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شهر ربيع األول 1439هـ - نوفمبر ٢٠1٧م

المشرف العام
رئيس مجلس إدارة الجمعية
 أ.د. فهد بن سليمان الشايع

 رئيس التحرير
د.رجاء بنت عمر باحاذق

مدير التحرير
د.تغريد بنت محمد الدخيل

أعضاء التحرير
د.فوزية بكر البكر

أ.د.ابراهيم عبداهلل الحميدان
أ.د. أماني بنت محمد الحصان

د. بادي الشكرة
د.فايز عبدالعزيز الفايز
المدير التنفيذي للجمعية

أ. سعيد آل محي
التدقيق اللغوي

عمر علي بابعير
اإلخراج الفني

سيد بحيري
 جميع الآراA الواردI يف هذ√ املéلة

تعÈ عن وجهة نظر كاتبها.
 ول تعÈ بال†شرورI عن وجهة نظر

اجلمعية.

المراسالت
‹لة اآفا¥ نف�شية وتربوية

اجلمعية ال�شعودية للعلوم النف�شية والرتبوية
كلية الرتبية - جامعة املل∂ �شعود

Uض.Ü 2458 الريا�ض 11541
هاتف 4674663 - فاك�ض 4674664

أدوات  أهم  إحدى  المعلم   عُد
عن  والمسؤول  الحضارية،  النهضة 
مواطن  إظهار  و  العقول  صياغة 
تكريم  بدأ  األفراد،.  عند  اإلبداع 
سنة  في  بهم  االحتفال  و  المعلمين 
تسعين  و  أربع  و  تسعمائة  و  ألف 
من  الخامس  تحديد  تم  و  ميالدية، 
عالميًا   يومًا  سنة  كل  من  أكتوبر 

للمعلم.  
المملكة  في  التعليم  يتبنى 
لتطويره،  سباًل  السعودية  العربية 
إذ  ٢٠3٠م،  رؤية  في  جليًا  كان  و 
فلسفة  بناء  التطويرية  الرؤية   تتبنى 
وأهدافها،  وسياساتها،  المناهج 
تفعيلها،  وآلية  تطويرها،  وسبل 
المعلم  إعداد  ببرامج  ذلك  وربط 
إعادة  كذلك  المهني،  وتطويره 
مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة 

النهضة الحضارية
في التعليم

كلمة التحرير

د.رج`اA ب`اح`اذ¥
وكيلة كلية الرتبية/ رئيس التحرير

المواهب  تصقل  وتربوية  تعليمية 
من  جياًل  وتنتج  بالمهارات  وتزود 
على  المقبلين  الطموحين  الناضجين 
وحب  والمنافسة  التحدي  بروح  الحياة 

العمل واإلنتاج.
وعند التمعن في األهداف العامة 
٢٠٢٠م،  الوطني  التحول  لبرنامج 
وشعبًا  حكومة  الدولة  اهتمام  نرى 
و  والتعلم  التعليم  عملية  بتطوير 
المحفزة  التعليمية  العملية  تحسين 
من  جيل  وببناء  واالبتكار  لإلبداع 
ومعدًا  بالقيم  معززًا  المتعلمين 
التخصص  ذات  األساسية  بالمهارات 
بشكل متميز، وأساس تحقيق هذه 
به  الذي يحتفى  المعلم  األهداف هو 
اليوم. فشكرًا لكل معلم و معلمة 
جيل  ببناء  المستقبل  في  يستثمر 

يحققون رؤيا و طموح وطن.
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في هذا العدد ...

 استراتيجية تقصي الويب
انموذجا

كلمة جستن

أخبار جستن

٦

٨

١٠

١٣

١٧

٢١

دور التسريع الجامعي
في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

طريقنا...
 االختبارات الدولية TIMSS وخّطة التحولإلصالح التعليم

الوطني٢٠٢٠.. إلى أين يتجه األداء؟
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في هذا العدد ...

٢٥٣٥

٢٩٣٨

٣٢

مراحل اتخاذ القرار

٢٤

مزيدًا من التمكين للمعلم

القوة الكامنة
للشبكات االجتماعية

 ثقافة مجتمعات التعلم المهنية وبحث الدرس..
 خارطة طريق الستدامة التطوير المهني للمعلم

 وما تتطلبه الرؤية العصرية للمشروع التنموي
..)NEOM( الواعد

رحلة شغف

تجربتي في جائزة التميز
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كلمة جستن

التعليمية،  العملية  في  المفصلي  المعلم  بدور  اثنان  يختلف  ال 
بدور  وإيمانًا  المعلم.  على  رئيس  بشكل  يعتمد  نجاحها  وأن 
المعلم الحيوي في المجتمع خصّصت اليونيسكو يومًا للمعلم - 
الخامس عشر  يوافق  والذي  عام،  أكتوبر  في كل  الخامس من 
المجتمع.  الرائدة في  لمكانته  من شهر محرم 1439هـ- تعزيزا 
وناشدت اليونيسكو في شعارها لهذا العام بـ »تمكين المعلمين 
أنها  المعلم«  »تمكين  بـ  ويُقصد   .Empowering Teachers
عملية تؤدي إلى منحه الصالحيات في عمليات التعليم والتعلم، مما 
أداء عمله، والمشاركة  التي تواجهه في  لحّل المشكالت  يؤهله 
الفاعلة في القرارات المرتبطة به وبعمله، وأن يضطلع بمسؤوليته 
كاملة تجاه تطوره المهني المستمر، مما يعزز مكانته وشعوره 

نه من إحداث األثر اإليجابي على طالبه.  بالتقدير، ويُمكِّ

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

الجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
عميد كلية الرتبية بجامعة امللك سعود
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بالتقدير  املعلم  �شعور  وُيعد 
واملنزلة Status للدور الذي يقوم 
الذي  التمكني  اأبعاد  واأول  اأهَمّ  به 
يتحقق  ال  وهذا  بها،  العناية  ينبغي 
الداخلية  قناعته  خالل  من  اإال 
�شعوره  ثم  ومن  مهنته،  يف  وفخره 
باالحرتام واالأمان الوظيفي. ف�شعوُر 
املعلم بتمكنه من تخ�ش�شه وقدرته 
اإجناز  يف  نف�شه  على  االعتماد  على 
بقدرته  وقناعته  بكفاءة،  اأعماله 
حتقيق  نحو  طالبه  م�شاعدة  على 
باحلياة؛  واأهدافهم  املنهج  اأهداف 
مرتكزاٌت مهمٌة لتحقيق ُبعد التقدير 
تقديره،  اأن  كما  للمعلم.  واملنزلة 
وحتفيزه  حقوقه،  كامل  واإعطاءه 
من  االأهمية  غاية  يف  اأمر  امل�شتمر 
اأجل مزيد من الوالء ملهنته، ورغبته 
بالعطاء والتميز. ويكفي املعلم فخًرا 
قول  ا�شت�شعر  اإذا  مبهنته  واعتزاًزا 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
ال�شماوات  واأهل  ومالئكته  اهلل  »اإن 
جحرها  يف  النملة  حتى  واالأر�ض 
اخلري«  النا�ض  معلمي  على  لي�شلون 

رواه الرتمذي.
باملنزلة  املعلم  �شعور  اإن 
ي�شاحبه  اأن  ينبغي  والتقدير، 
Self- الذاتية  بفاعليته  قناعة 
efficacy، املوؤدية اإلى قدرته نحو 
اإحداث االأثر Impact االإيجابي. 
املعلم  متكني  �شمات  اأهم  من  واإن 
بقدرته  وقناعته  بنف�شه  ثقته  هو 
التغيري  اإحداث  على  الذاتية 
االإيجابي يف جمال عمله، ومن ثم 
ا�شتعداده للم�شاهمة يف ذلك �شواء 
على ال�شعيد املوؤ�ش�شي )املدر�شة( 
ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  اأم 
يوؤدي  كُلّه  وهذا  )الطالب(، 
ال�شعور  من  مزيد  اإلى  بال�شرورة 
ويوؤدي  الذاتي،  والتقدير  باملنزلة 
التاأثري االإيجابي يف  اإلى مزيد من 

املدر�شة ويف نفو�ض الطالب.
االأثر  اإحداث  على  القدرة  اإن 
ّناع �شيا�شة التعليم منَح  يتطلب من �شُ
الذاتي  والتحكَم  اال�شتقالليَة  املعلم 
يف  دوره  وتفعيَل   ،Autonomy
Decision-  شنع القرار الرتبوي�
ُبعدين  ُيعدان  وهذان   ،making
املعلم.  متكني  اأبعاد  من  مهمني 
فينبغي على �شناع �شيا�شات التعليم 
اإعطاء مزيد من اال�شتقاللية للمعلم 
يف  امل�شاركة  يف  له  الفر�ض  واإتاحة 
هو  يعد  الذي  الرتبوي  القرار  �شنع 
املنفذ الرئي�ض له. اإن م�شاركة املعلم 
�شعوره  من  تبداأ  القرار  �شنع  يف 
وقدرته  والتقدير،  باملنزلة  وقناعته 
اإتاحة  ثم  ومن  االأثر،  اإحداث  على 
واآرائه  له لطرح مقرتحاته  الفر�شة 
وم�شاركته  وتقبلها،  التطويرية، 
وفق  الرتبوي  القرار  ب�شنع  الفاعلة 

م�شوؤولياته وخربته امليدانية.
ويعدُّ ُبعد متكني املعلم من التطور 
 «Continuing امل�شتمر   املهني 

 Professional
  »Development-CPD

املعلم.  متكني  اأبعاد  اأهم  اأحد 
يتحمل  �شٌقّ  �شّقان،  املهني  وللتطوير 
التعليمية  القيادات  م�شوؤوليته 
يف  ويتمثل  م�شتوياتها،  مبختلف 
التطور املهني املختلفة  توفري فر�ض 
ت�شميم  يف  وامل�شاعدة  للمعلم، 
جمموعات  مثل:  املتنوعة  براجمه 
للمعلم  تتيح  التي  واملمار�شة  التعلم 
تعاونية  بيئة  يف  قدراته  تطوير 
اأقرانه ومع اخلرباء يف  جماعية مع 
االإجرائية،  البحوث  وعمل  جماله، 
من  ومتكينهم  املعلمني  وت�شجيع 
مهارات التفكر والتاأمل باملمار�شات 
ال�شّفية، باالإ�شافة اإلى اإتاحة فر�ض 
ح�شور  من  االأخرى  املهني  التطور 
ومتكينهم  العمل  وور�ض  املوؤمترات 

من الدرا�شات العليا. وال�شُقّ الثاين 
اإذ  نف�شه  املعلم  م�شوؤوليته  يتحمل 
التطور  ن�شاطات  من  كثريًا  اإن 
فيها  يتطلب  ذاتي،  ُبعد  ذات  املهني 
اأن يعمل بجد لتطوير قدراته  املعلم 
التخ�ش�شية واملهنية وفق احتياجاته 
من  عدد  طريق  عن  ال�شخ�شية، 
-�شواء  واجلماعية  الذاتية  امل�شادر 
اأكانت ر�شمية اأم غري ر�شمية- وذلك 
ومق�شودة،  حمددة  منهجية  وفق 
وتت�شم هذه الن�شاطات باال�شتمرارية 

والتنوع.
ات�شاق  يتحتم  وختاًما، 
مبادئ  مع  التعليمية  ال�شيا�شات 
خالل   من  وذلك  املعلم،  متكني 
القائم  »التطوير  مفهوم  تبني 
باختيار  والعناية  املدر�شة«،  على 
وتطوير القيادات العليا واملدر�شية، 
والتاأكيد على اأن دور تلك القيادات 
املعلم  متكني  ي�شتهدف  اأن  ينبغي 
ولي�ض  التمكني-،  اأبعاد  -بجميع 
يطلب  ملا  فقط  ٍذ  كُمنفِّ اإليه  النظر 
بو�شلة  يعد  املعلم  متكني  اإن  منه. 
ما  متى  التعليمية،  للعملية  النجاح 
بدورها  املوؤ�ش�شات  جميع  قامت 
املن�شود، بدءًا من موؤ�ش�شات اإعداد 
برامج  تقدمي  خالل  من  املعلم 
توؤهل  ورائدة  متكاملة  اإعداد 
املعارف  بكافة  امل�شتقبل  معلم 
االعتقادات  ذلك  وقبل  واملهارات، 
مهنة  نحو  االإيجابية  والتوجهات 
اختيار  جهات  وجنحت  التعليم. 
املعلم باختيار االأكفاأ ملهنة التعليم، 
يف  حمددة  ا�شرتاتيجيات  وفق 
وجتديدها.  املعلمني  رخ�ض  منح 
جنحت  االأهم-  وهو  ثم-  ومن 
ال�شيا�شات التعليمية و�شناع القرار 
التي  التعليم  ا�شتكمال منظومة  يف 
على  القائم  »التطوير  على  ترتكز 

املدر�شة«، ومتكني املعلمني فيها. 
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أخبار جستن

جامعة الملك سعود تحتفي بالمعلم في يومه العالمي

بق�شميها  الرتبية  كلية  احتفت 
العاملي  باليوم  والن�شائي،  الرجايل 
�شعار«  حتت  اخلمي�ض،  يوم  للمعلم، 
جامعة  مدير  برعاية  املعلم«،  متكني 
بن  بدران  الدكتور  �شعود،  امللك 

عبدالرحمن العمر. 
كبرًيا  ح�شوًرا  الفعالية  �شهدت 
املعلمني  من  كبري  عدد  قبل  من 
واملعلمات واملهتمني باملجال التعليمي 
والذين جتاوز عددهم اأكرث من األف 

�شخ�ض.
املعر�ض  اجلامعة  مدير  ود�شن 
والذي  الفعالية،  لهذه  امل�شاحب 
عدد  م�شاركة  اأركانه  يف  ت�شمن 
باملعلم  العالقة  ذات  اجلهات  من 
كهيئة تقومي التعليم، املركز الوطني 
للقيا�ض، ومكتب الرتبية العربي لدول 
للخدمات  تطوير  و�شركة  اخلليج، 
للتطوير  الوطني  واملركز  التعليمية، 

املهني التعليمي.
واطلع على �شري الور�ض التدريبية 
والتي  املعر�ض،  هذا  �شاحبت  التي 
بلغ عددها 02 ور�شة تدريبية، ومنها 
»نظام  التعليمية«،  عني  »منظومة 
خطط در�شك«، التي قدمت من قبل 

�شركة تطوير للخدمات التعليمية.
ومب�شاركة املركز الوطني للتطوير 
ور�شتي  تقدمي  مت  التعليمي،  املهني 
عمل »التعليم االإلكرتوين يف ظل اأدوار 

معلم امل�شتقبل«، و«التعليم ال�شريع«.
التعليم،  تقومي  هيئة  و�شاركت 
املعايري  عمل  بور�شة  القيا�ض  مركز 
من  وغريها  املهنية،  والرخ�ض 
القت  التي  التدريبية  الور�ض 

املعلمني  من  امل�شاركني  ا�شتح�شان 
واملعلمات والطالب والطالبات.

ندوة  اإقامه  الفعالية  �شملت  كما 
من  متميزة  جتارب  »املعلم:  بعنوان 
ا�شت�شافة  خاللها  من  مت  امليدان«، 
عدد من املعلمني واملعلمات اأ�شحاب 
التعليمية  واخلربات  التجارب 
التعليم  جائزة  على  واحلا�شلني 
ال�شعودية  اجلمعية  نظمتها  للتميز، 

للعلوم الرتبوية والنف�شية »ج�شنت«.
من  عدد  تو�شيح  وجرى 
اأن  ميكن  التي  التعليمية  املمار�شات 
ومتكنهم  املعلمني  اأداء  من  حت�شن 
من ممار�شة دورهم داخل الف�شول 
اأدار  اأكمل وجه، وقد  الدرا�شية على 
للتطوير  الرتبية  كلية  وكيل  الندوة، 
اإدارة  جمل�ض  ع�شو  واجلودة، 

اجلمعية، الدكتور فايز الفايز.

وكرم مدير جامعة امللك �شعود، 
عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور 
العمر، اجلهات التي �شاركت يف هذه 

الفعالية.
اليوم  بفعاليات  اإعجابه  واأبدى 
اأهمية  موؤكًدا  املعلم،  ليوم  املفتوح 
دعم  يف  باجلامعة  الرتبية  كلية  دور 
املعلم  دور  وتعزيز  التعليم  م�شرية 

وت�شجيعه على اأداء ر�شالته.
الرتبية،  كلية  عميد  واأبدى 
ال�شايع  �شليمان  بن  فهد  الدكتور 
اجلامعة،  ملدير  وتقديره  �شكره   ،
ولوكيل  الفعالية،  لهذه  رعايته  على 
على  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة 

متابعته ودعمه امل�شتمر للكلية .
امل�شاركة  اجلهات  جميع  و�شكر 
اجلامعة  داخل  من  الفعالية  يف 

وخارجها.
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جامعة الملك سعود تحتفي بالمعلم في يومه العالمي
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يقول الفيلسوف كورت غوتز..

