرية 
ال�سكوى  املنهج من دار�سي املناهج؛ وهذه 
يقول بها كثرٌي من املتخ�س�سني يف جمال 
املناهج اأبرزهم جورج بو�سامب الذي ُيعُد 
-من  املنهج  نظرية  يف  َكَتَب  من  اأف�سل 
وجهة نظري- والدكتور عبداحلكيم مو�سى 
عندما األف كتابه يف نظرية املنهج ذكر يف 
مقدمته اعتقاده باأنه يعالج بع�ض الق�سايا 
العربية  الأدبيات  يف  املُهملة  واملو�سوعات 
الرغم  وعلى  املنهج،  بنظرية  واملرتبطة 

الرئي�سة  املجالت  كاأحد  اأهميتها  من 
جتذب  مل  فاإنها  املناهج  درا�سات  يف 
عنها  يكتبوا  لأن  والباحثني  املتخ�س�سني 
والنقد،  بالتحليل  ويتناولوها  ويناق�سوها 
يف  املتخ�س�سة  املوؤلفات  ذلك  على  ويدل 
نظرية املنهج التي تكاد تكون معدودة على 
العربية  ا  خ�سو�سً الواحدة  اليد  اأ�سابع 
هذا  اأ�سباب  اأحد  يكون  اأن  ومُيكن  منها، 
درا�سة  عن  املربر-  -غري  الن�سراف 
الذي  التعقيد  مدى  هو  املنهج  نظرية 
و�سعوبة  النظريات عموًما  يت�سمنه جمال 
من  كبري  جمهود  بعد  اإل  فيه  اخلو�ض 
اإبداء  القراءة ومن ثّم فهمه والقدرة على 
الراأي فيه ومناق�سته، على اأن هذا التعقيد 

نظريته  خالل  من  وحاول  للمنهج،  نظرية 
ربط املعرفة يف املنهج باخلربات الإن�سانية، 
كما حاول توفري الظروف الواقعية للحياة 
الجتماعية يف املدار�ض، ولقد ك�سف جون 
والنظرية  الفل�سفة  بني  العالقة  عن  ديوي 
اأن  من  الرغم  وعلى   ،1916 عام  الرتبوية 
عدًدا من النا�ض رمبا يعتقدون اأن التنظري 
امل�سائل  مع  التعامل  عند  منه  طائل  ل 
مُيكن  اأنه  على  ُيرّكز  ديوي  فاإن  العملية، 
جًدا  مفيدة  ا  اأغرا�سً تخدم  اأن  للنظريات 
تطبيق  لديها  يكون  حتى  الأمور  وُتعمم 
تعميمات  حتوي  التعلم  فنظريات  اأو�سع، 
تنطبق على جمموعة من املواقف التعليمية 

.)2015 ،Henson(
بداية  ومع 
من  اخلم�سينات 
يف  الع�سرين  القرن 
املتحدة،  الوليات 
الوقت  ذلك  ومنذ 
رالف  اأعمال  بداأت 
 Ralph W. تايلور 
و�سعت  التي   Tyler
نظرية  على  ب�سمتها 
واملمار�سة،  املنهج 
ا كتابه ال�سهري  خ�سو�سً
املنهج  )اأ�سا�سيات 
اأن  غري  والتدري�ض(، 
بو�سامب اأ�ساف الكثري 
القّيم  كتابه  خالل  من  امليدان  هذا  اإلى 

)نظرية املنهج( عام 1981.
الرتبويون  اهتم  طويل  مدى  وعلى 
مل  املقابل  يف  لكنهم  التجريبية  بالبيانات 
يتمكنوا من ا�ستخدام العمليات املفاهيمية 
للعلم يف منو وتطّور النظريات، وقد اقرتح 
الرتبويني  بعجز  لذلك  تف�سرًيا  بو�سامب 
وعدم ميلهم لبناء النظريات، وعلى الرغم 
املنهج  نظرية  يف  الفكري  ال�سخ  كل  من 
والنماذج الكثرية التي طّورت لبناء املنهج، 
فاإن مطّوري املناهج لدينا ل زالوا يحتكمون 
اإلى خرباتهم يف عمليات تخطيط وتطوير 
املنهج، مما يعني اأن نظرية املنهج مل تفعل 

قد ل يعدو كونه جمرد ظن و�سورة ذهنية 
عن هذا املجال.

تطّور نظرية �ملنهج:
كانت امل�ساعي اجلادة لتجميع الأفكار 
حول نظرية املنهج يف املوؤمتر الذي عقد يف 
)بو�سامب،  1947م  عام  �سيكاغو  جامعة 
اأعمال  �ساهمت  ذلك  قبل  لكن   ،)1987
الفهم  تطور  يف  بوبيت  فرانكلني  وكتابات 
عن املنهج، اإذ كتب كتابه ال�سهري )املنهج( 
الكتب  من  واحًدا  يعد  وهو   8191 �سنة 

الأولى يف التنظري يف جمال املناهج.
ال�سنوات  خالل  ديوي  جون  وان�سغل 
الأخرية من القرن التا�سع ع�سر يف اإيجاد 
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التطويرية،  املمار�سات  يف  ملمو�ًسا  �سيًئا 
ُتعطي  قد  اأنها  هنا  املنهج  نظرية  واأهمية 
تعطيه  واأ�سرع مما  اأكرب  املمار�سات معنى 
اأ�سلوًبا  تظل  فاخلربة  للمناهج،  اخلربة 
اأن  حني  يف  واخلطاأ،  املحاولة  يعتمد 

النظريات تتبع اأ�سلوًبا علمًيا يف التطوير.
�أهمية نظرية �ملنهج:

يعتمد تطّور العلم يف اأي جمال معريف 
والقوانني،  النظريات،  تطّور  على  كثرًيا 
دوًرا  النظريات  وتلعب  فيه،  واحلقائق 
كبرًيا يف ت�سكيل البنية املعرفية؛ لأنها تقوم 
حتدث  التي  الظواهر  من  ظاهرة  بتف�سري 

اأمامنا )مو�سى، 1418(.
وقد اآمن بو�سامب باأن احلاجة لنظرية 
تربوية ملحة جًدا واأن املجال مت�سع ومعّقد 
يريدون  الذين  كل  ي�ستوعب  اأنه  لدرجة 
التي  النظرية  النظر عن  بغ�ض  فيه  العمل 
على  يدل  وهذا  تطويرها،  يف  يرغبون 
الرتبوي،  احلقل  املنهجي يف  التنظري  �سح 
الُكّتاب يف التفريق بني  وقد بالغ كثرٌي من 
والنظرية  الطبيعية  العلوم  يف  النظرية 
اأدنى  قيمة  واأعطوا  الرتبوية  العلوم  يف 
لالأخرية، يف حني اأن النظرية ل مُيكن اأن 
احلقل  اإلى  بن�سبتها  اأدنى  اأو  اأعلى  تكون 
الذي طّورت فيه بل يف كونها علمية اأو غري 
علمية، فكال النظريتني الطبيعية والرتبوية 

ت�سلك م�سلًكا علمًيا يف بنائها وتطويرها.
نظرية  يف  العربية  املوؤلفات  ومعظم 
نظريات  اأربع  عن  عادًة  تتحدث  املنهج، 
هوملز:  اقرتحها  التي  وهي  للمنهج 

والبوليتكنيكية  واجلوهرية  املو�سوعية 
اأنها  ومع  والرباجماتية )مدكور، 2006(، 
لي�ست خا�سة باملنهج بل اإنها نظريات عامة 
ا�ستقت منها مناذج تربوية ومن ثّم مناذج 
نظريات  لي�ست  اأنها  اإل  باملنهج  خا�سة 
باملعنى الدقيق ملفهوم النظرية بل فل�سفات 
ومن  معروفني،  فال�سفة  اأيدي  على  ن�ساأت 
ثم فنحن يف جمال اأو�سع بكثري من نظرية 
فهي  نظريات  بكونها  �سلمنا  واإذا  املنهج، 
يف  نظريات  ولي�ست  الرتبية  يف  نظريات 

املنهج وُيفّرق بو�سامب بني املجالني.
العربية  املوؤلفات  اأن  الرغم من  وعلى 
تكاد تتفق على نظريات املنهج الأربعة التي 
ُبذلت  عديدة  حماولٍت  فاإن  اآنًفا  ذكرتها 
نظريات  لت�سنيف  املناهج  دار�سي  من 
املنهج، وتعددت اأوجه هذا الت�سنيف، كما 
ت�سنيفها  ومت  وتو�سعت  النظريات  تعددت 
خاللها  من  يرى  التي  النظر  زوايا  وفق 
ثنائًيا  ت�سنيًفا  ماكنيل  فو�سع  املُ�سنِّف، 
وال�سالبة،  الليونة  حيث  من  جني  للُمنهِّ
الفل�سفية  بالتخ�س�سات  متعلقة  فالليونة 
التخ�س�سات  يف  وال�سالبة  والدينية 
املنطقية، كما اقرتح بينار ت�سنيًفا ثالثًيا: 
حني  يف  وُمفّكرون،  وجتريبيون  تقليديون 
خما�سًيا  ت�سنيًفا  وفالن�ض  اإي�سرن  و�سع 
العملية  املعرفة  هي:  املنهج  لنظريات 
واملنهج كتكنولوجيا وحتقيق الذات واإعادة 
الأكادميية  والعقالنية  الجتماعي  البناء 

.)2018 ،Glatthorn(
وقيمة  اأهمية  على  نحكم  اأن  ومُيكن 

نظرية املنهج من خالل النظر اإلى م�ستوى 
مدى  اأي  واإلى  احلالية  الدرا�سية  املناهج 
اأو  اأن نكت�سف النظرية الناظمة لها  مُيكن 
اإننا  وت�سميمها؟  لتخطيطها  اتُّبعت  التي 
هنا نود لفت النتباه اإلى اأن نظرية املنهج 
لي�ست تنظرًيا فل�سفًيا فح�سب بل اإنها تنزل 
اإلى الواقع من خالل النموذج الذي مُيكن 
تطبيقه وتبنيه والعمل به يف اأثناء تخطيط 
�سحيح  وهند�سته،  وت�سميمه  املنهج 
ملا  املناهج  مطّوري  ُتوّجه  ل  النظرية  اأن 
يقول  كما  بالفعل  به  القيام  عليهم  يجب 
التطويري  التفكري  توّجه  لكنها  بو�سامب 
واإن  الع�سوائية،  عن  بعيد  من�سبط  لجتاه 
الجتاه  التنظريي  العمل  طبيعة  من  كان 
نحو املثالية اأكرث، اإل اأن هذا من لزوميات 
التطبيق  اأن  العتبار  اأخذنا يف  اإذا  املجال 
حمولتها  من  �سيخفف  للنظريات  العملي 
املفاهيمية التجريدية لدواٍع تطبيقية ورمبا 
ُيخّل بها اإخالًل كبرًيا، وحت�ّسًبا لذلك يتم 
التنظري ب�سقٍف عاٍل من املثالية حتى يكون 
من  بالنظرية  الأخذ  اإلى  اأقرب  التطبيق 

الإخالل بها.
�لنماذج �أد�ة �لتنظري:

يحتاجه  التي  اخلا�سة  الأداة  اإن 
والتغيري  النماذج،  هي  الرتبوي  التنظري 
الكبري يتطلب دائًما وجود منوذج، وميكننا 
حتديده كمجموعة من العالقات املنطقية 
من  والتي  كمية،  اأم  نوعية  اأكانت  �سواء 
ال�سلة  ال�سمات ذات  مًعا  تربط  اأن  �ساأنها 
وظيفًيا  النماذج  وُت�ستخدم  بالواقع. 
يف  احلادثة  والتفاعالت  الأحداث  لتمثيل 
تو�سيحية  وبطريقة  بدقة  حمدد  اإطار 
هنا  املهم  ومن   .)2015  ،Henson(
بل  الواقع  لي�ض  النموذج  اأن  اإلى  الإ�سارة 
املُنّظر  لت�سّور  اأو مكتوب  هو و�سف مرئي 
يف  تاأتي  التي  الُطرف  ومن  الواقع،  عن 
اأنه يف معر�ض لأعمال هرني  ال�سياق  هذا 
انتقدت  ال�سهري  الفرن�سي  الر�سام  ماتي�ض 
يف  »اليد  قائلة:  الر�سومات  اإحدى  امراأة 
واقعية«  يٌد  وكاأنها  تبدو  ل  الر�سمة  هذه 
�سيدتي  يا  كذلك  »اإنها  ماتي�ض:  فاأجابها 

لأنها ر�سمة يد ولي�ست يًدا حقيقية«. 
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�سرح  على  ت�ساعد  اأن  للنماذج  مُيكن 
ومكونات  اأجزاء  بني  والعالقات  املفاهيم 
النظرية، فهي ت�ساعد على تنظيم ما نعرفه 
عالقات  روؤية  على  وت�ساعدنا  بالفعل، 
اأن  مُيكن  الذي  التعقيد  وُتب�ّسط  جديدة، 
اأن  بالنموذج  وُيق�سد  النظرية،  عنه  ُتعرّب 
يكون اأداًة ُم�ساعدة على التفكري والتنظري 

ولي�ض بدياًل للواقع اأو مرادًفا له.
 ،Henson( وي�سري هين�سون        
النماذج:  من  نوعني  اإلى   )2015
النماذج  ح  تو�سّ اإذ  والتنبوؤية،  الو�سفية 
حني  يف  اأجزائها،  بني  العالقات  الو�سفية 
توّقع  على  التنبوؤية  النماذج  ت�ساعدنا 
كثرية  مناذج  وهناك  امل�ستقبلية،  العواقب 
الأكرث  هما  منها  اثنان  لكن  املناهج  لبناء 
والو�سائل  الغايات  تايلر  منوذج  تاأثرًيا: 
ومنوذج هيلدا تابا املعكو�ض، يقرتح منوذج 
اأن نبداأ بتطوير املنهج الدرا�سي من  تايلر 
وت�سميم  املرجوة  النتائج  حتديد  خالل 
فعلى  تابا  واأما منوذج  لذلك،  وفًقا  املنهج 
من  يبداأ  فهو  التقليدية  النماذج  عك�ض 
ولهذا  املعلمني  مع  الدرا�سية  ال�سفوف 
يكون املعلمون اأكرث فعالية يف تنفيذ املنهج 
وتطويره. وتعتمد قيمة اأية نظرية اأو منوذج 
منه،  للغر�ض  م�ستخدميه  فهم  مدى  على 
وا�ستعدادهم ملراجعة النموذج اأو النظرية 

مع تغري املجتمع واملدر�سة واملتعلمني. 
�حلاجة �إلى نظرية �إ�ضالمية:

اإن التنظري لي�ض حكًرا على اأحد وقد 
نظرية  يف  العرب  املوؤلفني  من  عدد  بالغ 
املنهج يف التخّوف والتوّج�ض من النظريات 
نظريات  منها  ا�ستقت  التي  الغربية 
مالمح  ر�سم  اإلى  بع�سهم  و�سعى  املناهج، 
وخطوط عري�سة لنظرية تربوية اإ�سالمية، 
يف  املتفرقة  الكتابات  هذه  اإزاء  لكننا 
من  التزاًما  جند  ل  الإ�سالمية  النظرية 
بهذه  وم�سمميها  املناهج  خمططي  قبل 
بنظرية  يلتزموا  اأن  عن  ف�ساًل  النظريات 
اإ�سالمية للمنهج. هذا يف حال ا�ستطعنا اأن 
بالفعل  اإ�سالمية  نظرية  على  اأيدينا  ن�سع 
وال�سمات  واخل�سائ�ض  الأركان  متكاملة 
ومن  نظرية،  عليها  نطلق  اأن  من  لنتمكن 
نظرية  اإلى  بحاجة  فل�سنا  نظري  وجهة 
واقع  فهم  اإلى  حاجتنا  بقدر  اإ�سالمية 
اإلى  التنظري يف املناهج ومن ثّم التاأ�سي�ض 
يف  منها  ال�ستفادة  مُيكن  نظرية  قاعدة 
اأننا  واأعتقد  وتطويرها،  املناهج  تخطيط 
التي  نف�سها  امل�سكالت  من  نعاين  زلنا  ل 
على  يعمل  كان  عندما  هاملني  ذكرها 
املدر�سية من عدم  الإدارة  نظرية يف  بناء 
وان�سغالهم  لديهم،  النظرية  معنى  و�سوح 
بينها  وخلطهم  والألفاظ  بامل�سطلحات 
وبني النظرية، كما مل يكونوا متاأكدين من 
املجال املحدد للنظرية التي يبحثون عنها.

تكون  اأن  لها  مُيكن  ل  نظرية  اأية  اإّن 
قاطعة وجازمة مبا تقوله، وبذلك فلن تكون 

التنظري  اإن  بل  الدوام  على  وتاّمة  نهائية 
خالل  من  لالأمام  للنظرية  دافًعا  يظل 
تغيريها،  ورمبا  عليها  والتعديل  التطوير 
على  نعاين  اأننا  اأعتقد  فاإنني  هذا  وعلى 
املناهج  وم�ستوى  عموًما  الرتبوي  امل�ستوى 
على  التنظري  يف  كبري  فقر  من  حتديًدا 
هذا  واعتقادي  بع�سهم،  يظن  ما  عك�ض 
نابع من عدم وجود ما يوّجه الفكر الرتبوي 
والتعليمي لدينا نحو تطويٍر مُيكن اأن ُيحقق 
هنالك  ولي�ض  حتقيقها،  نريد  التي  ثماره 
اأي مانع من وجود نظرية اإ�سالمية تربوية 
فاملجال مت�سع كما يقول بو�سامب لكل من 
اأن  ينبغي  ذلك  قبل  ولكن  ُينّظر  اأن  يريد 

تكون نظرية فعاًل.
�ملر�جع:

نظرية   .)1987( جورج  بو�سامب، 
وبهاء  �سليمان،  ممدوح  )ترجمة:  املنهج 
عبداملنعم(.  ومن�سور  النجار،  الدين 

القاهرة: الدار العربية للن�سر والتوزيع.
مذكور، علي اأحمد )2006(. نظريات 
الفكر  دار  القهرة:  الرتبوية.  املناهج 

العربي.
مو�سى، عبداحلكيم )1418(. نظرية 
الرتبوية.  النظرية  واقع  �سوء  يف  املنهج 

مكة املكرمة: مكتبة العزيزية.
 Glatthorn, A. A.,
 Boschee, F., Whitehead, B.
 M., & Boschee, B. F. (2018).
 Curriculum leadership:
 Strategies for development
 and implementation. SAGE
publications. 
 Henson, K. T.
 (2015). Curriculum
 planning: Integrating
 multiculturalism,
 constructivism, and
 education reform.
Waveland Press. 

مقال علمي



43 مجلة آفاق العدد (٥٨)

وفاء حممد �لربيعان 
باحثة دكتوراه املناهج وطرق تدري�س جامعة 

المام حممد بø �سعود

�حلايل  ع�ضرنا  يف  �ملجتمعات  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  ظل  يف 
�لعوملة على  و�لتكنولوجي و�ضيطرة  �ملعلوماتي  �لتطور  و�ملتمثلة يف 
ملو�كبة هذه  �لتعليم  لتطوير  جميع جو�نب �حلياة، برزت �حلاجة 
�الجتاهات �ملعا�ضرة وذلك لدور �لنظم �لتعليمية يف �عد�د �الفر�د 
على م�ضتوى عال من �لكفاءة و�لقدرة على حتقيق خطط �لتنمية 
للمجتمعات. وو�كب هذ� �لتوجه ظهور �ملطالبة مبزيد من �ملحا�ضبة 
على  جديدة  مفاهيم  وظهور  �ل�ضاملة،  �جلودة  لتحقيق  و�مل�ضاألة 
وغريها،  �حلياة  مدى  و�لتعلم  �مل�ضتقبلية  �لرتبية  مثل  �ملجتمعات 
لتحقيق  �ملعايري  على  �ملبني  �الإ�ضالح  حركة  ظهور  �لى  �أدى  وهذ� 

�جلودة حيث �نتقل للرتبية بعد جناحه يف �ملجال �القت�ضادي.

التدريس القائم على المعايير

مقال علمي
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حركات �الإ�ضالح �لرتبوي:
مر النظام الرتبوي بعدد من احلركات الإ�سالحية منذ القرن املا�سي اختلفت توجهاتها وم�سامينها تبعًا للنظريات الرتبوية 
فظهرت يف خم�سينات القرن املا�سي حركة الأهداف تلتها حركة الكفايات يف ال�ستينات وال�سبعينيات ثم حركة نواجت التعلم واأخريا 

حركة املعايري يف ت�سعينات القرن املا�سي، ولقد ابرزت الباحثة اأوجه ال�سبه والختالف يف تلك احلركات كما يف اجلدول التايل:

�ملعايري نو�جت �لتعلم �لكفايات �الهد�ف من حيث

البنائية واملعرفية ال�سلوكية والبنائية ال�سلوكية والبنائية ال�سلوكية �حلركة 
�لرتبوية

ركزت على املتعلم
 )مدخل اجلودة(

ال�ستفادة من املعرفة

ركزت على املتعلم
)مدخل النتائج(

ال�ستفادة من املعرفة هو 
الغاية من التعلم ولي�ض 

املعرفة بحد ذاتها.

ركزت على املتعلم )املدخل 
امل�ستقبلي(، ال�ستفادة من 

املعرفة وتاأهيل املتعلم للحياة هو 
الغاية ولي�ض املعرفة بحد ذاتها.

ركزت على ال�سلوك 
املالحظ من خالل 

تقدمي املحتوى العلمي 
)املدخل املعريف(

�ملدخل

عباره ت�سف ماهو متوقع 
من املتعلم اداءه مب�ستوى 

عايل بنهاية العملية 
التعليمية من خالل تركيزها 
على معايري للمحتوى تبنى 

عليها معايري الأداء.

عبارات ت�سف وتو�سح 
ماهو متوقع من املتعلم 
معرفته وفهمه والقدرة 

على ادائه بنهاية العملية 
التعليمية.

هي القدرة الأدائية التي 
ت�سري الى املعارف واملهارات 
والجتاهات ال�سا�سية التي 

ميتلكها املتعلم يف �سياق املحتوى 
العلمي بحيث توؤهله للحياة 

املهنية.

حركة ركزت على 
ال�سلوك املالحظ 

)املعرفة(نتيجة املرور 
باخلربة التعليمية 
ارتبطت باملنهج او 
الربنامج، واعتربت 

كموجهات للمعلم.

�لتعريف

اأدوات تقومي متعددة 
حتدد يف �سوئها م�ستويات 

املتعلم.

اأدوات تقومي متعددة 
حتدد يف �سوئها 
م�ستويات املتعلم.

اأدوات تقومي متعددة حتدد يف 
�سوئها م�ستويات املتعلم.

اأدوات تقومي تقليدية 
)الختبارات  �أدو�ت 

�لتقومي

تركز على و�سع معايري 
لالأداء املعتمد على 

معايري للمحتوى، تدعم 
املحا�سبة وال�سفافية يف 

النظام التعليمي، و�سعت 
اأ�سا�سا للمقارنة بني النظم 

التعليمية، تربط املتعلم 
بالواقع وال�سياق، ر�سم 
�سورة للتعليم املثايل 
وتوجيه كافة اجلهود 

الرتبوية لتحقيقه، تعلم 
م�ستمر، حمتوى واحد 

للجميع، تربط بني 
اأجزاء النظام الرتبوي 
من معلم ومتعلم ومنهج 

للتطوير واإ�سدار الحكام، 
وت�ستخدم يف التعليم العام.

تركز على ما �سوف 
يحققه املتعلم من 

خالل املحتوى، �سمان 
التخطيط اجليد 

للتدري�ض وفق النواجت، 
تعلم مدى احلياة 

وم�ستمر، يعتمد على 
معايري اأداء قابلة 

للقيا�ض، تركز على 
اخلطوات والأ�ساليب 

لتحقيق املعيار او 
الكفاية. عادة ت�ستخدم 

يف التعليم العايل.

ردم الفجوة بني العمل والتعلم، 
تعلم وفق نظام مرن ح�سب �سرعة 
املتعلم، كفايات مرتابطة ومت�سقة، 

تركيز على املتعلم مع تقدمي 
الدعم له ح�سب احلاجة، تقدم 
حمتوى م�سمم ح�سب احتياج 
املتعلم بهدف و�سوله ملرحلة 
التقان، تعلم مرتبط بالواقع 
لتوظيف املعرفة، تعلم م�ستمر 
يراعي الفروق الفردية ويعمل 
على تطويرها، املتعلم م�سوؤول 

عن تعلمه ويتم ارتقاءه مل�ستويات 
اعلى، و�سع املتعلم على م�ستويات 

لتحقيق الكفاية املطلوبة، يقوم 
على تعليم متمايز، النواجت هي 

الطريق للو�سول للكفاية.

تنظيم املناهج، تنا�سق 
العملية الرتبوية، 

متحور املنهج ومكوناته 
حول الهداف، 

التعرف على م�ستويات 
املتعلم، ارتبطت 

باملعلم وما يجب اأن 
يدر�سه.

�أهميتها

مقال علمي
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�لن�ضاأة �لتاريخية للمعايري:
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تعترب 
من اأهم الدول التي اأولت عناية واهتمام 
واتخذت  التعليم  يف  املعايري  بحركة 
كحركة ا�سالح النظام التعليمي الأمريكي 

وبرامج اإعداد املعلم.
على  املعتمد  التعليم  حركة  بداأت 
القرن  من  الثمانينات  منذ  املعايري 
مع  الت�سعينات  بداية  وانت�سرت  املا�سي 
من  ملجموعة  خطر  يف  امة  تقرير  تقدمي 
التعليم  نظام  لإ�سالح  الهامة  التو�سيات 
الأمريكي ون�سر عام 1983م ومنها �سرورة 
عالية  معايري  والكليات  املدار�ض  تبني 
متطلبات  ورفع  للقيا�ض  قابلة  امل�ستوى 
املعلم. اإعداد  وتطوير  بها  اللتحاق 
الإ�سالح  فكرة  يف  الف�سل  ويرجع 
واأودي  �سميث  من  كل  اإلى  املنظم 

)1991م( لعر�سهما ملدخل عام لالإ�سالح 
بعنا�سر  وربطها  اأداء  معايري  يت�سمن 
هيكلة  واإعادة  واملعلمني  الرتبوي  النظام 
املنظمات  وتركيز  احلكومي،  املدخل 
الوطنية لبناء املعايري مع اإعطاء املناطق 
يف  ال�سالحية  واملدار�ض  التعليمية 
املعايري  بتحقيق  مرتبطة  قرارات  اتخاذ 
 Hamitton, Stecher&Yuan,(

.)2008
الرتبوية  الأهداف  جلنة  ت�سكيل  ومت 
للمعايري  الوطني  واملجل�ض  الوطنية، 
 ،)NCEST(  )NEGP( والختبارات 
و   )NEGP( رفع  1992م   عام  ومنذ 
بعنوان  الأول  تقريرها   )NCEST(
اإلى  داعيًا  الأمريكي  للتعليم  املعايري 
والتقومي  للمعايري  وطني  نظام  تطوير 
الأهداف  من  عدد  حتقيق  يف  لي�سهم 
واملعلمني  والأهل  الطالب  تزويد  منها: 

مبعلومات حول ما يتوقع منهم، وتزويدهم 
وم�ساعدة  الأداء،  م�ستويات  بتقارير 
ال�سف  نواحي  معاجلة  على  املعلمني 
الطالب  اأداء  يف  القوة  نواحي  وتعزيز 
 Hamitton,(.وتطوير نظام املحا�سبة
Stecher&Yuan, 2008(. وكانت 
الوطنية  الهيئة  اعدتها  معايري  اأول 
الريا�سيات  مادة  يف  الريا�سيات  ملعلمي 
من  عدد  ذلك  بعد  تبعها   )NCTM(
الهيئات العلمية كالهيئة الوطنية للبحوث 
 )NEGP( يف العلوم الأكادميية الوطنية
اأخرى  لهيئات  بالإ�سافة   )NCEST(
والآداب  والهند�سة  والطب  اللغات  يف 
الن�سف  يف  معايري  اعداد  من  وانتهت 
امليالدي  القرن  ت�سعينات  من  الأول 
املا�سي وم�سروع 2016 الذي تناول العلوم 

.)Brown,1989(
املعايري  حركة  اأن  الى  وبالنظر 

�ملعايري نو�جت �لتعلم �لكفايات �الهد�ف من حيث

الوقت واجلهد لبنائها، 
�سعوبة بناء مقايي�ض 
موثوقة، خلق اجواء 

تناف�سية تزيد من التوتر، 
عدم الو�سوح والدقة يف 

املعايري، عددها كبري مما 
يوؤدي الى اثقال كاهل 

املعلم واملتعلم، ل ميكن 
ترقية املتعلم مل�ستويات 

اعلى فقط ت�سنيف 
املتعلم ح�سب م�ستويات 

لإ�سدار التقارير، ل 
تلتزم بتحقيق التقان 
لدى املتعلم، تركيزها 

قا�سر على الداء املرتبط 
باملحتوى عرب ال�سفوف 

واملراحل مع وجود معايري 
منف�سلة عرب املراحل 

وال�سفوف.

