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»ﺟﺴﺘﻦ« ﺗﺪرب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٩٩ﻣﺤﻜ ًﻤﺎ وﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ آﻓﺎق :ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺮﻓﺪي
ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈدراج ﺑﺮاﻣﺞ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول

ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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كلمة العدد

صناعة المستقبل
والتنمية المستدامة
د.رج`اء ب`اح`اذ¥

العدد رقم 5٦

اأ�ستاذ ق�سم الطØولة املبكرة امل�سارك
وكيلة كلية الرتبية-جامعة امللك �سعود
رFي�ص التحرير

شهر شعبان ١44٠هـ  -أبريل  ٢٠١٩م

المشرف العام

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

رئيس التحرير

د.رجاء بنت عمر باحاذق

مدير التحرير

د.نورة بنت ناصر العوّيد

أعضاء التحرير

أ.د.ابراهيم بن عبداهلل الحميدان
د .بادي بن خلف الشكرة
د.فايز بن عبدالعزيز الفايز

المدير التنفيذي للجمعية
د .سعيد بن حسين آل محي

التدقيق اللغوي
عمر بن علي بابعير

اإلخراج الفني
سيد بحيري

جميع الآراء الواردة يف هذه املجلة تعرب
عن وجهة نظر كاتبها.
ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر اجلمعية.

المراسالت

جملة اآفا ¥نف�سية وتربوية
اجلمعية ال�سعودية للعلوم النف�سية والرتبوية
كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود
�س.ب  2458الريا�س 11541
هاتف  - 4674663فاك�س 4674664
Email: fqks@ksu.edu.sa

إن لكليات التربية دورًا مهمًا
في صناعة المستقبل والتنمية
ذلك لما تقوم به
المستدامة،
من أدوار متنوعة ،وإسهامات
جادة لتطوير التعليم وإعداد قادة
المستقبل من المعلمين والمعلمات
والتربويين والتربويات ،وإيمانًا من
كلية التربية بجامعة الملك سعود
في تطوير أداء معلمينا في الميدان
التربوي ،وبالشراكة بين وزراة التعليم
و الجمعية السعودية للعلوم التربوية
و النفسية )جستن( ،قامت الكلية
بتدريب عدد من المعلمين والمعلمات
في دورتها الثانية وتهيئتهم
للتحكيم في جائزة التعليم للتميز،
هذه الجائزة التي تعتبر محط أنظار
وانتظار للمعلمين والمعلمات والميدان
بشكل عام.
التربوي
ﹴ

كما تناول العدد مجموعة
من الموضوعات واللقاءات التي تم
تغطيتها ،كونها تهم العاملون
في القطاع التربوي التعليمي ،منها
دور مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة
والتميز في التعليم في دعم العملية
التعليمية ،كذلك المؤتمر الدولي األول
لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في
ضوء التوجهات الوطنية والدولية
الحديثة ،والذي نظمته جامعة القصيم
ممثلة في كلية التربية ،و الملتقى
العلمي األول لمعلمي ومعلمات
الموهوبين ،وكذلك دعوة المهتمين
في المشاركة بمؤتمر جستن لعام
 ٢٠٢٠بعنوان «تعزيز الشخصية
السعودية لمجتمع حيوي» ونفتخر
بتغطية هذه المواضيع وغيرها من
المواضيع التي تهم المعلم والتربوي
في المقام األول.
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في هذا العدد
أخبار جستن

٦

ضيف العدد :سعادة الدكتور
عبد الرحمن بن عبيد الرفدي
عميد كلية التربية بالخرﺝ  -جامعة األمير
سطام بن عبد العﺰيﺰ

١٤
المعلم الذي نريد

١7

المؤتمر الدولي األول
لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
في ضوء التوجهات الوطنية والدولية
الحديثة ،بجامعة القصيم

٢٠
نافذة تحليلية
حول تعليم اليابان

٣٤
4

مجلة آفاق )العدد رقم (5٦

التعليم
والثورة الصناعية الرابعة

5١

في هذا العدد
معلماﹰ متميﺰا؟

5٤

متغيرات تربوية تتأثر
بالبيئة المدرسية

5٨

االبتكار التكنولوجي وأحد أنشطته
التقنية في التعليم
(الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة)

٦٣

معلم رياضيات
القرن الحادي والعشرين

7٠
تطوير المدارس السعودية
الواقﻊ والتوجهات

7٢

الكفايات المستعرضة في
سياسات وممارسات التعليم

7٦
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أخبار جستن

استمرا ًرا للشراكة مع وزارة التعليم ممثلة باألمانة العامة للجائزة

محكما ومحكمة
«جستن» تدرب ٢٩٩
ً
لجائزة التعليم للتميز

د .فايز بن عبدالعزيز الفايز
مدير مرشوع تحكيم وتطوير
جائزة التعليم للتميز

في إطار التعاون و استمرارًا للشراكة القائمة و المستمرة و المتجددة بين
وزارة التعليم والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن» ،أقامت
«جستن» دورات تدريبية لتأهيل محكمين معتمدين لجائزة التعليم للتميز.
في الدورة األولى دربت «جستن»  ١٦٠محكماً ومحكمة وفي الدورة الثانية
تم تدريب  ١٣٩محكماً ومحكمة آخرين ليصبح مجموع من تم تدريبهم ٢٩٩
محكماً ومحكمة.
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أخبار جستن

الدورة الأولى:
انطلقت فعاليات الدورة الأولى
يوم الثالثاء � 7صفر  1440بالريا�ض
و ا�ستهدفت  610حمك ًما و حمكمة
من العاملني يف امليدان الرتبوي
يف جهاز الوزارة و �إدارات التعليم
وحظيت هذه الدورة بزيارة وكيل
وزارة التعليم للأداء التعليمي
الأ�ستاذ الدكتور عيد احلي�سوين كما
ح�ضرها �أمني جائزة التعليم للتميز
الدكتور حممد الطويان وعميد كلية
الرتبية يف جامعة امللك �سعود رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية و النف�سية «ج�سنت»
الأ�ستاذ الدكتور فهد بن �سليمان
ال�شايع .وقد نفذت الدورة بالتزامن
مع فعاليات لقاء مديري مراكز
التميز الأول و املت�ضمن ور�ش عمل
الدليل الإجرائي والتعريف ب�أدلة
اجلائزة الإ�صدار الثالث.
وجاءت الدورة الأولى لتحقيق
تطلعات �أمانة جائزة التعليم للتميز
املتمثلة يف التطوير ال�شامل وامل�ستمر
جلميع فئات اجلائزة ،مع �إ�ضافة
الفئات اجلديدة التي يتطلبها
امليدان التعليمي ،وتطوير �آلية

و�أ�سلوب و نظام التحكيم وحتويله
من ورقي �إلى �إلكرتوين .وقد وقع
امل�شاركون يف نهاية الدورة على
ميثاق التحكيم مبا فيه من التزامات
ب�سرية املعلومات والنتائج بالإ�ضافة
�إلى الأمانة والدقة واملو�ضوعية.
مع الت�أكيد على كل متدرب
ب�ضرورة �إكمال � 54ساعة عملية
�إ�ضافة للجانب النظري واالختبار
للح�صول على �شهادة حمكم معتمد.
الدورة الثانية:
لقد انطلقت فعاليات الدورة
الثانية يوم اجلمعة  27جمادى
الثانية  1440بالريا�ض وا�ستهدفت

 129حمك ًما و حمكمة من العاملني
يف امليدان الرتبوي يف جهاز الوزارة
و �إدارات التعليم و غريهم  .و جتدر
الإ�شارة �إلى �أن العدد امل�سجل يف
هذه الدورة بلغ ثالثة �أ�ضعاف العدد
املر�شح حل�ضور هذه الدورة .وت�شرفت
الدورة بح�ضور رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية و النف�سية «ج�سنت» الأ�ستاذ
الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع.
وا�شتملت هذه الدورة ك�سابقتها
على ثالث مراحل وهي التدريب
النظري ملدة � 15ساعة ثم اختبار
�إلكرتوين ثم تطبيق عملي مدته 45
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�ساعة وبعد ذلك مينح امل�شارك �شهادة
حمكم معتمد جلائزة التعليم للتميز.
وت�أتي دورة حمكم معتمد يف �إطار
حر�ص �أمانة اجلائزة على تدريب
وت�أهيل �أكرب عدد ممكن من املحكمني
الذين �سي�سند �إليهم حتكيم �أعمال
جميع الفئات املتقدمة للجائزة.
واجلمعية حر�صت على اختيار
�أف�ضل املدربني ومن �أ�صحاب اخلربة
الذين مار�سوا العمل التحكيمي كما
�ساهموا يف بناء معايري اجلائزة
يف مرحلتها التطويرية ،خ�صو�ص ًا
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�أن م�شروع تطوير جائزة التعليم
للتم ّيز قام به خمت�صون من �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية
وممار�سون يف امليدان الرتبوي ممن
�شارك يف اجلائزة كمر�شح �أو حمكم
�أو �شارك يف جلانها العلمية.
وهذه الثقة الكبرية التي حظيت
بها «ج�سنت» من �أمانة جائزة التعليم
للتميز مل يكن وليد اللحظة بل هو
ا�ستمرار ل�شراكة م�ستمرة بني
اجلمعية واجلائزة منذ �أكرث من ع�شر
�سنوات عنوانها الإبداع والتميز.

وتتقدم ج�سنت بخال�ص ال�شكر
والتقدير لوزارة التعليم ممثلة يف
وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ
ونائبه د .عبدالرحمن العا�صمي
ول�سعادة وكيل الوزارة للأداء
التعليمي على دعمهم وم�ساندتهم
للجمعية يف جميع اجلوانب .وال�شكر
مو�صول لأمانة اجلائزة على ثقتها
يف «ج�سنت» التي تت�شرف بتطوير
اجلائزة و معايريها و ت�أهيل املدربني
لتحكيم ملفات املتقدمني.

أخبار جستن
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استمرا ًرا في دورها الرائد في العملية التربوية والنفسية

«جستن» تنظم
اللقاء السادس والثمانون
بعنوان «دور مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز
في التعليم في دعم العملية التعليمية»

اللقاء السابع والثمانون
بعنوان «تدريس الفلسفة»
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نظمت اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين عدد ًا من الأن�شطة
املختلفة على م�ستوى اجلمعية
وفروعها ،حيث �أقامت:
اللقاء ال�ساد�س والثمانون
بعنوان «دور مركز اليون�سكو
الإقليمي للجودة والتميز
يف التعليم يف دعم العملية
التعليمية»
وذلك يوم الثالثاء ١٤٤٠-7-١٢هـ
با�ست�ضافة �سعادة الدكتور/
عبد الرحمن بن �إبراهيم
املدير�س (مدير عام املركز
الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم
العام).
كما نظمت:
اللقاء ال�سابع والثمانون
بعنوان «تدري�س الفل�سفة»

وذلك يوم الثالثاء ١٤٤٠ -8-4هـ
با�ست�ضافة �سعادة الأ�ستاذ
الدكتور /را�شد بن ح�سني العبد
الكرمي (ا�ستاذ املناهج وطرق
التدري�س يف جامعة امللك �سعود.
�إ�ضافة �إلى عدد من اللقاءات وور�ش
العمل يف فروع اجلمعية املختلفة).
وعلى �صعيد التعاون بني اجلمعية
و�أمانة جائزة التعليم للتميز نظمت
اجلمعية الدورتني الثانية والثالثة
لتدريب املحكمني املعتمدين جلائزة
التعليم للتميز� ،إذ تع ّد اجلمعية
اجلهة الوحيدة املعتمدة لدى وزارة
التعليم يف �إ�صدار �شهادات املحكمني
املعتمدين للجائزة.
وفيما يخ�ص فروع اجلمعية
فقد �أعادت اجلمعية ن�شاط فرعي
املنطقة ال�شرقية ومكة املكرمة وذلك
ب�إجراء االنتخابات للجان التنفيذية

للفرعني ب�إ�شراف مبا�شر من
ممثل اجلمعية الدكتور� /سعيد بن
ح�سني �آل حمي �أمني جمل�س �إدارة
اجلمعية ومديرها التنفيذي ،وذلك
يف اجلهات امل�ست�ضيفة للفرعني� ،إذ
ت�ست�ضيف الإدارة العامة للتعليم يف
املنطقة ال�شرقية فرع اجلمعية يف
املنطقة ،كما ت�ست�ضيف كلية الرتبية
بجامعة جدة فرع اجلمعية يف منطقة
مكة املكرمة.
كما �أعلنت اجلمعية عن
م�ؤمترها التا�سع ع�شر بعنوان
«تعزيز ال�شخ�صية ال�سعودية ملجتمع
حيوي» والذي �سيعقد ب�إذن اهلل
خالل الفرتة 1441 /7 /١٠ -8هـ
يف رحاب جامعة امللك �سعود.
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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ضيف العدد

ضيف العدد:

سعادة الدكتور/عبد الرحمن بن عبيد الرفدي

عميد كلية التربية بالخرج  -جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

أعدت اللقاء:
� ّ
د.نورة بنت نا�صر العو ّيد
في زاوية ضيف العدد بمجلة آفاق نستضيف سعادة الدكتور
عبد الرحمن بن عبيد الرفدي ،عميد كلية التربية بالخرج
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،الذي ناقشنا معه عدة
مواضيع مرتبطة بكليات التربية ووضعها الراهن ،وأهم
الجوانب التي تناولناها مع سعادته هي:
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ضيف العدد

هل ت�ؤيد احلراك العلمي املرتبط ب�إدراج
برامج للدرا�سات العليا الرتبوية يف كليات الرتبية
باجلامعات النا�شئة؟
نعم �أ�ؤيد ذلك ،ف�إن العمل على �إعداد برامج
للدرا�سات العليا الرتبوية يف اجلامعات النا�شئة،
ميكن �أن ي�ساعد على �إعداد كوادر ب�شرية ذات
موا�صفات تربوية وكفاءات عالية تلبي تطلعات
املجتمع ال�سعودي وتتواكب مع ر�ؤية اململكة ،0302
و�إعداد اخلرباء الرتبويني امل�ؤهلني ب�شكل متميز
يف خمتلف التخ�ص�صات الرتبوية ؛ ملواجهة ق�ضايا
م�شكالت الرتبية واملجتمع على �أ�سا�س علمي ر�صني،
والعمل على ن�شر الفكر الرتبوي املعا�صر واملمار�سات
التعليمية املبتكرة ،وتطوير بيئة التعليم للعمل
على بناء جمتمع تعلم مهني و�أكادميي م�ستدام،
كذلك اال�ستثمار الأمثل للإمكانات واملوارد املتاحة
باجلامعات ،وتعزيز ال�شراكة العلمية مع امل�ؤ�س�سات
ذات ال�صلة على امل�ستوى املحلي والعامليً � ،
أي�ضا
�إثراء املعرفة الإن�سانية بجميع فروعها عن طريق
الدرا�سات املتخ�ص�صة والبحث اجلاد.
ما �أبرز ال�صعوبات التي تواجه خريجي كليات
الرتبية بعد تخرجهم و�إعدادهم الإعداد العلمي
واملهاري؟
بال �شك �أن هناك عد ًدا من ال�صعوبات
والتحديات التي تواجه خريجي كليات الرتبية،
وبالأخ�ص يف الوقت احلايل مع تنوع متطلبات �سوق
العمل ال�سعودي ،ومن �أهم هذه ال�صعوبات هي
تفاقم �أزمة البطالة بني خريجي كليات الرتبية،
لعدم وجود قنوات ات�صال وتن�سيق جيد بني كليات
الرتبية وجهات التوظيف واجلهات الأخرى املعنية
ذات ال�صلة ،والفجوة الكبرية بني اجلانب النظري
واجلانب العملي يف برامج �إعداد املعلم يف مرحلة
البكالوريو�س ،لعدم كفاية فرتة التدريب امليداين يف
�أثناء �إعدادهم ،واقت�صار فر�ص العمل على جماالت
حمددة تتلخ�ص يف املدار�س �سواء احلكومية
�أم اخلا�صة ،كذلك عدم وجود توا�صل جيد بني
اخلريجني وكليات الرتبية ملعرفة الواقع العملي

وامل�شكالت التي تواجههم ،وقبول �أعداد كبرية من
الطلبة بكليات الرتبية مما ي�ؤثر على املخرجات
التعليمية وجودتها.
هل هناك تعاون بني كليات الرتبية واملعلمني
واملعلمات يف امليدان الرتبوي ،لتدريبهم و�إك�سابهم
مهارات �إ�ضافية مالئمة للميدان الرتبوي احلايل؟
وما هي �صيغ هذا التعاون �إن ُوجدت؟
نعم هناك تعاون بني كليات الرتبية وامليدان
الرتبوي ،ومن �أمثلته ما قدمت كلية الرتبية
بجامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز عد ًدا من
برامج التدريب ال�صيفي للمعلمني يف الفرتة من
 ١٤٣٩/11/٢٧ ١٤٣٩/11/2ه ــ� ،شطري الرجال
والن�ساء ،وقد ا�ستفاد  202معل ًما ومعلمة من الربامج
التي قدمتها الكلية يف �إطار تطوير قدرات ومهارات
املعلمني ،وهذا دليل وا�ضح على التعاون بني كليات
الرتبية واملعلم واملعلمة يف امليدان ،وت�شجيع التدريب
يف جمالهم وجمالهن.
كما �آمل زيادة عدد مثل هذه الربامج ،التي
ت�ساعد على تدريب خريجي وخريجات الرتبية بعد
تخرجهم ،والتحاقهم يف ميدان العمل� ،أو �إعدادهم
لاللتحاق به.
كيف ت�ستطيع كليات الرتبية �أن ُتعد املعلم واملعلمة
وتطورهم خارج الربامج الدرا�سية الر�سمية؟
ت�ستطيع كليات الرتبية تطوير املعلم واملعلمة
خارج الربامج الدرا�سية من خالل العمل على توفري
تطبيق ميداين متزامن من اجلانب النظري ب�شكل
مكثف و�أكرب على غرار الكليات العملية كالطب
والعلوم الطبية التطبيقية وغريها من الكليات،
و�إقامة دورات تدريبية ودبلومات تربوية نوعية،
كذلك العمل على �إلزام طلبة كليات الرتبية ب�ساعات
درا�سية �إجبارية جمتمعية (خدمة املجتمع) كمحو
الأمية وتعليم الكبار ،وعقد �شراكات جمتمعية بني
كليات الرتبية ومنظمات وم�ؤ�س�سات املجتمع لالرتقاء
بقدرات الطلبة من خالل ح�ضور الطلبة ور�ش
وندوات تخ�ص�صية يف املجال ،وحتفيز طلبة كليات
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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الرتبية بامل�شاركة يف الأن�شطة املجتمعية والعمل
التطوعي و�إفادة الكليات بذلك ،واال�ستفادة من
التجارب العاملية والعربية املعا�صرة يف هذا املجال.
هل هناك م�شاريع بحثية يف اجلامعات النا�شئة
تدعم خمرجات كليات الرتبية وجت ّودها؟
نعم ،تتمثل فيما تقدمه عمادات البحث العلمي
وما توفره من دعم مادي لربامج متنوعة ووكاالت
الدرا�سات العليا وما تقدمه لطلبة برامج املاج�ستري
والدكتوراه ،واملجالت العلمية و�أوعية الن�شر املختلفة
لإبراز الإنتاج العلمي ،و�أخ ًريا ال�شراكات مع املعاهد
الرتبوية ووزارة التعليم وامل�ؤ�س�سات املدنية املعنية.
ما اخلطط املقرتحة والبدائل املُتاحة مع �إغالق
برامج البكالوريو�س يف كليات الرتبية باجلامعات
ال�سعودية؟
اخلطط املقرتحة كثرية ،ومن �أهمها التو�سع يف
برامج الدرا�سات العليا يف خمتلف التخ�ص�صات
خا�صة املهنية منها ،كذلك التو�سع يف برامج
الدبلومات العليا وانت�ساب غري الرتبويني ذات
الكفاءات غري املتخ�ص�صني بها ،واالهتمام بزيادة
عدد املراكز البحثية الرتبوية لتح�سن جودة
املخرجات الرتبوية ،واالهتمام بالن�شر العلمي
الر�صني ودعمه ماد ًيا للح�صول على �أف�ضل خمرجات
تربوية.

16

مجلة آفاق (العدد رقم )56

حتد قائم �أمام
هل هناك ٍّ
خريجي وخريجات برامج
الدرا�سات العليا الرتبوية يف
اجلامعات ال�سعودية ،يف ظل
�إغالق قبول البكالوريو�س
فيها بالوقت احلايل؟
على املدى القريب ال
يوجد ،ولكن على املدى
البعيد �سوف تظهر حتديات
�أبرزها وجود عجز يف بع�ض
التخ�ص�صات التي حتتاجها
وزارة التعليم باملدار�س.
لذلك يجب الت�سريع يف فتح
التحدي.
الربامج البديلة ،تواجه هذا
ّ
كلمة �أخرية من �سعادتكم؟
�إن لكليات الرتبية دور ًا كب ًريا يف �صناعة امل�ستقبل
والتنمية امل�ستدامة نظ ًرا ملا تقوم به من �أدوار متنوعة
و�إ�سهامات كثرية لتطوير التعليم بجميع جوانبه و هي
امل�س�ؤولة عن �إعداد املعلمني وجتهيزهم ب�شكل متميز
ملمار�سة مهنة التعليم ،عالوة على ذلك ،ما تقوم به
كليات الرتبية من درا�سات وبحوث ت�ساهم يف تطوير
املنظومة التعليمية ,وو�ضع الربامج التي تعمل على
رفع م�ستوى الأداء وتطوير املناهج ,وا�ستخدام طرق
تدري�س حديثة و�أ�ساليب التقومي املختلفة وتقنيات
التعليم املعا�صرة.
وال نن�سى دور كليات الرتبية يف احلفاظ على
الهوية العربية الإ�سالمية للمملكة العربية ال�سعودية
من خالل ما تقدمة من برامج ب�أق�سام اللغة
العربية ( التي حتافظ على الرتاث العربي وتواكب
م�ستجدات الع�صر) ،وأقسام الدرا�سات الإ�سالمية
(التي حتافظ على القيم واملبادئ والأخالق
الإ�سالمية ون�شرها يف املجتمع ،وتن�شئ ً
جيل قاد ًرا
على مواجهة االنحرافات الفكرية والأخالقية)،
لذلك من ال�ضروري العمل على تطوير كليات الرتبية
مبا يواكب امل�ستجدات والق�ضايا املعا�صرة املتعلقة
بجميع امل�شاركني يف العملية التعليمية.

قضية العدد

المعلم
الﺬي
نريد
اأ .ي�سرى بنت حمد الرفاعي
اإدارة تعليم ينبع

ما الذي طرأ على العالم حتى بتنا نبحث ونأمل للحصول على معلم مختلف عما عهدناه سابقا؟
مما الشك فيه فإن مجال التربية والتعليم هو من أهم وأول المجاالت وهو األساس الذي
تبنى عليه نهضة األمم وتطوير المجتمعات حفاظا على مقوماتها األساسية  :الدين والحضارة
والقيم والخصائﺺ القومية واالنفتاح على تيار التقدم العلمي والتكنولوجي والتفاعل مع التغييرات
المتالحقة في العالم المعاصر.
ويعد المعلم الركيزة األساسية في عملية التعليم ،وعليه تقوم مسؤولية بناء عقول الطالب
ُ
وهو في الوقت الراهن يواجه تحديات كبيرة نتيجة للمرحلة االنتقالية التي تمر بها نظم
التعليم على مستوى العالم ،والتي طرأت عليها تغيرات جذرية شملت أهدافها ومحتواها
وأساليب التقويم المتبعة لمسايرة تقدم العصر ،وما يعتريه من متغيرات مما يتطلب إعادة
النظر في نظم إعداده وتأهيله.
مجلة آفاق )العدد رقم (5٦
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ولأن نه�ضة التعليم تتوقف على
م�ستوى �إعداد املعلم كونه الركيزة
الأ�سا�سية فيها فقد �شغلت ق�ضية
�إعداده الرتبويني ،وحر�صت كل
الدول على ت�سخري الإمكانات لأجل
�إعداده الإعداد الذي ُي�ضمن من
خالله خمرجات جيدة وي�ؤمل عليها
بناء الغد.
ومن منطلق �أهميته ودوره
الفاعل  ،فقد حازت ق�ضية �إعداده
باالهتمام على امل�ستوى الأكادميي،
حيث �أجريت درا�سات عديدة حول
�إعداده قبل اخلدمة و�أو�صت ب�ضرورة
التعرف على اخلربات العاملية يف
جمال �إعداده.
واليوم متر اململكة العربية
ال�سعودية مبرحلة هامة و�شاملة يف
كل منا�شط احلياة من �أجل حتقيق
ر�ؤية (  2030م ).
ولأن املعلم هو املنفذ لل�سيا�سات
الرتبوية يف نظم التعليم ،وعلى
جناح �إعداده وتهيئته يتوقف جناح
اجليل  ،ف�إن الدولة �أولت ومازالت
تويل �إعداد املعلم جانبا كبريا من
االهتمام والتخطيط.
والناظر �إلى التعليم ال�سعودي
يجده ي�شهد نقلة كبرية وتطورات
هائلة طر�أت على املناهج وعلى
منظومة التعليم بكل مكوناتها ,وعلى
برامج �إعداد املعلم وتدريبه .
فمن هو املعلم الذي نريد؟
�إن التعليم يف وقتنا احلايل ويف
املراحل القادمة خمتلف جدا عن
التعليم التقليدي القدمي القائم على
التلقني من قبل املعلم والتلقي من
قبل الطالب.
و مل تعد للمعلم التقليدي مكانة
يف زحام التطوير ،ومل يعد املعلم
ذلك امللقن ومل يعد الطالب ذلك
املتلقي امل�ستمع ال�سلبي .
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كما �أن فكرة �أن املعلم هو امل�صدر
الوحيد للمعلومة مل تعد حقيقة  ،بل
�أن التعليم اجلديد �أ�صبح قائما على
الطالب الفعال الذي ميلك مهارات
التفكري الإبداعي والناقد والبناء.
و �أ�صبح املعلم مي�سرا وموجها
للطالب  ،لذا يجب �أن يكون ماهرا
مبدعا متمكنا من مادته العلمية ،
كما �أ�صبح الطالب عن�صرا فعاال يف
العملية التعليمية  ،بل هو العن�صر
الرئي�س لها .
من هو املعلم الذي نريد ؟
 طرحنا هذا ال�س�ؤال يفا�ستفتاء على جوعة من اخلرباء
يف تويرت الدكتورة عزيزة الروي�س
ع�ضو هيئة تدري�س  -جامعة الإمام
حممد بن �سعود �أجابت يف �سل�سلة
تغريدات:
يع ّد املع ّلم من �أهم ُمدخالت

العمل ّية ّ
التبوية ،لذلك نحن بحاجة
للمعلم القادر على حتقيق �أهداف
التعليم وترجمتها �إلى واقع ملمو�س،
وهو الذي يعمل على تنمية القدرات
واملهارات عند املتعلمني يف �ضوء
الأدوار احلديثة ملعلم القرن احلادي
والع�شرين ..
�إن احلاجة �إلى النمو املهني
للمعلم الذي نريد  ،ال تزال حاجة
قائمة با�ستمرار نظرا لأن املعلم
ال ميكن �أن يعي�ش مدى حياته
مبجموعة حمددة من املعارف
واملهارات يف الع�صر احلايل ،الذي
يتطلب من املعلم �أن يكون متعلم ًا
مدى احلياة ومتجدد ًا وفق متطلبات
عاملنا املعا�صر ..يف �أحد �أبحاثي
قدمت ت�صور ًا لركائز �أعداد املعلم
الذي نريد بالوقت احلا�ضر  ،وميكن
اخت�صارها بال�شكل التايل:

قضية العدد

وقالت الأ�ستاذة نوف القحطاين
مديرة مكتب تعليم �شمال ينبع
(بنات):
�أن الإجابة على مثل هذا ال�س�ؤال
مت�شعبة جدا ولكن ممكن �أ�أكد على
حمور مهم جدا لن�صل �إلى املعلم
الذي نريد �أال وهو
نريد معلم يت�شارك املعرفة
مع الآخرين.
فتقا�سم املعرفة عملية ت�آزر ..
عندما يت�شارك املعلم يف فكرة �أو
طريقة لعمل �شئ ما مع معلم �آخر
ف�سي�ساعدهم ذلك على ت�شكيل
الفكرة ب�شكل �أف�ضل.
ولتعزيز هذه الثقافة:
 -التوعية ب�أهمية وفائدة
م�شاركة املعرفة.
 -عمل حما�ضرات تثقيفية
وتوعوية مكثفة �سواء داخل امل�ؤ�س�سة
التعليمية �أو خارجها.
 -و�ضع املحفزات واعالنها
للجميع.
 -تعزيز الثقافة االيجابية لدى
املعلمني.
 -ت�سهيل وتي�سري جميع العقبات
�أمامهم.
البدء فور ًا بالتنفيذ
والتحفيز
ت�شجيع وحث املعلم على التطور
من خالل م�شاركة املعرفة يعترب من
�أهم املحفزات للإبداع واالبتكار.
(فمن ال يتقدم يتقادم )
وذكر الدكتور مازن القحطاين
�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س
امل�ساعد :
نريد النموذج القادر على
التعامل مع املتعلمني لتذليل العقبات
وال�صعاب التي تواجههم وفق ًا
ملعطيات البيئة وحيثياتها ،يف �سبيل
جناح العملية التعليمية ،وبقاء �أثر

التعلم ،وبناء �صورة القدوة احل�سنة
متعلم
التي جتعل منه رائد ًا يراه كل ٍ
رمز ًا يجب اتباع م�سريته و�سريته.
فيما و�ضع الربوفي�سور بدر
ال�صالح �أ�ستاذ تقنيات التعليم معلم
امل�ستقبل بني اخلرافة واحلقيقة
قائال:
اخلرافة :يتطلب �إعداد املعلمني
ملدر�سة امل�ستقبل تدريبهم قبل
اخلدمة من خالل مقرر �أو مقررين
يف ا�ستخدام التقنيات التي تقدم
على نحو منف�صل وغري تكاملي مع
مواد التخ�ص�ص و�أ�ساليب التدري�س،
و دعم هذا التدريب بور�ش عمل وقتية
�أثناء اخلدمة .يعد هذا التدريب
كافي ًا لدمج التقنية يف التعليم.
احلقيقة :تتطلب عملية �إعداد
املعلم ملدر�سة امل�ستقبل �إعادة النظر
جملة وتف�صي ًال بربامج الإعداد
قبل اخلدمة و�أثناءها ،لي�س يف
جمال تقنية املعلومات واالت�صال
فقط ،و�إمنا بجميع متغرياتها
ومكوناتها ،و�إعادة �صياغتها يف �ضوء
االفرتا�ضات املعا�صرة حول الطرق
التي يتعلم بها الفرد.
وليكون املعلم كما نريد هناك
حتديات كثرية يواجهها اليوم !
ومن �أجل للو�صول لذلك يجب
�أن ميتلك املعلم مهارات عده ت�ؤهله
للو�صول لأهدافه بكفاءة عالية .ومن
�أهم ما يجب �أن يتوفر يف املعلم
ليكون معلم امل�ستقبل الذي نريد ،
والذي نعول عليه �إن�شاء جيل واع �أن
تتوفر فيه مهارات القرن الواحد
والع�شرين  ،والتي بدورها �ستنعك�س
منه على طالبه.
فماهي مهارات معلم القرن
الواحد والع�شرين ؟
�صار من ال�ضروري �أن يتحلى
املعلم ب�سمات وخ�صائ�ص متنوعة

