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من  األول  عام  علينا كل  يطل 
الميزان ذكرى اليوم الوطني للملكة 
اليوم  هذا  السعودية،  العربية 
إذ  ذاكرتنا،  و  وجداننا  في  منقوشٌ 
سعود  آل  عبدالعزيز  الملك  أطلق  
والذي  ملكيًا  مرسومًا  اهلل  رحمه 
الرقم 2٧١٦ في السابع عشر  يحمل 
من   ١٥3١ بتاريخ  األولى  جمادى  من 
اسم  بتغيير  يقتضي  النبوية  الهجرة 
المملكة  إلى  ونجد  الحجاز  مملكة 
اليوم  هذا  في  السعودية.  العربية 
الخالد نتذكر ما قدمه ملوكنا السابقون 
رحمهم اهلل و ما قدموه من تضحيات 
وعطاء في جميع المجاالت السياسية 
واالقتصادية  والحضارية و االجتماعية 
لبناء قواعد متينة لدولة شامخة قوية. 
الذي  و  التاريخي  الحدث  هذا   
السعودي  شعبنا  أبناء  جميع  ينتظره 
ليحتفلوا به و يعيدوا مجد ٨٧ عامًا، 
يأتي هذا العام بُعيد انتهاء موسم 
الحج الذي سخرت فيه حكومة خادم 
الحرمين إمكانات هائلة لخدمة ضيوف 
هلل  و  كاماًل  نجاحًا  سجل  و  الرحمن 
الحمد. نحن نحيا اليوم ذكرى توحيد 
وتجديد  والمواطن  الوطن  وتالحم 
والثقة  والفخر  باالنتماء  الشعور 
للوطن، وموقعه في الريادة في كل 
جميع  في  والتأثير  والحضور  مجال 
المحافل الدولية. ويشهد أبناء الوطن 
ما تقدمه المملكة العربية السعودية 
بوضع منهجية واضحة تضمن االرتقاء 
بالوطن وقدراته في مختلف المجاالت  
من  والتي   ،2030 رؤية  لتحقيق 
تقليل  في  البدء  ركائزها  ضمن 
رئيس  كمصدر  النفط  على  االعتماد 
األخرى  االستثمارات  وتعزيز  للدخل 
كذلك  بها،  المملكة  تزخر  التي 
الحكومية  المرافق  بعض  خصخصة 
لتحسين كفاءة التشغيل لكي تنعم 
بها أجيالنا القادمة بمشيئة اهلل بدولة 

لها مكانتها بين الدول المتقدمة.
أهم  هو  التعليم  أن  كما 
في  التنمية  عجلة  دفع  عناصر 

اليوم الوطني

د.رجـاء بـاحـاذ¥
وكيلة الرتبية/ رئيس التحرير

الرؤية  أهداف  أكدت  فقد  المجتمع، 
للمجتمع  التعليم  فرص  توفير  على 
ضوء  في  مناسبة  تعليمية  بيئة  في 
ورفع  للمملكة  التعليمية  السياسة 
فاعلية  وزيادة  مخرجاتها  جودة 
الشراكة  وتنمية  العلمي  البحث 
المجتمعية وسد الفجوة بين مخرجات 
سوق  ومتطلبات  العالي  التعليم 
الملك  جامعة  هي  وها  العمل، 
سعود ضمن وسائلها لتحقيق رؤية 
المملكة تدرج ضمن مناهجها مقرر 
السنة  بعمادة  األعمال«  »ريادة 
محورها  ضمن  المشتركة،  األولى 
يركز  الذي  مزدهر«  »اقتصاد  الثاني 
تحقيق  في  األعمال  ريادة  دور  على 
موارد  لزيادة  اقتصادية  نوعية  نقلة 
تنمية  إلى  يهدف  والذي  المملكة 
نشر  وعلى  األعمال،  ريادة  مهارات 
و  طالبها  بين  الحر  العمل  ثقافة 
تنفيذ  للنجاح في  لتؤهلهم  طالباتها 

المشاريع الريادية.
إضافة إلى ذلك أنشأت الجامعة 
على  للتأكيد  الرؤية  تحقيق  مكتب 
به  تقوم  الذي  االستراتيجي  الدور 
التنموي  الحراك  دعم  في  لإلسهام 
إلى ذلك  يساهم  باإلضافة  للوطن، 
هذا  في  الطالبية  الشراكة  برنامج 
الدور من خالل تأهيل الشباب ورفع 
لديهم،  والثقافة  الوعي  مستوى 
وتُعدُّ مبادرة »قادة المجد« باكورة 
إلهام  إلى  تهدف  التي  األنشطة 
الشباب إرادة وعزيمة في بناء مجتمع 

متقدم ومزدهر.
هذا  في  يفوتني  ال  ختامًا   
لخادم  والوالء  البيعة  تجديد  المقام 
عهده  وولي  الشريفين  الحرمين 
األمين، داعية المولى أن يحفظ بالدنا 
مكروه  كل  من  الكريم  وشعبنا 
علينا  ويديم  البواسل  جنودنا  وينصر 

نعمة األمن واألمان.
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في هذا العدد ...

وطنٌ طموح.. ورؤية واعدة..

كلمة جستن

أخبار جستن
استنبات الطفولة

 كراسي البحوث التربوية في
الجامعات السعودية
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 تطور اإلشراف التربوي
بالمملكة العربيه السعودية
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في هذا العدد ...
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تقويم فعال...
لجودة أداء المعلمين

نظام المنهج وضمان جودته

 استراتيجيات وبرامج لتطوير
 الكفاءة االجتماعية لذوي

صعوبات التعلم

 تحقيق التعلم مدى الحياة
بالتعلم اإللكتروني

التدخل المبكر في حياتنا

تنمية مفهوم الذات
في مرحلة المراهقة
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كلمة جستن

بمختلف مكوناتها ومستوياتها دورٌ أساسيٌ 
في  الوطنية  وتعزيز  الصالح،  المواطن  بناء  في 
نفوس الطالب، وتأصيل الوعي بمفاهيم وقيم 
وممارسات المواطنة الصالحة. ويتحقق ذلك من 
التي تنطلق من زرع  الوطنية  خالل تعزيز قِيم 
واالنتماء  الوالء  بتحقيق  الصلة  ذات  المفاهيم 
للوطن وقيادته، واالعتزاز بتاريخه وتراثه الحضاري 
المواطنة  مفاهيم  تأصيل  إلى  وتمتد  ومنجزاته، 
مات  الواعية، التي تؤكد على المحافظة على مقوِّ
ما  كل  وتجنُّب  عنه،  والدفاع  وموارده،  الوطن 

يؤدي إلى الفرقة واالنقسام.

المواطنة والتنمية المستدامة

الأ�شتاذ الدكتور/ فهد بن �شليمان ال�شايع
رئيس مجلس إدارة

الجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
عميد كلية الرتبية بجامعة امللك سعود

مفهومني  امل�ستدامة  والتنمية  املواطنة  وُتعد 
عن  اإال  احلّقة  املواطنة  حتقيق  ميكن  فال  متالزمني؛ 
طريق بناء الطالب الذي ينجح يف امل�ساهمة الفاعلة يف 
حتقيق التنمية امل�ستدامة لوطنه. ويركز مفهوم التنمية 
امل�ستدامة على عمارة االأر�ض التي ا�ستخلفنا اهلُل فيها، 
دون  احلا�سر  متطلبات  حتقيق  بني  التوازن  يحقق  مبا 
امل�سا�ض باحتياجات وتطلعات االأجيال القادمة، وحقهم 
يف اال�ستمرار يف عمارة االأر�ض، وذلك حتقيًقا ملقت�سى 
قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »اإذا قامت ال�ساعة 

ويف يد اأحدكم ف�سيلة فليغر�سها«. 
على  والقائمة   ،2030 اململكة  روؤية  مع  وان�سجاًما 
حيوي  جمتمع  بناء  خالل  من  مزدهر  اقت�ساد  حتقيق 
لوطن طموح نحو الريادة؛ فيعد حتقيق املفاهيم والقيم 
واملهارات املرتبطة باملواطنة والتنمية امل�ستدامة اأ�سا�سًا 
مهمًا لتحقيق تلك الروؤية. وُيعد املجال الرتبوي هو املجال 
الذي يقع على عاتقه امل�سوؤولية العظمى يف حتقيق تلك 
ن من متطلبات  الروؤية، من خالل اإعداد جيل واٍع متمِكّ
احلا�سر، وُمدرك وم�ستعد لتحديات امل�ستقبل. يت�سف 
بالفهم العميق للمعرفة ومهارات تطبيقها، وال�سخ�سية 

املتوازنة، والروؤية امل�ستقبلية الواعية لدوره املحوري يف 
بناء جمتمعه والدفاع عن مقدراته.

التعليم  �سيا�سات  �سّناع  على  يتاأكد  ثم،  ومن 
للمواطنة؛  الوا�سع  املفهوم  هذا  مراعاة  ومناهجها 
ذات  املفاهيَم  الرتبوية  االأنظمة  اأغلب  �سّنفت  فقد 
ال�سلة باملواطنة والتنمية امل�ستدامة �سمن اأبعاد املنهج 
 ،Cross-Curriculum Dimension امل�سرتكة 
جمال  اأّي  منهج  بناء  عند  مراعاتها  ينبغي  والتي 
كالدرا�سات  تعلم حمدد  م�سوؤولية جمال  ولي�ست  تعُلّم، 
املواطنة-.  ملفهوم  ال�سيق  الت�سور  -وفق  االجتماعية 
كما يتاأكد على �سناع �سيا�سات التعليم تعزيز معتقدات 
من  ذلك  حتقيق  يف  دورهم  نحو  الرتبويني  املمار�سني 
خالل متكينهم من امل�ساهمة يف �سناعة تلك ال�سيا�سات 
املنا�سبة لتحقيقها. كما ينبغي  البيئة  واملناهج، وتهيئة 
على املعلمني وقادة املدار�ض وجميع املمار�سني الرتبويني 
تعزيز  يف  بدورهم  الوعي  تخ�س�ساتهم  مبختلف 
مفاهيم الوطنية لدى الطالب، وحتقيق مفاهيم وقيم 
وفق جماله  كلٌّ  امل�ستدامة،  والتنمية  املواطنة  ومهارات 

وتخ�س�سه.
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أخبار جستن
جستن تحتفل باليوم الوطني 8٧
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بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا على جميع األصعدة،
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين..
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل

 
ذكرى مجيدة نشهدها كل عام..

وتاريخ عظيم نعتز به على مر األيام..
وماٍض عريق خلدته األقالم..

وحاضرٌ طموح عانق السحاب ويترقبه كل األنام..
نعم.. كل عام وإنجازاتك يا وطن يشهدها القاصي والدان..

كل عام ونحن نحتفل بإنجازاتِ يفخر بها كل إنسان..

الرؤية  بوالدة  واالعتزاز  الفخر  معها هذا  تضاعف  ،وقد  قلمي  المقدمة سطرها  تلك 
الوطنية السعودية 2030، والتي اعتمدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، حفظه اهلل تعالى، وأطلقها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ورئيس  السعودية  العربية  بالمملكة  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 

مجلس الشؤون السياسية واالقتصادية والتنموية.

اأ.د. اأماين حممد احل�شان
كلية الرتبية جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

وطنٌ طموح.. ورؤية واعدة..
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املحلية  وامل�ستجدات  الظروف  تتطلبه  ملا  وفقًا 
املناف�سة  نحو  اململكة  لتتحول  والعاملية  واالإقليمية 

والريادة العاملية يف جميع املجاالت واالأ�سعدة.
من  كثري  عن  لتك�سف  الروؤية  جاءت  فقد       
عليها  الرتكيز  ينبغي  التي  وامل�سامني  املجاالت 
اأهم  على  هنا  ال�سوء  و�سن�سلط  اآلياتها،  لتحقيق 
ما ت�سمنته الروؤية2030 م، من مرتكزات مرتبطة 
العن�سر  وتنمية  واملناهج،  التعليم  مبنظومة 

الب�سري باعتباره اأداة التنمية وهدفها االأول.
على  الب�سري  العن�سر  اإلى  الروؤية  تنظر   -
التعليم  ومن خالل  الوطن،  ثروة ميلكها  اأهم  اأنه 
والتاأهيل �سيكون ال�سعب ال�سعودي يف مقدمة دول 
االأول  املحور  الأن  ذلك  تعالى،  اهلل  باإذن  العامل، 
وتنطلق  احليوي«،  »املجتمع  هو  الروؤية  لتحقيق 
الروؤية منه اأفرادًا واأ�سرًا، وتنتهي اإليه، وهذا يعني 
اأن م�ساركة اأفراد املجتمع �ستزداد مع ما �ستقدمه 

الدولة من برامج لتحقيق الروؤية.
تطوير  �سرورة  على  الروؤية  ركزت   −
مكوناتها،  بجميع  والرتبوية  التعليمية  املنظومة 
يتمتع  الإخراج جيل  الطموحة  تطلعاتها  مبا يحقق 
ومهاريًا،  ووجدانيًا  معرفيًا  املوؤثرة  بال�سخ�سية 
وميتلك ال�سلوكيات احلميدة مت�سفًا بروح املبادرة 
يف  ت�سهم  برامج  عرب  وذلك  والقيادة،  واملثابرة 

متكني تلك املنظومة لتحقيق ذلك.
الديني  البعدين  على  الروؤية  ركزت   -
والتاريخي للمملكة واأهمية اإبرازهما وا�ستثمارهما 
حمليًا وعامليًا من خالل برامج طموحة حتقق ذلك 
اهلل  باإذن  �سيكون  الذي  االإ�سالمي  املتحف  مثل: 
تعالى اأكرب متحف اإ�سالمي يف العامل، واملكتبات، 
االأدوات  اأهم  اإحدى  ب�سفتها  االأبحاث  ومراكز 

لتعزيز هذين البعدين ومتكينهما.
 ، املجتمعية  بال�سراكات  الروؤية  اهتمت   -
وبدور االأ�سرة باعتبارها الكيان امل�سوؤول عن تن�سئة 

جيل امل�ستقبل؛ لذا اقرتحت الروؤية اإ�سراك اأولياء 
كل  من  ومتكينهم  التعليمية،  العملية  يف  االأمور 
لتحقيق ذلك من خالل برامج  الالزمة  العمليات 

نوعية تربوية ت�سمم لتحقيق هذا الهدف.
تعتزم الروؤية اإطالق برامج تربوية جديدة   -
االإيجابية  القيم  بتعزيز  تهتم  عالية  جودة  ذات 
�سيت�سمن  الذي  »ارتقاء«،  برنامج  مثل:  املن�سودة 
مدى  تقي�ض  التي  االأداء  موؤ�سرات  من  جمموعة 
تعليم  عملية  يف  االأمور  اأولياء  املدار�ض  اإ�سراك 
اأبنائهم، وتاأ�سي�ض جمال�ض الأولياء االأمور ليقدموا 

روؤاهم حول الق�سايا التي مت�ض تعليم اأبنائهم.
�ستتغري االأولويات الرتبوية والتعليمية وفقًا   -
مراحل  على  اأكرب  ب�سكل  �سرتكز  فاإنها  للروؤية، 
والقيادات  املعلمني  تاأهيل  وعلى  املبكر،  التعليم 

الرتبوية وتدريبهم وتطوير املناهج الدرا�سية.
بني  املواءمة  ب�سرورة  الروؤية  اعتنت   -
�سوق  واحتياجات  التعليمية  املنظومة  خمرجات 
العمل، وتعتزم لتحقيق ذلك اإطالق البوابة الوطنية 
للعمل »طاقات«، وتاأ�سي�ض املجال�ض املهنية املعنية 
لتحديد ما يحتاجه ال�سوق من املهارات واملعارف، 

وكذلك التو�سع يف برامج التدريب املهني.
العايل،  التعليم  تطوير  اإلى  الروؤية  ت�سعى   -
و�سد الفجوة بني خمرجاته ومتطلبات �سوق العمل، 
�سعودية  جامعات  خم�ض  ت�سبح  اأن  وت�ستهدف 
دولية،  جامعة   )200( اأف�سل  بني  من  االأقل  على 
مقارنًة  متقدمة  نتائج  اململكة  طالب  يحقق  واأن 
مبتو�سط النتائج الدولية، واحل�سول على ت�سنيف 
التعليمي  للتح�سيل  العاملية  املوؤ�سرات  يف  متقدم 

للطالب.
     وقد بذلت وزارة التعليم جهوًدا ملمو�سة يف 
و�سع اآليات وخطط وا�سرتاتيجيات وبرامج للبدء 

يف حتقيق اأهداف وغايات الروؤية ومنها:
تفعيل  �ساأنه  من  ما  كل  يف  العمل  �سرعة   -
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ومن  العام،  بالتعليم  العايل  التعليم  قطاع  دمج 
اإعادة تخطيط م�ساريع القطاعني، ودجمها  ذلك 
يف خطة ا�سرتاتيجية عامة واحدة، وتف�سيل ذلك 

يف خطط وبرامج تنفيذية.
اإعادة النظر يف هيكلة االإدارات التعليمية   -
لة حاليًا  واجلامعات وجميع اللجان واملجال�ض امل�سكَّ

مبا يتوافق مع التطلعات التي تنادي بها الروؤية.
الختيار  دقيقة  و�سوابط  معايري  و�سع   -
املوؤ�س�سات  جميع  يف  الرتبوية  القيادات  وتكليف 
وقدرتها  كفاءتها  ل�سمان  القطاعني  يف  التعليمية 

على تلبية ما �ستتطلبه املرحلة املقبلة.
جديدة  تربوية  لقيادات  املجال  فتح   -
تطلعات  حتقيق  يف  كبرًيا  اإ�سهاًما  ت�سهم  طموحة 
الروؤية من خالل اال�ستفادة من »الكوادر الرتبوية« 
ن  ممَّ العليا  املوؤهالت  اأ�سحاب  من  املتخ�س�سة 

يعملون يف الوزارة وخارجها.
واأولياء  واملعلمني  للطالب  املجال  اإتاحة   -
امل�ساهمة  اأكرب يف  ب�سكل  اخلا�ض  والقطاع  االأمور 
الربامج  لتحقيق  املقبلة  للمرحلة  التخطيط  يف 

اأدوات  خالل  من  الروؤية  يف  الواردة  الرتبوية 
وبرامج منا�سبة.

