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احتفلنا جميعا بجائزة التعليم
للتميز ،والتي تهدف الى تحفيز
الميدان التعليمي واإلداري نحو األداء
المتميز ،وتشجيع الممارسات المتميزة
والتفوق العلمي ،وتكريم المبدعين
والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً،
ونشر ثقافة التميز والعمل لإلتقان.
كما تعمل الجائزة ليس على تشجيع
فئات المجتمع التعليمي فقط ،بل وإبراز
منجزاتهم ،وتحفيز األداء التعليمي
واإلداري األمثل بصفة مستمرة.
أن االنسان المتميز يستحق
التكريم ليواصل مسيرته التعليمة ،و
ينقش على من يتعامل معهم قصة
تميزه ،فعلى منسوبي وزارة التعليم
الذين يحملون مهمة عظيمة في
السلك التعليمي ،أن يكونوا على قدر
المسؤولية بﺈتقان عملهم و تجويده،
و تحقيق متطلبات رؤية ٢٠٣٠
ومتطلبات سوق العمل.
أن المتقدمون لهذه الجائزة
يمرون بعدة جوالت تحكيميه
ذات المعايير الواضحة الدقيقة
الموضوعية ،و بﺈشراف دقيق من
االمانة العامة للجائزة .ونحن ها هنا
من هذا المنبر نشكر سعادة األستاذ

الدكتور فهد بن سليمان الشايع
رئيس الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية (جستن) ،وعميد
كلية التربية والدكتور محمد بن صالح
الطويان األمين العام لجائزة التعليم
والدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز
مدير مشروع تحكيم وتطوير جائزة
التعليم للتميز والدكتور ناصر بن علوان
العلوان مدير تحكيم الدورة التاسعة
لجائزة التعليم للتميز .حيث وصل عدد
المتقدمين للجائزة أكثر من ٢٠٠٠٠
(عشرين ألف) ملف من مراكز التميز
في إدارات التعليم وبعد الترشيح
والفرز األولي وصل عدد الملفات التي
سيتم تحكيمها ً ٩٤٥
ملفا .وأبدى
المحكمون والمحكمات ،والذي بلﻎ
عددهم  6٥محكمًا ومحكمة
سعادتهم بحسن التنظيم ووضوح
المعايير التي سيعملون عليها ودقة
التطبيق العملي المصاحب للقاء.
في الختام أهنﺊ الحاصلين على
الجائزة بكل الفئات ،و طموحنا كبير
لهذه الجائزة وهو طموح كل قيادي
تربوي يعمل في الميدان لتحقيق جزء
من ثقافة الجودة و التمييز والرقي
باستمرار لسمو بالدنا الكريمة.
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«جستن» تعقد اللقاء السنوي ...
لمحكمي جائزة التعليم للتميز

قامت اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية (ج�سنت) بعقد اللقاء ال�سنوي ملحكمي
جائزة التعليم للتميز يف دورتها التا�سعة..
وكانت بح�سور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن
�سليمان ال�سايع رئي�س اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) وعميد كلية الرتبية..
و�سعادة الدكتور حممد بن �سالح الطويان
الأمني العام جلائزة التعليم..
و�سعادة الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز
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مدير م�سروع حتكيم وتطوير جائزة التعليم
للتميز..
و�سعادة الدكتور نا�سر بن علوان العلوان مدير
حتكيم الدورة التا�سعة جلائزة التعليم للتميز..
كما ح�سر عدد من اأع�ساء الأمانة العامة
للجائزة وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
ومن�سوبي ومن�سوبات وم�سريف وم�سرفات جلان
التحكيم.

أخبار جستن

وقد و�سل عدد املتقدمني
للجائزة اأكرث من ( 2٠٠٠٠ع�سرون
األف ) ملف من مراكز التميز يف
اإدارات التعليم ..وبعد الرت�سيح
والفرز الأويل و�سل عدد امللفات
التي �سيتم حتكيمها  ٩٤٥مل ًفا.
وقد اأبدى املحكمون واملحكمات
و الذي بلغ عددهم  ٥٦حمك ًما
وحمكمة �سعادتهم بح�سن التنظيم
وو�سوح املعايري التي �سيعملون

عليها و دقة التطبيق العملي
امل�ساحب للقاء.
و من جانب اآخر تعمل اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
على تطوير اجلائزة للدورات
القادمة باإ�سراف �سعادة الدكتور
اأن�س بن اإبراهيم التويجري.
جدا يف
و الطموحات كبرية ً
النهو�س والرقي بكافة الفئات
امل�ستهدفة من اجلائزة.
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤
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«جستن»
فرع
الجوف
د .حممد بن فاهد ال�سرحاين
املدير التنفيذي لفرع اجلمعية مبنطقة اجلوف
عميد كلية العلوم الإدارية والإن�سانية

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �سيد املر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني..
�سعدت اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
يف الآونة الأخري �إلى تو�سيع دائرة اخلدمات املتنوعة
واملميزة التي تقدمها للميدان الرتبوي بالرتكيز على
التو�سع يف افتتاح جمموعة من الفروع للجمعية يف
مناطق وحمافظات اململكة .وا�ست�شعارا من جامعة
اجلوف لدورها الريادي يف تقدمي الدعم للخدمات
التعليمية النوعية يف املنطقة ،جتاوبت مع توجه
اجلمعية فبادرت ب�إبداء الرغبة واال�ستعداد الحت�ضان
فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف يف كلية الرتبية لي�صبح
�أول فروع اجلمعية يف املنطقة ال�شمالية.
ف�شكلت اللجنة التنفيذية لفرع اجلمعية مبنطقة
اجلوف مبوجب قرار جمل�س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية يف اجتماعه
التا�سع من الدورة احلادية ع�شرة املنعقد بتاريخ
١٤٣٧/8/4هـ .ومت افتتاح الفرع وتد�شني باكورة
�أن�شطته يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٨/2/1هـ  ،بح�ضور
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
فهد بن �سليمان ال�شايع ،وجمع من الرموز الرتبوية
يف املنطقة وتوالت بعد ذلك الأن�شطة وفق الربنامج
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الزمني املخطط له واملقر من قبل اللجنة التنفيذية
للفرع .و�إثرا ًء للميدان الرتبوي يف املنطقة؛ ي�سعى
فرع اجلمعية خالل الدورة الأولى؛ لتقدمي جمموعة
من الربامج والأن�شطة التي تركز على بع�ض اجلوانب
والق�ضايا امللحة وت�شكل �أولوية لدى الرتبويني مع
الأخذ باالعتبار التنوع يف الفئات امل�ستهدفة.
وال يفوتني يف هذا املقام تقدمي ال�شكر والتقدير
ملعايل مدير جامعة اجلوف الأ�ستاذ الدكتور �إ�سماعيل
بن حممد الب�شري على ما يقدم من دعم وت�شجيع
لفرع اجلمعية منذ ت�أ�سي�سه ،وال�شكر مو�صول ل�سعادة
وكيل جامعة اجلوف للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الأ�ستاذ الدكتور جنم بن م�سفر احل�صيني على
متابعته امل�ستمرة للأن�شطة والربامج التي يقدمها
الفرع ،ولرئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية و�أع�ضاء
جمل�س �إدارتها على التوجيه وامل�ساندة ،ول�سعادة
عميد كلية الرتبية بجامعة اجلوف الأ�ستاذ الدكتور
غربي بن مرجي ال�شمري املدير التنفيذي ال�سابق
لفرع اجلمعية على جهوده املخل�صة طيلة فرتة
�إدارته له ،ولزمالئي �أع�ضاء اللجنة التنفيذية على
ما يقدمون من عطاء.
�سائلني من اهلل عز وجل العون والقبول ،و�أن
يحفظ بالدنا ويدمي علينا نعمه

أخبار جستن

برعاية معالي الوزير:

جستن تطلق فعاليات مؤتمرها ١٨
بعنوان

«التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية»

تنطلق فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية (جستن) ،يوم األربعاء ١٤٣٩/6/٢٦هـ ،ولمدة يومين،
وذلك في رحاب جامعة الملك سعود ،واختارت الجمعية له عنوان «التعليم ما
بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية» .وأشار سعادة األستاذ الدكتور فهد
بن سليمان الشايع بأن الجمعية ومن خالل مجلس إدارتها حرصت على اختيار
عنوان مؤتمرها وفق رؤية استشرافية بنتها على المعطيات والتحوالت التي تمر
بها المملكة العربية السعودية .ويأتي اختيار عنوان هذا المؤتمر امتداداً للنظرة
المستقبلية التي ينطلق منها تحديد المجال الرئيس للمؤتمر ،فانعكاسات رؤية
المملكة  ،٢٠٣٠والحراك الحالي الذي يعيشه التعليم ما بعد الثانوي سوا ًء على
مستوى التعليم الجامعي ،أو على مستوى التعليم الفني والمهني؛ يمثل أولوية
عالية استشعر أهميتها مجلس إدارة الجمعية في بداية العام الماضي 8341هـ،
أثناء االستعدادات التحضيرية للمؤتمر ،فاختير بناء على ذلك عنوان المؤتمر الحالي
«التعليم بعد الثانوية :الهوية ومتطلبات التنمية».
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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كما بني �سعادته حر�ص اجلمعية �أن
يكون هذا امل�ؤمتر متوافق ًا مع الطموحات
املتوقعة منه ،ولذلك حاولت �إثراء الطرح
العلمي فيه با�ست�ضافة نخبة متميزة من
املتحدثني يف جل�ساته الرئي�سة من �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة �سواء من �صناع القرار
( � )Decision Makersأو �أ�صحاب
امل�صلحة ( � )Stakeholdersأو اخلرباء من
جمل�س ال�شورى واجلامعات يقدمون ر�ؤيتهم
حول هوية وم�ستقبل التعليم اجلامعي والتقني
وفق متطلبات التنمية الوطنية .ونظر ًا ملا متر به
جامعة امللك �سعود -على وجه اخل�صو�ص -من
حراك تطويري �شامل يف مبادرتها الطموحة
«مبادرة حتول جامعة امللك �سعود �إلى م�ؤ�س�سة
غري ربحية ،لها ا�ستقالليتها» ،فقد حر�صت
اجلمعية �أن تقدم اجلامعة ر�ؤيتها حول هذا
التحول ومتطلباته يف حلقة نقا�ش خا�صة بذلك.
ويف نهاية ت�صريحه ثمن الدكتور ال�شايع
رعاية وتقدير معايل وزير التعليم للم�ؤمتر
و�أهميته العلمية يف هذا الوقت املف�صلي
يف تاريخ اململكة ،كما تتقدم بوافر ال�شكر
والتقدير جلامعة امللك �سعود على رعايتها
للجمعية ،ودعمها امل�ستمر لأن�شطتها.
ومن جانبه �أ�شار �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
�سعيد بن حممد ال�شمراين رئي�س اللجنة
العلمية للم�ؤمتر وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
ب�أن اجلمعية تنظر �إلى امل�ؤمترات العلمية على
�أنها ملتقيات علمية جتمع املخت�صني واملهتمني
والباحثني وطالب الدرا�سات العليا يف مكان
واحد يتبادلون فيها الأفكار والر�ؤى العلمية،
مبا ي�سهم يف تطوير ذواتهم وتطوير امليدان
الرتبوية بحثي ًا وميداني ًا ،وقد حر�صت اجلمعية
على �أن تتوافق �سيا�سة م�ؤمتراتها مع �سيا�سة
امل�ؤمترات العلمية املعتربة عاملي ًا ،ومبا يتيح
م�شاركة �أو�سع للباحثني وطالب الدرا�سات
العليا ،ولذلك اعتمدت اجلمعية ن�شر
امللخ�صات البحثية املخت�صرة ،يف حني يتم
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التقدم على امل�ؤمتر بامللخ�ص املو�سع لغر�ض
التحكيم فقط ،كما اعتمدت اجلمعية نوعني
من العرو�ض التي ميكن �أن تُقدم من خاللها
البحوث املقبولة ،وهي العرو�ض التقدميية
” “Oral Presentationوالعرو�ض
الورقية ”،“Poster Presentation
لتتيح امل�شاركة لأكرب عدد ممكن من الأوراق
البحثية يف امل�ؤمتر .وعلى الرغم من �أن
امل�ؤمتر احلايل تبنى عنوان ًا مت�ص ًال بالتعليم
ما بعد الثانوي «التعليم ما بعد الثانوي :الهوية
ومتطلبات التنمية» وو�ضعه املجال الرئي�س له،
�إال �أن التقدمي على امل�ؤمتر ظل متاح ًا للباحثني
الرتبويني من خمتلف التخ�ص�صات من خالل
املجاالت الثالث الأخرى «التعليم والتعلم» و
«ال�سيا�سات والقيادة الرتبوية» و «علم النف�س
والرتبية اخلا�صة» .وبني �سعادته �أنه قبل
خم�سة وت�سعني ملخ�ص ًا بحثي ًا من �أ�صل مائة
و�ست وثمانني ملخ�ص ًا مت التقدم بها� ،أي بن�سة
قبول بلغت ( .)% ٥١ويتيح امل�ؤمتر للأبحاث
املقبولة ملخ�صاتها التقدم بالن�شر يف العدد
اخلا�ص بامل�ؤمتر من جملة جمعية ج�سنت
«ر�سالة الرتبية وعلم النف�س» ،بعد خ�ضوع
الأبحاث الكاملة لإجراءات التحكيم املعتادة
يف املجلة.
ومن جانبه رحب �سعادة الدكتور فايز بن
عبدالعزيز الفايز رئي�س اللجنة الإعالمية
للم�ؤمتر وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية بح�ضور
اجلميع جلل�سات امل�ؤمتر التي �ستعقد يف قاعة
حمد اجلا�سر يف جامعة امللك �سعود للرجال يف
حني �ستعقد اجلل�سات للن�ساء يف مقر املدينة
اجلامعية للطالبات (البوابة  ،2ال�صالة،1
املدرج  ) 3واو�ضح �أن طموحاتنا يف اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية �أن ميثل
هذا امل�ؤمتر رافد ًا من روافد التطوير للتعليم
ما بعد الثانوي يف اململكة ،و�أن يحدث حراك ًا
علمي ًا ي�ساعد يف حتديد الهوية امل�ستقبلية لهذه
املرحلة التعليمية املهمة.

أخبار جستن
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جائزة التعليم
للتميز
في دوراتها الثمان
حـــنـــــان مــحـــمــــــد
استطاعت خالل السنوات السبع الماضية أن تسهم بنشر وتبني ثقافة التميز
في األداء تخطيطاً وإنجازاً
جائزة التعليم للتميز تواصل مسيرتها الناجحة وتكرم  ١١٥فائزاً في دورتها
الثامنة.
منذ انطالقتها قبل ثمانية أعوام ،وتحديدا في العام ١٣٤١هـ ،نجحت جائزة
التعليم للتميز التي أطلقتها وزارة التعليم بالشراكة مع الجمعية السعودية
للعلوم التربوية والنفسية (جستن) في أن تصبح حدثاً سنوياً ينتظره الجميع
كﺈحدى الفعاليات الحضارية التي تسهم في نشر ثقافة التميز ،وترجمتها سلوكاً
يومياً ،وتبني التميز المؤسسي في األداء تخطيطاً وإنجازاً ،حيث تعد الجائزة إحدى
أبرز وأهم أدوات التطوير التي تتبناها الوزارة لدعم المتميزين والمتميزات ورفع
مستوى أداء مكونات العملية التعليمية بفئاتها المختلفة كأدوات للدخول في
المجتمع ومشاركته الفاعلة في برامج التنمية.
وتعتبر جائزة التميز أكبر جائزة تعليمية تربوية في المملكة ،وهي من أبرز
وأنجح الجوائز المحلية على المستوى اإلقليمي ،كما تعد من أعلى الجوائز التعليمية
قيمة على المستوى العالمي ،مما جعلها تستحق أن تتبوأ مكانة عالمية ،حيث باتت
تشكل حافزًا نحو تطوير دور المؤسسات التعليمية في إحداث تنمية ونهضة
وطنية ،وتجسيداً لثقافة الجودة في العمل والتميز في األداء التربوي.
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من تو�سية اإىل قرار قابل للتطبيق
وجائزة التعليم للتميز عبارة عن منحة تقديرية
�سنوية ت�ستهدف من خاللها الوزارة التكرمي الالئق
ملن�سوبي امليدان الرتبوي املتميزين ،وذلك تثمينا
جلهودهم وتقديرا لأدائهم الإبداعي ولدفعهم نحو
التميز الدائم لي�سبحوا مناذج جمتمعية �سعودية
يحتذى بها يف ع�سر التميز وجمتمع املعرفة وهي
تاأتي امتداد ًا لهتمام القيادة الر�سيدة بدعم التعليم
وعنايتها باملبدعني واملتميزين من اأبناء الوطن،
وحتقيقا لروؤية اململكة  2٠٣٠بالعمل على تطوير
الإن�سان ورفع م�ستوى اأداء الأجهزة احلكومية.
وتهدف اجلائزة اإلى حتفيز امليدان التعليمي
والإداري نحو الأداء املتميز ،وت�سجيع املمار�سات
املتميزة والتفوق العلمي وتكرمي املبدعني واملتميزين
علمي ًا وتربوي ًا واإداري ًا ،ون�سر ثقافة التميز والعمل
لالإتقان بجانب ت�سجيع فئات املجتمع التعليمي واإبراز
منجزاتهم ،وحتفيز الأداء التعليمي والإداري الأمثل
ب�سفة م�ستمرة لن�سر ثقافة التميز والإبداع واجلودة
واللتزام والإتقان يف مكونات جمتمع التعليم.
فيما ت�سعى اجلائزة اإلى ن�سر ثقافة التميز ،والإبداع
واجلودة واللتزام والإتقان .كما تت�سمن اجلائزة حتقيق
جمموعة من القيم الإن�سانية العليا كاملواطنة والنتماء
وال�سفافية وامل�سوؤولية املهنية والتناف�س الإيجابي
والعدالة واحرتام التنوع الثقايف وتكافوؤ الفر�س.
بزو فجر اجلائزة
بداأت جائزة التميز من فل�سفة اأ�سا�سية قائمة على
عملية التحفيز ،ووفقا لروؤية اجلائزة فاإن احلوافز
تعد اأحد مقومات العمل املوؤ�س�سي الفاعل ،التي من
دونها ل ميكن لأي موؤ�س�سة اأن تقوم بتحقيق اأهدافها
ب�سكل مقنع؛ كما اأن احلوافر هي الطريقة التي تعرب
من خاللها املوؤ�س�سة ملن�سوبيها عن مدى تقديرها لهم
ومل�ستوى الأداء املتميز والعمل املتقن الذي يقومون
به ،وهي اإحدى الطرق التي ت�ساعد املوؤ�س�سة على
حتقيق اأهدافها ،فعندما يكافاأ ال�سخ�س على متيزه
يف عمله ،فاإن ذلك ي�ساعد يف حتقيق التوازن بني
احلياة ال�سخ�سية والعملية ملا لذلك من دور يف اإبراز
اجلانب املعنوي للنجاح ،كما ي�سعر الفرد باأن جلهده

نتاجا مما ينعك�س على حميطه الجتماعي ،مبا
ً
ي�سمن ازدهار العملية الرتبوية والتعليمية وتفوقها.
وانطالقا من ذلك� ،سعت وزارة التعليم اإلى
حتويل فكرة تكرمي املعلم اإلى واقع م�ساهد ،ورغم
ذلك اجلهد املبارك ،اإل اأنها مل ت�سل اإلى الهدف
حتى العام  ١٤٣٠الذي �سهد اأول انطالقة علمية
مقننة لتكرمي املتميزين مبدار�س اململكة ،حيث كان
ذلك بداية متجددة للتميز مع بزوغ فجر اجلائزة
التي تعود فكرتها اإلى ذات العام وذلك بعد التو�سية
التي اتخذها قادة العمل الرتبوي يف لقائهم الذي
عقد مبكة املكرمة ثم حتولت هذه التو�سية اإلى قرار
قابل للتطبيق ،حيث اأعلن الأمري في�سل بن عبداهلل
وزير التعليم  -اآنذاك  -عن اإطالق جائزة لالأداء
املتميز بداية من عام ١٣٤١هـ.
م�سداقية ونزاهة وتكامل وعمل موؤ�س�سي
متيزت اجلائزة بامل�سداقية والنزاهة واملنهجية
والتكامل ،اإ�سافة اإلى معايريها املحكمة والفاح�سة،
مما �ساعد على تعزيز تكافوؤ الفر�س بني الفائزين،
وقد �سكلت معايري اجلائزة اأحد اأهم مرتكزات
التطوير ،نظ ًرا ملا لها من دور يف النهو�س بكفاءة
وفاعلية النظام التعليمي ،وقد تبنت اجلائزة جمموعة
من املعايري البناءة التي ت�سهم يف بناء عمل موؤ�س�سي
تراكمي التكامل اأحد اأبرز �سماته ،كما �ساعدت
معايري اجلائزة على حتفيز املدر�سة على تفعيل اآليات
تقييم من�سوبيها من اأع�ساء هيئة التدري�س واإيجاد
أ�س�سا
بيئة تناف�سية ،اإذ اإنها توفر مرجعية اإر�سادية وا ً
معيارية لقيا�س مدى التقدم والتطور يف اأداء ونتائج
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤
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امل�ؤ�س�سات التعليمية ومير املتقدم مبراحل عديدة
تبد�أ بالتقييم والرت�شيح على م�ستوى مكاتب التعليم،
ثم على م�ستوى �إدارة التعليم ،ثم على م�ستوى الوزارة
ويكون التقييم من قبل اللجنة العلمية للجائزة التي
ي�شرتك يف ع�ضويتها عدد من املحكمني ذوي اخلربة
يف املعايري العاملية للجودة والتميز.
وت�شمل اجلائزة جميع �شرائح العملية التعليمية،
وتطبيقها يخ�ضع ملعايري وقيم عاملية كما �أن براجمها
م�صاغة باحرتاف لتحقيق �أهداف ر�سالة الوزارة.
وخ�ص�صت اجلائزة ملجموعة فئات هي( :الإدارة
واملدر�سة ،املعلم ،املر�شد الطالبي ،امل�شرف الرتبوي،
الطالب ،العمل التطوعي ،التميز الإداري) ،وي�أتي
ذلك وفق تنظيم تقرتحه �أمانة اجلائزة ،ويتم
اختيار �أ�صحاب املراكز الأولى على م�ستوى اململكة
وفق معايري حتددها الأمانة ،كذلك يجوز بقرار من
الوزير �إ�ضافة فئات �أخرى لفئات اجلائزة من �ش�أنها
النهو�ض بكثري من اجلوانب يف املجتمع الرتبوي
الكبري ،كالبحث العلمي والن�ص امل�سرحي والنتاج
ال�شعري والنقدي ،وابتكار الآليات التنظيمية.
الالئحة التنظيمية للجائزة
وفقا لالئحة التنظيمية للجائزة ،مير الرت�شح
للجائزة ب�أربع مراحل ت�شمل الأولى الرت�شح على
م�ستوى املدر�سة للفئات التي تت�ضمنها ورفع ملفات
املر�شحني ملكتب التعليم فيما تت�ضمن املرحلة
الثانية الرت�شح على م�ستوى مكاتب التعليم للفئات
التي تت�ضمنها واعتماد تر�شيح الفئات على م�ستوى
املدر�سة ،ورفعها للجنة الفرعية لإدارة التعليم.
�أما املرحلة الثالثة فتت�ضمن الرت�شيح على
م�ستوى �إدارة التعليم للفئات التي تت�ضمنها الإدارة
واعتماد جميع الفئات املر�شحة وفق الأعداد املحددة
ورفعها للجنة التحكيم املركزية يف الأمانة العامة
للجائزة يف حني ت�شمل املرحلة الرابعة الرت�شيح
على م�ستوى الوزارة للفئات التي تت�ضمنها واعتماد
املر�شحني ورفعها للجنة التحكيم املركزية للتحكيم
النهائي .ومن ثم تقوم الأمانة العامة بتحديد
الإجراءات و�آلية تدفق الرت�شيح و�ضوابطه و�أعداد
امللفات املر�شحة من مرحلة �إلى مرحلة �أخرى ،ويتم
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منح الفائزين يف فئات اجلائزة املختلفة �شهادات
متيز وجوائز نقدية .وتعترب اجلائزة وما ينتج عنها
من نتائج �ضمن معايري املفا�ضلة للمتقدمني ملنا�شط
الوزارة املتعددة كالتدريب واالبتعاث وحركة النقل
والرت�شيحات الأخرى.
كما جاء يف الالئحة املقرة تخ�صي�ص ميزانية
للجائزة تكون مواردها مما يخ�ص�ص لها يف ميزانية
الوزارة� ،إ�ضافة �إلى رعاية اجلائزة ودعم القطاع
اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لها ك�أحد موارد
اجلائزة ،على �أن تكون للجائزة جلنة �إ�شرافية عليا
ت�شكل بقرار من الوزير بحيث يكون نائب الوزير
ل�ش�ؤون تعليم البنني رئي�س ًا لها وع�ضوية كل من
رئي�س �أمانة اجلائزة وممثل للجهة الراعية للجائزة
ووكيل الوزارة لتعليم البنني ووكيل الوزارة لتعليم
البنات ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير �إ�ضافة
�إلى ع�ضوية وكيل الوزارة لل�ش�ؤون املدر�سية ومدير
عام ال�ش�ؤون املالية والإدارية وامل�شرف العام على
الإعالم الرتبوي ومن�سق اجلائزة يف الوزارة والأمني
العام للجائزة ع�ضو ًا ومقرر ًا وتكون مهام اللجنة
الإ�شرافية العليا الإ�شراف العام على اجلائزة،
و�إقرار �شعار لها� ،إ�ضافة �إلى �إقرار القواعد واملعايري
والإجراءات التنفيذية للجائزة كما ي�أتي �ضمن مهام
اللجنة الإ�شرافية العليا التو�صية للوزير بالفائزين
للجائزة و�إقرار ميزانيتها.
وحددت للجائزة �أمانة عامة ُتك َون بقرار من
الوزير برئا�سة ممثل مل�ؤ�س�سة وطنية تربوية وع�ضوية
ممثل للجهة الراعية للجائزة والأمني العام للجائزة
ع�ضو ًا ومقرر ًا �إ�ضافة �إلى ممثل لوكالة الوزارة
للتعليم (بنني) ع�ضو ًا ومن�سق ًا عام ًا للجائزة يف
الوزارة وممثل لوكالة الوزارة للتعليم (بنات) وممثل
لوكالة الوزارة لل�ش�ؤون املدر�سية وممثل لوكالة الوزارة
للتخطيط والتطوير وممثل للإدارة العامة لل�ش�ؤون
املالية والإدارية وثالثة خرباء �أو خمت�صني �أع�ضاء.
وتقوم اللجنة بالتن�سيق العام للجائزة وتر�شيح
الفائزين والفائزات واجلوائز والتو�صية مبعايري
منح اجلائزة� ،إ�ضافة �إلى التو�صية بالقواعد
واملعايري والإجراءات التنفيذية للجائزة ،كما تقوم
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اللجنة بت�شكيل جلان اجلائزة ومتابعة �أعمالها،
ودرا�سة ما يحال �إليها من اللجنة الإ�شرافية العليا،
وو�ضع ميزانية اجلائزة ،وتنظيم احلفل اخلتامي
لها ،والتعريف و�إعداد التقرير اخلتامي للجائزة.
كما احتوت الالئحة التنظيمية للجائزة على
ت�شكيل جلنة علمية للجائزة بقرار من رئي�س
اللجنة الإ�شرافية العليا بنا ًء على تو�صية الأمانة
العامة للجائزة وترتبط تنظيمي ًا بها ،وتتمحور
مهامها حول اقرتاح املعايري التف�صيلية للرت�شيح،
وفرز الرت�شيحات النهائية لفروع اجلائزة ،وتقومي
الرت�شيحات وتطبيق معايري الرت�شيح واملفا�ضلة ما
بني املر�شحني� ،إ�ضافة �إلى �إعداد القوائم النهائية
للفائزين والفائزات ،وحتديد م�سوغات حت�صيل كل
مر�شح ومر�شحة وترتيبهما.
وي�أتي من �ضمن اللجان املكونة التي مت �إقرارها يف
الالئحة جلنة ت�سمى (جائزة التميز) برئا�سة مدير
عام التعليم يف كل �إدارة وبقرار من رئي�س اللجنة،
وت�شمل مهامها التعريف باجلائزة يف جميع املدار�س
احلكومية والأهلية باملنطقة �أو املحافظة وت�شكيل
جلان لزيارة املدار�س وتقومي التجارب واملمار�سات
املتميزة ،كما تعمل هذه اللجنة على الت�أكد من دقة
تطبيق املعايري اخلا�صة بالرت�شيح ،وتر�شيح الفائزين
وفق املعايري التف�صيلية للجائزة والرفع مب�سوغات
تر�شيحهم مع ال�شواهد لأمانة اجلائزة.

