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�أعزاءنا القراء
ن�ستله���م يف وزارة الرتبي���ة والتعليم على الدوام ال���ر�ؤى امللكية
ال�سامية التي ت�ش���كل ركيز ًة �أ�سا�سية يف م�س�ي�رة الإ�صالح ال�شامل،
وبناء الدولة احلديثة ،وتطوير نظام تربوي قادر على حتقيق نه�ضة
تعليمية متمي���زة ،ت�سهم يف ا�ستمرارية النم���و واالزدهار ،واالرتقاء
مبجتمعنا الأردين على ال�صعد كافة.

الرتب���وي؛ �إذ ر�سمت حتليالتهم لل���ر�ؤى امللكية ال�سامية يف الورقتني
النقا�شيت�ي�ن طري ًقا للأردنيني جمي ًعا نح���و احرتام �سيادة القانون،
ومنهجا للأ�سرة الرتبوية يف �إثراء املحتوى
وتطوير الدولة املدني���ة،
ً
التعليم���ي والفكري ،وتر�سيخ املب���ادئ ال ُفـ�ضلى لدى �أبنائنا الطلبة،
مبا يُ�سهِ ُم يف بناء الإن�سان املُـنتمي لوطنه و�أمته.

ويف ظ���ل م���ا ت�شه���ده املجتمع���ات الإن�سانية الي���وم من حتوالت
جوهري���ة يف �ش َتّ���ى جماالت احلي���اة ،وما يرتتب عليه���ا من تغريات
وا�ضح���ة وتطورات كبرية ،ت َُـحـ ِت ُّـم علينا �أن نتوافق يف تطوير نظامنا
التعليم���ي مع تلك التغ�ي�رات وم�ستجداتها ،ت�أت���ي الأوراق النقا�شية
وا�ضح املع���امل نحو التطوير
املتتالي���ة جلالل���ة امللك لت�ش���كل طري ًقا َ
والإ�ص�ل�اح ال�شام���ل ،وال�س َّيم���ا الورقت�ي�ن النقا�شيت�ي�ن ال�ساد�س���ة
وال�سابع���ة اللتني ت�ؤك���دان ر�ؤية جاللت���ه نحو تعزيز مفه���وم الدولة
املدني���ة ،وت�أكيد �سيادة القانون ،و�إ�ص�ل�اح التعليم ،وتطوير النظام
التعليم���ي وعنا�صره كافة ،واال�ستثمار يف املوارد الب�شرية ويف الفكر
مما ي�ضع بني �أيدينا �إ�سرتاتيجية كاملة،
الب�شري ،و�صناعة العقول؛ َّ
نحقق بتنفيذها امل�صلحة الوطنية العليا يف وطننا احلبيب.

و�إذ ت�ض���ع وزارة الرتبية والتعلي���م هذا العدد اجلديد من جملة
ر�سالة املعلم بني يدي الق���راء الأعزاء ،ف�إ َّنها ت�أمل �أن يقدم �إ�ضاف ًة
جدي���دة ملعارفهم وخرباته���م الرتبوية التي تُ�سه���م يف دعم م�سرية
التعليم ،والنهو����ض بها؛ �سع ًيا نحو جمتمع ي�س���وده القانون ،وتكاف�ؤ
الفر����ص ،وال�شفافي���ة ،وحمارب���ة الوا�سط���ة واملح�سوبي���ة ،وحتكمه
الت�شريع���ات الناظمة ل�ش�ؤونه كافة ،وي�ستند �إلى بيئة تربوية �صاحلة
نتاجها �إن�سا ٌن �أرد ٌّ
ين يواجه العامل اجلديد بكفاءة واقتدار ،ويت�سلح
باحلكم���ة وامل�س�ؤولي���ة الت���ي عمادها الت�سام���ح واالعت���دال ،وتقـ ُّبـل
الآخر ،ونبذ العنف والتط ُّرف ب�أ�شكاله كافة.

لقد تناولت مو�ضوع���ات جملة ر�سالة املعلم حتليالت ونقا�شات
مهم���ة ج���ادت بها �أق�ل�ام املفكري���ن والرتبوي�ي�ن املهتم�ي�ن بال�ش�أن

و َّفـقن���ا اهلل جمي ًع���ا ملا فيه اخل�ي�ر وال�صالح لوطنن���ا احلبيب،
و�أبنائ���ه املُخ ِلـ�صني يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املُ َّ
ـعظم – حفـظه اهلل ورعاه.-

عطوفة الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
�سامي ال�ساليطة
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الأوراق النقا�شية امللكية وتعزيز احلوار الوطني
الدكتور حممد �أبو ح ُّمور

الأمني العام ملنتدى الفكر العربي

ج���اءت مب���ادرة �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك عبداهلل الث���اين ابن
احل�س�ي�ن املعظ���م يف كتاب���ة الأوراق النقا�شي���ة مع انط�ل�اق العملية
الإ�صالحي���ة ال�شامل���ة للحي���اة الدميقراطي���ة يف الأردن ،جت�سي���د ًا
مل�شارك���ة ر�أ����س الدول���ة يف النقا����ش الوطني ح���ول طبيع���ة النظام
ال�سيا�س���ي الذي يجب تطويره مل�ستقبل اململك���ة ،و ُت َع ُّد هذه امل�شاركة
واملب���ادرة امللكي���ة بحد ذاتها �سابق���ة لفتت �أنظار الع���امل مبا ت�ؤ�شر
�إلي���ه من مرونة القي���ادة الأردنية وقدرتها على التح���اور مع �شعبها
بانفت���اح ،و�إعطاء من���وذج دميقراط���ي واقعي يف تل ّم����س احلاجات
الوطنية للبناء ال�سليم يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
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من هن���ا ،ف�إن الر�ؤية امللكي���ة ال�سامية التي تنطلق م���ن امل�س�ؤولية
اجلماعي���ة لتعميق امل�سرية الدميقراطية ،و�ضمان �أ�سباب النجاح لها،
واع
ت�ؤك���د �أن ا�ست�ش���راف امل�ستقبل هي عملي���ة
ٍ
تخطيط �إ�سرتاتيج ٍ ّ
���ي ٍ
ملختلف اجلوان���ب والعوامل امل�ؤثرة يف هذه امل�س�ي�رة ،و�أن الأدوار يجب
�أن تتناغ���م وتتكامل؛ ل�ضمان ح�صان���ة الأردن ووحدت���ه الوطنية �أمام
التحديات التي واجهت هذا البلد منذ ت�أ�سي�س الدولة الأردنية احلديثة
حتى يومنا هذا ،ف�أخطار التق�سيم وال�شرذمة والتفتت ظاهرة يف بلدان
متعددة من الوطن العربي ،ويتحدث بع�ضهم عن خريطة تق�سيم جديدة
للمنطقةحتددهاوحتكمهام�صالحخارجيةو�أجندات�إقليمية.
تشرين ثاني 2017

وال �شك �أن افتقاد الر�ؤية امل�ست�شرفة يف كثري من الدول� ،أفقدها
�أدوات التعام���ل م���ع التحدي���ات والتغ�ي�رات املت�سارع���ة ،وجعل من
عن�صر املفاج����أة يف التطورات هو الأقدر على التحكم يف م�صريها
وحم���اوالت تذوي���ب هويتها الوطني���ة وتفكيك بنيانه���ا ،وهذا الأمر
ب���دوره � َّأ�شر بقوة �إلى اخللل �أو الف�ش���ل يف املنظومة القيمية القادرة
على ُ�صن���ع مواطنة تكفل احلقوق ،وحتدد الواجب���ات وامل�س�ؤوليات،
وت� ِّؤ�س�س للحوار الب َّناء بني خمتلف املُك ِّونات االجتماعية وال�سيا�سية.
وهذه النتائج التي �شاهدناه���ا يف الواقع العربي م�ؤخر ًا تدعونا من
جان���ب �آخر �إلى تعظيم الر�ؤية امللكية الكرمي���ة التي تناولت حماور
مف�صلية يف الأوراق التي �صدرت حتى الآن.
لق���د �أك���د �صاحب اجلالل���ة – حفظه اهلل ورع���اه � -أهمية دور
املتجدّدة يف
الفك���ر والدرا�س���ات يف بل���ورة تطبيقات الدميقراطي���ة ِ
الأردن ،وكان منت���دى الفك���ر العربي بتوجيهات كرمي���ة من رئي�سه
وراعي���ه �صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر احل�سن بن ط�ل�ال املعظم
– حفظ���ه اهلل ورع���اه– قد بادر �إلى عق���د ( )18جل�سة حوارية
ح���ول الأوراق النقا�شي���ة ال�ستةمنذ الع���ام  2013حتى العام ،2016
مب�شارك���ة ممثلني ع���ن خمتلف قطاع���ات املجتمع امل���دين الأردين
والأطي���اف ال�سيا�سية والفكري���ة والنخب غري التقليدية مبا يف ذلك
م�شارك���ة قطاعي املر�أة وال�شباب ،وق���د زاد عدد امل�شاركني يف هذه
اجلل�س���ات ع���ن ( )500م�شارك ،و ّمت جمع ح�صيل���ة هذه احلوارات
بخال�ص���ات وكذل���ك الأوراق النقا�شي���ة امللكية اخلم�س���ة الأولى يف
كت���اب �صدرخ�ل�ال الع���ام َّ ،2015
وتف�ض���ل �صاح���ب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر احل�سن بن ط�ل�ال املعظم بكتابة مقدمة ه���ذا الكتاب ،ومت
توزيع الكت���اب نف�سه جمان ًا على نطاق وا�سع من امل�ؤ�س�سات ومراكز
الدرا�س���ات واجلامع���ات والأف���راد ،بو�صف���ه وثيق���ة مرجعي���ة تعني
عل���ى ا�ستثم���ار خمرجات احل���وارات يف بلورة الأه���داف التي ن�أمل
بتحقيقها جميع ًا.
تنبثق الفكرة الرئي�سة من الورق���ة النقا�شية ال�ساد�سة (�سيادة

القانون �أ�سا�س الدولة املدنية) من مبادئ ثالثة تتمثل يف �أن �سيادة
القان���ون هي م�س�ؤولية الدولة وم�س�ؤولية املواطن مع ًا ،و�أن التنوع هو
م�صدر االزده���ار الثقايف واالجتماعي والتع���دد ال�سيا�سي ،كما �أنه
راف���د لالقت�صاد ،و�أن �ضمان حقوق الأقلي���ة متطلب ل�ضمان حقوق
الأغلبي���ة ،و�سي���ادة القان���ون ه���ي �ضمان للحق���وق وتعزي���ز للعدالة
االجتماعية.
ويف �ضوء ذلك تتناول الورقة حمورين رئي�سني:
الأول� -سي���ادة القانون �أ�سا����س الإدارة احل�صيف���ة ،ومن �أبرز
الأفكار التي ي�شملها هذا املحور:
• تطوير الإدارة ،حتديث الإجراءات� ،إف�ساح املجال للقيادات
الإداري���ة القادرة عل���ى الإجناز و�إحداث التغي�ي�ر ال�ضروري واملُ ّلح،
ليتقدّم ٌّ
�صف جدي ٌد من الكف���اءات �إلى مواقع الإدارة يتمتع بالر�ؤية
َ
املطلوب���ة والقدرة على خدمة املواطن ب�إخال����ص (الإ�شارة هنا �إلى
جه���ود اللجن���ة امللكية لتعزي���ز منظومة النزاهة الوطني���ة ،واللجنة
امللكي���ة ملتابعة العمل والإجناز التي انبثق عنها �إن�شاء هيئة مكافحة
الف�ساد ،وديوان املظامل).
• تطبي���ق القان���ون على امل�س�ؤول قبل املواط���ن واال�ستناد �إلى
ت�شريع���ات وا�ضح���ة و�شفاف���ة ،و�إدارة ح�صيف���ة وكف����ؤة ،وحمارب���ة
الوا�سطة واملح�سوبية ،واحلد من ت�أثري الوالءات الفرعية.
• �ضرورة وجود نظرة �شمولية لل�شباب ،وانتقاد التعيينات يف
املواق���ع احلكومية مبوظفني غ�ي�ر �أَ ْك َفاء ،وحرمان ه���ذه املواقع من
الكف���اءات والقيادات التي ت�ساهم باالرتق���اء بها والنهو�ض بعملها،
واعتماد الكفاءة واجلدارة لتكون معيا ًرا �أ�سا�س ًّيا ووحيدً ا للتعيينات.
• تطوي���ر الق�ض���اء والأجه���زة امل�سان���دة ل���ه ،وتوف�ي�ر كوادر
خبرية ومتخ�ص�ص���ة ،وتطوير �سيا�سات وت�شريع���ات لت�سريع عملية
التقا�ض���ي ،وتفعي���ل مدون���ة ال�سل���وك الق�ضائي ،وحتدي���ث معايري
تعي�ي�ن الق�ضاة ونقلهم وترفيعهم ،ومتكني �أجهزة الرقابة والتفتي�ش
الق�ضائي.
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�أم���ا املحور الثاين فه���و يتناول فكرة "�سي���ادة القانون بو�صفها
عماد ًا للدولة املدنية" ،ومن �أهم �أفكاره:
•الدول���ة املدنية حتتك���م �إلى الد�ست���ور والقوانني ،وهي دولة
امل�ؤ�س�س���ات التي ترتكز �إل���ى ال�سالم والت�سام���ح والعي�ش امل�شرتك،
واحرتام و�ضمان التعددية واح�ت�رام الر�أي الآخر ،وحتمي احلقوق
وت�ضمن احلريات.
•الدول���ة املدنية لي�ست مرادف ًا للدول���ة العلمانية ،فالدين يف
الدول���ة املدني���ة عامل �أ�سا�س���ي يف بن���اء منظومة الأخ�ل�اق والقيم
املجتمعية.
� َّإن م�ساهم���ة منت���دى الفكر العرب���ي يف تو�سيع دائ���رة النقا�ش
والتح���اور والتفاكر حول م�ضامني الأوراق النقا�شية امللكية ،وتعزيز
م�شارك���ة خمتلف الأطي���اف االجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة والفكرية يف
احلوار الهادف والب َّناء ل�صياغة ر�ؤية الأردن الإ�سرتاتيجية الوطنية
امل�ستقبلية،التي ت�ستند �إلى توجيهات رئي�س املنتدى وراعيه �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر احل�سن بن طالل املعظم ،الذي �أكد دوم ًا دور
الفك���ر والدرا�سة العميقة اجلادة لإثراء �أبع���اد احلوار حول ق�ضايا
التنمي���ة والإ�ص�ل�اح ،وكان �سموه – حفظ���ه اهلل ورعاه  -خري ُمع ٍني

تنوير�س ُب���ل العملنحوم�شارك���ة الفك���ر يف الت�أ�سي����س لثقاف���ة
لن���ا يف
ُ
إ�ص�ل�اح متج ّذرة يف البنيان الوطن���ي الأردين حتافظ على الثوابت
�
ٍ
والقيمواملب���ادئ الرا�سخ���ة ،وال تنف�صل عن �أُ�س����س الهوية الوطنية
الأردنية واالنتماء العروبي الإ�سالمي.
وق���د �أو�ضحت الر�ؤي���ة امللكية ل�صاحب اجلالل���ة امللك عبداهلل
الث���اين ابن احل�س�ي�ن املعظ���م �أن امل�س�ؤولية جماعي���ة "يف احت�ضان
القيم واملمار�سات الدميقراطية واال�ستمرار يف تطويرها م�ستقب ًال،
بحي���ث تتج���ذر يف املنظومة القيمي���ة والرتبوي���ة والت�شريعية" ،و�إن
ه���ذه الأوراق الت���ي يطرحها جاللته على �شعب���ه ت�سعى �إلى "حتفيز
املواطن�ي�ن للدخ���ول يف ح���وار ب ّن���اء ح���ول الق�ضاي���ا الك�ب�رى التي
تواجهن���ا ،م�ؤكد ًا جاللته ثقته ب�أن ر�ؤية املواطنني للعملية ال�سيا�سية
والإ�صالحية هي فر�صة للو�صول �إلى �أف�ضل الأفكار واحللول.
� َّإن هذه ال�سابقة يف تاريخ الدميقراطيات يف العامل التي تتجلى
يف خماطب���ة قائ���د البالد ملواطني���ه وم�شاركت���ه �إياه���م يف احلوار
الوطن���ي العام ،لت ُّ
���دل على عمق الثقة املتبادلة ب�ي�ن امللك وال�شعب،
والإميان بقدرة الأردن على متتني البناء الدميقراطي والو�صول �إلى
آمن لأجياله.
ٍ
م�ستقبل � ٍ
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"�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية"
قراءة يف الورقة النقا�شية ال�ساد�سة جلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني
الدكتور خلف �إبراهيم الهمي�سات
رئي�س ديوان اخلدمة املدنية

"وكم ي�ؤملني �أن �أرى طفلة متوت يف �أح�ضان والدها يف عر�س
�أو احتف���ال تُطل���ق في���ه ن�ي�ران الأ�سلح���ة� ،أو �أ ّم تودع ابنه���ا دون �أن
تعل���م �أنه لن يعود ب�سبب �سائق مل يح�ت�رم القانون� ،أو طالب متفوق
فق���د فر�صته لعدم تطبيق �سيادة القان���ون� ،أو جمرم ينعم باحلرية
ومت�س حقوقنا وتفرق
مت�سنا جميع ًا ّ
دون م�ساءلة ،وغريها من �أمثلة ّ
بيننا" ....جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.
تناول���ت الورق���ة النقا�شي���ة ال�ساد�س���ة مفهوم �سي���ادة القانون،
بو�صف���ه �أ�سا����س الدولة املدنية ،وهذا ما مييز ال���دول املتقدمة التي
ت�سعى دائم ًا حلماية حقوق املواطنني فيها من خالل تطبيق منظومة

قانونية حمكمة عن غريه���ا من الدول الدكتاتورية التي يعي�ش فيها
املواطنون م�سلوبي احلرية واحلقوق.
مفهوم ومب���د�أ �سيادة القان���ون بو�صفه
وق���د �أكد جاللة املل���ك
َ
الأ�سا�س واملعرب احلقيقي عن حبنا لوطننا ،م�شري ًا �إلى �أن �إعالنات
ال���والء والتف���اين للمملكة الأردنية الها�شمي���ة تبقى جمردة ونظرية
يف غي���اب االحرتام املطل���ق للقوانني ،لأن تطبي���ق القانون مب�ساواة
وعدالة ونزاهة م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على عاتق الدولة ،وعلى عاتق
كل مواط���ن من خالل ممار�س���ة وتر�سيخ �سي���ادة القانون يف حياته
اليومي���ة ،وال يج���وز لأي مواطن اعتبار نف�سه ه���و اال�ستثناء الوحيد
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ال���ذي ُيعفى م���ن تطبيق القانون ،لأن مبد�أ �سي���ادة القانون ال ميكن
�أن ميار����س بانتقائية ،مبين��� ًا �أن احلالة املرعب���ة واملروعة يف بع�ض
ال���دول يف منطقتنا �سببها الرئي�س هو غياب �سيادة القانون وغياب
التطبي���ق الع���ادل له م���ن جميع الأط���راف ،ولهذا ترت���ب على هذه
احلالة احتقان و�شعور بالظلم والإق�صاء ،ولذلك دخلت هذه الدول
يف نفق ال�صراعات والقتال املظلم.
�إن التعددية والتنوع ميك���ن �أن تكون م�صدر ًا للتطور واالزدهار
الثق���ايف واالجتماع���ي ،وميك���ن �أن تك���ون �سبب��� ًا للفتن���ة والتطرف
والنزاع���ات العن�صرية ،ولعل الفا�صل بني هاتني احلالتني هو وجود
�أو غي���اب �سيادة القان���ون ،وك�أن جاللة امللك يري���د القول نحن من
ي�صن���ع الدول���ة املدنية من خ�ل�ال تطبي���ق القان���ون واحرتامنا له،
م�ؤك���د ًا �أن���ه ال يجوز الإ�ش���ارة لأي دول���ة باملدنية �إذا �شع���ر فيها �أي
مواط���ن باخل���وف والظلم لأن���ه ينتمي �إل���ى �أقلي���ة ،ف�ضمان حقوق
الأقلي���ة �ضرورة ال ميكن جتاوزها من �أج���ل �ضمان حقوق الأغلبية،
ومن َّثم ف����إن �سيادة وقوة القانون هي الأداة احلقيقية لتعزيز مبد�أ
و�سيادة مفهوم العدالة االجتماعية.
وق���د ب�ي�ن جاللة املل���ك املعظم �أن مب���د�أ �سي���ادة القانون يعني
خ�ضوع اجلميع �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات و�سلطات حلكم القانون ،وحماية
وتعزي���ز �سيادة القان���ون واجب يقع على عات���ق كل مواطن وم�س�ؤول
وم�ؤ�س�سة ،لأنه الأ�سا�س والركيزة الأ�سا�سية للإدارة احل�صيفة التي
تعتم���د العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص �أ�سا�س ًا يف نهجها ،فتحقيق
التنمي���ة امل�ستدامة ومتكني ال�شباب املبدع وجناح خططنا التنموية،
ال ميك���ن حتقيقها �إن مل ن�ضمن تطوي���ر �إدارة الدولة ،وتعزيز مبد�أ
�سي���ادة القانون ،بحيث يكون من خمرجاتها تر�سيخ مبادئ العدالة
وامل�س���اواة وال�شفافية ،علم ًا ب�أن �أي �إدارة ال ميكن �أن تتابع م�سريتها
الإ�صالحية ورفع م�ستوى �أدائها وكفاءتها مبعزل عن �سيادة القانون
نهجا ثابتًا ورك ًنا �أ�سا�س ًّيا للإدارة.
بو�صفها ً
وربط جاللة امللك املعظم بني �سيادة القانون والتطبيق الدقيق
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ملواد القانون بو�صف���ه متطل ًبا و�ضرور ًة لأي عملية حتول دميقراطي
ناجحة ،ف�سيادة القان���ون ت�ضمن ممار�سة �أجهزة الدولة ل�سلطاتها
وف���ق الد�ست���ور والقان���ون ،وال ميك���ن لأي دول���ة دميقراطية حترتم
حق���وق االن�سان �أن تعمل خ���ارج هذا الإطار ،فاالبتع���اد عن تطبيق
القان���ون بعدالة و�شفافية وكفاءة ي�ؤدي �إل���ى �ضياع حقوق املواطنني
وي�ضعف الثقة ب�أجه���زة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ولعل الت�ساهل من قبل
بع����ض امل�س�ؤولني يف تطبيق القانون ي�شج���ع بع�ضهم على اال�ستمرار
بانته���اك وجتاوز القانون ،ويعطي م�ساح���ة للت�ساهل الذي يقود �إلى
ف�ساد �أكرب ،ومن ّثم نخر �أهم ركائز الدولة وهي "قيم املواطنة".
و�أ�ش���ار جاللة امللك املعظ���م �إلى �أنه ال ميكن لنا �أن نتحدث عن
�سيادة القان���ون ونحن نلج�أ ونعرتف و ُنـ ِقـ��� ُّر بالوا�سطة واملح�سوبية؛
لأنه���ا �سلوكات تفتك بالتنمية وتعيق التقدم ،ولي�س هذا فح�سب ،بل
�إنه���ا تنهي ما مت �إجنازه وبن���ا�ؤه ،فالوا�سطة اعتداء �صارخ على قيم
العدال���ة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وقيم املواطنة ال�صاحلة التي تعد
الأ�سا�س لتطوير �أي جمتمع.
وبالن�سب���ة للجه���از الق�ضائي فق���د و�ضح جاللة املل���ك املعظم
أ�سا�سا لتعزيز مبد�أ �سيادة القانون ،و�أكد �أن
�أهمية تطويره بو�صفه � ً
املواطن يلج�أ �إلى الق�ضاء لأنه املرجع املخت�ص لإن�صافه واحل�صول
عل���ى حقوقه ،وبخالف ذلك �سوف تتزع���زع ثقة املواطن بالق�ضاء،
علم��� ًا ب�أن جاللة امللك املعظ���م يعتز مبا ميتاز ب���ه الق�ضاء الأردين
م���ن �سمعة طيبة وكف���اءة ،ويف الوقت نف�سه ب�ي�ن �أن الق�ضاء يحتاج
�إلى و�ضع �إ�سرتاتيجية ت�سهم يف دعم كل ما من �ش�أنه االرتقاء بهذا
اجله���از لتحقيق مع���اين العدالة ومب���ا ينعك�س �إيجاب ًّي���ا على ثقافة
املواطنة الراقية للإن�سان الأردين.
واختتم جاللة امللك املعظم ورقته النقا�شية ال�ساد�سة باحلديث
ع���ن �سي���ادة القانون عم���اد الدولة املدني���ة ،وعرف الدول���ة املدنية
بقول���ه" :هي دولة حتتكم �إلى الد�ست���ور والقوانني التي تطبقها على
اجلميع دون حماباة ،وهي دولة امل�ؤ�س�سات التي تعتمد نظام ًا يف�صل
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ب�ي�ن ال�سلطات وال ي�سمح ل�سلطة �أن تتغ���ول على الأخرى ،وهي دولة
ترتك���ز على ال�سالم والت�سامح والعي����ش امل�شرتك ومتتاز باحرتامها
و�ضمانها للتعددية واحرتام الر�أي الآخر ،وهي دولة حتافظ وحتمي
�أف���راد املجتمع بغ����ض النظر ع���ن انتماءاتهم الديني���ة �أو الفكرية،
وه���ي دولة حتمي احلقوق وت�ضمن احلري���ات حيث يت�ساوى اجلميع
يف احلق���وق والواجب���ات ،وه���ي دول���ة يلج����أ لها املواطن���ون يف حال
انتهاك حقوقهم ،وهي دولة تكفل احلرية الدينية ملواطنيها وتكر�س


الت�سام���ح وخطاب املحبة واحرتام الآخر ،وحتفظ حقوق املر�أة كما
حتفظ حقوق الأقليات".
ج���اء ه���ذا التعريف �شام ًال جلمي���ع املبادئ الت���ي ت�شكل جوهر
الدول���ة املدنية ،وال �أعتقد ب�أن هن���اك � َّأي تعريف ميكن �أن يعرب عن
�ضم�ي�ر �صادق كما عرب هذا التعريف فهو يعك�س �إميان جاللة امللك
وح ـ ًّبا ل�شعبه ووطنه و�أمته.
املعظم باملبادئ الراقية قو ًال وعم ًال ُ
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الورقة النقا�شية ال�ساد�سة وتعزيز الف�ضاء العام الأردين
الدكتور ح�سن حممد املومني
اجلامعة الأردنية

الدولة بو�صفها ق���وة تنظيمية ولدت من رحم احلاجة الب�شرية
من���ذ فج���ر التاريخ بغ�ض النظر ع���ن درجة بدائيته���ا �أو حت�ضرها؛
حي���ث �إنها �أن�شئت �أ�سا�س��� ًا لتنظيم املجتمع���ات الب�شرية رغبة منها
يف جتن���ب الفو�ض���ى ،وحتقي���ق الأم���ن واال�ستقرار ،وتوف�ي�ر احلياة
ال ُف�ضل���ى للنا����س ،ولقد تطورت الدول���ة �شك ًال وواقع��� ًا منذ بدايات
بدائي���ة �إل���ى متط���ورة متح�ض���رة تو�صف بالدول���ة املدني���ة القائمة
�أ�سا�س��� ًا على امل�ساواة �أمام القانون والتعليم ،فالقانون والتعليم كما
يقول كثري من املفكري���ن والعلماء يخلقان دو ًال وجمتمعات م�ستقرة
دميقراطية ،حتقق ال�سالم والعدل بو�صفها قي ًما وم�صالح �إن�سانية.
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ه���ذه املقدمة تقودنا للحدي���ث عن الورقة النقا�شي���ة ال�ساد�سة
الت���ي هي جزء من حراك وجهد ملك���ي دائم؛ �إذتنبع �أهمية الأوراق
النقا�شي���ة وال�س َّيم���ا ال�ساد�سة منها م���ن كونها جهدً ا ملك ًّي���ا رياد ًّيا
يقوده جاللة امللك عبداهلل الثاين منذ توليه �سلطاته الد�ستورية يف
�سياق التحوالت التدريجي���ة التوافقية �سواء ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادي���ة التي ي�شهدها الأردن ،ولقد حدد جاللة امللك املبادئ
والأ�س����س الرئي�س���ة الت���ي تق���وم عليه���ا الدول���ة املدني���ة؛ حيث قال
جاللت���ه (�إن الدولة املدنية هي دولة حتتكم �إلى الد�ستور والقوانني
الت���ي تطبقها عل���ى اجلميع دون حماباة وهي دول���ة امل�ؤ�س�سات التي
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تعتمد نظام ًا يف�صل ب�ي�ن ال�سلطات وال ي�سمح ل�سلطة �أن تتغول على

���م �إن الورقة النقا�شية ال�ساد�س���ة جاءت لتعزيز الف�ضاء العام
ث ّ

الأخ���رى ،وهي دولة ترتكز على ال�سالم والت�سامح والعي�ش امل�شرتك

الأردين ال���ذي ن�ش�أ وتط���ور مع تطور الدولة من���ذ ن�ش�أتها ،فالف�ضاء

ومتت���از باحرتامها و�ضمانها للتعددية واح�ت�رام الر�أي الآخر ،وهي

الع���ام ي�ش���كل �أ�سا����س احلوكم���ة الر�شي���دة القائمة عل���ى امل�ساءلة
وامل�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني جميع ًا يف عملية �صنع القرار ،فهذا

الديني���ة �أو الفكري���ة ،وهي دولة حتمي احلق���وق وت�ضمن احلريات؛

الف�ضاء الأردين و َّفـ���ر للنا�س جما ًال للنقا�ش وقنوات حوارية يتبادل

حي���ث يت�ساوى اجلمي���ع باحلقوق والواجب���ات ،وهي دول���ة يلج�أ لها

النا����س م���ن خالله���ا الآراء وطرح كثري م���ن املب���ادئ والقيم ،مثل
اح�ت�رام الآخر والت�سامح وال�سالم والأمن ،كما و َّفـر كذلك الو�صول

ملواطنيه���ا وتكر�س الت�سامح وخطاب املحبة واحرتام الآخر وحتفظ

�إلى املعرفة ومتك�ي�ن املواطنني من �إي�ص���ال �أ�صواتهم وامل�شاركة يف

حق���وق املر�أة كما حتفظ حقوق الأقلي���ات) .لقدحددت هذه الورقة

�صن���ع القرار؛ حي���ث �إن ه���ذه العملية بالنهاي���ة ت�ؤدي �إل���ى ت�أ�سي�س

مبد�أين مهمني؛ مبد�أ �سيادة القانون ،ومبد�أ الدولة املدنية،فالأردن
منذ ن�ش�أته �إلى يومنا هذا قد �أ�س�س �إر ًثا تراكم ًّيا م�ؤ�س�س ًّيا ود�ستور ًّيا

خط���اب ع���ام توافقي ح���ول كثري م���ن الق�ضاي���ا العام���ة التي تهم
�أفراد املجتمع �سواء �أكانت �سيا�سي���ة� ،أم اقت�صادية� ،أم اجتماعية،

�أنت���ج دول���ة امل�ؤ�س�سة الت���ي ا�ستطاعت التك ُّيف مع جمي���ع التحديات

�أم ثقافي���ة� ،أم �أمنية،كم���ا �أن هذه العملية م�ستم���رة ت�سهم يف �شكل

مما � َّأمن لها كينونة اال�ستمرار وتوفري الأمن
الداخلي���ة واخلارجيةَّ ،
واال�ستق���رار واحلي���اة ال ُف�ضل���ى للنا�س يف الوقت ال���ذي عجزت عن

كب�ي�ر يف ت�أ�سي�س جمتمع مدين ي�ؤدي �إلى �إن�ش���اء دولة مدنية قائمة

دولة حتاف���ظ وحتمي �أف���راد املجتمع بغ�ض النظر ع���ن انتماءاتهم

املواطنون يف حال انتهاك حقوقهم ،وهي دولة تكفل احلرية الدينية

على جمموع���ة املبادئ والقيم الأ�سا�سية الت���ي حددها جاللة امللك

ت�أمينه الكثري من الدول ذات الإمكانات االقت�صادية الكبرية.
عبداهلل الثاين يف ورقته النقا�شية ال�ساد�سة.
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الدولة املدنية ...ر�ؤية وطموح
د .مهران الزعبي
جامعة البرتا

تع���د الورق���ة النقا�شية ال�ساد�سة جلاللة املل���ك عبد اهلل الثاين
اب���ن احل�سني ،واملو�سوم���ة بعنوان "�سي���ادة القان���ون �أ�سا�س الدولة
املدنية" ،من �أهم االوراق التي طرحها امللك لبناء املجتمع الأردين،
حيث افتتح الورقة بحديثه ع���ن الأوراق اخلم�سة ال�سابقة لها ،التي
احت���وت على الأفكار والر�ؤى حول م�سار عملي���ة الإ�صالح ال�سيا�سي
�سواءبتطوير املمار�سات ال�ضرورية للدميقراطية� ،أوالأدوار امل�أمولة
من كل طرف يف العملية ال�سيا�سية.
وق���د حت���دث جاللة املل���ك يف بدايتها ع َّما تتعر����ض له املنطقة
العربي���ة من حت���والت جذرية على م�ست���وى الإقلي���م ،وكان للأردن
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الن�صيب الأكرب من حتمل تبعات هذه التحوالت ،من حيث ا�ست�ضافة
الالجئ�ي�ن والأزمة االقت�صادي���ة اخلانقة� ،إال �أن ذل���ك انعك�س على
املجتمع الأردين بالتما�سك والقوة وافتخار جاللته بهذا املجتمع.
�سيادة القانون
تن���اول جاللته مو�ضوع �سي���ادة القانون بو�صف���ه الأ�سا�س الذي
تق���وم عليه العدالة االجتماعية ،وال�سيم���ا �إذا ما طبق القانون على
ب�شكل مت�سا ٍو ،ومن هنا عر�ض جاللته جمموعة
جميع �أفراد ال�شعب ٍ
من الأفكار التي ت�ؤكد فكرة �سيادة القانون ،وهي:
-1م�س�ؤولية تطبيق و�إنفاذ �سيادة القانون مب�ساواة وعدالة تقع
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على عاتق الدولة.
-2كل مواطن يتحمل م�س�ؤولي���ة وممار�سة �سيادة القانون حتى
يف حياته ال�شخ�صية.
�-3سي���ادة القانون ال متار�س بانتقائي���ة وفق اعتبارات فئوية �أو
قبلية �أو جهوية �أو عائلية.
-4وجود بع����ض املمار�س���ات املجتمعية غري امل�س�ؤول���ة التي من
�ش�أنها تقوي�ض �أمن املجتمع ،مثل �إطالق العيارات النارية.
-5ع���دم تطبيق فكرة �سيادة القانون داخ���ل املجتمع ،ف�إن هذا
املجتم���ع يندف���ع تلقائ ًّيا �إل���ى تق�سيمه ب�شكل معقد وف���ق االنتماءات
العقدي���ة والطائفية والعرقية والقبلية واملذهبية وغريها ،وهذا من
�ش�أنه �أن يكون باجتاه�ي�ن؛ �إما اال�ستفادة منه واتخاذه قاعدة للنمو
واالزده���ار االقت�ص���ادي وال�سيا�س���ي واالجتماع���ي� ،أو �أنيكون �شعلة
للفتن���ة والعن�صري���ة والنزاع���ات الدموية التي تفت���ك باملجتمعات،
والفا�صل بني هذين الواقعني هو وجود �سيادة القانون �أو غيابها.
-6ت�أكي���د حقوق الأقليات داخل املجتمع ،والذي من �ش�أنه �أي�ض ًا
احلف���اظ على حقوق الأغلبية ،فل���كل مواطن حقوق يجب �أن تُ�صان
يف ظل �سيادة القانون.
�-7أكد جاللة املل���ك �أن �سيادة القانون ه���ي اجل�سر امل�ستقبلي
ال���ذي �سينقلنا حلياة �أف�ض���ل �إذا �سعينا �إلى تطبي���ق القانون داخل
املجتمع.
�سيادة القانون �أ�سا�س الإدارة احل�صيفة
تن���اول جاللة امللك عبد اهلل الثاين مو�ض���وع الإدارة احلكومية
وتو�ضي���ح �سب���ل تطويرها من �أجل متكني ال�شب���اب الأردين وحتقيق
خط���ط التنمي���ة ،وتطوي���ر الإدارة و�إف�س���اح املجال �أم���ام القيادات
ال�شاب���ة لأخذ فر�صها داخل امل�ؤ�س�س���ات ،وال�سيما �أنه تعر�ض للخلل
يف الأداء احلكومي الر�سمي ال���ذي ي�شوب بع�ض امل�ؤ�س�سات ،وحاول
تقدمي مقرتحات وحلول لهذا اخللل من خالل نقاط عديدة �أهمها:
-1وج���ود م�ؤ�س�س���ات تعم���ل عل���ى �ضب���ط الإدارة وتطويره���ا

وحت�سينه���ا مثل اللجنة امللكي���ة لتعزيز منظوم���ة النزاهة الوطنية،
وكذل���ك وجود هيئة مكافحة الف�س���اد وغريها من امل�ؤ�س�سات املعنية
بذلك.
-2ت�ضاف���ر اجله���ود م���ن خمتل���ف م�ؤ�س�س���ات الدول���ة لتطوير
عملي���ات الإدارة و�إر�س���اء مفهوم �سيادة القان���ون .وذلك من خالل
�ضبط عمل امل�ؤ�س�سات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير ب�شكل
دوري.
-3تطبيق مب���د�أ �سيادة القان���ون على جمي���ع م�ؤ�س�سات الدولة
و�أفرادها ال �سيما العاملني يف املنا�صب واملواقع العليا.
-4ممار�س���ة �أجهزة الدولة ل�سلطاتها وف���ق القانون والد�ستور،
فت�ش�ت�رك احلكوم���ة وامل�ؤ�س�س���ات يف حم���ل م�س�ؤولية م���ا تتخذه من
قرارات و�سيا�سات و�إجراءات.
-5عدم تطبيق القانون �سي�ؤدي �إلى �ضياع احلقوق وي�ضعف ثقة
املواطن�ي�ن ب�أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها� ،إ�ضافة �إلى التهاون من قبل
بع����ض امل�س�ؤولني واملتنفذين يف تطبيق القانون ،ي�شجع بع�ضهم على
اال�ستمرار بانتهاك القانون الذي يقود �إلى الف�ساد و�إ�ضعاف ركائز
الدولة.
-6حتدي���د مواط���ن اخلل���ل واالعرتاف ب���ه من �أج���ل معاجلته
وحما�سبة املوظف امل�س�ؤول عنه ،وذلك بعد تبني امل�ؤ�س�سات مدونات
لل�سلوك واالخالق.
�-7أن تق���وم امل�ؤ�س�س���ات بو�ض���ع خط���ط عم���ل ور�ؤي���ة وا�ضحة
و�أه���داف حم���ددة للم�ؤ�س�سة من �أجل حتقيقها ،ث���م قيا�س الإجناز
والأثر للو�صول �إلى �أرق���ى معايري النزاهة و�أعلى م�ستويات اخلدمة
للمواطنني.
-8وجود�آليات رقابة فعالة على امل�ؤ�س�سات ،مثل ديوان املحا�سبة
وهيئة مكافحة الف�ساد وغريها من امل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها �ضبط
العملية امل�ؤ�س�سية وتطويرها.
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الوا�سطة واملح�سوبية
و�ض���ع جاللة املل���ك عبد اهلل الثاين يده عل���ى �أكرث املو�ضوعات
ح�سا�سية داخل املجتمع الأردين ،وهو مو�ضوع الوا�سطة واملح�سوبية
التيت����ؤدي �إلى غي���اب العدالة االجتماعي���ة� ،إ�ضافة �إل���ى �أنها تفتك
بامل�س�ي�رة التنموية والنه�ضوي���ة وت�شكل عائق ًا يح���ول دون النهو�ض
مب�ؤ�س�سات الوطن ،وذلك لأنها تُق ِّو ُ�ض قيم العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر����ص ،لذلك قدم جاللته جمموعة من احلل���ول لهذه الآفة التي
تفتك باملجتمع ،وهي:
-1و�ض���ع نظرة �شمولي���ة لل�شباب من خالل و�ض���ع �إ�سرتاتيجية
هادف���ة وحقيقية تت�ضم���ن برامج ي�ضعها خمت�ص���ون ،وتكون قائمة
على تر�سيخ قيم املواطنة ودولة القانون.
-2متكني ال�شباب �سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا لتحقيق �إمكاناته وتطوير
�أفقه وتو�سيعه� ،إ�ضافة لتوفري احلماية له من الأفكار املتطرفة.
�-3أن تك���ون التعيين���ات يف املنا�ص���ب العليا قائمة عل���ى �أ�سا�س
الكفاءة واخلربة ولي�س على �أ�سا�س الوا�سطة واملح�سوبية.
تطوير اجلهاز الق�ضائي
حت���دث جالل���ة املل���ك عب���د اهلل الث���اين ع���ن مو�ض���وع تطوير
الق�ض���اء على مبد�أ �سي���ادة القانون الذي ال يت���م تطبيقه �إال بوجود
جهاز ق�ضائي كف����ؤ ونزيه وفاعل ،وال�سيما �أن املواطن يلج�أ للق�ضاء
نتيج���ة ثقته العالية بهذا اجله���از� ،إال �أن الإجراءات الق�ضائية التي
ت�أخ���ذ مدة طويلة ال زال���ت ت�شكل هاج�س ًا م�ؤرق��� ًا بالن�سبة للمواطن
والقا�ض���ي ،وذل���ك يعود للنق����ص يف ال���كادر الوظيف���ي �إ�ضافة �إلى
النق����ص يف اخل�ب�رات النوعي���ة اخلا�صة ،وم���ن هنا ق���دم جاللته
اقرتاحات عديدة لتطوير اجلهاز الق�ضائي ،وهي:
-1و�ضع�إ�سرتاتيجية لل�سنوات القادمة تعمل على �صيانة مرافق
الق�ضاء والأجهزة امل�ساندة له كافة وتطويرها.
-2تهيئة بنية م�ؤ�س�سية ع�صرية تليق بالق�ضاء.
-3توفري كوادر خبرية ومتخ�ص�صة.

-4تطوي���ر �سيا�س���ات وت�شريع���ات لت�سري���ع عملي���ة التقا�ض���ي
وتي�سريها واالرتقاء بها.
-5العمل عل���ى تر�سيخ ثقافة النزاهة يف اجله���از الق�ضائي يف
مراحله كافة وتفعيل مدونة ال�سلوك.
-6اعتماد مبد�أ الكفاءة واجلدارة يف تعيني الق�ضاة.
�سيادة القانون عماد الدولة املدنية
ا�ستط���اع جاللة املل���ك يف هذه الورق���ة �أن يقدم ر�ؤي���ة وا�ضحة
املع���امل ملفه���وم الدول���ة املدنية فقال عنه���ا" :هي دول���ة حتتكم �إلى
الد�ستور والقوانني التي تطبقها على اجلميع دون حماباة ،وهي دولة
امل�ؤ�س�سات التي تعتمد نظام ًا يف�صل بني ال�سلطات والي�سمح ل�سلطة
بالتغ��� ُّول عل���ى الأخ���رى ،وهي دولة ترتك���ز على ال�س�ل�ام والت�سامح
والعي����ش امل�شرتك ،ومتتاز باحرتامها و�ضمانه���ا للتعددية واحرتام
ال���ر�أي الآخ���ر ،وهي دول���ة حتمي �أف���راد املجتم���ع وحتفظهم بغ�ض
النظر عن انتماءاتهم الدينية �أو الفكرية ،وهي دولة حتمي احلقوق
وت�ضمن احلريات حيث يت�ساوى اجلميع باحلقوق والواجبات ،وهي
دولة يلج�أ لها املواطن���ون يف حال انتهاك حقوقهم ،وهي دولة تكفل
احلرية الدينية ملواطنيها وتكر�س الت�سامح وخطاب املحبة واحرتام
الآخر ،وحتفظ حقوق املر�أة كما حتفظ حقوق الأقليات".
ويت�ضح مما �سبق مدى �سعة الر�ؤية لدى جاللة امللك يف ت�أ�صيل
بناء الدولة املدني���ة القائمة على مبد�أ تطبيق �سيادة القانون ،فهذا
املب���د�أ هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه املجتم���ع املدين ،فجاءت قراءة
جاللت���ه مت�أني���ة وعميقة لواقع الدول���ة املدنية احلديث���ة ،ومراجعة
مهم���ة ملاهي���ة الدول���ة املدني���ة التي ت�أخ���ذ بعني االعتب���ار الظروف
التاريخي���ة امل�ستحدثة كاف���ة� ،إ�ضافة للر�ؤى الواقعي���ة القائمة على
�أن الدول���ة املدنية ال تقوم ب�أ�سا�سه���ا �إال على العالقة الت�شاركية بني
املواط���ن وامل�ؤ�س�سات ،والتي م���ن �ش�أنها تو�ضيح طبيعة هذه العالقة
القائم���ة على �أ�سا�س �سيادة القانون.فه���ل �سنلتقط الر�سالة ون�سعى
لإقامة الدولة املدنية؟
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ُ
حتليل بع�ض ما ورد يف الورقة النقا�شية امللكية ال�ساد�سة
�سليمان �إبراهيم �سامل اجلرب
م�ساعد مدير الأمن العام ال�سابق

�إن م���ا ورد يف الورق���ة النقا�شي���ة ال�ساد�س���ة وم���ا �سبقه���ا م���ن
�أوراق ت�ضم���ن الكث�ي�ر والعديد من الأف���كار والتوجيهات واملعطيات
والتطلع���ات التي تعد الأ�سا�س للعملية الإ�صالحية ال�شاملة من حيث
الإ�صالح ال�سيا�سي �أو حتديث التطلع���ات الدميقراطية وتطويرها,
ول���ن يكون هنال���ك �أه���داف م�ستقبلية حم���ددة لل�شب���اب والأجيال
الواعدة �إال من خالل امل�شاركة العملية للإ�صالحفي جميع املناحي
(ال�سيا�سية ,االجتماعية ،االقت�صادية) ،وذلك من خالل امل�شاركة
احلقيقية يف العملية الدميقراطية.
-1املرتكزات الأ�سا�سية للورقة النقا�شية امللكية ال�ساد�سة :

�أو ًال� :سيادة القانون
فاجلمي���ع يخ�ض���ع ل�سي���ادة القان���ون؛ الأف���راد وامل�ؤ�س�س���ات
وامل�س�ؤولون و�سلط���ات الدولة؛ حيث �إن االلت���زام بالقانون و�سيادته
يحق���ق العدالة والنزاه���ة وال�شفافية وامل�ساواة و�إبع���اد املظامل عن
املواطن�ي�ن ،وهذا من �أه���م عنا�صر نهو�ض الدول���ة وقوتها .و�سيادة
القان���ون ه���و الأ�سا����س يف الدول���ة املدني���ة احلديثة م���ع االحتفاظ
بالثواب���ت ال�شرعية والديني���ة على حد �سواء .وحت���ى يت�سنى للدولة
ال�س�ي�ر ال�صحي���ح والق���وي على نهج الدول���ة املدني���ة احلديثة ال بد
من الأخ���ذ بجميع االعتبارات وجميع الظ���روف التاريخية القدمية
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واحلديثة ،وه���ذا يجعل جناح التطبيق قو ًّيا يف بن���اء الدولة املدنية
احلديث���ة واال�ستمرارية يف تطوير معطي���ات جناح الدولة وحتديثها
يف جميع تفا�صيلها وجتنيبها العرثات والأخطاء ,وهذا � ً
أي�ضا يتطلب
من امل�س�ؤول�ي�ن يف جميع مواقعهم ومنا�صبه���م العمل بجدية وثبات
باح�ت�رام القانون و�سيادت���ه وتطبيقه على اجلميع ،مب���ا يخلق بيئة
خ�صبة من النزاهة وال�شفافية واالنتماء واملواطنة ال�صادقة للدولة
واملحافظة عليها ودعمها ،خا�صة �إذا ما وجد الأمن والأمان وحتقق
العدل وامل�ساواة.
كم���ا ت�ضمنت الورق���ة تطوير الق�ض���اء ،وذلك ب�إع���ادة الهيكلة
وت�أهي���ل الق�ض���اة وتدريبه���م ،وخل���ق ال���روح احلقيقي���ة للعمل على
�سي���ادة القانون والعدل والق�ضاء العادل الق���وي ال�سريع يف �إي�صال
احلقوق لأهلها �إذ هو الطريق لإي�صال الدولة الى امل�ستقبل الأف�ضل
وازدهاره���ا ،ومن خالل الع���دل وامل�ساواة والنزاه���ة التي تولد من
رح���م الق�ضاء العادل ,ويقا����س االنتماء وال���والء والعطاء احلقيقي
للمواطن���ة والت�ضحية للوطن وخدمة الدولة املدنية التي حققت لهم
رغد احلياة ،والعي�ش واالبتعاد عن ال�ضغوطات الفكرية والعن�صرية
والتط���رف والطائفية الت���ي ال يغذيه���ا �إال الظلم والفق���ر والبطالة
وحرم���ان الأفراد م���ن حقوقه���م ومكت�سباتهم ،وه���ذا يقا�س مبدى
�سلطة القانون و�سيادته ،وو�ضع مدونة ال�سلوك كما ت�ضمنت الورقة،
و�إذا تواف���ر للمواطن كل ما ذكر فعليه �إبداء الر�أي بحرية ال تتجاوز
حري���ة الآخرين ،وعليه تقبل الر�أي وال���ر�أي الآخر م�ستندً ا يف ذلك
�إلى الثواب���ت ال�سيا�سية وال�شرعية والدينية ،ومبتعدً ا عن الت�أثريات
واالدعاءات اجلانبية الأخرى.
كم���ا ت�ضمنت الورقة العمل على خل���ق روح العمل والتناف�س بني
ال�شب���اب ،وت�شجيع الفئة ال�شابة عل���ى العمل والإبداع وخلق الفر�ص
الإبداعي���ة التي ت�ؤهل ه����ؤالء ال�شباب لأخ���ذ مواقعهم يف ال�صفوف
الأمامي���ة يف املجتم���ع؛ لأنهم �شباب ميتلك الق���وة والقدرة واخلربة
والكف���اءة والإب���داع ،وهذا �أ�سا����س يف بناء الدول���ة املدنية احلديثة
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وازدهارها وقوتها وثباتها على اخلارطة العاملية .
والبد من الإ�شارة هنا �إلى و�ضع �إ�سرتاتيجية مرتكزة على خلق
�أجيال تت�سلح بالأخ�ل�اق والدين والثقافة والعلم واملعرفة بعيد ًا عن
الأفكار ال�ضبابية والظالمية املنحرفة ،وو�ضع عالج وحلول ناجحة
تلحقها االنتماءات
ومدرو�س���ة جلميع الأخط���اء والأخطار التي ق���د َ
والوالءات الفردية امل�صلحية بالوطن والدولة.
ثاني ًا  :الوا�سطة واملح�سوبية :
وهي تعد م���ن امل�سلكيات اخلاطئة التي ت�سيء لنجاحات الدولة
احلديث���ة وتدمره���ا ،وتق�ضي عل���ى مقدراتها وحتب���ط الأمة وتنهي
عطاء ال�شب���اب وتنمية الوط���ن ،وعليه ف�إن فر����ض العدالة و�سيادة
القان���ون وااللتزام بالد�ستور وت�أدية الواجب���ات و�إعطاء احلقوق يف
عدل ونزاهة وم�ساواة جتع���ل املوطن يعي�ش بكل اطمئنان ،وال يفكر
باجلن���وح �إلى ط���رق ظالمية �إجرامي���ة متطرفة لي�ص���ل �إلى بع�ض
حقوقه بطرق �سلبية �شريرة .وعليه البد من متكني ال�شباب �سيا�س ًّيا
واقت�صاد ًّيا وفكر ًّيا من حتقي���ق �أهدافهم وتو�سعة �آفاقهم املعرفية،
وهذا ال يتحق���ق �إال بتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحما�سبة كل من يلج�أ
�إلى املح�سوبية والوا�سطة بقوة وحزم من خالل تطبيق تر�سيخ مبد�أ
�سيادة القان���ون وتطبيقه على اجلميع باملعاي�ي�ر واملقايي�س نف�سها،
والب���د من حما�سبة حقيقية ل���كل من ال يحرتم القانون �أو يحاول �أن
ي�س���يء �إلى احلقوق باللج���وء �إلى الوا�سط���ة واملح�سوبية حتى يكون
ع�ب�رة لغريه ،و�أك���د جاللة املل���ك �أن �سبب ما ي���دور يف الإقليم من
تده���ور �أمني و�سيا�سي واقت�ص���ادي واجتماعي هو م���ن �سوء تنفيذ
القان���ون وغي���اب العدال���ة االجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة ،و�ضياع حقوق
املواطنني التي ترتد �سلب ًا ودمار ًا على الدولة والوطن.
والدول���ة احلديثة تُبنى على �أ�س�س �صحيح���ة و�سليمة وقوية من
خالل امل�س���اواة واالبتعاد عن الطبقية واملح�سوبية والأنانية ،وقوتها
من قوة القانون.
و�سي���ادة القان���ون تقل���ل اخل���وف م���ن العدي���د م���ن الثقاف���ات
تشرين ثاني 2017

والديان���ات واالنتماءات واملرجعي���ات الفكرية التي ي�ضع فيها هدفه
ال�شخ�ص���ي �أو ًال ،كما ت�ضمنت الورقة �أي�ض ًا اح�ت�رام الأقليات �سواء
الديني���ة �أو العرقي���ة �أو القبلي���ة ،وهذا ما ميتاز ب���ه الأردن؛ حيث ال
يوج���د متيي���ز يف دين �أو ع���رق �أو لغة �أو جن�س ح�س���ب ما ن�ص عليه
الد�ست���ور ،وه���ذا جميعه يف املح�صل���ة يحقق العدال���ة ويق�ضي على
املح�سوبية والوا�سطة ،ويقوي جناح الدولة احلديثة وا�ستمراريتها.
ثال ًثا :تطوير اجلهاز الق�ضائي:
رك���زت الورقة على تطوير الق�ضاء حتى يكون ق�ضا ًء كف�ؤًا وقو ًّيا
وفع���ا ًال ونزي ًها و�آخر م���ا يلج�أ �إليه املواطن لني���ل احلقوق واحلرية،
وعندم���ا يفقد الأمل للحلول الودي���ة ،ال بد من ركن قوي يو�صل �أهل
احلقوق �إلى حقوقهم �أال وهو الق�ضاء.
�أك���دت الورق���ة �ض���رورة �صيان���ة اجله���از الق�ضائ���ي وتطويره،
وتر�سي���خ ثقاف���ة الع���دل وامل�س���اواة وال�شفافي���ة والنزاه���ة ،وتفعيل
مدون���ة ال�سلوك ،وركزت الورقة عل���ى �أن تطوير الق�ضاء يحتاج �إلى
�إ�سرتاتيجي���ة وا�ضحة ل�سن���وات قادمة معلومة الع���دد ،ويجب و�ضع
خارطة طري���ق للمجل�س الق�ضائي لتكون مرجع ًا يف الإ�سرتاتيجيات
الق�ضائية لل�سنوات القادمة ,حيث ت�ضمنت الورقة الثوابت والأ�س�س
الالزم���ة ل�سي���ادة القان���ون وتطبيق���ه واملحافظة على هيب���ة الدولة
احلديثة ،واحلفاظ من خاللها على مقدرات الوطن.
وركزت الورق���ة على التعديالت الد�ستورية التي �أمر بها جاللة
امللك ،والتي �أعطت الق�ضاء القوة والقدرة على ح�سن الأداء والعمل
اجلريء وال�سريع ،وكفل لهم ال�ضمانة التي تكفل ا�ستقاللهم ،والتي
منه���ا �إ�ص���دار العديد م���ن الت�شريع���ات التي حتقق ذل���ك كاملجل�س
الق�ضائي.
ورك���زت الورق���ة على الق�ضاء وقوت���ه و�سيادته وتكاف����ؤ الفر�ص
وامل�س���اواة و�سرع���ة الإج���راءات والو�ص���ول �إلى عدال���ة يطمئن لها
اجلمي���ع بعي���دً ا ع���ن الطبقي���ة والعن�صري���ة واملح�سوبية؛ ل���ذا ف�إن
االخت�صا����ص يف الق�ض���اء وعم���ل الق�ضاة مطلب رئي����س و�ضروري،

وت�ضمنت الورقة الإ�شارة �إلى �أن الدولة الأردنية هي دولة م�ؤ�س�سات
تق���وم على مبد�أ دميقراطي عريق ونهج دميقراطي قوي يرتكز على
الف�ص���ل بني ال�سلطات الثالثة ،وهذا تعتمده الدميقراطية احلديثة
�س���واء �أكان نوع النظام رئا�س ًّيا �أو برملان ًّيا ،وهذا يعتمد على الف�صل
بني ال�سلطات (التنفيذية ,والت�شريعية ،والق�ضائية) والتعاون بينهم
يف جمي���ع الظروف والأح���وال ,وكون ال�سلط���ة الق�ضائية هي �إحدى
هذه ال�سلطات الثالثة ،وهي التي تخت�ص بف�صل احلقوق بعد الظلم
بني الأفراد واجلميع يف جميع امل���واد القانونية واملدنية واجلزائية،
فالبد من وجود عن�صر املرونة والتطور يف اجلهاز الق�ضائي والبعد
ع���ن اجلمود ،وهذا التطور الق�ضائي ال ميكن �أن يتم �إال بالإمكانات
املنا�سب���ة ،بتوف�ي�ر بيئة حتتية جمه���زة بالأجه���زة التقنية احلديثة
لعم���ل الق�ض���اة وا�ستيعاب املتغ�ي�رات والتط���ورات املتالحقة ،وهذا
يعط���ي الق�ض���اة الإمكانية يف العمل امل�ؤ�س�س���ي التقني وعدم اللجوء
�إلى االجتهادات ال�شخ�صية وال�سرعة يف �إنهاء الق�ضايا.
رابع ًا� :سيادة القانون عماد الدولة املدنية:
الدول���ة املدني���ة احلديثة هي الت���ي ترتكز على �سي���ادة القانون
وت�ستن���د �إلى حكم الد�ستور يف ظل الثواب���ت الدينية وال�شرعية على
�س���واء وكذلك عل���ى املواطن���ة ال�صاحل���ة والفاعلة؛ لذا ف����إن تقبل
التعددي���ة والر�أي وال���ر�أي الآخر مب���د�أ �أ�سا�سي من مب���ادئ الدولة
املدني���ة احلديث���ة ،و�إن و�ض���ع الت�شريع���ات واملعلوم���ات الت���ي تب�ي�ن
للمواطن�ي�ن وامل�س�ؤولني وامل�ؤ�س�سات واجباتهم وحقوقهم والتقيد بها
والعمل عليها دون متييز بني �أحد ،يعطي قوة للدولة املدنية احلديثة
ويك���ون �سبب ًا رئي�س ًا يف جناحه���ا وتطورها ورفعتها وهيبتها بني دول
الإقليم .
والدول���ة املدنية احلديثة التي تر�س���ي قواعد �صحيحة للتعددية
�س���واء احلزبية �أو امل�ؤ�س�سي���ة �أو ال�شبابي���ة �أو املجتمعية البعيدة عن
التميي���ز بني الأفراد� ،سواء بالدين �أو باللغة �أو باللون �أو باجلن�س �أو
بالعرق �أو بامل�ستويات االقت�صادية �أو باالنتماء ال�سيا�سي �أو الفكري،
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ه���ي الدولة الناجحة التي خططت مل�ستقبل قوي متطور فاعل ودولة والتحدي���ث و�إر�س���اء العدال���ة والنزاه���ة و�إحقاق احل���ق ،فاجلميع
كامل���ة البني���ان يف جمي���ع مفا�صلها ،والورق���ة النقا�شي���ة ال�ساد�سة �سوا�سي���ة لهم حق���وق وعليه���م واجبات ،وم���ن هنا �ستك���ون الدولة
حددت معامل وا�ضحة للدول���ة احلديثة ،وهذا يتطلب من ال�سلطات املدني���ة احلديثة هي دول���ة القانون وامل�ؤ�س�س���ات ذات القوة والهيبة
الثالثة العم���ل بروح الفريق الواحد والتعم���ق يف التحليل يف الورقة واال�ستمراري���ة يف املحافظ���ة على الوطن واملواطن�ي�ن ،وال�سري على
وو�ض ��ع النقاط الرئي�سة التي تنطلق منها كل �سلطة بعملها بكل جد طريق النجاح والقوة التي تدر�أُ اخلطر عن الوطن و�أهله؛ لأن �شعور
واجته ��اد ون�شاط ،و�أ�ؤك ��د �أن ال�سلطة الت�شريعي ��ة عليها عبء كبري املواطن�ي�ن بالأمن والأمان والع���دل وامل�ساواة والنزاه���ة وال�شفافية
ج���دً ا يف مراقبة جميع ما ورد بالورقة ومتابعته وتف�صيله وم�ساعدة والق�ضاء على املح�سوبية والوا�سطة و�سيادة القانون ،يجعل املواطن
ال�سلط���ة التنفيذية للعمل به���ذه الورقة ،وال�سلط���ة الق�ضائية عليها ي�ضحي بنف�سه ملنع وقوع �أي خطر قد يهدد الوطن ومقدراته.
درا�س���ة الورق���ة وق���راءة ما بني ال�سط���ور حتى تتمكن م���ن التطوير
حفظ اهلل الأردن ،وحفظ القائد ،وحفظ جميع ال�شرفاء
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الورقة النقا�شية ال�ساد�سة خارطة طريق لبناء الدولة
الع�صرية املدنية املثالية

الأ�ستاذ عبد اهلل جروح اجلبور
رئي�س منتدى البوا�سل الثقايف

الدول���ة املدني���ة الع�صرية املثالي���ة التي طمح لها بن���و الإن�سان
من���ذ وجدوا على هذا الكوكب والتي حتق���ق احلياة الكرمية جلميع
مواطنيه���ا بلوره���ا جالل���ة امللك عب���د اهلل الثاين اب���ن احل�سني يف
�أو�ضح بيان يف الورقة النقا�شية ال�ساد�سة التي خل�صت ذلك بعنوان
مانع جامع ُيغني عن املجلدات ،وهو "�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة
املدنية" ،فهذا هو مربط الفر�س ,وبيت الق�صيد ,ف�إنْ �سا َد القانون
عل���ى اجلميع انتظمت احلياة ,و�ساد احلق والعدل واخلري وحتققت
امل�س���اواة ,وه���ذا �أق�صى ما متن���اه الب�شر و�أنبيا�ؤه���م وم�صلحوهم
وفال�سفتهم و�صاحلوهم ومفكروهم.

وكي���ف ال ي�صيب جاللته ذلك اله���دف الإن�ساين الأبدي الأزيل
ب�أوجز عب���ارة و�أو�ضحه���ا و�أف�صحها،وه���و �سليل الدوح���ة النبوية,
وحام���ل �إرث املدر�س���ة املحمدي���ة القائم���ة على كت���اب اهلل اخلالد
القائل } َيا �أَ ُّي َه���ا ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ُكو ُنوا َق َّو ِام َني للِ َهّ ِ ُ�شهَدَ ا َء ِبا ْل ِق ْ�س ِط َو اَل
َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن َ�آنُ َق ْو ٍم َع َلى �أَ َاّل َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا هُ َو َ�أ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا
الل ِ�إ َّن َهّ َ
َهّ َ
�ي�ر بمِ َ ���ا َت ْع َم ُل���ونَ { املائدة ،8 :وج��� ُدّه النبي الأعظم
الل َخ ِب ٌ
�صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم القائل يف موقف
م�شهود م�شه���ور م�ستنك ًراالوا�سطة لتعطيل تطبيق القانون القانون:
الل !! �ِ ..إ َمّ َنا �أَ ْه َل َك َم���نْ َق ْب َل ُك ْم �أَ َّن ُه ْم
((�أَت َْ�ش َف��� ُع فيِ َح ٍ ّ
���د ِمنْ ُح���دُو ِد َهّ ِ
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���م َّ
ال�ض ِع ُ
ال�ش ِر ُ
���م َّ
يف
يف َت َر ُك���و ُه َو ِ�إ َذا َ�س َر َق فِيهِ ْ
َكا ُن���وا �إِ َذا َ�س َر َق فِيهِ ْ
�أَ َقا ُموا َع َل ْي ِه حْ َ
م َّمدٍ َ�س َر َق ْت َل َق َط ْعتُ
ال َّد َو�أيمْ ُ َهّ ِ
الل َل ْو �أَ َّن َف ِاط َم َة ِب ْنتَ حُ َ
يَدَ هَ ا))متفق عليه.
ويوج���ه جاللت���ه ر�سال���ة للذي���ن يراهن���ون عل���ى �أن التحديات
والأخط���ار املحيطة بالوط���ن �ستعرقل م�سرية ال�ص�ل�اح والإ�صالح
التي يقودها جاللته ،فيقول :
"�إن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا �إلى مفرتق طرق،
وال ب���د �أن نح���دد م�سارنا نح���و امل�ستقب���ل بوع���ي و�إدراك لتحديات
الواق���ع ور�ؤي���ة واثقة لتحقي���ق طم���وح �أبنائنا وبناتن���ا ،فنرتك لهم
ال�س�ل�ام والأمان واالزدهار والكرام���ة والقدرة على مواجهة �أ�صعب
ال�صعاب".
مو�ضحا قراره ال�صارم احلازم احلكيم الذي ال رجعة
وي���ردف
ً
عنه ,وال���ذي تباركه وت�ؤازره كل قوى الإ�صالح ودعاة اخلري يف هذا
حدّا للت�شدق بالوالء الفارغ من امل�ضمون الذي
الوط���ن ,والذي ي�ضع ً
اعت���اد عليه َمنْ �أو�صل���وا الوطن �إلى هذه احل���ال املناق�ضة ملا طمح
ل���ه الها�شمي���ون و�أهل الأردن يف بن���اء هذه الدولة الت���ي قامت على
مب���ادئ الثورة العربية الكربى التي كان �شعارها (احلرية وامل�ساواة
والوحدة واحلياة الأف�ضل) ،حيث يقول جاللته :
"ولنتمك���ن م���ن تعزي���ز منعتن���ا ومواجه���ة التحدي���ات بثق���ة
و�صالب���ة ونحقق النم���و واالزدهار ،هناك مو�ض���وع رئي�سي �أطرحه
يف ه���ذه الورقة النقا�شية ،وه���و بالن�سبة يل ما مييز الدول املتقدمة
الناجح���ة يف خدم���ة مواطنيه���ا وحماي���ة حقوقه���م ،وه���و الأ�سا�س
احلقيقي الذي تُبنى علي���ه الدميقراطيات واالقت�صادات املزدهرة
واملجتمع���ات املنتج���ة ،وه���و ال�ضام���ن للحق���وق الفردي���ة والعامة،
والكفي���ل بتوفري الإطار الفاعل للإدارة العامة ،والباين ملجتمع �آمن
املع�ِّبرّ احلقيقي عن حبنا لوطننا الذي
وع���ادل؛ �إنه �سيادة القانون ِرّ
نعتز ب���ه� .إن �إعالنات الوالء والتفاين للأردن تبقى جمردة ونظرية
يف غياب االحرتام املطلق للقوانني" .
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ويبينّ جاللته �أن م�س�ؤولية �سيادة القانون و�إن كان يف الأ�صل هو
م�س�ؤولية الدولة �إال �أن املواطن �شريك يف هذه امل�س�ؤولية ,وهنا ي�ضع
الأ�صبع على اجل���رح مبا�شرة مبي ًنا بع�ض امل�سلكيات اخلاطئة حيث
يقول" :ولك���ن البع�ض يظنون �أنه���م اال�ستثناء الوحي���د الذي ُيعفى
م���ن تطبيق هذا املبد�أ عل���ى �أر�ض الواقع ،بغ����ض النظر عن املكانة
�أو الرتب���ة �أو العائل���ة ،ف�إن مبد�أ �سيادة القان���ون ال ميكن �أن ميار�س
بانتقائية".
ويبني للجميع مبن فيهم �أولئك الذين يحاربون الإ�صالح بدعوى
احلفاظ على الأمن واال�ستقرار ب�أن ما ح�صل يف الإقليم من كوارث
كان م���ن �أه���م �أ�سبابه غياب العدل وعدم �سي���ادة القانون ،فيقول :
"وعندم���ا �أرى الي���وم احلالة املروعة واملحزن���ة للعديد من الدول
يف منطقتن���ا� ،أجد من الوا�ضح �أن غياب �سي���ادة القانون والتطبيق
العادل له كان عاملاً
رئي�سا يف الو�صول �إلى احلالة التي ن�شهدها".
ً
وجاللت���ه يريد �سي���ادة قان���ون يحق���ق الأم���ن والطم�أنينة لكل
مواطن ,فال تتغول فيه �أغلبية على �أقلية ,وال يكون يف الوطن �أقوياء
وم�ست�ضعف���ون ,و�أن يكون حب الوطن واظه���ار االنتماء له بالفعل ال
بالق���ول ,والفعل هو احرتام القان���ون ,وااللتزام به ,وعدم االلتفاف
علي���ه مع التغطية عل���ى ذلك باملزايدات وال�شع���ارات الفارغة .....
�إذ يق���ول جاللت���ه" :و�أطلب من كل مواط���ن �أن يعرب عن حبه لبلدنا
العزي���ز من خ�ل�ال احرتامه لقوانين���ه ،و�أن يكون عهدن���ا ب�أن يكون
مبد�أ �سيادة القانون الأ�سا�س يف �سلوكنا وت�صرفاتنا".
وجاللت���ه يلفت النظر �إلى �أنه عل���ى الرغم من وجود م�ؤ�س�سات
وهيئات �أن�شئت يف ال�سنوات الأخرية من �أجل الإ�صالح وبناء الدولة
املدني���ة املعا�ص���رة القائمة على �سي���ادة القان���ون� ،إال �أنها مل ت�صل
للطموح امل�أمول ,فيقول:
يرتق م�ستوى الأداء والإجناز يف اجلهاز الإداري
"ولك���ن ،مل ِ
خ�ل�ال ال�سنوات الأخرية ملا نطمح �إل���ى حتقيقه وملا ي�ستحقه �شعبنا
العزي���ز ،وعلي���ه ال بد م���ن ت�ضافر اجله���ود من خمتل���ف م�ؤ�س�سات
تشرين ثاني 2017

الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها و�إر�ساء مفهوم �سيادة القانون،
�ضمن م�سرية تخ�ضع عمل امل�ؤ�س�س���ات والأفراد للمراجعة والتقييم
والتطوي���ر ب�ش���كل دوري للو�صول �إل���ى �أعلى امل�ستوي���ات التي نتطلع
�إليها" .
وي�ؤك���د جاللته يف فقرة �أخرى �أن الرتاخ���ي يف ذلك له عواقب
وخيمة؛ حيث يقول �" :إن التواين يف تطبيق القانون بعدالة و�شفافية
وكف���اءة ي�ؤدي �إلى �ضي���اع احلقوق وي�ضع���ف الثقة ب�أجه���زة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،كما �أن ت�ساهل بع�ض امل�س�ؤولني يف تطبيق القانون بدقة
ونزاه���ة و�شفافية وعدال���ة وم�ساواة ي�شجع البع����ض على اال�ستمرار
بانتهاك القانون ويرتك اً
جمال للت�ساهل الذي قد يقود لف�ساد �أكرب،
بل �إلى �إ�ضعاف �أهم ركائز الدولة� ،أال وهي قيم املواطنة".
وبع���د هذا احلدي���ث العميق اجلليل عن �سي���ادة القانون يو�ضح
مفه���وم الدول���ة املدني���ة التي كرث حوله���ا اجلدل ,فيجل���ي حقيقتها
ب�أو�ض���ح بي���ان ,وينف���ي ارتباطه���ا بالعلماني���ة وحمارب���ة الدي���ن �أو
ا�ستبعاده ،فيقول:
�إن الدول���ة املدني���ة هي دول���ة حتتكم �إل���ى الد�ست���ور والقوانني
الت���ي تطبقها على اجلميع دون حماباة؛ وه���ي دولة امل�ؤ�س�سات التي
نظاما يف�ص���ل بني ال�سلطات وال ي�سمح ل�سلطة �أن تتغول على
تعتمد ً
الأخ���رى ،وهي دولة ترتكز على ال�سالم والت�سامح والعي�ش امل�شرتك
ومتت���از باحرتامها و�ضمانها للتعددية واح�ت�رام الر�أي الآخر ،وهي
دولة حتاف���ظ وحتمي �أف���راد املجتمع بغ�ض النظر ع���ن انتماءاتهم
الديني���ة �أو الفكرية ،وه���ي دولة حتمي احلق���وق وت�ضمن احلريات
حي���ث يت�ساوى اجلمي���ع باحلق���وق والواجبات ،وهي دول���ة يلج�أ لها
املواطنون يف حال انتهاك حقوقهم ،وهي دولة تكفل احلرية الدينية
ملواطنيه���ا ،وتكر����س الت�سام���ح وخط���اب املحب���ة واح�ت�رام الآخر،
وحتفظ حقوق املر�أة كما حتفظ حقوق الأقليات.
ثم ينتقل جاللته لبيان عالقتها مع الدين،فيقول:

"�إن ه���ذه املب���ادئ ت�ش���كل جوهر الدولة املدني���ة ،فهي لي�ست
مراد ًفا للدول���ة العلمانية ،فالدين يف الدول���ة املدنية عامل �أ�سا�سي
يف بن���اء منظوم���ة الأخالق والقي���م املجتمعية ،وهو ج���زء ال يتجز�أ
م���ن د�ستورنا ،وال ميكن �أن ن�سمح لأح���د �أن ي�ستغل �أو يوظف الدين
لتحقي���ق م�صالح و�أه���داف �سيا�سية �أو خدمة م�صال���ح فئوية ،ولنا
�أ�سوة يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عندما كتب ميثاق �صحيفة
املدين���ة عند هجرت���ه �إلى املدينة املن���ورة من �أج���ل تنظيم العالقة
بني جمي���ع الطوائ���ف واجلماعات فيه���ا ،ومنها امل�سلم���ون واليهود
واملهاج���رون والأن�ص���ار ،وقد اعتربه الكث�ي�رون �إجنا ًزامهما للدولة
رئي�سا يف تاريخها ال�سيا�سي ،كما ينظر الكثريون
الإ�سالمية ومعل ًما ً
�إل���ى ميثاق �صحيف���ة املدينة على �أنه �أول د�ست���ور مدين يف التاريخ،
حيث اعتم���د على مبد�أ املواطنة الكاملة ،فق���د �ساوى بني امل�سلمني
وغ�ي�ر امل�سلمني من حيث احلق���وق والواجبات حت���ت حماية الدولة
مقابل دفاعهم عنها ،وقد �شمل امليثاق حماور عدة �أهمها :التعاي�ش
ال�سلم���ي والأمن املجتمعي بني جميع �أفراد املدينة ،وامل�ساواة بينهم
جمي ًعا فيما يتعلق مببد�أ املواطنة الكاملة من حيث امل�شاركة الفاعلة
يف جم���االت احلي���اة املتع���ددة ،واح�ت�رام وحماية حري���ة االعتقاد
وممار�ست���ه ،والتكافل االجتماعي بني ف�صائل ال�شعب ،وحماية �أهل
الذم���ة والأقليات غ�ي�ر امل�سلمة ،والن�صح والرب ب�ي�ن امل�سلمني و�أهل
الكتاب ،وغريها.
ويلخ�ص جاللته ذلك بقوله:
"وجملة القول �إن الدولة املدنية هي دولة القانون التي ت�ستند
�إل���ى حك���م الد�ست���ور و�أح���كام القوان�ي�ن يف ظ���ل الثواب���ت الدينية
وال�شرعي���ة ،وترتكز على املواطنة الفاعلة ،وتقبل بالتعددية والر�أي
الآخ���ر ،وتحُ���دد فيها احلقوق والواجب���ات دون متييز بني املواطنني
ب�سب���ب الدي���ن �أو اللغ���ة �أو اللون �أو الع���رق �أو امل�ست���وى االقت�صادي
�أو االنتم���اء ال�سيا�س���ي �أواملوق���ف الفكري .ونح���ن �سنبقى ملتزمني
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بالقيم التي ُع���رف بها هذاالوطن منذ ن�ش�أته ولن نحيد عنها �أبدً ا؛

الفئت�ي�ن �أنهم���ا مل تقف���ا عند ه���ذه الورق���ة الرثية ,و�سائ���ر الأوراق

فهذه القيم ميزت ه���ذا ال�شعب مبختلف �أطيافه ،وهي قيم ال�سالم

النقا�شي���ة الت���ي تقدم ر�ؤي���ة تقدمية حكيمة متزنة متث���ل �أق�صى ما

واالعت���دال والو�سطي���ة ،وقيم امل�س���اواة واحلري���ة والتعددية ،وقيم

يطمح �إليه ال�شعب الأردين و�أغلبيته ال�صامتة.

الرحمة والتعا�ضد وقبول الآخ���ر ،وقيم املثابرة واالنفتاح واملواطنة

�إن هات�ي�ن الفئت�ي�ن مطالبت���ان بتحدي���د موقفهم���ا م���ن ذل���ك

ال�صاحل���ة؛ فهذه خ�صائ�ص ورثناه���ا و�أ�صبحت من �شيم الأردنيني

و�إالفليكف���ان عن املزايدة بدعوى احلر�ص عل���ى ا�ستقرار الوطن �أو

و�سنزرعها يف قلوب �أبنائنا �إن �شاء اهلل".