الوقت واجلهد لبناء 
خمرجات دقيقه ولبناء 

مقايي�ض موثوقة، 
احلاجة ملتخ�س�سني 

لبنائها.

اهمال البعد الن�ساين والرتكيز 
على النفعية والنتاجية، خلق 

مواقف لتحقيقها، �سيق الوقت 
واجلهد الكبري للتدرب على 

الكفايات، احلاجة ملتخ�س�سني 
لبنائها.

تعددية الهداف 
والرباك للمعلم 
واملتعلم، اهداف 
م�ساغة ب�سورة 
موحدة للجميع 

)ل تراعي الفروق 
الفردية(، تهمل التعلم 

امل�ستمر، تقلل من 
الربط مع الواقع، تقلل 
من حرية املتعلم لأنها 
حمددة �سلفًا، تغفل 

اجلانب الجتماعي، ل 
توظف املعرفة، تركيز 

على النتاجية للمجتمع 
والفراد.

�ضعوباتها

مقال علمي



مجلة آفاق العدد )58(46

حركات  معظم  قادت  التي  الأمريكية 
حراك  يالزمه  كان  الرتبوي  الإ�سالح 
الرتبوي  لالإ�سالح  موازي  تربوي 
بريطانيا  يف  التعليم  خمرجات  لتح�سني 
مرحلة،  كل  نهاية  وطنية  )اختبارات 
املواد  لتعليم  معايري  اأعداد  والنم�سا 
ال�سمراين،  و  )ال�سعدوي  ال�سا�سية( 
.)2002 .Cowan et. Al(؛)2016م

مفهوم �ملعايري:
احلركات  من  املعايري  حركة  تعترب 
الرتبوي،  ال�سالح  بهدف  ظهرت  التي 
خمتلفة  حركات  املعايري  حركة  و�سبقت 
ثم  الهداف  بحركة  بداأت  الرتبية  يف 
نتاجات  حركة  يليها  الكفايات  حركة 
ا�ستخدم  ولقد  املعايري،  واخريا  التعلم 
خمتلفة  �سياقات  يف  املعايري  م�سطلح 
حدوث  اإلى  اأدى  مما  متعددة  وبلدان 
ي�ستخدم  حيث  مفهومه  يف  اللتبا�ض 
كمعيار  واأخرى  لالأهداف  كمرادف 
للدللة  حتى  اأو  معني  اأداء  على  للحكم 
معني.  جمال  يف  التقدم  م�ستويات  على 
ويف الوليات املتحدة الأمريكية ت�ستخدم 
املعايري لتعريف املنهج اأو حت�سني النواجت 
اوروبا  ويف  واملهني،  التعليمي  املجال  يف 

ت�ستخدم الكفاية بدل املعايري.
.)Avalos,2005( افالو�ض 

واملعايري حتدد املتوقع وهي تعرب عن 
اأهداف التعلم وت�سعى للرتكيز على نتائج 
حتدد  حيث  اأ�سا�سية،  تعترب  التي  التعلم 
خ�سائ�ض الأداء املتوقع دون و�سف كيفية 
وما  التدري�ض  توجه  اأنها  كما  حتقيقها، 
على  قادر  املعلم  ليكون  يدر�ض  اأن  ينبغي 
التعليمية.  العملية  جلودة  اداءه  حت�سني 
املتعلمني  بني  بامل�ساواة  املعايري  تهتم 
للجميع  املعايري  لن  كفاءاتهم  لتطوير 
الفئات  خمتلف  بني  التوا�سل  وتي�سري 
يتم حتديد  بالتعليم، ويف �سوئها  املهتمه 
فاملنهج  للدعم.  بحاجة  التي  املدار�ض 
)التدري�ض(  التعليم  ينظم  الدرا�سي 
ل�سمان  التعلم  وفر�ض  املحتوى  ويحدد 
تقوم  فاملعايري  وبذلك  املعايري  حتقيق 

.)OECD,2013( التعلم
ُيعرف ابن منظور) د.ت( املعيار لغة 
على اأنه: » ما يتقن به غريه وهو النموذج 

املحقق ملا ينبغي اأن يكون عليه ال�سيء«. 
بوجه  املعيار  )2005م(  علي  وعرف 
ي�سل  اأداء  م�ستوى  اأعلى  اأنه:«  على  عام 
اإليه  الو�سول  يف  يطمح  اأو  الإن�سان  اإليه 

الأداء  م�ستويات  تقومي  �سوئه  يف  ويتم 
تقديرًا  وتعطي  عليها  واحلكم  املختلفة 
امل�ستويات  هذه  حتقيق  مدى  عن  يك�سف 

لأهداف حمددة �سلفا«. 
واأمرية  ن�سر  نوال  تعرفها  بينما 
ت�سدر  :«وثيقة  باأنها  )2010م(  �ساهني 
نتيجة اإجماع يحدد املتطلبات التي يجب 
خدمة  اأو  عملية  اأو  منتج  بها  يفي  اأن 
وت�سادق عليها جهة معرتف بها اأو يعرف 
و�سعته  الذي  املتوقع  بامل�ستوى  بيان  اأنه 
هيئة م�سوؤولة اأو معرتف بها ب�ساأن درجة 
اأو هدف معني يراد الو�سول اإليه ويحقق 

قدرًا من اجلودة اأو التميز«.
 (OECD,2013( او�سد  يعرف 
املعايري باأنها: »ما يجب اأن يعرفه ويكون 
ليعترب  ما  �سخ�ض  به  القيام  على  قادر 

موؤهل يف جمال ما )مهني او تعليمي(«.
جتد  ال�سابقة  التعاريف  با�ستقراء 
يف  اختلف  املعيار  تعريف  اأن  الباحثات 
)2005م(  علي  ركز  حيث  تعريفاته 
يتم  مقيا�ض  بو�سفها  املعايري  على 
نوال  اأما  الطبيعية،  كاملقايي�ض  اعتماده 
اأو�سد  و  )2010م(  �ساهني  وامريه 
اأن  على  ركزوا   (OECD,2013(
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حمددة  موا�سفات  عن  عبارة  املعايري 
متفق عليها من قبل جهة ر�سمية ل�سمان 
بني  اجلمع  فاإن  لذلك  اهدافها.  حتقيق 
التعاريف ال�سابقة يحقق املفهوم ال�سامل 
املعايري  الباحثة  تعرف  حيث  للمعايري. 
اأطر  اأو  »موا�سفات  باأنها:  اجرائيًا 
املطلوب  امل�ستوى  عن  تعرب  موجهة  عامة 
وبالتايل  لالأهداف  املحقق  واملاأمول 
اجلودة يف جميع مكونات العملية التعلمية 
من منهج وطالب ومعلمني وبيئات تعلم«.

املعايري  اأن  �سبق  مما  ن�ستخل�ض 
مرجعية  عالمات  اأو  كمقايي�ض  ت�ستخدم 
وبالتايل اداة ل�سنع القرار ت�سري للم�سافة 
بني الأداء الفعلي واحلد الأدنى من م�ستوى 
. موؤهل  ال�سخ�ض  ليكون  املطلوب  الأداء 

وي�سري كلينهنز و 
 Kelinhenz&(اجنفر�سون

Ingvarson,2007( اإلى اأن تعريف 
املعايري يتطلب ثالث مكونات:

1-معايري املحتوى التي حتدد القيمة 
اأو ال�سيء املراد تعلمه او التدرب عليه.

معايري  حتقيق  تقييم  كيفية   -2
املحتوى اأي جمع الأدلة وال�سواهد لتقومي 

التدريب اأو التعلم.
3-معايري اأداء والتي ت�سري اإلى جودة 
اأداء �سخ�ض ما ليعترب موؤهل يف جمال معني.

كل مكون يجيب عن �سوؤال خمتلف:
• ماهي املعرفة واملهارة التي ي�ستطيع 
معلم، متعلم، قائد اأن يظهرها؟ )معايري 

حمتوى(
يقدر  وما  يعرفه  ما  يقيم  كيف   •
ادلة  )جمع  ما؟  �سخ�ض  به  القيام  على 

و�سواهد(
• ما مدى جودة اأداء املتعلم او املعلم او 
القائد هل جيدة مبا يكفي؟ )معايري اداء(
املحتوى  معايري  حتديد  يتم  حيث 
اأن  مالحظة  مع  تقييمه  املراد  واملجال 
املعرفة  على  تركز  ل  املحتوى  معايري 
فقط بل ت�سمل املهارة واملواقف املرتبطة 
يليها  ثم  ما،  بعمل  القيام  على  بالقدرة 
تقومي للتعلم من خالل معايري اداء وو�سع 
وال�سواهد  الدلة  جمع  مع  لها  حمكات 
ويكون التقومي متوافق مع معايري املحتوى 
 cizek,(قرار الى  للو�سول  وذلك 

. )2001;Kleinhezel ,2007
التعليم  يف  اأنه  الى  الباحثة  وت�سري 
روؤية  و�سع  من  لبد  املعايري  على  القائم 
حتديد  ثم  الرتبوية  للموؤ�س�سة  ور�سالة 
تلك  لتحقيق  املعايري  ليتم و�سع  اهدافها 
جميع  املعايري  ت�سمل  اأن  ولبد  الهداف 
معايري  من  الرتبوية  العملية  مكونات 
مهنية  ومعايري  اداء  ومعايري  حمتوى 

ومعايري للموؤ�س�سة الرتبوية. فظهور حركة 
ال�ساملة.  اجلودة  لتحقيق  كان  املعايري 
باململكة  ازدهر  احلراك  هذا  وجند 
العربية ال�سعودية بعد و�سع الروؤية 2030 
للروؤية  اأُطلقت معايري جديدة وفقاأ  حيث 

اأو مت تعديل معايري �سابقة لتوؤام الروؤية.
الإ�سالح  حلركة  التحول  مربرات 

الرتبوي املبني على املعايري :
لظهور  املربرات  من  العديد  برزت 
ال�سعدوي  يذكرها  كما  املعايري  حركة 

وال�سمراين)2016م(  كالتايل:
عالية  تربوية  خدمات  توفري   -
ملبداأ  حتقيقًا  املتعلمني  جلميع  امل�ستوى 

التعليم للجميع 
الرتبوي  النظام  عنا�سر  ربط   -
باأهداف موحدة متكن من �سري عملياته 
املحا�سبة  اإجراءات  وربط  وتقوميه 

باأهداف الرتبية ونواجتها 
- ربط عمليات التعليم والتعلم بواقع   
معنى  ذو  التعلم  حيث  املجتمع  وبحاجة 

للمتعلم 
الإ�سالحية  احلركات  ف�سل   -
مواجهة  عن  الأهداف  حركة  وخ�سو�سا 
لإعداد  املعا�سرة  الرتبوية  التحديات 
والقدرة  واملهارة  املعرفة  لديهم  افراد 

لبناء جمتمعاتهم.
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وترى الباحثة بالإ�سافة ملا ذكر اأن من 
اأ�سباب حركة املعايري هو:- ظهور مفهوم 
املجتمعية  واملطالبة  ال�ساملة  اجلودة 
-التناف�ض  الأ�سعدة  كافة  على  بتحقيقه 
يوؤثر  مما  الرتبوية  لالأنظمة  العاملي 
اقت�ساديًا  للدول  العاملي  الرتتيب  على 
املحا�سبية  نظام  و�سيا�سيًا-اعتماد 
الرتبوي- التطوير  ل�سمان  وال�سفافية 
املعارف  على  والرتكيز  املعريف  النفجار 
للمتعلم  وال�سرورية  الالزمة  واملهارات 
-الت�ساق  فيه  يعي�ض  الذي  الع�سر  يف 
والربط بني مكونات النظام الرتبوي من 
معلمني ومتعلم ومنهج من خالل معايري 

موحدة للحكم واإ�سدار القرارات.
مبادئ التعلم القائم على املعايري:

الطالب  قدرات  تثري  معايري   .1
وتفكريهم، وتطبق عليهم جميعا.

2. معايري وا�سحة وقابلة للقيا�ض.
الوقت  اإتاحة  على  يعتمد  النجاح   .3

املنا�سب وعلى جهد الطالب
تدري�سية  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام   .4

متنوعة. 
والتقومي  والتدري�ض  املناهج  ربط   .5

مبعايري املحتوى.
6. ا�ستخدام اأ�ساليب تقومي متنوعة.

متعددة  م�ستويات  تاأ�سي�ض   .7
للتح�سيل الدرا�سي

التعليم  يف  اجلودة  على  احلر�ض   .8
)ال�سعدوي وال�سمراين،2016 م(.

�سوريا  العايل  التعليم  وزارة  وحددت 
)2014م( مبادئ منها:

املتعلمني  بني  التنوع  -احرتام 
وامل�ساركة  -التعاون  الرتبوية  -اجلودة 
واملجتمع  والهل  الرتبوي  النظام  بني 
لدعم الإجناز -تعلم ذا معنى للجميع من 

خالل ربطه ب�سياق واقعي.
�لتدري�س �ملبني على �ملعايري:

ت�سمن  م�ستمرة  تعلم  دورة  هو 
املعايري  واتقان  التعلم  املتعلمني  جلميع 

املرتبطة  واملهارات  واملفاهيم  الأكادميية 
يف هذه العملية امل�ستمرة للتعليم .افالو�ض 

 .)Avalos,2005(
اأ�سئلة   4 على  التعليم  دورة  وتقوم 

مهمة وهي:
ملعرفته  املتعلم  يحتاج  ماذا   )1

وفهمه والقدرة على القيام به؟
كيف ندر�ض بفعالية ل�سمان اأن   )2

جميع املتعلمني يتعلمون؟
كيف نعرف اأي الطلبة يتعلمون؟  )3
يتعلم  ل  عندما  نفعل  ماذا   )4

الطالب اأو يعملون جيدًا؟
 )Benson,2012(بن�سون

�أول  حتقق  �لتي  �ملمار�ضات 
)ماذ�  �لتعليم  دورة  يف  مرحلة 

يحتاج �ملتعلم ملعرفته وفهمه(:
التخ�س�سات  جميع  يف  املعايري   )1
اأو جمالت املحتوى معتمدة على م�ستوى 

الدولة 
جلمع  للتعلم  توقعات  حتديد   )2
حتديد  مع  وت�سفها  وتنظمها  املتعلمني 
التوقعات  تربط  التي  الكربى  الأفكار 

واملعايري.
3( التعبري عن توقعات واداءات على 
ومواءمتها  واملراحل  ال�سفوف  م�ستوى 
للتاأكد من عدم وجود ثغرات اأو تداخالت 

يف املفاهيم واملهارات.
على  )للمحتوى(  والتتابع   املدى   )4

�سكل منهج 
للمناهج  واأدلة  وثائق  توفري   )5
التخطيط  يف  للمعلمني  ت�ساعد  كاأدوات 
الكربى  الأفكار  على  املركز  الفعال 

واملهارات القابلة للتطبيق.
وموؤ�سرات  اأو�ساف  حتديد   )6
وم�ستويات  اأنواع  لو�سف  وا�ستخدامها 

الأداء املتوقعة من املعلمني.
7( الربامج تتالءم مع املنهج املعتمد 

على املعايري.
8( ن�سر ثقافة املعايري يف املنهج.

املرحلة الثانية لدورة التعلم القائم على 
بفعالية(: املتعلمني  نعلم  املعايري)كيف 
تعليمية  اأ�ساليب  مع  تعليمي  اطار   -1

قائمة على البحوث.
تعاون  خالل  من  التخطيط   -2

املعلمني.
3- التمايز يف التدري�ض يف الف�سول.

4- التخطيط العك�سي للتدري�ض  
ب�سورة  للمتعلم  الراجعة  التغذية   -5

منتظمة.
6- تقييمات بوجود تعليميات �سارحة 

و�سابقة لها.
7- التطوير املهني للمعلمني.

8- تعليمات من التقييمات امل�ستمرة.
معتمد  التعلم   لدورة  الثالثة  املرحلة 
الطالب  اأن  تعرف  كيف   ( املعايري  على 

يتعلمون(:
ختامية  تكوينة  قبلية  تقوميات   -1

)لقيا�ض م�ستمر للتعلم(
2- تغذية راجعة بانتظام للمتعلم.

3- التعلم يعرب عنه من خالل تقومي 
الأداء.

البيانات يف  العتماد على حتليل   -4
اتخاذ القرارات.

5- نظم التبليغ املعتمد على املعايري. 
املرحلة الرابعه لدورة التعلم )عندما 
للم�ستوى  ي�سلون  اأو  الطالب  يتعلم  ل 

املاأموؤل(
1- فر�ض تعليمية متعددة للتعلم على 

م�ستوى ال�سف.
للتعلم  متعددة  وتدخالت  فر�ض   -2

على م�ستوى املدر�سة. 
للتعلم  متعددة  وتدخالت  فر�ض   -3

على م�ستوى خارج املدر�سة.
الحتياجات  لطالب  تدخالت   -4

اخلا�سة.
التعليمية  التدخالت  جميع   -5

مبحوثة. 
للنجاح  اأنه  جند  �سبق  ملا  وا�ستقراًء 
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عليها  القائمة  املعايري  تدري�ض  يف 
العربية  اململكة  يف  التعليم  مناهج 
التعلم  على  الرتكيز  من  ،لبد  ال�سعودية 
التعلم  دورة  خالل  من  الفهم  اأجل  من 
على  القائمة  التدري�سية  للممار�سات 
املخرجات  حتديد  يتم  املعايريحيث 
اأدلة  جمع  ثم  للتدري�ض  التخطيط  ثم 
وعالجها.  امل�ستويات  وحتديد  وبراهني 

�ملر�جع :
وال�سمراين،  عبداهلل  ال�سعدوي، 
على  املعتمد  التعليم  )2016م(.  �سالح. 
النظرية.  واملفاهيم  الأ�س�ض  املعايري: 

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 
اأحمد. اهلل  عبد  الهادي  عبد  علي 
)٢٠١٥م(. تطوير منهج مبادئ التجارة 
باملدار�ض الثانوية التجارية يف �سوء معايري 
اجلودة ال�ساملة للمنهج وقيا�ض فاعليته. 
املعيارية.  وامل�ستويات  التعليم  مناهج 
وطرق  للمناهج  امل�سرية  اجلمعية 
�سم�ض. عني  جامعة  م�سر:  التدري�ض. 
ديكالن.)2014م(.�سياغة  كينيدي، 
وا�ستخدامها)دليل  التعلم  خمرجات 
التعليم  :وزارة  تطبيقي(.ال�سعودية 

العايل. 
حممد.  الدين  جمال  منظور،  ابن 
الرابع.  .املجلد  العرب  .ل�سان  )د.ت( 

بريوت: دار �سادر
والتعليم. التعلم  يف  التميز  مركز 
التعليم  يف  دولية  )2018م(.جتارب 
جامعة  الريا�ض:  الكفايات.  على  القائم 

امللك �سعود.
ن�سر، نوال وامريه حممد.)2010م(.
جودة التعلم اللكرتوين وفقا ملعايري دول 
،كلية  بور�سعيد  جامعة  الوربي.  الحتاد 

الرتبية ،20-19،1
ب�سوريا. العايل  التعليم  وزارة 
ملتطلبات  الوطنية  )2014م(.الور�سة 
�سوريا:  املعايري.  مدخل  وفق  املناهج 

مركز البحوث الرتبوية.
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د. غادة �ضاكر حممد �ل�ضامي
متخصصة يف هندسة مناهج االبتكار والتعليم 

الرقمي - عامدة االبتكار وريادة األعامل - جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مفهوم �لذكاء �ال�ضطناعي و�لنظم �خلبرية :
م�ضطلح  و�ضع  من  �أول   John McCarthy ماكارثي  جون  �لعامل  يعدُّ 
�ضناعة  علم  باأنه  عّرفه  وقد   ، 1956م  يف  �ال�ضطناعي  �لذكاء 
�أو  �لذكية  �حلا�ضب  بر�مج  وخا�ضة  وهند�ضتها  �لذكية  �الآالت 
�لذكية  �الآالت  �إن�ضاء  �إلى  يهدف  �لذي  �حلا�ضب  علوم  فرع  هو 

)�ل�ضرقاوي،1996م،�س33(.

Artificial Intelligence & Expert 

System in Education   

الذكاء
 االصطناعي

والنظم
الخبيرة
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عدة  )2017م(  قا�سم  اآل  ويذكر 
ما  منها  ال�سطناعي  للذكاء  تعاريف 
وماكديرمونت  كرانيك  من  كل  فه  عرَّ
 Charniak & McDermott
من  الذهنية  القدرات  درا�سة  باأنه 
احلا�سوبية  النماذج  ا�ستخدام  خالل 
 ،Computational Models
باأنه  كارزويل Kurzweilفيعرفه  اأما 
درا�سة كيفية جعل احلا�سب يقوم باأ�سياء 
اأو مبعنى  يقوم بها الإن�سان ب�سكل اأف�سل 
وظائف  تنجز  اآلت  اإن�ساء  فن  هو  اآخر 
الإن�سان،  يوؤديها  عندما  ذكاء  تتطلب 
وين�ستون  Winstonباأنه  ويعرفه 
املمكن  من  جتعل  التي  احلو�سبة  درا�سة 

اأما هوجالند الإدراك والتف�سري والفعل. 
جمهود  باأنه   Haugelandفيعرفه 
كالآلت  تفكر  احلا�سبات  جلعل  جديد 
، ويعرفه  فيها عقول ب�سكل كامل وحريف 
الأن�سطة  اأمتتة  باأنه   Bellman بيلمان 
مثل  بالفعل  الب�سري  الذكاء  تربط  التي 
والتعلم.  امل�سائل  وحل  القرارات  �سناعة 
فيعرفه    Schalkofسكالوف� اأما 
تو�سيح  يف  يبحث  درا�سة  حقل  باأنه 
وحماكاة ال�سلوك الذكي يف �سكل عمليات 

ح�سابية)�ض3(.
اأنها  ُيالحظ من التعريفات ال�سابقة 
التعريفات  فبع�ض  اأوجه،  اأربعة  تعطي 
باأنه  ال�سطناعي  الذكاء  على  ركزت 

يف  وفعاٌل  مهمٌّ  دوٌر  التعليم  يف  املجال 
�سهدت  فقد   ، التعليمية  الكفاءة  رفع 
ملحوًظا  تطوًرا  احلا�سبات  تكنولوجيا 
ومهًما بعد دخول هذه التكنولوجيا والتي 
دوًرا  واأعطتها  لها  جديًدا  ُبعًدا  اأ�سافت 
قبل  من  بها  موجودة  تكن  مل  وفعاليات 

)النجار،2012م،�ض3(.
وتتعدد تعريفات الذكاء ال�سطناعي 
من  الفرع  ذلك  اأنه  على  يعرف  اإذ 
بوا�سطته  ميكن  الذي  احلا�سب  علم 
وت�سميمها  للحا�سبات  برامج  اإيجاد 
لكي  الإن�ساين،  الذكاء  اأ�سلوب  حتاكي 
املهام  بع�ض  اأداء  من  احلا�سب  يتمكن 
والتي  الإن�سان  من  بدًل 
والتفهم  التفكري  تتطلب 
واحلركة  والتكلم  وال�سمع 
وا�سماعيل  )عزمي 
ومبارز،2014م،�ض243(، 

الذكاء  تعريف  وميكن 
عبارة  باأنه  ال�سطناعي 
للحا�سب  تتيح  برامج  عن 
حماكاة بع�ض الوظائف ملخ 
حمدودة.  بطرق  الإن�سان 
ذلك  اأنه  على  عرف  كما 
علوم  عن  تفرع  الذي  العلم 
مبحاكاة  ويهتم  احلا�سب 
واملهارة  الإن�ساين  الذكاء 
اإعداد  خالل  من  الب�سرية 
لها  ميكن  اأجهزة  اأو  برامج 
الذكاء  بهذا  �سبيهة  بعمليات  تقوم  اأن 
وتلك املهارة )مرق�ض،2004م،�ض18( .