 خذ األمور كيفما أتت، ولكن اعمل لكي تأتي كما تريد

تقتضي عملية انتقال المدرسة إلى ثقافة مجتمعات التعلم المهنية تحواًل في 
والقيم  الرؤى  من  عالٍ  رصيد  لديها  داعمة  تعاونية  قيادة  وتبني  التفكير،  نمط 
لتطوير  معلميها  تؤهل  منسجمة؛  تعاوني  عمل  بيئة  لخلق  المشتركة  المهنية 

أدائهم المهني بشكل دائم ومستمر..   

أ.د/ اأماين بنت حممد احلüشان 
كلية الرتبية

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

 ثقافة مجتمعات التعلم المهنية وبحث الدرس..
 خارطة طريق الستدامة التطوير المهني للمعلم

 وما تتطلبه الرؤية العصرية للمشروع التنموي
..)NEOM( الواعد
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التنمية  مدخل  خ�شم  ويف 
عنها  انبثق  وما  للمعلم،  املهنية 
من اجتاهات معا�شرة وتوجهات 
تنظريية،  ومناذج  فل�شفية 
اأ�شحت من اأهم مقومات تطوير 

كفايات املعلمني وتنميتها..
املعرفية  الثورة  تيار  ويف 
املعرفة،  وجمتمعات  والتقنية 
�شمام  املهنية  التنمية  اأ�شبحت 
االأمان الذي ي�شمن رفع م�شتوى 
اجتاهاتهم  وتنمية  املعلمني  اأداء 
االإيجابية نحو التخ�ش�ض وتنمية 
وممار�شاتهم  االأدائية  مهاراتهم 
التدري�شية، لرتتقي اإلى م�شتويات 
ما  وجماراة  والتميز،  االإبداع 
والع�شرين  احلادي  القرن  اأفرزه 
املعرفة  ومتابعة  مهارات،  من 
وامل�شتجدات  والتقنية  العلمية 

البحثية.
وعلى قدر ما �شنفه الرتبويون 
تعنى  وممار�شات  كفايات  من 
واملهني  االأدائي  اجلانب  بتطوير 
والعلمي للمعلم؛ اإال اأن النظريات 
نتفق  جعلتنا  املعرفية  البنائية 
من  يتعلم  ال  االإن�شان  اأن  على 
فقط،  للمعرفة  م�شتقباًل  كونه 
بنيته  ت�شكيل  ويعيد  يتعلم  واإمنا 
املعرفة  التفاعل مع  املعرفية من 
عندما ينخرط وينهمك ويتعاي�ض 
منه  تتطلب  حقيقية  مهام  يف 
املعرفة  على  ذاتيًا  احل�شول 
امل�شكالت  حلل  وتوظيفها 
تواجهه.  التي  العلمية  والق�شايا 
وهذا املبداأ والتوجه ميكن املتعلم 
و�شقل مهاراته  بناء معارفه  من 

باأ�شلوبه اخلا�ض، ومن ثم ت�شكيل 
بنيته املعرفية كلما انخرط بدافع 

ذاتي يف خربة حياتية..
التي  االفرتا�شات  هذه  ومن 
البنائية  النظرية  فر�شتها  
واأفكارها؛  مناذجها  بجميع 
املهنية  التنمية  مداخل  اكت�شت 
جديدًا  جلبابًا  املهني  والتطوير 
التطوير  ممار�شات  من  ين�شج 
وت�شاميم  عملية  مناذج  املهني 
م�شاركة  على  تن�شوي  ع�شرية، 
املعلمني فيما بينهم يف فرق تعلم 
وخارجها  املدر�شة  داخل  ن�شطة 
من اأجل حت�شني خطط درو�شهم 
خمرجاتها  ومالحظة  وتنفيذها 
على تعلم طالبهم.. وهذا املدخل 
والتوجه اجلديد الذي اأطلق عليه 
موؤخرًا ) بحث الدر�ض اأو الدر�ض 

املبحوث(..
ما  هنا..  نت�شاءل  ولعلنا 
وما  املبحوث؟!!  الدر�ض  هو 
تطبيقه  وكيف ميكننا  اأهميته؟!! 
اإجرائي  ب�شكل  ال�شف  غرفة  يف 

وعملي؟!!
اإن الدر�ض املبحوث.. اأو بحث 
  )Lesson Study( الدر�ض 
يقوم  ت�شاركي  اإجرائي  بحث  هو 
التاأمل يف  يف االأ�شل على قاعدة 
املمار�شات التدري�شية، و ي�شطلع 
به جمموعة من املعلمني اخلرباء 
م�شكلة  اأو  بوؤرة  على  وين�شوي 
تعليمية اأو تعلمية معينة، ويتطلب 
و�شع  الت�شاركي  البحث  هذا 
 )Action plan ( خطة عمل
املدى  طويلة  اأو  ق�شرية  وتكون 

لتحقيق اأهداف رئي�شة ومنها 
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التدري�ض  عملية  حت�شني 
التي  االأن�شطة  وتدار�ض  والتعلم 
اأمناط  ملراعاة  الفريق  يقرتحها 
تعلم الطلبة وذكاءاتهم  املتعددة، 
وكذلك التغذية الراجعة والتقومي 
مراحل  من  مرحلة  لكل  امل�شتمر 

الدر�ض املبحوث.
اإن  القول  ميكننا  هنا  ومن 
تاأثري  له  يكون  املهني  التطوير 
متكني  يتم  عندما  واأبقى  اأقوى 
جمتمع التعلم من املعلمني داخل 
املدر�شة على العمل املنظم حول 
درو�ض م�شرتكة اأكرث من اأن تكون 

ب�شكل فردي م�شتقل.
اأن  اإلى  هذا  من  نخل�ض  و 
م�شكالت  ينبع من  الدر�ض  بحث 
وي�شت�شعر  يحددها  التي  املعلم 
وجودها ويتلم�ض احلاجة حللها، 
ويبحث مع زمالئه يف  فيحددها 
حلها ويطرح احللول واالإجراءات 

مبا  م�شرت�شدًا  امل�شكلة  لفهم 
واخلروج  ال�شف،  يف  يح�شل 
ومنظور  اأو�شع  الأفق  بعدها 
نوؤكد  وهنا  اأعم،  وروؤية  اأ�شمل 
ويوازي  التاأمل ي�شاحب  اأن  على 
واخلطوات  املمار�شات  جميع 
املعلم يف ممار�شاته  يتبعها  التي 

التدري�شية وبحث در�شه..
الو�شف  هذا  على  وتاأ�شي�شًا 
ن�شع  املبحوث  للدر�ض  االإجرائي 
اأيدينا على اأهمية اإر�شاء جذوره 
يف التنمية املهنية امل�شتدامة لكل 
معلم يف جمتمعات التعلم املهنية، 
معلمني  من  باحثني  يخلق  كونه 
وي�شعون  املهنة  يف  ينخرطون 
يركز  مهني  نوعي  تعلم  لتاأ�شي�ض 
جمتمع  يف  تعلم  خمرجات  على 

املعرفة. 
كما يقدم بحث الدر�ض �شياقًا 
من  وذلك  املحتوى،  لفح�ض 

لفهمهم  املعلمني  تعميق  خالل 
االرتباطات  مدى  حول  اخلا�ض 
الدرو�ض،  يف  املوا�شيع  بني 
بينهما،  املعريف  العمق  ومدى 
بينهم  فيما  وقتًا  املعلمون  وياأخذ 
وطرق  املناهج  وتاأمل  لتفح�ض 
خالل  من  املنا�شبة  التدري�ض 

اال�شتق�شاء واملناق�شة والبحث.
بحث  اأن  ندرك  لعلنا  واأخريًا 
هو  منه  الهدف  لي�ض  الدر�ض 
بحيث  الدرو�ض  خطط  اتقان 
الهدف  بل  منوذجية،  تكون 
تعلم  نظام  ابتكار  هو  االأ�شا�شي 
نوعي  تعلم  من  املعلمني  ميكن 
الزمالء  من  فريق  �شمن  فعال 
يف  واإثرائها  اخلربات  وتبادل 
م�شتدمية  تعلم  جمتمعات  اإطار 

ومتميزة.
يكون  اأن  ناأمل  اخلتام..  ويف 
دالالت  قدم  قد  املقال  هذا 
تهدي  طريق  خلارطة  مفتاحية 
جمال  يف  م�شتدامة  لتنمية 
للمعلم  النوعي  املهني  التطوير 
والإنتاج جيل واع ومبدع ومناف�ض 
التي  التعلم  مهارات  ميتلك 
املعرفة  اكت�شاب  على  ت�شاعده 
وتطويرها  وانتاجها  املتجددة 
ووفق  اهلل،  باإذن  امل�شتقبل  يف 
التنموي  امل�شروع  متطلبات 
حلياة  ع�شر  )نيوم(  الواعد 
 NEW(  )NEOM( جديدة، 
 ERA OF MODERN
لتمكني  ي�شعى  الذي   )LIFE
نخبة العقول واأمهر الكفاءات يف 

عامل حقيقي..
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المعلم )كوظيفة( ال اختالف في أهميتها، وأهمية االعتناء بها، فهي الطريق 
والسلم الذي يصعد عليه الجميع، لذا ترنم أحمد شوقي ببيت الشعر المشهور: 

قم للمعلم وفه التبجيال    .....     كاد المعلم أن يكون رسوال

وقال آخر:

لوال المعلم ما قرأت كتابًا   .....  يومًا وال كتَبَ الحروف يراعي

فبفضله جزت الفضاء محلقًا  .....  وبعلمه شهد الظالم شعاعي

د. فايز بن عبد العزيز الفايز
وكيل كلية الرتبية للتطوير والجودة

جامعة امللك سعود

�شخ�ض  اأو  )كفرد  املعلم  اأما 
فهو  خ�شو�شًا(  احلايل  الع�شر  يف 
�شا�شات  امتالأت  وقد  اجلدل،  مثار 
االإلكرتونية  املن�شات  عرب  جواالتنا 
باآراء  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع 
باملعلمني  يبلغ  مادٍح  بني  متباينة 
وذاٍم  ال�شماء،  عنان  احلاليني 
ومن  االأو�شاف،  باأقبح  ي�شمهم 
للميدان  وقربي  جتربتي  خالل 
احلكم  اأن  اأجد  الرتبوي،  التعليمي 
العام على املعلمني بحٍد �شواء ما هو 
فاإنه  جائر،  وحكم  عليهم  جتنٍّ  اإال 
واإن كان يف بع�شهم �شعٌف يف االأداء 

مزيدًا من التمكين للمعلم

يتطلب معرفة  االأمر  فهذا  الهمة  اأو 
ومعاجلتها  ال�شعف  هذا  اأ�شباب 
وت�شخيمها  عنها  احلديث  ال 
املجتمع  اأذهان  يف  وتر�شيخها 

وتعميمها على باقي املعلمني.
وراأى  راأيت  االآخر  و يف اجلانب 
غريي مناذج للمعلمني يفخر الواحد 
منا بهم ويدعو لهم ليل نهار، ولقد 
املواقف  من  و�شمعت  �شاهدت 
واجلهود من بع�ض املعلمني وبذلهم 
له  وتدمع  اجل�شد  منه  يق�شعر  ما 
باأم عينيك  العني فرحًا، ولكي ترى 
منوذجًا لذلك ما عليك اإال اأن تذهب 

اإلى اإحدى املدار�ض �شباحًا وت�شاهد 
ما ي�شر العني وي�شرح اخلاطر.

وطمًعا يف اأن نرى كثرًيا من مثل 
جاءت  جمتمعنا  يف  النماذج  هذه 
والذي  املعلم  بيوم  االهتمام  فكرة 
اأكتوبر  من  اخلام�ض  يف  به  يحتفى 
يف كل عام منذ 1994م والذي يدعو 
اإلى اإعطاء املعلم مزيًدا من الفر�ض 

مبزيد من التمكني.
واأخريًا اأهم�ض يف اأذن كل معلم 

بهذه املنا�شبة واأقول: 
ما ت�شتحقه منا كبري وكثري وما 

نوؤمله منك اأكرب واأكرث. 
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التربوية والتعليمية, ويشير عادًة إلى عملية التغيير والتطوير  في األوساط 
في النظام التعليمي بوجهٍ يؤدي به إلى تحسين حاله إلى األفضل.

أبنائه  على  يعتمد  وطن  بناء  هو  دولة  أية  في  التعليم  إصالح  من  والهدف 
وبناته, والتخلص من التبعية ألي دولة أخرى, والقضاء على الجهل, والحد من الفقر 

.. إلخ.
ولكن ..

هل المملكة العربية السعودية بحاجة إلى إصالح التعليم؟.
نعم.

لماذا؟.

طريقنا...
إلصالح التعليم

�شعيد اآل بّخات
دارس للدكتوراه يف الفلسفة بالرتبية
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له يف  واالنتماء  الوطن  لتعزيز قيمة حب  اأواًل/ 
نفو�ض اأبنائه وبناته من الطالب والطالبات.

الفنت  من  الوطن  اأمن  على  للحفاظ  ثانيًا/ 
وال�شرور التي ُتبث من اأعداء الوطن.

والثقافية  االجتماعية  التغريات  ملواكبة  ثالثًا/ 
التي حتدث يف املجتمع ال�شعودي وخ�شو�شًا يف هذا 
التغريات  هذه  حدوث  ب�شرعة  يت�شم  الذي  الع�شر 

به.
والثقافية  االجتماعية  التغريات  لتعزيز  رابعًا/ 

االإيجابية املرغوب فيها وحث الن�ضء عليها.
والثقافية  االجتماعية  التغريات  لنقد  خام�شًا/ 

ال�شلبية وحت�شني الن�ضء منها.
عند  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ض  لتغيري  �شاد�شًا/ 

الن�ضء.
الطالب  عند  اإنتاجي  فكر  لتكوين  �شابعًا/ 
ال�شابق عند  الفكر اال�شتهالكي  والطالبات يناف�ض 

االآباء واالأمهات.
يف  الو�شطية  طريق  انتهاج  يف  الرغبة  ثامنًا/ 
النا�ض  وحتبيب  تفريط،  وال  اإفراط  بال  الدين 
بع�شهم لبع�ض، ونبذ الطائفية وت�شنيف املذاهب.

