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الجامعية  الدراسة  لمقاعد  الفصٍل دراسي جديد وعودة طالبنا وطالباتنا  بداية هذا 
يسعدنا أن ُنطل عليكم،بثوٍب جديد وعدٍد ُمتجدٍد من مجلة آفاق النفسية ليستمرعطاءنا 

وتواصلنا  معكم  قراءنا الكرام على الدوام..
ُيطل علينا هذا العام بعهٌد زاهر آخر، عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا، رجل 
الفكر والتاريخ والثقافة وصاحب الرؤية الواضحة الثاقبة والشغف المعرفي،فالملك 
سلمان بن عبدالعزيز قارئ ُمبحر، في كتب الدين والسياسة والتاريخ وعلم األنساب 
والكتاب رفيقة في حله وترحاله ولعل مكتبتُه الشامخة أصدق دليل على اهتماماته 
بكافة الجوانب التاريخية والثقافية والفكرية حيث يربو عدد ما تحويه بين جنابتها 

على الستين ألف مجلد وكتاب والكثير من المخطوطات النادرة.

 نسأل هللا أن يعين سموه وأن يوفقه في خدمة الدين والعلم والوطن.

والمقاالت  المواضيع   من  العديد  على  يحتوي  كونِه  في  العدد  هذا  أهمية  وتكمن 
وملخصات األبحاث ومقاالت أخرى  هادفة وثرية. حيث حرصت مجلة آفاق كعادتها 
دائما على تزويدكم بالمفيد. ولطالما توخينا في مواضيعنا، أن تكون شاملة وُملمة 

بكافة الجوانب النفسية ،والتربوية والفكرية.
نأمل من هللا العلي القدير أن نكون قد أحطنا في هذا العدد بما يهم القراء كما نتمنى  
من الجميع المساهمة في المشاركة بالمجلة وطرح كل ما هو مفيد  ويخدم قضايانا 

التربوية والنفسية.

لكل من ساهم وشارك  الوفير،  بالشكر  نتقدم  أن  إال  يسعنا  ال  المطاف  نهاية  وفي 
بجهده ليرى هذا العدد  النور وُيطل عليكم بأبهى ُحله.

وندعو  هللا عز وجل أن يديم على وطننا نعمة اإلسالم واألمن واألمان في ظل القيادة 
الرشيدة إنه سميع مجيب الدعاء.

رئي�سة التحرير
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1436/1435هـ  الدراسي  العام  نهاية  في 

وحتمل  ونفسية  تربوية  آفاق  مجلة  تصدر 

واآلراء  املواضيع  من  الكثير  طياتها  في 

للتربويني. والنفسيةاملفيدة  التربوية 

الدكتورة  العدد استضافة  يسرّنا في هذا 

قسم  في  مساعد  أستاذ  الغامدي  عزة 

في  التربية  كلية  وكيلة  و  النفس  علم 

التحرير,  ورئيسة  سعود  امللك  جامعة 

املقاالت  من  عدد  على  اجمللة  حتوي  كما 

العربية واملترجمة, وتناولت في هذا العدد 

مشروع  وجاء  الشامل,  قضيةاالختبار 

الشاملة,  املدرسة  عن  ليتحدث  العدد 

دمج  عن  الصحف  من  أقوال  زاوية  وكانت 

التعليم  وزارة  مع  والتعليم  التربية  وزارة 

العالي, وكان احلوار والنقاش حول موضوع 

عبر  التفكير  مهارات  تنّمي  استراتيجيات 

ختام  هو  االجتماعي  التواصل  وسائل 

مجلتنا.

مع خالص متنياتي لكم بقراءة ممتعة

مديرة التحرير
ملا عبدالرحمن اجلثالن

افتتاحية
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تطبيق جتربة املدر�سة ال�ساملة

الختبار ال�سامل خربات و جتارب

املنهج اخلفي
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مدار�سنا يف �سيافة الغرفة التجارية بجدة بتن�سيق 
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

وتعليمية"  وطنية  وخبرات  "جتارب  عنوان:  حتت 

التربوية  للعلوم  السعودية  اجلمعية  استضافت 

على  العام  املشرف  سعادة  )جسنت(  والنفسية 

املدارس األستاذ/ طالل بن عبداملنعم قاضي، في اللقاء 

الذي مت عقده بقاعة الشيخ صالح التركي بالغرفة 

املوافق29من  املاضي  األربعاء  يوم  بجدة  التجارية 

ربيع اآلخر1436هـ، وقام بالتنسيق له الدكتور/خالد 

التربوية  للعلوم  السعودية  اجلمعية  عضو  باجمال، 

والنفسية، وقدم له األستاذ/مازن خالد كتبي، مدير 

مالك  وحضره  التجارية،  بالغرفة  األعمال  قطاع 

العام  املشرف  سعادة  حتدث  حيث  األهلية،  املدارس 

عن "التخطيط االستراتيجي مبدارس اخلندق وأثره في 

تطوير املدارس وجوانب االستفادة منها".

كل  اللقاء  هذا  في  العام  املشرف  سعادة  رافق  وقد 

املشرف  نائب  احلارثي،  سالم  بن  األستاذ/جمال  من: 

مشرف  فتحي،  حسني  بن  واألستاذ/سراج  العام، 

عالم  سيد  والدكتور/إلياس  االستراتيجية،  اخلطة 

اجلودة،  ضمان  مركز  مشرف  اإلدارة  ممثل  عبدالكرمي، 

املرحلة  مدير  البالدي،  اهلل  منيع  بن  والدكتور/فهد 

مدير  قاضي،  سمير  بن  واألستاذ/فيصل  املتوسطة، 

قرني،  حسني  واألستاذ/عصام  اإلدارية،  الشؤون 

املسؤول اإلعالمي باملدارس.

والبساطة في عرض  البناء،  بالطرح  اللقاء  وقد متيز 

القوة والتميز  عناصر اخلطة االستراتيجية، وجوانب 

فيها.

وبعد االنتهاء من العرض مت فتح باب احلوار واملناقشة، 

وقد أثنى احلضور على مكونات اخلطة االستراتيجية 

كيفية  حول  متنوعة  أسئلتهم  وجاءت  ملدارسنا، 

اخلطة  خالل  من  والضعف  القصور  أوجه  معاجلة 

االستراتيجية، وكيفية توظيفها في حتسني اخلدمة 

اختيار  وآلية  للطالب،  املقدمة  والتربوية  التعليمية 

التي أجاب عنها  املعلمني، وغير ذلك من التساؤالت 

سعادة املشرف العام بشيء من التفصيل والتوضيح.

وفي نهاية اللقاء مت تكرمي املشرف العام على املدارس، 

بهذه  احتفاء  التذكارية  الصورة  التقاط  مت  وبعدها 

املناسبة.

اأخبار ج�سنت
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اجلمعية ت�سارك يف معر�ض الكتاب يف جامعة جازان
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

اأخبار ج�سنت

الثالثاء, فبراير 17, 2015

تشارك اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

)جسنت( في معرض الكتاب اخلامس بجامعة جازان 
واملقام  1436/5/7هـ   -  1436/4/27 من  الفترة  خالل 

أمير  امللكي  السمو  صاحب  من  كرمية  برعاية 

منطقة جازان األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، 

الدكتور  األستاذ  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 

في  اجلمعية  مشاركة  أن  الشايع  سليمان  بن  فهد 

معرض الكتاب تأتي جتسيداً لرسالتها في أن تكون 

والنفسية،  التربوية  العلوم  في  للمختصني  ملتقاً 

مسؤوليتها  في  اجلمعية  به  تضطلع  الذي  والدور 

البحث  وتشجيع  التربوية،  ومؤسساته  اجملتمع،  جتاه 

العلمي، والنهوض بالتربية والتعليم من أجل تطوير 

املعرفة واملمارسة في العلوم التربوية والنفسية.

وتأتي مشاركة اجلمعية )جسنت( في معرض الكتاب 

معارض  سلسلة  ضمن  جازان  بجامعة  اخلامس 

سعود  امللك  جامعة  من  كٍل  في  اجلمعية  أقامتها 

وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعدد من 

اجلمعية  وتقدم  باململكة.  والتعليم  التربية  إدارات 

توثيقاً في صورة أقراص مضغوطة ألكثر من ثمانني 

كما  النفس،  وعلم  التربية  مجال  في  ولقاًء  ندوة 

السابقة  الدورات  للخمس  جتربتها  اجلمعية  تعرض 

في جائزة وزارة التعليم للتميز، باإلضافة إلى العديد 

النفس،  وعلم  التربية  رسالة  جمللة  اإلصدارات  من 

كما  السنوية.  اللقاءات  في  والبحوث  العمل  وأوراق 

توزع اجلمعية على زوار املعرض العديد من املطويات 

التربوية  آفاق  مجلة  وكذلك  والتعريفية  التثقيفية 

والنفسية.
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لقاء مع د.عزة الغامدي

- أهال وسهال بكم دكتورة عزة معنا في مجلة آفاق 
حدثينا  اجمللة،  في  االستضافة  قبولك  لك  ونشكر 
كانت  وكيف  العلمية  مسيرتك  محطات  أبرز  عن 

البدايات واالنطالقة..؟

وحبينا  رسولنا  على  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما 

كثيرا إلى يوم الدين .
أشكر لكم استضافتي في مجلة آفاق واسأل اهلل 
طموحة  كنت  فقد   ... والسداد  التوفيق  ولكم  لنا 
واملنه  احلمد  وهلل  متفوقه  كنت  حيث  صغري  منذ 
في  الكبير  الفضل  اهلل  رحمه  لوالدي  كان  وقد   ,
تشجيعي على العلم والتعلم , وكذلك كان خلالي 
كان  حيث  علية  التأثير  في  كبيرة  قدرة  حفظه 
احلماس ويشجعني  روح  ويبث فيه  أكادمييا  يتابعني 
تخرجت من   , اخلارجية  والقراءات  العلم  على طلب 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية بتقدير امتياز 
تزوجت   .... الباحة  مبحافظة  باجلرشي  منطقة  من 
بعدها وسافرت مع زوجي للواليات املتحدة األمريكية 
... درست هناك اللغة وأخذت بعض الدورات املهمة 
.... لكن كانت املهمة األساسية بالنسبة لي هناك 
هي تربية أبنائي التربية اإلسالمية واحملافظة عليهم 

... وكذلك توفير اجلو املريح لزوجي .

انتهت بعثة زوجي وعدنا ألرض الوطن بعد حصوله 

املهمة بعد ذلك  .... فانتقلت  الدكتوراه  على درجة 
إلى زوجي الذي كان له الفضل بعد اهلل في مواصلة 
دراستي ....فقد التحقت بجامعة امللك سعود قسم 
البكالوريوس  علم النفس حيث حصلت على درجة 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف , وتقدمت للقسم 
على  باإلشراف  أقوم  كنت  فقد   .... كمتعاونة 
طريقة  في  امليداني  التدريب  طالبات  جميع  تدريب 
واملقاييس  والقدرات  الذكاء  مقاييس  استخدام 
 ... امليداني  التدريب  مسارات  مختلف  النفسيةفي 
والتحقت   ... بالقسم  كمعيدة  تعييني  مت  بعدها 
بالدراسات العليا .... حصلت على درجة املاجستير 
بتقدير امتياز....ثم التحقت بعدها ملواصلة دراستي 

للحصول على درجة الدكتوراه . 

واحلمد هلل حصلت على الدرجة بامتياز مع التوصية 
بطباعتها على نفقة اجلامعة . 

طبعا الطريق لم تكن مفروشة بالورد فكوني زوجة 
وأم لثالثة أوالد وثالث بنات لم تكن املهمة سهلة ... 
الدكتور  أن وقوف زوجي املستمر سعادة األستاذ  إال 
سعيد عبد اهلل دبيس بجانبي ودعمه لي غير احملدود 
العون  لي  اهلل  بعد  كانت  كثيرة  أمور  عن  وتنازله 
إليه فجزاه اهلل  إلى ما وصلت  تفوقي ووصولي  في 
عني خير اجلزاء وجعل كل حلظة وقفها بجانبي في 
في  حقيقيا  لي  داعما  كان  فقد   , حسناته  موازين 

اإعداد / تغريد بنت حممد الدخيل
باحثة دكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية   د عزه بنت عمر بن عبد الله الغامدي 

اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم علم النف�ض بكلية الرتبية – جامعة امللك �سعود 
ح�سلت على البكالوريو�ض بتقدير امتياز مع مرتبة ال�سرف كما ح�سلت على درجة املاج�ستري باأمتياز مع 
مرتبة ال�سرف  وح�سلت اأخريا على درجة الدكتوراه من وزارة الرتبية والتعليم �سابقًا ) جامعة الأمرية نوره 
 حاليَا( يف املجال الإكلينيكي  بامتياز مع التو�سية بطباعة الر�سالة ون�سرها على نفقة اجلامعة .
ع�سو يف العديد من اللجان التخ�س�سية والنف�سية . ع�سو يف العديد من اجلمعيات العلمية يف الداخل 
باأن تكون م�ساعد  اأربع �سنوات متتالية. ثم كلفت  النف�ض ملدة  لق�سم علم  واخلارج .كانت وكيلة 
للم�سرف العام على مركز التوجيه والإر�ساد باملدينة اجلامعية للبنات بالدرعية, حاليا وكيلة لكلية 

الرتبية بجامعة امللك �سعود  .

�سيف العدد
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كل  وفي  بها  مريت  التي  الصعبة  اللحظات  كل 
األوقات.

لقسم  وكيلة  تعينت  )1429-1430هـ(  عام  في 
أربع سنوات أعطيت فيها كل ما  النفس ملدة  علم 
بوسعي وهلل احلمد . ثم بعد ذلك أخذت تفرغ علمي 
.... حيث  . عدت بعدها لقسمي  ملدة فصل دراسي 
كلفت من قبل معالي مدير اجلامعة مبهمة مساعد 
حيث  واإلرشاد  التوجيه  مركز  على  العام  املشرف 
بوكالة  بعدها  كلفت  سنة....  ملدة  فيه  استمريت 

كلية التربية نسأل اهلل التوفيق والسداد .

العلميةباختصار  سيرتي  محطات  وأبرز  أهم  هذه 
شديد.

- " التوحد " تخصصك الدقيق .. ال زال يكثر اجلدل 
ترين  درجة  أي  إلى   .. العالج  وطرق  األسباب  حول 
فعالية اخلدمات املقدمة في مجتمعنا لهذه الفئة 
وما دور املؤسسات التعليمية مثل كلية التربية في 

ذلك؟.

الذي أصاب بعض  الغامض  االضطراب  ذلك  التوحد 
حتديد  يتم  لم  ,والذي  األطفال  من  أكبادنا  فلذات 
أو كما   ( االضطراب  بذلك  لإلصابة  املؤدية  األسباب 
في  العلماء  حير  الذي  احملير  باللغز  البعض  يسميه 

أسبابه( . 

لن ادخل في تفاصيل هذا االضطراب , لكني أرى بأن 
هناك بعض اجلهود املبذولة في سبيل مساعدة هذه 

الفئة ومساعدة ذويهم .

ألطفال  افتتاحها  مت  التي  املراكز  من  العديد  هناك 
التوحد ... لكن لألسف الشديد معظم هذه املراكز 
 .... فقط  ربحي  الهدف   .... مسمى  بدون  اسم 
استغالل حاجة األهالي ... ال يوجد فيها متخصصني 
في هذا اجملال .... مؤهالت متدنية .... وإن كان هناك 

مع  التعامل   .... التخصص  غير  ففي  علمي  مؤهل 
إلى مهارات خاصه وأساليب  التوحد يحتاج  أطفال 
في  النفسي  التخصص  إلى  يحتاجون   .... معينه 
أن  خاصة  املرغوبة  غير  السلوكيات  تعديل  طريقة 
ذلك الطفل ال يتواصل مع اآلخرين بصريا وال لفظيا 
. ال يستطيع التعبير عن مشاعره وال  وال اجتماعيا 
أصوات  اصدار  طريق  عن  إال  رغباته  وال  أحاسيسه 
الشديد  بالبكاء  ذلك  بعد  يترجمها  مفهومه  غير 
فكيف   , يده  إليه  تصل  ما  وحتطيم كل  والتكسير 
إلنسانه غير متخصصه في هذا اجملال أن تستطيع 
فك تلك الشفرات وتلك الرسائل التي يرسلها ذلك 

الطفل املسكني ؟؟!! .

علم  قسم  في  التدريب  طالبات  بناتنا  في  وجدنا 
التعامل  على  جدا  وكبيرة  عالية  قدرة  النفس 
 , عليقلوبنا  الفئةالغالية  هذه  مع  واملتميز  اجليد 
قسم  في  تعلمنه  ما  توظيف  طالباتنا  استطاعوا 
ومهارات  السلوك  تعديل  فنيات  من  النفس  علم 
أطفال  من  الفئة  هذه  تعليم  على  اجليد  التواصل 
, استجاب  وأينعت ثمارها  التوحد فأثمرت الشجرة 
اجلانب  من  هذا   .... وتعلموا  واستفادوا  األطفال 

السلوكي النفسي .

في  طالباتنا  فيه  برع  فهذا  األكادميي  اجلانب  أما 
للمعلمات  مثاال  كن  حيث  اخلاصة  التربية  قسم 
لكل  املعلومات  إيصال  على  القادرات  الفاضالت 
طفل حسب قدراته وإمكانياته , فكن خير معلمات 

يتم االستفادة منهن . 

وبتظافر جهود القسمني )قسم علم النفس وقسم 
وعمل كل قسم  فيما يخصه  كل  اخلاصة(  التربية 
لهؤالء  يتقنه سنقدم خدمة جليلة  الذي  اجملال  في 

األطفال .

أمر  ولي  ثم في من  وتعالى  أملنا في اهلل سبحانه 
هؤالء األطفال أن يتقوا اهلل سبحانه وتعالى فيهم 
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وفي ذويهم وأن يبحثوا ويتقصوا جيدا في من يقوم 
وتعليمهم  وتدريبهم  عليهم  واإلشراف  برعايتهم 
يكون  ال  وأن   , التخصص  الوظائف  في  يراعوا  أن   .

الهدف مادي ربحي بحت. 

- من وجهة نظرك هل تواجه طالبات كلية التربية 
بمختلف تخصصاتها صعوبات وتحديات في المجال 

األكاديمي والبحثي وما الحلول لمواجهة ذلك؟.

التربية  بأن طالباتنا في كلية  أرى  من وجهة نظري 
بوجه خاص وطالبات اجلامعة بوجه عام يعشن في 
العصر الذهبي فاإلمكانيات وهلل احلمد متوفرة على 

الصعيد األكادميي والبحثي . 

مت انتقالنا  للمدينة اجلامعية للبنات والتي مت جتهيزها 
بكل ما تتمناه الطالبة من إمكانيات ... فمن قاعات 
مرافق  إلى   .... التقنية  وسائل  بكل  مزودة  دراسية 
بني  تضم  ضخمه  مكتبة  إلى   , متميزة  جامعية 
جنباتها آالف الكتب والرسائل والنشرات والدوريات 
, إلى توفير املكتبة الرقمية التي تستطيع الطالبة 
أن حتمل عن طريقها ما تشاء من الرسائل والكتب 
البحوث  مركز  دورات  إلى  .باإلضافة  والنشرات 
امليادين  شتى  في  األسبوع  مدار  على  يقدمها  التي 

البحثية .
تستطيع الطالبة توظيف التقنية املتطورة خلدمتها 

عن طريق مواقع اجلامعة االلكترونية .
هذه وغيرها الكثير من األمور التي سهلت وتسهل 
فلم  واألكادميي,  العلمي  البحث  طالباتنا  على 
لزيارة  العالم  دول  إلى  للسفر  حتتاج  الطالبة  تعد 
والرسائل  املراجع  مبختلف  واالستزادة  مكتباتها 

والكتب من هناك. 

والبحث  )التدريس  الثالث  الجامعات  وظائف  -من 
العلمي وخدمة المجتمع(إلى عضو هيئة التدريس، 
هل المهام واألدوار متكافئة وتؤسس فعال لجامعات 
المطلوبة  المجتمعية  بأدوارها  تقوم  منتجة  بحثية 

بحاجة  قصور  جوانب  هناك  الزال  أنه  أم  منها، 
للمعالجة؟

اجلامعة  خطط  وفق  التدريس  هيئة  عضو  إن 
محددة  أهدافا  لديه  يكون  أن  البد  واستراتيجيتها 
األداء  جوانب  من  عدد  تتضمن  دقيقة  ومعايير 
الوظيفي لعضو هيئة التدريس وواجباته األكادميية 
التدريسية  أدواره  وجميع  واجملتمعية  واإلدارية 
والبحثية واجملتمعية وتطوير وتنمية قدراته , وكذلك 

عالقته بطالبه.

البرامج  تقدمي  في  يسهم  التدريس  هيئة  فعضو 
التدريبية املتخصصة كل في مجاله , كما يشارك 
في تقدمي البرامج التعليمية وفي أنشطة الكراسي 
هيئة  لعضو  الفرصة  أتيحت  كما   ,  , البحثية 
والبحثية  التطويرية  بالبرامج  بااللتحاق  التدريس 
كل  املتالحقة  والتطورات  للمستجدات  استجابة 
توعية  في  يشارك  فأصبح   , تخصصه  مجال  في 
االلكترونية  التعلم  قنوات  إلى  ويوجههم  الطلبة 

التي ترتبط باملادة التدريسية.

لذا نرى بأن اجلامعة تسعى لتحقيق التطور والتغيير 
وحتسني  للتميز  بدوره  يقود  الذي  واالبتكار  لألفضل 
اإلنتاج  خالل  من  وذلك   , التدريس  هيئة  عضو  أداء 
واحلصول   , العلمية  واملشاركات   , املتميز  البحثي 
عاملية  أو  محلية  كانت  سواء  العلمية  اجلوائز  على 
عن  الرقمي  املعرفي  النشر  في  املساهمة  كذلك   ,

طريق املقررات التي يقوم بتدريسها .

األداء  في  جودة  يحقق  أصبح  التدريس  هيئة  عضو 
وذلك  األكادميية  البرامج  جودة  خالل  من  التدريسي 
من خالل تقوميه للمقررات والبرامج األكادميية التي 
املستجدات  وفق  الطالب  احتياجات  مع  تتوافق 

العلمية واملعرفية .

جلودة  جاهدا  يسعى  التدريس  هيئة  عضو  أن  كما 

لقاء مع د.عزة الغامدي �سيف العدد



11 �آفاق تربوية ونف�سية - �لعدد 48 - جمادى �لآخرة 1436هـ - �أبريل 2015م

رؤية  صياغة  في  املشاركة  خالل  من  اإلداري  العمل 
إعداد  في  ويشارك  كما   , اجلامعة  ورسالة  وأهداف 
القسم  مستوى  على  سواء  والدراسات  التقارير 
تطوير  في  بجدية  ويشارك   , اجلامعة  أو  الكلية  أو 

األنظمة اإلدارية .