املوؤ�س�سات  جميع  يف  الروؤية  ثقافة  ن�سر   -
الرتبوية من مدار�ض وجامعات والعمل على اإيجاد 
برامج متميزة ت�سهم يف اإفهام اجلميع ما ت�سمنته 
من  املاأمولة  االأدوار  وما هي  وم�ساريع،  اأفكار  من 

كل االأطراف التعليمية لتحقيقها.
التي  االإلكرتونية  الربامج  بقية  ا�ستكمال   -
بداأتها الوزارة م�سكورة لتكتمل البنية الرقمية التي 
امليدان  لي�سبح  الطموحة  الروؤية  برامج  تتطلبها 

الرتبوي جاهزًا لتنفيذ الربامج امل�ستقبلية.
ت�سجيع املوؤ�س�سات التعليمية على بناء مزيد   -
املجتمع  موؤ�س�سات  مع  التعليمية  ال�سراكات  من 
متهيدًا  خ�سو�سًا  التعليمية  وال�سركات  عمومًا، 
بع�ض  خ�سخ�سة  من  املقبلة  املرحلة  تتطلبه  ملا 

امل�ساريع التعليمية.
�سرعة اإجراء درا�سات جلميع التخ�س�سات   -
والربامج التي تقدمها اجلامعات للتاأكد من قدرتها 

على ال�سعي نحو التوافق مع متطلبات �سوق العمل.
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ن�سر ثقافة ال�سفافية وامل�سوؤولية واملحا�سبة   -
التعليمية  املجتمعية جلميع االأطراف يف املنظومة 
التدريبية  والربامج  واالأن�سطة  املناهج  خالل  من 
جناح  يف  �سي�سهم  اجلميع  واأن  النقا�ض،  وحلقات 

هذه الروؤية الطموحة.
توطني الوظائف االأكادميية يف اجلامعات،   -
واإجراء م�سح �سامل جلميع املتعاقدين فيها للتاأكد 
فقط،  العاملية  العلمية  الكفاءات  اأف�سل  بقاء  من 
التي  التخ�س�سات  يف  اإال  التعاقد  جتديد  وعدم 
متعاقد  اأي  يثبت  اأن  على  �سعوديون  فيها  يوجد  ال 
لهذا  تو�سع  دقيقة  ومعايري  �سوابط  وفق  متيزه 

الغر�ض.
وفق  م�ستقبلية  روؤية  ا�ست�سراف  فاإن  واأخريًا 
التعليم  منظومة  لتطوير  2030م  الوطنية  الروؤية 
واملناهج، ي�ستدعي �سرب اأغوار الواقع وحتليله ، ومن 
وامل�ساريع  واملبادرات  اال�سرتاتيجيات  �سياغة  ثم 
ور�سد  ومتابعة  الروؤية  هذه  لتحقيق  املرحلية 
اآليات  ومراجعة  خمرجاتها  اأثر  وقيا�ض  جناحها 
جودتها، ومن االأولويات االإ�سالحية اجلوهرية يف 

هذا ال�سدد:
-  اأن اإ�سالح منظومة املناهج يتطلب اإ�سالح 
التي  املرجعية  واالأطر  والقيم  املجتمع  منظومة 

ترتبط به.
اإر�ساء جذور البحث االإجرائي واملمار�سات   -
املهنية  التنمية  يف  التعلم  جمتمعات  يف  التاأملية 
امل�ستدامة للمعلم ، كونها تخلق باحثني من معلمني 
نوعي  تعلم  لتاأ�سي�ض  وي�سعون  املهنة  ينخرطون يف 
جمتمع  يف  التعلم  خمرجات  على  يركز  مهني 

املعرفة.
لتخ�س�سات  الباحثني  املعلمني  اإعداد   -
وتطورات  الع�سر  م�ستجدات  تفر�سها  م�ستقبلية 

العلم.
البحثية  الهيئات  مع  البحثية  ال�سراكات   -
التعليم  منظومة  م�سكالت  حلل  املتخ�س�سة 

واملناهج.
البحث  وخمرجات  نتائج  من  اال�ستفادة   -
واملراجع  الدرا�سية  املقررات  جتويد  يف  العلمي 

العلمية.
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التنمية املهنية �سمام االأمان الذي ي�سمن   -
اجتاهاتهم  تنمية  و  املعلمني  اأداء  م�ستوى  رفع 
مهاراتهم  تنمية  و  التخ�س�ض  نحو  االإيجابية 
لرتتقي  التدري�سية،  ممار�ساتهم  و  االأدائية 
اأفرزه  ما  جماراة  و  التميز،  و  االإبداع  مل�ستويات 
متابعة  و  مهارات،  من  والع�سرين  احلادي  القرن 

امل�ستجدات العلمية و التقنية و البحثية.
حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف   -
املنظومة الرتبوية با�ستخدام اأدوات قيا�ض مقننة.

امل�ستوى  عالية  تدريبية  برامج  تقدمي   -
اأثرها  وقيا�ض  الرتبوية  املنظومة  يف  للعاملني 

التدريبي ب�سكل دوري.
قيا�ض اجلودة ب�سفة م�ستمرة والتحقق من   -

موؤ�سراتها.
اأ�س�ض  وفق  الدرا�سية  املقررات  تطوير   -
علمية ومنهجية وعمل ن�سخ اإلكرتونية وفق منهجية 

احلقائب التعليمية االإلكرتونية.
تاأ�سي�ض قاعدة ممتدة للمواطنة الرقمية-   -
اأ�سبحت  والتي   ،)Digital Citizenship(
اأنظمة  على  نف�سه  فر�ض  عاملًيا  وتوجًها  �سرورة 
ت�سدر  بل  احلياة،  ومتطلبات  والتعليم  الرتبية 
عر�ض  على  وتربع  والرتبوية،  التعليمية  االأهداف 
الدول  من  عدد  ففي  والدولية،  العاملية  املناهج 
املتحدة  والواليات  بريطانيا  مثل  املتقدمة 
االأمريكية وكندا واأ�سرتاليا ُتطبق موا�سيع خا�سة 
باملواطنة الرقمية يف اإطار منهج الرتبية الرقمية، 
ناهيك عن امل�ساريع التطويرية واملبادرات النوعية 
التوطني  اإطار  يف  جميعها  ت�سب  والتي  للتعليم، 
مع  احلذر  الذكي  التعامل  خالل  من  الرقمي 
 ،)Be Smart on the internet( التقنية
لكل  االفرتا�سي  الف�ساء  يف  االت�سال  وو�سائل 
وجميع اأفراد املجتمع الواحد الذين يربطهم وطن 
وي�سعون من خالله لال�ستفادة  اإليه  ينتمون  واحد 

من جميع مفرزات التقنية وف�ساء االت�ساالت يف 
رفعة وطنهم وحتقيق غاياته ورقيه..

�سبكات  وتو�سيع  مد  على  الطالب  ت�سجيع   -
ظل  يف  والعاملي  الدويل  امل�ستوى  على  توا�سلهم 
اهتمامات منهجية م�سرتكة على اأن يكون اأ�سا�سها 
االأخرى  واملجتمعات  الثقافات  احرتام  ومنبعها 
واللحمة العربية والتقيد باأ�س�ض التعامل االأخالقي 
يف توظيف برامج وتطبيقات التوا�سل االجتماعي 
و�سع  خالل  من  وذلك  والثقافة،  العلم  خلدمة 
ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلم ُتوؤ�س�ض ملهارات حياتية 

يف التعامل.
القومي  الفكر  ن�سر  يف  الفعالة  امل�ساهمة   -
ما  كل  ودح�ض  به  والفخر  الوطن  حب  وتعزيز 
من  وذلك  وممتلكاته،  بهويته  امل�سا�ض  �ساأنه  من 
يف  تنت�سر  التي  االإلكرتونية  االأو�سمة  اإن�ساء  خالل 
املواطنني  من  كبرًيا  جمتمًعا  وتربط  تويرت  ف�ساء 
نبيلة  اأهداًفا  طياتها  يف  حتمل  والتي  املغردين، 
على  الوطنية  ومنظومته  املجتمع  لرقي  و�سامية 

جميع االأ�سعدة.
ال�سالمة  لتحقيق  �سحية  قواعد  اإر�ساء   -
مثل  املقررات  بني  التكامل  خالل  من  الرقمية 
العلوم والثقافة ال�سحية والرتبية الوطنية وعلوم 
احلا�سب وتقنيات التعليم وعلم النف�ض واالجتماع، 
ا�ستخدام  يف  االإدمان  خماطر  من  للوقاية  وذلك 
للحد  بها  واالفتتان  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واأمن  �سلًبا على �سحة م�ستخدميه  ُيوؤثر  قد  الذي 

فكرهم وا�ستقرار حياتهم.
ومنها  الالمنهجية  االأن�سطة  دور  تفعيل   -
تعزيز  الدينية يف  واملحا�سرات  املدر�سية  االإذاعة 
والتبلي≠  ال�سالة  االأفكار  ملجابهة  الديني  اخلطاب 
يقف  قد  م�سبوهة  اإلكرتونية  ح�سابات  اأي  عن 
وراءها خمططات اإرهابية وفكرية ت�سعى لزعزعة 

االأمن والتطرف.
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عبر سنوات طوال في تاريخ التعليم بالمملكة العربية السعودية، ظل اإلشراف التربوي 
عنصرًا مهمًا، ومفصاًل رئيسًا في التغيّرات والتطورات التي حدثت في التعليم، إذ إنه كان 
وجود  لعدم  الرئيس  الضامن  وهو  والميدان،  المكاتب  بين  الوصل  حلقة  بمنزلة  ومازال 

تعارض بين الجهتين، ولتنفيذ السياسات التعليمية بشكل جيد.

     وقد مرّ اإلشراف التربوي بالمملكة العربية السعودية بمراحل ومحطات عدة، وهنا 
ممثلة  والنفسية  التربوية  للعلوم  السعودية  الجمعية  به  تقوم  ما  ضمن  لرصدها  محاولة 
تأتي هنا محاولة رصد ألبرز هذه  والثمانين،  السابع  الوطني  اليوم  وبمناسبة  )آفاق(  بمجلة 

المحطات، من رصد ألبرز الحركات التعليمية في المملكة. 

 تطوّر اإلشراف
التربوي

 بالمملكة العربية
 السعودية

الأ�شتاذ الدكتور/ اإبراهيم بن عبداهلل احلميدان
جامعة امللك سعود، كلية الرتبية

ميكن  موجز  وب�سكل  عامة،  نظرة  خالل  ومن 
ر�سد ثالث مراحل عري�سة مر بها االإ�سراف الرتبوي 
تف�سيالت  حتتها  يدخل  ال�سعودية  العربية  باململكة 

عديدة، واملراحل هي:  
ت�سلطية  عملية  عن  عبارة  وهي  التفتي�ض:   -1
تهدف اإلى اكت�ساف االأخطاء اأكرث منها اإلى التطوير. 

التوجيه الرتبوي: وهي مرحلة اأكرث تطورًا من   -2
ما �سبق اإذ اإنها ابتعدت عن ت�سيد االأخطاء، اإلى تقدمي 
اأنها  اإال  اأدائهم  تطوير  اأجل  من  للمعلمني  توجيهات 
ال�سحيح  املوجه هو  لدى  ما  اأن  تتعامل مبفهوم  ظلت 

دائًما واأنه ما زال يقوم على مبداأ البحث عن االأخطاء.
اإلى  العملية  حتولت  اإذ  الرتبوي:  االإ�سراف   -3
عملية اإ�سرافية، الهدف منها تبادل اخلربات واالإ�سهام 
اأ�ساليب  طريق  عن  وذلك  الرتبوي  امليدان  تطوير  يف 

اإ�سرافية متطورة. 
العربية  باململكة  النظامي  التعليم  يف  واملتاأمل 
اإن  اإذ  الن�سبية  باحلداثة  يتميز  اأنه  ال�سعودية يالحظ 
»يف  اأن�سئت  والتي  املعارف  مبديرية  ارتبطت  بدايته 
امللك  اهلل  باإذن  له  املغفور  من  بقرار  هـ   ١٣٤٤ �سنة 
يف  والكليات  املدار�ض  على  لالإ�سراف  عبدالعزيز 
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 1357 �سنة  يف  املديرية  فو�ست  ثم  الغربية،  املنطقة 
�سنة  ويف  باململكة،  التعليم  �سوؤون  على  باالإ�سراف  هـ 
املعارف«  وزارة  اإلى  املعارف  مديرية  حولت  هـ   1377

)ال�سنيدي 1991 م( .
خالل هذه الفرتة الزمنية الق�سرية مر االإ�سراف 
فاإن  الفرتة  هذه  ق�سر  ومع  عدة،  مبراحل  الرتبوي 
هنالك بع�ض االختالف يف امل�سادر واملراجع من حيث 
ال�سبط التاريخي فنالحظ اأنه يف دليل املوجه الرتبوي 
ال�سادر عن االإدارة العامة للتوجيه الرتبوي اأ�سار اإلى 
خم�ض مراحل اأ�سا�سية ح�سب ما ذكر البابطني الناقل 

عن املرجع املذكور، هي: 
املرحلة الأولــى:

مرحلة التفتي�ض 1357 – 1383 هـ .
املرحلة الثانيــة:

مرحلة التفتي�ض الفني 1383 – 1387هـ .
املرحلة الثالثـــة:

مرحلة التوجيه الرتبوي 1387 – 1395هـ .
املرحلة الرابعــة:

مرحلة التوجيه الرتبوي1396  –1401 هـ .
املرحلة اخلام�شـة:

مرحلة التوجيه والتدريب الرتبوي 1401–ه1416. 
)البابطني، 1999(

وما ُذِكر يف دليل املوجه الرتبوي 1408هـ هي اأربع 
مراحل فقط على النحو االآتي: 

املرحلة الأولــى:
مفت�ض الق�سم واملفت�ض العام 1377هـ .

املرحلة الثانيــة:
التفتي�ض الفني 1384هـ .

املرحلة الثالثــة:
التوجيه الرتبوي 1387 – 1395هـ .

