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كلمة التحرير
نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه األحداث وتتجدد فيه العلوم بوتيرة مذهلة  ،تركت
املؤسسات التربوية جتري الهثة في محاولة املعاجلة الفعالة والسريعة للمتغيرات
املتج ّددة مبا يتوافق مع متطلبات العصر.
ومع بداية عام جديد تقلب مجلة آفاق صفحة جديدة من صفحات تاريخها العريق
مع أقالم رائدة متميزة في اجملالني التربوي والنفسي  ،أقالم تسعى لتحقيق رسالة
اجمللة من خالل طرح مستجدات امليدان مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه
مؤسسات إعداد املعلم والتعليم العام على األصعدة احمللية و اإلقليمية والعاملية في
هذا العصر املتقلب  ،ومبنظور حديث مواكب للدراسات احلديثة والتجارب الدولية مبا
يحقق االرتقاء بجودة العملية التعلمية والتعليمية على ح ّد سواء.
فمن دمج وزارة التعليم العالي مع التربية والتعليم  ،وما تبع ذلك من لزوم إعادة
الهيكلة التنظيمية مبا يتطلبه ذلك الدمج من إعادة الهيكلة التنظيمية بوصفها
واقعا يفرض نفسه؛ فال شيء يدوم دون تطوير .ومن االنعكاسات اإليجابية املتوقعة
من هذا الدمج توثيق الصلة بني امليدان واملؤسسات التربوية التي تع ّد معلميه
ومعلماته  ،وهي حلقة جوهرية كانت مفقودة في الفترات املاضية ؛ فضعف الصلة
بني اجلانبني أوجد فجوة أضعفت إعداد املعلم بالتعليم العالي وعرقلت عملية تطوير
التعليم العام بشكل عام فجاء الدمج بهدف االرتقاء مبستوى اجلودة في اجلانبني.
ولتكون النظرة أكثر شمولية يقدم هذا العدد بعض التحديات التي تواجه هذا
التكامل في الدمج مثل العالقة بني اإلعالم والتعليم  ،وخاصة في ظل االنفتاح
اإلعالمي  ،وما يواجهه الفكر العربي من ضخ لألفكار املتباينة واملتضاربة أحيانا ،
واخملالفة للتعاليم اإلسالمية واملقوضة للهوية الوطنية في أحيان أخرى .فقد وجدت
مؤسساتنا التربوية نفسها في موضع جديد يصعب معه إيجاد جتارب دولية تسهم
في إرشادها إلى سبل التعامل األمثل معها ،وتدلّها على طرق عالج املشكالت
الناجمة عنها عالجا ً يوائم بني الثقافة العربية السعودية واإلسالمية مبا يكفل
التقدم لألمام بخطى حثيثة ثابتة وراسخة.
عام جديد ..في عصر جديد ...تتحد فيه أقالم كوكبة متميزة من املتخصصني في شتى
اجملاالت لتقدم لكم عددا يجمع من كل مجال قطرة ...وال غرابة أن تتع ّدد اجملاالت ؛ أليس
التعلم والتربية عملية متجانسة لبناء إنسان متكامل عقال ً وروحا ُ وجسداً؟!
د .سارة عمر العبد الكرمي
وكيلة كلية التربية
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التعليم واالعالم :تظافر أم تنافر د .بادي الشكرة

د .علي األملعي
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أخبار جستن
جمعية جستن تهنئ معالي
وزير التعليم بالثقة الملكية

تتقدم اجلمعية السعودية للعلوم التربوية
والنفسية (جسنت ) ممثلة مبجلس اإلدارة
وكافة منسوبيها بالتهنئة ملعالي الدكتور
أحمد بن محمد العيسى على الثقة امللكية
الكرمية بصدور األمــر السامي بتعيينه
وزيــرا ً للتعليم  ،سائلني اهلل له التوفيق
والسداد في إكمال مسيرة التعليم واالرتقاء
بالعملية التربوية والتعليمية خلدمة أبناء
وبنات الوطن  ،ودفع مسيرة التنمية بكافة
جوانبها .

أقامت اجلمعية السعودية للعلوم التربوية
والنفسية لقائها الثمانني ضمن سلسلة
لقاءاتها الدورية والذي جاء بعنوان  ( :اختبار
كفاءات املعلمني  :النتائج والدالالت )  ،يوم
األربعاء بتاريخ 1437/2/6هـــ ،وكان ضيف
اللقاء سمو األمير فيصل بن عبداهلل املشاري
آل سعود ،رئيس املركز الوطني للقياس
والتقومي في التعليم العالي ،أدار اللقاء
سعادة الدكتور سعيد بن محمد الشمراني
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية
التربية بجامعة امللك سعود ،حضر اللقاء
عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من
داخل اجلامعة وخارجها  ،وكذلك عدد من
طالب وطالبات الدراسات العليا والباحثني
واملهتمني.

المجال األول :

التكامل التربوي بني التعليم العام والعالي،
ويضم هذا اجملال أربعة محاور عامة ذات عالقة
بالتكامل التربوي بني التعليم العام والعالي
في مجاالت هي:
 السياسات التعليمية املعلم تأهليه وتطويره -املمارسات احمللية والدولية الناجحة.

المجال الثاني:

التعليم والتعلم ،
ويضم هذا اجملال أربعة محاور عامة في التعليم
و التعلم هي:
 بناء وتطوير املناهج املقررات الدراسية الفئات اخلاصة -تقنية املعلومات

تقيم اجلمعية خالل الفصل الدراسي
القادم مؤمترا ً بعنوان  :التكامل التربوي بني
التعليم العام و العالي خــالل الفتــرة مـن
1437/5/23-21هــــــ ،املوافق 2016/3/3-1م ،
وتنتظم موضوعات املؤمتر في أربعة مجاالت
رئيسة ،يتفرع من كل منها عدد من احملاور
المجال الثالث:
البحثية الفرعية.
ميثل اجملال األول املوضوع الرئيس للمؤمتر ،أما السياسات والقيادة التربوية
بقية اجملاالت فهي عامة ،وهي على النحو ويضم هذا اجملال أربعة محاور عامة هي :
 سياسات التعليم ونظمهالتالي:
 استشراف مستقبل التعليم قيادة التعليم العام والعالي -التخطيط التربوي

المجال الرابع:
القياس والتقومي التربوي
ويضم ثالثة محاور في علم النفس هي:
 القياس والتقومي التربوي علم نفس النمو ونظريات التعلم -االرشاد الطالبي واالكادميي
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إعادة هيكلة وزارة
التعليم  :لبناء
تنظيمي أكثر
فاعلية
تع ّد عمليات اإللغاء أو اإلنشاء والدمج أو بها في أدبيات إعادة الهيكلة اإلدارية،
الفصل وغيرها من أدبيات إعادة الهيكلة
ً
في أي جهاز إداري ،وتوصف إعادة الهيكلة ويتم األخذ بها أو بأحدها وفقا ملتغيرات
بأنها عملية ديناميكية طبيعية ،تتطلبها ثقافة التنظيم ،وإمكاناته املادية والبشرية،
مؤشرات النمو والتطوير ،وتفرضها متطلبات وفي ضوء الظروف والتحوالت السياسية
علمية واقتصادية ومجتمعية ،ويحكمها واالقتصادية واالجتماعية ،والضغوط التي
متارسها عناصر البيئة احمليطة بالتنظيم.
معايير حتقيق األهداف اإلستراتيجية .
ومنذ نشأة الــوزارات واملؤسسات العامة
واملصالح احلكومية في اململكة لم تتوقف
عمليات إعــادة الهيكلة بغية التطوير
والتحديث  ،أو استجابة للمستج ّدات
االقتصادية واالجتماعية ،بل إنها تسارعت
في السنوات األخيرة ،حيث تتضح الرغبة
والسعي الدائم للجهاز احلكومي في
عملية التطوير واإلصالح اإلداري وعلى أعلى
مستويات السلطة واإلدارة في اململكة.
فمنذ العام 1424هـ جرى أكثر من سبعة
تعديالت جوهرية على اجلهاز اإلداري للوزارات،
مسميات  ،وإلغاء وزارات  ،ونقل
مابني تعديل
ّ
نشاطات  ،وغيرها  .وكان آخرها دمج وزارتي
التعليم العالي والتربية والتعليم في
وزارة واحدة باسم وزارة التعليم .ومما جتدر
اإلشارة إليه أن عمليات تطوير اجلهاز الوزاري
وحتديثه ال تعني بالضرورة وجود مشكالت أو
قصور في أداء ذلك اجلهاز،ممثال ً في الوزارات
واملؤسسات التي مت ّ تعديل أسمائها ،أو
هيكلتها ،أو نقل بعض نشاطاتها ومهامها،
أو إضافة نشاطات أخرى إليها إذ إن الدمج أو
الفصل  -كما أسلفنا -هي أساليب معمول
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وفي ضوء ما سبق تبرز تساؤالت غاية في
األهمية تتمثل في كيفية تنفيذ مثل
هذه التوجهات؟ وما القضايا الرئيسة
ذات العالقة بإعادة الهيكلة اإلدارية؟ وما

د .إبراهيم داود الداود
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية
كلية التربية  -جامعة الملك سعود

األساليب واآلليات املناسبة لتحقيق الغاية
من تلك العمليات؟ وكيف ميكن استشراف
مستقبل اجلهاز اإلداري بعد عمليات الدمج
أو التعديل؟
فعلى سبيل املثال :إن دمج وزارتي التربية
والتعليم و التعليم العالي في وزارة واحدة
حتت اسم وزارة التعليم تطلّب معه بالضرورة
إعادة هيكلة إدارية للوزارة  ،وفي هذا اجلانب
ميكن القول إن وزارة التعليم ال تستطيع
أن حتقق غاياتها وأهدافها ومهامها إال
بالقدر الذي تسمح به بنيتها وتنظيمها،
ومعظم العقبات التي تواجه الوزارة اليوم

يكون مردّها -في الغالب  -قصورا ً في البيئة يواكب التغيرات ويستجيب للمستج ّدات.
التنظيمية ،األمر الذي يحتاج معه إلى فهم
العناصر التي تتكون منها الوزارة  ،والقدرة إن بناء إعادة هيكلة التنظيم يجب أن يرتكز
على توجيه تلك العناصر لتتفاعل فيما على منهجية العمل اإلداري ،حيث يقوم
بينها ،والربط السليم لعملياتها لتحقيق ذلك البناء على األهداف الرئيسة وما اشتق ّ
مخرجات ت ّتفق واألهداف املرجعية لوزارة منها من أهداف تفصيلية وآليات للتنفيذ،
يتم حتديد الوحدات ،ومها ّم كلّ وحدة،
التعليم.
ومنه ّ
يتم حتديد الوصف
ومن مهام الوحدات
ّ
ومع أن وزارة التعليم جزء من التنظيم اإلداري الوظيفي إلجناز تلك املهام.
في الدولة ،إال أنها يجب أن تعكس نظاما ً
ينسجم مع محور عملها  ،وهو التعليم ،إن تطوير الهيكل التنظيمي قد يختلف
والشك تبعا ً ملراحل منو الوزارة وتطورها.ومبا يتناسب
وعدم التماثل مع قطاعات أخرى.
ّ
أن التنظيم اإلداري في وزارة التعليم يتأث ّر وتوجهــات الدولة وخططهـا وأهدافها.
إلى ح ٍّد كبير مبتغيرات خارجية وداخلية وهو األمــر الــذي يستوجب أحيانا ً النظر
عديدة كحجم الوزارة ،والوظائف املسندة في أسلوب تنظيم الــوزارة بكامله وليس
إليها ،وحجم النشاطات التي تقوم بها ،الهيكل اإلداري فحسب.
واملهام املناطة بها ،والبنية التحتية املتوفرة
وملا كان الهيكل التنظيمي ميثل شكال ً أو
وغيرها.
ً
إطارا للتسلسل اإلداري يتضمن الوحدات
إن من سمات التنظيم اإلداري لوزارة تعنى اإلداريــة اخملتلفة واختصاصاتها حسب
بالتعليم وتقوم بــاإلشــراف عليه تع ّدد مهامها احملددة ،ونطاق اإلشراف والسلطة
االختصاصات وتنوعها  ،واستمرار منوها ،واملسؤولية في الوزارة؛ فإن ذلك سيظل غير
وهــو ما يجعل بناء االتصال والعالقات ذي جدوى دون توفر أدلة عمل واضحة ومح ّددة
متناغما ً ضمن هيكل تنظيمي متع ّدد مبنية على نظام الوزارة وتشريعاتها  ،الذي
املستويات عموديا ً ومتنوع الوحدات أفقياً .يستند إلى نظام الدولة وما تصدره اجلهات
ولعلّ طبيعة العمل في البيئة التعليمية التشريعية من قرارات تنظيمية.
تفرض منح الوحدات التنظيمية استقاللية
نسبية وصالحيات واسعة لكنها  -في والواقع يشير إلى أن عمليات بناء الهيكل
الوقت نفسه -مح ّددة أو مقنّنة مبا يضمن التنظيمي أو تطويره تقتصر على حتديد
القدرة على حتقيق التميز في األداء واجلودة مسؤوليات الوحدات بشكل عام ،إذ إن تلك
الوحدات تقوم مبحاولة حتقيق تلك األهداف
في اإلنتاج.
دون ترجمتها إلى أغــراض مفصلة تنفذ
إن التنظيم اإلداري في وزارة التعليم  -بطريقة منهجية وتتكامل مع الوحدات
بوصفه جزءا ً من التنظيم اإلداري للجهاز األخــرى .وبهذا تتضح أهمية وجود دليل
يتم فيه حتديد مهام كل وحدة
احلكومي الذي هو بدوره
ٌ
جزء من التنظيم للعمل اإلداري ّ
اإلداري في اإلدارة العامة للدولة -يجب إدارية ووضع وصف وتصنيف لكل وظيفة،
أن حت ّدد من خالله مسؤوليات صنع القرار إضافة إلى حتديد اخلطوات اإلجرائية لكل
واتخاذه  ،وتسلسل اإلجراءات اإلدارية .وإن نشاط تقوم به الوحدات ،هذا الدليل يؤدي إلى
جناح التنظيم يجب أن يعكس بالضرورة حتقيق الفعالية اإلدارية وتطبيق مبدأ التكامل
األهداف واملها ّم والصالحيات في الوزارة ،وأن مقابل االزدواجية والتداخل في االختصاصات.

إن إعــادة الهيكلة تقتضي االبتعاد عن
التوسع في الهيكل التنظيمي اإلداري الذي
قد ينتج عنه تعقيدات في الهيكل من
جهة ،ومن جهة أخرى ينبغي التركيز ملنع
تداخل الصالحيات .ومن املعلوم أن أي هيكل
إداري يتوسع أفقيا ً أو عموديا ً سيكون إحدى
سماته التعقيد والتداخل ،وبطء اتخاذ
القرار .ومن نتائجه نشوء نزاع ()Conflict
بني العاملني لتشابك املها ّم وازدواجيتها،
إضافة إلى ان التوسع الرأسي للهيكل
التنظيمي سيقود إلى إطالة اإلجــراءات
اإلدارية انطالقا ً من الوحدات اإلدارية ووصوال ً
إلى متَّخذ القرار.
إن من أبرز القضايا الرئيسة ذات العالقة
بــإعــادة الهيكلة ،وضــوح الصالحيات
وتداخلها ،والتداخل واالزدواجية بني األقسام
واإلدارات اخملتلفة ،والتوازن في معدالت أعداد
العاملني واملها ّم املنوطة بهم ،وصالحيات
قيادات الوزارة وقيادات العمل التعليمي،
والتضخم اإلداري ،والرؤية املستقبلية
للوزارة في ظلّ إعادة هيكلتها.
ومن أهم التوصيات التي ميكن أن نسوقها
هنا لتحقيق أهداف إعادة هيكلة الوزارة،
 ،توفر بيانات موثوقة عن واقــع الــوزارة،
وتشخيص الوضع الراهن للوزارة ،واملقارنة
املعيارية جلهات مرجعية تقوم بالوظيفة
نفسها .وهذا سيوفر أهم العناصر التي
يقوم عليها بناء تنظيمي فاعل يحقق
التوجهات واألهــداف اإلستراتيجية  ،ومن
ذلك :مراجعة املها ّم والوظائف  ،والدليل
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التنظيمي بصفة مستمرة ،وإعادة توزيع
العاملني بني مختلف الوحدات اإلداريــة
بناء على معايير ومؤشرات ترتكز على
مؤهالتهم ،واحتياج تلك الوحدات ،والعمل
على تدريبهم وتطوير مهاراتهم تبعا ً
الحتياجات الوزارة مبختلف وحداتها ،ومنح
قيادات الــوزارة وقيادات امليدان التعليمي
جه نحو الالمركزية،
صالحيات أوسع  ،والتو ّ
وحتديد املها ّم والصالحيات جلميع الوحدات
 ،والعمل على وجود تناغم بني تلك املهام
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 ،وتوفير أدلة عمل واضحة لكافة اإلجراءات
اإلدارية ،وحتديد وصف وظيفي مفصل
لكل وظيفة يتم إعالنه والتقيد مبوجبه ،
واحملاسبة من خالله جلميع موظفي الوزارة،
وتنفيذ املزيد من ورش العمل واللقاءات
وحلقات النقاش  ،لنشر ثقافة التغيير،
ودمج األقسام واإلدارات املتشابهة من خالل
هيكلة تعتمد احللّ الشامل وليس اجلزئي،
وإلغاء اإلدارات التي استنفذت أغراضها (
بعض اإلدارات أنشئت حلاجة لم تعد موجودة

في الوضع احلــالــي) ،وتقليل املستويات
اإلدارية ( رأسيا ً ) لسرعة اتخاذ القرار ،ودمج
اإلدارات أو إلغاؤها على املستوى ( األفقي )
ملنع االزدواجية والتشابه وتكرار اخملرجات،
ونشر الصالحيات واملهام والواجبات املنوطة
بالعاملني في الوزارة كافة ،وأن تكون متاحة
في املوقع اإللكتروني للوزارة .وتفعيل مبدأ
التحفيز واحملاسبية ( حوكمة الوزارة ) في
اجلوانب اإلدارية واملالية.

مع
الضيف

ضيف العدد
د .محمد بن عبداهلل الزغيبي..الرئيس التنفيذي لشركة تطوير
للخدمات التعليمية
نبذة عن الضيف:
الدكتور محمد بن عبداهلل الزغيبي  ،دكتوراه في تصميم تدريس العلوم من
جامعة ليدز في اململكة املتحدة  ،وقد عمل مديرا ً للمناهج بوكالة الوزارة
للتخطيط والتطوير  ،و يشغل في الوقت احلاضر منصب رئيس شركة
تطوير التعليم  ،كما يشرف على وكالة املناهج والبرامج التربوية .وفي هذه
االستضافة يتم التركيز على قضية التربية واملواطنة في واقعنا التعليمي
ُمثال ً بوزارة التعليم واملؤسسات التعليمية  ،وعلى كيفية غرس قيم املواطنة
لدى الطالب والطالبات ،وأبرز اإلجنازات في سبيل ذلك من وجهة نظر ضيفنا،
وغير ذلك من اجلوانب املرتبطة بتطوير العملية التعليمية.
أعده ونفذه :د.بادي الشكرة
أ.نورة العويد أ.أريج الجهني

بداي ًة نتوقف مع رحلة ابتعاث سعادتكم
للدراسة العليا ،ونود تناولها من جانبني
 ..اجلانب األول كيف أثــرت على رؤيتكم
وقراراتكم في ميدان العمل  ،وهل تعتقدون
بأنه من املمكن نقل التجربة البريطانية
الثرية للميدان ؟

املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة،
ووضــوح الهدف ،والتركيز على مخرجات
محددة وعدم املبالغة والسرعة غير املبررة
في اإلجناز.

نقطة بداية للتفكير الشامل أكثر منه
نقطة نهائية لزيادة فاعلية التعليم وحتقيق
الكفايات األساسية  ،ومنها تلك املرتبطة
املواطنة.
بقيم
َ

التغير الذي
ما تصوركم حول مستقبل
ّ
حدث لــوزارة التعليم في الوقت احلالي
بالدمج بني الوزارتني العالي والعام ؟ ومدى
فاعلية ذلك ودوره املأمول في ترسيخ القيم
التربوية القائمة على تعزيز احتياجات
الوطن في كافة امليادين ،وتعزيز قيم
املواطنة ؟

 كيف ترون الدور الذي تقوم فيه اجلهاتاإلشرافية ممثّلة بإدارات التعليم ومكاتبه
 ،من أجل تعزيز القيم الوطنية اخملتلفة
للمعلمني واملعلمات في املدارس واجلهات
اإلدارية فيها ،وتوقعاتكم ملدى تفاعلهم مع
برنامج(فطن) ؟

كان التأثير من جانبني ،أحدهما علمي
من خالل احلصول على الدرجات العلمية
املقرونة باملعرفة األكادميية واملهنية،
وثانيهما اخلبرة العملية أو الثقافية من
خالل املشاركة في الفعاليات واجملالس .وقد
سنحت لي الفرصة للمشاركة في مجلس  -سبق لي مقال تفصيلي حــول جدوى
املدرسة  ،وكذلك العمل في مشروعات الدمج في صحيفة الرياض .وأعتقد أنه
تربوية داخل كلية التربية في جامعة ليدز .قيمة مضافة للتعليم ،وستكون قيمته
وهناك فرص كثيرة من التجربة البريطانية أكبر من خالل التفكير في (إيكوسيستم)
في التعليم أهمها  :صلة البيت واجملتمع للدمج وإعــادة النظر في بنية التعليم
باملدرسة ،وكــون التعليم هو القضية ومسؤولياته ،ودور القطاع اخلاص ،واالرتباط
األساسية لكل بيت ،وكذلك اجلدية من مبجاالت البحوث والتطوير .فالدمج مجرّد

مكاتب التعليم هي النهايات الطرفيةاألساسية في تسهيل مهمة املــدارس
ودعمها في حتقيق الكفايات احملددة للطالب
واملعلمني والقيادات املدرسية .وقد القى
برنامج فطن تفاعال مميزا ً سبق التفكير
املوجود لدى الوزارة وإدارات التعليم .وهذا
يبرز الــدور احلقيقي للمدرسة وأنها هي
السياق احلقيقي للتغيير.
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مع
الضيف

ما هو رأي سعادتكم بنظام  .Ofstedوهلترون أن النظام التعليمي في اململكة قادر
على تهيئة املعلمني ملثل هذه األنظمة
التي تعتمد على جودة املعلم الشخصية
واألكادميية ،وما هي البرامج املقررة مستقبال ً
لتحقيق ذلك ؟

وقــرارات سريعة حتقق مصلحته ،وكفاءة
تقلل الهدر ،وزيــادة مستوى الشفافية
واحملاسبية التي يتسم بها القطاع اخلاص.
هل تعتقد أن املدارس األهلية على سبيل
املثال قدمت ذلك ؟ وكيف للمواطن أن يثق
باخلدمات في ظلّ غياب النظر للمواطن على
أنه عميل للمدارس التي تهتم بالرسوم
على حساب اجلودة والقيم ؟

كل نظام له وعليه .وما يصلح في بيئةقد ال يناسب متاما بيئة أخرى .لكنْ هناك
اتفاق على مبادئ تتعلق باحملاسبية في ضوء -يبقى الفيصل هو خدمة املواطن وحتقيق
األهــداف ،والتركيز على حتصيل الطالب ،تطلعاته بفاعلية.
والشفافية في تقدمي النتائج ،واتخاذ قرارات وهناك أمثلة مميزة من املدارس األهلية .ولو
التحسني بناء على البراهني .أما كيفية أخذت اختبارات قياس كمؤشر صادق فنحن
جتسيد ذلك في نظام مح ّدد ،فهو يخضع نرى أن املدارس األهلية هي األميز .على أن
لكل سياق .وأعتقد أن هيئة تقومي التعليم التعميم في احلكم قد ال يكون مقبوال متاماً.
العام تقوم بعمل واعد ومؤثر بهذا اخلصوص .ودائما ما يتزامن مع اخلصخصة وجود أنظمة
وأطر عمل ومحاسبية حتقق الفاعلية.
بحكم خبرتكم العلمية والعملية ،ما هورأيكم بفكرة عدم حمل الطلبة للكتب  -في مشروع تطوير متت االشارة إلى برامج
الدراسية في بريطانيا ؟ هل من املمكن تطوير اللغة االجنليزية من خــال وضع
أن نرى لذلك قريبا تطبيقا ً واقعيا ً لدينا ،مناهج عالية اجلودة للغة اإلجنليزية تساير
وبخاصة مع تزايد اإلشكاليات اخلاصة بثقل املعايير الوطنية احلديثة للمناهج.
احلقيبة املدرسية وعدم توفر خزانات للكتب ما هي آخر تطورات هذا اجلانب ؟
في املدارس؟
ً
برغم أن احلديث عن األثر قد يكون مبكرا ألنسبق لي مقال عام  1999حول االستغناء التطبيق للمناهج املشار إليها حديث ،إال
عن الكتب املدرسية .وأنها بفلسفتها أن املشروع حقق تأثيرا ً جيدا ً في املرحلتني
احلالية جزء من املشكلة على الرغم من أنها املتوسطة والثانوية ،أمــا في املرحلة
يفترض أن تكون جزءا ً من احلل .لكن الكتاب االبتدائية فيتطلب مزيدا ً من اجلهد .كما
مجرّد عنصر تتكامل معه عناصر أخرى أنه من املهم استمرار تدريب املعلمني على
من أهمها املعلم ومناذج التعليم والتعلّم تنفيذ املناهج اجلديدة ،وأن تتوجه كليات
الصفي .وتعلمون هذا العام ما حدث مع التربية إلــى إعــداد املعلمني للتوجهات
تأخر وصول الكتب املدرسية ،والضيق الذي الرئيسة في تلك املناهج.
حصل في اجملتمع – وهو شيء مقبول ومبرر-
مع وجود نسخ رقمية كاملة وتفاعلية -تسعى مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية
للكتب املدرسية .فكل تغيير يتطلب إعداد والهندسة والرياضيات STEM Education
وتهيئة وإدارة التغيير بصورة فاعلة لتحقيق إلى حتسني استيعاب الطالب  ،واكتسابهم
للمهارات العملية والتفكير العلمي ،
نتائج إيجابية.
وزيادة حتصيلهم الدراسي  ،وذلك من خالل
لكم إلى أن املواطن هو عدد من اإلجراءات التي تتضمن تطوير مواد
أشرمت في مقال سابقّ
املستفيد األول من التحول نحو خصخصة تعليمية رقمية لدعم التعليم والتعلم...
التعليم ؛ حيث سيحظى بخدمات مميزة ،هل مت التأكد من مناسبة هذا النظام للطلبة ؟
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هذه املواد جاهزة ومستخدمة اآلن عبر بوابةعني التعليمية ،وتتضمن الكتب املدرسية
التفاعلية ،واأللعاب التعليمية ،واملــواد
اإلثرائية ،وقصص األطفال ،والدروس املتزامنة
واملسجلة ،واملقاطع املرئية ،وتوثيقا للجهود
العلمية للحضارة اإلسالمية .وهي تلقى
تفاعال كبيرا وترحيبا من الطالب واملعلمني.
إلــى أي مــدى تــرون بــأن اإلعــام املدرسيواإلعـــام في الـــوزارة يــؤدي الــدور املناط
به من أجل تثبيت القيم الوطنية لدى
الكادر املدرسي بشكل عــام  ،والطالب
والطالبات بشكل خاص ،ونشرها بينهم ،
وكيف ميكن تعزيز ذلك ؟
بث الوعي أكثر من اإلعالم.
أود احلديث عن ّولدينا أندية مدارس احلي ولها جهود في هذا
اجملال ،باإلضافة إلى برنامج فطن ،وكذلك
تنظيم األعمال التطوعية واجملاالت املتعلقة
بها وخصوصا ما يتعلق باملواطنة واخلدمات
االجتماعية.
من خالل املمارساته العملية في التعليموتصميم املناهج وبنائها  ،هل ترون بأن
مقرراتنا ستحقق في الوقت احلالي ،من
خالل محتواها العلمي والعملي ،تلبية
ملتطلبات التنمية املستدامة؟
مناهجنا في العلوم والرياضيات واللغة
اإلجنليزية وعلوم احلاسب ال تقل ّعن مثيالتها
املستخدمة في الــدول املتق ّدمة .والذي
يحتاج –في اعتقادي -مزيدا من التركيز
هو عمليات التعليم والتعلم .والتأثير
فيها يكون من خالل إعــداد املعلمني في
كليات التربية ،وبناء نظام متكامل ملهنة
التعليم ،وبرامج تطوير مهني مستمرة
مرتبطة باملدرسة  ،وتعلم الطالب للكفايات
األساسية .والكتاب املدرسي مجرّد عنصر،
ولن يكون كافيا ً مبفرده.

11

المواطنة في دول الخليج العربي
د .هند المفتاح
أكاديمية وكاتبة قطرية ،معهد الدوحة للدراسات العليا

لعل أكثر ثالث كلمات انتشارا في اخلطاب
الشعبي واإلعالمي العربي بعد احلقبة
التاريخية املعروفة بالربيع العربي هي:
الدميقراطية ،حقوق االنسان و املواطنة !
والدول اخلليجية التعيش مبعزل عن األحداث
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
األخــرى ،ســواء في منطقتنا العربية أم
الغربية ،ولعلّ انحسار الشيوعية وبروز
العوملة بنظامها االقتصادي اجلديد وما
ترتب عليه من متوجات اقتصادية غير
آمنة نتجت في االنحسار التدريجي لرخاء
اجملتمعات وعدالتها اتضحت جليا ً وسلبيا ً
في أزمة اقتصادية خانقة مع نهاية القرن
املنصرم،وبالتالي فقدان الثقة بني احلكومات
ومواطنيها .ولعل تداعيات الربيع العربي
تعطي مؤشرا ً إلى التحول- ،إن لم يكن
االنحسار التدريجي -في عالقة الدولة
مبواطنيها من عالقة الرعاية والتبعية
الى عالقة املواطنة واملشاركة في صنع
السياسة والقرار الوطني.
من املالحظ أن اخلطاب الشعبي واإلعالمي
العربي املطالب بتعزيز (حكومة أو دولة
املواطنة) اتخذ أمناطا مختلفة تدرجت
من السخط العام إلى الصراع والثورة
كما هــو احلــال مــؤخــرا فــي دول الربيع
العربي ،وذلك من أجل املطالبة بحقوق
املواطنة املُفترض أن تكفلها الدولة .إال
َ
أن املواطنة في دول اخلليج اتخذت أطرا
دستورية نشأت من أعلى  ،واستندت إلى
مرجعية حقوق املواطنني وواجباتهم في
اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية .وعموما ،يرتبط مفهوم
املواطنة وممارساتها ارتباطا كبيرا بالدولة،
وتطورها وانفتاحها وتطور مؤسساتها.
وعليه ،فاحلديث عن املواطنة قد ال يستقيم
مع الدولة القائمة على األسس القبلية
أو الطائفية! وما زال هناك اعتقادٌ سائدٌ
أن تشكيل املواطنة لم يتمحور جديا ً بع ُد
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في منطقتنا العربية بسبب األيدولوجيات
القائمة على األسس القبلية أو الطائفية
أو املذهبية أو اإلثنية ،مستدلني بذلك على
انتكاسات الدول العربية؛ فمثال لقد أدى
سقوط النظام القومي البعثي في العراق
إلى تنازع الشيعة والسنة مشكال بذلك
حربا ً طائفية ما زالت مستمرة ،وكذلك احلال
في دول أخرى! األمر الذي انعكس سلبا ً في
متييز حقوق «جماعة» على أخرى في املنافع
املمنوحة من الدولة  ،وتوزيع ثرواتها ومراكز
صنع القرار!
إن استجابــة الـــدول اخلليجيــة ملطالــب
( املواطنة ) حدث من خالل إنشاء مؤسسات
مدنية وأهلية وتبني مبادرات تهدف إلى تعزيز
املواطنة واملشاركة في صنع القرار الوطني
 ،كما برز من خالل إنشاء مجالس الشورى،
واجملالس البلدية ،والبرملان  ،وجلان حقوق
اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدني األخرى
واجلمعيات األهلية .اال أن تبني هذا املدخل
في إنشاء دولة املؤسسات في اجملتمعات
اخلليجية ما زال مقيدا ً إن لم يكن محكوما
باإلطار الثقافي العام -واملوروث عبر األجيال-

لهذه اجملتمعات ذات اخلصوصية املشتركة
في عالقة املواطن بالقبيلة ،أو عالقة املواطن
بالدولة الربيعية! وما زال اجلدل – شعبيا
وإعالميا -يدور حول قدرة دولة املؤسسات في
دول اخلليج على خلق مشاركة حقيقية من
قبل املواطنني في صنع القرار ،وكذلك حول
مدى استيعاب املواطن اخلليجي ملفاهيم
املواطنة والدميقراطية وقيمها وممارساتها
 ،وحول كونها منوذجا ً سياسيا ً أم قيمة
ثقافية  ،غاية ووسيلة أم منط حياة ،ضرورة
أم ترف ،حاجة وطنية داخلية أم استجابة
لضغط خارجي؟
ك فيه أن مبدأ املواطنة ومفهومها
مما ال ش َّ
ضرورة ال ب ّد منها لقيام أي دولة باملفهوم
احلديث واستقرارها وتطورها ؛ فحقوق
املواطن إمنا هي نتيجة لكونه عضوا في
الوطن وليس نتيجة كونه عضوا في القبيلة.
عالوة على أن الهوية القبلية قد حت ّدد وتقيد
مواقف أعضاء القبيلة في اجملتمع ،فمن غير
الطبيعي أن يصوت عضو برملان ضد قبيلته
إذا ما استشعر أنها مهددة أو أن هناك
خسائر محتملة لبني قبليته

الذين أوصلوه لكرسي البرملان ،إال في حالة
رغبته بعدم العودة «لكرسي البرملان»!
فمن خالل عالقة الوطن واملواطن ،ميكن
تصحيح التفاوتات االقتصادية بني طبقات
اجملتمع،وميكن متكني املرأة والشباب واألطفال
وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة
وغيرهم من الفئات من حقوقهم كاملة ،األمر
الذي يتعذر بلوغه عن طريق عضوية القبيلة،
وألن املواطنة في دول اخلليج نشأت تاريخيا
من األعلى -دستوريا ،-فلعلّ هذا يفسر تفاوت
املواطنني اخلليجيني في درجات حقوقهم
وواجباتهم – وبالتالي درجة مشاركتهم في
صنع السياسات والقرارات وفي الشأن العام
جملتمعاتهم  -من مجتمع آلخر،ومن نظام
آلخر ،بل ومن حقبة تاريخية أو زمنية ألخرى،
فلم يحدث أن نشأت املواطنة في دول اخلليج
من األسفل إلى األعلى – نتيجة ثورة شعبية
 لتمكني املواطنني من صياغة الدساتيروالسياسات الكفيلة  ،وجعلهم مواطنني
نشيطني مجتمعيا ً ومصدرا ً للتشريع.
ولهذا ،ما زال البعض – أكادمييا ً وبحثيا ً
للمواطنة على أنها
وشعبيا ً واعالمياً -ينظر
َ
مجرّد حقوق مكتسبة ومتوارثة ،في حني
ينظر لها بعضهم على أنها واجبات ،وآخرون
وهم األعم واألشمل -ينظرون لها على أنهامنظومة متعددة املبادئ ،تبدأ من احلقوق
التي يجب أن يتمتع بها املواطنون ملمارسة
وطنيتهم ،والواجبات التي يتعني على
املواطنني االلتزام بها لتفعيل وطنيتهم،
وتقوى عبر االنتماء الوطني بكل أبعاده
ّ
الثقافية واللغوية  ،وتتأكد من خالل الهوية
الوطنية بكل أبعادها املادية واملعنوية،
وتتوثق عبراملشاركة املدنية والسياسية
بكل أبعادها القانونية.
ولــعــلّ التحدي الرئيس -الـــذي يواجه
دول اخلليج العربية فيما يتعلق بتعزيز
املواطنة والعمل على تفعيلها إيجابيا بني
مواطنيها -هو خلل تركيبتها السكانية
والناجت أصال عن عدة عوامل دميوغرافية
واجتماعية واقتصادية وسياسية متداخلة
ومتراكمة عبر العقود املاضية .فقد أدّى منط
التنمية االقتصادي التقليدي خالل العقود

املنصرمة واملوجه واملُشجع لسياسة
االستهالك عوضا عــن اإلنــتــاج ،والــذي
انعكس جليا في استقدام العمالة الوافدة
غير املاهرة ،حتى شكّلت ما يفوق ال %70
من العمالة  ،وبالذات في القطاع اخلاص،
عالوة على ضعف اخملرجات التعليمية ،وعدم
رفدها باملهارات الالزمة لالقتصاد الوطني
لدول اخلليج ،ولسوق العمل بشكل خاص
 .وكذلك لصغر حجم السكان املواطنني
(قطر واإلمارات بنسب ال تتجاوز  ، )%13وما
ترتب على ذلك من االعتماد املتزايد واملتوقع
استمراره على العمالة الوافدة ،حتى أصبح
املواطنون أقلية في دولهم ومجتمعاتهم
وسط خليط من عرقيات وهويات وثقافات
مختلفة أغلبها آسيوية ،األمر الذي فرض
ضغوطا (مؤسسية عاملية) جديدة على
احلكومات اخلليجية  ،منها ما كان متعلّقا
بحقوق اإلنسان (الــوافــد) في العمل أو
السكن أو املعيشة  ،ومنها ما ترتب على ذلك
من إدخال الثقافات اخملتلفة إلى اجملتمعات
اخلليجية وإنــشــاء دور العبادة اخلاصة
بالديانات اخملتلفة  ،ومطالب محتملة
باحلقوق السياسية واملواطنة كاملة  ،منها
اكتساب اجلنسية في املستقبل القريب.

في حني يتمثّل التحدي اآلخــر في جناح
النظم التعليمية في تعزيز املواطنة
لدى املواطنني بشكل عام؟ وهل االكتفاء
باملقررات الدراسية في العلوم االجتماعية
والتربية الوطنية كافية خللق مواطن
مسؤول وواع وقادر على املشاركة اإليجابية
وصنع القرارات والسياسات؟ وهل بناء هذا
املواطن الصالح املسؤول والواعي ميكن من
خالل ترديد القصائد الوطنية في املناسبات
الوطنية والرياضية؟ وهل من املتوقع كفاءة
هذه النظم وفعاليتها التعليمية في تعزيز
املواطنة لدى املواطنني في ظل التحديات
والتغيرات السياسية واالجتماعية كتلك
التي شهدتها بعض الدول اخلليجية مؤخرا؟
إن استمرار النهج الدستوري اخلليجي
في تعزيز املواطنة من األعلى إلى األسفل
قـــد يـــبـــدو اخلـــيـــار األوفـــــر حــظــا ،
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وباألخص فيما يتعلق بتعزيز مبادئ احملاسبة
واملساءلة والشفافية في خلق املواطن
املسؤول ،إال أن تعزيز املواطنة من األسفل الى
األعلى قد يكون هو األداة املمكنة لتفعيل
منهج املواطنة من األعلى الى األسفل!
خالصة القول ،إن املشاركة ثنائية االجتاه في
تفعيل املواطنة وتعزيزها من شأنه أن يؤدي
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إلى حتصني اجملتمع ض ّد التغيرات واملؤثرات
اخلارجية .وعليه ،فقد آن األوان لكي تفهم
الدول اخلليجية أن املواطنة هي مشاركة
إيجابية ذات اجتاهني من األعلى واألسفل
في صنع القرار والسياسات ،األمر الذي
يتطلب إدماج كل فئات اجملتمع وجماعاته
في أطر وطنية واحدة مستندة إلى مبدأ
احلقوق املتساوية للمواطنني  ،كما آن األوان

لكي يفهم املواطنون أن املواطنة لم تعد
مكانة اجتماعية موروثة جتعل املواطن
صاحب حقوق فقط في مجتمعه ،بحيث
يكون منشغال في البحث عن املزيد من
احلقوق واالمتيازات و(الكرامات) دون مقابل
أو واجب ،بل هي مشاركة ومتكني ومساءلة!