الوعي  نشر  في  التدريس  هيئة  عضو  يساعد  كما 
باجملتمع  العالقة  ذات  والدورات  البرامج  وتقدمي 
جتاه  العمل  من  الكثير  يقدم  حيث   , ومشكالته 
شراكة  بناء  طريق  عن  وذلك  ومواطنيه  مجتمعه 

مستمرة ودائمة مع اجملتمع  

في  والفعاليات  األنشطة  لبعض  حضورك  -خالل 
والفعاليات   لألنشطة  تقييمك  ما  مؤخرا،  الكلية 
دورها  ترين  ،وكيف  عام  بشكل  الطالبية  واالندية 

في تطوير الطالبات وتنمية مهاراتهن ؟

مت خالل الفصل السابق وهذا الفصل تقدمي العديد 
من األنشطة والفعاليات الهادفة واملثمرة عن طريق 
أنشطة  تتمحور   . التربية  لكلية  الثقافية  االندية 
وتوعوية  واجتماعية  ثقافية  بني  ما  األندية  هذه 

ودينية واقتصادية 

هذه األنشطة يشرف عليها نخبة متميزة  من خيرة 
بالكلية  التدريس  هيئة  وعضوات  وموظفاتنا  بناتنا 
بوجه  بالطالبة  تهتم  تقدم  التي  األنشطة  وهذه 
عام واملستخدمة بوجه خاص ) خاصة بعد أن أصبح 
علينا  لهن  مواطنات  اجلامعة  في  املستخدمات 
تثقيفية  صورها  بشتى  املساعدة  يد  مد  في  احلق 

اجتماعية  وتعليمية  دينية  وترفيهية  وغيرها .
واستحسانا  كبيرا  إقباال  القت  األنشطة  هذه 
أو  التدريس  هيئة  عضوات  من  سواء  اجلميع  من 
أن  اهلل  نسأل   , الطالبات  من  أو  الكلية  منسوبات 
وأن  اجلزاء  خير  األندية  تلك  في  مساهم  كل  يجزي 

يرفع قدر اجلميع في الدنيا واآلخرة .

التربوية  للعلوم  السعودية  اجلمعية  في  كعضو 
من  الصادرة  آفاق  مجلة  حترير  ورئيسة  والنفسية 
اجلمعية، كيف ترين نشاط اجلمعية ودورها في خدمة 

العلوم اإلنسانية والتربوية والباحثني واملهتمني؟ .

التربوية  للعلوم  السعودية  اجلمعية 
جليلة  وخدمات  باع طويل  لها  والنفسية)جسنت(  
فهي مجلة تربوية نفسية تهتم باجلوانب النفسية 
بشكل  واجملتمع  االفراد  بحياة  تهتم  التي  والتربوية 
سبيل  في  واسعة  خطوات  خطت  فقد   , متكامل 
النفسي  اجلانب  في  االنساني  الفكري  النهوض 
والتربوي , وكل ماله صلة بتأصيل املنهج اإلسالمي 
التربوية  اجلوانب  أوفي  العامة  االفراد  حياة  في 

والنفسية بوجه خاص . 

اجملال  في  ريادي  دور  من  لها  ملا  اجلمعية  هذه  ولعل 
املعارف  من  الكثير  لنا  تضيف  والنفسي  التربوي 
وخاصة  لها  املتابع  تهم  التي  العلمية  واملواضيع 
نوعية  أضافه  يعتبرون  لها  واملنتسبني  القائمني  أن 
املثقفني  بكل  نرحب  ونحن   . التخصصية  للمعرفة 
العلمية  مبقاالتهم  اجلمعية  هذه  لدعم  واملثقفات 
للجميع  اهلل  سائلني   .... والنفسية  والتربوية 

التوفيق والفالح .  

لكلية  وكيلة  إلى  النفس  علم  لقسم  وكيلة  -من 
النفس  علم  بني  العالقة  تصفني  كيف   ، التربية 
التربوي  للقائد  النفسية  الصفات  أبرز  وما  واإلدارة، 

واملهارات التي يجب أن يتقنها؟

كما أسلفنا فقد توليت منصب وكيلة قسم علم 
النفس ملدة أربع سنوات متتالية قدمت فيه الشيء 
الكثير لقسمي وكليتي وجامعتي وهذا عمل اسأل 
األخوات  ولكل  والثواب  األجر  فيه  لي  يكتب  أن  اهلل 
اعتبرها من  والتي  احلقبة  تلك  الالتي شاركنني في 
انتقال وحتول كبيرة  أصعب احلقب ألنها كانت فترة 
للتطوير واجلودة ... لكن وهلل احلمد واملنه كان العمل 
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ميشي  النفس  علم  قسم  في  أخواتي  جميع  مع 
الصعوبات  من  الرغم  على  وهادئ  سلس  بشكل 
التي واجهت اجلميع في كل األقسام بدون استثناء 
..... كان اجلميع ميكث في املكتب للعمل في بعض 
األيام إلى بعد صالة املغرب وكان ذلك بطيبة نفس .

كان احلب واالحترام بيننا كعضوات هو سيد املوقف 
املتعاون  الفريق  بروح  يعمل  فالكل  بيننا  فرق  فال   .
املتجانس , كانت من أجمل األيام عندي على الرغم 
صعوبتها في بعض األحيان .لكن يد اهلل مع اجلماعة 

.

واإلرشاد  التوجيه  مركز  إلى  انتقلت  بعدها 
بصماتي  فيه  وضعت  الذي  املركز  ذلك  باجلامعة... 
وعملت فيه ليل ونهار ... قدمت فيه الشيء الكثير 
كلل  بدون  يعملن  املوظفات  من  مجموعة  فيه   ,
 . العمل  على  وحريصات  دؤوبات  منجزات  ملل   وال 
واستوى  عوده  اشتد  حتى  التربية  لكلية  انتقل  لم 
إلى  أتبعه  أزال  وال  باستمرار  أتابعه  كنت  حيث   ,
لكن   . به  تكليفي  فترة  انتهاء  من  الرغم  على  اآلن 
يقدمها  التي  فخدماته   , دائما  إليه  يجذبني  احلنني 
أو حتى عضوات هيئة  )طالبات وموظفات  للجميع 
منها  استفاد  ووقائية  واجتماعية  (نفسية  تدريس 

أعداد كبيرة وهلل احلمد واملنه .

والتي  التسعة  األقسام  ذات  التربية  لكلية  انتقلت 
تعتبر من أكبر كليات اجلامعة مساحة , ومن أكثرها 
لكن  وموظفات,  تدريس  هيئة  وعضوات  طالبات 
اإلدارية  االنتقال صعبا فخبرتي  وهلل احلمد لم يكن 

مكنتني من إدارة الكلية بكل اقتدار . 

ولعل احلب احلقيقي الذي احمله للجميع , واحترام 
الكبير والصغير , والتعرف على نفسيات من حولي 
والتعامل معها وفق خصائها , واملرونة في العمل , 
من أهم األسباب التي أدت لنجاحي سابقا وجناحاتي 
وال  حول  فيه  لي  يكن  لم  والذي  احلاضر  الوقت  في 

قوة . 

املناصب  تولي  على  املرأة  قدرة  في  البعض  يشكك 
القيادية وكذلك في فاعليتها في هذه الدور ، كيف 
النماذج  من  الكثير  وجود  مع  دكتورة  ذلك  ترين 
أثبتت  التي  واإلسالمية  والعربية  احمللية  النسائية 

جدارتها في مجال القيادة؟

والقدرات في  اإلمكانيات  لديها من  بوجه عام  املرأة 
إدارة األمور الشيء الكثير ... املرأة بطبيعتها قيادية 
... فهي من تقود عاملها ومملكتها في املنزل .... املرأة 
هي املربية واملعلمة .... هي األم واألخت والزوجة ... 
بل هي كل شيء .... املرأة لديها من الصبر والقدرة 
املرأة   .... الرجال  يستطيعه  ماال  التحمل  على 
.... إذا هي  التاريخ والعصور  أثبتت وجودها على مر 
لعدد  توليها  من  ذلك  على  أدل  وال  ومتمكنة  قائدة 
النماذج  من  العديد  وهناك   , القيادية  املناصب  من 
. صحيح  النسائية التي نفتخر بها على مر الزمان 
هناك العديد من األعمال واملناصب التي ال تصلح أن 
تديرها املرأة بل هي من اختصاص شقيقها الرجل . 
لكن هذا اليغفل دورها وقدرتها في القيادة واملشورة 

 .

كلية التربية الكلية األكبر واألكثر عددا من الطالبات 
سعود،  امللك  جامعة  في  التدريس  هيئة  وأعضاء 
ألدوارها  نظرا  اجملتمع  على  تأثيرا  االكثر  أنها  كما 
التعليمية، كوكيلة  والقيادات  املعلمات  في تخريج 
للكلية ما رؤيتك ملستقبلها انطالقا من الواقع وفي 

ظل تغيرات معرفية وتكنولوجية معاصرة؟ 

الرائدة في معظم  الكليات  من  التربية  تظل كلية 
األكبر  الكلية  عزيزتي  ذكرتي  كما  فهي  اجملاالت 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالبات  من  عددا  واألكثر 
في جامعة امللك سعود، كما أنها االكثر تأثيرا على 
اجملتمع نظرا ألدوارها في تخريج املعلمات والقيادات 
التعليمية التربوية، لذا فكلية التربية تسابق الزمن 

في انطالقها .
فالعصر الذي نعيشه مليء بالتحديات التي تواجه 

لقاء مع د.عزة الغامدي �سيف العدد
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اإلنسان كل يوم ، فكل يوم تظهر معطيات جديدة 
, وأساليب  ، وفكر جديد  إلى خبرات جديدة  ، حتتاج 
جديدة ، وآليات جديدة ؛ للتعامل معها بنجاح ؛ مما 
 ، البصيرة  نافذ   ، ومبتكراً   ، مبدعاً  إنساناً  يستلزم 
بل  فحسب  بيئته  مع  التكيف  على  ليس  قادراً 
للقيم واألخالق واألهداف  وعلى تكييف البيئة تبعاً 

املرغوبة .

     لذا سعت كلية التربية  بدورها إلى ريادة تربوية 
الكلية  لتصبح  املعرفة  مجتمع  بناء  في  تسهم 
بيت اخلبرة األول للمعلم العربي محلياً وعاملياً. كما 
تأسيس  في  عظيمة  جد  اجنازات  حتقيق  إلى  سعت 
وجيزة  زمنية  فترة  في  ومتطور  عال  تعليمي  نظام 
و  املتغيرات  ومواكبة  الستيعاب  طالبها  يؤهل  مبا   ،

التحديات احلالية واملستقبلية . 

  كما سعت الكلية لتطوير األداء مبا يحقق أهداف 
االرتقاء  خالل  من  املنطقة  في  الشاملة  التنمية 
املستوى  على  الريادة  وحتقيق  مخرجاتها  مبستوى 

احمللى واإلقليمي والعاملي.

 وبناء على ذلك ، شهدت السنوات القليلة املاضية 
التطورات  ،  وقد مت اجناز ذلك في إطار  تطوراً شامالً 
التعديالت  إدخال  مع  العاملية  واملعايير  احلديثة 

الالزمة مبا يتناسب مع طبيعة املرحلة.

واحتياجاتها  واقعها  حتديد  التربية  كلية  تبنت  وقد 
من  واحملليني  الدوليني  اخلبراء  وإشراك  التطويرية 
داخل اجلامعة وخارجها  متبنيه مبدأ أساسي مفاده 
إشراك جميع املستفيدين من خدماتها. وخاصة أن 
أعداد الطالب والطالبات تتزايد عاماً بعد عام بدرجة 
فاقت قدرات املؤسسات التعليمية على مستوياتها 
أن  نتج عنه  مما  األعداد  تلك  اخملتلفة على استيعاب 
مكاناً  جتد  ال  والطالبات  الطالب  من  هائلة  أعداد 
التحديات  تلك  أمام   . التقليدية  اجلامعات  في  لها 
ومع التطورات التكنولوجية احلديثة نأمل أن تتبني 
الكلية أمناط جديدة من التعليم ، وهي تأخذ أشكاالً 

من التعليم غير التقليدي الذي يعتمد بدرجة كبيرة 
على التكنولوجيا احلديثة . 

كلمة أخيرة دكتورة عزة...؟

هذا  واإلسالمية  العربية  وللشعوب  لنا  أبارك  أوال 
النصر العظيم الذي أعاد لألمة العربية واإلسالمية 
عزها ومجدها وفخرها وقوتها وثباتها وثقتها باهلل 
احلرمني  خادم  اإلسالمية  األمة  قائد  بقائدها  ثم 
ونصره  اهلل  أعزه  العزيز  عبد  بن  سلمان  الشرفني 
الذي شرفه اهلل بالذود عن حياض هذه األمه والدفاع 
باملساس  نفسة  له  تسول  من  كل  ودحر  عنها 
مبقدراتها فعاصفة احلزم قد حسمت األمور بفضل 

اهلل ثم بقيادة سلمان العز .

هيئة  عضوات  زميالتي  وكل  نفسي  أوصي   : ثانيا 
في  وجل  عز  اهلل  بتقوى  الطالبات  وبناتنا  التدريس 
السر والعلن واحملافظة على هويتنا اإلسالمية , واجلد 
واالجتهاد خلدمة الدين وخدمة هذا البلد الذي نعيش 
فوق أرضه ونستظل بسمائه , ونأكل من خيراته كل 
في موقعه ,علينا إخالص العمل هلل والنظر لألمام 
 .... مقدراته  وعلى  علية  واحملافظة  بوطننا  للرقي 
واجلد واالجتهاد وتقدمي كل ما نستطيع خلدمة هذا 
لتقدمي  ونسخرها  تخصصاتنا  نستثمر  وأن   . البلد 
كل ما هو مفيد , وأن نهتم بالنشء اجلديد الذي هو 

عماد هذا الوطن والدين .

العاملني وأن يحفظ  يبارك في جهود  أن  نسأل اهلل 
بالدنا من كيد الكائدين , وأن يحفظ قادتنا وعلماؤنا 

إنه سميع مجيب . 

لقاء مع د.عزة الغامدي �سيف العدد
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د. اأ�سماء �سعيد بن حممد باداود
جامعة امللك �سعود – كلية الرتبية

تؤثر  التي  السمات الشخصية  أهم  يعد اخلجل من 

 ,Coplan & Rubin( على سلوك اللعب عند االطفال

1998( بل إنها تؤثر على تعلمه وتفاعله االجتماعي. 

وميكن للخجل أن يؤثر على حياة االطفال بطرق كثيرة 

ومختلفة قد تستمر معهم طوال حياتهم، كما أن 

االطفال اخلجولني كما أثبتت االبحاث هم أقل كفاءة 

اللغة  استخدام  على  قدرة  وأقل  اللغوي  منوهم  في 

بشكل صحيح في املواقف االجتماعية كوبالن وآرمر 

 .)2005 ,Coplan & Armer(
مقلقة  ظاهرة  الصغار  االطفال  عند  اخلجل  يعد 

ليس لآلباء واملعلمني فحسب بل أيضا لألخصائيني 

االجتماعي  للنمو  مؤشر  أنه  يرون  الذين  النفسيني 

الغير سليم للطفل. ألن الطفل املتكيف إجتماعيا 

اللعب،  اآلخرين في  املشاركة مع االطفال  قادر على 

أما الطفل اخلجول الذي يكون معدل لعبه مع أقرانه 

في أدنى مستوياته فإنه سيفقد كثيرا من التجارب 

التي تساعده على النمو االجتماعي الطبيعي والتي 

بياجيه  كفلسفة  التربية  فالسفة  أفكار  في  وردت 

التى ركزت على أهمية التفاعل مع الرفاق كمصدر 

السليم.  االجتماعي  النمو  مصادر  من  أساسي 

مشكلة  اخلجل  أن  التجريبية  األبحاث  أثبتت  وقد 

التكيف في  جتعل األطفال عرضة إلضطرابات سوء 

 . )1997 ,Harrist, et al(مستقبل حياتهم

للتدريب  كمشرفة  الباحثة  مالحظة  خالل  من 

امليداني الختالف ميول االطفال نحو انواع معينة من 

اللعب احلر سواء في داخل الصف وفي خارجه، ومن 

خالل اطالعها على ما أثبتته الدراسات من اآلثار التي 

يتركها اخلجل على سلوك الطفل وأنشطته ولعبه 

 Rubin, Maioni( كما في أبحاث كل من روبني وزمالئه

 Rubin, Watson & Jambor ;1976 ,& Hornung
 , .Coplan, et al( وأبحاث كوبالن ومن معه   )1978

 Crozier & Perkns )2002( وكروزير وبيركنز )1994

العربية حسب  الدراسات  أنه لم توجد في  . وحيث 
االلعاب  أصناف  حتديد  على  يركز  ما  الباحثة  علم 

 ، اخلجولني  وغير  اخلجولني  االطفال  اليها  مييل  التي 

احلر  اللعب  أنواع  لتحديد  البحث  هذا  فكرة  جاءت 

واالطفال  اخلجولني  االطفال  من  كل  ميارسها  التي 

على  التعرف  خاللها  من  ميكن  والتي  اخلجولني  غير 

الطفل  أن  أم  اخلجل  من  يعاني  الطفل  كان  إذا  ما 

ليس خجوال وإمنا يفضل اللعب الهادئ املنعزل بعيدا 
الباحثة  رأت  لذلك  وضجتهم.  االطفال  صخب  عن 
يتكرر  التي  اللعب  أنواع  لتصنيف  بدراسة  تقوم  أن 

ممارستها من قبل االطفال اخلجولني وغير اخلجولني

اأنواع اللعب احلر لدى الطفال اخلجولني 
وغري اخلجولني 

يف اململكة العربية ال�سعودية

رابطة التربية احلديثة / السنة الرابعة / العدد12 / سبتمبر 2011

لقد حظي لعب االطفال في العقود األخيرة باهتمام واسع من قبل اخملتصني في مجال منو الطفل, 
ألنه يعتبر من أهم مظاهر حياة الطفل اليومية التي تستحوذ على أنشطته واهتمامه وجزءا كبيرا 
من وقته. وعن طريق اللعب يستمد الطفل العديد من اخلبرات والتجارب املمتعة واملفيدة التي لها 
الدور البارز في منوه االجتماعي والعقلي واجلسمي والنفسي السليم، وتتنوع ألعاب األطفال وتختلف 

طرقها باختالف طبيعة األطفال واختالف السمات النفسية لهم.  
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أثناء اللعب احلر لدى عينة من أطفال مدارس رياض 
من  تتكون  الرياض،  مدينة  في  األهلية  االطفال 
خجولني(  غير   26  ، خجولني   26( وطفلة  طفال   52
امللتحقني بالصف التمهيدي في أربع روضات أهلية، 
مت اختيارهم بواسطة معلمة الصف في ضوء فهم 
مع  املفهوم  هذا  وتوافق  اخلجل  ملفهوم  املعلمة 
ولتحقيق  املوضوع.  أدبيات  في  الوارد  اخلجل  تعريف 
 Teacher أهداف الدراسة مت استخدام قائمة املعلمة
Shyness Checklist )TSC(، لتحديد درجة اخلجل 
 The Play observation لكل طفل، ومقياس اللعب
 )2001  ,Rubin( روبني  وضعه  الذي   )scale )POS
بعد ترجمته وتعديله من قبل الباحثة لقياس لعب 
صدق  حساب  مت  املقننة.  املراقبة  خالل  من  االطفال 
ومعادلة  احملكمني  صدق  باستخدام  الدراسة  أدوات 
ألفا كرونباخ لإلتساق الداخلي لثبات مقياس اخلجل 

وطريقة اتفاق احملكمني لثبات مقياس اللعب. 
ذات داللة إحصائية  النتائج وجود فروق  وقد أظهرت 
وغير  اخلجولني  االطفال  لدى  احلر  اللعب  أنواع  بني 
االطفال  أظهر  حيث  اخلجل،  الى  ترجع  اخلجولني، 
واملتوسط  العالي  مابني  يتراوح  ميال  اخلجولني 
ملمارسة االلعاب التي تتسم باالنعزالية مثل اللعب 
من  غيره  مع  الطفل  فيه  اليتشارك  الذي  الفردي 
لعب  الطفل  يراقب  وفيه  املراقبة  وسلوك  االطفال، 
االطفال اآلخرين، والسلوك الغير منشغل الذي يظل 
من  تعد  األلعاب  هذه  يلعب.  ال  ساكنا  الطفل  فيه 
 ,Engfer( اخلصائص املميزة للعب لألطفال اخلجولني
هادئ  فردي  لعب  في  الطفل  يستغرق  حيث   )1993
أو  باملكعبات  يبني  اآلخرين  االطفال  عن  منعزل 
من  عينات  أو  لعبة  يستكشف  أو  كتابا  يستطلع 
النشط  النوع  وكذلك  االستكشاف،  ركن  خامات 
من أنواع االلعاب االنعزالية واملتمثلة في أن الطفل 
التزحلق  أو  كالتمرجح  لوحده  حركية  ألعابا  يلعب 

في امللعب أو يقوم بأداء أدوار متثيلية لوحده.
أما بالنسبة للعب املتوازي فلم تظهر نتائج التحليل 
وجود أي ارتباط بينه وبني اخلجل ألن كال اجملموعتني من 
االطفال مارست اللعب املتوازي مبتوسطات متقاربة. 
يقبل  اللعب  من  النوع  هذا  أن  الى  يرجع  رمبا  وهذا 

عليه كل من االطفال اخلجولني وغير اخلجولني على 
 Rubin,( حد سواء، كما جاء في دراسة روبني وآخرون
تأثرت  فقد  الرفاق  مع  احملادثة  أما   .)1978  ,  .et al
باخلجل بشكل ملحوظ حيث وجد فرق بني متوسط 
الكالم مع الرفاق للخجولني أقل بثمانية مرات لدى 
االطفال الغير خجولني ويدعم هذه النتيجة معامل 
االرتباط السلبي والعالي بني اخلجل وسلوك احملادثة، 
إذ  كلما زاد اخلجل قل احلديث مع الرفاق وكلما قل 
اخلجل زاد احلديث مع الرفاق. بالنسبة للعب اخلشن 
ارتباطية  بينها  واللعب والعدواني، لم توجد عالقة 
وبني اخلجل رمبا ألن خجل االطفال مينعهم من ممارسة 
محط  يكون  الطفل  جتعل  التي  السلوكيات  هذه 
املميزة  الصفات  مع  اليتناسب  وهذا  اآلخرين  أنظار 
الظهور  االنزواء وعدم حب  الرغبة في  للخجل وهي 
  .)1993  ,Engfer(  )2001  ,Crozier( االنظار  ولفت 
الى  فيميلون  اخلجولني  الغير  لالطفال  بالنسبة  أما 
اآلخرين  االطفال  مع  مشاركة  فيها  التي  االلعاب 
تساوى  بينما  واحملادثة,  اجلماعية  األلعاب  منها  التي 
االطفال اخلجولني وغير اخلجولني في اللعب املتوازي. 
هذه النتائج تتفق مع ما ورد في الدراسات السابقة. 
أهمها  من  بتوصيات  الدراسة  هذه  خرجت  وقد 
على  اآلباء  وكذلك  واملعلمات  املعلمني  مساعدة 
جتاوز  على  أطفالهم  ملساعدة  أساليب  تعلم 
خجلهم ومساعدتهم على تنفيذها، وكذلك توجيه 
أطفالهم  على  الضغوط  بتخفيف  واملعلمني  اآلباء 
أو معاقبتهم وتهيئة جو  اخلجولني وعدم إحراجهم 

يتسم بالتسامح والتقبل مع التوجيه السليم..