املرحلة الرابعـة :
تنظيم عمل التوجيه 1396 – 1400هـ . ثم ي�سري 
الدليل اإلى  حا�سر التوجيه الرتبوي حتى عام 1408هـ.
واأما دليل امل�سرف الرتبوي ال�سادر يف عام 1419هـ 
عر�سًا  فنجد  الرتبوي  لالإ�سراف  العامة  االإدارة  عن 
خمتلفًا ملراحل منو وتطور االإ�سراف الرتبوي يف وزارة 

املعارف اإذ ي�سري اإلى اأن املراحل على النحو االآتي: 

املرحلة الأولــى:
التفتي�ض 1377هـ اإذ عنيت هذه املرحلة باجلوانب 
التوجيهية والتقوميية للتفتي�ض وعنيت كذلك بالتقومي 

من خالل اأثر املعلم يف طالبه. 
املرحلة الثانية:

جمموعة  و�سع  مت  وفيها  1384هـ  الفني  التفتي�ض 
لنظام  تعديل  عن  عبارة  كانت  التي  الرتتيبات  من 
التفتي�ض من الناحيتني االإدارية والتنظيمية كما زادت 
مهام امل�سرف الرتبوي مثل مراجعته للمقررات وح�سر 

العجز من املعلمني وغريها.
املرحلة الثالثة:

التوجيه الرتبوي 1387هـ وهنا بداأ مفهوم التوجيه 
خربات  اأ�سبحت  الزيارات  اأن  على  ركز  فقد  يتطور 
تربوية متبادلة تقوم على ت�سجيع فر�ض االبتكار وزيادة 
التفتي�ض  عن�سر  واإبعاد  والبحث  باالطالع  االهتمام 

املباغت يف املدار�ض.
املرحلة الرابعة: 

والتدريب  الرتبوي  للتوجيه  عامة  اإدارة  اإن�ساء 
1399 – 1400هـ فقد هدفت هذه الرتتيبات اجلديدة 
اأثرًا  ترك  مما  التوجيه  اإدارة  تنظيم  اإلى  الوزارة  يف 

اإيجابيًا يف عمل املوجهني. 
املرحلة اخلام�شة:

اأكرث  العمل  اأ�سبح  اإذ  1416هـ  الرتبوي  االإ�سراف 
تنظيمًا وو�سوحًا واأ�سبح عمل االإ�سراف الرتبوي اأكرث 
املدار�ض  ومالحظة  اخلربات  نقل  حيث  من  �سمواًل 
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وم�ساعدة املعلمني وغري ذلك. 
)دليل امل�سرف الرتبوي – 1419هـ ( 

اأما احلماد فال يختلف كثريًا عن ما ورد يف دليل 
التوجيه الرتبوي فيق�سمها اإلى �ست مراحل هي: 

املرحلة الأولــى:
 1357( العام  واملفت�ض  الق�سم  مفت�ض  مرحلة 

 . )1383–
املرحلة الثانيــة:

مرحلة التفتي�ض الفني )1383 – 1387هـ( .
املرحلة الثالثــة:

مرحلة التوجيه الرتبوي )1387 –  1395هـ( .
املرحلة الرابعــة:

مرحلة تطوير التوجيه الرتبوي )1396 – 1401هـ(.
املرحلة اخلام�شـة:

 –  1401( الرتبوي  والتدريب  التوجيه  مرحلة 

1416هـ( .
املرحلة ال�شاد�شـة:

االآن.)  حتى   1416 الرتبوي  االإ�سراف  مرحلة 
احلماد2000 م ( 

اململكة  يف  التعليم  تاريخ  مو�سوعة  اأ�سارت  وقد   
االإ�سراف  اأن  اإلى  عام  مائة  يف  ال�سعودية  العربية 

الرتبوي مر ب�سبع مراحل هي: 
املرحلة الأولــى:

هـ   )1347( املعارف  مديرية  يف  التفتي�ض  نظام 
زيارة  املفت�ض  دور  وكان  �سالًفا  ورد  فيما  ترد  وهي مل 
الف�سول وتقدمي ن�سائح للمعلم وكتابة تقرير عن �سري 

املدر�سة. 
املرحلة الثانيــة: 

نظام التفتي�ض يف وزارة املعارف 6731هـ .
املرحلة الثالثــة:

التفتي�ض الفني 1384 – 1387هـ.
املرحلة الرابعـة:

التحول اإلى التوجيه الرتبوي 1387 – 1395هـ .
املرحلة اخلام�شة:

تنظيم التوجيه وتطويره 1396 –1400هـ .
املرحلة ال�شاد�شة:

 –  1401( الرتبوي  للتوجيه  عامة  اإدارة  اإن�ساء 
1416هـ(.

املرحلة ال�شابعة:
حتى  )1416هـ  الرتبوي  االإ�سراف  اإلى  التحول 

تاريخه(. 
)مو�سوعة تاريخ التعليم يف اململكة – 1999م( 

اإلى  والتغري  التحول  لهذا  تف�سريًا  الر�سيد  ويقدم 
اأن »التوجيه الرتبوي يف املا�سي كان بعبعًا، اأكرب همه 
ك�سف مثالب املدار�ض، اأما الهدف اجلديد فهو تنمية 
املعلمني، والعملية التعليمية بكامل عنا�سرها من خالل 
فح�سب(،  اأخطائه  عن  الك�سف  )ال  املعلم  كفاءة  رفع 
املدر�سية  البيئة  وتطوير  والو�سائل،  املناهج،  وحت�سني 

باإ�سراف تربوي فعال«)الر�سيد – 1996(.
واأيًا كانت املراحل، فاالإ�سراف الرتبوي كان ومازال 
اإدارة و�سبط  للتعليم لالإ�سهام يف  يقدم خدمة نوعية 

العمل امليداين.
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 استنبات الطفولة  والمثال المعرفي  في الحكاية:
في  تتجسد  الحكاية  خالل  إن  معجزة المثال المعرفي المباشر  من 
بين  القيم  التي من شأنها أن تقيم حاالت من االتفاق السامي  صناعة 
الواقع والمثال إذ تتجلى أصالة الحكاية  في تفردها في صناعة وشائج العل

اقة  التي يستلزمها وجود المثيل الداعم  للتعايش مع اآلخر .

استنبات الطفولة

د.هـيــا ال�شـمـهــري
كاتـبــة تــربـويـــة
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الواعد  الطفويل  الف�ساء  ويف 
خالل  من  املعريف  املثال  ي�ستطيع 
للتغيري  قناة  ي�سنع   اأن  الق�ض 
املمنهج  من معادلة احلب االأعمى 
اإلى الود الب�سري ، وغر�ض اجلمال 
قناديل  واإ�سعال  املمكن،  الواقع  يف 
االإيجابية ، والقدرة على تناول واقع 
النكو�ض  اإلى الوراء ومغادرة ما هو 
التناول  البنية، و�سّيق يف  ه�ض  يف 
مغامرات  و�سناعة   الب�سري، 
احلياة  قطار  ت�سيري  يف  جديدة  
اأمام الطفولة املقبلة ب�سغف ». ويف 

املكتنزة  املعريف  املثال  حكايات 
اأمام  القيم  تتكثف  باملعرفة، 
م�ساهد اأطفالنا رغم ابتعادها عن 

ف�سول املدار�ض النبيلة.
لن اأ�ستطرد يف جمريات ال�سرد 
الروائي  الذي له اأقطابه ومرتادوه 
الأنه  اإعجاًبا   به  امتالأُت  ولكني 
ي�سنع واقًعا جمياًل يف بيئة الطفولة 
يدخلون  الذين  اأطفالنا   اأن  ويوؤكد 
كعالمات  يبقون  ما  عادة  املدار�ض 
منها   خرجوا  ورمبا  اال�ستفهام، 
وهم ما يزالون  نقاط  وقف باهتة، 

تلك  يف  التلّقي   اإ�سكالية  الأن  ذلك 
مازالت  العمر  من  املهمة   املرحلة 

نائمة يرتب�ض  بها ريب اخلمول .
يف  واإخراجه   الروائي  وال�سرد 
اأدواًرا  ميثل  م�سوقة  فنية   �سور 
تربوية حيوية كون ذلك القالب اإذا 
ما اأح�سن اختيار حمتوياته  يختزل 
واملعارف،  اخلربات  الكثريمن 
م�سوق  ب�سكل  لالأطفال   ويقدمها 
االأطفال  حياة  وتكت�سب  وجذاب، 
ح�سية  اأ�سكااًل  الفكري  ومنوهم 
من  ي�سنع   مما  �ستى  واإبداعية 
حزًما،   القيم  ومن  زمًرا  املعرفة 
تت�سدى   اأراها  املعرفة  حكايات 
التي  اال�ستهالكية   ال�سور  لثقافة 
فنحن  االأطفال،  ف�ساءات  غزت 
تربوية   اأر�سية  اإلى  حتًما   نحتاج 
باملواقف  االأطفال  وعي  حترتم  
النبيلة  والقيم  احلية،  املده�سة 
النامية، وتوؤمن بتاأثريها عليهم اإذا 
ما ا�سطفت  كفا�سل بني  املواقف 

التي حترتم خ�سو�سية املرحلة .
مرحلة  يف  املناهج   واقع   اإن 
منذ  يكابد  االأطفال   ريا�ض 
العقول  على  ُجّربت  وقد  �سنوات، 
لهم  قبل  ال  اأطواق  ال�سغرية 
يف  جتارب  فئران  وكاأنهم  بها، 
املناهج  تلك  االأبحاث،  معامل 
وكانت  فراغ،  من  ا�سُتنبت 
بهجة  من  خالًيا  قا�سًيا  بلقًعا 
وا�ستبدلت  واإ�سراقها،  املعلومة  
املعرفة  اقت�ساد  موجهات  فيها 
خالل  ومن  الرثثرة،  باقت�ساد 
وموجهاتها  اليوم  املعرفة  واقع 

فاإن تعليم االأطفال وتربيتهم 
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الق�س�سي   الفن   خالل  من 
ذي ال�سبغة االحرتافية م�سموًنا 
واالأفالم  )امل�سرح  و�سكاًل 
ال�سرد  وفيديوهات  الكرتونية 
الكتابة  دور  يكون  واأن  الروائي(، 
�سناعة  يف  حا�سًرا  الفنية 
االأطفال،  ريا�ض  مرحلة  مناهج 
باع وذراع  ُي�ستكتب من لهم  اأن  و 
الق�س�سي  ال�سرد  جمال  يف 
 ، امل�سرحي  وال�سيناريو  والروائي 
واأن تخ�س�ض امليزانيات املبعرثة  
يف دعم  تعليم االأطفال  من خالل 
امل�سرح واالإعالم املرئي ، واإن كان 

موجوًدا  الطفل  م�سرح  من  �سيء 
�سمن منهج التعلم الذاتي  اليوم 
، ولكنه يتوارى يف اللقاء  اليومي 
ال  الأنه   . طغيانه  خ�سية  االأخري 

ميلك اأدوات احل�سور،،،
من  كقاعدة  بالفن   والعناية 
امل�سروع  لبناء  االأ�سا�سية  القواعد 
،وينمي  النفو�ض  يهذب  التعليمي 
 ، ال�سافية  القيم  ويحفز  الذوق، 
كما  ممهدة  لي�ست  الغد  فحقول 
يجب الأن  تربة اليوم ملوثة  بالعنف  
اليوم  االأطفال  وريا�ض  واخلوف 
فتحتاج  االأولى  الغر�ض  حدائق 

من  متخر  ناٍم  وجداين  غر�ض  اإلى 
خالله بحور املعرفة ويرتفع خطاب 
الطفولة اإلى م�سارات اأبهى واأحلى 

واأكرث اإقناًعا ،،،،،
بوح الطفولة يقول بدوي اجلبل ،،
و�سن �سحكة االأطفال يا رب اإنها

اإذا غردْت يف ظامئ الرمل اأع�سبا
ويا رب من اأجل الطفولة وحدها

اأف�ض بركات ال�سلم �سرًقا ومغربا
ويا رب حبب كل طفل  فال يرى

واإن لّج يف االإعنات وجًها مقطبا
وَهِيّئ له يف كل قلب �سبابة

ويف كل لقيا مرحًبا ثم مرحبا  
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في الرئيس  المحرك  هي  الجامعات   تُعدُّ 
التغيير رائدة  وهي  المتقدمة،   المجتمعات 
 والتطوير من خالل قيادة توجهات المجتمع
 سواء أكانت مؤسسات أم أفرادًا، وذلك بما
 لديها من إمكانات مادية وبشرية، وخبرات
 عملية وبحثية، وتلعب كذلك الجامعات دورًا
والبحثية التدريسية  أدوارها  بأداء   محوريًا 
 وخدمة المجتمع، ومن أبرز منتجات الجامعات
البحوث السعودية  العربية  المملكة   في 
اإلمكانات لها  ترصد  التي  الرصينة   العلمية 

وتنشأ المجتمع،  لخدمة  والبشرية   المادية 
العلمي، وكذلك بالبحث   لها عمادة مختصة 

كراسي البحوث العلمية المتخصصة.
إحدى العلمية  البحوث  كراسي  وتُعد       
ويعدُّ األبحاث،  ودعم  تشجيع   وسائل 
العربية المملكة  جامعات  في   انتشارها 
خالل من  حميدة،  ظاهرة   السعودية 
لهذه األعمال  ورجال  المجتمع  رجال   دعم 
السعودية الجامعات  اقتبستها   الكراسي، 

من الجامعات العالمية.

كراسي البحوث التربوية
في الجامعات السعودية

اأ / حممد بن �شعد بن حويل الدو�شري
ماج�ستري اأ�سول الرتبية
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يف  الرتبوية  بالبحوث  االهتمام  مدى  ويربز 
اجلامعات ال�سعودية من خالل كرا�سي البحث العلمي، 
جماالتها  وتنوع  الرتبوية  املجاالت  يف  املتخ�س�سة 
واالأخالق،  بالقيم  اهتماٍم  بني  ما  واهتماماتها، 
كاالأ�سرة،  الرتبوية  االجتماعية  التن�سئة  وموؤ�س�سات 
ودور املراأة يف تنمية املجتمع امل�سلم، وحقوق االإن�سان، 
والريا�سيات،  العلوم  وتعليم  العايل،  التعليم  وجمال 

واملوهبة واالإبداع.
اأكادميية  وحدة  باأنها  البحث:  كرا�سي  ف  وُتعرَّ
تن�ساأ يف اجلامعات بهدف تهيئة البيئة البحثية لنمو 

جمال علمي متخ�س�ض. 
اجلامعات  يف  البحث  كرا�شي  وتهدف 

لتحقيق ما ياأتي: 
-    ا�ستقطاب الكفاءات العلمية املتخ�س�سة املتميزة 

لدعم الربامج البحثية يف اجلامعة وتن�سيطها.  
-    توفري البيئة املالئمة للبحث والتطوير، مبا يدعم 

التنمية امل�ستدامة واالقت�ساد الوطني.
-      حتقيق التكامل يف جمال البحث العلمي بني اجلامعة 

واملوؤ�س�سات البحثية داخل اجلامعة وخارجها.
 مهام برامج كرا�شي البحث:

املتعلقة مبجال كر�سي  والدرا�سات  البحوث  دعم 
البحث.

كر�سي  مبجال  خا�سة  وفعاليات  ندوات  تنظيم 
البحث.

العالقة  ذات  مع اجلهات  تفاهم  توقيع مذكرات 
مبجال كر�سي البحث.

كر�سي  مبجال  املخت�سة  الكتب  وترجمة  ن�سر 
البحث.

ا�ست�سافة اأ�ساتذة زائرين مهتمني مبجال كر�سي 
البحث.

اأ�شكال كرا�شي البحوث العلمية:
توؤ�س�سها  التي  وهي  الدائمة:  البحث  كرا�سي 
اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية، وت�ستمر مدة طويلة.
كرا�سي البحث / املنح املوؤقتة: وهي التي ميولها 
ال�سخ�سيات االعتبارية ورجال االأعمال، وت�ستمر مدة 

متويل الكر�سي )من ثالث اإلى خم�ض �سنوات(.
تن�سئها  كرا�سي  وهي  الفخرية:  البحث  كرا�سي 
اأو  اعتبارية  ل�سخ�سيات  تكرميًا  علمية  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سة  من  تقديرًا  اأعمال  رجال  اأو  اأكادمييني 

الأعمالهم وم�ساهماتهم اجلليلة.
اأن�شطة وبرامج كرا�شي البحوث العلمية:

البحوث واأوراق العمل.
الكتب املوؤلفة واملرتجمة.

براءات االخرتاع.
الفعاليات ) لقاءات علمية - حما�سرات - موؤمترات 

- ندوات - ور�ض عمل (
الزيارات والرحالت العلمية.