احلر����ص على �إ�صالح���ه؛ لأنهما مبثل ه���ذه املواق���ف ال�صبيانية ال

وغن���ي ع���ن القول �إن جميع ق���وى الإ�صالح اجل���ادة يف الأردن,

ميث�ل�ان الوطن وال ال�شعب ,والذي ميث���ل ال�شعب والوطن هو جاللة

وعام���ة ال�شعب تطال���ب مبا جاء يف ه���ذه الورقة ,ولك���ن الذي يثري

املل���ك الذي يط���رح هذا الط���رح املتق���دم الذي يتمن���ى كل مواطن

ده�شتي فئتان:
فئ���ة تختزل الوط���ن بال�شع���ارات واملزاي���دات الفارغة ,وتدعي

ح��� ّر �شري���ف �أن يراه ق���د �أ�صبح حقيق���ة ماثلة ,و�أن ي�صب���ح الأردن
ّ
م�ص���اف الدولة املعا�ص���رة التي حتقق ل�شعبه���ا احلياة الكرمية
يف

الو�صاي ��ة على الوط ��ن ،وفئة تطالب بالإ�ص�ل�اح دون تقدمي م�شروع

القائم���ة عل���ى العدل واحلق وامل�س���اواة ،والتي لن تك���ون �إال ب�سيادة

وا�ضح املع���امل ,وتكتفي بالنقد والتهري���ج والإ�شاعات،واجلامع بني القانون ال�صالح.
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تشرين ثاني 2017

�أ�ضواء على الورقة النقا�شية ال�ساد�سة
الدكتورة �أ�سمى ال�شراب العبادي
�إدارة املناهج والكتب املدر�سية

حر����ص الها�شميون منذ ت�أ�سي�س الدول���ة الأردنية على التوا�صل
م���ع �أبن���اء ال�شعب الأردين بالو�سائ���ل كافة ،و�سع���وا دائ ًما �إلى دعم
م�شارك���ة املواطن���ة الفاعلة يف عملي���ة �صنع الق���رار وتطوير احلياة
الدميوقراطي���ة ب�ش���كل م�ستمر ،وجتذي���ر �أ�س�س العدال���ة وامل�ساواة
حتقي ًق���ا للمبادئ التي ج���اءت من �أجلها النه�ض���ة العربية احلديثة
التي قادها الها�شميون.
وحتقي ًق���ا لهذا الإمي���ان الها�شم���ي ب�ضرورة �أن يك���ون املواطن
ً
وفاع�ل�ا يف �صن���ع الق���رار ،وا�ستكم���ا ًال للم�س�ي�رة
�شري��� ًكا حقيق ًّي���ا
الإ�صالحي���ة ال�شامل���ة امل�ستمرة منذ ت�أ�سي�س اململك���ة ،ارت�أى جاللة

املل���ك عب���د اهلل الث���اين اب���ن احل�س�ي�ن �أن يخط���و خط���وة �إ�ضافية
م���ن التوا�ص���ل املبا�ش���ر واملفتوح م���ع �أبنائه وبناته ع���ن طريق ن�شر
جاللت���ه �سل�سل���ة م���ن الأوراق النقا�شي���ة املهم���ة التي ي�ش���ارك بها
جاللته الأردنيني ر�ؤيت���ه الإ�صالحية لإن�ضاج الدميقراطية و�ضمان
جناحه���ا ،وحتفيز املواطن�ي�ن للدخول يف حوار بناء ح���ول الق�ضايا
املهم���ة ،وامل�شاركة ال�شعبية يف عملية �صنع الق���رار� ،أو كما �أ�سماها
جاللته املواطنة الفاعلة.
وقد رك���زت الورقة النقا�شية ال�ساد�س���ة جلاللة امللك عبد اهلل
الث���اين التي حتمل عن���وان "�سيادة القانون �أ�سا����س الدولة املدنية"
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على عدد من الأفكار واملحاور املهمة تتلخ�ص يف ما يلي:
املح���ور الأول :فك���رة �سيادة القان���ون بو�صفها �أ�سا�س��� ًا للإدارة
احل�صيفة ،من حي���ث تطوير الإدارة وحتديث الإج���راءات و�إف�ساح
املج���ال للقي���ادات الإداري���ة ذات الكف���اءة و�إجراء التغي�ي�ر الالزم
وال�ض���روري ،وتعزي���ز النزاه���ة وت�أكيده���ا ،وتطبي���ق القانون على
امل�س����ؤول قبل املواط���ن ،واال�ستناد �إل���ى ت�شريع���ات وا�ضحة ونزيهة
و�شفاف���ة ،وحماربة الوا�سط���ة واملح�سوبية ،وتعزي���ز �سيادة القانون
لأنه���ا عم���اد الدولة املدنية ،والنظ���رة ال�شمولية لل�شب���اب ،واعتماد
الكف���اءة واجل���دارة �أ�سا�س��� ًا للتعيينات ،ف�ض ًال ع���ن تطوير الق�ضاء
والأجه���زة امل�سان���دة ل���ه ،وتوفري الك���وادر اخلب�ي�رة واملتخ�ص�صة،
وتطوي���ر ال�سيا�سات والت�شريعات لت�سريع عملي���ة التقا�ضي ،وتفعيل
مد ّونة ال�سل���وك الق�ضائي ،وحتديث معايري تعي�ي�ن الق�ضاة ونقلهم
وترفيعهم ،ومتكني �أجهزة الرقابة والتفتي�ش الق�ضائي.
املح���ور الثاين :فكرة �سيادة القان���ون عماد الدولة املدنية ،فقد
�أك���د جاللة املل���ك عب���د اهلل الث���اين �أن الدولة املدني���ة حتتكم �إلى
الد�ستور والقوانني ،وهي دول���ة امل�ؤ�س�سات ،التي ترتكز �إلى ال�سالم
والت�سام���ح والعي�ش امل�شرتك ،واحرتام و�ضم���ان التعددية واحرتام
الر�أي الآخر ،كما �أن هذه الدولة حتمي احلقوق وت�ضمن احلريات،
وه���ي لي�ست مرادف ًا للعلماني���ة؛ �إذ �إن الدين يف الدولة املدنية عامل
�أ�سا�سي يف بناء منظومة الأخالق والقيم املجتمعية.
و�إذا ت�أملن���ا الورق���ة النقا�شية ال�ساد�سة جن���د �أنها احتوت على
ق���راءة مت�أني���ة لواق���ع الدول���ة احلديث���ة ت�أخ���ذ باالعتب���ار الظروف
التاريخية امل�ستحدثة كافة ،ومتيزها بر�ؤى واقعية وبعبارات وا�ضحة
مبا�ش���رة م���ن �ش�أنه���ا �أن ت�شج���ع على امل�ض���ي قدم ًا يف بن���اء الدولة
احلديثة املدني���ة القابلة لال�ستمرار والبقاء والتط���ور والتي بدورها
جتنبها الكثري من الأخطاء والعرثات ،و�أكدت وجوب احرتام القانون
و�سيادته من قبل امل�س�ؤولني عن تطبيقه؛ مما يجعل جميع املواطنني
�أمام القانون �سوا�سية وبذلك نحقق جمتمع العدل وامل�ساواة.
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كم���ا �أو�ضحت الورق���ة النقا�شية ال�ضرر ال���ذي تلحقه الوالءات
الفردي���ة بالوط���ن ،و�أن���ه ال مف���ر م���ن �إيجاد جي���ل يحم���ي القانون
و�سيادته بعيد َا عن الوالءات الفردية ،و�أكدت الورقة النقا�شية و�ضع
�إ�سرتاتيجية لل�شب���اب لتح�صينهم من الأف���كار الظالمية املنحرفة
الهدامة.
وكذل���ك ت�ضمنت ر�ؤية م�ستقبلية و�إدراك تام ب�أن الدولة املدنية
ترتك���ز عل���ى املواط���ن وتقبل���ه الر�أي وال���ر�أي الآخ���ر امل�ستن���د �إلى
الثواب���ت ال�شرعية والديني���ة خالف ًا لأي ادعاء �آخ���ر ،وبينت �أهمية
تقدم �صفوف جديدة من الكف���اءات ملواقع الإدارة القادرة ملواجهة
التحديات بثقة و�صالبة ومبا يحقق التقدم واالزدهار.
ويت�ضح من خالل الورقة النقا�شية ال�ساد�سة �أن الدولة الأردنية
ه���ي دول���ة م�ؤ�س�سات تقوم على مب���د�أ دميقراطي عري���ق ،يتمثل يف
الف�صل بني ال�سلطات ،ال���ذي تعتمده الدميقراطيات العريقة مهما
كانت الأنظم���ة حتكمها �سواء �أكانت �أنظمة رئا�سية �أو برملانية ،و�أن
ه���ذا املبد�أ يقوم على وجود ثالث �سلط���ات يف الدولة هي التنفيذية
والت�شريعي���ة والق�ضائي���ة ،وهو يعتم���د مبد�أ الف�صل ب�ي�ن ال�سلطات
والتعاون فيما بينها يف الوقت ذاته.
و� َّإن ال�سلط���ة الق�ضائي���ة ه���ي �إح���دى ه���ذه ال�سلط���ات ،وه���ي
تخت�ص بحق تنفي���ذ الق�ضاء على جميع الأ�شخا�ص يف املواد املدنية
واجلزائي���ة مبا فيها الدعاوى الت���ي تقيمها احلكومة �أو تقام عليها،
وه���ذا ن����ص ورد يف الد�ستور الأردين� ،إ�ضافة �إل���ى متيزها باملرونة
ولي�س باجلمود ،ويلحقها با�ستمرار التطور بغية ا�ستيعاب التطورات
االجتماعي ��ة واالقت�صادية والتكنولوجي ��ة ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
للمتقا�ض�ي�ن م���ن املواطن�ي�ن وغريه���م ،وهذا ل���ن يت�أت���ى �إذا كانت
ال�سلط���ة الق�ضائي���ة جام���دة ،لذا يجب �إع���داد خط���ة �إ�سرتاتيجية
لتطوي���ر الق�ض���اء ،كما �أنه ال ميكن �أن يق���وم �إال بوجود ق�ضاة �أكفاء
ذوي خ�ب�رة حقيقي���ة والعم���ل ج���ار منذ �سن���وات من خ�ل�ال املعهد
الق�ضائي الأردين من �أجل �إك�ساب الق�ضاة خربات و�إطالعهم على
تشرين ثاني 2017

معارف وخربات وجتارب مل تكن متاحة �سابق ًا ،وتدريبهم بو�ساطة
برام���ج تدريبية م�ستمرة وخمت�صة ،وت�أم�ي�ن كادر وظيفي بفرعيه؛
ق�ضائي من خالل برامج التدريب امل�ستمر ،و�إداري من خالل تعيني
موظفني �إداريني يقوم ��ون بتقدمي اخلدمات امل�ساندة وكذلك تعيني
م�ساعدين ق�ضائيني.
و�صحيحا
لذا �أكدت الورقة �أهمية �إعداد الق�ضاة �إعدادًا �سلي ًما
ً
وع�صر ًّي���ا ،م���ع �إيج���اد برام���ج تدري���ب م�ستم���ر ملواكب���ة كل جديد
بالت���زام تام ال يقبل العبث مبدونة ال�سلوك الق�ضائي؛ لتحقيق �أعلى
م�ستوي ��ات النزاه ��ة وال�شفافية و�ضم ��ان االلت ��زام بامل�سلك القومي
التزاما ال يقبل اجلدل.
ً
كم���ا�أن تطوير العم���ل الق�ضائي يحت���اج �إلى مكون���ات �أ�سا�سية
ال ب���د من توفريه���ا وهي البيئ���ة املنا�سبة لعمل املحاك���م والق�ضاة،
وتطوير الت�شريعات الناظمة لعمل ال�سلطة الق�ضائية بغية ا�ستيعاب
املتغ�ي�رات والتط���ورات املتالحقة و�إجناز الدع���اوى وف�صلها والبت
فيه���ا ،وتق�صري �أم���د التقا�ضي وبجودة عالية ك���ي ي�صل املتقا�ضون

�إلى حقوقهم بي�سر و�سهولة.
���د ُل با�ستم���رار ملواكب���ة التط���ورات املتالحقة
� َّإن القوان�ي�ن ُت ـع ََّ
يف احلي���اة الع�صري���ة ،فم���ا كان ي�صلح يف الق���رن املا�ضي ال ميكن
�أن يتما�ش���ى مع التطورات به���ذا القرن ،حيث ب���رزت �أنواع جديدة
ومعق���دة م���ن الدع���اوى واخل�صومات حتت���اج �إلى �إع���داد ومعرفة
متخ�ص�صة.
أخ�ي�را ،يج���ب تعمي���م م�ضامني الورق���ة النقا�شي���ة ال�ساد�سة
و� ً
على جميع امل�س�ؤول�ي�ن واملواطنني و�أ�صحاب القرار ليتم تفعيلها من
خالل عقد الن���دوات وامل�ؤمترات وور�ش العم���ل لتو�ضيح ما ورد بها
من مب���ادئ و�أفكار وو�ضع الطرق والأ�سالي���ب التي ت�ضمن تطبيقها
أمنوذجا يف
م���ن �أجل حتقي���ق �أهدافها؛ ليبق���ى هذا الوطن مث���ا ًال و� ً
الدميقراطية ،ويحرتم احلريات العامة وحقوق الإن�سان وي�صونها،
ولريتف���ع �شعار تطبيق مب���د�أ �سي���ادة القانون للو�ص���ول �إلى جمتمع
يتميز بالعدل والأمن وامل�ساواة.
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نحو احرتام �سيادة القانون "امل�ؤ�س�سات التعليمية �أمنوذجاً"
من وحي الورقة النقا�شية ال�ساد�سة جلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم
الدكتور عي�سى اليف ال�صمادي
�إدارة العالقات الثقافية والبعثات

حر�ص���ت املجتمعات املتقدمة على تعميق ال�شعور باالنتماء لدى
�شبابه���ا ،وذلك لأنه ميث���ل حجر الأ�سا�س يف حي���اة تلك املجتمعات
وا�ستقرارها ومتا�سكها ،ب���ل ومن الدوافع الرئي�سة لتقدمها يف هذا
الع�صر الذي ات�سم بالتغريات والتطورات املتالحقة ونقل املعلومات
ب�ي�ن خمتلف �شع���وب العامل.ويعداالنتم���اء �أحد دعائم بن���اء الفرد
واملجتمع ،وال ميكن للفرد دونه �أن يدافع عن وطنه وجمتمعه و�أمته.
واليوم تواجه املجتمعات حتديات فكرية وثقافية كبرية ت�ستلزم
العمل على تعزي���ز االنتماء الوطني ال�صحيح ،واملتمثل فيال�سلوكات
واملمار�س���ات الواعي���ة ،لن�ص���ل به �إلى ب���ر الأمان يف ظ���ل الظروف
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واملتغريات الراهنة ،ومن هنا علينا �أن نكون جميع ًا يد ًا واحد ًة تبني
وال تهدم ،تعمر وال تخ ّرب ،تزرع وال حترق ،تربي وال تقتل.
ويعد االنتم���اء للوطن من �أهم القيم التي يجب على امل�ؤ�س�سات
الرتبوي���ة �أن حتر����ص على تنميته���ا لدى الطالب؛ نظ���ر ًا ملا يرتتب
عليها من �سلوكات �إيجابيةيجب غر�سها يف نفو�س النا�شئة.
و�إذا كان االنتم���اء للوط���ن �ضرورة يف بن���اء �شخ�صية املواطن،
فالبد �أن تواجه امل�ؤ�س�سات الرتبوية كاملدار�س واجلامعات ،وكذلك
امل�ساج���د و�أجهزة الإعالم مطالب كل فرد نحو تعميقه يف النفو�س،
وذلك ب����أن تنمي لدى الن�شء االجتاه نحو االنتم���اء على �أن يتج�سد
تشرين ثاني 2017

ذلك يف �صورة �سلوك يدعم بناء الوطن وتقدمه .وحيث �إن املدر�سة
ً
منه�ل�ا للعلم
�إح���دى امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية يف املجتم���ع؛ فهي لي�ست
والإعداد الرتبوي فح�سب ،بل هي امل�صنع الذي تعد فيه �شخ�صيات
امل�ستقبل لاللتحاق باجلامعة كي ي�سهموا يف البناء والتعمري والإنتاج
ل�صالح املجتمع ،مما يعمق ويق���وي االنتماء الوطني ال�صحيح لدى
اجلمي���ع (�أفراد ًا وجماعات)( .فه���د البكر ،دور املدر�سة يف تعميق
االنتماء للوطن1429،هـ)
وم���ن هنا تظهر �أهمية �سيادة القانون يف ت ّوفري الأمن وامل�ساواة
حدّد مفهوم
والعدالة و�سيادة الدولة وتنظيم العالقات مع الغري ،و ُي َ
�سيادة القانون بنا ًء على خم�سة �أهدافهي:
�إل���زام الدول���ة بالقان���ون ،و�ضم���ان امل�س���اواة �أم���ام القان���ون،
وتوفريالت�شريعات ،وت�أمني العدالة بكفاءة ونزاهة ،و�أخري ًا التم�سك
بحق���وق الإن�سان(.را�شي���ل كالينفيل���د بيلتون ،تعريف���ات متناف�سة
حلك���م القانون ،يف تعزيز �سيادة القانون يف اخلارج :يف البحث عن
املعرفة� ،ص31و(35حمرر توما�س كاروثرز)2006 ،
والميك���ن مل�ؤ�س�سات الدولة مبفردها ت�أم�ي�ن �سيادة القانون دون
الإ�شارة �إلى الدافعية الذاتية لدى املواطن يف وجوب احرتام القانون
���د ِه �ضرورة ُم ِل َّحة ال ميكن اال�ستغناء عنه���ا ،و�إال �أ�صبحت الأمور
وعـ ِّ
َ
ت�س�ي�ر على مبد�أ �شريعة الغاب ،ومن هنا يتطل���ب الأمر �شيوع ثقافة
ذات طبيعة خا�صة تتلخ�ص بثقافة احرتام القانون بني فئات املجتمع
كافة (الفرد ،والأ�س���رة ،واملدر�سة ،وامل�سجد ،واجلامعة ،وامل�ؤ�س�سة،
وغريها) ،بحيث ي�سود لدى املجتمع �إميان كامل ب�أن �سيادة القانون
توف���ر �أف�ضل الفر�ص بعيدة املدى ل�ضمان احلقوق وحتقيق الأهداف
ً
وتف�صي�ل�ا .واملجتمع الذي
املن�ش���ودة يف حالت���م االلت���زام به جمل��� ًة
يعي����ش وفق �سي���ادة القان���ون واملتمثل���ة يف احرتام حق���وق الآخرين
الت���ي يحميها القانون ،ميث���ل �أف�ضل و�سيلة خلدم���ة امل�صالح العامة
وامل�صال���ح اخلا�صة داخل الدولة وخارجها مب���ا ينعك�س �إيجاب ًا على
�أمن وا�ستقرار املجتمع .وتكمن �أهمية احرتام �سيادة القانون بالآتي:

.1متك�ي�ن املواطن�ي�ن وتر�سي���خ �إميانه���م ب����أن لديهم الق���درة على
امل�شاركة يف و�ضع القوانني وتنفيذها ،وي�أتي ذلك من خالل ممار�سة
عملي���ة االنتخاب واختيار املر�شحني القادرين على ممار�سة عملهم
الرقابي والت�شريعي.
.2ال يج���وز لأي ف���رد �أو م�ؤ�س�سة �أن جتعل نف�سها ف���وق القانون؛ لأن
�سي���ادة القانون حتق���ق الفر�ص وت�ؤمن احلقوق وحت���دد امل�س�ؤوليات
للجميع.
.3ت����ؤدي �إلى �إحداث التغريات اجلوهرية يف �سلطات الدولة الثالثة
(ال�سلط���ة التنفيذي���ة وال�سلطة الق�ضائي���ة وال�سلط���ة الت�شريعية)،
ويلزمها �أن تكون �أكرث كفاءة وفعالية وعدالة و�شفافية.
.4تتجل���ى الدميقراطية احلديثة مبدى قناعة املجتمع ملبد�أ احرتام
القانون،ويت�ضح ذلك عمل ًّيا من خالل تقبل الر�أي والر�أي الآخر.
.5امل�ساهم���ة يف تعزيز الثقافة القانوني���ة ون�شره بني املواطنني،مما
ي�ؤدي �إلى تطوير نوعية احلياة االجتماعية.
.6حتقيق مفاهيم املواطنة ال�صاحلة لدى �شرائح املجتمع ،وحتديد ًا
فئة الطلبة.
.7املحافظ���ة عل���ى النظام من خ�ل�ال �إنف���اذ �سي���ادة القانون على
اجلميع دون متييز؛بحيث ت�سهم يف حتقيق العدالة املن�شودة.
.8الق�ض���اء على الف�س���اد واملح�سوبية واال�ستب���داد والعنف ب�أ�شكاله
كافة.
وعلي���ه ف����إن مبد�أ �سي���ادة القان���ون هو مب���د�أ مه���م يف النظام
الدميقراط���ي ،ويتط���رق �إلى ك���ون جميع املواطن�ي�ن مت�ساوين �أمام
القانون ،ال فرق بني غني وفقري �أو �صاحب من�صب رفيع �أو موظف،
ولأن القانون يعد ذا �سيادة ُعليا يطبق على اجلميع دون متييز ،ف�إذا
ارتك���ب املخالفة نف�سه���ا �شخ�صان خمتلفان واح���د �صاحب وظيفة
مهم���ة والآخر رجل ب�سيط ،فالعقاب يقع على ال�شخ�صني وبالعقوبة
نف�سها املن�صو�ص عليها يف القانون دون متييز �أو حماباة.
http://www.jordansun.com/events/calendar
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امل�ؤ�س�سات التعليمية (املدر�سة واجلامعة)
�إن الطبيع���ة الإن�ساني���ة لديه���ا غرائ���ز للخ�ي�ر وغرائ���ز لل�شر،
والإن�سان بطبعه يحتاج �إلى من ي�ضبط �سلوكه� ،سواء �أكان من خالل
ال�ضب���ط الداخلي عن طريق الدين والقي���م والأخالق وال�ضمري� ،أو
من خالل ال�ضبط اخلارجي الذي ينفذ عن طريق القانون والأنظمة
واللوائح (.م�ساعد ب ��ن �سعيد �آل بخات ،االن�ضباط املدر�سي يحقق
�أمن الوطن)2015 ،
وبالنظ���ر �إل���ى املنظوم���ة الرتبوية؛ الت���ي تعد الرك���ن الأ�سا�س
يف �صن���ع �أجي���ال امل�ستقب���ل الت���ي ُيبنى عل���ى �أكتافه���ا الوطن ،فقد
لوح���ظ خالل الأعوام املا�ضيةزيادةيف �أح���داث العنف وامل�شاجرات
الطالبي���ة� ،س���واء �أكان ذل���ك داخل احل���رم اجلامع���ي �أو �ساحات
املدار�س �أو خارجها ،حيث ات�سمت بتحولها من خالفات فردية �إلى
مواجهات جماعية بني جمموعات من الطلبة �سرعان ما تتحول �إلى
�صدامات ع�شائرية ومناطقية.
وعلى الرغم من �أن العنف لي�س من �أخالقيات املجتمع الأردين،
�إال �أن���ه قد ي�صبح كذلك عن���د �أي فئة من الفئات يف ظروف معينة،
�سواء �أكانت ظروفا اجتماعية �أم �سيا�سي ًة �أم اقت�صادية.
وم���ن هنا تكمن �أهمي���ة �إدراك �أن هذا ال�سل���وك املكت�سب لي�س
قا�ص���ر ًا على �أفراد املجتمع ،بل هو من املظاهر التي ميكن تغيريها
�إذا م���ا مت ت�شخي�ص �أ�سبابه���ا بنجاح واتخاذ الإج���راءات املنا�سبة
حيالها.
تتمتع امل�ؤ�س�سات التعليمية بخا�صية تتمثل يف وجود �أعداد كبرية
م���ن الطلبة واملدر�سني فيها يف حيز حم���دود ل�سنوات عديدة ،ف�إذا
مل تنه�ض ه���ذه امل�ؤ�س�سات بواجباتها الرتبوي���ة �إلى جانب وظائفها
التعليمية ،ف�إنها ميكن �أن ت�صبح حا�ضنة لإنتاجم�شكالت اجتماعية
ال تحُ َم ُد عقباها.
ومم���ا يبع���ث على القل���ق �أن تتح��� َّول املدار�س واجلامع���ات �إلى
�ساحات مواجهة ب�ي�ن الطلبة ،فالأ�صل �أن ت َتّ�سم عالقة الطلبة فيما
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بينه���م ب�سمات الزمال���ة والإيجابية وروح املناف�س���ة ال�شريفة تربو ًّيا
وعلم ًّي���ا ،فال تك���ون امل�ؤ�س�س���ات التعليمية حا�ضن���ة ملختلف �صنوف
ال�سل���وكات اخلاطئة القائمة على الع�صبي���ة والفئوية ال�ضيقة ،ومبا
يتناق����ض مع ر�سالته���ا يف ت�شكيل �شخ�صية وطني���ة واعية تُبنى على
�أكتافه���ا الأوط���ان .ب���ل �أن تكون من���ارات للعلم واملعرف���ة وال�سلوك
الأخالقي القومي.
وعل���ى الدولة مراجع���ة القوانني والأنظم���ة والتعليمات املعمول
بها مبا يكفل النجاحف���ي ت�أدية امل�ؤ�س�سات كافة ،وال �سيما التعليمية
لر�سالتها ال�سامية؛ ومبا ينعك�س �إيجاب ّي ًا على �أمن الوطن وا�ستقراره
وتطوره.
فاملدر�س���ة واجلامعة اللت���ان يفرت�ض بهما �أن يكون���ا جز ًءا من
ر�سالتهما الرتبوي���ة لإثراء حياة الطلبة واالرتق���اء بها �إلى م�صاف
ال���دول الأك�ث�ر وعي ًاوتقدم��� ًا ،و�أن تكون بالت���ايل عون ًا و�سن���د ًا على
تخطي التوترات والنزاعات االجتماعية ،التي قد ت�شكل عبئ ًا كبري ًا
علىالوطن وم�ؤ�س�سات���ه ككل ،وقد ت�شري مظاهر العنف يف اجلامعة
واملدر�س���ة �إلى تراجع دور الأ�سرة يف ممار�سة م�س�ؤولياتها يف تن�شئة
الأجي���ال ال�شاب���ة ،ويغيب �أك�ث�ر ف�أكرث النم���وذج الق���دوة يف املنزل
واملدر�سة واملجتمع.
ويف كل الأح���وال ،ف����إن املعل���م يبق���ى العن�ص���ر احلا�س���م يف
زرع املفاهي���م والقي���م الإيجابي���ة ل���دى الطلبة كونه حم���ور العملية
التعليمي���ة ،حي���ث يقول فران�س���وا ديبايل خبري الرتبي���ة يف االحتاد
الأوروب���ي" :مل تعد املدر�سة �إط���ا ًرا لتلقني املعارف والعلوم فح�سب،
بل �إن له���ا وظيفة �أ�سا�سية تتمثل يف ت�شكي���ل املواطن ،فهي م�ؤ�س�سة
�إدم���اج اجتماعي ،و�إطار مالئم لبن���اء الهويات الفردية واجلماعية
لتالميذ اليوم م�س�ؤويل الغد".
ل���ذا؛ ف����إن عل���ى وزارة الرتبي���ة والتعليم تدري���ب املعلمني ذوي
الكف���اءة العالي���ة ،وال �سيم���ا �أولئ���ك القادرين على تعزي���ز احلوار
والنظ���ر �إل���ى الق�ضايا من وجهات نظر متع���ددة ،وهو �أمر �ضروري
تشرين ثاني 2017

ب�ص���ورة مطلق���ة ،وعندما ي�ص���ل الطالب �إلى ال�ص���ف الثاين ع�شر
يجب �أن يكون قادر ًا على حل امل�شكالت ،والتعاون ،وبناء التوافق يف
الآراء ،وميتل���ك مهارات التوا�صل واالت�ص���ال مع الآخرين(.حممد
فاعور ،التعليم والدميقراطية يف العامل العربي) 2011،
وعل���ى امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة املختلف���ة تفعي���ل دور جمال����س
االن�ضب ��اط املدر�سي؛كونها ت�ساعد على حتقي ��ق الأمن واال�ستقرار
يف املدر�سة،مما ي�ؤدي الحق��� ًا �إلى انتقال هذا الأمن واال�ستقرار يف
املجتمع ،وي�ساهم يف حفظ حقوق الأفراد ،ويعد كطريقة وقائية من
الوق���وع يف االنحراف واجلرمية ،وقد ُير�سم من خالله طريق ناجح
حلفظ �أمنالوطن(.م�ساعد بن �سعيد �آل بخات ،االن�ضباط املدر�سي
يحقق �أمن الوطن)2015 ،
وم���ن هنا ف����إن عالق���ة الرتبي���ة واملواطنة ال�صاحل���ة باحرتام
القانون عالقة وطيدة ،وهما متالزمتان كالعملة النقدية فال تربية
بال احرتام للقانون وال احرتام للقانون بال تربية؛�إذ الميكن احلديث
ع���ن الرتبية والتعليم يف غياب احلري���ات اخلا�صة والعامة وانعدام
الدميقراطية احلقيقية القائمة على امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص املبنية
على العدالة االجتماعية والإميان باالختالف والتعددية.
ل���ذا؛ ف�ل�ا ميك���ن احلديث ع���ن الدميقراطي���ة ومب���د�أ احرتام
القان���ون يف غياب تربية حقيقية وتعليم ب ّناء وهادف يت�سم باجلودة
والإب���داع واالبت���كار ،وتكوين الكف���اءات املنتجة ،ويح�ت�رم املواهب
ويق���در الفاعل�ي�ن الرتبويني واملتعلم�ي�ن( .جمي���ل حمداوي،الرتبية
والدميقراطية)2009،
التو�صــيات:
.1بناء عالقة وطيدة بني الطال���ب واملدر�سة واملجتمع ،و�إدماج
الطال���ب والأ�س���رة يف عالق���ة تفاعلي���ة معها ت�سه���م بالتايل يف حل
امل�شكالت والنزاعات والتوترات والوقاية منها.

.2غر����س روح امل�س�ؤولية لدى الطلبة وتقبل الآخر يف كل مرحلة
من مراحل التعليم.
.3ا�ستع���ادة مكان���ة مهنة التعلي���م يف املجتمع م���ن خالل و�ضع
ن�صو����ص قانونية منا�سبة بحيث تعيد الثق���ة بدور املعلم حامل راية
العلم���اء و�صان���ع الأجي���ال ،لتك���ون رادع ًا ل���كل من ت�سول ل���ه نف�سه
االعتداء عليه �أو على املمتلكات العامة �أو اخلا�صة.
.4مراجع���ة دوري���ة للمناه���ج به���دف تطويره���ا وتنميتها ومبا
يواكب م�ستجدات الع�ص���ر ،مع الرتكيز على العناوين واملو�ضوعات
التي تتنا�سب والقيم واملبادئ واملفاهيم املجتمعية.
.5التطوير امل�ستمر لطرائق التدري����س و�أ�ساليبهاحلديثة ،ومبا
ي�ساع���د على تنمية �شخ�صية الطال���ب وقدراته على التفكري ال�سليم
والنقد البناء.
.6تفعيل دور و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع والإعالم الرتبوي
والإذاع���ة املدر�سية يف التوجيه والإر�شاد والتحويل من ثقافة العنف
لدى الطلبة �إلى ثقافة �إيجابية �سليمة.
.7عق���د حما�ض���رات ون���دوات توعوي���ة تتناول مب���ادئ احرتام
القانون و�سيادته واالن�صياع له.
.8معرف���ة احلق���وق والواجبات عل���ى نحو يدف���ع باملجتمع نحو
التقدم.
.9االنخ ��راط وامل�شارك ��ة يف امل�شاري ��ع والأن�شط ��ة الت ��ي تخدم
الوطنواملواطن.
.10العمل على �إع���داد مواطن يحب وطنه وهو �آخذ يف اعتباره
املتغريات والظروف الدولية.
.11تر�سيخ قيم العدالة وامل�ساواة والت�سامح واحلياة الكرمية.
.12اح�ت�رام �سيادة القوانني والأنظم���ة وااللتزام بها واحلفاظ
على املمتلكات.



35

نظرة يف الورقة النقا�شية امللكية ال�سابعة
الأ�ستاذ الدكتور �سالمة �صالح النعيمات
وزير دولة �سابق
�أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الأردنية

ت�أتي الورقة النقا�شية ال�سابعة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بعد
�س���ت �أوراق �أخرى �سبقتها ،لت�شكل �سل�سل���ة من املفاهيم والأهداف
والأف���كار والتطلعات امللكية نحو التقدم والإ�ص�ل�اح امل�ستمر ،وهذه
الورق���ة امللكية متجان�سة ومتكاملة م���ع الأوراق امللكية التي �سبقتها،
وقد �سع���ت �إلى املزيد من التطور والتق���دم والإجناز الذي نحتاجه
للم�سرية التعليمية يف الأردن ،والتي ت�شمل املراحل كافة مع الرتكيز
عل���ى العمل الإيجابي وعلى جعل التمي���ز يف امل�ؤ�س�سات التعليمية هو
الهدف الأ�سمى ،والتميز العلم���ي والأدبي واملهني والبحثي والتميز
يف االخرتاع والعلوم والريا�ضة والفنون ب�أنواعه� ،إ�ضافة �إلى ت�شجيع
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لغة احل���وار وتقبل ال���ر�أي الآخر و�ض���رورة التنوع الثق���ايف والبيئي
والبعد عن الرتدد واخلوف من التطوير ،ومواكبة التحديث والتطور
يف العلوم ،ليكون التعليم �سند ًا يف حل م�شكالت حياته ،وليتمكن من
مواجهة التطرف ب�شتى �أنواعه ،وليكون عن�صر بناء ي�سهم يف رفعة
الوطن وتطوره ،حيث قال جاللته:
"�إن التعليم ي�شكل �أر�ضية م�شرتكة لفهم الآخر وتعميق قيم
الت�سام���ح ،بعي���د ًا عن الغل���و والتع�صب ،كم���ا �أن حتقي���ق الإ�صالح
ال�شام���ل يرتب���ط ارتباط��� ًا وثيق��� ًا بالنه�ض���ة التعليمية مهم���ا كانت
الظروف والتحديات".
تشرين ثاني 2017

وا�ستحداث منظوم���ة تعليمية حديثة ،ومناه���ج درا�سية تفتح �آفا ًقا

وجاءتالورق���ة النقا�شي���ة ال�سابع���ة لت�ؤك���د امل���وارد الب�شرية يف
الأردن ،وذل���ك لأن جاللت���ه يعلم �أنها متثل بحق �أه���م الرثوات؛ �إذ م���ن التفكري العميق والناقد؛ لت�شجع عل���ى الإبداع وتنمية القدرات
نال���ت هذه الأجيال تعليم��� ًا متطور ًا وحديث ًا ينمي مه���ارات االبتكار وتعلم �أدب االختالف وثقافة التنوع ،واالهتمام باملعلم ركن العملية
والإبداعوالتفك�ي�ر الناق���د ،ف�ل�ا ميكن ل�ل��أردن مواجه���ة حتديات التعليمي���ة بح�صول���ه عل���ى املهارات الت���ي متكنه من �إع���داد �أجيال
واع ي َتّـ�سم
امل�ستقب���ل ،وحتقي���ق التغري املن�ش���ود دون وج���ود �شب ٍ
���اب ٍ
مبدعة ومبتكرة ومنتمية نباهي بها الأمم.
بالعل���م واملعرفة والثقافة ملا يدور حول���ه ،لي�ستطيع اجتياز العقبات
و�أ�ش���ار جاللته �إل���ى العدالة وتكاف����ؤ الفر�ص و�ض���رورة حتويل
ب�سهولة و ُيـ�سر.
جامعاتن���ا ومدار�سن���ا �إل���ى م�صان���ع للعقول وخمت�ب�رات الكت�شاف
وا�ستط���اع جاللة امللك �أن ي�ؤ�س�س لنه�ضة تعليمية �أردنية �شاملة
املي���ول ،وهذا �سينتج جمتمع معرف���ة دون ا�ستريادها ،والأردن قادر
وجدي���دة تر�سل كفاءاتها املتميزة والقدي���رة �إلى جميع دول العامل،
والأردن كان و�سيبق���ى م�شع���ل النه�ضة والتط���ور يف كثري من الدول على هذا مبا لديه من خربات وكفاءات.
ولتحقي���ق ذل���ك ،الب���د م���ن ت�ضافر جه���ود اجلمي���ع احلكومة،
العربية ،كم���ا ح�س���م جاللته اجل���دل الوا�سع والدائر ح���ول تطوير
العملية التعليمية التي تنطلق من لغة القر�آن الكرمي وروح احل�ضارة ومكون���ات املجتم���ع الأردين� ،إ�ضاف���ة �إل���ى املدار����س واجلامع���ات
العربية الإ�سالمية ،التي تغ َّنت بها الأمم ال�سابقة على مدى القرون لتوفري البيئ���ة التعليمية احلا�ضنة للتميز والتف���وق والإبداع وت�أمني
املا�ضية.
االحتياج���ات الالزمة وال�ضرورية لبن���اء قدراتنا ومواردنا الب�شرية
وق���د �أو�ضحت هذه الورقة م�ستقب���ل التعليم الذي يريده جاللة م���ن خالل منظومة تعليمية �سليمة وناجح���ة ،تعيد للمعلم والأ�ستاذ
املل���ك املبني عل���ى اال�ستق�صاء والفهم والبح���ث والتحقق والتدقيق اجلامعي مكانته يف املجتمع ،ويقوم بعملة بكل �أمانة ورغبة ،وي�ستطيع
والنق���د والتحليل ،وال ُبـعد عن التلقني والعمل على �صقل ال�شخ�صية
�أن يرتجم هذه العناوين ال�سامية لرنى مدار�سنا وجامعاتنا م�شاعل
وبنائه���ا ،وحتفي���ز الطلبة عل���ى التوا�صل وخماطبة الع���امل بجميع
للعل���م واملعرفة و�صقل املواهب ،ومكا ًنا لتنمي���ة القدرات وتدريبها،
لغات���ه ،حتى تكون �سم���ة املجتمع الأردين التق���دم والتطور ،وكذلك
ومكا ًنا للتغري واالرتقاء املن�شود ،وهذا يتم من خالل منظومة تعليم
مواكبة العلم واملعرفة والتكنولوجيا.
حديثة ،تو�سع مدارك الطلبة ،وتفتح �آفاق امل�ستقبل �أمامهم ،وتعمق
ودع���ا جاللت���ه امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة �إل���ى تنمي���ة الق���درات
وحتفيزه���ا �إلى �أق�صى حدوده���ا ب�أحدث الأ�سالي���ب التعليمية التي تفكريه���م وتزيد من ثقته���م ب�أنف�سه���م مت�سلحني بالأمي���ان القوي
ت�شج���ع على الفهم والإبداع والتفكري واالبتكار ،و�أن جتمع بني العلم والثقة القوية ،واالعتزاز بهويتنا الإ�سالمية والعربية ،وتراث الآباء
والعمل والنظري���ة والتطبيق والتحليل والتخطي���ط ،و�أن تفتح �آفا ًقا والأج���داد املتميز ،والرغب���ة يف التعلم والتط���ور والإبداع ،ومواكبة
جدي���دة �أمام �أبنائها ليتفوقوا يف كل علم وكل فن �أو مهنة �أو حرفة ،امل�ستجدات احلديثة.
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الأ�ستاذ الدكتور طالل الزعبي
الدكتور عبد ال�سالم اجلعافرة
الدكتور ر�ضا املوا�ضية
جامعة الزرقاء الأهلية

يعي�ش العامل اليوم مرحلة تاريخية متل�ؤها التحديات يف خمتلف
ميادينه���ا ،وباتت ه���ذه التحديات تتداخل فيما بينه���ا تداخ ًال جعل
الع���امل �أ�شبه ما يكون مبجتم���ع واحد ،تنتقل املعلومة م���ن �أدناه �إلى
�أق�ص���اه ب�سرعة فائق���ة؛ مما جعل �أج���زاءه و�أقاليم���ه و�شعوبه تت�أثر
ب���كل ما يجري من حتوالت وتغ�ي�رات يف �أي بقعة من بقاعه ،ونتيجة
لذل���ك �أ�صبح الواقع الذي نعي�شه يختلف اختال ًفا كلـ ًّيا عما كان عليه
يف املا�ض���ي ،و�أداة هذا التغري ال�سريع تعود للعلم واملعرفة التي ُت َع ُّد
مبثاب���ة العمود الفقري للمتغريات والتطورات املتجددة التي �أحدثت
نقلة نوعية يف احلياة املعا�صرة.
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والع���امل العرب���ي جز ٌء من ه���ذا الع���امل ي�ؤثر ويت�أث���ر مبعطياته
احلالي ��ة؛ وهذا يتطلب م َّنا مراجعة الأنظمة والأعمال وتقومي الأداء
واملنج ��زات وحتليل نقاط الق ��وة ومواطن ال�ضع ��ف ،وحتديد فر�ص
التغي�ي�ر والتطوير لنعمل على تعزيز الإيجابي���ات وتاليف ال�سلبيات،
وهذا هو �ش�أن الأمم املتقدمة التي �أدركت �أن �أ�سا�س التقدم والتنمية
امل�ستدام���ة هو التعليم ،وه���ذا ال يت�أتى �إال من خ�ل�ال تربية الأجيال
تربية �شمولية متكاملة ،وتزويدهم بكل ما هو جديد ونافع �سواء �أكان
معرفي��� ًا �أم �أدائي��� ًا �أم وجداني ًا ،ب�شكل يجعله���م قادرين على التكيف
الإيجاب���ي م���ع امل�ستجدات الع�صري���ة ،ومواجهة التحدي���ات بكفاءة
تشرين ثاني 2017

عالية؛ ولهذا كله ال ُب َّد من مراجعة �شاملة للأنظمة الرتبوية ب�صورة
جذرية لالطمئنان على قدرتها عل���ى �إعداد الأجيال ملجتمع املعرفة
الع�صرية.
وم���ن منطلق مواكبة معطيات الع�ص���ر ومواجهة حتدياته بعقل
منفت���ح وب�صرية ثاقب���ة ،جاءت املبادرات امللكية ب�ي�ن احلني والآخر
لدف���ع م�س�ي�رة التق���دم والبناء يف جم���االت احلياة املختلف���ة ،وكان
من �أبرزه���ا املجال الرتبوي الذي حظي بن�صي���ب وافر من الرعاية
واالهتم���ام ،وخري دلي ٍ���ل على ذلك الورق���ة النقا�شي���ة ال�سابعة التي
طرحها جاللة امللك عبد اهلل الثاين على �أبناء ال�شعب الأردين كافة؛
لكي يدلو كل منهم بدلوه يف كيفية ال�سبل والو�سائل لالرتقاء بالعملية
الرتبوي���ة للو�صول مل�صاف الدول املتقدمة ،نظر ًا لقناعة قائد البالد
�أن التطور والتقدم ومواجهة التحديات ،ال يكون �إال من خالل الرتبية
والتعليم.
وال �ش���ك �أن هناك حتدي���ات كثرية تواجه الأنظم���ة الرتبوية يف
غالبي���ة دول الع���امل ،ومنها النظ���ام الرتب���وي الأردين ،واملتمثلة يف
الآتية:
�أو ًال -حتـدي العوملة :وميكن مواجهتها من خالل االعتبارات الآتية:
 تعزيز مفهوم االنتماء الديني والوطنيوالعربي. ا�ستخدام مناذج تعليمية و�إ�سرتاتيجيات مبنية على ا�ستخدام 		العقل والبحث العلمي.
 ا�ستحداث برامج مهنية تخ�ص�صية تلبي احتياجات ال�سوق املحلي. تفعيل دور الرتبية امل�ستقبلية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. التفاعل مع الثقافات العاملية واالنفتاح على التجارب العاملية. تهيئ���ة املواط���ن ملواجه���ه العومل���ة وفق منظوم���ة قيمي���ة �أخالقيةمتكاملة.
 بناء�إ�سرتاتيجيات متكاملة لإدارة املعرفة. الإميان بحتمية التغري بو�صفه قاعدة للتطوير.� -إح���داث التغري وف���ق �إ�سرتاتيجي���ة م�ؤ�س�سية متكامل���ة تهدف �إلى

مواكبة التطوير امل�ستمر.
ثاني��� ًا -حتـ���دي االقت�ص���اد املع���ريف :وميك���ن مواجهت���ه م���ن خالل
االعتبارات الآتية:
 احلاجة �إلى نظام تربوي يقوم على ر�ؤية م�ستقبلية لتحقيق التحولاملن�ش���ود ملواجهة االحتياج���ات املت�سارعة ،وتلبية تل���ك االحتياجات
لتحقيق تطوير املنظومة الرتبوية.
 �أ�صبح���ت املوارد الب�شرية امل�ؤهلة هي املطلوبة يف ع�صر االقت�صاداملعريف ،وتك���ون هذه املوارد متمتع���ة بامل�ؤهالت العالي���ة ،واملهارات
املتع���ددة ،مم���ا يجعلها قادرة عل���ى امل�شاركة يف االقت�ص���اد ب�صورة
فعالة.
 �إعادة التدريب وفق امل�ستجدات واملتغريات العاملية. ا�ستحداث برامج مهنية تواكب التحديات املعرفية. توظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير. يجب بناء برامج مهنية تنمي مهارات التحدي والإ�صرار والقيادةوالإبداع.
 تفعيل عمليات البحث والتطوير بو�صفها حمر ًكا للتغري والتنمية. ن�شر ثقافة جمتمع التعلم فكر ًا وتطبيق ًا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية. وه���ذا الأمر ي�ستدعي تعزيز فر�ص اال�ستفادة من الإيجابيات التي�أفرزتها هذه التحديات والتقليل �إلى حد كبري من املخاطر؛ لذا ف�إن
النظ���رة امل�ستقبلية عن التعلي���م ت�ستدعي م���ن امل�س�ؤولني والقائمني
فه���م حقيقة التح���والت والتحديات التي تعيد ر�س���م م�شهد التطوير
والتنمية.
ثالث��� ًا -حتـ���دي التعل���م الإلكرتوين:وميك���ن مواجهت���ه م���ن خ�ل�ال
االعتبارات الآتية:
 يجب مراعاة التوجهات العاملية يف تكنولوجيا التعليم يف ظل ثقافةاملجتمع الأردين واحتياجاته.
 حتديد الآليات والأدوات امل�ستخدمة يف توظيف تكنولوجيا التعليم. -حت�سني املهارات التكنولوجية وتطويرها.
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 حتديد الآليات والأدوات امل�ستخدمة يف توظيف تكنولوجيا التعليم. ت�صميم معاي�ي�ر تكنولوجية للحكم على املمار�سات املهنية يف ظلع�صر التعلم الإلكرتوين.
وتنبع القوة الدافعة للتغري واال�ستمرار من الطموحات التي
مت التعبري عنها م���ن قبل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني؛
بجعل الأردن حمور ًا ومركز ًا للتجارة احلديثة يف املنطقة ،من خالل
تطبي���ق طموحه للتحديث ال�شامل يف التعليم واملجتمع ،اعتماد ًا على
تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف جميع امليادين اخلا�صة
بالتعليم ،وفيما يلي �أهم املبادرات الوطنية العري�ضة التي مت و�ضعها
عل���ى �أ�سا�س �أنها متث���ل �أولويات لتنفيذ م�ضام�ي�ن الورقة النقا�شية،
وتتمثل بالآتي:
 التعلم امل�ستمر مدى احلياة. الو�صول �إلى تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة. التعلم النوعي وحت�سني نوعية التعلم.رابع ًا -حتدي اجلودة ،وميكن مواجهته من خالل االعتبارات الآتية:
 قب���ول التغي�ي�ر والتعام���ل بذكاء م���ع املتغريات اجلدي���دة ،ورف�ضالقوال ��ب اجلام ��دة والأمن ��اط الثابت ��ة يف الهي ��اكل والتنظيم ��ات
والت�شكيالت والأ�ساليب.
 االبتع���اد عن منط���ق الفردي���ة والت�شتت ،والأخ���ذ مبفاهيم العملاجلماعي ،وتكوين املنظومات وال�شبكات املرتابطة واملتفاعلة.
 ا�ستيعاب التكنولوجيا اجلديدة واملتجددة بو�صفهاعن�صر ًا لتفكريالإدارة واختياراتها.
 �إدراك �أهمي���ة الوق���ت بو�صفه مورد ًا رئي�س ًا يت���م االعتماد عليه يف�إيجاد املنافع والإيجابيات.
 �إدراك العامل بو�صفه وحدة متكاملة ،و�ضرورة اخلروج من النطاقالإقليمي �أو املحلي يف التعامل �إلى احليز العاملي.
 تطوير الهيكلية الإدارية بطريقة تي�سرعملية التعلم. -النظ���رة ال�شمولية لعملية التعلم من جوانبه���ا كافة ،واالبتعاد عن
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التجزئة بني عنا�صر عملية التعلم.
�أما �أ�س�س التعامل مع الورقة النقا�شية جلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ،فتتمثل يف:
االلتزام .
ال�شفافية .
الت�شاركية.
توجيه الأداء.
الدافعية والتحفيز.
�أم���ا خطوات تنفيذ هذه الورقة النقا�شية ،فتتمثل يف اخلطوات
الآتية:
 التزام القائمني وامل�س�ؤولني بتنفيذ الورقة. �إيج���اد ثقاف���ة تنظيمي���ة تن�سجمم���ن خاللها القي���م واالجتاهاتال�سائدة مع بيئة العمل بتدعيم اال�ستقرار فيه.
 ت�شكي���ل جمل�س ي�ض���م يف ع�ضويته عمداء كلي���ات الرتبية ور�ؤ�ساءالأق�سام وامل�شرف�ي�ن الرتبويني؛ حتى يت�سنى للمجل�س الإ�شراف على
عملية التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي.
 تكوي���ن �إ�سرتاتيجي���ة وا�ضح���ة بتحدي���د الهي���كل التنظيمي ودمجالن�شاط���ات �ضمن �إ�سرتاتيجيات وخط���ط تعمل على تن�سيق اجلهود
وتوحيدها.
 حتليل احتياجات املجتمع الأردين. الت�أك���د من �أن القائمني وامل�س�ؤولني قد ط��� َّوروا معايري ومرجعياتللحكم وللقيا�س.
 املراقبة وتقومي النتائج با�ستمرار لتتـ ُّبع توافق جهود التح�سني.ويتب�َّي�َّنّ مما �سب���ق �أن �آليات احلكم على متابع���ة تطبيق الورقة
النقا�شيةم���ن املرج���ح �أن ينظر �إليها من مدخ���ل املمار�سة التدبرية
واملحا�سبي���ة امل�ستن���دة �إلى املعاي�ي�ر املهنية التي ت�ستن���د �إلى املعرفة
الواعي���ة واملتخ�ص�صة ،من هن���ا ُي َع ُّد الإ�صالح القائ���م على املعايري
منوذجا تعليم ًّيا قوم ًّيا يحدد الأ�س�س التي �سيقوم عليها الإ�صالح من
ً
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خالل خطط وقرارات و�أ�ساليب منهجية و�إر�شادية جيدة.
اجلانب الإجرائي
حظ���ي النظام الرتب���وي يف الأردن بعناية فائق���ة �أدت �إلى �إنتاج
نظام تربوي متميز مبدخالته وعملياته وخمرجاته ,حتى �صار مثا ًال
ُيحتذى به يف الدول العربية والإ�سالمية ،غري �أن م�ستجدات الع�صر
احلدي���ث ,والتحديات التي يواجهها قط���اع التعليم ,والتغريات التي
ت�سارعت يف خمتلف مناحي احلياة ,فر�ضت واقع ًا جديد ًا.
( و�إنن���ا لن ن�ستطيع �أن نواكب حتديات ه���ذا الع�صر �إال ب�أدواته
املعرفية اجلديدة ,وال �أن نلبي احتياجاته �إال بو�سائله التقنية احلديثة
وال ميكنن���ا يف ظل هذا الواقع� ,أن نغفل عن التحديات التي يواجهها
قطاع التعلم بدء ًا من االعرتاف بها ,ومن ثم بذل اجلهود لتجاوزها,
وابت���كار احلل���ول الناجمة عنها ,و�ص���و ًال �إلى نظ���ام تعليمي حديث,
ي�شكل مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا يف بناء امل�ستقبل املزدهر الذي ن�سعى �إليه*).
نح���ن الآن نعي�ش مرحلة انتقالية مهم���ة ,ونواجه حتديات تن�ش�أ
من ت�سارع التغيريات العاملية واملحلية التي �أحدثت حتو ًال يف النموذج
االقت�ص���ادي واالجتماع���ي والتكنولوج���ي والثق���ايف،و�إن اال�ستجابة
االجتماعية لهذه التحديات تتطلب م َّنا ما ي�أتي:
�أو ًال :درا�سة هذه التحوالت درا�سة ا�ستق�صائية ومعمقة وحتديد ًا
التحوالت التكنو اقت�صادية واملعرفية واالجتماعية التي تنطوي على
فر�ص يف التح���ول االجتماعي والثقايف يج���ب اقتنا�صها ومواكبتها.
( �إن ل���كل ع�ص���ر �أدوات���ه وو�سائل���ه ,وهمومه وم�شاكل���ه فالتعليم يف
ع�صرنا احلديث ي�شهد تطور ًا هائ ًال يف التكنولوجيا ,ال يقت�صر على
الق���راءة والكتابة بل يتجاوز ذلك يف ع�صر الكمبيوتر والإنرتنت �إلى
�إتق���ان لغات علمية �أ�سا�سية ,وامتالك مهارات التوا�صل مع الآخرين
ومب���ادئ العمل املهنية والقدرة عل���ى التحليل والتفكري ,ليكون قادر ًا
على امل�شاركة يف �إنتاج املعرفة وامل�ساهمة يف �إحداث التقدم) وكذلك
�إعداد �إطار تكاملي وا�ضح خل�صائ�ص الطالب الذي نريد من خالل
مناه���ج ت�شمل اخل�صائ����ص ال�شخ�صي���ة واملعرفي���ة وال�سيكولوجية

واالجتماعية مبا فيهاالقيم الوطنية والإ�سالمية ال�سمحة.
ثاني��� ًا :درا�سة ا�ستق�صائية حتليلية ت�شخي�صية مو�ضوعية للواقع
التعليمي الأردين يف جميع مكوناته (املدخالتوالعمليات واملخرجات)
من قبل جلان متخ�ص�صة وحمايدة لكل جمال من املجاالت ،وتكاتف
جمي���ع اجلهود يف امل�ؤ�س�س���ات العامة واخلا�صة لتطوي���ره ملواكبة كل
امل�ستجدات يف �ضوء املتغريات العاملية.
�إن النقا�ش حول التعليم يف الأردن ,وحتديد ًا فيما يتعلق باملناهج
والكت���ب املدر�سية واملعلم ,و�أ�ساليب التدري����س والتجهيزات والأبنية
املدر�سية واالمتحانات يدل على زيادة طموح �أبناء املجتمع الأردين,
وارتف���اع م�ستوى توقعاتهم من نظامنا التعليمي ا�ستجابة للمتغريات
العاملية املت�سارعة من حولن���ا ،كما يدل كذلك على وجود فجوة �أداء
�أح�س بها �أبناء املجتمع.
ورمبا ال يكون ذلك ب�سبب تقاع�س �أو ال مباالة امل�س�ؤولني يف حقل
التعليم ،ولكن رمبا يك���ون ب�سبب طبيعة املمار�سات وامل�ؤ�س�سات التي
تط���ورت على مدار فرتات زمنية وت�شابكت ب�شكل يخالف فهم بع�ض
الأف���راد مل�ضمون التطورات العاملية ,لذلك فهناك حاجة ملحة لفهم
دينامي���ة التغريات العاملية وت�صوراتنا ح���ول ما يجب �أن تتطور عليه
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ملواكبة هذه التطورات.
ثالث� � ًا :ت�شكيل جلن ��ة فنية متخ�ص�ص ��ة لتقومي الواق ��ع الرتبوي
وت�شخي�ص م�شكالته و�إعداد مرتك���زات �أ�سا�سية لل�سيا�سة التعليمية
امل�ستقبلي���ة من قبل جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف خمتلف
جماالت املعرفة ومن خمتلف امل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية والرتبوية.
رابع��� ًا :ت�شكي���ل جلان ميداني���ة فنية خمت�ص���ة يف كل جمال من
جم���االت العملي���ة الرتبوي���ة يف كل مديري���ة م���ن مديري���ات الرتبية
والتعلي���م يف املحافظات والألوية ،تكون مهمتها تطبيق �أدوات درا�سة
ميدانية لكل جمال (ا�ستبانات) �أعدت من قبل جلان فنية.
خام�س��� ًا :ت�شكيل فرق عم���ل متخ�ص�صة م���ن خمتلف قطاعات
املجتمع وم�ؤ�س�ساته لدرا�سة التقارير امليدانية و�إعداد تقرير حول كل
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جمال والتو�صيات ب�ش�أنه.
�ساد�س��� ًا :ت�شكي���ل جلان خرباء م���ن �أ�ساتذة اجلامع���ات ووزارة
الرتبية والتعليم وخمتلف امل�ؤ�س�سات ذات االهتمام بالرتبية ,لدرا�سة
تقارير فرق العمل وتقدمي التو�صيات يف �ضوئها.
�سابع ًا:ت�شكي���ل جمل�س �أعلى من �أع�ضاء جمل�س الرتبية والتعليم
وجمل����س التعلي���م الع���ايل لالط�ل�اع عل���ى ه���ذه التقاري���ر واتخ���اذ
القراراتوالتو�صي���ات املنا�سب���ة ،ويج���وز للمجل�س ت�شكي���ل جلان من
داخ���ل املجل�س ومن خارجه م���ن ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لدرا�سة
التقاريروتق ��دمي التو�صيات للمجل� ��س لإقرارها واتخ ��اذ التو�صيات
املنا�سبة لتنفيذها.
�إن اال�ستثم���ار يف التعلي���م �أ�صبح �أف�ضل �أن���واع اال�ستثمار ,حيث
�أ�صبح���ت املعرفة والقدرة على ا�ستعمالها ه���ي القوة ..فاملعرفة قوة
وه����ؤالء الذي���ن ميلك���ون املعرفة ه���م العاملون .فها ه���ي ذي ثروتنا
الب�شري���ة� ,أغلى م���ا ميتلك الأردن من ث���روات ق���ادرة �إذا هي نالت
التعلي���م احلديث الوايف على �صنع التغيري املن�ش���ود ،ولي�س لنا �إال �أن
ن�ستثم���ر يف هذه ال�ث�روة بكل ق���وة وم�س�ؤولية ,فال ا�ستثم���ار يد ُّر من
العوائد كما يد ُّر اال�ستثمار يف التعليم.
�إن جمتم���ع املعرف���ة اجلديد �أ�صب���ح بحاجة �إلى طلب���ة قادرين
على معرف���ة كيف يتعلم���ون ويتعاملون م���ع م�صادر متع���ددة للتعلم
يف ح���ل امل�شكالت ,وتكنولوجي���ا االت�صال ,والأن�شط���ة والقدرة على
التفك�ي�ر الإبداعي والت�أملي والناقد ,واخل���روج من عمليات احلفظ
والتلق�ي�ن يف �إط���ار عالقة بريوقراطي���ة قاهرة بني املعل���م والطالب
ويج���ب �أال ُي َ
نظر �إلى دماغ الطالب على �أنه �إناء فارغ على املعلم مل�ؤه
باملعلوم���ات ,فالطالب كائن �إن�ساين متفاعل مع بيئته ولديه حاجات
اجتماعية ومعرفية وتربوية يبحث عنها ،وعلى املعلم �أن يكون مي�سر ًا
وم�شرف ًا وم�ساعد ًا له على عملية البحث واال�ستق�صاء واال�ستك�شاف
الذات���ي الن�شط ,ودماغ الطالب ميتل���ك طاقة كامنة نوجهها ون�سعى
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الكت�شافها وتنميتها.
على امل�ؤ�س�سات التعليمية �أن ت�ؤمن مبا يتمتع به �أبناء هذا ال�شعب
وبنات���ه من طاقات هائلة ,وقدرات كب�ي�رة ,ومواهب متنوعة وت�سعى
الكت�ش���اف هذه الطاقات ,وتنمية تلك القدرات ,و�صقل تلك املواهب
وحتفيزها �إل���ى �أق�صى حدودها من خاللأحدث الأ�ساليب التعليمية
التي ت�شجع على الفهم والتفكري ,والفهم ال التلقني.
�إن طرائ���ق التعليم الفعالة تلهم التفكري ,وتثري التحدي وترتقي
مب�ستوى الوعي ,وحتفز عل���ى الإبداع واالبتكار والتميز ,وهذا ال يتم
�إال على �أيدي معلمني مهرة م�ؤهلني حلمل ر�سالة العلم ور�سالة املعلم
ال�سامية،وعل���ى كليات الرتبية يف اجلامع���ات الأردنية وبالتن�سيق مع
�أكادميية امللكة رانيا ووزارة الرتبية والتعليم واجلهات ذات العالقة،
و�ض���ع خطة متكاملة لتدريب املعلمني قبل اخلدمة و�أثناءها ،وتفعيل
برام���ج تدريبية يف حمو الأمي���ة احلا�سوبية لديهم ،واختيار املعلمني
من خ�ل�ال وزارة الرتبي���ة والتعليم ولي�س من خ�ل�ال ديوان اخلدمة
املدنية.
�إعادة توزيع اخلريطة املدر�سية:
بلغ عدد املدار�س ما يقرب من ( )3500مدر�سة ،امل�ست�أجر منها
()870مدر�سة ،واململوك منها ()2630مدر�سة.
 %9م���ن مدار�س اململكة يقل عدد طلبتها ع���ن ( )50طال ًبا ،وال
تتجاوز ن�سبة املعلمني فيها �إلى الطلبة (.)5:1
 %35م���ن املدار����س ال يزيد عدد طلبتها ع���ن  %8من عدد طلبة
اململكة ،ون�سبة املعلمني �إلى الطلبة ترتاوح بني (.)10:1( - )5:1
 %9م���ن مدار����س اململكة ي�ش���كل طلبتها  %28م���ن جمموع طلبة
اململكة ،وتزيد ن�سبة املعلمني فيها�إلى الطلبة (.)25:1
ويتطل���ب ذلك �إن�شاء مدار�س مركزي���ة يف التجمعات ذات النمو
ال�سكاين املتدين ،وجتميع طلبة املدار�س فيها ،وتوفري و�سائط النقل
املنا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
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الورقة النقا�شية ال�سابعة �صناعة العقول �سبيلنا �إلى
النه�ضة واالرتقاء
الدكتور غالب عبد �أحمد العربيات
جامعة البلقاء التطبيقية

ت�ستن���د الورق���ة النقا�شي���ة ال�سابع���ة التي ن�شره���ا جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني �إلى ر�ؤية مو�ضوعية تتمحور حول "بناء
قدراتن���ا الب�شري���ة وتطوير العملي���ة التعليمية جوه���ر نه�ضة الأمة"
أ�سي�سا
بنا ًء على �أ�س�س ت�أطريية وت�أ�صيلية لعملية �صناعة العقول ،وت� ً
عل���ى م���ا ورد يف تلك الورقة ق���ول جاللته " :وعلي���ه ،ف�إننا نريد �أن
نرى مدار�سنا ومعاهدنا املهنية وجامعاتنا م�صانع للعقول املفكرة،
والأيدي العاملة املاهرة ،والطاقات املنتجة .وبناء قدراتنا الب�شرية
وتطوير العملية التعليمية ،والتي ُت ّعد جوهر نه�ضة الأمة".
ف���كان ال بد م���ن�" :صقل تلك املواهب ،وحتفيزه���ا �إلى �أق�صى

حدوده���ا ،ع�ب�ر �أح���دث الأ�سالي���ب التعليمي���ة الت���ي ت�شج���ع عل���ى
الفه���م والتفك�ي�ر ،والفه���م ال التلقني ،وجتم���ع بني العل���م والعمل،
والنظرية والتطبيق ،والتحليل والتخطيط ،وتفتح � آفا ًقا رحبة �أمام
�أبنائها ،ليتفوقوا يف كل مادة ،وين ُبغوا يف كل فن �أو مهنة �أو حرفة".
وعن���د احلدي���ث عن العملي���ة التعليمي���ة التعلمية ال ب���د لنا من
�أن نك���ون عقالنيني يف الر�ؤية والتب�صرة؛ ب����أن م�شكلتنا هي م�شكلة
�سل���وك يرتكز على قيم �سلبي���ة كالتقليد واجلم���ود يف مواجهة قيم
التم���دن والع�صرن���ة ،وعليه ف�إن ثم���ة عالقة ما بني نوعي���ة التعليم
وواق���ع الطلبة املعي�ش ونظرتهم للم�ستقب���ل ،وهذا يحتم علينا تبني
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منظومة حقيقية تعيد للمعل���م والأ�ستاذ اجلامعي مكانته و�ألقه بني
�أف���راد املجتمع؛ لتوجي���ه العقول ومتكينها �إيجابي��� ًا وجتويد نظرتها
للحي���اة ب�إطار م���ن التجدي���د والإبداع واحل���وار والتمي���ز والريادة
ونوعا ،واال�ستثمار بها بد ًال م���ن بث قيم �سلبية تقوم
واالبت���كار ك ًّما ً
عل���ى االنغالق ،والتلق�ي�ن ،والتي ال تق���ود مبجملها �إال �إل���ى ال�سلبية
والتطرف والعنف ب�أ�شكاله املختلفة.
�إن عملي���ة �صناعة العق���ول ال تعتمد على الدرا�س���ة النظرية �أو
الأكادميية فح�سب ،و�إمنا تتعداها �إلى االهتمام بها دون غريها من
االجتاهات الرتبوية والبحثية واملهارات احلياتية التي تلبي حاجات
املجتم���ع ومتطلباته امل�ستقبلية؛ حيث ت�ؤدي �إلى �صناعة عقول قادرة
على �إنت���اج املعرفة وت�صديرها بد ًال م���ن ا�ستهالكها ،وقدرتها على
�إتاحة الفر�صة للطلبة جلعل حياتهم �أف�ضل ،مما ينعك�س على بيئتهم
وحميطهم االجتماعي،ويف �أي جماالت فكرية وثقافية ،وال �سيما �أن
التطورات التكنولوجية والعلمية املختلفة التي ي�شهدها العامل ب�شكل
�سري���ع ومتالح���ق تفر�ض عل���ى النظ���ام الرتبوي والتعليم���ي اتخاذ
م�سار فكري جديد ،يق�ضي باالبتعاد عن النمطية والتقليد ،وال�سعي
لتطوي���ر املناهج ب�شكل م�ستمر يتنا�س���ب مع حركة احلياة ،و�إحداث
تغي�ي�ر يف املمار�س���ات واالجتاهات الرتبوية ال�سائ���دة ،للو�صول �إلى
تربية ع�صرية مت�أقلمة مع الظروف والتحديات الراهنة قادرة على
ا�ستيعاب الأفكار والتوجهات وامل�ؤث���رات الإيجابية لهذه التطورات،
وبن���اء الإن�س���ان الأردين بن���ا ًء متكام ًال متوازن��� ًا بعيد ًا ع���ن الي�أ�س
واخل ��وف والقنوط  ،و�أن نكون قادرين على احتواء وتطويع امل�ؤثرات
ال�سلبية بحيث نقوم على �صهرها و�إعادة ت�شكيلها ب�شكل قيم و�أفكار
وت�ص���ورات ومفاهيم تعيد بناء الإن�سان روح ًّي���ا وفكر ًّيا واجتماع ًّيا،
وتن�سج���م مع الواقع الأردين والعرب���ي ،وتتكيف مع كل ما هو جديد
�ضمن الواقع الإقليمي والعاملي.
ف�صناع���ة العق���ول تنطل���ق من مب���د�أ اكت�شاف جم���ال الطالب
وتفجري طاقات���ه ومواهبه وتقييم قدراته ،لي�س فقط املعرفية و�إمنا
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قدراته البحثية ومهارات احلياة �أي�ض ًا ومواهبه يف خمتلف املجاالت
العلمي���ة والعملية ،لتتمكن م�ؤ�س�ساتنا من �صناعة العقول وتطويعها،
وممار�سة دورها الذي يواكب التطورات وحاجات املجتمع ومتطلباته
امل�ستقبلي���ة من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي ،وممار�سة دورها
الإن�س���اين املتمثل ب�إيجاد ال�صل���ة بني العقل والعاطف���ة والروح فال
ب���د من مراع���اة م�شاعر الطلب���ة واالهتمام بظروفه���م االجتماعية
والنف�سي���ة ،وحتقي���ق جو م���ن العدال���ة وامل�ساواة ،ويج���ب على تلك
امل�ؤ�س�سات التعليمية االهتمام بالعادات واملهارات احلميدة ،وغر�س
روح املب���ادرة ،ورب���ط القلب بالعق���ل ،والتحلي بال�شجاع���ة والقوة،
و�إيج���اد بيئة تعليمية متم�سكة بالهوية والثقافة قادرة على حمايتهم
من االنحراف م�ستندة �إلى نظم ت�شريعية حديثة ومتطورة.
كم���ا �أن على املعل���م �أينم���ا كان العمل على ن�شر ثقاف���ة الإبداع
ل���دى الطلبة من خالل طرائق تعليمية ،تقوم على التدري�س الفعال،
والتعلم الن�شط ،و�إ�شاعة �صنوف التفكري الناقد ،واملبدع ،وال�سابر،
والتعلم باال�ستك�شاف ،واالبتعاد عن نظام التلقني واجلمود ومواكبة
الع�صر احلديث وتطوراته.
وم���ن امله���م تفعي���ل م���واد الفل�سف���ة الأخالقي���ة والت���ذوق
اجلمايل،والرتبي���ة املو�سيقية ،والرتبية الفنية ،والرتبية الريا�ضية،
وخمتل���ف العلوم الإن�سانية ،وتعزيز ال�سل���وكات املدنية ،وذلك لبناء
القدرات املختلفة وتعزيزها لدى �أبنائنا الطلبة ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية
العم���ل على �إيجاد قنوات للم�شارك���ة املجتمعية والت�شبيك املجتمعي
مع املحيط االجتماعي ملدار�سن���ا ومعاهدنا وجامعاتنا ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين .فامل�س�ؤولية ال تقت�صر على املحيط التعليميوحده بل
تتعداه �إل���ى جميع مكونات املجتمع بكل �أطياف���ه وفئاته االجتماعية
واالقت�صادي���ة وال�سيا�سية ،وم�ساهمتهم لي�س فقط يف املوارد ،و�إمنا
يف �صياغ���ة الأه���داف والإ�سرتاتيجي���ات وحتقيقها،وتوليد�إح�سا�س
ق���وي باالنتماء وتعزيز روح العطاء مب���ا ينعك�س �إيجاب ًّيا على الطلبة
م���ن حي���ث املخرج���ات التعليمي���ة وربطها ب�س���وق العم���ل ،وال�سعي
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احلثيث لإيجاد حميط ثق���ايف واجتماعي متكاتف للو�صول �إلى بيئة
تعليمي���ة ،وحا�ضنة جمتمعية �آمنة وف�ضلى لإحداث التغيري املن�شود،
بحيث يك���ون الطالب قادر ًا على مواجه���ة امل�ستقبل من خالل رفده
باملعارف النظرية والأكادميي���ة واالجتماعية دون �إغفال �أو تق�صري
نحو املجاالت املراد تفعيلها،ليكون با�ستطاعته حتديد جمال يتميز
فيه عن غريه ،ويف حميطه الذي يعي�ش فيهمن خالل م�ساهمة فاعلة
يف عملية �إنتاج ال�سلع واخلدمات و�إعادة �إنتاجها معرف ًّيا ،والإ�سهام
يف عملية النمو واالزدهار ثم حتقيق التنمية امل�ستدامة واملن�شودة.
ومن هنا ميكن و�ضع عدد من الأ�س�س التي ميكن �أن تقوم عليها
عملية �صناعة العقول واملتمثلة مبا يلي:
�أو ًال� :إن عملية �صناعة العقول عملية ترابطية ت�سل�سلية ال تعتمد
عل���ى املدر�س���ة فقط ،و�إمن���ا ت�شكل دائ���رة مت�شابكة م���ن العالقات
االجتماعية بني تلك امل�ؤ�س�سات التعليمية وحميطها.
ثاني��� ًا� :إن التنوع الثقايف والعلم���ي يفر�ض �إيجاد طرق تدري�سية
جدي���دة ومناه���ج علمي���ة حديث���ة و�أ�صيل���ة تواك���ب الع�ص���ر و�آفاقه
امل�ستقبلية.
ثالث��� ًا� :صناع���ة العق���ول تنطل���ق م���ن مب���د�أ اكت�ش���اف املواهب
والطاقات مبختلف الأن�شطة واملجاالت ،و�إعادة قولبتها معرف ًّيا.
رابع��� ًا :ت�سته���دف �صناعة العق���ول الرتبية مبفهومه���ا اخللاّ ق
"الرتبي���ة للحي���اة"؛ بحيث تعل���م الطلبة امله���ارات املختلفة ،مثل
مه���ارات حل امل�شكالت و�صنع القرار ومهارات تقدير الذات و�إدارة
الوقت والتفكري الناقد والبحث���ي ،واخلربات ال�ضرورية للتكيف مع
ظروفه لتحقيق �أهدافه املن�شودة.
عال من
خام�س ًا :ت�ستهدف �صناعة العقول الو�صول �إلى م�ستوىً ٍ
االبتكار والإبداع والريادة مبختلف املجاالت ،وذلك برت�سيخ املعرفة
فكر ًا وبحث ًا وتطبيق ًا.
�ساد�س��� ًا :ربط الفك���ر بالعمل لتحقيق النم���و واالزدهار والرفاه

للو�صول �إلى تنمي���ة اجتماعية واقت�صادية م�ستدامة تراعي حت�سني
املخرجات وجودتها وتناف�سيتها.
�سابع ًا :ربط الرتبية بال�سلوكات املدنية من خالل �إ�شاعة �أجواء
م���ن احلرية والعدال���ة وامل�س���اواة والتعاون واح�ت�رام الآخر ،وذلك
باح�ت�رام القي���م الدميقراطية ،و�صق���ل �شخ�صية الطال���ب بتدربه
على خمتلف مناحي احلياة ،واالعرتاف بالآخر على �أ�سا�س معرفة
احلق���وق والواجب���ات ،مب���ا يعزز قي���م ال���والء واالنتم���اء واملواطنة
الفاعل���ة لبن���اء دولة مدني���ة حديثة ترف���د املجتمع بطاق���ات ودماء
جديدة وتنظم �سلوكاته.
ثامن��� ًا :االهتمام باللغة العربية وربط العل���م بالثقافة والهوية،
فالثقاف���ة ال تعن���ي التاري���خ فقط كما يت�ص���وره بع�ضه���م ،بل ت�شمل
نواح���ي احلياة املختلفة مب���ا فيها الأخالق والفل�سف���ة واملو�سيقى ..
���م ف����إن م�ؤ�س�ساتنا التعليمي���ة قادرة على رب���ط املا�ضي
�إلخ،وم���ن ث ّ
باحلا�ضر ،وحتقيق مبد�أ الأ�صال���ة واملعا�صرة مبا ي�ساهم يف �إيجاد
الطال���ب املتم�سك بهويت���ة واملنفتح على روح الع�ص���ر وم�ستجداته،
والقادر على املوازنة بينهما دون �أن يطغى �أحدهما على الآخر.
�إن العق ��ول عام ��ة ق ��د ت�صاب بالي�أ� ��س والإحباط وق ��د يلحقها
جمود ،ولكن العقول النرية اليقظة ال ت�سقط لأنها تعلم كيف تنه�ض،
فالأمة التي تريد االرتقاء يجب عليها �أال تقطع ال�صلة التي تربطها
مبا�ضيها ،و�أن حترتم تقاليدها وتراعي حا�ضرها ،وتعي م�ستقبلها،
وبالعل���م تبنى املجتمعات وتواجه العقب���ات ،وتنه�ض الأمم ،وتتقدم
وترتقي ل�صنع امل�ستقبل من خالل الرتكيز على دور العقل و�صناعته
���ب املتعلمة الواعية امل�ستنرية؛ لت�ض���يء الطريق �أمام
م���ن ِقبل ال ُّن َخ ِ
الأجي���ال بعيون م�ستب�صرة وبر�ؤية ثاقب���ة وواثقة ،فاجلهل واجلمود
والتخلف ت�سهم جميعها يف �ضياع الأجيال والدول وانهيار الأمم.
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حتليل الورقة امللكية النقا�شية
"تطوير القدرات الب�شرية وتطوير العملية التعليمية
جوهر نه�ضة الأمة"

الدكتور رائد �أحمد الكرميني
جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
ال�سلط للعلوم الإن�سانية

احلم���د هلل ال���ذي عل���م بالقل���م ،عل���م الإن�س���ان م���ا مل يعل���م،
وال�ص�ل�اة وال�سالم على خري املر�سل�ي�ن حممد عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سلي���م� ،سيد الب�شري���ة يف الأولني والآخرين ،وخامت النبيني،
وعل���ى �آله الربرة الطيبني ،و�صحبه الغر امليامني ،ومن ا�س َّ
نت بهديه
�إلى يوم الدين� ،أَما َب ْعدُ،
فق���د دق �صاحب اجلاللة يف الورق���ة النقا�شية ال�سابعة ناقو�س
اخلطر ،ون َّبه �إلى �ضرورة الإ�سراع ب�إ�صالح �شامل للنظام الرتبوي؛
�إذ �إن���ه مل يعد ب�أي حال م���ن الأحوال ال�سماح لل�ت�ردد واخلوف من
التطوي���ر ومواكب���ة التحديث والتطوير يف العل���وم ،والوعي بخطورة
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التحدي���ات الإقليمية الت���ي حتيط بنا ،وجاءت ر�سال���ة جاللة امللك
رغبة يف حتقيق مردود �أف�ضل للعملية التعليمية من الناحية الدينية
واالجتماعي���ة واالقت�صادي���ة والثقافي���ة وال�سيا�سية م���ن خالل بناء
الق���درات الب�شرية ملجتمعنا ،وتطوير التعلي���م لتجاوز الواقع املرير
ال���ذي �أ�صاب خمرج���ات التعليم املتعلقة بت���دين م�ستوى التح�صيل
العلمي لدى الطالب يف الأعوام ال�سابقة ،ون�سب الت�سرب املدر�سي،
وانخفا�ض مع���دل النجاح يف ال�شهادة الثانوي���ة العامة ،وامل�شكالت
االجتماعية املرتبطة بالبيئة املدر�سية ،وكذلك التغيري االقت�صادي
وم���ا ي�صاحب���ه من تغ�ي�رات على ال�صعيدي���ن املحل���ي والعاملي ،كل
تشرين ثاني 2017

ه���ذه التطورات دعت �صاحب اجلالل���ة بنظرته الثاقبة �إلى �إحداث
تغريات عل���ى النظم الرتبوي���ة ب�صورة �شاملة وجذري���ة ،وهذا يدل
عل���ى �أن القيادة تقر�أ واقع املجتمع ،مما جعل النظام الرتبوي حمل
نق���د �شدي���د ،وخا�صة يف ظ���ل الغياب الت���ام للت�شخي����ص احلقيقي
لقطاع الرتبية ،وك�أن �سيا�سات التكوين املعتمدة يف النظام الرتبوي
الأردين تفتق���د �إل���ى ميكانيزم���ات وحتالي���ل واقعي���ة للمجتمع وفق
الطاق���ات الداخلي���ة للف���رد الأردين فيم���ا يخ�ص الهوي���ة والرتاث
والعادات والتقاليد ،مما ي�ؤكد �أن عملية الإ�صالح الرتبوي ال�سائدة
ال تنطلق من القاعدة الوا�سعة لهذه ال�شريحة ،بل مفرو�ضة بطريقة
فوقية من اجلهات الو�صية على املنظومة الرتبوية ،وهذا ما �أ�شارت
�إلي���ه الورق���ة النقا�شية ال�سابع���ة "�أنه يجب اخلروج م���ن املناكفات
ال�سيا�سية ال�ضيقة خلدمة �أجندة خا�صة تخدم م�صاحلها".
وال �ش���ك يف �أن له���ذه التغ�ي�رات والتط���ورات انعكا�ساته���ا
ومطالب على الرتبية والتعليم ،فالرو�ضة واملدر�سة واجلامعة اليوم
ُمطالب���ة �أكرث م���ن �أي وقت م�ضى ب�أن تب���ذل كل جهد ممكن لرتبية
الإن�سان القادر على التفكري ال�سليم الب َّناء املزود باملعرفة واملهارات
الأ�سا�سي���ة ،والتفاعل مع الآخرين الذي يعك����س اهتمامنا ب�ضرورة
بن���اء املجتمع الق���وي املتما�سك ،الت���ي متكنه من حتقي���ق املالءمة
الذكي���ة مع طبيع���ة ع�صره ،ومكون���ات البيئة من حول���ه ،وما يطر�أ
عليها من تغريات مذهلة وتطورات �سريعة ومتالحقة.
فات
ويف ه���ذا ال�ص���دد ال ب���د من ق���راءة متمعنة م���ن ُم ْقت ََط ِ
وجهه���ا جاللة املل���ك عبد اهلل الث���اين ابن احل�سني
الر�سال���ة التي َّ
لل�شباب قائ ًال" :يا �شباب الأردن الغايل ،اعلموا �أن م�ستقبل الوطن
ب�ي�ن �أيديك���م و�أنكم م���ن �أبرز ُ�ص ّن ِاع��� ِه .و�أنتم خ ُري م���ن يحمل هذه
امل�س�ؤولية ،ام�ض���وا يف م�سرية البناء والتحديث واالزدهار ،فالأردن
كل الأردن م���ن خلفك���م يع�ضدكم يف كل خطوة من خطواتكم" .فال
ميكن للأردن مواجهة حتدي���ات امل�ستقبل ،وحتقيق التغيري املن�شود
واع مت�سلح بالعل���م و�إدارة املعرفة التي ت�سمح له وتُعينه
دون �شب���اب ٍ

على جتاوز العقبات و�إيج���اد احللول املُثلى .وهنا ي�ضع جاللة امللك
يف ه���ذه الورق���ة النقا�شية خارط���ة طريق عملية وحكيم���ة ور�شيدة
للعملي���ة الرتبوية وفق جمموع���ة من املحاور الت���ي ت�ضمنتها ،والتي
ميكن حتليلها وتقدميها على النحو الآتي:
املحور الأول:
املرتك���زات واملنطلق���ات :وه���ي تتمث���ل باالن�سج���ام م���ع ثوابت
القومي���ة العربية والإ�سالمية والرتاث والقيم الوطنية الثابتة واللغة
املرتبطة بقوة الأمة.
املحور الثاين:
النظم الرتبوية� :أ�شارت الورقة النقا�شية ال�سابعة �إلى املدخالت
والعملي���ات �أو و�سائ���ل التنفيذ واملخرجات كعملي���ة منظومية بنائية
مل�صادر التعلم وعملياتها يف خربات التعلم للتو�صل �إلى املنهج الذي
يحقق الأه���داف وخمرجات التعلم امل�ستهدف���ة يف �ضوء تكنولوجيا
التعلي���م وتنظيم���ه ب�صورة منهجي���ة و�إدخ���ال ال���روح التكنولوجية
يف اختي���ار الأه���داف واملحت���وى وامل�ضام�ي�ن املعرفي���ة ،واخلربات
التعليمية الت���ي يحتاجها املنهاج ،و�إدخ���ال التكنولوجيا يف عمليات
التدري�س والتقومي بكل �أبعادها املختلفة بو�صفه من املداخل الكفيلة
بامل�ساع���دة على تطوير مناهجنا ب�ش���كل جيد وفعال ،وهذا ما دعت
�إلي���ه الورقة النقا�شي���ة ال�سابعة من �إجراء ث���ورة حقيقية ،تبد�أ من
جذور العملية التعليمية لتح�صد ثما ًرا خمتلفة عن اليوم.
فق���د ركزت الورقة النقا�شية على منحى النظم الذي ي�شمل
مدخ�ل�ات حتلي���ل متطلب���ات النظام الرتب���وي من الطال���ب واملعلم
والبيئ���ة الدرا�سي���ة واملنهاج والأهداف الرتبوي���ة �...إلخ ،والعمليات
الت���ي تتمثل يف اختيار املحتوى وطرائ���ق التدري�س وم�صادر التعلم،
و�إدارة التعل���م والتدري����س والو�سائ���ل والأن�شط���ة ،واملخرجات التي
تعمل عل���ى حتديد النتائج املطلوبة وم�ست���وى الإجناز وكفاية نظام
التدري����س ،والتغذي���ة الراجع���ة التي من خاللها يت���م حتليل بيانات
التقييم ،و�إعادة ت�صميم نظام التدري�س ،وتقوميه.
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املحور الثالث:
الت�سامح والعفو والرتاث :لقد �أكد جاللة امللك عبد اهلل الثاين
يف ورقت���ه النقا�شي���ة ال�سابعة ثالث���ة م�ضامني �أ�سا�سي���ة؛ �أو ًال :ن�شر
�صور العفو يف الإ�سالم ،وثاني ًا :الت�سامح ون�شر �أخالقه التي اختفت
ب�ي�ن ال�شب���اب �إال ما رحم رب���ي ،ثالث ًا :تنقية ال�ت�راث من الق�ص�ص
غ�ي�ر الواقعية فهي ت�ض���ر وال تنفع ،تبعد النا�س ع���ن الدين املعتدل
وال تقربه���م منه ،على �أن يك���ون اختيار ال�ت�راث من�سجم ًا مع هوية
املجتمع وخالي ًا من ال�شوائب والعيوب.
املحور الرابع:
ت�صميم املناهج الدرا�سية :احلث على �ضرورة �أن تركز املناهج
الدرا�سي���ة على املنظ���ور البنائي ،ال���ذي ينظر �إل���ى املتعلم بو�صفه
حمور العملية التعليمية ،والرتكيز على مهارات التفكري العلمي لديه
م ��ع ت�أكيد املناهج �ضرورة تقدمي جرعة منا�سبة من الثقافة املعززة
للهوي���ة الوطنية من خالل املحت���وى والأن�شطة وال�صور والر�سومات
التي تعزز قي���م الهوية واالنتماء واملواطنة ال�صاحلة ،وهذا الأمر ال
يكون �إال وفق �إطارين هما:
الإط���ار الأول :من حيث امل�صدر� :أن يكون االنتقال من ا�سترياد
املناه���ج دولي��� ًا وعربي ًا و�إقليمي ًا �إل���ى �إنتاجها حملي ًا م���ع اال�ستفادة
من اخلربات العاملية املرتاكم���ة يف جمال ت�صميم املناهج وبنائها،
من �أجل تهيئ���ة فر�ص املناف�سة العاملية لأبنائن���ا الطلبة ،ومتكينهم
م���ن جمارات وحتقي���ق نتائج متقدم���ة يف املناف�س���ات واالختبارات
والأن�شط���ة الدولي���ة ،بحي���ث حتق���ق التوازن ب�ي�ن املعاي�ي�ر املحلية
والعاملية.
الإط���ار الث���اين :من حيث البن���اء :يجب �أن يك���ون االنتقال من
املدر�س���ة ال�سلوكية �إلى املدر�سة املعرفية بحيث تكون املناهج ملدخل
الأن�شطة الذي يجعل من املتعلم حمور ًا للعملية التعليمية ،والرتكيز
على خمرج���ات التعلم وعلى مه���ارات التفكري العليا ل���دى املتعلم،
بحي���ث ت�سه���م هذه امله���ارات يف تن���اول املع���ارف واال�ستف���ادة من
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تطبيقها ،على �أال يكون الكتاب املدر�سي هو امل�صدر الوحيد للتعلم،
ب���ل هناك م�صادر متنوعة ،مع االهتم���ام مبهارات البحث وتقنياته
والأن�شطة الإثرائية والذاتية ،واعتماد �إ�سرتاتيجيات تقومي و�أدوات
تتالءم وحتقق الن���واجت التعليمية ،مع عدم �إغفال مبد�أ التوازن بني
اجلانب ال�سلوكي والتفكري العقلي لتحقيق نتائج التعلم املن�شودة.
املحور اخلام�س:
تطوي���ر املناهج :ح�سب ما جاء بالورق���ة النقا�شية ال�سابعة ف�إن
هذا املحور ي�ضع �أمام امل�س�ؤولني ثالثة اجتاهات هي:
االجت���اه الأول :البن���اء اجلديد الكل���ي للمناهج :وه���ذا يتطلب
وثيق���ة منهج لكل م���ادة تت�ضمن دواع���ي تدري�س ه���ذه املادة ومدى
احلاجة �إليها وخ�صائ�صها ،وطرائ���ق تدري�سها ،وو�صف ًا ملحتوياتها
و�أن�شطتها ،و�أ�ساليب تقوميه���ا ،بحيث تت�ضمن خريطة مف�صلة عن
كل م���ا يحتويه املنهج ،بحيث تكون رابطة العل���م باحلياة والثقافة،
ومع���ززة لالنفتاح الثقايف واحل�ض���اري والقيمي ،وغ�ي�ر غافلة عن
اال�ستجابة حلاجات املجتمع و�سوق العمل يف �ضوء الت�سارع يف عملية
التنمية االجتماعي���ة واالقت�صادية وال�سيا�سي���ة والثقافية والتقنية،
ومتفاعل���ة مع ظاهرتي العوملة واالقت�صاد املع���ريف اللتني �أثرتا على
اجلان���ب الإن�س���اين واملجتمعي ،و�إل���ى �إحداث تغي�ي�ر يف اهتمامات
املتعلم وحاجاته وميوله وقدراته و�إمكاناته.
االجت���اه الث���اين :البن���اء على ما ه���و موجود باملناه���ج احلالية
وتطويره���ا :ال ب���د من ح�ص���ر دواعي تطويره���ا �سواء فيم���ا يتعلق
باملجتم���ع وحاجاته �أو ما يرتبط باملعلم نف�س���ه� ،أو ما يت�صل باملادة
وم���ا يلحقها من تطوير ،بحيث ت�ستوع���ب جميع امل�ستجدات العلمية
والرتبوي���ة والتقني���ة يف عملية التعل���م والتعليم ،وتوظ���ف معطيات
الث���ورة التكنولوجي���ة واملعلوماتية بوع���ي يف حي���اة املتعلمني� ،آخذة
بالتوجهات العاملية يف بناء حمتواها ،مع احلر�ص على �إعداد املتعلم
م���ن م�ص���ادر املعرفة وال�شب���كات العنكبوتي���ة ،والتفاع���ل الإيجابي
الواع���ي معها يف بناء بناة الغ���د الواعد ،و�إكم���ال امل�سرية الب�شرية
تشرين ثاني 2017

على هذه الأر�ض.
االجت���اه الثال���ث :الربط ب�ي�ن التعليم الع���ام والع���ايل� :إن هذا
االجتاه يتطلب حتقيق مناهج قادرة على الربط الي�سري بني التعليم
الع���ام والتعلي���م العايل من خ�ل�ال تزويد الطلبة مبه���ارات التفكري
وعملي���ات التعلم التي ت�ؤهلهم لاللتح���اق بكليات اجلامعة والكليات
املتو�سطة والدرا�سات العليا.
املحور ال�ساد�س:
التعلي���م التقني� :أ�شارت الورقة ال�سابع���ة �إلى �ضرورة االهتمام
بالتعلي���م املهن���ي الأكادمي���ي على حد �س���واء فلكل منهم���ا حاجاته
وطريقت���ه يف البن���اء والنه�ض���ة ،وذلك م���ن خالل �إج���راء مراجعة
�شامل���ة لعالق���ة م�ؤ�س�سات التعلي���م التقني واملهني ب�س���وق العمل يف
القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�سهم يف تطويرها وحت�سينها وجعلها
�أك�ث�ر مالءمة مع االجتاهات العاملية ،وقد ظهر ذلك جلي ًا يف تفا�ؤل
جالل���ة املل���ك يف ا�ست�شراف امل�ستقب���ل وثقته بالأردني�ي�ن القادرين
عل���ى رفع م�ستوى التعليم ،وباال�ستثم���ار الأمثل يف م�ستقبل ال�شباب
لتنمية قدراتهم التقنية والأكادميية وقدرتهم على الإبداع واالبتكار
واال�ستك�ش���اف يف ظ���ل تواف���ر و�سائ���ل التكنولوجيا مب���ا يتالءم مع
متطلبات الع�صر وحاجات املجتمع.
املحور ال�سابع:
التط���رف والتع�صب والإرهاب :لق���د �أكد جاللة امللك عبد اهلل
الثاين �ضرورة حماربة �سينما العنف والتطرف والبلطجة والإرهاب
التي تخلق االرتب���اك يف نفو�س الأطفال وال�شباب ،وتزرع فيهم حب
اجلرمي���ة والقتل والكراهي���ة ،وتخلق �أمام �أعينه���م قادة خمالفني
للدي���ن م�ستبيحني للدم���اءَ ،و ُي َع ُّد هذا املحور مه ًّم���ا لأنه يعتمد على
ثالثة �أبعاد هي:
البع���د الأول :املناه���ج الدرا�سي���ة :يج���ب �أن ت�ؤط���ر املناه���ج
الدرا�سي���ة بالبعد الديني املعتدل والو�سطي ،وذلك من �أجل احتواء
احلرك���ة الطالبية وحمارب���ة التيارات الإحلادي���ة و�أجندة التطرف

والتع�ص���ب والإره���اب الأعمى من خ�ل�ال تنقية املناه���ج الدرا�سية
م���ن الأفكار واملفاهيم اخلرافية وتقدي����س املعرفة وحماربة �أ�شكال
التطرف والإرهاب بالأدلة والرباه�ي�ن واحلجج من القر�آن وال�سنة
واال�ستف���ادة م���ن ر�سالة عم���ان ،وتخلي����ص املتعلم م���ن ال�سلوكات
ال�سلبية مثل التع�صب والعنف وعدم الت�سامح والقبلية وكره الإن�سان
لأخي���ه الإن�سان ،عالوة على م�ساعدة املتعلمني على اكت�شاف ذاتهم
والتعب�ي�ر عن �أنف�سه���م و�إمكاناته���م وتعليمهم مه���ارات احلوار مع
الآخري���ن والبعد عن االنغالق ،وقبول ال���ر�أي والر�أي الآخر بالتعلم
التع���اوين والعمل كفريق واحد ،واحرتام عقل املتعلم وتوفري و�سائل
ممكنة متكن���ه من ا�ستيعاب املعلومات امل�ستج���دة وق�ضايا الع�صر،
و�إط�ل�اق العنان للطاقات الب�شري���ة يف كل املجاالت كي تفكر وتبدع
وتع���زز ثقتها ب�إمكاناتها� ،إ�ضافة �إل���ى الرتكيز على القيم الإيجابية
واملرتكزات العقدية التي تعالج �أ�سباب التطرف والإرهاب يف زواياه
متت
الفكري���ة والدينية ونزع الأف���كار ال�سلبية واالجتاه���ات التي ال ُّ
ب�صل���ة �إلى جوهر الدي���ن وقيمه ال�سمحة ،مع الأخ���ذ بعني االعتبار
ت�ضمني مفاهيم ال�سل���وك والأخالقيات يف املناهج الدرا�سية يف كل
املراح���ل الدرا�سي���ة ،وغر�س ح���ب الوطن واالنتم���اء �إليه من خالل
التذك�ي�ر والق���دوة ال�صاحلة م���ن التاريخ ،وزرع ق�ص����ص الت�سامح
والعف���و يف عقول الأطفال وال�شباب ،وتعليم االنتماء ال يكون برتديد
ال�شع���ارات والأغنيات الوطنية �صب���اح كل يوم ،لكن بالتنمية والعلم
الناب���ع م���ن تنفيذ �أوام���ر اهلل عز وج���ل ب�إعمار الأر����ض وال�سري يف
مناكبه���ا بحث��� ًا وتنقيب��� ًا وتطلع��� ًا واكت�ساب��� ًا للعلوم واملع���ارف ،ومن
غري���زة ح���ب الوطن ن�ستطي���ع �أن ن�صنع جيل امل�ستقب���ل الذي يبني
و ُي�شيد ويحافظ على رقي الوطن وتقدمه وازدهاره بني الأمم.
البع���د الثاين :املعلمُ :يع��� ّد ت�أطري املعلم وت�أهيل���ه وتدريبه ركن ًا
�أ�سا�سي ًا يف �إي�صال ما هو مطلوب من خالل املنهج الر�سمي ،والتنويه
�إل���ى الت�أثري اخلفي ال���ذي ميار�سه املعلم يف غرف���ة ال�صف خروج ًا
عل���ى املناهج �أو تف�سري ًا لها بغري ما ه���و يف املحتوى التعليمي ،وهنا
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ت�ؤك���د الورقة النقا�شي���ة ال�سابعة �أدوار املعل���م يف العملية التعليمية؛
كااللت���زام وت�أكيد الق�ضايا التي تهم الوط���ن واملجتمع كنبذ العنف
وامل�ساءل���ة والتعددية ال�سيا�سي���ة والتفكري واملنط���ق واحلوار البناء
والتحرر من التع�صب والتمييز ،و�سيادة القانون وتعزيز قيم العدالة
وامل�س���اواة والت�سامح ونبذ التط���رف والطائفية الإقليمية ،وم�شاركة
الإ�س�ل�ام م���ن الآخ���ر والتعاون مع كل ق���وى اخل�ي�ر والتعقل بنظرة
الإ�س�ل�ام �إلى الإميان بالكتب ال�سماوي���ة والر�سل ودعوتهم ومعاملة
يخرجوا لنا جي ًال عظيم ًا
غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ،حتى ِّ
من بناة وحماة الأمة املُح�صنني من الفكر املنحرف والفكر الهدام
الذي يدمر م�ستقبلهم ،وي�ؤدي بهم �إلى الهاوية ال�سحيقة ،وتوجيهم
نحو الفكر الذي يخدم دينه���م و�أمتهم ووطنهم ،وتنمية روح البذل
والعطاء على الدوام لرتاب هذا الوطن العظيم.
البعد الثالث :الرتبية الأ�سرية :مل تعد م�س�ؤولية الوالدين اليوم
توف�ي�ر الأمن الغذائ���ي والوظيف���ي واحلياتي للأبن���اء ،بل جتاوزت
م�س�ؤولياته���ا �إلى �أبع���د من ذلك ،فقد �شملت توف�ي�ر الأمن الفكري
والثق���ايف ،وهذا يتطلب وعي��� ًا و�إدراك ًا من الأ�س���رة بامل�س�ؤولية التي
حتتاجه���ا ب���كل �أبعادها من خ�ل�ال اال�ستقرار الأ�س���ري الذي يكفل
تعل���ق الأبناء بالآباء وت�أثرهم ب�سلوكياتهم ،فالغربة الأ�سرية ال تولد
�إال غرب���ة فكري���ة تخ�ضع الفكر للتحكم اخلارج���ي �أ�صحاب الأهواء
والتط���رف الفك���ري� ،إن �إح�سا�س الأ�سرة بالأمان���ة وعظم م�س�ؤولية
التن�شئة ال ي�أتي مردوده���ا على الأ�سرة فح�سب ،بل ي�أتي على جميع
�أطياف املجتمع من خ�ل�ال �أدوارها التي تقوم بها ب�شكل �صحيح يف

البن���اء على املنه���ج الو�سطي النق���ي ،ودورها الوقائ���ي يف التحذير
من الأفكار املنحرف���ة ،ودورها العالجي يف معاجلة ما يخد�ش فكر
�أبنائه���ا من �سم���وم دعاة التط���رف و�أدواتهم ،والغ�ل�اة املت�شددين
واملتع�صبني.
املحور الثامن:
دعت الورقة النقا�شية ال�سابعة �إلى �أهمية تطوير التعليم ،وهذا
يكمن يف م�سارين هما:
امل�س���ار الأول :التطوي���ر الإداري والفن���ي والتعليمي على م�ستوى
ال���وزارة ومديرياتها على امتداد م�ساح���ة الوطن ،والكوادر الب�شرية
النوعية املتخ�ص�صة بتطوير املناهج.
امل�س���ار الثاين :حت�س�ي�ن العملي���ة التعليمية وتطويره���ا� :أ�شارت
الورق���ة النقا�شية ال�سابعة �إل���ى ر�ؤية جاللة املل���ك وتطلعاته الثاقبة
و�إح�سا�سه ب�ضرورة تطوير املناهج لأنها ناجتة من عوامل عدة هي:
العام���ل الأول :التط���ورات العاملي���ة :مبعن���ى ح���دوث تط���ورات
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وتقنية يف املجتمع ت�ستدعي مراجعة
مناهج التعليم ملعرفة م���دى مالءمتها لهذه التطورات للحفاظ على
الأ�صالة والقيم الثابتة اخلا�صة بالعروبة والإ�سالم والوطن.
العامل الثاين :املعرف���ة الإن�سانية� :أي �أن الرتبية ت�ستمد مادتها
م ��ن الرتاث الثقايف وم ��ن �أوجه الن�شاط الإن�س ��اين ،فمن ال�ضروري
ونوعا يف �ضوء التطورات التي حتدث فيها،
مراجعة هذه املناهج ك ًّما ً
و�إال ابتعدن���ا عن اله���دف الأ�سا�سي من الرتبية وه���و �إعطاء املعاين
احلا�ضرة للحياة الإن�سانية التي تع ّد ح�صيلة خربة الأجيال املتتالية.
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قراءة يف الورقة النقا�شية امللكية ال�سابعة
الدكتور فايز حممد الربيع
�أكادميي و�أ�ستاذ جامعي

حظي���ت الورق���ة النقا�شي���ة ال�سابع���ة جلالل���ة املل���ك بالتحليل
والنقا����ش ،وكم���ا �أن النقا�ش والتحلي���ل حول التعلي���م داللة حيوية،
ف�إن النقا�ش حول الورقة داللة حيوية �أي�ض ًا ،ومتتاز هذه الورقة عن
مو�ضوعا مه ًّما واحدً ا وه���و التعليم ،وجاء
�سابقاته���ا ب�أنه���ا عاجلت
ً
عنوانها مرتبط ًا ب�أهمية التعليم بو�صفه مفتاح نه�ضة الأمة.
تن�سج���م الورقة النقا�شية ال�سابعة مع ثوابت هذه الأمة ،عقيدة
وتراث���ا ولغ���ة ،فنح���ن �أم���ة كان مفتاح دينه���ا وح�ضارته���ا و�أول �آية
نزل���ت فيها هي (اقر�أ) ،ولكنها ق���راءة من�ضبطة وهادفة ومرتبطة
بت�ص���ور العقيدة ،وحتول معريف ومنهجي (با�سم ربك الذي خلق)،

بلغ���ة الق���ر�آن وهي اللغ���ة العربية ،والت���ي نحن بحاجة �إل���ى تعلمها
وفهمها،ولك���ي نتعلمها ال بد �أن نحبه���ا ،ولكي نحبها ونحبب �أبناءنا
به���ا البد من �أن يكون �أ�سلوب تعلمها �شائ ًقا ويدفعنا �إلى التعلق بها،
وم���ن مرتكزاتها عدم التنكر ملا�ضينا وح�ضارتن���ا ،وهو موقفنا من
تراثن���ا ،ال تقدي����س وال تهمي����ش ،لأن فهمن���ا هو فه���م ب�شري ال نزل
في���ه الفهم قدا�سة الن�ص ،بل يبق���ى فه ًما ب�شر ًّيا يراعي تغري املكان
والزمان وتغري الفهم ،وهو مرتبط مبرتكز مهم وهو منطلق الإميان
بالتغي�ي�ر بو�صفه�أحد الثوابت يف م�س�ي�رة �أي ح�ضارة ،فكل ح�ضارة
ال تراعي ال�سنن الكوني���ة يف التغيري تنتهي وح�ضارتنا ت�ضعف لكنها
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ال تنته���ي؛ لأن لها �أ�صولها وه���ي لي�ست كاحل�ضارات التي �سادت ثم
ب���ادت ،والإ�س�ل�ام �شدد عل���ى التغيري ،وعاب عل���ى العرب مت�سكهم
باملا�ضي ملجرد كونه ما�ض ًيا وقال لهم ال تقولوا ( َب ْل َقا ُلوا ِ�إ َّنا َو َج ْد َنا
�آ َبا َء َنا َع َلى �أُ َّم ٍة َو ِ�إ َّنا َع َلى �آ َثار ِِهم ُّم ْه َتدُونَ )� .أية � ،22سورة الزخرف.
وق���د رك���زت الورقة على حم���اور العملي���ة التعليمي���ة والرتبوية
(الطال���ب ،واملدر�س���ة ،واملعلم ،واملنهاج ،وامل�ؤ�س�س���ات ،والأهايل)،
نح���ن نري���د طال ًب���ا يح���ب لغت���ه ،ويف الوق���ت نف�س���ه يتعل���م اللغات
احلي���ة ،ومعروف �أن ق���وة اللغة مرتبط���ة بقوة الأم���ة ،فكلما قويت
الأم���ة وح�ضارتها قويت لغتها ،وهكذا كان���ت اللغة العربية يف فرتة
ح�ضاري���ة هي لغ���ة العل���م والعامل ،ولن تك���ون كذل���ك �إال بقوة هذه
الأمة ،والتعليم ه���و مفتاح هذه القوة – نريد طال ًبا ميتلك مهارات
التوا�صل ،و�شعاره ( َو ُقل َّر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل ًما)� .أية � ،114سورة طه.
نري���د مدر�سة تكت�ش���ف ميول الطلبة وتنم���ي مهاراتهم ليقوموا
وح َر ٍف قـ ِّيـمة ،مدر�س���ة يحبها الطالب ،ويجد فيها
ب�أعم���ال ناجحة ِ
�ضالت���ه ،وي�ستفيد من كل وقت يق�ضي���ه فيها ،ويلج املخترب فيها عن
منهاج���ا ميتلك �أدوات الع�صر ،يو�س���ع مدارك الطلبة،
وع���ي .نريد
ً
يعلمهم القدرة على التحليل والفهم والنقد ولي�س احلفظ ،فقد جاء
رج���ل �إلى الإمام مال���ك وقال له :حفظت الق���ر�آن ،ف�أجابه( :زادت
ن�سخة يف ال�سوق)
منهاجا يعلم الطالب �أدب االخت�ل�اف ،ويعمق الت�سامح،
نري���د
ً
عر ُف���ه �أن هناك نطا ًقا حمل ًّيا ،وهناك نطا ًقا عامل ًّيا � ً
أي�ضا البد من
و ُي ِّ
التعامل معه.