اأنواع اللعب احلر لدى الطفال اخلجولني 
وغري اخلجولني 

يف اململكة العربية ال�سعودية
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ر�سومات
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نبذه مختصرة عن الندوة: 

برعاية كرمية من سمو األمير سلطان بن سلمان بن عبد 

املعوقني،  االطفال  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  العزيز، 

السويلم  العزيز  بن عبد  الرحمن  الدكتور عبد  وبحضور 

االطفال  جمعية  نظمت  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

املعوقني ندوة املستجدات في تربية وتعليم ذوي اإلعاقة 

في الفترة من 28-29-30 يناير 2014م     .  وشارك في هذه 

الندوة نحو 30 خبيراً وأخصائياً من داخل وخارج اململكة 

ذات  متميزة   وجتارب  علمية  وبحوث  عمل  أوراق  وقدموا 

عالقة بالتوجهات واملمارسات احلديثة في مجال التربية 

اخلاصة. 

    كما تضمنت الندوة عدداً من حلقات النقاش وورش 
أهمية  مقدمتها  في  محاور  عدة  تتناول  التي  العمل 

تعليم  في  املساندة  اخلدمات  برامج  املساعدة،  التقنية 

مستوى  وتطوير  حتسني  وكيفية  اإلعاقة،  ذوى  وتأهيل 

التحصيل التعليمي والتربوي لذوي االعاقة ، وآليات اجناح 

التعليم الشامل.

مكان انعقاد الندوة: الرياض، اململكة العربية السعودية

اجلهة املنظمة له: جمعية االطفال املعوقني

أهداف المؤتمر:
1(  التعريف باملستجدات احلديثة في  مجال تدريس ذوي 

االعاقة

2( التعريف بدور التقنية املساعدة في دعم ذوي  االعاقة 
لالستقاللية

ذوى  تأهيل  في  املساندة  اخلدمات  ببرامج  التعريف   )3
اإلعاقة

4( استعراض آليات اجناح التعليم الشامل.
أهم املتحدثني فيه :

د. أروى أخضر
د. تركي القريني 

 د. نور البدور 
د. وائل مسعود

 د. محمد اجلابري
د. هيام العوفي
أهم التوصيات:

1( العمل على استخدام ادوات منتسوري لتنمية  االدراك 
احلسي لدى االطفال ذوي التوحد

2( العمل على استخدام التقنية املساعدة مع التالميذ 
ذوي االعاقات وتوظيفها في البرامج التربوية الفردية

والعشرون  الواحد  القرن  تكنولوجيا  توظيف   3(أهمية 
"النانو" nanotechnology  وتطبيقاتها مع ذوي االعاقة.

في  التربوية  واخلدمات  البرامج  تقييم  العمل    )4
وفقا  الفكرية  االعاقة  ومراكز  مؤسسات 

للمعايير العاملية.

ندوة  امل�ستجدات يف تربية وتعليم 
ذوي الإعاقة

تغطية د. تركي القرين

تغطية موؤمتر
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في  العام  التعليم  مخرجاِت  أنَّ  فيه  الشك  ومما 

على  ُمْخلٍصغيور  كلِّ  َمْضِجَع  قّضْت  األخيرة  آلونة 

إلى  يغادر  العام عندما  التعليم  البالد؛ فطالُب  هذه 

الدراسة  من  عاماً  عشر  اثني  بعد  العالي  التعليم 

لديه نقص شديد في مهاراٍت أساسية: كاالستماع، 

العددية  والقراءة،والكتابة،واملهارة  والتحدث، 

حسب  كبيرٍة  بدرجٍة  جميعاً  اكتسابُها  يتم  التي 

الدراسات العلمية في الصفوف األولية من املرحلة 

إلى  االبتدائية؛ فإّن ذلك يُعدُّ مشكلة حقيقة؛حتتاج 

إجراٍء إصالحيٍّ يؤتي أُكله في وقٍت وجيز.

       ومما جتدر اإلشارة إليه في جانب تدني مستوى 
االبتدائية؛فإنّه  املرحلة  في  والكتابة  القراءة  مهارتي 

الدراسية  املقررات  على  املتخصص  املُطلع  يُدرك 

الصفوف  في  اجلميلة  لغتي  مادة  مقرر  أنَّ  احلالية؛ 

األولية مثالً؛ مت تنظيمه على ما يُْفترض أن يكون عليه 

الصفوف  محتوى  أّن  ذلك  وتفسير  املدرسي؛  الواقع 

املواقفاملّتِسمة  لغة  يناسب  مبا  تنظيمه  مت  األولية 

املنطوقة  اللغة  طبيعة  أصل  هي  التي  بالصوتية 

الكتابة؛  من بعض نظام  أيضاً  احملتوى  وال يخلو هذا 

يزداد تدريجياً بانتقال التلميذ من صٍف إلى آخر. لذا 

فإمّنحتوى هذا املقرر يُعدُّ ميدان اكتسابٍوتدريٍب جّيد 

في مهارات اللغة والسلوك؛ شريطَة أْن يقوم عليه 

والتربوية  النفسية  الطبيعة  من  متمكنٌ  معلٌم 

للتلميذ في هذه املرحلة؛ السيما إذا توافرْت للتلميذ 

بيئة مدرسية مناسبة؛ وهو ما سيحقق لنا إن شاء 

اهلل طالباً مميزاً في قراءة التعرّف ولديه احلد األدنى من 

مهارات الفهم على األقل، إلى جانب متكنه من كتابة 

الكلمات املباشرة غير املهموزة، وهي مهاراٌت ينشغُل 

معلُم اللغِة العربيِة في الصفوف العليا بإصالحها، 

َُّه  بالرغم من أنها ليست من مهامه الرئيسة، بل إن

من  الطالب  متكني  في  دوره  تعيق  إنها  القول  ميكن 

عليها  يرتكز  وكتابية  قرائية  وفنون  استراتيجيات 

العليا؛  الصفوف  في  اجلميلة  لغتي  مقرر  محتوى 

تقوم على السياقية داخل كل وحدة،وتختصر جهد 

للنِّص  قرائيٍّ  فهٍم  من  له  حتققه  مبا  ووقته  الطالب 

اإلمالئية  القواعد  بعض  جّيدعلى  وتدريب  املقروء، 

في  املهارة  على  رسمها  إتقان  يعتمد  التي  املهمة 

نفسها  واملشكلة  اإلعرابية،  احلركة  صوت  التقاط 

تقع في مادة الرياضيات عندما يقف معُلمها حائراً 

ميتلك  ال  وهو  العليا  الصفوف  إلى  نُِقَل  طالٍب  أمام 

احلد األدنى في مهارات)اجلمع، والطرح، والضرب( التي

خطوة ...

           نحو اإ�سالح التعليم العام
           

  

–  تعليم القنفذة    د. علي بن عو�ض حممد الغامدي 
hotmail.com@Alix1387

الهدى  التعليم مصباح  بأّن  التام  إلدراكها  نظراً  اهتمامها؛  القيادة ومحور  بالدِنا هاجس  التعليم في  يُعدُّ 

وبوصلة تقدم الدولة واالرتقاء بها في جميع اجملاالت؛ لذلك كان الدعم املادي واملعنويـ واليزال ـ من قيادتنا 

الطّيب؛  البلد  الرشيدة للتعليم غير محدود.  والتعليم  كذلك هوالشغل الشاغل لكل مواطن في هذا 

السيما التربويني منهم املباشرين لساحة امليدان التربوي، وبالذات التعليم العام.
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كالقسمة  نشاٍطرياضي  ألي  احلقيقي  الوقود  تُعدُّ 

كي  إصالحها؛  مبحاولة  املعلم  فينشغل  مثالً؛ 

في  أشُك  أمرٌ  وهو  املقرر،  في  التقدم  يستطيع 

حصوله باملستوى املأمول. 

تعيشه  ما  وخاصة  هذه؛  التعليم  حالة  ظل  وفي 

املهارات  مستوى  في  تدٍن  من  االبتدائية  املرحلة 

بات  إذ  والكتابة؛  القراءة  أبرزها  من  التي  األساسية 

تعافي  عدم  على  مؤشرٌ  فيهما  التالميذ  مستوى 

عن  سابقاً  عرضه  مت  ما  بالدنا...وحيال  في  التعليم 

وضع التعليم العام؛ فإنني أقدُم مقترحاً تصحيحياً 

بالشأن  املهتمني  بعض  فيه  معي  يتفق  ال  قد  ـ  

بحكم  أصبح  نظري  وجهة  من  ولكنه  ـ  التربوي 

في  التعليم  إصالِح  خطواِت  من  كخطوٍة  الضرورة 

اململكة العربية السعودية، ويتمثل هذا املقترح في 

االبتدائية  املرحلة  من  األولية  الصفوف  استقاللية 

تناسب  خاصة  مواصفات  ذي  مستقل  مبنى  في 

التالميذ  هؤالء  تعليم  ألن  التالميذ؛  هؤالء  سن 

املادي  احلسي  اجلانب  على  أساسية  بدرجة  يعتمد 

املرتبط باللعب؛ مما يستدعي أن تكون بيئة املدرسة 

املناسبة  والترفيهية  التعليمية  باأللعاِب  غنّية 

أن  كما  للطفل،  الشامل  النمو  في  تُْسهم  التي 

يكون  األولية  الصفوف  معلمي  اختيار  عملية 

واملشرف  املدرسة  مدير  وترشيح  تزكية  على  بناًء 

التربوي وجهاٍت أخرى؛ تأخذ في االعتبار سن املعلم 

وسلوكه ومدى متكنه من مهارات تدريسيٍة معينة؛ 

املستمر  التقومي  تطبيق  على  القدرة  مقدمتها  في 

مكافأةً  املعلم  هذا  منح  ضرورة  مع  عالية،  مبهنيٍة 

ماليًة ُمجزية في ضوء نظاٍم تعليميٍّ تعاقديٍّ محوره 

في  املعلم  استمرار  مدى  يحدد  اإلتقان؛  الرئيس 

تدريس الصفوف األولية من عدمه،ويحكمه مستوى 

أهمها  من  والتي  األساسية،  املهارات  في  اإلنتاج 

القراءة والكتابة؛بحيث يتم تقييم مستوى التلميذ 

من  تشكيلها  يتم  مختّصة؛  تربوية  جلنة  قبل  من 

خارج املدرسة،ومتفرّغة ملتابعة مستوى املهارات في 

التلميذ  نقل  على  عليه،واملصادقة  واحلكم  املدارس 

أن تطبيق هذا  العليا من عدمه، كما  إلى الصفوف 

نقلة  اهلل  بإذن  سيحقق  املطلوب  بالشكل  املقترح 

جانب  إلى  املكتسبة؛  املهارات  مستوى  في  نوعية 

متمكنوثقة،  أهمها:معلم  أمور،من  عدة  حتقيق 

وطفل يتعّلم في بيئٍة تعليمّيٍة صحّيٍة آمنة.
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,,,,
اقتبا�سات تربوية

جمع واإعداد: اأ/ الهنوف العجالن
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تقنية ال�سفرة الثنائية )QR Code( يف التعليم

تاريخها :
في  م   1994 الباركودعام  ظهورلتقنية  أول  كان 
من  وبالتحديد  السيارات  تصنيع  مجال  في  اليابان 
ِقبل شركة )تويوتا( ، ثم انتشرت بشكل كبير نظرًا 

لفاعليتها. 

أنواعها:
هناك نوعني من الشفرات:

الشفرةاخليطية  أمثلتها  ومن  األبعاد:  أحادية   •
في  املستخدمة  وهي   )BarCode( الشريطية  أو 
وتتم  املنتج  عن  تفاصيل  تتضمن  حيث  املنتجات 

.)Barcode Scanner( قراءتها بأجهزة خاصة
التجاوب  ذات  الشفرة  أمثلتها  األبعاد: ومن  • ثنائية 
األكثر  وهي   ،)Quick Response Code( السريع 

رواًجا، وتتم قراءتها من خالل كاميرا اجلوال أو أجهزة 
الكمبيوتر عبر تطبيقات خاصة بها.

:QR Codeماهي الشفرة الثنائية
هي شفرة ثنائية األبعاد ميكن قراءتها من خالل أجهزة 
مثل الهاتف اجلوال، و كاميرا جهاز الكمبيوتر. ميكننا 
تصور هذه التقنيةباعتبارها حلقة وصل بني العالم 
والعالم   )... صور  ملصقات،  منشورات،   ( احملسوس 
نَصي(ووسائط  محتوى  ويب،  )صفحة  اإللكتروني 

التواصل )مكاملة، رسالة نصية، ... وغيرها(. 

االستخدام التعليمي:
عام  الثنائية  الشفرات  استخدام  بدايات  ظهرت 
املزودة  الذكية  الهواتف  انتشرت  حيث  )2005م( 

بكاميرا)Chaisatien and Akahori, 2006(،وقد

الشافية،  املعلومات  من  األساتذة  مكاتب  واجهات  وخلو  والنتائج،  اإلعالنات  لوحات  حول  الطالب  تزاحم 

وتراكم األوراق التي تستهلك وقًتا وجهًدا ومساحة، وتزاحم اجلدران واملمرات بامللصقات واللوحات اإلعالنية 

تتجاوز حجم  ال  قد  من خالل شفرة  عليه  التغلب  التي ميكن  املزعجة  التربوية  املظاهر  من  والتوجيهية.. 

شاشة اجلوال. وال تخفى على اجلميع ضرورة تبنيأحدث وأنفع التقنيات فياملمارسات التعليمية واألكادميية، 

تقنيات  أبرز  أحد  التيتعّد   )QR Code( الثنائية  الشفرة  تقنية  على  التربويني  إقبال  لالهتمام  املثير  ومن 

التسويق وتسخيرها في مجال التعليم اجلامعي. فاملعلومة اآلن مبختلف صورها لم تعد على بعد ضغطة 

زر فحسب، بل املمتع في األمر أنها على بعد التقاطه كاميرا وفي متناول اليد حرفًيا بل و في أكثر وسيط 

الذكية  اجلوال  أجهزة  انتشار  اجلميع  على  يخفى  وال  اجلوال.   الهاتف  وهو  أال  للمستخدم  ومقرب  محبب 

ورواجها الكبير عند املتعلمني في املرحلة اجلامعية على وجه التحديد.

اإعداد: 
يارا بنت عبدالعزيز احليدري

بكالوريو�ض علوم احلا�سب - ماج�ستري تقنيات التعليم 
كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود
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عمل الكثير من مطوري نظم التعلم على تسخير 
تفاعلية  تعلم  وأدوات  نظم  بناء  في  التقنية  هذه 
عبر  الطالب  قبل  من  سريع  جتاوب  تلقي  إلى  تهدف 
 ,Susono and Shimomura(احملمولة هواتفهم 
2007(. وحينما نستعرض الدراسات التي جرت لتقرير 
واقع استخدام هذه التقنية جند دراسة جامعة باث 
أجرت  )2008م(،حيث  فيعام   )2008  ,Ramsden(
اجلامعة دراسة حول مدى استخدام تقنية الشفرات 
الطالب  من   )%12( بأن  الدراسة  وأظهرت  الثنائية، 
الثنائية،  الشفرات  بتقنية  مسبقة  معرفة  لديهم 

بينما أجاب )87%( منهم بالنفي. وبالنسبة للبرامج 
القارئة للشفرة الثنائية فقد أجاب )79%(من الطالب 
بأنهم ليس لديهم أي فكرة عنها، بينما أجاب )%2( 
ثنائية من  بقراءة شفرات  وقاموا  بأنهم سبق  فقط 

خالل أجهزتهم.
ويبدو  جًدا  مبكر  السابقة  الدراسة  زمن  أن  نالحظ 
التقنية  بواقع  قُورن  ما  إذا  جًدا  ضعيًفا  االستخدام 
اآلن، فهي تطبق بشكل كبير في اجلامعات العاملية 
واحمللية أيًضا ) جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

منوذًجا( سواًء في اجملال األكادميي أم اإلداري.

ماذا يمكن أن تتضمن الشفرة الثنائية؟
ميكن أن يتضمن احملتوى التالي :
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تطبيقات تربوية :
في  الثنائية  تبنيالشفرة  ميكن  سبق  ما  ضوء  على 

التطبيقات التعليمية التالية:

• مشاركة رابط مللف أو مجلد مخزن من خالل أحد 
 )cloud Computing( تطبيقات احلوسبة السحابية

درايف  قوقل   ،)Dropbox( بوكس  الدروب  مثل 

شفرة  في  وتضمينه  )Google Drive(وغيرها،  
ثنائية.

 ( املكتبية  الساعات  وجداول  الدراسية   اجلداول   •
.)PDF صورة أو ملف

. )PDF توصيف املقرر )ملف •
.)MS Powerpointالعروض التقدميية )ملف •

MS Wordأو  )ملفات  واالثرائي  العلمي  احملتوى   •
.) PDF

.) PDFاللوائح واألنظمة األكادميية )ملف •
 ، SMS ) رسالة نصية  • التواصل األكادميي واإلداري 

روابط شبكات التواصل االجتماعي، رقم جوال(.

فوائد تربوية :
في  األبعاد  ثنائية  الشفرة  تقنية  تبني  أن  شك  ال 

التعليمينطوي على فوائد عديدة، منها:

للبحث  احلاجة  دون  املستخدم  على  الوقت  يوفر   •
املطول وتصفح املواقع أو نسخ اجلداول واملعلومات.
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• يضمن نقل احملتوى كما هو دون نقص أو أخطاء .
• يوفر للمستخدم نسخة محمولة من احملتوى.

• يحافظ على البيئة من خالل االستغناء عن النسخ 
املطبوعة.

التواصل  عناوين  تضمني  ميكن  حيث  االنتشار،   •
زر  بضغطة  عليها  املستهدفني  حصول  وبالتالي 

واحدة.

استكشاف  على  املشاهد  يحفز  حيث  التشويق،   •
محتوياته، وخصوًصا إذا ما اقترن بعبارة تشويقية.

• تسهم في إشراك املتعلم في العملية التعليمية 
بشكل فاعل.

• يصل احملتوى إلى أكثر الوسائط رواًجا واستخداًما 
من ِقبل املتعلم .

بني  تبادلها  يسهل  رقميه  بصورة  احملتوى  توفر   •
املتعلمني.

طريقة عمله:

أوالً: إنشاء الشفرة الثنائية :
من  إما   ، الثنائية  الشفرة  إلنشاء  طرق  عدة  توجد 

خالل املواقع أو من خالل تطبيقات اجلوال. بعد حتديد 

سيتم  الذي  وغيرها(   .. بيانات  نص،  )رابط،  احملتوى 

إنشاء  مواقع  إلى  نتوجه  الشفرة،  في  تضمينه 

)QR Code Generators(ونبدأ  الثنائية  الشفرات 

باتباع اخلطوات التالية:

• حتديد نوع احملتوى املطلوب من خالل اختيار املطلوب 
من القائمة.

احلقول  مبلء  وذلك  املوقع  في  احملتوى  تضمني   •

لتتضمن  الشفرة  حتديث  وستالحظ  باملعلومات، 

احملتوى املطلوب.

• حفظ الشفرة الثنائية الناجتة كصورة.
• استخدامها في السياق املناسب ومشاركتها.

تطبيقات ومواقع إنشاء الشفرة الثنائية: 

ميكن إنشاء الشفرات الثنائية QR Codes  من خالل 

تطبيقات اجلوال، ومنها ما يلي: 

:)iOS( تطبيقات أجهزة نظام

• qrcode.kaywa.com
• qrstuff.com 
• QR Code Maker
• QRafter

: )Android( تطبيقات أجهزة نظام

• QR Droid

كما ميكن إنشاء الشفرات الثنائية QR Codes  من 

خالل مواقع الويب: 

• www.QRStuff.com
• www.unitaglive.com/qrcode
• www.qr-code-generator.com
• http://qrcode.littleidiot.be

 QR Code(الثنائية الشفرة  قراءة  تطبيقات  ثانًيا: 
 : )Readers

من  أو  الكمبيوتر  جهاز  كاميرا  خالل  من  ذلك  يتم 

خالل كاميرا اجلوال، وفيما يلي قائمة بأبرز تطبيقات 

اجلوال وفًقا لكل بيئة تشغيل:

: iOS ألجهزة )Apple Store( تطبيقات متجر آبل
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في  جديد  مفهوم  الشاملة   املستقبل  مدرسة  إن 

حركة  مع  متزامناً  جاء  والتعليم,  التربية  مجال 

اإلصالح التربوي, التي ينادي بها اجملتمع في ظل هذه 

على  املفهوم  هذا  ويحتوي  نعيشها,  التي  الظروف 

مترادفات عديدة مثل :

ـ املدرسة اجلامعة , أ و املدرسة الشاملة , أو مدرسة 

املستويات  املتعدد  التعليم  أو  الشامل,  االحتواء  

التربوية  التقسيمات  تلك  إلغاء جميع  ذلك  ومعنى 

املتعارف عليها تربوياً 

فلسفة هذه المدرسة هي : 
◄ مبنية على محاربة التمييز والتعصب. 
◄ معيار التفاضل بني البشر هو التقوى.

◄ إن التعليم يعتبر حق من حقوق أي فرد في اجملتمع. 
لتحقيق  املشط,  كأسنان  سواسية  الناس  أن    ◄

مبدأ التكافل االجتماعي.

األجيال  لدى  والقومي  الديني  االنتماء  تعزيز   ◄
العربية في سياق التواصل احلضاري واإلنساني.

◄ حتديد اخلصائص التعليمية الفردية ومراعاتها .
الفريق  بروح  والعمل  شامال  ليكون  املعلم  تدريب 

ألساليب  التعديل  بعض  مع  التخصصات  املتعدد 

في  وتغيير  وتكييف  وتعديل  التقليدية  التعليم 

أكثر  التعليمات  واملواد لتصبح  املدرسية  األنشطة  

االستجابات  تصحيح  إجراءات  وتصبح  وضوحاً, 

املادة  عرض  سرعة  كذلك  و  فعالية,  أكثر  اخلاطئة 

التعليمية يكون أكثر مالئمة جلعل املدرسة مؤسسة 

للبحث والتطوير والتدريب والتعامل مع املدرسة أنها 

نظام مفتوح ببيئة مفتوحة تعتمد على الشبكات 

بدرجة  التربوية  أنظمتها  تتمتع  التقنية  ووسائل 

عالية من املرونة لتتجاوب مع املستجدات والتحوالت 

العاملية .