قضايا

للمواطنة ومناهج التعليم
التربية ُ
أ .د فهد البكر
( أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية )
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أ.نورة العويد
( محاضر وباحثة في أصول التربية )

ضيوف قضية العدد:

د.هتون الفاسي  :أستاذ مشارك تاريخ املرأة بقسم التاريخ  ،كلية اآلداب  ،جامعة امللك سعود .
أ .أُسامة السويدي السبيعي  :باحث دكتوراه في علم النفس اجلنائي  ،ومرشد طالبي في إحدى مدارس التعليم العام .
أ .هيلة الدوسري  :باحثة دكتوراه في أصول التربية  ،وماجستير في مناهج وطرق تدريس العلوم  ،ومعلمة للعلوم في إحدى مدارس التعليم العام .
أ .منى احلمود  :طالبة دكتوراه في أصول التربية  ،ومشرفة في وزارة التعليم .
أ .ابتسام العريني  :طالبة دكتوراه في قسم اإلدارة التربوية (مسار التعليم العام)  ،ومشرفة للغة اإلجنليزية بوزارة التعليم .
أ .منيرة العسرج  :معلمة ملادة التاريخ في إحدى املدارس األهلية التابعة لوزارة التعليم .
أ .مها احلمياني  :معلمة ملرحلة رياض األطفال .
كل مجتمع يحمل بداخله أشكاال ً من
الثقافة املتميزة  ،والتي تختلف من مجتمع
إلى آخر  ،هذه الثقافة املسيطرة متاما ً
على سلوك األفراد في مجتمع ما توسمه
بسمتها في حقبة زمنية قد تطول أو
تقصر  ،وموجهة لسلوك أفراد اجملتمع الذين
يولونها الكثير من اجلهد والوقت.
إن الثقافة التي حتيط بأي مجتمع يندرج
حتتها عــددٌ من القيم واألفــكــار  ،التي
يستطيع من خاللها الفرد فهم مجتمعه ،
ويستطيع أفراد اجملتمع بوساطتها أن يفهم
بعضهم بعضا ً .
وألن ( القيم ) تع ّد احملور الرئيس ألي ثقافة
يحملها اجملتمع  ،فهي التي ترسم له

مالمحه ومتيزه ومتيز أفــراده من أفراد غيره
بتنوع
من اجملتمعات  ،وهذه القيم تتنوع
ّ
السلوكيات التي تع ّبر عن مدى اهتمام
أفراد اجملتمع بها  ،ومبدى تربيتهم عليها
من خالل مؤسسات التربية اخملتلفة بداي ًة
من األســرة ومــرورا ً باملؤسسة التعليمية
كاملدرسة واجلامعة  ،وباالشتراك مع العديد
من مؤسسات التربية كاملسجد وجماعة
األصحاب وغيرها .
كذلك ،وباملقابل فإن التعليم شغل جلّ
واهتمت الدول تبعا ً لذلك
اهتمام العالم
ّ
بالتعليم في جميع مراحله  ،وذلك بعد
حتول النظرة للتعليم من كونه مجرّد تزويد
باملهارات واخلبرات  ،وزيادة الفرصة أمامه

لتقدمي البدائل لتحسني احلياة وجعلها أكثر
سعادة.
ومن جانب آخر فإن للتعليم أهمية في
غرس القيم ،حيث اهتم العالم (فيراري)
مبسألة حتقيق التعليم لكل أفراد العالم
من خالل تعليمهم وتثقيفهم وحتريرهم من
قيود اجلهل  ،والتي سوف تكون وباال ً على
اجملتمع  ،تأكيدا ً منه على أن اجملتمع ال يتطور
إال بتطور أفراده وتعليمهم وتثقيفهم  ،ألن
التعليم هو من يقدم املستقبل للجميع
وللمجتمع . ،
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قضايا

وإن التشديد على قضية ( احلــوار ) في
العملية التعليمية يسهم بشكل كبير في
اكتساب املعرفة املشتركة بني جميع األفراد
في اجملتمع  ،والتي سوف تنعكس على تغيير
اجملتمع بال شك.
لذا نؤكد على أن التعليم يسهم من خالل
التركيز على سلوك الفرد  ،ومن ثم العمل
على تغييره  ،وبالتالي فإننا نكون قد نفذنا
عملية غرس القيم  ،والتربية القيمية فيما
يتصل باملواطنة  ،والذي سوف يسانده في
ذلك أمناط العالقات التي تشمل وجتمع أفراد
اجملتمع.
ومن جانب آخر فإن التعليم يسهم في
التحضر من خــال احلــرص على
عملية
ّ
القيم احلضارية  ،في اجملتمعات التي تسعى
للتنافس االستهالكي االقتصادي  ،بحيث
تكون وسيلتها الوحيدة في خوض غمار (
االقتصاد ) الفعلي هو تفعيل مبدأ ( اقتصاد
املعرفة )  ،والذي يساعد بالتالي على إيجاد
الفعال .
بيئة خصبة للتغيير االجتماعي
ّ
والتربية ال تقوم بعملية التهذيب والتنظيم
للسلوك الفردي اإلنساني فقط  ،بل تتعداه
إلى ما هو أبعد من ذلك  ،وهو احملافظة
على الهوية الوطنية و االجتماعية ممثلة
بالكثير من العناصر  ،منها اللغة والقيم
والثقافة السائدة بذلك اجملتمع  ،والدين
والتاريخ  ،وكذلك تقوم بتحقيق مبدأ النماء
االجتماعي والوالء الوطني  ،والذي يتطلب
نوعا ً من املرونة في التربية التي ميارسها
اجملتمع على أفراده والعكس صحيح.
كذلك فإن دور وظيفة التربية األساسية
أيضا ً بناء الرؤية الفكرية الدافعة للتغير
والتقدم في اجملتمع  ،حتى تساعد في عملية
غرس قيم املواطنة فمن غير تلك األفكار
التي يكونها الفرد من عناصر التربية في
املؤسسة التعليمية  ،ومن غير تلك األفكار
التي تسهم بخلقها التربية يصبح صعبا ً
على األفراد الشعور بتلك القيم حتما ً .
وتسهم التربية كذلك في عملية خلق
القيم والــعــادات واالجتــاهــات  ،وبالتالي
يستطيع الفرد من خالل عملية االكتساب
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هذه أن يجيد عملية اكتساب قيم املواطنة
 ،واإلعداد لتثبيت مبدأ التربية للمواطنة ،
وباملقابل فإن املوروث الذي تصنعه التربية
في أفراد اجملتمع  ،ينعكس بشكل كامل
على اجملتمع  ،ويستطيع من خالله النهوض
والتحضر بعملية املواطنة احلسنة.
ومن الطبيعي أن تلك األمور ال تتحقق ما
لم تسهم التربية في عملية خلق القدرات
واملهارات ألفراد اجملتمع  ،وإيجاد الوسائل
والعناصر التربوية املتنوعة إلكساب األفراد
في اجملتمع طرائق التفكير اخملتلفة واملتنوعة
؛ فتوجيه أفكار املتعلم إلى ايجابية غرس
قيم املواطنة  ،متنح اجملتمع أفرادا ً فاعلني
في تلك العملية  ،وال يجيدها إال أولئك
األفراد القادرون على التفكير بطرق مختلفة
إلحداث فهم أعمق للمواطنة .
و لكون الفرد واعيا ً ملا يحدث ،قادرا ً على
التفكير مبن حوله ومبن يحيط به  ،فهو
مقتنع متاما ً بأهمية حتقيق قيم املواطنة في
مجتمعه .
وقليلة هي الدول التي استطاعت أن تصل
خالل فترة قصيرة إلى ما وصلت إليه اململكة
العربية السعودية  ،فقبل مائة عام  ،كان
ينظر إلى شبه اجلزيرة العربية على أنها
صحراء معزولة ،وبعد مرور قرن من الزمان
لم يبق من ذلك املاضي إال القليل  ،فلقد متت
خالل الثالثة أو األربعة عقود األخيرة عملية
حتويل كبرى للمملكة من دولة تعتمد على
الزراعة كأساس االقتصاد  ،إلى دولة على
مستوى عال من التطور والتمدن.
و اجملتمع السعودي كغيره من اجملتمعات

اإلنسانية يجد نفسه في خضم عالم
مليء باالختالف والصراع ،وهو مير بتحوالت
اجتماعية حــادة نتيجة لبعض املؤثرات
اخلارجية والداخلية ،كطفرة أسعار النفط
في سبعينات القرن العشرين امليالدي ،
وقيام احلروب في اخلليج العربي ،وانبثاق
عصر العوملة ،ثم حادثة إسقاط برجي مركز
التجارة العاملي بنيويورك في (11سبتمبر)
2001م .ونظرا ً لكل هذه الظروف وتلك
العوامل حول اجملتمع  ،فإنه يجب علينا
نعي مسؤولية غرس القيم املرتبطة
أن
َ
باملواطنة وحتقيق مبادئ التربية للمواطنة
 ،وال يتحقق ذلك إال من خالل مؤسساتنا
التربوية متمثلة بداي ًة بالتعليم  ،ونخص
منه التعليم العام في مراحله الثالثة
لدينا  ،حيث تكون فيه أهم اللبنات التي
تقوم عليها تلك القيم بشكلها القوي
دون غيرها  ،ويشترك في غرسها كل من له
يد ومسؤولية في صناعة القرار التعليمي
 ،وفي إدارته وتخطيطه  ،وتنفيذه وتقوميه
 ،من خــال عــددٍ من العناصر املرتبطة
باملؤسسة التربوية املدرسية  ،وهي املنهج
ومدى إسهامه في غرس هذه القيم واملبادئ
الوطنية  ،كذلك علينا أن نفهم األدوار التي
يقوم بها املعلم في الوقت احلالي  ،وما هو
الدور الذي يقوم به حتديدا ً من أجل املساهمة
للمواطنة  ،لغرس قيم املواطنة
في التربية
َ
وحب الوطن والــوالء له  ،في ظل الظروف
ّ
احلالية والتي مت في الكثير منها رمي
االتهامات على املؤسسة التربوية متمثلة
باملدرسة وعناصرها كاملنهج واملعلم ،
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في عدم أداء الدور املنوط بهما من أجل
القيام الوظيفي بذلك  ،وكذلك ال ننسى
أهمية البيئة املدرسية كامل ًة من إدارة
ومعلمني وطالب وأنشطة ال صفية ميارسها
الطالب والطالبات  ،و مدى مساهمتها في
خلق أجواء تربوية تسهم مع اجلميع في
العملية التعليمية وتساعد على بث روح
الوطنية وغرس تلك القيم اجلميلة .
وفي سؤالنا عن مدى تضمني مبادئ القيم
الوطنية وتفعيلها باملناهج التي يتم
دراستها في املدرسة جتيبنا األستاذة منى
احلمود املشرفة في وزارة التعليم وطالبة
الدكتوراه في أصول التربية بأنه مبا يخص
البنني على حد علمي يق ّدم مقرر ( التربية

الوطنية) ومعظمه جانب تاريخي عن
اململكة  ،كان وال يزال هذا املقرر ال يعطى
حقه في التدريس  ،وتعتقد األستاذة منى
بأنه نظرا لطول محتواه ثم الرتكازه كما
أسلفت على اجلانب التاريخي وحده  ،ترى
بأنه أهم ما ميكن أن تقدمه املناهج في جانب
املواطنة هي التأكيد على جانب احلماية
الفكرية وهي من الكليات اخلمس  .والدمج
بني اجلانب التاريخي والديني واالجتماعي
والسلوكي في مثل هذه املقررات.
ومن جانب آخر عقبت األستاذة منى على دور
املعلم في ذلك فذكرت بأنه ال بد أن يربط كل
ما يدرسه للطالب بهدف املواطنة وال بد من
تعزيز قيم املواطنة واالنتماء والوالء للوطن

عند املعلم أوالً .أشارت األستاذة منى أيضا ً
إلى أهمية تهيئة الظروف املناسبة للمعلم
بالتخفيف من نصابه  ،واحل ّد من الضغوط
التدريسية واإلداريــة عليه حتى يتمكن
من استيفاء موضوع املواطنة ومنحه
ما يستحقه في أثناء تدريسه  ،وتختم
األستاذة منى مشاركتها في قضيتنا بأنه
ال بد أن تكون املدرسة بأكملها بيئة محفزة
للشعور باملواطنة مع جتديد هذا الشعور
بشكل مستمر ّ  ،من خــال الفعاليات
املتنوعة واملثمرة في هذا اجملال واألنشطة
املناسبة .
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وتؤكد ما ذكرته األستاذة منى الدكتورة
هتون الفاسي األستاذ املشارك في تاريخ
املرأة بجامعة امللك سعود حيث تأسف على
أن البنات ال يدرسن مقرر التربية الوطنية ،
والتي تُعد سقطة كبيرة حيث أن الناجت
الذي نراه من ضعف االنتماء وإدراك مفهوم
املواطنة وممارستها بايجابية  ،وذلك باحلرص
ص لدليل
على املِلك العام وكأنه ِم ٌ
لك خا ّ
على خلل كبير وضعف في تدريس هذا املقرر
للبنني !
أما معلمة رياض األطفال األستاذة مها
يخص
احلمياني فتوضح وجهة نظرها فيما
ّ
املناهج ودورهــا في تعزيز قيم املواطنة
للطالب والطالبات في تعليمنا السعودي
فترى أننا  :نعلم جيدا ً أن املادة املنهجية
مادة خصبة للتعلم في كل جوانب احلياة
 ،وفيها تفعيل لروح املواطنة والتفاعل بني
األفراد وبني الوطن ولو بحبه و الكتابة عنه
في نوع من تفريغ املشاعر  ،ذلك أنه من
أسمي العالقات وأروعها حني نرتبط بالوطن
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ومسقط الرأس  ،ويتجلّى ذلك بوضوح في
األنشطة املدرسية املمنهجة حول التراث
الوطني ،والش ّد على أيدي من يسعون لرفعة
الوطن وحمايته .
ومن جانبها تعقب األستاذة مها على
أدوار املعلم داخل املؤسسة التعليمية ؛
حيث بينت بأنه يعتبر قيمة كبيرة لتعزيز
روح املواطنة وإشعار كلّ فرد وسط هذه
املؤسسة مبعنى االنتماء والتالحم في
نفوسهم  ،حتى يرتقي ويسمو هذا املعنى
 ،وميأل النفوس ويستشعر معنى أن نكون
حب ووالء  ،ونشددّ على أن
أبناء وطن بكل ٍّ
هذا البد أن يُرى في حديث املعلم و سلوكه
داخل املؤسسة وخارجها .
وخل ّصت األستاذة مها وجهة نظرها معلقة
على البيئة املدرسية حيث ذكرت بأنها
املهمة للتنشئة فإن
تع ّد أحد الركائز
ّ
أصابها اخللل في أحد مخرجاتها(معلمني،
يقوم اجملتمع حق
طالب،مواد،تعليمية) فلن ّ
التقومي  ،فبيئة املدرسة قادرة على أن ترتقي

باجملتمع من طبقة الدون إلى أسقف اجملد ؛
فال ميكن ألحد أن يغالط في أهمية املدرسة
وأنشطتها في تنشئة أجيال ذوي فكر نير
و عزم متقد  ،وذلك من خالل استثمار كل
اجملاالت التي من املمكن أن تخدم مجتمعنا
إذاعية كانت أو مسرحية أو مجالت مدرسية
إلخ....
إذا ً كما تذكر األستاذة مها بأن الطرق كثيرة
ومتشعبة منها كما أسلفنا األنشطة
املدرسية  ،ودورها الفاعل في تعزيز الثقة
لدى الطالب وأنه جزء ال يتجزأ من كونه
عنصر أساسي في كيان الدولة والوطن
اللذين ال يستقيمان بدونه  ،والذي يساهم
في مسألة تعزيز دورنــا كفئة نشطة
وناشطة في احلراك الوطني والتربوي .
ومن جانبه يؤكد األستاذ أسامة السويدي
املرشد الطالبي وباحث الدكتوراه في علم
النفس ؛ بأن من أهمّ األهداف التي تسعى
لها مؤسسات التعليم اخملتلفة في بالدنا
اململكة العربية السعودية هي حتقيق
املواطنة في نفوس املتعلمني لتكون منهجا
وقيما وسلوكا  ،وذلــك من خــال تعزيز
االنتماء للوطن و تشكيل سلوك وطني
ومهني يتسم بالقيم الفاضلة واحلماية
من االنحراف الفكري واألخالقي؛ لكن ذلك
لن يتحقق حتى يكون هناك برامج وخطط
علمية مدروسة ذات جدوى تبدأ بشكل
تدريجي من مراحل التعليم األولية حتى
مراحل التعليم العليا  ،وتكون ذات طابع
تطبيقي تهتم بالدرجة األولى باملهارات
العملية التطبيقية  ،وأيضا من الضروري
جــدا أن تشمل تلك البرامج شراكه
مجتمعية بني مؤسسات التعليم وباقي
مؤسسات اجملتمع بحيث تشارك يدا ّ بيد
في تنفيذ تلك البرامج ،ولعل من أهم تلك
املؤسسات األسرة  ،واألجهزة األمنية .
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ويختم األستاذ أسامة بأنه وبهذه الشراكة
اجملتمعية وتضافر اجلهود سيكون هناك
برامج متكاملة تشكل درعــاً وحماية
حصينة ضــد أي خطر يــهـ ّدد املواطنة
بأشكالها اخملتلفة .
وجتيب األستاذة منيرة العسرج معلمة
التاريخ على قضيتنا املطروحة ومحاورها ،
مؤكدة على أنه يفترض من القائمني على
التخطيط ملناهجنا  ،القدرة على غرس
وتعزيز الروح الوطنية للطالب والطالبات ،
ورعاية تلك القيمة الوطنية كي تنمو في
قلوبهم وتزدهر في عقولهم وتؤتي ثمارها
جتاه الوطن  ،وال يأتي ذلك إال من خالل تضمني
بعض الــدروس التي تشد انتباه الطالب
والطالبات ،وتساعد باملقابل على غرس تلك
القيم .

وتؤكد على أن املعلم هو األساس وله الدور
املهم والفعال  ،والبد أن يكون مؤمناً بالقيم
وذا قدوة صاحلة  ،متقناً ملبادئ احلوار والتواصل
 ،حتى يصل إلى أعظم النتائج في غرس تلك
القيم الوطنية املهمة  ،وال يكون ذلك إال
من خالل ربط املنهج الدراسي بالواقع  ،وأن
يوضح للطالب مدى أهمية الوطن  ،وضرورة
طاعة والة األمر  ،وتعقب على دور األنشطة
املدرسية في دورها لتحقيق مبادئ التربية
للمواطنة  ،بأنه نستطيع أن نقوم على ذلك
ونفعله من خالل تعزيز حب الوطن بعدة
أنشطة كالنشيد الوطني الصباحي  ،ومن
خالل إقامة برامج واالحتفال باليوم الوطني
للملكة العربية السعودية  ،وتوطيد ّ
حب
الوطن بذلك واإلشادة بجهود رجال األمن
ودورهم الفعال من بعد اهلل بحفظ األمن

للوطن  ،وإظهار ذلــك خــال األنشطة ،
ومساعدة الطالب والطالبات على اكتساب
الطرق التي من خاللها يستطيعون التصدي
لإلشاعات املغرضة  ،ويكتسبون القدرة على
احترام قوانني الدولة .
وتختم األســتــاذة منيرة حديثها بأننا
نستطيع تفعيل ّ
كل ما ذكرته من خالل
البيئة املدرسية  ،أي من خالل  ،الصف في
احلصة الدراسية  ،ومن خالل بعض العروض
للمواد الدراسية واألنشطة الصفية وغير
الصفية  ،وكذلك اإلذاعة املدرسية وإقامة
املشاريع التي ترسخ للطالب والطالبات
مفاهيم ومبادئ التربية للمواطنة وتفعيل
قيم ّ
حب الوطن والوالء له .
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وتعقب األستاذة هيلة الدوسري معلمة
العلوم  ،وباحثة الــدكــتــوراه في أصول
التربية مبدى علمنا األكيد بأنه يقع على
املعلم عبء كبير من خالل ترسيخ قيم
املواطنة لدى طالبه عن طريق إتاحة الفرصة
لطالبه للمناقشة واحلــوار حول مختلف
القضايا املتعلقة باجملتمع مع إضافة احللول
املقترحة من وجه نظرهم  ،باإلضافة إلى أنه
يجب على املعلم أن يعامل طالبه بعدل
ومساواة في تعامله معهم  ،وال يتحيز
لطالب دون اآلخر  ،فمن خالله يغرس لدى
طالبه قيمة وطنية هامه وهي تق ّبل اآلخر
مهما كانت الفوارق االجتماعية والطبقية
والعرقية؛ فالطلبة يعيشون في أرض
واحدة  ،ولديهم انتماء لهذا البلد مما يؤدي
إلى عمق العالقات بني أفراد اجملتمع  ،وانتشار
املودة والرحمة بني أفراده  ،أيضا ً يجب على
املعلم تنمية املسؤولية االجتماعية لدى
طالبه من خالل تشجيعهم على املساهمة
في تنظيف البيئة املدرسية واحملافظة
على املمتلكات العامة واخلاصة فيها ،
واإلبــاغ عن التصرفات الشاذة التي تضر
باملدرسة وأعضائها ،وأن يشجعهم على
كتابه مواضيع تتعلق باجملتمع واملشكالت
التي تخص اجملتمع واألفكار التطويرية له
 .وفي الفترة األخيرة ومع تزايد الهجمات
اإلرهابية على اململكة والتي يقوم بها
شباب ينتمون لهذا الوطن  ،هنا يظهر دور
املعلم في غرس قيم املواطنة احلقيقية من
خالل متابعة طالبه وتوجيههم ملا يحاك
ض ّدهم من أعداء الوطن ومحاوالت التغرير
بأبناء الوطن واإلســاءة لوطنهم  ،وتؤكد
على دور األنشطة حيث تقول األستاذة هيلة
بأن لألنشطة دورا ً كبيرا ً يكمن من خالل
إقامة املعارض واحلفالت التي تسلط الضوء
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على تراث الوطن وممتلكاته  ،باإلضافة إلى
تفعيل اليوم الوطني والذي أسهم في تعزيز
الوالء واالنتماء لدى الطالب؛ حيث يتسابق
الطالب في املشاركة في فقرات احلفل
بتقدمي األناشيد الوطنية واملشاهد الهادفة
حب الوطن ،باإلضافة إلى
والتي تدعو إلى
ّ
املسابقات التي تنظمها وزارة التعليم
في كتابة موضوعات تتعلق بالوطن ورصد
جوائز لها .
وتوضح األستاذة كذلك بأنه مهما تعددت
الطرق في تفعيل املواطنة في التربية فيظل
اجلانب اخلفي هو األكثر فاعلية وأقصد فيه
األساليب غير املباشرة التي قد ال نحتاج إلى
أمور مادية ملموسة لتفعيل املواطنة في
التربية كاإلشارة إلى املواطنة في احلفالت
وإقامة املعارض وغيرها  ،ولكن تكمن أهمية
اجلانب اخلفي من خالل تعامل املعلم مع
طالبه  ،وعالقة املعلمني باإلدارة والعكس
 ،وتعامل الطالب فيما بينهم  ،وتنمية
اجلوانب اإلنسانية في التعامل مع البعض ،
ومع مكونات اجملتمع املدرسي .كل هذه أمور
تعزز املواطنة بل قد ترسخها وتأتي بنتائج
أكثر من األمور امللموسة  ،وتلخص األستاذة
هيلة ذلك من خالل عرضها لطرق التربية
في عدة نقاط وهي -:
من خــال الطرق املباشرة  -:عن طريق
املناهج من خالل اإلشارة إلى التراث الوطني
والعلماء والقيادات في الوطن وإبراز األهمية
االقتصادية للوطن والسياسية وغيرها
مما يدفع الطالب إلى االعتزاز بالوطن ،ومن
خالل األنشطة املدرسية بإقامة املسابقات
واالحــتــفــاالت باليوم الوطني وتنمية
املسؤولية االجتماعية لدى الطالب مبا
يعزز االنتماء الوطني  ،وال ننسى دور املعلم
املهم من خالل تنمية احلــوار واملناقشة
ّ

في القضايا اجملتمعية  ،والتعامل بعدل
ومساواة بني الطالب  ،ومن خالل الطرق
غير املباشرة والتي تشمل عالقة املعلم
بالطالب واملعلمني بـــاإلدارة والعكس .
وتختم األستاذة ابتسام العريني مشرفة
اللغة اإلجنليزية بــوزارة التعليم العالي
وطالبة الدكتوراه في اإلدارة التربوية تقرير
قضيتنا بأن للمناهج دورا فعاال ً في تفعيل
قيم املواطنة ،وللمنهج اخلفي أيضا ً دور ال
يقل أهمية عن املنهج التقليدي .فينبغي
أن تكون التمارين واألنشطة املنهجية
ضمن سياق اجتماعي يألفه الطالب ،ومنها
ميكن إعداد املناهج بشكل يضمن احتواء
سياقها على قيم املواطنة بشكل مباشر أو
غير مباشر لتمكني الطالب من استيعابها
واعتناقها ومن ثم ممارستها ،

قضايا

وتضيف بأنه يعول على املعلم الدور األكبر
في غرس قيم املواطنة في نفوس الطالب
من حيث استشعار هذه القيم في مواقف
وأوجه كثيرة داخل الصف واملدرسة ،فاملعلم
القدوة يستطيع أن يوجه طالبه لها عن
طريق ممارستها في مواقفه اخملتلفة  ،وتذكر
العريني بأنه غالبا ً ما تكون األنشطة
واحملافل املدرسية الوطنية شكلية ووقتية
يتم تفعيل قيم املواطنة فيها بشكل
مباشر وحسي بال مضمون حقيقي .غير
أن املفترض أن تكون هذه القيم هي ثقافة
البيئة املدرسية وضمن سياقها التعليمي
بجميع أشكاله الصفية وغير الصفية
وال تنتهي بنشر مطوية أو عبارة ال يتعدى
تأثيرها أيام الفعاليات.
ختاما ً  ..إن عملية التربية للمواطنة أو ما

نقصد بها عملية غرس القيم املرتبطة
بالقيم الوطنية  ،تلك التي يندرج حتتها
واحلب والتضحية
الكثير من املعاني كالوالء
ّ
واإليثار للوطن وأفــراده  ،ليست بالعملية
السهلة  ،إن علمنا بأن القيام بها حتتاج
إلى تكاتف اجلميع  ،سوا ًء من األسرة أو من
املدرسة أو حتى من األطراف األخرى املربية
كاملسجد واألصدقاء واإلعالم كذلك  ،ولكن
العبء األكبر من بني هذه العناصر يقع على
املدرسة كونها مؤسسة تربوية محددة
 ،يقضي فيها الطالب منذ نشأته وبداية
طفولته الوقت األكبر من أيامه ومساحة
يومه  ،هذا املكوث يساعد في منو األفكار
واملعتقدات والقيم وتثقيفه لعددٍ من
العناصر  ،كلها حتتاج إلى تضافر من أجل
أن نحمي هذا اجليل من الهجمات الفكرية

والقيمية اخلارجية  ،والتي ترد إلينا من
األعداء  ،بغية استغالل شبابنا وفتياتنا من
الزج بهم في وحل اإلرهاب والتطرف ،
أجل
ّ
وكلّ ذلك لن يحصل ما دام لدينا مؤسسات
تعليمية تؤكد على أهمية أن حتمي هؤالء
الشباب والفتيات من تلك األيادي ( اخلبيثة )
فتقطع ما تريد الوصول إليه من خالل تربية
التنشئة والوعي القيمي السليم فيما
يتصل بالوطن  ،واملعرفة الدقيقة بأن الوطن
هي األرض التي ال ميكن أن نتخلى عنها في
يوم من األيام .
ٍ
أدام اهلل على وطننا األمن واألمان  ،وأبقى
علينا عزته  ،وأطال اهلل في عمر قائده ومن
عاونه .
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المواطنة  :تربية
الوطن  :أوالً  ،وقبل أي
شيء

نشعر  -ونحن في عصر النانو تكنولوجي
 ،وال سيما في مجاالت التواصل  ،واالنفتاح
املعرفي  ،والعالم الصغير وكأنه غالفة
واحدة  -أننا بحاجة إلى وعي مجتمعي ،
وحسن تقدير لألشخاص وللمواقف  ،ولآلراء
والقرارات  ،وإلى احترام اآلخرين  :ذواتهم ،
وتوجهاتهم  ،وآرائهم ،وإلى تغليب مصلحة
الوطن على مصلحة أيِّ كيان داخله ...دائما ً
وطني أوال ً .
إن ما سبق يعنى أننا بحاجة إلى إظهار ما
تربينا عليه من خلق حسن  ،وما غرسته
فينا عقائدنا من قيم موجبة  ،وماعهدناه
في مجتمعنا من محبة وإخاء وتسامح .
لذا أنادي بأن يكون توجهنا اآلن،والحقا كيف
نربي أبناءنا ؛ ليصبحوا مواطنني بحق ؟ إن
ترسيخ ذلك  ،واستمراريته  ،وترقيته يتطلب
إعادة النظر في األساليب السائدة للتربية
األسرية واملدرسية واجملتمعية .
إن إطــارا ً عاما ً لتربية األبناء ليصبحوا
مواطنني صاحلني يجب أن يكون معلنا ً
ومعلوما ً حتى يستمد َّ مطورو املناهج
الدراسية منه أفكارا ً لنصوص ومعلومات
وأنشطة تعليمية وممارسات مدرسية تدعم
أخالق املواطنةفي نفوس أبنائنا.

احترام الكرامة

أعتقد أننا وأبناءنا وتالميذنا أحوج ما نكون
–اآلن-إلــى التأكيد على احترام الكرامة ،
وتقدير الشخصية لذا يجب أن يؤكِّد اآلباء
على اعتزازهم بكرامة أبنائهم  ،وأن يراعى
املعلمون كرامة تالميذهم  ،مع توجيه
األبناء املتعلمني إلى االفتخار بهويتهم
الوطنية ،واحترام القيم اإلنسانية ،وااللتزام
بتطبيق مفهوم املواطنة في كلّ املمارسات
املدرسية واجملتمعية.
يجب أن مننح الفرصة لألبناء واملتعلمني
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للتعبير عن والئهم وانتمائهم لعائالتهم
 ،ومدارسهم  ،وبلدهم األصغر ،ووطنهم
األكبر ( اململكة )  ،ويجب على الكبار في
األســرة و املدرسة واجملتمع تقدير نتائج
أعمال األبناء والتالميذ وأعمال غيرهم من
كل فئات اجملتمع .
املواطنة قيمة العمل
أدبيات
لقد أكدت لنا
َ
اجلماعي ،وأصبح لزاما ً على األسرة واملدرسة
إعالء شأن هذه القيمة ،وتقديرها ،وتدريب
الناشئة عليها.

بقلم أ.د  /محمد رجب فضل اهلل
قــــادروناألستاذ بكلية التربية بجامعة طيبة
عـــلـــى
بالمدينة المنورة

حتـــمـــل
مسؤولية حلّ مايقابلهم من مشكالت
وهم ايجابيون يسهمون في حلّ مشكالت
املدرسة أو الكلية أو اجملتمع احمللّي أو الوطن
الكبير .
إن ذلك يتطلب أن نربي في أبنائنا مهارات
العمل الفريقي
ويتطلـب التعويــد علـى العمـل التعاونـي النقد املوضوعي وإبــداء الــرأي ,ونحترم
تنوعهم في ذلك كوعدِّه مصدر اًإلثــراء
ّ
(الفريقي) اإلميــان بأهمية االئــتــاف مع
اآلخرين  ،وامتالك املهارات الالزمة للقيادة أفكارهم.
الرشيدة  ،وللتبعية اإليجابية  ،وااللتزام
بأداء الدور املنوط بكل فرد وسط مجموعة إدارة الــــذات فــي عصر
قسمت
بينها العمل ،ووزعت املسئوليات العلم
املسؤوليات .
من املهم للمتعلم أن يدير ذاته وحياته
التنافس
وطالبنا
أبنائنا
في
ندعم
يجب أن
بكفاءة ،فيقرر عواقب تصرفاته ،ويحترم
الذاتي ( حت ـ ّدي الــذات )  ,والتنافس بني قدراته وقدرات غيره  .إن ذلك يجعله يوظف
اجملموعات .
هذه القدرات في تقدمي كل جديد ومبدع
في
الفرد
إالباشتراك
يتأتى
لن
إن ذلــك
ليرقى بنفسه ووطنه.
األعمال واملشروعات اجملتمعية كاجلمعيات لقد أثبتت مواقف حياتية عصرية أهمية
وفرق العمل وغيرها.
استخدام األجيال الصاعدة آلليات عصر
إن تقدير العمل اجلماعي يعلي في الفرد العلم ؛ وذلك بالتفكير العلمي في حلّ ما
القيم اخللقية املستمدة من ديننا احلنيف يصادفهم من مشكالت.
 ،وعاداتنا وتقاليدنا السامية ،ال القيم يجب أن نعودهم على االلتزام بأخالقيات
الرجعية الواردة من فكر ضال أو رؤى شاذّة التعامل مع العالم الرقمي ،واحترام امللكية
 ،وذلك عندما يتطوع اإلنسان إلجناز أعمال الفكرية.
خدمة ملدرسته أو شارعه أو بلده أو وطنه.
إنهم اآلن قادرون على التواصل االجتماعي
إننا يجب أن نؤمن كمربني بوصفنا مربّني عبر اإلنــتــرنــت ,لــذا فمن املتوقع أنهم
ً
كبارا بذكاءات أبنائنا وقدراتهم ؛ فهم سيفكرون عامليا ً ويطبقون مجتمعياً.
إن التربية في هــذا الشأن ستساعد
املتعلمني علي على حسن انتقاء املعلومات
والبيانات من مصادرها الصحيحة.

العدالة االجتماعية

لقد كان إحساس الكثيرين بغياب العدالة
االجتماعية في مجتمعات دول أخــرى –
في عاملنا العربي أو اإلسالمي  ،وفي غيرها
 دافعا رئيسيا ً لقيام شعوب هذه الدولبالثورات.
لذا يجب أن تؤكد التربية في بالدنا على
حرص أولياء أمورنا على العدالة االجتماعية
 ،وذلك عبر توفير احتياجات احلياة للجميع
 ،وإعالء قيمة العمل ؛ فهو حق ّ وشرف وحياة
 ،وتوزيع اإلعمال األعمال وفقا للقدرات ،
ونشر ثقافة التكافل االجتماعي.
إننا بحاجة إلي إبداء الرأي في إنتاجات
وإبداعات أبنائنا وتالميذنا ،واحلكم عليها
وتقوميها وفقا ً إلجنازاتهم هــم ،وليس
مبقارنتهم بآخرين.
إن التعامل مع األبناء ،وبينهم وبني أقرانهم
يجب أن يكون على أساس القيم اإلنسانية،
وفي مقدمتها قيمة العدالة ،وأداء الواجب،
وإعطاء احلق ّ لكل ذي حق ّ.

مييز الفردُ بني
ّ
الحريةوحق االختالف في إن في ذلك ضمانا ُ ضمانا ً ألن ِّ
ّ
اخللقة املبدعة ،والفوضى اله ّدامة
احلرية
الرأي
اخملرّبة.
ويبقى فيما ي ّتصل بالتربية الهادفة لتربية
املواطنة احلقَّة – احترام حرية األبناء
َ
واملتعلمني ،وتأكيد الدميقراطية في التعامل الـــتـــربـــيـــة ....الــضــمــانــة
معهم
ـواطــنــة
اجملتمع .داخــل األســرة وفي املدرسة ،وفي الحقيقية لــلــمـ َ
َّ
الحقة
على أبنائنا أن يفهموا معنى حق االختالف
في الرأي  ،وعلينا أن نسمح لهم بحرية اعتقد أن التركيز  -من جديد – على التربية
التفكير  ،وحرية التعبير  ،داخل الفصل في اإلحساس باملواطنة  ،والعمل من أجل
أو املدرسة  ،وفي ديوان إطار العائلة ،أو مع الوطن ؛ سيضمن لنا إجنازات حقيقية في
مناخ صالح يفرز أفضل َمن ميثل هذا اجملتمع،
ٍ
األسرة يجب أن يحرص الكبار على تطبيق
آداب احلوار والنقاش ؛ حيث تتاح الفرصة ويشرِّع ملستقبله ،وسيتحقق ما يضمن
لكلِّ فرد إلبداء رأيه بحرية وموضوعية  ،مع كرامتنا وحريتنا ،ويصون دميقراطيتنا،
ويحقّ ق العدالة بيننا.
احترام رأي اآلخر  ،وتوجهاته وثقافته .
يجب على املــدرســة واجلامعة تيسير
ممارسة املتعلمني حلقوقهم السياسية من
حيث اختيار ممثليهم ،واملشاركة في صنع
القرارات  ،ومراجعة تنفيذها .
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قراءة كتاب

التعليم والتفرقة العكسية للجنسين في دول الخليج :ما بين
احتضان التوجهات العالمية وتجاهل المحلية .وجهات نظر دولية
حول إصالح التعليم في منطقة الخليج العربي
تأليف :
نا تشا ريجي ،جيتا ستاينر -كامسي (،محررة )أستاذ التحرير
كلية الصحافة،
الناشر:
Teacher College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New
York, NY 10027.216 pages .ISBN:978-0-8077-5561-7

هذا الكتاب هو تتويج خلمس سنوات من
البحث والتجربة التي بــدأت فــي شهر
سبتمبر من العام  2011من قبل املؤلفة
عندما انتقلت إلى اإلمارات العربية املتحدة
لرئاسة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر
القاسمي للبحوث السياسية العامة.
وكما ذكرت الكاتبة ص  :23مبا أني عملت
مع الطالب اإلماراتيني وقــرأت الصحف
والتقارير عن اخلليج العربي ،الحظت الفجوة
الواسعة بني الوقائع اليومية التي تعيشها
شعوب املنطقة و بني الطريقة التي يتم
بها تصوير هذه الوقائع من قبل األكادمييني
الغربيني  ،و من قبل الصحافة األجنبية.
على وجه اخلصوص ،سردها لقصة األنثى
اخلليجية املظلومة  ،وفي املقابل ظلم
الذكور اخلليجيني على نحو متكرر «
املؤلفة الحظت أن (التذكير والتأنيث)
بوصفه وحــدة للتحليل في الدراسات
األكادميية بدأ يتراجع أقل فأقل في الغرب؛
بحيث أخذت دراسات املرأة في االنخفاض
السريع في معظم جامعات الغرب  ،وحتديدا
في معظم جامعات الــواليــات املتحدة
وأستراليا وأوروبــا  .النقاش في الغرب
حول تعلم الفتيات وعملهن وتفوقهن
على الذكور أصبح قدميا ً مع ارتفاع أعداد
األكادمييات من اإلناث .ما هو غير معروف
أن هذا االرتفاع لم يعد محصورا ً فقط
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أ .د فوزية البكر
( أستاذ السياسات التربوية  -جامعة الملك سعود )

بتلك البلدان .النساء والفتيات تفوقن على
نظرائهم الذكور في التحصيل الدراسي في
جميع أنحاء العالم ،من أمريكا الالتينية إلى
الصني إلى أوروبا الشرقية ،السؤال هنا  :في
البلدان األخرى وحتديدا في البلدان الغنية
املصدرة للبترول في منطقة اخلليج العربي
:هل الفجوة بني اجلنسني هي ذاتها كما في
هي في بقية أنحاء العالم على عكس ما
يكتب ويشاع عن هذه املنطقة ؟
إن ارتفاع حتصيل اإلناث في اخلليج هو الواقع
الذي ال يترّدد صداه بشكل جيد مع السرد
الغربي لإلناث العربيات املظلومات  ،ورغم أن
هذه الظاهرة ذُكرت ،ولكن على نحو نادر في
بعض الدراسات األكادميية  ،وتقارير الوكاالت
الدولية  :مثال ( :فيرير وليفت ،2010 ،البنك
الدولي ،)2013 ،أو في وثائق السياسات
احمللية لوزارة التعليم.
هنا تستفيض املؤلفة في مناقشة مصطلح
(التذكير والتأنيث) لتوسيعه بحيث يجب
أن يشمل كما ترى كال ً من الرجال والنساء« :
«احلديث عن الفروق بني اجلنسني تقتصر في
العادة على النساء بحيث يحجب ذلك اجتاه
الصورة األكبر حجما ً والتي تؤكد انطباق
مصطلح (التذكير والتأنيث) على اجلنسني ،
وهذا منع واضعي السياسات التربوية من أن
يكونوا قادرين على رؤية الصورة كاملة من
خالل دراسة مجموعة واسعة من القضايا

املتعلقة بكال اجلنسني».
وكما ترى املؤلفة الفتيات اليوم أصبحن
مثقفات على نحو متزايد في جميع أنحاء
العالم ،بل نحن نشهد أيضا ً ركــودًا وفي
بعض البلدان انخفاضاً ،من الناحيتني
النسبية واحلقيقية ،في حتصيل األوالد
مقارنة بالفتيات  ،وفي قدرة البنني على
توظيف مهاراتهم التعليمية الحقا
كالفتيات (أوتور واسرمان2013 ،؛ بيكر آند
لي تندر.)2005 ،
يهدف هذا الكتاب إلى معاجلة قضايا
اجلنسني والتعليم في دول اخلليج العربي.
ويركز بشكل خاص علي كلٍّ من اململكة
العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،وقطر،
واإلمـــارات العربية املتحدة ،والبحرين،
والكويت .وقد مت استبعاد اليمن لعدم
تقاسم نفس التاريخ واملــوارد .وحتى مع
امتالك هذه الدول اخلليجية الغنية باملوارد
ملستويات مختلفة من املــوارد الطبيعية
ومن البنى التحتية املادية واالجتماعية إال
أنها بال استثناء تعاني من مشترك واحد
وهو  :انخفاض نسبة مشاركة الذكور
من مواطني تلك الــدول مقارنة باألناث
في التعليم العالي  ،وضعف أدائهم في
التقييمات الوطنية والدولية.