نري���د �أ�سالي���ب ت�شج���ع على الفه���م والعلم والعم���ل وجتمع بني
النظري���ة والتطبيق والتحليل ال احلفظ والتلقني ،فكم من معلومات
ت�ضيع لأن �أ�سلوب �إي�صالها مل يكن منا�س ًبا.
نريد معل ًم���ا ميتلك اخلربة والقدرة واملهارة ،يعد التعليم مهنة
ولي�س وظيفة تعيد له �ألقه ورونقه وقيمته ،والبد من �إيجاد الو�سائل
واحلوافز ومراكز التدريب التي ت�ساعد املعلم على ذلك.
نري���د م���ن الأهايل وكم���ا هو م�أم���ول ومعل���وم �أن يت���م التعاون
بينه���م وبني املدر�سة لأن الأ�سرة رقي���ب ،ومتعاون ،وهي التي يهمها
م�صلحة �أبنائها �أكرث ،فكل ذلك ي�ؤدي �إلى تعليم متميز ،وي�ؤدي �إلى
التغيري ،لأن اال�ستثمار يف التعليم هو ا�ستثمار يف الإن�سان يف املوارد
الب�شري���ة ،وي����ؤدي �إل���ى عوائد �أف�ضل كم���ا ي�ؤدي �إل���ى نه�ضة الأمة،
و�إن�شاء �أُ َ�س ٍر مت�آلفة وبناء جمتمع متما�سك ،وتعميق االنتماء للأمة،
وال نن�سى �أن التعليم يجب �أن يكون خارج �إطار املناكفات ال�سيا�سية،
ويج���ب �أن تت�ضافر فيه جه���ود اجلميع دون ا�ستثن���اء ،وهذا مدخل
للإ�ص�ل�اح ،فالتعليم جزء منه والإدارة جزء من���ه ،وال�سيا�سة جزء
منه ،فالإ�صالح ال�شامل هو الهدف؛ لأن فيه تكام ًال يف اجلهود ،ويف
هذا كله البد م���ن جهات تتولى امل�س�ؤولية ب�أمان���ة ومهنية ،فالرتبية
تق���ود املجتم���ع ،وكونها كذل���ك فالبد من خط���وات تنفيذي���ة .لقد
و�ضعت الورقة ال�سابعة خريطة طريق بحاجة �إلى من ينفذها وهذه
م�س�ؤولي���ة الدولة ،فالتعليم يجب �أن يك���ون �إ�سرتاتيجية دولة ،ولي�س
�سيا�سة حكومة.
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قراءات وت�صورات يف الورقة النقا�شية ال�سابعة جلاللة امللك
الدكتور منري عجاج بني مف ّرج
جامعة البرتا

�إن يف ط���رح جاللة امللك يف ورقته النقا�شية ال�سابعة :القدرات
الب�شري���ة وتطوي���ر العملي���ة التعليمية ر�س ًم���ا لإ�سرتاتيجي���ة وطنية
تتج���اوز نه���ج املا�ضي يف بن���اء العملي���ة التعليمية ،وم���ا كان له من
كب�ي�را ،دون حتقيق النهو�ض
دور يف حتمي���ل امل�سرية الرتبوية عب ًئا ً
والنم���و املطلوبني على م�ستوى الرعاي���ة الإبداعية؛ ملا لتلك امل�سرية
م���ن �أدواته���ا املعرفية املح���دودة واملكرورة التي كان���ت تالئم ذلك
الواق���ع واحتياجاته يف ظل فتور �سكته وبطء عجلته ،وذلك من غري
�إنكار لدوره امل�شهود يف �صون الرتاث الثقايف الأردين ،وحفظه هذه
الهوية االجتماعية الوطنية.

وال �شك �أن واقع التعليم الذي تُر�سم �إ�سرتاتيجيته اليوم  -وفق
ر�ؤي���ة جاللة امللك -له���و ب�أم�س احلاجة �إلى عنا�ص���ر ب�شرية قادرة
عل���ى توفري الأم���ن الغذائ���ي والنف�س���ي واجل�س���دي للمجتمع الذي
الميك���ن ل���ه �أن ينال طموحه يف حتقيق النه�ض���ة والتطور والنمو �إال
من خ�ل�ال ثقافته وتراثهُ ،مع��� ِّو اًل على ا�ستخ���دام �أبنائه ماتو�صلت
�إلي���ه التكنولوجيا ،ب���ل ويع ِّول عليهم �أن ُيدخل���وا على قنواتها مامن
�ش�أن���ه احلف���اظ على ه���ذه ال���روح الثقافي���ة والفكري���ة ،وتقدميها
َ
انغالق
لأبن���اء الوطن بانفتاح عل���ى غريها من الثقاف���ات ،حيث ال
وال ذوب���ان؛ انغال ًقا مفاتيحه �أدوات املا�ضي ،وذوبا ًنا ت�صهر العوملة
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�شخ�صيت���ه ومعامل���ه ،ب���ل ه���و االنفتاح ال���ذي ينمي التفاع���ل ويعزز
االقتبا����س بالتحلي���ل والنق���د ،واتخ���اذ الق���رار املنا�س���ب يف الوقت
املنا�س���ب .ولي�س���ت النه�ضة الأوروبي���ة ببعيدة حني �أع���ادت بناءها
الداخل���ي مقتب�س ًة وم�ستفيد ًة من ثقاف���ات غريها ،وال �سيما الثقافة
الإ�سالمي���ة .فلرمب���ا كان لظه���ور العوملة �ضياع ٌ لكث�ي�ر من الهويات
ٌ
وغمو�ض يف املنهجية الفكري���ة ،و�ضبابي ٌة يف املرجعية
هن���ا وهناك،
الثقافي���ة نتيجة هذه التغريات ال�سريع���ة ،وما �صاحبها من ت�أثريات
�سلبي���ة يف املعتقدات ،و�إدارة �ش�ؤون احلي���اة لدى فئات مل تتخذ من
�سالحا ُينقذها من غياهب االنغالق يف
املرتك���زات واملبادئ والقيم ً
بيئ���ات حا�ضنة للجهل والتخل���ف اللذين كانا عائ ًقا �أم���ام �أفرادها
وقد عجزوا عن حتقيق فر�ص التعلم املن�شودة التي متكنهم من بناء
قدراتهم بنا ًء متواز ًنا.
�إن الرثوة الب�شرية احلديثة التي يتطلع �إليها �سيد البالد لقادر ٌة
ح ًّق���ا على �صن���ع التغيري الواع���ي ملنظومة التعليم يف ظ���ل ال�صراع
املادي والثق���ايف والفكري من حولنا؛ ليكون هذا التغيري املبني على
�أ�س����س من الإميان والإبداع والتميز حمو ًرا لنظام تعليمي قائم على
الإ�صالح الرتبوي الذي ل���ن ي�ؤتي ثماره �إال ب�سل�سلة من الإجراءات،
منها:
.1انتقال ال�سلط���ة الرتبوية من عقول مازال���ت تتم�سك ب�آليات
بداي ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ووعائ ��ه املعريف الق ��دميَّ ،تدع ��ي اخلربة
ولي�ست اخلربة عند تلك العقول �إال �سنوات خدمة تكررت معطياتها
م���ع تك���رار ت�ش ُّبـثه���م مب�ؤ�س�ساتن���ا التعليمي���ة ذها ًب���ا و�إيا ًب���ا ،طلوع
ال�شم����س و�إدبار النه���ار ،فهم���وا التجديد مناذج ورقي���ة مزخرفة،
وتغي�ي�را �شكل ًّيا بعي���دً ا عن امل�ضم���ون واجلوهر� ،إلى نظ���ام تعليمي
ً
���دم قدرته
ي�ؤم���ن من يت�سل���م مقاليده بالإب���داع الفردي الذي ال نع ُ
عل���ى قيادة زم���ام التفوق والنهو����ض مبن حوله الكت�ش���اف املواهب
والإبداعاتوالطاق���ات اخلالقة عرب قنوات التعلي���م احلديثة املبنية
على الفهم والتفكري ملواكبة امل�ستجدات ورعاية الطاقات الهائلة يف
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كل منح���ى من مناحي احلياة ،بد ًال م���ن �أن تذوب هد ًرا وراء �أوهام
اخلوف من التجديد والتطوير الذي لواله لبقيت الب�شرية تلهث وراء
و�سائل الع�صر البدائية التي كانت تطمح من خاللها لت�سيري �أب�سط
�سبل العي�ش.
.2تو�ضي���ح الت�صورات امل�ستقبلية للتعليم القائم على االقت�صاد
وح ْرفي ٍة عالية،
املعريف يف �إدارة املهارات والتقنيات احلديثة ِمب ْهني ٍة ِ
وذل���ك م���ن خالل االعرتاف بت�أث�ي�ر قوى العوملة م���ن حيث امتالك
مه���ارات التوا�ص���ل الثقايف واحل�ضاري يف ع���امل المندوحة فيه من
قبول التغيري الذي يحقق القدرة على حل امل�شكالت واتخاذ القرار.
.3املواءمة ب�ي�ن العومل���ة و�أهدافها وخمططاتها ،وب�ي�ن التعليم
الأخالقي املبن���ي على القيم واحرتام الذات وحفظ الهوية مل�ستقبل
عماده النه�ض���ة ،على �أيدي ال�شباب النا�شئ املحب لأمته وعقيدته،
بحي���ث التُغ َف ُل حاجاتُه وميو ُل���ه ورغباتُه يف حتقيق ذاته وعدم �إنكار
وج���وده ال���ذي �سيك���ون منطلق �إبداع���ه وحم َّ
���ط �أنظارالآخرين من
حوله.
.4حت�سني الو�ض���ع املعي�شي للمعلمني وف���ق معايري من التحفيز
تتعل���ق بالأداء املتمي���ز ،و�إجراء التج���ارب ذات الق�ص�ص الناجحة
تطبي ًق���ا وحتلي�ًل�اً علم ًّي���ا ين����أى باملتعلمني ع���ن م�ستقب���ل موهوم �أو
تبعي جمهول.
م�صري مبني على �صروح ٍ
فكر ٍ ّ
.5اتب���اع �سيا�س���ة التعليم املفت���وح؛ لتكون غرف���ة ال�صف �إحدى
جماالت هذا التعليم ،ولي�ست املمثلة الوحيدة لبيئة التعلم واملواقف
التعلمي���ة ،بحي���ث يتبع ذلك خف����ض ن�صاب املعلم عل���ى نحو ميكنه
من ا�ستخ���دام الأ�ساليب احلديثة نظر ًّيا ،و�إدارة املختربات امل�أمول
جتهيزها لكل تخ�ص�ص ب�أحدث الو�سائل تطبي ًقا عمل ًّيا.
.6ولك���ي يك���ون التعلي���م مفت���اح النم���و االقت�ص���ادي ،كالتعليم
ً
ارتباط���ا مبا�ش ًرا ب�سوق العمل ،ف�ل�ا بد من التوجه
ا ِمل ْهن���ي املرتبط
�إل���ى ا�ستقاللية �إدارات املدار�س؛ لأنها الأق���رب لإ�شراك م�ؤ�س�سات
املجتم���ع املحل���ي يف التخطيط وبناء الربامج ،و�إث���ارة روح التناف�س
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ال���ذي يعود بالنفع على توفري البيئة املادي���ة للمدر�سة ،وانتظار �سد
حاجات امل�ؤ�س�س���ات من طاقات خمرجاته���ا وقدراتهم على تطبيق
النظرية �إلى واقع عملي ملمو�س يجني ثماره كال الطرفني.
.7التح���دي لقدرات الطلب���ة وتنوع الأن�شطة املقدم���ة لهم التي
تراعي تطبيق مبد�أ الفروق الفردية وت�أخذها بعني االعتبار.
.8بناء بيئة تعليمية قائمة على املتعة والإقبال على التعلم ،ومنع
ظه���ور م�شكالت الإدارة ال�صفية ب�إدارة متميزة لل�سلوك ،ولن يت�أتى
ذل���ك �إال بت�أهيل املعلم و�إعداده الإعداد الالئق الذي يتمثل بكفاءته
الرتبوي���ة وال�شخ�صية واالت�صالية والإن�ساني���ة قبل ممار�سته عملية
التعليم.
ولع���ل �أنظ���ار الطاحمني �إل���ى �إنت���اج املعرفة و�إح���داث التغيري
الواع���ي الذي يقودن���ا �إلى الري���ادة يف االقت�صاد املع���ريف املتجدد،
وعل���ى ر�أ�سه���م قائد الوط���ن الذي يدع���و �إلى �أن تكون ه���ذه املوارد
الب�شرية منهلاً تتفجر من���ه الطاقات والإبداعات ،ف�إنه البد من �أن
يكون قوامها عن�صرين �أ�سا�سيني :املعلم واملتعلم.
فاملعل���م  -بو�صفه عن�ص ًرا من عنا�صر املنه���اج� -إذا ُخطط له
َّ
اليتجز�أ م���ن النظام الرتبوي
بعناي���ة م�س�ؤول���ة ف�سوف يكون ج���ز ًءا
القائم عل���ى الإ�صالح ،وجتويد عملية التعلي���م بجعلها بوابة وا�سعة
الرح���اب � ً
أخذا وعطا ًء ،يواجه مبفاتيحها قوى التحدي التي فر�ضت

نف�سها على واقع احلي���اة الب�شرية دون اعتبار للظروف االجتماعية
�أو االقت�صادي���ة �أو ال�سيا�سي���ة .وعلي���ه ف����إن مي���دان الرتبي���ة –مبا
�سيتوف���ر فيه من بيئات غنية – �سيك���ون � ً
أر�ضا خ�صبة لإنتاج عقول
نابغ���ة و�أيدٍ ماهر ٍة ،تل���ك هي املخرجات التي �ست�ؤت���ي �أكلها ابتكا ًرا
إبداع���ا يف حل امل�شكالت ،وجتاوز العقبات بثق���ة واعتزاز ب�صورة
و� ً
الإ�س�ل�ام امل�شرق���ة يف �آف���اق معرفته���ا ومواهبها وقدراته���ا ،وبثقة
واعتزاز بالرتاث العربي الأ�صيل .
�أم���ا العن�ص���ر ال���ذي ينبغي �أن يك���ون حلقة الو�ص���ل بني هذين
املوردين الب�شريني فهو املنهاج املدر�سي ب�أدواته املختلفة التي ُيع ّول
عليه���ا يف حتقيق تل���ك الطموحات بني الطرف�ي�ن ،فبقدر ماحتتكم
املناه���ج املدر�سي���ة �إلى قيم الثقاف���ة والأ�صالة من جان���ب ،والأخذ
والتب�صر
برتجم���ة وتنفي���ذ برامج الإ�ص�ل�اح القائم���ة على الوع���ي
ُّ
والتمك�ي�ن واالنفتاح من جانب �آخر ،ف�إنها �ستعزز مبادئ احلق التي
�سرتاهن عل���ى �إذكاء روح ال�س���رور واالرتياح وحتقي���ق مرامي تلك
اجلهود والطموحات ،وال �سيما �إذا مت �إخ�ضاعها للت�صفية مما علق
بها من �شوائب التاريخ وغبار املا�ضي ،وبالتايل ف�إن املنهاج كالورقة
أرباحا
النقدي���ة الت���ي �إن �أُح�سن ا�ستثمارها بخ�ب�رة ودراي���ة �أد َّرت � ً
م�شروع���ة ،و�إال ف�س���وف يكون تداولها ب�ي�ن ك�ساد ال�س���وق ورداءته،
و ّ
جتا ُره – �ساعتئذ – هم الذين �سيقولون كلمتهم يف تلك الب�ضاعة.
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امل�ستقبل ما نتعلمه الآن
( الر�ؤية اال�ست�شرافيه يف الورقة النقا�شية امللكية ال�سابعة)
الدكتور ماجد اخلواجا
م�ؤ�س�سة التدريب املهني

نعي����ش منذ مطل���ع الألفية الثالثة ع�صر ًا ميك���ن ت�سميته بع�صر
ال�سرع���ة الكب�ي�رة ،ال�سرع���ة يف العم���ل والتعليم والرفاهي���ة وتلبية
االحتياج���ات اليومي���ة ،ال�سرع���ة يف معامالتنا احلياتي���ة كافة� ،إنه
ع�ص���ر ي َتّـ�س���م م���ع ال�سرع���ة باملرون���ة الفائق���ة والتغي�ي�ر املتوا�صل
والأولويات املتحولة والتحوالت الدائمة ،فلم تعد املدر�سة ب�صفوفها
وجدرانها ومناهجها و�أن�شطتها يف �صورتها القدمية �صاحلة ملواكبة
كل هذا التطور الهائل يف العامل.
لنع�ت�رف بداي��� ًة �أن �أي تفك�ي�ر ب�إج���راءات �إ�صالحية يف جمال
التعلي���م ،لن تتعدى حلو ًال جزئية م�ؤقتة رمب���ا ت�ش ّوه امل�شهد الرتبوي
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�أكرث مما تعيد الألق له.
مل تخ ُ
���ل مبادرة �أو خطاب �أو خطة وطني���ة �صادرة عن القيادة
الها�شمية �إال وكان التعليم �أحد حماورها وركائزها ،وجاءت الورقة
النقا�شي���ة ال�سابعة الأخ�ي�رة من�شغلة بالكامل بالإ�ش���كال التعليمي،
وهذا �إن َّ
دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على �أن الر�ؤية وا�ضحة وحمددة،
و�أن التغيري والتطور املن�شود لن يتم �أو يتحقق �إال عرب قنوات التعلم
والتعليم.
�إن معدالت الإنفاق على التعليم يف الأردن من املعدالت اجليدة
واملتو�سط���ة عاملي ًا ،و�إن م�ستوى املخ���رج التعليمي و�إن انحدر كثري ًا،
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فهو ما زال يحتفظ مبراتب متقدمة �ضمن املنطقة العربية.
لقد توال���ت عمليات الإ�صالح التعليمي وحم���اوالت االرتقاء به
عل���ى خمتلف م�ستوياته ،وجاء امل�ؤمت���ر الرتبوي الوطني الثاين قبل
عام�ي�ن من الآن باحث ًا عن �آفاق ميكن ا�ست�شرافها والبناء عليها يف
تطوير العمل الرتبوي وجتديده .و�صو ًال �إلى اخلطط املتعلقة بتنمية
املوارد الب�شرية و�إ�صالح قطاع التعليم.
وج���اءت الورقة النقا�شية امللكية ال�سابعة م�ستطلعة وم�ست�شرفة
مل�ستقب���ل ال يق���وم �إال بالتعلي���م وببن���اء �أجيال قادرة عل���ى مواجهة
التحديات� ،أجيال تت�صف ب�سعة اخليال والت�أمل والتفكري التحليلي
الناق���د� ،أجي���ال بعقول منفتح���ة وقابلة للحوار والبدائ���ل والتغيري،
�أجيال حتمل مرونة فائقة لإمكانات ه�ضم وا�ستيعاب � ّأي م�ستجدات
حياتي���ة� ،أجيال ذات مالمح وهوية تعرب ع���ن ثقة يف التفاعل وبناء
العالقات وحتمل امل�س�ؤولية والت�صرف مبا يتطلبه املوقف �أو احلالة.
�إن الورق���ة النقا�شي���ة تفت���ح الأبواب جم���دد ًا للتفك�ي�ر ب�إعادة
التفكري يف م�سلماتنا الرتبوية كافة ،فنحن نريد مدر�سة ال م�صنع ًا،
نريد طالب ًا ال وعا ًء ،كيف لنا �أن جنعل من غرفة ال�صف �أو املخترب
�أو امل�شغ���ل التدريب���ي ،مكان��� ًا للف���رح وللتفكري وملمار�س���ة الهوايات
وقت ممتع� .إننا نري���د مدر�سة ميكن للطالب
ال�شخ�صي���ة ولق�ض���اء ٍ
وللمعلم ولأولياء الأمور ق�ضاء وقت ممتع فيها.
كي���ف ميك���ن �أن جنعل م���ن الكتاب /امل���ادة الدرا�سي���ة جما ًال
خ�صب ًا للجدل واالختالف الإيجابي؟
كيف جنعل لل�س�ؤال �أل���ف جواب ،ال �إجابة واحدة فقط يف عقل
املعلم؟
ه���ل ميك���ن العمل عل���ى �إيج���اد (املدر�س���ة املفك���رة ،املتعلمة،
الفرحة ،املبدعة)؟

متى �ست�صبح املرافق ال�صحية مكان ًا مريح ًا يف مدار�سنا؟
لق���د �أثقلنا كاهل الطالب يف حمل الكت���ب املدر�سية والواجبات
اليومي���ة وع�شرات االختب���ارات ،التي مل ت�شفع ل���ه �أن يحمل تفك ًريا
مبدعا وخال ًقا و�إيجاب ًّيا.
ً
املطل���وب بب�ساطة �أن ن�شرع يف تب�سيط الفه���م للتعلم والتعليم،
و�أال يك���ون هاج�سن���ا الوحيد فق���ط �إكمال امل���ادة الدرا�سية وحتري
االنته���اء من ال�سنة الدرا�سية و�إج���راء االختبارات ،هذه كلها �إن مل
ت����ؤ ِّد لتغيريات جوهرية يف �شخ�صية و�سلوك الطالب ،ت�صبح جمرد
طقو�س و�إجراءات روتينية تعيق العمل الرتبوي احلقيقي.
�إن التعليم ال يتحق���ق �إذا مل يجتَـزْ م�ستويات التطبيق يف الهرم
املع���ريف ،فما تزال مناهجنا وغرف �صفوفنا ،تعيد �إنتاج الكثري من
الطلبة غري املتعلمني.
لق���د ورد يف الورق���ة النقا�شية ت�أكيد الإع�ل�اء من قيمة الطالب
وكرامت���ه ،وت�أكيد �ضرورة �إيجاد املدار����س املفكرة والإبداعية ،نعم
ال نريد وال ن�ستطيع �أن جنعل كل الطلبة على �سوية واحدة من حيث
التعل���م والتفكري وحل امل�شكالت ،لك���ن علينا حت ّري ال�سبل كافة كي
نتيقن �أننا قدمنا للطالب كل ما ميكن من �أجل الو�صول معه لأف�ضل
و�أق�صى ما ميكن له الو�صول �إليه.
ه���ذا كله ي�ستتبع �ض���رورة �أن نعيد كلنا نح���ن املعنيني بالرتبية
والتعلي���م التفكري يف تفكرينا ،للخروج م���ن قولبة التعليم وت�صنيفه
دوما ما يعيد �إف���راغ ذات امل�شروب الفا�سد لكن يف
وتعليب���ه ،والذي ً
�أكواب جديدة.
�سي�صبح لدينا م�ستقب���ل م�شرق وواعد عندما ت�صبح مدار�سنا
م�صدرا لن�شر الفرح وال�سعادة.
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ت�أمالت يف الورقة امللكية النقا�شية ال�سابعة
"الأمن الفكري لدى الطلبة"
الدكتورة ي�سرى عبد القادر العرواين
�إدارة املناهج والكتب املدر�سية

مل تع���د دائرة الأمان التي كان يعي����ش الأبناء يف �إطار حميطها
موج���ودة بالأبعاد ذاته���ا ،ومل تع���د �أركان الأمان املتمثل���ة بالأ�سرة
واملدر�س���ة والأق���ارب ه���ي وحده���ا التي تتحك���م يف بن���اء �شخ�صية
�أبنائن���ا وفكره���م وتكوين ثقافته���م؛ �إذ كان الأبن���اء على اختالف
مواق���ع �سكنهم حتكمهم ثقافة واحدة ،ول�سان واحد ،وفكر نابع من
ذات امل�ص���در ،فال خوف من فكر دخيل� ،أو عادة عابرة � ،أو �سلوك
غري ��ب� ،أو م�صطل ��ح ملتب� ��س جاء به الي ��وم االنفت ��اح املفرط على
العامل بف�ضل و�سائل االت�صال احلديثة ومواقع التوا�صل االجتماعي
املختلفة.
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هذه الأمور كلها جتعل �أبناءنا الطلبة اليوم بحاجة �أكرث من �أي
وقت م�ضى �إلى الوقوف احلقيقي بجانبهم يف بناء �شخ�صية حتليلية
ناقدة قادرة على موازنة الأمور ،و�إعمال فكرهم يف متييز الغث من
ال�سم�ي�ن ،وحت�صينه���م وت�سليحهم ب�أ�سا�سي���ات التعامل مع املجتمع
املحي���ط ب���كل مكوناته ،وه���ذا ال يت�أتى يف هذه الأي���ام �إال من خالل
تكات���ف اجلهود بني �أف���راد املجتم���ع وم�ؤ�س�ساته بد ًءا م���ن الأ�سرة،
مرور ًا باملدر�سة وو�صوال �إلى دوائر املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته ب�شكل
ع���ام ،و�سنتناول يف هذا املق���ام دور كل منها جت���اه �أبنائنا الطلبة،
على �أن تعمل بتكاملية وبجهود موحدة حتى ت�ؤتي �أكلها.
تشرين ثاني 2017

الأ�سرة:
التوا�صل احلقيقي مع الأبن���اء �ضرورة ملحة؛ فاحلوار الأ�سري
وامل�شاركة يف اتخاذ الق���رارات ،واحرتام قدرات و�إمكانات الأبناء،
وتعزيزهم وحتفيزهم ،و�إ�شراكهم يف الق�ضايا الأ�سرية ،وحتميلهم
مل�س�ؤولياته���م بتدرج يتوافق مع �أعمارهم �أ�ساليب ،ال بد من الرتكيز
عليه���ا الآن م���ن الوالدين .وال ب���د من الإ�شارة �إل���ى غر�س منظومة
القيم ل���دى الأبناء ومنذ نعوم���ة �أظفارهم ،كال�ص���دق وامل�صارحة
والت�شاور وحب اخلري للآخرين ،والإيثار والتنا�صح.
الإدارة املدر�سية:
انطال ًق���ا م���ن الورق���ة النقا�شي���ة ال�سابع���ة جلالل���ة امللك عبد
اهلل الثانياب���ن احل�سني ،التي �أ�شار فيها �إلى �ض���رورة تنمية املوارد
الب�شري���ة والتي ه���ي املحرك الرئي�س لعجلة التق���دم والرقي ،والتي
تع���د املدر�سة ركيزتها الأولى ،يجب عل���ى الإدارة املدر�سية �أن تعمل
علىتعزيز فكر الت�سامح والو�سطية واالعتدال ،والتوا�صل واحلوار،
واللق���اءات الالمنهجي���ة ،واملحافظة على القيم واملب���ادئ وتعاليم
الإ�س�ل�ام ال�سمح���ة ،من خ�ل�ال و�سائل �شت���ى كالعم���ل الت�شاركي ،
والتعاون يف عمل اخلري وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني ،وغريها.
املعلمون:
وخ�صو�صا �صغار ال�سن منهم التم�سك مبا يقولون
يجيد الطلبة
ً
�أو يفعل���ون ،لذل���ك ال ب���د للمعلمني م���ن تخري احل�سن م���ن الألفاظ
واحل�س���ن م���ن الأفعال من قبلهم فهم قدوة ،وه���م �أول من يت�أثر به
�أبنا�ؤنا بعد الأم والأب.
وال ب���د للمعل���م م���ن التعرف �إل���ى �إمكان���ات الطلب���ة وميولهم،
وحتري���ك طاقاته���م ،وت�شجيعهم على العمل اجل���اد الهادف ،وملء
�أوق���ات فراغهم باملفيد النافع ،ومبا يغر�س يف نفو�سهم حب الوطن
واحلر����ص علي���ه ،واملحافظة على مكونات���ه ،وم�ساهمتهم يف خدمة
املجتمع واحلفاظ على مرافق الدولة ،وبهذا يتحقق مفهوم املواطنة
ال�صاحل���ة ،واقتناعه���م ب�أن االخت�ل�اف يف وجه���ات النظر ظاهرة

�صحية ال تتعدى �إلى اخلالف ال�شخ�صي ،و�إر�شادهم �إلى الأ�ساليب
ال�سليمة للتعامل مع و�سائل الإع�ل�ام وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
وكيفية اختيار �أ�صدقاء هذه الو�سائل وما هي حدود التعامل معهم،
و�إقناعه���م ب�أن � ْإطالع الأه���ل على �آلية التعامل م���ع الأ�صدقاء �إمنا
ه���و زيادة يف احلر����ص والأمان ،وعدم االنخ���داع للمظاهر الزائفة
والأحادي���ث املع�سولة التي قد ت�أتيهم ع�ب�ر و�سائل التوا�صل املختلفة
والتي قد تخفي خلفها ما ال ُيحمد عقباه.
وم���ن املفي���د تعريفهم بال�شخ�صي���ات الوطنية الت���ي خدمت �أو
ال ت���زال تخ���دم الوطن ،و�أن���ه ال بد لن���ا �أن نرتك �آث���ا ًرا طيبة كتلك
الت���ي تركوها ،ورمبا كانت الإذاعة املدر�سي���ة و�سيلة �إيجابية فاعلة
للتعريف بتلك القامات.
دوائر الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين:
يغي���ب الطلب���ة ع���ن كث�ي�ر م���ن لقاءاتن���ا وم�ؤمتراتن���ا حتى يف
امل�ؤمت���رات التي تناق�ش ق�ضاياهم ،وهنا ال ب���د �أن يكونوا حا�ضرين
ب�أ�شخا�صه���م ،مما يعزز �شخ�صياتهم وثقته���م ب�أنف�سهم ،ويدركون
�أهمي���ة دورهم يف احلي���اة� ،أو �أن يكونوا حا�ضري���ن ب�أذهاننا ونحن
ن�ض���ع اخلطط والربام���ج والأنظمة ،ونعد املناه���ج ون�سن القوانني
اخلا�صة بهم ومب�ستقبلهم ،حتى ت�شكل باملح�صلة منظومة متكاملة
تخدم هذه الفئة.
ن�سيجا مت�آل ًفا
ويل���زم ذلك تكاتف اجلهود جمتمعة حت���ى ت�شكل ً
ي�ص���ب يف م�صلحة الطلبة  ،ويرفع مناع���ة االجنرار خلف املظاهر
معتدّين
الزائف���ة �أو اخلادعة ،لي�صبحوا قادة م�ؤثري���ن ال مت�أثرينِ ،
ب�أنف�سهم واثقني ،قادرين على بناء ذواتهم ،وم�ستقبلهم ،ووطنهم.
وت�أتي الورقة النقا�شية ال�سابعة جلاللة امللك لتلقي ال�ضوء على
�أهمية املوارد الب�شرية ،التي تعد الأهم من بني الرثوات التي متتلكها
الدول���ة الأردنية؛ �إذ ال بد لن���ا من مواجهة التحديات امل�ستقبلية من
خ�ل�ال االرتق���اء بطرائق التفك�ي�ر ل���دى الأجيال مبا ينم���ي لديهم
مه���ارات التفكري والإبداع ،فال ميكن لن���ا �أن نحقق الهدف املن�شود
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ال���ذي �أ�شرن���ا �إلي���ه �إال بنه�ضة التعلي���م ،وما ت�أكي���د جاللة امللك يف
ه���ذه الورقة الذي ين�سج���م مع تبنيه احلقيقي لق�ضاي���ا ال�شباب �إال
�صرخ���ة مدوية موجهة لكل ذي �ش�أن يف هذا املجال ب�ضرورة القيام
ب���دوره ب���د ًءا من التعلي���م الذي قال في���ه جاللة امللك �إن���ه" :ي�شكل
�أر�ضي���ة م�شرتك���ة لفهم الآخ���ر وتعميق قي���م الت�سام���ح ،بعيد ًا عن
الغل���و والتع�صب ،كما �أن حتقيق الإ�ص�ل�اح ال�شامل يرتبط ارتباط ًا
وثيق��� ًا بالنه�ضة التعليمية مهما كان���ت الظروف والتحديات" ،ودعا
جاللته �إلى �ض���رورة اال�ستثمار يف التعلي���م ،وتكاتف جهود اجلميع
لدع���م التعليم وتوفري البيئة اجلاذبة ل���ه ،و�ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة بدوره���ا الكت�شاف الطاق���ات الإبداعي���ة ،واال�ستمرار يف
هذا الدور دون تباط�ؤ �أو تل ّك�ؤ ،و�ضرورة ا�ستحداث منظومة تعليمية
حديث���ة ،ومناهج درا�سي���ة تفتح �آفاق ًا من التفك�ي�ر العميق والناقد؛
وت�شج���ع على الإبداع وتنمية القدرات ،وتعلم �أدب االختالف وثقافة
التنوع،واالهتم���ام باملعلم بو�صفه ركن العملي���ة التعليمية بح�صوله
على املهارات التي متكنه من �إعداد الأجيال.

كم���ا ي�أتي التوجه نحو التعليم التقن���ي ملبي ًا الحتياجات ال�سوق
وتفريغ��� ًا �إيجابي ًا للميول والطاق���ات واالن�صراف املبكر نحو الإنتاج
و�إعمال العقل.
من هن���ا ت�أتي هذه التوجيهات جمتمعة مع ما �سبقها من �أوراق
نقا�شية ب�صيغتها ال�شمولية لت�ؤ�س�س جليل منتج قادر على اال�ضطالع
مب�س�ؤوليات���ه م�ؤث���ر ال مت�أثر ،حماور بفكر ال متل���ق  ،وال ي�سهل تغيري
اجتاه بو�صلته عن هدفه الأ�سمى الذي ين�سجم مع ر�سالة عمان التي
تعد خطة عمل وطن���ي متثل الإ�سالم يف و�سطيته وتوازنه واعتداله،
واعرتاف���ه بالآخر ورغبته يف احلوار معه بعيدً ا عن التطرف والغلو،
وه���ذه حقيقة الإ�س�ل�ام ال�سمحة التي تدعو �إل���ى الت�سامح والتعاون
وحتقيق االحرتام املتبادل ،كما حتث ال�شباب على التم�سك بدينهم
ال�سم���ح ،وعدم االلتف���ات للدعوات املغر�ضة الت���ي تعزز الفرقة بني
امل�سلم�ي�ن ،وت�شتت كلمته���م وتبدد قوتهم ،وتنحى به���م �إلى غري ما
يبتغون ،وهكذا يتحقق الأمن الفكري الذي نريد.
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عالقة التنمُّ ر بتم ُّثل القيم االجتماعية ويقظة ال�ضمري
وال�شعور بالنق�ص لدى الطلبة ا ُمل ِ ِّ
تنمرين يف املرحلة
الأ�سا�سية العليا يف مدار�س محافظة الطفيلة
املعلمة لبنى عبداملجيد احلجاج
مديرية تربية الطفيلة

ت�سع���ى وزارة الرتبية والتعليم با�ستمرار لإيجاد بيئات مدر�سية
م�ستق���رة وداعم���ة؛ �إميان���ا منه���ا ب�أهمي���ة ال�شعور بالأم���ن النف�سي
واالجتماعي كعامل �أ�سا�س يف التعلم ،فالبيئة املدر�سية الآمنة تدعم
التعل���م وحتفزه ،وخ�ل�اف ذلك البيئة املهددة للأم���ن النف�سي فهي
تنف���ر من التعلم ،وتعيق النمو والتطور ال�سوي ،ومع كل اجلهود التي
تبذل ف����إن البيئات املدر�سي���ة ما زالت تواجه �أخط���ار ًا كبرية تهدد
تعل���م الطلبة و�أمنهم ،ومن هذه الأخط���ار م�شكلة التنمر لدى بع�ض
الطلب���ة ،والتن ُّم���ر �أو اال�ستق���واء ( )Bullyingهو جمموعة من
الأفع���ال ال�سلبي���ة العدوانية الت���ي يقوم بها طال���ب �أو جمموعة من

الطلبة ب�شكل متكرر اجتاه طالب �أو �أكرث يف حميط املدر�سة �أو �أثناء
الذهاب والعودة منها ،ويتمثل ذلك بالعدوان (اجل�سمي �أو اللفظي
�أو االجتماعي) .
ولل�سل���وك التن ُّم���ري �أ�ش���كال متع���ددة �أكرثها و�ضوح��� ًا؛ التن ُّمر
اجل�س���دي املتمث���ل بال�ض���رب والع�ض واللك���م و�شد ال�شع���ر والرمي
�أر�ض��� ًا ،والتن ُّمر اللفظي الذي يت�ضمن ا�ستق���وا ًء لفظ ًّيا كال�سخرية،
ون�ش���ر الإ�شاع���ات املزيفة وا�ستخ���دام اللغ���ة امل�سيئ���ة ،والتعليقات
العرقية �أو الدينية� ،أما التن ُّمر الرمزي فهو يرافق اال�ستقواء اللفظي
كالإمي���اءات البذيئة� ،أو التعبريات الوجهي���ة امل�ؤذية� ،أو التجاهل �أو
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اال�ستبع���اد من الأن�شطة ،والتن ُّمر غري املبا�شر الذي يت�ضمن �إتالف
املمتل���كات كتمزيق املالب����س �أو متزيق الكتب �أو �إف�س���اد املمتلكات،
�أم���ا التن ُّمر اجلن�سي فيت�ضمن ا�ستخ���دام �أ�سماء �أو �ألقاب �أو كلمات
جن�سية بذيئة� ،أو التهدي���د باملمار�سة اجلن�سية .وللتن ُّمر �آثار �سلبية
خط�ي�رة ت�ؤثر يف �صحة الأطفال النف�سي���ة ،وتعوق تقدمهم النف�سي
ال�س���وي واالنفعايل والدرا�س���ي ،وال�سيما �أن العالق���ات االجتماعية
يف املدر�س���ة م�صدر م���ن م�صادر الأمن �أو التهدي���د؛ ف�شعور الطفل
بالقب���ول �أو الرف����ض من قبل الأق���ران يرتتب علي���ه ال�شعور بالأمن
�أو عدم���ه ،ويف ذل���ك ت�أثري كبري يف بن���اء الهوية الت���ي تعد من �أهم
�إجن���ازات الف���رد يف مرحل���ة الطفول���ة املت�أخ���رة واملراهق���ة ،وه���و
اخلط���وة الأولى �إلى حتقيق الذات ،ثم الو�صول للإجناز والإنتاجية
يف املراح���ل العمري���ة الالحقة ،كم���ا �أن التن ُّمر �سلوك ل���ه ت�أثريات
�آنية تتمثل بالت�أثريات النف�س ج�سدي���ة والتح�صيلية� ،إ�ضافة للآثار
النف�سية واالجتماعي���ة التي تبدو من خالل االنتحار واال�ضطرابات
النف�سي���ة كالقلق واالكتئاب ،وامل�ش���اكل العاطفية على املدى البعيد،
وانخفا����ض احرتام ال���ذات وزي���ادة احل�سا�سية للمر����ض وال�شكوى
امل�ستمرة من �أعرا�ض ج�سدية.
م�شكلة الدرا�سة:
انت�ش���رت م�شكل���ة التن ُّمر م���ن قبل بع����ض الطلب���ة وممار�ستها
على طلبة �آخرين يف الف�ت�رة الأخرية انت�شار ًا وا�ضح ًا ،فقد �أ�شارت
نتائ���ج درا�س���ة ال�صبحي�ي�ن (� )2007إل���ى زي���ادة ه���ذه امل�شكلة يف
مدار����س حمافظ���ة �إرب���د وانت�شارها انت�ش���ار ًا ملمو�س��� ًا ،وكثري ًا ما
تربز م�شكالت يع���اين منها الطلبة يف املدار�س ،وقد تبدو م�شكالت
عادي���ة ك�شك���وى الطفل م���ن �أمل ج�سدي �أو من وعك���ة �صحية �أو من
ت�أخ���ر درا�س���ي ،ولكنها يف الواقع م���ا هي �إال �أعرا����ض مل�شكلة خفية
تحُ يل حي���اة الطفل اليومي���ة املدر�سية �إلى جحي���م؛ فعبارة مثل "ال
�أح���ب املدر�سة وال �أريد الذه���اب اليوم" �أو "لي�س ل���دي �أ�صدقاء"،
عب���ارة قد ترتدد على �أفواه �أطفالنا ورمب���ا ال نلقي لها با ًال� ،إال �أنها
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ت�شكل ق�ضية �أ�سا�سية يف حياة الطفل ،ومن هنا تربز م�شكلة التن ُّمر
املدر�سي وذلك عندما يق���ع الطفل �ضحية لطالب �آخر يجعله هدف ًا
لل�سخري���ة �أو االعت���داء �أم���ام الطلبة الآخرين� ،أو رمب���ا وقع �ضحية
ملجموع���ة من الطلب���ة يقف الطال���ب ال�ضحية �أمامه���م عاجز ًا عن
الإف�ص���اح للمعل���م �أو املر�شد الرتب���وي �أو الوالدين؛ خوف��� ًا من نعته
باجل�ب�ن وال�ضعف� ،أو مقابلة �شك���واه بال�شفقة واحلزن ،والذي ي�ؤيد
�شع���وره بال�ضعف واال�ستكانة ،ومبا �أن الطف���ل ال�ضحية رمبا ُيحيط
تعر�ض���ه ل�سلوكات التن ُّمر بال�سرية والإنكار ،فقد كان من ال�ضروري
توعي���ة املر�شد الرتبوي والأهل وجميع القائمني على رعاية الأطفال
يف امل�ؤ�س�س���ات االجتماعي���ة بخط���ورة ه���ذه امل�شكلة؛ وبن���ا ًء على ما
�سب���ق وما لهذه امل�شكلة من �آثار خطرية على الطلبة ال�ضحايا وعلى
�أمن البيئ���ة املدر�سية؛ جاءت هذه الدرا�سة لفه���م هذه امل�شكلة من
اجلانبني النف�سي واالجتماعي ،وذلك من خالل التع ُّرف �إلى درجة
م�ساهمة متث���ل القيم االجتماعية وال�شع���ور بالنق�ص وقوة ال�ضمري
لدى الطلبة املتنمرين عل���ى اعتبار �أن �سلوك التن ُّمر �سلوك غر�ضي
تنمر م���ن خالله �إلى حتقيق مكا�س���ب اجتماعية �أو نف�سية
ي�سع���ى املُ ِّ
مزيفة وغري واقعية.
�أهمية الدرا�سة:
-1تنبث���ق �أهمية الدرا�سة من كونها تبحث يف ظاهرة جمتمعية
مدر�سية بالغ���ة اخلطورة ،لها نتائج �سلبية ت�ؤثر يف العملية الرتبوية
والتعليمي���ة ،وت�ؤث���ر يف اجتاهات الطلبة نحو احلي���اة ال�سوية ،وت�ؤثر
يف تك ُّي���ف الطلب���ة و�صحته���م النف�سي���ة ،كم���ا �أنه���ا ت�ؤث���ر يف جميع
جوانب احلياة ل���دى ال�شخ�ص املُتن َّمر علي���ه (ال�ضحية) كالنواحي
التح�صيلية واالجتماعية ،ورمبا ت ُِلحقُ به �آثارا ال تزول يف امل�ستقبل.
-2ترك���ز ه���ذه الدرا�سة على ف�ت�رة من الف�ت�رات النمائية يف
حي���اة الإن�س���ان (املراهقة)؛ حيث � َّإن �أف���راد الدرا�سة هم من طلبة
ال�صف���وف (الثامن والتا�س���ع والعا�شر) ،ولهذه الف�ت�رة خا�صة دور
مهم يف حتديد م�سارات عديدة يف حياة الفرد.
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-3حت���اول الدرا�س���ة لف���ت انتب���اه املر�شدي���ن الرتبوي�ي�ن
والأخ�صائي�ي�ن النف�سيني واملدر�س�ي�ن ،والإدارات املدر�سية خلطورة
ه���ذا ال�سلوك ،وحثهم عل���ى التدخل ملنع م�شكل���ة التن ُّمر وعالجها؛
حيث � َّإن �أف�ضل طريقة لعالجها هو فهم الدوافع التي حترك �سلوك
تنمرين ،وو�ضع اخلطط املنا�سبة للتعامل مع
التن ُّمر لدى الطلب���ة املُ ِّ
امل�شكلة.
�أهداف الدرا�سة و�أ�سئلتها:
هدفت الدرا�سة �إلى حماولة الك�شف عن عالقة �سلوك التن ُّمر
بتم ُّث���ل القي���م االجتماعية وال�شع���ور بالنق�ص ،وق���وة ال�ضمري لدى
تنمرين يف املرحلة الأ�سا�سية العليا ،وكذلك
جمموع���ة من الطلبة املُ ِّ
التع��� ُّرف �إلى الفروق يف م�ستوى التن ُّمر بني الذكور والإناث وم�ستوى
ال�صف.
وت�سعى الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة التالية:
-1ه���ل توجد ق���درة تن ُّبـ�ؤي���ة لتم ُّث���ل القيم االجتماعي���ة ويقظة
تنمرين
ال�ضم�ي�ر وال�شعور بالنق�ص واجلن�س بالتن ُّمر لدى الطلبة املُ ِّ
يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة الطفيلة؟
-2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (=0.05
 )αيف التن ُّمر ومت ُّثل القيم ويقظة ال�ضمري وال�شعور بالنق�ص تُعزى
للنوع االجتماعي (ذكور� ،إناث)؟
-3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (=0.05
 )αيف التن ُّمر ومت ُّثل القيم ويقظة ال�ضمري وال�شعور بالنق�ص تُعزى
ل�صف الطالب؟
عر�ض النتائج:
ين�ص على �أ َّنه:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ُّ
هل توجد قدرة تن ُّبـ�ؤية لتم ُّثل القيم االجتماعية ويقظة ال�ضمري
تنمرين يف
وال�شع���ور بالنق����ص واجلن����س بالتن ُّم���ر ل���دى الطلب���ة املُ ِّ
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة الطفيلة؟
وللإجاب���ة عن هذا ال�س����ؤال مت �إجراء حتلي���ل االنحدار املتعدد

بطريقة ( ،)Stepwiseوتب�َّي�َّنّ � َّأن ال�شعور بالنق�ص قد ف�سر ما
ن�سبت���ه ( )%40.1من التباين املف�سر يف التن ُّب�ؤ بالتن ُّمر ،يليه متغري
يقظة ال�ضمري؛ حيث ف�سرت (َّ � ،)%0.57أما القيم االجتماعية فقد
ف�س���رت ( )%008.م���ن ن�سبة التباين ،ومل يدخ���ل النوع االجتماعي
كعامل تنب�ؤي للتن ُّمر ،وقد كان متغري ال�شعور بالنق�ص �أكرث العوامل
تن ُّبـ����ؤا بالتن ُّمر ،حيث كانت قيمة معام���ل االنحدار املعياري له �أكرب
قيم���ة وه���ي ((� 514.أما متغ�ي�ر القي���م االجتماعية فق���د كان �أقل
العوام���ل تنب����ؤا بالتن ُّمر حيث كانت قيمة معام���ل االنحدار املعياري
له (.)114.-
�إن ن�سب���ة التباي���ن ال���ذي تف�سره متغ�ي�رات ال�شعور بالنق�ص
ويقظ���ة ال�ضم�ي�ر والقي���م االجتماعي���ة جمتمعة م���ن تباي���ن التنب�ؤ
بالتنم���ر ( )4660.وه���و ذو دالل���ة �إح�صائية عند م�ست���وى الداللة
(=)α 0.05؛ �أي �أنه ميكن االعتماد على ال�شعور بالنق�ص ويقظة
ال�ضمري والقيم االجتماعي���ة للتنب�ؤ بالتن ُّمر ،وميكن تف�سري النتيجة
املتعلقة بكون متغري ال�شعور بالنق�ص هو الأكرث تنب�ؤًا ب�سلوك التن ُّمر
تنم���ر لإظهار ذاته من
�أن ال�شع���ور بالنق�ص يع���د داف ًعا قو ًّيا لدى املُ ِّ
خ�ل�ال القوة وب�س���ط ال�سيطرة عل���ى الأقران ،فهو ي�سع���ى لتعوي�ض
م�شاع���ر النق����ص لدي���ه وجل���ب الأنظ���ار �إليه ،وم���ا ي�ؤي���د ذلك �أن
�سلوكات التن ُّمر متار����س ب�صورة علنية �أمام الأقران ،ويتم التباهي
تنمرين يربرون تن ُّمرهم على
تنمر ،كما �أن بع����ض املُ ِّ
به���ا من قبل املُ ِّ
الآخرين عند م�ساءلتهم ب�أن ال�ضحية قد تهز�أ منهم �أو �أنها متفوقة
عليهم �أكادمي ًّيا ،وعلي���ه فالتن ُّمر �شكل هروبي للتخ ُّل�ص من م�شاعر
النق����ص ،وهو مبثابة �إثبات للذات على �أهليته���ا وكفاءتها ،والقيام
ب�سل���وكات التن ُّمر ما هو �إال �إقرار ب�أن ال�شخ�ص ي�شعر بعدم الكفاءة
يف جم���ال ما ،ويخ���اف �أن يبدو وا�ضح��� ًا �أمام املحيط�ي�ن به فيكون
هاج���م ،ويكون اللجوء
اللج���وء للتن ُّمر كمن يبد�أ بالهج���وم قبل �أن ُي َ
للتن ُّم���ر لإحلاق الهزء وال�سخرية بالآخرين جراء تعر�ضهم لل�ضرب
�أو ال�شت���م و�سيلة لإبعاد ال�سخرية عنه وجلبه���ا للآخرين ،و�إذا كان
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ال�شع���ور بالنق�ص دافع للتح�س�ي�ن والبذل لدى الف���رد ال�سوي ،ف�إنه
يك���ون ذا ح ّد خمتل���ف لدى ال�شخ�صية غ�ي�ر املتوافقة ،فال�شخ�صية
ال�سوي���ة ت�سع���ى بالتعوي�ض الإيجاب���ي ،يف ح�ي�ن �أن ال�شخ�صية غري
التكيفية قد تعو�ض م�شاع���ر النق�ص ب�سلوكات غري �إيجابية كما هو
يف التن ُّمر ،فالتن ُّمر هنا ما هو �إال تنظيم للعالقة بني الأنا التي ت�شعر
بالنق�ص وبني العامل اخلارجي.
�أم���ا املتغري الثاين املتنب���ئ بالتن ُّمر وهو يقظة ال�ضمري على:
�أ�شارت قيم االنحدار �إلى عالقة �سلبية بني يقظة ال�ضمري والتن ُّمر،
ويعود ذلك �إلى �أن القيم ت�شري �إلى منظومة �أخالق متكاملة تت�ضمن
التع���اون وامل�ساي���رة واالندماج م���ع الآخرين ،وهذا م���ا ال جنده يف
تنمر الذي يرف�ض التع���اون وامل�ساعدة للآخر؛ كونه
�سيكولوجي���ة املُ ِّ
يعي����ش يف قوقع���ة ذاته الت���ي تدفع���ه لإيق���اع الأذى والت�سبب بالأمل
للمحيطني م���ن �أقرانه ،كما �أن منظومة القيم ل���دى الفئة املختارة
للدرا�س���ة احلالي���ة (املراهقني) مازال���ت قيد الت�ش���كل والتغري من
خ�ل�ال اخل�ب�رات املعي�شية املختلف���ة ،فالقيم يف ه���ذه الفرتة تت�سم
باخل�صو�صي���ة ،وق���د جند منح���ى �آخ���ر للتف�سري من خ�ل�ال القيم
االجتماعي���ة املغلوط���ة الت���ي تتك���ون ل���دى الن����شء خ�ل�ال تربيتهم
وتعليمه���م ،وذل���ك بتكوين �ص���ورة �إيجابية للمعتدي تق�ت�رن بالقوة
والقدرة وال�سيط���رة ،وبالتايل مقابلة ت�صرفات االعتداء بالت�شجيع
م���ن قبل الأهل ،مما يعزز النظرة الإيجابية لل�شخ�ص الذي يفر�ض
القوة ،ونقي�ض ذلك الف���رد الذي يُظهِ ُر ال�ضعف واال�ستكانة ،فيكرث
تنمر وفق القيم
الأه���ل من نعته باجل�ب�ن وال�ضعف ،وبنا ًء علي���ه فاملُ ِّ
التي ي�ؤمن بها تدفعه لإظهار القوة و�إيقاع الأذى بالآخرين.
ين�ص على �أ َّنه:
ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ُّ
ه���ل توجد ف���روق ذات داللة �إح�صائية عن���د م�ستوى (=0.05
 )αيف التن ُّمر ومت ُّثل القيم ويقظة ال�ضمري وال�شعور بالنق�ص تُعزى
للنوع االجتماعي (ذكور� ،إناث)؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار(ت) للمقارنة بني
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رسالة املعلم

املجلد -54بديل العددين الأول والثاين

تبي وجود فروق ذات
متو�سطات �أداء كل من الذكور والإناث؛ حيث َنّ
داللة �إح�صائية عن���د م�ستوى (= )α 0.05بني الذكور والإناث يف
التن ُّمر ،حيث بلغت قيمة (ت= ،)3.945وم�ستوى الداللة ،))000.
وبالنظر للمتو�سط ي َتّ�ضح �أن متو�سط الذكور(� )92.3072أعلى من
متو�س���ط الإناث ( ،)83.2683وهذا يعن���ي �أن الذكور �أميل للتن ُّمر
م���ن الإناث ،ويعود ذلك �إلى طبيع���ة التكوين البيولوجي والهرموين
يف مي���ل الذكور �إلى الق���وة والعنف وفر�ض ال�سيط���رة ،وربط القوة
اجل�سدي���ة والهج���وم بالذكوري���ة خا�ص���ة يف املجتمع���ات ال�شرقي���ة
التي تحُ ِّفـ��� ُز �إظهار قوة الذكر ،وال يغف���ل دور التوقعات االجتماعية
املحددة للذكر والأنثى التي تهيئ الذكر لأن�شطة تبدو �أكرث عدوانية
م���ن الإناث ،فتفاعل العوام���ل البيولوجية مع املث�ي�رات واملُح ِّفـزات
البيئي���ة يحدد طبيعة ال�سلوك ،كم���ا �أن التن�شئة الأ�سرية ت�سعى �إلى
فر����ض �سيطرة الذكر على الأنثى ،حيث تتباهى الأ�سرة بقوة طفلها
الذكر ،يف ح�ي�ن ال تُعنى ب�أمر القوة البدنية ل���دى الإناث ،فاملجتمع
يتطل���ب من الأنثى �أن تك���ون �أكرث رقة و�أدب ًا و ُبع���دً ا عن العنف ،ويف
ظ���ل الأج���واء املحافظة ف�إن على الأنثى �أال تنته���ك قوانني املجتمع،
�إ�ضافة �إلى �أن الأجواء املدر�سية يف مدار�س الذكور متيل �إلى �إهمال
اعت���داءات الأطفال على بع�ضه���م بع�ض ًا ،وغي���اب �أدوار املر�شدين
الرتبوي�ي�ن ،وجلوء الطلبة �إلى ال�ض���رب وال�شتم والرد على ال�ضرب
دون العودة �إلى �سلطة املدر�سة.
و�أ�ش���ارت النتائ���ج �إل���ى ع���دم وج���ود ف���روق ذات دالل���ة
�إح�صائي���ة عند م�ستوى (= )α 0.05بني الذكور والإناث يف القيم
االجتماعي���ة؛ حيث بلغت قيم���ة (ت= )1.552-وم�ست���وى الداللة
 ،))122.وتف�سري ذل���ك �أن كال اجلن�سني ينتميان �إلى بيئة واحدة،
و�أن القيم امل�ستمدة من البيئة تعود للم�صادر ذاتها.
و�أ�ش���ارت النتائج �إلى وجود ف���روق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ست���وى (= )α 0.05بني الذك���ور والإناث يف ال�شع���ور بالنق�ص،
حي���ث بلغ���ت قيم���ة(ت=  )4.034وم�ست���وى الدالل���ة(،)000.
تشرين ثاني 2017

وبالنظ���ر للمتو�سط���ات احل�سابي���ة ي َتّ�ض���ح �أن املتو�س���ط احل�سابي
للذك���ور(� )106.6687أعلى من متو�سط الإناث ()96.8618؛ �أي
�أن الذك���ور �أعلى يف ال�شعور بالنق�ص م���ن الإناث ،وتف�سري ذلك �أن
�أجواء املناف�سة العالية ب�ي�ن الذكور حتتد �أكرث من الإناث كمحاولة
لإثبات الذات ،فقد يتناف�س الذكور يف �إبراز قوتهم و�سيطرتهم مما
ي����ؤدي �إلى ظهور تفا�ضل بينهم ي�ؤدي �إل���ى �شعور بالنق�ص والدونية
عن���د بع�ضهم ،وكذلك ف�إن طبيعة املجتم���ع ال�شرقي الذكوري يركز
بالدرج���ة الأول���ى عل���ى ال�سم���ات الذكوري���ة املتمثلة بفر����ض القوة
وال�سيط���رة واملقارنة ب�ي�ن الأق���ران واملفا�ضلة بينه���م و�إلقاء عبء
امل�س�ؤولية على الذكر ،حيث تكون �صيغة التخاطب مع الطفل الذكر
حمالن عبء االهتمام بالأخت
خمتلفة عن الأنثى ،فنجد الوالدين ُي ِّ
لأخيه���ا على اعتبار �أنه رجل امل�ستقبل ،وقد ُيو ِّبخ ويتحمل امل�س�ؤولية
ب�ص���ورة جتعله ُيك ِّون فه ًما خاط ًئا عن ذاته و�إمكاناته ،و ُيح َب ُط عند
مواجه���ة الواقع ب�أنه ما هو �إال طفل �أو ح���دث ال ي�ستطيع �أن يتحمل
م�س�ؤولي���ة حماي���ة نف�سه و�إخوته ،وه���ذا ما يُظهِ ��� ُر م�شاعر النق�ص
لدي���ه ،كم���ا �أن هذه النتيج���ة تن�سجم م���ع نتيجة ال�س����ؤال الأول يف
ه ��ذه الدرا�سة ،التي ت�ش�ي�ر �إلى وجود ارتباط ب�ي�ن التن ُّمر وال�شعور
بالنق�ص.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عن���د م�ستوى= )α )0.05بني الذك���ور والإناث يف يقظة ال�ضمري؛
حيث بلغت (ت= )1.613-وم�ستوى الداللة ( ،)108.وهذا ُيعزى
�إل���ى �أن يقظة ال�ضمري م�ستوى من م�ستويات التطور الأخالقي يتبع
لطبيع���ة �أع���راف املجتمع وقيم���ه ،فاملجتم���ع ذاته والبيئ���ة املن�شئة
متقارب���ة� ،إ�ضافة �إل���ى �أن يقظة ال�ضمري تخ�ض���ع للطبيعة الب�شرية
والفطرة الت���ي خلقها اهلل �سبحانه وتعالى ،كما �أن التن�شئة الدينية
وت�أث�ي�ر القي���م الديني���ة ال يرتب���ط ب�سيكولوجي���ة امل���ر�أة �أو الرجل،
فكالهما يتلقيان الت�أثري دون �أن يكون لعامل اجلن�س � ُّأي �أثر.
ين�ص على �أ َّنه:
ثال ًثا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ُّ

ه���ل توجد ف���روق ذات داللة �إح�صائية عن���د م�ستوى (=0.05
 )αيف التن ُّمر ومت ُّثل القيم ويقظة ال�ضمري وال�شعور بالنق�ص تُعزى
ل�صف الطالب؟
للإجاب���ة عن ه���ذا ال�س�ؤال مت �إيج���اد املتو�سطات احل�سابية
واالنحراف���ات املعياري���ة لأداء �أف���راد عينة الدرا�سة عل���ى املقايي�س
الأربعة.
تبي وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �أداء
لق���د َنّ
طلبة ال�صف���وف (الثامن والتا�سع والعا�ش���ر) يف التن ُّمر فقط ،فقد
بلغ���ت قيم���ة (ف= )3.682وم�ستوى الدالل���ة ( ،)026.ومل تظهر
ف���روق ذات دالل���ة �إح�صائي���ة ب�ي�ن امل�ستوي���ات ال�صفي���ة الثالثة يف
القيم االجتماعي���ة ،وال�شعور بالنق�ص ،ويقظ���ة ال�ضمري ،وظهر �أن
متو�سطات �أداء طلبة ال�صف الثامن �أعلى من متو�سط طلبة ال�صف
العا�ش���ر ،فقد بلغ م�ست���وى الداللة ( ،)033.بينم���ا مل تظهر فروق
ذات دالل���ة �إح�صائية بني متو�سطي طلبة ال�صفني التا�سع والعا�شر،
ومتو�سط���ي طلب���ة ال�صف�ي�ن الثام���ن والتا�س���ع يف التن ُّم���ر ،وميك���ن
تف�س�ي�ر ذلك ب���� َّأن مالمح املراهق���ة تبد�أ ب�صوره���ا الوا�ضحة حيث
يت�أ�ص���ل لديه���م امليل لال�ستقاللي���ة وحماولة �إثبات ال���ذات ،كما � َّأن
التغريات التي حتدث للمراهق يف عمر هذا ال�صف تُ�سهم يف التو ُتّر
االنفع���ايل و�س���وء تف�سريه للأمور مبا يجعله ُعر�ض���ة للته ُّور ،كما �أن
احلياة االجتماعية وال�صداقات مل تتبلور بعد لديه كما يف ال�صفني
التا�س���ع والعا�شر ،وبالتايل ي�سعى لتحقيق مطالبه الذاتية بعيدً ا عن
م�صلحة الآخرين� ،إ�ضافة �إلى �أن الن�ضج االنفعايل لديه يكون �أدنى
من الن�ضج االنفعايل لدى طلبة ال�صفني التا�سع والعا�شر.
التو�صيات:
�-1إع���داد برام���ج ت�أهيلي���ة تدريبي���ة للمر�شدي���ن الرتبوي�ي�ن،
وخا�ص���ة اجلدد منهم يف املدار�س وم�ؤ�س�س���ات رعاية الأطفال ،من
�أجل تزويده���م باملعلومات ال�ضرورية عن التن ُّم���ر ،وكيفية التع ُّرف
تنمرين يف املدار�س ،وكيفية التعامل معهم.
�إلى املُ ِّ
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عليه���ا بو�صفها ِقـ َيـ ًم���ا للتعاون وامل�ساعدة واملحب���ة ،بد ًال من �إغراق
الق�ص����ص باخلرافات والأ�ساطري الت���ي ال تُ�سهم يف حل املع�ضالت
التي تواجه الطفل.
� -5إج���راء درا�سات حول التن ُّمر تتناول حماور عديدة :كعالقة
التن ُّمر بالتن�شئ���ة الأ�سرية ،والتن ُّمر والتح�صي���ل الدرا�سي ،والتن ُّمر
تنمر
ووج���ود املدر�س�ي�ن واملوظف�ي�ن الأق���ارب الذي���ن ي�سمح���ون لل ُم ِّ
بالتمادي يف �سلوكاته.
-6تكثيف الربامج التلفازية الإر�شادية واحلوارية حول مواجهة
التن ُّمر يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات.

�-2إعداد برام���ج �إر�شادية تتعلق بكيفي���ة التعامل مع ال�ضحايا
واملحايدي���ن ،وتدريب املر�شدي���ن عليها من �أجل احل���د من م�شكلة
التن ُّمر.
�-3إقامة املحا�ضرات والندوات ،وطباعة املطو َّيات واملن�شورات
الدوري���ة املخت�ص���ة يف مواجه���ة التن ُّمر و�آث���اره ،و�إي�صاله���ا لأولياء
الأمور ك�إجراء وقائي.
-4ت�ضمني ق�ص�ص وجم�ل�ات الأطفال مواقف من واقع الطفل
وحيات���ه؛ ليت���م تكري����س الق�ص�ص لتعلي���م الطفل تقني���ات ملواجهة
التن ُّم���ر ،والرتكي���ز على غر����س القي���م الفا�ضلة ،وتن�شئ���ة الأطفال
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دور الرو�ضة و�أهميتها يف جماالت منو الطفل
الدكتور حممد �صالح �إبراهيم اخلطايبة
مديرية تربية لواء الكورة

تعد مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة مهمة يف حياة الفرد؛ حيث
تت�شكل فيها ال�صفات الأولى ل�شخ�صيته وتتحدد اجتاهاته وميوله,
كم���ا تتبلور الأ�س�س الأولية لتكوي���ن مفاهيمه التي تتطور مع التقدم
يف العم���ر ،ويك���ون فيها �أك�ث�ر قابلية للت�أث���ر بالعوام���ل املختلفة يف
حميط���ه ,الأمر الذي يو�ضح دور امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية يف مرحلة ما
قبل املدر�سة يف �إ�ضفاء الأهمية على �سنوات العمر الأولى من خالل
الربام���ج التي تقدمه���ا للأطفال واملت�ضمنة خمتل���ف جوانب النمو
االجتماعية واحلركية والعقلية واللغوية والإدراكية ,وامل�ؤثرة ت�أثري ًا
�إيجابي��� ًا يف �شخ�صي���ة الطفل وا�ستمرار منوه ال�س���وي يف امل�ستقبل،

�س���واء يف حيات���ه املدر�سي���ة �أو يف حيات���ه العملية فيما بع���د؛ �أي �أن
هدفها هو �إعداد الطفل للحياة.
وتع���د مرحل���ة ما قب���ل املدر�س���ة مب�ؤ�س�ساته���ا املختلف���ة فر�صة
مثالية للطف���ل ت�ؤثر يف م�ستقبله ,لأن الذكاء والعالقات االجتماعية
يتط���وران تطور ًا �سريع ًا يف هذه املرحلة م���ن العمر ,خا�صة �إذا ن�ش�أ
يف بيئ���ة غنية باملثريات املنا�سبة .و�إن لهذه امل�ؤ�س�سات الرتبوية دور ًا
يف �إ�شع���ار الأطفال بالكف���اءة يف التعامل مع بيئته���م بنجاح وتنمية
قدرته���م على التحكم الذاتي و�إث���ارة حبهم لال�ستطالع ,والذي هو
عن�ص���ر مه���م و�أ�سا�سي يف التعل���م ,و�إتاحة الفر�صة �أم���ام الأطفال
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لتح�س�ي�ن مفاهيمه���م العقلي���ة واللغوي���ة واالجتماعي���ة واالنفعالية
وتطويرها.
وتع���د احل�ضانة م�ؤ�س�سة اجتماعية تربوية منا�سبة للطفل تعمل
على حتقيق منوه املتكامل ج�سمي ًا ونف�سي ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا ،خا�صة
�إذا مت جتهيزه���ا بالأ�سل���وب العلم���ي املط���ور ومت تزويدها مبعلمات
لديهن الق���درة والرغب���ة يف التعامل مع
م�ؤه�ل�ات تربوي��� ًا ونف�سي��� ًا
َّ
الطف���ل ب�شكل يعينه على النمو ال�سليم ،خا�ص ًة و�أن الأطفال يف هذا
ال�س���ن بحاجة �إلى فر����ص للتفاعل مع البالغني تق���ود �إلى االهتمام
بالتعل���م لإك�س���اب الطفل الع���ادات االجتماعي���ة ال�سليمة من خالل
توفري القدوة احل�سنة ،خ�صو�ص ًا �أن الطفل يف هذه املرحلة العمرية
مييل �إل���ى تقليد الآخرين من املحيطني ب�ش���كل فعال ون�شط (هند،
احلنيثل���ة  . ) 2001 ,كم���ا يت�أث���ر الطف���ل باملجموع���ة وي�ؤث���ر فيها،
ويتع���رف �إلى كل ما حوله من �أ�شياء ،وه���و ما �أكدته نظرية باندورا
( )1973.Banduraللتعلم االجتماعي ،التي تلقي ال�ضوء على
�أهمي���ة توفري النماذج املمثلة لل�سل���وك املرغوب فيه لتنمية ال�سلوك
الإيجاب���ي لدى الأطف���ال ,فالطفل ينمو عن طري���ق تقليد غريه من
الأ�شخا����ص الذين ي�شعر حيالهم ,بالتعاط���ف ويعد الآباء واملعلمون
والرفاق من �أكرث النماذج ا�ستهواء للطفل .لذا ف�إن مرحلة الرو�ضة
مرحل���ة حا�سم���ة يف �إر�س���اء ال�شخ�صي���ة ال�سوية وت�شكي���ل م�سارها
العقلي واللغ���وي واالجتماعي واالنفعايل ,فهي ت�ؤث���ر ت�أثري ًا �إيجابي ًا
يف �شخ�صي���ة الطفل ،وتك�سبه العديد من املهارات ،وت�شكل القاعدة
الأ�سا�سية ل�سلوكه (�سهام بدر. )1995 ,
�أو ًال :دور الرو�ضة يف النمو االجتماعي واالنفعايل
�إن الطف���ل يف هذه املرحلة �أكرث تطور ًا م���ن الناحية العاطفية،
و�أقل اعتمادا على �أمه ،ويتح�سن تدريجي ًا يف تفهمه امل�شاعر الذاتية
وي���زداد اهتمامه بالأطفال الآخرين ،ويكت�س���ب القدرة على تكييف
�سلوكه حتى يتوافق مع �سلوك اجلماعة ومتطلباتها وهي عالقة تزيد
م���ن �إح�سا�سه بذاتيت���ه وب�شعوره بالأمن وزي���ادة رغبته يف اللعب مع
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الآخرين والتفاعل معهم .ويزداد وعيه بالبيئة االجتماعية املحيطة
به ،وتزداد �أهمية العالقات االجتماعية وخا�صة مع جماعة الرفاق
التي يكون لها �أهمية بعد �سن الثالثة من العمر.
�إن النم���و االجتماع���ي للطفل يح���دده عام�ل�ان �أ�سا�سيان هما
�شع���وره بقيمت���ه الذاتي���ة ،ثم قدرت���ه عل���ى التحك���م يف ت�صرفاته،
فعندم���ا ي�شعر الطفل ب�أهميته وقيمته الذاتية وقدراته يف ال�سيطرة
عل���ى �أفعال���ه ف�س���وف يقب���ل على م���ا يحقق ذات���ه وعلى م���ا يجلب
ر�ض���ا املحيطني ب���ه ،وبالتايل يتحقق من���وه االجتماعي ،فعن طريق
خمالطت���ه للأطف���ال الآخري���ن وتفاعل���ه معهم ب�ش���كل فعلي يدرك
�أنه���م يفكرون ب�شكل خمتلف عما يفكر في���ه ،و�أن كل طفل منهم له
خ�صائ�ص���ه الفريدة التي قد ال ي�شارك���ه فيها غريه ،فبع�ضهم �أكرث
جاذبي���ة للآخري���ن ومنهم من ينف���ر منه الآخ���رون ،ومن املعروف
�أن الطف���ل ببلوغ���ه �سن الرابع���ة �أو اخلام�سة من العم���ر تنمو لديه
مه���ارات االت�صال وي�صبح �أكرث وعي ًا بنف�س���ه وبالآخرين وتتناق�ص
درجة مترك���زه حول ذاته .وي�صبح التعاون معه���م �ضرور ًّيا ومه ًّما،
وحت���ى ي�شع���ر بالأمان والر�ض���ا علي���ه �أن يعطي الآخري���ن من حبه
وعطفه وجهده خ�صو�ص ًا .ويبد�أ الطفل يف هذه املرحلة بالتعبري عن
الأ�شي���اء بو�ضوح و�صراحة وحرية جتاه ما يحب وجتاه ما يكره ،كما
�أنه بتطوره العاطفي ي���درك �أن �أ�صدقاءه لي�سوا جمرد زمالء لعب،
و�إمن���ا ي�ؤثرون ب�شكل فعال يف تفكريه و�سلوكه ،وهو يبذل كل ما �أوتي
من جهد لأن يقلدهم ويكون مثلهم ( عبدالرحيم �صالح.)2001 ،
�إن امله���ارات االجتماعي���ة تتط���ور ب�سرع���ة خالل ه���ذه املرحلة
م���ن النم���و وت�ساه���م يف ذل���ك العالقات م���ع الآخري���ن ،وتقع على
الرو�ض���ة م�س�ؤولية تعليم �أو تدريب الأطف���ال على كيفية التعامل مع
الآخرين ،وكيفية م�شاركتهم يف الأن�شطة ،واحرتام حقوق الآخرين
وممتلكاتهم اخلا�صة و�آرائهم و�أفكاره���م ،فالرو�ضة تعود الأطفال
عل���ى النظام ،و�إر�شادهم �إلى ال�سل���وك ال�صحيح ،ورواية الق�ص�ص
الت���ي تنميه���م �أخالقي��� ًا ،وتعلمه���م �أن �أف�ض���ل طريق���ة الكت�س���اب
تشرين ثاني 2017

ال�صداق���ات هي من خ�ل�ال تقدير واح�ت�رام احتياج���ات الآخرين
واهتماماته���م ،كم���ا �أن �أه���م املفاهي���م االجتماعي���ة الت���ي يك�سبها
الطف���ل يف الرو�ضة هي �أن احلي���اة االجتماعية م�شارك���ة ،كما �أنها
تنمي العالقات التفاعلية االجتماعية بني الأطفال وت�سهم يف تعديل
�سلوكهم غري املرغوب (ريتا مرهج.)2001 ،
فالطف���ل يتعل���م يف ه���ذه املرحل���ة كي���ف يتوافق م���ع نف�سه ومع
وين�صب
الآخرين ،ويتعلم القيم االجتماعية بنمو وعيه االجتماعي،
ُّ
دور الرو�ضة يف املجال االجتماعي للطفل على تنمية الآتي:
.1ت�صور الطفل ال�سليم لذاته.
.2فردية الطفل واحرتامها.
.3م�ساعدته على التكيف االجتماعي ال�سليم مع بيئته.
.4م�ساعدته على التعبري والتوا�صل مع الآخرين.
.5تدريب���ه عل���ى تف ُّه���م دوره االجتماعي الـ ُمتو َّق���ع منه (حممد
الطيب.)2000 ،
ثاني ًا :دور الرو�ضة يف النمو اللغوي للطفل
ميثل النمو اللغوي جز ًءا مه ًّما من منو الطفل العقلي ،وي�ساعده
على حتقيق املزيد م���ن التطور املعريف؛ حيث � َّإن اللغة وثيقة ال�صلة
بالفك���ر ،وق���د كان بياجي���ة  Piagetه���و �أول م���ن نب���ه �إلى هذه
العالق���ات التبادلية االعتمادية بني اللغة والنم���و العقلي؛ �إذ تدخل
اللغ���ة يف كثري من عمليات التفكري وخا�صة التفكري املجرد والتمييز
ب�ي�ن املع���اين .و�إن الطفل عندما ُيك ِّونُ �ص���ورة ذهنية بفعل املثريات
احل�سي���ة املوج���ودة يف بيئت���ه يحتاج �إل���ى اللغة لت�ساه���م يف تنظيم
املالحظات احل�سي���ة الأولية وحتديدها ث���م تخزينها وا�سرتجاعها
ونقلها للغري عند تفاعله مع الآخرين ،وهكذا جند �أن تفكري الطفل
ينم���و ب�سرعة كبرية بف�ضل اللغ���ة وبف�ضل منو عالقاته االجتماعية؛
حي���ث �إن �سماع الطف���ل كالم الآخرين �أو ر�ؤيته مكتوب��� ًا يكون باعث ًا
عل���ى التفكري ,والتفكري يتبعه تعب�ي�ر؛ �أي يتبعه لغة ،واللغة �أ�صبحت

و�سيل���ة لت�شكيل من���ط التفكري ،فهي �أ�سا�سية لتنمي���ة �شتى املهارات
مثل (املهارات االجتماعية) ،فالطفل يحتاج يف تنمية لغته املنطوقة
�إل���ى فر����ص االت�صال بغ�ي�ره .واللغة له���ا دور �أ�سا�س���ي يف التوا�صل
االجتماعي ،وهذا التوا�صل ي�شمل الأ�صوات والإمياءات والإ�شارات،
فالأطف���ال يبن���ون لغته���م ومعانيه���م اخلا�صة ب�أنف�سه���م من خالل
تفاعالته���م اليومية ,حي���ث يبد�أ الطف���ل يف التوجه نح���و الآخرين
ويتفاع���ل معهم لغوي ًا وي�ستم���ع �إليهم ويكون اجلم���ل ليو�صل �أفكاره
�إليه���م ،وب���دون القدرة على التعب�ي�ر والفهم ف�إن �إف���ادة الطفل من
خرباته يف الرو�ضة تبقى حمدودة (ملكة �أبي�ض.)1993 ،
�إن توا�ص���ل الطفل مع الآخرين ي�ساعده عل���ى التحول من اللغة
الذاتي���ة؛ �إذ يوج���ه كالمه �إلى الآخرين ,وهذا احل���وار ال يحدث �إال
�إذا و�ص���ل الطف���ل يف منوه املعريف �إلى الق���درة على �أخذ وجهة نظر
الآخرين بعني االهتمام والتفكري ب�أ�سلوب منطقي ومو�ضوعي ،وذلك
يك���ون يف نهاي���ة مرحلة ما قب���ل العمليات؛ �أي يف �س���ن ال�سابعة من
العم���ر ،وهذا مرهون بخربات الطف���ل والفر�ص املتاحة له من �أجل
التوا�صل االجتماع���ي اللغوي واالحتكاك بالنماذج اللغوية ال�سليمة,
فالأطف���ال الذي���ن يعي�شون يف جو �أ�س���ري بعيد عن القل���ق يتكلمون
ب�صورة �أف�ض���ل من �أطفال الأ�سرة املت�صدع���ة �أو املتوترة ،وهذا ما
�أكدت���ه النظرية ال�سلوكية ل�سكيرن  Skinnerوالنظرية املعرفية
لبياجي���ة  ،Piagetم���ن �أن معظم ما يتعلمه الطف���ل من لغة �إمنا
ي�أتي من خالل تفاعله امل�ستمر مع البيئة ،فيقلد الطفل ما ي�سمع من
الكبار ويكت�سب الألفاظ واملعاين عن طريق املحاكاة .وقد �أو�ضحت
النظرية اللغوية لت�شوم�سكي � Chomedkyأن الأطفال يولدون
وهم ميلك���ون مقدرة لغوي���ة متكنهم من اكت�ساب اللغ���ة ،و�أن بع�ض
املعطي���ات الثقافي���ة املقارنة تدعم ه���ذا املوقف ع���ن طريق �إظهار
مناذج �أ�صلية م�شابهة ،كما �أن اجلو الأ�سري امل�شجع على تعلم اللغة
واملحادثة يقلل من ا�ضطرابات الكالم عند الأطفال.
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وعلى الرغم م���ن �أن معظم الأطفال ي�ستطيعون الكالم يف �سن
الثالثة وا�ستخدامه لنقل رغباتهم �إلى الآخرين ولفت االنتباه �إال �أن
هن���اك فروق ًا فردية وا�سعة بينهم؛ من حي���ث املفردات امل�ستخدمة
وتنوعه���ا ق���د ترج���ع �إل���ى اخل�ب�رة اللغوية الت���ي ح�صل���وا عليها يف
�سنواتهم املبكرة (حنان العناين و�آخرون.)2001 ،
كم���ا ترجع �إل���ى البيئة الثقافي���ة للأ�سرة ،واللغ���ة التي ي�سمعها
الطفل يف بيئته واجلهود التي تبذلها الأ�سرة �أو االهتمام الذي توليه
لعملية ترقية لغة الطفل بالإ�ضافة �إلى الفروق الفردية الناجتة عن
التفاوت يف م�ستويات ال���ذكاء وطبيعة النمو االجتماعي والوجداين
للطف���ل .فمن مع���امل التطور اللغ���وي للطفل منو لغت���ه يف م�ستويات
ً
حت�صي�ل�ا وفهم ًا وتعب�ي�ر ًا ،كما تنزع
ما قب���ل املدر�سة ب�ش���كل كبري
نح���و الو�ضوح والدق���ة وحت�سن النطق .كما ب�ي�ن بياجية Piaget
يف نظريت���ه املعرفي���ة �أن الطف���ل يف ه���ذه املرحل���ة العمري���ة يقع يف
مرحل���ة ما قب���ل العمليات التي متتد من �سن �سنت�ي�ن �إلى نهاية �سن
ال�ساد�س���ة ،وتت�صف ه���ذه املرحلة بالنمو اللغ���وي ال�سريع وبالقدرة
عل���ى تكوين جمل كاملة والإملام مبف���ردات لغوية كثرية ،و�أن الطفل
لديه ا�ستعداد فطري لتعلم اللغة ،وتطور اللغة يرتبط بالنمو املعريف
للطفل ,ونظر ًا لتفاعله امل�ستمر مع البيئة كانت اللغة من �ضروريات
االت�ص���ال و�أ�سا�سي���ات التفك�ي�ر ،لإك�س���اب الطفل ق���در ًا كبري ًا من
الكلمات والتعبريات واملفاهيم التي تنمي حم�صوله اللفظي ومتكنه
م���ن اكت�ساب املهارات اللفظي���ة يف التفاعل والتعامل (�سهري كامل،
.)1990
ومن املمكن �أن يتم يف الرو�ضة ما يلي:
.1ن�ش ��اط اللع ��ب ال ��ذي يع ��د مدخ�ل ً�ا �أ�سا�سي ًا يف من ��و الكالم
والتعب�ي�ر الرمزي وتكوين مه���ارات االت�صال الكالم���ي ،كما يتعلم
الطف���ل �أثناء اللعب على الأ�شي���اء وفرزها وت�صنيفها ،ومن ثم تعلم
مفاهيمها والتعميم بينها على �أ�سا�س لفظي لغوي.
.2ت�شجي���ع ت�س���ا�ؤالت الأطف���ال واالهتم���ام بالإجاب���ة ع���ن
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ا�ستف�ساراتهم وتعويدهم ال�صياغة اللغوية ال�صحيحة.
�.3إف�س���اح املج���ال للحدي���ث واملناق�ش���ة واملجادل���ة ،فالرو�ضة
مبا فيه���ا من جتهيزات تتمث���ل يف الألعاب والق�ص����ص وامل�صورات
ُ�سر ُع وتُـرثي منو الطفل
والأن�شط���ة احلركية واملو�سيقية وامل�سرحية ت ِّ
اللغوي (�أن�س قا�سم.)2000 ،
ثالث ًا :دور الرو�ضة يف النمو املعريف للطفل
تع���د هذه املرحلة مرحل���ة التعبري والتفكري؛ حي���ث يولد الطفل
م���زود ًا بالق���درة عل���ى التعلم واكت�س���اب املعرفة التي تع���دل �سلوكه
تدريج ًّي���ا ،وي���زداد ت�سا�ؤل الأطفال من �أج���ل حماولتهم لال�ستزادة
من املعرفة ،فهو دائم ًا متعط����ش للمعرفة وينتظر الإجابة الب�سيطة
التي ت�ساعده على معرفة العامل من حوله ،فيطلب تف�سري ًا لكل �شيء
يق���ع عليه نظ���ره .و�إن كرثة الأ�سئل���ة دليل عل���ى مالحظته وتفكريه
للتع ُّرف �إل���ى ماهية الأ�شياء ووظيفتها ،فال ب���د من �إتاحة الفر�صة
للأطف���ال مل�شاهدة الأ�شي���اء وظواهر البيئة للتع��� ُّرف �إليها ومعرفة
اخلوا�ص الطبيعية لها بالتدريب احل�سي غري املبا�شر� .إنها املرحلة
الت���ي يحاول فيها الطف���ل بناء �صور ومفاهيم �أك�ث�ر تعقيد ًا من ذي
قب���ل ،ويتعلم الطفل كي���ف يدرك ويجرد ويعمم ،ويك���ون قادر ًا على
اكت�ش���اف العالقة بني الأ�شياء؛ �إما باملالحظ���ة �أو باملالم�سة �أو عن
طري���ق الرم���وز كال�ص���ور والتخ ُّيل ،فل���دى الطفل يف ه���ذه املرحلة
خميلة وا�سعة ،مما يدفعه �إلى الرغبة يف �سماع الق�ص�ص �أو حماولة
قراءتها (فهيم م�صطفى.)2002 ،
وتع���د �سنوات الطفولة املبكرة من حي���اة الطفل مهمة وحا�سمة
بالن�سبة لطبيعة النمو العقلي يف ال�سنوات الالحقة،
وم���ن املمك���ن �أن ت�ساعد الرو�ض���ة الطفل على القي���ام بالأمور
الآتية:
.1اكت�شاف ميوله واهتماماته و�إتاحة فر�صة البحث والتجريب.
.2حتويل املعلومات ونقلها وتطبيق املهارات وممار�ستها.
تشرين ثاني 2017

�.3إتاح���ة فر�صة اختي���ار الأن�شطة لإ�شب���اع اهتماماته الفردية
وتدريبه على اتخاذ القرار وتوفري الدافعية للتعلم.
.4تنمي���ة قدرة الأطف���ال على حل امل�شكالت ،م���ن خالل �إثارة
ح���ب ا�ستطالعه���م وا�ستق�صائهم امل�ستمر ع���ن احلقائق واملعارف
التي تك�شف عن عاملهم املادي ،وت�شجيعهم على �إعطاء االحتماالت
املراجع

املتعددة واملتنوعة للحل (�سامي عريفج.)2000 ،
.5تدري���ب الأطف���ال على مالحظ���ة الأ�شياء وتداوله���ا للتع ُّرف
�إليها بهدف �إدراك العالقة بينها.
.6تنمي���ة ذاك���رة الطفل من خ�ل�ال ترديد الأغ���اين والأنا�شيد
والق�ص�ص التي �سبق تعلمها (عزة عبدالفتاح.)1997 ،