�إدراج نتائج اجلائزة �ضمن بنود ت�صنيف
�إدارات العموم
�أدرجت وزارة التعليم نتائج جائزة التميز �ضمن
بنود �إدارات التعليم وبناء على ذلك �ألزم التعميم
ت�شكيل اللجنة الفرعية للجائزة يف الإدارات برئا�سة
مديري التعليم وفق ما ورد يف الدليل التنفيذي
للجائزة وتفريغ من�سقي اجلائزة ومن�سقاتها وفق ما
ورد يف الدليل وكذلك ا�ستيفاء الن�سب املخ�ص�صة لكل
فئة وحث من�سوبي �إداراتهم ومن�سوباتها والطالب
والطالبات على امل�شاركة وتهيئة كافة عوامل النجاح
للجائزة.
و�أ�شار التعميم �إلى احت�ساب امل�شاركة يف جائزة
التعليم للتميز �ضمن معايري املنظومة الإ�شرافية
واحت�ساب نقاط عند املفا�ضلة ملن حققوا التميز على
امل�ستوى املركزي .كما ت�ضمن التعميم �إحداث رابطة
للمتميزين واملتميزات يف �إدارة التعليم ت�ضم من
حققوا التميز على امل�ستوى املركزي �أو املحلي و�أي�ضا
جلان التميز والتحكيم وتنظم الربامج املنا�سبة لهم.
قفزات ملحوظة يف الأداء والكفاءة واجلدية
حققت اجلائزة جناحات متوالية وقفزات
ملحوظة يف م�ستوى الأداء والكفاءة واجلدية وم�ستوى
تعامل امليدان مع هذه اجلائزة وذلك نظ ًرا الهتمام
وزارة التعليم الكبري والتطوير املت�صاعد والتو�سع يف
فئات م�سابقتها و�إ�ضافة فئة جديدة يف كل دورة ،مما
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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جعلها ت�شهد �إقبا ًال كب ًريا وحماوالت جادة للرت�شح لها
عاما بعد الآخر ،ذلك لأن جوائزها جتاوزت الروتني
ً
اململ و�شهادات التقدير التي فقدت قيمتها و�صارت
ركاما وعب ًئا على �أرفف اخلزائن �إلى التحفيز
ً
املادي املجزي و�إلى التكرمي على م�ستوى الوزارة،
ف�صار مداها �أو�سع ومردودها �أف�ضل ،فرتكت �أثرها
الكبري على املهتمني من من�سوبيها الذين لديهم روح
التناف�س ال�شريف والنزعة اخلالقة للتميز والتفوق،
فن�ش�أت ثقافة التميز يف املجتمع الرتبوي وهي ما�ضية
لالنت�شار و�ستظهر �آثارها تدريج ًيا على كافة مراحل
العملية التعليمية.
دورة اجلائزة الأوىل
بلغ عدد املتقدمني للمناف�سة على اجلائزة يف
دورتها الأولى للعام 1341هـ قرابة ثمانية �آالف
متقدم ،وكان العدد الأكرب من املتقدمني بالن�سبة
للمديرين من الريا�ض ثم مكة ثم الق�صيم ،وبالن�سبة
للمعلمني جاءت الريا�ض ثم حائل ثم الق�صيم� .أما
بالن�سبة لتعليم البنات ،فت�صدرت املنطقة ال�شرقية
عدد املديرات املتقدمات تلتها الطائف ثم ع�سري.
�أما بالن�سبة للمعلمات فكان �أكرث عدد من املتقدمات
من املنطقة ال�شرقية ،ثم الطائف فع�سري ومت تكرمي
 21مت�ساب ًقا ومت�سابقة ح�صدوا املراكز الأولى على
م�ستوى الإدارات باململكة ،ميثلون فئات اجلائزة
املختلفة من معلمني ومعلمات ومديرين ومديرات
ومت منحهم �شهادات متيز وجوائز نقدية جمزية.
دورة اجلائزة الثانية
ويف دورة اجلائزة الثانية للعام ١٤٣٢هـ� ،أ�ضيفت
�إليها فئة املدار�س ،وبلغ عدد امللفات التي و�صلت
�إلى جلان الفرز النهائية  ٢٠٠ملف ،منها  ٥٩مل ًفا
للمدر�سة و ٧١لفئة املدير ،و ٧٠مل ًفا لفئة املعلم،
وبلغت ن�سبة امللفات امل�ستوفاة لل�شروط  ١٧٦مل ًفا وهو
ما ن�سبته  %88من امللفات.
ويف هذه الدورة بلغ عدد الفائزين والفائزات
 ٥٦من من�سوبي الوزارة ح�صلوا على دروع التم ّيز
و� ١٠آالف ريال فيما ح�صل الفائزون باملراكز
الثالثة الأولى عن فئة املعلمات على جوائز قدرها
١٥٠٫٠٠٠ريال وعن فئة املعلم  ١٥٠٫٠٠٠ريال
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وعن فئة املديرات  ١٥٠٫٠٠٠ريال فيما ح�صلت
فئة مدار�س البنات على  ٣٠٠٠٠٠ريال ،وعن فئة
املدر�سة بنني  ٣٠٠٠٠٠ريال.
دورة اجلائزة الثالثة
ويف الدورة الثالثة للجائزة للعام ١٤٣٣هـ �أ�ضيفت
لها فئة املر�شد الطالبي ،كما مت دمج جائزة املدير
مع املدر�سة حتت ا�سم «الإدارة واملدر�سة املتميزة».
ارتفاعا يف �أعداد امل�شاركني
و�شهدت هذه الدورة
ً
بن�سبة  %٢٠عن الدورة الثانية ،وبلغ عدد املعلمني
املر�شحني يف فئة املعلم واملعلمة  ٥١معل ًما ومعلمة
من داخل اململكة ومن املدار�س ال�سعودية يف اخلارج،
و ٥٤مدي ًرا ومديرة مدر�سة من داخل اململكة ،ومن
مر�شدا طالب ًيا
املدار�س ال�سعودية يف اخلارج ،و٥٢
ً
ومر�شدة طالبية.
ويف هذه الدورة تناف�س  ١٥٧فائ ًزا وفائزة من
من�سوبي الوزارة ح�صلوا على درع التم ّيز و� ١٠آالف
ريال ،يف حني مت تر�شيح الثالثة الأوائل يف كل من
فئات :املديرين ،واملديرات ،واملعلمني ،واملعلمات ،وقد
تراوحت اجلوائز املر�صودة للفائزين باملركز الأول
يف فئة املعلم وفئة املر�شد مبلغ  ٧٠٫٠٠٠ريال و�سيارة
 5 BMWوالفائز باملركز الثاين مبلغ ٥٠٫٠٠٠
ريال و�سيارة  3 BMWوالفائز باملركز الثالث مبلغ
 ٣٠٫٠٠٠ريال و�سيارة �Hyundaiأما فئة املدر�سة
والإدارة فبلغت جائزة املركز الأول  ١٢٠٫٠٠٠ريال
و�سيارة  5 BMWوجائزة املركز الثاين ١٠٠٫٠٠٠
ريال و�سيارة  3 BMWفيما بلغت جائزة املركز
الثالث  ٨٠٫٠٠٠ريال و�سيارة. Hyundai
دورة اجلائزة الرابعة
�شهدت الدورة الرابعة للجائزة للعام  ١٤٣٤تكرمي
 ١١٢فائزا وفائزة ح�صلوا على جوائز تبلغ قيمتها
�أكرث من  6ماليني ريال ويف هذه الدورة متت �إ�ضافة
فئة امل�شرف الرتبوي كما �شهدت اجلائزة يف هذا
العام زيادة �أعداد امل�شاركني بن�سبة جتاوزت .%٥٠
دورة اجلائزة اخلام�سة
ويف الدورة اخلام�سة للجائزة للعام  ١٤٣٥مت
تكرمي  121فائز ًا وفائزة ح�صلوا على جوائز عينية
عبارة عن �سيارات (� )BMWإ�ضافة �إلى اجلوائز
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النقدية املقدمة للفائزين يف فئات اجلائزة ،وقد
جنحت  ٦٣تربوية من قطاع البنات يف حتقيق
اجلائزة ،فيما حاز  ٥٨تربوي ًا من قطاع البنني على
جوائز يف فئات (الإدارة واملدر�سة  -املعلم  -املر�شد
الطالبي  -امل�شرف الرتبوي) ،وقد متت يف هذه
الدورة �إ�ضافة فئة الطالب املتميز.
دورة اجلائزة ال�ساد�سة
ويف الدورة ال�ساد�سة للجائزة للعام الدرا�سي
١٤٣٦هـ مت تكرمي  ١١٦فائز ًا وفائزة يف خمتلف
جماالت التعليم ،وذلك بعد جوالت حتكيمية دقيقة
ومو�ضوعية ،وب�إ�شراف الأمانة العامة للجائزة،
وح�صل الفائزون على جوائز فاقت  5ماليني ريال
�إ�ضافة �إلى � 12سيارة من نوع  BMWومتت يف هذه
الدورة �إ�ضافة فئة التميز الإداري.
وقد بلغ عدد امللفات املر�شحة عن فئة املعلم
املتميز  ٤٨٤٥ملفا ،وعن فئة املدير واملدر�سة املتميزة
 ٤٥٩٩ملفا ،وعن فئة املر�شد الطالبي املتميز
٢٥٥٢ملفا ،وعن فئة امل�شرف الرتبوي املتميز ٢٠٧٧
ملفا ،وعن فئة الطالب  ٩٢٧ملفا ،وعن فئة التميز
الإداري  ١٠٣ملفات.
وخالل هذه الدورة متت �إ�ضافة فئتني هما التميز
الإداري والطالب والطالبات
وكان الفتا يف هذه الدورة حجب جائزة املراكز
الثالثة الأولى ب�سبب عدم ح�صول �أي م�شرف من
املتقدمني على درجة التميز ،وال يوجد م�شرف تربوي
على م�ستوى الوزارة حقق درجة التميز� ،أما امل�شرفات
وحجبت جائزة
الرتبويات فقد فازت م�شرفتان فقطُ ،
املركز الثالث؛ لعدم متكن �أي م�شرفة من حتقيقه.
ويف جمال «�إدارات العموم بالوزارة» مل ينجح
وحجبت اجلائزة؛ لعدم حتقيق �أي «�إدارة
�أحدُ ،
عموم» درجة التميز ،مبا فيها الإدارة العامة للجودة
ال�شاملة.
�أما مديرو التعليم ،فلم يفز منهم �سوى اثنني يف
«فئة التميز الإداري»؛ �إذ مل يحقق درجة التميز �سوى
�إدارتي التعليم باملدينة املنورة ومكة املكرمة فقط،
وح�صلتا على املركزين الأول والثاين على التوايل،
فيما ُحجبت اجلائزة عن املركز الثالث ،ومل حتق � ّأي

من �إدارات التعليم درجة التميز.
ومل حت�صل � 11إدارة من �إدارات التعليم على
�أي جائزة للتميز يف جميع فئات اجلائزة ،وجاء
يف مقدمة تلك الإدارات �إدارة التعليم بالقويعية،
و�شقراء ،والغاط ،وحوطة بني متيم ،والأفالج،
ووادي الدوا�سر ،والبكريية ،واملهد ،والعال ،وحمايل
ع�سري ،و�سراة عبيدة.
�أما الإدارات التي فازت ب�إحدى اجلوائز على
الأقل فقد بلغت � ٣٤إدارة ،وجاءت �إدارة التعليم
مبكة املكرمة الأكرث ح�صد ًا للجوائز بـ  ٧جوائز،
فيما تفوقت �إدارة التعليم باملنطقة ال�شرقية على
بقية الإدارات يف حتقيق �أكرث املراكز الثالث الأولى؛
�إذ ح�صدت  ٤مراكز متقدمة.
دورة اجلائزة ال�سابعة
ويف الدورة ال�سابعة للجائزة للعام  ١٤٣٧مت
تكرمي  ١١٠فائزين وفائزات ومتت يف هذه الدورة
�إ�ضافة فئتي العمل التطوعي لت�صبح فئات اجلائزة
�سبعا كما مت تقدمي جوائز نقدية بلغت �أكرث من
 ٥٫٥٠٠٫٠٠٠ريال� ،إ�ضافة �إلى � ٢٧سيارة BMW
من الفئة الثالثة للثالثة الأوائل من الفئات التالية
«املعلم ،املر�شد ،الإدارة واملدر�سة ،امل�شرف الرتبوي،
التميز الإداري».
وبلغ عدد امللفات امل�شاركة يف هذه الدورة ١٧٢٩٣
مل ًفا جلميع الفئات امل�ستهدفة ،تر�شح منهم فعل ًيا
( )٤٨٥ملفا بن�سبة  % ٤١من امللفات املخ�ص�صة
للرت�شيح البالغ عددها ( )١١٩٦ملف ًا.
فيما بلغت ن�سب امل�شاركة للفئات من الأعداد
املخ�ص�صة :فئة الإدارة واملدر�سة املتميزة  %٤٨فئة
املعلم املتميز  %55فئة املر�شد الطالبي املتميز %٢٣
فئة امل�شرف الرتبوي املتميز  %٢٦فئة الطالب املتميز
 %٤٦فئة العمل التطوعي املتميز  %٥٢فئة التميز
الإداري لإدارات العموم بالوزارة و�إدارات التعليم
 %٣٧فئة كيانات تطوير املتميزة .%9
�أما ن�سبة �أعداد امللفات امل�شاركة من الأعداد
املخ�ص�صة ،فجاءت الن�سب الأولى لإدارات التعليم
م�شرية �إلى حفر الباطن  %٨٦النما�ص  %٨٠جدة
 %٧٦الق�صيم  %٧٥ع�سري  %٧٢مكة املكرمة %٦١
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الزلفي  %٦٠القريات  %٦٠املذنب .%٦٠
وجاءت ن�سبة الفائزين للعدد املخ�ص�ص لكل
�إدارة تعليمية جدة  %٢٦مكة املكرمة  %٢٥الباحة
 %٢٢٫٧٣بي�شة  %٢٢٫٧٣الق�صيم  %22.22النما�ص
 %٢٠ينبع  %١٨٫١٨الأح�ساء  %١٦٫٦٧ال�شرقية
 %١٦٫٦٧ع�سري.% ١٦٫٦٧
جائزة التميز يف دورتها الثامنة:
�شهدت اجلائزة يف دورتها الثامنة للعام الدرا�سي
١٤٣٨هـ ،تكرمي  ١١٥فائزا وفائزة خالل حفل �أقيم
على م�سرح الوزارة برعاية وزير التعليم الدكتور
�أحمد العي�سى وبح�ضور قيادات الوزارة وراعي
اجلائزة ال�شيخ حممد يو�سف ناغي و�إخوانه.
ورحب معايل الدكتور �أحمد العي�سى يف م�ستهل
ؤكدا �أن للتميز مكان
كلمته باحل�ضور والفائزين ،م� ً
وعنوان يف م�ؤ�س�سات التعليم و�إن للعطاء املتميز
�صدى لدى كافة من�سوبي وزارة التعليم».
كما �أكد معاليه يف كلمته على تقدمي الدعم
الكامل جلائزة التعليم للتميز واملتميزين لإميانه
العميق ب�أثرهم املبارك .وذكر معاليه ب�أنه امتدادا
لهذا الأثر مت �إحداث مراكز للتميز يف �إدارات التعليم
لتقوم بدورها يف رعاية التميز وا�ستدامته وتفعيل
دور املتميزين يف ن�شر ثقافة التميز .وعرب عن �أمله
يف �أن حتدث اجلائزة �أث ًرا ً
فعال يف امليدان التعليمي
ورفع م�ستوى الأداء فيه ،و�أن جتد العناية الكافية من
قيادات التعليم يف املناطق واملحافظات».
من جهته �أ�شار معايل نائب وزير التعليم الدكتور
عبد الرحمن بن حممد العا�صمي يف كلمته�« ..أنّ
التعليم يعد واحد ًا من �أكرث القطاعات التي حظيت
باهتمام ورعاي ٍة كبريين من قيادتنا الر�شيدة ،والتي
ٍ
مي ّر بها التعليم ال�سعودي مبراحل مف�صلية على
م�ستوى العمل املهني ،وتنفيذ املبادرات وامل�شاريع
النوعية التي تهدف �إلى االرتقاء بالتعليم ،ليحاكي
�أف�ضل النماذج التعليمية العاملية جودة ومت ّيز ًا.
وقال معايل نائب الوزير �أنّ الوزارة ت�سعى
من خالل اجلائزة �إلى رفع كفاءة �أداء من�سوبيها،
و�إذكاء روح التناف�س الإيجابي بينهم ،وتعزيز ثقافة
املمار�سات الناجحة ون�شرها بني الأو�ساط الإدارية
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يف الوزارةّ ،
مو�ضح ًا �أنّ مثل هذه الأهداف مت ّثل
جزء ًا �أ�سا�س ّيا من �أولويات الوزارة وخططها».
وت�ضمنت هذه الدورة ( )8فئات ،ح�صل فيها
عن فئة الإدارة واملدر�سة املتميزة  ١٠مدار�س
للبنني و ١٠مدار�س للبنات .وعن فئة املعلم املتميز
فاز  ١٠معلمني و ١٠معلمات وعن فئة املر�شد
الطالبي املتميز فاز  ١٠مر�شدين و ١٠مر�شدات
وعن فئة امل�شرف الرتبوي املتميز فاز  ١٠م�شرفني
و١٠م�شرفات وعن فئة الطالب املتميز فاز  ١٠طالب
و ١٠طالبات وعن فئة العمل التطوعي فازت مدر�سة
واحدة للبنني فيما مت حجب اجلائزة عن املراكز من
الثاين وحتى العا�شر لعدم حتقيق درجة التميز ،فيما
فازت  3مدار�س للبنات عن نف�س الفئة بينما حجبت
عن املركز الرابع وحتى العا�شر.
ويف فئة التميز الإداري لإدارة العموم بجهاز
الوزارة مت حجب املراكز الثالثة الأولى لعدم حتقيق
درجة التميز وذلك فيما يخ�ص الإدارات التي
انتقلت من مرحلة الإدارة املبادرة الى مرحلة الإدارة
املنجزة ،فيما فازت � 3إدارات تعليم بنف�س الفئة.
يف حني فازت (� )8إدارات بجائزة التميز الإداري
فيما يخ�ص الإدارات التي انتقلت من مرحلة الإدارة
املنجزة الى مرحلة الإدارة امل�ؤثرة.
هذا وقد حققت �إدارة تعليم املدينة املنورة على
�أعلى عدد جوائز على بقية الإدارات .حيث ح�صدت
( )١٣جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز يف
خمتلف الفئات.
و ُقدمت يف احلفل جوائز مادية وعينية �إ�ضافة
مل�ساهمة جمموعة الناغي ب(�٢٧سيارة بي �إم دبليو،
وهيونداي) للفائزين الأوائل.
�ضوابط و�شروط فئات اجلائزة الثماين
جائزة املعلم املتميز
ت�شمل اجلائزة عدة فروع تخ�ص املعلم واملدير
واملدر�سة ،واملر�شد الطالبي ،امل�شرف الرتبوي،
الطالب ،العمل التطوعي ،التميز الإداري.
وفيما يخ�ص جائزة املعلم املتميز ،ف�إنها ت�سعى
�إلى انتقاء املعلم الأكرث متيزً ا بني زمالئه على
م�ستوى املدر�سة ثم على م�ستوى مكتب التعليم،
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ثم على م�ستوى �إدارة التعليم ،وانتهاء بامل�ستوى
الوطني ،وحتقيق اجلودة والإتقان التي يحث عليها
الدين الإ�سالمي احلنيف.
وقد متت �إتاحة التقدمي للجائزة جلميع املعلمني
واملعلمات يف كافة مدار�س اململكة يف الداخل
واخلارج ،و�أتيح التقدمي لكافة من�سوبي املدار�س
احلكومية والأهلية دون متييز ،مبا يعزز ثقافة
احرتام الآخر واحرتام الثقافات والتنوع الإن�ساين،
وي�سهم يف حتقيق عاملية اجلائزة.
وتتكون معايري اجلائزة من �سبعة جماالت
تت�ضمن  52معيا ًرا ت�شمل جميع املمار�سات املهنية
التي يقوم بها املعلم ،ومت تق�سيم املعايري �إلى ١٢٥
م�ؤ�ش ًرا ،ويق ّيم كل م�ؤ�شر ب�أربع درجات ،في�صبح �أكرب
جمموع للدرجات التي ميكن للمعلم �أن يح�صل عليها
هو  ٥٠٠درجة ،وذلك وف ًقا لأربعة �شواهد لكل م�ؤ�شر.
جائزة الطالب املتميز
وهي ت�سعى �إلى �إبراز الطالب املتميزين يف
املجاالت املختلفة بنا ًء على درجاتهم العلمية
وم�شاركتهم يف الأن�شطة الطالبية ،وحتفيزهم
للو�صول �إلى درجات فائقة من الإبداع ،والتح�صيل،
وفيها يحق الرت�شيح جلميع الطالب والطالبات
بكافة املدار�س داخل اململكة (احلكومية ،والأهلية،
وحتفيظ القر�آن) ،وكذلك الطالب والطالبات
باملدار�س ال�سعودية يف اخلارج ،على �أن ي�ستويف
الطالب عدة �شروط التالية منها �أن يكون من

الطالب املنتظمني امللتحقني باملدار�س الثانوية
احلكومية �أو الأهلية بنظام الدرا�سة النهارية يف
اململكة العربية ال�سعودية �أو املدار�س ال�سعودية
يف اخلارج كما تت�ضمن ال�شروط �أن يكون الطالب
منتظم ًا يف الدرا�سة (غري منت�سب) خالل عام
الرت�شح .و�أن يكون حا�ص ًال على  %٩٠على الأقل من
املعدل الرتاكمي لل�صفني الأول والثاين الثانوي ،و�أن
يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال�سلوك كاملة خالل
عام الرت�شح والعام الذي ي�سبقه.
جائزة املر�شد الطالبي املتميز
نظر ًا للدور الرتبوي والإر�شادي الذي يقوم به
املر�شد الطالبي يف املدار�س ولأهمية دوره و�أحقيته لأن
ينال ما حظي به زمال�ؤه يف املدر�سة ،حر�صت وزارة
التعليم على ا�ست�شعار هذا الدور وعملت على �إحلاق
املر�شدين الطالبيني ليكونوا �أحد امل�ستهدفني للح�صول
على جائز التميز والتي يحق الرت�شيح فيها جلميع
املر�شدين الطالبيني واملر�شدات الطالبيات بكافة
املدار�س داخل اململكة (احلكومية ،والأهلية ،وحتفيظ
القر�آن) ،وكذلك املدار�س ال�سعودية يف اخلارج.
ومن �أبرز ال�شروط اجلائزة �أن يكون للمر�شح
�سرية حممودة ،و�سمعة ح�سنة .و�أن يكون للمر�شح
م�ساهمات فاعلة وملمو�سة .و�أن يتميز املر�شح ب�أنه
مبادر ومبدع ومبتكر �إ�ضافة �إلى �أن يكون املر�شح
على ر�أ�س العمل وميار�س مهنة التوجيه والإر�شاد.
كما تت�ضمن ال�شروط �أن يكون للمر�شح خربة
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يف جمال عمله ال تقل عن ثالث �سنوات .و�أن يكون
حا�ص ًال على م�ؤهل عال من م�ؤ�س�سة معرتف بها .و�أال
يكون قد �سبق فوزه باجلائزة على امل�ستوى الوطني
خالل خم�س �سنوات �سابقة قبل عام الرت�شح .و�أال
يكون املر�شد الطالبي مر�شحا للجائزة عن �إدارته
التعليمية �أكرث من مرتني للم�ستوى الوطني خالل
خم�س �سنوات.
جائزة امل�شرف الرتبوي املتميز
يعترب امل�شرف الرتبوي قيمة عالية يف املجتمع
الرتبوي والتعليمي وذلك لكونه حلقة الو�صل
بني م�ستوى التخطيط يف �إدارة التعليم وم�ستوى
التنفيذ يف املدر�سة مما ينعك�س ب�شكل مبا�شر
على حت�سني املخرجات يف امليدان التعليمي ولذلك
اهتمت وزارة التعليم ب�إحلاق امل�شرفني الرتبويني
باجلائزة وفيها يحق الرت�شيح جلميع امل�شرفني
الرتبويني وامل�شرفات الرتبويات ال�سعوديني
وال�سعوديات بكافة �إدارات التعليم داخل اململكة،
وكذلك باملدار�س ال�سعودية يف اخلارج ،على
�أن ي�ستوفوا عددا من ال�شروط �أهمها �أن يكون
للمر�شح �سري ًة حممود ًة ،و�سمعة ح�سنة .و�أن يكون
له م�ساهمات فاعلة وملمو�سة .و�أن يتميز املر�شح
ب�أنه مبادر ومبدع ومبتكر.
كما تت�ضمن ال�شروط �أن يكون املر�شح على
ر�أ�س العمل و�أن ميار�س الإ�شراف بقرار من
�صاحب ال�صالحية .و�أن يكون للمر�شح خربة يف
جمال عمله ال تقل عن ثالث �سنوات .و�أن يكون
حا�ص ًال على م�ؤهل عال من م�ؤ�س�سة معرتف
بها� .إ�ضافة �إلى �أال يكون قد �سبق للمر�شح فوزه
باجلائزة على امل�ستوى الوطني خالل خم�س
�سنوات �سابقة قبل عام الرت�شح .و�أال يكون
امل�شرف الرتبوي مر�شحا للجائزة عن �إدارته
التعليمية �أكرث من مرتني للم�ستوى الوطني خالل
خم�س �سنوات.
جائزة املدير املتميز
يعد مدير املدر�سة حلقة الو�صل الأ�سا�سية بني
البيئة املدر�سية وباقي امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،كما
�أن له دو ًرا ً
فاعل يف حتقيق النظام داخل املدر�سة

