


 جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(2



3  جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(

التي الدرا�سات  بكم هائل من  اجلامعيون  الأ�ساتذة   يقوم 
 تهدف اإلى تطوير التعليم العام. لكن اإلى اأي مدى اأحدثت
  هذه الدرا�سات تغيرًيا ملحوًظا داخل ال�سفوف الدرا�سية؟
الدرا�سات هذه  بني  الرابط  قوة  كانت  مدى  اأي   واإلى 
يف�سر قد  الرابط  �سعف  ؟  الفعلية  امليدان   باحتياجات 

جزئياً �سعف اأثرها يف العملية التعليمة.

كلمة التحرير

املعلم الباحث

وت�ساوؤل...هل  وقفة  لنا  وهنا 
لإحداث  فعالية  اأكرث  طرق  هناك 
التغري الإيجابي لتطوير التعليم من 
خالل الدرا�سات؟ اإحدى احللول تكمن 
الباحث.  املعلم  دور  تفعيل  يف 
ُيعرَّف املعلم الباحث باأنه املعلم 
الو�سع  احتياجات  يتلم�س  الذي 
الدرا�سية   بيئته  يف  الأكادميي 
اإجراء  خالل  من  لعالجها  وي�سعى 
وثائق  على  املبنية  الدرا�سات 
البيانات  ويوظف  اأ�سلية  واأدلة 
وحت�سني  لتطوير  بطالبه  اخلا�سة 
والتعلمية  التعليمية  العملية 
يف �سفوفه. وقد ُوِجد اأن فاعلية 
تواجده  الباحث تكمن يف  املعلم 
امل�ستمر يف بيئة البحث واطالعه 
حتدثه  التي  للتغريات  املقرب 
الدخيلة املوؤثرة  الربامج والعوامل 
والتعلم  التعليم  عملية  على 
والتعديل  التجريب  على  وقدرته 
امل�ستجدات.   و  املعطيات  ح�سب 
التي  الدولية  التجارب  اأثبتت  لقد 
بيَّنت دور املعلم الباحث باأنه من 
التغيري  اإحداث  الفاعلة يف  القوى 
غالباً  فدرا�ساته  والفعال،  الإيجابي 
فعلي  احتياج  من  نابعة  تكون  ما 
وملح بامليدان ومن عالج م�سكالت 

د.�سارة العبدالكرمي
وكيلة كلية الرتبية

جتريب  اأو  املعلم  هذا  يلم�سها 
اإلى  تهدف  لديه  اإبداعية   لأفكار 
الرفع من جودة التعليم وم�ستوى 

خمرجات التعليم.
املعلمني  اأن  الدرا�سات  توؤكد 
الباحثني   دور  لعبوا  الذين 
مبهارات  متيزوا  قد  مبدار�سهم 
نتيجة  ملحوظة  تدري�سية 
يزيد  ومما  الذاتي  تطويرهم 
درا�سات املعلم فعالية اأنها اأبحاث 
قام بها امل�ستفيد الأول ومن ثم 
الفكرية  امللكية  عن�سر  يتحقق 
احتمالية  من  يزيد  مما  للنتائج 
وال�ستفادة  التو�سيات  تطبيق 

الق�سوى من نتائج البحث.
قام  بدرا�سات  اآفاق  تزخر 
طلبة  هم  معلمون  باحثون  بها 
املعلمون  العليا  الدرا�سات 
وكلنا  اإليه،  والعائدون  بامليدان 
�سرتى  درا�ساتهم  نتائج   اأن  ثقة 
التطبيق املبا�سر والتغيري الإيجابي 

الذي تهدف اإليه اأي درا�سة.

رئي�س التحرير
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 اأ.د. فهد ال�سايع
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 د.�سارة العبدالكرمي
نائب رئي�س التحرير

اأ.د.فوزية البكر
مدير التحرير

اأ.تغريد الدخيل
 م�ست�سار التحرير

اأ.د. اأماين احل�سان
د. بادي ال�سكرة

املدير التنفيذي للجمعية
اأ. �سعيد اآل حمي
التدقيق اللغوي
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الإخراج الفني
�سيد بحريي

 جميع الآراء الواردة يف هذه املجلة
تعرب عن وجهة نظر كاتبها.

 ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر
اجلمعية.

املرا�سالت
جملة اآفاق نف�سية وتربوية

 اجلمعية ال�سعودية للعلوم النف�سية
والرتبوية
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يف هذا العدد ...

اأخبار ج�شنت

كلمة ج�شنت
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 در�شك ب�شهولة
حت�شري قهوتك

 حتول التعليم يف
منطقة اخلليج العربي

 دوراملعلم الوطني
يف مكافحة الإرهاب

مهارات التعليم الذاتي
لل�شم من خالل التقنية
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 ا�شتمرار الدافعية املهنية
ملعلمة الرو�شة
ملاذا؟ وكيف؟

 ا�شرتاتيجية ال�شتجابة
 مدى اإمكانية تطبيقللتدخل

منهجية ال�شتة �شيجما

 التعليم والفرد واملنهج
 الهدر التعليمي يفوثورة التوا�شل الجتماعي

املرحلة اجلامعية

القيم العلمية الأخالقية



 جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(٦

يف بارًزا  اإيجابًيا  اأثًرا  اأحدثت  التي  التعليمية  الأنظمة  من  كثري   رفعت 
 م�سهدها الرتبوي مبداأ »التطوير القائم على املدر�سة« كاأ�سا�س لفل�سفتها
والإدارة التخطيط  عمليات  بربط  بادرت  وعليه؛  التطويري.   وبرناجمها 
التعليمية العملية  يف  حا�سرة  لتكون  باملدر�سة،  والتقومي   والتنفيذ 

تخطيًطا واإدارة وتنفيًذا وتقومًيا.

 قادة املدار�س
 واإحداث الأثر يف
امل�شهد الرتبوي

ج�شنت

تلك  عملت  املنطلق؛  هذا  ومن 
اأ�صحاب  توطني  على  الأنظمة 
كقيادات  العالية  اخلربات 
للمدار�س، وعنيت باختيارهم وفق 
حمكمة،  وتاأهيل  اإعداد  برامج 
وذلك اإمياًنا منها باأن قادة املدار�س 
الرتبوي،  التطوير  يقود  من  هم 
وقدمًيا قالت العرب »اأر�صل حكيًما 

ول تو�صه«. 
ومن ا�صتطالع جتارب عدد من 
يف  كفاءتها  ظهرت  التي  الأنظمة 
امل�صهد الرتبوي عاملًيا؛ جند اأن هذا 
فيها.  للتطوير  اأ�صا�ًصا  كان  املبداأ 
الو�صول  يعد  املثال؛  �صبيل  فعلى 
املدر�صة« يف �صنغافورا  ملهنة »قائد 
ي�صل  اأن  ي�صتطيع  ل  �صرًفا عظيًما 
العالية  اخلربات  اأ�صحاب  اإل  اإليه 
وا�صتعداد  ممن لديهم همة كبرية 
فتمتد  امل�صتمر.  املهني  للتطوير 

رحلة الو�صول لهذا ال�صرف �صنوات 
املرتاكمة،  اخلربات  من  طويلة 
والتي ميتزج فيها اجلانب التاأهيلي 
واخلربات  اجلاد  الأكادميي 

امليدانية املتوا�صلة. 
مع  ل�صنغافورا  مهنية  زيارة  يف 
العايل  التعليم  قيادات  من  عدد 
امل�صوؤولني  اأحد  لنا  ذكر  والعام؛ 
كبري  وفخر  بزهو  ال�صنغافوريني 
ا�صتطاع  مدر�صة  قائد  يوجد  باأنه 
يف  وهو  ال�صرف  لهذا  ي�صل  اأن 
العمر،  من  والثالثني  اخلام�صة 
املدار�س  قادة  اأ�صغر  من  يعد  اأي 
من  املهمة  هذه  تتطلبه  ملا  عمًرا، 
تتحقق  اأن  ميكن  ل  موا�صفات 
املتوا�صلة  امليدانية  باخلربات  اإل 
ويف  طوال.  �صنوات  مدار  على 
زيارات ميدانية لأكرث من مدر�صة 
مراحل  من  الإمكانات-  -خمتلفة 

التعليم العام؛ وجدنا هوية متيز كل 
تنعك�س  املدار�س  تلك  من  مدر�صة 
فيها �صخ�صية قائد املدر�صة ب�صكل 
وا�صح، بل تتغري هوية تلك املدار�س 
واهتماماتها بتغري قادتها، وهو ما 
املدر�صة  قائد  واأهمية  دور  يو�صح 
امللهم التي يتم اختياره بكل عناية 

وفق اإجراءات طويلة ومعقدة.
الرتبوي،  واقعنا  يف  واملتاأمل 
دور  اأن  جند  احلالية؛  ومعطياته 
يف  ينح�صر  اأن  يكاد  املدر�صة 
ممار�صة  دون  التنفيذ  عمليات 
للعملية  التخطيط  لعمليات 
عمليات  ومتار�س  التعليمية. 
من  عدد  خالل  من  التخطيط 
م�صتوى  على  املختلفة  اجلهات 
الإدارة املركزية بالوزارة –دون اأن 
م�صرتكة-  روؤية  اأو  فل�صفة  حتكمها 
املتابعون  م�صرفوها  جهة  ولكل 
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اأ.د. فهد بن �سليمان ال�سايع 
رئي�س اجلمعية ال�صعودية للعلوم الرتبوية والنف�صية

م�صتوى  على  خططها  لتنفيذ 
وحمط  التعليم،  ومكاتب  اإدارات 
املدر�صة  هي  اخلطط  تلك  جميع 
التي تطالب بتنفيذها جميًعا، مما 
لتعذر  كثرية-  اأحيان  -يف  يوؤدي 
الأثر  حتدث  ب�صورة  تنفيذها 
تلك  لتعدد  اإما  املطلوب،  الرتبوي 
تنفيذها،  و�صعوبة  امل�صوؤوليات 
اأو  منها،  الغر�س  فهم  لعدم  اأو 

لت�صاربها يف اأحيان اأخرى. 
ومن خالل ا�صتق�صاء مع عدد 
الرتبوي؛  بامليدان  املمار�صني  من 
ات�صح وجود اأكرث من خم�صة ع�صر 
خطط  تنفيذ  يتابع  تربوًيا  م�صرًفا 
يتطلب  بالوزارة،  مركزية  جلهات 
اأن  دون  تنفيذها،  املدر�صة  على 
رابط يحكمها  لهذه اخلطط  يكون 
اأو توجه عام يحدد هوية للمدر�صة، 
لتنفيذ  اأحيان كثرية  يوؤدي يف  مما 
يف  لها  اأثر  دون  ورقًيا  منها  جزء 
اأحيان  يف  اأو  الرتبوي،  امل�صهد 
حتقق  دون  �صكلًيا  تنفيذها  اأخرى 
يف  منظرها  ين�صده  الذي  الهدف 

الإدارة املركزية.
احلاجُة  تت�صح  �صبق؛  ومما 
»التطوير  توجه  تبني  �صرورة  اإلى 
واعتبار  املدر�صة«،  على  القائم 

التخطيط  وحدة  هي  املدر�صة 
اأجهزة  اأدوار  وحتجيم  والتنفيذ، 
ومكاتب  واإدارات  املركزية  الوزارة 
التعليم.  ومنح املدار�س �صالحيات 
والتنفيذ،  التخطيط  يف  وا�صعة 
الت�صريعات  ا�صتكمال  مراعاة  مع 
البيئة  وتهيئة  لذلك،  الالزمة 

املالئمة لنجاحها.
اإن املتابع للم�صهد الرتبوي   
ا�صت�صعار  وجود  يلحظ  ؛  لدينا 
ع�صر  من  اأكرث  -من  الوزارة  لدى 
نحو  الجتاه  باأهمية  �صنوات- 
املدر�صة«،  على  القائم  »التطوير 
املبادرات  من  عدد  واإطالق 
هذا  وفق  ت�صري  التي  والت�صريعات 
من  اأكرث  املوؤمل  اأن  اإل  الجتاه، 
ذلك بكثري من حيث اإعادة هيكلية 
من  مزيد  لإعطاء  لدينا  التعليم 
وتقلي�س  للمدار�س،  ال�صالحيات 
وفق  املركزية  الإدارات  اأدوار 
متطلبات  تراعي  علمية  منهجية 
النجاح، والتغلب على املعوقات. ول 
بتطوير  اإل  كله  ذلك  حتقق  ميكن 
حقيقي للمدر�صة ومن�صوبيها ب�صكل 
هو  اأركانها  اأهم  واأحد  رئي�س، 

القائد الرتبوي فيها. 
ي�صم  الرتبوي  م�صهدنا  اإن 

عدًدا كبرًيا من اخلربات الرتبوية 
مر  على  ح�صلت  والتي  املتميزة، 
م�صتمر  مهني  تطوير  على  ال�صنني 
وكذلك  وخارجها،  اململكة  داخل 
على خربات ميدانية وا�صعة، اإل اأن 
اأغلبهم ميار�س اأدوار اإ�صرافية على 
واإدارات  املركزية  الإدارة  م�صتوى 
يكون  اأن  دون  التعليم،  ومكاتب 
الرتبوي.  بامليدان  وا�صح  اأثر  لهم 
اخلربات  هذه  تاأهيل  اإعادة  اإن 
يف  لتوطينها  الرتبوية  والقيادات 
اإعادة  مع  لها،  كقادة  املدار�س 
املدار�س  قادة  اختيار  اإجراءات 
حتثهم  خا�صة  حوافز  ومنحهم 
وت�صجعهم على العطاء، وم�صاحبة 
ذلك كله اإ�صدار الت�صريعات وتهيئة 
يوؤمل  للمدار�س،  املنا�صبة  البيئة 
للتطوير  الإلهام  م�صدر  يكون  اأن 
يف  الأثر  اإحداث  اأجل  من  املن�صود 

م�صهدنا الرتبوي.
مب�صتقبل  يحدونا  الأمل  اإن 
م�صرق مل�صهدنا الرتبوي، ول ميكن 
بت�صافر جهود  اإل  ذلك  يحدث  اأن 
واملتاأثرة  املوؤثرة  املوؤ�ص�صات  جميع 
وحمددة  وا�صحة  روؤية  وفق  به، 
يزيد  ومما  اجلميع.  عليها  ي�صري 
احلراك  هذا  م�صاحبة  تفاوؤلنا 
التعليم،  لوزارة  احلايل  التطويري 
العالقة  ذات  الأخرى  واملوؤ�ص�صات 
روؤية  وجود  التعليم،  تقومي  كهيئة 
جهود  حتكم  التي   2030 اململكة 
جميع املوؤ�ص�صات وفق فل�صفة واحدة 
فر�س  يعزز  مما  م�صرتكة،  وروؤية 
يف  املاأمول  الأثر  لإحداث  النجاح 

م�صهدنا الرتبوي. 
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اأخبار ج�شنت

 برعاية معايل مدير جامعة اجلوف الأ�ستاذ الدكتور اإ�سماعيل بن حممد الب�سري، افتتح
احل�سيني، جنم  الدكتور:  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلوف  جامعة  وكيل   �سعادة 
الأ�ستاذ والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س   و�سعادة 
 الدكتور: فهد بن �سليمان ال�سايع؛ حفل افتتاح فرع اجلمعية يف جامعة اجلوف، بح�سور
الأ�ستاذ: فواز اجلعفر، وعدد من قيادات العامة للرتبية والتعليم باجلوف  الإدارة   مدير 

 ووكالء اجلامعة وعمدائها والطالب، ومن�سوبي اإدارة التعليم يف املنطقة.
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يف  م�صاهمات  من  وتقدمه 
تطوير الكثري من اجلوانب لدى 
اأع�صاء هيئة التدري�س وطالب 

الدرا�صات العليا.. 
وانتقل �صيوف اجلامعة بعد 
اجلمعية  فرع  مقر  اإلى  ذلك 
باملدينة  الرتبية  كلية  مبنى  يف 
اأطلعهم  حيث  اجلامعية، 
واملدير  الرتبية  كلية  عميد 
يف  اجلمعية  لفرع  التنفيذي 
جامعة اجلوف الدكتور: غربي 
ما  على  ال�صمري،  مرجي  بن 
جتهيزات  من  اجلامعة  وفرته 
انطالق  لت�صهيل  واإمكانات، 
اأقيمت  فيما  الفرع،  اأعمال 
حول  حما�صرة  ذلك  عقب 
اململكة،  يف  العلمية  اجلمعيات 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  األقاها 
فهد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلمعية 
وتناول �صرية وم�صرية  ال�صايع، 
للعلوم  ال�صعودية  اجلمعية 
كاأمنوذج  والنف�صية  الرتبوية 
العلمية  اجلمعيات  مناذج  من 
املناطة  والأدوار  اململكة،  يف 
حتقيق  يف  اجلمعيات  بفروع 
تتبع  التي  اجلمعيات  تطلعات 

لها.. 
قد  الفعاليات  اأن  يذكر 
جممع  اإلى  تلفزيونيًا  ُنقلت 
كليات البنات يف �صكاكا، والتي 
من  جمهور  ح�صور  �صهدت 

قيادات املجمع ومن�صوباته. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
يف  اليوم  ونحن  اجلمعية: 
افتتاح لبنة موؤ�ص�صية مهمة من 
احلديثة،  اجلامعة  بناء  لبنات 
فروع  باأحد  اجلمعية  باهتمام 
واخلدمة  العلمية  املعرفة 
املجال  هذا  ويف  املجتمعية، 
يتطلع  الذي  والرحب  اخل�صب 
امل�صتوى  على  املجتمع  فيه 
مل�صاهمة  والوطني  املحلي 

اجلامعات يف تطويره، وتقدمي 
فئات  جلميع  وامل�صاندة  الدعم 

املجتمع 
وكيل  اأو�صح  جانبه  من 
العليا  للدرا�صات  اجلامعة 
اجلامعة  اأن  العلمي  والبحث 
امل�صاندة  الدعم  كل  �صتوفر 
م�صرية  م�صتعر�صًا  للجمعية، 
اجلامعة يف هذا املجال، ومبديًا 
اجلمعية،  �صتحققه  مبا  تفاوؤله 
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عزيزي املعلم .. عزيزتي املعلمة ..
التاأثري عليكم  يخفى  ل   .. بخري  واأنتم  عام  وكل   .. وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم   ال�سالم 
الطالب عندما اأبنائنا وبناتنا  الذي ترتكه بداية كل عام درا�سي على نف�سيات   الإيجابي 
واأدوات واأقالم  الدرا�سة من دفاتر  والديه م�ستلزمات   ي�سرتي كل واحد منهم ب�سحبة 
والبهجة عند الفرحة  وتزداد  رغباتهم وميولهم  يختارها ح�سب  لأنهم هم من   نظراً 
 م�ساركة اآبائهم واأمهاتهم يف ذلك الختيار ومباركته، وتكتمل فرحتهم عند م�ساركتهم
 لزمالئهم مبا يف اأول يوم درا�سي ومقابلتهم ملعلميهم ومعلماتهم. فر�سالتي هنا
 موجهة لكل اأخ واأخت جمعني بهم حقل الرتبية والتعليم .. نعم الرتبية والتعليم التي
 ن�سعى من خاللها بو�سفنا تربويني ومعلمني اإلى حتقيق النمو ال�سامل وبناء ال�سخ�سية

املتزنة املتكاملة لأبناء وبنات وطننا الغايل.

اأ. د. جرب بن حممد اجلرب
اأ�صتاذ املناهج وطرق تدري�س العلوم

ق�صم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية، جامعة امللك �صعود

در�شك ب�شهولة حت�شري قهوتك
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ومغرية  جذابة  ال�صعارات  هي 
اأو  مكتبة،  منها  تخلو  تكاد  ول 
خدمات  مراكز  اأو  قرطا�صية، 
كل  بداية  يف  والطالب  املعلمني 
بداية  يف  بل  جديد،  درا�صي  عام 
العام  كل ف�صل درا�صي. ففي هذا 
ل�صراء  اأبنائي  ب�صحبة  ذهبت 
اإحدى  من  الدرا�صية  حاجاتهم 
جمال  يف  عملي  وبحكم  املكتبات، 
الرتبية والتعليم �صد انتباهي جملة 
جدران  على  املعلقة  العبارات  من 
على  منها  كان  اإذ  املكتبة،  هذه 
اجلاهز  »التح�صري  املثال  �صبيل 
على �صي دي«، »لن حتتاج �صوى ١0 
ر  »ح�صِّ الدرو�س«،  لتح�صري  ثوان 
قهوتك«،  حت�صري  ب�صهولة  در�صك 
على  الدرا�صية  املناهج  »حتا�صري 
�صي دي«. ل اأخفيكم كم تاأملت من 
اخلالية  التجارية  العبارات  تلك 
التي ت�صعى الرتبية  من كل املعاين 
واأدركت  بالدنا.  يف  لتحقيقها 
�صتنتهي  طالبنا  فرحة  عمر  اأن 
لأن  الأول  الدرا�صي  يومهم  بنهاية 
�صيقتل  من  واملعلمات  املعلمني  من 
طموح ودافعية هوؤلء الطلبة ب�صبب 
اأن هذه الفئة املنت�صبة اإلى الرتبية 
وجعلت  عقلها  اأراحت  والتعليم 
لذلك  تاأملت  عنها.  يفكر  غريها 
بالنت�صار  بداأت  الظاهرة  لأن هذه 
يف الأعوام ال�صابقة وزاد انت�صارها 
واملواقع  الأماكن  تلك  يف  موؤخرًا 
�صبكة  على  والتعليمية«  »الرتبوية 
توجهاتها.  باختالف  الإنرتنت 
اأنَّ بع�س  يوؤ�صفنا نحن املربني  فما 
التخطيط  يعدُّ  ومعلماتنا  معلمينا 
والإعداد للدرو�س –  كما يحلو لهم 
– »حت�صياًل حا�صاًل« و�صياع وقت 
وجهد وعبئًا اإ�صافيًا على اأن�صبتهم 

التدري�صية يف املدار�س.
اأقول  املنطلق،  هذا  فمن 
اأهم  من  اإن   – باهلل  م�صتعينًا    –
ال�صبل التي ي�صتطيع املعلم واملعلمة 
ال�صخ�صية  لبناء  ا�صتخدامها 
ح�صن  للمتعلم  املتكاملة  املتزنة 
وجودة التخطيط والإعداد لكل ما 
ال�صخ�صية.  �صاأنه حتقيق هذه  من 
التح�صري«  دفرت  بـ«  ي�صمى  فما 
واإعداد  تخطيط  اأداة  اإل  هو  ما 
من  الأ�صمى  الهدف  بلوغ  لت�صهيل 

الرتبية والتعليم.
املعلمني  من  لكثري  يبدو  قد 
اأن   – الأولى  للوهلة    – واملعلمات 
اأمر  الدرو�س  واإعداد  التخطيط 
الذين  خا�صة  منه  فائدة  ل  �صاق 
جمال  يف  عديدة  اأعوامًا  اأم�صوا 
ب�صبب  وذلك  والتعليم  الرتبية 
الوعي  وقلة  ال�صيقة  النظرة 
باأهمية التح�صري القبلي للدرو�س. 
عن  عبارة  اليومي  فالتح�صري 
خارطة يعدها املعلم واملعلمة كدليل 
من  فلعل  الدرو�س.  جناح  ل�صمان 
اأهم الفوائد التي ميكن اأن يجنيها 
على   – التح�صري  من  املعلمون 

�صبيل املثال ل احل�صر – الآتي:
طرح  تنظيم  يف  امل�صاعدة    •
بت�صل�صل  واملعلومات  املعارف 

منطقي بعيدًا عن الع�صوائية.
•   امل�صاعدة يف التغلب على املواقف 
قد  التي  واملحرجة  الطارئة 

حتدث داخل الغرفة ال�صفية.
•   تنمية خربات ومهارات املعلمني 
للتغريات  نظرًا  عام  بعد  عامًا 
املت�صارعة واملتالحقة يف جمتمع 
والتي  ال�صعودي،  كاملجتمع  ما، 
هذه  مواكبة  على  جتربهم 

التغريات. 

الأهداف  حتديد  يف  امل�صاعدة     •
منهج  بكل  اخلا�صة  الرتبوية 

درا�صي وال�صعي لتحقيقها.
وموافقة  منا�صبة  من  التاأكد   •
طبيعة  مع  املحددة  الأهداف 
والأن�صطة  املعريف  املحتوى 
�صيتم  التي  والو�صائل 
تنفيذ  اأثناء  يف  ا�صتخدامها 

الدرو�س.
•   التاأكد من فعالية اأ�صاليب وطرق 
لطبيعة  املنا�صبة  التدري�س 
لطبيعة  ومالءمتها  الدرو�س 

املتعلمني وميولهم.
•   واأخريًا .. امل�صاعدة يف اكت�صاف 
وحتديد  العلمية  الأخطاء 
املنهج  يف  املوجودة  ال�صعوبات 
الدرا�صي فيما يتعلق بالأهداف 
املعريف،  واملحتوى  الرتبوية، 

والأن�صطة والتطبيقات.
الفوائد  ثمرة  نلم�س  ولكي 
اأن  من  بد  ل  فاإنه   ، اآنفًا  املذكورة 
يقومون  ما  اأن  املعلمون  ي�صت�صعر 
به من حت�صري واإعداد لي�س جمرد 
عليهم،  مفرو�صًا  اأمرًا  اأو  واجب 
اأ�صا�صيًا  جزءًا  وه  يعدُّ اأن  بد  ل  اإذ 
وجتاهله  اإغفاله  ميكن  ل  وحمورًا 
التي  مهنتهم  يف  جناحهم  ل�صمان 
ينت�صبون اإليها. ل بد من الندماج 
لأن  التح�صري؛  عند  الكامل 
الهدف منه لي�س ممار�صة الروتني 
مبرور  املتكرر  والن�صخ  التقليدي 
التواريخ  خانات  وتغيري  الأعوام 
واإمنا  فقط،  احل�ص�س  وم�صميات 
بد  ل  اإذ  ذلك،  من  اأ�صمى  الهدف 
اأن تتجلى قدرة املعلمني يف توظيف 
اإبداعية  مهارات  من  لديهم  ما 
لرفع  باجلديد  الإتيان  وحماولة 

دافعية طالبهم جتاه التعلم.  
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وفوائد  اأهمية  ذكر  بعد  لعلي 
اليومية  للدرو�س  اجليد  التح�صري 
وامل�صاوئ  ال�صلبيات  لبع�س  اأتطرق 
الرتبية  عمليتي  على  تنعك�س  التي 
قوالب  من  الناجتة  والتعليم 
اأعتقد  والتي  اجلاهزة،  التح�صري 

اأن من اأهمها الآتي:
عندما   : املعلم  هوية  �صياع 
نقولب العملية التعليمية فاإننا نعمل 
والر�صالة  املعلم  هوية  تغيب  على 
بها.  يوؤمن  التي  واملبادئ  والقيم 
اجلاهزة  القوالب  هذه  فتقدمي 
ملعلمينا على خمتلف تخ�ص�صاتهم 
ما  �صبغ  من  حرمانهم  اإلى  يوؤدي 
ومعلومات  معارف  من  يقدمونه 
تتنا�صب  وتربوية  تعليمية  ب�صبغة 
ومهاراتهم  طالبهم  قدرات  مع 
بعيدة  رغباتهم  وت�صبع  وميولهم 
من  واآراء  اأفكار  عن  البعد  كل 
وهنا  القوالب.  هذه  باإعداد  يقوم 
ُيفهم  قد  اأنه  اإلى  الإ�صارة  يجب 
ال�صتفادة مما  اأنني �صد  من هذا 
هو موجود وجمرب. كال، بل يجب 
اأنه  نعتقد  �صيء  كل  ال�صتفادة من 
الرتبية  اأهداف  حتقيق  يف  مفيد 
املوؤمن  والتعليم لأن احلكمة �صالة 
ولكن  بها،  اأحق  فهو  وجدها  اأنَّى 
نهائيًا  واملقبول  املنطقي  غري  من 
اأيدينا  عليه  تقع  ما  كل  نتبنى  اأن 
كما هو احلال يف مثل هذه القوالب 
اإذ ل بد من توظيف ما  اجلاهزة، 
لتخدمنا  واأفكار  فوائد  من  فيها 
بطرقنا  واملعلمني  املربني  نحن 

اخلا�صة. 
من   : والإبداع  التفكري  تعطيل 
املعلوم اأن لكل معلم طريقته واأ�صلوبه 
فيها  ي�صاركه  ل  والتي  التدري�س  يف 
هذه  م�صميات  ت�صابهت  واإن  اأحد 

امليل  اأن  فاأعتقد  والأ�صاليب.  الطرق 
 – اجلاهزة  التح�صري  قوالب  ملثل 
تربوية من  ُمعدة بطريقة  كانت  واإن 
يقتل   – خمت�صني  تربويني  خرباء 
املعلمني  لدى  والتجديد  الإبداع  روح 
بالنف�س  والثقة  النجاح  فر�س  ويقلل 
هذه  اإن  كما  منهم.  للمبتدئني 
عقول  تعطل  ورمبا  حتد  القوالب 
املعلمني وقدرتهم على توليد الأفكار 
تكرير  اآلت  جمرد  اأ�صبحوا  لأنهم 
لأفكار واآراء غريهم بالرغم من عدم 
يقومون  ملا  التام  وقبولهم  ر�صاهم 
قبولهم  عدم  ذلك  على  والدليل  به 
الواجبات  بن�صخ  طالبهم  يقوم  باأن 
املميزين  الطالب  اأحد  من  املنزلية 
واملتفوقني .. فيا ترى ما الفرق هنا؟ 
من  املعلمون  هوؤلء  به  يقوم  ما  هل 
ا�صتن�صاخ لأفكار واآراء غريهم حالل 
لهم وحمرم على طالبهم؟ ترى كيف 

انقلبت املوازين؟
التعليمية  املواقف  تنوع  اإغفال 
اإعداد  واأ�صاليب  اأن طرق  �صك  ل   :
لآخر  معلم  من  تختلف  الدرو�س 
اإذ  ومنطقًا،  عقاًل  معلوم  وهذا 
والتباين  الختالف  يظهر ذلك يف 
العر�س  وطرق  الأفكار  ت�صل�صل  يف 
الأولوية  ح�صب  املعريف  للمحتوى 
من  تختلف  بالطبع  التي  والأهمية 
املعلم  عند  تختلف  بل  لآخر،  معلم 
بالإ�صافة  لآخر.  در�س  من  نف�صه 
اإلى  التباين  هذا  يرجع  ذلك  اإلى 
من  والتي  العوامل،  من  عدد 
الفردية  الفروق  اختالف  اأهمها 
باكت�صاب  يتعلق  فيما  الطالب  بني 
تنوع  الإدراك،  و�صرعة  املهارات 
الأهداف  تنوع  ال�صفية،  البيئات 
الرتبوية للدرو�س، اختالف الو�صائل 
تنوع  املادية،  والإمكانات  التعليمية 

العملية،  والتطبيقات  الأن�صطة 
تنوع اأ�صاليب التقومي واأدواته. فكل 
املعلمني  على  حتتم  العوامل  هذه 
اخلا�صة  اأ�صاليبهم  يوظفوا  اأن 
ليتمكنوا  ال�صفية  غرفهم  داخل 
املواقف  مع  ال�صحيح  التعامل  من 
كما  اأنواعها.  باختالف  التعليمية 
املعلمني  �صيجعل  التباين  هذا  اإن 
وعلى  املدر�صي،  املنهج  قريبني من 
هذا  لأن  مبحتوياته  �صامل  اطالع 
التدري�س  يف  الع�صوائية  �صيجنبهم 
القول:  فخال�صة  �صابقًا.  ذكر  كما 
من  معينة  لفئة  ي�صلح  ما  اإن 
مكانية  ظروف  حتت  الطالب 
يكون  اأن  بال�صرورة  لي�س  وزمانية 
املواقف  من  لغريه  للتعميم  قاباًل 

التعليمية الأخرى. 
 .. املعلم  عزيزي   .. ختامًا 

عزيزتي املعلمة ..
اأمتنى اأن اأكون قد وفقت يف نقل 
للرتبية  منتٍم  كل  تهم  التي  فكرتي 
نحر�س  اأن  يجب  والتي  والتعليم 
ومعلمني  مربني  بو�صفنا  عليها 
حت�صري  يف  ن�صرع  عندما  تربويني 
علينا  فيجب  اليومية.  درو�صنا 
وم�صرفني  م�صوؤولني  من  جميعًا 
هذه  مثل  نحارب  اأن  ومعلمني 
الأفكار التجارية التي ل تعود على 
وبناتنا  لأبنائنا  وتعليمنا  تربيتنا 
حقيقية.  وثمرة  فعلية  مبنفعة 
لتطوير  ن�صعى  اأن  علينا  يجب  كما 
مهاراتنا وزيادة الثقة باأنف�صنا واأن 
واإبداعات غري  اأفكار  ما لدينا من 
القوالب  هذه  عن  يغنينا  حمدودة 
هذه  املعلمني،  اأعزائي  اجلاهزة. 
هم�صة يف اأُذن كل واحد منكم »اأنت 
تقليدية  �صورة  تكن  فال  الأ�صل 

لغريك«.
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 لعلَّ من  املنا�سب اأن اأبداأ مو�سوعي بتعريف ر�سيق للتعليم فهو« اأداء
الكت�ساب وتطوير مهارة   ، العامة  املعرفة  الفرد من  به متكني   يراد 
 املعريف والتعبري الذاتي لديه ، وبناء منظومة فكرية للت�سبيب واحلكم
تقوم على جتان�س القيم ال�سامية  التي يجب اأن يبلغها املتعلمون ».

د.هــــيــــا ال�ســمــهـــري
كــاتــبـــــــــة تـــــربــــويـــــــــــة

وعندما نتمعن يف ذلك التعريف 
وكمحتوى  كنظام  تعليمنا  اأن  نوؤكد 
م�صامني  حتقيق   عن  يق�صر 
قد  اأننا  من  الرغم  وعلى  التعريف؛ 
مللنا القراءات امل�صطحة والقراءات 
و�صقنا   ، التعليم  واقع  عن  املجاِملة 
الزمن  من  حقبة  بغفلتنا  ذرًعا 
النهو�س   مبحفزات  مليئة  كانت 
،فاإنني  النفي�صة  ال�صناعة  لتلك 
من  التعليم   عن  احلديث  وجدُت 
اأ�صد  وما  ال�صادقة،  املواطنة  متام  
فيها  اأ�صيد  �صاردة   لق�صيدة  ظمئي 
بعدها  يلتفت  ل  بالدي  يف  بالتعليم 
فال  اأقول  عما  ليبحثوا  امل�صتمعون 
دفعني  ذلك  ،كل  ملاًما  اإل  يجدونه 
حتدد  التي  اخلريطة   عن  للبحث 
م�صرينا )اأين كنا ؟ واأين نحن؟ واأين 
التعليمي( ثم ماهي  نتجه يف واقعنا 
املجتمع  عليها  اتفق  التي  الروؤية 
باأ�صره مع املكلفني  ب�صناعة التعليم 
الوطني  منوذجنا  واأين  والرتبية؟!!  
يف  يعانق  الذي  والرتبية  التعليم  يف 
مكوناته ومنهجه هويتنا ، واأجزم اأنه 
مو�صوع ثقيل وطويل �صلمه، تتقا�صر 
ح�صونه  مقارعة  حني  الطروحات  
وم�صانع   ، املمددة  وقنواته  املنيعة، 

القرار فيه ..
اأما اأين كنا؟  فال تخفى الإجابة 
بع�س  ح�صدنا  واإن  ُلب  ذي  على 
اجلوائز التي فتقتها لنا طيبة الذكر 
مازالوا  لدينا  فالناجحون  »موهبة« 

ا�صتثناء قد نالوا ما نالوه من م�صبات 
م�صانعنا،  جلها  يف  جتاوزت  رمبا 
اإلى  للو�صول  ا�صتقنا  اأننا  اهلل  ويعلم 
املتفوقة  والرتبية  التعليمي  اليقني 
للمطر  ال�صاخمة  �صحارينا  ا�صتياق 
�صابًقا  كانت  التي  الدول  مثل  لنكون 
متاثلنا ؛ولن اأقف عند ذلك املنعطف 
لأن  التناول؛  ي�صري  كان  واإن  كثرًيا 
�صواهده كثرية تت�صدرها املخرجات 
وحتتاج  الإمتام  تن�صد  مازالت  التي 
داعمة،  جرعات  اإلى  حمطاتها  يف 
اأما اأين نحن فاإنه بالرغم من الوهج 
املحيط مبوؤ�ص�صات التعليم واحلراك 
الزمن  دقائق  يف  عنه  يعلن  الذي 
القوم  اأنباء  حتمله  وما  و�صاعاته  
 ، واأخواتها  اللقاءات واملوؤمترات  من 
فاإنَّ ذلك �صاعف البعد وال�صقة عن 
�صناعة املتعلم ال�صليم فكًرا ووجداًنا، 
عن  العزلة  جدار  متتني  يف  واأ�صهم  
حميط امل�صتفيدين يف املدار�س؛ لأن 
املنتجات  ت�صنع وتعباأ  خارجها ولقد 
ردد ذلك معايل وزير التعليم موجًها 
مبا�صر  باأ�صلوب  لقاءات  عدة  يف 
وا�صح، كما اإن جل ذلك احلراك  ل 
التي هي  العميقة  املعرفة  يركز على 
اأن  يجب  الذي  احل�صاري  م�صروعنا 
عليه،  نراهن  واأن  اأولوياتنا  يت�صدر 
باملعرفة  الهتمام  عدم  عن  ونتج 
»اخلداع  ت�صميته  ميكن  ما  الغزيرة 
واتكاأ  النتائج  فت�صخمت  التعليمي« 
�صحلة  منابع   على  الطالب  تقييم 

تعليُمنا؛ اأين يتجه؟

اأبناء  اأنتج  زجاجًيا  تعليًما  فكان 
اخلريطة  وجه  اإلى  وانتقل  للزينة، 
اأين  اإلى  فيه  نبحث  الذي  الآخر 
؟!  التعليمي  م�صتقبلنا  يف  نتجه 
ر�صم  اإلى  دخل  التعليم  كان  واإن 
امل�صتقبل من خالل  منظومة  �صورة 
امل�صمنة  ال�صاملة  الوطنية  التغيري 
ا  بع�صً اأوجز  فاإنني   2030 روؤية  يف 
فالرقي  ممكناتها   من  اأراه  مما 
اأويل  مطلب  التنظيم  مب�صتوى 
عظمى  غاية  وتلك  التعليم  لإ�صالح 
ل تقبل الن�صغال بغريها ، ول بد يف 
�صناعة النموذج الوطني للتعليم من 
الرتبوية  للمنظومة  التام  ال�صتيعاب 
والنف�صية  العقدية  جوانبها  يف 
واملعرفية والجتماعية  والقت�صادية 
من  امل�صتهدفني  متطلبات  وهذه   ،
بناء  لأي  ميكن  ول  املطلوب  التحول 
املعنيني  دون  ي�صمد   اأن  نظري 
بتلك املظلة  ، واأن تكون الت�صريعات 
ظل  يف  كاماًل   النظام  م�صتوى  على 
للجميع  ملزمة   وطنية  روؤية  وجود 
والفراغات  الثغرات  ب�صد  والهتمام 
يكون  واأن   ، النظام  يف  والتكرار 
لبد  عامة  تخ�ص�صية  غاية  التعليم 
من �صناعتها لتكون اأ�صا�س التغيري ، 
وم�صروع وطني حمفز على النهو�س 
احل�صاري، واأن تكون حمددات الفعل 
التعليمي ات�صاق مع متطلبات احلياة 
، والده�صة احلافزة  لكل امل�صتجدات 

يف العلوم واملهارات والتاأهب لها.
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 مهارات التعلم الذاتي لل�شم
من خالل التقنية

من  العــديد  مــر  وعلى 
التقنية  ا�صتخدمت  ال�صنــوات 
حيـــــــــــاة  م�صــتـــوى  لتح�صــــني 
الأ�صخـا�س ذوي العاقة، ومع ذلك 
للتقنية مع  املتنوع  ال�صتخدام  فاإن 
يزال  ل  ية  ال�صمع   العاقة  ذوي 
جمال  يف  حمدودًا  اهتمامًا  يلقى 

التعلم الذاتي لل�صم.
من  الباحثة  لحظت  وقد 
خالل خربتها يف التدري�س والعمل 

على  الرتبوي  والإ�صراف  امليداين، 
خالل  ومن  الأمل،  وبرامج  معاهد 
راأي املخت�صني والرتبويني يف هذا 
املجال اأن معظم ال�صم ل يعرفون 
كيف يدر�صون باأنف�صهم، ويفتقدون 
الذاتي،  الفردي  التعلم  لأ�صلوب 
بني  التمييز  يف  �صعوبة  ويجدون 
 ، الهامة  وغري  الهامة  التفا�صيل 
بني  ما  النتقاء  من  يتمكنون  ول 
حتقق  التي  املكتوبة  املعلومات 

يف  ومييلون   ، التعلم  اأهداف 
الغالب لعملية ال�صتعانة باأ�صخا�س 
يقومون بالتخطيط لهم واخت�صار 

املعرفة املقدمة اأمامهم.
اأ�صلوب  الذاتي  التعلم  ويعد   
دعت  التي  الرتبوية  الأ�صاليب  من 
باعتباره  الع�صر،  متطلبات  اإليها 
الذي  امل�صتمر  التعلم  اإلى  الو�صيلة 
حياته،  طيلة  الإن�صان  يالزم 
وت�صاعده على العتماد على ذاته، 

ينقل الذي  الفردي  الذاتي  التعلم  اأهمية  املعا�سرة على  الرتبوية  الجتاهات   توؤكد 
 حمور اهتمام العملية التعليمية من املادة الدرا�سية اإلى املتعلم نف�سه، وي�سلط
 عليه الأ�سواء ليك�سف عن ميوله وا�ستعداداته وقدراته ، ومهاراته الذاتية، بهدف

التخطيط لتنميتها وتوجيهها )غامن ،د.ت: 1(

د. اأروى علي اأخ�سر
مديرة اإدارة العوق ال�صمعي باململكة

م�صرفة عموم بالإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بوزارة التعليم
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وحتمل  القرار  اتخاذ  على  وقادرا 
خطة  لها  دعت  ،كما  امل�صوؤولية 
تطوير  ب�صرورة  العا�صرة  التنمية 
مهارات  لتلبية  التعليمية  البيئة 

التعلم الذاتي .
مفهوم التعلم الذاتي:

الرتبـــوي  املجـــال  فـــــي  ي�صيع 
التعلم  مثل   ، م�صطلحات  عــــدة 
الذاتي Self-Learning، والتعلم 
Self-Directed-  ذاتي التوجيه
Learning، والتعلم املنظم ذاتيا 
 ،Learnin-Self-Regulated

 ،Self-Study الذاتية  والدرا�صة 
امل�صـــــــتــــقــــلــــة  والــدرا�صــــــة 

Independent Study
التعلم  تعريفات  تعددت  وقد 
الذاتي بتعدد املدار�س الرتبوية اإل 
الذاتي  التعلم  تعرف  الباحثة  اأن 
الفرد  به  يقوم  »ما  باأنه  اإجرائيًا 
من  للتعلم  ذاتي  دافع  من  الأ�صم 
نف�صه  على  معتمدًا  التقنية  خالل 
من  اأف�صل  م�صتويات  لتحقيق 

النماء والرتقاء يف التعلم«.
يف  الذاتي  التعلم  نعزز  ملاذا 

تعليم ال�سم؟
م�صتوى  على  حاليًا  التعليم 
نتيجة  وتكيف  تغيري  فرتة  العامل 
يعتمد  جمتمع  نحو  تقدمه 
 Knowledge املعرفة  على 
التعليم  جمتمع   Society
القائم   Learning Society
وحتديثها  املعارف  اكت�صاب  على 
وا�صتخدامها ب�صبب التطور الهائل 
والت�صالت،  املعلومات  جمال  يف 
هذا  مواجهة  يتطلب  الذي  الأمر 
حركة  مع  والتفاعل  التحدي 

امل�صتقبل ومتطلباته. )النعوا�صي، 
)34 :7002

اأحد  التقنية  ا�صتخدام  ويعد 
اأهم اأهداف تعزيز التعليم الذاتي 
مراعاة  يف  املعلم  ي�صاعد  مما 
وبالتايل   ، الفردية  الفروق 
التعلم  نوعية  حت�صني  اإلى  يوؤدي 

والتعليم.
اأثر  تفوق  الدرا�صات  اأثبتت     •
التعلم  على  الذاتي  التعلم 
التقليدية  الأ�صاليب  با�صتخدام 
يف التح�صيل وتنمية الجتاهات 

اليجابية نحو عملية التعلم.
•   لالنتقال من التعليم اإلى التعلم 
املداومة  يكفل  الذي  احلقيقي 

على التعلم
•   �صعوبة مواجهة التطور املعريف 

والتكنولوجي.
•   لأن معظم بحوث علماء النف�س 
اأ�صارت اإلى اأن التعلم الفعال هو 
ل  باكت�صافه  املتعلم  يقوم  الذي 

الذي يقوم با�صتقباله.