�.1أن�س حممد قا�سم ( ،)2000مقدمة يف �سيكولوجية اللغة ،مركز الإ�سكندرية للكتاب ،الإ�سكندرية.
.2حنان العناين ،عبد اجلابر يتم وحممد ال�شناوي (�.)2001سيكولوجية النمو وطفل ما قبل املدر�سة ،دار �صفاء للن�شر ،عمان.
.3ريتا مرهج� ،)2001( ،أوالدنا منذ الوالدة وحتى املراهقة� ،أكادميي ًا للن�شر والتوزيع ،بريوت.
�.4سامي �سلطي عريفج (� ،)2000سيكولوجية النمو  ,دار الفكر للطباعة والن�شر  ,عمان .
�.5سهام حممد بدر ( ،)1995املرجع يف ريا�ض الأطفال ،مكتبة الفالح ،العني.
� . 6سهري كامل (� ،)1999سيكولوجية منو الطفل ،مركز اال�سكندرية ،للكتاب ،اال�سكندرية.
 .7عبدالرحيم �صالح عبد اهلل ،)2001( ،منو الطفل وتطبيقاته الرتبوية ،دار املناهج ،الأردن.
 .8عزة خليل عبد الفتاح ،)1997( ،الأن�شطة يف ريا�ض الأطفال ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .9فهيم م�صطفى حممد ( ،)2001الطفل ومهارات التفكري يف ريا�ض الأطفال واملدر�سة االبتدائية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .10حممد عبد الظاهر الطيب و�آخرون ( ،)2000الطفل يف مرحلة ما قبل املدر�سة ،من�ش�أة املعارف اال�سكندرية ،اال�سكندرية.
 . 11ملكة �أبي�ض ،)1993( ،الطفولة املبكرة واجلديد يف ريا�ض الأطفال ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت.
 .12هند بنت ماجد احلنيثلة� ،)2001( ،إدارة ريا�ض الأطفال ،دار الكتاب اجلامعي ،الإمارات ،العني.
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الذاكرة العاملة مر�آة التعلم "�صعوبات التعلم �أمنوذجًا"
املعلم فار�س عي�سى حممود القاروط
مدر�سة ال�سيفية الثانوية – ال�سلط

مي��� ُّر على الإن�س���ان ك ٌّم هائ��� ٌل من املث�ي�رات احل�سي���ة ال�سمعية
والب�صري���ة وغريه���ا املحيطة ب���ه ،فمن خالل ه���ذه احلوا�س تدخل
املث�ي�رات �إلى مدركاتنا ليت���م التفاعل الن�شط بينه���ا وبني العمليات
النف�سي���ة والعقلية والبيولوجية املعقدة واملركبة ،والتي ت�شبه �إلى حد
كب�ي�ر منظومة عمل احلا�سوب من مدخ�ل�ات البيانات ،ومن ثم تتم
املعاجل���ة الإلكرتونية املعقدة للو�صول �إل���ى املخرجات والنتائج وهي
اله���دف املن�شود يف نهاية املط���اف .وعند التط���رق ملو�ضوع الذاكرة
خ�صو�صا نع���رج قلي ًال لبي���ان معناها اللغوي
عموم���ا والعامل���ة منها
ً
ً
واال�صطالح���ي قب���ل اخلو����ض يف تف�صيالته���ا ،لنج���د �أنه���ا ذكرت

72

رسالة املعلم

املجلد -54بديل العددين الأول والثاين

مبعجم الو�سيط للجذر َ
القيا�سي(ذ ْك ًرا) فعل يعني
(ذ َك َر)وم�صدره
ِ
اال�سرتجاع وا�ستح�ضار ال�شيء املحفوظ من قبل وقت احلاجة �إليه .
�أم الذاك���رة فق���د تناوله���ا علم���اء النف����س والرتبي���ة و�أطب���اء
الأع�صاب بالبحث والدرا�سة لرتى النور لأول مرة من خالل العامل
كازم���ول عام  1877م حني �أطلق عليه���ا م�صطلح "ا�ضطراب عمى
الكلمات" ،وبعد ذلك تنوع���ت �آرا�ؤهم بتنوع املدار�س واملناهج التي
ينتم���ون �إليها لنج���د �أنها تتف���ق �أغلبها يف �أنها الق���درة على القيام
بعملي���ات الذاك���رة �ضمن م�ستواه���ا الطبيعي من ترمي���ز ومعاجلة
وتخزي���ن وا�سرتج���اع دون ق�صور ب�إح���دى هذه العملي���ات الفرعية
تشرين ثاني 2017

للذاكرة خا�صة؛ كونها ت�ستخ���دم بع�ض الطرائق لإمتام عملها على
�أكمل وجه كالتلخي����ص والتلقائية والتكرار والت�سميع وربط الأ�شياء
مبواقف حياتية وغريها � ً
أي�ضا.
مراحل الذاكرة :
لق���د ُ�ص ِّنـفت تلك املراح���ل بنا ًء على املدة الزمني���ة غال ًبا التي
تعالج فيها املثريات بنا ًء على مدة بقائها للحفظ واال�سرتجاع داخل
تلك املرحلة ،وهذه املراحل هي:
*املخزن احل�س���ي :وهي املرحلة الأولى وم���ا وراء الباب للمثري
احل�سي للذاكرة؛ حيث ال تلبث املثريات م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
"  " 5 –3ث���وان للقي���ام بعمليات الذاك���رة الأربعة فقط؛ �إذ
ُت َع��� ُّد املر�آة احلقيق���ة التي تعك�س من خاللها املث�ي�ر احل�سي كما هو
نظ ًرا لكونها نقطة الو�صول الأولى للذاكرة.
*الذاك���رة ق�ص�ي�رة امل���دى  :وه���ي املرحل���ة الت���ي تل���ي مرحلة
املخ���زن احل�سي؛ حي���ث تتغري طبيعة املثري فيه���ا لت�صبح على �شكل
مثريات ح�سي���ة �أو لفظية بعد مرورها بالعملي���ات الأربعة للذاكرة،
وت�ستغ���رق املث�ي�رات فيها مدة "  " 10 – 5ث���وانٍ  ،وتعد هذه املرحلة
مرحلة املعاجلة الب�سيط���ة والتحوير والتحويل ل�شكل املثري البدائية
وخروجها من طبيعتها التي كانت عليها بالبيئة املحيطة.
*الذاك���رة طويلة املدى :وهي ت�صنف �آخر مراحل الذاكرة بعد
العاملة ،ومت التط���رق �إليها قبل العاملة للإ�سهاب بالذاكرة العاملة
وال�ش���روع باحلدي���ث عنها عن���د احلديث عنها بع���د الذاكرة طويلة
امل���دى .املعلومات ثابتة ن�سب ًّيا ،وه���ي املخزن الدائم وخال�صة ما مت
التو�صل �إليه م���ن معاجلات وترميز يف املراح���ل ال�سابقة لها ،و ُت َع ُّد
�سعته���ا غري حم���دودة ،وتقوم على نق���ل املعلومة من خ�ل�ال عملية
ال�سيطرة والتلقائية وتخزينها معنو ًّيا ولي�س لفظ ًّيا كما هو بالذاكرة
ق�صرية املدى ،ومن خ�ل�ال اعتمادها � ً
أي�ضا على برجميات وظيفية
متقدم���ة كالتنظي���م والرتابط���ات واال�ستدع���اء والتلمي���ح اللفظ���ي
واملعنوي ودمج الرموز الب�صري���ة واللفظية ومهارات فح�ص الذات

وغريها؛ حيث تعتمد يف عملها على منفذين �أحدهما �سمعي والآخر
ب�صري.
مع العلم ب� �� َّأن ت�صنيفها ملراحل ولي�س لأن ��واع و�أمناط ينبع من
كونه���ا وحدة واح���دة تعمل كج�سم واح���د دون ا�ستقاللي���ة تامة يف
العمل م���ع الرتابط الع�ضوي العجيب الذي ينظ���م عملها والتن�سيق
بينها ب�شكل مذهل.
*الذاك���رة العامل���ة  :وه���ي ُ�صل���ب مو�ضوعن���ا و�أ�سا�س���ه؛ حيث
ُت َع��� ُّد مركز عملي���ات الذاكرة والقلب الناب�ض له���ا دون �إغفال مهام
املراحل الأخرى ،وعند احلديث عن �أهميتها ن�ست�شعر حديثنا عنها
بذل���ك الو�صف ،فلق���د تناولها �أغل���ب الباحث�ي�ن والدار�سني ب�سبب
�أهميته���ا لي�س للذاكرة فح�سب بل للعمليات النف�سية الأخرى � ً
أي�ضا،
فق���د حتدث عنها باديل وهي ت����ش حني و�صفت ب�أنها" :القدرة على
معرف���ة احلقائق املوج���ودة يف الذاكرة �أثناء ح���ل امل�شكلة �أو �إجراء
مهم���ة معينة ،وهي مق���دار املعلومات التي يت���م االحتفاظ بها �أثناء
�أداء املهم���ة"� .أم���ا اجن���ل و�آخ���رون فقد عرفوه���ا ب�أنه���ا" م�صدر
املعاجل���ة للمعلوم���ات ،وتت�ضمن �سعة التخزين حم���ددة لالحتفاظ
باملعلوم���ات �أثناء معاجلتها ثم نقلها ملرحل���ة الذاكرة طويلة املدى،
كم���ا �أنه���ا عملية تخزي���ن ن�ش���ط وف���وري للمعلومات ب�ش���كل م�ؤقت
ومعاجلتها با�ستخدام توجيه ال�سلوك املن�شود".
وق���د ب���د�أ م�صطل���ح الذاك���رة العامل���ة بالظه���ور يف نهاي���ة
اخلم�سيني���ات من خالل �أوائل الدرا�سات من قبل براون وترب�سون،
حي���ث �أظهر توجود مقدار م���ن املعلومات �ستتال�ش���ى بعد فرتة من
الزم���ن عند انتقالها من الذاكرة ق�صرية املدى ،وتعود �إلى الظهور
م���ن خالل تقني���ات ع���دة كالتكرار الن�ش���ط مث ًال ،وهو م���ا مييزها
عن الذاك���رة ق�صرية املدى مع بيان دوره���ا الكبري يف االنتقال من
امل�ست���وى الطبيعي للمه���ارات العقلية العليا للإبداع���ي منها ور�سم
ال�ص���ورة املثالية الكلي���ة املبدعة بعد تكثيف الأج���زاء للكل بطريقة
الفتة للنظر.
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كم���ا حتدث ع���ن الذاك���رة العامل���ة ميلر ج���ال ان�ت�ر يف كتابه
املخت����ص بعلم النف�س املعريف الذي يحمل عنوان "تخطيط ال�سلوك
وبنا�ؤه" ،ف�أ�شار �إلى وج���ود منظومات معينة تقوم بعمليات الرتميز
والت�صني���ف واحلف���ظ واال�سرتج���اع واملعاجل���ة بطريق���ة مبدع���ة
ومتقدمة عن مراحل الذاكرة الأخرى.
مناذج الذاكرة العاملة:
ا�ستح���وذت الذاك���رة العاملة عل���ى ن�صيب واف���ر يف الدرا�سات
الرتبوية والنف�سي���ة والع�صبية يف جمال التذكر والذاكرة ،و�أجريت
الدرا�سات ب�شكل علمي وجمرب للو�ص���ول �إلى نظرياتعلمية موثوقة
به���دف بناء الكثري من املواقف والأعرا�ض لل�سلوك الإن�سان يعليها،
ومن �أبرزها:
.1منوذج باديل وهيت الأول واملطور :وظهرت �أولى نتائجه عام
 1974م ،وح���از هذا النموذج على ثق���ة �أغلب الباحثني واملخت�صني
واملهتمني بالذاكرة العاملة ،ويركز يف درا�سته على مكونات الذاكرة
العامل���ة من مكون تنفيذي مرك���زي ويتفرع منه ُن ُظم فرعية تتحكم
يف عم���ل الذاكرة العامل���ة ،وين�س���ق ن�شاطاتها لنظاميه���ا ال�صوتي
وامل���كاين الفع���ال الن�شط كم���ا يفعل وين�شط عمل املخ���زون املعنوي
ل���دى الذاك���رة طويلة املدى ،كم���ا �أظهرت الدرا�س���ة وجود نظامني
للتخزين؛ �أولهما �صوتي دائري لتخزين املعلومات اللفظية والنطق،
وثانيهم���ا ب�صري مكاين لتنظيم ال�ص���ور العقلية وتخزين البيانات
الب�صري���ة واملكانية ب�ش���كل م�ؤقت متهي���دً ا لنقلها للمخ���زن الدائم
بذاكرة طويلة املدى.
.2من���وذج �شناي���در " : " 1993يب�ي�ن ه���ذا النم���وذج ت�شاب���ه
مكونات الذاكرة العاملة مع مكونات احلا�سوب من حيث املدخالت
والعملي���ات واملخرج���ات ،وهو منوذج حي ملح���اكاة الذاكرة العاملة
مبكون بيئ���ي يتعاي�ش معنا ب�شكل كبري يف مظاهر حياتنا املعا�صرة،
حي���ث ي�ؤكد طول فرتة تخزين البيانات املنتجة يف الذاكرة العاملة؛
�إذ يت���م تخزينه���ا بحج���رات وخمازن ت�صن���ف فيه���ا املخرجات �أو
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البيانات املنتجة ب�شكل ب�صري و�سمعي وحركي � ً
أي�ضا.
.3النم���وذج الع�صبي املعريف ل�شناي���در " : "1999وي�ستند هذا
النم���وذج �إلى املعاجلة الب�صرية املكاني���ة لت�صنيف بيانات الذاكرة
العامل���ة م���ن خ�ل�ال �شبكية العني م���ع تنظي���م املعلوم���ات بطريقة
متقدمة على ثالث مراحل للمعاجلة داخل الذاكرة العاملة ،وهي:
�أ  .التع���رف �إلى ال�شيء ب  .ح�ساب الربنامج املكاين للبيانات
ج  .ت�صنيف البيانات ب�شكل حمدد �ضمن خ�صائ�ص م�شرتكة بينها
وه���ذا النم���وذج يدع���م الأبح���اث الطبي���ة والع�صبي���ة يف بيان
�أ�سباب ا�ضطراب الذاكرة العاملة وت�شخي�صها وعالجها.
ت�شخي�ص ا�ضطراب الذاكرة العاملة:
�أ�سلفن���ا ب����أن الدرا�سات النف�سي���ة الرتبوية والطبي���ة الع�صبية
تناول���ت ه���ذا املو�ضوع ب�شكل ب���ارز ،ولذا ف����إن ت�شخي�ص ا�ضطراب
الذاكرة العاملة يقوم عل���ى ت�شخي�صني لكل منهما �أدواته و�أ�سبابه،
وهما:
�أ  .الت�شخي����ص النف�س���ي الرتب���وي :وقد القى ه���ذا الت�شخي�ص
انت�ش���ا ًرا وا�س ًعا و�صدىً كب ًريا ل���دى الباحثني واملهتمني بهذا ال�ش�أن،
ويق���وم على اختب���ارات عديدة من خ�ل�ال املكون التك���رار ال�صوتي
ومك���ون اللوح���ة الب�صرية ،م���ع قيا����س الذاكرة من خ�ل�ال اختبار
الكلم���ات والكلمات املت�شابه���ة لفظ ًّيا وا�ستدع���اء الق�صة والرتابط
اللفظي والإع���داد ال�سمعي وكذلك االختب���ارات الب�صرية املكانية؛
كالت�سل�سل غري اللفظي واخلريط���ة واالجتاهات وال�صور املت�شابهة
ب�صر ًّي���ا وال�صور املت�شابه���ة لفظ ًّيا وال�صور غ�ي�ر املت�شابهة ب�صر ًّيا
ولفظ ًّي���ا والتنظي���م امل���كاين واختب���ار الذاك���رة العامل���ة الت�سل�سلية
والعك�سي���ة � ً
أي�ض���ا ،و�إع���ادة اجلم���ل والذاك���رة الرقمي���ة الت�سل�سلية
والعك�سي���ة واال�ستدع���اء امل�سم���وع تطبق هذه االختب���ارات جزئ ًّيا �أو
كل ًّيا لبي���ان اال�ضطراب اللفظي والب�ص���ري ،وهما منطان ملخزوين
البيان���ات يف الذاك���رة العاملة الت���ي يرجح فيها الباحث���ون لأ�سباب
تعليمي���ة وبيئية و�أ�سرية ،وكذلك ال�صدمات النف�سية و�أثر الأمرا�ض
تشرين ثاني 2017

والأحداث و�ضغوطات احلياة واحلرمان الثقايف والعاطفي للفرد.
ب  .الت�شخي�ص الطبي الف�سيولوجي:
وتق���وم �أهميت���ه عل���ى ا�ستخدام ط���ب الأع�ص���اب ملجموعة من
التقنيات والفحو�ص الطبية كتقنية الت�صوير الطبقي مث ًال ،وكذلك
ت�صوير الرنني املغناطي�سي لأجزاء من الدماغ لثالث مناطق ن�شطة
ُيعتـ َق��� ُد ب���� َّأن لها الأث���ر الأكرب يف عم���ل الذاكرة العامل���ة يف الف�ص
ال�صدغ���ي والأج�س���ام احللمي���ة واملنطق���ة  ،46مع وج���ود تغيريات
وا�ضح���ة كهروكيميائية داخ���ل الدماغ للأ�شخا����ص ذوي ا�ضطراب
الذاك���رة العاملة وبروز ع���دم انتظام الدفع���ات الع�صبية للمنطقة
الع�صبي���ة  46وكذل���ك للح���اء الأمام���ي و�سريها ب�ش���كل �أبطء على
الأغل���ب م���ن الأ�شخا����ص العاديني ،م���ع �ضعف امل�ستقب�ل�ات للناقل
الع�صب���ي للدوبام�ي�ن ملنطقة اللح���اء الأمامية وال�ضع���ف الوظيفي
لبع�ض املناطق داخل الق�شرة الدماغية ب�شكل وا�ضح.
ال�سعة:
كون الذاك���رة العاملة ُت َع ُّد مرحلة انتقالية بني الذاكرة ق�صرية
املدى وطويلة املدى فلها قدرة ا�ستيعابية تخزينية للمعلومات م�ؤقتة
متهي���دً ا لنقله���ا للذاك���رة طويلة ،فق���د و�صفها ادم���ون ب�أنها "عدد
النم���اذج من املعلوم���ات وحجمه���ا �إح�صائ ًّيا مع �إمكاني���ة تخزينها
بالدماغ على �شكل �سلي���م ومتنا�سق" ،وحتدث � ً
أي�ضا دمنان ومريكل
يف درا�سته���م ع���ن �أن الأفراد ذوي ال�سعة املرتفع���ة للذاكرة العاملة
لديهم ق���درة �أكرب للفهم م���ن ذوي ال�سعة املنخف�ض���ة ،وهي �إحدى
�سم���ات طلب���ة �صعوب���ات التعلم عل���ى �سبي���ل املثال م���ع الأخذ بعني
االعتب���ار ت�أث�ي�ر العمر العقل���ي والزمني ،فق���د ك�شف���ت الدرا�سات
احلديثة زيادة �سعتها وتطور عملياتها وكفاءة عملها مع تقدم العمر
ون�ض���ج الإن�سان ،فمث ًال قد ي�ستدعي ويحفظ الفرد "  "4-3وحدات
بعم���ر الرابعة ،بينما ق���د يتطور يف الثالثة ع�ش���رة من عمره لي�صل
�إلى " "8وحدات تقري ًبا حتوي الأرقام وال�صور والأحرف والأ�صوات
وغريه���ا ،وهن���اك بع����ض الدرا�سات حتدث���ت � ً
أي�ضا ع���ن ت�أثري دور

اجلن�س وو�ضوح الن�ص من غمو�ضه وب�ساطته من �صعوبته وتعقيده،
وكذلك املوقف والبيئة التعليمية املنا�سبة.
املهام والأهمية:
تتع���دد مهام الذاك���رة العاملة بتع���دد وظائفه���ا وارتباطها مع
مراح���ل الذاك���رة الأخ���رى وكذل���ك العملي���ات النف�سي���ة و�إك�سابها
دو ًرا تنظيم ًّي���ا �سينعك�س �إيجاب ًّي���ا على �أداء الفرد و�إنتاجه ،لذا فهي
ت�ش���كل م�ساح���ة ذهنية َم ِـر َن���ة اال�ستخ���دام والتخزي���ن والت�صنيف
واملعاجلة � ً
أي�ضا ،فهي ت�ؤدي دو ًرا كب ًريا يف تن�شيط اجلوانب املعرفية
والوجدانية والعاطفي���ة والعقلية والوظيفية للف���رد؛ كونها الأ�سا�س
يف النظ���ام الوظيفي املع���ريف للف���رد لن�شاطاته احليوي���ة احلياتية
كافة ،كما ت�ؤدي دور التغذي���ة الراجعة للقيام بالوظائف االعتيادية
احلياتي���ة؛ كالعمليات احل�سابية وعملي���ة التجهيز القرائي و�سرعته
وكذل���ك تخزي���ن البيان���ات ومعاجلتها ب�ش���كل �سلي���م ومنظم ،كما
�أنه���ا ترفع من ن�سب���ة الرتكيز واالنتب���اه ب�شكل الف���ت؛ كونها �ضمن
الأجزاءاحليوي���ة املحورية ملنظومة الذاك���رة ال�شامل وحلقة الو�صل
ب�ي�ن ذاكرة الق�صرية املدى والذاكرة طويل���ة املدى و�إك�ساب الفرد
ق���درة �أكرب حل���ل امل�ش���كالت والتخطي���ط ال�سليم املنظ���م مع عدم
�إغفال دورها يف تفعيل وتن�شيط مهارة اال�ستدالل الذهني ال�شعوري
وغري ال�شعوري ،مما ي�ؤث���ر يف اجلانب الإبداعي والتحكم بال�سلوك
الإن�ساين وتوجيهه بال�شكل ال�سليم املن�ضبط �إيجاب ًّيا.
أمنوذجا":
ت�أثري الذاكرة العاملة يف التعلم "�صعوبات التعلم � ً
ُي َع��� ُّد طلبة �صعوبات التعلم من الفئ���ات التي بحاجة �إلى برامج
تربوي���ة وعالجية م�ساندة و�سلوكية خا�ص���ة متيزها عن فئة الطلبة
العادي�ي�ن؛ كونهم يفتقرون لبع�ض امله���ارات الأ�سا�سية التي ميتلكها
الطلبة العادي���ون نتيجة الق�صور الوظيفي لبع����ض وظائف الدماغ،
وا�ضط���راب العملي���ات النف�سي���ة لديهم ،وما يرافقه���ا من �سلوكات
جتن ��ح لل�سلبية �أحيا ًن ��ا؛ كالدوني ��ة واخلجل ونق� ��ص االنتباه وفرط
احلركة وغريها.
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ومب���ا �أن الذاكرة ُت َع ُّد ج���ز ًءا من العملي���ات الأ�سا�سية النف�سية
الت���ي حتك���م �أداء الطالب ،ف����إن اخللل فيها يتحت���م لوجود خلل يف
الأداء ،وه���ذا ما �أ�شارت �إليه الدرا�سات النف�سية والرتبوية والطبية
� ً
أي�ض���ا؛ حيث بين���ت هذه الدرا�سات �أن الرتمي���ز واملعاجلة واحلفظ
واال�سرتج���اع للبيانات له���ا الدور الكبري يف تفعي���ل الأداء وتن�شيطه
نح���و الأف�ض���ل؛ كونها منظوم���ات فطرية وع�ضوي���ة يحتاجها الفرد
لإكمال مهمت���ه بالوقت والكف���اءة املطلوبة دون �إغف���ال �أن الذاكرة
العامل���ة تق���وم يف �أ�سا�س عملها على نظام مرك���زي تنفيذي وهو ما
مييزه���ا عن مراحل الذاكرة الأخرى ،وهو كاملولد الكهربائي داخل
�أي جه���از بالن�سبة للذاكرة ككل ،حيث ي�ؤدي هذا النظام دو ًرا مه ًّما
وحمور ًّيا يف تنظيم عمل عمليات الذاكرة الأربعة؛ �إذ ي�ستخدم الفرد
نوعني م���ن الأنظمة �أثن���اء اال�ستح�ضار للبيانات وعن���د معاجلاتها
وعن���د �إرجاعها ،وقد تع���ود ب�صورة مغايرة جزئ ًّي���ا �أو كل ًّيا ملا كانت
عليه �أول مرة بالذاكرة ،وهذه الأنظمة هي النظام ال�صوتي اللفظي
والنظام الب�ص���ري املكاين � ً
أي�ضا ،وهما ما يت���م ت�صنيف املعلومات
عليها يف نهاية املط���اف يف الذاكرة طويلة املدى .وهذان النظامان
لهما الدور الكب�ي�ر يف امتالك الفرد امله���ارات الأكادميية املطلوبة
التي ُت َع ُّد مادة خام و�أ�سا�سية ليتعلمها �أو يعززها يف ذاته؛ كمهارات
الق���راءة والكتابة واحل�س���اب ب�أمناطها املتنوع���ة ،والقيام مبهمات
معرفي���ة معقدة الح ًق���ا كاال�ستيعاب القرائ���ي والإبداعي والتجريد
واال�ستدالل املنطقي ومهارة حل امل�شكالت وغريها.
و�أ�ش���ار باديلي يف منوذج���ه �إلى �أن ت�أثري الذاك���رة العاملة على
طلب���ة ال�صعوب���ات يكم���ن يف عدم الق���درة على ت�سجي���ل املعلومات
اجلدي���دة وا�ستدعاء القدمية منها ،والربط فيم���ا بينهما كما قدم
�سكواي���ر كاندل �ص���ورة حول العالق���ة الوثيقة بني الع�س���ر القرائي
"الدي�سليك�سي���ا" وق�ص���ور ه���ذه الذاك���رة من خالل ع���دم الفهم
للن�صو�ص ال�صوتية اللفظية واملكانية الب�صرية املقروءة والبطء يف
ترجمته���ا وكرثة الأخطاء يف قراءتها ،وهو ما يعانيه طلبة �صعوبات
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التعل���م ً
فع�ل�ا يف تعلمه���م ،مع ت�أكي���د �أن ا�ستبعاد الق�ص���ور احل�سي
انطباع���ا قو ًّيا حول �سالمة
عند ت�شخي����ص طلبة ال�صعوبات يعطي
ً
املث�ي�رات احل�سي���ة ومنافذه���ا ووجود ق�ص���ور يف عملي���ات الذاكرة
الأرب���ع بع�ضها �أو كلها ،مع ترجيح �أنه���ا ككل كونها وحدة واحدة يف
عمله���ا ل َّأن الذاك���رة العاملة �أهم مك���ون لها دون �إغف���ال � َّأن املكون
املرك���زي التنفيذي ال���ذي متتلكه الذاكرة العاملة ي����ؤدي دو ًرا مه ًّما
يف تن�شيط الوظائف ال�شعورية ك�سرعة ا�ستدعاء الكلمات املت�شابهة
وغري املت�شابه���ة والتجهيز القرائي وربطها مبا ه���و واقعي بحياته،
وه���ي من املظاهر التي يعاين منها طلبة ال�صعوبات كق�صور وا�ضح
فيها �أثناء تعلمه.
�أ�ساليب عالج ا�ضطرابات الذاكرة العاملة:
تنوعت طرق عالج ا�ضطراب الذاكرة العاملة و�أمناطه ،وكونها
ج���ز ًءا من الذاك���رة فقد ت�ستخ���دم عالجات ا�ضطراب���ات الذاكرة
ملراحل الذاك���رة الأربع ومنها العاملة لذا ف�إن طرق العالج توافقت
م���ع من���ط الت�شخي�ص املتب���ع لال�ضط���راب ،وعليه ف����إن العالجات
ممكن �أن ن�صنفها لنمطني �أولهما الرتبوي والنف�سي وثانيهما طبي
عالجي ،ونتحدث عنهما كالآتي :
�أ -الع�ل�اج النف�سي الرتبوي  :من خالل ا�ستخدام جمموعة من
الإ�سرتاتيجي���ات والتكنيكات ومنها التدريب���ات املنظمة التي ميكن
تدعيمه���ا داخل بيئة التعلم وخارجه���ا  -كال�صف مثال -بتدريبات
تب���د�أ باجل���زء لل���كل و الب�ساط���ة للأ�صع���ب؛ كالكلم���ات املتقاطعة
و�إعادة ترتيب الكلمات و�إكم���ال الأرقام وال�صور والر�سم والألفاظ
الذهني ��ة واملكعب ��ات وخط ��وط الع ��دد و�أ�سالي ��ب التهجئ ��ة املفيدة
وغريه���ا ،وت�ستخدم �إ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك بفاعلية ملثل هذه
اال�ضطراب���ات كالإزاحة والتحوي���ل واملقابالت الفردي���ة واجلمعية
وتعزي���ز الطالب لزيادة املقاومة لل�ضعف ،وتوجيهه لذلك لت�صحيح
الأف���كار اخلاطئة ،واتباع �أف�ضل الطرق لزيادة ن�سبة الرتكيز لديه؛
نظ��� ًرا الرتباطها ب�ش���كل مبا�ش���ر باال�ضطراب و�إك�ساب���ه املزيد من
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مهارات الت�سميع واحلفظ والتعليق وطرح الأ�سئلة الفاعلة واملجربة.
كما � َّأن للعالج االنفعايل العقالين دو ًرا بار ًزا يف العالج لي�صبح
الف���رد يف نهاية املطاف هو امل�شخ�ص واملعالج بوقت واحد ،وحتديد
ع���ادات �إيجابي���ة للتعل���م واملذاك���رة ،وا�ستخ���دام �أ�سالي���ب الت�أمل
والتخي���ل ب�شكل �أكرث فاعلية داخل الغرف���ة ال�صفية؛ لإعادة تركيب
البني���ة املعرفية ب�ش���كل مت�سل�س���ل ومنطقي؛ مما ي�سه���م يف تنظيم
�أف�ضل للمعلومات وزيادة فعالية عمل الذاكرة ،ومن هذه التكنيكات
التداع���ي احلر والتنفي�س االنفعايل والت�ص���ور الذهني و�أ�سلوب حل الدماغي���ة التي �أ�صابها ق�صور �أثر يف ه���ذا اال�ضطراب ،من خالل
امل�شكالت.
تن�شي���ط الو�ص�ل�ات الع�صبي���ة للدم���اغ وتن�شيط ال���دورة الدماغية
وللجانب الأ�س���ري والديني دور كبري يف عالج هذه اال�ضطراب للخالي���ا الع�صبية والناقل املركزي والناق�ل�ات الفرعية الع�صبية،
بل تع ّد الأ�سرة ال�شريك الأمثل للمعلم �أو املخت�ص للتخل�ص من هدا م���ع اال�ستعانة بخ�ب�راء التغذية والأع�شاب من خ�ل�ال وجود عالقة
اال�ضطراب فااللتزام باجلانب الأخالقي وتنمية ال�ضمري ت�سهم يف ب�ي�ن بع�ض الأع�ش���اب والعنا�ص���ر الغذائية وتن�شي���ط الذاكرة ككل،
اال�ستق���رار النف�سي واالنفع���ايل وال�شعور بالآم���ن والطم�أنينة ،مما مم���ا ي�سه���م يف تن�شيط الذاك���رة العاملة ك�أع�شاب الزع�ت�ر و�إكليل
ي�سه���م يف زيادة ن�سب���ة الرتكيز والفهم مثلما للأ�س���رة دور يف فهم اجلبل والأطعمة النباتية كاخل�ضار والفواكه� ،أو احليوانية كالبي�ض
م�شكلة ابنه ��م وتعديل اجتاههم لديه خا�صة الرتباط اال�ضطرابات وم�شتقات الألبان واللحوم احلم���راء والبي�ضاء والأع�شاب البحرية
باجلانب البيئ���ي كالأ�سرة وتقبله والأخذ بي���ده ل�شاطئ الأمان دون واملكم�ل�ات الغذائية التي تغذي الدورة الدموي���ة للدماغ وتن�شطها؛
�إغف���ال بع�ض الإجراءات االيجابية � ً
أي�ضا؛ كتب�سيط املهمة واالنتقال مث���ل الربوتين���ات وجمموع���ة الفيتامين���ات ب – 1ب – 9ب – 15
بها م���ن ال�سهولة لل�صعوب���ة ،وربط مواقف التعل���م مبواقف حياتية ب - 12ه���ـ  – 15وحام�ض النيا�س�ي�ن والثيامني والفوليك والأمالح
يعي�شه���ا الطال���ب ،والتكرار املق���رون بالتعليمات م���ع تفعيل و�سائل والكال�سيوم والف�سفور واملغني�سيوم واملنغنيز والنحا�س والبوتا�سيوم
التعلم بالألعاب وتعليم الأقران والتعاوين � ً
أي�ضا.
وغريها .
املراجع :
 .1ثابت  ،حممد جعفر ( .)2004العالقة بني الذاكرة العاملة وقدرات القراءة ال�صامتة .الريا�ض جملة جامعة امللك �سعود للعلوم الرتبوية . 682-17،651
ب  -الأع�شاب الطبية العالجية :ويقوم هذا العالج على �أ�سا�س
وجود خلل دماغي من خالل فح�ص الأ�شعة الطبقية وكذلك الرنني
املغناطي�س���ي يف مناطق حمددة �سب���ق ذكرها ،وا�ستخدام جمموعة
م���ن العقاق�ي�ر املهدئة ل�ضبط وت�ي�رة القل���ق والتوتر لزي���ادة ن�سبة
الرتكي ��ز ال ��ذي يرفع ب ��دوره من ن�ش ��اط الذاكرة الح ًق ��ا؛ كجل�سات
اال�سرتخ���اء للع�ل�اج الطبيعي وممار�س���ة ريا�ضات الت�أم���ل كاليوجا
ً
مث�ل�ا ،كم���ا � َّأن لبع����ض العقاق�ي�ر دو ًرا يف تن�شيط بع����ض الوظائف

 .2الرو�سان  ،فاروق ( . )1998ق�ضايا وم�شكالت يف الرتبية اخلا�صة  ،دار الفكر  ،عمان ،الأردن  ،الطبعة الأولى.
� .3سكواي���ر � ،آر  ،كان���دل � ،إيري���ك �آر  . )1999( ،الذاكرة من العقل �إلى اجلزئيات ( تعريب �سامر ع���رار )  ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض  ،اململكة العربية ال�سعودية
 ،الطبعة الأولى.
.4عواد � ،أحمد �أحمد ( .)1998قراءات يف علم النف�س الرتبوي و�صعوبات التعلم الإ�سكندرية ،املكتب العلمي للكمبيوتر والن�شر والتوزيع.
� .5شلتوت نوال ؛ و�آخرون ( � ، ) 2002أ�صول الرتبية ونظم التعليم  ،مطبعة الإ�شعاع الفنية  ،م�صر ،الإ�سكندرية  ،الطبعة الأولى.
 .6عبد القوي � ،سامي (  ، )2001علم النف�س الع�صبي الأ�س�س وطرق التقييم  ،جامعة الإمارات العربية  ،الإمارات العربية املتحدة ،الطبعة الأولى.
 .7عد�س ،عبد الرحمن ،و�آخرون ؛ (  ، ) 1993املدخل �إلى علم النف�س ،مركز الكتب الأردين ،عمان  ،الأردن  ،الطبعة الثالثة
Baddeley . A.D.(1986). Working memory.Oxford,UK: Clareadon.8.
Frank & Mark,(2003). A model of visual working memory in PFC from the World Wide9.
Web http:// www.Elsevier.com/Iocate/neucom
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الدالفني و الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

Dolphins and Children With Special Needs
ترجمة و�إعداد :هبة مروان املرموري
باحثة تربوية

ظه���ر العالج بالدولف�ي�ن يف ال�سبعينيات من قبل الدكتور بت�سي
�سمي���ث (  ) Betsy Smithيف جزر فلوري���دا  /الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،وب���د�أت الفك���رة بتفاعل الدالف�ي�ن مع الأطف���ال �صغار
جدّا،
ال�سن الذين يعانون من التوحد وعندهم فرتة انتباه حمدودة ً
الأم���ر الذي يح ُّد من قدراته���م التعليمية ،الدكتور �سميث الحظ � َّأن
تفاعل ه�ؤالء الأطفال مع الدالفني ي�ؤدي �إلى زيادة ملحوظة يف فرتة
انتباهه���م �أثناء التفاعل وبعده ،وذلك من خالل �إعطائهم مكاف�آت
ذات معن���ى بعد �إجنازه���م مهمة ما ،وتكون تل���ك املكاف�أة ال�سباحة
مع الدالفني.
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ويع���د الع�ل�اج بالدولف�ي�ن �أ�سلو ًبا ناج ًع���ا باملقارنة م���ع العالج
التقلي���دي ،ولك���ن ال ميكن ا�ستبدال���ه به وال يقي م���ن املر�ض �أو من
الإعاق���ة ،وم���ع ذلك يزيد م���ن فرتة االنتب���اه لدى الأطف���ال ويزيد
كاف)1(.
حما�سهم ب�شكل ٍ
التوح���د و الع�ل�اج بالدولف�ي�ن (Autism and Dolphin
)Therapy
مر�ض التوحد يظهر عاد ًة ب�صورة طبيعية عند الأطفال الذكور
يف �س���ن الثالث���ة ،وي�ؤثر ه���ذا املر�ض يف قدرة الطف���ل على التوا�صل
والتفاع���ل م���ع حميطه ،وقد ال يتج���اوب الأطف���ال املر�ضى حتى مع
تشرين ثاني 2017

�أ�سمائه���م؛ �إذ يبقى الطفل املري����ض يف عزلة دون �أن ينظر �إلى من
هم حوله ،وهي �إعاقة غام�ضة و�أ�سبابها ما زالت مبهمة) 2 ( .
وب�سب���ب نق�ص طرق العالج التقليدي���ة الناجحة ،وال�صعوبة يف
التعام���ل مع الأطف���ال التوحديني لأنهم ال ي�ستجيب���ون للكالم �أو �أي
حماولة لالت�صال من اخلارج ،ويتعاملون بطريقة �أنانية مع عاملهم
ب�ش���كل ال �شعوري ،ف���� َّإن الدالفني لديه���ا القدرة عل���ى اخرتاق تلك
احلواجز ،ولذلك برزت و�سائل جديدة حققت النجاح وظهرت على
�شكل "العالج بالدولفني ") 3 ( .
ما هو برنامج (  ) D.A.T؟
ه���و برنام���ج الع�ل�اج مب�ساع���دة الدولف�ي�ن ( Dolphin
 ،) Assisted Therapyوهو جتربة جديدة ورائعة يف جمال
الطب احلديث  ،وبع�ضهم ي�صنفه كجزء من العالج باحليوان ،هذا
املج���ال يف الطب �أظهر نتائج غ�ي�ر عادية مقارنة بالطرق التقليدية
مث���ل الع�ل�اج املو�صوف ،ورغ���م �أ َّنه جدي���د ن�سب ًّيا �إال �أ َّن���ه مت بالفعل
توثيق نتائج املر�ضى الذين اختاروا جتربته.
والأ�سا����س لربنام���ج (  ) D.A.Tيكم���ن يف �شرق �أوروبا يف
االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا والبحر الأ�سود ،وقد �أُدير من قبل الدكتورة
لودميال لوكين���ا (  ) Dr. Ludmilalukinaوفريق بحثها
يف الع���ام ( ،)1986يف حو����ض مائي يق���ع يف �سيفا�ستوبول يف دولة
�أوكراني���ا ،وكان الفريق مكو ًنا من املهنيني والأطباء مبتو�سط خربة
عام���ا بالعم���ل مع الدالف�ي�ن والأطفال ،وبرئا�س���ة الدكتورة
( ً ) 15
لوكين���ا ،وميتلك ه���ذا الفريق الق���درة على بناء القاع���دة النظرية
والتطبي���ق العمل���ي للربنامج امل�صم���م للأطفال الذي���ن يعانون من
التوح���د (  ،) A.D.Dللأعم���ار م���ن ( � ) 12-2سن���ة ،وهنالك
برنامج �آخر للرا�شدين �ضمن �أمرا�ض وحاجات �سيكولوجية وطبية
متعددة) 4 ( .
وق���د �أعرب العديد من �أهايل الأطف���ال التوحديني عن النجاح
والتق���دم العجي���ب بعد جل�س���ات "الع�ل�اج مع الدالف�ي�ن" ،فالطفل

( ) Lukasم���ن الأطفال الذي���ن كان للدولفني �أث��� ٌر يف حياتهم،
فهو طفل م�صاب بالتوحد وعمره ( � ) 4سنوات ،ولي�س لديه �أي لغة
للتفاعل ،وبالكاد يظه���ر �أي تعبري متعلق بالوجه ،وال يتكلم ،وحالته
ال�صحي���ة غ�ي�ر م�ستق���رة ،وال يب���دي �أي ات�صال مع بيئت���ه ،فخ�ضع
لوك����س للع�ل�اج بالدولف�ي�ن ،وهذا و�ص���ف والدته ع���ن كيفية تغيري
الدولفني ابنها:
" � ....أقارن عالج ابني لوك�س مع الدولفني بالباب الذي ُفـ ِت َح
له ليدخل عاملنا� ،أ�صبح ابننا �أقرب �إلينا بف�ضل الدولفني ،لن �أن�سى
�أب���د ًا تل���ك اللحظة عندما ق���ام لوك�س بتقبيل ي���دي يف ال�سيارة بعد
اليوم الأخ�ي�ر للعالج� ،ضحك ونظر يف عيني ،م���ن تلك النقطة كل
يوما بعد يوم".
وحت�س���ن ً
�ش���يء كان �أ�سهل ،منو ابن���ي وفهمه ازداد َّ
() 3
ما هو برنامج ال�صفاء ( كوكب املاء ) ؟
لل�سن���ة اخلام�سة عل���ى التوايل يتميز الع�ل�اج املقدم من كوكب
امل���اء بف�ضل اجلهود امل�شرتكة من قبل ال�شركة التي �أ�س�ست برئا�سة
ب���ام وتيم دفيد�سون ،فقد �أ�صبح تفاع���ل الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة وذويهم مع الدالفني مع ًا "ممكن ًا" ،لق�ضاء جتربة متميزة
ومرح���ة على ال�شاطئ ،مع الرتكيز عل���ى الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة) 5 ( .
تق����ص يف مي���اه خلي���ج املك�سيك عل���ى طول
وتنظ���م رح�ل�ات ٍ ّ
�شواط���ئ جزي���رة (�شي���ل) ،حيث يتواج���د الأطف���ال وعائالتهم يف
امل���اء ويتفاعلون مع املخلوقات البحرية مث���ل (جنم البحر ،املحار،
ال�سمك���ة املنتفخ���ة ،الدولفني) ،مم���ا يعود بالفائدة عل���ى الأطفال
والرا�شدين.
و�أثن���اء اجلل�س���ات العالجية املق���ررة متر العائ�ل�ات مبحطات
خمتلفة م���ن �أخ�صائيي العالج الطبيع���ي ومعاجلي امل�ساج املهنيني
ومعاجلي وات�سو ( ،)WATSUبحيث يعملون مع كل عائلة على
حت�سني م���دى حركة الطفل وا�سرتخاء ع�ضالته و�صحتها ،وحت�سني
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مهاراته التوا�صلية والإ�سرتاتيجي���ات ال�سيكولوجية والف�سيولوجية،
وتق ��دمي اخلدمات العالجية ال�شاملة الت ��ي تت�ضمن :العالج املائي،
والعالج ال���ذي يقدمه الأخ�صائي النف�سي لتح�سني التكامل احل�سي
للأطف���ال ،وممار�س���ة الفن���ون املعربة؛ كلع���ب الأطف���ال بالأ�شكال
املختلف���ة (مث���ل الده���ان والط�ي�ن والري����ش واملحار) ،م���ع ت�شجيع
الأطف���ال عل���ى التفاع���ل م���ع الدالف�ي�ن يف املحيط ،وي�ض���ع مدر�س
املو�سيقى اللم�سة ال�سحرية للرحلة؛ بحيث ي�سلي الأطفال بالأنا�شيد
والأحلان لإعطائهم الفر�صة لال�ستجابة ملثري الإيقاع ،ويف منت�صف
الأ�سب���وع تنظم رحالت �إل���ى مور�سن �سريين���غ يف فلوريدا ،للغط�س
واللع���ب يف عيون امل���اء النقية املتدفقة من باط���ن الأر�ض ،والتظلل
املراجع:

حتت �أ�شج���ار ال�سيرب�س املهيبة التي حتمي احلياة الربية واملحاطة
مبناط���ق الربي���ع  ،بحيث ت�ضفي هذه الرحل���ة التجديد قبل الرجوع
�إل���ى املحيط ،كل ذلك مل�ساع���دة الطفل وعائلت���ه؛ ملمار�سة حياتهم
الطبيعية كعائلة لديها طفل ذو احتياجات خا�صة) 2( .
يف النهاية ُي� َؤمل �أن تتواجد مثل هذه املراكز يف بالدنا العربية،
فنح���ن منتل���ك اخل�ب�رات امل�ؤهل���ة ور�أ�س امل���ال والطبيع���ة اخلالبة
لنتمك���ن م���ن مد يد الع���ون للأطف���ال ذوي االحتياج���ات اخلا�صة؛
للو�صول بهم �إلى �أق�صى قدراتهم وحتقيق التفاعل الإيجابي بينهم
وبني جمتمعهم.

1.http://website.lineone.net/~webjungle/dolphin.html.
2.http://Arabic.cnn.com/2004/scitech/42//Autism.med/index.html.
3.http://www.mtec-ag.de.
4.http://www.dolphinassistedtherapy.com.
5.http://www.waterplanetusa.com/programneeds2.html.
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�أثر التكامل الأفقي يف حت�سني الن�شاط التعليمي لدى
طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف البادية ال�شمالية الغربية
املعلمتان :ن�سرين ح�سني التعامرة
ميناء �صالح علي ال�سبعة
مدر�سة رابعة العدوية الأ�سا�سية
البادية ال�شمالية الغربية

ُي َع��� ُّد الربط ب�ي�ن العلوم املختلف���ة واملعارف من �أه���م الأ�سباب
للتعل���م ,وكان التوج���ه لتنظيم املواد الدرا�سي���ة لتخفيف العبءعن
التالمي���ذ ,فت���م جمعه���ا حتت مظل���ة واحد ,حي���ث �أ�صب���ح التاريخ
واجلغرافي���ا حت���ت مظل���ة العل���وم االجتماعي���ة ،والفق���ه واحلديث
والعقيدة حتت مظلة العلوم ال�شرعية ,والكيمياء والفيزياء والأحياء
حت���ت مظل���ة العل���وم ,والإح�ص���اء واجل�ب�ر والتحلي���ل حت���ت مظلة
الريا�ضي���ات ،حيث ظهرت بع����ض الأفكار الداعية �إل���ى ربط املواد
الدرا�سي���ة ك�أ�سلوب ملعاجل���ة بع�ض عيوب املناه���ج املنف�صلة وذلك
مبحاول���ة ربط �أجزاء امل���ادة الواحدة �أو امل���واد املختلفة عن طريق

�إتاحة الفر�صة للمعلم لي�شري �إلى الرتابط� ،أو ب�صورة الربط املنظم
من خ�ل�ال خطة تظهر العالقات بني امل���واد املختلفة� ,أو عن طريق
الدم���ج الذي يعتد حماولة �إيجاد عالقات �أقوى بني املواد الدرا�سية
يف املنه���اج الواح���د الدرا�س ,حيث����إن التعلم الواقع���ي يرتبط اليوم
بالدمج بني املواد الدرا�سية.
التكامل نظام ي�ؤك���د درا�سة املواددرا�سة مت�صلة بع�ضها ببع�ض
لإبراز عالقات وا�ستغاللها لزيادة الو�ضوح والفهم ،وهو يعد خطوة
تاما(اللقائي،
و�سط���ى بني انف�صال ه���ذه املواد و�إدماجها � ً
إدماج���ا ًّ
.)142 :1995
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والرتاب���ط تغطي���ة املو�ضوع���ات املختلف���ة دون �أن تك���ون هناك
جتزئ���ة �أو تق�سيم للمعرفة �إلى ميادين منف�صل���ة� ،أو �إلى الأ�ساليب
واملداخ���ل التي تعر����ض فيها املفاهي���م و�أ�سا�سيات العل���وم ،بهدف
�إظه���ار وحدة التفكري وجتن���ب التمييز والف�صل غ�ي�ر املنطقي بني
جماالت العلوم املختلفة (لبيب ومينا176 :1993 ،
�صور التعليم التكاملي و�أ�شكاله
 .1الرب���ط ب�ي�ن امل���واد املنف�صل���ة م���ن خ�ل�ال �إثب���ات العالقة بني
مو�ضوع�ي�ن �أو �أكرث ،كرب���ط مو�ضوعات يف التاري���خ مبو�ضوعات يف
اجلغرافيا (مث ًال :تاريخ فل�سطني وجغرافية فل�سطني).
 .2تو�سي���ع جم���االت الدرا�س���ة م���ن خالل جتمي���ع امل���واد املت�شابهة
�أو اخل�ب�رات التعليمي���ة املتكامل���ة يف جم���ال واح���د ،كالدرا�س���ات
االجتماعي���ة (تاريخ ،جغرافيا ،تربية وطني���ة) والدرا�سات العلمية
(فيزياء ،كيمياء� ،أحياء).
 .3مناه���ج مرتابط���ة م���ن خالل �إقام���ة عالقات عام���ة معينة بني
مادت�ي�ن �أو �أك�ث�ر ،ك�أن يعمل معل���م اللغة العربية م���ع معلم التاريخ،
وذل���ك بتكلي���ف الطالب كتاب���ة مو�ضوع���ات يف التعب�ي�ر تربط بني
فرتات تاريخية معينة.
� .4إيج���اد مناه���ج مدموجة من خالل دمج م���واد مرتابطة يف مادة
ً
فمث�ل�ا تدم���ج مو�ضوع���ات يف اجلغرافيا م���ع مو�ضوع له
درا�سي���ة،
عالقة بالفيزياء يف مادة درا�سية مثل" :طبقات الأر�ض".
.5املج���االت الوا�سع���ة ،وذل���ك بدم���ج مو�ضوعات كث�ي�رة يف مبحث
جدي���د؛ ك�أن يرتكب علم درا�سة البيئ���ة من علم الأر�ض واجلغرافيا
والكيمياء وال�سيا�سة وعلم االجتماع.
 .6الوحدات القائمة على مو�ضوع درا�سي ،حيث تدور الدرا�سة حول
حمور رئي����س ُي�شتق من املادة الدرا�سية ذاته���ا ،ولكنه يعالج ناحية
ذات �أهمي���ة يف حياة الطلبة ،وال يتقيد بتنظيم احلقائق واملعلومات
التي تُدر�س تنظيم ًا منطقي ًا ،كما �أنه ال يلتزم باحلدود الفا�صلة بني
فروع املادة� ،أو بني املادة واملواد الدرا�سية الأخرى.
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م�ستوي���ات التعلي���م التكامل���ي وي�سم���ى()Acroو(
)Disciplines
�أ-النموذج املتتابع()Sequenced
و يف ه���ذا النم���وذج يعاد تنظيم املفاهيم وامله���ارات واملوا�ضيع
م���ع الإبق���اء عل���ى انف�صالها ،م���ع احلر�ص عل���ى �إيج���اد �إطار عام
يجمعها,ويحق���ق الرب���ط ب�ي�ن جمال�ي�ن خمتلف�ي�ن والتن�سي���ق ب�ي�ن
املعلمني(ال�صعيدي.)78 :1981,
ب-النموذج امل�شرتك()Shared
ج-النموذج املن�سوج()Webbed
ويختار هذا النموذج فكرة رئي�سة تعالج املواد الدرا�سية,فتكون
حم���و ًرا لتدري�سها ً
عو�ض���ا عن تدري�س املفاهي���م اخلا�صة بكل مادة
على حدة.
د-النموذج املت�صل()Connected
وه���ذا النم���وذج يركز على الأفكار الوا�سع���ة يف حمتوى املنهج؛
حي���ث تدم���ج امله���ارات العقلي���ة وامله���ارات االجتماعي���ة ومهارات
التدري�س واملهارات التقنية،فتتجاوز جميع املواد الدرا�سية.
و -النموذج املتكامل ( )Integrated
و يحق���ق هذا النم���وذج التكام���ل يف خمتلف امل���واد الدرا�سية؛
حي���ث يتم �إن�شاء مناذج م�صممة وقائم���ة على �أ�سا�سيات املعرفة يف
كل جمال و يتم مزجها لإبراز العالقات امل�شرتكة بينهما من خالل
املهارات و املفاهيم و االجتاهات�(.إبراهيم.)112 :1992,
املربرات ال�ستخدام التكامل
ً
ارتباطا مب�شكالت احلياة التي
 .1املنهج املتكامل �أكرث واقعية و�أكرث
يواجهها الفرد يف حياته.
 .2الأ�سل���وب التكاملي يتفق م���ع نظرية اجل�شتال���ت يف علم النف�س
الرتب���وي ،حيث � َّإن املتعل���م يدرك الكل قبل الأج���زاء ،والعموم قبل
اخل�صو�ص ...،وهكذا (الوكيل.)43 :1996 ،
-3تتخل����ص املناهج املتكامل���ة من عملية التك���رار التي تت�صف بها
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مناه���ج املواد املنف�صلة ،مما يوف���ر وقت ًا لكل من املعلم واملتعلم ،وال
يثري امللل لديهما.
 -4املناه���ج املتكاملة تعمل على تنمي���ة املدر�س مهن ًّيا وعلم ًّيا ،حيث
يج���د املعلم نف�س���ه بحاجة دائمة لتطوي���ر نف�سه وتنوي���ع معلوماته،
وذل���ك لتتنا�س���ب م���ع املعلوم���ات املت�شعب���ة واملتنوعة الت���ي يقدمها
لطالبه.ومن الأمور الت���ي تي�سر التكامل التعليمي اتباع نهج تعليمي
جامع ب�ي�ن التخ�ص�صات �سواء يف �إعداد املق���ررات الدرا�سية �أو يف
تطبيقها(�شحادة.)1999,
 -4التكام���ل يع�ت�رف بوج���ود امل���واد املنف�صلة كما يع�ت�رف بوجود
حدود ل���كل مادة ،ولكنه يتخطى هذه احل���دود كلما دعت ال�ضرورة
دون دم���ج كام���ل ,و�إذا كان التكامل يعني الإف���ادة من مادة لعر�ض
مو�ضوع يف مادة �أخرى,فهو يعني التكامل يف �شخ�صية املعلم وطرق
التدري�س التي ي�ستخدمها.
 -5التكام���ل ينعك����س كلـ ًّيا وب�ص���ورة مبا�شرة على جوان���ب العملية
التعليمية كافة و�أن�شطت���ه �إذا مت تطبيقه ب�صورته املطلوبة ،ويجب�أال
ي�ت�رك لل�صدف���ة �أو لالجته���ادات ال�شخ�صية من جان���ب املعلم؛�إذ
املطل���وب هو خربات متكامل���ة يدرك من خالله���ا املتعلم العالقات
الوظيفية بني املعارف وتكاملها( .اللقاين)1995,
�أ�س�س بناء املنهج التكاملي.
   يقوم بناء املنهج التكاملي على الآتي:
�أ -تكامل اخلربة ب-تكامل املعرفة ج-تكامل ال�شخ�صية
د-مراع���اة مليول الطالب رغباتهم هـ-مراعاة الفروق الفردية
و -التعاون والعمل اجلماعي
*خطوات بناء املنهج التكاملي.
�أو ًال :العنا�ص���ر الأ�سا�سية� :أهم العنا�ص���ر التي ت�سهم بدرجة كبرية
ه���ي :الربط بني اخل�ب�رات املختلف���ة وهي:املفاهي���م ,واملهارات ,و
القيم.
ثاني��� ًا :املب���ادئ التنظيمي���ة :م���ن اخلا����ص �إل���ى العام :م���ن الفرد

وخ�صو�صي���ات اجلزء ثم �إلى �أن ن�ص���ل لأعلى م�ستوى يف املجتمع �أو
الدولة.
م ��ن الق ��دمي �إل ��ى احلديث:ه ��ذا املب ��د�أ ال ي�شمل جمي ��ع املواد
واملعارف� ،إمنا ي�صلح للبع�ض مثل املواد التاريخية.
م���ن احل�سي �إلى املجرد :الطف���ل ال�صغري يتعامل مع املح�سو�س
وال يفق���ه يف املجرد ،ولذلك عند التنظيم نراعي يف املراحل الأولى
للتعلي���م الأ�شياء املح�سو�س���ة ويف املراحل العلي���ا ميكننا طرح املواد
املجردة.
خطوات تخطيط املنهج التكاملي وتنفيذه:
الب���د يف بداي���ة احلديث م���ن ت�أكيد نقطتني مهمت�ي�ن؛ �أوالهما:
�أن تخطيط املناهج التكاملي���ة وتنفيذهاب�شكل علمي مفيد للطالب
�أم���ر �أكرث �صعوبة و�أك�ث�ر تعقيدً ا من التعامل مع امل���واد املنف�صلة �أو
التقليدي���ة املتبعة يف �أكرث الأنظمة التعليمية.وثانيهما� :أن اخلطوات
املتبع���ة يف تخطيط املناه���ج التكاملية وتنفيذه���ا تختلف باختالف
النوع املراد بنا�ؤه �أو التنظيم الذي �سيتم تبنيه.
م�شكلة الدرا�سة
-1عدم قدرة طالب ال�صف ال�سابع على الربط بني املواد الدرا�سية
املختلف���ة وتوظي���ف املعرف���ة الت���ي اكت�سبه���ا يف �أن�شطت���ه التعليمية
الأخ���رى ,ك�أني�ستفي���د م���ن معرف���ة اكت�سبه���ا يف مبح���ث ليطبقه���ا
يف مبح���ث �آخ���ر ،مث���ال� :أن ي�ستفيد م���ن در�س مقيا����س الر�سم يف
الريا�ضيات ,لر�سم خريطة الأردن يف اجلغرافيا.
-2ع���دم التوا�ص���ل ب�ي�ن ط�ل�اب ال�صف ال�ساب���ع ,لرب���ط خرباتهم
املعرفية يف مواقف و�أن�شطة �صفية �أخرى.
 -3عدم ت�شجيع املعلمني للطالب بكيفية الربط بني املواد الدرا�سية
لعم ��ل ن�ش ��اط �صف ��ي متكامل؛ حي ��ث �إن واجب املعل ��م تعليم طالبه
القدرة على االت�صال مع الآخرين ,والقدرة على تقييم �أعمالهم.
�أهمية الدرا�سة:
 .1عر�ض �أعم���ال الطلبة التي ا�ستخدم فيها الدمج الدرا�سي لبيان
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�أهميتها وقيمتها.
 .2ت�صميم زواي���ا ممتعة داخل ال�صفوف وتنفيذ �أن�شطة تركز على
التكامل الدرا�سي.
 .3ت�سهيل و�صول الطلبة �إلى م�صادر التعلم املختلفة.
 .4اال�ستفادة الق�صوى من الفراغ املوجودة يف املدر�سة.
 .5اال�ستف���ادة من بناية املدر�سة و�ساحاته���ا يف الن�شاطات التعلمية
املدجمة.
حمددات الدرا�سة
�-1أجري���ت ه���ذه الدرا�س���ة وف���ق املح���ددات الآتية :اقت�ص���ار هذه
الدرا�س���ة على عينة من طلبة ال�صف ال�ساب���ع الأ�سا�سي يف مديرية
تربي���ة البادية ال�شمالية الغربية ،وله���ذا يتوقف ت�صميم نتائج هذه
الدرا�سة على مدى متثيل العينة ملجتمعها.
اال�ستبان���ة الت���ي طبقه���ا الباحث���ان يف نهاي���ة التجرب���ة كان م���ن
�إعدادهم���ا ،لذا ف����إن نتائج ه���ذه الدرا�سة تعتمد عل���ى مدى �صدق
وثبات هذا االختبار.
عينة الدرا�سة:
مت اختي���ار عين���ة الدرا�سة بالطريق���ة الع�شوائي���ة الطبقية من
جمتم���ع الدرا�س���ة ،حي���ث مت اختي���ار(� )6شعب :منه���ا (� )3شعب
للذكور و(� )3شعب للإناث ،واختار الباحث �شعبة من �شعب الذكور
و�شعبتني من �شعب الإن���اث لتكوين املجموعة ال�ضابطة� ،أما ال�شعب
الباقية لكل من الذكور والإناث فهي متثل العينة التجريبية.
جمتمع الدرا�سة:
تك���ون جمتم���ع الدرا�سة م���ن طلبة ال�ص���ف ال�ساب���ع الأ�سا�سي
املراجع:

يف مديري���ة تربي���ة البادي���ة ال�شمالي���ة الغربي���ة للع���ام الدرا�س���ي
2013/2012م ؛ حي���ث بلغ حجم عينة الدرا�س���ة تب ًعا لإح�صائيات
مديري���ة الرتبي���ة والتعلي���م (  ) 2022طال ًبا وطالب���ة موزعني على
(� )81شعبة.
التو�صيات
 ت�شجي���ع بناء املناهج املتكاملة من خ�ل�ال تعريف املعلمني ورجالالرتبية ب�أهمية ومربرات قيام هذا النوع من املناهج� ،سواء بالن�سبة
للطالب �أو بالن�سبة لطموحات وحاجاتها الدولة.
 اهتم���ام كلي���ات الرتبية ب�إع���داد املعلمني يف �أكرث م���ن تخ�ص�صعلمي واحد.
 ع���دم ت�أكيد امل���ادة العلمية وحفظها كغاية للعملي���ة التعليمية ،بلينبغي �أن ي�شجع التدري�س الفاعل والهادف ممار�سة وتنمية عمليات
التفك�ي�ر ،وميكن �أن ميهد ذلك لتحقيق املنهج املتكامل يف امل�ستقبل
القريب.
 االنتقال من تعليم حمور معني �إلى تعليم حموره الطالب ،وانتقالدور املعل���م م���ن القائد املخطط للعملي���ة التعليمية �إل���ى دور املوجه
واملر�شد.
 التخطي���ط اجلماع���ي ,وي�ش�ت�رك في���ه املعلمون والفني���ون بعملن�شرات تبني �أجزاء الرتابط يف املواد الدرا�سية ,وتعقد االجتماعات
من وقت لآخربني املعلمني و املوجه لدرا�سة �أن�سب الطرق والأ�ساليب
للقيام بالتكامل الدرا�سي( .الوكيل )2001,
 ت�شجي���ع الطالب على �أهمي���ة الربط التعليمي بني املواد الدرا�سيةمن خالل عمل الأن�شطة امل�شرتكة بني املعلمني.

�-1سيغان ,روجيه ,و�ضع املقررات الدرا�سية وتنفيذها ,دليل منهجي ,ط1980,
-2د.اللقاين� ,أحمد ح�سني ,املنهج ،الأ�س�س ,املكونات  ,التنظيمات ,ط1995,
-3د .الوكيل� ,أحمد ,ح�سني حممود ,االجتاهات احلديثة يف تخطيط وتطوير مناهج املرحلة الأولى ,ط 2001 ,1القاهرة.
-4د.ال�سامرائي ,ها�شم ,د�.إبراهيم القاعود ,د.حممد� ,أحمد املومني ,املناهج �أ�س�سها ,تطويرها ,نظرياتها ,ط ,2دار الأمل ,الأردن.2000,
-5د.الوكيل�,أحمد,د.حممد �أمني،
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�أثر التعليم مب�ساعدة احلا�سوب يف حت�صيل طلبة ال�صف
الثالث الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات التعلم يف املهارات
احل�سابية الأ�سا�سية
املعلم م�صطفى حممود �صالح درادكة
مدر�سة عثمان بن عفان املجتمعية الأ�سا�سية
مديرية الرتبية والتعليم ق�صبة �إربد

منذ �أن وج���د الإن�سان على هذه الأر����ض ،وهو يف بحث م�ستمر
عم���ا ي�سهل له حياته ،ويجعلها �أكرث متعة وب�ساطة ،فبو�ساطة العقل
ا�ستطاع الإن�سان التو�صل �إلى ما مل يكن معرو ًفا من قبل من معارف
وعل���وم ،فاكت�شف النار ،و�صن���ع الأدوات الأ�سا�سية التي ت�سهل عليه
املا�سة للعد واحل�س���اب ،فا�ستخدم
�أم���ور معي�شته ،و�شع���ر باحلاجة َّ
�أ�صاب���ع يدي���ه ،لكن���ه �أدرك بعد ذل���ك ب�أنه���ا ال تف���ي بالغر�ض ،وال
تنا�سب العمليات احل�سابي���ة التي يحتاجها ،مما تطلب منه البحث
ع���ن و�سائل حتقق له غر�ض���ه ،ومع مرور جمموعة م���ن التطورات،
و�ص���ل �إل���ى ع���امل التكنولوجي���ا التي حققت ل���ه مبتغ���اه ،فوفرت له

و�سائ���ل و�أدوات تهدف �إل���ى تطوير �أ�ساليب التعل���م والتعليم ،وخلق
مناخ تعليمي منا�سب وفعال ،مما مكن املدر�سني من التحكم بنواجت
العملية التعليمية (العقيلي.)1994،
وتق���وم التقني���ات الرتبوي���ة ب���دور مه���م يف حت�س�ي�ن العملي���ة
الرتبوية بجميع جماالتها الإن�ساني���ة ،واالجتماعية ،واالقت�صادية،
وال�سيا�سي���ة ،حيث ا�ستخدمت الأجه���زة ،والأدوات ،واملواد ،وجميع
الإمكان���ات املتاح���ة �سواء �أكان���ت مبا�شرة �أم غ�ي�ر مبا�شرة ،مادية
�أم غ�ي�ر مادية؛ لرفع درج���ة الكفاءة والإتقان واجل���ودة يف العملية
التعليمية (غزاوي.)2000 ،
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ويعد احلا�سوب �سمة من �سمات هذا الع�صر ،ال ميكن اال�ستغناء
عن���ه؛ ملا قدمه من بيئة تعليمي���ة مريحة وممتعة �أثناء تعليم الطلبة،
فجعلهم حمبني للتعلم متمتعني بالن�شاط واحليوية خا�صة يف جمال
الريا�ضيات( العجل���وين و�صبح .)2003،كم���ا �أن للحا�سوب القدرة
عل���ى حل بع����ض امل�ش���اكل الريا�ضية ،و�إج���راء العملي���ات احل�سابية
ومعاجلته ��ا ب�سرعة هائلة ،وتقدمي الأ�ش ��كال والر�سومات الهند�سية
ب�شكل دقيق ووا�ضح (�شناق،)2002،
وق���د �أكد والكر (� )1999,Walkerأن احلا�سوب ال يعد و�سيلة
تعليمية جديدة فقط ،ب���ل �إن التطبيقات املتوفرة يف احلا�سوب التي
توافق���ت مع ثورة االت�ص���االت ،قد �ساهمت يف رف���ع م�ستوى العملية
التعليمي���ة واملعرفي���ة يف املجتمعات ،مما �أت���اح الفر�صة للطلبة ذوي
�صعوبات التعلم لإدخال املعلومات ،وتخزينها وا�سرتجاعها ،و�إجراء
العملي ��ات الالزمة لها ،وتقدمي النتائج ب�شكل فوري ،كما وفر فر�صة
التعلم الذاتي ب�شكل فردي (كامل ،)2003،وتعد الربجمية التعليمية
و�سيل���ة لتنظيم املادة العلمية ،فيت���م التحكم بها عن طريق تخطيط
املواقف التعليمية املنا�سبة ،ومن خاللها نتمكن من حتقيق الأهداف
املرج���وة ،والت�أكد من حدوث التعلم لدى الطلبة (ال�صغري.)2005،
وه���ذا كله جعل الربجمية تعد همزة الو�صل بني احلا�سوب التعليمي
واملتعلمني ،ف�صممت الربجمي���ات التعليمية بتحقق اجلودة العالية،
والأهداف التعليمية املرجوة من التعلم.
مفهوم �صعوبات التعلم
لقد تع���ددت مفاهي���م �صعوبات التعل���م ب�سبب تقل���ب الظروف
ومظاه���ر �صعوب���ات التعلم عند الطلب���ة ،حيث �إن���ه ال يوجد تعريف
جامع مانع لكل ظروف الطلبة ذوي �صعوبات التعلم؛ ب�سبب الطبيعة
غ�ي�ر املتجان�سة له���ذه الفئة (عريف���ج وال�سالم وم�صل���ح،)2006 ،
فق���د عرف خطاب (� )2006صعوبات التعل���م كما �أوردتها احلكومة
االحتادي���ة للعام  1968على �أنه���ا ا�ضطرابات تظه���ر على الأطفال
م���ن خالل �صعوبة الكالم ،والقراءة� ،أو الكتابة �أو قدرات اال�ستماع،
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والق���درات الريا�ضية ،وهذه ال�صعوبات ناجت���ة عن خلل يف وظائف
اجلهاز الع�صبي املركزي.
�أ�سباب �صعوبات التعلم
يعد حتديد �أ�سب���اب �صعوبات التعلم بعينها �أم���ر ًا �صعب ًا؛ لتعدد
الأ�سب���اب واختالفه���ا ،وتداخله���ا م���ع الإعاق���ات الأخ���رى ،فحاول
الباحث���ون واملهتم���ون يف ه���ذا املجال معرف���ة الأ�سب���اب امل�ؤدية �إلى
�صعوبات التعلم ،وميكن �إجمالها مبا ي�أتي:
�أو ًال :العوامل الوراثية
العوام���ل الوراثي���ة من الأ�سب���اب امل�ؤدية �إلى �إح���داث �صعوبات
التعلم عند الأطفال ،وخا�صة عند التوائم املتطابقة� ،أو عندما يوجد
عند �أحد الإخوة� ،أو الأخوات� ،أو الأعمام� ،أو العمات� ،أو الأجداد� ،أو
اجلدات �صعوبات تعلم (عبد الوهاب.)2003،
ثاني ًا :العوامل البيئية
�أكد بع�ض الباحثني �أن العوامل البيئية ت�سهم يف خلق ا�ضطرابات
تعلمية لدى الأطفال ،حيث �إن �سوء التغذية لفرتة طويلة ،وخا�صة يف
فرتة مبك���رة ،ي�ؤدي عندهم �إلى حدوث �صعوب���ات تعلم ،وي�صبحون
غ�ي�ر قادرين على اال�ستفادة من اخل�ب�رات التي تقدم �إليهم ،ويعمل
على ت�شتت انتباههم ،و�إن �سوء معاملة الآباء لأبنائهم وعدم الرعاية
به���م ي�ؤدي �إلى حتقيق �صعوبات تعل���م لدى الأطفال كذلك (كوافحة
وعبد العزيز.)2005 ،
ثالث ًا :الإ�صابات املكت�سبة
�إن تعر����ض الفرد لبع����ض الإ�صابات ،ي�ؤدي �إل���ى حدوث خلل يف
اجله���از الع�صب���ي املركزي ،مما ي����ؤدي �إلى ح���دوث �صعوبات تعلم
عن���ده ،وقد تكون هذه الإ�صابات قبل ال���والدة� ،أو �أثناءها �أو بعدها،
ب�سب���ب نق����ص تغذية الأم خالل ف�ت�رة احلمل ،ونق����ص الأوك�سجني
�أثناء فرتة الوالدة ،كل هذه الأمور حتدث لدى الأفراد ذوي �صعوبات
التعلم( �أبو الفخر)2005،
ال�صعوبات اخلا�صة بالعمليات احل�سابية (الريا�ضيات)
تشرين ثاني 2017

يع���د الريا�ضيات لغ���ة رمزية عاملية �شاملة ل���كل الثقافات ،وهي
م���ن �أه���م الأن�شطة التدري�سي���ة التي ت�ساع���د الطلبة عل���ى اكت�ساب
طرق ،و�أ�سالي���ب التفكر العلمي القائم عل���ى اال�ستدالل ،والربهان،
وعمليات عقلي���ة حلل امل�سائل ،وامل�ش���كالت الريا�ضية .وتتميز مادة
الريا�ضي���ات بالناحية املنطقية ،وال جم���ال للعاطفة يف احلكم على
�صدق ق�ضاياها� ،أو طرق ا�شتق���اق نتائجها ،وهذا يحقق املو�ضوعية
لدى الطلبة.
�إن طلب���ة ذوي �صعوبات التعلم مع غريهم من الطلبة العاديني،
يعان���ون م���ن �ضع���ف امله���ارات احل�سابي���ة الريا�ضية؛ وذل���ك لعدم
االهتم���ام الكايف به���م ،وتوفري املعلوم���ات ال�سابقة لتعل���م املهارات
اجلديدة ب�سرعة ،وعدم �إتاحة الفر�صة لتقدمي املفاهيم الريا�ضية،
وعدم الت�أكد من فهمها وا�ستيعابها .وكذلك من الأن�شطة التي متكن
الطلبة من ح���ل امل�شاكل التي يواجهونه���ا ،ومتكنهم من اال�ستدالل،
ا�ستخ���دام املعرفة ،واحلقائ���ق ،والقواعد ،والنظري���ات الريا�ضية،
واال�ستفادة منها يف جميع مناحي احلياة (الزيات.)1998،
مظاهر �صعوبات الريا�ضيات
تتع���دد مظاه���ر �صعوب���ات التعل���م عن���د الطلب���ة يف العملي���ات
احل�سابية على النحو الآتي( :الوقفي2003 ،؛ القا�سم.)2000،
�صعوبة الربط بني الرقم ورمزه ،فيطلب من الطالب كتابة الرقم ()9
فيكتب رقم (.)8
�صعوبة كتابة اجتاه الأرقام ،فيطلب منة كتابة رقم ( )4فيكتبها (.)3
�صعوب����ة يف التمييز بني الأرقام املت�شابه����ة يف االجتاهات فيكتب رقم
( )8هكذا (.)7
�صعوب����ة يف ق����راءة الأعداد وكتابته����ا ،وقد يقر�أ الرق����م ( )54ويكتبه
(.)45
�صعوبة يف متييز الإ�شارات احل�سابية ( .)% ،x ،- ،+
�صعوب����ة يف متييز الأ�ش����كال الهند�سية ،كاملرب����ع ،وامل�ستطيل ،واملثلث،
والدائرة.

�صعوبة يف �إجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة كاجلمع والطرح
ً
فمث�ل�ا يطلب من الطالب جم���ع عددين ()84
والق�سم���ة وال�ضرب،
و( ،)17فيقوم الطالب باجلمع هكذا
3 7
2 4
8 4
4 4 +
6 6 +
1 7+
7 1
8 0
9 1
ن�سي الطالب �أن ي�ضيف يف الأمثلة ال�سابقة (باليد واحد) فخرج
اجلواب خط�أ ،رغم طريقة اجلمع ال�صحيحة.
خ�صائ�ص املتعلمني ذوي �صعوبات تعلم الريا�ضيات
ترتب���ط �صعوب���ات التعل���م يف الريا�ضي���ات بجوان���ب عقلي���ة� ،أو
ج�سدية� ،أو انفعالية� ،أو �سلوكية� ،أو عدم االنتباه والتمييز ،وال�ضعف
احل�س���ي ،فق���د �أثبت���ت بع����ض الدرا�س���ات �أن �صعوب���ات التعل���م يف
الريا�ضيات لبع�ض الطلبة ناجت عن قلة النوم �أو الطعام ،مما ي�ؤثر يف
العمليات العقلية ،وانخفا�ض كفاءته���م ،وميكن التعرف �إلى الطلبة
الذين يعانون من ذوي �صعوبات تعلم يف احل�ساب من خالل الأخطاء
الت���ي يقعون به���ا ،فتكرار الأخطاء الت���ي وردت �ساب ًقا ي���دل على �أن
الطلبة يعانون من �صعوبات التعلم يف العمليات احل�سابية ،والتباعد
بني التح�صي���ل وقدرة الطلبة الكامنة على التعل���م ،ف�إن عدم توافق
الق���درة م���ع التح�صيل ووج���ود التباعد يعد داللة �أخ���رى على وجود
�صعوب���ات تعلم عن���د الطلب���ة .و�إذا �أق َّر معلمو ال�صف ب����أن الطالب
متعرث يف املواد الدرا�سية املقررة عليه ،على الرغم من �أن �سلوكه يقع
يف نطاق ال�سلوك الطبيعي للمرحلة العمرية التي مير بها ،فهو م�ؤ�شر
�آخر على �أن لدى الطالب �صعوبات تعلم(القا�سم.)2000،
م�شكلة الدرا�سة
عملت وزارة الرتبية والتعليم على �إدخال احلا�سوب التعليمي يف
املدار����س ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية من �أج���ل ا�ستفادة معلمي املدار�س،
وطالبهم م���ن ا�ستخداماته ،يف تن���وع �أ�ساليب التدري����س وطرائقه،
خا�ص���ة علم الريا�ضي���ات ،مما ي�ؤدي �إلى حتقي���ق الأهداف املرجوة
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ب�أف�ض���ل الطرق ،و�أ�سهلها ،وخا�صة للطلبة ذوي �صعوبات التعلم؛ ملا
له���ذه الفئة من خ�صو�صية ،ونظ ًرا لتم�سك معلمي املدار�س وخا�صة
معلمي ذوي �صعوبات التعلم بالأ�ساليب ،والطرائق االعتيادية ،رغم
حاج���ة طلبتهم �إلى �أ�ساليب ،وتقني���ات جديدة متنوعة؛ لت�ساعدهم
يف حتقي���ق �أهداف املحتوى التعليمي ب�أي�سر الطرق ،وتخل�صهم من
ال�صعوبات التي يواجهونه���ا� ،إ�ضافة �إلى ندرة الدرا�سات حول هذا
املو�ضوع ،وخا�صة يف اللغة العربية  -ح�سب علم الباحث.-
هدف الدرا�سة و�أ�سئلتها
هدفت هذه الدرا�سة �إلى بناء برنامج تعليمي حمو�سب ،وقيا�س
�أث���ره يف حت�صيل طلبة ال�صف الثال���ث الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات
التعل���م يف امله���ارات احل�سابية الأ�سا�سية ،يف �ض���وء بع�ض متغريات
الدرا�سة ،من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (=α
 )0,05ب�ي�ن املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة بالدرجة الكلية الختبار
العمليات احل�سابي���ة يف الريا�ضيات تُعزى ملتغ َري ْي طريقة التدري�س
واجلن�س والتفاعل بينهما؟
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (=α
 )0,05ب�ي�ن املتو�سط���ات احل�سابي���ة اخلا�صة بالدرج���ات الفرعية
الختبار للعملي���ات احل�سابية يف الريا�ضيات ُتع���زى ملتغ َري ْي طريقة
التدري�س ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما؟
�أهمية الدرا�سة
ت�أت���ي �أهمي���ة الدرا�س���ة م���ن مو�ضوعها ،وه���و تنمي���ة املهارات
احل�سابي���ة الأ�سا�سي���ة للطلب���ة ذوي �صعوب���ات التعل���م ،كما جاءت
�أهمي���ة الدرا�س���ة م���ن �أهمية الربنام���ج التعليم���ي املحو�سب ،الذي
ميك���ن �أن يك�شف عن درج���ة فاعلية ا�ستخ���دام احلا�سوب يف تنمية
امله���ارات احل�سابية الأ�سا�سية ،التي ت�ض���ع �أطروحات �أمام املعلمني
لتطوير مهارات طالبهم احل�سابية الأ�سا�سية ،كما ميكن �أن ت�ضفي
الدرا�سة �إلى الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة.
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حمددات الدرا�سة:
اقت�صرت هذه الدرا�سة على جمموعة من الطلبة ذوي �صعوبات
التعل���م يف حمافظة �إربد الذي���ن هم عينة الدرا�س���ة ،وعلى الطلبة
الذين لديهم �صعوبات يف املهارات احل�سابية الأ�سا�سية ،وعلى طلبة
ال�صف الثالث الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات التعلم.
الدرا�سات ال�سابقة
ح���اول الباحث مراجعة الدرا�سات ال�سابق���ة العربية والأجنبية
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد مت عر�ض هذه الدرا�سات على
نح���و يتبع الت�سل�س���ل الزمني لها ب���دء ًا بالدرا�سات م���ن الأقدم �إلى
الأحدث ،على النحو الآتي:
و�أجرى علي ( )1988درا�سة هدفت �إلى حماولة ا�ستق�صاء �أثر
ا�ستخ���دام احلا�سوب يف حت�صيل الطلبة م���ن ذوي �صعوبات التعلم
للمهارات العددية مقارنة بالتعلم ال�صفي االعتيادي ،وتكونت عينة
الدرا�س���ة م���ن ( )40طال ًبا وطالب���ة مت اختياره���م ع�شوائ ًّيا مبعدل
(� )10أف���راد من كل مدر�سة من املدار�س الأربعة التي مت اختيارها
م���ن املدار����س الت���ي متل���ك �أجه���زة حا�س���وب يف حمافظ���ة عم���ان
العا�صم���ة ،حيث ا�شتملت العينة عل���ى ( )10طالبات و( )30طالب ًا
تراوح���ت �أعمارهم بني ثم���اين ون�صف وت�سع �سن���وات ،ومت تق�سيم
عين���ة الدرا�س���ة �إل���ى جمموعت�ي�ن ( )20طالب ًا وطالب���ة للمجموعة
التجريبية التي تدر�س مب�ساع���دة احلا�سوب ،و( )20طالب ًا وطالبة
للمجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بطريقة التعلم ال�صف االعتيادي،
حي���ث كانت الفرتة املحددة للتجربة �ستة �أ�سابيع ،مت التدري�س فيها
مبعدل �أربع ح�ص�ص مدر�سية �أ�سبوع ًّيا تقدم ب�شكل متزامن لأفراد
املجموعت�ي�ن ،ويف نهاي���ة الأ�سب���وع ال�ساد�س طبق الباح���ث مقيا�س
املفاهي���م العددي���ة كاختبار بعدي ،حي���ث �أظهرت نتائ���ج الدرا�سة
�أن هنال���ك فرو ًق���ا جوهرية ذات داللة �إح�صائي���ة تُعزى �إلى طريقة
التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب مقارنة بطريقة التدري�س االعتيادية،
كم���ا �أظهرت النتائج �أنه يوجد فروق تُعزى �إلى اجلن�س ،ومل تك�شف
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نتائ���ج الدرا�سة عن فروق تُعزى �إلى الت�صنيف بح�سب املدر�سة ،وال
�إلى التفاعل بني املعاجلات ،والت�صنيف بح�سب اجلن�س واملدر�سة.
و�أج���رى ب���وجت وها�سل�ب�رجن (,Bottge & Haselbring
 )1993درا�س���ة هدف���ت �إل���ى مقارن���ة مدخل�ي�ن لتدري����س امل�سائ���ل
الريا�ضي���ة املركبة وامل�سائ���ل احلقيقية للبالغ�ي�ن ،وطبقت الدرا�سة
عل���ى ( )36طالب��� ًا م���ن الطلب���ة الذي���ن لديه���م �صعوب���ات تعلم يف
الريا�ضي���ات ،وقد �أجري���ت الدرا�س���ة على طريقت�ي�ن ،م�سائل على
جه���از الفيديو د�سك  ، Video diskوطريقة حل امل�شكالت ،وقد
�أدت النتائ���ج �إلى حت�س���ن �أداء الطلبة يف الطريقت�ي�ن �إال �أن طريقة
� Video diskأدت ب�شكل �أف�ضل يف نتائج االختبار البعدي.
�أج���رى لري����ش(  )2002,Lrishدرا�س���ة هدف���ت �إل���ى تقوي���ة
الذاك���رة بالكلمة الداللية ،والرموز مب�ساع���دة احلا�سوب؛ لتح�سني
�أداء عملي���ات ال�ض���رب للطلب���ة ذوي �صعوب���ات التعل���م يف امل�ستوى
الثان���وي ،حيث اعتم���د فيها على الذاك���رة الريا�ضي���ة ،وا�ستخدام
برنام���ج �شا�ش���ات متعددة الو�سائ���ط تعتمد عل���ى الواجهات ولوحة
املفاتي���ح ،حيث تكون���ت العينة من ( )6ط�ل�اب لديهم �صعوبات يف
احل�س���اب ،والفهم ،وطبق عليهم هذا الربنام���ج ،ف�أظهرت النتائج
�أن خم�س���ة م���ن الطلبة حت�سن �أدا�ؤه���م يف االختبار املع���د بو�ساطة
احلا�س���وب يف عمليات ال�ضرب ،وكل الطلبة البالغ عددهم ( )6قد
حت�س ـ ًنا يف �أدائهم لالختبار املُ َع ِّد على الأوراق.
�أظهروا ُّ
ومن خ�ل�ال ا�ستعرا����ض الدرا�س���ات ال�سابقة ،الح���ظ الباحث
عدم وج���ود درا�سات عربي���ة تناولت مو�ضوع �أث���ر التعلم مب�ساعدة
احلا�س���وب يف حت�صي���ل الطلب���ة ذوي �صعوبات التعل���م يف املهارات
احل�سابية ،وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة ،بتناولها
الأثر الإيجابي للتعلم مب�ساعدة احلا�سوب ،ومميزاته على حت�صيل
الطلب���ة ذوي �صعوب���ات التعلم يف الريا�ضي���ات� ،إال �أنها متيزت عن
تل���ك الدرا�س���ات ،ب�أنه���ا تناول���ت امله���ارات احلا�سوبي���ة الأ�سا�سية
جميعه���ا ،بينما تناول���ت الدرا�سات ال�سابقة واح���دة فقط من هذه

املهارات احل�سابية.
الطريقة والإجراءات
يركز الهدف الرئي�س له���ذه الدرا�سة �إلى بناء برنامج تعليمي،
وقيا����س �أث���ره يف حت�صيل طلب���ة ال�صف الثال���ث الأ�سا�سي من ذوي
�صعوب���ات التعلم يف امله���ارات احل�سابية الأ�سا�سي���ة ،يف �ضوء بع�ض
متغ�ي�رات الدرا�سة ،فقد مت بي���ان كيفية حتديد جمتم���ع الدرا�سة،
وحجم العينة ،وطريقة اختيارها من �أجل الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة
يتك���ون جمتمع الدرا�سة من طلب���ة ال�صف الثالث الأ�سا�سي من
ذوي �صعوبات التعلم يف مدار�س مديرية تربية �إربد الثانية ،والبالغ
عددهم ( )140طال ًبا وطالبة.
عينة الدرا�سة
لتحقيق ه���دف الدرا�س���ة مت اختيار عدد م���ن املدار�س التابعة
ملديري���ة �إرب���د الثانية بالطريق���ة الق�صدي���ة ،وذلك لتع���اون �إدارة
هذه املدار����س مع الباحث ،كما �أنها ت�ضم �أع���دادًا من الطلبة ذوي
�صعوبات التعلم �أكرث من غريها من املدار�س الأخرى ،والتي تتوافر
لديهم غرفة �صعوبات التعلم ،والبالغ عددها( )7مدار�س من �أ�صل
( )17مدر�س���ة ،كم���ا مت اختيار الطلبة بالطريق���ة الق�صدية؛ نظ ًرا
لتع���ذر اختياره���م بالطريقة الع�شوائي���ة النتقاء �إمكاني���ة جمان�سة
الطلبة وتوزيعهم على �أك�ث�ر من مدر�سة ،حيث بلغت عينة الدرا�سة
( )92طالب��� ًا وطالبة ،بواقع ( )55طال ًب���ا و( )37طالبة ،وبلغ عدد
�أف���راد املجموعة ال�ضابطة ( )42طال ًبا وطالبة ،بواقع ( )28طال ًبا
و( )14طالب���ة ،بينم���ا بلغ ع���دد �أفراد املجموع���ة التجريبية ()50
طال ًبا وطالبة ،بواقع ( )27طال ًبا و( )23طالبة.
�أدوات الدرا�سة
ح���دد الباحث املادة التعليمية املحو�سبة م���ن مادة الريا�ضيات
لل�صف الثالث الأ�سا�سي يف العمليات احل�سابية الأ�سا�سية؛ من قراءة
الأع���داد ،وكتابته���ا ،وعملية ال�ضرب ،والق�سم���ة ،واجلمع ،والطرح؛
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لت�صبح مادة تعليمية تتالءم مع طريقة التعليم املحو�سب با�ستخدام
برجمية تعليمية ،ت�ضمنت ع���ددًا من ال�شرائح التي مت تنفيذها وفق
�أ�س����س الت�صميم املتبع���ة يف الربجميات مع مراع���اة املبادئ الفنية
والنف�سي���ة ،و�أع���د الباح���ث اختب���ا ًرا لقيا����س حت�صي���ل الطلبة ،ومت
التحقق من �صدق الربنامج ،واالختبار املُ َع ِّد من قبل متخ�ص�صني يف
عدة جماالت ،كالريا�ضي���ات ،واللغة العربية ،واحلا�سوب ،وتقنيات
التعليم ،والقيا�س والتقومي ،واملناهج والتدري�س.
�إجراءات تنفيذ الربنامج التعليمي املحو�سب
بعد جتهي���ز الربجمية التعليمي���ة لل�صف الثال���ث الأ�سا�سي من
ذوي �صعوب���ات التعلم يف املهارات احل�سابية الأ�سا�سية على �صورتها
النهائي���ة ،وبعد �أخذ �آراء املحكمني املخت�ص�ي�ن ،قام الباحث بتوزيع
الربجمية التعليمية واالختبار املُ َع ِّد للمدار�س التي مت اختيارها لهذه
الدرا�سة.
لقد ق�س���م الباحث الربنام���ج التعليمي الذي يحت���وي على �أربع
وحدات تعليمي���ة ح�سب تق�سيم الكتاب املدر�س���ي املقرر ،حيث متت
حو�سب���ة جمموعة م���ن الدرو����س يف كل وحدة تعليمي���ة ،ومت تق�سيم
الوق���ت ح�س���ب حج���م املحت���وى ل���كل وح���دة تعليمية مب���ا ت�ضم من
م�صطلح���ات ومفاهيم ،حي���ث كان الطلبة يدر�س���ون ( )5ح�ص�ص
لكل �أ�سبوع درا�سي خالل مدة الدرا�سة البالغة (� )7أ�سابيع درا�سية،
فقد مت �إعالم املدر�س امل�س�ؤول عن الفرتة الزمنية املحددة للربنامج
التعليم���ي ،حيث يتم االنتهاء من الربنام���ج التعليمي بانتهاء الفرتة
الزمنية املحددة للربنامج ككل.
وبع���د انته���اء الفرتة الزمني���ة املحددة للربنام���ج التعليمي عاد
الباحث �إلى املدار�س ،ومت االلتقاء باملدر�س امل�س�ؤول ،لأخذ انطباعه
ح���ول الربنام���ج التعليم���ي ،والت�أكد م���ن خالله من �س�ي�ر الربنامج
التعليم���ي بنج���اح ،وبعد ذلك مت �إخ�ض���اع الطلبة الختب���ار املهارات
احل�سابي���ة الأ�سا�سية التي مت تعلمه���ا مب�ساعدة احلا�سوب التعليمي،
وجمع عالماتهم ،و�إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة لها.
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رسالة املعلم