العقود وامل�ساريع البحثية.
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وفيما ياأتي ن�شتعر�ض اأبرز كرا�شي البحوث الرتبوية باجلامعات ال�شعودية:

م�شمى الكر�شي

كر�سي امللك �سعود لدرا�سات التعليم العايل

كر�سي االأمري �سلطان مل�سروعات الوقف التعليمي

كر�سي االأمرية �سيته بنت عبد العزيز الأبحاث االأ�سرة

كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز للقيم االأخالقية

كر�سي خرباء الرتبية لدرا�سات االأ�سرة يف املجتمع

كر�سي اليون�سكو للجودة يف التعليم العايل

كر�سي ال�سيخ عبد الرحمن اجلري�سي لدرا�سات حقوق االإن�سان

كر�سي اليون�سكو لدرا�سات الطفولة

كر�سي اليون�سكو لدرا�سات املوهبة واالإبداع

كر�سي ال�سيخ عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والريا�سيات

كر�سي اأبحاث املراأة ال�سعودية ودورها يف تنمية املجتمع

مقره

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

جامعة امللك �سعود

جامعة امللك عبد العزيز

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية

جامعة امللك �سعود

جامعة امللك في�سل

جامعة امللك �سعود

جامعة االأمرية نوره بنت عبد الرحمن

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

من  الرتبوية  باملجاالت  االهتمام  يربز  �سبق  مما 
املتخ�س�سة،  العلمية  البحوث  كرا�سي  اإن�ساء  خالل 
املو�سوعات  على  والتن�سيق  الرتكيز  اإلى  تهدف  التي 

املتخ�س�سة مبجال الكر�سي البحثي.
واأكادمييني  باحثني  ب�سفتنا  علينا  ينبغي  لذا        
تخ�س�سه  جمال  يف  كٌل  ونفيد  ن�ستفيد  اأن  تربويني 
الدقيق، ملا له من اأثر كبري يف خدمة املجال الرتبوي، 
البحثية  الكرا�سي  بالقائمني على هذه  وكذلك يجدر 
اجلهود  لتوحيد  بينهم،  تن�سيقي  لقاء  عقد  الرتبوية 

جتذب  البحث  لكرا�سي  ت�سويق  خطة  على  واالتفاق 
الباحثني واملهتمني مبجال الكرا�سي، على الرغم من 
جامعات  م�ستوى  على  البحث  كرا�سي  ملتقى  وجود 
لكرا�سي  تن�سيقي  جمل�ض  باإن�ساء  وتو�سياته  اململكة، 
لكرا�سي  دائم  معر�ض  واإن�ساء  باململكة،  البحوث 
البحوث، اإال اأن كرا�سي البحوث الرتبوية حتتاج اإلى 
هذه  تعلق  اأن  اآمل  اخلتام  ويف  بها،  خمت�ض  ملتقى 
ال�سطور اجلر�ض ون�سمع ونرى ملتقى لكرا�سي البحث 

الرتبوية
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كراسي البحوث التربوية

 شكل رقم ١
منظومة تطوير كراسي البحوث التربوية:

تنسيق / تسويق

الجمعيات العلمية
التربوية

الباحثون / األكاديميون

كليات التربية

تغذية راجعة



مجلة آفاق )العدد رقم ٥٢(24

عن المعلمين  أداء  تقويم  في  التقليدية  الطريقة  زالت   ال 
ممثلة لعينة  زيارة  أنها  يعتقد  التي  الصفية  الزيارة   طريق 
التي الوحيدة  الطريقة  هي  السنة  مدار  على  المعلم   ألداء 
السعودية العربية  المملكة  في  المعلم  بها   يُقوَّم 
المدرسة( في قائد  اآلن  )أو كما يسمى  المدير   ويستخدم 
 أثناء زيارته الصفية استمارة تقويم األداء الوظيفي الصادرة
 من قبل وزارة الخدمة المدنية كأداة تقويم، وهي استمارة
 تتسم مفرداتها بسعة المعنى مما يجعل تفسيرها مختلًفا
امتعاضهم المعلمين عبَّروا عن   بين مدير وآخر. عدد من 
يرونها كما  ألنها  الوظيفي  أدائهم  تقويم  طريقة   من 
 طريقة ال تعكس جهودهم المبذولة في تعليم طالبهم
 من ناحية ومن ناحية أخرى يرى على أنه أسلوب يغلبه جانب
الحكومي ومنهم القطاع   المحسوبية كما وصفه موظفو 
الخدمة المنعقدة تحت إشراف  العمل   المعلمون في ورشة 

 المدنية )اليامي , 20١٦(.

الكاتب: ماجد بن اإبراهيم التميمي
مبتعث من قبل وزارة التعليم )التعليم العام(
طالب دكتوراه بجامعة بافلو يف والية نيويورك

تقويم فعال...
لجودة أداء المعلمين
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ال�سلبيات امل�ساحبة ال�ستخدام 
االأداء  لتقييم  ال�سفية  الزيارة 
فح�سب،  ال�سعودية  يف  لي�ست 
 (MET البحثي  امل�سروع  ففي 
(Project الذي ا�ستمر ملدة ثالث 
موؤ�س�سة  قبل  من  وبتمويل  �سنوات 
اخلريية  غيتي�ض  وبيل  ميلندا 
معلم   0003 من  اأكرث  فيه  و�سارك 
وع�سرات من الفرق البحثية ملعرفة 
على  اأقدر  التقومي  اأ�ساليب  اأي 
حتديد من هو املعلم الفعال-- وجد 
كان  التي  الطريقة  اأن  الباحثون 
م بها معظم املعلمني بالواليات  ُيَقَوّ
من  لع�سرات  االأمريكية  املتحدة 
العقود خالل الزيارات ال�سفية ال 
تعطي نتائج ثابتة وتخ�سع للجانب 
املو�سوعي،  من  اأكرث  ال�سخ�سي 
الزيارات  -اأي  فهي  ولهذا 
ال�سفية- طريقة ال ميكن االعتماد 
عك�سية  نتائجها  واأغلب  عليها 
 Mathis, 2013) Rothstein
اأنه  نف�سها  الدرا�سة  (&. وذكرت 
الزيارات  تعطي  اأن  املمكن  من 

مردود  وذات  ثابتة  نتائج  ال�سفية 
من  عدد  توفر  حالة  يف  اإيجابي 

املتطلبات منها:
م املعلم من قبل اأكرث من  اأن ُيقوَّ  •

مقوم تربوي.
يف  موؤهلني  مون  املقوِّ يكون  اأن   •

جمال التقومي.
مزودين  املقومون  يكون  اأن   •
دقيًقا  و�سًفا  تعطي  با�ستمارة 

لكل اأداء.
الراجعة  التغذية  تكون  اأن   •
معنى  ذات  منهم  ال�سادرة 
اإ�سراك  طريق  عن  وذلك 
املعلمني يف احلوار املثمر حول 
االأداء.       وخل�ست الدرا�سة 
غري  ا  اأي�سً املتطلبات  تلك  باأن 
املعلمني  تقومي  بنظام  موجودة 
 Mathis, 2013) احلايل 

 .Rothstein &)
تقومي  مو�سوع  يكن  مل  رمبا 
اأهمية كبرية لدى  واآليته ذا  االأداء 
لعدم  وذلك  املعلمني،  من  الكثري 
�سيق  نحو  على  اإال  عليهم  تاأثريه 

النقل، ولكن  عملية  يف  كاملفا�سلة 
 2030 اململكة  روؤية  ا�ستهداف  مع 
املال  راأ�ض  كفاءة  رفع  اأ�سبح 
الب�سري -التي اأحد موؤ�سراته ن�سبة 
االأجهزة احلكومية امللتزمة بتطبيق 
القيا�سي  املعياري  املنحنى  اأ�سلوب 
يف تقومي اأداء املوظفني -)برنامج 
يتطلب   )2016 الوطني،  التحول 
بالثبات  مت�سًفا  تقوميًيا  اأ�سلوًبا 
وال�سيما  واملو�سوعية  وال�سدق 
املادية  باملكافاآت  ربطه  حالة  يف 

املحفزة كالعالوة ال�سنوية. 
ال�شيا�شة املقرتحة لتقومي 

الأداء: 
Value- قيا�ض القيمة امل�سافة
Added Measurement هو 
لقيا�ض  احلديثة  االجتاهات  اأحد 
االأداء الوظيفي للمعلمني الذي بداأ 
يلقى اهتماًما كبرًيا بني الباحثني يف 
جمال تقومي االأداء الوظيفي. قيا�ض 
ربط  اإلى  يهدف  امل�سافة  القيمة 
�ساهم  الذي  باملدى  املعلم  تقومي 
فيه بنمو معرفة طالبه عن طريق 
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لة يف  مقارنة درجات طالبه املح�سَّ
مقارنتها  ثم  املعيارية  االختبارات 
مبتو�سط درجات طالب متجان�سني 
اخللقية  النواحي  يف  طالبه  مع 
وكذلك  واالقت�سادية  واالجتماعية 
الدرا�سي  التح�سيل  ناحية  من 
املقارنة  وهذه  ال�سابق،  بالعام 
التي  العوامل  تاأثري  لتقليل  تهدف 
رمبا توؤثر على حت�سيلهم الدرا�سي 
املعلم  �سيطرة  عن  خارجة  وهي 
 (Chetty, Friedman &
(Rockoff, 2014. اأجريت على 
القيمة  قيا�ض  -اأي  االجتاه  هذا 
الدرا�سات  من  عدد  امل�سافة- 
لقيا�ض مدى �سدق وثبات االأداة يف 
اأبرزها  ومن  املعلمني،  اأداء  تقومي 
درا�ستان طوليتان وهما دوًما حمل 
هذا  عن  احلديث  عند  ا�ست�سهاد 

النوع من القيا�ض. 
فريق  بها  قام  االأولى  الدرا�سة 
هارفرد  جامعة  من  الباحثني  من 
وجامعة كوملبيا والتي كانت تهدف 
ا�ستخدام  قدرة  مدى  قيا�ض  اإلى 
اأمنوذج القيمة االإ�سافية يف قيا�ض 
اأداء املعلم وقيا�ض اأثر املعلم الفعال 
الطويل،  املدى  على  الطالب  على 
على  احل�سول  للباحثني  واأتيح 
بيانات اأكرث من مليوين طالب من 
عام 1991 اإلى عام 2009 لدرا�سة 
�سنة  من  درجاتهم  وتغري  تطور 
اأنه عند  الأخرى.    وجد الباحثون 
--بح�سب  الفعال  املعلم  انتقال 
اإلى  امل�سافة--  القيمة  االأمنوذج 
تقفز  متو�سط  اأداء  ذات  مدر�سة 
بقاء  مع  مبا�سرة  طالبه  درجات 
االأخرى  الف�سول  طالب  درجات 
تعود  ثم  تغيري،  دون  من  باملدر�سة 
درجات طالبه لالنخفا�ض من بعد 

والعك�ض  مدر�ستهم.  من  انتقاله 
ذي  املعلم  انتقال  فعند  �سحيح، 
االأداء املنخف�ض --بح�سب اأمنوذج 
ما  اإلى مدر�سة  امل�سافة--  القيمة 
درجات  انخفا�ض  يالحظ  فاإنه 
ا  طالب تلك املدر�سة مبا�سرة. اأي�سً
وجد الباحثون من خالل ا�ستخدام 
ميكن  اأنه  امل�سافة  القيمة  اأمنوذج 
بفرتة  املعلم  ذلك  خمرجات  توقع 
لع�سرين  االنتظار  من  بداًل  مبكرة 
املدى  طويل  االأثر  ملعرفة  �سنة 
طالبه.  املعلم  تعليم  عن  الناجت 
فالطالب الذين در�سوا عند معلم 
اأنه معلم فعال مبكن  �َض على  �ُسخِّ
حًظا  اأكرث  �سيكونون  باأنهم  التنبوؤ 
�سمعة  ذات  بجامعات  االلتحاق  يف 
على  وباحل�سول  متميزة  اأكادميية 
في�ستنتج  ذلك.  بعد  اأعلى  دخل 
التقومي  اأن  الباحثون  وجده  مما 
با�ستخدام القيمة امل�سافة يت�سف 

بالثبات والقدرة على التنبوؤ. 
ي�ستند  التي  االأخرى  الدرا�سة 
عليها بتطبيق قيا�ض القيمة امل�سافة 

باجلزء  لها  االإ�سارة  �سبق  ما  هي 
امل�سروع  وهي  املقالة  من  االأول 
البحثي  MET Projectالذي قام 
بتقومي املعلمني يف ال�سنة االأولى عرب 
اأ�ساليب التقومي  ا�ستخدام عدد من 
طالبهم  قبل  من  املعلمني  كتقومي 
ومن قبل مقوم موؤهل وكذلك بقيا�ض 
القيمة امل�سافة. بعد ذلك مت توزيع 
الثانية  ال�سنة  بداية  يف  املعلمني 
يف  خمتلفة.  ف�سول  على  ع�سوائًيا 
نهاية ال�سنة الثانية ُوِجَد اأن املعلمني 
عن  االأولى  ال�سنة  يف  موا  ُقوِّ الذين 
امل�سافة  القيمة  ا�ستخدام  طريق 
طالبهم  ح�سل  فاعلني  كمعلمني 
على درجات اأعلى من غريهم، مما 
يعزى  التح�سيل  ارتفاع  اأن  يعني 
فالتميز  املعلم  الأداء  كبري  ب�سكل 
حلق طالبه اجلدد كما كان موجوًدا 
ا  اأي�سً الفائت.  بالعام  طالبه  عند 
وجدت الدرا�سة اأن درجات الطالب 
املح�سلة يف االختبارات املعيارية يف 
درجاتهم  مع  تتما�سى  ال�سنة  نهاية 
املتوقعة قبل بداية ال�سنة التي كانت 
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التقومي  اأ�ساليب  اأ�سا�ض  على  مبنية 
– ومع  االأولى  ال�سنة  امل�ستخدمة يف 
اأن اأمنوذج القيمة امل�سافة متيز عن 
اأ�ساليب التقومي االأخرى امل�ستخدمة 
�سدق  ناحية  من  الدرا�سة  بتلك 
التنبوؤ فقد اأو�ست الدرا�سة يف نهاية 
الو�سول  ميكن  اأنه  على  امل�سروع 
عند  و�سادقة  ثابتة  تقومي  لو�سيلة 

دمج تلك االأ�ساليب ببع�سها.  
اأمنوذج  تطبيق  عند  تو�سيات 

القيمة امل�سافة: 
التي  املعيارية  االختبارات   •
النمو  لقيا�ض  �ست�ستخدم 
ومن  الطالب  لدى  املعريف 
امل�سافة  القيمة  قيا�ض  يف  ثم 
ثباتها  معدل  تكون  اأن  البد 
جًدا  عالية  �سدقها  واأدلة 
 (Chetty, Friedman,
 and Rockoff, 2011;
 Rothstein & Mathis,

 2013).
اأمنوذج  ا�ستخدام  يكون  اأن  بد  ال   •
م�سحوًبا  امل�سافة  القيمة 
باأ�ساليب قيا�ض اأخرى مثل تقومي 
والزيارات  الأ�ساتذتهم  الطالب 
تربوي  مقوم  قبل  من  ال�سفية 
تقومي  ا�ستمارة  ي�ستخدم  موؤهل 
معايري  ذات  وظيفي  اأداء 
 (Chetty, وحمددة  وا�سحة 
 Friedman, and Rockoff,
 2011; Rothstein &

 Mathis, 2013)
االأمنوذج  ت�سميم  عند  البد   •
االإح�سائي اأن يوؤخذ باحل�سبان 
العوامل املوؤثرة يف تعلم الطالب 
املعلم  حتكم  عن  واخلارجة 
 (Chetty, Friedman,
 and Rockoff, 2011;

 Rothstein & Mathis,
 2013).