اأهداف التعلم الذاتي:
اأثناء  فعاًل  ن�صطًا  املتعلم  جعل    •

عملية التعلم.
دائم  جمتمع  بناء  يف  ي�صاهم    •

التعلم.
بني  الفردية  الفروق  مراعاة    •

املتعلمني.
امل�صتمرة  الرتبية  مبداأ  اعتماد    •

مدى احلياة.
خ�سائ�ض التعلم الذاتي:

للتعلم الذاتي جمموعة من  اأن 
اخل�صائ�س جتعله متفردًا بالن�صبة 

لأنواع التعليم الأخرى ومنها:
الذاتي  التعلم  يف  الأ�صم  اأن     •
يكت�صب مهارات وعادات التعلم 
امل�صتمر معتمدًا على نف�صه ومبا 
يتفق مع معدل �صرعته وقدراته 

واإمكاناته املتاحة.
اأن  اإذ  التعلم  اإتقان  مبداأ  يوؤكد     •
الأ�صم لن ينتقل من درا�صة وحدة 
درا�صية اإلى اأخرى اإل بعد اإتقانها 
يف �صوء حمطات اأو معاير معينة.
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•   ي�صعى الأ�صم اإلى حتقيق اأهداف 
وحت�صني  ذاته  وتاأكيد  حمددة، 

م�صتواه.
بالتعمق  الأ�صم  للفرد  ي�صمح     •
تبعًا  الدرا�صة  مو�صوع  يف 

لهتماماته.
كل  بطرق خمتلفة  التعلم  يتيح     •
ح�صب رغبته وطريقته اخلا�صة.

مهارات التعلم الذاتي:
على  الذاتي  التعلم  يعتمد 
ينبغي  التي  املهارات  من  طائفة 
الأ�صم  املتعلم  فيها  يكت�صب  اأن 
مقدرة �صخ�صية وقوة ذاتية ليكون 
توجيه  ح�صن  على  مقتدرًا  متعلمًا 
ذاته جتاه حتقيق اأهدافه يف النمو 

والتقدم)من�صور، 6002: 02(.
الفرد  مقدرة  »املهارة«  وتعني 
على عمل �صيء ب�صكل جيد، وتتطور 
واملمار�صة؛  املعرفة  خالل  من 
والتدرب  تعلمها  ينبغي  ولهذا 
املهارة  وتت�صمن  ممار�صتها.  على 
جمموعة من العمليات تنتظم داخل 
منط معني، وتتطلب ن�صاطًا ج�صميًا 
كالهما)من�صور،  اأو  عقليًا  اأو 

.)52 :6002
الذاتي  التعلم  مهارات  ومن 
الأ�صم  يكت�صبها  اأن  يجب  التي 
ومهارات  معرفية،  )مهارات 
�صخ�صيه  ومهارات  درا�صية، 
فنية  ،مهارات  احلياة  ومهارات 

وعملية( )عياد، د. ت(.
وتتعلق  املعرفية:  املهارات     •
املعريف  والتوظيف  العقل  بعمل 
حل  التفكري،  )مهارات 
املعلومات،  معاجلة  امل�صكالت، 

الفهم وال�صتيعاب..(

وهي  الدرا�صية:  املهارات       •
التي  الدرا�صة  مهارات 
الدرا�صة  يف  املتعلم  ي�صتخدمها 

) الكتابة والقراءة..(
وتتعلق   : �صخ�صية  مهارات     •
والدافعية  النفعالية  باجلوانب 
يف  واأهدافنا  وباجتاهتنا   ،
الأهداف  )بناء  وت�صمل  احلياة 
الذاتي،  التوجيه  احلياة،  يف 
الرادة،  الذاتي،  ال�صبط 

الدافعية(.
اتخاذ  مثل   : احلياة  مهارات    •
والتفاو�س،  والتوا�صل  القرار 

ادارة الوقت...
:مثل  عملية  فنية  مهارات   •
تكنولوجيا  مع  التعامل  كيفية 

املعلومات.
الداعمة  ال�سرتاتيجيات 

للتعلم الذاتي:
الت�صور  ا�صرتاتيجية  اأوًل: 
 Mental Imagery الذهني 

:Strategy
مفهوم  الذهني  الت�صور  ُيعد 
وقد  بالفرد،  خا�صة  وخربة  عقلي 
باأنها   Gordon جوردن  عرفها 

هي  اأو   ، العقل  بعيون  تكون  �صور 
وال�صور  للكلمات  احل�صي  الدراك 
ت�صتخدم  والأ�صوات،  والألوان،   ،
ا�صتخدام  طرق  من  كطريقة 
الذاكرة  على  وتعتمد  الذاكرة 
�صهل  تو�صيحي  ر�صم  يف  الب�صرية 
املراجعة والتذكر بقواعد وتعليمات 

مي�صرة.
بها  يقوم  عقلية  عملية  وهي 
الذهن ل دراك املعاين املجردة اأو 

تكوينها )معلوف، 0١02: 33١(
التخيل  ا�صرتاتيجية  وترتبط 
من  الذاكرة  بعمل  وثيقًا  ارتباطًا 
تنظيم  على  الفرد  وبقدرة   ، جهة 
واأن   ، اأخرى  جهة  من  معلوماته 
 ، ذاتيًا  ذاته  بتنظيم  يقوم  الفرد 
�صور  من  لديهم  مبا  وي�صتعينون 
عقلية عند ال�صتدعاء اأو عند تذكر 
املعلومات. )الباري، 0١02: 69( .

من  العديد  انبثقت  وقد 
النظريات التي اأر�صت ا�صرتاتيجية 
نظرية  ومنها  الذهني  الت�صور 
 Schemata العقلية  املخططات 
منها  انبثق  التي   Theory
متعددة  تربوية  تطبيقات 
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اخلرائط  املعرفية،  )اخلرائط 
التفكري.......  خرائط  الذهنية، 

)الباري، 0١02: 20١(
الدرا�صات  من  العديد  ك�صفت 
الت�صور  ا�صرتاتيجية  فاعلية  عن 
الفهم  مهارات  تنمية  يف  الذهني 
القرائي للمتعلمني واأن للمخططات 
حتقيق  يف  كربى  اأهمية  العقلية 

الآتي لل�صم:
خالل  من  الكلمة  معنى  يحدد     •

ال�صياق.
للن�س  العامة  الفكرة  يحدد     •

القرائي.
•   ت�صاعد على الرتكيز على 
له  املهمة)ما  الأ�صياء 
لي�س  وما  باملو�صوع  �صله 

له �صلة(.
الفرعية  الأفكار  بني  مييز   •

والأفكار الرئي�صة.
•   ت�صاعد على معرفة املعاين.
على  الذاكرة  ت�صاعد     •
يقراأه  اأن  يجب  ما  معرفة 
كي  م�صتقباًل  الأ�صم 

املعرفة  يف  النق�س  يعو�س 
احلالية.

الرئي�صة  الأفكار  التقاط    •
وتخزينها يف الذاكرة.

•   ملء الذاكرة مبعلومات جديدة 
عندما تكون املعرفة ناق�صة.

املعلومات  بناء  على  ت�صاعد    •
بناءها،  واإعادة  وتنظيمها، 
مب�صتويات  وتخزينها  وفهمها، 

خمتلفة يف الذاكرة
اأفكاًرا جديدة من الن�س  •   يولد 
 :9002 )عزازي،  القرائي 

37(؛)الباري، 0١02: 30١(.

ا�صرتاتيجية اخلرائط املعرفية:
اأداة  املعرفية  اخلريطة  تعترب 
على  تقوم  ر�صومية  اأو  تخطيطية 
�صكل  يف  واملعارف  املعلومات  و�صع 

هرمي مت�صل�صل.
لهذه  امل�صميات  تعددت  ولقد 
خرائط   : عليها  فاأطلق  اخلرائط 
 Cognitive Maps معرفية 
العقلية  اأو  الذهنية  واخلرائط 
Mental Maps، وخرائط العقل 
اأنواع  وجميعها   ...Mind Maps
من املعاجلة العقلية التي ميار�صها 

املتعلم مع القطعة.

يف  دور  املعرفية  وللخرائط 
جت�صيد  على  ت�صاعد  حيث  التعلم 
بالربط  وذلك   ، املعرفية  اخلربة 
ما  وبني   ، اجلديدة  املعرفة  بني 
من  املتعلم  خمزون  يف  يوجد 

خربات.
املفهومية  اخلريطة  وتعترب 
تعليمية  اأداة   Concep Map
)�صرب:799١(  ذكر  كما  فعالة 
مادة  اأو  ما  مو�صوع  تدري�س  يف 
عمليتي  يف  فعال  اثر  فلها  درا�صية 
العدد  تو�صح  فهي  والتعلم  التعليم 
التي  الرئي�صية  الأفكار  من  القليل 

يجب الرتكيز عليها وبالتايل عزل 
املعلومات  عن  الهامة  املعلومات 

التي لي�س لها معنى.
ا�صتخدامات اخلريطة املفهومية:

ا�صتخدامات  عدة  هناك 
للخريطة املفهومية نظرا ملا تتميز 
لها  اأ�صار  ما  ومنها  مرونة  من  به 

)العبد الكرمي: 2002 (:
مما  القراءات  تلخي�س  يف    •
املعلومات  تذكر  على  ي�صاعد 
العليا  التفكري  مهارات  وتنمية 
خا�صة مهارات التفكري الناقد. 
•  يف كتابة مقالة خا�صة يف املراحل 
على  ت�صاعد  فهي  الأولى 
الهامة  العنا�صر  اكت�صاف 
الأفكار  وتنظيم  املو�صوع  يف 

ب�صكل مت�صل�صل
•   كاأداة للتعلم لتحقيق التعلم 

ذي املعنى.
اخلريطة  فوائد 

املفهومية: بالن�صبة للمتعلم:
اأورد ) الو�صيمي: ١002( 
املفهومية  اخلريطة  فوائد 

للمتعلم فذكر باأنها:
ربط  على  املتعلم  ت�صاعد   .١
بال�صابقة  اجلديدة  املعلومات 
ذا  تعلما  تعلم  اإلى  يوؤدي  مما 
التعلم  عن  البعد  مع  معنى 

باحلفظ وال�صتظهار
التعرف  على  املتعلم  ت�صاعد   .2
للمعرفة  البنائي  الرتكيب  على 
والتنظيم الهرمي املت�صل�صل لها 

مما يزيد يف حت�صيله
3.   تزود املتعلم مبلخ�س تخطيطي 

مركز ملا مت تعلمه
4.  توؤدي اإلى تعلم اأف�صل من خالل 
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هذه  بناء  يف  املتعلم  م�صاركة 
اخلريطة.

الت�صاوؤل  ا�صرتاتيجية  ثالثًا: 
:) K.W.L( الذاتي

(L) Learned (K) Know)
W) Want ( هي ا�صرتاتيجية 
ُيق�صد   ، ال�صتخدام  وا�صعة  تعلم 

بها علم نف�صك كيف تتعلم. 

نتعلم ذاتيًا ؟
خطوات التعلم الذاتي:

حتديد  خالل  من  ذاتيًا  يتعلم 
جمال معني للتعلم يرغب فيه، اإلى 
الو�صول  جانب م�صتوى معني يريد 
اإن  القول  ميكن  فاإنه  وعليه  اإليه 
بع�س  يتبع  اأن  يجب  ذاتيًا  املتعلم 

اخلطوات ومن اأهمها:
اإن  الهدف:  حتديد   )١(  
حتديد الهدف �صيحدد لنا الوجهة، 
و�صيجعلنا نتعامل مع التقنية ب�صكل 

حيوي وفّعال.
الأ�صم  املتعلم  يقوم  اأن 
يتعلم ب�صورة  اأن  يريد  ما  بتحديد 
)فهم  الع�صوائية  عن  بعيدًا  دقيقة 

وا�صتيعاب ما يريد تعلمه(
فاإن  اللغة  جمال  تناولنا  فاإذا 
يريد  ماذا  يحدد  اأن  املتعلم  على 
يتعلم  اأن  يريد  هل  يتعلم،  اأن 
يتعلم  اأن  يريد  هل  املحادثة...؟ 
القواعد....؟ هل يريد تعلما �صامال 
املتعلم  لت�صتيت  منعا  وذلك  للغة 
حتديد  يف  له  م�صاعدة  وكذلك 

امل�صادر التي �صوف يرجع لها.

املعلومات  وجود  توقع   )2(
يف  ويفكر  ويخمن  يتوقع  اأن  وذلك 
عن  جتيب  اأن  ميكن  التي  املواقع 

ت�صاوؤلته 
ينبغي  البدائل:  يف  التفكري 
يكون  ل  اأن  التقنية  مل�صتخدم 
ينظر  اأن  وعليه  النظرة،  اأحادي 
طرق  عدة  من  البحث  مل�صاألة 
ولي�س من طرق واحد فقط، فقد 
ل جند املعلومات من اأول حماولة، 
وهذا يجعلنا، وهذا يجعلنا نفكر 
على  للح�صول  اآخر  بطريق 
البدائل  يف  والتفكري  املعلومات، 
)�صيغ  البحث  مفردات  ي�صمل 
جمع/  مفرد/  متنوعة  بحثية 
بحث  حمركات  ا�صتخدام   )..
بحث  ا�صرتاتيجيات  متنوعة، 
على  مواقع  ا�صتخدام   ، متعددة 
باملو�صوع  �صلة  ذات  الإنرتنت 
الكلمات  من  مزيد  اإلى  لنتعرف 
اإجراء  يف  ن�صتخدمها  قد  التي 
بحث اأكرث دقة، عمومًا ينبغي اأن 
على  للح�صول  بطريق  يكتفي  ل 

املعلومات.
ا�صرتاتيجية  اإعداد   )3(

البحث:
اأ�صعب  من  املهارة  هذه  تعد 
التي  املهارات  وهي من   ، املهارات 
من  كثري  معرفة  اإلى  فيها  نحتاج 
التقنيات امل�صتخدمة يف الإنرتنت ، 
بحث  ا�صرتاتيجية  �صيغة  اأجل  من 
على  احل�صول  على  قادرة  قوية، 
معلومات منا�صبة ، لي�صت بالوا�صعة 
ا�صرتاتيجية  وتعد  ال�صيقة،  اأو 
العمليات  واأ�صعب  اأهم  البحث من 
املعلومات،  با�صرتجاع  املتعلقة 

البحث  ا�صرتاتيجية  لأن  نظرًا 
القدرة يف  على  تعتمد يف جناحها 
الدالة،  البحث  مفردات  اختيار 
مو�صوع  متثل  التي  ومرتادفاتها 
العالقات  وحتديد  البحث، 
طبقًا  املفردات  تلك  بني  املنطقية 
ل�صتف�صارات البحث، وا�صرتاتيجية 
بحثية  ت�صاوؤلت  من  تتكون  البحث 
يتم  عبارات  اأو  بكلمات  ت�صاغ 
الروابط  با�صتخدام  بينها  الربط 
ا�صرتاتيجية  وتتكون  املنطقية 

البحث من :
١-   ما ت�صاوؤلت البحث؟

ياأتي الفرد )م�صتخدم التقنية( 
ويف ذهنه عدد من الت�صاوؤلت يريد 
معلومات  اأو  لها  اإجابة  يجد  اأن 
عادة  البحث  ت�صاوؤلت  اإن  عنها. 
وهذه  الفرد،  خميلة  يف  تكون  ما 

الت�صاوؤلت كثرية ومتنوعة.
ت�صاوؤلت  لديك  يكون  وقد 
حمددة ووا�صحة يف ذهنك، ولكن 
ب�صكل  �صياغتها  حماولة  عند 

كلمات قد تخفق يف ذلك.
2-   اختيار كلمات البحث:

ت�صاوؤلت  حتديد  يتم  عندما 
هذه  �صياغة  دور  ياأتي   ، البحث 
حمددة  كلمات  ب�صكل  الت�صاوؤلت 
ت�صف املو�صوع الذي نريد البحث 

عنه.
3-  الإحاطة مبو�صوع البحث:

بعد اأن حتدد ت�صاوؤلت البحث، 
كلمات،  ب�صكل  �صياغتها  ويتم 
الإحاطة  هي  اأخرى  خطوة  تبداأ 
اأي  يف  مبعنى  البحث.  مبو�صوع 
نطاق مو�صوعي يكون هذا البحث؟ 
امل�صتخدمة  املرتادفات  هي  وما 
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لهذا املو�صوع؟ وما هي البدائل يف 
حالة عدم وجود معلومات عن هذا 

املو�صوع؟
4-  تنفيذ عملية البحث:

يف  ملهارة  حتتاج  اخلطوة  هذه 
البحث  نتائج  مع  التعامل  كيفية 
وتخ�صع  متغرية  عملية  وهي   ،
بها  يزودنا  التي  البحث  ملخرجات 
اخلطوة  هذه  ويف  البحث،  حمرك 
يتم الربط بني كلمات البحث عرب 
تو�صيع  اأجل  من  املنطقية  الروابط 

اأو ت�صييق نطاق البحث.
التقنية  خالل  من  البحث  اإن 
لتكوين  الدرا�صة  مو�صوع  عن 
التعلم  مو�صوع  عن  عامة  خلفية 
ليتمكن من حتديد م�صتوى معرفته 
يتعلمه  اأن  يريد  الذي  املو�صوع  يف 
من خالل القراءة الذاتية )قراءة 
قراءة  ت�صفحية،  ا�صتطالعية 
قراءة  فاح�صة،  ا�صتطالعية 

�صريعة فاعلة(.
اأي اأن يبداأ املتعلم الأ�صم يف ما 
»التعلم على  تتم ت�صميته  اأن  ميكن 
البارد« وهو ما يعني قراءة العديد 
الذي  املجال  يف  املو�صوعات  من 
يريد اأن يبداأ فيه دون اأن يكون ذلك 
من �صمن عملية »التعلم ال�صاخن« 
احلقيقي  التعلم  بها  املق�صود  اأو 
ي�صع  اأن  اأجل  من  وذلك  والفعلي 
الأ�صا�صي  الإطار  يف  نف�صه  املتعلم 
يتعلمه،  اأن  يريد  الذي  للمو�صوع 
هذه  من  الرئي�صي  الغر�س  اأن  اأي 

اخلطوة هو.
التي  الو�صائل  اختيار   )4(
وذلك  التعلم  خاللها  من  ميكن 
يتطلب اأن تكون اخلطوات ال�صابقة 

قد مت تنفيذها بدقة فاإذا مل يدرك 
مل  واإذا  تعلمه  يريد  ماذا  املتعلم 
يعرف م�صتواه فاإنه لن يكون قادرًا 
من  املنا�صبة  الو�صيلة  اختيار  على 
يريدها  التي  املعرفة  ينال  اأن  اأجل 
تعتمد  اخلطوة  تلك  فاإن  وبالتايل 
اخلطوات  على  الأولى  بالدرجة 

التي ت�صبقها.
زمني  جدول  حتديد     )5(
تق�صيم  فيه  يتم  الأ�صم  للمتعلم 
املجهود التعلمي على عدد معني من 
الأ�صاليب  من  غريها  اأو  ال�صاعات 
مع  منا�صبة  املتعلم  يراها  التي 
�صرورة األ يفرط املتعلم يف تقدير 
قدراته الذاتية اأي ل يقوم بتحديد 
كم كبري على وقت قليل اأو العك�س ملا 
قد ي�صببه ال�صلوك الأول من اإحباط 
الثاين  ال�صلوك  اإليه  يوؤدي  وما 
وهنا  للوقت،  مربر  غري  هدر  من 
لنف�صه  اأن يرتك  املتعلم  يجب على 
فرتة معينة يف بداية عملية التعلم 
يقي�س فيها قدراته على ال�صتيعاب 
اخلارجية  العوامل  تاأثري  ومدى 
وغريها  اجتماعية  م�صاغل  من 
اإلى  ي�صل  حتى  التعلم  عملية  على 
املعادلة املنا�صبة من م�صاحة زمنية 

وحجم العمل املطلوب اإجنازه.
والتي  املعلومات  معاجلة   )6(
جتهيز  )النتباه،  على  تعتمد 
للمعلومات(  )النتقاء  املعلومة 
اخلزن  املفاهيم،  وتكوين 
الذاكرة(،  )منظومة  وال�صتدعاء 
)تدوين  ومهارة  الكتابة  مع 
املالحظات، طريقة عر�س وترتيب 

العبارات.
التغذية  من  نوع  اإجراء   )7(

املرتدة اأثناء عملية التعلم من حيث 
تعديل الوقت اإذا كان غري مالئم اأو 
اللجوء اإلى و�صائل تعليمية خمتلفة 
البداية  يف  امل�صتخدمة  كانت  اإذا 
طرق  من  وغريها  كافية  غري 
العملية  اأثناء  يف  الأداء  حت�صني 
يتطلب  الذي  الأمر  وهو  التعلمية 
املتعلم  جانب  من  م�صتمرًا  تقوميًا 
يعني  ما  تطورها  ودرجة  لقدراته 
اأن املتعلم هو مقيا�س نف�صه يف تلك 

العملية التعلمية.
النهائي  التقومي  )8(اإجراء 
عند اإمتام العمل املفرت�س اإجنازه 
التقومي  اإلى  اللجوء  هنا  وميكن 
على  التعرف  اأجل  من  اخلارجي 
التقومي  اإجراء  اأو  الأداء  م�صتوى 

الذاتي.
عملية  تتطلب  عامة  ب�صفة 
التعلم الذاتي قدرة وقوة اإرادة من 
النف�س  ترك  وعدم  املتعلم  جانب 
حمبطة  عوامل  لأية  ت�صتجيب 
طويلة  لفرتة  التعرث  بينها  من 
عملية  متابعة  على  القدرة  وعدم 
وبخا�صة  يحدث  ما  وهو  التعلم 
عدم  وكذلك  العملية  منت�صف  يف 
يف  التعرث  جراء  لالإحباط  ال�صماح 
يد  يف  احلل  اأن  حيث  التح�صيل 

املتعلم بتغيري الطريقة.
اأبرز تطبيقات ومهارات التعلم 
تقنية  خالل  من  لل�صم  الذاتي 

جوجل:
من اأهم الأمور اأن نبداأ بتعليم 
الأ�صم اكت�صاب املهارات ، واملهارة 
العالية  املتعلم  قدرة  هي   SKILL
جمال  يف  حركي  فعل  اأداء  على 
اأداء  )اأو  ودقة  ب�صهولة  معني 
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وللمهارات  عالية(.  بكفاءة  املهام 
ومكون  عقلي،  )مكون  مكونان 
من  املهارات  بناء  وميكن  عملي( 
خالل خربات متكررة)العيا�صرة، 

)486 :0١02
مهارات اكت�ساب املفردات :

يف  عمل  من  كل  اإن  من  كل  اإن 
جمال ال�صم يعرف اأن اأكرب �صعوبة 
هي  اناثًا  و  ذكورًا  ال�صم  يعانيها 
اللغة تعاماًل وفهمًا و خمزونًا ويعلم 
ندرة  يف  تكمن  امل�صكلة  اأ�صل  اأن 
املفردات اللغوية التي يدرك ال�صم 

معانيها)بطر�س ، 0١02: 422(
احل�صيلة  اإلى  ال�صم  يفتقر 
الأفراد  ي�صمعون  ل  لأنهم  اللغوية 
ي�صمعون  ول   ، يتكلمون  وهم 
لذلك  النا�س  واأحاديث  املفردات 
جند اأن ح�صيلتهم اللغوية �صعيفة 

جدًا.

معلم  عاتق  على  يقع  لذلك 
اإثراءهم  يف  الأكرب  الهم  ال�صم 
حياتهم  يف  يحتاجونها  مبفردات 
املفردات  هذه  لأن  ؛  المكان  قدر 
 ، اجلمل  بناء  يف  عليها  �صيعتمد 
الوقت  ال�صم  وكثريًا ل يجد معلم 
الكايف لإثراء املفردات لأنه حمكوم 
ي�صعب  وبالتايل  تعليمي  مبنهج 
تخ�صي�س اأوقات يف اإثراء مفردات 
ال�صم وغالبًا ل يتحقق ذلك ، لذا 
فاإن مهارات التعلم الذاتي �صتدعم 

هذا اجلانب.
عن  البحث  مهارات  اأوًل: 

املعلومة: 
جوجل  البحث  حمرك  ُيعد 
)Google( هو الأكرث ا�صتعماًل 
بالعامل  البحث  عمليات  يف 

 .)%09(
كونه  من  يتحول  والبحث 

وحب  الف�صول  لإ�صباع  و�صيلة 
حينما  �صرورة  اإلى  ال�صتطالع 
ذاته  تعليم  الأ�صم  املتعلم  يريد 
،وتعتمد مهارة البحث عن املعلومة 
يف  لالأ�صم  املعلوماتي  الوعي  على 
معلومات  من  يريده  ما  حتديد 
املعلومات  مب�صادر  ومعرفته   ،

وخ�صائ�صها)العري�صي، د.ت(.
جوجل  تقنية  مميزات  ومن 
الأ�صم  الفرد  اأخطاأ  لو  حتى  اأنه 
فاإن  تركيبها  اأو  الكلمة  اإمالء  يف 
تقنية جوجل تعدل اخلطاأ المالئي 
، وُيظهر  الأ�صم  الذي قد يقع فيه 
اإذا مل  اإل  له النتائج بعد التعديل، 
يكن خطاأً اإمالئيًا، فيمكن ال�صغط 
حينها على الرابط الذي يظهر يف 
البحث،  نتائج  قبل  ال�صفحة  اأعلى 
بدًل  »البحث  جملة  ي�صبقه  والذي 

من ذلك عن«.
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عن  البحث  مهارات  وتتمثل 
املعلومة من خالل الطرق التالية:

•البحث من خالل ال�صور بدًل 
من الكتابة:

خدمة  )جوجل(  تقنية  توفر 
البحث  ويعمل  بال�صور،  البحث 

عند  نحو  اأف�صل  على  بال�صور 
اأماكن  يف  ال�صورة  ظهور  احتمال 
 ، ولذلك   . الويب  على  اأخرى 
عند  اأكرث  نتائج  على  �صيح�صل 
البحث . وللبحث من خالل ال�صور 

طريقتني تخدم ال�صم:

الطريقة الأولى: اأن يدخل 
حمددة«   »�صورة  الأ�صم  الفرد 
عن  للبحث  كلمات  كتابة  من  بدًل 
مو�صوع حمدد .هذا البحث ُيظهر 
الإنرتنت  �صفحات  نتائجه  يف  له 

التي ا�صتخدمت هذه ال�صورة.

الطريقة الثانية: وهي ي�صجل الكلمة )مو�صوع البحث( يف خانة البحث ، ثم ي�صغط �صور من )اأدوات 
البحث(.
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البحث من خالل اإدراج كلمة واحدة فق§ )كلمات ب�سيطة(:
تتيح عملية البحث لل�صم من خالل تقنية جوجل اإدراج كلمة واحدة فقط ، وذلك وفق قدرات ال�صم اللغوية 
، ومن خالل كلمات ب�صيطة يعرفها الأ�صم، فتظهر القائمة املن�صدلة قبل البحث ي�صتطيع الفرد الأ�صم الختيار 

من بينها .

،   البحث من خالل البحث املتقدم:
للو�صول اإلى املعلومة املطلوبة ب�صكل حمدد واأ�صرع.

ال�صغط على اأيقونة      ومن ثم الذهاب اإلى »خيارات« واختيار« بحث متقدم« 
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:zالبحث من خالل }اأقوا�ض التن�سي�ض   ،
البحث عن عبارة حمددة ت�صهل على ال�صم ا�صتظهار املطلوب .

،   البحث عن املرتادفات والأ�سداد من الكلمات:
ميكن لل�صم البحث عن مرتادفات الكلمات بطريقة �صهلة جدًا من خالل اإدراج كلمة »مرادف« قبل الكلمة 

التي ينوي البحث عنها.
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كما ميكنهم البحث عن اأ�صداد الكلمات من خالل اإدراج كلمة »�صد« قبل الكلمة التي ينوي البحث عنها.

حمرك  جوجل  تطبيقات  ومن 
بحث للغة ال�صارة:

ال�صم  اأبحاث  مركز  طرح 
حمرك  اأول  بري�صتول  جامعة  يف 
الإ�صارة  للغة  خم�ص�س  بحث 
للهواتف  واملخ�ص�صة  امل�صورة 
امل�صمى  البحث  حمرك  اجلوالة. 
يف  ي�صم   )Mobilesign(
 5000 من  اأكرث  بياناته  قاعدة 
امل�صطلحات  تف�صر  فيديو  مقطع 
العامة للغة املنطوقة بلغة الإ�صارة.

هذه  البيانات  قاعدة  و�صت�صاعد 
ال�صخ�س  بني  الفعال  التوا�صل  يف 
الأ�صم،  وال�صخ�س  الطبيعي 
وذلك مبعرفة الإ�صارة امل�صتخدمة 
دون  من  حولنا  من  الأ�صياء  يف 
احلاجة لوجود �صخ�س يعمل على 
الرتجمة. فقد �صمم املوقع جلعل 
ت�صفحه من هواتف اجليل الثالث 
مقاطع  حتميل  ا  واأي�صً مي�صًرا 
مبا�صرة. الهاتف  على  الفيديو 

لها  مثيلة  فكرة  عمل  اأن  ونرى 
باللغة  للناطقني  وخم�ص�صة 
مهمة  اإ�صافة  �صتكون  العربية 
لل�صم واملهتمني بتعلم لغة الإ�صارة 

)احلازمي، 20١5(

كالم  اإلى  الإ�صارة  لغة  ترجمة 
منطوق:

طالب  من  جمموعة  يعمل   
يف  لالت�صالت   Berghs مدر�صة 
�صركة جوجل  مع  بالتعاون  ال�صويد 
على بناء تطبيق جديد يتيح ترجمة 
لغة الإ�صارة اإلى كالم منطوق، وهو 
امل�صروع الذي فاز الطالب بف�صله 
 Cannes مهرجان  بجائزة 

Lions الدويل لالإبداع.
ويعتمد امل�صروع الذي يحمل ا�صم 
�صوار  على   Google Gesture
والذي  ال�صاعد،  يف  يلب�س  مطاطي 
حركات  حتليل  على  بدوره  يعمل 
الع�صالت اأثناء الكالم بلغة الإ�صارة، 
اإلى  النتائج  هذه  اإر�صال  يتم  ثم 
برتجمة  يقوم  الهاتف  على  تطبيق 

الإ�صارات اإلى كلمات م�صموعة.
ويهدف التطبيق اإلى حل م�صكلة 
الغالبة  الإ�صارة من  لغة  عدم فهم 
يتم  بحيث  لالأ�صخا�س،  العظمى 
توقف  دون  فوري  ب�صكٍل  ترجمتها 
يتم  مفهومة  اإ�صارات  هناك  طاملا 

اإر�صالها.

وقد اأ�صافت جوجل �صابًقا بع�س 
ال�صم  ت�صاعد  التي  الربجميات 
التوا�صل  على  ال�صمع  و�صعاف 
التكنولوجيا،  على  بالعتماد 
 Google تطبيق  يتيح  بحيث 
حتويل  اإمكانية  مثاًل   Translate
ب�صكٍل  ي  ن�صّ اإلى  املنطوق  الكالم 
لالأخبار  العربية  )البوابة  �صريع 

التقنية ،20١4م(.
املعرفة  بناء  مهارات  ثانيًا: 

الذاتية والتعلم:
الأ�صم   اأن  اأ�صا�س  على  تقوم 
بنف�صه  معرفته  وين�صئ  يبنى 
اإن�صاء  املعرفة  ببناء  ،ويق�صد 
وميكن  تعديلها،  اأو  العامة  املعرفة 
عميق  ك�صكل  املعرفة  بناء  اعتبار 
يت�صمن  الذي  البنائية   للنظرية 
والو�صول  البحث يف مو�صوع معني 
اإلى م�صتوى اأعمق من الفهم بحيث 
يجتذب انتباه وتركيز الأ�صم  وانه 
ميكن للذاكرة اأن تكون ذات فعالية 
الطالب  يكت�صب  فعندما  اكرث 
ا�صرتجاع  يتم  جديدة،  معرفة 
فت�صهل  الذاكرة  يف  �صبيهة  معرفة 
عملية فهم واإعطاء معنى للمعرفة 

احلالية.
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الطالع  مهارات  ثالثًا: 
 Non-Curricula اخلارجي  

Sources والتثقيف 
العامل يف وقتنا احلا�صر  ي�صهد 
تطورًا هائاًل يف كافة فروع املعرفة، 
عظيمًا  ومنوًا  م�صتمرًا،  وجتددًا 
اللقاين  ذكر  حيث  املعلومات؛  يف 
واآخرون )١990م(«اأن اأهم ما مييز 
التطور  ذلك  هو  املعا�صر  عاملنا 
الكمي والكيفي للمعلومات الإن�صانية 
ي�صهدها  مل  ب�صرعة  وجتددها 
من  اأ�صبح  حتى   ، قبل  من  العامل 
ال�صروري لكل فرد اأن يكيف نف�صه 
وفقًا لظروف احلياة املتجددة ، واأن 

يزيد من معارفه وخرباته.
»الطالع  م�صادر  تعترب 
املعرفية  الروافد  من  اخلارجي« 
التعليمية  العملية  اإثراء  يف  املهمة 
اإفادة املعلمني واملتعلمني  من حيث 
اأي  واأن  �صواء  حد  على  ال�صم 
اأو  داخل  كان  �صواء  علمي  اطالع 
اأمر مهم  خارج املادة املذكورة هو 
وتعزيز  دعم  مبثابة  وهو   ، ومفيد 
الأ�صم  ، ول�صتخدام  الأ�صم  لتعلم 
مل�صادر الطالع اخلارجي اأثر بالغ 
زيادة  ،وبالتايل  واإثراوؤه  التعلم  يف 
معارفه وح�صيلته الثقافية ، كذلك 

تنميـة مهارات التفكري لديه.
اخلارجي  بالطالع  ويق�صد 
باأنه: جمموع امل�صادر املتوفرة، ومن 
هذه امل�صادر: )الكتب، املو�صوعات، 
ال�صحف  والقوامي�س،  املعاجم 
والدوريات ، املطبوعات، الإنرتنت(، 
من  بال�صتفادة  الأ�صم  ويقوم 

معلوماته  لإثراء  وذلك  ؛  حمتوياتها 
العملية  ودعم  واملهنية،  العلمية 
والتثقيف  للتعلم  كو�صيلة  التعليمية 

واكت�صاب املعرفة املفيدة.
ويعتمد الطالع اخلارجي على 
توظيف الأ�صم ملا لديه من مهارات 
وقدرات بغر�س الو�صول اإلى درجة 
التي  امل�صتهدفة  املهارات  اتقان 
ت�صبح بدورها مهارات تعلم ذاتي ، 
ينطلق بها املتعلم يف رحاب التعليم 

امل�صتمر.
حت�سني  مهارات  رابعًا: 

القراءة والكتابة:
اأحد  اجليد  الت�صال  يعترب 
العنا�صر الهامة للنجاح يف اأي جمال 
العمل. فالت�صال هو  من جمالت 
الأفراد،  بني  املعلومات  نقل  و�صيلة 
جيدة  الو�صيلة  هذه  كانت  وكلما 
اإلى  الر�صالة ب�صكل �صحيح  و�صلت 
الهدف  وحتقق  امل�صتهدفة،  اجلهة 

من الت�صال.
اأهم  من  القراءة  وتعترب 
ال�صلك  يف  تعلم  التي  املهارات 
يف  ال�صعوبات  وتوؤدي  الأ�صا�صي، 
جل  يف  الفرد  ف�صل  اإلى  القراءة 
كل  يف  النجاح  لأن  الأخرى  املواد 
على  الأ�صم  قدرة  ي�صتوجب  مادة 

القراءة.
ولزيادة فاعلية القراءة ،هناك 
اأن  الأ�صم  على  متعددة  مهارات 
يتمكن منها، وتنق�صم هذه املهارات 

اإلى ق�صمني :
١- متييز الكلمات.

2- مهارات ال�صتيعاب.

يف  �صروريان  النوعني  وكال 
ميكن  ول  القراءة.  تعلم  عملية 
تدري�س هاتني املهارتني عن طريق 
تدريب  من  لبد  بل  املحا�صرة 
ن�صو�س  خالل  من  عليها  التلميذ 
ي�صاعده  مما  له،  بالن�صبة  منا�صبة 
اأجزائها  وربط  املادة  جتزئة  على 

ببع�صها البع�س. 
بعملية  القراءة  وترتبط 
ال�صتيعاب وميكن اعتبار ال�صعوبات 
ال�صم  لدى  ال�صتيعاب  مهارة  يف 
يف  م�صاكل  من  يعانون  الذين 
ا�صتيعاب  يف  �صعوبات  القراءة 
�صعوبات  اأنها  ،اأي  بحرفيته  الن�س 
واملعلومات  احلقائق  ا�صتذكار  يف 

املوجودة يف الن�س ب�صكل �صريح. 
احلرفية  القراءة  وتت�صمن 

للن�س مهارات كثرية :
والتفا�صيل  احلقائق  مالحظة   •

الدقيقة. 
فهم الكلمات والفقرات .   •
تذكر ت�صل�صل الأحداث .   •

اتباع التعليمات والقراءة ال�صريعة   •
لتحديد معلومات حمددة

من  العامة  الفكرة  ا�صتخال�س   •
الن�س.

اأما الأفراد ال�صم الذين يعانون 
من �صعوبات يف مهارات ال�صتيعاب 
اأو حتديد  ا�صتذكار  ي�صتطيعون  فال 
اأو  �صخ�صًا  ت�صف  التي  الفقرات 
مكانًا اأو �صيئًا ما . وقد ي�صعر هوؤلء 
يحاولون  عندما  اأي�صًا  بالإحباط 
البحث عن حقائق وتفا�صيل دقيقة 

لالإجابة عن اأ�صئلة معينة.
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ومن املمكن  تطوير هذه املهارة 
لدى ال�صم تدريجيًا عن طريق :

ربط  على  التالميذ  ت�صجيع   .١
بخرباتهم  القراءة  ن�صو�س 

ال�صابقة 
2.  تدريبهم على تقييم الن�صو�س 

املختلفة التي يقراأونها 
يثريه  الذي  النقا�س  نوعية     .3

املعلم يف الدرو�س 
اأهم الفوائد التي يجنيها  ومن 
تدريب  هو  القراءة  عند  الأ�صم 
يح�صن  والذي  الب�صري  الدراك 
بدوره من عملية القراءة والكتابة.  
ال�صم  الأفراد  ويواجه  كما 
الفهم  عملية  يف  كبرية  �صعوبات 
ذلك  على  ويرتتب  القرائي 
�صـعوبات يف التح�صيل الدرا�صي يف 
تعتمد  التي  الدرا�صية  املواد  جميع 
على الفهم القرائي. وهذا الق�صور 
يف الفهم القرائي قد تنتج عنه اآثار 
اأن  �صلبية كبرية، حيث من املمكن 
املعرفـي  النمـو  اإعاقة  اإلى  يوؤدي 
الأخرى  العقلية  القدرات  ومنـو 

ب�صكل عام.)ثابت،20١0(.
وفيما يتعلق مبهارة الكتابة فهي 
وينبغي   ، تعلم  اإلى  حتتاج  عملية 
ودعمه  الأ�صم  ت�صجيع  املعلم  على 
، وتعترب الكتابة اأداة ات�صال لغوية 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنقل الفكرة 
القارىء  الى  الكاتب  وعر�صها من 
وهي و�صيلة اجتماعية حتمل فكرة 
اآراء  وحتمل  وتفكريه  الإن�صان 

واجتاهاته الى الخرين.
املادة  فروع  من  فرع  والكتابة 

اللغوية ولها اأهمية كربى يف حياتنا 
اإذ اأنها و�صيلة للفهم والإفهام واأداة 
باألفاظ  وتو�صيحها  امل�صاعر  لنقل 
املعاين والحا�صي�س  حمددة حتمل 

لل�صامع والقارىء
بها  ي�صوغ  التي  الطريقة  وهي 
واأحا�صي�صه وحاجاته  اأفكاره  الفرد 
باأ�صلوب  �صياغته  اليه  يّطلب  وما 

�صحيح يف ال�صكل وامل�صمون.
ومن العوامل التي ت�صاعد على 

اإتقان الكتابة:
١- التزود برثوة لغوية منا�صبة

2- اإتقان قواعد النحو وال�صرف
3-اإتقان الر�صم الإمالئي املميز

4- تكوين فكرة عامة حول املو�صوع 
املراد الكتابة فيه

5- القراءة والطالع.
6- اإتقان و�صع احلركات العرابية

منها:  كثرية  فنون  وللكتابة 
التقرير-  الر�صالة-  )املقالة- 
الق�صة-  املحا�صرة-  التلخي�س- 

جميع  من  ال�صم  ويعاين  البحث( 
تعليم ال�صم  واإن عملية   ، ما �صبق 
كيفية التلخي�س ، واإعادة ال�صياغة 
يفتقدها  التي  الأمور  اأهم  من 
اأن  ومبا  التعلم.  عملية  يف  ال�صم 
التلخي�س من فنون الكتابة  مهارة 
�صمن  يكت�صبوها  اأن  ال�صم  فعلى 

مهارات  التعلم الذاتي.
جوجل  خرائط  ا�صتخدام 
اخلرائط  من  بدل  للتعلم؟  كاأداة 

املطبوعة
تتيح خرائط جوجل القيام   •
اأماكن،  لعدة  افرتا�صية  برحالت 
وذلك من خالل ما ُيكتب يف خانة 

البحث )ا�صم املدينة اأو املعلم(.
جوجل  خرائط  تقدم   •
الطالب  مل�صاعدة  ب�صرية  متعة 
اجلغرافية  املفاهيم  فهم  على 
ر�صم  اأ�صا�صيات  وتعّلم 
وخطوط  اخلرائط،ومفاتيحها 

الطول والعر�س.
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تــــحــــــول
التـعـلـيـم ...
 يف منطقة
الـخـــلــيـــج
العـــــــــربي

للتطورات العامل نظراً  والتطور يف  النمو  اأ�سرع حقب  العربي  حقبة من   اخلليج  دول   تعي�س  
اأوجه احلياة فيها وبالأخ�س اإيجاباً على جميع   القت�سادية وال�سيا�سية يف املنطقة مما انعك�س 
 تعليمياً واقت�سادياً. ويف ظل هذا النمو املتوقع  برزت احلاجة اإلى توثيق هذا التغيري على �سوء
 معايري اأكادميية ومنها ولدت فكرة هذا الكتاب. كتاب »حتول التعليم يف اخلليج« يوؤكد على ظهور
احلديثة عرب التعلم  تقنيات ومفاهيم  اأحدث  لتبني  اخلليجية  التعليم  املا�سة يف نظم   احلاجة 
مع يتوافق متاماً  ولعل هذا  العاملية.  والتعلم  التعليم  مبتكرة ملواكبة معايري  تدري�س   طرق 
 اأهداف و�سيا�سات اأنظمة دول اخلليج التعليمية والتي ل تتوانى عن ال�سعي احلثيث لإك�ساب املواطن
 واملقيم  املعرفة واملهارة  املطلوبة لي�سبح لبنة ملواطن �سالح وع�سو فاعل  يف املجتمع.