20

مجلة آفاق (العدد رقم )54

وتنفيذ الربامج الرتبوية والتعليمية ،فهو الرتبوي
القادر على �إدارة مدر�سته يف �ضوء جمموعة من
املعايري الوطنية املحددة ،التي تتالءم مع املعايري
العاملية ،بحيث متكنه من املناف�سة ،والقدرة على
التعامل مع معطيات الع�صر ومتغرياته ،ومن �أهم
عنا�صر العملية التعليمية الإدارة املدر�سية التي ال
بد �أن تطبق يف �ضوء جمموعة من املعايري ،حتى
ميكن تر�شيد العمل الإداري الرتبوي ،وتفعيل جودته
واالرتقاء ب�أدائه ،وبالتايل تطوير كافة عنا�صر
منظومة الإدارة يف العملية التعليمية.
وحتى ي�ستطيع مدير املدر�سة القيام بدوره
ب�شكل ناجح وفعال ،كان ال بد من اختياره يف �ضوء
جمموعة من املعايري �أهمها القيادة الرتبوية
الفاعلة ،والت�شاورية ،وتوثيق العالقة والروابط
باملجتمع املحلي ،والتخطيط اال�سرتاتيجي،
�إ�ضافة �إلى �إدارة التغيري والتطوير ،و�إدارة بيئة
التعلم ،والإدارة الرقمية .وقد �شمل كل جمال
عدة معايري بلغت  ٢٤معيا ًرا ،ثم �شمل كل معيار
جمموعة من امل�ؤ�شرات ،بحيث و�صل جمموع
النقاط الإجمالية �إلى  ٣٠٠نقطة.
جائزة املدر�سة املتميزة
تهدف جائزة املدر�سة املتميزة التي تعترب
امل�ؤ�س�سة التعليمية الرتبوية التي تعنى ببناء
املتعلمني بناء متميزً ا �إلى ترجمة �أهداف التعليم
�إلى �سلوكيات وقيم �إيجابية و�إعداد املتعلمني
فيها حلياة عمل ّية ناجحة مع الرتكيز على
املهارات احلياتية التي حتقق هذه الأهداف
عرب و�سائط وتقنيات متط ّورة .وقد مت حتديد
جمموعة من املفاهيم الرئي�سة واملجاالت التي
ت�شمل املو�ضوعات الأ�سا�سية التي تت�ضمنها
منظومة املدر�سة املتميزة واملعايري التي حتدد
بو�ضوح ما يجب �أن تكون عليه املدر�سة املتميزة،
ومعرفتها من قبل العاملني بها وتطبيقها داخل
املدر�سة ومنها �أنه يحق التقدم للجائزة جلميع
املدار�س داخل اململكة (احلكومية ،والأهلية،
وحتفيظ القر�آن) ،وكذلك املدار�س ال�سعودية يف
اخلارج على �أن ت�ستوفى عددا من ال�شروط منها

تـــقـــاريـــر

�أن يكون للمدر�سة م�ساهمات فاعلة وملمو�سة
ومميزة على م�ستوى الإدارة التعليمية .و�أن يكون
م�ضى على افتتاح املدر�سة ما ال يقل عن ثالث
�سنوات� .إ�ضافة �إلى �أن متثل املدر�سة مرحلة
تعليمية واحدة فقط .و�أال يكون قد �سبق فوز
املدر�سة باجلائزة على امل�ستوى الوطني خالل
خم�س �سنوات �سابقة قبل عام الرت�شح .و�أال تكون
املدر�سة مر�شحة للجائزة عن �إدارتها التعليمية
للم�ستوى الوطني �أكرث من مرتني خالل خم�س
�سنوات.
جائزة العمل التطوعي املتميز
تعد املدار�س �أحد الأماكن املهمة التي يتم
تنفيذ الأعمال التطوعية فيها ،وذلك لرت�سيخ
اخلري يف النفو�س ال�صغرية املقبلة على النم ّو
والتي تعترب الأجيال القادمة التي بيدها الإ�صالح
م�ستقبل م�شرق ،وقد �أدركت
وقيادة الأمة نحو
ٍ
الوزارة هذه الأهمية وخ�ص�صت �ضمن جائزتها
للميز فئة العمل التطوعي وهي تعد �أول جائزة
على م�ستوى اململكة للتطوع وهي خم�ص�صة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وحددت عددا من املعايري
الالزمة و�ضوابط الرت�شيح منها �أن ي�سهم العمل
التطوعي يف حتقيق �أهداف املرحمة الدرا�سية،
و�أن ي�شبع العمل التطوعي احتياج ًا مدر�سي ًا و�أن
يكون م�شروع العمل التطوعي ً
قابل للتطبيق عمى
امل�ستوى املحمي و�أن ي�سهم العمل التطوعي يف
حت�سني جوانب حياتية مدر�سية �أو جمتمعية.
�إ�ضافة �إلى �أن ي�شارك يف العمل التطوعي �أكرب قدر
ممكن من املجتمع املدر�سي ويف�ضل �أن يكون يخدم
العمل التطوعي املجتمع التعليمي و�أن يرتتب عمى
امل�شروع التطوعي نتائج �إيجابية عمى كل من القائمني به
وامل�ستفيدين منه .و�أن يلتزم امل�شروع التطوعي الأنظمة
املعمول بها يف اململكة و�أال يتعار�ض امل�شروع التطوعي
مع الأنظمة والتعميمات ال�صادرة عن الوزارة.
كما و�ضعت الوزارة عدة �شروط للتقدم لفئة
العمل التطوعي منها �أن متثل املدر�سة املتقدمة
مرحلة درا�سية واحدة يف التعليم العام (داخل
اململكة) وتكون �شواهدها من نف�س هذه املرحلة

�سواء كانت حكومية �أو �أهلية �أو حتفيظ القر�آن
الكرمي .و�أن تكون للمدار�س ال�سعودية باخلارج
(خارج اململكة) قرار ر�سمي من وزارة التعليم
�ساري املفعول حتى عام التقدم للجائزة .و�أن
يكون قد م�ضى على ت�أ�سي�س املدر�سة املتقدمة
�سواء كانت داخل اململكة �أو خارجها ثالث �سنوات
ف�أكرث .و�أال تكون الدالئل وال�شواهد التي تقدمها
املدر�سة �سواء كانت داخل اململكة �أو خارجها قد
م�ضى عليها �أكرث من ثالث �سنوات.
جائزة التميز الإداري
تع ّد عملية التقييم ن�شاط ًا خمطط ًا وموثق ًا يجري
طبقا ملعايري و�آليات معتمدة بهدف التحقق والتثبت
من �أن معايري التميز الإداري امل�ؤ�س�سي قد طبقت -
�أو جار تطبيقها -ولها ت�أثري فعال يف الرقـي مب�سـتوى
الأداء العـام لعمـل الإدارة املحددة يف رحلتها �إلى
التميز.
وتهــدف جائزة التميز الإداري �إلى رفع
م�ستوى اجلودة ،والقـدرة علـى املناف�سة ،مع
تفعيل التح�سني امل�ستمر لأداء �إدارات العموم
بوزارة التعليم و�إداراتها باملنـاطق واملحافظ ــات،
وتك ــرمي الإدارات ذات الأداء املتمي ــز الت ــي
حتق ــق �أعل ــى م�س ــتويات التمي ــز الإداري
امل�ؤ�س�س ــي (�أف�ض ــل املمار�سات) ،ب�شكل ي�ساهم
فـي رفـع م�سـتوى جـودة اخلـدمات الإدارية
والتعليمية ،وتلبية احتياجات وتوقعات امل�ستفيدين
منها وم�ساعدتها على املناف�سة العامليـة وذلك
من خالل التـزام كافـة الإدارات بتحقيق املعايري
الالزمة والعمل على املراجعة والتحـديث والتطـوير
امل�سـتمر لكـل الأعمـال التـي تقوم بها كافة لكـي
تواكـب التطـورات والتغيـرات املحليـة والإقليميـة
والعامليـة ،وتتما�شـى مـع االحتياجات للم�ستفيدين
من خدماتها.
وتنق�سم فئة التميز الإداري لق�سمني يت�ضمن
الأول الإدارات التي انتقلت من مرحلة الإدارة
املبادرة الى مرحلة الإدارة املنجزة ،ويخت�ص الثاين
بالإدارات التي انتقلت من مرحلة الإدارة املنجزة
الى مرحلة الإدارة امل�ؤثرة.
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تجربة من الميدان

تـجـربــة الـتـمـيـــز
املعلمة �شريفة زيد ال�سلمي
منطقة مكة املكرمة
ثانوية بحرة املجاهدين الأولى
املركز الثالث  ،فئة املعلم

التميز مطلب يسعى له كل شخص وهي كلمة من أربعة أحرف وتحوي الكثير
من المعاني هي رحلة ممتعة لمن خطط لها بكل جديد وحديث  ،اليتم
الوصول إليها إال بدقة وتنظيم  ،فيها فوائد ومواكبة للتطوير والتغيير كل
من مارس التجربة فيها يتعلم المزيد ويطمح للوصول إلى ما يُريد وتصبح
له رؤية مستقبلية تطويرية تسهم في رفعه نحو العال  .التميز قدرات عالية،
وإنجازات متتالية  ،ومبادرات إبداعية  ،ومساهمات إيجابية  ،وأخالقيات تربوية.
التميز إخالص وأمانة في العمل  ،جودة وإتقان فهو حديث الرسول صلى اهلل
عليه وسلم «�إِ ّن َّ َ
الل َت َعاىل ُي ِح ّب �إِ َذا َعم َِل �أَ َحدُ ُك ْم َع َم ًال �أَ ْن ُي ْت ِق َنهُ »
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تجربة من الميدان

عندما تفكر:
جمرد التفكري بامل�ساركة يف جائزة التعليم
للتميز تتطلب من امل�سارك عدة اأمور مهمة :
/١الإخال�س والأمانة �سمة اأ�سا�سية وركيزة
مهمة خلو�س املناف�سة
/2الطالع والقراءة ومعرفة جتارب الدول
العاملية يف التعليم وتطبيقها مبا يتنا�سب مع قيمنا .
 /٣توثيق الأعمال عامل اأ�سا�سي للم�ساركة يف
اجلائزة.
 /٤ابتكار الأ�ساليب والأفكار واملبادرات
املتنوعة.
ه /امل�ساهمة يف التدوين والتاأليف وحل
امل�سكالت واإجراء البحوث امليدانية ون�سرها .
ا�سنع جمدك
ُ�سناع املجد هم اأهل التميز والعطاء  ،فقد
حققت موؤ�سرات ومعايري اجلائزة لكل من �سارك
فيها بتحقيق جمد للفرد واملجتمع  ،فقد اأ�سافت
للميدان مدى اأهمية التعليم ودعم وتكرمي املعلم
باعتباره الأ�سا�س يف بناء املجتمع وتقدمه وتطوره
 ،و�ساهمت يف الرفع من مكانة املعلم وفتح املجال
اأمامه مبفاتيح حتقق اأف�سل املمار�سات الهادفة
واخلطط البناءة والنتماء للمهنة والوطن ،فقد
ب�سناع له يف الواقع هم ( القائد /ة،
�سنعت ً
جمدا ُ
املعلم /ة ،الطالب/ة  ،امل�سرف/ة  ،املر�سد /ة)،

ويتطلب من جميع ُ�سناع التميز الذين �ساركوا
وحققوا درجة التميز ن�سر ثقافته ب�سكل اأو�سع يف
امليدان للو�سول اإلى اأرقى الإجنازات التي ت�سهم يف
بناء جيل م�ستقبل ي�ساهم يف خدمة جمتمعه ووطنه.
من واقع جتربة
�ساركت يف اجلائزة يف دورتها الرابعة فقد
ر�سمت معايريها وموؤ�سراتها خارطة ن�سري عليها
خطوة خطوة لنقف على كل عمل مت اإجنازه ونحقق
فيه الكثري من املوا�سفات التي حتقق جودته ومتيزه
 ،وللمرة الثانية اأ�سارك مبعايري وموؤ�سرات اأخرى
يف دورتها الثامنة وحققت املركز الثالث على
م�ستوى اململكة حيث اأبرزت اأعمالنا ونظمتها يف
قالب مميز ي�سجع الإبداع وحب العمل والإجناز
والطالع  ،لذلك يتطلب من كل معلم /ة اأن ُيلم
بهذه املعايري �سواء اأراد امل�ساركة يف اجلائزة اأم ل ،
لأنها تع ُّد مبنزلة دليل يف�سر له اآلية العمل لتحقيق
م�ستويات عالية من الإتقان والرتقاء نحو الأف�سل .
مابعد اجلائزة :
جميع من حقق درجة التميز وح�سل على
مراكز متقدمة يف نتائج اجلائزة تكون امل�سوؤولية
عليه اأعظم والهتمام اأكرب ،ون�سر الثقافة وفكرة
اجلائزة متطلب اأ�سا�سي بداية بنقل التجربة يف
امليدان م�ستمر ًا يف عطائه واإبداعه رافع ًا �سعار(
للعلياء ن�سعد ب�سموخ ومتيز ).
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤
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ضيف العدد األستاذ الدكتور:

فهد بن سليمان الشايع
عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

�أعد اللقاء:

د .تــغـــريـــد الــدخـــيــل

يسرنا ويسعدنا في هيئة تحرير مجلة آفاق أن نستضيف سعادتكم أ.د.فهد
الشايع في العدد ( )٥٤من مجلة آفاق ،للحديث عن الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية (جستن) بصفتكم رئيساً لمجلس إدارتها  ،وأيضا عن كلية
التربية ومستجدات برامج إعداد المعلمين بصفتك عميدا للكلية ،وكذلك للحديث
عن بعض قضايا التعليم العام والعالي .
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ضيف العدد

 كليات الرتبية ،مرت بعدد منالتغيريات الهيكلية ،والن اإيقاف القبول يف
كليات الرتبية بدءا من العام القادم ،كيف
ترون م�ستقبل الكليات مع هذا القرار؟.
ل�سك اأن ق�سايا الرتبية والتعليم ق�سايا مهمة
مت�س كافة �سرائح املجتمع ،فال ميكن اأن جتد
بيت ل يوجد فيه خمت�س بالتعليم اأو م�ستفيد
مبا�سر منه .وهذا بدوره يجعل ق�سايا الرتبية
والتعليم ق�سايا جمتمع ،واأي تطوير اأو حراك
فيها يكون حديث املجتمع ،وهذا هو قدر الرتبية
والتعليم ،والعاملني فيها يف كل دول العامل �سواء
املتقدمة اأو النامية اأو حتى الفقرية اقت�ساديا.
ول �سك اأن التعليم هي اأحد اأهم مرتكزات روؤية
اململكة  ،2٠٣٠ومن هنا جاء هذا احلراك يف
وزارة التعليم نحو مواكبة هذه الروؤية ،وكان من
نتائجها اإعادة النظر يف برامج اإعداد املعلم.
وقرار الوزارة الأخري مل يتناول اإيقاف القبول يف
كليات الرتبية ،كما مت تداوله يف و�سائل الإعالم
املختلفة ،واإمنا ن�س على اإيقاف القبول يف برامج
اإعداد املعلم يف مرحلة البكالوريو�س �سواء اأكانت
حتت مظلة كلية الرتبية اأو اأي كلية اخرى ،كما هو
احلال يف وجود عدد من كليات العلوم الإن�سانية
يف عدد من اجلامعات النا�سئة ،والتي توجد حتت
مظلتها عدد من برامج اإعداد املعلم.
 املعلم ،هل ل يزال حجر الزاوية يفالعملية التعليمية؟ ،وماذا تاج برامج
اإعداد املعلمني ،وتطويرهم املهني حتى
تخرج معلمني بكفاءة عالية؟
يعد املعلم  -اأو املمار�س الرتبوي ،لي�سم جميع
الرتبويني الذي يحملون ر�سالة الرتبية والتعليم-
هو العمود الفقري يف العملية التعليمية .لذا؛
تراجع الدول �سيا�ساتها يف اإعداده وفق ما تراه
متوافقا مع اإمكاناتها وخ�سائ�سها ،ومرت برامج
اإعداد املعلم يف اململكة بعدد من املراحل املتعاقبة،
والتي بنيت جتاربها وفق الحتياج املحلي وال�سياق
التعليمي يف حينها .ونحن اليوم يف اأعتاب مرحلة
جديدة تتمثل يف روؤية اململكة  ،2٠٣٠والتي تتطلب

من جميع جهات الدولة مراجعة �سيا�ساتها،
وبالتايل؛ جاء قرار وزارة التعليم الأخري يف هذا
ال�سياق .والقرار من الناحية الرتبوية؛ قد يتفق
معه بع�س الرتبويني وقد يختلف معه اآخرون،
وهذا الختالف مرده الختالف يف الروؤية لربامج
اإعداد املعلم بني املنحى التكاملي ،والذي يرى اأن
اإعداد املعلم يكون على م�ستوى البكالوريو�س،
وينبغي ت�سمني اخلربات امليدانية املبكرة
للطالب املعلم من دخوله برامج اإعداد املعلم،
وهذا هو املنحى الذي تتبناه جامعة امللك �سعود،
وبني املنحى التتابعي الذي يرى اأن يتم الإعداد
التخ�س�سي املعريف اأول يف جمال التخ�س�س
العلمي (مثل :اللغة العربية اأو الريا�سيات) ،ومن
ثم يتم الإعداد املهني يف جمال التدري�س �سواء
باعتبار ذلك يف درجة علمية واحدة ب�سكل تتابعي،
اأو بدرجة علمية اأخرى لحقة وهذا هو التوجه
الذي تبناه قرار وزارة التعليم الأخري.
ل �سك اأن جميع هذه التوجهات الرتبوية يف
اإعداد املعلم لها ما يدعمها من الناحية الفل�سفية
والرتبوية ،والأهم هو جناح تطبيقها كما يجب ،مبا
يف ذلك اإ�سدار ال�سيا�سات التعليمية امل�ساحبة لها
�سواء يف مراحل الإعداد اأو اختيار املعلم وح�سوله
على رخ�سة املعلم ،اأو تطوره املهني امل�ستمر والذي
ميثل ال�سق الثاين من �سوؤالك الكرمي.
بداية اأف�سل ت�سميته بالتطور املهني ولي�س
التطوير املهني ،حيث م�سطلح التطور املهني مييل
اإلى البعد الذاتي وامل�سوؤولية ال�سخ�سية للمعلم يف
تطوره املهني ،ولي�س م�سوؤولية جهات اأخرى لرت�سم
له ما يجب اأن ميار�سه اأو يطوره مهنيا .وميكن
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤
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تعريف التطور امل�ستمر للمعلم ب�أنه جمموعة من
الن�شاطات ذات البعد الذاتي ،واجلماعي ،التي
ميار�سها املعلم لتطوير قدراته التخ�ص�صية
واملهنية وفق احتياجاته ال�شخ�صية ،عن طريق
عدد من امل�صادر الذاتية واجلماعية �-سواء �أكانت
ر�سمية �أو غري ر�سمية -وذلك وفق منهجية حمددة
ومق�صودة ،وتت�سم هذه الن�شاطات باال�ستمرارية
والتنوع ،مع �ضرورة تنويع فر�ص التطور املهني
للمعلم وعدم االقت�صار على التدريب .وينبغي
للقيادات التعليمية �أن ت�ضطلع مب�س�ؤوليتها جتاه
توفري فر�ص التطور املهني املختلفة للمعلم،
وامل�ساعدة يف ت�صميم براجمه املتنوعة مثل:
جمموعات التعلم واملمار�سة التي تتيح للمعلم
تطوير قدراته يف بيئة تعاونية جماعية مع �أقرانه
ومع اخلرباء يف جماله ،وعمل البحوث االجرائية،
وت�شجيع املعلمني ومتكنيهم من مهارات التفكر
والت�أمل باملمار�سات ال�صفية ،بالإ�ضافة لإتاحة
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فر�ص التطور املهني الأخرى من ح�ضور امل�ؤمترات
وور�ش العمل ومتكينهم من الدرا�سات العليا.
كما �أ�ؤكد جمددا على �أهمية ات�ساق ال�سيا�سات
التعليمية مع مبادئ متكني املعلم من ذلك تبني
مفهوم «التطوير القائم على املدر�سة» ،والعناية
باختيار وتطوير القيادات املدر�سية ،ودعم توجه
التطور املهني امل�ستمر القائم باملدر�سة وحتجيم
الأن�شطة املركزية ،وتفعيل �أدوار ال�شركاء من
امل�ؤ�س�سات واخلربات املتميزة يف اال�سهام يف
تطوير املعلم مهنيا .وينبغي �أن ي�ستهدف متكني
املعلم ،وتهيئة فر�ص التطور املهني امل�ستمر له،
ولي�س النظر �إليه كمنفذ فقط ملا يطلب منه.
 الفجوة بني م�ؤ�س�سات التعليماملختلفة  ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
عن �إعداد املعلم وتطويره وتقوميه ،هل
هي فجوة كبرية مع التغريات الكبرية التي
تنفذها بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات  ،وما هي
�أ�سبابها باعتقادكم؟

ضيف العدد

الفجوة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم وامل�ؤ�س�سات
املعنية باختياره ومتكنيه وتطوره املهني امل�ستمر،
هي مدار بحث ونقا�ش م�ستمر ،لي�س على امل�ستوى
املحلي فقط ،بل على م�ستوى جميع الدول بال
ا�ستثناء ،لأنها متثل حلقة و�صل بني �أطياف
العملية التعليمية وال ميكن جناح طرف بدون
الطرف الآخر .وال �شك �أن �صدور الأمر ال�سامي
الكرمي بدمج وزارتي «الرتبية والتعليم» و»التعليم
العايل» يف وزارة واحدة با�سم «وزارة التعليم»،
يف �شهر ربيع الثاين من عام �ألف و�أربعمائة
و�ست وثالثني للهجرة ،جاء لي�ؤكد على �أهمية
التكامل يف �أدوار التعليم العام والعايل ،وهذا كان
مو�ضوع م�ؤمتر اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية ال�سابع ع�شر ،والذي عقد حتت عنوان
(التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل)،
وتناول امل�ؤمتر يف جل�ساته عدد من الأوراق
العلمية وحلقات النقا�ش التي �شارك فيها عدد
من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة من �أ�صحاب القرار
و�صانعي ال�سيا�سات �سواء يف جمل�س ال�شورى �أو
اجلهات الأخرى ذات العالقة ،وم�شاركة وا�سعة
من اخلرباء على م�ستوى التعليم العايل والعام،
ونتج عنه عدد من التو�صيات التي رفعت يف حينها
جلهات االخت�صا�ص ،ك�أحد �أهم �أهداف اجلمعية
يف امل�ساهمة يف تطوير التعليم ،ومواكبة احلراك
العلمي واملجتمعي.
�إن التطوير الرتبوي الذي ي�ؤمل منه �أن
يحقق الأثر املن�شود يف �إعداد جيل متعلم ومفكر
ومنتج وم�سهم يف بناء جمتمعه ووطنه ،يتطلب
فيه تكامل وتظافر اجلهود بني جميع اجلهات،
�سواء الت�شريعية �أو التنفيذية� .إن و�ضوح الغاية
والهدف من التعليم مطلب �أ�سا�س ينبغي �أن يكون
حا�ضرا لدى اجلميع �سواء املخطط �أو املنفذ �أو
امل�ستهدف .وهنا يتبادر �س�ؤال جوهري ،نحتاج �أن
نقف عنده ونت�أمل فيه بكل جترد ،وهو :هل هناك
ر�ؤية م�شرتكة حتكم «هوية» التعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية؟ وت�ضمن ا�ستمرارية التطوير؟،
ويف حال وجود هذه الر�ؤية؛ هل هناك تكامل

بني �أدوار اجلهات ذات العالقة؟ �أم كل ي�سري
وفق ر�ؤيته ومنطلقاته؟ ،وهل هناك ما ي�ضمن
اال�ستمرارية يف حتقيق تلك الر�ؤية؟ .هذه الأ�سئلة
وغريها ،تتطلب من املخت�صني يف املجال الرتبوي
واملهتمني به ،ح�شد الهمم واجلهود نحو الإجابة
عنها ،وا�ستمرارية العمل نحو حتقيقها.
كلنا �أمل وتفا�ؤل بر�ؤية اململكة ،٢٠٣٠
ومبادراتها الطموحة ،والتي وحدت اجلهود بني
امل�ؤ�س�سات املختلفة لتن�صب تلك اجلهود يف منبع
واحد يغذي كل �أوجه الرتبية والتعليم يف ر�ؤية
واحدة م�شرتكة ،وتكامل حقيقي ،و�سعي حثيث
نحو حتقيق ر�ؤية الوطن ،ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
 النظام اجلديد للجامعات �إىل �أيدرجة تراه ي�ساعد على جتويد التعليم
العايل ،و�إىل �أي حد يتفق هذا النظام مع
خطة �آفاق وغريها من اخلطط التطويرية
القائمة؟
امتدادا مل توقفت �إجابتي عنه يف ال�س�ؤال
ال�سابق ،بالنظرة التفا�ؤلية لر�ؤية اململكة ،٢٠٣٠
ومبادراتها الطموحة ،لقيادة تطوير حقيقي مي�س
جميع اجلوانب .ويعد التعليم العايل �أحد هذه
املجاالت التي تناولتها الر�ؤية ،وجاء العمل على
النظام اجلديد للجامعات وامل�شاورات احلالية
حول لوائحه ،لتعطينا �أمل وتفا�ؤل مب�ستقبل �أف�ضل
للتعليم العايل مب�شيئة اهلل تعالى ،وال �شك �أن
ات�ساق هذا النظام مع جميع اخلطط التنموية
الأخرى �سواء العامة �أو املرتبطة بالتعليم العايل
مثل خطة �آفاق الطموحة ،مطلب مهم يتطلب
العمل اجلاد على حتقيقه.
ومن هذا املنطلق جاء اختيار اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية مل�ؤمترها
الثامن ع�شر ليتناول مو�ضوع «التعليم ما بعد
الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية» ،ا�ست�شعارا
منها يف م�س�ؤوليتها ودورها جتاه هذا احلراك
املهم ،وكلنا �أمل �أن ي�سهم هذا امل�ؤمتر الذي
�شارك فيه عدد �أ�صحاب املعايل وال�سعادة من
�أ�صحاب القرار و�صانعي ال�سيا�سات �سواء يف
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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جمل�س ال�سورى اأو اجلهات الأخرى ذات العالقة
مثل جمل�س الغرف ال�سعودية  ،وم�ساركة وا�سعة
من اخلرباء على م�ستوى التعليم العايل والقطاع
اخلا�س ،يف تقدمي تو�سيات ت�ساعد يف تطوير هذا
النظام اجلديد.
ومن وجهة نظر �سخ�سية ،فالنظام
ب�سورته الأولية حمل جوانب م�سيئة كثرية،
تتيح للجامعات مزيدا من ال�ستقاللية ،اإل اأن
الطموح اأن يعطي النظام للجامعات م�ساحة اأو�سع
من ال�سالحيات  ،من اأجل مزيدا من احلرية
للجامعات للتوجه نحو التميز الذي تخت�س به كل
جامعة وفق امكاناتها ،ومقوماتها.
 كليات الرتبية ،ماذا قدمت لتواكبروؤية 200؟ وماذا �ستقدم م�ستقبال
من مبادرات تخدم قيق اأهداف هذه
الروؤية؟
على كليات الرتبية م�سوؤولية كبرية لتواكب روؤية
اململكة  ،2٠٣٠حيث يتطلب عليها اأن تعيد النظر يف
اأدوارها وفق هذه الروؤية الطموحة ،كما ينبغي لها
اأن ت�سهم بفعالية يف حتقيق مبادراتها .ومن هذا
املنطلق؛ اأطلقت كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
مبادرتها الطموحة « حتول اأدوار كلية الرتبية وفق
روؤية اململكة  ،»2٠٣٠لتواكب روؤية اململكة الطموحة
 ،2٠٣٠وما انبثق عنها من مبادرات وخا�سة مبادرة
«حتول جامعة امللك �سعود ملوؤ�س�سة غري ربحية لها
ا�ستقالليتها» ،كما اأخذت بعني العتبار التوجهات
اجلديدة لدى وزارة التعليم نحو برامج اإعداد املعلم.
وحددت املبادرة لهذا التحول اأربع حماور رئي�سة وهي
 :الهيكلة واحلكومة ،وتطوير الربامج الأكادميية،
وتطوير برامج الدرا�سات العليا ،والبحث التطوير.
وت�سعى الكلية لتحقيق ذلك من خالل �سراكة فاعلة
مع جميع الأطراف ذوي العالقة �سوا ًء داخل اجلامعة
او خارجها .وا�ستملت هذه املحاور الأربع على ثالثة
ع�سرة برناجما� ،سمت ثمانية وع�سرين م�سروعا،
ت�سعى الكلية لتحقيقها خالل مرحلة التحول (-2٠١8
 ،)2٠2٠والتي متثل املرحلة الأولى من خطتها
ال�سرتاتيجية (.)2٠٣٠ -2٠١8
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 اجلمعيات العلمية يف جمال العلومالإن�سانية ج�سنت اأو غريها من اجلمعيات
 ،كيف تقيمون اإ�سافتها للميدان التعليمي،
وما هي روؤيتكم امل�ستقبلية لتطويرها؟
للجمعيات العلمية ر�سالة علمية واأخرى
جمتمعية ت�سعى لتحقيقها ،وهذه الر�سالة حتمل
يف طياتها عدد من املبادرات والتي تختلف
باختالف طبيعة كل جمعية �سواءا اأكانت تربوية
اأو علمية اأو �سحية اأو يف اأي جمال من جمالت
املعرفة املختلفة .وتعد اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية «ج�سنت» اأم اجلمعيات
الرتبوية ،وحم�سن املخت�سني يف جمالت الرتبية
وعلم النف�س يف اململكة ،وتركز اجلمعية اهتمامها
على تنمية الفكر العلمي والتطور املهني امل�ستمر
يف جمال تخ�س�ساتها ،وحتقيق التوا�سل العلمي
بني اأع�سائها ،اإ�سافة اإلى اإ�سهامها يف تقدمي