يف  رئي�ض  عن�سر  ال�سفافية   •
من  االأداء  قيا�ض  ا�ستخدام 
خالل اأمنوذج القيمة امل�سافة، 
التي  والطرق  فالبيانات 
ت�ستخدم يف قيا�ض االأداء البد اأن 
تكون متاحة لالأهايل واملعلمني 
 )McCaffrey, والباحثني 
 Lockwood, Koretz,
 and Hamilton, 2003).
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    نادرًا ما نستشهد بالدراسات واألبحاث العربية والمحلية 
أو  المحدود  الجمعي  النطاقين  على  العلمية  حواراتنا  في 
الجماهيري على نطاق واسع كما في وسائل اإلعالم، ومع 
تنامي حركة البحث العلمي لدينا كميًا في األبحاث الوصفية 
التي يغلب عليها البعد التنظيري، فإن هناك »أزمة ثقة« 
يستحق  خطر  مؤشر  يقدم  وهذا  معها..  التعامل  في 
أكثر من وقفة، ففي الوقت الذي يوجد بالمملكة ما يقارب 
األربعين مؤسسة بحثية مدعومة، إال أن المنتجات لم تصل 

إلى المستوى النوعي المناسب! د.بادي خل∞ ال�شكرة

المعلم..
وخدمة البحث العلمي

لدينا  تكون  اأن  الطبيعي  من 
وتطوير  بناء  حتديات يف عملية 
والتي  ر�سينة،  بحثية  منظومة 
نوعية  ثقافة  اإيجاد  ت�ستدعي 
برامج  من  انطالقتها  تبداأ 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  ومنتجات 
لنتجاوز االأزمة املرحلية القائمة 
واخلطاأ،  التجريب  طريقة  على 
تطور  مراحل  اأولى  تعد  والتي 

البحوث يف تاريخ الب�سرية.
اأهم  اأحد  املعلم  وميثل 
يف  الفاعلة  الب�سرية  العنا�سر 
ما  البحثي، متى  اإثراء احلراك 
وجد الت�سجيع والدعم يف جمال 
فوجوده  واالأبحاث،  الدرا�سات 
يف معرتك العمل امليداين ميكنه 
من اإدراك العديد من التفا�سيل 
التي  امل�سكالت  ومتغريات 

يتطرق لها.
مقررة  مادة  وجود  ومع 
للمرحلة الثانوية با�سم )مهارات 
املعلومات(،  وم�سادر  البحث 
واقع  على  ينعك�ض  مل  ذلك  فاإن 
وال  التعليمية  املكتبة  ر�سيد 
البحوث  اإدارات  خمزون  على 

الرتبوية.
وغالبًا ال جند للمعلم اأي دور 
يف جمال البحوث والدرا�سات اإال 
فيما يقت�سر على بحوث التخرج 
االإيفاد  بربامج  للملتحقني 
والدكتوراه،  املاج�ستري  لدرا�سة 
بحوث  لثقافة  انعكا�ض  وهذا 
الرتقيات القائمة يف اجلامعات.
الدعم  م�ستوى  تاأملنا  لو 
القائم للمراكز البحثية املذكورة 
تباعًدا  هناك  اأن  لوجدنا  اآنفًا 

بينها وبني املعلم، و�سعف قنوات 
�سائدة  لفل�سفة  يعود  االت�سال 
قدرات  من  قللت  لالأ�سف-   -

املعلمني.
ن�ست�سعر  اأن  لنا  وميكن 
غياب الروح احلقيقية لالأبحاث 
امل�ساركة  واقع  من  والدرا�سات 
واحل�سور للفعاليات التي تناق�ض 

بها تلك املنتجات.
ما  مع  فاإننا  اآخر  جانب  من 
نلم�سه من خربة املعلم ومعاي�سته 
العميقة للميدان التعليمي، فاإنه 
هذه  خال�سة  تقدم  ما  نادرًا 
درا�سة،  �سكل  على  التجارب 
كتيب  يف  ن  ُتدوَّ االأقل  على  اأو 
يرثي ميدان املعرفة، وي�سهم يف 
مل�سارات  ويقربنا  ثقافتنا  بناء 

احل�سارة االإن�سانية.
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لتوقف  الدول،  بها  تهتم  التي  المجاالت  أهم  يُعدّ  »التعليم« 
تطورها وتقدمها على تميزه وجودته، لهذا سعى الكثير منها 
إلى االستفادة من مفاهيم »الجودة الشاملة« ووسائلها وأدواتها 
بمكوناته  التعليمي  النظام  بنية  وتحسين  تطوير  في  ومعاييرها 
المادية والبشرية، حتى غدا خيارًا استراتيجيًا تمليه طبيعة الحراك 

التعليمي والتربوي في الوقت الحاضر.

اأمــل بنت عبداهلل العبداجلبــار
باحثة يف مرحلة الدكتوراه

تخ�س�ض مناهج وطرق التدري�ض

نظام المنهج وضمان جودته
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تطبيق معايري  يت�سمن  املناهج  و�سمان جودة 
وخمرجاتها  وعملياتها  مبدخالتها  عليها  اجلودة 
عليها  للمحافظة  القوة  جوانب  من  للتاأكد 
والق�سور  ال�سعف  جوانب  ومعرفة  وتعزيزها، 
على  اجلميع  اتفق  وقد  وتطويرها،  ملعاجلتها 
»جمموعة  باأنه:  احلديث  مبفهومه  املنهج  تعريف 
املدر�سة  تهيوؤها  التي  الرتبوية  اخلربات  من 
م�ساعدتهم  بق�سد  وخارجها،  داخلها  للتالميذ 
على النمو ال�سامل يف اجلوانب العقلية، والدينية، 
والفنية،  والنف�سية،  واجل�سمية،  واالجتماعية، 
منًوا يوؤدي اإلى تعديل �سلوكهم، ويعمل على حتقيق 

االأهداف الرتبوية املن�سودة«.
واملنهج بهذا املفهوم ي�ستمل على �ستة مكونات 

)عنا�سر(:
االأهداف، واملحتوى، وطرق التدري�ض، وو�سائل 

التدري�ض، واالأن�سطة، والتقومي.
يجد  التعليمية  املنظومة  النظر يف  يدقق  ومن 

اأنها مكونة من اأربعة عنا�سر رئي�سة:
املعلم - واملتعلم - واملنهج - والبيئة املحيطة 
 - ال�سيا�سة   - االأ�سرية  )التعليمية -االجتماعية- 

..الخ(.

االأربعة  العنا�سر  وهذه 
التعليمية«  لــ«املنظومة  املكونة 
ويتفاعل  بينها،  فيما  تتاأثر 
بطرق  بع�ض  مع  بع�سها 
ليظهر  معقدة،  وعمليات 
املخرج  يف  التفاعل  هذا  اأثر 

النهائي وهو الطالب املتعلم.
املعايري  اأهم  فاإن  ثم  ومن 
جودة  بها  تقا�ض  التي 
برمتها  التعليمية«  »املنظومة 
املخرجات،  النظر جلودة  هو 
جمابهة  على  قدرتها  ومدى 
متطلبات �سوق العمل بالتميز 
والذي  املطلوب  واالإبداع 
املجتمع  مب�ستوى  يرتقي 

والدولة تقنًيا وعلمًيا وثقافًيا وح�سارًيا.
تتنا�سب  وال  املخرجات  ت�سعف  وعندما        
يجد  املقررة،  والروؤى  املو�سوعة  االأهداف  مع 
العنا�سر  هذه  ملراجعة  م�سطًرا  نف�سه  املراقب 
ودرا�ستها وكيفية تفاعل بع�سها مع بع�ض، وحتديد 
امل�سكلة  تكمن  وهنا   .. لعالجها  الق�سور  جوانب 

وال�سعوبة..
لقد تقرر يف علم االإدارة اأن حتقيق النجاح يف 
اأربعة  حتقيق  يتطلب  تربوية  اأو  اإدارية  عملية  اأي 
يعني  منها  �سرط  اأي  وتخلف  جمتمعة،  �سروط 

الف�سل، وهي:
االأول: و�سوح الهدف:

التعليمية  الوظيفة  اأن  يعتقد  الذي  فاملعلم 
بقوة  ميار�سها  اأن  دون  للرزق  م�سدر  جمرد 
م�ستوى  اأولوياته  يف  ي�سع  باأن  وتفاٍن  واإخال�ض 

ومتيز خمرجاته؛ ال ميكن اأن يخّرج جيل متعلم.
      واملتعلم الذي ينظر للمدر�سة وكاأنها �سجن 
ال  اأوقاته،  فيه  وت�سّيع  حركته،  فيه  ُتقّيد  �سغري 

ميكن اأن يوؤ�س�ض لعلم ومعرفة ومهارة.
والبيئة التي تقتل الطموح والثقة واالإبداع 
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وتقلل من قيمة املرء، واأن يكون له �ساأن ومعنى 
يبني  مميًزا  جياًل  توجد  اأن  ميكن  ال  احلياة؛  يف 

دولة اأو يقيم ح�سارة.
الثاين: القدرة:

والطالب  املعلمني  مل�ستوى  �سريعة  مقارنة  لعل 
البون  يو�سح  واحلا�سر  املا�سي  بني  والبيئات 
ال�سا�سع والفرق الكبري يف »القدرة«، فاملعلمون يف 
املا�سي كانوا متمكنني علمًيا ومتفانني عملًيا، مع 
�سدة تعامل، والطالب كانوا حري�سني على التعلم 
والبيئة  اأدب، وقوة �سرب، وجمال خلق،  مع ح�سن 
خمرجات  كانت  ولذا  وداعمة،  م�سجعة  كانت 
من  ما  -نوًعا  اأقوى  اأو  اأف�سل  ال�سابق  يف  التعليم 

خمرجات التعليم اليوم.
الثالث: اجلدية:

�سورها  من  ولعل  املباالة،  عدم  ونقي�سها 
بفهم  يهتم  وال  لدر�سه،  ر  يح�سّ ال  معلًما  جتد  اأن 
�سوى  له  هم  ال  متعلًما  طالًبا  جتد  اأن  اأو  طالبه، 
بيئة  اأو  اجلوية،  بالكوارث  واال�ستب�سار  الغياب 
بتجاوز  اأبنائها  �سهادات  على  حر�سها  تق�سر 

املراحل التعليمية دون االهتمام 
امتلكوه  وما  املعريف،  ببنائهم 

من مهارات.
الرابع: الو�سائل:

الو�سائط  جميع  وت�سمل 
لتحقيق  الالزمة  املادية 
قمتها  على  وياأتي  الهدف، 

»املنهج« بجميع مكوناته.
االأربعة  ال�سروط  هي  هذه 
التي ا�سرتط االإداريون حتققها 
عمل  اأي  ل�سمان جناح  برمتها 
حياته،  يف  االإن�سان  به  يقوم 
هذه  اأحد  تخلف  ما  ومتى 
مهما  العملية  ف�سلت  ال�سروط 
تنفيذ  يف  وجنحنا  اأبدعنا 

وحتقيق ال�سروط االأخرى.
هو  اأعاله،  ُكتب  ما  اإن 
اليوم،  نعي�سها  التي  م�سكلتنا  لت�سخي�ض  حماولة 
وكما قيل: اإن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، 
املـُهج،  وبذل  االأنف�ض،  واإ�سناء  اجلهود،  و�سرف 
بع�ض  بانتفاء حتقق  »املنهج« مع علمنا  يف جتويد 
اأو كل ال�سروط الثالثة االأخرى )و�سوح االأهداف 
والقدرة واجلدية( من جهة املعلم واملتعلم والبيئة 
وت�سييع  لالأوقات  اإهدار  املحيطة، هو يف حقيقته 

للجهود وت�ستيت لالأذهان..
وترك  املناهج  الإهمال  دعوة  لي�ست  هذه 
تطويرها واإمنا املطالبة بالنظر للمنظومة التعليمية 
برمتها وجلميع عنا�سرها؛ حتى ُن�سّخ�ض امل�سكلة 
احلقيقية، ونكت�سف مواطن اخللل الفعلية املوؤثرة، 
خمرجات  على  كبرًيا  اأثًرا  لتطويرنا  وي�سبح 
العقود  يف  التطوير  لعمليات  واملتابع  التعليم، 
عن�سر  على  تركيزها  معظم  اأن  يلحظ  االأخرية 
عنا�سر  ببقية  الكبري  االهتمام  دون  »املنهج« 
ال�سكوى  زالت  ال  ذلك  ومع  التعليمية،  املنظومة 

م�ستمرة من املخرجات..
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      ولعل النظر والتفكر يف تباين م�ستوى نتائج 
املدار�ض املختلفة على م�ستوى اململكة يف اختبارات 
»التح�سيل الدرا�سي« و«القدرات العامة« - مع اأن 
وحتدثت  اإليه  اأ�سرت  ما  يوؤكد   - واحدة  املناهج 

عنه.
عليه  يطلق  والذي  »املنهج«  ملفهوم  وعودة 
من  تتكون  اأنها  جند  املدر�سية«  املنهج  »منظومة 

مدخالت وعمليات وخمرجات على النحو االآتي:
املنهج  اأهداف  وت�سمل  املدخالت:   o
اإلى  باالإ�سافة  تاأليفه  واأ�ساليب  وطرق  وحمتوياته 

التقومي واآلياته وو�سائله وطرقه.
بني  التفاعلية  الو�سائل  ومتثل  العمليات:   o
املنهج واملعلم واملتعلم وعنا�سرها: طرق التدري�ض 

وو�سائله، واالأن�سطة.
االإيجابي«  »املتعلم  وميثلها  املخرجات:   o
والفكرية  والدينية  واملعرفية  العلمية  الناحية  من 

واالإن�سانية والثقافية والقيمية.
ومن ثم فاإن »منظومة املنهج املدر�سية« عبارة 
تبداأ  التي  والعمليات  اخلطوات  من  �سل�سلة  عن 

بو�سع اأهداف »املنهج« والتي تتناغم عادة مع روؤية 
وتنتهي  التعليمية  املوؤ�س�سة  وا�سرتاتيجية  ور�سالة 
بنائه  يف  بـ«املتعلم«  واملتمثل  النهائي  باملخرج 
واإن�سانًيا  وفكرًيا  ودينًيا  ومعرفًيا  علمًيا  االإيجابي 
الكثري من  والنهاية  البداية  وبني  وقيمًيا،  وثقافًيا 
اخلطوات والعمليات االأ�سا�سية التي تربط بينهما 
املرغوبة،  االأهداف  بني  الق�سور  فجوة  وحتكم 

واملخرجات املوجودة.
وحتى ن�سمن جودة املنهج مبفهومها احلقيقي 
البد اأن ن�سعى لتحقيق »اجلودة« والتي هي عبارة 
عن عملية بنائية تهدف اإلى تقييم املخرجات ومن 
وهذا  املدخالت،  تقومي  خالل  من  حت�سينها  ثم 
يتطلب قيا�ض االأداء احلقيقي، ومقارنته باملعايري 
مواطن  تاليف  على  العمل  ثم  ومن  »االأهداف«، 
اخللل واالختالف عن املعايري مبا يلبي متطلبات 

املوؤ�س�سة التعليمية وتوقعاتها يف الطالب املتعلم.
فاإن  االإدارة  علم  اأبجديات  يف  مقرر  هو  وكما 
ومن  و�سيلة  اأو  عمل  اأي  تقييم  يف  االأولى  اخلطوة 
الفعلي  الو�سع  درا�سة  هو  وحت�سينها  تقوميها  ثم 
اأو ما ي�سمى بـ«الت�سخي�ض«.. و«الت�سخي�ض« عبارة 
فعلي  و�سع  بني  مقارنة  عملية  عن 
مرغوب،  م�ستهدف  واآخر  موجود، 
وهذه املقارنة حتتاج اإلى مقيا�ض اأو 
بـ«امل�سطرة«  اأ�سبه  منوذجي  معيار 
وتدلنا  الفعلي  العمل  تقي�ض  التي 
املفرت�ض،  وبني  بينه  الفجوة  على 
ومن  واإ�سالحها  عالجها  يتم  كي 
كفاءتها  وزيادة  العملية  حت�سني  ثم 
وفاعليتها. وال نن�سى اأن جوهر اإدارة 
التقومي  يف  يتمثل  ال�ساملة  اجلودة 
اإلى  للو�سول  امل�ستمر،  والتح�سني 
ن�سبة )0%( من االأخطاء والق�سور، 
واإن كان النجاح يف املا�سي قد ُف�سر 
اإدارة  اإلى القمة، فاإن  باأنه الو�سول 
اجلودة ال�ساملة قد ا�ستبدلت ذلك 
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باأن  »االإبداع«  وهو  جديد  مبفهوم  التف�سري 
ت�سنع كل يوم قمة جديدة واأن تاأتي من االإبداعات 

مبا ال يتوقعه االآخرون.
واأحد  »املنهج«،  مكونات  اأحد  هو  و«التقومي« 
عادة  ويعمل  املدخالت،  يف  االأ�سا�سية  عنا�سره 
واملخرجات،  املدخالت  بني  الفجوات  ردم  على 
التي  واملعايري  املقايي�ض  يف  تكمن  امل�سكلة  ولكن 
االأهداف  بني  الفجوة  حتديد  يف  ُا�ستخدمت 
املو�سوعة، وبني املخرجات الفعلية ومدى حتقيقها 
لالأهداف. و«التقومي« يبداأ عمله عادة بعد حتديد 
خاطًئا  الت�سخي�ض  كان  واإذا  واأ�سبابها،  الفجوة 
خاطئة  التقومي  عملية  تكون  اأن  الطبيعي  فمن 

ا.. اأي�سً
      ولذا فاإنه ل�سمان جودة املناهج وحتقيقها 
اإيجابية،  خمرجات  بتحقيق  املقررة  لالأهداف 

علينا مبا ياأتي:
اأواًل :  اعتبار »املعلم« اأحد العنا�سر االأ�سا�سية 
يف املنهج ولي�ض منف�ساًل عنه، الأنه املوؤثر االأ�سا�سي 

يف النجاح بتحقيق اأهداف املنهج 
) وهذا االأمر له تبعات مهمة تتعلق 
خالل  من  املعلم؛  تكوين  باأهمية 
اإعداده قبل اخلدمة، وتدريبه يف 
اأثناء اخلدمة –وما يرتبط بذلك 
يف  له  وم�ساندة  ورعاية  دعم  من 
ا  اأي�سً تتعلق  كما  اخلدمة،  اأثناء 
واتباع  امل�ستمر،  تقوميه  باأهمية 
واإ�سراكه  ذلك،  يف  اأ�ساليب  عدة 

ب�سكل فعلي يف القرارات(.
ثانًيا: �سمولية عملية »التقومي« 
املناهج  تقومي  تتجاوز  بحيث 
اإلى  مكوناتها  بكل  التعليمية 
خالل  من  ذاته،  الطالب  تقومي 
واالإعالم  االأ�سرة  من  اال�ستفادة 

واملجتمع.  
ثالًثا : اأالَّ تقت�سر عملية تقومي 
املعرفية  اجلوانب  على  الطالب 
واملهارية فقط بل يجب اأن تتعدى هذه امل�ساألة اإلى 

قيا�ض اجلوانب القيمية، والفكرية.
التعليمي  النظام  خارج  اأجهزة  اإقامة  رابًعا: 
وتتمتع باحليادية، وتكون لها �سفة تقومي املنظومة 
»املركز  جتربة  اأن  واأح�سب  برمتها،  التعليمية 
الوطني للقيا�ض والتقومي« يعد خطوة اأولى اإيجابية، 
واإن �سابها �سيء من الق�سور يف كون االأمر اختيارًيا 
فقط  واحد  وبعن�سر  حمددة،  مبعارف  ومرتبًطا 
من عنا�سر املنظومة التعليمية »املحتوى« وبطريق 

غري مبا�سر وغري �سامل.
خام�ًسا: مبا اأن اجلودة تعني »التح�سني امل�ستمر« 
فال بد من اإيجاد و�سائل متعددة وم�ستمرة للتقييم 
والتقومي، ال �سيما مع وجود التقنية واالت�ساالت، 
وينبغي يف ت�سوري اإ�سراك الطالب يف التقييم من 
املتقدمة،  االأ�ساليب  من  وغريه  احلا�سوب  خالل 
جودة  �سمان  على  اإيجابًيا  اأثرها  �سيكون  التي 

املناهج.
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الدكتورة اأروi اأخ†شر
مديرة اإدارة العوق ال�سمعي والب�سري 

باململكة -  وزارة التعليم

 نبذة عن كتاب
 المرشد في تكييف مناهج التعليم

 العام للطالب ذوي اإلعاقة وفق
منظومة التعليم الشامل

الصادر عام ١٤٣8 هـ
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يسعى الكتاب -الذي يتبنى فلسفة النظرية البنائية- إلى تقديم 
تصور جديد لمواجهة التحديات التي تمثل عقبة أمام المعنيين 

بتدريس الطالب ذوي اإلعاقة في عصرنا الحاضر، عصر التعليم للجميع 
EDUCATION FOR ALL الذي أصبح الطالب فيه يتمتعون بقدرات 

هائلة ومهارات فائقة تؤهلهم للتكيف السريع مع تغيرات المجتمع.