لت�صخري التقنية خلدمة التعليم 
لأكرب  املعلومات  لو�صول  ت�صهياًل 
عدة  خالل  من  م�صتهدفة  �صريحة 
عامة  اخلليج  دول  قررت  و�صائط 
هذا  فتواكب  حذوهم  حتذو  اأن 
اأنَّ جمهودات  ومع  العاملي.  التوجه 
التعليمية  اخلليجية  احلكومات 

توثيق  ندر  فاإنه  للعيان  بارزة 
وتوفريه  التعليمي  احلراك  هذا 
وموثوق  حديث  علمي  مرجع  يف 
واملهتمني  والباحثات  للباحثني 
بال�صوؤون التعليمية اخلليجية باللغة 
الإجنليزية من املنطقة اأو خارجها. 
يف  التعليم  »حتول  كتاب 

حتقيق  يف  لي�صاهم  وجد  اخلليج« 
اأبحاث  بعر�س  التحول  هذا 
متنوعة  لنخبة  جتريبية  علمية 
عا�صر  ممن  الأكادمييني  من 
خا�صة  ال�صعودية  يف  التعليم 
�صل�صلة  وذلك عرب  واخلليج عامة 
لذا   . التجريبية  الدرا�صات  من 

خـــالد ال�ســهــراين
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ويتنباأ   ي�صف  الكتاب  هذا  فاإن 
به  �صت�صهم  الذي  املحوري  بالدور 
وطرائق  احلديثة  التعليم  تقنيات 
التدري�س الإبداعية يف الإ�صراع يف 
تعليم متقدم يف دول  اإلى  التحول 
)اململكة  ال�صت  العربي  اخلليج 
الإمارات  ال�صعودية،  العربية 
الكويت،  قطر،  املتحدة،  العربية 

البحرين، عمان(.
اإن حاجة املخت�صني واملهتمني 
ي�صف  حديث  بحثي  لعمل 
يف  التعليم  عملية  يف  التحول 
لتجمع  حمفز  اأكرب  كان  اخلليج 
التي  الأكادميية  النخبة  هذه 
الإميان  ملبداأ  وفًقا  اختيارها  مت 
بثمرات التعاون البحثي وا�صتنادًا 
عدة  وجمتمعية  اأكادميية  لعوامل 
للباحثني  اجلغرايف  التنوع  منها 
والباحثات واملعرفة اجليدة بقيم 
العمل  وطبيعة  املجتمع  وتقاليد 
التعليمية  والنظم  الأكادميي 
هذا  من  الهدف  اإن  اخلليج.  يف 
ملخ�صات  عر�س  لي�س  الكتاب 
بل  الدرا�صات  لهذه  مقت�صبة 
درا�صة  كل  ملحاكاة  عملي  كدليل 
وذلك عرب ت�صخي�س احلاجة لها 
وكيفية بحثها وعر�س نتائجها ثم 
عر�س تو�صيات وحلول لدرا�صات 
هي  التو�صيات  هذه  م�صتقبلية. 
حية  تعليمية  جتارب  وحي  من 
الأبحاث  معايري  على  ومرتكزة 
العلمية العاملية مما يجعله مرجًعا 
مهًما ل�صيما لأي باحث يرغب يف 
ويحتاج  خليجية  درا�صة  تطبيق 

لال�صت�صهاد بدرا�صات حديثة.
يف  املعرفة  م�صادر  تنوع 

تنوع  على  تقت�صر  ل  الكتاب  هذا 
جغرافًيا  وامل�صاركات  امل�صاركني 
التنوع  ا  واأي�صً بل  واأكادميًيا 
البحث  طرق  يف  الرثي  البحثي 
عرب  كالهما  اأو  ونوعي  كمي  بني 
وخالل  تربوية  تطبيقات  عدة 
اإ�صفاء  متنوعة.  بحثية  عد�صات 
البحث  رتابة  يك�صر  البحثي  التنوع 
عرب  البحث  طرق  فكرة  ويكر�س 
و�صول  ويجعل  بحثية  عدة مدار�س 
البحثي  التحيز  املعلومة خالية من 
�صارك   . اأخرى  دون  ملدر�صة 
اأكادميي   22 الكتاب  هذا  يف 
من  واأجنبي  وعربي  وخبريخليجي 
بتقنيات  املخت�صني  من  اجلن�صني 
�صاهموا  التدري�س  وطرق  التعليم 
خال�صة  بعر�س  ف�صاًل   ١6 بـ 
اخلا�صة  الأكادميية  جتربتهم 
تقنيات  با�صتخدام  التدري�س  يف 
التعليم احلديثة وطرائق التدري�س 
نظر  وجهات  تنوعت  الإبداعية. 
الكتاب  يف  وامل�صاركات  امل�صاركني 
تخ�ص�صاتهم وجتاربهم  على  بناء 
والو�صائط  والأدوات  ال�صخ�صية 

مت  والتي  ا�صتخدامها  مت  التي 
ت�صميم بع�صها حمليًا. 

ثنايا  يف  امل�صاركون  ناق�س 
ل  املثال  �صبيل  -على  الكتاب 
من  املدمج  التعليم  احل�صر- 
والطالب،  الأ�صاتذة  نظر  وجهة 
التعليم اجلوال، الف�صول املقلوبة، 
التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام 
الذكية  والف�صول  الجتماعي 
التعليم  حتليالتية  التدري�س،  يف 
املن�صات  عرب  الإلكرتونية  واملواد 
املفتوحة هائلة اللتحاق بالإ�صافة 
عالقة  ذات  اأخرى  موا�صيع  اإلى 
كمبادرات بع�س دول اخلليج لهذا 
التحول واإدارة التغيري يف ظل هذا 
هذا  يف  امل�صاركون  اأجمع  التحول. 
اأكرث  منا�صب  الوقت  اأن  الكتاب 
للموؤ�ص�صات  م�صى  وقت  اأي  من 
قدمًا  للم�صي  اخلليج  التعليمية يف 
التعليم  لعملية  التحول  عملية  يف 
التقنيات  هذه  با�صتخدام  والتعلم 
الإبداعية  والطرائق  احلديثة 
التحول  هذا  يراعي  اأن  �صريطة 
اأثبتتها  التي  الرتبوية  الأولويات 
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اأنحاء  �صتى  يف  العلمية  النظريات 
التعليم  »حتول  كتاب  اإن  العامل. 
علمية  لغة  ا�صتخدم  اخلليج«  يف 
اأنه  اإل  �صهلة  ومفردات  وا�صحة 
بفهر�س  الكتاب  تزويد  مت  ا  اأي�صً
القراءة  ان�صيابية  يف  ي�صهم  لغوي 
العتبارا�صتهداف عدة  اآخذين يف 
مما  القراء  من  تعليمية  م�صتويات 
يف  التعليم  »حتول  كتاب  يجعل 
قادة  اجلميع:  متناول  يف  اخلليج« 
و�صناع القرار التعليمي - اأكادميي 
اجلامعات-طالب  واأكادمييات 
وطالبات الدرا�صات العليا اأومعلمي 

ومعلمات التعليم العام..
الكتاب  هذا  بتحرير  قام 
التعليم  اأ�صتاذان متخ�ص�صان يف 
التدري�س.  وطرق  الإلكرتوين 
خالد  الدكتور  الرئي�س  املحرر 
اأ�صتاذ  حاليًا  يعمل  ال�صهراين 
ال�صناعية  اجلبيل  بكلية  م�صاعد 
بالهيئة امللكية واأ�صتاذ م�صاعد زائر 
بجامعة حمدان بن حممد الذكية 
ماج�صتري  على  حا�صل  بدبي، 
الإجنليزية  اللغة  تدري�س  طرق 

والدكتوراه  كوينزلند  جامعة  من 
يف التعليم الإلكرتوين من جامعة 
قبل  من  اختياره  مت  مونا�س. 
من  كمحا�صر  اليون�صكو  منظمة 
الأ�صاتذة  من  عدد  مع  ال�صعودية 
يف  للتدري�س  اخلليج  دول  من 
العايل لت�صميم  »الدبلوم  برنامج 
اأطلقته  والذي  املناهج«  وتطوير 
جائزة  مع  بالتعاون  اليون�صكو 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء 
قبل  عمل  املتميز.  الأكادميي 
جامعة  يف  امللكية  للهيئة  انتقاله 
والتقنية  للعلوم  عبدهلل  امللك 
للعالقات  مديرًا  )كاو�صت( 
لربنامج  مديرًا  ثم  الأكادميية 
الأكادميية  املواهب  تطوير 
له  �صنوات.  ثالث  ملدة  الوطنية 
املن�صورة  الف�صول  من  العديد 
علمية  ومقالت  علمية  كتب  يف 
املوؤمترات  العديد من  و�صارك يف 
اإلى  بالإ�صافة  والعاملية  املحلية 
عدد  يف  حترير  هيئة  ع�صو  كونه 
من املجالت العلمية املتخ�ص�صة.
الربف�صور  هو  امل�صارك  املحرر 

يعمل  والذي  علي  حممد  الكندي 
اأ�صتاذًا للتعليم الإلكرتوين بجامعة 
اأثابا�صكا واأحد الروؤ�صاء املوؤ�ص�صني 
اجلوال  للتعليم  العاملية  للجمعية 
العاملية  للجمعية  ال�صابق  والرئي�س 
للتدريب والتطوير املوؤ�ص�صي وع�صو 
الكندية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الربف�صور  قام  والتطوير.  للتدريب 
�صبعة  وحترير  بتاأليف  علي  حممد 
كتب يف التعليم الإلكرتوين والعديد 
كتابه  وح�صل  العلمية  الأوراق  من 
جائزة  على  اجلوال«  »التعليم 
ت�صالرز ودماير للم�صاهمة الرئي�صة 

يف جمال التعليم عن بعد. 
التعليم      �صدر كتاب »حتول 
يف اخلليج« باللغة الإجنليزية عام 
الربيطانية  الن�صر  دار  من   20١6
)روتلدج( بلندن ومتوفر بن�صختيه 
موقع  على  والإلكرتونية  الورقية 
الرئي�صة  البيع  ومواقع  اأمازون 
مع  حاليًا  جاري  والعمل  العاملية 
لرتجمة  والعبيكان  جرير  مكتبتي 
وتوفريه  العربية  اللغة  اإلى  الكتاب 
واملنطقة  اخلليج  مكتبات  يف 

العربية.
رابط الكتاب على موقع اأمازون 

https://www.amazon.
com/Transforming-

Education-Gulf-
Region-Technologies/

 113865700X/dp
رابط الكتاب على قوقل للكتب

https://books.google.
com.sa/books?id=mjOTD
AAAQBAJ&printsec=front
cover#v=onepage&q&f=f

alse
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احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم الإن�سان مامل يعلم
وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده وبعد:

جمموعة  يف  في�صعدنا 
الباحثني  ال�صعوديني  الأكادمييني 
تعريفيًا  دلياًل  نقدم  اأن  )مك�صب( 
التطوعية  الوطنية  املبادرة  عن 
املبادرة  لفكرة  تو�صيحًا  ليكون 
للقيام  دعت  التي  احلاجة  وماهي 
اأهدافها،  اأهميتها، وماهي  بها وما 
وما الذي �صتحققه لطلبة الدرا�صات 
التدري�س  هيئة  واأع�صاء  العليا 
املواقع  هي  وما  الغايل،  بالوطن 
قدمتها  التي  والربامج  واملبادرات 
املبادرة كمرحلة اأولى من انطالقها 
توا�صٍل  وحلقة  حا�صنة  بيئًة  لتكون 
نوعه  من  الأول  يعترب  علمي  بحثي 
لنواة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
لها  وتقدم  الوزارة  ترعاها  جمعية 
الدعم لتحقق روؤيتها واأهدافها التي 

تتما�صى مع روؤية اململكة 2030.
-   انطالقة فكرة املبادرة:

من  املبادرة  فكرة  انطلقت   
اإلى  العليا  الدرا�صات  طلبة  حاجة 
وجود حا�صنة اأكادميية بحثية تكون 
علمي  توا�صل  وحلقة  بحثيُا  مرجعُا 
ومواهبهم  اإبداعاتهم  ت�صتقطب 
وتعزز اإمكاناتهم وتلبي احتياجاتهم 

البحثية والعلمية. حيث تاأتي اأهمية 
التي  الأولى  كونها  املبادرة  فكرة 
ت�صتمل على كل ما يخت�س ببحوث 
والباحثني  العليا  الدرا�صات  طلبة 
ال�صعوديني من خالل تنويع م�صادر 

املعرفة التي تتيحها لهم.
تطوعية  وطنية  مبادرة  وهي    
علمية  منارة  تكون  باأن  ت�صعى 
للباحثني  حا�صنة  واأكادميية 
اجلوانب  اإثراء  بهدف  ال�صعوديني 
واخلرباتية  والتطبيقية  النظرية 
ال�صعوديني  الأكادمييني  للباحثني 
ودرا�صاتهم  بحوثهم  وجتويد 
ور�صائلهم العلمية وتنمية مهاراتهم 
بني  علميًا  توا�صاًل  لتحقق  البحثية 
والبينية  املتماثلة  التخ�ص�صات 
امل�صرتك  البحثي  الهتمام  ذات 
لتكون بيئة بحثية اأكادميية متميزة. 

-   الو�سف العام للمبادرة:
مبادرة بحثية ت�صعى من خالل 
حتقيق اأهدافها الواردة يف الو�صف 
التف�صيلي اإلى اإمداد الباحثني بكل 
اأكادميية  من�صة  عرب  يخدمهم  ما 
الربامج  رعاية  وكذلك  بحثية 
بالتعاون  امل�صاندة  والدورات 

الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  مع 
الوطنية.

موقعًا  املبادرة  تت�صمن 
من  عديدًا  ي�صم  الكرتونيًا 
الذي  العلمي  واملحتوى  الأيقونات 
يحتاجه كل باحث وطالب درا�صات 
تخدم  اأيقونات  على  حتتوي  عليا. 
علمية،  موؤمترات   - الباحثني: 

جمالت علمية، مكتبات علمية.
اإلى  اأدت  التي  ا◊اجة     -

اإن�ساء هذه املبادرة:
للجامعات  التعليم  وزارة  تقدم 
�صخيًا  دعمًا  الأبحاث  ومراكز 
خالل  من  والباحثات  للباحثني 
العليا  الدرا�صات  التو�صع يف برامج 
العليا  الدرا�صات  لطلبة  تتيح  التي 
التميز يف نهاية درا�صتهم ورحلتهم 
اأطروحاتهم  بتقدمي  البحثية 
م�صكالت  تتناول  والتي  العلمية، 
تخ�ص�صاتهم.  جمال  يف  بحثية 
بحثية  مراكز  اإن�صاء  خالل  من  اأو 
متخ�ص�صة موجهة ملعاجلة خمتلف 
الغايل  الوطن  تهم  التي  الق�صايا 

املحلي والإقليمية والعاملية. 
اأن  املبادرة  ملوؤ�ص�صي  ويظهر 

 جمموعة
 الأكادÁيني
 ال�شعوديني

الباحثني
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املهتمني بالبحث وطلبة الدرا�صات 
تلك  �صم  اإلى  ما�صة  بحاجة  العليا 
اجلهود واملتمثلة يف الأبحاث لتكون 
تنري  �صاملة  بحثية  بيئة  �صمن 
طريق الباحثني واملهتمني بالبحث. 
بيئة  لتحقق  املبادرة  وت�صعى 
ت�صاركية تفاعلية ذات قنوات علمية 
والرثاء  البحثي  التنوع  لهذا  تت�صع 
تعالى  اهلل  بحول  لت�صهم  املعريف، 
يف ترجمة تلك اجلهود البحثية الى 
تتناغم  ميدانية  عملية  اإجراءات 
حتقيق  يف  اململكة  متطلبات  مع 
مل�صتقبل   2030 الوطنية  الروؤية 
لبناء  تتطلع  والتي  للوطن  م�صرق 
والتي من خالل  اقت�صادي معريف 
حتقيق  يف  �صت�صاهم  املبادرة  هذه 
اأبناء وبنات  تلك الروؤية من خالل 
والأخذ  م�صاعدتهم  يف  الوطن 
الأبحاث  على  وت�صجيعهم  بيدهم 
الوطن  هذا  تخدم  التي  التطبيقية 

الغايل.
-   اأهمية املبادرة:

بال�صري  بروؤية  الأهمية  تكمن 
اململكة  روؤية  مع  متوازي  ب�صكل 
2030 بحيث ت�صاهم بتهيئة الباحث 
لأجراء  �صهلة  الإمكانات  وجعل 
البحوث التي تخدم الوطن. ونحن 
يف مك�صب واأبدع و�صعنا هذه الروؤية 
و�صرعنا  اأعيننا  ن�صب  التكاملية 
توظيف  خالل  من  حتقيقها  يف 
واقعية  ت�صاركية  تفاعلية  قنوات 
وافرتا�صية جتتذب اليها الباحثني 
وتخ�ص�صاتهم  درجاتهم  مبختلف 
وتوفر  وموؤ�ص�صاتهم  واهتماماتهم 
النوعية  اخلدمات  من  حزمة  لهم 
التي تعزز مبادئ الوحدة وال�صراكة 
التعلم.  وا�صتدامة  البحثية  املهنية 
دور  تن�صيط  املجموعة  �صتتيح  كما 

وطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
اأع�صاء  ليكونوا  العليا  الدرا�صات 
التطوعي يف جمال  بالعمل  فاعلني 
خرباتهم  بتقدمي  العلمية  الأبحاث 
و�صتتيح  الوطن.  لأبناء  وم�صورتهم 
البحث  خلدمة  جمعية  املبادرة 
الرتكيز  معظم  اأن  حيث  العلمي 
مراكز  يف  متواجد  البحث  على 
تواجد  يف  قلة  جند  بينما  بحثية 
وطلبة  بالباحثني  تتعلق  جمعيات 
اأ�صوة باجلمعيات  الدرا�صات العليا 
العلمية يف اجلامعات. كما �صتكون 
علمية  من�صة  املبادرة  هذه 
اأن  اأكادميية،  برعاية  متخ�ص�صة 
ربحية  البحثية  املن�صات  معظم 
املوؤ�ص�صني  اطالع  خالل  من  حيث 
اأكادميية  حا�صنة  بيئة  توجد  على 
الدرا�صات  وطلبة  الباحثني  جلهود 

العليا.
-    اأهداف املبادرة:  

١- تكوين بيئة اأكادميية متخ�ص�صة 
العلمية  والدرا�صات  البحوث  يف 
الدرا�صات  وطلبة  للباحثني 

العليا باجلامعات ال�صعودية.
اجلوانب  ن�صر  يف  امل�صاهمة   -2
للبحوث  والعلمية  النظرية 
واملقالت والدرا�صات والن�صرات 

العلمية.
الأكادمييني  الباحثني  ت�صجيع   -3
وامل�صاهمة يف رعايتهم ودعمهم 

علميا واأكادمييا.
واملوؤمترات  املبادرات  تقدمي   -4
يخ�س  مبا  العلمية  واجلل�صات 
اأ�ص�س  لبناء  العلمي  البحث 

بحثية �صحيحة
5- امل�صاهمة يف الرعاية الإعالمية 
العلمية  املوؤمترات  العلمية 
اجلامعات  مع  بالتن�صيق 

واجلهات ذات العالقة.
مب�صتوى  الرقي  يف  امل�صاهمة   -6
خالل  من  العلمي  البحث 
م�صت�صارين وخرباء متخ�ص�صني 

يف جمالت البحث. 
للباحثني  ال�صت�صارات  تقدمي   -7
الأكادمييني يف خمتلف املجالت 
اأدوات  لتحكيم  والتخ�ص�صات 

بحوثهم.
علمية  توا�صل  حلقة  تكوين   -8
التخ�ص�صات  يف  الباحثني  بني 

املتماثلة يف املجالت البحثية.
9- ترجمة املقالت وامل�صتخل�صات 

التي تعنى بالبحوث
مبراجع  الباحثني  م�صاعدة    -١0
مع  بالتعاون  بحثية  وم�صادر 

املكتبات الوطنية والعاملية. 
الباحثني  ا�صتقطاب   -١١
لعمل  املتميزين  الأكادمييني 

اأبحاث ودرا�صات تخدم الوطن
جمعية  اإلى  املجموعة  تطوير   -١2

متكاملة.
وبرامج  ا�صرتاتيجيات      -

التنفيذ:
اإلى  للتحول  املجموعة  تتطلع 
الباحثني  ت�صم  نوعية  جمعية 
لها  ويكون  العليا  الدرا�صات  وطلبة 
لهم  وتقدم  اجلامعات  داخل  فروع 
ملتطلبات  وفقًا  املنا�صبة  اخلدمات 
البحث �صواء العلمية اأو باخلرباتية. 

-    امل�صتفيدون:
يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء   -

اجلامعات ال�صعودية.
يف  العليا  الدرا�صات  طلبة      -
واملبتعثون  ال�صعودية  اجلامعات 

واملبتعثات.
اململكة  يف  بالبحث  املهتمون      -

العربية ال�صعودية. 
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والدرا�سات   çالبحو اأكادÁية  مقرتح: 
العلمية )اأبدع(

البحوث  اأكادميية  املبادرة  هذه  من  انبثقت 
ت�صعى  مبادرة  وهي  )اأبدع(  العلمية  والدرا�صات 
للتدريب على الأ�ص�س العلمية ال�صحيحة لالنطالق 
الباحثني  من  جمموعة  يديرها  الأبحاث،  مبجال 

الأكادمييني ال�صعوديني.
الروؤية: 

نـحـو بـيـئة تــثـقـيفـية وتـدريـبـيـة مـتمـيزة. 
الر�سالة: 

الأكادمييني  الباحثني  مهارات  و�صقل  تدريب 
ومناهجه،  مو�صوعاته،  من  بالبحث  يتعلق  فيما 

ومنهجياته، واأدواته. 

الأهداف:
١- ن�صر ثقافة البحث والوعي بكافة موا�صيعه 

وجوانبه.
2- امل�صاهمة يف توعية الباحثني باأهمية البحث 

واأ�صاليبه.
حيث  من  البحث  تطوير  يف  امل�صاهمة   -3

مناهجه، ومنهجياته، واأدواته.
الباحثني  وور�س عمل تخدم  دورات  تقدمي   -4

وتعزز مهاراتهم البحثية. 
على  بحوثهم  بناء  يف  الباحثني  م�صاعدة   -5

اأ�ص�س علمية �صحيحة.
موقع املبادرة واخلدمات التي يقدمها: 

http://academicres.org
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ترثي  التي  اخلدمات  من  العديد  املوقع  يقدم 
مكتبة  املوقع  فيوفر  احتياجاتهم،  وتلبي  الباحثني 
باأهم الربامج احلا�صوبية التـــي ت�صاعـــد الباحثني، 
العربية  الإلكتـــرونية  املكتبـــات  لأهــــم  وفهر�س 

والأجنبية، 

بالإ�صافة  والدورات،  املوؤمترات  لأهم  ودليل 
اإلى ربط املوقع بف�صٍل افرتا�صي تقام من خالله 

الدورات والأن�صطة املتزامنة � وغريه الكثري.
ومن اخل�صائ�س التي يقدمها املوقع لالأع�صاء 

امل�صجلني، ما يلي: 

مواقع التوا�سل الجتماعي للمبادرة:
حر�صًا من املبادرة للو�صول مل�صتفيديها عرب من�صات مواقع التوا�صل الجتماعي، فقد اأن�صاأت ح�صاباتها 

لت�صمل ما يلي:

Academicres3

www.facebook.com/academicres3

Academicres3

Academicres3

Academicres3

https://telegram.me/academicres3

Academicres3
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القوة التناف�شّية للثقة التنظيمّية
 �سهدت ال�سنوات الأخرية عدًدا من التغرّيات
مما املجالت؛  خمتلف  يف   املتالحقة 
املنظمات اأداء  يف  الوا�سح  الأثر  لها   كان 
 مبختلف توجهاتها، ويف �سوء تلك التغريات
املنظمات من  العديد  اجتهت   امل�ستمرة 
 اإلى اإحداث جمموعة من التغيريات اجلذريَّة،
هياكلها يف  اأو  اإدارتها،  اأ�ساليب  يف   �سواء 
يف العاملني  م�ساركة  يف  اأو   التنظيمّية، 
 اتخاذ القرارات، اأو يف طبيعة العالقات داخل
اأو يف نظم املكافاآت واحلوافز،  املنّظمة، 
 اأو يف غري ذلك، كل ذلك موؤ�سرات تدل على
املنظمات، داخل  الّثقة  تعزيز  يف   الرغبة 
 والرتقاء مب�ستويات الأداء؛ من اأجل حتقيق

 اأهداف املنّظمة.

التي  العمل  لبيئات  وا�صتجابًة 
واحلاجة  والتنوع  العوملة  فيها  تزداد 
حتولت  فقد  الدميقراطيَّة؛  اإلى 
املنظمات اإلى هياكل �صانعة للقرارات 
ل  لذلك  كبري؛  نحو  على  الت�صاركيَّة 
حمور  هي  الّثقة  ت�صبح  اأن  من  بدَّ 
ت�صتهدف  التي  املنظمات  اهتمام 
والبتكار.  والتجديد  التح�صني 
 ،20١١  ،Mckenzie( ماكنزي 
هذا  اأهميَّة  من  الرغم  وعلى   )P37
ف  املو�صوع وخطورته التي بداأت تتك�صَّ
ما  فاإن  الأخريين،  العقدين  خالل 
ُكتب عنها من درا�صات وبحوث عربيَّة 
ة  الألفيَّ مطلع  حتى  حمدوًدا  ظل 
الإدارة  اأق�صام  بداأت  حني  الثالثة، 
ُتوليه  ة  العربيَّ باجلامعات  العامة 
البها نحو اإعداد  اهتمامها، وتوجه طُّ
اأ�صاتذتها  وتوجه  حولها،  الر�صائل 

للتعرف  وتطبيقها؛  املقايي�س  لبناء 
موؤ�ص�صاتهم.  يف  الّثقة  درجات  على 

)الكبي�صي، 20١0م(
الباحثني  من  عدد  تنبه  وقد 
الّثقة  ة  اأهميَّ اإلى  واملتخ�ص�صني 
بدرا�صة  يهتمون  واأخذوا  التنظيمّية، 
من  ترفع  التي  واملوؤثرات  العوامل 
لدى  التنظيمّية  الّثقة  م�صتوى 
لها  ملا  تعزيزها؛  وحماولة  العاملني، 
اإيجابيَّة يف حت�صني درجة  من عالقة 
اإجنازهم ورفع م�صتوى اأدائهم، ومن 
العوامل  معرفة  فاإن  اأخرى  ناحية 
واملمار�صات التي ُت�صعف من م�صتوى 
الّثقة التنظيمّية، وحماولة تال�صيها يف 
التنظيم، اأو احلد منها قدر الإمكان، 
التي  امل�صكالت  مواجهة   يف  ت�صاعد 

تعرقل تقدمها وا�صتمرارها. 
التنظيميَّة  الّثقة  ة  اأهميَّ اإًن 

د. �سليمان بن عبداهلل ال�ستوي
دكتوراه يف الإدارة الرتبوية

ا يف امل�صتقبل  �صتزداد ب�صكل كبري جدًّ
ب�صبب اجتاه املنظمات نحو العالقات 
املعلومات  على  واعتمادها  املفتوحة، 
اأخرى  ة  ناحيَّ ومن  ناحية،  من  هذا 
والأخالق  بالقيم  الّثقة  ارتباط 
يف  زاد  هنا  ومن  والجتاهات، 
بدرا�صة  الهتمام  الأخرية  ال�صنوات 
يف  الّثقة  توؤديه  الذي  الدور  وتف�صري 
حل العديد من امل�صكالت باملنظمات، 

بل واحلكم على جناحها اأو ف�صلها.
اجلزء  التنظيمّية  الّثقة  وتعدُّ 
املال  راأ�س  اأهميَّة من مكونات  الأكرب 
اأكانت  �صواء  للمنّظمة،  الجتماعي 
العاملني  ثقة  اأم  العاملني،  بني  الّثقة 
)20١0م(  الكبي�صي  ويوؤكد  بالإدارة، 
القوة  مبنزلة  اليوم  تعد  الّثقة  اأن 
م�صتوى  على  امل�صافة  ة  التناف�صيَّ
والأفراد؛  واملنظمات  املجتمعات 



3٥  جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(

لكونها ت�صهم داخل املنظمات يف كبح 
نوازع الأنانية والطمع وال�صر يف النف�س 
التي  اجلهود  من  وحتد  الإن�صانيَّة، 
تبذل ل�صبط التعامالت عرب ما ي�صمى 
يجعل  مما  البريوقراطي،  بالروتني 
ة  والبريوقراطيَّ الّثقة  بني  العالقة 
التي  فاملنظمات  وعك�صيَّة.  �صلبيَّة 
عالية  ثقة  واأن�صطتها  عالقاتها  ت�صود 
من  واإبداًعا  جناًحا  اأكرث  تكون 
ولقد  الّثقة،  فيها  تقل  التي  املنظمات 
الّثقة  اأن  وبحوث  درا�صات  بينت عدة 
ا يف البقاء التنظيمي  تعد عاماًل مهمًّ
الدور  لها  اإن  كما  املنظمات،  لكل 

الكبري يف بقائها على املدى الطويل.
الّثقة  احرتام  عدم  نتائج  وتعدُّ 
لأنها  واملنظمات؛  لالأفراد  مكلِّفة 
ثمَّ  ومن  ا�صرتاتيجي،  موجود 
بدَّ  املوجودات ل  فال�صتثمار يف هذه 
، ويف  اأو خ�صارة  ربًحا  اأن يحقق  من 
ظل زيادة التناف�صيَّة يف معظم بيئات 
ونظم  التكنولوجيا،  وانت�صار  العمل، 
القرار،  �صنع  ولمركزيَّة  املعلومات، 
تعود  عديدة  فوائد  للّثقة  �صيكون 
وجماعاٍت،  اأفراًدا  العاملني  على 
دورها  فيت�صح  املنّظمة  على  وكذلك 
املعلومات،  وتبادل  العالقات،  يف 
امل�صاركة  حت�صني  على  والقدرة 
ذاتها  بحد  فهي  الأهداف،  لإجناز 
التناف�صيَّة  للميزة  وم�صدر  ا�صتثمار 

)احلربي، 20١١م، �س97( 
املنّظمات  داخل  الّثقة  بناء  اإن 
مطلًبا  يعدُّ  اأفرادها  وبني  الرتبوّية 
لتحقيق  وذلك  الأهميَّة  غاية  يف 
من  اأفرادها  بني  والتعاون  التكامل 
يف  خا�صة  لأهدافها،  الو�صول  اأجل 
والهتمامات  الثقافات  تنوع  ظل 
ال�صخ�صيَّة.  والتوجهات  ة،  الفرديَّ
على  والكربى  الأولى  ة  امل�صوؤوليَّ وتقع 

مناخ  توفري  يف  الرتبوّية  القيادات 
املدر�صة؛  داخل  التنظيمّية  الّثقة 
فلديهم القدرة واملعاونة وال�صتقامة، 
اأهميَّة  الأكرث  هي  اتهم  �صلوكيَّ وتعدُّ 
التنظيمّية  الّثقة  درجة  حتديد  يف 

ة واملوؤ�ص�صيَّة.  ال�صخ�صيَّ
وعلى ذلك فيمكن القول اإنَّ هناك 
جمموعة من الأ�صاليب التي ميكن من 
خاللها حتقيق درجة عالية من الّثقة 

التنظيمية. ومن هذه الأ�صاليب:
١999م(  )كرينفال،  يذكره  ما   •

واملتمثلة فيما ياأتي:
توؤدي  م�صرتكة  روؤية  حتقيق   -
التنمية  حتقيق  اإلى  بدورها 
حول  تدور  والتي  التنظيمّية، 
ومنط  واملهارات  امل�صتقبل، 
العامة،  مع  والعالقات  القيادة، 

وامل�صداقيَّة. 
ال�صعي نحو اإجناز الأعمال بدقة،   -
واإظهار الهتمام باملروؤو�صني فيما 
واملعامالت،  باخلدمات  يت�صل 
وم�صكالتهم  ظروفهم  ومتابعة 

اخلا�صة.
ا�صتخداًما  القوة  ا�صتخدام   -
اإيجابيًّا، والبتعاد عن ال�صتخدام 
ال�صخ�صي لها من قبل القيادات.

الّثقة  نحو  الهتمام  توجيه   -
التنظيمّية والتي تعك�س �صخ�صيَّة 
ا�صتخدام  مع  للتنظيمات  مميزة 
لوك  ال�صُّ لتدعيم  املكافاآت 

الإيجابي.
)١995م(  وال�صواط  الطجم  اأما   •

يفان الأ�صاليب الآتية:  فُي�صِ
الآمنة  البيئة  املنّظمة  توفري   -
من  وذلك  للموظفني:  امل�صتقرة 
حمددة  اإداريَّة  �صيا�صات  خالل 
الرتقيَّة،  يف  العدالة  يف  تتمثل 
اجلميع،  على  الّنظام  وتطبيق 

لدى  الفعلي  ال�صعور  واإيجاد 
الرتقي،  فر�س  بوجود  العاملني 
لي�س فقط على  التنظيم  يعمل  واأن 
على  احلر�س  بل  املعلومات،  توفري 
لدى  تتوفر  حتى  فيها  امل�صداقيَّة 
املوظف القدرة على بناء التوقعات 
ة التي ت�صبع حاجاته ومن  امل�صتقبليَّ
الباعثة على  �صمنها؛ حاجة الأمن 

الّثقة التنظيمّية.
الهتمام بالقيم ال�صائدة كقاعدة   -
الإمناء  حاجات  لإ�صباع  للّثقة: 

لدى املوظف.
بناء  على  املنظمات  تعتمد  اأن   -
واأ�صاليب  ة  تنظيميَّ هياكل 
يف  الوثوق  على  تعتمد  ة  ت�صغيليَّ
واحرتام  املوظفني،  قدرات 
على  والثناء  واإمكاناتهم  اآرائهم 
جمهوداتهم يف العمل، حتى ميكن 
لالحرتام  احتياجاتهم  اإ�صباع 
والتقدير، الأمر الذي بدوره يولد 

الّثقة يف النف�س والآخرين. 
بيئة  توجد  اأن  املنظمات  على   -
فيها  للعاملني  ت�صمح  ة  تنظيميَّ
الكامنة،  طاقاتهم  مبمار�صة 
طريق  عن  للتطوير  ودفعهم 
يف  القرارات  �صنع  يف  امل�صاركة 
جمال عملهم، وتفوي�صهم ببع�س 
على  وت�صجيعهم  ال�صلطات، 
التدريب  فر�س  وتوفري  البتكار، 
فمثل  مهاراتهم،  ل�صقل  املختلفة 
لإ�صباع  مدعاة  العنا�صر  هذه 

حاجة حتقيق الذات.
ال�صابقة  الأ�صاليب  خالل  ومن 
م�صتوى  على  �صواًء  املنّظمة  ت�صتطيع 
الّثقة،  تبني  اأن  املوؤ�ص�صة  اأم  الأفراد 
ة  عمليَّ بناءها  ولأن  عليها،  وحتافظ 
جهًدا  يتطلب  ذلك  فاإن  مرتاكمة؛ 

كبرًيا ووقًتا طوياًل.
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البحث الإجرائي ...
يف امليدان الرتبوي

  يعدُّ البحث الإجرائي اأ�سلوًبا من اأ�ساليب التنمية املهنية للمعلمني، التي تهدف
 اإلى حت�سني وتطوير اأدائهم وحل امل�سكالت التعليمية والرتبوية التي تواجههم
وحتديد لأدائهم،  والفح�س  التاأمل  خالل  من   ، التعليمية  ممار�ساتهم   خالل 

امل�سكالت الرتبوية، وحماولة حلها با�ستخدام املنهجية العلمية املنا�سبة.

الرتبويني  تاأكيد  من  وبالرغم 
الإجرائية  البحوث  باأهمية 
فاإن  الرتبوية،  العملية  لتح�صني 
غائبة  مازالت  الإجرائية  البحوث 
الرتبوي،  امليدان  يف  التطبيق  عن 
عدم  منها  اأ�صباب  لعدة  وتعود 
واأهمية  مبفهوم  املعلمني  اإملام 
�صنحاول  لذا  الإجرائية،  البحوث 
من  الإجرائي  للبحث  التطرق 
اأهميته  واإبراز  به  التعريف  خالل 
وتو�صيح  وجمالته  واأهدافه 
ومقرتحات  تنفيذه  معيقات 

لتجاوزها ح�صب الآتي:
•   مفهوم البحث الإجرائي :

من  بالعديد  الأدبيات  تزخر 
ومن  الإجرائي  للبحث  التعريفات 
)مركز  تعريف  التعريفات  اأ�صمل 
البحث  باأن  الإبداع،2004(: 
يقوم  الذي  البحث  هو  الإجرائي 
به املعلمون اأو امل�صرفون الرتبويون 
بهدف تطوير اأدائهم وممار�صاتهم 

التعليمية اأو حلل م�صاكل تواجههم 
هذه  وتقوم   ، التعليمية  العملية  يف 
يف  الذاتي  التاأمل  على  البحوث 
قبل  من  التعليمية  املمار�صات 
فهم  لتحقيق  ؛  نف�صه  املمار�س 
ولإحداث  التعليمية  للعملية  اأف�صل 

التغيري املن�صود .
•   م�صميات البحث الإجرائي

يف  الإجرائي  البحث  على  يطلق 
بع�س الأدبيات عدة م�صميات منها:
بحوث الفعل - بحوث املمار�صني - 

البحث التاأملي
•   اأهداف البحث الإجرائي :
     ي�صعى البحث الإجرائي لتحقيق 
الأدبيات  يف  ذكرت  كما  اأهدافه 

الرتبوية وهي: 
حت�صني  من  املعلم  متكني   -

ممار�صاته التعليمية .
- اإحداث تغيري مهم ودائم يف تعلم 

الطالب.
ثقته  وتزيد  املعلم  دافعية  زيادة   -

حممد بن �سعد بن حويل الدو�سري
ماج�صتري اأ�صول الرتبية

جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

عند اتخاذ قراراته التعليمية.
- تر�صيخ فكرة املعلم الباحث. 

املعلمني  بني  التوا�صل  حت�صني   -
والباحثني الرتبويني . 

•   جمالت البحث الإجرائي:
اأن  للمعلم  ميكن  التي  املجالت 
يبحثها ويح�صنها ويطورها بالبحث 

الإجرائي :
- م�صكالت تربوية : تت�صل باملناهج 
وطرائق التدري�س واأ�صاليب التعليم 
واأ�صاليب  الطالب  وحت�صيل 

التقومي . 
- م�صكالت نف�صية : تت�صل مب�صاعر 

الطالب و�صلوكياتهم.
تتعلق   : اجتماعية  م�صكالت   -
لها  املحيطة  والبيئة  باملدر�صة 
ومع  بع�صهم  مع  الطالب  وعالقة 

معلميهم .
تتعلق   : مادية  م�صكالت   -
ومرافقها  املادية  املدر�صة  ببيئة 
مالعب،  ف�صول،  )خمتربات، 
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م�صرح ، قاعات ، الخ (.
•   اأنواع البحث الإجرائي :

- البحث الإجرائي الفردي : الذي 
الذي  ال�صف  يف  املعلم  به  يقوم 

يدر�صه .
- البحث الإجرائي التعاوين: الذي 
املعلمني  من  قليٌل  عدٌد  به  يقوم 

)تخ�ص�س واحد مثاًل( 
- البحث الإجرائي اجلماعي: الذي 

يقوم به جميع معلمي املدر�صة.
البحوث  تنفيذ  معيقات  اأبرز     •

الإجرائية :
يف  تتمثل  �صخ�صية:  عوامل   –

�صخ�صية املعلم ، وهي:
•   كرثة امل�صاغل اليومية .

•   �صعف املهارات الالزمة للبحث 
الإجرائي.

لدى  التعليمي  الن�صاب  كرثة     •
املعلمني.

اإدارة  يف  تتمثل   : اإدارية  عوامل   -
املدر�صة واإدارة التعليم، وهي :

واملعنوية  املادية  احلوافز  قلة     •
للمعلمني املتميزين.

امل�صرفني  توجيهات  حمدودية     •
الرتبويني للمعلمني بتنفيذ البحوث 

الإجرائية.
•   قلة الدورات التدريبية يف جمال 

البحوث الإجرائية.
يف  تتمثل  اأكادميية:  عوامل   -

موؤ�ص�صات اإعداد املعلمني.
البحوث  مقررات  �صاعات  قلة     •

الرتبوية باجلامعات .
الأكادمييني  الباحثني  انغالق     •

على اأنف�صهم .
املعلمني  بني  التوا�صل  �صعف     •

والباحثني الرتبويني .
•   مقرتحات لتجاوز املعيقات:

اإعداد  ملوؤ�ص�صات  مقرتحات  اأ- 
املعلمني .

•   تدري�س مقرر البحث الإجرائي 
يف برامج اإعداد املعلمني.

•   تنظيم املوؤمترات والندوات التي 
تهتم بالبحوث الإجرائية .

ُتعنى  علمية  جمعية  تاأ�صي�س     •
بالبحوث الإجرائية .