جتعله متنا�سقا مع تطورات الع�صر
ومنوه ونه�ضته ومن �أهم تلك ال�سمات
واخل�صائ�ص التي يجب �أن يت�صف
بها معلم القرن الواحد والع�شرين :
 اخل�صائ�ص النف�سيةواالجتماعية والعقلية.
 �سمات مهنية ترتبط بقيمالعمل الرتبوي .
 �سمات مبنية على كفاياتالتعليم والتعلم.
 مواكبة التطوراتالتكنولوجية.
 الإملام بالذكاءات املتعددةوكيفية توظيفها لذاته ولطالبه.
 ا�ستخدام الأجهزةالذكية ،والتوجه الرقمي ،والتعاون
والتوا�صل.
 التعلم القائم على امل�شاريع. االبتكار. اال�ستمرار يف التعليم. البحث عن املعلومات. القدرة على حل امل�شكالت.	�إدارة الوقت. اتخاذ القرارات.ختاما :
�إن ق�ضية تطوير املعلم لي�ست
ترفا  ،بل �ضرورة البد من وجودها،
و�أهداف م�ستقبلية البد من حتقيقها.
واليوم �أن الأوان لرنى يف
مدار�سنا املعلم الذي نريد ،
فالجمال للم�ساومة واملجاملة على
ح�ساب عقول اجليل بناة الوطن
م�ستقبال .
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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المؤتمر الدولي األول
لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
في ضوء التوجهات الوطنية والدولية
الحديثة ،بجامعة القصيم

عائ�شة ذياب املطريي

باحثة دكتوراه تخصص أصول تربية جامعة القصيم
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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أقيم المؤتمر الدولي األول
لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء التوجهات الوطنية والدولية
الحديثة ،والذي نظمته جامعة القصيم ممثلة في كلية التربية على مدار
يومي األحد واالثنين الموافقين  1440/5/15-14هـ بمشاركة عدد من
المختصين في عدة جامعات من داخل المملكة وخارجها.
و�أكد معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
اجلامعة ،خالل افتتاح امل�ؤمتر �أن
ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعات يعد
العن�صر الرئي�س يف �إنتاج املخرج
النهائي مبا يقوم به من �أدوار
مهمة ومف�صلية يف حتقيق �أهداف
اجلامعة من تدري�س وبحث علمي
وخدمة للمجتمع.
كما �أكد على �أهمية االرتقاء
ب�أداء ع�ضو هيئة التدري�س من خالل
عملية تقومي مبنية على �أ�س�س علمية
ل�ضمان التح�سني ب�شكل م�ستمر،
الأمر الذي ينعك�س �إيجا ًبا على جودة
امل�ؤ�س�سات التعليمية وخمرجاتها.
يف حني �أ�شار رئي�س اللجنة
التنظيمية للم�ؤمتر عميد كلية
الرتبية الدكتور �سامي بن فهد
ال�سنيدي ،ب�أن التعليم ب�صورة عامة
والتعليم اجلامعي ب�صورة خا�صة
ي�شهد خالل العقدين الأخريين يف
كثري من بلدان العامل حركة �إ�صالح
وتطوير للعلمية التعليمية باملرحلة
اجلامعية وذلك لتحقيق التميز لدى
اخلريج اجلامعي الذي ي�سمح له
مبواجهة التحديات التي يفر�ضها
القرن  ،21لذا �أولت حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
اهتماما
عبد العزيز  -حفظه اهلل -
ً

بال ًغا بالتعليم اجلامعي حتى حققت
اجلامعات ال�سعودية يف عهده طفرة
تعليمية كربى ،م�ش ًريا �إلى �أن هذه
اجلامعات �أ�صبحت تقدم لطالبها
تخ�ص�صات علمية وتطبيقية يحر�ص
عليها �سوق العمل.
كما �أ�شار �إلى �ضرورة تطوير
تقومي �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات؛ لقيا�س �أدائهم وتطوير
�أ�سلوب التح�سني امل�ستمر ب�أ�سلوب
علمي حديث� ،ضمن عملية اجلودة
التعليمية لهذه امل�ؤ�س�سات ،ولذلك
جاءت فكرة امل�ؤمتر والذي حر�صت
جامعة الق�صيم ممثلة بكلية الرتبية
بتوجيه من معايل مدير اجلامعة
عليه للتعرف على الأ�ساليب العلمية
والعملية لتقومي �أداء ع�ضو هيئة
التدري�س ليكون �إ�ضافة نوعية للعملية
التدري�سية والبحثية وخدمة املجتمع،
وحتى يتمكن من القيام مبهامه
وواجباته والهدف منها التح�سني
والتطوير امل�ستمر.
وقد �أ�ضاف ب�أن امل�ؤمتر يهدف
�إلى تعميق دور اجلامعة يف حتقيق
ر�ؤية  ،2030والتعرف على التوجهات
الوطنية والدولية واال�ستفادة من
جتارب بع�ض اجلامعات الرائدة
ذات التقييم املرتفع عامل ًيا يف تقومي
ع�ضو هيئة التدري�س ،كما يهدف

�إلى بناء معايري لأدائه ،وحتديد
املقايي�س وامل�ؤ�شرات التي تعتمد
عليها اجلامعة للتقومي ،وللو�صول
�إلى ت�صميم �إطار يتم فيه التقومي
من خالل اال�ستفادة من مقرتحات
وخطط ا�ست�شرافية لتفعيل معايري
التقومي لن�شر ثقافته وبيان �أهميته
كمدخل لإ�صالح التعليم اجلامعي.
وتناول امل�ؤمتر عددًا من
املحاور من �أهمها تقومي املمار�سات
التدري�سية والنمو املهني وامل�شاركة
املجتمعية لع�ضو هيئة التدري�س،
بالإ�ضافة �إلى تقومي عالقته مع
االبتكار ،والإبداع ،وتقوميه يف
�ضوء معايري االعتماد الأكادميي
امل�ؤ�س�سي والرباجمي ،واالطالع على
بع�ض التوجهات الوطنية والدولية،
مب�شاركة جمموعة من الباحثني
والأكادمييني من داخل اململكة
وخارجها ،حيث و�صلت امل�شاركات
�إلى  100م�شاركة ،وبعد الفح�ص
والتحكيم من اللجنة العلمية و�صلت
امل�شاركات �إلى  32بحث ًا تغطي جميع
حماور امل�ؤمتر .
وقد ت�ضمن امل�ؤمتر �ست جل�سات
علمية ،جاءت جل�ستان منهما يف
اليوم الأول �إذ كان معهما حفل
االفتتاح وتكرمي �سمو �أمري املنطقة
للباحثني امل�شاركني وت�سليمهم دروع
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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التكرمي ،واأربع جل�صات علمية يف
يومه الثاين وقد �صهدت اجلل�صات
العلمية للموؤمتر حراك ًا علمي ًا مكثف ًا،
حيث توا�صلت املناق�صات لالأوراق
البحثية امل�صاركة ،والتي تتناول كل
جوانب وحماور املوؤمتر.
وقد اأ�صفرت اجلل�صات العلمية
للموؤمتر عن �صدور ع�صر تو�صيات
علمية تهدف للم�صاهمة يف تطوير
ممار�صات ع�صو هيئة التدري�ض
وتتنا�صب مع مكانته العلمية ودوره
املهم كونه مفتاح العملية التعليمية
وقاطرتها.
وجاءت التو�سيات يف ختام
اليوم الثاين للموؤمتر على
النحو الآتي:
 -1ت�صكيل جلنة تتولى و�صع
معايري لتقومي اأداء ع�صو هيئة
التدري�ض؛ وفق التوجهات الوطنية
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والعاملية ،وروؤية اململكة العربية
ال�صعودية . 2030
 -2ال�صتعانة باآراء الأق�صام،
والكليات املختلفة باجلامعة حول
طبيعة املعايري التي ينبغي تقومي اأداء
ع�صو هيئة التدري�ض يف �صوئها.
 -3ت�صكيل جلنة لت�صميم دليل
اإجرائي لتقومي اأداء ع�صو هيئة
التدري�ض؛ وفق املعايري التي �صوف
يتم و�صعها يف �صوء التو�صية الأولى.
 -4تنويع اآليات تقومي اأداء
اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة؛
بحيث ي�صارك فيها خمتلف الأطراف
املعنية.
 -5ت�صجيع الأداء املتميز واملبدع
لأع�صاء هيئة التدري�ض؛ من خالل
تقدمي مكافاآت عينية ومادية؛ يف �صوء
ما ت�صفر عنه نتائج عملية التقومي.
 -6تخ�صي�ض جائزة متيز

�صنوية على م�صتوى اجلامعة لأع�صاء
هيئة التدري�ض املتميزين.
 -7ا�صتحداث اإدارة م�صتقلة يف
اجلامعة تعنى مبتابعة عملية تقومي
اأداء اأع�صاء هيئة التدري�ض؛ من خالل
معايري �صفافة معلنة ،مع حتديد
املهام املنوطة بتلك اللجنة يف الدليل
الإجرائي؛ وفق التو�صية الثالثة.
 -8تقدمي التغذية الراجعة
امل�صتمرة لأع�صاء هيئة التدري�ض
حول نتائج عملية تقومي اأدائهم.
 -9املراجعة الدورية ملعايري،
واآليات تقومي اأداء اأع�صاء هيئة
التدري�ض؛ وفق التوجهات العاملية
والوطنية يف هذا ال�صدد.
 -10تبني ميثاق اأخالقي ملهام،
وم�صوؤوليات ،واأدوار ع�صو هيئة
التدري�ض باجلامعة يحدد حقوقه،
وواجباته.
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ماذا قالوا عن المؤتمر؟
جنحت جامعة الق�صيم يف
اختيار عنوان امل�ؤمتر وكانت جميع
اجلل�سات العلمية متميزة ،وحققت
�أهداف امل�ؤمتر .متنياتي ملعايل مدير
اجلامعة وعميد كلية الرتبية واللجنة
العلمية كل التوفيق.
د تامر عبد الغني
�أ�ستاذ م�شارك بجامعة امللك في�صل.

وتطوير الأداء التدري�سي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات من
خالل �أطر نظرية فعالة ومقارنات
مرجعية لأف�ضل التجارب والنماذج
العاملية وجاءت التو�صيات متما�شية
مع االجتاهات احلديثة ومتما�شية
مع ر�ؤية ال�سعودية  2030يف الرقي
باجلامعات ال�سعودية مل�ستويات عاملية
متقدمة من خالل ركن مهم فيها وهو
الأ�ستاذ اجلامعي .ف�شك ًرا جامعة
الق�صيم للتميز يف التنظيم والعنوان
واملحاور والأوراق العلمية املقدمة.
د  .خالد �إبراهيم الرتكي
�أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم املناهج
وطرق التدري�س كلية الرتبية
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

م ّثل هذا امل�ؤمتر �إثرا ًء حقيق ًيا
لكل املجاالت املتعلقة بتقومي �أداء
ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة،
ناق�ش خالله امل�ؤمترون �أكرث �أ�ساليب
تقومي الأع�ضاء فاعلية ودعوا فيه
�إلى ت�صحيح املمار�سات احلالية
يف �ضوء �أحدث التجارب العاملية.
م�ؤمتر ق ّيم وحراك علمي مميز
بجامعة الق�صيم.
�سعدنا بح�ضور م�ؤمتر تقومي
د .ح�صة البازعي
كلية الرتبية جامعة الق�صيم� .أداء ع�ضو هيئة التدري�س الذي
نظمته جامعة الق�صيم ممثلة يف
مت من خالل امل�ؤمتر عر�ض كلية الرتبية وقد قدمت فيه �أبحاث
�أوراق علمية متميزة وجتارب حملية ودرا�سات علمية حمكمة رائعة يف
وعاملية ناجحة يف جمال تقومي �إعدادها ومميزة يف مو�ضوعاتها

خ�صو�صا
وا�ستفاد منها اجلميع
ً
�أن امل�ؤمتر خرج بتو�صيات �إجرائية
�سي�ستفيد منها امليدان الرتبوي
والأكادميي على حد �سواء ،وقد
�أ�ضفى التنظيم املميز وح�سن الإعداد
على امل�ؤمتر ج ًوا مميزً ا نال �إعجاب
اجلميع ،وفق اهلل اجلميع لكل خري.
د� .إبراهيم بن عبد اهلل الزعيرب
�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية والتخطيط
امل�شارك بكلية الرتبية باملجمعة.
وفقت جامعة الق�صيم يف
الإعداد والتنظيم واالختيار،
ومو�ضوع امل�ؤمتر ميثل �أهمية كبرية
يف وقت ت�شهد فيه قطاعات اململكة
العربية ال�سعودية حتوالت يف �ضوء
ر�ؤية  . 2030وتنوعت الأبحاث و�أوراق
العمل يف امل�ؤمتر لتغطي جوانب
متعددة من مو�ضوع تقومي �أداء
ع�ضو هيئة التدري�س ،وخرج امل�ؤمتر
بتو�صيات مهمة ن�أمل حتقيقها
ومتابعة ما تو�صل �إليه من نتائج.
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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المؤتمر الدولي لجامعة الخليح العربي

االبتكار في تربية الموهوبين
خريطة طريق الستثمار العقول
المنعقد بالمنامة -مملكة البحرين

بفندق «الدبلومات راديسون بلو» من  7-5مارس ٢٠١٩

�إعداد:

�ضيف اهلل �أحمد حممد الغامدي
ماجستري املناهج وطرق التدريس -
معلم موهوبني بإدارة تعليم الرياض

في استجابة لتوجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو اقتصاديات المعرفة
ومجتمع االبتكار لتعزيز القدرة التنافسية القتصاديات دول مجلس التعاون
الخليجي والتركيز على االستثمار في رأس المال البشري في ظل تنامي
التحديات المستقبلية والتنافس العالمي على األيدي العاملة الموهوبة
والمبدعة ،عقدت بنجاح باهر فاعليات المؤتمر الدولي لجامعة الخليح العربي
بفندق «الدبلومات راديسون بلو  -بالمنامة عاصمة مملكة البحرين الشقيقة»
باسم «االبتكار في تربية الموهوبين  :خريطة طريق الستثمار العقول
« خالل الفترة من  7 - 5مارس  ، ٢٠١٩بالتعاون مع الجمعية العالمية
ألبحاث تطوير الموهبة والتميز وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك
عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع «موهبة» ومؤسسة حمدان بن راشد
آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز
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وقد �شارك يف امل�ؤمتر فئات
متعددة من العلماء واملفكرين
والعربية
وامل�ؤ�س�سات العاملية
املتخ�ص�صة يف جمال املوهبة
والإبداع ،وجمموعة كبرية من
الباحثني واملهنيني والطالب من
جميع �أنحاء العامل ال�ستك�شاف برامج
وخدمات تربية املوهوبني املبتكرة
وم�شاركة التجارب واخلربات
ال�شخ�صية املبتكرة وامللهمة يف جمال
رعاية املوهبة والإبداع والتفوق.
وترجع �أهمية مو�ضوع امل�ؤمتر
�إلى دوره الفاعل يف ح�شد اجلهود
لتحقيق تغيري حقيقي يف جمال
رعاية املوهوبني واملبدعني وقيام
فاعلياته بت�سليط ال�ضوء على حاجات
دول جمل�س التعاون اخلليجي
لدول اخلليج العربي فيما يتعلق
باال�ستثمار يف املعرفة وتركيزه على
التنبيه على �ضرورة حتديد �أولويات
الإنفاق يف رعاية املواهب املتنوعة

خللق انطالقة جديدة لتعزيز
وت�شجيع املواهب يف �شتى املجاالت.
وكان من �أهم ال�شركاء
اال�سرتاتيجيون للم�ؤمتر:
 )1اجلمعية العاملية لتطوير
�أبحاث املوهبة والتميز .IRATDE
 )2م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز
ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».
 )3م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد
�آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز.
وقد �سعى امل�ؤمتر �إلى
حتقيق الأهداف الآتية:
 غر�س ثقافة االبتكار والإبداعيف فكر الباحثني ومتكني املعلمني
واملربني على تبني �أ�ساليب التفكري
االبتكاري واخلالق يف اكت�شاف
ورعاية املوهوبني واملبدعني.
 مناق�شة �أحدث امل�ستجداتيف جمال تربية املوهوبني واملبدعني
وتقدمي فر�صة للباحثني و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والعاملني بالتعليم

العايل والرتبية والتعليم وطالب
الدكتوراه واملاج�ستري لتبادل وتطوير
الأفكار النا�شئة وامل�ستقبلية يف
جمال رعاية املوهبة والإبداع مع
اخلرباء العامليني ،وامل�ؤ�س�سات
العاملية الرائدة.
 �إيجاد الو�سائل والآلياتلرتجمة البحوث العلمية والنظريات
الرتبوية املتعلقة باالبتكار والإبداع
�إلى ممار�سات فعلية و�سيا�سات
تطبيقية لدمج العلوم النظرية
بالواقع التطبيقي.
 ت�سليط ال�ضوء على �أهماملعوقات والتحديات التي تواجه
اكت�شاف مهارات الطالب املبدعني
واملبتكرين وو�ضع �آليات تطبيقية
للتغلب على تلك املعوقات
على مدار فرتة انعقاد امل�ؤمتر
خالل املدة من  7 - 5مار�س ٢٠١٩م.
وقد عقدت جمموعة من
الفعاليات كان من �أهمها :
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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 -1اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر.
 -2اجلل�سات العلمية للم�ؤمتر.
 -3معر�ض االبتكار يف تربية املوهبني.
 -4عر�ض مل�صقات لالبتكار يف
تربية املوهوبني.
 -5اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر.
وفيما ي�أتي �سر ٌد لأهم تفا�صيل تلك
الفعاليات
� ً
أول :اجلل�سة االفتتاحية:
قام بافتتاح امل�ؤمتر الدكتور/
خالد بن عبد الرحمن العوهلي
رئي�س جامعة اخلليج العربي والذي
رحب بال�سادة امل�شاركني و احل�ضور
ال�ضيوف من خالل �إلقاء الكلمة
االفتتاحية للم�ؤمتر .الذي عقد
برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور /عالء
الدين عبد احلميد �أيوب رئي�س
امل�ؤمتر الذي قام ب�إلقاء كلمة
امل�ؤمتر و�أعطى الكلمة ملجموعة
من العلماء واملتخ�ص�صني يف
جمال االبتكار يف تربية املوهوبني
املتحدثني
وكان من �أهم

26

مجلة آفاق (العدد رقم )56

الرئي�سني اخلليجيني بامل�ؤمتر:
� )1سمو الأمري الدكتور  /في�صل
بن عبد اهلل امل�شاري �آل �سعود:
رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب
باململكة العربية ال�سعودية فقد قدم
معاليه حما�ضرة متميزة بعنوان «
رحلة املوهوب  ..من االكت�شاف ..
�إلى التمكني».
 )2الربوفي�سور  /عبد اهلل بن
حممد اجلغيمان :ع�ضو جمل�س
ال�شورى رئي�س اجلمعية العاملية
لأبحاث تطوير املوهبة والتميز
باململكة العربية ال�سعودية وقدم
معاليه للم�ؤمتر حما�ضرة رائعة
بعنوان « من املوهبة لالبتكار ...
منهجية وخارطة طريق «.
 )3د � /أمل الهزاع :م�ساعد
الأمني العام مب�ؤ�س�سة امللك عبد
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع
باململكة العربية ال�سعودية  ،وقدمت
حما�ضرتها بعنوان «املوهبة من
االكت�شاف �إلى التمكني».

 )4د /مرمي الغاوي :مدير �إدارة
رعاية املوهوبني مب�ؤ�س�سة حمدان
بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املتميز بدولة الإمارات العربية
تو�ضيحا
املتحدة  ،وتناولت يف كلمتها
ً
لأهم حماور وركائز برنامج املوهوبني
بدولة الإمارات العربية املتحدة.
ثان ًيا اجلل�سات العلمية:
�ضمت فعاليات امل�ؤمتر جمموعة
من اجلل�سات العلمية بعدد ثماين
جل�سات بحثية يف اليوم الثاين
للم�ؤمتر و�سبع جل�سات بحثية
يف اليوم الثالث للم�ؤمتر مت بها
مناق�شة عدد من الأوراق البحثية
و�أوراق العمل تبادل فيها امل�شاركون
اخلربات والأفكار والدرا�سات حول
�أهمية اكت�شاف املهارات الإبداعية
واالبتكارية وتنميتها بالإ�ضافة
�إلى اجلل�سة االفتتاحية واخلتامية
للم�ؤمتر.
وخالل اجلل�سات العلمية للم�ؤمتر
نوق�شت ( )67ورقة عمل بحثية
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وت�سكلت هيÄة املتحدثني الرئي�سني الدوليني باملوؤمتر:
Professor of Developmental Disabilities, Child Studies,
Psychology and Public Health Yale and Houston University USA

Prof.
Elena Grigorenko

)Chairman of the European Talent Support Network (ETSN
)Vice-President of the European Council for High Ability (ECHA
Germany

Prof.
Albert Ziegler

Vice President of the International Research Association for
Talent Development and Excellence (IRATDE) Germany

Prof.
Stoeger Heidrun

Director of the Center for Psychologyin the Schools and
)Educationat the American Psychological Association (APA
USA.

Prof.
Rena F. Subotnik

واأبحاث علمية باللغة العربية واللغة
الإجنليزية من امل�صاركني ،تناولت
الأبحاث والأوراق العلمية مو�صوعات
متعددة حول الإبداع والبتكار يف
تربية املوهوبني واكت�صافهم وتطوير
قدراتهم و الأ�صاليب العلمية لرفع
الإنتاجية البتكارية لديهم .
ثال ًثا ور�س العمل :
ت�صمنت فعاليات املوؤمتر
جمموعة من ور�ض العمل ،اإذ ُع ِقدت
ثالث ور�ض عمل بواقع ور�صتني يوم
الأربعاء  6مار�ض ،وور�صة عمل يوم 7
مار�ض 9012م ،ومت انعقاد ور�صتي
العمل يف يوم الأربعاء املوافق  6مار�ض
9102م ،الأولى بعنوان «التعليم
املتمايز للمتعلمني املوهوبني» قدمتها
(( اأ  /اأمل احلموي العري�صي))
مدربة متدربني للك�صف والتعامل عن
املوهوبني واملبدعني.
وكانت الأهداف العامة للور�صة
هي:
 -1تعريف التعليم املتمايز.

 -2التدريب على مزايا
وخ�صائ�ض اأ�صلوب لتعليم املتمايز.
 -3تنمية مهارات املتدربني
على مراعاة الفروق الفردية بني
املتعلمني.
 -4متكني املتدربني من ا�صتعمال
خمتلف ال�صرتاتيجيات والتقنيات
املعتمدة يف التعليم املتمايز.
وكانت املحاور الرئي�صة للور�صة:
 -1تعاريف ومعلومات نظرية
تعريفية.
 -2ممار�صات تطبيقية من
خالل درا�صة حالت واقعية وو�صع
خطط وفق اأوراق العمل.
وقدم د .عدنان حممد القا�صي
اأ�صتاذ تربية املوهوبني امل�صاعد
جامعة اململكة – البحرين ور�صة
العمل الثانية بعنوان « ت�صميم
الربامج الإثرائية للموهوبني وفق
منحى  »STEAMوكانت الأهداف
العامة للور�صة هي:
 -1ا�صتيعاب املعارف واملهارات

والتوجهات التعليمية املت�صلة مبنحى
ّ
.STEAM
 -2بناء برنامج اإثرائي
للموهوبني وفق منحى STEAM
وتقييم عنا�صره الأ�صا�صية.
 -3ت�صميم الدرو�ض والأن�صطة
املنبثقة عن الربنامج الإثرائي
وتقييم عنا�صرها الأ�صا�صية
وت�صمنت الور�صة املحاور
الآتية:
 -1مفهوم منحى STEAM
ومهاراته وا�صرتاتيجيات تطبيقه.
 -2اأ�ص�ض بناء برنامج اإثرائي
للموهوبني وفق منحى .STEAM
 -3ت�صميم درو�ض تعليمية
واأن�صطة برنامج اإثرائي للموهوبني
وفق منحى .STEAM
 -4اأدوات تقييم برنامج اإثرائي
للموهوبني وفق منحى .STEAM
ويف يوم اخلمي�ض املوافق
 7مار�ض 9102م قدمت د .فاطمة
اجلا�صم اأ�صتاذ تربية املوهوبني
مجلة آفاق )العدد رقم (5٦
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امل�شارك  -جامعة اخلليج العربي –

البحرين ور�شة عمل بعنوان «التعلم
القائم على امل�شروعات للموهوبني»
وكانت الأهداف العامة للور�شة هي:
 -1التعرف على ا�سرتاتيجية
التعلم القائم على امل�شروعات.
 -2ا�ستيعاب املعارف اخلا�صة
بجدول املواعيد الزمنية والعقود
ومقايي�س التقدير املتدرج.
 -3ت�صميم درو�س قائمة على
امل�شروعات.
وت�ضمنت الور�شة املحاور الآتية:
 -1مفهوم التعلم القائم على
امل�شروعات.
�	-2أ�س�س ال�شعور بامللكية يف
التعلم القائم على امل�شروعات.
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 -3تدريب الطلبة على الطريقة
وت�صميم درو�س متنوعة على التعلم
القائم على امل�شروعات.
راب ًعا معر�ض امل�ؤمتر:
بجوار الفعاليات الرئي�سة للم�ؤمتر
ٌ
معر�ض للإبداع واالبتكار يف
�أقيم
تدري�س وتربية املوهوبني بهدف ن�شر
ثقافة املوهبة والإبداع ودعم االبتكار
والتعريف باملبادرات النوعية يف
دعم املوهبة للح�ضور وزوار امل�ؤمتر.
و�ضم املعر�ض جمموعة مميزة
من الأركان اخلا�صة بالعار�ضني،
خا�صا بوزارة التعليم
فقد �ضم رك ًنا ً
خا�صا مب�ؤ�س�سة
ال�سعودية ،ورك ًنا ً
خا�صا بجامعة
« موهبة « ورك ًنا ً
خا�صا مل�ؤ�س�سة
اخلليج العربي ،ورك ًنا ً

خا�صا
«باملوهبة نرتقي» ،ورك ًنا
ً
مل�ؤ�س�سة « لرينك�س».
خام�سا عر�ض املل�صقات
ً
العلمية:
ومت عر�ضها يف اليوم الثالث
للم�ؤمتر فقد كانت ال تقل �أهمية عن
الأوراق العلمية التي عر�ضت يف
امل�ؤمتر.
�ساد�سا اجلل�سة اخلتامية:
ً
اختتم امل�ؤمتر فعالياته الرائعة
مبجموعة من التو�صيات لتطوير
�آليات اكت�شاف املواهب وجمموعة
من املحاور الرئي�سة واملبادئ التي
من �ش�أنها تطوير ودعم املواهب
االبتكارية لدى �أبنائنا الطالب والتي
بتطبيقها �ستخطو اململكة ً
خطا
فاعلة لتحقيق ر�ؤيتها لعام .2030
وكان من �أهم تو�صيات امل�ؤمتر:
� -1صياغة وتطوير �سيا�سات
كمنظومة متكاملة للك�شف والتعرف
على املوهوبني وبرامج الرعاية
واخلدمات املقدمة لهم وا�ستثمار
نتائجهم.
 -2ت�صميم برامج وخدمات
رعاية مبتكرة للموهوبني تراعي
التكافئ والتكامل واال�ستدامة
وتنطلق من احتياجات املجتمع
والتحديات التي تواجه كل احلا�ضر
و�أجيال امل�ستقبل .
 -3تفعيل �آليات الك�شف والتعرف
على املوهوبني با�ستخدام التقنيات
احلديثة والبيانات ال�ضخمة بجمع
وتكوين البيانات اخلا�صة باجلوانب
العقلية واملعرفية وال�شخ�صية
واالجتماعية و الوجدانية و�أمناط
التعلم لال�ستفادة منها يف ت�صميم
برامج وخدمات الرعاية املقدمة
للموهوبني.