د. فوزية اأخ�سر

Inclusive school تطبيق جتربة املدر�سة ال�ساملة
باململكة العربية ال�سعودية يف وزارة الرتبية والتعليم عام 1425-1426هـ 

الحباطات  كل  رغم  للجميع  التعليم  بعد  ال�سامل  الدمج  جاء 
الرتبية  بوزارة  تطبيقها  قررت  عندما  واجهتني  التي  وال�سعوبات 
بداأ  حلما  كان  اخلا�سة  الرتبية  عام  مديرة  كنت  عندما  والتعليم 

بالدمج ثم بالدمج ال�سامل ؟ وبعد التطبيق والنجاح اأ�سبح هدفًا 
والآن وبعد مرور 10 �سنوات على تلك التجربة الناجحة بكل املقايي�ض 
اأ�سبحت  توجها هاما  تقاعدي  بعد  املهد  والتي وئدت وهي يف 
لوزارة الرتبية والتعليم نحو التعليم ال�سامل عقدت مذكرة تفاهم 

مع البنك الدويل لتطبيق فكرة الرتبية ال�ساملة ثم توىل الآن م�سروع امللك عبد الله بن عبد العزيز من 
خالل �سركة تطوير للخدمات التعليمية  تاأ�سي�ض فكرة م�سروع الدمج ال�سامل اأو الرتبية ال�ساملة اأو املدار�ض 

ال�ساملة بالتعاون مع الدارة العامة للرتبية اخلا�سة بوزارة الرتبية والتعليم.
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وهذا هو املبدأ الذي 

اإلسالم  عليه  نصَّ 

وقبل  ظهوره  منذُ 

املتقدمة  الدول 

بزمن طويل جداً. 

والعاديني  والفنيني  املهنيني  و  واملعوقني  )املوهوبني 
وشامالً  موحداً  تعليماً  ى  يتلقَّ فاجلميع  والتربويني( 

ى عليه  وحسب قدرات كل فرد في اجملتمع , وقد تلقَّ

اإللهي  العتاب  خالل  من  األمر  هذا  والسالم  الصالة 

اه  في عبد اهلل ابن أمِّ مكتوًم املعاق بصريا,  الذي تلقَّ

وليس  للجميع  التعليم  أنَّ  على  األمر  هذا  أكَّد  وقد 

جاءه  أن  وتولَّى  عبس   (  : تعالى  قال  و  لفئة معينة 

فتنفعه  يذكَّر  أو  يزكَّى  له  لعَّ يدريك  وما  األعمى 

املبدأ  أغفلنا هذا  األيام  مرور  و مع  ولكننا   ) الذكرى 

في  الغرب  وحاكينا  وجتاهلناه,  العظيم,  اإللهي 

إلى  التعليم  وقسمنا    , آنذاك  السائدة  اجتاهاته 

وفنية  ومهنية  وشرعية  وأدبية  علمية  تخصصات 

وتعليم  ومعوقني  موهوبني  وتعليم  وحرفية  وتقنية 

ما  الذي  للغرب  محاكاة  موازِي,  وتعليم  أكادميي 

خاطئ  تربوي  اجتاه  في  يسير  إنه  عرف  وأن  لبث 

بتقسيم وتوزيع التربية إلى كل تلك التقسيمات و 

التخصصات اخملتلفة. 

الدول  بها  قامت  التي  واحملاوالت  األنشطة  أهم  ومن 

املتقدمة, في توحيد املسار التعليمي ومبدأ التربية 

للجميع: كانت عبارة عن محاوالت قامت بها منظمة 

اليونسكو, من خالل إعداد رزمة تدريب العاملني في 

قاعات الدراسة,    

د  ومهَّ جديدة  أفكار  بلورة  على  ساعد  ما  وهذا 

إلى مؤمتر  الطريق 

سالمنكا العاملي, 

في  عقد  الذي 

عام  أسبانيا 

1994م وقد شارك فيه أكثر من 300 مشارك ميثلون 

مسئوليِّ  وضمَّ  دولية,  منظمة  و25  حكومة   92

بلوغ  في  اإلسهام  أجل  من  وغيرها  املتحدة  األمم 

لتقف  اجتماعية  كحركة  للجميع,  التربية  هدف 

املتبعة  العنصرية  السياسة  ممارسات  مواجهة  في 

آنذاك في دول الغرب وٌعقد هذا املؤمتر مببادرة من األمم 

املتحدة واملنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية 

مات  واملنظَّ الدولي  العربي  والبنك  )اليونسكو( 
للجميع  التربية  بأن  اجلميع  ونادى  احلكومية,  غير 

حتتاج  املستقبل  فمدرسة  اجلميع  مدرسة  في 

بالتنمية  التعليم  ليرتبط  املستقبل  مجتمع  إلى 

اخلارجي  اجملتمع  من  جزء  املدرسي  واجملتمع  الشاملة 

ولن ينتج الفرد ما لم يكن اجملتمع املدرسي جاذباً له, 

األفراد  جميع  إنتاجية  إلى  بحاجة  اجملتمع  إن  وحيث 

وليس جزء منهم لذا يجب االهتمام باجلميع وليس 

باجلزء.

مدرسة  أو  اجلامعة  املدرسة  شعار  أصبح  وهكذا  

اجلميع أو مدرسة  االحتواء الشامل يُشكٌِّل هاجساً 

في  واخملتصني  والتعليم  التربية  علماء  لدى  كبيراً 

على  يخيُِّم  الركود  كان  حني  في  املتقدمة,  الدول 

التجربة  تطبيق  في  فكرت  لذلك  العربي  تعليمنا 

في  ابني  على  اإليجابية  أثارها  رأيت  أن  بعد  خاصة 

عام  اإللزامي  الدمج  قانون  صدر  عندما  بريطانيا 

1976م الذي كان في مدرسة خاصة بالصم ثم حتول 

للدمج خالل فترة ابتعاثي.
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إنَّ إصالح التعليم وحده ال 
يكفي لنهضة المجتمع بل 
يجب أن يكون هناك إصالح 

مجتمعي شامل 

ما هي فلسفة هذه المدرسة ؟ 
◄ نها ضد مبدأ التمييز أو العنصرية وتقبل جميع 
األطفال بجميع  فروقاتهم وسلوكياتهم وقدراتهم 

اخملتلفة.          

◄ تركز على الطفل ذاته وقدراته  أكثر من تركيزها 
على عجزهوقصوره.

وتفصل  عليها  وتركز  الفردية  اخلطط  تستخدم   ◄
املنهج حسب قدرات الطفل وليسالعكس.

مع  يتناسب  شامالً  تأهيالً  معلميها  تؤهل   ◄
جميع  مع  يستطيعونالتعامل  بحيث   أهدافها 

األطفال وترفض التصنيف الفئوي.

معاقني  من  للجميع  املساندة  اخلدمات  تقدم   ◄
اخلدمات  وغرف  املصادر  غرف  في  وموهوبني  وعاديني 

املساندة اجملهزة. 

للمدرسة  الشامل  املعلم  ومواصفات  شروط 

الشاملة:

يستطيع  شامال  ومبدعاً   قائداً  معلماً  يكون  أن   ◄

معلم  وليس  الفردية  الفروقات  جميع  مع  التعامل 

به  معمول  هو  كما  فقط  أحادي  تخصص  ذو  فئوي 

اآلن ويستطيع أن يركز على توظيف قدرات املتعلمني 

وعلى جعلهم قادرين على إيجاد منتجات أو أنظمة 

وتستجيب  املشكالت  حل  على  قادرة  ت  خدما  أو 

لالحتياجات الفردية اجملتمعية.

التي  واملفاهيم  األفكار  الختيار  مؤهالً  يكون  أن   ◄

ستكون موضوعاً للمناقشة في الصف أو احلصة. 

◄ أن يكون قادراً ومتمكنا من مادته بحيث يستطيع 

واملناقشة  للتفكير  الطالب  جلميع  الفرص  إعطاء 

واحلوار وإبداء الرأي اخملالف التي جتعله يقوم بإعطائهم 

الفرص للتحليل واملمارسة. 

وتطبيق  واملفاهيم  بتطويراألفكار  ملماً  يكون  أن   ◄

املهارة التي تعلموها على محور جديد آخر.   

◄أن يستطيع القيام بتحديد أسلوب التقومي حسب 

كل  ملف  في  بأول  أوالً  املنجزات  وتسجيل  القدرات 

التربوية  اخلطة  ولعمل  االحتياجات  لتحديد  طالب 

الفردية من البداية.

ميكنهم  كيف  األطفال  بتعليم  ملماً  يكون  أن   ◄

التعليم  وممارسة  القرين,  وتعليم  الذات  تعليم 

التقني وإتقانه. 

القدرات  مع  التعامل  من  متمكنا  يكون  أن   ◄

الذكاء  مثل  املستويات  اخملتلف  والذكاء  املتعددة 

اللغوي واحلسابي واملنطقي والتصويري واالجتماعي 

بتصميم  ليقوم  والفلسفي  واألخالقي  والنفسي 

االختبارات والقياسات وفقاً لذلك.

اجملتمع  لنهضة  يكفي  ال  وحده  التعليم  إصالح  إنَّ 

شامل  مجتمعي  إصالح  هناك  يكون  أن  يجب  بل 

ونوعياً.  كمّياً  اإلصالح  يكون  وأن  اجملاالت  جميع  في 

املستقبل  مجتمع  إلى  حتتاج  املستقبل  فمدرسة 

اجملتمع  ويكون  الشاملة  بالتنمية  التعليم  ليرتبط 

املدرسي جزء من اجملتمع اخلارجي,  ولن ينتج الفرد ما 

اجملتمع  إن  له وحيث  املدرسي جاذب  اجملتمع  لم يكن 

األفراد وليس جزء منهم  إنتاجية جميع  إلى  بحاجة 

فيجب أن يكون هناك تكامل وتعاون بني اجلميع في 

التربية .  
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وأنظمة  التعليم  إصالح  حول  اجلدل  أصبح  وقد 

أصبح هناك  بل  تربوياً فحسب,  ليس جدالً  اخملتلفة 

جدالً اجتماعياً وأخالقياً وسياسياً, يدور حول أنظمة 

التعليم املنفصلة.

رنا أن هناك جدالً حول هذا  السؤال اآلن إذا قدَّ
النظام في الدول الغربية فهل لدينا في الدول 

العربية على األقل هذا الجدل ؟ 

أو  الشاملة  املدرسة  املستقبل  مدرسة  تعريف 

املدرسة اجلامعة أو مدرسة االحتواء الشامل:  

وحتارب  بني جنباتها,  األطفال  التي تضم جميع  هي 

التمييز والعنصرية, وتعتبر أن التعليم حقُّ للجميع 

جميع  يلبِّي  الذي  الشامل  االحتواء  مدرسة  في 

لهذه  أما كيف ميكن  اخلاصة,   التربوية  االحتياجات 

اختالف  مع  األطفال  جميع  استيعاب  املدرسة 

)توري جنس(, وهو أحد كبار  قدراتهم؟ فيرى العالم 

مسئولي البرامج في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: إن 

تعتبر  اخملتلفة  التخصصات  على  تركز  التي  التربية 

تربية عقيمة وغير ناجحة, ألنها تتم في أطار نظام 

من  جزُء  تُعتبر  وال  العادي,  التعليمي  للنظام  موازي 

االهتمام  جتد  ال  أنها  كما  الرسمي,  التربوي  النظام 

املالئمة,  األساسية  املوارد  لها  تتحقق  ولم  الكافي, 

َّ أدَّى إلى إن يصبح واحداً من كل خمسة أطفال في  مما

أنه ال  العالم يحتاج إلى تربية خاصة, مع مالحظة 

يقصد مبفهوم باملدرسة الشاملة الدمج ألن الدمج 

له معنى آخر.  

أهم أهداف هذه المدرسة هي : 

◄ تقدمي تعليماً جديداً ومتكافئاً جلميع األطفال دون 

تفرقة.

العصر  لتحديات  مناسب  إنسان  وتخريج  إعداد   ◄

احلالي.

وتعليمهم  األطفال  إبداع  إثراء  على  العمل   ◄

التفكير والتأمل. 

◄ تعليم األطفال كيف يتعلمون ويثقفون ذاتهم.

◄ إيصال املبدعون منهم الى أرقى املستويات بغض 

عن  بهم  واالبتعاد  عاديني  أم  معاقني  أنهم  النظر 

حشو العقول.

حل  طرق  على  قدراتهم  تنمية  على  العمل   ◄

املشكالت والتفكير االبداعي.

◄ التركيز على تعليم القرين والتعلم الذاتي. 

التعليم يجب ان يشمل اجلميع حتى املهمشون   ◄

واملبعدون واألقليات.

◄ االهتمام املبكر بتنمية قدرات التفكير األساسية 

منذَ الطفولة املبكرة.

◄ إخراج املتعلم املنتج إلى أن يكّون عالقة عضوية 

مع البيئة التعليمية التي بدورها تتفاعل مع اجملتمع 

العملية  لتكون  خبراته  من  لالستفادة  اخلارجي 

املستويات  جميع  على  تفاعلية  عملية  التعليمية 

)الفرد واملدرسة واجملتمع والعالم اخلارجي(.  
◄ تقدمي تعليما ًجيداً ومتكافئاً جلميع األطفال دون 

تفرقة بني فئات اجملتمع وطبقاته.

◄ إعداد الطالب العامل املتفاعل مع كل ما يتعلمه 

والتفكير  واإلبداع  والتحدث  االستماع  خالل  من 

والتقليد والتركيب والتحليل.
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في  التعليم  على  نظرة  كتاب"تعلومهم:  صدر 

عبر  التعليم  مجال  في  األوائل  العشر  الدول 

محمد  بن  عزام  للدكتور  األساسي"  تعليمهم 

بقسم  الزائر  واألستاذ  التعليم  وزير  الدخيل 

ورئيس  الصحافة في جامعة سيتس في لندن، 

نادي احتاد الشرق األوسط في دبي، عضو مجلس إدارة الكثير 

)394( صفحة عبر  اململكة،  وقد جاء في  الشركات في  من 

الدار العربية للعوم ناشرون )2014م(.

العام، التعليم  في  املتميزة  الدول  جتارب  الكتاب   يستعرض 
وبرامج االختبارات  بعض  في  متقدمة  مراتب  حققت   والتي 
في األعلى  الدول  عن  بيرسون  تقرير  مثل  الدولية   التقومي 
وفقا العلمي  والتحصيل  املعرفية  املهارات   العالم من حيث 
اختبارات وكذلك  التعليمية،  واملؤشرات  املعايير  من    للعديد 

)PISA( البرنامج الدولي لتقومي الطلبة" بيزا" 
 Programmer in International Student Assessment
   ،)OECD( الذي تقيمه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)TIMSS( واختبارات تيمس 
 Trends in International Mathematics and Science 
دراسة في  العاملية  االجتاهات  لتقومي  الدولية   االختبارات 
 الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن من التعليم
لتقومي الدولية  اجلمعية  إشراف  حتت  جتري  التي   األساسي 
 ومقرها امستردام )هولندا(، )IEA( االجناز والتحصيل التربوي
"بيرلز اختبار   Pirls( Progressin International( "وكذلك 
Literacy Study اختبار قياس دولي يظهر مدى تقدم الطلبة 
جمعية تنظمه  األم  بلغتهم  القراءة  ذلك )IEA( في   وغير 
التربوية، جتاربهم  تفاصيل  ايضاح  محاوال  االختبارات،   من 
 وتبيان مكامن القوة ونقاط التحول الرئيسية في مسيراتها
 التعليمية، واستنباط أفكارهم التربوية املتنوعة التي نشأت
أو بلد وساهمت بطريقة  والبيئات اخلاصة بكل  الظروف   في 

.بأخرى بنجاح نظامها التعليمي ونهضتها الفكرية
التعليمية  التجارب  هذه  روح  استلهام  إلى  املؤلف  ويهدف 

والتربوية بهدف حتفيز روح التساؤل وإثارة االنتباه لتوليد جذوة 

االنطالق الداخلية لبقية األنظمة التعليمية، وحتقيق اإلفادة 

واللمحات  والتطبيقات  والصور  األفكار  كل  من  القصوى 

التعليمية والتربوية، وال يغفل عن اخلصوصية التي تتميز بها 

كل دولة وتأثير ثقافتها اخلاصة على ذلك.

دول  لعشرة  التعليمية  التجارب  مالمح  الكتاب  نقل  وقد 

سنغافورة،  اليابان،  كونغ،  هونغ  اجلنوبية،  كوريا  فنلندا،  هي: 

حيث  كندا.  سويسرا،  نيوزلندا،  هولندا،  املتحدة،  اململكة 

يتناول في كل جتربةاحصاءات عامة عن الدولة مع نبذة عامة 

عنها تساعد في إعطاء القارئ تصور وانطباع عام عن األوضاع 

في تلك الدولة، وربط ما يخص التعليم منها ويؤثر فيه، ثم 

بعض  في  الدولة  تلك  حققته  التي  الترتيب  أو  املراكز  ذكر 

االختبارات السابق ذكرها. 

في  التعليمي  النظام  عن  شاملة  نبذة  الكتاب  يعرض  ثم 

الدول يتضمن تطور نظام التعليم وسياسة التعليم وغاياته 

مراحل  ثم  تكوينه،  في  أثرت  التي  العناصر  وأبرز  وأهدافه، 

كل  ونهاية  بداية  موضحا  الدولة  في  األساسية  التعليم 

وأنواعها  املدارس  ذلك  ويلي  فيها،  التعليم  وأهداف  مرحلة، 

ويعرض  وإدارتها،  عملها  ونظام  تقدمها  التي  واخلدمات 

بالعملية  تأثرهم  و  تأثيرهم  وطبيعة  الطلبة  إلى  ذلك  بعد 

وما  لهم  تقدم  التي  واخلبرات  املهارات  ونوعية  التعليمية، 

يتوقع منهم حتقيقه.

كذلك يتناول مشاركة اآلباء في العملية التعليمية، ودورهم 

الفاعل وااليجابي في حتقيق األهداف التعليمية، ثم أبرز أهم 

نوع  ويبني  املهنية،  تنميتهم  وطرق  املعلمني  إعداد  أساليب 

من  وحصته  التعليم  لقطاع  الدولة  تقدمه  التي  التمويل 

إلى أساليب  إن وجدت، كذلك يشير  للدولة  العامة  امليزانية 

التقومي اخملتلفة للمعلمني والطلبة واملدارس موضحا 

أهم العناصر والنقاط التي يتم التقييم من خاللها لتحديد 

العلمية  عناصر  من  وغيرهم  واملدارس  املعلمني  كفاءة 

تواجه  التي  التحديات  أبرز  يقدم  النهاية  وفي  التعليمية, 

النظام التعليمي في تلك الدولة وبعض اخلطط التي أعدتها 

ملواجهة تلك التحديات والتغلب عليها. 

للباحثني  والقليلة  املتميزة  املراجع  من  الكتاب  ويعتبر 

والدارسني هذا اجملال، حيث قدم جتارب حية وحديثة لكثير من 

واملراجع  باإلحصاءات  مدعمة  املتقدمة  التعليمية  األنظمة 

على  جميعها  متاحة  تكون  أن  على  املؤلف  حرص  التي 

في  واالستفاضة  االستزادة  يرغب  ملن  العنكبوتية  الشبكة 

تلك املعلومات.

نظرة على التعليم يف الدول الع�سر الأوائل يف 
جمال التعليم عرب تعليمهم الأ�سا�سي

للدكتور/ عزام بن حممد الدخيل)وزير التعليم(
عر�ض/اأ تغريد بنت حممد الدخيل 

باحثةدكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية

ملخ�ض كتاب
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عجز  مبناقشة  الكتاب  بدأ 

التقليدي  التربوي  النظام 

لتحديات  االستجابة  عن 

البد  النظام  وهذا  املرحلة 

في  املعرفة  ألن  يتغير؛  أن 

هشة,  احلالي  النظام 

مجزأة,  خاملة,  مفقودة, 

ومنفصلة عن الواقع.

التجديد  عمليات  وأن 

التعليم  إلصالح  والتطوير 

العام تولي عناية خاصة باملعلم والطالب بوصفهما القطبان 

متثاللنواة  املدرسة  وأن  التعليمية,  للعملية  األساسيان 

التجديد  عمليات  فإن  لذا  للتعليم,  واحلقيقية  األساسية 

التربوي ينبغي أن تركز على حتقيق مفهوم "املدرسة املنتجة" 

التربوية  األهداف  لتحقيق  عناصرها  جميع  تتفاعل  التي 

واالقتصادية املرجوة.

والطاقات  القدرات  تثمير  إلى  التعليم  في  التجديد  ويحتاج 

جديدة  مناهج  عبر  وابتكاراتهم  إبداعاتهم  وحفز  الطالبية, 

تسعى  التعليم,  ملستقبل  ضماناً  املستقبل  تعليم  غايتها 

مستقبل  تراعي  والقدرات,  املهارات  متعدد  إنسان  لتخريج 

كفاءة  انخفاض  إلى  وتلتفت  املتغيرة,  العمل  سوق 

االنفتاح  مع  التعامل  مهارات  إلى  املتخرجني,وافتقارهم 

االقتصادي, وخطط التنمية املستقبلية.

وعند تبني استراتيجية جتويد التعليم والتي تتطلب التركيز 

على تطوير عناصر العملية التعليمية وحتسني جوانبها املادية 

والبشرية، واإلدارية والتقنية للوصول إلى إيجاد بيئة تعليمية 

واملعارف  واملهارات  بالقيم  الطالب  تزويد  على  قادرة  متميزة 

واالجتماعية  والنفسية  )العقلية  اجلوانب  وتنمية  الهادفة 

املتزنة،  شخصيتهم  بناء  في  تسهم  والفسيولوجية(التي 

ومجتمعهم  ألسرهم  منتجني  صاحلني  أعضاء  ليكونوا 

ووطنهم وإنسانيتهم.

أنها  التربوي  لإلصالح  االجتاهات  هذه  من مجمل  ويتبني       
االقتصاد, وربط  التربية بعجلة  ربط عجلة  إلى  الدعوة  زادت 

النظام التعليمي باقتصاديات السوق, وتشجيع املدارس على 

واألهل,  األعمال  ورجال  الشركات  مع  أفضل  بشكل  التعاون 

وإنشاء الالمركزية اجلديدة للمدارس.

خدمة  أساس  على  والتعليم  التربية  وظيفة  تتحدد  وهكذا 

السيطرة  إبقاء  أجل  من  ذلك  أساسي,كل  االقتصاد بشكل 

االقتصادية لهذه البلدان.