ب - مقرتحات لوزارة التعليم :
اإجراء  على  املعلمني  ت�صجيع     •

البحوث الإجرائية .
•   اإتاحة الفر�صة للمعلمني بح�صور 
املوؤمترات والندوات الرتبوية ب�صكل 

دوري .
•   تنفيذ برامج تدريبية للمعلمني 

يف جمال البحوث الإجرائية .
واملادي  املعنوي  الدعم  تقدمي     •

للمعلمني الباحثني املميزين.
باملعلمني  تتعلق  مقرتحات  ج- 

وقادة املدار�س :
•   التفكري بحل امل�صكالت الرتبوية 
البحوث  خالل  من  تواجههم  التي 

الإجرائية .
•   ت�صكيل فرق بحثية تعاونية داخل 

املدار�س .
•   التوا�صل مع الباحثني الأكادمييني 

لتح�صني العملية التعليمية .
•   الطالع على البحوث والدرا�صات 

الرتبوية احلديثة .
لتنفيذ  الأ�صا�صية  العنا�صر     •

البحث الإجرائي
من  الإجرائي  البحث  يتكون 
لتنفيذه  اأ�صا�صية  عنا�صر  جمموعة 
بال�صورة العلمية التي توؤدي الغر�س 
ذكرها  كما  وهي  منه،  الأ�صا�صي 
على   )١995/  Mcniff )مكنيف 

النحو الآتي :

•   مراجعة املمار�صات احلالية .
البحث  م�صكلة  على  التعرف   •
املمار�صات  يف  التاأمل  خالل  من 

احلالية.
•   تخيل احلل املمكن للم�صكلة .

•    تطبيق احلل وجتريبه .
•   تقييم احلل .

حال  يف  املمار�صات  تعديل     •
اأو  التطبيق  بعد  احلل  جناح 

جتريب خيار اآخر.
•   مراجعة املمار�صات احلالية بعد 

التغيري.
•   اأدوات جمع البيانات يف البحوث 

الإجرائية
اأ –    بطاقة املالحظة ال�صفية .

ب – املداولت الإ�صرافية )التغذية 
الراجعة(

ج – ملف الإجناز للمعلم .
د – الزيارات ال�صفية املتبادلة.

هـ - النقا�صات بني املعلمني .
و – الختبارات القبلية والبعدية .

يف  البيانات  متتني  يجب 
البحوث الإجرائية 

ما ذا نق�سد بتمتني البيانات ؟
هو اأن تدعم النتائج من م�صدر 
م�صادر  من  نتائج  مع  بيانات 
امل�صداقية  لزيادة  وذلك  اأخرى؛ 

يف نتائج البحوث الإجرائية . 
ومما �صبق تربز اأهمية البحث 
الإجرائي ومدى فاعليته، يف حت�صني 
ما  متى  الرتبوي،  امليدان  وتطوير 
اإعداد  لربامج  املخططون  اأدرك 
اأهميته، ومتى ما  وتدريب املعلمني 
لتطوير  واملعلمات  املعلمون  �صعى 
ذاتهم واأ�صاليبهم املهنية والعلمية، 
داخل  الإجرائية  البحوث  ونفذوا 
مدار�صهم وف�صولهم الدرا�صية.    
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 الوجه
احلقيقي
  للّتمكني

الإداري
اأنواعها للُمن�ساآت مُبختلف  املوارد  اأهم  الفرد من   ُيعترب 
اأهدافها الّرئي�سة لتحقيق  الأ�سباب  اأحد   ون�ساطاتها، فهو 
اأُح�سنت اإذا  لها  قّيًما  ا�ستثماًرا  وُيعد  اإنتاجّيتها،   وزيادة 
 اإدارته وتنميته، وامُلدير الّناجح هو الذي ي�ستطيع الرتقاء
عي خللق �سته مب�ساركة مروؤو�سيه، ولذا فعليه ال�سّ  مبوؤ�سّ
قادة بذاتهم  مُيثلون  الكفوؤة  العنا�سر  من   احتياطي 
والّتدرج الّتنويع  اإل من خالل  ذلك  يتاأتى  ول   ُم�ستقبليني؛ 
الوظيفي، ع  الّتو�سّ  : منها  متعّددة،  اإدارّية  اأ�ساليب   بني 

والإثراء الوظيفي، والّتمكني الإداري.

الإثراء  مفهوم  ويختلف 
الّتو�ّصع  مفهوم  عن  الوظيفي 
الوظيفي اأو تو�ّصع املهام، فالّتو�ّصع 
الوظيفي يعني تغيري عمل املروؤو�س 
اإ�صافّية  مهام  ت�صمينه  من خالل 
اأُخرى، تختلف عن عمله الأ�صلي، 
وكانت ُتوؤّدى بوا�صطة مروؤو�س اآخر 
اأو اأكرث من نف�س ُم�صتواه الإداري؛ 
كمحاولة للخروج فقط على فكرة 
يعني  العمل، وهذا  �س يف  الّتخ�صّ
فقي.  اأُ تو�ّصع  هو  هنا  الّتو�ّصع  اأّن 
اإلى  الوظيفي  الّتو�ّصع  ويهدف 

زيادة اإدراك املروؤو�س للّتكامل بني 
الآخرين، مبا  جوانب عمله وعمل 
بينهم،  الن�صجام  نوًعا من  ُيحّقق 
الّروتني،  اإق�صاء  يف  ُي�صهم  كما 
ورغبته  املروؤو�س،  اهتمام  واإثارة 
وت�صجيع  الأهداف،  حتقيق  يف 

العمل الإبداعي.
الّتو�ّصع  معنى  وبا�صتجالء 
الوظيفي والهدف منه، اّت�صح اأّنه 
الوظيفة  خ�صائ�س  على  ُيرّكز 
املروؤو�س  يفوق تركيزه على  ب�صكٍل 
ذاته، اإلى جانب اأّن تطبيق الّتو�ّصع 

د.ريــــــــــم الــجــــابــــر
دكتوراة يف الإدارة الرتبوية

�صمن  املهام  بنقل  يتم  الوظيفي 
مّما  نف�صه؛  الإداري  املُ�صتوى 
الّنظام  رهينة  املُنّظمة  بقاء  يعني 
الهرمي، واأّما عن حُماولة الّتو�ّصع 
الّروتينّية،  على  الق�صاء  الّروتيني 
ُموؤّقتة؛  لفرتة  ذلك  يكون  فرمّبا 
املروؤو�س  يعتاد  ما  �صرعان  لأّنه 
مهام،  من  عليه  ا�صتجّد  ما  على 
ُيرّكز  الذي  الّتمكني  عك�س  على 
ُمتمّتعا  ويجعله  املروؤو�س،  على 
بيئته  مع  الّتعامل  يف  با�صتقاللّية 
الّظرفّية  مُبتغرّياتها  العملّية، 
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تنظيمي  هيكل  �صمن  املُتجّددة، 
اأُفقي.

الإثراء  مفهوم  يخ�س  وفيما 
منها:  ُم�صّمياته،  فتتعّدد  الوظيفي 
والّتعظيم  الوظيفي،  الإغناء 
الوظيفي، والّتعميق الوظيفي؛ وهو 
يعني تفوي�س جزء من م�صوؤولّيات 
اإلى املروؤو�س  و�صالحّيات الّرئي�س 
مبعنى  بعمله،  يّت�صل  فيما 
وبذلك  راأ�صيًّا،  العمل  يف  الّتقّدم 
من  املروؤو�س  لدى  الّرقابة  تتحّول 
ذاتّية،  رقابة  اإلى  خارجّية  رقابة 
اأف�صل  اأّن  اإلى  الإ�صارة  ومُيكن 
اأن  هو  الوظيفي،  الإثراء  �صور 
من  جزء  بتفوي�س  الّرئي�س  يقوم 
�صالحّيته و�صلطته اإلى مروؤو�صيه؛ 
اأعلى  اأعمال  تفوي�صهم  يعني  مّما 
من طبيعة اأعمالهم، مبا ُيعّمق من 
وُيعّظمها،  وُيرثيها  الوظيفة  قيمة 
ي�صعرون مبزيد  املروؤو�صني  ويجعل 
والّر�صا  والّدافعّية  امل�صوؤولّية  من 
والإنتاجّية، وعليه يبدو من خالل 
ورة، اأّن الإثراء الوظيفي  هذه ال�صّ
املروؤو�س  ي�صتطيع  و�صيلة  يكون  قد 
وي�صعر  ذاته  ُيثبت  اأن  بوا�صطتها 

ا لنمو  ُيوّفر فر�صً اأّنه  بقيمته، كما 
ُي�صيفه  مبا  ال�ّصخ�صي  املروؤو�س 
على العمل من طابع الّتحّدي، وُيعد 
جمال لإ�صباع حاجات املروؤو�س يف 
على  والّتحفيز  والّتقدير  الإجناز 

الأداء الفّعال.
جتدر  تقّدم  ما  على  وبناء 
ُيعطي  البع�س  اأّن  اإلى  الإ�صارة 
الوظيفي  للّتو�ّصع  ُم�صرتًكا  تعريًفا 
اإلى  فُي�صري  الوظيفي،  والإثراء 
وظيفة  تو�صيع  عن  عبارة  اأّنهما 
اإ�صافة  خالل  من  املروؤو�س، 
املهام  وتنويع  جديدة،  اأن�صطة 
اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  ُيوؤّديها،  التي 
الوظيفي،  واأداوؤه  ر�صاه  على 
وتزويده  وتن�صيطه،  وحتفيزه 
فر�س  وزيادة  جديدة،  مبهارات 
دللة  �صبق  وفيما  وظيفيًّا.  منّوه 
بني  تقارب  ُوجود  على  وا�صحة 
عمليتي الإثراء الوظيفي والّتمكني 
ُتوؤّكد  امليدانّية  فالأدّلة  الإداري، 
على ُوجود عالقة اإيجابّية بينهما، 
ُيعد  الوظيفي  الإثراء  اأّن  ة  خا�صّ
اإل  الّتمكني،  مظاهر  من  مظهًرا 
ُهناك  فاإّن  وبالّرغم من ذلك  اأّنه 

فرًقا بينهما يظهر يف جانبني هما:
الّتحقق  الّتمكني  يتطّلب   -١
من مدى امتالك املروؤو�س للُقدرة 
من  به  �صُيناط  ما  اأداء  على 

م�صوؤولّيات قبل متكينه.
اّت�صاًعا  اأكرث  الّتمكني  ُيعد   -2
يت�صّمن  اإذ  الوظيفي،  الإثراء  من 
اجلاري  فاملروؤو�س  التاأثري،  ُبعد 
الّتاأثري  ُقدرة على  متكينه، ميتلك 
وبرامج  و�صيا�صات  خطط  يف 
ل  اجلانبني  وكال  الأعلى،  الإدارة 
يتوافران يف حال الإثراء الوظيفي.
تتاأّكد  �صبق وحتى         ومّما 
التي  الإدارّية  الّنجاح  قاعدة 
ُت�صري اإلى اأّن كل عمل ناجح وراءه 
ناجح  مدير  وكل  ناجح،  مدير 
فاإّن  وهكذا  ناجح،  طاقم  وراءه 
لتكون  للّنجاح؛  ُي�صند  جناٍح  كل 
اجلهود  لتكاتف  الّنهائية  الّنتيجة 
زرع  لحًقا  ي�صمن  اإداريًّا،  اإبداًعا 
الّثقة الّنف�صّية واملهنّية يف املروؤو�س 
اإجنازاٍت  من  حّققه  ملا  نتيجًة 
وظيفّيٍة، حتميه لحًقا من )ك�س( 

موّظف.
حتاول  ُموؤ�ّص�صة  كل  فعلى  ولذا 
العاملّية،  الّتناف�صّية  �صوق  خو�س 
تطبيق ما تقّدم بناء على درا�صتها 
فاملوؤ�ّص�صات  احلايل،  لو�صعها 
بني  الّتدّرج  اإلى  حتتاج  الّنا�صئة 
الّتو�صع الوظيفي فالإثراء الوظيفي 
بعك�س  الإداري،  للّتمكني  ُو�صول 
بخو�س  �صبقتها  التي  املُوؤ�ّص�صات 
فباإمكانها  العمل،  �صوق  نطاق 
ُمبا�صرة؛  الإداري  الّتمكني  تطبيق 
معايرًيا  ُتطّبق  كانت  اإذا  ًة  خا�صّ
والّتعيني  لال�صتقطاب  دقيقًة 

والرّتقية.
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دور املعلم الوطني
يف مكافحة الإرهاب

 يف اإطار تنفيذ املركز الإقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم خلطة عمله لعام 61٠٢،
 مت عقد ندوة »دور املعلم الوطني يف حماربة الإرهاب«. مت عقد هذه الندوة مبنا�سبة
باأن التعليم  يف  والتمّيز  للجودة  الإقليمي  املركز  من  واإمياًنا  للمعلم  العاملي   اليوم 
وتقومي الطالب  �سخ�سية  تكوين  يف  املجتمع  عليه  يعتمد  الذي  الأ�سا�س  هو   املعلم 
 �سلوكه ، وتعديل اأفكاره واجتاهاته ،والأداة الناجحة واملثلى لتقومي وت�سحيح مفاهيمه ،
 لذا اأ�سبح دوره �سرورة ملحة ومطلًبا حيوًيا يف تعزيز الأمن الفكري ودعم القيم الوطنية
 والت�سدي لالنحرافات الفكرية التي قد يتعر�س لها الطالب يف ظل الظروف والتحديات
والتفكري العلمي  ال�سلوك  واإ�ساعة  العامة  الثقافة  ن�سر  املعلم  مهام  ومن   املتالحقة. 
 املنطقي بني الطالب ،كذلك يتحمل املعلم م�سوؤولية كربى يف حت�سني ال�سباب ووقايته
 من النحرافات الفكرية واملتطرفة من خالل التفاعل الإيجابي مع الطالب وتوفري بيئة
اآرائهم بجميع الو�سائل واإعطائهم الفر�سة للنقد البناء والهادف والبتعاد  للتعبري عن 
 عن الفكر املنحرف وتقومي العوجاج الفكري باحلجة والربهان، وغر�س قيم الولء والنتماء

للوطن وتنميتها لدى ال�سباب.

دور املعلم الوطني
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اأهداف الندوة 
الأ�صا�صية  املفاهيم  تعريف   -١
الوطنية،  القيم  للندوة: 
والأمن  ،التطرف  الإرهاب 

الفكري، الو�صطية والعتدال.
التحديات املعا�صرة التي توجهها   -2
الإرهاب  مع  العربية  املجتمعات 

والتطرف وكيفية مواجهتها.
املهنية  املعايري  حتديد   -3

والوطنية للمعلم.
تر�صيخ  يف  املعلم  دور  تعريف   -4

املواطنة.
تعريف دور املوؤ�ص�صات الرتبوية   -5

يف تر�صيخ املواطنة.
حتديد الو�صائل والأدوات التي   -6
ُتعني املعلم يف حماربة التطرف 
املوؤ�ص�صات  يف  والإرهاب 

الرتبوية.
بطرق  تتعلق  تو�صيات  و�صع   -7
مكافحة التطرف والإرهاب يف 

املوؤ�ص�صات الرتبوية.
حماور الندوة

فيما  الندوة  حماور  حددت 
ياأتي:

القيم  تاأ�صيل  يف  املعلم  دور   -١
والت�صدي لالأفكار املتطرفة.   

امل�صوؤولية الوطنية للمعلم واأثره   -2
يف تر�صيخ املواطنة بني طالبه.

املعلم املهني.  -3
حفل الفتتاح

الدكتور  معايل  الندوة  افتتح 
زمان  عبدالوهاب  بن  ح�صام 
مدير عام املركز الإقليمي للجودة 
والتمّيز يف التعليم بكلمة �صكر فيها 
معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد 
الندوة  العي�صى لرعايته  بن حممد 
يف  امل�صاركني  بال�صادة  رحب  كما 
الندوة. كما اأ�صار معاليه اإلى اأهمية 
الذي  املهم  والدور  الندوة  مو�صوع 
الإقليمي  اليون�صكو  مركز  به  يقوم 
للجودة والتمّيز يف التعليم يف جمال 
تعزيز ثقافة اجلودة والتمّيز ون�صر 
املعرفة وت�صليط ال�صوء على اأف�صل 
املمار�صات يف جمال اإعداد وتقومي 
الأنظمة  جودة  وقيا�س  املعلمني 
التعليم  يف  التمّيز  ودعم  التعليمية 
وخلق بيئة تعليمية متمّيزة وتن�صيق 
اجلهود الوطنية والإقليمية لتعزيز 

برامج  وتطوير  التعليمية  اخلربات 
جمال  يف  اجلودة  عالية  بحثية 
لتلبية  التعليم  يف  والتمّيز  اجلودة 
العربية  املنطقة  دول  احتياجات 
تطويرية  برامج  واإعداد  ودعم 
الرتبويني  احتياجات  خلدمة 
التعليمية  ال�صيا�صات  و�صانعي 
الفنية  ال�صت�صارات  وتقدمي 
والأفكار العملية واأف�صل املمار�صات 
التعليم  بجودة  املتعلقة  العاملية 
املعونات  برامج  على  والإ�صراف 
التعليمية واإدارتها لتح�صني اجلودة 

والتمّيز يف التعليم. 
�سÒ اأعمال الندوة

اجلل�سة الأولى: » دور املعلم 
يف تاأ�صيل القيم والت�صدي لالأفكار 

املتطرفة ». 
املتحدثون:

معايل د. حمد ال ال�صيخ )نائب 
وزير التعليم ال�صابق(.

معايل د. حممد العقال )مدير 
اجلامعة الإ�صالمية �صابًقا( 

كبري  ال�صديقي  عثمان  د. 
العامة  الإدارة  يف  امل�صت�صارين 

القيم  تاأ�صيل  يف  املعلم  دور   -
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لالأمن الفكري بوزارة الداخلية.
مدير اجلل�صة: اأ. نورة ال�صعبان 

الرئي�س التنفيذي مللتقيات اإبداع.
الأ�سا�سية  املفاهيم  تعريف   

للندوة:
ال�صيء،  و�صط  الو�صطية: 
الطرف  من  م�صتق  والتطرف: 

نهاية ال�صيء .  
  والغلو: جماوزة احلد، فكل َمن 
جاوز احلد فهو غاٍل، والغلو ينق�صم 
يتعلق  ما  وهو  اعتقادي  نوعني  اإلى 
وهو  وعملي  الإن�صان،  مبعتقدات 
ما يتعلق بدائرة الأحكام ال�صرعية 

اخلم�صة.
وعرفت الوطنية باأنها الت�صامن 
مع اأبناء الوطن والت�صحية الوطنية 
والولء للوطن وتعزيز قيم الوطنية 
يواجهها  التي  التحديات  ملواجهة 
الواجب  واأداء  الإ�صالمي  العامل 
وال�صدق والأمانة وحتمل امل�صوؤولية 
العامة  املمتلكات  على  واحلفاظ 
وقد  الوطن  عن  والدفاع  واللتزام 
تتعار�س  ل  الوطنية  اأن  اإلى  اأ�صار 

مع القومية بل تدعمها.

�سمات املعلم الوطني: 
املعلم  باأن  املناق�صون  اقرتح 
و�صطًيا  يكون  اأن  يجب  الوطني 
ووطنًيا واأن يتمتع بالكفاءة العلمية 
بالإن�صاف  يت�صف  واأن  واملهنية 
مبتطلبات  واللتزام  والعدل 
مهامه الوظيفية واأن يدعم احلوار 
املواد  وربط  الطالب  وبني  بينه 
الدرا�صية باملجتمع وت�صجيع الوازع 
الديني وت�صجيع الطالب على فعل 
واأن يقوم مبعاجلة موا�صيع  اخلري 
الغلو والتطرف من خالل العتدال 
وت�صجيع  الرتبية  يف  والو�صطية 
التطوعي  العمل  على  الطالب 
اأ�صلوب  عن  والبتعاد  واخلريي 

التلقني يف العملية التعليمية.
«امل�صوؤولية  الثانية:  اجلل�سة 
تر�صيخ  يف  واأثره  للمعلم  الوطنية 

املواطنة بني طالبه«
املتحدثون:

مدير  زمان  ح�صام  د.  معايل 
جامعة الطائف.

هيئة  ع�صو  املانع  عزيزه  د. 
التدري�س بجامعة امللك �صعود.

م�صت�صار  الدري�س  اإدري�س  اأ. 
اإعالمي وكاتب �صحفي.

عبدالعزيز  اأ.  اجلل�صة:  مدير 
قناة  على  العام  امل�صرف  العيد 

الثقافية.
 امل�سوؤولية الوطنية للمعلم:

خالل  من  تتحقق  اأن  ميكن 
ولالأ�صرة  املواطنة،  على  الرتبية 
غر�صها  يف  م�صرتك  دور  واملدر�صة 
من  وامل�صاركة  وتنميتها  وتعزيزها 
الفر�صة  الطالب  اإعطاء  خالل 
املو�صوعي  والنقا�س  امل�صاركة  يف 
التعليمية  العملية  تقييم  واإعادة 
الهتمام  و�صرورة  والرتبوية 
ودعم  واإ�صالحها  الرتبية  بكليات 
واإعادة  للمعلم  الوطنية  امل�صوؤولية 
ر�صالته  وتاأطري  املعلم  دور  تعريف 
وتر�صيخ  التعليم  اإطار مهنة  �صمن 
اجليد  بالتعليم  يتعلق  املواطنة 
ترجمة  على  الطالب  وم�صاعدة 
اإيجابية  اأفعال  اإلى  لوطنهم  حبهم 
الإيجابي  ال�صلوك  واأن  للوطن 
الأمن  بتحقيق  كفيل  الوطن  جتاه 
يف  وقوعهم  احتمالت  وتقلي�س 
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اجلرائم الأمنية ولكي ينجح املعلم 
العتناء  يجب  املواطنة  تر�صيخ  يف 
على  واحلر�س  املعلمني  اختيار  يف 
وتوعيتهم  وتاأهيلهم  تدريبهم 
املعرفية  حم�صلتهم  م�صتوى  ورفع 
واإثراء  جغرافية  الوطن  عن 
معلوماتهم حول جغرافيته وتاريخه 
وتراثه  ومنتجاته  وانت�صاراته 
املا�صي  يف  اأبطاله  وت�صحيات 
الدعم  توفر  من  ولبد  واحلا�صر 
الإدارة  اأو  املدر�صة  من  املبا�صر 
امل�صاندة  توفر  من  ولبد  الرتبوية 
من اجلهات الإدارية العليا لفر�س 
املعينة  الرتبوية  الأ�صاليب  بع�س 
على النتماء للوطن مثل حتية العلم 
ودرا�صة  الوطني  الن�صيد  وترديد 
الوطن  وتاريخ  واقت�صاد  جغرافية 
يف  املدر�صة  لدعم  املعلم  ويحتاج 
ومع�صكرات  جماعية  رحالت  عمل 
طالبية لزيارة املناطق التي يتمثل 
واملذهبي  الثقايف  التنوع  فيها 
للح�صول  الفر�صة للطالب  لإتاحة 
على معرفة اأعمق واأ�صمل باملكونات 
والتعود  وطنهم  لأبناء  الجتماعية 

وتقبل  الختالفات  احرتام  على 
بع�صهم لبع�س مما يعزز التقارب 
املواطنة  يدعم  ثم  ومن  بينهم 
بع�س  مبنح  للمعلم  وال�صماح 
انخراط  عن  الإ�صافية  الدرجات 
املدنية  الأن�صطة  يف  الطالب 
والتطوعية واخلريية وتغيري اأ�صلوب 
اأ�صلوب  اإلى  التلقني  من  التعليم 
املناهج  وتنقية  والنقد  التفكري 
وعمل  حجمها  وتقليل  الدرا�صية 
لزيارة  للطالب  اإلزامية  رحالت 
والتاريخية  ال�صياحية  الأماكن 
الإجنازات  على  ال�صوء  واإلقاء 
لأبناء  والثقافية  والعلمية  الأدبية 
الوطن وربط الطالب باملجتمع من 

خالل ر�صد الواقع والتفاعل معه.
على  الأجنبي  التعليم   Òتاأث

التعليم:  
دوًرا  الأجنبية  املدار�س  تلعب   •
التعليمية  العلمية  يف  �صلبًيا 
طم�س  خالل  من  والرتبوية 
واإ�صعاف  القومية  الهوية 
التدري�س  عرب  الوطني  النتماء 
والعتماد  الإجنليزية  باللغة 

على الكتب الأجنبية.
الأجنبية  املدرا�س  انت�صار   •
تف�صل  التي  العوامل  اأهم  من 
ولغته  هويته  عن  الطالب 
ثم  ومن  القومية  وثقافته 

اإ�صعاف املواطنة لديه.
بلغة  للطالب  املواد  تدري�س   •
بتدين  الإح�صا�س  يقوي  اأجنبية 
اأقل  بيئته  واأن  الوطنية  لغته 
الطالب  لدى  فيتكون  ح�صارة 

مفهوم متدن للوطن.
الإرهاب  انت�سار  اأ�سباب    

والتطرف :
انت�صار الكتب واملطويات ومواقع   •
اأفكاًرا  حتمل  التي  الإنرتنت 

متطرفة. 
بالدونية  الطالب  بع�س  �صعور   •

والنق�س.
بوطنهم  الطالب  معرفة  عدم   •

جيًدا.
للثقل  الطالب  معرفة  عدم   •
الديني وال�صيا�صي والقت�صادي 

لوطنهم.
اجلل�صة الثالثة:« املعلم املهني«.

على الكتب الأجنبية.اجلرائم الأمنية ولكي ينجح املعلم 
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املتحدثون:
اجلويف  عبدال�صالم  د.  معايل 

وزير التعليم اليمني ال�صابق.
هيئة  ع�صو  البكر  فوزية  د. 

التدري�س بجامعة امللك �صعود.
كلية  عميد  اجلابري  نياف  د. 

الرتبية بجامعة طيبة.
مبارك  اأ.  اجلل�صة:  مدير 
الع�صيمي املتحدث الر�صمي لوزارة 

التعليم.
التطوير  جمالت  حدد 

املدر�سي يف النقاط الآتية: 
واملوارد  القيادة  الأول:  املجال   •
الب�صرية وحتتوي على العنا�صر 

الآتية:
املدر�صية  الإدارة  تخطط 
للتطوير املدر�صي. ت�صتخدم الإدارة 
اأ�صلوب العمل اجلماعي.  املدر�صية 
بالعمل  املدر�صية  الإدارة  تلتزم 
املوؤ�ص�صي. توظيف الإدارة املدر�صية 

التكنولوجيا يف العمل الإداري.
تطبق الإدارة املدر�صية اأ�صاليب 
فعالة يف ال�صفافية وامل�صاءلة. تتابع 
املعلمني  اأداء  املدر�صية  الإدارة 
الإدارة  ت�صتخدم  منتظم.  ب�صكل 
املدر�صية نظامًا ماليًا فعاًل. يتوفر 
وموؤهلة  كافية  اأعداد  املدر�صة  يف 

من املوارد الب�صرية.
والتعلم  التعليم  الثاين:  املجال   •

ويحتوي على العنا�صر الآتية:
للتعليم  التخطيط  يجري 
ي�صتخدم  لالأهداف.  وفقًا  والتعلم 
تركز  ا�صرتاتيجيات  املعلم 
الن�صط(. )التعلم  املتعلم  على 
التعليم  ن�صاطات  املعلم  ينوع 
والال�صفية.  ال�صفية  والتعلم 
يف  وفعالية  كفاءة  املعلم  يظهر 
ي�صتخدم  التدري�صية.  املمار�صات 

التعليم  م�صادر  والطالب  املعلم 
التعليمية.  العملية  لتفعيل  والتعلم 
العلمي  التح�صيل  م�صتوى  حت�صن 
الطالب  اجتاه  حت�صن  للتالميذ. 

نحو املدر�صة.
املجال الثالث: التقييم والتقومي   •
الآتية:     العنا�صر  على  ويحتوي 
التقييم  املدر�صة  متار�س 
طرق  املدر�صة  تنوع  بانتظام. 
تنفذ  الطالب.  تقومي  واأ�صاليب 
وفقًا  الطالب  تقومي  املدر�صة 
توظف  املعتمدة.  للمعايري 
يف  التقومي  نتائج  املدر�صة 

حت�صني التعليم والتعلم.
الإر�صاد  الرابع:  املجال   •
والإعداد  والقيمي  املدر�صي 
املدر�صة خدمات  تقدم  للحياة  
توؤدي  للطالب  اإر�صادية 
اإلى  الإر�صادية  اخلدمات 
الطالب  م�صكالت  من  احلد 
تعمل  والتعليمية.  ال�صلوكية 
الطالب  اإك�صاب  على  املدر�صة 
يف  يتوفر  احلياتية.  املهارات 
للقيم  داعم  مناخ  املدر�صة 
تهتم  والأخالقية.  الدينية 
الإن�صانية  قيم  بتعزيز  املدر�صة 

واملواطنة.
الطفل  حقوق  اخلام�س:  املجال   •
املدر�صة  تعزز  الفر�س  وتكافوؤ 
ي�صارك  الفر�س.  تكافوؤ  مبداأ 
املجال�س  يف  بفاعلية  الأطفال 

واجلماعات املدر�صية.
البيئة  ال�صاد�س:  .املجال   •
بيئة  باملدر�صة  تتوافر  املدر�صية 
التعليم  لعملية  كافية  مادية 
والتعلم. تراعي مرافق املدر�صة 
الرتبية  متطلبات  وجتهيزاتها 
ال�صاملة. يت�صم املبنى املدر�صي 

اجلمايل  باملظهر  وجتهيزاته 
البيئة  تت�صم  واجلاذبية. 
وال�صالمة  بال�صحة  املدر�صية 

والأمان.
 تو�سيات الندوة:

درا�صية  وخطط  برامج  و�صع   .١
من  الإرهاب  بتعريف  تتعلق 
والقانوين  الديني  املنظور 

والجتماعي.
واملن�صورات  الكتب  مراقبة    .2
الجتماعي  التوا�صل  ومواقع 
التطرف  اإلى  تدعو  التي 

والإرهاب.
لدخول  وا�صحة  معايري  و�صع   .3
�صيغ  وحتديد  التعليم  مهنة 

اإعداد املعلم.
لرفع  وخطط  برامج  و�صع    .4
باأهمية  املعلمني  وعي  م�صتوى 

الأمن الفكري. 
حث املعلمني على اإتاحة الفر�صة   .5
بكل  اآرائهم  لإبداء  للطالب 
النقا�س  ثقافة  وت�صجيع  حرية 

واحلوار.
الرتبية  كليات  وحتديث  تطوير   .6
يف  احلديثة  التطورات  ملواكبة 

جمال تدريب وتاأهيل املعلمني.
من  الوطني  النتماء  ت�صجيع   .7
الدرا�صية  املناهج  خالل 
الفعاليات  يف  والنخراط 

الوطنية واخلريية. 
دوٍر  لعب  على  الإعالم  حث   .8
بالإرهاب  التعريف  يف  اأكرب 
حماربته  وكيفية  وتداعياته 

واحلد من انت�صاره.  
التجارب  من  ال�صتفادة   .9
جمالت  يف  والدولية  الإقليمية 
تدريب وتاأهيل املعلمني وتطوير 

اأ�صاليب التدري�س.  
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طموح متقد ... ومعدل متدن

اإكمال يف  جاحمة  ورغبة  كبري  طموح  لديهم  الطالب  من  كثرياً   قابلت 
 درا�ساتهم العليا؛ لكن ما مينعهم من ذلك هو معدلتهم املتدنية يف
دون منيعاً  و�سداً  »جيد« حائال قوياً،  اجلامعية؛ فقد وقف تقدير   املرحلة 

حتقيق اآمالهم واأحالمهم.
الطالب  هوؤلء  بع�س  وَيّدعي 
ظروفًا  واجهوا  اأنهم  مبرارة 
مرحلة  يف  درا�صتهم  اأثناء  �صعبة 
يتمكنوا معها من  البكالوريو�س مل 
 . احل�صول على تقديرات مرتفعة 
و�صواء اتفقنا معهم يف اأن ظروفهم 
من  مانعًا  حقيقيًا  �صببا  كانت 
اختلفنا  اأو  املرتفع  التقدير  ح�صد 
اأنها ظروف طبيعية مير  معهم يف 
يبقى  لكن  الطالب؛  من  كثري  بها 
اأن اهتمام الطالب بعد ذلك تغري 
برز،  ون�صجه  تطور،  وحر�صه 
يفكر  جعلته  م�صوؤوليات  ل  وحتمَّ
بعمق يف م�صتقبله العلمي والعملي.

بع�س  اأن  النتباه  يفلت  ومما 
متدن  تقدير  على  احلا�صلني 

يرغب  البكالوريو�س  مرحلة  يف 
وي�صر  النظري  منقطع  باإحلاح 
على  وال�صفاعات  الو�صائل  ب�صتى 
مانع  ول  العليا  درا�صاته  اإكمال 
يف  �صرط  كل  تنفيذ  من  لديه 
وقد   . الأمنية  هذه  حتقيق  �صبيل 
اأع�صاء هيئة  تباينت وجهات نظر 
واأ�صحاب  اجلامعات  يف  التدري�س 
اأق�صام  روؤ�صاء  من  فيها  القرار 
قبول  حيال  للكليات  وعمداء 
يف  املتدنية  املعدلت  اأ�صحاب 
فبع�س  العليا؛  الدرا�صات  برامج 
ويرى  قبولهم،  يرف�س  الأ�صاتذة 
اأن مرحلة البكالوريو�س هي اأ�صدق 
مرحلة للحكم على الطالب، وكان 
ولو  فيها،  قدراته  اإثبات  باإمكانه 

اأ.د. نا�سر بن حممد املنيع 
كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود

اإكمال يف  جاحمة  ورغبة  كبري  طموح  لديهم  الطالب  من  كثرياً  قابلت 

كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود

ف�صل  يف  طارئة  لظروف  اأخفق 
التعوي�س  باإمكانه  كان  مادة  اأو 
هوؤلء  ويوا�صل  وال�صتدراك، 
وقبلنا  جربنا  قد  باأننا  حججهم 
املعدلت  ذوي  من  الطالب  بع�س 
خميبة  النتائج  فكانت  املتدنية 
يف  ي�صتمر  مل  فاأكرثهم  لالآمال؛ 
�صريا  �صاروا  والبقية  الربنامج، 
على  عبئا  وكانوا  متقطعا،  بطيئا 
وي�صيفون  العلمية،  اأق�صامهم 
-اأي�صًا- اأن لدينا اأعدادًا متزايدة 
يحملون  الذين  الطالب  من 
يف  ويرغبون  مرتفعة  تقديرات 
كما  اأولى؛  وهم  درا�صاتهم  اإكمال 
اأن احتياجات �صوق العمل ل تدفع 

لقبول مزيد من الطالب.
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احل�شة ال�شفية
ملادة العلوم تبعًا لنموذج ثورندايك

 كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن طرق الت�سميم التدري�سي تبعاً للنماذج
ومواكبة كفاءًة  اأكرث  تعلم  طرق  ا�ستحداث  اإلى  ترمي  والتي   ال�سلوكية 
 خل�سائ�س الع�سر العلمي والتقني. ويعد علم ت�سميم التعلم من العلوم
 التي حاولت الربط بني اجلانب النظري اخلا�س بنظريات علم النف�س العام

خا�سًة نظريات التعلم، واجلانب التطبيقي.
ما هو منوذج ثورندايك؟

من  ثورندايك  منوذج  ُيعد 
التي ف�صرت عملية  النماذج  اأهم 
هو  التعلم  اأن  يرى  اإذ  التعلم 
عليه  يرتتب  ال�صلوك  يف  تغري 
املحاولت  التدريجي عن  التخلي 
باملحاولت  والحتفاظ  اخلاطئة 
التو�صل  اإن  اأي   ، ال�صحيحة 
معني  ملثري  املنا�صبة  لال�صتجابة 
تبعًا  تدريجي  نحو  على  يكون 
جتاه  ال�صلوكية  املحاولت  لنتائج 
ت�صكيل  اأي  املثريي.  املوقف  هذا 
الرتباطات بني املثري وال�صتجابة 
واخلطاأ  املحاولة  ملبداأ  وفقًا  يتم 
بحيث تقوى الرتباطات اإن تبعها 
اأثر اإيجابي وت�صعف اإن تبعها اأثر 

مواقف  يواجه  فالإن�صان  �صلبي. 
مثرييه معينة ي�صتجيب لها بحيث 
اخلاطئة  املحاولت  عن  يتخلى 
املنا�صبة  بال�صتجابة  ويحتفظ 
الرتباط  يت�صكل  ذلك  �صوء  ويف 
مييل  اإذ  وال�صتجابة  املثري  بني 

اإلى تكرارها لحقًا.
يف  امل�سكالت  حل  طريقة 

تعلم العلوم:
     ُتعد طريقة حل امل�صكالت 
الرتكيز  يتم  التي  الطرق  من 
وذلك   ، العلوم  تعلم  يف  عليها 
اإيجاد  على  الطلبة  مل�صاعدة 
امل�صكلة(  )للمواقف  احللول 
باأنف�صهم انطالقًا من مبداأ هذه 
الطريقة التي تهدف اإلى ت�صجيع 

�ســـحـــر عـلــي ال�سامــــان
بكالوريو�س اأحياء

ماج�صتري اإر�صاد نف�صي وتربوي

والتنقيب  البحث  على  الطلبة 
ميثل  الذي  والتجريب  والت�صاوؤل 
يقوم  الذي  العلمي  الن�صاط  قمة 
العلماء. ويف هذا الإطار يرى  به 
من  يتعلم  الفرد  اأن  ثورندايك 
يتطلب  ملوقف  مواجهته  خالل 
جتريبية  حماولت  يبدي  اأن  منه 
اإلى ال�صتجابة  اأجل الو�صول  من 
تعلم  اإن  اأي   ، ال�صحيحة 
ما  ملوقف  املنا�صبة  ال�صتجابة 
تتم من خالل املحاولة واخلطاأ . 
وهذا يقود اإلى اأن ت�صميم موقف 
اأن  يجب  لثورندايك  تبعًا  التعلم 
م�صكل  موقف  اأ�صا�س  على  يقوم 
�صيعمد  ثم  ومن  اإلى حل،  يحتاج 
من  العديد  اإجراء  اإلى  الطالب 
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ويف  حلله  ال�صلوكية  املحاولت 
املحاولت  �صي�صتبعد  النهاية 
باملحاولة  و�صيحتفظ  الفا�صلة 
فر�س  وعملية  ال�صحيحة، 
الفرو�س يف طريقة حل امل�صكالت 
�صلوكية  حماولت  اإل  هي  ما 
امل�صكلة،  اأو  املثريي  املوقف  حلل 
كل  الطالب  �صي�صتبعد  ثم  ومن 
الفر�صيات التي مل يثبت �صحتها 

ويحتفظ بالفر�صية ال�صحيحة.
مثل  ت�سميم  يتم  كيف 

هذه املواقف: 
�صورة  يف  الدر�س  تقدمي 
علمي  �صوؤال  اأو  علمية  م�صكلة 
حمري يعترب مثرًيا حمفًزا للتفكري 
يقدم  حينما  فمثاًل  والتجريب 
املعلم در�صًا عن منو النبات يجب 
اأن يتم تقدميه يف �صورة م�صكلة 
علمية، فيطرح املعلم �صوؤاًل ميثل 
يتطلب  م�صكاًل)مثرييًا(  موقفًا 
كاأن  حلله  �صلوكية  حماولت 
حديقة  يف  عاي�صه  حدثًا  يروي 
النباتات  بع�س  فوجود  منزله، 
تنمو طبيعيًا، يف حني اأن بع�صها 
تظهر  الأخرى  اجلهة  يف  الآخر 
ويبداأ  �صفراء،  عالمات  عليها 

الفر�صيات  فر�س  يف  الطلبة  مع 
قوة  من  يزيد  ومما  وجتريبها. 
اأن  هو  وفاعليته  النموذج  هذا 
ال�صحيحة  ال�صتجابة  تعلم 
القوانني  من  عدد  وفق  يتم 
جمملها  يف  لثورندايك  الفرعية 
املثري  بني  قويًا  ارتباطًا  ت�صكل 
املرغوبة  ال�صحيحة  وال�صتجابة 

يت�صح ذلك فيما ياأتي:
اأن  املعلم  �صيالحظ   -
ا�صتخدام  �صيعاودون  الطلبة 
قادتهم  التي  الأفكار  هذه  مثل 
�صلوكية(  )حماولت  لفر�صيات 
ناجحة على مواقف مثرييه اأخرى 
ال�صتجابة  لقانون  تبعًا  م�صابهة 
لثورندايك  )املماثلة(  باملناظرة 
، وهذا القانون يرى اأن ا�صتخدام 
ا�صتجابة متعلمة يف موقف جديد 
بني  الت�صابه  مدى  على  يعتمد 
الذي  واملوقف  اجلديد  املوقف 

حدث فيه تعلم ال�صتجابة.
يف  الطالب  جناح  اأن   -
كفيل  وحلها  امل�صكالت  معاجلة 

الق�صايا  معاجلة  يف  بنجاحه 
التي  احلياتية  وامل�صكالت 
اليومية.  حياتهم  يف  ت�صادفهم 
كما اإن الطلبة �صيربعون يف اإظهار 
ال�صلوكية  املحاولت  من  العديد 
للموقف الواحد تبعًا لقانون تنوع 
والذي  لثورندايك.  ال�صتجابة 
العديد  ُيظهر  الإن�صان  اأن  يرى 
من املحاولت اأمام موقف مثريي 
معني، ومن ثم هو ل يقف مكتوف 
الأيدي بل يحاول بكل ما ي�صتطيع 
بالر�صا  ي�صعر  حتى  املوقف  حلل 
فالإن�صان يغري من �صلوكه ويعدله 
جتاه املواقف وميتلك القدرة على 
 ، جديدة  �صلوكية  اأمناط  ابتكار 
الإرادة  مبداأ  على  موؤ�صر  وهذا 

والقدرة على التعلم.
لنا  يف�صر  النموذج  هذا  اإن 
ببع�س  الإن�صان  يحتفظ  ملاذا 
ال�صلوكيات العقلية اأو الجتماعية 
رد  لي�س  فال�صلوك   ، احلركية  اأو 
فعل تلقائي بل هو من اأجل وظيفة 

معينة.
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ورقة مقدمة اإلى ور�سة العمل بعنوان :دور املعلم الوطني يف مكافحة الإرهاب
مركز اليون�سكو الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم.

 اإعادة تعريف دور املعلم
يف عامل متغري

ل  اأثًرا  ترك  ممن  معلميه  اأحد  يتذكر  من 
ين�صى يف حياته ؟ هذا هو املعلم الذي نن�صده.

اأدوار املعلمني  ماهي ؟
يف عامل متغري كالعامل الذي نعي�صه  ل منا�س   -

من اأن يتغري  دور املعلم اليوم من 
ملقن للمعرفة اإلى قائد لها ومدرب على التعلم.
ل يحتاجك الطالب للح�صول على املعلومة.  -

معلمني  اأكرب  اليوم  هما  وجوجل  اليوتيوب   -
ويلجاأ لهما كل تالميذ العامل .

