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يف هذا
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كلمة �لعدد

�لأمني �لعام لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية

�لدكتورة جنوى �شيف �هلل �لقبيالت

كبرًيا  حتدًيا   2020 العام  يف  بداأت  التي  كورونا  اأزمة  �شكلت 
لالأنظمة التعليمية يف دول العامل قاطبة، ما ا�شتدعى من �شانعي 
والرتبويني  والقت�شاديني  وال�شحيني  ال�شيا�شيني  من  القرارات 
ا والتفكري عميًقا يف التعامل مع هذه اجلائحة، ملا ترتب  النظر ملًيّ

عليها من اآثار ع�شفت ببع�س القطاعات احليوية يف تلك الدول.

املحافظة  اأهمية  اإلى  الها�شمية  القيادة  التفتت  ما  و�شرعان 
على اأولويتني وطنيتني ل غنى عنهما، ول ت�شتقيم الأمور من دون 
ال�شحي،  القطاع  وهما:  ومتواٍز،  متوازن  وب�شكل  بهما  العناية 
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  حر�س  الذي  التعليمي  والقطاع 
احل�شني - حفظه اهلل ورعاه- على ا�شتمرارية العمل فيه بالرغم 

من ال�شعوبات اجلليلة التي ت�شببت بها اجلائحة.

والتعليم،  الرتبية  وزارة  بذلت  التعليم،  ل�شتمرارية  وحتقيًقا 
ا�شتثنائية  جهوًدا  واملادية،  الب�شرية  ومواردها  كوادرها  بجميع 
والرتبوية،  ال�شحية  التحديات  مع  التعامل  اأجل  من  وكبرية 
توؤ�ش�س  ا  فر�شً وت�شيريها  اآثارها،  من  للتخفيف  لها  والتخطيط 
الرتبوية  امل�شالح  بني  املوازنة  تراعي  م�شتقبلية  تربوية  ل�شيا�شات 
التعلمية  العملية  من  املرجوة  والأهداف  التعليمي  للنظام  العليا 
مبا  املدر�شية  البيئة  يف  ال�شحي  الأمان  حتقيق  وبني  التعليمية 
وذلك  الطلبة،  واأبنائنا  والتعليمية  الإدارية  كوادرنا  �شحة  ي�شمن 
الوبائي  الو�شع  بح�شب  خمتلفة  �شيناريوهات  و�شع  طريق  عن 
ال�شائد يف البالد، ووفق املمار�شات ال�شحية الف�شلى وامل�شمنة يف 

الربوتوكول ال�شحي الذي اأعدته الوزارة.

ال�شحية  الظروف  ظل  يف  الوزارة  قدمته  ما  اأبرز  من  واإن 
�شيما  ول  التعليمية  املن�شات  اجلائحة،  بها  ت�شببت  التي  ال�شعبة 
حتديثه  اإلى  ن�شعى  كبرًيا  ا  وطنًيّ اإجناًزا  تعد  التي  در�شك  من�شة 
التعلمية  العملية  ا�شتمرارية  �شمان  اأجل  من  باأول،  اأول  وتطويره 
التعليمية  الفر�س  وتقدمي  وامل�شاواة،  الو�شول  وحتقيق  التعليمية 
لكافة فئات الطلبة ويف جميع اأنحاء مملكتنا الأردنية الها�شمية، يف 

ظل الظروف العادية والطارئة.

وحتر�س الوزارة على اتباع �شيا�شات من �شاأنها تعوي�س الفاقد 
الربنامج  خالل  من  وذلك  اجلائحة،  جراء  حدث  الذي  التعليمي 
ال�شتدراكي يف مرحلة التعايف، واإعداد مناهج مبنية على املفاهيم 
واللغة  العربية،  اللغة  الأربعة:  الرئي�شة  املباحث  يف  الأ�شا�شية 
الطلبة  اأبنائنا  لإك�شاب  �شعًيا  والعلوم؛  والريا�شيات،  الإجنليزية، 
املهارات الأ�شا�شية يف مراحلهم الدرا�شية ومبا يالئم اخل�شائ�س 

النمائية لهم.

ن�شاأل اهلل تعالى اأن نتجاوز ما مير به وطننا احلبيب، واأن نهيئ 
ما  احلي  وجمتمعنا  والإدارية  التعليمية  وكوادرنا  الطلبة  لأبنائنا 
يحقق الأهداف التي ن�شبو اإليها، يف ظل �شاحب اجلاللة الها�شمية 

املفدى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل ورعاه.
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بية و�لَتّعليم يف �لَتّعليم عن ُبعد �أثناء �أزمة كورونا جتربة وز�رة �لَتّ

اإذ  امل�شتدامة،  التنمية  الأ�شا�شي يف عملية  املحور  التعليم  يعد 
احلقيقية  الرثوة  تعد  التي  الب�شرية  التنمية  يف  الأ�شا�س  حجر  اإنه 
للدول، ومفتاح التقدم واأداة النه�شة وم�شدر القوة يف املجتمعات؛ 
لذا، حر�شت الدول على التعليم، واأولته جل اهتمامها، و�شعت اإلى 
توفري الإمكانات واملتطلبات يف �شبيل حتقيقه وجتويده على خمتلف 
حقوق  من  اأ�شا�شيًا  حقًا  باعتباره  التعليمية  والفئات  امل�شتويات 

الإن�شان ت�شرتك فيه املجتمعات الب�شرية جميعها.
وقد مر التعليم يف الوقت الراهن باأزمة حقيقية ب�شبب انت�شار 
فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19(، متثلت بقيام اأكرث من مئة 

واإحدى و�شتني دولة حول العامل باإغالق املدار�س اإغالقًا كليًا على 
امل�شتوى الوطني، وانقطاع اأكرث من مليار ون�شف املليار طالب عن 
الدرا�شة، الأمر الذي دفع جميع الأنظمة التعليمية يف خمتلف دول 
العامل اإلى الرتكيز على �شبل التغلب على اأزمة الَتّعليم التي ت�شهدها 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  لنت�شار  ال�شلبية  الآثار  من  واحلد  حاليًا، 
)كوفيد-19( على عمليتي الَتّعلم والتعليم املدر�شي ما اأمكن، وهذا 
دفع العديد من الدول اإلى ال�شتعانة مب�شادر التعلم والتعليم عن 
وتزويد  لديها،  والإمكانات  والت�شال  التحتية  البنية  وتهيئة  بعد، 
الكتب  واإتاحة  الالزمة،  واملهارات  بالأدوات  والإداريني  املدر�شني 

ق�سم البحث والتطوير الرتبوي 
إدارة التخطيط والبحث التربوي
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بالبث  وال�شتعانة  رقمي،  حمتوى  يف  التعليمية  واملواد  املدر�شية 
مبا�شر  ب�شكل  لال�شتخدام  املتاحة  املن�شات  وتكييف  التلفزيوين 

وجماين للطلبة.
تكنولوجيا  على  وتنفيذه  ت�شميمه  يف  ُبعد  عن  التعليم  ويعتمد 
وانتهاًء  الدرا�شية  املناهج  وتطوير  تخطيط  من  بدًءا  املعلومات 
ُتعّرف  حيث  التح�شيل،  وتقييم  والإر�شاد  والتدري�س  بالَتّعلم 
اجلمعية الأمريكية التعليم عن ُبعد باأنه "عملية اكت�شـاب املعـارف 
فـي  مت�شمًنا  واملعلومات  التعليم  لنقل  و�شيط  بوا�شطة  واملهارات 
للتعليم  املختلفة  التعلم  واأ�شكال  التكنولوجيا  اأنـواع  جميـع  ذلـك 
عن بُعد" )USDL، 2004(، باعتباره اأحد اأ�شاليب وتطبيقات 
التعليم  منها:  متعددة  م�شميات  تت�شمن  التي  امل�شتمر  التعليم 

باملرا�شلة، والتعليم مدى احلياة، والتعليم املمتد. 
ويهدف التعليم عن ُبعد اإلى اإتاحة الفر�س التعليمية امل�شتمرة 
طيلة حياة الفرد من اأجل تنمية تعليمه عرب التعليم غري الر�شمي اأو 
غري النظامي، وهذا يعني األ تقت�شر اأهدافه على جمرد حت�شيل 
الهدف  يتمثل  اأن  بل  ذاتها،  باعتبارها هدفًا يف حد  املعرفة فقط 
الأ�شا�شي منه يف القدرة على الو�شول اإليها عن طريق م�شادرها 
اأق�شى  الأفراد  واإك�شاب  امل�شكالت،  حل  يف  وتوظيفها  املتنوعة 
درجات املرونة و�شرعة التفكري والنقد والإبداع والبتكار، وحتقيق 
الأهداف العامة للتعليم امل�شتملة على القيم والجتاهات املجتمعية 

واملهنية. )ال�شرهان،2001(.
ملنع  ا�شتباقية  وقائية  اإجراءات  احلكومة  اتخذت  الأردن  ويف 
و�شول الوباء اإلى اأرا�شيها منذ حلظة الإعالن عن انت�شاره خارج 
ال�شني وت�شجيل حالت وفيات يف دول خمتلفة من العامل، وبالرغم 
اأن هذا مل مينع  اإل  من كل اجلهود التي بذلتها احلكومة الأردنية 
الإ�شابات  اأغلب  كانت  حيث  اململكة،  اأرا�شي  اإلى  املر�س  و�شول 
من  اأيام  قبل  اخلارج  من  عادوا  لأردنيني  هي  الأردن  يف  امل�شجلة 
الربية  املنافذ  واإغالق  الطريان  رحالت  تعليق  احلكومة  اإعالن 

الدولة  موؤ�ش�شات  العمل يف  تعليق  على  والعمل  واجلوية،  والبحرية 
اجتاحت  التي  الأزمة  هذه  ويف  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  ومنها  كافة، 
اإجراءاتها  يف  العامل  حول  الدول  تباينت  فقد  اأجمع،  العامل  دول 
وواقع  اإمكاناتها  ح�شب  دولة  كل  التعليم  ملف  مع  التعامل  يف 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اإل  فيها،  املتوافرة  التحتية  البنية 
طوارئ  خطة  اإعداد  على  وعملت  مبكر  وب�شكل  تنبهت  قد  الأردن 
لالأعوام  وال�شتدامة  والتعايف  ال�شتجابة  مراحل  تت�شمن  للتعليم، 
واإدارة  )2022/2020( بال�شراكة مع القطاعات املختلفة، لإن�شاء 
فريو�س  انت�شار  على  املرتتبة  بالآثار  تتعلق  تعليمية  وبدائل  حلول 
التعليمية  العملية  ا�شتمرارية  ي�شمن  وب�شكل  امل�شتجد،  كورونا 
التعلمية بتوفري حمتوى اإلكرتوين وفق معايري علمية وفنية حمددة، 
توفر احلد املنا�شب من املعرفة واملهارات، على يد خربات اأردنية 
من نخبة من العاملني وامل�شرفني الرتبويني ووفق الأ�ش�س الرتبوية 
مع  وتتفق  التعلم،  نظريات  تراعي  التي  التدري�س  وطرق  املعتمدة، 
من�صات  طريق  عن  وبثه  حوا�صهم،  وا�صتثارة  الطلبة  تعلم  اأمناط 
خمتلفة  باأوقات  الأردين  التلفاز  و�شا�شات  الإلكرتونية  الَتّعلم 

تتنا�شب واإمكانات ووقت الطلبة واأولياء الأمور.
ا�شتثنائي،  زمن  يف  ثرية  جتربة  ُبعد  عن  التعليم  جتربة  وُتعد 
فقد ت�شمنت عنا�شر قّوة وجناح ميكن تطويرها لتكوين منظومة 
الأمر  هذا  ولكن  م�شتقباًل.  ومتقدمة  ومتكاملة  متطورة  تعليمية 
م�شتمر  ب�شكل  الراجعة  التغذية  ومتابعة  وجهد  وقت  اإلى  يحتاج 
للو�شول اإلى اأف�شل النتائج، واأن ما قدم لالآن من التجربة الأردنية 
رة، عملت  يف التعليم عن ُبعد هو حماولة جادة وجهود كبرية مقَدّ
ويف  املقبول  احلد  يف  التعلمية  التعليمية  العملية  ا�شتمرارية  على 

�شبيل الو�شول اإلى التكامل واملثالية م�شتقباًل. 
دفعت اأزمة كورونا التي واجهت القطاع التعليمي ب�شبب تف�شي 
بديل  ل  فغدا خياًرا  الواجهة  نحو  ُبعد  التعليَم عن  كورونا  فريو�س 
عنه. وكون هذا ال�شكل من اأ�شكال التعليم يعنى ب�شفة عامة بنقل 
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اإلى  املُتعِلّم  انتقال  من  بدًل  اإقامته  موقع  يف  املُتعِلّم  اإلى  التعُلّم 
�شة التعليمَيّة ذاتها، اأدى اإلى مواجهة الطلبة واملعلمني واأولياء  املُوؤ�َشّ
يتطلب  مما  املفاجئ،  التحول  هذا  ملواكبة  كبرية  حتديات  الأمور 
هذه  على  للتغلب  املنا�شب  التخطيط  واملعنيني  اجلهات  جميع  من 
والتعليم  الرتبية  وزارة  واجهت  التي  التحديات  فمن  التحديات؛ 
املتاحة  والأجهزة  التكنولوجية  الأدوات  نق�س  الأزمة  هذه  اأثناء 
للطلبة وللمعلمني للتعليم عن ُبعد، واأن البنية التحتية لالت�شالت 
لديها  لي�س  الأ�شر  يزال هناك عدد من  الت�شاق. فال  بعدم  تت�شم 
اأجهزة كمبيوتر حممولة اأو اأجهزة تابلت اأو هواتف ذكية يف متناول 
الطلبة للتعليم على نحو منتظم، واأن من�شات التعليم والتعلم عن 
ُبعد جميعها م�شممة للعمل يف الظروف العادية، ومواءمتها للعمل 
الوظائف  لبع�س  ت�شميم  اإعادة  تطّلب  الطارئة  الظروف  ظل  يف 
التكنولوجية  التحتية  البنية  كفاءة  رفع  �شرورة  اإلى  اإ�شافة  فيها، 
املالية. كما  التكلفة  اإ�شافًيا وزيادة يف  وزيادتها، مما تتطلب وقًتا 
اأن ثقافة التعليم عن ُبعد ما زالت غري منت�شرة ومقبولة يف املجتمع، 
واإمنا بداأت تن�صاأ اأثناء هذه الأزمة، مع عدم توافر املحتوى التعليمي 

مت  حيث  الدرا�شية،  واملباحث  ال�شفوف  جلميع  وال�شامل  الكايف 
البدء باإنتاج املحتوى تزامًنا مع الأزمة. عالوة على �شعف مهارات 
ا�شتخدام التكنولوجيا عند بع�س املعلمني والطلبة. ومن التحديات 

ا عدم وجود اأنظمة واأدوات ملراقبة جودة التعليم عن ُبعد. اأي�شً
تفعيل  يف  والبتكارات  الإبداع  من  كبرًيا  قدًرا  �شهدنا  وقد 
جمموعة  فمنحتنا  كورونا،  اأزمة  اأثناء  ُبعد  عن  التعليم  عملية 
كبرية من الفر�س، منها الدعم املقدم من كافة اجلهات امل�شوؤولة 
واأنظمة  اإلكرتوين  تعلم  اأنظمة  ووجود  ُبعد،  عن  التعليم  عملية  عن 
معلومات ت�شم كافة بيانات الطلبة واملعلمني والعالقات التدري�شية، 
املطلق  التعاون  مت  وقد  وتطويرها.  عليها  العتماد  مت  اأ�شا�س  وهي 
ا  اأي�شً و�شاهم  امل�شتويات،  كافة  على  العاملة  الكوادر  معظم  من 
يف  الوزارة  خلطط  ودعمها  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  تعاون 
مرونة  املُتعِلّمني  لكل  التعليمَيّة  الفر�س  هذه  واأتاحت  املجال.  هذا 
يف  التجربة  هذه  و�شاهمت  التعليمَيّة،  العملَيّة  حماور  بني  التعامل 
تنظيم مو�شوعات املنهج واأ�شاليب التقومي ح�شب قدرات املُتعِلّمني 
الو�شائط  اختيار  يف  وحريتهم  املُتعِلّمني  وا�شتقاللية  وظروفهم، 



شباط 2021 املجلد 57-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 12

ب�شورة  الدرا�شَيّة  املناهج  وت�شميم  التو�شيل،  واأ�شاليب  واأنظمة 
عملهم  جمالت  يف  احلقيقَيّة  املُتعِلّمني  لحتياجات  ت�شتجيب 
التعليمية  املادة  طرح  للمعلم  التجربة  هذه  اأتاحت  كما  املختلفة. 
وطرح  عليها  بالتعليق  املُتعِلّم  يقوم  ثم،  ومن  الطلبة،  اإلى  املطلوبة 
اأعطى  وقد  املُعِلّم،  اإلى  اإعادتها  ثم  حولها  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة 
عر�س الدرو�س التعليمية على املن�شات الإلكرتونية الفر�شة للطالب 
لإعادة الدر�س اأكرث من مّرة، واختيار الوقت الذي ينا�شبه، واإمكانية 
احل�شول على املعلومة من م�شادر متعددة ومن اأكرث من معلم وفق 

ا�شرتاتيجيات تعليمية متنوعة تراعي الفروق الفردية بني الطلبة.
الو�شائط،  متعددة  اأ�شاليب  ا�شتخدم  على  تقوم  التجربة  فهذه 
التعلم  لتقدمي خدمات  الفور  بناء �شراكات مبتكرة على  وتعمل على 
التعليم  تكنولوجيات  ا�شتخدام  زيادة  يف  وت�شهم  جديدة،  بيئة  يف 
التعلمية.  التعليمية  للعملية  واملتممة  املكملة  العنا�شر  من  تعد  التي 
اأدوات  بو�شفها  املختلفة  املحمولة  الهواتف  تطبيقات  تفعيل  ومت 
التعاون  انت�شر  كما  خمتلفة.  تعلم  بو�شائل  الطلبة  لتعريف  مفيدة 
اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  يف  اخلدمات  تقدمي  و�شركات  الوزارات  بني 
بوابة  اأن�شئت  للجميع. حيث  كبرية  منافع  حتقيق  على  ذلك  وعمل 
تعليمية اأُطلق عليها "در�شك" بالتعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم 
ووزارة القت�شاد الرقمي والريادة و�شركة مو�شوع. ومتت ال�شتعانة 
باملوؤ�ش�شات التعليمية ذات العالقة  للح�شول على املحتوى يف �شورة 
درو�س مرتبطة مبا�شرة باملناهج الأردنية، حيث متت ال�شتعانة بكل 
جو  و�شركة  للتكنولوجيا،  املنا�شري  وجمموعة  اإدراك،  موؤ�ش�شة  من 
اأكادميي، و�شركة اأبواب، و�شركة تل�شكوب. والنتيجة هي نافذة واحدة 

تقدم ح�ش�شًا درا�شية اأ�شبوعيًا لل�شفوف كلها.
من  الكثري  تواجه  بعد  عن  التعليم  جتربة  فاإن  عام  وب�شكل 
الذي  وامل�شاواة  الو�شول  بتحقيق  يتعلق  فيما  التحديات، خ�شو�شا 
ميثل حمورا رئي�شا يف خطة الوزارة ال�شرتاتيجية، حيث اإن اإمكانية 
الو�شول اإلى م�شادر التعلم عن بعد متفاوتة بني الطلبة تبعا لكثري 

من املعطيات، مثل املهارات احلا�شوبية وتوافر الإنرتنت والأجهزة 
هذه  مواجهة  على  الوزارة  وعملت  وذويهم،  الطلبة  لدى  املتوافرة 
فر�س  لإتاحة  بعد  عن  للتعلم  متعددة  قنوات  بتوفري  التحديات 
متعددة اأمام املتعلم، وعلى الرغم من اأهمية هذا اإل اأنه من املهم 
الرتكيز على بناء قدرات الطلبة وتنمية اجتاهاتهم نحو ا�شتخدام 
اأنه وعلى الرغم من  اإلى  التعلم عن بعد، وجتدر الإ�شارة  م�شادر 
من  الكثري  هنالك  اأن  اإل  بعد  عن  التعليم  تواجه  التي  التحديات 
الفر�س التي قد متكن وزارة الرتبية من حتقيق اأهدافها خ�شو�شا 
واإدارة  وزيادة متكنهم من حتقيق  للطلبة  التعلم  تنوع م�شادر  يف 
تعلمهم الذاتي وا�شتخدام املن�شات واملواقع الإلكرتونية التعليمية، 
يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام  يف  الوزارة  �شعي  من  ي�شرع  قد  وهذا 

التعليم وب�شكل تكاملي مع التعليم املدر�شي.
وا�شتجابة لتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ل�شمان احلق 
يف التعليم للطلبة جميعهم، ومتابعة رئي�س الوزراء امل�شتمرة وحتت 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأطلقته  الذي  م�شتمر"  التعليم   " �شعار 
اتخاذ  على  املختلفة  الوزارات  مع  وبالتعاون  الوزارة  حر�شت  فقد 
جمموعة من الإجراءات املتتابعة وامل�شتمرة التي ت�شمن ا�شتدامة 

العملية التعليمية الَتّعلمية.
وتاأتي ا�شتجابة وزارة الرتبية والتعليم باتخاذها جمموعة من 
واإعداد حزمة من  التعليمية  العملية  لتنظيم  والتدابري  الإجراءات 
الإجراءات واخلدمات الإلكرتونية يف �شوء الإجراءات الوقائية يف 
مركز الوزارة ومديريات الرتبية، وتعميمها عن طريق موقع وزارة 
ومتثلت  الر�شمية،  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع  والتعليم  الرتبية 
واحلاجات  الأولويات  بني  املواءمة  يحقق  ما  يف  الإجراءات  هذه 
العام، ومتابعة مهام جلان التخطيط  العمل  اأجل تن�شيق �شري  من 
املركزية واملو�شعة ب�شكل اإلكرتوين، واإ�شدار القرارات وفق الأ�ش�س 
للتن�شيق  والأزمات  الطوارئ  فرق  وت�شكيل  املحددة،  والتعليمات 
مع املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات ومتابعة غرف العمليات 
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الطوارئ  غرف  مع  ات�شال  و�شائل  واإن�شاء  الطوارئ،  وهواتف 
املتخ�ش�شة يف الوزارة وغريها من املوؤ�ش�شات.

كما مت توفري و�شائل ات�شال للتعليم عن ُبعد اأثناء املرحلة، وتفعيل 
غرف العمليات وخطوط ال�صكاوى والقرتاحات املبا�صرة ملعاجلة اأية 
واإعداد خطة  ُبعد،  التعليم عن  يتعلق بنظام  ق�شايا م�شتجدة فيما 
وو�شائل  الإلكرتونية  والبوابات  املخت�شة  اجلهات  مع  اإعالمية  بث 
لإجراءات  العام  الإطار  و�شع  اإلى  اإ�شافة  الجتماعي،  التوا�شل 
الفنية  الفرق  وت�شكيل  واإتاحتها،  واإنتاجها  التعليمية  املواد  ت�شميم 
املتخ�ش�شة، لإعداد املحتوى وتطوير الربامج الإلكرتونية وغريها 
من  الأدنى  وباحلد  ُبعد،  عن  التعليم  بعملية  املتعلقة  املهام  من 
بينها  فيما  والتن�شيق  املختلفة،  الإدارات  يف  املخت�شني  املوظفني 

والتعديل عليها ومتابعتها وتطويرها وفق احلاجة.
اإ�شافة اإلى توفري جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية ون�شرها 
الثانوي  التعليم  فروع  لختيار  والتعليم  الرتبية  وزارة  موقع  على 
 ،2021/2020 الدرا�شي  للعام  الأ�شا�شي  العا�شر  ال�شف  لطلبة 
اأق�شام  مع  بالتن�شيق  املدر�شية  الت�شكيالت  اإعداد  نظام  وتطوير 
التخطيط يف املديريات، وتدقيقها ملناق�شتها اإلكرتونًيا واعتمادها. 
ويف ما يتعلق باملعامالت والق�شايا املتعلقة بالإجازات والتقاعدات 
والرواتب، فقد مت اإجنازها اإلكرتونيا للت�شهيل على املوظفني ومتلقي 
يف  والعمل  املالية  واملعامالت  الإجراءات  متابعة  مت  كما  اخلدمة. 
القرارات  لإ�شدار  ُبعد  عن  للعاملني  الجتماعي  ال�شمان  �شندوق 
مل�شتحقيها،  اخلدمات  وتقدمي  ودميومته،  العمل  ب�شري  تتعلق  التي 
الجتماعي  ال�شمان  �شندوق  اإدارة  ملجال�س  الجتماعات  وعقد 
الت�شهيل  الأزمة من باب  وتاأجيل القتطاعات امل�شتحقة من بداية 
على العاملني، وتنظيم قوائم للمتقدمني ل�شرف �شلف جديدة يف 

الفرتة القادمة.
اتخاذ جمموعة من  والتعليم على  الرتبية  وزارة  كما حر�شت 
الإجراءات والتدابري الحرتازية امل�شبقة للوقاية من انت�شار فريو�س 

ا منها على �شالمة الطلبة، فبداأت بالتوعية والتثقيف  كورونا؛ حر�شً
ال�شحي ب�شكل مكثف منذ بداية الف�شل الدرا�شي الثاين، وقامت 
خطة  و�شمن  والتعقيم،  املدار�س  نظافة  حول  توعوية  بحمالت 
 )2020 )12/اآذار/  بتاريخ  العامة  ال�شالمة  جمال  يف  الوزارة 
م�شابقات،  من  الطالبية  والفعاليات  الأن�شطة  جميع  وقف  قررت 
ومهرجانات، واحتفالت، وم�شرح مدر�شي، وحفالت تخرج بجميع 

اأ�شكالها حتى اإ�شعار اآخر.
اأُعلن عن  وو�شعت وزارة الرتبية والتعليم خطة بديلة يف حال 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  عند  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تعطيل 
وا�شعة  �شراكات  الوزارة هذه اخلطة عرب  اأعدت  الأردن، حيث  يف 
اأو مواد  املتاحة عرب فيديوهات  الإلكرتونية  التعليم  بح�شر موارد 
هذه  �شنفت  فرقها  باأن  الوزارة  واأو�شحت  تفاعلية،  اإلكرتونية 
املحتويات الرقمية بح�شب املادة وال�شف، مع الرتكيز على اأولوية 

العمل يف مادة الف�شل الدرا�شي الثاين.
للقرارات احلكومية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�شتجابة  اأن  كما 
التي جاءت كتدابري ملكافحة تف�شي املر�س، باإيقاف كافة العمليات 
اأ�شبوعني،  التعليمية واجلامعات ملدة  واإغالق املدار�س واملوؤ�ش�شات 
من  ع�شر  اخلام�س  يف  املدار�س  دوام  تعليق  منذ  الوزارة  وطرحت 
يف  الدرا�شة  لتوقف  منا�شًبا  بدياًل  الوقت  �شيق  ورغم  اآذار  �شهر 
على  الطلبة  لإبقاء  ُبعد،  عن  الَتّعلم  طريق  عن  وذلك  املدار�س، 
ات�شال مبدار�شهم ومعلميهم ومناهجهم الدرا�شية واأجواء العملية 
عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت  حيث  عام،  ب�شكل  الدرا�شية 
الثانوية،  املرحلة  لطالب  الدرو�س  لبث  تلفزيونية  قنوات  اإطالق 
الوزارة عن جداول الدرا�شة عرب الإنرتنت با�شتخدام  اأعلنت  كما 

خمتلف القنوات.
ُبعد  عن  للتعليم  منظومتها  باإطالق  الوزارة  خطوة  وبددت 
درا�شة  على  الأمور  اأولياء  من  الكثري  لدى  تولدت  التي  املخاوف 
اأبنائهم والعملية التدري�شية ب�شكل عام، يف الوقت الذي طماأنت فيه 



شباط 2021 املجلد 57-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 14

وزارة الرتبية والتعليم يف وقت �شابق اأولياء الأمور بعدم القلق على 
م�شتقبل اأبنائهم الأكادميي.

الأمور  اأولياء  دور  عن  املرحلة  هذه  يف  الوزارة  تغفل  ومل 
باعتبارهم ال�شريك املهم، وا�شتمرت يف دعوتهم لت�شجيع اأبنائهم 
ُبعد،  عن  للتعليم  متعددة  من�شات  من  وفرته  مبا  تعلمهم  ملتابعة 

وحتفيزهم ل�شتغالل وجودهم اإلى جانبهم يف املنزل.
كما اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة القت�شاد 
ُبعد  عن  للدرا�شة  تعليمية  من�شة  اإطالق  عن  والريادة  الرقمي 
التلفزيونية  املحطات  الإلكرتوين  التعليم  من�شة  تكمل  )در�شك(، 
 "Jo Darsak 2" التي مت اإطالقها حديًثا "Jo Darsak 1" و 
املخ�ش�شة للطلبة من ال�شفوف جميعها، حيث بداأ 70.000 طالب 
يف ا�شتخدام هذه املن�شة منذ �شباح اليوم التايل، كما مت تطويرها 
ُبعد،  عن  املنزل  من  بالدرا�شة  للطلبة  لل�شماح  اأ�شبوع  من  اأقل  يف 
وقدمت عن طريقها حمتوى تعليمًيا مطوًرا بخربات وجهود اأردنية، 
يوفر احلد املنا�شب من املعرفة واملهارات يف ظل ظروف ا�شتثنائية، 

وعملت ب�شعار " التعليم م�شتمر".
مع  بالتن�شيق  يومًيا  املن�شة  اإلى  املجاين  الو�شول  توفري  ومت 
�شركات الت�شالت والإنرتنت، من ال�شاعة ال�شاد�شة �شباًحا حتى 
الرابعة م�شاًء، و�شمحت احلكومة بدورها بالو�شول اإلى نطاق مو�شع 
الرتددي  النطاق  وتوفري  اخلدمات  بتو�شيع  لل�شماح  الرتددات  من 

الإ�شايف املطلوب.
كما وجهت وزارة الرتبية والتعليم عرب �شفحاتها الإلكرتونية 
الأمور،  واأولياء  للطلبة  الت�شجيعية  الر�شائل  من  عدًدا  املختلفة 
اأكدت من خاللها اهتمامها بتوفري تعليم منا�شب وتزويدهم بالعلم 

واملعرفة، واأنها تعمل بكل ما متلكه من قدرات لتمكني الطلبة من 
تغفل  مل  كما  العامل،  دول  يف  اأقرانهم  مع  التعليم  عملية  مواكبة 
على  املعلمني  لتدريب  من�شة  اإطالق  مت  حيث  املعلم؛  دور  الوزارة 
الَتّعلم عن ُبعد، والتي جاءت ا�شتكماًل لعنا�شر منظومة الَتّعلم عن 

ُبعد التي اأطلقتها بالتعاون مع �شركائها.
الراجعة  التغذية  على  احل�شول  على  ا  اأي�شً الوزارة  وحر�شت 
اأعدت  فقد  جميعها،  التعلمية  التعليمية  العملية  اأطراف  من 
من�شتها  على  ون�شرتها  بحثية،  ا�شتبانات  والتعليم  الرتبية  وزارة 
والطلبة،  املعلمني  اآراء  على  للوقوف  �شبي�س"؛  نور   " الإلكرتونية 
ولقيا�س  تنفذه،  الذي  ُبعد  عن  الَتّعلم  م�شروع  حول  الأمور  واأولياء 
مدى ال�شتفادة من تلك الربامج واملقررات؛ بهدف جتويد وتطوير 

العملية التعليمية الَتّعلمية املقدمة عن طريقه. 
من  جملة  �شمن  ياأتي  الإجراء  هذا  اأن  الوزارة  بينت  كما 
ُبعد الذي ما زال  الَتّعلم عن  التطوير والتح�شني مل�شروع  اإجراءات 
اأُجِنز  ملا  تقييم  لإجراء  احلاجة  برزت  املبكرة؛ حيث  مراحله  يف 
خالل الأ�شابيع الثالثة الأولى من بث الدرو�س عرب من�شة در�شك 

والقنوات التلفزيونية.
وجاء اإ�شدار اأمر الدفاع رقم )7( بهدف تو�شيع مفهوم �شكل 
منتظًما  تعليًما  باعتباره  ُبعد  عن  الَتّعلم  ي�شمل  بحيث  التعليم، 
يخدم كافة الأغرا�س املن�شو�س عليها يف قانون الرتبية والتعليم، 
التعليم  واأ�شاليب  طرق  على  العتماد  على  القانون  هذا  اأكد  كما 
تتم  التي  الطلبة  حت�شيل  تقييم  اأ�شكال  وخمتلف  التقليدية،  غري 
بالو�شائل الإلكرتونية، اأو الَتّعلم عن ُبعد باعتبارها و�شائل واأ�شاليب 

مقبولة داخل اململكة فقط؛ ووفقًا لأحكام قانون الرتبية والتعليم.