ويتضمن الكتاب تسع فصول, يتناول الفصل األول فلسفة 

عالقة  الفصل  هذا  يبرز  كما  املنتجة,  املدرسة  ومفهوم 

العربية  اململكة  في  التعليم  بسياسة  املنتجة  املدرسة 

التعليم, والعمل  التعليم وإنتاجية  السعودية وباقتصاديات 

وجود  ودواعي  مبررات  على  فيركز  الثاني  الفصل  املنتج.أما 

املدرسة املنتجة, وأهدافها, وأسسها وخصائصها, وفوائدها, 

وإجراءات  متطلبات  ليعرض  الثالث  الفصل  ووظائفها.ويأتي 

التحول إلى املدرسة املنتجة, من خالل األدوار اجلديدة لإلدارة 

املدرسة  في  املتاحة  التربوي  االستثمار  ومجاالت  املدرسية, 

القيام بها, وأخيرا معوقات  التي ميكن  املنتجة ومشروعاتها 

ليستعرض  الرابع  الفصل  يستكمل  التطبيق.ثم  وصعوبات 

تطبيق  في  واحمللية  والعربية  العاملية  الدول  وجتارب  خبرات 

متويل  مفهوم  اخلامس  الفصل  ويتناول  املنتجة.  املدرسة 

التعليم العام ومصادره وواقع ميزانية التعليم العام وجوانب 

اإلنفاق عليه, وأهم املتغيرات الداعية لتعبئة موارد مساندة 

للتعليم العام. ويستهدف الفصل السادس التمويل الذاتي 

ضمن إطار املدرسة املنتجة, وأبرز صيغ تنمية املوارد الذاتية, 

وأساليب التمويل الذاتي, وتوجه وزارة التربية والتعليم فيما 

يُدعم تطبيق املدرسة املنتجة في التعليم العام.ويستعرض 

الفصل السابع خبرات وجتارب بعض الدول العاملية والعربية 

واحمللية في التمويل الذاتي للمدارس. وركز الفصل الثامن على 

استعراض أهم الدراسات السابقة في إطار املدرسة املنتجة, 

الفصل  أما  والعربية.  األجنبية  املدارس  في  الذاتي  والتمويل 

في  املنتجة  املدرسة  لتطبيق  مقترح  تصور  فيضع  التاسع 

التعليم العام باململكة العربية السعودية من حيث أهدافه, 

أن  املتوقعة  املعوقات  وأخيرا  تطبيقه,  ومراحل  ومنطلقاته, 

تواجه تطبيق املقترح وسبل التغلب عليها.

البحثي  املنتج  هذا  يكون  أن  الكتاب  هذا  مؤلفة  ترجو  وإذ 

جهود  ألي  مرجعاً  كذلك  يكون  وأن  القرار,  صناع  خدمة  في 

التعليم  في  املنتجة  املدارس  تطبيق  في  للخوض  تسعى 

التربوي  الهدر  وتقليص  النفقات  تقليل  والتي ستعمل على 

على  تطبيقها  ميكن  املنتجة  املدارس  هذه  وان  التعليم  في 

او ذوي االعاقة  الكبار  او تعليم  كافة اجملاالت لرياض األطفال 

او املوهوبني.

تطبيق املدر�سة املنتجة يف التعليمملخ�ض كتاب
ال�سادر عام 1435هـ

الدكتورة اأروى اأخ�سر
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حوار احلضارات..

 مصطلح شاع في وسائل 
وهو  اخملتلفة،  اإلعالم 

إليه  تدعو  الذي  التوجه 

الدول  من  كثير  وتتبناه 

واململكة  والثقافات. 

من  السعودية  العربية 

تبنت  التي  الدول  أوائل 

امللك  حوار احلضارات من خالل دعوة خادم احلرمني الشريفني 

عبداهلل بن عبدالعزيز )رحمه اهلل( إلى احلوار بني أتباع األديان. 

عامة,  وللحوار  احلضاري  للحوار  وأصلوا  كثيرون  كتب  وقد 

أسسه ومبادئه، ولكن قليل ما كتب عن كيفية تفعيل تلك 

األفكار وحتويلها إلى واقع عملي وهنا يكمن التحدي في هذا 

الدليل: في كيفية حتويل األفكار والقيم واملبادئ حول عالقتنا 

مع اآلخر إلى واقع عملي.

التفاعل  الوالدين ويساعدهما على  إنه دليل عملي يخاطب 

مع عالم اليوم فيما يعرف باحلوار احلضاري، وفي حتديد املوقف 

الصحيح من اآلخر اخملتلف.

أقسام الدليل:

ينقسم الدليل إلى ثالثة أقسام وأربعة مالحق.

األول يجيب  احلوار في فصلني،  يتناول مهارات  األول   القسم 
فكرتني  خالل  من  احلضاري  احلوار  ملاذا  املهم:  السؤال  عن 

أن  والثانية  والرسل،  األنبياء  أن احلوار نهج  األولى  أساسيتني، 

احلوار أساس مهم في العالقة مع اآلخرين.

القسم الثاني يقدم تطبيقات احلوار احلضاري في ثالثة فصول:

وكيفية  احلضاري  واالنفتاح  العوملة  اليوم:  عاملنا  األول:   .1
التعامل معهما داخل األسرة من خالل التأسيس للهوية.

القيم  يستعرض  أسرتك:  داخل  احلضارات  حوار  الثاني:   .2
كرامة  التعارف-  واحد-  احلضارات)أصلنا  حلوار  األساسية 

اإلنسان(.

3. الثالث: حدود العالقة مع اآلخر: حق اآلخر علينا )االعتراف-
االحترام- التواصل- التعاون(.

أخيرا القسم الثالث يضم أربعة مالحق:

• ملحق القصص.
• ملحق أعمال فنية عاملية.

• ملحق األلعاب عاملية.
• ملحق املطبخ العاملي.

يتناولها،  التي  بتأصيل نظري موجز للفكرة  ويبدأ كل فصل 

ثم تتنوع األفكار العملية مابني قصص ميكن أن تروى لألبناء 

يضم كل فصل  كما  األسرة.  بها  تقوم  تفاعلية  أنشطة  أو 

رسماً كاريكاتيرياً يؤكد فكرة مهمة يتناولها الفصل.

تتصفح  أن  الكتب  اقتناء  بعد  القارئ  عزيزتي  عليك  نقترح 

األفكار  استيعاب  على  التركيز  مع  تقرأه  ثم  كله،  الدليل 

النظرية. ثم تبدأ بالتأسيس للحوار األسري األمثل وممارسته 

حوار  وهو  الثاني  املستوى  إلى  تنتقل  ثم  يومي.  بشكل 

وتطبيقها  املناسبة  األنشطة  باختيار  وذلك  احلضارات، 

بانتظام مبا يناسب األسرة.

والتنَس أخيراً أن تنقل جتربتك إلى اآلخرين على مستوى األهل 

واألصدقاء خصوصاً إذا جنحت في تطبيقها.

الكتاب من مطبوعات مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 

صدرعام  احلضاري،  واحلوار  للتواصل  جسور  مشروع  ضمن 

1431هـ.

اأنا واأنت: دليل عملي لالآباء والأمهات واملربني ملخ�ض كتاب
لتنمية احلوار احل�ساري

تاأليف: د. وفاء اإبراهيم ال�سبيل
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ق�سية العدد 

الختبار ال�سامل..خربات وجتارب

في  األقل  على  واحدة  مرة  االختبار  هذا  يعقد 

األساتذة  من  جلنة  أسئلته  ويضع  الدراسي،  العام 

يقومون  كما  بالقسم  املشاركني  األساتذة  أو 

بتصحيح إجابات الطلبة، وينفذ بعد اجتياز الطلبة 

مرحلة  في  بدأهم  وقبل  الدراسية،  املقررات  جميع 

االختبار  وطبيعة  مراحل  األطروحة.وتختلف  كتابة 

األقسام  بني  وكذلك  واحمللية  العاملية  اجلامعات  بني 

بداخلها، كما تتفاوت النسبة التي يجب أن يحصل 

عليها الطالب أو الطالبة الجتياز االختبار...

وأبرز  وفلسفته  االختبار  حول  قرب  عن  للوقوف 

إلى  تؤدي  قد  التي  واألسباب  فيه،  النجاح  عوامل 

 .. لتجاوزه  قدرتهم  وعدم  الطلبة  بعض  تعثر 

طرحت قضية العدد هذا املوضوع للنقاش مع عدد 

من الباحثني واملهتمني.

اإعداد اأ. تغريد بنت حممد الدخيل
باحثة دكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية

الدكتوراه,  الباحثني يف مرحلة  الهامة يف م�سرية الطلبة  ال�سامل من املحطات  يعترب الختبار 

اإىل قيا�ض قدرة  اإىل قيا�ض قدرة الطلبة يف جانبني رئي�سني هما اجلانب املعريف )ويهدف  ويهدف 

امل�ساندة(,  الفرعية  والتخ�س�سات  الرئي�ض  التخ�س�ض  مو�سوعات  ا�ستيعاب  على  و�سموًل  عمقًا  الطلبة 

املفاهيم  بني  التكامل  واإحــداث  التحليل  على  الطلبة  قدرة  قيا�ض  اإىل  )ويهدف  التحليلي  واجلانب 

وال�ستنتاج, واقرتاح احللول املنا�سبة ملا يعر�ض عليهم من اأ�سئلة(, حيث يحدد الختبار ا�ستيعاب الطلبة 

واأهليتهم للح�سول على الدرجة العلمية.

  ضيوف قضية العدد :

• د. ماجدة اجلارودي أستاذ مساعد قسم اإلدارة التربوية بجامعة امللك سعود مديرة حترير مجلة التعليم 
العالي.

• د.عزيزة الرويس أستاذ مساعد في املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة األميرسلمان بن عبدالعزيز 
مدرب معتمد في تطوير املهارات واستراتيجيات التدريس له االعديد من األبحاث.

•  د. عبدالرحمن الغامدي دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية له العديدمن االهتمامات العلمية واملواضيع 
حول االختبارالشامل.

• د. فريـال احلقباني تخصص إدارةالتعليم العالي لها عدة كتب وأبحاث منشورة مهتمة بالشئون الطالبية.
• أ. سليمان الشتوي باحث في مرحلة الدكتوراه قسم اإلدارة التربوية.

• عدد من طلبة الدراسات العليا في اجلامعات اخملتلفة وبعض التقارير املنشورة.
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االختبار  أن  الجارودي  ماجدة  د.  ترى  البداية  في 

املقررات،  اختبار  عن  محتواه  في  يختلف  الشامل 

على  والتقدمي  االختبار  في  يركز  املقرر  أن  ففي حني 

محتوى محدد يكون الطالب قد درسه ومتكن منه 

فإن  ذهنه،  في  عالقة  زالت  ال  املكونات  وتكون 

االختبار الشامل يأتي بعد ذلك بفترة طويلة يكون 

إعداده  عليها خالل  يركز  لم  أو  نسيها  قد  الطالب 

من  يتمكن  وال  تركيزه  فيفقد  الشامل  لالختبار 

للموضوع  ثاني  جانب  هناك  ثم  عليها.   االجابة 

أثناء  يركزون  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  أن  وهو 

املقرر على أمور تتعلق بالعرض وطريقة النقاش وال 

يكون هناك اختبار نهائي يركز على احملتوى النظري 

درجة  الطالب  يعطي  عليه  وبناء  باملقرر  املتعلق 

مرتفعة على األداء.

االختبار  أسئلة  في  يتمثل  للموضوع  اآلخر  واجلانب 

مت  عما  متاماً  مختلفة  تكون  قد  التي  الشامل 

تخصصه  عن  مختلفة  موضوعات  في  دراستهأو 

املسار  ينقسم  التربوية  اإلدارة  تخصص  في  فمثال 

الى مسارين عام وعالي وفي االختبار يكون التركيز 

ويكون  العالي  على  وليس  العام  على  األسئلة  في 

الطالب لم يتعرض للتجربة في هذا اجملال. وتكمن 

ال  مقالي  كونه  في  الشامل  االمتحان  سلبية 

معايير له وخاصة عند تصحيحه، لذلك من املؤمل 

أن يتم تقنني ذلك مبا يحقق الفائدة من وضعه في 

ظل العدالة واملصداقية. 

وتؤكد د. عزيزة الرويس على أن االختبار الشامل 

كنظام يطبق في أغلب اجلامعات العاملية املتقدمة 

الطالب  استعداد  درجة  تقدير  في  جناحه  ومدى 

ال  فهو  وتقوميه.  صياغته  آلية  على  يعتمد  وقدراته 

يعد حتدياً بقدر ما هو مقياس هام من ضمن مقاييس 

أخرى وأساليب تقومي  لتحديد مدى استعداد طالب 

العلمية  للدرجة  واستحقاقه  ومهاراته  الدكتوراه 

أنه  كما  تخصصه،  من  متكنه  مدى  عن  تعبر  التي 

اختبار  ليس  فهو  العليا  التفكير  مهارات  يقيس 

به  يتميز  وإمنا  واالسترجاع  احلفظ  معدل  لقياس 

الطالب الذي ميلك مهارات البحث واألسلوب العلمي 

والربط  التحليل  على  والقدرة  بالكتابة  الرصني 

واملصادر  الدراسات  على  االطالع  سعة  مع  والتقومي 

العلمية ومتابعة املستجدات على الساحة.

آلية  في  تختلف  األقسام  أن  إلى  كذلك  وتشير 

نفسها  اجلامعة  داخل  الشامل  االختبار  تطبيق 

وهذا يشكل نوع من التمييز بني الطالب رغم أنهم 

سيكونون من مخرجات جامعة واحدة. لذلك يكون 

االختبار الشامل في بعض األقسام كأي اختبار آخر 

محدد مسبقاً مبراجع معينة أو موضوعات محدودة، 

بينما يعاني بعض الطالب باألقسام األخرى بتركهم 

لديهم  والقلق  التوتر  حدة  من  يزيد  واسع  بحر  في 

نظري  وجهة  من  التشتت.  من  للمزيد  ويدفعهم 

بني  متييز  دون  للجميع  واحدة  آلية  حتديد  األفضل 

إضافة  لها  يكون  ومراجع  محاور  وحتديد  األقسام 

دفع  وأخيراً  أوالً  فالهدف  اليها  بالرجوع  للطالب 

د. الجارودي : سلبية 
االختبار الشامل تتمثل في 

عدم وجود معايير خاصة في 
تصحيحه.

مع  لست   : الرويس  د. 
إلغاء االختبار الشامل ، لكن 
مع إعادة النظر في ضوابطه 

وتطبيقه بعدالة.
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الطالب للبحث والتعمق وليس التحدي.

في  البعض  إخفاق  في  التدريس  طرق  دور  وحول 

االختبار الشامل أو اجتيازه بصعوبة ترى أن مستوى 

الطالب ومتكنه هو األساس فالتعلم الذاتي هو سمة 

بل  معني  حد  عند  يتوقف  ال  الذي  الدكتوراه  طالب 

يكون متسلحاً بأدوات البحث والتفكير العلمي الذي 

يضمن له التعلم املستمر مدى احلياة دون توقف عند 

حد معني. كما أن إخفاق بعض الطالب فيه بالرغم 

لعدم  يرجع  بتفوق  الدراسية  املقررات  اجتيازهم  من 

مصداقية أدوات التقومي سواء في الشامل أو املقررات 

طاملا  تقريباً  املستوى  بنفس  تكون  أن  يفترض  حيث 

تقيس املستوى احلقيقي مبوضوعية.

االختبار  إلغاء  مع  ليست  أنها  عزيزة  د.  وتوضح 

الشامل، فدرجة الدكتوراه يفترض أن متنح للمتمكن 

وهو  االختبار  اجتياز  على  والقادر  تخصصه  من 

مطبق بأغلب اجلامعات األمريكية خاصة. واجلامعات 

املتقدمة ال توظف حتى احلاصل على الدكتوراه بدون 

به  النظر  إعادة  مع  لكنني  لقدراته.  دقيق  اختبار 

وآلية تطبيقه مبوضوعية بني اجلميع بنفس الشروط 

بحيث يكون اضافة حقيقية للطالب لصقل خبراته 

ومداركه وليس تعجيزاً له.

الثقافة  أن  الغامدي  الرحمن  عبد  الدكتور  ويرى 

السائدة تؤثر على قدرة الطالب على االجتياز، فمن 

يخرج  فلن  وتعجيز  بأنه حتٍد  الشامل  لالختبار  ينظر 

من عباءة هذه الفكرة السلبية التي تتملكه، فطالب 

الدكتوراه يعيش أثناء دراسته حتديات عديدة ونوعية، 

بتعدد  املنهجية  واملواد  مبراحله،  القبول  من  بداية 

أن  طالب  لكل  فاألفضل  ومشروعاتها،  متطلباتها 

أكادميية،  كمرحلة  الشامل  االختبار  مع  يتعامل 

لذلك فاالختبار الشامل ليس حتدياً للطالب وإيقافاً 

ملسيرته العلمية، بل يُنظر إليه على أنه مرحلة تقومي 

للتأكد من أن الطالب يستحق االجتياز ملرحلة إعداد 

العلمية،  الدرجة  على  احلصول  ثَم  ومن  األطروحة 

رؤية،  فكرة،  الشامل:  االختبار  أن  أعتقد  هنا  من 

للمعلومة،  استحضار  قدرة  تعبيرية،  قدرة  أسلوب، 

كما  تأديته،  وأثناء  له  االستعداد  أثناء  وقت  إدارة 

بروح  أسئلته  مع  يتعامل  أال  الطالب  على  يتوجب 

مواكبة  يجب  بل  فقط،  للمعلومات  االستظهار 

العاملية،  التجارب  على  والتعرف  التطبيقي،  الواقع 

مع القدرة على استشراف املستقبل.

أن  يبدو  العليا  للدراسات  القبول  في  التوسع  ومع 

اإلبقاء على االختبار الشامل بات ضرورة لألقسام ولن 

له،  اإلعداد  النظر في  إعادة  تتخلى عنه، لكن يجب 

فمع تقديري لتوجه األقسام في إقامة لقاء حتضيري 

الطالب لتحديد محاور  الشامل مع  للجنة االختبار 

رئيسية أو كتب معينة، إال أن هذا اإلجراء ال يكفي، 

ندوات  ثالث  إقامة  ضرورة  خاللكم  من  اقترح  لذلك 

الدراسي  الفصل  من  األولى  الثالثة  األسابيع  في 

مدة كل ندوة أربع ساعات يديرها الطالب، ويقدمها 

كافة  مع حضور  األساتذة  من  وعدد  اللجنة  أعضاء 

الطالب لطرح كافة املوضوعات املتعلقة، ومساعدة 

مراجع  واقتراح  النفسية،  التهيئة  على  الطالب 

مع ضرورة حتديد محاور  لالستذكار،  متميزة  علمية 

رئيسية، تتضمن محاور فرعية بحسب ما مت تقدميه 

أثناء دراسة املقررات.

 
 : د.الغامدي 

فكرة،  الشامل  االختبار 
رؤية، أسلوب، قدرة 

استحضار  قدرة  تعبيرية، 
وقت. إدارة  المعلومات، 
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أن  إلى  الحقباني  د.فريـال  تشير  جانبها  من     
شامل  فهو  مسمى  على  اسم  الشامل  االختبار 

كما  املدروس.  والتخصص  اجملال  في  املعلومات  لكل 

يعمق  مما  والبحث  االطالع  على  الطالب  يساعد  أنه 

اذا صاحب  ال سيما  اجملال  في  إثراء  ويزيدها  املعرفة  

مميزاته  ومن  البداية.  من  واستعدادا  تنظيما  ذلك 

باملعارف قبل اختيار موضوع  االملام  أنه يساعد على 

األطروحة ليتم االختيار عن قناعة وخاصة ملن خطط 

مبكرا له.

الباحثني  األستاذ سليمان الشتوي وهو أحد     ويرى 
ممن اجتازوا االختبار الشامل حديثا أنه محطة مهمة 

والفكرية  املعرفية  لالستزادة  الطالب  حياة  في 

املقررات  بعض  في  املعرفي  النقص  عن  والتعويض 

التي مت دراستها، كما أن أبرز مهارة من املهارات التي 

العلمية  املعارف  بني  الربط  هي   االختبار  يتطلبها 

الشامل  االختبار  أسئلة  أغلب  أن  إذا  والتطبيقية، 

بجانب  وتختتم  جداً  مهم  نظري  جانب  تشمل 

تطبيقي عملي،  ومن جهة أخرى فإن كثير من محاور 

وبعضها  والسمني  الغث  فيها  الشامل  االختبار 

مليء باحلشو واالستطراد الغير مهم لذا على طالب 

الدراسات العليا أن يهتم باملعلومة التي سيستفيد 

منها. وعن أبرز عوامل النجاح والتميز فيه 

أوالً  اهلل  توفيق  بعد  أنها  سليمان  األستاذ  يؤكد 

ثم  املهمات  أهم  من  الوقت  ترتيب  يبقى  والدعاء 

يأتي بعدها ترتيب األولويات في مفردات احملاور احملددة، 

كما  وجدارة.  بعناية  العلمية  املادة  انتقاء  كذلك 

أن  حتديد محاور االختبار الشامل وأيضاً  إلى  يشير 

- بحدود  حتديد مواضيع لكل محور وما يندرج حتته 

املعقول طبعاً -، ألن ذلك – من وجهة نظره- ال يقيد 

االختيار.  حرية  له  فيترك  معينة  مبراجع  الطالب 

كما يرى أن  طرق التدريس واملواضيع التي مت تناولها 

أن تشكل سببا  املمكن  من  الدراسية  املقررات  في 

أن  حني  في  االخفاق،  أو  بصعوبة  االختبار  جتاوز  وراء 

عالية  أداء  مستويات  يحققون  قد  الطلبة  بعض 

أو  االختبار  في  يخفقون  ثم  املقررات  دراسة  أثناء 

درجات  أن  إلى  يعود  قد  وذلك  بصعوبة  يتجاوزونه 

 ، للطالب/ة  احلقيقي  املستوى  تقيس  ال  املقررات 

على عكس االختبار الشامل،  باإلضافة إلى  غياب 

 3 عدد  ووجود  التصحيح،  دفتر  عن  الطالب  اسم 

للدرجة  أقرب  فتكون  الواحد  للسؤال  مصححني 

املنادية  األصوات  وحول  املستحقة.   احلقيقية 

على  مؤخرا  ظهرت  والتي  الشامل  االختبار  بإلغاء 

موقع التواصل االجتماعي)تويتر( يوضح أ. سليمان 

الشامل  االختبار  لكن  إلغائه،  فكرة  مع  ليس  أنه 

بحاجه إلى إعادة النظر في آليته وطريقته احلالية، 

فأساليب التقومي في تغير وتطور مستمر، والتجديد 

أصبح ضرورة.