الكتاب -الذي يتبنى فل�سفة النظرية  ي�سعى 
ملواجهة  جديد  ت�سور  تقدمي  اإلى  البنائية- 
التحديات التي متثل عقبة اأمام املعنيني بتدري�ض 
احلا�سر،  ع�سرنا  يف  االإعاقة  ذوي  الطالب 
 EDUCATION للجميع  التعليم  ع�سر 
FOR ALL الذي اأ�سبح الطالب فيه يتمتعون 
للتكيف  توؤهلهم  فائقة  ومهارات  هائلة  بقدرات 

ال�سريع مع تغريات املجتمع.
املناهج  تكييف  نحو  احلديث  التوجه  حيث 
مناهج  اإعداد  من  بداًل  االإعاقة  لذوي  العامة 
خا�سة بكل فئة من فئات االإعاقة والتي ت�ساهم يف 
تقلي�ض الهدر الرتبوي للمملكة العربية ال�سعودية 
اإ�سدار كتاب  وفق روؤية 2030، وكان من ثمارها 
والتعديل  التكييف  اإجراءات  جميع  يو�سح  واحد 
احلديثة  التوجهات  وفق  التعليمية  املناهج  على 
للرتبية اخلا�سة وهو الدمج ال�سامل لهذه الفئات، 
العامل  م�ستوى  على  الوحيد  املرجع  وُيعد  كما 
املناهج  تكييف  فيه  تناول  الذي  واملحلي  العربي 

باللغة العربية باإ�سهاب وفق التعليم ال�سامل .
كما يهدف اإلى تذليل ال�سعوبات التي حتول 

االإعاقة  ذوي  للطالب  الفر�سة  اإتاحة  دون 
منها  واالإفادة  العام  التعليم  ملناهج  للو�سول 
وحجب  حذف  فلي�ض  فيها،  التقدم  واإحراز 
 Inclusive ال�سامل  التعليم  غر�ض  املعرفة 
يف  اجلوهري  التغيري  اإمنا  Education؛ 
حول  والنظرية  الفل�سفية  الرتبويني  افرتا�سات 
الكيفية التي يتعلم بها ذوو االإعاقة يف �سوء تلك 

االفرتا�سات.
ويتناول الكتاب ثمانية ف�سول وهي »التعليم 
 ،)UDL(للتعلم ال�سامل  الت�سميم  ال�سامل، 
الدعم  جوانب  واأنواعها،  الرتبوية  املناهج 
التكييفات  االإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�ض  املقدمة 
والتعديالت على املناهج الرتبوية، املعلم ودوره 
تكييف  اإجراءات  املناهج،  وتعديل  تكييف  يف 
التدري�ض  ا�سرتاتيجيات  التعليمية،  املناهج 

املالئمة لذوي االإعاقة.
ل�سناع  معينًا  ليكون  الكتاب  هذا  م  وُقدِّ
القرار وقب�سًا م�سيئًا للمخت�سني يف هذا املجال 
ومر�سدًا  وفنيًا  علميًا  مرجعًا  يكون  اأن  متاأملة   ،

معينًا جلميع من�سوبي التعليم.
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 استراتيجيات وبرامج لتطوير
 الكفاءة االجتماعية لذوي

صعوبات التعلم

اجلازي القحطاين
ماجستري صعوبات التعلم
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بالتفاعالت تهتم  التي  المهمة  المفاهيم  من  االجتماعية  الكفاءة   تعدُّ 
 بين عوامل تطور الشخصية والعوامل االجتماعية , فحياة الفرد عبارة عن
أن فنالحظ  واالجتماعي  الشخصي  التوافق  عمليات  بين  مستمرة   سلسلة 

األطفال يقومون بعمليات التوافق مع كل موقف يواجهونه.
       هناك جدل حول الكفاءة االجتماعية لذوي صعوبات التعلم. فالعديد
التعلم لصعوبات  المحلية  االستشارية  اللجنة  مثل:  الكبرى  المنظمات   من 
 )Commitite On Learning Disabilites In Teragency ( تؤيد اعتبار
 الصعوبات االجتماعية من المحددات األساسية لصعوبات التعلم. ومع ذلك

نجد بعض الباحثين يرون أنه مايزال الموضوع بحاجة لمزيد من الدراسة.

والبحوث  الدرا�سات  تو�سلت 
اإلى اأن ثلث الطالب ذوي �سعوبات 
املعرفية  اأو  االأكادميية  التعلم 
اجتماعية  �سعوبات  من  يعانون 
بال�سرورة  لي�ض  لكن  وانفعالية. 
الطالب ذوي �سعوبات  اأن جميع 
�سعوبات  من  يعانون  التعلم 
تكون  قد  بل  وانفعالية  اجتماعية 

اأحد مظاهر تفوق بع�سهم.
الكفاءة الجتماعية:

Social Competence
       تعرف الكفاءة االجتماعية 
باأنها : ”كفاءة ال�سلوك االجتماعي 
خالل  من  تنعك�ض  والتي  للطفل 
االجتماعية  املخرجات  من  كثري 
املهمة ، مثل : تقبل املعلم ، وتقبل 
والتوافق   ، املدر�سة  يف  االأقران 
 ، ال�سداقات  وتكوين   ، املدر�سي 
االجتماعي  الدعم  �سبكات  ومنو 
الفرد  ومهارات   ، االأقران  بني 
املهام  اأداء  يف  االجتماعية 
 ، بها  يكلف  التي  االجتماعية 

مع  االجتماعي  التكيف  ومهارات 
املحيطني به“ .

�شعوبات التعلم
 :Learning Disabilities 

اأو  واحد  يف  ا�سطراب 
النف�سية  العمليات  من  اأكرث 
اللغة  فهم  املت�سمنة  االأ�سا�سية 
اأكانت  �سواء  ا�ستخدامها،  اأو 
هذا  ويظهر  كتابية،  اأم  �سفوية 
عجز  �سكل  على  اال�سطراب 
اأو   ، الكالم  اأو   ، اال�ستماع  عن 

التهجئة،  اأو  الكتابة،  اأو  القراءة، 
ويبني  الريا�سية.  العمليات  اأو 
ال  التعلم  �سعوبات  اأن  التعريف 
التي  التعليمية  امل�سكالت  ت�سمل 
تعود اأ�سا�ًسا اإلى االإعاقة العقلية، 
الب�سرية،  اأو  ال�سمعية،  اأو 
اأو  احلركية،  اأو  ال�سلوكية،  اأو 
احلرمان البيئي ، اأو االقت�سادي 

، اأو الثقايف.
اجلانب االجتماعي له تاأثري 
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وا�سح يف حياة التالميذ بوجه 
عام وذوي �سعوبات التعلم بوجه 
خا�ض فهم يف اأم�ضِّ احلاجة اإلى 
الدعم االجتماعي قبل االأكادميي 
االآباء  وقوف  اإلى  وبحاجة 
واملدر�سة  واالأ�سدقاء  واملعلمني 
اجلهود  جميع  تثمر  فلن   ..
وجود  دون  خلدمتهم  املبذولة 
لهم.  ونف�سي  اجتماعي  تدخل 
الكفاءة  ميتلك  الفرد  كان  فمتى 
اإدراك  باإمكانه  كان  االجتماعية 
فيها  ت�ستخدم  التي  املواقف 
املنا�سبة  االجتماعية  املهارات 
بطريقة توحي باأن هناك احتمااًل 
واملهارات  اإيجابية.  لنتائج  قوًيا 
االجتماعية التي هي اأحد مكونات 
عن  عبارة  االجتماعية  الكفاءة 
تعلمها  ميكن  منف�سلة  �سلوكات 
واأداوؤها يف مواقف تفاعلية وتكون 

الدرا�سات  من  للعديد  اأ�سا�ًسا 
التي ت�سمل ذوي �سعوبات التعلم.
الدرا�سات  نتائج  اأ�سارت 
التالميذ  اأن  اإلى  واالأبحاث 
جميع  يف  متفوقون  العاديني 
االجتماعية  الكفاءة  مكونات 
على ذوي �سعوبات التعلم ويرجع 
ذوي  التالميذ  اأن  اإلى  ال�سبب 
اأمناط  لديهم  التعلم  �سعوبات 
عن  خمتلف  اجتماعي  تفاعل 
باالإ�سافة  العاديني  اأقرانهم 
املهارات  اإلى  افتقارهم  اإلى 
االآخرين  مع  للتعامل  االجتماعية 
للمواقف  املالئم  واالإدراك 
من  ومعاناتهم  االجتماعية 
 Social( االجتماعي  الرف�ض 
التكيف  و�سوء   )Rejection

ال�سخ�سي واالجتماعي.
بت�سمني  االهتمام  تزايد  لقد 

�سمن  االجتماعية  امل�سكالت 
باعتبار  التعلم  �سعوبات  تعريف 
اأو  ا�سطراب  درا�سة  اأهمية 
االجتماعية  املهارات  �سعوبات 
ذكر  و  الفرد،  حياة  يف  كعائق 
اأن   )8991، الزيات  )فتحي 
االجتماعية  ال�سعوبات  اأ�سباب 
اال�ستخدام  عدم  اإلى  ترجع  
والدالالت  للمعايري  املنا�سب 
اأ�سباب  تنق�سم  و  االجتماعية، 
اإلى  االجتماعية  ال�سعوبات 

اأ�سباب اأولية و اأخرى ثانوية:
- الأ�شباب الأولية:

املحلية  اللجنة  ت�سري  وهنا 
التعلم  ل�سعوبات  اال�ست�سارية 
ا�سطرابات  اأن   )ICLD(
حتدث  االجتماعية  املهارات 
يف  وظيفية  ال�سطرابات  نتيجة 
اجلهاز الع�سبي املركزي، والتي 
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الوراثية  العوامل  مع  تتداخل 
منتجة هذه ال�سعوبات.

الثانوية:  الأ�شباب   -
االجتماعية  ال�سعوبات  وتكون 
االأكادميية  لل�سعوبات  نتاًجا 
اإذ  الفئة،  هذه  منها  تعاين  التي  
اإلى تكرار  توؤدي هذه ال�سعوبات 
خربات الف�سل االأكادميي  و الذي 
املحيطني  اأنظار  حمط  يجعلهم 
الو�سع  على  توؤثر  دونية  بنظرة 

االجتماعي لهوؤالء املتعلمني.
و ذكر �سالح هارون)٢٠٠٤( 
التي  االجتماعية  ال�سعوبات  اأن 
�سعوبات  ذوو  املتعلمون  يظهرها 
التعلم ترجع اإلى عدد من العوامل 
وهي: العجز يف عمليات التوا�سل 
الف�سل،  تراكمات  اللفظي، 
غري  التوا�سل  عمليات  يف  العجز 

عن  التعبري  يف  العجز  اللفظي، 
غري  باأ�ساليب  املختلفة  امل�ساعر 
م�ستوى  على  ا�سطراب  لفظية، 
و  االأ�سرة  داخل  العالقات  ن�سق 
التمييز يف املعاملة ما بني املتعلم 
ذو �سعوبة التعلم واملتعلم العادي 

من اأقرانه.
املهارات  وتنمية  اإك�ساب 
�سعوبات  لذوي  االجتماعية 

التعلم:
ال تعدُّ �سعوبات التعلم م�سكلة 
نف�سية  بل م�سكلة  تربوية فح�سب 
تكيفية توؤثر على الطفل والوالدين 
و االأ�سرة عامة مما يتطلب برامج 
االإر�ساد ح�سب  و  للتكفل والعالج 
احلالة، وي�سري فوفن و �سيناجوب 

 )١٩٩٨،ughn&Sinagub
�سعوبات  ذوي  االأطفال  اأن  اإلى 

باال�ستعداد  يتمتعون  التعلم 
االجتماعية  �سلوكياتهم  لتعديل 

اإذا ما خ�سعوا لربامج منا�سبة.
االأهل  يلعب  اآخر  جانب  من 
املهارات  تنمية  يف  مهًما  دوًرا 
ذوي  اأطفالهم  لدى  االجتماعية 
�سعوبات التعلم، ويف هذا ال�ساأن 

ميكن لالأهل القيام مبا ياأتي:
اإقامة  على  الطفل  ت�سجيع   -
االآخرين  االأطفال  مع  �سداقات 

منذ املراحل املبكرة من عمره.
- تعزيز و تدعيم   التفاعالت 
و ال�سلوكات االجتماعية االإيجابية 

للطفل.
اأثناء  يف  الطفل  مراقبة   -
على  الوقوف  بهدف  اللعب 
التي  تلك  و  املرغوبة  ال�سلوكات 
اإك�سابها  للعمل على  اإليها   يفتقر 
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الحًقا.
- القيام بالتدريب و النمذجة 
يتعلق  فيما  االأدوار  لعب  و 

بال�سلوكات املهمة ب�سكل مبا�سر.
الكفاءة  تطوير 

الجتماعية:
التعلم  �سعوبات  ذوي  يحتاج 
اإلى حماوالت عديدة وجهود كبرية 
االجتماعية.  املهارات  ليتعلموا 
املهارات  تعليمهم  ميكننا  وكما 
والكتابة  كالقراءة  الدرا�سية 
تعليم  فبا�ستطاعتنا  واحل�ساب 
ذوي ال�سعوبات االجتماعية كيف 
االآخرين  مع  ويتعاملون  يعي�سون 
وطرق  اأ�ساليب  خالل  من 
الكثري  فهناك  خمتلفة.  تدري�ض 
املهارات  لتطوير  االأن�سطة  من 

االجتماعية :
1- حت�سني اإدراك الذات.