� � �
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املهند�سة اأماين ر�سمي النواي�سة 

مديرية تربية املزار اجلنوبي

�لقيادة �لها�شمية و�إد�رة �لأزمات

وبيئية  واجتماعية  اقت�شادية  متعددة  اأزمات  الب�شرية  �شهدت 
هذه  فكانت  احلايل،  قرننا  حدود  اإلى  القدمي  العهد  منذ  واأمنية 
للتعامل  تطلب  مما  والدويل،  املحلي  امل�شهد  من  جزءا  الأزمات 
كمظهر  الأزمات  باإدارة  ُتعنى  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل  معها 
واجهت  التي  احلرجة   اأو  الطارئة  الأزمات  مع  الإن�شاين  للتعامل 
وتت�شم  ومعاندتها،  الطبيعة  جمابهة  حاول  اأن  منذ  الإن�شان  حياة 
مثل هذه اللجان ب�شمات معينة ل �شك اأن من اأهمها ح�شن الإدارة  
وبراعة القيادة واحلكمة يف �شنع القرارات واتخاذها مبا يحافظ 

على املجتمعات ويقلل من اآثار الأزمات مبختلف اأ�شكالها. 

اإدارية خا�شة من  اإدارة الأزمة باأنه عملية  ميكن بيان مفهوم 
عن  وذلك  الأزمات،  ملواقف  ا�شرتاتيجية  ا�شتجابة  اإنتاج  �شاأنها 
مع  التعامل  يف  مهاراتهم  يوظفون  م�شبقا  منتقني  اإداريني  طريق 
اخل�شائر  تقليل  اأجل  من  خا�شة  اإجراءات  اإلى  اإ�شافة  الأزمات، 
التي ميكن اأن تنجم عن اأزمة ما اإلى احلد الأدنى، وهو ما ي�شمى 
فريق اإدارة الأزمات. واإدارة الأزمة تقنية ملواجهة احلالت الطارئة 
والأزمات ت�شتلزم التخطيط لأ�شلوب املواجهة ب�شكل مبكر بناء على 
افرتا�شات مبنية على معلومات تنبئ بحدوث الأزمة. ومن ثم، فاإن 
التغلب  اإلى  تهدف  اجلوانب  متكاملة  اإدارية  عملية  الأزمات  اإدارة 



شباط 2021 املجلد 57-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 16

ودرا�شتها،  حالتها،  بتحديد  واحلا�شمة،  احلرجة  اللحظات  على 
اأجل التعامل  والتنبوؤ بها با�شتخدام الأدوات العلمية والإدارية من 

معها باأقل عواقب وجتنب �شلبياتها وال�شتفادة من اإيجابياتها.
تتمثل  اأزمة  منه  كجزء  الأردنية  والدولة  اليوم،  عاملنا  ي�شهد 
)كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  وهي  األ  خطرية  جائحة  �شكل  يف 
اأو  دون رحمة  ويهاجمها  الب�شرية  النف�س  يباغت  الذي  الوباء  هذا 
والتخطيط،  وال�شمود،  املواجهة  يتطلب  الذي  الأمر  ا�شتئذان، 
والبناء ال�شليم والقومي، والتعاون، وال�شرب للتغلب على هذا الوباء 
الذي اأ�شبح ي�شكل حالة من الرعب واخلوف والهلع ل�شكان الأر�س.

خمتلف  يف  الأردنية  للدولة  حتديًا  كورونا  وباء  اأزمة  ت�شكل 
اأن  بد  ل  والقت�شادية،  والجتماعية  ال�شحية  املجالت، وحتديدًا 
وهنا  ال�شليم،  التخطيط  على  مبني  مدرو�س  علمي  فعل  رد  يقابله 
على  قادرة  فّذة  قيادة  وجود  من  لبد  ذلك  ويتحقق  يتوفر  لكي 
الواقع  معرفة  على  قادرة  وتوجيهها،  الأزمة  جمريات  يف  التحكم 
والتنبوؤ بامل�شتقبل، وهذا ما جعل الدولة الأردنية عالمة فارقة وحالة 
ا�شتثنائية بني دول العامل يف القدرة والكفاءة لإدارة اأزمة كورونا، 
كون من يدير الأزمة قائد ها�شمي فّذ جاللة امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه. حيث بداأ جاللته باإجراءات 
الأمان،  بّر  اإلى  الأردنية  بالدولة  للو�شول  دقيقة  ومهنية  احرتافية 
وحماية املواطن الأردين وكل من تطاأ قدمه الأر�س الأردنية ترجمًة 
" الإن�شان  الواقع  اأر�س  على  الإن�شاين  الها�شميني  ل�شعار  وتطبيقًا 

اأغلى ما منلك ".
فبعد ت�شنيف منظمة ال�شحة العاملية فريو�س كورونا جائحة 
وو�شول الفريو�س اإلى الأردن، اتخذت احلكومة الأردنية بتوجيهات 
عديدة  اإجراءات  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  من 
تتطّلب  العاملية  الأزمة  هذه  مع  التعامل  يف  ناجعة  ُتعد  وقرارات 

ال�شتمرار بها للخروج من هذه الأزمة باأقل اخل�شائر املمكنة. 
حيث �شكلت روؤية القيادة الها�شمية الثاقبة واخلطاب الها�شمي 

الأردنية  للحكومة  طريق  خارطة  اجلائحة  هذه  اإدارة  يف  احلكيم 
باإدارة  املعنية  واملدنية  منها  الع�شكرية  الدولة  موؤ�ش�شات  ولكل 
الأزمة، مبنية على م�شارين اأ�شا�شيني هما: �شحة املواطن واملقيم، 
يف  كبري  حٍد  اإلى  �شاهم  الذي  الأمر  الأردين،  الوطني  والقت�شاد 
احتواء الأزمة وال�شيطرة عليها، واحلد من اآثارها ال�شلبية مقارنًة 

بالدول الأخرى.
اأمام  نقف  الأردنية،  الوطنية  املوؤ�ش�شات  عن  نتحدث  وعندما 
اأردين عمالق، اأخذ على نف�شه عهدًا وق�شمًا غليظًا بحماية  �شرح 
اأمن الأردن والأردنيني من اأي طارئ اأو تهديد اأو �شائقة، األ وهو 
العظيمة  امللكية  الهدية  الأزمات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز 
والإجناز امل�شرف الذي ي�شاف اإلى اإجنازات �شيدت يف عهد جاللة 
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه، ومتثل 
فيه جهد خمل�س من خمل�شني اأوفياء من اأبناء هذا الوطن. ففي 
الثالث والع�شرين من �شهر كانون الثاين من العام 2008 ويف ر�شالة 
احل�شني  ابن  علي  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإلى  �شامية  ملكية 
والتي  الرائدة،  الوطنية  املوؤ�ش�شة  لهذه  النطالقة  كانت  املعظم 
اعتربت �شرورة وطنية ملحة تهدف اإلى متكني الأردن من التكيف 
اهلل-  قدر  -ل  حدوثها  حال  واملخاطر  ال�شتثنائية  الظروف  مع 
الإ�شراف  لها يف  و�شريكًا  الأردنية  الدولة  موؤ�ش�شات  لباقي  ورافدًا 

والتخطيط والتنفيذ.
الكلمات عاجزة عن  تقف  الكبار  والقادة  العظماء  يف ح�شرة 
اأيديهم  التحدي، مي�شكون يف  وقفوا يف وجه  اإنهم رجال  و�شفهم، 
ويخطون  املفّدى،  احل�شني  اأبي  جند  فهم  العلم،  �شارية  وبقوة 
ب�شمت  يعملون  واأجيال،  لأجيال  يدر�س  وعلمًا  فكرًا  اأوراقهم  يف 
من  مزيج  �شعارهم  منازع،  بال  الأردن  هوى  قلوبهم  ويف  واتزان، 
حر�س وحب وع�شق وخوف على الأردن والأردنيني، قدرتهم العالية 
من  كل  جعلت  بها  يتمتعون  التي  العالية  والكفاءة  اأفقهم  و�شعة 
يتعامل معهم اأو يقرتب منهم ي�شعر باأننا بخري، والأردن والأردنيون 
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بخري واأمان، واأننا نتج�شد �شعار بلد الأمن والأمان باأنفا�س هوؤلء 
الرجال الأفذاذ.

العمل  منهجية  على  بناء  امل�شتغرب  ول  املفاجئ  غري  من  اإنه 
اأن جتد هناك  العلمية والأكادميية املتبعة يف هذا ال�شرح املميز، 
درا�شات معمقة اأعدها املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات قبل 
ثالثة اأعوام تتحدث عن خطر وباء قد ي�شكل خطرًا وتهديدًا حلياة 
و�شيناريوهات معدة  للتعامل معه  الأردنيني، وجتد خطًطا جاهزة 
اإدارة  ا�شرتاتيجي وتخطيط منظم يف  بعد  م�شبقًا ملواجهته �شمن 
قائده  وطن  عليه،  خوف  ل  وطن  يف  اأنك  تعلم  عندها  الأزمات، 
عظيم ميتلك من الب�شرية والروؤية الثاقبة وا�شت�شراف الأحداث، 
وطن جنوده اأوفياء ميتلكون من املعرفة والدراية والعلم والتخطيط 
ما يوؤهلهم ملواجهة ال�شعاب والتحديات وجتاوزها، هذا الوطن بال 

�شك اأردن العظمة واملنعة والأنفة.
وا�شتالم   - كورونا  جائحة  اأزمة   - احلالية  الأزمة  بداية  منذ 
عالية  بت�شاركية  امللف  هذا  الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز 
على  وقدرتها  الدولة  روح  جت�شدت  الأردنية،  الدولة  موؤ�ش�شات  مع 
التعامل مع املخاطر اجل�شام، وامتزجت فيها قدرة الإن�شان الأردين 
تفا�شيلها،  التعامل مع  املثقف �شاحب اخلربة واحلنكة يف  الواعي 
وربط اأحداثها، والإم�شاك بخيوطها، فكانت الأحداث العاملية تتوالى 
الوطني  املركز  ن�شامى  باأيدي  املتتالية  انت�شاراته  يحقق  والأردن 
يقفون  اأبطاًل  ال�شرح  كانوا يف ذلك  نعم،  الأزمات،  واإدارة  لالأمن 
الأحداث  يديرون  والتحكم  الت�شال  واأجهزة  �شا�شاتهم  وراء  من 
ر�شائلهم  فكانت  باأهدافه،  الواثق  وبهدوء  بالنتائج  العارف  بحكمة 
طماأنة  ر�شائل  كانت  بل  ترهيب،  اأو  اإثارة  فيها  لي�س  متزنة  هادفة 
والحرتافية  الدقة  تتوخى  واخلوف،  الذعر  م�شاعر  بث  بعيدة عن 

يف امل�شمون واملحتوى، فكانوا رجاًل �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.
هوؤلء الفر�شان �شكلوا خط الدفاع الأول يف مواجهة التحديات، 
يف  واملجّد  الدوؤوب  وعملهم  البالغة  وحكمتهم  العميق  ب�شربهم 

الليل ويف النهار ا�شتطاعوا اأن يعربوا بنا وبالوطن اإلى بر الأمان، 
الوطني  ال�شرح  ن�شامى هذا  اإلى  والتقدير  وال�شكر  فكل الحرتام 
العظيم الذي اأ�شبح حمط فخٍر واعتزاز واحرتام الأردنيني جميعًا، 
�شمو  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اإلى  العتزاز  م�شاعر  واأحر 
ال�شرح  لهذا  الفذة  قيادتكم  املعظم على  الأمري علي بن احل�شني 
الوطني الرائد، وما هذا الفرح الوطني الغامر مبا حققه الأردن من 
جتاوز �شل�س وهادئ لهذه الأزمة ما كان ليتحقق اإل من خالل هذه 
والأكادميية  العلمية  واخلربات  النرية  والعقول  القادرة،  ال�شواعد 

والع�شكرية واملدنية التي �شحذت الهمم ورفعت املعنويات.
ها نحن اليوم نقف على اأعتاب انت�شار ي�شاف اإلى انت�شارات 
اأردنية م�شرفة، كنا فيها �شفًا واحدًا جميعًا خلف القيادة الها�شمية 
احلكيمة كما عهدمتونا، و�شنبقى جميعًا جنودًا اأوفياء وحماة لهذا 
هذا  مع  املعركة  هذه  يف  الطليعة  يف  مولي  كنتم  الغايل،  الوطن 
تهديد  مواجهة  ويف  و�شحتهم  الأردنيني  حياة  عن  مدافعًا  الوباء، 
�شكل خطرًا على حياتهم، وما كانت كلماتكم، يا مولي، اإل بل�شمًا 
�شد من اأزرنا ورفع معنوياتنا، ودفعنا اإلى املزيد من العمل والعطاء.

الأردنية  اململكة  بها  تنجح  التي  الأولى  املّرة  هذه  ولي�شت 
اإلى  الأردن  تعّر�س  اأن  �شبق  فقد  معينة،  اأزمة  اإدارة  الها�شمية يف 
العديد من الأزمات والأحداث التي تطّلبت التعامل معها بطرق غري 
اعتيادية ووفق اإ�شرتاتيجية وخطط معّينة. فعند العودة اإلى املا�شي 
ومراجعة بع�س الأحداث ال�شابقة التي مّرت بها املنطقة وحتديدًا 
اأحداث الربيع العربي وما رافقها من احتجاجات وثورات يف بع�س 
الدول املجاورة، ُيالَحظ اأن هذه الأزمة والأحداث كانت ذروتها يف 

الأردن يف عام 2012م. 
ومن خالل درا�شة هذه الفرتة الزمنية وحتليلها تبنّي اأن الأردن 
ا�شتطاع احتواء هذه الأزمة بنجاح يف تلك الفرتة على الرغم من 
ارتفاع �شقف مطالب املحتجني اآنذاك من خالل اتخاذ العديد من 
الإجراءات والتعامل ال�شحيح وال�شليم مع املحتجني، وبالتايل، فاإن 
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اإدارة تلك الأزمة التي َغَلب عليها الطابع  الأردن اأثبت جناحه يف 
ال�شيا�شي والقت�شادي والت�شريعي واحتوائها.

خمتلفة  اأزمة  يواجه  اأجمع  العامل  كما  الأردن  فاإن  اليوم،  اأّما 
عّما �شبق وهي اأزمة �شحّية �شّنفت جائحة. ومن خالل متابعة ما 
اُتّخذ من اإجراءات كان اأهّمها تفعيل قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 
)1992( وفر�س حظر التجّول اجلزئي واأحيانًا احلظر ال�شامل، وما 
ترتب عليها من تباعد اجتماعي ومتكني الكوادر الطبّية من القيام 
بدورها املن�شود، وما نتج عن ذلك من القدرة على ال�شيطرة على 
انت�شار الفريو�س والتمّكن من ح�شره، والدليل على ذلك هو عدم 
اأغلب مناطق  انت�شاره يف  اأعداد امل�شابني بالفريو�س وعدم  ارتفاع 
الأردن. فاإن الأردن اأثبت جمددًا قدرته على اإدارة الأزمات بالرغم 
من حمدودية موارده واإمكانياته. اإّن املُتاِبع لآخر م�شتجدات فريو�س 
كورونا يف الدول الكربى ُيالحظ ف�شل الكثري منها يف مواجهة واإدارة 
تلك  يف  ال�شحية  الأنظمة  �شعف  عن  ك�شفت  والتي  الأزمة،  هذه 

الدول على الرغم من املوارد والإمكانيات املتاحة لديهم.
واأّن  َبْعد،  تنتِه  مل  اجلائحة  هذه  باأن  التذكري  من  بّد  ل  وهنا 
اخلطر  مرحلة  يتجاوز  ومل  املواجهة  مرحلة  يف  يزال  ما  الأردن 

ا�شتمرار  هي  حاليًا  املرجوة  الغاية  فاإن  وبالتايل،  تام،  ب�شكل 
هذا  ا�شتمرار  َواإَِنّ  الأزمة.  هذه  واإدارة  مواجهة  يف  الأردن  جناح 
النجاح يتطّلب من املواطنني واملقيمني ب�شكل رئي�س اللتزام التام 
الأ�شا�س يف هذه  الالعبون  فهم  ال�شادرة،  والتعليمات  بالقرارات 
املرحلة، ولهم الدور الأكرب اإما يف انت�شار اأو انح�شار الفريو�س يف 
الأردن، وكما قال جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني موؤخرًا 
فنجاح  ال�شعاب"،  عند  يظهر  لالأردنيني  احلقيقي  "املعدن  فاإن 
هذه املرحلة يعتمد على مدى التزام املواطنني، اإ�شافة اإلى الدور 
املهم لالأجهزة الأمنية واجلي�س العربّي والكوادر الطبية ولكل من 

يقوم بدوره لتجاوز هذه الأزمة بنجاح، فلمثلهم ُترفع القبعات. 
الها�شمية  بالقيادة  علينا  اأنعم  الذي  هلل  احلمد  اخلتام،  يف 
ومعه  به  ونحن  ورعاه،  اهلل  حفظه  احل�شني  اأبي  قيادة  احلكيمة 
احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  �شيدي  وبكم  �شائرون، 
اهلل  �شاء  واإن  وتعالى،  �شبحانه  اهلل  باإذن  امل�شرية  ت�شتمر  املعظم 
واإرادة  واإرادتكم  بعزمكم  ثم  اهلل  باإرادة  اجلائحة  هذه  �شنتجاوز 
ال�شعب الأردين العظيم. حفظ اهلل الأردن وطنًا وقيادًة و�شعبًا من 

كل مكروه.

� � �
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الـــدكـــــتورة: منرية عبد الكرمي حمد ال�سديفات 

مديرة مدر�سة املن�سية الأ�سا�سية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�سبة املفرق

دور �ملوؤ�ش�شات �لتبوية يف مو�جهة �لأوبئة و�لأزمات

كافة،  احلياة  جمالت  يف  كثرية  تغريات  احلايل  القرن  �شهد 

اجلديدة،  والتحديات  احلديثة،  التطورات  من  جمموعة  ترافقها 

تعد  حيث  الأزمات،  تظهر  والتحديات  التطورات  لتلك  مرافقة 

الأزمات من الأحداث املهمة واملوؤثرة يف املجتمعات وت�شكل م�شدرًا 

كيفية  من  اخلوف  ويالزمها  والأفراد،  وامل�شوؤولني  للقادة  مقلقًا 

ال�شيطرة عليها ومن التغريات املفاجئة املتالحقة حلدوثها ومدى 

تاأثريها على الفرد واملجتمع ومدى امتداد تاأثريها امل�شتقبلي.

ونوعها،  حجمها  وحتديد  الأزمة  عن  املبكر  الك�شف  اإن 

اأ�شبح  الأزمات  مع  للتعامل  واملنطقي  العلمي  املنهج  وا�شتخدام 

عليه  يطلق  ما  اأو  لإدارتها  اأ�شلوب  اإيجاد  اأجل  من  حتمية  �شرورة 

"الإدارة الأزموية" ذات الآلية املميزة يف مواجهة الأزمات، واإيجاد 
تقنية موجهة للحالت الطارئة التي ل ميكن جتنبها. اإن ا�شتخدام 

لنوع  تبعًا  خمتلف  ب�شكل  يكون  الإدارية  والتقنيات  الأ�شاليب  هذه 

هذه  مع  تتعامل  التي  الإدارية  القيادة  ونوع  يتما�شى  ومبا  الأزمة 

الأزمات )الالمي والعي�شاوي،2015(.

اأنواع  ومن  املتغرية،  واأ�شبابها  اأنواعها  يف  الأزمات  تتعدد 

والأزمات  القت�شادية  والأزمات  الجتماعية  )الأزمات  الأزمات 

يطلق  التي  ال�شحية  الأزمات  الأنواع  اأخطر هذه  ومن  ال�شحية(، 
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الأزمة  من  النوع  هذا  فخطورة  واملر�س،  الوباء  م�شطلح  عليها 

النت�شار،  �شرعة  وهي:  بها،  يتميز  التي  اخل�شائ�س  يف  يكمن 

و�شعوبة املواجهة واكت�شاف الدواء وتوافره.

لدى  يتوافر  اأن  يجب  اأنه  مبعنى  العالج،  من  خري  الوقاية  اإن 

القادة ا�شتعدادات واأ�شاليب كافية للوقاية من الأزمات، وذلك عن 

طريق اكت�شاف نواحي ال�شعف ومعاجلتها قبل اأن ت�شتفحل وي�شعب 

ينبئ  الذي  املبكر  الإنذار  وبا�شت�شعار  اأزمة،  اإلى  وتتحول  عالجها 

بقرب وقوع الأزمة، فاإذا مل يوجه الهتمام الكايف لهذه الإ�شارات 

الإ�شارات  هذه  احتواء  فاإن  لذلك  الأزمة،  تقع  اأن  املحتمل  فمن 

التقاط  يف  وكفاءتهم  القادة  مهارة  على  يتوقف  معها  والتعامل 

الإ�شارات احلقيقية واملهمة حتى ي�شهل التعامل معها، ولكن وعند 

الناجمة  الأ�شرار  لتقلي�س  املواجهة  تنفيذ خطة  يتم  الأزمة  وقوع 

عن  الناجتة  التاأثريات  �شل�شلة  اإيقاف  هو  والهدف  الأزمة،  عن 

الأزمة واحتواء الآثار الناجتة عنها وعالجها، وهي مهمة اأ�شا�شية 

تقليل  اإلى  الأول  املقام  يف  تهدف  التي  الأزمات  اإدارة  مهام  من 

اخل�شائر لأدنى حد ممكن )احلربي،2017(.

دورًا  توؤدي  اجتماعية  موؤ�ش�شات  تعد  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  ولأن 

رياديًا وم�شوؤولية كربى يف حتقيق تنمية الراأ�شمال الفكري والتقدم 

احلفاظ  بني  واملوازنة  املعريف،  القت�شاد  وتنمية  التكنولوجي 

الرتبية  فاإن  العاملي،  املجتمع  على  والنفتاح  الذاتية،  الهوية  على 

وحتولت  تغريات  ي�شهد  املتقدم  العامل  اأنحاء  جميع  يف  والتعليم 

التحدي  ميثل  هذا  ولعل  املعا�شرة،  والتطورات  لالأزمات  نتيجة 

احلقيقي للموؤ�ش�شات الرتبوية يف املجتمعات الأقل تقدمًا على وجه 

املتقدمة  املجتمعات  اأخذت  ذلك  من  العك�س  وعلى  اخل�شو�س، 

باأ�شباب التطور والعمل على مواكبة امل�شتجدات احلديثة مبا يخدم 

م�شاحلها، ويحقق اأهدافها املن�شودة )بيزان، 2015(.

ويف ظل الأزمات والأوبئة وجائحة كورونا فقد تغري دور املعلم 

دور  ا  اأي�شً وتغري  اجلديدة،  مهامه  عن  للتعبري  وا�شحة  ب�شورة 

ن�شطًا  يكون  اأن  ا�شتلزم  �شلبيًا،بل  متلقيًا  املتعلم  يعد  فلم  املتعلم، 

تاأثر حمتوى  اأثناء املوقف التعليمي ومتفاعاًل ومقومًا لنف�شه، وقد 

اأ�شبح  كما  تقوميها،  واأ�شاليب  عر�شها  وطرق  واأن�شطتها  املناهج 

اإك�شاب الطلبة مهارات التعليم الذاتي وتفريد التعليم والإتقان هو 

تكنولوجيا  وذلك عرب  الفر�س،  وتكافوؤ  التعليم  لنظم  الأول  املعيار 

التعليم والتعلم عن بعد والتعلم اخللوي )البغدادي، 2015(.  

جلاأت الدول العربية للتعليم عن بعد، واأعلنت اململكة الأردنية 

اآذار   15( من  اعتبارًا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  دوام  تعليق  الها�شمية 

اإجراءات  عدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  واتخذت   ،)2020 لعام 

تفعيل  ومنها  كورونا،  جائحة  ب�شب  الدرا�شة  تعليق  مع  للتعامل 

�شبي�س"  "نور  الإلكرتونية  من�شتها  عرب  بعد  عن  التعليم  منظومة 

النقطاع  فرتة  خالل  للطلبة  التعليمي  املحتوى  وفرت  والتي 

خالل  من  املن�شة  لهذه  بديل  توفري  اإلى  اإ�شافة  الدرا�شة،  عن 

العايل  التعليم  وزارة  وجهت  كما  تلفزيونيًا،  التعليمية  املواد  بث 

اآلية  اإلى  والنتقال  التعليمية  ال�شياقات  اإعداد  ب�شرورة  اجلامعات 

                                 ،2020، العربية  ريفيو  تكنولوجي  تي  اي  )ام  بعد  عن  التعليم 

.)https:// technologyreview.ae

الوقت  يف  املتزايدة  التعليم  وتقنيات  والأوبئة  الأزمات  وت�شكل 

احلايل حتديًا للرتبويني والقائمني على العملية الرتبوية من �شرورة 

ال�شتفادة من التقنيات التعليمية ملواكبة الع�شر املعلوماتي، والتي 

حلل  للتعليم،  جديدة  وطرق  اأ�شاليب  ا�شتحداث  يف  ت�شهم  قد 

مواجهة  يف  الرتبوي  النظام  يواجهها  التي  امل�شكالت  من  الكثري 

تلك الأزمات، فلم يعد الهدف من التعليم يف هذا الع�شر اإك�شاب 

اإك�شابه  �شرورة  اإلى  تعداه  بل  فح�شب،  واحلقائق  املعرفة  الطالب 

املهارات والقدرات والعتماد على الذات، ليكون قادرًا على التفاعل 

مع متغريات الع�شر الطارئة )العتيبي، 2013(.

اأفرزتها  التي  امل�شتحدثات  اأكرث  من  بعد  عن  التعليم  يعد 

املوؤ�ش�شات الرتبوية يف مواجهة الأوبئة والأزمات يف الأوقات احلديثة 
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كونه خرج عن ال�شياق التقليدي للرتبية واأنظمتها، باعتباره موقًفا 
ا ينف�شل فيه املتعلم فيزيائيًا وجغرافيًا عن امل�شدر  ا تعلمًيّ تعليمًيّ
املعلومات من  نقل  تفاعلية من خالل  بطريقة  التعلم  يتم  اأن  على 
التقنية  الو�شائل  على  اعتمادًا  يوجد  حيث  املتعلم  اإلى  م�شدرها 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  عاتق  على  وقع  لذلك  ونتيجة   ، التكنولوجية 
احلمل الأكرب يف مواجهة الأوبئة والأزمات لت�شهم يف تكافوؤ الفر�س 
التعليمية بني اأفراد املجتمع واإتاحة الفر�شة للتعلم ح�شبما ت�شمح به 
ظروف الفرد وفقًا لقدراته واإمكاناته ، ولعل يف ذلك دعوة �شريحة  
اإلى اأن يرتكز املجتمع على املوؤ�ش�شات الرتبوية التي بح�شن اإدارتها 

يدار جمتمع باأكمله.

ومن هنا تربز الأهمية الق�شوى للموؤ�ش�شات الرتبوية وما يجب 
اأن حتويه من خطط م�شتقبلية قادرة على مواجهة الأزمات والوباء 
لتغذية  م�شدر  اأهم  والتعليم  الرتبية  نظام  لأن  ذلك  والكوارث، 
املجتمع بالكوادر الب�شرية الفكرية املوؤهلة للم�شتقبل، لإعداد قادة 
املنا�شبة  القرارات  واتخاذ  العطاء  على  قدرتهم  ومدى  امل�شتقبل 
املختلفة،  امل�شتقبلية  والأحداث  والتطورات  التغريات  مع  املتوائمة 
ملا  املجتمع  يبنى عليها  التي  الأ�شا�شية  اللبنة  ي�شكلون  الطلبة  ولأن 
لالكت�شاب  لديهم  الهائلة  والقدرة  الكامنة  القوى  من  به  يتمتعون 
املعريف الفردي والتفكري امل�شتقبلي، وهم اأكرث الفئات عر�شة للتاأثر 

والتاأثري.
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املعلم: يا�سر �سليمان اأبو غليون

مدر�سة ابن زهر الأ�سا�سية للبنني
مديرية التربية والتعليم/ قصبة عمان

�لتعلم عن بعد بني �لو�قع و�لطموحات

لعلـــه من بـــاب الأمانة ون�شبة ال�شيء ل�شاحبـــه اأن ن�شتذكر يوم 
اأن اأطلق يف العام 2007 خبري احلو�شبة امل�شري ال�شهري نبيل علي 
نبوءتـــه يف منتدى �شومان حمذًرا مـــن �شرورة مواكبة اللغة العربية 
، تلك النبوءة التي و�شعها بعد تاأليفه كتاب الفجوة  الع�شـــَر الرقمَيّ
الرقمية، والذي اأورد فيه "اإن العامل العربي يواجه حتديا مزدوجا: 
حتـــدي اإ�شـــالح ما اأف�شده نظـــام تعليمه الر�شمـــي، وحتدي التغيري 
ال�شرتاتيجي"، واأثبتت الأيام م�شداقية تلك املقولة، فلم نعد - يف 
ظل ثورة املعلومات والإنرتنت وحتولت امل�شتقبل املليء بالتحديات- 

اأمام رفاهية الختيار بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي!
اإزاء هـــذا ل بد من مواكبة الع�شر بعيدا عن التحفظ املمقوت، 
فالتعليـــم ال�شبكي)on line( قـــادم ل حمالـــة، ول يعقل التعامل 
مـــع معطيات الع�شر مبفاهيم احلر�س القدمي، ونظري ذلك احلرج 
النا�شـــئ عن تقبل ال�شحافة الورقية يف زمـــن ال�شماوات املفتوحة، 
 ،)online schools( والآفـــاق الواعـــدة يف مدار�س الأون ليـــن

فعالم نراهن؟ وماذا ننتظر؟ ومل املكابرة والت�شكيك؟  
بدايـــة مل نكـــن لن�شـــل للتعلم عن بعـــد لول انقرا�ـــس مدار�س 
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الكتاتيب والغرف ال�شفية، مما �شاهم يف التحجيم التدريجي لدور 
املعلم الفيزيائي يف الف�شـــل الدرا�شي، مع مالحظة اخلطاأ ال�شائع 
الـــذي يت�شوره الكثريون حول ماهيـــة التعلم عن بعد وكاأنه مرادف 
للتعلم عرب الإنرتنت، ففي حني يعد التعليم من خالل الإنرتنت اأحد 
و�شائل التعلم الإلكرتونية التفاعلية التي ل تقت�شر على التعليم من 
خ���ال ال�صبكة فقط، واإمنا تتطلب التوا�صل ب�صتى �صوره،  لكن دون 
التقيد باملكـــان والزمان )خارج الغرفة ال�شفيـــة(، جند اأن التعلم 
عـــن بعـــد )distance education( �شـــكل من اأ�شكـــال التعلم 
الذاتي غري التفاعلي)3(، بحيـــث ل يتطلب توا�شاًل دائما، مازجا 
بـــني و�شائط التعلـــم التقليديـــة واحلديثة معا، ويو�شـــف املعلم فيه 

باملر�شد بخالف التعلم الإلكرتوين فيعد مدر�شًا نظاميًا.
يف بدايـــة تو�شيف التعلم عن بعـــد ينبغي تاأكيد اأهمية املزاوجة 
بـــني التعليـــم التقليـــدي والتعليم عن بعـــد مع احلر�س علـــى تكافوؤ 
الفر�ـــس ورقمنـــة الإدارة وتوفـــري املعدات الإلكرتونيـــة وا�شرتاكات 
الإنرتنت للطلبـــة واأهاليهم، كخيار ا�شرتاتيجي ل تراجع عنه، على 
النقي�ـــس ممن ي�شكك يف جدوى م�شـــروع التعلم املوجه ملا يزيد عن 
مليـــون ون�شف مليون طالب يف التعليـــم املدر�شي، ي�شاف اإليهم ما 

يقارب ربع مليون طالب جامعي.
ومـــن هنا فال بـــد من التخل�ـــس من عقليـــة نظريـــة املوؤامرة، 
فالزمـــن يحث خطـــاه �شريعا، ول ميكـــن ا�شت�شاغة فكـــرة التم�شك 

مبدار�س املا�شي رغم اأن ذهابها اأحدث �شدمة كبرية.
ل جـــدال يف اأن موجبـــات التعلـــم عـــن بعـــد هـــي ا�شتحقاقات 
ح�شاريـــة نه�شويـــة، ناهيك عن دوافـــع الظـــرف ال�شتثنائي الذي 
اأوجـــب اتبـــاع هـــذا النمط مـــن التعلم، والـــذي ي�شتند اإلـــى و�شائل 
الت�شـــال احلديثة من: حا�شوب و�شبكـــة اإنرتنت وو�شائط م�شاعدة 

كال�شوت وال�شورة والفيديو.
والتعلـــم عن بعد علـــى نوعني، فاإمـــا اأن يكون متزامنـــًا اأو غري 
متزامن، واملتزامن هو الذي يجتمع فيه الطالب واملعلم، على العك�س 

مـــن مناف�شه غري املتزامن حيث ل يجتمعان، ونحن يف كال النوعني 
مطالبون بالإفادة من جتهيزات الت�شال املختلفة وو�شائلها.