نظم  الأعمال   قامو�ض  يعرف  كما 
التي  الآيل  برامج احلا�سب  باأنها  اخلبري 
حتاكي عمليات التفكري الإن�ساين للخرباء 
من الب�سر يف حل امل�ساكل يف جمالت مت

BusinessDictiona(خ�س�سة
حماد)1989م(  وي�سري   ،)ry,2017
بارنر  تعريف  منها  تعريفات  عدة  اإلى 
Barner باأنها نظم تعتمد على الدمج 
والتمثيل الرمزي للمعرفة املتعلقة مبجال 
الب�سرية،  اخلربة  جمالت  من  معني 

نظم تفكر مثل الإن�سان و ب�سكل عقالين 
مثل  العمل  باإمكانه  اأن  تعترب  وبع�سها 

الإن�سان وب�سكل عقالين.
ال�سطناعي  الذكاء  تعريف  يرتبط 
ولقد  الذكاء  بتعريف  وثيًقا  ارتباًطا 
للمعقد  الت�سدي  اأنه  على  الذكاء  ُعرف 
ماهيته  عن  الك�سف  بغية  بتفتيته 
ات�ساًقا  اأكرث  ب�سورة  بنائه  واإعادة 
)الهادي،2014م،�ض19( ويعرف الذكاء 
ا على اأنه قدرة ت�سمل جميع العمليات  اأي�سً
يف  وحتكم  وابتكار  نبوغ  من  الذهنية 
يف  واأما  والعواطف،  واحلوا�ض  احلركة 
ال�سطناعي  الذكاء  علم  درا�سة  نطاق 

للحا�سبات فيمكن تعريفه يف نطاق قدرة 
وحتليل  الأ�سياء  ت�سور  على  الإن�سان 
خوا�سها واخلروج با�ستنتاجات منها فهو 
تطوير  على  الإن�سان  قدرة  ميثل  بذلك 
احلياة  جمالت  من  ملجال  ذهني  منوذج 
العالقات  وا�ستخال�ض  عنا�سره  وحتديد 
ردود  ا�ستحداث  ثم  ومن  بينها  املوجودة 
الأفعال التي تتنا�سب مع اأحداث ومواقف 
هذا املجال )عي�سى، 2009م،�ض �ض 19-

.)20
تكنولوجيا  جمال  ل�ستحداث  وكان 
بعلم  املرتبط  ال�سطناعي  الذكاء 
هذا  ا�ستخدام  وتطور  احلا�سبات 
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باأنها     Akersواآخرين اآكرز  وتعريف 
وخطوات  عمليات  ا�ستخال�ض  حماولة 
اتخاذ القرارات التي يتبعها اخلرباء من 
برامج ومناذج بحيث  وو�سعها يف  الب�سر 
ميكن ا�ستخدامها يف تقدمي ال�ست�سارات 
 Connell كونيل  يعرفها  كما   ، اآلًيا 
الآيل  احلا�سب  على  تطبق  نظم  باأنها 
تعتمد على قاعدة معرفة م�ستخل�سة من 
مهارات خبري ب�سري بطريقة متكن تلك 
النظم من تقدمي ن�سيحة ذكية اأو اتخاذ 
قرار حكيم وتربير ما تقدمه من ن�سائح 
تتو�سل  التي  النتائج  وتف�سري  وقرارات 

اإليها)�ض249(.
الذكاء  با�ستخدام  التعليم   

ال�سطناعي:
دعم  يف  احلا�سبات  تقنيات  بداأت 
الربامج التعليمية والتدريبية باجلامعات 
اإلى  واأدت  واملدار�ض  التدريب  ومراكز 
تناولت  وتدريبية  تعليمية  برامج  اإنتاج 
ال�سرح والإبراز للمادة العلمية للمقررات 
ولقد   ، والتدريبية  الدرا�سية  واملناهج 
الذكاء ال�سطناعي  اأ�ساليب  كان لدخول 
ومن  التقنيات،  هذه  يف  اأ�سا�سي  كعامل 
املعتمدة  احلا�سبات  ا�ستخدام  مميزات 
والتي  ال�سطناعي  الذكاء  اأ�ساليب  على 
اأوردها )ال�سرقاوي،1996م،�ض �ض 35-

45( ما ياأتي:
اأ�ساليب  ا�ستخدام  �ساعد   •
واملحاكاة  ال�سطناعي  الذكاء 
التعليمية  للربامج   (Simulation)
يف  املتعلم  مهارة  زيادة  على  والتدريبية  
التعليمي  الربنامج  هدف  اإلى  الو�سول 
الأجزاء  اإعادة  اإذ ميكن   ، ب�سرعة كبرية 
اأدى  والذي  املتعلم  حلاجة  طبًقا  املهمة 
اإلى اإطالق �سفة املعلم الذي ل يتعب على 

هذه النظم.
ارتفاع امل�ستوى القيادي للمتعلم   •
 Self Pacing نف�سه  تعليم  عن طريق 
التحاورية  اخلطوات  باتباع  وذلك 
من  العلمية  للمادة  ال�سارحة  والتعليمية 

ال�سا�سة  )مثل  والتقنيات  الربامج  خالل 
الختبارات  على  والتدرب  الن�سطة( 
ومعرفة الإجابات ال�سحيحة ؛ مما يوؤدي 

اإلى تقييم نف�سه ومعرفة م�ستواه.
البتكارية  القدرة  زيادة   •
خالل  من  وذلك  للمتعلم  والتخيلية 
واجلرافيك  الر�سوم  بربامج  ال�ستعانة 
 Computer Graphic الت�سويرية 

يف اإبراز املادة العلمية.
املوؤلف  برامج  نظم  تطور   •
 Authoring Systemاملزودة 
وال�سورة  الن�ض  لن�سياب  بالإمكانات 
اإطالق  على  �ساعد  ال�سوتية  واملوؤثرات 
املو�سوعات  تكامل  يف  املعلمني  اإبداع 
ل�ستقبال  املتعلم  حوا�ض  معظم  وتنبيه 

املادة العلمية.
با�ستخدام  التعليم  تعريف  وميكن 
الذكاء ال�سطناعي من خالل تكنولوجيا 
تقنيات  ا�ستخدام  اأنه  على  احلا�سبات 
الذكاء ال�سطناعي من فرو�ٍض وبدهياٍت 
قادرة  وتدريبية  تعليمية  برامج  لإنتاج 
على التفاعل والتحاور مع املتعلم وبيئته، 
)يف   Carbonell كاربونل  قام  ولقد 
 )56-55 �ض  ال�سرقاوي،1996م،�ض 

الالزمة  العامة  واخلوا�ض  الأ�س�ض  بو�سع 
لبناء برامج ذكية، وهي:

املحادثة  بدء  على  القدرة   •
 Ability for Mixed املختلطة 
Initiative Dialogue  : والتي تعدُّ 
الذكية  التعليمية  الربامج  �سفات  اأهم 
على  الربنامج  قدرة  اإلى  ت�سري  والتي 
اإعطاء املتعلم الفر�سة لتوجيه ال�سوؤال اإلى 
الربنامج واحل�سول على الإجابة وبذلك 
يف  والربنامج  املتعلم  بني  التحاور  يكتمل 
يحدث  ما  خالف  على  وذلك  الجتاهني 
يقوم  اإذ  العادية،  التعليمية  الربامج  يف 
اإلى  امل�ساألة  اأو  ال�سوؤال  بتوجيه  الربنامج 

املتعلم وينتظر الإجابة من املتعلم.
• ا�ستخدام ال�سبكات الدللية لتمثيل 
 Semantic Knowledge املعرفة
اخلا�سية  هذه  تعدُّ   Networkاإذ 
اإذ  الربنامج  ت�سميم  عند  الأهمية  من 
�سبكات  �سكل  يف  املعارف  متثيل  يتطلب 
والقواعد  احلقائق  على  حتتوي  دللية 
بني  الفرق  وي�سبح  بينهما  والعالقات 
هو  الذكية  والربامج  العادية  الربامج 
بتنظيم  العادية  الربامج  يف  املوؤلف  قيام 
طريق  عن  الربنامج  حمتويات  عر�ض 
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التفرع املعرف والثابت وبذلك يحدد �سكل 
التحاور وخطواته، اأما يف الربامج الذكية 
املوؤلف  ي�ستخدمها  التي  القواعد  فاإن 
التحاور يجري تعريفها يف  لتحديد �سكل 
قاعدة املعارف ثم يقوم الربنامج بتوليد 
خطوات التحاور وذلك بناًء على الإجابة 
ال�سحيحة اأو اخلاطئة للمتعلم وعلى ذلك 
فاإن هذه الربامج حتتوي على نوعني من 
املعارف، الأولى: هي املعارف عن مو�سوع 
الدر�ض، والثانية: هي املعارف عن كيفية 

تدري�ض مادة مو�سوع الدر�ض.
ت�سخي�ض  وقواعد  املتعلم  منوذج   •
 Student Model & اخلطاأ 
املهم  من   :Diagnostic Rules
يجري  اأن  الربامج  هذه  ت�سغيل  اأثناء  يف 
اإنها  اإذ  حتديد اخلطوة التدري�سية الآتية 
على  تعتمد  والتي  م�سبًقا  معرفة  غري 
عند  املتعلم  تعلمه  ملا  احلقيقية  املعرفة 
ذلك  اإلى  الو�سول  وميكن  اخلطوة  هذه 
حتديد  على  قادًرا  الربنامج  يكون  باأن 
بالقيام  وذلك  املتعلم  تفهم  م�ستوى 
املتعلم  فيها  يقع  اأخطاء  اأية  بت�سخي�ض 
املختلفة  الت�سخي�ض  و�سائل  با�ستخدام 
مثل عدم �سحة الفرو�ض والتعميم وعدم 

القدرة على تقدير �سحة املعلومات.
الطبيعية  اللغة  ا�ستخدام   •
لكي   :Natural Language
هدف  من  ال�ستفادة  من  املتعلم  يتمكن 
املتعلم  لغة  ا�ستخدام  من  لبد  الربنامج 
والتحاور  املحادثة  تكون  اإذ  الطبيعية 
عن  ب�سدق  معربة  الدللية  وال�سبكات 

املعاين الالزمة لتفهم مو�سوع الدر�ض.
الذاتي والتعديل  التكيف   •
 Adatation & Self
اأن  الواجب  ومن   :  Modefication
التكيف  على  قادرة  الربامج  هذه  تكون 
مع بيئة املتعلم وذلك بالقدرة على تعديل 
يدخله  ما  على  اعتماًدا  ذاتًيا  نف�سها 
اأثناء  يف  حقيقية  معارف  من  املتعلم 
التي  املعارف  يزداد حجم  وبذلك  التعلم 

ت�سف بيئة املتعلم.
�ملر�جع:

علي.)1996م(. حممد  ال�سرقاوي، 
الع�سبية  وال�سبكات  ال�سطناعي  الذكاء 
للحا�سبات:  ال�سطناعي  الذكاء  .مركز 

مطابع املكتب امل�سري احلديث.
الذكاء  .)2017م(.  فهد  قا�سم،  اآل 

ال�سطناعي، م�سرتجع من:

 http://www.
myreaders.info/html/
artificial_intelligence.html
حممد.)2014م(.  حممد  الهادي، 
الذكاء ال�سطناعي  وتطبيقات  دور نظم 
املعلوماتية  الأ�سا�سية  البنية  تطوير  يف 
الإدارية:  البحوث  جملة  الوطنية. 

م�سر.136-218،)4(32.
عبداحلميد. �سامي  عي�سى، 
لتوظيف  مقرتح  )2009م-مار�ض(. 
بع�ض  تنمية  يف  الإلكرتوين  التعلم 
خالل  من  لل�سم  الريا�سية  املفاهيم 
.بحث  ال�سطناعي  الذكاء  معاجلات 
للتعلم  الأول  ويل  الدَّ املوؤمتر  اإلى  مقدم 
املركز  بعد،  عن  والتعليم  الإلكرتوين 
عن  والتعليم  الإلكرتوين،  للتعلم  الوطني 

بعد،الريا�ض،16-18مار�ض 2009م.
 sinessDictionary.(2017).
Retrieved from: http://
www.sinessdictionary.
com/definition/expert-
system.html
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�أمل بنت عبد �هلل �خلثالن 
ماج�ستري تقنيات التعليم

م�سرفة تربوية / وحمكم معتمد جلائزة التعليم للتميز/ 
وع�سو يف اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

�إلى  ت�ضعى  �إذ  �ملجتمع،  تنمية  و�ضائل  �إحدى  �مل�ضاريع  تعدُّ 
يحتاجونها،  �لتي  �ملهار�ت  باإك�ضابهم  و�جلماعات  �الأفر�د  متكني 
لتحقيق �ال�ضتفادة �لق�ضوى من �لطاقات �لكامنة، و�ضو�ء �أكانت 
حمركات  �أهم  من  تعدُّ  فاإنها  خدمية  �أم  ربحية  �مل�ضاريع  هذه 
�لتي  �الأ�ضا�ضية  �الأد�ة  �مل�ضاريع  �إد�رة  وتعدُّ  �القت�ضادي،  �لنمو 
ت�ضمن جناح �أي م�ضروع، ويتم ت�ضميم )تخطيط( �مل�ضاريع تبًعا 
خلطو�ت علمية مدرو�ضة ومتتابعة، تزيد �أو تنق�س ح�ضب جمال 
�مل�ضروع وحجمه، ويطلق عليها »دورةحياة �مل�ضروع« �لتي ت�ضكل 

�إطار �لعمل �الأ�ضا�ضي الإد�رة �مل�ضاريع.

الفجوة بين التصميم التعليمي 
والممارسة في العالم الحقيقي

ومن جانب اآخر يقدم )الدليل املعريف 
 )PMBOK Guide لإدارة امل�سروعات
 PMI ال�سادر من معهد اإدارة امل�سروعات
اأهمية خا�سة لالإجراءات ال�سرورية التي 
اجلانب  ويبقى  امل�سروع،  خطة  تت�سمنها 
ال�سرورية  املهارات  امتالك  وهو  الأهم 
لتطبيق املعرفة النظرية، اإذ يعتمد جناح 
العاملني  جميع  قدرة  على  امل�سروع  اإدارة 
النظريات  حتويل  على  امل�سروع  يف 
وكذلك  عملي،  واقع  اإلى  الإدارية 
الأ�سا�سية  واملهارات  باملعرفة  اإملامهم 

حتقيق  تكفل  التي  امل�سروعات،  باإدارة 
املحددة  املدة  خالل  املن�سودة  الأهداف 
املطلوبة. واجلودة  املر�سودة  وبالكلفة 
تقع  الرتبوية  امل�ساريع  جمال  ويف 
العاملني يف حقل  على  الكبرية  امل�سوؤولية 
احلا�سر  حتديات  ملواجهة  التعليم، 
وامل�ستقبل والقدرة على مواكبة التطورات 
النت�سار  �سوء  يف  املعا�سرة،  العاملية 
والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  املعريف 
التعليم  نظام  يجعل  ذلك  كل  ال�سريع، 
وبرامج  خطط  اإلى  بحاجة  وبا�ستمرار 

والإ�سالح  التجديد  تربوية يف ظل حركة 
احلايل  واقعنا  اإلى  وبالنظر  الرتبوي، 
القطاع  يف  امل�ساريع  اأغلب  اأن  جند 
التي  امل�سكلة  حل  اإلى  توفق  مل  التعليمي 
واإما  لتعرثها،  اإما  اأجلها،  من  �سممت 
دون  الأ�سا�سي  امل�سار  عن  لنحرافها 
تقومي لنتائج تطبيقها، ويرجع ذلك غالًبا 
ووا�سح  �سليم  تخطيط  وجود  عدم  اإلى 
تعد  اإذ  التنفيذ،  عملية  قبل  البداية  من 
التي  اخلطوات  اأهم  من  اخلطوة  هذه 
املنهجية  باعتبارها  بها  الهتمام  ينبغي 
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حمددة،  ب�سورة  العمل  بها  ي�سري  التي 
املادي  الإعداد  على  الأمر  يقت�سر  ول 
واملعنوي لبيئة امل�سروع، بل يقت�سي توفري 
املوارد الب�سرية الالزمة لت�سغيل امل�سروع 
املطلوبة،  واخلربات  الكفاءات  وحتديد 
نظًرا لالأهمية الق�سوى للعن�سر الب�سري 
ودوره الفعال يف العملية الإنتاجية وحتقيق 

اأهداف امل�سروع بكفاءة عالية.
ويوؤكد العاين، والكندي )2004( اأن 
وخمرًجا  مدخاًل  ت�سكل  الب�سرية  املوارد 
ن�ساط  لكل  فاعاًل  وحموًرا  واحد،  اآن  يف 
الرتبوية،  وامل�ساريع  الربامج  اأن�سطة  من 
ال�ستثمار  اأدوات  اأداة من  اأنها متثل  كما 
الأعلى عائًدا والأكرث تاأثرًيا على عنا�سر 
اإلى  يقودنا  وهذا  الأخرى.  ال�ستثمار 
على  ال�سوء  فيها  ن�سلط  اأخرى  زاوية 
تاأثري الأفراد العاملني على �سري امل�سروع 
وعلى  وفعالية،  بكفاءة  اأهدافه  لتحقيق 
يحتل  اإذ  التعليمي،  امل�سمم  راأ�سهم 
وامل�ساريع  الربامج  يف  وحيوًيا  مهًما  دوًرا 
املعرفة  لمتالكه  نظًرا  الرتبوية، 
املتخ�س�سة يف حتديد احتياجات الفئات 
حمتوى  عن  العميق  والفهم  امل�ستهدفة، 
تنفيذها  �سيتم  التي  والعمليات  الأن�سطة 

يف امل�سروع.

كما اأن ممار�سة ت�سميم التعليم تعد 
اأكرث الأ�ساليب ا�ستخداًما واأكرثها جدوى 
وتزداد  والتعلم،  التعليم  برامج  لتطوير 
ازدياد  مع  التعليمي  الت�سميم  اأهمية 
الرتكيز على حت�سني املمار�سات الرتبوية، 
املختلفة،  التعليمية  النظريات  بتطبيق 
التكنولوجية.  للو�سائل  الوظيفي  والدعم 
التعليميني  امل�سممني  مهام  وتتنوع 
احتياجات  حتديد  بني  امل�ساريع  يف 
متطلباتهم،  ودرا�سة  امل�ستفيدين 
وامل�ساركة يف اإعداد خطة العمل، والتقومي 
امل�ستمر للتاأكد من الو�سول اإلى الأهداف 

املطلوبة. 
عملية  اأن   )1993( رولند  ويذكر 
من  املعلومات  حتويل  تتطلب  الت�سميم 
وذلك  حمددة،  موا�سفات  اإلى  اأهداف 
والأدوات  واملهارات  املعارف  بتطبيق 
املتطلبات،  جميع  لتحقيق  والتقنيات؛ 
وهذا يوافق متامًا عملية اإدارة امل�سروع، 
التعليمي  الت�سميم  خطوات  ت�سرتك  اإذ 
نقاط  يف  امل�سروع  اإدارة  خطوات  مع 
التعليمي  للم�سمم  ي�سمح  مما  عديدة؛ 
هذا  ويف  امل�سروع،  مدير  بدور  القيام 
 )2006( وبتي�ض  بول  ي�سري  ال�سدد 
عادة  الذي  التعليمي  امل�سمم  اأن  اإلى 

تكنولوجيا  يف  عالًيا  موؤهاًل  يحمل 
بجانب  التعليمي؛  الت�سميم  اأو  التعليم 
تدريبه  ميكن  التعليم،  جمال  يف  خربته 
امل�سروع،  اإدارة  على  كافية  ب�سرعة 
املهارات  من  جمموعة  باعتبارها 
والتي  الإدارية،  واملمار�سات  املتنوعة، 
مع  لتتنا�سب  وحتويرها  تعديلها  ميكن 

بامل�سروع.  املتطلبات اخلا�سة 
درا�سة  تقّدم  املو�سوع  هذا  وحول 
 )2003(  Osguthorpe و   Cox
الذي  الوقت  مقدار  على  ملمو�ًسا  دلياًل 
اإدارة  ي�ستغرقه امل�سممون التعليميون يف 
امل�سروع مقابل مهام الت�سميم التعليمي؛ 
فقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن حمرتيف 
اأطول  وقًتا  مي�سون  التعليمي  الت�سميم 
مما   )%35( وبن�سبة  امل�ساريع  اإدارة  يف 
الأ�سلية،  الت�سميم  اأعمال  يف  يق�سونه 
اإدراج  اأهمية  على  الدرا�سة  اأكدت  كما 
دورات اإدارة امل�ساريع يف مناهج الت�سميم 

التعليمي.
 )2010(  Rooij درا�سة  وك�سفت 
الأدبيات  ا�ستعرا�ض  اإلى  هدفت  التي 
وممار�سات  مبادئ  لتحديد  احلالية 
اإدارة  بني  والعالقة  امل�سروع،  اإدارة 
التعليمي، عن  الت�سميم  وعملية  امل�سروع 
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امل�ساريع  اإدارة  مهارات  بني  فجوة  وجود 
يف  التعليميني  امل�سممني  من  املطلوبة 
املحدود  الهتمام  وبني  العمل،  مكان 
)كمجموعة  امل�ساريع  لإدارة  مُينح  الذي 
الت�سميم  من  والكفاءات(  املهارات  من 
يف  النتائج  تو�سلت  حني  يف  التعليمي، 
 )2008(  He و    Abdous درا�سة 
واإنتاج  ت�سميم  حت�سني  اإلى  هدفت  التي 
ب�سكل  الإنرتنت  عرب  التدريبية  الدورات 
للتعليم  التنظيمية  الثقافة  اأن  اإلى  عام، 
الت�سميم  مناذج  بني  والف�سل  العايل 
التعليمي وممار�سات اإدارة امل�ساريع؛ هي 
من بني احلواجز التي حتول دون اعتماد 
وتكامل حلول اإدارة امل�ساريع على م�ستوى 

املوؤ�س�سة يف التعليم العايل.
ال�سابقة  النتائج  �سوء  ويف 
فجوة  هناك  اإن  القول  ميكن 
التعليمي  الت�سميم  تعليم  بني 
احلقيقي  العامل  يف  واملمار�سة 
امل�ساريع  اإدارة  جمال  يف  وذلك 
اأنه  اإلى  ذلك  ويعود  الرتبوية؛ 
غالًبا ما تكون الدورات التدريبية 
عن  غائبة  امل�ساريع  اإدارة  يف 
مما  التعليمي،  الت�سميم  منهج 
تدري�سه  يتم  ما  بني  فجوة  يخلق 
التعليمي  الت�سميم  برامج  يف 
التعليم  جمالت  يف  واملمار�سة 
على  ويرتتب  امل�ساريع؛  واإدارة 
التي  ال�سعوبات  بع�ض  ذلك 

حديثو  التعليميون  امل�سممون  يواجهها 
التخرج يف احل�سول على وظائف ب�سبب 
افتقارهم اإلى الكفاءة يف اإدارة امل�ساريع.

معقدة  عملية  امل�سروع  اإدارة  اإن 
كفاءة  تعد  كما  متعددة،  نتائج  ت�ستهدف 
القدر،  بنف�ض  معقدة  امل�ساريع  اإدارة 
من  متنوعة  جمموعة  اكت�ساب  وتتطلب 
على  يحّتم  وهذا  واملهارات،  املعارف 
تعليمية  برامج  تقدم  التي  املوؤ�س�سات 
تعالج  اأن  امل�ساريع،  اإدارة  يف  وتدريبية 
الربامج  هذه  تكون  حتى  الأمر  هذا 
على  تاأثري  وذات  واأهمية  جاذبية  اأكرث 

التعليمية  احتياجاتهم  وتلبي  املتدربني، 
ل�سد  ت�سعى  اأن  املتنوعة، كما يجب عليها 
اأجل  من  واملاأمول  الواقع  بني  الفجوة 
مهامهم  اأداء  من  الأفراد  هوؤلء  متكني 

وحتقيق اأهدافهم بكفاءة وفاعلية.
ندرك  اأن  بنا   يجدر  فاإنه  وعليه، 
الق�سوى  احلاجة  وهي  مهمة  حقيقة 
الفعلية  واملمار�سة  التدريب  لعملية 
با�ستخدام  التعليمي،  الت�سميم  ملحرتيف 
ل  والتي  امل�سروع،  اإدارة  واأدوات  اأ�ساليب 
تقل اأهمية عن اخلربات املعرفية النظرية 
التي ميتلكونها، وقد تناولت جمموعة من 
على  وركزت  املو�سوع  هذا  الدرا�سات 
درا�سة  ففي  وفعاليته،  التدريب  اأهمية 

اإدارة  عنا�سر  ف�سل  �سبب  عن  النتائج 
امل�سروعات يف برامج الت�سميم التعليمي، 
املحتملة  التف�سريات  اأحد  اأن  واأو�سحت 
التخ�س�سات  يف  تكمن  النف�سال  لهذا 
ب�سكل  م�سروع  اإدارة  تعليم  تقدم  التي 
تعليم  تقدم  التي  تلك  مقابل  ر�سمي 
الت�سميم التعليمي؛ اإذ يتم تقدمي برامج 
ب�سكل معتاد من قبل  التعليمي  الت�سميم 
كليات الرتبية، وتتمثل مهمتها يف تثقيف 
املعلمني، وتطوير قادة التعليم، والنهو�ض 
اأن  من  الرغم  على  التعليمية،  بالعملية 
من  لال�ستفادة  تطورت  قد  الربامج  هذه 
التكنولوجيا  جمال  يف  والتعلم  التعليم 
التدري�ض  لت�سميم  الطالب  واإعداد 
فكرة  لكن  متنوعة،  بيئات  يف 
اإدارة  يتطلب  كمنتج  التعليم 
العمليات  تلك  تتجاوز  عملية 
الت�سميم  مناذج  توفرها  التي 
يف  رائجة  لي�ست  التعليمي، 

الأو�ساط التعليمية.
التي  الأعمال  معظم  اإن 
تتمتع  املوؤ�س�سات  داخل  متار�ض 
بخ�سائ�ض امل�ساريع، مع اختالف 
للثقافة  تبًعا  الإدارية  املمار�سات 
وال�سياق  العمل  لفريق  ال�سائدة 
بني  كالفروقات  للم�سروع،  العام 
والتجارية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
اأغلب  ويف  وغريها.  وال�سحية 
الت�سميم  م�ساريع  تتم  الأحيان 
وخارجية،  داخلية  فرق  �سمن  التعليمي 
جهات  من  واملخت�سني  املهنيني  ت�سم 
خارجية،  جهات  من  واملتعاقدين  داخلية 
ومن ثم فاإن اأي �سخ�ض اإداري قد ي�سطر 
وقت،  اأي  يف  امل�سروع  مدير  لعب  اإلى 
التعليميني  امل�سممني  على  ينبغي  لذلك 
معرفة مبادئ واأ�سا�سيات اإدارة امل�سروع، 
والتقنيات  الإدارية  بالأدوات  وتعريفهم 
اإدارة  مراحل  من  مرحلة  لكل  املت�سمنة 

امل�ساريع )راغن، و�سميث، 2008(. 
املوؤ�س�سات  اإن  بالقول  اجلدير  ومن 
اإدارة  من  م�سارها  لتحويل  بحاجة 

 ،Bishop  ،  Brill لـ  ا�ستق�سائية 
 741 �سملت   )2006(Walker  و
الذين  امل�ساريع  مديري  من  �سخ�سًا 
ميتلكون خربة 20 عاًما اأو اأكرث، اأ�سفرت 
النتائج عن 117 عاماًل من عوامل جناح 
على  منها   78 حتديد  مت  امل�سروع،  اإدارة 
اأنها كفاءات »قابلة للتدريب«، كما اأكدت 
الدرا�سة اأن 42 من 78 من هذه الكفاءات 

»مهمة للغاية« لنجاح مدير امل�سروع.
 اأما درا�سة Rooij )2011( والتي 
موؤ�س�سات  ا�ستخدام  مدى  ملعرفة  �سعت 
التدريبية   / التعليمية  املنتجات  تطوير 
ك�سفت  فقد  امل�سروع،  اإدارة  ملنهجية 
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اأقرب  منهجية  اإلى  التقليدية  العمليات 
معايري  اإلى  ت�ستند  امل�ساريع  لإدارة 
اإدارة  معهد  ي�ساهم  اأن  وميكن  عاملية، 
من  اجلانب  هذا  يف   )PMI( امل�ساريع 
ون�سر  التعليمية،  املوؤ�س�سات  دعم  خالل 
يف  امل�ساريع  اإدارة  منهجية  حول  الوعي 
بتخ�س�سات  املتعلقة  املجالت  خمتلف 
اأخرى غري املح�سورة يف جمال الأعمال، 
والتخ�س�سات  املعلومات،  وتكنولوجيا 
الأمر؛  هذا  لأهمية  ونظًرا  الهند�سية. 
التدريب  ملعايري  الدويل  املجل�ض  فاإن 
باأن  ُيقّر   )IBSTPI( والتعليم  والأداء 
اإدارة امل�ساريع تعد اأحد معايري الكفايات 
مدير  يحدد  كما  التعليميني،  للم�سممني 
التخ�س�سية  الأدوار  كاأحد  امل�سروع 

التعليمي،  الت�سميم  الأربعة يف جمال 
الت�سالت  جمعية  حتدد  وباملثل 
 )AECT( والتكنولوجيا  التعليمية 
العتماد  معايري  كاأحد  امل�سروع  اإدارة 
املجال  هذا  يف  التعليمية  للربامج 
 ، Bishop - Walker،)Brill

 .)2006
تعد  امل�سروع  اإدارة  فاإن  وختاًما؛ 
ملمار�سي  العمل  من  اأ�سا�سًيا  جزًءا 
اأو  كاأع�ساء  التعليمي  الت�سميم 
مبختلف  العمل  جمموعات  يف  قادة 
املجالت،  كل  ويف  التخ�س�سات 
امل�سممون  يفهم  اأن  ال�سروري  ومن 

على  يعملون  الذين  واأولئك  التعليميون 
امل�ساريع  اإدارة  اأن  مهنيًا،  اإعدادهم 
عملهم  يف  مهًما  عن�سًرا  باعتبارها 
تتداخل مع املهام الرئي�سة يف الت�سميم 
متكامالن  جمالن  فهما  التعليمي؛ 
تخ�س�سان  اأنهما  بدا  واإن  الواقع  يف 
اأهمية  وتظهر  الظاهر،  يف  متباعدان 
املهنية  الربامج  يف  بو�سوح  الأمر  هذا 
للعمل  الطلبة  اإعداد  ت�ستوجب  التي 
لذا  جمالتهم،  يف  ماهرين  كمهنيني 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  على  ينبغي 
العمل على تقييم برامج اإعداد الطالب 
التعليمي.  الت�سميم  جمال  يف  مهنًيا 
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�أ/ حممد بن �ضعد بن حويل �لدو�ضري 
وزارة التعليم – اململكة العربية السعودية

متهيد:
يت�ضم  �إذ  �لرتبوية،  �لبحوث  �أنو�ع  من  نوعًا  �لنوعي  �لبحث  يعد 
باحلد�ثة مقارنة مع �لبحث �لكمي، وقد عرف مع نهاية �لقرن �لتا�ضع 
يف  ��ضتخد�مه  جرى  وقد  �لع�ضرين،  �لقرن  وبد�ية  �مليالدي  ع�ضر 
ويتميز  �الجتماعية،  �الإن�ضانية  كالعلوم  �لبحثية  �ملجاالت  من  كثري 
�مل�ضتخدمة يف جمع بياناته وحتليلها،  �لنوعي بتعدد �لطرق  �لبحث 
�لرتبوية  �لبحوث  �أنو�ع  من  نوٌع  وهو  �الإجر�ئي،  للبحث  و�ضنتطرق 
�لتطبيقية �لتي ت�ضعى �إلى حت�ضني �ملمار�ضات �لرتبوية للعاملني، وحل 

�مل�ضكالت �لتعليمية �لتي تو�جه �ملعلمني د�خل �ل�ضف.