ضيف العدد

امل�شورة العلمية ،و�إجراء الدرا�سات والأبحاث
املتخ�ص�صة التي ترثي املكتبة الرتبوية ،وعقد
اللقاءات الدورية وامل�ؤمترات العامة التي ترثي
اجلوانب العلمية لدى الأع�ضاء وت�ساعد يف
ت�أ�صيل الأمن الفكري والثقافة الرتبوية املتّزنة
للم�شاركني.
من هذا املنطلق ا�ست�شعر جمل�س �إدارتها
احلايل (الدورة الثانية ع�شرة) هذه امل�س�ؤولية،
وحدد عدد من اجلوانب التي �أعطاها �أولوية
ي�سعى لتحقيقها خالل دورته التي متتد لثالث
�سنوات .ومن �أبرز تلك االهتمامات ،امل�ؤمتر
العام والذي يعقد كل �سنتني ،وجاء م�ؤمتر
اجلمعية الأخري مواكبا للحدث الرتبوي الأبرز
كما و�ضحته ب�إجابة �س�ؤال �سابق ،كما هو احلايل
يف م�ؤمتر اجلمعية الذي �سبقه بتناول مو�ضوع
تكامل التعليم العام والعايل� ،إ�ضافة حلر�ص
اجلمعية على تقدمي جمموعة من �أ�شكال التطور
املهني امل�ستمر لأع�ضائها .كما حدد املجل�س
هدفا ي�سعى لتحقيقه وهو ا�ستكمال منظومة
فروع اجلمعية يف جميع مناطق اململكة ،مع
وجود ممثلني لها يف جميع حمافظات اململكة
الرئي�سة والكيانات الرتوية والنف�سية الكربى
كاجلامعات و�إدارات العموم للتعليم واملنظمات
النف�سية الكربى ،وذلك من �أجل تو�سيع نطاق
ن�شاطات اجلمعية املختلفة .كما خطط جمل�س
�إدارة اجلمعية لعدد من املبادرات التي حددها
يف بداية فرتته ،وناق�شها يف جمعيته العمومية
ال�سنوية والتي �صاحبت امل�ؤمتر الثامن ع�شر
للجمعية ،ومن �أبرزها :حتديث لوائحه
التنظيمية ،و�إطالق جائزة با�سم «جائزة ج�سنت
للتميز» ،عالوة على تطوير جملته العلمية،
والتي �أقر جمل�س جامعة امللك �سعود م�ؤخرا
ف�صلها �إلى جملتني هما :املجلة ال�سعودة للعلوم
الرتبوية واملجلة ال�سعودية للعلوم النف�سية،
وغريها من املبادرات التي ن�أمل �أن ترى النور
قبل انتهاء فرتة جمل�س الإدارة احلايل ب�إذن
اهلل تعالى.

 جائزة التعليم للتميز ،تعودجلمعية ج�سنت ،بعد �إن انطلقت منها قبل
عدد من ال�سنوات .كف ترون �إ�ضافة هذه
اجلائزة لتناف�سية القطاع التعليمي؟
وماهي �إ�ضافة ج�سنت لهذه اجلائزة؟ وما
�أبرز مالمح «جائزة ج�سنت للتميز» التي
�أ�شرمت �إليها يف �إجابتكم على ال�س�ؤال
ال�سابق؟
تعد جائزة التعليم للتميز من �أبرز اجلوائز
املحلية والإقليمية يف املجال الرتبوي ،واجلمعية
تثمن اختيار وزارة التعليم لها يف قيادة عمليات
الـت�أ�سي�س للجائزة والإ�شراف علىيها يف الدورات
اخلم�س الأولى لها ،كما متثن ثقة الوزارة جمددا
بها يف ا�ستمرار الإ�شراف على دورتها احلالية،
وقيادة عمليات التطوير لها يف دوراتها القادمة.
وقد �شكلت اجلمعية فرق عمل من املخت�صني
واملخت�صات من اجلامعات وامليدان الرتبوي
لقيادة عمليات التطوير والتح�سني للجائزة يف
فروعها املختلفة ،والتي كلنا �أمل �أن تظهر يف
دورتها املقبلة يف حلة جديدة براقة ،م�ستمرة يف
تكرمي املتميزين واملتميزات يف امليدان الرتبوي.
�أما «جائزة ج�سنت للتميز» ،فهي �إ�ضاءة جيدة
يف �سماء جوائز التميز يف هذا الوطن املعطاء،
اجلمعية �أعلنت انطالق جائزتها يف م�ؤمترها
الثامن ع�شر لهذا العام ،وهي منحة تقديرية من
اجلمعية للأفراد وامل�ؤ�س�سات التي ت�شمل عدد من
الفئات ،مثل :الرواد ،والبحث العلمي ،والت�أليف
والرتجمة ،والر�سائل العلمية� ،إ�ضافة الى جوائز
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات يف املبادرات امل�ؤ�س�سية.
 كلمة �أخرية ملجلة �آفاق ..�أتقدم بوافر ال�شكر والتقدير لكم �شخ�صيا د.
تغريد ،ولهيئة حترير املجلة على جهدهم الوا�ضح
يف تطوير جملتنا املت�ألقة «�آفاق تربوية ونف�سية»،
و�أمتنى لكم مزيدا من التميز والإبداع الذي يليق
بكم وبجمعيتكم.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،
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ذكاءات...

�أ.د� .إبراهيم بن عبداهلل احلميدان
�أ�ستاذ املناهج  -كليه الرتبية -جامعة امللك �سعود

الذكاء االجتماعي:
ر ّكز الباحثون يف ال�سنوات الأخرية على
املو�ضوعات البحثية املتع ّلقة بالآليات التي يكت�سب
الطالب بو�ساطتها املعرفة ،وي�أتي يف مقدمة هذه
املو�ضوعات (الذكاء االجتماعي) ،كونه امل�سئول
الرئي�س عن حتويل املعارف املكت�سبة �إلى �سلوكيات
ممار�سة �ضمن حميط الطالب االجتماعي واملادي.
وت�ؤكد االجتاهات الرتبوية املعا�صرة على
�ضرورة مواكبة ال�سيا�سات والفل�سفات التعليمية
ملتطلبات واحتياجات الع�صر الراهن (ع�صر
املعرفة) ،ف�ض ًال عن متطلبات امل�ستقبل املتوقع
حدوثها؛ التي ميكن �أن يطلق عليها (البعد
امل�ستقبلي للتعليم) ،حيث تهتم �أ�ساليب التعليم
احلديثة ب�إعداد الإن�سان من �أجل �أن ي�ستطيع
التعاي�ش بذكاء يف هذا العامل ،ومما ال�شك فيه
�أن هذا التعاي�ش يتطلب من الفرد حد ًا �أدنى
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من املهارات التفاعلية االجتماعية جتعله قادر ًا
على التفاعل ب�إيجابية مع مايحيط به ،وهذه
املهارات تظهر يف �صورة قدرة ج ّيدة على التعامل
مع الأحداث واملواقف التي ت�صادفه والت�صرف
ب�إيجابية مع م�سببات هذه الأحداث وفق متطلبات
املوقف وهو مايطلق عليه (الذكاء االجتماعي).
وي�ؤكد املخت�صون يف جمال الرتبية �أن للذكاء
مفهومه االجتماعي ،وهو ما �أ�شار �إليه ثورندايك
من خالل تق�سيمه الثالثي للذكاء ( الذكاء
املجرد ،والذكاء امليكانيكي ،والذكاء االجتماعي)
فالإن�سان ال يعي�ش يف فراغ ،و�إمنا يعي�ش يف جمتمع
يت�أثر به وي�ؤثر فيه ،فلكل جمتمع عاداته وتقاليده
يف التفكري و�أ�ساليب ال�سلوك واللغة ال�سائدة
والثقافة واملبادئ واملفاهيم والقوانني والواجبات
االجتماعية.
�إن الذكاء االجتماعي يتمثل يف �إمكانية الفرد
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على التخل�ص من املواقف احلياتية املحرجة
والقدرة على �إقناع من حوله والتكيف معهم،
وحتقيق �أهداف الفرد الذاتية ،كما �أنه يتم ّثل
يف مدى القدرة على التعامل مع الآخرين ،كبار ًا
و�صغار ًا� ،أفراد ًا وجماعات ،بحكمة وعقالنية يف
املواقف االجتماعية واحلياتية من خالل التوا�صل
معهم وفهم مقا�صدهم واال�ستجابة لها وفق ما
يتطلب املوقف االجتماعي ،وامتالك القدرة على
الت�أثر والت�أثري والإبداع يف املواقف االجتماعية .
ويتك ّون مفهوم الذكاء االجتماعي وفق ماذكره
وونق ( )Wongمن جانبني:
 اجلانب املعريف :وهو قدرة الفرد علىفهم �أو حل رموز ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي
للآخرين وتتمثل يف الإدراك واال�ستب�صار واملعرفة
االجتماعية.
 اجلانب ال�سلوكي :وهو مدى فاعلية الفردوت�أثرياته ال�شخ�صية حال التفاعل مع الآخرين.
والذكاء االجتماعي من العنا�صر الرئي�سة
والهامة التي يجب �أن يركز عليها �أثناء ممار�سة
ال�سلوك التعليمي� ،أو حال بناء وت�صميم ال�سيا�سات
الرتبوية العري�ضة ،ملا له من �أثر فاعل يف بناء
�شخ�صية الطالب ،حيث ي�ستطيع الطالب عرب
الرتكيز وتطوير هذا املفهوم (الذكاء االجتماعي)
مايتح�صل عليه من معارف ومهارات
�أن يح ّول
ّ
�إلى �سلوكيات ممار�سة يف حياته اليومية ،وتظهر
�أهمية الذكاء االجتماعي عرب جمموعة نقاط
حددها عم�شة بالآتي:
 ح�سن الت�صرف يف املواقف االجتماعيةوالنجاح يف التعامل مع الآخرين.
 معرفة احلالة النف�سية للآخرين و�إ�ضفاء�شخ�صية الفرد على املواقف االجتماعية.
	�إقامة عالقات اجتماعية ناجحة وزيادةالكفاءة االجتماعية لدى الفرد.
 التنب�ؤ بال�سلوك لدى الأفراد وبردودالأفعال خا�صة.
 تنمية حب االنتماء �إلى اجلماعات وتكوين�صداقات حميمة.
 التعاطف مع الآخرين واحرتام وجهاتنظرهم وتقدمي الن�صح والإر�شاد لهم.

	�إدارة التحديات اليومية وحتويل االنفعاالتال�سلبية �إلى انفعاالت �إيجابية.
 تنمية جميع املهارات التي تت�صل بالذكاءاالجتماعي من خالل ممار�ستها يف احلياة
اليومية.
	�إظهار �شخ�صية الفرد الإيجابيةواالجتماعية يف جميع ميادين احلياة مثل احلياة
العلمية واحلياة العملية واحلياة املهنية.
وميثل الذكاء العاطفي املت�ض ّمن �إدارة الذات،
و�إدارة الغري املح�ضن الطبيعي للذكاء االجتماعي،
فمن خالل العناية واالهتمام به ،والتدريب عليه،
ممكن �أن ي�ساهم يف تطوير الذكاء االجتماعي،
ومن معيقات منو الذكاء االجتماعي لدى الفرد:
 الكبت والت�أنيب والتقريع املتكرر. ق�صور مهارات �إدارة احلوار. �ضعف الإن�صات. االنغما�س بو�سائل التقن ّية احلديثة. �ضعف التوا�صل الب�شري ،والعالقاتالعائلية.
	�أ�سلوب التدري�س امل�ستخدم يف املدر�سة طريقة الرتبية يف املنزل. ق�صور يف فهم �سيكولوجية الطفل،وحاجاته النمائية
وب�شكل عام فالذكاء االجتماعي يعد واحد ًا
من �أهم الذكاءات التي حتتاج عناية خا�صة
فهو املفتاح الفاعل يف جمال العالقات والتفاعل
بني �أفراد املجتمع ،وبالتايل يجب �أن يكون احد
اخليارات الرئي�سة يف الرتبية والتعليم.
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المدخل التﺄسيسي
للمناهج وﻃرﻕ التدريس
رﺅية تربوية لبوابة التحوﻝ ٢٠٣٠م
تاأليف :اأ.د.اأماين بنت حممد احل�سان
اأ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س بجامعة الأمرية
نورة بن âعبدالرحمن

ﹸ
كثر الحديث عن إصالح التعليم والمناهج ،ونشطت آليات تجويد منظومة التعليم
ومناهجه واستراتيجياته ،واجتهد التربويون وخبراء المناهج والمختصون وأصحاب
القرار في وزارة التعليم لوضع تشريعات ونُظم وسياسات لتطوير وإعادة
هيكلة وتقنين منظومة التعليم والتعلم ..فالتعليم في المملكة ال يسير في
فراﻍ ،بل إن مستقبله مرتبط بمستقبل االقتصاد والسياسة ،ومن هنا جاءت
الرؤية الوطنية السعودية ٢٠٣٠م ،والتي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل تعالى ،وأطلقها صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
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قراءة في كتاب

ولتعلن عن بدء مرحلة جديدة
يف تاريخ اململكة وفق ًا ملا تتطلبه
الظروف وامل�ستجدات املحلية
والإقليمية والعاملية لتتحول اململكة
نحو املناف�سة والريادة العاملية يف
جميع املجاالت.
وك�شفت الر�ؤية عن كثري من
املجاالت وامل�ضامني التي ينبغي
الرتكيز عليها لتحقيق �آلياتها.
ومن هنا جاء هذا الكتاب
احلديث يف طبعته الأولى
(٢٠١٧م) لي�سلط ال�ضوء على �أهم
ما ت�ضمنته الر�ؤية ٢٠٣٠م ،من
مرتكزات مرتبطة مبنظومة التعليم
واملناهج ،وتنمية العن�صر الب�شري
بو�صفه �أداة التنمية وهدفها..
ولتحقيق تلك الر�ؤى والأهداف،
و�ضع الكتاب �آليات و ا�سرتاتيجيات
لتد�شني مبادرات ُتعنى بـ:
 بناء فل�سفة املناهجو�سيا�ساتها ،و�أهدافها ،و�سبل
تطويرها ،و�آلية تفعيلها ،وربط
ذلك بربامج �إعداد املعلم وتطويره
املهني.
 االرتقاء بطرق التدري�سالتي جتعل املتعلم هو املحور ولي�س
املعلم ،والرتكيز على بناء املهارات
و�صقل ال�شخ�صية وزرع الثقة وبناء
روح الإبداع.
 بناء بيئة مدر�سية حمفزة،وجاذبة ومرغبة للتعلم  ،مرتبطة
مبنظومة خدمات م�ساندة
ومتكاملة.
 �شمول التعليم لذوياالحتياجات اخلا�صة ،وتوفري
الدعم املنا�سب لكل فئاته.
 توفري فر�ص التعليم قبلاالبتدائي والتو�سع فيه ،وتوفري
احل�ضانات وريا�ض الأطفال وتفعيل
ارتباطها مع منظومة التعليم.

	�إعادة مفهوم �صياغةاملدر�سة كم�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية
ت�صقل املواهب وتزود باملهارات
ً
جيل من النا�ضجني
وتنتج
الطموحني املقبلني على احلياة
بروح التحدي واملناف�سة وحب
العمل والإنتاج.
 الت�أكيد على االن�ضباطيف النظام التعليمي ،واجلدية
يف املمار�سة التعليمية ،وتفعيل
الأن�شطة وح�ضور امللتقيات
والفعاليات.
	�إعادة هيكلة قطاع التعليم ،و�صياغة حديثة ملنظومة الأنظمة
والتعليمات والقواعد التنفيذية
التي حتكم تطوير املناهج والتحاق
املعلمني بال�سلك التعليمي وتنظيم
عملية الإ�شراف الرتبوي ،ورفع
فاعلية التطوير والتدريب املهني
ب�شكل م�ستمر.
 رفع كفاءة الأداء الت�شغيلي،وتقليل التكلفة املهدرة ،واال�ستفادة
الق�صوى من الإمكانات الب�شرية
واملوارد والتجهيزات واملباين.
و يف هذا الكتاب؛ حر�صت
امل�ؤلفة على تناول الكثري من
املتغريات امل�ستحدثة ،التي انعك�ست
على مناهج التعليم وطرق التدري�س
يف واقعنا العربي املعا�صر ،وجاءت
ف�صوله ومو�ضوعاته يف �سياق
متكامل ،ومت�سل�سل ،للإحاطة
مب�ستجدات املناهج وطرق
التدري�س و�أ�سا�سياتها .مواكب ًا
لر�سالة التعليم وداعم ًا مل�سريتها،
لبناء جيل متعلم قادر على حتمل
امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات
م�ستقب ًال ،وانطالق ًا من «الر�ؤية
الوطنية ٢٠٣٠م» لتوفري فر�ص
التعليم للجميع يف بيئة تعليمية
منا�سبة يف �ضوء ال�سيا�سة التعليمية

للمملكة ،ورفع جودة خمرجاته،
وزيادة فاعلية البحث العلمي،
وت�شجيع الإبداع واالبتكار ،وتنمية
ال�شراكة املجتمعية ،واالرتقاء
مبهارات وقدرات من�سوبي التعليم،
وتطوير التعليم العام وتوجيه
الطالب نحو اخليارات الوظيفية
واملهنية املنا�سبة ،و�إتاحة الفر�صة
لإعادة ت�أهيلهم واملرونة يف التنقل
بني خمتلف امل�سارات التعليمية.
وتناول «الف�صل الأول
«م�صطلحات عامة و�إ�ضاءات
ت�أ�سي�سية مفتاحية يف املناهج
وطرق التدري�س» و�أو�ضح �أهمية
مناهجها وما �شملته من مناهج
تقليدية تطورت �أهدافها لت�صبح
�أكرث حداثة على �ضوء ما عاي�شه
املجتمع من متغريات.
وتناول «الف�صل الثاين» مفهوم
املناهج ومكونات منظومته»
�أما الف�صل الثالث فتناول
«مهارات التدري�س» .
وتناول «الف�صل الرابع»
بالتحليل واملناق�شة مو�ضوع «
املناهج ...قاعدة تربوية لبوابة
التحول للر�ؤية الوطنية .»٢٠٣٠
ومن املتوقع �أن يفيد الكتاب
طالب العلم الدار�سني ملقرر
املدخل للمناهج وطرق التدري�س
يف كليات الرتبية ،وطالب
الدبلوم العام يف الرتبية ،وبرامج
الدرا�سات العليا لإعداد املعلم
وكذا املعلمني واملعلمات ،وامل�شرفني
وامل�شرفات الذين يتلقون دورات
تدريبية يف املنهج الدرا�سي ،كما
ي�ؤمل له -مب�شيئة اهلل تعالى-
�إفادة املتخ�ص�صني يف بناء املناهج
وتقوميها وتطويرها من الزمالء
الباحثني وطالب الدرا�سات العليا
املتخ�ص�صني يف املناهج.
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مـقـــاالت

االكتساب اللغوي واالستخدام
األمثل في مؤسساتنا التعليمية
د.هيا ال�سمهري
ً
تحقيقا لوجودها
في كل عام يـتـوجُ العالم بعبق اللغة العربية في يومها العالمي
الممتد كلغة علم وحضارة ؛ والضاد عند المسلمين قبل تخصيص يومها حفية أثيرة ؛
فهي لغة القرآن الكريم» إنَّا أنزلناه قرآنًا عربيًا « يوسف  ، ٢وهي ذاكرة األمة اإلسالمية
ومستودع تراثها  ،وما يُقام في يوم اللغة العربية ال يعدو إال أن يكون تصويرًا الستمرار
منزلتها في عيون العالم ؛ علماء وأدباء ومستشرقين ومجتمعات إنسانية مختلفة  ،ومازلنا
رغم احتفاالتنا نفتقد إلى حزمة من مفاتيحنا الذهبية التي تشرع لنا أبواب كنوز اللغة
العربية المألى إذ تقف العربية في أعماق التاريخ شامخة ؛ ولودًا مجزية باالشتقاق ؛ حية
تستنطق الوجود بالتصريف؛ وحفية مستوعبة للتعريب؛ فحملت الضاد في إهابها حقائق
العلوم والفنون في أدق مصطلحاتهما؛ وتعلقت بها مصابيح الكالم والكتابة الورقية
والرقمية ولغة المنابر،،
«وسعتُ كتابَ اهلل لفظا وغاية
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وما ضقتُ عن آي به وعظات»

مـقـــاالت

وملا �أننا ن�ؤمن جمي ًعا �أن اللغة
العربية هوية ممتدة ولي�ست ً
�شكل
ور�س ًما فح�سب  ،ف�إن االحتفاء بها
يف بالدنا وبلدان امل�سلمني ْ
ك�ش ٌف
حل�ساباتنا مع واقع اللغة العربية،
نرقب كل عام من�صات
فمازلنا
ُ
الإ�شادة بلغة ال�ضاد؛ وهي حماولة
ليتجلى �سرورنا و�سرورها يف يومها
العاملي ،وقد ُي�صطفى النخبة
ليدبجوا لها بطاقات التمجيد
التي هي بها �أعلم و�أوعى  ،ولكننا
عندما نطوي خيام االحتفاء ال
نرى طح ًنا  ،فهناك �أزمة ماثلة
�أمامنا لهذا اجليل مع لغة ال�ضاد
فهم ال ميلكون زمام اللغة ال�سليم ؛
ولي�س لديهم حم�صلة لغوية عربية
ي�شرق لها واقعهم التعليمي ومن
ثم ت�ضيء حميطهم االجتماعي
في�سرجون بديع اللغة يف واجباتهم
املدر�سية وبحوثهم اجلامعية،
وجنم عن فقدان التوظيف
ال�صحيح ملواد اللغة العربية
و�صياغاتها ال�سليمة � أن افتقد
هذا اجليل القدرة وال�شجاعة على
التعبري املقنع املحرتم املوقر ،

ومن �شواهد ذلك التدين يف لغة
�سدت
اخلطاب الرقمي الذي
ْ
و�سائطه الآفاق؛ ومن البديهي �أنه
عندما ت�ضعف اللغة العربية يعلو
اللغو بلهجات هجينة ال ترى ب� ًأ�سا
يف �ضرب قواعد النحو  ،وهدم
البنى ال�صرفية و�أ�س�س الإمالء ،،
من
الديار
«خلت
ْ
الرقيب ف�أرجفوا يف ربعها �إذ
غاب عنها الق ّي ُم «
وحتى نح�صد معطيات
تت�سق مع �أهمية املحافظة
على اللغة العربية باعتبارها
رابطة دينية واجتماعية وفكرية
 ،وحتى ن�ضمن قوة ات�صال
الأجيال بلغتهم ومتكينها من
احل�ضور الكامل يف واقعهم
ً
حفاظا على الهوية ؛ فالبد من
تبني م�شاريع علمية من �أجل
�إحلاق اللغة العربية ك�أداة لفهم
احلياة احلديثة؛ من منطلق �أن
اللغة العربية �أداة للتنمية العربية
� ً
أي�ضا .ف�إننا ن�أمل من وزارة
التعليم التي اندجمت ف�صائلها
لإثراء مفا�صلها ؛ ن�أمل �أن ت�شرع

اجلامعات يف تبني درا�سة حقيقية
تتتبع الواقع اللغوي لطالب
املدار�س يف كل منطقة تعليمية؛
ُيحدد مبوجب تلك الدرا�سة
م�ؤ�شرات التنامي يف م�سارات
اال�ستخدام اللغوي الأمثل كما
حتدد االنحرافات  ،و� َّأل ت�ستند
تلك الدرا�سات على الأو�صاف
ال�شاردة واملاردة التي ال ميكن
�أن تقدم �أية م�ؤ�شرات داعمة
ل�صناعة �سيا�سات تعليمية حافزة
تُ�صلح واقع التلقي واالكت�ساب
اللغوي عند املتعلمني منذ املراحل
الأولية ؛ ومن دعائم �إ�صالح واقع
التلقي وواقع االلتزام اللغوي
املجتمعي �أن تتبنى وزارة الثقافة
والإعالم �ضوابط تنظيمية تلزم
املتحدثني واملحاورين واملعلقني
بالف�صحى يف جميع املن�صات
الإعالمية والثقافية.
وحتى ال ي�ستبد بي احلنني
�إلى رواق الأ�صمعي و�سيبويه
لأنني � أ�شك يف تناغمهم مع
هواء الع�صر ف�إنني �أطرح � أهمية
اال�ستثمار يف تع�صري اللغة ودعم
املحتوى الرقمي العربي من خالل
رفع حمتويات جمودة مطبوعة
على الو�سائط الرقمية  ،وت�شجيع
رفع املدونات العربية ذات الر�صانة
على ال�شبكة الرقمية ودعم الن�شر
والإعالن عن املحتويات الرقمية
العربية ،،
بوح وود للغة ال�ضاد ،،
«لغتي �إذا ما ناف�سوا بل�سانهم
وا�شتد فخرهم به وتكلموا
جئت املد َّل ُة بالبيان �سيادة
ِ
وريادة �إذ من ُهداك تعلموا
وعلوت بالقر�آن يزخر بالنهى
ِ
هد ًيا ب�أ�سرار البالغة مفعم ُ»
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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الدراسات واألبحاث

الدراسات البينية في البحوث
والدراسات التربوية
حممد بن �سعد بن حويل الدو�سري
ماج�ستري �أ�صول الرتبية