خبراء التربية

الدراسات المستقبلية
قراءة في المشهد
البحثي التربوي

د� .شم�س بنت �سعد اخلويطر
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية امل�ساعد
يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

يسهم البحث العلمي في دفع عجلة التنمية للمجتمعات اإلنسانية
في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
وغيرها ،ويحتاج البحث العلمي إلى توجيهه بما يحقق متطلبات
المجتمع وآماله ،وبما يسهم في التقدم واالزهار.
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ومن �أهم �أدوار البحث الرتبوي
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وقد �أكدت
امل�ؤمترات على �ضرورة االهتمام
بتطوير الدرا�سات امل�ستقبلية،
ون�شر ثقافة ا�ست�شراف امل�ستقبل
كما ورد يف تو�صيات امل�ؤمتر العربي
لتطوير البحث العلمي ،الذي عقد
يف الأردن يف الفرتة من ٢٧-٢٥
�أكتوبر  ،٢٠١٥وم�ؤمتر ا�ست�شراف
م�ستقبل التعليم يف الوطن العربي
املنعقد يف اخلرطوم من4-3
�إبريل ٢٠١٧م .كما �أو�صت ندوة
الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن
العربي :احلال وامل�آل ،املقامة يف
تون�س � ٢٤-22سبتمرب ٢٠١٤م،
ب�أهمية �إعادة ت�أهيل القوة البحثية
العربية باجتاه �أمناط البحث
والتفكري امل�ستقبلي ،ودمج ثقافة
الدرا�سات امل�ستقبلية يف املناهج
واملقررات الدرا�سية يف اجلامعات
واملعاهد العربية.
وعلى الرغم من �أهمية
الدرا�سات امل�ستقبلية الرتبوية ،فقد
خل�صت بع�ض الدرا�سات �إلى وجود
�ضعف يف االهتمام بالدرا�سات
امل�ستقبلية يف املجال الرتبوي
خ�صو�ص ًا ،على �سبيل املثال،
تو�صلت �إحداها �إلى �أن الدرا�سات
امل�ستقبلية مع الدرا�سات املقارنة
ال ت�شكل �سوى  %1من �إجمايل
الدرا�سات يف الرتبية الإ�سالمية
باجلامعات امل�صرية ما بني عام
١٩٩١م حتى الن�صف الأول من
عام ٢٠٠٧م.
( )1و�أظهرت درا�سة �أخرى
�ضعف الإنتاجية العربية يف جمال
الدرا�سات امل�ستقبلية الرتبوية
عموما� ،إذ مل يقدم خالل الثالثني
ً
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�سنة املا�ضية �سوى ( )54بح ًثا
تربو ًيا يف هذا املجال يف املجالت
(عينة الدرا�سة) ،وهي املجالت
العلمية املحكمة املتعلقة بالبحوث
الرتبوية ال�صادرة يف البلدان
العربية من عام  ١٩٨٠حتى عام
٢٠١٤م.
( )2وك�شفت نتائج درا�سة
حملية �أن مدخل الدرا�سات
امل�ستقبلية هو واحد من �أقل
املداخل البحثية امل�ستخدمة من
قبل الباحثني يف �أ�صول الرتبية يف
جامعة امللك �سعود� ،إذ مل ميثل مع
مدخل درا�سة احلالة �سوى ن�سبة
( )%٠٫٩من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة ،مبعنى ر�سالة
واحدة لكل مدخل.
( )3ومن املالحظ كذلك قلة
املقررات اخلا�صة بالدرا�سات
امل�ستقبلية يف بع�ض كليات الرتبية
باجلامعات ال�سعودية ،فبمراجعة
اخلطط الدرا�سية لربامج
الدرا�سات العليا (املاج�ستري
والدكتوراه) يف كلية الرتبية
بجامعة الإمام وجامعة امللك �سعود
على �سبيل املثال ،جند �أنه ال يوجد
يف برامج املاج�ستري والدكتوراه يف
كلتا اجلامعتني �أي مقرر درا�سي
يتناول الدرا�سات امل�ستقبلية،
ماعدا مقرر (الرتبية ودرا�سة
امل�ستقبل) ،يف برنامج دكتوراه
�أ�صول الرتبية بجامعة الإمام.
وجند كذلك قلة الوحدات التي
ت�ستهدف تنمية مهارات البحث
امل�ستقبلي يف مقررات مناهج
البحث الرتبوي املتقدم يف برامج
الدكتوراه  ،والتي تقدر على �سبيل
املثال يف �أحد برامج الدكتوراه

ب�ستة �ساعات فقط يف املقرر
كام ًال ،حتت عنوان (تطبيقات
لبحوث م�ستقبلية).
�إن قلة ا�ستخدام الباحثني
ملدخل الدرا�سات امل�ستقبلية يف
البحوث الرتبوية ي�ؤكد وجود عدد
من العوامل التي قد تقف عائق ًا
�أمام الباحثني .وقد �أ�شارت بع�ض
الدرا�سات �إلى جمموعة من تلك
املعوقات ،منها :الإجراءات املعقدة
للح�صول على متويل بحثي ،وقلة
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف
دعم اخلطط البحثية للدرا�سات
امل�ستقبلية يف الرتبية ،وحاجة
بع�ض البحوث امل�ستقبلية الرتبوية
�إلى تعاون جهات عديدة لتمويلها،
و�ضعف الطلب االقت�صادي
احلقيقي على منتجات البحث
العلمي امل�ستقبلي يف القطاعات
احلكومية واخلا�صة .بالإ�ضافة
�إلى جمموعة من املعوقات
االكادميية ،كاهتمام الباحثني
بالبحث عن احللول للم�شكالت
احلالية التي يعاين منها الواقع
�أكرث من امل�ستقبل ،واالفتقار �إلى
كثري من معايري �إجراء الدرا�سات
امل�ستقبلية ،و�ضعف تدريب الباحثني
على �إجراء درا�سات م�ستقبلية،
وقلة اخلرباء املتخ�ص�صني يف
جمال درا�سة امل�ستقبل ،وق�صور
تطبيق خطة بحثية تربوية للبحوث
العلمية امل�ستقبلية على م�ستوى
الكليات ،بالإ�ضافة �إلى كرثة
التعقيدات البريوقراطية للح�صول
على بع�ض البيانات والإح�صاءات
الدقيقة ،وقلة املراكز والوحدات
البحثية باجلامعة لدعم الباحثني
يف الدرا�سات امل�ستقبلية ،وقلة

خبراء التربية

املجالت العلمية املتخ�ص�صة يف
الدرا�سات امل�ستقبلية ،و�ضعف
قنوات االت�صال مبراكز بحثية
خارجية مهتمة مبجال الدرا�سات
امل�ستقبلية الرتبوية ،مع ندرة
احلوافز امل�شجعة.
ومن املقرتحات التي قد
ت�سهم يف تفعيل مدخل الدرا�سات
امل�ستقبلية يف الأبحاث العلمية؛
�إيجاد قنوات ات�صال بني الباحثني
يف اجلامعة و�صانعي ال�سيا�سة
الرتبوية واجلهات امل�ستفيدة من
نتائج الدرا�سات امل�ستقبلية ،مع
بناء عالقات مع املنظمات العاملية
والعربية لال�ستفادة مما تقدمه
لدعم الدرا�سات امل�ستقبلية،
وت�شجيع القطاع اخلا�ص على
امل�شاركة يف التمويل ،وت�أ�سي�س
وحدات للدرا�سات امل�ستقبلية
يف اجلامعات تتبنى �شراكات
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وا�ستقطاب كفاءات بحثية مميزة
مهتمة بالدرا�سات امل�ستقبلية يف

الكليات الرتبوية.
مع توفری بيئة منا�سبة وم�شجعة
على البحث يف درا�سات علوم
امل�ستقبل من خـالل اعتمـاد
حـوافز ومكافـ�آت مالیـة ومعنوية،
والرتكيز عل ــى العم ــل اجلماعي
امل�شرتك من خالل البحوث
امل�شرتكة والفرق البحثیة ،ودعم
ت�سهيل ون�شر نتائج الدرا�سات
امل�ستقبلية الرتبوية ب�صورة دورية
حتى ي�ستفيد منها الباحثني اجلدد
واجلهات التنفيذية والتخطيطية
يف اململكة.
مع �أهمية �إدراج �أ�ساليب
درا�سات امل�ستقبل �ضمن مفردات
مقرر مناهج البحث الرتبوي يف
مرحلة املاج�ستري ،و�إفراده مبقرر
كامل يف خطط برامج الدكتوراه
بكليات الرتبية� .إذ �أ�شارت الكثري
من املراجع العلمية �إلى �أن درجة
النجاح يف الت�صور امل�ستقبلي يف
جمال ما يعتمد اعتما ًدا �أ�سا�س ًيا
على مهارة الباحث يف حتديد �أمناط

و�أ�ساليب الدرا�سات امل�ستقبلية
املنا�سبة ،وعلى ا�ستخال�ص
البيانات الكمية والكيفية،
وعلى قدرته على توظيف ذلك.
---------------()1حازم �أبو الف�ضل.
(.)٢٠٠٩توجهات بحوث الرتبية
الإ�سالمية باجلامعات امل�صرية.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة الأزهر :القاهرة.
( )2حممد الذبياين.
(٢٠١٧م).درا�سات امل�ستقبل:
�أ�س�سها الفل�سفية وا�ستخداماتها
بالبحوث الرتبوية يف البلدان
العربية .جملة درا�سات العلوم
الرتبوية :اجلامعة الأردنية -
عمادة البحث العلمي.
()3جمدىال�سبيعي(٢٠١٢م).
اجتاهات البحث الرتبوي يف
ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف
�أ�صول الرتبية بجامعة امللك �سعود.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة امللك �سعود :الريا�ض.
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مـقـــاالت

ثروة الجامعات العربية
في زمن التحديات

بقلم :فادي حممد الدحدوح
خبري يف البحث العلمي والدرا�سات العليا

يستمر التنافس والتسابق بين مؤسسات التعليم العالي على مدار مسيرتها
ً
وأشكال
التعليمية ،وتأخذ فيه مساعي هذه المؤسسات نحو المقدمة صورًا
متنوعة تبرز في جهود تعزيز البحث العلمي ،من خالل إثراء البيئة التعليمية
بالتقنيات والمنهجيات المتقدمة ،وتعزيز قدرات الطلبة والخريجين ،فيما ّ
أكد
المدير اإلقليمي لمؤسسة «كواكواريلي سيموندز) »(QSفي منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،آشوين فرنانديز ،أن تقرير عام  ،2019الصادر عن
المؤسسة ،ارتقى بمعايير التصنيف السنوي ألفضل الجامعات في العالم إلى
مستويات أعلى ،مشيراً إلى أن التصنيف يستخدم إطاراً منهجياً متّسقاً يعتمد
على ستة معايير يتم فيها تقييم أداء الجامعات ،فيما لم تصل الجامعات العربية
بعد للمستوى المنشود في الريادة.
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تختلف وظائف اجلامعات تبع ًا
الختالف املجتمعات ونظمها� ،إال �أن
قدرتها على حتقيق �أهدافها ور�سالتها
يف بناء وتنمية املجتمعات ،يتوقف
على مدى قدرتها على �أداء وظائفها
املختلفة والتي ميكن �إجمالها يف
ثالث وظائف رئي�سة ،وهي نقل
املعرفة من خالل التعليم ،و�إنتاج
املعرفة من خالل البحث العلمي
الر�صني ،وتنمية املجتمع؛ وجند �أن
كل وظيفة ال تعرب عن جهود م�ستقلة
تتم مبعزل عن الوظيفة الأخرى ،بل
توجد �صلة وثيقة وترابط تام بينهم.
وت�أتي مهمة �إنتاج املعرفة
من الوظائف الرئي�سة للجامعات
العربية؛ والعمل على �إثراء الرتاث
الإن�ساين والعلمي والثقايف .ويبدو
�أن هذه الوظيفة تعزز عند جمتمع
الطلبة والعاملني يف اجلامعات
�سمات عقلنة العلم ،وتفعيل
املنهجيات العلمية لإيجاد حلول
ملختلف امل�شاكل املجتمعية التي
يعاين منها املجتمع العربي ،وو�ضع
خطط العمل بناء على ت�صورات
واقعية ت�أخذ باالعتبار الأهداف من
جهة والإمكانات والقدرات من جهة
�أخرى .ويف �سبيل حتقيق ذلك؛ ف�إن
قادة اجلامعات الع�صرية حتتاج �أن
تقوم برفع فاعلية ر�أ�س املال الب�شري
عرب الو�صول �إلى املهارات ،والقدرة
على التعلم وتطوير التكنولوجيا.
كما تعد وظيفة الت�صدي
حلاجات التنمية والتغلب على
حتدياتها ومعيقاتها داخل املجتمع
العربي من �أدوار اجلامعات العربية
الرئي�سة يف املرحلة القادمة ،ال �سيما
يف �ضوء ت�شابك امل�صالح املجتمعية،
وزيادة درجة ال�ضغوط على املوارد
وامل�صادر املتاحة ،وعادة تتم هذه

املهمة بناء على القدرات التنموية،
�إ�ضافة �إلى مقدرة اجلامعات العربية
يف تطوير وعي جمتمعي بامل�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
وال�صحية والرتبوية التي مير بها
املجتمع العربي والتي تقف عائ ًقا
�أمام التنمية.
وت�ساعد اجلامعات يف ربط
حاجات املجتمعات العربية يف
حاجات التنمية من خالل بناء
ال�شراكات التي جتمع الأكادمييني
والطلبة واملجتمعات املحلية للتعرف
على �أولويات التنمية وحتدياتها ،
كما �أن اجلامعات هي عامل فاعل
يف و�ضع اخلطط التنموية من خالل
الدرا�سات والأبحاث والت�صورات
النظرية والتجارب العاملية  ،وربط
الأهداف املو�ضوعة مع القدرات
والطاقات احلقيقية التي ميتلكها
املجتمع العربي.
وي�أتي البحث العلمي �ضمن
قلب عملية الدور املناط من قبل
اجلامعات العربية يف املرحلة
القادمة؛ لأن التعليم العايل �صمم
ب�شكل �إبداعي لدعم االكت�شافات
والتكامل والتطبيق العملي والتدري�س
يف معادلة واحدة تكفل ت�ضافر هذه

الوظائف يف عمل اجلامعات يف زمن
العوملة .وقد ازدادت �أهمية هذا
الت�ضافر يف هذه املهام يف �ضوء بروز
اقت�صاد املعرفة واقت�صاد املعلومات
واقت�صاد اخلدمات لأن اقت�صاد
املعرفة يعني �إنتاج املعرفة علمي ًا
وتطبقيها وتطوريها ب�شكل دائم
ي�ضمن اجلودة.
وختام ًا ف�إن التعليم �أ�صبح
�أداة رئي�سة للمجتمعات يف م�ضمار
التقدم والتنمية ال�شاملة التي يت�سم
بها العامل املعا�صر والت�سارع املعريف
ال�شديد ،وبات الفرد املتعلم هو
العن�صر الفعال يف النه�ضة ال�شاملة
للمجتمع ،ومن ثم �أ�صبحت عملية
التقدم والتنمية تقا�س مبا �أجنزته
امل�ؤ�س�سات التعليمية من تعليم
وتثقيف لأبنائها ،وما حققته من
خطط وبرامج تعليمية ت�ساعدها يف
النمو االقت�صادي ،واالجتماعي ،
والثقايف  ،وبنا ًء على ذلك فقد �أيقنت
كثري من الدول �أهمية التعليم ب�صفة
عامة  ،والتعليم اجلامعي ب�صفة
خا�صة ،الرتباطه ال�شديد بعوامل
التنمية والتقدم ،لذلك �أ�صبح الإنفاق
على اجلامعات ا�ستثمار ًا حقيقي ًا يف
جمال تنمية املوارد الب�شرية وجز ًءا
من �سيا�سة التنمية ال�شاملة.
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نظم تعليمية

نافﺬة تحليلية
حول تعليم اليابان
تهاين بنت حممد ال�سغري

باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق التدري�ص
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

يعد النظام التعليمي من أهم النظم التي يرتكز عليها اقتصاد المجتمع،
فهو األساس لمستقبل األجيال .فنحن نبني اقتصاداً قائماً على المعرفة
والعلم .ويعزى االهتمام بدراسة النظام التربوي الياباني إلى االستفادة
من النماذج التقدمية ومعالجة نواحي القصور أو عدم التوازن في
برنامجنا التربوي المرتبط بالتنمية .لهذا تدعو القفزة الواسعة بين اإلنجاز
واإلمكانات في وقت قصير إلى البحث عن أسباب للتحليل والتفسير.
ال�سخ�سية اليابانية
يوؤكد بدران ( )2001باأن
الباحثني يف الرتبية املقارنة يف جمال
النظم التعليمية يرون اأن الرتبية
اليابانية هي اأ�صل البنية واجلذور
املتعمقة التي تقف خلف بناء وتكوين
بعدد
ال�صخ�صية اليابانية اإذ تت�صم ٍ
من الأبعاد وال�صمات اكت�صبتها من
الرتاث احل�صاري الياباين والطبيعة
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والبيئة الجتماعية .ثم امتزجت
مبتغريات احلياة املعا�صرة واأمناطها
املتنوعة لتعطي التميز والتفرد.
و�صمات التفرد وروح النتماء
لليابان تت�صح يف :اللغة ،والنظام
الأ�صري ،واحل�ض اجلمايل ،والتعليم.
الجتاهات الرئي�سة يف
النظام الرتبوي
ثمة مكون مهم يت�صل براأ�ض املال

الب�صري يف العوملة والبتكار والنمو،
كما اأن النظام الرتبوي ممكن
أنا�صا يتمتعون مبهارات
اأن يولد ا ً
عالية ي�صتطيعون العمل يف مهن
ت�صتند اإلى املعرفة ،وت�صهم الرتبية
يف التما�صك الجتماعي ،و�صحة
اأف�صل ،وم�صاركة اأقوى من اجلوانب
املدنية والدميوقراطية يف املجتمع.
وهناك ثالثة اجتاهات رئي�صة

نظم تعليمية

�سكانية ،واقت�صادية ،وتكنولوجية،
من بني العوامل املختلفة التي ت�ؤثر
يف احلاجة لال�ستثمار يف الرتبية.
ومن �أجل احلكم على �أي نظام
تعليمي يف دولة ما يرى املحي�سن
(� )٢٠٠٢ضرورة �أن تلج�أ الدول
�إلى و�ضع حمكات دولية يتبني من
ق�ضايا التطور املهني

()١٩٥٠-١٩٢٠
الرتكيز على ق�ضايا
املناهج.
()١٩٨٠-١٩٦٠
ق�ضايا التدريب.
()٢٠٠٠-١٩٨٠
ق�ضايا التعليم
(مابعد عام )٢٠٠٠
ق�ضايا ال�سيا�سات
التعليمية

جماالت التطور
املهني

التطور املعريف
الذاتي.
تطور املمار�سات
املهنية يف البيئة
التعليمية.
تطوير مهارات
االت�صال وامل�شاركة
والعمل اجلماعي.

االقت�صادي والتنميةOECD.

خاللها امل�ستوى احلقيقي لها ،حيث
 -1املعلمني� :سنتناول املو�ضوع
هناك مالمح عامة ت�شرتك فيها
جميع الدول وت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا يف مع املعلمني كما �أو�ضحه ال�شايع
رفع م�ستوى التح�صيل للمتعلمني )٢٠١٧( .من خالل مفهوم التطور
وقد اختارت الباحثة اجتاهات املهني امل�ستمر
CPD-Continuing
املقارنة من خالل االجتاهات
Professional Development
الرئي�سة للتقومي يف منظمة التعاون
واقع برامج التطور املهني

مفاتيح �أ�سا�سية لتطور
مهني فعال

جماالت وبرامج التطور املهني

التطور الذاتي :القراءة ،التدريب
االت�ساق مع ال�سيا�سات
الرتكيز على املجاالت
الفردي ،التعلم امل�ستمر.
التعليمية والرتبوية.
التخ�ص�صية.
تطوير املمار�سات املهنية يف البيئة
الفرتة الزمنية الق�صرية تفقد مدى زمني طويل
ال�صفية مثل :الت�أمل باملمار�سات،
وم�ستمر.
عن�صر اال�ستمرارية.
�سيطرة ور�ش العمل والدورات امل�شاركة املهنية والتفاعلية البحوث الإجرائية ،بحوث الت�صميم،
برامج زيارة النظراء ،درا�سة الدر�س
واجلماعية.
على �أغلب الربامج.
داخل ال�صف.
عدم وجود �أدوات كافية لتقومي املمار�سة امليدانية
العمل التفاعلي االجتماعي مع
الن�شطة.
الربامج.
الرتكيز على تع ّلم مهارات الآخرين :جمموعة املمار�سة ،جمموعة
عدم وجود عالقة وا�ضحة
التعلم املهني ،جمموعة التوا�صل
�سياق
�ضمن
جديدة
و�شفافية بني الربامج
والتعلم الإلكرتوين ،برامج الن�صح
على
القائم
التدري�س
واملمار�سات ال�صفية.
وامل�شورة.
عدم وجود عالقة بني الربامج املحتوى.
امل�شاركة يف الربامج التطويرية
وحت�صيل الطالب.
اجلماعية :امل�ؤمترات  ،حلقات النقا�ش،
ور�ش العمل.

 -2الطالب :كيف ميكن االرتقاء بالنواجت واملخرجات من حيث:
املحور

االجتاه

التعريف

اخليارات
االستثامر يف وقت مبكر

سياسات لضامن أال تعوق الظروف
الشخصية أو االجتامعية تحقيق
اإلنصاف
اإلمكانات الرتبوية (اإلنصاف)
)والجودة( وأن يصل كل األفراد إىل الحد األدىن
األسايس من املهارات(الشمول)
الطالب

معالجة السياسات عىل
مستوى النظام

�صور �أغلفة الكتب ب�أطفال حتمل كتب توحي لهم مب�ستقبلهم.
تبد�أ الرتبية يف اليابان من �سن الثالثة.
هل كل مواطن سعودي سيكون لديه من الثقافة واملهارات الالزمة
للتفاعل مع االقت�صاد العاملي و�أخذ حقوقه وحتمل م�س�ؤولياته
الوطنية؟
البطالة دون املتو�سط.

دعم املدارس والطالب من ماذا عن التاميز يف مستويات املدارس يف اململكة العربية السعودية
وكذلك يف اليابان؟ ما الخطط لعمل املدارس ذات املستوى املتدين؟ هل
ذوي األداء املتدين
هناك اسرتاتيجيات صفية ف ّعالة؟
املرحلة الثانوية العليا

إعداد
الطالب
للمستقبل

املوازنة واملقارنة

يتم القبول يف اليابان وفق اختبارات مقننة وتنافسية ،ويبدأ التشعيب
يف املسارات من املرحلة الثانوية وهناك طالب يتخرجون مبهارات
تقنية عالية.

التعليم والتدريب املهني أنشئت املدارس التقنية والفنية الخاصة يف اليابان بعد إنشاء املصانع
سياسات تساعد عىل إعداد الطالب
لهدف العمل فيه وجودة اإلنتاج.
لسوق العمل
اليابان لديها ألف جامعة ومعهد عال.
التعليم العايل
االنتقاالت

ال رسوب للطالب الياباين واالنتقال بتلقائية حتى التعليم الجامعي
يضمن تخرجه مع زمالئه ،والهدف من االختبارات الدورية هو التأكد
من أن املعلم قد حقق التوازن يف توصيل املعرفة وتنمية القدرات.
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 -٣امل�ؤ�س�سات :كيفية االرتقاء بجودة التدري�س من خالل التح�سني املدر�سي وعمليات التقومي والتقييم والنهو�ض
باجلودة من حيث:
املحور

االجتاه

التعريف

التح�سني املدر�سي

�سيا�سات لتوفري
عملية تع ّلم على
نحو ي�ؤثر يف �إجناز
الطالب.

التح�سني املدر�سي

�سيا�سات لدعم
الإجراءات وحت�سني
نواجت النظام
املدر�سي

اخليارات
بيئات التعلم

املقارنة واملوازنة
توفر اليابان مدر�سة يف كل حي بعيدً ا عن عدد الطالب وتنمية
ثقافة امل�شي ،كما �أن ال�سعودية توفر مدر�سة يف كل حي ح�سب
العدد حتى لو جل�أت �إلى بع�ض امل�ساكن اخلا�صة وا�ست�أجرتها.
ماذا عن حجم الف�صول؟ املناهج؟ وقت التدري�س؟

املعلمون

 يقوم املعلمون بعقد حلقات بحث كل ثالثة �أ�شهر ملناق�شةالبحوث والنقا�ش حول نظريات التعلم وم�شاكل العملية
التعليمة.
 تقوق �أعداد املعلمني يف اليابان �أعداد املتعلمني ،يف حنيمازال االحتياج يف ال�سعودية قائ ًما ملعلمي بع�ض التخ�ص�صات.
ماذا عن �سيا�سات التوظيف؟ رواتب املعلمني؟ فر�ص التطور
املهني

قادة املدار�س

يف ال�سعودية �آلية تر�شيح قائد املدر�سة من خالل اختبارات
كفايات �إدارية و�إ�شرافية وجلان مقابالت تنظم من قبل
الوزارة.
ا�ستقاللية يف املدار�س اليابانية من حيث تعيني املعلمني
وف�صلهم.

امل�ؤ�س�سات

تقييم النظام

م�ؤ�شر جودة التعليم منتدى دافو�س االقت�صادي (مرفق)

تقييم املدر�سة

يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل منظومة الأداء الإ�شرايف،
ومن خالل هيئة تقومي التعليم .ويف اليابان التقومي على امل�ستوى
املحلي.

تقييم املعلم

يقيم املعلم الياباين مدير املدر�سة ويقيم املعلم ال�سعودي
مدير املدر�سة ،وامل�شرف الرتبوي يتولى الإ�شراف على �أدائه من
خالل معايري منظومة الإ�شراف الرتبوي .وتقومي ذاتي للمعلم.

تقومي الطالب

ماذا يحث داخل ال�صف الياباين؟ رغم عدد الطالب الأكرث يف
ال�صف الياباين عنه يف ال�صف ال�سعودي.

�أطر التقومي والتقييم

هناك اختبارات تناف�سية للطالب للتقدمي يف املرحلة الثانوية
العليا والقبول اجلامعي يف اليابان ،ويف اململكة العربية
ال�سعودية اختبارات كفايات اللغة والقدرات والتح�صيل
الدرا�سي للقبول باجلامعة.
ا�ستحدثت يف اململكة العربية ال�سعودية هيئة تقومي التعليم عام
5341ه ومرتبطة مبا�شرة مبجل�س الوزراء لكن �إلى العام احلايل
مل تت�ضح ب�شفافية �آلية العمل وا�سرتاتيجياته.
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-4النظم :كيفية التن�سيق بني حوكمة النظم الرتبوية ومتويلها بحيث تغدو ف ًعالة ،من خالل �ضمان التخطيط
الف ّعال والتطبيق ،وخطط وا�سرتاتيجيات ل�ضمان ا�ستثمار ف ّعال يف النظم الرتبوية.
التعريف

املحور

االجتاه

نظم التعليم
(احلوكمة
)الف ّعالة

ااحلوكمة

�ضمان التخطيط الف ّعال
والتطبيق.

التمويل

ا�ستثمار ف ّعال يف النظم
الرتبوية

 -5التكنولوجيا والتقنية :ملجتمع
الرقمي طريقة غريت تفاعلنا بع�ضنا
مع بع�ض ومع جمتمعاتنا املحلية،
وقد زادت قدرة امل�ستخدم على توليد
حمتوى يف تعامله مع الإنرتنت وهذا
النوع من التفاعل خربة ت�شاركية،
و�أعاد تعريف املعرفة ،وال نغفل
الدور الذي تلعبه �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وبالطبع لها ت�أثريها
على املدار�س واملعلمني والطالب

املقارنة واملوازنة

اخليارات
بنية وعمر النظام

عمر النظام يتباين �إذ �إن عدد اجلامعات بلغ عام ( )١٩٧٠ح�سب
درا�سة بدوي ( ٣٨٢ )١٩٨٥جامعة و ٤٧٩معهد .و�أن�شئت وزارة
التعليم يف اليابان عام ١٩٤٧م بينما يف اململكة العربية ال�سعودية
عام ١٩٧٥م .و�أول جامعة يابانية �أن�شئت عام ١٨٥٨م و�أول جامعة
يف اململكة العربية ال�سعودية جامعة �أم القرى  ١٩٤٩وجامعة امللك
�سعود ١٩٥٧م.

ر�سم الأهداف

التعليم يف اليابان ي�ستهدف ب�شكل مركز تدريب النا�س حتى يقوم
كل فرد بواجبه كمواطن ،وميار�س ويطبق مبادئ الأخالق ،وي�صبح
�أه ًال للتمتع بالرفاهية.

الأطراف ذات ال�صلة

الرشكات واملؤسسات هل تشارك يف العملية التعليمة؟ هل لها عالقة
بالتعليم ودور ف ّعال؟

املوارد االقت�صادية

تعتمد اليابان يف اقتصادها عىل رأس املال البرشي ومتويل التعليم من
خالل الوزارة واملؤسسات الخاصة .التعليم ميول يف اململكة العربية
السعودية من خالل الحكومة ونسبة التمويل للتعليم مرتفعة،
والتعليم مجاين حتى املرحلة الجامعية والدراسات العليا.

ا�ستخدام املوارد

تتميز اليابان بحسن استغالل اإلمكانات املتاحة واملوارد (الوقت-
املوارد البرشية-املادية) يف جميع مجاالت التنمية .إذ إن التغيري
عملية مقصودة بذاتها وهي القوة الدافعة .والنهضة قامت عىل
املعرفة وركزت عىل املواطن الياباين بوصفه ثروتها وأعظم إمكاناتها
مقارنة باإلمكانات الطبيعية.