لذلك ..
ُت�شِهم  قد  التي  املقرتحات  هناك جمموعة من 
يف اإ�شالح التعليم والتي اأقدمها ملعايل وزير التعليم 

د. اأحمد العي�شى، وهذه املقرتحات:
االأول/ اإ�شالح التعليم ال يكون بتقليد الغرب يف 
كل �شيء، وال باالنغالق على عادات وتقاليد بالية، 
ومنحهم  الوطنية  الكفاءات  عن  بالبحث  واإمنا 

الفر�شة الإظهار اإبداعاتهم يف بناء الوطن.
املناطق،  )تعليم  مديري  انتقاء  ُح�شن  الثاين/ 
املح�شوبية  عن  بعيدًا  واملدار�ض(  واجلامعات، 
الكفاءات  لذوي  اإالَّ  يكون  ال  فالبقاء  واملجامالت، 

فقط.
الثالث/ تخ�شي�ض ميزانية لكل منطقة تعليمية 
كاملًة  وُتعطى  للدولة،  امليزانية  اإعالن  بداية  مع 
على  بناًء  بها  يت�شرف  لكي  فيها،  التعليم  ملدير 
وكذلك  م�شتقباًل،  حتقيقها  ُيراد  التي  االأهداف 
احلال بالن�شبة للجامعات، مما ي�شاعد على اإحياء 
التناف�ض ال�شريف يف املناطق التعليمية واجلامعات 

لرفع راية هذا الوطن املُبارك عاليًا. 
الرابع/ اأن تكون اإدارة التعليم ال مركزية، فمن 
مثل:  التعليم  جمال  يف  الدول  بع�ض  تقدم  اأ�شباب 
تعليم  اإدارة  لنظام  تطبيقهم  و�شنغافورة(  )كندا، 

ال مركزي.
عملية  هي  دولة  اأية  يف  التنمية  اخلام�ض/ 
م�شتمرة، وهذا يعني اأن ي�شتفيد معايل وزير التعليم 
د. اأحمد العي�شى من االأفكار الناجحة التي اأُن�شئت 

يف عهد الوزراء ال�شابقني ويدعمها.
الثالثة وهي:  التعليم  اإلغاء معوقات  ال�شاد�ض/ 
)التقومي امل�شتمر يف املرحلة االبتدائية، واختبارات 
التح�شريية يف  وال�شنة  الثانوية،  املرحلة  قيا�ض يف 

املرحلة اجلامعية(.
بالطالب  خا�ضٍّ  تقييمي  بنٍد  اإ�شافة  ال�شابع/ 
درجة  يف  والثانوية  املتو�شطة  باملرحلتني  املتفوقني 
االأداء الوظيفي للمعلم، ويكون عليه خم�ض درجات، 
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بحيث يتم تر�شيح الثالثة االأوائل من كل �شف 
ُتوؤخذ  َثمَّ  ومن  للمعلم،  التقييم  ورقة  الإعطائهم 

املح�شلة الناجتة.
الثامن/ اإرجاع امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات 
الرتبويات اإلى مكانهم احلقيقي كمعلمني ومعلمات 
يف املدار�ض، فهذا االأمر �شيحل م�شكلة كرثة ن�شاب 

احل�ش�ض عند املعلمني واملعلمات االآخرين.
عمل  املدر�شة  يف  االأعمال  اأ�شعب  من  التا�شع/ 
الأنه   - فيه  خمل�شًا  كان  اإذا   - الطالبي  املر�شد 
ويعالج  احلاالت  ويدر�ض  االأُ�َشر  اأ�شرار  على  ِلع  يطَّ
االإر�شاد  يف  املعينني  معظم  اأنَّ  اإال  امل�شكالت، 
اأال  االأولى  فمن  لذا  لذلك،  موؤهلني  غري  الطالبي 

ُيعني بها اإال من لديه تخ�ش�ض اإر�شاد طالبي.
باأمانة  املدر�شة  قائد  اختيار  يتم  اأن  العا�شر/ 
بناًء على امتالكه موؤهالت تعليمية واإدارية من اأجل 

التطوير ولي�ض �شدًا للثغرة.
اأنَّ على املعلمني واملعلمات  احلادي ع�شر/ كما 

واجبات فينبغي اأن يكون لديهم حقوق.
اإنقا�ض  من  يبداأ  دولة  اأية  هدم  ع�شر/  الثاين 
ُي�شتح�شن  لذا  املجتمع،  يف  واملعلمة  املعلم  قيمة 
طريق  عن  واملعلمات  املعلمني  �شاأن  من  االإعالء 
وبداًل  �شحيًا  تاأمينًا  ومنحهم  رواتبهم  حت�شني 

لل�شكن ..اإلخ.
يكون  واملعلمات  املعلمني  تعيني  ع�شر/  الثالث 

بناًء على امتالكهم )الرغبة يف التدري�ض والقدرة 
على التدري�ض( ولي�ض من اأجل رغبتهم يف احل�شول 

على وظيفة فقط.
املدر�شة  )قائد  تكوين جلنة من  ع�شر/  الرابع 
لدرا�شة  النف�ض(  علم  يف  وخمت�ض  خربة  ومعلم 

�شخ�شية كل من يتقدم ملهنة املعلم قبل تعيينه.
املغرتبني  املعلمني  م�شاعدة  ع�شر/  اخلام�ض 
يف  التبادل  نظام  باإيجاد  اإما  املغرتبات  واملعلمات 
مكان املهنة مع نهاية كل ف�شل درا�شي، اأو مبنحهم 
من  ن�شابهم  بتخفي�ض  اأو  وظيفي،  اغرتاب  بدل 
كخربة  ب�شنتني  ال�شنة  باحت�شاب  اأو  احل�ش�ض، 

..اإلخ.
واملعلمات  املعلمني  اإلزام  ع�شر/  ال�شاد�ض 
بااللتحاق بربامج تدريبية تطويرية مبا ال يقل عن 

برنامج تدريبي واحد يف ال�شنة.
تعتمد  درا�شية  مناهج  �شياغة  ع�شر/  ال�شابع 
على الفهم والتفكري والتاأمل اأكرث من تركيزها على 

احلفظ و�شبِّ القوالب.
العملي  باجلانبني  االهتمام  ع�شر/  الثامن 
باجلانب  ولي�ض  املتقدمة،  الدول  يف  كما  والنظري 
النظري فقط كما هو مطبق لدينا يف معظم املناهج 

الدرا�شية.
العمل  �شوق  )مفهوم  اإدراج  ع�شر/  التا�شع 
الدرا�شية، فهذا  املناهج  واحتياجاته( يف موا�شيع 

من اأحد اأ�شباب التغلب على البطالة.
الع�شرون/ تعيني م�شت�شارين قريبني من امليدان 
يهتمون  ولي�شوا منظرين،  الواقع  الرتبوي، عاي�شوا 
مب�شلحة  ولي�ض  والطالبات  الطالب  مب�شلحة 

اأنف�شهم اأو من اأجل التطبيل ملن هو اأعلى منهم.
�شتيفن  قاعدة  تطبيق  والع�شرون/  احلادي 
االأكرث  للنا�ض  ال�شبع  )العادات  كتابه  يف  كويف 
حل  فمثاًل:  فاملهم(،  باالأهم  )ابداأ  وهي:  فعالية( 
تغيري  اأهم من  امل�شتاأجرة  املدر�شية  املباين  م�شكلة 

ال�شعارات وامل�شميات وما اإلى ذلك.
واأخريًا ..

)اخلطط املدرو�شة، والتنفيذ اجليد، والتقومي 
امل�شتمر .. ت�شنع خليطًا للنجاح ال يقهر(.
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إلى  العالمية  االتجاهات  تشير 
أهمية االستثمار في الثروة البشرية 
الموارد  في  المعرفي  واالستثمار 
البشرية، وهذا ما أكدت عليه وثيقة 
في  السعودية  العربية  المملكة 
التعليم لتوفير فرص التعليم للجميع 
التعليمية  المخرجات  جودة  ورفع 
وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع 

اإلبداع واالبتكار.

دور التسريع الجامعي
في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

دلل بنت عبداللطيف بن اإبراهيم احل�شني
محارض يف املناهج وطرق التدريس
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 2030 ال�شعودية  العربية  ملكة 
اقت�شاد   « حمور  يف  التعليم   يف 
وذلك  مثمرة«  فر�شة  مزهر، 
لكل  التعليم  خدمات  اإتاحة  يف 
ال�شرائح وتلبية احتياجاتها وتوفري 
بيئة تعليمية عامرة، معززة للقيم 
واملهارات االأ�شا�شية للطلبة وت�شهم 
دفع  و  املالية  الكفاءة  حت�شني  يف 
عجلة االقت�شاد واإيجاد بيئة علمية 

اإبداعية تناف�شية حمفزة للطلبة.
التعليم من  ورد يف جمال  كما 
وثيقة التحول الوطني 2020 ، وذلك 
عن طريق عدة حماور ا�شرتاتيجية 
يف حت�شني البيئة التعليمية املحفزة 
لالإبداع واالبتكار، وتطوير املناهج 
وتلبية  والتقومي  التعليم  واأ�شاليب 

احتياجات �شوق العمل. 
من  التعليم  وزارة  وت�شعى 
مناذج  اإلى  االأهداف  حتقيق  اأجل 
تطبيقية، وت�شعى نحو دعم الطلبة 

نظام  اأقرت  ولذلك  املوهوبني، 
مراحل  يف  الدرا�شي  الت�شريع 
على  الثالثة  لل�شنة  العام  التعليم 
القرار  وياأتي تطبيق هذا  التوايل، 
�شماًنا للجودة و دعًما للموهوبني، 
عادي  غري  تفوًقا  اأبدوا  الذين 
يخدم  اإذ  درا�شتهم،  وقت  يف 
وا�شتثمار  بتنمية مواهبهم  النوابغ 

كفاءاتهم العلمية .
بكونه  تربوًيا  الت�شريع  ويعرف 
واملتفوق  املوهوب  للطالب  ال�شماح 
التعليمي  ال�شلم  عرب  بالتقدم 
قدراته  مع  تتنا�شب  ب�شرعة 
املناهج  اإمتام  من  بتمكينه  وذلك 
زمنية  مدة  يف  املقررة  الدرا�شية 

اأق�شر عن املعتاد.
الت�شريع:  اإن  القول  ون�شتطيع 
الفر�ض  توفري  على  العمل  هو 
التحاق  ت�شهل  التي  الرتبوية 
الطالب املوهوب اكادمييًا مبرحلة 

من  اقل  عمر  يف  ما،  تعليمية 
او  العاديني  االأطفال  من  نظرائه 
اجتيازه ملرحلة تعليمية ما، يف مدة 
زمنية اقل من املدة التي يحتاجها 

الطفل العادي.
ونتيجًة للتطور التقني والتقدم 
املعلومات  وتفجر  التكنولوجي 
احلايل  ع�شرنا  يف  املعرفة  وثورة 
اأ�شبح لزاًما على النظام التعليمي 
كل  مع  مت�شقة  يجعلها  مبا  التطور 
امل�شتجدات، ومن اأجل التحول اإلى 

جمتمع املعرفة.
ويعد هذا االأ�شلوب من الطرق 
اأنظمة  يف  يطبق  والذي  ال�شائعة 
يبديه  ملا  ا�شتجابًة  تعليمية عاملية، 
علمي،  ونبوغ  تفوق  من  الطالب 
على  ت�شاعد  عادية  غري  وقدرات 
اأ�شرع  ب�شكل  واال�شتيعاب  التعلم 
واأف�شل من عدة جوانب. اإذ ي�شاعد 

على مراعاة الفروق الفردية 
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عالوًة   . واأقرانه  املوهوب  بني 
اإيجابية  اآثار  من  يحققه  ما  على 
للطالب على املدى الطويل درا�شًيا 
وفق  طبق  اإذا  ونف�شًيا  واجتماعًيا 
املعايري الرتبوية والدعم املنا�شب.

على  اأخرى  اإيجابية  اآثار  وله 
ويوفر  موؤ�ش�شاته  بكل  املجتمع 
اجلهد والوقت والعبء االقت�شادي 
هذه  من  اأ�شرع  ب�شكل  واال�شتفادة 
بناء  يف  املهمة  الب�شرية  الطاقة 

التقدم وازدهار الوطن .
للعملية  املتابع  اأّن  اإال       
التعليم  التعليمية يرى الفجوة بني 
رعاية  يف  العايل  والتعليم  العام 
وجود  عدم  مثل  حتديًدا،  املوهبة 
داعمة  اأكادميية  واأنظمة  برامج 
لقدراتهم  ت�شمح  الفئة  لهذه 
ا�شتمرارية  مثل  الكامل  بالنمو 
العام  التعليم  من  الت�شريع  نظام 
تقت�شر  اإذ  اجلامعي،  التعليم  اإلى 
التفوق  مكافئات  على  اجلامعات 
اأن�شطة  وجود  وعلى  الدرا�شي، 

وم�شابقات عامة ونواٍد طالبية.
ت�شري اإح�شائيات التعليم العام 
يف املرحلتني االبتدائية واملتو�شطة 
143٦-143٧هـ  الدرا�شي  للعام 
مرحلة  يف  طالبة   3٧30 بتقدم 
الرت�شيح االأويل واجتياز ٥9 طالبة 
فئة  �شمن  وال�شروط  لالختبار 

اأعلى 3٪ يف مقيا�ض موهبة.
يف حني اأن الطالب املر�شحني 
للمرحلة االأولى بلغ عددهم 3323 
منهم  ٦٦طالًبا  واجتاز  طالًبا 
االختبار وال�شروط �شمن اأعلى ٪3 

يف مقيا�ض موهبة.
طبق  الذين  الطلبة  وجمموع 
عليهم الت�شريع  12٥طالًبا وطالبة 

يف املرحلتني االبتدائية واملتو�شطة، 
الطالب  تكلفة  اأن  افرت�شنا  ولو 
تبلغ  الدولة  تنفقها  التي  ال�شنوية 
توفري  يعني  فهذا  2000ريال 
ال�شنة  يف  �شعودي  2٥0.000ريال 

الواحدة. 
فاإن  عامة  اإجمالية  وبنظرة 
التعليم  درا�شة  �شنوات  عدد 
حالة  ويف  �شنة،   12 تبلغ  العام 
10�شنوات  ت�شبح  مرتني  الت�شريع 
املبالغ  تتطلب  ثم  ومن  درا�شية.  
عاجاًل  تدخاًل  منا  �شنوًيا  املهدرة 
اال�شتفادة  وحتقيق  ال�شتثمارها 
املر�شودة  النفقات  كل  من  العليا 

واالأهداف املر�شومة لكل مرحلة. 
وهذه االأعداد الكبرية والهائلة 
والتفوق  املوهبة  ذوي  الطلبة  من 
مدخالت  �شمن  ت�شبح  التي 
اختالف  على  العايل  التعليم 
بحاجة  والتخ�ش�شات  الكليات 
اخلرباء  باهتمام  حتظى  الأن 
اأنظمة  وب�شياغة  واملتخ�ش�شني 

حمفزة ومرنة .
      ال�شيما اأن الت�شريع الدرا�شي 
لدى  رئي�شة  حاجات  يلبي  نظام 
اأ�شبابًا  ويحقق  املوهوب،  الطالب 
بفوائد  ويعود   ، ونف�شية  منطقية 

عدة على الطالب 
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املوهوب اجلامعي مثل:
الدرا�شي  التح�شيل  -حت�شني 

واملعدل االأكادميي. 
-وجود التحدي ورفع الدافعية 
واالإح�شا�ض  االإجناز  يف  والرغبة 

بالتميز. 
يبذله  وجهد  وقت  -توفري 
جامعية  مقررات  يف  الطالب 
التمكن  على  قادر  اأو  منها  متمكن 
مقررات  اإلى  ذاتي  بتعلم  منها 

تخ�ش�شية هو بحاجة الإتقانها. 
والت�شرب  لالإحباط  -عالج 

الدرا�شي وامللل والتوتر النف�شي. 
املبكر  ال�شريع  -التخرج 
موا�شلة  املتميز  الطالب  في�شتطيع 
ملرحلة  وينتقل  التعليمي  امل�شوار 

االإنتاج العلمي ب�شتى �شوره. 
�شوق  ودخول  املهنية  -اخلربة 
وحتقيق  املجتمع  واإفادة  العمل 

الروؤى امل�شتقبلية.
الكلية  اأو  و يعود على اجلامعة 
وقتنا  يف  ا  اأي�شً مهمة  بفوائد 

احلا�شر مثل:
تعلم  اأقل،  )تعليم  ملبداأ  -وفًقا 

اأكرث( فهو نظام ين�شجم مع ع�شر 
الذاتي  والتعلم  والتقنية  ال�شرعة 

والتعلم االبتكاري. 
تكلفة  تقليل  يف  -�شي�شاهم 
يف  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 
وتقليل  حتديًدا،  العامة  املتطلبات 

الكلفة املهدرة. 
م�شكلة  حل  يف  -�شي�شاهم 
املعامل  وامتالء  القاعات  تكد�ض 

واملختربات. 
-حت�شني الكفاءة املالية وتقليل 
من  بالطالب  اخلا�شة  امل�شاريف 

مكافاآت مالية وتكلفة درا�شية. 
الدرا�شة  ن�شبة مرونة  زيادة   -

اجلامعية. 
غري  النظام  هذا  -تطبيق 
مكلف من ناحية فنية اأو اإدارية وال 

يحتاج اإلى متطلبات خا�شة. 
يف ا�شتفتاء �شريع اأجريته على 
عن  ال�شريعة  ق�شم  يف  ٦0طالبة 
اأجابت   واإمكانيته  الت�شريع  جدوى 
40٪ منهن بوجود مادة على االأقل 
قادرات  كن  االأكرث  على  و3مواد 
على اجتيازهن والنجاح فيهن دون 

درا�شة تقليدية. 
تربوًيا  عنه  يعرب  ما  وهذا 
القانون(  بقوة  )الر�شوب  مب�شمى 
اأي اإننا لو اأجرينا حتلياًل مل�شتويات 
الدفعة  يف  املعرفية  الطلبة 
الذين  منهم  قلياًل  عدًدا  لوجدنا 
الفئة  هذه  الرتفيع.   ي�شتحقون 
الزمالء  وانتظار  تعطيلها،  تعاين 
املعلومة دون  اأن يكت�شبوا  العاديني 
ومعدالت  اأذهانهم  التقاد  تقدير 
على  وقدرتهم  لديهم،  االإجناز 

اال�شتيعاب والتحليل.
مادة  من  حتويلها  وباإمكاننا 
اإلى منجم ما�ض  خام ال روح فيها 

المع.   
التطور  مواكبة  للجامعات  اآن 
واالجتماعي  والثقايف  التقني 
ودرا�شة  االأنظمة  معابر  وفتح 
االأكادميي  الت�شريع  ا�شرتاتيجية 
الناجحة  االأ�شاليب  من  وغريها 
الروؤية  حددت  اإذا  والفعالة 
واآليته  التنفيذ  ومعايري  والر�شالة 

من اأجل التكامل.