املجلد -54بديل العددين الأول والثاين

متغريات الدرا�سة
ت�ضمنت هذه الدرا�سة عدد ًا من املتغريات هي:
�أو ًال :املتغريات امل�ستقلة:
طريق���ة التدري�س :وهي طريق���ة التدري�س املحو�سب���ة ،وطريقة
التدري�س االعتيادية.
اجلن�س :الذكور ،والإناث.
ثاني ًا :املتغري التابع
وهو الدرج���ة الكلية لالختب���ار التح�صيلي اخلا����ص بالعمليات
احل�سابي���ة للدرج���ات الفرعي���ة اخلم�س���ة اخلا�ص���ة باالختب���ارات
التح�صيلي���ة الفرعي���ة للعملي���ات احل�سابي���ة ،وهي ق���راءة الأعداد،
واجلمع ،والطرح ،وال�ضرب ،والق�سمة.
املعاجلة الإح�صائية
للإجابة ع���ن �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�س���اب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،ولك�شف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخ���دام حتليل التباين امل�صاحب له���ذه املتو�سطات ،وا�ستخال�ص
ال���دالالت الإح�صائي���ة لأثر متغ�ي�رات الدرا�سة ،متهي���د ًا لدرا�ستها
ومناق�شتها.
نتائج الدرا�سة
�أظهرت الدرا�سة عدد ًا من النتائج فكانت على النحو الآتي:
هنال���ك ف���روق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن املتو�سطات احل�سابية
املعدل���ةُ ،تع���زى الخت�ل�اف طريق���ة التدري����س ل�صال���ح املجموع���ة
التجريبية املُ َع َـدّة بو�ساطة احلا�سوب.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
املعدلة ،تُعزى للجن�س يف الدرجة الكلية الختيار العمليات احل�سابية
الأ�سا�سية.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
املعدلة تُعزى الختالف طريقة التدري�س ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لعملية قراءة الأعداد احل�سابية
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تُعزى لطريقة التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية.
وج���ود ف���روق ذات داللة �إح�صائي���ة لعمليتي اجلم���ع ،والطرح،
ل�صالح الطلبة الإناث.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لعملية الق�سمة ،تُعزى الختالف
اجلن�س ل�صالح الطلبة الذكور.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لعملية ال�ضرب ،تُعزى للتفاعل
بني طريقة التدري�س واختالف اجلن�س.
التو�صيات
�أو ًال :املراجع العربية:

يف �ض���وء نتائج الدرا�سة يو�صي الباح���ث ب�إجراء درا�سة مماثلة
عل���ى جمتمع �آخ���ر وعينات خمتلف���ة؛ لت�شمل مناط���ق تعليمية �أو�سع
به���دف تعميم نتائج الدرا�س���ة ،ون�شر الوعي ح���ول �أهمية ا�ستخدام
احلا�سوب التعليمي يف تدري�س الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،و�إ�شراك
الو�سائ���ل التعليمي���ة احلديث���ة م���ع الو�سائ���ل االعتيادي���ة يف الف�صل
الدرا�سي؛ لتحقيق املعرفة املرج َّوة جلميع الطلبة.
قائمة املراجع

 �أبو الفخر ،غ�سان .)2005(.الرتبية اخلا�صة بالطفل .دم�شق :من�شورات جامعة دم�شق -كلية الرتبية. الزيات ،فتحي م�صطفى� .)1998(.صعوبات التعلم الأ�س�س النظرية والت�شخي�صية والعالجية( .الطبعة الأولى) .القاهرة :دار الن�شر للجامعات. زيتون ،كمال عبد املجيد .)2003(.التدري�س لذوي االحتياجات اخلا�صة .القاهرة :عامل الكتب للن�شر والتوزيع. �شناق ،النا �أحمد عطية� .)2002( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف حت�صيل طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الريا�ضيات .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،جامعة الريموك ،الأردن.
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املعمل االفرتا�ضي يف القرن احلادي والع�شرين
كفاح حممد عبداهلل البدو
مديرة مدر�سة �أروى بنت عبد املطلب الأ�سا�سية الثانية
مديرية لواء ماركا

�شهد الع���امل خالل العقود املا�ضية تغ�ي�رات �سريعة ،ومتالحقة
يف خمتل���ف ميادين احلي���اة ،وخ�صو�ص ًا ميادي���ن العلوم التطبيقية،
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات ،واالت�صاالت ،كم���ا �شهد �أي�ضا من���و ًا كبري ًا
يف التعلي���م ،والتدري���ب ،وزيادة هائلة وم�ستم���رة يف �أعداد ال�سكان،
وانطالق ًا من هذا الواقع فقد �أ�صبح من ال�ضروري مواكبة ال�سيا�سة
التعليمية ملتطلب���ات روح الع�صر الذي نعي�ش فيه ،ومواجهة حتديات
امل�ستقبل الذي �سي�شهد املزي���د من االنفجار ال�سكاين واملعريف .وقد
�أ�سهم هذا التطور يف �إمكانية �إن�شاء املعامل االفرتا�ضية والتو�سع يف
�إع���داد برجمياتها .وهناك العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية
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الت���ي اهتم���ت با�ستخ���دام املعام���ل الدرا�سية يف املج���االت املختلفة
والت���ي �أثبتت فاعلي���ة ا�ستخدامها وحتقيق الأه���داف املحددة ،فمن
الدرا�سات العربية درا�سة نهري طه ح�سن ( ،)2006درا�سة �إبراهيم
�أحم���د ن���وار( ،)2009درا�سة راني���ا عبد الفت���اح ( ،)2009ودرا�سة
علي بن ظاف���ر الكلثمي ( ،)2009ومن الدرا�س���ات الأجنبية درا�سة
.)2007( .Tracey,A.&Stuckey,M
مفهوم املعامل االفرتا�ضية:
تعد املعام���ل االفرتا�ضي���ة (� )Virtual Labsإحدى تطبيقات
م���ا ي�سم���ى بالواق���ع االفرتا�ض���ي ،Virtual Realityوه���و �أح���د
تشرين ثاني 2017

م�ستحدث���ات تكنولوجيا التعلي���م ،والذي يعد بيئ���ة تعليم م�صطنعة
�أو خيالي���ة بديلة ع���ن الواقع احلقيقي وحتاكي���ه ،واملتعلم هنا يعي�ش
يف بيئ���ة تخيلي���ة يتفاعل وي�ش���ارك ويتعامل معها من خ�ل�ال حوا�سه
ومب�ساعدة جهاز الكمبيوتر وبع�ض الأجهزة امل�ساعدة.
وتعرف املعام���ل االفرتا�ضية ب�أنها بيئة منفتحة يتم من خاللها
حم���اكاة خمت�ب�ر العلوم احلقيق���ي والقي���ام بربط اجلان���ب العملي
باجلان���ب النظري ،ويتم من خالله تدري�س مهارات التفكري ،ويكون
ل���دى الطالب مطلق احلري���ة يف اتخاذ الق���رارات ب�أنف�سهم دون �أن
يكون لذلك� أي� آثار �سلبية()2004.Woodfield,etal
كم���ا تع���رف ب�أنه���ا بيئ���ة تعل���م وتعلي���م افرتا�ضي���ة ت�سته���دف
تنمية مه���ارات العم���ل املخ�ب�ري ل���دى الط�ل�اب ،وتقع ه���ذه البيئة
عل���ى �أح���د املواق���ع يف �شبك���ة الإنرتنت وين�ض���وي ه���ذا املوق���ع
ع���ادة عل���ى �صفح���ة رئي�س���ة ولها ع���دد م���ن الرواب���ط �أو الأيقونات
(الأدوات) املتعلقة بالأن�شطة املختربية و�إجنازاتها وتقوميها .ح�سن
زيتون(.)165:2005
خ�صائ�ص التعليم يف املخترب االفرتا�ضي:
�أكد اخلبريون خ�صائ�ص معينة للمخترب االفرتا�ضي ،وهي:
 -1بع����ض التج���ارب حتتاج �إلى وق���ت طويل لإجنازه���ا ،حيث تعمل
املح���اكاة عل���ى تي�س�ي�ر بع�ض ه���ذه احل���االت وجعله���ا مفهومة لدى
الطالب ب�سهولة ،كما تعمل على توفري الوقت واجلهد.
 -2خلق من���وذج فكري جديد يف جمال التعليم �أف�ضل من احلقيقة،
و�أكرث جما ًال من اخليال ،وذلك حني يحقق اخليال التعليمي للطالب،
ف���كل ما يحل���م بتحقيقه يتحق���ق؛ �إذ يرى املعلومات تتح���رك �أمامه
ويعي�شها.
 -3بع�ض الأن�شطة مكلفة من الناحية املادية ،حيث ميكن من خالل
املحاكاة متثيل الواقع وبتكاليف قليلة.
 -4بناء املعرفة واملعلومات.
 -5يقدم التعليم ب�صورة جذابة حتتوي على املتعة والت�سلية والإثارة

ومعاي�شة املعلومة.
 -6يوج���د لدى الطالب رغبة يف التعليم ،ودافعية ملمار�سة املعلومات
وم�شاهدته���ا ،كما ميكن اللجوء �إليه عند تعذر توفر املواد والأجهزة
�أو �أي من املتطلبات الأ�سا�سية التي  تتطلبها التجربة.
الهيكل العام للمعمل االفرتا�ضي:
يحتوي املعمل االفرتا�ضي على عدد من املكونات ،ومن �أكرث تلك
�شيوعا ما يلي:
املكونات ً
 -1منف���ذ للمعمل من خ�ل�ال الويب لتعمي���م �إمكانية الو�ص���ول �إليه
وا�ستخدامه.
 -2خ���ادم للح�سابات ،وهو حا�سب ذو ق���درات ح�سابية عالية ميكن
من تنفيذ عمليات املحاكاة و�إجراء معاجلة �سريعة للبيانات.
 -3قواع���د بيانات حتتوي على معلوم���ات تعتمد على جمال التطبيق
مثل برامج حماكاة �أولية ومالحظات جتريبية ومتطلبات للمتعلم �أو
الباحث و�أدلة للم�ستخدمني ،وميكن �أن تكون قواعد البيانات حملية
�أو موزعة الوحدات والو�سائل الالزمة لبناء التجربة والتفاعل معها.
 -4و�سائ���ل جتمي���ع بيان���ات م���ن الأقم���ار اال�صطناعي���ة �أو �أجه���زة
كامريات املراقبة من بعد.
 -5و�سائ���ل التعاون واالت�ص���ال مثل الدرد�ش���ة �أو م�ؤمترات ال�صوت
والفيديو �أو االنغما�س من ُبعد.
 -6برامج للمح���اكاة وحتليل البيانات والعر�ض املرئي للبيانات وقد
تكون برامج متاحة على اخلادم �أو مهيئة للعمل املوزع.
 -7و�سائل تقييم �أداء املتعلم �أو الباحث و�إر�شاده بالتقييم من خالل
التقييم الت�شكيلي �أو النهائي.
وهناك ثالثة �أمناط للمجموعة ال�صفية التي ت�ستخدم يف عملية
التعلم والتعليم:
-1العر�ض عن طريق املعلم.
-2الدرا�سة امل�ستقلة (الذاتية) عن طريق املتعلم.
-3التفاعل بني املعلم واملتعلم� ،أو بني الطلبة يف املناق�شات اجلماعية،
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�أو اللقاءات اجلماعية .
خطوات ت�صميم املعمل االفرتا�ضي يف القرن احلادي والع�شرين:
اخلطوة الأولى :تقدير االحتياج���ات وحتديد الظروف الالزمة
لتنفيذ املخترب ,والبد من حتديد بع�ض النقاط يف هذا ال�ش�أن ،وهي:
 -1املنتفعون من املخترب وال �سيما الطلبة الدار�سني عن ُبعد ،واحلد
الأدنى لعددهم الذي يجب توفره للبدء بامل�شروع.
 -2حتديد ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية للمخترب ،مثل :متطلبات
ا�ستخ���دام املخترب ،قوان�ي�ن الدخول واال�ستخ���دام ،ت�سجيل الدخول
والر�سوم ،وكل ذلك يجب حتديده قبل بدء العمل باملخترب.
 -3توف�ي�ر الأجه���زة والربجمي���ات الالزم���ة واالت�ص���ال بالإنرتنت
والتكاليف الالزمة لذلك.
 -4حتديد م�ؤ�س�سات الدولة التي �ستدعم امل�شروع.
اخلطوة الثانية :حتديد اجلهود والأعمال املنوي القيام بها ،وتقدير
التكاليف املادية:
ويتم ذلك بتقدير الزمن الالزم واملتوقع لتنفيذ م�شروع املعمل،
وحتديد الأدوات والأجهزة واملعدات والربجميات والأخ�صائيني من
ذوي امله���ارات يف جماالت عديدة ،مثل :م�صمم جرافيكي ،م�صمم
تعليمي ،مربمج ،مقي���م برجميات ،عامل خمت�ص ب�صيانة الأجهزة
واملع���دات التي يحتويها املعمل� .إ�ضاف ًة �إل���ى دور املعلم يف هذا النوع
من املعامل احلديثة؛ �إذ �سي�ضيف عب ًئا جديدًا عليه ،كما قد يغري من
طرق التدري�س امل�ستخدمة التي يجب �أن تتنا�سب مع بنية املعمل ،كما
�ست�ؤث���ر يف املناهج الدرا�سية وطبيعته���ا وحمتواها ومدى توفرها يف
�صورة �إلكرتونية ،ويف عملية التقومي وكيفيتها ،و�إدراك دور الإنرتنت
يف العملية التعليمية التعلمية ،مما �سيقود �إلى تعلم ذي معنى يهدف
�إلى تنمية مهارات ما وراء املعرفة ومهارات التفكري.
اخلطوة الثالثة :التخطيط
و�ض���ع قائمة الأه���داف التعليمية ه���و جزء �أ�سا�س���ي من عملية
التخطي���ط ،ثم حتديد الكيفي���ة التي �سيتم من خالله���ا �إجناز هذه
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الأه ��داف وحتقيقها ،ويك ��ون حتت هذه املظلة نق ��اط عديدة منها:
الت�أك���د من تلقي الطلبة واملعلمني كل ما يتعلق باملعمل من معلومات؛
مث���ل موا�صفات���ه ،و�آلية عمل���ه ،وال�سيا�س���ة اخلا�صة ب���ه ،وقوانينه،
وتقدمي التغذية الراجعة امل�ستمرة للطلبة لتقييم مهاراتهم وفهمهم
قدّم ،وتوفري كل ما يدعم التعلم عن طريق العمل
ملحتوى املنه���اج املُ َ
والتعلم عن طريق تبادل املعلومات بامل�شاركة يف احلوار ،والعمل على
توف�ي�ر الأن�شطة لذلك ،وحتفيز الطلبة عل���ى امل�شاركة فيها لتحقيق
هذه الأهداف.
ي�أت���ي بعد ذل���ك كيفية حتقيق ه���ذه الأه���داف التعليمية ،والبد
لذلك من ابتكار نهج يت�سم بالإبداع وعدم التقيد بالطرق التقليدية،
بل الب���د من التنوع ،وال يعن���ي ذلك االعتماد الكام���ل على الإنرتنت
باخت�ص���ار ه���ذا النهج علي���ه ،بل ال بد م���ن �أن يكون َاّ
مبدعا
خل ًق���ا ً
ً
وب�سيط���ا يف الوق���ت نف�س���ه ،م���ع �ض���رورة مراعاة خ�صائ����ص الفئة
امل�ستهدفة واحتياجاتها
اخلطوة الرابعة :ت�صميم املعمل
املكونات الرئي�سة للمعمل االفرتا�ضي هي :
 -1الأجهزة واملعدات املعملية.
� -2أجه���زة احلا�س���ب الآيل ،فالطالب يحتاج �إل���ى حا�سب �شخ�صي
مت�ص���ل بال�شبكة املحلي���ة �أو ال�شبك���ة العاملية الإنرتن���ت ليتمكن من
العم���ل يف �أي زم���ان وم���كان� ،إ�ضافة �إلى الربام���ج اخلا�صة لت�صفح
ال�شبكة ،والربامج اخلا�صة للمحاكاة.
� -3شبك���ة االت�ص���االت والأجه���زة ذات ال�صلة ،مب���ا �أن ربط جميع
امل�ستفيدي���ن م���ع املخترب يك���ون بالرتا�سل الرقمي فيج���ب �أن تربط
جمي ��ع الأجهزة م ��ع �شبكة احلا�س ��وب ،و�أن تكون خط ��وط االت�صال
م�أمون���ة ،و�أن توف���ر للم�ستفيد قناة ات�ص���ال ذات جودة عالية متكنه
م���ن التوا�صل مع املعمل عن طريق ال�شبكة املحلي���ة �أو العاملية؛ حتى
ي�ستطيع القيام بجميع الأن�شطة املطلوبة.
 -4الربامج اخلا�صة باملخترب االفرتا�ضي ،وتتمثل يف برامج املحاكاة
تشرين ثاني 2017

التي مت ت�صميمها من قبل املتخ�ص�صني ب�شكل جذاب ومثري لالنتباه،
زد عل���ى ذلك املناهج التفاعلية املزودة ب�أفالم فيديو و مواد �إثرائية
متنوع���ة ت�ضمن للطال���ب �أكرب قدر م���ن امل�شارك���ة و التفاعل خالل
تدري�س املادة �أو تكون م�صد ًرا مه ًّما لال�ستذكار و املراجعة والتقومي
الحتوائه���ا على العديد من الأ�سئل���ة و التدريبات التي تقي�س م�ستوى
فهم الطالب.
 -5برام���ج امل�شاركة والإدارة ،وهي التي تتعل���ق بكيفية �إدارة املعمل
والعامل�ي�ن م���ن طلب���ة وباحثني ،حيث تق���وم هذه الربام���ج بت�سجيل
الطالب يف الربنامج املعملي.
 -6قواعد بيانات حتتوي علي معلومات تعتمد علي جمال التطبيق،
مثل برامج حماكاة �أولية ومالحظات جتريبية ومتطلبات للمتعلم �أو
الباحث و�أدلة للم�ستخدمني ،وميكن �أن تكون قواعد البيانات حملية
�أو موزعة.
 -7املوظ���ف التقن���ي (التقن���ي امل�س����ؤول ع���ن �صيان���ة احلوا�سي���ب
والربجميات ،وهن���اك � ً
أي�ضا مهند�س ال�صوت ال���ذي �سيقوم بتوفري
م�ست���وى �صوت مالئم مل�ساحة وبناء الغرفة ونظام التكييف والتدفئة
فيها ،وا�ستخدام مواد خا�صة المت�صا�ص ال�صوت خا�صة لل�سقف).
اخلط���وة اخلام�سة� :أن ينا�سب املحت���وى التعليمي طبيعة املعمل
ال���ذي �سيتم التعلم والتدري�س داخله؛ كون املعمل يعمل بالتكنولوجيا
فالب���د �أن ي�صم���م املنه���ج بطريقة ميكن تقدمي���ه للطلبة من خالل
�أدوات التكنولوجيا والربجميات املالئم���ة واملواقع الإلكرتونية ،مثل
تزويده���ا مبناهج تفاعلية (عل���ى �شكل برجميات) م���زودة ب�أفالم
فيديو و مواد �إثرائية متنوعة ،والبد من معرفة ما يلزم لرتكيب هذه
املراجع:

الربجميات وحمايتها.
اخلط���وة ال�ساد�سة :متك�ي�ن التوا�صل بني الطال���ب واملعلم وبني
الطلبة �أنف�سهم ب�شكل فعال ،وعلى املتعلم �أن يكون على وعي ب�أ�شكال
التوا�ص���ل مع املعلم مثل الإميي���ل وال�شات �أو عمل اجتماع بالفيديو �أو
القوائم الربيدية.
اخلطوة ال�سابعة :طرق التقومي
هن ��اك طرق عدي ��دة للتقومي؛ كتح�ض�ي�ر العديد م ��ن الأ�سئلة و
التدريبات التي تقي�س م�ستوى فهم الطالب ،وميكن �أن يجتاز الطالب
اختبا ًرا حمو�س ًبا با�ستخدام �أدوات مثل:
()Test Creator ,2000 Quiz Creator, Jquiz, Test

كم���ا �أن هناك طر ًق���ا للتقييم مث���ل :املراجعة الذاتي���ة ،وتقييم
الأقران ،وم�ستوى امل�شارك���ة يف النقا�شاتpeer review, self-.
review, access records, level of participation in
,discussions

اخلطوة الثامنة :تنظيم الإدارة ال�صفية
ابت���دا ًء من قيام املعلم بتحدي���د �أ�سماء الطلبة املنتمني لل�شعبة،
وب�أخذ احل�ض���ور والغياب ،وامتالك البيان���ات الكاملة عن تقدمهم
العلمي ودرجاتهم وكل املعلوم���ات الأكادميية عن الطالب ،وحتديث
هذه املعلومات كلما لزم الأمر و�أر�شفتها.
اخلطوة التا�سعة :التنفيذ ،وتعني تطبيق ما مت اقرتاحه �ساب ًقا.
اخلطوة العا�شرة :ال�صيانة والتحديث امل�ستم َّران �سواء للأجهزة
واملعدات �أو للربجميات �أو لكل ما هو داخل جدران املعمل.

	•�سالمة،عبد احلافظ (  . ) 2013مناذج يف ت�صميم التدري�س  ( .ط، ) 1عمان  :دار البداية نا�شرون وموزعون
	•عبود،حارث ( . )2007احلا�سوب يف التعليم  ( .ط، ) 1عمان  :دار وائل للن�شر
	•احليلة،حممد ( . )1998تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق  ( .ط، ) 1عمان  :دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة
	•البياتي،مهند ( .)2006الأبعاد العملية والتطبيقية يف التعليم الإلكرتوين .عمان :ال�شبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد.
	•�أحمد بن �صالح الرا�ضي (" .)2008املعامل االفرتا�ضية منوذج من مناذج التعلم الإلكرتوين" .ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم الإلكرتوين يف التعليم العام،
وزارة الرتبية والتعليم ،الإدارة العامة للرتبية والتعليم .الريا�ض.

Available At:
www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php
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نحو �إ�سرتاتيجية وطنية للإدارة الرتبوية يف �ضوء االجتاهات
املعا�صرة
الدكتور :قا�سم حممد املجايل
احتاد الكتاب والأدباء الأردنيني

م���ن الطبيعي �أن يختلف علماء النف�س والإدارة واالجتماع حول
جوهر القيادة وطبيعتها ،وحي���ث �إن القيادة قابلة للتعلم والتطوير
و�إع���ادة ال�صياغة مبا يتنا�سب مع الع�صر ,فه���ي �إذ ًا �صناعة ميكن
�إع���ادة اخرتاعها ,وجتهيزه���ا ,وتهيئته���ا لإدارة امل�ستقبل .وعندما
نعي���د التفك�ي�ر يف القي���ادة (  )rethin king leabershibجن���د
�أنن���ا معت���ادون على تخي���ل �ص���ور لأنا����س معين�ي�ن يف �أدوار ترتبط
ب�سلطات ر�سمية حمدودة ،كمديري املدار�س وم�ساعديهم ومديري
املناط���ق التعليمي���ة � .....إلخ ،ولكن القيادة ميك���ن �أن ينظر �إليها،
وتت���م درا�ستها كفعل ولي�س كا�سم فق���ط؛ �أي �أن ن�أخذ بعني االعتبار
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االهتم���ام بالعمليات والن�شاطات والعالقات التي يرتبط بو�ساطتها
النا����س ,عو�ض��� ًا عن درا�س���ة القيادة كمجرد �شخ����ص معني يف دور
حمدد؛ "�أي �أننا ميكن �أن نعرف القيادة كعملية تعلم تبادلية متكن
جمموع���ة امل�ساهمني فيها من بناء �ش���يء له مغزى وتدعيمه لديهم
يف �إطار حتقيق الهدف العام امل�شرتك للمجموعة" .وهذا التعريف
ه���و م���ا يطلق علي���ه (القي���ادة الب َّن���اءة املنتج���ة) ،والقي���ادة بهذا
املفه���وم تعني عملية التعلم الناجتة ب�ي�ن البالغني يف �إطار امل�شاركة
اجلماعي���ة؛ ل�صياغة الر�ؤي���ة اخلا�ص���ة بامل�ؤ�س�س���ة الرتبوية وو�ضع
�أهدافه���ا و�أولوياته���ا؛ �أي �أن القي���ادة عملية تعل���م جماعية تت�ضمن
تشرين ثاني 2017

جمموعة من الفر�ضيات وهي:
�-1أن كل ف���رد لدي���ه الطاق���ة ليك���ون قائ���د ًا ويتمت���ع بحقه يف
ممار�سة القيادة.
�-2أن القيادة لي�ست جمرد �سمة �أو �صفة ,والقائد هو ال�شخ�ص
الذي يقوم مبمار�سة العمل القيادي.
�-3أن املق�ص���ود بالقي���ادة ه���و "عملي���ة التعلم التي ت����ؤدي �إلى
التغيري الإيجابي الب َّناء")1( .
وال�س َّيم���ا �أنن���ا نعي�ش يف ع�ص���ر ت�سوده نظري���ة التعليم امل�ستمر
وامت���داد املعرفة ،فالتطور العلمي يت�سارع ب�صورة انقالبية كل يوم,
وال �أح���د يف من�أى عن الت�أثر به���ذا التغيري العلمي الهائل الذي �أخذ
طاب���ع االنقالب احل�ضاري( ،)2باعتب���ار �أن امل�ؤ�س�سة الرتبوية �أداة
حيوي���ة يف املجتمعات الإن�سانية ,وذل���ك لأن الرتبية هي املدخل �إلى
التنمية ال�شاملة ,وهي احل�صن املنيع الذي تلج�أ �إليه املجتمعات �إذا
تعر�ض���ت للم�صاعب واملحن ،و�إذا كان���ت امل�ؤ�س�سات الرتبوية الأداة
احليوية يف املجتمع ف�إن الإدارة الرتبوية هي املفتاح ونقطة البدء يف
عملي���ة �إ�صالح التعليم وتطويره ليواكب حاجات املجتمع وتطوراته،
والإدارة الرتبوي ��ة �ض ��رورة لكل ن�شاط يف املنظم ��ة ،ولكل م�ستويات
الإدارة؛ كونه���ا العن�صر امل�س�ؤول عن حتقيق النتائج ،مما ي�ستوجب
الأخ���ذ مبا ي�سمى بالهن���درة ( ،)reengineeringحيث ظهر هذا
املفه���وم يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،و�أ�ضاف مل�سة جديدة يف
ع���امل الإدارة احلديث���ة ب�شكل ع���ام والإدارة الرتبوية ب�شكل خا�ص،
ف�أ�صب���ح مفهوم الهندرة من املفاهيم املعروف���ة يف الإدارة الرتبوية
والتنظي���م يف العامل ب�شكل عام والوط���ن العربي ب�شكل خا�ص ،وقد
تبن���ى املفهوم �أ�ساتذة الإدارة الرتبوية وال�سلوك التنظيمي والقيادة
الإداري���ة واملديري���ن وامل�شرف�ي�ن واملتابع�ي�ن للتقني���ات احلديثة يف
الإدارة العلي���ا للمفهوم اجلديد ( الهندرة) ،الذي �ساهم يف تطوير
مهامه���م وتغيريها يف ظل العمليات واملناف�س���ة يف ع�صر املعلومات
والتحدي���ات كنظام العوملة ،مما يعيدنا �إل���ى �إدارة اجلودة ال�شاملة

و�إر�ض���اء الطال���ب وتوكي���د اجل���ودة يف التعلي���م والتدري���ب ونظ���م
العمل(.)3
التطوير التنظيمي يف ال�سياق الرتبوي
�إن امل�ؤ�س�س���ة الرتبوية بطبيعتها حمافظ���ة ,باعتقادها ويقينها
ب�أنه���ا القـ ِّيـم���ة عل���ى الإرث الثق���ايف للمجتم���ع ,ول���ذا ف�إنه���ا تظ���ل
م�ت�رددة يف قبول فكرة التطوير بح���د ذاتها ،ولعل هذا يفر�ض على
الإدارة الرتبوي���ة حتدي ًا من نوع خا�ص ،وه���و �إ�شاعة ثقافة التطوير
يف امل�ؤ�س�س���ة الرتبوي���ة وتكري�سه���ا ,و�إذا تذكرنا ب����أن الع�صر الذي
نعي�ش���ه هو "ع�ص���ر التغيري" ،ف�إن التغيري يح�ص���ل بالفعل وتت�سارع
يف كل ي���وم ويف كل حلظ���ة ويف خمتل���ف املجاالت فك���رة "التغيري"،
وهي فكرة منقولة و�شائع���ة وم�أخو ٌذ بها يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية ثم يف
املجتم���ع .ويف م���ا يتعل���ق بالإ�سرتاتيجيات التي ميك���ن �أن ت�أخذ بها
الإدارة الرتبوي���ة ف�إن �إ�سرتاتيجي���ات التثقيف والتوعية (normat
 )ivereeducativeه���ي الأك�ث�ر منا�سب���ة لطبيع���ة الوظيف���ة
الرتبوية ,الأمر الذي يعني �أن الإدارة الرتبوية املعنية يجب �أن تعمل
على �إقناع العاملني ب�ضرورة التطوير و�أهميته بالن�سبة لهم ك�أفراد،
وبالن�سبة مل�ؤ�س�ستهم كتنظيم (.)4
وتتطل���ب �إدارة العمليات التعليمية والتعلمي���ة منهجية وا�ضحة
قائم���ة على التخطي���ط ال�سلي���م ,وتوف�ي�ر الأدوات والو�سائل املعينة
املنا�سب���ة ,وتوظيف الإ�سرتاتيجي���ات الأدائية والتقني���ات الالزمة،
وا�ستخ���دام الأدوات التقوميية الكفيلة بقيا�س مدى حتقق الأهداف
لكن
الرتبوية املخط���ط لها يف �أبعادها املعرفية واملهاري���ة والق ِّيمةَّ ،
جوهر تلك العمليات يتمثل يف اخلط���وات التنفيذية ملواقف التعليم
والتعلم ,وما تتطلبه من حتديد لأدوار كل امل�شاركني يف هذه املواقف
من طلبة ومعلمني ،ورمبا يكون للم�شرفني الرتبويني �أو املر�شدين �أو
غريه���م دور امل�شاركة ،وذلك كي يتم �إجن���از املهمات يف �ضوء تلك
الأدوار املح���ددة لكل منه���م( .)5ويعد املنه���اج املدر�سي جمموعة
من املع���ارف واخلربات الت���ي يتعلمها التالميذ ب�إ�ش���راف املدر�سة

97

و�إدارته���ا ،وهو �أ�شبه بوثيق���ة مكتوبة تقرر وج���ود الرتبية املدر�سية
�أو انعدامه���ا ,و�سلوك املعلم والتالميذ واملفاهيم الرتبوية والوظيفة
املخ�ص�صة ،فال ميكن �أن تتوافر تربية مدر�سية وال معلم �أو تالميذ
دون تواج���د م�سبق للمنهج �أو ًال ،فاملادة الإجرائية للرتبية والتعليم،
فاملعل���م وتعلم التالميذ �أو وقوده���ا وطاقاتها الرتبوية املحركة ,ومل
ينح�صر دور املنهج �إلى هذا احلد ،بل ت�ستحدثه اجلهات الر�سمية
يف الواق���ع ل�س���د حاج���ات اجتماعي���ة متنوع���ة؛ اقت�صادي���ة ومهنية
و�إن�ساني���ة و�سيا�سية وقومية ونف�سية واقت�صادية ,فـبهذا كله ي�ساهم
املنه ��ج بتنفيذ احلياة اليومية للفرد واملجتمع ،ويف تقدمي م�ستقبلها

للأف�ضل (.)6
�إن املواطن���ة ال�صاحل���ة ه���ي بق���در ما تعط���ي الوط���ن ال بقدر
م���ا ت�أخ���ذ منه ,وقليل من النا����س يعطون و�أقل منه���م �أولئك الذين
يعرف���ون كيف يعط���ون ،ه�ؤالء ه���م ال�صفوة ال�صف���وة الذين يفنون
�شبابه���م بخدمة بالده���م؛ لعلمه���م �أن لها ح ًّقا عليه���م ،فهي التي
ر َّبـتهم وعلمته���م وهذبتهم ،وهي التي جعلت منهم العلماء الأجالء
الذي���ن ي�ضعون اخلطط واال�سرتاتيجي���ات ،وي�ؤلفون الكتب الق ِّيـمة،
وب���كل فخر ف�إننا نعزو ذلك �إلى التعلي���م واالهتمام به؛ لتطويره كل
�ضمن اخت�صا�صه)7(.
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اجلودة يف التعليم
الدكتور فواز حممد التميمي
مدير تربية وتعليم �سابق

ا�ست�أث���ر مفه���وم اجلودة يف التعلي���م على اهتمام���ات الباحثني
يف احلق���ل الرتبوي ،وقد حاول العدي���د منهم �إعطاء تعريف ملفهوم
اجلودة يف التعليم كل ح�سب ر�ؤيته ،كما حظيت اجلودة بجانب كبري
من اهتمام العامل اليوم �إلى احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على
هذا الع�صر
(ع�صر اجل���ودة) ،فقد �أ�صبح���ت اجلودة من �أه���م الأ�ساليب
لتح�سني نوعية التعليم يف الع�صر احلايل؛ �إذ �إنها مل تعد ترف ًا ترنو
�إلي���ه امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية ،ب���ل �أ�صبحت �ضرورة ُم ِل َّح���ة ودلي ًال على
بقاء امل�ؤ�س�سة التعليمية(من�صور.)2005:3 ,

واجل���ودة يف جم���ال الرتبية والتعليم هي معاي�ي�ر عاملية للقيا�س
واالع�ت�راف ،واالنتق���ال م���ن ثقافة احل���د الأدنى �إلى ثقاف���ة الإتقان
والتمي���ز ،واعتب���ار امل�ستقب���ل هد ًف���ا ن�سع���ى �إلي���ه ،واالنتق���ال م���ن
تكري����س املا�ض���ي �إلى امل�ستقبل ال���ذي تعي�ش فيه الأجي���ال التي تتعلم
الآن(الزواوي .)34 :2003،وجودة التعليم من منظور �إ�سالمي عبارة
ع���ن ترجمة احتياجات وتوقع���ات امل�ستفيدين م���ن العملية التعليمية
�إلى جمموعة خ�صائ�ص حم���ددة تكون �أ�سا�س ًا يف ت�صميم اخلدمات
التعليمي���ة وطريق���ة �أداء العمل من �أج���ل تلبية احتياج���ات وتوقعات
امل�ستفيدين وحتقيق ر�ضا اهلل عز وجل (اخلطيب.)3 : 2007 ،

99

فاجلودة هي الثقاف���ة التي ينبغي �أن يتبناها جميع العاملني يف
ال���وزارة ،وحتقيقها يحت���اج �إلى تغيري الثقاف���ة يف العمل من خالل
التعاون ،والعمل بروح الفريق الواحد للو�صول �إلى اخلدمة �أو املنتج
ع���ايل اجلودة(الطال���ب) ب�أق���ل تكلفة ممكن���ة ،وهذا لي����س بالأمر
ال�سه���ل بل يحت���اج بع�ض ًا م���ن الوقت،ويتحقق من خ�ل�ال التعريف
ب�سيا�س���ة ال���وزارة وااللت���زام مبتطلبات اجل���ودة من قب���ل الإدارة
العليا �أو ًال ثم من قبل جميع العاملني فيها .كما �أن اجلودة تقاد من
الأعل���ى ،ولكنها تغذى من الأ�سف���ل ،وهي م�س�ؤولية كل فرد ،وتهدف
الوزارة يف حتقيقها �إلى تاليف حدوث الأخطاء ولي�س �إلى اكت�شافها،
مع موا�صلة التطوير والتح�سني؛ �إذ �إن اجلودة لي�ست �إجراءات عمل
ونظ���م ميكن تطبيقها ،بل هي تغيري ج���ذري يف الثقافة التنظيمية،
يتم التعبري عنها بالقيم والأفكار وال�سلوكات ال�سائدة فيها.
وات�سا ًق���ا مع ما �سبق ،ال بد م���ن ت�أكيد �أن اجلودة و�إتقان العمل
وح�سن �إدارته من املب���ادئ الإ�سالمية التي وردت بن�صو�ص الكتاب
وال�سن���ة ،والأخذ بها واجب ديني ووطن���ي ،و�أنها من �سمات الع�صر
الذي نعي�ش���ه ،وهي مطلب وظيفي يج���ب �أن يحت�ضن جميع جوانب
العملية الرتبوية.
وانطالق ًا من حر�ص الأردن على تطوير النظام الرتبوي بهدف
تعزيز فعاليته وزي���ادة �إنتاجيته ،و�إميان ًا من وزارة الرتبية والتعليم
ب�أهمي���ة ترجمة التوجيه���ات امللكية ال�سامي���ة ،و�صياغتها يف �صورة
برام���ج �إجرائي���ة ،ومراجعه النظ���ام الرتبوي ،وتطوي���ره مبفرداته
كاف���ة؛ مدخالت وعمليات وخمرجات ،فقد انتهجت الوزارة وبدعم
متوا�ص���ل من جالل���ة امللك عب���د اهلل الثاين املعظ���م –حفظه اهلل
– رزم���ة من امل�شاريع التجديدية الكربى ،تركز ب�صورة �أ�سا�سية
عل���ى حت�سني البعد النوعي لعنا�صر النظ���ام الرتبوي كافة بالإفادة
م���ن معطيات التكنولوجي���ا احلديثة مبا يحق���ق التوظيف الإبداعي
والفاع���ل لها ،وحيث �إن مفهوم اجلودة يع���د من ال�سمات الأ�سا�سية
للع�ص���ر احلا�ضر نظر ًا الت�ساع ا�ستخدام هذا املفهوم يف الكثري من

100

رسالة املعلم

املجلد -54بديل العددين الأول والثاين

جوان���ب احلياة املعا�ص���رة ،و�سعي الكثري من امل�ؤ�س�س���ات الإنتاجية
�أو اخلدماتي���ة لتوظيف هذا املفه���وم �أو ا�ستخدامه ،فقد كان نظام
�إدارة اجل���ودة (�آي���زو � )9001أح���د رزم امل�شاري���ع التجديدية التي
قامت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن بتطبيقها.
وتع��� ّد املوا�صفة الدولية للجودة (الآي���زو � )9001أحد املقايي�س
الدولي���ة الت���ي ي�ؤخ���ذ به���ا ،لت�أكيد نظام اجل���ودة ل���دى العديد من
���د احل�ص���ول على هذه
امل�ؤ�س�س���ات وال�ش���ركات العاملي���ة ،ولذلك ُع َّ
املوا�صف���ة اخلط���وة الرئي�س���ة الأول���ى نح���و حتقي���ق نظ���ام اجلودة
الكلي���ة(( ،1993:65,Sallisل���ذا جن���د �أن الكثري م���ن امل�ؤ�س�سات
الدولي���ة �أو املحلي���ة جتد نف�سه���ا ملزمة بالأخ���ذ �أو بتطبيق عنا�صر
املوا�صف���ة الدولية� ،إذا ما �أرادت �أن تتخذ لنف�سها مكان ًا مناف�س ًا يف
ال�سوق الدولية �أو املحلية ،وحتافظ على ا�ستمرارية ذلك ،وكان من
بني تلك امل�ؤ�س�سات وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.
والآي���زو  :)9000 ISO( 9000ه���و عب���ارة ع���ن م�صطلح عام
ل�سل�سلة من املعايري مت و�ضعه���ا من قبل الهيئة الدولية للموا�صفات
القيا�سي���ة عام  ،1978لتحديد �أنظمة اجل���ودة التي ينبغي تطبيقها
عل���ى القطاع���ات ال�صناعي���ة واخلدمي���ة املختلف���ة ،وكلم���ة �آي���زو
م�شتق���ة من كلمة يونانية تعني الت�س���اوي� ،أما الرقم  9000فهو رقم
الإ�ص���دار الذي �ص���در حتته هذا املعي���ار �أو املوا�صف���ة� ،أما حروف
الآي���زو ( )ISOفه���ي احل���روف الأولى م���ن ا�سم املنظم���ة الدولية
للموا�صفات القيا�سي���ة (The International Organization
)for Standardizationالت���ي ت�أ�س�س���ت ع���ام  1946يف
�سوي�سرا(.)1994:10,Hutchins
فالآيزو نظام للرقابة الكلي���ة على اجلودة ،ي�شتمل على معايري
حم ��ددة للجودة يف كل ن�شاط م ��ن �أن�شطة امل�ؤ�س�س ��ة يجب االلتزام
به���ا ،من �أج���ل حتقيق م�ست���وى �أداء وج���ودة عاليني(عقيلي2001،
 .)63:كم���ا �أنه موا�صف���ة �إدارية ترك���ز على املنظوم���ة الإدارية يف
امل�ؤ�س�س���ات ،وتنطب���ق على جمي���ع �أن���واع امل�ؤ�س�سات عل���ى اختالف
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�أحجامه���ا و�أنواع الن�شاطات التي تق���وم بها ،وتبحث يف النهاية عن
كفاءة �أداء املنظومة الإدارية والتطور الذي حتققه.
وبالنظر �إلى املوا�صفة ب�أجزائها املختلفة �سنجد �أ َّنها حتوي جميع
املبادئ التي �أر�ستها �إدارة اجلودة ال�شاملة ابتدا ًء من مهند�سها الأول
�إدواردز دميين����ج ( ،)Edwards Demingوبالت����ايل ف�إن التوافق
م����ع متطلبات هذه املوا�صفة يعني ب�أن ل����دى امل�ؤ�س�سة نظام ًا متكام ًال
يعتم����د على مب����ادئ �إدارة اجل����ودة ال�شاملة .كم����ا �أن احل�صول على
�شه����ادة الآيزو يعن����ي �أن امل�ؤ�س�سة قد �أ�صبحت متل����ك نظام ًا ت�ستطيع
ا�ستخدامه للتطوير امل�ستم����ر بتطبيق مفاهيم �إدارة اجلودة ال�شاملة
و�إع����ادة هند�سة العملي����ات و�إدارة التغيري و�إر�ض����اء العمالء وحتقيق
التفوق يف الأ�سواق(ن�صر اهلل.)23: 1995،
والعامل���ون هم حج���ر الزاوية يف �صرح اجل���ودة العالية ،وعلى
كاهله���م تق���ع �صناعتها وتنفيذه���ا ،وال بد من الت���زام اجلميع بكل
مكونات اجلودة ،وب���كل ما يحققها� ،أو ي�ساعد على حتقيقها ،وخري

�شاهد على ذلك ما حققته اليابان يف جمال اجلودة ،وال نن�سى دور
الإدارة يف ه���ذا املجال ،حيث ت�ؤدي م�ساندتها للعاملني �إلى حفزهم
لك ��ي يحققوا مزيد ًا من التقدم والن�ش ��اط ،بهدف حت�سني اجلودة،
و�إن م�شارك���ة العاملني يف حت�سينه���ا ،يتيح لهم ممار�سة ال�سلطة يف
�إدارة العملي���ة ،ويكونون يف مو�ضع امل�س�ؤولية عن ا�ستمرار التح�سني
يف جماله���ا ،عالوة على ما تهيئوه هذه ال�سلطة من ت�سهيالت الأداء
نح���و الأهداف .كم���ا �أن امل�شاركة اجلماعية للعامل�ي�ن تدفعهم �إلى
الإح�سا����س ب�سلط���ان العمل وامتالك���ه ،الذي يدفع ب���دوره �إلى بذل
�أق�صى الطاقات من �أجل نتائج رائعة(جميد.) 110: 2002،
وم���ن هنا جند � َّأن عملي���ة بناء اجل���ودة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
تتطل���ب بذل الكثري من اجلهود ،والت���زام الإدارة العليا نحو م�سرية
اجل���ودة وحت�سينه���ا با�ستمرار ،كم���ا تتطلب �أي�ض ًا ق���در ًا هائ ًال من
ال�ص�ب�ر وااللتزام من قبل العامل�ي�ن كافة ،وحتتاج وقت ًا طوي ًال حتى
تعطي نواجت نوعية ملمو�سة.
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ر�ؤية يف التنظيم احلايل للمدر�سة الأردنية ودورها يف
تطوير املنهاج
الدكتور حممد زهران �أبوعلي
جامعة الزيتونة الأردنية

�إن البح���ث والدرا�س���ة يف التنظيم احل���ايل للمدر�سة الأردنية،
والبحث يف الدور ال���ذي تقوم به يف تطوير املنهاج �أمر لي�س �سه ًال،
لأن���ه يحتاج لتحلي���ل دقيق ونظرة واعية ناق���دة ،وذلك للك�شف عن
العالقات بني مكونات النظام الإداري والتعليمي والأ�سباب الكامنة
وراءه���ا ،وحماول���ة ت�أوي���ل بع�ض ال�سل���وكات للإداري�ي�ن �أو املعلمني
ومناق�شة �أدوارهم وممار�ساتهم اليومية يف املدر�سة ،ومعرفة مدى
عالقتها بعملية تطوي���ر املنهاج والكتب املدر�سية وطرائق التدري�س
والو�سائ���ل التعليمي���ة و�أنظم���ة االمتحان���ات والأن�شط���ة والإدارة
املدر�سي���ة ونظم تدريب املعلمني وغريه���ا .فالتعليم له �أثر كبري يف
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حياتنا العملية ويتناول اجلوانب احلياتية كافة ،ولذلك ف�إن تطوير
املناهج يتعدى �آثاره يف الطلبة ويف املدر�سة في�شمل جوانب املجتمع
كافة.
وم���ن الأ�سئل���ة املهمة يف هذا الإط���ار :هل يعي مدي���ر املدر�سة
�أن علي���ه دو ًرا قياد ًّيا تربو ًّيا يتعل���ق بعملية تطوير املنهاج؟ و�إذا كان
يعي ذل���ك ،فهل الظروف التنظيمية والإداري���ة يف النظام الرتبوي
ال�سائد تتيح ل���ه الفر�صة للم�شاركة الفاعلة والإ�سهام ح�سب قدرته
و�إمكانياته يف تطوير املنهاج؟ وهل من حوافز تدفع املدير واملعلمني
لب���ذل املزيد من اجله���د لتطوير �أنف�سه���م؟ وهل ُي�س َم���ح للمعلمني
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وللمدير القي���ام بعملية التطوير؟ وهل ميتل���ك املدير الوقت الكايف
ليفك���ر كقائد تربوي يف امليدان؟ وه���ل يفكر املعلم املُـث َقل بالن�صاب
التدري�سي ب�أن يط���ور من �أ�ساليبه ومعرفته؟ وهل ي�ستطيع املديرون
واملعلم���ون يف ظل نظام �إداري مرك���زي �أن يخرجوا ع َّما هو مطلوب
تنفيذه من باب الوعي والتجديد؟
م���ن ه���ذه الأ�سئل���ة وغريه���ا ميك���ن التو�ص���ل �إل���ى �أن املعلمني
واملديري���ن يعملون يف ظل نظ���ام �إداري مركزييتم الرتكيز فيه على
�إج���راءات العمل؛ بحيث ت�صب���ح الإجراءات وك�أنه���ا الهدف ذاته،
وجن���د يف واقع الأمر �أن الإدارة املدر�سية تق���وم على تنفيذ الأوامر
ال�ص���ادرة �إليها من الر�ؤ�ساء ،وتنح�صر مهمته���ا يف القيام بالأمور
الإداري���ة فق���ط مبع���زل عن البيئ���ة واملجتم���ع من حوله���ا ،فتنظيم
املدر�س���ة احل���ايل يجعله���ا ب�صف���ة عامة عاج���زة عن بن���اء عالقة
تفاعلي���ة قوية م���ع جمتمعها املحل���ي ،ويظهر ذلك جل ًّي���ا من خالل
�ضع���ف �إ�سهام املدار�س يف جمتمعاته���ا املحلية من جهة ،وقلة دعم
املجتمع���ات املحلي���ة جلهود التطوي���ر يف املدر�سة من جه���ة �أخرى،
�إ�ضاف���ة �إلى انخفا����ض درجة فاعلي���ة املجال�س املدر�سي���ة ،و�ضعف
الح ُظ
قدرته���ا يف �أداء املهم���ات التطويري���ة املطلوب���ة منها ،كم���ا ُي َ
غي���اب املب���ادرات الهادفة لتفعيل دور املدار����س يف �إحداث التطوير
املجتمعي ،فاملدر�سة الأردنية ما تزال �أ�سرية املفهوم التقليدي لدور
املدر�س���ة يف ال�ش�أن الرتبوي ،ك�إطار نظامي فق���ط للجهود الرتبوية
والتعليمي���ة ،وميكنن���ي ع���زو ذلككل���ه �إل���ى طبيع���ة الإدارة الرتبوية
املركزية يف الأردن.
� َّإن طبيعة العمل الروتيني املعروف يف مدار�سنا تتالءم مع البنية
البريوقراطي���ة و�آليات عمله���ا ،فاملعايري البريوقراطي���ة والتقليدية
التي حتكم ممار�سات املعلم�ي�ن وحتددها يف مدار�سنا تزيد احلذر
ُخ�ض ُع �أعمالهم وتدري�سهم للتف�سريات املختلفة واالنتقاد،
لديهم ،وت ِ
ً
والتزاما كب ًريا يف الأنظمة والقوانني
�ضغوطا يف العم���ل
مما ي�سبب
ً
املو�ضوعة ،وهذا يجعل املعلمني ميت���ازون باحلر�ص والرت ِّوي واتباع

القواع���د حتى ي�صبح ذلك هو الغاي���ة ولي�س الو�سيلة لتحقيق هدف
معني ،بحيث جند املدي���ر وكذلك املعلمني يركزون على الإجراءات
ال�شكلية وال يهتمون بجوهر مهنتهم ،مما ي�سبب تداخ ًال يف الأهداف
وامل�س�ؤوليات ب�ي�ن املدير واملعلمني وامل�شرف�ي�ن ،وينعك�س �سلب ًّيا على
�أداء الطال���ب �س���وا ٌء يف ال�صف �أوخارج���هَّ � .إن بنية النظام الرتبوي
املركزي ال�سائد يف مدار�سنا ترتبط باملفهوم ال�ضيق للمنهج ،الذي
�أدى �إل���ى اقت�صار وظيف���ة املدر�سة على اجلانب املع���ريف والتلقني،
والعزلة بني املدر�سة واحلياة ،و�إهمال اجلوانب الأدائية التطبيقية،
وتقييد حرية املعلم و�إغالق باب الإبداع عنده،وعدم تطوير املناهج
بنا ًء على االحتياجات احلقيقية للمجتمع ،وبح�سب النظرة ال�ضيقة
لوظيف���ة املدر�سة جند �أن تطوير املنهج يهتم بتطوير املواد املطلوب
تعلمه���ا مع الأخذ ب���ر�أي اخلرباء يف جم���ال التعلي���م ،و ُيق َّيم املعلم
ح�س���ب هذه النظرة -من خالل الكفاية يف �إعطاء املادة التعليميةونقله���ا ،والكفاي���ة يف �إدارة ال�ص���ف ،وكفايته يف معرف���ة التقنيات
والطرائ���ق العلمية ،وجن���د يف نظامن���ا الرتبوي ال�سائ���د �أن هناك
ً
فا�ص�ل�ا ب�ي�ن الإدارة العليا التي تر�س���م الق���رارات وت َتّخذها ،وبني
الإدارة الإ�شرافية التي تكون مهمتها التنفيذ ومتابعته ،فلو ت�أملنا يف
الكث�ي�ر من املمار�سات لوجدنا �أن املدي���ر يقوم بالكثري من الأعمال
اليومية من غري قناع���ة حقيقية بجدواها،فدور املدير يف مدار�سنا
غال ًب���ا ما يكون دور املراقب واملتابع ملا يح���دث ،والعمل على تطبيق
التعليمات فقط.
�أم���ا املعل���م يف مدار�سنا فنج���ده ُم� َّؤطـ��� ًرا مبتطلب���ات الوظيفة
م���ن غ�ي�ر ال�سم���اح ل���ه بالإ�سه���ام احلقيق���ي يف التجدي���د والتغيري
���دّا مني ًعا يف
الرتب���وي ،وجنده ُمث َق ًال ب�أعب���اء الوظيفة التي تقف �س ً
وجهالعالق���ات الإن�سانية بني املعلمني ،مم���ا يقلل االن�سجام بينهم،
فال يجدون ُمـ َتّـ�س ًعا من الوقت للت�شاور والتفكري والتخطيط لأعمال
���ب يف م�صلحة الطلبة ،من خالل تطوير �أفكارهم التي تنعك�س
ت َُ�ص ُّ
�إيجاب ًّيا على املنهاج الذي يتعاملون به.
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�إن جلن���ة تطوير املنه���اج على م�ست���وى املدر�سة عليه���ا �أن تعي
�أن تخطي���ط املنه���ج وتطويره عملية متوا�صلة قائم���ة على التجريب
وحتدي���د جوان���ب الق�ص���ور لإح���داث التح�سينات ،وبه���ذا ميكنهم
الو�ص���ول �إلى منهاج تربوي �أكرث فاعلي���ة .و�إذاافرت�ضنا � َّأن املدر�سة
املعلم الفرد -هي وحدة التخطيط الذكي لال�ستحداث والتجديد،ف���� َّإن املعل���م �أو مدي���ر املدر�سة هو �صاح���ب ال���دور الأول يف �إحداث
التغيري.
وحت���ى نن ُف َذ مما �سبق �إلى ما ُيرجى تنفي���ذه ،فال بد بداي ًة من
ت�أكي���د �أم���ر مهم ،وهو � َّأن مفه���وم املركزي���ة والالمركزية يعالج مع
عموم���ا؛ �إذ � َّإن العالقة بينهما
مب���ادئ التفوي����ض يف ال�صالحي���ات ً
وثيقة ،فكلما كان هناك تو�س���ع يف تفوي�ض ال�صالحيات وال�سلطات
�إل���ى م�ستويات �إداري���ة منخف�ضة قريبة �إلى التنفي���ذ يكون هناك ال
مركزي���ة يف ال�سلط���ة ،وكلما تركزت ال�سلطة يف �أي���دي �أفراد قالئل
�أو م�ستوي���ات �إدارية عليا بعيدة عن التنفيذ يكون هناك مركزية يف
ال�سلطة؛ حيث جند �أن هناك انفرادًا لإدارة �أو هيئة �أو �سلطة معينة
يف الإ�ش���راف على الرتبية ،من غ�ي�ر �أن ي�شاركها يف ذلك �أحد ،وقد
يك���ون لهذه الإدارة املركزية ف���روع يف املحافظات،وهي بذلك تكون
موج���ودة لتطويع الق���رارات واخلطط مبا يتالءم م���ع خ�صو�صيات
املحافظ���ات املختلفة،ولتخفيف الع���بء عن ال�سلط���ة املركزية؛ل َّأن
ال�سلطة املركزية تهتم غال ًبا مبحت���وى التغيري ولكنها تتجاهل كيف
يحدث.
التنظيم املقرتح واملهمات اجلدي���دة للمدر�سة التي متكنها من
القيام بتطوي���ر منهاجها الدرا�س���ي با�ستمرار وف���ق التغريات التي
حت�صل يف بيئتها
ينبغ���ي �أن ي���درك املدر����س يف ظ���ل التط���ورات املتالحق���ة �أن
ا�شرتاك���ه يف عملية تطوي���ر املنهاج هو جزء م���ن م�س�ؤوليته املهنية،
وه���ذا ال ميك���ن �أن يت���م يف نظام تعليم���ي مركزي ،لذل���ك ال بد من
�آلي���ة جدي���دة جتمع ب�ي�ن املركزي���ة والالمركزي���ة ،ميك���ن ت�سميتها
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بـِ"الالمركزية املوجهة" ،فتطوير املنهاج بطريقة جماعية ت�شاركية
داخ���ل املدر�سة ال يك���ون مبعزل عن املتغ�ي�رات والظروف املحيطة،
كالثقاف���ة ال�سائدة ومعتق���دات الطلبة واملعلم�ي�ن ،وثقافة املجتمع،
وتقدي���ر دقيق للحاجات احلقيقية التي عل���ى املنهاج تلبيتها ،لذلك
يفرت����ض من املعلم�ي�ن واملديرين ور�ؤ�س���اء الأق�س���ام �أن يكونوا على
عل���م ودراية ب�أهمية تطوير املنه���اج ب�شكل م�ستمر ،ومبتطلبات هذه
العملية من معرفة و�إجراءات ،وميكن تدريب بع�ض املعلمني وتطوير
قدراته���م ومهاراتهم يف ه���ذا ال�ش�أن� ،إ�ضاف ًة �إل���ى � َّأن هذا التطوير
يتطلب العمل يف نظ���ام تربوي يتيح للمدر�سة اتخاذ القرارات حول
املنه���اج يف �ضوء توجيهات ومبادئ عام���ة ومعايري متفق عليها على
م�ست���وى الدولة ،وه���ذا الأمر بال �شك يحتاج للتع���رف �إلى النماذج
الإداري���ة املركزية والالمركزية ،للتو�صل �إل���ى �إدارة مدر�سية فعلية
متزج ب�ي�ن املركزية والالمركزية وتتجه نح���و التغيري املطلوبَّ � .أما
التنظي���م اجلديد املقرتح للنظام الرتب���وي الالمركزي املوجه ،فله
�أربع مراحل ت َتّ�سم ب�شيء من التداخل ،وهي:
املرحل���ة الأولى :مرحل���ة حتديد احلاج���ات وتقديرها من قبل
جلنة خا�صة من معلمي املدر�سة
يت���م اختيار هذه اللجن���ة بالتزكية �أو باالنتخ���اب ،وت�سمى هذه
املرحل���ة مبرحل���ة �صن���ع ال�سيا�س���ة اجلدي���دة للمنه���اج ،واالهتمام
الرئي����س يكون بتحدي���د احلاجة وبكيفية تقديره���ا وكيفية تلبيتها،
وعل���ى املعلمني واملديري���ن جميعهم �أن يكونوا عل���ى معرفة ب� َّأن فعل
التغي�ي�ر عندم���ا يك���ون داخل ًّيا ف� َّإن ذل���ك �سي�سه���م يف جناحه ،لأن
التغي�ي�ر ال ُيف َر�ض من اخل���ارج ،وال بد من النظ���ر للعملية الرتبوية
عل���ى �أ َّنها نظام مكون من املدخالت والعملي���ات واملخرجات ب�شكل
متكامل �شمويل.
لذلك يك���ون ال�س�ؤال الرئي�س حمور االهتم���ام لهذه اللجنة هو:
ما الإجراءات واال�سرتاتيجيات جلعل املنهاج الذي ُيـن َّفذ على �أر�ض
متاما للمنهاج الذي مت ت�صميمه؟
الواقع مطاب ًقا ً
تشرين ثاني 2017

املرحلة الثانية  :مرحلة البدء بن�شر التجديد /التبني
التبن���ي ه���و القرار ال���ذي تتخذه املدر�س���ة ب�ش�أن �إدخ���ال �شيء
جدي���د ،ويك���ون يف املدار�س ذات احلري���ة يف اختيارها ،وهذا يكون
منا�س ًب���ا للنظم الالمركزية املوجهة ،فم���ن املمكن�إظهار خ�صائ�ص
املنه���اج اجلدي���د وح�سنات���ه ومنطلقاته ،و�إظه���ار ما يدل عل���ى � َّأن
املنه ��اج الق ��دمي عاجز ع ��ن تلبية الطموح ��ات ،وغال ًب ��ا يلزم جلنة
تطوير املنهاج باملدر�سة ل�صنع قرار بالتبني اال�ستناد �إلى ثالثة من
العوامل املتكاملة ،وهي:
 املالءمة،Relevanceمبعنى هل املنهاج اجلديد يلبي احلاجة؟ اجلاهزية ، Readinessمبعنى هل املنهاج اجلديد قابل للتطبيق؟ امل����وارد ، Resourcesمبعن����ى ه����ل ميك����ن توفري امل����وارد الب�شريةواملادية التي يتطلبها املنهاج اجلديد؟
املرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ
على جلنة التطوير املدر�سية املـُ�ش َّكلة من املدير وبع�ض املعلمني
يف املدر�س���ة النظ���ر ملرحلة تنفي���ذ التجديد على �أنه���ا واقع ولي�ست
فكرة ،وعليهم �إدراك �أن جناح التجديد يتوقف على جناح العمليات
يف هذه املرحلة،وميكنهم ا�ستخدام التقومي النوعي �أو الكمي ملعرفة
كي���ف ينفذ املعلم���ون املنهاج.واجلدي���د هنا � َّأن الوظيف���ة الأ�سا�سية
ملديريات الرتبية والتعليم ت�صبح مراقبة تنفيذ املنهاج يف املدار�س
للتح�سني والتجويد ب�ش���كل م�ستمر ،بعك�س مهمتها يف ظل املركزية،
وه���ي املراقبة ح�سب ما تريده ال�سلط���ة الرتبوية،فالتنظيم اجلديد
للمدر�سة يهدف �إلى �إبراز دور جديد يف التخطيط والتوجيه وادارة
التغيري ،و�إلى زيادة التما�سك وااللتزام بالأنظمة الرتبوية لتح�سني
الأداء ال�صفي ،وتعليم الطلب���ة املهارات الأ�سا�سية ،ورفع م�ستواهم
وزيادة معارفهم.
وخال�ص���ة ذل���ك �أنَّ من �أق���وى التوجهات الرتبوي���ة احلالية �أن
ت�شرف ال�سلطات التعليمي���ة املركزية على ال�سيا�سة العامة للتعليم،
م���ع �إعطاء احلري���ة لل�سلطات املحلي���ة واملجال�س املحلي���ة يف عملية

تنفي���ذ تل���ك ال�سيا�س���ة التعليمية الرتبوي���ة مبا يتالءم م���ع حاجات
املناطق املختلفة وظروفها ،مبعنى ال مركزية موجهة.
املجال�س املقرتحة ح�سب الإدارة الرتبوية الالمركزية املوجهة
�أ -جمل�س �إدارة املدر�سة :وظيفته حتديد ر�ؤية املدر�سة وو�سائل
حتقيق الأهداف ،وتكوين ر�ؤية م�شرتكة  Shared Visionيف �ضوء
فل�سفة الرتبية والتوجهات العامة للمجتمع.
ب – جمل�س التعليم املحلي :يكون دوره بتقدمي مقرتحات حول
اخلط ��وط العري�ضة للمنهاج يف �ضوء ال�سيا�س ��ة العامة للدولة ،وهو
املجل����س ال���ذي يربط بني جمموع���ة من املدار����س يف بيئة جغرافية
واح���دة كقرية من الق���رى �أو حي م���ن الأحياء يف املدين���ة .وير�أ�س
جمل� ��س التعليم املحل ��ي �أحد مدي ��ري املدار�س التابع ��ة لها،ب�شرط
�أن يتم تعيين���ه باالنتخاب� ،أما �أع�ضاء جمل����س التعليم املحلي فهم
الأع�ض���اء عينه���م يف جمل����س �إدارة املدر�س���ة مع اخت�ل�اف الن�سب
ح�سب م�ساحة القرية.
ج -جمل�س التعليم الإقليمي:
ي�ضم جمل�س التعليم الإقليمي عددًا من جمال�س التعليم املحلية
الت���ي جتم���ع بينها ظ���روف مت�شابه���ة جغرافي���ة �أو اقت�صادية ،مثل
مديريات الرتبية والتعليم املنت�شرة يف حمافظات اململكة املختلفة.
و ُي َع��� ُّد جمل�س التعلي���م الإقليمي من �أهم جمال����س التعليم على
الإط�ل�اق ،وذل���ك لأ َّنه حلق���ة الو�صل بني املدر�س���ة (الوحدة الأولية
للرتبي���ة) ووزارة الرتبي���ة ،وبو�ساط���ة جمل����س التعلي���م الإقليم���ي
تتع���اون ال�سلطت���ان املركزية واملحلي���ة يف حتقيق الأه���داف املحلية
والقومي���ة للتعلي���م ،ويت�ألف جمل����س التعليم الإقليم���ي من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف املجاالت الرتبوية وغري الرتبوية ،كما ي�ضم نخبة
عال م���ن الثقافة�.أما رئي�س
م���ن �أولياء الأمور الذين يتمتعون بقدر ٍ
جمل����س التعلي���م الإقليم���ي فيتم اختي���اره بقرار م���ن وزارة الرتبية
املركزي ��ة واملجال� ��س املحلية،ب�ش ��رط �أن يتمتع بالق ��درات الإدارية
والكفاية الالزمة.
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وي�ضطلع جمل�س التعليم الإقليمي بالوظائف الآتية:
.1حتدي���د فل�سفة التعليم املنا�سب���ة للمحافظة �أو املنطقة ،وذلك يف
�ضوء املخطط القومي العام وما تراه املجال�س املحلية للتعليم.
.2التن�سيق بني جمال�س التعليم املحلية.
.3و�ض ��ع اخلط ��وط العري�ض ��ة للمناه ��ج يف �ضوء توجه ��ات الدولة،
ويف �ض���وء اقرتاح���ات املجال�س املحلي���ة و�آراء اخل�ب�راء يف املناهج
واملدر�سني العاملني يف املناهج.
د -جمل�س التعليم القومي:
ي�ض���م ه���ذا املجل����س �أع�ض���اء منتخبني م���ن جمال����س التعليم
الإقليمي���ة وجمال�س التعلي���م املحلية وجمال����س �إدارة املدر�سة ،كما
ي�ضم �أع�ض���اء تُع ِّينه���م وزارة الرتبية بحك���م كفاياتهم وخرباتهم،
وي�ض���م � ً
أي�ض���ا �أع�ضاء منتخبني من رج���االت املجتمع يف اجلامعات
وال�صحافة وقادة الر�أي والفكر يف املجتمع.
وتتلخ����ص مهام جمل�س التعليم القومي يف و�ضع فل�سفة الرتبية
عل���ى م�ست���وى الدولة ،والإ�ش���راف على جمال�س التعلي���م الإقليمية،
وتق ��دمي الع ��ون لها ،وتزويده ��ا مبا حتت ��اج �إليه من و�سائ ��ل ومواد
و�أدوات ومنجزات يف البحوث والدرا�سات.
املرحل���ة الرابعة :مرحل���ة امل�أ�س�سة �أو الت�أ�صي���ل �أو اال�ستمرارية
للتغيري
امل�أ�س�س���ة تعن���ي �أن ي�صبح التغي�ي�ر جز ًءا ع�ضو ًّي���ا يف املدر�سة؛
بحي���ث يخلخل التجدي���د النظام االجتماعي والثق���ايف يف املدر�سة،
ومن العوام���ل املهمة التي ت�ساعد على امل�أ�س�س���ة "الوقت" ،فالوقت
ال ب���د �أن يك���ون كاف ًيا حت���ى ي�صل التجدي���د لهذه املرحل���ة ،كما � َّأن
الدع���م املادي واملعنوي م���ن ال�سلطة الرتبوية وم���ن املجتمع املحلي
�أمر مه���م ،فالتغي�ي�ر الناجح يل���زم �أن ينال ر�ضا املجتم���ع وقبوله،
و�إن ح���دث �إخفاق يف امل�أ�س�س���ة ،فذلك يتطلب من جلنة التطوير يف
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املدر�س���ة العمل على �إعادة التخطيط والتنفي���ذ مرة �أخرى للك�شف
عن مواطن اخللل.
�إن الو�ص���ول �إلى مرحلة الت�أ�صيل يحتاج �إلى بناء وجداين يقوم
عليه التعليم ،وهذا جانب مهم على جلنة التطوير املدر�سي االلتفات
�إليه ،لذلك يجب مراعاة احلاجات النف�سية للمتعلمينعندما يتطلب
التجدي���د ممار�س���ة �أدوار وطقو����س جديدة،وق���د يك�ش���ف التفكري
�أثن���اء مراح���ل التنفيذ ع���ن حاجة املدر�س���ة كم�ؤ�س�سة �إل���ى التغيري
ك���ي ت�ستوع���ب امل�ستحدث؛ فعل���ى �سبيل املث���ال ،قد يك���ون املعلمون
غ�ي�ر قادرين عل���ى تخطيط �أن�شطته���م اجلديدة وتن�سيقه���ا �إال �إذا
تف َّرغ���وا وقتًا �أكرب من ذي قبل ،وكذلك ق���د تنهدم �أهداف التغيري
�إذا بقي���ت بع�ض �سمات التنظيمات املدر�سية على ما هي عليه ،مثل
ج���دول الدرا�سة ،وتوزي���ع الأماكن ،وتخ�ص�صات امل���واد الدرا�سية،
ونظ���ام تق�سيم الطالب ،وقواعد ال�سل���وك املدر�سي ،وقواعد تقدير
الطالب ،وتوزيع �سلطة �إ�صدار القرارات بني املعلم الأول واملعلمني.
� َّإن تدريب املعلمني ،و�إعادة بناء املدر�سة يكونان بغري جدوى �إال �إذا
َّ
كافة"،ولعل
تواف���رت للمعلمني والط�ل�اب "�أدوات التعليم الالزم���ة
من �أك�ب�ر معوقات التنفيذ الناجح قلة توافر امل���وارد املادية ،وعدم
تدريب املعلمني.
� َّإن احلقيق���ة القائل���ة ب���� َّأن امل�أ�س�س���ة �أو الت�أ�صي���ل الناج���ح ق���د
أعواما ،تط���رح على جلنة تطوير املنهاج املدر�سي
يحت���اج �شهو ًرا �أو � ً
م�ش���كالت قا�سية تتعلق باحلف���اظ على دافعي���ة املعلمني ،فقد يجد
امل�شارك���ون عملية بدء م�ش���روع ما مثرية ومدعم���ة� ،أكرث مما عليه
احل���ال يف ا�ستمراره وجريانه ،ف����إذا مل يكن نظام التغذية الراجعة
م�ستم��� ًّرا يف العم���ل بكفاية ،ظه���رت فج�أة الإحباط���ات واملثبطات،
ّام���ا ،تعاونها يف ذلك
وازدادت وتراكم���ت ب�سرع���ة ،فتكون عب ًئا َ
هد ً
�ضغوط احلنني �إلى الطرق التقليدية.
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اال�ستثمار يف التعليم مطلب متجدد
املهند�س فواز احلموري
وحدة التن�سيق التنموي

نتف���ق جمي ًعا عل���ى �أن خمرج���ات التعليم احلالي���ة بحاجة �إلى
مراجع���ة واهتمام �أكرب؛ لأن م�ست���وى �أداء الطلبة ي�شري �إلى تراجع
و�ضع���ف يف التح�صي���ل الأكادمي���ي ،فالطال���ب ينتق���ل م���ن مرحلة
درا�سي���ة �إل���ى �أخرى بنجاح ولك���ن تنق�صه مه���ارات عديدة لتعزيز
جناح���ه الدرا�س���ي وتقوية ثقت���ه بنف�س���ه وقدرته عل���ى التعامل مع
الآخري���ن بكيا�سة ولباقة وح�سن ت�صرف ،و ُيع���زى ذلك �إلى �ضعف
امتالك���ه مله���ارات املعرف���ة والتي نذك���ر بها يف هذا املق���ام ومنها :
التفك�ي�ر الناق���د ،العمل ب���روح الفري���ق ،االت�ص���ال والتوا�صل ،حل
امل�شكالت  ،والتعامل مع التكنولوجيا.
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يواج���ه العديد م���ن املربني مواق���ف متنوعة م���ع الطلبة نتيجة
لتباين امتالكهم للمه���ارات املذكورة بع�ضها �أو كلها ،ولهذا �أوردت
هذه املقدم���ة قبل تناول مفه���وم اال�ستثمار يف ر�أ����س املال الب�شري
والذي يعدمن م�صادر النمو امل�ستدام .
� َّإن العائد االقت�صادي ي�ش���كل �أهمية خا�صة ،ويتمثل يف البحث
الرتبوي وتنمية املواهب واكت�شافها وزيادة قدرة الأفراد على ح�سن
التكيف مع متطلب���ات التكنولوجيا ومواكبة النمو االقت�صادي بقوى
ب�شري���ة مدربة تدري ًب���ا ع�صر ًّيا ،الأمر الذي يزي���د من قدرتها على
الك�سب ويزيد من �إنتاجية الفرد وفر�صه للح�صول على �أجور عالية
تشرين ثاني 2017

وم�شاركت���ه يف الإنتاج والقدرة على التكيف م���ع م�ستلزمات العمل،
واحل�صول عل���ى الوظائف واملهن وتوفري فر����ص احلياة واحل�صول
عل���ى الأجور العالية وحماية الأفراد من البطالة وحت�سني م�ستويات
معي�شتهم.
ويع���د التعلي���م مه ًّم���ا يف تطوير ق���درات الدول ،ويلع���ب تطوير
املنظومة التعليمية دور مه ًّم���ا يف زيادة وحت�سني م�ستوى الإنتاجية،
وحت�س�ي�ن معدل منو الإنتاجية الكلية لعوام���ل الإنتاج ،مبا ي�ؤدي �إلى
حت�س�ي�ن معدل النم���و االقت�صادي ،ويعد قيا����س العائد االقت�صادي
م���ن امل�ؤ�شرات املهمة الت���ي تو�ضح مدى �إ�سه���ام التعليم يف التنمية
االقت�صادية.
وق���د �أ�ص���در مرك���ز الدرا�س���ات الإ�سرتاتيجي���ة يف اجلامع���ة
الأردنية خالل �شهر ت�شرين الأول عام 2014درا�سة بعنوان "العائد
االقت�صادي على التعليم يف الأردن � ،"2012-1999أجراها كل من
الدكتور مو�س���ى �شتيوي والباحث علي الع�س���اف؛ حيث مت العمل يف
هذه الدار�سة على ح�س���اب العائد االقت�صادي على التعليم للمملكة
ح�سب اجلن�س والقطاع (العام واخلا�ص) وم�ستويات املهن للأعوام
م���ن ( ،)2012-1999وخل�ص���ت الدرا�س���ة �إل���ى النتائ���ج الرئي�سة
التالية:
�أو ًال :ت�شري قيم معدل العائد االقت�صادي على التعليم يف الأردن
���دّا مقارنة مع الدول الأخ���رى؛ �إذ مل تتجاوز
�إل���ى �أنها منخف�ضة ج ً
مع���دالت العائد االقت�صادي لكال اجلن�س�ي�ن ن�سبة ( ،)%5.95فقد
بلغ مع���دل العائد خ�ل�ال الفرتة الزمني���ة للدرا�س���ة باملتو�سط نحو
( ،)%5.45وق���د لوح���ظ �أن هنالك تفاوتًا يف مع���دالت العائد على
التعليم للذكور على الإناث؛ �إذ بلغ معدل العائد خالل الفرتة الزمنية
للدرا�سة باملتو�سط للذكور والإناث نحو )%5.5( :و ( )%5.24على
الت���وايل ،ويف�سر هذا التفاوت ارتفاع �أعداد العاملني من الذكور يف
�سوق العمل الأردين.
ثاني ًا :على امل�ستوى القطاع���ي� ،أ�شارت النتائج �إلى �أن معدالت

العائ���د االقت�صادي يف اجت���اه ت�صاعدي ،ومن اجلدي���ر بالذكر �أن
ارتفاع���ا يف القطاع
مع���دالت العائ���د يف نهاية الت�سعيني���ات �سجلت
ً
الع���ام جلن����س الذكور ،يف ح�ي�ن انعك�س ه���ذه االرتف���اع لي�صبح يف
القطاع اخلا�ص جلن�س الذكور.
ثالث ًا :عل���ى م�ستوي���ات املهن ،فقد بلغ �أعلى مع���دالت للعائد يف
�شرعني وموظفي الإدارة العلي���ا؛ �إذ تراوحت هذه املعدالت
مه���ن املُ ِّ
بني ( )%6-%5خالل الأعوام من ( ،)2012-1999وكانت معدالت
العائ���د للذكور �أف�ضل من الإن���اث ح�سب م�ستويات املهن ،فقد بلغت
املعدالت يف مه���ن امل�شرعني وموظفي الإدارة العليا نحو ()%6.88
خ�ل�ال العام  ،2012ويدل انخفا�ض العائد للإناث ح�سب م�ستويات
امله���ن على قلة م�شاركة عدد الن�ساء العامالت يف تلك املهن مقارنة
مع الذكور.
رابع��� ًا :مت احت�ساب معدالت العائد ح�سب م�ستويات التعليم� ،إذ
�أظهرت النتائج �أن معدالت العائ���د مل�ستويات التعليم (� )+16أعلى
م���ن امل�ستوي���ات الأخ���رى؛ �إذ تراوحت املعدالت ما ب�ي�ن (-%5.47
 )%6.30خ�ل�ال الأع���وام م���ن ( .)2012-1999وعل���ى م�ست���وى
اجلن����س والقطاع �أظهرت �أن هنالك فروق���ات بني املعدالت للذكور
عل���ى الإناث العائ���د مل�ستويات التعليم (� )+16أعل���ى من امل�ستويات
الأخ���رى ،يف ح�ي�ن �شهدت معدالت العائد ح�س���ب م�ستويات التعليم
للقط���اع العام واخلا�ص تطور ًا ،فقد �سجلت ه���ذه املعدالت ارتفاع ًا
ملحوظ ًا يف القطاع العام للذكور يف م�ستويات التعليم (� )+16أعلى
م���ن امل�ستويات الأخ���رى� ،إال �أن معدالت العائ���د للإناث يف القطاع
اخلا�ص كانت �أف�ضل من القطاع العام يف م�ستويات التعليم ()+16
خالل الأعوام من (.)2012-1999
خام�س ًا :يف مقارنة مع���دالت العائد االقت�صادي مبتو�سط دخل
الف���رد يف الأردن ،لوح���ظ �أن هنالك عالقة طردي���ة بينهما؛ �إذ �إنه
كلم���ا كان م�ست���وى دخ���ل الفرد مرتفع��� ًا كان معدل العائ���د مرتفع ًا
�أي�ض��� ًا ،وتت�ضارب هذه النتيجة مع التوقع���ات النظرية الذي ت�ستند
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�إل���ى نظرية ر�أ�س امل���ال الب�شري بوج���ود عالقة عك�سي���ة بني معدل
العائد ومتو�سط دخل الف���رد ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن ن�صيب دخل
الف���رد من الن���اجت املحلي الإجمايل قليل مقارنة م���ع الدول العربية
والعاملية الأخرى� ،إ�ضافة �إلى �أن معدل التغري يف ن�صيب الفرد يكون
�أكرث من معدل التغري يف العائد.
ووف���ق ه���ذه النتائج ،ف����إن التو�صية املهمة يف ه���ذا ال�صدد هي
الرتكي���ز على تطوي���ر املنظوم���ة التعليمية التي �ست�سه���م يف تطوير
العامل�ي�ن يف الأردن ،وال يك ��ون ذل ��ك �إال من خ�ل�ال حت�سني �شروط
�إنت���اج العامل�ي�ن وخا�ص���ة يف امل�ؤ�س�س���ات التعليمية� ،إ�ضاف���ة �إلى �أن
مع���دالت العائ���د االقت�ص���ادي ت���زداد بازدي���اد امل�ست���وى التعليمي،
فعل���ى احلكومة �أن تقدّم الدعم ب�شكل �أك�ث�ر لقطاع التعليم العايل،
خ�صو�ص��� ًا �أن العديد من م�ؤ�س�سات التعليم العايل تعاين من �أزمات
مالي���ة كبرية ،فم�ساندة تل���ك امل�ؤ�س�سات �سيكون ل���ه الأثر الإيجابي
يف ازدي���اد ع���دد العامل�ي�ن املتعلم�ي�ن ورف���ع م�ستويات امله���ارات يف
�س���وق العمل ،مما �سينعك�س ذلك ب�شكل �أف�ضل على معدالت الأجور
وانخفا�ض ن�سب الفقر والبطالة.
�إ�ضافة �إلى �أنه يجب العمل على تكثيف اال�ستثمار يف التكنولوجيا
املتقدمة والرفيعة ،على اعتب���ار �أن حت�سني امل�ستوى التكنولوجي يف
االقت�ص���اد الأردين �س���وف ي�ؤدي �إلى زيادة الطل���ب على اخلريجني
اجلامعي�ي�ن وال �سيما يف القط���اع اخلا�ص ،و�سي�سهم ه���ذا الإجراء
يف توط�ي�ن العامل�ي�ن الأردنيني يف الأردن واحل���د من ظاهرة هجرة
الكف���اءات �إل���ى خارج الدول���ة ،و�إن �أهم التو�صي���ات املتعلقة بعوائد
التعلي���م تنطلق من احلاجة �إلى تعظيم هذه العوائد بزيادة الفوارق
بني �أج ��ور الفئات التعليمي ��ة؛ بهدف حت�سني �ش ��روط االنخراط يف
املراحل التعليمية الأعلى وعدم االكتفاء بالتعليم الأ�سا�سي.
وخ�ل�ال م�شاركت���ي يف ال���دورة التدريبي���ة ح���ول اخلي���ارات
الإ�سرتاتيجي���ة لإ�ص�ل�اح التعلي���م يف البل���دان العربي���ة ،والتيعقدت
يف دول���ة الكوي���ت خالل الفرتة م���ن  24-15ت�شري���ن الثاين 2015
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بدع���م من البنك الدويل و�صندوق النقد الدويلَ ،
حا�ض َر يف الدورة
خ���وان مانوي���ل مورينو م���ن البن���ك ال���دويل Manuel Moreno
(World Bank)Juanح���ول فج���وات امله���ارات والعج���ز يف
اجل���دارة؛ حيث ذك���ر �أن التحديات اخلا�صة باالنتق���ال من التعليم
للعم���ل يف منطقة ال�ش���رق الأو�سط و�شم���ال �أفريقيا،وطرح الأ�سئلة
الرئي�س���ة التي يجب طرحها ب�ش����أن قابلية التوظي���ف واالنتقال من
مرحلة املدر�سة للعمل:
ه���ل �أن التعليم وتطوير املهارات ميكن���ان النا�س من احل�صول
على وظائف� ،أو هل هي مع ّوقات لقابلية التوظيف؟
ه���ل يكف���ي �أن يك���ون ال�شخ����ص ً
قاب�ل�ا للتوظي���ف ليتمكن من
احل�صول على وظيفة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا؟
كيف ميك���ن تكيي���ف �أنظم���ة التعلي���م وتطويرامله���ارات بحيث
ت�ستجيب للطلب على العمل وتعززه؟
هل متكن �أنظم���ة التعليم والتدريب النا����س من احل�صول على
وظائف �أو هل هي عوائق لقابلية التوظيف؟
كيف ميكن لأنظمة التعليم والتدريب يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شم���ال �أفريقيا �أن ت�ؤ�س����س لقابلية التوظيف ،وكيف ميكن �أن يكون
لقابلية التوظيف �أهمية يف �سوق العمل؟وللإجابة عن الأ�سئلة ،حدد
ال�سيد خوان مانويل مورينو املحاور التالية :
ت�ساعد عملية ردم فجوات املعرفة واملعلومات املتعلقة بالعر�ض
والطل���ب للمهارات وبنتائ���ج التعلم على و�ض���ع احلوافز ال�صحيحة
لتوليد امله���ارات ذات ال�صلة ،ومتكني كل من التعليم و�أرباب العمل
م���ن التوا�صل بفعالية �أكرث ،ومن َث َّم ف����إن ردم فجوة البيانات ب�ش�أن
املهارات مهم جدًّا لردم فجوة املهارات بحد ذاتها.
البيانات �ضرورية خلدمة احلوار واتخاذ القرارات بني �أ�صحاب
امل�صالح ب�ش�أن خيارات الطالب يف التعليم الثانوي الأعلى والتعليم
الع���ايل ،وب�صورة �أع���م ب�ش�أن التوقعات – من �أرب���اب العمل ،ولكن
كذلك من الطالب و�أ�سرهم – �إزاء نظام التعليم والتدريب .ولهذا
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اقرتح ال�سيد خوان مانويل مورينو جمموعة من الإجراءات ق�صرية
الأجل التي ب�إمكان بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تبـ ِّنـيها:
و�ضع نظ���ام امتحانات من خطوتني؛ حيث يكون هناك امتحان
تخرج من املرحلة الثانوية ،يتبعه امتحان قبول يف اجلامعات.
�إعطاء وزن �أكرب لعالمات املدر�سة للمرحلة الثانوية ،و�سجالت
احل�ض���ور يف املدر�سة ،وم�ؤ�ش���رات �أخرى على عم���ل الطالب خالل
�سنوات الثانوية العليا.
من���ح طالب الثانوي���ة العامة وطالب التعلي���م والتدريب املهني
والتقني فر�صة التقدم للم�ستوى نف�سه من االمتحانات.
تنظيم الدرو�س اخلا�صة .
ترتي���ب ح�سب الأولوية واال�ستثم���ار يف برامج؛ ملنع الطالب من
الت�سرب ومغادرة مقاعد الدرا�سة مبك ًرا.
توف�ي�ر �سيا�سات فاعلة ل�سوق العمل ت�شمل حزمة من اخلدمات
لل�شب���اب الباحثني ع���ن عمل من ذوي امله���ارات املتو�سطة والعالية،
مب���ا يف ذلك الإر�شاد الوظيفي ،وخدم���ات املطابقة ،والتدريب على
املهارات ال�شخ�صية.
توف�ي�ر حزمة �شاملة م���ن �سيا�سات �سوق العم���ل الفاعلة ت�شمل
حزمة من اخلدمات لل�شب���اب الباحثني عن عمل من ذوي املهارات
املتو�سط���ة والعالي���ة ،مب���ا يف ذل���ك الإر�ش���اد الوظيف���ي ،وخدمات
املطابقة والتدريب على املهارات ال�شخ�صية.