فكيف نواجه هذه التحديات يف
التعليم؟ وكيف نوظفها يف �صالح
املنظومة الرتبوية.
كما �أن منابر التعليم املفتوح
ت�ضيف طرائق تع ّلم جديدة ،وتتيح
م�صادر جديدة لأعداد �أكرب من
النا�س ،وترثي بيئات التع ّلم ،فر�صة
لتخزين البيانات والت�شارك فيها،
وت�شجع احلوار بني العاملني يف
الرتبية ،وتقوية �آليات التغذية

الراجعة و�إجراءات التقييم،
وممكن لهذه التقنيات �أن ت�ساعد
يف انخراط جميع الأطراف ذات
ال�صلة يف حت�سني املدر�سة :طالب
ومعلمني وقادة وجمتمعات حملية.
()٢٠١٥,OECD
النظم الرتبوية والتعليمية
كيانات معقدة لي�س من ال�سهل
�إدارتها و�إ�صالحها� ،إنها ت�ؤثر على
كل طفل يف الدولة .وت�شمل هذه
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النظم الطالب واملعلمني والقادة
والإداريني والوالدين وال�سيا�سيني،
وال ميكن �إحداث تغيري واحد مبعزل
عن الآخر .البنى االجتماعية
وامل�ؤ�س�سية لكل بلد ونظامه الرتبوي،
له ت�أثري قوي على الطريقة التي تقدم
فيها ال�سيا�سات الرتبوية وت�ستدام،
وتختلف الإ�صالحات وفق ًا لل�سياقات
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
ولي�س هناك ت�أكيد مدرو�س ب�أن نظام
حمدد يف بلد ما ميكن �أن يكون له
نتائج مماثلة يف بلد �آخر.
كما �أنه من ال�صعب احلكم ب�أن
نظام الت�شعيب يف املرحلة الثانوية
�أو نظام اجلامعات �أو فكرة بحث
الدر�س هو �سبب جناح النظام ،ثم
علينا �أن نطلع عليه ونطبقه بنظرة
تنفيذية فقط .لكن ال�صواب �أن
نرى التجربة التي ثبت جناحها يف
ن�سق كامل ،ن�سق املجتمع وثقافته
مرتبط بن�سق التعليم .وح�سب
م�شاهدة الباحثة املحدودة ترى �أن
التعليم ونظمه م�صبوغة باملفاهيم
االجتماعية والثقافية ال�سائدة �أكرث
من ت�أثرها بنظريات وفل�سفات
الرتبية املكتوبة .فالبد من هذه
الفل�سفات الرتبوية والنظريات �أن
تتفاعل مع ثقافة املجتمع ليه�ضمها
املجتمع وتعطيها املمار�سة ال�صحيحة
وحتى ال تت�شوه وت�صبح عدمية
القيمة .وذلك من خالل املعلم نف�سه
�أو املمار�س الرتبوي على م�ستوى
القناعة والإدراك ب�أهميته ،وميكن
�أن يتولد ذلك من خالل التمكني
للمعلم والتكاتف والتعاون مل�ساعدة
املعلم يف حتقيق �أهدافه ،فدور املعلم
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مفتاحي يف الإجناز ،ف�أكرث جهود مالمح ودرو�س .بحث من�شور على
ّ
الإ�صالح املميزة ما يركز منها على الإنرتنت.
املعلم واملناهج .كما �أود الإ�شارة �إلى ttps://goo.gl/tzQXrD2018,
جهود اململكة العربية ال�سعودية يف
بدوي ،ح�سن حممد (.)١٩٨٥
التعليم ومن ذلك الذي يظهر جلي ًا جتربة اليابان يف حتديث التعليم.
يف عدد املبتعثني داخلي ًا وخارجي ًا جملة الرتبية .قطر .ع � .٧٠ص �ص
ملوا�صلة تعليمهم ،وهناك عدد من ٧٣-٧١
البحوث والدرا�سات الرتبوية على
بدران� ،شبل ( .)٢٠٠١نظام
�أرفف املكتبات اجلامعية والوطنية التعليم يف اليابان .الرتبية املعا�صرة.
املليئة بالتو�صيات واملقرتحات م�صر .ع  ٥٩ز �ص �ص ١٧٢-١١٣
الف ّعالة والإجرائية .وكمية الهدر
ا�ست�شراف ال�سيا�سة الرتبوية
غري املف ّعل يف الوطن.
 .٢٠١٥حتقيق الإ�صالحات .منظمة
كما ميكننا تناول واقعنا الرتبوي التعاون االقت�صادي والتنمية.
والتعليمي املحلي بالتحليل الدقيق ترجمة :مكتب الرتبية العربي لدول
والذي يبد�أ بالت�سا�ؤل� :أنا كرتبوية اخلليج.OECD .
ماذا ميكنني �أن �أقدم م�ساهمة
قحوان ،حممد قا�سم (.)2102
يف تفعيل دوري الرتبوي يف ميدان
تطوير نظام التعليم العام يف اليمن
النظام التعليمي يف اململكة العربية
يف �ضوء خربة اليابان (درا�سة
ال�سعودية؟!
مقارنة) .امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي
املراجع
الع�شرين للجمعية امل�صرية للرتبية
ال�شايع ،فهد ( .)٢٠١٧متكني
املمار�س الرتبوي .ورقة علمية املقارنة والإدارة التعليمية .كلية
مقدمة يف منتدى �إثراء للتطور الرتبية .جامعة عني �شم�س� .ص �ص
املهني املنظم من قبل الإدارة العامة 873-723
(ادوارد بو�شامب)0241 ،
للتدريب واالبتعاث .وزارة التعليم
(The Global
�أحمد ،عبد ال�سميع �سيد
( )١٩٩٠التعليم يف اليابان ر�ؤية
ثقافية نقدية .الرتبية املعا�صرة.
م�صر .ع �.١٤ص �ص ٩٥-٦٤
القا�ضي� ،سعيد �إ�سماعيل
( )١٩٨٨منهج البحث املقارن �إطار
مقرتح للبحث يف الرتبية املقارنة.
جملة كلية الرتبية ب�أ�سوان .م�صر.ع
� .٣٠ص �ص 242-٦٢٢
اخلطيب ،حممد �شحات
( )٢٠١٢التعليم يف اليابان وال�صني

Competitiveness Report

)٢٠١٨ ,٢٠١٨-٢٠١٧
�سلمان ،علي �أحمد ()٢٠٠٩
خ�صخ�صة التعليم قبل اجلامعي
يف كل من �إجنلرتا واليابان و�إمكان
الإفادة منها يف م�صر .املجلة
الرتبوية .م�صر .ج � .٢٥ص �ص
٢٧٧ -٢٧٣
الرتبية
مكتب
موقع
العربي٢٠١٨،

مجتمعنا التعليمي

الملتقى العلمي األول
لمعلمي ومعلمات الموهوبين
وزارة التعليم  -مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية بجدة
الفترة من  ١٣ – 11جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ

�إعداد:

�ضيف اهلل �أحمد حممد الغامدي
ماجستري املناهج وطرق التدريس -
معلم موهوبني بإدارة تعليم الرياض

انطال ًقا من حرص وزارة التعليم إلتاحة فرص التطوير المهني
للمعلمين والمعلمات  ،أقامت الوزارة بالشراكة مع مؤسسة سالم بن
محفوظ األهلية الملتقى العلمي األول لمعلمي ومعلمات الموهوبين
والذي عقد في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية بجدة خالل الفترة
من  ١٣ – 11جمادى اآلخرة هـ الموافق  ١٨ -١٦فبراير ٢٠١٩م.
برعاية معالي وكيل وزارة التعليم الموازي سعادة الدكتورة  /هيا
العواد ،وبمشاركة أكثر من  ١٤٠معلماً ومعلمة للموهوبين من
 ٤٧إدارة تعليمية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
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ويع ُّد امللتقى �إحدى الفاعليات
املهمة التي ت�سعى لتطبيق ر�ؤية
اململكة ٢٠٣٠م يف التعليم� ،إذ
ي�سعى امللتقى �إلى تطوير جوانب
مهمة تركزت يف تطوير املكونات
الأ�سا�سية لعملية التعليم وهي املعلم
وطرق التدري�س واملناهج وتربية
الطالب املوهوب و�إيجاد البيئة
التعليمية املحفزة واجلاذبة لت�ساهم
يف رفع كفاءة الأداء وتفعيل التقنيات
احلديثة امل�ساندة يف منظومة العمل
التعليمي مما له �أكرب الأثر على
تكوين البيئة التعليمية املحفزة على
الإبداع واالبتكار وحت�سني ا�ستقطاب
املعلمني وت�أهيلهم وتطويرهم ورفع
م�شاركة القطاع الأهلي واخلا�ص يف
التعليم والتدريب.
ومن هنا جاءت فكرة �إقامة
امللتقى العلمي الأول ملعلمي ومعلمات
املوهوبني بال�شراكة بني وكالة
الوزارة للتعليم املوازي (الإدارة
العامة للموهوبني ) وم�ؤ�س�سة �سامل
بن حمفوظ الأهلية لتجويد العملية
التعليمية يف جمال املوهوبني من
خالل تطوير وتدريب املعلم واملعلمة
ك�أ�سا�س لتطوير العملية التعليمية
ال�شاملة  .وا�ستهدف امللتقي ب�شكل
خا�ص معلمي ومعلمات املوهوبني
مبدار�س وف�صول املوهوبني كنقطة
انطالق خللق نواه تعليمية مبتكرة
ت�ساهم يف حتفيز باقي الف�صول
واملدار�س الكت�شاف املهارات
االبتكارية لدى �أبنائنا الطالب
وتنميه املهارات الإبداعية واالبتكارية
لديهم وتعظيم عوائد اال�ستثمار يف
ر�أ�س املال الب�شري.
وت�ضمن امللتقى جمموعة من
املحاور �سعى من خاللها �إلى تعزيز
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و�إر�ساء دعائم التعليم املتمايز يف
تدري�س املوهوبني يف البيئة املحلية
بالتعاون مع نخبة من اخلرباء
الإقليميني والعامليني من خالل
املحاور الآتية:
 -1التعليم املتمايز يف �صفوف
املوهوبني .
 -2البيئة املحفزة للإبداع .
وكان من �أهم �أهداف امللتقى
كما حدد يف �إطاره التنظيمي
الأهداف الآتية:
 تطوير �أداء املعلمني مبايتالءم مع االجتاهات احلديثة يف
�أ�ساليب تدري�س املوهوبني .
 زيادة الوعي لدى املعلمنيب�أدوارهم يف تربية املوهوبني وفق
الر�ؤية امل�ستقبلية للمملكة العربية
ال�سعودية لعام ٢٠٣٠م.
	�إبراز التجارب واملمار�ساتالعملية يف البيئة املحلية يف جمال
تدري�س املوهوبني يف امليدان
الرتبوي.
 اال�ستفادة من اخلرباتالدولية املتنوعة يف دعم تعليم
وتربية املوهوبني مبا يحقق التوا�صل
الثقايف عامل ًيا.
ولتعميم اال�ستفادة على م�ستوى
الإدارات التعليمية واملناطق بجميع

�أرجاء اململكة �أطلقت الوزارة
تعمي ًما على كافة الإدارات التعليمية
باملناطق واملحافظات باململكة
بالإطار التنظيمي للملتقى العتماد
العمل مبوجبه وتوجيه املخت�صني يف
�إدارات و�أق�سام املوهوبني واملوهوبات
ال�ستكمال الإجراءات املطلوبة
برت�شيح امل�ستهدفني حل�ضور فعاليات
امللتقى� ،إذ �أتاح امللتقى ح�ص�ص ًا
للرت�شح بالإدارات التعليمية باملناطق
واملحافظات التابعة للمملكة تتيح
جلميع الإدارات واملناطق التعليمية
بامل�شاركة لتبادل اخلربات وعر�ض
الت�صورات املمكنة لتطوير الأ�ساليب
التعليمية للموهوبني واال�ستماع
للخرباء العامليني والإقليميني يف هذا
املجال لال�ستفادة من خرباتهم.
ومن خالل فاعليات امللتقى التي
�ضمت نخبة من العلماء واخلرباء
العامليني والإقليميني يف جمال تعليم
املوهوبني ،والذين قاموا بتقدمي
جمموعة رائعة من املحا�ضرات
واملناق�شات والتجارب وور�ش العمل
لعر�ض اخلربات العاملية يف جمال
تعليم املوهوبني من خالل الفاعليات
الأ�سا�سية للملتقى وهي:
 اجلل�سات الرئي�سة للملتقى : -الور�ش التدريبية يف امللتقى
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 التجارب الناجحةاملعرو�ضة
اجلل�سات الرئي�سة:
من خالل عقد جل�ستني رئي�ستني
بامللتقى مت عقد  7حما�ضرات
للخرباء العامليني والإقليميني ،قدموا
فيها � 7أوراق عمل ،مت مناق�شتها يف
اجلل�سات الرئي�سة للملتقى ،وكان
من �أبرز املتحدثني الرئي�سني يف تلك
اجلل�سات على النحو الآتي:
اجلل�سة الرئي�سة الأولى:
عقدت اجلل�سة الرئي�سة الأولى
للملتقى يوم الأحد  ١٢جمادى
الآخرة  ١٤٤٠هـ املوافق  ١٧فرباير
٢٠١٩م برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور
 /عبد الرحمن بن حامد ال�سلمي
« �أ�ستاذ القيادة الرتبوية بجامعة
امللك عبد العزيز « ومت بها مناق�شة
�أوراق العمل الآتية:
 )1الربوفي�سور /جوليا روبرت�س:
رئي�س املجل�س العاملي للموهوبني
وع�ضو هيئة التدري�س بجامعة
وي�سرتون  -والية كنتاكي  -الواليات
املتحدة الأمريكية وقدمت ورقة عمل
بعنوان التمايز الفاعل يف النظام
التعليمي.
 )2الربوفي�سور /ريكو تايلور:
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية
بجامعة وي�سرتن  -والية كنتاكي
= الواليات املتحدة الأمريكية
باال�شرتاك مع �أ  /مها بنت عو�ض
املطريي� ،إذ قدمت حما�ضرة
مميزة عر�ض فيها ورقة عمل
بعنوان «املنحى التكاملي للعلوم
وفق التمايز» ،هدفت الور�شة �إلى
تنمية قدرات امل�شاركني على التعليم
والتعلم وفق املنحى التكاملي للعلوم
مبا ي�ساهم يف ت�شجيع الطالب

لال�ستك�شاف واال�ستق�صاء وفهم
حميطهم وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم
بجانب تنمية مهارات العمل
اجلماعي ،بالإ�ضافة �إلى ربط تعلم
وتعليم العلوم بواقع احلياة و�إك�ساب
الطالب املهارات العملية يف التعامل
مع امل�شاريع والتجارب العلمية
وت�أهيلهم للمناف�سات العلمية على
امل�ستوى املحلي والعاملي.
 )3الدكتور /عبد اهلل بن عبد
العزيز العفي�ص :م�ست�شار �أول يف
مكتب حتقيق الر�ؤية بوزارة التعليم
ال�سعودية �ضمن ر�ؤية اململكة ،٢٠٣٠
وقدم �سيادته حما�ضرة بعنوان
«مراكز التعليم كنموذج تربوي
للتمايز»  ،وقد ركزت ورقة العمل التي
قدمها معاليه -من خالل املحا�ضرة
 على ت�سليط ال�ضوء على الكفاءاتواملهارات التي يتطلبها �سوق العمل
يف القرن الواحد والع�شرين خا�صة
خالل العقدين القادمني ،وقام
بت�صنيفها �إلى �أربعة جماالت وهي
( املواد الدرا�سية املحورية  ،مهارات

التعليم واالبتكار ،مهارات املعلوماتية
واالت�صال والتقنية ،ومهارات احلياة
والعمل ) ،كما تناول ا�ست�شراق
م�ستقبل املهن والوظائف وما تتطلبه
من مهارات وكفايات وك�شفت عن
حجم الفجوة بني خمرجات
التعليم ومتطلبات �سوق العمل ودور
املعلمني ومناهج التعليم يف ردم
وتقلي�ص تلك الفجوة مبا يتوائم مع
حاجة امل�ستقبل .ويف نهاية املحا�ضرة
تناول �سيادته ً
عر�ضا لأهم املهارات
والكفايات التدري�سية التي ينبغي
للمعلم �أن يتحلى بها وي�ستثمرها مع
الطالب املوهوبني.
اجلل�سة الرئي�سة الثانية:
عقدت اجلل�سة الرئي�سة الثانية
للملتقى يف يوم الإثنني  ١٢جمادى
الآخرة  ١٤٤٠هـ املوافق  81فرباير
 ٢٠١٩برئا�سة الأ�ستاذ  /حممد بن
يحيى حداد ،ومت بها مناق�شة �أوراق
العمل الآتية:
 )1الدكتور /عبد الرحمن نور
الدين كلننت :ع�ضو هيئة التدري�س
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بجامعة امللك �سعود و�أ�ستاذ املوهبة
 اململكة العربية ال�سعودية ،وقدم�سيادته حما�ضرة بعنوان « التعرف
والت�صنيف خلدمة �أف�ضل املوهوبني:
تنظري علمي وتطبيق عملي«
وتناولت الورقة البحثية �أهمية
اكت�شاف املوهوبني والتعرف على
�أهم املقايي�س واملعايري والأدوات
التطبيقية التي ميكن ا�ستخدامها
لذلك مثل قيا�س ال�سمات الإبداعية
والتعليمية والقيادية مع التطرق
للعوامل امل�ؤثرة على �أداء املوهوبني.
 )2الدكتور /عبد النا�صر
عبد الرحيم فخرو :رئي�س املجل�س
اال�ست�شاري مب�ؤ�س�سة التعليم
امل�ستقبلي  -الكويت ،وقدم معاليه
ورقة عمل من خالل حما�ضرة بعنوان
«�آليات ال�صف الدرا�سي املتمايز«
والذي تناول فيها اال�سرتاتيجيات
النوعية الهادفة لتحفيز الإبداع
لدى الطالب ومعوقات جناح البيئة
التحفيزية واملفاهيم املرتبطة
بالعملية الإدراكية لدى الطالب
املوهوبني و�أهم ال�سمات التي يجب
�أن يتحلى بها املعلم يف �سبيل حتفيز
الطالب على التعلم وتنمية القدرات.
 )3الدكتور /في�صل يحيي
العامري  :ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة جدة  -اململكة العربية
ال�سعودية  ،وقدم معاليه ورقة عمل
من خالل حما�ضرة بعنوان « البيئة
املحفزة للإبداع« ،وهدفت املحا�ضرة
�إلى التعريف بالنموذج الت�شاركي
يف املوهبة ك�أحدث املفاهيم يف
جمال تربية املوهوبني يف اململكة
العربية ال�سعودية وحددت تعريف ًا
جديد ًا للموهبة و�أو�ضحت جمموعة
من التطبيقات العملية لإيجاد بيئة
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تعليمية تفاعلية وحمفزة لقدرات
ومواهب الطالب للو�صول بهم �إلى
م�ستوى الإنتاجية الإبداعية.
� )4أ  /هويدا عبد اهلل البواردي:
مدير عام املوهوبات بوزارة التعليم
 اململكة العربية ال�سعودية ،وقدمتورقة عمل ملحا�ضرة بعنوان « معلمو
املوهوبني  ..بو�صلة امل�ستقبل يف
ف�صول املوهوبني« والتي تناولت فيها
دور املعلم يف توجيه وحتفيز مهارات
املوهوبني واملوهوبات لتعظيم
الإنتاجية الإبداعية.
ثان ًيا :الور�ش التدريبية
بامللتقى:
ت�ضمن امللتقى  6ور�ش عمل
قدمها نخبة من املتخ�ص�صني
واخلرباء يف جمال تعليم املوهوبني
ومت عقد ور�ش العمل على مدار يومي
الأحد والإثنني  ١٣ ،١٢جمادى
الآخرة  ،١٤٤٠وكانت ور�ش العمل
املقدمة على النحو الآتي:
 )1ور�شة عمل بعنوان « اخلطوة
الأولى للتمايز ب�صفوف املوهوبني«
قدمها الدكتور حممد عو�ض روا�س
مدير �إدارة املوهوبني مبكة املكرمة.
 )2ور�شة عمل بعنوان
«املنحى التكاملي للعلوم وفق
التمايز «قدمتها الأ�ستاذة مها
عو�ض املطريي م�شرفة موهوبات
ومدربة دولية يف تعليم .STEM
 )3ور�شة عمل بعنوان «التدريب
الرقمي ب�صفوف التمايز «قدمها �أ /
زكي حممد فرا�ش� .إذ تطرقت ور�شة
العمل ملفهوم ال�صف املتمايز ( ملاذا
 ،كيف ،وما هو ) التدريب الرقمي
ومعايري اختيار التطبيق امل�ستخدم
يف الأغرا�ض التعليمية وجمموعة من
تطبيقات الإدارة ال�صفية وتطبيقات

الأن�شطة وامل�سابقات ال�صفية
وتطبيقات الفيديوهات التعليمية
واعتمدت الور�شة على التطبيق
العملي ملجموعة من الو�سائل التقنية
على الأجهزة الذكية.
 )4ور�شة عمل بعنوان « �أ�سلوب
التمايز القائم على  .F.P.Sوحل
امل�شكالت امل�ستقبلية ك�آلية للتمايز
«قدمها الدكتور  /عبد النا�صر
فخرو� ،أو�ضح فيها �أهمية حل
امل�شكالت امل�ستقبلية من خالل �آلية
ميكن تعلمها والتدرب عليها ،وقدمت
الور�شة فر�صة عملية للم�شاركني يف
معرفة و�إتقان مهارات حل امل�شكالت
امل�ستقبلية بدء ًا من الإح�سا�س
بامل�شكلة مرو ًرا بو�ضع احللول وانتها ًء
بت�صميم بدائل خمتلفة وخطط
تنفيذية للحل �ضمن ا�سرتاتيجيات
الإبداع .
 )5ور�شة عمل بعنوان « �أ�ساليب
التعرف على التميز داخل ال�صف
« قدمها الدكتور /عبد الرحمن
نور الدين كلننت  ،وهدفت الور�شة
لتمكني امل�شاركني من ا�ستخدام
مقايي�س و�أدوات اكت�شاف املوهوبني
من خالل التطبيق العملي مع
التطرق لعنا�صر ومكونات النماذج
امل�ستخدمة ،ودور كل منها يف التعرف
على التميز داخل ال�صف.
 )6ور�شة عمل بعنوان «من
الإبداع �إلى الإنتاجية الإبداعية
يف تعليم املوهوبني» قدمها الدكتور/
في�صل يحيى العامري� ،إذ قام
معاليه بتعريف امل�شاركني بالور�شة
على موا�صفات ومعايري بناء البيئات
التعليمية التفاعلية واملحفزة لقدرات
ومواهب الطالب ،وقدم ً
دليل عمل ًيا
يف كيفية ت�صميم �سياق تعليمي
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متكامل يعمل على �إحداث التطور
املتزامن لقدرات املوهوبني والتعرف
على م�ستوى قدراتهم و�إنتاجيتهم
من خالل التفاعل مع هذا ال�سياق،
ويف نهاية الور�شة قدم جمموعة
من التو�صيات وامل�ضامني الرتبوية
امل�ستخل�صة لتطوير بيئة عملية
قائمة على الإنتاجية الإبداعية.
ثال ًثا :التجارب الناجحة
بامللتقى:
لقد ت�ضمن امللتقى ً
عر�ضا الثنتي
ع�شرة جتربة ناجحة يف جمال تربية
املوهوبني ُقدِّ مت من املر�شحني
بالإدارات واملناطق التعليمية باململكة
العربية ال�سعودية طب ًقا للإطار
التنظيمي والرت�شيحات امل�ستوفاه
لل�شروط� ،إذ قام املر�شحون بتقدمي
بطاقة تر�شح للم�شاركة يف امللتقى،
ومت اختيار االثنتي ع�شرة جتربة وف ًقا
للتجارب امل�ستوفاة لل�شروط واملعايري
املطروحة بالإطار التنظيمي والتي
�أكدت على �ضرورة متيز التجربة،
و�إحداثها فار ًقا يف تعليم املوهوبني
ب�شكل �إيجابي واالت�صاف بالتنوع
وحجم الأثر والكفاءة والفاعلية

يف تعليم وتطوير �سلوك املوهوبني
وحددت املعايري الواجب توافرها
يف التجارب املنتقاة للم�شاركة يف
امللتقى يف ال�شروط الآتية:
�	-1أن تكون التجربة قائمة
على �إحدى نظريات التعليم والعلم.
� -2أن تكون التجربة منفذة
ولها نتائج وتقارير ومت قيا�س �أثرها.
� -3أال يكون قد م�ضى على تنفيذ
التجربة �أكرث من عامني درا�سيني.
� -4أن تكون التجربة مطبقة
يف جمال �أو �أكرث من املواد الدرا�سية
ويف ال�صفوف الدرا�سية للطلبة
املوهوبني.
� -5أن تكون جميع �شواهد
التجربة ووثائقها موثقة من جهة
ر�سمية معتمدة داخل �إدارة التعليم.
� -6أن تكون التجربة قابلة
للتطوير مبا يحقق تطبيقها يف
بيئات متنوعة.
�	-7أن تكتب التجربة بطريقة
علمية �سليمة وبت�سل�سل منطقي
وا�ضح.
وقامت اللجنة امل�شرفة على
امللتقى بدرا�سة التجارب املقدمة

من الإدارات واملناطق التعليمية يف
جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية
واختيار اثنتي ع�شرة جتربة توافرت
فيها ال�شروط واملعايري للم�شاركة يف
امللتقى .
ومت عر�ض التجارب ومناق�شتها
بامللتقى ب�أ�سلوب علمي من خالل
املتخ�ص�صني يف جمال تربية
املوهوبني بالوزارة �إذ �شكلت جلنة
�إدارة جل�سات التجارب من ال�سادة:
	�أ  /حامد الق�شريي :بالإدارة العامة للموهوبني.
	�أ  /جنالء موريه :بالإدارة العامة للموهوبات.
	�أ  /عبد اهلل الهذيل :بالإدارة العامة للموهوبني.
	�أ � /سعاد الدو�سري :بالإدارة العامة للموهوبات.
 د  /حممد روا�س  :مديراملوهوبني ب�إدارة تعليم مكة املكرمة.
 د  /نورة الغامدي :مديرة املوهوبات ب�إدارة تعليم جدة.
ومت تق�سيم التجارب الناجحة
�إلى ثالث جمموعات رئي�سة على
النحو الآتي:
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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املجموعة

الأولى

مقدمو التجارب
م

اال�سم

التجربة

١

�أ  .عمر �صالح ال�شغنوبي

جتربة مدر�سة اليوبيل للموهوبني بالأردن

٢

�أ .فاطمة ح�سن املغربي

امل�سابقة العلمية لف�صول املوهوبني

٣

�أ � .ضيف اهلل �أحمد الغامدي

برنامج  15ثانية لن�شر ثقافة املوهبة

٤

�أ .فاطمة �صربي

من�صة �أكادوك�س التعليمية

املجموعة

الأولى

مقدمو التجارب
م

اال�سم

التجربة

١

د .عبد اهلل حممد ال�سويد

جتربة �أكادميية �صباح الأحمد
للموهبة والإبداع بالكويت

٢

�أ  .منال خملد املطريي

�إعداد الطالبات املوهوبات يف اللغة الإجنليزية

٣

�أ  .نهي حممد ن�سيب

ا�ستخدام الواقع املعزز يف تدري�س الكيمياء

� ٤أ  .هدى الدبا�س �أ� .شيخة احلماد
املجموعة

الأولى
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كتاب تنقية التفكري

مقدمو التجارب
م

اال�سم

التجربة

١

�أ .وليد عبد العزيز ال�سويلم

جتربة مدار�س الظهران

٢

�أ � .سامية عبد اخلالق الغامدي

 STEMبرنامج �إثرائي قائم على اجتاه تعليمي

٣

�أ  .في�صل حمدي اجلهني

منوذج النظام التعليمي للتمايز مبدر�سة البلد
الأمني للموهوبني

٤

�أ � .إنعام عطا�س العيدرو�س

وقفة �إبداع
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واختتم امللتقى فاعلياته بنجاح
كبري وكان من �أهم و�أبرز نتائجه
الإ�سهامات التي قدمها للمهتمني
مبجال تربية املوهوبني وذلك من
خالل تقدميه العنا�صر الآتية:
 التجارب الناجحة  :من�أهم نتائج امل�ؤمتر ا�ستعرا�ضه
ملجموعة من التجارب الناجحة يف
تعليم املوهوبني على ال�صعيد املحلي
والإقليمي والعاملي مبا ي�ساهم يف
توفري بيئة م�شجعة لتبادل اخلربات
التخ�ص�صية واال�ستفادة من �أف�ضل
املمار�سات امليدانية مبا ينعك�س على
املوهوبني بالنفع والفائدة .
 املعلومات والإح�صائيات� :إذمت توفري جمموعة من الإح�صائيات
واحلقائق املرتبطة مبجال تعليم
الطالب املوهوبني بهدف تو�سيع
�آفاق يف عدة جوانب مهمة يف العملية
التعليمية.
 ا�ستعرا�ض �أهم الأدواتوالو�سائل التعليمية :والتي ميكن
ا�ستخدامها بفاعلية وكفاءة يف
التعامل مع الطالب املوهوبني مبا
يعزز اجلانب العملي التطبيقي يف
احلركة التعليمية.
اال�ست�شارات
 تقدميالتخ�ص�صية :فقد �أتاح امللتقى
للم�شاركني اال�ستفادة من
اال�ست�شارات التخ�ص�صية من
اخلرباء العامليني والإقليميني
واملتخ�ص�صني يف جمال تعليم
املوهوبني.
 تبادل اخلربات والإثراءالتخ�ص�صي� :إذ قدم امللتقي
للم�شاركني م�ساحات ت�شاركية قام
فيها امل�شاركون من طرح وتبادل
الأفكار والآراء واملفاهيم والت�صورات

ومناق�شتها و�إثرائها خالل ور�ش
العمل واجلل�سات الرئي�سة و فرتات
اال�سرتاحة والرتفيه.
ومن خالل ما طرح من جل�سات
و�أوراق علمية خرج امللتقى العلمي
الأول ملعلمي ومعلمات املوهوبني
مبجموعة من التو�صيات قدمها
الأ�ستاذ  /حممد بن يحيى حداد
مدير عام الإدارة العامة للموهوبني
بوزارة التعليم ال�سعودية والتي
متثلت يف التو�صيات الآتية:
	� ًأول :تطوير ا�سرتاتيجياتتعليم املوهوبني داخل وخارج
ال�صفوف الدرا�سية مبا يتالءم
مع احتياجات وقدرات الطالب
املوهوبني العلمية.
 ثان ًيا :تطوير برامج رعايةاملوهوبني مبا يتوافق مع متطلبات
�سوق العمل وتطلعات ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية .٢٠٣٠
 ثال ًثا :عقد حتالفات تربويةوتعليمية مع جامعات وهيئات
وم�ؤ�س�سات تعليمية وتربوية لبناء
وتقدمي برامج �إثرائية متقدمة داخل
وخارج اململكة للطالب املوهوبني.
 راب ًعا :اعتماد الأداء املتميزوالناجت املتميز وال�سلوك املوهوب
ك�أحد جوانب التعرف والك�شف على
الطالب املوهوبني يف مدار�س التعليم
العام.
خام�سا :حتفيز الطلبة
ً
املوهوبني للم�شاركة يف املناف�سات
املحلية والدولية وتوفري الدعم
الالزم لهم لإكمال م�شاركاتهم
بفاعلية.
�ساد�سا :عقد ور�ش تن�سيقية
ً
وت�شاورية ت�ستهدف �أولياء �أمور
الطلبة املوهوبني لبناء املزيد من

ج�سور التوا�صل والعالقة مع الأ�سرة
وال�شراكة الفاعلة مع املجتمع.
 �ساب ًعا :تعميم التجاربالناجحة واملمار�سات العلمية العملية
للمعلمني واملعلمات والتي ت�ضمنتها
فعاليات امللتقى.
 ثام ًنا :ا�ستحداث �ضوابطوحمكات عاملية وعلمية يف تر�شيح
معلمي ومعلمات املوهوبني ومتكينهم
بالتدريب املنا�سب.
 تا�س ًعا :اعتماد توفريالرعاية البنائية التتبعية للطالب
املوهوبني يف التعليم العايل بال�شراكة
مع اجلامعات املحلية والدولية.
 عا�ش ًرا :اعتماد معايريوم�ؤ�شرات يف منح معلمي ومعلمات
الطالب املوهوبني حوافز ت�ساعدهم
على تطوير الأداء.
 حادي ع�شر :حت�سني بيئاتالتعلم والتعليم يف ف�صول ومدار�س
املوهوبني لتكون حا�ضنات للإبداع
واالبتكار.
 ثاين ع�شر :توظيف تقنياتالتعليم والتعلم احلديثة يف تدري�س
املوهوبني وتطوير برامج رعايتهم.
 ويف ختام امللتقى مت تكرميمقدمي الور�ش والتجارب الناجحة
و�ألقى املهند�س /ممدوح احلربي
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة �سامل
بن حمفوظ الأهلية كلمته اخلتامية
للملتقى �آمال �أن يتم تكرار التجربة
النوعية مبا يحقق تطلعات معلمي
ومعلمات املوهوبني وخدمة للوطن
و�أبنائه وتطبي ًقا لر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية لعام .٢٠٣٠
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الطالب هم من يقود دُفة تحقيق
رؤية المملكة 2030