جامعة  من  القحطاني  نايف  الطالب  وذكر      
ينص  الشامل  االختبار  حول  مقترحا  فيصل  امللك 

في  األربعون  املادة  من   )3( الفقرة  تعدل  أن  على 

عن  الصادرة  العليا  للدارسات  املوحدة  الالئحة 

مجلس التعليم العالي لتصبح: يتم إجراء االختبار 

املقررات  في  للطلبة  "اختياري"  بشكل  الشامل 

ورغبوا  ممتاز  من  أقل  درجة  على  فيها  حصلوا  التي 

وأكادمييا  علميا  املقررات  هذه  في  مستواه  بتعديل 

بعد  الدرجة  االختبار شرطا للحصول على  يعد  وال 

إكمال الدراسة.

 
األستاذ 

ترتيب   : الشتوي 
أهم  الوقت من 

ترتيب  بعدها  المهمات 
األولويات.
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في  أنه  الدكتوراه  طالبات  أحد  فهد  نوف  وتوضح 

الالئحة  وقدم  العالي  التعليم  مجلس  إلغاء  ظل 

العليا عن إمكانية  الدراسات  املقرة يتساءل طالب 

متنوعة  وطرق  بدائل  وضع  في  التطور  مواكبة 

لالختبار الشامل وعدم قصره فقط على االختبارات 

والشفوية. التحريرية 

تقريرا  سبق(  )صحيفة  الصحف  أحد  نشرت  كما 

مرحلة   وطالبات  طالب  من  عددٌ  طالب  فيه  جاء 

مؤكدين  الشامل  االختبار  بإلغاء  العليا  الدراسات 

هذا  اجتياز  لصعوبة  مستقبلهم  يهّدد  أنه 

االمتحان.  وقال عدد من طالب الدراسات لـ "سبق": 

لالختبار  نخضع  سنتني  بعد  أي  الدراسة  آخر  في 

جميع  عن  الطالب  اختبار  فيه  يتم  الذي  الشامل 

يحقق  لم  واذا  وجتاوزها،  فيها  اختبر  التي  املقررات 

درجة 70 من 100 يعتبر راسباً، ويعطى فرصة أخيرة 

وإال يطوى قيده وتذهب جهوده أدراج الرياح.

اختبرناها  مقررات  نختبر  أننا  املشكلة  وتابعوا   
وجتاوزناها،  وأبحاثاً،  مهاماً  فيها  ونفذنا  سابقاً 

اختبار  في  املقررات  جميع  في  اختبارنا  يتم  فكيف 

مدى  فقط  تقيس  التي  األسئلة  عن  ناهيك  واحد، 

البحث  مهارات  من  مهارة  أي  تقيس  وال  احلفظ 

وأوضحوا  الدراسة.  خالل  اكتسبناها  التي  العلمي 

امتياز،  املواد على معدل  تلك  البعض حصل في  أن 

لنفس  االمتحان  تكرار  من  الفائدة  عن  متسائلني 

من  الهدف  أن  إلى  النظر  الفتني  أخرى،  مرة  املقرر 

وليس  االختبار  هذا  جنتاز  كيف  أصبح  الدراسة 

يعود  ال  ثقيالً  عبئاً  وأصبح  املهارات،  نكتسب  كيف 

عليهم بأي فائدة.

  التوصيات:

1- االختبار الشامل ضرورة تبرزها تزايد أعداد الطلبة في مراحل الدراسات العليا والتجارب العاملية.
2- أهمية إعادة النظر في آلية وضوابط االختبار الشامل ومعايير تصحيحه.

3- احلاجة إلى البحث عن وسائل تقوميية مساندة مع االختبار الشامل.
4- إلقاء الضوء بصورة أكبر على أبرز مشكالت الطلبة مع االختبار الشامل والعمل على عالجها.

5- تبني املقترح حول تهيئة وإعداد الطالب لالختبار الشامل للدكتور عبد الرحمن الغامدي.
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النفسية  الصحة  ميدان  في  العاملون  وجد  فقد 

في  تساهم  العمل  في  النفسية  الضغوط  أن 

النفسية  واملشكالت  اجلسمية  األمراض  من  كثير 

الفرد  صحة  على  خطراً  متثل  التي  والسلوكية 

التنظيمي,  سلوكه  في  وتؤثر  النفسي,  وتوازنه 

النفسية  الضغوط  أعراض  أخطر  من  ولعل 

الوظيفي  االحتراق  درجة  إلى  الوصول  هي  املهنية 

املنطقية  والنتيجة  النهائية  احملصلة  يعد  الذي 

لضغوط  العاملون  تعرض  عن  تنجم  التي 

والتي  العمل,  في  ومزمنة  مستمرة  ومشكالت 

معاناة  تبدأ  هنا  ومن  اإليجابية.  بالطرائق  حتل  لم 

واالجتاهات  اإلدراكات  من  العديد  بتدهور  املوظفني 

أعراض  من  تتطور  والتي  العمل,  نحو  اإليجابية 

في  وصعوبة  التركيز  وضعف  كالقلق  مبكرة 

االحتراق  حالة  إلى  وصوالً  واالرهاق,  القرارات  اتخاذ 

الوظيفي.

اهتماماً  الوظيفي  االحتراق  ظاهرة  أثارت  وقد  هذا 

النفسية والسلوكية واإلدارية,  الدراسات  في  بارزاً 

نظراً ملا تتركه هذه الظاهرة من آثار ونتائج سلبية 

حلد  بهم  تصل  قد  والتي  العاملني  تصيب  خطيرة 

واالستنزاف  اجلسدي  واإلنهاك  بالعجز  الشعور 

والطموح  احلماس  فقدان  إلى  إضافة  االنفعالي, 

في  وتوافقهم  أدائهم  على  سلباً  ينعكس  مما 

أعمالهم.

قبل  من  الوظيفي  االحتراق  مصطلح  صوغ  مت  وقد 

فرويدنبرجFreudenberge عام 1974/م الذي كان 

الوظيفي,  االحتراق  مفهوم  عن  املتحدثني  أول  من 

االجتماعية,  القضايا  جمللة  مقاالً  كتب  عندما 

تعرض  وصف  حيث  الشخصية  خبرته  خالل  من 

إلى  بهم  تؤدي  زائدة  عمل  لضغوط  العاملني 

وصف  قد  وكان  والبدنية,  االنفعالية  االستجابات 

هذه العملية التي أدت بهم إلى االحتراق الوظيفي  

االكتئاب,  عن  متاماً  مختلف  االحتراق  بقوله:"إن 

عملية  أنه  الذهني,  االجهاد  أو  العمل,  زيادة  أو 

ويستنفذ  نفسياً  الشخص  فيها  يحاصر  عميقة 

كلياً". الطاقة 

الحرتاق الوظيفي- م�سادره- اآثاره م�سكالت نف�سية
وا�سرتاتيجيات املواجهة

د. رجاء حممود مرمي
علم النف�ض املهني

النف�سية ظاهرة حتمية  ال�سغوط  اأ�سحت 
الوجود يف حياتنا املعا�سرة, بل هي 

حقيقة حياتية  نعي�سها كل يوم, فمعظم 
الأفراد يتعر�سون يوميًا مل�سادر متنوعة من 
ال�سغوط واملنغ�سات اليومية, وخا�سة يف 
بيئة العمل, حيث تكرث امل�سكالت النف�سية 
الوظيفية  نف�سه وم�سوؤولياته  العمل  نتيجة 

املتعددة, وما تتطلبه املهنة اأي�سًا من 
كفاءات وقدرات ومهارات خمتلفة.
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ماسالك كرستني  أعمال  ذلك  بعد  جاءت  ثم  ومن 

النفس في جامعة بيركلي  Maslach أستاذة علم 
مفاهيم  وتطوير  دراسة  في  الرائدة  األمريكية 

االحتراق  معنى  صاغت  والتي  الوظيفي,  االحتراق 

ووصفته  اإلجهاد  من  أنه"شكل  على  الوظيفي 

بأنه مجموعة من األعراض التي تتمثل في اإلجهاد 

االنفعالي, وتبلد املشاعر, ونقص اإلجناز الشخصي".

حول  اجملال  هذا  في  الدراسات  معظم  تتفق  وتكاد 

العوامل التي جتعل بعض املوظفني أكثر عرضة من 

تصيب  ما  غالباً  فهي  الوظيفي  لالحتراق  غيرهم 

العاملني في املهن ذات الطابع اإلنساني كالعاملني 

 Helping Professions املساعدة  املهن  في 

اخملتصني  والتدريس,  والتمريض,  مهن)الطب  مثل 

واحملامون  الشرطة  ورجال  واالجتماعني,  النفسيني 

اإلنسانية  اخلدمات  في  العاملني  من  وغيرهم 

عدد  مع  اليومي  لتعاملهم  وذلك  واالجتماعية..( 

كبير من الناس وعدم قدرتهم على حتقيق كل ما هو 

متوقع منهم. ويظهر كذلك لدى املوظفني اخمللصني 

ويتسمون  بأعمالهم  زائداً  اهتماماً  يبدون  والذين 

العالي  الطموح  أن اصحاب  وااللتزام, كما  باملثالية 

والذين لديهم مثل عليا في األداء والنجاح هم  أيضاً 

لهم نصيباً كبير في تعرضهم لالحتراق الوظيفي, 

الوظيفي عما حققوه  الرضا  بعدم  ألنهم يشعرون 

إن  أيضاً  نذكر  أن  وميكن  حتقيقه.  إلى  ومايطمحون 

من  ومحدود  ضئيالً  قدراً  إال  توفر  ال  التي  الوظائف 

وكذلك  العمل,  إلجناز  واملكافآت  الراجعة  التغذية 

االجتماعية  املساندة  تتيح  ال  التي  الوظائف 

واالحترام والتقدير في املنظمة, قد يصاب العاملون 

فيها بخيبة األمل نتيجة التوقعات الوظيفية التي 

االحتراق  بداية معاناتهم من  يكون  وهذا  وضعوها. 

الناجم عن ممارسة العمل. 

وعلى  العاملني  على  الظاهرة  هذه  خلطورة  ونظراً 

املنظمات املهنية التي يعملون بها, تزداد احلاجة إلى 

إتباع عدداً من اإلجراءات والتي تهدف إلى مساعدة 

اجلسدية  صحتهم  على  احملافظة  في  العاملني 

استخدام  من خالل  ذلك  يكون  واملهنية  والنفسية 

املستوى  على  سواء  االستراتيجيات  من  عدداً 

باالستراتيجيات  ويقصد  التنظيمي,  أو  الشخصي 

واملعرفية  النفسية  املهارات  تلك  الشخصية  

الفرد  يستخدمها  التي  واالجتماعية  والسلوكية 

للتخفيف من حدة االحتراق الوظيفي

االحتراق الوظيفي غالباً ما تصيب 
العاملين في المهن ذات الطابع اإلنساني

الحرتاق الوظيفي- م�سادره- اآثاره 
وا�سرتاتيجيات املواجهة
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بكل  االسترخاء  أهمها  ومن 

املوجه  الذاتي  احلوار  أنواعه, 

الدعم  طلب  واإليجابي, 

  , االجتماعية الشبكة  وتطوير 

التواصل  مهارات  إلى  إضافة 

عن  والتعبير  االجتماعي, 

األفكار  تقومي  وإعادة  املشاعر, 

يحدث  ما  إلى  والنظر  السلبية, 

نظرة  ضاغطة  مواقف  من 

حل  تعلم  إلى  إضافة  تفاؤلية, 

علمية,  بطريقة  املشكالت 

والتكيف  التعايش  وتعلم 

أو  ميكن  ال  التي  املشكالت  مع 

  . احلالي الوقت  في  يصعب حلها 

أما ما ميكن أن تتخذه املنظمات 

مسببات  ملواجهة  إجراءات  من 

االحتراق الوظيفي لدى العاملني 

برامج  أهمها تطوير  عندها, من 

واستخدام  للعمل,  للمتقدمني  والتعيني  االختيار 

املشاركة  على  والتشجيع  متطورة,  تدريب  نظم 

نظام  يقدمه  ما  ننسى  ولن  القرارات,  اتخاذ  في 

األجور احلوافز العادلة من رفع مستوى الدافعية 

والتقدم  الوظيفي  باإلثراء  العاملني, واالهتمام  لدى 

املهني.كل ذلك وغيره من االستراتيجيات واملهارات 

العاملني  األفراد  تساعد  أن  لها  ميكن  الشخصية 

في مواجهة املواقف الضاغطة, بل وميكن أن تدعم 

قدرتهم وتزيد صالبتهم النفسية في حتمل اإلحباط 

معنى  إيجاد  ثم   ومن  معها,  والتعايش  والضغوط 

تساهم  أن  ميكن  أخرى  جهة  ومن  املعاناة,  لهذه 

عوامل  إلى  االحتراق  ومواقف  الضغوط  حتويل  في 

منشطة ومحفزة للعمل تزيد من الطاقة الفكرية 

واالنفعالية ألداء املتطلبات اخملتلفة. 

على املنظمات املهنية إتباع عدداً من اإلجراءات 

والتي تهدف إلى مساعدة العاملني في 

احملافظة على صحتهم اجلسدية والنفسية 

واملهنية يكون ذلك من خالل استخدام عدداً من 

االستراتيجيات

الحرتاق الوظيفي- م�سادره- اآثاره 
وا�سرتاتيجيات املواجهة

عر�ض/اأ تغريد بنت حممد الدخيل 
باحثةدكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية
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النشأة والتأسيس:
وصرح  عريق  اسم  النموذجية  التربية  مدارس 

وهي  والتعليم،  التربية  ميدان  في  متميز  تعليمي 

واحدة من أكبر املدارس األهلية مبدينة الرياض، ولقد 

الطالب  أمور  أولياء  وثقة  طيبة  سمعة  اكتسبت 

والتربوية. التعليمية  مسيرتها  خالل  والطالبات 

اخلمسة  يقارب  ما  املدارس  تأسيس  على  مضى 

املتجدد  بالعطاء  خاللها  من  متيزت  عاماً  وخمسون 

حيث تضم املدارس أكثر من)11.000( طالب وطالبة 

وأكثر من )1200( موظف من اجلنسني.

واالستراتيجية: المنهج 
بذلت  التي  خلفها جهود  تقف  كانت  التميز  نتائج 

من خالل التخطيط االستراتيجي بطريقة علمية

جتربة من امليدان

مدار�ض الرتبية النموذجية..من اجلودة اإىل التميز

مع مديرة القسم الثانوي

احلمد هلل رب العاملني حمًدا لُشكرِه أداء ولفضلهِ مناء، فهذا من فضل ربي أنعم لي بهذه النعم ثم كون 

روح  تبث  التي  التميز  جلائزة  الوصول  في  والرغبة  لألداء  متدنية  ملعايير  القبول  وعدم  هوايتي  هو  عملي 

معايير  مع  متوافقة  اململكة  في  للتعليم  نوعية  نقلة  إليجاد  والتربوي  التعليمي  امليدان  في  التنافس 

اخملططة  التعليم،ومشاركةالقيادة  منسوبي  من  واملتميزين  املبدعني  حتفيز  خالل  من  العاملي  التعليم 

حتقيق  األمور  وأولياء  منسوبيها  ليتبنى  والرسالة،  والرؤية  التخطيط  في  احمللي  واجملتمع  ومنسوباتها 

أداء عالية، تشتمل  ودولية لها معايير ومؤشرات  برامج محلية  جميع ماخطط له من أهداف، من خالل 

املناسبة  البيئة  يجد  الطالب فعندما  احمللي،أما  اجملتمع  والطالب مبشاركة  للمعلم  تدريبية   على خطط 

وبالتالي  الطالب   راحة   أثرفي  له  كان  مسموع  الطالب  صوت  شعارها  مساندة  وإدارة  املعطاء  واملعلم 

متيزه على مستوى محلي ودولي.

عر�ض/اأ تغريد بنت حممد الدخيل 
باحثةدكتوراه ق�سم الإدارة الرتبوية
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األمور  وأولياء  واجلودة  األمناء  مجلس  مبشاركة 

في  اجملاالت  جلميع  األداء  حتليل  بطاقات  واعتماد 

اخلطة  في  األهداف  اعتماد  يتم  كذلك  املدرسة، 

التشغيلية السنوية بناء على احتياج املدرسة من 

والتركيز  سوات،  منوذج  حسب  الواقع  حتليل  خالل 

العمليات  جلميع  األداء  في  اجلودة  مؤشرات  على 

ومحاولة حتقيق أعلى املؤشرات بهدف الوصول إلى 

االعتماد املدرسي خالل فترة قريبة بإذن اهلل،إضافة 

للعملية  واإلثرائية  املساندة  البرامج  على  للحرص 

الدولية  املسابقات  في  واملشاركة  التعليمية، 

الوطني  املستوى  على  مراكز  وحتقيق  واحمللية 

والدولي.

مشاركة   تتم  اجلودة  وإدارة  األمناء  مجلس  وفي 

كما  احمللي،  اجملتمع  من  واألكادمييني  األمور  أولياء 

دورات  تقدمي  في  األمور  أولياء  من  االستفادة  تتم 

تعليم  ذو  طبقة  من  كونهم  مساندة  وبرامج 

لدعم  املادية متوفرة  أناجلوانب  إلى  باإلضافة  عالي, 

املدرسة.واملقررات  وخارج  داخل  الطالبات  مشاريع 

يساهم  النموذجية  التربية  مدارس  في  التعليمية 

وكذلك  واجتماعيا،  تعليميا  الطالبات  توجيه  في 

تقوم املدرسة بربط مشاريع مواد التربية اإلسالمية 

خلدمة فئات خاصة من اجملتمع  حتت مسمى)جمعية 

التطوعية(. التربية 

انجازات متعددة:

على  املنجزات  من  العديد  املدارس  حققت      
مييز  ما  أبرز  من  فكان  للمدارس،  الداخلي  املستوى 

التربية  مدارس  في  التطويرية  التقنية  البرامج 

االلكتروني  للتعليم  موقع  النموذجية:إنشاء 

واملعامل  االفتراضية  الفصول  وكذلك  )تواصل(، 
االستبانات  على  العمل  االفتراضية،باإلضافةإلى 

االلكترونية  وإنشاء مدونات تخدم املواد الدراسية.

للطالبات)القدرات  تدريبية  برامج  عدة  تقام  كما 

حصة  تتضمن  فصلية  خطة  وإعداد  والتحصيل(، 

والتحصيل،باإلضافة  للطالباتللقدرات  أسبوعية 

األسئلة  وربط  الدوام  وقت  خارج  تدريبهن  على 

داخل  والتحصيل  القدرات  بأسئلة  الصفية 

في  للطالبات  األداء  حتسني  في  ساهم  مما  احلصص 

اختبار القدرات. 
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تثقيفية  وبرامج  تدريبية  دورات  إقامة  أيضا    
أمية  املثال:محو  سبيل  على  احمللي  للمجتمع 

الدر،  شجرة  االجتماعية،مسرحية  الشبكات 

في  واملشاركة  وغيرها.  الفوتوغرافي  والتصوير 

تدريب  طريق  عن  الدولي  البيئي  جلوب  برنامج 

الطالبات على إعداد البحوث اإلجرائيةعلى املستوى 

األجهزة   مع  التعامل  خالل   من  والدولي  احمللي 

بالبرنامج. اخلاصة 

وقفــة مع التكريم:
حصلت مدارس التربية النموذجية ممثلة في املرحلة 

من  اجلوائز،  من  العديد  على  بنات)الريان(  الثانوية 

أبرزها :

- جائزة التميز للمدرسة والقيادة املتميزة في دورتها 
استطاعت  حيث   ، 1432-1433هـ  لعام  الثالثة 

الرياض  منطقة  على  األول  املركز  حتقيق  املدارس 

واملركز السادس على مستوى اململكة.

املركز  على  املدرسة  حصلت  الرابعة  دورتها  وفي   -
على   الثاني  واملركز  الرياض  منطقة  على  األول 

مستوى اململكة لعام 1433هـ – 1434هـ.

األولى  الدرجة  الثانوية على  املرحلة  كما حصلت   -
للتعليم األهلي لعام 1432هـ 1433هـ.
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على  التميز  جائزة  الثانوية على  املرحلة  وحصلت   -
باملعلمني  االهتمام   مجال  في  اململكة  مستوى 

األهلي. للتعليم  العاشر  اللقاء  في  واملعلمات 

املتميزة  القيادة  شرف  درع  على  املدارس  وحصلت 

من  مقدمة  1429-1430هـ  1428-1429هـ  للعامني 

مدير عام التعليم مبنطقة الرياض.

وتقدير  شكر  شهادة  على  املدارس  وحصلت   -
بالروابي  والتعليم  التربية  مكتب  مديرة  من 

1432هـ  املدرسة  مبرافق  والعناية  االهتمام   على 

-1433هـ.

تميز الطالبات:

وحققن  اجلوائز  من  العديد  عل  الطالبات  حصلت 

سبيل  على  مسابقات،  عدة  في  متقدمة  مراكز 

املثال:

على  الثاني  باملركز  املهنا  هيفاء  الطالبة  فوز   -
ملتقى  في  1434هـ   1433هـ  اململكة  مستوى 

التراث العمراني الوطني الثاني.

باملركز  العقيل  صالح  شهد  الطالبة  فوز   -
اململكة  على  والسادس  الرياض  منطقة  األولعلى 

في املسابقة الوطنية البيئية األولى)مسار البحث 

عبداهلل  أروى  والطالبة  1434هـ،  هـ  العلمي(1433 

منطقة  مستوى  على  الثاني  املركز  في  الصيفي 

الرياض 1432هـ 1433هـ.

األول  املركز  في  احلميدي  فهد  رنا  الطالبة  فوز   -
التربية  مكتب  مستوى  على  احلوار  مسابقة  في 

والتعليم بالروابي لعام 1430-1431هـ.

املركزاألول  على  الراجحي  رميا  الطالبة  وحصول   -
التعليمية على مستوى  األفالم  إنتاج  في مسابقة 

مكتب التربية والتعليم بالروابي 1432-1433هـ.

الرياض  مبنطقة  والتعليم  التربية  إدارة  قامت   -
ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

العلمي  لإلبداع  الوطني  االوملبياد  مبسابقة  القيام 

)إبداع( ويهدف برنامج موهبة تنمية مهارات الطالبة 
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فيه  حققت  االبتكار،  ومسار  البحث  مسار  في 

الثانوي  القسم  ـالريان  النموذجية  التربية  طالبات 

البحثواالبتكار،  املسارين  كال  في  متقدمة  مراحل 

حيث أبدعت الطالبة رغد بنت محمد العقل ببحث 

عليمستوى  والغرب(  العرب  بني  بعنوان)التسويق 

سليمان  بنت  شوق  الطالبة  وفوز  الرياض  مدارس 

مستوى  على  شاشتي(  في  )الكون  بابتكار  العثيم 

اململكة.

- فوز الطالبة نوف حسن الزهراني باملركزاألول محليا 
في مسابقة املاثلتكس  وحصولها على املركز الرابع 

عشر دوليا.