قراءة كتاب

يبدأ الكتاب ،في الفصل األول بلمحة عامة
عن تطور التعليم الشامل في كلٍّ من دول
اخلليج العربي مع استعراض للسياقات
التاريخية والسياسية والثقافية األكثر
تأثيرا ً في ذلك ثم يتناول الفصل الثاني
قصة صعود الفتيات في هذه املنطقة
وجناحهن الكمي والنوعي ،وتعرّج املؤلفة
في الفصل الثالث للتفكّر في الدور املتنامي
لعجلة احلداثة  ،والتمدن اللتني تسارعت
وتيرتهما بفعل وفــرة املــوارد الطبيعية
وحتديدا ً النفطية في املنطقة وهو ( وكما
ترى املؤلفة ) أنه كان سببا رئيسا ً في إحداث
الفروقات احلالية في التحصيل التعليمي
بني اجلنسني.
الفصل الرابع ينظر للفتيان من الذكور
املواطنني في دول اخلليج العربي ،ورحلتهم
التعليمية اخملتلفة جداً ،إذ منذ اكتشاف
النفط .واختالط مفهوم احلداثة والتقاليد
وطبيعة أدوار كل من اجلنسني ،،كلّ ذلك
أسهم بقوة في دفع عجلة التعليم وخاصة
للفتيات  ،وحتديدا في عشر السنوات
املاضية.
الفصل اخلامس يبحث اجلهود التي بذلتها
حكومات دول اخلليج خللق فــرص عمل
للمواطنني  ،وهو ما خلق عائقا ً إضافيا
للذكور مبنحهم امتيازات إضافية ولو لم
يبذلوا اجلهد الكافي ممّا عزز قيم الالج ّدية
واالتكال.
الفصل السادس يدرس العائدات االجتماعية
املالية وغير املالية العائدة من التعليم مبا
يؤكد وجود عوائد حقيقية جدا في هذا
التعليم على جميع املستويات  ،والتي كان
يجب أن تكون محفزا ً قويا للذكور (واإلناث)
على ح ٍّد سواء ملواصلة تعليمهم.
وتختم املؤلفة الكتاب في الفصل السابع
وذلك مبناقشة حول أهمية استمرار منو
اجلنسني في املنطقة ،وليس فقط التركيز
على تعليم األناث وعملهن؛ وذلك من أجل
حتسني عوائد التعليم لتتناسب واحتياجات
سوق العمل بشكل خاص مبا يحقّ ق التنمية
التي تنشدها حكومات املنطقة.

في الفصل الثاني ،تذهب املؤلفة في تشريح
تفاصيل الصورة املشوهة للمرأة في اخلليج
كما تظهر في الغرب والتي تصورها على
أنها منقبة ما عدا بعض النساء أو هن
شخصيات مضطهدة صامتة بال هوية.
وقد أظهرت املؤلفة كيف أن الكثير من
الدراسات األكادميية وليس فقط الصحف
اليومية وقعت في زيف هذه الصورة (ص)41
ممّا أدى إلى اعتقاد القراء الغربيني بأن النساء
املسلمات متماثالت في كل مكان .هذا

الفشل في التمييز بني العرب املسلمني
والعرب غير املسلمني ،
وبالطبع عدم التمييز بني اجلماعات العربية
اإلسالمية  ،كل ذلك ميكن أن يؤدي إلى خلق
إما النمطية غير الدقيقة بشكل خطير
لدى القارئ الغربي كما ذكر (بولوك .)2002
أو الدعوة إلى النسبية الثقافية بحيث
يتم جتاهل انتهاكات حقوق اإلنسان باسم
الثقافة والدين كما يحدث أحيانا من قبل
بعض اجلماعات في املنطقة .
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جسدت املرأة العربية واملسلمة حتديدا بأنها
ُ
مضطهدة من قبل اجملتمعات التي يهيمن
عليها الذكور عبر القوانني الدينية و القيم
(الثقافية) التي وضعت لتصور املرأة على
أنها أقل من «الشخص الكامل» ،غير القادر
على اتخاذ قرارات بشأن أيِّ شيء من الزواج
إلى املشاركة العامة كما دعت الكتابات
إلى احلذر من اإلسالم وخاصة في اخلطاب
التقليدي والذي يعكس فقط تفسيرا ً واحدا ً
لوجهات نظر اإلسالم حول النساء ؛ بحيث
لم ينظر إلى التفسيرات اخملتلفة لإلسالم
 ،وهــذا كــان واضحا خاصة فــي تقارير
التنمية الدولية الصادرة من األمم املتحدة ؛
حيث لم تظهر هذه الوثائق احتمال وجود
بعض النساء ممّن قد ال يرغنب أصال بحياة
تتماشى مع التفصيالت الغربية املتوقعة
لتطوير املرأة (سيداني.)2005 ،
في مناقشتها لنوع اجلنس والتعليم
واحلداثة في الفصل الثالث ،ص ،79-61
أشارت ناتاشا إلى الرغبة املستمرة لبلدان
اخلليج العربي في أن ينظر إليها بأنها األكبر
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أو األفضل من قبل احلكومات في املنطقة
ككل أو داخل_محيط اخلليج نفسه مما
يعيق القدرة املوضوعية لدى دول املنطقة
نفسها  ،لتقييم ما تفعله مبوضوعية .رفض
اإلقرار بأي عيوب أو ضعف في هذه البلدان
من قبل حكوماتها متنع هذه الــدول من
معاجلة القضايا احلقيقية مثل حجم الفقر
وتساقط الذكور من السلم التعليمي .وعلى
الرغم من أن الفتيان والرجال هم جميعا قد
يكونون أحيانا ضحايا للحداثة الدولية
واإلقليمية و لبعض البرامج التنموية  ،إال
أنه من املهم أن نالحظ أن الفتيات والنساء
أيضا ً يتأثرن سلبا ً أكثر من غيرهم من
املسببات.
ومع ذلك ،فقد حققت املرأة في دول مجلس
التعاون اخلليجي مبا في ذلك اململكة العربية
السعودية االستخدام اجليد للمزايا التي
مكنتها من الوصول إلى التعليم .إن القيود
املفروضة على النساء في مجال العمل
وخصوصا في السنوات األولى بعد اكتشاف
النفط ،تعني أن العديد من النساء الوطنيات

مكان
زمان أو
واملوهوبات ،الالتي رمبا كُن َّ في
ٍ
ٍ
مختلف  ،أصبحن معلمات .وقد دعم ذلك
جناح تعميم التعليم النسائي في املنطقة
فبوجود معلمات وطنيات جنحت فكرة
تعميم التعليم حيث أشارت العديد من
الدراسات إلى أن الطالب يتعلمون على نحو
أفضل عندما يدرسون من قبل معلمني من
مجتمعاتهم (هانوم وبارك2002 ،؛ شدياك
وسمان .)2010 ،وأودّ أن أضيف بأن الرقابة
االجتماعية على حركة النساء واختالطهن
في دول مجلس التعاون اخلليجي متنع
الفتيات من التمتع  ،واخلروج مبا يترك لهن
الكثير من الوقت  ،ولكن القليل من اخليارات
في كيفية صرف هذا الوقت إال في الدراسة،
على عكس األوالد الذين تدعمهم القيم
الثقافية للخروج واستكشاف األشياء التي
ال تترك لهم إال القليل من الوقت والطاقة
للدراسة! أيضا وكما ذكر من قبل املؤلفة
ص :79كما كان للرجل الوطني خيارات أكثر
بكثير للعمل منذ البداية ،فقد ذهب عدد
قليل جدا منهم للتدريس.

قراءة كتاب

في الفصل الرابع بعنوان «ترك البنني في
الــوراء» حددت املؤلفة اخلطوط العريضة
ألبعاد الظواهر العاملية لتفوق اإلناث في
جميع أنحاء العالم (مبا في ذلك دول مجلس
التعاون اخلليجي) على الذكور في التحصيل
واإلجنـــاز .فــي البحرين وسلطنة عمان
ودولة اإلمــارات العربية املتحدة والكويت
والسعودية وقطر ،الفتيات يتفوقون دوما ً
على األوالد في جميع مستويات التعليم.
أداء األوالد أيضا ً أسوأ في جميع التقييمات
واالختبارات الدولية مثل البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ودراســة االجتــاهــات في
الرياضيات والعلوم الدولية ،التقدم في محو
األمية ودراسة القراءة الدولية .واحلال نفسه
في االمتحانات على املستوى احمللي  :ص-82
 .84وقد ناقشت املؤلفة أسبابا مختلفة
لذلك مثل نوعية املعلمني األجانب الرديئة
التي تدرس البنني حيث ال يجتذب التدريس
الذكور في املنطقة  ،وإتاحة التعليم اخلاص
ذي اجلودة الذي يلتحق به فقط األطفال
من ذوي النفوذ والذين ال يلتحقون باملدارس

العامة ص ،161إضافة الى طبيعة عمل
املنظمات الدولية  ،التي تركز على النساء
والفتيات الالتي يجري تصويرهن على أنهن
(محرومات) من التعليم والعمل  ،بسبب
اجملتمعات التي تسيطر عليها التقاليد.
يتم إهمال األوالد وتهميشهم
ونتيجة لذلكّ ،
والرجال ،ويتم تصورهم باملقام األول كعائق
وعقبه يتعني التغلب عليها ،بدال ً من النظر
اليهم كمجموعات من البشر ذوى املشاكل
الفريدة.
في الفصلني السادس و السابع ،ناقشت
املؤلفة العوائد املادية وغير املادية املتأتية
من التعليم وناقشت إستراتيجيات جديدة
تهدف إلي حتسني التعليم املقدم للذكور
في منطقة اخلليج العربي مثل حتسني
جودة التدريس في املراحل األساسية  ،و
في املدارس الثانوية للذكور ،وإدخال املواد
الدراسية العملية للمناهج الدراسية ،
وتوجيه العناية للطالب املعرضني للخطر
بسبب اإلهمال الدراسي أو الفقر الثقافي
والعائلي احمليط بهم مبا يدفعهم للتسرب

السريع من التعليم األساسي قبل إنهاء
املدة النظامية.
مع  132صفحة من املراجع وسنوات من
البحث ،استثمرت املؤلفة بشكل واضح
الكثير في هذا الكتاب القيم الذي يناقش
قضايا ملست بقوة األكادمييني و السلطات
احمللية وقدمت شرحا مفصال لعدد من
القضايا اخلطيرة التي تــواجــه النظم
التعليمية في دول مجلس التعاون اخلليجي.
ولكن نظرا ً للطبيعة (الثقافية) للقضايا التي
متت مناقشتها فأنا أرى أن بعض األسباب
األصلية لبعض هذه املشكالت قد ال تكون
واضحة للمؤلفة كونها من خارج املنطقة
 ،وأن بعض التعميمات التي توصلت اليها
املؤلفة حول بعض دول مجلس التعاون
اخلليجي قد ال تنطبق على اململكة العربية
السعودية ؛ ألنها متثل مجتمعا أكثر حتفظا ً
مقارنة بباقي دول املنطقة.
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كيف تكون أستاذا
جامعياً فاعالً
ودوره بوصفه ٔاستاذاً ،والدور الذي يجب ٔان
يقوم به الطالب في عملية التعلم وطبيعة
العالقة بينه وبني الطالب .فرؤية األستاذ
للمتعلم والعوامل املؤثرة في التعلم عامل
ٔاساس في بناء األستاذ لعمليات التدريس
وتنظيمها .وهذا يتطلب ٔان يفهم الطالب
من حيث تنوع ٔاساليبهم في التعلم
ومن حيث املرحلة النمائية التي ميرّون بها
وخصائصها ،وما الذي يحفزهم للتعلم.
يلم األستاذ بخصائص
كذلك يتطلب أن
ّ
ومكونات بيئة التعلم.

لم يعد التدريس اجلامعي عمال ً تقليديا ً
رتيبا ً يعتمد على نقل املعلومات للطالب ،أو
توجيههم لها في الكتب واملراجع العتيقة
فقط ،بل صار مجموعة من العمليات التي
تتطلب إعدادا مستمرا ومهارات حتتاج إلى
اكتساب أو تنمية .فقد انتهى ،أو كاد ،الزمان
الذي يجلس فيه األستاذ ويفتح كتابة أو
دفتر مالحظاته أو ملف مقرره ليحاضر منه
على الطالب ،ليقوم الطالب فقط بتسجيل
املالحظات اعتمادا ً على القدرة العلمية
األكادميية لألستاذ .صــار التدريس في
التعليم العالي يحتاج ٕالى تعلم واكتساب
مهارات ،ويحتاج إلى إعداد  ،وٕالى تطوير  .2وضع أهداف جيدة
مهني وعلمي وذاتي .وفي هذا املقال سوف
ٔاذكر ست نقاط ٔاساسية للتدريس اجلامعي وضــع األهـــداف اجليدة عامل ٔاســاس في
الفعال.
ّ
التدريس الفاعل .فما لم يحدد األستاذ
بدقة ما الذي يريد حتقيقه عندما يلتقي
 .1فهم الــذات والطالب طالبه فإنه – ببساطة  -ال ميكن ٔان يحققه؛
فما ال نتصوره يصعب علينا حتقيقه ،ورمبا
وبيئة التعلم
يكون محاالً .ولذلك لم يكن غريبا ٔان يجعل
لكي يستطيع األستاذ ٔان يدرس تدريسا (ستيفن كوفي) ،صاحب املفيد (العادات
ِّ
فاعال ً ال بد ٔان يفهم ذاته والطالب وبيئة السبع للناس األكثر فعالية) هذه الصفة
َّ
التعلم .فهم الذات يكون مبعرفة جوانب هي العادة الثانية .والهدف اجليد هو ما تريد
القوة وجوانب الضعف فيها ،ومبعرفة من الطالب ٔان يحققوه بنهاية احملاضرةٔ ،او
ٔاساليب التعليم التي يفضلها األستاذ ،املقرر ،وليس ما تريد ٔان تفعله ٔانت .كما
ّ
وتكون مبعرفة فلسفة التدريس التي يتبناها ٔانه لكي يحقق الهدف الغرض املرجو منه
األستاذ ٔايضا .فكلٌّ منا له جوانب قوة يتميز ويكون مساعدا ً على النجاح ال بد ٔان يكون
فيها ٔ،او ميكن ٔان يتميز فيها ،فيجب ٔان واضحا ً ودقيقا وقابال للقياس بشكل من
يستثمرها ،كما ٔان لكلّ ّمنها جوانب ضعف األشكال .املهم ّأل يبدٔا األستاذ وهدفه فقط
يجب ٔان يعلمها لكي ينميهأ ،او يكون داريا ً (ٔان يدرّس املقرّر) ٔاو ٔان (يلقي محاضرة عن .)...
بها لكيال تؤثر سلبا ً على أدائــه .كذلك
يجب ٔان يلم املعلم بأساليب التدريس التي
حص ٔاسسها النظرية
ميارسها عادة ،ويتف َّ
في عملية تأملية ليرى مدى توافقها مع
األهداف التي يسعى لتحقيها في تدريسه.
يكون األستاذ اجلامعي
كذلك يجب ٔان
ّ
تصورا ً عن فلسفته التدريسية ،بحيث
يستحضر نظريته في التعلم وطبيعته،
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أ.د .راشد العبد الكريم
أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة
الملك سعود

ويقود ٕالى حتقيقها بشكل من األشكال فهو
حشو يجب التخلّص منه .وهذا قد يصعب
على بعض األساتذةٕ ،اما ألنه تقليديا ً ارتبط
هذا احملتوى باملقررٔ ،او ألن األستاذ قد تعود
على تدريسه .لكن مراجعة احملتوى والتأكد
من مواكبته لألهداف من اخلطوات املهمة
في التدريس الناجح ،خاصة مع التضخم
املتزايد في املعلومات  ،واحملتوى العلمي.
فاحلشو في احملتوى يضيع الوقت واجلهد
 ،ويشتت ذهن الطالب واألستاذ ،في وقت
يشتكي فيه اجلميع من قلة الوقت في
التدريس.

 .4بــنــاء خــبــرات تعلم
جاذبة

إن بناء خبرات التعلم اجلاذبة هي اخلطوة
الرابعة املهمة في التدريس اجلامعي ،لكنها
في الواقع اخلطوة التي حتدث الفارق الكبير.
فسر ّ التدريس الناجح ،وسر ّ محبة الطالب
لبعض املقررات هي اخلبرات التعلمية اجلاذبة
التي تتوفر فيه .ؤاعني بخبرات التعلم
(ٔانشطة التعلم) ٔاو (املواقف التعلمية)،
سواء كانت صغيرة ٔام كبيرة ،مثل احملاضرة،
وطرح األسئلة ،وحلقة العصف الذهني،
والعروض التقدميية من الطالب ،والقراءة،
 .3اختيار محتوى مناسب
ونحو ذلك .ولكي تكون خبرات التعلم جاذبة
ومفيدة يجب ٔان تكون متنوعة ،ويجب ٔان
اختيار احملتوى العلمي املناسب هو اخلطوة
تثير تسأول الطالب ونقاشهم وتتح ّدى
الثالثة للتدريس اجليد؛ فتحديد األهداف
قدراتهم وقناعاتهم ،ويجب ٔان تشرك ٔاكثر
يساعد كثيرا في «نحت» محتوى علمي
من حاسة (السمع والبصر)
يتطابق مع تلك األهداف ،ويؤدي إليها .فكلّ
محتوى ال يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً باألهداف

واجلماعية ،بحيث يجد
وتتنوع بني الفرديّة
ّ
فيها كل صاحب ٔاسلوب تعلّم من الطالب
ما يناسبه ،ولتطرد الرتابة وامللل من قاعة
احملاضرة .كما يجب ٔان تتوافق مع وقت
احملاضرةّ ،
وأل يشعر فيها ٔاي متعلم بتهديد
نفسي ٔاو اجتماعي ،فال يشعر ٔانها تقلل من
قيمته ٔاو تنتقص من شخصه ٔاو قدراته ٔاو
تتحيز ض ّده بٔاي شكل من األشكال.
ّ

 .5بناء بيئة تعلّم دافعة
لئن كانت خبرات التعلم هي سر ّ التدريس
الناجح ؛ فالدافعية هي روحه .فالتدريس
الناجح عملية حفز بالدرجة األولــى.
فاألستاذ الذي يستطيع ٔان يحفز الطالب
على املشاركة في ٔانشطة التعلم هو
األستاذ الناجح .كلّ ما يقوم به األستاذ من
ٕاعداد قد يذهب جفا ًء ٕاذا لم يستطع ٔان يحفز
الطالب على املشاركة .وتختلف ٔاسباب

ومتنوعة ال ميكن ٔان يقرر األستاذ بدقّة
وموضوعية هل كان تدريسه فاعال ٔام ال .وقد
حصل في السنوات األخيرة تطورات كبيرة
في مجال تقومي التحصيل ،مثل التقومي
البديل والتقومي احلقيقي والتقومي املستمرّ،
وخــرج منها منــاذج ؤاساليب تهدف ٕالى
تزويد األستاذ مبعلومات موضوعية وشاملة
عن ٔاداء طالبه ،مبا ميكنه من اتخاذ قرارات
تدريسية صائبة.

امتناع الطالب عن املشاركة واالنخراط
في التعلم ،فقد تكون بسبب أساليبهم
في التعلمٔ ،او بسبب عدم ٕادراكهم ألهمية
املشاركةٔ ،او بسبب عدم التحضير والقراءة،
ٔاو بسبب اخلوف من النقدٔ ،او بسبب عدم
معرفتهم للمعنى الكامن خلف املوضوع
املطروح ٔاو عالقته بواقعهمٔ ،او غير ذلك،
لكن ال بد لألستاذ من ٔان يكون مبدعا ً في
حفزهم على التعلم وٕاغرائهم به ،ومعاجلة
ٔاسباب ٕاحجامهم عن املشاركة .ولعلّه
ليس من املبالغة القول بأن األستاذ اجليد هو ومع عدم توفر ٔاساليب التقومي املناسبة ال
ميكن لألستاذ ٔايضا ً ٔان يزوّد الطالب بتغذية
احملفِّز اجليد.
راجعة عن ٔادائــهــم ،وهــي – ٔاي التغذية
الراجعة  -ممّا يحفز الطالب على بذل املزيد،
 .6تقويم صادق
وتكميل القصور ٕان وجد .فالتقومي الصادق
يفيد األستاذ في معرفة مدى جناحه في
األستاذ الناجح يجب ٔان ميتلك من ٔاساليب حتقيق ٔاهدافه ،ويفيد في تطوير املقرر ،ويفيد
التقومي ما ميكنه من احلكم على مدى حتقّ ق الطالب في معرفة ما الذي ٔاجنزوه وما الذي
ٔاهدافه .ومن فوائد األهداف ٔانها تساعد في يحتاج ٕالى مزيد جهد.
عملية التقومي .ودون ٔاساليب تقومي صادقة
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منظمات

المركز اإلقليمي للجودة و التطوير في الشرق األوسط :

شراكة بين السعودية و اليونسكو
لتعزيز جودة التعليم في الشرق األوسط ( العالم العربي)
واالهتمام بالقضايا املتعلقة باملعلم
وأنظمة اإلدارة ،وفي هذا السياق يسعى
املركز إلى تطوير جودة التعليم والتعلم في
األنظمة التعليمية داخل الدول العربية.

أنشئ املركز اإلقليمي للجودة والتميز في
التعليم كي يقدم خدمات بحثية وتطويرية ،
و يضع املعايير التي تساعد على نشر ثقافة
جودة التعليم ومتيزه وطرح أفضل املمارسات
واألفكار العملية لتعزيز هذا املفهوم في
هــذا وتــهــدف اجلـــودة إلــى بناء جيل من
العالم العربي.
املتعلمني ميتلك مهارات التعلم بشكل
تبلورت فكرة إنشاء املركز في عام  2012م مستقل ويتسم باجلاهزية لاللتحاق
انطالقا من رؤية اململكة العربية السعودية بالتعليم اجلامعي أو سوق العمل ،ويتمتع
وإدراكها لضرورة التطور النوعي في التعليم أيضا باإلبداع الالزم لإلسهام في التنمية
في املنطقة العربية .وقد وضع حجر األساس اجملتمعية املستدامة في القرن احلــادي
إلنشاء املركز في أكتوبر  2014م بعد توقيع والعشرين.
اخلبراء اإلقليميني والدوليني للتأكد من مدى
اتفاقيته التأسيسة بني منظمة اليونسكو
ووزير التعليم السابق األمير خالد الفيصل ،وجدير بالذكر أن جودة التعليم تعزز الوعي مالءمة النتائج التي مت التوصل إليها.
وصدقت القيادة السعودية على هذه الثقافي واحلضاري لدى املتعلمني مبا يساعد
االتفاقية مبوجب مرسوم ملكي في العام في ترسيخ السالم والتسامح في عقول ومن هذا املنطلق ،سيقوم املركز بتطوير
برامج بحثية عالية املستوى  ،ودعم إعداد
الرجال والنساء.
نفسه.
برامج تطويرية وتقدمي االستشارات الفنية
وفي ديسمبر  2014م  ،حمل الدكتور حسام وقـــد انــتــهــى املــركــز مــن وضـــع خطته للدول األعضاء ،هذا باإلضافة إلى اإلشراف
زمان – املدير العام للمركز – على عاتقه اإلستراتيجية خلمسة األعــوام القادمة؛ على برامج املعونات التعليمية وإدارتها
مسؤولية تشغيل املركز واستقطاب طاقم وذلــك بالتعاون مع مجموعة بوسطن  ،والتنسيق بني املؤسسات التعليمية
عمل يتألف من موظفني ذوي اختصاصات لالستشارات ،بحيث تساعده هذه اخلطة ذات الصلة .ومن املقرر أيضا أن يقوم املركز
متنوعة في مجال البحث التربوي وتطوير على تقدمي مجموعة من اخلدمات لصناع بأنشطة لنشر املعرفة متمثلة في تنظيم
األعمال وإدارة املشروعات ،هذا بجانب تكوين السياسات واملؤسسات التعليمية على ورش العمل واملؤمترات والندوات التي تعزز
شبكة من اخلبراء اإلقليميني والدوليني ،النحو األمثل .وقد شهدت عملية بناء اخلطة ثقافة جودة التعليم.

وقد مت املضي قدما نحو حتقيق العديد من
اإلجنازات في فترة وجيزة من الزمن.
ويضع املركز نصب عينيه ضرورة التركيز
على تضمني اجلودة في كافة نواحي النظام
التعليمي مبا في ذلك املناهج الدراسية
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أربع مراحل رئيسة متثلت في إجراء مقارنة
مرجعية للمنظمات ذات الصلة باملركز،
وحتليل اإلستراتيجيات التعليمية في الدول
العربية ،وحتليل التقارير واإلستراتيجيات
اخلاصة باليونسكو ،وتخلل ذلــك عقد
العديد من ورش العمل بحضور نخبة من

منظمات

وتتمثل رؤيــة املركز في أن يكون مرجعا
موثوقا ً لتعزيز جودة التعليم ومتيزه في
العالم العربي ،وسيتم حتقيق هذه الرؤية
من خالل رسالة املركز التي تركز على تقدمي
خدمات محورية للتأكد من حتقيق اجلودة
املنشودة في التعليم.

الرسالة:

اخلدمات:

تعزيز جودة التعليم ومتيزه في العالم العربي يعمل املركز على توفير اخلدمات التالية:
-1البرامج البحثية.
من خالل :
-2البرامج التطويرية.
تنمية ثقافة اجلودة والتميزنشر املعرفة وأفضل املمارسات التعليمية -3االستشارات.تقدمي االستشارات والبحوث التطبيقية -4إدارة املعونات املالية .-5التنسيق بني اجلهات املعنية كخدمة
والبرامج التطويرية
وفي مايو 2015م انعقد االجتماع األول جمللس -تنسيق اجلهود االقليمية لتعزيز اخلبرات داعمة للخدمات املذكورة أعاله.
-6نشر املعرفة كخدمة داعمة لكل ما
إدارة املركز برئاسة وزير التعليم السعودي التعليمية
الدكتور عزام الدخيل وعضوية مجموعة
يتعلق باخلدمات املذكورة أعاله.
من وزراء التعليم العرب و غيرهم من خبراء
األهداف:
التعليم في اململكة والعالم العربي.
ومنذ اليوم األول شرع املركز في تنفيذ -تطوير برامج بحثية عالية اجلودة متعلقة مجاالت العمل ونطاق اخلدمات:
مهامه املوكلة إليه ،وأجــرى مجموعة بقضايا اجلودة والتميز في التعليم لتلبية يتضمن نطاق اخلدمات ومجاالت عمل املركز
احتياجات دول املنطقة العربية.
ما يلي:
متنوعة من املشروعات البحثية بالشراكة
مع مؤسسات إقليمية ودولية  ،بهدف تناول -دعــم وإعـــداد بــرامــج تطويرية خلدمة  -جودة التربويني من خالل التطوير املهني.
املوضوعات امللحة لتعزيز جودة التعليم في احتياجات التربويني وصانعي السياسات  -جودة املناهج يشمل ذلك مبدأ التعلم
التعليمية.
مدى احلياة.
اململكة العربية السعودية والعالم العربي
تقدمي االستشارات الفنية واألفكار العلمية  -األنظمة التعليمية واإلدارات املدرسية.ككل.
وأفضل املمارسات العاملية املتعلقة بجودة
التعليم والتعلم
اإلشراف على برامج املعونات التعليميةالرؤية:
مرجع موثوق لتعزيز جودة التعليم ومتيزه في وإدارتها لتحسني اجلودة والتميز في التعليم
في املنطقة العربية.
العالم العربي
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االختبارات الدولية بين التمثيل
الدولي وتطوير النظام التعليمي  :نظرة تقيميه
د .أماني بنت محمد الحصان
وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

خضم االهتمام الدولي والعاملي بتوجه
في
ّ
( االختبارات الدولية )  ،وفي موجة تيار
التصنيف الدولي وجتويد العملية التعليمية،
وفي ظل التنافس احملموم وتسابق الدول على
الصعيدين الدولي والعربي ،تأتي مشاركة
اململكة العربية السعودية في االختبارات
الدوليَّة؛ تفعيال ً خلطط تنميتها ،وحتقيقا ً
ملرامي تطويرها ،ضمن اخلطة اإلستراتيجية
التي تنتهجها وزارة التعليم.
وال غرو في ذلك طاملا أن نتائج هذه االختبارات
ستسهم برسم تصور واقعي وتقييم مسار
حقيقي متوازن اخلطى ،تخطو فيه الوازرة
خطواتها اجلــادة نحو الوصول بنظامها
التعليمي إلى مصاف العاملية.
وتلك املشاركات الدولية ستمكن اململكة
من التمثيل العلمي التعليمي ملستوى
أبنائها التحصيلي واملهاري في الفعاليات
الدوليَّة ،وستمكنها أيضا ً من استقاء
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خبرات وجتــارب الــدول األخــرى املشاركة
في الدراسة ،اضافة إلى االرتقاء مبستوى
علميا وفكريًا واكتشاف الطاقات
الطالب
ً
اإلبداعية ومكامن املوهبة في مدارسنا..
وقد انطلقت االختبارات الدولية عاملياً،
وأضحت عالمة َتيز تعكس مستوى أداء كل
دوله مشاركة  ،ومستوى حضورها دولياً،
فبرزت دول وارتفع رصيدها العاملي العلمي
جراء تربعها على قمة الدولة األعلى أداء.
وهذا التقييم فتح لها عهدا ً جديدا ً في
التميز التعليمي رغم ضعف مشاركتها
وإسهاماتها في اجملاالت األخرى عامليا ً مقارنة
بالدول العظمى ،ومنها على سبيل الذكر ال
احلصر دولتا فنلندا وسنغافورة.
واالختبارات الدولية هي دراسات تقييمية
ذات مصداقية عالية ،تطبق على موادّ
مح ّددة ،وتستهدف الطلبة في مراحل
دراسية متفق عليها ،وترافقها استبانات

متنوعة ،بهدف دراسة أثر عدد من املتغيرات
االجتماعية واالقتصادية والشخصية
والبيئية في مستوى حتصيل الطلبة.
كما تشمل آلية تطبيق االختبارات الدولية
توزيع استبانات على مديري املــدارس،
والطلبة املشاركني في االختبار ،وأولياء
األمور ،واملعلمني ،ملعرفة مدى تأثير املناهج
الدراسية واخللفيات الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية في مستوى التحصيل.
ويتلخص الهدف احلقيقي من املشاركة في
االختبارات الدولية في تزويد متخذي القرار
في وزارة التعليم مبعلومات حول جودة
التعليم في الدولة ،واتخاذ قرارات التطوير
املناسبة ،ووضع النظم واآلليات لقياس
القدرات واملهارات. ،مقارنة أداء الطلبة
بنظرائهم على املستوى العاملي في مواد
مختلفة ،فضال ً عن تزويد مع ّدي املناهج
مبعلومات عن التغييرات املطلوبة في
املناهج الدراسية وتطويرها.

ومن أبرز االختبارات الدولية التي شاركت
فيها اململكة العربية السعودية اختبار
تــوجــهــات الــدراســة الــدولــيــة للعلوم
 Trends of the Internationalوالرياضيات
) Mathematics and Science Studies( TMSS
ويعقد هــذا االختبار بصورة دوريــة كل أربع
سنوات ،ويستهدف جملة من األهــداف
منها دراسة فعالية املناهج املطبقة وطرق
تدريسها ،والتطبيق العملي لها ،وتقييم
التحصيل ،وتوفير املعلومات لتحسني
الرياضيات والعلوم تعليما ً وتعلّما ً  .وتشرف
على إعــداد تلك االختبارات وتطبيقها
الهيئة الدولية للتقييم والتحصيل التربوي
The International Association for the
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التقومي في الكتب املدرسية.
ولتحقيق األهداف احلقيقية من املشاركة
في مثل هذه االختبارات الدولية ،وللوصول إلى
نتائج مرضية ،ولتحسني مستوى املشاركة ال
ب ّد من إجراء بحوث ودراسات حتليلية في ضوء
نتائج الدراسة الدولية ( ) TIMSSلتوفير أدلة
بحثية حول عناصر املدرسة املتميزة فيما
يتعلّق بكل من :سلوك الطالب في أثناء
التعلّم  ،والعوامل املؤثرة في حتصيلهم،
وكذلك إجــراء بحوث ودراســـات حتليلية
للنتائج فيما يتعلّق بكيفية تدريب
املعلمني واملعلمات على استخدام طرق
التدريس املناسبة لتنمية املهارات العقلية
العليا ،وأساليب التقومي املناسبة.

على مستوى إجناز نتائج هذه الدراسات
وحتليلها وتقدمي التقارير والتوصيات فحسب
!! وإمنا على مستوى وضع اخلطط واملبادرات
 ،لتنظيم جلان عربية تشرف على قيادتها
دوليا .

وللوقوف على نتائج األداء ومستوياته
للدول املشاركة في االختبار ؛ البــد من
إجراء دراسات بحثية عن البيئة املدرسية
والعوامل املؤثرة في حتصيل الطالب ،وإجراء
دراسات مقارنة بني املدارس ذات األداء املرتفع
و ذات األداء املنخفض  ،وفق نتائج الدراسة
 ،والوقوف على أسباب التفاوت في األداء
لدعم اإليجابيات ،وتالفى السلبيات.

صممت لتسلط الضوء على الفروق بني
وقد ُ
النظم التعليمية في العديد من الدول على
مستوى العالم ،ومن ثم حتليل هذه الفروق
ودراستها لتقدمي مقترحات وتوصيات وحلول
إجرائية عملية لتطوير عمليات التعليم
والتعلم ،وحتسني املوادّ التعليمية املعنية.
وتشمل الفئة املستهدفة بهذا النمط من
وأخيرا ً  ،ولكي تكون اختبارات ()TIMSS
االختبارات الدولية الصفوف الرابع والثاني
املتوسط في الرياضيات والعلوم ،وتطبق  ،وما تخلص إليه من نتائج أداة فاعلة لدى
على نحو متزامن في كل الدول املشاركة مخططي السياسة التعليمية التربوية
وصانعي القرار في وزارة التعليم ؛ البد من
في الدراسة.
التعامل مع نتائج هذه الدراسات مبزيد من
وتتجسد فلسفة االختبارات الدولية في اجل ّدية والفعالية البحثية ،وذلك بتوظيف
كونها ال تتعامل مع املستويات الدنيا نتائج هذه االختبارات واستثمارها في تطوير
للمعرفة ،وإمنا تستهدف إثارة تفكير الطالب منظومة العملية التعليمية ومستوى
األداء ،وهذا لن يتأتى إال بإنشاء هيئات وطنية
وإكسابه مهارات املستويات العليا.
تعنى بإجراء بحوث متعمقة لنتائج هذه
كما أن تنوع هــذه األسئلة وأصالتها الدارسات ،وحتليل عوامل القوة والضعف
وتركيزها على استثارة مهارات التفكير لتحسني النتائج .وكذا تشكيل فرق عمل
العليا ،تفتح للمعلم أبوابا ً مشرعه نحو دولية عربية وخليجية تتولى متابعة نتائج
جتديد معلوماته في التخصص وتعميقها  ،املشاركات العربية في االختبارات الدولية،
وحتثه على التعامل الدائم مع أحدث املراجع وحتصر جميع املتغيرات الكفيلة بتحريك
لتعزيز مادته العلمية مبا يتناسب مع أداء املشاركات العربية في اجتاه ردم الفجوة
مستوى هذه األسئلة التي سيخضع لها التي تفصلها عن نظيراتها من الــدول
طالبه .وبالتالي فإن محصلة تطبيق هذه املشاركة ذات األداء املرتفع ،وبحيث تعمل
االختبارات سيؤدي إلى تغيرات جوهرية في هذه الفرق البحثية بوصفها نواة لتعزيز
كمـا ً ونوعاً ،وأسئلة التمثيل العربي في هذه االختبارات  ،ليس
طريقة عرض الدروس ّ
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قضايا
منهجية

مسألة البحث إشكالية المنهجية ومنهجية المشكلة
أ.د سعود بن ضحيان الضحيان
استاذ المناهج و القياس

تُفهم املنهجية على أنها اخلطوات التي
يقوم بها الباحث عند البداية بإجراء بحث
وحتى نهايته .أي أن الباحث يقوم بتوضيح
جميع العمليات التي قام بها ،بحيث لو أن
باحثا ً آخر اتبع تلك املنهجية فسوف يصل
إلى النتائج التي وصل إليها الباحث األول ،
شريطة أن تكون تلك املنهجية متوافقة مع
املنهجية العلمية.

املسألة.
نخلص إلى أن مسألة البحث تأتي ملخصة
ألدبيات البحث ،ومح ّددة لهدف البحث من
حيث حتديد الغرض من البحث والذي يتمثل
في:
إبراز االختالف.
إبراز الترابط.
إبراز التأثير.

وتنقسم المنهجية إلى جزئين ونتيجة لذلك يتم تحديد آلية
رئيسين:
القياس للمسألة من خالل طرح
ما يلي:
الجزء األول:
يبدأ منذ التفكير في كتابة البحث  ،وينتهي
بكتابة مسألة البحث ،والثاني يبدأ من
حتديد هدف البحث من خالل مسألة البحث
وجمع وحتليل النتائج.
أي أن الباحث أطلع على املعرفة كاملة،
والــدراســات السابقة املرتبطة مبوضوع
البحث (إن وجــدت) ،والنظرية أو النموذج
النظري (إن وجد).
بذا تكون مسألة البحث ترجمة تعكس
اإلطار النظري كامال ً ،وبعبارة أخرى تأتي
كعملية تراكمية ملوضوع البحث.
وللوصول إلى مسألة بحث جيدة يجب على
الباحث بذل أقصى جهد للوصول إلى تلك

34

 تساؤالت  ،إذا توفرت معرفة فقط. أسئلة  ،إذا توفرت معرفة ودراسات سابقةفقط.
 فرضيات ،إذا توفرت معرفة ودراسات سابقةونظرية أو منوذج.
ولعل أكبر خطأ يقع فيه بعض طالب
الدراسات العليا هو االستعجال في كتابة
مسألة البحث ،دون التقيد بتلك املنهجية.
مما يؤدّي به إلى الوصول إلى مسألة بحث
عقيمة.
من هنا نصل إلى أن مسألة البحث (املتغير
التابع) تتح ّدد باتباع خطوات منهجية
متتالية.

آلية عمل املنهجية في جزئها األول؛ حيث
تعمل املنهجية على توجيه الباحث
للوصول إلى مسألة البحث على النحو
التالي:
 تقود الباحث إلى رؤية أولية ملوضوع البحث(مسألة ابحث بشكلها األولي).
 من خالل املعرفة يصل الباحث إلى حتديددقيق ملسألة البحث.
 يتم حتديد الدراسات السابقة املرتبطةبالبحث.
 تضيف املعرفة املتوفرة بالدراسات السابقةوالنظرية (إن وجدتا) تأكيدا ً للمعرفة التي مت
التوصل لها.
 تسهم الــدراســات السابقة بتحديداملتغيرات املستقلة والتغير التابع.
 تعرض الدراسات السابقة عددا ً من مناهجالبحث تساعد الباحث على اختيار املنهج
املناسب.
 تساعد املنهجية على حتديد اإلضافة التيميكن للباحث تقدميها ،أو تأكيد دراسات
سابقة تناولت املوضوع نفسه  ،أو تصحيح
أخطاء بدراسات سابقة.