املراجع: 
اأهمية   )2012( فتحي  جروان، 
املتفوقني  للطلبة  االأكادميي  الت�شريع 
عقليًا : اأدلة دامغة ودعوة ملراجعة قوانني 
عمل  ورقة  العربية.  التعليم  و�شيا�شات 

من�شورة. 
ابراهيم  ال�شيد  ال�شمادوين، 
)2009( تربية املوهوبني واملتفوقني. دار 

الفكر. عمان
تعاميم واردة من وزارة التعليم. 

بوابة موهبة     
برنامج التحول الوطني2020 

وثيقة روؤية اململكة 2030
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المراحل  في  الفرد  يتلقاها  التي  المهمة،  التعليمية  المواد  إحدى  العلوم  مادة  تعد 
العملية  إصالح  إلى  تدعو  التي  المبادرات  من  العديد  ومؤخرًا ظهرت  المختلفة،  التعليمية 
التعليمية بوجه عام، وكذلك إصالح االستراتيجيات التعليمية، التي يتم االعتماد عليها في 
تدريس العلوم في المدارس بوجه خاص؛ إذ إن المتعلمين يحتاجون إلى ذلك النوع من 
االستراتيجيات، التي تسمح لهم بأن يشاركوا بكفاءة وفاعلية في تعلم العلوم، وتسمح 
لهم بالمشاركة الجماعية التعاونية في الحصول على المعلومات، وفهم المحتوى الدراسي 
المقدم، وطرح األسئلة، وتتبع المعلومات؛ من أجل الوصول إلى الحل الصحيح للمشكالت.

) Oliver, 2010, p:7(

 المستحدثات التقنية ودورها
 في رفع كفاءة تدريس األحياء
)استراتيجية تقصي الويب أنموذجًا(

اأحالم بنت عبدالكرمي اجلهني
ماجستري مناهج وطرق تدريس- أحياء-

تــقـنـيـة
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تعلم  بيئة  توفري  يتطلب  للعلوم  الفعال  فالتدري�ض 
طريق  عن  املتعلم؛  تفكري  وتتحدى  ومثرية،  فاعلة 
واالأدوات  االأ�شا�شية،  العلمية  املواد  على  احتوائها 
الفر�ض  واإتاحة  التعلم،  وخربات  مبو�شوعات  اخلا�شة 
اأثناء  احلديثة،  التكنولوجيا  ال�شتخدام  للطالب؛ 
)النجدي،  وا�شتخدامها  املعلومات  توليد  يف  تعلمهم 

واآخرون،200٥م، �ض 23(.
      ويف اململكة العربية ال�شعودية �شعت وزارة التعليم 
تطلعات  لتحقيق  االإلكرتوين؛  التعلم  فكرة  تبني  نحو 
املجتمع؛ من اأجل تعزيز قدرات اأفراده، وو�شلها باآخر 
نتاجات املعرفة والتدفق املعلوماتي؛ فقد اأطلقت م�شروع 
تطوير العلوم، والهند�شة، والتقنية، والريا�شيات، الذي 
ي�شعى اإلى حت�شني اأداء الطالب يف العلوم والريا�شيات،  
التدري�ض،  يف  التقنية  لو�شائل  املتكامل  واال�شتخدام 
تعمق  التي  االإبداعية،  التدري�ض  ا�شرتاتيجيات  وتطبيق 
والريا�شيات،   العلوم  يف  للمحتوى  الطالب  فهم  من 
وتطوير قدراتهم الذهنية العليا، باالإ�شافة اإلى مهارات 
الفر�شيات  �شحة  من  والتاأكد  والتحقيق  اال�شتف�شار، 
واال�شتك�شاف، وغريها  )م�شروع امللك عبداهلل لتطوير 

التعليم العام، د. ت(.
        وقد اأ�شارت نتائج بع�ض البحوث والدرا�شات 
 leite,L, et( »الرتبوية، ومنها درا�شة: »ليتي، واآخرين
2007,( اإلى: اأن ا�شتخدام ا�شرتاتيجية تق�شي الويب؛ 
وبخا�شة  العلوم،  تدري�ض  اأهداف  حتقيق  يف  ي�شهم 
امل�شكالت  حل  على  والقدرة  العلمية،  املهارات  تنمية 

لدى الطالب. ودرا�شة �شربي، وليلى اجلهني 
رحالت  فاعلية  اإلى  اأ�شارت  التي   )2013(
لدى  العلم  مهارات  تنمية  يف  الويب  تق�شي 
العلوم،  ملادة  درا�شتهم  طريق  عن  الطالب؛ 
اأو�شحت  التي  )2009م(  جودة  ودرا�شة 
فاعلية ا�شتخدام ا�شرتاتيجية تق�شي الويب، 
يف تنمية التنور العلمي لدى الطالب، ودرا�شة 
 )Zhou,Q, el al,2012( واآخرين  زويو 
ا�شتخدام  فاعلية  نتائجها  اأظهرت  التي 
تعليم  ف�شول  يف  الويب  تق�شي  ا�شرتاتيجية 
لدى  الناقد  التفكري  تنمية  على  الكيمياء، 
دوجرو  ودرا�شة  الثانوية.  املرحلة  طالب 
التي   )Dogru,M & Seker,F,2012( و�شيكر 
ا�شرتاتيجية  ا�شتخدام  فاعلية  عن  نتائجها  ك�شفت 
وبقاء  الدرا�شي،  التح�شيل  تنمية  يف  كوي�شت  الويب 
ودرو�ض  العلوم،  درا�شة  نحو  واالجتاه  التعلم،  اأثر 
التكنولوجيا لدى طالب املرحلة املتو�شطة. ودرا�شة منال 
الغامدي )201٥( التي اأو�شحت نتائجها اأن ا�شتخدام 
حت�شيل  تنمية  يف  �شاهم  الويب؛  تق�شي  ا�شرتاتيجية 

املفاهيم العلمية لدى الطالب يف مادة االأحياء.
املرحلة  طالبات  اجتاهات  على  التعرف  مربرات   

الثانوية نحو امل�شتحدثات التقنية: 
الباحثني  باهتمام  االجتاهات  درا�شة  حظيت       
والدار�شني يف جمال العلوم االإن�شانية والرتبوية؛ وذلك 
الداخلية  النف�شية  العمليات  باعتبارها حلقة و�شل بني 
بذلك  وهي  �شلوك ظاهر،  ي�شدره من  ما  وبني  للفرد، 
حتدد، وتوجه، وت�شبط ال�شلوك االإن�شاين، وتكمن اأهمية 
التنبوؤ  معرفة اجتاهات املتعلمني نحو مو�شوع معني يف 
املو�شوع،  هذا  نحو  املتعلم  به  �شيقوم  الذي  بال�شلوك، 
يوؤثر  التي يتعلمها؛  فاجتاه املتعلم نحو املادة الدرا�شية 
وتوظيفه  املادة،  تلك  وخربات  ملفاهيم  تقبله  مدى  يف 

لها.
وتوؤكد �شو�شن جميد )200٧م، �ض302( على       
االإيجابية  العلمية  �شرورة االهتمام بتكوين االجتاهات 
لدى املتعلمني، يف �شوء ما مت االإ�شارة اإليه يف مكونات 
نحو  �شلوكهم  توجيه  يف  وخ�شائ�شها،  االجتاهات، 
احلقائق  هذه  وجتاهل  امل�شتهدفة،  التعليمية  الغايات 
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قد ي�شهم يف تكوين اجتاهات �شلبية، نحو ما ت�شتهدف 
العملية التعليمية اإك�شابه وتعليمه للمتعلمني.

ويف االإطار –ذاته- يرى اأبو اجلبني )2014م، �ض 
28(: اأن درا�شة اجتاهات املتعلمني، وحتديدها، والعمل 
اتخاذ  على  املتعلم  م�شاعدة  يف  ي�شهم  تنميتها؛  على 
معلوماتهم،  وتنظم  تردد،  وعدم  ات�شاق،  يف  قراراته 
فاإن  ثم  ومن  وا�شتيعابها،  تفهمها  من  ت�شهل  بطريقة 
تكوين وبناء االجتاهات لدى املتعلمني يف مراحل مبكرة؛ 
بالنف�ض،  الثقة  ويك�شبهم  �شخ�شيتهم،  بناء  يف  ي�شهم 
وينمي لديهم القدرة على مواجهة امل�شكالت، والبحث 
عن احللول املنا�شبة لها، ومن ثم فاإن االجتاهات تعدُّ 

جانًبا مهًما من جوانب الرتبية مبفهومها ال�شامل.
اململكة  التعليم يف  �شيا�شة  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
املرحلة  اأهداف  -�شمن  ن�شت  قد  ال�شعودية  العربية 
الثانوية- على تعهد قدرات املتعلم وا�شتعداداته املختلفة 
يحقق  ما  وفق  وتوجيهها  الفرتة،  هذه  يف  تظهر  التي 
اأهداف  اأهم  من  اأن  معلوم  هو  وكما  الرتبية،  اأهداف 
النا�شئة اجتاهات،  تكّون لدى  اأن  الرتبيـة ب�شفة عامة 
تعمل على  واأن  ي�شتجد،  ما  التكيف مع  ت�شاعدهم على 
غري  االجتاهات  وتغيري  املرغوبة،  االجتاهات  تعزيز 
املعارف،  )وزارة  املجتمع  تطور  تعوق  والتي  املرغوبة، 

ه1394، �ض 21-22(.

لدرا�شة  القوية  املربرات  من  اأن  الباحثة:  وترى 
امل�شتحدثات  نحو  الثانوية  املرحلة  طالبات  اجتاهات 
اأو  االجتاهات  هذه  معرفة  -اأن  عامة  التكنولوجية 
هذه  تعديل  يف  كبرًيا  اإ�شهاًما  ي�شهم  حتديدها؛  
على  والعمل  �شلبية،  كانت  اإذا  لديهن؛  االجتاهات 
طريق  عن  يحدث  وذلك  اإيجابية؛  كانت  اإذا  تنميتها؛ 
االجتاهات،  لهذه  الداعمة  الدرا�شية  الربامج  ت�شميم 
التي  التكنولوجية،  الو�شائط  ا�شتخدام  على  والقائمة 
توفرها احلوا�شيب و�شبكات االإنرتنت؛ بحيث ت�شهم هذه 
بالتعامل  االرتقاء  على  الطالبات  م�شاعدة  الربامج يف 
مع مثل هذه امل�شتحدثات، واالإفادة منها باأق�شى درجة 

ممكنة، مع مراعاة اال�شتخدام العقالين واملقنن لها.
اأهمية تنمية االجتاه نحو ا�شرتاتيجية تق�شي الويب 

من خالل مقرر االأحياء:
جند  الرتبوية؛  للنظم  احلايل  الواقع  اإلى  بالنظر 
املهارات يف اجلانب  تعليم  يكون على  فيها  الرتكيز  اأن 
من  اأكرث  املعريف،  اجلانب  يف  واملعلومات  العقلي، 
ومهارات  وتنميتها،  االجتاهات  تعليم  على  تركيزها 

املجال االنفعايل عمومًا.
 :)241 �ض  )2010م،  دومي  وابن  ال�شناق،  ويذكر 
يف  الرتبوية  اأو  التكنولوجية  امل�شتحدثات  اإدخال  اأن 
اأو  املعدات،  على  يقت�شر  اأال  يجب  التعليم  موؤ�ش�شات 
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ذلك  يرافق  اأن  بد  ال  بل  فح�شب،  التعليمية  امل�شادر 
الرتكيز على جوانب اإن�شانية مهمة، وعلى راأ�شها تنمية 

االجتاهات املوجبة نحوها من جانب املتعلمني.
ا�شرتاتيجية  مميزات  على  الباحثة  اطالع  ومن 
يف  ال�شتخدامها  الرتبوية  القيمة  اأو  الويب،  تق�شي 
عمليتي التعليم والتعلم؛ تبني لها اأن هذه اال�شرتاتيجية 
هي اأحد اال�شرتاتيجيات التي ترتكز على الفكر البنائي، 
اأو الفل�شفة البنائية، وتعمل على ا�شتثارة اهتمام املتعلم 
باأ�شلوب م�شوق وجذاب، وت�شبع حاجاته، وتن�شط دافعيته 
ورغبته يف اال�شتزادة من املعرفة، ومن جانب اآخر اأنها 
تقوم على مبداأ بنائية املعرفة، والتخل�ض من التمركز 

حول الذات، وبناء اخلربة القائمة على الن�شاط. 
كما توؤكد كل من وداد اإ�شماعيل، وعبده )2008م، 
�ض10٦(: اأن طبيعة رحالت تق�شي الويب، تهيئ اأف�شل 
نحو  توجيهه  طريق  عن  للطالب؛  التعليمية  الظروف 
التعلم الذاتي، والبحث عرب �شبكة االإنرتنت ب�شكل منتج 
ملواقع  مت�شفحني  كونهم  جمرد  يتجاوز  وهذا  وخالق، 
لالإجابة عن االأ�شئلة قيد البحث واال�شتق�شاء، واملرور 
اأو  اأ�شاليب  اإظهار  على  ت�شاعد  حقيقة،  فعلية  بخربات 
اأمناط تفكريهم املف�شلة يف عملية التعلم، وزيادة الثقة 
بالنف�ض، وال�شعور باالإجناز، وحب اال�شتطالع املعريف، 

واال�شتمتاع بعملية التعلم.

املرحلة  يف  االأحياء  علم  طبيعة  يف  فاملتاأمل 
اجلوانب  كل  مبعاجلة  يهتم  اأنه  يجد  الثانوية، 
العلمية املتعلقة بالكائنات احلية من حيث: تركيبها، 
وتفاعلها  و�شلوكها  معي�شتها،  وطرق،  وخ�شائ�شها، 
وتف�شري  فهم  على  املتعلمني  فم�شاعدة  البيئة،  مع 
توجد  التي  والعالقات  الكائنات احلية  مظاهر حياة 
فيها  التعمق  على  يعتمد  املعرفة  هذه  ور�شوخ  بينها 
تتمحور  التي  االأن�شطة  فنوعية  اكت�شابها،  وطريقة 
حولها رحالت تق�شي الويب تعتمد على مهام تتطلب 
البحث يف جمال غني بال�شور، والفيديو واملعلومات؛ 
اإمتام املهام املطلوبة للرحلة. فا�شتخدام  تي�شر  التي 
من  املتعلمني  متكن  الويب  تق�شي  ا�شرتاتيجية 
وحتليلها  املعرفة،  يف  والتاأمل  خيالهم،  ا�شتخدام 
ونقدها؛ ومن ثم تتيح لهم الفر�شة لال�شتك�شاف وحل 
ما ميكن اأن يواجههم من م�شكالت وتوظيف ما يتم 

تعلمه يف مواقف حقيقية.
نحو  املوجب،  االجتاه  تنمية  اأهمية  يت�شح  وعليه 
االأحياء  تعليم  الويب يف  تق�شي  ا�شرتاتيجية  ا�شتخدام 
وتعلمها؛ بو�شفها اإحدى امل�شتحدثات التقنية يف العملية 
املتعلم،  قدرات  تطوير  على  تعمل  التي  التعليمية، 
املعرفية،  اآفاقه  تو�شيع  جانب  اإلى  تفكريه،  ومهارات 

وزيادة خرباته التعليمية.
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 Trend in« والرياضيات  العلوم  في  الدولية  التوجّهات  دراسة  تعدُّ       
بـ  اختصارًا  وتعرف   »International Mathematics and Science Study
SSMIT التي تقوم بها المنّظمة الدولية للتقويم التربوي AEI مؤشّرًا مهمًّا 
لتصنيف األنظمة التعليمية للدول المُشاركة بها، ومُحدّدًا لمدى كفاءة هذه 
تعليم  مجال  في  خصوصًا  التعليمية  أهدافها  تحقيق  على  وقدرتها  األنظمة 
الرياضيات والعلوم، ولذا تولي هذه الدول اهتمامًا وعناية خاصّة بهذه الدراسة، 
بغرض االستفادة من نتائج هذه الدراسة في معرفة مدى تحّقق أهداف التحصيل 
أنظمتها  في  والضعف  القوّة  جوانب  وتحديد  التعليمية،  لمخرجاتها  الدراسي 

التعليمية، ومُراجعة هذه العناصر بهدف التطوير والتحسين.

TIMSS االختبارات الدولية 
 وخّطة التحول الوطني٢٠٢٠..