م�ساعدة ال�شباب على خلق وظائف خا�صة بهم ،واال�ستثمار يف
التدريب والتوجيه ب�ش�أن الريادة.
دع���م الأج���ور و�/أو م�ساهم���ات ال�ضم���ان االجتماع���ي للم���ر�أة
وال�شباب.
اال�ستثم���ار يف تطوي���ر الطفولة املبك���رة والعمل املن���زيل الذي
ي�سته���دف امل���ر�أة ب�ص���ورة خا�ص���ة ،ع���ن طري���ق تبني نه���ج مدفوع
بالطلب.
واق�ت�رح � ً
أي�ض���ا� ،إمكاني���ة توف�ي�ر خي���ارات فر�صة ثاني���ة خارج
نطاق نظام التعليم با ِّتب���اع �سيا�سات �سوق العمل الفاعلة من خالل
النقطتني التاليتني:
يحت���اج ال�شب���اب الباحث���ون ع���ن عم���ل للم���رة الأول���ى ،الذين
يواجه���ون �صعوب���ة يف التعام���ل مبه���ارة م���ع االنتقال ال�صع���ب �إلى
العم���ل� ،إ�ضافة �إلى املجموعات اله�شة ب�صورة خا�صة ،مثل ال�شباب
�أو الن�س���اء ذوي املهارات املتدنية� ،إلىخدم���ات خا�صة خارج نظام
التعليم والتدريب.
�أن تركز خيارات ال�سيا�سات على �سيا�سات �سوق العمل الفاعلة،
وتربز بع�ض من الأوليات ذاتها التي �سبق حتديدها� :أهمية الإر�شاد
واملطابق���ة بني الطل���ب والعر�ض ،وتقوي���ة امله���ارات ال�شخ�صية يف
املناهج التدريبية .
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ا�ستخدام تويرت يف التدري�س
د .وداد بنت عبدالرحمن �أباح�سني
جامعة امللك �سعود /كلية الرتبية

�شه���دت ال�سن���وات القليلة املا�ضي���ة تزايد ًا ملحوظ��� ًا يف �أعداد
م�ستخدم���ي �شب���كات التوا�ص���ل االجتماع���ي (Facebook /
 )Twitter/ Instagramح���ول الع���امل .ومل يع���د دور �شب���كات
التوا�ص���ل االجتماع���ي مق�صور ًا على تب���ادل النقا�شات االجتماعية
وال�سيا�سي���ة والرتفي���ه فح�سب ،بل انتقل لي�ض���م الأن�شطة التجارية
واالقت�صادي���ة� ،أي �أنه �أ�صبح مبثابة املتنف�س للعديد من الأ�شخا�ص
وال�شركات واملنظم���ات .ويف ال�سياق نف�سه بد�أت اجلامعات العاملية
با�ستخ���دام مواقع التوا�صل االجتماع���ي يف �سبيل خلق بيئة تعليمية
تفاعلية ي�شارك فيه���ا الطالب كعن�صر �أ�سا�سي ولي�س جمرد متلقي
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للمعلومات داخل القاعات الدرا�سية.
ظه���رت خدمات �شب���كات التوا�ص���ل االجتماعي SOCAL N
 ،ETWORK SERVICEقبي���ل �أف���ول �شم����س الألفي���ة الثانية،
كمك ِّون رئي�س لتقنيات اجليل الثاين للويب ُ ،2.0 WEBم�ستهدفة
مزيد ًا من التوا�صل والتب���ادل املعلوماتي .وب ُلغة الأرقام ،ت�ضاعفت
�أع���داد م���ن لديه���م ح�ساب���ات على ه���ذه ال�شب���كات �إل���ى �أ�ضعاف
م�ضاعف���ة يف فرتة زمنية جد ًا وجيزة .ويف جم���ال التعليم برز دور
�شبكات التوا�ص���ل االجتماعي ب�شكل كبري ،خ�ل�ال ال�سنوات القليلة
املا�ضي���ة ،حيث ا�شرتكت فيها �آالف املدار����س واملعاهد واجلامعات
تشرين ثاني 2017

عل���ى م�ستوى العامل ،ناهيك عن ا�ش�ت�راك الطالب بغر�ض التعليم،
حيث ا�ستفادوا من خدماتها يف �إطار ما ُيعرف بالتعليم الهجني� ،أو
املنظومة التعليمية الثقافية.
يتطلع كل معلم �إلى احل�ص���ول على الطالب امل�شاركني بفعالية
خ�ل�ال الدر�س ،لكن ج���ذب انتباه طالب الق���رن الواحد والع�شرين
لي�س �سهال ،مع �سبورة وقطعة طبا�شري وعدد من الو�سائل التعليمية
امل�ستهلك���ة .فق���د غ�ي�رت �أ�ش���كال جديدة م���ن و�سائ���ل االعالم من
�أ�سالي���ب التوا�ص���ل والتعل���م ،وه���ذا يط���رح جمموعة جدي���دة ،من
الق�ضاي���ا للمعلم�ي�ن الذي���ن ي�ستخدم���ون الأ�سالي���ب التقليدي���ة يف
التدري�س .كل يوم املزيد واملزيد من ال�شباب يق�ضون وقت ًا �أطول على
مواق���ع ال�شبكات االجتماعية مثل الفي�سبوك وتويرت ،يف درا�سة على
االنرتن���ت لعام � 2008أثبتت ب�أن  % 65من ال�شباب الرقميني لديهم
ح�سابات على مواقع التوا�ص���ل االجتماعي .ويف عامل املدر�سة جند
�أن  %60م���ن ال�شب���اب يتناق�شون حول م�سائ���ل تعليمية مثل الكليات
والتخطي���ط للدرا�سة اجلامعية والتعلم خ���ارج املدر�سة والوظائف،
و %50يتحدث���ون حتدي���د ًا ع���ن الأعم���ال املدر�سي���ة والواجب���ات.
واحلقيق���ة �أن الط�ل�اب الذين يندجم���ون بهذه الأن�شط���ة يتميزون
بدرج���ة عالية من الإبداع يف الكتابة والفن والأعمال التطوعية على
املنتجات يف �شبكات الإنرتنت حتى لو مل تكن مرتبطة باملدر�سة.
�إن ال�شب���كات االجتماعية مليئة بالإمكان���ات التعليمية والتي مل
ي�ستفد منها �أغلب املعلمني� ،أما فيما يتعلق با�ستخدام تويرت لأهداف
�أكادميي���ة ف�إنه يكون عن طري���ق عر�ض قائد املجموعة (ع�ضو هيئة
التدري����س �أو املعلم ) مادة تعليمية ما على ُط َّالبه ،واملُ�شاركة ب�إثارة
الق�ضاي���ا التعليمي���ة ،و�إجراء نقا�ش بنـَّاء ح���ول ُكل در�س من درو�س
امل���ادة يف �ساحة احلوار ،وي�ستطيع �أي�ضـ��� ًا �أن ي�ضع ُ
لط َّالبه تكليفات
محُ ددة ،ثم يطلب منهم البحث عنها و�إعادة �إر�سالها ،بحيث يمُ كن
تو�ص���ل �إليه ُكل منه���م على ِحدة ،وو�ض���ع التقييم
الوق���وف على ما َّ
املنا�سب ،كما ي�ستطيع �أن يعر�ض عليهم ُم�شكلة ما ،ويطلب �أن ي�ضع

كل واح���د منه���م ر َّد ًا على تل���ك املُ�شكلة يف ر�سالة خا�ص���ة ،و ُتتَاح له
�إ�ضاف���ة �صور ومقاطع �ص���وت وفيديو تتع َّلق بامل���ادة �أو �أحد درو�سها
مبا يرثي املادة �أو الدر�س ،و ُي�ساعد على الفهم ب�شكل �أف�ضل ،وتكون
�إمـَّا من �إنتاج املُع ِّلم �أو املُتع ِّلم �أو من انتقائهما ،مع �إمكانية ُم�شاركة
قدّم املزيد من الإثراء
و�إ�ضاف���ة روابط ل�صفحات على الإنرتن���ت ،تـُ ِ
للم���ادة التعليمية و ُمناق�شة محُ تواها ،وحتدي���د ميعاد ُم�سبق يجتمع
في���ه م���ع ُط َّالبه يف الوقت نف�س���ه ،للرد على �أي ا�ستف�س���ار فوري� ،أو
التح���اور والنقا����ش ح���ول مو�ضوع م���ا ،واال�ستف���ادة م���ن الدرد�شة
املوجودة على �شبكات التوا�صل االجتماعيُ ،مبناق�شة بع�ض عنا�صر
الدر����س بني املُع ِّل���م واملُتع ِّلمني �أو بع�ضهم �أو ب�ي�ن املتعلمني �أنف�سهم،
و�إن�شاء تطبيقات جديدة من �ش�أنها �إثراء املادة ودرو�سها.
ويف ال�سياق نف�سه �أثبتت درا�سات علم النف�س احلديث �أن عملية
تخزي���ن العقل الب�ش���ري للمعلوم���ات� ،أو املُف���ردات اللغوية ،تتحدد
ُقدرته���ا بطبيع���ة احلالة النف�سي���ة لل ُمتل ِّقي ،ومن ث���م �ضرورة وجود
ال ُبع���د الرتفيهي �أثن���اء عملية �إلقاء الدر�س ،وه���ذا ما تُتيحه مواقع
التوا�ص���ل االجتماعي ،حيث يك���ون ُ
الط َّالب �أك�ث�ر حما�س ـ ًا ،خا�صة
عن���د تع ُّلم ال ُلغات والريا�ضيات واملواد االجتماعية� .أما يف حتديثات
املادة الدرا�سية :فيمكن للم���درب عمل ح�ساب للمقرر التدريبي يف
ميكن للمتدربني متابعة �أي حتديثات عن حمتوى املقرر
تويرت بحيث ِ
يف كل �أ�سبوع �أو مواعيد االختبارات الق�صرية  /الف�صلية.
ربط خدمة �أخبار املعهد �أو حتديثات املوقع الإلكرتوين للمعهد
بح�س���اب امل���درب يف توي�ت�ر ل ُيط ِلع املتدرب�ي�ن على �أه���م الإعالنات
اخلا�صة بتحديثات اجلداول التدريبية �أو مواعيد االختبارات.
ت�سهيل �إدارة امل�شاريع :ميكن للمدرب واملتدربني الذين يعملون
عل���ى م�شاريع م�شرتك���ة التوا�صل فيم���ا بينهم بالأم���ور التي تخ�ص
امل�شروع وبيان مراحل تطوره.
مناق�ش���ة امل���ادة العلمي���ة خ���ارج القاع���ة التدريبية لأخ���ذ �آراء
املتدربني.
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مــزايــا وف ــوائ ــد ا�ستخدام تويرت يف التدري�س:
�أو ًال :م���ن مزاي���ا وفوائ���د ا�ستخدام توي�ت�ر يف التدري�س – فيما
يخ�ص املتعلم :
تـُن�شـِّط املهارات لدى املُتعلمني ،وتوفر ال ُفر�ص لهم ،وحتفزهم
على التفكري الإبداعي ب�أمناط ُ
وطرق خُمتلفة.
تـُ ِّ
عظ���م ال���دور الإيجابي لل ُمتع ِّل���م يف احلوار ،وجتعل���ه ُم�شاركـ ًا
فاع ًال مع الآخرين.
تـُ�ساعد املُتع ِّلم على املُذاكرة البنـَّاءة من خالل تقدمي تدريبات
ُمتن ِّوعة و ُمتكاملة.
ُمتابعة ما ُي�ستجد من معلومات يف التخ�ص�ص.
ثاني��� ًا :من مزاي���ا وفوائد ا�ستخدام توي�ت�ر يف التدري�س – فيما
يخ�ص املعلم:
غر����س الطموح يف نفو����س املُتع ِّلمني من خ�ل�ال ت�شجيعهم على
�إن�ش���اء وت�صمي���م تطبيق���ات جديدة عل���ى �شب���كات التوا�صل تخدم
املادة التعليمية ،ون�شرها بني املُتع ِّلمني لال�ستفادة منها ،حيث يقوم
العدي���د من ُ
الط َّالب بعر����ض تطبيقاتهم العملي���ة فيما بينهم ،مثل
عدد من طالب املدار�س واملعاهد العاملية الذين ُي ِّ
�شكلون جمموعات
على املوقع.
اال�ستف���ادة من ا�ستطالعات الر�أي ،حي���ث ي�ستخدم املُع ِّلم هذه
اال�ستطالعات ك�أداة تعليمية فاعلة وزيادة التوا�صل مع ُط َّالبه.
تُتيح لل ُمع ِّلم واملُتع ِّلم �إمكانية تبادل ال ُكتب.
تـُعزز الأ�ساليب الرتبوية يف بيئة تعاونية.
املُ�ساهم���ة يف نق���ل التعلي���م من مرحل���ة التناف�س� ،إل���ى مرحلة
التكام���ل ،من خالل ُمطالب���ة جميع املُتع ِّلم�ي�ن باملُ�شاركة يف احلوار
وجمع املعلومات.
جع���ل التعلي���م والتع ُّلم �أكرث ُمتع���ة وحيوية و ُمعاي�ش���ة على مدار
ال�ساعة.
���دّي ،حي���ث يمُ ك���ن لل ُمع ِّل���م �إ�ش���راك ُط َّالب���ه يف
ُم�شارك���ة التح ِ
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تنفيذ م�شاريع تتع َّلق بالرتوي���ج مل�ؤ�س�ساتهم التعليمية ،بهدف قيا�س
مواهبهم و�إثراء قـُدراتهم ،ومدى ثقتهم ب�أنف�سهم.
�شجع على طرح الأفكار ،وتـُعزز روح
�إدخال �أ�ساليب جدي���دة ،تـُ َّ
املُ�شاركة والتوا�صل بني املُتع ِّلمني.
متكني املُع ِّلم من �أن ي�ضع لنف�سه �ساعات مكتبيةُ ،يتيح ُ
للط َّالب
خاللها التوا�صل معه وطرح الأ�سئلة وتل ِّقي الإجابات.
�أفكار ال�ستخدام تويرت يف الف�صل الدرا�سي:
�سيتم ا�ستعرا�ض عدد من الأفكار ال�ستخدام تويرت مع الطالب
وعلى املعلم اختيار الفكرة الأكرث منا�سبة لطالبه وللمادة التعليمية
وتطبيقها (العق ّيل:)2015 ،
.1توي�ت�ر كلوح���ة �إعالنات :ب�إمكان���ك ا�ستخ���دام توي�ت�ر لو�ضع
الإعالن���ات لطالب���ك املتابع�ي�ن حل�ساب���ك ،فمث ًال :و�ض���ع خرب عن
ت�أجيل موعد االختبار �أو تغيري موعد حما�ضرة �أو طلب بحث جديد.
أن�ش ْئ و�سم ًا �أو ها�شتاق با�سم املادة �أو
.2توي�ت�ر ك�أداة مراجعةِ � :
الوحدة (مث ًال# :مراجعة_الوحدة_الأولى) ،وان�شره للطالب
ليت���م فيه مناق�شة �أو مراجعة حمت���وى هذه الوحدة .وميكن �أو تكون
بع�ض املحا�ضرات كب�ي�رة ويح�ضرها كال اجلن�سني وبع�ضها ت�ستمر
�أي���ام عدة مثل امل�ؤمترات؛ لذا يف هذه احلالة ممكن تكوين م�صنفة
“ ” Hash Tagبا�سم املحا�ض���رة .ومن ثم ميكن للجميع النقا�ش
حولها.
.3تويرت ك�أداة م�ساندة لل�ساعات املكتبية� :إن�شاء ح�ساب خا�ص
على توي�ت�ر قد ي�ساعد طالب���ك يف التوا�صل مع���ك لال�ستف�سار عن
مو�ضوع معني �أو النقا�ش حول نقطة ما.
.4تويرت ك�أداة تن�سيق ومتابعة للم�شاريع :بد ًال من �إر�سال ر�سائل
الربي���د الإلك�ت�روين للط�ل�اب �أو االنتظ���ار حتى موع���د املحا�ضرة
�أو احل�ص���ة القادم���ة ملناق�ش���ة �أو تتب���ع عم���ل الط�ل�اب يف م�ش���روع
مع�ي�ن ،ب�إمكان الط�ل�اب العمل على تويرت و�إن�ش���اء و�سم �أو ها�شتاق
مل�شروعهم وبذلك تتم متابعة ن�شاطهم وتتبع التطورات التي طر�أت
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على م�شاريعهم.
.5توي�ت�ر ك�أداة لك�سر احلواجز :اخلج���ل والرهبة منت�شرة بني
بع�ض الطالب فقد يخجل الطالب من ال�س�ؤال �أو املناق�شة املبا�شرة
�أمام اجلميع ،وتويرت قد ي�ساعدهم يف ك�سر هذا احلاجز.
.6تويرت ك�أداة للتوا�صل مع �أولياء الأمور :الآباء قد ي�ستخدمون
توي�ت�ر ملتابع���ة معلمي �أبنائه���م والبقاء على اط�ل�اع ب�آخر ن�شاطات
�أبنائهم واختباراتهم وم�شاريعهم.
.7توي�ت�ر ك�صالة رقمي���ة للأ�ساتذة :بالإمكان جع���ل تويرت �أداة
للنقا�ش بني الأ�ساتذة واملعلمني وم�شاركة امل�صادر املفيدة واملنوعة.
.8توي�ت�ر ك�أداة تقوميية :جرب ا�ستخ���دام تويرت مع طالبك يف
تقومي معلوماتهم عن الدر� ��س املا�ضي ،وقد يكون ذلك بتخ�صي�ص
تن�س الرد عليهم بتغذي���ة راجعة مبا�شرة فهي
�ساع���ة يف الي���وم ،وال َ
من �أ�سا�سيات عملية التقومي.
.9ن�شاط مفاج ��ئ على تويرت :جرب طرح �أ�سئل ��ة مفاجئة على
تويرت ،وامنح درجات �إ�ضافية للأ�سرع �إجابة.
.10توي�ت�ر ك�أداة جلمع وم�شارك���ة امل�صادر :اطلب من الطالب
م�شارك���ة م�ص���ادر �أو معلوم���ات �إ�ضافي���ة ح���ول مو�ض���وع در�س���ك
و�شاركهم يف ذلك.
.11تويرت ك�أداة للتوا�صل م���ع اخلرباء :ا�ستخدام تويرت للبحث
عن خ�ب�راء تعليميني وتربوي�ي�ن ومتابعة جديده���م واال�ستفادة من
خرباتهم لتطوير مهاراتك.
.12توي�ت�ر ك�أداة للع�صف الذهني :من املمك���ن تكوين م�صنفة
با�س���م م�شروع ،وطرح���ه بني الط�ل�اب للتفكري والع�ص���ف الذهني
(.)Brain Storming

.13توي�ت�ر ك�أداة للتع���رف �إل���ى الآخرين :ابح���ث م���ع طالب���ك
عن معل���م �آخر للمادة نف�سه���ا وجرب م�شاركت���ه وطالبه املعلومات
والنقا�شات.
.14توي�ت�ر للإثراء املعريف :وذلك حني ي�شري املعلم �إلى كتاب �أو

مقال ميكنه تغريد الرابط على �صفحته وعلى امل�صنفة “ها�شتاق”
للمادة التي يدر�سها.
.15توي�ت�ر لتنظي���م املناق�ش���ات :م���ن املمك���ن ت�ستثم���ار تويرت
للط�ل�اب كث�ي�ري النقا����ش واملداخ�ل�ات ،فق���د ي�صادف���ك يف �أحد
الف�صول طال���ب كثري النقا�ش واملقاطعة مبعلوم���ات قد ال تكون لها
عالقة لها باملو�ضوع ،وقد ا�ستخدمت (جيني روبن�سون) وهي معلمة
– تويرت مع �أحد الطالب امل�صابني بالتوحد لهذا الغر�ض فكانت
ت�ستقب���ل النقا�شات يف تويرت وترد على التغريدات املفيدة وترتك ما
هو غري مفيد.
.16تويرت ك�أداة لتنظيم �أفكار الطالب :ير�سل املعلم �آخر اليوم
خال�صة در�س �أو �آخر الأ�سبوع خال�صة هذا اال�سبوع.
.17توي�ت�ر للإر�ش���اد الطالب���ي :ممك���ن �أن ي�ستخ���دم التغريد
للإر�شاد الطالبي وا�ستقبال اال�ستف�سارات.
.18توي�ت�ر لتنمي���ة الإب���داع الق�ص�ص���ي :ممك���ن ي�ستخ���دم
التغري���د لإخراج االبداع الق�ص�صي .موق���ع http://twittories.
 wikispaces.comيتي���ح للمعلم �أن ين�ش���ئ ق�صة ويبد�أ كل طالب
يف ا�ستكم���ال ج���زء من الق�صة يف  140حرف���ا ،ويكون على الطالب
الأخري �إنهاء الق�صة.
جتارب دولية:
وج���دت العديد من ال���دول املتقدمة �أن توي�ت�ر و�سيلة مهمة من
و�سائل التعليم يف العامل االفرتا�ضي مثل ال�صني ،والواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،ودولة الإمارات العربية املتح���دة ،و�سن�ستعر�ض ب�إيجاز
جتارب تلك الدول (عبداحلافظ:)2012 ،
�أو ًال :التجرب���ة ال�صينية :لق���د �أدخل���ت كث�ي�ر م���ن املدار�س يف
حوا�ضر الأقاليم واملُقاطعات ال�صينية �شبكات التوا�صل االجتماعي
لتوطيد العالقة بني املُع ِّل���م واملُتع ِّلم ،و�أثبتت الدرا�سات فاعلية هذه
التجرب���ة« .ك�سرت روتني التدري�س ،و�ص���ار الطالب �أكرث قـُدرة على
الإبداع.
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وذك���ر �سيم���ان ت�شيونغ ،يف كتاب���ه الذي �صدر حديث ـً���ا ،بعنوان
(التعلي���م الهجني)�" :أن هذه ال�شب���كات لها قـُدرة كبرية يف �إي�صال
املعلوم���ات �إلى ِذهن املُتل ِّقي ب��� ُكل �سهولة وتلقائية .ويقول اخلبري يف
الرتبي���ة احلديثة فيلي���ب ت�سان���غ� :إن التد ُرج يف ا�ستخ���دام �شبكات
التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،ضمن املُخط���ط التعليم���ي ال�صيني ،يمُ كن
�أن ُيحق���ق املزيد م���ن املنفعة ُ
للط َّ
�ل�اب ،حيث يوفـِّر مب���د�أ التحفيز
والرتغي���ب ،وي�ضم���ن الو�ص���ول بهم �إل���ى �أكرب قدر م���ن احلما�سة،
خا�صة عندما يتع َّلق الأم���ر بدرو�س قد يراها بع�ضهم ُمع َّقدة ،منها
عل���ى �سبيل املث���ال درو�س تع ُّل���م ال ُلغات الأجنبية الت���ي تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على االنفتاح واحلوار ،واالن�سجام داخل املحيط الدرا�سي».
ثاني��� ًا :التجرب���ة الأمريكية :وه���ي ُمط َّبق���ة حديث ـً���ا يف كث�ي�ر
م���ن املدار�س واملعاه���د الر�سمي���ة واخلا�صة ،وتـُمار����س على نطاق
وا�س���ع من ِقب���ل املُع ِّلمني ُ
والط َّ
�ل�اب ،وكانت درا�س���ة حديثة قام بها
نف���ر من الباحثني بجامع���ة ميني�سوتا ،قد �أف�ضت �إل���ى �أن  %77من
عموم ُ
الط َّالب يدخلون �إلى �شب���كات التوا�صل بهدف التع ُّلم وتنمية
املهارات واالنفتاح على وجهات نظر جديدة ،و�أنه بح�سب بيانات مت
جمعها على مدار ال�ستة �أ�شهر الأخرية ُ
لط َّالب ترتاوح �أعمارهم بني
تبي «�أن ُ
الط َّالب الذي���ن ي�ستعملون مواقع ال�شبكات
� 18 :16سن���ةَ ،نّ
االجتماعي���ة ،تط َّورت مهاراتهم و�إبداعاتهم على نحو جيد» ،وت�شري
كر�ست�ي�ن جرينه���و الباحث���ة يف الدرا�س���ة� ،إل���ى �أن �إدراج املناه���ج
التعليمية يف ال�شب���كات االجتماعية� ،ساعد على جعل املدار�س �أكرث
�أهمي���ة وذات مـغـ���زى ُ
للطـ َّالب ،و�صار املُع ِّلم���ون قادرين على زيادة
انخراط ُ
الطـ�ل�اب يف التعليم ،ورفع الكف ��اءة التكنولوجية ،وتعزيز
روح التع���اون يف الف�صول الدرا�سية ،وبناء مهارات ات�صال �أف�ضل»،
وتـُ�ضيف�« :إن التفكري لي�س فقط يف دمج التكنولوجيا اخلا�صة بك،
ولك���ن يف خلق مهام �أك�ث�ر �إحلاح ـًا ،و�سوف يتط��� َّور التفكري الناقد
وحل املُ�شكالت ،والقدرة على املُ�شاركة العاملية لدى ُ
الط َّالب».
ثالث��� ًا :جترب���ة دول���ة الإم���ارات العربية :بعد �أن ثب���ت جدواها
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يف التعلي���م الفاع���ل ،ف����إن جمل�س �أبو ظب���ي للتعليم ،ب���د�أ يتجه �إلى
تو�سي���ع دائ���رة ا�ستخدام �شب���كات التوا�صل االجتماع���ي يف العملية
التعليمية ،وبح�سب مغ�ي�ر خمي�س اخلييليُ ،مدير عام املجل�س ،ف�إن
ه���ذه ال�شب���كات �صارت ُج���ز ًءا ال يتجز�أ من تعلم ُ
الط َّ
�ل�اب ،وتعزيز
ارتباطه���م باملُحيط املح ِّلي والإقليمي والعامل قاطبة ،وجعلتهم على
وع���ي ب ُكل ما ي�شه���ده العامل من ُم�ستجدات تقني���ة وعلمية وثقافية،
لذل���ك هناك اجتاه ق���وي لتجهيز جميع املدار����س بالو�سائل التقنية
والتعليمي���ة املُتط���ورة .ويف ورق���ة علم َّية ،بعن���وان (ا�ستخدام مواقع
التوا�ص���ل االجتماع���ي يف الغ���رف ال�صفـَّي���ة) نوق�ش���ت يف املجل�س،
ورد�« :ض���رورة دع���م االنتق���ال �إل���ى التعلي���م التفاعل���ي ،خا�صة يف
الغـُ���رف ال�صفـِّية ،و�أن العديد م���ن الرتبويني �صاروا ي�ستفيدون من
تل���ك الو�سائط يف حتقي���ق �أهدافهم التعليمي���ة� ،إذ تـُ ِّ
مكن ن�شاطات
ال�شب���كات االجتماعي���ة م���ن الرتكيز عل���ى البحث وجم���ع البيانات
والتوا�ص���ل مع ا ُ
خلرباء ،و�أنه يمُ كن ا�ستخ���دام املُد ِّونات الإلكرتونية
لتحفي���ز النقا�ش���ات واحل���وارات البنـَّ���اءة ،والتع���اون املُتب���ادل يف
مواق���ع املعرفة الإلكرتونية ،وب�شكل ع���ام توفـِّر جميع هذه الو�سائط
االجتماعية �سهولة الو�صول �إل���ى الدعم وتبادل اخلربات والتطوير
املهن���ي ،و�أف�ضل املُمار�سات املُ َتّبعة �ضم���ن املُجتمع املهني والعلمي».
«ال�صف
وكان املجل����س قد �أطلق يف بداية عام (  2012م) ،م�شروع َّ
الإلكرتوين» ،يف ِ�ست مدار�س ب�إمارة �أبو ظبي ،ت�شمل طلبة ال�صفني
الثال���ث والرابع للتعليم الأ�سا�سي ،احللق���ة الأولى ،بواقع مدر�ستني
يف ُكل منطقة تعليمية وملُدة عام واحد ،و�سيتم ربط ُكل مدر�سة من
ال�ست ب�شبكة «فيديو كونفران�س» ،ولوحات �إلكرتونية تعمل
املدار�س ِ
باللم����س لت�شجيع املُع ِّلمني ُ
والط َّالب على تب���ادل املعرفة واملعلومات
على املُ�ستويني املح ِّلي والعاملي ،على �أن يتم تعميم املراحل على بقية
املدار�س احلكومية يف الإمارة».
خال�صة احلديث...
يف امل�ستقبل �سيعمل تويرت ك�أحد الأدوات على زيادة م�س�ؤوليات
تشرين ثاني 2017

الط�ل�اب� ،إذ �إن���ه يع���زز التوا�ص���ل بني الطال���ب واملعل���م ،حيث �إن
املعلم�ي�ن يتوا�صلون م���ع الطالب خ���ارج الف�صل ،وبذل���ك ي�ستطيع
املعلمون توفري دعم �إ�ضايف لواجبات الف�صل يف بيئة يكون الطالب
فيه���ا مرتاحني متام��� ًا� .أ�ضافة �إلى ذلك فهي و�سيل���ة لن�شر التعليم
ب�سرع���ة بني الأق���ران .لذا ِلزم االع�ت�راف بحاج���ة املعلمني بقيمة
ال�شب���كات االجتماعية يف التعليم .وهذه امل�ساحات االجتماعية على

االنرتن���ت لديها الق���درة على القيام ب�أ�شياء مذهل���ة للتعليم ،مثال:
لديها القابلي���ة خللق ال�شفافية وامل�شارك���ة يف البيئة التعليمية ،كما
�أن ا�ستخ���دام مواقع التوا�صل االجتماع���ي يتيح للطالب التعاون يف
امل�شاري���ع واملناق�شة عرب الإنرتنت ،كما �أنها تُعزز �إمكانات الطالب،
ويب���دو �أن تويرت يزيد من �إنهاء امله���ام واملتطلبات بالن�سبة للطالب
الذين كانوا يجهلون ماهي الواجبات!!

املراجع:

.1الـع ـقـي ـّل ،ابـتـهـال  .)2015( .خم�س ع�شرة ( )15فكرة ال�ستخدام تويرت يف الف�صل الدرا�سي.

http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:15-twitter-idea&Itemid=203

.2عبداحلافظ ،ح�سني .)2012( .التعليم عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي مزايا وم�آخذ.

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=399&Model=M&SubModel=138&ID=1646&Sho
wAll=On
.3كيف ن�ستفيد من تويرت يف التعليم؟
http://www.new-educ.com/twitter-en-classe
4.Twitter in Education: what next? , David Hopkins
5.How to use Twitter in the classroom ,NANCY MESSIEH
6.37 Interesting ways to use Twitter in the Classroom ,Tom Barrett
7.60 Ways To Use Twitter In The Classroom By Category
8.http://www.emergingedtech.com/2010100-/02/ways-to-teach-with-twitter.
9.Twitter in the Classroom The description of an experience Ana Dominguez 012009-09-
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امل�ؤمتر الرتبوي الأول ملديرية الرتبية والتعليم للواء اجلامعة
"الرتبية والتعليم يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�شرين"
الدكتورة زينب ال�شوابكة
مدير �إدارة التعليم

كوم�ضة انطلقت منذ عامني :بذرة غر�سها فريق تطوير املديرية
للواء اجلامعة يف اخلطة التطويرية  /جمال التعلم والتعليم /ق�سم
الإ�شراف والتدريب فكان احللم الذي راودنا لعامني "ملتقى معلمي
لواء اجلامعة".
بد�أنا ب َر ِّي ه���ذا الغرا�س عندما تهي�أت الظروف املنا�سبة لينمو
إبداعا.
احللم ويرتعرع في�صبح �شجرة تثمر عطاء و� ً
وم���ا كان لهذه ال�ش���رارة �أن تنطلق فت�ضيء من���ارة لوال الإرادة
والعزمية والت�صميم ،وملا ر�أى هذا احللم النور ،وال �شك �أن القيادة
الت�شاركية احلكيمة مهدت الطريق وذللت ال�صعاب.
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وجت َّل���ى العم���ل ب���روح الفري���ق لتحل���ق في���ه ال���روح الت�شاركية
فتظافرت اجلهود يف القطاعات التعليمية كافة من مديري ومعلمي
املدار�س احلكومية واخلا�صة ،وم�شريف ق�سم الإ�شراف والتدريب يف
املديرية ،ومركز الوزارة ،ونقابة املعلمني ،وطلبتنا الأعزاء.
ف���كان ه���ذا امل�ؤمتر ال���روح التي ج�س���دت العم���ل الت�شاركي يف
مديري���ة لواء اجلامع���ة لقيادة هذا الوطن نح���و التقدم واالزدهار،
وق���د �أ�ضاف���ت كلمات معايل وزي���ر الرتبية والتعلي���م د.عمر الرزاز
الأكرم "م�ؤمتر ناجح بكل املقايي�س" الألق لهذا امل�ؤمتر ،فب َّثـت فينا
الطاق���ة الإيجابية والعزم عل���ى اال�ستمرارية يف ه���ذا العمل املبدع
تشرين ثاني 2017

اخلالق متمن�ي�ن �أن نكون القب�س الذي �سي�شعل ال�ضوء يف مديريات
الرتبي���ة والتعلي���م يف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م وي�سري عل���ى نربا�سه
جميع العاملني فيها.
ر�ؤيتنا:
"طال���ب قادر على �صنع قراره ،مب���دع يف تعلمه ،متمكن من
مهارات القرن احلادي والع�شرين".
�شعارنا:
الل َع َل ْي ِه
} �إِنْ �أُ ِري��� ُد �إِ َاّل ِْ إ
ا�ست ََط ْعتُ َو َما َت ْو ِفي ِقي �إِ َاّل ِب َهّ ِ
ال ْ�صلاَ َح َم���ا ْ
يب { �سورة هود ،الآية ()88
َت َو َّك ْلتُ َو ِ�إ َل ْي ِه �أُ ِن ُ
�أهدافـنا:
يتبن���ى امل�ؤمتر الأ�سالي���ب الرتبوية احلديث���ة ،وتبادل اخلربات
والتج���ارب الت���ي تتما�ش���ى ومتطلبات الق���رن احل���ادي والع�شرين،
ومواكب���ة م�ستجدات الع�صر لتعزيز برامج التنمية املهنية للمعلمني
لتمكينه���م من �أداء ر�سالته���م؛ �سعي ًا �إلى متك�ي�ن الطلبة يف العملية
التعلمية التعليمية �ضمن منظومة �أخالقية را�سخة ،و�ضما ًنا جلودة
التعلي���م وتعزيز ال�شراك���ة املجتمعية .نحن ن�ؤمن ب����أن تزويد املعلم
بالإ�سرتاتيجي���ات احلديثة والأدوات واملهارات متكنه من بناء طلبة
متمكن�ي�ن بالعلم واملعارف ،وكما قال���ت جاللة امللكة رانيا العبداهلل
خ�ل�ال كلمتها يف ملتقى املعلم�ي�ن �(:2017أن نبني طف ًال �أ�سهل من
�أن نغري رج ًال).
حماور امل�ؤمتر:
 االت�صال والتوا�صل التفكري الناقد الإبداع التعلم التعاوينً
وعرو�ضا تقدميية
يت�ضم���ن امل�ؤمت���ر مناق�شة للأبحاث العلمي���ة
للم�شاغ���ل الرتبوية والدرو�س التطبيقية ،فقد ا�شتمل على � 6أبحاث
ً
ودر�س���ا تطبيقـ ًّيا مقدمة من قب���ل امل�شرفني الرتبويني
و13
م�شغ�ل�ا ً

واملديري���ن واملعلمني من القطاع�ي�ن اخلا�ص والعام ،وقد مت حتكيم
الأعمال وفق معايري حمددة من قبل جلنة حتكيم متخ�ص�صة ،كما
مت تنظي���م عر�ض بع�ض الأعم���ال املهنية والعلمي���ة والفنية يف �سبع
زوايا للمعر�ض العلمي ،وان�سجام��� ًا مع ر�ؤية الوزارة بتنمية املعلمني
مهنـ ًّيا ووفق دور الإ�شراف اجلديد يف تقدمي الدعم الفني للمعلمني
وف���ق االحتياجات التدريبية� ،سيتم نقل �أث���ر امل�شاغل التدريبية من
خالل تفعيل جمتمعات التعلم يف املدار�س.
   وقد حظينا ب�شرف رعاية معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور
عم���ر الرزاز الفتتاح فعالي���ات امل�ؤمتر الرتب���وي الأول وبالتعاون مع
نقابة املعلمني الأردنيني يف ي���وم ال�سبتاملوافق للثاين والع�شرين من
�شهر ني�سان يف نادي املعلمني  /عمان حتت عنوان "الرتبية والتعليم
يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�شرين".
   و�أك���د الدكت���ور الرزاز يف كلمة �ألقاه���ا يف االفتتاح �أن �أعمال
ه���ذا امل�ؤمت���ر ت�أتي بو�صفه���ا ثمار التع���اون احلقيقي ال���ذي يج�سد
العالق���ة الت�شاركية الت���ي جتمع مدار�س القط���اع اخلا�ص ومدار�س
القط���اع الع���ام وجه���ود نقاب���ة املعلم�ي�ن الأردنيني الت���ي نفتخر بها
وبالعالقة الوثيقة التي تربطنا معها والهادفة لرفعة املعلم والطالب
لتحقي���ق الر�ؤية امللكية ال�سامية بتمكني الإن�سان الأردين منذ �صغرة
لي�شكل م�ستقبل وطننا العزيز .
و�أ�ش���ار �إلى �أن الوزارة �ستتبنى تو�صيات �أعمال هذا امل�ؤمتر بعد
�إقراره���ا و�ستقوم بتنفيذه���ا على �أر�ض الواق���ع يف امليدان الرتبوي
به���دف اال�ستدام���ة ونقل الأث���ر ،وذلك م���ن خالل خط���ة �إجرائية
�أعددناه���ا نحن (فريق عم���ل امل�ؤمتر) بقي���ادة املن�سقتني العامتني
امل�شرفت�ي�ن الرتبويت�ي�ن عب�ي�ر �أبو ري���ان ود .فاي���زة �سع���ادة ،ووفق
تو�صيات امل�ؤمتر لتحقيق النتائج املرجوة لتح�سني العملية التعليمية
التعلمية.
�إن فعاليات هذا امل�ؤمتر ت�أتي انطال ًقا من ر�ؤية �صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين ،و�ضمن �سل�سلة الأوراق النقا�شية امللكية ،ورق ُت ُه
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النقا�شية ال�سابعة ،بعنوان "بن���اء قدراتنا الب�شرية وتطوير العملية
التعليمي���ة جوه���ر نه�ضة الأمة " والتي �أ ّكد فيه���ا " �أن اال�ستثمار يف
م�ستقب���ل �أبنائنا عماد نه�ضتن���ا و�إننا على ذلك لق���ادرون ،فها هي
ذي ثروتن���ا الب�شري���ة� ،أغلى م���ا ميتلك الأردن من ث���روات ،قادرة،
�إذا ه���ي نال���ت التعليم احلديث الوايف ،على �صن���ع التغيري املن�شود،
ولي����س �أمامنا �إال �أن ن�ستثمر يف هذه الرثوة بكل قوة وم�س�ؤولية ،فال
ا�ستثمار يد ّر من العوائد كما يد ّر اال�ستثمار يف التعليم"  .
ويتبن���ى امل�ؤمت���ر الأ�ساليب الرتبوية احلديث���ة وتبادل اخلربات
والتجارب التي تتما�شى ومتطلبات القرن احلادي والع�شرين لتعزيز
برام���ج التنمية للمعلم�ي�ن لتمكينهم م���ن �أداء ر�سالته���م �سعي ًا �إلى
متكني الطلبة يف العملية التعلمية التعليمية �ضمن منظومة �أخالقية
را�سخة � ،ضمان ًا جلودة التعليم وتعزيز ال�شراكة املجتمعية.
  ويه���دف امل�ؤمت���ر كذل���ك لبن���اء ن���واة ملعلم�ي�ن ق���ادة وخرباء
�سيمثل���ون الأ�سا�س املت�ي�ن الذي �سيدعم تنفي���ذ اخلطط التطويرية
لبن���اء القدرات ،مبين���ة �أن تزويد املعل���م باال�سرتاتيجيات احلديثة
والأدوات واملهارات متكنه من بناء طلبة م�سلحني بالعلم واملعارف.
وت�ؤك���د نقابة املعلمني دعمها ملخرجات هذا امل�ؤمتر وتو�صياته ،
فالواق���ع التعليمي يحتاج ملثل هذه امل�ؤمت���رات الرتبوية للوقوف على
مواطن ال�ضعف واخللل وتعزيز التجارب الناجحة وامل�ضيئة فيه.
وات�سا ًق���ا مع دمج معطيات هذا امل�ؤمت���ر بالعلم الأردين فقد مت
اعتماد الل���ون الأحمر يف مطبوعات امل�ؤمت���ر كنقطة انطالق؛ حيث
يعرب الل���ون الأحمر ع���ن القوة والإ�ص���رار والتح���دي يف ال�سري �إلى
تباعا يف الأع���وام القادمة؛
الأم���ام ،و�ستتخذ �ألوان العل���م الأردين ً
ليبقى علمنا الأردين مُلهِ ـ ًما خ َّفا ًقا يف �سماء �أردننا احلبيب.
فعاليات امل�ؤمتر:
   ت�ضمن���ت فعالي���ات امل�ؤمتر حما�ضرة رئي�س���ة تتناول مو�ضوع
قدّمه���ا الأ�ست���اذ الدكت���ور عقل���ة ال�صم���ادي/
امل�ؤمت���ر الرئي�س���ي َ
جامع���ة الريم���وك  ،وجل�س���ات علمية ت�ض َّمن���ت ً
عر�ض���ا ومناق�شة ِلـ
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رسالة املعلم

املجلد -54بديل العددين الأول والثاين

(� )6أوراق بحثي���ة ،وثالثة ع�شر ً
ودر�سا تطبيق ًّيا يف
عر�ضا تقدمي ًّيا ً
�أح���دث امل�ستجدات الرتبوية التي ي�سه���ل نقلها وتوظيفها يف الغرفة
ال�صفي���ة �أبرزه���ا( :املن�ص���ات الإلكرتونية لتعل���م اجتماعي ن�شط،
مهارة طرح �أ�سئلة تث�ي�ر التفكري ،ال�صفوف الذكية ،التعلم الذاتي،
التعل���م التعاوين� ،إك�س���اب الطلبة مهارة الكتاب���ة ،م�شروع " بقلمي
�أحل���ق" ،التعل���م املمتع� ،أدب احل���وار وفن �إدارة احل�ص���ة ال�صفية،
اال�ستق�صاء).
قائمة امل�شاريع التي مت عر�ضها:
 .1م�شروع الزراعة املائية/مدر�سة قي�ساريا الأ�سا�سية املختلطة
مدر�سة قي�ساريا �أول مدر�سة قامت بتنفيذ امل�شروع على م�ستوى
اململكة ،وذلك بالتعاون مع املركز الوطني للبحوث الزراعية ،ومبد�أ
الزراع���ة املائي���ة يق���وم عل���ى �أن النباتات حتت���اج �إلى امل���اء وبع�ض
املغذي���ات بكمي���ات متفاوت���ة بالإ�ضاف���ة �إل���ى �ضوء ال�شم����س ،و�أهم
مكونات هذه الزراعة وجود حو�ضي التغذية والتفريغ وهما حو�ضان
من املاء يو�ضع يف �إحداهما املغذيات والأ�سمدة ويغذي بها النظام،
بينم���ا ي�ستقبل حو�ض التفريغ املاء بع���د خروجه من النظام وب�شكل
دورة كامل���ة ،وما مييز ه���ذه الزراعة �سرعة منو النب���ات ب�أ�ضعاف
الوق���ت ال���ذي حتتاج���ه النبات���ات لتنم���و يف الرتبة ،وه���ي حماولة
ال�ستغالل بع�ض الأماكن يف غياب تربة �صاحلة للزراعة مثل �أ�سطح
املنازل وغريها بالتن�سيق مع املركز الوطني للبحوث.
 .2م�ش���روع �إنتاج فطر املحار/مدر�س���ة �أم كثري املهنية الثانوية
للبنات
يع���د �إنت���اج فط���ر املح���ار م���ن امل�شاري���ع الناجحة ب�سب���ب قلة
التكالي���ف ن�سب ًّيا ،وق�صر الدورة الإنتاجية للم�شروع ،وعدم احلاجة
خل�ب�رات كب�ي�رة ،و�سهول���ة الإنت���اج مقارن���ة ب�إنت���اج �أن���واع الفطر
الأخ���رى ،ويعد فط���ر املحار غذاء �صح ًّيا مم َّي���زً ا يحتوي على ن�سبة
عالية م���ن الربوتينات والألياف الغذائي���ة ومعظم الأمالح املعدنية
والفيتامينات ال�ضرورية للج�سم.
تشرين ثاني 2017

 .3م�ش���روع �إن�ش���اء قاعة متع���ددة الأغرا����ض وتنفيذ ح�ص�ص
الأ�شغال/مدر�سة �أم حذيفة الأ�سا�سية
م�شروعا رياد ًّيا متط���و ًرا يهدف �إلى توفري
ميثل �إن�ش���اء القاعة
ً
بيئ���ة تعليمي���ة منا�سبة تتي���ح للطلبة اال�ستف���ادة من �أن���واع متعددة
من م�ص���ادر التعلم وتهيئة التعليم الذات���ي وتعزيز مهارات البحث
ل���دى الطلب���ة ،كما تهدف �إل���ى تغيري منط التعل���م وبيئته يف الغرفة
ال�صفي���ة ،و�إتاحة املج���ال للطلبة واملعلم�ي�ن ب�إيجاد تعلي���م تفاعلي
متمازج ،وحتوي �أركا ًن���ا خمتلفة وجمموعة من املعدات الإلكرتونية
املختلف���ة لتوظيفه���ا يف جم���ال التعلي���م املنهجي وغ�ي�ر املنهجي يف
خمتلف العلوم واملعرفة.
.4م�شروع املنتجات التقليدية/مدر�سة املروج املهنية الثانوية
عرو�ض متنوعة للمنتجات التقليدية لأعمال املدر�سة ( الزيتون
 ،املخل�ل�ات اجلنب واللبن���ة ) ،وكذلك عر�ض حي لتحمي�ص القهوة
العربي���ة و�إعداد اخلبز و�صناعة ال�صاب���ون وتدوير ال�شماغ وغريها
من الأعمال.
 .5م�شروع  / Phonicsمدر�سة خلدا الثانوية
م�ش���روع ال�صوتي���ات م���ن الطرق املهم���ة واملمتع���ة وامل�شوقة يف
تعليم القراءة والكتابة يف اللغة الإجنليزية.
وهي من طرق التعلم باللعب التي تهدف �إلى زيادة ثقة الأطفال
يف التعل���م ،وت�ساع���د الطلب���ة عل���ى الرب���ط ب�ي�ن املكت���وب واملقروء
مب�شاركة �أكادميية امللكة رانيا العبداهلل لتدريب املعلمني.
 .6م�شروع /Clickersمدر�سة الريموك الأ�سا�سية
تطوي���ر �أدوات تعلي���م الق���راءة والكتاب���ة باللغ���ة الإجنليزي���ة
وم�ساعدة الطلبة على ال�سرعة يف الربط ،وذلك من خالل ا�ستعمال
الأل���واح الذكية لت�شويق الطلب���ة يف التعليم مب�شاركة مبادرة التعليم
الأردنية.
امل�شاغل التدريبية:
.1اال�ستق�صاء والدورة اخلما�سية:

يع���د اال�ستق�صاء م���ن �أكرث �أ�ساليب التدري����س فاعلية يف تنمية
التفك�ي�ر العلمي ل���دى الطلبة ,حيث �إ َّنه يتيح الفر�ص���ة �أمام الطلبة
ملمار�سة ط���رق العل���م وعملياته ومه���ارات اال�ستق�ص���اء ب�أنف�سهم,
وهن���ا ي�سلك املتعلم �سلوك العامل (ال�صغ�ي�ر) يف بحثه وتو�صله �إلى
النتائ���ج ،حيث � َّإن الطالب ي�صل �إلى املعلومات بنف�سه ,معتمدً ا على
جهده وعمل���ه وتفكريه ,ولذلك نقول �إنها م���ن �أهم اال�سرتاتيجيات
التي تنمي التفكري ،فاملدخل اال�ستك�شايف يركز على مواجهة املتعلم
مبوق���ف م�شكل ,يوج���د لديه ال�شعور باحل�ي�رة ويثري عنده جمموعة
م���ن الت�س���ا�ؤالت ,فيقوم بعملي���ة ا�ستق�صاء وبحث ليج���د الإجابات
عنها.
واال�ستق�صاء ك�إ�سرتاتيجي���ة من �إ�سرتاتيجيات التعلم يعد نتاج
�إ�سرتاتيجيات �أخرى تت�آزر بع�ضها مع بع�ض للخروج مبوقف تعليمي
ن�شط ,ون�صل مع���ه يف النهاية �إلى �أن يكت�شف التلميذ �شي ًئا جديدً ا,
وه���ذا ال يعني �أن املتعلم �سيكت�شف �شي ًئا جديدً ا مل يكن موجودًا من
قبل ,لكنه يعني �أنه �سيكت�شف �شي ًئا مل يكن هو يعرفه من قبل.
.2مهارة طرح الأ�سئلة املثرية للتفكري:
حيث تن���اول امل�شغ���ل التدريب���ي �أهمية مه���ارة ط���رح الأ�سئلة،
وال�صياغ ��ة ال�سليم ��ة للأ�سئل ��ة ومعرف ��ة بع�ض م�شاكله ��ا ،و�شروط
�صياغة الأ�سئلة ،والأ�سئلة املفتوحة والأ�سئلة املمتدة.
.3فكرة �إطالق مبادرة التعلم املمتع للجميع؛ بهدف حتقيق بيئة
�صفي���ة حا�ضنة و�آمنة من خالل مراعاة خ�صائ�ص الطلبة النمائية
والنف�سية وذكاءاته ��م املتعددة و�أمناط تعلمه ��م ،والو�صول بالتعلم
ل���كل طال���ب ،وجع���ل التعل���م ذا معنى؛ بحي���ث ي�أخذ جمي���ع الطلبة
ومب�س���اواة حقه���م يف التعليم بغ�ض النظر ع���ن جن�سياتهم ,وقد مت
تنفي���ذ هذا الأمنوذج ب����إدارة �صفي���ة �إبداعية با�ستخ���دام �إ�شارات
و�أدوات خا�ص���ة متفق عليها خلق���ت الإيجابية يف نفو�سهم و�ساعدت
الطلب ��ة عل ��ى االن�ضب ��اط الذاتي وتنبي ��ه احلوا� ��س با�سرتاتيجيات
تفاعلية بينهم وبني املعلم ،وبني الطلبة �أنف�سهم ،ومن خالل �أن�شطة
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موجهة بنظام جمموعات �إبداعي تعاوين قائم على التعلم باللعب،
و�ألع���اب مت ت�صميمها من خامات البيئة ،و�ألع���اب مبتكرة لتن�شيط
الذاكرة ،ويحتوي على الت�أمل واملو�سيقى واال�سرتخاء ،لبث الطاقة
الإيجابي���ة بالطلبة ومل�ساعدتهم على التخل����ص من ال�سلوكات غري
املرغوب فيها.
�.4آداب احل���وار وفن �إدارة احل�ص���ة ال�صفية  /متارين عملية
قابلة للتطبيق �ضمن جميع املناهج الدرا�سية.
.5برنامج :RISK
ويغط���ي برنامج "" RISKمدىً وا�س ًعا من املهارات التي حتفز
التفك�ي�ر �ضمن �أربعة حم���اور �أ�سا�سية ،هي( :امله���ارات احلياتية،
والنظام ،وقوة التفكري ،والنجاح) ،التي متكن املتعلمني من تطوير
احل����س واملمار�س���ة مله���ارات التفكري الناق���د يف املوق���ف ال�صفي،
وتعميمها على مواقف احلياة.
.6كيف يكون التعلم ن�شاط ًا اجتماع ًّيا؟
املن�صات التعليمية الإلكرتونية جتربة عملية.
.7العم���ل اجلماع���ي والعمل التع���اوين :تو�ضيح مفه���وم التعلم
القائم على التعل���م اجلماعي التعاوين ،حتديد العنا�صر الأ�سا�سية
للتعلم التع���اوين ،حتديد املهارات احلياتي���ة املطلوبة لنجاح العمل
التع���اوين ،حتديد معيقات التعل���م التعاوين ،حتدي���د فوائد التعلم
التعاوين.
.8امل�شروع التعبريي" :بقلمي �أحلق".
.9التفكري الناقد.
.10ال�صفوف الذكية.
.11التعل���م الذاتي :من �أهم �أ�سالي���ب التعلم التي تتيح توظيف

مهارات التعلم بفاعلية عالية مما ي�سهم يف تطوير الإن�سان �سلوك ًّيا
ومعرف ًّي���ا ووجدان ًّي���ا ،وتزوي���ده ب�سالح مه���م ميكنه م���ن ا�ستيعاب
معطي ��ات الع�صر الق ��ادم ،وهو منط من �أمن ��اط التعلم الذي نعلم
في���ه الطالب كيف يتعلم ما يريد هو بنف�س���ه �أن يتعلمه� .إن امتالك
مه���ارات التعل���م الذات���ي و�إتقانها متك���ن الفرد م���ن التعلم يف كل
الأوق���ات وط���وال العم���ر خ���ارج املدر�س���ة وداخلها ،وه���و ما يعرف
بالرتبية امل�ستمرة.
الأبحاث العلمية التي متت مناق�شتها يف امل�ؤمتر:
�.1أث���ر ا�ستخ���دام التفك�ي�ر الناق���د يف تطوير احل����س العددي
والطالقة الإجرائية املقرونة بالفهم لدى طالبات ال�صف اخلام�س
الأ�سا�سي يف مديرية لواء اجلامعة.
�.2أث���ر ا�ستخ���دام احلا�س���وب اللوح���ي ()iPadفيم�ست���وى
التح�صي���ل الدرا�سي لدى تالمي���ذ املرحلة املتو�سط���ة ،واجتاهات
�أولياء الأمور نحو ا�ستبدال احلقيبة الإلكرتونية باحلقيبة املدر�سية.
�.3أث���ر تدري����س م���ادة احلا�سوب با�ستخ���دام �أن�شط���ة التفكري
الناق���د يف تنمي���ة م�ست���وى التفكري يف م���ا وراء املعرفة ل���دى طلبة
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظ العا�صمة/ع َّمان.
�.4أثر ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف حت�صيل طالبات ال�صف
العا�شر الأ�سا�سي يف مادة الكيمياء.
.5م�ست���وى العمليات ما وراء املعرفية ل���دى العبات كرة القدم
و�ألعاب القوى يف الأردن.
�.6أثر ا�سرتاتيجيت َْي التعلم املدمج والتعلم املعكو�س يف حت�صيل
طلبة ال�صف ال�سابع يف مدر�س���ة ذكور الطيبة الإعدادية الثانية يف
مادة العلوم ،ومقدار احتفاظهم بالتعلم.
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برامج التعليم غري النظامي يف وزارة الرتبية والتعليم
الأ�ستاذ عبد اهلل النا�صر
رئي�س ق�سم التعليم غري النظامي

لقد حظي التعليم يف الأردن بت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�ص���ة كاف���ة لتحقيق الإ�سه���ام الأكرب للتعليم غ�ي�ر النظامي يف
فر�ص���ا تواكب املتغريات
جعل الفر����ص التعليمية والتثقيفية املتاحة ً
االجتماعي���ة ،وتدرك �آثاره���ا ال�سلبية يف ال�شب���اب ،وت�سهم يف جعل
ال�شباب ق���اد ًرا على �أن يعمل بج ّد وي�ؤث���ر يف الن�سيج االجتماعي من
خ�ل�ال امتالك���ه واكت�سابه املع���ارف وامله���ارات والق���درات الفكرية
املالئم���ة لتلبية احتياجات���ه ،والتي ت�شمل :ال�شع���ور بالأمن والأمان،
وا�ستك�ش���اف القي���م الروحي���ة والديني���ة يف احلي���اة ،وحتديد نقطة
انط�ل�اق �آمنة له ترتك���ز على القيم و�إدراك ال���ذات والثقة بالنف�س،

ومواكبة املتغريات ،مما يتطلب قد ًرا من املرونة والقدرة على التكيف
والتحرك ،والإمل���ام بنواحي التقدم التكنولوج���ي والتقنية احلديثة،
ومقاوم���ة االنع���زال بتنمي���ة ال�شع���ور باالنتم���اء والهوي���ة وباكت�ساب
القبول واالعرتاف بالذات ،واكت�ساب ال�شعور بالنفع والإفادة ،وذلك
بالإ�سه���ام يف تنمي���ة املجتمع املحل���ي ب�شكل خا����ص واملجتمع الأكرب
ب�شكل عام ،والإقرار بقيمة التعاون والعمل اجلماعي.
التعليم غري النظامي
�إن املفه���وم الع���ام للتعلي���م غري النظام���ي ي�شري �إل���ى الأن�شطة
التعليمي���ة امل�ستم���رة واملنظمة ذات املدد خمتلف���ة الأطوال ،والتي ال
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ينطبق عليها تعريف التعليم املنظم لأ�شخا�ص من خمتلف الأعمار،
وم���ن املمكن �أن يتم تنفيذ هذا التعليم داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو
خ���ارج نفوذها التقلي���دي ،للح�صول على �أمر ال�ست���دراك متطلبات
تع ُّلمي���ة حتظى باالعرتاف وامل�شروعية ،وفق ت�سهيالت معينة تخفف
من ح���دة الت�شريع���ات ال�صارم���ة ،وذلك م���ن حيث ال���دوام احلر،
وتكثي���ف املناه���ج واملق���ررات واملتطلبات وتي�سريه���ا� ،صرف النظر
ع���ن احلد الأعلى والأدن���ى للعمر ،واخت�صار الوق���ت الالزم لإجناز
املتطلبات �أو امل�ستويات ،و�إمكاني���ة مزاولة الدار�س �أن�شطة عملية �أو
حياتية �إلى جانب االن�ضمام ملثل هذه الربامج.
ويع���رف التعليم غ�ي�ر النظامي يف الأردن عل���ى �أنه" :كل ن�شاط
ترب���وي منهج���ي منظ���م �أو �أي تدري���ب مهن���ي يت���م خ���ارج النظ���ام
التعليم���ي النمطي ،ويقوم على مراعاة ظروف الدار�سني وعقلياتهم
وطموحاتهم وقدراتهم اخلا�صة ،به���دف تنمية قدراتهم ومعارفهم
ومهاراته���م ،وتعزيز م�ؤهالتهم التي �سوف ت�ؤثر �إيجاب ًيا يف �سلوكهم
وت�سه���م يف رخائهم االقت�ص���ادي واالجتماعي والثقايف ،وت�سمح لهم
ب����أن ي�صبحوا �أع�ضاء منتج�ي�ن يف املجتمع .وهو تعلي���م يتم ب�صورة
منظم���ة ومق�ص���ودة ويف ف�ت�رة زمنية حم���ددة ،ويكون ع���ادة ردي ًفا
وم�سان���دًا ومواز ًيا للتعليم النظامي ومعا ً
جلا ملفرزاته و�سلبياته ،كما
�أن���ه يربط التعلي���م بالعمل املنتج ،و ُي َع��� ُّد جز ًءا ال يتج���ز�أ من برامج
التنمية الب�شرية االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة".
وتتك���ون برام���ج التعليم غ�ي�ر النظامي وتعليم الكب���ار يف وزارة
الرتبية والتعليم من الربامج التالية:
�أو ًال :برنامج تعليم الكبار وحمو الأمية
ُي َع��� ُّد الأردن واح���دًا م���ن البلدان الت���ي قطعت ً
�شوط���ا كب ًريا يف
مكافح���ة الأمية ،وذلك �إميان ًا منه بح���ق التعليم للجميع ح ًّقا �أ�صي ًال
كفله الد�ست���ور الأردين ،وحتقيق ًا ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية �أمام
اجلمي���ع بو�صفه مرتكزًا �أ�سا�س ًّي���ا يف قانون الرتبي���ة والتعليم ،و ُي َع ُّد
برنام���ج حمو الأمية من �أك�ب�ر الربامج التعليمية الت���ي تقدم للكبار
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بحكم �أنه ي�شمل القاعدة الأ�سا�سية وي�شكل اللبنة الأولى لأي نوع من
�أن���واع التعليم �أو التدريب؛ �إذ ال ي�ستطيع الأمي دون امتالك املهارات
الأ�سا�سية موا�صلة درا�سته �أو تدريبه ،وي�ستمد هذا الربنامج فل�سفته
و�أهدافه من فل�سفة الرتبية و�أهدافها يف الأردن كما ي�ستمد م�شروعية
العمل به من جميع املراتب الت�شريعية بد ًءا بالد�ستور ومرو ًرا بقانون
الرتبية وانتها ًء بالأنظمة والتعليمات ،حيث يقدم الربنامج مللتحقيه
الكتب والقرطا�سية وبع�ض احلوافز جمان ًا.
يق�سم ه���ذا الربنامج من حيث امل�ستوى التعليمي �إلى مرحلتني:
الأولى ت�سمى مرحلة املبتدئ�ي�ن ،ومدة الدرا�سة فيها (� )16شهر ًا �أو
عام�ي�ن درا�سيني مين���ح املتخرج فيها �شهادة درا�سي���ة تعادل �شهادة
ال�ص���ف الراب���ع الأ�سا�سي ،والثاني���ة ت�سمى مرحل���ة املتابعني ،ومدة
الدرا�س���ة فيها (� )16شهر ًا �أو عام�ي�ن درا�سيني مينح املتـخرج فيها
�شهادة تعادل �شهادة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
ويهدف الربنامج �إلى:
خف�ض ن�سبة الأمية بني � %1 – 0.5سنويا.
الإ�سهام يف تعميم التعليم.
رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي لدى الدار�سني.
توفري فر�ص عمل منا�سبة وتخفي�ض ن�سبة البطالة.
تنمي���ة املجتم���ع وتطويره من خ�ل�ال �إك�ساب امللتحق�ي�ن بالربنامج
مهارات احلياة الأ�سا�سية وال�ضرورية.
الإ�سه���ام يف خف�ض ن�سبة الأمية القرائي���ة للم�ستهدفني �إلى �أق�صى
حد ممكن.
تو�سي���ع مفه���وم حم���و الأمي���ة لي�شم���ل اجلوان���ب احلياتي���ة
الأخرى(الديني���ة -احل�ضاري���ة -الوظيفي���ة -الثقافي���ة -االجتماعية-
ال�صحية -البيئية)
تفعيل دور املجتمعات املحلية للم�ساهمة يف برنامج حمو الأمية.
تطوير قدرات املعلمني يف جمال حمو الأمية.
تقدمي رعاية وعناية خا�صة للمر�أة ،و�إتاحة الفر�صة لها ب�شكل �أكرب.
تشرين ثاني 2017

ثان ًيا :برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني
كان ل�شراك���ة وزارة الرتبية والتعليم مع م�ؤ�س�سة كوي�ست �سكوب
ري
للتنمية االجتماعية يف ال�شرق الأو�سط منذ العام � 2003إ�سها ٌم كب ٌ
يف جمال توفري الفر�ص التعليمية للطلبة املت�سربني وتقدمي العون لهم
من خالل ت�صميم وبن���اء وتفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني،
مبا يحقق �إعادة دجمهم مع فئات املجتمع الأخرى ،وت�أهيلهم علم ًّيا
و�أخالق ًّي ��ا ومهن ًّي ��ا لالنخراط ب�شكل �إيجاب ��ي يف جمتمعهم ،و�إيجاد
فر�ص تعليمية تعوي�ضية ت�شغيلية متاحة لهم.
وخ�ل�ال الأع���وام الأخ�ي�رة عملت ال���وزارة م���ع �شركائه���ا على
ا�ستكم���ال تطوير الأدوات الالزمة للربنامج م���ن مواد قرائية ومواد
ي�سرين يف املراكز
تدريبية ،وتدريب معلمني م�ؤهلني للعمل بو�صفهم ُم ِّ
التعليمي���ة؛ حيث ي�سعى الربنامج �إلى �إك�س���اب الطلبة املت�سربني من
املدار����س �ضمن الفئ���ة العمرية من (� )18-13سن���ة للذكور و(-13
� )20سنة للإناث جمموعة املع���ارف واملهارات واالجتاهات ،وت�أكيد
حقوقهم التعليمية املهمل���ة وتطوير ن�ضجهم املهني ب�إعادة تدريبهم
وت�أهيلهم وفق معايري ت�ؤهلهم لاللتحاق مب�ؤ�س�سة التدريب املهني.
ثال ًثا :برنامج الدار�سني غري النظاميني (الدرا�سات املنزلية)
حر�ص���ا من وزارة الرتبية والتعليم على �إتاحة الفر�ص التعليمية
ً
للطلب���ة املنقطع�ي�ن ع���ن الدرا�س���ة والطلب���ة الذين حت���ول ظروفهم
االجتماعي���ة واالقت�صادية دون �إكمال م�سريته���م التعليمية ،وتوفري
الفر����ص التعليمية التي تنا�سب و�ضعهم املهن���ي ،و�إميا ًنا من الوزارة
ب�ض���رورة �إكم���ال هذه الفئ���ة درا�سته���ا العلمية والتحاقه���ا بربنامج
�أكادمي���ي يلبي احتياجاتها ،فقد جاء ه���ذا الربنامج ملب ًّيا للحاجة،
وقد بد�أت الوزارة العمل به من مطلع العام الدرا�سي ،1979/1978
ويختل���ف ه���ذا الربنامج عن غ�ي�ره لأن الذي يلتحق ب���ه يثقف نف�سه
ذات ًّيا يف املنهاج املقرر لطلبة ال�صف الذي ينا�سبه ،ولكنه غري مك َّلف
باالنتظ���ام يف ال���دوام املدر�سي ،وغ�ي�ر خا�ضع للتعليم���ات اخلا�صة
بطلبة املدار�س ،وي�ستطيع التقدم المتحان نهاية كل ف�صل درا�سي يف

املدر�س���ة التي يرغب فيها ،وم�ص ّوغاتُ تطبيق هذا الربنامج تطبيقُ
مفه���وم الرتبية امل�ستدام���ة والتعل���م الذاتي ،بال�سم���اح للأ�شخا�ص
الذين ترك ��وا الدرا�سة النظامي ��ة بتقدمي االمتحان ��ات الف�صلية يف
املدار�س احلكومية مع طلبتها النظاميني يف نهاية كل ف�صل درا�سي،
و�إذا ما اجتاز �أحدهم االمتحان بنجاح يرفع �إلى ال�صف الذي يليه،
كم���ا ي�ستطيع الدار����س من خالل هذا الربنام���ج �أن يتقدم المتحان
�شهادة الدرا�سة الثانوية العامة.
راب ًعا :برنامج الدرا�سات ال�صيفية
ب���د�أت وزارة الرتبية والتعلي���م منذ الع���ام 1977م بفتح مراكز
للدرا�س���ة ال�صيفية يف املدار�س التابع���ة لها خالل العطلة ال�صيفية،
بهدف تزوي���د الطلبة باملعلومات ورفع م�ست���وى ثقافتهم ،ومتكينهم
م���ن اكت�ساب املعرفة باالعتماد على �أنف�سهم ،و�إتاحة الفر�ص احلرة
�أمامهم لدرا�سة املو�ضوعات التي يختارونها.
وت�شم���ل خط���ة الدرا�س���ات ال�صيفي���ة جمي���ع امل���واد الدرا�سية
والأن�شط���ة الرتبوية الت���ي يختار الطالب منها امل���واد التي يرغب يف
التقوي���ة �أو التعمق �أو التو�سع فيها مقاب���ل �أجر مقداره ع�شرة دنانري
ت�ستوف���ى من الطالب ،ومدة الدرا�س���ة يف هذا الربنامج �ستة �أ�سابيع
بواقع خم�سة �أيام يف الأ�سبوع.
خام�سا :برنامج الدرا�سات امل�سائية
ً
حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم على توفري فر�ص التعليم للجميع
بغ�ض النظر عن �أعمارهم وجن�سياتهم ،انطالق ًا من مبد�أَ ْي الرتبية
امل�ستدامة و"التعليم ح���ق للجميع" ،ولذلك افتتحت من مطلع العام
الدرا�سي  1979/1978مراك���ز الدرا�سات امل�سائية؛ لإتاحة الفر�ص
للمواطنني الذين مل يتمكنوا من موا�صلة درا�ستهم النظامية ب�سبب
ظروفهم اخلا�صة ملوا�صلة درا�ستهم الأ�سا�سية والثانوية.
ويق�صد بالدرا�سات امل�سائية :الت�سهيالت التعليمية التي توفرها
وزارة الرتبي���ة والتعليم يف مدار�سها (بعد انته���اء الدوام املدر�سي)
للأ�شخا����ص الذي���ن يرغبون يف موا�صل���ة التعلي���م ،ومل يتمكنوا من
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حتقيق ذلك من خ�ل�ال الدرا�سة النظامية ،وي�سهم الدار�س يف هذه
املراكز ب�أجور رمزية لتغطية جانب من تكاليف هذا الربنامج؛ حيث
توفر وزارة الرتبية والتعليم الأبنية املدر�سية ومرافقها وجتهيزاتها،
و�إمكاناته���ا الفني���ة والتقنية خدمة للمواطنني م���ن خالل الربنامج
املذكور.
وق���د عملت ال���وزارة على فتح املج���ال �أمام الن���زالء يف مراكز
الإ�صالح والت�أهيل لال�ستفادة من الربامج املتوافرة بالوزارة؛ وذلك
من خالل رفد وتزويد تلك املراكز بجميع االحتياجات وامل�ستلزمات
املادي���ة والفنية التي ت�سهم يف ت�أمني خدماته���ا التعليمية لهذه الفئة
من املجتمع ،ف�ض ًال عن فتح مراكز تعليم الكبار وحمو الأمية مبراكز
الإ�صالح والت�أهيل يف اململكة.
�ساد�س ًا :برنامج التعليم اال�ستدراكي
يف ظل حر�ص وزارة الرتبي���ة والتعليم على توفري فر�ص التعليم
للجمي���ع فق���د عملت ال���وزارة على �إيج���اد برامج تعليمي���ة يف �أوقات
الأزم���ات والط���وارئ مبا يخ���دم الالجئ�ي�ن ،فا�ستحدث���ت بالتعاون
برناجما تعليم ًّيا
م���ع منظمة اليون�سيف بداي���ة الع���ام 2017/2016
ً
يخدم الأطف���ال الالجئني هو (برنامج التعلي���م اال�ستدراكي) ،وهو
برنامج تعليمي مكثف يهدف �إل���ى توفري التعليم الأ�سا�سي للأطفال
املنقطع�ي�ن عن الدرا�سة� ،ضمن الفئ���ة العمرية )من  ،)12 - 9و ُي َع ُّد
فر�ص���ة تعوي�ضية تعطى يف ثالثة م�ستويات تعليمية مكثفة لل�صفوف
الأ�سا�سية ال�ستة الأولى (من ال�صف الأول حتى ال�ساد�س) على مدار
ث�ل�اث �سنوات درا�سية ،ويتم تنفيذه والإ�ش���راف عليه من قبل وزارة
الرتبية والتعليم .وي�سعى الربنامج �إلى الآتي:
متكني الأطف���ال غري امللتحقني بالتعليم النظامي من عمر (-9
 )12عام��� ًا من �إكم���ال تعليمهم �سواء من خ�ل�ال ت�أهيلهم لاللتحاق
بالتعليم النظامي �أو �إحدى برامج التعليم غري النظامي.
ع�ل�اج م�شكلة الت�س���رب من التعلي���م النظامي للح���د من ن�سب
الأمية وعمل الأطفال.
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التحدي���ات وال�صعوبات التي تواج���ه وزارة الرتبية والتعليم يف
جمال التعليم غري النظامي
�أ -التحديات
.1حتديات مادية ومالية.
.2حتديات تتعلق بتوافر البيانات املطلوبة.
.3حتديات تتعلق ب�إحجام بع�ض الدار�سني عن االلتحاق بربامج
التعليم غ�ي�ر النظامي ،وكذل���ك ت�سرب بع����ض الدار�سني امللتحقني
بهذه املراكز.
ب -ال�صعوبات
.1قل���ة دورات الت�أهيل والتدريب للعاملني يف جمال تعليم الكبار
وحمو الأمية.
�.2ضع���ف التعريف بالتعليم غ�ي�ر النظامـ���ي وبراجمه من قبل
و�سائل الإعالم؛ وذلك ليت���م حفز الـم�ستهدفني على االلتحاق بـهذه
الربام���ج التي تل ّب���ي رغباتهم وتتنا�سب م���ع قدراتهم وحاجات �سوق
العمل.
.3قلة احلوافز املادية واملعنوية يف برامج تعليم الكبار.
.4قل���ة الو�سائ���ل التعليمي���ة احلديثة ،وعدم الق���درة على توفري
�أجه���زة حا�س���وب ملراك���ز تعلي���م الكبار وحم���و الأمية؛ ملح���و الأمية
احلا�سوبية.
ج -احللول املقرتحة لهذه ال�صعوبات
�.1إ�سه���ام امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغ�ي�ر الر�سمية يف متويل برامج
التعليم غري النظامي.
.2توفري حوافز مادية �أكرب للدار�سني.
�.3إيج���اد برام���ج تلفزيونية ،و�إع���داد دورات تثقيفي���ة ،وتوفري
�أجهزة حا�سوب.
.4زيادة عدد الدورات التدريبية للعاملني يف جمال تعليم الكبار
وحمو الأمية.
�.5إب���داء اهتم���ام �أك�ب�ر من و�سائ���ل الإعالم بربام���ج وم�شاريع
تشرين ثاني 2017

التعليم غري النظامي.
.6الرتكي���ز عل���ى املناط���ق التي ترتفع فيه���ا ن�سب���ة الأمية ،مثل
مناطق الأغوار والبادية.
تطلعات وزارة الرتبية والتعليم يف جمال التعليم غري النظامي
على الرغم م���ن اجلهود الكبرية التي قامت به���ا وزارة الرتبية
والتعليم يف جمال التعليم غري النظامي وتعليم الكبار وخف�ض ن�سبة
الأمي���ة متهيدًا للق�ضاء عليها� ،إال �أنه���ا تطمح يف املزيد من الربامج
والفعالي���ات التي ت�سهم يف الق�ضاء على هذه الآفة ،وذلك من خالل
العناي���ة واالهتمام بالتعليم غ�ي�ر النظامي؛ لدوره الب���ارز يف �إعداد
الق���وى الب�شرية ،وتزويد �س���وق العمل بحاجاته م���ن العمالة املد َّربة
امل� َّؤهل���ة ،ومواكبة كل ما ي�ستجد يف ع���امل العلم واملعرفة .وعليه ف�إن
وزارة الرتبية والتعليم تتطلع �إلى ما يلي:
.1موا�صل���ة حماربة جيوب الأمية ،والرتكي���ز على املناطق التي
ترتفع فيها ن�سب���ة الأمية ،و�إعطاء الأولوية للقط���اع الن�سائي يف رفع
ن�سب االلتحاق وفتح املراكز اخلا�صة بهن.
���د برام���ج التعليم غ�ي�ر النظامي التعليمي���ة والتدريبية
�.2أن ُت َع َّ
ج���ز ًءا ال يتجز�أ م���ن العملية الرتبوية التي ُت ِع��� ُّد الإن�سان للحياة من

خالل:
و�ضع الإجراءات التي ت�ضم���ن تكامل التعليم النظامي والتعليم
غري النظامي يف �إطار فل�سفة الرتبية والتعليم.
فتح القن���وات ومد اجل�سور بني التعلي���م النظامي والتعليم غري
النظامي.
تفعيل دور امل�شاركة ال�شعبية؛ لت�أخذ دورها يف مكافحة الأمية.
التع���اون مع و�سائ���ل الإع�ل�ام للتعريف بالتعليم غ�ي�ر النظامي
وبراجم���ه؛ حلف���ز امل�ستهدف�ي�ن على االلتح���اق بالربام���ج التي تلبي
رغباتهم وتتنا�سب مع قدراتهم وحاجات �سوق العمل.
االنتق���ال م���ن حمارب���ة الأمي���ة الأبجدية �إل���ى حمارب���ة الأمية
الوظيفية.
اال�ستم���رار يف تدري���ب �أك�ب�ر ع���دد ممكن م���ن معلم���ي الكبار
لت�أهيلهم فن ًي���ا يف تدري�س الكبار ،و�إعادة ت�أهيل الباحثني عن العمل
مبا ين�سجم وحاجات �سوق العمل.
االهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة والإعاقات ،والرتكيز
عليهم وتقدمي الدعم له ��م وحماربة الأمية املنت�شرة لدى هذه الفئة
من املجتمع.

املراجع

 النا�صر ،عبد اهلل �سهو ( )2014الت�سرب من التعليم – الطريق املفتوح نحو عمل الأطفال ،عمان  -الأردن. النا�صر ،عبد اهلل �سهو ( )2013التعليم غري النظامي يف الأردن ،عمان -الأردن. م�ؤمتن ،منى )2007( ،الدرا�سة الت�شخي�صية لواقع التعليم غري النظامي يف الأردن ،وزارة الرتبية والتعليم ،عمان. -م�ؤمتن ،منى و�آخرون )2007( ،الدرا�سة التقوميية ال�شاملة لربنامج حمو الأمية يف الأردن ،وزارة الرتبية والتعليم ،عمان.
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�صعوبات التعلم يف اللغة الإجنليزية
الدكتور :خلدون علي اجلنايدة
مديرية الرتبية والتعليم للواء الرمثا

تع���د اللغة الإجنليزية من �أكرث اللغات انت�شا ًرا يف العامل؛ �إذ �إن
ماليني الب�ش���ر يتكلمون هذه اللغة يف حياتهم اليومية ،كيف ال وهي
لغ���ة التوا�صل امل�شرتك  ،lingua francaفهي حتتل املرتبة الأولى
يف �شبكات الإنرتنت ومواق���ع الدرد�شة والتوا�صل االجتماعي ،وتعد
م���ن �أ�سهل لغ���ات العامل تعل ًم���ا� ,إال �أن كثري ًا م���ن املتعلمني وال�سيما
املتعلمني غري الناطقني به���ا  ،non-native speakersيواجهون
العديد من ال�صعوبات يف تعلمها ،و�أخ�ص بالذكر هنا طلبة املدار�س
يف البالد العربية.
� َّإن الأ�سا�س يف هذا الأمر �أن تعلم اللغة الإجنليزية يتم بعيد ًا عن
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�سياقه���ا الطبيعي natural context؛ �أي يف جمتمع ال يتكلم اللغة
الإجنليزي���ة ،ويعدها لغ���ة �أجنبية ،وهذا يخلق نوع��� ًا من البعد عن
اللغة ب�صورتها الطبيعية ،ومن هنا ي�أتي دور معلم اللغة الإجنليزية
يف ا�ستثمار كل دقيقة داخل الغرفة ال�صفية يف �سبيل ممار�سة اللغة
ب�ص���ورة فاعلة ،وخلق مواقف حتاكي الواقع الذي يتطلب ا�ستخدام
لغة الهدف  target languageيف التعلم� ،أال وهي الإجنليزية.
�إن قناعات بع����ض املعلمني عن اللغة الإجنليزية وتعليمها تكون
يف معظ���م الأحي���ان من املعوق���ات يف العملي���ة التعليمي���ة التعلمية،
فكث�ي�ر من املعلم�ي�ن يظن���ون �أن �إعط���اء الطلبة مق���دار ًا كبري ًا من
تشرين ثاني 2017

القواع���د  grammarي�أت���ي يف خدمة اللغ���ة ،ف ُي ِغرقون ح�ص�صهم
مب�صطلح���ات قواعدي���ة جوف���اء عل���ى ح�س���اب بن���اء املف���ردات
 vocabulary buildingوا�ستخدامه���ا يف �سي���اق مالئ���م ،فرنى
كث�ي�را من املعلمني يب���د�ؤون ب�إعطاء الطلبة م���ادة ت�أ�سي�سية ملا ي�أتي
ً
م�ستقب ًال يف الثانوية العام���ة (التوجيهي) ،ويبد�أ كثري من الطالب
مث ًال بحفظ موا�صفات اجلم���ل الب�سيطة واملركبة واملعقدة واجلمل
ال�شرطي���ة و�أ�ش���كال الأ�سئلة ،بد ًال م���ن توظيفها يف �سي���اق منا�سب
ملوقف معني.
ومن �صعوبات تعلم اللغ���ة الإجنليزية يف مدار�سنا �إ�صرار كثري
من املعلمني واملعلمات عل���ى تزويد الطلبة مبعاين الكلمات املجردة
(الكلمة الإجنليزية ومرادفتها باللغة العربية) ،دون �أن ي�ستخدمها
يف �سي���اق منا�س���ب (جملة مفيدة) ،فال �أدري م���ا الفائدة املن�شودة
م���ن حفظ تعريف علمي باللغ���ة الإجنليزية ،ككلم���ة مثل � heartأو
غريه���ا من الكلم���ات؟ �ألي�س م���ن الأف�ضل �أن ت�ستخ���دم يف جمل �أو
مواقف حتاكي الواقع من �إن�شائهم؟
وكثري من معلمي اللغ���ة الإجنليزية يتجاهلون �أق�سام ًا مهمة يف
الكت���اب املدر�سي املقرر ،مثل متاري���ن � speakingأو (look and
 ، )sayفيم���رون بهذه التمارين م���رور الكرام؛ بحيث ال يتم �إعطاء
ه���ذا النوع من التمارين حقه الكام���ل� ،إ�ضاف ًة �إلى جتاهل كثري من
املعلم�ي�ن ت�شجي���ع الطلبة على امله���ارات القامو�سي���ة dictionary
( skillsا�ستخ���دام القوامي����س ثنائي���ة اللغ���ة ً
مث�ل�ا) ،والق�ضاي���ا
ال�صوتية مث���ل التنغيم والنربة والت�شديد �...إل���خ ،ومن ال�صعوبات
كذلك ع���دم تف ُّه���م توزي���ع املوا�ضيع اللغوي���ة وال�سيم���ا القواعد يف
الكت���اب املدر�س���ي املق���رر ،وع���دم �إدراك حقيقة تك���رار املوا�ضيع،
و�إع���ادة زيارتها يف �صف���وف �أخرى للكتاب املدر�س���ي .فبد ًال من �أن
يقدم املعلم فعالية �أو مو�ضوعا ما يف حدود خمطط لها يف الكتاب،
ن���راه يق���وم بتو�سيعها وه���ذا ُي ِخـ ُّل بفعالي���ات احل�صة .عل���ى �سبيل
املثال ،يقوم بع�ض املعلمني ب�إعطاء كل ما يتعلق بـ Passive Voice

يف ال�صف العا�شر ،علم ًا ب�أن املو�ضوع نف�سه �سيعالج ب�صورة �أكرب يف
ال�صف الأول الثانوي والثاين الثانوي.
ومن ال�صعوب���ات التي تعيق عملية التعل���م عدم حتديد الهدف
م���ن امل���ادة التعليمي���ة ،خ�صو�ص ًا يف مو�ض���وع اال�ستيع���اب القرائي
 ،reading comprehensionوتدري�س���ه لتنمي���ة مه���ارات فهم
الن����ص القرائ���ي كمه���ارات الق���راءة اال�ستطالعي���ة skimming
والق���راءة الفاح�ص���ة  scanningوغريه���ا من مه���ارات القراءة،
فبد ًال من ذلك نرى املعلم منهمك ًا حني ِيرد �أمر ًا قواعدي ًا يف الن�ص
ي�شرع بتو�ضيحه للطلبة بكل التفا�صيل.
وم���ن �صعوب���ات التعلم �أي�ض ًا ع���دم توظيف امل�ص���ادر التعليمية
� ،learning resourcesأو الو�سائل التعليمية التي توفرها الوزارة
�أو املديري���ة �أو املدر�س���ة م���ن البطاق���ات اخلاطف���ة ،flashcards
واللوحات اجلدارية  wall chartsوغريها كاخلرائط والر�سومات؛
فهن���اك كثري من الدرو����س يف الكتاب املدر�سي املق���رر تتحدث عن
مناط���ق �أثري���ة و�سياحي���ة يف الأردن� ،ألي�س من الأج���در باملعلم �أن
ي�صطح���ب معه �إلى الغرفة ال�صفية خريط���ة – مث ًال -يو�ضح فيها
موق���ع ه���ذه الأماكن لتقريبها �إل���ى ذهن طلبته وج���ذب انتباههم؟
فيدير حوار ًا معهم باللغة الإجنليزية؛ لإ�شعارهم ب�أنهم يتعلمون لغة
مفيدة يف خمتلف املجاالت املعرفية ،فهذا ما يعرف بـauthentic :
learning؛ �أي التعلم الواقعي /الأ�صيل (احلقيقي).
وم���ن ال�صعوبات كذلك عدم االلت���زام بالنطق ال�صحيح لكثري
م���ن مفردات اللغة الإجنليزية ،وعدم تكلي���ف املعلم نف�سه مراجعة
القامو�س للت�أك���د من �سالمة اللف���ظ  pronunciationللكلمات,
ف�ل�ا �أدري كيف �سيلفظ املعل���م كلمات مث���لalmond, doubt, :
� ,asthma, leopardأو غريه���ا دون اال�ستعانة بالقامو�س العادي
�أو القامو�س الناطق؟ فمثل هذه الكلمات بحاجة �إلى حت�ضري م�سبق
م���ن قب���ل املعلم قبل �إعط���اء الدر�س؛ فمن املع���روف �أن الإجنليزية
لغ���ة غ�ي�ر �صوتي���ة non-phonetic language؛ �أي لغة ال تُلفظ
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كلماتها غالب ًا بالطريقة نف�سها التي تكتب بها.
م���ن ال�صعوب���ات �أي�ض��� ًا جتاه���ل مه���ارات اال�ستم���اع skills
 ،listeningوذل���ك لقناع���ة بع�ض املعلمني ب�صعوبته���ا �أو �أنها غري
نافعة �أمام مهارات �أخرى كالقواعد وحفظ املفردات املجردة ،غري
مدركني �أن مهارات اال�ستماع ركن �أ�سا�س ومهم يف تعلم �أي لغة من
لغات العامل.
وم���ن ال�صعوب���ات كذل���ك جتاهل كثري م���ن املعلم�ي�ن املهارات
الكتابي���ة  writing skillsال���واردة يف كت���اب ،Activity Book
وبد ًال م���ن �أن يقوم املعلم بتدريب طالبه على الكتابة �أو كتابة فقرة
ب�سيط���ة نراه يحيلها للبيت كواجب بيتي له���م؛ لي�ستعني الطلبة هنا
بالأهل �أو �شبكة الإنرتنت �أو غريها لكتابة هذه الفقرة.
كث�ي�را من املعلمني ُي ِغرقون الطالب
ومن ال�صعوبات كذلك �أن ً
بواجبات بيتية غري مدرو�سة وغري منطقية ولي�س لها هدف حمدد,
فالواج���ب البيت���ي يجب �أن يك���ون هادف ًا وذا معن���ى ي�شجع الطالب
عل���ى البحث والتعلم الذات���ي  ،slef – learningف�إن �أح�سن املعلم
ا�ستثم���ار احل�صة فال حاج���ة للوظائف ،فليقر�أ م���ا تعلمه الطالب،
وليح�ضر للدر�س القادم وكفى.
ومن ال�صعوبات كذلك عدم جتديد كثري من املعلمني معارفهم
التو�سع يف جم���ال اخت�صا�صهم ،وهذا حله يكون من خالل
�أو ع���دم ُّ
القراءة امل�ستمرة وامل�ستفي�ضة للكتب واملراجع وال�صحف واملجالت،
واال�ستف���ادة �أي�ض��� ًا م���ن املذي���اع والتلف���از والإنرتن���ت� ،إ�ضافة �إلى
االن�ضمام لل���دورات والور�ش التدريبية الت���ي تعقدها وزارة الرتبية
والتعليم وجهات �أخرى خمت�صة بذلك.
وم���ن ال�صعوبات كذلك عدم فهم �آلية عمل اللغة و�أنها خا�ضعة
للتطور م���ن قبل �أ�صحابها؛ فكثري من املعلم�ي�ن ي�صرون على �أن ما
تعلم���وه وحده هو ال�ص���واب ،فيغلقون الباب �أم���ام كل �شيء جديد.
فالتعبري  …If I was youمث ً
ال �صحيح ،وهو نف�سه If I were
 .youكذل���ك ميكن ا�ستخدام زم���ن املا�ضي الب�سي���ط بعد الرابط
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 afterو قب���ل الراب���ط  beforeب���د ًال م���ن املا�ض���ي الت���ام ،كقولنا:
 ،After the guests (had) left, I went to bedوكث�ي�ر م���ن
الكتب تجُ يز ذلك.
النقط���ة املهمة هن���ا �أن كث ًريا م���ن معلمي اللغ���ة الإجنليزية ال
يزال���ون يطبقون الطرق التقليدية التي عف���ا عليها الزمن يف تعليم
اللغ���ة الإجنليزية كلغة �أجنبي���ة يف مدار�سنا ،ويجه���ل الكثري منهم
�أن���ه قب���ل عق���ود عديدة ظه���ر منهج تدري�س���ي متكامل وه���و املنهج
التوا�صل���ي � ،Communicative Approachأو ما يعرف �أي�ضا
ً ب���ـ ،Communicative Language Teaching :فه���ذا منهج
لتعلي���م اللغة الأجنبية يق���وم على مواقف لغوي���ة ذات �صلة باحلياة
اليومي���ة ،ب���د ًال م���ن الرتكيز عل���ى تراكي���ب اللغة وقواعده���ا ،وهو
يركز �أي�ض��� ًا على وظائف اللغ���ة  ،language functionsوالكتب
املق���ررة املوج���ودة � -أي يف �سل�سل���ة  - Action Packيف مدار�سنا
مبني���ة �أ�ص ًال عل���ى هذا املنهج؛ فهو يركز عل���ى جميع مهارات اللغة
الإجنليزي���ة دون ا�ستثناء (اال�ستم���اع واملحادثة والقراءة والكتابة)
�إ�ضافة �إلى �إ�سرتاتيجيات تعلم تلك اللغة �أو ما تعرف بـ learning
 ،strategiesوهذا املنهج بحاجة �إلى دورات تدريبية مكثفة يخ�ضع
له���ا معلم���و اللغ���ة الإجنليزي���ة قبل و�أثن���اء اخلدمة من قب���ل وزارة
الرتبية والتعليم.
ويف معظ���م مدار�سنا مي�ضي الطالب جمي���ع املراحل الدرا�سية
(م���ن ال�صف الأول حت���ى الثاين ع�شر) بالتعر����ض ملهارتي القراءة
والكتاب���ة فق���ط ،علم ًا ب�أن���ه ب�أم�س احلاج���ة �إلى مهارت���ي اال�ستماع
واملحادث���ة ،وم���ن النادر ما جن���د معلم��� ًا يطبق مهارت���ي اال�ستماع
واملحادث���ة يف تعلي���م اللغ���ة الإجنليزية �أو غريها م���ن اللغات داخل
الغرف���ة ال�صفي���ة ،وله���ذا ال�سب���ب جن���د بع�ض��� ًا م���ن طلبتن���ا حتى
املخت�صني بدرا�سة اللغة الأجنبية يتخرجون من اجلامعات وهم ما
يزالون يعانون من ال�ضعف يف هاتني املهارتني.
�إن الطريق���ة احلديثة – �أ�شري هنا �إلى (Communicative
تشرين ثاني 2017

 )- Approachيف تعليم اللغات الأجنبية تركز تركيز ًا �شديد ًا على
مهارت���ي اال�ستماع واملحادث���ة ،و�إال ما الفائدة من تعلم لغة ال نعرف

الكثري من قواعدها و�أدبها وال ن�ستطيع التحدث بها بطالقة؟!