قضايا
منهجية

الجزء الثاني:

ويتمثل بعد صياغة األسئلة أو الفرضيات
في مسألة البحث  ،أننا قمنا بتحديد املتغير
التابع واملتغيرات املستقلة  ،ونوع القياس
الذي سوف يتم استخدامه من خالل هدف
البحث الذي نسعى لتحقيقه (االختالف،
االرتباط ،التأثير).
بعد جمع البيانات ومعاجلتها باستخراج
النتائج ،جند أن مسألة البحث مت تأكيدها ،أو
نفيها.
حقّ
أي أن الباحث ق الهدف الذي سعى له
سواء بقبول أو برفض ما ح ّدده من أسئلة أو
فرضيات.

من هنا فإن املنهجية حققت تكامل اجلزأين
النظري والتطبيقي للبحث بشكل علمي.
أما منهجية مسألة البحث ،فهي متثل
اآلية التي تقود الباحث إلى حتديد دقيق لها.
فمحاولة الباحث صياغة مسألة البحث
تعتمد على محددات رئيسة مت حتديدها من
خالل املنهجية.
هذا يعني أن الباحث لن يتمكن من صياغة
مسألة البحث بشكل سليم ،ألن كال من
املنهجية العلمية ومنهجية مسألة البحث
تتفقان في حتقيق هدف واحد .على أن البحث
يبدأ باتباع خطوات منهجية للوصول إلى

منهجية مسألة البحث ،ومن هنا نخلص
إلى:
 املنهجية العلمية تقود إلى مسألة البحث. منهجية مسألة البحث تقود إلى حتديدآليات القياس للمتغير التابع واملتغيرات
املستقلة.
من املنهجية العلمية ومنهجية مسألة
البحث نحصل على بحث مبصداقية عالية.
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التعلم المقلوب في التعليم الجامعي
د .عزيزة الرويس
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

يشهد عصرنا احلالي تطورا ً سريعا ً في
اجملـــاالت العلمية والتكنولوجية ،أدى
الستحداث أنظمة تربوية بالعالم تساير
الثورة التكنولوجية في مجال تقنية
املعلومات واالتصاالت .ونظرا ً لكون وظيفة
التربية األساسية هي اإلعداد للحياة ،فمن
باب أولى أن تتواكب توجهاتها مع طبيعة
هذا العصر وخصائصه ملواجهة حتدياته
احلديثة.
فما هو التعلم المقلوب وكيف متناول املتعلمني قبل الدرس ،ومتاحة لهم
يمكن تطبيقه فــي الميدان على مدار الوقت ،وبهذا يتمكّ ُن املتعلمون
والــســؤال الــذي يتبادر لألذهان التربوي ؟
عامة ،ومتوسطو األداء احملتاجون إلى مزيد
هــنــا :هــل نظمنا التعليمية
ص ،من االطالع على
من الوقت بشكل خا ّ
الحالية في معزل عن هذا كله ؟ في هذا املقال سوف نستعرض مفهوم احملتويات التفاعلية مرات عدة ،ليتسنى لهم
التعلم املقلوب كأحد أشكال التعليم
استيعاب املفاهيم اجلديدة .هذا النموذج
إن الواقع من حولنا جعل هذه التوجهات املدمج ،ونتناول أهميته ومجال تطبيقه في
التربوية احلديثة تفرض على مناهجنا التعليم اجلامعي ،كما نستعرض دراسات يطبق في أكادميية خان املعروفة ،والتي
التعليمية حركة تطوير في أهدافها أجنبية وعربية حول تطبيقاته والنتائج يوفر موقعها على اإلنترنت أكثر من 3600
محاضرة صغيرة عبر فيديوهات مخزنة على
ومضمونها وأساليب تدريسها وتقوميها ،حولها.
وذلــك إلعــداد املتعلم املؤهل القادر على
موقع يوتيوب لتدريس الرياضيات ،والتاريخ،
االستمرار في التعلم مدى احلياة ،وعلى
والتمويل ،والفيزياء والكيمياء وعلم األحياء
Flipped
Learning
التعامل مع مستجدات العصر احلالي .وبنا ًء
وعلم الفلك واالقتصاد .حيث نرى املتعلمني
على ذلك ظهرت التطبيقات واملمارسات مفهوم التعلم المقلوب
يشاهدون عروض فيديو قصيرة للمحاضرات
احلديثة بامليدان التربوي مبا في ذلك التعلم
في املنزل ،ويُعطون الوقت األكبر ملناقشة
اإللكتروني ،والتعليم املدمج ،وتطبيقات يعد التعلم املقلوب أحد أشكال التعليم
املدمج الذي يعكس توظيف دور التكنولوجيا احملتوى في الفصل حتت إشراف املعلم .وقد
البنائية االجتماعية ..الخ.
ومن أفضل هذه املمارسات التربوية حول في الفصول الدراسية ،ويقلب مفاهيم أصدر مجلس اإلدارة لشبكة التعلم املقلوب
تطويع التقنيات احلديثة في مجال التدريس التعلم التقليدية التي اعتادت على شرح ( )FLNعام  2014تعريفا ً رسميا ً له لتجنب
كان التعليم املدمج الذي جمع بني ميزات الدروس من قبل املعلم بالفصل الدراسي اخللط بني املفاهيم في امليدان التعليمي.
التعلم اإللكتروني والتعلم املباشر ،في إطار أوال ً ،ثم ممارسة األنشطة التعليمية وإعطاء حيث مت تعريف التعلم املقلوب على أنه
حقق األهداف بأقل السلبيات املصاحبة التكليفات املنزلية للمتعلمني.
«إستراتيجية تعليمية لنقل مجال التدريس
لالعتماد على أحد النموذجني فقط .ومن
أما منوذج «الفصل املقلوب» فهو يعتمد
من حيز التعلم اجلماعي إلى التعلم الفردي
ضمن أشكال التعليم املدمج الذي يشهد على قلب الواقع التقليدي للتعلم ،فيقوم
إقباال ً كبيرا ً من املهتمني بالتربية «التعلم املعلم أو عضو هيئة التدريس بإعداد ملف أوال ً ،ثم حتويل بيئة الصف إلى بيئة تفاعلية
املقلوب» الذي أحدث ثورة كبيرة في مفهوم مرئي يشرح املفاهيم اجلديدة باستخدام بعد ذلــك لتطبيقات املفاهيم اجلديدة
التقنيات السمعية والبصرية وبرامج حتت إشراف املعلم وتوجيهاته مع إشراك
التعلم والتعليم.
فالفصول املقلوبة  /املعكوسة وإن لم تكن احملاكاة والتقييم التفاعلي لتكون في املتعلمني بشكل إبداعي».
حديثة على مجال التعليم ،تظل الفكرة
الرائجة التي ينادي بها اجلميع ،ابتداء من
بيل غيتس املؤسس والرئيس التنفيذي
السابق للشركة العمالقة مايكروسوفت،
وكذلك عالم الفيزياء التربوي إيريك مازور،
إلى املتخصصني
بالتربية.
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وميكن للمتعلمني مشاركة مفاهيم الدرس
اجلديدة من خالل احملادثة اجلماعية في إحدى
مواقع التواصل االجتماعي التعليمية مثل
 ،Edmodoوميكن إعــداد اختبار إلكتروني
 Quizملفاهيم الدرس اجلديدة ليقوم املتعلم
باالجابة عن األسئلة املطروحة ،فاالختبار
سيساعد املعلم بالتقييم املبدئي لتمكن
املتعلمني من املفاهيم ،وكذلك التعرف على
اجلزئيات التي اخفق املتعلمون في اإلجابة
عنها ،وبالتالي يركز املعلم على توضيحها
الحقا في الصف.
وبعد استعراضنا ملفهوم التعلم املقلوب،
يتبادر ألذهاننا تــســاؤالت حــول أسسه
النظرية في التربية احلديثة.

وتطبيقاتها التربوية ،وفلسفة التعلم
النشط الذي يجعل املتعلم محورا ً للعملية
التعليمية .كما كان لتقنيات التعليم دور ً
في تشكيل مفهومه وتطبيقاته احلديثة.
وتــعــد نــظــريــة فيجوتسكي لتنمية
املنطقة املركزية The Zone of Proximal
Development (ZPD

من أهم األسس النظرية للتعلم املقلوب.
وتركز هذه النظرية على أهمية اخلبرات
السابقة للمتعلم حول موضوع الدرس
في تشكيل التعلم اجلديد ذو املعنى،
حيث تؤكد نظرية فيجوتسكي على أن
املتعلم قادر على التعلم املستقل ذاتيا ً ،
للخبرة اجلديدة  ،ووضع األســاس لها في
بنيته املركزية اخلاصة ،إال أنه يظل بحاجة
Theoretical Basis
للتوجيه والتغذية الراجعة ومشاركة
األسس النظرية للتعلم المقلوب املعلم واألقران لتوظيف ما تعلمه في غرفة
ترجع األســس النظرية للتعلم املقلوب الصف ،وتعديل مساره وإعادة ترتيب معرفته
ألصــول النظرية البنائية االجتماعية للوصول لإلتقان.

وقد أسس مجلس إدارة شبكة
التعلم المقلوب  FLNأربعة
ركائز أساسية لتطبيقه:
 -1البيئة التعليمية املرنة في أنظمتها
وتعدد خياراتها في أساليب التدريس
والتقومي.
 -2ثقافة التعلم التي تتبنى فلسفة التعلم
النشط الذي يجعل من املتعلم محورا ً فعاال ً
في العملية التعليمية.
 -3احملتوى الدراسي املصمم في ضوء آلية
تطبيق التعلم املقلوب ،مما يستدعي إعادة
تصميم احملتوى الدراسي وتنظيمه من
قبل املعلم لضمان جناح التطبيق للتعلم
املقلوب.
 -4املعلم املتمكن الذي مت إعداده وتطويره
مهنيا ً بالكفايات الالزمة للتطبيق.
()2014 ,FLN
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مــاذا عن التعلم المقلوب في
مرحلة التعليم الجامعي ؟

كما أكدت بعض الدراسات باململكة العربية
السعودية -وإن كانت ال تــزال محدودة-
مدى أهمية التعلم املقلوب ومناسبتة ،
وتطبيقاته للتعليم اجلامعي ،ومن هذه
الدراسات :دراسة الفهيد ( )2012التي أكدت
التأثير اإليجابي للفصول املقلوبة على
حتصيل الطالبات في قواعد اللغة اإلجنليزية
في جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض.
كما توصلت دراسة الزهراني (  )2015إلى
مدى فاعلية التعلم املقلوب على التحصيل
األكادميي لطالب كلية التربية في جامعة
امللك عبدالعزيز.

وأظهرت الدراسة وجــود فــروق ذات داللة
إحصائية لصالح اجملموعة التجريبية سواء
يخص التحصيل الدراسي أو االجتاه
فيما
ّ
نحو دراسة املقرر.
وفي ضوء هذه النتائج اإليجابية لتطبيقات
التعلم املقلوب ،ال بد من تفعيل الركائز
األساسية للتعلم املقلوب في نظامنا
التعليمي سواء من حيث البيئة التعليمية،
وثقافة التعلم النشط،أو من حيث احملتوى
الدراسي واملعلم املتمكن .وال ننسى ضرورة
توظيف تقنيات التعليم والبرمجيات
اإللكترونية وإستراتيجيات التعلم املدمج
لضمان جودة النتائج واخملرجات.

أكــدت العديد من الــدراســات مــدى جناح
تطبيقات التعلم املقلوب في هذه املرحلة
بالذات ،حيث تتناسب آلياته مع مستوى
املرحلة العمرية للمتعلمني وخصائصها،
ومستوى إعداد األكادمييني باجلامعات .لذلك
نرى توجه الكثير من أعضاء هيئة التدريس
في اجلامعات العاملية لتفعيل دور التعلم
املقلوب في تدريس مقرراتهم اجلامعية.
فالعديد من أعضاء هيئة التدريس في
جامعة هارفارد وكليات احملاسبة في والية
بنسلفانيا يقدمون مناذج ناجحة ومواقع
طبقت دراســة جتريبية عــام 2014
وقــد
إلكترونية لتطبيقاتهم للتعلم املقلوب.
ُ
وقــد توصلت الــدراســات آلليات متنوعة للتعرف على فاعلية التعلم املقلوب * املقال مقتبس من بحث منشور للكاتبة
لتطبيقات التعلم املقلوب بتفعيل تقنيات في حتصيل الطالبات في جامعة األمير باللغة اإلجنليزية في اجمللة العاملية:
التعليم وبرامج احلاسب املتنوعة واملواقع سطام بن عبدالعزيز واجتاههن نحو دراسة International Journal for Cross-Disciplinary
اإللكترونية لتحقيق أعلى املستويات من مقررات أساليب التدريس ومهارات االتصالSubjects in Education (IJCDSE), Special .
األهداف املنشودة ،واختصار الوقت واجلهد ومت تطبيق مراحل جتربة التعلم املقلوب 2014 ,1 Issue ,4 Issue, Volume
في التدريس املباشر ،مع وتوظيف الدور على املقررات كما يظهر من خالل الرسوم
املعرفية (اإلنفوجرافيك) التالية:
الفعال للمتعلم.
(,Baker ;2010 ,Papadapoulos & Roman
.)2012 ,Johnson & Renner ;2012

انفوجرافيك من دراسة (الرويس)2014 ،
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معلم مبتعث

أ .عبدالمحسن السليمان

وعلى الرغم من ذلــك البطء وعــدم وضوح

االبتعاث أن التعلم الذاتي هو أساس النجاح.

تعلمت ومازلت أتعلم يغمرني التفاؤل وحسن

النتائج حتى اآلن إال أن الدافع الذاتي يدفعني

تأكدت أن اخللق احلسن واحلرص هما األساس في

الظن برب العاملني بأن أعود إلى وطني الغالي

نحو األمــام للحصول على الهدف املنشود.

التعامل مع األساتذة .تعجبت ومازل أتعجب من

محققا أهدافي بإذن اهلل ،

اكتشفت في االبتعاث مهاراتي في مساعدة

اخلطط الواضحة للتعليم في أمريكا وتقييمها

اآلخرين  ،فدعواتهم تسعدني وجتعلني أكثر

املستمر بناء على إحصائيات وأسس مدروسة

والسؤال اخلتامي  :ما الذي ينتظر املعلم املبتعث

في العطاء ؛ ألن في التطوع لذة يشعر بها

 ،وارتباط التعليم بالقانون يجعله أكثر جدية

بعد حصوله على املؤهالت األكادميية العليا ؟

من استم ّر في ذلك الطريق املمتع .تعلمت في

وصرامة فال مجال لالجتهادات الشخصية .

أعلل النفس باآلمال أرقبها
`ماأضيق العيش لوال فسحة األمل

وإرسالها وماهي إال أيام ويأتي ذلك االختبار
التحريري الصعب نوعا ما ،وبعدها بعشرة أيام
رسالة نصية في جوالي تخبرني باجتيازي لذلك
االختبار وإشعاري مبوعد املقابلة الشخصية.
رأيــت ابتسامات الرضا في محيا األساتذة
الكرام الذين أشرفوا على تلك املقابلة ،وماهي
إال أسابيع معدودة ألعلم بعدها أن طلبي قد
رفض لكوني «معلم» في وزارة التعليم  .قدر اهلل
وماشاء فعل.

عام  2013لم يكن كغيره من األعوام املاضية.
بدأت فكرة االبتعاث اخلارجي ترفرف بجناحيها
بالقرب مني .أبتعد عنها مرة لكوني مستقرا ً
في عملي معلما ً  ،وبني أسرتي  ،وأقترب منها
مرتني لتحقيق طموحي باحلصول على املؤهالت
األكادميية العليا والتعرف على ثقافة جديدة
تتطور معها مهاراتي الشخصية والعلمية.
سؤال تبادر إلى ذهني كثيراً :هل احلصول على
وظيفة معيد في اجلامعة هو احلل الوحيد
لالبتعاث؟ شاهدت في موقع جامعة امللك
فيصل إعالن بوجود حاجة ملعيدين في قسم
اللغة اإلجنليزية .سارعت بترتيب أوراقــي

طرقت باب االبتعاث بعدها من خالل وزارة
التعليم ولم أجد جواباً .إجــراءات طويلة
وتواريخ متباعدة األطــراف .نظام معقد
للمعلمني الراغبني في االبتعاث  ،وطريق
طويل من االنتظار مابني وزارة التعليم
ووزارة اخلدمة املدنية .ولم ينته اإلصرار فبعد

معلم مبتعث

حصول زوجتي على وظيفة اإلعادة أعطاني
فرصة ذهبية إلكمال دراستي في اخلارج.
بحثت  ،استشرت  ،استخرت  ،ثم قررت أن
أقدم على إجازة دراسية « بدون راتب» و أذهب
إلى أمريكا للحصول على املؤهالت العليا.
وكان قرارا ً أخفى خلفه الكثير من التنازالت
املادية واالجتماعية .
احلصول على القبول األكادميي في إحدى
اجلامعات األمريكية يتطلب درجة مرتفعة
في أحد االختبارات املعيارية كاآليلتس
أو التوفل ،والتفكير في أمر كهذا يجعل
األمور أكثر تعقيداً .وصلت إلى والية فلوريدا
لدراسة اللغة وهاجس احلصول على القبول
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األكادميي يراودني أينما ذهبت .نظام جديد
وثقافة مختلفة وميزانية ينبغي علي
التخطيط املتقن في صرفها  .في أثناء
دراستي للغة في معهد فلوريدا حاولت
احلصول على درجة عالية في اختبار اآليلتس
أكثر من مرة ولكن لم يحالفني احلظ  ،بدأت
التقدمي على أكثر من جامعة في تخصص
مناهج وطرق تدريس لغة إجنليزية ومت رفض
طلبي  « .سيجعل اهلل بعد عسر يسرا « .

نصحني أحد زمالء البعثة بعدم االكتفاء
بالتقدمي في تخصص املناهج وطرق التدريس
 ،والبحث عن تخصصات مالئمة لوظيفتي
التعليمية  .وجدت « القيادة التربوية « هي
اخليار األفضل وبحثت عن أفضل اجلامعات
التي تقدم هذا البرنامج وخرجت بخمس
جامعات متفاوتة الشروط في التقدمي .و
كان أعظم درس تعلمته في االبتعاث هو
 :أن التطوع متعة عند الكثيرين .رأيت
الكثير من أبناء وطني يقدمون املساعدة
لي وألسرتي والينتظرون إال دعوة صادقة تنير
لهم طريقهم .

40

االنتقال من واليــة إلى أخــرى أمر وارد في
االبتعاث  ،ولكنه مرهق جسديا ً وماديا ً
خصوصا مع وجود األسرة .اضطرت لالنتقال
مع أسرتي من والية فلوريدا إلى كولورادو بعد
حصولي على قبول لدراسة املاجستير في
القيادة التربوية .أجواء باردة جدا مختلفة
عن الوالية السابقة  ،أسعار سكن مرتفعة
ورحلة جديدة ممزوجة بالتفاؤل واإلصــرار.
قدمت للمرة الثانية على ابتعاث وزارة
التعليم للمعلمني بعد حصولي على قبول
املاجستير  ،ومازلت أوراقــي حتت التدقيق
علما بأنه لم يتبق لي وقت طويل للتخرج
 .بطء رهيب غير مقبول من الوزارة ممثلة في
شؤون التدريب واالبتعاث مقارنة بتطوير
منشود وأنظمة متطورة .
وعلى الرغم من ذلك البطء وعدم وضوح
النتائج حتى اآلن إال أن الدافع الذاتي
يدفعني نحو األمام للحصول على الهدف
املنشود.اكتشفت في االبتعاث مهاراتي
في مساعدة اآلخرين  ،فدعواتهم تسعدني

وجتعلني أكثر في العطاء ؛ ألن في التطوع
لذة يشعر بها من استمر ّ في ذلك الطريق
املمتع .تعلمت في االبتعاث أن التعلم
الذاتي هو أساس النجاح .تأكدت أن اخللق
احلسن واحلرص هما األساس في التعامل مع
األساتذة .تعجبت ومازل أتعجب من اخلطط
الواضحة للتعليم في أمريكا وتقييمها
املستمر بناء على إحصائيات وأسس
مدروسة  ،وارتباط التعليم بالقانون يجعله
أكثر جدية وصرامة فال مجال لالجتهادات
الشخصية  .تعلمت ومازلت أتعلم يغمرني
التفاؤل وحسن الظن برب العاملني بأن أعود
إلى وطني الغالي محققا أهدافي بإذن اهلل ،
والسؤال اخلتامي  :ما الذي ينتظر املعلم
املبتعث بعد حصوله على املــؤهــات
األكادميية العليا ؟

مقومات
األكاديميات التربوية من
ّ
دعم التعليم العام والعالي
د.هيا السهمري  /كاتبة وتربوية

لم يتغن َّ التربويون مبستقبل في غيابة
ب مثلما صنعوا بعد األمر امللكي الكرمي
اجل ُ ّ
بدمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية
والتعليم ؛ ولم يكن ذلك الغناء محلَّال لهم
دون غيرهم  ،وكانوا يأملون أن تلتقطه بعض
السيارة  ،فانهال الطرح وكأن شأنهم يقول»
قرح
القوم
مس
ٌ
إن ميسسكم قرح فقد َّ
َ
مثله» وإن كانوا في مواقعهم من الوزارتني
آمنني حتيطهم عناية اهلل  ,والقوانني التي
تبيح للمتفرج ما ال يُباح لغيره ؛ فهم
يتفرجون على واقع الطالب في أعشاشهم
الصغيرة في التعليم العام ,والكبيرة في
العالي ؛واجلميع يعي أن حكمة ولي األمر
حفظه اهلل -انطلقت في إقرار الدمج منحقيقة ماثلة وهي املسؤولية املشتركة بني
القطاعني في بناء القدرات العلمية لدى
املتعلمني والتعليمية لدى املعلمني ؛ كما أن
دور البحث العلمي الذي محضنه اجلامعات
في إرساء قواعد املعرفة ودعم أبوابها هدف
أساس لكل احلراك القائم في دعم التعليم
وإصالحه  ,وإن كان الواقع بدأت تظهر فيه

بعض التنظيمات لضمان االندماج التام
وفق القرار السامي الكرمي إلحداث االمتداد
الطبيعي للنظامني املتكاملني لتتناسب
مخرجات التعليم العالي مع متطلبات
التعليم العام من حيث الكم والنوع ،
املتكئني على الكفايات احملقّ قة للتطلعات
 ,واملواكبة للمستج ّدات في التعليم العام
واحتياجاته  ,وبالتالي رتق النقص في مهارات
طالب التعليم العام التي يتطلّبها االلتحاق
مبؤسسات التعليم العالي دومنا حاجة إلى
معاجلة العجز بالسنة التحضيرية التي
كانت وما تزال جدارا ّ
هشا ً لم يحضر في
واقع معرفة الطالب شيئا ذا بال  ،بل كانت
شريكا في التهام سنوات أعمارهم  .وعندما
نستشرف قادم التعليم ومستقبله فإنه
البد من صناعة منوذج متكامل تتشقق
له أكمام األزهار ليحفز ذوي العالقة في
التعليم العام والعالي لتمتني صناعة
االندماج  ,وتضفير أنظمة التكامل ,وجتاوز
النطاقات املعزولة إلى مساحات املفتوحة
واملرنة من التعاون لتضيء الفضاءات في

القطاعني الذين أعلن ولي األمــر حفظه
اهلل وحدتهما  ,ونعني بذلك ضمان تدفق
املعلومات في املساقني  ,وضمان االستفادة
منها في حدودها القصوى ,وفي مدارات
تراكمية فاعلة يصب كلّ منها في حياض
اآلخر؛ وإذا ما دلفنا إلى احلديث حول ركيزة
البحوث التربوية في اجلامعات التي يتم من
خاللها توليد املعرفة في مجاالت التخصص
التي تُدرس في التعليم العام فإن تلك اجلهود
البحثية عادة ما تبقى في مستودعات تلك
املصانع معزولة عن واقع التعليم العام
الذي متأله القضايا التربوية التي تروم حلوال
نامية نافعة تنبع من نتائج بحثية علمية
,فينبغي حيال ذلك بناء منصات وسطى
حلمل املعرفة التي تنتج عن البحوث من
دوائرها بوصفها معارف بحتة في اجلامعات
إلى مراحل تطبيق املعرفة في تشكيالتها
اخملتلفة  ،وبالتالي فرضها واقعا ُمعاشا ؛
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ولعلنا نتوصل من خــال هــذه املقدمة
وإن توشحها الطول إلى مفهوم التجربة
التربوية الناضجة التي نتوق أن تنفّ ذ في
مؤسسات تربوية متخصصة تكون متكأ ً
الحتضان تلك التجارب  ،ويتم ذلك من خالل
إستراتيجية ( املدارس أو األكادمييات التربوية
الصديقة للجامعات ) التي حتددها وزارة
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التعليم في احلــدود والنطاقات احمليطة
باجلامعات وفروعها ؛ واعتقد أن قوانني وزارة
التعليم بعد الدمج يجب أن تُنبت قوانني
أخرى لالحتاد  ،ألن االحتاد قوة وأحسبه في
اجملال التربوي قوة ووقاية أيضا  ،فكما أن
شريعة نشر اإلستراتيجيات السائدة حاليا
لن تكون نتائجها مجزية  ،فقد يتسع الشق ّ

على الراقع ؛ إضافة إلى أن واقعنا ال ميلك
على األقل في الوقت احلالي مرآة واسعة
تعكس تفاصيل الضفة األخرى  ،خاصة أن
مؤسسات التعليم العام متأل السهل واجلبل
؛ مما يحتم حتديد مواقع مخصصة لصناعة
حوافز التعليم ومحفزات التعلم من خالل
تطبيق نتائج البحوث املنتجة في اجلامعات  ,وفي
ذلك احمليط تدعم احلقول واجملاالت املبتكرة
في إستراتيجيات التدريس  ،وتصميم
التعليم  ،والتجارب املنتجة في اجلامعات
في أساليب القياس والتقومي  ,ويتحقق أيضا
التقومي السليم لكافة اإلستراتيجيات
التطويرية في مجال إعداد املعلمني لكونها
تخضع للتفعيل املستمر والتقييم املباشر
في املدارس الصديقة للمطورين  ,وحتما لن
يكون جدل بني أصحاب البضاعة املزجاة ومن
يلزمهم بإيفاء الكيل ؛ فالتشارك في نتائج
التجريب مبا يحقق املردود التربوي الفاعل مبا
يربط املستجدات في قنوات التعليم العام
باخلطط القائمة في اجلامعات مما سوف
يحقّ ق جودة تصدير املنتجات ونشرها ،
وسوف تكون مرتكزات التطوير املهني باهرة
لكونها سوف توقد من تسلسل تربوي
منطقي يحرّم استغفال الواقع التربوي
 ،واختالف بيئاته  ،وواقع املدارس الصديقة
أو األكادمييات التربوية لتمييزها يتطلب
صياغة املشروع ؛ وأن تُوقد له كل األطراف
شموعها,حتى يتح ّدى قصص الفناء ،
ويكون في العدوة القصوى من اهتمام
القائمني على قيادة التعليم ؛ فالتعليم في
بالدنا ينبغي أن يختار ضفة فريق احلياة.
وهمة
هما ّ
يكلفني التعليم ّ
وأرقب في اإلصالح يوما ً وموعدا
ُ
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مؤتمر معلم المستقبل  :الخالصة والتوصيات
خالل الفترة:
 24-23ذو احلجة 1436هـ املوافق  7- 6أكتوبر 2015م تزامنا مع يوم املعلم العاملي

شارك في املؤمتر نخبة من خبراء الترية
والتعليم في العالم ممثلني لكل من الواليات
املتحدة األمريكية ,واململكة املتحدة  ،وكوريا
اجلنوبية  ،وفنلندا .وبحضور عدد كبير من
منسوبي وزارة التعليم  ،ومختلف اجلامعات
السعودية ,إضافة إلى منسوبي جامعة
امللك سعود من أعضاء هيئة التدريس,
وباحثني ,ودارســن في مراحل الدراسات
العليا والبكالوريوس.
وقد سجل احلضور رقما قياسيا بلغ 2098
مشاركة في اجلانب النسائي  ،و 1535
مشارك في اجلانب الرجالي ,مبجموع بلغ
 3683مشاركا.

التوصيات حسب المحاور:

أوال :برامج إعداد المعلم :

.1إعــادة النظر في فلسفة برامج إعداد
املعلم وأهدافها في اململكة العربية
السعودية وفق توجهات خطط التنمية
والتطلعات املستقبلية للملكة وفي ضوء
مطالب العصر العاملية.

.2االستفادة من جتارب الدول املتقدمة في
مجال إعداد املعلم مثل الواليات املتحدة
األمريكية  ،واململكة املتحدة  ،وكوريا
اجلنوبية  ،وفنلندا.

..3بناء برامج إعداد املعلمني في اململكة
العربية السعودية مبا يتوافق مع االحتياجات
الفعلية االقتصادية واالجتماعية والدينية
في اململكة.

التعليمية.

ثانيا :شروط االلتحاق بمهنة
التدريس ومزاولتها :

.1تطوير معايير ممارسة مهنة التعليم ووضع
.4وضع برامج خاصة إلعداد معلم املرحلة أدوات القياس املقننة التي تضمن ترشيح
االبتدائية يتم التركيز فيها على اجلوانب املعلمني املناسبني ملزاولة هذه املهنة.
التربوية ومطالب النمو في املراحل العمرية
.2تفعيل رخصة مزاولة مهنة التدريس,
األولى.
وعدم قبول املعلمني اجلدد في التدريس إال
.5مراعاة التنوع والشمولية في برامج بعد احلصول عليها ,وتشجيع املعلمني
إعداد املعلم  ،وحتقيق التوازن بني اجلوانب القدامى للحصول عليها ,مع ضــرورة
النظرية والتطبيقية ,وتطوير املهارات لدى جتديدها بشكل دوري.
املعلم مثل استخدام التقنية واملهارات
.3وضـــع نظام حــوافــز للمعلمني مبني
االجتماعية واحلياتية.
على أدائهم التدريسي وتطورهم املهني ،
.6بناء معايير مقننة الختيار الدارسني في وزيادة ثقافتهم املعرفية  ،وإملامهم باللغة
مؤسسات إعداد املعلم وترشيح الناجحني اإلجنليزية  ،وتطوير مهاراتهم التقنية.
منهم واملناسبني ملمارسة مهنة التعليم.
.4بناء معايير مقننة ألداء املعلم  ،والتنوع
.7االهتمام بتطوير برامج إعــداد معلمي في أساليب تقومي املعلمني لتشمل مختلف
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات اجلوانب املعرفية والتطبيقية واملهارية
 STEMباعتبارها توجه عاملي يفي بسد والسمات الشخصية.
االحتياجات املستقبلية في هذه اجملاالت.
.5إشراك املعلم في عمليات التقومي من خالل
.8تقومي برامج إعداد املعلم بشكل فوري اطالعه على نتائج تقوميه  ،ومناقشتها
وفق مشروع وطني مبني على دراســات معه  ،ومساعدته في وضع خطة لتطوير
ميدانية ألداء املعلمني في مختلف املراحل أدائه واالستمرار في التحسن.
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ثــالــثــا :بــرامــج التطوير
المهني للمعلم :

.1تقومي املمارسات احلالية للتطوير املهني
للمعلم  ،والوقوف على مدى حتقيقها
ألهدافها ,ومدى فاعليتها في تطوير أداء
املعلمني ,وحتديد اجلوانب التي تتطلب
التعديل والتطوير.

.2وضــــع اخلــطــط العلمية للنهوض
ببرامج التطوير املهني للمعلمني املبنية
على البحوث والــدراســات التخصصية,
واالستفادة من التجارب واملمارسات العاملية
الرائدة في هذا اجملال.

وتشجيعهم على تنفيذ البرامج التطويرية وتدريبه أثناء اخلدمة وتطويره مهنيا.
املصغرة داخل املدرسة.
.3تفعيل املــراكــز البحثية في املــدارس
.7تشجيع املشاركة التطوعية في برامج ودعم البحوث املتميزة ,وتشجيع البحوث
تدريب املعلمني ,وتقدير هذه املشاركة في املشتركة ,والبحوث اإلجــرائــيــة داخــل
عملية التقييم الوظيفي للمعلم ,والعمل
املدرسة.
على االستفادة من املعلمني ذوي اخلبرة
بوصفهم مستشارين للمعلمني.
.4تزويد املعلمني باملصادر العلمية التي
تضم األبحاث والدراسات التربوية ونتائجها
ّ
.8تشجيع املعلمني على مواصلة دراساتهم
األكــادميــيــة مــن خــال االلتحاق ببرامج  ،والتجارب الناجحة في التدريس وكيفية
الدراسات العليا على مختلف مستوياتها ,توظيفها في امليدان التطبيقي.
والعمل على تذليل الصعوبات التي قد
تعيق التحاقهم بهذه البرامج.
خامسا :سياسة التعليم والنظام

التعليمي :

.3إشــراك املعلمني في التخطيط لبرامج
التطوير املهني ,وتلمس احتياجاتهم في .9تفعيل دور اجملتمع ممثال ً باملؤسسات,
.1تطوير بنية مدرسية جاذبة حتقق أداء
التطوير ,وحتديد األولويات املناسبة لهم في واملنظمات ,واملكاتب اخلاصة في اإلسهام
أفضل للمعلمني ومتنح السعادة للمتعلمني
في تدريب املعلمني .وتعزيز العالقة فيما
هذه البرامج.
للوصول إلى حتقيق أهداف سياسة التعليم.
بينها وبني اجلهات الرسمية املعنية بذلك.
.4تبنّي النموذج البنائي القائم على قيادة
املعلم لعملية التطوير املهني ,واالستمرارية
في التدريب ,واستخدام التدريب اجلماعي,
عال من اإلجناز
والعمل على حتقيق مستوى ٍ
في أداء املعلم.

.10نشر ثقافة التنمية املهنية الذاتية .2االنــطــاق من فكرة العمل املؤسسي
أثناء اخلدمة من خالل برامج توعوية داخل املبني على العمل املتكامل بني اجلهات
املدرسة وعلى مستوى احملافظات واملناطق .التربوية ومنظمات اجملتمع األخرى بغرض
حتقيق املمارسات العلمية في وضع اخلطط
رابعا :إجراء البحوث والدراسات التعليمية باململكة.

.5تشجيع املعلمني على االلتحاق ببرامج العلمية في مجال إعداد المعلم
.3توعية الطالب في مراحل التعليم اخملتلفة
التطوير املهني املستمر ,وتعزيز إدراكهم وتطويره :
ألهمية هــذه البرامج لنموهم املهني .1تطوير مراكز األبحاث العلمية التابعة بالثقافات املتنوعة مبا يضمن تعايشهم مع
املستمر.
ملؤسسات إعداد املعلم  ،وتوجيه أبحاثها اجملتمع الدولي  ،ومبا ال يتعارض مع الشريعة.
لتطوير امليدان التربوي والنهوض به.
.6حث املعلمني على تبادل اخلبرات ضمن
ّ
مجتمعهم املدرسي ومشاركة معرفتهم .2العمل على االستفادة من نتائج البحوث
املهنية والتخصصية مــع زمالئهم التربوية املتخصصة في برامج إعداد املعلم
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.4إعــادة النظر في مكونات العمل داخل
املدرسة  ،ونظام اليوم املدرسي ,والعمل على
تطويره وتنويع مكوناته لتشمل مختلف
اجلوانب العلمية واملهارية والنشاطات
املتنوعة.

.6تفعيل الشراكة اجملتمعية في تطوير
البيئة التعليمية في املدارس وحتسني أوضاع
املعلمني ,من خالل إتاحة الفرص لرجال
األعمال واملؤسسات االجتماعية خلدمة
اجملتمع في مجال التعليم.

.8العمل على حتسني نظرة الطالب واآلباء
واجملتمع إلى التعليم على أنه إعداد للحياة
وليس إعداد الجتياز االختبارات واحلصول
على الشهادات واملهن املستقبلية.

.5احلـد من مركزية اإلشــراف على التعليم .7العمل على عدم االعتماد على االختبارات .9التأكيد على أن املدرسة ليست العامل
ّ
،وإشــراك الوحدات املعنية بالتعليم على كمعيار وحيد الجتياز الطالب ,والسعي في الوحيد إلحداث التغيير املرغوب فشخصية
مختلف املستويات في عمليات اإلشراف توظيف وسائل أخرى منوعة في عمليات املتعلمني  ،وعلى أنها عملية متكاملة تضم
املدرسة واألسرة ومؤسسات اجملتمع.
التقومي.
والتطوير للعملية التعليمية.
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طلبتنا والنزاهة في كتابة األبحاث والتقارير
أ.د .بدر محمد ملك
رئيس لجنة الترقيات في كلية التربية األساسية  -الكويت

النزاهة األكادميية ()Academic integrity
قيمة كبرى في حياة األفــراد واألمم ،ومن
مؤشرات جودة اخملرجات التعليمية وفقا
للمعايير الدولية في مؤسسات التعليم
العام والعالي .ومن الضرورة مبكان منع
جميع الطرق التي تؤدي إلى التحايل والغش
في تقدمي أوراق مزورة من مثل عمل األبحاث
العلمية والواجبات الدراسية وهذا الفعل
اخلاطئ يقع فيه فئات من الطلبة  ،بل
وحتى أعضاء الهيئة التدريسية .كان هذا
العمل املنحرف يحدث بصورة فريدة في
السابق أما اليوم فهناك جهات تنتفع من
نشر أدوات الغش وتزدهر أسواقها  ،رغم أنها
تضر باجملتمع وقيمه  ،ومعظم مؤسسات
الدولة في غفلة عن التصدي الصارم لهذه
الظاهرة .ومن هنا تزداد احلاجة لورش عمل
في بداية كلّ فصل دراسي بغرض التوعية
بقوانني املؤسسة وتوجيه املتعلمني جتاه
مسالك حتري النزاهة األكادميية ،وممارسة
البحث العلمي وفق الضوابط املوضوعية.
الدارسون في بداياتهم على وجه اخلصوص
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يحتاجون لتوجيهات رشيدة تبعدهم
عن جميع صور الغش والتزوير والسرقة
والتدليس ،كما تبعدهم عن املكاتب
التجارية التي تروّج السرقات العلمية ،،،
ولألسف جذبت املعلمني فضال عن الطلبة.
ومــن صــور االستخدام السلبي لقنوات
التواصل االجتماعي نشوء مكاتب جتارية
إلعــداد البحوث والتقارير حتت مسمى
«خدمة الطالب» وانتشارها .وتقوم هذه
املكاتب بعمل واجبات الطلبة  ،وتلخيص
الكتب واملقاالت ،ولديها خدمة توصيل
جلميع املناطق  ،،،ووصل األمر لعمل رسائل
ماجستير ودكتوراه وبحوث للترقية ،،،
ولهذا فمن مستلزمات حماية مؤسساتنا
التعليمية وضع آليات ملتابعة ضمان اتباع
قواعد حقوق النشر املعروفة عامليا بحيث
تكون عملية تصوير املذكرات والكتب في
مؤسساتنا وفق قوانني وأنظمة تكفل حق
املؤلف والناشر وتراعي تطبيق القوانني
السارية محليا وعامليا .وإن لم تخضع جميع
األنشطة التعليمية ملفهوم األمانة ممارسة

وتطبيقا ً فإن الغش سيتمدَّد ليدخل كل
بيت!
الغش من اخملالفات اجلسيمة في حق
أنفسنا أوال ً ومؤسساتنا ثانياً .إن السكوت
عن االنحرافات من أسباب تنامي ظاهرة
املكاتب التجارية التي تفسد طلبتنا وتشوه
مستقبلنا .وال بد من إصــدار تشريعات
صارمة جترم تلك املكاتب اخلطيرة التي
جعلت من البحوث كارثة تقوض قيم الصدق
واألمانة .املعلم قدوة حسنة فعليه ترغيب
الطلبة في اإلحسان في أداء مهامهم ؛
فاألبحاث والتقارير ذات أهمية كبرى في
تكوين شخصياتهم .إن تدوين اسم املرجع
الذي يقتبس منه الطالب خلق كرمي يجب
أن نرسخه في أطفالنا منذ بداياتهم
التعليمية  ،ونتابع تدريب الطلبة على
ذلك في كل مراحل التعليم  ،وفي جميع
التخصصات .هذا االجتاه سيؤدي إلى شيوع
ثقافة األمانة التي ستجعل مؤسساتنا
التعليمية منتجة للعلوم والفنون واآلداب
والسلوكيات الكرمية التي تقر ّ بها العيون.