يُعد علم التربية من العلوم المهمة التي تؤثر وتتأثر بالعلوم األخرى ،فعلم
التربية يقوم على أسس مترابطة ومستمدة من العلوم التي تساهم في فهم
طبيعة وجوانب وإمكانات اإلنسان ،ويتأثر علم التربية بهذه العلوم مباشرة
الرتباطه باإلنسان وقدرته على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها ،وقد قسَّم
المختصون في التربية العلوم التي ترتبط بعلم التربية بعالقة وثيقة إلى ثالثة
أقسام رئيسة هي:
 – 1العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتشتمل على الفلسفة واللغات والفنون
والديانات وعلم النفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة والتاريخ واإلنثروبوجيا.
 – 2العلوم التطبيقية ،وتشتمل على علوم الرياضيات والفلك والطب
والهندسة والحاسب.
 – 3العلوم الطبيعية ،وتشتمل على األحياء والكيمياء والفيزياء.
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فالرتبية تعد حلقة و�صل مهمة
ت�سعى من خالل هذه العلوم �إلى
�شمولية املعرفة وح�سن التطبيق،
فلذلك تع ُّد الدرا�سات البينية �أو
كما ي�سميها بع�ضهم الدرا�سات
املتداخلة مطلب ًا مهم ًا يف ظل
الت�سارع يف ميادين العلم واملعرفة
والبحث العلمي ،فقد �أ�صبحت
الدرا�سات البينية مطلب ًا عاملي ًا
للجامعات واملراكز البحثية ،كما
يربز االهتمام باجتاه الدرا�سات
البينية لدى اجلامعات العربية
بتنظيم امل�ؤمترات والندوات،
فقد نظمت جامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية م�ؤمتر اللغة
العربية والدرا�سات البينية عام
١٤٣٦هـ ،كما نظمت جامعة حلوان
م�ؤمتر م�ستقبل الدرا�سات البينية
يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية

عام ٢٠١٧م ،كما ت�سعى جامعة
عني �شم�س لتنظيم منتدى بعنوان
الدرا�سات البينية يف الآداب واللغة
والرتجمة عام ٢٠١٨م.
تع ّرف الدرا�سات البينية ب�أنها
نوع من احلقول املعرفية اجلديدة
النا�شئة من تداخل عدة حقول
�أكادميية تقليدية �أو مدر�سة فكرية
تفر�ضها طبيعة متطلبات املهن
امل�ستحدثة (.كالين١٩٩٨ ،م)
وللدرا�سات البينة عدة �أمناط:
منها تخ�ص�صات �أكادميية
تدمج بني تخ�ص�صني� ،أو بحث
علمي يعالج املو�ضوع من عدة
تخ�ص�صات وي�شارك يف تنفيذه
باحثون متخ�ص�صون يف املجاالت
ذات العالقة.
الدرا�سات
�أهداف
البينية:

للدرا�سات البينية �أهداف
ت�سعى لتحقيقها منها ما ذكر
(�أمني٢٠١٥،م):
 دمج املعرفة :ربط وتكاملاملدار�س الفكرية واملهنية والتقنية
للو�صول �إلى خمرجات ذات جودة
عالية مبنية على العلوم الأ�سا�سية
والطبيعية.
 الإبداع يف التفكري :تطويرالقدرة على عر�ض الق�ضايا ومزج
املعلومات من وجهات نظر متعددة.
 حتقيق التكامل :مواجهةاالختالفات بني التخ�ص�صات
و�إمكان ا�ستيعابها بدمج
التخ�ص�صات.
	�إنتاج املعرفة :وهي اخلربةيف التعامل مع امل�شكالت وتطبيق
حلولها.
مما �سبق تت�ضح �أهداف
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الدرا�سات البينية ،وحاجتها
امللحة ملواجهة ومواكبة التغريات
املت�سارعة بني التخ�ص�صات
العلمية ،بهدف التكامل بني جميع
التخ�ص�صات.
واقع الدرا�سات البينية يف
الربامج الرتبوية:
تهتم كليات و�أق�سام الرتبية
بتطوير براجمها املقدمة يف
برامج البكالوريو�س وبرامج
الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه
من خالل مراجعة دائمة لعملياتها
الأكادميية ،ويربز ذلك من خالل
االطالع على اخلطط الدرا�سية،
�إذ حتتوي على مقررات مرتبطة
بعلوم خمتلفة وم�ستجدة ،كالفل�سفة
والتاريخ ،وعلم االجتماع ،وعلم
النف�س ،وعلم االقت�صاد ،وعلم
الإدارة ،وعلم التقنيات واملعلومات،
والإعالم ،والإح�صاء ،وهذا يو�ضح
�أنها مازالت قا�صرة على املقررات
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البينية ولي�س على �أق�سام �أكادميية
بينية جتمع بني تخ�ص�صني ،بهدف
التكامل وحتقيق الأهداف املن�شودة
من برامج كليات و�أق�سام الرتبية.
ويف ر�سائل املاج�ستري
والدكتوراه تندر الدرا�سات البينية
مبفهومها الكامل من حيث معاجلة
امل�شكالت البحثية من وجهة
نظر علم الرتبية والعلوم الأخرى
املرتبطة بامل�شكلة ،كما يغيب
عن الدرا�سات البينية الإ�شراف
الأكادميي املزدوج املخت�ص مبجال
الدرا�سة.
�سبل تفعيل الدرا�سات البينية
يف البحوث والدرا�سات الرتبوية:
 تبني عمادات البحثالعلمي باجلامعات لتوجه
الدرا�سات البينية كربامج
�أكادميية وكدرا�سات وبحوث.
 ت�سليط ال�ضوء على�أهمية الدرا�سات البينية بني

التخ�ص�صات من خالل امل�ؤمترات
والندوات واللقاءات.
 ت�شجيع طالب الدرا�ساتالعليا على �إجراء البحوث
والدرا�سات البينية ،خا�صة
والنظام يكفل للطالب مب�شرف
علمي م�ساعد متخ�ص�ص.
 تفعيل العمل بنظامالفرق البحثية لإجراء البحوث
والدرا�سات.
ويف اخلتام مما �سبق تربز
احلاجة امللحة للدرا�سات البينية يف
الوقت الراهن ب�سبب تداخل وتعمق
امل�شكالت التي حتتاج لتظافر
اجلهود والإمكانات ملعاجلتها ،كما
يجب �أن ينظر للدرا�سات البينية
على �أنها تكامل بني التخ�ص�صات
العلمية فيما بينها ،و�أنها ت�سعى
لتكوين معرفة جديدة تفيد يف
حل ومعاجلة الق�ضايا الب�شرية
والعلمية ،وعلى الباحثني الرتبويني
االنفتاح على املجاالت الأخرى،
لفهم و�إدراك امل�شكالت الرتبوية
ولتطوير درا�ساتهم و�أبحاثهم،
وذلك بعد التوجهات احلديثة يف
عمليتي التعليم والتعلم ،كال�صف
املقلوب والتعلم الإلكرتوين والتعليم
املدمج ،وهي توجهات تعتمد على
التكنولوجيا والتقنية ب�شكل رئي�س،
كذلك املطالبة بتحويل املقررات
الدرا�سية (الكتاب املدر�سي) �إلى
حمتوى �إلكرتوين تفاعلي ،كل
التوجهات والتجارب الرتبوية حتتاج
�إلى خمت�صني يف املجالني الرتبوي
والتقني؛ حتى يتم اال�ستفادة من
التقنية بال�صورة امل�أمولة لها دون
�إغفال اجلانب الإن�ساين الرتبوي
وت�أثره بالأجهزة الإلكرتونية،
وهكذا يف جميع املجاالت الأخرى
املتعلقة بالرتبية والتعليم.
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قراءات
في
فلسفة
التربية
�أحالم بنت عبدالكرمي معو�ض اجلهني
باحثة دكتوراه
مناهج وطرق تدري�س /جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

فلسفة التربية
«وفي الحق أن كل نظرية فلسفية ال تؤدي إلى تبديل في العمل التربوي
البد أن تكون مصطنعة ،ذلك بأن وجهة نظر التربية يعيننا على فهم
المشاكل الفلسفية في منابتها التي نشأت فيها ،أي في مواطنها الطبيعية
حيث يؤدي قبولها أو رفضها إلى تبديل في الناحية العملية في التربية»( .جون
ديوي،1954،ص.)338
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مفهوم فل�سفة الرتبية:
اختلفت وتنوعت ح�سب
املدار�س الفل�سفية واالجتاه
الفل�سفي نذكر منها:
يعرف نيللر(1972م�،ص)38
«فل�سفة الرتبية ب�أنها تطبيق
الفل�سفة النظرية يف جمال
الرتبية».
يف حني عرفها عفيفي(1975م،
�ص« :)116ب�أنها ت�صور عام
و�شامل ومتكامل للعملية الرتبوية
مبني على جمموعة من املفاهيم
واملبادئ واالفرتا�ضات التي ت�ساعد
على فهم وتف�سري وتوجيه العالقات
والتفاعالت وكافة جوانب وعنا�صر
العملية الرتبوية ،وماهية الرتبية
و�أهدافها واملعلم والطالب وبيئة
التعليم وعملية التعلم».
ويعرفها علي (1978م،
الطريقة
�ص»)21ا�ستخدام
الفل�سفية يف التفكري والبحث
يف مناق�شة امل�سائل الرتبوية �إن
هذا يعني �أننا يف فل�سفة الرتبية
نقوم بجهد عقلي مناق�شة وحتليل
ونقد جملة املفاهيم الأ�سا�سية
التي يرتكز عليها العمل الرتبوي
وذلك مثل :الطبيعة الإن�سانية،
الن�شاط املدر�سي ،اخلربة احلرية
 ،الثقافة ،املعرفة ،وبالإ�ضافة �إلى
مناق�شة املفاهيم».
يف حني يعرفها النجيحي
(1981م� ،ص� )7أنها الن�شاط
الفكري املنظم الذي يتخذ الفل�سفة
و�سيلة لتنظيم العملية الرتبوية
وتن�سيقها وان�سجامها وتو�ضيح
القيم والأهداف التي ترنو �إلى
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حتقيقها يف �إطار ثقايف معني.
وعرفها اليماين(2004م،
�ص )41ب�أنها «الن�شاط الفكري
املنظم الذي يتخذ الفل�سفة و�سيلة
لتنظيم العملية التعليمية وتن�سيقها
وتو�ضيح القيم والأهداف التي
ترنو �إلى حتقيقها يف �سبيل �ضبط
وتوحيد جودة العملية التعليمية».
ويعرفها ح�سان� ،أحمد،
�سليمان ،الراوي (2013م،
�ص )99ب�أنها :جمموعة من املبادئ
واملعتقدات واملفاهيم وامل�سلمات
املحددة ب�شكل متنا�سق ومتكامل
لتكون مبنزلة املر�شد واملوجه
للعملية الرتبوية بجميع جوانبها.
ويرى احل�سني (2017م،
�ص�« )17أن فل�سفة الرتبية ما هي
�إال ن�شاط فكري منظم وموجه
خلدمة جميع الق�ضايا الرتبوية
ذات الطبيعة الكلية �أو اجلزئية،
بغية �إحداث تغريات مرغوب فيها
من وجهة نظر املجتمع وحاجاته،
وذلك يف البيئة املادية واملعنوية
من ناحية ،ويف الإن�سان  -الذي
هو مو�ضوع الرتبية  -من الناحية
الأخرى».
أ�سي�سا على ما �سبق يت�ضح
ت� ً
ا�ضطراب مفهوم فل�سفة الرتبية
�إذ تعددت التعريفات لتحديد هذا
وتبي من خاللها تعدد
املفهومَّ ،
وجهات النظر واملفاهيم التي
تعطى لها ،بل تعددت الفل�سفات
واملذاهب الفل�سفية ،فلكل مذهب
فل�سفي فل�سفته الرتبوية التي من
خالله مت ا�شتقاق مفهوم فل�سفة
الرتبية.

وتلخ�ص الباحثة �أن مفهوم
فل�سفة الرتبية يعرب عن الأ�س�س
واملبادئ التي توجه منظومة العمل
الرتبوي لتحقيق غاياته.
العالقة بني الفل�سفة
والرتبية:
تع ُّد الفل�سفة الرتبوية يف �أي
جمتمع من املجتمعات جز ًءا
ال يتجز�أ من الفل�سفة ال�سائدة
بها .فالعالقة بني الفل�سفة
والرتبية وثيقة جد ًا ،حتى ميكن
القول� :إنهما مظهران ل�شيء
واحد� ،أحدهما ميثل فل�سفة
احلياة ،والآخر طريقة تنفيذ
تلك الفل�سفة يف �ش�ؤون الإن�سان.
(عبدالعزيز1964،م�( ،)17،أبو
هالل1993 ،م)56 ،
ومن جهة �أخرى يرى
نا�صر(2001م�،ص� )95أنه ال
ي�ستطيع �أي عمل تربوي �أن يتحدث
عن �أمور الرتبية دون االعتماد على
قاعدة فل�سفية حمددة وال ميكن
البت يف �أي �أمر تربوي دون الرجوع
�إلى �أ�صوله الفل�سفية الفكرية
النابعة من تراث الأمة.
يف حني يرى جعنيني(2003م،
�ص�« )44أن الرتبية والفل�سفة يف
عالقة تفاعل م�ستمر ،وت�شرتكان
يف املو�ضوع لكنهما يختلفان يف
الو�سائل ،فمو�ضوع الرتبية هو
الإن�سان ككل ،والإن�سان هو حمور
مو�ضوعات الفل�سفة ،لكن و�سيلة
الرتبية عبارة عن عملية علمية
تطبيقية� ،أما و�سيلة الفل�سفة هي
عملية عقلية ت�أملية وهذا يعني
�أنهما ي�شرتكان يف املو�ضوع �إال �أن
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و�سائلهما خمتلفة».
وي�ضيف اليماين (2004م،
�ص�« )29أن العالقة بني الفل�سفة
والرتبية وبني الإن�سان عالقة
مبا�شرة حتى ميكن القول ب�أنهما
مظهران خمتلفان ل�شيء واحد
�أحدهما ميثل فل�سفة احلياة والآخر
ميثل طريقة تنفيد تلك الفل�سفة
يف الواقع املعا�ش واملت�صفح لكتب
تاريخ الرتبية ال يجد احلركات
الرتبوية �إال هي وليدة املذاهب
والأفكار الفل�سفية ،و�أن رجال
الرتبية هم رجال الفل�سفة».
ويف الإطار ذاته ترى فوزية
البدري (2009م) �أن عالقة
الفل�سفة بالرتبية عالقة وثيقة فهي
نقطة نهايتها ،والتخ�ص�ص الذي
تخ�ص�صا
متيزت به الفل�سفة لي�س
ً
يف ميدان امل�ضمون ولكنه تخ�ص�ص
يف الهدف والطريقة فالفل�سفة
طريقة خا�صة للنظر �إلى
املعرفة واخلربة اللتني متتلكهما
بالفعل والفل�سفة تعمل على نقد
وحتليل اخلربة الإن�سانية و�إعادة
االن�سجام �إليها ،وملا كانت الرتبية
خربة �إن�سانية والعملية الرتبوية
تقوم بنقل اخلربات �إلى اجليل
اجلديد ففل�سفة الرتبية � ًإذا هي
تطبيق النظرة الفل�سفية والطريقة
الفل�سفية يف ميدان اخلربة
الإن�سانية الذي ن�سميه الرتبية.
عطية(٢٠٠٩م،
وي�ضيف
�ص� »)١٠٤أن الفل�سفة وثيقة ال�صلة
بالرتبية فالبد للرتبية �أن تت�أ�س�س
على الفل�سفة ،وفل�سفة الرتبية
معنية بالبحث باجلوانب املختلفة

للعملية الرتبوية ،وهي معنية
بفر�ض الفرو�ض الأ�سا�سية التي
تعتمد عليها املفاهيم الرتبوية،
وتنمية عالقة الرتبية بغريها من
جوانب االهتمام الإن�ساين».
ويجملنا�صر(2001م�،ص)96
العالقة بني الفل�سفة والرتبية يف
النقاط الآتية:
 فمن ناحية غاية كلمنهما :الغاية من الرتبية ترتبط
ارتباطـًا وثي ًقـا بالغايـة مـن احليـاة،
�أمـا الفل�سفة فتقرر ما الغاية من
احلياة ،والرتبية تقرتح الو�سائل
لتحقيق هذه الغاية.
 ومن حيث التطبيق:الرتبية هي اجلانب الدينامي
للفل�سفة ،فهي الو�سيلة العمليـة
لتحقيـق املثل العليا ،والفل�سفة هي
اجلانب العملي لل�شيء نف�سه.
 ومن حيث نقل املعرفة:الرتبية متثل العمـل املتنا�سـق الـذي
يهـدف �إلى نقـل املعرفـة ،و�إلى تنمية
القدرات وتدريب وحت�سني الأداء
الإن�ساين يف كل املجاالت وخالل
حياة الإن�سان كلها .والفل�سـفة هي
التي ت�صوغ النظريات التي حتقق
الرتبية تطبيقاتها.
 ومن حيث مو�ضوع كلمنهما :مو�ضوع الرتبية هو
الإن�سان ،والإن�سان هو املحور
الأ�سـا�سي ملو�ضوعات الفل�سفة.
 ومن حيـث الو�سـيلة التـيي�سـتخدمونها :مو�ضـوع الرتبيـة
عمليـة تطبيقيـة� ،أمـا و�سـيلة
الفل�سفة فهي فكرية ت�أملية ،ومع
�أن و�سائل الرتبية العلمية �أكرث �إال

�أن و�سائل الفل�سفة �أكرب.
ومن حيث الأهداف :تـتم
�صـياغة الأهـداف وفـق �أ�سـ�س
فل�سـفية ت�سـتند �إلى اجتـاه وا�ضـح
حمدد ،وتقوم الرتبية بال�سري على
هدى هذه الأهداف.
أ�سي�سا على ما �سبق وبالنظر
وت� ً
�إلى طبيعة الرتبية التطبيقية ف�إنه
البد لها من �أ�سا�س �أيديولوجي
ت�ستند عليه لكي حتقق املن�شود
منها.
عالقة الفل�سفة بالرتبية
عند الفال�سفة:
 و�ضع �أفالطون يفجمهوريته نظرية تربوية كاملة،
وكان �أول من �أو�ضح الفال�سفة
تعب ًريا عن العالقة الوثيقة بني
الفل�سفة والرتبية.
 كانت �آراء رو�سو الرتبويةم�ستمدة من فل�سفة الطبيعة التي
بدورها �أدت �إلى قيام احلركة
الطبيعية يف الرتبية.
	�أما هربرت �سبن�سر فلقدو�ضع العالقة بني الفل�سفة والرتبية
بقوله� :إن الرتبية احلقة ال تكون
عملية �إال عن طريق الفل�سفة
احلقة.
	�أما جون ديوي فيع ُّدخري من و�ضع وو�ضح العالقة
بني الفل�سفة والرتبية يف �إطارها
ال�سليم.
(نا�صر2001،م)(،جون
ديوي١٩٥٤،م)
�أهمية فل�سفة الرتبية:
تتجلى �أهمية درا�سة فل�سفة
الرتبية يف �أنها ت�ساعد على
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التعرف على املفاهيم واالجتاهات
والنظريات املنظمة التي تقوم
عليها امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،والتخل�ص
من ال�صراعات والتناق�ضات
بني النظرية والتطبيق ومن ثم
ت�ساعد الرتبويني يف �صياغة
�أهداف تربوية م�أخوذة من
فل�سفة املجتمع وحتقق �آماله
وطموحاتهً � ،
أي�ضا ت�ساعد فل�سفة
الرتبية على طرح ا�سرتاتيجيات
ومعامل جديدة يف �سبيل تطوير
النظام الرتبوي بحيث جتمع بني
�أ�صالته حل�ضارته وتراثه الثقايف
وبني معا�صرته لروح الع�صر،
و� ً
أي�ضا ت�ساعدنا على �أن نفهم
بطريقة �أف�ضل و�أعمق معنى
العملية التعليمية ،ومعنى القيام
بها وعن �أنواع الن�شاط الإن�ساين
املختلفة التي تكون �أ�سا�سية للفرد
الإن�ساين يف الوقت احلا�ضر( .ال
جنيحي1992م�،ص(،)13احليار
ي1993،م�،ص �ص.)100-99
ويرى علي(1998م�،ص )5ب�أن
الفكر الرتبوي بو�صفه �صورة من
�صور الفكر عامة لي�س جمرد مر�آة
تعك�س �سلب ًيا ما يحيط بها �إمنا هو
ي�شتبك يف حركة جدل وتفاعل مع
الظروف املحيطة به مثلما يت�أثر
بها فهو ي�ؤثر فيها كذلك بحيث
يرثي بخربة الواقع وينمو بحركة
الأحداث وينري لها الطريق ويفتح
�أمامها الآفاق.
وي�ضيف احل�سني(٢٠١٧م،
�ص« )١٦يبدو �أن الرتبية ،نظر ًا
للمعلومات التي ميكن �أن تقدمها
عن البيئة التي حتت�ضنها ،ت�ساعد
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املجتمع يف �إدراك م�شكالته
اخلا�صة ،و�أنها � -إذا ما ركزت
عملها على تكوين الإن�سان الذي
ي�سعى لتحرير نف�سه و�أبناء قومه
 ميكن �أن ت�ساهم م�ساهمةكربى يف تغيري املجتمعات ومتتني
عرى الت�آخي بني الب�شر .هذا
يعني �أن الرتبية مبفردها ال
ميكن �أن تكون قادرة على تغيري
املجتمع ،والبد �أن ت�ضاف �إلى
جهودها جهود �سائر ميادين
احلياة االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وغريها ،ذلك �أن
الرتبية ما هي �إال نظام فرعي
من نظام كلي �شامل ومتكامل
بينه وبينها عالقات متبادلة
وت�أثري متبادل.».
وظائف فل�سفة الرتبية:
ميكن القول ب�صفة عامة �أن
لفل�سفة الرتبية وظيفتني رئي�ستني:
الأولى� :أنها ت�ساعد على
التفكري يف املفاهيم وامل�شكالت
الرتبوية املعا�صرة ب�صورة وا�ضحة
ودقيقة ومنظمة وهذه الوظيفة
التو�ضيحية لها التي ت�ساعدنا
على �أن نكون �أكرث وع ًيا و�إدرا ًكا
لأبعاد املو�ضوعات املهمة .كما �أنها
ت�ساعدنا على تقومي احلجج والأدلة
وهذه الوظيفة تتعلق بدور فل�سفة
الرتبية يف حت�سني ال�سيا�سات
والقرارات الرتبوية.
الثانية :ت�ساعد على ت�صور
التفاعل بني الأهداف والأغرا�ض
الرتبوية وبني املواقف الرتبوية
املحددة والربط بينها لتوجيه
قراراتنا ومن ثم ت�ساعدنا على

ر�ؤية وا�ضحة للأهداف كما �أنها
تدفعنا للتحرك من �أجل حتقيق
الأهداف وعليه تكون فل�سفة
الرتبية موجهة للعمل الرتبوي
وهمزة و�صل بني امل�ستوى النظري
والتحليل الفل�سفي وامل�ستوى العلمي
للقرارات واالختيارات الرتبوية.
(مر�سي٢٠٠٧،م�،ص)٤٢
وي�ضيف اخلوالدة (٢٠١٢م)
�أن فل�سفة الرتبية تعمل على
تو�ضيح الق�ضايا الرتبوية التي
يتطلبها العمل الرتبوي يف التعليم
املدر�سي وحماولة تف�سريها
وت�أويلها ،وحتديد الق�ضايا
الرتبوية املطروحة واحلمل
على حتليلها وبيان االفرتا�ضات
التي تقوم عليهاً � ،
أي�ضا تعمل
على حتديد املعاين واملفاهيم
وتو�ضيح امل�صطلحات واملفاهيم
عند املعلمني يف امليدان الرتبوي
وت�صنيف املكونات اجلزئية للنظم
املعرفية ،وتقارن بني وجهات
النظر املختلفة ،وتظهر التناق�ض
ً
خططا
بني الأ�شياء  ،وتقرتح
للتحديث وطرح فل�سفة تربوية
ملعامل جديدة لتطوير النظام
املعريف .
وت�ضيف الباحثة تعقي ًبا على ما
�سبق �أن فل�سفة الرتبية مبا حتمله
معان وفكر ت�ساعد على فهم
من ٍ
�أف�ضل ملعاين العملية الرتبوية
بالإ�ضافة �إلى ربط العمل الرتبوي
بطبيعة احلياة والعمل على حتقيق
�أهداف الرتبية مبفهومها ال�شامل
فوجود فل�سفة للرتبية �ضرورة
لتوجيه العمل الرتبوي.

خدمات تعليمية

الخدمات التربوية لذوي زارعي
القوقعة بوزارة التعليم
بالمملكة العربية السعودية
د� .أروى علي �أخ�ضر

مديرة �إدارة العوق ال�سمعي باململكة
االدارة العامة للرتبية اخلا�صة  /وزارة التعليم
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تقدر نسبة السكان ذوو االعاقة إلى اجمالي السكان السعوديين وفق
المسح الديموجرافي للهيئة العامة لإلحصاء للعام 2016م ب ()% 3,3
ويعني ذلك أنه من بين كل ( )1000من السكان السعوديين هناك ()33
من ذوو االعاقة ,وتصل نسبة الذكور السعوديين أعلى منها في االناث
( %2.8 - %3.8على الترتيب) (الهيئة العامة لإلحصاء2016 ,م).

وح�سب الإح�صاءات العاملية يعاين � 6أطفال من
كل  ١٠٠٠مولود من �ضعف ال�سمع ،غري �أن الدرا�سات
املحلية ت�شري �إلى �أن ن�سبة املواليد امل�صابني بدرجة
من درجات �ضعف ال�سمع �أكرث من معدالتها العاملية
يف العام 2014م (قباين2014 ,م) .
كما �أ�شارت منظمة ال�صحة العاملية �أن
 360مليون �شخ�ص يف العامل ( 328مليونا من
البالغني و 32مليون ًا من الأطفال) يعانون من فقدان
ال�سمع يف العام2014 م (منظمة ال�صحة العاملية,
.)2017
وتو�ضح امل�ؤ�شرات �أعداد ال�صم من خالل
الك�شف املبكر يف اململكة �أنها ترتاوح بني  350و 450
�ألف �شخ�ص �أ�صم و�ضعيف �سمع يف العام 1436هـ
(العثمان2014 ,م).
وقد بلغ �إجمايل عدد الطالبات زارعات القوقعة
يف اململكة العربية ال�سعودية بربامج دمج العوق
ال�سمعي ( )421زارعة ,كما بلغ اجمايل عدد
الطالبات زارعات القوقعة مبعاهد الأمل لل�صم
باململكة ( )45زارعة (�إدارة العوق ال�سمعي.)1438 ,
اخلدمات الرتبوية لذوي زارعي القوقعة
بوزارة التعليم
تقدم وزارة التعليم متمثلة يف الإدارة العامة
للرتبية اخلا�صة خدماتها الرتبوية والتعليمية
والنف�سية وامل�ساندة واالجتماعية وال�صحية لذوي
االعاقة مبختلف فئاتها ,وتهدف �إدارة العوق
ال�سمعي بالإدارة العامة للرتبية اخلا�صة �إلى خدمة
ذوي االعاقة ال�سمعية (ال�صم  Deafو�ضعاف
ال�سمع  hard of hearingوزارعات القوقعة
 )Cochlear Implantsوفق منظومة التعليم
العام �أو �ضمن برامج خا�صة.
�أ�سلوب تنفيذ الدمج:
�أ�شارت القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج
الرتبية اخلا�صة (� )1241إلى �أن الدمج :هو تربية
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وتعليم التالميذ غري العاديني يف املدار�س العادية مع
تزويدهم بخدمات الرتبية اخلا�صة.
ويتم تنفيذ دمـج ذوي العوق ال�سمعي وفق ثالثة
�أ�ساليب تربوية :
الدمج الكلي :و�ضع الطالب ذوي العوق ال�سمعي
يف ف�صول التعليم العام طوال اليوم الدرا�سي.
الدمج اجلزئي :و�ضع الطالب ذوي العوق
ال�سمعي يف ف�صول التعليم العام جلزء من اليوم
الدرا�سي.
الدمج املكاين :ويق�صد به و�ضع الطالب ذوي
العوق ال�سمعي يف ف�صول خا�صة ملحقة باملدر�سة
العادية.
وجند �أن �أكرث الأ�ساليب جناح ًا مع الطالبات
زارعات القوقعة هو �أ�سلوب «الدمج الكلي» بف�صول
التعليم العام  ,ويت�ضح ذلك من حيث ن�سبة تواجدهم
على �أر�ض الواقع بامليدان الرتبوي.
املناهج التعليمية:
يتم تعليم الطالبات زارعات القوقعة وفق مناهج
التعليم العام ,مع تكييف املنهج وفق خ�صائ�ص
الطالبات واحتياجاتهن.
املعلمات:
يقوم على تدري�س الطالبات زارعات القوقعة
معلمات التعليم العام ومعلمات متخ�ص�صات يف
االعاقة ال�سمعية وفق �أدوار حمددة .
وميكن حتديد �أدوار املعلمات القائمات على
تدري�س الطالبات زارعات القوقعة من خالل التايل:
دور معلمة العوق ال�سمعي يف برنامج الدمج
 دورها الأ�سا�سي داعم وم�سهل لعمل معلمةالف�صل العادي (التعليم العام) ولي�س بديال عن
عملها وال يجب ب�أي حال من الأحوال �أن حتل حملها.
 دورها الأ�سا�سي هو تدري�س ال�صفوف املبكرةبوجود طالبات عوق �سمعي بالف�صل العادي (دمج
كلي).