عائ�شة ذياب �شباب املطريي

باحثة دكتوراه تخ�ص�ص �أ�صول الرتبية

سيكون اليوم الخامس والعشرون من شهر إبريل لعام 2016م
يوماً تاريخياً في مسيرة المملكة العربية السعودية ،إذ يؤسس
لنقلة نوعية وقفزة تطويرية هائلة لحاضر ومستقبل المملكة .إن
إعالن رؤية طموحة وخالقة مثل هذه الرؤية يعد فخرًا لكل
مواطن ومقيم في بلد اإلسالم والسالم ،بلد يبنى على مجتمع
حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
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ال�شك �أن االنتقال �إلى دولة
اال�ستثمار ودولة الت�صنيع ومواكبة
امل�ستجدات يف جمال الطاقة املتجددة
وطموحا عال ًيا،
يعد حتد ًيا كب ًريا،
ً
يحتاج �إلى همة عالية ،وتفان كبري،
ونحن ال�سعوديون قادرون مب�شيئة اهلل
على حتقيقه .و لكل منا �أدوا ٌر �شتى
جتاه هذه الر�ؤية ،ولكل دور منها مهامه
وواجباته ،فللقائد دور ،وللمهند�س
دور ،وللطبيب دور ،وللمعلم دور،
بالتكليف
وللطالب دور  ، ...وال�شعور
ِ
والقيام بواجباتها
جتاه تلك الأدوار
ِ
هو ما يعرف بامل�س�ؤولية يف عمومها،
ويعرف �صاحبها بالفرد امل�س�ؤول.
والـ ُمـتمعن لهذه الر�ؤية يجد �أنها
اعتربت ال�شباب من املحاور الثالثة
الرئي�سة التي تعتمد عليها البالد يف
حتقيق الر�ؤية.
ويف ر�أيي ،ميثل الطالب حجر
الزاوية للر�ؤية ،والطاقة املتجددة
للتطوير والبناء ،ويع ُّد ال�شباب
�أ�سا�س العملية التطويرية ،واملفعل
احلقيقي لهذه الر�ؤية ،و�أهدافها
وبراجمها التنفيذية .لذا ينبغي
�إعادة �صياغة �أدوار الطالب لتواكب
تطلعات الر�ؤية ال�سعودية اجلديدة.
وقد ا�ست�شرفت وزارة التعليم

هذا الدور الكبري الذي يقع على عاتق
الطالب يف حتقيق �أهداف الر�ؤية
بو�صفهم مواطنني فاعلني وم�ؤثرين؛
لذا �أقرت وزارة التعليم جمموعة من
املبادرات والربامج التي تهدف لبناء
الطلبة وتعزير قدراتهم و�إبداعاتهم.
وبذلك يظهر ت�سا�ؤل مهم :ما
املتطلبات واملهارات الالزم �أن يتحلى
بها الطالب �سعي ًا لتحقيق الر�ؤية؟
يحتاج الطالب �إلى زيادة ت�أهيل،
بل �إلى �إعادة ت�أهيل لو �صح التعبري،
الت�أهيل املطلوب �إجرا�ؤه للطالب
يجب �أن ي�شتمل على ثالثة جوانب:
ت�أهيل معريف -ت�أهيل مهاري -ت�أهيل
وجداين .ويرتكز اجلانب املعريف يف
تزويدهم باملعلومات واملعارف يف
جميع جماالت الر�ؤية ،و�أقرتح �أن
تكون هناك قاعدة بيانات لكل قطاع
يف الدولة ُيتيح لهم االطالع على
الإح�صائيات وامل�ؤ�شرات ال�ضرورية
يف البحوث والتثقيف العلمي� .أما ما
يخ�ص الت�أهيل املهاري ف�أرى �أن يهتم
التعليم باملجاالت ال�سلوكية و�أن يتم
دمج التدريب مع التعليم ،بالإ�ضافة
لتفعيل التعليم املهني خالل �ساعات
الدرا�سة .وفيما يخ�ص الت�أهيل
الوجداين فالعبء �أكرب �إذ يلزم

تزويد الطالب بالقيم الإ�سالمية
والوطنية وما يحتمه من م�س�ؤولية
جتاه الدين والوطن� .أي�ض ًا االهتمام
بقيم عديدة يتطلبها هذا الع�صر مثل
قيم العمل املهني واحلريف ,وثقافة
العمل التطوعي .مع الت�أكيد على
غر�س هذه املفاهيم وهذه التوجهات
يف عقول النا�شئة منذ مراحل التعليم
الأولية ورعايتهم وتوجيههم نحو
االحتياجات احلقيقية لهذه الر�ؤية
مع تطور مراحلهم الدرا�سية.
ولكي يواكب الطالب هذه الر�ؤية
اخلالقة يلزم �أن تقوم امل�ؤ�س�سات
التعليمية بدورها الفاعل يف هذا
الإطار ،وغريها من جهات التدريب
وت�أهيل الكفاءات الوطنية .بهذه
الطريقة ن�ضمن ً
ً
و�شامل
حتول حقيق ًيا
يحقق الغاية ال�سامية لهذه الر�ؤية.
يف اخلتام �سيكون ب�إذن اهلل
طالبنا قادرين على ت�سيري الدُفة
نحو حتقيق الر�ؤية .فكم يحلم كثري
من الطلبة مبنح م�ساح ًة كافية من
احلرية يف حمى التوجيه ،بحيث
ينعك�س
يكون ل�شريحة الطلبة اهتمام
ُ
يف تفعيل هذه ال�شريحة املعب�أ ِة
بطاقات هائل ٍة قادرة على العطاء
ٍ
مبختلف �أ�شكاله و�ألوانه.
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التفكير التأملي
والممارسة التأملية
تهاين بنت حممد ال�صغري

باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق التدري�س
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

نحن نقود حياة مزدحمة للغاية ،سواء في المنزل أو في العمل.
ونبذل الكثير من الجهد في نشاطاتنا اليومية حتى إنه من الصعب
العثور على الوقت والمكان الالزمين للتأمل الذاتي .ومع ذلك ،فإن
العثور على هذه المساحة للتأمل أمر مهم.

والتعليم عايل اجلودة مرتبط
باملمار�س الرتبوي الكفء الذي
ميتلك الكفايات ال�شخ�صية
والفنية واملهنية التي جتعله قادر ًا
على تقدمي تعليم نوعي متميز.
واملمار�س الرتبوي م�س�ؤول حول
�إخ�ضاع عمليتي التعليم والتعلم
�إلى التحليل الناقد �سعي ًا لتح�سني
املمار�سات با�ستمرار ،وانطالق ًا
من التنامي املعريف حول االهتمام
بالنظرية البنائية واعتبار الت�أمل
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عام ًال مركزي ًا يف عمليتي التعلم
والتعليم .وعليه ف�إن عمليات
التطوير الأكادميي للمعلمني البد
�أن ت�ستند �إلى الدوافع التي تنبع
من ممار�سة املعلم والنقد الذاتي،
بغية �إحداث التغيري الإيجابي.
ويعد التفكري الت�أملي حماولة
لإيجاد تغيري ،يقوم على الربط بني
النظرية امل�ستخدمة ونواجت الفعل
ال�سلوكي التي تتولد عنها .من
حيث الغر�ض ف�إن التفكري الت�أملي

يهدف �إلى تغيري ال�سلوك ،كما �أن
و�سيلة التغيري تعتمد على �إثارة
الوعي الذاتي لدى الرتبوي معل ًما
كان �أو م�شر ًفا �أو مرب ًيا  ،وتعتمد
على �إيجاد تغيري متعدد الأوجه
يف النواحي العقلية ،والعاطفية،
واالجتماعية ،والثقافية.
املمار�سة الت�أملية فعل واع
يخرج بال�شخ�ص من دائرة
االنخراط دون وعي يف ممار�سات
تربوية تقليدية غري فعالة؛ لأنه

مـقـــاالت

يعمد �إلى نقد وحتليل كل �أفعاله
والوقوف على ما يوجد خلفها من
�أفكار ومعتقدات توجهها ،فينظر
ال�شخ�ص �إلى جدوى ما يقوم به،
ويحاول التغلب على امل�شكلة املتمثلة
يف الفجوة بني النظرية التي ي�ستند
�إليها يف ممار�ساته ،ونتائج تلك
املمار�سة؛ لي�صل يف النهاية �إلى
�أفكار جديدة موجهة باملمار�سة،
و�صو ًال �إلى املمار�سة الواعية؛ �أي
�إلى م�ستوى الوعي املهني املرتفع
كغاية نهائية ،فعملية التعليم
فعالية مليئة بال�شك وهي يف غاية
التعقيد .بحاجة ما�سة للتفكري مل ًيا
قبل وبعد ما نقوم به من �أعمال.
ما هو الت�أمل الذاتي؟

?What is self-reflection
يعرف بود ( .Boudم)1985

الت�أمل على �أنه «ن�شاط ي�ستعيد
فيه النا�س خرباتهم ويفكرون فيها
ويدر�سونها ويق ّيمونها».
الت�أمل الذاتي هو �أكرث من
جمرد �س�ؤال «كيف �أفعل؟» نحتاج

�إلى جتاوز جمرد تذكر ما حدث،
ً
وبدل من ذلك نبد�أ يف تفكيك
التجربة لفهم �سبب حدوث الأ�شياء
كما فعلت.
املمار�سة الذاتية «الت�أمل»
Self-reflective practice

الطريقة الوحيدة لكي ت�صبح
واث ًقا يف التفكري الذاتي هي
«القيام بذلك».
�أقدم لك كممار�س تربوي
و�إن�سان ي�سعى للتطوير �أداة
تعطيك الفر�صة ملمار�سة مهارات
التفكري الذاتي ،وذلك با�ستخدام
بع�ض الأ�سئلة ال�سريعة ،بحيث
ت�ساعدك عملية الت�أمل الذاتي
على حتديد كيف كان ن�شاطك،
در�سك ،حما�ضرتك ،عملك؟ ما
الذي قدمته ب�شكل جيد؟ وما الذي
ميكن حت�سينه؟
ميكن �أن يكون ا�ستخدام
�أداة الت�أمل الذاتي للح�صول على
منظور �أكرث عم ًقا لتجربتك ،والتي
توفر طريقة منظمة للتعبري عن:

املعلم واملمار�سة الت�أملية
التدري�س الت�أملي يقوم على
فر�ضيتني �أ�سا�سيتني يو�ضحهما
�أو�سرتمان ،وكوتكامب (2002م)
نق ًال عن (بلجون2010،م) على
النحو الآتي:
 امل�س�ؤولية وااللتزام الذاتيبتطوير النف�س.
 احل�صول على املهاراتالالزمة ملراجعة �أ�ساليب املعلم
وحتليلها ،ودرا�ستها .كما يرى
�أبو �سلطان و�أبو ع�سكر(2017م)
�أن تدريب املعلمني على ت�أمل
ممار�ساتهم التدري�سية ي�سهم يف
حتقيق النمو املهني لهم ،وذلك
من خالل تنمية قدراتهم على
االنتقاء ،والتجديد يف ممار�ستهم
التدري�سية ،وتنمية قدراتهم على
التعلم الذاتي ،وكيفية البحث عن
املعرفة اجلديدة وتوظيفها يف
املوقف ال�صفي.
�إن املتفق عليه �أن دور املعلم
الأول هو التدري�س و�أن دور الباحث
ال يعطل وال يتعار�ض مع التدري�س
و�إمنا يدعمه  .كما ت�ؤكد الأدبيات
�أن املعلمني البد �أن يكونوا باحثني
ومبتكرين للنظرية الرتبوية
وا�سرتاتيجيات يتم توظيفها بعد
ذلك يف التدري�س ،فالتدري�س
اجليد هو نبع للأبحاث البارزة،
واملعلمون الأكفاء هم باحثون
جادون .وبذلك يتحول دور املعلم
من كونه م�ستهلك للمعرفة �إلى
كونه منتج ًا لها وقاب�ض ًا عليها،
وت�ستخدم عدة م�صطلحات تناظر
م�صطلح املعلم الباحث من �أهمها:
مجلة آفاق (العدد رقم )56
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Researcher , petitioner as
scholar , practical inquiry
, interactive Action , class
room inquir.

(عبد العاطي2005 ،م).
خ�صائ�ص املعلم املت�أمل
يتميز املعلم املت�أمل بخم�س
خ�صائ�ص هي على النحو الآتي
(بلجون2010،م):
 -1يخترب ويحاول حل
امل�شكالت التي تعرت�ضه يف �أثناء
التدري�س.
 -2يكون على وعي بالقناعات
والفر�ضيات التي ينطلق منها يف
تدري�سه ،ويخ�ضع هذه القناعات
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والفر�ضيات للبحث.
 -3يكون منتب ًها لل�سياق
(املحيط) امل�ؤ�س�سي والثقايف الذي
يعلم فيه ،و�أثره يف تدري�سه.
 -4ي�شارك يف جهود الإ�صالح
والتغيري يف املدر�سة.
 -5يتحمل م�س�ؤولية منوه
املهني.
�أمناط الت�أمل
يرى جاي وجون�سون & Johnson
2002( Jayم) �أن هناك ثالث
�أمناط من ال�سلوك الت�أملي:
-1الت�أمل الو�صفي� :إذ ي�صف
املعلم املو�ضوع الذي يت�أمله ويفكر
فيه من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال

(ماذا يحدث؟) غري �أن عملية
الت�أمل ال تكتفي ب�سرد احلقائق
والوقائع كما هي ،بل تهتم بتحري
الأو�صاف املهمة وذات املغزى،
رغبة يف معرفة اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية للموقف �أو احلالة التي
نت�أمل فيها.
-2الت�أمل املقارن� :إذ يقوم
املعلم مبقارنة عدد من التف�سريات
للمو�ضوع من وجهة نظر املعلم
�أو ويل الأمر �أو املر�شد الطالبي
�أو مدير املدر�سة� ،أو الطالب
�أنف�سهم ،فالت�أمل املقارن ي�سعى
�إلى البحث عن �آراء �أخرى لتنوير
�آرائنا املحدودة �أو ت�أكيدها �أو
دح�ضها.
-3الت�أمل التقوميي� :إذ ي�سعى
الت�أمل لإعطاء �أحكام بحيث
ي�صبح ال�س�ؤال املطروح (بعد هذا،
ما هو ال�سبيل الأف�ضل لأداء هذا
العمل؟).
ريا
�أخ ً
�أهم�س يف �أذن كل ممار�س
تربوي كما يقول ديفيد
بالدات�شي :اكتب لقرائك..
اكتب لل�شخ�ص الذي تعرفه
جيد ًا ..اكتب لنف�سك..
فالكتابة ا�ستثمار طويل
الأجل� ،،إذا التزمت به �ست�صل
�إلى ما ت�صبو �إليه من جناحات.

مـقـــاالت

التعليم
والثورة الصناعية الرابعة
كتبته:
مرمي بنت عبداهلل خريي
باحثة دكتوراه مناهج وطرق تدري�س العلوم

المنتدى االقتصاد العالمي «دافوس» منظمة دولية غير ربحية مستقلة أسسها
أستاذ علم االقتصاد كالوس شواب في ١٩٧١م تحاول تطوير العالم عن طريق
تشجيع األعمال والسياسات لتشكيل «الرؤية العالمية» .المنتدى يناقش المشاكل
االقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلها.
أطلقت تسمية دافوس على المنتدى االقتصادي العالمي دفواس نسبة لمنطقة
دافوس في سويسرا التي ينعقد فيها .المدينة تستقطب كل سنة أبرز الشخصيات
والمفكرين في مجاالت االقتصاد والمال واألعمال والسياسة.
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وقد اختار منتدى دافو�س
العاملي عنوان -الثورة ال�صناعية
الرابعة� -شعارا لدورته الـ ،64وم ّرد
هذا االختيار ،وفق ر�أي اخلرباء �أن
الثورة ال�صناعية الثالثة -وهي ثورةاحلو�سبة الرقمية ،التي انطلقت يف
خم�سينات القرن املا�ضي ،و�صلت �إلى
ذروتها ونتج عنها الثورة ال�صناعية
الرابعة وتطبيقاتها يف الذكاء
ال�صناعي والتكنولوجيا احليوية
وثالثية الأبعاد والثورة احلا�صلة يف
جمال مواقع التوا�صل االجتماعي
والعامل الرقمي .وقد وقعت اململكة
مذكرة تفاهم يف املنتدى تهدف
�إلى و�ضع �إطار �إن�شاء مركز للثورة
ال�صناعية الرابعة يف اململكة
فما �أثر الثورة ال�صناعية
الرابعة على التعليم ؟
�إن منظومة التدري�س مبا ت�شمله
من ر�سم الأهداف التعليمية وحمتوى
وا�سرتاتيجيات وتقنيات تدري�سية
وحتى �أ�ساليب تقومي التعلم و�صوال
�إلى دور املعلم والطالب كل ذلك لن
ين�أ عن م�ستجدات الثورة ال�صناعية
الرابعة ففي مقال كتباه Betsy
Corcoran

and Jeffrey
 R. Youngبيت�سي كوركوران
وجيفري يوجن ن�شرته EdSurge

على موقعها الإلكرتوين وكان بعنوان
«كم مقدار الذكاء ال�صناعي الذي
ينغي �أن يكون يف الف�صل الدرا�سي»
حيث يوحي عنوان املقال بحتمية
تواجد الذكاء ال�صناعي يف الف�صول
الدرا�سية يف الفرتة القادمة و �أجاب
املقال عن الت�سا�ؤالت التي ترد
�أحيانا من كون مهنة التدري�س قد
تختفي يف امل�ستقبل وي�ستبدل املعلم
بالروبوت فقد حتدث املقال عن
�إمكانية �صنع روبوت معلم �أو م�ساعد
معلم ولكنه طرح ت�سا�ؤال مهما وهو
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كيف يحدث الدمج املفيد للذكاء
ال�صناعي يف التعليم وذهب �إلى �أن
التعامل مع الطالب على اختالف
قدراتهم �سيكون �أكرث مرونة وجناح
�إذا مت توظيف الروبوت املعلم �أو
م�ساعد املعلم بحيث يكون لكل طالب
معلم روبوت يربمج مثال وفق طريقة
تفكري �سقراط و�آين�شتاين معا ،
ولفهم هذا امل�ستوى من احلما�س
يف توظيف الذكاء اال�صطناعي يف
التعليم ذكرا كوركوران و يوجن �أن
احلكومة ال�صينية �أعلنت هدفا
وطنيا �أال وهو التفوق على الواليات
املتحدة يف تكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي بحلول عام  ، ٢٠٣٠ويف
الوقت نف�سه  ،تواجه ال�صني � ً
أي�ضا
نق�صا يف املعلمني امل�ؤهلني يف العديد
ً
من املناطق الريفية  ،وهناك طلب
كبري على معلمي اللغة ذوي الكفاءة
العالية يف جميع �أنحاء ال�صني لذا
 ،رمبا يكون هناك دافع �أكرث يف
ال�صني عن الواليات املتحدة لفكرة
جلب الروبوتات لبع�ض وظائف
التدري�س ويف مقابلة �أجراها كاتبا
املقال مع امل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة
 .Squirrel AIديريك ليبي حيث
قال �أن الآالت دائما ت�أخذ الوظائف

الب�شرية � ،ألي�س كذلك؟ ولكن املعلم
مثل املزارع يف هذا املجال .نحن
بحاجة لتقنيات الذكاء ال�صناعي
لتعمل كاحل�صادة  .لكنني ال �أعتقد
�أن املعلمني �سيفقدون وظيفتهم.
�أعتقد �أن الآلة �سوف تكون جز ًءا من
وظيفة التدري�س  ،ولكن معظم وظيفة
املعلم التي يف الواقع هي �أكرث �أهمية
 والتي ال ي�ؤديها الب�شر ب�شكل جيدحاليا لأنها حتتاج �إلى الكثري من
الوقت للقيام بها و معظم املدر�سون
م�شغولون بالتدري�س (نقل املعرفة)،
فعلى �سبيل املثال التوا�صل مع
الطالب وفهم م�شاعرهم وطريقة
تفكريهم ،وكيفية بناء �شخ�صياتهم.
هذا ما ي�ستطيع املعلمون -الب�شريون-
�أن يفعلوه ب�شكل �أف�ضل ،كان هذا
ملخ�ص لأهم ما ورد يف املقال و�أعتقد
�أن ذلك �صحيح �إلى درجة كبرية فقد
يوفر الذكاء ال�صناعي حلوال لبع�ض
م�شاكل التعليم يف الدول العربية
كم�ساعدة املعلم يف نقل املعرفة ليوفر
ذلك وقت وجهد املعلم الذي ي�ستغله
يف تكوين �شخ�صية الطالب وتنمية
مهارات التفكري لديه وغر�س القيم
واملعتقدات واالجتاهات االيجابية
التي يف املجمل �ستح�سن خمرجات

مـقـــاالت

التعليم ولكن يبقى التحدي الأكرب
�أمامنا يف الآثار اجلانبية ال�ستخدام
الروبوت كم�ساعد للمعلم خا�صة
و�أن اململكة والدول العربية جميعها
مازالت مبتد�أه يف هذا النوع من
ال�صناعات ومل تتخذ خطوات
جادة يف هذا املجال وبالتايل املنتج
الروبوتي وبرجمته �سيكون م�ستوردا
مما ي�شكل حتدي فقد يقدم للطالب
ما ال يتفق مع ديننا الإ�سالمي
و�أخالقيات ومبادئ وقيم جمتمعاتنا
العربية بالإ�ضافة �إلى �أن ا�سترياد
الروبوتات وتوظيفها يف التعليم
�سيكون مكلف جدا مما يقودنا
للتفكري يف �أهمية دخول اململكة
جمال �صناعة منتجات الذكاء
ال�صناعي بقوة  ،فقد د�شن �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية ،برنامج تطوير ال�صناعة
الوطنية واخلدمات اللوج�ستية يف
يوم االثنني املوافق ٢٠١٩ / 10 / ٢٨
الذي يهدف لتحويل اململكة �إلى
قوة �صناعية رائدة ومن�صة عاملية
للخدمات اللوج�ستية .و ُيعد برنامج
تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات
اللوج�ستية �أحد �أهم و�أكرب الربامج
الثالثة ع�شر يف ر�ؤية اململكة ،٢٠٣٠
لذا نطمح �أن تكون اململكة من
الدول الرائدة يف جمال الت�صنيع
ب�صفة عامة و�صناعة الروبوت
التعليمي خ�صو�صا مبا يرتقي بجودة
خمرجات التعليم ويواكب التطورات
العاملية ويفرغ املعلم لدور �أكرب من
جمرد نقل املعرفة حيث �أننا يف
ع�صر االنفجار املعريف واقت�صاد
املعرفة مل يعد املعلم هو امل�صدر
الوحيد لنقل املعرفة ولكن على املعلم

�أن يتفرغ حلمل الأمانة العظيمة من
توعية الن�ش�أ وتنمية املهارات وغر�س
القيم واملعتقدات واالحتواء العاطفي
االجتماعي الذي ي�ؤدي افتقاده لدى
الطالب �إلى ويالت ال حتمد عقباها
من تطرف بنوعيه �سواء بالت�شدد �أو
بالإفراط الذي يجعلهم لقمة �سائغة
لأعداء الدين والوطن من اجلماعات
املغر�ضة  ،كما �أدعو اجلهات امل�س�ؤولة
وامل�س�ؤولني �إلى تبني القدرات ال�شابة
الطموحة يف جمال الربجمة فرمبا
يكون لديهم الإمكانات العقلية
واملهارية لت�صنيع الروبوت وغريه من
التقنيات يف جمال الذكاء ال�صناعي
ف�إن تبني �أ�صحاب هذه القدرات
الطموحة من �أبناء الوطن وت�شجيعهم
وتوفري املوارد املادية وم�ستلزمات
االبتكار يف هذا املجال واجب وطني
�سنجني خرياته على مدى ال�سنوات
القادمة  ٢٠١٩/2/1.م.
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معلما متمي ًزا؟
ً
�إعداد
�شيخة بنت عبد اهلل
ابن عبد املح�سن اخلالدي

سؤال طرحه علينا في ـ إحدى المحاضرات ـ أستاذ المناهج وطرائق التدريس
العامة في كلية التربيةـ جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ـ الدكتور يوسف
الغامدي وهو كيف يكون المعلم متميزًا؟ وقبل أن أخوض الحديث حول هذا
الموضوع أستذكر قول أمير الشعراء:
لـلـمـعـلـم و ّفــهِ الـتـبـجـيـال
ُقــم
ِ
أعـلـمـت أشــرفَ أو أجـل من الذي
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َ
يكون رسوال
كاد المعلمُ أن
وينـشـئ أنفـسـاً وعـقـوال
يبـنـي
ُ

مـقـــاالت

م َّنا مل حتفر يف ذاكرته يف �أي
مرحلة من مراحل تعليمه ـ �صورة
معلم متيز ب�إخال�صه و�أمانته
و�صدقه ،وغريها من ال�صفات التي
جتعل هذا املعلم له الت�أثري الكبري
على طالبه وجتعله قدوة لهم.
فاملعلم هو حجر الأ�سا�س يف العملية
التعليمية؛ نعهد �إليه بـرتبية �أبنائنا
وتن�شئة عقولهم فهو باين الأمة
و�سبب نه�ضة املجتمع وتقدمه ،يحمل
�أ�شرف و�أ�سمى ر�سالة �أال وهي ر�سالة
التعليم .ومن هذا املنطلق �سيكون
حديثي حول هذا املو�ضوع يف ثالثة
حماور رئي�سة:
ماذا �أعني بتميز املعلم؟
 الأ�سباب التي تدعو املعلمللتميز.
 العالمات التي ُيعرف بهااملعلم املتميز.
�أن متيز املعلم يكون «مبدى ما
�أحرزه الطلبة من تقدم نحو حتقيق
الأهداف الرتبوية املعينة ،وقدرة
املعلم وكفايته من خالل جمموعة
املعارف والقدرات واملبادئ التي
يحملها املعلم وي�ؤمن بها ،والتي
يوظفها يف تدري�سه» (عد�س،١٩٩٦،
�ص� )٣٧:أ�ضف �إلى ذلك �أن املعلم
ي�صل �إلى درجة عالية من التميز من
خالل :ثقافته العامة مبختلف العلوم
واملعارف ،و�إملامه العميق والوا�سع
مبفردات تخ�ص�صه ،وبقدرته على
تو�صيل املعلومة وامتالكه ملهارات
تكون وثيقة ال�صلة بتخ�ص�صه .فمعلم
اللغة العربية حبذا لو متتع مبهارات
�إبداعية ت�ضفي عليه هالة من التفرد
يف طريقة تدري�سه :مثل مهارة الإلقاء
وما ي�صاحبها من تنغيم يف الكلمات.
دوافع التميز :هناك جملة من
الأ�سباب والدوافع التي جتعل

ال�شخ�ص متميزا يف مهنة التعليم
ومنها :ـ حبه للمناف�سة وحتقيق الذات
موقف �شخ�صي �أ َّثر فيه مثل :انتقاد
�سلبي ،تعليق من �أحد الأ�شخا�ص
 حر�صه ب�أن تكون له ب�صمة يفجمال عمله.
 رغبته يف احل�صول علىجوائز التكرمي.
�صفات التميز:
�أن متيز املعلم يكون من ناحيتني:
�شخ�صية وتدري�سية
�أهم ال�صفات ال�شخ�صية
التي يعرف بها متيز املعلم:
 احلر�ص على احل�ضور مبكرا. يتمتع بروح املبادرة. االن�ضباط يف العمل. عالقاته جيدة مع الآخرين�سواء �إدارة ،زمالء� ،أولياء �أمور.
 احلما�س والن�شاط. �صاحب �شخ�صية متزنة الينفعل ب�سرعة.
 معرفته التامة بالقواننيوالأنظمة.
 مثقف لي�س فقط يف جمالتخ�ص�صه ،بل يف جماالت �أخرى.
 حبه لعمله و�إخال�صه له. متوا�ضع ومتقبال لأي نقديوجه �إليه.
 متعاون مع زمالئه. قدوة ح�سنة للجميع. �أن يكون له طموح يف االرتقاءعلميا؛ وذلك مبوا�صلة درا�ساته العليا.
�أما ال�صفات التدري�سية:
 �أن تكون له قوانني �صفيةخا�صة به مبجرد دخوله للف�صل.
ـ ح�سن التخطيط �سواء كان ملقرراته
�أو للح�صة الدرا�سية.
 عدم االعتماد على املقرراتالدرا�سية يف طريقة ال�شرح والعر�ض،

بل البد �أن تكون له طريقته اخلا�صة
التي يراها منا�سبة �أكرث من طريقة
الكتاب.
 ا�ستخدامه لال�سرتاتيجياتمبا يتنا�سب ويتفق مع طبيعة الدر�س.
ـ اال�ستعداد لأي �س�ؤال يتم طرحه
من قبل الطالب.
 كرثة القراءة واالطالع يفمراجع متنوعة ،وعدم االعتماد على
الكتب الدرا�سية.
 قدرته على دمج الأ�ساليبالقدمية مع الأ�ساليب اجلديدة يف
عر�ض املادة العلمية.
 متكنه من املقررات الدرا�سيةوغزارته العلمية.
 ي�ستخدم التقنية احلديثة يفعر�ض املادة العلمية.
 ينقد املقرر نقدا علميا ،وي�ضعمالحظاته عليه.
 يطور نف�سه بدخوله دورات،ور�ش عمل ،زيارات �صفيه وغريها
يف جمال تخ�ص�صه.
 ي�ضع خطة للطالب ال�ضعفاء،وطريقة عالجهم
 ينمي قدرات ومواهب الطالباملتميزين وي�شجعهم.
 �أن يكون قارئا يف كتب علمالنف�س؛ حتى يعرف كيفية التعامل
مع طالبه خا�صة �إذا كان معلما
للطالب املراهقني.
 العدل وامل�ساواة يف معاملتهللطالب وعدم حتيزه لطالب دون
الآخر.
املراجع:
عد�س ،حممد ،املعلم الفاعل
والتدري�س الفعال ،دار الفكر للن�شر
والتوزيع ،دم�شق١٩٩٦ ،م� ،ص٣٧:
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مؤتمر التميز الثالث
في تعليم العلوم والرياضيات
جميلة علي عبدالرحمن ال�شهري
م�شرفة تدريب ب�إدارة التدريب الرتبوي
واالبتعاث مبنطقة الريا�ض