 أهمية البحث اإلجرائي
في تحسين البيئة التربوية

الرتبوية  الأدبيات  تزخر  كما 
كبحث  الإجرائي،  للبحث  اأ�سماء  بعدة 
مل�سطلح  حرفية  ترجمة  وهي  الفعل 
كما   .)Action Research(
والبحث  املمار�سني،  بحث  اأي�سًا  ي�سمى 
الآتي: النحو  على  ون�ستعر�سه  التاأملي، 
�الإجر�ئي �لبحث  مفهوم 
الرتبوية  الأدبيات  تزخر 
البحث  ملفهوم  تعريفات  بعدة 

نناق�سها.  ثم  �سنوردها  الإجرائي، 
باأنه  الإجرائي:  البحث  يعّرف 
الرتبوي  البحث  من  النمط  ذلك 
حل  يف  ما  مهنة  مزاول  يجريه  الذي 
مع  بالتعاون  اأو  بنف�سه  تواجهه  م�سكلة 
من  املعاناة  ي�ساركونه  الذين  زمالئه 
للم�سكلة  الت�سدي  اإلى  ويهدف  امل�سكلة، 
يتبعها  التي  املمار�سات  وحت�سني 
1981م( بلقي�ض،   ( مهنته.  يف  الفرد 

ووهبة  اخلالدي  ف  يعرِّ كما 
تلك  باأنها  الإجرائية  البحوث  )2000م( 
لتطوير  املعلمون  بها  يقوم  التي  البحوث 
يف  تواجههم  م�ساكل  حلل  اأو  اأنف�سهم 
بتحديد  يقومون  اإذ  الرتبوية،  العملية 
لها  حل  اإيجاد  ب�سدد  هم  التي  امل�سكلة 
يعتقدون  اإجراءات  بتنفيذ  يقومون  ثم 
بعدها  امل�سكلة،  هذه  حلل  منا�سبة  اأنها 
فيما  جهد  من  به  يقومون  فيما  يتاأملون 
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مل  فاإذا  امل�سكلة،  ناجحًا يف حل  كان  اإذا 
يكن كذلك يقومون باملحاولة مرة اأخرى.
ف مركز اإبداع املعلم )2004م(  ويعرِّ
الذي  البحث  باأنه  الإجرائي  البحث 
الرتبويون  امل�سرفون  اأو  املعلمون  به  يقوم 
اأدائهم  تطوير  بهدف  الإداريون  اأو 
م�ساكل  حلل  اأو  التعليمية  وممار�ساتهم 
ويقوم  التعليمية،  العملية  يف  تواجههم 
يف  الذاتي  التاأمل  على  الإجرائي  البحث 
املمار�ض  قبل  من  التعليمية  املمار�سات 
للعملية  اأف�سل  فهم  لتحقيق  نف�سه 
املن�سود.  التغيري  ولإحداث  التعليمية 
)2012م(  عواد  اأبو  فريال  ف  وُتعرِّ
يجريه  ا�ستق�ساء  باأنه  الإجرائي  البحث 
�سخ�ض اأو جمموعة من الأ�سخا�ض لتخاذ 
قرار ب�ساأن الإجراءات اخلا�سة بعمل ما، 
امل�ستقبل.  يف  اأعمالهم  حت�سني  لغر�ض 
يت�سح  ال�سابقة  التعاريف  من   •
الإجرائي  البحث  اأن  على  التفاق 
احلايل،  الأداء  حت�سني  اإلى  يهدف 
الرتبوية  امل�سكالت  حل  من  ميكنه  كما 
املمار�سني  تواجه  التي  والتعليمية 
البحث  ويرتكز  الرتبوي،  امليدان  يف 
املمار�سات،  يف  التاأمل  على  الإجرائي 
املعلمون  الإجرائي  البحث  وينفذ 
الرتبويون.   وامل�سرفون  املدار�ض  وقادة 
باحثون  ينفذه  الإجرائي  البحث  اإًذا 
التي  التعليمية  البيئة  يف  مندجمون 
البحوث  عك�ض  البحث،  فيها  يجرى 
من  باحث  فينفذه  الأخرى،  الرتبوية 
الواقع  ا�ستك�ساف  بهدف  البيئة  خارج 
للبحث  اأن  كما  تطويره،  اأو  تقييمه  اأو 
الإجرائي غر�سني: �سخ�سي واجتماعي، 
حت�سني  يف  يتمثل  ال�سخ�سي  فالغر�ض 
الجتماعي  والغر�ض  املمار�ض،  مهارات 
املواقف.    بع�ض  حت�سني  يف  يتمثل 
�الإجر�ئي:  �لبحث  �أهد�ف 
لتحقيق  الإجرائي  البحث  ي�سعى 
نقاط  عدة  خالل  من  اأكرث  اأو  هدف 
  (Mcniff )مكنيف  ذكرها 
َو  و)حممد   1995/2001)

 :)  25 �ض   ، 2014 ،م  عالم  َو  الفقي 
عن  للبحث  املعلمني  حث   -1
لهم  بالن�سبة  املهمة  لالأ�سئلة  اإجابات 
بعمق. ودرا�ستها  الرتبوي  وللعمل 
لدرا�سة  الباحثني  ت�سجيع   -2
مبجال  ال�سلة  ذات  املو�سوعات 
تو�سيع  على  والعمل  اهتماماتهم 
التعليمية. البيئة  يف  يحدث  ملا  اإدراكهم 
تدوين  على  املعلمني  حث   -3
مالحظات. �سكل  على  ممار�ساتهم 
القراءة  على  املعلمني  ت�سجيع   -4
يف  امل�ستجدات  ومتابعة  والطالع 
بالأن�سطة. ذلك  ربط  وكيفية  املجتمع 
ذي  تغيري  اإحداث   -5
الطالب. تعلم  يف  ودائم  معنى 
بني  التوا�سل  حت�سني   -6
الرتبويني. والباحثني  املعلمني 
بني  ما  تتنوع  الأهداف  وهذه 
التعليمية،  للمعلم ذاته، وللعملية  اأهداٍف 
واملنظومة  الطالب،  وحت�سيل  ومل�ستوى 
البحث  يطبق  فعندما  ككل،  الرتبوية 
الأهداف. هذه  �ستحقق  الإجرائي 

�أهمية �لبحث �الإجر�ئي يف 
�مليد�ن �لرتبوي:

اأهمية من  الإجرائي  البحث  يكت�سب 
ذكرها  كما  وهي  املزايا  من  جمموعة 
)مركز اإبداع املعلم، 2004م، �ض 10( و) 
فريال اأبو عواد َو نوفل ،2012 م ،�ض 43 ( :

لتقييم  للمعلم  الفر�سة  اإتاحة   -  1
وتطويره. حت�سينه  بهدف  املهني  اأدائه 
التي  للم�سكالت  حلول  اإيجاد   -2
يواجهها الباحث بنف�سه مما ي�سعره بتح�سن 
اأدائه وزيادة قدرته على العمل والإنتاج.
3- امل�ساهمة يف الربط بني النظرية 
قابلة  النتائج  تكون  اإذ  العملي؛  والتطبيق 
نف�سه. الباحث  قبل  من  الفوري  للتطبيق 
الباحث  دافعية  تعزيز   -4
امل�ستمرة  والرغبة  والعمل  للتفكري 
نظرًا  حمددة؛  نتائج  اإلى  الو�سول  يف 
وعمله. بواقعه  امل�سكلة  لرتباط 
بناء  من  املعلمني  متكني   -5
متناول  يف  وو�سعها  معرفتهم 
منها. الإفادة  على  ليعملوا  الآخرين 
للمعلم  الفر�سة  اإتاحة   -6
للمعرفة. ومنتجًا  باحثًا  نف�سه  لريى 
التاأملية  القدرات  تطوير   -7
م�ساعدتهم  خالل  من  املعلمني  لدى 
وحلها. م�سكالتهم  �سياغة  على 
ولأهمية البحث الإجرائي يف امليدان 
الرتبوي عدة نقاط، منها اأن املعلم يقيم 
احللول  لإيجاد  له  الفر�سة  ويتيح  اأداءه، 
عمله،  يف  تعرت�سه  التي  للم�سكالت 
النظرية  الفجوة بني  ت�سييق  وت�ساهم يف 
التاأملية.   قدراتهم  وتطوير  والتطبيق، 
�الإجر�ئي: �لبحث  جماالت 
جمالت  عدة  الإجرائي  للبحث 
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م�سكالتها  حل  ويحاول  منها  ينطلق 
ما  منها  الرتبوي،  امليدان  يف  املمار�ض 
)2014م(: واآخرون  حممد  ذكرها 
تعليمية:  تربوية  م�سكالت   - اأ 
تتعلق  التي  امل�سكالت  وهي 
والتقومي. والتح�سيل  باملنهج 
اأ�ساليب   - التعليم  اأ�ساليب  مثل: 
اأ�ساليب   - التدري�ض  طرائق   - التقومي 
احلديثة  ال�سرتاتيجيات   - التدريب 
وا�ستخداماتها. التقنية  الو�سائط   -
ب- م�سكالت نف�سية: وهي امل�سكالت 
الطالب-. و�سلوك  مب�ساعر  تتعلق  التي 
مثل: اخلجل - النطواء - ال�سرحان 
- التنمر - العدوانية - القلق - الكتئاب 
ال�سرقة.  - الكذب   - الدافعية  �سعف   -
اجتماعية:  م�سكالت  ج- 
بالبيئة  تتعلق  التي  امل�سكالت  وهي 
باملدر�سة. املحيطة  الجتماعية 
مثل: عالقة الطالب ببع�سهم - عالقة 
الأ�سر. مع  التكامل   - باملعلمني  الطالب 
امل�سكالت  د- م�سكالت مادية: وهي 
املادية. املدر�سة  مبرافق  تتعلق  التي 
مثل: الف�سول - املختربات - املالعب 
-التقنيات  التعليم  و�سائل   - املكتبة   -
احلديثة - امل�سرح - القاعات - ال�ساحات.  
املجالت  اأبرز  هذه  تعدُّ  �سبق  ومما 
وامليادين التي يطرقها الباحث يف امليدان 
من  الإجرائي  للبحث  وميكن  الرتبوي، 
املمار�سات فيها،  تقدمي احللول وحت�سني 
وحت�سني البيئة التعليمية بجميع مكوناتها.

�لعنا�ضر �الأ�ضا�ضية لتنفيذ 
�لبحث �الإجر�ئي:

يتكون البحث الإجرائي من جمموعة 
بال�سورة  لتنفيذه  اأ�سا�سية  عنا�سر 
العلمية التي توؤدي الغر�ض الأ�سا�سي منه 
 Mcniff( مكنيف   ذكرها  كما  وهي 
الآتي: النحو  على   )  1995/2001
احلالية. املمار�سات  مراجعة     -  1
من  البحث  م�سكلة  على  التعرف   -2
احلالية. املمار�سات  يف  التاأمل  خالل 

3 - تخيل حل ممكن للم�سكلة.
4 - تطبيق احلل وجتريبه.

5- تقييم احلل.
حال  يف  املمار�سة  تعديل   -6
اأو  التطبيق  بعد  احلل  جناح 
. ينجح  مل  اإذا  اآخر  خيار  جتريب 
املمار�سات  مراجعة   -7
التغيري. بعد  احلالية 
�سل�سلة  تعدُّ  ال�سابقة  العنا�سر  وهذه 
الإجرائي،  البحث  تنفيذ  يف  متوا�سلة 
ملمار�ساته  املعلم  مراجعة  من  بداية 
ال�سعف  جوانب  على  والتعرف  احلالية، 
فر�ض  ثم  ومن  التاأمل،  بعد  والقوة 
احللول املمكنة وتطبيقها، ومن ثم تقييم 
يف  املمار�سات  تعديل  واأخريًا  النتائج، 
حال جناح احللول اأو جتربة حلول اأخرى.

م�سكلة  مظاهر  و�سف   -3
يوؤكد  باأن  وذلك  وحتليلها:  البحث 
بجمع  م�سكلة  وجود  من  الباحث 
درجتها.  وحتليل  عنها،  البيانات 
العمل  فر�سيات  �سياغة   -4
ذلك  ويتم  امل�سكلة:  حلل  الالزمة 
ومقرتحات  فر�سيات  ب�سياغة 
القائمة.  امل�سكلة  حلل  واإجراءات 
لتنفيذ  اإجرائية  خطة  ت�سميم    -5
فر�سياته:  واختبار  الإجرائي  البحث 
املنا�سبة  والبيانات  املعلومات  جمع  يتم 
الطريقة  وحتديد  بامل�سكلة،  املتعلقة 
الفر�سيات،  اختبار  يف  �ستتبع  التي 
لذلك.    زمنية  خطة  و�سع  مع 
ومناق�ستها:  النتائج  ر�سد   -6
تو�سل  التي  النتائج  الباحث  ير�سد 
ويعد  ويف�سرها،  يحللها  ثم  ومن  اإليها، 
تقريًرا كتابًيا ي�ستمل على م�سكلة البحث 
لنتائجها.    وملخ�سًا  البيانات  ويعر�ض 
7- التاأمل واملراجعة: يتاأمل الباحث 
النتائج على ممار�ساته  تاأثري هذه  كيفية 
هناك  كان  اإن  ويالحظ  التعليمية، 
الأولى.  اخلطوة  من  ابتداء  اأو  تقدم 
8- التو�سيات واملقرتحات: يف �سوء 
تو�سياته  الباحث  يقدم  البحث  نتائج 
زمالئه  اإلى  يقدمها  ومقرتحاته، 
الآتي  وال�سكل  الباحثني،  من  وغريهم 
يلخ�ض خطوات تنفيذ البحث الإجرائي:

خطوات  اأن  يت�سح  �سبق  ومما 
تختلف  ل  الإجرائية  البحث  تنفيذ 
البحوث  تنفيذ  خطوات  عن  كثريًا 
اأنواع  من  نوع  لكل  واأن  الأخرى،  العلمية 
غريه. عن  متيزه  منهجية  البحوث 

�أدو�ت جمع �لبيانات يف �لبحث 
�الإجر�ئي:

ُتعد مرحلة جمع البيانات يف البحث 
من  للتاأكد  املهمة  املراحل  من  الإجرائي 
واقع وحجم امل�سكلة، وتتعدد اأدوات جمع 
وهي: الإجرائي،  البحث  يف  البيانات 

الختبارات  •
املقابلة  •

ال�سجالت اإلى  الرجوع   •

خطو�ت تنفيذ �لبحث 
�الإجر�ئي:

يجب على الباحث اأن يتبع منهجية بحثية 
البحث  خطوات  وتتكون  وحمددة،  وا�سحة 
1981م(   ( بلقي�ض  عددها  كما  الإجرائي 
وحيدر   ) 2004م   ( املعلم  اإبداع  ومركز 
الآتية:    الرئي�سة  اخلطوات  من  )2004م( 
وحتديد  بامل�سكلة  الإح�سا�ض   -1
للقيام  الأ�سا�سي  احلافز  اإن  جمالها: 
بعدم  ال�سعور  هو  الإجرائي  بالبحث 
اجلوانب  من  معني  جانب  عن  الر�سا 
الإح�سا�ض  يعد  لذا  الباحث،  بعمل  املتعلقة 
بامل�سكلة هو اأول خطوات البحث الإجرائي.
البحث:  م�سكلة  �سياغة   -2
م�سكلته  ي�سوغ  اأن  الباحث  على  يجب 
تقريرية  ب�سيغة  اإما  حمدد،  ب�سكل 
ا�ستفهامية.  ب�سيغة  واإما  للم�سكلة، 

مقال علمي



61 مجلة آفاق العدد )58(

ال�ستبانة  •
املالحظة  •

املعلم اإجناز  ملف   •
والواجبات التكاليف   •
الف�سلية الطالب  نتائج   •
امل�ستخدمة  الأدوات  نوع  ويتحدد 
امل�سكلة  طبيعة  على  البيانات  جلمع 
فهمها  يف  الباحث  املعلم  يرغب  التي 
يف  البيانات  جمع  يعدُّ  لذا  وحلها، 
ذاتيًا. اأمرًا  الإجرائية  البحوث 

تثليث جمع �لبيانات:
منًطا  ُيعد  الإجرائي  البحث  لكون 
يحتاج  فهو  النوعي،  البحث  اأمناط  من 
البيانات،  تثليث  اإلى  البيانات  جمع  عند 
ويق�سد بتثليث البيانات: اأي جمع بيانات 
وذلك  م�سدر؛  من  اأكرث  من  امل�سكلة 
لزيادة التاأكد من وجود امل�سكلة وحجمها. 
بالبحوث  �الهتمام  مناذج 

�الإجر�ئية:
الإجرائية  بالبحوث  الهتمام  يربز 
وعربيًا  عامليًا  عدة،  م�ستويات  على 
املوؤمترات  بعقد  وذلك  وخليجيًا، 
املعلمني  متكن  التي  الدورات  وتنظيم 
الإجرائي،  البحث  مبهارات  الإملام  من 
نتائج  تن�سر  التي  العلمية  واملجالت 
تقدم  التي  الإجرائية، واجلوائز  البحوث 
البحوث  جمال  يف  الرتبويني  للباحثني 
ياأتي: فيما  و�سنف�سلها  الإجرائية، 

جملة البحث الإجرائي   •
موقعها على الإنرتنت

Arj.sagepub.com/ 
  content/by/year
موؤمترات  ثالثة  تنظيم   •
1992م  و  1990م   - اأعوام  دولية 
الإجرائي  التعلم  حول   - 1994م  و 
املتحدة.  باململكة  الإجرائي،  والبحث 
يف  موؤمترات  اأربعة  تنظيم   •
اأعوام  قطر  بجامعة  الرتبية  كلية 
و  و2010م  و2009م  2008م   -
الإجرائي.  البحث  عن   - 2012م 
ت�ستهدف  م�ساريع  جمموعة   •
الرتقاء مبهارات املعلم يف توظيف البحوث 
الإجرائية، م�سروع متام ) 1 ( و متام ) 2 
(، من تنفيذ موؤ�س�سة الفكر العربي بلبنان.
يف  الرتبوية،  خليفة  جائزة   •
فرًعا  تقدم  املتحدة،  العربية  الإمارات 
الإجرائية.   للبحوث  اجلائزة  فروع  من 
تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز   •
الرتبية  بكلية  والريا�سيات،  العلوم  تعليم 
يف جامعة امللك �سعود، من خالل تقدمي 
وتنظيم  الإجرائية،  للبحوث  جائزة 
املهني  )التطور  عنوان  حتت  موؤمترين 
وعام  1436ه  عامي  م�ستقبلية(  اآفاق   -
للممار�سات  حمور  وتخ�سي�ض  8341ه، 

التاأملية - البحوث الإجرائية.
القطان  املح�سن  عبد  موؤ�س�سة   •
يف فل�سطني - موؤ�س�سة خريية لتطوير اأداء 
املعلمني يف الوطن العربي من خالل ترجمة 
الكتب املتميزة اإلى اللغة العربية ون�سرها.
فل�سطني    - املعلم   اإبداع  مركز   •

وترجمة  واملعلمات،  املعلمني  تطوير   -
الإجرائي. البحث  جمال  يف  موؤلفات 

�ملر�جع:
ح�سني  عبداللطيف   ، حيدر   -
بني  الإجرائي  البحث   .  )2004  (
وحت�سينها  املهنية  املمار�سة  يف  التفكري 
الإمارات.   - والتوزيع  للن�سر  القلم  دار   .
َو  حممد  اأحمد   ، الزائدي   -
 )1437  ( اهلل  غرم  مر�سي   ، الزهراين 
معلمي  لدى  ال�سائدة  الفعل  بحوث  ثقافة 
ودورها  جدة  مبحافظة  الثانوية  املدار�ض 
موؤمتر  املهنية.  ممار�ساتهم  حت�سني  يف 
اإعداد املعلم اخلام�ض - بجامعة اأم القرى.
 ) )1999م  عبا�ض   ، �سبتي   -
مواجهة  يف  الإجرائي  البحث  دور 
البحوث  مركز  الرتبوية.  امل�سكالت 
الكويت. دولة   - واملناهج  الرتبوية 
- عطيفة ، حمدي اأبو الفتوح )2007  ( 
بحوث العمل .دار الن�سر للجامعات - م�سر.
- اأبو عواد، فريال َو نوفل، حممد )2012( 
الأردن.  . امل�سرية  دار   . الإجرائي  البحث 
 ، �سرير  و  حممد  رحمة  عودة،   -
الإجرائية  البحوث   ) 2004م   ( عيد  رندة 
يف  الرتبوية  العملية  لتح�سني  مدخاًل 
الرتبية  .موؤمتر  احلديثة  املتغريات  �سوء 
كلية   . الع�سر  وتغريات  فل�سطني  يف 
. بغزة  الإ�سالمية  باجلامعة  الرتبية 
 )2012( �سوقي  عماد   ، القطراوي   -
فروع  كاأحد  الإجرائي  الرتبوي  البحث 
م�سر.  - الكتب  عامل   . العلمي  البحث 
عبداخلالق  حممد   ، مدبويل   -
للعالقة  املعلمني  اإدراك  )2013م( 
املهني  والنمو  الإجرائية  البحوث  بني 
العربية  املجلة   - ميدانية  درا�سة   -
.)2( العدد   )33( جملد  تون�ض   - للرتبية 
البحث   . )2001 م(   . ج   ، مكنيف   -
املهني،  التطور  اأجل  من  الإجرائي 
مركز   : فل�سطني  وهبة(.  نادر  )ترجمة 
الرتبوي.  والتطوير  للبحث  القطان 
1995م(. عام  يف  ن�سر  الأ�سلي  )العمل 
- مركز اإبداع املعلم )2004(. البحث 
 - واملعلمات  للمعلمني  دليل  الإجرائي- 
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في ظل تحقيق رؤية ٢٠٣٠

المراكز اإلعالمية ودورها
في صناعة الطالب القدوة

�إعد�د:
حنان �ضعيد حممد �لغامدي 
رئي�سة وحدة التدريÖ والتنمية امل¡نية 

باإدارة الإعالم الرتبوي بتعليم جدة

�لو�حد  �لقرن  عامل  مييز  رئي�ضًا  بعًد�  �الإعالم  يعدُّ 
م�ضاريع  لبناء  �ال�ضرت�تيجية  �لدعائم  �أحد  وهو  و�لع�ضرين، 
لكل  و�حل�ضارية  و�الجتماعية  �القت�ضادية  �لتنمية 
�ملجتمعات. وعليه فاإذ� كانت �ملدر�ضة لها مهمة تن�ضئة و�إعد�د 
�لتدفق  يف  �لتحكم  عليها  لز�ًما  �أ�ضبح  فقد   ، للغد  �ليوم  �أجيال 
�ملعلوماتي ملختلف �ملجاالت �لرتبوية، و�القت�ضادية، و�لعلمية، 
�لتكيف  من  �الأجيال  لتمكني  و�الجتماعية;  و�لتكنولوجية، 

و�لتاأقلم مع م�ضتجد�ت �لع�ضر . 
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ذلك اأن املعلومات لها وظيفة تربوية 
الإن�سان  واجتاهات  مواقف  ت�سكيل  يف 
ويف بناء �سخ�سيته ، ويجب على املدر�سة 
العملية  باإدخال  التطور  هذا  مواكبة  
�سمن  الت�سال  وتقنيات  الإعالمية 
لبلوغ  الأ�سا�سية  الرتبوية  الن�ساطات 
يف  املتمثلة  املن�سودة  وغاياتها  اأهدافها 
تكوين اإن�سان مندمج يف جمتمعه ومن�سبط 
 . العامل  وقوانينه ومتفتح على  وفق قيمه 
ويعدُّ الإعالم املدر�سي جزءًا ل يتجزاأ من 
بناء  يف  كبري  دور  وله  التعليمية  العملية 
ع�سرنا  يف  وخا�سة  الطالب  �سخ�سية 
احلا�سر ع�سر العوملة والنفتاح وانت�سار 
الإعالم املعا�سر والبث املبا�سر ب�سلبياته 
ندعو  الأهمية  لهذه  وتلم�ساً   واإيجابياته، 
تبني  اإلى  التعليمي  امليدان  ت�سجيع  اإلى 
وتفعيلها  الإعالمية  املراكز  اإن�ساء  فكرة 
بهدف خلق  جيل من الطالب والطالبات 
يعي ق�سايا وطنه ويتفاعل معها ويكون له 

الق�سايا  واإيجابي حيال جميع  فاعل  دور 
املراكز  حتققه  اأن  ميكن  ملا  وتعزيًزا    ،
كيف   - برنامج  تطبيق  يف  الإعالمية 
فهي  عملها  بحكم طبيعة   - قدوة؟  نكون 
والتوجيه  التاأثري  روافد  من  رافًدا  تعدُّ 
ومنو الأفراد وتطورهم املعريف وال�سلوكي 

وذلك ب�سناعة  - الطالب القدوة -.
مبدار�ض  الإعالمية  املراكز  وتعد 
الرتبوي  لالإعالم  نواة  العام  التعليم 
مواهب  وا�ستثمار  �سقل  على  تعمل  التي 
الن�ضء  وتثقيف  الإعالمية  الطالب 
بالتعامل الأمثل مع و�سائل الإعالم املتنوع 
الإعالميني  من  جيل  اإعداد  جانب  اإلى 
ر�سالتهم  جتاه  بواجبهم  للقيام  املدربني 

الوطنية .
لـ   درا�سة  يف  ال�سابق  على  وتعقيًبا 
الإعالم  دور  -عن  1433هـ(  )ال�سناين، 
من  الأخالقية  القيم  غر�ض  يف  الرتبوي 
وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية -جاء 

قيمة  غر�ض  يف  الرتبوي  الإعالم  دور 
من  الأولى  املرتبة  يف  الأمر  ولة  طاعة 
خالل قراءة الأحاديث النبوية يف الإذاعة 
املدر�سية التي حتث على طاعة ولة الأمر.