خدمات تعليمية

 دورها الأ�سا�سي لطالبات العوق ال�سمعي يفال�سفوف العليا يف غرفة امل�سادر واإعداد اخلطط
الرتبوية الفردية لهن.
 تقوم باإجراء التعديالت يف بيئة الطالبةملواجهة احتياجاتها اإلى النتباه وال�ستماع والروؤية
وال�سلوك املالئم
 التعاون مع معلمة التعليم العام بتكييفمناهج الف�سل لت�سبح مرنة وقادرة على تلبية
احتياجات الطالبات جميعهن.
 تذليل ال�سعوبات التي تواجه طالبات العوقال�سمعي يف بع�س الأمور مثل  :الواجبات املدر�سية ،
اأو عالقتها بزمالئها يف تقبلها والإندماج معهم.
 توعية البيئة املدر�سية بجميع من�سوبيهابطرق التوا�سل املختلفة مع طالبات العوق ال�سمعي .
دور معلمة التعليم العام يف برنامج دمج
العوق ال�سمعي
 التخطيط امل�سرتك والتعاوين مع معلمةالعوق ال�سمعي داخل الدر�س.
 التعرف على خ�سائ�س واحتياجات طالباتالعوق ال�سمعي واأ�ساليب التعامل والتوا�سل معهم.
 تقوم بالتدري�س مع ا�ستخدام الإمياءات عندالكالم وو�سائل الإي�ساح الب�سرية والتقنية ما اأمكن
ذلك يف تو�سيح اأفكار الدر�س.
 حماولة اإعادة الكلمات اأو املقاطع التي ملت�ستوعبها الطالبة ال�سماء اأو �سعيفة ال�سمع اأو زارعة
القوقعة وحماولة اإعادة �سياغتها بطريقة اأخرى.
تقومي الطالبات:
يطبق على الطالبات زارعات القوقعة اآلية
تقومي تراعي خ�سائهن واحتياجاتهن وقد �سدرت
اآلية تقومي الطالبات ذوات العاقة يف املادة الثانية
ع�سر وال�سادرة من الدارة العامة لالختبارات
(١٤٣8هـ) تو�سح بالتف�سيل اآلية تقومي كل عوق من
فئات العاقات املختلفة.
اخلدمات امل�ساندة:
يتم تقدمي اخلدمات امل�ساندة للطالبات زارعات
القوقعة من خالل معلمات العاقة ال�سمعية
مل�ساندتهم ودعم �سري تعليمهم باملدار�س ،ومن
قبل اأخ�سائيات النطق والتوا�سل لتاأهيلهم �سمعي ًا
وتقدمي تدريبات النطق اخلا�سة بكل طالبة.

املراجع:
 الهيئة العامة لالإح�ساء2٠١٦ ( .م) .امل�سحالدميوجرايف .
 الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�سة.(١٤٣٦هـ) .وزارة التعليم  .الإدارة العامة للرتبية
اخلا�سة.
 وزارة التعليم١٤2١ ( .هـ) .القواعدالتنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة  .الريا�س:
الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة.
 الدارة العامة لالختبارات والقبول.(١٤٣8هـ)  .املذكرة التف�سريية والقواعد التنفيذية
لالئحة تقومي الطالب  .وزارة التعليم.
 الدارة العامة للرتبية اخلا�سة.)١٤2٩( .املر�سد يف تربية وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة.
وزارة التعليم.
 قباين ،ماهر 2٠١٤( .م) ٦ .مواليد من بنيكل  ١٠٠٠يعانون من �سعف ال�سمع� .سحيفة ع�سري
نيوز .متاحة عل الرابط http://www.3seer.
net

 العثمان ،حممد2٠١٤( .م) .اأعداد ال�سميف اململكة ترتاوح بني  ٣٥٠و ٤٥٠األف �سخ�س.
�سحيفة الريا�س .اخلمي�س � ٦2سفر  ٦٣٤١هـ 8١ -
دي�سمرب 2٠١٤م  -العدد  .١٦٩٧8متاحة على الرابط

http://www.alriyadh.com/1004669

 منظمة ال�سحة العاملية 2٠١٧( .م) .ال�سممو�سعف ال�سمع� .سحيفة وقائع  .متاحة على الرابط

http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs300/ar/
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ترجمة القيم في محتوى
المناهج الدراسية
غادة �شاكر حممد ال�شامي
معلمة احلا�سب وتقنية املعلومات
متخ�ص�صة يف التعلم الرقمي واالبتكار

لم تعد أخالقيات استخدام التقنية قضي ًة محلية أو إقليمية أو قومية بل تجاوزت
الحدود وأصبحت قضية عالمية ففي دراسة قدمها د .عبدالرحمن النقيب أستاذ
أصول التربية إلى الندوة الدولية في موضوع القيم اإلسالمية لمناهج التربية
والتعليم التي أقيمت في تطوان بالمغرب ( ٢٣- ٢١نوفمبر ٢٠٠٥م) بعنوان:
(أزمة القيم في المناهج التربوية على الصعيد العالمي وانعكاساتها على التربية
في العالم اإلسالمي) ّ
أكد فيها أن هناك أزمة خُلقية تهدد حضارة اإلنسان
المعاصر على مستوى جميع القارات سواء في آسيا وأفريقيا وأوربا واألمريكتين
فلقد أعطت سهولة االتصاالت التي أثمرتها التكنولوجيا الحديثة هذه الهزات
األخالقية صفة العالمية.

من جهة �أخرى جند �أن
أهم
ق�ضي َة اختيا ِر املحتوى ُت ِّث ُل � َّ
املنهجية التي تواج ُه
الق�ضايا
ِ
املنهج؛ �إذ الب َّد من
م�صممي
ِ
البحث عنْ جمموع ٍة من املعاي ِري
ِ
أ�س�س التي يختا ُر يف �ضو ِئها
وال ِ
هذا املحتوى  ,فاملحتوى مي ِّث ُل
املنهج
نات
املك ِّونُ الثاين ِمنْ مك ِّو ِ
ِ
بعد الأهداف التعليمية ,وي�شم ُل
اخلربات
املنهج جميع
حمتوى
ِ
ِ
(املعارف ,املهارات ,االجتاهات)
املنهج لإك�سا ِبها
التي ي�س َعى
ُ
للطلب ِة (�صربي1341,هـ�,ص,)37
نات الأَ َ�س ِا�س َّية
رتجم املحتوى املك ِّو ِ
و ُي ُ
للمنهج( :الأهداف ,طرائق
ِ
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التدري�س ,التقومي ) (بن �سلمة
واحلارثي ١٤٢٦ ,هـ� ,ص )١٢٩و ُي َع ُّد
الو�صل بني ال�سيا�س ِة
املحتوى حلق َة
ِ
التعليم َّي ِة للدول ِة وما يت َِّ�ص ُل بها من
الفعلي
واحلقل
تربوي منْ جه ٍة
فكر ٍّ
ِ
ٍ
ِّ
وتنفيذها يف
ملمار�س ِة هذه ال�سيا�س ِة
ِ
فوف املدر�س َّية من جه ٍة �أُخرى.
ال�ص ِ
ُّ
وعلى ذلك جند �أن ت�ضمني
حمتوى املناهج بالرتكيز على
�صياغة معايري قيمية وم�ضامني
تربوية من خالل االهتمام باملحتوى
الوجداين والقيم الرتبوية ي�شكل
�ضرورة يف ظل ق�ضايا تقنني
�أخالقيات ا�ستخدام التقنية والتي
نادى بها املربون ومن ذلك ما

ذكره د.داوود حل�س �أ�ستاذ الرتبية
امل�ساعد يف كلية الرتبية  -اجلامعة
الإ�سالمية �أن الأهداف الوجدانية
الأقل ً
حظا وعناية يف حجرات
الدرا�سة وذلك مما �شاهده خالل
الزيارات امليدانية التي قام بها
للإ�شراف على طلبة التدريب
امليداين� ,أما د .ماجد الكيالين
يف كتابه تط ّور مفهوم النظرية
الرتبوية الإ�سالمية في�ؤكد على
�ضرورة مراعاة املحتوى التعليمي
للم�ستجدات واملتغريات والتطورات
التي حتدث يف املجتمع ،واالنفتاح
على علوم الآخرين حتى ال يكون
الفرد �إمعة ( احلكمة �ضالة امل�ؤمن

مــقــــاالت

بع�ضهاْ ,بل �إنَّ
أ�صناف عن ِ
هذه ال ِ
العالق َة بي َنها متداخل ٌة ,كما �أ َّنه ال
يعني �أنَّ ُك ًال منها يتع ّلمه الطالب
آخر ( .زيتون ,
ٍ
مبعزل عن ال ِ
١٤٢٨هـ�,ص)١٤٤
� ًإذا ن�ستنتج من ذلك �أن يتم
توزيع الأهداف القيمية يف املحتوى
بتق�سيماته الثالثة بتوازن و�شمول
والرتكيز على حتقيق الأهداف من
خالل املحتوى وقيا�سها :

فحيث وجدها فهو �أحق بها) (
الكيالين ١٩٨٥ ،م�،ص.)٧٢
ومما �سبق ذكره ميكن �إجمال
معايري اختيار حمتوى املنهج ب�أن
يكون:
أهداف
انعكا�سا مبا�ش ًرا ل ٍ
ً
املنهج.
قيمية يف ِ
العلم
مل�ستحدثات
 مواك ًباِ
ِ
الدرا�سي
املجال
والتكنولوجيا يف
ِ
ِّ
املنهج مبا ال يتنافى مع عقيد ِة
لهذا ِ

املجتم ِع وقيم ِه وعادا ِته.
 مر ًنا بحيث ميكن تطويعهللم�ستجدات احلديثة يف الرتبية.
 متواز ًنا يف �شموله وعمقه.التعليمي
�سيم املحتوى
ُويكنُ ت ْق ُ
ِّ
أ�صناف �أ�سا�س َّي ٍة هي:
�إلى ثالث ِة � ٍ
 .1املحتوى املعريف
 .2املحتوى املهاري
 .3املحتوى الوجداين
َ
انف�صال
التق�سيم ال يعني
وهذا
ُ

املعرفـي
املحتوى
ّ

املهاري
املحتوى
ّ

املحتوى الوجدا ّ
ين

تنظيم اخلربات بحقائق
ومفاهيم قيمية وا�ضحة

مهارات حتليلية ي�ستطيع
الطالب ا�ستخدامها لدرا�سة
القيم

ت�ضمني املحتوى املعريف قي ًما
وم�شاعر

تدريب الطالب على تطبيق
القيمة

ت�ضمني املحتوى �أ�ساليب �إ�سقاط
متنوعة ليعرب الطالب ب�صبغة
قيمية يف املحتوى
ت�ضمني املحتوى قدوات يف القيم
املتنا�سبة مع ا�ستخدام التقنية

ت�ضمني املحتوى قوانني
ا�ستخدام التقنية

تدريب الطالب على التقييم
الذاتي يف تطبيق القيم

ت�ضمني املحتوى �أمثلة عديدة

ت�ضمني املحتوى عن مراقبة اهلل
عز وجل والرتبية الأخالقية
الإ�سالمية

غر�س القيمة بد ًال من تدري�سها
والتقليل من �أ�سلوب الوعظ

تدريب الطالب على احلوار
واملناق�شة يف قيم ا�ستخدام التقنية
تنمية املهارات يف اتخاذ القرار
فح�ص امل�شاعر بت�ضمني املحتوى
والتقييم
مواق ًفا تتطلب م�شاعر وجدانية
تنمية الطالب على مهارات
لها مغزاها
التفكري الناقد
تدريب الطالب على �إدارة
الوقت

املراجع :
الكيالين ،ماجد عر�سان ١٩٨٥(.م).تطور مفهوم النظرية الرتبوية الإ�سالمية .بريوت  :دار ابن كثري.
زيتون  ,ح�سن ح�سني (١٤٢٨هـ)� :أ�صول التقومي والقيا�س الرتبوي املفهومات والتطبيقات  ,الدار ال�صولتية ,الريا�ض.
�صربي ,ماهر �إ�سماعيل ( 1341هـ) :املناهج ومنظومة التعليم  ,مكتبة الر�شد  ,الريا�ض.
بن �سلمة ,من�صور و احلارثي� ,إبراهيم (١٤٢٦هـ) :املر�شد يف ت�أليف الكتاب املدر�سي وموا�صفاته ,مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج ,الريا�ض.
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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نموذج...
إجادة الصف المقلوب
Flipped classroom Quality Model
�إميان �صالح ال�ضلعان

بكالوري�س علوم احلا�سب الآيل
ماج�ستري املناهج وتقنيات التعليم.
حما�ضر ,جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

لقي مفهوم الصف المقلوب في التعليم  Flipped Classroomرواجاً
كبيراً مؤخراً ,إذ أخذ هذا النموذج التدريسي في التوسع ولقي اهتماماً لدى عدد
من الباحثين والتربويين المهتمين بتفعيل تقنيات االتصاالت والمعلومات ودمجها
في العملية التعليمية ,كونها جزءاً ال يتجزأ من ثقافة األجيال الناشئة.
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وقد كان ميالد مدخل ال�سف
املقلوب يف التدري�س يف العام
الدرا�سي 2٠٠8/2٠٠٧م على يد
معلمي العلوم الأمريكيني جوناثان
بريجمان وزميله اآرون �سامز،
اإذ كانت هذه املبادرة منهما
نتيجة لالإجهاد غري العادي الذي
يواجهانه يف اأثناء تدري�س الطالب
الذين يواجهون �سعوبات يف فهم
املحتوى الذي يقدمانه وترجمته
اإلى بنية علمية معرفية ت�ساعدهم
يف حل الواجبات والأن�سطة التي
تقدم لهم ،مما حدا باملعلم اآرون
اإلى توجيه مالحظة ب�سيطة لنف�سه
قرر فيها اأن الوقت الذي يحتاجه
فيه طالبه �سخ�س ًيا ،هو الوقت
الذي يحتاجون فيه مل�ساعدته
بالفعل ،ومن ثم هم ل يحتاجونه
لتقدمي املحتوى بل ميكنهم
تلقي املحتوى على م�سوؤوليتهم
ال�سخ�سية.
ويعرف ك wل من بريجمان
و�سامز ( � ،2٠١٤س  )٤١ال�سف
املقلوب على النحو الآتي« :اأنَّ كل
ما كان يوؤ َّدى يف الف�سل ب�سورة
منطية تقليدية اأ�سبح الآن يوؤ َّدى
يف املنزل ،وما كان يوؤ َّدى يف املنزل
كواجب منزيل اأ�سبح ي�ستكمل
يف الف�سل ».وميكن للمعلم اأن
ي�ستفيد من تقنيات احلا�سب
والت�سالت والربامج املختلفة
يف ت�سجيل املحتوى الذي اعتاد
اأن يقدمه يف ال�سف التقليدي،
كما ميكنه ال�ستفادة من الدرو�س
واملحا�سرات اجلاهزة التي �سبقه
بها غريه ،خا�سة عند ا�ستخدام
هذا املدخل لأول مرة».
ويتناول املوؤلفان يف كتابهما «
مفهوما اأكرث بعد ًا
ال�سف املقلوب»
ً

وعمق ًا هو مفهوم اإجادة ال�سف
املقلوب ،وي�سري مفهوم اإجادة
ال�سف املقلوب اإلى املزاوجة
بني التكنولوجيا احلديثة يف
الت�سالت واملعلومات وبني مبادئ
اإجادة التعلم املتمثلة يف ثالث
نقاط رئي�سة هي:
 .١اأن يتقدم الطالب �سواء ب�سكل
جماعي اأو فردي وف ًقا لقدراته
ومدى فهمه وا�ستيعابه.
 .2اأن يتم تقييم الطالب كافة
وبطرق متنوعة تتالءم مع
فروقاتهم الفردية.
 .٣اأن يعر�س الطالب بنف�سه
مدى فهمه واإجادته وا�ستيعابه
لالأهداف املطلوب حتقيقها من
خالل القيام باملهام والتقييمات
املوجزة والإجمالية وميكن
الإفادة من اأ�ساليب التقومي
الأ�سيل يف هذا املجال.
ويدعم منوذج الإجادة يف
ال�سف املقلوب جودة التعليم

من خالل ما توفره التكنولوجيا
احلديثة من تطبيقات حت�سن البيئة
التعليمية وجتعل عملية التقييم
ً
و�سول وتنوع ًا اأو ًل ،ومن
اأكرث
خالل توفري وقت نوعي يف ال�سف
الدرا�سي يتاح من خالله التوا�سل
مع جميع الطالب وانغما�سهم
بالأن�سطة املتنوعة بحيث تكون
القاعة الدرا�سية اأ�سبه باملحطات
التعليمية بد ًل من كونهم يف و�سع
املتلقي ال�سلبي.
وعند تبني منوذج الإجادة
لل�سف املقلوب لبد من مراعاة
عدد من اخل�سائ�س وال�سمات
منها ،متكن املعلم من املحتوى
الذي يقدمه ،وقدرته على التحرك
بان�سيابية داخل القاعة الدرا�سية،
كما يجب على املعلم اأن يتنازل عن
قد ٍر من �سيطرته على عملية التعلم
ويتيح مزيد ًا من احلرية لطالبه يف
التوا�سل وامل�ساركة.
وميكن تخطيط النموذج
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤
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.٦اختيار
اأ�ساليب متنوعة
للتقومي اأثناء
عر�س الطالب
ملدى اإجادتهم
لالأهداف.

اجليد لل�سف املقلوب وفق ًا لعدد
من اخلطوات واملراحل الظاهرة
يف ال�سكل ال�سابق
ويقدم منوذج الإجادة يف
ال�سف املقلوب عدد ًا من املزايا
والإيجابيات نحو الطالب واملعلمني
واملوؤ�س�سات التعليمية ،ميكن
اإيجازها يف الآتي:
على م�ستوى الطالب فاإنه
يعلمهم اأن يتحملوا م�سوؤولية
تعلمهم باأنف�سهم  ،اإذ يقع عبء
التعلم وتويل زمام املبادرة على
الطالب نف�سه.
حتقيق مفهوم �سخ�سنة التعليم
Personalized Learning

من خالل مراعاة الفروق الفردية
واختيار الطالب لطريقة تعلمه ويف
الوقت الذي ينا�سبه وعر�سه ملدى
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.٥اإعداد اأن�سطة
و خربات
تعليمية ينغم�س
فيها الطالب
يف وقت احل�سة
الدرا�سية.

.٤التحقق من
اإتاحة الو�سول
ل�سرائط
الفيديو جلميع
الطالب.

.٣اإن�ساء
�سرائط الفيديو
لالأهداف التي
تتالءم مع
طريقة ال�سرح
واملحا�سرة ،كما
ميكن ا�ستخدام
الأ�سرطة
اجلاهزة.

فهمه تقدمه يف حتقيق اأهداف
التعلم بنف�سه وبالطرق التي
يف�سلها وتنويع اأ�ساليب التقومي
من قبل املعلمني.
يجعل املتعلم هو حمور
العملية التعليمية من خالل اإتاحة
الوقت للحوار واملناق�سة والتقومي
والنغما�س يف الأن�سطة ال�سفية،
كما يتيح جلميع الطالب امل�ساركة
يف اأن�سطة التعلم املتنوعة.
تقدمي التغذية الراجعة الفورية
وتخفيف الأعباء الورقية على
املعلم ،اإذ يتم تقومي اأداء الطالب
حلظي ًا ،ومن ثم يعرف الطالب
م�ستواه ومدى فهمه وا�ستيعابه
وتتاح له فر�سة للنقا�س حول
املفاهيم غري ال�سحيحة لديه،
مع تقدمي خطة عالجية تدعم

.2اختيار
طرق التدري�س
املالئمة لكل
هدف.

.١تـ ـح ــديــد
الأهداف
التعليمية
بب�ساطة
وو�سوح.

تقدم الطالب نحو حتقيق الهدف
والنتقال للهدف التايل.
وعلى م�ستوى املعلم فاإن منوذج
الإجادة لل�سف املقلوب يغري من
طبيعة عمل املعلم التقليدية و
يجعله اأكرث ديناميكي ًة وتفاع ًال
مع طالبه ،من خالل املناق�سة
والقيادة وتقدمي اخلطط العالجية
وتنويع اأ�ساليب التقومي ،مع تقدمي
الدعم والت�سجيع وبناء عالقة
جيدة مع الطالب.
حتقيق ال�ستخدام اجليد
للو�سائل التعليمية التكنولوجية
وغري التكنولوجية ،اإذ اإن �سرائط
الفيديو بنمطها التقليدي غري
كافية ،واإمنا يتم من خالل
النموذج توفري عدد من الو�سائل
التي يختار منها الطالب ما يتالءم
مع تف�سيالته واإمكاناته.
يتميز منوذج الإجادة باإمكانية
اإعادة اإنتاجه و تخ�سي�سه وقيا�سه
وف ًقا لالإمكانات والقدارات
املتوفرة لدى املعلم واملتعلمني
وم�ستوى البيئة التعليمية وامل�سادر
املتاحة فيها.

امل�سدر:
بريجمان ،ج و �سامز ،اآ .)2٠١٤( .ال�سف
املقلوب( .ترجمة زكريا القا�سي) .الريا�س:
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤

المعلم

المعلم الباحث...
في مجتمع المعرفة
د�.سعاد عبدالرحمن الفهيد
مجتمع المعرفة مجتمع يزيد فيه االعتماد على ثالث :المعرفة ،وأدوات
تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،والبحث العلمي ،على أساس أن مجتمع المعرفة
 yteicoS egdelwonKحسب ما عرفه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (2003م،
ص )93هو« :المجتمع الذي يقوم أساساً بنشر المعرفة ،وإنتاجها ،وتوظيفها
بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي ،وصو ًال لترقية الحالة اإلنسانية
باطراد ،أي تحقيق التنمية اإلنسانية».
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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وي�صف الربيعي (2008م) جمتمع املعرفة بح�سن
ا�ستعمال املعرفة يف ت�سيري �أموره ،واتخاذ القرارات
ال�سليمة ،لذا يعتمد على خربة املوارد الب�شرية
وكفاءتها ومعارفها ومهاراتها �أ�سا�س ًا للتنمية الب�شرية
ال�شاملة ،بنا ًء على �إطالق حرية الر�أي العقالين
املتزن ،والن�شر لتعليم عايل النوعية ،وتوطني العلم
واملعرفة وتوظيفها خلدمة الب�شرية ،وبناء القدرات
الذاتية يف جميع ن�شاطات البحث والتطوير ،ودمج
فئات و�شرائح املجتمع يف ت�شكيل جمتمع املعرفة
لرت�سيخ مفهومه (�ص .)110-109
�إذن هو جمتمع يتيح لكل �أفراده اال�ستفادة من
املعرفة وا�ستهالكها ،وامل�ساهمة يف �إنتاجها وبنائها
وتطويرها ،با�ستثمار التقنية الرقمية املتاحة يف
جمتمع املعرفة ،لتح�سني م�ستوى حياته ،وبالطبع ف�إن
املعلم �أحد �أفراد املجتمع ،كما �أنه ع�ضو يف م�ؤ�س�سة
متعد للطالب من حيث �أنه حمور
تعليمية ،و�أثره ٍّ
العملية التعليمية.
�أبعاد جمتمع املعرفة:
�أبرز الذبياين (2012م) �أربعة �أبعاد ملجتمع املعرفة،
هي :البعد االجتماعي املت�ضمن ثقافة معلوماتية،
وارتباط تطور الفرد بقدرته على �إدارتها ،والبعد
الثقايف املهتم بالقدرات الإبداعية للأفراد ،وتوفري
حرية التفكري والإبداع ،وعدالة توزيع املعرفة ،والبعد
االقت�صادي الذي ي ُع ّد املعرفة ال�سلعة واخلدمة
الرئي�سة ،وم�صدر القيمة امل�ضافة ،و�صانعة فر�ص
العمل وتر�شيد االقت�صاد ،وم�صدر �أ�سا�سي للرثوة يف
املجتمع ،والبعد التقني الظاهر يف انت�شار تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات ،وتوفر قاعدة من الو�سائط
الإعالمية واملعلوماتية (�ص  ،)163-162ومي ّيز
الظاهر (٢٠٠٩م) البعد ال�سيا�سي يف جمتمع املعرفة
ب�أنه مبني على العدالة ،و�إتاحة امل�شاركة العقالنية
ن�صار
الر�شيدة من اجلماهري (�ص ،)33وي�ضيف ّ
(٢٠١٥م) البعد املعريف القائم على التوظيف
الفعال للمعرفة و�إدارتها ،ن�شر ًا وتوظيف ًا و�إنتاج ًا،
واملرتبط بالبحث العلمي والربامج التعليمية؛ لربط
خمرجات التعليم باقت�صاد املعرفة ،والبعد التنموي
القائم على التنمية امل�ستدامة ،بتحقيق منو معريف
ي�ؤدي �إلى تطوير ر�أ�سمال ب�شري ،ميتلك املعارف
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واملهارات ،بتكوين عالقات بني نظم التعليم والبحث
العلمي مع متطلبات الإنتاج؛ تعزيز ًا لعالقة املعرفة
بالتنمية ،وحتقيق رفاه الإن�سان (�ص �ص.)101 ،99
خ�صائ�ص جمتمع املعرفة:
�أبعاد جمتمع املعرفة �ألقت ظاللها ،فاخت�ص املجتمع
بع ّدة خ�صائ�ص ،ومنها :املعرفة التخ�ص�صية
والتعلم امل�ستمر ،وجمتمعات تعلم ت�شجع العمل يف
فريق ،واال�ستق�صاء  Inquiryلدرا�سة امل�شكالت
التي تواجههم بعقلية منفتحة ،والعوملة برموز اللغة
الإلكرتونية مع انفتاح تقنيات االت�صال واملعلومات،
وظهور ق�ضايا �أخالقية وخالفية مع التطورات العلمية
يف جمتمع املعرفة (حيدر2004،م� ،ص �ص17-10؛
ن�صار2015 ،م،
ويون�س 2015م� ،ص �ص731-631؛ ّ
�ص.)101
التحول يف فل�سفة التعلم والتعليم يف جمتمع املعرفة:
هذه اخل�صائ�ص تف�سر انت�شار العلم و�إتاحة املعرفة
للجميع ،فحملت الفرد م�س�ؤولية البحث يف امل�صادر
املتنوعة ،وفق قدراته وا�ستعداداته الأكادميية
وال�سيكولوجية ،و�صارت �صفة التدفق املعريف نتيجة
الإنتاج املت�سارع للمعرفة حتدي ًا للمعلم ،كيف يتلقاه،
ويواكبه ،ويناف�س عليه �أي�ض ًا ،و�أول اخلطوات
املواجهة تبد�أ بتمييز ال�صالح املفيد منها ،ثم توظيفه
ا�ستهالك ًا نافع ًا ،و�إنتاج ًا مطور ًا؛ ا�ستجابة ملتطلبات
املجتمع املعريف.
املتطلبات الرتبوية لتحقيق جمتمع املعرفة:
ملقابلة تلك التغريات والتحديات يف جمتمع املعرفة
�أ�صبح حتديث �أدوار املعلم �ضرورة� ،إذ هو فرد
من �أفراد جمتمع املعرفة ،تنعك�س عليه خ�صائ�ص
جمتمعه ت�أثر ًا وت�أثري ًا ،فيذكر ريان (2016م) �أن
الفرد املنتمي ملجتمع املعرفة البد من تربيته ليتميز
ببع�ض اخل�صائ�ص ،منها :الوعي بطبيعة املعرفة
املطلوبة ،واالهتمام بالبحث من م�صادر املعرفة
اجلديدة ،والتعامل بالأ�ساليب العلمية يف معاجلة
املعلومات وحل امل�شكالت ،و�إدراك التفاعل بني
العلم والتكنولوجيا واملجتمع ،واملهارة يف التعامل مع
معطيات التكنولوجيا ،وامل�شاركة املجتمعية مبا لديه
من مهارات علمية وعملية (�ص �ص.)886-786
وحددت وزارة التعليم (٢٠١٢م� ،ص )11للتفاعل