نراها  والتي  املعلمني  املمار�صة من  الأدوار  ما   -
اأمامنا يف املدار�س؟

اأنواع املعلمني:
يحرزه  مبا  اأ�صا�ًصا  ين�صغل  املجتهد:  املدر�س 
الو�صعيات  اقرتاح  يجتهد يف  تقدم    املتعلم من 
الأعمال  بت�صيري  ويعنى    التعلم،  على  الباعثة 

طاقات  حترير  على  ويحفز  ال�صعوبات  وتذليل 
املديد  التعلم  عامل  اإلى  لالنطالق  املتعلمني 

والرحب.
باقت�صاد،  مهنته  يزاول  املقت�صد:  املدر�س 
واأ�صعف  باأقل جهد  املقرر،  تنفيذ  على  فيحر�س 

كلفة،   فيدبر و�صعية التعلم، اأو ينقل املعرفة.
امليل  يف  تق�صريه  ويتجلى  املق�صر:  املدر�س 
والإخالل  الغياب،  اإلى  واجلنوح  التاأخر،  اإلى 
املهنية  ممار�صته  عادة  وتت�صم  مب�صوؤلياته، 
ول  تخطيط  فال  والفتور،  والتوتر  بال�صطراب 

اإعداد       ول روؤية وا�صحة، فهو ي�صري بال غاية.
الواحد  القرن  معلمي  من  نريد  ماذا 

والع�صرين؟
الطلبة  اأيدي  يف  املحمولة  الهواتف  تتغري  كما   -
لإعداد  كمربني  منا  التوقعات  تتغري  واملعلمني 

اأ.د فــوزيــة بكــر الـبـكــر 
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اأبنائنا حلياة متغرية.
الواحد  القرن  معلم   -
للعملية  مدير  والع�صرين 

التعليمية ول يوفرها  .
كثرية   قرارات  يتخذ  قائد   -
:كيف  الطالب  تعليم  حتقق 

يتعلمون .
لديه   ، بالتكنولوجيا  عامل   -
هند�صية  ومعارف  مهارات 
اجلديد  والتوجه  تتنا�صب 
والريا�صيات  العلوم  دمج  يف 
يف  والتكنولوجيا  والهند�صة 
التالميذ  يعلِّم  تطبيقي  علم 
امل�صكالت  وحل  البتكار 

)�صتيم(.
احلالية  املهن  من   %50  -
مهن  وتظهر  �صتختفي 

جديدة!
لعامل  اأبناءنا  نعد  كيف   -
مهارات  ذي  خمتلف   مهني 

متعددة؟
يف  املعلم  دور  تعريف  اإعادة 
ظل املتغريات املحلية والإقليمية:
والإ�صالمي  العربي  عاملنا 
تهدد  خطرية  تغريات  ي�صهد 

كيان الأمة العربية والإ�صالمية
ال�صعودية   العربية  اململكة   
الإ�صالمي  دورها  وبحكم 
يف  ور�صالتها  الفريد  وموقعها 

حفظ
هجمة  تواجه  احلرمني 
�صر�صة لتهديد هذه املكانة .. ما 

دور املعلم يف ذلك ؟ 
ع�سر  يف  املعلمني  اأدوار 

م�سطرب:
الوطنية  الهوية  تعزيز   •

والإ�صالمية.
اللغة  مكانة  بتعزيز  العناية   •

العربية.
التطرف  تيارات  حماربة   •

والت�صدد من خالل :
ب�صرف  الأخالقي  اللتزام   -
مهنة التعليم  فالتلميذ يحتاج 

اإلى املعرفة ل الت�صي�س.
معلم  مع  الذكريات  اأجمل   -

متفهم يوحي بالطماأنينة. 
معلم  مع  الذكريات  اأجمل   -

يجعل التعلم �صعادة.
يف  التطرف  نقاوم  كيف 

ف�سولنا؟
التوا�صل  و�صائل  تلعب   •
كبرًيا  دوًرا  الجتماعي 
لتجنيد الغريرين ومن ي�صهل 

ال�صيطرة عليهم فكرًيا.
الطالب  خلق  هو  املعلم  دور   •
 ، عاطفًيا  النا�صج   ، الذكي 
ملا  النقد  مبهارات  واملت�صلح 
 ( علمًيا  ى  وي�صمَّ ويقراأ  يرى 
ومهارات  العاطفي  الذكاء 
وهاك  الناقد(  التفكري 
ع�صرات من الربامج الرتبوية 
والطالب  املعلمني  لتدريب 
على هذه املهارات ) القبعات 

ال�صبع الخ (.
للمحادثة  اآمنة  م�صاحة  خلق   •
الق�صايا  حول  املفتوحة 

ال�صعبة اأمر بالغ الأهمية:
باأن  التالميذ  �صعر  اإذا   •

غري  ما  �صيء  حول  ف�صولهم 
اإلى  مرحب به  فقد يذهبون 
اآخر للح�صول على  اأي مكان 
اأن  ميكن  والتي  معلومات 

تكون غري دقيقة اأو خطرة.
ماذا يفعل املعلم لتجنيب طالبه 

خماطر التطرف؟
توفري معلومات اأ�صا�صية حول   •

طبيعة التطرف .
القانونية  بالتبعات  التعريف   •
النف�س  على  والجتماعية 

واملحيطني من اأهل واإخوة.
تعليم مهارات التعامل الآمن   •

مع النت.
التمييز  على  الطالب  تعليم   •
والدعايات   ، احلقائق  بني 
جاندا  )الربابرا  والإ�صاعات 

ونظريات املوؤامرة  الخ(.
التفاعل  على  الت�صجيع   •
مع  الإيجابي  الجتماعي 
عن  عامة  املجتمع  موؤ�ص�صات 

طريق التطوع. 
ذوي  زيارة  اأو  للنظافة   •
الحتياجات اخلا�صة اأو بيوت 
احلدائق  تنظيف  اأو  امل�صنني 
فقراء  عمال  اإطعام  حتى  اأو 

يف ال�صارع. 
ولكنه  منوذج  و  قائد  املعلم   •
يحتاج  اإن�صان.  النهاية  يف 
اإن�صانية  دفء  اإلى  الطالب 

املعلم حتى يطمئن اإليه.
يوؤمن  حتى  ذلك  يتحقق  لن   •
امللقاة  املهمة  بعظمة  املعلم 

على كتفيه.
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 الروتني اليومي وتكرار العمل ذاته كل يوم ي�سبب ملاًل لدى جميع املوظفني والعاملني
 ، وذلك يوؤدي اإلى انخفا�س م�ستوى الدافعية يف العمل ، وهذه الإ�سكالية ت�سهدها جميع
 املجتمعات ، ولكننا ن�سادف اأحياناً اأ�سخا�ساً اإيجابيني مليئني بالطاقة والن�سا• ، وهذا ما

�سادفته وما �ساأنطلق منه هنا.

ا�شتمرار الدافعية
املهنية ملعلمة الرو�شة

ملاذا ؟ وكيف؟
رحــمــة �ســـــالــí الـــزهـــــرانـــــي

ماج�صتري فـي م�صار)القيادة الرتبوية يف جمال الطفولة (
م�صرفة اأكادميية مبركز درا�صات الطفولة بجامعة امللك عبدالعزيز
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معلمة  عملُت  عندما     
اأطفال برو�صة خا�صة،  ريا�س 
يف  يل  خربة  اأول  هذه  وكانت 
معلمة  ، وجدت  التعليم  جمال 
من  اأكرث  اخلربة  من  لها 
تعمل  ومازالت  �صنوات،  ع�صر 
بحما�س ومتعة ، تقيم املعار�س 
والأن�صطة با�صم اأطفالها،  مثل 
املعلمة،   الأم   ، ال�صغري  املعلم 
ت�صت�صيف  اأطفايل،  بيد  �صنع 
و�صط  بهن  لالحتفاء  اجلدات 
الأن�صطة  وكانت  اأحفادهن،  
لي�صت  العام،  مدار  على  ُتقام 
اأو   ، م�صوؤولة  زيارة  ب�صبب 
تربوية،  ب�صبب ح�صور م�صرفة 
اأو ما اإلى ذلك، وكانت ل تهدر 
جتدها  الدوام،  يف  وقت  اأي 
اإما يف عمل  ت�صتغل كل فر�صة 

م�صلية  واألعاب  تعليمية  و�صائل 
وت�صاألنا  لالأطفال،  وهادفة 
وما  اجلديد،  عن  دائًما 
اأخجل  كنت  حديثًا،  تعلمناه 
واأ�صعر  عليها  اأرد  اأن  وقتها 
مرت   . اأمامها  خربتي  ب�صالة 
هذه  ال�صنني  متحي  ومل  الأيام 
وعندما  ذاكرتي،  من  املعلمة 
املاج�صتري،  يف  درا�صتي  بداأت 
ب�صيط  بحث  عمل  منا  ُطلب 
البحث  مهارات  فيه  جنرب 
خطواته  على  ونتدرب  العلمي 
واأ�ص�صه ، فقررت دون تردد اأن 
واأتعلم   ، بحثي  حمور  اأجعلها 
التي  الأ�صباب  ماهي  منها 
ا�صتمرار دافعيتها  �صاهمت يف 
هذه  كل  التعليم  نحو  املهنية 
ال�صنني. وبعد اأن وقع اختياري 

اأذنها  اأخذت  كعينة،  لها 
يف  وافقت  البحث،  عمل  يف 
البداية، ثم اأخربتها مبا عليها 
تعبئة  وهو  مل�صاعدتي،  فعله 
الدافعية  مبقيا�س  ا�صتمارة 
جمال  حممد  للدكتور  املهنية 
اأعده  وقد   )١986 من�صور) 
عمل  ثم  ال�صعودية،   للبيئة 
فيها  جُتاوب  �صخ�صية  مقابلة 

عن بقية ت�صاوؤلتي.
املقابلة،  اأ�صئلة  كانت 
ا�صتمرار  اأ�صباب  ت�صتك�صف 
من  للمعلمة  املهنية  الدافعية 
عملتها  وقد  نظرها،  وجهة 
مقيا�س  من  تو�صلت  اأن  بعد 
الإجناز  دافعية  اأن   ، الدافعية 
عالية.  املعلمة  لدى  الداخلية 
النحو  على  الإجابات  وكانت 
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الآتي:
مل يكن للعالقة مع الإدارة،   •
ول احلوافز واملكافاآت تاأثري 
اأولياء  لدعم  كان  بل  قوي، 
وتعاونهم  الأطفال  اأمور 
وكذلك   الأثر،  اأكرب 
لالأخالقيات واملفاهيم التي 
حتملها املعلمة جتاه مهنتها 
هو  والدليل  واأطفالها، 
النموذجية  ال�صفية  البيئة 
التي �صنعتها بنف�صها، كانت 
الرو�صة  �صيا�صة  تقول  
اخلا�صة التي اأعمل بها ت�صع 
م�صتقل،  ف�صل  يف  الأركان 
ولكن اأ�صريت على اأن يكون 
تعليمية  اأركان  ف�صلي  يف 
بنف�صي  اأدعمها  م�صتقلة، 
ال�صخ�صية،  ميزانيتي  من 
على  ذلك  اأثر  اأدرك  لأنني 
اأدائهم  وعلى  اأطفايل، 

طوال النهار ، ومل اأحرمهم 
العامة  الرو�صة  اأركان  من 
الإثراء  هذا  ظهر  ا،  اأي�صً
فاأ�صبحوا  الأطفال   على 
وهذا  التعلم،  على  مقبلني 
من  يزيد  ما  هو  الإقبال 
لالأداء  وحما�صي  دافعيتي 

ب�صكل اأكرث واأكرث.
يف  التدريبية  للدورات  كان   •
على  كبري  اأثر  العمل  اأثناء 
اأن  اأ�صارت  وهنا  اأدائها، 
تدر�صها  كانت  التي  املواد 
 ، كافية  تكن  مل  باجلامعة  

ول متخ�ص�صة.
اأخربتنا ب�صر عن اأول �صنة   •
نف�صها  جتد  مل  باأنها  عمل 
معلمة كفء حينها، ومرت 
و�صعف  اكتئاب،  بحالت 
بعد  لكن  بقدراتها،  ثقة 
اجتهادها  ثم  اهلل  توفيق 

و�صغفهن  وزميالتها،  هي 
اأن  ا�صتطعن  باملهنة 
باأنف�صهن،  اأنف�صهن  يعّلمن 
من   كثريًا  وا�صتفدن 
ذوات  املعلمات  خربات 
ممن  الكبرية  اخلربة 
�صبقهن بالعمل ومل يخجلن 
من �صوؤال اأية معلمة حديثة 
اجلديدة  املواد  ما  التعيني 
املهارات  ما  در�صتها  التي 
احلديثة التي تعلمتها، وقد 
معي  اخلربة  هذه  ح�صلت 

باأول �صنة عمل معهن .
الزميالت،  دعم  كان   •
القرار،  اتخاذ  يف  واحلرية 
تواجهها  التي  وامل�صاكل 
وا�صتخدام  العمل،  يف 
التكنولوجيا، ودعم عائلتها 
الثانية  املرتبة  ياأتي يف  لها، 
اأن  وذكرت  التاأثري  يف 
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عالقتها مع زميالتها كانت 
املتاأثر  ل  املوؤثر  دور  متثل 
ل  لكنها  اخلربة.  هذه  بعد 
والتزود  ال�صوؤال  من  تخجل 

بكل جديد.
اأ�صا�صيتان  وهناك نتيجتان 
بهذه  مقابلتي  بعد  وجدتها 
مقيا�س  اإلى  بال�صتناد  املعلمة 

الدافعية وحماوره:
دافعية  متتلك  املعلمة    .١
عالية،  داخلية  مهنية 
يف  اأكرب  ب�صكل  ومتيزت 
هذه الأبعاد)الثقة بالنف�س، 
واملغامرة ، واملثابرة، وتنوع 
بدء  وقلق   ، الهتمامات 

العمل ، وال�صتقالل(
يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب   .2
ت�صنف  دافعيتها  ا�صتمرار 

اإلى ثالث مراتب:

 : مثل  التاأثري  قوية  اأ�صباب   •
اجلوانب ال�صخ�صية-تفاعل 
الأمور-التدريب  اأولياء 
البيئة  اخلدمة-  اأثناء  يف 

ال�صفية النموذجية(.
التاأثري:  متو�صطة  اأ�صباب   •
اتخاذ  يف  )احلرية 

القرارات-امل�صاكل 
تواجهها  التي  والتحديات 
العمل-ا�صتخدام  جمال  يف 
وتقنيات  التكنولوجيا 
العائلة- دعم  التعليم- 
يف  زميالتها  مع  عالقتها 

العمل.
التاأثري:  �صعيفة  اأ�صباب   •
الرو�صة- باإدارة  )عالقتها 
احلوافز واملكافاآت املادية(.
ون�ستفيد من هذه التجربة 

اأن: 

الهتمام  على  الرتكيز   •
بالتطور املهني للمعلم؛ لأنه 
املهملة  الأ�صباب  اأهم  من 
ا�صتمرار  يف  ت�صاهم  التي 

الدافعية املهنية للمعلم.
نوادي  اأو  نقابة  اإن�صاء   •
فيها  يجتمع  ر�صمية 
فيها  ويتبادلون  املعلمون، 
من  ويفو�صون  اخلربات، 
املحافل،  يف  عنهم  يتكلم 
ي�صل  لكي  والجتماعات، 

�صوتهم للم�صوؤولني.
نقول  اأن  ميكننا  وختامًا 
ولن  الدافعية  هذه  حت�صل  لن 
ت�صتمر اإل بتكاتف كل اجلهود، 
الرتبوية،  املوؤ�ص�صة  من  ابتداء 
والقوانني،  النظم  يف  متمثلة 
وال�صراكة  الإدارة،  وطاقم 
املجتمعية بني الرو�صات واأولياء 
اخلدمية.  واملوؤ�ص�صات  الأمور، 
نف�صه  تطوير  جتاه  املعلم  ومن 
ومتابعته لكل جديد. حتى نهيئ 
قوامها  ناجحة،  تعليمية  بيئة 

معلمون مبدعون.
هذا  نلخ�س  اأن  ون�صتطيع 

املقال يف املعادلةالآتية:
دافعية  ذات  ناجحة  معلمة 
عالية ت�صهم يف اإيجاد       اأطفال 
مبدعني ومتميزين وهذا يخلق 

لنا جمتمًعا نه�صوًيا متطوًرا.
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 نبذة عن الكتاب
اأبنائنا لتعليم   العنوان : » دليل مهارات احلياة الأ�سا�سية ٥٠ در�ساً ممتعاً 
 مهارات احلياة والقيم الأ�سا�سية ل�سقل �سخ�سياتهم وتنمية جمتماتهم »
 ، للموؤلف : ديفيد بيكر  وميدانه : تربوي، وهو اأحد اإ�سدارت دار جبل عمان

 ومن من�سورات �سنة ) ٢٠1٢( ، كما يقع الكتاب يف ) ٢1٧( �سفحة.

ملحة عن املوؤلف :
على  حا�صل  لولدين،  اأب 
�صهادة يف علم النف�س ، تخرج من 
 Anthony Robbins› جامعة 
 Mastery University
تقنيات  درا�صة  يف  واملتخ�ص�صة 
التعلم ال�صريع واملهارات احلياتية 
وا�صرتاتيجيات بلوغ ذروة الأداء ، 
يقود الآن ندوات وحلقات درا�صية 
على  تدرب   ، املو�صوع  هذا  حول 
التنمية  جمال  رواد  من  عدد  يد 
منهم  ال�صخ�صية  و�صقل  الذاتية 
�صوبرا،  ديباك  بوزان،  »توين 

توين روبنز »
هـــــدف الكـتــــاب وفكــرتـــه 

الأ�ســا�سيــة:

عدة  هناك  اأن  املوؤلف  يعتقد 
يف  نتعلمها  مل  حياتية  مهارات 
لها  وهذه  واجلامعات،  املدار�س 
ال�صخ�صي  النمو  اأ�صا�صي يف  دور 
هذا  جاء  لذلك  الذات؛  وتطوير 
والأ�صاتذة  لالآباء  ليقدم  الكتاب 
التعلم   يف  الرعاية  ومقدمي 
املمتعة  الأن�صطة  من  جمموعة 
مع  لي�صاركوها  والتفاعلية 
تعلم  لهم  يتيح  مما  الأطفال، 
املهارات  من  العديد  واكت�صاف 
احلياتية والدرو�س لتكون مبنزلة 
بو�صلة تر�صدهم عندما يكربون.

املهارات  الكتاب  ويتناول 
احلياتية والقيم الأ�صا�صية ل�صقل 
�صخ�صية الطفل؛  عرب جمموعة 

�صنفها  التفاعلية  الأن�صطة  من 
جمموعات  خم�صة  يف  املوؤلف 
وحتت  العمرية،  للمرحلة  وفقًا 
من  عدد  يندرج  جمموعه  كل 

الأن�صطة. 
تطرق  الأولى  املجموعة  ففي 
املوؤلف لالأعمار من 6 �صنوات فما 
ن�صاًطا   25 حتتها  ويندرج  فوق، 
يتعلم الطفل من خاللها املهارات 

والدرو�س  الآتية:
تقبل الختالف مع الآخرين، 
يف  فالقوة   والتفرقة  الحتاد 
التفرقه،  يف  وال�صعف  الحتاد  
والكذب  ومزاياه  ال�صدق 
بالآخرين،  الثقة  وم�صاوئه، 
لتحقيق  التخيل  على  املقدرة 

كتاب:
 دليل مهارات احلياة

الأ�شا�شية
لــــمــيـــــــاء الــ�ســمــلـــق

ماج�صتري علم اجتماع ، جامعة امللك �صعود
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الأهداف والتغلب على التحديات، 
الثقة بالنف�س ومواجهة املخاوف 
ترتيب  الأهداف،  لتحقيق 
حتديد  العطاء،  قيمة   ، الأوليات 
ودقيق،  وا�صح  ب�صكل  الأهداف 
الن�صال  و  التحديات  مواجهة 
لتحديات  ال�صت�صالم  وعدم 
يف  ومعجزته  اهلل  قدرة  احلياة، 
اجلماعي  العمل  الأمور،  تدبري 
ال�صكر  عن  التعبري  ومزاياه، 
باجلميل،  والعرتاف  والعرفان 
الأحكام  اإ�صدار  الت�صرع يف  عدم 
الأحوال،  اأو  الأ�صخا�س  على 
التعبري عن امل�صاعر  وم�صاركتها 
مع الآخرين، الإ�صغاء لالآخرين، 
ال�صعادة،  م�صدر  عن  الك�صف 
العامل،  يف  اأثر  وترك  امل�صاهمة  
وتعلمها،  ممار�صتها  القيادة  
طرح  فن  واملمار�صة،  املثابرة 
الأ�صئلة ، تنمية احلوا�س، التعامل 
تقبل  والقلق،  التوتر  مع  م�صاعر 
وال�صعف   العجز  نقاط  التغيري، 

لدى كل اإن�صان.
    ويف املجموعة الثانية تناول 
املوؤلف الأعمار من 7 �صنوات فما 
اأن�صطة   6 حتتها  ويندرج  فوق، 
لتعليم الطفل املهارات والدرو�س 

الآتية :       
عبارة  من  التخل�س  كيفية 
بعبارة  وا�صتبدالها  اأ�صتطيع   ل 
على  التعرف  اأريد،  و  اأ�صتطيع 
جمموعة  من  ال�صتبعاد  �صعور 
وكيفية التعامل معه، عدم الت�صرع 
�صلبية  ب�صفات  الآخرين  بو�صف 
جتاه  م�صاعرهم  على  توؤثر  قد 
مهارات  على  التعرف  اأنف�صهم،  
مع  التعاطف  مهاره  التوا�صل، 
من  لالأمور  والنظر  الآخرين 

وجهة نظرهم، ممار�صة الإبداع.
فتطرق  الثالثة  املجموعة  اأما 
 8 من  لالأعمار  فيها  املوؤلف 
�صنوات فما فوق ، ويندرج حتتها 
١6 ن�صاًطا لتعليم الطفل الدرو�س 

واملهارات الآتية :
النظـــر  وجــهــات  تــــاأثــيــــر 
روؤيــــــة  علــى  والعتقـــادات 
عدم  عند  )ل(  قـــول  الواقـــع، 
ما،  بن�صاط  بالقيــام  الرغبــــة  
الالحمدودية يف التفكري والنظر 
نظر  ووجهات  زوايا  من  لالأمور 
تعلم  الرتكيز،  مهارة  خمتلفة، 
الدر�س من املواقف التي  ن�صعر 
قدما  وامل�صي  باخل�صارة  فيها 
امل�صاعر  تغيري  النجاح،  ًنحو 
جتاه  الأفكار  تغيري  خالل  من 
الآخرين  م�صاركة  املواقف، 
قوة  املقتنيات،  ومقا�صمتهم 
على  الكلمات  تاأثري  و  الكلمة 
اجليد  ال�صتعداد   ، امل�صاعر 
وحت�صني  ال�صلوك  على  واأثره 
التعلم  جتعل  اأ�صاليب  الأداء، 
املوت  فكرة  �صرح  م�صلًيا،  اأمرًا 
للطفل من خالل الأمثلة، مهارة 
اختيار  على  والقدرة  الختيار 
ما  جتاه  الفعل  وردة  املوقف 
ن�صل  وكيف  الت�صوية   ، يحدث 
يتطلب  عندما  و�صط  حل  اإلى 
الو�صع ذلك ، التدخني واأ�صراره 
مهارة   ، التنف�س  عملية  على 
التنظيم والرتتيب، الإ�صاعة وما 
ال�صخ�س  �صعور  على  تاأثريها 
والطريق  عنه  ن�صرت  الذي 
الإ�صاعة  مع  للتعامل  ال�صليم 

الكاذبة. 
تناول  الرابعة   املجموعة  اأما 
 9 من   الأعمار  فيها  املوؤلف 

حتتها  ويندرج  فوق،  فما  �صنوات 
الأن�صطة الآتية :

وتاأثري  الإيجابي  التفكري 
 ، وامل�صاعر  اجل�صد  على  الأفكار 
الأ�صخا�س  و�صكر  تقدير  مهارة 

الذين اأحدثوا فرًقا يف حياتنا. 
واختتم املوؤلف الكتاب بن�صاط  
فوق؛  فما  �صنة   ١2 من  لالأعمار 
تاأثري  عملي  باأ�صلوب  لتعليمهم 
والدماغ  امل�صكرات على احلوا�س 

ب�صكٍل �صلبي.
يف  وال�سعف  القوة  نقاط 

الكتاب: 
الكتاب  يف  القوة  نقاط  من 
الآباء  يزود  تطبيقي  عملي  اأنه 
والأمهات باأن�صطة ودرو�س تربوية 
لكل  اأي�صًا  تفاعلي،  طابع  ذات 
القيمة  يو�صح  عنوان  ن�صاط 
لغر�صها  يهدف  التي  الرتبوية 
على  ي�صهل  مما  الطفل؛  يف 
املنا�صب  الن�صاط  اختيار  املربي 
كذلك  طفله،  لحتياج  وفقًا 
تعليم  يف  تتمثل  الكتاب  فكرة 
الرتبوية  واملهارات  القيم  الطفل 
ي�صمن  مما  اللعب؛  باأ�صلوب 
املوؤلف  اإن  اإذ  ن�صيانها؛  عدم 
بنجامني  مبقولة   كتابه  ا�صتفتح 
)اأخربين  ال�صهرية  فرانكلني 
فاأن�صى، علمني فاأتذكر، اأ�صركني 
فاأتعلم(، ويبدو اأنه التزم بها يف 
على  ياأخذ  ومما  الكتاب.  تنفيذ 
ُيدعم  مل  املوؤلف  اأن  هي  الكتاب 
التو�صيحية  بال�صور  الكتاب 
بع�س  واأداء  تطبيق  لكيفية 
اأدائها  الأن�صطة املعقدة؛ ل�صمان 
ب�صكٍل �صحيح، ويف اخلتام اأن�صح 
الطفولة  جمال  يف  املتخ�ص�صني 
والرتبية واملربني باقتناء الكتاب.
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 لقد اأ�سبح الأخذ باجتاه املعايري اأمراً �سرورياً يف تطوير العملية التعليمية برمتها، وهو من
 اأ�سا�سيات �سمان اجلودة ال�ساملة يف برامج اإعداد املعلمني. كما اإنه و�سيلة للتقومي  الذي
 ينه�س بالعمل وي�سعى لتح�سينه با�ستمرار حتى ي�سل مل�ستويات جيدة، �سواًء يف مدخالت
وروؤى الرتبوي  البحث  خال�سة  املهنية هي  املعايري  اإن  اأو خمرجاتها.  عملياتها  اأو   الربامج 
الرتبية )مكتب  واإقرارها.  قراءتها  القرار  ملتخذي  ي�سهل  �سورة  يف  ُتقّدم   املتخ�س�سني، 

العربي لدول اخلليج، 1٤٣٢، �س 11-1٢(

بنود  مبنزلة  املعايري  وتعد 
عقٍد اجتماعي يربم بني جمموعة 
وجمتمع،  جامعة  املتفقني؛  من 
كلية وطالب، اآباء ومدر�صة. يتم 
امل�صتهدفة،  التوقعات  تاأكيد  فيه 
والعمل مبوجبه على حتقيق تلك 
البنود، من خالل ما يظهر على 
امل�صتفيدين »الطالب« من القدرة 

املحددة  النواجت  حتقيق  على 
اإمكان  نف�صه  الوقت  ويف  م�صبقًا. 
حما�صبة طريف العقد لبع�صهما، 
حمددة  راجعة  بتغذية  واخلروج 
التخطيط.  اإعادة  يف  ت�صهم 
 ،2006 واآخرون،  )البيالوي 

�س24-23(
اإن مفهوم اجلودة هو مفهوم 

�صديد اللت�صاق مبفهوم املعايري 
املحكات  توفر  اأهمية  جانب  يف 
عبارات  هيئة  يف  امل�صوغة 
اجلودة  حتقق  مدى  على  للحكم 
هي  هنا  والعبارات  يقا�س.  فيما 
البيالوي  يقول  ولذلك  املعايري. 
واآخرون: اإن مفهوم اجلودة ي�صري 
من  جمموعة  اإلى  جممل  ب�صكل 

املعايري املهنية وجودة التعليم
د. عبدالرزاق بن عوي�ض الثمايل

كلية الرتبية/ جامعة الطائف
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تهدف  التي  والإجراءات  املعايري 
اإلى  ومتابعتها  وتنفيذها  بتبنيها 
اأق�صى درجة ممكنة من  حتقيق 
الأهداف التي �صاغتها املوؤ�ص�صة، 
لالأداء  امل�صتمر  التح�ّصن  وكذلك 
املطلوبة  املوا�صفات  وفق  واملنتج 
وباأف�صل الطرق التي توّفر اجلهد 

والوقت واملال. )2006، �س١2(
هذا  عند  الأمر  يقف  ومل 
الربط، بل و�صلوا لأبعد من ذلك 
واجلودة  املعايري  حركتي  وا  وعدُّ
املعايري  لأن  واحدة،  حركة 
وت�صاعد  اجلودة  لتحقيق  تهدف 
اجلودة  حتقق  ونفوا  اإدارتها.  يف 
ال�صاملة بال معايري. ون�صوا على 
اأن البحث يف اجلودة يعني البحث 
واآخرون،  املعايري. )البيالوي  يف 
هذا  كان  كما  �س28(.   ،2006
املعنى وا�صحًا يف اإ�صارة �صليمان 
الربامج؛  جلودة  وعبدالوارث 
جودة  موؤ�صرات  اأن  بّينتا  عندما 

خالل  من  تتحقق  الربامج 
يف  املعايري  من  جمموعة  توفر 
التنظيمية  املختلفة؛  عنا�صره 
امل�صاقية،  والأكادميية  الإدارية، 
التدري�صية،  وال�صرتاتيجية 
والتقوميية  التعليمية،  والتقنية 

التطبيقية. )١435، �س١١4(
اأهم  اأن  يعرف  وجميعنا 
اآليات اجلودة يف برامج الإعداد 
من  وغريها  للمعلمني  املهني 
الربامج الأكادميية هي موؤ�صرات 
التي  والكيفية،  الكمية  الأداء 
يف  واختبارها  فح�صها  ميكن 
الربامج.  تلك  من  امل�صتفيدين 
امل�صتويات  هي  املوؤ�صرات  وهذه 
درجات  تعك�س  التي  املعيارية 
حتقق املعيار ب�صكل ت�صاعدي، اأو 
ت�صري لتحققه عند حتقق اأحدها. 

)�صحاتة، 2005، �س55(
التقرير  اأثبت  هنا  ومن 
التي  النوعية  للدرا�صة  النهائي 

 Cavalluzzo & et al اأجراها 
والتي بحثت عالقة حتقق املعايري 
التدري�صي  الأداء  بجودة  املهنية 
وكنتاكي،  �صيكاغو  يف  للمعلمني 
تظهر  املعلمني  وفعالية  جودة  اأن 
عندما  التدري�صي  م�صتواهم  يف 
املجل�س  �صهادة  على  يح�صلون 
املعايري  على  املبنية  القومي 
ذلك  ويكون  للتعليم،  املهنية 
جليًا يف ارتفاع م�صتوى الدرجات 
الذين  لطالبهم  التح�صيلية 
ارتباط  يف�ّصر  ما  وهو  دّر�صوهم. 
اجلودة  مبفهوم  املهنية  املعايري 
 ،20١4( جوانبها.  خمتلف  يف 

.)4.p
قائم  جودة  نظام  وجود  اإن 
ي�صاعد  املهنية  املعايري  على 
املهني  الإعداد  موؤ�ص�صات 
على  احل�صول  يف  للمعلمني 
افتقدته  الذي  املجتمعي  الر�صا 
بالإ�صافة  املا�صية،  الفرتة  يف 
دعم  مزيد  على  حل�صولها 
تقدمه  ما  اإزاء  اأهلي  اأو  حكومي 
يف  ي�صاعدها  نوعية،  برامج  من 
ت�صاند  وبذلك  اأهدافها.  حتقيق 
وت�صاهم  التعليم،  تطوير  م�صرية 
فيه ب�صكل فاعل. كما ت�صاهم يف 
اإجناح اخلطط احلكومية العامة. 
)�صحاتة، 2005، �س57-58( اإذ 
اإنَّ حتقيق تلك املوؤ�ص�صات للجودة 
امل�صتفيدة  للجهات  نفعه  ميتد 
من خريجيها بعد ذلك. )ن�صر، 

2005، �س١97(.
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ال�شعادة لدى اأطفال التوحد
اأ. مرمي عبدالعزيز اإ�سماعيل
ماج�صتري يف الرتبية اخلا�صة 
)تخ�ص�س ا�صطراب التوحد(

اخت�صا�صية نف�صية

 َمنr ِمّنا ل يعي�س حياته �سعياً وراء ال�سعور بال�سعادة، ويحاول تلبية جميع
لديه ت�سبح  حتى  بها  ي�سعر  اأن  وما  اإليها،  للو�سول  واحتياجاته   رغباته 
 دافعية قوية لالإجناز والعطاء والعمل، لذلك فاإن ال�سعادة مطلب اأ�سا�سي
واجتماعياً، نف�سياً  ومتوافقاً  منتجاً  �سخ�ساً  يكون  لكي  اإن�سان،  كل    حلياة 

وذلك على اختالف املراحل العمرية وامل�ستويات املعرفية.
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 وبالأخ�س الأطفال فهم منذ 
لل�صعور  بحاجة  يكونون  �صغرهم 
حتقيق  خالل  من  بال�صعادة 
والتي  واحتياجاتهم،  مطالبهم 
بالأمان  اإح�صا�صهم  يف  ت�صهم 
النفعايل  وال�صتقرار  الداخلي 
اأطفال  كانوا  و�صواء  وال�صلوكي، 
عاديني اأو اأطفال ذوي احتياجات 
الأطفال  يختلف  ول  خا�صة، 
عنهم  التوحد  ا�صطراب  ذوي 
�صعف  من  فبالرغم  ذلك،  يف 
الجتماعي  وتفاعلهم  توا�صلهم 
يحتاجون  فاإنهم  الخرين  مع 
لأن يكونوا �صعداء، حتى اأنهم قد 
مما  لذلك  ما�صة  بحاجة  يكونوا 

ي�صاعدهم على التطور والنمو.
والعلماء  الباحثني  من  قلة   
ال�صعادة  جانب  بدرا�صة  اهتموا 
ا�صطراب  ذوي  الأطفال  لدى 
اأغلب  كانت  فقد  التوحد، 
�صعفهم  جوانب  حول  التوجهات 
وذلك  ال�صلوكية،  وم�صاكلهم 
من  ي�صعب  قد  بدوره  ال�صعف 
م�صادر  على  التعرف  اإمكانية 
ذو  فالطفل  لديهم،  ال�صعادة 
خا�صة  حالة  التوحد  ا�صطراب 
بحيث ل يوجد طفل ي�صبه الخر 
متامًا، فما قد ي�صعد طفل توحدي 
غريه  ي�صعد  اأن  بال�صرورة  لي�س 
ا�صطراب  ذوي  الأطفال  من 
التوحد، ومع ذلك هناك مظاهر 
اأ�صا�صية ميكن من خاللها معرفة 
ل،  اأم  �صعيدًا  الطفل  كان  اإذا  ما 
املعرفية  املهارات  يف  كالتطور 
والجتماعية،  وال�صتقاللية 
�صلوكية  م�صاكل  ظهور  وعدم 

اإلى  لالجناز،  اجليدة  والدافعية 
النفعايل  ا�صتقرارهم  جانب 

والنف�صي.
ال�صعادة  حتقيق  يتم  لكي 
لذلك الطفل التوحدي يجب اأوًل 
ما  اأن  مبا  التفكري  عن  التوقف 
�صيجعلني �صعيدًا �صيجعله �صعيدًا 
اأي�صًا، وبالتايل يف�صل �صوؤاله عن 
الأخذ  مع  ت�صعده،  التي  الأمور 
بعني العتبار م�صتواه الدراكي، 
من  جمموعة  عر�س  ميكن  كما 
اخليارات والأن�صطة عليه ليختار 
ومن  اأداءه،  يريد  ما  بينها  من 
خالل ذلك نعرف ما ي�صعده وما 
هو ممتع بالن�صبة له، كما يجب 
واحتياجاته  �صلوكه  مالحظة 
وهناك  اإ�صباعها،  وحماولة 
نغفل  ل  اأن  يجب  اأي�صًا  جانب 
الختالفات  جانب  وهو  عنه، 
ب�صكل  تتداخل  التي  احل�صية، 
اأن�صطة  ملختلف  اأدائه  مع  كبري 
�صمن  ووجوده  اليومية،  حياته 
بيئة ح�صية مزعجة وغري منا�صبة 
تزيد من توتره وتقلل من �صعوره 

بال�صعادة والأمان. 
ال�صعادة  تلك  حتقيق  ميكن   
لالأطفال ذوي ا�صطراب التوحد 
ح�صب خ�صائ�صهم و�صماتهم من 
خالل توفري عامل متوقع ووا�صح 
كان  فكلما  املعاين،  ومفهوم 
الأحداث  تنبوؤ  على  قادرًا  الطفل 
التي �صيمر فيها �صيكون اأقل توترًا 
يتوفر  بحيث  ا�صتقرارًا،  واأكرث 
الداخلي،  بالأمان  ال�صعور  لديه 
كما اأن تطوير مهاراته التوا�صلية 
والجتماعية وال�صتقاللية ت�صهم 
بال�صعادة  اإح�صا�صه  يف  اأي�صًا 
الإدراك  ف�صعوبة  والرتياح، 
وال�صياقات  للمواقف  والفهم 
ول  وحريًة،  ارتباكًا  اأكرث  جتعله 
ميكن اأن ي�صعر الإن�صان بال�صعادة 
مرتبكًا  كان  حال  يف  والرتياح 
فتوفري  م�صتمر،  ب�صكل  ومتوترًا 
بيئة ب�صيطة و�صهلة الفهم، ولذلك 
علينا  يجب  اإ�صعادهم  اأردنا  اإذا 
تفهمهم، فاإن 90%  من �صعادتهم 
يعتمد على التوقع والو�صوح و١0%  

على الود واملحبة يف معاملتهم.
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التي ت�ستخدم العالجي  التدخل  اإحدى و�سائل  للتدخل هي  ال�ستجابة  اأو    )ITR( 
امل�ساعدة تقدم  والتي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ولية من   وتقدم يف ٧٤ 
 لذوي �سعوبات التعلم. وت�سعى هذه ال�سرتاتيجية ملنع الف�سل الدرا�سي وذلك
 من خالل التدخل املبكر وكرثة قيا�س التقدم وب�سورة مكثفة وقد مت ت�سميم
 ا�سرتاتيجية )ITR(  مل�ساعدة املدار�س واملراكز التعليمية على التعليم الفعال
 وعلى جودة التعليم القابل للتدخالت العالجية والقائم على ا�ستجابة الطالب

للتغريات يف العملية التدري�سية التعليمية.

ا�شرتاتيجية ال�شتجابة للتدخل
(RTI)

(Response To Intervention)
اأ. �سـهيــÖ �سـالــــí مـعــمـــار

ماج�صتري تربية خا�صة )جامعة 
ميت�صيجن الغربية باأمريكا(

معلم - اإدارة التعليم باملدينة املنورة
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ا�صـــرتاتيجية  افرت�صـــت 
�صـــبع  للتدخـــل  ال�صـــتجابة 
وهـــي: اأ�صا�صـــية  افرتا�صـــات 
التعليمي  للنظام  ميكن   -١
وتعليم جميع  الفعال تدري�س 

الأطفال.
حا�صم  اأمر  املبكر  التدخل   -2
ملنع امل�صاكل من اخلروج عن 

ال�صيطرة.
منوذج  تنفيذ  ال�صروري  من   -3
متعددة  اخلدمات  تقدمي 

الطبقات.
حل  منوذج  ا�صتخدام  يجب   -4
امل�صكالت لي�صتخدم يف اتخاذ 
اأو  امل�صتويات  بني  القرارات 

الطبقات الثالث.
التدخالت  ا�صتخدام  يجب   -5

القائمة على البحوث.
6- يجب ر�صد )مراقبة( التقدم 

لتطبيق  للطالب  املحرز 
التدري�س.

تقود  اأن  البيانات يجب  7- جمع 
اإلى اتخاذ قرار.

يف  اخلدمات  تقدمي  ينق�صم 
للتدخل  ال�صتجابة  ا�صرتاتيجية 
اأو  طبقات  ثالث  اإلى   )RTI(
م�صتويات من الدعم مع تزايد يف 
م�صتوى  كل  مع  التدخالت  كثافة 

اأو طبقة:
امل�ستوى )الطبقة( الأول:

اأن  على  الأول  امل�صتوى  ين�س 
التدري�س  يتلقون  الطالب  جميع 
الف�صول  يف  الأ�صا�صي  والتعليم 
متيز  التي  العادية  الدرا�صية 
وت�صتخدم ال�صرتاتيجيات واملواد 
البحوث.  على  واملبنية  القائمة 
يكون  اأن  يجب  امل�صتوى  هذا  يف 
الدرا�صية  الف�صول  يف  التقييم 

حتدد  اأن  اإلى  وفعاًل  م�صتمًرا 
كل  لدى  وال�صعف  القوة  نقاط 
اأي تدخالت يف  اأو متعلم.  طالب 
يف  تكون  اأن  يجب  الأول  امل�صتوى 
الدرا�صي  الف�صل  اإطار  داخل 
اأن  وميكن  العام  للتعليم  العادي 
تعليمية  و�صائل  �صكل  على  يكون 
املثال  �صبيل  فعلى  خمتلفة 
�صغرية  جمموعات  )ا�صتعرا�س 
لوجه  وجهًا  املفاهيم  معاجلة  اأو 

مع فرد واحد(.
يف  املحرز  التقدم  ولر�صد 
تقييم  ي�صتخدم  الأول  امل�صتوى 
منو  لإظهار  ال�صامل  الفح�س 
وما  الوقت  مرور  مع  الطالب 
هو  كما  الطالب  تقدم  كان  اإذا 
خمطط ومتوقع. يف هذه العملية 
حتديد  ويتم  البيانات  جمع  يتم 
لل�صعوبات  املعر�صني  الطالب 
التعليمية بناًء على نظام درجات 
معني ومن ثم و�صع اأهداف قابلة 
البيانات  جمع  لنقطة  للقيا�س 
يف  هم  الذين  لأولئك  القادمة 
ثم  التعلم،  ل�صعوبات  عر�صة 
عملية  املتخ�ص�س  الفريق  يتبع 
حل امل�صكالت لتحديد التدخالت 
الذين  الطالب  لهوؤلء  املنا�صبة 
�صوف يعمل معهم �صمن كل فئات 
ال�صف الدرا�صي. ثم يقوم معلم 
وتتم  التدخالت،  بتنفيذ  ال�صف 
ل�صمان  ومراقبته  مالحظة ذلك 
الدقة يف التدري�س داخل الف�صول 
الدرا�صية. ويتم ا�صتعرا�س تقدم 
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الطالب دوريًا من قبل فريق حل 
امل�صكالت.