يصف املفكّر الفرنسي  -اجلزائري الراحل:
محمد أركون حالة املؤسسات التعليمية
فــي وطننا العربي بأنها مصابة بــداء
«اجلهل املؤسس» مبعنى أنها عاجزة عن
إنتاج الفكر  ،ومعزولة عن احلركة العلمية
عاملياً .ووفق رؤية أركون فإن اجلهل املؤسس
جعل بنية املؤسسة اجلامعية غير صاحلة
للبحث العلمي  ،وتوسيع دائرة التساؤل
والتحري واالستكشاف واإلبداع .إن اخملرجات
التعليمية امللوثة بشراء األبحاث أسوأ
بكثير من نظام التلقني وتخريج احلفظة
ممّن تنقصهم املهارات الفكرية الرفيعة .إن
سيما في مجال الدراسة
تهوين الغش ال ّ
والتعليم من أعظم اخملاطر ،فإذا اعتاد اجليل
سرقة التقارير زادت مخاطر املستقبل

وأصبحت التربية تربية مزيفة منزوعة
البركة.
وعلى املستوى امليداني ،يجب حتليل النسق
الثقافي في مدارسنا وكلياتنا ملعرفة سالمة
التعلم املكتسب .ومن هنا ال بد من حتليل
مشكالت الواقع ومواجهة حتدياتنا بصراحة
عبر فحص دقيق ملشكالت الطلبة النفسية
واالجتماعية املتعلقة بعدم تطبيق قيم
النزاهة األكادميية .إن ذلك الفحص سيقدم
لنا صورة أدق وأعمق لفهم مشكالتنا مما
يسهل عملية وضع سبل الوقاية والعالج،
واخلروج بتوصيات إصالحية ذات جدوى.
من وظائف مؤسسات العلم اليوم تنفير
ّ
وحض املتعلم
الغش
الناشئة من جميع صور
ّ
على اإلبداع واالبتكار ،وحلّ املشكالت في

إطار مكارم األخالق .وهذا يقودنا إلى سؤال
مهم وهو :ما اآلليات التي وضعتها كلّ
مؤسسة تعليمية (كل مدرسة وكل كلية)
حلماية طلبتها من السقوط في مستنقع
الغش والتحايل على القوانني؟ سؤال مهم
يجب أن نطرحه بوضوح وصراحة وصرامة
ونبني عليه خططنا املدرسية واجلامعية.
وال ريب أن األمانة الضابط األساسي جلميع
برامجنا التعليمية  ،وتدريب املتعلم على
ممارسة األمانة في كتابة األبحاث يجعل
املتعلم عنصرا منتجا للمعرفة ،قادرا على
تعمير األرض ،واملشاركة اإلنسانية الفاعلة.

47

مشاريع

برنامج َفطن
أ.نورة العو ّيد
باحثة في أصول التربية

برنامج ( َفطِن ) هو برنامج وقائي وطني
أطلقته وزارة التعليم في اململكة العربية
السعودية  ،للطالب والطالبات في التعليم
 ،وهو عبارة عن برنامج يهتم بتنمية مهارات
الطالب والطالبات الشخصية واالجتماعية
 ،ويــســعــى كــذلــك مــن خـــال خطته
اإلستراتيجية  ،والتدريبية  ،واإلعالمية ،
بأن يكون البرنامج املهم في تنمية مهارات
الطالب وطالبات التعليم في اجملتمع .

الرسالة :
وقاية اجملتمع التعليمي طالبا ومعلمني وبيئة
تعليمية من املهددات  ،ممتدين بخدماتنا إلى
األسرة .
ويقوم برنامج ( َفطِن) على ع ّدة مجاالت
تختلف باختالف أهدافها العامة  ،وأهدافها
التفصيلية التي تساعد بشكل تنظيمي
على تطبيق ذلك إجرائيا ً في امليدان التعليمي
تتنوع بتنوع املهارة والتوعية
،وتلك اجملاالت
ّ
املــراد بذلها للطالب والطالبات  ،و هذه
اجملاالت كالتالي  :مجال التدريب والتثقيف ،
وكذلك مجال املشاركة االجتماعية  ،وأخيرا ً
مجال االستشارات .

وقد قامت وزارة التعليم بالبدء في هذه
طن) لوقاية الطالب
احلملة الوطنية ( َف ِ
والطالبات مــن املشكالت السلوكية
واالنحرافات الفكرية  ،وذلك أمال ً في تنمية
املهارات الشخصية .واالجتماعية لهم ،
ومساعدتهم كذلك على اكتساب املهارات واألهداف العامة ملثل هذه اجملاالت متع ّددة
احلياتية التي جتعلهم قادرين على النمو تعبر بشكل مؤطر عن مدى القدرة على
تفعيلها في امليدان وهذه األهداف كالتالي :
بشكل إيجابي.
.1مجال التدريب  :يقوم ببناء برامج تدريبية
وقد صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور متخصصة في تنمية املهارات السلوكية
الدخيل باعتماد ( َفطِن) اسما ً للبرنامج والفكرية اإليجابية من خالل محتوى تدريب
عزام
ّ
الوقائي الوطني للطالب والطالبات  ،وقد متطور ومدربني محترفني .
تضمن القرار اعتماد تنفيذ البرنامج على .2مــجــال التثقيف  :يساعد في إمــداد
متنوعة لتنمية الفكر
مستوى املناطق واحملافظات  ،واعتماد تنفيذ اجملتمع مبواد ثقافية
ّ
الدليل اإلجرائي وخطة التدريب ومتطلباتها والسلوك .
 ،والــذي يقوم على رؤية ورسالة وأهداف .3مجال املشاركة االجتماعية  :ومن خالله
يتم إيجاد املشاركة الفعلية من قطاعات
محددة هي كالتالي :
اجملتمع بكافة أفراده ومؤسساته .
الرؤية :
الــريــادة في البرامج الوقائية الفكرية .4مــجــال االســتــشــارات :حيث يتم من
والسلوكية لتعزيز املهارات الشخصية خالله إقامة مراكز استشارات للوقاية
واالجتماعية اإليجابية بنهاية عام  1438من االنحرافات الفكرية والسلوكية مزودة
بخبراء مختصني مؤهلني .
طن
مسهمني في بناء املواطن الصالح الفَ ِ
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أما عن األهداف التفصيلية ( اإلجرائية ) التي
تساعد حتما ً في تفعيل األهداف العامة ،
وحتقيق الهدف األهم من برنامج ( َفطِن) ،
فهي كالتالي :
في مجال التدريب يتم التالي:
.1تنفيذ برامج التأهيل والتدريب لتعزيز
طن) وخبرائه ومدرﺑيه .
قدرات مشرفي ( َف ِ
.2اإلســهــام في تعزيز الهوية الوطنية
للطالب/الطالبة من خالل إكساب املهارات
الشخصية واالجتماعية .
.3تكوين االجتاهات اإليجابية للمستهدف
لتنمية ذاته ومجتمعه ووطنه .
.4تطبيق أنظمة اجلودة في عمليات التدريب .
ومن خالل مجال التثقيف يتم التالي :
.1اإلسهام في بناء مهارات التفكير والبحث
وتنميتها ملواجهة حتديات املستقبل .
 .2تعزيز االنتماء الوطني للمستهدفني من
خالل منتجات ( َفطِن) .

مشاريع

 .3بناء قنوات اتصال فعالة مع األسر ﻤﺑا للمحافظة على استمرارية ﻤﺗتع الطالب
بصحة فكرية ونفسية واجتماعية سليمة .
يدعم قدراتها على املشاركة .
ومن خالل مجال املشاركة اجملتمعية يتم .2تقدمي االستشارات الوقائية تعليميا ً
ونفسيا ً واجتماعيا وأسريا ً .
التالي:
.1تكوين شــراكــات مع القطاع اخلاص
للمساهمة في عمليات البرنامج ودعم إن برنامج ( َفطِن) هي عبارة عن ُمبادرة
ايجابية تسعى بشكل حثيث إلى تهيئة
أهدافه .
.2تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية في حتقيق الطالب والطالبات ملواجهة مواقف احلياة
اخملتلفة احلالية  ،بذهن يحمل بداخله
أهداف البرنامج .
.3تــعــزيــز مــجــاالت الــتــعــاون مــع األســر املقومات واملفاهيم واملبادئ الوطنية التي
واجملتمعات تطوعيا ً لضمان حتلي الطالب تغذيها الكثير من املهارات االجتماعية
والشخصية  ،حتى ال يكون طالبنا وطالباتنا
باملسؤولية االجتماعية .
عرضة لألفكار املنحرفة أو السلوكيات
ومن خالل مجال االستشارات يتم التالي :
.1حتقيق إستراتيجية اإلمنــاء والوقاية الشاذة  ،والتي يأمرننا ديننا احلنيف باالبتعاد

عنها  ،ويربينا مجتمعنا احملافظ على
االبتعاد عنها وتركها .
طن) هو برنامج ضمني يسعى
إذا ً برنامج ( َف ِ
إلعــادة تدوير املضمون الفكري للطالب
والطالبات  ،ومثل هــذا اجلهد الضخم
يحتاج إلى تنفيذ من خالل إدارات املدارس
واملعلمني واملعلمات  ،وتوفير البيئة املناسبة
باإلمكانات املادية أو البشرية التي تساعد
القائمني على هذا البرنامج بتحقيق أهدافه
العامة والتفصيلية  ،وإيجاد مخرجات
فكرية يستطيع اجملتمع السعودي أن يفخر
بها في حاضره ومستقبله .
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Training Requirements of Faculty Staff Members: Towards Achievement
of Quality of University Education in the Light of Technological Innovations
Dr. Yousri Attia Abouelenein
Assistant Professor of Education Technology
Abstract: The present study aims
at identifying training requirements
of university staff members in order to achieve quality in the light
of technological innovations. A
questionnaire was prepared for that
purpose including the following
four categories of training requirements: teaching requirements, scientific research requirements, community service requirements and
quality development requirements.
Views of 135 staff from Saudi universities were investigated. Results
revealed university staff need for
training in the light of technological
innovations. The study suggests
a program for training staff to use
technological innovations, satisfy
requirements in the areas scientific
research, university teaching, community service and meeting course
requirements in terms of quality
standards and performance indicators.
The need for staff training based on
the use of innovative technology
has emerged to enhance their abilities to face labor market requirements and apply standards of quality in their specializations.
The reasons for the tendency towards the achievement of qualitative quality in university education
using innovative technology can be
stated as follows:
•The strong impact of technological advancement on the field of ed-

ucation: its systems and methods.
•The shift in the teacher›s roles
from the traditional to the role of facilitator and guide.
•Lack of the skills and experiences
required for effective university
teaching.
•The development in organizing
training programs in various areas
of teaching and learning.
•The need for a constant involvement of scientific advancements by
a staff
member to improve teaching quality.
•The increasing number of students which requires increasing
use of technological innovations
Thus, professional development of
staff as a basic requirement of qualitative quality of university education can be achieved through:
Self-development: based on a staff
member’s effort attending seminars, lectures, conferences and
workshops and conducting research and translation.
Institutional-development: through
training workshops, seminars, research and exchange visits with
other universities conducted by the
institution.
Achievement of university qualitative quality faces many challenges
including the need for more reliance on technological innovations,
the increased social demand on
education.

and the need to invest resources to
cope with sustained development.
Technological innovations are not
an aim in itself, its importance lies
in the way it is used by a qualified
and skilled staff member in the
teaching and learning process.
Recommendations and Generalization of Results:
The present study recommends
holding training sessions with the
aim of promoting quality of university staff performance using technological innovations as follows:
A.Training sessions to provide
training requirements for teaching:
- Intended learning outcomes (cognitive, affective and psychomotor).
- Psychomotor performance indicators to compare student’s performance.
- Ethics of teaching profession.
- Content analysis and design skills.
- Effective and innovative teaching
methods.
- Cooperative learning and problems solving skills.
- Evaluation using portfolios: pre-,
post, formative and peer evaluation.
- Design and production of learning
packages.
- Course design according to international standards.
- Using multimedia innovations.
- Innovative teaching equipment.
- Using innovative communication
and information technology.
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B. Training sessions for scientific
research requirements:
- Ethics of scientific research.
-Using the internet for scientific research purposes.
- Research report writing skills.
- Statistical analysis of research
data.
- Using the digital library.
- Scientific journal editing and publication procedures.
- Scientific research and project
management.
- Use of multimedia innovations.
- Innovative educational equipment.
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- Using innovative communication
and information technology.
C. Training sessions for community
service requirements:
- Vocational planning and human
resources management.
- Planning, execution, follow-up and
evaluation of training sessions and
programs to promote communication and integration between university and social institutions.
- Developing social work systems and solving social problems
through scientific research and social participation.
- Raising awareness of social issues.
- Obtaining knowledge in the areas
of science and technology in and
outside university.
- Using multimedia innovations.
- Using communication and information technology innovations.
D. Training sessions for quality
management requirements:
- Time management and conferencing skills.

- Course and program design (including content, methods of teaching and technology).
- Basics and mechanisms of quality assurance and international accreditation.
- Systems of sustained development of staff scientific research
skills and abilities.
- Methods of teaching as specified
by major universities.
- Key performance indicators and
referenced comparisons.
- Using technological innovations
to achieve learning outcomes.
- Strategic planning.
- Preparing course and program descriptions.
- Preparing course and program reports.
- Preparing program and institution
self-study.
- Video-conferencing.
- Using multimedia innovations.
- Innovative teaching equipment.
- Using communication and information technology innovations.
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فاعـلية برمجية محاكاة الكترونية
(أوتوجـراف الرياضـــيات) على التحصيل الدراسي
في وحدة التحويالت الهندسية لدى طالبات
الصف األول ثانوي بمدينة جدة
1434/1433هـ 2013/2012م
نجالء بنت عبد المؤمن يونس ايشان

هدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية
برمجية محاكاة إلكترونية ( أوتوجراف
الرياضيات) على التحصيل الدراسي في
وحدة التحويالت الهندسية لدى طالبات
الصف األول الثانوي مبدينة جدة  ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالبات
الصف األول الثانوي ,مت تقسيمهن إلى
مجموعتني  ،مجموعة ضابطة وتتكون
من ( )20طالبة  ،ومجموعة جتريبية وتتكون
من ( )20طالبة  ،وقد استخدمت الدراسة
االختبار التحصيلي كأداة لقياس اجلوانب
املعرفية في وحدة التحويالت الهندسية،
حيث توفر ألداة البحث دالالت الصدق والثبات
املناسبة .وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائيا ً بني متوسط درجات أفراد اجملموعة
الضابطة ومتوسط درجات أفراد اجملموعة
التجريبية لصالح اجملموعة التجريبية في
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند
مستويات (الفهم -التطبيق -التحليل)
ضمن مستويات بلوم املعرفية  ،تعزى
الستخدام برمجية محاكاة إلكترونية(
أوتوجراف الرياضيات)  ،بينما لم تظهر
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى التذكر.
وقد قدم البحث عــددا ً من التوصيات من
أهمها االستفادة من برنامج احملاكاة
(أوتـــوجـــراف الــريــاضــيــات) فــي تدريس
وحـــدة التحويالت الهندسية بصفة
خاصة  ،وتدريس موضوعات الرياضيات
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عامة باململكة العربية السعودية ،
وعقد نــدوات ودورات تدريبية للمعلمني
واملعلمات في مجال توظيف تلك احملاكاة
اإللكترونية (أتــوجــراف الرياضيات) في
العملية التعليمية  ،كما اقترح البحث
إجراء دراسة مقارنة بني برمجيات احملاكاة

اخملتلفة للتعرف على أكثرها فاعلية في
تدريس جوانب احملتوى الدراسي اخلاص مبادة
الرياضيات .
الكلمات املفتاحية :برمجية  ،محاكاة
إلكترونية  ،أوتوجراف الرياضيات  ،التحويالت
الهندسية.

سياسة التعليم :
لتخطيط ونمو تعليمي شامل
متثل السياسة التعليمة أحد أهم أركان
السياسة العامة في جميع الدول لكونها
تتجه مباشرة للتعامل مــع اإلنسان
بصفته العامل املــؤثــر والفعال داخــل
اجملتمع ،كما أن النظام التعليمي يستمد
قوته وجــودة مخرجاته من انطالقه من
سياسة تعليمية ثابتة تعمل على حتديد
اإلطــار اإلجرائي الــذي بــدوره يساعد في
توجيه القرارات واخلطط والبرامج التربوية
بالشكل الذي يسهم في تطوير العملية
التعليمية،مما يكسب أفراد اجملتمع القيم
واملعارف واملهارات التي تساعدهم على
تطوير أنفسهم وبناء مجتمعهم ،لذا
تعتبر عملية بناء السياسات التربوية من
أهم متطلبات التخطيط،والنمو جلميع
البلدان ،لكونها مرش ًدا للتفكير والتقدير،
لألهداف،والوسائل،واإلجراءات.
وموجهة
رئيسا في اإلعــداد ،والتنمية ،
ومصدرًا
ً
والتدريب ،والتعليم للمخرجات البشرية
املؤهلة في اجملاالت العلمية ،واالجتماعية،
والتربوية ،والثقافية ،والعسكرية ،والفنية،
واالقتصادية التي يحتاجها اجملتمع في
حتقيق الرخاء،وتدعيم النمو ،والتطور في
مختلف مستوياته املتعددة.
والسياسة التعليمية سابقة لوضع
اخلطط،ومتصلة بالفلسفة واألهداف.وهي
األسلوب املوجه والتفكير املنظم للخطط
وحتقيق األهداف .وليست السياسة التعليمية
خطة مفصلة،وإمنا هي توجه ورؤية ذات أهداف كبيرة،
وبعيدة املدى تقود إلى وضع اخلطة التربوية،التي
تتضمن التفاصيل التنفيذية الالزمة ،للبرامج،
واملشروعات املطلوبة لتحقيق األهداف.وتبرز أهمية
السياسة التعليمية في العملية التعليمية من
خالل اآلتي:
أوال ً :أن السياسة التعليمية تتمثل
في الرؤية اجملتمعية التي تشكل إطــارًا
ا،وإيدلوجيا من خالل املؤسسات
مرجعي
ً
ً

اجملتمعية ،التي عن طريقها يسعى النظام
التعليمي لتحقيق أهداف التنمية العامة
ومطالبها منه .ذلك أن من املسلم به أن
تخطيط التنمية في املوارد البشرية ،هو
نقطة البدء في كل تخطيط للتنمية
الشاملة،وأن املتعلم هو العنصر األول في
بناء احلضارة،ومن ثم ينبغي البدء به.
ثانيا :أن السياسة التعليمية حتدد العالقة
ً
احلتمية بني التنمية الشاملة للدولة،وبني
التعليم ،فالتخطيط للتعليم ،والتخطيط
للتنمية االقتصادية واالجتماعية أمران
مترابطان ،يؤثر كلّ منهما في اآلخر ويتأثر به،
رئيسا من متغيرات
وأصبح التعليم متغيرًا
ً
النظام العاملي اجلديد ،ومعيارًا من معايير
القوة والتفرد واملنافسـة،وأحد أبــرز طرق
مواجهة التحديات العاملية في ثورة املعلومات،
والتكنولوجيا وغيرها من التحديات.
ثالثًا :أن السياسة التعليمية هي األساس
الــذي يحدد حركة التربية املستقبلية
للمجتمع فــي اجتــاه اإلعـــداد املتكامل
ألجيال اجملتمع ،وفقا ً للمثل العليا التي
تتبناها اجملتمعات،والتي تشكل مجتمع
املستقبل من سياسيني ،واقتصاديني،
وتربويني ،وإعالميني ،وجتار ،وصناع ،وإداريني،
وعسكريني ..وغيرهم .كما توفر الكفايات
النوعية لكل فئة من هؤالء بشكل مختلف
األبعاد واألعــمــاق ،مما يسهم في حتديد
املستويات العلمية،واملهارات واخلبرات
الالزمة التي يجب أن تتوفر في كل متعلم.
رابعا :أن السياسة التعليمية توائم بني
ً
إمكانات اجملتمع التي ميكن أن يوظفها
لصالح العملية التربوية والتعليمية،وبني
األهــداف والطموحات التي تسعى إلى
حتقيقها التربية والتعليم ،فال جدوى من
رسم سياسات تعليمية مثالية ال ميكن
أن ينهض بها الواقع التربوي .لذا إذا أريد
قدما ،ويحقق
للنظام التعليمي أن يسير
ً

د .علي بن عبده األلمعي

مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة التعليم

األهـــداف التي تخدم اجملتمع فــي ضوء
اإلمكانات املتاحة بأقل جهد ،و أقصر فترة
زمنية،فالبد من وضع سياسة تعليمية
واقعية حتــدد وتوجه النظام التعليمي
في ذلك اجملتمع لتحقيق التطور املعرفي،
والعلمي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،ورسم
خططه،ومستقبله احلــضــاري.والبــد أن
يوفر لتنفيذ هذه السياسة كل ماحتتاجه
من إمكانيات مادية وعينية وقوى بشرية
عاملة،وتكلفة حتى تفي بكل ماتتطلبه
خطط تنمية اجملتمع.
خامسا:أن السياسة التعليمية تعمل على
ً
املواءمة بني متطلبات اجملتمع  -وبخاصة
سوق العمل -وبني مايقدمه التعليم من تأهيل
وتدريب خملرجاته التعليمية ،إذ ال فائدة من
تخريج أفواج تعليمية ضخمة،لتصبح أعدادًا
ال جدوى منها ،تعمل على تفاقم البطالة
املقنعة ،أو املكشوفة .بل البد من التوافق
بني مخرجات النظام التعليمي ،ومايحتاجه
اجملتمع من كوادر مؤهلة ومتخصصة.
ســادســا :أن السياسة التعليمية
ً
تنظم العملية التعليمية،وذلك عن
طريق التخطيط للمراحل التعليمية،
وقطاعاتها ،وحتديد أهداف واضحة وطموحة
لكل مرحلة،وحتديد خطط زمنية لتحقيق
التقدم ،وحتقيق األهــداف ،وفي حتديد األطر،
واألسس،واملبادئ ،والقيم العامة التي تسير
على ضوئها العملية التعليمية كلها ،وفي
حتديد املسؤوليات اإلدارية ،والفردية ،واجلماعية
عند تنفيذ السياسات واألهداف ،مما يسهل
تنفيذ السياسة التعليمية ،ويحقق التنمية
الشاملة التي ينشدها اجملتمع.
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التعليم الياباني :ثورة التربية في
القرن الواحد والعشرين

أ.نورة ناصر العو ّيد

باحثة في أصول التربية

أضحى الهدف األساسي لنظام التعليم
في اليابان هو إيجاد مواطنني مستنيرين
ومنتجني  ،ومتكني اليابان من اللحاق بالغرب.
وأصبح هذا الهدف أكثر وضوحا ً بعد احلرب
العاملية الثانية  ،كما هو موضح في املرسوم
التعليمي الصادر بعد احلرب العاملية الثانية
 ،ويزدهر االقتصاد التنافسي الناجح في
ظل قدرة القوى العاملة فيه على إنتاج
سلع تتصف باجلودة بتكلفة منخفضة ،
وعلى سرعة التكيف مع التقنيات احلديثة
،ويسهم التعليم النظامي والتدريب في
موقع العمل في تطوير هذه القدرات  ،وسوف
يسهم إدراك دور التعليم املدرسي والتدريب
في تطوير قوى عاملة منتجة في تسهيل
السياسات املستنيرة .
ولقد اعتمد تطوير املوارد البشرية املتعلمة
في اليابان على التنسيق الوثيق بني التعليم
النظامي والتدريب في موقع العمل .
ومما ال شك فيه أن النظم التعليمية في
جميع دول العالم ال تنشأ من فراغ وإمنا
هي وليدة مجموعة من الظروف والعوامل
والقوى التي تشكلها وتسهم في بنائها
وتعمل على متييزها عن غيرها من نظم
التعليم في الدول األخرى  ،والتعليم في
اليابان شأنه شأن غيره من نظم التعليم
في مختلف دول العالم حتكمت في صياغته
وتشكيله العديد من العوامل والقوى
الثقافية وصبغته بصبغة ميزته بني غيره
من النظم التعليمية .
وتعد اليابان واحدة من أهم الدول املتقدمة
عامليا ً  ،ولها نظام تعليمي متقدم ،
استطاعت من خالله احملافظة على تراثها
 ،وفي الوقت نفسه مسايرة التقدم العلمي
والتطور العلمي احلادث في العالم  ،وكذلك
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تتمتع اليابان باقتصاد قوي يعتمد على
منو اقتصادي سريع  ،يجعلها تتفوق على
الواليات املتحدة األمريكية  ،التي استهدفت
برامجها التعليمية  ،حتى تلحق بالتطور
الياباني السريع  ،مما يدفعنا إلى دراسة
النظام التعليمي الياباني للوقوف على
مواطن القوة فبه  ،ومحاولة االستفادة منه
 ،خاص ًة في مجال التعليم العام والذي يعد
ركيزة التنمية اليابانية .
ومن املعلوم بأن اليابان في أقصى شرق آسيا،
ويح ّدها احمليط الهادي شرقا ومن الغرب بحر
اليابان .وتبلغ مساحتها (  )377.835كم
من جانب آخر يتميز مناخ اليابان بأنه معتدل
طوال العام مع أمطار وفيرة  ،وتكثر الغابات
والنباتات في املناطق الريفية  ،وإن كانت
البالد تشهد في كثير من األحيان بعض
الكوارث املناخية كاألعاصير والعواصف
بحكم وقوعها على احمليط الهادي .
* نظرا لكثرة اجلزر وطبيعتها اجلبلية األمر
الذي يعيق انتشار املدارس وتعميمها في
كافة املناطق ظهر في اليابان منط التعليم
باملراسلة  ،مثل التعليم الثانوي باملراسلة
الذي يستمر ملدة أربع سنوات للحصول
على الشهادة الثانوية  ،وكذلك في التعليم
العالي في اجلامعات والكليات املتوسطة ،
كما ظهر التعليم اجلامعي التلفازي الذي
عرف بجامعة الهواء .
* اعتدال املناخ طوال السنة أثر على مواعيد
الدراسة في اليابان  ،حيث إن الدراسة
تستمر في معظم فصول السنة  ،فهي
تبدأ من أوائل الشهر الرابع ( أبريل) وحتى
نهاية الشهر الثالث ( ،مارس ) من السنة
التالية  ،يتخللها إجازات متع ّددة موزعة
طوال السنة .

* تصميم املباني املدرسية بشكل يساعد
على مقاومتها للزالزل التي تتميز بها اليابان
 ،وأن تتوفر فيها اخملارج املناسبة ووسائل
السالمة كذلك .
* تضمني البرامج املدرسية واألنشطة
تدريبات على عملية اإلخــاء في حاالت
الطوارئ عندما تقع الكوارث ســواء في
املدرسة أو غيرها  ،والعمل على إكسابهم
طرق التعامل مع الزالزل والبراكني .
ويتميز السكان في اليابان بأن غالبيتهم
من أصل عرقي متجانس ؛ حيث يشكل
اليابانيون حوالي ( )99.4من السكان ،
والكوريون (  ، ) %0.5والبقية من جنسيات
متنوعة  .وكان لهذا التجانس األثر الكبير
في توفير فرص التعليم للجميع وعدم
التمييز بني جنس وعرق .
وتع ّد اليابان سابع أكبر عدد سكان دولة في
العالم بعد الصني والهند والواليات املتحدة
األمريكية وإندونيسيا والبرازيل وروسيا ،
وتع ّد الكثافة السكانية رابع أعلى كثافة
سكانية بعد بنجالديش وكوريا اجلنوبية
وهولندا .
ويتألف نظام احلكم فــي الــيــابــان من
ثالث سلطات أساسية  ،وهي السلطة
التشريعية ممثلة في الدايت والسلطة
اإلدارية أو التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء
والسلطة القضائية  ،وتعمل كل من هذه
السلطات في استقالل عن األخرى .
ولــم يعد اإلمــبــراطــور مصدر السلطة
السياسية واملعنوية كما كان في املاضي ،
بل أصبح مجرّد رمز  ،وأصبحت السيادة تنبع
من الشعب ،
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ويح ّدد الدستور الياباني بعض الوظائف
الفخرية لإلمبراطور ولكن ليست له أية
سلطات على احلكومة  ،إذ إنه الرئيس
الفخري للدولة  ،وليست له أية سلطات
حقيقية .

عوامل نهضة التعليم في اليابان
بعد الحرب :

أصدرت القيادة العليا للدول املتحالفة التي
أقيمت في اليابان أمرا ً للحكومة اليابانية
في أواخر عام  1945بشأن سياسة اإلشراف
على نظام التعليم الياباني  ،ويطالب هذا
األمــر باإللغاء الفوري للروح العسكرية
والوطنية املتطرفة في التعليم  ،ثم أخذت
القيادة العليا تضع سياسة بعد أخرى من
أجل دميقراطية التعليم  ،وكان ال بد أن يعاد
النظر في نظام التعليم الياباني مبا يتفق
والنظرية احلديثة للتعليم حتى ولو لم تكن
الروح الوطنية والعسكرية املتطرفة داخله
في تكوينه .
وهكذا بدأت قوات احللفاء في إصدار عدد من
التوجيهات التي مهدت السبيل أمام تغيير
أساس التعليم الذي كان سائدا ً في فترة
ما قبل احلرب حيث جند أن هذه التوجيهات
قد أعادت تغيير التربية في اليابان من تربية
تهدف إلى النواحي العسكرية إلى تربية

البيت واجملتمع واملدرسة شكلت شخصية
خاصة تتحلى بقيم ومبادئ راسخة وثابتة .

تهدف إلى إرساء قواعد الدميقراطية وكان
أول شيء هو العمل على إبعاد املعلمني ذوي
النزعة العسكرية وذوي احلماس الوطني
الزائد  ،كما ألغت متاما ً عقيدة الشنتو ،
وحذف من املقررات الدراسية في األخالق .3الثقافة اليابانية :
وفي اجلغرافيا والتاريخ ما كان يساعد في
تأثرت الثقافة اليابانية في األساس مببادئ
إشعال مبدأ الوطنية عند اليابانيني .
فلسفة الشنتو والفلسفة الكنفوشية
والبوذية ،والتي برغم كونها فلسفة وضعية
.1اإلدارة اليابانية :
حتتوي على رصيد هائل من األخالقيات
حب العمل وطلب العلم،
العالية مثل
ّ
فهي تعتمد العمل بروح اإلتقان ،وحتويل وحديثا ً جتمع الثقافة اليابانية بني الثقافة
التقليدية والثقافة األجنبية في تناسق
العمل إلى قيمة اجتماعية وطنية ..وتسعى بديع ،يقتبس من الغرب التطور احلديث مع
كذلك إلى االبتكار والتطوير ،وتطبيق مبادئ احملافظة على األخالقيات القدمية املتميزة.
اجلودة الكاملة وإن القانون الياباني صارم
جدا ً في معاقبة اخملالفني .

.4االستقرار االجتماعي :

يتميز الشعب الياباني بأنه ميثل أكبر
-2الشخصية اليابانية :
مجموعة بشرية فــي العالم تتسم
بالتجانس الثقافي حيث يبلغ عدد السكان
إن عوامل نشأة اإلنسان الياباني في بيئة
من األصل الياباني  ،%99,4مما يشكل وحدة
جغرافية قاسية ،وتعرضه لكثير من احملن
قومية وانسجام عرقي ال يوجد في مجتمع
والكوارث جعلت منه إنسانا ً صلبا ً مثابرا ً
آخر.
يتحدى الصعاب .كما أن األخالقيات التي
نشأ عليها الفرد الياباني منذ الصغر ،في
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.4المعلم الياباني :
تعكس مكانة املعلم في اليابان مدى
اهتمام الشعب الياباني بالتعليم
وحماسهم له ،فاملعلم يحظى باحترام
وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة ،ويتضح
ذلك من خالل النظرة االجتماعية اخلاصة،
التي تتميز بها مهنة التعليم عن أي مهنة
أخرى ،ويأتي ذلك مقابل اجلهود العظيمة
التي يبذلها املعلم مع طالبه ،حيث يعتقد
املعلم أن أساس تفوق الطالب يعتمد على
جهد املعلم واجتهاد الطالب وليس مجرد
املوهبة والذكاء .

.5األصالة والمعاصرة :
التربية اليابانية تهتم بإثراء التربية اخللقية
في البيئة التربوية  ،واحترام فردية اإلنسان ،
كذلك حتث على التعاون بني البيت واملدرسة
واجملتمع  ،وتعطي ملهنة التعليم املكانة
العالية  ،وتسعى لتحسني محتوى التعليم .

.6تربية أخالقية :
يع ّد احملتوى التعليمي في نظام التعليم
الياباني مزيجا ً من التربية األخالقية
واملوادّ األكادميية واملهنية تأثرا ً بالفلسفة
الكنفوشية التي تسعى إإلى تنمية اجلوانب
األخالقية في شخصية الفرد الياباني .
.4تربية مهنية :
إن التعليم في اليابان ال يرتكز على نظريات
فلسفية أو نفسية ،ولكن تؤمن اجلهة
املسؤولة عن التعليم أن مفتاح التعلم
للعلوم في اليابان هو عدم االهتمام باملعرفة
فقط ،ولكن بإثارة اهتمام التالميذ وجعلهم
جاهزين لتطبيق ما تعلموه عمليا ً
ولقد كان النظام التعليمي في اليابان
نظاما ً متع ّدد املسارات حتى احلرب العاملية
الثانية  ،ولذلك وجدت مسارات خمسة
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بالتعليم  ،وكان في مقدمة هذه املسارات
اجلانب األكادميي الذي يحظى مبكانة كبيرة ،
وكان يؤهل للجامعة  ،ومن ثم إلى املناصب
الرفيعة في احلكومة واملهن.
وبعد صدور القانون األساسي للتعليم في
مارس  1947م ،والذي حدد أهداف التعليم
الياباني  ،بالسعي لتحقيق النمو الكامل
للشخصية اليابانية عقليا ً وجسميا ً ،
وترسيخ مبدأ العدالة  ،والقيم الفردية ،
واحترام العمل  ،واإلحساس باملسؤولية ،
واالستقاللية لبناء مجتمع مسالم  ،بعيدا ً
عن احلروب بعد التدمير الهائل الذي تعرضت
له اليابان في احلرب العاملية الثانية.
وفي النظام التعليمي في اليابان نوعان
عامان من املدارس  ،النوع األول هو االجتاه
السائد الذي يوفر التعليم العام  ،وليس
التعليم التقني أو املهني .
ويدرس النوع الثاني من املــدارس _ الذي
يصبح متاحا ً عند االنتهاء من التعليم
اإللــزامــي _ املــهــارات التقنية واملهنية
،ويشمل الكليات الفنية ومدارس التدريب
اخلاص والتدريب العام  ،والكليات املتوسطة
 ،ومدارس التعليم باملراسلة .
وبــصــورة عامة يتابع الطالب الالمعون
والواعدون دراستهم بعد مرحلة التعليم
اإللزامي إلى نهاية املرحلتني الثانوية العليا
واجلامعية بينما يتابع الطالب املتميزون
دراستهم في املدارس الثانوية واجلامعات
املرموقة  ،أما الطلبة األقل متيزا ً فيختارون
النوع الثاني من املــدارس  ،أي التي تعلم
املهارات التقنية واملهنية .
وميزج نظام التعليم الياباني بني النظام
املركزي كأساس ونظام الالمركزية في
التعليم ،وتتميز اليابان بشكل عام بأن
نظام تعليمها يغلب عليه طابع املركزية .
وتضمن القانون األساسي للتعليم حق
األطفال في تكافؤ الفرص التعليمية ،
وإلغاء التمايز الطبقي الذي كان سائدا ً في
التعليم على أساس اجلنس أو العقيدة أو
املكانة االجتماعية أو املركز االقتصادي أو
األصل العائلي .

ويعد التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة
قوميا  ،فهو يتجاوز أي جهد فردي
وواج ًبا
ً
أو فئوي خاص ,وأنه في مناهجه ومقرراته
وتوجيهاته ميثل العامل األهم لعقل األمة
وضميرها منذ مراحل التعليم اإللزامية
األولى.
وتقوم كل والية من الواليات اليابانية من
خالل مجلس التدريب املهني اخلاص بها
 ،بوضع خطط التدريب املهني للوفاء
مبتطلبات اجملتمع احمللي من العمالة املدربة ،
مبا يسهم في عملية التنمية بالوالية .
وعلى الرغم من أن التعليم الثانوي قد
تقدم بسرعة في اليابان ووصل إلى حد
إبهار اآلخرين  ،إال أن محاولة تطويره ما زالت
مستمرة  ،وأحدث هذه التقارير هي التي
قدمها اجمللس القومي إلصالح التعليم في
اليابان في أعوام  ، 1987 ، 1986 ، 1985وطالب
فيها بإصالحات واسعة وبعيدة املدى  ،وكان
على رأسها قضية اإلعــداد للقرن الواحد
والعشرين  ،وتنويع التعليم الثانوي .
واستطاعت اليابان إيجاد نظام متكامل
بني احملليات  ،وحكومات الواليات واحلكومة
املركزية لتمويل التعليم العام ومواجهة
نفقاته  ،ويحقق العدالة واملساواة بينهم ،
كما أن ذلك من شأنه حتقيق تكافؤ الفرص
بني اليابانيني في احلصول على تعليم متميز
 ،يوفر لهم التقدم والتفوق بالنسبة للدول
األخرى .
ويعتمد متويل التعليم في اليابان على
الضرائب  ،وتقع مسؤولية اإلنفاق على
التعليم في اليابان على عاتق احلكومة
االحتادية  ،وحكومة املقاطعات والسلطات
احمللية  ،وتقدم هذه احلكومات دعماً مالياً
لألنشطة التعليمية من خالل مخصصات
الضرائب وبعض مصادر التمويل األخرى .

تجاربهم

واليابان تنفق أكثر من  %12من ميزانيتها
القومية كلها على العملية التعليمية
بينما ال يتعدى اإلنــفــاق على النواحي
العسكرية  %7.7فقط ؛ فقد كانت اليابان
أسبق من غيرها من البالد إلى الوقوف على
ما في التعليم من استثمار  ،وقد أصبحت
نظرية االستثمار في التعليم من القواعد
النظرية املعترف بها رسمياً في حتديد اجتاه
السياسة التعليمية وأصبحت األولوية

اآلباء ميولون بعض املصروفات مثل املواصالت
والنشاطات التعليمية .
فعلى سبيل املثال :
في املرحلة االبتدائية يدفع األب()70جنيهاً
إسترلينيا ويشكل( )% 11من قيمة اإلنفاق
ّ
الكلي.