�أو ًال :املراجع العربية:

 .1اخلويل ,حممد علي .)1986( .معجم على اللغة التطبيقي .مكتبة لبنان :بريوت.
 .2احلتاملة ،مو�سى ر�شيد .)2006( .نظريات اكت�ساب اللغة الثانية وتطبيقاتها الرتبوية .جملة جممع اللغة العربية الأردين .العدد ( )70من �ص� 69إلى �ص .90
 .3دراو�شة ،فازع� :صعوبات التعلم يف اللغة الإجنليزية .الورقة الثانية .مديرية الرتبية والتعليم  /نابل�س .من �ص � – 47ص .49

ثاني ًا :املراجع الأجنبية:

4. Murphy, Raymond.(2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press: United Kingdom. P. 78
5. Azar, Betty Schrampfer.(1989). Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall Regents:
New Jersey. P. 39

ثالث ًا :الإنرتنت:

6. https://www.englishclub.com/esl-articles/200104.htm
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خدمات املكتبات لذوي االحتياجات اخلا�صة
املعلم جمال عزات حمد �أحمرو
مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة
مدر�سة �إ�سكان املالية والزراعة الثانوية للبنني

م���ن امل�ؤكد وجود �شريح���ة يف �أي فئة من فئات املجتمع املختلفة
يف كل مناط���ق الع���امل تعاين ً
بع�ض���ا من امل�ش���كالت ال�صحية ،ومن
تل���ك الفئات الإعاقات املختلفة ،فبناء عل���ى الإح�صاءات ال�صادرة
ع���ن الأم���م املتح���دة واملنظمة العربي���ة للرتبي���ة وللثقاف���ة والعلوم
ميثل(املُع َّوق���ون) ذوو االحتياجات اخلا�ص���ة  %15من �سكان العامل
و )1( %20م���ن �س���كان الع���امل العربي .ومم���ا ال�شك في���ه �أن هذه
الفئ���ة حتتاج �إلى اهتمام خا�ص ،لأن ظ���روف الإعاقة تفر�ض قيودًا
عل���ى املُع َّوق ت�ؤثر يف قدرات���ه املختلفة ،ومن حق املعاق على جمتمعه
م�ساعدته يف حتقيق �أف�ضل ا�ستثمار ممكن لقدراته احلالية ليعي�ش
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حياة �أقرب ما تكون �إل���ى احلياة العادية ،وحتى يكون ع�ضو ًا فاع ًال
ومنتج ًا لنف�سه ولوطنه.
لذلك فقد حظيت هذه الفئة من �أفراد املجتمع يف جميع �أنحاء
الع���امل وعلى نحو ملح���وظ يف الدول املتقدم���ة باالهتمام بخدمات
خا�صة ،من خالل امل�ؤ�س�سات والهيئات واملعاهد التي متنح خدمات
التعليم والتدريب والت�أهيل لهم حتى يتكيفوا مع البيئة املحيطة على
ر�ض ،و�إلى جانب ه���ذه امل�ؤ�س�سات ب���رزت املكتبات ب�أنواعها
نح���و ُم ٍ
كاف���ة لتغدو �أداة ثقافية وتعليمي���ة ميكن �أن ت�سهم يف خدمة الأفراد
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة بط���رح خدم���ات املكتب���ات واملعلومات
تشرين ثاني 2017

له���ذه ال�شريحة ب�أ�سل���وب و�إمكانات خا�صة تلب���ي احتياجاتهم منها
بو�صفه���م جمهو ًرا م�ستفيدً ا البد �أن تق���دم له اخلدمة املرجوة وفق
نوع الإعاقة التي يعانيها)2(.
وق���د �شهد القرن الع�شرون تطور ًا كب�ي�ر ًا يف االهتمام باملعوقني
عل���ى امل�ست���وى العامل���ي ،متثل يف العديد م���ن املواثي���ق والت�شريعات
اخلا�ص���ة التي �صدرت ع���ن الأمم املتحدة ،كان م���ن �أبرزها �إعالن
ع���ام 1981م عام��� ًا دول ًّيا لل ُمع َّوقني ،ولقد ن�شطت ال���دول �إ َّبان ذلك
الع���ام يف تطوي���ر براجمه���ا يف مـجال املعوق�ي�ن؛ لذا �أعلن���ت الأمم
املتح���دة عقد الثمانينيات عق���د ًا دول ًيا لل ُمع َّوق�ي�ن ،واعتبار يوم (3
كانون الأول) من كل عام اليوم العاملي لل ُمع َّوقني.
الإ�سالم وذوو االحتياجات اخلا�صة
يتمي���ز املجتم���ع الإ�سالم���ي بنظرته الإيجابي���ة �إل���ى املُع َّوقني،
فق���د خ�ص�ص لهم من ي�ساعدهم عل���ى احلركة والتنقل ،ولقد عني
اخللفاء الرا�شدون وحكام امل�سلمني ب�أمورهم وبلغ من اهتمام عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وحر�صه على املُق َعدين �أن بادر �إلى َ�س ِّن
�أول نظام اجتماعي يف العامل حلماية امل�ست�ضعفني والطفولة ب�إن�شاء
ديوان للطفول���ة واملُ�ست�ض َعـفني ،و ُف ِر َ�ضت للمفط���وم واملُ ِ�س ِّن واملُع َّوق
���م �إح�صاءهم ،ومعرفة
فري�ض���ة �إ�ضافية من بي���ت املال ،وهذا ُيح ِّتـ ُ
حاجاتهم ومناطق وجودهم ،والأ�سباب امل�ؤثرة يف �ضعفهم وقوتهم،
ويعني ذلك � َّأن عمر بن اخلطاب قد �أن�ش�أ منذ �أكرث من خم�سة ع�شر
قرن��� ًا م���ن الزمان وزارة للإعاق���ة والت�أهيل )3(.وكذل���ك �أ َّكد عبد
املل���ك بن مروان ر�ضي اهلل عنه حر�صه على فئات املُع َّوقني ب�سيا�سة
خادما ،ولكل �ضري ٍ���ر قائدً ا ،فمنع بذلك املُع َّوقني
�أعط���ت لكل ُمق َعدٍ ً
م���ن �س�ؤال النا�س ,وبلغ من اهتم���ام الوليد بن عبد امللك ر�ضي اهلل
عنه� أن �أن�ش�أ ل���ذوي االحتياجات اخلا�صة مراك���ز للرعاية والعناية
به���م و�أجرى عليهم الأرزاق .وكذلك قام عمر بن عبد العزيز �أي�ض ًا
وخادما لكل
وخ�ص�ص ُمرا ِف ًقا لكل كفيف،
ً
بعمل �إح�صاء لل ُمع َّوقنيَّ ،
ُمق َعد ال َي ْق َوى على القيام �أو �أداء ال�صالة واق ًفا.

وق���د ح َّ
���ث ديننا الإ�سالم���ي احلنيف على رعايته���م واالهتمام
الرفق بهم وعدم �إرهاقه���م بالطلب منهم ما
ب�ش�ؤونه���م ،ودع���ا �إلى ِّ
يفوق قدراته���م ،وح�سن معاملتهم ُّ
والتلطف به���م ،و�أكرب دليل على
ذل ��ك العتاب الإلهي للر�سول الكرمي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم يف قوله
الَ ْع َمى({)2عب�س()2-1
تعال���ىَ } :ع َب� َ���س َو َت َو َّل���ى(�َ )1أنْ َج���ا َء ُه ْ أ
( ،)4والذي يع���د د�ستور ًا للعمل االجتماعي مع هذه الفئات ,وي�ؤكد
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى �أهمية العناي���ة بذوي االحتياج���ات اخلا�صة
الَ ْع َر ِج َح َر ٌج َو اَل َع َلى
ال ْع َمى َح َر ٌج َو اَل َع َلى ْ أ
بقوله تعالىَ }:ل ْي َ�س َع َلى َْ أ
ي�ض َح َر ٌج{ النور.)5( 61 :
المْ َ ِر ِ
مفهوم ذوي االحتياجات اخلا�صة
املق�صود ب���ذوي االحتياجات اخلا�صة املُع َّوق�ي�ن بكافة فئاتهم،
حي���ث يذك���ر �أن هناك اجتاه���ات تربوية حديث���ة ال�ستخدام م�سمى
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة ب���د ًال م���ن م�صطل���ح ( ُمع ََّوق�ي�ن) ،لأن
امل�صطل���ح الثاين يعرب عن الو�صم بالإعاق���ة ومالها من �آثار نف�سية
�سلبية يف الفرد.
�أما مفه���وم ذوي االحتياجات اخلا�صة فهو يعني �أن يف املجتمع
�أف���راد ًا لهم احتياج���ات خا�صة تختلف عن احتياج���ات باقي �أفراد
املجتمع ،وتتمثل هذه االحتياجات يف برامج �أو خدمات �أو �أجهزة �أو
تعديالت �أو ت�شريعات ،وحتدد طبيعة هذه االحتياجات اخل�صائ�ص
التي ي َتّـ�سم بها كل فرد)6( .
مربرات تقدمي خدمات املكتبات واملعلومات لذوي االحتياجات
اخلا�صة:
�إن تقدمي خدمات مكتبية ومعلوماتية للأفراد ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ه���ي جزء مكم���ل لتكوينه���م العلم���ي والتعليم���ي والثقايف
والإن�س���اين ،وهي واحدة من الط���رق والأ�ساليب التي تعمل على �سد
فجوة الإعاقة وعدم القدرة ،ولذلك تقوم على املربرات التالية(:)7
عاملوا على
� )1إن الأفراد ذوي االحتياجات اخلا�صة لهم احلق يف �أن ُي َ
عامل بها امل�ستفيدون الآخرون.
نف�س القدر من الدرجة واملنزلة التي ُي َ
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 )2حتقي���ق مب���د�أ تكاف�ؤ الفر�ص م���ن خالل توفري و�ص���ول متكافئ
للأف���راد ذوي االحتياج���ات اخلا�صة مل�ص���ادر املعلومات وخدماتها
كافة التي ي�ستفيد منها امل�ستفيدون الآخرون.
 )3تنمية املوارد الإن�سانية وتطويرها من الأفراد ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،من خالل االرتقاء بقدراتهم الثقافية والتعليمية والعقلية،
ثم التخفيف من حدة الإعاقة.
� )4إن الأفراد ذوي االحتياجات اخلا�صة لهم احتياجات معلوماتية
وتعليمية �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الأفراد غري املُع َّوقني.
 )5حتقي���ق مبد�أ الدم���ج الكامل والكلي للأف���راد ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف املجتمع.
خدمات امل�ستفيدين من ذوي االحتياجات اخلا�صة:
هي كل الت�سهيالت واخلدم���ات التي تقدمها املكتبات ب�أنواعها
لتمك�ي�ن الفئات م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�صة م���ن الو�صول �إلى
املعلومات وا�ستخدامها والإفادة منها ،وذلك مبا يتنا�سب مع طبيعة
كل فئة من فئات الإعاقة.
�أو ًال :اخلدمات التقليدية:
الإعاقة الب�صرية:
وت�شمل الإعاقة الب�صرية املكفوفني و�ضعاف الب�صر ،ومن �أهم
اخلدمات التي تقدم لهم ما يلي:
 الكتب بطريقة بريل . Braille الكتب الناطقة على �أ�شرطة الكا�سيت. املواد املطبوعة بحروف كبرية. الدوائر التلفزيونية املغلقة.كما �أنه من ال�ضروري �إ�شراك امل�ستفيدين من املُع َّوقني ب�صر ًّيا
يف التخطي���ط للخدمات ،حيث � َّإن معظ���م �أخ�صائيي املكتبات لي�س
لديه���م خ�ب�رة التعامل م���ع املُع َّوق�ي�ن ب�صر ًّي���ا ،لذا ف�إنه���م يجهلون
اخلدمات التي يحتاجها املُع َّوقون ب�صر ًّيا وكيفية التعامل مع املرافق
والأجهزة واخلدمات املوجودة يف املكتبة.
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الإعاقة اللغوية وال�سمعية:
ُقدّم لل ُمع َّوقني لغو ًّي���ا و�سمع ًّيا �أجهزة
من �أهم اخلدم���ات التي ت َ
الو�سائ���ل املرئي���ة ،مثل �أفالم الفيديو امل�صحوب���ة ب�شروح مكتوبة �أو
ال�صور الفوتوغرافية والدمى وال�شفافيات ,واالهتمام بلغة الإ�شارة
من خالل توظيف مرتجمني لل�صم �أو تعلم �أمني املكتبة لهذه اللغة،
وم���ن اخلدمات التي تنفعهم تنظيم حتويل الكتب �أو الق�ص�ص �إلى
لغة الإ�شارة ويتم التعبري عنها بو�ساطة املرتجم.
الإعاقة اجل�سدية:
هناك موا�صفات ومعايري للمباين حتى تالئم املعوقني ج�سد ًّيا،
منه���ا :عدم وج���ود املنحدرات ،وخلو املمرات م���ن العوائق ،وهناك
�أي�ض ًا خ�صائ�ص للخدمات املكتبية ،منها:
 �أال يك���ون ارتف���اع الأرفف �أكرث م���ن � 5أق���دام ،و�أن يكون منال�سهل مرور الكر�سي املتحرك بني الأرفف.
 �أن تكون �صفحات الفهار�س والأدوات املرجعية قوية. �أن تكون املنا�ضد مرتفعة حتى ال تعوق الكرا�سي املتحركة. �أن تكون الهواتف و�آالت الت�صوير ولوحة الإعالنات منخف�ضةحتى يتمكنوا من قراءتها.
ومن امله���م �أن توفر املكتبة املواد والكت���ب واملراجع التي تعطي
معلوم���ات ع���ن الإعاقات واملُع َّوق�ي�ن ،وذلك لتثقيف �أف���راد املجتمع
وتوعيته���م �إ�ضافة �إلى �إط�ل�اع املُع َّوقني واملهتمني على ما ي�ستجد يف
هذا املجال.
كم���ا تقع على عاتق املكتب���ة مهمة عقد الن���دوات واملحا�ضرات
لتوعية املجتمع بحقوق املعوق�ي�ن وكيفية التعامل معهم� ،إ�ضافة �إلى
قيامه���ا بتدري���ب امل�ستفيدين م���ن ذوي االحتياج���ات اخلا�صة على
ا�ستخدام املكتبة واملواد واملرافق املوجودة بها)8( .
ثاني ًا:اخلدمات التقنية:
مزايا ا�ستخدام الو�سائل التقنية للمعاقني:
 -1متك���ن املعاقني م���ن ا�ستثم���ار املكونات الت���ي ت�ضمنها بيئة
تشرين ثاني 2017

التعلم ،واال�ستفادة منها.
 -2ميك���ن م���ن خالله���ا حت�س�ي�ن الأداء التعليم���ي والتح�صيل
الدرا�سي لهذه الفئة.
 -3ت�سه���م يف ارتف���اع م�ستوى دافعيتهم ب�ش���كل كبري ،وحت�سني
اجتاهاتهم نحو التعليم ،وزيادة ثقتهم ب�أنف�سهم وتقديرهم لذاتهم.
 -4ت�ساعدهم على حتقيق اال�ستقاللية يف التعلم.
 -5تعم���ل عل���ى حت�س�ي�ن مهارته���م التنظيمية ،ومه���ارات حل
امل�شكالت من جانبهم)9( .
ولق���د �شه���دت الثمانيني���ات من الق���رن الع�شري���ن تطورات يف
احلوا�سيب ال�شخ�صية والطرفيات والأقرا�ص املدجمة �أي�ض ًا ،وعلى
الرغم من �أن هذه التطورات يف الأ�سا�س مل تتم خلدمة املُع َّوقني �إال
�أنها مع بع�ض التطويع م َّكـنتهم من الو�صول �إلى املعلومات.
وميك���ن ا�ستيع���اب املُع َّوق�ي�ن يف خدم���ات املكتب���ات ك ًال ح�سب
�إعاقته كالآتي:
املعوقني ب�صر ًّيا:
�إن �أق���ل م���ا ميكن �إجنازه تطوي���ع لوحة املفاتي���ح ،وو�ضع �أوراق
ال�صق���ة حف���رت عليها الأح���رف بطريقة بري���ل لل ُمع َّوق�ي�ن ب�صر ًّيا،
وهناك تكبري الأحرف ل�ضع���اف الب�صر يف احلا�سوب ،وذلك يكون
على ثالثة �أنواع كالتايل:
 -1تكب�ي�ر الأحرف على �شا�شة احلا�س���وب ،من خالل برنامج تكبري
الأحرف على ال�شا�شة املوجود يف " الويندوز " Windows؛ لتي�سري
قراءة املكتوب على �شا�شة احلا�سوب� ،إ�ضافة �إلى تكبري جزئي �أو كلي
لل�شا�شة �أو تكبري دوائر املعارف �أو ا�ستخدام الدوائر املغلقة.
 -2الطباعة بالأحرف املكربة.
 -3لوحة املفاتيح ذات الأحرف املكربة.
وبالن�سب���ة للف����أرة (  )mouseوع���دم �إمكاني���ة ا�ستخدامه���ا
بالن�سب���ة لل ُمع َّوق�ي�ن ب�صر ًّيا ف���� َّإن ا�ستخدامها يتطل���ب ر�ؤية حلركة
ال�سه���م ومهارة حتكم يف الف����أرة بال�ضغط على �أزرارها ،فتم لذلك

تطوير ف�أرة تعمل بنظام برايل؛ حيث يتم حتريك الف�أرة على �سطح
منب�س���ط ي�سار ًا وميين��� ًا فتحرك الإ�ش���ارة على ال�شا�ش���ة من حرف
�إلى ح ��رف حمولة �إياه �إلى حرف بريل ،وعل ��ى الف�أرة نقاط ترتفع
وتنخف�ض حتت �أ�صابع القارئ املُع َّوق ب�صر ًّيا ،فيقر�أ ب�أ�صابعه ما هو
مكتوب على �شا�شة احلا�سوب.
وميك���ن تكب�ي�ر الن�صو����ص عل���ى ال�شا�ش���ة �ضم���ن برام���ج
وين���دوز( ،)Windowsوهناك برنام���ج تقريب الن�ص (Zoom
 ،)Textفه���و يقوم بتكبري حج���م الأحرف ح�سب طل���ب امل�ستفيد،
وك�أنه مي�سك بعد�سة مكربة ،وكذلك عد�سة احلا�سب ال�شخ�صي
( .)PC Lens
مما يقدمه برنامج ويندوز()Windows؛
وميك���ن اال�ستفادة َّ
حيث ي�سم���ح للم�ستخدمني بتعديل بيئة العمل كي تنا�سب حاجاتهم
من تغيري املوق���ع وحجم النوافذ ولون اخللفية� ،إ�ضافة �إلى خيارات
�أخ���رى كالقدرة على عك�س ال�شا�شة بحي���ث ت�صبح الأحرف بي�ضاء
على خلفية �سوداء مث ًال.
وميك���ن حتويل الن�ص املكتوب �إلى ن����ص منطوق ب�إ�ضافة قارئ
ال�شا�ش���ات و�آالت ناطقة للو�صول �إلى فهر����س املكتبة بالبث املبا�شر
�أو من خ�ل�ال الإنرتنت ،وميكن حتويل ما هو مكتوب �أو مر�سوم �إلى
عر����ض ناطق با�ستخ���دام برنامج " Jawsتي�س�ي�ر العمل بالنطق"،
وميك���ن ا�ستخ���دام ه���ذا الربنامج للكت���ب يف جمموع���ة اخلدمات
املرجعية� ،أو ا�ستخدام برنامج ()Omni - 1000؛ حيث � َّإن لدى
ه���ذا النظام القدرة على امل�سح ال�ضوئي من كتب و�صحف وجمالت
لقراءتها ب�صوت وا�ضح.
وهناك �أي�ض ًا حوا�سيب ت�ستخدم نظام بريل من خالل �سماحها
للم�ستفيدي���ن بق���راءة املكت���وب عل���ى ال�شا�ش���ة ،حي���ث يوج���د بني
امل�ستخ���دم ولوحة املفاتيح جهاز يقب���ل املدخالت من لوحة املفاتيح
(لوح���ة مفاتيح بري���ل) ويرتجمه �إل���ى كتابة بنظ���ام بريل ،وميكن
ا�ستخدام طابعات خا�صة لطباعة �أوراق بطريقة بريل.
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ويعد قارئ �أركن�ستون حجز الزاوية يف تطويع تقنيات املعلومات
يف املكتب���ة لذوي االحتياجات اخلا�ص���ة؛ �إذ يتكون من ما�سح �ضوئي
ومع���دات ترجمة الرم���وز والأحرف الب�صرية �إ�ضاف���ة �إلى الربامج،
ويعم���ل هذا القارئ مع قارئ �صوتي رقم���ي وبرامج لقراءة ال�شا�شة،
والط�ل�اب غ�ي�ر القادري���ن عل���ى ا�ستخ���دام الآالت الطابع���ة ب�سبب
�إعاق���ات ب�صري���ة �أو حركية �أو تعليمية ي�ستخدم���ون املا�سح ال�ضوئي
ونظ���ام القراءة الب�صرية الآلية لتحويل املواد املطبوعة �إلى ال�صورة
الرقمي���ة ،ث���م يتم حتوي���ل هذه امل���واد �إلى برام���ج لق���راءة ال�شا�شة
مفتاحا لتطويع املواد
ومولدات ال�صوت الرقمي���ة ،ويعد هذا النظام ً
املقروءة يف املكتبة لل ُمع َّوقني ،وت�ستخدم هذه التقنية يف �أعمال عديدة
كالطباعة �أو امللخ�صات الإلكرتونية ،وهناك برنامج قارئ �صفحات
الإنرتنت ,)speech bar( ،مثل برنامج (.)read for me
املُع َّوقون �سمع ًّيا ولغو ًّيا:
م���ن ب�ي�ن التط���ورات اجلدي���دة ق���درة احلا�س���وب عل���ى التنب�ؤ
بالكلم���ة ،فبمج���رد �أن يطب���ع �أو ينط���ق حرف��� ًا �أو حرف�ي�ن من كلمة
يقوم احلا�س���وب با�ستخدام الكلمة فيه ،وتظه���ر نافذة على �شا�شة
به���ا اختيارات عدي���دة ،و�إذا وجد امل�ستفيد الكلم���ة التي يرغب بها
فيمكن���ه التعب�ي�ر عن ذلك ب�إ�ش���ارة واحدة �أو بال�ضغ���ط على مفتاح
واحد ،وميكن لل ُمع َّوقني حرك ًّيا اال�ستفادة من هذه التقنية)10( .
�إ�ضاف���ة �إل���ى ا�ستخدام لغة بل����س موبيلك�س ،وه���ي لغة ب�صرية
وفعاليته���ا ك�أ�سا�س لنظم االت�ص���ال البديلة لل ُمع َّوقني ،وحتتوي هذه
اللغ���ة على مفردات حمورية عددها  2400رمز ،بع�ضها ي�أتي ب�شكل
م�ص���ور للمو�ضوع ال���ذي ميثله والبع����ض الآخر يعتمد عل���ى �أ�شكال
م�ص���وره رئي�س���ة ،ول���كل منها معن���ى حم���دد مرتبط به���ا ،وهناك
�أي�ض ًا نظام هيرب بل�س ال���ذي طور لنظام ابل ماكنتو�ش؛ حيث يقوم
امل�ستخ���دم بتطبي���ق املعلومات الت���ي يكت�سبها من رم���وز نظام بل�س
لبناء جمل وعبارات من عنده،
ُرتج َم لغة الإ�شارة �إلى
كم���ا � َّأن هناك قفازات لل�صم ميكن �أن ت ِ
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لغة مكتوبة ،وذل���ك بتو�صيلها بحا�سوب يقوم بتحويل الإ�شارات �إلى
ن�صو�ص على ال�شا�شة)11( .
وم���ن �أهم الأجهزة لل ُمع َّوقني �سمع ًّيا "الطابعة الهاتفية"؛ حيث
ميكنه���م ا�ستخدامها من منازلهم لالت�صال باملكتبة؛ لطلب الكتب
�أو تق ��دمي �أ�سئل ��ة مرجعية� ،إ�ضاف ��ة �إلى ا�ستخ ��دام برنامج حا�سب
خا�ص يرتجم الكالم على ال�شا�ش���ة� ،أما بالن�سبة ل�صعوبات ال�سمع
فيمكن ا�ستخدام نظام املجال ال�صوتي)12( .
املُع َّوقني ج�سد ًّيا:
هناك تعديالت عديدة لتي�سري ا�ستخدام احلا�سوب ،كالتعديل
ال���ذي ح���دث على لوح���ة املفاتي���ح؛ حي���ث � َّإن هناك �إعاق���ات متنع
املُع َّوق�ي�ن م���ن ا�ستخدام لوح���ة املفاتي���ح ،منها ع���دم قدرتهم على
ال�ضغ���ط على �أكرث من حرف يف �آن واحد ،وقد مت التغلب على هذه
امل�شكل���ة با�ستخدام برام���ج حا�سوبية جديدة ،وهن���اك �أي�ض ًا من ال
ي�ستطي���ع ا�ستخدام لوح���ة املفاتيح بتات ًا ،وق���د مت التغلب على ذلك
با�ستخدام برامج �إدراك الأ�صوات؛ حيث ي�ستطيع امل�ستخدم �إعطاء
الأوام���ر ال�صوتية بد ًال من ا�ستخ���دام لوحة املفاتي���حَّ � .أما بالن�سبة
لل ُمع َّوق�ي�ن ج�سد ًّي���ا الذين ال ي�ستطيعون ا�ستخ���دام لوحة املفاتيح �أو
�إدخال املعلومات و�إ�ص���دار الأوامر للحا�سوب ،فهناك �أدوات ت�سمح
له���م با�ستخدام احلا�سوب ،ومنها �أداة التحكم الف�أرة ( )mouse
التي يتطلب ا�ستخدامها مهارة حت ُّكم يف حركة الف�أرة وال�ضغط على
�أزراره���ا ،ولذل���ك هناك �أدوات �إ�شارة بديلة مت�س���ك بالفم �أو تثبت
بالر�أ����س ،وع�صيات حتكم� ،أو ا�ستخ���دام القدم يف �إدخال البيانات
و�إعط���اء �أوامر للحا�س���وب ,وقد ذكرت ماتي�س �أ َّن���ه ميكن لل ُمع َّوقني
�إعاق���ة ج�سدي���ة �شدي���دة ا�ستخ���دام احلا�س���وب من خ�ل�ال (Eye
 ،)gazeوي�سم���ح ه���ذا اجلهاز لل�شخ�ص ال���ذي ي�ستطيع التحكم يف
حركة عينه �أو رم�شه من ت�شغيل احلا�سوب.
معوقات خدمات امل�ستفيدين من ذوي االحتياجات اخلا�صة :
هن ��اك ُمع ِّوقات عدي ��دة متنع تقدمي خدم ��ات للم�ستفيدين من
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ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ومنها:
قلة الإمكانات املادية والب�شرية املتوافرة للمكتبة.
�ضعف امليزانية املخ�ص�صة للمكتبة.
اجله���ل من قبل العاملني يف املكتبات باحتياجات وقدرات ذوي
االحتياجات اخلا�صة وكيفية التعامل معهم.
عدم التف ُّرغ الكلي للعمل من قبل العاملني.
عدم وج���ود تعاون ب�ي�ن اخت�صا�صي املعلوم���ات واملخت�صني يف
الرتبية اخلا�صة واخلرباء يف التقنيات احلديثة.
�صغر امل�ساحة املخ�ص�صة للمكتبة.
�صعوبة تدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة على ا�ستخدام املكتبة
والتقنيات احلديثة.
" الكت���ب ه���ي عينا فاق���د الب�صر ،فهي الت���ي تك�شف �أمامنا
علم��� ًا مغم���ور ًا بالن���ور ،وجتعلن���ا على ات�ص���ال مبا يفكر ب���ه ويفعله

النا�س حولنا ،وت�ساعدنا على ن�سيان عوقنا"( .هيلني كلري).
جدّا االهتمام باحلاجات املعلوماتية والتعليمية
من ال�ض���روري ً
له���ذه الفئ���ة التي ت�ش���كل �شريح���ة اجتماعي���ة لها احلق���وق نف�سها
الت���ي يكفله���ا القان���ون للمواطن بالتعل���م واال�ستفادة م���ن م�صادر
املعرفة ،والتي ت�شكل املكتب���ات ب�أنواعها كافة جز ًءا �أ�سا�س ًّيا منها،
و� َّإن االهتم���ام به���ذه ال�شريحة �سينعك�س بفائدة كب�ي�رة على الفرد
واملجتم���ع ،وقد �أك���دت العديد م���ن الهيئ���ات الدولي���ة والدرا�سات
والأبح ��اث �أهمية م�شاركة ه ��ذه ال�شريحة يف الن�ش ��اط االجتماعي
والإ�سه���ام الفاع���ل يف احلي���اة ،وحظي���ت باهتم���ام بال���غ وقوان�ي�ن
�شجـع���ة يف الأردن ،وم���ن ال�ض���روري االلتف���ات �إل���ى
وت�شريع���ات ُم ِّ
احتياجاته���ا من املعلومات تلك الأهمية نف�سه���ا؛ من حيث الت�أهيل
والتعليم والتدريب الذي حتظى به الآن.
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التكنولوجيا ال تقود �إلى التغيري
�إن مل ت�صنع �أنت التغيري ف�إن التغيري ي�صنعك
املعلمة عفيفة ر�شاد فالح ع ّواد
مديرية تربية وتعليم لواء املزار اجلنوبي
مدر�سة بنات م�ؤتة الأ�سا�سية الأولى

يواجه قطاع الرتبية والتعليم يف الأردن والوطن العربي حتديات
كب�ي�رة يف مواكبة التط���ور التكنولوجي ،يف املج���االت املختلفة ،ويف
قدرت���ه على تلبية احتياجات املجتمع املع���ريف املتزايدة .وقد �أ�صبح
التطوي���ر والتحديث �ضرورة ال بد منها يف جمال التعليم ،الذي يعد
حجر الأ�سا�س يف بن���اء املجتمعات وتطورها ،ويتج�سد هذا التطوير
بتوظي���ف و�سائ���ل تكنولوجيا املعلوم���ات واالت�ص���االت ،ودجمها مع
الأ�سالي���ب الرتبوية احلديثة يف الغرفة ال�صفي���ة؛ لزيادة فاعليتها،
ولإح���داث الأث���ر املن�شود عل���ى نوعي���ة التعليم وخمرجات���ه ،والذي
يت�ضح من خالل قدرات الطلبة وكفاءتهم ومدى جناحهم يف العمل
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بكفاءة يف املجتمعات املعرفية.
تلع���ب التكنولوجي���ا ب�أ�شكاله���ا املختلفة دور ًا مه ًّم���ا يف االرتقاء
مب�ست���وى التفك�ي�ر لدى الطلب���ة؛ �إذ ميك���ن ت�شجيعهم عل���ى تطبيق
مه���ارات التفكري العلي���ا ،والقيام بعمليات البح���ث ،التي تزيد �سعة
�آفاق املتعلم ،وت�سمو باجتاهاته �إيجابي ًا ،حيث يقدر الوقت ويحر�ص
عليه ،ويتوخى الدقة ويركز على التوثيق ،فتتولد لديه ثقافة االلتزام
واالنتظام ،لأن���ه يتعامل مع �أجهزة ،وكذلك تتكامل لديه �أخالقيات
التعامل مع هذه الأجهزة ،وت�ساعده للو�صول �إلى املعلومات ب�سهولة،
وعم���ل ر�سوم���ات م���ن املعلوم���ات والبيان���ات ،وا�ستخ���دام وتطوير
تشرين ثاني 2017

الربجمي���ات التعليمي���ة ،والقي���ام بعملي���ة البح���ث وجم���ع البيانات
وتقييمه���ا وتف�سريها ،بالإ�ضافة �إلى التوا�صل والتفاعل مع الآخرين
مبناطق وبلدان خمتلفة ،وكذلك مقدرة املتعلم على عر�ض منتجاته
للتعب�ي�ر عن ذاته ،وا�ستع���داده لأداء االمتحان و�ضبط عامل الوقت
املخ�ص����ص له ،وكل هذا يوفر الوق���ت واجلهد بالإ�ضافة �إلى �سهولة
حتديث املادة التعليمية.
�إن دخ���ول التكنولوجيا على املدار�س يعمل على تغيري دور املعلم
واملتعل���م ،و�أ�سالي���ب التعلي���م والتعل���م ،ويحدث تغ�ي�رات يف الإدارة
ال�صفي���ة يف غرفة ال�صف ،من حيث تنوع م�ص���ادر املعرفة ،وطرق
التوا�ص���ل ،واخت�ل�اف ادوار املعل���م والطالب؛ �إذ ي�صب���ح دور املعلم
اجلديد يف �ضوء ا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
هو:
املي�س���ر ،وامل���درب ،والقدوة ،وم�صم���م �أن�شطة ومه���ام تنا�سب
�أمن ��اط ال ��ذكاء املختلفة داخل الغرف ��ة ال�صفي ��ة ،ويتحمل الطالب
م�س�ؤولي���ة تعلم���ه كالتخطي���ط لتنفي���ذ امله���ام املطلوب���ة ،وم�شاركة
الزم�ل�اء يف اخلربة وتق ��دمي الدعم له ��م ،بالإ�ضافة �إل ��ى دوره يف
عملي���ة التقييم الذاتي لعملية تعلمه ،حيث تنمي لديه الثقة بالنف�س
من خالل ت�صحيح �أخطائه والتعلم منها.
وم���ن الأ�سالي���ب وط���رق التعلي���م احلديث���ة با�ستخ���دام �أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التعلم الن�شط ،والتعلم عن طريق
العم���ل ،والتعلم التع���اوين ودوره يف تنمية ق���درات الطلبة املختلفة،
ويتي���ح للطلبة التعلم بحرية وامل�شاركة الإيجابية ويتحمل امل�س�ؤولية،
مم���ا ي�ت�رك �آث���ار ًا �إيجابية عل���ى النواح���ي االجتماعي���ة والنف�سية
والتعليمية عند الطلبة.
كذلك التعل���م املعتمد على اال�ستق�صاء و�أث���ره يف زيادة دافعية
الطلبة للتعلم والبحث ،حيث ت�صبح عملية التعلم �أكرث متع ًة وت�شوي ًقا
للمتعلم ،وحتفز تفكريه ،بحيث ي�سل���ك �سلوك الباحث وامل�ستق�صي
ع ��ن املعرفة بد ًال م ��ن �أخذها جاهزة ،وتعمل عل ��ى خماطبة �أمناط

التعلم املختلفة ملراعاة الفروق الفردية بينهم ،مما ي�ؤثر �إيجاب ًّيا يف
عملي���ة تعلمهم وتو�سيع �آفاقهم التعليمي���ة ،بالإ�ضافة �إلى الذكاءات
املتع���ددة حيث يعمل املعلم على مراعاة �أن���واع الذكاءات ،وت�صميم
مهمات تراعي ال���ذكاءات املتعددة لدى الطلب���ة ،وتعمل على تنمية
الأن���واع الأخرى م���ن الذكاءات املتواف���رة لديهم بن�س���ب �أقل ،مما
ي�ث�ري عملية التعل���م ،ويزيد فاعليتها ،عن طري���ق جعلها �أكرث قرب ًا
من الطالب وقدراته وحاجاته ،في�سريوا ح�سب قدراتهم و�سرعتهم
اخلا�صة ،مم���ا يخلق بيئة تعلم فاعلة ،قائمة عل���ى املتعة والفائدة،
و�سهولة �إي�صال وتلقي املعلوم���ة با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،مثل
�ألع���اب احلا�س���وب فتح�سن م���ن اجتاه الطال���ب نحو التعل���م ،ففيه
يتناف�س الطلبة للفوز.
�إنن���ا نحت���اج ل�سرع���ة الو�ص���ول للمعلوم���ات يف الوق���ت املحدد
ودون ت�أخ���ر ،لذلك جاء الإنرتن���ت حمقق ًا لهذا الهدف ،فا�ستخدام
الإنرتن���ت وحم���ركات البح���ث ،واخلدمات الت���ي تقدمه���ا كالكتب
الإلكرتوني���ة واملو�سوع���ات ،وقواعد البيان���ات واملواق���ع الإخبارية،
واملواقع التعليمية واملكتبات الإلكرتونية ،وو�سائل االت�صال املبا�شرة
وغري املبا�ش���رة ،واملتزامنة وغري املتزامن���ة ،كلها تدعم التعلم عن
بعد ،والتعل���م الذاتي والتعلم امل�ستمر مدى احلياة ،وتراعي الفروق
الفردية ،حي���ث ي�سري املتعلم وفق قدرات���ه اخلا�صة ،مما يوفر بيئة
تعلم قائمة على املتعة ،ت�سمح للمتعلم حرية االختيار واال�ستقاللية،
فبع����ض املتعلم�ي�ن �سمعي���ون ،والبع�ض الآخ���ر ب�صري���ون ،و�آخرون
يتعلم���ون ب�ش���كل �أ�س���رع من خ�ل�ال ا�ستخدامه���م للحا�س���وب �أكرث
م���ن ا�ستخدام الورق���ة والقلم ،فتعمل على رف���ع م�ستوى حت�صيلهم
والتغلب عل���ى ال�صعوبات التي يواجهونه���ا ،والروتني اليومي داخل
الغرفة ال�صفي���ة ،حيث ي�صبح الطالب باحث ًا ع���ن املعلومة بنف�سه،
من خالل ا�ستخدامه ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .
ي�ستطيع املتعلم ا�ستخدام برجميات تربوية ب�سهولة ،ملحاكاة
مواق���ف حياتية من ال�صعب القيام بها فعلي��� ًا ،مثل الذهاب برحلة
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افرتا�ضي���ة �إلى الكواكب مما يتي���ح العمل بروح الفريق ،وتعمل على
تثبي���ت املفهوم الذي تعلمه الطالب لزيادة براعته يف ا�ستعمال تلك
امله���ارة ،مثل برنامج التمري���ن واملمار�سة ،والبح���ث عن الكنز من
خالل التجربة واخلط�أ للو�صول �إلى احلل ال�صحيح.
�إن ا�ستخ���دام �أدوات تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�صاالت ك�أداة
تق ��ومي وتوجيه تعطي املعلم قدرة حقيقية ومو�ضوعية لالطالع على
م�ستوى الطالب احلقيقي ،با�ستخدام االختبارات الت�شخي�صية قبل
البدء� ،أو �أثناء التعلم (االختبارات التكوينية)� ،أو بعده (االختبارات
البعدية) ،بحيث يعطي الطالب النتيجة فور ًا ،فت�ساعده على �إتقان
التعلم ،وتعطيه فر�ص���ة يف التعرف �إلى م�ستواه احلايل ،وت�شخي�ص
نقاط القوة وال�ضعف ثم معاجلة �ضعفه.
ول���ن يغيب عن البال �أن احلا�س���وب ي�ستخدم يف الإدارة مبهارة
وكف���اءة ،يف ت�سجي���ل الط�ل�اب وتوثيق نتائ���ج اختباراته���م ،كذلك

�إع���داد و�إجناز امللفات اخلا�صة بالط�ل�اب يف كل ما يتعلق ب�أدائهم
وتقاريرهم املدر�سية.
كذلك ف����إن �أدوات تكنولوجي���ا املعلومات واالت�ص���االت متكننا
م���ن تطوير مهارات االت�ص���ال والتوا�صل بني املعلم�ي�ن والطلبة من
خالل العمل بروح الفريق الواحد يف التخطيط والتنفيذ والتنظيم،
حي���ث ت�ؤدي دور ًا بارز ًا يف دع���م الأ�ساليب الرتبوية و�أ�ساليب التعلم
وزي���ادة فاعليتها ،وم���ن اخلط�أ االعتقاد ب���� ًّأن التكنولوجيا احلديثة
�ست�ستم���ر يف تقب���ل املمار�سات احلالي���ة يف مدار�سن���ا ،لأنه بهذا ال
تتحقق الفائ���دة الق�صوى من ا�ستخدامها ،وتوظيف �إمكاناتها غري
املح���دودة يف العملي���ة التعليمي���ة ،حي���ث ال بد �أن يراف���ق ا�ستخدام
ه���ذه الأدوات احلديثة تطوير �أ�سالي���ب التعليم وحتديثها ،ودجمها
م���ع �أدوات تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�صاالت ،لتالئ���م املتطلبات
اجلديدة للغرفة ال�صفية.
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تعليم التفكري
الدكتور فرحان حممد اليا�صجني
وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

ال �شك يف �أن من وظائف الرتبية تعليم الطالب كيف يفكرون،
وتدريبه���م على �أ�ساليب التفك�ي�ر املختلفة حتى يتمكنوا من النجاح
يف حياته���م ،فالإن�سان يف الوقت احلا�ضر بحاجة �أكرث من �أي وقت
م�ض���ى �إلى تعلم ط���رق التفكري والتدرب عل���ى مهاراته فهو بحاجة
�إلى التفكري كحاجته �إلى الت���درب على الكالم وامل�شي والتعامل مع
النا�س وقيادة ال�سيارة وغريها من املهارات احلياتية.
وقد تعالت �أ�صوات الرتبوي�ي�ن للمناداة ب�ضرورة تعليم التفكري
للطلب���ة نظ ًرا لأن���ه مهارة عقلية يجب �إعطا�ؤه���ا االهتمام املبا�شر،
وقد زاد م���ن هذا االهتمام تزايد ال�شعور ب�أن التفكري ميكن تنميته

باالهتمام املرك���ز والتدرب على بع�ض امله���ارات والإ�سرتاتيجيات،
وبن���اء على ذلك فق���د زاد االهتمام بتعليم التفك�ي�ر يف العديد من
دول العامل ،فعلى �سبيل املثال تقوم فنزويال بتعليم التفكري لطلبتها
وكذل���ك العدي���د من مدار����س الواليات املتح���دة الأمريكي���ة وكندا
وبريطانيا و�أ�سرتاليا و�إيرلن���دا وثمة م�شاريع �أخرى لتعليم التفكري
يف بلغاريا وماليزيا وغينيا والهند وغريها (ح�سني.)2004 ،
ومل تع���د املعرف���ة غاية يف حد ذاتها و�إمن���ا �أ�صبح الرتكيز على
املفه���وم الوظيفي لتلك املعرف���ة؛ لذا �أ�صبح���ت اجلامعات مطالبة
باال�ستجاب���ة والتفاعل مع ظ���روف ومتطلبات جمتمعاتها من خالل
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ن�شر املعارف العلمية والتقنية عن طريق التدري�س اجلامعي الفاعل
الذي يعتمد على احلفظ والتلقي ال�سلبي ،و�إمنا يعتمد على النقا�ش
واحل���وار الفكري والفه���م والتحليل والنق���د واال�ستنتاج وهذا ي�شري
�إلى �أهمية اجلامعة يف �إعداد الأجيال القادرة على التفكري والبحث
ع���ن كل جدي���د لي�س عل���ى م�ستوى التقلي���د ،و�إمنا االبت���كار لأ�شياء
جديدة تت�سم بالأ�صالة واحلداثة ( غالب .) 2001 ،
يعد جون ديوي من �أوائل من اهتم بتعليم التفكري حيث �أ�شار يف
كتابه "كيف نفكر" عام � 1910إلى االهتمام بالتفكري وتن�شئة الفرد
وتعليمه كيف يفكر واعترب التفكري عامال من العوامل الأ�سا�سية يف
حياة الإن�سان ،فهو الذي ي�ساعد على توجيه احلياة كما ي�ساعد على
ح���ل الكثري من امل�شكالت ،وجتنب كثري م���ن الإخطار ،وبه ي�ستطيع
الإن�س���ان ال�سيطرة عل���ى �أمور كثرية وت�سيريه���ا ل�صاحله ،كما يعد
التفك�ي�ر عملي���ة عقلية معرفية وجداني���ة راقية تبن���ي وت�ؤ�س�س على
حم�صلة العمليات النف�سي���ة الأخرى كالإدراك والإح�سا�س ،وكذلك
العملي���ات العقلية كالتذكر والتقييم واملقارنة واال�ستدالل .كما ي�أتي
التفكري يف قمة ه���ذه العمليات النف�سية والعقلي���ة واملعرفية؛ وذلك
لل���دور الكب�ي�ر الذي يلعب���ه يف املناق�ش���ات وحل امل�سائ���ل الريا�ضية
وغريه���ا ،وال ميكن اال�ستغناء عنه يف عمليات اكت�ساب املعرفة وحل
امل�ش���كالت ويف حالة ع���دم االهتمام بالتفك�ي�ر يف التعليم اجلامعي
ف�سوف يبقى التعليم قائ ًما على احلفظ والتلقني (غالب.)2001 ،
م�ستخدما
وبي �أ�سباب���ه
لق���د حدد جون دي���وي كيفية التفك�ي�ر َنّ
ً
يف ذل���ك منهج���ا براجمات ًّيا ،فالإن�سان يبد�أ يفك���ر يف ابتغاء العي�ش
والبق���اء وحت�سني �أحواله املعي�شي���ة مبعنى �أن التفك�ي�ر يتبع الكفاح
والفعل يتبع التفك�ي�ر ،لذلك ف�إن الإن�سان ال يفكر �إال �إذا كانت لديه
م�شكلة يحاول التغلب عليها ولو مل تكن لديه م�شكالت لكانت حياته
خالي���ة من التفكري .وعلى هذا الأ�سا����س ،فالتفكري ال يبد�أ �إال حيث
توج���د م�شكلة �أو �ش���ك ومقيا�س جناح الفرد قدرت���ه يف التغلب على
امل�شكلة �أو تبديد ال�شك واحلرية .
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والتفكري لي�س �أم ًرا ع�شوائ ًّيا دون هدف ،فالت�أمل ال ينمو مبجرد
احلاجة �أو الإ�شكال بل مييل دائ ًما �إليهما ويبحث عن م�س�ألة تتطلب
إي�ضاحا ،ومم���ا ي�ساعد على تركيز التفكري
ح�ل�ا� ،أو
ٍ
غمو�ض ين�شد � ً
لي�س اله���دوء وال�سكون بل التحرك نحو اله���دف  .فالوظيفة الأولى
للتفكري تبدو يف ح���ل امل�شكلة و�إي�ضاح الغمو�ض والت�شوي�ش والإجابة
ع���ن الأ�سئلة امللح���ة ويحدث التوقف عن التفكري ح���ال االنتهاء من
ح���ل امل�شكلة ول���ن ي�ست�أن���ف �إال �إذا ظهرت م�شكلة جدي���دة ،ومهمة
التفك�ي�ر الت�أمل���ي حتوي���ل ه���ذا املوقف �إل���ى موق���ف وا�ضح حمكم
من�سجم وم�ستقر (ح�سن.)2004 ،
التفكري و�أ�شكاله :
يعد التفكري �أهم ما مييز الإن�سان عن غريه من الكائنات احلية
الأخ���رى ،ل���ذا فقد حظي بالكثري م���ن االهتمام وتع���ددت درا�ساته
ٌ
ا�ستك�شاف مرت ٍ ّو �أو
وتنوع���ت تعريفاته ،فقد عرفه " دي بون���و" ب�أنه
متب�ص ٌر للخربة من �أجل الو�صول �إلى هدف ،وقد يكون هذا الهدف
فه���م �أو اتخاذ القرار �أو التخطي���ط �أو حل امل�شكالت �أو احلكم على
ال�ش���يء ،و�أ�شار" ن�شوات���ي " ب�أنه �أكرث الن�شاط���ات املعرفية تعقيدً ا
وتقدم���ا وينج���م عن قدرة الكائ���ن على معاجلة الرم���وز واملفاهيم
ً
وا�ستخدامه���ا بطرق متنوعة متكنه من حل امل�شكالت التي يواجهها
يف الأو�ضاع التعليمية واحلياتي���ة املختلفة ،كما �أ�شار "الوقفي" �إلى
�أن���ه فعالية عقلية �أو رمزي���ة �أو ت�صورية ت�ستخدم الذاكرة والإدراك
وتتو�سط املنبه واال�ستجابة لتجعل ال�سلوك معقو ًال.
ومن �أهم �أ�شكال التفكري:
-1التفك�ي�ر املنطق���ي :وهو التفك�ي�ر الذي ميار�س���ه الفرد عند
حماول���ة بيان الأ�سب���اب والعلل الت���ي تكمن وراء الأ�شي���اء وحماولة
معرف���ة نتائج الأعمال ،كم���ا ي�شري �إلى احل�صول عل���ى �أدلة ت�ؤيد �أو
تثبت وجهة النظر �أو تنفيها.
-2التفك�ي�ر اال�ستقرائي :وهو عملية ا�ست���دالل عقلي ت�ستهدف
التو�ص���ل �إلى ا�ستنتاجات �أو تعميمات تتجاوز حدود الأدلة املتوافرة
تشرين ثاني 2017

�أو املعلومات التي تقدمها امل�شاهدات امل�سبقة.
-3التفكري اال�ستنباطي :وهو عملية ا�ستدالل منطقي ،ت�ستهدف
التو�ص���ل ال�ستنت���اج ما �أو معرف���ة جديدة باالعتماد عل���ى فرو�ض �أو
مقدمات مو�ضوعة �سل ًفا.
-4التفكري التجريدي :وه ��و عملية ذهنية تهدف �إلى ا�ستنباط
النتائج وا�ستخال�ص املعاين املجردة للأ�شياء والعالقات عن طريق
التفك�ي�ر االفرتا�ضي من خالل الرموز والتعامي���م واملفاهيم الكلية
بد ًال من اعتماد البيانات والوقائع العينية احل�سية.
-5التفك�ي�ر اال�ستب�صاري :وهو التفكري ال���ذي ي�صل فيه الفرد
�إل���ى احلل فج�أة؛ �إذ �إنه يتطلب النظر �إلى امل�س�ألة و�إدراك العنا�صر
املت�ضمنة فيها وو�صفها على �صورة �سياق ميكن �إدراكه ب�صورة كلية
و�إدراك العالقة بني العنا�صر املجتمعة.

-6التفك�ي�ر الناقد :وه���و تفكري ت�أملي حمك���وم بقواعد املنطق
والتحلي���ل ،وهو نتاج ملظاهر معرفية متع���ددة كمعرفة االفرتا�ضات
والتف�س�ي�ر وتقومي املناق�ش ��ات واال�ستنباط واال�ستنت ��اج ،وهو عملية
تقوميي���ة ت�ستخ���دم قواع���د اال�ست���دالل املنطق���ي يف التعام���ل م���ع
املتغريات ،ويعد عملية عقلية مركبة.
-7التفك�ي�ر الإبداعي :وهو قدرة الفرد على �إنتاج حلول و�أفكار
تتمي���ز ب�أكرث ق���در من الطالق���ة واملرون���ة والأ�صال���ة وبالتداعيات
البعيدة ،وذلك ا�ستجابة ملوقف �أو م�شكلة ما.
-8التفكري الت�أملي  :وهو ال�سلوك الذي يت�ضمن التفكري َ
احل ِـذر
وال َّن ِ�شـ���ط وامل�ستم���ر يف �أي ممار�س���ة �أو اعتق���اد يف �ض���وء الأ�س����س
الت���ي تدعمه والنتائج الت���ي ت�صدر عنه ،ويت�ضم���ن طريقة ملواجهة
امل�شكالت واال�ستجابة لها .

املراجع:

 �أبو َعزّام  . 2004االبتكار ك�سمة من �سمات ال�شخ�صية  .املنتدى الثقايف اخلليجي االول لذوي االحتياجات اخلا�صة ،الدوحة ،قطر.
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�إ�سرتاتيجية التفكري ب�صوت ٍ
عال
الدكتورة ابت�سام حممد ع�سكر الربيزات
مدر�سة املثلوثة الأ�سا�سية املختلطة
لواء ذيبان

ً
ارتباطا وثي ًقا ،ففه���م اللغة املنطوقة �أو
ترتبط اللغ���ة بالتفكري
امل�سموعة يتطلب الفهم الذي يعد من املهارات العقلية ،وهذا يكون
مراف ًق���ا ل�سل�سلة م���ن عمليات التفكري ،والإن�س���ان حينما يفكر ف�إنه
ي�ستخ���دم الألف���اظ واجلمل والرتاكيب اللغوي���ة التي ي�ستخدمها يف
كالم���ه وكتابت���ه وي�ستمع �إليها من الآخرين ،فاللغ���ة هي �أداة الفرد
يف التفك�ي�ر ويف الو�صول �إل���ى العمليات العقلية وامل���دركات الكلية.
والتفكري ب�ص���وت م�سموع يقود املرء �إلى حوار مع الذات مما ي�ؤدي
�إلى ا�ستخ���دام م�ستويات خمتلفة من التفك�ي�ر (التحليل ،والربط،
واال�ستنت���اج ،واملقارن���ة) ،وه���ذا ي�ساع���د عل���ى مواجه���ة املواق���ف
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وامل�ش���كالت واختيار احللول والأبدال املنا�سبة (اجلميلي.)2009 ،
تنفي�سا انفعال ًي���ا وتخفي ًف���ا للمعاناة
والتفك�ي�ر ب�صوت ع ٍ
���ال ميث���ل ً
والآالم النف�سي���ة ،فف���ي �أحي���ان كث�ي�رة يواج���ه الأف���راد م�صاع���ب
احلياة وم�شاكله���ا اليومية وتثقل عليهم ،ورمبا ال ي�ستطيعون حلها،
وي�شع���رون ب����أن الدني���ا عل���ى ات�ساعها ق���د �ضاقت به���م ،فيكتمون
بداخلهم �أفكارهم وم�شاعرهم ،يفكرون ب�صمت ،ويت�أملون ب�صمت،
ويبكون ب�صم���ت ،وهذا يتفاعل معهم داخ���ل ذواتهم ويف �أنف�سهم،
في�شع ��رون بكبت و�إحباط يجدون �سبيل ��ه �إلى حديث وكالم م�سموع
عال مع ذواتهم �أو مع الآخرين قد ي�ؤدي �إلى حالة تكيف مع
ب�صوت ٍ
تشرين ثاني 2017

املحيط الذي يعي�شون فيه (الها�شمي والدليمي.)2008 ،
فعندم���ا يرغ���ب الف���رد يف تنظي���م عملي���ات التفك�ي�ر ومترين
الذاك���رة وتن�شيطه���ا ي�سع���ى �إل���ى توظي���ف ا�سرتاتيجي���ة التفك�ي�ر
عال ،ومثل هذا التفكري يجعل الفرد واعي ًا بقدراته العقلية
ب�ص���وت ٍ
والذهني���ة ومبواط���ن قوت���ه و�ضعفه ،كم���ا ي�صحب ذل���ك تعبري عن
امل�شاع���ر والأحا�سي�س ،وه���ذه العملية ت�ؤدي �إل���ى التفكري ال�صحيح
املنظم خا�صة عندما يواجه الفرد موق ًفا �أو م�شكلة ما.
�إن ه����ذا النوع من التفكري يع����د و�سيلة لرتكيز االنتباه على م�شكلة
عال مع الذات عالمة عل����ى املعاناة والعزلة،
معين����ة ،والكالم ب�ص����وت ٍ
مبعن����ى �أن الفرد وحي����د يف مواجهة امل�شكلة وقد يحت����اج �إلى م�ساعدة
الآخري����ن .وتع����ود �أ�سب����اب تعب��ي�ر النا�����س ع����ن �أفكارهم �إل����ى ال�ضيق
كاف وغري مريح،
والإحباط واخل�صو�صية يف بع�ض الأحيان ،وهذا غري ٍ
فيلج�����أ املرء �إلى التفكري
مما ي�ساعده على �إثارة التفكري
عالَّ ،
ٍ
ب�صوت ٍ
وت�صفي����ة الذهن ،وحتى يكون للكلمات ت�أثري يف التفكري يجب �أن تكون
عال(جروان.)2007 ،
هذه الكلمات منطوقة م�سموعة
ٍ
ب�صوت ٍ
���ال هي قيام املعل���م بالتفكري
وا�سرتاتيجي���ة التفكري ب�صوت ع ٍ
ب�ص���وت مرتفع يف مواق���ف التفكري وحل امل�ش���كالت؛ حتى ي�ستطيع
الطلب���ة �أن يتبعوا خط���وات التفكري ب�صورة وا�ضح���ة ،مع تدعيمها
بالعدي���د من الأمثل���ة وتنمية قدراته���م على التعبري ع���ن �أفكارهم
عال
بو�ض���وح ،وت�شتمل عملي���ة التخطيط بطريقة التفك�ي�ر ب�صوت ٍ
على تن�شيط املعرفة ال�سابقة التي تو�ضح كيف يرى الطالب الوحدة
�أو الن�ص الذي �سوف يقر�ؤه ،ويعر�ض املعلم الذي يراه لفظ ًّيا ،وكيف
يف�س���ر ذلك ،وم���ا الأ�سئلة الت���ي ي�ستطيع �أن ي�س�أله���ا لنف�سه ،وكيف
�أنه���ا ت�ؤثر يف توقعاته نحو ما �سوف يتعلمه من خالل قراءة الن�ص،
وينته���ي من خ�ل�ال ال�شرح �إلى كيف ي�ستدع���ي معلومات واجتاهات
مت�صل���ة بجوه���ر الن����ص ،وكي���ف ي�ستطي���ع تنظيم تل���ك املعلومات
يف ذاكرت���ه �أثن���اء عملي���ة الق���راءة www. K-mo-com/vb/t
.))8161

�أهمية التفكري ب�صوت عال:
)1ت�شجي���ع الطلبة على التفكري ب�أ�سلوب منظم ،وبدقة �أكرث ،بحيث
يتجنبون احلفظ واال�ستظهار دون فهم املعنى.
)2ت�شخي����ص م�ستوى املعارف العلمية وامله���ارات والقدرات العقلية
والذهنية.
)3م�ساع���دة الطلب���ة عل���ى اال�ستماع �إل���ى �أنف�سه���م وذواتهم خالل
ممار�ستهم التفكري ،ووعيهم مبواطن قوتهم و�ضعفهم.
)4م�ساع���دة الطلب���ة عل���ى التحقق م���ن جدية �أدائه���م ال�شخ�صي،
واحل�صول على تغذية راجعة لتعديل الأداء يف م�ساره ال�صحيح.
)5ق���درة الطلب���ة على التحك���م بذواتهم و�ضب���ط �أنف�سهم ،وحتليل
�أدائهم الأكادميي واكت�شاف �أخطائهم.
املجاالت واحلاالت التي ميكن فيها تطبيق هذه اال�سرتاتيجية:
)1رغب���ة املعلم يف توجي���ه الطالب نح���و التعلم ،وكي���ف يفكر ،وما
املهمات الأكادميية التي يجب �أن ي�ؤديها.
)2رغبة املعلم يف ت�شخي�ص وتقومي تفكري الطالب وم�ستوى معرفته.
)3ا�ستع���داد املتعلم لأن ي�صبح �أكرث متكن ًا ودق���ة ونظامية ملمار�سة
عال.
التفكري
ٍ
ب�صوت ٍ
)4رغبة املعلم يف �أن ي�صبح طلبته �أكرث وعي ًا يف معرفتهم الأكادميية
املتخ�ص�صة ويف املهارات التي تقودهم �إلى تلك املعرفة.
مهارات التفكري ب�صوت عال:
عال �إلى مهارة ا�ستماع ن�شطة فيها ت�أمل
يحتاج التفكري
ٍ
ب�صوت ٍ
���ال �أو �سمع غريه ،ومن هذه
ودق���ة� ،س���واء �سمع املرء ذاته
ٍ
ب�صوت ع ٍ
املهارات:
)1امله���ارة اال�ستنتاجية :ا�ستخال�ص الأفكار ،وحتديد امل�شكلة،
والتو�صل �إلى املعلومات.
)2املهارة النقدية :وت�شمل التمييز و�إ�صدار الأحكام ،وا�ستبعاد
الأفكار اخلاطئة.
)3مه���ارة التذك���ر :ا�ستدع���اء املعلوم���ات واملع���ارف والأحكام
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للكالم الذي مت اال�ستماع �إليه.
)4مه���ارة التنب�ؤ :توقع امل�ستمع م���ا يطر�أ للمتكلم من �أفكار وما
ينتابه من م�شاعر و�أحا�سي�س ،ومعرفة غر�ضه وهدفه.
عال:
خطوات ا�سرتاتيجية التفكري
ٍ
ب�صوت ٍ
ن�صا ي�شمل فكرة جدي���دة� ،أو فكرة غريبة� ،أو
)1يح���دد املعلم ًّ
م�شكلة تتحدى الطلبة.
)2يو�ض���ح املعل���م لطلبت���ه ا�سرتاتيجي���ات التفك�ي�ر التي ميكن
عال،
ا�ستخدامه���ا لفهم الن�ص ،ومنها ا�سرتاتيجية التفكري
ٍ
ب�صوت ٍ
محُ ِّددًا لهم الإجراءات العملية:

 عمل الت�شبيهات. ربط املعلومة اجلديدة باخلربات ال�سابقة. توجيه �أ�سئلة للذات. تعديل الفهم. التنب�ؤ.���ال ،ويوظفه���ا
)3ي�ستخ���دم ا�سرتاتيجي���ة التفك�ي�ر
ٍ
ب�ص���وت ع ٍ
للو�صول �إلى فهم الن�ص �أو حل امل�شكلة.
)4يق���دم املعلم امل�ساندة والدعم للطلبة الذين تنتابهم احلرية
واالرتباك.
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�أنواع الإ�ساءات ،وطرق التعامل معها ،و�أ�ساليب عالجها
�سعد �أبو �سليم
�إداري متقاعد
مديرية الرتبية والتعليم /ال�سلط

غ���زت م�ؤ�س�ساتنا الرتبوي���ة على اختالف مراحله���ا ومواقعها
ممار�سات غريب���ة بعيدة كل البعد عن الرتاث الرتبوي الذي �شهده
�أ�سالفن���ا على م���ر ال�سنني؛ �إذ نق���ر�أ ون�سمع ون���رى بالعني املجردة
ممار�سات ال �أخالقية وغري تربوية ذات �أ�شكال متعددة مثل (العنف
و تخري���ب املمتل���كات وكتابة الطلبة لألف���اظ بذيئة ُم ِـخ َّل���ة بالآداب
العام���ة على مقاعد الدر����س و اجلدران) ،ويرجع ذل���ك �إلى املناخ
ال���ذي ين�ش�أ فيه الأبناء؛ حيث القهر والإح�سا�س بالذل ،ودور و�سائل
الإع�ل�ام غري امل�س�ؤولة ،وتدين امل�ست���وى املعي�شي ،ووجود م�شاكل يف
الأ�سرة �أو املعاملة القا�سية للطفل من قبل املعلم ,وكرثة االمتحانات

والواجبات التي جتعل الطف���ل يف �صراع دائم وتوتر وقلق ،وينعك�س
ذلك على التن�شئة االجتماعية والنمو النف�سي والقدرات العقلية له،
ويتولد لديه انحرافات �سلوكية مثل العنف والتمرد.
ورغم �أننا ندرك �أن امل�س�ؤولية �صعبة جتاه الأطفال لأن طبيعة
العم���ل مع هذه الفئ���ة لي�ست �سهل���ة؛ حيث قال الفيل�س���وف الأملاين
(كان���ت َّ � [: ) 1804 – 1724إن ف���ن الرتبي���ة �أ�صعب حرف الب�شر
عل���ى الإطالق [� ،إال �أن العن���ف �أ�صبح �سلوك ًا ينتهجه البع�ض ب�سبب
غياب لغ���ة احلوار ،و�أنه ي�شكل عن�صر قل���ق ،ويحتاج لعمل ت�شاركي
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س���ات الوطني���ة كافة لو�ضع �إج���راءات وقائي���ة يف جمال
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حماي���ة الطفل ،لأن الإ�ساءة له �سل���وك غري تربوي وم�شاكل الإ�ساءة
�ض���ده لن حتل من طرف واح���د ،وهو ما �أكده جاللة امللك عبد اهلل
الث���اين املعظم( :العنف خط �أحم���ر) ،فال يجوز االقرتاب منه ب�أي
حال من الأح���وال ،وما �أ�شارت �إليه � ً
أي�ضا جالل���ة امللكة رانيا العبد
اهلل املعظمة ب� َّأن( :الرتبية �أ�سا�س التعليم).
وتَدع���م ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة و ُت�ؤي���د �آلي���ة املعامل���ة اللطيف���ة
و�صي ُك ُم َهّ ُ
الل فيِ �أَ ْو اَل ِد ُك ْم) الن�ساء  ،11فال بد
للأطفال ،قال تعالىُ ( :ي ِ
م���ن توعية الأطفال بواجباتهم وحقوقهم الإن�سانية ليتجنبوا الوقوع
�ضحاي���ا للإ�س���اءة ،وتعليمه���م وتثقيفهم بهدف تعزي���ز ممار�سات
الرتبية الآمن���ة لهم ،واحرتام �آدميتهم وتلبي���ة احتياجاتهم وتوفري
م�ساحة �آمنة لهم للتعبري عن �أفكارهم.
والعن���ف� :سل���وك اجتماعي له �أ�سباب وم�سبب���ات ,وهو كل �أذى
مق�ص���ود يوقع���ه �إن�س���ان على �آخر جت���اه حياته �أو ج�س���ده �أو حريته
�أو كرامت���ه �أو �أمالك���ه �سواء من خ�ل�ال الفعل �أو الق���ول �أو الكتابة،
وم���ن هنا ف� َّإن �إ�س���اءة املعاملة للأطفال ق�ضي���ة ينبغي الت�صدي لها
ومعاجلتها وتفعيل ر�ؤى جاللة امللك حفظه اهلل (ال للعنف).
العن���ف املدر�س���ي� :سل�سل���ة عقوب���ات ج�سدية ت�ستخ���دم لرتبية
الأطف���ال و توجيههم� ،إال �أنه���ا تلحق ال�ضرر باملنظوم���ة التعليمية،
وم���ن مظاه���ره :الطال���ب من قب���ل املعل���م والعك�س� ،أو ب�ي�ن الطلبة
�أنف�سه���م� ،إتالف املمتل���كات  ،الألفاظ البذيئ���ة  ،ال�ضرب ،وله �آثار
�سلبية ت�ؤثر يف التح�صيل .
وتعن���ي الإ�س���اءة تعر�ض الطف���ل لأي �شكل من �أ�ش���كال الإيذاء،
وهي �أنواع:
 اجل�سدية /البدنية( :كال�ضرب) ومن م�ؤ�شراتها (اجلروح)،ومن �آثارها (ال�سلوك العدواين).
 اجلن�سي���ة :تعري����ض الطفل لأي �سلوك جن�س���ي �أو توريطه يفن�شاط���ات جن�سي���ة غري ُمه َّي����أ لها وال ي�ستوعبها؛ حي���ث ال يقدر على
التعبري عن قبولها �أو رف�ضها.
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 العاطفية :التق�صري بحق الطفل يف توفري االرتباط العاطفيال���ذي ي�ضمن له من��� ًّوا م�ستق ًّرا ،ويقل���ل من قيم���ة �إح�سا�سه بذاته.
وم���ن �أ�شكالها (ال�شت���م) ،ومن م�ؤ�شراتها (اخلج���ل) ،ومن �آثارها
(االنطواء).
 الإهم���ال  :ع���دم توف�ي�ر الأ�سا�سي���ات التي يحتاجه���ا الطفلللحي���اة (الغ���ذاء ،اللبا�س ،امل�سكن) من قب���ل ويل الأمر �أو امل�س�ؤول
عن���ه ،مما ي�ؤدي �إلى �إيذائه يف �صحته وج�سده وعقله ،ومن �أ�شكاله:
اجل�س���دي (عدم توفر الغذاء) ,الرتبوي (ع���دم االهتمام مبتابعته
للدرا�س���ة) ،العاطفي (ع���دم �إدراك حاجته للح���ب) ,االجتماعي
(ع���دم ت���رك املجال له للتعبري ع���ن ذاته) ،ال�صح���ي (عدم توفري
الع�ل�اج) ،ومن م�ؤ�شرات���ه( :مر�ضه املتكرر) ،وم���ن �آثاره�( :ضعف
النمو ال�سليم لديه).
ط���رق التعامل م���ع الإ�ساءة (بع����ض املقرتحات لع�ل�اج العنف
املدر�سي واحلد منه):
توعية الأفراد و اجلماعات بالتحديات املتعلقة بالإ�ساءة للأطفال.
التو�صل �إلى حلول كفيلة مبواجهة �أ�شكال الإ�ساءة والق�ضاء عليها.
تق ��دمي خدمات وقائية توعوية متنوع ��ة يف جمال حماية الطفل من
الإ�ساءة تتالءم مع ال�سياقات الثقافية واملجتمعية والأ�سرية؛ بهدف
حماي���ة الطفل من الإ�س���اءة وحت�س�ي�ن ا�ستجابة الهيئ���ات الرتبوية
للإ�ساءة للأطفال؛ لتحقيق ما جاء يف حملة (مع ًا نحو بيئة مدر�سية
�آمن���ة) التي �أطلقتها جاللة امللكة راني���ا العبد اهلل بهدف احلد من
العنف يف املدار�س.
االرتقاء بعملية التعلي���م ،وتنمية روح احلوار وامل�شاركة بني عنا�صر
العملية الرتبوية ،واتباع �أ�ساليب تربوية بد ًال من ال�ضرب.
حتفي���ز جمي���ع �أركان املجتم���ع الأردين وم�ؤ�س�ساته جت���اه املدر�سة؛
حيث ي�صبح التعليم م�س�ؤولية اجتماعية.
�ضرورة االرتقاء ب����أداء الرتبويني على اختالف مواقعهم من خالل
دورات تدريبي���ة وور�شات عمل تكفل انخراطه���م مبهنتهم ،فهناك
تشرين ثاني 2017

اعتق���ادات خاطئة يجب ت�صحيحها :العق���اب و�سيلة لت�أديب الطفل
وال�سيط���رة عل���ى �سلوكه ,والكلمة النابية غ�ي�ر م�ؤذية لأنها ال تظهر
عل���ى ج�سد الطف���ل ,واالعتداء اجلن�س���ي على الطفل يت���م من قبل
�شخ�ص غريب فقط.
الأ�سباب :انت�شرت م�شكلة العنف الرتبوي (الإ�ساءة لأطفالنا)
نتيج���ة لأ�سب���اب منه���ا :الأو�ض���اع االقت�صادي���ة والنف�سي���ة للمعلم
(كالروات ��ب املتدنية ،والإحب ��اط) ،واعتقاده ب�أن ال�ض ��رب �أ�سلوب
ي�ضب���ط النظ���ام ،وع���دم �إدراك بع����ض املعلم�ي�ن �أ�سالي���ب التعليم
احلديث���ة ،وعدم تقيد الطف���ل بالقوانني املدر�سية؛ لأن���ه لي�س لديه
الق���درة على التميي���ز بني ال�ص���واب واخلط�أ� ،أو جه���ل الوالدين �أو
�أحدهم���ا ب�أ�سالي���ب الرتبي���ة ال�صحيح���ة؛ نتيجة ت���دين م�ستواهما
الثق���ايف واعتقادهم���ا ب����أن ال�ض���رب ق���د ي����ؤدي �إلى نتائ���ج جيدة،
والأو�ض���اع االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة والنف�سية للأ�س���رة (الفقر،
البطال���ة ،التفكك الأ�سري) �أدت �إلى ت�س��� ُّرب الأطفال وانخراطهم
يف �س���وق العمل ،وعدم التوافق بني �أدوار الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع
املحل���ي ،وقلة الوعي والثقافة وانع���دام التوجيه الرتبوي لدى �أفراد
املجتم���ع وغي���اب القوان�ي�ن والإج���راءات احلازم���ة بح���ق امل�سيء،
وق�ص���ور الربام���ج الرتبوي���ة (الإر�ش���اد الرتب���وي) الق���ادرة عل���ى
التعامل م���ع فئة الأطفال وتن���اول م�شكالته���م وامل�ساهمة يف حلها.
الطف���ل لغة :ال�صغري م���ن كل �شيء /املولود ,واجلم���ع �أطفال ،ويف
علم النف�س :ال�صغري من �سن الوالدة حتى الن�ضج اجلن�سي.
ون����ص الإع�ل�ان العامل���ي حلق���وق الإن�سان عل���ى � َّأن( :للطفل
َّ
احل���ق يف الرعاي���ة وامل�ساع���دة) ،كما �أو�ص���ت اجلمعي���ة العمومية
للأم���م املتح���دة بـِ���ـ( :حق كل طف���ل �أن يح�صل على فر����ص العي�ش
الك ��رمي والتعلي ��م) ،ل ��ذا ينبغي تهيئ ��ة الظروف الت ��ي تكفل للطفل
كرامت���ه وتُـع ِّ
ُـي�س ُر م�شاركت���ه الفعلية يف
���ز ُز اعتماده عل���ى نف�س���ه وت ِّ
املجتم���ع وتنمية خياله وتوجيه ميوله ورغباته وقدراته نحو اكت�ساب
املع���ارف وامله���ارات ال�ضروري���ة وتعريف���ه بحقوق���ه مث���ل :حقه يف

التعب�ي�ر عن ر�أي���ه ،واتخاذ الق���رار ،وحقه يف التعلي���م واللعب ،فهو
�أم���ل الوطن وامل�ستقب���ل و�إن�سان الغد ،وقد كـ َّرم���ه الإ�سالم وحر�ص
عل���ى �إعطائ���ه حقوق���ه و�أو�ص���ى الوالدي���ن باملحافظة عل���ى �صحته
وتربيت���ه تربي���ة �إ�سالمية �صحيحة؛ �إذ ق���ال الر�سول �صلى اهلل عليه
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته) ،فاال�ستثمار يف تعليم
و�سل���م( :كلكم ٍ
الأطف���ال �أولوية؛ كون الطفل حمور العملية الرتبوية و�أ�سا�سها ،وهو
�صحيحا ،وهذا يتطلب
كالبذرة �إنْ َو َجدَ ت االهتمام ف�إنها تنمو من ًّوا
ً
مراعاة �شعوره واالنتباه له يف كل مراحله العمرية جتن ًبا حلدوث �أي
م�ش���اكل نف�سية تك���ون على �شكل ا�ضطراب���ات (الك�سل) �أو �سلوكات
(ع���دم تقيد الطفل بالتعليمات) �أو املبالغة يف حمايته؛ لأن ذلك قد
ُيـو ِّل���د عنده قل ًقا ،وكث�ي�ر من هذه امل�شاكل ينتج ع���ن :اعتماد بع�ض
الأمهات على اخلادمات يف تربية �أبنائهن� ،أو اجلينات البيولوجية،
�إال � َّأن �أكرثه���ا يك���ون م�ص���دره البيئة االجتماعي���ة ،وينتج عن ذلك
التوحـد.
تخل���ف عقل���ي �أو �صعوب���ات يف التعلم �أو مي���ل الطفل �إل���ى ُّ
املعل���م :التعلي���م وظيفة �سامي���ة يج���ب �أن تتكاتف اجله���ود لإعادة
االعتب���ار لها ب�سبب ارتباطها بجميع �أفراد املجتمع ،ويجب �أن يدفع
قدّم له���ا الأفكار احل�سنة،
به���ا املجتمع �إلى الأم���ام ويدافع عنها و ُي ِ
ويج���ب تقديره���ا لأنها م���ن �أكرث الوظائ���ف االجتماعي���ة احرتام ًا،
ولك�ث�رة الأمرا�ض االجتماعية التي �ش َّوهت وجهها و�أ َدّت �إلى تراجع
هيبة املعلم ب�سبب التغريات الثقافية واالجتماعية وتراجع القوانني
الت���ي حتميه ،علم��� ًا ب� َّأن املعل���م �أ�سا�س العملي���ة الرتبوية وجناحها،
وه���و �أداة التغي�ي�ر ،و�أهميت���ه ت�أتي م���ن كونه يعم���ل يف امليدان ،فهو
�سه ًال للعملية
ي�سـر ًا و ُم ِّ
عل���ى متا�س مبا�شر مع الطلبة و�أ�صبح دوره ُم ِّ
التعليمي���ة ،وعليهم �أن يحرتم���وا معلمهم لأنه َمـ َثـ ُله���م الأعلى ،ويف
ذل���ك ق���ال ال�شاعر �أحم���د �شوق���ي :قم للمعلم و ِّفـ���ه التبجيال
كاد املعلم �أن يكون ر�سوال ؟!
ول���ذا يج���ب تبني ثقاف���ة وطنية حتم���ي املعل���م وتُـع ِّ
���ز ُز مكانته
وتُـغ ِّيـ��� ُر املفاهي���م ال�سائدة؛ لأنه ب���اين امل�ستقبل وراعي���ه ،وعليه �أن
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ـنم���ي ذاته و ُيط ِّور
يلت���زم ب�أخالقيات وظيفته ويتفه���م متطلباتها و ُي ِّ
قدرات���ه ومهاراته من خالل موا�صل���ة الدرا�سة وامل�شاركة بالدورات
وامل�ؤمت���رات واالط�ل�اع عل���ى �أح���دث املعلوم���ات (كت���ب� ،إنرتنت)
الكت�ساب مه���ارات جديدة للتعامل مع الأطف���ال والتفاعل ب�إيجابية
معهم و�إك�سابهم املعرفة.
املدر�سة :م�ؤ�س�سة تربوية هدفها تربية ورعاية الأبناء وتعليمهم،
فه���ي دار رعاية وتربية وتن�شئة اجتماعية وتكوين املواطن ال�صالح،
ويُجمِ ُع علماء النف�س والرتبية على �أهمية الدور االجتماعي للمدر�سة
لتوف�ي�ر بيئ���ة تربوية �سليمة ،ف����إذا كانت �صاحلة ن�ش����أت خمرجات
�صاحلة منه���ا (ال�ضابط/املهند�س/الطبي���ب /املعلم) ،وهي تقوم
مق���ام الأ�سرة �أثناء تواجد الطفل فيه���ا ،فلذلك من واجبها رعايته
وحمايت���ه و�ضمان �سالمته وتوفري برام���ج تلبي رغباته ،وت�ساعد يف
تعزي���ز القيم الإيجابية ،وحتفيز جوانب الإب���داع لديه ،وتنمية روح
احل���وار الدميقراط���ي؛ باحرتام ال���ر�أي والر�أي الآخ���ر لأن احلوار
ـنمي ثقة الطفل بنف�سه وي�ساعده على
�ضرورة تربوية مهمة لديه ،و ُي ِّ
ُعط َ
ابنك �سمكة ،بل ع ِّلمه كيف ي�صطاد).
التوا�صل مع غريه (ال ت ِ
الأ�س���رة :هي امل�ؤ�س�س���ة االجتماعية الأولى الت���ي تُ�سهم يف بناء
�شخ�صي���ة الطفل وت�شكيل �سلوكه ،والناف���ذة التي ينظر من خاللها
�إل���ى احلياة ،والوح���دة الأ�سا�سية للمجتمع ،والبيئ���ة الطبيعية لنمو
الطف���ل ،ل���ذا ال بد م���ن االهتم���ام بها و�إع���ادة االعتبار له���ا لت�ؤدي
دوره���ا وتتحمل م�س�ؤولياتها؛ لأن التن�شئة ال�سليمة متنع حدوث خلل
يف �شخ�صي���ة الطفل م�ستقب ًال ،وه���ذا يعني �ضرورة �أن ين�ش�أ يف بيئة
عائلية �آمن���ة ،وكال الوالدين يتحمالن م�س�ؤولي���ة م�شرتكة يف تربية
الطفل ومنوه ,ونالحظ �أن الأ�سرة الأردنية اعرتاها بع�ض التغيري و
انعك�س ذلك على الأبناء و�سلوكهم ،ومل تعد هي وحدها التي تربي،
ب���ل دخلت عوام���ل �أخرى مثل و�سائ���ل الإعالم ،فعليه���ا �أن حتر�ص
عل���ى توفري بيئ���ة �آمنة لأطفالها ،عن طريق تكوي���ن عالقات �أ�سرية
ناجحة ,وتعزيز ال�سلوك الإيجابي لدى �أفرادها.
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الدول���ة� :أولت القيادة الها�شمية �سالم���ة الأطفال و�أمنهم ُج َّل
���دّت امل�سا�س بحقوق الطف���ل وانتهاكها خط��� ًا �أحمر،
رعايته���ا ،وع َ
وعمل���ت عل���ى �إقرار جمموعة م���ن القوانني حلماية �أف���راد الأ�سرة
مبن فيهم الأطف���ال من جميع �أ�شكال الإ�س���اءة وحما�سبة امل�سيء.
ُقد ُّم خدمات متعددة على امتداد الوطن
ووزارة الرتبي���ة والتعليم ت ِ
للأطف���ال ،وه���ي خدمات تتطل���ب ك���وادر ب�شرية (�إداري���ة وفنية)
متخ�ص�صة ،فهي تعمل على توفريها لإجناز الأدوار املوكولة �إليها؛
به���دف حتقيق رفعة �ش����أن الوطن ،ورفاهية �أبنائ���ه ،والعمل �ضمن
ا�سرتاتيجيات حتف���ظ للمعلم والطالب كرامتهم���ا ومتنع االعتداء
املتب���ادل بينهم���ا ،وكذل���ك تطوي���ر �آلي���ات احلواف���ز وو�ضع خطط
تطويري���ة للأداء ،من خالل التدريب والت�أهيل وتفعيل املادة ()37
من اتفاقية حقوق الطفل ،التي تن�ص على:
(�أال يتعر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو اللإن�سانية �أو املهنية).
نه���دف جميع��� ًا �إلى حماي���ة الوط���ن وتطويره ،مم���ا ي�ستدعي
التع���اون والتكاتف والعمل ب���روح الفريق م�ستمدي���ن العزم والقوة
من �إرادة جالل���ة امللك وعزميته يف مواجهة الظروف ،وال ي�ستطيع
�أي �أح���د �أن يتهرب م���ن م�س�ؤولياته ،فالكل ح�س���ب موقعه �شريك،
لأن ال�شراك���ة بني اجلميع خدمة للم�صلحة الوطنية التي تبقى فوق
كل امل�صال���ح واالعتب���ارات ،ويرتتب على الدولة للح���د من م�شكلة
الإ�ساءة للأطفال ما يلي:
	•اتخ���اذ الإجراءات الكفيلة بحماي���ة الطفل من جميع �أ�شكال
الإ�ساءة.
	•توفري فر�ص ت�ضمن ح�صوله على تعليم نوعي يف بيئة ت�ساعده
على االبتكار والإبداع والتم ُّيز.
	•حت�س�ي�ن البيئ���ة املدر�سية وتوف�ي�ر جميع م�ستلزم���ات العملية
الرتبوية مبا يتنا�سب والتقدم احل�ضاري.
	•توفري الكوادر الب�شري���ة امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة وتطوير قدرات
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املعلم لتمكينه من �أداء واجبه و�إك�سابه مهارة االت�صال.
	•�إعداد برامج لتنمية املع���ارف واالجتاهات واملهارات الفكرية
والنف�سي���ة وال�سلوكي���ة لدى املعل���م لريقى بالعم���ل �إلى �أق�صى
درجات الأداء.
	•بذل اجلهود لإعادة االعتبار ملهنة املعلم ،وتفعيل القوانني التي
حتميه وحتفظ له حقوقه وتعزز من �أداء واجبه.
	•تفعي���ل مدونة ال�سلوك الوظيفي و�أخالقي���ات الوظيفة العامة،
و�إيج���اد ميث���اق �ش���رف لتعزي���ز الثقاف���ة امل�ؤ�س�سي���ة ومفهوم

اخلدمة العامة لدى املوظفني.
	•توجي���ه الر�أي العام نح���و �أهمية وظيفة التعلي���م ،ورفع الروح
املعنوية لدى املعلم وتغي�ي�ر فكر املجتمع وثقافته حول العملية
الرتبوي���ة لتعود الأمور �إلى ما كان���ت عليه من احرتام متبادل
لعنا�صر العملية الرتبوية كافة.
	•�إط�ل�اق حمالت وطنية وعق���د الندوات وت�شكي���ل فرق الدعم
وامل�ساندة حلماية الطفل من الإ�ساءة ,وتعزيز لغة احلوار.
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العنف الأ�سري والتعلم االجتماعي
املعلم :حممود �أحمد احلاج
مدر�سة الكندي الأ�سا�سية للبنني/
عمان الرابعة

يع���د العن���ف ب�شكل ع���ام والعن���ف الأ�س���ري ب�ش���كل خا�ص من
�أ�ش���د �أن���واع التج���ارب خطورة على الف���رد من الناحيت�ي�ن النف�سية
واالجتماعي���ة ،وتكم���ن خطورت���ه يف �أن �آثاره ال تقت�ص���ر فقط على
نتائج���ه املبا�شرة ،بل تتعدى ذلك �إلى النتائج غري املبا�شرة املتمثلة
يف عالقات القوة غري املتكافئة داخل املجتمع والأ�سرة ،والتي غالب ًا
م���ا حتدث خل ًال يف ن�سق القيم واهتزاز ًا يف منط ال�شخ�صية خا�ص ًة
عند الأطفال واملراهقني (عبد الوهاب.)2000,
ويف الواق���ع ف�إن عالق���ات القوة داخ���ل الن�سق الأ�س���ري لي�ست
�س���وى انعكا�س لبناء القوة القائم يف املجتمع ب�شكل عام ،وهو البناء
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ال���ذي يدعم ويعزز عالقات الهيمن���ة وال�سيطرة والقهر االجتماعي
واال�ستغ�ل�ال االقت�ص���ادي يف املجتم���ع ويف الأ�سرة م���ن خالل ن�سق
القيم والثقافة والقانون وامل�ؤ�س�سة الإعالمية .وتعد املر�أة بنتًا كانت
�أم زوج��� ًة �أم �أختً���ا ،وكذلك الأطف���ال� ،أكرث الأفراد داخ���ل الأ�سرة
ً
تعر�ض���ا للعنف؛ كونهم يحتلون املكانة الأ�ضعف يف بناء القوة داخل
الأ�سرة.
مفهوم العنف وتعريفاته :
عل���ى الرغم م���ن االتفاق عل���ى �أن العنف ظاه���رة توجد يف كل
املجتمع���ات الإن�ساني���ة� ،إال �أن الذين اهتموا بدرا�سته���ا اختلفوا يف
تشرين ثاني 2017

�صياغ���ة التعريفات وف���ق �ضيق الزاوية التي ينظ���ر منها الباحث �أو
ات�ساعها ،وتبع ًا للنظرية التي ي�ؤمن بها.
فق���د عرف العنف لغوي ًا "ب�أنه اخلرق بالأمر وقلة الرفق به؛ �أي
�أخذه ب�شدة ,والتعنيف هو التقريع واللوم�(".إبراهيم.)1988,
�أم���ا بالن�سبة للتعري���ف اال�صطالحي للعنف فنج���د �أن الرتاث
الأدبي يحمل ثالثة اجتاهات فكرية حول تعريف ظاهرة العنف:
االجتاه الأول:
يت�ضمن تعريف العنف قانون ًّيا بو�صفه اال�ستعمال غري القانوين
لو�سائ���ل الق�سر املادي والب���دين ابتغاء حتقيق غاي���ات �شخ�صية �أو
جماعي���ة ،وعلى ه���ذا فالعنف يعني – قانون��� ًا  -ا�ستخدام ال�ضغط
�أو الق���وة ا�ستخدام��� ًا غري م�شروع �أو غري مطاب���ق للقانون من �ش�أنه
الت�أث�ي�ر عل���ى �إرادة فرد ما ،وميك���ن القول �إن العنف م���ن الناحية
القانوني���ة يرك���ز على حتدي���د امل�س�ؤولي���ة اجلنائية يف الع���دوان) .
�إبراهيم.)1988,
االجتاه الثاين:
مفه���وم املنظور االجتماعي  :هو �سلوك �أو فعل يت�سم بالعدوانية
ي�ص���در عن طرف قد يك���ون فرد ًا �أو جماعة �أو طبق���ة اجتماعية �أو
دولة بهدف ا�ستغالل �أو �إخ�ضاع طرف �آخر يف �إطار عالقة قوة غري
متكافئة ،مم���ا يت�سبب يف �إحداث �أ�ضرار مادية �أو معنوية �أو نف�سية
لفرد �أو جماعة �أو طبقة اجتماعية �أو دولة �أخرى.
االجتاه الثالث:
من وجهة نظر علماء النف�س :فالعنف منط من �أمناط ال�سلوك
ينب ��ع عن حالة م ��ن الإحباط نتيج ��ة ل�صراعات نف�سي ��ة ال �شعورية
تنتابه عند حتقيق �أهدافه ،ولذلك هو يلج�أ �إلى العنف للتنفي�س عن
قوى الإحباط الكامنة( .عبدالرحمن.)1994,
مل ي�ش���كل العنف الأ�سري وخا�صة املوجه �ض���د املر�أة والأطفال
م�شكل���ة� ,إذا ما ا�ستدعينا ال�سي���اق التاريخي يف هذه الظاهرة ,لأن
املجتمع���ات على وجه العموم كانت تتعامل م���ع العائلة بو�صفها من

ممتلكات الرجال ,بل �إن هذه املجتمعات �شرعت ب�صورة �أو ب�أخرى
العن���ف الأ�سري وباركت���ه بق�صدية وا�ضحة وقد ق���ادت التغيريات،
االجتماعية �إلى جترمي العن ��ف �ضد املر�أة يف املجتمعات املعا�صرة,
�إال �أن العن���ف بق���ي ظاهرة م�شرتكة يف ه���ذه املجتمعات حتت �صور
وم�سمي���ات �شت���ى ،قدمي���ة ومتج���ددة �أو جدي���دة تتنا�س���ب مع روح
الع�صر ،فالعنف ي�ضرب جمتمعات العامل قاطبة ,يتخطى العوائق,
واحل���دود ,والثقافات ,والتعليم ,والأدي���ان ,والتكنولوجيا ,والعرق,
والطبقة االجتماعية ,واالقت�صاد ،وغريها ،فال يوجد دولة �أو ثقافة
ت�ستطيع �أن تزعم �أنها خالية من هذه الظاهرة ,واالختالف الوحيد
رمبا يكون يف �أمناط هذه الظاهرة واجتاهاتها .وعلى الرغم من �أن
بع����ض املجتمعات حترم العنف الأ�سري بكل �أ�شكاله وخا�صة املوجه
�ض���د املر�أة لأنه الغالب الأع���م� ،إال �أن هذا العنف مت�أ�صل يف �صميم
ثقافاته���ا ،وم���ن حيث املمار�س���ة غال ًبا م���ا يقع العنف حت���ت �ستار
املمار�س���ات الثقافية والعادات والتقالي���د والتف�سري اخلاطئ للدين
خ�صو�ص���ا �إذا كان �ضمن ح���دود الأ�سرة ،ف�إن القان���ون �أو اجلهات
ً
الر�سمي���ة عادة م���ا تف�ضل التغا�ض���ي وال�سكوت عنه بحج���ة ال�سلم
االجتماعي( .التري)1997,
ونتناول يف ما يلي واحدة من النظريات التي حاول من خاللها
الباحثون �إلقاء ال�ضوء على تف�سري حمتمل لظاهرة العنف الأ�سري،
وهي نظرية التعلم االجتماعي.
ت�ش�ي�ر نظرية التعلم االجتماعي الت���ي قدمها (�ألربت باندورا)
�إلى �أن العنف �سلوك يهدف �إلى �إحداث نتائج تخريبية �أومكروهة �أو
�إلى ال�سيطرة من خ�ل�ال القوة اجل�سدية �أو اللفظية على الآخرين،
وه���ذا ال�سلوك يعرف اجتماعي��� ًا على �أنه عدواين وي���رى �أن العنف
�سل���وك متعلم يكت�سب عن طريق املالحظ���ة والتدريب و�أن التدعيم
الذي يلي ال�سلوك يزيد من احتمال تكرار هذا ال�سلوك.
وتفرت�ض هذه النظرية �أن الأ�شخا�ص يتعلمون العنف بالطريقة
نف�سه ��ا التي يتعلمون بها �أمناط ال�سل ��وك الأخرى ,ويت�ضمن �سلوك
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التعل���م مفهومني هما التدعيم والعق���اب ,ويزيد التدعيم من تكرار
ال�سل���وك ,بينما يقلل العقاب من تك���راره ,ولهذه النظرية فر�ضيات
�أ�سا�سية هي (ع�ساف :)2000
 العنف الأ�سري يتم تعلمه داخل الأ�سرة واملدر�سة ،ومن خاللو�سائل الإعالم.
 الكث�ي�ر م���ن ال�سل���وكات العنيفة الت���ي ميار�سه���ا الآباء جتاه�أبنائهم تبد�أ كمحاوالت للتهذيب والت�أديب.
 العالقة املتبادلة بني الآباء والأبناء يف مرحلة الطفولة ت�شكل�شخ�صي���ة الف���رد ،مبعن���ى �أن �سلوك العن���ف يتم تعلم���ه من خالل
العالقة املتبادلة بني الآباء والأبناء ،وخربات الطفولة املبكرة.
 �إن �إ�ساءة معاملة الطفل ت�ؤدي �إلى �سلوك عدواين تبد�أ بذورهيف حيات���ه املبكرة ،وت�ستمر يف عالقته مع �أ�صدقائه و�إخوته ووالديه
ومدر�سيه.
 �إن �أفراد الأ�سرة ال�ضعفاء ي�صبحون �أهداف ًا لالعتداء.و ترى نظرية التعلم االجتماعي �أن العنف داخل الإطار الأ�سري
ه���و ا�ستجاب���ة مكت�سبة ملث�ي�رات معززة بنتائ���ج مبا�ش���رة (ال�شعور
بال�سيط���رة ,التعب�ي�ر عن الغ�ضب� ,إنهاء اجل���دال) يجلبها العنف،
و�إن عن���ف الأب �ضد الأم والأطفال �أو الأم �ضد �أطفالها �أو الأطفال
منوذجا ُيحتذى به.
جتاه بع�ضهم قد ي�شكل
ً
وق���د �أظهرت العديد من الدرا�س���ات �أن الأفراد الذين يعي�شون
يف �أ�سر ي�سودها العنف كانوا �أكرث عدوانية يف ت�صرفاتهم ،فالأزواج
الذي���ن ي�أت���ون م���ن �أ�س���ر ي�سوده���ا العنف يك���ون احتم���ال �ضربهم
لزوجاته���م ع�ش���رة �أ�ضعاف الأزواج الذين مل مي���روا بهذه اخلربة،
والأطف���ال الذين ميار�س العنف معهم هم �أك�ث�ر عنف ًا من غريهم،
وقد ك�شفت درا�سة قام بها (�شرتاو�س) وزمال�ؤه �أن الأطفال الذين
�شاه���دوا �آباءه���م ي�ضرب بع�ضهم بع�ض��� ًا ،قام���وا مبمار�سة العنف
بدرج���ة �أعل���ى من الأطف���ال الذي���ن مل ي�شاهدوا �آباءه���م على هذا
احل���ال ،كما ت�شري التقارير ال�صادرة ع���ن الأمم املتحدة ( )1989
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�إل���ى �أن  %20م���ن الأزواج الذين عا�شوا يف �أ�س���ر مار�ست العنف قد
مار�سوا العنف �ضد زوجاتهم( .ع�ساف.)2000,
ويعتق���د بان���دورا �أن الآباء الذين ي َتّ�سم���ون بالغلظة والعنف مع
تو�صل �أي�ض ًا
�أبنائه���م ف�إنهم ينقل���ون ال�سلوك العدواين �إليهم ،كم���ا َّ
�إل���ى �أن الآب���اء الذي���ن كانوا ي�شجع���ون �أبناءهم عل���ى امل�شاجرة مع
الآخري���ن وعلى االنتقام مم���ن يعتدي عليهم وعل���ى احل�صول على
مطالبه���م بالقوة والعن���ف ،كانت درجة العدواني���ة لديهم �أكرب من
درجة العدوانية عند الآباء الذين مل ي�شجعوا �أبناءهم على ال�سلوك
العدواين ب�أي �شكل من الأ�شكال.
يع ��رف العنف الأ�سري ب�أنه �أحد �أمناط ال�سلوك العدواين الذي
ينتج عن عالقات قوة غري متكافئة يف �إطار نظام تق�سيم العمل بني
املر�أة والرجل داخل الأ�سرة ,وما يرتتب على ذلك من حتديد لأدوار
ومكانة كل فرد من �أفراد الأ�سرة ,وفق ما ميليه النظام االقت�صادي
االجتماع���ي ال�سائد يف املجتمع ،ويعد العنف املمار�س داخل الأ�سرة
�سل���وك ًا م�ؤذ ًيا و�ض���ا ًّرا وغري معلن يف الغال���ب �إال ب�صورته الق�صوى
وه���ي العنف اجل�س���دي ،وغالب��� ًا ما تكون امل���ر�أة هي �أك�ث�ر الفئات
ً
تعر�ضا له ب�سبب احتاللها املكان���ة الدنيا وال�ضعيفة يف �سل�سلة بناء
الق���وة داخل الن�سق الأ�س���ري واملجتمع على حد �سواء ،فال عجب �أن
ن���رى العنف الأ�س���ري ي�أخذ �أ�شكا ًال متنوعة م���ن ال�سلوك الذي يعرب
ع���ن حالة انفعالية تنتهي ب�إيق���اع الأذى �أو ال�ضرر بالآخر �سواء كان
هذا الأذى بدني ًا �أو عاطفي ًا �أو اقت�صادي ًا �أو تربوي ًا �أو جن�سي ًا.
ويف احلقيق���ة ف����إن م�شكلة العنف الأ�سري ترتب���ط بالعديد من
العوامل واملتغ�ي�رات الفردية واالجتماعي���ة واالقت�صادية والنف�سية
والبيئية ،الأمر الذي يجعل من نظرية واحدة منفردة تدعي تف�سريه
�أم���ر ًا غري دقيق ،ومن هنا جاءت احلاجة �إلى �ضم نظريتني �أو �أكرث
�أحيان��� ًا لدرا�س���ة العنف لن�ستطي���ع حتليل هذه امل�شكل���ة ،و�إذا كانت
م�س�ألة العنف الأ�سري م�س�ألة �شائكة ومعقدة وال تكفي نظرية واحدة
يف فهمه���ا �أو تف�سريه���ا ،ف����إن الأمر كذلك يف م���ا يتعلق مبكافحتها
تشرين ثاني 2017

ومواجهتها ،فمن غ�ي�ر الإن�صاف حتميل م�ؤ�س�س���ة بعينها م�س�ؤولية
هذه املكافحة ،فجميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مطالبة بحمل جزء
م���ن ه���ذه امل�س�ؤولية ،وجميع ه���ذه امل�ؤ�س�سات �ستبق���ى ُمدانة �إذا ما
املراجع:

تخ َّلـ���ت عن اال�ضطالع بهذا العبء ،ف�آثار العنف الأ�سري ال�سلبية ال
تنعك�س على الأ�سرة وحده���ا فقط ،بل متتد لتطال املجتمع والدولة
على حد �سواء.