ت�شـــري البو�شلـــة نحـــو التعلم عـــن بعد يف ظـــل التوجـــه العاملي 
املت�شارع نحو اعتماد هذا النمط وتقنياته باعتباره خيارًا م�شتقبليًا 
يحم���ل يف طيات���ه اأمناط���ا خمتلف���ة مل���ا ي�صّم���ى بالتعليم ع���ن بعد، 
وهـــذا بدوره يفر�س علـــى احلكومات حتويل هذا امل�شـــار اإلى ثقافة 
جمتمعيـــة تقوم علـــى اأ�ش�س التعلـــم الذاتي، وتاأهيـــل الأ�شرة لتكون 
�شريكـــا اأ�شا�شيـــا للموؤ�ش�شـــة التعليميـــة يف اإغناء املحتـــوى الرقمي، 
وتطويـــر الثقافة الداعمة للتعلم اإلى احلـــد الذي ي�شعر فيه كل فرد 
مـــن اجلمهور باأنه جزء مهم من عملية التعلم، التي ل تقت�شر على 
طبقـــة دون اأخرى، فحق التعلم للجميع مكفـــول بعيدا عن املفاهيم 

الطبقية.
لـــذا، ينبغي مواكبة الع�شر وعدم الهـــروب اإلى الأمام، مبعزل 
عن النظريات التي ت�شنـــف التعليم عن بعد كاأ�شحوكة، بال�شتناد 
حلقيقـــة اأن الآباء هم الأ�شاتذة الفعليـــون لتدري�س اأبنائهم يف زمن 
الكورونـــا! واإن املب�شرات التـــي تتعلق بتجربة التعلم كثـــرية، وراأينا 
كيف جنحت جتربة القارئ ال�شوئي يف امتحانات الثانوية العامة.

واإذا مـــا اأردنـــا اأن ن�شع جتربتنا يف امليـــزان، فحقيقة الأمر اأن 
اململكة متكنت من التكيف والتغلب على ال�شعوبات باأقل اخل�شائر، 
وخل�صت لكت�صاف نقاط القوة وال�صعف واخللل يف التجربة، للبناء 
عليها يف �شبيل �شقل القـــدرات والتدريب، وتوفري من�شات تعليمية 
اإلكرتونيـــة متطورة، ت�شتند يف عملهـــا اإلى اأ�شتوديوهات تتوافر فيها 
الربجميـــات واملعـــدات الكفيلـــة بت�شميـــم امل�شاقـــات الإلكرتونية، 
والتو�شع يف التعلم عن بعد، وبذل امل�شتطاع يف �شبيل تاأهيل املعلمني 

وتدريبهم.
يعـــد الأردن اخلام�ـــس عربيـــا يف عـــدد م�شتخدمـــي النرتنت، 
وهـــذا عائد ل�شتيعـــاب املجتمع لقيـــم املواطنة الرقميـــة، التي هي 
من متطلبـــات الثقافة واللحاق بالع�شـــر، و�شناعة الفر�س املواتية 
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لتن�شئـــة جيل متمر�س يواكب الزمن، ويوائم التطور التقني، ولذلك 
كانت امل�شارعة يف تلقي الدرو�س عرب املن�شات الرقمية، وا�شتعمال 
تطبيقـــات التوا�شل جمتمعة، وهي جتربـــة يف طريقها للن�شوج واإن 
كانت غري مثاليـــة. واإن العمل على �شد الفجوة الرقمية ل يكون بني 
ليلة و�شحاها؛ وهذا ل�شعوبة اإلغـــاء التعليم التقليدّي ب�شكٍل تاّم يف 

جمتمعات ل تاأخذ من�شات التعليم الإلكرتونية باجلدّية الكافية.
مـــن الواجب الإقرار بحدوث بع�س امل�شـــاكل التقنية يف حمطة 
ا�شتقبـــال ها�شـــم 1 و2، وهمـــا املوزعتـــان الرئي�شيتـــان خلدمـــات 
الإنرتنـــت، اإل اأن �شعـــف الإنرتنـــت نا�شـــئ عـــن وجـــود نوعني من 
اخلطوط وهم���ا: اخلا�ص ال�صريع على مدار ال�صاعة بكلفة مرتفعة، 
والعـــام املحتكر من قبل ال�شركات بنظام الــــ )Share(، وفيه يتم 
ربط عدد كبـــري من امل�شرتكني بخط واحد، فتتـــوزع ال�شعة عليهم، 
وهـــذا يحتـــم التن�شيق بـــني ال�شركـــات املـــزودة لالإنرتنـــت و�شركة 
الت�شـــالت الأردنيـــة، واعتمـــاد تقنيـــات جديـــدة ذات �شرعـــات 

وتغطيات ت�شمل م�شاحات جغرافية �شا�شعة.
اإن مـــن معيقات التعلم عن بعد الدعايـــة الهدامة التي تتبناها 
قـــوى ال�شد العك�شـــي، والتخوف من خطورة اأن يكـــون التعلم طبقيا 
مّت�شما بانعدام تكافوؤ الفر�س، وحالة الاليقني ب�شاأن م�شائل التقنية 
واأحـــوال املجتمـــع القت�شادية، وتخبـــط القـــرارات الإدارية ونفوذ 
الإ�شاعـــات، كما يتقـــدم التوتر النف�شي على غريه مـــن التداعيات، 
واإمكانيـــة تعر�ـــس ال�شبكـــة لالخـــرتاق؛ وبالتـــايل ينظـــر لعتمـــاد 
ال�شهـــادات والعرتاف بها بعني الريبة، علـــى ما يف هذا التعلم من 
فقدان ل�شفـــة التفاعلية ال�شفيـــة القائمة علـــى النقا�س واحلوار، 
وعـــدم مراعـــاة هـــذا النمط من التعلـــم الفروق الفرديـــة بني ذوي 

الحتياجات اخلا�شة و�شعوبات التعلم.
اأمـــا بخ�شو�س كرثة عوامـــل الإلهاء، فحـــدث ول حرج، ولهذا 
فالبعـــد عن الرقيب يفقـــد المتحانـــات م�شداقيتهـــا، ويعمل هذا 
النمـــط من التعلم املكتفي باجلانب النظري والتلقني على ا�شتباحة 

واإرهاقهـــم  وا�شتنزافهـــم ماليـــا  املعلمـــني وخ�شو�شياتهـــم  وقـــت 
بالظهـــور على املن�شات طوال اليـــوم، والأ�شرار ال�شحية كاحمرار 
العني وال�شـــداع، وميول بع�س الطلبـــة لال�شتخدامات غري ال�شوية 
لالإنرتنت، مرفقة بظاهرة هدر الوقت والتوا�شل ال�شلبي، والأدهى 
من ذلـــك تقم�س الآباء اأدوار اأبنائهـــم، وبالتايل تندر املعلمني باأن 

الأم الفالنية هي الأولى على ال�شف يف التح�شيل الدرا�شي!
يتكفـــل هذا النمط مـــن التعليم بفتـــح الأبواب ملـــن فاته قطار 
املعرفـــة، وي�شاعـــد يف التغلب على �شعـــف الإمكانيـــات ب�شد نق�س 
الهيئـــات التدري�شيـــة، و�شمـــان ا�شتمراريـــة املـــادة التعليميـــة كلما 
احتاجهـــا الطلبة، ويتيح التوا�شل مع املعلـــم، وي�شجع العتماد على 
النف�ـــس، واحلـــد من التكلفـــة القت�شاديـــة والتخل�س مـــن كابو�س 

املوا�شالت.
اإن ا�شت�شراف الآفاق امل�شتقبلية من خالل اإعادة تقييم الفجوة 
الرقميـــة، يفر�س علينا الأخذ بعني العتبـــار اآراء املعلمني والطلبة 
والأ�شـــر حول جتربة التعليم عن بعـــد، و�شن ت�شريعات وطنية تنظم 
برامج التعليم عن بعد �شواء يف املدار�س اأم يف اجلامعات املفتوحة، 
مع �شـــرورة اللتزام بالأدبيات الرتبويـــة، والتخل�س من امل�شكالت 
التقنيـــة املتكـــررة كالدخـــول للمن�شـــات التعليمية ومـــا يرافقه من 
اأخطاء يف كلمات املـــرور، ول يتحقق هذا اإل ب�شياغة خطط طويلة 
املدى تتحلى بال�شرب، وتهدف لإدماج التكنولوجيا بالتعلم يف �شبيل 

مواكبة اأف�شل املعايري الرقمية.
اإنه ملن املبكر احلكم على التجربة احلالية، فالثقافة املجتمعية 
ينق�شها الكثري جراء اجلمود وال�شلبية، ولكن الأمل معقود بالأجيال 
القادمـــة املواكبة للتكنولوجيا، وهذا يفر�س علينا حتويل القت�شاد 
الأردين اإلى اقت�شاد رقمي، ون�شر خدمات الفايرب عالية ال�شرعة يف 
اأنحاء اململكة، والتن�شيق بني �شركـــة الت�شالت وال�شركات املزودة 
للخدمـــة للحفاظ على حقوق امل�شرتكـــني، وعدم التالعب ب�شرعات 
اخلط، واعتمـــاد تطبيقات التخزين ال�شحابية، وامل�شارعة بحو�شبة 
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حمتـــوى املقـــرر وا�شتعمال �شريفـــرات ب�شرعات عاليـــة، وا�شتكمال 
تغطيـــة املحافظـــات بكابـــالت الأليـــاف ال�شوئية لزيـــادة �شرعات 
الإنرتنت والتو�شع يف هذا النطاق، واعتماد الالمركزية لال�شتفادة 

من جتارب الآخرين والبناء عليها.
قد نلجاأ يف بادئ الأمر للمزاوجة بني نوعني من التعلم كمرحلة 
انتقاليـــة حل�شر جميع التحديـــات، ومقارنتها بالتجـــارب العاملية، 
وا�شتطـــالع اآراء امل�شتفيدين، وقيا�س م�شتـــوى الر�شا الناجت، اإل اأن 
�صمان دميوم���ة جاهزية ات�صال خطوط الإنرتن���ت، ل تاأتي اإل بعد 
توظيـــف تكنولوجيا اجليـــل الرابع واخلام�ـــس G5 و4G، وتقنيات 

النطاق العري�س الثابتة، وموا�شلة ت�شميم �شبكة الألياف ال�شوئية 
التي تربـــط املوؤ�ش�شات احلكومية وال�شحيـــة والتعليمية قبيل حلول 

العام 2022.
ينبغـــي وفـــق مـــا اأ�شـــري اإليـــه �شابقا ك�شـــر حاجز اخلـــوف من 
التكنولوجيـــا، ورفع معدلت انت�شار الإنرتنت يف اململكة، برفع ن�شبة 
الأ�شر الأردنية التي متتلك ا�شرتاكات يف خمتلف خدمات الإنرتنت، 
لريتقي ما ي�شتهلكه الأردنيون من الإنرتنت يف اليوم الواحد ملعدلت 
قيا�شية تفـــوق 4000 تريابايت يف اليوم الواحـــد، فت�شفح ال�شبكة 

العنكبوتية من الأ�شا�شيات ل من الكماليات.

امل�شادر واملراجـع:
1 - علي، نبيل. وحجازي، نادية الفجوة الرقمية، )ط 1( املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب مطابع ال�شيا�شة، الكويت، �س 273.

2 - تقرير �شحفي: "التعلم عن بعد يغيب اجلانب الرتبوي، جوان الكردي، �شحيفة الراأي، 2020/6/2
3 - كتاب نظريات التعليم عن بعد: تاأليف يل �شلو�شر. ترجمه نبيل عزمي، مكتبة بريوت/ م�شقط، النا�شر اجلمعية الأمريكية للتكنولوجيا، �س: 1 ط2، 2015

4 - موقع اإلكرتوين: املدينة نيوز، نقال عن موقع )speed test( بتاريخ 2020/1/17
5 - تقرير: "تعليم ال�شودان مدار�س وجامعات حكر على الأغنياء"، املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة العربي اجلديد، بتاريخ 2020/7/18

6 - تقرير ليلى علي: " املعلمات اأي�شا يعانني من التعلم عن بعد" موقع اجلزيرة نت، بتاريخ2020/4/28
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د. عماد زاهي ذيب نعامنة

رئي�س ق�سم مناهج اللغة العربّية/ 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سّية

ُم عن ُبْعٍد خطوٌة ر�ئدٌة ملرحلٍة جديدٍة �لتعُلّ

    يف ظّل ما يعانيه عامل اليوم من انت�شار مت�شارع جلائحة كورونا 
لي�س  زمن  منذ  حولنا  العامل  ي�شهده  ما  خ�شّم  ويف   )19 )كوفيد 
فقد  رقمّية حقيقية  ثورة  - من  منه  اأ�شا�س  ونحن جزء   - بالقليل 
ًة وحاجًة اأ�شا�شّية ل ترًفا اأو حاجة  بات التعلم عن بعد �شرورة ُمِلَحّ
وتهيئة  التحتّية  التقنية  البنى  تاأ�شي�ِس  على  ا  تتطّلب حر�شً كمالّية، 
واجلاذبة،  زة  واملحِفّ املالئمة  الرقمّية  الّتعّلمّية  التعليمية  البيئات 
املحلّي  للمجتمع  متاحًة  وَجْعُلها  العالية،  التقنّية  الكفاءة  وذات 
ة، ب�شرف النظر عن مناطق �ُشكناهم، وباملوا�شفات  ب�شرائحه كاَفّ
ذاتها من حيث قّوة الّت�شال والتوا�شل وبتكلفٍة تتواءم وم�شتويات 

احلياة املعي�شية لالأُ�شر، مبا تكفل لهم دميومة متابعة تعُلِّمهم باأقَلّ 
الّتعُلّمّية  التعليمية  العملية  على  القائمني  ِه  َتَنُبّ �شرورة  مع  تكلفة، 

اجلديدة اإلى توفري البدائل الآنّية الطارئة ما لزم الأمر ذلك.
     ومبا اأّن منظومة التعُلّم عن بعد يف الأردّن ُتَعّد وظيفًيّا حديثة 
امَلهابة  اأو  الريبة  من  بع�ٌس  ي�شاحبها  اأْن  ع  املتوَقّ من  فاإّنه  العهد 
وويّل  الطالب،  خمتلفة:  بن�شب  املنظومة  اأطراف  من  طائفة  لدى 
م�شتوياتها،  خمتلف  على  والفنّية  الإدارّية  والُنّظم  واملعلم،  الأمر، 
املوؤ�ش�شات  اأو  والتعليم  الرتبية  اأو مديريات  املركز  اأكانت يف  �شواء 
الرتبوية، اإْذ ل بّد من تطوير اأدائها وحتديث تق�شيماتها وهيكلّيتها، 
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اإدارة  من  ذلك  يف  مبا  الع�شرية،  الرقمية  الأنظمة  مع  لتتواءم 
اأنظمة التعلم واإدارة املحتوى واملقررات الدرا�شّية.

اأّي  قبل  تقا�س  وجناحه  التعليم  جدارة  اأّن  فيه  غرو  ل  ومّما       
�شيء مبدى حتقيقه النتاجات املنوطة به واملخرجات املن�شودة منه، 

ومدى دميومتها باأقّل التكاليف واجلهود.
و�شي�شبح   - غريه  من  تكلفة  اأقّل  بعد  عن  التعلم  اأّن  يف  �شّك  ول 
تعليم  فاإّن  لذا   - الإطالق  على  جهًدا  الأقَلّ  واملرا�س  املران  بعد 
التعُلّم عن  ُيَعّد  الذي  التقنّي  التعليم  القادمة ينحو منحى  املرحلة 
يومنا  ال�شائدة  املدار�س  التعليم يف  اأّما  الرئي�شة،  اأدواته  اأحَد  ُبْعٍد 
ا - ملدة  ا – ورمّبا اختيارًيّ هذا )املدار�س املعمارّية( ف�شيكون جزئًيّ
يومني اأو ثالثة بحّده الأق�شى اأ�شبوعًيّا من دون حتديد مدة زمنّية 
الأن�شطة  ممار�شة  بهدف  الرقمّي؛  التمدر�س  اأّيام  من  يوٍم  لأِيّ 
البدنّية واملهارات احلياتية وتر�شيخ القيم وتنمية امليول والجتاهات 
التقنّي،  التحاور  واأدبّيات  الذات  وبناء  واجلمعّية،  الفردّية 
التعامل مع  ينجم عن  الذي قد  والنف�شّي  العاطفّي  وتاأهيل احل�ّس 
اإلى تثقيف مهارات التوا�شل  اإ�شافة  الأجهزة الذكّية وقًتا طوياًل، 
ر الإلكرتويّن اأو العنف اللفظّي،  الجتماعّي القومي بعيًدا عن التنُمّ
وغري ذلك من املنا�شط التي تتطَلّب التقابل والتالقي وجًها لوجه، 
وغرِي  املتزامنِة  الفرتا�شّية  ال�شفوف  ذات  املدار�س  �شتقف  حيث 
املتزامنة جنًبا اإلى جنِب �شفوف املدار�س القائمة اليوم، اإلى حني 
تاأهليها ِلتحَلّ حمَلّها؛ و�شوًل اإلى مدار�َس بال اأ�شوار، بل جمتمعاٍت 
�ٌس  ا، مع الإ�شارة اإلى اأّن ذاك التالقي خُم�شَّ بال مدار�س جغرافًيّ
لأداء تلك املنا�شط، ولي�س بال�شرورة اأن يتّم يف املدار�س التقليدية 
ل تلك املنا�شط يف مراكز تدريب اأو  ذات الت�شميم املعهود، فقد ُتَفَعّ
�شالت ريا�شية اأو قاعات جمّهزة اأو يف مرافق اجلامعات الر�شمية 

اأو الأهلّية، وما ماثل ذلك.
    وتتطلب هذه املرحلة ت�شميم مناهَج رقمية ذكَيّة، قادرة على 
والوجدانية،  واملهارّية  املعرفية  الطلبة  م�شتويات  مع  التكّيف 

لتفريد  تفعياًل  وطموحاتهم؛  احتياجاتهم  من  تنطلق  مناهَج 
املفاهيم  اإلى  امل�شتند  التفاعلّي  املنحى  ذلك  يف  عماُدها  التعليم، 
العابرة للمواّد الدرا�شّية، وتفعيل مهارات التفكري العليا، والبحث 
وال�شتق�شاء، واإنتاج املعرفة و�شناعتها، عالوًة على تعزيز مهارات 
كِلّها  الأحوال  ويف  والع�شرين...  احلادي  القرن  ومهارات  احلياة 
نات  مكِوّ اأحد  هو  الذي   - املدر�شّي  الكتاب  َكْوُن  يتعّدى  اأّل  ينبغي 
املنهاج - م�شدًرا من م�شادر املعرفة الأخرى ل غري، ولي�س حّتى 
اأبرزها اأو اأهّمها.. مع حتمّية اأْن ياأخذ املنهاج الرقمّي على عاتقه 
توظيَف ِقَيِم الرتبية الوطنّية اأو املواطنة الّرقمّية؛ لتاأثيل )تاأ�شيل( 
ُمواِطن رقمّي ُمْنَتٍم منفِتح، ومنِتج للمعرفة، وم�شاِرك فاِعل يف بناء 
ا.  ا وعاملًيّ جمتمع املعرفة وتنمية القت�شاد الريادّي والرقمّي حملًيّ
ول ريب يف اأّن ذلك املنهاج الرقمّي يرجتي معّلًما رقمًيّا مو�شوعًيّا 
ا، قادًرا على اأْن يدير اأنظمة التعّلم الرقمّي مبا يف  ا ومهارًيّ معرفًيّ
واإدارة  املتعلمني،  والتوا�شل مع  وفّن الت�شال  اإدارة املحتوى  ذلك 
من  ميكّنه  ذلك  امتهار  لأّن  واختبارات؛  واجبات  من  الأن�شطة 
ل  للتعُلّم  ًما  وُمَنِظّ ًرا  ُمَي�ِشّ ب�شفته  وتكُيّف،  بكفاءة  دوره  ممار�شة 
من  واحًدا  ميِثّل م�صدًرا  واإمّنا  وحَده،  باملعرفة  ًدا  متفِرّ اأو  �صاِرًحا 
م�شادر املعرفة، واإْن كان رئي�ًشا، ولكنه – بالتاأكيد - لي�س الوحيد.
    ويقت�شي بناء مناهج رقمّية تفاعلّية تهيئة القائمني على بنائها 
التعليمّي  الت�شميم  مهارة  من  نهم  ميِكّ مبا  وتاأهيلهم  وت�شميمها، 
وال�شوت  بالكلمة  �شغرية  رقمّية  مقطوعات  �شكَل  املحتوى  ليَتّخذ 
العقل  يديره  اأن  ميكن  مّما  ذلك  وغري  وامل�شهد...  وال�شورة 
الإلكرتويّن اأو الذكاء ال�شطناعّي يف يومنا هذا، اإ�شافًة اإلى امتالك 
واإدارة  املحتوى  اإدارة  اأنظمة  مع  التعامل  مهارَة  املناهج  خرباء 
اإلى  املحتوى  اإن�شاَء  تتعّدى  التي  الإلكرتونّية  الدرا�شّية  املقّررات 
املقدرة على تتُبّع مراحل تفاعل املتعّلم مع املحتوى ور�شد اأن�شطته 
ومنجزاته، وما ينتجه املتعِلّم اأو يبنيه انطالًقا من املحتوى الرقمّي 
وا�شرتجاِعها،  تلّقيها  ل  معها  والتفاعل  املعرفة  اإنتاج  على  القائم 
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ملِفّ  �شورة  يف  الفورّية  الراجعة  التغذية  تقدمي  َثَمّ  ومن  وح�شب، 
اأو  ِمِه  تقُدّ ومدى  التعليمّية  املتعِلّم  �شريَة  ُخ  يوؤِرّ متكامٍل،  اإجناٍز 
َمه اأو اأعاقْت جُماراِته اأقراَنه. َرْت َتَقُدّ امَلواطن التي تعرَثّ فيها اأو اأَخّ

تطويَر  ت�شتلزم   - احلال  بطبيعة   - هذه  التعّلم  مرحلة  واإّن      
اأدائها  رات  واأدواتها وموؤ�ِشّ امل�شتمّر  الّنوعّي  التقنّي  التقييم  طرائق 
وم�شتوياتها، على اأّل يقت�شر ذلك على قيا�س ما ميتلكه املتعِلّم من 
اأو يقِلّل من �شاأن ما ميكن متكينه لدى املتعِلّم من  معارف وعلوم، 
يقت�شي  واجّتاهات، وهذا  يكتنزه من مواهب وميول،  مهارات وما 
ع�شرّية  وبرجمّيات  اآلّيات  وبناء  َكَمة  حُمْ بيانات  قواعد  تاأ�شي�س 
من  وانتقالهم  َوْفِقها  على  الطلبة  وت�شنيف  وحتديثها،  لتحليِلها 
معايرَي  ِبح�شِب  الإمكاِن  َقْدر  تعُلّمهم  وت�شريع  اآخر،  اإلى  م�شتًوى 
والختبارات  امل�شتمّر  التقنّي  التقييم  منظومة  وتفعيل  مقّننة، 
امل�شتندة اإلى التفكري الناقد والإبداعّي والذكاءات املتعددة، وتعّدد 
ورحلة  وامل�شروعات،  املفتوح  الكتاب  اختبارات  مثل  من  امل�شادر، 
املعرفة، وغريها من الو�شائط وامل�شارات التقييمّية احلديثة، على 
يتنا�شب  الذي  الختبارَيّ  م�شاره  ليختار  للمتعِلّم  املجال  ُيتاَح  اأْن 
مب�شتًوى  تقييٍد  دون  من  واملعريّف،  والّنمائّي  التح�شيلّي  وم�شتواه 
معنَيّ اأو وقت زمنّي حمّدد، مع اإمكانّية اأْن يوّجه النظام الإلكرتويّن 
املتعّلم اإلى امل�شتوى الذي يتواءم وقدراته واأدائه الفعلّي. ولعّله من 
ا اأْن جنتهد جميًعا يف تغيري ثقافة  ال�شرورة قبل توظيف ذلك ميدانًيّ
الختبار والتقييم لدى اأطراف العملية التعليمية التعُلّمية و�شركائها 
من اأطياف املجتمع املحلي كاّفة؛ ناهيك عن املتعّلم واملعّلم؛ ليكون 
ًها نحو التعّلم ومن اأجِله، ولي�س عنه اأو حوَله، اإْذ باَت  التقييم موَجّ
احل�شول على تقييم كّمّي رقمّي وَح�ْشُب �شرًبا من الّنمط التقليدّي 

مثلما هو �صائد يف كثري من الأو�صاط.
    وانطالًقا من اأّن التعليم حّق للجميع، فقد بذلت وزارة الرتبية 
املرحلة  يف  امل�شّي  �شبيل  يف  مباركًة  جهوًدا  الأردنية  والتعليم 

اجلديدة للتعلم؛ و�شمان دميومة التعليم يف الظروف كّلها الطوعّية 
الوقِت  يف   - باأ�شره  العامُل  بذلك  لها  �شهد  وقد  والق�شرّية،  منها 
الذي اأوقفْت كثرٌي من الدول العاَمّ الدرا�شّي- اإمياًنا منها باأّن وقف 
العملية التعليمّية التعّلمّية يعني وقًفا بل قطًعا ِلَوتني احلياة؛ فكّر�شت 
خرباتها الإدارّية والفنّية، وجّندت اأدواتها كاّفة؛ و�شّخرْت طاقاتها 
كّلها؛ وجّندْت خرباتها قاطبًة، ووا�شلت ليلها بنهارها؛ حّتى حّققت 
جناًحا باهًرا يف اإنقاذ العاّم الدرا�شّي املن�شرم، با�شتدامة التعّلم 
فاأطلقْت  الأردّن  اأنحاء  يف  حُلّوا  حيثما  جميعهم  للطلبة  بعد  عن 
ة بالطلبة، مثل: من�شة در�شك)1(  من�شات تعليمية متعدّدة خا�شّ
واأخرى   ،)Microsoft Teams(و در�شك)2(  ومن�شة 
الر�شمّي،  التلفزيويّن  البّث  من  واأفادت  املعلمني،  بتدريب  ة  خا�شّ
عن  والإدارّية  الفّنّية  والجتماعات  اللقاءات  من  كثرًيا  وعقدت 
 )zoom( برنامج  مثل  املتعددة،  الإلكرتونية  الربامج  عرب  بعد 
بناء  يف  حديثة  طرائق  ووّظفت   ،)Microsoft Teams(و
فقرات اختبارّية اإلكرتونّية، وت�شحيح كرا�شات امتحانات الثانوّية 
ال�شوئّي.  املا�شح  جهاز  مثل:  متطّورة،  اإلكرتونّية  باأجهزة  العاّمة 
لتغطية  تعليمّية  مواّد  اإعداد  ة  اخلرِيّ اجلهود  تلك  اإلى  وُي�شاف 
الفاقد التعليمّي؛ من باب الحرتاز لتعزيز تعّلم الطلبة، وا�شتدراك 
ما ميكن اأْن يكون قد فاتهم من النتاجات التعليمّية الأ�شا�شّية طيلة 
مّدة احلجر، عالوة على بّث ر�شائل توعوّية موّجهة للطلبة وذويهم. 
  اإّن ما �شبق لهو غي�ٌس من في�س �شل�شلة الإجراءات الفنية والإدارية 
التعليم  دميومة  ل�شمان  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  بذلتها  التي 
خططها  تطوير  يف  اأكيدين  واإ�شرار  بعزم  مَلا�شيٌة  واإّنها  وجناحه، 
وامل�شرفني  املعلمني  وتاأهيل  فيها،  العاملني  واأداء  الإ�شرتاتيجية، 
اجلديدة،  املرحلة  هذه  مع  للتفاعل  املحلّي  واملجتمع  الرتبويني 
منظومتنا  من  يتجّزاأ  ل  جزًءا  لتكون  وجٍه؛  خري  على  وتاأ�شيلها 

التعليمّية.