لالستثمار في تدريب العلماء والفنيني
كقوى عاملة إستراتيجية تؤثر على سرعة
النمو االقتصادي
ولـــقـــد اهـــتـــم الـــنـــظـــام الــيــابــانــي
اإلمبراطوري(ميجي) بالتعليم حيث جعل
نسبة كبيرة من الدخل القومي له  ،وكان
هدفه من ذلــك توفير خدمات تعليمية املرحلة الثانوية الدنيا يدفع األب ()100
متساوية ملن يريد التعلم  ،وكان من نتائج جنيهاً إسترلينيا ويشكل( )%15من قيمة
ذلك أن أصبح التعليم مجانياً إلى جانب أن اإلنفاق الكلي.
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التعليم واإلعالم ..
تضافر أم تنافر !
غالبا ما تتقارب مستويات التطور والنماء
في اجملاالت اخملتلفة ألي دولة من دول العالم
 ..وهي تسير على هيئة مسارات متوازية
ومتقاربة ،فهي متالزمة في املستوى
والنتيجة ،فمثال ً عندما يرتفع مستوى
التعليم واإلعـــام يرافقهما حــراك في
مستوى الثقافة وفنون اإلدارة واالقتصاد.إلخ،
وبالضرورة يكون هنالك نهضة مجتمعية
وتطور في اجملال الفني .وهذا بالتالي يخلق
وعيا ً على مستوى اجملتمع والدولة  ،ويتناغم
مع هــذا كله اجملــال الرياضي الــذي يتأثر
مبجموع املسارات األخرى ،مما ينعكس على
املستوى السياسي في احملصلة النهائية.
لذا فإن كافة املسارات التنموية مع اختالف
مجاالتها تتالزم وفــق الوضع الطبيعي
 ،وتسير باملستوى واالجتــاه نفسه وفق
الدراسات التحليلية ملراكز األبحاث اخملتصة.
وفي منطقتنا العربية (اخلليجية حتديداً) أرى
أن بناء اإلنسان هو اللبنة األولى للتنمية,
وتقع مسؤولية بناء الــكــوادر البشرية
وتأهيلها على مؤسسات التعليم والتدريب
املهني ،ويبدأ هذا البناء بتغيير النظرة
اجملتمعية والفلسفة القائمة على النظرة
الدونية لألعمال املهنية ,وهذا عائد إلى
تــوارث االعتماد على األمم األخــرى  ،وحتول
مجتمعاتنا إلى اإلستهالك بدال ً من اإلسهام
اإلنتاجي كباقي أمم األرض ،وهنا يأتي دور
اإلعالم في التسويق لنوع جديد من الثقافة
اخلالقة ،والتي من خاللها يحصل التغير
اإليجابي  ،ويتحقــق مــا أشــارت إليـه اآلية
{ إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في
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أنفسهم} ؛ فاإلعالم يوجد رؤية مختلفة
وحتوالت في السلوك واملمارسة اجملتمعية
ولــوجــود ســوق إعالمي مفتوح ،متسم
بالعشوائية واالرجتال ظهرت قنوات إعالمية
معاكسة للتيار ،رمبا تدمر ما نفترض أن
التعليم قد أسسه وبناه لدى أبناء بالدنا
احلصينة؛ فنجد مثال ً أن معاجلة قضايا
د.بادي بن خلف الشكرة
اجملتمع غير منضبطة لوجود برامج دينية
أكاديمي في مجال اإلعالم واالتصال
غير مؤهلة للفتوى ،ولكون مستوى الوعي
بالقيم احلضارية يتم مجابهته بقنوات
اللهم إال إذا مت حتقيق
البادية ،..والقيم املهنية اإلنتاجية جتابه للبالد بشكل كبير،
ّ
التكاملية بني التعليم واإلعالم!!
بالدراما الناعمة...الخ.
إن عالج هذه الفلسفة «املقلوبة» وتغييرها
باجتاه قيم العمل واإلنتاج مثال ً إمنا يقع
بالدرجة األولــى على القيادات ،وبخاصة
املسؤولة عن بناء اإلنسان العصري ,ولعلي
أتذكر حــواري في القناة الثقافية حول
تأثيرات اإلعالم على فكر اجملتمع وثقافته،
وحينها أشرت إلى غياب البعد العلمي في
رسم خطط القنوات اإلعالمية وسياساتها ،
وأهمية مبادرة وزارة اإلعالم إلى إيجاد تكاملية
مع التعليم ،بحيث ال نفاجأ بقنوات البادية
تسوق للتجهيل اجملتمعي ،وقنوات الثقافة
ّ
تغيب األبعاد اخلاصة بالفنون التطبيقية،
ودورها في البناء احلضاري،واألهم من ذلك ما
يتعلق ببناء الفكر من خالل البرامج الدينية
املتنوعة ،وهذا في محصلته النهائية يؤثر
سلبا على مستوى التنمية احلضارية

ما يذهلني في معادلة التقدم التنموي
واحلضاري أن الشرق والغرب يزداد تقدماً،
بينما تأخذنا نزعة امليل للثبات ومقاومة
وسائل التطوير والتغيير البناء ،ورمبا تتجه
أمتنا إلى اخللف في جميع مظاهر احلضارة
وما يتبعها من نهضة عمرانية واقتصادية
ورياضية وسياسية وثقافية ومجتمعية.
يكمل
واخلــاصــة أن اإلعـــام والتعليم
ّ
بعضهما بعضا ،ألنه ال ميكن العمل على
جانب من جوانب النهضة التنموية مبعزل
عن بقية اجلوانب ،وهذه احلقيقة نتطلع إلى
حتقيقها بوجود مجلس أعلى لالقتصاد،
يدرك األدوار املناطة مبسارات التنمية في
بالدنا ،لتحقيق ما يؤمله القائمون على
قمة الهرم في قيادتنا الرشيدة -أعزها اهلل-
لتلبية املتطلبات الضرورية لبناء اإلنسان..

صدر حديثاَ

كتاب الوسائل اإلحصائية في البحوث
التربوية والنفسية
مفهومها  -أهميتها  -تطبيقاتها باستخدام الحقيبة اإلحصائية () Spss
يعتبر اإلحصاء هو الطريقة املوثوقة لوصف
وتشخيص املشكالت التربوية والنفسية
في امليدان التربوي فهو يلعب دور محوري في
جهودنا املبذولة لفهم هذه املشكالت  .وهذا
الكتاب العلمي ميكن أن يساعد العاملني في
مجال التربية واملهتمني بالبحث العلمي في
فهم األساليب اإلحصائية واستخداماتها
وتطبيقاتها على احلزم اإلحصائية  ، spssإن
فهم هذا الكتاب لن يتطلب معرفة متعمقة
بالرياضيات فهو كتاب يجمع بني السهولة
واإلمتاع حيث يستعرض فيه املؤلفان تعريف
اإلحصاء وأهميته وتطوره باإلضافة إلى أن
علم اإلحصاء يتضمن أربع عمليات إحصائية
أساسية وهي  :جمع البيانات وتنظيم البيانات
والوصف اإلحصائي واالستدالل اإلحصائي
 ,ويقدم هذا الكتاب موضوع جمع البيانات
وطــرق تبويبها وعرضها في جــداول ورسوم
بيانية وكيفية تطبيق ذلك في برنامج spss
ثم ينتقل املؤلفان إلى تلخيص هذه البيانات
والتلخيص هنا يتخذ ثالث صور وهي النزعة
املركزية ( املتوسط – الوسيط – املنوال )
والتشتت ( املدى – االنحراف املتوسط التباين
االنحراف املعياري – االلتواء ) واالرتباط ( معامل
ارتباط بيرسون – معامل فاي معامل التوافق
معامل ارتباط سبيرمان معامل االرتباط
الثنائي النقطي معامل االرتباط الثنائي
األصيل ) ويوضح املؤلفان أهمية كل معامل

أ .أشرف العتيبي

وداللته اإلحصائية في البحوث التربوية
والنفسية  .بعد ذلك ينتقل املؤلفان من
اإلحصاء الوصفي إلى اإلحصاء االستداللي
ويقدمان مجموعة من األساليب اإلحصائية
االستداللية واستخداماتها وافتراضاتها (
اختبار ( ت ) – اختبار حتليل التباين – مربع
كاي ) مع تطبيقات على برنامج . spss
ويختتم املؤلفان الكتاب بعنوان املقارنات
البعدية والذي احتوى على عرض مبسط عن
االختبارات البعدية املتعددة ( اختبار شيفيه
– اختبار توكي – اختبار نيومان كولز – اختبار
دنت – اختبار دنكن ) ثم تناوال أهم هذه
االختبارات وأكثرها استخداما ً أال وهو اختبار
شيفيه بالتفصيل مع بعض التطبيقات
 .يتميز هذا الكتاب بأنه منظم ومواضيعه
متسلسلة ويدعم ذلك بتطبيقات وأمثلة
على برنامج  spssمشروحة باخلطوات
واأللوان .

باحث إحصاء وبحوث
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صدر حديثاَ

تنشئة األطفال في القرن الحادي والعشرين
علم الصحة النفسية لألطفال

ال يخفى عــلــى الكثير مــن األكــادميــيــن
واملتخصصني في مجال علم النفس موضوع
التنشئة االجتماعية السليمة للطفل
وأهمية ذلك في بناء اجملتمعات  ،واآللية التي
حتقق ذلك  ,لكن يندر أن تصل هذه الفلسفة
إلى عامة الناس في صورة سهلة وميسرة ،
يسلط هذا الكتاب الضوء على طريقة تنشئة
أطفال تنشئة سليمة وخالية من املشكالت
النفسية وهو يهم شريحة كبيرة من اآلباء
واملعلمني واملربني وكل من له عالقة باألسرة
حيث ترسم لهم املؤلفة طريقا ً واضحا ً وميسرا ً
لكيفية التعامل مع األطفال وجعلهم ينعمون
بالصحة النفسية من خالل إكسابهم بعض
املهارات احلياتية التي يحتاجها األطفال كي
يصبحوا أفرادا ً بالغني أسوياء يسهموا في بناء
مجتمعاتهم  ،واملؤلفة في هذا الكتاب حتدد
سبعة موضوعات ترى أنها محددات رئيسية
لنمو األطفال وهي النمو املعرفي املبكر والنمو
املعرفي خارج املنزل ودور كال منهما في حتقيق
الصحة النفسية كما أوضحت املؤلفة كيف
أن مشاعر االنتماء األسري تعزز منو الطفل .
كذلك كيف تسهم عالقات األقران في تطور
األطفال وحتسني مستوى الصحة النفسية
لهم  ,كما تطرقت إلى أهمية البيئات واخللفيات
األسرية ذات الصلة بنقل القيم وتطبيقها
كاملعلمون والزعماء الدينييون كونهم مناذج
يقتدى بها  ،ودورهم في التوجيه املباشر وغير
املباشر لألطفال  .كما تناولت املؤلفة دور املرح
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وروح الفكاهة في مساعدة األطفال في التطور
بشكل عام وإقامة عالقات ذات أهمية شديدة
للصحة النفسية  ،وفي الفصل األخير شددت
املؤلفة على أهمية تنمية سمة التسامح مع
اآلخرين الذين يعتبرهم األطفال مختلفني
عنهم .

وإدراك أن كل شخص يستحق فرصة
متكافئة لالستمتاع مبباهج احلياة مبا في
ذلك العمل واملدرسة وأن هذا ميثل جوهر
مفهوم العدالة االجتماعية .
اجلميل في هذا الكتاب أن املؤلفة تدعم هذه
األفكار مبجموعة من األبحاث التي أجريت
في الصحة النفسية والنمو  ،لذا أنصح
اآلباء واألمهات واملعلمني واملعلمات وكل
من له عالقة باألطفال بقراءة هذا الكتاب
باعتباره دليال ً إرشاديا ً مبسطا ً لكيفية
تنشئة األطفال تنشئة سليمة .

أ .أشرف العتيبي
باحث إحصاء وبحوث

التنمية المهنية للمعلمين
محمد بن سعد بن حويل الدوسري

ماجستير أصول التربية – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تع ّد التنمية املهنية للمعلمني مطلبا ً ملحا ً
في ظل املسؤوليات واألدوار اجلديدة امللقاة
على املعلمني  ،بسبب التطور في العلوم
والتقنيات التعليمية  ،مما دعا إلى إيجاد
أساليب تتصف بالكفاءة واجلودة لتنمية
مهارات املعلمني وتلبي حاجاتهم في امليدان
التربوي .
وستستعرض السطور القادمة أهمية
التنمية املهنية وأهدافها ومجاالتها
ومعوقاتها  ،أمال ً في س ّد الفجوة الواقعة
بني املتطلبات و الواقع .

تعريف التنمية المهنية

هي عملية مستمرة مخطط لها بصورة
منظمة قابلة للتنفيذ  ،من أجل االرتقاء
مبستوى أداء املعلم من خــال إكسابه  -تعدد األنظمة التعليمية وتنوع أساليب مجاالت التنمية المهنية
املهارات الالزمة  ،وتنمية االجتاهات اإليجابية التطوير والتعليم الذاتي وفق التقنيات  -مجال التطوير والتجديد والتحديث في
لديه لتحسني مستوى التعلم والتعليم ،
اجملال األكادميي التخصصي .
املعاصرة .
استجابة للمتغيرات وحاجات اجملتمع .
 مجال العالقات اإلنسانية واإلرشــادأهداف التنمية المهنية للمعلم والتوجيه الطالبي  ،والتفاعل والتواصل في
مبررات التنمية المهنية
 تنمية اجتاهات املعلم نحو مهنته وتقديره املواقف التعليمية .العملية
تطوير
 مواكبة اجلديد في مجال البحث العلمي واألكادميي .لعمله التربوي .
التعليمية وفق املعاير الدولية .
 التدريب املستمر للمعلم مبا ينسجم مع  -مجال التنمية والتطوير الذاتي والتقييمّ
 مواكبة الثورة املعرفية والتفجر املعرفيالذاتي .
مفهوم التربية املستدامة.
في جميع مجاالت العلم واملعرفة.
 تزويد املعلم مبهارات جديدة متكنه من حل  -مجال توظيف تقنيات التعليم واالتصاالت الــثــورة في مجال تقنيات املعلوماتفي اجملال التعليمي .
ما يواجهه من املشكالت التعليمية .
واالتصاالت أدت إلى أن يكون العالم مدينة  -رفع كفاية املعلم مع ما يتطلبه من مهنته  -مجال االلتزام باألخالقيات املهنية  ،وتعديل
صغيرة تتنقل فيها املعارف املستجدة
السلوك واالجتاهات .
اليوم .
بسرعة هائلة .
 تزويد املعلم باملستجدات في اجملال التقني  -مجال تصميم املناهج وتطويرها وفقفي
مسؤولياته
وتعدد
املعلم
 تعددية أدواراملستجدات املعاصرة .
والعلمي والنظريات التربوية .
اجملال التعليمي .
 مواكبة ما يستج ّد من مناهج التدريس املستجدات املتسارعة فــي مجالوطرائقه والوسائل املعينة .
إستراتيجيات التدريس والتعليم .
 تأهيل املعلمني أصحاب املؤهالت غير التوجه العاملي نحو التقيد باجلودة الشاملةالتربوية .
للعملية التعليمية واالعتماد األكادميي .
 تنمية الصفات القيادية للمعلم ومتكينهمن االطالع على خبرات زمالئه املعلمني .

61

معوقات التنمية المهنية :

 ضعف مستوى برامج التنمية املهنية . اخلوف من التغيير ومعارضته . قلة املعلومات عن برامج التنمية املهنية . ضعف احلوافز املادية واملعنوية . غياب الرؤية املستقبلية لدى اخملططني . -عدم الرغبة في العمل اجلماعي .

أشكال التنمية المهنية :
 -1التنمية املهنية للمعلم من خالل برامج
التدريب والتطوير في أثناء اخلدمة .
 -2التنمية املهنية للمعلم من خالل أساليب

التطوير الذاتي :

أ -التطوير الــذاتــي مــن خــال احلقائب
التعليمية والتدريبية .
ب -التطوير الذاتي من خالل  :التعليم
املبرمج .
 -3التنمية املهنية للمعلم من خالل
التقنيات املعاصرة .
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أ -التطوير الــذاتــي من خــال تطبيقات  -إنذار املعلمني املقصرين وإعطاؤهم مهلة
محدودة لتعويض القصور.
احلاسوب .
ب -التطوير الــذاتــي من خــال التعليم
اإللكتروني
مــقــتــرحــات لتفعيل التنمية

متطلبات تفعيل برامج التنمية
المهنية للمعلمين

المهنية الموجهة الذاتية

 تعويد املعلم على كيفية تقدير حاجاتهمن خالل ممارسة التأمل .
 تنمية مهارات املعلم في قراءة التقاريروالبيانات ونتائج طالبه وغيرها من مصادر
املعلومات التي تعكس مؤشرات أدائــه ،
وحتليل ذلك كلّه.
 تشجيع املعلم على إجــراء البحوثاإلجرائية حول مشكالت من داخل املدرسة .
 مقارنة املعلم أداءه بــأداء زمالئه خاللالدروس النموذجية والتطبيقية .

 حتديد قائمة مبعايير معتمدة للتنميةاملهنية ألداء املعلم ومتكينه من االطالع
عليها .
 مراجعة عناصر تقومي األداء الوظيفيللمعلم ليتماشى مع معايير التنمية
املهنية .
 التكامل بني مؤسسات إعداد املعلمنيووزارة التعليم إلعــداد املعلم وتزويده
بالتغذية الراجعة.
 حتسني دافعية املعلمني نحو التدريب و في النهاية نقول  :يع ّد املعلم حجراملستمر في أثناء اخلدمة من خالل توفير الزاوية في العملية التعليمية  ،فمتى ما
أحسن إعداده و تأهيله وتطويره املستمر
احلوافز املادية واملعنوية.
 تطبيق نظام ماجستير املمارسة ( الوظيفي ) فستتحسن كفاءة التعليم وجودته .للمعلم .

مبتعثين

مشاهدات أكاديمية مبتعثة
المبتعث بين الشيخ سعود ومستر طوني !
أ.أريج الجهني
محاضر في قسم اإلدارة التربوية  -جامعة الملك سعود

في جامعة ريدينج يقام كل يوم جمعة من
كل أسبوع نشاط مجاني خاص للطلبة
الدوليني من كل اجلنسيات واألديان يشرف
عليها رجل أعمال رائع يدعى طوني يحضر
بنفسه لينظم املكان ويــدور بني الطلبه
معرفا بنفسه ومعرفا بأفكاره طوني
متقاعد حاليا وكرس كل وقته لتنظيم
أنشطة للطلبة الدوليني وأغلب الرحالت
مجانية حضرت عدد منها كانت جدا مميزة
ومؤثرة .
باملقابل ومنذ وقت قريب قام رجل االعمال
السعودي الشيخ سعود املريبض بإقامة
ندوة ثقافية عالية املستوى ألول مرة للطلبة
املبتعثني في بريطانيا شملت عدد مميز من
النخب الثقافية وعلى حد علمي هي البادرة
االولــى لرجال االعمال في إقتحام مجال
االنشطة الطالبية خارج اململكة.
أن استحضار ندوة الشيخ سعود ليس فقط
من باب اإلشادة وهو أهل لها  ،إمنا هو أيضا
إستدعاء ومطالبة لعدة جهات بالتفكير
مليا في التحول من أالنشطة الطالبية التي
تديرها وتخطط لها اجلامعات الى أنشطة
منافسة مفتوحة بني رجال األعمال خلدمة
هذا الوطن واعتبارها جزء من املسؤولية
االجتماعية .
إن وزارة التعليم في وضعها احلالي حتتاج
ألن تتخلص من بعض املسؤوليات التي
ترهقكاهلها املادي وكادرها االداري وتسليم
بعض املهام للمجتمع  ،إذ أنه ليس من اجليد
البقاء حتت قبعة املركزية لهذا الوقت  ،هل
ما زلنا نفتقد الثقة بالطرف اآلخر ؟ وملاذا
نحيد رجال األعمال اخمللصني عن صناعة
احلدث ما دامت لديهم الرغبة والقدرة ؟

وأصــف حدث الندوة بإقتحام األنشطة
الطالبية لوصف صالبة هــذه االنشطة
التي عملت بها ألكثر من سبع سنوات ،
فال يتخيل لقارىء كمية احلــدود والقيود
التي تفرض إلقامة االنشطة الطالبية
والتسلسل الهرمي املقيت ألخذ إذن إلدخال
قالب حلوى ! أو حتى السماح لضيف مهم
بالتحدث !
أضف لذلك االجراءات املعقدة إلستضافة
ضيف معني خاصة اذا كــان مــن خــارج
اجلامعة ناهيك عن صراعات األدجلــة بني
الفرقاء داخــل احلقل التعليمي العالي
حتديدا  .حيث تتحول تنظيمات األنشطة
أحيانا لتصفيات وشخصنة تكاد تنعدم
في اجلامعات العاملية  ،حيث تستطيع أنت
كطالب مسلم تنظيم أي نشاط ترفيهي
دون قيود بل يرحب بك ويتم دعمك لطرح
أفكارك .
املبتعث ال يتعلم فقط بل يتابع ويقارن
ويطمح لصناعة التغيير والعودة برؤى
جديدة ومختلفة في مجاله  ،تأثرت كثيرا
في قراءة حدث الندوة الثقافية وتسائلت
كم يلزمنا من الوقت ليصبح رجال األعمال
واجملتمع كافة مسؤولني عن األنشطة
الطالبية !
أم أننا سنبقى فــي صومعة املركزية
ومنهجية ال أريكم إال ما أرى ! هل سيقبل
اجليل اجلديد هذا النوع من اإلقصاء والتحييد
أم سيكون لهم كلمة !
كلمة أخيرة ..
هناك علم يصنع املال  ..وهناك علم يصنع
أمه !

إنجـــاز مبتعــــث
يسجل براءة اختراع
مبتعث
ّ
لتخفيف االزدحام بالرياض

سجل املبتعث املهندس ماجد بن حباب،
ّ
براءة اختراع من خالل تقدميه منوذجا ً مبتكرا ً
للتعامل مع االزدحام املروري ،وتأثير استخدام
األراضي والسياسات التخطيطية املمكنة
للحد من الضغط املروري في مدينة الرياض،
وذلك في عرض تقرير السنة األولى لدراسة
الدكتوراه في هندسة التخطيط والتصميم
العمراني في جامعة هيريوت وات في
مدينة أدنبره باململكة املتحدة..ويقوم
البرنامج املعد ملدينة الرياض بإدخال اخملطط
األساسي ملدينة الرياض  ،وبإعداد الرحالت
اليومية ،وتوقع تدفق السيارات في الشوارع
الرئيسة بجميع أنواعها وسرعاتها  ،ومن ثم
تشغيل البرنامج  ،ودراسة السيناريوهات
التخطيطية اخملتلفة ،وهي سابقة من
نوعها وقد مت توثيق براءة االختراع في هذا
اجملال من مكتب امللكية الفكرية البريطاني.
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مشكالت
نفسية

الخواف ( الخوف المرضي )
ِ
الخواف :
تعريف ِ

PHOBIA

هــو خـوف مـرضـي دائـم مـن وضـع أو
مـوضـوع
( شخص أو شيء أو موقف أو فعل أو مكان
) غير مخيف بطبيعته واليستند إلى
أساس واقعي والميكن ضبطه أو التخلص
منه أو السيطرة عليه ويعرف املريض أنه
غير منطقي  ,ورغم هذا فإن هذا اخلوف
يتملكه ويحكم سلوكه  ,ويصاحبه القلق
والعصابية والسلوك القهري

ويطلق على هــذا المرض عدة
تسميات من أهمها :

 مخاوف من مشاهدة العدوان لدى اآلخرين :وذلك خلوف من الغضب واألصوات العالية
والناس الغاضبني
 اخلوف من املوت واألذى  :كاخلوف من الدمواجلروح وحوادث السيارات وأخذ احلقن وموت
الناس وطبيب األسنان
 مخاوف ذات شكل أخالقي  :كاخلوف مناالنتحار -التفكير في املرض  -العذاب في
اآلخرة  -اخلوف من الظالم ومايرتبط به من
مخاوف أخرى كاخلوف من الوحدة واملكان
الغريب ودخول األماكن املظلمة
 اخلــوف من األماكن اخلطرة كاخلوف مناملصاعد  ,األمــاكــن املزدحمة  ,السفر

الرهاب  ,اخلواف  ,اخلوف املرضي  ,استجابة
الـخواف  ,ولـكنه يـشتهر بـاملـصـطـلح
اإلفـرنـجي( الفوبيا ) .

الخواف :
مدى حدوث ِ
اخلـــواف ميثل عند الكبار حــوالــي % 20
من مجموع مرضى العصاب ” ويحدث
بنسبة أكثر لدى األطفال واملراهقني وصغار
الراشدين  .واخلواف أشيع لدى اإلناث منه
لدى الذكور .
يقول الشاعر :
وما اخلوف إال ماتخوفه الفتى
وما األمن إال مارآه الفتى أمنا

بالطائرات املياه العميقة  ,املرتفعات

الخواف :
أسباب ِ

 تخويف األطفال وعقابهم  ,واحلكاياتاخمليفة التي حتكى لهم  ,واخلبرات القاسية
التي ميــرون بها واخلــبــرات املكبوتة منذ
الطفولة املبكرة
الخواف :
 أشكال ِ
 الظروف األسرية املضطربة ( الشجار مخاوف من احليوانات مثل اخلــوف من ,االنفصال  ,الطالق  ,العطف الزائد  ,الوالداناألفاعي الفئران احلشرات القطط اخلفافيش العصبيان  ,السلطة الوالدية املتزمتة ,
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أ.أشرف العتيبي
باحث دكتوراه في االحصاء والبحوث

عدم املساواة في املعاملة بني األطفال )
 القصور اجلسمي والقصور العقلي والرعبمن املرض
 خوف الكبار وانتقاله عن طريق املشاركةالوجدانية واإليحاء والتقليد وعدوى اخلواف
من مريض به إلى مخالطيه
 الفشل املبكر في حل املشكالت الشعور باإلثم ومايرتبط به من خوافكخوف املريض من األمــراض اجلنسية ,
نتيجة لشعوره بالذنب الناجم عن اتصال
جنسي محرم
 يرجع أصحاب املدرسة السلوكية اخلوافإلى التعلم الشرطي كما يحدث في حالة
خبرة مخيفة وقعت في الطفولة ( املثير
األصلي للخوف وارتبطت مبثير شرطي ) أي
أن املثير الشرطي الذي لم يحدث اخلوف
أصال قد اكتسب صفات مثير اخلوف األصلي
فأصبح يثير اخلوف دون وضوح .
 قد يكون اخلــواف دفاعا حلماية املريضمن رغبة الشعورية مستهجنة جنسية
أو عدوانية في الغالب فمثال قد تشعر
امرأة باخلوف من الوحدة ويكون هذا مبثابة
دفاع حلمايتها من احتمال قيامها بعالقة
جنسية محرمة ترغب فيها الشعوريا

مشكالت
نفسية

الخواف :
أعراض ِ
 كل أنــواع اخملــاوف املرضية مثل اخلوفاملرضي من  :اخلوف  ,اجلنس  ,الوالدة  ,النساء
 ,الرجال  ,الغرباء  ,األعماق  ,املرتفعات ,
األماكن املغلقة  ,الظالم  ,البرق  ,الرعد  ,النار
 ,الدم  ,التلوث  ,اجلراثيم  ,احلشرات ...إلخ –
املرتفعات – األماكن املغلقة – الظالم – البرق
– الرعد – النار – الدم – التلوث – اجلراثيم –
احلشرات ...إلخ
األماكن املغلقة  ,الظالم  ,البرق  ,الرعد  ,النار
 ,الدم  ,التلوث  ,اجلراثيم  ,احلشرات ...إلخ
 القلق والتوتر األفكار الوسواسية والسلوك القهري ضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقصوعدم الشعور باألمن
 اإلجهاد والصداع وتصبب العرق واضطرابالكالم والتقيؤ والرجفة والبوال أحيانا

الخواف :
تشخيص ِ

ومنع االستهزاء
العالج :

يجب التفريق بني اخلواف كمرض وبني اخلواف أكثر الطرق شيوعاًَ في عالج
كعرض  .فاخلواف أحيانا يكون مصاحبا المخاوف المرضية هي :

ألمراض أخرى كعرض  .فهو عرض هام من
أعراض القلق النفسي واالكتئاب والوسواس
والهذاء  .ويجب املفارقة بني اخلواف وبني
القلق حيث في اخلواف يسيطر املريض (
نسبيا ) على القلق ويربطه بوضع أو موضوع
خارجي وتكون الدفاعات الرئيسية هي
الكبت واإلزاحة والتجنب .

العالج باالستبصار  :ويهدف إلى الكشف
عــن صــراعــات الطفل وتبصيره بها ,
ومساعدته على حلها وتنمية ثقته بنفسه
 ,وتعديل اجتاهاته نحو االخرين ؛ كالوالدين
واإلخوة واملعلمني .
العالج السلوكي  :ويهدف إلــى تعديل
الــســلــوك بــإطــفــاء اســتــجــابــات اخلــوف
الخواف ( الوقاية والعالج ) :
ِ
لدى الطفل أو إضعافها وتعزيز وتقوية
استجابات التعود على املوضوعات التي
الوقاية :
تعلم اخلوف منها وزيادة ألفته بها ومن طرق
 منع مثيرات اخلوف ( اخلبرات واحلكايات )ذلك التحصني التدريجي وطريقة تقليد
 عدم القلق على األوالدمناذج الشجاعة .
 التعويد العادي واخلبرة واملمارسة والتجريبوهنالك عالج طبي لألمراض املصاحبة
في اخلبرة السارة غير اخمليفة
للخواف خاصة إذا كانت تعيق توافقه
 التقليل من التحذير واملبالغة في النقداالجتماعي بشكل واضح

---------------------------------------------------
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نحو تعليم ناجح للعلوم
تشير العديد من الدراسات إلى أن الطلبة
يعانون من صعوبات في تعلم العلوم،
أكثر مما يعترف به معلموهم ،وهذا األمر
يصبح صعب املعاجلة إذا امتلك كل طالب
صعوبات تختلف عما هو موجود لدى
زمالءه ،وبالتالي يحتاج كل واحد منهم إلى
معاجلة خاصة به ،و تبرز أغلب الصعوبات
في وجود سوء فهم قوي للمفاهيم العلمية
التي يدرسونها ،بحيث يبقى معهم حتى
لو مت تدريسهم لها بشكل مكثف ما لم
يتبع في ذلك طرق واستراتيجيات تعمل
على تطوير فهمهم وإدراكهم ملكونات هذه
املفاهيم ،وتفسير ما يرتبط بها من ظواهر
وتطبيقات .
إن هذا األمر يتطلب منا كمعلمني أن نعمل
على ان تتجاوز معرفة الطلبة أساسيات حل
املسألة العلمية رياضيا  ،ومعرفة املفاهيم،
ودالالتها إلى أن يصبحوا قادرين على فهم
وتفسير املواقف التعلّمية اجلديدة ،و أن
يطوروا مهاراتهم في حتليل األمور بصورة
منطقية ،ويناقشوا ذلك ،ويدافعوا بقوة
عن رأيهم إنطالقا من فهمهم الواعي ملا
يتعاملون معه .
وعليه فنحن بحاجة ماسة قبل أن نبدأ
عملية تعليمنا ألي موضوع علمي أن نعرف
َمن نعلم ،و ملاذا ،فالعديد من الصعوبات
التي تواجه عملية التعليم وحلولها ،تعتمد
بصورة أساسية على فهم طبيعة منو
املتعلمني ،و ميولهم واجتاهاتهم العلمية،
وطبيعة األهداف املراد حتقيقها ،وطبيعة
سوق العمل الذي يتوقع أن ينخرطوا به
مستقبال ً وطبيعة التكنولوجيا التي
سيتعامل معها.
إن العديد ممن ميارسوا عملية تعليم العلوم
ال بد أن يسعوا بصورة حثيثة لتحسني
وتطوير فعالية ممارساتهم ،و يستخدموا
املنهج العلمي في ذلك ،من خالل حتديدهم
جملموعة من األسئلة االبتدائية الهادفة إلى
تشخيص الواقع احلقيقي الذي يتعاملون
معه بصورة تتضمن حتديد ما يحدث حقيقة
داخل املوقف التعليمي ،و حتديد طبيعة
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األهداف التي يؤمل من الطلبة حتقيقها،
و كيف نستطيع ان نساعدهم على
حتقيق هذه األهداف بفعالية ،وهم في ذلك
يقوموا مبالحظة كافة تفاصيل العملية
التعليمية التعلمية ،ويجروا مقابالت فردية
مع كل طالب على حدة ويسجلوا بالصوت
والــصــورة عمل الطالب فرديا ً وجماعيا ً
داخل اخملتبر وخارجه وخالل البيئة احمللية،
ويجمعوا اجابات الطلبة املكتوبة على
أوراق العمل التي يوزعونها عليهم ،وعلى
االختبارات التي يقدمونها لهم للوصول إلى
معايير دقيقة للحكم على جناح عملية التعليم.
تتضمن حتديد ما يحدث حقيقة داخل
املوقف التعليمي ،وحتديد طبيعة األهداف
التي يؤمل من الطلبة حتقيقها ،وكيف
نستطيع أن نساعدهم على حتقيق هذه
األهــداف بفعالية ،وهم في ذلك يقوموا
مبالحظة كافة تفاصيل العملية التعليمية
التعلمية ،ويجروا مقابالت فردية مع كل
طالب على حدة ويسجلوا بالصوت و الصورة
عمل الطالب فرديا ً وجماعيا ً داخل اخملتبر
و خارجه وخالل البيئة احمللية ،ويجمعوا
اجابات الطلبة املكتوبة على أوراق العمل
التي يوزعونها عليهم ،و على االختبارات
التي يقدمونها لهم للوصول إلى معايير دقيقة
للحكم على جناح عملية التعليم.ويجروا
مقابالت فردية مع كل طالب على حدة ويسجلوا
بالصوت و الصورة و يسجلوا بالصوت والصورة
عمل الطالب فرديا وجماعيا داخل اخملتبر
وخارجه وخالل البيئة احمللية ،ويجمعوا
اجابات الطلبة املكتوبة على أوراق العمل
التي يوزعونها عليهم ،وعلى االختبارات
التي يقدمونها لهم للوصول إلى معايير
دقيقة للحكم على جناح عملية التعليم.
و في هذا السياق ،يبرز سؤال يطرح نفسه
بقوة بني املشاركني في كل ندوة أو مؤمتر أو
لقاء تربوي علمي وهو:هل نحن بحاجة فعال ً
إلى التجديد في مناهج وطرق تعليم العلوم
؟ .و إلى دراسة كل ما هو جديد في هذا
اجملال ! ،على الرغم أن أغلبنا يقوم بتعليم
العلوم بصورة جيدة اعتماداًعلى احملتوى

د .معن بن قاسم الش ّياب
استاذ مناهج وطرق تدريس العلوم
المشارك
قسم اإلعداد التربوي كلية اآلداب
والعلوم االنسانية بينبع جامعة طيبة

الدراسي؟ فما الــذي اختلف ؟ نقول بأن
العديد من األمور قد تغيرت ،و بعضها قيد
التغير ،و العديد منها سيتغير مستقبال ً،
أفال يحق لنا االستعداد و التجديد ،فطلبة
األمــس ليسوا كطلبة اليوم ،الذين هم
ليسوا كطلبة الغد ،و األهــداف املؤمل
حتققها لدى طلبتنا قد تغيرت ،و أننا اليوم
نعرف الكثير حول كيفية تعلم طلبتنا دون
تطبيق لهذه املعرفة على أرض الواقع ،و فوق
ذلك لدينا العديد من أنواع التكنولوجيا
التي نستطيع االستفادة منها في تطوير
تعليمنا وتعلم طلبتنا ،و لكن املستخدم
منها أنواع محدودة وفي مواقف معدودة!
فيما يتعلق بالطلبة ،فعندما نستعرض
أبرز خبراتنا معهم ،جند أن أغلبهم ال يرغب
في دراســة العلوم ،أو ال يشعرون بوجود
عالقة بني حياتهم الشخصية و أهدافهم
و ما يتعلمونه ،أو ال يستطيعون اكتساب
املهارات الالزمة للنجاح في اختبارات
العلوم أو في طبيعة عملية االتصال بينهم
و بني معلميهم ،فاملعلم يرسل املعلومات و
احملتوى العلمي ويراها تنعكس إليه بصورة
متطابقة أو شبة متطابقة مع ما يريده،
ولكنه في الواقع ال يتفحص مدى فهم
وإدراك طلبته لها وانعكاساتها التطبيقية.
وعلى سبيل املثال ،فالعديد من الطلبة
يتعلم خطوات حل املسألة الرياضية في
العلوم بنجاح ،ولكنه ال ميلك املعنى و الفهم
الكامل للمفهوم أو املبدأ أو النظرية العلمية
التي يتم معاجلتها رياضيا ،أي أنهم يديرون
يد الباب ولكنهم ال يستطيعون فتحه،
فعندما يتعامل الطلبة مع قانوني كيرشوف
يكونوا املعادالت و يحلونها ،يتوصلوا إلى
و
ّ
قيمة املتغير اجملهول املراد حسابه ،و لكن
إذا ما وصفت املسألة بصورة كتابية ،وطلب
تعليل ما يحدث أو تفسير سبب حدوث ذلك
أو ما يحدث إذا ما مت تغيير شيء في الدائرة،
جند إن كل طالب مت يقدم إجابة تختلف عن
إجابة زمالءه ،و قد يعطي أكثر من إجابة وقد
يكون مترددا ً في اإلجابة.