أصبحت الثقافة العلمية شعاراًعالمياً في جميع المحافل التعليمية سواء الدولية
أو المحلية فهي تدعم بناء المواطن الصالح في المجتمع ،ليستطيع مواكبة
التطورات المتسارعة في المجاالت العلمية والتقنية واتخاذ القرارات اليومية
المجتمعية بناء عليها .وقد ساهم مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم
والرياضيات بجامعة الملك سعود في نشر مفهوم الثقافة العلمية من خالل
مؤتمره الثالث تحت شعار (جيل مثقف علمياً القتصاد مزدهر) .الذي أقيم على
مدى ثالثة أيام خالل الفترة  1440 /7 /7-5هـ،
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وكان الهدف من امل�ؤمتر
الربط بني التعليم واالقت�صاد
املزدهر الذي �أولته ر�ؤية اململكة
 ٢٠٣٠اهتمام ًا كبري ًا؛ عن طريق
تعزيز احلد الأدنى من الثقافة
العلمية لكافة املواطنني للقدرة
على االنخراط يف �سوق العمل
وامل�ساهمة يف بناء اقت�صاد
مزدهر .وقد جمع امل�ؤمتر العديد
من اخلربات التعليمية املختلفة
تت�شارك جميعها نف�س الر�ؤى
والأهداف� ،سواء من داخل اململكة
�أو خارجها ،من خرباء و�أع�ضاء
هيئات تدري�س وباحثني يف تعليم
العلوم والريا�ضيات ،وقيادات من
وزارة التعليم وم�شرفيها ومعلميها،
ومت عر�ض �أربع حما�ضرات
رئي�سة يف امل�ؤمتر تركزت حول
املواطن املثقف علمي ًا ور�ؤية

اململكة نحو �إعداده ،وجتارب دول
اخلليج العربي يف تعليم العلوم
والريا�ضيات ،وتعليم العلوم يف
الطفولة ،ودور مراكز �ستيم يف
التطوير التعليمي.
كما مت عر�ض عدد من الأوراق
العلمية مبا يعادل  ٦٨ورقة علمية
م�شاركة من باحثني من خمتلف
�أنحاء اململكة العربية ال�سعودية
ومن اليمن ال�شقيق ومن اململكة
الأردنية ومن �سلطنة عمان،
توزعت يف اجلل�سات العلمية بعدد
 ٢٤ورقة علمية ويف املل�صقات
العلمية بعدد  44مل�صق.
كان ن�صيب جمال تعليم العلوم
منها كبري ًا يف الأوراق العلمية
ويف املل�صقات؛ مبا يعادل %٢٤
من الأبحاث العلمية املعرو�ضة.
وتنوعت هذه الأبحاث من حيث
املنهجية كتحليل
املحتوى واملنهج
الو�صفي واملنهج
التجريبي والبع�ض
�أبحاث
منها
�إجرائية �أو جتارب
ميدانية مميزة،
كما تنوعت العينة
لهذه الأبحاث من
معلمني ومعلمات
وم�شرفني تربويني
�إلى طالب تعليم
عام وموهوبني

وكذلك ا�ستخدام الوثائق واملنهج
الدرا�سي ،وقد ركزت غالبية �أبحاث
تعليم العلوم على مو�ضوعات
حديثة معا�صرة كتعليم �ستيم
 STEMالعلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات بالدرجة الأولى
واالختبارات الدوليةTIMSS ٠
ومهارات االقت�صاد املعريف و�أدوار
معلم القرن  ،٢١وكذلك تطبيق
بع�ض اال�سرتاتيجيات املختلفة
كالتعليم املتمايز والبيت الدائري
واملحطات العلمية ومنوذج مكارثي
وال�صف املقلوب والتعلم امل�ستند
للدماغ والتعرف على فاعليتها على
متغريات تابعة خمتلفة.
�أما ور�ش العمل فكان عددها
الإجمايل  ١٥ور�شة تدريبية مدة
كل منها �أربع �ساعات وكان ن�صيب
جمال تعليم العلوم ما يعادل %٥٠
من اجمايل الور�ش .وتناولت
مو�ضوعاتها معايري NGSS
والنمذجة يف تعليم العلوم والتعلم
بامل�شروعات ح�سب منحى �ستيم
 STEMوالويب كوي�ست والتقومي
من �أجل التعلم.
وقد متيز امل�ؤمتر بانطالق
م�شروع تب�صر بقيادة د عبري
مناظر الذي يجمع بني العلم والفن
ويركز على التدوين الب�صري ليعرب
عن حما�ضرات امل�ؤمتر وجل�ساته
ب�أ�سلوب فني �أ�صيل فكانت �إ�ضافة
مميزة للم�ؤمتر.
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متغيرات تربوية
تتأثر بالبيئة
المدرسية

عماد عبا�س الزهراين

باحث دكتوراه بق�سم ال�سيا�سات الرتبوية
كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود

يتساءل جاكوبز ( )٢٠١٥في كتابه منهاج القرن ٢١؛ ما العام الدراسي الذي
تعد طالبك له؟ أهو عام ١٩٧٣م ،أم ١٩٩٥؟ هل تستطيع القول بصدق:
إن مدرستك ،والبرامج التي تستخدمها تُعدُّ طالبك لعام ٢٠١٥م ،أو ٢٠٢٠م
ً
مثل؟ وهل تعدهم حتى للحاضر الذي أنتم فيه اآلن؟ ويسترسل في تساؤالته؛
ما إذا كان كثير من الطالب يشعرون كما لو كانوا مسافرين عبر الزمن في أغلب
األحيان عندما يدخلون من بوابة المدرسة كل صباح ،هل يشعرون عند اجتيازهم
عتبة بوابة المدرسة أنهم يدخلون عالمًا يحاكي ثمانينات القرن العشرين؟ وفي
نهاية اليوم الدراسي ،هل يشعرون وكأنهم عادوا إلى القرن ٢١؟
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يقول داروين «الإن�سان ابن
بيئته» وانطال ًقا من هذه املقولة،
ميكن على �ضوئها القول� :إن
البيئة املدر�سية ت�ؤثر ت�أث ًريا كب ًريا،
وت�ساهم يف ت�شكيل املتعلمني،
والطبيعة الب�شرية تتقبل ب�شكل
تلقائي العي�ش يف املناخ املالئم
وتنفر من املناخ الذي يناق�ضه
(احل�سناوي.)٢٠١٤ ،
و ُي�ش ِّبه بع�ضهم مدار�س اليوم
ب�أنها م�صانع من حيث جتميع
الأدوات والعمال و�إجناز كل عامل
عملية خا�صة به حتى يتم اكتمال
�صنع ال�سلعة على الوجه املطلوب،
فبيئة املدر�سة احلالية قلما تقدم
أنواعا من العمليات التي
لطالبها � ً
تتطلب �سمة التفكري مع وجود
بيئة ال�صف الدرا�سي التقليدي
من حيث االهتمام املتزايد
لتق�سيم اليوم الدرا�سي �إلى عدد
من احل�ص�ص مدتها  54دقيقة،
وتوحيد الزي ،واالعتماد على
االختبارات ...فال�صف الدرا�سي
العادي يف البيئة املدر�سية العادية
مل يعد ً
مقبول ب�شكله احلايل ونحن
ننتهي من الربع الأول من القرن
( ٢١احلاج.)2002 ،
فاملدار�س هي مر�آة ثقافات
املجتمعات وما تطمح �إليه،
واملدر�سة مكان تتحقق فيه �أحالم
ال�صغار �أو تتحطم ،وما ي�ضع
املنهاج قيد التنفيذ هو وجود
الأطفال احلقيقيني و�أولياء
�أمورهم احلقيقيني يف �أماكن
حقيقية مع معلمني حقيقيني،
ومواعيد حافالت حقيقية،
ومباين حقيقية ،وميزانية حقيقية
(جاكوبز.)٢٠١٥ ،

ومل يعد النظر اليوم �إلى البيئة
املدر�سية بجميع مكوناتها ب�أنها
املكان الذي يتلقى فيه التالميذ
املعلومات النظرية وح�سب ،بل
املكان الذي تنمو فيه �شخ�صية
التالميذ بطريقة متكاملة ،كون
الرتبية احلديثة تهتم بتنمية
�شخ�صية التالميذ بكل جوانبها
املختلفة (فتح اهلل.)٢٠١٠ ،
وتعد البيئة املدر�سية من �أهم
مدخالت املنظومة التعليمية ،فال
تعليم ال تتوفر
نتائج مرجوة من ٍ
فيه البيئة الداعمة لعنا�صر املوقف
الرتبوي والتعليمي بتميز وتنوع
وتكامل جميع عنا�صره (فتح اهلل،
.)٢٠١٠
وقد حظيت البيئة املدر�سية
باهتمام وا�سع من الباحثني يف
الرتبية وعلم النف�س الرتبوي يف
ال�سنوات الأخرية ،وذلك الرتباط
البيئة املدر�سية بعدد من املتغريات
ذات ال�صلة مبجموعة من عنا�صر
النظام التعليمي (باملهدي وبكري،
 ،)٢٠١٢وفيما ي�أتي جمموعة من
املتغريات الرتبوية والنف�سية ذات
ال�صلة والعالقة بالبيئة املدر�سية،
وذلك من خالل نتائج �أكدت عليها
جمموعة من الدرا�سات:
� .1سلوك الطالب بوجه عام:
يذكر � )١٩٨٠( Garbarinoأن
ما يفوق  ٣٤٤مقالة علمية ن�شرت
ما بني عامي  ١٩٦٠و١٩٨٠م �أثبتت
نتائجها �أن هناك عالقة عك�سية
بني حجم املدر�سة ،و�أداء الطالب
و�سلوكهم بوجه عام.
 .2اال�ضطرابات ال�سلوكية:
تو�صلت درا�سة القا�ضي ()٢٠٠٠
�إلى وجود عالقة �سالبة بني

اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى
طالبات املرحلة الثانوية التي
تت�ضمن االجتاهات ال�سالبة نحو
املدر�سة والدرا�سة ،وال�شغب
ال�صفي ،وبني م�ستوى مكونات
البيئة املدر�سية التي تت�ضمن يف
هذه الدرا�سة طبيعة العالقات
واملمار�سات الإدارية ،وطبيعة
املقررات واملناهج الدرا�سية،
والعالقات املوجبة بني املعلمة
وطالباتها ،والعالقات املتبادلة بني
الطالبات بع�ضهن ببع�ض ،واللوائح
والأنظمة املدر�سية ،والتجهيزات
والأن�شطة املدر�سية الال�صفية.
 .3العنف املدر�سي :خل�صت
درا�سة حممد (� )٢٠٠٥إلى �أن
�سلوك العنف الذي ميار�سه
املعلمون جتاه طالبهم له عالقة
مبا يقوم به الطلبة من تدمري
وتخريب للممتلكات املدر�سية،
�إ�ضافة �إلى �إحباط املتعلمني
وانخفا�ض م�ستواهم الدرا�سي.
كما ك�شفت درا�سة حلمي و�آخرين
(� )٢٠١٢إلى وجود دور قوي للبيئة
املدر�سية يف �سلوك العنف لدى
الطالب ،وذلك لتف�سريات �أهمها؛
كثافة الف�صول ،و�ضعف اهتمام
املدر�سة مبمار�سة الأن�شطة الفنية
والثقافية والريا�ضية ،وا�ستخدام
املعلم الأ�سلوب التقليدي يف
التدري�س من حفظ وت�سميع ما
يقيد حركة الطالب .كما جاءت
نتائج درا�سة &Kantrowitz
 )٢٠٠٤( Evansلت�ؤكد �أن زيادة
عدد الطالب يف الف�صل ت�ؤثر برفع
معدالت حاالت العنف ،كما ت�ؤدي
�إلى الإحباط والتوتر وال�ضغط على
الطالب واملعلم كذلك.
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 .4التح�صيل الدرا�سي :يف
معر�ض �أقامته ال�سفارة الفنلندية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،مت
عر�ض املباين املدر�سية اجلديدة
يف التعليم الفنلندي وكيف �أنها
�أ�سهمت يف دعم التح�صيل العلمي
لدى الطلبة ،وكيف �أنها �ساعدت
على حتقيق مراكز متقدمة يف
االختبارات الدولية (,Sparks
 .)٢٠١٢ويف درا�سة �أجريت
على املدار�س االبتدائية يف �أحد
حمافظات ال�سودان ُو ِجدت �أن
الكثري من هذه املدار�س تفتقر
بيئتها املدر�سية �إلى الكثري من
املتطلبات وامللتزمات ما انعك�س
�سل ًبا على التح�صيل الدرا�سي
للطالب يف هذه املدار�س مبوافقة
 %٩٥من عينة الدرا�سة من معلمي
هذه املدار�س (�إبراهيم.)٢٠٠٥ ،
كما تو�صلت درا�سات �أجريت على
جمموعة من املدرا�س االبتدائية
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والثانوية� ،أن بيئة الف�صل
وطريقة ت�صميمه وعدد الطالب
فيه ي�ؤثر على التح�صيل العلمي
والرتبوي للطالب (Martin,
; and Kantrwitz &٢٠٠٢
 .)٢٠٠٤ ,Evansو�أ�شارت درا�سة
� )١٩٨٠( Garbarinoإلى �أن ما
يزيد على  ٣٤٤مقالة علمية ن�شرت
بني  ١٩٦٠و١٩٨٠م خل�صت �إلى
جمموعة من النتائج كان �أبرزها؛
�أنه كلما �صغر حجم املبنى املدر�سي
ازداد التح�صيل الدرا�سي،
 .5الو�سائل التعليمية و�أ�سلوب
التدري�س :ر�صدت درا�سة العيوين
( )١٤١٥جمموعة من املعيقات
التي متنع معلمي العلوم يف املدار�س
االبتدائية من ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية ،كان من �أهمها؛ كرثة
التالميذ داخل الف�صل ،وانعدام
الغرف اخلا�صة لعر�ض و�سائل
تعليم ملقرر العلوم ،وكرثة العبء

التدري�سي ،ي�ؤكد ذلك ما جاء
يف (� )٢٠٠٢ ,Martinأن بيئة
الف�صل وطريقة ت�صميمه وعدد
الطالب فيه ي�ؤثر على �أ�سلوب
وطريق املعلمني يف التدري�س.
 .6الأن�شطة املدر�سية :تو�صلت
درا�سة (Kantrwitz & )٢٠٠٤
� Evansإلى وجود عالقة �سلبية
بني عدد الطالب ،والرغبة يف
امل�شاركات ال�صفية والال�صفية.
 .7االجتاهات نحو املدر�سة:
يف درا�سة �أجراها عزمي ()٢٠٠١
على  ٤٠٣٦من طلبة املرحلة الثانوية
تو�صلت �إلى �أن زيادة م�ساحة
النوافذ يف احلجرة الدرا�سية يزيد
من �إيجابية التالميذ نحو البيئة
املادية للف�صل الدرا�سي حيث �أن
إح�سا�سا
النوافذ الوا�سعة تعطي � ً
باالت�ساع وعدم االزدحام ،مما
انطباعا �أنه يتواجد
يعطي التلميذ
ً
يف بيئة مدر�سية مريحة .كما

توجيهات تربوية

تو�صلت درا�صة ال�صبيعي ()2003
اإلى اأن البيئة الفيزيقية املدر�صية
الغنية باملوؤثرات الت�صويقية تزيد
من الجتاهات الإيجابية لدى
طالب املرحلة البتدائية نحو
املدر�صة.
 .8تنمية الثقافة الفنية
واجلمالية لدى الطالب :البيئة
وا�صحا
إ�صهاما
املدر�صية ت�صهم ا ً
ً
يف حتديد طرق تدريب التذوق
الفني لدى الطالب ،وحتديد
كيفية املحافظة على القيم
الفنية واجلمالية ،بالإ�صافة اإلى
التاأثري على درجة ال�صتجابة
والتقبل والتاأثر لالأعمال الفنية
عند الطالب (علي والرباعي،
.)1999
 .9تنمية الإبداع :تو�صلت
درا�صة اإ�صماعيل ( )1999اإلى اأن
تنمية الإبداع لدى تلميذ املرحلة
املتو�صطة يواجه معوقات منها؛

وجود اأعداد كبرية من التالميذ
يف ال�صف الواحد ،وعدم قدرة
التالميذ على تكوين �صداقات
وقلة الثقة بالنف�ض ،وق�صور فهم
التالميذ لعملية التفكري الإبداعي،
وال�صعور بالإحباط.
 .10مفهوم الذات :وجدت
درا�صة (ال�صبيعي )2003 ،اأن
مفهوم الذات يتوافر اأكرث لدى
طالب املرحلة البتدائية يف
البيئة الفيزيقية املدر�صية الغنية
مبوؤثرات ت�صويقية كالطالء امللون
اجلاذب ،وترتيب اأماكن جلو�ض
الطالب على �صكل جمموعات،
واللوحات التعبريية املحفزة،
ويقل لدى الطالب الذين ينتمون
للبيئة الفيزيقية املدر�صية العادية
اخلالية من الت�صويق.
 .11الدافعية :تو�صلت درا�صة
علي وحممد ( )2008اإلى اأن
اإدراك تلميذ املرحلة الإعدادية

الإيجابي لبيئته املدر�صية يوؤدي اإلى
ارتفاع الدافعية الدرا�صية ،كما اأن
الإدراك ال�صلبي للبيئة املدر�صية
يوؤدي اإلى انخفا�ض الدافعية لدى
طالب نف�ض املرحلة.
والهدف من هذا املقال التاأكيد
على اأن البيئة املدر�صية بجميع
مكوناتها الفيزيقية والال فيزيقية
ركن اأ�صا�صي من اأركان العلمية
التعليمية ،فكل خطة تهدف اإلى
تطوير العملية التعليمية هي
خطة ناق�صة مامل تتناول املبنى
املدر�صي الذي كلما كان يلبي
احتياجات املتعلمني من ا�صتماله
على اأفنية وا�صعة ،وحديقة
من�صقة ،ومالعب كافية مفتوحة
ومغلقة ،وجتهيزات تقنية ،كانت
كفاءته يف تقدمي خدمات تعليمية
عالية ،اإ�صافة اإلى اأبعاد اآثاره
الكثرية على �صخ�صية التالميذ
والعاملني يف املدر�صة.
مجلة آفاق )العدد رقم (5٦
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املراجع
املهدي ،فتحية؛ وبكري ،مليكة
( .)٢٠١٣دور املناخ املدر�سي
يف حتقيق ال�صحة النف�سية لدى
املراهق .عامل الرتبية،)٤٦(١٥ ،
.٣١٥-٢٩٥
�إ�سماعيل ،جمدي رجب
(� .)١٩٩٩أثر البيئة املدر�سية على
تنمية الإبداع العلمي لدى طالب
املرحلة الإعدادية .امل�ؤمتر العلمي
الثالث :منهاج العلوم للقرن ،٢١
الإ�سماعيلية :اجلمعية امل�صرية
للرتبية العملية.٤٨٥-٤٥١ ،
جاكوبز ،هايدي هايز (.)٢٠١٥
منهاج القرن ( .٢١ترجمة :نيفني
الزاغة) .الريا�ض :العبيكان
للن�شر.
احلاج ،فايز حممد علي
( .)٢٠٠٢البيئة التعليمية ملدر�سة
امل�ستقبل .ندوة مدر�سة امل�ستقبل،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية.
م�صطفى
احل�سناوي،
( .)٢٠١٤مدر�سة احلياة �أو
احلياة املدر�سية يف نظام تربوي
قيد الإ�صالح .جملة عامل الرتبية
املغربية.٣٤٠-٣٣٦ ،)٢٥( ،
حلمي ،عالية حبيب؛ والرافعي،
حمب حممود كامل؛ هاين� ،أحمد
فخري؛ عبد الغني� ،أحمد �أمني
�أحمد ( .)٢٠١٢البيئة املدر�سية
والأ�سرية وعالقتها ب�سلوك العنف
املدر�سي لدى الطالب و�أ�ساليب
املواجهة� .آفاق جديدة يف تعليم
الكبار-م�صر.١٤٤-١١٧ ،)11( ،
ال�سبيعي ،هدى تركي (.)٢٠٠٣
�أثر البيئة الفيزيقية لل�صف
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يف مفهوم الذات والتح�صيل
واالجتاهات نحو املدر�سة .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية،)2( 4 ،
.١٠٠-٧٢
عزمي ،نبيل جاد (.)٢٠٠١
ت�أثري البيئة املادية للف�صول
الدرا�سية على حت�صيل التالميذ
واجتاهاتهم نحوها وكيفية
تطويرها للتحول �إلى الف�صول
الإلكرتونية .امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن
للجمعية امل�صرية لتكنولوجيا
التعليم-املدر�سة الإلكرتونية،
القاهرة.١٦١-١١٥ ،
علي ،حجاج غامن �أحمد؛
وحممد ،عالء الدين عبد احلميد
�أيوب ( .)٢٠٠٨منوذج احلتمية
التبادلية الثالثي بني البيئة
املدر�سية والدافعية الدرا�سية
والتح�صيل الدرا�سي لدى تالميذ
املرحلة الإعدادية .املجلة العلمية
لكلية الرتبية بجامعة �أ�سيوط،
.٢٠٣-١٤٦ ،)2(٣٤
علي ،عبد املنعم طه؛ والرباعي،
�إح�سان عر�سان ( .)١٩٩٩البيئة
املدر�سية و�أثرها يف تنمية الثقافة
الفنية واجلمالية .جملة علوم
وفنون �أبحاث ودرا�سات،)1(11 ،
.٢٠-١٥
العيوين� ،صالح حممد
( .)١٤١٥مدى ا�ستخدام معلمي
العلوم يف املرحلة االبتدائية
للو�سائل التعليمية واملعيقات التي
حتد من ا�ستخدامهم لها يف
املباين املدر�سية احلكومية واملباين
املدر�سية امل�ست�أجرة .جملة جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
(.٤٧٠-٤٣٣ ،)11
فتح اهلل ،ها�شم (.)٢٠١٠

املقومات االجتماعية للبيئة
املدر�سية .املنيا :دار الهدى للن�شر
والتوزيع.
حممد ،زينب عبد اهلل
( .)٢٠٠٥دور البيئة املدر�سية
يف �سلوك العنف .جامعة بغداد،
بغداد ،جمهورية العراق.
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دراسات وأبحاث

االبتكار التكنولوجي وأحد أنشطته
التقنية في التعليم

(الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة)
د .غادة �شاكر حممد ال�شامي
دكتوراه يف هند�سة منهج االبتكار التكنولوجي
والتعلم الرقمي
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية املخرتعني ال�سعوديني

استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال التربوي ال يعني مجرد تجهيز المدارس
باألدوات وتكديسها وإنما يعني أن تعمل هذه المدارس على تطبيق
روح التكنولوجيا الحقيقية في العملية التربوية وتؤثر على عملية اكتساب
المعلومات واستعمالها بما يمكن من إعادة النظر في التكنولوجيا التي بين
يدي المتعلمين بطريقة مبتكرة (الصيداوي ٢٠١٦,م ,ص  ,)٤٣وخالل هذا
المقال تعرض الكاتبة االبتكار التكنولوجي مفهومه وأنواعه ومحاضنه وأحد
أنشطته التقنية وهي الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة.
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مفهوم االبتكار التكنولوجي:
ا�ستعمل م�صطلح االبتكار التكنولوجي
 Technologicalلأول
Innovation
مرة من طرف االقت�صادي وم�ؤ�س�س نظرية
التنمية االقت�صادية جوزيف �شومبيرت Josef
 Schumpeterعام ١٩٣٩م ،بقوله �إن االبتكار
التكنولوجي هو التغيري املن�ش�أ �أو ال�ضروري والذي
مثله يف خم�س �صور هي (حامد ومونية٢٠١٤ ,م�,ص
 ٧٩؛ ن�صرية وهوارية٢٠١٠,م� ,ص:)4
�	.1إدخال فنون و�أ�ساليب جديدة.
 .2ا�ستخدام مدخالت ومواد �أولية جديدة.
�	.3إنتاج �أو ا�ستحداث �سلع جديدة.
 .4فتح �أ�سواق جديدة.
�	.5إن�شاء م�شروعات جديدة �أو �إعادة تنظيم
بع�ض ال�صناعات.
�أ ّما منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

Organization for Economic Co)operation and Development (OECD

فتع ّرف االبتكار التكنولوجي ب�أنه  « :تغطية املنتجات
اجلديدة والأ�ساليب الفنية اجلديدة والتغريات
التكنولوجية املهمة للمنتجات والأ�ساليب» وع ّرفه بيت
روبرت  Petit Robertعام ١٩٩٣م ب�أنه �« :إدخال
�شيء ُمعد من �شيء جديد ،وغري معروف»(ن�صرية
وهوارية٢٠١٠,م�,ص  ,)4وينقل حامد (٢٠١٤م) عن
عنان تعريفه لالبتكار التكنولوجي ب�أنه  »:ابتكارات
جذرية ت�شمل التكنولوجيا التي تعمل على تغيريات
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عميقة يف الإنتاجية مت�س دورة حياة الـ ُمنتَج من
ت�صميم ،ون�شر ،وت�سويق ،لتح�سني النمو االقت�صادي
الذي يحفز الرفاهية االجتماعية واالقت�صادية
بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على البيئة» (�ص.)٧٩
يف حني يعرف بودالل (٢٠١٠م) االبتكار
التكنولوجي ب�أنه - :و�ضع املعارف العلمية مو�ض ًعا
�أمثل للح�صول على نتيجة �أف�ضل وهو تطبيق للعلم
و�سائر املعارف الأخرى التي يرتتب على ا�ستخدامها
نتائج جديدة يف زمان ومكان معني»(�ص,)١٠٣
ويعرفه �أوكيل (٢٠١١م) ب�أنه  - :غزارة الأفكار
املتدفقة عرب املكان والزمان املبنية على املعرفة
املبا�شرة عرب القنوات وال�شبكات املعلوماتية لتبادل
املعلومات واملعارف والأفكار من م�صادر متنوعة
 (�ص �ص  ,)٤٦-٤٥ويع ُّده � ًأي�ضا مبنزلة ن�شاط
فكري يعتمد على ا�ستعمال الذكاء واملعرفة العلمية
والتكنولوجية� ،أي �إنه جهد فكري يوظف املعرفة
العلمية املتوفرة .
فاالبتكار التكنولوجي بهذا املعنى نظام متكامل
من املعرفة واملعلومات والإبداعات واالخرتاعات
وتطبيقاته يف جمال تطوير العمليات واملنتجات
و� ً
أي�ضا املعدات والتجهيزات والآالت وموا�ضيع العمل
املختلفة واخلدمات الإنتاجية والقدرات التنظيمية
كل متكامل ومرتابط بفعالية مع اخل�صائ�ص
يف ٍ
النوع ّية واالقت�صادية واالجتماعية لتحقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سة .كما ي�شري �إلى الإنتاج مبا يف ذلك تطوير
تكنولوجيات جديدة �أو تطبيق االبتكار والتكنولوجيا
املوجودة  ,واالبتكار التكنولوجي
بني على �أ�سا�س من التفكري
العلمي على االكت�شاف واالبتكار
ال�صناعي يف املقام الأول و� ً
أي�ضا
ي�شري �إلى �أنه عملية حت�سني
املوجود �أو �إيجاد منتجات جديدة
يف الأن�شطة التقنية والعمليات
لإنتاج ابتكارات تكنولوجية

دراسات وأبحاث

كربى ت�ؤدي �إلى �إحداث تغيري جوهري يف النظام
االجتماعي واالقت�صادي (العلمي٢٠١٢,م� ,ص.)٦٧
ومن خالل التعريفات ال�سابقة تع ّرف الكاتبة
االبتكار التكنولوجي ب�أنه  :توجيه املعارف والعلوم
واال�ستفادة من تقنية املعلومات والرتاكم املعريف
الذي ي�ؤدي �إلى الإنتاج الفكري �أو املادي بتح�سني
موجود �أو �إيجاد منتجات جديدة يف الأن�شطة التقنية
�أو �إنتاج ابتكارات تكنولوجية من خالل املنهج
التعليمي المتالك املهارات ال�صناعية واحلرفية.
�أنواع االبتكار التكنولوجي:
يع ُّد االبتكار التكنولوجي �أحد �أنواع االبتكارات
وهو يتميز بدرجة من االبتكار تتجز�أ �إلى فئتني هما
(حامد٢٠١٤,م�,ص �ص :)٨٠-٧٩
 )1االبتكار التكنولوجي اجلذري :ميثل فكرة
جديدة دون ارتباطات �سابقة ت�ؤدي �إلى تغيري جذري
للو�ضع الراهن وب�صفة �أ�شمل هو كل تغيري ملا �سبق
يف جماله يتميز مبدة طويلة لتطبيقه وانت�شاره,
ويتطلب مهارات جديدة خا�صة يف حالة تطبيق
تكنولوجيا جديدة ,ومن �آثاره �أنه ي�ساهم يف حتريك
االقت�صاد ,كما ي�ؤدي �إلى هزة كبرية و�شاملة يف
الهيكل االقت�صادي واالجتماعي كما ي�ساهم يف دفع
الدخل وحت�سني م�ستويات املعي�شة.
 )2االبتكار التكنولوجي التدريجي :ال ي�شرتط
�أفكار جديدة وهو ابتكار تكنولوجي بالتح�سني ال
يحتاج �إلى مهارات جديدة وحتدث هذه االبتكارات
ح�سب التطورات احلا�صلة يف التكنولوجيا  ,ومن �آثاره