امل�ستوى )الطبقة( الثاين :
يف امل�صتوى الثاين ميكن العمل 
اأو  التكميلية  التدخالت  على 
الإ�صافية داخل اأو خارج الف�صل 
العام.  للتعليم  العادي  الدرا�صي 
فرتات  يف  التقدم  ر�صد  ويتم 
التعليم الأ�صا�صي  متقاربة ويبقى 
قبل  من  ُيقدم  امل�صتوى  هذا  يف 
مبجموعات  لكن  ال�صف،  معلم 
تعليمية  ومب�صتويات  �صغرية 
متماثلة ويتم العمل عليها بع�صها 
مع بع�س اإما حتت قيادة وتعليمات 
اأو بالتوجيه فقط. يف هذا  املعلم 
التعليمية  الأهداف  من  النوع 
يوميًا  دقيقة   30 تقريبًا  ي�صتغرق 
اأيام  اأربعة  اإلى  يومني  من  وملدة 
ت�صعة  عن  تقل  ول  الأ�صبوع  يف 
التعليمي  الهدف  هذا  اأ�صابيع. 
الف�صل  اإطار  يف  يحدث  رمبا 
ويف  خارجه  اأو  العادي  الدرا�صي 
اإطار جمموعات �صغرية مع معلم 

الأمية  حمو  )كمعلم  متخ�ص�س 
متعرثي  دعم  يف  متخ�ص�س  اأو 
ال�صعوبات  اأ�صحاب  اأو  القراءة 

القرائية(.
ر�صد  من  الرئي�صي  الغر�س 
التقدم املحرز يف هذا امل�صتوى هو 
التدخالت  كانت  اإذا  ما  حتديد 
الطالب  م�صاعدة  قد جنحت يف 
ثم  منا�صب.  مبعدل  التعلم  على 
هذا  يف  القرار  اتخاذ  قواعد  اإن 
حاجة  لتحدد  اأن�صئت  امل�صتوى 
خارجية  تدخالت  لأي  الطالب 
كانت  اإذا  ما  حتدد  اأو  واإ�صافية 
اأو  تغيري  اإلى  حتتاج  التدخالت 
فئات  �صمن  ي�صنف  الطالب  اأن 

التعليم اخلا�س.
امل�ستوى )الطبقة( الثالث:

للطالب  هو  الثالث  امل�صتوى 
اأكرث  تعليم  اإلى  يحتاجون  الذين 
ب�صكل  ويكون  و�صوح  مع  كثافة 
فردي وللذين مل يظهروا ا�صتجابة 
امل�صتويني  يف  للتدخالت  كافية 
من  النوع  هذا  والثاين.  الأول 

من  يتحقق  التعليمية  الأهداف 
يف  تدريبيتني  جل�صتني  خالل 
دقيقة    30 ومن  الأقل  على  اليوم 
اإلى  ت�صعة  من  وملدة  جل�صة  لكل 
اثني ع�صر اأ�صبوًعا. التدخالت يف 
م�صابهه  )الطبقة(  امل�صتوى  هذا 
الثاين  امل�صتوى  يف  للتدخالت 
حاجة  يف  هم  الذين  با�صتثناء 
وبفرتات  وتركيز  تكثيف  اإلى 
الهدف  ومتكررة.  مرتددة 
يتم  امل�صتوى  هذا  يف  التعليمي 
العادي  الدرا�صي  الف�صل  خارج 
ال�صرتاتيجيات  العام.  للتعليم 
�صممت  والإجراءات  والربامج 
وتعزيز  لتكميل  وا�صتخدمت 
يف  والتدري�س  التعليم  ودعم 
قبل  من  والثاين  الأول  امل�صتويني 
ويتم  ال�صلة  ذات  املناطق  عالج 
البديلة  ال�صرتاتيجيات  و�صع 
ينجح  مل  اإذا  واأخريًا  لذلك. 
الوقت  ذلك  يف  الثالث،  امل�صتوى 
ح وللمرة الأولى اأن  ميكن اأن نرجِّ

الطفل ميلك �صعوبة يف التعلم. 

امل�صتوى ) الطبقة (

امل�صتوى الأول

امل�صتوى الثاين

امل�صتوى الثالث

التعليم الأ�صا�صي

الفح�س ال�صامل )3 مرات كل 
�صنة(، ور�صد التقدم �صهريًا.

تدخالت متخ�ص�صة، ور�صد 
التقدم اأ�صبوعيًا.

تدخالت اأكرث كثافة، واإحالة ر�صد 
التقدم اإلى التعليم اخلا�س.

كل الطالب املعر�صون للخطر 
%25

١0 – 20 % من الطالب.

2 – 7 % من الطالب.

الطالب
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امل�صتوى
)الطبقة(

الثالثة

امل�صتوى )الطبقة( الثانية

امل�صتوى )الطبقة( الأولى

امل�صتوى الثالث: تدخالت اأكرث كثافة 
احلاجات  لتحقيق  ت�صمم  وحتديدًا 
الفردية، ويتم التعليم يف جمموعات 
تكرار  مع  فردية  ب�صورة  اأو  �صغرية 

ر�صد التقدم.

التعليم  على  يركز  الثاين:  امل�صتوى 
جمموعات  يف  الإ�صايف  اأو  التكميلي 
�صغرية، واأبحاث قائمة على التدخالت 
مع  وال�صعف  القوة  نقاط  وت�صتهدف 

ر�صد التقدم.

امل�صتوى الأول: ف�صول تعليمية عالية 
القائمة  البحوث  ت�صتخدم  اجلودة 
التعليمية،  والأ�صاليب  الربامج  على 
كل  عن  مرات   3 ال�صامل  الفح�س 

�صنة كحد اأدنى.
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 ل�سك اأن الهتمام بامل�ستقبل من طبيعة الب�سر والتفكري يف امل�ستقبل مغرو�س
الغد عليه  �سيكون  والهتمام مبا  تاريخه،  وطوال  ن�ساأته  منذ   يف طبيعتهم 

نابع من قلق الإن�سان على حياته وم�سريه.

ا�شت�شراف م�شتقبل املناهج
يف اململكة العربية ال�شعودية

اأمـــــل ال�ســـمـــــري 
ماج�صتري مناهج وطرق تدري�س
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لنا  ي�صرب  الكرمي  والقراآن 
الأمثلة من الأمم ال�صابقة لتكون 
�صياغة  يف  وهاديًا  نربا�صًا  لنا 
اأن  لها  يجب  وما  الأمة  م�صتقبل 
تكون عليه بني �صائر الأمم، قال 
الَِّذيَن   ُ اهللَّ {َوَعَد  تعالى:  اهلل 
اِت  احِلَ ال�صَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  اآَمُنوا 
َكَما  اْلأَْر�ِس  يِف  ُهم  َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ
َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  ا�ْصَتْخَلَف 
ى  َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَت�صَ َوَلُيَمكِّ
َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم 
ِبي  ُي�ْصِرُكـوَن  َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمنًا 
ْوَلِئَك  �َصْيئًا َومـَن َكَفَر َبْعـَد َذِلَك َفاأُ

ُهُم اْلَفا�ِصُقونَ} )55: النور(. 
اإلقاء  اإنه  القول  وميكننا 
امل�صتقبل  على  فاح�صة  نظـرة 
مبنظار تتكون عد�صاته من عبـق 
وثمرات  ونتائج  املا�صي  جتارب 
التطلع  وموؤ�صرات  احلا�صر 
علمية  عمليات  اإنـه  امل�صتقبلي. 
وت�صتهدف  التخطيط  اأ�صا�صها 
ح�صـد الطاقات وتوفري الإمكانات 
ا�صتخدامها  وتر�صيد  الالزمة 

وحتقيق  امل�صتقبل  اأعباء  ملواجهة 
الغايات املرجوة واملتوقعة فيه.

م�صتقبل  ا�صت�صراف  اإن 
�صناعة  على  ت�صاعد  التعليم 
اأهم  من  وهو   ، اأف�صل  م�صتقبل 
ظل  يف  املناهج  تطوير  اأ�صاليب 
املتغريات  تغ�صاه  الذي  عاملنا 
فكان لبد لالإن�صان من حماولت 
ينتظر  ول  امل�صتقبل  ل�صت�صراف 
والوقائع،  الأحداث  تفاجئه  حتى 
علمًا  ال�صت�صراف  هذا  فاأ�صبح 
العلمية  ونظرياته  اأ�صاليبه  له 
تربط  والتي  عليها  يعتمد  التي 
بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل، 
املا�صي  وليد  احلا�صر  كان  فاإذا 

فاإن امل�صتقبل هو وليد احلا�صر.
اأهمية  يتبني  �صبق  ومما 
ياأتي:  ما  يف  ال�صت�صراف 
مع  التعامل  على  القدرة  اأوًل، 
ميلك  ل  من  اإن  )اإذ  احلا�صر 
روؤية وا�صحة للم�صتقبل ل يعرف 
يتعامل  كيف  �صحيحة  ب�صورة 
احلا�صر  ففهم  احلا�صر،  مع 

وثانيًا،  امل�صتقبل(،  فهم  يتطلب 
الإعداد للم�صتقبل )فاإن الإعداد 
اإن  اإذ  احلا�صر  يف  يتم  اإمنا  له 
على  قادرًا  يكون  واملجتمع  الفرد 
املهمة  التحتية  البنى  ت�صييد 
يف  يبداأ  ومن  امل�صتقبل،  لت�صييد 
حا�صره  يف  للم�صتقبل  العمل 
ي�صتطيع النجاح والتقدم والتطور 
وثالثًا،  وم�صتقبله(،  حا�صره  يف 
الوعي  اأهمية  الع�صر)فاإن  فهم 
فهم  اأهمية  من  تنبع  للم�صتقبل 
ميكن  فال  نعي�صه  الذي  الع�صر 
فهم  بدون  ولغته  الع�صر  فهم 

امل�صتقبل واآفاقه(.
التعليم  غاية  اأن  �صك  ول 
تك�صبهم  للمتعلمني  فر�س  توفري 
وقيم  وغايات  ومهارات  معارف 
ممار�صة  من  متكنهم  ومعتقدات 
وملجتمعهم،  لهم  منتجة  حياة 
هذه  حتقيق  و�صيلة  هي  واملناهج 
الغايات، لذا فاإن مناهج امل�صتقبل 
الكفايات  على  تركز  اأن  يجب 

الآتية للمتعلم:
١-   التعامل مع املعلومات.

2-   الت�صال والتوا�صل بفاعلية.
3-   التفكري بو�صوح.

4-امتالك الكفايات ال�صخ�صية.
مناهج  اإن  القول  وميكننا 
حول  تدور  اأن  ينبغي  امل�صتقبل 
الفرد  تعليم  هي  حماور  اأربعة 
الفرد  وتعليم  التعليم،  كيفية 
التعاون،  ومهارات  العمل،  كيفية 
الذاتي  ال�صتقالل  على  والقدرة 

وحتمل امل�صوؤولية.
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امل�صتقبل  مناهج  فاإن  وعليه 
يجب اأن تت�صم مبا ياأتي:

-اأن تكون املناهج اأكرث قدرة على 
املدرك  الواعي  الإن�صان  بناء 
للتقدم  وم�صايرة  لواجباته 

العلمي واحل�صاري.
-   اأن تركز على اإعداد العن�صر 
على  القادر  املوؤهل  الب�صري 
عملية  دفع  وعلى  العطاء 
التنمية الإدارية والقت�صادية.
-   تنمية القوى الب�صرية وتاأهيلها 
العمل  �صوق  ملتطلبات  وفقًا 
القت�صادية  التنمية  وخطط 
مراعاة  مع  والجتماعية 
خ�صائ�س املجتمع ال�صعودي .
العملي  باجلانب  الهتمام     -
والتخ�ص�صات  والتطبيقي 
امل�صتقبلية  والروؤية  املهنية 

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

التنمية.
الفردية،  الفروق  تراعي  اأن     -
وحاجات الطالب وخ�صائ�س 

منوهم.
ول�صك اأنه مع التقدم التقني 
على  نعمل  اأن  لبد  املتالحق 
واتخاذ  التعليم،  التقنية يف  دمج 
كجزء  التكنولوجية  املناهج 
يف  الطالب  يعتمد  املناهج  من 
تعلمها على الذاتية كالربجميات 
التعليمية  والتطبيقات  التعليمية 
املنهج  ون�صر  ت�صميم  خالل  من 
الأجهزة  متاجر  يف  الإلكرتوين 
بالتعليم  ي�صمى  ما  وهذا  الذكية 
 ،Mobile Learning املتنقل 
تعليميًا  منطًا  �صار  والذي 
اإلى  يدعو   ، اإلكرتونيًا  جديدًا 
والأجهزة   الو�صائل  ا�صتخدام 
يف  احلديثة  املحمولة  التقنية 
الهائل  للتقدم  نتيجة  التعليم، 
واملعلومات  الت�صالت  تقنية  يف 
احلياة  يف  التقنية  تلك  واندماج 
واإقبالهم  للمتعلمني  اليومية 

الظروف  يالئم  اإنه  اإذ  عليها، 
الراهنة،  وامل�صتجدات  املتغرية 
ويتنا�صب مع خ�صائ�س املتعلمني 
ومقرراتهم  واحتياجاتهم 
التكاليف،  باأقل  الدرا�صية 
العملية  نقل  من  متكن  وب�صورة 
خارج  و�صبطها  التعليمية 
والقاعات  الدرا�صية  الف�صول 
احلرية  من  اإطار  يف  ال�صفية 
اأكد  فقد  واملكانية،  الزمانية 
_اأحد  وهو   )20١5( ويلر 
املوؤمتر  بورقة عمل يف  املتحدثني 
الإلكرتوين  للتعلم  الرابع  الدويل 
التعليم  اأن  بعد_  والتعليم عن 
املتنقل  والتعليم  الجتماعي 
ال�صخ�صية  التعلم  بيئات  وكذلك 
لتعليم  جوهرية  مكونات  �صتكون 
الفعال  الإ�صهام  ويعد   ، امل�صتقبل 
يف بناء جمتمع املعرفة من خالل 
منها  الربامج  من  جمموعة 
توظيف تقنية املعلومات لتح�صني 
التعليم من اأهداف م�صروع خادم 
لتطوير  ال�صريفني  احلرمني 

التعليم العام. 
العلمي  التقدم  �صاهم  وقد 
عاملنا  يف  املتزايد  والتقني 
مع  الكثيف  والتعامل  املعا�صر، 
اإلى  املتنوعة،  التقنية  تطبيقات 
حدوث تغريات جذرية يف النظم 
والثقافية  والجتماعية  الرتبوية 
على  القائمني  على  فر�صت   ،
هذا  م�صايرة  �صرورة   ، التعليم 
الواقع وحماولة التكيف معه من 
خالل تطوير املناهج الدرا�صية، 
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تعمل  بحيث  م�صمونها  وجتديد 
التفكري،  اأمناط  تنمية  على 
والقدرات  املهارات  وتطوير 
لدى  والأخالقيات  القيم  وتنمية 
الأفراد، ويتمتع باملرونة الفائقة 
والتكيف  التطويع  على  والقدرة 
وامل�صتجدات  املتغريات  مع 
املجتمع  لتلبية حاجات  احلياتية 
على  الق�صاء  ويراعي  املتغرية، 
من   اأ�صكالها  بجميع  الأمية 
وغري  تقنية  ا�صتخدام  و  لغات، 
الت�صال  يراعي  اأنه  كما  ذلك، 
وجامعات  مدار�س  مع  املعريف 
بالعامل،  مكان  اأي  يف  متقدمة 
ويربط الطالب مبجتمعه البيئي 
والوظيفي مع الهتمام باجلانب 
ب�صوق  وربطه  القت�صادي 
النتماء  لتحقيق  وي�صعى  العمل، 
يف  ويعمقها  ال�صادقة  والوطنية 
يلزم  اإنه  كما  الطالب،  نفو�س 
يخدم  اإلكرتوين  موقع  اإيجاد 
ب�صبكة  التعليمي مرتبط  القطاع 
املعلومات  فيه  وتبنى  الإنرتنت 
تعليمية  �صفحات  �صكل  على 

من  الطالب  ويربط  للمنهج، 
املعلومات  باأوعية  املوقع  خالل 

الإلكرتونية.
التعليم  مناهج  اأن  ول�صك 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
ُتعد من اأهم و�صائل ن�صر الوعي 
وحمايتهم  الطالب  لدى  الأمني 
حب  وغر�س   ، النحراف  من 
والدفاع  اإليه  والنتماء  الوطن 
واجباتهم  من  ذلك  وجعل  عنه 
الدينية، ونحن نراه جليًا يف مواد 
وناأمل   ، العربية  واللغة  الدين 
مناهج  باقي  يف  ذلك  نرى  اأن 
حد  على  والعايل  العام  التعليم 
التعليم  -وزير  ذكر  وقد  �صواء، 
ال�صابق- عزام الدخيل)20١5( 
موؤ�ص�صات  يف  الفكري  الأمن  اأن 
بالغة  اأهمية  له  املتعددة  التعليم 
ظاهرة  انت�صار  مع  �صيما  ل 
التطرف الفكري والإرهاب التي 
وذكر  البالد،  من  الكثري  عمت 
التعليم  وزارة  يف  واجبنا  اأن 
على  العمل  �صرورة  علينا  يحتِّم 
الناقد من خالل  التفكري  تنمية 

املرنة  الرتبوية  الأ�صاليب  توفري 
احتياجات  لتلبي  واملتطورة 
التعليم  موؤ�ص�صات  يف  العاملني 
اإيجاد  عرب  منها،  وامل�صتفيدين 
يكون  وجاذبة«،  تفاعلية  »بيئة 
والأ�صتاذ  واملعلم  الطالب 
عملية  حمور  هم  اجلامعي 
دون  البيئة،  هذه  يف  التفاعل 
اإغفال للدور الكبري الذي ينبغي 
اأْن تقوم بِه كلُّ اأ�صرة لتحقيق هذا 
نهاية  يف  يقود  الذي  التكامل، 
بعيدة  �صحية،  بيئة  اإلى  املطاف 
والأفكار  والتطرف  الغلوِّ  عن 
تكون  اأن  ناأمل  ونحن  املنحرفة، 

املناهج هي و�صيلة لذلك.
وتقدم  الع�صر  ثورة  ومع 
التقنية وانت�صار �صبكات التوا�صل 
تعج  اأ�صبحت  التي  الجتماعي 
يف عامل الإنرتنت، وكونت عالـًما 
افرتا�صًيا ل حدود له، وفتحت يف 
الفكر فتًحا جديًدا ل عهد لنا به 
وطننا  وقيم  جمتمعنا  ثقافة  يف 
ظهور  لزامًا  فكان  وتقاليدنا، 
اأ�ص�س  بو�صع  الرقمية،  املواطنة 
الأمن  قواعد  لإر�صاء  ومنطلقات 
الذاتية(،  )احلماية  الرقمي 
الإلكرتونية،  اجلرائم  ومكافحة 
مفاهيم  تعزيز  خالل  من  وذلك 
بها،  واللتزام  الفكرية  امللكية 
العلمي  التوثيق  واأ�ص�س  والنزاهة 
واأخالقيات البحث ون�صب الأفكار 
من  لأ�صحابه  العلمي  واملحتوى 
منهج  ول�صيما  املناهج  خالل 

احلا�صب الآيل.
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 مل يفتاأ العامة واخلا�سة من البحث واحلديث يف م�سكالت التعليم اليوم وما توقف
مو�سوع يف  للكتابة  �سحفية  اأعمدة  اإفراد  من  املتخ�س�سني  وغري   املتخ�س�سون 
 التعليم وم�سكالت التعليم وتنوعت احللول املقرتحة بني تطوير املنهج – اإعداد
 املعلم – تعزيز �سلم رواتب املعلمني اأو العاملني يف قطاع التعليم – اإ�سالح
امليزانيات زيادة  اأو  وجامعات–  ومعاهد  مدار�س  من  للتعليم  التحتية   البنية 
 املخ�س�سة للتعليم. وعلى الرغم من جاذبية واإمكانية هذه احللول فاإنَّ هناك خطًرا
 وخطاأً يجتمعان مًعا عندما نحاول اأن ن�سع كل الهتمام يف جانب دون اآخر فنحن
وهنا اأخرى  دون  كفة  على  ال�سوء  ت�سليط  ف�سيتم  ُجّزئت  واإذا  امل�سكلة   بهذا جنزئ 
 مكمن اخللل الذي نقع فيه يف كل حماولة تطوير فتارة نلتفت اإلى املناهج وتارة
ثورة ما  يوٍم  اأنه مل حتدث يف  والتجهيزات، غري  الدرا�سية  للمباين  نلتفت   اأخرى 

 كاملة لإ�سالح كل مف�سل من مفا�سل التعليم.

التعليم والفرد واملنهج
وثورة التوا�شل الجتماعي:

رباعي املرحلة املقبلة
هــــيــــا الــجــــا�ســــــــر 
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الأ�صياء  بني  العالقات   اإن 
وامل�صكلة  ارتباطية  تبادلية  عالقة 
حقيقة تكمن يف اأننا  ننظر خارج 
يف  خلل  نقطة  عن  لنبحث  ذواتنا 
�صخ�س ما اأو �صيء ما نلقي باللوم 
داميوند  جارد  قال  وكما   عليه 
وكما  تاأكيد  بكل  اأننا   )2005(
اإلى  اأن ننظر  العادة نحاول  جرت 
تواجهنا  ما  عند  حولنا  هو  ما 
م�صتقرة  غري  حالة  اأو  اأزمة  اأية 
الفردي  الفعل  يف  القوة  متنا�صني 
– اأو الت�صرف الفردي مبعنى اأننا 
يجب اأن نعي اأن ت�صرفاتنا كاأفراد 
واقعنا  على  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر 

ب�صكل اإيجابي اأو ب�صكل �صلبي. 
وبذلك فاإن التغيري يف التعليم 
عامل  اأي  يف  التغيري  هو  كما 
باأعلى  يبداأ  واأن  بد  ل  مرتابط 
ول  الأفراد  من  بدًءا  امل�صتويات 
التي  الطريقة  اأن  نعرتف  واأن  بد 
نفكر بها ونرى من خاللها الأمور 
توؤثر وتتاأثر بالعامل من حولنا. اإن 
الفرد جزء من منظومة وجزء من 
ويتاأثر  يوؤثر  الأفراد  من  جمموعة 
ويعك�س  وينعك�س  ماحوله  بكل 
العامل  على  ثم  ومن  حميطه  على 

باأ�صره.
ا يجب  يف الرتبية والتعليم اأي�صً
الفرد  من  فيهما  التفكري  يبداأ  اأن 
الإ�صالح  عملية  تبداأ  الفرد  ومن 
الأفراد  معرفة  من  وحتديًدا 
وماذا  يريدون  ماذا  بذواتهم 
اأن  العالقة تبداأ  يعرفون ليدركوا 

ذاته، من عالقته  الفرد، من  من 
بخالقه، ببيئته، بروحه، بالطبيعة 
يكون  لأن  البداية  وهي  حوله  من 

الفرد متعلمًا.
املنهج وعالقته بالتغيري 

من  تطورات  بعدة  املنهج  مر 
اأن  راأى  الذي    )١980( فو�صي 
مير  خربات  جمموعة  هو  املنهج 
الذي  املدر�صة  يف  املتعلم/ة  بها 
عند  املنهج  مفهوم  عن  تطور  هو 
راأيا  اللذين    )١975( وتانر  تانر 
اخلربات  من  نظام  هو  املنهج  اأن 
الطالب.  لتعليم  م�صبقًا  املعدة 
العامة  والتعريفات  الأفكار  وهذه 
تايلر  تعريف  مع  تالقحت  للمنهج 
املنهج  اإلى  نظر  الذي   )١957(
اخلربات  من  جمموعة  اأنه  على 
قيا�صها.  يجب  بل  ميكن  التي 
والنظرة العامة اأنه اذا كان املنهج 
معد ب�صكل كبري وبعناية فائقة فاإن 
ولكن  لحمالة.  �صيحدث  التعليم 
ينتج  مل  املنهج  عن  الت�صور  هذا 
كان  بل  واقعي  تعلم  حقيقة  عنه 
مايكل  طويلة.  ملدة  للتعليم  �صعارًا 
 )2000( املثال  �صبيل  على  اأبل 
اخلفي  املنهج  على  ال�صوء  �صلط 
تاأثريه  يف  ي�صاهي  اأنه  اإلى  واأ�صار 
يكون  قد  والذي  ال�صريح  املنهج 
هذا  ويف  الطالب.  تعلم  يف  �صببًا 
املنهج  اأن  يعتقد  الذي  النظام 
مايتعلمه  اأو  املقرر  اأو  الكتاب  هو 
املعلم  ينظر  املدر�صة  يف  الطالب 
اأروقة  يف  مايدور  اأنه  على  له 

املدر�صة وما حتدده وزارت التعليم 
وما  مقررات  ليكون  تختاره  وما 
ولكن  الطالب.  ليدر�صه  تختاره 
ا واأكدته اأبحاث  كما اأ�صار اأبل اأي�صً
عديدة اأن تاأثري املدر�صة على تعلم 
املتعلم/ة ل يتجاوز الــ 40% فقط. 
وهذا كله يرتك م�صاحة كبرية جدًا 
املدار�س  اأ�صوار  خارج  يحدث  ملا 
حمدودة  املدر�صة  م�صاحة  وتظل 
وما  يتعلمه  عما  الفرد  مل�صوؤولية 

يحتاج اإلى تعلمه.
تعريف  ويف  موؤخًرا  ولكن       
كان  �صبقه  مما  �صمولية  اأكرث 
خربات  جمموعة  هو  املنهج 
عرفه  ما  ومنها  حياتية  �صخ�صية 
)كونلي وكالندين 2008 �س 34( 
حياة  م�صارات  هي  املناهج  اأن 
اأهداف  من  يحدده  وما  الفرد 
ذاتية فاملنهج الدرا�صي لي�س كتابًا 
خمططًا  اأو  تو�صيفًا  ول  مقررًا 
ذاته.  الفرد  حياة  هو  بل  مقرًرا 
اإًذا املطلوب اأن يعرف الفرد ذاته 
عمله-ماهي  نف�صه-قيمة  –قيمة 
–ت�صوراته-توقعاته-  اأهدافه 
اإيجاد العالقة بني ذلك  له  وكيف 

كله والعامل من حوله.
ال�صياق الجتماعي:

اإنَّ ال�صوؤال الأهم الذي يفر�س 
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نف�صه اليوم هو هل تاأخذ املدر�صة 
يف اعتبارها وهل ياأخذ التعليم يف 
خططه ومناهجه الفكرية ال�صياق 

الجتماعي للمتعلم؟ 
طالبنا  واحتياج  احتياجنا  اإن 
الجتماعية  ب�صياقاتهم  لالرتباط 
اإننا  ملحة.  �صرورة  بل  ترفًا  لي�س 
واأولياء  ومعلمني  اأفراًدا  بو�صفنا 
ب�صياقنا  نرتبط  اأن  نحتاج  اأمور 
طالبنا  نربط  واأن  الجتماعي 
بال�صياق  ومناهجنا  وتعليمنا 
واأن  فيه  نعي�س  الذي  الجتماعي 
مع  املدر�صة  يكيف  اأن  املعلم  على 
ببع�صه  واملت�صل  املرتابط  العامل 
للمتعلم  ويو�صح  مذهلة  بطريقة 
اإل جزءًا من  هذه  لي�س  اأنه  كيف 
وتاأثريه  فاعليته  تتحدد  املنظومة 

مبقدار عمله واجتهاده وتكيفه.
الفرد-  العامل-   – املدر�صة 

املعلم وال�صياق الجتماعي )ر�صم 
تو�صيحي يف دوائر(

مت�صارع  ب�صكل  يتغري  العامل 
ولكن ماذا عن التعليم!

ب�صكل   حولنا  من  يتغري  العامل 
و�صي�صتمر يف هذا  ال�صرعة  مذهل 

الت�صارع ولن توقفه عجلة ما.
نحو  ي�صعدان  والهند  ال�صني 
قمة جديدة ب�صكل متواتر يف عوامل 
التقنية كما اإن العوملة مل ت�صبح اإل 
واقعًا يوؤثر على حياة كل فرد من 

الأفراد ويتـاأثر به.
      فمثاًل ال�صركات واملوؤ�ص�صات 
من  اأقل  عدًدا  تتطلب  اليوم 
ميتلكون  باملقابل  الذين  املوظفني 
التي  املهارات عن  اأكرب من  عدًدا 
 . ال�صابق  يف  توافرها  ينبغي  كان 
اإننا نتحرك  اليوم يف اجتاه ع�صر 
يتطلب  وهذا  تعقيدًا  اأكرث  معريف 

على  قدرة  اأكرث  اأفراده  يكون   اأن 
ودمج  البيانات  ومعاجلة  التعلم 

املعلومات باحرتافية عالية.
يجب  التي  املعرفية  املهارات 

اأن يت�صلح بها الفرد:
املهارات  ترتكز  اأن  يجب 
الفرد  قدرة  تعزيز  حول  املعرفية 
على حل امل�صكالت من حوله والتي 
ا من معاجلة املعلومات  متكنه اأي�صً
التي ح�صل  عليها يف تعليمه ب�صكل 
فعال كما جتعله قادرًا على العمل 
اعتاد  مما  تعقيدًا  اأكرث  بيئة  يف 
جدًا  كبري  ب�صكل  ومتعددة  عليه 

ا. ومت�صارعة التغيري اأي�صً
يجب  فاإنه  ال�صياق  هذا  ويف 
حمدد  غري  لواقع  املتعلم  ُنعد  اأن 
تكتنفه  �صعب  واقع  املعامل، 
التحديات وهذا يجعله معدًا ب�صكل 
املتوقع  الواقع  مع  للتكيف  كبري  
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تطوير  على  وقادرًا  املتوقع  وغري 
ا�صتقالليته وحتمل امل�صوؤولية.

اليوم  الطالب  معظم  ولكن 
وللجامعة  للمدر�صة  ينظرون  ل 
اأنها  على  التعليمية  للموؤ�ص�صة  اأو 
للح�صول  مكان  بل  للتعليم  مكان 
واأعلى  العلمية  ال�صهادات  على 
اأنه من  الدرجات وينظرون لذلك 
احلر�س  من  بدًل  الأولويات  اأولى 
على احل�صول على تعليم حقيقي. 
احلياة  اأن  اأغفلنا  ولعقود  لأننا 
تعا�س  التي  تلك  هي  احلقيقية 
الف�صول  خارج  املدر�صة  خارج 
العامل  يف  املجتمع  يف  الدرا�صية 
املرتابط بطرق مل تدركها املدار�س 
ول التعليم احلقيقي الذي يت�صمن 
احلياة  والقلوب.  والعقول  الأيدي 
حقيقيًا  تعليمًا  تتطلب  احلقيقية 
املتعلمني  واقع  ويعزز  يعرتف 

املعا�س و�صياقهم الجتماعي.
جزء  هم  اليوم  املتعلمون 
اجتماعية  �صبكات  عدة  من 
والتفاعل  للتحرك  وي�صتخدمونها 
يف حياتهم اليومية ولكن املدار�س 
احتواء  من  بكثري  اأبطاأ  والتعليم 
التغيري يف منط التعلم والعرتاف 
بهذه امل�صادر املتنوعة من التقنية 
والتي ميكن توظيفها وا�صتخدامها 
لتو�صيع حدود ال�صفوف الدرا�صية 

ب�صكل كبري جدًا.
التقنية  هذه  تبني  خالل  ومن 
املدار�س  ت�صتطيع  املعلوماتية 
من  الطالب  ن  متكِّ اأن  والتعليم 

اجتماعي  حوار  يف  النخراط 
يفهم  اأن  املتعلم  ي�صتطيع  �صامل 
ويقدر وجهات النظر املختلفة عنه 
عن  يبحث  لأنه  عنها  ويبحث  بل 
املعرفة التي قد تنبثق من الت�صاد.
وبدًل من اأن يكون التعليم من 
اأجل الدميقراطية وقبول التعددية 
يتحرك املتعلم فيه مع الآخرين يف 
فكرة  اإلى  للو�صول  خمتلفة  مواقع 
القرارات  واتخاذ  تعددي  جمتمع 
توؤثر  ل  القرارات  هذه  لأن  معًا 
على  ا  اأي�صً بل  الأفراد  على  فقط 
ل  كلها  واملجتمعات  اجلماعات 

جمتمع واحد فقط.
مع  التفاعل  من  النوع  وبهذا 
ال�صياق الجتماعي ي�صتطيع الفرد 
اأن يغري من عمله – مهنته مرتني 
يف  الأقل  على  مرات  ثالث  اأو 
اأكرث  مهارات  يك�صبه  مما  حياته 
على م�صتوى التوا�صل الإن�صاين اأو 

املهني.
اأن ن�صعى لأن ندرب  وبدًل من 
طالبًا  ي�صبحوا  اأن  على  الطالب 
اأف�صل طوال حياتهم متلقني للعلوم 
�صياغتها  عن  عاجزين  واملعارف 
حلل م�صكالت يومية جمتمعية من 
خالل تعليم روتيني تقليدي ليدع 
والنخراط  للتعلم  حقيقيًا  جماًل 
يف اخلربات احلياتية املختلفة لبد 
اأنُ تهيئ املدر�صة والتعلم الطالب 
لي�صبحوا اأكرث تفاعاًل مع املعرفة 
ومع القدرة على املبادرة يف تنظيم 
العمل مع الآخرين وحل امل�صكالت 

لي�صت  اليوم  )م�صكالت  املتغرية 
كم�صكالت الأم�س وم�صكالت الغد 
ثم  ومن  خمتلفة(  حتمًا  �صت�صبح 
ندعو اإلى توظيف التقنية بال�صكل 
النطالق  وهذا  والأمثل  الأف�صل 

يتحقق ذاتًيا ب�صكل اأ�صا�صي.
      التعليم الذي يعد  الطالب 
ملواجهة  ل  فقط  احلقائق  ل�صرد 
امل�صتقبل  ملواجهة  ول  امل�صكالت 
املتغري والذي لي�صتطيع اأحد التنبوؤ 
التغريات.  هذه  تعقيد  مب�صتوى 
نراه  الذي  التعليم  من  النوع  هذا 
اآلف  بتخريج  فعاًل  يقوم  اليوم 
لكن  اخلريجني  من  وماليني 
معظمهم  من  ال�صتفادة  ي�صعب 
يكونوا  اأن  هو  مايعرفونه  كل  لأن 
ومنفذين  متلقني  جيدين  طالب 
النوعية  هذه  تقدير.  اأف�صل  على 
والتعليم  التقليدية  املدار�س  من 
التقليدي اإمنا تعد الطالب ملجتمع 
مدة  منذ  انتهى  وع�صر  وعامل 

طويلة.
هل هناك اأمل؟

الأمل  اأمل.  بوادر  هناك  نعم 
تلك  وهي  املهنية  املجتمعات  يف 
وت�صتوعب  ُتقدر  التي  املجتمعات 
ي�صل  التي  تلك  هي  املعرفة  اأن 
خالل  من  اأنف�صهم  الأفراد  اإليها 
مهنية  جمتمعات  يف  انخراطهم 
والقلوب  الأيادي  فيها  تعمل 
والعقول جتاه بناء عالقات وطيدة 
اأهداف  حتقيق  اأجل  من  وواثقة 
املجتمعات  هذه  يف  م�صرتكة. 
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املهنية يدرك الأفراد اأوًل دوافعهم 
ويفهمون ذواتهم وكيف ميكن لهم 
وتطوير  بواقعهم  والتاأثر  التاأثري 

جمتمعاتهم .
تاأخذ  املهنية  املجتمعات  هذه 
مناطق  اإلى  والتعلم  التعليم 
التي  تلك  من  فكرًيا  اأبعد 
والتعليم  املدر�صة  اإليها  تاأخذهم 
اأن  من  اأبعد  واأهداف  التقليدي 
ي�صبحون  كيف  الطالب  نعلم 
للمعرفة  ناقلني ومتلقني  متعلمني 
اأكرث  لي�صبحوا  وتوجيههم 
تفاعاًل مع جمتمعاتهم بو�صفهم 
القرار  �صنع  يف  م�صاركني 
ومهاراتهم  ملعرفتهم  وم�صاركني 
اأفراًدا ذوي قيمة علمية حقيقية. 
التعليم  النوع من  باخت�صار هذا 
غري التقليدي يجعل الفرد قادرًا 
عمره  من  مبكرة  مراحل  ومن 
القرار  �صنع  يف  ال�صرتاك  على 
فردًا  كان  واإذا  حوله  يدور  فيما 
اأن  يجب  فال  املجتمع  �صاحلًا يف 

يعزل نف�صه عنه.
عليك  العامل؟  يف  تكون  كيف 
اأن ت�صارك يف بناء هذا العامل  يف 
 Situated(الفكري النتاج  بناء 

)Knowledge
يف هذه ال�صياقات  التي تخلق 
ذات  املهنية  املجتمعات  فيها 
ذات  املعرفة  فاإن  العالية  الكفاءة 
ت�صبح  املجتمعات  بواقع  ال�صلة 
للغاية.  كبرية  وقيمة  اأهمية  لها 
ترف�س  املهنية  املجتمعات  هذه 

والنف�صية  العلمية  النظريات 
على  والتعلم  للمعرفة  تنظر  التي 
ومنف�صلة  جمزاأة  معلومات  اأنه 
توؤمن مبدى  بل  بع�س  بع�صها عن 
يعي�س  الذي  العامل  وتعقد  تداخل 

فيه الفرد.
تخلق  املهنية  املجتمعات  هذه 
ال�صرتاك  على  قادرين  متعلمني 
يف  كامل  ب�صكل  والنخراط 
ثم  ومن  متغرية.  وعوملة  عامل 
املجتمعات  يف  املتعلمني  فاإن 
اأنه  على  للتعليم  املهنيةينظرون 
جمتمعية  وممار�صة  م�صاركة 
 Social Participatory(
Practice( بحيث اأن كل فرد 
التفاعل  عن  كامل  ب�صكل  م�صوؤول 
املجتمعات  اأو  مهني  جمتمع  مع 
الأفراد  كل  يعي�س  اأن  وهو  املهنية 
معتادون  وهم  ال�صن  �صغار  حتى 
على التفاعل والنخراط يف العمل 
وانخراطهم  تفاعلهم  خالل  ومن 

التوا�صل  �صبكات  يف  الكامل 
ممكًنا  هذا  ي�صبح  الجتماعي 
على  املنغلقة  املجتمعات  يف  حتى 
اأن  يحتاج  ما  فاإن  وبهذا  ذاتها. 
املدار�س  وتطبقه  املعلمون  يتعلمه 
امل�صاركة  هذه  ت�صخري  كيفية   هو 
جلذب الطالب ملعاين مهمة حلل 
مبنطقية  والتفكري  امل�صكالت 
يف  للم�صكالت  حلول  واقرتاح 
لختيار  احللول  وتقييم  املجتمع 
بني  اجلمع  يعني  وهذا  الأف�صل. 
من  املتعلمني  من  متعاونة  ِفرق 
يف  للعمل  البالد  مناطق  خمتلف 
ملن  مغزى  وذات  طموحة  م�صاريع 

هم خارج الف�صول الدرا�صية.
من  تن�صاأ  املتقدمة  املعرفة  اإن 
خالل املمار�صات التي  تتعلق ببيئة 
الإنرتنت بينما تت�صارع املجتمعات 
م�صكالت  مع  املغلقة  املحددة 
عالجها  الغالب  يف  يتم  حمدودة 
ل�صالح جهة معينة اأو لرتجح كفة 
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ملا  جوهريَا  اإ�صقاطًا  واإن  معينة. 
التعليم  من  مناذج  على  ذكره  مت 
املنغلقة  واملجتمعات  التقليدي 
اليوم  حية  اأمثلة  يف  ذاتها  على 
واقع �صعب من �صوره  اإلى  يقودنا 
اأنواعها  بجميع  العن�صرية  تف�صي 
جتاه لون اأو نوع اأو مذهب– ولكن 
مناذج  وجود  الواقع  هذا  لينفي 
م�صرقة للغاية تخرج يف تطبيقاتها 
لت�صافر  يحتاج  حقيقي  عامل  اإلى 
املختلفة  طبقاته  يف  املجتمع 
اإلى  وم�صاربه  اهتماماته  وتعدد 
الإطعام  م�صروع  مثل  اأو�صع  رحب 
التطوعي )والذي �صاأفرد له مقاًل 

لحقًا(.
التعليم  من  النوع  هذا  اإن 
املحدد بواقع ما يعزز من نوع مهم 
من املعرفة على غريه ويوؤكد على 
متعددة  العملية  املعرفة  اأهمية 
الخت�صا�صات وغري الر�صمية على 
الر�صمية  املعرفة  وهي  نظريتها 
داخل  وتتم  متت  التي  التقليدية 

املدار�س وتوزع على الطالب وهي 
واقعهم  عن  ومنعزلة  منف�صلة 

وحياتهم واحتياجاتهم.
يف  حتدث  التي  امل�صاركة  اإن 
اأن  تعني  املهنية  التعلم  جمتمعات 
امل�صكالت والأ�صئلة يتم مواجهتها 
قبل  من  اأ�صرع  ب�صكل  وعالجها 
وميكن  املجتمعات  هذه  اأفراد 
اللتفاف والتعاون وحل امل�صكالت 
اأ�صرع  ب�صكل  ا  اأي�صً تعقيدًا  الأكرث 
النوع  هذا  فاعلية.  واأكرث  واأجنع 
القائمة  واملمار�صة  امل�صاركة  من 
يقدم  امل�صرتك  العمل  على 
لي�صنعوا  اأرحب  جماًل  للمتعلمني 
بل  لأنف�صهم  فقط  لي�س  الفرق 
وللعامل  وملجتمعاتهم  لالآخرين 
باأن  العرتاف  اإن  الرحب. 
ب�صكل  مرتبطون  اليوم  املتعلمني 
كبري جًدا بالعامل باأ�صره وحماولة 
لتعليم  الت�صال  ذلك  توظيف 
اأف�صل ومنفعة جمتمعاتهم املحلية 
يف  الإيجابي  للتغيري  الطريق  هو 

الرتبية والتعليم.
كما اإن اعتماد نهج  جمتمعات 
متعلمني  تت�صمن  والتي  التعلم 
يتعلمون بع�صهم مع بع�س ملعاجلة 
يندمج  احلقيقية  العامل  م�صاكل 
ب�صكل  ذلك  يقود  املتعلمون  فيها 
نهائي اإلى التحول الإيجابي للتعليم. 
 Positive transformation(
وب�صكل   .  )of education
هذا  فاإن  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر 
يقود  املهنية  املجتمعات  من  النوع 

وب�صكل اأف�صل اإلى اإعداد املتعلمني 
الذي  احلديث  العمل  �صوق  اإلى 
التوا�صل  يف  اأكرب  مهارات  يتطلب 
واملهارات  الإدارة،  ،التخطيط، 

الجتماعية ب�صكل عام.
موجودة  املجتمعات  هذه 
فعاًل يف دول العامل على اختالف 
والثقايف  واملعريف  العلمي  تقدمه 
حاجز  وتك�صر  بل  فارقًا  ومتثل 
التقليدية  واملدار�س  التعليم 
والتعليم  الفرد  على  ركزت  التي 
التقليدي ومعايري القيا�س العامة 
احلياتية  املهارات  لتقي�س  والتي 
ب�صكل  الناعمة   املهارات  اأو 
خا�س لهوؤلء الطالب الذين هم 
التعاون  عن  بعيدين  خطر  يف 
والتفاعل يف جمتمعات التعلم كما 
بالإمكان زيادة الدافعية وت�صهيل 
خلفيات  من  الآخرين  مع  العمل 
متنوعة ومتعددة لأنَّ ذلك يغذي 
الإيجابية التي تن�صاأ من الف�صول 
نظر  لوجهات  ال�صتطالع  وحب 
التعلم  جمتمعات  اإن  الآخرين. 
خالل  من  وتتطور  تن�صاأ  التي 
حقيقية  م�صكالت  على  التغلب 
حتفز  املعا�س  الطالب  واقع  من 
توفر  لأنها  التعلم  على  املتعلمني 
واأن�صطة  حقيقية  تعليمية  بيئة 
واقع  يعي�صون  جعلهم  يف  ت�صهم 

اأف�صل. 
التعلم  جمتمعات  اأن  يبدو 
الفرق يف  ل�صناعة  تقدم منوذجًا 

التعليم ويف العامل
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مدخل:
التعليم هو بب�ساطة روح املجتمع التي تنتقل من جيل لآخر.