المعلم

ال�صحي مع املعرفة ،الن�شاطات الآتية:
توفري املعرفة على نطاق وا�سع ،عرب املكتبات وقواعد
املعلومات والإنرتنت.
ن�شر املعرفة وتعزيز الوعي بها ،عرب �أنظمة التعليم
والتدريب.
توظيف املعرفة ،وا�ستخال�ص القيم االقت�صادية
واالجتماعية والإن�سانية امل�ساهمة يف التنمية.
توليد و�إنتاج املزيد من املعرفة ،بالبحث العلمي
والإبداع واالبتكار.
وجتلت �أهم �أهداف التعليم يف جمتمع املعرفة
ما بني غر�س حب املعرفة يف �أنف�س طالب العلم،
وتنمية الوعي ب�أمناط التفكري ،و�إك�سابهم مهارات
التعلم الذاتي؛ لتح�صيل املعرفة وا�ستيعابها ونقدها
فتوظيفها ،وت�سليحهم مبهارات البحث العلمي؛
للم�ساهمة يف �إنتاج املعرفة وتطويرها ،مع �ضرورة
االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية ،املتجلية
يف خ�صائ�ص جمتمع املعرفة ،والتي تتطلب ذكا ًء
اجتماعي ًا ،وتقب ًال لل�صراعات واالختالفات ،وقدر ًة
على التوا�صل مع فريق العمل ،وتكيف ًا مع الأدوار
وامل�س�ؤوليات.
فكان من �أولويات جمتمع املعرفة �إعداد املعلم؛
ليمتلك معرفة تخ�ص�صية متعمقة ،ومهارات عالية،
وقدرة على العمل يف فريق (منظمة تعلم) ،وامتالك
مهارة اال�ستق�صاء ،وتوظيفه يف احلياة ال�شخ�صية
واالجتماعية واملهنية ،واكت�ساب املهارة والدافعية
للتعلم مدى احلياة ،وا�ستثمار تقنيات التوا�صل

واملعلومات ،وتكوين الفهم العاملي (حيدر2004 ،م،
�ص.)91
و�أ�شارت مها �أبو املجد (2016م) �إلى بع�ض
اخل�صائ�ص املطالب بها املعلم ،ومنها� :أن يكون
قادر ًا على البحث وا�ستخدام مهارات التفكري
العلمي� ،أن يكون مداوم ًا على اكت�ساب املعرفة ،مع
التخل�ص من �سلبية ا�ستقبال املعرفة والتحول �إلى
�إيجابية البحث واال�ستك�شاف ،وقابلية تطبيقها
واقعي ًا� ،أن يكون �صامد ًا �أمام ال�صعب والغام�ض
وامل�شو�ش ،مثبت ًا لقدرته على ابتكار احللول� ،أن يكون
م�ستخدم ًا للمعرفة يف مواقف التعلم (�ص.)805
واخلال�صة �أن دور املعلم يف جمتمع املعرفة يقع بني
حقه يف احل�صول على املعرفة والتمتع بها ،وواجب
ن�شر وتوظيف و�إنتاج املعرفة؛ تتطلب من املعلم
قدرة ووعي بطرق التعامل مع املعلومات ،حت�صي ًال
وتنظيم ًا وا�سرتجاع ًا وتوظيف ًا ،يف انتقال من م�ستوى
احلفظ والتلقني والقولبة �إلى م�ستويات عقلية �أعلى
من املوازنة واملقارنة والتحليل واالبتكار ،مما يجعل
املعلم قادر ًا على �إك�ساب الطالب مهارات البحث
والتفكري والتعلم ،وهذا الدور �سي�ضاعف ثقة املعلم
بنف�سه وبالآخرين� ،إذ �سيتعرف على قدراته ،ويت�أمل
ممار�ساته ب�شكل علمي ،و�سي�شارك يف حل امل�شكالت
الرتبوية ،و�سيدعم جمتمع املعرفة ب�إنتاجه العلمي
َّ
اخللق ،مما له �أثر �إيجابي على و�ضعه ال�شخ�صي
واملهني.
وحق ًا ..ال يت�أتّى ذلك �إال بت�سليح املعلم بقيم البحث
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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العلمي ومعارفه ومهاراته يف �إعداده اجلامعي قبل
اخلدمة وربطه مبهنته ،وتفعيل دوره البحثي يف �أثناء
خدمته.
املراجع:
�أبو املجد ،مها2016/11/30-29( .م)� .إعداد
املعلم ملجتمع املعرفة الدواعي واملتطلبات .امل�ؤمتر
الدويل املعلم وع�صر املعرفة :الفر�ص والتحديات.
مج� ،2أبها :جامعة امللك خالد :كلية الرتبية� ،ص
�ص.826-777
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي2003( .م) .تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام 3002م :نحو
�إقامة جمتمع املعرفة .ال�صندوق العربي للإمناء
االقت�صادي واالجتماعي :املكتب الإقليمي للدول
العربية ،ع ّمان :املطبعة الوطنية.
حيدر ،عبد اللطيف2004( .م) .الأدوار اجلديدة
مل�ؤ�س�سات التعليم يف الوطن العربي يف ظل جمتمع
املعرفة .جملة كلية الرتبية :جامعة الإمارات العربية
املتحدة� ،س ،19ع.FDP ،21
الذبياين ،حممد ( .)2012دور اجلامعات ال�سعودية
يف بناء جمتمع املعرفة كخيار ا�سرتاتيجي للمملكة
العربية ال�سعودية .جملة ر�سالة اخلليج العربي ،ع
 ،124الريا�ض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
�ص �ص.200-153
الربيعي� ،سعيد2008( .م) .التعليم العايل يف ع�صر
املعرفة :التغريات والتحديات .عمان :دار ال�شروق.
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ريان ،حممد 30-29( .نوفمرب2016م)� .إعداد
معلم التعليم الأ�سا�سي ملجتمع املعرفة .امل�ؤمتر
الدويل املعلم وع�صر املعرفة :الفر�ص والتحديات.
مج� ،2أبها :جامعة امللك خالد :كلية الرتبية� ،ص
�ص.696-675
الظاهر ،نعيم2009( .م)� .إدارة املعرفة� .إربد:
عامل الكتب احلديث.
ن�صار ،علي2015( .م) .تفعيل مقومات البحث
الرتبوي على �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ،ر�ؤية
م�ستقبلية .املجلة العربية ل�ضمان جودة التعليم
اجلامعي :الأمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية،
مج ،8ع� ،02ص �ص.126-91
وزارة التعليم2012( .م) .اال�سرتاتيجية الوطنية
لتطوير التعليم العام .م�شروع تطوير.FDP ،
يون�س ،جمدي2015( .م) .دور اجلامعة يف حتقيق
جمتمع املعرفة ملواكبة التطور املعلوماتي يف درا�سة
ميدانية بجامعة الق�صيم .املجلة العربية ل�ضمان
جودة التعليم اجلامعي :الأمانة العامة الحتاد
اجلامعات العربية ،مج ،8ع� ،12ص �ص.156-125
وفر على املوقع ومرتجم �إلى العربية).
متطلبات اختيارية :تعلم �إلكرتوين :اللعب على
املوقع وم�شاهدة الفيديوهات (كمبيوتر� ،إنرتنت،
بروجكتور) ،تعلم مبا�شر� :أوراق عمل (متوفرة على
املوقع ومرتجمة �إلى العربية) �أو �أي �أ�شكال دائرية مثل
الدوائر املغناطي�سية لتثبيتها على ال�سبورة... ،الخ.
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المشروع العالمي
للرياضيات
The Global Math
Project
نوف عرار الدو�سري

ماج�ستري تعليم وتدريب عن بعد
املدر�سة االبتدائية مبلهم -حمافظة حرميالء

وصف المشروع
دعا عالم الرياضيات جيمس تانتون  notnaT semaJجميع معلمي الرياضيات
حول العالم ،والمهتمين بالرياضيات إلى المشاركة في األسبوع العالمي
للرياضيات والذي بدأ اليوم الثالثاء  10أكتوبر  .2017بدأت قصة جيمس مع
النقاط المتفجرة عندما كان طف ًال ،وهي قصة غير حقيقية ،إذ اخترع آلة غير
حقيقية عبارة عن سلسلة من الصناديق تحوي نقاطاً ،وهذه النقاط بناء على
إجراءات محددة تنفجر! أدرك جيمس أنه بآلته غير الحقيقية يمكنه تفسير
أشياء حقيقية .بضربة واحدة شرح الرياضيات الحسابية التي تعلمها في المرحلة
االبتدائية ،وجبر كثيرات الحدود التي تعلمها في المرحلة الثانوية ،والتفاضل
والتكامل ونظرية األعداد التي تعلمها في الجامعة .وبدأ باستكشاف أسئلة
البحث التي كانت لغزاً حيرت العلماء .سيرى المعلمون والمهتمون كيف ألفكار
بسيطة أن تحدث ثورة كاملة في التفكير في الرياضيات الحسابية في المدارس
والجبر .وما بعدها!
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�سيكون املعلم �سفري ًا لبالده وي�شارك العامل متعة تعلم
الريا�ضيات� ،إذ يبد�أ تفجري النقاط و�إثراء العقول!
�سيتعلم الطالب الربجمة (الت�شفري) والريا�ضيات
مع ًا .يحتاج املعلم فقط �إلى  15دقيقة لإجراء جتربة
النقاط املتفجرة مع طالبه.
من هو العامل جيم�س تانتون
James Tanton

اجلمعية الريا�ضية الأمريكية يف وا�شنطن .ويقدم
جيم�س تانتون ور�ش عمل يف التطوير املهني يف جميع
�أنحاء الواليات املتحدة الأمريكية وكندا .ح�صل على
عدة جوائز تقدير ًا لأعماله مثل جائزة ريثيون ماث
هريو لعام  2010للتميز يف التدري�س Raytheon
 .Math Hero Awardمن �أهم م�ؤلفاته:
SOLVE THIS: MATH ACTIVITIES
FOR STUDENTS AND CLUBS (MAA,
2001), THE ENCYCLOPEDIA OF
,MATHEMATICS (Facts on File
!MATHEMATICS GALORE ,)2005
( )2012 ,MAAوميكن االطالع �أكرث على �أعماله
من خالل موقعه Thinking Mathematics

جيم�س تانتون (دكتوراه ،ريا�ضيات ،جامعة
برين�ستون )1994 ،Princeton University
هو عامل ريا�ضيات وباحث ،له اهتمامات كبرية يف
�سد الفجوة بني الريا�ضيات التي ميار�سها طالب
املدار�س والريا�ضيات الإبداعية التي ميار�سها
وي�ستك�شفها علماء الريا�ضيات .عمل �أ�ستاذ ًا جامعي ًا
ملدة ع�شر �سنوات ،ومعلم ًا يف املدار�س الثانوية ملدة
ع�شر �سنوات ،وهو الآن عامل ريا�ضيات مقيم يف

http://www.jamestanton.com/

-1م�شاركة الطالب واملعلمني حول العامل متعة تعلم
الريا�ضيات.
-2تعلم الريا�ضيات والربجمة مع ًا.
-3تعلم ا�سرتاتيجيات جديدة ال�ستيعاب مفاهيم
احل�ساب (اجلمع ،والطرح ،وال�ضرب ،والق�سمة)،
والقيمة املنزلية ،واجلرب (املعادالت ،وكثريات
احلدود) ،وغريها من املفاهيم الأ�سا�سية.

تاريخ امل�شروع:
� 17-10أكتوبر  2017و�سيعاد مرة �أخرى يف عام
2018م.
الفئة امل�ستهدفة:
طالب املدار�س من م�ستوى الرو�ضة حتى اجلامعة،
ومعلمو الريا�ضيات ،وجميع املهتمني بالريا�ضيات.
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متطلبات امل�شروع:
متطلبات �إلزامية :قراءة دليل املعلم لكتاب النقاط
املتفجرة  Exploding Dotsللم�ؤلف عامل
الريا�ضيات جيم�س تانتون James Tanton
(متوفر على املوقع ومرتجم �إلى العربية).
متطلبات اختيارية :تعلم �إلكرتوين :اللعب على
املوقع وم�شاهدة الفيديوهات (كمبيوتر� ،إنرتنت،
بروجكتور) ،تعلم مبا�شر� :أوراق عمل (متوفرة على
املوقع ومرتجمة �إلى العربية) �أو �أي �أ�شكال دائرية
مثل الدوائر املغناطي�سية لتثبيتها على ال�سبورة،
...الخ.
خطوات تنفيذ امل�شروع:
 -1م�شاهدة �أ�شرطة الفيديو الق�صرية وقراءة
ملفات دليل املعلم (متوفرة باللغة العربية) التي
تف�سر هذا اجلزء املده�ش من الريا�ضيات من خالل
�أحد الروابط الآتية:
https://www.obalmathproject.
org/wp-content/uploads/2017/08/
Teaching-Guide-A-FIFTEENMINUTE-EXPERIENCE.pdf
https://www.obalmathproject.org/
translations
2الت�سجيل يف موقعThe Global Math:Project
https://www.explodingdots.org

�شكر من امل�شروع العاملي للريا�ضيات جلهودها يف
حتفيز املعلمني يف الوطن العربي على االنخراط
وامل�شاركة يف الأ�سبوع العاملي للريا�ضيات عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وعلى م�ساهمتها الفعالة يف
ترجمة ف�صول كتاب النقاط املتفجرة �إلى اللغة
مرتج َم ْي �آخر ْين.
العربية مع ِ
 -3اختيار �صور من م�شاركات طالبات املدر�سة
االبتدائية مبلهم من ِق َبل العامل جيم�س تاتنون
لو�ضعها يف �ألبوم �صور املدار�س امل�شاركة بفاعلية يف
فعاليات الأ�سبوع العاملي للريا�ضيات � 17-10أكتوبر
 .2017وهي موجودة يف ال�صفحتني َ 112و  246على
الرابط:
https://docs.google.com/document/
d/1ahe0LbhQL5kQIzs6f5LXAN9dVm
w1VUZT7KJryd_jF5U/edit

م�ساهمات املعلمة نوف عرار الدو�سري يف
امل�شروع العاملي للريا�ضيات:
 -1اختيار املعلمة نوف عرار الدو�سري �سفرية
للم�شروع العاملي للريا�ضيات بالإ�ضافة �إلى مئات
ال�سفراء حول العامل.
 -2م�ساهمة املعلمة نوف عرار الدو�سري يف ترجمة
ف�صول كتاب النقاط املتفجرة من الإجنليزية �إلى
مرتج َم ْي �آخر ْين.
العربية مع ِ

�3إجراء جتربة النقاط املتفجرة مع طالبك خالل�أ�سبوع الريا�ضيات العاملي� 01أكتوبر ( 7102و�سيعاد
يف املوعد نف�سه يف 8102م)� ،سواء ب�أوراق عمل
(متوفرة باللغة العربية) �أم باللعب على املوقع:
https://www.explodingdots.org

 -4امل�شاركة بال�صور والتعليق على ها�شتاق
 7102#GMWعلى تويرت �أو على �صفحة الفي�سبوك
.The Global Math Project
م�ؤ�شرات جناح امل�شروع العاملي للريا�ضيات:
 -1الإ�شادة من املجتمع الدويل بنجاح الأ�سبوع
العاملي للريا�ضيات� ،إذ �شارك 771.مليون طالب
حول العامل من  168دولة خمتلفة.
 -2ح�صول املعلمة نوف عرار الدو�سري على �شهادة
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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م�شاركة طالبات ال�صف الثالث االبتدائي من املدر�سة االبتدائية
مبلهم يف امل�شروع العاملي للريا�ضيات � 17-10أكتوبر 2017م.
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مشاريع عالمية

منح و�سام �سفري م�شروع الريا�ضيات العاملي للمعلمة نوف عرار الدو�سري

�شهادة �شكر للمعلمة نوف عرار الدو�سري على جهودها يف ن�شر امل�شروع بني املعلمني وقيادتهم يف امل�شاركة.
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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مـقـــاالت

دور المرونة المعرفية
في تنمية
مهارات التفكير واإلبداع
هتاف م�ساعد الفريدي

ماج�ستري مناهج وطرق التدري�س -ريا�ضيات

نؤمن كمتخصصين في التربية بأهمية الفكر في أدق معانيه من خالل
«تنمية مهارات المتعلم الشخصية واالجتماعية لمساعدته في اكتساب
المهارات الحياتية لتتحول خبراته التعليمية المكتسبة إلى خبرات تطبيقية».
ومن أهم الموضوعات التنموية التي يجب التركيز عليها عند مواجهة
التحديات العديدة والمتسارعة هي إعداد بيئة تعليمية تهتم بتنمية المتعلم
وبناء مهاراته وقدراته لمواكبة المتغيرات ،والتحول من مرحلة االستماع
والحفظ إلى مرحلة اإلبداع والتفاعل ،ومن مرحلة التعليم محدود األمد إلى
التعلم المستمر ،وعلى أنه مشروع تربوي تنموي إلعداد المتعلم لحياة عملية
مع التركيز على المهارات األساسية والعقلية.

ولقد �شهد الوقت الراهن تطورات تكنولوجية
على ال�صعيد التعليمي يرى فيها الفيل (2015م)
�أن التعليم يقف مكتوف الأيدي �أمام �إك�ساب املتعلم
كل امل�ستجدات املعرفية والتكنولوجية خالل فرتة
الدرا�سة املقيدة وعليه يجب التغلب على تلك امل�شكلة
با�ستخدام طرائق تدري�سية تت�سق مع طبيعة الع�صر
الذي نعي�ش فيه.
فمتى ما �أ�صبح التعليم قادر على مواكبة التطور
الرتبوي والتقني يف القرن احلادي والع�شرين
واالهتمام بالأهداف وم�سايرتها للتطورات املتالحقة
يف العامل الرقمي ،ن�ضمن بذلك مبد�أ التفاعلية
لتكون عملية التعلم م�ستمرة ومرنة ،والرتكيز على
�أنها و�سيلة جلعلها تفاعلية �إيجابية ت�شاركية ،يواجه
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فيها املتعلم كم هائل من م�صادر التعلم والتي توفر
له التعلم الذاتي وبالتايل اكت�شاف املعرفة وتوظيفها
وهذا ما يحقق الرتبية امل�ستدامة للبيئة التعليمية
لينتج متعلم ن�شط مراعي ًة خ�صائ�صه الفردية
والعمرية التي يتميز بها.
وانطالقا من ر�ؤية اململكة 2030م املتمثلة
يف الرتكيز على بناء املهارات و�صقل ال�شخ�صية
وزرع الثقة وبناء روح الإبداع ملواجهة التحديات
والتحوالت ،مل يقت�صر الهدف على اك�ساب املتعلم
املعارف واحلقائق بل تنمية املهارات والقدرات،
ليكون قادر ًا على التفاعل مع متغريات الع�صر.
وتعترب نظرية املرونة املعرفية من النظريات
املهتمة باالرتقاء يف التعليم الإن�ساين وكيفية تقدمية

مـقـــاالت

بالطرق املنا�سبة يف فرتة تركز بها عملية التعليم
على �إك�ساب املعرفة دون االهتمام باملتعلم وتطبيق
معرفته على مواقف تعليمية جديدة مل متر عليه من
قبل لأنها تتطلب ا�ستح�ضار معرفته ال�سابقة و�إعادة
تركيبها مبا يتنا�سب مع املوقف (�أفنان العبيد وح�صة
ال�شايع2016 ،م).
وت�ؤكد �سحر عبد الكرمي و�سماح �إبراهيم
(2015م) �أن نظرية املرونة املعرفية هي حمور
املهارات الإبداعية باعتبار �أن الإبداع لي�س فقط
القدرة على توليد الأفكار و�إمنا القدرة على مواجهة
م�شكالت جديدة وكيفية التعامل معها بطرق
�إبداعية.
فاملرونة املعرفية قا�سم م�شرتك بني كل من
التفكري الإبداعي الذي تعد املرونة مهارة من مهاراته
والذكاء الإبداعي ومهارات حل امل�شكالت كما �أنها
ترتبط بهم بدرجات متفاوتة ،وتتوقف درجة العالقة
�أو االرتباط بني (املرونة املعرفية) و (التفكري
الإبداعي) و (الذكاء الإبداعي) و (مهارات حل
امل�شكالت) على عمر املتعلم ونوع وطبيعة امل�شكلة
املطلوب حلها (الفيل 2015 ،م).
وا�ستناد ًا على �أهمية الفكر ي�سند للمعلم الدور
الأكرب رفع م�ستوى املرونة املعرفية فهو املحفز
واملطور للعملية التعليمية ،والقادر على توجيه
املتعلم �إلى كيف يفكر وكيف يطبق ويوظف معرفته
وجعله قادر ًا على قيادة ذاته ب�إيجابية ودافعية
وبالتايل رفع م�ستوى املهارات والقدرات عن
طريق التخطيط ب�أ�سلوب تعزيزي توجيهي حمفز
للتفكري ب�أنواعه الإبداعية والناقدة والت�أملية
واالبتكارية ،مع احلر�ص على اندماجه يف العملية
التعليمية والبحث عن املعرفة وتطويرها وحتديثها
و�إنتاجها مدعما باال�سرتاتيجيات التي تنعك�س
على توظيف املتعلم للمعارف بالتايل رفع مهارات
التعلم الذاتي وحل امل�شكالت وتطور املهارات
واملواهب من خالل امل�شاريع والربامج الداعمة
لنح�صل على متعلم مفكر.
وحتقيق ًا ملا �سبق ناكد على �ضرورة مراعاة ما يلي
لإنتاج متعلم مرن معرفي ًا يف �ضوء التعلم والتعليم يف
القرن احلادي والع�شرين:
 .1تنوع الأهداف التعليمية املختلفة لتنمية

مهارات التفكري ،واالهتمام ب�إعادة ت�شكيلها و�إنتاجها
وتوظيفها يف مواقف متجددة.
 .2الرتكيز على التتابع املنطقي وال�سيكولوجي
يف املحتوى.
 .3تقدمي املحتوى التعليمي بطريقة تنمي
التفكري من خالل توفري مواقف تعليمية ت�ستلزم عدد
من العمليات الفكرية مثل حل امل�شكالت واال�ستقراء
واال�ستنباط والع�صف الذهني وغريها.
 .4تنظيم خربات املتعلم ب�شكل ميكنه من
التكيف مع �أي موقف تعليمي عن طريق �إثارة التفكري
وابتكار احللول واتخاذ القرارات �أثناء تطبيق
املعرفة.
 .5الرتكيز على االجتاهات وامليول بحيث ينمي
لدى املتعلم التعلم الذاتي والتطور املعريف والتقني
وبالتايل ابتكار وتوليد املعرفة وهذا ما يدعم ويراعي
الفروق الفردية.
 .6تعزيز الت�سا�ؤل الذاتي للمتعلم.
 .7الرتكيز يف �أ�ساليب التقومي على توظيف
املعرفة و�إنتاجها.
 .8الرتكيز على الأن�شطة واخلربات لتح�صيل
الإنتاج الفعلي كون املتعلم يف هذه املرحلة باحث
ومكت�شف للم�شكلة ومبدع يف طرق حلها.
 .9تنمي الأن�شطة التعليمية لدى املتعلم توظيف
الأدوات التكنولوجية املختلفة لتنمية مهارات التفكري
الت�شعيبي ،وكذلك تنمية مهارات التعلم امل�ستقل
و�إجناز امل�شروعات املبنية على املبادرة الذاتية
والتوجيه الذاتي.
املراجع:
الفيل ،حلمي2015( .م) .املقررات الإلكرتونية
املرنة معرفي ًا .القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صرية.
العبيد� ،أفنان عبد الرحمن وال�شايع ،ح�صة
حممد2015( .م) .تكنولوجيا التعليم الأ�س�س
والتطبيقات .الريا�ض :مكتبة الر�شد.
عبد الكرمي� ،سحر حممد و�إبراهيم� ،سماح
حممود2015( .م) .فعالية برنامج تدريبي قائم على
نظرية املرونة املعرفية يف تنمية مهارات التدري�س
الإبداعي ورفع م�ستوى الدافعية العقلية لدى الطالبات
املعلمات ذوي الدافعية العقلية املنخف�ضة .املجلة
الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة.72-40 ،)10(4 ،
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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نصـائـح فـي تعـلـيــم
الصفــوف األولـيـة

حممد �سعود البو�شي

ماج�ستري الآداب يف الرتبية تخ�ص�ص �أ�صول
الرتبية  -جامعة امللك �سعود
م�شرف تربوي ب�إدارة التعليم مبحافظة العال

تعد المرحلة االبتدائية أهم مراحل التعليم العام ،وذلك ألنها مرحلة
التأسيس والبناء للمهارات والكفايات األساسية التي يحتاجها الطالب في
المراحل الالحقة ،وفي مستقبل حياته ،وللصفوف الثالثة األولى (الصفوف
األولية) وضع خاص ،فهي أول ما يستقبله الطالب من حياته الدراسية،
وتمثل له نقطة انطالق قد تحدد مستقبله.
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ولهذه الأهمية ف�إن على معلمي
هذه املرحلة �أن يكونوا على قدر
عال من امل�س�ؤولية والتمكن العلمي
ٍ
واملهني ،خا�صة فيما يتعلق بكيفية
التعامل مع طالب هذه املرحلة.
ومع كرثة ما كتب عن هذه
املرحلة ف�إن هناك جمموعة من
الن�صائح التي قد ت�ساعد معلم
ال�صفوف الأولية يف قيادة وتعليم
طالبه ،وهي ن�صائح نابعة من
التجربة ال�شخ�صية واخلربة يف
تعليم هذه املرحلة والإ�شراف
عليها .ومن هذه الن�صائح:
 معرفة الطالب:على املعلم �أن يحاول يف بداية
العام الدرا�سي معرفة �أ�سماء
طالبه الكاملة ،وا�ستخدامها يف
ندائهم داخل الف�صل وخارجه،
ملا لهذا العمل من �أثر كبري على
ا�ستقاللية الطالب واعتزازهم
بذواتهم.