االنفعايل  الذكاء  تنمية   -2

)الوجداين(.
وهو  االجتماعي:  الن�سج   -3
نتيجة  ال�سلوك  يف  تغري  عملية 
اليومية،  واملمار�سات  للخربات 
ن�سج  يف  املوؤثرة  العوامل  ومن 
مرحلة  يف  اجتماعًيا  الطفل 
باأ�سرته  عالقته  املبكرة  الطفولة 
واإ�سباع حاجاته االأ�سا�سية وتنمية 
والعقلية،  اجل�سمية،  قدراته 
اإلى  باالإ�سافة  واالجتماعية. 
يكت�سب  والتي  واملعلمني  املدر�سة 
ومعايري  ومعلومات  خربات  منها 
االأدوار  تعلم  مثل  اجتماعية 
وال�سبط  اجلديدة  االجتماعية 
حاجاته  بني  والتوافق  االنفعايل 

وحاجات االآخرين.
ا�شرتاتيجيات وبرامج 
املهارات الجتماعية:

       تعلم اال�سرتاتيجيات ي�سمن 
والتفكري  التوقف  التالميذ  تعلم 

يتحملون  وجتعلهم  االإجابة  قبل 
نتائج ت�سرفاتهم ويعيدون النظر 
يف تنظيم حركاتهم االجتماعية. 
ذوي  ا�ستجابات  تكون  ما  فغالًبا 
�سعوبات التعلم متهورة ومندفعة 
فهم  االجتماعية  املواقف  يف 
ملا  اعتبار  اأخذ  بدون  يت�سرفون 
احللول  وماهي  املوقف  يتطلبه 

املمكنة وعواقب �سلوكاتهم.
 :FAST ا�سرتاتيجية   -1
ت�ساعد ذوي �سعوبات التعلم على 
حلولهم  وتطوير  امل�سكالت  حل 
حلول  واإنتاج  مهاراتهم  ومراقبة 
اأجزاء   4 على  وت�ستمل  كافية، 

تذكريية:
ماهي   )F(والتفكري التمهل 

امل�سكلة؟
 )A( البديلة  االإجراءات 
ممكنة  بديلة  حلول  قائمة  اأعط 

للم�سكلة.
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التلميذ  يحاول   )S( احللول 
يف هذه املرحلة اختيار اأف�سل حل 

ذي مدى بعيد.
التجربة )T( اإذا ف�سل البديل 
من  الثانية  للخطوة  ارجع  االأول 

االإجراءات الختيار بديل اآخر.
ال�سلوك:  على  احلكم   -2
كاملة  غري  ق�سة  للتلميذ  نقراأ 
اجتماعية  اأحكاًما  ون�ستخدم 
نهاية  يتوقع  التلميذ  وجنعل 
عر�ض  اأو  يكملها.  اأو  الق�سة 
فديو لبع�ض االأو�ساع االجتماعية 
للنقا�ض  فر�سة   التلميذ  واإعطاء 

واالنتقاد .
االأمور  ا�ستيعاب   -3

االجتماعية عن طريق ال�سور.
ال�سلوكيات  تعميم   -4

االجتماعية املكت�سبة واجلديدة.
5- تعلم مهارات املحادثة.

6- مهارات ال�سداقة.
7- مهارات اللعب.

من  العديد  اإلى  باالإ�سافة 
مل�ساعدة  امل�سممة  الربامج 
املهارات  تطوير  على  التالميذ 

االجتماعية ومنها:
ا�شرتاتيجات احرتام 

الذات: 
جند التالميذ الذين يف�سلون 
ترافقهم  ما  غالًبا  التعلم  يف 
ف�سل  فعملية  عاطفية  م�ساكل 
اإلى  تقود  تعليمه  يف  ال�سخ�ض 
ذاته  من  �سخريته  من  �سيء 
القلق،  من  حالة  وي�ساحبها 
لذلك يجب العمل على زيادة ثقة 

لذاته  واحرتامه  بنف�سه  التلميذ 
من خالل زيادة فر�ض النجاح له 

با�ستخدام :
العالج  قبل  النف�سي  العالج 

الرتبوي.
خالل  من  العالجي  التعليم 

املهارات التدري�سية.
بحيث  ال�سحرية  الدائرة 
م�ساعره  عن  طالب  كل  يف�سح 
االآخرين  م�ساركة  كيفية  ويتعلم 
م�ساعرهم وتفهمها وحل م�ساكل 

بع�سهم مع بع�ض.
املبدع  االإعالم  ا�ستخدام 
فنية  اأ�ساليب  من  ي�سمله  مبا 
وتدخل  عالج  كاأ�سلوب  وحركات 
ذوي  للطالب  الروابط  لتح�سني 
�سعوبات التعلم وذوي ال�سعوبات 

االجتماعية.
الإر�شاد:

نحو  الطالب  فعل  ردود 
على  تعتمد  والف�سل  النجاح 
مواقفهم وعواطفهم ومعتقداتهم 
تطوير  ميكننا  لذلك  وخرباتهم 
ال�سحيحة  العاطفية  املواقف 
اأو  الفردي  االإر�ساد  خالل  من 

اجلماعي.
ا�شرتاتيجيات تعديل 

ال�شلوك:
اأكرث اال�سرتاتيجيات  تعدُّ من 
التعلم،  �سعوبات  لذوي  فائدة 
املعلمني  من  الكثري  وهناك 
ب�سكل  اال�سرتاتيجية  ي�ستخدمون 
ت�ستخدم  اأن  يجب  لكن  حد�سي 
ب�سكل  اال�سرتاتيجية  اإجراءات 

قابلة  ال�سلوكات  وتكون  منظم 
اأهم  ومن  والقيا�ض.  للمالحظة 
اأ�ساليب تعديل ال�سلوك )التعزيز 
وال�سلبي،  االإيجابي  بنوعيه 
التجاهل،  اال�ستجابة،  تكلفة 
ت�سكيل ال�سلوك، العقد ال�سلوكي، 
املعززات  الرمزي،  االقت�ساد 

الرمزية واالإق�ساء(.
اأهمية  �سبق  مما  يت�سح 
ذوي  لدى  االجتماعية   املهارات 
من  �سواء  التعلم   �سعوبات 
التوافق  يف  القوي  تاأثريها  حيث  
حيث  من  اأو  النف�سية  وال�سحة 
لذلك  االأكادميي،  التح�سيل 
املهارات  هذه  تنمية  االأهمية  من 
لهذه  االجتماعية  الكفاءة  لزيادة 
الفئة وتعزيز النمو االجتماعي مع 
االآخرين و من ثم اكت�ساب التقبل 
يف  النجاح  ثم  ومن  االجتماعي 
وتعدُّ  املختلفة،  احلياة  نواحي 
اأهم  من  االإر�سادية  الربامج 
الو�سائل التي من املمكن  توظيفها 
املوؤ�س�سات  داخل  منظم  ب�سكل 
لالإر�ساد  اإ�سافة  الرتبوية، 
الوالدين  يهيئ  الذي  االأ�سري 
تطورات  ملتابعة  االأ�سرة  وحميط 
�سعوبات  ذوي  املتعلمني  وت�سجيع 
على  قدراتهم  تنمية  يف  التعلم 
التعامل ولعب االأدوار املختلفة يف 
جو من امل�ساندة والتعاون وتعزيز 
ب�سكل  االجتماعية  ال�سلوكات 
يحقق االأهداف املن�سودة يف دمج 
حميطه  داخل  اجتماعًيا  الطفل 
االأ�سري واملدر�سي واملحيط العام.
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إن القيم األساسية للتعلم مدى الحياة من التعلم، واالستكشاف، والخدمة، إلى جانب 
فوائده للعقل والجسد والروح تجعله أداة قوية بشكل ال يصدق للتحول الشخصي 

]200٦ ,Nordstrom[ .وللتعزيز

خرييه حممد القحطاين
بكالوريوس لغة إنجليزية

ماجستري وسائل وتكنولوجيا التعليم.

 تحقيق التعلم مدى الحياة
بالتعلم اإللكتروني
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يعرف التعلم مدى احلياة على 
على  يدل  ثقايف  م�سطلح   « اأنه 
بعيد  حتول  وهو  جديد.  منوذج 
عن مفهوم »التعليم« الذي يحركه 
مقدم التعليم نحو التعلم الفردي 
للتعليم،  اليون�سكو  )»معهد 

.)١٩٩١

مدى  التعلم  تعريف  ويغطي 
احلياة جميع اأن�سطة التعلم:

اإلى  تهدف  هادفة  اأن�سطة   -
املعلومات  اأو  ال�سلوك  »حت�سني 
اأو  املوقف  اأو  الفهم  اأو  املعرفة  اأو 

القيم اأو املهارات«.
تزال  ال  التي  االأن�سطة   -
عنا�سر  »حتمل  ولكن  ع�سوائية، 
يتم  ال  اإذ  واال�ستمرارية«،  املدة 

الن�ض على اأق�سر مدة.
كونها  عن  النظر  ب�سرف   -
اأنواع  ذلك  يف  مبا  ال؛  اأم  ر�سمية 
والتلمذة  الدرا�سة،  من  خمتلفة 
يف  والتدريب  والتعليم  ال�سناعية 
والتعليم  خارجه،  اأو  العمل  مكان 

الذاتي وما اإلى ذلك.
�سرف النظر عن م�سادر   -
التمويل، �سواء من القطاع اخلا�ض 
اأو العام اأو القطاع الثالث اأو الفرد.
�سكل  عن  النظر  �سرف   -
الو�سائل  )ا�ستخدام  الدرا�سة 
�سبيل  على  احلديثة،  اأو  التقليدية 
املعلومات  تكنولوجيات  املثال، 

واالت�ساالت(.
على  تركز  التي  االأن�سطة   -

على  ولي�ض  ودرا�سته،  املتعلم 
التدري�ض.

وميتد التعلم مدى احلياة من 
ذلك  يف  مبا  املوت،  حتى  الوالدة 
يف  املتعلم  به  يقوم  التدريب  اأي 
»التعلم  ولد م�سطلح  وقد  حياته. 
مع  جنب  اإلى  جنًبا  احلياة«  مدى 
البيان، والتي ال ينتهي التعلم بعد 
طوال  ي�ستمر  ولكن  املدر�سة  ترك 

العمر كله.
احلياة  مدى  للتعلم  ميكن 
واملبادرة  االإبداع  يغر�ض  اأن 
ثم  ومن  النا�ض  يف  واال�ستجابة 
القدرة  اإظهار  من  متكينهم 
بعد  ما  املجتمع  يف  التكيف  على 
تعزيز  خالل  من  ال�سناعي 

املهارات من اأجل:
- اإدارة عدم اليقني.

وداخل  عرب  التوا�سل   -

الفرعية  والثقافات  الثقافات 
واالأ�سر واملجتمعات املحلية.

- التفاو�ض على النزاعات.
اأربع  يقرتح تقرير جاك ديلور 
خ�سائ�ض للمتعلمني مدى احلياة 
التي �ستكون اأركان جمتمع التعلم:

)اكت�ساب  لتعمل  تعلم   •
ذلك  يف  مبا  وتطبيقها،  املهارات 
النا�ض  تزويد  احلياتية:  املهارات 
ويف  االآن  املطلوبة  العمل  باأنواع 
االبتكار  ذلك  يف  مبا  امل�ستقبل 
يف  العمل  لبيئات  التعلم  وتكييف 

امل�ستقبل(.
)تعزيز  لتكون  تعلم   •
ال�سخ�سي:  والوفاء  االإبداع 
تطور  يف  امل�ساهمة  التعليم 
ال�سخ�ض الكامل: العقل واجل�سم، 
واحل�سا�سية،  واال�ستخبارات، 

والتقدير اجلمايل والروحاين(.
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التعلم  )نهج  لتعرف  تعلم   •
وقادًرا  وحا�سًما  مرًنا  يعد  الذي 
على: اإتقان اأدوات التعلم بداًل من 

اكت�ساب املعرفة املنظمة(.
)عرب  مع  لتعي�ض  تعلم   •
واالحرتام  والتفاهم  الت�سامح 
النزاعات  حل  املتبادل: 
اأ�سخا�ض  واكت�ساف  �سلمًيا، 
وتعزيز  وثقافاتهم،  اآخرين 
والكفاءة  املجتمعية،  القدرة 
على  والقدرة  والقدرة،  الفردية 
واالإدماج  االقت�سادي،  ال�سمود 

االجتماعي(. 
مريز  نان�سي  قامت  وقد 
ع�سر  اأف�سل  ب�سرد  نورد�سرتوم 

فوائد للتعلم مدى احلياة على هذا 
النحو:

احلياة  مدى  التعلم   )01
القدرات  تطوير  على  ي�ساعد 

الطبيعية ب�سكل كامل.
يفتح  احلياة  مدى  التعلم   )9

العقل.
يخلق  احلياة  مدى  التعلم   )8

الف�سولية، )العقل اجلائع(.
يزيد  احلياة  مدى  التعلم   )7

من احلكمة.
يجعل  احلياة  مدى  التعلم   )6

العامل مكاًنا اأف�سل.
5( التعلم مدى احلياة ي�ساعد 

على التكيف مع التغيري.

4( التعلم مدى احلياة ي�ساعد 
على العثور على معًنى يف احلياة.

تبقي  احلياة  مدى  التعلم   )3
يف  ن�سطني  كم�ساهمني  امل�ساركة 

املجتمع.
2( التعلم مدى احلياة ي�ساعد 
جديدة  �سداقات  تكوين  على 

واإقامة عالقات قيمة.
يوؤدي  احلياة  مدى  التعلم   )1
الذات.  بتحقيق  اإثراء احلياة  اإلى 

(٢٠٠٨)Nordstrom
التعلم  بني  العالقة  ولعر�ض 
التعلم  وبني  احلياة  مدى 
االإلكرتوين، نحتاج لربط متطلبات 

حتقيق التعلم مدى احلياة مع 
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اأ�سا�سيات التعلم االإلكرتوين. 
مفتوحة:  اأنظمة  اأوًل: 
يعملون  الذين  النا�ض  احتياجات 
�سوف  احلياة  مدى  التعلم  يف 
مغلق،  نظام  اأي  حدود  تتجاوز 
التي  التحديات  اأكرب  اأحد  وهي 
مدى  التعلم  لدعم  النظم  تواجه 
للم�ستعملني  ال�سماح  عرب  احلياة 
مطوري  ي�سبحوا  باأن  النهائيني 
ويعد   ،)SONI،2012( اأنظمة 
نظام  باأنه  االإلكرتوين  التعلم 
ال  عدد  توفري  على  قادر  مفتوح 

نهائي من امل�سادر واخلدمات.
يت�سمن  اأن  ينبغي  ثانًيا: 
العديد  احلياة  مدى  التعلم  نظام 
واإذا  النا�ض،  بني  التفاعالت  من 
االإلكرتوين  التعلم  اإلى  نظرنا 

التفاعل  على  قائم  اأنه  �سنجد 
ومع  االأجهزة  ومع  املتعلمني  مع 
املحتوى وذلك من خالل التوا�سل 
عرب منتديات النقا�ض وغريها من 

االأدوات.
ثالًثا: يجب اأن ت�ساعد بع�ض 
يف  احلياة  مدى  التعلم  اأدوات 
كالعثور  النطاقات  عرب  البحث 
على م�سكالت م�سابهة مت حلها يف 
اأماكن اأخرى واالإبالغ عن حلولها. 
االإلكرتوين  التعلم  يوفره  ما  وهذا 
على  املتعلم  قدرة  حيث  من 
الو�سول اإلى قواعد بيانات للبحث 

فيها.
امل�ستخدمني  تعيني  رابًعا: 
لنظام  ولي�ض  االأهداف،  ملعظم 
والتعلم  احلياة.  مدى  التعلم 

من  اإعداده  يتم  االإلكرتوين 
اإتاحته  ثم  املتخ�س�سني  قبل 

للم�ستخدمني يف وقت التعلم.
كتاًبا  ليون )٢٠١٠(  األف  وقد 
ال�سخ�سية  التعلم  »بيئة  حول 
اأ�سماه  احلياة«  مدى  للتعلم  كاأداة 
 Characterisation of
 a Personal Learning
 Environment as a
 Lifelong Learning Tool
وحتدث فيه حول و�سع �سكل معني 
وهي  �سحته،  من  والتحقق  للتعلم 
تعلم  م�سار  وترتيب  لتنظيم  خطة 
مدى  املتعلمني  لتو�سيف  حمدد، 

احلياة.
االإلكرتوين،  التعلم  وي�سبح 
تربوي  بنموذج  مدعوًما  كان  اإذا 
منا�سب، و�سيلة تعليمية ذات قيمة 
التي  املرونة  بف�سل  واأداة  م�سافة 
يوفرها من حيث الزمان واملكان، 
على  ال�سخ�سي  الطابع  واإ�سفاء 
وتتبع  التفاعل،  بزيادة  امل�سارات، 
الكفاءات  يف  املحرز  التقدم 
 ،Leone( الفردية  واملعارف 

.)٢٠١٠

من  مزيد  اإلى  بحاجة  ونحن 
فاعلية  حول  العلمية  االأبحاث 
اأدوات التعلم االإلكرتوين يف حتقيق 
مهارات التعلم مدى احلياة والذي 
عند  طويل  وقت  اإلى  يحتاج  قد 
اإعدادها الأن هذه املهارات تتحقق 

على املدى البعيد.
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شخص  كل  حياة  في  نجاح  أي  إن 
يصحبه العديد من الرؤى والخطط المنظمة 

والمحكمة، ووضع 
األولى  اللبنات 
جميلة  حياة  لسير 
أي  من  خالية 
تعتريها  معيقات 
وتعكر صفوها .. 
وتكون في سياق 
وتدخالت  متتابع 
وتعليمية  تربوية 
سواًء  وتثقيفية 
على  أكانت 

مستوى الفرد أم المجتمع. فالتدخل المبكر 
شخص  كل  يعيه  أن  يجب  حياتنا  في 

واالجتماعية  الطبية  الجوانب  جميع  في 
الحمل  فترة  منذ  والنفسية  والتربوية 
للمراحل  كبدايات 
وحتى  العمرية 
الرشد،  سن 
التدخل  بمعنى 
قبل فوات األوان 
كان،  عارض  ألي 
سيحدث  وهذا 
متكاملة  إجراءات 
من  ومنظمة 
العامة  التوعية 
التغيير  وإحداث 
االنتظار حتى ظهور  نحو األفضل. وعدم 

األعراض السلبية.