ختام متميز:

تستكمل مديرة املدارس الثانوية أن هذه اجلائزة لم 

خالل  من  بل  الصدفة  وليد  من  لها  الوصول  يكن 

خالل  للتطوير  مدروسة  وخطوات  منظم  عمل 

للشركة  التنفيذية  اإلدارة  اعتمدتها  سابقه  أعوام 

الرئيس  رأسها  وعلى  والتعليم  للتربية  الوطنية 

األستاذ/  ونائبه  اخلضير  خالد  األستاذ/  التنفيذي 

إبراهيم الدرع.كما ال أنسى دعم وتوجيهات مشرف 

الريان(   ( النموذجية  التربية  مدارس  مجمع  عام 

األستاذ / منصور القبــاع.

لرَدِم  إجنازاتِنا,  نستثمرَ  أْن  علينا  يحتــُِّم  وهذا 

التعليِم  نوعيِة  وحتسنِي  ـِني  املِه األداِء  في  الَفجوِة 

العامليِة  التجارِب  االستفادِة من  والتعلِم, من خالِل 

الرائدِة , واالجتاهاِت التربويِة احلديثِة, وتبادُِل اخِلبْرَاِت, 

حتقيقاً  واملمارساِت,  واألفكارِ  األساليبِ  أفضِل  في 

للجودِة في األداء.
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: الرسالة  مستخلص 

هدفت الدراسة إلى حتديد أمناط املناهج اخلفية السائدة داخل فصول 

إلى حتديد  الرياض، كما هدفت  للبنات في مدينة  االبتدائية  املدارس 

الدراسي في  الفصل  ببيئة  املرتبط  املنهاج اخلفي  يلعبه  الذي  الدور 

املرحلة  طالبات  لدى  االجتماعي  بالتطبيع  عالقة  ذات  قيم  تعزيز 

االبتدائية. واستخدمت الباحثة املنهج األثنوغرافي، وذلك من خالل 

البيئة  داخل  والرمزية  واللفظية  االجتماعية  التفاعالت  مالحظة 

الفصلية، ومن خالل املقابلة املعمقة مع املعلمات، واختارت الباحثة 

-عن قصد- مدرسة ابتدائية حكومية شمال مدينة الرياض، ومدرسة 
ابتدائية حكومية جنوب مدينة الرياض، ثم اختارت فصالً واحداً من 

الباحثة على  واعتمدت  الصفية،  املالحظة  فيه  لتطبق  كل مدرسة 

داخل  مباشرة  يحدث  ما  رصد  على  تقوم  والتي  املباشرة،  املالحظة 

فيها  ركزت  املعلمات  ملقابلة  استمارة  الباحثة  أعدت  الفصول، كما 

تطبيق  استغرق  وقد  الصفية،  البيئة  تشمل  محاور  مجموعة  على 

النتائج،  من  العديد  البحث  هذا  عن  ونتج  أشهر،  ثمانية  الدراسة 

التطبيع  بعملية  كبيراً  ارتباطاً  يرتبط  اخلفي  املنهاج  أن  أهمها:  من 

لدى  اخملتلفة  املعاني  بناء  في  مهماً  دوراً  يلعب  فهو  االجتماعي، 

الطالبات ألنفسهن، كما  في تشكيل فهم  الطالبات، كما يسهم 

بعضها  السلوك  من  وأمناط  قيم  تعزيز  على  اخلفي  املنهاج  يعمل 

والدونية  والتمرد  والطبقية  واالنصياع  والطاعة  كالتسلط  سلبي 

من  جملموعة  الطالبات  كاكتساب  إيجابي  وبعضها  اإلبداع،  وقتل 

والعلمية. والثقافية  االجتماعية  واألفكار  واملفاهيم  املهارات 

املنهج اخلفي وعالقته بالتطبيع الجتماعي لدى طالبات 
املرحلة البتدائية يف مدينة الريا�ض

الباحثة : اأمل اأحمد الب�سام 
جامعة امللك �سعود / كلية الرتبية 

ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية 
امل�سار : اأ�سول الرتبية 

الدرجة العلمية : ماج�ستري 

b    a
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تلقى التعلم النشط اهتماما كبيرا خالل السنوات 
العديدة املاضية؛ وغالبا ما ينظر إليه على أنه تغيير 
جذري من التعليم التقليدي، واستقطب أعضاء هيئة 
التدريس، واجتذب مناصرة قوية بينهم لتبني بدائل 
النشط  التعلم  ويعرف  التقليدية؛  التدريس  لطرق 
الطالب  يشرك  تعليمي  أسلوب  بأي  عامة  بصفة 
بأنشطة  القيام  منهم  يتطلب  التعلم،  عملية  في 
في  به  يقومون  ما  حول  والتفكير  مفيدة  تعليمية 

.)2004 ,RINCE( الفصول والقاعات الدراسية
على  الطالب  النشط  التعلم  أساليب  وتشجع 
أجل  من  واملشاركة  التعلم،  عملية  في  املشاركة 
التعلم  أساليب  تكون  أن  وميكن  التعلم،  تسهيل 
األعمار،  جميع  من  للطالب  الفعال  النشط 
اجلامعي،  التعليم  إلى  االبتدائية  املدرسة  ومن 
هيئة  وأعضاء  املعلمني  من  العديد  ويستخدمها 
في  مناسبة  كتقنيات  ويوظفونها  التدريس 

.) wise GEEK, on line(احملاضرة
تعلما   )  Peer Teaching  ( األقران  تدريس  ويعد 
على  مبني  تدريسيا  ونظاما  املتعلمني،  بني  نشطا 
في  األخذ  مع  املتعلم  حول  التعليم  متركز  أساس 
االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على اندماج 
التعاوني،  التعلم  الطالب بشكل كامل في عملية 
البعض،  لبعضهم  الطالب  مساعدة  على  ويعتمد 
بحكم  البعض  بعضهم  على  السلطة  ميلكون  وال 
موقعهم أو مسؤولياتهم، ويقع حتت اشراف املعلم 

.)2001,Boud(
تعليم األقران: ما املقصود به؟

في  شعبية  األقران  تعليم  برامج  اكتسبت  لقد 
األقران  معلمي  الطالب  ألن  اجلامعية  األجواء 
بطرق  اآلخرين  الطالب  مع  التواصل  يستطيعون 
 Gould & التدريس  هيئة  أعضاء  يستطيعها  ال 
بشكل  القرين  تعلم  ويشير   ،))1993,Lomax
أساسي إلى تعلم الطالب من ومع بعضهم البعض 
أي  على  سلطة  أي  فرض  بدون  املتعلمني  كرفاقهم 
فرد،استناداً إلى فكرة أن يتعلم الطالب أكبر قدر من 
خالل شرح أفكارهم لآلخرين ومن خالل مشاركتهم 
في األنشطة التي يستطيعون تعلمها من أقرانهم 
)Boud,2001(، ومن املهم النظر إلى من هم "األقران" 
في التعلم من األقران. عموما، هم أقرانهم اآلخرين 
في وضع مماثل لبعضهم البعض، الذين ليس لديهم 
دور في هذا الوضع كمعلم أو ممارس خبير. قد تكون 
لديهم خبرة ودراية كبيرة أو قد يكون لديهم القليل 
نسبيا. األهم من ذلك، أنهم ال ميلكون السلطة على 

بعضها البعض بحكم موقعهم أومسؤولياتهم.
التعليم واألنشطة  إن تعليم األقران ليس بديال عن 
املصممة التي أجراها أعضاء هيئة التدريس، وإمنا هو 
التي  والتعلم  التعليم  أنشطة  إضافة هامة جلملة 

. ) Boud, on line( ميكن أن تعزز نوعية التعليم

تدري�ض الأقران ) Peer  Teaching  ( يف اجلامعات:

عندما يكون الطالب معلمًا
ترجمة د. نورة �سعد �سلطان القحطاين

اأ�ستاذ اأ�سول الرتبية امل�ساعد
ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية

كليةالرتبية: جامعة امللك �سعود
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اكتساب  أنه  على  األقران  تعليم  تعريف  وميكن 

الفعال  والدعم  املساعدة  خالل  من  واملهارة  املعرفة 

خبيرين،  وليسوا   ، ومتساوين  متطابقني  زمالء  بني 

أنفسهم  لتعليم  البعض  بعضهم  ويساعدون 

.)2005,Topping(

أسباب استخدام تعليم األقران في الجامعات:
استراتيجية  استخدام  في  الرئيس  السبب  يتمثل 

تعليم األقران في القاعات الدراسية انتقاد االعتماد 

على احملاضرة التقليدية باعتبارها الوسيلة الرئيسية 

لتعلم الطالب على نحو يضعهم في قالب كمتلقني 

املعلم،  قبل  من  نقلها  ثم  للمعلومات  سلبيني 

في  املعلمني  على  كبير  بشكل  يعتمدون  وجعلهم 

عندهم  ويعزز  التعليمية،  احتياجاتهم  من  العديد 

التعلم عن ظهر قلب بحيث يتضمن بشكل رئيسي 

احلفظ  وتذكر الوقائع واكتساب املعرفة الوافرة التي 

غالباً ما يصعب تطبيقها في بيئة العمل في حني 

أن "ما يهم ...ليس فقط ماذا يعرف الطالب  وإمنا ماذا 

يستطيعون أن يفعلوا مبا يعرفونه، وما هي مقدرتهم 

لينجزوه وليضعوا ما يعرفه الشخص موضع التنفيذ 

.)2003 ,Gwee(  )1993 ,Meyers, & Jones(

أهمية  يقل  ال  الذي  اآلخر  السبب  جانب  إلى  هذا 

عن السبب األول وهو أن تقنية املعلومات في وقتنا 

البيانات  قاعدة  الكمبيوتر،  برامج  )مثل  املعاصر 

مع  للطالب  تزويدها  مت  التي  االنترنت(  وخدمات 

فرص ممتازة للتعلم بدون الطلب من املعلم أن ينقل 

املعلومات املتوفرة )Bohuijs, 1998( استلزمت حتوالً 

في النموذج من الذين يركزون على التدريس بشكل 

كبير إلى املتعلمني الذين يركزون على التعليم )مثل 

تعليم القرين( التي يتوقع فيه أن يتخذ الطالب أكبر 

قدر من املبادرة واملسؤولية إلدارة أكثر لتعلمهم اخلاص 

والتعليمي، فمن خالل تعليم  وتطورهم الشخصي 

األقران سوف يبني الطالب معانيهم وفهمهم اخلاص 

فإن  للتعلم. وبشكل أساسي  الذي يحتاجونه   من 

والتحليل  البحثواجلمع  الطالب سوف يشاركون في 

والتقييم والدمج وتطبيق املعلومات إلكمال مهمة 

الطالب  يشرك  سوف  وبالتالي  مشكلة.  حل  أو 

محادثات  في  واجتماعياً  وعاطفياً  فكرياً  أنفسهم 

بناءة، ويتعلمون من خالل التحدث وطرح األسئلة عن 

وجهات نظر بعضهم البعض والتوصل إلى التوافق 

.)2003 ,Gwee( )2001,Boud( أو االختالف

االتجاهات الحديثة في تعليم األقران في الجامعات:
ظهرت في األلفية الثانية اجتاهات في تعليم األقران 

 )2005,Topping( منها  واجلامعات  املدارس  في 

 :online,2013,Briggs((
)الطالب  االهتمام بقدر أكبر في نشر املساعدين  أ . 
املعلمني( الذين مقدراتهم أقرب ما تكون إلى الذين 

يتلقون املساعدة )الطالب املتعلمني(، وبالتالي يجد 

التحدي  بعض  اجملموعة  أو  الزوج  أعضاء  من  كال 

املعرفي في أنشطتهم املشتركة.

البسيط  التفكير  من  الطالب  بتفكير  التحويل  ب . 
إلى التفكير األعلى تنظيماً وأكثر جترداً واالنتقال من 

املستوى السطحي الي االستراتيجي وإلى املستوى 

والطالب  املعلم  الطالب  من  لكل  وذلك  العميق، 

املتعلم. 
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أكثر  مواضيع  إلى  األقران  تعليم  في  التوسع  ت . 
تستهدف  التي  املدارس  في  األقران  تعليم  من  حتدي 

مثل  الرئيسية،  املهارات  مجاالت  أساسي  بشكل 

إلى  األقران  تعليم  امتد  حيث  والرياضيات،  القراءة 

إلى  العلوم  باجتاه  انتقل  ثم  ومن  والكتابة  التهجئة 

مهارات التفكير العليا في اجلامعات.

ث . التوجه بتعليم األقران مع متعلمني استثنائيني، 
سيكون  النظاميني  الطالب  بأن  االعتقاد  يتم  وقد 

الذين  لألقران  الدروس  تقدمي  في  صعوبة  لديهم 

لديهم صعوبات في التعلم، وتأخير منو، أو احتياجات 

خاصة. وعلى أية حال فإنه في السنوات األخيرة ذهب 

التعليم أبعد من ذلك ليوضح بأن املتعلمني أنفسهم 

العمل  يستطيعون  تعليمية  حتديات  لديهم  الذين 

بفعالية كمعلمني للمتعلمني. ولقد أجريت دراسة 

ذوي  الثانوية مع طالب  املدرسة  قام فيها طالب من 

في  أوكمتعلمني   كمعلمني  باخلدمة  عقلي  تخلف 

احلياة اليومية واالجتماعية واالكادميية وفي مهارات 

املساعدة الذاتية، وقد مت التأكيد بشكل متزايد على 

مكاسب املعلمني أنفسهم.

الشروط الواجب توافرها خللق بيئة تعلم مثالية بني 
األقران في القاعات الدراسية:

ال  كجزء  يندرج  عندما  مثالياً  القرين  تعليم  يكون 
يتجزأ من املنهج الدراسي ومع إيالء اهتمام خاص ملا 

يلي:

بناء  الطالب  على  فيجب  خالقة:  تعلم  بيئة  خلق 
ثقة واحترام متبادلة مع بعضهم البعض، وبالتالي 
يشعرون باحلرية في التعبير عن آرائهم واختبار األفكار 
إليها.  احلاجة  عند  املساعدة  تقدمي  أو  واالستفسار 
تستمر  لو  أكبر  بشكل  القرين  تعليم  تعزيز  وميكن 
وخارج  الوقت،  مرور  مع  املشتركة  املساعدة  بيئة 
القاعات الدراسية  وبالتالي فإن الطالب بشكل فردي 
أو جماعي مسئولني عن حتسني تعليمهم وإجنازاتهم 

.)2001 ,Boud( اخلاصة
غالباً  صغيرة:  تعاونية  مجموعات  ضمن  التعلم 
من  الرئيسية  العناصر  من  العديد  دمج  يتم  ما 
مجموعات  تصميم  ضمن  فعال  قرين  تعليم  أجل 
الذين  الطالب  بأن  البحوث  وأظهرت  تعاونية،  تعليم 
اجملموعة  ودراسة  التعاوني  التعليم  في  يشاركون 
ويشعرون  أطول  ويستمرون  أكادميياً  أفضل  يؤدون 
ثقتهم  ويعززون  التعليمية  التجربة  حيال  أفضل 
بأنفسهم وعالوة على ذلك دعم القرين هي أرضية أو 
 Landis, ( أساس نفسي قوي جلهود التفكير النقدي

. )2000 ,RB
بعني  أخذها  يجب  التي  التنظيمية  االحتياجات 
االعتبار عند التخطيط لتعليم األقران في اجلامعات:

األخذ  يجب  فإنه  األقران  لتعليم  التخطيط  عند 
اآلتية  التنظيمية  لالحتياجات  االعتبار  بعني 

:)2005,Topping(

دراسية معينة، طالب معلمني  مرحلة   ( السياق  أ. 
يعاونون من صعوبات تعلم أو ذوي احتياجات خاصة(.

ب. األهداف.
ج. مجال املنهاج. 

والذين  املساعدون  سيكونون  الذين   ( املشاركون  د. 
سيتلقون املساعدة(.

و. التواصل )كم مرة وكم من الوقت(.
ز.املواد )ماهي املصادر املطلوبة(.
ح. التدريب )للطالب املعلمني(.
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ط. مراقبة العملية )يجب األخذ بعني االعتبار ضمان 
جودة العملية(.

واملنتج  العملية  تقييم  )يجب  الطالب  تقييم  ي. 
تقييما ذاتيا أو من خالل تقييم األقران(.

ك. املالحظات )يجب أن يتم تقدميها جلميع املشاركني 
لتحسني اجلهود املستقبلية(. 

يتم  عندما  مثالي  بشكل  جداً  جيدة  اآلثار  تكون 

مع  األقران،  تعليم  أو  التعاوني  التعليم  تنفيذ 

الهدف  يناسب  تنظيم  أفضل شكل  التفكير حول 

تنفيذ  نزاهة  ومع  الطالب،  وعدد  والسياق،  أفضل، 

عالية بشكل منطقي.

من  اجلامعة  في  الطالب  يجنيها  التي  املكاسب 

تعليم األقران:

نطاق  على  الكلية  أقران  به  اعترف  الذي  املميز  األثر 

في  به  االستشهاد  ومت  البعض  بعضهم  عن  واسع 

أدب التعليم العالي ولألقران اجلامعيني التأثير الهام 

الوحيد  التأثير  مصدر  فهم  البعض،  بعضهم  على 

والعاطفي  اإلنتاجي  والتطور  النمو  على  قوة  األكثر 

وتيرة  متتد  ذلك  على  وعالوة  الدراسة،  أثناء  للطالب 

وجودة تفاعالت الطالب مع أقرانهم إلى وجود عالقة 

البحوث  وتشير  اجلامعي  الطالب  مع  ثابتة  إيجابية 

إلى أن أنشطة التعلم من األقران يؤدي عادة في: 

)أ( بناء روح الفريق وأكثر دعما العالقات. 
)ب( الكفاءة االجتماعية، ومهارات التواصل واحترام 

الذات. 

نتائج  حيث  من  اإلنتاجية  وزيادة  العالي  اإلجناز  )ج( 
والطالب  املعلم  الطالب  من  لكل  احملسنة  التعلم 

املتعلم. 

إلى  باإلضافة  أنه  واملتوقعة  املفيدة  النتائج  ومن 

وخاصًة  القرين  تعليم  فإن  احملتوى،  معرفة  اكتساب 

منو  ويغذي  صغيرة،يعزز  تعاونية  مجموعات  في 

تضع  وبالتالي  املوجهة  الذاتية  التعلم  مهارات 

األساس للتعليم املستمر مدى احلياة، ومهارات حل 

املشاكل ومهارات التفكير النقدي، ومهارات االتصال 

جماعي،  بشكل  والعمل  اآلخرين  مع  والتعامل 

والتعلم من خالل الذات والتفكير النقدي، كما ويحفز 

يساهم  ما  غالباً  الذي  التعليم  بقوة  األقران  تعليم 

مجموعات  في  التعلم  في  والبهجة  املتعة  في 

 Pascarella&(  ))1999,Goethals,et.alصغيرة

)2013,Nguyen( )2005,Terenzini
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اأقوال ال�سحف عن: 

اإعداد: ملا عبدالرحمن اجلثالن

 دمج وزارة الرتبية والتعليم مع 

وزارة التعليم العايل

الرياض  فقد ذكرت األستاذة مرمي اجلابر في صحيفة 

بأن  1436/4/12هـ  األحد  يوم  الصادر   )17023( العدد 

لقي القرار السامي الكرمي الذي أصدره خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- 

والتعليم  والتربية  العالي  التعليم  وزارتي  بدمج 

أكد  حيث  كبيرة،  إيجابية  أصداء  واحدة  وزارة  في 

مختصون أنه يدل على نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة، 

التعليم  استراتيجيات  توحيد  في  يسهم  حيث 

تبادل  هناك  سيكون  وبالتالي  وسياساته،  وخططه 

في اخلبرات والقدرات والكوادر املتميزة، وكذلك اإلفادة 

من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في حتسني 

وتطوير طرق التعليم باململكة.

وفي مقال صدر في صحيفة اجلزيرة العدد )15466( 

بعنوان  1436/4/12هـ  املوافق  األحد  يوم  في  الصادر 

"دمج التعليم العام مع العالي يوائم بني مخرجاتهما 
املرحلتني"  بني  واملعرفية  العلمية  الفجوة  ويسد 

جمعت فيه االستاذة غدير الطيار آراء التربويني حول 

وزارتي  دمج  العواد  هيا  الدكتورة  فوصفت  الدمج 

التعليم العالي والتربية والتعليم باخلطوة املباركة، 

معظم  في  ومطبق  منطقي  ذلك  أن  إلى  مشيرة 

الدول املتقدمة، وسيكون في مصلحة التعليم. 

واحدة  منظومة  والعالي  العام  التعليم  أن  وأبانت 

وكونهما  لآلخر،  مدخالت  هي  منهما  كل  مخرجات 

وزارتني كل منهما مستقلة عن األخرى أحدث فجوة 

كبيرة بينهما نتج عنها حاجة التعليم العالي إلعادة 

السنوات  خالل  من  العام  التعليم  خريجي  تأهيل 

التحضيرية لتزويدهم باملهارات الالزمة للتكيف مع 

الدراسة اجلامعية. 

وأشارت الدكتورة هيا العواد إلى حاجة وزارة التربية 

والتعليم إلعادة تأهيل املعلمني ليكونوا قادرين على 

مواكبة التطوير في املناهج الدراسية واستراتيجيات 

التعليم  عمليات  في  املطلوبة  احلديثة  التدريس 

والتعلم.

البحثي  التميز  ملراكز  العام  واألمني  املستشار  ورأى 

بن  سامي  الدكتور  سابقا(  العالي-  )التعليم  بوزارة 

أنه  الدمج، مؤكدا  قرار  إيجابية  العبدالوهاب  صالح 

واالستراتيجيات  واألهداف  والرسالة  الرؤية  يوحد 

يسهل  مما  للدولة  والبحثية  واملعرفية  التعليمية 

في تنفيذ خطط التنمية ويعزز مكانة اململكة في 

اجملتمع املعرفي ويرشد اإلنفاق. 

وقال الدكتور العبدالوهاب إن قرار الدمج سيسهم 

مدخالت  مع  العام  التعليم  مخرجات  مواءمة  في 

التعليم العالي ويسد الفجوة العلمية واملعرفية 

     جاء قرار ملكي بدمج وزارة التعليم العام مع وزارة التعليم وهو ضمن حزمة من القرارات 
امللكية التي أطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز .. حفظه اهلل, وكان 
لهذا القرار أصداء عالية بني التربويني واألكادمييني وهذا مانسلط عليه الضوء في هذه الزاوية 

,,من أقوال الصحف.

,,
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واملهارية بني املرحلتني مما قد يلغي مبرر وجود السنة 

وأشار  والتحصيلي.  القدرات  وامتحاني  التحضيرية 

مرحلة  من  االنتقال  من  الطلبة  ميكّن  ذلك  أن  إلى 

التعليم العام إلى مرحلة التعليم العالي بيسر 

املعرفية  قدراتهم  مع  ينسجم  ومبا  وسهولة، 

اجلامعات  مخرجات  ويجود  يحسن  مما  والعلمية، 

لتتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. 