 الثقة بقدرات الطالب:الكثري من معلمي ال�صفوف
الأولية يت�صور �أن طالبه �أطفال
فقط ويتعامل معهم على �أ�سا�س �أنه
ال ميكن الوثوق بهم وبقدراتهم،
واحلقيقة بعيدة عن هذا الت�صور،
فمن خ�صائ�ص النمو لهذه املرحلة
ات�ساع الآفاق العقلية املعرفية،
وزيادة القدرات املهارية اجل�سمية
احلركية� ،إ�ضافة �إلى اال�ستقاللية
الفردية واالجتاهات ال�سليمة نحو
الذات .وهذه اخل�صائ�ص يجب �أن
تقابل بثقة تامة من قبل املعلم حتى
يتم �صقلها وتنميتها ،مبا يتنا�سب
مع مرحلة الطالب العمرية.
 درا�سة حالة الطالبواجل�سدية
النف�سية
واالجتماعية:
على املعلم �أن يخ�ص�ص
الأ�سابيع الأولى من العام الدرا�سي
ملعرفة ودرا�سة قدرات طالبه

اجل�سدية ،وحاالتهم النف�سية
واالجتماعية ،حتى ي�ستطيع
التعامل مع اجلميع بح�سب الفروق
الفردية بينهم.
 التحدث ببطء:كثري من املعلمني عندما
يتحدث يف ال�صفوف الأولية،
ف�إنه يتحدث ب�سرعة ك�أنه يحادث
�شخ�ص ًا كبري ًا ،وهذا قد ي�ؤدي �إلى
عدم فهم الطالب للكالم ( كونه
يف �سن ال ت�سمح له باال�ستيعاب
ال�سريع ) ،وعند عدم فهمه قد يقل
اهتمامه بالدر�س واملعلم.
 �إعادة الكلمات واجلمل�أكرث من مرة:
حتى تزداد فر�ص ا�ستيعاب
الطالب ملا يقال ،ويتم كذلك
مراعاة الفروق الفردية بينهم.
 خلق جو منظم يفاحل�صة الدرا�سية:
ي�ستطيع املعلم �أن يجعل
ح�ص�صه خمتلفة عن باقي
احل�ص�ص ،وذلك من خالل
جمموعة من الأنظمة والقوانني
التي تنظم �سلوك الطالب.
 املوازنة يف ا�ستخدامالو�سائل التعليمية:
يف�ضل �أال يجعل املعلم جميع
ح�ص�صه ح�ص�ص ًا ( �إلكرتونية )،
و�أي�ض ًا ال يجعلها ح�ص�ص ًا جامدة
لي�س فيها �إال الكالم ،بل يجعلها
متوازنة ،فمرة ي�ستخدم و�سيلة
تعليمية �إلكرتونية ،ومرة يعر�ض
و�سيلة ورقية ،ومرة جم�سم ًا،
و�أخرى ال ي�ستخدم و�سيلة �أبد ًا.
والهدف من هذا التنوع هو �أال
ميل الطالب واملعلم من ا�ستخدام
طريقة معينة دائم ًا ،كما �أن هذا
مجلة آفاق (العدد رقم )54
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التنوع ي�ساعد يف تو�سيع مدارك
الطالب وتنمية مهارات عديدة
يف التفكري لديه ،كالقدرة على
التفكري املجرد ،وربط املح�سو�س
باملعقول.
 جعل احل�ص�ص مليئةباحلركة واحليوية:
من الأ�س�س التي يرتكز عليها
تعليم ال�صفوف الأولية هو التعليم
بالرتفيه ،وللرتفيه عدة �أ�ساليب
منها :اللعبة اخلفيفة  -الق�صة
الق�صرية  -الن�شاط احلركي
 الخ ،فعلى املعلم �أن يحاولتخ�صي�ص جزء من احل�صة
لن�شاط خفيف بعيد عن الدر�س،
حتى تتجدد احل�صة ،وينك�سر امللل
الذي قد يحيط باملعلم وبطالبه.
 -جتهيز الأعمال م�سبق ًا:
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من �صفات املعلم املتمكن
�أنه يعد لدرو�سه و�أن�شطته جيد ًا،
ويخطط لكل جزء من احل�صة
م�سبق ًا ،حتى ال يتعر�ض ملواقف
تعر�ضه للحرج ،وتدفعه للت�صرف
بطريقة اجتهادية قد ال تكون
حم�سوبة النتائج .فالتخطيط
اجليد يزيد من الثقة بالنف�س،
ويو�صل ر�سالة �إلى الطالب ب�أن
هذا املعلم هو �شخ�ص منظم
وحري�ص ،ومن ثم ي�صبح قدوة
ح�سنة لهم.
 اال�ستفادة من خرباتالآخرين:
مهما زادت معرفة املعلم
وقدراته الرتبوية ف�إنه ال يزال
بحاجة �إلى التطوير ،و�إلى الوقوف
على جتارب وخربات الآخرين يف

امليدان ،فال مانع من �س�ؤال زمالء
املهنة عند مواجهة م�شكلة ما �أو
موقف معني ،وال ب�أ�س يف تبادل
الزيارات ،فرمبا يجد املعلم عند
زميل له جتربة وطرق ًا مل تخطر
على باله ،وميكنه نقلها واال�ستفادة
منها.
 القراءة يف كتب الرتبيةوعلم النف�س املخ�ص�صة لهذه
املرحلة:
�إن القراءة يف الكتب
املتخ�ص�صة بالطفولة ت�ساعد يف
بناء ت�صور عام عن هذه املرحلة
ومن ثم تن�سيق اخلطوات مبا
يخدم الرتبية فيها.
كما �أنها تطالع املعلم على
جتارب نا�ضجة كانت حم�صلة
�سنني من املحاوالت.

مـقـــاالت

المحاسبية في التعليم
ضرورة ولكن...

منال �سعد الداوود

طالبة دكتوراه �إدارة التعليم العام جامعة امللك �سعود
م�شرفة تربوية ب�إدارة تعليم اخلرج

تجويد العملية التعليمية أصبح مطلبًا ملحًا ،والسيما في ظل
التقارير الدولية التي ترد من المنظمات العالمية واإلقليمية كتقرير
التنافسية العالمي وتقارير اليونسكو ونتائج االختبارات الدولية للعلوم
والرياضيات والقراءة ،وتزايد الطموحات في التعليم لدوره في رفع
رفاهية الفرد والمجتمع ،وأيضًا انخفاض الميزانية ،وما تقابله وزارة
التعليم من ضغوط لتقديم تعليم أكثر عدالة وكفاءة وفاعلية ،وفي
مقابل كل ذلك هناك غياب للمحاسبية في النظام التعليمي ،رغم
أهميتها في تحقيق أهداف التطوير والتحسين ومن ثم مجابهة
تلك التحديات ،ومن هذا المنطلق نصت رؤية المملكة ٢٠٣٠م على
حوكمة العمل الحكومي.
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واملحا�سبية هي العمليات التي
يتم من خاللها الت�أكد من حتقيق
الأنظمة التعليمية لأهدافها
يف �ضوء ال�سلطة وال�صالحية
املمنوحة لها ،وقد تكون داخلية
من املنظمة �أو خارجية مفرو�ضة
عليها ،وهي لي�ست هد ًفا بقدر
ماهي و�سيلة لتح�سني العملية
التعليمبة وتطويرها ،وتكمن
وظائف املحا�سبية يف تفعيل
التقومي يف العمل التعليمي ،وحتقيق
االن�ضباط التعليمي ،وحتقيق
دميقراطية التعليم ،وتوجيه
القيادة الإدارية �إلى التدخل
ال�سريع حلماية ال�صالح العام
واتخاذ ما يلزم من قرارات لتقومي
الأخطاء ،وتوجيه العاملني نحو
حتقيق الأهداف املحددة م�سب ًقا،
وتنمية اال�ستقاللية يف التعليم
ً
فمثل وجود املعايري والأدلة ي�سمح
ملدير املدر�سة باختيار الأ�ساليب
التي يراها منا�سبة ملدر�سته وما ال
يتعار�ض مع الأنظمة ومن ثم تقليل
البريوقراطية واحلد منها.
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� ًإذا املحا�سبية و�سيلة للرقابة
والتحكم ،ونوع من ال�ضمان و�أداة
للتح�سني امل�ستمر ،نخل�ص مما
�سبق �إلى �أن املحا�سبية ت�سهم بدور
كبري يف تطوير اخلدمات التعليمية،
واالرتقاء مب�ستوى الأداء املدر�سي،
والت�أكد من �أن ال�سلطات املمنوحة
واملوارد ت�ستخدم ب�شكل �صحيح،
و� ً
أي�ضا تقدمي احللول للم�ؤ�س�سات
التعليمية مل�ساعدتها يف معاجلة
اخللل والق�صور لديها.
ويجب علينا قبل ا�ستن�ساخ جتارب
الآخرين يف املحا�سبية النظر �إلى
درجة النجاح الذي ا�ستطاعت
حتقيقها يف موطنها ،فلقد ظهرت
اجتاهات عديدة يف الوقت احلا�ضر
تنادي �إلى تغيري النظام املحا�سبي
التعليمي املتبع يف الواليات املتحدة
الأمريكية وترى �أنه ف�شل يف �سد
الفجوة يف �أداء الطلبة.
ففي مقال لـ( )2015 ,Finkاملدير
التنفيذي ملركز جامعة وا�شنطن
للقيادة الرتبوية ( )CELت�س�أل
فيه ملاذا مع �شدة املحا�سبية مل

يتح�سن التعليم والتعلم ،وقد ذكر
يف مقالته �أن م�شروع ()NAEP
عام 1970م ،وم�شروع بو�ش االبن
( « )NCLBعدم ترك �أي طفل بال
تعليم» ا�ستطاعا تقلي�ص الفجوة
ً
قليل يف �أداء الطلبة ولكن ذلك
التقلي�ص كان بطي ًئا ج ًّدا ،فقد
ركز امل�شروعان على االختبارات
الوطنية لتح�سني التعليم ،وعلى
الريا�ضيات والقراءة فقط ،مما
�شكل عب ًئا على الطلبة واملعلمني،
وكان تركيزها على النتائج �أكرث
من فر�ض التح�سني ،ونادى يف
مقاله �إلى تقليل تلك االختبارات
وا�ستخدام ا�سرتاتيجية �أخذ
العينات فيها ،والرتكيز على
التح�سني امل�ستدام من خالل دعم
املعلمني� ،إذ ختم مقالته قائال� :أن
الرتكيز على املحا�سبية لن ي�ؤدي
�إلى منو املعلم ،ولكن الرتكيز على
النمو ميكن �أن يحقق املحا�سبية.
ويف �سل�سلة تغريدات للدكتور
�صالح ال�شمراين نائب حمافظ
هيئة تقومي التعليم عر�ض فيها
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تلخي�صا ملا ورد يف كتاب « The
ً
death and life of the
great American school
 »systemالذي حتدث عن نظام

املدر�سة الأمريكية ،ذكر �أن الف�صل
الأول من الكتاب خل�ص �إلى �أن
الإ�صالح التعليمي يف �أمريكا مل
يحقق النتائج املرجوة ،و�أن الفجوة
بني تعليم الأغنياء والفقراء ال زالت
موجودة ،وانتقد الكتاب برنامج
بو�ش ( )NCLBلرتكيزه على
درجات االختبارات و�إغفال رفع
املعايري وحمتوى املنهج ،وتركيزه
على الريا�ضيات والقراءة و�إهمال
الدرا�سات االجتماعية واملواد
الأخرى ،وهذا ما عرب الكتاب عنه
ً
قائل «الرتكيز على الدرجات يغري
الهدف من التعليم» ،ولقد �أكد
الكتاب �أن ارتفاع الدرجات يف
االختبارات املقننة ال يعك�س دائ ًما
التعلم املق�صود ،فاملتعلم هو من
ي�ستطيع التفكري واملناق�شة واحلوار
وطرح الأ�سئلة ويتمثل القيم ،وينظر
للآخرين باحرتام ،وي�شرتك يف
�أن�شطة الإبداع والتخيل ،فاملدر�سة
من وجهة نظر الكتاب لي�ست لنقل
املعلومات والإعداد لالختبارات
املقننة ،بل لإعداد املواطن املفكر
املبدع (ال�شمراين ،3 ،ذواحلجة،
 1437هـ).
ويف درا�سة حديثة يف
هارفرد( )2015,Weberعن
فاعلية املحا�سبية يف التعليم،
ت�ساءلت الدرا�سة عن ت�أثري
املحا�سبية على معدالت التخرج
الكلية للطالب والفر�ص امل�ستقبلية
لهم يف والية تك�سا�س ،تو�صلت
الدرا�سة �إلى �أنه ال يوجد ما ي�ؤكد

على جدوى املحا�سبية عن طريق
االختبارات املقننة كما ينادي به
�أن�صارها ،و�أن النتائج حول ذلك
كانت �سلبية ،لت�ؤكد �صدق املقولة
التي تن�ص على �أن املحا�سبية
لي�ست الر�صا�صة الف�ضية التي
�ستحل كل م�شاكلنا.
و� ً
أي�ضا ذكر()2012 ,Ellison
يف مقال �سبق تلك الدرا�سات و�ضع
فيه تو�صيات للنظام الأمريكي
لال�ستفادة من التجربة الفنلندية
التي �أثبتت جناحها مقابل عدم
جناح حركة الإ�صالح امل�ستند
للمعايري يف �أمريكا� ،إذ �أو�صى
بزيادة ا�ستقاللية املدار�س ومنح
مديريها ومعلميها �صالحية و�ضع
معايري �أكادميية للمحا�سبية

الداخلية ،ودعم بناء التقييم
التكويني باملدار�س مع بقاء
التقييم النهائي لتزويد �صانعي
ال�سيا�سات واملجتمع املحلي والآباء
والأمهات بيانات عن قيا�س الأداء،
واال�ستثمار يف تدريب املعلمني وبناء
قدراتهم ،وبناء نظام تقييم ذكي
با�ستخدام العينات الع�شوائية.
وقد ذكر التقرير العاملي لر�صد
التعليم (اليون�سكو� )2017 ،أن
النظم التي تركز على امل�ساءلة
ال تركز على التنمية املهنية ،و�أن
جدا
امل�ساءلة املفرطة والدقيقة ً
قد تكون �سلبية وتقلل من التعاون
وتقو�ض االبتكار وتركز على
الغايات ً
بدل من التح�سني.
ختاما نخل�ص �إلى �ضرورة تفعيل
ً
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املحا�سبية التعليمية لالرتقاء
بالعملية التعليمية ،و�ضرورة �أن
رئي�سا
ت�صبح املحا�سبية مكو ًنا
ً
يف جميع �أجزاء ووحدات النظام
التعليمي ،والبد من ت�صميم �إطار
�شامل لتح�سني فعالية املدر�سة،
وزيادة حت�صيل الطالب ،ورفع
قدرة املدر�سة على ا�ستخدام
م�ؤ�شرات الأداء ك�أداة فعالة
للمحا�سبية امل�ستمرة ل�ضبط خطط
الإ�صالح املدر�سي ،ولذلك البد من
حتديد الأهداف التعليمية لتحديد
العمل وطرقه وو�سائله و�أ�ساليبه،
و� ً
أي�ضا و�ضع و�صف وظيفي لكل
الوظائف ،ومعايري للأداء ،ونظام
حوافز وا�ضح ومعلن ،وااللتزام
بتقدمي تقارير دورية ومعلنة،
ونظام تقومي تربوي ي�ستهدف
الك�شف عن جوانب القوة وتعزيزها
وجوانب ال�ضعف ومعاجلتها،
والتنبه �إلى عدم ا�ستن�ساخ جتارب
الآخرين حول املحا�سبية التعليمية،
�إذ �أثبتت احلركة املحا�سبية يف
�أمريكا �أنها موجهة جزئ ًيا وغري
�شاملة لتح�سني النظام التعليمي.
املراجع:
اجلارودي ،ماجدة .)1102( .واقع
املحا�سبية التعليمية يف اجلامعات
ال�سعودية .املجلة ال�سعودية للتعليم
العايل ،جامعة امللك �سعود .العدد
(.39 -17 .)5
ال�شمراين� ،صالح 2( .ذو
احلجة� .)7341،سوف �أزودكم
مبقتطفات من هذا الكتاب
الذي يتحدث عن نظام املدر�سة
الأمريكية( .تغريدة) مقتب�س
منhttps://twitter.com/ :
Shumrani1/status/77196
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كنتاب ،حممد يو�سف.)2015( .
تطوير �أداء القيادات يف �إدارات
التعليم باململكة العربية ال�سعودية
يف �ضوء مبادئ املحا�سبية
الإدارية(برنامج تدريبي مقرتح).
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .ق�سم
الإدارة الرتبوية ،كلية الرتبية،
جامعة امللك �سعود :الريا�ض.
كنتاب ،حممد� .)2016( .أهمية
تطبيق القيادات التعليمية ملبادئ
املحا�سبية الإدارية :درا�سة
ميدانية .املجلة الدولية الرتبوية
املتخ�ص�صة ،جملد ( )5عدد(.)3
.173 -145
S.
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المهارات الحياتية وأﺛرها
علﻰ جوانﺐ الشخصية
وداد اأحمد الدريوي�ض

ماج�ستري يف املناهج وطرق التدري�س
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

يعتبر مصطلح المهارات الحياتية جديد في وقتنا الحال ،إال أن مضمونة ليس
بالجديد فهي ممارسات يقوم بها الفرد منذ خلق البشر ،وهي مهارات
متداخلة ومتعددة ومتنوعة ومرتبطة ارتباط مباشر بالفرد وتؤثر وتتأثر به،
فعن طريقها تميزه عن غيره ،وتجعله يقدر ذاته ويحترمها ،ويعيش
بسالم مع نفسه بعالم يتميز بالتغير والتطور بشكل متسارع؛ وهذا ما
جعل تعلمها واكتسابها مطلباً أساسياً.
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واملهارات احلياتية قوى كامنة حترك ال�سلوك
الإن�ساين ،للتعامل مع كافة املواقف باأ�سلوب متزن،
وقد ميز اهلل الإن�سان عن غريه من املخلوقات
لقوله تعالىَ } :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني اآ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِيف
ا ْل َ ِّرب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ َّ
ات َو َف َّ�س ْل َناهُ ْم
الط ِّي َب ِ
ممنْ َخ َل ْق َنا َت ْف ِ�س ًيال ( |)٧٠وباكت�ساب
َع َلى َك ِث ٍري ِّ َّ
املهارات احلياتية جتعل الفرد قادر ًا على القيام
مبهامه وم�سوؤولياته التي تعينه على مواجهة خمتلف
الظروف والتحديات يف احلياة.
وتعترب املهارات احلياتية اأحد العوامل التي توؤثر
ب�سكل اإيجابي على كافة اجلوانب ال�سخ�سية ،ومن
اأهم هذه اجلوانب ما يلي:
اأو ًل :اجلانب العقلي
للمهارات احلياتية تاأثري ًا كبري ًا على العمليات
العقلية للفرد ،وت�ساعده على تخطيطها وتنظيمها
والتنوع يف ا�ستخدامها ،مما مي ّكنه من التفكري املعقد
الذي ي�ستطيع من خالله اتخاذ القرارات املنا�سبة،
حيث اأن الت�سرف التلقائي يف مواقف احلياة يجر
الفرد اإلى �سل�سلة من الأخطاء ل نهاية لها ،بينما
الت�سرف املبني على اأ�سا�س علمي �سليم ي�ساعده يف
الو�سول اإلى احلقيقة املطلوبة ،خ�سو�س ًا اأن الفرد
قد ي�سادف مواقف يف حياته تتطلب منه مهارات
تفكري اأعمق؛ مما يتطلب منه ن�ساط عقلي وهو ُيعد
من اأهم املهارات اخلا�سة بتكيف الإن�سان يف بيئته
املحيطة ت�ساعده يف مواجهتها والت�سرف يف حدود
الظروف املحيطة به .فاملهارات احلياتية ت�ساهم
يف تدريب العقل على مهارات حتليل امل�سكالت
والطالقة واملرونة والأ�سالة وا�ستغالل البدائل
املالئمة من احللول ،وتعينه على التفكري والنقد
البناء يف جمريات الأمور.

70

مجلة آفاق (العدد رقم )٥٤

واملهارات احلياتية متكن الفرد من املوازنة بني
عقله وم�ساعره ،وت�ساهم يف تو�سيع ب�سريته وتزيد
من فهمه وال�ستفادة من الأفكار احلديثة بقدر
الإمكان ،ومتكنه من التعرف على قدراته ومواهبه
الواقعية وا�ستغاللها ب�سكل متوازن ،وحتثه على
ال�سعي للنجاح با�ستغالل الإمكانات املتاحة ،وتزيد
من الدافعية لتعلم كل جديد ،فمن ميتلك املهارة
يتميز عن غريه ،وتك�سبه حب التعلم والكت�ساف،
حيث اأن اتقان املهارات الأ�سا�سية يجعل الفرد قادر ًا
على ا�ستخدامها وتعلم مهارات اأخرى مماثلة لها.
ول نن�سى امل�ستوى املهني للفرد ،فاإن اكت�ساب
املهارات احلياتية يفتح له اأفاق جديدة يف العمل
ويجعله يتنقل ب�سهولة من مهنة اإلى اأخرى ،كما اأنها
ت�سد الفجوة العلمية والتكنولوجية وجتعله قادر ًا على
ا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها على نحو
فعال؛ وهذا يجعله قادر ًا على خو�س �سوق العمل بكل
ي�سر و�سهولة.
اني ًا :اجلانب النف�سي
تعترب املهارات احلياتية منهج ينتهجه الفرد
يف حياته ويح�سل من خالله على عدة اأمور جتعله
ي�سعر بالقوة النف�سية والر�سا الذاتي ،بالإ�سافة
لل�سعور بالطمئنان وال�سالم والأمان الداخلي
والجتماعي ،وجتعله ي�سعر باأهميته وقيمته ،ويتمتع
بقدر من امل�ساعر والعواطف الإيجابية نحو نف�سه
ومن حوله ،وقادر ًا على مواجهة الف�سل والعوائق
وحماربه الإحباط.
وال�سعور بالأمن النف�سي من املطالب الأ�سا�سية
جلميع فئات املجتمع باختالف خ�سائ�سهم ،وهو
بدوره مي ّكن الفرد من توظيف قدراته التي ميتلكها
يف جمالت احلياة املختلفة ،والو�سول اإلى اأهدافه
امل�ستقبلية البناءة والتي �ستنعك�س ب�سكل اإيجابي على
نف�سه وجمتمعه.
فاحلر�س على تربية النف�س واحرتامها داخلي ًا
هو الأ�سلوب الأف�سل يف ال�سعي لتطويرها ،وانقا�سها
ي�سبب يف كثري من الأحيان م�سكلة نف�سية داخلية
توؤثر اإلى حد ما يف م�ستوى الإجنازات والقدرات.
الث ًا :اجلانب ال�سخ�سي
توؤثر املهارات احلياتية ب�سكل مبا�سر على
الفرد ،وتنمي �سخ�سيته وتعمل على تعديل �سلوكه
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وتعده حلياة يتمتع فيها بقدر من التفاهم والت�سامح
وامل�ساواة ،وتوؤهله لتحمل امل�سوؤولية وتزيد من
ثقته بنف�سه ،وتهيئته للتعاي�س مع املتغريات البيئية
واملتطلبات احلياتية ،وت�ساعده على الت�سرف
بفاعلية يف املواقف املختلفة ،وجتعله متفرد ًا له
كاريزما خا�سة به غري منطي /تقليدي؛ مما يجعله
معتز ًا بذاته �ساعي ًا اإلى حتقيق روؤيته واأهدافه.
فاملهارات احلياتية ال�سخ�سية مت ّكن الفرد
من اإدارة حياته بطريقة ناجحة ،وتعمل على
تكامل �سخ�سيته وتقديره لذاته ،وتك�سبه ال�سمات
ال�سخ�سية املطلوبة التي تزيد من فر�سته للعي�س
بحياة اأف�سل.
رابع ًا :اجلانب الجتماعي
الإن�سان بطبيعته اجتماعي ول ي�ستطيع اأن
يعي�س منعز ًل عن الآخرين ،فاحلياة تقوم على
احتكاك النا�س بع�سهم ببع�س ،والتعاي�س يف
�سبيل تلبية الحتياجات الإن�سان ّية الأ�سا�سية من
خالل عملية التفاعل الجتماعي ،حيث اأن امتالك
الفرد للمهارات احلياتية يزوده ب�سالح التعاي�س
والتكيف والنجاح ،وتعينه على اإقامة عالقات
جيدة مع الآخرين ،وتتيح له فر�سة احلوار
واملناق�سة والتفاهم والت�ساور معهم ،وت�سمح له
بعر�س اأفكاره واآرائه ال�سليمة التي من �ساأنها
ت�ساهم يف تطوير جمتمعه بو�سوح دون ا�ستطراد
وتقدمي تفا�سيل هو يف غنى عنها ،وجتعله قادر ًا
على اإدراك التفاعل بينه وبني الآخرين ،فالتفاعل
املبا�سر بالأ�سخا�س والأحداث يك�سب الفرد
اخلربات املبا�سرة.
ول نن�سى اأنها تتيح الفر�سة للتعرف على
الثقافات الأخرى وت�سهل الت�سال والتوا�سل معهم،
مما ي�سمح للفرد بنقلها وا�ستثمارها يف جمتمعه؛
وهذا يجعله ع�سو ًا منتج ًا وفاع ًال فيه .وعموم ًا فاإن
غاية اأي جمتمع اأن يعي�س اأبنائه حياة م�ستقبلية
اأف�سل ،فاملهارات احلياتية تعني الفرد على معرفة ما
عليه من حقوق وواجبات ،وت�سمن انتماءه ملجتمعه،
وخدمته يف كافة الأوقات والأحيان ،واحرتام
الآخرين الذين يعي�سون معه على الأر�س ذاتها ،فهو
�سريك مع الآخرين للعمل والتعاون من اأجل البناء
والعطاء ،فالفرد على وجه العموم مهما امتلك

من �سمات عالية اإل اأنه ل ي�ستطيع العي�س يف عزلة
عن الآخرين ،والعي�س دون اأن يتعامل ويتوا�سل مع
الأطراف املعنية بكافة املجتمع.
ون�ستخل�س مما �سبق ،اإن الفرد بحاجة ما�سة
اإلى امتالك املهارات احلياتية الأ�سا�سية التي ت�ساهم
يف منوه ج�سدي ًا وفكري ًا ونف�سي ًا ،واإن التوظيف اجليد
لها ي�سمن نوعية جيدة للحياة املطلوبة لالإن�سان،
ويدفعه لالإبداع وتطوير النف�س وال�سعي لتحقيق
الذات واحرتامها ومتيزها.
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