يف  1429هـ(  احلارثي،   ( واأ�سار 
درا�سة عن - اإ�سهام الإعالم الرتبوي يف 
حتقيق الأمن الفكري لدى طالب املرحلة 
وجهة  من  املكرمة  مكة  مبنطقة  الثانوية 
وامل�سرفني  املدار�ض  ووكالء  مديري  نظر 
الرتبويني- حققت اأهمية اإ�سهام الإعالم 
لدى  الفكري  الأمن  حتقيق  يف  الرتبوي 

الطالب درجة - عالية جدًا - .
اأن  املجال  هذا  يف  باحثون  ويرى 
من  حتقيقها  ميكن  اأهداف  عدة  هناك 
متار�ض  التي  الإعالمية  الأن�سطة  خالل 

داخل املدر�سة من اأهمها :
• تنمية م�ساعر النتماء للوطن لدى 

الطلبة واملعلمني .
لدى  الإبداعي  ال�سلوك  تنمية   •
على  قدرته  تنمية  خالل  من  الطالب، 
املختلفة  الأن�سطة  مب�ساحبة   ، التخيل 
الإعالم  برامج  عرب  له  تقدم  التي 

الرتبوي.
لهم  ي�سمح  ب�سكل  الطالب  اإعداد   •

با�ستخدام و�سائل الإعالم ب�سكل جيد.
على  الطالب  قدرة  تطوير   •
باتخاذ  لهم  ي�سمح  ب�سكل  ال�ستنتاج 
املعايري  مع  تتالءم  التي  القرارات 
م�سمون  خالل  من  وذلك  الأخالقية 
تقدم  التي  املختلفة  الإعالمية  الر�سائل 
املدر�سية. الإعالمية  الأن�سطة  عرب  لهم 

الدرا�سية  املناهج  تر�سيخ   •
بعيدًا  ر  مي�سَّ تطبيقي  ب�سكل  وتو�سيحها 

عن اأ�سلوب التلقني.
بني  القائم  الرتبوي  التكامل  دعم   •
و�سائل  اإيجاد  واملدر�سة من خالل  البيت 
بني  النظر  وجهات  تنقل  فعالة  ات�سال 
الطرفني ، ف�سحيفة املدر�سة التي تدخل 
منازل الطالب ت�ساهم يف نقل وجهة نظر 
الطالب واملدر�سني اإلى الأهل ، مما ي�ساعد 
الأمام. اإلى  التعليمية  العملية  دفع  يف 
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• �سرح ال�سيا�سات الرتبوية والأنظمة 
واأولياء  للطالب  وتو�سحيها  التعليمية 
الأمور ، مما ي�سهم يف اإجناحها واإغنائها 

والتفاعل معها.
 ، للطالب  الثقافية  احلياة  اإغناء   •

وحثهم على امل�ساركة فيها ب�سكل فعال.
• تدعيم الأن�سطة املدر�سية املختلفة 
وامل�ساركة فيها ، ونقدها وتقييمها ، مما 
يعطيها دفعًا كبريًا ويجعلها عاماًل اأ�سا�سيًا 
. التعليمية  العملية  جناح  عوامل  من 
الإعالمية  املراكز  دور  تفعيل  اإن 
 2030 اململكة  روؤية  يعك�ض  املدار�ض  يف 
بجميع  وواٍع  قوي  جيل  اإعداد  ب�سرورة 

متغريات احلياة .
يف  الإعالمية  املراكز  ت�سل  وحتى 
املدار�ض اإلى امل�ستوى املطلوب هناك عدد 

من اخلطوات ل بد من اإجنازها ومنها :
• العمل على و�سع خطط ثابتة لتفعيل 
بال�سكل  يعمل  حتى  الرتبوي  الإعالم 

ال�سحيح ويدعم العملية التعليمية .
املدار�ض  يف  املنا�سب  املكان  توفري   •
الإعالمي  املركز  لعمل  كمقر  الرائدة 
وجتهيزه بكل ما يحتاجه من مواد واأدوات 

و�سجالت .
• التوا�سل مع الإعالميني يف املجتمع 
لال�ستفادة من خرباتهم يف دعم  املحلي 

الإعالم املدر�سي.
الطالب  لإك�ساب  املعلمني  دعوة   •
الناقد  التفكري  تعتمد على  التي  املهارات 

املفيد يف العمل ال�سحفي .
الرتبويني  قبل  من  جلنة  اإن�ساء   •
بَدْوٍر  لتعمل  املجتمع  يف  والإعالميني 

تقييمي لهذه املراكز .
�ملر�جع: 

ال�سناين، عبداملجيد عيد )1433هـ( 
القيم  غر�ض  يف  الرتبوي  الإعالم  دور   .
الأخالقية من وجهة نظر معلمي املرحلة 
الثانوية باملدينة املنورة ،ر�سالة ماج�ستري 
الإ�سالمية،  اجلامعة  من�سورة،  غري 

املدينة املنورة.
)1429هـ(.  زيد  بن  زيد  احلارثي، 
اإ�سهام الإعالم الرتبوي يف حتقيق الأمن 
الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  الفكري 
نظر  وجهة  من  املكرمة  مكة  مبنطقة 
وامل�سرفني  املدار�ض  ووكالء  مديري 
الرتبويني. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

جامعة اأم القرى . مكة املكرمة.
 ،)2015( خليل  اأحمد  ال�ساحلي، 
فن اخلرب ال�سحفي، دار اأ�سامة ، الأردن.

 ،)2015( فريد  م�سطفى، 
تكنولوجيا الفن ال�سحفي ، دار اأ�سامة ، 

الأردن .
 ،)2017( جعفر  ماجد  الغامدي، 
الريا�ض،  الإعالمي،  املحتوى  �سناعة 

اململكة العربية ال�سعودية .
حممد  عبدالرزاق  الدليمي، 
)2011(، الإعالم الرتبوي، دار امل�سرية، 

الأردن .
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بقلم: فادي حممد �لدحدوح
خبري يف البåë العلم« والدرا�سات 

الطموح للتميز في مؤسساتنا 
واعتالء  منصات التتويج الحضاري

لو�قع  ��ضرت�تيجية  مر�جعة  وعرب  �ضديد  بتمعن  ننظر  عندما 
منظماتنا �لعربية حتديدً�، جند �أننا بحاجة لعملية ��ضرت�تيجية 
متكاملة من عملية �ملر�جعة �لدقيقة للظروف �لتي توقف عملية 
�لتوجه �ملت�ضارع لي�س فح�ضب ملو�كبة �لتطور�ت �لعاملية يف �لعلوم  
للريادة  و�ضواًل  �لعملية  تلك  يف  و�ملناف�ضة  بل  و�لنه�ضة  و�ملعارف 

و�لتتويج �حل�ضاري.
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�سمات  اأبرز  من  اإن 
هي  احلالية  الراهنة  التطورات 
املعارف  يف  التطورات  تنامي 
ذلك  على  ترتب  وما  الإن�سانية، 
امل�ستمر  التغيري  ثقافة  تبني  من 
يف اأ�ساليب اأداء الأعمال، ملواجهة 
الطموحات املتنامية للموؤ�س�سات 
اجلودة  ومعايري  درجات  باأعلى 
ي�ستوجب  الذي  الأمر  ال�ساملة، 
العربية  املوؤ�س�سات  قيادة  على 
من  �سريعة  بعمليات  تقوم  اأن 
اأجل التحليل والتطوير امل�ستمر، 
الأعمال  نظم  هند�سة  واإعادة 
اإ�سافة  ومناذجها،  القائمة 
للموارد  امل�ستمرة  للتنمية 
عمليات  ملواجهة  الب�سرية، 
مع  والتكيف  والتطوير  التح�سني 

اإل  ذلك  يتاأتى  ولن  الواقعة،  التحديات 
بالتوجه نحو التميز كاأ�سلوب حياة.

للتميز  الطموح  اأن  جند  وهكذا 
�سرورة من �سرورات التطوير الإداري يف 
الأداء  م�ستويات  لرفع  العربية  موؤ�س�ساتنا 
عدة؛  مقومات  توافر  خالل  من  والكفاءة 
اأهمها توافر اخلطط ال�سرتاتيجية، ووجود 
التي  ال�سيا�سات  من  متكاملة  منظومة 
واعتماد  موؤ�س�ساتنا،  عمل  وتنظم  حتكم 
املرونة، والعمل وفق نظام متطور للجودة، 
الب�سرية.  املوارد  لتنمية  متطور  ونظام 
هو  حياة  كاأ�سلوب  التميز  تبني  اإن 
الأزمات  كل  من  اخلال�ض  منارة  مبنزلة 
مبنظماتنا  تع�سف  التي  والأمرا�ض 
النهو�ض  مرحلة  اإلى  لن�سل  العربية، 
واإحداث  ال�سعوبات  وتخطي  احلقيقية 
تفوق وتطوير يف الأداء للو�سول اإلى القدرة 
تتحول  بيئة  يف  واملناف�سة  البقاء  على 
وتتطور  وال�سرتاتيجيات  الأ�ساليب  فيها 
التكنولوجيا وتتغري فيها العمليات ب�سرعة. 
من�سات  وتعتلي  الأمم  ترتقي  عندما 
ميادين  خمتلف  يف  احل�ساري  التتويج 
هناك  اأن  حلظتها  جيدًا  نعرف  احلياة؛ 
لهذا  اأ�س�ست  متكاملة،  عمل  منظومة 
التميز كاأ�سلوب حياة، وبذلت جهدًا نوعيًا 

احرتافيًا يف ميادين العلوم املختلفة  وعرب 
عمل متوا�سل وجهد خمطط دقيق.

اإننا نق�سد - باعتناق التميز كاأ�سلوب 
حياة يف املوؤ�س�سات العربية -  الو�سوَل حلالة 
من التفرد والتفوق يف جمال العمل وظهوره 
بال�سورة التي متيز املنظمة وتربزها وتعلي 
وهذا  الأخرى،  للمنظمات  بالن�سبة  �ساأنها 
رئي�سة  مقومات  توافر  اإلى  يحتاج  الأمر 
وجود  اإن  اإذ  املهمة،  العملية  هذه  �سمن 
تنظيم فعال ت�سوده روح الفريق، والبتكار، 
فرد  كل  ي�سعر  بحيث  واملناف�سة  واملباداأة، 
من الأفراد العاملني باأن املنظمة ملًكا له، 
بذل  اإلى  العاملني  يدفع  ال�سعور  هذا  اإن 
ما  كل  واإعطاء  كافة  وجهودهم  طاقاتهم 
وتفوقها.   املوؤ�س�سات  اأجل متيز  من  لديهم 
اأن  يجب  ال�سامل  املنظور  هذا  اإن 
الرتقاء  اإلى  العربية  موؤ�س�ساتنا  يدفع 
مواكبة  من  لتمكينها  اأدائها  مب�ستوى 
قدراتها  وتعزيز  املتالحقة،  التطورات 
ت�سجع  حديثة  اإدارية  مفاهيم  تطبيق  على 
والقدرات  امللكات  واإطالق  الإبداع  روح 
كاأ�سلوب  التميز  ا�سرتاتيجية  ودعم  لبناء 
اإحداث  يتم  حتى  متكامل،  حياة  ومنهج 
تلك  اأداء  م�ستوي  يف  وحقيقية  نوعية  نقلة 
معنوي  حافز  توفري  خالل  من  املنظمات، 
وروح  البناء  التعاون  ت�سجع  عمل  وظروف 

املناف�سة الإيجابية يف القطاعات املختلفة، 
والإبداع يف خمتلف  التميز  ون�سر مفاهيم 
الإنتاجية  وحت�سني  واجلوانب،  النواحي 
وتقدمي  الإنفاق  وتر�سيد  الكفاءة  ورفع 

خدمات عالية امل�ستوى.
موؤ�س�ساتنا  تتجه  الروؤية  هذه  عرب 
الريادة  خطى  على  ال�سري  اإلى  العربية 
حتقيق  اإلى  و�سوًل  والنه�سة  واملناف�سة 
اأهدافها ال�سرتاتيجية عرب ف�ساءات التمّيز 
ا�ستك�ساف  اإلى  �سعيها  كذلك  والإبداع، 
الأفكار  ودعم  الإبداعية،  الطاقات 
املتمّيزين،  وتكرمي  قة،  اخلالَّ وامل�ساريع 
واإبراز النماذج امل�سّرفة، ما من �ساأنه تعميم 
اأ�سلوب حياة. التميز  ثقافة  ون�سر  الفائدة 
كاأ�سلوب  التميز  فل�سفة  تبني  اإن 
من  للعديد  منطقية  ا�ستجابة  هو  حياة 
التغريات الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية 
فر�ستها  والتي  والتقنية  والقت�سادية 
للواقع  واخلارجية  الداخلية  التحديات 
القدرات  تعزيز  يتم  حتى  املعا�سر، 
التناف�سية ومواكبة امل�ستجدات والتطورات 
وحت�سني  والتخطيط  القيادة  يف  العاملية 
اإنه  الب�سرية،  واملوارد  اخلدمات  جودة 
ملواجهة  منه  بد  ل  الذي  املهم  الختيار 

حتديات البيئة الراهنة.

رؤى تربوية



مجلة آفاق العدد (٥٨)68

ملفات تربوية

ملفات تربوية



69 مجلة آفاق العدد )58(

تجربتي...بتطبيق منحى.
 stem  التعليم التكاملي

في تدريس الرياضيات

لولوه علي �لدهيم 
ع�سو املجل�س ال�ست�ساري للمعلمني بوزارة 

التعليم - معلمة ريا�سيات - الريا�س

و�ل�ضناعية   ، و�لتقنية   ، �لعلمّية  �ملعطيات  ذي  ع�ضرنا  يف 
ويف   ، �حلياة  جماالت  �ضتى  يف  �ملت�ضارعة  و�لتغري�ت   ، �ملتقدمة 
�حلا�ضلة  �ملعلوماتية  و�لثورة   ، �لقائم  �ملعريف  �النفجار  ظل 
تدري�س  طرق  يف  �ملخت�ضون  ومنهم  �لرتبويني  على  لز�ًما  �أ�ضبح 
�لتكامل  وحتقيق   ، �حلديثة  �لتقنية  من  �الإفادة  �لريا�ضيات 
�إعد�د  و�لرب�مج مبا يالئم   ، �ملناهج  �الأخرى الإعد�د  �لعلوم  مع 

�ملتعلم �لقادر على �لتكيف و�لتو�فق مع هذه �لتطور�ت.
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باحلقائق  تزويده  خالل  من 
مهاراته  وتنمية   ، املنا�سبة  واملعلومات 
من  املعرفة  على  للح�سول  الالزمة 
مهارات  واإك�سابه   ، بنف�سه  م�سادرها 
يواجهه  ما  حلل  الالزمة  العلمي  التفكري 
وتنمية   ، اليومية  من م�سكالت يف حياته 
الجتاهات الفكرية ومهارات التفكري التي 
تعينه على فهم العامل املعا�سر والتعاي�ض 
معه ، وممار�سة دوره باإيجابية يف خدمة 
خدمة  يف  الريا�سيات  وت�سهم   ، املجتمع 
املجتمعات املعا�سرة مما فر�ض توجهات 
لدى  ال�سليم  التفكري  بتنمية  تهتم  حديثة 
على  وقدرته  �سخ�سيته  وبناء  الفرد 
البداع ، ومقدرته على مواجهة امل�سكالت 
املنطلق  هذا  ومن  عليها.  والتغلب  وحلها 
والهند�سة  والتقنية  العلوم  توجه  حظي 
 (STEM) Science والريا�سيات 
  Technology Engineering
 And Mathematicsباأهمية 
التعليم  ووزارات  الدول  لدى  ق�سوى 
واجلامعات اإذ تعقد له املوؤمترات ، وتقام 
كونه تطورًا  الدول  املدار�ض يف معظم  له 
يعني الطلبة يف فهم العامل وتطبيق العلم 
العلوم  تعليم  بو�سف  التقنية  لتح�سني 
 STEM  والتقنية والهند�سة والريا�سيات
ي�سعى نحو حتقيق قدرة الفرد على تطبيق 
املعرفة عرب اأربعة جمالت مرتابطة هي:
• العلوم:  وتعني القدرة على ا�ستخدام 
املعرفة العلمية يف فهم العامل الطبيعي . 
القدرة  وتعني  التقنية:    •
 ، التقنية  واإدراك  ا�ستخدام  على 
الالزمة  املهارات  وتكوين   ، وتقييمها 
. املجتمع  على  التقنية  تاأثري  لتحليل 
عملية  بها  وُيق�سد  الهند�سة:   •
اأهميتها  وتربز   ، الهند�سي  الت�سميم 
والريا�سية  العلمية  املبادئ  تطبيق  يف 
لغاياٍت علميٍة  ، ومن اأمثلة ذلك: ت�سميم 
. والنظم  العلميات  وت�سغيل  وت�سنيع 
تنمية  اإلى  وتهدف   : الريا�سيات   •
واإدراك  حتليل  على  الطلبة  قدرة 
ُت�سّكل  اأنها  كما  فّعاٍل  ب�سكٍل  الأ�سكال 

الريا�سّية   امل�سكالت  وحل  �سياغة 
 National Governors

ssociation,2009,P13
ويت�سح من ذلك �سرورة التكامل بني 
الق�سايا  على  والرتكيز   ، املجالت  هذه 
حّلها  عن  للبحث  املجتمعية  وامل�سكالت 
الريا�سيات  تكون  اأن  ميكن  ل  فمثاًل   ،
جمرد قواعد ريا�سية ل ميكن توظيفها يف 
تطبيقات عملّية ، واأن تكامل الريا�سيات 
الريا�سيات  جانب  هو  املجالت  تلك  مع 

الوظيفي، اأو التطبيقي لها.
وزمالئه  باريت  درا�سة  وتوؤكد 
(Others , 2014   ( Barret
ل  العتيادّية  املدار�ض  يف  املعلمني  اأن 
تعليم  نحو  الطالب  ميول  ي�سجعون 
املحا�سرة  ي�ستخدمون  فهم   ،STEM
ل  وهي   للتعليم،  اعتيادي  كاأ�سلوب 
ول   ، الّناقد  التفكري  تنمية  على  ت�ساعد 
ُتنّمي القدرة على حّل امل�سكالت، وهناك 
تعّلم  اأ�ساليب  معلموها  ي�ستخدم  مدار�ض 
حّل  على  يقوم  تعلمًا  ويطبقون   ، تعاونّية 

العتماد  مع  وامل�سروعات  امل�سكالت 
ما  وهو  التعلم  عملية  يف  التقنية  على 
يف  الطالب  حت�سيل  حت�سني  يف  اأ�سهم 
اأ�سبح دور  STEM، فقد  جمالت تعليم 
قدراتهم.  بح�سب  الطالب  توجيه  املعلم 
�سبق ويف �سوء �سعف  ومن خالل ما 
»وتديّن  قيا�ض  اختبار   « الطالب يف  اأداء 
حت�سيل(  )اختبار  يف  م�ستوياتهم 
معاجلة  �سوب  العامل  توجه  �سوء  ويف 
بتعليم  STEMبرزت  ال�سعف  هذا 
من  الريا�سيات  تدري�ض  اإلى  احلاجة 
التعليم يف  وتوظيف هذا   ، املدخل  خالل 
جمتمعّية. لق�سايا  حلول  وتقدمي  دعم 

اجتاهاتهم  عن  الطالب  �سوؤال  وعند 
نحو مادة الريا�سيات فاإن هذه الجتاهات 
تكون �سلبّية ل�سعوبة املادة كما يذكرون، 
نه�سة  يف   مهم  العلم  هذا  اأن  مع 
يف  ال�سبب  ويعود   ، احلديثة  ال�سناعات 
املادة  نحو  الطالب  لدى  الدافعية  غياب 
 ، فيه  التطبيقي  اجلانب  اإهمال  اإلى 
واأي�سًا عدم اإبرازه، من هنا جاءت اأهمية 
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بتطبيق  جمتمعية  لق�سايا  حلول  تقدمي 
امل�سكلة. هذه  حّل  يف    STEM تعليم
اأهم  من   STEM تعليم  وُيعّد 
تعليم  جمال  يف  اجلديدة  التوجهات 
مهمة  و�سيلة  باعتباره  والتقنية   ، العلوم 
 ، العلوم  تعليم  وتطوير  هيكلة  لإعادة 
مبا  والريا�سيات  الهند�سي،  والتقييم 
العاملي  القت�ساد  حتديات  مع  يتنا�سب 
وكذلك  العمل،  �سوق  واحتياجات   ،
التحديات،  ملواجهة  الطالب  احتياجات 
حياتهم  يف  تواجههم  التي  وامل�سكالت 
  Barcelona, K, 2014, اليومّية 

 .p862
ويتمثل منهج تعليم STEM يف املواد 
الدرا�سية الآتية: )غامن 2012 م �ض 31(
املعارف،  تت�سمن   : العلوم   )1
العلمي  التفكري  وطرق   ، واملهارات 

والإبداعي، واتخاذ القرار.
التطبيقات  تت�سمن  التقنية:   )2

العلمية، والهند�سية، وعلوم الكمبيوتر.
ت�سّم   : الهند�سي  الت�سميم   )3
حول  متمركزًا  تعّلمًا  يحققان  عن�سرين 
قاعدة  وتقدمي  الهند�سي،  الت�سميم 
املرحلة  يف  التقنية  الثقافة  من  اأ�سا�سية 
لدرا�سة  الطالب  واإعداد  الثانوية، 

الت�سميم الهند�سي بعد هذه املرحلة.
تت�سّمن  الريا�سيات:   )4
اأ�سا�سيات  من  عري�سة  قاعدة  تدري�ض 

الريا�سيات، وحّل امل�سكالت الريا�سّية.
ويتحقق الت�سميم الهند�سي من خالل 
درا�سة املفهوم الهند�سي، وا�ستخدامه يف 
حّل امل�سكالت الواقعية كاإن�ساء الطرقات 
توليد  يف  ال�سيول  من  وال�ستفادة   ،
اخلربة  مبواقع  املدر�سة  وربط   ، الطاقة 
للتعّرف  عمل  ور�ض  خالل  من  باجلامعة 
التقني. والإنتاج  البتكار  كيفية  على 
 STEM جمالت  اتخذنا  وكّلما 
دائمًا  هناك  يكون  ف�سوف  الأربعة، 
جماٍل  كّل  اإلى  الّنظر  اإمكانية  خطر 
روؤيتها  من  بدًل   ، منف�سل  ب�سكٍل  منها 
فالقوة   ، �سِل�سًا  تكاماًل  حُتّقق  ب�سفتها 

 STEM بطريقة  للتعليم  احلقيقية 
وكيفية  جمالته،  بني  الروابط  عرب  تاأتي 
بع�ض. مع  بع�سها  وتقوية   ، دعمها 
وهذا يقود اإلى ا�ستنتاج نظرة �ساملة 
التي  والقدرات   ،STEM عن ممار�سات 
 12 خالل  اكت�سابها  طالبنا  من  ُيتوّقع 
من  املتوقع  ولي�ض   ، الدرا�سة  من  عامًا 
القدرات يف  كّل هذه  يتعّلموا  اأن  الطالب 
اأّية �سنٍة معّينة، ولكّنهم يكت�سبونها خالل 
تطوير  مع  عاٍم  اإلى  عاٍم  من  تقّدمهم 
لديهم من خالل منّوهم  التفكري  عادات 
واخلربة   ، الّن�سج  يف  ن  الّتح�سُّ ويف   ،
(Vasquez, et, al, 2013, p38 )
 STEM تعليم  مقومات  اأهّم  من  اإّن 
توفري وتهيئة بيئة التعلم، بطريقة ُت�ساعد 
والنخراط  ال�ستمتاع،  على  املتعلمني 
العلوم،  تلك  بني  تكامل  عمل  ور�ض  يف 
ومتّكنهم من تنمية معارفهم، ومهاراتهم 
مبا يتيح لهم فهم واإدراك العلوم املختلفة 
تعّلم  وباأ�سلوب  و�سهلة،  مي�ّسرة،  بطريقة 
ممتع بحيث ميتّد اأثر تلك املهارات لي�سمل 

كل ن�ساطات املتعّلم التعليمية يف احلياة، 
وذلك من خالل ف�سول التعّلم ال�سفّية، 
  (Gonzalez,ال�سفّية وغري 
.Kuenzi, 2012, p1)

 ، مّطلعني  معلمني  متطلباته  من  اإّن 
تدري�ض  نحو  اإيجابّية  اجتاهات  لديهم 
والتقنية،   ، العلوم  تعليم  جمالت 
 ،STEM والريا�سيات   ، والهند�سة 
احتياجات  حتقيق  على  قادرين  ليكونوا 
كما  فّعال،  ب�سكل  التعليمية  الطالب 
دوًرا  ومعارفهم  املعلمني  لت�سورات  اأّن 
وذلك   ، النجاح  هذا  مثل  حتقيق  يف 
املعلم  اأداء  وتقييم  معاجلة  جانب  يف 
 (Nadelson et al, 2013,
p159)
تدري�ض  عند  �سبق:  ما  على  وكمثال 
اإلى  نحتاج  الريا�سيات  املن�سور يف  حجم 
مواد من الطبيعة، مثل: الأخ�ساب لإجراء 
الهند�سي  الت�سميم  ون�ستخدم  الن�ساط، 
من�سور،  �سكل  لإنتاج جم�ّسم خ�سبي على 
ُيو�سع فوق طاولتني من طاولت الطالب 
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التكلفة  تخفي�ض  يف   ، منها  لال�ستفادة 
على اإدارة التعليم ، واإيجاد حّل ل�سعوبة 
وداخل   ، خارج  الطاولت  تلك  تخزين 
املدر�سة ، وذلك لتحقيق متطلبات التعليم 
الف�سول  داخل  الطالب  بني  التعاوين 
املتكرر  الطالب  خلروج  احلاجة  دون   ،
ترتيب  تغرّي  كرثة  اأو   ، التعّلم  مل�سادر 
ة مع  الطاولت الأ�سا�سّية يف اأثناء احل�سّ
ثّم   ، للطالب  ال�سالمة  �سروط  حتقيق 
 ، املن�سور  حجم  مفهوم  عن  مناق�ستهم 
العملي على  التطبيق  وكيفية ح�سابه، مع 

املنتج امل�ستخدم يف الدر�ض.
STEM : مد�ر�س  ت�ضنيف 
ملدار�ض  ت�سنيفات  عّدة  توجد 
ُي�سّنفها  َمن  فهناك   ،   STEM تعليم
هي:  اأ�سا�سّية  اأمناط  ثالثة  اإلى 
�سة:   املتخ�سّ  STEM مدار�ض   )1
تعليم  على  متامًا  ُترّكز  مدار�ض  وهي 
يت�ساركون  طالبها  وجميع   STEM
والتقنية،  العلوم،  مناهج  بدرا�سة 

والريا�سيات، والهند�سة.
املدار�ض    STEM تعليم  برامج   )2
تعليم  برامج  تن�سئ  املدار�ض  بع�ض    :
�سمن  داخلّية  ف�سوًل  اأو  اأكادميية 
له  التنظيم  من  النوع  وهذا   ،  STEM
عّدة اأ�سكال بح�سب احلاجة ، وي�سمح هذا 
�سمن  عمقًا  اأكرث  تعليم  بتقدمي  التنظيم 

STEM للطالب املهتمني به.
الداخلية:   STEM تعليم  برامج   )3
ُيقيم  اإذ  ملتقيات،  عرب  مكّثفة  برامج 
الطالب يف ال�سكن الداخلي للح�سور اإلى 