 عبد الوهاب ,ليلى ,العواطف الأ�سرية و�أثرها على الطفل )2000( ،جملة النب�أ :العدد � ,75شباط ،بريوت. �شفري ومليمان ,م�شكالت الأطفال واملراهقني و�أ�ساليب امل�ساعدة فيها1996( ،م) :ترجمة ن�سيمة داود ونزيه حمدي ،الطبعة الأولى ,اجلامعة الأردنية ،عمان. �إبراهيم� ,سامل ،العنف والإرهاب ,1988 ،املركز العربي للدرا�سات والأبحاث ،الكتاب الأخ�ضر. عبد الرحمن ,علي �إ�سماعيل ,العنف الأ�سري ,1994 ,دار الكتب امل�صرية ,القاهرة ,م�صر.زيتون منذر ,املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ،2005 ،حترير ,منظمة ال�صحة العاملية ،ال�صحة والعنف.
 التري ,م�صطفى ،العنف العائلي� ,1997 ,أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض ,ال�سعودية. ع�ساف ,نظام ,العنف الأ�سري وعمالة الأطفال ,2000 ،مركز التوعية والإر�شاد الأ�سري ،الزرقاء ,الأردن. الدليمي� ،إبراهيم م�صعب ،الأ�سرة والتن�شئة االجتماعية للطفل العربي يف ظل العوملة ,2002 ،جملة الآفاق ,جامعة الزرقاء الأهلية ،العدد التا�سع ،ال�سنة الثالثة,الأردن.
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توجيه الطلبة نحو الفكر املعتدل
املعلم حممد علي ال�صو�ص
مدر�سة اجلوفة الثانوية ال�شاملة للبنني
لواء ال�شونة اجلنوبية

يف ظ���ل الظ���روف التي تعي�شه���ا ال�شعوب العربي���ة يف املنطقة؛
م���ن ظروف �إرهابي���ة ،وتطرف يف الفكر ،وارتف���اع وترية الإرهاب،
وزي���ادة م�ساح���ة الفكر املتط���رف ،واللج���وء �إلى العن���ف و�إلى فكر
ال���ر�أي الواحد ،وهو ر�أي الكره والتع�صب الديني وتع�صب العقيدة،
واالبتع���اد عن مبد�أ الو�سطي���ة يف الفكر الإ�سالمي الذي يعتمد على
تعدد الآراء وينبذ الإرهاب ب�أنواعه كافة ،ويحارب الو�سائل والطرق
الت���ي ت�سيء للدين الإ�سالمي وت�سيء لنا بو�صفنا م�سلمني ،البد من
�أن نلتفت �إلى �أبنائنا الطلبة يف مدار�سنا وجامعاتنا ومدننا وقرانا؛
لنتح���اور معه���م ون�سمع منه���م ونناق�شهم يف الأم���ور كافة ،ونو�ضح
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له���م طبيعة الفكر الإرهابي ومن ي���روج له وكيفية حماربته بالطرق
والو�سائ���ل ال�سليمة؛ من خالل تن�شئة الطالب يف املدر�سة واجلامعة
عل���ى حد �سواء على تر�سيخ مفه���وم الوحدة الوطنية ،وغر�س القيم
الوطني���ة الب َّناءة التي ت�ساعد يف نهو�ض اململك���ة الأردنية الها�شمية
وا�ستقراره���ا وحمايتها من الفك���ر الإرهابي الذي يعمل على تدمري
الإن�سانية والأر�ض.
ومن هنا البد لنا  -بو�صفنا تربويني ومدر�سني -من العمل على
احت�ض���ان الأفكار واملقرتح���ات التي ت�ساعد عل���ى حت�صني الوحدة
الوطني���ة وحت�صني �أف���كار �أبنائن���ا الطلبة ،وهنا يوج���د الكثري من
تشرين ثاني 2017

ه���ذه الأفكار والربامج التي تتب َّناها وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
بال�شراك ��ة م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الوطني ��ة والدولي ��ة؛ من تق ��دمي برامج
هادفة تعمل على حت�ص�ي�ن �أفكار الطلبة وت�ساعدهم يف فهم املعنى
احلقيق���ي للوحدة الوطنية ،وجتردهم من فكرة التفرقة واالنق�سام
ب�أنواع���ه كافة ،ومن هذه الأف���كار التي تتم يف وزارة الرتبية برنامج
التمكني الدميقراطي (�أندية احل���وار) ،وهو برنامج يتم الإ�شراف
علي���ه من قبل �صن���دوق امللك عب���د اهلل الثاين للتنمي���ة ،كما توجد
مب���ادرة "حقق" التي يتب َّناها مكتب ويل العهد �سمو الأمري احل�سني
بن عب���داهلل الثاين ،كما توج���د الكثري من الربام���ج الك�شفية التي
تتب َّناه���ا وزارة الرتبية والتعليم الأردني���ة ،حيث ت َتّ�سم هذه الربامج
ب���روح احل���وار الب َّن���اء القائم عل���ى احرتام ال���ر�أي وال���ر�أي الآخر
والربملان���ات الطالبية الهادفة ،ي�ضاف �إل���ى ذلك حمور مهم � ً
أي�ضا
يف حي���اة ال�شب���اب وهو ع�ص���ر االت�ص���ال والإنرتن���ت والتوا�صل مع

كب�ي�را يف تفكري �أبنائن���ا الطلبة ،ويف
الآخري���ن؛ حي���ث �إن له ت�أث ًريا ً
توحيد �صفوفه���م ،وال�س َّيم���ا الق�ضايا الوطنية والقومي���ة والق�ضايا
التي ُتفـ ِّن��� ُد الأفكار الإرهابي���ة و�أفكار التط���رف الفكري والتطرف
متت للدين اال�سالم���ي احلنيف ب�أي
الدين���ي ،هذه الأفكار الت���ي ال ُّ
�صلة ،واملناه���ج الرتبوية التي تعتمد على التطوي���ر والتفكري الب َّناء
ل���دى الطلبة يف املدار�س ،كما � َّأن للإذاع���ة املدر�سية دو ًرا كب ًريا يف
�إبراز ق�ضايا الطلبة.
وهن���ا ،ال نن�س���ى دور جاللة املل���ك عبداهلل الث���اين حفظه اهلل
يف الرتكي���ز عل���ى دور ال�شباب يف بن���اء الأردن واملحافظة على �أمن
اململكة الأردني���ة الها�شمية وا�ستقرارها ،والت�صدي للفكر الإرهابي
املتط���رف وحماربته يف املنابر الدولي���ة والإقليمية كافة .حفظ اهلل
الأردن ملـ ًكا و�شعـ ًبا.
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�أ�سرار جناح الأم يف التعامل مع الأبناء املراهقني
املعلمة جنالء خليل �شاكر عودة
مدر�سة العقبة الثانوية ال�شاملة للبنات

�إن مرحل���ة املراهق���ة من املراحل احلرجة الت���ي مير بها الفرد
�ضمن مراحل حيات���ه املختلفة ،التي تت�سم بالتجدد امل�ستمر ،ومتتد
من �سن (� )11إلى �سن ( )21ب�شكل عام ،وهي فرتة متقلبة و�صعبة
مت���ر على الفرد وتكون مبثابة االختب���ار الأول له يف حياته يف جمال
ر�ؤيت���ه الذاتي���ة للأمور ،كما ت�شري املراهقة � إل���ى اقرتاب الفرد من
الن�ض���وج اجل�سماين والعقلي واالجتماع���ي ،ومكمن اخلطر يف هذه
املرحل���ة التي تنتقل بالفرد من الطفولة �إل���ى الر�شد ،هي التغريات
يف مظاه���ر النم���و املختلف���ة (اجل�سمي���ة والف�سيولوجي���ة والعقلي���ة
واالجتماعي���ة واالنفعالي���ة والديني���ة واخللقي���ة) ،وم���ا يتعر����ض له
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الإن�سان فيها من �صراعات متعددة؛ داخلية وخارجية.
ويع����د االحت����واء العاطف����ي م����ن متطلبات ه����ذه املرحل����ة احلرجة
حتدي����د ًا؛ �إذ ي�شكل ن�سبة ( )%80من احتياج����ات الأبناء ح�سب علماء
النف�����س ،ولعل الكثري من الأبناء يعي�شون يف ف����راغ عاطفي ،وهو �سبب
امل�ش����كالت النف�سي����ة الرئي�سة التي حت����دث لهم ،وهو �سب����ب رئي�س يف
االنحرافات ال�سلوكية والعنف والع����دوان ،وال�صراعات الدائمة داخل
الأ�سرة ،واال�ضطرابات واختالل التوازن الفكري والعاطفي واالنفعايل.
فاالحت����واء العاطفي هو احت����واء الوالدين �أبناءه����م نف�س ًّيا ل�سد جميع
ثغرات االحتياجات ،حتى ال ينعك�س على الأبناء ب�شكل �سلبي.
تشرين ثاني 2017

وح�س���ب ما جاء يف كتاب (املراه���ق) للأ�ستاذ الدكتور البكار:
"�أكدت درا�سات علمية حديثة � َّأن ( )%80من م�شكالت املراهقني
يف الع���امل العربي ه���ي نتيجة مبا�شرة ملحاولة �أولي���اء الأمور ت�سيري
�أبنائه���م مبوج���ب �آرائهم واعتقاداته���م وعاداته���م وتقاليدهم؛ �إذ
يت�ش���كل عن���د الأبن���اء انطباع ب���� َّأن �آباءه���م تقليدي���ون وغرباء عن
زمانهم� ،أو �أ َّنهم ال يهتمون مبعرفة م�شكالت �أبنائهم".
أردت النجاح يف تربية �أبنائك املراهقني بعد
عزيزتي الأم� ،إذا � ِ
توفيق اهلل تعالى ،فهناك العديد من الو�سائل لك�سبهم �إلى جانبك،
منها:
 املحب���ة واالحرتام ،وحماول���ة تفهمهم ،فهذا ي�ساع���د يف ك�سبهمنف�س ًّيا.
 تخ�صي����ص وق���ت يف الي���وم للتح���دث واحلوار ،وح���ل امل�شكالت،والن�صح والتوجيه غري املبالغ فيه.
���دورك �أن تعاجل���ي جمي���ع
 الرف���ق يف معاجل���ة الأخط���اء ،فبمق ِ�سليم لتخرج���ي بقرارات
م�ش���كالت الأبن���اء بحكم ٍة وت���ر ٍ ّو
ٍ
وتفك�ي�ر ٍ
�صائب���ة ومر�ضية ،وجتنبي اللوم واملعاتب���ة والعنف ،فكلها ال تجُ دي
نف ًعا وال ت�ستطيعني �أن جتني منها �أي ثمرة مفيدة.
 ال�سم���اح له���م بالتعب�ي�ر عما يج���ول يف �صدورهم م���ن اعرتافاتوانتقادات ،وت�شجيعهم على ال�صراحة الدائمة يف طرح �أي موا�ضيع
خا�صة بهم �أو قد تواجههم يف حياتهم.
 ت�شجي���ع الأبن���اء عند �ص���دور �أي �أفع���ال �إيجابية منه���م؛ لأننا يفمعظم الأحي���ان ال جند الوقت الكايف ملتابع���ة املالحظات امل�ستمرة
لهم.
 تقدير الأبناء واح�ت�رام خ�صو�صيتهم ،واالعتذار منهم �إذا �صدرم َّنا �أي �أمر ي�ضايقهم ،فهذه ال�سلوكات ال تخد�ش هيبة الأم �أو الأب،
ومقاما ،وهي من �أخالق الأنبياء يف ح�سن تعاملهم
بل تزيدها عل ًّوا ً
مع �أبنائهم.
 -الع���دل بني الأبناء �ضرورة ،حتى تتجنبي الآثار ال�سلبية باالنطواء

�أو ردود الأفعال العدوانية العنيفة.
 التحفي���ز والت�شجي���ع ،فال تقللي م���ن �ش�أن �إجنازاته���م ولو كانتخاطئة �أو ناق�صة �أو قليلة ،واغر�سي فيهم منذ ال�صغر قيم املبادرة
وح���ب امل�ساع���دة ،ف�أوكلي له���م مهام معين���ة مثل ترتي���ب غرفتهم
وحوائجهم اخلا�صة ،وذلك لتعويدهم على حتمل امل�س�ؤولية ،ودائ ًما
يك���ون الت�شجيع على الإجن���ازات واملبادرات ال�صغرية حتى تكرب يف
�أدائهم م�ستقب ًال.
 ح���ل م�شكلة الف���راغ عند معظم املراهقني ،من خ�ل�ال �أمور تعودعليه���م بالنف���ع يف حياته���م ،وتعزز جوان���ب �شخ�صياته���م ،وتطور
م���ن فكره���م و�أفكارهم ،منه���ا ت�شجيعهم على اختي���ار ال�صداقات
املنا�سب���ة ،و�إ�شغ���ال �أوقاته���م يف الن���وادي الريا�ضي���ة� ،أو الن���وادي
الثقافي���ة� ،أو اجلل�س���ات العائلية؛ حتى ال نرتك جم���ا ًال للفراغ يعبث
بهم ويدخلهم يف �أمور ال تحُ َمد عقباها.
ابنك كل
 االحت���واء العاطف���ي بكلم���ة (ال) الإيجابية ،فال تعط���ي ِم���ا يتمن���اه ليعي�ش يف �صراع���ات نف�سية �إن مل يتحق���ق له املطلب يف
امل�ستقب���ل ،وال تبخلي علي���ه ليعي�ش � ً
أي�ضا يف مع�ت�رك اال�ضطرابات
النف�سي���ة م���ن ال�شع���ور باحلرمان والنق����ص ،و�إمنا �أعطي���ه با ِتّزان
وتوافق.
عزيزت���ي الأ ّم� ،إ َّن ِك باتب���اع ما �سبق ذكره م���ن �أ�ساليب تربوية
يف تربي���ة الأبن���اء �ستنجحني يف حتقيق عملي���ة التن�شئة االجتماعية
والنف�سي���ة ال�صحيحة ،من خالل توفري االت���زان العاطفي واالتزان
االنفع���ايل والطم�أنين���ة واال�ستق���رار النف�س���ي لأبنائ���ك ،بعيدً ا عن
اال�ضطرابات النف�سي���ة وال�سلوكية التي تلحق بهم وت�شكل عب ًئا على
الأ�سرة.
�أ�سرار النجاح يف تربية الأبناء
 �إن م���ن �أعظ���م قواعد الرتبية ال�سليم���ة احلكيمة ،قول امل�صطفى�صل���ى اهلل عليه و�سلم":ما كان الرفق يف �شيء �إال زانه ،وال ُن ِز َع من
�شيء �إال �شانه" رواه م�سلم.
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 �إذا �أردنا �أن نربي �أبناءنا على القيم واملبادئ واملُـ ُثل ،فيجب علينا�أن ن�صرب على دفع تكاليفها ،فال�سم ُّو دائ ًما ُمك ِلف ،واالنحدار �سهل.
دواما
 تربية �أبنائك جزء من جناحاتك ،وهو الأهم منها والأكرث ًأعط ن�صي ًبا كب ًريا من اهتمامك لأبنائك.
ونف ًعا لكِ � ،
تتعجل���ي النتائ���ج �أثناء تطبي���ق �أي �أ�سلوب تربوي م���ع �أبنائك؛
 ال َّلأن���ه �إن مل ي�أخذ مداه والوقت ال���كايف الذي يتنا�سب مع �سن االبن،
�سيرتتب عليه ي�أ�س وعدم ا�ستمرار يف العملية الرتبوية.
أ�سلوبك عند توجيه الأبن���اء �شائ ًقا جمي ًال يخاطب العقل
 اجعل���ي � ِوالوج���دان م ًع���ا ،وال تعتمدي على التنبيه فق���ط؛ حتى تكوين قريبة
لقلوب �أبنائك.
ثالثة مفاتيح جوهرية للعملي���ة الرتبوية :العلم ب�ش�ؤون الأبناء،
ث���م ال�ص�ب�ر عل���ى تعليمه���م وت�أديبهم ،ث���م الدعاء له���م بال�صالح
والنجاح.
لقد �أكدت الدرا�سات النف�سي���ة � َّأن �أغلب الآباء الذين ي�ضربون
�أبناءهم ال يفعلون ذلك لأ�سباب تربوية ،بل ي�ضربونهم للتنفي�س عن
إليك �أيتها الأم ن�صائح لتجنب العنف مع الأبناء:
غ�ضبهم ،ف� ِ
 ال ت�ستخدم���ي �أ�سل���وب املقارن���ة بني �أبنائ���ك والآخري���ن ،فك ٌّل لهميزاته وقدراته التي خلقها اهلل له.
 احفظ���ي �أ�سرار �أبنائ���ك التي ُي ِ�سـ ُّرون بها �إلي���ك ،وال تتحدثي بها�أمام الآخرين؛ لتح�صلي على ثقتهم دائ ًما.

 تع َّريف �إلى م�شكالتهم واحتياجاتهم من خالل اجلل�سات الأ�سرية،وحاويل و�ضع احللول والبدائل لها.
أبنائك الثقة ب�أنف�سهم ،فهذا من �أعظم �أ�سباب �إحراز
 ازرعي يف � ِالتفوق يف دنياهم و�آخرتهم.
 ك���وين مث���ال الأم "الق���دوة ال�صاحل���ة" لأبنائ���ك؛ يف العب���ادة،طفلك يراقب �سلوكك ،وير�سم
والتعامل ،والكالم ،وت�أك���دي من � َّأن ِ
م�ستقبله بنا ًء على ذلك.
طموحا
 �أك�ث�ري من كلم���ات املديح والثن���اء البنك؛ لتغر�س���ي فيه ًالكت�ساب ال�صفة التي متدحينه بها.
 �أبدعي يف �شغل �أوقات فراغهم يف الإجازات ،ويف تنمية مهاراتهم،ويف توظيف طاقاتهم يف الأ�شياء املفيدة  .
� َّإن تربي���ة الأبناء من �أعظم الأعمال حني تكون تربية �صحيحة،
فيك���ون االبن خري خليفة ل َ
ُ�سج���ل �أعماله – ب�إذن
���ك بعد موتك ،وت َّ
اهلل -يف �صحيفتك ،فتجني بذلك جزا ًء ح�سب تربيتك وغر�سك يف
ابنك ،قال تعالىَ } :وا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْت ُه ْم ُذ ِّر َّي ُت ُه ْم ِب ِ�إميَانٍ �أَلحْ َ ْق َنا
���م ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو َما َ�أ َل ْت َناهُ ْم ِم���نْ َع َملِهِ ْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ ُك ُّل ْام ِرئٍ بمِ َ ا َك َ�س َب
بِهِ ْ
ني { �صدق اهلل العظيم .الطور 21
َر ِه ٌ
وقال ال�شاعرَ :ل ْي َـ�س َي ْر َقـى الأبناء فـي �أُ َّمـ ٍة َمـا
َق ْـد تَـ َر َّق ْـت الأُ َّمـهَاتُ
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َل ْـم َت ُكـنْ

َ
يوم � ْأن ُك ِ ّو َر القمر
ال�شاعر مو�سى جرار
مدر�سة �سحاب الثانوية ال�صناعية

يوم �أن ُك ِّو َر القمر ،فقدَ ُ
ال�صبح ر�شدَ ه ,عندما ح ّل الك�سوف� ...س�أظ ّل حزي ًنا حتى نلتقي
م�س اخل�سوف ،ف�أ�ضاع
ُ
َ
الليل نهاه ،وطغى ُّ

�أال �أ ّي � � � �ه� � � ��ا ال� � ��� � �س� � �ـ� � �ـ�ّ � �ـ � ��ارون ع � ��وج� � �ـ � ��وا ب ��داري� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا
م� �ق� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� � ٌم ب� �ق� �ـ� �ـ� �ـ� �ل� �ب� �ـ ��ي ال ي � �ـ � �ب � �ـ � �ـ� ��ار ُح ط �ـ �ي �ـ �ـ �ف �ـ ُ�ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه
ي � �ـ � �ع ��ات � �ـ � �ب � �ـ � �ن � �ـ ��ي ،ي� ��� �ش� �ـ� �ك ��و ج � �ف � �ـ� ��ائ � �ـ� ��ي و�� �س� �ـ� �ـ� �ل ��وت� �ـ ��ي
�أُق� � �ـ� � �� ِ�ّ ��ض� � �ـ � ��ي ال � �ل � �ـ � �ي � �ـ� ��ايل �� �س� �ـ ��اع� �ـ� �ـ� � ًة ب � �ع � �ـ � � َد �� �س� �ـ ��اع� �ـ� � ٍة
ف� �م� �ـ ��ا ك� � �ـ � ��ان �أع � �ت � �ـ � �ـ� ��ى ال � �ب � �ع � �ـ � � َد ت� �ـ� �ك� �ـ ��وي� �ـ ��ك ن� � � �ـ � � ��ا ُره !
ت � �ـ� ��ذ ّك � �ـ � �ـ� ��رن � �ـ� ��ي دق� � �ـ� � �ـ� � �ـ � � ُ
�ات ق� �ـ� �ل� �ب� �ـ� �ـ ��ي ب� �ـ � ُ�ح� �ـ� �ب� �ـ ِ�ّ �ـ� �ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا
وك� � �ـ� � �ي � � َ�ف �أُداري اجل � � � �ـ� � � ��ر َح يف ج � �م � �ـ� ��ر ِ �أدم� � � � �ـ � � � ��ع ٍ
ف � �م � �ـ ��ا ك� � ّل� �ـ� �م� �ـ� �ت� �ـ� �ن� �ـ ��ي م� �ث� �ل� �ه ��ا ال � �ب � �ي � �ـ � ��� �ُ�ض وال� �ق� �ـ� �ن� �ـ� �ـ ��ا

و�أوف � � �ـ � � �ـ� � ��وا �� �س� �ـ�ل�ام ��ي م� � ��ن غ� � �ـ � ��دا ال � �ي � �ـ � �ـ� ��و َم ن �ـ��ائ �ي �ـ �ـ �ـ��ا
خ� �ـ� �ي� �ـ ��ال� �ـ ��ي ،وق� � �ـ � ��د �أم� �ـ� ��� �س� �ـ� �ـ ��ى ب� �ـ� �ع� �ي� �ـ� �ـ� �ن� �ـ � ّ�ي ث� �ـ� �ـ ��اوي� �ـ� �ـ ��ا
وم� � �ـ � ��ا ك� �ـ� �ن� �ـ� �ـ ��تُ ي � �ـ� ��وم � �ـ ً� ��ا ل� �ـ�ل��أح� �ـ� �ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� � ِة � �س �ـ �ـ �ـ��ال �ـ �ي �ـ��ا
وح � �ـ � �ي � �ـ � �ـ � �دًا� ،أن � �ـ� ��اج � �ـ � �ـ� ��ي ال� � �ـ� � � ّزاه� � �ـ� � �ـ � ��راتِ ال� �ـ ��دراري� �ـ� �ـ� �ـ ��ا
وم � �ـ� ��ا ك � �ـ� ��ان �أق� ��� �س� �ـ ��ى ال� �ل� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� � َل ي� �ـ� �غ� ��� �ش� �ـ � َ
�اك داج �ي �ـ �ـ �ـ ��ا!
ف� �ـ� �م� �ـ ��ا � � �ص � �ـ � �ـ� � ُ
�رت م� �ـ� �ن� �ـ� ��� �س� �ـ� � ًّي ��ا ،وال ك� �ـ� �ـ� �ن� �ـ ��تُ ن��ا� �س �ـ �ـ �ـ �ي��ا
ت � �ـ � �ق � �ـ � �ـ � �ـ � � ِّر ُح �أج� �ـ� �ف� �ـ� �ـ ��ان� �ـ� �ـ ��ي ،وت� �ـ ُ��دم� �ـ� �ـ� �ـ ��ي م� �ـ� ��آق� �ـ� �ي� �ـ� �ـ ��ا؟!
وق � �ـ � ��د ج� � �ـ � � �ـ � ��اوزتْ ف � �ـ� ��ي ال� �ن� �ـ ��ائ� �ب� �ـ� �ـ ��اتِ ال �ـ �ع �ـ �ـ��وال �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
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ت� �ـ� �خ� �ـ� �ط� �ـ�َّ �ـ� �ـ� �ف� �ه� �ـ ��ا م � �ـ � �ن � �ـ�ّ ��ي ال � � �ـ � � �ـ � � ��ردى ،ف� �ـ� �ك� �ـ� ��أن� �ـ� �ـ� �ن� �ـ ��ي
دع � ��اه � � �ـ � ��ا ال� � � �ن � � ��وى � � �ص � �ـ � �ب � �ح � �ـ ً��ا ع� � �ل � ��ى ح� �ي ��ن ِغِ � � �ـ� � ��رة
ول � � �ـ � ��و ي � �ـ ُ� �ف � �ت� ��دى امل � �ـ� ��وت � �ـ� ��ى ل � �ك � �ـ � �ن � �ـ ��تُ اف� �ت ��دي� �ت� �ـ ُ� �ه ��ا
� �س �ـ �ق �ت �ن �ـ ��ي امل � �ن � �ـ� ��اي � �ـ� ��ا ك� � �ـ� � ��أ� � � َ�س ح � � ْي � �ـ � �ن � �ـ ِ� � ِ�ك ع �ل �ـ �ق �ـ � ًم��ا
ول � � �ـ� � ��و ع � �ـ � �ل � �ـ � � َم الأق � � � � � �ـ� � � � � ��دا ُر ه � � �ـ � � �ـ � ��و َل م �� �ص �ي �ـ �ب �ـ �ت �ـ��ي
ق � �� � �ض � �ـ� ��ى ُ
اهلل �أنْ حت � �ي � �ـ� ��ا ب � �ـ � �� � �س � �ـ � �ب� � ٍ�ع غ � �ـ � �ـ� ��ري � �ـ� ��ر ًة
ول� � � �ـ � � ��وال ق � �� � �ض � �ـ � �ـ� ��ا ُء ال� � �ل� � �ـ� � � ِه ف � �ـ� ��ي اخل � �ل � �ـ� ��ق ِن � �ـ� ��اف � �ـ � � ٌذ
ف� �ـ� �ك� �ي � َ�ف ل� �ـ� ��� �ش� �ـ� �م� �� � ٍ�س �أنْ ت � �ـ ُ� �غ � �ـ � � َّي � �ـ� � َ�ب يف ال� �� ّ��ض� �ح ��ى
�أق � � �ـ � � � ِّل � � �ـ� � � ُ�ب ط � �ـ� ��رف � �ـ� ��ي ف � �ـ � ��ي اجل� � �ـ� � �ه� � �ـ � ��اتِ ف� �ل ��ا �أرى
ه � �ـ� ��وال � �ع � �ـ � �ق � � ُل يف � � � �ش� � ��رخ ِال � � �� � � �ش � � �ب� � ��ابِ � � �س � �ـ � �م� ��ا ب �ه��ا
�وح �ـ �ـ �ه �ـ �ـ ��ا
ف� �ـ� �ل� �ـ� �ل� �ـ� �ـ� �ـ� � ِه د ُّر الأ ِّم ث� �ـ� �ك� �ـ� �ل� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ى ت �ن �ـ �ـ �ـ � ُ
وي � � �ـ � ��ا وي � � �ـ � ��ح ن� �ف� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ ��ي ك � � ��م �أك � � �ـ � ��اب � � �ـ � � � ُد ب� �ـ� �ع� �ـ� � َده� �ـ� �ـ ��ا
وي � � �ـ� � ��ا ل� �ي� �ـ� �ت� �ـ َ� �ه� �ـ ��ا ت� � � �ـ � � ��دري م � � � �ـ� � � ��رارة َه� �ـ� �ج� �ـ� �ـ� � ِره� �ـ� �ـ ��ا
وي � � �ـ � ��ا ل� �ي� �ـ� �ت� �ـ� �ن� �ـ ��ي �أ� � �س � �ـ � �ع � �ـ� ��ى �إل � �ـ � �ي � �ه � �ـ� ��ا ُم� � �ـ� � �ج� � �ـ� � �ـ � ��ا ِو ًرا
�أراه � � � �ـ � � � �ـ� � � ��ا ي� �ـ� �م� �ـ� �ي� �ـ� �ن� �ـ ��ي ت � � � �ـ � � � �ـ � � � ��ا َّر ًة وب� �ـ� �ج� �ـ� �ـ ��ان� �ب� �ـ� �ـ� �ـ ��ي
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و�إِ َّن � � � � ��ا م� ��ا َع � � َر ْف � �ن� ��ا ال� �� َّ��ض � � ْي � � َم ي ��وم �اً

وم � � � ��ا ك� � ��ان� � ��ت َق� � �ن � ��ا ُت� � �ن � ��ا أ�َنْ َت� �ل� �ي� �ن ��ا

�� َ�س��لِ ال �ت��اري � َخ ع��ن مجَ ْ � ��دي َو َق � ْوم �ـ��ي

ِ�إذا ك � � � � ��ادوا الأَع� � � � � � � � ��اديَ غ��ا� ِ��ض �ب �ي �ن �ـ��ا

َوج ��اب ��وا الأَر� � � َ��ض مِ � ��نْ � � َ�ش ��رقٍ ِل �غ��ربٍ

وق� � � ��د َف� � �ت� � �ح � ��وا امل� � � ��دائ� � � � َ�ن ح ��اك �م �ي �ن ��ا

مَن � � � � ُ
�وت ِف� � � � �دًى ِ ألَوط � � � � � � ��انٍ َع ��� ِ�ش � ْق �ن��ا

و�إِنْ عِ � ��� �ْ�ش � �ن� ��ا َن � �ع � �ي � ��� � ُ�ش ُم� � � َع� � � َّززي� � �ن � ��ا

َق� َ�ط � ْع �ن��ا ال �ع �ه � َد �أنْ ن �ح �م��ي حِ �م��ان��ا

" َو َن ْبطِ ُ�ش ح �ي� َ
ن َن � ْب��طِ ��� ُ�ش قادرينا"

حِ � �م ��ى الأَوط � � � � ��انِ ُم �ه �ج � ُة ُك � � � ِّ�ل ُح� �ـ� � ٍّر

َي� � � � ��رى الإق � � � � � � � � ��دا َم َق� � � � ْت� � � � َل امل� �ع� �ت ��دي� �ن ��ا

ف � ��أ ْن � � ِع � � ْم "باحل�سنيِ" َ�أخ� � � �اً حل �ـ��ربٍ

ف� � �م � ��ا َي � �خ � �� � �ش� ��ى امل � � � �ن � � � � َّي � � � � َة وامل� � �ن � ��ون � ��ا

َع � � ��ري � � � ٌ�ق يف ال � � �ع� � ��روب � � � ِة ه ��ا� � �ش � �م � ٌّ�ي

َط � � �ه� � ��و ٌر يف ال� � �� � ُّ��س �ل��ال� � � ِة مِ � � � ��نْ َن �ب �ي �ن��ا

�إل ��ى ُج � ْن ��دِ "احل�سنيِ" �أَب� � � ُّ�ث ���شِ �ع��ري

لمِ َ� � � � � ��نْ �أَ ِن� � � � �ف � � � ��وا امل َ� � � � � � َذ َّل� � � � � � َة � �ش��اخم �ي �ن��ا

�أَي � ��ا ُج� � ْن� � َد "الكرامةِ" � ُ��ص � ْن��تَ ُم � ْل �ك �اً

ف � � �ك� � ��ا َن ِب � � � � �ن � � � � ��ا�ؤُ ُه حِ � �� � �ص � �ن � �اً َر�� �ص� �ي� �ن ��ا

َو َق� � � ْف� � � ُت� � � ْم ِو ْق � � �ف � � � َة الأب � � �ط� � ��الِ ي ��وم� �اً

ج � � � �ب� � � ��ا ًال را� � � � �س � � � �ي� � � ��اتٍ أ�َ ْو � � َ�س� �ف� �ي� �ن ��ا

َت� �ن ��اه ��ى � ِ��ص� �ي� � ُت� � ُك� � ْم �� �ش ��رق� �اً وغ ��رب � �اً

و ُك � � � ْن � � � ُت � � � ْم َخ � �ي� � َ�ر َف� � �خ� � � ِر ال� �ف ��اخ ��ري� �ن� �ـ ��ا
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�إبداع ال عبودية
الدكتورة �سو�سن �صالح
املركز الريادي للطلبة املتفوقني� /إربد الأولى

ا�ستيق���ظ من نوم���ه كعادته مبك��� ًرا؛ ليتناول وجب���ة �إفطاره مع

يف مكتب���ه ي�ش ُّع املكان بالطاق���ة الإيجابية التي تت�س���رب �إلى �أعماق

زوجته و�أوالده قب���ل بدء يوم جديد يف عمله .نظر من خالل نافذته
نف�سا
املُ ِطـ َّل���ة عل���ى البحر �أثن���اء ممار�ست���ه ريا�ضته اليومي���ة� ،أخذ ً

العامل�ي�ن م���ن حوله .يعم���ل ال كعبد م���ن الفراعنة ،ب���ل كبمدع من
املتميزي���ن �شاحذي الهمم ،فيتجاوز �أثر �إنتاجه حدود �شا�شة مكتبه

عميقً���ا؛ لتبحر داخله ن�سائم البحر الباردة .نظر حوله فر�أى عائلة
�سعي���دة ،ومن���ز ًال ُمن َّمـقً���ا بلم�سات زوجت���ه الرقيقة .ابت�س���م مو ِّد ًعا

ه�ؤالء هم م���ن يحتاجهم وطننا بخالف البع����ض ممن �أ�سا�ؤوا

توج ��ه �إلى عمل ��ه حام ًال على
عائلت ��ه ممتل ًئ ��ا بالن�شاط والتف ��ا�ؤلَّ ،

الفه���م لدوره���م يف املجتم���ع ،و�أيقنوا ب�ضي���ق �أفقه���م �أن وظائفهم

�صدره و�سام النج���اح ،وعلى عاتقه ح�س امل�س�ؤولية للنهو�ض بوطنه.

ا�ستعب���اد ،وقهوته���م ال�صباحية ولغته���م �صور من �ص���ور العبودية،

�أو حقل عمله.
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فق َّلـ���ت �إنتاجيتهم على �ضعفها وعلق���وا ف�شلهم على �شماعة احلرية
من العبودية.
ف�سخ���روه لتعلمه���م
املبدع���ون اجل���دد عرف���وا قيم���ة الوق���ت َّ
وابتكارهم وتقوي���ة �صالتهم االجتماعية ودوره���م الب َنّاء .نعم ،قد
يق�ض���ون بع�ض الوق���ت يف مكاتبهم بعد �ساعات العم���ل ،ال لأنهم ال
يج���دون مكانًا �آخر يذهبون �إلي���ه� ،أو �أ�صدقاء يت�سامرون معهم ،وال
لأن حياتهم ه���ي عملهم فقط ،بل لأن دقائق معدودة من وقتهم قد
تعني الكثري من الإنتاجية والتميز لعمالئهم ،راف�ضني �سيا�سة "مر
علين���ا بكره" ،فرتاه���م منتجني �سواء �شربوا قهوة �س���وداء� ،أو �شا ًيا
�أخ�ضر ،و�سواء �أحتدثوا بالإجنليزية �أم بالعربية �أم بال�صينية.
تراه���م يحرتمون وقته���م ووق���ت الآخرين ،تنظ���ر �إلى حميط
عمله���م فرتى جناحاته���م تتحدث عنه���م ،تنظر �إل���ى جمتمعاتهم
فرتى بو�ضوح جلي ما �أنتجوه ،وما �ساهموا فيه من وقتهم اخلا�ص،
يلم�س���ون ب�إيجابيته���م حي���اة الآخري���ن فتتغري املجتمع���ات وتنه�ض
الأجيال متخذين منهم مث ًال ُيـقتدى به.
عندم���ا قام���ت الأهرام���ات خملدة ح�ض���ارة الفراعن���ة ،كانت
رم���زًا للإبداع الهند�سي وروح العم���ل اجلماعي ،والقيادة املتميزة،
والختالف طبيعة اخللق ،كان منهم القائد الفذ ،واملهند�س املبدع،
والعام���ل الد�ؤوب ،والتاجر الناجح ،يخربنا التاريخ بوجود العبودية
يوما ما
يف املا�ض���ي ،وه���ذه حقيقة ال تنكر� ،إال �أن العبودي���ة مل تكن ً
و�صفًا عاد ًال للإبداع والإنتاج والتميز.
�إذا كن���ت متلك من الطاقة واملهارة وااللتزام ما يتطلبه العمل
احل���ر ،فاب���د�أ اليوم قبل غ���د مب�شروعك اخلا����ص ،و�إن كان علمك
والتزام���ك وقدرات���ك يقود عمل���ك يف �إحدى ال�ش���ركات �إلى التميز

والإنتاجية ،وي�أتي مبخرج���ات تعود على املجتمع بالتطور والفائدة،
فاعل���م �أن���ك من املبدعني اجل���دد ،فال تكن ممن عل���ق على �صدره
و�صم���ة الرتاخي والتكا�س���ل با�سم احلرية وع���دم التبعية داع ًيا من
حوله ل�سيا�سة "يا عمي طـ ِنّـ�ش" ،فال �أر�ض ًا قطع وال ظهر ًا �أبقى.
املبدعون الذين �أعرفهم يع�شون حياة ريا�ضية �صحية متوازنة،
بخالف �آخري���ن ممن يلومون ارتفاع �ضغط دمه���م وهبوطه� ،ش�أنه
�ش�أن �س���وق الأ�سهم على العبودية يف العمل ،وين�سون عادات �أكلهم،
و�إبحارهم من وليمة �إلى �أخ���رى ،وخمولهم الدائم ،وعدم قدرتهم
على �إدارة م�شاعرهم و�أع�صابهم بطريقة �سليمة.
املبدعون اجلدد يعلم���ون �أن �إتقان العمل عبادة؛ لأن العبادة ال
تقت�صر فقط على الفرائ����ض ،والعبادة والإح�سا�س بالنجاح عوامل
ت�ساعد على حتقيق ال�سعادة وال�شعور بالر�ضى النف�سي والطم�أنينة،
ال يتوقف جناحهم عن���د ترقية ،وال تتغري �أولويات حياتهم اخلا�صة
و�أهمي���ة �أبنائهم بعدد الرتقيات ،يعلمون ما يريدون يف هذه احلياة
لأنه���م ح���ددوا ر�ساالته���م و�أهدافه���م بو�ض���وح ،يخطط���ون دائ ًما
حلياتهم للو�صول �إلى �أهدافهم وينعمون ب�أ�صدقاء من داخل حدود
العمل وخارجه.
ل���كل من���ا �أ�سبابه اخلا�ص���ة للنج���اح والتميز ،و�أ ًّي���ا كان �سببك
فاعل���م �أن �إخال�ص���ك للعم���ل و�إبداع���ك يف الأداء ه���و و�س���ام على
�ص���درك وفخر لأمتك .لأنه يف �صب���اح كل يوم عندما يغادر املري�ض
امل�ست�شفى ،وعندما يجتاح النور ظالم البيوت ،وعندما ت�شع الطاقة
يف املعامل وال�سيارات ،وعندما يرتفع �صرح جامعة �أو م�صنع ،ف�أنت
مبدعا مت�ألقًا ت�سافر �أعمالك يف
���دا ً
�أيها املنتج ل�ست عب ً
جديدا ،بل ً
ف�ضاء النجاح.
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ت�ضحيــة �شـــاب
ذياب الرواجفة
مديرية تربية البادية اجلنوبية

�أرخ ـ���ى الليل على الكـ���ون �ســدوله ،وبزغ القم���ر بدر ًا مكتم ًال،

يدب���ر �أمورها ،و�أن يعالج �أمه امل�سكينة ،و�أن يربي �إخوانــه ويعلمهــم

ف�أن ــار �شـ ـ���وارع البلدة و�أحياءهــا ،ونام �سـ���كان القرية جميعـ ًا بعد

حت ��ى ي�صلــ ��وا �إل ��ى مرحلـة متكنهـ ��م من حتقيـ ��ق العي� ��ش الكرمي

عن���اء يوم طويل ق�ضـ���وه يف �أعمــال الفالحة والرع���ي وجني الثمــار

لأنف�س ـه���م ولأ�ســره���م امل�سـتقبلي���ة ،يف زمن لي�س في���ه مكان �إال ملن
يحمل م�ؤه ًال علمي ًا منا�س ــب ًا.

ذل���ك ال�ش���اب الذي عرفه �أه���ل تلك القري���ة بجِ ِّده ون�شاط���ه ود�أبه

تويف والد حممود قبل ت�ســع �س ــنوات ،وترك ثالثة �أوالد وبنتني،

م���ن ب�ســاتينهم وكرومهم ،ومل يبقَ �س ــاهر ًا ُم�سـ َّهـد ًا �إال (حممود)،
امل�ستمر؛ لإعالة �إخوانه وت�أمني لقمة العي�ش لهم بعد وفاة والده.

وهدتها الأو�صــاب ،و�أثقلتها الأوجــاع،
و�أمهـ���م التي �أعياها املر�ضَّ ،

يف ه���د�أة من تلك الليل ــة املقم���رة ،جل�س حممـود يفكـر يف هذه

فم���ا �أبقت منهـا �إال هي���ك ًال كالق�صبة اجلوفاء ي�ت�ردد فيها الهواء؛

تي�سـر له �أن
الأو�ض ـ���اع التي �آلت �إليها �أ�سرته بعد وفاة والده ،وكيف َّ

فه���ي ح ّية يف عداد الأموات ،وكان حممود �أكرب �إخوانه ،وكان عمره
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�آن���ذاك قد جت ـ���اوز ال�س ــاد�س ـ���ة ع�شــرة قلي ًال ،فوقع���ت على عاتقه
م�س ـ ـ�ؤولية �إعالة �إخوانه وتربيتهم.
كان وال���ده يعم���ل يف الزراع���ة ،وكان دخله منها ال ي���كاد ي�س ـ ُّد
رم���ق �أ�سـرت���ه ،وي� ِّؤمن لهم الكف���اف من العي����ش ،وكان يبذل جزء ًا
م���ن م�ص���روف الأ�س ـ���رة لت�أمني الع�ل�اج الالزم لأم حمم���ود ،التي
كان���ت قبـل �أن يقعده���ا املر�ض ت�ســاعد زوجه���ا يف �أعمال الزراعة،
ب���ل كانت ِنع���م املعني له ،وكانت دائم ًا تنف���ث يف روعه روح املثابرة،
وت�سـعفه بنف�سها م���ا و�سعها اجلهد ،فلما �أطاح بها املر�ض �أ�صبحت
ولكن �أبا حممـود مل ي�ضق ذرع ًا
معاجلته���ا عبئ ًا على دخل �أ�سـرتهاَّ ،
وو�ســع
به���ذه احليـاة املُت ِعـبة ،و�ص�ب�ر واحت�ســب ،و�ضاعف جه���ودهَّ ،
دائ���رة م�شــاريعه الزراعيــة ما �أمكنه ذلك ،وكان ي�شـ ـ ُّد من عزميته
م�شـاه���دة ه���ذه الرباعـ���م الربيئة وه���ي تتفـ َتّح تدريجي ـ��� ًا وت�سـتوي
�أعوادها �أمــام ناظريه �ش ــيئ ًا ف�ش ــيئ ًا.
وعندم���ا ت���ويف �أب���و حمم���ود كان ابنه حم���ود قد �أنه���ى ال�صف
العا�شر� ،أما �إخوته فكان خالـد يف ال�صف الثامـن ،وفهـد يف ال�صف
ال�ســاب���ع ،ومهـ���ا يف اخلام����س ،وزين���ب يف الرابع ،وكان���ت والدتهم
طريحة الفرا�ش �ساد�سـة �أفراد تلك الأ�سرة ،فقرر حممود �أن يرتك
الدرا�سـة و�أن ينخرط يف العمل ،وفكر بداي ًة يف الزراعة ،و�أن يوا�صل
جهود والده يف جمالهـا ،ولكنه ال ميتلك اخلبــرة الكافية ،وال اجلَ َلد
ال�ل�ازم للقيــام ب�أعبائها ،فذهب فـ���و ًرا يبحث عن وظيفة منا�ســبة،
فتي�سرت له وظيفة مالئمة
و�ســاع���ده بع�ض �أ�صدقاء والده يف ذلكَّ ،
يف �شـرك���ة الكهربـاء براتب جي���د ،فالتحق بهـ���ا مبا�شرة دون طول
تفكي ــر.
ومن���ذ ذلك احلي ـ���ن ن���ذر نف�س ــه وحيات���ه لأمريـ���ن :معاجل ــة
والدت���ه ،وتربي ـ���ة �إخوانه وتعليمهــم ،وبعد م���رور �س ــنتني توفيت �أم
حمم���ود بعد �ص���راع مع ذل���ك الداء الع�ضـ���ال الذي �أنهـ���ك قواها،
���ت يف ع�ضده���ا ،و�أ�ضعف عزميتهـ ـ���ا ،فكانت وفاتهـ���ا من �أكرب
وف َّ
الفجائ���ع التي ُمنيت بها تلك الأ�سرة ،وذلك لأنها كانت تدير �شـ�ؤون
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�أ�سـرتها من فرا�ش مر�ضها ،مبا ت�سديه ملحمود و�إخوانه من ن�صائح
وتوجيهات �سـدي���دة ،فلما خال مكانها ت�ضاعفت �أعب���اء امل�سـ ـ�ؤولية
عل ��ى حممــود ،ولكنه ت�ســ َّلح بال�صرب ،ومل يجــد الي�أ�س والقنوط �إلى
نف�س ــه �س ــبي ًال ،ووا�صل م�س ــعاه يف توفري احلياة الكرمية لأ�ش ــقائه،
وتعليمهم حتى يتخ َّرجـوا يف اجلامع ـ���ات ،ويح�صــل ك ٌّل منهــم على
الدرجة اجلامعية الأولى على الأقـل.
تذكر حممود تلك ال�سـنوات التي ق�ضاها وهو يك ُّد ويكدح لإعالة
�أ�سرته ،وتذكر �أمه التي بذل كل ما ميلك يف �س ــبيل معاجلتها ،وكان
ج��� ُّل ما ي�شغل بال���ه حالتها ال�صحية ،وكيف ميك���ن لــه �أن يخل�صها
م���ن دائها ،ومل يرتك طبيب ًا يو�ص���ف له بخري �إال وعاجلهـا عنده� ،أو
ق�صر يوم ًا
م�ست�شف���ى يذكر له بفائق �إمكانات���ه �إال �أدخلها �إليه ،وما َّ
يف �إح�ضار الدواء لها مهما غال ثمنـه ،ولكن �إرادة اهلل كانت غالبة،
وتذك���ر �إخوان���ه الذين تركتهم بع���د رحيلهــا �أيتام ًا ،فه���م �أمانة يف
عنق���ه ،وكيف ل���ه �أن يتح َّمــل �أعباء هذه الأمان���ة وهو ما يزال قليــل
اخلربة باحليـاة و�أهلها ،مل تعركه احليــاة بعد ،ومل َيذُ قْ من حلوهـا
ومرها �إال القليل.
وتذكـر م���ا كان يقابلـه به �إخوانه من االع�ت�راف باجلميـل ،وال
يزالـون ،وما يبدون���ه من حب وتقدير له ،وما يت�أملـون ويحزنـون من
�أجلــه ،فكثري ًا مـا يجـد �أحدهم يبكي بدموع �سخينة يف خلوته ،ف�إذا
�س�أله عن ال�سبب ،كانت الإجابة� :أبكي من �أجلك ،وعلى ما كـ َّبدن َ
ـاك
َ
حرمانك من موا�صلة درا�س ــتك؛
من العناء ،وما ت�ســببنا به لك من
َ
و�ضحيت بجهـ َ
وحياتك يف
���دك
فقد حرم���ت كل �شــيء م���ن �أجلنـاَّ ،
�ســبيلن���ا .فكان يجـد يف هذه امل�شـاع���ر ال�صادقة �أح�سن مكاف�أة من
�إخوان���ه عل���ى ما قدم له���م ،وما ب���ذل يف �سـبيلهم م���ن جهد ،وكان
يخربه���م ب�أنه �ســيح�صل على م���ا يريد من تعليـم وغريه ،ولكن بعد
قدرون له هذا االلتـزام وذلك اجلهد.
�أن ي�ؤدي واجبه جتاههم ،ف ُي ِّ
وكان���وا �إذا توجه���وا �إل���ى اهلل يف �صالته���م يدع���ون لوالديه���م
بالرحم���ة واملغف���رة ،ولأخيه���م حمم���ود بالتوفي���ق وال�س ـ���داد ،و�أن
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يرزقـ���ه اهلل رزق ًا حال ًال طيب ًا ،و�أن يبارك ل���ه ولهم يف ذلك الرزق،
و�أن ُيع ِّو�ض���ه اهلل ع َّم���ا بذل يف �سـبيلهم ،وما عان���ى من �أجلهم ،وما
�سـه���ر على راحتهــم ،وكانـوا ي�س ـ�ألون اهلل كل ذلك بقلـوب خا�شــعة،
ونفو����س ملـ�ؤه���ا اليق�ي�ن والإمي���ان ،وكانوا عل���ى يقني ت���ام ب�أن اهلل
�سي�ســتجيب دعاءهم.
م��� َّر �شـريط هذه الذكري���ات بحلوهـا ومرها عل���ى قلبه وعقله،
ت�سـ���ع �ســنوات انق�ضت منذ وفــاة والـده ،وها هو يفي بنذره لإخوته؛
ف�أك�ب�ر �إخوانه (خالـد) قد تخ َّرج يف اجلامعة العام املا�ضي بتقدير
جي���د جد ًا ،والبقية عل���ى مقاعد الدرا�ســة اجلامعي���ة يف �ســنواتهم
اجلامعي���ة :الرابعة ،والثاني���ة ،والأولى على الت���وايل .وكم ي�أمل �أن
يح�ص���ل �أخوه خالد عل���ى وظيفة منا�ســبة هذا الع���ام؛ لي�سـاعده يف
�إعال���ة الأ�سـرة ،وت�أمني الر�سوم اجلامعية لإخوانهما الذين ما زالوا
على مقاعد الدرا�ســة.

وتذ َكّ��� َر �أنه الوحيـد ب�ي�ن �إخوانه الذي مل ُتت َْح ل���ه فر�صة متابعة
الدرا�س ـ���ة والتح�صيل ،فعزم على التقدم المتحان �شهادة الدرا�سـة
الثانوي���ة العام���ة دار�سـ��� ًا غري نظامي ه���ذا العام ،على ني���ة �أنه �إذا
حالفه احلظ وجنح ف�ســوف يتابع درا�سته م�ستقب ًال.
وكان هزي���ع م���ن اللي ـ���ل ق���د م�ض���ى ،وتو�سـ���ط القم���ر يف كبد
ال�ســماء ،وكــان �إخوانـه َيغ ُُّطـون يف نوم عميق ،فخرج �إلى ال�ش ــرفة،
و�أخ���ذ ينظـر �إلى ال�س ـم���اء وقد اكت�ســت بغالل���ة رقيقة من الغيـوم،
وب���دا القمر كفتــاة فاتنة ترتدي ثوب زفافهـ���ا الأبي�ض ،ف�أخذ هذا
املنظ ـ���ر الرائع مبجامع قلبه ،فذهل عن نف�سـ���ه قلي ًال ،ثم عـاد �إلى
نف�سـ���ه فتفكر يف خل���ق ال�س ـم���وات والأر�ض هنيهـة ،وق���ال :ربنا ما
خلق���ت ه���ذا باط ًال �سـبحانك ،ث���م دخل و�أخذ م�ضجع���ه ،ونام وهو
يحلم مب�ستقبل م�شرق له ولإخوانه.
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م�شاج���رات التالميذ يف املدر�سة ظاه���رة م�ألوفة ،اعتاد عليها
املعلم���ون حتى غ���دت جز ًءا من يومه���م املدر�سي ،فق���د اعتادوا �أن
يهرعوا نحو جتمعات التالميذ �أمام الطابور ،و�أثناء الفر�صة ،وبعد
لف�ض
ق�سموا �أنف�سهم على �شكل مناوبات يومية ِّ
انته���اء الدوام ،وقد َّ
النــزاع���ات ،وح ّل امل�شكالت التي تقع ،ومع هذا كله ف� َّإن هناك كت ًال
�ضخم���ة م���ن الفو�ضى العارمة حت���دث هنا وهن���اك ،وال �أحد يدري
ال�سب���ب احلقيقي وراءها ،وقد يختفي م�سببها ،ولك َنّه واقع حمفوظ
عن ظهر قلب من قبل اجلميع.
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�إبراهيم حممد املعازي
مديرية ال�ش�ؤون الإدارية

دور املناوب���ة الي���وم على الأ�ست���اذ �أديب يف ال�ساح���ة ،وكالعادة
تعلو الأ�صوات ،وتتطور الأحداث ،فال ي�ستطيع املا ُّر �أمام هذه الكتل
الب�شرية املتجمعة من التالميذ معرفة ما يجري على وجه ال�صواب،
�أو فه���م كلم���ة واح���دة من مكون���ات ما يح���دث ،فه���و م�شابهلذلك
التداخل يف �أ�صوات �سرب من الع�صافري فوق �شجرة واحدة ،وعادة
ال تُ�سفر عن وقوع �أ�ضرار بالغة ،ثم �سرعان ما تحُ َ ُّل ،وين�سى اجلميع
امل�شاجرات ،وال يذكرونها على الإطالق.
مل تكن هذه التجمعات مكانًا فح�سب للم�شاجرات والنـزاعات،
تشرين ثاني 2017

ب���ل هي مكان لت���داول الأحاديث بني التالمي���ذ؛ للك�شف ع َّما يجري
داخل املدر�سة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يقع �أثناء احل�ص�ص� ،إنها
امل���كان الذي يعرف منه اجلميع تفا�صي���ل الأمور ،ودقائق الأحداث
الت���ي تقع بني الأ�ستاذ فالن وتالمي���ذه ،وبني التالميذ �أنف�سهم� ،إنه
مكان مليء بالتناق�ضات التي ال ميكن �إهمالها �أو التغا�ضي عنها.
وكالعادة وقعت م�شاج���رة بني التالميذ ،كان العراك فيها على
�أ�ش���ده حينما تفاج����أ التالميذ بالأ�ست���اذ �أديب يقتح���م ال�صفوف،
ويبددها ،ويدخل و�سط العراك ،وقد �سمعوا �صوتًا ولها ًثا مل يعتادوه
م���ن قبل� ،صوت خرج عن ط���وره ،وبد�أ يتمتم بكلم���ات وعبارات مل
يفهمها �أحد ،وعندما توقف ال�شجار ،وعال ال�صمت ،وخ َّيم الهدوء،
بحدة:
وعل���ت الوجوه الده�شة ،وقف ويداه عل���ى خا�صرتيه ،ثم قال َّ
بعد اليوم ال م�شاجرات ،ال نريد م�شاجرات� ،س�أ�ضرب َّ
كل من يعمل
على ت�سببها دون َهوادة وال رحمة ،ولن يدخل املدر�سة �إال ومعه �أبوه.
مل تتوقف امل�شاج���رات فو ًرا؛ �إال � َّأن الأ�ست���اذ �أديب ن َفّذ تهديده
ووعي���ده ،ومع مرور الأيام ،وتعاقب التالمي���ذ على املدر�سة� ،أ�صبح
الأ�ست���اذ �أدي���ب حا�ض��� ًرا يف الأذهان ،مرتبط ًا بكل رك���ن من �أركان
املدر�سة ،بل بكل زاوية م���ن زواياها ،ظلت مواقفه وق�ص�صه عالقة
يف الأذه���ان ،و�سريته على كل ل�سان ،حني ي���دور احلديث عن ذلك
الزمن الذي �أ�صبح �شي ًئا من�سـ ًّيا وتاريخً ا ما�ض ًيا يذكره الأجيال.
كان الأ�ست���اذ �أدي���ب يف �أوائ���ل الثالثينيات ،ثغ��� ٌر با�سم ،ووج ٌه
�ضاح���ك يعل���وه التقطيب �أحيانً���ا ،وج�س ٌد يوحي بالق���وة واالعتداد،
حينما تراه جتد نف�سك �أمام قلعة من ال�صمود والإجالل والإكبار.
كان التالمي���ذ ي�سمون املدر�سة با�سمه� ،أم���ا مدير املدر�سة فال
ي���كاد �أح���د يذكره ،وال ُيرى ب�ي�ن التالميذ ،فهو رج���ل على م�شارف

�صباحا ويتوجه �إلى غرفته،
ال�ستيني���ات من العمر ،يدخل املدر�س���ة ً
وال ي���كاد يخرج منها حتى نهاية الدوام� ،أما املعلمون فالبكاد ينهون
�أعماله���م املوكولة �إليه���م ،فاليوم الدرا�سي ُمثقَ���ل بالواجبات ،فهم
كما يقال( :يف حالهم).
يلع���ب الأ�ست���اذ �أدي���ب دور املعل���م ،والأب ،والقا�ض���ي يف ح���ل
نـزاعات التالميذ� ،إنه �إح�سا�س عام �أَ ِلـفَـ ُه الطلبة ،الكل يخ�شاه �أكرث
مما يخ�شون �آباءهم ،كان يقف �أمامهم ُمر ِّد ًدا :ويل �أمرك� ..أح�ضر
ويل �أمرك ،حت���ى اختفت ظاهرة امل�شاجرات ب�ي�ن التالميذ ،وعلى
الرغ���م م���ن �س ِنّه ال�صغ�ي�ر� ،إال �أ َنّه كان مييل ملجال�س���ة من هو �أكرب
من���ه �س ًنّا من املعلم�ي�نَ ،ينهل من علمهم ،وي�ستفي���د من خرباتهم،
لقد غدا �شائ ًع���ا يف املدر�سة � َّأن الأ�ستاذ �أديب جنم املدر�سة الأوحد
بال منازع.
ذات ي���وم وكان موعد دخول التالميذ من الفر�صة ،ف�إذا بجمع
غفري من التالميذ تتعال���ى �أ�صواتهم ،ي�صرخون بفزع غري معهود،
هرع املعلم���ون نحو ال�صراخ ،كان ممُ َّد ًدا يف و�سط ال�ساحة يف حالة
غيبوب���ةَ ،ر ُّ�شوا املاء على وجهه ،وو�ضعوا الن�شادر على فُتحات �أنفه،
فل���م يحرك �ساكنًا� ،صرخ �أح���د التالميذ بهل���ع :امل�ست�شفىَ (..و ُّدوه
امل�ست�شف���ى) ،مل يكن من ال�سهل �إيج���اد �سيارة �أجرٍ ة حينذاك ،فلم
يج���دوا ُب ًّـدا من حمل���ه �إلى ال�ش���ارع ،وانتظروا ق���دوم �سيارة ،وبعد
وق���ت من الزم���ن َّمت حمله يف �سيارة لأحد امل���ا َّرة ،وحاولوا الو�صول
ب���ه ب�أق�ص���ى �سرع���ة �إل���ى امل�ست�شف���ى ،وعندم���ا �أنـزلوه هن���اك ر�آه
الطبيب،فقال":وي���ن �أهله؟" ثم خَ ف ََت �صوته ومتتم بكلمات :البقية
يف حياتكم ،اهلل يعو�ض على �أهله.
الوجوم حلظتها ،و�ساد املدر�س َة وقتًا طوي ًال بعد ذلك.
�ساد
ُ
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النجاح
�س ُّر ِ
أخذت فك ��رة عن هبوط
�وت عل ��ى �صراخ معلمت ��ي بعد �أن � ُ
�صح � ُ
القل���ب وا�ضط���راب اجل���وارح؛ ل�س�ؤاله���ا ال���ذي �أعلنت في���ه �أن من
�سيجيبه �سيكون الطالب املتميز.
كنت دائم ًا بنظره���ا طالب ًا ثانو ًّيا ،ال ت�أ َب ُه بي وال بتعليقاتي التي
كن���ت �أعتقد �أنه���ا تُـرثي احل�ص���ة ،وطامل���ا �أ�سكتتني قب���ل �أن �أكمل
�إجابات���ي؛ متذرع ًة ب� َّأن اجلواب طويل و�أنني قد خرجت عن مو�ضوع
الدر�س.
وطاملا �ضحك الزمالء من كالمها حتى القهقهة ،وطاملا بكيت!
عدت �إلى البيت �شارد الذه���ن ،م�شغول الفكر ،وعندما نظرت
ُ
لبثت �أن قالت� :إذا
أدركت �أن يف الأمر �س��� ًّرا ،ثم ما ْ
عيني � ْ
�أم���ي �إلى َّ
كانت هنالك م�شكلة فلنت�ساعد يف حلها.
���ت له���اَّ � :إن املعلمة قد طرحت �س�ؤا ًال �صعب��� ًا ،وقالت � َّإن الذي
قل ُ
يحله �سيكون الطالب الأف�ضل
و�شكوت لها من �ضيق �صدر املعلمة ،وكيف �أنها ال تطيق
واملميز،
ُ
�صرب ًا حتى �أ�ستطيع التعبري.
وكي���ف �أن زمالئ���ي ميطرونن���ي بتعليقاته���م ال�سخيف���ة عندما
�أجيب،
فقالت �أمي :وما ال�س�ؤال؟
وعندم���ا قلتُه لها ،قالت :اليوم هو اخلمي�سِ ،
ومعك يومان حتى
الأحد ،فلتفك ْر ،ولتحاولْ .
حاولت �أن �أخلد للن���وم ،جاءت �إلى �سريري
ويف امل�س���اء عندما
ُ
قلت :بلى ،قالت" :كان
وقالت� :أال تريد �أن ت�سمع ق�ص ًة قبل النوم؟ ُ
يا مكان يف قدمي الزمان حديقة حيوان ،وقرر الأ�سد
عق���د م�سابق���ة يت�سلق فيها خم�س���ة �ضفادع �س���ور ًا عالي ًا ،وكان
الأمر ،فح�ضرت جمي���ع احليوانات امل�سابقة ،و�أعل���ن الأ�سد � َّأن من
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�سيفوز �سيكون هو الأف�ضل بني ال�ضفادع.
جاء يوم امل�سابق���ة ،وجتمعت ال�ضفادع اخلم�سة ،و�ص َفّر الثعلب
ُمع ِلنًا ب���دء ال�سب���اق ،فتدافعت ال�ضف���ادع تت�سلق ال�س���ور ،و�سرعان
م���ا وقع الأول ،ث���م الثاين ،وتبعهم���ا الثالث فالراب���ع ،وكانت جميع
ومرج ي�ضحكون م ��ن �سقوط ال�ضفادع ويقولون
هرج ٍ
احليوان ��ات يف ٍ
للأ�سد:
�أمل تخرت غري ال�ضفادع ،فهم �ضعفاء ال حول لهم وال قوة ؟!
�إال � َّأن ال�ضف���دع اخلام����س مل ي�سقط ،وبق���ي يثابر ويحاول حتى
�صع���د �أعلى ال�سور ،فم���ا كان من اجلميع �إال � ْأن �صفق���وا له ،و�أعلن
الأ�سد �أ َنّه الفائز والأف�ضل.
أ�ص���م ال ي�سم���ع ،فلم ي�سمع
وال�س���ر يف الأم���ر � َّأن ال�ضف���دع كان � َّ
�ضحكاتهم و�سخرياتهم من ال�ضفادع الأخرى".
���ت �أمي ق�صتها وذهبت قائل ًة :ت�صبح على خري يا عزيزي.
ختم ْ
ولكني مل �أ�ستطع النوم،
وبقيت
فقمت �إلى كتبي وو�ضع���ت القامو�س والأطل�س والأوراقُ ،
ُ
�أبحث عن �إجاب ٍة ل�س�ؤال
املعلمة حتى عرفته.
أدركت �أ َنّك الأف�ضل لأ َنّك لن
ويف ال�صب���اح �أريتُه لأمي ،فقالتَ � :
ت�سمع جمددا لتعليقات زمالئك وقهقهاتهم.
فعر�ضت اجلواب على معلمتي التي �أخذ ْت ُه
ثم ج���اء يوم الأحد،
ُ
عل���ى م�ض����ض ،ولك َنّها و�ضعته م���ع الإجابات الأخ���رى للطلبة ،وكم
كانت املفاج�أة حني قر�أت جوابي ،فقالت :هل �ساعدك �أحد؟
���دت عل���ى نف�س���ي ،فقال���تَ :
���ي حق
قل���ت :ال ،لق���د اعتم ُ
لك عل َّ
در�سا لن �أن�ساه؛ ف�أن���ت الأف�ضل واملميز� ،ص ِفّـقوا
االعت���ذار ،علمتني ً
له و�أنا �أ َّو ُلكم.
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املعلمة �سو�سن �سعيد عبد القادر بدوي
مدر�سة �سال الأ�سا�سية املختلطة الثانية
مديرية �إربد الأولى

تشرين ثاني 2017

قراءة يف ق�صة (كركة كركة)
للدكتور را�شد عي�سى
منرية �صالح
مدر�سة �أم منيع الأ�سا�سية املختلطة
مديرية تربية لواء اجلامعة

مقدمة :ق�صة "كركة كركة" ه���ي ق�صة خيالية ،تدور �أحداثها

كت���اب الأطف���ال ،فالأن�ش���ودة قدمت للطفل ج���و ًا مو�سيقي��� ًا مرح ًا،

يف �سي���اق واقع���ي – بيت ثري كب�ي�ر ،-وحتيي ه���ذه الق�صة معاين

ف�ض ًال عن �أنها تلخ�ص فكرة الق�صة .وقد �أ�ضاف لعبة الو�صول �إلى

ال�صداق���ة ،وتعلي من �ش�أن الوفاء ،وتهتم مبو�ضوع التعاون من �أجل

اله���دف وجعلهم���ا يف �آخر �صفحة ،وبهذا ف�إن كت���اب الأطفال الذي

الو�ص���ول �إل���ى الهدف اجلماعي وه���و احلرية ،فق���د تكاتفت جهود

ب�ي�ن �أيدينا هو دائرة معارف متنقلة �ستمتلكها يد طفل دون الثامنة

الق���ط والببغاء وال�سمكة يف حتقي���ق احلرية لل�سمكة احلمراء ،التي

من عمره.

كانت ترق�ص حزينة يف حو�ض زجاجي.

ق�صة "كرك���ة كركة" ،هي ق�صة �سمكة حمراء تعي�ش يف حو�ض

وقد �ألف الكاتب �أن�ش���ودة متنا�سبة مع لغة الق�صة ومو�ضوعها،

زجاجي يف بيت كبري وثري .وذات مرة ،يطري �إلى داخل البيت ببغاء

م���ع االنتباه �إل���ى � َّأن �إ�ضافة ال�شعر للق�صة م���ن النادر �أن ي�ستخدمه

مل���ون� ،سرعان ما يالحظ الرق�ص احلزين لل�سمكة ،فيقرتح عليها
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�أن تعلمه ال�سباحة مقابل �أن يعلمها الطريان ،فتوافق ال�سمكة.
ث���م ي�أتي �صاح���ب البيت الذي يريد ا�صطي���اد الببغاء ،وحتذره
ال�سمكة ،فيهرب الببغاء يف الوقت املنا�سب.
يتوع���د �صاحب البي���ت ال�سمكة ب�أن يطعمه���ا لقطه الأثريهريو
الذي يتلمظ فرح ًا ،وت�ستطيع ال�سمكة الذهبية اقناع هريو ،بالإبقاء
على عهد ال�صداقة بينهما� ،إذ تذكره �أن حاله ال تختلف عن حالها؛
فهما االثنان موجودان لراحة �صاحب البيت ومتعته.
ثم يعاود الببغاء املحاولة ك��� َّرة �أخرى ،وينجح ب�إخراج ال�سمكة
من احلو����ض ،ويطري بها خارج البيت مب�ساع���دة القط هريو الذي
كان يحر�س املكان ،خوف ًا من قدوم �صاحب البيت .
بع���د ذل���ك ،تعي����ش ال�سمكة احلم���راء بربك���ة ،وتقن���ع الببغاء
ب�ضرورة �أن يجمعهما بيت واحد ،فيتدخل هريو ليح�ضر لهما احلل
عن طريق ا�ست�ش���ارة حيوانات الب�ستان .ويف النهاية ي�أخذ جميعهم
ال�س َل ْحفاة.
بر�أي ُ
بن���ى الكات���ب "را�شد عي�س���ى" �أح���داث ق�صة "كرك���ة كركة "
اخليالي���ة ،يف �سياق واقعي ه���و بيت كبري ،وبالإ�ضاف���ة �إلى �صاحب
البي���ت ،هناك �سمكة حم���راء تقبع يف حو�ض زجاج���ي ،وقط مدلل
يجل�س با�سرتخاء على مقعد ناعم .
وال�سمك���ة ه���ي ال�شخ�صية املحوري���ة يف الق�صة ،وب�ي�ن الكاتب
�أبعاده���ا الثالث���ة؛ فالو�صف اخلارج���ي �سمكة حم���راء ،والظروف
املحيط���ة �أنها تعي�ش يف حو�ض زجاجي يف بيت رجل ثري ،والو�صف
النف�سي �أنها تبدو حزينة و�سجينة ،فهي ترق�ص بهدوء.
وبه���دف البحث عن احلرية ،ال���ذي �سنكت�شفه مع �سري �أحداث
الق�ص���ة ،جن���د �أن ال�سمك���ة ترق����ص ،يدفعها احل���زن لأن تتحرك
(التقط الببغاء حركتها و�شعر بحالها و�أراد م�ساعدتها).
تنتم���ي ق�صة "كرك���ة كركة" �إلى ق�ص�ص "الأب���واب الزجاجية
املنزلق���ة" ،حي���ث ي�صبح القارئ ال�صغري جزء ًا م���ن عوامل الق�صة
اجلذاب���ة الت���ي لن يعاي�شه���ا � ًأبدا عل���ى الواقع .فف���ي الواقع املعا�ش
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الأ�سم���اك احلمراء لن حتزن �إن عا�ش���ت يف �أحوا�ض زجاجية ،ولن
تنتظ���ر يوم ًا ببغاء م�شاك�س��� ًا ليعر�ض عليها الهرب والعي�ش يف مكان
�آخر.
ولعل تكوين �شخ�صية ال�سمك���ة ،جعل القارئ ال�صغري يتعاطف
معه���ا ،فالأطفال مييلون �إلى العناي���ة ب�صغار الكائنات ،ويتعاطفون
م���ع م�صريها �أينما وج���دت ،وهذا الأمر من �ش�أن���ه �أن يجعل ق�صة
"كركة كركة" تتمتع بجاذبية عاملية.
و�إن كان���ت ق�ص���ة "كرك���ة كركة" ق�ص���ة خيالية ،غ�ي�ر �أن فيها
ملحات �أخالقي���ة عاجلها الكاتب بظرافة ،وم���ن دون وعظ مبا�شر.
فال�سمك���ة احلم���راء تو�ضح للقط ه�ي�رو �أن ق�ضيتهم���ا واحدة ،هي
ق�ضي���ة احلرية املفقودة لدى الطرف�ي�ن .يقتنع ويتغري هريو لي�صبح
حار�س��� ًا ،مينع �صاحب البيت من ا�صطي���اد الببغاء�(.صاحب البيت
م�ستمت���ع بنا ،ف�أنت جمي���ل وفروك كاحلرير ،و�أن���ا كما تراين لوين
ذهبي وذيلي مثل فرا�شة الربيع) �صفحة8
عاجلت ق�صة" كركة كركة" ال�ص���راع على م�ستويني؛ ال�صراع
الداخلي الذي عاي�شته ال�سمك���ة الذهبية ،فهي ترق�ص وتتحرك يف
حو�ضها ،ول���ن ت�ستطيع القفز وحدها من احلو�ض ،لتحقيق احلرية
املن�شودة ،و�إال كان بذلك هالكها�(.سمكة ذهبية يف حو�ض زجاجي،
ترق�ص بهدوء ك�أنها حزينة)�صفحة 4
وال�ص���راع اخلارج���ي ،ب�ي�ن ال�سمك���ة و�صاح���ب البي���ت ال���ذي
يحتجزها يف حو�ض ،ويهدد ب�أن يطعمها لقطه هريو( .نظر �صاحب
البيت لل�سمكة وقال لها� :سوف �أطعمك لقطي هريو)�.صفحة 7
�أ�ض���اف التوتر عن�صر الت�شويق عل���ى الق�صة .القارئ ال�صغري
يتاب���ع اال�ضط���راب الذي خلقت���ه الأحداث وق���د ا�ستخ���دم الكاتب
ا�سلوب (احلدث املت�صاعد) من �أجل زيادة التوتر.
احلدث� :سمكة حمراء ترق�ص بهدوء وحزن.
الت�صاع���د :يدخل ببغاء من الناف���ذة ،ويحاول عقد �صداقة مع
ال�سمكة ،في�أتي �صاحب البيت ليم�سكه،
تشرين ثاني 2017

وتنبهه ال�سمكة فيهرب.
احلدث :يعود الببغاء ليلتقط ال�سمكة ويهرب بها.
الت�صاعد :ال�سمكة تتعر����ض لالختناق ،وهي على ظهر الطري،
فهي ال تعي�ش بعيد ًا عن املاء.
فكل �صراع جاء الحقًا يف الق�صة ،جعل الأحداث �أكرث ت�شويق ًا،
وجعل القارئ ال�صغري يقلب ال�صفحة ليعرف كيف �ست�أتي النهاية.
وكم���ا ر�أين���ا �أع�ل�اه ،ف����إن الق�ص���ة خُ ِّطط���ت عل���ى "احل���دث
املت�صاعد" ،فن ت�سل�سل الأحداث يف الق�صة �أدى �إلى تطور ال�صراع،
واحلبك���ة اعتمدت عل���ى نوع احلبكة اخلطية ،ي���وم يف حياة �سمكة،
فالأحداث بد�أت هادئة� ،سمكة حمراء ت�سبح وترق�ص بحزن،يدخل
من النافذة ببغاء ملون ،وبعد �أن تن�ش�أ بينهما �صداقة وتكرب الرغبة
يف �أن يعي�ش���ا مع ًا ،يقاوم الببغاء الظروف من �أجل �أن مينح احلرية
لل�سمكة لتحقيق هدفهما.
ون���وع احلبك���ة هنا "خطي���ة" ،فهي تتح���دث عن ي���وم يف حياة
�سمك���ة ،والبني���ة اخلطي���ة �ساعدت يف ه���ذه الق�ص���ة اخليالية على
بن���اء �أحداث مرح���ة م�شوقة ،فال�سمكة تن���ال حريتها بعد حماوالت
ال�س َل ْحفاة
متع�ث�رة مل�ساعدتها من قب���ل الببغاء ،وتنتهي ب�أن تق�ت�رح ُ
ح ًال حكيم ًا ،كي ي�سعد الببغاء وال�سمكة يف العي�ش مع ًا.
وبنظ���رة �إلى لغة الق�صة ،جند الكلمات املكتوبة كلمات ب�سيطة
و�أنيقة ،تق�ت�رب ب�شدة من فهم الأطفال ال�صغ���ار مرحلة اخلام�سة
حت���ى الثامنة من العمر ،ومفردات الق�صة غنية ،فيها عمق يحاكي
امل�شاعر الإن�سانية (ترق�ص بهدوء ،يرتعد من اخلوف ،خجل هريو،
�ضحك هريو و�صار ينقلب على ظهره من �شدة ال�ضحك).
يف الق�ص���ة عالم���ات ترقيم ،وعالم���ات �إعراب ،ولغ���ة نحوية
�سليم���ة رقراق���ة ،يحبه���ا الطف���ل وت�ساع���ده عل���ى تعل���م الق���راءة
ال�صحيحة.
وكذل���ك جند احل���وار غني ًا ،فال���راوي ين�سح���ب عندما تتحاور


ال�سمكة مع القط ،وال�سمكة مع الببغاء ،وجند �أن �إيقاع الأ�صوات يف
ق�صة "كركة كركة" ،قد �أ�ضاف لها مرح ًا كثري ًا؛ فالقارئ ال�صغري
�سيقل���د اللغة املحببة املتخيلة للطري وال�سمكة والقط �أثناء القراءة،
و�سي�شعر بالطرب ،مما يزيد من فر�صة تذكره الق�صة زمن ًا �أطول.
(و�ص���ار يداعب رجليه مبنقاره املعقوف كاملنجل ،ويغني :كركة
..كركة..كركة)� .صفحة10
(ابت�سم���ت ال�سمكة رفع���ت ر�أ�سها من املاء ،وقال���ت :كركور...
كركري ..كركة)� .صفحة12
(�ضح���ك هريو و�ص���ار ينقلب عل���ى ظهره من �ش���دة ال�ضحك،
ويقول :ثو ثاو ثو)� .صفحة 13
ت�صاع���د التوتر وو�صل �إلى ذروته ،عندما كادت ال�سمكة متوت،
والببغاء يطري بها هارب ًا.
ف�أ�س���رع بطريانه ث���م �ألقى به���ا يف بركة الب�ست���ان القريب من
البي���ت( .وق���ف الببغاء على حاف���ة الربكة �إلى �أن ظه���رت ال�سمكة
ثانية) �صفحة16
به���ذه النهاية ال�سعيدة انتهت الق�ص���ة ،و�صار الببغاء وال�سمكة
يفكران؛ كيف ميكن �أن يجمعهما بيت واحد ،فذهب هريو ال�ست�شارة
احليوان���ات والطيور يف الب�ست���ان ،والبحث عن ح���ل ،و�أخري ًا اقتنع
ال�س َل ْحفاة.
اجلميع بر�أي ُ
ال�س َل ْحف���اة ،ولكن
مل يخربن���ا الكات���ب يف ق�صته مبا اقرتحت���ه ُ
ال�س َل ْحفاة نظارة
الر�س���وم �أو�ضح���ت �أنه كان حال ًحكيم��� ًا؛ ترت���دي ُ
�إ�شارة �إلى احلكمة فهي من �أكرب حيوانات الب�ستان عمر ًا.
النهاية ال�سعيدة التي جعلت ال�سمكة ت�شكر �أ�صدقاءها ( �شكر ًا
لكم يا �أ�صحابي� ،شكرا�..شك..ر ًا�..ش.ك..رً ..ا� ).صفحة. 20
قدم���ت النهاية ال�سعي���دة ح ًال للمع�ضل���ة الرئي�سة وهي فقدان
احلرية ،وهي نهاية منطقية لق�صة خيالية من هذا النوع.
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وقفة مع الأمثال
فاتن م�شرف عامر
مدر�سة خديجة �أم امل�ؤمنني
مديرية تربية الزرقاء 1 /

َم���ن ِم َنّا ال ي�ستخ���دم الأمثال يف كالم���ه؟ �إن ا�ستخدام الأمثال
حد التباهي بني
بات �شائ ًع���ا يف املنا�سبات املختلفة ،حتى و�صل �إلى ِّ
النا����س ب�سرعة البديهة يف الإتيان  مبث���لٍ منا�سب لكل موقف ،ويع ُّد
كب���ار ال�سن الأكرث ق���درة على �ض���رب الأمثال يف حديثه���م؛ نتيجة
اخلربة املرتاكمة التي ميتلكونها.
وتكم���ن �أهمي���ة الأمث���ال يف �إث���راء احلوار  ب�ي�ن �أي
�شخ�صني،حيث ت�سه���م يف �إقن���اع الطرف الآخ���ر وتعزيز ا ُ
حل َّجة يف
القول ،فتكون ك�سرعة ال�سه���م عند نقل الأخبار؛باخت�صار ع�شرات
الكلم���ات ،فاملث���ل هو :قول خمت�ص���ر ينقل خربة حدث���ت يف الزمن
املا�ضي �إلى موقف جديد ي َتّ�سم با ِملثل؛ �أي بالت�شابه بينهما.
وتوافق الكثري من الأمثال  قيمنا الإ�سالمية وعاداتنا احل�سنة،
فعلى �سبيل املثال َم َث ُل "ل�سا ُنك ح�صا ُنكْ �  ،إن ُ�صنتَه �صانَك" ،جنده
يب َع ِتي ٌد{
من�سج ًما مع الآية الكرمية َ
}ما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْولٍ �إِ َاّل َل َد ْي ِه َر ِق ٌ
ق ( ،)81ويتماهى مع�  أخالقنا التي حت ُّثـنا على ترك عيوب الل�سان
من بذاءة و�سخرية وق���ول الزور� .إال �أنني �أ�ستغرب مت�سكنا ال�شديد
ببع�ض الأمث���ال التي تتنافى مع القيم والأخ�ل�اق والدين ،والتعامل
معه���ا ك�أنه���ا ُم�س َّلم���ات �أو قواع���د ثابت���ة ال ميكن انتقاده���ا ،كاملثل
القائ���ل" :الكذب ملح الرجال"؛ لأن في���ه ت�سويغًا ال منطق ًّيا للكذب
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ال���ذي حتارب���ه معتقداتنا و�أخالقن���ا ،وقل ًبا ملوازي���ن الأمور لي�صبح
الكذب عالمة من عالمات الرجولة.
�أم���ا املث���ل القائل�" :إذا كان ل���ك عند الكلب حاج���ة ،فقل له يا
���ري وراء امل�صلحة ال�شخ�صية،دون
�سي���دي" ،ففيه دعوة َع َلنية للج ِ
النظر  مل���ا تكلف���ه م���ن ه���در للكرام���ة ،وانت���زاع امل�صلحة م���ن �أي
باب مهما كانت الو�سيلة املتبعة لذلك.
�أم���ا عن  املث���ل ال���دارج عل���ى �أل�سن���ة النا����س رغ���م خطورت���ه
"الباب  الل���ي يجي���ك من���ه الري���ح �س��� ّده وا�سرتي���ح" ،فهو  دعوة
لغ����ض الطرف عن امل�ش���اكل التي قد تكون  مواجهته���ا وح�سمها يف
وقتها�  أف�ضل من جتاهلها حتى تتفاقم مع مرور ال�سنني.
احرتام���ا للأمثال التي
يف النهاي���ة جن���د �أنف�سنا نرفع القبعات
ً
ن�ش�أن���ا عليها والت���ي وفرت وتوف���ر علينا عناء خو����ض جتارب �سبق
���ت ،فاملثل �أ�صب���ح عالمة يعرف بها ال�ش���يء املراد �إي�صاله
�أن ُج ِّر َب ْ
�إلى الط���رف الآخر ،لكن يجب� أن َنزِ نَها �أو ًال مبيزان القيم والدين،
و�أن نحاكمه���ا حماكمة عقلية  قبل اال�ستن���اد �إليها و�إدراجها �ضمن
قناعاتنا ،مفتخرين يف ذلك ب�أمثالنا العربية التي تعك�س �سعة لغتنا
و�صفاءها.
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