� � �
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د. غادة حممد العكول

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي

�لتعليم عن ُبعد يف زمن �لكورونا – مز�يا وحتديات

التعليم الإلكرتوين، وهو  اأنواع  ُبعد نوع من  التعليم عن  اإَنّ           
نظام تعليمي قائم على الف�شل املادي ما بني املعلمني واملتعلمني، 
بدًل  الت�شال  تقنيات  عرب  املتعلمني  اإلى  للمادة  املعلمني  واإي�شال 
اإن هذا  اأي  الدرا�شة،  اأو موقع  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اإلى  من النتقال 
النظام التعليمي ل يتطلب الوجود املادي للمعلم واملتعلم يف الرقعة 
املكانية نف�شها، مما يوؤدي اإلى نقل العلم من اأماكن بعيدة ومتعددة. 
ويف زمن الكورونا جلاأت جميع دول العامل اإلى اعتماد التعليم عن 
الدول  وخا�شة  الدول  بع�س  يف  قبل  من  �شائًعا  يكن  مل  واإن  ُبعد، 
التعليمية  العملية  الوحيدة ل�شتكمال  الو�شيلة  اأنه كان  اإل  العربية، 

الجتماعي  التباعد  زمن  يف  واملتعلمني  املعلمني  بني  ما  التعلمية 
التعلمية،  التعليمية  العملية  اأطراف  اإطار احلفاظ على �شالمة  يف 

وتقليل عدد امل�شابني للحد من انت�شار اجلائحة والتغلب عليها.
ب�شبب  التعليمي  القطاع  واجهت  التي  كورونا  اأزمة  اإن  حيث         
فغدا  الواجهة،  نحو  ُبعد  عن  التعليم  دفعت  كورونا  فريو�س  تف�شي 
خياًرا ل بديل عنه. ويعني هذا النظام ب�شفة عامة نقل التعُلّم اإلى 
�شة التعليمَيّة  املُتعِلّم يف موقع اإقامته بدًل من انتقال املُتعِلّم اإلى املُوؤ�َشّ
ذاتها، مما �شيواجه الطلبة واملعلمني واأولياء الأمور حتديات كبرية 
ملواكبة هذا التحول املفاجئ، فيتطلب من جميع اجلهات واملعنيني 
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التخطيط املنا�شب للتغلب على كثري من التحديات. فمن التحديات 
نق�س  الأزمة  هذه  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  واجهت  التي 
للتعليم  وللمعلمني  للطلبة  املتاحة  والأجهزة  التكنولوجية  الأدوات 
عن ُبعد. واأن البنية التحتية لالت�شالت تت�شم بعدم الت�شاق. فال 
يزال هناك عدد من الأ�شر لي�س لديها اأجهزة كمبيوتر حممولة اأو 
اأو هواتف ذكية يف متناول الطالب للتعليم على نحو  اأجهزة تابلت 
منتظم، واأن جميع من�شات التعليم والتعلم عن ُبعد م�شممة للعمل 
الطارئة  الظروف  ظل  يف  للعمل  ومواءمتها  العادية،  الظروف  يف 
يتطلب اإعادة ت�شميم لبع�س الوظائف فيها، بالإ�شافة اإلى �شرورة 
وقًتا  يتطلب  مما  التكنولوجية...  التحتية  البنية  كفاءة  ورفع  زيادة 
اإ�شافًيا بالإ�شافة اإلى التكلفة املالية. كما اأن ثقافة التعليم عن ُبعد 
ما زالت غري منت�صرة ومقبولة يف املجتمع، واإمنا بداأت تن�صاأ خال 
وال�شامل جلميع  الكايف  التعليمي  املحتوى  توفر  وعدم  الأزمة.  هذه 
ال�شفوف واملباحث الدرا�شية، حيث مت البدء باإنتاج املحتوى تزامًنا 
مع الأزمة. وكذلك �شعف مهارات ا�شتخدام التكنولوجيا عند بع�س 
ا �شعف اأنظمة واأدوات مراقبة  املعلمني والطلبة. ومن التحديات اأي�شً

جودة التعليم عن ُبعد.
      وحل�شن احلظ �شهدنا قدًرا كبرًيا من الإبداع والبتكارات يف 
تفعيل عملية التعليم عن ُبعد خالل اأزمة كورونا، فمنحتنا جمموعة 
كبرية من الفر�س، منها الدعم املقدم من كافة اجلهات امل�شوؤولة 
واأنظمة  اإلكرتوين  تعلم  اأنظمة  ووجود  ُبعد،  عن  التعليم  لعملية 
معلومات ت�شم كافة بيانات الطلبة واملعلمني والعالقات التدري�شية، 
وهي اأ�شا�س مت العتماد عليه وتطويره. ومت التعاون املطلق من معظم 
املوؤ�ش�شات  تعاون  �شاهم  امل�شتويات. كما  العاملة على كافة  الكوادر 
وال�شركات املخت�شة ودعمها خلطط الوزارة يف هذا املجال. واأتاحت 
حماور  بني  التعامل  مرونة  املُتعِلّمني  لكل  التعليمَيّة  الفر�س  هذه 
العملَيّة التعليمَيّة، و�شاهمت هذه التجربة بتنظيم مو�شوعات املنهج 
وا�شتقاللية  وظروفهم،  املُتعِلّمني  قدرات  ح�شب  التقومي  واأ�شاليب 

املُتعِلّمني وحريتهم يف اختيار الو�شائط واأنظمة واأ�شاليب التو�شيل، 
املُتعِلّمني  ت�شتجيب لحتياجات  ب�شورة  الدرا�شَيّة  املناهج  وت�شميم 
التجربة  هذه  اأتاحت  كما  املختلفة.  عملهم  جمالت  يف  احلقيقَيّة 
يقوم  ثم  ومن  الطلبة،  اإلى  املطلوبة  التعليمية  املادة  طرح  للمعلم 
ومن  حولها،  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  وطرح  عليها  بالتعليق  املُتعِلّم 
ثم اإعادتها اإلى املُعِلّم. واإّن عر�س الدرو�س التعليمية على املن�شات 
مّرة،  من  اأكرث  الدر�س  لإعادة  للطالب  الفر�شة  اأعطى  الإلكرتونية 
واختيار الوقت الذي ينا�شبه، واإمكانية احل�شول على املعلومة من 
تعليمية  ا�شرتاتيجيات  وفق  معلم  من  اأكرث  ومن  متعددة  م�شادر 

متنوعة تراعي الفروق الفردية بني الطلبة.
       فهذه التجربة تقوم على ا�شتخدام اأ�شاليب متعددة الو�شائط 
وتعمل على بناء �شراكات مبتكرة على الفور لتقدمي خدمات التعلم 
التعليم  تكنولوجيات  ا�شتخدام  زيادة  بيئة جديدة. وعملت على  يف 
التي تعترب من العنا�شر املكملة واملتممة للعملية التعليمية التعلمية.     
       ومت تفعيل تطبيقات الهواتف املحمولة املختلفة اأدوات مفيدة 
لتعريف الطلبة بو�شائل تعلم خمتلفة. كما انت�شر التعاون بني الوزارات 
و�شركات تقدمي اخلدمات يف املوؤ�ش�شات اخلا�شة، وعمل ذلك على 
اأُطلق  تعليمية  بوابة  اإن�شاء  مت  للجميع. حيث  كبرية  منافع  حتقيق 
عليها "در�شك" من خالل �شراكة بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
ا�شمها مو�شوع. ومتت  خا�شة  و�شركة  والريادة،  الرقمي  القت�شاد 
يف  املحتوى  على  للح�شول  عامة  وموؤ�ش�شات  باجلمهور  ال�شتعانة 
�شورة درو�س مرتبطة مبا�شرة باملناهج الأردنية، على �شبيل املثال: 
واأبواب،  واأكادميية جو،  مثل اإدراك،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  عدد 
ا درا�شية اأ�شبوعيًا جلميع  والنتيجة هي نافذة واحدة تقدم ح�ش�شً

ال�شفوف.
        ومن املزايا غياب احلاجة للوجود الفعلي يف الغرفة ال�شفية 
قد  الوقت  من  مت�شع  للمتعلم  يتوفر  وبذلك  حمدد؛  زمني  وقت  يف 
كما  لدرو�شه،  مدعمة  اإثرائية  واأن�شطة  دورات  اإجراء  يف  ي�شتغله 
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ميكن ا�شتغالل هذا الوقت يف ا�شتدراك الدرو�س التي �شبق اإجنازها 
وفهمها ب�شكل جيد، وزيادة فر�س التوا�شل بني املعلمني واملتعلمني 
املعلم  مع  التوا�شل  للمتعلم  فيمكن  احل�ش�س،  اأوقات  خارج  حتى 
لي�شتف�شر عن ما مل يفهمه متى ما كان يف حاجة لذلك، بكل �شهولة.
        وميكن للمعلم ال�شتعانة بال�شور والو�شائل التعليمية للمتعلمني، 
وبالتايل يتم اإي�شال املعلومات باأق�شر وقت واأقل جهد واأكرب فائدة. 
فالتعليم عن بعد يخلق منظومة تعليمية متطورة قادرة على مواكبة 

الع�شر الرقمي ومتما�شية مع التقدم املت�شارع يف العامل.
         لكن رغم هذه الإجراءات تبقى هناك حتديات تواجه كاًل من 

املعلمني واملتعلمني يف اإطار التعليم عن ُبعد.
       نبداأ من امل�شاكل الفنية التي قد تواجه كال الطرفني، املعلم 
انقطاع  اأو  الإنرتنت  �شعف  اأو  انقطاع  يف  واملتمثلة  واملتعلم، 
اإمتام  على  املعلم  قدرة  دون  يحول  ما  املفاجئ،  الكهربائي  التيار 
الطرفني  وموا�شلة  تركيزه  ا�شتعادة  على  املتعلم  وقدرة  �شرحه 
بكيفية  اأحياًنا  الطرفني  اإملام  وعدم  م�شبًقا.  املقام  الدر�س  لإمتام 
اإجادتهم  عدم  وكذلك  والإنرتنت،  للحا�شوب  ال�شليم  ال�شتخدام 
اأن  فاإما  الدرو�س،  لإجراء  امل�شتخدمة  املن�شات  ل�شتخدام  اأحياًنا 
يرتك املعلم الأمر برمته ويوقف توا�شله مع املتعلمني قطًعا اإل يف 
اأما  يعرفه.  ملا  وفًقا  املن�شات  هذه  ل�شتخدام  يلجاأ  اأو  ال�شرورة، 
بالن�شبة للمتعلم فقد ل يح�شر للعديد من احل�ش�س جلهله بكيفية 
ال�شتخدام ال�شحيح لهذه املن�شات، اأو ي�شتخدمها هو الآخر بطرق 
ب�شكل  فتمر  للح�ش�س،  زمن  ا�شتعمال  اأي  وجود  لعدم  ع�شوائية 
ع�شوائي، مما يت�شبب يف عدم ح�شور العديد من املتعلمني؛ لعدم 
معرفتهم بوجودها اأو ملعرفتهم املتاأخرة بذلك بالرغم من الإعالن 

اأول  عن هذه الدرو�س واحل�ش�س من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
مناق�شته  املراد  املحتوى  اأو  للدر�س  املتاأخر  الإر�شال  كذلك  باأول. 
الوقت  املتعلمون  من طرف املعلم واملتعلم املكلف بذلك، فال يجد 

لدرا�شة ما اأر�شل اإليهم وحتديد اأ�شئلة املناق�شة.
بحيث هناك من  املتعلمني  بني  الفر�س  تكافوؤ  ا غياب  واأي�شً        
ومنهم  بعد،  عن  متر  دامت  ما  الدرو�س  ي�شاير  ل  من  املتعلمني 
الإجابات اجلاهزة من الإنرتنت ما دام املعلم ل  من يكتفي بنقل 
يراقبهم مبا�شرة، بينما هناك من يعمل بكل جهد وي�شاير درو�شه 

عن بعد كما كان ي�شايرها ح�شورًيا يف ال�شف املدر�شي.
     كما اأن هناك من التحديات التي ظهرت واأثرت على تعلم الطلبة، 
ظاهرة التنمر الإلكرتوين، التي ميكن اأن تعيق عمل التعليم يف م�شروع 
التعلم عن بعد، والذي يتم فيه توظيف الأجهزة الرقمية و�شفحات 
التوا�شل الجتماعي والتقنيات والربجميات. وجند يف مواقع التعلم 
عن بعد اأن ن�شبة كبرية تتحدث عن اأهمية الت�شدي ملو�شوع التنمر 
�شواء  للتنمر  يتعر�شون  الطلبة  باأن  الرتبويون  ويو�شح  الإلكرتوين، 
و�شبكات  الإنرتنت  عرب  اإليهم  ي�شل  اأو  خارجها  اأو  املدر�شة  داخل 
التوا�شل الجتماعي، لكن مل جند طرح حلول للوقاية اأو العالج من 
التنمر الإلكرتوين يف املواقع، ومل يتوافر حمتوى موجه للطلبة  واقع 

لتثقيفهم وتوعيتهم بطرق الوقاية والعالج من التنمر الإلكرتوين.
             والتنمر الإلكرتوين هو اأي �شلوك �شلبي اأو عدائي غري مرغوب 
اإلى  باأ�شكالها املختلفة وتوؤدي  التكنولوجيا  به من خالل ا�شتخدام 
اإحلاق الأذى بالآخرين، والأذى يتمثل يف اإعاقة تعلم املتعلم وغياب 
دور املعلم يف اإحداث التغيري املطلوب وحتقيق الهدف من العملية 

التعليمية التعلمية.
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ي�شري مفهوم الأزمة اإلى ظرف غري طبيعي يوؤثر يف الأفراد، اإما 
على امل�شتوى ال�شخ�شي اأو العائلي اأو املجتمعي اأو العاملي، ب�شورة 
خطر اأو تهديد حقيقي يوؤثر يف �شري احلياة اليومية لالإن�شان، وبلغة 
اأخرى فالأزمة من وجهة نظر النظام هي جمموعة من املدخالت 

التي توؤثر �شلبًا يف عمليات التعليم وخمرجاته. 
بداأت اأزمة كورونا يف ال�شني واأخذ الفريو�س ينت�شر يف معظم 
اأثرت  بلدان العامل، فاأحدث حالة من اخلوف والفزع حول العامل 
يف كافة القطاعات احلياتية، ول �شيما قطاع التعليم، ويكمن �شبب 
والتي  انتقاله،  �شرعة  يف  التعليم  عملية  يف  كورونا  مر�س  تاأثري 

تكون يف اأغلب احلالت عن طريق التوا�شل املبا�شر مع املري�س اأو 
التجمعات  منع  القرار  �شناع  األزم  مما  امللوثة،  الأ�شطح  مالم�شة 
واللقاءات واملنا�شبات الجتماعية املح�شورة يف مكان حمدد. وتعد 
املوؤ�ش�شات التعليمية اإحدى اأكرب التجمعات يف عاملنا املعا�شر، مما 
حدا بالدول اإلى اتخاذ قرارات �شعبة واملتمثلة باإغالق املوؤ�ش�شات 
واخلا�شة(،  )العامة  واملدار�س  اأطفال،  ريا�س  مثل:  التعليمية، 

واجلامعات والكليات، ومراكز التعليم، ودور الرعاية وغريها.
العامل،  اأنحاء  كل  يف  كبري  ب�شكل  كورونا  فريو�س  انت�شر  لقد 
اأمرًا  احلايل  الوقت  يف  الإلكرتوين  والتعليم  التعلم  اأ�شبح  لذلك 

املعلمة: فادية �سقديح

مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا

�لتعليم و�أزمة كورونا
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�شروريا ب�شكل اأكرب حفاظا على املعلم واملتعلم من هذا الفريو�س، 
ومع حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات العاملية دائمًا ما جند اأن 
التكنولوجيا واأدواتها اإما على �شبيل احلل اأو على �شبيل املخرج من 
الأزمة ب�شكل موؤقت، ومن هنا ظهرت اأهمية التكنولوجيا وو�شائلها 

يف م�شاعدة الإن�شان على تخطي الأزمات.
والتعليم يف  الدرا�شة  اإيقاف  بني خيار  الدول  كانت جميع  لقد 
املوؤ�ش�شات التعليمية، اأو اتباع طرق اإلكرتونية بديلة، ويف هذه وتلك 
�شوف جند التكنولوجيا حاّل منطقيا يف حالت توقف �شري احلياة 
التكنولوجيا  و�شائل  اإلى  النا�س  يلجاأ  حيث  طبيعي،  ب�شكل  اليومية 
الدرا�شي  العام  لإمتام  اأخرى  الأخبار، ويف حالت  ملتابعة  احلديثة 
واملهام الدرا�شية عن بعد دون احلاجة اإلى اخلروج من املنزل، وبناء 

على ذلك جاء فريو�ص كورونا ليو�صح لنا النقاط املهمة التالية:
وبالتايل  عنه،  غنى  ل  واملتعلم  املعلم  بني  املبا�شر  الت�شال  اإن   -
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س واجلامعات  ال�شتغناء عن  ل ميكن 

جميعها مهما حدث من تطور يف التكنولوجيا واملعرفة.
ب�شكل  املعلومات  وتكنولوجيا  بالتكنولوجيا  الهتمام  الدول  على   -
الوحيد  ال�شبيل  التكنولوجيا  كانت  كورونا  اأزمة  ففي ظل  اأ�شا�شي، 

لبقاء العملية التعليمية م�شتمرة.
اجلميع  لدى  يكون  اأن  يجب  اإذ  للجميع،  حق  الرقمي  الو�شول   -

اأدوات التكنولوجيا والإنرتنت.
بديل  الكرتوين  تعلم  نظام  لها  يكون  اأن  دولة  كل  على  يجب   -
ي�شتخدم للم�شاعدة واإثراء العملية التعليمية يف الظروف الطبيعية، 

وي�شتخدم ملواجهة الأزمات يف الظروف غري الطبيعية.
وهنا يوجد �شوؤال مهم، هو: كيف �شاهمت تكنولوجيا التعليم يف 

مواجهة اأزمة كورونا؟ 
لقد فر�شت الأزمة على �شانعي القرار موا�شلة عملية التعليم من 
خالل التفكري مبا�شرة يف اأدوات التكنولوجيا الرقمية للتغلب على هذه 

الأزمة؛ ملا تتمتع به من ميزات يف تطوير العملية التعليمية، من حيث:

وظروف  اأماكن  يف  التكنولوجيا  اأدوات  ا�شتخدام  و�شهولة  مرونة   -
بكونها  احلديثة  الرقمية  التكنولوجيا  اأدوات  تتميز  حيث  خمتلفة: 
واحلا�شوب  ال�شخ�شي  احلا�شوب  مثل  احلجم،  حيث  من  منا�شبة 
املحمول )الالب توب(، والأجهزة اللوحية )التابلت(، والهاتف الذكي.

- تنوع التطبيقات التي تقدمها: تتميز التطبيقات التي تعمل بوا�شطة 
اأجهزة التكنولوجيا الرقمية باأنها متنوعة، فنجد العديد من التطبيقات 

املختلفة التي تعالج نف�س التخ�ش�س واملحتوى العلمي.
من  العديد  حتتوي  حيث  الرقمي:  املحتوى  من  خمتلفة  اأنواع  دعم   -
مكونات الو�شائط املتعددة، مثل ال�شوت وال�شورة والفيديو والر�شوم 
املكونات  وهذه  والألوان،  وال�شوت  والن�شو�س  واحلركة  املتحركة 
ت�شاهم يف حتويل املحتوى التعليمي للمواد الدرا�شية اإلى حمتوى رقمي 
يف  ي�شهم  مما  الإن�شان،  حوا�س  من  العديد  يخاطب  وتفاعلي،  متنوع 

جذب انتباههم وتغيري قناعاتهم وميولهم نحو تعلمها.
الأجهزة  قدرة  وتت�شمن  والت�شال:  التوا�شل  على  العالية  القدرة   -
من  العديد  طريق  عن  وذلك  بينها،  فيما  التوا�شل  على  الرقمية 

الو�شائط منها: ال�شبكات ال�شلكية، وغري ال�شلكية.
- القدرة على حماكاة عمل البيئات التعليمية مثل املوجودة يف الواقع: 
وُتعد هذه النقطة الأهم يف هذا اجلانب، حيث ا�شتطاعت التكنولوجيا 
اإلى درجة كبرية ما هو  الرقمية بناء بيئات تعليمية افرتا�شية ت�شابه 
موجود داخل الف�شول الدرا�شية العتيادية الواقعية، حيث جتمع تلك 
ي�شاهم يف  الدرا�شي، مما  واملنهاج  والطالب  املعلم  من:  البيئات كال 

جعل التوا�شل بني املعلم والطالب اأكرث �شهولة.
- تقدم خدمات احلو�شبة والتخزين ال�شحابية: حيث اإن مفهوم احلو�شبة 
البيانات  وتخزين  ومعاجلة  نقل  على  القائمة  التقنية  هي  ال�شحابية 
والطالب،  املعلم  بامل�شتخدم  اخلا�شة  والإعدادات  والأوامر  واملعلومات 
ومن هنا تتميز هذه اخلدمات بال�شرعة وب�شهولة الو�شول، بالإ�شافة اإلى 
حّل م�شكالت ال�شيانة والتطوير من امل�شتخدمني اإلى ال�شركات املزودة 
لهذه اخلدمات، مما يرتك املجال للم�شتخدمني لرتكيز جهودهم على 
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احلو�شبة  تطبيقات  وتتنوع  فقط.  وامليزات  اخلدمات  هذه  ا�شتخدام 
التعليمية  جوجل  تطبيقات  مثل:  ال�شركات،  تقدمها  التي  ال�شحابية 
درايف  جوجل   ،Google Classroom جوجل  �شفوف  وتت�شمن: 
جداول   ،Google Docs جوجل  م�شتندات   ،Google Drive

البيانات Google Spreadsheets، وغريها من التطبيقات.
اإلى  والتوافق  التكامل  مفهوم  ي�شري  وتوافقها:  تطبيقاتها  تكامل   -
نوع  عن  النظر  بغ�س  املختلفة  الرقمية  التطبيقات  ا�شتخدام  اإمكانية 
اأو الأجهزة اللوحية، بالإ�شافة اإلى  اأو الهاتف الذكي  جهاز احلا�شوب 
اأو  موا�شفاتها  النظر عن  بغ�س  الأجهزة  العمل على خمتلف  اإمكانية 
اأندرويد    –  Windowsويندوز( عليها  تعمل  التي  الت�شغيل  اأنظمة 

..)Android  – Mac – IOS

اإن خطر فريو�س كورونا يكمن يف طريقة انتقاله، والتي تكون يف 
اأغلب احلالت عن طريق التوا�شل املبا�شر مع املري�س اأو مالم�شة 
الأ�شطح امللوثة، ما نتج عنها من اإغالق للموؤ�ش�شات التعليمية التي 
تعترب من اأكرث الأماكن التي يوجد بها جتمعات، وعلى �شوء ميزات 
واإمكانياتها. ميكن الإجابة من خالل  الرقمية  التكنولوجيا  اأدوات 

التو�شية مبجموعة من الإجراءات الآتية:
الرتكيز على ا�شرتاتيجيات التعليم القائمة على التكنولوجيا: 
املعلومات  �شبكة  عرب  املعرفية  والرحالت  املعكو�س،  التعليم  مثل: 
ا�شرتاتيجيات  والتمرين،  املحاكاة  ا�شرتاتيجيات  احلا�شوبية، 

الأن�شطة الذاتية الرقمية وغريها.
القنوات  مثل:  الرقمية:  املعلومات  م�شادر  على  الرتكيز 
التعليمية يف يوتيوب، حيث ي�شتطيع املعلم �شرح الدرو�س وتخزينها 
الدرو�س  تلك  الطلبة ح�شور  وي�شتطيع  ب�شورة جمانية،  وتقدميها 
الإلكرتونية  التعليمية  املواقع  اإلى  بالإ�شافة  ممكن،  وقت  اأي  يف 
املرئي  املحتوى  على  الرتكيز  اإلى  الإ�شارة  �شرورة  مع  املختلفة، 

التفاعلي، وعدم القت�شار على فيديو تعليمي للم�شاهدة فقط.
ويق�شد  واملعززة:  الفرتا�شية  التعلم  بيئات  على  الرتكيز 
افرتا�شية  باأخرى  احلقيقية  البيئات  متثيل  الفرتا�شي  بالتعلم 
بوجوده  الطالب  ي�شعر  بحيث  كبري،  حد  اإلى  لها  م�شابهة  تكون 
املعّزز،  الواقع  اأما م�شطلح  مبا�شرة،  الرتبوية  اخلربات  داخل 
في�شري اإلى اإ�شافة معلومات رقمية اإلى البيئة احلقيقية بهدف دمج 

النموذجني: الواقعي والرقمي يف اآن واحد.
مفهوم  وي�شري  الفرتا�شية:  الف�شول  عرب  التعليم  تفعيل 
جتمع  )افرتا�شية(  رقمية  تعليمية  بيئة  اإلى  الفرتا�شية  الف�شول 
كاّل من: الطالب واملعلم واملنهج، وتكون م�شابهة للف�شول احلقيقية، 
ومتكن املعلم من التوا�شل مع الطلبة وطرح الأ�شئلة وتلقي الإجابات 
بتقدمي جمموعة  اإلى متيزها  بالإ�شافة  الراجعة،  التغذية  وتقدمي 
اأدوات التقومي املختلفة مع قدرة املعلم على ت�شحيح  متكاملة من 

المتحانات وت�شجيلها واإجراء املعاجلات املطلوبة منه.
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د. مروه خمي�س عبد الفتاح

رئي�س ق�سم جتريب املواد التعليمية وتطويرها
إدارة املناهج والكتب املدرسية

�لذكاء �ل�شطناعي و�لتعليم

اأدى التطور الكبري يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
الو�شائل  تكنولوجيا  تدعمها  متنوعة  واأ�شاليب  طرق  ظهور  اإلى 
امل�شتحدثات  توظيف  على  وتعتمد  املختلفة،  مبكّوناتها  املتعددة 
التكنولوجية لتحقيق التعلم املطلوب ب�شكل اأف�شل، وقد انعك�س هذا 
التطّور التكنولوجي على منظومة التعليم مما حّث الرتبويني على 
البحث عن اأ�شاليب وتقنيات حديثة ملواكبة التحديات التي تواجه 
احللول  اأف�شل  اإلى  الو�شول  وحماولة  التعليمية  التعلمية  العملية 

التعليمية.
�شريعة  بيئة  يف  اليوم  واجلامعات  والكليات  املدار�س  وتعي�س 

التغرّي ب�شبب التطّورات ال�شريعة واملتالحقة يف الربجميات واأنظمة 
ابتكارات جديدة يف هذا املجال،  الإلكرتونية مع ظهور  احلوا�شب 
املنظمات  تعامل  طّور  الذي  ال�شطناعي  الذكاء  هو  اأحدها  ولعّل 
وترتبط   ،)89  :2018 )عجام،  واخلارجية  الداخلية  بنيتها  مع 
لي�شاير  التكنولوجيا  بثورة  ترتبط  ما  اأكرث  التعليم اجلامعي  جودة 
واأكرث  تفاعاًل  اأكرث  بكونه  مالحمه  حّددت  الذي  املعا�شر  التعليم 
على  معتمًدا  مكان،  اأي  ويف  اأكرث  ب�شكل  للجميع  ومتاًحا  فردية، 
حمّل  حتّل  التي  املعلومات  و�شبكات  ال�شخ�شي  احلا�شوب  جهاز 
حمّل  ليحّل  املفتوح  والتعلم  بعد  من  التعلم  وازدهار  املحا�شرة، 
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ومتطلباتها  احلياة  واقع  على  املناهج  واعتماد  التقليدي،  التعليم 
القت�شادية والجتماعية )�شريف، 2013: 103(.

على  املعتمدة  الذكية  التقنيات  من  العديد  ظهرت  لذا 
وفاعلية  اإنتاجها  براعة  يف  احلد  فاقت  التي  ال�شطناعي  الذكاء 
التعليم وما ينفعه وما ميكن من  ا�شتخدامها، لتطويعها يف خدمة 
وظهرت  التعليمية،  التعلمية  بالعملية  والتنمية  النهو�س،  خالله 
اأمناط جديدة للذكاء ال�صطناعي يف كل من فرعية نظم التعليم 
الأمناط منظومة متكاملة  و�صّكلت هذه  والنظم اخلبرية،  الذكية، 
التعليمية  التعلمية  العملية  وحتديث  تطوير  يتم  خاللها  من 
تطبيق  خالل  من  ظهرت  التي  احلديثة  التقنيات  من  وال�شتفادة 
منظومة التعليم الإلكرتوين يف العملية التعلمية التعليمية )عزمي، 

.)237 :2014

واأ�شبحت  ملحوًظا،  تطوًرا  التعليمية  الربجميات  تطّورت  كما 
تهدف  التي  التعليم  تطوير  ا�شرتاتيجيات  يف  املهّمة  الأركان  اأحد 
من  ممكنة  حدود  اأق�شى  اإلى  والتعلم  التعليم  بعملية  للو�شول 
التفاعلية واملرونة وال�شتمرارية، و�شاحب ذلك تغرّيات جذرية يف 
التعليم، فقد زادت فر�س الو�شول اإلى التعلم وزادت فر�س املتعلمني 
لختيار جمال الدرا�شة، واأدى ذلك اإلى ظهور م�شادر جديدة ثرية 
ووا�شعة للتعلم، تتكّيف مع ال�شياقات التعليمية املختلفة واحلاجات 
الفردية للمتعلمني، بحيث ميكن للمتعلمني الت�شارك فيها. كما اأدى 
اإلى تغرّي وظائف م�شادر التعلم من تو�شيل التعلم اإلى بناء التعلم 

واإدارته وتقوميه )الهاليل، 2010: 241(. 
اأوائل  اإلى  ال�شطناعي  الذكاء  مفهوم  ظهور  ويرجع 
اخلم�شينيات من القرن الع�شرين امليالدي عندما اتخذت جمموعة 
الكت�شافات  على  بناء  ذكية  اآلت  لإنتاج  جديًدا  نهًجا  العلماء  من 
جديدة  ريا�شية  نظريات  وا�شتخدام  الأع�شاب  علم  يف  احلديثة 
علم  ُيعّد  كما   ،)Popenici، et al، 2017: 13( للمعلومات 
الذكاء ال�شطناعي اأحد علوم احلا�شب الآيل احلديثة التي تبحث 

ت�شابه  وا�شتنتاجات  باأعمال  للقيام  اأ�شاليب متطّورة لربجمته  عن 
ولو يف حدود �شيقة تلك الأ�شاليب التي تن�شب لذكاء الإن�شان، فهو 
بذلك علم يبحث يف تعريف الذكاء الإن�شاين وحتديد اأبعاده، ومن 
ثم حماكاة بع�س خوا�شه، ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية 
اإلى ما يوازيها من عمليات حما�شبية تزيد من قدرة احلا�شب على 
 Arab British Academy for( املعقدة  امل�شكالت  حل 

.)Higher Education، 2014:4

وُتعّد بحوث الذكاء ال�شطناعي من الأبحاث عالية التخ�ش�س 
والتقنية، كما تتمحور املجالت الفرعية للذكاء ال�شطناعي حول 
الرئي�شة  امل�شكالت  حول  خا�شة  اأدوات  وتطّبق  معينة،  م�شكالت 
له، ويت�شّمن قدرات مثل: التفكري املنطقي، واملعرفة، والتخطيط، 
والتعلم، والتوا�شل، والإدراك، والقدرة على حتريك وتغيري الأ�شياء 

)عزمي، 2014: 248(.
علم  روافد  من  اأ�شا�شًيّا  رافًدا  ال�شطناعي  الذكاء  وُيعّد 
املعرفة)Cognitive Science( الذي يهدف اإلى درا�شة كيفية 
علم  يف  متخ�ش�شني  بني  امل�شرتك  العمل  طريق  عن  العقل  عمل 
النف�س املعريف وعلم الأع�شاب واللغويات والأنرثوبولوجيا وفل�شفة 

العقل بالإ�شافة اإلى الذكاء ال�شطناعي )�شالح، 2009: 39(.
وب�شرعات  جمتمعة  برجميات  ال�شطناعي  الذكاء  وتقنيات 
والتنفيذ  والت�شميم  والتحديد  التحليل  عمليات  يف  وفائقة  كبرية 
تامة ملختلف  متكامل ومب�شاركة  ب�شكل  فيها  العمل  ويتم  والرقابة، 
اأدوات املعرفة التي ي�شعب ح�شرها واخلو�س بتفا�شيلها، اإ�شافة 
اإلى البيانات واملعلومات التاريخية واملجددة ب�شكل م�شتمر، وت�شتمل 
الألفاظ،  دللت  ومناذج  املعرفة  مناذج  على  الربجميات  هذه 
ومهدي،  الرزاق  )عبد  املعرفة  واأمناط  البيانات  التقاء  ومناذج 

.)255 :2012

ا يف جناح كل من الفرد  تعد التكنولوجيا احلديثة عاماًل مهًمّ
واملوؤ�ش�شة على املدى البعيد، ويف هذا الإطار برز مفهوم تكنولوجيا 



37

املعلومات والت�شالت ومفهوم الذكاء ال�شطناعي الذي ُيعّد اأحد 
الإلكرتونية  احلا�شبات  علوم  جمال  يف  والفعالة  الرئي�شة  الفروع 
اأهم املداخل التي ت�شاعد يف التغّلب على حتديات هذا  باعتبارها 

الع�شر وحتقيق قيمة م�شافة متّكنها من املناف�شة وال�شتمرار.
يف ظل هذا التطّور، اأ�شبحت املوؤ�ش�شات على اختالف اأنواعها 
منها موؤ�ش�شات التعليم العايل تواجه موجة من التغرّيات والتحّولت 
على  اعتمدت  التي  والتقنية،  املعلوماتية  الرثوة  �شببها  كان  التي 
املتدفقة  للمعلومات  الأمثل  وال�شتخدام  املتقدمة  العلمية  املعرفة 

واملت�شارعة )يحياوي وبوحديد، 2017: 331(.
مفهوم �لذكاء �ل�شطناعي

مفهوم  تناولت  التي  املتنوعة  التعريفات  من  العديد  يوجد 
الذكاء ال�شطناعي التي تتوّحد يف م�شمونها وتختلف يف األفاظها 
اأنه املجال الذي  ومنها؛ تعريف العبيدي للذكاء ال�شطناعي على 
برامج  تكوين  طريق  عن  الب�شري  الذكاء  طبيعة  فهم  اإلى  ي�شعى 
على احلوا�شيب التي تقّلد الأفعال اأو الأعمال اأو الت�شرفات الذكية 

)العبيدي، 2015: 44(.
باأنه جزء من علم احلا�شبات  ال�شطناعي  الذكاء  ُيعّرف  كما 
متتلك  التي  الأنظمة  تلك  الذكية،  احلا�شوب  باأنظمة  يهتم  الذي 
لدرجة  وامل�شابهة  القرار  واتخاذ  بالذكاء  املرتبطة  اخل�شائ�س 
والتعلم،  اللغات،  يخ�س  فيما  املجال  هذا  يف  الب�شري  لل�شلوك  ما 

والتفكري )�شالح، 2009: 33(.
على  اأُطلق  ا�شم  هو  ال�شطناعي  الذكاء  اإن  القول  وميكننا 
الأنظمة  برجمة  يف  اجلديدة  والطرق  الأ�شاليب  من  جمموعة 
بع�س  حتاكي  اأنظمة  لتطوير  ُت�شتخدم  اأن  ميكن  التي  املحا�شبية 
عنا�شر ذكاء الإن�شان وت�شمح لها بالقيام بعمليات ا�شتنتاجية عن 
ويت�شح من هذه  ذاكرة احلا�شب.  يتم متثيلها يف  وقوانني  حقائق 
التعريفات اأنها اأ�صارت اإلى جمموعة من النقاط املهمة التي تبلور 
توؤدي  اآلت  بناء  منها:  ال�شطناعي  للذكاء  احلديث  املفهوم  منها 

الإن�شان،  بها  يقوم  الب�شري عندما  الذكاء  قدًرا من  تتطّلب  مهاّم 
والقدرات  الوظائف  بع�س  للحا�شب حماكاة  تتيح  برامج  اأنها  كما 

العقلية بطرق حمدودة، وتبحث يف حل امل�شكالت.
�أهد�ف �لذكاء �ل�شطناعي  وخ�شائ�شه

تدر�س  التي  املعلوماتية  فروع  اأحد  ال�شطناعي  الذكاء  ُيعّد 
بحيث  احلا�شوب،  خالل  من  لتطبيقها  الذكية  التقنيات  تطوير 
اأو يف حل امل�شكالت،  اأداء املهام  ميتلك احلا�شوب �شلوًكا ذكًيّا يف 
التي  احلالت  يف  عادة  ال�شطناعي  الذكاء  اأ�شاليب  وُت�شتخدم 
لدرجة  ا  جًدّ كثرًيا  اإليها  النظر  يجب  التي  الحتمالت  عدد  يكون 
اأنه ل ميكن الو�شول اإلى احلل الأمثل بعمليات البحث املبا�شر؛ لأن 
ا اأو حتتاج لوجود �شخ�س خبري  عملية البحث تاأخذ وقًتا طوياًل جًدّ
مبجال معني ي�شاعد على اتخاذ القرار يف �شوء املعطيات اجلديدة 

)مرق�س، 2010: 14(.
ال�شتدلل  فكرة  على  اأ�شا�ًشا  ال�شطناعي  الذكاء  ويعتمد 
يف  حتى  امل�شكالت  حلل  التو�شل  على  قادر  اأنه  كما  وال�شتقراء، 
لتخاذ  احلاجة  وقت  الالزمة  البيانات  جميع  توافر  عدم  حالة 
ا التعامل مع بيانات قد يناق�س بع�شها البع�س الآخر  القرار، واأي�شً

)اإبراهيم، 2015: 242(.
الذكاء  طبيعة  فهم  اإلى  ال�شطناعي  الذكاء  علم  يهدف  كما 
على  القادرة  الآيل  احلا�شب  برامج  عمل  طريق  عن  الإن�شاين 
برنامج  قدرة  وتعني  بالذكاء،  املّت�شم  الإن�شاين  ال�شلوك  حماكاة 
احلا�شب على حل م�شاألة ما اأو اتخاذ قرار يف موقف ما؛ وُيعّد هذا 
نقطة حتّول مهّمة تتعّدى ما هو معروف با�شم تقنية املعلومات التي 
اأهم  وتنح�شر  الإن�شان،  طريق  عن  ال�شتدللية  العملية  فيها  تتم 
 Arab British( اأ�شباب ا�شتخدام احلا�شب يف �شرعته الفائقة
Academy for Higher Education، 2014: 10(؛ 

لذلك فاإن الذكاء ال�شطناعي هو �شلوك له خ�شائ�س معينة تّت�شم 
الب�شرية  الذهنية  القدرات  حتاكي  جتعلها  احلا�شب  برامج  بها 
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التعلم  على  القدرة  اخل�صائ�ص  هذه  اأهم  ومن  عملها،  واأمناط 
وال�شتنتاج ورد الفعل على اأو�شاع مل تربمج يف الآلة.

تطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي �مل�شتخدمة يف 

�لعملية �لتعلمية �لتعليمية:

توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء ال�شطناعي جماًل 
خمتلًفا ل ميكن العثور عليه يف البيئة التقليدية النمطية للمدر�شة 
يف  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  و�شتتمّكن  احلايل،  وقتنا  يف 
التعليم من اكت�شاف حدود جديدة للتعلم وت�شّرع يف اإن�شاء تقنيات 

مبتكرة. ومن بني تطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف التعليم جند:
الذكي: املحتوى   .1

ا باإن�شاء  تهتم جمموعة من ال�شركات واملن�شات الرقمية حالًيّ
حمتوى ذكي من خالل حتويل الكتب التعليمية التقليدية اإلى كتب 
على  نذكر  ال�شياق  هذا  ويف  التعليمية،  بالغاية  ال�شلة  وثيقة  ذكية 

�شبيل املثال ل احل�شر:
وهي   Content Technologies Inc �شركة  1.ابتكار 
العمليات  اأمتتتة  يف  متخ�ش�شة  ا�شطناعي  ذكاء  تطوير  �شركة 
خدمات  من  جمموعة  وتقدم  الذكي،  التعليم  وت�شميم  التجارية 

املحتوى الذكي للتعليم نذكر منها: 
خدمة Cram 101 التي ت�شتخدم تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
الدرا�شة  دليل  عرب  املدر�شية  الكتب  حمتوى  ن�شر  يف  للم�شاعدة 
املمار�شة  واختبارات  الف�شول  ملخ�شات  يت�شمن  الذي  الذكي 

ال�شحيحة والختبارات املتعددة.
خدمة Just The Facts 101 التي ميكن من خاللها اإبراز 
اإلى  ذلك  بعد  اأر�شفتها  يتم  ف�شل،  لكل  حمددة  ن�شية  ملخ�شات 

جمموعة رقمية واإتاحتها على موقع اأمازون.
خدمة NursingEd101 التي ت�شتخدم الذكاء ال�شطناعي 
مل�شاعدة املمر�شات وطالب التمري�س على ق�شاء وقت اأقل يف العثور 
على املعلومات املهمة واملزيد من الوقت يف الحتفاظ باملعلومات. 
�شواء كنت طالًبا يف ال�شنة الأولى اأو تدر�س للح�شول على امتحان 
الرتخي�س، فاإن تقنية CTI يف الذكاء ال�شطناعي ت�شاعدك على 

ال�شعور مبزيد من الثقة ب�شاأن املادة.
ا باإن�شاء من�شات حمتوى ذكية متكاملة  تقوم �شركات اأخرى اأي�شً
برنامج  تعمل على تقدمي خدمات مثل:  التي   Netex مثل موؤ�ش�شة 
Netex Learning الذي يدمج املحتوى الذكي بتمارين املمار�شة 
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مع  ودجمها  رقمية  مناهج  ت�شميم  للمعلمني  يتيح  مبا  والتقييم 
و�شائط ال�شوت وال�شورة، بالإ�شافة اإلى اإمكانية التقييم الذاتي.

خم�ش�شة  تعليمية  �شحابية  من�شة   Netex توفر  كما 
العمل  لأ�شحاب  ميكن  حيث  احلديثة،  العمل  لأماكن  وم�شممة 
التطبيقات،  وجود  مع  للتخ�شي�س  قابلة  تعليمية  اأنظمة  ت�شميم 
واملحاكاة، والدورات الفرتا�شية، والتقييمات الذاتية، وموؤمترات 

الفيديو وغريها من الأدوات.
تقنيات  من  عدًدا  الذكي  التدري�س  اأنظمة  بع�س  وت�شتخدم 
جمموعات  جتمع  التي  الذاتي  التعّلم  وخوارزميات  الآيل  التعّلم 
البيانات الكبرية وحتّللها. وي�شمح هذا اجلمع لالأنظمة اأن تقّرر نوع 
واحتياجاته،  قدراته  بح�شب  للمتعلم  ت�شليمه  ينبغي  الذي  املحتوى 
ومثال ذلك من�شة نظام )iTalk2Learn( التي تعّلم الك�شور، 
املعرفة  حول  البيانات  يخّزن  الذي  املتعّلم  منوذج  وت�صتخدم 
العاطفية  وحالته  املعرفية  واحتياجاته  الطالب،  عند  الريا�شية 

وردود الفعل التي تلقاها وا�شتجابته على هذه التغذية الراجعة. 
 Thinkster( اآخر  مثال  ا  اأي�شً الريا�شيات  علوم  ويف 
احلقيقي  الريا�شيات  منهج  ميزج  تعليمي  تطبيق  وهو   ،)Math

مع اأ�شلوب التعليم ال�شخ�شي للطالب. اإذ يعنّي التطبيق لكل طالب 
كما  بخطوة  خطوًة  الذهني  خطواته  يتابع  الكوالي�س  خلف  معلًما 
اإلى حت�شني قدرات الطالب  تظهر على �شا�شة الآيباد. فهو يهدف 
مع�شلة،  توقفه  حني  ي�شاعده  خا�س  م�شاعد  طريق  عن  املنطقية 
فهي   ،)Brainly( اأما من�شة راجعة خم�ش�شة.  تغذية  ويعطيه 
الذكاء  تقنيات  على  تعتمد  اجتماعي  توا�شل  �شبكة  على  مثال 
ال�شطناعي اخلا�س باأ�شئلة الف�شل الدرا�شي، اإذ ي�شتخدم الذكاء 
الر�شائل غري  التعلم الآيل لت�شفية  ال�شطناعي فيها خوارزميات 
املرغوب فيها، ويتيح للم�شتخدمني طرح اأ�شئلة حول الواجب املنزيل 
املوقع  وي�شاعد  التحقق منها،  تلقائية، مت  اإجابات  واحل�شول على 
الطلبة على التعاون يف ما بينهم للتو�شل اإلى اإجابات �شحيحة من 

تلقاء اأنف�شهم، )مكاوي، 2018: 23(.
الذكي: التعّلم  اأنظمة   .2

يعّرف الرتيمي اأنظمة التعّلم الذكية باأنها نظم تعليمية معتمدة 
على احلا�شوب ولها قواعد بيانات م�شتقلة، اأو قواعد معرفية للمحتوى 
ا�شرتاتيجيات  اإلى  بالإ�شافة  تدري�شه(  يتم  ما  )حتدد  التعليمي 
التعليم )وهي حتدد كيفية التدري�س( وحتاول ا�شتخدام ا�شتنتاجات 
وقوته  �شعفه  مواطن  وحتديد  املوا�شيع  فهم  على  املتعلم  قدرة  عن 

ا )الرتيمي، 2009(. حتى ميكنها تكييف عملية التعلم ديناميكًيّ
ويتكّون نظام التعّلم الذكي من املكونات الآتية:

املراد  التخ�ش�شي  )املنهج  التعليمي  باملجال  خا�شة  معرفة 
تقدميه اأو تعّلمه(.

معرفة عن املتعّلم.
معرفة تتعّلق با�شرتاتيجيات التعليم.

ال�شلوكي  الأ�شلوب  بني  و�شل  حلقة  الذكية  التعّلم  نظم  ومتثل 
احلا�شوب  على  املعتمد  للتعّلم   )Behavioral Approach(
البحث  نتاج  اإنها   .)Cognitive Paradigm( الإدراكي والنمط 
مناذج  ت�صم  لأنها  ذكية؛  وُتدعى  ال�صطناعي  الذكاء  جمال  يف 
واأمنوذج  الطلبة  عن  ومناذج  تعّلمه  املراد  املجال  حول   )Models(
عن املعّلم اخلبري يف املجال. ويعتقد املهتمون بالتعليم اأن كفاءة النظام 
اكت�شابه من  ما مت  اأ�شا�س  يقّيم على  اأن  نوعه يجب  كان  ا  اأًيّ التعليمي 

معرفة ولي�س على ما مت تدري�شه )الرتيمي، 2009(.
وتتكّون نظم التعّلم الذكية امل�شتخدمة لتقنية الذكاء ال�شطناعي 

من النماذج الأربعة الأ�شا�شية الآتية: )البدو، 2017: 350-349(
الآتية: باخل�صائ�ص  ويتحّدد  املجال:  1.اأمنوذج 

باملو�شوع  املتعلقة  والأمثلة  وال�شرح  التعلم  توليد حمتوى  - م�شدر 
اأو املنهج الدرا�شي الذي يقوم النظام التعليمي الذكي بتدري�شه.

النظام  التي يقّدمها  امل�شائل وامل�شكالت والأ�شئلة  توليد  - م�شدر 
للطالب كتمارين اأو اختبارات ليقوم الطالب بحّلها.
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- م�شدر توليد احللول والإجابات النموذجية لالأ�شئلة وامل�شكالت 
واخلطوات  ال�شلوك  وتو�شيح  كتحديد  التعلم،  مبو�شوع  املتعلقة 
وامل�شارات املختلفة ال�شحيحة التي ميكن اتباعها يف تلك احللول 
والإجابات، �شواء كانت تلك الأ�شئلة وامل�شكالت موّجهة من النظام 

للطالب اأو العك�س، مثله يف ذلك مثل املعلم الب�شري.
واأدائه،  الطالب  اإجابة  وت�شحيح  تقييم  - معيار ميكن من خالله 
اإليها  ي�شل  التي  النهائية  النتيجة  تقييم  يتطلب  فيما  فقط  لي�س 
التي  والأداءات  ا يف جميع اخلطوات  اأي�صً واإمنا  الطالب يف احلل، 
يقوم بها الطالب و�شوًل اإلى احلل، من خالل مقارنة اإجابة الطالب 

بالإجابة ال�شحيحة التي يوّلدها نظام التعليم الذكي.
للرد  الالزمة  واملربرات  والتف�شريات  التو�شيحات  توليد  - م�شدر 
على �شوؤالني مهّمني يف التعلم وهما: ملاذا؟ وكيف؟ مبعنى ملاذا مت 
اأو ا�شرتاتيجية معينة حلل م�شاألة اأو م�شكلة ما؟  ا�شتخدام طريقة 

وكيف مت التو�شل اإلى هذا احلل؟
الآتية: اخل�صائ�ص  وحتّدده  التدري�ص:  2.اأمنوذج 

- التحكم بني النماذج الأخرى املكّونة للنظام التعليمي الذكي.
اأ�شلوب  حتديد  مثل  للطالب،  التدري�شية  القرارات  اتخاذ   -
التعلم  ووقت  ومقدار  للطالب،  املنا�شبة  التدري�س  وا�شرتاتيجية 
قدرات  على  بناًء  وذلك  التالية،  التدري�شية  واخلطوة  املنا�شب، 

الطالب الفردية.
منوذج  يف  املوجودة  اخلبري  معرفة  بني  الفجوة  اأو  الفرق  تقليل   -
املجال، ومعرفة الطالب املخّزنة يف اأمنوذج الطالب اإلى اأق�صى حد 

اأو اإلغاء ذلك الفرق متاًما.
الآتية: باخل�صائ�ص  ويتميز  الطالب:  3.اأمنوذج 

- حتديد احلالة املعرفية الراهنة للطالب وم�شتوى تقّدمه يف تعّلم 
مو�شوع ما.

وطبيعة  النظام،  يف  للطالب  التعليمي  التقّدم  وت�شجيل  حفظ   -
املعرفة  وجمع  التعّلم،  خالل  الطالب  بها  قام  التي  الأخطاء 

النظام  ويحتاجها  الطالب  حول  الالزمة  والتعليمية  التدري�شية 
التعليمي الذكي يف مواءمة التدري�س مع احتياجات الطالب.

- اإعطاء مقايي�س وموؤ�شرات حول �شلوك التعلم لدى الطالب ب�شكل 
والتداخل  والرتباط  املو�صوعات  بني  التنقل  طريقة  مثل  م�صتمر، 
ما،  مفهوم  اأو  مو�شوع  تعّلم  يف  اتخذها  التي  وامل�شارات  للنظام، 

وترتيب وزمن الدخول يف املو�شوعات.
- تعّرف املفاهيم اخلطاأ، والتمييز بينها، وتعّرف املفاهيم املفقودة 

لدى الطالب. 
التي  وامل�شكالت  الأ�شئلة  عن  الإجابة  يف  الطالب  اأداء  حتديد   -
ون�شبة  ال�شواب  ودرجة  الوقت  حيث  من  النظام،  له  يقّدمها 
امل�شاعدات  وكمية  املحاولت  وعدد  واخلطاأ  ال�شحيحة  الإجابات 

والتلميحات، التي احتاجها.
ياأتي: مبا  خ�صائ�صه  حتديد  وميكن  التفاعل:  واجهة  4.اأمنوذج 

وبني  جهة  من  الذكي  التعليمي  والنظام  الطالب  بني  الربط   -
الأجزاء واملكونات املختلفة للربنامج من جهة اأخرى.

- اإعطاء النظام التعليمي الذكي اإمكانية التحاور املختلط الثنائي 
الجتاه بينه وبني الطالب.

- دمج وت�شمني الطالب يف عملية التعلم من خالل اأ�شاليب وو�شائل 
العر�س اجلاذبة، ومرونة وتنّوع عر�س املادة التعليمية مبا يتنا�شب 
باللغة  معه  والتحاور  والتفاعل  ومتطلباته،  الطالب  فردية  مع 

الطبيعية التي يفهمها.
- تقدمي اأ�صاليب واأمناط متنوعة لاأ�صئلة وامل�صكات وطرق الإجابة 

عنها يف الواقع العلمي.
- اأهمية الذكاء ال�شطناعي يف تطوير العملية التعلمية التعليمية

على الرغم من الكالم الكثري واخلوف، من غري املرجح اأن حتّل 
الآلت حمل املعلمني يف الوقت القريب. وبدًل من ذلك، تعّد الآلت 
و�شائل للم�شاعدة يف التغّلب على العديد من احلواجز الهيكلية التي 

جتعل من ال�شعب �شمان و�شول املعلم الفعال اإلى كل طالب.
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تواجه النُظم املدر�شية عدًدا من التحديات، على �شبيل املثال ل 
احل�شر نق�س املعلمني، والفتقار اإلى طرق وا�شحة لتطوير معلمني 
ذوي اجلودة العالية. وحتى اأف�شل املعلمني يكافحون من اأجل تلبية 
الحتياجات التعليمية املتنوعة لطلبتهم اأو اإيجاد وقت للرتكيز على 
املعرفية  غري  ومهاراتهم  الطلبة  لدى  اأعمق  تعلم  مهارات  تطوير 

و�صط �صغوط لتغطية التعليم الأ�صا�صي.
خالل  من  املعلمني  خلربة  املج�ّشد  ال�شطناعي  الذكاء  يوفر 
خيارات  املدار�س  لقادة  الأ�شا�شية  التدري�س  مهام  واأمتتة  تب�شيط 
جديدة ملعاجلة ثالثة ظروف �شعبة: )مكاوي، 2018: 24-23(. 
للذكاء  ميكن  اخلرباء،  املعلمني  اإلى  املدار�س  افتقار  عند   .1
نحو  طوياًل  �شوًطا  يقطع  اأن  املعلمني  خلربة  املج�ّشد  ال�شناعي 
زيادة فعالية املعلمني احلاليني. ُت�شري الأبحاث اإلى اأن و�شع مناهج 
املعلمني  الإنرتنت حتت ت�شّرف  تعليمية عرب  عالية اجلودة ومواد 

الأقل جودة ميكن اأن ُيح�ّشن الأداء الأكادميي للطلبة.
معاجلة  اإلى  بحاجة  اخلرباء  املعلمون  يكون  عندما   .2
الكفاءة  ذوي  املعلمون  حتى  الطلبة،  احتياجات  من  جمموعة 
التعليمية  الحتياجات  تلبية  يف  �شعوبة  يجدون  ما  اأحياًنا  العالية 
املتعارف عليها حينذاك قيام املدار�س  املتنوعة لطلبتهم. الإجابة 
تعليمات  تنفيذ  لكن  التدري�س،  بني  التمييز  على  املعلمني  بتدريب 
�شعًبا.  اأمًرا  يكون  اأن  ميكن  يومي  اأ�شا�س  على  باإخال�س  متباينة 
وحل�شن احلظ، ميكن للذكاء ال�شطناعي توفري العديد من جوانب 
بيانات  املعلمني  واإعطاء  التدري�س،  ومهارات  الأ�شا�شي  املحتوى 
تقييم اأف�شل، وتقدمي تو�شيات حول م�شادر التعّلم، ومنح املعلمني 
جمموعات  ويف  فردي  ب�شكل  للعمل  والطاقة  الوقت  من  مزيًدا 

�شغرية مع الطلبة.
من  اأكرث  التدري�س  اإلى  اخلرباء  املعلمون  يحتاج  عندما   .3
اأن  الأبحاث  من  متزايدة  جمموعة  ُتظهر  الأكادميي،  املحتوى 
اإلى جانب  ا  دوًرا مهًمّ تلعب  املعرفية  واملهارات غري  العميق  التعلم 

مينح  الطلبة.  وحياة  الأكادميية  النتائج  حتديد  يف  املحتوى  اإتقان 
للمعلمني  اأكرب  قدرة  املعلمني  خلربة  املج�ّشد  ال�شطناعي  الذكاء 

على م�شاعدة الطلبة على تطوير هذه املهارات املهّمة.
على  يجب  كتهديد،  التكنولوجي  التقدم  روؤية  من  بدًل   .4
ميكن  التي  العديدة  الطرق  من  ال�شتفادة  التعليم  وقادة  املعلمني 
عملهم.  حت�شني  خاللها  من  ال�شطناعي  والذكاء  للتكنولوجيا 
تتمّتع اأجهزة احلا�شوب واملعلمون غري اخلرباء واملعلمون اخلرباء 
مبزايا ن�شبية تكمل بع�شها البع�س. وُتعّد اأجهزة احلا�شوب مثالية 
ل�شتهداف املحتوى الأ�شا�شي للطلبة والفجوات يف املهارات وتزويد 
غري  املعلمون  ويوفر  املنا�شب.  الوقت  يف  تقييم  ببيانات  املعلمني 
اللم�شة  املبتدئني-  واملعلمني  التقنيني  امل�شاعدين  -مثل  اخلرباء 
وا�شتك�شاف  وحتفيزهم  الطلبة  على  لالإ�شراف  الالزمة  الإن�شانية 
مبهام  اخلرباء  املعلمون  ويقوم  الأكادميية.  غري  التعلم  �شعوبات 
جديدة،  تعليمية  مناهج  تطوير  ذلك  يف  مبا  معقدة،  تدري�س 
وت�شخي�س ومعاجلة �شعوبات التعلم غري الأكادميية للطلبة، وتقدمي 
مالحظات حول التوا�شل ال�شفوي والكتابي، وتعزيز ثقافة الف�شل 
الأمور عن  اأولياء  مع  والتحّدث  التح�شيل،  نحو  املوّجهة  الدرا�شي 

خطط التعليم الفردية لطلبتهم.
5. يعّد املعلمون اخلرباء املورد الأكرث قيمة يف النظام التعليمي، 
اإجراءات  اإلى  اخلرباء  املعلمني  عمل  اختزال  املعقول  غري  ومن 
فاإن  ذلك،  ومع  قريب.  وقت  اأي  يف  تلقائية  خوارزميات  اأو  موّحدة 
�شمان ح�شول كل طالب على تعليم ممتاز لي�س مهّمة تافهة. حل�شن 
احلظ، مع تب�شيط البتكارات واأمتتة جوانب مميزة من التدري�س عن 
طريق الذكاء ال�شطناعي، �شريى املعلمون الفاعلون وغري الفاعلني 
اإذ يوفر  اأجهزة احلا�شوب،  على حد �شواء قدراتهم معززة بوا�شطة 
هذا النمط نظرة ثاقبة للممار�شني و�شانعي ال�شيا�شات الذين يعملون 

ل�شمان ح�شول جميع الطلبة على تعليم عايل اجلودة.
الإطار  الدرا�شية قريًبا من  الف�شول  تنتقل  اأن  املتوقع  6. من 
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والذكاء  الروبوتات  من  مزيج  ا�شتخدام  اإلى  للتعلم  التقليدي 
كبرية  ن�شبة  و�شت�شتفيد  احلاجة.  ح�شب  امل�شّمم  ال�شطناعي 
بال�شتمرارية  تّت�شم  التي  الروبوتات  من  الطلبة  من  ومتزايدة 
الإدارية  الأمور  من  ال�شفوف  معلمو  �شيتحّرر  كما  واملرونة، 
من  يعانون  ما  كثرًيا  فاملعلمون  الطلبة.  على  للرتكيز  و�شيتفّرغون 
كرثة الأعمال املكتبية، مثل: ت�شحيح المتحانات وتقييم الواجبات. 
اأن يقوم بكثري من هذه املهمات،  للذكاء ال�شطناعي  ولكن ميكن 
ويقّل�س الوقت الالزم للت�شحيح والعمل الإداري من اأجل تكري�س 

مزيد من الوقت للطلبة.
"اخلدمات  خيارات  فاإن  نف�شه،  الدرا�شي  لل�شف  وبالن�شبة   .7
املتخ�ش�شة وفق الحتياجات" التي توفرها تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
احل�ش�س  خالل  الطلبة  ا�شتمتاع  حت�شني  على  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من 
وحت�شني درجاتهم يف الوقت نف�شه. كما ميكن للروبوتات املدّربة على نحو 
جيد ا�شتكمال دور املعلمني ذوي اخلربة يف تقدمي الدرو�س اخل�شو�شية 

واحل�ش�س الإ�شافية لتقوية وتنمية مهارات الطلبة.
وبرجميات  تقنيات  ُت�شهم  اأن  ميكن  اأخرى  م�شكلة  وثّمة   .8
احلد  يف  ال�شطناعي  الذكاء  وتطبيقات  ا  اأي�شً متعددة  واأ�شاليب 
التقني  والتطّور  املعلوماتي  النفجار  هذا  يف  وتتمّثل  اآثارها،  من 
�شالحية  تقت�شر  اأن  املتوقع  من  اأنه  لدرجة  امل�شطرد،  واملعريف 
املعارف التي يتعّلمها املرء يف امل�شتقبل على خم�س �شنوات! واإذا كان 
تطوير املناهج العلمية وطباعة الكتب املدر�شية عملية طويلة ومعقدة 
قد ت�شتغرق هي بدورها خم�س �شنوات، فاإنه مع الذكاء ال�شطناعي 
ا�شتنتاج  على  قادرة  �شتكون  التعليمية  والربجميات  الأجهزة  يف 
املعارف واملهارات املطلوبة يف وقت معني، وبالتايل حتديث الدرو�س 

ا وتقدميها للطالب ب�شكل ينا�شب احتياجاته وقدراته. تلقائًيّ
الذكاء  لتقنيات  ميكن  املدر�شي،  ال�شف  خارج  وحتى   .9
الذين  فالطلبة  للطالب.  املطلوب  الدعم  م  تقِدّ اأن  ال�شطناعي 
يتعلمون املبادئ الأ�شا�شية يف القراءة والعلوم والريا�شيات وغريها 

من العلوم يعتمدون اأ�شا�ًشا على ال�شرح من معلميهم واأهاليهم لفهم 
هذه الأ�ش�س والقواعد. وملا كان وقت املعلمني والأهايل �شيًقا، فهذا 
ي�شع كثرًيا من ال�شغط على الأطراف املختلفة وقد ل تكون النتيجة 
ُمر�شية. اأما حني يتوفر امل�شاعد الذكي واملتفرغ، الذي ي�شتطيع فهم 
نف�صية الطالب ومعرفة قدراته ونقاط قوته و�صعفه، واملو�صوعات 
ا يف املعلومات، فيمكنه  اأو نق�شً التي يعاين فيها ق�شوًرا يف الفهم 
عندئٍذ اأن يكّيف املادة العلمية بل حتى العملية التعليمية باأكملها مبا 
الالزم  والدعم  املطلوبة  امل�شاعدة  فُيقّدم  الفرد،  اإمكانات  ينا�شب 
وعلى  حدة.  على  طالب  لكل  املنا�شب  وبال�شكل  املحدد  الوقت  يف 
هذا الأ�شا�س، ُيفرت�س اأن تكون النتائج اإيجابية ب�شكل اأكرب، حني 
يكون لكل طالب، بغ�س النظر عن اإمكانيات اأهله املادية، اأو موقعه 
باإمكانات  خ�شو�شي  معلم  فهو  الذهنية،  قدراته  اأو  اجلغرايف، 

العلماء متوافر يف كل وقت وكل مكان.
�ل�شلبيات �ملحتملة لتوظيف �لذكاء �ل�شطناعي يف �لتعليم

ل ميكن لأحد اأن ُينكر اإ�شهام الذكاء ال�شطناعي يف الرتقاء 
بالتعليم، وهو دور مر�شح للتطّور ب�شكل كبري يف ال�شنوات الالحقة. 
التكنولوجي بروّية وعقالنية  رغم ذلك يجب م�شايرة هذا التقدم 
حتى ت�شلم املدر�شة من �شلبياته التي ل �شك لن يخلو منها. فهناك 
الب�شري  ال�شلوك  الذكاء ال�شطناعي مبحاكاة  خطر قيام تقنيات 
عن كثب. اإذ ميكن اأن توؤدي جمموعات التدريب التي مت اختيارها 
واملفاهيم  الب�شرية  املفاهيم  توّلد  خوارزميات  اإلى  �شيء  ب�شكل 
املثال،  �شبيل  فعلى  منها.  اخلروج  نحاول  التي  احلالية  النظامية 
قد يوؤدي العتماد الكبري على ردود فعل الطلبة والتغذية الراجعة 
م لهم مادة علمية متنحهم حياة درا�شية  منهم اإلى خوارزميات تقِدّ
�شهلة، بدًل من مادة علمية وجتربة درا�شية تعطيهم ما �شي�شاعدهم 
يف حتقيق اإمكاناتهم. والذكاء ال�شطناعي الذي ل ينتج نتائج غري 
ا دقيًقا ملعرفة ما اإذا كان قد وقع يف هذه  متوقعة قد ي�شتحق فح�شً

الفخاخ املحتملة )اأو�شوبا وويل�شر، 2017: 27-1(
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خامتة

اأ�شبح  ثم  وفل�شفة،  كنظريات  ال�شطناعي  الذكاء  بداية  كانت 
قواعد وقوانني حتكم ذكاء الآلة، ثم اأ�شبح خوارزميات تعُلّم، لكنه اليوم 
اأو خوارزميات  خرج من عباءتها كلها ومل يعد جمّرد علم من العلوم 
البخارية  الآلة  اخرتاع  مثل  مثله  �شناعية  ثورة  اأ�شبح  بل  فقط، 
والكهرباء وال�شرائح الرقمية. ومن املتوقع اأن تنمو ا�شتخدامات الذكاء 
واحلكومات  ال�شراكات  ارتفاع عدد  مع  التعليم  ال�شطناعي يف قطاع 

التي ت�شتثمر فيه ويف ظل متطلبات الع�شر احلديث.
يرى متخ�ش�شون باأن ُنظم الذكاء ال�شطناعي ميكنها اأن تقوم 
خدمة  وتقدمي  الإدارية  الأعباء  تخفيف  بهدف  املدر�شية  بالإدارة 
اأف�شل وجودة عالية بالعمل، وذلك من خالل حتويل نظام الإدارة 
مما  ال�شطناعي،  الذكاء  على  تعتمد  اإلكرتونية  لُنظم  املدر�شية 
�شي�شهم يف اتخاذ القرارات الإدارية ال�شحيحة، وتوزيع املقررات 
واجتاهاتهم،  قدراتهم  وفق  املعلمني  على  الدرا�شية  واحل�ش�س 
واكت�شاف الطلبة املوهوبني وتعزيزهم وذوي �شعوبات التعّلم وتوفري 
التوا�شل  مع  طالب  لكل  التعّلم  �شري  ومراقبة  لهم،  خا�شة  برامج 

املبا�شر مع اأولياء اأمور الطلبة ب�شكل متوا�شل دون جمهود ب�شري.
الذكاء  على  القائمة  الذكية  التطبيقات  �شاعدت  وقد 
ال�شطناعي املتعلم على التحّرر من التعليم باأ�شلوب واحد. فمثاًل 
املتنوعة  التعليم  ومن�شات  الذكية  الدرو�س اخل�شو�شية  تطبيقات 
اأ�شبحت متوائمة مع كل طالب وفًقا مليوله واجتاهاته واحتياجاته. 
بالذكاء  التعليم  جمال  يف  احلديثة  والأبحاث  التوجهات  ت�شري  اإذ 
ال�شطناعي باأنه كل ما زادت م�شاحة التعلم بالتطبيقات احلديثة 
قّلت عدد ال�شاعات امل�شتغرقة يف املدار�س وهذا ما يقابل م�شاحة 

التعّلم الذاتي لدى الطلبة.

ت�شري بع�س الدرا�شات اأنه من بني �شلبيات الذكاء ال�شطناعي 
عن  ال�شتغناء  ميكن  ل  راأينا  ويف  املعلم،  عن  ال�شتغناء  مُيكن  قد 
املعلمني داخل ال�شف الدرا�شي اإذ ل ميكن لالآلة اإظهار العواطف 
التعليم.  يف  املهمة  الأخالقية  الروابط  واإبراز  الإن�شانية  وامل�شاعر 
وامل�شادر  املدر�شية  الكتب  كلًيّا عن  ال�شتغناء  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

الورقية وذلك با�شتخدام و�شائط التعّلم الرقمية. 
تطوير  يف  ال�شطناعي  الذكاء  اأهمية  عر�س  فاإن  وختاًما، 
ميكن  ل  الذي  العمل  هذا  مثل  يتعّدى  التعليمية  التعلمية  العملية 

عر�شه يف هذا املقال، ولكن ميكن اإيجاز التو�شيات الآتية:
- الهتمام مبو�شوع الذكاء ال�شطناعي يف املناهج التعليمية، ودمج 
تقنيات ومناذج الذكاء ال�صطناعي يف العملية التدري�صية والتعليمية.

- تدريب املعلمني والطلبة على التعامل مع تقنيات ومناذج الذكاء 
ال�شطناعي.