إن هذا األمر يؤكد بوضوح أن العديد من
الطلبة يستطيع أن يتعلم كيف يحل
مسألة علمية دون أن يكون قــادرا ً على
تفسير ما تعلمه أو تطبيقه في موقف
جديد أو حتى تفسير معنى الرقم الذي مت
احلصول عليه ،أو ملاذا مت احلصول عليه هكذا
وإذا حصل خطأ في احلل فال يستطيعوا
أن يحددوا كيف نتج وأين مكانه وكيف
تتلخص منه !
إن ما سبق يؤكد جانبا ال شك فيه ،وهو أننا
حتى نفهم ما الذي يعمل جيداً ،فالبد لنا من
التركيز على ما تعلمه الطلبة ،وليس على ما
قمنا بتعليمهم إياه ،فالعديد من املعلمني
يدركون كيف يعلمون جيدا ً ويفرضون أن
طلبتهم قد امتلكوا اخلبرة املقدمة إليهم
كنتيجة طبيعية جلودة تعليمهم ،وبالتالي
فالبد أن يصبح تعلمهم في نهاية األمر آليا
وبصورة حرفية ومتوافقة مع ما هو متوقع
منهم وهنا تكمن املشكلة في أن الفهم
النوعي للمعرفة العلمية املقدمة للطلبة
ليس متطورا ً مبا فيه الكفاية وبالتالي
يصبح تعلمهم قليل الفائدة.
وبــدون فهم جيد للمعرفة املقدمة ،فإن
الطلبة يتوصلوا إلى نتائج بدون معرفة
ماهية هذه النتائج وما يترتب عليها من
تطبيقات واستخدامات ،فتذكر املعادالت
والتعريفات والنصوص بدون فهم مفاهيمي
واضح لها  ،يشبه تعلم لغة من خالل تذكر
أشكال احلروف دون معرفة معناها  ،وعليه
فإذا أردنا أن نزود طلبتنا بتعلم فعال في
العلوم  ،فالبد لنا من احلصول على بعض
األفكار حول طبيعة مشكالتهم وهل سوء
الفهم في املفاهيم العلمية موجود لدى
عدد قليل منهم أم منتشر بينهم .إن هذا

األمر يتطلب من املعلمني أن يصغوا بعناية
ملناقشات ومشاركات طلبتهم ،وأن يتعمقوا
في حتليل قدراتهم التفكيرية من خالل
كتابة أسئلة تتضمن التوضيح والتعليل ،
وحتتوي على مموهات متقاربة ،تكشف عن
أمناط سوء الفهم لدى الطلبة ،وأن يقوموا
مبسح شامل ملفردات املنهج ومفاهيمه،
وحتديد جوانب االنتباه إلى أن ما نراه سهال ً
ومألوفاً ،ليس شرطا ً أن يكون كذلك لدى
الطلبة .
القوة والضعف ،وكيفية تعزيز جوانب القوة
والتغلب على نقاط الضعف ،مع ضرورة
االنتباه إلى أن ما نراه سهال ً ومألوفاًَ ،ليس
شرطا ًَ أن يكون كذلك لدى الطلبة .
وفــي هــذا السياق ،يلعب بناء أنشطة
تعليمية تعلميه تعالج ما يوجد من
ارتباك أو صعوبة في الفهم لدى الطلبة
دورا ًَ رئيسا ًَ في تعزيز الفهم وليس فقط
تذكر املصطلحات أو حل املسائل بخطوات
محددة ،ولنتذكر أن الترديد وتكرار احلل
واملتابعة باإلمياء ملا يعرضه املعلم من وسائل
توضيحية واستخدام روتيني للمختبر ال
يؤدي إلى أداء العمل باملطلوب بصورة فعالة،
مما يتطلب منا كمعلمني نسعى نحو تعليم
نقيم ،وان
ناجح للعلوم ان نعمل اكثر مما ّ
نبحث كيف نصغي ونالحظ ونحلل ما
يفكر به الطلبة وكيف يتعلمون ،وال نكتفي
بجعل هدفنا الرئيس معرفة ما تعلموه
فقط.
كما برز الــدور اجلــاد للبحث التربوي في
املساعدة في هذا اجلانب مع ضرورة امتالك
القناعة التامة ،بأنه ليس شرطا ً أن يقودنا
إلى حلول جذرية للمشكالت التي تواجه
تعليم العلوم ،ولكنه قد يكون قادرا ً على
إخبارنا بصورة جيدة عن وصلة ال تعمل،
وعليه؛ فإن الربط بني نتائج البحث التربوي
والعلم املعرفي يساعدنا في تنظيم
تفكيرنا واهتمامنا حول جناح تعليمنا
للعلوم في تعلم طلبتنا ،وما يستطيعون
اجنازه عندما يتفاعلوا بصورة إيجابية مع ما
يتعلمونه ،وهذا األمر يؤكد أهمية السياق
الذي يتعلم الطلبة خالله ،والوصول الى
حالة من االنشغال العقلي لدى الطلبة،
فكما نعلم؛ فإن العديد منهم ال يتعلمون
العلوم ألنهم يحبونها ،وإمنــا لكونها
موضوعا من املوضوعات التي يتعلمونها –
ويرشدنا البحث التربوي الى طرق متعددة

تساعد طلبتنا في الوصول إلــى حالة
االنشغال العقلي املرجوة ،من خالل تصميم
نشاطات تعليمية تشعرهم بأهمية
املوضوع بصورة ذاتية ،وجتعلهم قادرين على
التوفيق بني قدراتهم وما هو مطلوب منهم،
وإن يعكسوا ما تعلموه على أرض الواقع من
تغييرات وتعليالت وتطبيقات مبتكرة .
ومن أبرز االساليب التي نستطيع تعليم
طلبتنا على استخدامها للوصول إلى حالة
االنشغال العقلي املرجوة ما يلي:
 طريقة الــدرس اخلصوصي :وفيها يتماستبدال احلصة التقليدية اإللقائية التي
يجيب خاللها الطلبة شفهيا ًَ على أسئلة
املدرس  ،مبجموعات مناقشة صغيرة( 4 - 3
) طلبة يناقشون ما بني (  ) 6 - 3صفحات
من احملتوى الدراسي املقرر أو حسب حجم
احملتوى وعدد احلصص مصممة على شكل
أوراق عمل تظهر للعيان حاالت االرتباك أو سوء
الفهم  ،ومن خالل املناقشة يتوصل الطلبة
إلى الفهم السليم ملفردات احملتوى الدراسي .
 طريقة مجموعات حل املسألة التعاونية:وفيها يقوم الطلبة على شكل مجوعات
من (  ) 4 - 3أعضاء بحل املسائل املعروضة
بأنفسهم بــدال ً من مراقبة املــدرس أثناء
حله لها ،ومن ثم نقل هذا احلل دون إدراك
سليم إلجراءاته ويرافق ذلك إعطاء الطلبة
تعليمات عامة في طريقة حل املسائل مع
أهمية أن تكون هذه املسائل غنية مبتطلبات
التفكير العلمي والتعليل الدقيق والتقومي .
 طريقة املعمل :وفيها يتم استبدالالصورة التقليدية للمعمل من مكان لعرض
التجارب إلى دليل شامل متفاعل بصورة
نشطة جملموعة من األنشطة املتعددة
واملتنوعة املستوى يقوم الطلبة بتنفيذها
بأنفسهم ويكتشفوا القوانني واملبادئ
بأنفسهم مستخدمني كل ما يحتاجونه
من وسائل تكنولوجية متطورة تسهل
استقصاءاهم وتوجه استكشافهم .
مما سبق تبرز أهمية قدرتنا على الوصول
إلى تصميم تعليم ناجح للعلوم ،وبالتالي
االجابة على السؤال التالي :هل تعليمنا
للعلوم ناجح ؟
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تجربة من الميدان

موقع أفكار الرياضيات
استخدمت األســتــاذة :مــرمي بنت زيــد بن
زيدان العمري في االبتدائية الثانية بينبع
الصناعية موقع أفكار الرياضيات ،حيث
وضحت املعلمة أهداف استخدام املوقع
ّ
للطالبات واألمهات ،كاآلتي:
 إيجاد محتوى تعليمي إلكتروني تفاعليللرياضيات ،يدعم الطالبة ،واألســرة،
واملعلمة ،واملدرسة ،ومتخذ القرار.
 تكوين قاعدة بيانات توفّر وسائل القياسواإلحصاءات املتنوعة؛ لقياس الطالبة،
واملعلمة ،واملنهج ،واملنطقة ،واملدرسة.
 تقدمي أساليب متنوعة للتعلم تدعممفاهيم حديثة.
 توفير املتعة ،مثل التعليم املتمايز. رفع مستوى الرغبة والدافعية للتعلم عبرالتحفيز ،واملتعة ،واملنافسة مع الذات ،ومع
األقران بإيجابية.
 توفير بدائل لالستخدام األمثل للتقنية،وتوفير شبكات علمية تفاعلية.
 إقــامــة مــاراثــونــات معرفية محلية،ومسابقات على مستوى الطالب واملدارس.
واملناطق للتهيئة للماراثونات العاملية.
 تقدمي رسائل تربوية وحتفيزية إيجابيةبشكل محبب للطالب ،ترتقي بسلوك
الطالبة.
إن جتربة موقع أفكار الرياضيات ،جتربة رائدة
إبداعية للمعلمة مرمي العمري؛ حيث إنها
ُمنحت شهادة شكر وتقدير من شركة
التعلم التفاعلي ( أفكار الرياضيات ) ؛
الستخدامها املوقع في تعليم طالباتها
مادة الرياضيات؛ بوصفها من أوائل املعلمات
في ينبع الصناعية ،الالتي طبقّ ن التدريب
الذاتي اإللكتروني التفاعلي ،الذي يعتمده
تنافسا ومتيزًا؛
املوقع وقد أبدى الطالبات
ً
حيث حصدن مراكز متقدمة على مستوى
اململكة العربية السعودية ،ســواء في
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الترتيب األسبوعي على اململكة أو في
الترتيب الشهري بينما تفرّد طالبات الصف
الرابع في االبتدائية الثانية بينبع الصناعية
باملراكز اخلمسة األولى على مستوى إدارة
التعليم مبحافظة ينبع.
شجعت املعلمة
فقد
ومن ناحية أخرى،
ّ
والتميز
مرمي العمري طالباتها على التنافس
ّ
على مستوى اململكة
ومتيز املوقع كذلك بجعل عملية التعلم في
ّ
غاية املتعة ،من خالل ربطه لنتيجة التعلم
بالهدايا التفاعلية ،واأللعاب التي تظهر
للطالبة عندما تتجاوز مراحل تعليمية
معينة .وعلى اجلانب اآلخــر يق ّدم موقع
أفكار الرياضيات التغذية الراجعة للطالبة
واملعلمة ،من خالل تقدمي تقارير على مستوى
الطالبة ،وعلى مستوى الصف و من أدوات
املــعــلــمــة الــتــي يــوفّــرهــا املــوقــع:
التقدمي،والتدريس ،والتقومي ،والتدريب ،وكتاب
املعلم ،وحــلّ أسئلة االختبار الفصلي،
وأدوات مساعدة .ورفع كفاءة الطالبات في
استيعاب املهارات ،ومتابعة أداء الطالبات
من أي مكان ،والتعرف على الطالبات
الضعيفات ،وتقدمي وسائل تعزيز وتقوية
لهن ،والتعرف على املتميزات وحتفيزهن،
واستخدام أدوات املشروع بوصفها أدوات
تعليمية في الصف ،وتوفير أدوات خاصة
للمعلم توفّر له احملتوى املناسب
ويوفّر املوقع كذلك أدوات للطالبة تساعدها
على التفاعل مع املناهج ،منها :تعليم
بنائي لكل مهارة ،وحتويل كل أجراء املهارة
إلى أنشطة متنوعة املستويات ،جتمع بني
الصورة والصوت ،إضافة إلى املواد اإلثرائية
املتنوعة قبل العمل التفاعلي ،والتفاعل
والتنافس اإللكتروني؛ الكتساب الثقة
والتفوق
ومن ناحية أخرى ،لم يغفل املوقع عن أدوات
خاصة باألسرة ،حيث إن أفكار الرياضيات

يوفّر الوقت واجلهد الذي تقضيه األسرة
مع ابنتها والتعرف على مستوى الطالبة
التحصيلي مــن خــال رســائــل اجلــوال،
ثم فإنه
والتواصل
ّ
الفعال مع املعلمة؛ ومن ّ
ليست هناك حاجة إلى املعلمة اخلصوصية
ومــن زاويتي الصغيرة،أع ّبر عن شكري
وامتناني لشركة التعليم التفاعلي (أفكار
الرياضيات)؛ لقبول عضويتي ،وإتاحة هذه
الفرصة الرائدة واملتميزة ألفيد طالباتي،
وأستفيد على املستوى الشخصي.
وختاما ،فألمهات الطالبات ،والطالبات
ً
الشكر اجلزيل ،والدعوات بالتوفيق والسداد؛
لتفاعلهن اإليجابي.

أطفالنا و االنفتاح الفكري الواعي المتزن
أ.د .لطيفة حسين الكندري
استاذ دكتور في أصول التربية  /كلية التربية األساسية

يقوم البناء التربوي السليم على أساس
أن اإلنسان مدني بطبعه ،وأن توسيع دائرة
ثقافة الطفل وحتسني سلوكياته ينبغي
أن يكون على نحو يــزاوج بني اشتراطات
األصالة وبني متطلبات املعاصرة .انطالقا
مما سبق ،ميكن النظر للتواصل االجتماعي
اإليجابي باعتباره أساسا لبناء شخصية
سوية ألطفالنا ،وأداة فاعلة لنبذ العنف
والتسلط من جانب ،وحماية الفكر من آفة
االنغالق من جانب آخر.
من يتناول هذا املقال الراهن بيان خطورة
االنغالق وضرورة تضمني تربيتنا األسرية،
ومناهجنا الدراسية ركائز االنفتاح الفكري
بحيث نبني أوطاننا على قيم االعتدال واحلوار
البناء والتعبير السلمي ونسمو بأحاسيس
الطفل اإلنسانية ومهاراته االجتماعية.
االنفتاح الفكري أرضية لبناء األمن الوطني
ورفع سقف التعايش إذا مت غرسه في نفوس
الناشئة بطريقة صحيحة.
إن رؤيتنا التربوية يجب أن تضع في عني
االعتبار أنه ليس املطلوب احترام اآلخر فقط
بل ينبغي استثمار التنوع واالختالف في
بيئاتنا مبا يعود نفعه على الصالح العام.
يسمع أطفالنا يوميا توجيهات حتدد
عالقتهم باآلخرين وقد تتضمن تناقضات
اجتماعية مهولة تشوش أفكارهم ،وتهدد
صحتهم النفسية ،وتضيق واسعا .ومن ذلك
أن الطفل يسمع عن قبائل وعوائل ومذاهب

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

وثقافات وأديان عديدة ،وتقوم األسرة بتزويده
مبعلومات عن ذلك كله ،وهي معلومات
تتفاوت بني درجات االيجاب والسلب .ومع
مرور األيام يذهب الطفل إلى عالم املدرسة
فيجد مجتمعا خليطا وأحيانا متناقضا
إذ يجلس في الفصل بقرب طالب يختلف
عنه في جوانب عديدة .إذا كانت معلومات
الطفل نابعة من منبع التنوع والسماحة
والوطنية فإن عالقات الصداقة تتشكل
على أرضية صلبة صاحلة وحينئذ تزدهر
حتما امليول واالجتاهات والقيم القائمة على
التعايش السمح بصفة حتمية .وقد يحمل
كثير من أطفالنا صــورا منطية قد تصل
إلى حد االقصاء واالستهزاء ملن يختلف
عنهم .إن تعميم األحكام وتصنيف الناس
عشوائيا علة من العلل التي تقسم اجملتمع
إلى حضر وبدو ،وعوائل وقبائل ،وغني وفقير،
هذا التعميم اوجد عقليات
وأصيل وهجني ّ ،
تسطح احلقائق  ،وتزرع النفور  ،والعجيب ان
هذه التقسيمات والتعميمات والتنميطات
ّ
يتشرب األطفال معانيها من دون قصد عبر
بيئاتهم اإلجتماعية .
تقوم املدرسة عادة ببث قيم الوحدة الوطنية

والتأكيد على ضرورة التعايش ،بينما قد
تقوم مؤسسات أخرى (وقد تكون األسرة)
بتكريس معاني الكراهية وتؤصل –بقصد
أو من غير قصد -فكر استعالئي يعاني
من مرض االنكفاء على الذات .هذا النمط
يغمط حق الناس وينظر للمخالف نظرة
منطية دونية ساذجة .وفي املدرسة يتساءل
الطفل بفطرته ملاذا أشاهد صديقي يضع
يده في الصالة على هذا النحو ؟
وملـــاذا تختلف لهجته أو بشرته عني
ملاذا نشاهد في التلفاز أناس يختلفون عنا
في العادات والتقاليد؟ هل نحن أفضل أم
هم؟ من الصور اخلطيرة التي تواجه األسرة
املرحة املنحرفة؛ االستهزاء بفئة من فئات
اجملتمع أو جنسية من اجلنسيات الوافدة.
هذا الفعل الفكاهي مع مرور الزمن يترسب
في عقل الطفل ويشكل وعيه وسلوكياته
واجتاهاته فيقلل من شأن اخلادم والسائق
والبائع وكل من يختلف عنه .التساهل في
هذا الباب يقوض القيم األخالقية ويساعد
فــي تشكيل عقليات منغلقة تخاف
من اجلديد وترتاب من اآلخر وتخاف منه.
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ومن جانب آخر ،غدت املتغيرات الثقافية والتواصل بني الثقافات.
والتكنولوجية العصرية تقلص وتزيل
احلواجز الزمنية واملكانية ،وتفتح مساحات دواعي االنفتاح الفكري !
كبيرة للتعارف واحلـــوار بــن الثقافات
واألشخاص مما يتطلب منظومة ثقافية من دواعــي االنفتاح الفكري أيضا تنمية
معتدلة تواكب العصر وتؤمن بالتعددية في الطفل ثقافيا بحيث ال يخضع ملسلمات
ضوء مبادئ التعايش من جهة ،والعدالة من حتط من قدر َمن يختلف عنا سواء كان
جهة أخرى .ومن املنظور التربوي ،فإن االنفتاح يعيش معنا أو بعيدا عنا .إن تقدمي املصلحة
الفكري الواعي املتزن على املستجدات في الوطنية وتأسيس مجتمعات مدنية قادرة
إطار ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي ،على التعبير والتغيير والتطوير عبر القنوات
والتفاعل اإليجابي ضرورة حضارية حلماية السلمية جوهر التنشئة احلديثة .وألن
الناشئة .وألن وسائل االعالم واالتصال ذات منطقتنا العربية تعيش في فترات عصيبة
تأثيرات عميقة على سيكولوجية الفرد فإن أطفالنا يشاهدون في وسائل اإلعالم
واجملتمع فإن مؤسسات التربية والتعليم سلوكيات وتصرفات متشبعة بالدموية
معنية برصد وحتليل تأثيرات التغيرات نتيجة التعصب والتزمت من جهة ،ونتيجة
واألطماع اخلارجية من جهة أخــرى .هذا
احلديثة على سلوكيات أطفالنا.
إن األنس بالناس ،وحب االستكشاف والرغبة الوضع املعقد يتطلب تدريب أطفالنا على
العارمة في توثيق العالقات مع اآلخرين من تعضيد املواطنة وترسيخها في احلس
أسباب االنفتاح الفكري ال سيما أن ديننا واملمارسة.
احلنيف يحض على التواصل مع الناس ألن إن مؤسساتنا التربوية منوط بها بناء
ذلك من السنن االجتماعية األصيلة النبيلة .منظومة تعليمية قوامها التناسق
خلَقْ َناكُم والتناغم فليس من العدالة أن يسمع
اس ِإنَّا َ
قال تعالى {يَا أَي ُّ َها الن َّ ُ
م ُش ُعوبا ً وَق َ َبائِلَ الطفل توجيهات محددة في األسرة وفي
ِّمن ذَكَ ٍر وَأُنثَى و َ َ
ج َعلْ َناكُ ْ
َّ
َّ
َ
الل نفس اللحظة يسمع نقيضها في املدرسة
م ِإنَّ َ
ُم ِعن َد ِ
الل أتْقَ اكُ ْ
لِ َت َعارَفُوا ِإنَّ أَكْر َ َمك ْ
ووسائل االعالم الرسمية .والريب أن املناهج
خ ِبيرٌ} (احلجرات.)13 :
يم َ
عَ ِل ٌ
ومن القواعد املنطقية أن االنفتاح الفكري الدراسية –مبفهومها العام -عليها غرس
ال يعني بحال من األحــوال التخلي عن قيم احلوار املوضوعي فإن هذا النهج من
خصوصيتنا وهويتنا وقيمنا العربية أعظم وسائل التربية والتعليم .وفي هذا
اإلسالميةالنه .تبادل وتفاعل واستثمار املقام فإن روايــة القصص ودراســة حياة
وتنمية على جميع املستويات.وقد أدرك العظماء من ثقافات شتى مادة ملهمة
غاندي تلكم املعاني الرفيعة الدقيقة فقال وثرية لتحفيز الطلبة وتعزيز قيم االنفتاح
«يجب أن أفتح نوافذ بيتي لكي تهب عليه وقبول اآلخر دون افراط أو تفريط.
رياح كل الثقافات ،بشرط أن ال تقتلعني من وإذا استخدمنا لغة عالم النفس بلوم
فإن حاجتنا مؤكدة لوضع أهداف معرفية
جذوري».
إن من أعظم املسئوليات التربوية اليوم ووجدانية ومهارية لغرس قيم االنفتاح
تنمية املتعلم على نهج اليقظة الفكرية الفكري .وعلى ضوء تلك النظرية نعتني
عبر اإلميان بأن صاحب الفكر احلصيف واخللق بالطفل وندربه على مهارات عقلية قادرة
الرفيع ال يُسلم بكل ما يقال له بل يتفحص على التمييز بني احلقيقة والرأي وبني اخلبر
اآلراء واألفكار ويــوازن ،ويتسلح بالبراهني واالشاعة .وفي اجلانب الوجداني نغرس
ويتحقق من الرسائل قبل نشرها ،وينتقد ميول واجتاهات وقيم أساسها حب احلوار
األفكار املؤدية للعنف والتطرف .إن الذهنية وقبول اآلخــر واالميــان بالتعايش في ظل
الوقادة ثمرة تربية أساسها االنفتاح املتزن الوحدة الوطنية .وفي اجلانب املهاري علينا
الواعي على اآلخرين .ولئن ساهمت األدبيات العناية التامة بتدريب الطفل على آداب
واملواثيق العاملية في بلورة مفهوم التفاعل احلوار الراقي واملشاركة والتعاون والتمكن
احلضاري عبر القرون إال أننا ندرك أن احلضارة من مهارات العمل في الفريق الواحد.
اإلسالمية العريقة في كثير من مراحلها
عاينت ومارست االنفتاح ومعاني التسامح وعلى الصعيد الفكري كتب الباحثون
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العديد من الدراسات املعنية بالعالقات
اإلنسانية ،والتعددية الفكرية ،وكيف
نتحاور ونختلف بعيدا عن شق صف الوحدة
الوطنية .رغم أهمية هذه املساعي البحثية
إال أن الثمرة النهائية مرتبطة بتبسيط هذه
املفاهيم وتدريب الناشئة عليها حماية
للوطن ورعاية للمقاصد الدينية.
إن إيجاد القدوة الفكرية والسلوكية احلسنة
في البيت واملؤسسات التربوية من أعظم
املعينات على إيجاد العادات والسلوكيات
الكرمية لدى أطفالنا .وتعمل القدوة احلسنة
على تعديل السلوك السلبي مبرونة ويسر.
فهي تفتح أعني الطلبة على جمال خلق
اهلل سبحانه الذي أبدع األلــوان اخملتلفة
من الزهور والثمار والشراب والدواب واجلبال
وسلوكيات البشر الطيبة ...إنه عالم جميل
يسع اجلميع ،يفسد بالسلوكيات السيئة
ويزدهر بالتعايش والعدل .التربية القومية
القائمة على التعلم التدبري تنمي الذكاء
وتصقله وقادرة على اكساب املتعلم مهارة
التفكير السليم؛ القادر على رؤية اجلمال
في التنوع والتناغم واالختالف في األفهام
واألذواق .التنوع حكمة ربانية نقبل بها،
ونقدرها ،ونستلهم منها سبل التعايش
اإلنساني الرفيع بعيدا عن اخليال واملثالية
وبعيدا عن التشاؤم .نعم ال نريد أن نقف عند
حد احترام اآلخرين بل علينا أن نستفيد
ونستثمر التنوع.

الواقع التدريسي للغة اإلنجليزية
في مدارس التعليم العام
تُعد منظومة العملية التعليمة من أبرز
مالمح التقدم احلضاري للدولة فهو اللبنة
األولــى التي ترتكز عليه جميع األنظمة
األخرى ل ُتبنى عليه صروح التنمية الشاملة
لكل مناحي احلياة وترتبط ارتباطا وثيقا
بالتطورات النوعية العاملية لتضاهي
االتساق املعرفي والتقني التي يتضاعف
بشكل متسارع ،لذا فإن منظومة املناهج
تقع موقع القلب من اجلسد ألنها الوسيلة
الرئيسية التي يستخدمها أي نظام
مجتمعي في ترجمة أهدافه ونقلها إلى
الناشئة إلحــداث التغيرات التي يرغبها
وينشدها منهم ،فهي مبثابة املرآه الصادقة
التي تعكس حاجات اجملتمع احلقيقية
ورغبته في مواجهة الثورة املعلوماتية .وال
يخفى على أحد أن التقدم السريع والتطور
الذي يحدث في الفترة احلالية يستوجب
إعادة النظر في طرق التدريس التي تؤدي دورا
مهم وبارز في تكاملها مع مكونات املنهج
من أجل جناح العملية التعليمية في حتقيق
أهدافه ،السيما طرق التدريس احلديثة التي
تهدف أن يكون الطالب محور العملية
التعليمية و الباحث عن املعرفة واملنتج
لها ال أن يكون متلقي سلبي ،وتسعى
أيضا لنقل التعليم نقلة نوعية من خالل
تطوير املعلمني الستخدام األساليب األكثر
فاعلية وحداثة من أجل أن تثير اهتمام
التالميذ وتدفعهم للتعلم وفق فروقهم
الفردية ومن أجل أن تشوقهم الكتشاف
املعرفة و إنتاجها ،بعيد عن الرتابة و احملاكاة
التقليدية.
ومع االعتراف بأهمية دور طرق التدريس
احلديثة التي مت اعتمادها مؤخرا مع املناهج
املطورة في املنظومة التعليمية كونها
خطوة تقدمية نوعية على خالف الطرق
التقليدية التي تُعد هــدر تربويا يفقد
اخملرجات التعليمية قيمتها في مواكبة
التحديات املعاصرة .فإن هذه املقالة سوف
تٌسلط الضوء حول واقع طرق تدريس اللغة
اإلجنليزية في التعليم العام كما صورته

لنا الدراسات العلمية وأشارت له األدبيات
التربوية وذلك من خالل توضيح مدى عالقة
طرق تدريس اللغة اإلجنليزية بعدة محاور
تتمثل في اآلتي:
اإلجنليزية في التعليم العام كما صورته
لنا الدراسات العلمية وأشارت له األدبيات
التربوية وذلك من خالل توضيح مدى عالقة
طرق تدريس اللغة اإلجنليزية بعدة محاور
تتمثل في اآلتي:
أوال :عالقة طرق تدريس اللغة اإلجنليزية
مبدخل التواصل.
يُـعـد مـدخـل الـتـواصـل الـلـغـوي(
مدخال ً
)Communicative Approach
تعليميا ًَ وظيفيا ًَ تستند عليه وثيقة اللغة
اإلجنليزية في اململكة العربية السعودية
وذلك بتعليم اللغة من خالل مواقف حيوية
واقعية يستطيع فيها الطالب ممارسة
اللغة من خالل فنون أربعة هي :االستماع،
والتحدث ،والقراءة والكتابة سعيا ًَ للتفاعل
والتواصل من خالل سياق لغوي سليم.
ولكن ما يُترجم على أرض الواقع يحد من
الدور الفعال لهذا املدخل  ،فبالرغم من
تصميم مقررات اللغة اإلجنليزية للمرحلة
ما قبل اجلامعة على طريقة تعليم اللغة
االتصالي إال أن أغلب الطالب يتخرج من
املرحلة الثانوية وهــم غير قادرين على
استخدام اللغة للتخاطب ،وقد يكون
ذلــك لعدة أسباب منها «عــدم مالئمة
املواد املعدة لتدريس اللغة ،وضعف وقصور
تدريب املعلمني قبل وبعد اخلدمة وكذلك
موقف الطالب السلبي من تعلم اللغة» ،

أ .نورة فايز المسبل
باحثة دكتوراه

وللوقوف على هذه االسباب األنفة الذكر،
واألخذ بها في عني االعتبار لتوضيح واقعية
طرق التدريس احلديثة املرتكزة على املدخل
التواصلي يتضح ما يلي:
 .1ما أشــار إليه بعض التربويني حول
املــدخــل التواصلي حيث أنــه ينعكس
على التدريس بالطريقة االتصالية التي
تتناسب مع متعلمي اللغة اإلجنليزية
الذين يتعلمونها في البلد الذي يتحدث
أهلها باللغة اإلجنليزية ،ألن اللغة هي وعاء
الثقافة وال ميكن تعليم النماذج الثقافية
بصورة فعالة عند تعليم اللغة اإلجنليزية
خارج موطنها .فاملدخل التواصلي يهدف
إلى توصيل متعلمي اللغة اإلجنليزية إلى
مستوى الناطقني بها ،فهل من السهل
الوصول لهذا املستوى في بيئة (كالوطن
العربي أو اململكة العربية السعودية على
وجه اخلصوص) وهي تعتبر بيئات أجنبية
عن اللغة اإلجنليزية ،السيما بأن اللغة
اإلجنليزية تــدرس كلغة أجنبية وليست
كلغة ثانية .فالقدرة اللغوية االتصالية
في مدخل التواصل ليست قدرة نحوية
فحسب بل اجتماعية وعملية بنائية
متصلة غير منقطعة أو محتكرة داخل
أسوار البيئة املدرسية ،ناهيك بأن الطريقة
االتصالية احلقيقية تعني بأن على املدرس
أن يتقن اللغة اإلجنليزية كأحد أبنائها ،فهل
هذا ممكن جلميع معلمي اللغة اإلجنليزية في
التعليم العام
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 .2املعلم في طرق التدريس عامة وفي املدخل
التواصلي خاصة ،يُعد حجر الزاوية و األساس
فهو اخملطط واملنفذ واملقوم لها من ناحية
والعقبة التي عادة ما تقف حيال ذلك من
ناحية أخــرى إذا أن البعض منهم يعزف
عن تطبيق الطريقة االتصالية  ،أو املدخل
التواصلي Communicative Approach
بل وينبذها ويتشبث بالطرق التقليدية
املتمثلة في الطريقة السماعية Audio-
 ،Lingual Methodوطريقة القواعد والترجمة
 .Grammar Translation Methodكونها ال
حتتاج إلى مهارات عالية في استخدامها
وإمنا تعزو إلى تدريس مفردات وقواعد اللغة
اإلجنليزية بشكل منفصل ضمن قوائم
منعزلة عن املواقف احلياتية ،وهــذا ما
أسفرت به نتائج الدراسات التربوية بأن
التواصل اللغوي (االستماع والتحدث بلغة
اإلجنليزية) وتبادل اآلراء واألفكار داخل القاعة
الدراسية يتمركز بشكل كبير جدا حول
املعلم .فمعلمو اللغة هم الذين يبادرون
بالتحدث ،وطــرح األسئلة على الطالب،
وحتديد من يشارك منهم ،ومن ثم تقييم
إجاباتهم على األسئلة املطروحة .فهؤالء
املعلمون يتحكمون في الدرس من البداية
وحتى النهاية في حني أن الطالب متنح لهم
فرص محدودة جدا ،أو تكاد تكون معدومة
للتفاعل التبادلي من حيث االستماع
والتحدث بلغة التعلم أثناء الدرس.
 .3األيديولوجيات التي تُبنى عليها
الدراسات الثقافية املرافقة لتعليم وتعلم
اللغة اإلجنليزية في سلسلة املقررات
العاملية املطبقة في التعليم العام كمقرر
( ، )...Macmillan – oxfordيتضح هنا
بأن الكثير من الطالب يجدون أن تعلم
اللغة اإلجنليزية أقل جاذبية بالنسبة
لهم بسبب قبولهم وتفضيلهم لقواعد
تدريس اللغة اإلجنليزية التقليدية  ،فطرق
التدريس املرتكزة عليها تصور لهم وكأنه
أداة إمبريالية لغوية وثقافية ،لذا فإن هناك
حاجة ماسة إلى االعتراف بقيمة دمج
املعلومات التي تتعلق بالثقافة اخلاصة
بالطالب « ألن مثل هذه املعلومات يحتاجها
الطالب الذين يريدون أن يكونون قادرين على
شرح ثقافاتهم لألخرين ،وهذا يتوافق مع
ما أوصت به إحدى الدراسات احلديثة ،حول
وجوب حتقيق االرتباط بني محتوى مقررات
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اللغة اإلجنليزية في التعليم العام والواقع
الثقافي والبيئي واالجتماعي.
ثانيا :عالقة طــرق التدريس بتقنيات
صور لنا وقع
املعلومات والبيئة املدرسية وقد ُ
التعليم أيضا من اجلانب الذي يتمحور حول
إجراءات تطبيق الطرق احلديثة واإلمكانات
الالزمة املتمثلة في البنى التحتية في
املدرسة احلكومية و املستأجرة  ،وعن مدى
توافر مصادر التعلم التي تساعد على
تطبيق طرق التدريس احلديثة داخل الصف
وفق الفلسفة التي بني عليها املنهج
 ،حيث أظهرت نتائج بعض الدراسات
أن التجهيزات مبراكز مصادر التعلم في
التعليم العام تتوافر بدجة متوسطة
بينما صعوبات استخدام مصادر التعلم
في تدريس اللغة اإلجنليزية توافرت بدرجة
كبيرة تعزو لعدة أسباب جوهرها بأنهم ال
ميلكون دورات تدريبيه .ليس هذا فحسب بل
أن كثير من املعلمني يشعرون كما لو أنهم
ال ميتلكون اخلبرات الكافية في استخدام
احلاسب ،ويشعرون بأن إدارة التعليم ال
توفر لهم الدعم الكافي ،واملعدات الالزمة،
وفرص تعليمية في مجال تقنيات املعلومات
واالتــصــال .لذا هم نــادرا ما يرجعون إلى
النظريات واألبحاث ذات العالقة بتعلم
وتعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
واالنتفاع بها في مجال تدريسهم للغة.
وعالوة على ما سبق فأن تدريس املعلمني
للغة اإلجنليزية في املدارس يعتمد بشكل
أساسي على خبرات وإبداعات معلمي اللغة
اإلجنليزية .باإلضافة إلى اعتمادهم املطلق على
الكتاب املدرسي ودليل املعلم بحكم أنهما
املصدران الوحيدان املتوفران لهم في مدارسهم.
ثالثا :عالقة طرق التدريس مبستويات الطالب
و التخصص كثير من الباحثني في مجال
تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية أهتموا
بتحديد االستراتيجيات اخملتلفة التي
يطبقها املعلمون أثناء تدريسهم ويفضلها
املتعلمون أثناء تعلمهم للغة ،وعادة ما
تصنف هذه الطرق إلى فئات يسهل تنميتها
لــدى الــطــاب السعوديني يستخدمون
استراتيجيات تعلم اللغة اإلجنليزية بشكل
متوسط  ،ودون املعدل الذي أظهرته بعض
الدراسات في بعض دول العالم ،كما أنهم
يستخدمون استراتيجيات (ما وراء املعرفة)
بشكل أكبر مما يعني أنهم يفكرون في طرق

تعلمهم للغة اإلجنليزية وأنهم إيجابيون
في تعلمها .لذا يقل استخدام الطالب
لالستراتيجيات التي تعتمد على احلفظ،
فطالب األقسام العلمية يتفوقون على
طالب األقسام األدبية في مستوى استخدام
االستراتيجيات ،وأن هناك عالقة بني
استخدام االستراتيجيات وتقدير الطالب
في اللغة اإلجنليزية ،بحيث كلما زاد التقدير
زاد مستوى االستخدام.
وذلك من خالل توفير تطبيقات تدريسية
متناسبة مع مستوى الطالب في اللغة
اإلجنليزية و نوعية التخصص،
وبعد أن تناولنا واقعية طرق التدريس احلديثة
نستخلص أهــم املعوقات التي تواجه
املعلمني عند استخدام الطرق احلديثة في
الواقع التعليمي ،حيث أن أكبر العوائق التي
يرى املعلمون أنها حتد من استخدامهم
لطرق التدريس احلديثة هي كثرة الطالب
داخل الصف ،وارتفاع نصاب املعلم من
احلصص ،وعدم وجود مرافق وأماكن مناسبة
داخل املدرسة .بينما كانت أقل العوائق ما
يتعلق باجتاه املعلمني نحو طرق التدريس
احلديثة .كما كشفت الدراسة أن املعلمني
األقل خبرة أكثر إحساسا بهذا العوائق ،وأن
معلمي التخصصات الرياضيات واحلاسب
اآللي هم أكثر املعلمني شعورا بها.
وبعد تصاعد احلــديــث عــن واقــع طرق
تدريس اللغة اإلجنليزية ،نتوصل حلزمة من
التوصيات التي ستنير لنا الطريق من أجل
الوصول إلى واقع فعال ،متمثلة فيما يلي:
األخــذ بالطريقة التواصلية ولكن ليسبصورتها التامة بل من خالل إدخال عليها
بعض التعديالت التي تتناسب مع حاجات
اجملتمع وأيدولوجياته وحاجات التلميذ
وقدراتهم من أجــل إحــداث املــوازنــة بني
الطريقة التواصلية والطريقة التركيبية.
 إعــادة النظر في إعــداد معلمي اللغةاإلجنليزية وبناء برامج إعدادهم وفق املعايير
العاملية كمعايير InTASCوغيرها .وعقد
دورات تدريبية وورش عمل تربوية أثناء
اخلدمة لتعريف املعلمني بطرق التدريس
احلديثة لتطور من مهاراتهم وأساليب
تدرسيهم  ،وبيان الطرق التي ال حتتاج إلى
وقت وجهد كبير .

وضع مفردات اللغة من حيث التراكيباللغوية والــوظــائــف اللغوية واألفــكــار
واملــوضــوعــات التي جتسدها وليس من
جانب واحــد فقط ،مــع إتاحة الفرصة
لربط تعلم اللغة اإلجنليزية داخل الفصل
باستخداماتها املتاحة خارجة بحيث تكون
قائمة على مواقف حياتيه .وتهيئة املدارس
تهيئة شامله كفيلة بتطبيق كافة الطرق
احلديثة للتعليم ودمجها بالتكنولوجيا.

معوقات استخدام طرق التدريس احلديثة
لدى معلمي املرحلة املتوسطة في مدينة
الرياض .مجلة كلية التربية ،جامعة امللك
سعود :الرياض .ع ،1م ،26ص175-146
القرني ،أحمد غرم .)2014( .واقع استخداممصادر التعلم في تدريس اللغة اإلجنليزية
باملرحلة الثانوية في محافظة الطائف.
بحث ماجستير .غير منشور .جامعة أم

الــــــــــــرابــــــــــــطhttp://hdl.handle.:
14188/123456789/net
عبدالكرمي .راشــد بن حسن.)2011( .معوقات استخدام طرق التدريس احلديثة
لدى معلمي املرحلة املتوسطة في مدينة
الرياض .مجلة كلية التربية ،جامعة امللك
سعود :الرياض .ع ،1م ،26ص175-146
-القرني ،أحمد غرم .)2014( .واقع استخدام

ختاما :وفي إطار ما سبق من الدراسات
واألدبيات التربوية التي صورت لنا واقع طرق
تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية ،ومن
خالل املعوقات و التوصيات والرؤى التي مت
اإلشادة إليها ،فإننا نترك لك زمام األمر أيها
القارئ في احلكم عن الواقع التدريسي للغة
اإلجنليزية كلغة أجنبية في التعليم العام.
--------------------------------------------
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اضطراب التوحد في الدليل التشخيصي
واإلحصائي لالضطرابات النفسية ()DSM-5
هياء بنت سليمان الينبعاوي
ماجستير ،خدمة اجتماعية

يعد الدليل التشخيصي واإلحصائي والتطورات في مجال االضطرابات النفسية،
الذي تصدره اجلمعية األمريكية لألطباء وقد أتاح هذا األمر حتسني عملية تشخيص
النفسيني املرجع األول في العالم في بعض األمراض النفسية.
تصنيف األمراض النفسية ،ومن أكثر األدوات
التشخيصية املستخدمة من قبل األطباء وأهــم هــذه التغيرات كانت الضطرابات
ً
والباحثني،
فضل عن استخداماته من قبل التوحد ،فقد أجريت العديد من التعديالت
شركات التأمني ،وشركات األدوية ،وصانعي في تشخيص اضطرابات التوحد ،حتى
السياسات.
وطبيا
علميا
أصبحت أكثر دقة ،وفائدة
ً
ً
لذلك قامت الرابطة األمريكية للطب مما كانت عليه في اإلصدار الرابع للدليل
النفسي ،بعد  14عاما من إجراء االختبارات التشخيصي واإلحصائي ( ،)DSM-4والتي
ً
والتجارب والبحوث؛ بنشر معايير الدليل أعطت معايير تشخيصية خاطئة رفعت
التشخيصي واإلحصائي لألمراض النفسية معدالت انتشار اضطراب التوحد على إثرها.
في طبعته اخلامسة ( )DSM-5في عام  2013م،
والذي تضمن في نسخته اجلديدة معايير * أهم التغيرات في معايير الدليل
تشخيصية مهمة تواكب أحدث التغيرات التشخيصي واإلحصائي اخلامس (:)DSM-5
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 جمع الدليل التشخيصي واإلحصائياالضطرابات األربع وهي :اضطراب التوحد
الكالسيكي ،واضطراب اسبرجر ،واضطراب
الطفولة التفككي ،واالضطرابات النمائية
غير احملددة ،حتت مسمى واحد وهو «اضطراب
طيف التوحد».
استخدام معيارين فقط في التشخيص،هما :التفاعل والتواصل االجتماعي ،وأمناط
من السلوكيات واالهتمامات املتكررة
والنمطية.
 متت إضافة االضطرابات الوظيفية احلسية،ضمن معيار السلوكيات واالهتمامات
املتكررة والنمطية.

* معايير تشخيص اضطراب التوحد:
)1عجز أو قصور في التواصل والتفاعل
االجتماعي:
عجز أو قصور في التبادل االجتماعيالعاطفي ،مثل(:انعدام التفاعل االجتماعي،
انعدام احملاكاة االجتماعية).
مشاكل فــي التواصل والسلوكياتغير اللفظية املستخدمة في التفاعل
االجتماعي ،مثل (:التواصل البصري،
واستخدام اإلمياءات ،وتعبيرات الوجه).
مشاكل في الوعي االجتماعي ،وفي فهمالعالقات االجتماعية ،مثل( :العجز في
تكوين واحلفاظ على العالقات االجتماعية
املناسبة ملستوى النمو ،صعوبة في فهم
السلوك ليتناسب مع مواقف اجتماعية
مختلفة ،صعوبات في اللعب التخيلي).