إلى أين يتجه األداء؟

اأ. �شعد بن حممد العتيبي
ماجستري املناهج وطرق تدريس العلوم

مرشف تربوي
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يف  االأولى  ال�شعودية  العربية  اململكة  ُم�شاركة 
هذه الدرا�شة عام 2003، و�شيكون الرتكيز يف هذا 
املقال على م�شاركتنا عامي 2011 و201٥  ؛لكونهما 
تطوير  م�شروع  تطبيق  بعد  وياأتيان  ن�شًجا،  اأكرث 
العام  التعليم  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 
املُنظمة  اأعلنت  اإذ   ،2009 عام  تطبيقه  بداأ  الذي 
درا�شة  امل�شاركة يف  الدول  نتائج  نوفمرب 201٦  يف 
201٥، وجاءت نتائج طالبنا يف هذه الدرا�شة دون 
عن  ف�شاًل  عام  بوجه  املُجتمع  ُتر�شي  وال  املاأمول، 
والعلوم،  الريا�شيات  بتعليم  واملهتّمني  االأكادمييني 
وعن القائمني على التعليم وتخطيطه بوجه خا�ض، 
واملاُلحظ يف هذا اجلانب اأّننا مل ن�شتفد من جتاربنا 
عام  الدرا�شة  نتائج هذه  من  ن�شتفد  ومل  ال�شابقة، 
2011، وكذلك مل نوّظف نتائج املوؤمترات وحلقات 
نتائج 2011، ومن  بعد ظهور  ُعقدت  التي  النقا�ض 
اأبرزها موؤمتر مركز التمّيز البحثي يف تطوير تعليم 
مل  اإذ  �شعود،  امللك  بجامعة  والريا�شيات  العلوم 
االختبارات  هذه  يف  لالأف�شل  طالبنا  اأداء  يتّطور 
التح�شيل  م�شتوى  يتح�ّشن  ومل   ،201٥ نتائج  يف 
االأداء  تراجع  بل  والريا�شيات  العلوم  يف  الدرا�شي 

Iاملاد

الريا�شيات

العلوم

الريا�شيات

العلوم

نتائج
2011

410

429

394

43٦

نتائج
201٥

383

390

3٦8

39٦

امل�شتهد± 
لعام 2020

4٦0

4٧0

4٥0

480

دون نتائج 2011 لالأ�شف! وهذا ي�شعنا اأماَم ت�شاوؤل 
رفع  يف  التعليم  على  القائمني  جدّية  مدى  حول 
املختلفة  عنا�شره  وتطوير  التعليمي  النظام  كفاءة 
كان  اإذا  تعليمية]، خ�شو�شًا  بيئة  ــ  معلم  ــ  [منهج 
الهدف من م�شاركتنا يف هذه الدرا�شة هو التقومي 
 ،noitaulavE latnempoleveD التطويري

وهو الهدف املُعلن من قبل وزارة التعليم.
      والتحّدي االأكرب لي�ض يف تّدين نتائج طالبنا 
عند  اإّنه  بل  فح�شب،   2011 نتائج  دون   201٥ يف 
التعليم  وزارة  قبل  من  املُحّددة  االأهداف  مقارنة 
الدولية  االختبارات  يف  امل�شاركني  الطالب  لنتائج 
�شمن اخلطة اال�شرتاتيجية العا�شرة وخطة التحّول 
الوطني 2020 املنبثقة من روؤية اململكة 2030 كما 
يف اجلدول )1( جند اأّنه يف الهدف اال�شرتاتيجي 
واأ�شاليب  املناهج  تطوير  وهو:  اخلطة  لهذه  الرابع 
اأّدى  طموحة،  اأرقام  و�شعت  والتقومي،  التعليم 
خمطط  هو  ما  بني  كبرية  فجوٌة  تكّون  اإلى  هذا 
القائمون  فهل   ،201٥ نتائج  وبني   2020 عام  يف 
�شياغة  عند  عقالنيون  منطقيون  التخطيط  على 

االأهداف اأم عاطفيون ُمتفائلون؟

التحول  واأهداف  TIMSS بني عامي 2011 و 201٥  نتائج طالبنا يف اختبارات  جدول )1(: مقارنة 
الوطني 2020 

املوD�ّشر

االختبارات  يف  الطلبة  نتائج  متو�شط 
الرابع  لل�شف   TIMSS الدولية 

ريا�شيات وعلوم

االختبارات  يف  الطلبة  نتائج  متو�شط 
الثامن  لل�شف   TIMSS الدولية 

ريا�شيات وعلوم
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والريا�شيات،  بالعلوم  يهتم  جُمتمع  نحو  التحّول 
م�شروع  فهذا حق  العاملّية  التعليمية  االأنظمة  ويناف�ض 
االأهداف  اأّن  جند  ولكن  امل�شاركة،  الدول  جلميع 
املو�شوعة2020  ال يوازيها عمل اأو اإجراءات ملمو�شة 
يف امليدان الرتبوي نحو التحول، وحتّقق  قفزات �شريعة 
يف االأداء ونتائج مميزة يف االختبارات الدولية، وحتى 
املُختلفة  اأكون من�شًفا وحُمايًدا هناك بع�ض اجلهود 
لكّنها حتتاج اإلى اجلّدية والتنظيم فنحن بحاجٍة اإلى 
فاأداء  الوطني،  التحّول  اتخاذ قرارات حا�شمة تدعم 
يتقّدم  رتيًبا  منطيًّا  يزاُل  ال  لدينا  التعليمي  النظام 
ببطء، فهل نحن قادرون على حتقيق اأهداف التحول 
احلالة  بهذه  الدولية  االختبارات  يف   2020 الوطني 
من التقليدية والروتينية؟ من وجهة نظر �شخ�شية ال 
اأعتقد اأن مبقدورنا حتقيق هذه االأهداف يف ظل هذه 

املعطيات وهذا االأداء للنظام التعليمي.
التعليمي  النظام  من  جزًءا  ب�شفتي  ُهنا  اأنا 
اأمتّنى من وزارة التعليم اأن ُتراجع اأهدافها وخططها 
وت�شتفيد من الطرح االأكادميي من قبل املُخت�شني، واأن 
توّظف نتائج البحوث العلمية يف هذا املجال يف تطوير 
بلورة  على  وتعمل  والريا�شيات  العلوم  تعّلم  وحت�شني 
ن�شخة  ناق�شت م�شاركتنا يف  التي  املوؤمترات  تو�شيات 
2011 و201٥   واآخرها املوؤمتر الذي ُعقد يف جامعة 
مركز  من  دي�شمرب   201٦بتنظيم  يف  �شعود  امللك 
والريا�شيات،  العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التمّيز 

الفّعال  التعّلم  تدعم  واقعية  واإجراءات  كم�شاريع 
بنتائجنا  نتفاجاأ  لن  فاإننا  واإالَّ  والعلوم،  للريا�شيات 
اأو   TIMSS اختبارات  يف  القادمة  امل�شاركات  يف 
تقوم  التي  االأخرى  الدولية  االختبارات  من  غريها 
 ، PIRLS و  PISA بها منظمات دولية حُمايدة مثل

و�شنعود اإلى املربع االأول يف كل م�شاركة قادمة.
اإّن حتقيق اأهداف التحول الوطني لوزارة التعليم 
يتطّلب عماًل منّظًما داخل امليدان الرتبوي، وت�شارًعا 
يف االإ�شالحات الرتبوية واتخاذ قرارات حتّولية ترفع 
من كفاءة النظام التعليمي، وتعتني باجلودة والنوعية 
يف كل عنا�شره املختلفة، وال نكتفي بو�شع اأهداف قد 
ال ن�شتطيع اأن  نحققها 2020 اأو حتى  2030اإذا �شار 

نظامنا التعليمي بهذا التباطوؤ.
تقومي  وهيئة  التعليم،  وزارة  اإلى  اأرغُب  اإنني       
التعليم، وم�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام 
تن�شيق  يف  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  من  وغريها  »تطوير«، 
ونحو  واحد  اإطار  يف  وتكاملها  وتنظيمها  اجلهود 
وتعّلم  عام  بوجه  بالتعّلم  االرتقاء  وهو  واحد،  هدف 
العلوم والريا�شيات بوجه خا�ض، والعمل على حتقيق 
يف  والوجدانية  واملهارية  املعرفية  املتعلمني   معايري 
املراحل املختلفة بجودة عالية، عندها لن نخ�شى من 
املختلفة،  الدولية  االختبارات  يف  القادمة  امل�شاركات 
الأنها يف املُجمل تقي�ض مدى كفاءة االأنظمة التعليمية 

يف حتقيق معايري كل مرحلة.
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اإلدارة فن يحتاج إلى امتالك الدقة والقدرة والتزام بقواعد العمليات اإلدارية 
اإلدارية  العمليات  ومحور  وجوهرها  اإلدارة  عمليات  أحد  القرار  واتخاذ  غالبًا، 
األخرى)٢٠1٢,٢٠٨ ,Koklu(، إذ تُعرف عملية اتخاذ القرار بأنها  االختيار المبني 
على المعايير من بين عدة خيارات أو بدائل مختلفة وفًقا لخطوات شاملة ومتسلسلة 
 Riplova,( و ) Robbins, ٢٠٠٦, 1من أجل حل مشكلة وتحقيق هدف« )٢٦

.)٢٠٠٧, 331

م`ن``ال �ش`ع``د ال```داوود 
عام»  تعليم  «إدارة  دكتوراه  طالبة 

بجامعة امللك سعود
ومرشفة تربوية بإدارة تعليم

محافظة الخرج

يختلف  ثم  ومن  طبيعتها  يف  امل�شكالت  وتختلف 
تعاطي املدير معها، فهناك م�شكالت ب�شيطة متكررة 
ميكن اتخاذ قرار ب�شاأنها بناء على اخلربة املكت�شبة، 
مثل تعطل جر�ض املدر�شة، وهناك م�شكالت حيوية 
مرتبطة باأهداف املنظمة، ومثال تلك امل�شاكل وجود 
املركزية  االختبارات  بني  الطالبات  اأداء  يف  فجوة 
ا�شتثنائية  م�شكالت  وهناك  الف�شلية،  واالختبارات 
االأخريان  والنوعان  بها،  التنبوؤ  ي�شعب  طارئة  اأو 

مراحل اتخاذ القرار

من امل�شكالت يحتاج اأن ي�شلك املدير معهما م�شلًكا 
ل�شمان  القرار  اتخاذ  مراحل  فيه  يلتزم  علمًيا، 
جناحه وفاعليته كما ذكر)عبداهلل، ٧3 ،2010(.   

 ورغم اختالف النماذج العاملية يف عدد مراحل 
الباحثني  معظم  فاإن  القرارات،  اتخاذ  خطوات  اأو 
القرار  اتخاذ  عملية  ا�شتمال  �شرورة  على  اتفقوا 
على املراحل اخلم�ض التي �شنعر�شها يف هذه الورقة 
ل�شمان جناح هذه العملية، وميثل ال�شكل االآتي هذه 

تحديد المشكلة أو الفرصة

اتصال

البحث عن بدائل وتقييمها

اختيار بديل

تنفيذ القرار

التقييم و التغذية الراجعة

شكل يوضح مراحل اتخاذ القرار
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املراحل اخلم�ض: 
اأو  امل�شكلة  –ديد  الأولى:  املرحلة 

الفرUشة:
هذه املرحلة تتطلب اإدراك اأو حت�ش�ض من االإدارة 
لوجود امل�شكالت، وتظهر من خالل وجود فجوة بني 
ملعرفة  درا�شتها  يف  التعمق  ثم  واالأهداف،  النتائج 
كل  و  امل�شكلة،  حتليل  مناذج  با�شتخدام  اأبعادها 
ذلك يتطلب جمع البيانات واملعلومات املرتبطة بها 
م�شتخدمني و�شائل متنوعة كاملقابالت، و املالحظة 
واال�شتبانات  العمل،  �شري  مراقبة  و  امل�شتمرة، 
 ،٥102 لطر�ض،  و)   )32-22  ،3102 )احلوراين، 
درجة  حتديد  يف  �شي�شهم  ذلك  وكل   .)8٧2
العامل  وحتديد  االنحراف،  وموقع  امل�شكلة  اإحلاح 

اال�شرتاتيجي للم�شكلة.
وي�شرتط يف املعلومات التي �شيتم جمعها؛ الدقة 
وتكون  الدرا�شة  حمل  املوقف  وت�شف  متثل  بحيث 
وا�شح  �شكل  يف  تقدم  واأن  االأخطاء،  من  خالية 
جوانب  جميع  تغطي  �شاملة  تكون  واأن  الفهم،  �شهل 
عالية،  عليها  احل�شول  تكلفة  تكون  واأالَّ  امل�شكلة، 
ويتم احل�شول عليها يف الوقت املنا�شب واإال �شيكون 
اأو  �شتوؤخره  بحيث  القرار  �شنع  على  �شلبًيا  اأثرها 
البيانات  جمع  عملية  يف  املعنيني  واإ�شراك  ت�شعفه، 
 )2008، 3٦٧- 3٦8 )�شربينه،  القرارات  واتخاذ 

 .)Myatt،2012(و )و)احلوراين، 12 ،2013
بدائل  عن  البëث  الثانية:  املرحلة 

وتقييم البدائل:
القرار  متخذ  اأمام  املتاح  الفعل  هو  البديل    
البدائل والوقت املق�شي  حلل امل�شكلة، ويعتمد عدد 
املعلومات  وتكلفة  القرار،  اأهمية  على  و�شعها  يف 
بالقرار،  املتاأثرين  وعدد  البدائل،  لو�شع  املطلوبة 
ومو�شى،  الطراونة  القرار)  التخاذ  املتاح  والوقت 
211 -209 ،201٥(. وتقييم البدائل ي�شتلزم وجود 
وجودة  امل�شكلة،  حلل  البديل  كفاية  منها  معايري، 
املوؤ�ش�شة  واقع  مع  يتنا�شب  بحيث  وواقعيته  البديل، 
ال�شوابط  البديل  ويحقق  وقيمه،  املجتمع  وعادات 

القانونية واالقت�شادية) لطر�ض، 13 ،201٥(.
ومن اأ�شاليب تطوير البدائل وتقييمها؛ الع�شف 
املرجعية،  واملقارنة  امللفات،  ومراجعة  الذهني، 
تربز  �شبق  ومما  االإدارية،  واملباريات  العمل،  وفرق 
اإ�شراك  اإن  اإذ  القرار،  اتخاذ  يف  امل�شاركة  �شرورة 
املعنيني بالقرار يف اإيجاد اأكرب قدر من احللول ومن 
تنظيمًيا  مناًخا  �شيوفر  االأف�شل  البديل  اختيار  ثم 
ومتنوعة،  اإبداعية  اأفكاًرا  ويوفر  بالتغيري،  يلتزم 
تقباًل  اأكرث  �شتجعلهم  القرار  اتخاذ  وم�شاركتهم يف 

له و التزاًما به. 
املرحلة الثالثة: اNتيار بديل:

اإن عملية املفا�شلة بني البدائل املطروحة - التي 
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ومدى  اأهميتها،  ح�شب  وترتيبها   – اختيارها  مت 
 - تعدُّ  امل�شكلة  وحل  الهدف  حتقيق  يف  م�شاهمتها 
اإلى  توؤدي  الأنها  القرار،  اتخاذ  – مرحلة  الواقع  يف 
اختيار البديل االأف�شل، من خالل الدقة واملو�شوعية 
عن  الناجمة  املخاطر  ودرا�شة  التحيز،  وعدم 
املتاحة  البدائل  بني  املفا�شلة  عملية  وتتم  اتخاذه، 
واعتبارات  ملعايري  وفًقا  االأن�شب  البديل  واختيار 
الهدف،  حتقيق  على  البديل  كقدرة  مو�شوعية؛ 
والتقاليد  املنظمة  ولوائح  قيم  مع  البديل  واتفاق 
�شرعة  املعايري  تلك  من  ا  واأي�شً املجتمعية،  والقيم 
 .)2013، 24 امل�شكلة)احلوراين،  حل  يف  البديل 
للتطبيق  بقابليته  املنا�شب م�شروًطا  البديل  واختيار 
العملي، وو�شوحه للعاملني املنفذين له، وقبوله من 
قبلهم ل�شمان التنفيذ ال�شليم وحتقيق الهدف الذي 

اتخذ القرار من اأجله.
املرحلة الرابعة: تنفيذ القرار:

 تعدُّ هذه اخلطوة هي حم�شلة اخلطوات ال�شابقة، 
اختياره  مت  الذي  االأف�شل  البديل  حتويل  يتم  اإذ 
بعناية، اإلى قرار له �شيغة حمددة، ويتم تعميمه على 
املعنيني، وينتج عن هذا القرار الذي مت اتخاذه عمل 
اجلماعية  امل�شوؤولية  اإلى  اإ�شافة  به،  القيام  يجب 

جتاه هذا القرار من قبل اجلميع يف املوؤ�ش�شة، بغ�ض 
القيادة  بني  االختالف  اأو  االتفاق  درجة  النظر عن 
هذا  �شدور  قبل  واحللول  البدائل  حول  واالأفراد 
من�شبًا  املطلوب  واجلهد  االهتمام  وي�شبح  القرار، 
على كيفية تنفيذ هذا القرار واإجناحه، و�شواًل اإلى 