مناذج  وخمتلف  تقنيات  لتعليم  الازمة  التعليمية  البيئة  توفري   -
وبذل  متكاملة.  ومناهج  ونواٍد  خمتربات  من  ال�شطناعي  الذكاء 
مزيد من اجلهود لالبتكارات التكنولوجية من خالل التدريب على 

مهارات التعامل مع تقنيات الروبوت والذكاء ال�شطناعي.
ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  الق�شوى  ال�شتقادة  لتحقيق   -
وجودة  بكفاءة  تعليمية  خمرجات  حتقيق  بدورها  التي  التعليم  يف 
من  التعليمية  املنظومة  عنا�شر  جميع  تعمل  اأن  يجب  عالية، 
احلر�س  مع  موحد.  واجتاه  ن�شق  على  ومعلمني  واإداريني  م�شرفني 
لتفعيل  وامل�شوؤولني  واملعلمات  للمعلمني  الكايف  التدريب  على تقدمي 
تلك التطبيقات، بالإ�شافة اإلى اإعادة النظر يف املناهج واملقررات 
بالذكاء  املرتبطة  املعلمات  تقنيات  تت�شمن  بحيث  املدر�شية 

ال�شطناعي ل �شيما يف مقررات الهند�شة والريا�شيات والعلوم.
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�ملنهج �خلفي بني �لتعليم �لوجاهي و�لتعليم عن بعد
د. منري عجاج

جامعة البترا

التعليم،  وبيداغوجيا  والبحوث  الدرا�شات  من  كثري  يف  ي�شار      
Hidden carriculum الذي متتد  اإلى مفهوم املنهج اخلفي 
اإلى عهد اأفالطون، مرورا باملدر�شة التقليدية التي تق�شي  جذوره 
يف  دور  لها  ولي�س  الر�شمي  باملنهج  تلتزم  لأنها  املبادرة؛  روح  على 
املنهج  هذا  دعاة  اأن ظهر  اإلى  واملهارات،  والجتاهات  القيم  بناء 
يف اأواخر ال�شتينات من القرن املا�شي، حتى �شلطوا ال�شوء عليه، 
واأفردوا له ا�شما جعله ي�شتقل بذاته لياأخذ حيزا له وجوده وتاأثريه 

بني اأنواع املناهج املختلفة.

ال�شفوف  داخل  كتابه )احلياة  هوؤلء: جاك�شون يف  بني  ومن       
كل  يف  موجود  الأكادميي  التعليم  اأن  اإلى  اأ�شار  حيث  الدرا�شية(، 
اجلهات، اأما تاأثري املنهج اخلفي فال يكون اإل بامل�شابقات واملحافل 
اللغوية، ومواقف تبادل الأدوار، ولي�س يوجد اإل يف البيئة احلا�شنة 
بال�شكل  املهارات  تنمو  ل  حني  يف  املدر�شية،  البيئة  وهي  للطفل 
يف  يتمثل  الجتاه  مفهوم  اأن  ومبا  البيئة.  هذه  غري  يف  املرغوب 
اأو �شد ما يالحظه،  املتعلم لال�شتجابة مع  يوؤهل  الذي  ال�شتعداد 
جاء دور املنهج اخلفي لإبراز موؤ�شراته من خالل بيئة التعليم التي 
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اإيجابا، �شواء كانت هذه البيئة عن  اأو  تنمي هذه الجتاهات �شلبا 
قرب اأو عن بعد. 

     وملا كان نقل املعرفة للطلبة، واإك�شابهم القيم التي يدعو اإليها 
املجتمع من اأهم الأ�شباب التي دعت اإلى وجود املدر�شة، كان املعلم 
اجتاهاته  يف  لطلبته  منوذجا  الإطار،  هذا  يف  املجتمع  عن  ممثا 
و�شلوكياته؛ لذا فمعلم اليوم يدرك اأهمية هذا الأمر، ول يعتقد اأن 
ممار�شاته خا�شعة للتمثيل والفتعال، واإل كيف �شيكون طلبته اأكرث 
قابلية وا�شتعدادا لتعلم ال�شلوكيات الإيجابية والجتاهات املرغوبة؟ 
فعلى �شبيل املثال، لو كان املعلم يتمثل اجتاها اإيجابيا نحو احرتام 
التزامه  حيث  من  اليومية،  الفرد  �شوؤون  اإدارة  يف  واأهميته  الوقت 
ومتابعة  ن�صاط  كل  زمن  وحتديد  التعلم،  مواقف  متابعة  بدقة 
الواجبات وكل ما يتعلق بدلئل دقته كمعلم، فاإن طلبته �شيتمثلون 
ذلك وي�شبح جزءا من تكوينهم وممار�شاتهم لينتقل هذا ال�شلوك 
– من خالل ما خفي  اإلى قناعة وتطبيق حقيقيني، فاملتعلم مييز 
هو  عنه  يخف  ومل  رداءته،  اأو  ال�شلوك  قيمة  بني   - القدوة  عن 
كمتعلم، ليوؤثر ملمح من مالمح املنهج اخلفي يف بنائه الوجداين. 

خاللها،  من  يتعلم  بيئة  كل  يف  للفرد  مالزم  اخلفي  املنهج  ولأن 
اأبنائها  مراقبة  يف  �شريكة  الأ�شرة  فاإن  بعد،  عن  التعلم  ظل  ويف 
وال�شلوكات  املفاهيم  لتعديل  تعلمهم؛  واأ�شاليب  ممار�شاتهم  يف 
بني  ما  خمتلفة  تفاعالت  نتيجة  لديهم  تن�شاأ  قد  التي  اخلاطئة 
وجماعات  اجتماعية،  وموؤ�ش�شات  تعليمية،  ومن�شات  ف�شائيات، 
الرفاق الإلكرتونية وغري ذلك؛ لأن التغري يف اأمناط التعلم املتجددة 

)الطارئة( اأمر ل مفر منه.
�ملنهج �خلفي بني �لبعدين 

        من املوؤكد اأنه ل يغيب عن املهتمني دور كل من التعليم الوجاهي 
والتعليم عن بعد يف غر�س القيم، ومراعاة م�شاعر الطلبة واإ�شباع 
من  م�شاحة  تاأخذ  بينهما  املقارنة  وجعل  ورغباتهم،  حاجاتهم 
تفكريهم وقلقهم من ظهور خمرجات فاترة امل�شاعر، وخالية من 

القيم. ومن مالمح هذا املنهج الذي اأخذت اأدواته ت�شكل لدى بع�س 
الطلبة مفاهيم ل بد من ت�شحيحها:

ا. اعتقاد بع�س الطلبة اأنهم يتمتعون باإجازة عن التعلم طويلة الأمد.
ا�شرتاتيجيات  توظيف  يف  �شيما  ل  احلقيقية  املتابعة  غياب  ب. 

التقومي احلديثة، الذي قد يعيق حتقيق الأهداف املن�شودة.
ج. رمبا يعيق تعدد الأبناء يف البيت الواحد مهمة متابعة الأ�شرة لهم.
د. يتخذ التعزيز منًطا واحًدا يف التعلم عن بعد، وتكاد ل تتجاوز 
تاأخذ لغة اجل�شد  التعليم الوجاهي  اأن يف  الثناء، يف حني  عبارات 
والتعلم  والرحالت  والتنقل  املبا�شرة،  والأن�شطة  الوجه،  وتعابري 
ماأخذها،  تاأخذ  احلية  التجارب  واإجراء  بالعمل  والتعلم  باللعب، 
اإن  حتى  خمتلفة،  اجتماعية  تفاعل  �شياقات  الطالب  فيكت�شب 
خاللها  من  املتعلم  يجد  قد  املعلم،  يوظفها  التي  اللغوية  الأن�شطة 
فر�شته لتطبيق ما اكت�شبه من خالل جمتمعات الرفاق واملعلمني... 
ولكن يبقى ال�شوؤال: اأين الطرف الآخر الذي ميتلك اأدوات ومكونات 
مرحلة  يف  املتعلم  على  وتاأثرياته  ب�شياقاته  لي�شّكل  اخلفي  املنهج 

البعد عن التعلم؟ 
ي�شعل  الوجاهي  التعليم  يف  الب�شرية  العنا�شر  من  عن�شر  كل  هـ. 
اإلى  تت�شرب  ما  �شرعان  اأو غري مق�شودة،  وم�شة خفية مق�شودة 
يبدو  والأقران  اخلا�شة،  ممار�شاته  له  املدر�شة  فمدير  املتعلم، 
ولوجًا  �شماتهم  لهم  والزائرون  والآباء  احلقيقي،  التفاعل  منهم 
املدر�شة  يف  العامل  الفريق  عنا�شر  من  عن�شر  ولكل  وخروجًا، 
امل�شندة  مهمته  واأدائه  تعامله  وطريقة  واجتاهه  اأ�شلوبه  له  اأي�شا، 
املنهج اخلفي دون وعي،  اآثار  التقاطه  ي�شهم يف  ... كل ذلك  اإليه 
ولكنه قد ل يرى يف ظروف التعلم عن بعد �شوى املعلم، ما يوؤدي اإلى 
تاأخر منو الجتاهات املختلفة لديه؛ لأن هذه البيئة الفرتا�صية ل 

ت�شكل بيئة تعليمية - تعليمية متكاملة. 
      ويف التعليم عن بعد اإذابة للفروق الفردية، وبالأخ�س للفئات 
فيفتقدون  ومتييزهم،  متيزهم  يتعذر  حيث  الطلبة،  من  املتفوقة 



47

فر�شة �شعورهم بن�شوة حتقيق فر�س التعلم عند الإعالن عن نتائج 
اأمام  املختلفة  التقييم  اأ�شكال  �شبط  قواعد  غياب  ب�شبب  التقييم 

�شور التعاون غري امل�شروعة.
يعك�س منهًجا  بعد ل  التعليم عن  البعد يف  التعلم بهذا  اإن  ثم       
احلب  مثل  وجدانية  قيًما  يفقد  فيكاد  املتعلم،  �شلوك  يف  تطبيقًيا 
الآخرين  مع  كالتفاعل  اجتماعية  وقيمًا  املكان،  وف�شاء  واجلمال، 
وحول  الآخر...،  واحرتام  والإيثار  الإح�شان  �شور  من  يتخلله  وما 

هذا املعنى يقول الإمام حممد بن اإدري�س ال�شافعي: )1(
واأف�شل النا�س ما بني الورى رجٌل          تق�شى على يده للنا�س حاجـــــاُت
قد مات قوٌم وما ماتت مكــــارمهم          وعا�س قوٌم وهم يف النا�س اأمواُت 
املتعّلم  الطفل  يت�شّور  فقد  بالقيم،  يعبث  الإلكرتوين  التعلم  ز- 

اأنه  اإل  التقنيات  اأف�شل  توفر  من  الرغم  فعلى  م�شاعدة،  الِغ�س 
التحاق  اإلى  نطمئن  والقيم، فنحن  املهارات  اإلى  يفتقر  اأن  ُيخ�شى 
فاإن  وبالتايل  البيت،  بتعلمهم يف  قلقون  ولكننا  باملدر�شة،  اأطفالنا 
املنهج اخلفي حقيقة تربوية ل ميكن اإنكارها اأو اإبطالها، اإذ لي�س له 
اأ�شاليب واأدوات �شبط حتكمه يف التعلم عن بعد، فيت�شرب املتعلم 

نواجت غري مق�شودة بطريقة ل واعية. 
التاأثري  يحدث  الإيجابي،  الجتاه  يف  الن�س  عن  باخلروج  ح- 
اأو  املن�شة  كذلك عرب  يكون  ل  ورمبا  الوجاهي،  التعلم  مواقف  يف 

ال�شفوف الفرتا�شية.
www.aldiwan.net)1(

تفعيل نظام التعلم عن بعد )املحتوى التعليمي(
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اإن ما يثري قلق املربني واأولياء الأمور، هو انخفا�س م�شتوى         
يف  والتباين  الجتماعي،  التفاعل  غياب  عن  الناجتة  الدافعية 
تتداخل  فقد  والنمائية،  ال�شخ�شية  وال�شمات  الأداء،  م�شتويات 
بل  التعلم،  الأمر عند مواقف  يتوقف  ل  الفردية، ورمبا  الفروقات 
والجتماعية،  النف�شية  احلدود  متعدية  احلياة  مواقف  اإلى  يتعداه 
حيث تتعرث اأ�شباب النمو التي طاملا كنا ن�شعى لتنميتها، ما ينعك�س 
على مفهوم ال�شخ�شية وبنائها، وروؤية املتعلم لذاته ولالآخرين، وهو 

ما ي�شكل جتاوزا لفل�شفة التعليم.
        وي�شري عبد احلميد )2005( اإلى مدى ال�شعي لتفعيل نظام 
التعليم، لي�شبح نظاًما تفاعلًيا  التعليم عن بعد نحو تطوير نظام 
النظام  هذا  يكون  بحيث  الظروف،  وفق  للمتعلم  م  ُيقَدّ بعد،  من 
خ�شائ�س  حتقق  متكاملة،  رقمية  اأدوات  على  يعتمد  اإلكرتونيا 
التعليم الذكي؛ بغية تذليل ال�شعوبات التي يواجهها الطلبة يف اأثناء 
وحول  ومفاهيمه.  مهاراته  بع�س  واإتقان  النظام  هذا  مع  تعاملهم 
هذا الإطار ت�شري بع�س الدرا�شات اإلى وجود �شعف يف الجتاهات 
اإلى  ذلك  يعود  ورمبا  بعد،  من  التعلم  نحو  الطلبة  عند  الإيجابية 
ندرة الإمكانات التي ت�شهم يف تكوين الجتاهات الإيجابية. وعند 
الن�شط  التفاعل  تتوافر فر�س  التعليمي، هل  احلديث عن املحتوى 
من خالل التوجيه والإر�شاد بني املتعلم واملحتوى التعليمي؟ وكذلك 
التطبيق  مرحلة  للمتعلم من خالل  املرجوة  ال�شتفادة  تتحقق  هل 
القيم  ُثّل  مَتَ اأو  العلمي،  التفكري  بتنمية  يتعلق  ما  �شواء  والتقومي؟ 

والتوجيهات التي يت�شمنها املحتوى التعليمي. 

        اإن طبيعة املحتوى وما يت�شمنه من اأن�شطة وخربات ينعك�س على 
لغة الطلبة، ونتيجة لغياب التفاعل الجتماعي يف الظرف الراهن، 
فاإن النمو اللغوي �شيتاأثر على وجه التحديد لدى اأطفال ال�شفوف 
الأولى، كما اأن ا�شتخدام �شفحات الويب التعليمية املزودة باأ�شاليب 
يخ�شى  ما  الجتماعي،  النعزال  اإلى  يدفعهم  والتوجيه،  امل�شاعدة 
 social( الجتماعية  باملكانة  الإح�شا�س  فقدان  اإلى  يوؤدي  اأن 
اأنواع  النوع من  status( في�شعف تكيفه الجتماعي، ويبقى هذا 

ل  وبيئة  يدور يف حميط مغلق،  الطفل  ت�شكل �شخ�شية  التي  النمو 
تكاد تتجاوز جدران املنزل.

وتفعيل منهج متزن بني  لإيجاد  اأ�شحت احلاجة ملحة  لقد           
من  املكت�شبة  ال�شلوكات  اآثار  لتنتقل  التعليم؛  من  النمطني  هذين 
حتقيق  ناأمل  اأننا  اإل  غريه،  واإلى  نف�شه  الطالب  اإلى  اخلفي  املنهج 
الإ�شهام يف تغيري اأ�شاليب التعليم والتعلم" بجعل املتعلم يعتمد على 
طرائق تدري�س ن�شطة، متكنه من جتاوز اكت�شاب املعارف اإلى الوعي 
 ،)2009 العبيدي،   ( لديه"  اإيجابيــة  اجتاهات  وتكوين  بالذات، 
والتعــلم عــن بعــد )Distance learning( ي�شكل انف�شال فعليا 
بني املعلم واملتعلم؛ لفقدان عن�شر املواجهة التي حتقق فر�س اللقاء 
املبا�شر وجهًا لوجه، يف بيئة تفاعلية داخل اإطار تنظيمي يتم اكت�شاب 
اخلربات وبناء املهارات - من خاللها - وفق ظروف يحكمها هذا 
التعلم عن  يعرف  املفهوم حني  ويوؤكد حجي)2003( هذا  الإطار. 
بعد باأنه "�شكل من اأ�شكال التجديد الرتبوي، تندرج حتته كل ال�شيغ 

التعليمية، التي ل تعتمد على املواجهة بني املعلم واملتعلم".

املراجع:
الكتب. عامل  القاهرة:  بعد.  عن  املفتوح  اجلامعي  التعليم   ،)  2003( اإ�شماعيل  اأحمد  -1حجي، 

الكتب. عامل  القاهرة:  ال�شبكات.  عرب  الإلكرتوين  التعليم  فل�شفة   ،)  2005  ( حممد  احلميد،  -2عبد 
والتوزيع. للن�شر  الثقافة  دار  عمان:  العام.  النف�س  علم  اإلى  املدخل   ،)  2009  ( جا�شم  حممد  -3العبيدي، 

� � �
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د. كفاح حممد عبد اهلل البدو

�لقيادة �لتبوية وحتديات �لإبد�ع و�لتجديد

هو  العامل  يف  املنظمات  يواجه  الذي  الأ�شا�شي  التحدي  اإن 
التحدي الإداري ملن يقوم بالعملية الإدارية على جميع امل�شتويات، 
اأن  التي يجب  القيادات الإدارية،  خا�شة تلك املوجودة يف م�شتوى 
�شحيحة.  الإدارة ممار�شة  عملية  العلمي يف ممار�شة  املنهج  تتبع 
لذلك نالحظ بدء كثري من الأمم اجلادة، مع بداية الألفية الثالثة، 
وال�صعف  القوة  نقاط  وحتليل  اأدائها،  وتقومي  اأعمالها  مراجعة 
فيها، وحتديد فر�س التطوير وخياراته، لتعزز الإيجابيات وتتالفى 
مبراجعة  الإدارات  من  الكثري  اهتمام  يف�شر  ما  وهذا  ال�شلبيات، 
اأنظمتها الرتبوية والتعليمية مراجعة جذرية م�شتمرة؛ لالطمئنان 

والع�شرين.  احلادي  القرن  اأجيال  اإعداد  اأجل  من  قدراتها  على 
من  كبريا  اهتماما  ويوليها  القيادة  على  يركز  الرتبوي  فالنظام 
اأجل تطوير العملية الرتبوية، وحت�شني فعاليتها وكفاءتها تخطيطا 
القيادات  بتقدم  مرهون  النظام  هذا  فتقدم  وتقوميا،  وتنفيذا 
لذا  الرتبوية.  املوؤ�ش�شات  لتقدم  الأ�شا�شي  املرتكز  كونها  الرتبوية، 
يتطلب من  والتميز  النجاح  اأن  والق�شاة )2016(  املحادين  يرى 
الو�شائط،  اأجنع  من  تكون  فعلية  ممار�شات  الرتبوية  القيادات 
اأن  الرا�شبي)2015(  ويرى  وتقدمه.  القائد  نفوذ  تدعيم  واأهمها 
اإلى تطوير نظمها التعليمية والرتبوية  معظم الدول ت�شعى جاهدة 
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والعمل على جتويد خمرجاتها،  وفاعل،  ومواكبتها مبا هو حديث 
مبا يحقق لها التعليم املتميز الذي ي�شنع النه�شة والتنمية احلقيقة 
لها، ل �شيما اأننا نعي�س يف ع�شر ُيقا�س فيه تقدم الأمم وال�شعوب 
مبا متتلكه من راأ�شمال فكري، قادر على الإبداع والتطوير و�شناعة 
التغيري ور�شم امل�شتقبل امل�شرق لأمته. كذلك النظم الرتبوية ت�شعى 
و�شيا�شاته  املجتمع  روؤى  وفق  �شلفًا  املحددة  الأهداف  حتقيق  نحو 
يف  الأهداف  تلك  حتقيق  نحو  الكربى،  فل�شفته  من  تنبثق  التي 

    )Ontario، 2010( خمرجاته الرتبوية
ويف ع�شر النفجار املعريف فر�شت هذه التطورات والتحديات 
زيادة احلاجة اإلى اإدارة قوية ومرنة تنجح يف مواجهة هذه التحديات، 
فراد لديهم اخلبرة، والعلم،  كما فر�شت احلاجة اإلى نوعية من الأ
داري، فهي تحتاج اإلى اأن  والقدرة على التاأثير فـي اإدارة اجلهاز الإ
تقاد اأكرث من اأن تدار )الغامدي،2013(؛ لذا، اأ�شبحت احلاجة 
ما�شة اإلى قادة متميزين ومت�شلحني باخلربة واملهارات والكفاءات 
املنا�شبة واملعرفة والقدرة على حتمل امل�شوؤولية والتنبوؤ والتكيف مع 
كل ما هو جديد ومتطور للقيام بالدور القيادي املطلوب، وخا�شة 
مع منو املوؤ�ص�صات وتطورها وتعقد اأدوارها وتعددها. ويرتبط جناح 
الرتبوي  القائد  بقدرة  اأهدافها  حتقيق  يف  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
اأهداف معينة، ويختلف  اأجل حتقيق  التاأثري يف الآخرين من  على 
مدى التاأثري ا�شتنادا على قدرات هوؤلء القادة واإمكاناتهم، فكلما 
يف  التاأثري  يف  القائد  هذا  فاعلية  ازدادت  القدرات  هذه  ازدادت 

الآخرين )الرا�شد،2011(.
تاأثري القائد وا�شحا يف  اإّن من بني املجالت التي يظهر فيها 
الآخرين جمال الرتبية والتعليم، وحتديدا املدر�شة، فقيادة املدر�شة 
على  ثم،  ومن  واإجنازهم،  الطلبة  تعلم  م�شتوى  يف  توؤثر  الناجحة 
اإذ  م�شتقبلهم، وي�شمى هذا النوع من القيادات القيادة التعليمية، 
يعد قائد املدر�شة ال�شخ�س الثاين بعد املعلم يف التاأثري يف حت�شيل 
تعليم  الرتكيز على  بّد من  لذلك ل  واإجنازاتهم،  وتعلمهم  الطلبة 

وتعلم الطلبة يف املدر�شة للو�شول اإلى حتقيق النتاجات الرتبوية.
م�شكلة �لدر��شة: 

الذي  امليداين  الواقع  ا�شتقراء  الدرا�شة من  م�شكلة هذه  تنبع 
تعي�شه املدار�س، وما يحيط بها من تغيريات مت�شارعة، مما يوؤثر 
يف طبيعة عمل املوؤ�ش�شة التعليمية وال�شعور باأن هناك حاجة ملحة 
فاإن  ذلك  على  وبناء  التقليدي،  املدر�شية  الإدارة  عمل  يف  للتغيري 

م�شكلة الدرا�شة تتمثل يف الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�س الآتي: 
نظر  وجهة  من  والتجديد  الإبداع  تواجه  التي  التحديات  ما 

القيادات الرتبوية؟
�أ�شئلة �لدر��شة

ت�شعى هذه الدرا�شة اإلى الإجابة عن الأ�شئلة الآتية:
ما واقع التحديات التي تواجه الإبداع والتجديد من وجهة نظر 

القيادات الرتبوية؟
وجهة  من  والتجديد  الإبداع  تواجه  التي  التحديات  اأهمية  ما 

نظر القيادات الرتبوية؟
ما مقومات القائد الرتبوي وحتديات الإبداع والتجديد؟

�أهد�ف �لدر��شة:

هدفت هذه الدرا�شة اإلى تقدمي التحديات التي تواجه الإبداع 
والتجديد من وجهة نظر القيادات الرتبوية من خالل الإجابة عن 

اأ�شئلة الدرا�شة املتمثلة يف:
من  والتجديد  الإبداع  تواجه  التي  التحديات  واقع  معرفة   -

وجهة نظر القيادات الرتبوية.
وجهة  من  والتجديد  الإبداع  تواجه  التي  التحديات  اأهمية   -

نظر القيادات الرتبوية.
- مقومات القائد الرتبوي وحتديات الإبداع والتجديد.

�أهمية �لدر��شة:

القيادة  مفهوم  وهو  مو�شوعها،  اأهمية  من  الدرا�شة  اأهمية  تنبع 
الإبداعية ودورها يف حتقيق اأهداف املنظمة وحتديات الإبداع والتجديد.
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باأنها  الإبداعية  القيادة  وباحثيها  الإدارة  علماء  من  كثري  عد 
جوهر العملية الإدارية.

مفهوم �لإبد�ع:

جديد  �شلوك  اأو  فكرة  تبني  هو  الإبداع  اأن   )2006( بطاح  يرى 
بالن�شبة ملجال املنظمة اأو بيئتها املحيطة، اأو بالن�شبة لقطاع العمل ذاته.
يحاول  معينة  عملية  الإبداع  اأن  فريى   )1983( الغمري  اأما 
وما  العقلية،  وقدراته  تفكريه  ا�شتخدام  طريق  عن  الإن�شان  فيها 
اإنتاجا  ينتج  اأن  خمتلفني  واأفراد  خمتلفة  موؤ�شرات  من  به  يحيط 
الإنتاج  هذا  يكون  اأن  على  لبيئته،  بالن�شبة  اأو  له،  بالن�شبة  جديدا 

نافعا للمجتمع الذي يعي�س فيه.
�لقيادة �لإبد�عية:

�شنوات  الع�شر  يف  تهتم  والكتب  البحوث  من  العديد  هناك 
الأخرية بتوجهات القيادة املختلفة، واأ�شار باحثون اإلى اأنه كي يكون 
لدينا قائد فعال، فعليه اأن ميتلك كفايات اإدارية اأ�شا�شية عدة، ول 
يكونوا  اأن  عليهم  اإمنا  فقط،  اأذكياء  القادة  هوؤلء  يكون  اأن  يكفي 
اأي�شا قادرين وماهرين يف اخت�شا�شاتهم الفنية والأكادميية، واأن 

ميتلكوا �شفات اأخالقية )دواين، 2013(. 
بها  يوؤمن  التي  الفل�شفة  باختالف  القيادة  مفهوم  يختلف 
القائد من جهة، وباختالف العمل واملوؤثرات الداخلية واخلارجية 
النظر  وجهات  تعددت  وقد  للقيادة.  الفرد  ممار�شة  يف  توؤثر  التي 
وتبني  القيادة،  مو�شوع  حول  اأجريت  التي  الدرا�شات  خالل  من 
اأن مفهوم القيادة حتكمه جمموعة من العوامل املتغرية من حيث 
والعوامل  املوؤثرات  من  ملجموعة  ا  اأي�شً ويخ�شع  املكان،  اأو  الزمان 
يف  ال�شائدة  القيم  اإلى  وكذلك  والجتماعية،  وال�شيا�شية  الثقافية 

املجتمعات واإلى الأهداف املراد حتقيقها.
تطوير  اإلى  العامل  دول  معظم  يف  الرتبوية  الأنظمة  ت�شعى 
اأف�شل  اإلى  الو�شول  بغية  م�شتمر  ب�شكل  وعملياتها  مدخالتها 
خمرجات لها باأقل جهد ووقت وتكلفة. واأكد الع�شاف وال�شرايرة 

الأول  الرتبوي  التطوير  موؤمترات  تو�شيات  خالل  من   )2011(
اإعداد القادة وفق مبادئ  اأهمية العمل على  والثاين والثالث، على 
القيادة الرتبوية احلديثة واجتاهاتها واأدوارها، واإحداث نقلة نوعية 
يف الأ�شاليب الإدارية مبا يحقق اأهداف العملية التعليمية، واعتماد 
الرتبوي  التطوير  لإحداث  اأولى  اأ�شا�شية  اإجرائية  وحدة  املدر�شة 
والجتماعي، وذلك باإحداث تطوير نوعي لدورة العمل يف املدر�شة 
ويواكب  والإدارية،  والتعليمية  الرتبوية  امل�شتجدات  مع  يتالءم  مبا 
التطورات ال�شاعية لتحقيق التميز يف العمليات كافة التي تقوم بها، 

واملتمثلة يف حتقيق اإر�شاء امل�شتفيدين من النظام التعليمي.
القيادة  عد  الإدارة  علماء  من  كثرًيا  اأن   )2013( �شعود  واأكد 
توؤديه  الذي  الدور  من  تنبع  اأهميتها  واأن  الإدارية،  العملية  جوهر 
م�شوؤولية  تتولى  التي  الإبداعية هي  والقيادة  الإدارية،  املنظمات  يف 
والتطوير  الإبداع  فر�س  وتوفري  الرتبوية،  العملية  اأهداف  حتقيق 
وقيام العاملني يف املوؤ�ش�شات الرتبوية بالواجبات املنوطة بهم. وقد 
جاءت تعريفات القيادة الإبداعية �شمن ثالثة اجتاهات رئي�شة وهي: 
اأنها  اإلى القيادة الإبداعية على  1 - الجتاه النف�شي: الذي ينظر 

فن تعديل ال�شلوك يف الجتاه املرغوب به.
هذا  على  الإبداعية  القيادة  اإلى  وينظر  الجتماعي:  الجتاه   -  2

الأ�شا�س اأنها نوع من اأنواع التفاعل الجتماعي.
3 - الجتاه الرتبوي: وقد نظر للقيادة الإبداعية على اأنها علم وفن.

القيادة  مفاهيم  تعدد  من  الرغم  على  اأنه  يت�شح  �شبق  مما 
يف  ع�شو  القائد  اأن  هو  واحد  حمور  حول  تدور  فاإنها  الإبداعية، 
ويقدر  باأمورها  ويهتم  ويرى م�شاحلها  فيها،  يوؤثر  تربوية  جماعة 
اأفرادها وي�شعى لتحقيق م�شاحلها ح�شب الكفايات وال�شتعدادات 
بالن�شبة  اأفكار جديدة  وتبني  املتاحة  املادية  والإمكانيات  الب�شرية 

للبيئة التي يعي�س بها.
عنا�شر �لقيادة:

يرى العامري )2018( اأن عنا�شر القيادة تنق�شم اإلى ثالثة 
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عنا�شر، وهذه العنا�شر تتفاعل مع بع�شها البع�س ويوؤثر كل منها 
يف الآخر: 

القــــائد  -  1
العمل جماعة   -  2

املـوقــف   -  3
ويرى )اجلري�شي، 2013(، اأن القائد الناجح يجب اأن يركز على 

ما يلي:
مروؤو�شيه. مع  وامل�شاركة  بامل�شورة  التخطيط   -  1

امل�شتقبل. ا�شتثمار  هو  الزمن   -  2
اخلا�شة. القائد  اأهداف  هي  املوؤ�ش�شة  اأهداف   -  3

مروؤو�شيه. وتطوير  تنمية   -  4
�شحية. عمل  وبيئة  اجلماعة  روح  تكوين   -  5
العاملني. يف  الذاتي  اللتزام  روح  تكوين   -  6

7 - معاجلة ال�شراعات التنظيمية باملواجهة والفهم والإدراك الرت�شيدي.
خ�شائ�س �لقيادة �لإبد�عية: 

الذي  هو  الناجح  املدر�شة  مدير  اأن   )2011( �شعادة  يرى 
وتوجيه  اإ�شراف  من  الدور  هذا  يت�شمنه  وما  متاما  دوره  يتفهم 
الباحثون  ر�شدها  خ�شائ�س  جمموعة  وهناك  وتنفيذ،  ومتابعة 

للقيادة املبدعة واأهمها:
- تفاعلية ومفاو�شة.

- مبتكرة وحالة للم�شكالت.
- �شباقة وملبية.

- ت�شاركية وتعاونية.
- مرنة ومتحدية.
- وا�شحة الهدف

- خماطرة ومقدمة.
- تقوميية وتاأملية.
- داعمة ومطورة. 

للقائد  ال�شخ�شية  الكفاءات  حول  تتمحور  املبدعة  القيادة  اإن 
واملتمثلة يف ما يلي :

- الوعي بالذات الذي يقود اإلى الثقة بالنف�س.
- الثقة بالنف�س التي متد القائد بال�شجاعة.

- ال�شجاعة التي تقود اإلى املبادرة وحتمل امل�شوؤولية .
- امل�شوؤولية التي تت�شمن النزاهة.

- النزاهة التي ت�شمح باإدارة الأولويات .
- بعد النظر الذي يجعل اإ�شرتاتيجية العمل ممكنة.