.STEM مدار�ض
 STEM در�س  خ�ضائ�س 

�لنموذجي:
من  غريه  عن   STEM در�ض  يتمّيز 
جمالته  بني  بتكامله  العلمّية  الدرو�ض 
التي  اخل�سائ�ض  خالل  من  الأربعة 
جمال  اأي  �سعف  واإن   . لتحقيقها  ي�سعى 
املدخل. هذا  مبفهومه  يخل  انعدامه  اأو 
لدر�ض  خ�سائ�ض  �سّت  ياأتي  وفيما 
ل�ستخدامها  وذلك  منوذجي،   STEM
لبناء  الآخرين  املعلمني  مع  بالتعاون 

يتعلمه  ملا  التقنية  با�ستخدام  درو�ض 
الطالب يف العلوم والريا�سيات: )موؤمتر 

الّتميز 2015م( 
على   STEM درو�ض  تركز   )1
احلقيقية،  العامل  وم�ساكل  ق�سايا 
امل�سكالت  الطالب  ويعالج  يواجه  اإذ 
والبيئّية   ، والقت�سادّية  الجتماعّية، 

احلقيقية، ويبحثون عن حلوٍل لها.
درو�ض STEM توجه وت�سرت�سد   )2
توفر  اإذ  الهند�سي،  الت�سميم  بعملية 
تاأخذ  مرونة  الهند�سي  الت�سميم  عملّية 
حتدي  اأو  م�سكلة،  حتديد  من  التالميذ 
لهذه  حّل  اإيجاد  اإلى  معنّي  لت�سميم 

امل�سكلة. 
جتذب   STEM درو�ض   )3
املبني  العملي  التدريب  اإلى  التالميذ 
املفتوح  وال�ستك�ساف  ال�ستق�ساء،  على 

النهاية.
ُت�سِرك   STEM درو�ض    )4

التالميذ يف عمل جماعي مثمر. 
حمتوى  ُتقّدم   STEM درو�ض   )5
لتعليم  ومعّقد  �سعب  وعلوم  ريا�سيات، 
مّت   STEM درو�ض  يف  الطالب: 
الريا�سيات  من  املحتوى  ودمج  ربط 
مدر�سي  بني  بالتعاون  وذلك  والعلوم، 
دمج  اإلى  للتو�سل  والعلوم  الريا�سيات 
واحد. ن�سيج  يف   STEM در�ض  اأهداف 
  STEM درو�ض    ت�سمح   )6
وت�سحيح  ال�سّحة،  متعّددة  لإجابات 
من  �سروريًا  جزءًا  باعتباره  الف�سل 

التعلم.  
منحى  تطبيق  واأثر  نتائج 
  :STEM التكاملي  التعليم 
  STEM اأثبت تطبيقه اأن تطبيق تعليم
بالغة  مميزات  ذو  الريا�سيات  لتدري�ض 
الأهمية والأثر يف التدري�ض خا�سة تدري�ض 
حت�سني  على  يعني  فهو  الريا�سيات  مادة 
مهارات  واإك�سابهم  الطالبات  ا�ستيعاب 
التفكري العليا ويزيد من دافعيتهم للتعلم.
املفاهيم  حتويل  يف  ي�ساعد  اأنه  كما 
الريا�سيات  مادة  يف  املجردة  العلمية 
مما  عملي  ب�سكل  ملمو�سة  تطبيقات  اإلى 

ي�ساعد يف تر�سيخ هذه املفاهيم يف ذهن 
 ، معّقدة  وغري  �سل�سة  بطريقة  الطالبات 
ومما يوؤدي اإلى ارتفاع م�ستوى ا�ستيعابهم 
وتنمية  تطوير  ثم  ومن  املفاهيم،  تلك 

مهارات تفكريهم العليا.
الق�سايا  معاجلة  برنامج  ا�ستخدام 
 STEM تعليم  على  القائم  املجتمعّية 
ارتباطها  اأثبت  الريا�سيات  تدري�ض  يف 
وحياتها  الطالبة  بواقع  وثيقًا  ارتباطًا 
الريا�سيات  اأن  ت�سعر  وجعلها  اليومّية، 
يف  املتعّددة  تطبيقاتها  لها   ، مهمة  مادة 
احلياة الواقعية،  ولها قيمتها يف التقدم 
بناء  يف  واأثرها  والتكنولوجي  العلمي 

احل�سارة الإن�سانّية.
كبريًا  دورًا  الطالبة  اأعطت  اأنها  كما 
الطالبة  تعد  فلم  التعلم،  عملّية  يف 
بل  للمعلومة  متلّقية  اأو  م�ستمعة  جمرد 
الفكرة  ُتناق�ض  لكي  الفر�سة  لها  اأتيحت 
يف  وتدخل   ، واآرائها  مالحظاتها  وُتبدي 
كيفية  حول  والطالبات  املعلمة  مع  حوار 
املجتمعّية،  امل�سكالت  حلل  التخطيط 
قويًا  �سعورًا  الطالبة  لدى  وّلد  ذلك  كّل 
بني  فّعال  كعن�سر  وجودها  باأهمية 
بنف�سها  ثقتها  وازدادت  �سّفها،  طالبات 
املفاهيم  وا�ستيعاب  فهم  على  وقدرتها 
الطالبة  جعل  الذي  الأمر  الريا�سّية، 
ُتكّون اجتاهات اإيجابّية نحو الريا�سيات.

�ملر�جع:
اأحمد  �سيد  تفيدة  غامن،   )1
)2102( ت�سميم مناهج املتفوقني يف �سوء 
التكنولوجيا   - )العلوم   STEM مدخل 
الريا�سيات(   - الهند�سي  الت�سميم   -
القومي  املركز  الثانوية،  املرحلة  يف 
القاهرة. والتنمية،  الرتبوية  للبحوث 
التمّيز                     موؤمتر   )2
 (STEM2015)29 أبريل 2015 �ست 
على  مبني  منوذجي  لدر�ض  خ�سائ�ض 
STEM اأ. د ن�سال الأحمد اأ�ستاذ الرتبية 
العملية كلية الرتبية جامعة امللك �سعود.
 Barrett, B. S., (3
 Moran, A. L. & Woods, J.
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رنا بنت عيد بن �ضعد �لرفاعي 
باحثة ماج�ستري اإدارة تربوية بجامعة امللك �سعود

م�سرفة تربوية باإدارة تعليم ينب™

عند زيارتي للمد�ر�س ومبجرد �لدخول لها يتبادر �إلى 
يخلقون  قد  �ملوهوبون  �ملد�ر�س  قادة  »هل  �ضوؤ�الن:  ذهني 
قد  �لكفاءة  ذ�ت  �ملد�ر�س  �أن  �أم  عالية  كفاءة  ذ�ت  مد�ر�س 
رحيل  ُي�ضكل  ز�ل  ال  هل  موهوبني؟؟  وموظفني  قادة  تخلق 

�لقائد �ملوهوب �أكرب �أزمة لالإد�رة؟؟«

ب!!
عندما يرحل القائد الموهو
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هي  املوهبة  اإدارة  اأن  اعتقادي  يف 
املوهوبني   القادة  مل�سنع  املفتاحية  الأداة 
يف  املوهبة  اإدارة  م�سطلح  ظهر  لقد 
 David وا�ستخدمه  الت�سعينات  اأوائل 
تطوير  »عملية  به  ويق�سد   Watkins
على  الرتكيز  بني  وتكامل  وتوحيد 
لتحقيق  املوظفني  ومواهب  قدرات 
القيادية،  والتنمية  التناف�سية،  امليزة 
املوهوبني  العاملني  وجذب  وا�ستقطاب 
اأكدت  فقد  عليهم«،  املحافظة  مع 
اأجرتها  التي   »Talent War»درا�سة
7991م  جمموعة  Mckinseyعام 
الناجحة كانت متار�ض  املوؤ�س�سات  اأن كل 
اإدارة املوهبة. ب�سكل م�ستمر ومثابر نهج 
اإدارة  لنجاح  الأ�سا�سية  فالأبعاد 
القيادة،  تطوير  يف:  تتمثل  املوهبة 
الأداء،  واإدارة  التعاقب،  وتخطيط 
ذوي  العاملني  وجذب  وتطوير 
بهم،  والحتفاظ  العالية  الطاقات 
الكفاءات. واإدارة  والتدريب،  والتعليم 
املبادئ  من  تعدُّ  املوهبة  اإدارة  اإن 
التعليم  قطاع  يف  ن�سبًيا  اجلديدة 
الكايف  ال�ستثمار  ت�ستثمر  مل  والتي 
التعليم  وتقنيات  القيادية  التنمية  يف 
اإدارة  من  النقلة  واتخاذ  الأداء  واإدارة 
اإدارة  ا�سرتاتيجية  اإلى  الب�سرية  املوارد 
املوهبة، وهنا ياأتي ال�سوؤال: » ملاذا حتتاج 
املوهبة؟«  اإدارة  اإلى  التعليمية  املوؤ�س�سات 
  Lewis & Heckmanيرى       
)2006(، وRhodes  )2012( اأن 
هناك عالقة جوهرية بني املوهبة الإدارية 
واللتزام التنظيمي لدى املعلم، اإ�سافًة اإلى 
اأن بقاء املعلمني يف مدار�سهم والتزامهم 
واأ�ساليب  طرق  بتطوير  مرتبط  بعملهم، 
درا�سة  يف  و  القيادية،  الإدارية  املوهبة 
 The Relationship between
 Teachers’ Perception
 about School Managers’
 Talent Management
 Leadership and the
 Level of Organizational
   Tufan Aytac،Commitment 

من  الدرا�سة  اأدوات  تكونت   ،)2015(
القيادية  الإدارية  املوهبة  مقيا�سي« 
ال�سخ�سية،  )ال�سفات  باأبعادها   «
والقيم،  ال�سرتاتيجية،  والب�سرية 
اللتزام  و«ميزان  الفريق(،  وروح 
العاطفي،  )اللتزام  التنظيمي« 
واللتزام  ال�ستمراري،  واللتزام 
اإدراك  اأن  النتائج  وتو�سح  الأخالقي(، 
القيادية  الإدارية  للموهبة  املعلمني 
جوهرًيا  متغرًيا  ميثل  املدار�ض  ملديري 
كذلك  الوظيفي،  بالتزامهم  التنبوؤ  يف 
لديهم  املعلمني  اأن  الدرا�سة  اأ�سفرت 
مدار�سهم  اجتاه  ا�ستمراري  التزام 
والأخالقي،  العاطفي  اللتزام  من  اأعلى 
القول  ميكن  النتيجة  هذه  على  وبناًء 
املدار�ض  قادة  مهارات  تطوير  باأهمية 
على  ينعك�ض  والتي  الإدارية  املوهبة  يف 
املعلمني. لدى  التنظيمي  اللتزام  اأثرها 
للتنمية  النظر  وعند  اآخر  جانب  من 
اإدارة  يف  التعاقب  وتخطيط  القيادية 
على  املنظمات  اأجنح  اأن  جند  املوهبة 
موهوًبا  قائًدا  ت�سم  ل  الدويل  امل�ستوى 
من  كبرًيا  عدًدا  ت�سم  بل  فقط،  واحًدا 
اأُ�س�سها  من  اأنه  ذلك  املوهوبني  القادة 
املوهوبني.  القادة  واإعداد  �سناعة 

من هو �لقائد �ملوهوب:
املوهبة  نفت  �سُ املوهبة  اإدارة  يف 
نظرية  مكونات  من  كواحدة  القيادية 
القيادة التحويلية مع الرتكيز على اإعداد 

للمواهب  والتطوير  املوهوبني  القادة 
ختام  لقاء  اأ�سفر  وقد  بها،  والحتفاظ 
القادة  واإعداد  »تاأهيل  الوزاري  الربنامج 
PQL الأول2018 -بقناة عني- »عن اأنَّ 
متو�سط اجلدارات للقادة ح�سب الوظيفية 
والإلهام-  )التحفيز  تت�سمن  والتي 
الذهني-  والتمّيز  امل�ستمر-  والتعلم 
فرق  وبناء  الدافعة-  والقيم  والتوا�سل- 
و�سناعة  املواهب-  وتطوير  العمل- 
انخفا�ض  التنفيذ(   وقيادة  الجتاه- 
باختالف  القادة  لدى  املواهب  تطوير 
موؤ�سًرا  يعطينا  مما  القيادية،  منا�سبهم 
املوهوبني  للقادة  فاقًدا  لدينا  باأن 
اكت�ساف  ا�سرتاتيجية  لديهم  الذين 
ولديهم  وتطويرها،  املواهب  اأ�سحاب 
لهم. املو�سوعي  التقييم  على  القدرة 
الباحثني  من  عدٌد  مّيز  وبذلك 
املوهوبني  القادة  واملتخ�س�سني 
منها:  اخل�سائ�ض  من  مبجموعة 
 )2003  ،Sloan & lewis(
على  تقوم  ثقافة  املوهبة  -الثقافة: 
والأ�ساليب،  املبادئ  من  جمموعة  تبّني 
املعرفة  اأن  املوهوبون  القادة  فيدرك 
والنفوذ. ال�سلطة  من  اأهم  واملهارات 
»الب�سرية  الفّعال  -التخطيط 
روؤية  على  القدرة  اأّي  ال�سرتاتيجية«: 
معلومات  ن�سج  خالل  من  الحتمالت 
فهم  جديدة،  جمموعات  يف  متباينة 
للتوا�سل  الهيكلية  روؤيتهم  ي�ستخدمون 
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داخل منظماتهم ويتعاونون مع موظفيهم 
نتائج  تعطي  ا�سرتاتيجيات  ل�سياغة 
لتوليد  املنظمة  لتكّيف  وتوؤدي  عالية 
التهديدات. من  احلّد  اأو  الفر�ض 
يجيده  فّن  الختيار  اإن  -الختيار: 
القادة املوهوبون الذين متكنهم خرباتهم 
للكوادر  ال�سليم  الختيار  من  ومهاراتهم 
واإجناز  التحديات  مواجهة  على  الفّعالة 
ال�سحيح. املكان  يف  وو�سعهم  املهمات، 
املوهوب يف حاجة  القائد  -التدريب: 
دائمة ل�سرتاتيجية منظمة لقائمة املهام 
التي يتحتم عليه القيام بها، ومن اأهمها 
الوظيفية  الكوادر  تدريب  يف  امل�سارعة 

باخلربة  ومزجها  مواهبهم  و�سقل 
واملمار�سة من خالل التخطيط والتقييم.
حتتاج  املوهبة  اإدارة  الت�سال:   -
بالت�سال  التمتع  املوهوبني  القادة  من 
ظروف  مع  التعامل  يف  واحلكمة  الفّعال 
ومنطقية. مبرونة  الت�سالية  املواقف 
ال�سراع  اإن  ال�سراع:  اإدارة   -
وح�سن  وال�ستماع،  احلكمة  اإلى  يحتاج 
الدائم  ال�سعي  �سوء  يف  احلوار  اإدارة 
جميع  ير�سي  اتفاق  اإلى  للتو�سل 
العمل. م�سلحة  ويفيد  الأطراف 
املوهوبني  القادة  ميّيز  ما  اأن  واأعتقد 
عن  اأنف�سهم  من  بدافع  يبحثون  اأنهم 

م�سافة  ليتقدموا  ويرتقبونها  الفر�ض 
تختلف  وبذلك  عملهم،  ل�سالح  اأبعد 
وقيادة  الذات،  اإدارة  بني:  م�ستوياتهم 
والقيادة  املحرتفة،  والقيادة  الفرق، 
ال�سرتاتيجية. والقيادة  الوظيفية، 

تن�ضئة �لقادة �ملوهوبني: 

ي�سبه  املوهوبني  القادة  اإعداد  اإن 
التن�سئة من حيث كونها عملية م�ستمرة، 
فرد  لكل  اأن  يعلم  املوهوب  فالقائد 
املواهب  تلك  تقييم  ومهمته  مواهب، 
اأجل  ما من  فرد  اختيار  التفكري يف  عند 
موهوب،  كقائد  وتطويره  للقيادة  اإعداده 
خمتلفون،  للقيادة  الطاحمون  فالأفراد 
واملواهب  القدرات  ميتلك  من  منهم 
املنا�سبة ولكن يفتقر لالن�سباط الذاتي، 
الذاتي  الن�سباط  لتطوير  يحتاج  فهو 
من  وهناك  املطلوب.  بالعمل  والقيام 
ميتلك  ل  ولكن  وقدرات  مواهب  ميتلك 
موهبته  ل�ستغالل  قليلة  مهارات  �سوى 
وتطوير  اإعداد  اإلى  يحتاج  فهو  وقدرته، 
موهوًبا،  قائًدا  �سيكون  عندها  مهاراته، 
اأما الفرد الذي ميتلك املواهب والقدرات 
والتوجه  واحلافز  املنا�سبة  واملهارات 
وال�سيء  موهوًبا  قائًدا  يكون  لأن  الذهني 
فهنا  الفر�سة  هو  يفتقده  الذي  الوحيد 
يرجع الأمر للقائد املوهوب يف منح هذا 
موهوًبا. قائًدا  لي�سبح  الفر�سة  الفرد 
واأخرًيا اإن اإدارة املوهبة ل تقف عند 
حدود جذب وتطوير وا�ستبقاء املواهب بل 
تتعدى ذلك اإلى تنظيم واإدارة املوهبة من 
اأجل حتقيق اأداء منظمي متميز، فالتحدي 
الأهم اأمام قيادة املنظمات يتمثَّل بالعمل 
ور�سالة  روؤية  مع  املوهبة  اإدارة  دمج  على 
املمار�سات  ويف  املنظمة  وا�سرتاتيجية 
والقرارات ال�سرتاتيجية لالإدارات العليا.

ميادين تربوية
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�إعد�د :
�أ. �أمل �أحمد �خلويف 

معيدة بق�سم الرتبية اÿاUسة
πسüفي øب øجامعة الإمام عبدالرحم

 Ìأك� من  �أ�ضبح  �حلايل،  �لع�ضر  يف  �لتعليم  �أن  �ملوؤكد  من 
نرى  يوم  وكل  �لعوملة،  زمن  يف  �ضخبًا  ُت�ضّكل  �لتي  �ملو�ضوعات 
�الآالف من �الأبحاث و�لدر��ضات �لتي ُتناق�س عدًد� من �لق�ضايا 
و�حللول �ملنا�ضبة للخروج بنتائج عملية.                                                                                                

التعلّم تحت مظلّة االستجابة للتدخل
صعوبات القراءة نموذجًا

املهّمة  الق�سايا  هذه  من  وواحدة 
�سعوبات  ذوي  حتديد  مو�سوع  هي  جدًا 
التعّلم يف ال�سفوف الأولية.  يف احلقيقة 
اإن الطفل ل ُي�سّخ�ض باأّن لديه �سعوبات 
وا�سح  اختالف  هناك  يكن  مل  ما  تعّلم 
واحدة  يف  واأفعاله  العقلية،  قدراته  بني 
القراءة،  مهارات  الأمور:  هذه  من 
ال�سماعي،  الإدراك  ال�سفوي،  التعبري 
القراءة  ومهارات  الكتابي،  الإدراك 
الإ�سكال  هذا  حل  يتم  ولكي  الأ�سا�سية، 
ومناذج  اأ�ساليب  ظهور  من  بد  ل  كان 

يعاين  الذي  الطالب  يتمّكن  حتى  حديثة 
توجيهات  تلّقي  من  التعّلم  �سعوبات  من 
قبل  املُ�ستمر  التقّدم  مراقبة  مع  فّعالة، 
اأن يتم ت�سنيفه اإلى حّيز التعّلم اخلا�ض. 
�سعوبات  من  يعانون  الذين  فالأطفال 
خدمات  على  يح�سلوا  اأن  يجب  التعّلم 
اأكادمييًا.  ت�ساعدهم لكي يكونوا ناجحني 
اإن ميدان  القول  ويف هذا ال�سدد ميكننا 
�سعوبات التعلم يحتاج للوقوف على ركيزة 
اأ�سا�سية علمية يف التعامل مع حالت ذوي 

�سعوبات التعلم.

اللجنة  اأ�سدرت  1997م  عام  ففي 
الوطنية امل�سرتكة  

 National joint
committee
املُخت�سة ب�سعوبات التعّلم، ر�سالة تعرّب 
ت�سخي�ض  يتم  ل  اأنه  ق�سية  عن  فيها 
التعّلم  �سعوبات  ذوي  الأطفال  وحتديد 
ب�سكل ُمبكر، ول حتى هناك ت�سخي�سات 
لالأ�سف،  الأمر  هذا  بخ�سو�ض  دقيقة 
وبعد هذه الر�سالة العامة ا�ستجاب مكتب 
مبجموعة  اخلا�سة  التعليمية  الربامج 
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من الأبحاث واملنظمات واملجموعات من 
اأجل حت�سني العمل على معاجلة �سعوبات 
 (Bradley, Danielson& التعّلم. 

 Doolittle,2005)
فكان نتيجة العمل هو ما ياأتي:

يدعم مفهوم  دامغ  دليل  هناك   .1
�سعوبات التعّلم، بحيث يدل على اأن هذا 
على  ن�سبية  ب�سورة  يوؤثر  ال�سطراب 

نتائج الأداء والقدرات الأكادميية.
لي�ض  الذكاء  معّدل  قيا�ض   .2
الأفراد  لت�سخي�ض  كافيًا  ول  �سروريًا 
معظم  يف  يتم  ل  اإذ  التعّلم،  ب�سعوبات 
قيا�ض  اختبار  الطفل  اإعطاء  احلالت 
الذي  فما  جدًا،  مهم  اأمر  وهذا  الذكاء، 
�سيحدث اإن كان الطفل     ذا ذكاء متو�ّسط 
الذكاء  معّدل  قيا�ض  يف  ور�سب  عادي  اأو 
التعّلم؟! �سعوبات  من  يعاين  اأنه  ب�سبب 
)2005( Stanovich فقد اأ�سار
ميثل  الذي  التباعد  افرتا�ض  م�سكلة  اأن 
اأ�سا�ًسا قوًيا يف جمال �سعوبات التعلم هي 
مبعدل  ترتبط  ل  احلقائق  هذه  »كل  اأن 

الذكاء على الإطالق«.
اأي�سًا:  النتائج  من  كان  واأخريًا   .3
الواعدة  الطرق  واأكرث  طريقة  اأف�سل  اأن 

للت�سخي�ض البديل هي ال�ستجابة للتدّخل 
املجهودات  تكون  اأن  يجب  والتي  النوعي 
امل�سكالت  حل  مناذج  اإطار  يف  املبذولة 

التي ت�ستخدم التوجيه املتقّدم.
�ال�ضتجابة للتدّخل

Response to Intervention
ُتعدُّ ا�ستجابة التدخل منهًجا تعليمًيا 
على  اأدلة  وهناك  العام،  للتعليم  عالًيا 
تت�ساءل  فقد  الطاّلب؛  ملُعظم  فاعليته 
ال�ستجابة  مفهوم  حول  القارئ  عزيزي 
جنيب  اأن  وميكننا  ومكوناته....  للتدّخل 
النموذج  هذا  باأن  الت�ساوؤل  هذا  عن 
اإ�سافة  فيه  يتم  عام  اإطار  عن  عبارة 
م�ستويات  ثالثة  يف  وخدمات  تدّخالت 
حتى  التعليمية  امل�ستويات  قوة  لزيادة 
الإطار  هذا  ُي�ساعد  الطالب.  ينجح 
توجيهات  لإ�سافة  واملدار�ض  الأ�ساتذة 
الطالب،  لحتياجات  مالئمة  وتدّخالت 
لإ�سدار  با�ستمرار  التقّدم  ومراقبة 
اأو  التدري�ض  يف  التغيريات  عن  قرارات 
قرارات  يف  البيانات  وتطبيق  الأهداف، 
 (Sharp, Sanders,  .التعليم املهّمة
 Noltemeyer, Hoffman, &

Boone, 2016)

وُتعدُّ ا�ستجابة التدّخل طريقة ُمثبتة 
تعّلم  ب�سعوبات  الطاّلب  لت�سخي�ض 
خا�سة ومن مهامها متويل التطوير وتنفيذ 
وهو  املُبكرة،  التدّخل  خدمات  التن�سيق، 
الحتياج  من  للحماية  ّمم  �سُ اأي�سًا  اإطار 

للتعليم اخلا�ض.
يف  للتدّخل  �ال�ضتجابة  منوذج 

مقاطعات �أمريكية:
هذه من اأكرث الدرا�سات التي عملت 
�سعوبات  ومواجهة  التعليم  حت�سني  على 
اأمريكية  مقاطعات  خم�ض  يف  التعّلم، 
 ((Alaska, Idaho, سملت كل من�
 Montana, Oregon,
ا�ستخدام  فقد مت   ،Washington
التعليم  لتح�سني  كو�سيلة  التدّخل  مناذج 
من  �سنوات  اأخذت  وقد  الطاّلب،  جلميع 

الدرا�سة والتطبيق.
ومن ن�ساطات ال�ستجابة للتدّخل يف 

املناطق اخلم�سة:
توفري تدريب متعّلق بال�ستجابة   .1
�سناعة  بيانات  على  مرّكزًا  للتدّخل 

القرار.
لتنفيذ  ا�ستبانة  اأُجريت   .2
لتحديد  م   8002 يف  للتدّخل  ال�ستجابة 
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اأف�سل ال�سبل لدعم التطبيق.
يناير  يف  توجيه  وثيقة  ُو�سعت   .3
9002 م عرب جمموعة من الربامج على 

م�ستوى الدولة.
ا�ستق�سائية  درا�سة  اأُجريت   .4
التطوير  احتياجات  لتحديد  8002م  يف 

املهني.
لفرق  التدريب  فر�ض  توفري   .5

القيادة املدر�سية واملقاطعات.
دعم  واأنظمة  م�سروع  اأُجري   .6
ال�ستجابة  متزج  فّعالة  وتعليمية  �سلوكية 
وهو  الإيجابي  ال�سلوك  دعم  مع  للتدّخل 
ولكنه  للتدّخل  لال�ستجابة  م�سابه  اإطار 

يرّكز على ال�سلوك.
يف  التعليم  وكالة  �سجعت  كما        
الوليات املدار�ض للعمل يف برنامج تطوير 
القراءة قبل تطبيق ال�ستجابة للتدّخل يف 

املهارات الأخرى.
اأذهاننا  اإلى  يتبادر  ما  لعل  ح�سنًا؛ 
التي  والن�ساطات  وال�سيا�سات  امل�سادر 
ا�ستخدمتها وكالة التعليم  لدعم املدار�ض 
هي  فما  للتدخل،  ال�ستجابة  لتطبيق 
م�سادر  ا�ستخدمت  بالطبع  ترى؟!  يا 
جتربة  جعلها  ما  وهذا  متنوعة،،،، 
التمويل،  امل�سادر:  فمن  جدًا،  ممّيزة 
وتوفري كوادر وموّظفني موؤهلني، والدعم 

واملُ�ساعدة  واملدار�ض،  للمناطق  املُبا�سر 
   (Stepanek &.والتدريب التقنية 

Peixotto, 2009)
�ضعوبات  للتدّخل:  �ال�ضتجابة 

�لقر�ءة منوذجًا:
من  القراءة  �سعوبات  نتناول  عندما 
نوعية  على  التعّرف  يتم  اأن  جّدًا  املحّتم 
قد  م�سكلة  هي  هل  امل�سكلة  هذه  من�ساأ 
اإدراكية  مل�سكلة  نتيجة  الطالب،  بها  ُولد 
معّينة، اأم هي ناجتة عن اخللل يف املنهج 
البيئة؟  اأم   التدري�ض  �سواء يف  التعليمي، 
الوا�سح  التفريق  وعند  النقطة  هذه  من 
�سعوبات  م�سكلة  حل  ميكن  بينهما 