الهدف املن�شود.
ومن اأجل �شمان التنفيذ ال�شليم للقرار يجب اأن 
وب�شيًطا  وا�شًحا  يكون  بحيث  القرار  اإعالن  ي�شاغ 
ومن�شجًما مع القرارات ال�شابقة، ويتم حتديد الوقت 
واملراحل لتنفيذ القرار، واالأفراد واجلهات امل�شوؤولة، 
واملوارد الالزمة )الطراونة ومو�شى، -223 ،201٥ 
عند  التالية  اخلطوة  يف  ي�شاعد  ذلك  وكل   )224

تقييم املدير ل�شري تنفيذ القرار.   
املرحلة اخلام�شة: تقييم نتائج القرار و 

تقدمي التغذية الراجعة: 
عوامل  اأهم  من  والتقييم  املتابعة  عملية  تعدُّ 
االآثار  ملعرفة  وذلك  االأهداف،  وحتقيق  النجاح 
الناجمة عن تنفيذ القرار، ومدى تقبل االأفراد لهذا 
متابعة  و�شائل  اأهم  الراجعة  التغذية  وتعدُّ  القرار، 
اأن  من  التاأكد  يف  القائد  تفيد  الأنها  القرار،  تنفيذ 

القرار يعمل، ويتم تنفيذه من قبل امل�شتويات 
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الثغرات  اكت�شاف  املختلفة، وكذلك يف  االإدارية 
باأول،  اأواًل  وتفاديها  لتالفيها  �شعيًا  ال�شعف  ونقاط 
واإجراء التغيريات الالزمة، فعلى مديرة املدر�شة يف 
وقيا�ض  للمعلمات،  املهني  النمو  �شري  متابعة  مثالنا 
اأثر الربامج التدريبية املقدمة لهن �شواء من خالل 
نتائج اختبارات الطالبات، اأو مالحظات الزيارات 

ال�شفية.
بني  الناجحة  والتوا�شل  االت�شال  وعملية 
 – وهبوطًا  �شعوًدا   – املختلفة  االإدارية   امل�شتويات 
ت�شمح ببلوغ القرار االإداري اإلى اأدنى م�شتًوى اإداري 
م�شتوى  اأعلى  اإلى  املعلومات  و�شعود  املوؤ�ش�شة،  يف 
اتخاذ  مراحل  جميع  جناح  يف  وت�شهم  اإداري، 

القرار)احلوراين، 2٥ -24 ،2013(.
  وختاًما نوؤكد على اأنه رغم اختالف املنظمات 
والفر�ض  تواجهها  التي  وال�شعوبات  م�شكالتها  يف 
موحد  منوذج  اأمام  يجعلنا  ال  مما  لها،  املتاحة 
التخاذ القرار، فكل منظمة تتعامل مع هذه العملية 
من منظورها وبناء على حاجاتها ومعطيات بيئتها، 
والظروف  امل�شكلة  بفهم  تبداأ  اأنها  يف  تتفق  ولكنها 
املحيطة بها من خالل اإ�شراك املعنيني وبا�شتخدام 
امل�شكلة، ثم  املعلومات واالأفكار حول  لتقييم  معايري 
ا�شتخدام  خالل  من  البدائل  اإيجاد  مرحلة  تليها 
طرح  وت�شجيع  الذهني  الع�شف  ا�شرتاتيجيات 
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كتاب )القوة الكامنة للشبكات االجتماعية ... فهم كيف يتم حقيقة إنجاز 
العمل في المنظمات (، أحد إصدارات معهد اإلدارة العامة  تم نشره  في عام 
٢1٠٢م ، ويقع  في  ٥3٢ صفحة ، يستهدف الكتاب المتخصصين في الموارد 
والمديرين   ،) التنظيمي  )السلوك  االجتماع  علم  في  والمتخصصين   ، البشرية 

التنفيذين ، و المتخصصين والمهتمين باإلدارة. 

) أستاذ اإلدارة بكلية ماكلينتز لالقتصاد –  تأليف : روب كروس   وهو من 
جامعة فجينا ( و أندرو باركر )طالب في مرحلة الدكتوراه جامعة ستانفورد يحمل 
شهادات عليا بجامعة نورث إيسترن بكلية لندن لالقتصاد( ، و نقله للعربية : يوسف 

عبداهلل المليفي و تمت مراجعته من قِبل : عبداللطيف النعيم .

ل`م`ي``اA ال`�ش``م`ل``≤ 
ماجستري علم اجتامع
جامعة امللك سعود

القوة
الكامنة

 للشبكات
االجتماعية
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وتتمحور الفكرة االأ�شا�شية للكتاب يف  لفت اأنظار 
يف  االجتماعية  ال�شبكات  الأهمية  واملديرين  القادة 
الكتاب مبنزلة  يعد  اإذ  وقواها اخلفية؛  منظماتهم 
وتقييم  حتديد  يف  مل�شاعدتهم  للمديرين  مر�شد 
ودعم ال�شبكات املهمة ا�شرتاتيجيا ً يف منظماتهم .
خطة الكتاب وحمتوياته :   يحتوي الكتاب على 
االأول  الف�شل  وياأتي   ، للمالحق   وف�شل  جزئني 
بعنوان : كيف يتم حقيقة اإجناز العمل يف املنظمات 

؟  ويندرج حتته اأربعة مو�شوعات :
لل�شبكات  الكامنة  القوة   : بعنوان  الأول 
ال�شلبي  االأثر  املوؤلفان   فيه  وتناول   : االجتماعية 
الفرد  اأداء  على  االجتماعية  ال�شبكات  فهم  لعدم 
يف  االجتماعية  ال�شبكات  وحتليل   ، واملنظمة، 
كذلك   ، ومزاياها  املتعددة  وفوائدها  املنظمات 
كيفية قراءة االأ�شكال البيانية لل�شبكات االجتماعية 

يف املنظمات. 
الكبرية  الفوا�شل  عرب    : بعنوان  والثاين 
املنظمات:   يف  احلرجة  الفوا�شل  وحتديد  معرفة 
ال�شبكات  حتليل  فائدة  اإلى  املوؤلفان  فيه  وتطرق 
وتطوير  لتقييم  اجلدد  للمديرين  االجتماعية 
التكتالت  �شبكات املوظفني ب�شكل �شريع، و م�شكلة 
املوظفني  بني  اجليد  االندماج  وعدم  ال�شبكة  يف 
وكيفية حلها ، كذلك دور حتليل ال�شبكة يف الك�شف 
اإجناز  يف  املجموعة  عمل  تعيق  التي  التكتالت  عن 

االأعمال املنوطة بها . 
ما  على  الوقوف  بعنوان  الثالث  املو�شوع  وياأتي 
نعرف تطوير مفهوم وا�شتجابة القدرة التنظيمية : 
وا�شتعر�ض فيه املوؤلفان �شبكة البحث عن معلومات 
ا�شتخدامها  للمديرين  ميكن  طرق  و   ، املنظمة  يف 
لتح�شني قدرة ال�شبكة على زيادة خربات اأفرادها ، 
اأي�شًا �شبكة الوعي و �شبكات الو�شول يف املنظمة ، 
والنظرة امل�شرتكة لكلٍّ من �شبكات املعرفة والو�شول، 

و اأخريًا  �شبكات املعلومات وحل امل�شكالت .
واختتم املوؤلفان الف�شل مبو�شوع التعبئة �شحذ 
الهمة يف املنظمات :  وتناول فيه املوؤلفان اأ�شحاب 

االأداء الرفيع من املوظفني يف املنظمات ودورهم يف 
حتفيز املوظفني االآخرين وحل امل�شكالت يف العمل 
التنفيذيني  واملديرين  القيادة  دور  تناوال  كما    ،
لفهم القيادة من ناحية القدرة على اإدارة وحتفيز 
املوظفني بداًل من االأ�شلوب ال�شلطوي ،  كذلك طاقة 
تقييم  اأي�شًا   ، االأعمال  اإجناز  يف  ودورها  امل�شاريع 
با�شتخدام حتليل  ال�شبكات االجتماعية  الطاقة يف 
مبواقع  وعالقته  االأفراد  اأداء  كذلك    ، ال�شبكة  
تت�شكل  كيف  اإلى  تطرق  و   ، ال�شبكة  يف  املوظفني 
و   ، االآخرين  مع  التوا�شل  حاالت  اأثناء  يف  الهمه 
للحوارات  تتواجد يف الطاقة  التي  االأبعاد اخلم�شة 
اأو جل�شات جمموعة حل امل�شكالت ، واأخريًا الكيفية 
التي توؤثر بها ت�شرفاتنا على همم وطاقة االآخرين،  
االجتماعية  ال�شبكات  يف  الطاقة  حتليل  واأهمية 

للمديرين .
اأما  اجلزء الثاين بعنوان : كيف يدير املديرون 
ال�شبكات االجتماعية ؛ تندرج حتته عدة مو�شوعات: 
كيفية  فهم   ... امل�شكلة  حتديد   : بعنوان  االأول 
تاأثري االأفراد على ال�شبكة :  وتناول فيه املوؤلفان دور 
م�شاكل  وحل  حت�شني  يف  واأهميته  ال�شبكات  حتليل 
بناء  للموظفني  االأربعة  االأنواع  والتعاون،  الربط 
ًعلى تقييم مواقعهم يف ال�شبكة  وفائدته يف توجيه 
املحورين  االأ�شخا�ض  كذلك    ، لن�شاطهم  املديرين 
معهم،   التعامل  للمديرين  ميكن  وكيف  ال�شبكة  يف 
يحتلون  الذين  االأفراد  مع  املدير  يتعامل  وكيف 
الروابط  اأي�شًا    ، ال�شبكة  يف  زائًدا  حمورًيا  موقًعا 
اخلارجية يف املنظمات،  كما تناوال العالقات غري 
الذين  العالقات  �شبكة  يف  االأع�شاء  بني  املبا�شرة 
متا�شك  على  ودورهم  الو�شطاء  بدور  يقومون 
اجلماعة كاملة ، و االأ�شخا�ض الهام�شيني يف �شبكة 
غري ر�شمية واأهمية حتديدهم ومعرفتهم يف ال�شبكة 
ال�شبكة مبح�ض  الهام�شيني يف  االأ�شخا�ض  ، كذلك 
كذلك  املديرون،  معهم  يتعامل  وكيف  اختيارهم 
ال�شبكة االجتماعية ال�شخ�شية لكل موظف و كيف 
التحيز  و  واملنظمة،  الفرد  على  تعود  فائدتها  اأن 
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مع  للتفاعل  القوي  وامليل  ال�شخ�شية  ال�شبكات  يف 
والعرق،   ، العمر  يف  ي�شبهوننا  الذين  االأ�شخا�ض 
وعلى  نتعلم  ما  على  وتاأثري ذلك  ..اإلخ،  واجلن�شية 
اخلربة  يف  الفجوات  واأخريًا  نحملها،  التي  االآراء 
يف �شبكة وكيف يتعامل املديرون مع هذه الفجوات 

و�شدها .
ال�شبكات  اإن�شاء  اجل�شور  بناء   : بعنوان  الثاين 
وتطويرها واحلفاظ عليها : وا�شتعر�ض فيه املوؤلفان 
يف  املوظفني  بني  العالقات  اإن�شاء  واأ�شاليب  طرق 
اأي�شًا   ، العالقات  بها  متر  التي  واملراحل  املنظمة 
التحديات التي تواجه اإن�شاء عالقات يف جمموعات 
بني  املهنية  العالقات  وتطور  حديثًا،  ت�شكيلها  يتم 
تنفيذها  للمديرين  ميكن  طرق  واإحداث  املوظفني 
مكان  يف  مهنية  عالقات  اإن�شاء  على  مل�شاعدتهم 
الثقة  لبناء  ت�شرفات  ع�شرة  تناوال  كما   ، العمل 
واأثرها  الزائدة  العالقات  واأخريًا   ، العالقات  يف 

ال�شلبي وانعكا�شها على االإنتاجية يف املنظمة .
الثالث:  بعنوان ك�شر القوالب اجلامدة تهيئة 
 : االجتماعية  ال�شبكات  مل�شاندة  التنظيمي  ال�شياق 
وتطرق فيه املوؤلفان اإلى عنا�شر ال�شياق التنظيمي 
للمنظمة،  الر�شمي  للهيكل  الرئي�شة  والعنا�شر   ،
امل�شروع  اإدارة  للعمل وممار�شات  التخطيط  كذلك 
املوظفني  بني  التعاون  على  املادي  ال�شياق  تاأثري  ،و 
يف املنظمة ، كما تناوال الر�شائل الفورية والفائدة 
االأ�شا�شية منها ، و فائدة نظم عر�ض ملف املهارات 
 ، ال�شبكات  يف  التوا�شل  حت�شني  على  للموظفني 
كذلك  التقنيات املتزامنة وغري املتزامنة ودورها يف 
التوا�شل بني االأ�شخا�ض يف املنظمة ، و تقنية بريد 
الب�شرية  املوارد  ممار�شات  تاأثري  اأي�شًا   ، املعرفة 
تاأثري القيادة والثقافة  على التعاون يف ال�شبكة ، و 
على ال�شبكة والفرق بني القادة االأقل كفاءة واالأكرث 

كفاءة .
الرابع : املناطق التي مل تر�شم على اخلارطة 
 : املنظمات  يف  ال�شبكات  وحتديات  م�شتقبل 
وا�شتعر�ض فيه املوؤلفان نظرة م�شتقبلية على مفهوم 

ال�شبكات ، و ديناميكية ال�شبكة واأثرها على التغري 
التقنية واحلا�شب  ، كذلك دور  التنظيمية  واملرونة 
االآيل يف تطوير حتليل ال�شبكات االجتماعية ، و حدود 
االجتماعية  ال�شبكات  لتحليل  حمتملة  و�شلبيات 
التمتع  املحللني  على  ينبغي  التي  املهارات  اأي�شًا    ،
بها ، و حتديات احل�شول على معلومات جيدة عن 
اأ�شكال  تف�شري  اإ�شاءة  كذلك   ، االجتماعية  ال�شبكة 
ال�شبكات  ملحللني  ينبغي  وما  االجتماعية  ال�شبكة 
اعتبارات  واأخريًا   ، االإ�شاءة   هذه  لتجنب  فعله 

اأخالقية ال�شتخدام التحاليل االجتماعية .
ويحتوي  املالحق  بجزء  الكتاب  املوؤلفان  وختم 
ال�شبكة  حتليل  وتف�شري  اإجراء  )اأ(  ملحق    : على 
لكيفية  عملية  خطوات  عن  عبارة   : االجتماعية 
املنظمات  يف  االجتماعية  ال�شبكة  وحتليل  اإجراء 
 : ال�شبكة  يف  الرتابط  تعزيز  اأدوات  )ب(  ملحق   ،
ويقدم 3 اأنواع من اأدوات تعزيز التوا�شل يف ال�شبكة 
يفهموا   اأن  على  االأفراد  ي�شاعد  ذاتي  تقييم   -1
ب�شكل اأف�شل �شبكاتهم ال�شخ�شية ، )2( جمموعة 
حت�شني  على  تعمل  التي  التدريبية  امل�شاعدات  من 
التوا�شل داخل ال�شبكات عن طريق بناء العالقات 
ال�شياق  يوؤثر  كيف  من  للتحقق  ت�شخي�شي   )3(

التنظيمي على ال�شبكات غري الر�شمية.
 « مو�شوع  تناول  اأنه  للكتاب  القوة  نقاط  من 
على   حديث  مو�شوع  وهو   « االجتماعية  ال�شبكات 
املكتبة العربية وعلى جمال درا�شة املنظمات ب�شكٍل 
اأمثلة  ب�شرد  املو�شوع  املوؤلفان  ي�شرح   كما   ، عام 
ي�شرح  كما    ، ومديرين  �شركات  على  تو�شيحية 
ال�شبكات عرب اأ�شكال تو�شيحية ور�شوم وهذا ي�شهل 
عملية الفهم واال�شتيعاب ، اأي�شًا ُيعد الكتاب عملًيا 
تطبيقًيا يحتوي على اأدوات عملية  ت�شاعد املديرين 
على تطبيق ما مت �شرحه نظريًا يف الكتاب ،  ومما 
ياأخذ عليه يف الت�شميم واالإخراج  لو متت طباعته 
االألوان  وتغيري  واالأبي�ض  االأ�شود  عن  عو�شًا  ملونًا 
يف كل ف�شل رمبا كان ذلك اأف�شل و عن�شر جذب 

وحتفيز على قراءة الكتاب واال�شتمرار فيه .
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الملك  جامعة  من  أعمال  إدارة  تخصص  إدارية  علوم  بكالوريوس  أكملت 
سعود والتحقت بمهنة التدريس لتدريس المرحلة االبتدائية ، كان أدائي حينها 
ال يتعدى دور المعلمة التقليدية فكنت أكرر طرق التدريس التي تلقيتها حينما 
كنت على مقاعد الدراسة، وكانت نتائج عطائي مع طالباتي الصغيرات تتشابه مع 
أن  إلى  يقودني  أدائي، وشعوري  راضية عن  غير  ، كنت  األخريات  زميالتي  نتائج 

هناك طرًقا للتدريس أكثر جدوى مما أقدمه ..!!. 