وبنّي الدكتور العبدالوهاب أن دمج الوزارتني سيسهل 

في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  االستفادة  عملية 

ملقررات  الدراسية  اخلطط  تطوير  في  اجلامعات 

وإجراء  املدرسية  البيئة  وحتسني  العام  التعليم 

البحوث التطبيقية لرفع كفاءة املعلمني ومساعدة 

التي  اجلامعية  التخصصات  حتديد  على  الطلبة 

ويحجم  يخفف  مما  ومهاراتهم  قدراتهم  تناسب 

إلى  مشيرا  اجلامعة،  في  واالنسحاب  التعثر  نسبة 

أن الدمج يشجع على االستفادة من املعامل واملراكز 

قدرات  لتطوير  اجلامعات  في  املتقدمة  البحثية 

املوهوبني في التعليم العام. 

الشؤون  على  العامة  واملشرفة  املستشارة  وأكدت 

العالي- سابقا( الدكتورة  )التعليم  بوزارة  النسائية 

أمل فطاني أن والة األمر يدركون أهمية إدارة التغيير 

التوجهات  وأن  اآلخر،  من  قطاع  كل  واستفادة 

لتهيئة  موحدة  سياسة  تتطلب  املستقبلية 

وتستمر  بالتعليم  االلتحاق  بداية  منذ  متكاملة 

بشكل ممنهج حتى مرحلة التعليم اجلامعي. 

من  االستفادة  أهمية  فطاني  أمل  الدكتورة  ورأت 

مخرجاته  بني  اجلسر  لبناء  العام  التعليم  قيادات 

دمج  سيحققه  ما  وهذا  العالي  التعليم  ومدخالت 

الوزارتني. 

إن  العبداللطيف  محمد  اجلامعي  األستاذ  وقال 

األوامر امللكية الكرمية تضمنت الكثير من القرارات 

كافة،  الدولة  أجهزة  أداء  حتسني  إلى  تهدف  التي 

والتربية  العالي  التعليم  وزارتي  دمج  أن  رأى  فيما 

والتعليم سيفضي إلى إعادة هيكلة كاملة للوزارة 

من  نوعا  إداراتها  بعض  فيها  متنح  بحيث  اجلديدة، 

االستقالل الذاتي، وتوقع أن تكون هناك إدارات شبه 

وقد  العلمي،  البحث  ومراكز  للجامعات  مستقلة 

تلحق البعثات للمرحلة اجلامعية بإدارة مستقلة عن 

التعليم العالي. 

الشرق  صحيفة  في  مقال  الكرت  جمعان  وللكاتب 

"دمج  بعنوان  1436/4/27هـ   بتاريخ  الصادر  العدد 

بعد؟" وذكر  .. وماذا  والتربية  العالي  التعليم  وزارتي 

فيه "أن بعض الكتاب طرحوا فكرة دمج وزارتي التربية 

والتعليم العالي لتجاوز مشكلة قائمة بينهما، حيث 

املرحلة  خريجي  تستقبل  العالي  التعليم  وزارة  إن 

اختبارات  مسمى  حتت  القياس  مبسطرة  الثانوية 

لدراسة  املقبول  الطالب  يخضع  وبعدها  قبول، 

قناعة  بعدم  واضح  مؤشر  وهذا  حتضيرية(،  )سنة 
اجلامعات في مخرج التربية، واقتنصت وزارة التربية 

الراغبني  اجلامعات  خريجي  بإخضاع  التشكيك  هذا 

في االلتحاق مبهنة التدريس الختبار، ليتسنى للذين 

الذين  أما  القبول كمعلمني.  العقبة  يتجاوزون هذه 

طرحوا فكرة الدمج لرمبا كان هذا أحد أهم املبررات، 

ومازلت  كنت  الوزارتني  هاتني  بدمج  القرار  صدر  وملّا 

أتخيل صعوبة الدمج بني أكبر وزارتني، حيث إن عدد 

طالب وطالبات اجلامعات السعودية يناهز املليون، 

 دمج وزارة الرتبية والتعليم مع اأقوال ال�سحف عن: 

وزارة التعليم العايل
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 دمج وزارة الرتبية والتعليم مع اأقوال ال�سحف عن: 

وزارة التعليم العايل

مساعدين  أساتذة  من  االكادمييني  عدد  يُقدر  فيما 

ومشاركني ومحاضرين ومعيدين 50 ألفا، فيما يزيد 

عدد طالب وطالبات التعليم العام عن مليوني طالب، 

ويصل عدد املعلمني واملعلمات إلى نصف مليون. هذا 

يعني أن من البديهي ابتكار إدارات جديدة  وأعرف من 

خالل عملي في وزارة التربية والتعليم ملا يزيد عن 3 

التي  االستباقية  واملبادرات  اجلهود   – أعرف   – عقود 

حدثت في فترة وزارة الدكتور الراحل محمد الرشيد، 

وتطوير  حتسني  وقتها  الوزارة  هاجس  كان  حيث 

والتربوية، حيث مت تطبيق كثير  التعليمية  العملية 

التقومي  بينها،  ومن  التربوية  والبرامج  املشاريع  من 

وتطوير  موهبة  وبرنامج  الشامل  والتقومي  املستمر 

املناهج الدراسية وكانت اجتهادات جيدة، حتقق من 

اإلخفاقات،  من  وكثير  النجاحات  من  قليل  خاللها 

ليس لكونها برامج ضعيفة بل ألن أسلوب التطبيق 

يتفاوت من مدرسة ألخرى ومن معلم آلخر، وهذا يعود 

ملقدار كثافة البرامج التدريبية ومدى استيعابه من 

قبل احملور األساس في العملية التعليمية والتربوية 

املستمر  التقومي  ذلك  على  مثال  وأكبر  املعلم،  وهو 

والنتائج  اخملرج ضعيفاً  فكان  امليدان،  في  ُطرح  الذي 

املرحلة  في  املعلمني  من  كثير  شكا  وقد  هزيلة. 

القادمني  الطالب  لدى  الواضح  الضعف  املتوسطة، 

من املرحلة االبتدائية، في أساسيات القراءة والكتابة 

والرياضيات.

التطبيق.  آلية  في  بل  البرنامج  في  ليس  والسبب 

جدا  قصيرة  لدورات  إال  املعلمون  يخضع  لم  حيث 

املاضية طبقت  الفترة  وفي  منها.  املرجو  ولم حتقق 

وهي  جتارب،  تظل  أنها  إال  البرامج  من  كثيرا  الوزارة 

والتعليم.  التربية  وزارة  منها  تعاني  كؤود  مشكلة 

الوزارة  في  القياديون  بها  يأتي  البرامج  إن  حيث 

وتُطبق دون مراحل جتريبية، أما وزارة التعليم العالي 

بل  التعليم،  وشجون  شؤون  عن  بعيدا  حُتلق  فهي 

البحوث  من  وكثير  حقيقي.  معزل  في  تكون  تكاد 

أو  الطالب  أو  املنهج  خدمة  عن  بعيدة  والدراسات 

املعلم، وإن وجد النزر القليل فيتم االحتفاظ به داخل 

األدراج دون فائدة، وبالتالي تصبح هدرا واضحا للمال 

واجلهد والوقت. وبعد أن استقر الرأي على دمج هاتني 

مهمني  محورين  تعدان  اللتني  املهمتني  الوزارتني 

للتحّضر،  الراجحة  القيمة  لكونه  اإلنسان،  لتطوير 

فإن التفاؤل يدفعنا إلى التفكير في جوانب إيجابية 

ستحدث أوال ردم الفجوة التي كانت قائمة بينهما، 

األقدام  تتقاذفها  ال  ساكنة  الكرة  ستكون  عندها 

كما كان يحدث سابقاً.

باإلشراف  املعنية  التعليم هي  وزارة  ستصبح  ثانيا: 

دراسته  بواكير  من  الطالب  تعليم  تسلسل  على 

مستواه  عن  ومسؤولة  اجلامعة،  من  تخرجه  حتى 

ومدى قدرته على اإلبداع والعطاء وحتمل املسؤولية 

والتمكن من خدمة اجملتمع بكل اقتدار.

جراء  من  املهدرة  املادية  التكاليف  تقليص  ثالثا: 

واالختبارات  التحضيرية  السنة  استحداث 

»نحن  الوجود  إثبات  أهدافها  من  التي  التعجيزية، 

هنا« وراح ضحيتها كثير من املعلمني الذين أخفقوا 

أسئلة  بسبب  معلم،  رخصة  على  احلصول  في 

تعجيزية بعيدة عن مجال تخصصهم.

القيمة خلدمة  ذات  التخصصات  التفكير في  رابعا: 

اجملتمع والتقليص من التخصصات التي تزيد العبء 

عليه، بتراكم اخلريجني دون متكنهم من العثور على 

وظائف.
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 دمج وزارة الرتبية والتعليم مع اأقوال ال�سحف عن: 

وزارة التعليم العايل

ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الشأن، 

بوجود موظفني  املقنعة  البطالة  تزداد نسبة  كي ال 

كثر لعمل قليل".

صحيفة  في  مقال  اخلبتي  علي  األستاذ  وكتب 

"ملاذا  بعنوان  1436/4/16هـ  الصادر  العدد  الوطن 

دمج الوزارتني؟" وذكر في املقال إيجابيات عدة لدمج 

التي  العوائق  من  للتخفيف  ومقترحات  وعوائقه 

القرار وهي كما ذكر في املقال: "أما  ستعترض هذا 

فيما  فتتمثل  القرار  هذا  تعترض  قد  التي  العوائق 

يأتي:

أوال: العبء الكبير الذي سيترتب على وزارة التعليم 
إذا هي بقيت بالهيكلية احلالية. مبعنى أن تبقى هي 

واإلدارات  واجلامعات  املدارس  يدير بشكل مباشر  من 

املعنية بها، وذلك لكبر حجم العمل واملسؤولية على 

وزارة واحدة ستضطر إلى تقسيم نفسها إلى إدارات 

باملستوى  لألهداف  الوصول  تستطيع  ال  ضعيفة 

الذي تطمح له الدولة.

لتوحيد  الدمج  سيستغرقه  الذي  الوقت  ثانياً: 
أمور  تسيير  تكفل  جديدة  أنظمة  وبناء  اإلجراءات 

أعلى  على  بشقيه  التعليم  مبهمة  لتقوم  الوزارة 

مستوى.

ثالثاً: تناغم العمل بني شقي التعليم يحتاج وقتا. 
املقترحات  نعرض  العوائق  هذه  من  وللتخفيف 

التالية: 

أوالً: السرعة املمكنة في إعادة هيكلة الوزارة.

ثانياً: ضمن هذه الهيكلة ال بد من إعطاء اجلامعات 
و"املنضبطة"  "املرّشدة"  االستقاللية  من  نوعا 

ولتحقق  الوزارة  على  جداً  الثقيل  العبء  لتخفيف 

لها التحرك بحرية أيضا "منضبطة" لتحقيق أعلى 

تتعلق  التي  اجملاالت  ثالثة  في  اإلجناز  من  مستوى 

بعملها: التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. 

ثالثاً: السرعة املمكنة في بناء األنظمة التي تسيِّر 
التكامل  والتي تضمن لعملها  اجلديدة  الوزارة  عمل 

من  مستوى  أعلى  لتحقيق  التعليم  شقي  بني 

اإلنتاجية التي تشكل الهدف األول من الدمج.

هذا  في  مطلوب  التغيير 
وال  مهم.  والتجريب  العصر 
بد أن نعي أنه ال بد أن تكون 
التغيير.  في  إشكاالت  هناك 
هذا معروف ومتوقع، لكن 
المطلوب هو التعامل مع تلك 
وبسرعة.  بفاعلية  المشكالت 
بثماره  التغيير  يأتي  هنا 
ويحقق أهدافه ويوصلنا إلى 

الهدف المنشود".

b    a

b    a
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احلمد هلل وحدة والصالة والسالم على من ال نبي بعدة 

من  املستمدة  قيمها  نشر  في  ملبادئها  وترسيخاً  السعودية  العربية  اململكة  لرسالة  جتسيداً   .. بعد  أما 

القرآن الكرمي انشأ قسم الدراسات القرآنية  عام )1398هـ-1399هـ( حتت مسمى الكلية املتوسطة وكان 

الكليات  بتحويل  التوجيه  صدر   1409 عام  وفي   . الكلية  في  األقسام  ببقيه  أسوه  الدبلوم  شهادة  مينح 

عام  وفي  التحويل.  هذا  لتواكب  اخلطة  تطوير  فتم  البكالوريوس  متنح  للمعلمني  كليات  الى  املتوسطة 

مينح  وهو  1422هـ  عام  التخصص  هذا  في  الدراسة  وبدأت  القراءات  تخصص  بافتتاح  األمر  1420هـ صدر 

شهادة البكالوريوس في القراءات القرآنية وفي عام 1422هـ  بدأ القسم بتنفيذ الدبلوم العالي للقراءات 

املعتمدة من ديوان اخلدمة املدنية وهو مينح شهادة دبلوم عالي بعد البكالوريوس وفي عام 1428هـ أنظمت 

كلية املعلمني بالرياض إلى جامعه امللك سعود ومن أقسامها قسم الدراسات القرآنية وفي عام 1433هـ 

القسم  أفتتح  ثم  اجلامعة  مدير  معالي  قرار  مبوجب  التربية  كلية  الى  القرآنية  الدراسات  قسم  أنضم 

النسائي في بداية الفصل الدراسي األول في تاريخ 28/ شوال / 1435هـ برنامج الدراسات القرآنية وسيفتح 

مبشيئة اهلل برنامج القراءات تزامناً مع برنامج التفسير وستبدأ الدراسة الفصل الدراسي القادم بأذن اهلل 

-1437هـ ومن هذا املنطلق يحرص القسم على توفير البيئة العلمية احملفزة بتأهيل معلم  لعام 1436هـ 

رؤيا في  القرآن ومن ثم يكون للقسم  التقني في مجال تعليم  التطور  الكرمي وعلومه مع مواكبة  القرآن 

الريادة لتخريج معلم متميز في تعليم القرآن الكرمي وعلومه كما يهدف القسم إلى تأهيل مخرجات تتعلق 

في  الفاعلة  املشاركة  اجملتمع من خالل  بخدمة  تهتم  التي  االجتماعية  باملؤسسات  وربطة  العمل  بسوق 

جمعيات وحلقات حتفيظ القرآن الكرمي فيصبح القسم بيت اخلبرة لتخريج معلم مؤهل بدرجة عالية في 

األداء لتدريس القراءات القرآنية مع املامة بالتفسير وأصوله وعلوم القرآن في ضوء توظيف املعارف والعلوم 

التربوية وربطها بالتقنية احلديثة في تعلم القرآن الكرمي وتعليمة .

اأخبار من املجال الرتبوي

افتتاح برنامج الدرا�سات القراآنية  )الق�سم الن�سائي(
 يف كلية الرتبية
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ا�سرتاتيجيات تنمي مهارات التفكري و ممار�سات تدعم التفكري
ُخال�سة حوار و نقا�ض عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي

جمع واإعداد/ لطيفه بنت خليل العتيق 

وعدُّوا  بالتفكير،  املسلمني  ُعلماُء  اْهَتمَّ  وقد  كما 

تنميَته في املَتَعلِّم ِمن أهمِّ األهداف التي يرْمي لها 

القرآن  اهتمام   َّ سر فهموا  ألنهم  التربويُّ؛  النظاُم 

سات  املؤسَّ دَوْرُ  اليوم  وجاء  بهِ،  النبوية  نَّة  والسُّ

تلقني  َّد  ُمَجر ِمن  َمناهجها  لتحويل  التعليميَّة؛ 

الطالب،  تعليم  وهي:  أكبرَ؛  غايٍة  إلى  املعلومات 

التي  الُعليا  التَّْفِكير  مهارات  على  وتدريبهم 

تُساعدهم على االندماج والنجاح في احلياة ،فأصبح 

كيف  الناس  بتعليم  تُْعَنى  أن  التربية  على  لزاًما 

طريقة  في  لِلَغْير  َعبيًدا  يصيروا  ال  حتى  يَُفكِّرون؛ 

تفكيرهم.

من  مستخلص  اليوم  حديثنا  محور  سيكون  لذا 

االجتماعي  التواصل  شبكة  في  فيها  حتاورنا  واقع 

و  اجلامعات  في  التربويني  األعضاء  مع    )twitter(
قاموا  التفكير  تُنمي  استراتيجيات  حول  املدارس 

بتطبيقها شخصياً و ممارسات تُتبع لتهدم التفكير 

لدى الطلبة، فكانت ردود األفعال كالتالي:

يرى بعض األعضاء  جلياً  أنه عندما نبحث عن األساتذة 

واألعضاء املٌبدعني في قاعاتهم الدراسية  جند أن  سر 

متيزهم  أنهم يتفنون بأداء رسالتهم العلمية وذلك 

بكُل بساطة ألنهم يُحبون ما يقدمونه و يخلصون 

في التفكير بُعمق ب استراتيجيات تدريس ُمتجددة 

تُنمي مهارات التفكير الُعليا ..فمن االستراتيجيات 

الذهني  العصف  )استراتيجية  التفكير  تُنمي  التي 

القاعات  في  نُشاهد  قد  لكن  و   )Brain storming
لعدم  التفكير  تعدم  استراتيجيات  الدراسية 

التطبيق الصحيح ل استراتيجية العصف الذهني و 

غيرها، لذا اقترح  بعض املشاركني أنه قبل التطبيق 

البد من توضيح دقيق لالستراتيجية:

لهم  يشرح  لطلبة  الكتروني  بريد  أرسال  خالل  من 

االستراتيجية بالتفصيل  على شكل ملخص، و من 

بالتفصيل  واخلطوات  الطريقة   ثم مناقشتهم في 

قبل التطبيق، مع مراعاة توضيح الهدف و الناجت بعد 

تطبيق االستراتيجية، كما أشار إلى أهمية أن يفكر 

األستاذ مبا يُفكر الطلبة  و ما لذي يُريدونه ؟!

الطالب  وضع  ضرورة  األعضاء  أحد  يوضح  أيضاً   
لها ضمن  و مخطط  أمام حتديات بطريقة مشوقة 

اجلمهور  معرفة  ننسى  أال  و   .. باإلبداع  غنية  بيئة 

من  الطفل  تفكير  لتحفيز  فمثالً   املستهدف،  

خالل استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي البد من 

طرح  من  فالبد  لديه  الدهشة  حس  من  االستفادة 

للتفكير  احملفزة  األساليب  من  هي  التي  األسئلة 

واإلجابة عليها فن..!! 

نستخدم  عندما  أنه  التربويني   أحد  يوضح  كما 

بواقع  ربطها  بدمن  ال  املشكالت  حل  استراتيجية 

حللها  اإلبداعية  القدرة  و  الثقة  إلعطائه  الطالب 

مبساحة من احلرية املدروسة. 

الثالثة  األلفية  في  اجملتمع  يشهده   ملا  نظراً 
الوقت  من تغيرات ملموسة في شتى اجملاالت، مؤثرة في 

اجملاالت  ومن  اجملاالت،  كافة  في  اجملتمع  أفراد  كافة  على  ذاته 
الهامة لتربية جيل واع يتماشى مع متغيرات البيئة احمليطة 
املؤسسات  عاتق  على  فتقع  والتعليم،  التربية  مجال  به، 
و  بأساليب  املعرفية  التطورات  تلك  التربوية حتديات ملواكبة 

استراتيجيات تكون مبثابة خريطة الوصول لتطوير مهارات 
اآلخرةالتفكير لضمان حتقيق األهداف و الرؤى التربوية.
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األلعاب  استراتيجية  إلى  املشاركني  أحد  أشار  كما 
التفكير،  وتطور  تُنمي  أنها  موضحاً  الذهنية 
 – األشتات  )تآلف  مثل:  االستراتيجيات  من  وغيرها 
النشاطات -استراتيجيات سكامبر-خرائط التفكير-

االستقصاء-التفكير التأملي(، كما يؤكد معظم
لطرح  املناسب  املُناخ  تهيئة  أنه    إلى  املشاركني 
األفكار قبل تطبيق االستراتيجيات أو تبنيها فاألفكار 

ترتبط بالشعور بالرضا والسعادة..

في  نراها  التي  السلبية  املمارسات  يخص  فيما  أما 
قد  و  التفكير  تُعيق  بدورها  هي  و  الدراسية  قاعتنا 
تُعدمه منها استخدام أدوات ال تتناسب مع املنهج 
الذي سيتم تدريسه و عدم األخذ بعني االعتبار الفئات 
العمرية و حاجاتها عند التصميم و اإلعداد لدروس 
ننسى  ال  و   ، االجتماعية(  العقلية،   ، )العاطفية 
بأطروحاتهم  واالستهزاء  الطالب  وتأنيب  تعنيف 
ميارسه  ما  أيضاً  التفكير  وتعدم  باخلوف  تصيبهم 
  ! أرى"  ما  اال  أريكم  "ما  الفرعوني  لألسلوب  املعلم  
و أعجبني ما أشاره إليه أحد أعضاء هيئة التدريس 
حول استراتيجية ) الصف املنكوب ( التي يقصد بها 
ميل املعلم الى فرض شخصية قاسية على الطلبة 

جميعاً!!

كما يوضح أحد املشاركني أحد املمارسات السلبية 
باستخدام  يقومون  كمن  التفكير  تُعيق  التي 
استراتيجية واحدة جلميع الطلبة، وذلك بعدم مراعات 
من  ..أو  لتطويرها  واحلاجات  العقلية  القدرات  تنوع 
جانب آخر من يقوم بتكرار نفس االستراتيجية طيلة 
الفصل الدراسي مما يبعث امللل، فذكر أحد املشاركني 
واقع تعايشه من أستاذ بدأ يستخدم استراتيجية ال 
)الند لند أو األقران peer to peer(  فأعجبته ببادئ 
الطلبة  جميع  أصاب  املستمر  تكرارها  لكن  األمر  
بامللل.. أيضاً وضحت أحد املشاركات أن البعض يقوم 
وتدوينها  استخدامها  بهدف  االستراتيجيات  إقحام 
من  هي  أنها  إلى  أشارت  حيث  أُكلها   تؤتي  أن  دون 

األسباب املفتتة لألهداف والباعثة على امللل..

املوهمة  التقنية  الشكلية  اخلتام   في  ننسى  ال  و 
تكاد  ال  فهي  خاللها  من  التفكير  مهارات  بتطوير 
تعتبر هدم بدل بناء و تطوير وتنمية ملهارات التفكير 
بل  علمية  بطريقة  تُصمم  لم  ببساطة  السبب  و 
طبقت بعشوائية و البعض انتشر و اشتهر و استمر 

كالعروض الباعثة لنوم و غيرها ...