�أنه ي�ؤدي �إلى حتريك وتن�شيط اجلهود با�ستمرار و�إلى
التوعية واحليوية وا�ستمرارية التطورات يف االقت�صاد.
حما�ضن االبتكار التكنولوجي:
هي م�ؤ�س�سات يجري فيها التو�صل �إلى �أفكار �أو
و�سائل �أو معرات جديدة قائمة على التكنولوجيا
وتطويرها ,بحيث ميكن �أن ت�ؤدي امل�شروعات
النا�شئة للتكنولوجيا �إلى الرتويج التجاري للمنتجات
وتت�ضمن هذه املراكز حا�ضنات للتكنولوجيا تتعهد
باالبتكار والتقدم التكنولوجي ,كذلك تقوم مراكز
االبتكار بتقدمي مقرتحات للم�شروعات ال�صغرية
لتح�سني الإنتاج ويتاح لأع�ضاء مراكز االبتكار
الو�صول �إلى من�ش�آت البحوث واملختربات اجلامعية،
وملراكز االبتكار �شبكات تت�ضمن املديرين وممويل
امل�شروعات و�أ�ساتذة اجلامعات وخريجيها والعلماء
الذين يعملون يف جمال حتقيق الأهداف التطبيقية
املتعلقة باالبتكار(بوقرة٢٠١٦ ,م� ,ص ,)٢٥١
ومييز �أوكيل( )٢٠١١بني نوعني من احلا�ضنات
هما:حا�ضنات العلم والتكنولوجيا وحا�ضنات
الأعمال فالأولى من �ش�أنها �أن تراعي تطور الأفكار
االبتكارية التكنولوجية يف حني تهدف الثانية �إلى
تطوير م�شروع فكرة اقت�صادية �أو جتارية خدمية
التنطوي بال�ضرورة على �إنتاج �أو ابتكار علمي �أو
تكنولوجي لكن ح�سب ر�أي �أوكيل ف�إنه يرى ب�أهمية
�إقامة هذين النوعني من احلا�ضنات فقد تكون
حا�ضنات �صغرية �إما ت�شمل �أحد النوعني �أو كالهما,
وي�ؤكد � ً
أي�ضا ب�أهمية توافر نظام تعليمي مب�ستوى
عايل اجلودة كي تتحول الأفكار �إلى ابتكارات ينتفه
منها االقت�صاد واملجتمع(�ص �ص .)951-751
ومن هذا املنطلق ت�شري الكاتبة �أنه بالإمكان
حتويل امل�ؤ�س�سة التعليمية املتمثلة يف مدار�س التعليم
العام وخا�صة املرحلة الثانوية �إلى حما�ضن لالبتكار
التكنولوجي يتم من خاللها التو�صل �إلى �أفكار
جديدة من املتعلمني وتقدميها كم�شروعات ميكن
�إنتاجها �أو ت�صنيعها من خالل من�ش�آت خا�صة .
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�أن�شطة االبتكار التكنولوجي التقنية:
الذكاء اال�صطناعي والنظم اخلبرية

Artificial Intelligence & Expert
System in Education

مفهوم الذكاء اال�صطناعي والنظم
اخلبرية :
يع ُّد العامل جون ماكارثي John McCarthy
�أول من و�ضع م�صطلح الذكاء اال�صطناعي يف
6591م  ,وقد ع ّرفه ب�أنه علم �صناعة الآالت الذكية
وهند�ستها وخا�صة برامج احلا�سب الذكية �أو هو فرع
علوم احلا�سب الذي يهدف �إلى �إن�شاء الآالت الذكية
(ال�شرقاوي6991,م�,ص.)33
ويذكر �آل قا�سم (7102م) عدة تعاريف
للذكاء اال�صطناعي منها ما عرفه كل من كرانيك
وماكديرمونت Charniak & McDermott
الذكاء اال�صطناعي ب�أنه درا�سة القدرات
الذهنية من خالل ا�ستخدام النماذج احلا�سوبية
� ,Computational Modelsأما كارزويل
 Kurzweilفيعرفه ب�أنه درا�سة كيفية جعل احلا�سب
يقوم ب�أ�شياء يقوم بها الإن�سان ب�شكل �أف�ضل �أو مبعنى
�آخر هو فن �إن�شاء �آالت تنجز وظائف تتطلب ذكاء
عندما ي�ؤديها الإن�سان  ,ويعرفه وين�ستون Winston
ب�أنه درا�سة احلو�سبة التي جتعل من املمكن الإدراك
والتف�سري والفعل� .أما هوجالند Haugeland
فيعرفه ب�أنه جمهود جديد جلعل احلا�سبات تفكر

كالآالت فيها عقول ب�شكل كامل وحريف  ,ويعرفه
بيلمان Bellmanب�أنه �أمتتة الأن�شطة التي تربط
الذكاء الب�شري بالفعل مثل �صناعة القرارات وحل
امل�سائل والتعلم� .أما �سكالوف  Schalkofفيعرفه
ب�أنه حقل درا�سة يبحث يف تو�ضيح وحماكاة ال�سلوك
الذكي يف �شكل عمليات ح�سابية(�ص.)3
ُيالحظ من التعريفات ال�سابقة �أنها تعطي
�أربعة �أوجه فبع�ض التعريفات ركزت على الذكاء
اال�صطناعي ب�أنه نظم تفكر مثل الإن�سان و ب�شكل
عقالين وبع�ضها تعترب �أن ب�إمكانه العمل مثل الإن�سان
وب�شكل عقالين.
ً
ارتباطا وثي ًقا
يرتبط تعريف الذكاء اال�صطناعي
بتعريف الذكاء ولقد ُعرف الذكاء ب�أنه الت�صدي
للمعقد بتفتيته بغية الك�شف عن ماهيته و�إعادة
بنائه ب�صورة �أكرث ات�سا ًقا (الهادي4102,م�,ص)91
ويعرف الذكاء � ً
أي�ضا ب�أنه قدرة ت�شمل جميع
العمليات الذهنية من نبوغ وابتكار وحتكم يف
احلركة واحلوا�س والعواطف �أما يف نطاق درا�سة
علم الذكاء اال�صطناعي للحا�سبات فيمكن تعريفه
يف نطاق قدرة الإن�سان على ت�صور الأ�شياء وحتليل
خوا�صها واخلروج با�ستنتاجات منها فهو بذلك
ميثل قدرة الإن�سان على تطوير منوذج ذهني ملجال
من جماالت احلياة وحتديد عنا�صره وا�ستخال�ص
العالقات املوجودة بينها ومن ثم ا�ستحداث ردود
الأفعال التي تتنا�سب مع �أحداث ومواقف هذا
املجال(عي�سى9002,م�,ص �ص .)02-91
وكان ال�ستحداث جمال تكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي املرتبط بعلم احلا�سبات وتطور
ا�ستخدام هذا املجال يف التعليم دو ٌر مه ٌم وفعا ٌل
يف رفع الكفاءة التعليمية� ,إذ �شهدت تكنولوجيا
ً
ملحوظا ومه ًما بعد دخول
احلا�سبات تطو ًرا
جديدا لها
عدا
ً
هذه التكنولوجيا والتي �أ�ضافت ُب ً
و�أعطتها دو ًرا وفعاليات مل تكن موجودة بها من قبل
(النجار2102,م�,ص.)3
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التعليم با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي:
بد�أت تقنيات احلا�سبات يف دعم الربامج
التعليمية والتدريبية باجلامعات ومراكز التدريب
واملدار�س و�أدت �إلى �إنتاج برامج تعليمية وتدريبية
تناولت ال�شرح والإبراز للمادة العلمية للمقررات
واملناهج الدرا�سية والتدريبية  ,ولقد كان لدخول
�أ�ساليب الذكاء اال�صطناعي كعامل �أ�سا�سي يف هذه
التقنيات دور بارز يف تطوير التعليم ،ومن مميزات
ا�ستخدام احلا�سبات املعتمدة على �أ�ساليب الذكاء
اال�صطناعي والتي �أوردها (ال�شرقاوي6991,م�,ص
�ص  )45-35ما ي�أتي:
 �ساعد ا�ستخدام �أ�ساليب الذكاء اال�صطناعيواملحاكاة ( )Simulationللربامج التعليمية
والتدريبية على زيادة مهارة املتعلم يف الو�صول �إلى
هدف الربنامج التعليمي ب�سرعة كبرية �,إذ ميكن
�إعادة الأجزاء املهمة طب ًقا حلاجة املتعلم والذي �أدى
�إلى �إطالق �صفة املعلم الذي ال يتعب على هذه النظم.
 ارتفاع امل�ستوى القيادي للمتعلم عن طريقتعليم نف�سه  Self Pacingوذلك باتباع اخلطوات
التحاورية والتعليمية ال�شارحة للمادة العلمية من
خالل الربامج والتقنيات (مثل ال�شا�شة الن�شطة)
والتدرب على االختبارات ومعرفة الإجابات ال�صحيحة
؛ مما ي�ؤدي �إلى تقييم نف�سه ومعرفة م�ستواه.
 زيادة القدرة االبتكارية والتخيلية للمتعلموذلك من خالل اال�ستعانة بربامج الر�سوم
واجلرافيك الت�صويرية Computer Graphic
يف �إبراز املادة العلمية.
 تطور نظم برامج امل�ؤلف Authoring Systemاملزودة بالإمكانات الن�سياب الن�ص
وال�صورة وامل�ؤثرات ال�صوتية �ساعد على �إطالق
�إبداع املعلمني يف تكامل املو�ضوعات وتنبيه معظم
حوا�س املتعلم ال�ستقبال املادة العلمية.
وميكن تعريف التعليم با�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي من خالل تكنولوجيا احلا�سبات على
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�أنه ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي من فرو�ض
وبدهيات لإنتاج برامج تعليمية وتدريبية قادرة على
التفاعل والتحاور مع املتعلم وبيئته ,ولقد قام كاربونل
( Carbonellيف ال�شرقاوي6991,م�,ص �ص -55
 )65بو�ضع الأ�س�س واخلوا�ص العامة الالزمة لبناء
برامج ذكية  ,وهي:
 القدرة على بدء املحادثة املختلطة Ability : for Mixed Initiative Dialogueوالتي تع ُّد
�أهم �صفات الربامج التعليمية الذكية والتي ت�شري �إلى
قدرة الربنامج على �إعطاء املتعلم الفر�صة لتوجيه
ال�س�ؤال �إلى الربنامج واحل�صول على الإجابة وبذلك
يكتمل التحاور بني املتعلم والربنامج يف االجتاهني
وذلك على خالف ما يحدث يف الربامج التعليمية
العادية �إذ يقوم الربنامج بتوجيه ال�س�ؤال �أو امل�س�ألة
�إلى املتعلم وينتظر الإجابة من املتعلم.
 ا�ستخدام ال�شبكات الداللية لتمثيل املعرفة Semantic Knowledge Networkف�إن
جدا عند ت�صميم الربنامج �إذ
هذه اخلا�صية مهمة ً
يتطلب متثيل املعارف يف �شكل �شبكات داللية حتتوي
على احلقائق والقواعد والعالقات بينهما وي�صبح
الفرق بني الربامج العادية والربامج الذكية هو قيام
امل�ؤلف يف الربامج العادية بتنظيم عر�ض حمتويات
الربنامج عن طريق التفرع املعرف والثابت وبذلك
يحدد �شكل التحاور وخطواته� ,أما يف الربامج الذكية
ف�إن القواعد التي ي�ستخدمها امل�ؤلف لتحديد �شكل
التحاور يجري تعريفها يف قاعدة املعارف ثم يقوم
الربنامج بتوليد خطوات التحاور وذلك بنا ًء على
الإجابة ال�صحيحة �أو اخلاطئة للمتعلم وعلى ذلك
ف�إن هذه الربامج حتتوي على نوعني من املعارف
الأولى هي املعارف عن مو�ضوع الدر�س والثانية هي
املعارف عن كيفية تدري�س مادة مو�ضوع الدر�س.
 منوذج املتعلم وقواعد ت�شخي�ص اخلط�أ Student Model & Diagnostic Rules:من
املهم يف �أثناء ت�شغيل هذه الربامج �أن يجري حتديد
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اخلطوة التدري�سية التالية ،ف�إنها غري معرفة م�سب ًقا
والتي تعتمد على املعرفة احلقيقية ملا تعلمه املتعلم
عند هذه اخلطوة وميكن الو�صول �إلى ذلك ب�أن يكون
الربنامج قاد ًرا على حتديد م�ستوى تفهم املتعلم
وذلك بالقيام بت�شخي�ص �أية �أخطاء يقع فيها املتعلم
با�ستخدام و�سائل الت�شخي�ص املختلفة مثل عدم
�صحة الفرو�ض والتعميم وعدم القدرة على تقدير
�صحة املعلومات.
 ا�ستخدام اللغة الطبيعية Natural :Languageلكي يتمكن املتعلم من اال�ستفادة
من هدف الربنامج البد من ا�ستخدام لغة املتعلم
الطبيعية �إذ تكون املحادثة والتحاور وال�شبكات
الداللية معربة ب�صدق عن املعاين الالزمة لتفهم
مو�ضوع الدر�س.
 التكيف والتعديل الذاتيAdatation & Self : Modeficationومن الواجب �أن تكون هذه
الربامج قادرة على التكيف مع بيئة املتعلم وذلك
بالقدرة على تعديل نف�سها ذات ًيا اعتما ًدا على ما
يدخله املتعلم من معارف حقيقية يف �أثناء التعلم
وبذلك يزداد حجم املعارف التي تو�صف بيئة املتعلم.
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معلم رياضيات
القرن الحادي والعشرين
مقدمة:
برزت في بداية هذا القرن تطورات سريعة ومتتابعة بسبب التغيرات
المتعددة في قطاع االتصاالت والتقنية التي أثرت في أغلب جوانب الحياة
حتى أصبحت عصبها الرئيس ,مما حمَّل التربية عبئاً من المسؤولية
العظمى في إعداد اإلنسان الناجح والقادر على مواجهة تحديات هذا
العصر والتكيف مع تلك التطورات.

لذا نالت حركات تطوير
التعليم اهتمام معظم دول العامل,
�إذ اعتربته احلل الأ�سا�سي لأغلب
امل�شكالت الناجتة عن التغريات
املحتملة لعوملة احلياة ,ومن و�سائل
ذلك �إعداد وتدريب وت�أهيل معلم
متمكن ي�ستطيع مواجهة تطورات
ع�صره املتجدد ,وتوجيه قدرات
وطاقات طالبه �إلى تعرف م�شكالت
الع�صر اجلديد والتعامل معها,
فجودة املنظومة التعليمية مرهونة
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بالدرجة الأولى بجودة املعلم.
و�إذا كان املعلم الكفء يع ُّد
�ضرورة ملواجهة حتديات امل�ستقبل
و�إ�صالح التعليم عام ًة ,ف�إنه يع ُّد �أمر ًا
الزم ًا للريا�ضيات وتدري�سها خا�ص ًة,
لأن الريا�ضيات �أكرث العلوم م�سايرة
لتطورات الع�صر ,فالتقدم العلمي
وتطور الفكر يعتمد اعتماد ًا مبا�شر ًا
عليها� ,إذ �إنها تنمي القدرات العقلية,
وتك�سب متعلمها املهارات الريا�ضية
الالزمة للمقررات الأخرى ,كما �أنها

�إعداد:
حممد بن فهم الغامدي

معلم ريا�ضيات بالإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض
باحث دكتوراه بق�سم املناهج وطرق التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

الع�صب الرئي�س لأغلب التقدمات
النظرية والعملية ,لأنها ت�ؤثر يف حل
�أغلب امل�شكالت الع�صرية.
وعطف ًا على هذه التحديات وما
تنتجه من �آثار وخماطر ,يظل معلم
الريا�ضيات �أحد حلول تخفيفها,
بحيث يكون قادر ًا على متكني
خمرجات التعليم من املهارات
واخلربات الالزمة للنجاح يف القرن
احلادي والع�شرين� ,إذ مل تعد الطرق
التقليدية يف التدري�س جمدي ًة,

الـــمـــعـــلـــم

فعمليات التعلم والتعليم جتاوزت
الكتاب املدر�سي والو�سائل التقليدية
�إلى و�سائل ع�صر العوملة وال�سرعة
والتقنية ,فمهارات معلم القرن
املا�ضي ال تتنا�سب مع معطيات دور
معلم القرن احلادي والع�شرين الذي
جتاوز دوره نقل املعلومات واملعرفة
�إلى �إعداد متعلم قادر على النجاح
يف القرن احلادي والع�شرين.
لذا تت�ضح �أهمية الأداء التدري�سي
ملعلمي الريا�ضيات ,وتطويره يف �ضوء
�إطار التعلم الناجح للقرن احلادي
والع�شرين ,بطرح مداخل تدري�سية
حديثة ت�شكل املنطلقات وامل�سلمات
التي حتقق هذا التعلم الناجح,
بحيث ي�شمل هذا التطوير التفاعل
بني مكونات تدري�س الريا�ضيات وفق
ثالثة حماور على النحو الآتي:
 تخطيط التدري�س :وي�شملعدة �إجراءات من �أهمها :حتديد
نواجت التعلم املتوقعة ,واختيار طرق
تدري�سية فعالة ,وتقنيات تعليمية,
و�أ�ساليب تقوميية ,مع ما ينا�سب
حتقيق �أهداف التعلم الناجح يف

�ضوء �إطار التعلم الناجح للقرن
احلادي والع�شرين.
 تنفيذ التدري�س :وي�شملعدة �إجراءات من �أهمها :تطبيق
طرق تدري�سية حمققة للتعلم الناجح
يف �ضوء �إطار التعلم الناجح للقرن
احلادي والع�شرين ,مع التدرج يف
التدري�س مبا يالئم مراحل التدري�س
البنائي.
 تقومي التدري�س :وي�شملعدة �إجراءات من �أهمها :ا�ستخدام
�أ�ساليب تقوميية متنوعة ,لقيا�س
وتقومي مهارات القرن احلادي
والع�شرين ,كملفات الإجناز
( ,)Portfolioواملالحظة ,وتقومي
الأقران ,والتقومي الذاتي ,مع
الت�أكيد على م�شاركة الطالب يف
عملية التقومي و�إجراءاتها ,وتقدمي
التغذية الراجعة امل�ستمرة جلميع
�أعمال وم�شاركات الطالب.
ولتحقيق ذلك ينبغي الرتكيز
على تطوير طرق تدري�سية تعني
معلمي الريا�ضيات على حتقيق
مهارات �إطار التعلم الناجح للقرن

احلادي والع�شرين ,ومن �أهمها ما
ي�أتي:
 ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلممهارات التعلم واالبتكار ,ومنها :حل
امل�شكالت ,الع�صف الذهني ,خرائط
التفكري ,القبعات ال�ست ,اخلرائط
الذهنية ,برنامج الكورت لتعليم
التفكري ,التعلم القائم على الدماغ,
التعلم التعاوين ,التعلم القائم على
امل�شروع ,التعلم التناف�سي ,املناق�شة.
تعليم
 ا�سرتاتيجياتوتعلم مهارات احلياة والتكيف,
ومنها :التعلم القائم على امل�شروع,
التعلم التعاوين ,التعلم الت�شاركي,
اخلرائط املعرفية ,اال�ستق�صاء,
اال�ستك�شاف ,لعب الأدوار.
تعليم
 ا�سرتاتيجياتوتعلم مهارات املعلومات والإعالم
والتكنولوجيا ,ومنها :الرحالت
املعرفية عرب الويب ,املحاكاة,
اال�ستق�صاء ,اال�ستك�شاف ,اخلرائط
الإلكرتونية ,التعلم التعاوين
الإلكرتوين ,املناق�شة الإلكرتونية,
الع�صف الذهني الإلكرتوين.
كما ينبغي تنظيم برامج تدريبية
متطورة لتدريب معلمي الريا�ضيات
على مهارات التدري�س يف �ضوء
�إطار التعلم الناجح للقرن احلادي
والع�شرين ,وعقد ور�ش تعليمية,
ولقاءات وندوات علمية لتوعية
معلمي الريا�ضيات ب�أهمية التدري�س
يف �ضوء مهارات �إطار التعلم الناجح
للقرن احلادي والع�شرين ,على �أن
يت�ضمن ذلك تطبيقات تدري�سية
ملهارات التعلم واالبتكار ,واحلياة
والتكيف ,واملهارات الإعالمية،
وا�ستخدام التقنيات بفاعلية يف
التدري�س ,مع الت�أكيد على تطوير
البيئة املدر�سية مبا يحقق التعلم
الناجح للقرن احلادي والع�شرين.
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تطوير المدارس السعودية
الواقع والتوجهات

د� .سعيد بن م�شبب القحطاين
م�شرف تطوير املدار�س بوزارة التعليم،
ب�إدارة التعليم  -املنطقة ال�شرقية

تسعى النظم التعليمية الحديثة إلى االهتمام بالطلبة وتجويد التعليم عمومًا ،ويُعد
ذلك اللبنة األولى لبناء مجتمع متقدم وفق أساس علمي صحيح ،فقد ركزت األنظمة التعليمية
الحديثة على االهتمام بالطلبة في جميع جوانب نموهم نظراً ألهميتهم للمجتمع وضرورة
مساهمتهم المستقبلية في دعم وتعزيز االبتكارات والبحوث العلمية وتعزيز رأس المال
البشري المؤهل القادر على تمثيل مجتمعهم على خارطة العالم المعرفية ،وسِرُّ ذلك الحضور
هو جودة البيئة التعليمية وحداثتها التقنية ،ولن يتأتى ذلك إال بنظرة ثاقبة إلى توفير مناخ
ومناهج مرنة متطورة تكون فيها التكنولوجيا عنصراً أساسياً يساعدهم على التقدم في
مستوياتهم التعليمية في شتى المجاالت وفق معايير وبرامج محكمة (القحطاني.)2016 ،
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ويف �سياق ذلك اجتهت وزارة
التعليم �إلى التغيري التطويري وذلك
بتحديث الأنظمة والإجراءات مبا
يكفل جدية العمل واالن�ضباط يف
النظام التعليمي ،ويعزز العدالة،
ويكافئ بنا ًء على الأداء املتميز،
فقد عملت الوزارة على 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 با�ستمرار ،و�أيقنت �أن من
�سبل التطوير �أن تعيد مفهوم
�صياغة املدر�سة كم�ؤ�س�سة تعليمية
وتربوية ت�صقل املواهب وتزود
باملهارات وتنتج ً
جيل من النا�ضجني
الطموحني املقبلني على احلياة
بروح التحدي واملناف�سة وحب العمل
والإنتاج ،وكذلك االرتقاء بطرق
التدري�س التي جتعل املتعلم هو
املحور ولي�س املعلم ،والرتكيز على
بناء املهارات و�صقل ال�شخ�صية
وزرع الثقة وبناء روح الإبداع،
وقد كان من الأولويات امل�ستقبلية
التي تعمل عليها وزارة التعليم
هو حت�سني البيئة املنا�سبة للطلبة
بحيث تكون بيئة مدر�سية حمفزة،
وجاذبة ومرغبة للتعلم ،مرتبطة
مبنظومة خدمات م�ساندة ومتكاملة.
�إن الأ�سا�س الذي يرتكز عليه
تطوير التعليم هو تطوير املدار�س،
وقد مت بناء منوذج تطوير املدار�س
وفق �أ�س�س ومنطلقات علمية ،موظف ًا
لأف�ضل املمار�سات التعليمية املحلية
والإقليمية والعاملية يف جمال تطوير
املدار�س .كما مت التو�صل �إليه
بعد درا�سة عميقة لواقع املدار�س
والنظام التعليمي وبحث مت� ٍ ّأن

وفاح�ص للتجارب النوعية املختلفة
على م�ستوى العامل؛ كي يتنا�سب مع
االحتياجات التعليمية ويحقق نتائج
نوعية تتمثل يف متعلم يج�سد مثال
املواطن امل�ستقبلي .ويت�ضمن هذا
النموذج جمموعة �أطر و�أدلة و�أدوات
قام ببنائها خرباء وخبريات ،لتحقق
�أهداف تطبيق النموذج يف جعل
املدار�س  -بو�صفها وحدة للتطوير
 م�ؤ�س�سات متعلمة ت�سعى لتح�سنيجودة التعليم والتعلم ،ولتحقيق
م�ستويات �أعلى لتح�صيل الطالب
والطالبات ،ولإحداث التطوير
ال�شامل واملتدرج من خالل التطوير
املنظومي املعتمد على املدر�سة ،وبناء
الكفاءة الداخلية للمدار�س وقدرات
القيادة املدر�سية واملعلمني با�ستخدام
جمتمعات التعلم املهنية ،لتتمكن من
تطوير �أدائها اعتمادًا على ذاتها
بالتوظيف الأمثل لقدراتها املادية
والب�شرية وامتالك من�سوبيها وعي ًا
تربوي ًا نوعي ًا يتنا�سب مع التطورات
احلديثة يف العلوم الرتبوية.
وانطالق ًا من التطورات التي
ت�شهدها اململكة العربية ال�سعودية يف
�شتى املجاالت ،تبذل وزارة التعليم
جهود ًا جبارة جلعل خمرجات
التعليم ال�سعودي مواكبة للتغريات
التي ي�شهدها العامل ب�صفة عامة
وال�سعودية ب�صفة خا�صة .ومبا �أن
املعلم هو الركن الأ�سا�سي يف النظام
التعليمي و�أن جناح العملية الرتبوية
والتعليمية تقع �أو ًال على �أكتاف
املعلمني ف�إن العمل على رفع م�ستوى
�أداء املعلم ينعك�س على منو الطلبة
وتطورهم وجعلهم قادرين على
اال�ستفادة من االنفجار املعريف .كما
�أن املتوقع من معلم القرن الواحد
والع�شرين تنمية الإبداع والتفكري
النقدي والإح�سا�س بامل�س�ؤولية

االجتماعية لدى طلبته.
من بوادر االهتمام الذي يتلقاه
التعليم يف بالدنا احلبيبة� ،سعي
وزارة التعليم ملواكبة خطة التحول
 2030املمهدة لر�ؤية اململكة 2030
لبناء فل�سفة املناهج و�سيا�ساتها،
و�أهدافها ،و�سبل تطويرها ،و�آلية
تفعيلها ،وربط ذلك بربامج �إعداد
املعلم وتطويره املهني .وت�سعى وزارة
التعليم لالرتقاء بطرق التدري�س
التي جتعل املتعلم هو املحور ولي�س
املعلم ،والرتكيز على بناء املهارات
و�صقل ال�شخ�صية وزرع الثقة وبناء
روح الإبداع لدى الطلبة .كما يعد
بناء بيئة مدر�سية حمفزة ترتبط
مبنظومة خدمات م�ساندة ومتكاملة،
وتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة
وتوفري الدعم لكل فئاته ،وتوفري
فر�ص التعليم قبل االبتدائي من �سبل
التطوير التعليمي الذي تعمل عليه
وزارة التعليم (موقع الوزارة).
كما ركزت ر�ؤية  2030حلكومتنا
الر�شيدة على التطوير الإداري
للم�ؤ�س�سات التعليمية وذلك عن
طريق �إعادة مفهوم �صياغة املدر�سة
كم�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية ت�صقل
املواهب وتزود باملهارات وتنتج ً
جيل
من النا�ضجني الطموحني املقبلني
على احلياة بروح التحدي واملناف�سة
وحب العمل والإنتاج ،والت�أكيد على
االن�ضباط يف النظام التعليمي،
واجلدية يف املمار�سة التعليمية،
وتفعيل الأن�شطة وح�ضور امللتقيات
والفعاليات .كما تعمل وزارة التعليم
لل�سعي لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة  0302من خالل �إعادة هيكلة
قطاع التعليم ،و�صياغة حديثة
ملنظومة الأنظمة والتعليمات والقواعد
التنفيذية التي حتكم تطوير املناهج
والتحاق املعلمني بال�سلك التعليمي
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وتنظيم عملية الإ�شراف الرتبوي،
ورفع فاعلية التطوير والتدريب
املهني با�ستمرار .عالوة على ذلك،
تعمل الوزارة على رفع كفاءة الأداء
الت�شغيلي ،وتقليل التكلفة املهدرة،
واال�ستفادة الق�صوى من الإمكانات
الب�شرية واملوارد والتجهيزات واملباين
(موقع الوزارة).
�أهداف ر�ؤية ال�سعودية يف التعليم
من خالل ر�ؤية .2030
ت�ضمنت ر�سالة ر�ؤية ال�سعودية
للتعليم م�ستقبل ًيا وحتى حلول العام
 0302جمموعة من الأهداف التي
ت�سعى اململكة لتحقيقها خالل هذه
الفرتة ،وهي :
 توفري فر�ص التعليم للجميعيف بيئة تعليمية منا�سبة يف �ضوء
ال�سيا�سة التعليمية للمملكة.
 رفع جودة خمرجات التعليم . زيادة فاعلية البحث العلمي. ت�شجيع الإبداع واالبتكار. تنمية ال�شراكة املجتمعية. االرتقاء بقدرات ومهاراتمن�سوبي التعليم.
 � ًأي�ضا �سد الفجوة بني
خمرجات التعليم العايل ومتطلبات
�سوق العمل.
 تطوير التعليم العام و توجيهالطالب نحو اخليارات الوظيفية
واملهنية املنا�سبة.
 �إتاحة الفر�صة لإعادة ت�أهيلالطلبة واملرونة يف التنقل بني
خمتلف امل�سارات التعليمية (دليل
ر�ؤية ال�سعودية .)2030
ويع ُّد برنامج تطوير املدار�س
�أحد امل�شاريع التطويرية الوطنية
الطموحة الذي يقوم بتنفيذه م�شروع
امللك عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير
التعليم العام -تطوير .-يهدف �إلى
االرتقاء بجميع مدار�س التعليم العام
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يف اململكة ؛ كي تكون مدار�س مالئمة
ملتطلبات احلياة يف القرن احلادي
والع�شرين ،قادرة على �إعداد الن�شء
وال�شباب مل�ستقبل م�شرق ومتميز.
التعريف بالربنامج:
يعمل هذا الربنامج على م�ساعدة
املدار�س للقيام بدورها يف تزويد
الأجيال بجميع املعارف واملهارات
و�إك�سابهم االجتاهات الإيجابية بكل
مهنية واحرتاف ،ليتحقق يف �أبنائنا
املواطنة ال�صادقة ،والرفع من
فاعليتهم يف القدرة على التعامل مع
املتغريات املحلية والعاملية؛ بغر�ض
الإ�سهام يف التطور املت�سارع الذي
تعي�شه اململكة ،وحتقي ًقا للم�شاركة
الإيجابية يف معادلة التنمية على
جميع الأ�صعدة  .وي�أتي هذا الربنامج
ك�أحد الربامج الرئي�سة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية التي و�ضعت املدر�سة
منطلق ًا يف بنائها للتحول من النمط
التقليدي املقت�صر على التعليم �إلى
م�ؤ�س�سة تربوية متعلمة تهيئ بيئة
للتعلم ي�سود فيها ثقافة التعاون

والدعم املهني املبني على خربات
تربوية عملية .وت�شجع على املبادرات
الرتبوية النوعية بني من�سوبيها �سواء
�أكانوا قيادات� ،أم معلمني� ،أم طلبة.
�أهداف �أمنوذج تطوير
املدر�سة:
غاية �أمنوذج تطوير املدر�سة
هو تهيئة بيئة تربوية منا�سبة
مبكوناتها الب�شرية واملادية واملعنوية
لبناء �شخ�صية الطالب ب�أبعادها
املختلفة� :أكادميي ًا ،روحي ًا ،وعقلي ًا،
واجتماعي ًا ،ونف�سي ًا ،وبدني ًا .وب�صورة
�أكرث حتديد ًا �أن تكون خمرجات
املدر�سة متمثلة يف بناء:
 -1طالب يتحلى بالقيم
الإ�سالمية معرفة و�سلوك ًا داخل
املدر�سة وخارجها.
 -2طالب منتج للمعرفة ،قادر
على التعلم مدى احلياة .
 -3طالب ميتلك مهارات حياتية،
ويتفاعل بوعي مع معطياتها.
 -4طالب يحقق م�ستويات
حت�صيلية و�أدائية عالية.