ع```ائ``دI اأح`م``د ال`ع`ت`ي`ب``ي 
تعليم الرياض

نحو  املوؤثر  باالأداء  مفقود  ما  �شيء  هنالك 
االأطفال، ويف حلظة تاأمل مع ذاتي قررت االنتفا�ض 
لتلك  قادين  وما  حينها،  املتوا�شعة  مكت�شباتي  على 
االنتفا�شة قناعتي باأنني اأحمل ر�شالة حملها االأنبياء 
باأذهان  �شتعلق  �شورتي   – للعقول  �شانعة  اأنا   –
طالباتي ال�شغريات وتدوم طوال العمر – اأنا اأحب 
وطني، وعلي اأن اأترجم حبي له بغرا�ض جذورها يف 
االأفكار  تلك  كل   ،  - ال�شماء  يف  وغ�شونها  االأر�ض 

رحلة شغف

وغريها الكثري دعاين الأن اأح�شر جوانب قوتي التي 
كانت جزًءا �شغرًيا مقارنة بجوانب �شعفي يف عامل 

الرتبويات حينذاك.
ليل  اقراأ  كنت   ، اجلادة  بالقراءة  بداأت  عندها 
نهار بنظريات التعلم ، باأمناط التعلم، ب�شيكولوجيا 
الدول  بتجارب   ، الرتبوي  النف�ض  بعلم   ، الطفل 
اإيرلندا  اليابان،  كتجارب  التعليم  يف  الناجحة 
ي�شمم  من  بقناعة  اأقراأ  كنت  الÔويج،  ا�شرتاليا، 

تجارب في الميدان
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على تغيري ذاته وحميطه، فلم اكتِف مبظاهر النجاح 
اأ�شباب  عن  واأحم�ض  اأبحث  كنت  بل  الدول  لتلك 
املتاح  تطبيق  فحاولت  التطبيق،  وطرائق  النجاح 
من تلك التجارب مبا يتنا�شب مع االإمكانات املتاحة 
واالأعراف والتقاليد ال�شائدة مبجتمعي، لقد هجرت 
طريقة التلقني واعتنقت بع�ض اال�شرتاتيجيات، كنت 
اأراقب النتائج فكانت تلك النتائج ُملفته لالهتمام، 
الفرح  من  بلفحات  و�شعرت  باأدائي  ثقتي  فزادت 
م�شدرها تفاعل طالباتي ال�شغريات، وباال�شتمرار 
الذي  لهن لذاك احلد  اأ�شبحت قريبة  اأنني  �شعرت 
ي�شتدعي تلقائية �شغرياتي االحتفاء بدخويل لغرفة 
با�شتمرار  البحث  على  �شجعني  ما  وهذا  ال�شف، 
بها  اأحقق  ن�شاطات  من  عقولهن  يوافق  ما  على 

الفردية  اأهدايف  خاللها  ومن 
اأترك  ال  كنت  ينبغي،  مما  اأكرث 
موؤمتر  وال  دورة  وال  عمل  ور�شة 
وال جتمع تربوي اإال واأنخرط به ال 
متعمقة  بل  فح�شب  متلقيًة  الأكون 
حتى  ناقدة،  م�شاركة  حماورة  يف 
امل�شرفات  باأعني  اأدائي  �شار 
املحلي  واملجتمع  االأمور  واأولياء 
وعني مديرتي وكافة املعنيني رقمًا 
ي�شار له باالإخال�ض تفردًا واأ�شالًة 

بالعطاء.
اأعمال  اإدارة  كان تخ�ش�شي 
بعيدًا كل البعد عن عامل االأطفال 
اإال اأن االإ�شرار على النجاح كان 

هو بعينه النجاح . 
املرحلة  لتدري�ض  انتقلت 
الثانوية ملقررات العلوم االإدارية 
مفعمة  وكنت  هــ،   3341 عام 
احلما�ض  حد  الرتبوية  بالثقافة 
�شاأنه  من  ما  كل  لتقدمي  الدائم 
الرتبوية  �شخ�شيتي  بلورة 
التي  ال�شخ�شية  تلك  التعليمية، 
حينها  كنت  وت�شميمي،  و�شربي   بجهدي  �شنعتها 
ومراحل  العمرية  باخل�شائ�ض  ُملمة  اأ�شبحت  قد 
للفئات  املوؤثرات  وجميع  واجل�شدي  الذهني  النماء 
واأدائي  نف�شي  اأُقدم  كيف  متامًا  واأعي  العمرية، 
ر�شالة  قدا�شة  ورغم   . الثانوية  املرحلة  لطالبات 
التعليم مع االأطفال، فقد ُمنحُت مع طالبات الثانوية 
اأحقق  جعلني  مما  واالنطالق  لالإبداع  م�شاحات 
بالعديد من اجلوائز، وطرحت من  مراكز متقدمة 
حللت،  اأينما  بالثقة  يت�شف  تربوًيا  مرجًعا  ا�شمي 
لكل  واأعلمها  اأنفذها  بالتخطيط  طرقًا  فابتكرت 
على  رنانة  مبادرات  وابتكرت   ، الرتبوي  جمتمعي 
م�شتوى مدر�شتي ومنطقتي ووطني، وقدمت اأن�شطة 
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التعليمية،  اأهدايف  مبنت�شف  وتلج  �شبغتي  حتمل 
وابتكرت طرًقا للتحفيز جعلت من طالباتي ال يعرفن 
امللل بح�ش�شي، وابتكرت حلواًل لق�شايا تربوية كانت 
تعليمية  بيئة  وابتكرت  احللول،  على  ع�شية  عقبة 
وقدمت  م�شبوقة،  غري  اأركان  بها  ونف�شية  مادية 
اإ�شهامات نحو جمتمعي حتمل ا�شمي وتتكلم ب�شوتي، 
وجعلت من التقنيات اأوعية حتمل املعارف ومتزجها 
الع�شرات من  تاأطري  على  وعملت  الطالبات،  بحياة 
الربامج ال�شلوكية التي عانقت التعليم لبناء متكامل 
الأمهات امل�شتقبل، و�شممت برامج وبرجميات جعلت 
من اأدوات تكنولوجيا االت�شاالت واملعلومات مهارات 

وخمرجات تتناغم ومتطلبات �شوق العمل، ورو�شت 
التقومي حتى �شار مراآتي احلقيقية لذاتي ولطالباتي 
ال�شاملة  وممار�شاتي  واأن�شطتي  وال�شرتاتيجياتي 
ويحملني  النتائج  اأمام  يوقفني  الذي  التقومي  ذاك 
امل�شوؤولية فيدفعني نحو النجاح لال�شتزادة ويوقفني 
اأمام العقبات . وهذا كله اأف�شى اإلى فوزي بالعديد 

من اجلوائز التعليمية املحلية والعربية والعاملية .
وبعد جتربتي املهنية مع التعليم خُل�شت اإلى )) 

اإن يف البذل مذاًقا ال يعرفه اإال من يبذل (( 
دوام  التعليم  وزارة  الكبري  لبيتي  اأرجو  واأخريًا 

العطاء والتجديد لرفعة االأجيال ومنجزات الوطن.
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الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، أحمده حمد الشاكرين، 
وأثني عليه بما هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، وعلى 

آله وصحبه، وكل من دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد .

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

عادل عي�شى زيدان فرج 
معلم صفوف أوليه
مبدارس منار سدير
مبحافظة املجمعة

تجربتي في جائزة التميز
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فرج  زيدان  عي�شى  عادل   : ا�شمي 
اأعمل معلم �شفوف اأولية مبدار�ض 
االأهلية  االبتدائية  �شدير  منار 
ماج�شتري  املجمعة،  مبحافظة 
متزوج   ، تدري�ض  وطرق  مناهج 
،خربة   اأبناء  واأربعة  زوجة  لدي   ،
باحث  وكاتب،  ،موؤلف  عام   14
العاملية  املدينة  بجامعة  اأكادميي 
مباليزيا ، حا�شل على العديد من 
اجلوائز يف جمال الرتبية والتعليم 

اأهمها جائزة التميز .
التعليمية  م�شريتي  بداأت 
مبدر�شة الغنامي بحري  االبتدائية  
يف مدينة الغنامي حمافظة اأ�شيوط 
وبعدها  العربية  م�شر  بجمهورية 
�شدير  منار  مدار�ض  اإلى  انتقلت 
رحلتي  ،بداأت  باملجمعة  االبتدائية 
مع التميز من اأول عام عملت به يف 

ال�شعودية 1428هـ  العربية  اململكة 
، حيث ح�شلت على جائزة  اأف�شل 
،عملت  �شدير  منطقة  على  معلم 
االأولية  ال�شفوف  ملعلمي  مدرًبا 
املنا�شط  من  العديد  يف  ،�شاركت 
والدورات  العمل  وور�ض  الرتبوية 
تربوية  مقاالت  كتبت   ، التدريبية 
و�شحيفة  اجلزيرة  �شحيفة  يف 
االلكرتونية  املجمعة  �شاحات 
اجلزائرية،  اليوم  و�شحيفة 
ح�شلت على العديد من خطابات 
التميز  ودروع  ال�شكر  و�شهادات 
يف  ع�شوا  خمتلفة،  جهات  من 
االإن�شانية  العلوم  جيل  جملة 
اجلزائر  بدولة  واالجتماعية 
للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  وجملة 
الرتبوية والنف�شية  »ج�شنت«، قمت 
بتاأليف كتب مفهر�شة مبكتبة امللك 

العديد  ن�شرت   ، الوطنية  فهد 
،ح�شرت  العلمية   االأبحاث  من 
 ، ودولية  وندوات حملية  موؤمترات 
ح�شلت على جائزة التميز للرتبية 
والتعليم ثالث دورات  متتالية على 
ال�شعودية  العربية  اململكة  م�شتوى 
بالدورة  الرابع  املركز  اآخرها 

ال�شابعة لعام 143٧هـ .
ولعله بعد توفيق اهلل -�شبحانه 
الوالدين  ور�شا   - وتعالى 
واأبناء  زوجًة  اأ�شرتي  وم�شاعدة 
وحتملهم  بجواري  ووقوفهم 
ان�شغايل عنهم متكنت من حتقيق 
�شغفي  التميز يف عملي من خالل 
اأبنائي  مع  واإخال�شي  له  وحبي 
الرتبية  مهنة  اأن  حيث   ، الطالب 
مهنة  ولي�شت  ر�شالة  هي  والتعليم 
اإخال�ض  اأن  �شك  فال   ، فح�شب 
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واال�شتمتاع  االأجر  واحت�شاب  النية 
باأداء هذه الر�شالة مقومات مهمة 
يف هذا املجال ، ياأتي بعدها ح�شن 
واأولياء  الطالب  مع  عالقتك 
داخل  والزمالء  واالإدارة  اأمورهم 
املدر�شة وخارجها ،اأي�شًا احلر�ض 
على متابعة م�شتجدات التخ�ش�ض 
 ، امل�شتمر  والتدريب  والتطوير 
وجتارب  خربات  من  واال�شتفادة 

معلمني متميزين اآخرين .
من  اتخذت  لقد  هلل  احلمد 
ولي�ض  احلياة  يف  منطًا  التميز 
جمرد هدف اأ�شعى لتحقيقه ، فكان 
كبري  ايجابي  دور  له  النمط  هذا 
علي �شخ�شيا يف حياتي ومع اأبنائي 
زال  ما  وهو  االأكرب  ابني  فح�شل 
العديد  على  االبتدائية  املرحلة  يف 
يف  االأولى   واملراكز  اجلوائز  من 
امل�شابقات  من  بالعديد  م�شاركاته 
القراآن  وحفظ  والتوعوية  العلمية 
الكرمي ،كذلك انتقل هذا االأثر اإلى 
العديد  وحققوا  بالعمل  الزمالء 
اإدارة  م�شتوى  على  االجنازات  من 
الرتبية والتعليم ،ف�شاًل عن حتقيق 
العديد  يف  متقدمة  ملراكز  طالبي 
وح�شاد  نتاج  وهذا  امل�شابقات  من 
نية  بح�شن  معهم  بذلتها  جلهود 
واإخال�ض يف العمل وتوفيق من اهلل.
اأو  مركز  عند  يوًما  اأقف  مل 
؛  عليها  ح�شلت  متيز  �شهادة 
به  اأرتقي  �شلًما  منها  جعلت  بل 
كل  يف   ، تليها  التي  اخلطوة  اإلى 
متنوعة  تعليمية  و�شائل  اأنتج  عام 
الع�شر  تطورات  مع  ومتنا�شبة 
الفئة  مراعُيا  فيه  نعي�ض  الذي 



41 مجلة آفاق )العدد رقم ٥٣(

 ، بتدري�شها  اأقوم  التي  العمرية 
مع  ،متما�شيًة  الدرا�شية  واملادة 
العلمي  والتقدم  الرقمنة  ع�شر 
اأمناط  جميع  مراعيا   ، واملعريف 
اأحدث  بتطبيق  قمت   ، الطالب 
من  جعلت   ، التعلم  ا�شرتاتيجيات 
التعاوين  والتعلم  واملتعة  اللعب 
تدري�شي  يف  ومنهجًا  اأ�شلوبًا 
جتارب  على  اطلعت   ، لطالبي 
واالأجنبية  العربية  الدول  بع�ض 
وعملت على تطويرها ثم تطبيقها 
اأ�شاليب  .ا�شتخدمت  طالبي  على 
اقتديت   ، الرتهيب  قبل  التحفيز 
باحلبيب امل�شطفى حممد - �شلى 
مع  تعاملي  يف   - و�شلم  عليه  اهلل 
،جعلت  لهم  قدوة  وكوين  طالبي 
جاذبة  تعلم  بيئة  ال�شف  بيئة  من 
وم�شوقة  تزيد من حما�ض الطالب 

العديد  .اأقمت  للتعليم  ودافعيتهم 
والرتبوية  االإر�شادية  الربامج  من 
والدينية ، كان للم�شاريع حظ وافر 
يف تعليم طالبي واأهمها على �شبيل 
املثال م�شروع اأقراأ واأ�شتنري يف منار 
 ، بطالقة  اأقراأ  م�شروع   ، �شدير 
م�شروع all in one وهو م�شروع 
االإمالء املتكامل ، م�شروع م�شرحة 
املناهج ، م�شروع اأنا طالب مبدع .

قلب  ي�شبق  اأن  اأجمل  فما 
ول�شانه  عقله  وم�شاعره  الطالب 
،اأنت  بابا  يا  اأحبك  اأنا  لك  ليقول 
لهذه  فكانت   ، معلم  ل�شت  اأب 
يف  وقفات  وامل�شاعر  العبارات 
معلمًا  بكوين  اأفخر  نف�شي جعلتني 

لهوؤالء الطالب.
:اأن  تقول  جتربتي  وخال�شة 
عنايتك   ، متفتحة  زهرة  الطالب 

واإن   ، وجمااًل  روعًة  تزيدها  بها 
اأهملتها ذبلت. 

يرتقي  باأن  اأطمح  واأخريًا  
م�شاف  يف  يكون  واأن  تعليمنا 
ثقافة  تكون  واأن   ، املتقدمة  الدول 
كل  يف  ومتواجدة  منت�شرة  التميز 
باملجتمع،  فرد  كل  ولدى  مهنة 
واآمل اأن تعطى مهنة التعليم حقها 
والرعاية  واحلوافز  التكرمي  من 

واالهتمام .
ثم   ، واأخريًا  اأواًل  هلل  ال�شكر 
ا�شت�شافة  على  اأفاق  ملجلة  ال�شكر 
واأذكركم  بالتميز  جتربتي 
مبيدان  وزمالئي  اإخواين  ونف�شي 
االأجر  باحت�شاب  والتعليم  الرتبية 
مع  تعاملنا  يف  النية  واإخال�ض 
اأبنائنا الطالب ون�شاأل اهلل القبول 
والتوفيق واحلمد هلل رب العاملني . 
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تزخر العملية التعليمية بكم كبير من التفاعالت والعمليات 
بين  تتم  التي  اإلنسانية  العالقات  من  مجموعة  على  المبنية 
العملية  ركني  بين  وبالذات  العملية،  هذه  عناصر  مختلف 

التعليمية المعلم والطالب.