القراءة. 
الذين  اأن  نعرفه؛  اأن  يجب  ومما 
الأغلب  يف  القراءة  �سعوبات  يواجهون 
النطق،  اختبارات  يف  م�سكالت  لديهم 
الذاكرة  احلروف،  اأ�سوات  اإدراك 
الناطقة وغريها، ويتم تطبيق ال�ستجابة 
ومن  احل�سانة،  فرتة  من  ُمبكرًا  للتدّخل 
اأحياٍن  ويف  املدر�سة  يف  الأول  امل�ستوى 

اأخرى حتى امل�ستوى الثالث من املدر�سة.
كانت  الزمن  من  طويلة  وملدة      
الطريقة املُتبعة من اأجل حتديد �سعوبات 
النف�سي/  النهج  طريقة  هي  التعّلم 
الإجناز  تقييم  يتم  اإذ  الإق�سائي، 
والذكاء والُقدرات املعرفية التي هي وراء 
كان  لقد  الأكادميية،  املهارات  اكت�ساب 
النقا�ض حول م�سكالت �سعوبات القراءة 
حتديدًا وهي من اأكرث م�سكالت �سعوبات 
املنهج،  هذا  با�ستخدام  البارزة  التعّلم 
اأ�سباب  بني  ميّيز  ل  اأ�سف  بكل  والذي 
اأن  جند  اإذ  لالأطفال،  التعّلم  �سعوبات 
كما  الأطفال  منها  ُيعاين  التي  امل�سكالت 
يكون  اأن  ميكن  اأنها  قبل  من  ذكرنا  قد 
اأ�سبابها العجز الإدراكي البيولوجي،  من 
اأو  البيئة  اأي�سًا كما ذكرنا  الأ�سباب  ومن 
بها  يتم  التي  فالطريقة  التعليمي،  املنهج 
ت�ستخدم  القراءة  �سعوبات  ت�سخي�ض 

بحوث ودراسات
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ت�سخي�سية  �سالحية  لها  تقييم  اأدوات 
الأ�س�ض  حيث  من  معدومة  اأو  �سئيلة 
اأمثلة  فمن  الأكادميية،  للمهارة  املعرفية 
تلك الأدوات اختبارات تقييم القدرة على 
الإدراكية  ال�سرعة  الب�سري،  الت�سل�سل 
لتحديد  الب�سرية  احلركة  وظائف  اأو 
من  اإذًا  املتوّقع  فما  القراءة،  �سعوبات 
�سيكون هناك  بالتاأكيد  كهذه؟  اختبارات 
وت�سنيف  الذكاء،  معّدلت  بني  تفاوت 
�سعوبات  من  يعانون  الذين  الُقراء 
 )Jimerson, Burns &   .القراءة

VanDerHayden, 2007)
تطوير  باأن  القائلة  الأدلة  على  وبناء 
اآثار  له  »ال�سديقة«  املدر�سية  البيئة 
العاديني  الطالب  من  كل  على  اإيجابية 
التعليمية  للمجموعات  املنتمني  والطالب 
العمل  ال�سروري  من  اأ�سبح   ، اخلا�سة 
ب�سكل منهجي على تغيري  وتعديل وتهيئة 
 ( Obradović, املدر�سي.  املجتمع 

Bjekić, & Zlatić, 2015)
 coyne, درا�سة    اأو�سحت  وقد 
 Oldham, Dougherty,
 Leonard, Koriakin, Gage
التدخل   Gillis  (2018) &فوائد 
للطالب  الثاين  امل�ستوى  من  الإ�سايف 
الثالث  اإلى  الأول  من  ال�سفوف  يف 
خلطر  معر�سون  اأنهم  تقرر  الذين 
ال�ستجابة  اإطار  يف  القراءة  �سعوبات 
اأن  اإلى  النتائج  اأ�سارت  فقد  للتدخل، 
اآثار  له  يكون  قد  الثاين  امل�ستوى  تدخل 
لدى  القراءة  حت�سيل  على  معنى  ذات 
التي حتقق حت�سيل  املدار�ض  الطالب يف 
با�ستمرار، وهذا ي�سيف  قراءة منخف�ض 
ت�سري  التي  املتزايدة  الأدلة  ملجموعات 
توقع  ميكنهم  واملدار�ض  املعلمني  اأن  اإلى 
اآثار اإيجابية لتدخالت القراءة الإ�سافية 
بني املجموعات ال�سغرية عندما يزيدون 
الكثافة التعليمية بدرجة كبرية، وتطبيقها 

بنزاهة واإخال�ض. 

حتديد  ق�سية  اأن  نرى  اأخريًا، 
اإلى  حتتاج  التعّلم  �سعوبات  ذوي 
البحوث  وو�سع  الدرا�سات  من  املزيد 
ُمبا�سرة  وجتريبها  وال�سرتاتيجيات، 
على اأر�ض الواقع، والفرز بني كل منطقة 
ح�سب  واأخرى،  مقاطعة  اأو  واأخرى، 
كانت  اإذا  بحيُث  املوجودة،  املدار�ض 
يجب  ُمر�سية  غري  نتائج  اأي  هنالك 
ُمراجعة البحث من جديد واللتفات اإلى 

النقاط الأخرى.
هذا  يف  واملهتمني  العاملني  فنحن 
املجال من نحدد م�ستقبل �سعوبات التعلم 
حول البقاء يف دائرة واحدة       اأم التو�سع 

اأكرث واخلو�ض يف دوائر جديدة.
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منال حم�ضن �جلهني 
باحثة دكتوراه يف مناهج وطرق تدري�س الريا�سيات

iجامعة اأم القر

المناهج والتحول
إلى االقتصاد المعرفي

�أهم و�أقوى من  �أنه ال ��ضتثمار  تثبت لنا جتارب �لدول �ملتقدمة 
��ضتثمار �لعقول; فاالإن�ضان مبا حباه �هلل من قدر�ت ومبا ف�ضله على 
�ضائر �ملخلوقات من نعمة �لعقل، يعد طاقة حقيقية لال�ضتثمار وبناء 
وتنمية �ملجتمعات ودفع عجلة �القت�ضاد فيها ال�ضيما يف ظل �لتوجه 
�ملعريف، �لذي تعرفه موؤمتن )٢٠٠1، �س.1٢(  �لعاملي نحو �القت�ضاد 
و�مل�ضاركة  �ملعرفة  على  �حل�ضول  حول  يدور  �لذي  »�القت�ضاد  باأنه 
حت�ضني  بهدف  و�إنتاجها  و�بتكارها،  وتوظيفها،  و��ضتخد�مها،  فيها، 
نوعية �حلياة مبجاالتها كافة من خالل �الإفادة من خدمة معلوماتية 

ثرية، وتطبيقات متطورة.

قضايا معاصرة



مجلة آفاق العدد )58(86

تثبت لنا جتارب الدول املتقدمة اأنه ل ا�ستثمار اأهم واأقوى 
من ا�ستثمار العقول؛ فالإن�سان مبا حباه اهلل من قدرات ومبا 
ف�سله على �سائر املخلوقات من نعمة العقل، يعد طاقة حقيقية 
لال�ستثمار وبناء وتنمية املجتمعات ودفع عجلة القت�ساد فيها 
الذي  املعريف،  القت�ساد  نحو  العاملي  التوجه  ظل  يف  ل�سيما 
يدور  الذي  »القت�ساد  باأنه  �ض.12(   ،2001( موؤمتن  تعرفه 
وا�ستخدامها،  فيها،  وامل�ساركة  املعرفة  على  احل�سول  حول 
احلياة  نوعية  حت�سني  بهدف  واإنتاجها  وابتكارها،  وتوظيفها، 
مبجالتها كافة من خالل الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية، 
مال  كراأ�ض  الب�سري  العقل  وا�ستخدام  متطورة،  وتطبيقات 
من  جمموعة  لإحداث  العلمي  البحث  وتوظيف  ثمني،  معريف 
وتنظيمه  القت�سادي  املحيط  يف  ال�سرتاتيجية  التغيريات 
العوملة،  حتديات  مع  وان�سجاًما  ا�ستجابة  اأكرث  لي�سبح 
والتنمية  املعرفة،  وعاملية  والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا 
التكاملي«، وما يعزز ذلك قول  ال�سمويل  امل�ستدامة مبفهومها 

املعرفية  القاعدة  على  مبنًيا  لي�ض  املعريف  القت�ساد  اإن 
فقط، ولكنه اقت�ساد يتجاوب يف الدرجة الأولى مع املتطلبات 
جمموعة  من  يتكون  فاإنه  لذا  العاملية؛  ال�سوق  يف  واملتغريات 
عنا�سر اأ�سا�سية اأبرزها: )الها�سمي والعزاوي، 2010، �ض.27(.
لدعم  قاعدة  اأكرب  هو  فاملجتمع  موؤيدة:  ب�سرية  قوة   .1
امل�ستفيد  وهو  املعرفة  لهذه  امل�ستهلك  فهو  املعرفة،  اقت�ساد 
من ثمراتها؛ لذلك كلما كان تاأكيد املجتمع على هذه الفوائد 
وا�ستح�سانه لنتائجها فاإن مردودها �سيكون اإيجابًيا من ناحية 

التقدم والإبداع والتطور.
2. وجود جمتمع متعلم: اإن توفر ذلك املجتمع مهم لنمو 
والإبداع،  التطوير  م�سوؤولية  الأفراد  فعلى  املعرفة،  اقت�ساد 
اقت�ساد  فاإن  التعلم  فر�ض  لل�سباب  تتهياأ  مل  واإذا  والتقدم 

املعرفة �سيبقى متاأخًرا عن درجات التطور املرجوة.
3. توفر منظومة بحث وتطوير فاعلة: اإذ ي�سكل توفر هذه 
ويف  املعرفة،  لقت�ساد  ال�سرورية  املتطلبات  اأحد  املنظومة 
حال عدم توفرها، فاإن ذلك يعني غياب التخطيط، والتوجيه 

والتقومي والتطوير.
لديهم  يكون  بحيث  و�سناعها:  املعرفة  عمال  تهيئة   .4
املجال  يف  والبتكار  والربط،  الت�ساوؤل  على  وقدرة  معرفة 

املعريف.
حتتاج  فاملعرفة  الوا�سع:  الإلكرتوين  الربط  اإيجاد   .5
ارتبط  املعرفة  اقت�ساد  مفهوم  بروز  واإن  انتقال،  و�سائل  اإلى 
وجوده    بالإنرتنت و�سهولة الت�سال والو�سول اإليه فاإذا حتقق 
ع�سر  متطلبات  تنفيذ  نحو  اخلطوات  اأولى  حتققت  ذلك  كل 

اقت�ساد املعرفة.
بالتوا�سل  اأوثق  وتعدًدا  اأكرب  م�سداقية  املعرفة  6.تاأخذ 
مع الآخرين يف اأنحاء العامل: لن�سر ثقافة جمتمع التعلم فكًرا 
هي  كليهما  يف  املعرفة  لأن  املختلفة؛  املوؤ�س�سات  يف  وتطبيًقا 

انتقال املعلومات، وا�ستخدامها وتنميتها، وتاأ�سيلها.
بلد  اأي  قدرة  وتعتمد  املعريف  القت�ساد  فوائد  وتتعدد 
التي ميكن من خاللها  ال�سرعة  مدى  على  منه  ال�ستفادة  يف 
والعزاوي  الها�سمي  ذكر  وقد  تعليمي  اقت�ساد  اإلى  التحول 
)2010، �ض34( و�سقفة )2013، �ض34( جمموعة من فوائد 

القت�ساد املعريف منها:
1. القت�ساد املعريف بدعم مرحلة الطفولة املبكرة، نظًرا 
للتاأثري القوي وال�ستعداد للتعلم منذ بداية العمر فينجم عنه 

حت�سني جناح املتعلمني خالل مراحل التعليم.
ملرحلة  ال�سرورية  اخلدمات  نوعية  حت�سني   .2

الطفولة املبكرة. 
3. حتقيق تغريات وحت�سينات اأ�سا�سية و�سرورية للم�ستقبل، 

وحتقيق خمرجات ونواجت تعليمية مرغوبة وجوهرية.

على  تعي�ض  العامل  دول  معظم  »اأن  اليابانيني  املفكرين  اأحد 
على  فنعي�ض  اليابان  يف  نحن  اأما  اأقدامها،  حتت  تقع  ثروات 
ثروة فوق اأقدامنا تزداد وتعطي بقدر ما ناأخذ منها، فاملعرفة 
راأ�ض مال ل ين�سب بل يزداد با�ستخدامه« )اآل �سامل، 2016(.
القت�سادية  البدائل  على   2030 اململكة  روؤية  ركزت  لذا 
والعمل  املعريف  القت�ساد  البدائل  �سمن  ومن  للنفط، 
الت�سنيع  توطني  على  الرتكيز  اإلى  اإ�سافة  فيه  التو�سع  على 
الأبحاث  اأن دعم  فيه  ال�سناعة، ومما ل �سك  وال�ستثمار يف 
على  والتي  التقنية  تنتج  التي  املهمة  الركائز  اأهم  من  يعد 
اململكة  حر�ست  ذلك  حتقيق  ولأجل  امل�سانع،  تبنى  اأ�سا�سها 
وال�سرتاتيجيات،  ال�سيا�سات  حتديد  على  ال�سعودية  العربية 
وتنفيذ عدٍد من امل�سروعات التي متهد للتوجه نحو القت�ساد 
املناهج  بتطوير  تتعلق  التي  الق�سايا  ببع�ض  واهتمت  املعريف، 
يف  املنهج  دور  ما  ال�سوؤال  يربز  وهنا  احلياة،  مدى  والتعلم 

التحول نحو القت�ساد املعريف؟
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املعرفة  ن�سر  على  ويقوم  اإلكرتونًيا،  التبادل  يحقق   .4  
وتوظيفها واإنتاجها.

 5. يرغم املوؤ�س�سات على التجديد والبتكار.
 6. له اأثر يف حتديد النمو والإنتاج والتوظيف واملهارات.

التغيري يف  باًبا وا�سًعا من  اأدخل  اأن القت�ساد املعريف   .7
القت�ساد  اأن  والتعليم جند  الرتبية  املجالت، ففي جمال  كل 
املعريف حول املوقف التعليمي التقليدي لي�سبح ذا بيئات تعلمية 
متعددة منها: التعلم الفعال وتبادل التعلم عن طريق الإنرتنت، 

ومتركز التعلم حول احتياجات املجتمع. 
دور املنهج يف التحول اإلى القت�ساد املعريف:

اإن من اأهم ما مييز املناهج يف القرن احلادي والع�سرين 
الديناميكية )�سرعة التغري(، مما زاد الوعي باأهمية املناهج 
وتعدُّ  الع�سر،  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  تطويرها  و�سرورة 
يتميز  ملحة يف ع�سر  عملية  الدرا�سية  املناهج  تطوير  عملية 
بالتدفق املعريف والتقني يف جميع املجالت، والذي له تاأثري كبري 
على جميع جوانب احلياة الثقافية والجتماعية والقت�سادية 

والرتبوية والتي انعك�ض اأثرها على املناهج الدرا�سية.
ومما ل �سك فيه اأن اأي تطوير ناجح لبد اأن يكون موجًها 
الأهداف  حتديد  كون  ومقبولة،  حمددة  اأهداف  حتقيق  نحو 
على  يعتمد  العمل  اأ�سبح  واإل  الروؤية  و�سوح  على  ي�ساعد 
واجلهد.  للوقت  �سياع  هذا  ويف  واخلطاأ  واملحاولة  الع�سوائية 

)تهاين �سعيد، 2011، �ض.16(.
اإلى القت�ساد املعريف،  لذلك فاإنه من متطلبات النتقال 
من  عالية  م�ستويات  بتحقيق  وذلك  الرتبوية  الأنظمة  تطوير 
وهذا  واحلا�سوبية،  التكنولوجية،  واملهارة  والكفاءة،  املعرفة، 
واأ�ساليب  طرق  وتطوير  واملتعلم،  املعلم،  دور  تغيري  يتطلب 
للمنهج  وملا  واملناهج،  وجتهيزاتها،  ال�سفية،  والبيئة  التعليم، 
من اأهمية يف العملية التعليمية والتحول اإلى القت�ساد املعريف 

�سنو�سح دوره بالتف�سيل وفًقا لعنا�سر املنهج املدر�سي، وذلك 
)الها�سمي،   ،)2001 واإبراهيم،  )�سعادة،  الآتي:  النحو  على 
والعزاوي، 2009(، )الها�سمي، والعزاوي، 2010(، )الق�ساة، 

واآخرون، 2012(.
اأوًل: الأهداف: ميكن حتديد دور الأهداف يف التحول اإلى 

القت�ساد املعريف كما ياأتي:
- املحافظة على الهوية الوطنية والقومية والدينية.

يف  واحل�سارية  الثقافية  التوا�سل  مهارات  امتالك   -
عامل متغري.

التعلم  على  قادًرا  لي�سبح  املعرفة  مفاتيح  -   امتالك 
الذاتي ومتابعة التعلم.

واللتزام  امل�سوؤولية  الذات وحتمل  -   القدرة على �سبط 
باملبادئ الأخالقية.

التعاون  روح  اإطار  يف  الفريق  مع  العمل  على  -   القدرة 
وامل�ساركة واملبادرة والإبداع وامتالك اأخالقيات العمل.

والنقد  وال�ستدلل  الناقد  التفكري  مهارات  -  امتالك 
البناء واحلوار مع الآخرين، وحل امل�سكالت واتخاذ القرار.

-  القدرة على التخطيط للم�ستقبل والنجاح فيه.
وجمالت  العمل  يف  واملرونة  التكيف  مهارات  -  امتالك 

احلياة املتعددة.
-  القدرة على اإجراء البحث وتطبيق البيانات.

التقنية  واأنواع  الآيل  اأجهزة احلا�سب  ا�ستخدام  -  مهارة 
احلديثة الأخرى يف خمتلف جوانب احلياة.

-  التمكن من اللغة العربية واإتقان مهاراتها.
-  القدرة على ا�ستخدام اأكرث من لغة حية.

وا�ستثماره  الزمن  اأهمية  اإدراك  على  -  القدرة 
بال�سكل الأمثل.

-  حتقيق التعلم لالإتقان والتفوق والتميز للجميع.
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ثانًيا: املحتوى: ميكن حتديد دور املحتوى يف التحول اإلى 
القت�ساد املعريف على النحو الآتي:

اأن ُيبنى املحتوى بطريقة وظيفية )مع مراعاة طبيعة   -
املرحلة  و�سفاته يف  املتعلم  املرحلة خ�سائ�ض  العلوم يف هذه 

الأ�سا�سية الأولى(.
املتعلم  اإلى  املقدمة  كافة  اخلربات  املحتوى  -  يتناول 
التطبيقي  باجلانب  الهتمام  مع  وخارجها  املدر�سة  داخل 

العملي.
الت�سالت  ثورة  لع�سر  املنهج  حمتوى  تكييف   -
واملعلومات وتهيئة الطلبة للعي�ض يف الزمن القادم والتكيف معه،
اإلى  املنف�سلة  املواد  منهج  من  التحول  يتطلب  وهذا 

املنهج املحوري.
ال�سخ�سية  امل�سكالت  من  جمموعة  على  يحتوي  اأن   -
على  املتعلم  قدرة  تنمية  يف  الإ�سهام  اأجل  من  والجتماعية 

مواجهة كل جوانب امل�سكلة بهدوء وبطريقة ناقدة.

والبتكار والإبداع وال�ستدلل املنطقي كي ي�ستطيعوا مواجهة 
التحديات ال�سخ�سية.

تغر�ض يف الطلبة حب العمل بروح الفريق.   -
وتوجيههم  الذاتي،  التعلم  مهارة  الطالب  اإك�ساب   -

نحو الإبداع والتميز.
ت�ساعد على تنمية التذوق اجلمايل لدى الطالب.  -

على  ت�ساعد  التي  التدري�ض  ا�سرتاتيجيات  اأن  ونرى      
ال�سرتاتيجيات  بتلك  تتمثل  املعريف  القت�ساد  نحو  التحول 
الفاعلة التي تلبي حاجات الطالب، وتزودهم بالعلم واملعرفة 
العقلية  املهارات  من  وا�سع  مبدى  تفكريهم  تنمي  بطريقة 
والعملية من خالل العتماد على املنهج العلمي يف البحث، مثل 
ا�سرتاتيجية التعليم القائم على امل�سكالت، والتعلم القائم على 
العمل اجلماعي، والتفكري الناقد، وا�سرتاتيجية ال�ستق�ساء، 

وال�سرتاتيجيات املعرفية، وغريها.
دور  حتديد  ميكن  التعليمية:  والو�سائل  الأن�سطة  رابًعا: 
اإلى  التحول  يف  التعليمية  والو�سائل  الأن�سطة 

القت�ساد املعريف على النحو الآتي:
تتيح للطالب فرتة تذكر اأطول للمعلومات.  -

ت�سوق الطالب وجتذبهم نحو الدر�ض.  -
تدفع الطالب للتعلم عن طريق العمل.  -

تدفع الطالب نحو التعلم الذاتي.  -
تنمي احل�ض اجلمايل.  -

النمائية  الطالب  مل�ستويات  منا�سبة  تكون   -
والجتماعية والعقلية.

عمليات  ملمار�سة  للطالب  الفر�ض  تتيح   -
تفكري متنوعة.

تتيح الفر�ض للطالب للم�ساركة الإيجابية الن�سطة.  -
الرتكيز على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.  -

خام�ًسا: التقومي.
 ذكر الق�ساة، واآخرون ) 2012، �ض �ض623-624(، اأن 
الواقعي  التقومي  هو  املعريف  القت�ساد  وفق  املن�سود  التقومي 
الطالب  اأداء  يعك�ض  الذي   Authentic assessment
مهارات  الطالب  فيه  وميار�ض  حقيقية،  مواقف  يف  ويقي�سه 
تفكري عليا، ويوائم بني مدى وا�سع من املعارف لبلورة الأحكام، 
اأو لتخاذ قرارات، اأو حلل امل�سكالت احلياتية احلقيقية التي 
التاأملي  التفكري  على  القدرة  لديهم  تتطور  وبذلك  يعي�سونها، 
معاجلة  على  ي�ساعدهم  الذي   Reflective thinking
التعلم  بني  ال�سلة  يوثق  فهو  وحتليلها؛  ونقدها  املعلومات 
والتعليم، وتختفي فيه المتحانات التقليدية التي تهتم بالتفكري 

.Reflexive thinking النعكا�سي

متعددة  جمالت  تغطي  بحيث  التعلم  خربات  تنوع   -
العلمية،  امل�ستجدات  وتواكب  واملجتمع،  املتعلم،  تلبي حاجات 

والتقنية بقدر الإمكان.
ثالًثا: طرائق وا�سرتاتيجيات التدري�ض: ميكن حتديد دور 
القت�ساد  اإلى  التحول  يف  التدري�ض  وا�سرتاتيجيات  طرائق 

املعريف كما ياأتي:
واملعرفة  بالعلم  وتزودهم  الطلبة،  حاجات  تلبي   -

بطريقة نوعية.
العقلية  املهارات  من  وا�سع  مبدى  تفكريهم  تنمي    -

والعملية من خالل العتماد على املنهج العلمي يف البحث.
املهارات  وتنمية  الطالب  خربات  تنمية  يف  ت�سهم   -

الجتماعية كالت�سال والتفاعل الجتماعي.
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  تراعي   -

ب�سكل اإيجابي وجيد.
ت�ساعد على اكت�ساب كفايات التفكري العلمي والناقد   -

قضايا معاصرة
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    وميكن اإجراء التقومي الواقعي بعدد من ال�سرتاتيجيات وهي: 
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.  -

ا�سرتاتيجية التقومي بالقلم والورقة.  -
ا�سرتاتيجية املالحظة.  -

ا�سرتاتيجية التقومي بالتوا�سل.  -
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات.  -

كعامل  الإن�سان  على  يعتمد  املعريف  القت�ساد  ختاًما 
مهم وعن�سر اأ�سا�سي يف �سناعة التغيري والبتكار والتجديد 
التحول  اأرادت  اإذا  الدول  على  يجب  لذا  احللول،  واإيجاد 
اإلى القت�ساد املعريف اأن تتخل�ض من كل ما يعيق ذلك من 
قوانني وقيود غري �سرورية واأن تتبنى قوانني واأنظمة مرنة، 
خا�سة يف النظام التعليمي، من خالل تبني فل�سفة ع�سرية 
وا�سعة يف  التعليم، ميكن من خاللها حتقيق مرونة  لتطوير 
وطرائقها،  ومناهجها،  واأهدافها،  وهياكلها،  الرتبية  بنى 
واإدارة  ومتويل  تخطيط  املجتمعية يف  امل�ساركة  زيادة حجم 
ورفع  التعليم  نظم  يف  العاملني  جميع  تاأهيل  التعليم، 
املعريف  القت�ساد  ملنهج  دليل عام  اإعداد  املهني،  م�ستواهم 
حتقيق  للتعلم،  وم�سادر  مراكز  توفري  ومهاراته،  وكفاياته 
مراكز  اإن�ساء  للجميع،  والتميز  والتفوق  لالإتقان  التعلم 
وا�ستحداث  التقومي  ويف  البحوث  اإجراء  يف  ت�سهم  للبحث 
متكاملة  �سبكة  اإن�ساء  واإنتاجها،  اجلديدة  الرتبوية  املواد 
بيئات  توفري  على  الرتكيز  والتقومي،  والتطوير  للتخطيط 
دون  املعلمني  وتاأهيل  باجلودة،  تتميز  منا�سبة  تعلمية 
بالتجهيزات  وتزويدهم  احلا�سوب،  مهارات  على  ا�ستثناء 
تكنولوجيا  جمال  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  الالزمة 

والت�سالت. املعرفة 

�ملر�جع«
اآل �سامل، علي بن يحيى. )2016، فرباير 5(. مناهج   -
التعليم والقت�ساد املعريف. �سحيفة الريا�ض. ا�سرتجعت من 

.http://www.alriyadh.com/1125822
 .)2001( اهلل.  عبد  واإبراهيم،  جودت،  �سعادة،   -

تنظيمات املناهج وتخطيطها وتطويرها. عمان: دار ال�سروق.
�سعيد، تهاين اأحمد. )2011(. تقومي حمتوى مناهج   -
العلوم الفل�سطينية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف �سوء املعايري 
الرتبية،  كلية  من�سورة(.  )غري  ماج�ستري.  ر�سالة  العاملية. 

جامعة الأزهر، غزة.
القت�ساد  مهارات   .)2013( توفيق.  �سعيد  �سقفة،   -
الأ�سا�سية  للمرحلة  العلوم  كتب  حمتوى  يف  املت�سمنة  املعريف 
ر�سالة  لها.  العا�سر  ال�سف  طلبة  اكت�ساب  ومدى  بغزة  العليا 

ماج�ستري. اجلامعة الإ�سالمية، غزة.
وظاظا،  م�سطفى،  وهيالت،  حممد،  الق�ساة،   -
حيدر. )2012(. درجة معرفة معلمي وزارة الرتبية والتعليم 
القت�ساد  وفق  والتقومي  التدري�ض  ل�سرتاتيجيات  الأردن  يف 
املعريف ودرجة ممار�ستهم لها من وجهة نظرهم. جملة العلوم 
الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية، جامعة امللك �سعود، 24)3(، 

.652-619
جديدة  روؤية  نحو  اأيلول(.   ،2003( منى.  موؤمتن،   -
وزارة  عمان:  املعريف.  القت�ساد  جمتمع  يف  الرتبوي  للبحث 

الرتبية والتعليم.
الها�سمي، عبد الرحمن، والعزاوي، فائزة. )2009(.   -
القت�ساد املعريف وتكوين املعلم. العني: دار الكتاب اجلامعي.