على  يقت�شر  يعد  مل  اليوم،  التعليمية  املوؤ�ش�شة  قائد  دور  اإن 
ال�شبط  �شلطة  وممار�شة  م�شايرة  يف  املختلفة  الإدارية  الأعمال 
على العاملني فيها، بل يكمن با�شتيعاب التحولت العاملية ال�شريعة 
وخمتلف  والتعقيد  ال�شرعة  ظروف  يف  املتمثلة  عمله،  ميدان  يف 

الطوارئ التي توؤثر يف اجتاه املوؤ�ش�شة وم�شارها.
اإن القيادة الإبداعية يف القرن احلادي والع�شرين، تتطلب من 
القائد املبدع القدرة على اإظهار الكثري من التفهم والهتمام بق�شايا 
اجلماعة التي ي�شرف عليها، واإمكانية اإدارة وقيادة الآخرين بنجاح، 

مما ي�شتدعي من القائد قراءة م�شاعر اأتباعه وانفعالتهم.
الأع�شاء  مزاج  يف  يوؤثران  و�شلوكه،  املبدع  القائد  مزاج  اإن 
جوا  يخلق  وامللهم  الإيجابي  املتفائل  القائد  اأن  كما  و�شلوكهم، 
اإيجابيا يف موؤ�ش�شته، مما ينعك�س اإيجابيا على كل اأفرادها، بينما 
القائد الذي ميلك �شخ�شية م�شممة يف موؤ�ش�شته فاإنه يخلق جوا من 
ال�شلبية والت�شاوؤم والأداء ال�شعيف لأع�شاء فريق املوؤ�ش�شة، فالقائد 
اأنه يقود ب�شكل  املبدع يكون اأكرث جناحا وله عالقات مميزة، كما 

فعال، اإ�شافة اإلى اأنه يتمتع ب�شحة نف�شية جيدة. 
اإلى جانب ذلك، فالقائد الفعال يتكيف بنجاح اأكرث من غريه، لأنه 
يدرك ويقيم حالته النفعالية، كما اأنه يعلم اأين ومتى يعرب عن م�شاعره، 

اإ�شافة اإلى اأنه ميلك املهارة والقدرة على تنظيم حالته املزاجية.
املهارات  خا�شة  املبدع،  للقائد  ال�شخ�شية  فاخل�شائ�س 
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للفعالية والنجاح  اأن تكون موؤ�شرا قويا ومرادفا  الوجدانية، ميكن 
يف خمتلف ميادين احلياة واأدوارها، ومن �شاأنها اأن ت�شاعد الأفراد 
واملوؤ�ش�شات على حت�شني الأداء واملردودية وحت�شني ال�شحة النف�شية 

والعاطفية لالأفراد )مبي�س، 2003 (.
القائد  بها  يتمتع  اأن  يجب  اأ�شا�شية  مهارات  ثالث  وهناك 
اإن�شانية،  ومهارات  فنية،  تقنية  مهارات  هي:  الفعال  الرتبوي 

ومهارات ت�شورية.
املهارات الفنية:

وتعني تلك الطرق والأ�شاليب التي ي�شتعملها املدير يف ممار�شة 
منه  يتطلب  مما  يواجهها،  التي  املواقف  خمتلف  ومعاجلة  عمله 
معرفة جميع النواحي الفنية التي ي�شرف على توجيهها، كاأن يكون 
على دراية تامة بجميع تخ�ش�شات املدر�شني الذين يعملون حتت 
قيادته، حيث تت�شمن هذه املهارات قدرا من املعارف املتخ�ش�شة 
والكفاءة يف ا�شتخدام هذه املعرفة ب�شكل يحقق الأهداف الرتبوية.

مهاراته  تنمية  على  با�شتمرار  يعمل  اأن  املدر�شة  مدير  فعلى 
الفنية، وذلك بتعميق اجلانب العلمي للعملية الإدارية، اأي التدريب 
الذاتي، ويف الوقت نف�شه ينبغي لل�شلطات التعليمية اأن ت�شع برناجما 
جمال  يف  املهني  النمو  على  املديرين  م�شاعدة  �شاأنه  من  فعال، 
عملهم، وذلك ما ي�شمى بالتدريب اأثناء اخلدمة )حجي، 2000(. 

املهارات الإن�شانية:
بنجاح  التعامل  على  تربوي  كقائد  املدر�شة  مدير  قدرة  وتعني 
مع الآخرين وتن�شيق جهودهم وخلق روح التعاون اجلماعي بينهم، 
يف ظل بناء من�شجم ومتكامل، ووجود الفهم املتبادل بينه وبينهم، 
املهارات  يتطلب  وهذا  واجتاهاتهم،  وميولهم  اآراءهم  ومعرفته 
يف  خا�شة  املنظمات،  كل  يف  للعمل  �شرورية  تعد  والتي  الإن�شانية 
يتعامل  بل  الآلت،  مع  يتعامل  ل  املدير  لأن  التعليمية؛  املوؤ�ش�شات 
مع الب�شر، ومنه ينبغي اأن يكون �شلوكه وتعامله اليومي مبنًيّا على 

اأ�شا�س عالقات اجتماعية �شليمة، قوامها التقارب والألفة.

وذلك  املجال،  هذا  مهاراته يف  تنمية  املدر�شة  مدير  وباإمكان 
باطالعه على املعارف والأبحاث التي تتناول اجلماعات والعالقات 
الجتماعية وعمليات التفاعل الجتماعي، وكذا املعارف والأبحاث 

املتعلقة بالفروق الفردية والطبيعة الإن�شانية )مبي�س، 2003(.
ج - املهارات الت�شورية )الإدراكية(:

التنظيم  اإدراك  املبدع على  القائد  بقدرة  املهارات  تتعلق هذه 
ونظرته  ون�شاطاته،  اأجزائه  بني  للرتابط  وفهمه  يقوده  الذي 
ال�شاملة لالأمور وتوقعاته امل�شتقبلية، وكذا كفاءته يف ابتكار الأفكار 

والإح�شا�س بامل�شكالت والتفنن يف اتخاذ احللول لها.
يف  تعينه  لأنها  املبدع؛  للقائد  �شرورية  املهارات  هذه  تعد 
التخطيط للعمل وتوجيهه وترتيب الأوليات وتوقع ما قد يحدث من 
طوارئ، فاملدير الناجح والفعال هو الذي ميلك العلم الذي يرتبط 
جزئية  نظرة  جمرد  ولي�س  الكبري،  باملجتمع  التعليمي  النظام  فيه 

اإلى التعليم يف نطاق مرحلة تعليمية اأو مادة درا�شية.
املبدع(  )القائد  املدر�شة  ملدير  ال�شرورية  املهارات  اأهم  ومن 
اجلودة  وحتقيق  املميز  والأداء  والفاعلية  الكفاءة  ت�شمن  والتي 

التعليمية ال�شاملة ما يلي:
-  مهارات العمل اجلماعي.

- مهارة قيادة الآخرين.
- مهارات التفاو�س.

الفرق بني الإداري والقائد:
من املفاهيم التي يحدث فيها التداخل والت�شابك عند كثري من 
الدار�شني، لدرجة اللتبا�س اأحيانا، مفهوما القيادة والإدارة، وحتى 
تت�شح لنا ال�شورة حول هذين املفهومني نورد مقارنة بينهما على 

ال�شكل الآتي:
وي�شعى  فيهتم  املبدع  القائد  اأما  باحلا�شر،  معني  املدير   -  1
الو�شع  املدير يحافظ علي  اأن  والتغيري، مبعنى  للتطوير  با�شتمرار 
الأ�شاليب  ي�شتخدم  لأنه  تغيريه،  يف  دور  لديه  ولي�س  الراهن 
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والو�شائل القائمة بالفعل من اأجل حتقيق الأهداف، اأي اأنه يحافظ 
داعية  فهو  الرتبوي  القائد  اأما  وال�شتقرار،  التزان  عنا�شر  على 
للتغيري والتطوير يف البناء والتنظيم، ومن هنا ميكن اأن ينظر اإليه 

يف ظل اأو�شاع معينة باأنه عامل مقلق لالأو�شاع الراهنة يف عمله.
التي  التنفيذية  باجلوانب  يتعلق  مبا  تعنى  التعليمية  الإدارة   -  2
الالزمة  والب�شرية  املادية  والإمكانات  املنا�شبة  الظروف  توفر 
من  اأكرب  هو  ما  اإلى  فيتطلع  املبدع  القائد  اأما  الرتبوية،  للعملية 
ويخطط  ويبتكر  يبدع  اأن  الدور  بهذا  يقوم  ممن  ويتطلب  هذا، 
وال�شرتاتيجيات  الأهداف  يدرك  اأن  ذلك  خالل  من  لي�شتطيع 
امل�شتقبلية ملوؤ�ش�شته، ول يعني ذلك اأن القائد املبدع غري م�شوؤول عن 
الأمور التنفيذية اأو العملية الواقعية، بل عليه القيام مبهمة اجلانب 

التنفيذي الواقعي ومهمة التخطيط والإبداع امل�شتقبلي.
الظروف  بتوفري  معني  فهو  اأكرث مما يخطط،  ينفذ  الإداري   -  3
الرتبوية،  للعملية  الالزمة  والب�شرية  املادية،  والإمكانات  املنا�شبة 
ال�شيا�شة  بر�شم  يهتم  فهو  ينفذ  مما  اأكرث  يخطط  القائد  بينما 

العامة للموؤ�ش�شة  ب�شورة رئي�شة )الداعور، 2007(.
4 - يقت�صر عمل املدير على تن�صيق ن�صاط الأفراد )املروؤو�صني( 
ن�شاطات  يف  املبدع  القائد  يوؤثر  بينما  املحددة،  الأهداف  لتحقيق 

الأفراد و�شلوكهم لتحقيق الأهداف العامة للموؤ�ش�شة.
القائد  بينما  �شلفا،  حمددة  خطوات   وفق   الإداري  يعمل   -  5

يبتكر ويبدع  ويجدد.
والت�شريعات  القوانني  من  الر�شمية  �شلطته  ي�شتمد  املدير   -  6
غري  �شلطته  ي�شتمد  القائد  بينما  املوؤ�ش�شة،  حتكم  التي  والنظم 
للتعاون  الأفراد  يف  التاأثري  على  قدرته  من  الغالب  يف  الر�شمية  

والعمل امل�شرتك.
مل�شاركة  ح�شبان  اأي  دون  الأهداف  حتدد  التي  هي  الإدارة   -  7
الأفراد، بينما القائد املبدع ي�شارك الأفراد يف القيادة يف حتديد 

الأهداف.

اأهمية القيادة الإبداعية ووظيفتها:
والأمم  الأفراد  حياة  يف  ورئي�ًشا  ا  مهًمّ دوًرا  القيادة  تلعب 
خا�شة  املجتمعات  كل  يف  متزايدة  حاجة  وهناك  وال�شعوب، 
وتطوير  تنظيم  على  القادرين  القـــادة  اإلى  الناميـة  املجتمعـات 
واإدارة املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية لالرتقاء مب�شتوى اأدائها 
يوؤكد  ما  وهذا  تقدما.  الأكرث  املجتمعات  مثيالتها يف  اإلى م�شاف 
حاجة املجتمـع اإلى جهود الباحثيـن والرتبوييـن يف درا�شـة ظاهرة 
املمِيّزة،  خ�شائ�شها  وتعرف  املختلفة  وجوانبها  باأبعادها  القيادة 
مما ي�شاعد على التوظيف الكفوؤ للمعلومات التي ترتتب على هذه 
العنا�شر  اكت�شاف  مواقف  يف  منها  وال�شتفادة  العلمية  اجلهود 

القيادية الإبداعية وتنمية مهارتهم )دواين، 2013(.
عملية  يف  ا  مهًمّ عن�شرًا  املبدع  القائد  ميثل  �شك،  دون  ومن 
القيادة الإبداعية، فهو ع�شو من اأع�شاء املجموعة يتبعه الآخرون 
بني  ت�شود  التي  الجتماعيـة  العالقـات  يفهم  اأن  ا�شتطاع  لأنه 
حتقيق  نحو  والعمل  للن�صاط  يدفعها  ثم  ومن  املجموعة  اأفراد 
اأهدافه. وتقوم القيادات الإبداعية يف القطاع التعليمي بدور مهم 
الرتبوية  لالأهداف  و�شوًل  املرغوب  النجاح  لتحقيق  وفعال، وذلك 
والتعليمية. ويتوقف العطاء الفعال لالإدارة التعليمية على ما تتمتع 
من  به  تقوم  ما  يف  واإدراك  وعى  من  فيها  الإبداعية  القيادة  به 
تخطيط ل�شتمراريته. ويدل على ذلك ما اأملحت اإليه الدرا�شات التي 
تناولت العن�شر الإن�شاين يف التنظيم من حيث التاأهيل واخلربة. 
وتعد الكوادر القيادية املبدعة يف خمتلف م�شتويات الإدارة الرتبوية 
يف  الرئي�شة  املدخالت  اأحد  والتنفيذية(  والو�شطى-   – )العليا 
النظام التعليمي الذي ل ين�شلح حاله ول ي�شتقيم اأمره ول يحقق 
اأهدافه دون توافر الكوادر املوؤهلة واملوؤمنة بر�شالة التعليم، اإل اأن 
م�شكلة النظم التعليمية املعا�شرة تكمن يف نق�س العنا�شر القيادية 
املوؤهلة املميزة بخ�شائ�س و�شمات الفرد القادر على القيام بهذه 

املهمة )الداعور، 2007(.
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تتجلى اأهمية القيادة الإبداعية يف كونها الروح املحركة والفعالة 
التي ت�شتمد ديناميكيتها وفعاليتها من �شخ�س القائد الكفوؤ والقادر 
وم�شوؤوليته  �شلطته  حتت  يعمل  من  يف  الدافعية  �شرارة  كدح  على 

وتوجيه كل فعاليتهم نحو قيم العمل ووظائف املوؤ�ش�شة الرتبوية. 
جميع  تنفيذ  يف  لدورها  الإبداعية  القيادة  اأهمية  وترجع 
املبني  البناء  الهادف  الرتبوي  العمل  جمال  يف  الرتبوية  العمليات 
علي اأ�ش�س علمية واإن�شانية تطلب موا�شفات وخربات واإعداد خا�س 
للقيام بهذا العمل القيادي بكفاءة عالية لتحقيق اأهداف املنظمة، 
كما ترجع اأهمية القيادة الإبداعية اإلى ال�شتخدام الأمثل للموارد 
املادية والب�شرية لتحقيق حاجات املروؤو�شني، ولهذا يجب اأن تكون 
املوارد  حتويل  على  قادرة  الرتبوية  وقراراته  القائد  ت�شرفات 

الب�شرية واملادية املتاحة اإيل م�شاريع وبرامج تربوية تعليمية.
جانبني  ذات  وظائف  فهي  الإبداعية  القيادة  وظائف  ب�شاأن 
)اإداري وفني( ويخدم كل منهما الآخر مبا يحقق الأهداف، وتوؤثر 
للمروؤو�شني  املعنوية  الروح  العمل على تعزيز  الإبداعية يف  القيادة 

اإن وجود قيادة جيدة تقلل من الإجهاد والتوتر  ب�شكٍل كبري، حيث 
لدى املروؤو�شني، واإن القادة الذين ي�شتمعون اإلى موظفيهم ويتفهمون 
�شكواهم وظروفهم ويعملون على جتاوز امل�شاكل معهم ب�شكٍل �شل�شل 

.)faisal،2014( يحافظون على موظفيهم ملدى طويل
مقومات القيادة الإبداعية:

يرتبط  تعرثها  اأو  املنظمة  جناح  فر�س  اأن  الواقع  اأثبت  لقد 
ارتباًطا مبا�شًرا بنوعية القيادة التي مت�شك زمام الأمور يف املنظمة، 
وكم من منظمة كانت متغرية وكتب لها النجاح ب�شبب القيادة التي 
تولت قيادتها، وكلنا نعلم ق�شة هرني فايول يف �شركة التعدين التي 
قاربت على الإفال�س والإغالق فاأ�شند �شاحب ال�شركة قيادة هذه 
املنظمة اإلى هرني فايول، فاأ�شبحت من اأكرب املنظمات يف فرن�شا 
وهذا  للمنظمة،  الإدارية  قيادته  ب�شبب  �شنوات  خم�س  مرور  بعد 
اأن الدرا�شات حتدثت  القيادة، وكما نعلم  اأهمية  يوؤكد مدى  الأمر 
عن بع�س ال�شفات التي يجب اأن يتحلى بها القائد، ولكن كان من 
ال�شعب حتديد ال�شفات التي يجب اأن يحملها القائد يف كل زمان 
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بها  القائد  يتحلى  اأن  ي�شعب  وقد  وكثرية،  متعددة  لأنها  ومكان؛ 
جميعًا )العامري، 2018(.

اإلى  الإداري  الفكر  رجال  جلاأ  فقد  ال�شعوبات  هذه  واأمام 
حتديد بع�س املهارات املكت�شبة وال�شرورية والتي يجب اأن يكت�شبها 
القائد لكي تتوافر له مقومات القيادة، وميكن اإجمال هذه املقومات 

باأن القائد: 
لهم.  ح�شنة  قدوة  ميثل   .1

باأمورهم.  ويهتم  معاملتهم  يح�شن   .2
اآراءهم.  ويحرتم  ي�شت�شريهم   .3

الأمانة.  اأداء  على  يدربهم   .4
ال�شالحيات.  لهم  ويفو�س  قدراتهم  يف  يثق   .5

ويحا�شبهم. يراقبهم،   .6
مقومات تتعلق باملروؤو�شني:

مادية. اأو  اجتماعية  كانت  �شواء  الفرد  بيئة   -  1
الفرد. بها  ي�شعر  التي  واحلاجات  الرغبات   -  2

للفرد. الف�شيولوجي  الرتكيب   -  3
للفرد. املا�شية  واخلربات  التجارب   -  4

ويرى اجلري�شي )2013( اأن مقومات القيادة الرتبوية تتمثل يف:
1 - م�شاركة املروؤو�شني يف حتديد الهدف وممار�شة ال�شلطة.

املنظمة. اأفراد  بني  احل�شنة  العالقات  اإ�شاعة   -  2
املنظمة. لأفراد  العادلة  املعاملة   -  3

الإ�شرار  دون  لالأفراد،  اخلا�شة  امل�شالح  حتقيق   -  4
باملنظمة.

خ�شائ�س �لقيادة �لإبد�عية:

وا�شحة. روؤية  لها  تكون  1.اأن 
والب�شرية. املادية  لإمكانياتها  الأمثل  2.ال�شتخدام 

والنظام. البناء  يف  تغيريات  3.اإحداث 
واأ�شاليب  بالو�شائل  وارتباطها  البعيدة  الغايات  4.اإدراك 

التنفيذ.
5.الت�شرف بنجاح ح�شب مقت�شيات املوقف وتغري الظروف.
6.تكييف املبادئ النظرية ح�شب مقت�شيات املوقف التعليمي.

حتديات �لإبد�ع:

اجتماعية:  1.حتديات 
النظام الأ�شري.
النظام الرتبوي.

تنظيمية: 2.حتديات 
�شلبية املناخ التنظيمي.

اللتزام بالأنظمة والقوانني.
عدم تقبل الأفكار التطويرية.

�شخ�شية: 3.حتديات 
اخلوف من الف�شل.

عدم املرونة.
الإح�شا�س بعدم الأهمية.

اأما على امل�شتوى املوؤ�ش�شي فريى البطاح )2006( اأن حتديات 
الإبداع هي:

الرتكيز على الأبعاد النظامية وال�شكلية اأكرث من الرتكيز على 
الأبعاد الإنتاجية والإبداعية يف املوؤ�ش�شة.

وعدم  العام،  القطاع  يف  والإدارة  ال�شيا�شة  بني  الف�شل  عدم 
الف�شل بني امللكية والإدارة يف القطاع اخلا�س، الأمر الذي يوؤدي 
امل�شتوى  على  لي�شوا  اأفراد  الإدارية  القيادية  املواقع  ي�شغل  اأن  اإلى 

املنا�شب من حيث الأهلية واملهارة.
هيمنة النظرة التقليدية ملو�شوع الربح، مبعنى اأن اأف�شل مدخل 

لتحقيق مزيد من الربح هو تقليل التكاليف.
نظرة  الإبداع  اإلى  تنظر  والتي  ال�شائدة  الجتماعية  القيم 

توج�س و�شك.
الأفكار  جتريب  اإمكانية  على  توؤثر  والتي  املوارد  حمدودية 
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الإبداعية وتطبيقها.
ويرى عيد )2010( اأنه يف ظل التطور والتقدم العلمي والتقني 
التحديات  من  العديد  املوؤ�ش�شات  اأمام  العاملية  التحولت  فر�شت 
نظر،  وبعد  بحكمة  مواجهتها  الإبداعية  القيادة  على  اأوجبت  التي 

ويف ما يلي بع�س هذه التحديات: 
املناف�شة: يعد ع�شر املناف�شة من اأهم التحديات التي اأفرزتها 
نف�شها  تهيئ  املوؤ�ش�شات  اأ�شبحت  ثم،  من  العاملية،  التغريات 
القيادة  على  لزاما  �شار  هنا  ومن  م�شاحة،  اأكرب  على  لل�شيطرة 
الإبداعية تنمية نف�شها عن طريق البحث والتطوير الذي يوؤدي اإلى 

التميز والتفوق باعتباره الطريق الوحيد للبقاء يف وجه املناف�شة.
تقنني املعلومات.
اجلودة ال�شاملة.

اتخاذ القرار يف عامل متغري.
مما �شبق يت�شح اأن الو�شول اإلى القيادة الإبداعية يف امليدان 
اأمور منها:  اأ�شبح م�شاألة لي�شت �شهلة، وذلك بحكم عدة  الرتبوي 
قدرة  وعدم  عام،  ب�شكل  الرتبوية  للموؤ�ش�شة  املحافظة  الطبيعة 
للتغيري  ي�شعى  الذي  املبدع  الفرد  ا�شتقطاب  على  الرتبوي  امليدان 

الجتماعية  املكانة  وتدين  املادية،  العوائد  قلة  ب�شبب  والتطوير 
فرد  اإل  به  القيام  ي�شتطيع  ل  كبرية  عملية  الإبداع  واأن  ن�شبيا، 

�شاحب قدرات عقلية خارقة.
�خلامتة:

التي  القدرة  تلك  هي  وجوهرها  الإبداعية  القيادة  واقع  اإن 
بطريقة  وتوجيههم  الآخرين،  يف  التاأثري  على  القائد  بها  ي�شتاأثر 
معينة يت�شنى معها ك�شب طاعتهم واحرتامهم وولئهم وخلق تعاون 
واإمكانية  واملالءمة  باجلدية  يتميز  اإنتاج  لتحقيق  وي�شعى  بينهم، 

التطوير، يف �شبيل حتقيق اأهدافهم واأهداف املوؤ�ش�شة.
يف ظل هذه التحديات وهذه املتغريات فنحن بحاجة ما�شة اإلى 
حت�صني دور الإدارة التعليمية، وبذل جهد كبري جدا لو�صع ال�صروط 
فاعلة  واإدارات  قيادات  لإيجاد  املالئمة  البيئة  وخلق  املطلوبة، 
تنه�س  والبتكار،  والتطوير  والتناف�شية  والتميز  الإبداع  اإلى  ت�شعى 
والتدهور  التخبط  حالة  ا�شتمرار  ومتنع  الأمام  اإلى  مبجتمعها 
تركز  التي  الأهداف  اأهم  من  الهدف  يكون هذا  واأن  فيه،  البادية 
يف  والنف�شية  والجتماعية  ال�شيا�شية  والبحوث  الدرا�شات  عليها 

امل�شتقبل القريب والبعيد.
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�لتبية �مل�شتقبلية بني �لطموحات و�لتحديات

امل�سرف الرتبوي: حممد خالد حممد اأبو عّزام

مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة ال�سلط

ياأخذ التفكري يف امل�شتقبل يف ع�شرنا حيزًا كبريا من اهتمام 
الب�شائر  اأكرث مما يحمل من  والرتدد  ويحمل من اخلوف  النا�س، 
مو�شوعيا  كائنا  تعد  الثالثة  الزمان  اأبعاد  كانت  واإذا  والآمال. 
ديناميكيته احلا�شر،  وامل�شتقبل عرب  املا�شي  فيه  يتوا�شل  واحدا، 
فاإن القرن املا�شي ما زال يرمي بظالل م�شكالته على كاهل القرن 
اًل بذلك عائقًا يف وجه الب�شرية يرتفع يومًا بعد يوم،  اجلديد م�شِكّ
من خالل ما خلفته امل�شكالت املحيطة بالإن�شان، لذا فاإن الهتمام 
والباحثني  العلماء  لدى  كبريا  رواجًا  يلقى  الب�شرية  مب�شتقبل 
ميكن  ل  بامل�شتقبل  الهتمام  هذا  مثل  اأن  �شك  ول  وال�شيا�شيني. 

معاجلته اإل من خالل روؤية وا�شحة ملا يريده الإن�شان من م�شتقبله، 
والتوقعات  التغري  هذا  واأدوات  امل�شتقبل،  هذا  يف  تاأثريه  ومدى 
املوؤملة من ذلك، كما اأن العامل لن يكون قادرًا على حتقيق تطوره، 

اإن مل يدرك اأهمية علوم امل�شتقبل.
امل�شتقبل عملية مالزمة لالإن�شان منذ  ا�شت�شراف  وتعد عملية 
يف  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  عمليات  بني  الفرق  ولكن  اخلليقة،  بداية 
عملية  اأن  الب�شرية،  حياة  يف  الأولى  املراحل  وبني  احلايل،  الوقت 
وقائع ملمو�شة وبطريقة  تقوم على  الوقت احلايل  ال�شت�شراف يف 
ثم  ومن  اخليال،  على  تقوم  كانت  م�شى  ما  يف  ولكنها  علمية، 
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ينتظر  ل  الذي  الإيجابي  الفعل  من  نوع  ال�شت�شراف  اإّن  التنبوؤ. 
وقوع احلدث، والذي قد ل تظهر نتائجه يف احلال، فهو ي�شاهم يف 
التطوير والإ�شافة من خالل ا�شتح�شار بدائل متعددة للتعامل مع 
ما هو اآت، فا�شت�شراف امل�شتقبل هو نوع من الفعل، وانتظار حدوث 
الفعِل، و�شتان بني  اأو رد  ال�شلبي  الفعل  نوع من  امل�شتقبل فقط هو 
الفعل ورد الفعل، وبني من ينتظر ما ياأتي به امل�شتقبل، ومن ي�شارع 
امل�شتقبل  فعلم  واآلياته.  امل�شتقبل  اأدوات  م�شتخدمًا  امل�شتقبل  نحو 
والطرق  والإمكانات  الظروف  اأف�شل  اكت�شاف  اإلى  ي�شعى  اليوم 
اإلى  الو�شول  من  املجتمعات  من  جمتمع  اأي  متكن  التي  والو�شائل 

اأهدافه التي يبتغيها يف امل�شتقبل.
اليوم،  له  ويخطط  يفعل  يتحدد مبا  امل�شتقبل  فجزء كبري من 
عرب  واإمنا  نبوءات،  عن  ت�صدر  تعد  مل  امل�صتقبليات  لأن  وذلك 
ممكن  م�شتقبل  اإلى  فيه  املرغوب  امل�شتقبل  لتحويل  تخطيط 

التحقيق. )كامل، 1987(
معًا،  واملجتمع  الفرد  لبناء  �شرورة  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
والجتماعية،  القت�شادية،  القطاعات  �شتى  يف  وتطورهما 
خطوات  ر�شم  على  القادر  غري  فاملجتمع  والعلمية،  وال�شيا�شية، 
امل�شتقبل �شيغو�س يف هموم حا�شره، و�شينح�شر يف ثقافة املا�شي، 

ومن ثم يكون للتاأخر رهينة، وهذا هو واقع كثري من املجتمعات.
للتفكري  العلماء  بامل�شتقبل  الهتمام  يف  الرغبة  دفعت  وقد 
هو  امل�شتقبل  درا�شة  ا�شطالح  اإلى  تو�شل  من  اأول  وكان  فيه، 
م�شمى  حتت  1930م  �شنة  يف  فلنختاهيم  اأو�شيب  الأملاين  العامل 

Futurology)نبيه، 1996(

مفهوم ا�شت�شراف امل�شتقبل: 
ومفهومه  العربية  اللغة  يف  ال�شت�شراف  مفهوم  تو�شيح  ميكن 

كم�شطلح علمي، وذلك على النحو التايل: 
املكان   )�شرف(  العربية:  اللغة  يف  ال�شت�شراف  مفهوم   .1
علت  والرجل:  �شرفا،  له  جعل  البناء:  )�شرف(  ارتفع،  �شرفا: 

مرتبته فهو �شريف.
�شرفة،  له  جعل  احلائط:   – و  وارتفع،  عال  ال�شيء:  )اأ�شرف( 
وعال،  انت�شب  )ا�شت�شرف(  وتعهده.  وتوله  فوق،  من  اطلع  وعليه: 
وال�شيء: تعر�س، وال�شيء: رفع ب�شره ينظر اإليه. )الو�شيط، �س 479( 
اإلى:  العربية  اللغة  يف  ال�شت�شراف  مفهوم  ي�شري  هذا  وعلى 
التطلع والنظر على قدر ا�شتطاعة الب�شر، وميكن ت�شبيه النظرة 
اآفاق  ل�شتطالع  عالية  ربوة  اأو  جبل  على  بالوقوف  ال�شت�شرافية 
ال�شهول املنظورة على مدى الب�شر، كل بح�شب ما ي�شمح به ملء 

ب�شره وب�شريته.
2. مفهوم ال�شت�شراف كم�شطلح علمي: 

اأحداث  ل�شتطالع  اإن�شاين  اجتهاد  هو  امل�شتقبل:  ا�شت�شراف 
الواقع  يف  فهو  وقوعها،  احتمال  حتديد  م�شتهدفا  القادم  الزمن 
يتناول الأحداث التي مل تقع بعد، وي�شري اإلى الفرتات الزمنية التي 
يختلف  ولذلك  حا�شرا،  ت�شبح  �شوف  تاأِت  وعندما  بعد،  تاأت  مل 
البحث يف اجتاه امل�شتقبل عن البحث يف اجتاه املا�شي الذي يرتك 
ل  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  بينما  عليه،  تدل  �شواهد  فيه  التاريخ  لنا 
يوجد اإل يف العقل الواعي واخليال البتكاري واإبداعاته، واخلطط 
التي نر�شمها ل�شتباق الزمن القادم وحما�شرة امل�شكالت املتوقعة 

قبل حدوثها خدمة للحا�شر واأجياله واملا�شي وتراثه.
وهو اأي�شا: حماولة منهجية منظمة ت�شتند اإلى مناهج واأ�شاليب 
واأدوات علمية معينة تي�شر عملية الر�شد امل�شتقبلي والتنبوؤ بدرجة 
تعلو على التاأمالت واحلد�س والتخمني، حيث يتوجه علم امل�شتقبلية 
بنظرة فل�شفية توجه الإن�شان نحو القادم، ومتنحه روؤية ومفهومها 
ومن  حياته،  على  تطراأ  اأن  ميكن  التي  والتحولت  التغريات  عن 
ال�شيا�شات  لتوجيه  بينها،  والختيار من  البدائل  و�شع  اإمكانية  ثم 
الإمنائية القت�صادية والجتماعية والرتبوية يف الوقت الراهن ويف 

امل�شتقبل. 
علمي  اجتهاد  اأنه:  اإلى  ي�شري  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اإن  واأي�شا 
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التي  امل�شروطة(  )التنبوؤات  من  جمموعة  �شوغ  اإلى  يرمي  منظم 
التجمعات عرب  اأو جمموعة من  الرئي�شة ملجتمع ما،  ت�شمل املعامل 
مدة زمنية ل تزيد عن ع�شرين عاما، وا�شت�شراف اأبعاد امل�شتقبل 
اأمر ل عالقة له بالتوقع الأعمى اأو التكهن، فهو يعتمد على اأ�شاليب 
ال�شت�شراف العلمي التي تقوم على فهم املا�شي واحلا�شر والعوامل 
لأبعاد  العلمي  ال�شت�شراف  فاإن  ولذلك  اإليها،  اأدت  التي  املختلفة 
العلمية  للمعرفة  والنوعية  الكمية  النواحي  على  يتوقف  امل�شتقبل 

املعلومة عن الواقع. 
امل�شتقبليات الرتبوية: 

اإن الرتبية تعك�س وحتافظ على قيم املجتمع وعاداته واأعرافه، 
امل�شتقبلية  الرتبية  اإن  جتدد.  اأن  ميكن  التي  هي  الثانوية  والقيم 
بدءا  م�شتوياتها  وبكافة  الجتماعية  امل�شتقبليات  �شمن  تر�شم 
باأن  واإن الرتبية امل�شتقبلية معنية  بالعائلة والدولة والأمة والعامل، 
موجها  التعلم  جعل  اأي  يريدون،  ومتى  يريدون  ما  الطالب  يتعلم 
من  امل�شتقبل  ملدار�س  اإ�شارات  وهناك  وممتعا،  وم�شتمرا  ذاتيا 
امل�شتقبلية  املدر�شة  اأن  يرون  الرتبية،  ميادين  يف  اأخ�شائيني  قبل 
�شوف تكون مركزا جتميعيا للمجتمع، وت�شتخدم ت�شهيالت املجتمع 
ويت�شح  الجتماعية  املوؤ�ش�شات  دور  و�شيزداد  الب�شرية،  وم�شادره 
التعليم  واأ�شاليب  طرق  تتاأثر  و�شوف  التعليم،  يف  فاعلة  ب�شورة 

بالتكنولوجيا واأنظمة املعلومات تاأثرا كبريا جدا.
مدر�شة امل�شتقبل: 

املوؤ�ش�شات  اإحدى  كونها  امل�شتقبل  مبدر�شة  الهتمام  ظهر 
الجتماعية التي تتفاعل مع امل�شتجدات املعرفية املتنامية، اإذ تتطلب 
احلاجات  خدمة  بغية  الأ�شا�شية  املهارات  تطوير  امل�شتقبل  تربية 
الأ�شا�شية للفرد واإك�شابه مهارات التعلم الذاتي، والدافعية للتعلم 
حتويل  اأهمية  يوؤكد  وهذا  امل�شتمر.  للتعليم  والدافعية  احلياة،  يف 
الهتمام من التعليم اإلى التعلم، ومن تلقي املعلومات اإلى معاجلتها 
وتوظيفها عمليا يف احلياة ومن املعارف املجزاأة اإلى تكامل املعرفة.