بندر بن حممد الع�شيمي
ماجستري تربية خاصة

 التدخل
 المبكر في

حياتنا
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االأولى  العمرية  املراحل  وتعدُّ 
مهمة جدًا يف ت�سكيل البناء العقلي 
وال�سمعي  واحلركي  واللغوي 
والب�سري ل�سلوكيات ومنو اأطفالنا 
تدريب  يف  تكون  وعادة  واأبنائنا. 
وتهيئة االأ�سرة على االإطالع وزيادة 
يف  وتتمثل  لهم  اللغوية  احل�سيلة 
اإلى  ومتتد  منزلية  خدمات  تقدمي 
امل�ست�سفيات  اأو  ال�سحية  املراكز 
التي  ال�سحية  االأعرا�ض  ملتابعة 
اأو �سرورية،  دورية   متابعة  حتتاج 
املدر�سة  قبل  ما  خدمات  كذلك 
التهيئة  يف  جدًا  مهمة  تعدُّ  التي 
واال�ستعداد، وتلعب ريا�ض االأطفال 
دورًا مهًما يف هذه املرحلة . وميكن 
نحو  يتطلب  ما  بع�ض  اإي�ساح 
خدمات التدخل املبكر قبل الوالدة 

الوالدة  بعد  اأو  الوالدة  اأثناء  يف  اأو 
. مبا قد يوؤثر نحو ما يعيق م�ساكل 
النمو ، وتقدمي الن�سائح ال�سرورية 
اأو  اإ�سابة  اأية  تفاقم  ملنع  للحيلولة 

اأعرا�ض نف�سية اأو اجتماعية.
اأن  يجب  لنا  ملك  حياتنا 
وم�سايرتها  تكيفها  على  نعمل 
عليها  نحافظ  واأن  االأف�سل  نحو 
مطلب  فاال�ست�سارات  نهملها،  وال 
لتلك  جملب  والتوعية  �سروري 
خللق  واملفيدة  االإثرائية  احل�سيلة 
جمتمع �سليم خاٍل من كل ما ي�سوبه 
من عدم الر�سا اأو االإحباطات من 
واالإهمال  الف�سل  جتارب  تكرار 
والالمباالة فيما يحدث و�سيحدث. 
املجتمع  و�سحة  اأبنائك  ف�سحة 
كاماًل ي�سبقها تدخل اأيًا كان نوعه .

     احلياة جميلة اإن امتزجت 
االأبدان  يف  وراحة  دائمة  ب�سعادة 
عز  اهلل  توفيق  بعد  يحدث  وهذا 

وجل.
     يجب اأن تعي وتثقف وتبحث 
وتعديل  والتدريب  التعليم  عن 
يف  املرغوبة  غري  ال�سلوكيات 
وفلذات  اأمانة  فحياتك  حياتك، 

اأكبادك جنة فحافظ عليها.
املبكر  التدخل  كان  فكلما       
جميع  يف  اأف�سل  كان  مبكرًا 
مراعيًا  وقائي  اإنه  اأي  اجلوانب 
املهمة  النف�سية  اجلوانب  بذلك 
تعزز  .التي  االجتماعي  التكيف  يف 
الطفل  وتطوير  بطبيعة احلال منو 
منذ ال�سنوات االأولى وتكوين الدعم 
وامل�ساندة لالأ�سر يف املقام االأول ، 
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الأنهم بذلك �سيدربون اأطفالهم 
عند ن�سوب اأية عار�ض ال قدر اهلل 
خلفية  هناك  �ستكون  وعندئذ   ،
االإيجابية  لل�سلوكيات  وتعزيز 
التوترات  م�ساعر  من  والتقليل 
واالإحباطات التي قد حتدث وجتعل 
يف  االأيدي  مكتوف  كان  اأيًا  الفرد 
اإلى  ذلك  ينقل  وقد  نف�سي  �سراع 
تلك  فت�ستمر  منه.  القريبة  البيئة 

الدوامة بدون حلول .
     اللحظات االأولى هي االأهم، 
للم�سمى،  تباعًا  التدخل  تقدمي  يف 

فالوقاية خري من قنطار عالج .
بخدمات  االهتمام  يجب       
تقدم  والتي  املبكر  التدخل 
وكذلك  واملتخ�س�سني  للوالدين 
االأ�سرة واملجتمع بوجه عام ، ومن 
اخلدمات   : اخلدمات  تلك  �سمن 
الطبية التي تقدم وتاأتي من خالل 
وتوفري  الالزمة  التطعيمات  توفري 
خالل  من  متكامل  �سحي  نظام 

االإعاقة.  مبجاالت  العامة  التوعية 
واالهتمام بالتغذية ال�سليمة وعدم 
يف  التنظيم  عدم  اأو  االإفراط 
ت�سرف  التي  واالأدوية  العقاقري 
النف�سية  اخلدمات  ا  اأي�سً للفرد. 
تكوين  من  كبري  جزء  هي  التي 
�سخ�سية ومنو ال�سلوك لدى الطفل 
الوقوف  يجب  موؤ�سر  واتزانها 
التاأثري  وعدم  ومراعاتها  عندها 
ا�سطهادها  يحدث  مبا  عليها 
الت�سخي�سات  ت�ستخدم  وقد   ،
العار�ض  تفحل  قبل  واال�ست�سارات 
تقدمي  يتم  ثم  ومن  امل�سكلة  اأو 
لها،  املطلوب  بال�سكل  اخلدمة 

وتدريب الوالدين على ذلك.
الندوات  ح�سور  اأي�سًا       
بالبحث  واالهتمام  واملوؤمترات 
ما  كل  على  واالطالع  العلمي 
املعرفية  احل�سيلة  ويزيد  يخدم 
حجر  يعدُّ  الذي  املبكر  التدخل  يف 
حتى  كان،  تخ�س�ض  اأي  يف  زاوية 

التعاي�ض  و�سبل  احلياتية  باالأمور 
وتقبل الثقافات التي توؤخر اأيَّ تقدم 

ملحوظ تراه منا�سبًا وجمدًيا.
     عملية االهتمام بالذات هي 
تعزيز  نحو  تدخل  على  موؤكد  دليل 
واأ�سرتك  حياتك  يقود  اإيجابي 
وم�ستقبلك وجمتمعك نحو االأمثل. 
الدنيا  جتعل  وال  تثبط  ال       
همك. اأملنا اأن يكون هناك اتخاذ 
قرارات بتوفر جميع التخ�س�سات 
لتذليل  جمتمعنا  يحتاجها  التي 
اخلدمات  كل  وتقدمي  ال�سعوبات 
التي تطراأ يف امليدان الرتبوي الذي 
التي  الكوادر  من  بالعديد  يزخر 
�ستثبت اإبداعها، لكي ت�ساير الدول 
التدخالت  جناح  وتثبت  املتقدمة 
الطبية   جماالتها  بجميع  الرتبوية 
واملهنية  والرتبوية  والبيئية 
الثقافات  تلك  ون�سر  واالأكادميية 
�سعيدة  حياتنا  جتعل  التي  املبهرة 

واأطفالنا وجمتمعنا دائمًا بخري .
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 يمثل مفهوم الذات حجر الزاوية في دراسة الشخصية اإلنسانية، وعنصرًا
أنه إلى  المفكرين  بعض  يذهب  بل  النفسي  التوجيه  عناصر  من   مهمًا 
 مفتاح الشخصية السوية، وطريق من طرق الوصول إلى النجاح والتوافق

 الشخصي واالجتماعي والمهني واإلبداع .
الذات كما ذكر Marsh & Smith » أهمية        ولقد احتل مفهوم 
 خاصة في العلوم اإلنسانية إذ يمثل متغيرًا تربويًا في العديد من البحوث

والدراسات النفسية، كما القى اهتمامًا كبيرًا من المنظرين« .

تنمية مفهوم الذات
في مرحلة المراهقة

عبداهلل بن عبدالعزيز اخلرعان
باحث دكتوراه يف االإدارة الرتبوية
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حاولت  التي  النظريات  اأهم  ومن 
لها  وكان  الذات،  مفهوم  تف�سري 
ثالث  فهمه  يف  الرئي�ض  الدور 
روجرز  كارل  نظرية  نظريات هي: 
وكومبز  �سينج  ونظرية   Rogers
ونظرية   Snygg and comps

 . Vernon فيليب فرنون
روجرز  كارل  نظرية  اأن  مع        
يف  التاأثري  من  بلغت    Rogers
ما  واالإر�ساد  النف�سي  العالج 
النظريات  من  غريها  تبلغه  مل 

االأخرى.
اأحد  الذات  ُيعد مفهوم  ولذلك 
العوامل االأ�سا�سية يف توجيه �سلوك 
االإطار  وهو  عام،  بوجه  الفرد 
املرجعي الذي من خالله ي�ستجيب 
به نظرًا  الذي يحيط  للعامل  الفرد 
للقوة املوؤثرة التي يتمتع بها مفهوم 

الذات على ال�سلوك االإن�ساين.
الباحثني  من  كثري  ويتفق 
هي  الذات  مفهوم  وظيفة  اأن  على 

العمل على وحدة ومتا�سك وات�ساق 
لل�سخ�سية  املختلفة  اجلوانب 
واإك�سابها طابعًا مميزًا ، كما يقوم 
مفهوم الذات بتنظيم عامل اخلربة 
متكامل،  اإطار  يف  بالفرد  املحيط 
الطاقة  مبنزلة  يكون  ثم  ومن 
واأوجه  الفرد  ل�سلوك  الدافعة 

ن�ساطاته املتعددة يف احلياة. 
يحكم  لذواتنا  مفهومنا  اإن 
اأكان  �سواء  وا�سح  ب�سكل  �سلوكنا 

هذا املفهوم اإيجابيًا اأم �سلبيًا. 
هو  ذاته  عن  الفرد  فمفهوم 
�سلوكه  كبرية  بدرجة  يحدد  الذي 
وكذلك  ودافعيته،  تفكريه  وحمور 
الإدراك  واإدراكه  لنف�سه  اإدراكه 
احلياة  مواقف  يف  له  االآخرين 
بها  امل�سلَّم  االأمور  ومن   . املتعددة 
مفهوم  اأن  النف�ض  علم  يف  االآن 
الذات لي�ض تكوينًا وراثيًا اأو فطريًا 
على  يعتمد  متعلم،  اأمر  هو  واإمنا 
البيئة  مع  وعالقاته  الفرد  خربات 

معها.  يتعامل  التي  االجتماعية 
للخربات  حم�سلة  الذات  فمفهوم 
ومن  الواقع  يف  الفرد  يدركها  كما 
هذا  فاإن  ذلك  وعلى  نظره،  وجهة 
املجال  خالل  من  يتمايز  املفهوم 
االإدراكي النا�سئ عن تفاعل الفرد 

مع البيئة التي يعي�ض فيها . 
هي  املراهقة  مرحلة  وتكون 
الذات  فيها  تت�سح  الذي  الوقت 
اأ�س�ض  على  ُتبنى  فالذات  وتن�سج، 
االثني  ال�سنوات  اأثناء  و�سعها  مت 
ع�سرة االأولى من �سنوات العمر اأو 
اأن  يعني  ال  وهذا  ذلك.  من  اأكرث 

التغريات اجلذرية ال حتدث. 
لنف�سه  الفرد  اإعطاء  اأن  كما 
يجعله  ذاته  عن  اإيجابيًا  انطباعًا 
طبيعيًا  م�سلكًا  احلياة  يف  ي�سلك 
حياة  اأثرها  على  يحيا  و�سويًا، 
اأن  حني  يف  مطمئنة.  هانئة 
�سلبيًا  انطباعًا  نف�سه  عن  اإعطاءه 
وتكون  نف�سيًا،  م�سطربًا  يجعله 



51 مجلة آفاق )العدد رقم ٥٢(

ثم  ومن  متزعزعة.  بنف�سه  ثقته 
يوؤثر  الذات  مفهوم  انخفا�ض  فاإن 
ب�سكل مبا�سر على التوافق النف�سي 

واالجتماعي لدى املراهقني. 
مفهوم  اأن  جند  ذلك  وعلى 
الذات ميثل اإنتاج تفاعل اإمكانات 
مع  جهة،  من  وت�سوراته  الفرد 
والعوامل  واملوؤثرات  املتغريات 
من  مرحلة  يف  لها  يتعر�ض  التي 
اأخرى،  جهة  من  حياته  مراحل 
فيتحدد هنا مفهوم الذات �سواء 
وفق  منخف�سًا  اأم  مرتفعًا  اأكان 
فكرته  من  الفرد  ا�ستجابات 
وعن  االآخرين  وعن  نف�سه  عن 
وخ�سائ�سه.  واإمكاناته  طبعه 
هنا  االإيجابية  النظرة  اأن  فنجد 
على  القدرة  ل�ساحبها  تهيئ 
كما  احلياة،  مع  الناجح  التعامل 
الذات  نحو  ال�سلبية  النظرة  اأن 
عنه  ينتج  حقيقتها  وانعدام 
وانعدام  التوتر  حالة مفرطة من 
التوافق والعجز عن اأداء ما يوكل 

اإليه.
اإن مفهوم الذات ميكنه التغري 
يتفقون  النف�ض  فعلماء  دائمًا، 
االأولى  ال�سنوات  اأهمية  على  كثريًا 
من العمر، اإال اأن جتارب املراهقة 
وال�سنوات الالحقة مهمة اأي�سًا، اإما 
يف تعزيز اأو تغيري بناء ال�سخ�سية. 
وهذا يوحي باأنه حينما تتبلور ذات 
من  فرتة  عرب  متر  فاإنها  املراهق 

التنقيح والتهذيب. 
يتطور  الذات  مفهوم  اأن  كما 
خربات  لتغري  تبعًا  وذلك  ويتغري 
زمنية  فرتات  يف  ومواقفه  الفرد 
خمتلفة، وبذلك يكون مفهوم الفرد 
لذاته يف مرحلة زمنية يختلف عن 
زمنية  مرحلة  يف  لذاته  مفهومه 

اخلربات  الختالف  وذلك  اأخرى، 
واملواقف التي مير بها الفرد. 

اإن طبيعة مرحلة املراهقة وما 
داخلية  تغريات  من  فيها  يحدث 
وخارجية وما يقع على املراهق من 
توؤثر  متعددة  اجتماعية  �سغوط 
ت�سوره  وجتعل  لنف�سه  روؤيته  يف 
تغريًا  يتغريان  والنف�سي  اجل�سمي 
�سعبًا  البلوغ  وي�سبح  جذريًا 
التي  املهمة  العوامل  ومن  للغاية. 
يف  املراهق  جناح  على  ت�ساعد 
للتغريات  تقبله  املرحلة  هذه 
اأج�سمية   �سواء  له،  حتدث  التي 
اأم  انفعالية  اأم  عقلية  اأم  كانت 
نواحي  تقبل  وعلى  اجتماعية، 
القوة وال�سعف لديه. وهذا يحتم 
اإر�سادية  خدمة  لوجود  احلاجة 
تقبل  على  م�ساعدته  على  تعمل 
هذه التغريات التي تطراأ عليه يف 
هذه املرحلة  والتوافق معها، ليتم 

حتقيق النمو ال�سامل لديه. 
مرحلة  اأن  فيه  ال�سك  ومما 

متعددة  مبراحل  متر  املراهقة 
للطالب  بالن�سبة  وانتقالية 
اختيار  يحتم  مما  والطالبات، 
لقدراتهم  املنا�سب  التخ�س�ض 
واتخاذ  ال�سخ�سية،  وميولهم 
فهمهم  على  بناء  املنا�سب  القرار 
لذواتهم وقدراتهم. وهذا وال �سك 
يتطلب مزيدًا من العناية والتوجيه، 
الذات  مفهوم  تنمية  خالل  من 
خ�سو�سًا  اإيجابي،  ب�سكل  لديهم 
اأن املجتمع يعي�ض متغريات �سريعة 
يف هذا الع�سر الذي ُينعت بع�سر 
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