الها�سمي، عبد الرحمن، والعزاوي، فائزة. )2010(.   -
املنهج والقت�ساد املعريف. عمان: دار امل�سرية.
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منال بنت �ضفر �لقحطاين 

�لعاملي;  �ملعلم  �حتفلت كلية �لرتبية كما عودتنا يف كل عام بيوم 
�لعامة  �الإد�رة  مع  بال�ضر�كة  م   ٢٠19 لعام  به  �حتفاوؤها  وياأتي 
للتعليم يف منطقة �لريا�س، وذلك يف يوم �خلمي�س ٢/4/ 1441هـ 
�ملو�فق 3/ 1٠/ ٢٠19م، حتت �ضعار: »�ملعلمون �ل�ضباب: م�ضتقبل 
�أقيمت مبنا�ضبة هذ� �الحتفال عدة ور�س تدريبية،  �ملهنة«، وقد 
�لنبوية، و�لبحث �الإجر�ئي  �ل�ضنة  �لقيادة و�الإد�رة يف  منها: فن 
على  عاد  مما  وغريها  �لرتبوية،  �ملمار�ضات  حت�ضني  يف  ودوره 
حا�ضريها بالفائدة; كمحتوى ونقا�ضات ثرية تخت�س بهذ� �ملجال، 
وقد �ضاركت عدة جهات م�ضاحبة بهذ� �ليوم من �أق�ضام �أكادميية، 

ومبادر�ت، ومد�ر�س، وجهات مهتمة بالتعليم.

بالشراكة مع اإلدارة العامة للتعليم بالرياض احتلفت 
كلية التربية بيوم المعلم العالمي بندوة تحت شعار

المعلمون الشباب مستقبل المهنة

تغطيات
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اأ�سادت امل�ساعدة لل�سوؤون التعليمية - 
اإدارة الإ�سراف الرتبوي مبنطقة الريا�ض 
الأ�ستاذة عفاف احلربي باملعلم، فقالت: 
يبذلها  التي  اجلهود  لأهمية  ا�ست�سعاًرا 
ر�سالته  اأداء  يف  بعطائه  وعرفاًنا  املعلم، 
للتعليم  العامة  الإدارة  ال�سامية، حر�ست 
باإدارة الإ�سراف  مبنطقة الريا�ض ممثلة 
الرتبوي على م�ساركة كلية الرتبية بجامعة 
امللك �سعود يف الحتفاء بيوم املعلم العاملي 
لعام 2019 حتت �سعار :« املعلمون ال�سباب 
: م�ستقبل املهنة« . اإذ مت توجيه الدعوات 
تربوية  وقائدة  وم�سرفة  ِلـ»)100( معلمة 
مبنطقة  التعليم  مكاتب  جميع  من 
الحتفالية.  هذه  يف  للم�ساركة  الريا�ض 
بهذه  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت  كما 
الرتبوي  الإ�سراف  اإدارة  يف  املنا�سبة 
لتن�سيق  الرتبية  كلية  مع  للتعاون  وذلك 
امل�ساحبة  الفعاليات  لإجناح  اجلهود 
وا�ستملت  العاملي،  املعلم  بيوم  لالحتفاء 
من  جمموعة  على  املعلمات  م�ساركات 
والتي  الإبداعية  التدري�سية  التجارب 
الإلكرتونية،  التطبيقات  بني  ما  تنوعت 
واملن�سات التعليمية، والألعاب التفاعلية، 
وغريها،  الإجرائية  والبحوث  وامل�ساريع، 
اإبراز  هو  امل�ساركات  تنوع  من  والهدف 
اأداء  يف  املعلمات  تبذلها  التي  اجلهود 
ترجمة  على  وحر�سهن  ر�سالتهن، 

املواقف  اإلى ممار�سة فعلية يف  خرباتهن 
احلديثة  امل�ستجدات  ومتابعة  التعليمية، 
على  والطالع  الرتبوي،  املجال  يف 
امل�ستخدمة  احلديثة  التقنية  الو�سائل 
الرتبوية. كفاياتهن  وتطوير  التعليم،  يف 
بتعميم  املدار�ض  جميع  اإ�سعار  ومت 
مع  تتالءم  التي  املختلفة  الأن�سطة 
الربنامج  يكون  اأن  على  املنا�سبة،  هذه 
ا  خم�س�سً اليوم  هذا  يف  ال�سباحي 
ر�سل  �ساأن  واإعالء  باملعلم،  لالحتفاء 
دورهم  وتقدير  الأنبياء،  وورثة  العلم 
الكبري يف غر�ض القيم الإيجابية يف نفو�ض 
اأبنائهم، وتنمية مواهبهم مبا يتالءم مع 
التقنيات  ومواكبة  العلمية  التطورات 
واملهارات  باملعارف  وتزويدهم  احلديثة، 
ورقيه.  الوطن  تقدم  يف  ت�ساهم  التي 
من  عر�ست  التي  التجارب  ومن 
�سعيدة  الأ�ستاذة  جتربة  املدار�ض  قبل 
اأبي  بنت  �سكينه  مدر�سة  من  باحلارث 
وقا�ض البتدائية، عن )اأ�سرتي يف �سفي 
كال�ض  تطبيق  عن  عبارة  الدرا�سي( 
م�ساركة  يتيح  افرتا�سي(  )ف�سل  روم 
يف  والطالبة  الطالب  يتعلمه  ما  الأ�سرة 
ال�سف الدرا�سي  ونقله لهم يف منازلهم 
املادة  من  اإذ يتم نقل م�ساريع  والعك�ض، 
ال�سف  اإلى  املنزل  يف  الطالب  قبل 
كما  اأن�سطتهم  وم�ساهدة  الفرتا�سي 

يتيح اختبار الطالب وتقوميهم عن بعد.
الرتبية  ابتدائية  �ساركت  وقد 
النموذجية-الريان يف معر�ض  )ال�سباب 
مب�ساركة   ) املهنة  م�ستقبل  ال�سغار 
الطالبات �سارة ال�سمري، ماريا احلمود، 
واإ�سراف  العمرو،  اإيالن  املو�سى،  لولوه 
�سارة   - الع�سيمي  جنالء  املعلمتني 
بواقع  ممتع  »تدري�ض  بعنوان  الدويخ، 
بيئة حقيقية  دمج  عبارة عن  وهو  معزز« 
الأجهزة  خالل  من  افرتا�سيه  ببيئة 
تطبيقات: عدة  خالل  من  الذكية 
Aurasma - AR+ -  quiver
ببيئة  الفرتا�سي  الواقع  تدمج  التي 
ال�سور  املدر�سي وحتول  والكتاب  ال�سف 
اإلى جم�سمات ثالثية الأبعاد بحيث ت�ساهم 
املتعلم  دافعية  زيادة  يف  التطبيقات  هذه 
للتعلم مما اأ�سهم يف جعل التدري�ض ممتًعا.

مبادرة  امل�ساركة  املبادرات  من 
خالل  من  الر�سيدي  بدرية  الأ�ستاذة 
وهو  الأمريكية  باملدار�ض  معاي�ستها 
نادي قراءة وتدار�ض الكتب بني الزمالء 
كنوع  القادة(   هم  القاروؤون  )الرتبويون 
اإ�سايف للتطوير املهني للرتبويني، وتكمن 
النمطية  ال�سورة  ميحو  باأنه  اأهميته 
للرتبويني  املهني  للتطوير  التقليدية 
باململكة وي�ساهم كذلك يف عملية التطوير 
التعليمية  املوؤ�س�سة  داخل  امل�ستمر  املهني 

تغطيات
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بني الزمالء، اإذ ميكنهم من بناء املعرفة 
امل�ستجدات  ومواكبة  الأفكار  وتبادل 
جمالتهم  يف  ابتكارًا  اأكرث  ليكونوا 
والطالبات  الطالب  على  يعود  مبا 
.2030 روؤية  مع  يتنا�سب  مبا  بالفائدة 
ق�سم  منها  اأق�سام  عدة  �ساركت  وقد 
من  عدًدا  م  قدَّ فقد  التعلم،  تقنيات 
امل�سممة  والتعليمية  التدريبية  احلقائب 
املدرو�ض،  التعليمي  الت�سميم  اأ�س�ض  وفق 
التعليمية  الفيديوهات  من  وجمموعة 
واملدونات  واملواقع  التفاعلية  والعرو�ض 
التعليمية، وقد جذب املعلمات والزائرات 
تفيد  برجميات  من  الق�سم  ينتجه  ما 
اخلا�سة  والرتبية  عموًما  امليدان 
تطبيق  وهو  »�سلة«  كتطبيق  ا  خ�سو�سً
الذكية  الأجهزة  عرب  جماين  اإلكرتوين 
الرتبية  خلدمات  �ساماًل  دلياًل  يقدم 
اإن�ساوؤه  مت  الذي  بالريا�ض  اخلا�سة 
بالق�سم. املاج�ستري  طالبات  قبل  من 
الرتبوية  الإدارة  ق�سم  ا  اأي�سً م  وقدَّ
بعنوان  عر�سًا  اخلليوي  د.لينا  بقيادة 
التعليم(  �سماء  يف  لمعة  )اأعالم 
من  كوكبة  على  ال�سوء  اإلقاء  فيه  مت 
مبنجزاتهم  للتعريف  املتميزين  املعلمني 
وعطاءاتهم يف امليدان الرتبوي، بالإ�سافة 
اإلى و�سائل التوا�سل الجتماعية اخلا�سة 
معهم  للتوا�سل  الفر�سة  لإعطاء  بهم 

وخرباتهم.  جتاربهم  من  وال�ستزادة 
الفنية  الرتبية  ق�سم  واأطل 
وور�ض  مميزة   واأعمال  حيوي  بر�سم 
املو�سوع  روح  جت�سد  خمتلفة  عمل 
هيئة  ع�سوات  فيه  وت�سارك  واأهميته 
مب�ساركات  والطالبات  التدري�ض 
وف�سله. املعلم  اأدوار  تو�سح  خمتلفة 
ا تواجد املركز الرتبوي للتطوير  اأي�سً
والتنمية املهنية بكلية الرتبية بـ 55 ور�سة 
باليوم  لالحتفاء  م�ساحبة  تدريبية 
العاملي للمعلم  يوم اخلمي�ض 3 اأكتوبر يف 
املهنية  والتنمية  للتطوير  الرتبوي  املركز 
يف  اأكتوبر   6 الأحد  ويوم  الرتبية  بكلية 
للتعليم  العامة  بالإدارة  التدريب  مراكز 
التطوير  ا�ستهدفت  بحيث  بالريا�ض 
املهني اأكرث من األف معلم ومعلمة وطالب 
وبال�سراكة  ميداين  تدريب  وطالبة 
واملركز  الريا�ض  تعليم  اإدارة  مع 
التعليمي. و  املهني  للتطوير  الوطني 
البحثي يف  التميز  �سارك مركز  وقد 
بهذا  والريا�سيات  العلوم  تعليم  تطوير 
من  املركز  خمرجات  بعر�ض  الحتفال 
عر�ض  اإلى  بالإ�سافة  بحثية  اإ�سدارات 
العلوم  معلمي  مبجال  خمت�سة  كتب 
املركز  ا�ستعرا�ض  ومت  والريا�سيات 
خلدماته املقدمة للباحثني واملهتمني بهذا 
املجال، كما �سارك املركز بتقدمي ور�ستي 

يف  وتطوره   املعلم  تخدم  للمعلمني  عمل 
جمال عمله با�سم التحول نحو القت�ساد 
تعليم  يف  النمذجة  با�ستخدام  املعريف 
وتعليم  احلو�سبي  التفكري  وور�سة  العلوم 
تطويرية  بور�ستني  ا  اأي�سً احلا�سب، 
للتطوير  الوطني  املركز  مع  بال�سراكة 
والبتعاث  التدريب  اإدارة  يف  املهني 
من  التقومي  اإحداهما  التعليم،  بوزارة 
بعنوان  والأخرى  العلوم،  تعليم  اأجل 
 .STEM مبنهج  الدرا�سي  ف�سلنا 
بكلية  العلمية  الرتبية  اأ�ستاذ  وذكر 
الأحمد  �سعبان  ن�سال  اأ.د.  الرتبية 
كلية  دور  تدعم  الأن�سطة  هذه  مثل  باأن 
العتزاز  روح  بث  يف  الفاعل  الرتبية 
وطلبة  املعلمني  لدى  التدري�ض  مبهنة 
يوؤهلهم  ما  بكل  بدعمهم  وذلك  الكلية؛ 
تربوية  برامج  من  املهنة؛  هذه  ملمار�سة 
الأداء  العاملية يف  اجلودة  ملعايري  حمققة 
املعتمد  التدريب  وتوفري  التدري�سي، 
على  والرتكيز  التاأملية  املمار�سات  على 
الإجرائي،  والبحث  العلمي  البحث 
وتربية  امل�ستقبل  بناء  يف  بدورهم  اإقراًرا 
الأجيال القادمة؛ وهذا ل يعني اأن نن�سى 
يف  املتميزة  اخلربات  ذوي  املعلمني  دور 
العلمية،  باإنتاجاتهم  التعليم  عملية  رفد 
والتقدير. والحرتام  املعزة  كل  فلهم 
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تهاين عو�س �لعنزي 
طالبة درا�سات عليا -مناهج وطرق التدري�س

ندوة برامج
إعداد المعلم ومستقبل المهنة

برعاية معايل مدير جامعة �مللك �ضعود �لدكتور بدر�ن بن عبد 
�جلهات  يف  �لرتبوية  �لقياد�ت  من  عدد  وبح�ضور  �لعمر،  �لرحمن 
يوم  �ضعود  �مللك  بجامعة  �لرتبية  كلية  �أقامت  �ملختلفة،  �لتعليمية 
�ضعار  حتت  للمعلم  �لعاملي  �ليوم  فعالية  هـ،   1441 �ضفر   4 �خلمي�س 

»�ملعلمون �ل�ضباب.. م�ضتقبل �ملهنة«. 
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للتعليم  الوزارة  وكيل  �سعادة  األقى 
ندوة  اأ.د عبدالرحمن اخلريف  اجلامعي 
وم�ستقبل  املعلم  اإعداد  برامج   « بعنوان 
املهنة« الذي ا�ستهدف فيها املعلمني الذي 
والطالب  امل�ستقبل(  )�سناع  بـــ  اأ�سماهم 
العلمي  اللقاء  الرتبية.  كلية  يف  املعلمني 
واملعلمني  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  مفتوح 
وبرر  الرتبية.  كلية  يف  املعلمني  وطالب 
ا�ستخدام عبارة » �سناع امل�ستقبل« تقديًرا 
تعليم  يف  الكبري  الدور  يف  جلهودهم 
م�ستقبلها.   �سناعة  بهدف  الدولة  اأبناء 
وانطلق الدكتور اخلريف من حمور التغري 
ويتمثل دور  التاريخي يف دور اجلامعات، 
الأولى  ال�سناعية  الثورة  يف  اجلامعات 
والثانية يف ح�سانة وتخزين املعرفة التي 
للجامعة  الذهاب  العاملني  من  تتطلب 
للح�سول عليها. بينما تغيري دور اجلامعة 
لت�سبح  الثالثة  ال�سناعية  الثورة  يف 
املعرفة  تبادل  يتم  للمعرفة بحيث  منتجة 
بني العقول لإنتاج واإ�سافة معرفة فظهرت 
الدرجات العلمية )درجة الدرا�سات العليا 
والدكتوراه(.اليوم تغيري دور اجلامعة يف 
الثورة ال�سناعية الرابعة بظهور النرتنت 

وانرتنت الأ�سياء والذكاء 
ال�سناعي والأمن ال�سيرباين لت�سبح 

مقر لتطوير وابتكار و�سناعة املعرفة. 
املعلم  دور  يف  التغري  املقابل  يف 
التاريخي التابع لدور اجلامعة الذي انتقل 
من دور الأب اأو امل�سوؤول يف الأ�سرة لرتبية 
وطالب  والعلماء  الفال�سفة  ثم  الأبناء 
عرب  لتوارثها  املعرفة  ح�سنوا  العلم 
تغري  اجلامعات  دور  تغيري  ومع  الأجيال 

دور املعلم تبًعا لذلك.
�جلامعات  قطاع  م�ضتقبل 

و�لبحث و�البتكار
روؤية  من  اخلريف  الدكتور  انطلق 
�سمو  روؤية  يف  وحتدًيدا   2030 اململكة 
اأن   « العهد الأمري حممد بن �سلمان  ويل 
تكون خمرجات املوؤ�س�سات التعليمية قابلة 
للتوظيف دولًيا«، وعند ترجمة هذه الروؤية 
طالب  تخريج  يف  يكمن  املعلم  دور  على 

قابلني للتوظيف دولًيا، ودوره يف اأن يكون 
يف  التعليم  على  قادر  دولًيا  موظف  هو 
خمتلف اأنحاء العامل. حقيقة هذه النقطة 
على  قادرة  كوين  يف  الت�ساوؤلت  اثارت 
تعليم الطالب يف خمتلف دول العامل وهذا 
للمعلمني. دولية  معايري  وجود  يربر  ما 
حتقق  هل  اخلريف  الدكتور  ت�ساءل 
جنحت  نعم  العهد؟  ويل  �سمو  تطلعات 
توظفوا  مبتعثني  طالب  بوجود  وذلك 
دولًيا مبراكز العلم واملعرفة املوجودين يف 
العربية  اململكة  ت�سنع  العامل. ومل  اأنحاء 
قادة  بل �سنعت  ال�سعودية موظفني فقط 
اإدارية  وروؤ�ساء و�سفراء ومنا�سب قيادية 
يف خمتلف جمالت احلياة. وعند مقارنة 
املوظفني دولًيا مبختلف املنا�سب جندها 
التعليم  خمرجات  حجم  اأمام  �سئيلة 
ال�سخ�سي  مبنظوري  وهذا  ال�سنوية. 
التعليم  وطرق  اأهداف  يف  خللل  يرجع 

املمار�سة يف الواقع.
على  اخلريف  الدكتور  عرج  ثم 
روؤية  مبنظور  اجلامعات  قطاع  م�ستقبل 
تعليم   « على  تن�ض  التي  التعليم  وزارة 
متميز لبناء معريف مناف�ض عاملًيا«. ومن 

اأهداف وزارة التعليم من خالل روؤية 

ثالثة  اجلامعات  فيها  تهتم  التي   2030
اأهداف وهي:

اجلامعات  من  خم�ض  تكون  اأن   •
مئتي جامعة  اأف�سل  ال�سعودية من �سمن 

حول العامل.
مع  العمل  �سوق  متطلبات  موؤامة   •

خمرجات التعليم.
توؤهلهم  التي  اجليل  قدرات  بناء   •
للمهارات  بتوجيههم  الدويل  للتوظيف 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تطلبها  التي 

ومهارات القرن.
• املوؤ�سرات واملبادرات

وتقي�ض الدولة اأهداف وزارة التعليم 
من خالل خم�سة موؤ�سرات رئي�سية واجلهة 
اأداء  مركز  اأداء  متابعة  عن  امل�سوؤولة 
الت�ساوؤلت:  هذه  �سمن  العامة  احلكومة 
هل اأ�سحاب الأعمال امل�ستقطبني لأبنائنا 
التعليم  خمرجات  عن  را�سني  هم  هل 
لدينا؟ هل نظمنا التعليمية حمفزة لبع�ض 
اخلريجني  ن�سبة  العلمية؟  الدرجات 

امللتحقني ب�سوق العمل؟
للتعليم  بالن�سبة  النفاق  كفاءة  رفع 
يف  املعيدين  املواطنني  ن�سبة  كم  العايل؟ 

اجلامعات؟

 óÑY äÉ©eÉ÷G Qhód »îjQÉàdG Ò«¨àdG
 á«fÉãdGh ≈dhC’G á«YÉæ°üdG IQƒãdG
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يف  الرتبية  كلية  دور  يف  واملاأمول 
يف  الرتبية  وكليات  �سعود  امللك  جامعة 
على  قادرة  تكون  اأن  ال�سعودية  جامعات 

حتقيق متطلعات القيادة.
• ملاذا يجب علينا الحتفاء بيوم املعلم 
جودة  اأن   )2019( اخلريف  وذكر 
يتجاوز  اأن  ميكن  ل  التعليمي  النظام 
الوزارة  يدعو  الذي  معلميه  جودة 
جميع  توفرت  لو  مبعنى  باملعلم.،  للعناية 
الإمكانيات من مناهج وتقنيات ومنظومة 
تعليم لن يكون لها فائدة بوجود معلم غري 
جيد. فمرتكز كليات الرتبية هي �سناعة 
قادة التعليم وكذلك جودة املعلم امليداين 
التعليمي.  النظام  جودة  من  يرفع  حالًيا 
وعند درا�سة النظام التعليمي جند وجود 

فروقات تعليمية حول جودة املعلمني. 
اأداء  خالل  من  املعلم  تقييم  وعند 
اأن  جند  التعليمية  املنظومات  يف  طالبه 
باختبارات  ومنخف�ض  �سعيف  الأداء 
تقييم  املعلم  وي�ستطيع  دولية.  ومعايري 
والتدريب  التقومي  هيئة  خالل  من  ذاته 

ونتائج اختبارات الكفايات.
نتائج  اخلريف  الدكتور  ا�ستطلع  ثم 
الجتياز  ن�سبة  فكانت  الكفايات  اختبار 
حيث  �سادمة  ن�سب  معلم  اعداد  لربامج 
منها  تقدم  التي  اجلامعات  اأحد  عر�ض 
وكانت     73 اإل  منهم  يجتاز  0071ومل 
اأف�سل ن�سبة جامعة الدمام ب 68% معلم 

�سكل1: الكفايات التدري�سية

�سكل2: الكفايات املهنية

اجتاز، ويبقى الت�ساوؤل �سادم 
وهنا  يتجاوزا،  41% مل  وحمري حول 
يكون يجب اأن نعلم من هو املالم وامل�سوؤول 
عن هذه الن�سب؟، فنجد اأن هناك م�سكلة 
نت�ساءل  يدعونا  هذا  الكلية.  منتجات  يف 

عن �سمات املعلم اجليد.
• �سفات املعلم اجليد 

�سفات  املعلم  ميتلك  ان  يجب 
التعاون،  امل�سوؤولية،  منها  وخ�سائ�ض 
التاأمل، الإيجابية، والتمكن يف التخ�س�ض 

واملعرفة العالية.
• كفاية املعلم اجليد

اإما  املعلم  ميتلكها  التي  الكفايات 
 )1 )�سكل  تدري�سية  كفايات  تكون  اأن 
اأهم  الدكتور  وذكر   )2 )�سكل  مهنية  اأو 
اخلربات  بناء  التدري�سية  الكفايات 
الواحد  القرن  مهارات  وتنمية  التعليمية 

والع�سرين.
الكفايات  اأهم  من  الدكتور  وذكر 
املهنية اأخالقيات املهنة وركز على اأهمية 
لكل  امل�ستحقة  بالدرجة  الطالب  تقييم 
وجود  التعليمي  النظام  يف  وعاب  طالب 
يف  الطالب  ات  اختبار  درجة  بني  فجوة 
TIMSS تختلف عن درجته يف املدار�ض 
التح�سيلية وعزا ذلك لعدم التزام بع�ض 
املعلمني يف اخالقيات املهنة واأطلق عليه 
يف  ي�سدق  مل  اأنه  مبعنى  املعلمني«  »غ�ض 

تقييم الطالب. 

• برامج اإعداد املعلم
اخلربة  يف  الرثاء  مهارة  التدري�ض 
التدري�سية وذلك من خالل تدريب املعلم 
مرتكزات  فماهي  امليدان،  يف  والتطبيق 

برامج اإعداد املعلم؟
اإعداد  بناء  يف  املهمة  الق�سايا  ومن 
القبول  عمليات  �سبط  املعلم  برامج 
يف  الت�ساركية  العالقة  الداخلية  واجلودة 
التطبيق.  يف  املهنية  والطبيعة  التدريب 
يف  م�ساكل  اأربعة  وجود  عن  وحتدث 
املخرجات  وهي  الرتبية  كلية  اإنتاجية 
ال�سوق،  حاجة  اأرهقت  التي  ال�سخمة 
نتائج  بحكم  �سعيفة  املخرجات  وجودة 
الكفايات.  اختبار  يف  الدكتور  قيا�ض 
هيئة  اأع�ساء  قدرة  عدم  وهي  العمليات 
املطلوب  املخرج  انتاج  على  التدري�ض 
اإيقاف  وهي  املدخالت  اإيقاف  ب�سبب 
�سنوات،  ثالث  من  العلم  اإعداد  برامج 
الربنامج  مدخالت  الرابع  التحدي 

الطالب متو�سطي الدرجات واملوؤهالت.
اإعداد  برامج  �سيطلق  باأنه  وختم 
اأبرز  ومن  العاجل  القريب  يف  املعلم 
اإعداد  برامج  تخ�سى  التي  التحديات 
املعلم تكرارها هو عدم قدرة �سوق العمل 

على ا�ستيعاب خمرجاتها. 
ثالث  يقارب  مبا  نقا�سات  دارت  ثم 
املدر�سة  وامكانيات  املعلم  ت�ساوؤلت حول 

ودور املعلم يف �سوء م�ستقبل املهن
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وطن طموح

المعلم أوالً

بقلم:
نورة بنت نا�ضر �لعوّيد     

أستاذ أصول الرتبية املساعد

يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز 

مديرة التحرير 

�لتعليم  مبوؤ�ض�ضات  �لكامل  �هتمامها  �أولت  �لر�ضيدة  حكومتنا  �إن 
�ملختلفة يف بالدنا �ململكة �لعربية �ل�ضعودية ، و�ضملت بذلك جميع 
�ملجاالت حتى �لدقيقة منها، �هتمامًا يعك�س �الأهد�ف �لوطنية �لتي 

ُبنيت عليها جميع �ملجاالت.

جامعاتنا  �سمل  قد  التعليم  يف  التطّور  اأنَّ  لذلك  وجند 
وم�سادر  فيها،  والقائمني  التعليم  وطريقة  وتخ�س�ساتها، 
ونوعّي  جديد  هو  ما  كل  جذب  على  والعمل  املختلفة،  التعُلم 
اململكة  يف  املعلم  تطوير  برامج  على  �سك  بال  ذلك  انعك�ض   ،
العربية ال�سعودية، اإذ ات�سعت تلك الربامج واخلطط املرتبطة 
باإعداد وتهيئة وتطوير املعلم للموؤ�س�سة الرتبوية، واعتلت قمًما 
بال  ينعك�ض  جودة  ذي  تعليم  على  احل�سول  �سبيل  يف  هرمية 
�سك على اأجيال الوطن، ن�ستطيع اأن نرتقي من خالله بالن�سب 

النوعية منهم اأمام الأمم يف حا�سرنا وم�ستقبلنا. 
اإن الدعم الذي يوليه امللك �سلمان » حفظه اهلل » منذ اأن 

تولى زمام احلكم يف دولتنا احلبيبة ، لهو دعٌم متفّرد ، ذلك 
الدعم الذي يركز على نوعية املدخالت والتمُيز يف الإنتاجية 
التعليم  ت�سجيع  يف  احلثيثة  فجهوده   ، فيها  المتياز  وحتقيق 
واملعلم بالدولة، انعك�ست على حتفيز القائمني بعملية التعليم 
اإلى الرتقاء بنوعية التعليم املُقّدم، وحتقيق خمرجات تعليمية 

واأكادميية ترتقي بدولتنا علميًا ومهنيًا واقت�ساديًا.
فعلّي  تاأكيد  هو   ، م�سريتنا  قائد  منحه  الذي  الدعم  هذا 
باأن املعلم لدينا لي�ض جمرد و�سيلة لنقل العلوم لالأجيال، اإمنا 
التعليم  اأنظمة  جميع  اأمام  عليه  نراهن  الذي  املعلم  ذلك  هو 

اخلليجية والعربية والعاملية.
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