 )2أمناط تكرارية في السلوكيات واألنشطة
واالهتمامات:
منطية في الكالم واحلركات أو تكرارهما،مــثــل(:الــكــام منطي ،احلــركــات ،اللعب
بنمطية ،تكرار الكالم واجلمل).
املقاومة املفرطة للتغيير ،وااللتزام بالروتني،مثل( :النمطية في التواصل اللفظي أو غير
اللفظي ،اإلصرار على نفس الطعام ،الضيق
الشديد في التغيرات الصغيرة اليومية،
امليل إلى الروتني).
التعلق الشديد أو االنشغال بأشياء غيرطبيعية ،مثل(:التركيز على اجلزئيات وترك
الكليات ،التركيز املفرط على أجزاء غير
مطلوبة ،التعلق باحلبال أو اخليوط ،مخاوف
غير عادية)-.االضطرابات احلسية ،وهي عبارة
عن فرط أو قصور في املدخالت احلسية،

مثل( :عدم الشعور باأللم ،احلساسية من
األصــوات املرتفعة ،أو الرائحة ،أو ملمس
األشياء ،أو األضواء).
-----------------------------------------------املراجع:
الذنون ،وسام ( .)2014التغييرات
اجلديدة في تشخيص مرض التوحد .مت
استرجاعها بتاريخ http:// .2015/10/15
/04/2014/childautismclinic.blogspot.com
.blog-post.html
(.)2013
Carpenter,
Laura
AUTISM SPECTRUM DISORDER DSM5
-GUIDELINES & CRITERIA EXEMPLARS.
.South Carolina: Medical University
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أثر التربية الفنية على ذوي االحتياجات
الخاصة و دور المعلم تجاه فنونهم
فاتن خالد الصالح

للتربية الفنية دور في بناء شخصية الفرد,
و تسهم في إعداد الفرد إعدادا ً متكامال ً و
متوازنا ً  ،و متنحه القدرة على االستجابة
للجمال أينما وُجد.
و قد أكد الباحثون على أهمية الفنون
التربوية باعتبارها القُ وى املهذبة لغرائز
اإلنــســان واالرتــقــاء بها إلــى املستويات
الرفيعة  ،فالتربية الفنية تع ّد جوهر التربية
الوجدانية في العملية التعليمية.
مصطلح (التربية الفنية) تسمية جتددت؛
و لم تكن مجرد تسمية و لم يكن جتديدا ً في
اللفظ أو االسم بقدر ما هو تغيير في أسس
هذه املــادة و اجتاهاتها التي كانت تهتم
بتدريس الفنون مبختلف املراحل الدراسية.
و بعد ما كان الهدف من التربية الفنية
النقل احلرفي من الطبيعة أصبح دورها
اإلسهام في تعديل السلوك و التربية
العقلية و اجلسمانية والروحية و االجتماعية
و غدا هدفها ممتدا ً للجميع مبن فيهم ذوو
االحتياجات اخلاصة بكافة فئاتهم.

و من أهم أدوار التربية الفنية في مجال
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة :
.1االتصال بالبيئة ،فهي تُنشط اهتمامات الفرد
بالبيئة و توثق عالقته بها  ،و من املمكن أن نرى
ذلك بوضوح لدى الصم و ضعاف السمع .
.2االتزان االنفعالي  ،فالسماح للطفل من ذوي
االحتياجات اخلاصة مبمارسة الفن هو السماح
له أن يكون عضوا ً مؤثرا ً في بيئته احمليطة به
من خالل ما يقوم بإنتاجه من مناذج فنية ..
ألنها تعبر عن و جهة نظره اخلاصة التي تتسم
باالختالف عن اآلخرين و عفوية مصدرها.
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.3التعبير و التنفيس عن املشكالت دون
ضبط أو حــذف لكل ما يــراه غير مالئم
للتعبير كما يحدث في و سائل التعبير
األخرى  ..و عادةً ما يصاحبه نوع من اإلشباع
البديل عن الدوافع.
.4إن ممارسات الفن لها تأثيرها اإليجابي على
األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة من حيث
توظيف العمليات العقليـــة كاملالحظـــة
و االنتباه و اإلحساس و اإلدراك و التعميم
و القدرة على فهم املعلومات البصرية.
.5تنمية احلــواس و بعض أعضاء اجلسم
كالبصر و اللمس و وإتاحة فرصة كبيرة
لتناول اخلامات و معرفتها و معاجلتها.
.6أن ممارسة الفن لها أهمية كبيرة لدى ذوي
االحتياجات اخلاصة الذين مييلون للعزلة
و االنسحاب  ،و ذلك بسبب ما يترتب على
إعاقتهم من إحساس بضعف قدراتهم
على التنافس  ،فتقلل هذه األحاسيس من
خالل اإلجناز الفني و تنمية الشعور بالثقة
بالنفس لديهم.
.7التنفيس و الترويح و هذا ما أكده أرسطو
قدميا ُ مبدى فائدته و فعاليته في تخليص
النفس من االنفعاالت الزائدة.
 .8ال شك أن من أهــداف التربية الفنية
حتقيق الذات لغير العاديني  ،ألنها تعمل
معه حسب حالته و مستواه دون متطلبات
..فهي تنمي الذات و تنمي مفهومه عن ذاته
والتعبير عنها  ،و تعكس صراعات داخلية
قد ال يرى فيها معلموهم معايير جمالية ،
و هي ليست أساسا ً مقابل حتقيق الطفل
من ذوي االحتياجات اخلاصة لنفسه.
.9حتقيق التوافق  ،يعنى تناول السلوك
و البيئة الطبيعية و االجتماعية بالتغيير
و التعديل حتى يحدث ذلك توازنا ً بني الفرد

و بيئته  ،و هذا يتضمن إشباع حاجات
الفرد و مقابلة متطلبات البيئة  ...و من أهم
مجاالت التوافق :
)1التوافق الشخصي و االنفعالي
)2التوافق التربوي
)3التوافق املهني
)4التوافق االجتماعي
.10وتهدف التربية الفنية إلى االهتمام
بالقيمة الفردية الذاتية لكل طفل بغض
النظر عن مستوى قدراته و نواحي النقص
في شخصيته  ،فلكل طفل مشكلته
اخلاصة أو العوائق التي جتعل له إمكانيات
مختلفة عن غيره  ،و من خالل العمل الفردي
لكل طفل يتمكن املعلم من فهم أسلوب
الطفل في العمل  ،و يبني على ذلك خطته
و أهدافه لتمية مواهب ذلك الطفل .

املعلمني يهملون عن غير قصد فنون ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،و رمبا كان ذلك لعدم
اجلودة في اإلخراج النهائي للرسومات أو
األعمال أو لتوجه نظرتهم إلى أن هناك أمورا ً
أهم من الفن ليتعلموه و يتقنوه كالعد و
الكتابة و القراءة  ،و أن يعتمد الطفل على
نفسه في الكثير من املهام احلياتية التي
تعده ليكون فردا ً متكامال ً في شخصيته و
مستقال ً في نفسه.

.11إعداد الطفل غير العادي حلياة عادية .
.12إعــادة تكييف الطفل غير العادي هي
أهم مشكلة قد يواجهها الطفل من ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،و ذلك بأن يجابه
البيئة و اجملتمع من حوله  ..و التربية الفنية
لها خاصية املرونة التي قد تزيح من أمام
الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة جميع
املعوقات التي حتول بينه و بني اإلبداع .
.13تعويض الطفل غير العادي عن جوانب
النقص .
.14اإلسهام في بناء اجملتمع و إعداد املواطن فما دور املعلم أو املربي جتــاه فنون ذوي
االحتياجات اخلاصة جتاه فنونهم ؟
الصالح .
.15الكشف عن خصائص فنون األفراد غير إن األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
لهم ما لدى األطفال العاديني من احتياجات
العاديني .
نفسيه و بيولوجية و اجتماعية باإلضافة
.16العالج بالفن .
إلى حاجتهم امللحة إلى أن تتم معاملتهم
و غير ذلك من األدوار التي تساعد الفرد من كأقرانهم األســويــاء وأن يتفهم املربي
ذوي االحتياجات اخلاصة على التكيف و إعاقتهم و احتياجهم و الفروق بينهم و بني
التنفيس و الترويح  ،و بناء ذاته مما يسهم األطفال العاديني ..
فدراسة املربي ملن يتعامل معهم بالغ
في بنائه مجتمعيا
إن نظرنا للواقع  ..فإننا جند أن الكثير من األهمية  ،ليساعدهم في توجيههم بطرق

تهدف لالستفادة من طاقاتهم و امكانياتهم
و معرفة الفروق الفردية الناشئة عن نوع
اإلعاقة و درجتها و مراعاتها
فالبد من أن يكون لدى املعلم أو املربي وعي
بأن ممارسة الطفل غير العادي ألي شكل
من أشكال الفنون هو مرآة تعكس ما يدور
بداخله من أفكار و مدركات  ..توضح مدى
اندماجه باجملتمع و مدى تقبله إلعاقته
 ،وتكيفه في التعايش معها  ،و ذلك من
خالل الدراية بقراءة التعبيرات الفنية لدى
األطفال من حيث الشكل و املضمون.
من أهم أدوار املعلم أو املربي أن يتسم باملرونة و
أن يختار ما يناسب الطفل من ذوي االحتياجات
اخلاصة في احتياجاته و قدراته  ،و فتح اجملال
أمامه ليعبر عن رأيه و فكره و اجتاهاته و ميوله
 ..و أن يتفهم أن الفنون وسيلة و ليست غاية
بحد ذاتها ؛ فالهدف ليس جودة العمل أو
املنتج مقابل الدعم النفسي و املعنوي من
خالل ممارسة الطفل للرسم او التشكيل أو
التلوين و غيرذلك .
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شبكات
التواصل

شبكات التواصل االجتماعي في التعليم
أداة إيجابية مؤثرة ،أم أداة مدمرة؟

أبرار الباز |تغريد الزهراني

تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا ً
هاما ًَ ومؤثرا ً في جميع اجملــاالت ،فإنها لم
تعد محصورة على التواصل فقط بل
امتد استخدامها في الكثير من األنظمة
اجملتمعية .وفي آخر إحصائية لورشة عمل
بعنوان «مستقبل اإلعــام االجتماعي»
التي نظمتها أرامكو السعودية « وذلك
بحضور ممثلني من شركة تويتر ولينكد
إن وغيرها ،فقد أشارت إلى موقع اململكة
العربية السعودية من استخدام الشبكات
االجتماعية « قد احتلّ الفرد في السعودية
املرتبة السابعة عامليا ًَ بالنسبة لعدد
احلسابات في جميع مواقع التواصل
االجــتــمــاعــي ،مبــعــدل سبعة حسابات
للفرد ،ثالثة منها نشطة» .باإلضافة إلى
مقولة مدير مبيعات تويتر «أمبني»« :هناك
نسبة منو في عدد مستخدمي تويتر في
السعودية ،إذ بلغ عدد التغريدات التي تصدر
من السعودية يوميا ًَ  500ألف تغريدة «
وهذا االرتفاع في معدالت استخدام شبكات
التواصل االجتماعي ،لم يغفل عنه بعض
التربويني الذين بدورهم بادروا في استخدام
هذه الشبكات في التعليم ملواكبة لغة
اجليل واستثمار مميزات هذه الشبكات في
العملية التعليمية ،وقد رأينا بعض النماذج
الكثيرة التي استخدمت تويتر في التعليم
باإلضافة إلى إنشاء قنوات تعليمية على
اليوتيوب واستخدام الفيس بوك كمنصة
تعليمية إلجراء املناقشات وغيرها ،ومع
كثرة االستخدامات واألبحاث التي جرت
في هذا اجملال ،فقد يهمل الكثير املعرفة
الكافية للتخطيط والتوظيف السليم
الستخدام هذه الشبكات في التعليم ،
وقد يستخدمها البعض جملرد التنويع في
طريقة التدريس دون التفكير في عواقبها
املدمرة بالنسبة للطالب .وعلى سبيل املثال

78

 :في الشبكة االجتماعية تويتر  ،قد يشارك
الطالب في إبداء آراء نحو موضوع ما ويعتمد
على االختصارات في الكتابة مثل استخدام
« ع « بدال ً من « على « هذه الطريقة في
اختزال الكلمات قد تؤثر بشكل سلبي ،
لذا يتطلب من املعلم التوجيه السليم
وتوضيح الفرق بني الكتابة األكادميية
والعامية  ،وفي هذه املقالة ال نتحدث عن
اآلراء اخملتلفة حــول مــدى قبول أو رفض
استخدام هذه الشبكات االجتماعية في
التعليم وإمنا سنتطرق الى طرق توظيفها
بشكل يتناسب مع مناذج دمج التقنية في
التعليم حتى ال يقع البعض.في األمور التي
تنعكس سلبا ًَ على الطالب ،وقبل التطرق
إلى أحد النماذج ،هنالك مصطلح يعد
من املفاهيم الهامة للمعلمني عند دمج
التقنية وهو Technological Pedagogical
Content Knowledge =TPACKويقصد به
احملتوى املعرفي التربوي التكنولوجي،
حيث يعد أساس التدريس الفعال ،ويتطلب
فهما ًَ لكيفية استخدام التقنية؛ وفهم
األساليب التربوية التي تستخدم التقنية
وفقا ًَ للنموذج البنائي لتدريس احملتوى،
ويشمل معرفة ما الــذى يجعل املفهوم
معقد أو بسيط وكيف تساعد التقنية
في حتديد بعض املشكالت التي يواجهها
املتعلمني ؛ ومعرفة اخلــبــرات السابقة
للمتعلمني ؛ ومعرفة كيف ميكن استخدام
التقنية للبناء على املعرفة احلالية أو لبناء
معرفة جديدة وتطويرها.
فإنه من الواجب على املعلمني استيعاب
هــذه املصطلح بشكل متكامل وليس
منفرد ؛ مبعنى أنه ال يكفي فهم التربية
كمفردة واحدة بحد ذاتها ،والتقنية كمفردة
واحدة بحد ذاتها .ألن الفهم الكامل لهذه
املعرفة  TPACKمتكن املتعلمني من تصميم

استخدام التقنية في التعليم بطريقة
صحيحة.
وميكن االستعانة بنموذج التخطيط لدمج
التقنية للمعلمني : TIP
يعد اختصار هذا النموذج هو Technology
 Integration Planningو تكمن فائدة هذه
النموذج في تقدمي فرصة للمعلمني لتحديد
التحديات التي ميكن أن تواجههم عند دمج
التقنية في التعليم  ،ويتمثل هذا النموذج
من ستة خطوات أو مراحل تساهم في
الوصول إلى التوظيف املناسب والصحيح
للتقنية في التعليم.
.1اإلملــام مبفهوم  TPACKاحملتوى املعرفي
التكنولوجي التربوي
.2حتديد املزايا النسبية
.3القرار القائم على األهداف والتقييم.
.4تصميم استراتيجية الدمج.
.5جتهيز البيئة التدريسية.
.6تقومي وتعديل استراتيجيات الدمج.
وفي كل نقطة من هذه اخلطوات البد من
املعلم تقدمي بعض األسئلة التي حتافظ
على تركيزه على السؤال التالي :ملاذا يجب
دمج هذه التقنية في النشاط ،أو التعليم
عموما ً ؟

األنفوجرافيك  ،،لتعليم ممتع وبسيط
أ.هيثم الشريف
معلم حاسب آلي

أثبت «األنفوجرافيك» جناحه الباهر من
خالل انتشاره في التعليم سواء املدارس
أو اجلامعات ،وفي مجاالت احلياة األخرى
كالتسويق واملبيعات واإلعالنات والصحف
وعرض املعلومات والبيانات في القطاعات
اخلاصة واحلكومية ،وغيرها من اجملاالت
األخرى حيث أصبحنا نشاهد األنفوجرافيك
بشكل يومي.
األنفوجرافيك في مصطلحه العام يشير
إلى فن بصري لتحويل البيانات واملعلومات
واملفاهيم املعقدة إلــى صــور ورســوم
ومخططات ميكن فهمها واستيعابها
بشكل بسيط وممتع وهذا الفن البصري
يتميز بعرضه للمعلومات املعقدة والصعبة
بطريقة سلسة وسهلة وواضحة وهذا
التعريف من أكثر التعريفات شيوعا ً
وانتشارا ً لألنفوجرافيك بني املتخصصني
في هذا اجملال.
ورمبا سمعت باملثل القائل « صورة تغني
عن  1000كلمة « للداللة على أن األفكار
الصعبة واملعقدة واملعلومات الكثيرة من
املمكن أن تشرح وتفهم بصورة واحدة وهذا
هو ما يتميز به فن األنفوجرافيك.
وقد أثيتت الدراسات ان  % 70من املستقبالت
احلسية موجودة في عني اإلنسان وأن % 90
من املعلومات املنقولة إلى الدماغ عبارة عن
رسائل بصرية يتلقاها االنسان.
كما أثبتت أن معاجلة العقل للمعلومات
املصورة مثل «األنفوجرافيك» يكون أقل
تعقيدا ً من معاجلته للمعلومات املكتوبة
كالبيانات النصية اخلام  ،وأسرع بحوالي
 60000مــرة  ،ويعود ذلــك إلــى أن العقل
يتعامل مع املعلومات املصورة دفعة واحدة

على عكس املعلومات النصية التي يتعامل
معها بطريقة خطية متتابعة.
والحــتــواء «األنفوجرافيك» على النص
والصورة أو الرسم فنحن هنا نحفز جانبي
الدماغ الذي نعرف أنه ينقسم إلى نصفني
نصف أمين و نصــف أيسر و نطلق عليهمــا
( فصي الدماغ )  :الفص األيسر من الدماغ
يهتم بالتحليل ويعمل في منط منطقي
وتتابعي ،وهو اجلانب الذي يتحكم في اللغة
والدراسات األكادميية والعقالنية  ،ويتوافق
أيضا ً في القدرات التالية كالصيغ واملعادالت
الرياضية واملنطق واألعـــداد والترتيب

والتسلسل واخلطوط واألبعاد والتحليل
والكلمات وفي املقابل فإن اجلانب األمين
يعتبر ابداعيا ً وحدسيا ً ويتفوق في القدرات
التي تتضمن التعرف على الوجوه والتعبير
واملشاعر والفنون وفهم وإدراك املشاعر
والصور واألشكال واأللوان واحلدس واإلبداع.
فاألنفوجرافيك يجعل املعلم قادرا على
الدمج بني أساليب التعليم اللفظية
والبصرية  ،ويحفز جانبي الدماغ عند
املتعلم األمر الذي يعزز ويرفع من املهارات
األساسية للطالب من الفهم واالستيعاب
ويرفع من مهارات التفكير العليا على حد سواء.

79

أصبح أكثر تراكما ً من الناحية املعلوماتية
ومحدثا ً وانفجارا ً هائال ً في املعلومات مما
يجعل املتعلم في حالة من اململ لذلك
أصبحنا أمام متعلم يبحث عن التشويق
واإلبداع واملتعة في تلقي املعلومات فعند
استخدام األنفوجرافيك سيصبح تعليمنا
أكثر سهولة ومتعة وجاذبية وســوف
نكسب جيل ميتلك حتصيل معرفي هائل
وميتلك ملهارات التواصل البصري واستيعاب
وفهم للرسائل البصرية التي يتلقاها كل
يوم ويفهمها .
فاألنفوجرافيك فن وتقنية بصرية تساعد
القائمني على التعليم من معلمني و مشرفني
ومؤلفي املناهج ومصمميها من تقدمي
الدروس التعليمية بشكل بسيط ومنظم
وممتع ويحمل رسائل تربوية وتعليمية
إيجابية.
ومن أهم األسباب التي جتعل من استخدام
األنفوجرافيك في التعليم مهم والتفسير
العلمي الــذي يــؤدي إلى تقبل هذا الفن
كلنا استخدم اخلرائط الذهنية ورسم البصري بني املتعلمني وانتشاره بينهم
مالحظات في القراءة واالستذكار وفي وجناحه في التأثير عليهم يعود إلى عدة
احلياة اليومية هل الحظنا الشبه الكبير أسباب من أهمها:
بني اخلرائط الذهنية واألنفوجرافيك في
تلخيص املعلومة وإخراجها بشكل مرتب .1اتصال بصري يسهل احلصول عليه.
ومنظم وجذاب.
.2ميكنه تقدمي املعلومات بطرق أكثر جاذبية.
فاخلرائط الذهنية يرسمها املتعلم بنفسه .3ميكنه إيصال املعلومة بشكل سهل وسلس.
وقد ال يراها أحد غيره وهدفه هو فهم .4يسهل الفهم واالستيعاب.
املعلومة واستيعابها ،أما األنفوجرافيك .5يسهل تذكره.
يعده ويصممه املصمم فــإذا كان جيدا .6مقنع.
سينتشر وبالتالي تنتشر املعلومة وتتسع .7يقدم املعلومات بشكل مرتب.
الــدائــرة من شخص أو فــرد في اخلرائط .8يعد من أكثر الوسائط املتبادلة بني الناس
الذهنية إلى عد ة أشخاص ووسط أكبر.
ملا يحمله من متعة وفائدة.
أشخاص ووسط أكبر.
ولو تساءلنا ما القيمة التربوية والتعليمية
من استخدام األنفوجرافيك في التعليم؟
في ظل الكم الهائل من املعلومات التي
يتلقاها املتعلم يوميا ً من حوله في زمن
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فهذه األسباب جتعل التعليم باستخدام
االنفوجرافيك سهل وممتع يحتوي على
الفائدة والتشويق واملتعة الكبيرة في عرض
وتلقي املعلومات املعقدة.

تقنيات

هل تساهم مقررات (الموكس) فى بناء فضاء
عالمي للتعليم ؟  :قراءة لآلفاق واإلشكاليات
د .خالد صالح حنفى محمود
مدرس أصول التربية
كلية التربية – جامعة اإلسكندرية

يع ُّد التعليم اإللكتروني في عصرنا احلالي
حلما في العقد
صناع ًة كبيرة ،بعد أن كان
ً
املاضي .وفي ظل هذا التسارع التقني
العاملي وتوظيفه في اجملــاالت اخملتلفة،
حظيت ظاهرة املقررات واسعة االنتشار
املتاحة عبر اإلنترنت (املوكس) اختصارا ً لـ
 Massive Open Online Coursesبتقدير
ملحوظ من كل فئات املتعلمني؛ وذلك ألنها
تذلل العوائق التي غالبا ً ما تواجه فئات
املتعلمني ،ولكونها لونا ً جديدا ً لالبتكار
والتنافس ،بل إنها مجال رحب للتعليم
واإلبــداع واستغالل الطاقة الشبابية في
علميا وفكريًّا ،عن
تعزيز منوهم وبنائهم
ًّ
طريق تهيئة معلومات ومــوارد معرفية
واسعة بتكلفة منخفضة.
وتقوم هذه املقررات على االنفتاح العلمي
ومشاركة املعلومات بني املتعلمني واخلبراء،
وشعارها :تعلَّم ما ترغب وقتما تشاء في
املكان الذي يناسبك ،إال أنها تشترط وجود
خبراء معترف بهم في مجال الدراسة،
وتوفير مجموعة من املوارد على اإلنترنت
يسهل الوصول إليها بحرية .واملشاركة
النشطة من أعداد غفيرة من الطالب الذين
ينظمون مشاركتهم ذاتياً ،وفقا ً ألهداف
ومعارف ومهارات محددة ،ومن خالل وضع

جدول زمني محدد مسبقا كما أنها متتاز
مبيزات عدة ،منها :معاجلة البعدين الزماني
واملكاني ،وتوفير الوقت واجلهد في احلصول
على املعلومات ،باإلضافة إلى قلة التكلفة
املالية ،وعدم وجود أي قيود على االلتحاق أو
على مشاركة املعلومات واملواد التعليمية
والتدريبية ،وتوفير فرص التعلم التعاوني،
وتبادل املعلومات واخلبرات ،وتقسيم األدوار
بني الطلبة والباحثني وغيرهم ،واستخدام
أكثر من طريقة تعليمية عبر اإلنترنت؛ وذلك
يوفر للمتعلم مصادر تعليمية متنوعة
بأسلوب شائق يصقل مــهــارات الفرد
وخبراته ،ويوفّر له تعليما ً جيدا ً من منطلق

أن املتعلم هو محور أهدافها وركيزتها
الرئيسة.
وقد القت هذه املقررات جناحا ً كبيرا ً عاملياً،
ومن أهم الشركات املتخصصة في إعداد
هذه املقررات :شركة ( ،)Courseraوشركة
( ،)edXوشركة ()Udacity؛ حيث تقدم شركة
حاليا أكثر من ( )500مقرر ألكثر
()Coursera
ًّ
من ( )4.4مليون متعلم ،من خالل ( )97شريكا ً
عامليا و( )10جامعات حكومية في الواليات
ًّ
املتحدة .وتسعى الشركة لتكون الشركة
الرائدة األولى في هذا اجملال ،أما شركة ()edX
فقد ضمت ( )28جامعة كجامعة هارفارد
ومعهد ماساشوسيتس للتقنية ()MIT
املؤسسني لهذه الشركة ،وخمس جامعات
أوروبية و( )12جامعة موزعة في العالم.
وهناك شركات رائدة أخرى مثل (،)NovoEd
و( ،)Udacityو(.)Udemy
واملوكس ( )MOOCsال تستبدل عملية
التعليم التقليدية في مؤسسات التعليم
العالي ولكنها تكملها باستخدامها في
عملية تعليم مختلطة جتمع بني الطرق
التقليدية وبــن هــذه املــقــررات في أثناء
الدراسة اجلامعية أو بعدها بوصفها وسيلة
للوصول إلى فئات جديدة من املتعلمني
أونوعا ً من التعليم املهني املستمر.
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تقنيات

وتــواجــه املوكس ( )MOOCsالعديد من
اإلشكاليات ،فهى تقدم باجملان إال أن ذلك غير
مضمون مستقبال ً؛ نتيجة قيام الشركات
املقدمة لهذه املقررات بتبني سياسات
استخدام ملواقعها ،حتظر على املستخدم
نسخ محتوى هذه املواقع أو بيعها أو إعادة
إنتاجها أو نشرها أو تعديلها أو توزيعها أو
املتاجرة بها ،كما وقعت اجلامعات اتفاقيات
مع هذه الشركات متنحها رخصة عاملية غير
حصرية؛ إلعادة إنتاج محتوى هذه املقررات
وتوزيعها وتطويرها وتعديلها ،وهو ما يثير
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قضايا قانونية ،بخصوص احلرية األكادميية
وحــقــوق امللكية الفكرية ،ومحتوى
هذه املقررات واجلهات املانحة لالعتماد
والشهادات ،حيث تع ّد عملية اعتماد
شهادات إمتام ( )MOOCsالقضية األكثر إثارة
للجدل في ظلّ وجود جامعات توفّر هذه
املقررات وال متنح الشهادات واالعتمادات؛
ففي الواليات املتحدة األمريكية يقوم املركز
األمريكي للتعليم (American Council for
 ،)Education ACEبعملية مراجعة لتلك
املقررات وضمان جودتها واعتمادها ،وقد

اعتمد املركز ( )11مقررا ً مقدمة من شركة
( ،)Courseraو( )5مقررات لشركة (،)Udacity
ومقررا ً لشركة (.)edX
ويجب على اجلامعات مستقبال ً ،وضع نظم
لتقييم املوكس ،وحتديد مدى إفادة الطلبة
واملدرسني واجلامعات واجملتمع منها ،وكيفية
جعلها وسائل إستراتيجية؛ لنشر املعرفة
والتعاون الذي يحفز التبادل العاملي للمعرفة،
وكيفية إسهام هذه املقررات فى دعم التنمية
املستقبلية في التعليم ،وتوفير فرص أوسع
في مجاالت التنمية املهنية والشخصية.

مهارة التفاوض مع الطفل :إلى ماذا تقود ؟
أ .حصة الغامدي
باحث علمي
قسم اإلدارة التربوية  -جامعة الملك سعود

«طفلي يراوغني ويفاوضني عبارة» قد يرددها
بعض املربني متضجرا ً أحيانا ًَ ومستمتعا ًَ
أحيانا ًَ أخرى ,اعتقادا ً منه بأن مهارة التفاوض
في مرحلة الطفولة املبكرة أمرا ًَ مسليا ًَ
فقط ،وخاص ًة ببيئة عمل معينه ولفئة
عمرية محددة ,بينما اآلن اختلفت النظرة و
تطورت الفنيات ,ولم يعد الطفل الذي نقوده
تبعا ًَ ملا نريد هو ذاك ,بل أصبح هو من يقودنا
إلى ما يريد بإشراف بيئة تربوية وتعليمية
وثقافية محكمة.
وإميانا ً بحساسة وجوهرية هذه املرحلة في
حياة اإلنسان بإجماع العلماء واملفكرين
أمثال بستالوزي الذي أشار في مقولته «إن
اإلنسان أشبهه بالشجرة ,وفي الطفل
تكمن امللكات التي يجب أن تظهر أثناء
احلياة» ,لذلك كان لزاما ًَ علينا العمل على
تطوير مهارات الطفل إجماال ً واملهارات
االجتماعية حتديداً ,ومنها مهارة التفاوض
حيث أنها تدرب الطفل على تقبل وجهات
النظر واآلراء اخملتلفة ملن حوله في جو
اجتماعي إيجابي يسوده املتعة والبهجة.
ولو نظرنا إلى أمر التفاوض مع الطفل
لوجدنا أنه من الفنيات املميزة ,له أطر
محددة أحيانا ًَ ومطلقة أحيانا ًَ  ،وفي مجمله
هو عقد بني طرفني ميثل املربي فيه الطرف
األول والطفل الطرف الثاني ويتم فيه طرح
حلول وبدائل للوصول إلى حل مشكلة
معينة أو االتفاق على أمر ما ,وأثناء تفاوضنا
مع الطفل قد يبهرنا تارة وقد يضحكنا تارة,
وقد يقودنا للعصبية تارة اخرى ,مستمتعني
بعذوبة الطفولة التي تتصبغ بطابع البراءة
والتلقائية.
ويعد التفاوض مع الطفل في هذه املرحلة
العمرية املبكرة طريقة تربوية ناجحة نظرا ً
الستخدام لغة مبنية على احترام األدوار بني
الطرفني ,وتنمي بعض املهارات لدى الطفل
ومنها:

.1إحداث مرونة فكرية لدى الطفل أثناء طرح
احللول والبدائل.
2زيادة.ثقة الطفل بنفسة والشعور بتقدير
رفيع للذات؛ كون املربي يترك زمام األمور بيده .
.3تعويد الطفل على حتمل مسؤولية قراراته .
.4املساعدة في تنمية اجلانب القيادي عند
الطفل من منظور القيادة الذاتية تطورا ً إلى
القيادة االجتماعية.
وللوصول لنتائج تربوية مستقبلية جيدة
أثناء إجــراء عملية التفاوض مع الطفل,
هناك بعض األمور التي يجب على املربي
مراعاتها نذكر منها:
.1مهارات التواصل الفعال مع الطفل من
خالل (تعابير الوجه ,التواصل البصري,
حركة اجلسم)،وتؤكد الدراسات احلديثة ان
نسبة  % 95 - 85من عملية التواصل مع
الطفل تكون غير لفظية.
.2مصداقية املربي في تنفيذ ما مت االتفاق
عليه.
.3عــدم اقحام اجلانب املــادي في عملية
التفاوض.
.4أن يكون املربي محايد أثناء طرح البدائل
وترك حرية االختيار للطفل.
.5احلالة املزاجية للمربي مهمة فال تدخل
مع طفلك في مرحلة تفاوض وأنت في غاية
العصبية؛ فتخسر أمور قد تتعدى مسألة
احلوار املطروحة.
.6ال يفاوض املربي على أمور مسلمة وخطيرة
على الطفل ,وأيضا ًَ التي تتعدى القوانني
واألنظمة.
.7عامل الوقت مهم فال تدخل في تفاوض
مع طفلك وليس لديك متسعا ًَ من الوقت
حتما ًَ سيكسب أحد الطرفني دون رضي
اآلخر ,لذلك أطلب تأجيل األمر أو أطلب منه
بشكل مباشر ما تريد.
.8إشعار الطفل أن التفاوض أمر ال يدخل فيه
الربح واخلسارة ,وتعويد الطفل أحيانا ًَ على

القبول باحللول الوسطية.
القبول باحللول الوسطية.
وقد دلت الدراسات العلمية احلديثة أن
عملية التربية والتعليم تساهم في تطور
الطفل وأولت لها جانبا ًَ كبيرا ً في عملية
التنمية ,اعتبارا ً بأن للطفل طاقة بشرية
ال يستهان بها ملستقبل مشرق ومتجدد إذا
أُعدت ووجهت بالشكل املطلوب.
وبنا ًء على ما سبق وجب علينا كمربني
ومعلمني العمل على شحذ قــدرات
ومهارات الطفل في هذه املرحلة املبكرة
بكل ما نستطيع والعمل على توجيهها
كما ينبغي ,مع احترام ملكاتهم الفكرية
وقدراتهم الكامنة ،وقد أكد على ذلك املفكر
اإلسالمي ابن حجر الهيثمي قائال ً «إن
التعليم وسيلة للتعلم والتربية وليس هو
الغاية ألن الغاية ممارسة الصبي ملا تعلمه
من املربي في حياته العامة وإحداث تغيير
فعلي في شخصيته».
ولالستفاضة حول املوضوع:
محمود ,الفرحاتي السيد ( .)2012علمالنفس اإليجابي للطفل.
ستاين ,جون بلو ( .)2007هكذا يصبحالطفل قائداً.
https://www.psychologytoday.com/blog/
can-children-/201402/listen-the-kids
learn-negotiate
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أمثالهم كثر !..
أحالم العصيمي
طالبة دراسات عليا بجامعة الملك سعود
قسم التربية الخاصة

 راكان كردي الهنوف احلناكي انتصار الهدلقأمثالهم كُثر :
جميعا ما تُبديه اململكة
ال يخفى علينا
ً
العربية السعودية من اهتمام باملوهوبني من
أبنائها وبناتها ,والباحث في اجملال سيالحظ
حاليا عن سابقه وهلل
الفرق بني هذا االهتمام
ً
احلمد كعقد األوملبياد في مجاالت مختلفة
واملشروع الوطني للتعرف على املوهوبني
والتي تقوم عليه أكثر من جهة  -سدد اهلل
خطى الباذلني فيها  -إلى أن صدر قرار وزارة
ُ
التعليم األخير باستحداث فصول املوهوبني
وميثّل هذا القرار املــادة( )192من سياسة
التعليم وهي « أن ترعى الدولة النابغني
رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها،
وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم «
كذلك املادة ( « )193أن تضع اجلهات اخملتصة
وسائل اكتشافهم ،وبرامج الدراسة اخلاصة
بهم ،واملزايا التقديرية والتشجيعية لهم «,
وكلّنا أمل بالقادم بإذن اهلل .
تساؤل ...
اآلن وبعد أن تناولنا حمل ًة بسيطة عن اجلهود
القائمة خلدمة املوهبة واملوهوبني لدينا,
دعونا نعود لراكان وزمالئه السابق ذكرهم,
نصيب من تلك
ونتساءل إن كان ألمثالهم
ٌ
اجلهود املبذولة إذا علمنا أنهم من ذوي
اخلاصة ؟!
االحتياجات
ّ

رسائل :
دافعا لي
من املواقف التي رأيتها وكانت
ً
لكتابة هذا املقال عندما زرت أحد معارض
التعليم واملقام في الرياض ,حيث كانت
إحــدى زوايــاه قد تزيّنت بلوحات وأعمال
طالباتنا من بعض مراكز ذوي االحتياجات
اخلاصة ونرفع القبعة لكل من سعى في
إبراز تلك املواهب ,لكن بعض االنطباعات
والتغذية الراجعة من قبل بعض الزوار لم
تكن بالشكل املُرضي ولألسف !
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فلم تكن تلك الرسائل التي حملتها أبحاث :

االنطباعات توصل شعور اإلعجاب بقدر
التعجب ! بالرغم
ما كانت توصل شعور
ّ
من أن بعض أصحاب املواهب الذين عُ رضت
أعمالهم لم تكن هناك عالقة بني نوع
إعاقتهم واملوهبة املتواجدة لديهم ,إال أن
بعض الزوّار وكأن لسان حاله يقول  :كيف
ي
لك بأن صنعت هذا ؟! حتى أصبح ناظر ّ
ً
متنقل بني تلك النظرات ً
بدل من محتويات
املعرض !!
وهذا يقودنا إلى حاجة مجتمعنا للتوعية
بثقافة املوهوبني بذوي االحتياجات اخلاصة,
ومبا أن األسرة هي نواة اجملتمع فأنا أقول بأن
أسرة الفرد ذو االحتياج اخلاص هي أول من
كاف من الوعي
ٍ
يجب أن يكون على قدرٍ
بتلك الثقافة ,فال يتم تكديس جهودهم
في البحث عن نقاط االحتياج لدى ابنهما
وسبل تطويرها فقط ,أو االهتمام باجلانب
األكادميي وإغفال ما سواه من ميول ومواهب.
أمــا أنــت عزيزي معلم ذوي االحتياجات
اخلاصة ,فلعلّ صوتي يصل إليك أسرع
معا في تلك الرسالة العظيمة,
الشتراكنا ً
معا على أهمية دورنــا في
فدعنا نتفق ً
التعرف على هذه الثروة العظيمة وذلك
باطالعنا على صفات وخصائص املوهوبني
ومن ثم مساعدتهم والسعي في تنمية
وتطوير تلك املــواهــب ,باإلضافة لنشر
التوعية سواء داخل املدرسة أو خارجها وإن
كان ذلك يكلّفنا املزيد.

في اآلونة األخيرة أصبحت املوهبة والذكاءات
ّ
محط اختيار العديد من الباحثني إال أن
البحث العلمي ال يزال يفتقر الدراسات
عن مواهب ذوي االحتياجات اخلاصة رغم
ً
مثال إحدى أحدث
حاجتنا إليها ,ونذكر هنا
الدراسات بعنوان (املواهب والقدرات اخلاصة
لدى ذوات اإلعاقة الفكرية في ضوء بعض
املتغيرات مبدارس الدمج مبدينة الرياض )
من إعداد د .نورة السليمان ,جامعة امللك
سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات درجــات تقدير
الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية على مقياس
املواهب والقدرات اخلاصة وفقا الختالف
أعمارهن لصالح
األعمار األكبر سنا ،وكذلك سنوات خبرة
معلماتهن لصالح املعلمات األكثر خبرة,
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
إحصائيا بني الطالبات ذوات اإلعاقة
دالة
ً
الفكرية وفقا لدرجة اإلعاقة ,كما أظهرت
إحصائيا في
النتائج عدم وجود فروق دالة
ً
تلك القدرات اخلاصة وفقا لنوعية مدارسهن
(حكومية  /أهلية) مما يؤكد أن املــدارس
األهلية على الرغم من ارتفاع رسومها
وتكاليفها املادية إال أن تأثيرها في تنمية
القدرات اخلاصة لدى ذوات اإلعاقة الفكرية
محدود.

كما يرونه ...
يرى د .هاشم مياني : 1ضرورة وضع خطة متكاملة لرعاية املوهوبني
من ذوي االحتياجات اخلاصة ،مع األخذ في
االعتبار زيــادة معدل انتشار اإلعاقة في
اجملتمع السعودي مؤكدا ً أن لهذه الفئات أثر
قوي في التحوالت والتغيرات البشرية.
وترى د .فوزية أخضر : 2أن املوهوبني من ذوي االحتياجات اخلاصة
فئة لم يتم االهتمام بها فهناك أعداد
كبيرة منهم لديهم إبداعات ومواهب لم
تستغل بعد فنسبة هذه الفئة إلى نسبة
ذوي االحتياجات اخلاصة عامة قليلة ج ًدا,
وأرجعت السبب الرئيسي في إهمال هذه
الفئة إلى االهتمام برعاية املوهوبني من
العاديني ،باإلضافة إلى االجتاهات السلبية
للمجتمع نحو هذه الفئة والتشكيك في
قدراتهم ,كما أن مسؤولية اكتشاف وصقل

هذه املواهب واإلبــداعــات تقع على عاتق
مؤسسات اجملتمع كافة.
كما يرى د .إبراهيم أبو نيان : 3ضـــرورة التعديل فــي أدوات وأساليب
التشخيص املستخدمة للتعرف على
املوهوبني من ذوي االحتياجات اخلاصة،
وضرورة اشتراك األسرة في عملية التعرف
والتشخيص ،وكذلك التركيز على تنمية
القدرات املتميزة وتنمية املهارات القاصرة،
والتعويض عن مواطن الضعف ,مع ضرورة
استخدام التقنية املالئمة لكل تلميذ
وتقدير الفروق الفردية.

طاقتك الكامنة فجرها أنت  ..وموهبتك
املدفونة اس َع أنت في اكتشافها وتنميتها
ومن هذه اللحظة  ..وذاك النور في جوفك
افسح عنه أنت واجعل محيطك ومحيطنا
يش ّع به  ..وتلك اليد التي س ُتم ّد إليك
ملساعدتك لست بحاجة املزيد من الوقت
النتظارها  ..وانطلق واهلل يرعاك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ــ رئيس اللجنة العلمية مبؤسسة امللك
عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني
2ــ مدير عام التربية اخلاصة للبنات سابقً ا,
وعضو مجلس إدارة جمعية األطفال
املعوقني
والتعويض عن مواطن الضعف ,مع ضرورة 3ــ أستاذ مساعد بقسم التربية اخلاصة
استخدام التقنية املالئمة لكل تلميذ بجامعة امللك سعود
وتقدير الفروق الفردية.رسالة ختامية ...
أوجهها لكلّ فــرد من ذوي االحتياجات
اخلاصة ( حفظه اهلل ) وبعد :
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كاريكاتير

آفاق  ...تابعونا وراسلونا على:
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