جي كيه �س�سرتتون

باأنه  احلديث  الع�صر  ات�صم 
تطور  به  تاألق  الذي  الع�صر 
العلمية  الناحية  من  الإن�صان 
مبا  والتكنولوجية،  واملعرفية 
وحتقق  اكت�صافات  من  له  تهياأ 
املتقدمة  احلياة  متطلبات  من 
انعك�س  مما  اجلوانب،  �صتى  يف 
مفهوم  حتديد  �صعوبة  على 

هذا  مع  للعلم  يتغري  ل  واحد 
والرتاكمية  والنمو  الت�صارع 
اخلربات  يف  امل�صتمرة  والبنائية 
اأن  لبد  الفرد  اأن  اإل  الإن�صانية، 
من  ينطلق  للعلم  مفهوًما  يتبنى 
خالله لتقييم ما يتعلمه ويكت�صبه 
وحقائق  ومعلومات  معارف  من 
عبارة  فالعلم  وتطبيقية،  نظرية 

املنظمة،  املعرفة  من  »بناء  عن 
للبحث عن هذه املعرفة  وطريقة 
الإن�صان  ل�صالح  ل�صتخدامها 
اإليها،  ي�صعى  اأهداف  �صوء  يف 
واأخالقيات  واأ�صاليب  وطرق 
اأبعاد  اأربعة  ويت�صمن  بها،  يلتزم 
ميادين  من  غريه  عن  متيزه 
اأهدافه،  هي:  الأخرى  املعرفة 

القيم العلمية الأخالقية

نـــوره عبـد اهلل الع�سيـــــدان 
خمت�صة بعلم الأحياء

باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق التدري�س
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خ�صائ�صه، اأخالقياته، نتائجه«. 
)�صحادة،2008م(

اأحد  تعدُّ  الأخالقيات  ولأن 
العلم الرئي�صة،  اأبعاد ومرتكزات 
�صحيًحا،  بناء  تبنى  اأن  لبد 
بامل�صادر  تكوينها  يف  وي�صتمد 
ما  لت�صكل  والأولية،  الثابتة 
الأخالقية  العلمية  بالقيم  ي�صمى 
ب�صبط  بدورها  تقوم  والتي 
املجتمعية  الآثار  ومعاجلة 
عن  الناجمة  للم�صكالت  ال�صلبية 
الق�صايا العلمية، اإذ توقع العلماء 
جمالت  يف  املذهل  التقدم  اأن 
التقنية والعلوم �صوف يت�صبب يف 
الأخالقية  القيم  اأمناط  اختفاء 
حملها  وحتل  القدمية  املجتمعية 
يجب  جديدة  اأخالقية  اأمناط 
الثقافات  لتلك  حتفظ  اأن 
وهوياتها  متا�صكها  واملجتمعات 
على  بالرتكيز  وذلك  املختلفة، 
التعامل  عند  الأخالقي  البعد 
مما  العلمية،  املتغريات  هذه  مع 
يتطلب الأمر اإعداد املتعلم علمًيا 

التاأثريات  جميع  على  واطالعه 
التغريات،  هذه  من  املحتملة 
مهاراته  وتعزيز  فكرًيا  واإعداده 
الذهنية التي متكنه من التحليل 

والنقد واتخاذ القرار.
العلوم  جلنة  اأكدت  وقد 
الحتاد  عن  املنبثقة  البيولوجية 
على  البيولوجية  للعلوم  الدويل 
ال�صيا�صات  مراجعة  اأهمية 
واملتوقع  احلالية  واملمار�صات 
يف  وم�صتقباًل  حاًل  حدوثها 
على  خا�س  تاأكيد  مع  املناهج، 
البيولوجية  الأخالقيات  جمال 
على  الرتبية  واأن  الرتبية،  يف 
الأنظمة  كل  ويف  امل�صتويات  كل 
لتفاعالت  تنتبه  اأن  عليها 
على  والتقنية  العلم  وتاأثريات 
لالآثار  نف�صها  ن  وحت�صِّ املجتمع 
الناجتة  والأخالقية  الجتماعية 
يقل  ل  هنا  الرتبية  ودور  عنها، 
يف  املجتمع  دور  عن  اأهميته  يف 
من  الأخالقية  القيم  �صياغة 
خالل اإعادة ت�صكيل نظم التعليم 

التغريات  ملواجهة  املعا�صرة 
امل�صتقبلية،  والتحديات  احلديثة 
العلمي  املجتمع   « اأن  ا  خ�صو�صً
اأنه  على  العلم  اإلى  ينظر  يعد  مل 
من  اخلايل  املو�صوعي  الن�صق 
اختلفت  النظرة  ولكن  القيم، 
اإنتاًجا  العلم  تعد  واأ�صبحت 
�صوابط  له  الب�صري  للجن�س 
اآخر«.  ن�صق  اأي  مثل  اجتماعية 

)طنطاوي، ١998م(
الأكفاء  املعلمني  اإعداد  اإنَّ 
عملية  تطوير  على  القادرين 
مع  يتما�صى  مبا  التدري�س 
و�صوابط  العلم  م�صتجدات 
م�صوؤوليات  من  يعدُّ  الأخالق 
جانب  يف  اأدوارها  واأهم  الرتبية 
والذي  والرتبوي  املهني  الإعداد 
يف  املقدمة  بالربامج  يتمثل 
املخت�صة  التعليم  موؤ�ص�صات 
من  ومتكنه  املعلم  باإعداد 

الكفايات التعليمية احلديثة.
باإعداد  يخت�س  فيما  اأما 
كيفية  حول  وتثقيفه  املتعلم 
العلمية  الق�صايا  مع  التعامل 
بت�صمني  يتم  فاإنه  املعا�صرة 
الق�صايا  لهذه  الدرا�صية  املناهج 
القيمي  اجلانب  على  التاأكيد  مع 
وتعزيز  املتعلم  لدى  والأخالقي 
الناقد  التفكري  مهارات  تنمية 

واجلدل العلمي.
حول  ت�صاوؤل  ين�صاأ  قد  وهنا 
للقيم  املتعلم  اكت�صاب  اآلية 
جمرد  فهل  الأخالقية،  العلمية 
العلمية  للق�صايا  املناهج  ت�صمني 
القيم  وتعزيز  لتنمية  يكفي 
منحى  هناك  وهل  الأخالقية؟ 
تدري�صي يخت�س بفاعلية تدري�س 
ي�صتهدف  مبا�صر  ب�صكل  القيم 
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الوجداين  املجال  على  التاأثري 
لدى املتعلمني؟

يف احلقيقة لالإجابة عن هذه 
الت�صاوؤلت لبد من الرجوع لنتائج 
الرتبوية،  والدرا�صات  البحوث 
الخت�صا�س،  ذوي  وخربة 
جتارب  على  الطالع  وكذلك 
النظم الرتبوية العاملية حول هذا 

املو�صوع.
هذه  حماولة  خالل  ومن 
جند  ذلك  عن  لالإجابة  املقالة 
جمرد  يعني  ل  الت�صمني  اأن 
املحتوى  لتطعيم  الكمي  احل�صو 
والتوجيهات  بالأخالقيات 
وحتريك  تفعيل  دون  والإثراء 
وحتفيز  الناقد  املتعلم  لتفكري 
وا�صتخال�س  التاأمل  على  عقله 
النتائج مبهارات علمية �صحيحة 
»فالتاأمل منط خا�س من التفكري 
يتكون اأثناء حتولت املادة العلمية 
معنى  واإعطائها  العقل  داخل 
حقيقًيا، وهو القدرة على معاجلة 
احللول  يف  البدائل  خمتلف 
مواقف  يف  املقرتحة  العديدة 

حالًّ  يختار  اأن  قبل  امل�صكلة  حل 
)النجدي  ا�صتجابة«.  ي�صدر  اأو 

واآخرون، 2005م(.
تفعيل  يتم  لن  �صك  وبال 
باأنواعها  التفكري  مهارات 
الواقع  يف  املتنوعة  وم�صتوياتها 
على  يعتمد  الذي  التدري�صي 
التلقني والتلقي يف تف�صري مواقف 
نزع  على  يعمل  والذي  التعلم، 
الدافعية نحو العلم وقولبة املتعلم 
بال  والتكرار  احلفظ  بقوالب 
اإدراك ومدار�صة وحت�صني للفهم.
جناح  عالمات  من  اإنَّ 
العوملة  ع�صر  يف  املتعلم  تاأهيل 
القت�صادية  والتناف�صية 
العلمية  الق�صايا  مع  للتعامل 
احليوية  وامل�صتحدثات  املجتمعية 
امتالكه  هو  والتكنولوجية، 
والتي  العلمية  القيم  ملنظومة 
يق�صد بها » جمموعة الت�صورات 
حتدد  التي  الوجدانية  العقلية 
العلم  الإن�صان من ق�صايا  موقف 
تي�صر  والتي  والوظيفية  البنائية 
مبكونات  عالقاته  فهم  لالإن�صان 

تف�صريها«.  على  والقدرة  البيئة 
)مكروم، 2002م(

املنظومة  هذه  وامتالك 
رغبة  املتعلم  لدى  جتعل  القيمية 
والفهم،  املعرفة  يف  م�صتمرة 
واحرتام  والبحث،  والت�صاوؤل 
املنطق والإميان بالتفكري العلمي، 
كمادة  العلم  ا�صتخدام  كذلك 

وطريقة.
جند  اأن  ا  حقًّ الرائع  فمن 
عقلية املتعلم يف املرحلة الثانوية 
للق�صايا  النظر  على  قادرة 
العلمية احليوية كق�صايا الهند�صة 
الوراثية والعالج اجليني وزراعة 
وا�صتن�صاخها،  الب�صرية  الأع�صاء 
منطقية  علمية  تفكري  بطريقة 
التفكري  عملية  عن  تنف�صل  ل 

التاأملي القيمي.
املحتوى  تدري�س  طرق  اإنَّ 
العقلية  هذه  يعزز  الذي  العلمي 
بتنوع  تنوعت  النرية  العلمية 
وم�صتوياتها  الدرا�صية  املراحل 
وطبيعة املادة العلمية واأهدافها، 
املحتوى  هذا  تدري�س  ميكن  اإذ 
وهي  القيم(  )تو�صيح  بطريقة 
ال�صتينات  من  بداأت  طريقة 
امليالدية وكان من اأبرز ما ن�صت 
املتعلمني  م�صاعدة  هو  عليه 
ال�صخ�صية  قيمهم  تو�صيح  على 
واإيجابياتها  �صلبياتها  وحتديد 
واملرونة  النفتاح  ي�صوده  جو  يف 
احلر  الختيار  واإتاحة  والتقبل 
وجتويد  ترقية  يف  للمتعلم 
اجتاه  كذلك  اخلا�صة،  قيمه 
ي�صمح  اإذ  الن�صط(  )التعلم 
املتمركز  بالتعلم  الجتاه  هذا 
القائم  والتعليم  املتعلم  حول 
اخلربات  بربط  اخلربة  على 
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الواقعية احلياتية بع�صها ببع�س 
بطرق تدري�صية يتم من خاللها 

اكت�صاب القيم.
الطرق  من  ا  اأي�صً
ا�صرتاتيجية  وال�صرتاتيجيات، 
القيمي(  وال�صتدلل  )التحليل 
التفكري  تنمية  تعتمد على  والذي 
ال�صتق�صاء  وا�صتخدام  الناقد 
ال�صراع  مواجهة  يف  العلمي 
غر�س  للمتعلم  ميهد  اإذ  القيمي 
وت�صجع  الذاتية،  قيمه  وتنمية 
املعلومات  جمع  على  املتعلم 
ثم  العلمية  الق�صية  حول  والأدلة 
و�صحتها  الأدلة  دقة  مدى  تقومي 
التي يحكم من  ثم و�صع املعايري 
الأدلة  ارتباط  خاللها على مدى 

بالق�صية القيمية املطروحة. 

الدرا�صات  من  العديد  اإنَّ 
يف  ك�صفت  العلمية  والبحوث 
نتائجها عن اأهمية مو�صوع القيم 
واأو�صت بدعوة م�صممي املناهج 
للرتكيز على تنمية القيم العلمية 
الأخالقية يف املناهج التي تدعم 
درا�صة الق�صايا احلياتية والعمل 
على قيا�صها وتقوميها با�صتخدام 
وا�صتبانات  ومقايي�س  اأدوات 
ا اأن هذه  علمية حمددة، خ�صو�صً
القيم ت�صاهم يف ت�صكيل �صخ�صية 
النف�س،  و�صبط  املتزنة،  املتعلم 
وتعمل كموجهات لل�صلوك ووقايته 
انت�صار  ظل  يف  النحراف  من 
البالغة،  اخلطورة  ذات  الأفكار 
الهوية  طم�س  على  تعمل  والتي 
وا�صتبدالها  املت�صاحمة  الإن�صانية 

بهوية الإرهاب والتطرف.
�صاحب  املتعلم  اإنَّ  ختاًما: 
هو  الأخالقية  العلمية  القيم 
كيفية  يف  تبحث  الذي  املتعلم 
العامل  دول  اأكرث  �صناعته 
التعليمية،  اأنظمتها  يف  تطوًرا 
متما�صًكا  جمتمًعا  �صي�صكل  لأنه 
وعلمًيا  ثقافًيا  ومت�صًقا  ومنتظًما 
واأخالقًيا، لذلك يجدر بنا ونحن 
الرا�صخ  الديني  الأ�صا�س  منتلك 
يف  والأخالق  القيم  مبكانة 
الإ�صالم وكذلك مبا متثله اململكة 
مواقفها  يف  ال�صعودية  العربية 
يف  يتواجد  اأن  الإن�صانية  العاملية 
واأن  املتعلم  الدرا�صية هذا  بيئتنا 
الجتاه  بهذا  مدار�صنا  تتميز 
ال�صامي لأهداف التعلم والتعليم.
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اأبعاد توافر  درجة  على  التعرف  اإلى  الدرا�سة  تهدف  الدرا�سة:   اأهداف 
نظر وجهة  من  املهارات  تطوير  عمادة  يف  املتعلمة   املنظمة 
املنظمة اأبعاد  توافر  معوقات  على  التعرف  وكذلك   من�سوبيها، 
بني الإح�سائية  الفروق  دللة  على  التعرف  اإلى  اإ�سافة   املتعلمة، 
عدد )اجلن�س،  متغريات  باختالف  العينة  اأفراد  ا�ستجابة   متو�سطات 

�سنوات اخلربة(.

 درجة توافر اأبعاد املنظمة
 املتعلمة يف عمادة تطوير

 املهارات يف جامعة
امللك �شعود

مـناهـــل اأحـمــد العنــقــري
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الدرا�صة  مفاهيم  الباحثة  تناولت 
والتي  درا�صتها،  اأهداف  وحددت 
توافر  درجة  على  التعرف  يف  متثلت 
اأبعاد املنظمة املتعلمة يف عمادة تطوير 
من�صوبيها،  نظر  وجهة  من  املهارات 
توافر  معوقات  على  التعرف  وكذلك 
اأبعاد املنظمة املتعلمة يف عمادة تطوير 
من�صوبيها،  نظر  وجهة  من  املهارات 
اإ�صافة اإلى التعرف على دللة الفروق 
ا�صتجابة  متو�صطات  بني  الإح�صائية 
ملتغريات  تعزى  التي  العينة  اأفراد 

)اجلن�س، عدد �صنوات اخلربة(.
�صعت  الأهداف  هذه  ولتحقيق 
الأ�صئلة  عن  الإجابة  اإلى  الدرا�صة 

الآتية:
املنظمة  اأبعاد  توافر  درجة  ما   -
املهارات  املتعلمة يف عمادة تطوير 

من وجهة نظر من�صوبيها؟
املنظمة  اأبعاد  توافر  معوقات  ما   -
املهارات  املتعلمة يف عمادة تطوير 

من وجهة نظر من�صوبيها؟
يف  الإح�صائية  الفروق  دللة  ما   -
الدرا�صة  عينة  اأفراد  ا�صتجابات 
)اجلن�س،  ملتغريات  تعزى  التي 

عدد �صنوات اخلربة(؟
ا�صتخدمت  الدرا�صة:  منهج 
الباحثة املنهج الو�صفي امل�صحي، نظرًا 
من  النوع  لهذا  املنهج  هذا  ملالئمة 

الدرا�صات.
جمتمع  يتكون  الدرا�صة:  جمتمع 

الدرا�صة من جميع العاملني يف عمادة 
تطوير املهارات بجامعة امللك �صعود. 

نتائج الدرا�صة: 
التي  الدرا�صة  نتائج  اأبرز  من 

تو�صلت لها الباحثة ما ياأتي:
تتوفر  املتعلمة  املنظمة  اأبعاد  اأن   .١
يف عمادة تطوير املهارات بجامعة 
امللك �صعود بدرجة كبرية، اإذ ياأتي 
الأولى،  باملرتبة  ال�صخ�صي  الإملام 
وباملرتبة  التنظيمي،  التفكري  يليها 
اجلماعي،  التعلم  ياأتي  الثالثة 
امل�صرتكة  الروؤية  توافر  وياأتي 
تاأتي  الأخري  ويف  الرابعة،  باملرتبة 

النماذج الذهنية.
توجد موافقة اإلى حد ما بني اأفراد   .2
توفر  معوقات  على  الدرا�صة  عينة 
عمادة  يف  املتعلمة  املنظمة  اأبعاد 
امللك  بجامعة  املهارات  تطوير 
املعوقات:  تلك  اأبرز  ومن  �صعود، 
للتعلم  الت�صجيعية  احلوافز  �صعف 
امل�صتمر، وكرثة الأعباء الوظيفية، 
املتاحة  التدريبية  الدورات  قلة 

للمن�صوبني.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية   .3
اأفراد  ا�صتجابات  متو�صطات  بني 
عينة الدرا�صة نحو حماور الدرا�صة 
)اجلن�س،  متغريي  باختالف 

�صنوات اخلربة(.
تو�صيات الدرا�صة: 

من  العديد  الباحثة  قدمت  وقد 

التو�صيات ومنها:
الوظيفية  الأعباء  بني  املواءمة   .١
وتوزيع املهام بني املوظفني لإتاحة 

فر�س التعلم والتدريب.
لدعم  الت�صجيعية  احلوافز  و�صع   .2

التعلم امل�صتمر للمن�صوبني.
للمن�صوبني  الفر�صة  اإتاحة   .3
لال�صتفادة من الدورات املقدمة يف 

عمادة تطوير املهارات.
ال�صرتاتيجية  القيادة  تطوير   .4
تبني  خالل  من  للتعلم  الداعمة 
ون�صر  املتعلمة،  املنظمة  مفهوم 
لتجارب  نتائج  وعر�س  ثقافتها 
املتعلمة  املنظمة  طبقت  عاملية 

كمدخل للتطوير.
الب�صرية  املوارد  ا�صتقطاب   .5
اخلطط  تنفيذ  يف  املتخ�ص�صة 
لتفعيل  كمدخل  ال�صرتاتيجية 

املنظمة املتعلمة.
مقرتحات الدرا�صة:

بناء ت�صور مقرتح لتطبيق املنظمة   -
املهارات  املتعلمة يف عمادة تطوير 

بجامعة امللك �صعود.
املنظمة  اأبعاد  توافر  درجة  درا�صة   -
املهارات  تطوير  لعمادة  املتعلمة 
منوذج  مثل  خمتلفة  مناذج  وفق 

ماكرديت وواتكنز ومار�صيك. 
املنظمة  اأبعاد  توافر  درجة  درا�صة   -
املتعلمة على جميع عمادات وكليات 

جامعة امللك �صعود.
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 على الرغم من التقدم الذي حققته املراأة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل
 العقود الثالثة املا�سية وتخطي احلواجز الثقافية للم�ساركة الفاعلة يف التنمية،
 فما زالت امل�ساركة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية الن�سطة اأقل من املاأمول
 مقارنة مب�ستوى التح�سيل العلمي الذي حققته املراأة يف دول املجل�س.  كما اأن
 ن�سبة متثيل املراأة يف مراكز �سنع القرار حمدودة جداً مل تتعدى ٢% ح�سب موؤ�سر
القيادات والتن�سيق بني  التعاون  لأهمية تفعيل  الجتماعي. ونظراً  النوع   تنمية 
اإيجاباً  الن�سائية يف دول املجل�س لتحقيق مزيداً من التمكني لهن، مما ينعك�س 
 على اأدائهن واإنتاجيتهن وحتقيق امل�ساهمة الإيجابية للمراأة يف عملية التنمية
 ال�ساملة يف دول املنطقة ومواجهة التحديات، ينظم معهد الإدارة العامة لقاء
متكني واآليات  ا�سرتاتيجيات  ليناق�س  املجل�س  دول  يف  الن�سائية  للقيادات   عمل 

القيادات الن�سائية الإدارية مبا يدعم دورها يف مراكز اتخاذ القرار.

ت�صليط  اإلى  اللقاء  هذا  ي�صعى 
ال�صوء على واقع م�صاركة القيادات 
الإداري  القرار  �صنع  يف  الن�صائية 
يف  الإدارية  التنمية  يخدم  مبا 
واخلا�س،  العام  القطاعني 
والتحديات التي تواجهها �صمن هذا 
ا�صرتاتيجيات  يناق�س  كما  الإطار، 
الن�صائية  القيادات  متكني  واآليات 
الدارية مبا يدعم دورها يف مراكز 

اتخاذ القرار.
واقع  الأول:  املحور 
الن�سائية  القيادات  م�ساركة 
التعاون  جمل�ض  دول  يف 

القرار  �سنع  يف  اخلليجي 
يف  والتنموي  الإداري 
العام  القطاعني  موؤ�س�سات 

واخلا�ض   
اإلى  املحور  هذا  يهدف 
لواقع  الراهن  الو�صع  ت�صخي�س 
القرار  �صنع  يف  املراأة  م�صاركة 
الإداري والتنموي وذلك من خالل:
- ا�صتعرا�س جتارب دول املجل�س 
الن�صائية  القيادات  م�صاركة  يف 
الإداري  القرار  �صنع  يف 

والتنموي.
وموؤ�صرات  الإح�صائيات  دور     -

ت�صخي�س  يف  الجتماعي  النوع 
مل�صاركة  الراهن  الو�صع 
�صنع  يف  الن�صائية  القيادات 

القرار الإداري والتنموي
الجتماعي  النوع  متثيل  واقع     -
جمل�س  دول  يف  امليزانيات  يف 

التعاون اخلليجي.
التحديات  الثاين:  املحور 
م�ساركة  تواجه  التي 
�سنع  يف  الن�سائية  القيادات 
يف  والتنموي  الإداري  القرار 
العام  القطاعني  موؤ�س�سات 

واخلا�ض

 لقاء القيادات الن�شائية
 يف دول جمل�س التعاون

اخلليجي ودورها يف التنمية
٨ �شفر ١٤٣٨هـ - ٨ نوفمرب ٢٠١٦م
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الدولة 

دولة قطر

�صلطنة عمان

مملكة البحرين

دولة الكويت  

دولة الكويت 

عنوان الورقة

 متكني املراأة رحلة ولي�صت وجهة: جتربة 
دولة قطر

جتربة �صلطنة عمان يف ا�صتثمار الطاقات 
الب�صرية الن�صائية يف القطاع احلكومي

التوعية الإعالمية وتاأثريها على امل�صاركة 
الفَعالة للقيادات الن�صائية يف عملية �صنع 

القرار )جتربة مملكة البحرين(

جتربة  العمل:  �صوق  يف  اخلليجية  املراأة 
دولة الكويت الواقع وامل�صتقبل

فر�صتها  الكويتية  املراأة  نالت  هل 
امل�صتحقة يف مراكز قيادية يف جمتمعها؟

ا�سم املتحدثة

�صعادة الأ�صتاذة / اآمال عبداللطيف املناعي
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة قطر للعمل الجتماعي

�صعادة الدكتورة/ اأمة اللطيف بنت �صرف �صيبان
ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  الأولى-نائبة  امل�صت�صارة 

الدارة العامة

�صعادة الدكتورة/ مي �صليمان العتيبي
نائب رئي�س جمل�س اأمناء معهد التنمية ال�صيا�صية

�صعادة الأ�صتاذة/ منى خلف الدعا�س
مدير عام الإدارة املركزية لالإح�صاء بالإنابةاملجل�س 

الأعلى للتخطيط والتنمية

�صعادة الدكتورة/ لبنى اأحمد القا�صي
العلوم  بكلية  املراأة  واأبحاث  درا�صات  مركز  رئي�س 

الجتماعية يف جامعة الكويت 

اإبراز  اإلى  املحور  هذا  يهدف 
اأهم التحديات التي تواجه م�صاركة 
القيادات الن�صائية يف �صنع القرار 

الإداري والتنموي ويت�صمن:
املوؤثرة على  التحديات  - ت�صنيف 
للقيادات  الفعالة  امل�صاركة 
الن�صائية يف عملية �صنع القرار. 
القيادات  م�صاركة  موؤ�صرات   -

الن�صائية يف �صنع القرار.
متكني  الثالث:  املحور 
القيادات  دور  وتعزيز 
امل�ساركة  من  الن�سائية 
القرار  �سنع  يف  الفَعالة 

يف  والتنموي  الإداري 
العام  القطاعني  موؤ�س�سات 

واخلا�ض.
يهدف هذا املحور اإلى التو�صل 
ال�صرتاتيجيات  من  جمموعة  اإلى 
متكني  يف  ت�صهم  التي  والآليات 
الن�صائية  القيادات  دور  وتعزيز 
الفَعالة يف �صنع  امل�صاركة  لتحقيق 
وذلك  والتنموي  الإداري  القرار 

من خالل:  
التي  العامة  ال�صيا�صات  حتديد   -
ُبعد  فيها  يراعى  اأن  ينبغي 
على  للتغلب  الجتماعي  النوع 

تواجه م�صاركة  التي  التحديات 
�صنع  يف  الن�صائية  القيادات 

القرار الإداري والتنموي.
مقرتحة  واآليات  ا�صرتاتيجيات   -
الن�صائية  القيادات  لتمكني 
�صنع  يف  الفَعالة  امل�صاركة  من 
يف  والتنموي  الإداري  القرار 

القطاعني العام واخلا�س.
الجتماعي  النوع  اإدماج  كيفية   -
يف اإعداد امليزانيات واملوؤ�صرات 
يف  العالقة  ذات  الإح�صائية 
القطاعني العام واخلا�س بدول 

املجل�س.

اجلل�سة الأولى
 واقع م�ساركة القيادات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �سنع القرار الإداري

 والتنموي يف موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س
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الدولة 
 اململكة العربية 

ال�صعودية

دولة المارات العربية 
املتحدة

دولة قطر

 دولة قطر

دولة الكويت 

الدولة 

اململكة العربية 
ال�صعودية

 اململكة العربية 
ال�صعودية

 مملكة البحرين

�صلطنة عمان  

  
دولة الكويت

عنوان الورقة
 التحديات التي تواجه م�صاركة القيادات 
يف  الإداري  القرار  �صنع  يف  الن�صائية 

موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س

التحديات التي تواجه م�صاركة القيادات 
الإداري  القرار  �صنع  يف  الن�صائية 

والتنموي

املراأة   م�صاركة  تواجه  التي  التحديات 
 : الداري  القرار  �صنع  يف  اخلليجية 

الدرو�س امل�صتفادة

�صنع  يف  الن�صائية  القيادات  م�صاركة 
واتخاذ القرار: التحديات كفر�س للنمو

الوجه املقنع للتمكني الداري للمراأة يف 
الكويت، تقييم وتو�صيات

عنوان الورقة

ا�صرتاتيجيات واآليات مقرتحة لتمكني القيادات 
الن�صائية من امل�صاركة الفَعالة يف �صنع القرار 

لتحقيق  الأكادميية  القيادات  متكني   
امل�صاركة الفَعالة يف �صنع القرار

لتمكني  مقرتحة  واآليات  ا�صرتاتيجيات 
القيادات الن�صائية من امل�صاركة الفَعالة 

يف �صنع القرار يف القطاع اخلا�س 

روؤية م�صتقبلية نحو متكني املراأة

ال�صيا�صات العامة التي ينبغي اأن يراعى 
على  للتغلب  الجتماعي  النوع  بها 
التحديات التي تواجه القيادات الن�صائية 

يف �صنع القرار الإداري والتنموي 

ا�سم املتحدثة
معايل الدكتورة/ هدى بنت حممد العميل

مديرة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

�صعادة الدكتورة/منى البحر 
ملركز  الأمناء  جمل�س  ع�صو  التنفيذي  املدير 

اجلليلة لثقافة الطفل  

�صعادة الدكتورة / لولوة بنت عبداهلل امل�صند
ملجل�س  الأعلى  للمجل�س  ال�صت�صارية  الهيئة  ع�صو 

التعاون اخلليجي
 

�صعادة الأ�صتاذة الدكتورة/ ح�صة �صادق
اأ�صتاذ الإدارة التعليمية بكلية الرتبية جامعة قطر 

�صعادة الدكتورة/ فاطمة علي احلويل
احلقوق(  كلية  الدويل  القانون  ق�صم   ( مدر�س 

جامعة الكويت

ا�سم املتحدثة

�صعادة الدكتورة/ ثريا عبيد
ع�صو جمل�س ال�صورى

�صعادة الدكتورة/ �صمر حممد عمر ال�صقاف
لل�صوؤون  عبدالرحمن  بنت  نورة  الأمرية  جامعة  وكيل 

ال�صحية 

�صعادة الدكتورة/ فاطمة حممد يو�صف البلو�صي
الرئي�س التنفيذي ل�صركة وايت بامل لال�صت�صارات

�صعادة الأ�صتاذة/ ليلى بنت اأحمد النجار
م�صت�صارة وزيرة الرتبية والتعليم 

�صعادة املحامية/ �صيخة اجلليبي

اجلل�سة الثانية
  التحديات التي تواجه م�ساركة القيادات الن�سائية يف �سنع القرار الإداري والتنموي يف موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س

اجلل�سة الثالثة
والتنموي يف موؤ�س�سات الإداري  القرار  الفَعالة يف �سنع  امل�ساركة  الن�سائية من  القيادات  دور  وتعزيز   متكني 

  القطاعني العام واخلا�س
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تو�سيات اللقاء
اإيجاد �صبكة لتبادل التجارب    -
جمل�س  دول  بني  واخلربات 
متكني  يخ�س  فيما  التعاون 

املراأة يف جميع املجالت.
وو�صائل  العالم  دور  تفعيل    -
العالم الجتماعي على وجه 
املراأة  متكني  يف  اخل�صو�س. 
وم�صاندا  داعما  يكون  وان 

للدور  ال�صيا�صي.
-  اإن�صاء اإدارة متخ�ص�صة للمراأة 
ملجل�س  العامة  الأمانة  يف 
التعاون، تتولى اإعداد البحوث 
النظم  وو�صع  البيانات  وجمع 
ال�صرت�صادية لرفع م�صوؤوليات 

املراأة يف التنمية املجتمعية.
هذا  نتائج  اإي�صال  �صرورة    -
لتفعيل  القرار  ملتخذي  اللقاء 

الدور القيادي للمراأة يف دول 
املنطقة.

-  اأن يتبنى معهد الإدارة العامة 
على  للمراأة  جلنة  ت�صكيل 
التعاون  جمل�س  دول  م�صتوى 
لتي�صري  العربي  اخلليج  لدول 
وحتقيق  الن�صائي  العمل 

التوا�صل مع الجيال ال�صابة
وت�صريعات  �صيا�صات  و�صع   -
اإلى  الو�صول  املراأة من  متكن 
املنت�صب القيادية مع مراقبة 

تنفيذها.
والبيئة  الظروف  تهيئة   -
بهدف  املراأة  ملعمل  املنا�صبة 
حتقيق التوازن بني م�صوؤوليتها 

الأ�صرية والعملية.
-  اإيجاد اآليات موؤ�ص�صية لقيا�س 
مي  املراأة  ادماج  م�صتوى 

مراكز �صنع القرار.
�صيا�صات موحدة لدعم  تبني    -
م�صاركة املراأة يف �صنع القرار 
لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

احلليج العربي.
عملية  يف  املراأة  اإ�صراك    -
التخطيط للتنمية للتعبري عن 

احتياجات املراأة.
يخدم  مبا  الن�صو�س  تف�صري    -
يف  للمراأة  الفعالة  امل�صراكة 

�صنع القرار.
-  اأهمية م�صاركة املراأة يف جميع 

الربامج وامل�صاريع التنمية.
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املقدمة
الإدارية العمليات  اأن تقوم بالهتمام بجميع  اإلى  التعليم بحاجة   اإن مكاتب 
 لت�سل اإلى اأف�سل م�ستوى ممكن للجودة وذلك بتطبيق منهجية ال�ستة �سيجما
 والتي تعد من اأحدث املداخل يف حتقيق اجلودة، اإذ اأثبتت بالتجارب يف كثري

من املنظمات جناح وفاعلية هذه املنهجية.

مدى  بتحديد  �صيقوم  البحث  هذا  فاإن  وعليه 
اإمكانية تطبيق منهجية ال�صتة �صيجما على مكاتب 
هذه  لتبني  وا�صتعدادها  جاهزيتها  ومدى  التعليم 
م�صتوى  اأف�صل  اإلى  الو�صول  اأجل  من  املنهجية 
ممكن للجودة فيها مبا ي�صهل لها حتقيق اأهدافها.

م�سكلة البحث
هناك حاجة ملعرفة مدى اإمكانية تطبيق مكاتب 
�صيجما،  ال�صتة  ملنهجية  املكرمة  مكة  يف  التعليم 
وهذا ما اأكده ال�صرثي )20١0، �س١48( باأن ذلك 
يجعل مكاتب التعليم قادرة على العمل على تطبيق 
منهجية ال�صتة �صيجما، وي�صاهم يف حتديد الأدوار 
التقومي  عمليات  ودمج  العاملني  بني  وامل�صوؤوليات 

والتخطيط للتح�صني يف العمليات.
وبناء على ذلك ميكن بلورة م�صكلة البحث يف 

الت�صاوؤل الرئي�س الآتي:
 ما مدى اإمكانية تطبيق منهجية ال�صتة �صيجما 
نظر  وجهة  من  املكرمة  مبكة  التعليم  مبكاتب 

القيادات التعليمية؟

اأهداف البحث
اأ�صئلة  عن  الإجابة  اإلى  البحث  هذا  يهدف 

البحث من خالل الأهداف الآتية:
التعرف على مدى اإمكانية تطبيق منهجية   -١
من  املكرمة  مبكة  التعليم  مبكاتب  �صيجما  ال�صتة 
وجهة نظر القيادات التعليمية من خالل ا�صتخدام 

.DMAIC منوذج
اإح�صائية  دللة  ذات  الفروق  عن  الك�صف   -2
التعليمية  القيادات  ا�صتجابات  متو�صطات  بني 
منهجية  تطبيق  اإمكانية  مدى  حول  املكرمة  مبكة 
ال�صتة �صيجما مبكاتب التعليم مبكة املكرمة تعزى 
�صنوات  العلمي،  )املوؤهل  متغريات  لختالف 

اخلدمة، التخ�ص�س(.
املجالت الرئي�سة يف البحث

اأوًل / ال�صتة �صيجما:
 Pande )27يعرفها باند وهولب )2005، �س
Holpp &  باأنها »اأ�صلوب ي�صاعد ويلهم العاملني 
وخدمات  منتجات  لتقدمي  تهدف  العمليات  جلعل 

 مدى اإمكانية تطبيق منهجية ال�شتة
 �شيجما مبكاتب التعليم مبكة املكرمة

من وجهة نظر القيادات التعليمية
�سلطان عبدالرحمن الزهراين 

ماج�صتري يف الإدارة الرتبوية
�صفري كر�صي الأمري نايف بن عبدالعزيز 
للقيم الأخالقية بجامعة امللك عبدالعزيز
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DMAIC مراحل منوذج

 Six Sigma منوذج حت�سني العملية يف ال�ستة �سيجما

امل�سدر: )باند واآخرون، 9٠٠٢، �س96(

حت�سني العملية

قم بتحديد امل�صكلة.  •
د متطلبات حلها. حدِّ  •

د اأهدافك. حدِّ  •

P   حتقق من امل�صكلة/العملية.
P   قم بتنقيح امل�صكلة/الهدف.

P   قم بقيا�س اخلطوات الرئي�صة/
املعطيات.

P   �صع بع�س الفرتا�صات املتعلقة 
باأ�صباب امل�صكلة.

الأ�صباب  بع�س  بتحديد  قم     P
اجلذرية للم�صكلة.

التي  الفرتا�صات  من  حتقق     P
و�صعتها.

P   �صع بع�س الأفكار للتخل�س من 
الأ�صباب اجلذرية للم�صكلة.

P   اخترب احللول التي و�صعتها.
P     قم بتوحيد احلل/قيا�س النتائج.

املوحدة  املعايري  بع�س  �صع   P
حفاظًا على م�صتوى الأداء.

P   قم مبعاجلة امل�صاكل كلما تطلب 
الأمر ذلك.

ت�سميم واإعادة ت�سميم العملية

اأو  املحددة  امل�صاكل  بع�س  بتحديد  قم    P
امل�صاكل العامة.

د هدفًا اأو غري روؤيتك. P   حدِّ
اإعادة  اأو  الت�صميم  جمال  بتو�صيح  قم   P

الت�صميم، وكذلك اهتمامات العمالء.

Pقم بقيا�س م�صتوى الأداء بالن�صبة للمتطلبات.

قم بتجميع البيانات اخلا�صة بكفاءة العملية.  •

د اأف�صل املمار�صات: حدِّ  •
قيِّم ت�صميم العملية.  •

الإ�صافات املفيدة وغري املفيدة.  •
الثغرات/العقبات.  •

P   ال�صبل البديلة.
P   قم بتنقيح املتطلبات.

�صع الت�صميم لعملية جديدة:  •
حتدِّ الفرتا�صات.  •

اأطلق العنان لالإبداع.  •
د مبادئ �صري العمل. حدِّ  •

قم بتطبيق عمليات واأنظمة وت�صكيالت جديدة.  •

P   قم بو�صع بع�س املعايري واملراجعات للحفاظ 
على م�صتوى الأداء.

P   قم مبعاجلة امل�صاكل كلما تطلب الأمر ذلك.

د ١(   حدِّ

2(   ِق�س

3(   حلِّل

ر 4(   طوِّ

م 5(   حتكَّ

خالية من العيوب والأخطاء«.
 :DMAIC ثانيًا / منوذج دميياك

يذكر باند واآخرون )2009، �س66( باأنه ي�صتخدم يف منهجية ال�صتة �صيجما دورة للتح�صني تتكون من 
DMAIC ر وحتكم اأو كما يتم اخت�صاره د، ق�س، حلِّل، طوِّ خم�س مراحل وهي: حدِّ
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منهجية البحث
الو�صفي  املنهج  ا�صتخدام  مت 
امل�صحي، ومت تطبيق هذا البحث 
احل�صر  باأ�صلوب  املجتمع  على 
ال�صامل، وقد قام الباحث بتوزيع 
على  )ال�صتبانة(  البحث  اأداة 
القيادات التعليمية مبكة املكرمة 
العمل  راأ�س  على  هم  الذين 
وقد   ،  )348( عددهم  والبالغ 
 )١59( عدد  اأن  الباحث  وجـد 
و�صاحلة  م�صتوفاة  ا�صتبانة 
لإجراء التحليل الإح�صائي متثل 
ن�صبة )45.7%( من ال�صتبانات 

امل�صرتجعة.
نتائج البحث

منهجية  تطبيق  اإمكانية  اأن   -
ال�صتة �صيجما مبكاتب التعليم 
با�صتخدام  املكرمة  مبكة 
منوذج DMAIC كانت بدرجة 
نظر  وجهة  من  )عالية( 
)بنني(  التعليمية  القيادات 
مكة  مبنطقة  التعليم  باإدارة 

املكرمة.
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   -
اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
)α=0.05( بني اأفراد عينة 
ملدى  تقديرهم  حول  البحث 
اإمكانية تطبيق منهجية ال�صتة 
التعليم مبكة  �صيجما مبكاتب 
اأبعاد:  من  كٍل  يف  املكرمة 
)التحديد، القيا�س، التحليل، 
تعزى  التحكم(  التح�صني، 
لختالف موؤهالتهم العلمية و 
�صنوات خدمتهم يف التعليم و 

تخ�ص�صاتهم.
تو�سيات البحث

الثقافة  تنمية  �صرورة   -١
امل�صاندة  التنظيمية 
مكاتب  يف  اجلودة  لتطبيقات 
اإقامة  خالل  من  التعليم 
واللقاءات  املحا�صرات 
واملوؤمترات  العمل  وور�س 
ون�صر  التدريبية  والدورات 
حول  املنظمة  والأدلة  اللوائح 
تطبيق منهجية ال�صتة �صيجما 

مبكاتب التعليم.
مبكاتب  العاملني  حتفيز   -2
التعليم ماديًا ومعنويًا وحثهم 
تطبيق  يف  امل�صاركة  على 
ال�صتة  مبنهجية  اجلودة 
التعليم  مبكاتب  �صيجما 

اأو  الدورات  خالل  من  اإما 
اأو  العمل  ور�س  اأو  اللقاءات 

التطبيق.
ال�صتة  منهجية  اعتماد   -3
املراجعة  اإدارة  من  �صيجما 
التعليم  اإدارة  يف  الداخلية 
مكاتب  عمليات  ملراجعة 
التزامها  من  والتاأكد  التعليم 
با�صتخدام  وذلك  بذلك 

.DMAIC منوذج
باإدارة  خا�س  ق�صم  اإن�صاء   -4
باإدارة  ال�صاملة  اجلودة 
ال�صتة  مبنهجية  يعنى  التعليم 
يف  تطبيقها  ومتابعة  �صيجما 
وا�صتقطاب  التعليم  مكاتب 
اخلرباء واملتخ�ص�صني للعمل 

فيه.
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 تكونت الدرا�سة من �ستة ف�سول جتيب على اأ�سئلة الدرا�سة.