حممد �شعود البو�شي 
تخصص  الرتبية  يف  اآلداب  ماجستري 

أصول الرتبية - جامعة امللك سعود
مرشف تربوي بإدارة التعليم

مبحافظة العال

توجيهًا  تتطلب  االإن�شانية 
فاعلية  اأكرث  تكون  حتى  وحر�شًا 
اأهداف  حتقيق  يف  كفاءة  واأعلى 
اإك�شاب  ويف  التعليمية،  املرحلة 
املهارات  )الطالب(  امل�شتفيد 
العلمية  احلياة  للنجاح يف  الالزمة 

ويف احلياة الواقعية.
امل�شرح  التعليمية  البيئة  وتعد 
االإن�شانية  العالقات  الأهم  الرئي�ض 
يف العملية التعليمية، وهي العالقة 

بني الطالب واملعلم، والتي عليها اأن 
تكون مبنية على االحرتام املتبادل 
والثقة، وهو ما اأكدت عليه خمتلف 
مقدمتها  ويف  االإن�شانية  الثقافات 

الثقافة االإ�شالمية.
التعليمية  بالبيئة  يق�شد  وال 
جمرد املكان الذي يلتقي فيه املعلم 
بع�شهما  من  لال�شتفادة  والطالب 
يف درو�ض املرحلة، بل ت�شمل البيئة 
وال�شروط  العوامل  جميع  التعليمية 

والتعليمية  واالجتماعية  النف�شية 
التي ي�شكل اجتماعها بيئة تعليمية، 
املمكن  من  التعليمية  فالبيئة  لذا 
)حجرة  درا�شيًا  ف�شاًل  تكون  اأن 

�شفية( اأو غري ذلك.
ومما ي�شهم يف و�شول العالقات 
االإن�شانية داخل البيئة التعليمية اإلى 
واالحرتام،  الثقة  من  م�شتوى جيد 
القواعد  من  جمموعة  وجود 
وال�شوابط التي على املتواجدين يف 

قوانين قيادة البيئة التعليمية
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البيئة التعليمية االلتزام بها. حيث 
)القوانني(  اأو  القواعد  هذه  اإن 
ي�شمن  الذي  التعامل  ميثاق  متثل 

ا�شتقرار بيئة التعلم وفاعليتها.
يف  القوانني  هذه  وتتفاوت 
ب�شيط،  هو  ما  فمنها  م�شتوياتها، 
تختلف  كما  مركب،  هو  ما  ومنها 
واملرحلة  التعلم،  بيئة  باختالف 
الدرا�شية، واملعلم، فقوانني الف�شل 
الدرا�شي تختلف بطبيعة احلال عن 
قوانني ال�شالة الريا�شية، وقوانني 
تختلف  االبتدائي  اخلام�ض  ال�شف 
عن قوانني ال�شف الثالث الثانوي، 

وهكذا.
البيئة  اأن نعرف قوانني  وميكن 
من  جمموعة  باأنها  التعليمية 
اال�شرتاطات والقواعد العامة التي 
البيئة  حتكم �شلوك الطالب داخل 

التعليمية، ولها �شفة االإلزام.
التي  القوانني  هذه  اأمثلة  ومن 
يلي:  ما  ال�شابق  التعريف  تدعم 
باحلديث،  البدء  قبل  اال�شتئذان 
وعدم مقاطعة املتحدث، باالإ�شافة 
االأدوات  اإح�شار  اإلى احلر�ض على 
االلتزام  اإلى  و�شواًل  ال�شخ�شية، 
التعليمية،  للبيئة  املنا�شب  بالزي 
العمل  جمموعات  اإدارة  وكيفية 

التعاونية.
القوانني  هذه  عر�ض  ويف�شل 
عند اأول لقاء يجمع املعلم بطالبه، 
الأن  وذلك  بنف�شه،  التعريف  وعند 
اأثرًا  يرتك  ما  كثريًا  االأول  اللقاء 
ويحدد  الطالب،  نف�ض  يف  عميقًا 
يتعامل  كيف  خالله  من  الطالب 
على  ياأخذه  وهل  املعلم،  هذا  مع 
اأن  اأم غري ذلك، كما  حممل اجلد 

اللقاءات  اأكرث  من  هو  اللقاء  هذا 
ويف  الطالب  ذهن  يف  ر�شوخًا 
القوانني  هذه  ين�شى  فال  ذاكرته، 
من  كثريًا  اأن  اإلى  اإ�شافة  ب�شرعة. 
املعلمني قد يجد �شعوبة يف مت�شية 
مع  االأولى(  )احل�شة  االأول  اللقاء 
الطالب، فال يدري كيف يقود هذا 
اللقاء ب�شكل �شل�ض بعيدًا عن امللل، 
املكررة  واالأ�شئلة  املوا�شيع  اأو طرح 
ق�شيت  كيف  اأو  )اأين  قبيل  من 
العطلة؟(، لذا ميثل عر�ض قوانني 
ومناق�شتها،  التعليمية  البيئة  قيادة 
اأو  بها،  االلتزام  على  يرتتب  وما 
الإذابة  فعالة  و�شيلة  خمالفتها، 
فكرة  واإي�شال  االأول،  اللقاء  جليد 
جيدة عن هذا املعلم للطالب وعن 
وتخطيطه  واهتمامه  حر�شه  مدى 

وان�شباطه.
هذه  من  الفائدة  ولتعظيم 
تكرار  عدم  و�شمان  القوانني، 
يف�شل  لقاء،  كل  يف  بها  التذكري 
يف  وتعليقها  القوانني  هذه  طباعة 
�شتطبق  الذي  باملوقع  بارز  مكان 
اجلمالية  القيمة  مراعاة  مع  فيه، 
اأخذ  يتم  اأن  لها، وال مانع  امل�شافة 
هذه  على  بالعلم  الطالب  تواقيع 
القوانني  هذه  واعتبار  القوانني، 
اأ�شبه بالعقد بني املعلم وطالبه، ملا 
لهذا االأمر من اإعداد جيد للطالب 
يف  تتطلب  والتي  الواقعية،  للحياة 
على  املبني  االلتزام  كثرية  اأحيان 

)التوقيع بالعلم(.
االعتبارات  من  العديد  وهناك 
الرغبة  عند  مراعاتها  يف�شل  التي 
ب�شن قوانني لقيادة البيئة التعليمية، 
ومن هذه االعتبارات: �شياغة هذه 

القوانني مب�شاركة الطالب اأنف�شهم 
حتى  وذلك  حولها،  ومناق�شتهم 
واإقناع  القوانني  هذه  تربير  ميكن 
الطالب بها، اإ�شافة اإلى تعزيز ثقة 

الطالب باأنف�شهم واأهمية اآرائهم.
�شياغة  اأي�شًا  االعتبارات  ومن 
وا�شحة  بلغة  القوانني  هذه 
اإيجابية لغويًا،  ومفهومة، وبطريقة 
االإمكان  قدر  االبتعاد  يعني  وذلك 
من  �شلبية  كلمات  ا�شتخدام  عن 

قبيل: ممنوع، اأو ال تعمل.
اختزال  حماولة  اإلى  اإ�شافة 
وتقليل عدد القوانني املتفق عليها، 
الت�شتت  وتقليل  الرتكيز  لزيادة 
القوانني  كرثة  عن  ينتج  قد  الذي 

وتفا�شيلها.
بقوانني  يتعلق  جزء  اأهم  اأما 
االلتزام،  فهو  التعليمية  البيئة 
قبل  من  �شواًء  بالقوانني  فااللتزام 
ال�شمانة  هو  الطالب  اأو  املعلم 
يف  القوانني  هذه  لنجاح  االأكيدة 
والغري  املبا�شرة  اأهدافها  حتقيق 
ر�شالة  يو�شل  فااللتزام  مبا�شرة. 
ابتداًء،  القوانني  هذه  باأهمية 
قيم  الطالب  �شعور  يف  وير�شخ 
النافع.  العمل  يف  واملثابرة  اجلدية 

فقليل دائم خري من كثري منقطع.
اأن  اإغفال  يجب  ال  اأنه  اإال 
اأال  ينبغي  القوانني  بهذه  االلتزام 
التطبيق  يف  املرونة  مع  يتعار�ض 
والتي تتطلبها اأحيانًا بع�ض املواقف 
هنا  واملرونة  وال�شلوكية،  التعليمية 
ال عالقة لها باإرخاء قب�شة تطبيق 
لها  ما  بقدر  اإحكامها،  اأو  القوانني 
عالقة بتتبع املقا�شد والغايات من 

و�شع هذه القوانني اأ�شا�شًا.



مجلة آفاق )العدد رقم ٥٣(44

تزخر العملية التعليمية بكم كبير من التفاعالت والعمليات 
بين  تتم  التي  اإلنسانية  العالقات  من  مجموعة  على  المبنية 
العملية  ركني  بين  وبالذات  العملية،  هذه  عناصر  مختلف 

التعليمية المعلم والطالب.

حممد بن �شعد بن حويل الدو�شري 
ماجستري أصول الرتبية

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

متهيد:
العربية  اململكة  روؤية  ت�شعى 
تطوير  اإلى  م   2020 ال�شعودية 
العام واجلامعي من خالل  التعليم 
الرتبوية  العملية  جودة  حت�شني 
اجلوائز  ُتعترب  لذا  والتعليمية، 
عوامل  من  مهم  عامل  الرتبوية 
الرتبوية،  العملية  بجودة  االرتقاء 
عن طريق ت�شجيع وتكرمي املبدعني 
العملية  عنا�شر  من  واملتميزين 
للربامج  ودعمها  التعليمية، 
للقيم  املعززة  الرتبوية  وامل�شاريع 
احلديثة،  الرتبوية  واالجتاهات 
وخلق بيئة تعليمية متميزة وجاذبة، 
اإ�شعال  يف  ًا  مهم  دورًا  وتوؤدي 
الرتبوي، مما  امليدان  احلما�ض يف 
اجلوائز  النت�شار  احلاجة  دعت 
م�شتويات  عدة  على  الرتبوية 

باأهداف  وعاملية،  واإقليمية  حملية 
عليها،  القائمني  وتطلعات  وروؤى 
جماالت  اجلوائز  هذه  وت�شتهدف 
جماالت  منها:  عديدة،  وفروع 
االكادميية  الرتبوية  البحوث 
التي  والبحوث الرتبوية االإجرائية، 
ت�شاعد يف حل امل�شكالت الرتبوية، 
وكذلك  الرتبوية،  العملية  وحت�شني 
واال�شراف  املدر�شية  االإدارة  جمال 
الرتبوي ودورهما يف قيادة وتنظيم 
وجمال  الرتبوي،  العمل  وتقييم 
تي�شريه  ومدى  املتميز  املعلم 
وا�شتخدامه  الرتبوية  للعملية 
والتقنيات  الو�شائل  الأحدث 
التعليمية  واال�شرتاتيجيات 
املتميز  الطالب  وجمال  املنا�شبة، 
التعليمية  لالأهداف  ومدى حتقيقه 
م�شاركته  ومدى  واخلا�شة  العامة 

يف الربامج واالأن�شطة.
يف  الرتبوية  اجلوائز 

اململكة العربية ال�شعودية:
الرتبوية  اجلوائز  اأنواع  تتعدد 
يف امليدان الرتبوي باململكة العربية 
ال�شعودية، �شوى على م�شتوى الدولة
االإدارات  م�شتوى  على  اأو 
بينها  فيما  تتنوع  حيث  التعليمية، 
من حيث اال�شراف عليها، ورعايتها 
اجلائزة،  وجماالت  فروع  وكذلك 
والفئة امل�شتهدفة ونطاقها املكاين، 
واملعنوية،  املادية  وجوائزها 
دورة  ومدة  التقييم،  ومراحل 

اجلائزة.
التايل  اجلدول  ويف 
اجلوائز  اأبرز  ن�شتعر�ض 
العربية  اململكة  يف  الرتبوية 

ال�شعودية:

 دور الجوائز التربوية في
تحسين العملية التعليمية
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من اجلدول ال�شابق يربز مدى 
االأعمال  رجال  ورعاية  اهتمام 
واأبنائهم باجلوائز الرتبوية، ويعود 
اإلى  االح�شان  اأنواع  من  كنوع  ذلك 
املحافظات،  يف  راأ�شهم  م�شقط 
املحافظة  الأبناء  كدعم  وكذلك 

يف  واالبداع  التميز  على  وحثهم 
املجال الرتبوي، كما يربز االهتمام 
من  التعليمية  العملية  بعنا�شر 
طالب ومعلم وقائد مدر�شة ومر�شد 
وموظف  ن�شاط  ورائد  طالبي 
اجلوائز  هذه  تغفل  مل  كما  اإداري، 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  تكرمي  عن 
املتميزة، كاملدر�شة واالأ�شرة واأندية 
مدار�ض احلي واجلهات االعالمية، 
التطوعي  بالعمل  اهتمت  كذلك 
والبح  الرتبوية  والربامج  وامل�شاريع 
وث وا�شتخدام الربامج االلكرتونية.
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اجلوائز الرتبوية االإقليمية:
يف  الرتبوية  اجلوائز  تنت�شر 
للمملكة  املجاورة  االإقليمية  الدول 
اخلليج  كدول  ال�شعودية،  العربية 
العربية والدول العربية، لكن يغلب 
عليها نطاقها املحدود داخل الدولة 

والربامج  وامل�شاريع  املتميزين،  والطالب  باملعلمني  الرتبوية  اجلوائز  اهتمام  يت�شح  ال�شابق  اجلدول  من 
الرتبوية، كما اهتمت بالبحوث والدرا�شات الرتبوية، وترجمة الكتب الرتبوية املتميزة، ومل تغفل كذلك املدار�ض 
املتميزة، كما يربز احتالل هذه اجلوائز اإلى مكانة مرموقة معتربة ب�شبب انت�شارها االإقليمي ومو�شوعية معايرها 

وحياد جوائزها.

وال يتعدها، كجائزة ال�شارقة للتميز 
وجائزة  االمارات،  يف  الرتبوي 
للتميز  اهلل  العبد  رانيا  امللكة 
االأردن، وهناك جوائز  الرتبوي يف 
اأخرى ت�شمح بامل�شاركات االإقليمية، 
االإعالنات  خالل  من  لها  وتدعوا 

داخل  جلوائزهم  من�شقني  وتكليف 
وعقد  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
ور�ض العمل ل�شرح �شروط امل�شاركة 
ومعايري التقييم، ومراحل اجلائزة، 

ويف اجلدول التايل ن�شتعر�ض
اأبرزها:
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مظاهر اإ�شهام اجلوائز الرتبوية يف امليدان الرتبوي:
تربز العديد من مظاهر اإ�شهامات اجلوائز الرتبوية يف حت�شني امليدان الرتبوي ومنها:

مقرتحات لتفعيل دور اجلوائز الرتبوية:
ينبغي اأن تلعب اجلهات التالية: وزارة التعليم والكليات واالأق�شام الرتبوية واجلمعيات العلمية الرتبوية، دورًا 
هامًا يف تفعيل اأهداف وغايات اجلوائز الرتبوية، فلديها االإمكانات املادية والب�شرية للقيام بالدور الرئي�ض بها، 

ونقدم بع�ض املقرتحات للجهات وهي:

يدرك  اأن  ينبغي  اخلتام  ويف 
الرتبويني الهدف ال�شامي للجوائز 
الرتبوية، وهو تثمني جهود العاملني
اأدائهم  وتقدير  الرتبويني 
اجلوائز  تتمتع  واأن  املتميز، 
منح  يف  واملو�شوعية  باحلياد 
التناف�ض  يكون  واأن  جوائزها، 
واأن  الرتبويني،  بني  �شريفًا  عليها 
اأو  علمية  تخ�ش�شات  تغفل  ال 
اأمناط  اأو  حديثة  مدر�شية  مباين 

اجلائزة  دورات  تعدد  من  تعليمية 
تنوع  اجلائزة  يف  امل�شاركني  كرثة 
انعكا�ض  امليدان  يف  اخلربات 
امل�شاركني  على  اجلائزة  اأهداف 
 ٥ امليدان  يف  تناف�شية  بيئة  خلق 
لهم  وجماالت  فروع  تخ�شي�ض 
للح�شول  ت�شعى  واأن  اجلائزة،  يف 
الراجعة  والتغذية  التقييم  على 
نود  كما  وتطويرها،  لتح�شينها 
الرتبوية  اجلوائز  اأحد  ت�شعى  اأن 

االنت�شار  يف  التو�شع  اإلى  املحلية 
وقبول امل�شاركات اخلليجية، وفتح 
املجال لهم يف بع�ض فروع اجلائزة، 
العملية  وحت�شني  التناف�ض  لزيادة 
التعليمية، ولتبلغ اجلوائز الرتبوية 
يف اململكة العربية ال�شعودية مكانة 
اجلوائز  م�شتوى  على  لها  هامة 
الرتبوية االإقليمية مبا يتنا�شب مع 
مكانة وقيمة دولة كاململكة العربية 

ال�شعودية.
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