تــعليــم وتـطــويـر

�أدوات التطوير يف �أمنوذج
تطوير املدر�سة:
تتمثل مكونات �أمنوذج تطوير
املدر�سة املتعلمة يف الآتي:
 -1املنهج :يت�صف املنهج يف �أنه
�أداة خمططة مرنة متكن الطالب
من توظيف املعرفة وبنائها.
 -2التدري�س :يعتمد التدري�س يف
�أمنوذج تطوير املدر�سة على وجود
عالقة �أ�سا�سية بينه وبني التعلم لدى
املتعلم ،فهي عالقة معقدة ولي�ست
طردية كمية .فال يعني �أن مزيدً ا من
التدري�س ي�ؤدي �إلى مزيد من التعلم.
 -3التقومي :ميثل التقومي يف
�أمنوذج تطوير املدر�سة �أهمية وظيفية
خا�صة من كونه الكا�شف للموقع
احلايل جلميع العنا�صر يف البيئة
املدر�سية �سواء �أكانت عنا�صر ب�شرية
�أم مادية ،وحتديد ما ميكن �أن ُيق َّدم
يف كل مكون من مكونات تلك البيئة.
 -4م�صادر التعلم :توفر م�صادر
التعليم والتعلم يف �أمنوذج تطوير
املدر�سة دعم ًا لكل من املعلم واملتعلم
يف �أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة
�أكرب وبطرق تتجاوز الأطر التقليدية.
 -5الإر�شاد املدر�سي :يقوم
الإر�شاد بدور رئي�س يف العمليات
التعليمية والرتبوية بغر�ض حتقيق
�أق�صى قدر من فعالية التعلم من
خالل حتديد احتياجات الطالب
وبناء خططهم التعلمية وم�ساعدتهم
يف معرفة جوانب قوتهم و�ضعفهم.
 -6الأ�سرة واملجتمع :يعمل
�أمنوذج تطوير املدر�سة على �إقامة
�شراكة حقيقية مع الأ�سرة واملجتمع،
�إذ يتوقف جناح املدر�سة يف �أداء
�أدوارها املختلفة على �إقامة روابط
قوية مع الأ�سرة (�أمنوذج تطوير
املدار�س ال�سعودية.)2031 ،

ورغم ال�سعي الد�ؤوب لعملية
التطوير ف�إنه يظل عم ًال ب�شري ًا
يحتمل النق�ص ،وامل�أمول هو جمابهة
التحديات وحماولة الت�سارع الزمني
وبذل اجلهود احلثيثة والتكاتف
العملي من فرق العمل ،فمن املالحظ
�أن هناك العديد من امل�شاكل
والعوائق التي حتد دون جناح العملية
التطويرية يف بع�ض مدار�س التعليم،
وخا�صة تلك التي تزخر بعدد هائل
من الطالب الأمر الذي يجعل
�سري العمل مهدد ًا بالف�شل الذريع
بالإ�ضافة �إلى املخرجات الطالبية
ً
م�ستقبل ما مل نتدارك
غري امل�ؤهلة
هذا الأمر اخلطري.
ومن بع�ض العوائق واملهددات
لعملية التطوير للتعليم:
 -1عدم اال�ستقرار الإداري
يف املدار�س ،فكل عام جتد طاقم ًا
�إداري ًا جديد ًا مبا فيهم القائد.
 -2ن�صاب احل�ص�ص املرهق
للمعلمني ،وخا�صة املعلمني
امل�شرفني ،والذي ي�ضعف ويحد من
اال�ستفادة من خرباته لبقية زمالئه
يف التخ�ص�ص.
 -3كرثة الطالب يف الف�صول،
فبع�ض املدار�س يتعدى فيها عدد
الطالب �ألف طالب .وتخيل كيف
يكون يف الف�صل ( )50طالبا وزمن
احل�صة ( )45دقيقة ،فالزمن غري
عادل للطالب الذي يعد الركيزة
الأولى يف التعليم �إذا افرت�ضنا �أن
لكل طالب دقيقة واحدة.
 -4عدم تقوية وتعزيز العالقات
الإن�سانية ما بني �إدارات املدار�س
واملعلمني يف �إجناح �سري العمل داخل
املدر�سة التي ينتمون �إليها.
 -5االرتباك الفعلي يف فر�ض
التعليم املطور يف جميع املدار�س
بدليل وجود التعليم يف مدار�س

وتقليدي قدمي يف �أخرى مع العلم
�أن املدار�س التقليدية بها الكثري من
املناهج املطورة.
� -6أعمال ال�صيانة والرتميم،
وعمل ال�صاالت الريا�ضية داخل
املدار�س يف �أثناء فرتة العمل
الر�سمية ،الأمر الذي يربك العمل،
وي�سهل عملية هروب الطالب،
وخا�صة يف �أثناء الف�سح ال�صباحية.
 -7الأمانة والإخال�ص لدى
بع�ض املعلمني �أ�صبحت مفقودة  ،بل
�إن بع�ضهم يعد عالة خطرية على
التعليم.
 -8عزوف �أولياء الأمور عن
متابعة �أبنائهم درا�س ًيا ،فبع�ض
الأ�سر الآن همها الأول والأخري
التخل�ص من �أبنائها و�إ�شغالهم يف
هذه الفرتة (ال�صباحية) وك�أن
الأمر ال يعنيهم  ،فتخيلوا ويل �أمر
طالب يح�ضر �إلى املدر�سة وال يعلم
يف �أي �صف يدر�س ولده.
� -9ضعف م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف تطوير العملية التعليمية
يف املدر�سة ،فلو مت �إلزام ال�شركات
الكربى ببناء وتطوير مدار�س لكان
الو�ضع العام للتعلم �أف�ضل ،ولنا يف
جتربة مدار�س �أرامكو يف املنطقة
راق لل�شراكة الفاعلة
ال�شرقية مثال ٍ
يف بناء املجتمع.
املراجع
 القحطاين� ،سعيد (.)2016جودة التعليم للطلبة املوهوبني وفق ًا
ملعايري برامج املوهوبني الدولية.
ر�سالة ماج�ستري من�شورة.
 دليل ر�ؤية ال�سعودية .2030 �أمنوذج تطوير مدار�س اململكةالعربية ال�سعودية.2031 ،
 -موقع وزارة التعليم ال�سعودية

(www.moe.gov.sa/ar/
Pages/default.aspx).
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إعداد ودعم المعلمين من أجل مواجهة التحديات القائمة في عملية
التعلم خالل القرن الحادي والعشرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الكفايات المستعرضة في سياسات
وممارسات التعليم
ترجمة الدكتورة
نورة �سعد �سلطان القحطاين
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية امل�شارك
ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية :كلية الرتبية
جامعة امللك �سعود

النقاط الرئيسة:
 تشير سلسلة من الدراسات اإلقليمية التي أجرتها اليونسكو في بانكوك أنالبلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ترى الكفايات المستعرضة عنصرًا
أساسيًا في نظام التعليم بشكل كبير؛ إذ إنها تشجّع على اإلبداع والتواصل
والتسامح واالحترام والمواطنة الصالحة بين المتعلمين ،إلى جانب التأكيد على
التعلم الشامل مدى الحياة.
 يدرك المعلمون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضرورة دمج هذهالمهارات؛ واثقين في قدراتهم على دعم تعلم الكفايات المستعرضة في
الصفوف الدراسية.
 ثمة حاجة ماسّة لتوفير الدعم وموارد محددة لدمج الكفايات المستعرضةفي المدارس ،من خالل تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة مع استخدام
المواد التعليمية الالزمة.
 يحتاج قادة المدارس إلى أن يكونوا مجهّزين على نحو أفضل ومسؤولينعن تقديم الدعم إلى المعلمين لدمج الكفايات الشاملة في ممارساتهم ،من
خالل توفير المزيد من اإلشراف الفعّال.
 يجب أن يقوم المعلمون وقادة المدارس بإشراك أولياء األمور والطالببوجه استباقي لفهم جدوى وأهمية الكفايات المستعرضة.
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ما هي الكفايات امل�ستعر�ضة
وما هو �سبب �أهميتها؟
هناك عدد كبري من
امل�صطلحات املرتبطة بالكفايات
امل�ستعر�ضة ،مثل الكفايات
«القابلة للنقل «و»امل�شرتكة بني
املناهج الدرا�سية» �أو مهارات
«القرن الواحد والع�شرين» «غري
الأكادميية »،التي تع ُّد �ضرورية
للعمل بفعالية يف عامل معقد و�سائر
يف درب العوملة على نحو متزايد.
وبرغم �أنه مل يتم التو�صل حتى الآن
�إلى توافق يف الآراء حول م�صطلح
واحد للإ�شارة �إلى هذه املهارات �إال
�أن هذه امل�صطلحات جميعها ت�شري
ب�صفة عامة �إلى املهارات والكفايات
والقيم وال�سلوكيات املطلوبة لتنمية
املتعلمني تنمية �شاملة ،مثل:
التعاون ،و�ضبط النف�س ،والذكاء،
واملحافظة على البيئة.
يربط الكثري من النقا�ش حول
الكفايات امل�ستعر�ضة �أهميتها
بال�ضرورات االقت�صادية ،وعلى وجه
التحديد القدرة على تلبية متطلبات
مهارات �سوق العمل املتغرية نتيجة
التطور من اقت�صاد �صناعي �إلى
اقت�صاد ما بعد ال�صناعة.
وتع ُّد الكفايات امل�ستعر�ضة
مهمة كذلك؛ نظ ًرا لطبيعتها
ال�شمولية وال�سياقية ولقدرتها على
دعم التنمية االجتماعية والثقافية
والت ّعلم مدى احلياة لل�شباب يف
جمتمع املعرفة.
ما هو دور منظمة
اليوني�سكو؟
يقر املعلمون والباحثون ووا�ضعو
ال�سيا�سات يف منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ ب�أهمية احلاجة

�إلى دمج الكفايات امل�ستعر�ضة
يف ممار�سات التعليم والتعلم من
�أجل تي�سري اندماج ال�شباب بوجه
�أكرث فعالية يف احلياة املعا�صرة .
ولتحقيق ذلك على نحو ف ّعال ،ال بد
من تنفيذ برامج �إ�صالح التعليم ،
ال �س ّيما فيما يتعلق بدور املعلمني.
درا�سة حديثة �أجرتها �شبكة
معاهد بحوث التعليم يف منطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ ،بالتن�سيق
مع منظمة اليون�سكو يف بانكوك،
لبحث مدى �شعور املعلمني
ب�أنهم م�ستعدون ومدعومون
لدمج الكفايات امل�ستعر�ضة
يف ممار�ساتهم يف ال�صف
الدرا�سي.
ينق�سم التعريف العملي
للكفايات امل�ستعر�ضة الذي
اعتمدته �شبكة معاهد بحوث
أ�سا�سا لهذا البحث
التعليم ب�صفته � ً
�إلى خم�سة جماالت وجمال واحد
اختياري ،مبا ي�شمل:
( )1التفكري النقدي والإبداعي.

( )2مهارات التعامل مع
الأفراد.
( )3املهارات ال�شخ�صية.
( )4املواطنة العاملية.
( )5التثقيف الإعالمي وحمو
الأمية املعلوماتية.
( )6مهارات �أخرى كما
حتددها البلدان/االقت�صادات.
يت�ضمن هذا املوجز النتائج
الرئي�سة والتو�صيات املتعلقة
بال�سيا�سات من املرحلة الثالثة من
بحث �شبكة معاهد بحوث التعليم
حول الكفايات امل�ستعر�ضة يف
�سيا�سات وممار�سات التعليم .وقد
مت �إجراء البحث يف ت�سعة بلدان
يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
وهي� :أ�سرتاليا  ،وال�صني (بكني
 ،ومنطقة هونغ كونغ الإدارية
اخلا�صة ،و�شنغهاي) ،والهند،
واليابان ،وماليزيا ،ومنغوليا،
وجمهورية كوريا ،وتايالند وفيتنام
يف عامي .٢٠١٦-٢٠١٥
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ما هي الآثار املرتتبة على
الكفايات امل�ستعر�ضة للتعليم
والتعلم؟
يحتاج املعلمون �إلى فهم
الكفايات امل�ستعر�ضة و�إيراد
�أمثلة عليها لتدري�سها .وحتقي ًقا
لهذه الغاية ،يجب �أن ي�صبح
املعلمون «عاملني من ذوي املعارف
يو�سعون
واخلربات» ،الذين
ّ
معرفتهم املهنية ويتبادلونها
مع الزمالء والطالب .وبوجه
حتديدا ،يحتاج املعلمون
�أكرث
ً
�إلى القدرة على دمج الكفايات
يف املناهج الدرا�سية التقليدية،
وتقدمي هذه الكفايات بو�صفها
مو�ضوعات قائمة بذاتها يف ال�صف
الدرا�سي و�/أو �أن�شطة خارج املنهج
الدرا�سي .يتطلب دمج الكفايات
امل�ستعر�ضة يف ال�صف الدرا�سي
�أن يغري املعلمون دورهم من نقل
املعارف �إلى تي�سري ن�شرها .ويف
�سياق هذا التغيري ،يحتاج املعلمون
�إلى اعتماد مناهج تعليمية تركز
على الطالب ،بناء على التعلم
التعاوين القائم على الفريق.
كما يحتاج املعلمون �إلى تزويد
الطالب باملهارات الالزمة للتع ّلم
واال�ستف�سار ب�أنف�سهم ،وذلك من
خالل حتقيق توازن دقيق بني
�ضمان تزويد الطالب باملعرفة
الأكادميية الأ�سا�سية وتي�سري
تطوير مهارات التفكري الأكرث
منهجية ومهارات حل امل�شكالت
التي تدفع �إلى تعزيز القدرة على
التع ّلم مدى احلياة.
كيف يتم دعم املعلمني يف �سبيل
دمج الكفايات امل�ستعر�ضة يف
ممار�ساتهم امل�ستخدمة ،وما هي
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التحديات التي يواجهونها؟
مت اال�ستناد �إلى النتائج
الرئي�سة من البيانات الكمية
والنوعية التي قدمتها �أكرث من
 004مدر�سة وحوايل 1262
من امل�شاركني  59،باملئة منهم
مدر�سون ،يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،يف بحث هذه امل�س�ألة.
ا�ستعداد املعلمني:
يف معظم درا�سات احلاالت
للبلدان ،يثق غالبية املعلمني يف
قدراتهم على دعم تعلم الكفايات
امل�ستعر�ضة ،يف حني �أن �ضعف
الثقة متثل م�شكلة.
بالن�سبة لبع�ض املعلمني،
وترتاوح ن�سبتهم من  3باملئة يف
منغوليا �إلى  81باملئة يف جمهورية
كوريا .تك�شف املقابالت التي
�أجريت معهم �أن �ضعف الثقة يف
كثري من الأحيان تكون ب�سبب الغرق
حتت وط�أة الطلبات املتناف�سة التي
ت�شغل وقتهم ،مثل احلاجة �إلى
ا�ستخدام جمموعة من �أطر التع ّلم
املقررة يف ممار�ساتهم ،واملهام
التنظيمية والإدارية التي ت�شكل
متزايدا.
عب ًئا
ً

ينظر غالبية املعلمني يف هذه
الدرا�سة �إلى �شغفهم ملهارات
التعليم والتوا�صل على �أنه �أم ٌر
�أ�سا�سي ،و�أنها �أكرث ما هم مزودون
به خالل تي�سري تع ّلم الكفايات
امل�ستعر�ضة.
مت حتديد التفكري الت�أملي على
�أنه �أحد �أكرث املهارات املطلوبة من
قبل املعلمني يف �أ�سرتاليا وال�صني
و�سجل
(بكني وهونغ كونغ).
ّ
التفكري الناقد �أدنى م�ستوى
ا�ستجابة يف �أربعة بلدان ،وهي
الهند ومنغوليا وتايالند وفيتنام،
عندما طلب من املعلمني حتديد
املهارات والكفايات التي ي�شعرون
�أنهم مزودون بها لتي�سري تع ّلم
الكفايات امل�ستعر�ضة  .وقد ترجع
االختالفات يف �آراء املعلمني �إلى
االختالف يف فهم ماهية الكفايات
امل�ستعر�ضة يف احلقيقة.
التطوير املهني:
بالن�سبة للتدريب اخلا�ص
بالتطوير املهني قبل اخلدمة،
ح َّدد املعلمون عن�صر التدريب
العملي على �أنه الأكرث فائدة يف
تي�سري تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة،

دراسات وترجمة

باملقارنة مع الدورات التدريبية
والربامج التوجيهية.
وبالن�سبة للتدريب اخلا�ص
بالتطوير املهني �أثناء اخلدمة،
�أعرب غالبية املعلمني عن ر�ضاهم
عن التدريب احلايل الذي يتلقونه،
�إال �أن هناك �أقلية ال ي�ستهان بها
غري را�ضية عن التدريب املق َّدم
ب�سبب عدم توافر ما يكفي من
برامج التدريب التي تتناول على
وجه التحديد تعلم الكفايات
امل�ستعر�ضة.
ومن حيث �أ�شكال التطوير
املهني �،أجمع املعلمون يف البلدان
امل�شاركة على �أن �أ�شكال التدريبات
املنفذة داخل املدار�س ،مثل تبادل
الأفكار مع الزمالء ودرا�سة
الدرو�س وتوجيه الزمالء ،هي
الأن�سب مل�ساعدتهم على تعلم كيفية
تي�سري الكفايات امل�ستعر�ضة.
و�أكد غالبية املعلمني يف معظم
البلدان ،مبا يف ذلك ال�صني (بكني
وهونغ كونغ) واليابان وجمهورية
كوريا ومنغوليا وتايالند� ،أنهم
يتلقون تدريب يف �أثناء اخلدمة
ب�شكل متكرر ن�سب ًيا ،ويف الغالب
مرة �أو مرتني على الأقل يف كل
�صف درا�سي.
ومع ذلك ،ك�شف تقييم مدى
الفعالية املتوقعة لهذا التدريب
وجود فجوات ملحوظة .و�أعرب
املعلمون ب�أغلبية �ساحقة عن ر�أي
مفاده �أن هناك حاجة �إلى تقدمي
حتديدا حو ل تي�سري
تدريب �أكرث
ً
تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة� ،إلى
جانب زيادة فر�ص احل�صول
املخ�ص�صة
على املواد التعليمية
ّ
للكفايات امل�ستعر�ضة.

الدعم املقدم على م�ستوى
املدرا�س والأنظمة:
جرى التو�سع يف درا�سة فعالية
التطوير املهني للمعلمني فيما
يتعلق بالعنا�صر الرئي�سة للمدر�سة
بو�صفها م�ؤ�س�سة ،وبيئتها النظامية
على �أو�سع نطاق على م�ستوى
املدرا�س ،يف حني �أجاب غالبية
املعلمني ب�أن الكفايات امل�ستعر�ضة
كانت تنعك�س �ضم ًنا �أو �صراحة
يف خططهم املدر�سية ،و�إن تنفيذ
حتد
هذه اخلطط هو مبنزلة ٍ
بالن�سبة �إلى بع�ضهم ب�سبب نق�ص
ميزانية املدار�س .و�أ�شري �إلى
ميزانية املدار�س غري الكافية وغري
املخ�ص�صة لدعم تدريب املعلمني
ّ
و�شراء املواد التعليمية الالزمة
لتي�سري تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة
بو�صفها م�صدر قلق للمعلمني من
جمهورية كوريا واليابان.
و�أعرب املعلمون � ً
أي�ضا عن
ا�ستيائهم من عدم احل�صول على
املبادئ التوجيهية التف�صيلية
والأمثلة على املمار�سات اجليدة
مل�ساعدتهم على تعلم الكفايات
امل�ستعر�ضة ،وحددوا عدم وجود
�إطار تقييم حمدد لقيا�س مدى
تطور كفايات امل�ستعر�ضات بو�صفه
عائ ًقا �إ�ضاف ًيا.
يحدد املعلمون دو ًرا مه ًما لقادة
املدار�س يتمثل يف «�إعادة توازن»
البيئة املدر�سية؛ بحيث تتحو ل من
بيئة خا�ضعة ملواد درا�سية تقليدية
تر ّكز على االمتحان ومدفوعة بها
�إلى بيئة �أكرث ً
�شمول لتعليم وتعلم
الكفايات امل�ستعر�ضة.
ينظر املعلمون �إلى قادة املدار�س

على �أنهم يدعمون جهودهم الرامية
نحو دمج الكفايات امل�ستعر�ضة يف
ممار�ساتهم ب�صفة عامة .ويرى
غالبية املعلمني يف �سبعة بلدان،
وهم �أ�سرتاليا وال�صني (بكني
وهونغ كونغ) والهند واليابان
ومنغوليا وتايالند وفيتنام� ،أن قادة
املدار�س يدعمون تدريبهم اخلا�ص
بالتطوير املهني ب�شكل ا�ستباقي.
ومع ذلك ،ح ّدد بع�ض املعلمني
ما يواجهونه من �صعوبات يف
�سلوكيات قادة املدر�سة فيما يتعلق
بتدري�س الكفايات امل�ستعر�ضة،
مثل عدم فهم �أو معرفة ماهية
الكفايات امل�ستعر�ضة ،والتحديات
التي يواجهها املعلمون يف تي�سريها.
كما لوحظ عدم وجود رقابة على
اجلودة من قادة املدار�س يف
البحث.
ينظر املعلمون �إلى �أولياء الأمور
والطالب يف املنطقة لتقدير
م�ستوى النجاح املدر�سي يف املواد
التقليدية التي جرى تقوميها يف
جماالت التع ّلم غري التقليدية،
مثل الكفايات امل�ستعر�ضة؛ وهذا
ما ي�شكل حتد ًيا كب ًريا �أمام «�إعادة
توازن» البيئات املدر�سية .وكما
وجد الباحثون يف درا�سة احلالة
يف ال�صني (�شنغهاي) ،يحدد
املعلمون اهتمامات الطالب ودعم
الوالدين بو�صفهما اثنني من �أكرث
العوامل ت�أث ًريا على متكني تعليم
الكفايات امل�ستعر�ضة يف املدار�س
على نحو ف ّعال.
وعلى م�ستوى الأنظمة ،تبذل
بع�ض الهيئات التعليمية جهو ًدا
كبرية لالنتقال من الرتكيز على
حت�سني كمية التدريب املق ّدم يف
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�أثناء اخلدمة �إلى حت�سني نوعيته.
و� ً
أي�ضا ،ك�شف البحث عن التزام
ا�سرتاتيجي وا�ضح من عدة هيئات
تعليمية لو�ضع ر�ؤية تقدمية للتعليم،
ت�شمل الكفايات امل�ستعر�ضة.
التو�صيات املتعلقة
بال�سيا�سة:
تو�سيع نطاق فر�ص التطوير
املهني املتاحة للمعلمني يف تعلم
الكفايات امل�ستعر�ضة.
 العمل مع م�ؤ�س�سات تعليماملعلمني لتح�سني نوعية التدريب
املق ّدم قبل اخلدمة ،من خالل
الت�أكد من �أنه يتم تدري�س �أ�صول
التدري�س للكفايات امل�ستعر�ضة
وتقييمها ب�شكل �صريح كجزء
من التدريب العملي والدورات
الدرا�سية وعنا�صر تدريب الربامج
التوجيهية.
 ابتكار برامج تدريبية يف�أثناء اخلدمة تقدم الدعم الأ ّويل
والأ�سا�سي من خالل:
( )1تعزيز فهم املدر�سني
ملاهية الكفايات امل�ستعر�ضة ومدى
احلاجة �إلى تغيري �أدوار املعلمني
من �أجل تنفيذها بفعالية.
( )2دعم املعلمني لتطوير
املهارات احليوية ال�ضرورية
لتدري�س الكفايات امل�ستعر�ضة.
( )3تقدمي �أمثلة ذات �صلة على
املمار�سات اجليدة لكيفية تدري�س
الكفايات امل�ستعر�ضة.
تعزيز البيئات املدر�سية لتمكني
املعلمني ب�شكل �أف�ضل من تنفيذ
�أ�ساليب تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة
يف ممار�ساتهم.
 الت�أكد من وجود ميزانيةكافية على م�ستوى املدر�سة لدعم
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مب�شورة من املعلمني وم�ؤ�س�سات
تعليم املعلمني ،وذلك ل�ضمان
تقييم تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة
ب�صورة جمدية.
بناء التفاهم والت�أكيد على
قيمة الكفايات امل�ستعر�ضة داخل
املجتمعات املدر�سية.
 تنظيم الدعوة للكفاياتامل�ستعر�ضة مع امل�س�ؤولني عن
التعليم املحلي ،ومديري املدار�س،
وقادة املدار�س ،واملعلمني.
 تزويد قادة املدار�سباملعرفة والفهم الالزم عن
الكفايات واملوارد لت�أكيد �أهميتها
لأولياء الأمور والطالب.
املرجع

ح�صول املعلمني على التدريب
اخلا�ص بالتطوير املهني النوعي
�إلى جانب مواد تعليمية حمددة حو
ل تعلم الكفايات امل�ستعر�ضة.
 توفري التدريب اخلا�صبالتطوير املهني لقادة املدار�س
من �أجل )1( :امل�ساعدة على تهيئة
بيئات مدر�سية تف�ضي �إلى تعلم
الكفايات امل�ستعر�ضة؛
( )2بناء املعارف وفهم ماهية
الكفايات امل�ستعر�ضة ،والطرق
املثلى التي ينبغي تنفيذها بها.
 جعل قادة املدار�سم�س�ؤولني عن عمليات تقييم الأداء
املهني من �أجل )1( :تهيئة بيئة
مدر�سية تف�ضي �إلى تعليم وتعلم
الكفايات امل�ستعر�ضة.
( )2االرتقاء بجودة الإ�شراف
United Nations
التي يقدمونها للمدر�سني.
Educational,
توفري الدعم على م�ستوى
Scientific and Cultural
الأنظمة لتح�سني توجيه دمج
Organization. (2016).
الكفايات امل�ستعر�ضة يف املدار�س.
Summary of ERI-Net’s
	�إيالء الأولوية لن�سبةPhase III research
كافية من ميزانيات التعليم املحلي
into transversal
لدعم الدمج الكامل للكفايات
امل�ستعر�ضة يف جميع املدار�س.
competencies in
املناهج
 مراجعةeducation policy and
لتوحيد جهود تدري�س الكفايات
practice, 7, place de
امل�ستعر�ضة ،وحتقيق التوازن بني Fontenoy, 75352 Paris
�أعباء عمل املعلم ب�صورة واقعية.
07 SP, France and
 و�ضع مبادئ توجيهيةUNESCO Bangkok
للمناهج الدرا�سية مل�ساعدة
Office, https://
املعلمني على دمج الكفايات
unesdoc.unesco.org/
امل�ستعر�ضة يف ممار�ساتهم،
وحتديد �أمثلة املمار�سات اجليدة in/rest/annotationSVC/
على تعليم وتع ّلم الكفايات ermarkedAttachment/
_attach_import
وتعميمها على نحو ف ّعال.
7358a85e-bc67
 -و�ضع �إطار حم ّدد للتقييم،

في الـخـتـــام

وطننا ،تعليمنا..
السـحب
فوق هام ُ
بقلم :نورة بنت نا�صر العو ّيد
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية امل�ساعد
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
مديرة التحرير

ها هو العام الدراسي ( ١٤٤٠ - ١٤٣٩هـ) يقترب من االنتهاء ،عامُ عشنا فيه
الكثير من األحداث العلمية والتربوية ،والنجاحات والتحديات واآلمال والطموحات.
ُكنا كأعضاء للمجلة منذ بداية العام نحاول في كال العددين كسابق األعداد ،أن
ال يفوتنا أي ًة حدث حتى نكتُب عنه أو ننشره ،ولكن وكما األعداد السابقة هناك
تحديّ يواجهنا ،أال وهو حجم هذه المنجزات العلمية والتربوية التي نعيشها في
كل مرحلة من مراحل العام الدراسي!
كنا نحاول جاهدين يف املجلة
�أن نن�شر جميع ما ُير�سل لنا من
موا�ضيع ومقاالت و�أفكار علمية
هادفة ،ولكن حدود املجلة وحجمها
حتدي �آخر � ً
أي�ضا!
ُي�شكل لنا
ّ
ن�شعر بالفخر مع كل مو�ضوع
نراجعه للن�شر ،ون�شعر بالفخر
كلما ذهبنا مللتقى �أو م�ؤمتر
علمي ،للكتابة والن�شر عنه
� ً
أي�ضا ،ومع ذلك مل ولن ننتهي!
�إن التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية يف حراك ُمتقدم عجيب،
حتاول من خالله �أن تواكب منجزاته،
حتى ال تت�أخر عنه �أو ت�ض ّل الطريق،
تكفي!
ومع ذلك �صفحات املجلة ال ّ
جميع الأحداث واملنجزات

العلمية التي ي�شهدها تعليمنا يف
الوقت ال�سابق واحلايل ،ما هي �إال
نتاج تظافر اجلميع لأجل �أن نحقق
�أهدافنا التعليمية ،تلك الأهداف
ُ
ت�ستظل حتت �سيا�سة دولتنا
التي
احلبيبة اململكة العربية ال�سعودية،
النيه ر�ؤية .0302
ور�ؤيتها امل�ستقبلية ّ
�أكتب �أنا هذا املقال،
والإح�صائيات يف تعليمنا تتزايد،
والأعداد تكرب ،وامل�ؤمترات العلمية
من �شتى م�ؤ�س�ساتنا التعليمية
والرتبوية ،ال تزال م�ستمرة،
وامللتقيات العلمية ال تنقطع ،و�أعداد
الناجحني والناجحات واملتميزين
واملتميزات يف هذا امل�ضمار
يف زيادة ،والت�صفيق م�ستمر،

ال�سحب ال يزال!
والعناق لهام ُ
ا�صعد يا تعليمنا ال�سعودي عال ًيا،
فكلنا ذاك ال�شخ�ص الذي ي�صفق
ملء قلبه وعقله ،ا�صعد حيث التميز
والت�ألق والنجاح يف �سماء املناف�سات
الدولية ،واملمار�سات العاملية،
ف�إن لك بني ال�سحاب مكان ،ويف
داخل ال ُع�شاق �أمثالنا ذات املكان،
ا�صعد يا تعليمنا ف�إنك يف وطنٌ
يحميه ملك الأفئدة والعقول امللك
�سلمان حفظه اهلل و�أم ّد يف عمره
على الطاعة ،وويل عهده ال�شاب
حممد ابن �سلمان �أعانه اهلل وق ّواه.
ا�صعد يا وطني ،ا�صعد يا
ال�سحب.
تعليمنا ..وفوق هام ُ
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