ال�صوؤال  عن  الإجابة  ومتت   -
املقرتح  الت�صور  ما  الرئي�س: 
املعرفة،  جمتمع  اإلى  للتحول 
يف  الإ�صالميَّة  اجلامعات  يف 
من  العامليَّة؟  التجارب  �صوء 
ت�صاوؤلت  عن  الإجابة  خالل 

ة الآتية: را�َصة الفرعيَّ الدِّ
ة  ال�صعوديَّ اجلامعات  واقع  ما   -
ملجتمع  التحول  حيث  من 
اإنتاج  حيث:  من  املعرفة، 
املعرفة، ن�صر املعرفة، توظيف 

املعرفة.
اجلامعات  حتول  معوقات  ما    -
املعرفة  جمتمع  اإلى  ة  ال�صعوديَّ
من حيث، اإنتاج املعرفة، ن�صر 

املعرفة، توظيف املعرفة.  
جتارب  من  الأمثل  ما   -
ة التي حققت  اجلامعات العامليَّ

التحول اإلى جمتمع املعرفة.
اجلامعات  متطلبات  ما   -
لتحولها  الالزمة  ة  ال�صعوديَّ
اإلى جمتمع املعرفة، من حيث: 
املعرفة،  ن�صر  املعرفة،  اإنتاج 

توظيف املعرفة.
املقرتح  الت�صور  ة  اأهميَّ ما   -
ال�صعوديَّة  اجلامعات  لتحول 
ة  واإمكانيَّ معرفة،  جمتمع  اإلى 
نظر  وجهة  من  تطبيقه 

اخلرباء. 
را�َصة:   اأهداف الدِّ

مقرتح  ت�صّور  تقدمي   -
املعرفة  جمتمع  اإلى  للتحول 
ة  الإ�صالميَّ اجلامعات  يف 
ال�صعودية  اجلامعات   –
التجارب  �صوء  يف  اأمنوذجًا- 

العامليَّة.
اجلامعات  حتول  واقع  معرفة   −
ة اإلى جمتمع املعرفة،  ال�صعوديَّ
من حيث: اإنتاج املعرفة، ون�صر 

املعرفة، وتوظيف املعرفة.
حتول  معوقات  معرفة   −
اإلى  ة  ال�صعوديَّ اجلامعات 
حيث:  من  املعرفة،  جمتمع 
املعرفة،  ون�صر  املعرفة،  اإنتاج 

وتوظيف املعرفة.
جتارب  من  الأمثل  ا�صتجالء    −
ة التي حققت  اجلامعات العامليَّ

التحول اإلى جمتمع املعرفة.
التحول  متطلبات  معرفة   −
اجلامعات  يف  املعرفة  ملجتمع 

ال�صعوديَّة. 
ة الت�صور املقرتح  معرفة اأهميَّ  −
املعرفة  جمتمع  اإلى  للتحول 
ال�صعودية،  اجلامعات  يف 
وجهة  من  تطبيقه  واإمكانيَّة 

نظر اخلرباء؟

املنهج  را�َسة:  الدِّ منهج 
»امل�صحي«،  باأ�صلوبيه  الو�صفي 

و«الوثائقي«.
ت�صميم  مت  را�َصة:  الدِّ اأداة 
الأولى(  )ال�صتبانة  اأداتني، 
ومعوقاته،  الواقع،  لت�صخي�س 
)اإنتاج  تكونت من ثالثة حماور: 
توظيف  املعرفة  ن�صر  املعرفة، 
للمعوقات  وحمور  املعرفة(، 
وال�صتبانة  والفنيَّة(،  ة  )الإداريَّ
وت�صمل  املقرتح،  للت�صور  الثانية 
البيئة  توفري  الأول:  ق�صمني: 
التمكينيَّة ملجتمع املعرفة، وي�صمل 
التقنيَّة،  ة،  )الإداريَّ العوامل: 
املوؤ�ص�صات  القيميَّة،  التمويليَّة، 
احلا�صنة(، والثاين ي�صمل: دورة 

املعرفة يف جمتمع املعرفة.
اجلامعات  را�َصة:  الدِّ جمتمع 
هيئة  اأع�صاء  َنة:  الَعيِّ ال�صعودية. 
جامعات،  ثالث  من  التدري�س 
�صعود  بن  حممد  الإمام  جامعة 
اأم  جامعة  بالريا�س،  ة  الإ�صالميَّ
القرى يف مكة املكرمة، اجلامعة 
الإ�صالميَّة يف املدينة املنورة، وقد 
لت�صخي�س  ع�صًوا،   )١88( بلغت 
للت�صور  خبرًيا  و)١6(  الواقع، 

املقرتح يف اجلامعات.
اأبرز النتائج:

 ت�شور مقرتح للتحول اإلى جمتمع املعرفة يف
ة  اجلامعات الإ�شالميَّة يف �شوء التجارب العامليَّ

ة على اجلامعات ال�شعوديَّة«. »درا�شة تطبيقيَّ
ة بنت عبد املح�سن بن  فوزيَّ

عبد الكرمي العبد الكرمي



 جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(٨٨

املعرفة:  ملجتمع  التحول  واقع   −
املعرفة  ن�صر  املعرفة،  )اإنتاج 
توظيف املعرفة( يف اجلامعات 
يرتاوح  ال�صعوديَّة  ة  الإ�صالميَّ
من درجة )متو�صطة-كبرية( 
 (،)3.4١( ح�صابي  مبتو�صط 

.)3.3١(،)3.26
على  املوافقة  درجة  بلغت   −
ة،  والفنيَّ ة،  الإداريَّ املعوقات 
للتحول  كبرية(،  )درجة 
اجلامعات  يف  املعرفة  ملجتمع 
ال�صعوديَّة  ة  الإ�صالميَّ
مبتو�صط  الإداريَّة،  للمعوقات 
اعتماد  ومنها:   ،)4.0١(
متويل اجلامعات على التمويل 
احلكومي فقط، وعدم تطبيق 
و�صعف  الإلكرتونيَّة،  الإدارة 
ال�صرتاتيجي  التخطيط 
املعرفة.  جمتمع  اإلى  للتحول 
فقد  الفنيَّة  املعوقات  اأما 
 .)3.83( كبرية  درجة  بلغت 
ة  التحتيَّ البنية  �صعف  ومنها: 
ة املعلومات،  لالت�صالت وتقنيَّ
الإنتاج  نحو  الدافعيَّة  وقلة 
هيئة  اأع�صاء  لدى  العلمي 

التدري�س.
اجلامعات  جتارب  �صوء  يف   −
)اأوروبا،  جتربة:  العامليَّة 
اجلنوبيَّة،  كوريا  اأمريكا، 
كندا،  اليابان،  ماليزيا، 
اأن  ن�صتخل�س  بريطانيا( 
التحول ملجتمع املعرفة يتحقق 
ة،  بتظافر عدة عوامل: )اإداريَّ
اأكادمييَّة،  ا�صرتاتيجية، 

تقنيَّة، ثقافيَّة، اقت�صاديَّة(. 
املقرتح  الت�صور  ا�صتمل  وقد   −

على العنا�صر الآتية: 
املقرتح  الت�صور  اأهداف   −
اإلى جمتمع معرفة يف  للتحول 
اجلامعات الإ�صالميَّة يف �صوء 

التجارب العامليَّة.

املقرتح  الت�صور  منطلقات   −
اإلى جمتمع معرفة يف  للتحول 

اجلامعات الإ�صالميَّة.
املقرتح  الت�صور  اآليات  ثالًثا:   −
اإلى جمتمع معرفة يف  للتحول 

اجلامعات الإ�صالميَّة.
الت�صور  متطلبات  رابًعا:   −
جمتمع  اإلى  للتحول  املقرتح 
اجلامعات  يف  معرفة 
التجارب  �صوء  يف  الإ�صالميَّة 

العامليَّة.
الت�صور  معوقات  خام�ًصا:   −
جمتمع  اإلى  للتحول  املقرتح 
اجلامعات  يف  معرفة 
التجارب  �صوء  يف  الإ�صالميَّة 

العامليَّة.
على  التغلب  �صبل  �صاد�ًصا:   −
الت�صور  تطبيق  معوقات 
جمتمع  اإلى  للتحول  املقرتح 
اجلامعات  يف  معرفة 
التجارب  �صوء  يف  الإ�صالميَّة 

العامليَّة.
ة  املعنيَّ اجلهات  �صابًعا:   −

بتطبيق الت�صور املقرتح.   
اإجراءات  اعتمدت  وقد 
مرحلتني  على  املقرتح  الت�صور 

لالنطالق منها، وهي:
توفري  الأولى:  املرحلة   −
يتطلبها  التي  ة  التمكينيَّ البيئات 
املرحلة  وهذه  املعرفة.  جمتمع 
اإلى  للتحول  تهيئة  مبنزلة  هي 
البيئة  وهذه  املعرفة،  جمتمع 
)العامل  عوامل  عدة  من  تتكون 
عامل  الب�صريَّة،  واملوارد  الإداري 
عامل  التقني،  العامل  التمويل، 
العامل  احلا�صنة،  املوؤ�ص�صات 

القيمي والثقايف(.
املرحلة الثانية: تفعيل اأن�صطة   −
اجلامعات  يف  املعرفة  جمتمع 
ال�صعودية، وتتكون من اآليتني:

١-  دعم البحث العلمي.

يف  املعرفة  دورة  تفعيل   -2
اجلامعات من خالل: 

لتحويل  املعرفة  ١-اإنتاج 
جمتمع  اإلى  اجلامعات 

املعرفة: 
لتحويل  املعرفة  2-ن�صر 
جمتمع  اإلى  اجلامعات 

املعرفة. 
لتحويل  املعرفة  3-توظيف 
جمتمع  اإلى  اجلامعات 

املعرفة.
     ويرتبط حتقيق كل جمال 
الإجراءات  من  جمموعة  بتنفيذ 
ة  زمنيَّ بفرتة  املرتبطة  املقرتحة 
وفق املعايري الآتية التي تفرت�صها 
الباحثة )املدى الفوري من )يوم 
املتو�صط  واملدى  �صنة(،  اإلى 
�صنوات(،  ثالث  اإلى  )�صنة  من 
واملدى البعيد من )ثالث �صنوات 

فاأكرث(.
التو�سيات: 

اجلامعات  توجه  دعم   −
الإ�صالميَّة نحو جمتمع املعرفة 
ا وب�صريًّا، وو�صع اخلطط  ماديًّ

ال�صرتاتيجية الوا�صحة.
اأن ت�صعى اجلامعات الإ�صالميَّة   −
يف  واقعها  لتطوير  ة  ال�صعوديَّ
من  املعرفة،  ملجتمع  التحول 
ن�صر  املعرفة،  )اإنتاج  حيث 

املعرفة، توظيف املعرفة(.
املقرتح  الت�صور  تفعيل   −

للجامعات يف الدرا�صة.
ماديًا  العلمي  البحث  دعم   −

وب�صريًا.
ة  لتقنيَّ ة  التحتيَّ البنية  ة  تقويَّ  −
يف  واملعلومات  الت�صالت 

اجلامعات الإ�صالميَّة.
مناذج  نحو  التوجه  دعم   −
اجلامعات البيئة، واجلامعات 
البحثية  واجلامعات  املنتجة، 

يف اجلامعات ال�صعودية.
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     املكونات العاملية للتفكري الإيجابي
 لدى عينٍة من طالبات

جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة

حتديد  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
للتفكري  العاملية  املكونات 
طالبات  من  عينٍة  لدى  الإيجابي 
بجدة،  العزيز  عبد  امللك  جامعة 
�صيغت  الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق 
املكونات  ما  الآتية:  الت�صاوؤلت 
العاملية للتفكري الإيجابي بطريقة 
املكونات الرئي�صة وا�صتخدام حمك 
العاملي  التحليل  بطريقة  كايزر 
العاملية  املكونات  ما  ال�صتك�صايف، 
با�صتخدام  الإيجابي  للتفكري 
التحليل العاملي التوكيدي بطريقة 
ولالإجابة  الأق�صى،  الحتمال 
ا�صتخدمت  الت�صاوؤلت  هذه  عن 
العاملي،  التحليل  منهج  الباحثة 
مقيا�س  بتطبيق  قامت  اإذ 
الإيجابي  التفكري  ممار�صة 
التفكري  ومقيا�س  )راقب،2006(، 
على  )اإبراهيم،20١0(  الإيجابي 
كلية  طالبات  من  ع�صوائيٍة  عينٍة 
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  الآداب 
من  طالبة   )600( عددهن  بلغ 
اأ�صفرت  وقد  تخ�ص�صاٍت خمتلفة، 
النتائج عن: وجود مكوناٍت عامليٍة 
 ١١ عددها  بلغ  الإيجابي  للتفكري 
بالر�صا  ال�صعور  وهي:  عاماًل 
والإجناز،  بالطموح  الرغبة  مع 

النفتاح الذهني باحلوار الإيجابي 
يف  العلمي  التفكري  الآخر،  وقبول 
القرارات،  امل�صكالت و�صناعة  حل 
تقبل امل�صوؤولية ال�صخ�صية، القدرة 
على �صبط النفعالت عند مواجهة 
امل�صروط  غري  التقبل  املواقف، 
املعرفة  على  احل�صول  للذات، 
والثقة  القوة  بن�صرها،  وامل�صاركة 
بالتعامل مع الآخرين، التقبل غري 
امل�صروط للنجاح، التعامل الإن�صاين 

مع الآخرين، اإدارة الوقت.
الدرا�صة  نتائج  اأو�صحت  كما 
للتفكري  العاملية  املكونات  مطابقة 
التحليل  با�صتخدام  الإيجابي 
بطريقة  التوكيدي  العاملي 
نتيجة  مع  الأق�صى  الحتمال 
ال�صتك�صايف،  العاملي  التحليل 
حمكات  قيم  اأن  النتائج  وتظهر 
املكونات  منوذج  مالءمة  جودة 
العاملية امل�صتقلة )١١ عاماًل( اأقل 
العاملية  املكونات  منوذج  قيم  من 
وقيم  املرتابطة  عاماًل(   ١١(
واملكون  العاملية  املكونات  منوذج 
العام، مما ي�صري اإلى وجود ترابط 
وت�صري  العاملية،  املكونات  بني 
الثالث  النموذج  اأن  اإلى  النتائج 
مع  العاملية  املكونات  )منوذج 

ب�سرى بنت علي بن يحيى الزهراين

املكون العام، اأعطى قيمًا متطابقًة 
منوذج  مالءمة  جودة  ملحكات 
مما  املرتابطة،  العاملية  املكونات 
اإلى اأن املكون العام واملتمثل  ي�صري 
يف�صر  العام  الإيجابي  التفكري  يف 
املكونات )١١( يف  الرتابطات بني 
وي�صري  الإيجابي،  التفكري  مقيا�س 
العامل  وجود  اإلى  الثالث  النموذج 
العام الذي يربط املكونات العاملية 
املكونات  وجود  مع  عاماًل،    )١١(
جودة  ويدعم  الفرعية،  العاملية 
م�صفوفة  النموذج  هذا  مالءمة 
العاملية  املكونات  بني  الرتباط 
الناجتة  النظرية  عاماًل    )١١(
من التحليل التوكيدي اإذ تبني اأنها 

قوية.
الدرا�صة  نتائج  �صوء  ويف 
احلالية تو�صي الباحثة با�صتخدام 
يف  اإعداده  مت  الذي  املقيا�س 
بالدرا�صات  احلالية  الدرا�صة 
للك�صف  امل�صتقبلية  والبحوث 
لدى  الإيجابي  التفكري  عن 
يف  ال�صعوديات  اجلامعة  طالبات 
املختلفة،  العلمية  التخ�ص�صات 
املتعلقة  املقايي�س  تقنني  كذلك 
التحليل  با�صتخدام  بالتفكري 

العاملي ال�صتك�صايف والتوكيدي. 
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 درجة توافر متطلبات اإدارة مدر�شة امل�شتقبل باملرحلة
البتدائية يف مدينة تبوك

     درا�شة مقدمة اإلى ق�شم الإدارة والتخطيط الرتبوي
 كمتطلب تكميلي للح�شول على درجة املاج�شتري يف

 الرتبية ق�شم اإدارة وتخطيط تربوي

 جهة الدرا�سة: ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية والآداب
– جامعة تبوك- تاريخ اإجراء الدرا�سة: 1٤٣٧هـ/ ٢٠1٥م.

توافر  درجة  عن  الك�صف  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
البتدائية  باملرحلة  امل�صتقبل  مدر�صة  اإدارة  متطلبات 
مت  الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق  تبوك،  مدينة  يف 
العتماد  مت  كما  امل�صحي،  الو�صفي  املنهج  ا�صتخدام 
على ال�صتبانة اأداًة جلمع البيانات، والتي مت تطبيقها 
على جمتمع الدرا�صة البالغ) ١99( فرًدا بني مديرة 
 )١84( منها  ا�صتجاب  البتدائية،  باملرحلة  وم�صرفة 

فرًدا.
وبعد املعاجلات الإح�صائية با�صتخدام التكرارات 
معادلة  بري�صون،  ارتباط  ومعامل  املئوية،  والن�صب 
والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  نباخ،  كرو  األفا 
املعيارية، واختبار)ت(، تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج 
الآتية: جاءت ا�صتجابة اأفراد جمتمع الدرا�صة جلميع 
املتطلبات يف درجة توافر )متو�صطة(؛ اإذ بلغ املتو�صط 
العام ملحور املتطلبات اخلا�صة بتدريب القائمني على 
اإدارة مدر�صة امل�صتقبل )2.١9(، وبلغ املتو�صط العام 
املحلي  املجتمع  على  بالنفتاح  اخلا�صة  للمتطلبات 
املتطلبات  ملحور  العام  املتو�صط  بلغ  كما   ،)2.05(

امل�صتقبل  مدر�صة  اإدارة  يف  بالالمركزية  اخلا�صة 
تو�صلت  كما   ،)2.0١( مقداره  ح�صابي  مبتو�صط 
ا�صتجابات  متو�صطات  بني  فروق  وجود  اإلى  الدرا�صة 
اإدارة  متطلبات  توافر  درجة  حول  العينة  اأفراد 
الوظيفي–  )امل�صمى  ملتغريي  تعزى  امل�صتقبل  مدر�صة 
املديرات،  ل�صالح  املجالت  جميع  يف  املدر�صة(  نوع 

واملدار�س الأهلية. 
من  جملة  الدرا�صة  قدمت  النتائج  �صوء  ويف 
ال�صالحيات  هيكلة  اإعادة  اأبرزها:  التو�صيات 
املمنوحة لالإدارات املدر�صية احلكومية بحيث تتواكب 
خالل  من  امل�صتقبل،  مدر�صة  واأهداف  متطلبات  مع 
لت�صريف  الكايف  الذاتي  ال�صتقالل  املديرات  منح 
لها  املخولة  وال�صلطات  ال�صالحيات  وفق  �صوؤونها 
قنوات  بتنوع  تو�صي  كما  املركزية،  اجلهات  قبل  من 
املحيط  واملجتمع  املدر�صة  بني  تربط  التي  الت�صال 
للتوا�صل  اإلكرتوين  اإن�صاء موقع ر�صمي  بها من خالل 
املدر�صة  اإمكانات  واإتاحة  املحلي،  املجتمع  ممثلي  مع 
خلدمة املجتمع املحلي يف غري اأوقات الدوام الر�صمية.

�سلوى بنت عبداهلل بن رباح الر�سيدي
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 هدف هذا البحث اإلى التعرف على واقع ا�ستخدام معلمي العلوم للمعامل
املرحلة يف  العلوم  تدري�س  يف  ا�ستخدامها  ومعوقات   الفرتا�سية، 
 املتو�سطة، كما هدف هذا البحث اإلى التعرف على اجتاهات معلمي العلوم
 نحو ا�ستخدام املعامل الفرتا�سية. ولالإجابة عن اأ�سئلة البحث مت ا�ستخدام
 اأداتني، وهما: اأوًل: ا�ستبانة، للك�سف عن واقع ا�ستخدام املعلمني للمعامل
التعرف على  الفرتا�سية، وعن معوقات ا�ستخدامهم لها. ثانياً: مقيا�س 
 اجتاه معلمي العلوم نحو ا�ستخدام املعامل الفرتا�سية. وقد تكونت عينة
 البحث من)٢٤( معلم علوم ممن يعملون يف مدار�س ت�ستخدم املعامل

 الفرتا�سية يف مدينة القويعية.

 ا�شتخدام معلمي العلوم
 باملرحلة املتو�شطة للمعامل
الفرتا�شية واجتاهاتهم نحوها

حمـمــد بـــــن مــانـــــع الغـيــث
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وقد تو�صل البحث اإلى النتائج 
الآتية:

اإجابة ال�صوؤال الأول: ما واقع 
ا�صتخدام معلمي العلوم باملرحلة 
املتو�صطة للمعامل الفرتا�صية يف 

تدري�س العلوم؟
ا�صتخدام  بواقع  يتعلق  فيما 
الفرتا�صية  للمعامل  املعلمني 
الثالث  الفقرات  ح�صلت  فقد 
الآتية على املتو�صطات الأعلى يف 
املعلمني  ا�صتخدام  لواقع  و�صفها 
مرتبة  الفرتا�صية-  للمعامل 
تنازليًا ح�صب قيم  متو�صطاتها:- 
دور  املعلم  يدرك  الفقرة: 
ب�صكل  الفرتا�صية  املعامل 
الفقرة:  بعدها  جاءت  ثم  جيد، 
للمعامل  املعلمني  ا�صتخدام 
الفرتا�صية مكنهم من م�صاعدة 
مفاهيم  بني  لريبطوا  طالبهم 
بالواقع،  العلوم  وم�صطلحات 
وجاءت بعدها الفقرة: ا�صتخدام 
الفرتا�صية  للمعامل  املعلمني 
من  كثري  توفري  على  �صاعدهم 
الوقت لإجناز التجارب. من جهة 
الثالث  الفقرات  ح�صلت  اأخرى 
الآتية على املتو�صطات الأدنى يف 
املعلمني  ا�صتخدام  لواقع  و�صفها 
الفرتا�صية)مرتبة  للمعامل 
طالبي  يزور  الفقرة:   : تنازليًا( 
مرات  مبعدل)4-3(  املعمل 
بعدها  جاءت  ثم  الف�صل،  يف 
املعامل  طالبي  يزور  الفقرة: 
الفرتا�صية مبعدل)5-6( مرات 
يف الف�صل، ثم جاءت بعدها ويف 
اأمنح  الفقرة:  الأخرية  املرتبة 

من  ال�صتفادة  فر�صة  طالبي 
للتجارب  الفرتا�صية  املعامل 

املهمة فقط.
ما  الثاين:  ال�صوؤال  اإجابة 
املعامل  ا�صتخدام  معوقات 

الفرتا�صية يف تدري�س العلوم؟
فيما يتعلق مبعوقات ا�صتخدام 
ظهر  فقد  الفرتا�صية،  املعامل 
 - تاأثريًا  املعوقات  هذه  اأبرز  اأن 
مرتبة تنازليًا ح�صب متو�صط كل 
فقرة عربت عن هذا املعوق- ما 
الأن�صطة  كتب  اإن  الفقرة:  ياأتي: 
تركز  العلوم  مقرر  يف  العملية 
املعامل  يف  التجارب  اإجراء  على 
الفرتا�صية،  ولي�صت  احلقيقية 
اإن  الفقرة:  بعدها  جاءت  ثم 
�صعف �صبكة الإنرتنت يف املدر�صة 
املعلمني  ا�صتخدام  من  حد 
جاءت  ثم  الفرتا�صية،  للمعامل 
توفر  عدم  اإن  الفقرة:  بعدها 
احلا�صب  اأجهزة  من  كاف  عدد 
الفرتا�صية  باملعامل  املطلوبة 
لها،  املعلمني  ا�صتخدام  من  حد 
زيادة  الفقرة:  بعدها  جاءت  ثم 
للمعلم.  التدري�صي  الن�صاب 
اأقل  كانت   ، اأخرى  جهة  من 
قيم  بح�صب  تاأثريًا  املعوقات 
تنازليًا(  )مرتبة  متو�صطاتها 
اإن  الفقرة:  الآتي:  النحو  على 
ي�صاعد  ل  الربجميات  ت�صميم 
على تقومي الطالب مما حد من 
ا�صتخدامي للمعامل الفرتا�صية 
، ثم جاءت بعدها الفقرة: �صعف 
جاءت  ثم  باحلا�صب،  معرفتي 
ا�صتخدام  قلة  الفقرة:   بعدها 

حد  للمعامل  املعلمني  زمالئي 
جاءت  ثم   ، لها  ا�صتخدامي  من 
اإن  الفقرة:  الأخرية  املرتبة  يف 
املعامل  باأهمية  معرفتي  عدم 
العلوم  تدري�س  يف  الفرتا�صية 

حد من ا�صتخدامي لها.
ما  الثالث:  ال�صوؤال  اإجابة 
العلوم باملرحلة  اجتاهات معلمي 
املعامل  ا�صتخدام  نحو  املتو�صطة 

الفرتا�صية يف تدري�س العلوم؟
هذا  نتائج  ك�صفت  كما 
اجتاه  وجود  عن  البحث 
معلمي  لدى  )اإيجابي منخف�س( 
املعامل  ا�صتخدام  نحو  العلوم 
العلوم.  تدري�س  يف  الفرتا�صية 
اإليه  البحث  تو�صل  ما  �صوء  ويف 
من  عدٍد  اقرتاح  مت  نتائج:  من 
اأبرزها:  من  وكان  التو�صيات، 
من  الكايف  العدد  توفري  �صرورة 
املعامل الفرتا�صية يف املدار�س، 
�صبكة  خدمة  بتح�صني  الهتمام 
العمل  املدار�س،  يف  الإنرتنت 
على اإعادة �صياغة كتب الأن�صطة 
بحيث  العلوم  مقرر  يف  العملية 
تهتم باإجراء التجارب يف املعامل 
تقليل  على  العمل  الفرتا�صية، 
ملعلمي  التدري�صي  الن�صاب 
العلوم مبا يعزز من ا�صتخدامهم 
ال�صتفادة  الفرتا�صية،  للمعامل 
املتقدمة  الدول  خربات  من 
الفرتا�صية  املعامل  طبقت  التي 
اأمريكا  مثل:  وفعال،  جيد  ب�صكل 
وبريطانيا، تقدمي دورات تدريبية 
ا�صتخدام  يف  العلوم  ملعلمي 

املعامل الفرتا�صية.
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 فاعلية برنامج قائم على الأن�شطة اللغوية
 الإثرائية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي لدى

 تلميذات ال�شف ال�شاد�س البتدائي
اأ�سمــاء نا�ســر عايــد الهذلــي 

هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على 
الأن�صطة  على  قائم  برنامج  فاعلية 
مهارات  تنمية  يف  الإثرائية  اللغوية 
التعبري الكتابي لدى تلميذات ال�صف 
ال�صاد�س البتدائي، وحتقيقًا لأهداف 
املنهج  الباحثة  ا�صتخدمت  الدرا�صة 
الأدبيات  لدرا�صة  وذلك  الو�صفي؛ 
لإعداد  الدرا�صة،  مبو�صوع  املتعلقة 
الختبار،  وبناء  املهارات،  قائمة 
ا�صتخدام  مت  وقد  الربنامج،  واإعداد 
من  للتحقق  التجريبي  �صبه  املنهج 
مهارات  تنمية  يف  الربنامج  فاعلية 
واختارت  امل�صتهدفة   الكتابي  التعبري 
ق�صدية  غري  ع�صوائية  عينًة  الباحثة 
)الثالثة  املدر�صة  يف  متثلت  للدرا�صة 
والأربعني(  و)اخلام�صة  والأربعني( 
اأدوات  تطبيق  ومت  بريدة،  مبدينة 
الأول  الدرا�صي  الف�صل  يف  الدرا�صة 

والثاين من العام ١436/ ١437هـ.
اأعدت  الدرا�صة  بيانات  وجلمع 
الباحثة اأدوات الدرا�صة، وتاأكدت من 
�صدقها وثباتها وهي: قائمة مبهارات 
لتلميذات  الالزمة  الكتابي  التعبري 
اختبار  البتدائي،  ال�صاد�س  ال�صف 
لتلميذات  الكتابي  التعبري  مهارات 

ال�صف ال�صاد�س البتدائي. 
اأدوات  تطبيق  من  النتهاء  وبعد 
الدرا�صة، وحتليلها اإح�صائّيًا، تو�صلت 

الدرا�صة اإلى النتائج الآتية:
ال�صف  تلميذات  م�صتوى  �صعف   -

مهارات  يف  البتدائي  ال�صاد�س 
تلك  يف  الالزمة  الكتابي  التعبري 
اكت�صاب  م�صتوى  اإن  اإذ  املرحلة؛ 
التلميذات جاء يف م�صتوى اكت�صاب 
ن�صبية  وباأهمية  )�صعيف(، 

.)%5١.3(
على  القائم  الربنامج  فاعلية   -
يف  الإثرائية  اللغوية  الأن�صطة 
الكتابي  التعبري  مهارات  تنمية 
ال�صاد�س  ال�صف  تلميذات  لدى 
املجموعة  لدى  البتدائي 
الدرا�صة(  )عينة  التجريبية 
اكت�صاب  متو�صط  بارتفاع  وذلك 
يف   )32.65( من  التلميذات 
التعبري  ملهارات  القبلي  الختبار 
يف   )65.82( اإلى  الكتابي 

الختبار البعدي.
نتائج  عنه  اأ�صفرت  ما  �صوء  ويف 
من  عددًا  الباحثة  قدمت  الدرا�صة 
من  وكان  واملقرتحات،  التو�صيات 

اأبرزها:
مهارات  قائمة  من  ال�صتفادة   -
التو�صل  مت  التي  الكتابي  التعبري 
منهج  حمتوى  تطوير  يف  اإليها 
ال�صاد�س  لل�صف  اجلميلة  لغتي 
التي  املهارات  واإ�صافة  البتدائي، 

مل تدرج اإليه.
القائم  الربنامج  من  ال�صتفادة   -
الإثرائية  اللغوية  الأن�صطة  على 
يف  امل�صمنة  الأن�صطة  مراجعة  يف 

حمتوى منهج لغتي اجلميلة لل�صف 
و�صرورة  البتدائي،  ال�صاد�س 
اإثرائية  لغوية  اأن�صطة  اإ�صافة 
تالم�س احتياج التلميذات، وت�صهم 
ملا  الفعالة  ممار�صته  حتقيق  يف 
يتعلمه من مهارات خارج املجتمع 

املدر�صي.
القائم  الربنامج  من  ال�صتفادة   -
الإثرائية  اللغوية  الأن�صطة  على 
العربية  اللغة  معلمات  تدريب  يف 
اللغوية  الأن�صطة  ا�صتخدام  على 
بو�صفها  وابتكارها،  الإثرائية 
�صعف  لعالج  حديثًة  و�صيلًة 
التعبري  مهارات  يف  التلميذات 
الكتابي ومهارات اللغة ب�صكل عام.
وكان من اأبرز البحوث املقرتحة:

اجلميلة  لغتي  منهج  تقومي   -
مهارات  �صوء  يف  العليا  لل�صفوف 

التعبري الكتابي.
ملعلمي  التدري�صي  الأداء  معايري   -
اللغة العربية يف املرحلة البتدائية 
الإثرائية  اللغوية  الأن�صطة  لتفعيل 

امل�صاحبة للمنهج.
على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية   -
اللغوية الإثرائية لتطوير  الأن�صطة 
اللغة  ملعلمي  التدري�صي  الأداء 

العربية يف املرحلة البتدائية.
العربية  اللغة  معلمي  اأدلة  تقومي   -
وتنفيذ  اإعداد  معايري  �صوء  يف 

الأن�صطة اللغوية.
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العتماد معايري  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  على  التعرُّف  البحث   هدف 
 املدر�سي يف املدار�س الثانوية، والوقوف على درجة توافر متطلبات تطبيق
 معايري العتماد املدر�سي يف املدار�س الثانوية مبنطقة ع�سري من وجهة نظر
 اأفراد العينة، التعرُّف على الفروق بني ا�ستجابات اأفراد العينة حول درجة توافر
مبنطقة الثانوية  املدار�س  يف  املدر�سي  العتماد  معايري  تطبيق   متطلبات 
 ع�سري والتي تعزى ملتغريات )الوظيفة احلالية، عدد الدورات التدريبية التي مت

احل�سول عليها يف جمال اجلودة والعتماد، نوع املدر�سة(.

مقرتح  ت�صور  اإلى  والتو�صل   
العتماد  معايري  لتطبيق  مالئم 
الثانوية  املدار�س  يف  املدر�صي 
خربات  �صوء  يف  ع�صري  مبنطقة 
ا�صتخدام  ومت  الدول،  بع�س 
املنهج الو�صفي، وكانت ال�صتبانة 
واملعلومات،  البيانات  جلمع  اأداة 
وبلغت عينة البحث )١50( فردًا، 
مدر�صة  مديرة   )63( بواقع 
و)87( م�صرفة تربوية، مبا ميثل 

)35%( من املجتمع الأ�صلي.
اأ�صفر البحث عن جمموعة من 
اأهمها:اأن من املتطلبات  النتائج، 
معايري  لتطبيق  توافرها  الواجب 
املدار�س  يف  املدر�صي  العتماد 
الثانوية يف منطقة ع�صري متطلبات 
متطلبات  وتنظيمية،  اإدارية 

تعليمية وتعّلمية، ومتطلبات مالية 
كما  ب�صرية.  ومتطلبات  ومادية، 
امليداين  البحث  نتائج  اأ�صارت 
تطبيق  متطلبات  توافر  درجة  اأن 
يف  املدر�صي  العتماد  معايري 
املدار�س الثانوية مبنطقة ع�صري، 
متو�صطة  توافر  )بدرجة  جاءت 
الأبعاد.  جميع  يف  عام(  ب�صكل 
وجود  البحث  نتائج  اأظهرت  كما 
اإح�صائية  دللة  ذات  فروق 
باختالف متغري الوظيفة احلالية 
وجند اأن الفروق يف جميع الأبعاد 
مديرات  ل�صالح  الكلية  والدرجة 
اإلى  اإ�صافة  الثانوية،  املدار�س 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
يف  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  يف 
الإدارية  املتطلبات  الأول:  الُبعد 

والتنظيمية باختالف متغري عدد 
الدورات التي مت احل�صول عليها 
يف جمال اجلودة والعتماد وجند 
لديهن  من  ل�صالح  الفروق  اأن 
اأ�صفرت  كما  فاأكرث(،  )دورتان 
نتائج البحث اإلى وجود فروق ذات 
ا�صتجابات  يف  اإح�صائية  دللة 
متغري  باختالف  العينة  اأفراد 
الأبعاد  جميع  يف  املدر�صة  نوع 
املدر�صة  ل�صالح  الكلية  والدرجة 
الثانوية نظام مقررات. ويف �صوء 
هذه النتائج مت بناء ت�صور مقرتح 
ملتطلبات تطبيق معايري العتماد 
الثانوية  املدار�س  يف  املدر�صي 
مبنطقة ع�صري، وبعد ذلك قدمت 
التو�صيات  من  عددًا  الباحثة 

واملقرتحات البحثية.

 متطلبات تطبيق معايري العتماد املدر�شي
 يف املدار�س الثانوية مبنطقة ع�شري يف �شوء

خربات بع�س الدول ت�شور مقرتح
�سبياء عبد اهلل حممد العمري
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الهدر التعليمي
يف املرحلة اجلامعية

عبــــــداملح�ســــن الـعـ�سـيـمـي

واأعداد اجلامعات  يف  املقبولني  الطلبة  لأعداد  العلمي  التحليل  خالل   من 
 اخلريجني يف كل عام، وبدرا�سة اإح�سائية �سريعة يالحظ اأن اأعداد اخلريجني كل
 عام يف معظم اجلامعات ال�سعودية ل يتجاوز متو�سطه ٥1-٧1%، يف حني
اجلامعة، يف  الدار�سني  الطلبة  اأعداد  من   %٢٢-٥٢ املفرت�س  املتو�سط   اإن 
 ومن خالل مقارنات ب�سيطة لتو�سيح عمق امل�سكلة ميكن الطالع على اأعداد
 خريجي معظم اجلامعات احلكومية واأعداد الطلبة املقيدين،  اأي اإن متو�سط
 ال�سنوات التي مي�سيها الطالب يف حياته اجلامعية تزيد مبعدل �سنة اإلى �سنة
 ون�سف عن ال�سنوات املتوقعة للتخرج، كما ميكن درا�سة هذه الن�سبة باملقارنة
 بني املقبولني يف تخ�س�س ما ون�سبة اأعداد اخلريجني من خالل معرفة الطلبة
اخلريجني بعدد  مقارنة  التح�سريية-  ال�سنة  -با�ستثناء  الكلية  يف   امل�سجلني 
ب�سكل الطلبة  ظروف  معرفة  الظاهرة  هذه  درا�سة  عند  املهم  ومن   �سنوًيا، 
 مف�سل من تعرث اأو ان�سحاب اأو حتويل من كلية لأخرى، وينتج عن ذلك تزايد عدد

ال�سنوات التي يق�سيها الطالب يف اجلامعة.
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اأكرب  ب�صكل  امل�صكلة  وتظهر 
الطلبة  من  ن�صبة  هناك  كان  اإذا 
يف  اجلامعية  الدرا�صة  ينهون 
طلبة  مقابل  املطلوب  توقيتها 
تتجاوز  اأوقات  مي�صون  اآخرين 
ال�صنوات املقررة للدرا�صة بعامني 
بنف�صي  قمت  وقد  ثالثة،  اأو 
املنت�صبني  اأعداد  بني  باملقارنة 
بعد  ما  اجلامعات  من  للعديد 
واأعداد  التح�صريية،  ال�صنة 
اخلريجني حيث ات�صحت يل هذه 
وميكن  عنها،  امل�صكوت  امل�صكلة 
اإعادة  واخلرباء  لالأ�صاتذة 
املقارنة والتاأكد من هذا الإ�صكال 
العميق يف تعليمنا اجلامعي)2(.

لهذا  الآخر  ال�صق  اأما 
التحدي فهو معرفة اأ�صباب هذا 
الهدر التعليمي داخل اجلامعات 
م�صاكله،  وحل  معاجلته  ملحاولة 
اأ�صباب  عن  الدرا�صات  لأن 
من  العديد  يف  اجلامعي  الهدر 
اجلامعات ال�صعودية حتدٍّ يحتاج 
كل جامعة،  دقيق يف  اإلى حتليل 
يف  الهدر  ن�صبة  واأن  خا�صة 
من  اأكرث  احلكومية  اجلامعات 
فبالإ�صافة  الأهلية،  اجلامعات 
اإلى اأن ن�صب الهدر يف اجلامعات 
له عالقة بالتخ�ص�س والكلية ل 
وعوامله  اأ�صبابه  درا�صة  من  بد 
اإلى  ترجع  قد  والتي  املختلفة، 
تابعة  اإدارية  عوامل  اأو  اأ�صباب 
التعليم  م�صتوى  اأو  للجامعة 
الطلبة،  قبول  اأو طرق  اجلامعي 

اأو م�صتوى خريجي الثانوية.
الهدر  حجم  يت�صح  كما 
على  الطالع  عند  التعليمي 
مع  اجلامعة،  يف  الطلبة  اأعداد 
اأعداد ال�صنة التح�صريية  حذف 

واأعداد اخلريجني �صنوًيا يف كل 
جامعة وكل كلية. 

ولن اأذكر هنا جامعات معينة 
ولكن ميكن الرجوع اإلى الك�صف 
من  للتاأكد  جامعة  لأية  ال�صنوي 
اأن  الطبيعي  ومن  الن�صبة  هذه 
له  الهدر  هذا  من  جزء  يكون 
الناحية  من  منطقية  اأ�صباب 
الأكادميية، اإل اأن الن�صبة الأكرب 
الهدر  �صمن  تدخل  اأ�صبابها 
درا�صته  ميكن  الذي  التعليمي 
الذي  عليه،  ال�صيطرة  وحماولة 
وهي  اأخرى  م�صكلة  مع  يتقاطع 
والتي  اجلامعة  من  الت�صرب 
اأخرى  درا�صات  اإلى  حتتاج 

م�صتقلة.
التعليم  يف  الهدر  يعدُّ 
املوؤثرات  اأهم  من  اجلامعي 
اجلامعي  التعليم  على  ال�صلبية 
اأهم  ومن  النواحي،  جميع  من 
تزايد  التعليمي  الهدر  اآثار 

تكاليف التعليم.
اأوجه  عدة  التعليمي  وللهدر 

منها:
تاأخر �صن التخرج.  -

درا�صية  ف�صوًل  النقطاع   -
عديدة.

بع�س  يف  املتكرر  الر�صوب   -
املقررات.

اأو  لأخرى  كلية  من  التحويل   -
ق�صم لآخر عدة مرات.

الهدر  اأ�صباب  من  نوع  وكل 
درا�صات  اإلى  يحتاج  التعليمي 
تاأثري  مف�صلة من خالله يدر�س 
ميكن  كما  العامل/العوامل 
يف  املتداخلة  العوامل  درا�صة 
اإن  كما  التعليمي،  الهدر  اأ�صباب 
يرفع  اجلامعة  يف  الطلبة  تاأخر 

اجلامعي  التعليم  تكلفة  من 
طلبة  على  الفر�صة  وي�صيع 
يف  يقبلوا  اأن  ميكن  اآخرين 

اجلامعة.
ت�صاهم  التي  املوؤ�صرات  ومن 

بدرا�صة اأعمق لهذه الق�صية:
معرفة اأعداد الطالب الذين   -
�صعف  ب�صبب  درا�صًيا  اأوقفوا 

امل�صتوى الدرا�صي.
معرفة اأعداد الطالب الذين   -
الدرا�صة ف�صاًل  انقطعوا عن 
درا�صًيا اأو اأكرث واأ�صباب ذلك.
الذين حولوا  الطالب  معرفة   -
كلية  من  اأو  لآخر  ق�صم  من 
واأثر  ذلك  واأ�صباب  لأخرى 

ذلك على الهدر التعليمي.
التعليمي  الهدر  هذا  اإن 
درا�صات  اإلى  يحتاج  اجلامعي 

متعددة الأوجه من خالل:
الظاهرة  هذه  �صيوع  تتبع   -

واأبعادها.
الهدر  اأ�صباب  درا�صات   -

التعليمي.
الهدر  هذا  اآثار  درا�صات   -
القت�صادية  الناحية  من 

والتعليمية.
هناك  اأن  من  الرغم  على   -
للهدر  الدرا�صات  من  العديد 
املهم  من  فاإنه  التعليمي 
يف  �صاملة  درا�صات  اإجراء 
كل جامعة لتحديد اأبعاد هذه 
للحد  وو�صع اخلطط  امل�صكلة 
منها، وهذا ي�صاهم يف تر�صيد 
وتطوير  اجلامعات  ميزانية 
كفاءتها ورفع م�صتوى اجلودة 

فيها.
اإنه مو�صوع يحتاج اإلى مزيد 

من الدرا�صة والتاأمل والبحث. 



9٧  جملة اآفاق )العدد رقم ٥١ �شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٨ هـ املوافق يناير ٢٠١٧ م(