والعاملني يف حقل  الرتبويني  بني  النظر  وجهات  اختلفت  وقد 
التعليم يف املفهوم ال�شامل ملدر�شة امل�شتقبل، اإذ عرفها البع�س باأنها 
"م�صروع تربوي يطمح لبناء منوذج مبتكر ملدر�صة حديثة متعددة 
على  املجتمعات  قدرة  باأن  الإميان  من  ر�شالتها  ت�شتمد  امل�شتويات 
النهو�س وحتقيق التنمية ال�شاملة معتمدة على جودة اإعداد بنائها 
الرتبوي والتعليمي؛ لذا فاإن املدر�شة تعد املتعلمني فيها حلياة علمية 
ناجحة، مع تركيزها على املهارات الأ�شا�شية الع�شرية والعقلية مبا 

يخدم اجلانب الرتبوي والقيمي لدى املتعلمني". )احلر، 2001 (
البناء املدر�شي يف مدر�شة امل�شتقبل: 

يعد البناء املدر�شي اأحد املكونات الأ�شا�شية والرئي�شة ملدر�شة 
باهتمام  الأردن  املدر�شية يف  البيئة  ت�شميم  فقد حظي  امل�شتقبل، 
كبري على مّر ال�شنوات ال�شابقة، ولعل املتتبع لهذا املو�شوع ي�شتدل 
�شرورة  على  من�شبا  كان  والتعليم  الرتبية  وزارة  جهود  اأن  على 
ت�شميم بناء مدر�شي يواكب احتياجات الع�شر، ففي العام 1980 
متطور،  اأردين  جمتمع  يف  الرتبوية  العملية  بعنوان  موؤمتر  عقد 
هدف اإلى و�شع ت�شورات هند�شية ملدر�شة امل�شتقبل، وو�شع احللول 
اإلى  اإ�شافة  امل�شتقبلية،  الرتبوية  امل�شكالت  ملواجهة  والقرتاحات 
املوؤمتر الوطني الأول عام 1987 الذي خرج بتو�شيات فيما يتعلق 
متويله،  وم�شادر  وتاأمينه  املدر�شي  للبناء  الهند�شية  باملوا�شفات 
يف  الأبنية  بت�شميم  اهتماما  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأظهرت  وقد 

عدة موؤمترات عقدت حول هذا املو�شوع. )طبيلة، 2009(
الإدارة املدر�شية يف مدر�شة امل�شتقبل: 

تطور  اإلى  القادمة  ال�شنوات  خالل  التعليمية  النظم  تتطلع 
جتديد  ت�شتطيع  بحيث  املدر�شية  الإدارة  اأداء  م�شتوى  يف  اإيجابي 
خالل  من  امل�شتقبل  مدر�شة  مدير  يف  الالزمة  املهارات  وبناء 
املتنوعة،  والتقومي  الإ�شراف  واأ�شاليب  التدريبية احلديثة  الربامج 
�شرورة  الرتبوية  الإدارة  جمال  يف  امل�شتقبلية  الدرا�شات  وتوؤكد 
ومنح  التكنولوجية  والتطورات  يتفق  مبا  املدر�شية  الإدارة  تطوير 
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�شالحيات اأكرب ملدير مدر�شة امل�شتقبل.)م�شطفى، 2005 (
ويرى احلربي، )2006 ( اأن جناح املوؤ�ش�شات الرتبوية يف اأداء 
بوجود  كبري  حد  اإلى  ترتبط  املن�شودة  الأهداف  وحتقيق  ر�شالتها 
اإدارة فعالة تت�شم بالقدرة الفائقة على ا�شتغالل الطاقات املتاحة 
وال�شتثمار الرتبوي التعليمي لها، حيث ت�شتمد النظم الرتبوية يف 
املدار�س يف املراحل الدرا�شية جميعها من ال�شيا�شة الرتبوية التي 
بق�شية  العامل جميعها  دول  اهتمام  ياأتي  هنا  ومن  الدولة،  تقرها 
النهو�س مب�شتوى الإدارة الرتبوية والإدارة املدر�شية و�شعيها لإيجاد 
اإدارة مدر�شية قادرة على اأداء مهمات اأ�شا�شية وحتمل م�شوؤوليات 
املوؤ�ش�شة  يف  والتغيري  والتجديد  التحديث  عملية  وقيادة  جديدة 

املدر�شية. )العبد ااهلل، 2004(.
املنهاج يف مدر�شة امل�شتقبل: 

العملية  يف  ح�شا�شا  ا�شرتاتيجيا  موقعا  الرتبوي  املنهاج  يحتل 
اإلى التخطيط الرتبوي من منظور اجلودة  التعليمية عندما ينظر 
وخططها  الرتبية  لأهداف  العملية  الرتجمة  لأنه  والنوعية، 
لإ�شالح  و�شيلة  وخري  مدخل  فاأف�شل  جمتمع،  كل  يف  واجتاهاتها 
التعليم وجتديده هو حت�شني املناهج وجتديدها وتطويرها مبفهومها 

ال�شامل.)العبدااهلل، 2004(.
املناهج  تطوير  �شرورة  التعليم  وخرباء  الرتبية  علماء  ويوؤكد 
امل�شتقبل  حتديات  ملواجهة  الدرا�شية  املراحل  جميع  يف  الدرا�شية 
املناهج  تطوير  اأن  باعتبار  املجتمع،  يف  املت�شارعة  والتغريات 
املجالت  يف  املجتمع  على  تطراأ  التي  باملتغريات  يرتبط  الدرا�شية 
املختلفة. ومن اأجل ذلك ينبغي اإعداد مناهج علمية تربوية قادرة 

على التعامل مع م�شكالت امل�شتقبل. )م�شطفى، 2005(.
ا�شرتاتيجيات التدري�س يف مدر�شة امل�شتقبل

امل�شتقبل  تتبناها مدر�شة  اأن  التي ميكن  املرتكزات  اأهم  اإن من 
مب�شتوى  الرتقاء  هو  والتعلم،  التعليم  يف  ال�شرتاتيجيات  جمال  يف 
البحث  عمليات  وتعزيز  الفعلية  قدراتهم  وتنمية  املتعلمني  تفكري 

ومواجهة  امل�شكالت  كحل  الأ�شا�شية،  املهارات  وتنمية  وال�شتق�شاء 
العمل  على  والعتماد  العلمي  الأ�شلوب  واتباع  اجلديدة،  املواقف 
يف  والرتكيز  والتجريب،  البحث  يف  احلقائق  اإلى  للو�شول  املخربي 
عمليات  على  ال�شفي  التفاعل  اأثناء  يف  التعليمية  املواقف  خمتلف 
التحليل والربط وال�شتنتاج واملوازنة والتف�شري، اإ�شافة اإلى العتماد 
وامل�شتقبلية  الراهنة  املتعلمني  بحياة  املت�شل  الوظيفي  املنحى  على 
ب�شورة  وم�شكالتها  احلياة  ومبواقف  بالبيئة  املنهج  خريات  وربط 
متكاملة ومعاجلة املو�شوع من جوانبه املختلفة.)العبد ااهلل، 2004(.

املعلم يف مدر�شة امل�شتقبل: 
ميكن القول اإن املعلم يف مدر�شة امل�شتقبل يتمتع مبكانة هامة 
العملية  عنا�شر  من  الثاين  العن�شر  وهو  التعليمي،  النظام  يف 
ول  فيه،  يتم  اأن  ميكن  تطوير  لأي  حيويا  عن�شرا  ويعد  التعلمية، 
ولديه  الكفايات  من  العديد  من  متمكنا  املعلم  هذا  يكون  اأن  بد 
حتقيق  على  الطالب  ي�شاعد  حتى  التعليم  يف  والرغبة  ال�شتعداد 

اأهداف العملية التعلمية.)الأ�شطل واخلالدي، 2005(.
وي�شعى الرتبويون يف العديد من الدول العربية اإلى تنمية املعلم 
التدريبية وور�س  اأثناء اخلدمة عن طريق عقد الدورات  مهنيا يف 
العمل وعقد الندوات بهدف مواجهة متطلبات النظم التعليمية يف 
امل�شتقبل وما حتمله لالأجيال القادمة من علوم ومعارف ومعلومات 
اإطار  يف  املعلم  يلعبه  الذي  الإر�شادي  الدور  اإلى  اإ�شافة  وحقائق، 

علوم امل�شتقبل.)م�شطفى، 2005 (.
الطالب يف مدر�شة امل�شتقبل: 

يعد الطالب الأ�شا�س يف العملية التعليمية، ملا ميلكه من خ�شائ�س 
و�شمات عقلية ونف�شية واجتماعية وما لديه من قدرات ورغبات ودوافع 
للتعلم، وبناء على ذلك فاإن الركيزة الأ�شا�شية يف تعليم امل�شتقبل كما 
ولعل  ذاتيا،  يتعلم  كيف  الطالب  تعليم  هي  العدلوين)2001(  يرى 
من  جتعل  مت�صارعة،  بوترية  املعرفة  منّو  اإلى  يعود  ذلك  يف  ال�صبب 
ال�شعب على املدر�شة اإعطاء العلوم واملعارف عن كل �شيء ولكل طالب.
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املاأمولة  وال�شمات  املوا�شفات  من  جمموعة  حتديد  وميكن 
لطالب امل�شتقبل، التي ميكن اعتبارها موؤ�شرات ملدى متكن النظام 
العربية،  بيئتنا  يف  الطالب  من  النوع  هذا  اإعداد  من  التعليمي 
واأن  البحث،  اأدوات  ميتلك  باحثا  يكون  اأن  ال�شفات:  هذه  ومن 
والتقومي  والنقد  املنهجي  التفكري  على  القدرة  لديه  مفكرا،  يكون 
ماهرا،  خلوقا،  الإبداع،  ملكة  لديه  مبدعا  يكون  واأن  والتحليل، 
واملجتمع،  النا�س  مع  واحلوار  التفاهم  مهارات  ميتلك  اجتماعيا، 
ذا �شخ�شية متكاملة و�شاملة، منفتحة على العامل وثقافاته، مرنة 
متتلك اأدوات احلوار واتخاذ القرار، ميتلك مفتاح التعلم الذاتي، 

ويوؤمن بالتعلم امل�شتمر. )الأ�شطل واخلالدي، 2005( 
يجب على نظام الرتبية والتعليم امل�شتقبلي اأن يكون قادرا على: 
اأ. التعامل مع عدد كبري من الطاب. ب. يتنا�صب مع اأمناط 
ال�شتفادة  على  يقدر  ج.  معها.  ويتالءم  وجديدة  خمتلفة  �شكانية 
من القوى اجلديدة غري املدر�شية املوجودة يف املجتمع. د. يتالءم 
مع التغريات يف امل�شادر الطبيعية املتوفرة مثل الهواء، املاء...الخ. 

ه. زيادة التعليم لأجل التعلم. و. ي�شمح للكثري من املتعلمني ذاتيا 
يف احلكم والتقرير للدرا�شة والربامج والحتياجات التعليمية التي 
الب�شرية  العالقات  مهارات  ملختلف  بالتعليم  ي�شمح  ز.  تنا�شبهم. 
ثقافات.  ولعدة  الأفراد  بني  اأو  الفردي  العقل  �شمن  حتدث  التي 
الأهداف يف حياتهم. لتحديد  الالزمة  بالو�شائل  الأفراد  يزود  ح. 

)اخلواجه، 2012( 
احلا�شر وامل�شتقبل للرتبية والتعليم يف الوطن العربي: 

الآن  يقف  العامل  باأن  الدويل  امل�شتوى  على  وا�شحا  بات  لقد 
التكنولوجيا  اأو  الأنفوميديا  ع�شر  وهو  جديد  ع�شر  عتبات  على 
"ع�شر الكمبيوتر "والإنرتنت، اإن  اأو  العالية العلمية التكنولوجية، 
فيها  تقوم  ح�شارة  هي  العامل  يعي�شها  التي  اجلديدة  احل�شارة 
والتي  اأ�شا�شي  بدور  اجلديدة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
فر�شت عليه ول�شوف تفر�س بعمق اأكرث م�شتقبال، واقعا جديدا يف 
لزاما على  بات  فقد  ولذا  العايل،  والتعليم وخا�شة  الرتبية  جمال 
وقت  اأي  من  اأكرث  تتهياأ  اأن  العربي  الوطن  يف  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
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م�شى للتعامل مع هذا الواقع اجلديد؛ اأي عدم الهروب من الواقع 
التكنولوجي الذي فر�س نف�شه يف هذا الع�شر احلا�شوبي اجلديد.

امل�شكالت احلالية والطارئة واملخاوف امل�شتقبلية: 
مواجهة  يف  �شك-  -بال  العامل  يف  املواطنون  ي�شتمر  �شوف 
امل�شكالت  ومن  وال�شيا�شية،  والجتماعية  القت�شادية  امل�شكالت 

املحتملة يف الدول النامية: 
1. اجلوع وعدم كفاية التغذية )الفقر(.

النقي،  الهواء  املاء،  الرتبة،  مثل:  الطبيعية  امل�شادر  يف  نق�س   .2
البرتول.

3. عدم امل�شاواة يف توزيع الرثوات وامل�شادر الطبيعية. 
4. الت�شخم ال�شكاين العاملي، البطالة.
5. تهديدات احلروب وخا�شة النووية.

املنظمة،  اجلرمية  عليها،  امل�شيطر  غري  الأمرا�س  وفيات   .6
انتهاكات حقوق الإن�شان.

7. نق�س الطاقة، الأدوية، الأ�شمدة، اخلدمات.
8. الأمية وم�شكالتها التعليمية واحل�شارية.

9. الذهان والع�شاب واخلوف من امل�شتقبل، الإح�شا�س بعدم الأمن 
 )1979،van scotter، richared(.الياأ�س والبوؤ�س

الوطن  يف  والتعليم  الرتبية  تواجه  التي  والتحديات  املعوقات 
العربي: 

اأ�شبح من املتفق عليه بني �شا�شة الرتبية وخربائها، اأن الرتبية 
والتنمية اأمران متالزمان، وميكن القول اإن هذه احلقيقة تبدو اأكرث 
�شلبيات  من  العربي  الوطن  يف  الرتبية  تعنيه  ما  �شوء  يف  تعقيدا 

والتي ميكن تلخي�شها مبا يلي: 
1. �شعف التح�شيل العلمي عند كافة املراحل التعليمية.

2. تدين نوعية الطلبة واخلريجني اأي )انخفا�س امل�شتوى الأكادميي 
واملهني للخريجني(.

3. �شعف املناهج ومواد وو�شائل التعليم والتدري�س.
4. عد املناهج عن واقع احلياة واملجتمع.

يف  للعمل  موؤهلني  غري  املختلفة  التعليم  م�شتويات  خريجي  اإن   .5
احلياة الواقعية.

العوامل التي ميكن اأن توؤثر يف الرتبية والتعليم يف مطلع القرن 
احلادي والع�شرين: 

الداخلي  التطور  اإلى  رّدها  ميكن  اجلديدة  الجتاهات  اإن 
بع�س  على  كاف  دليل  املوؤ�شرات  هذه  باأن  القول  وميكن  للرتبية، 
يف  الرتبية  �شهدته  الذي  التطور  عّد  وميكن  امل�شتقبلية،  تغرياتها 
تتمثل  عديدة  لعوامل  تفاعالت  نتيجة  جاء  اأنه  ال�شابقة  العقود 
بالعوامل القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية والثقافية، اإن تداخل 
و�شيكون  امل�شتقبل  يف  تعقيدا  اأكرث  �شتكون  العوامل  هذه  وتفاعل 
لها بعد عاملي متزايد، وذلك يف �شوء تعقد م�شكالت املجتمع مثل 
والعمالة،  والطاقة،  البيئة،  و�شيانة  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم 
مدعوة  الرتبية  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف  والت�شحر...الخ.  واملجاعة، 
قادرة  وكوادر  املجالت  هذه  يف  متخ�ش�شني  باحثني  اإعداد  اإلى 
على و�شع احللول لهذه امل�شاكل وتعليم املعارف واملهارات املنا�شبة 
لذلك، وميكن القول باأن هذه العوامل والجتاهات التي من �شاأنها 

التاأثري يف الرتبية يف القرن احلادي والع�شرين، تتمثل مبا يلي:
1. النمو ال�شكاين: 

يعترب النمو ال�شكاين العامل الأكرث تاأثريا يف التنمية الرتبوية 
يف العامل، حيث اإن هناك نحو 6 مليارات ن�شمة قابلة للزيادة.

2. القت�شاد: 
اأما يف جمال القت�شاد، فقد بات وا�شحا باأن تقدم القت�شاد 
والتخطيط الرتبوي يوؤثر الواحد منهما يف الآخر واأن تنمية اأحدهما 
حمكومة  الرتبوية  التنمية  فاآفاق  الآخر،  العامل  بتقدم  ترتبط 
وقيود  البطالة،  م�شكلة  ي�شاحبه  الذي  العاملي  القت�شاد  بركود 
التغريات  �شوء  ويف  التعليم،  لنفقات  بالن�شبة  حتى  قا�شية،  مالية 
والع�شرين،  احلادي  القرن  يف  العامل  �شي�شهدها  التي  القت�شادية 
فاإن م�شكلة العمالة �شت�شتمر وخ�شو�شا يف �شوء التقدم الذي حد 
طلب  يف  التو�شع  اإلى  اإ�شافة  هذه  العاملة،  اليد  اإلى  احلاجة  من 
اأنظمة  العمل نتيجة الزيادة ال�شكانية العاملية، وعليه �شيتعني على 
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اأمناط  وتاأمني  العاملة  لليد  اجلديدة  احلاجات  تغطي  اأن  التعليم 
جديدة من الإعداد للتكيف مع �شوق العمل دائمة التغيري، ومن ثم، 

يرت�شخ الجتاه نحو ربط الرتبية بعامل العمل.
تقدم العلم والتكنولوجيا: 

للفرد  اليومية  احلياة  يف  والتقنية  للعلم  املتنامي  التقدم  اإن 
واملجتمع، اأو ما نطلق عليه ا�شم ع�شر التفجر املعريف والتكنولوجي، 

قد متيز مبا يلي: 
- ات�شاع تطبيقات الطاقة النووية.

- ات�شاع تطبيقات الإلكرتونيات.
- ات�شاع تطبيقات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية.

الرتبية  على  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  يفر�شه  ما  �شوء  ويف 
فقد اأ�شبح اإلزاما على الرتبية اأن تعيد النظر يف امل�شامني الرتبوية 

والتقنيات والو�شائل وميكن اإيجاز هذه الطرق فيما يلي: 
1. التغيري والتطور امل�شتمر مل�شمون املناهج التعليمية على جميع امل�شتويات.

2. ترافق اأفكار عملية علمية جديدة مع طرائق تكنولوجية جديدة.
العلوم  جلميع  التطبيقية  بالأعمال  اأعمق  وب�شكل  الهتمام  جتدد   .3
العلم  و�شع  على  واحلر�س  البيولوجيا  يف  التطبيقية  الأعمال  ومنها 

والتكنو لوجيا يف خدمة التنمية.
املعلومات  نظرية  تعالج  والتعليم  الرتبية  يف  جديدة  مواد  ظهور   .4

والت�شال ب�شكل اأعمق من الآن.
التكنولوجيات  وطاأة  حتت  التعليم  م�شامني  تتعدل  اأن  املتوقع  من   .5
من  مرجوا  هدفا  للتكيف  والقابلية  املرونة  ت�شبح  بحيث  اجلديدة 

اأهداف الرتبية والتعليم.
بفعل  الرتبوية  الو�شائل  يف  اأثر  قد  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  اإن   .6

ال�شتعانة بالتقنيات اجلديدة.
اإلى تق�شي املعلومات والتعلم بوا�شطة الكمبيوتر،  7. الت�شاع والتوجه 
ولكن يف الوقت نف�شه يجب على الرتبية معاجلة امل�شكالت الجتماعية 

الناجمة عن ذلك.

الهيئة  اأع�شاء  اأن يحرر  �شاأنه  التقنيات الرت بوية من  ا�شتخدام  اإن   .8
التعليمية من العديد من الواجبات امللقاة عليهم والتوجه ملهمات اأخرى 

كالتعليم ب�شكل جمموعات �شغرية.
وا�شح  تاأثري  هناك  يكون  ف�شوف  عامليا  الت�شالت  لتطور  ونظرا   .9
الأفكار  ا�شتخدام  من  احلذر  يجب  وعليه  بالغري،  الت�شال  �شهولة  يف 
املغلوطة يف الرتبية التي ميكن اأن تنت�شر بني الطلبة. )اخلواجه، 2012(

حدود التكنولوجيا واأثرها يف النظم الرتبوية: 
اإن القاعدة التكنولوجية لثقافة ما، ت�شمل الأدوات والتقنيات التي 
ت�شتخدم لتنفيذ وظائف ثقافة املوؤ�ش�شات الجتماعية وهي: العائلة 
)الأ�شرة(، النظام التعليمي، القت�شاد، ال�شيا�شة، ال�شحة، النظام 
الديني، والأخالقي. وتعرف التكنولوجيا الثقافية باأنها جمموعة من 
الأدوات والتكنيكات، والتكنولوجيا جت�شد كل من الأ�شياء الفيزيائية 
املادية والعمليات )والتكنيكات( اأي ال�شرتاتيجيات والأبنية العلمية 
املنظمة، على اأنه يجب اأن ندرك باأن التطور التكنولوجي ميكن اأن 
متواز.  ب�شكل  واحلذر  الأمل  اإلى  دعوة  وهذه  حياتنا،  نوعية  يهدد 
وال�شوؤال امل�شتمر: ما تاأثري الكت�شاف على نوعية احلياة كوننا ب�شر.

)1979 ،van scotter، richared(
ويعتقد كثري من علماء الرتبية اأنه ميكن الإفادة من تكنولوجيا 
عن  وكفاءتها  فعاليتها  وزيادة  الرتبوية  النظم  تطوير  يف  التعليم 
ي�شمح  جديد  تربوي  اإطار  اإيجاد  ميكن  التعليم،  تكنولوجيا  طريق 
بزيادة نوعية وكمية التفاعل املبا�شر بني الطالب وم�شادر املعرفة 
املختلفة، ويوؤكد الكثري منهم اأي�شا على �شرورة التغري اجلذري يف 
البنية التقليدية للنظم الرتبوية، وذلك لزيادة كفاءة وفعالية النظم 
الرتبوية يف مواجهة حاجات التعليم املتزايدة، و�شد الفجوة الكبرية 
بني العر�س والطلب، ول بد من اإيجاد هذا الإطار الرتبوي اجلديدة 

الذي يعتمد اأ�شا�س على تكنولوجيا التعليم.)عثمان، 1995(
تاأثري تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف الهيئة التعليمية العربية: 
تفر�س  �شوف  احلديثة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإن 
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لذا  والعربية،  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  جديدا  واقعا 
يجب عليها اأن تغري من اأ�شاليب عملها. اإن التغريات املتوقعة ت�شمل 
كافة اأركان العملية التعليمية ومن �شمنها الهيئة التعليمية، وميكن 
حتديد تغريات وتاأثريات تكنولوجيا املعلومات احلديثة على اأع�شاء 
يف  اأقل  وقتا  يق�شون  �شوف   .1 التالية:  باجلوانب  التعليمية  الهيئة 
ويف  املعلومات  �شنع  يف  اأكرب  ووقتا  حما�شراتهم  واإلقاء  حت�شري 
البحث والعمل الإبداعي. 2. �شرورة تعلمهم وا�شتخدامهم باأنف�شهم 
�شوف   .3 اأنف�شهم.  وتطوير  احلديثة  املعلومات  تكنولوجيا  اأجهزة 
يجهزون الأ�شئلة وواجبات الطلبة على اختالف اأنواعها على اأجهزة 
التلفزيون  اأ�شتوديو  ا�شتخدام   .4. املتطورة  املعلومات  و�شغط  نقل 
لإعداد  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  املتواجدة  وملحقاتها  والفيديو 
يريدون  التي  املعلومات  واإعداد  الطلبة  لتدري�س  الالزمة  الأ�شرطة 
اأ�شاليب  على  طالبهم  بتدريب  يقومون   .5 عليها.  الطلبة  اطالع 

من  اجلامعية  احلياة  يف  وخ�شو�شا  مبكر  وقت  يف  العلمي  البحث 
خالل ا�شتخدام الأجهزة والأ�شاليب احلديثة وم�شادر املعلومات. 
تت�شمن  التعليمية  )الرزم(  احلقائب  اإعداد  يف  م�شاهمتهم   .6
برامج التدريب والتاأهيل. 7. اإعداد برامج الرتبية والتعليم امل�شتمر 

واإعطائها للطلبة والدار�شني من خالل اأجهزة الت�شال معهم.
من  مهمة  متطلبات  متثل  والتي  اأعاله،  املذكورة  اجلوانب  اإن 
ت�شببها  التي  املتعددة  التغريات  من  جانبا  متثل  التعليمية  الهيئة 
وهذه  والتعلم،  والتعليم  الت�شال  عمليات  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
بدورها تفر�س تغريات كثرية يف عملية اإعداد وتدريب اأع�شاء الهيئة 
التعليمية وخا�شة من حيث اإعدادهم للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات 
اجلديدة وا�شتخدامها يف عملية التعليم كذلك، فاإنه يتطلب تدريب 
نف�شية  تهيئة  اإلى  بالإ�شافة  العلمية  املهارات  على  التعليمية  الهيئة 

واجتماعية لكي يتقبلوا هذه املعدات والأدوات.)اخلواجه، 2012(.
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جمال عزات احمرو/ اأمني مكتبة

مدر�سة اإ�سكان املالية والزراعة الثانوية للبنني
مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

دور �ملكتبات يف �لتوعية �ل�شحية �أثناء �لأزمات

اجلائحة  جّراء  من  مت�شارعة  تطّوراٍت  باأ�شره  العامل  ي�شهد 
اجلهود  تكثيف  حتّدياتها  مواجهة  وتتطلب  كوفيد-19،  العاملّية 
اعتمدته  ما  وهذا  معها،  للتكّيف  وعملّية  واقعّية  باأطروحاٍت 
املكتبات من ا�شرتاتيجّيات ثقافّية وخطوات تدريجّية للتعاطي مع 
املوؤ�ّش�شات احلكومّية  اإغالق جميع  اإلى  اأّدى  هذه اجلائحة، والذي 
والأكادميّية اأبوابها، ومنها اجلامعات، والكلّيات، واملدار�س؛ للحّد 
اأو�صاط  وبني  عاّمة  املجتمع  اأو�صاط  بني  الوباء  هذا  انت�صار  من 
وقايًة  والختاط  التجّمعات  لتقليل  وذلك  ة،  خا�صّ امل�صتفيدين 

تربًة  املكتبات  هذه  تكون  ل  حّتى  الفريو�س،  انت�شار  من  واحرتازًا 
حول  مكتبات  هناك  زالت  وما  املجتمع،  فئات  بني  لن�شره  خ�شبة 

العامل م�شتمّرًة يف تقدمي خدماتها للم�شتفيدين. 
اإيجاد  اإلى  الراهنة  الأزمة  بداية  منذ  املكتبات  بادرت  وقد 
ر امل�شادر للم�شتفيدين  احللول والبدائل عن اإغالق املكتبة، حتى توَفّ
جّمانية،  وب�شورٍة  والإن�شانّية  العلمّية  الخت�شا�شات  خمتلف  يف 
والقّراء  الباحثني  لتزويد  اإلكرتونّية  نافذًة  املكتبة  فتحت  حيث 
طريق  عن  الإلكرتونّية   )pdf( ب�شيغة  والكتب  البحوث  بامل�شادر 
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املطلوبة  بامل�شادر  امل�شتفيدون  د  ويزَوّ الإلكرتونّية،  التوا�شل  اآلّيات 
عرب بريدهم الإلكرتويّن، فاأ�شهمت املكتباُت يف تقليل ال�شرر الذي 
اأ�شاب العامل نتيجة تف�ّشي وباُء كورونا؛ لأن للمكتبات دوًرا رئي�ًشا يف 
منظومة دعم الوعي ال�شحي ملكافحة هذه الأزمة؛ فكان لزاما عليها 
م�شاركة املوؤ�ش�شات الأخرى يف زيادة الوعي ال�شحي لدى املواطنني 
اإلى  اإ�شافًة  معرفية،  وخدمات  واأن�شطة  معلومات  من  تقدمه  مبا 

توا�شل بع�س اأن�شطة هذه املكتبات دون حدوث اأّي انقطاع.
بدء  لأنها وجدت منذ  الع�شر؛  لي�شت �شمة من �شمات  الأزمة 
اخلليقة، واأ�شبحت عن�شرا مهما يجب مراعاته، فقد �شببت كثري 
من الأزمات خ�شائر مادية وب�شرية على حياة الدول يف العامل، ويف 
عامل اليوم اأ�شبح مو�شوع اإدارة الأزمات ميتلك اأهمية خا�شة نظرا 
ملا متثله الأزمات من تهديد لكيان الدول وبقائها ويتجاوز امل�شتوى 

الفردي اإلى م�شتوى الدول. 
ذكره  ما  معانيها  باأب�شط  اللغوية  الناحية  من  الأزمة  وتعرف 
الفريوز اآبادي يف معجمه، مبعنى اأَزَم العاُم: ا�ْشَتَدّ َقْحُطه. وم�شطلح 
الأزمة يقابل م�شطلح Crisis يف اللغة الإجنليزية، وترجع اأ�شوله 
اإلى الكلمة الالتينية krinein، ومعناها اأن تقرر decide، لذلك 
اأما  اأو حتول وقت ال�شعوبة وال�شدة.  الأزمة تعني نقطة قرار  فاإن 
من الناحية ال�شطالحية فالأزمة مبعناها العام هي تلك النقطة 
ما،  تطور  يتحدد عندها م�شري  التي  واللحظة احلا�شمة  احلرجة 

اإما اإلى الأف�شل واإما اإلى الأ�شواأ. 
هذه  بني  ومن  الأزمة،  لتعريف  و�شعت  عدة  تعريفات  وهناك 

التعريفات نذكر الآتي:
ونقطة  توتر  حالة  "الأزمة  العاملية  العربية  املو�شوعة  تعريف 
حتول تتطلب قرارًا ينتج عنه مواقف جديدة �شلبية كانت اأو اإيجابية 

توؤثر على خمتلف الكيانات ذات العالقة".
ويعرفها الظاهر باأنها: "نقطة حتول، اأو موقف مفاجئ يوؤدي 
اإلى اأو�شاع غري م�شتقرة، وحتدث نتائج غري مرغوب فيها يف وقت 

فيه  تكون  وقت  يف  للمواجهة  حمدد  قرار  اتخاذ  وي�شتلزم  ق�شري، 
الأطراف املعنية غري م�شتعدة، اأو غري قادرة على املواجهة".

معقد  �شحي  نظام  اأو  �شعبة  حالة  ال�شحية  فهي:  الأزمة  اأما 
يوؤثر يف الب�شر يف منطقة اأو عدة مناطق جغرافية، وقعت اأ�شا�ًشا يف 
الأخطار الطبيعية، من مكان معني لت�شمل الكوكب باأ�شره. ولالأزمات 
الأرواح  وخ�شائر يف  املجتمع،  كبرية يف �شحة  اآثار  عموًما  ال�شحية 
والقت�شاد، وتعرف مدى خطورة الأزمة ال�شحية و�شدتها غالبا من 

خالل عدد الأ�شخا�س املت�شررين �شمن نطاق تغطيتها اجلغرافية.
دور املكتبات يف التوعية ال�شحية اأثناء الأزمات ال�شحية العاملية  
ُتعُدّ املكتبات مبختلف اأنواعها )الأكادميية، والعامة، واملدر�شية، 
يف  القائمة  والثقافية  الجتماعّية  املوؤ�ّش�شات  اإحدى  والأطفال(، 
املجتمعات الإن�شانية واأ�شا�س الرقي والتطور فيه، وامل�شدر الرئي�س 
حالت  يف  وال�شليمة  ال�شحيحة  املعلومات  على  للح�شول  واملوثوق 
الأزمات والكوارث، ولها دور يف مكافحة الأزمات ال�شّحية العاملية؛ 
ال�شحة  منظمة  واإعالن  العامل  يف  كورونا  مر�س  لنت�شار  ونتيجة 
ال�شاد�شة، وجب على  اإلى املرحلة  الإنذار  العاملية، يف رفع م�شتوى 
ال�شّحية  الأزمة  حول  باملعلومات  واملوؤ�ّش�شات  الأفراد  اإبالغ  الدول 
الوعي ال�شّحي  العامة دعم  اأي�شًا على املكتبات  احلا�شلة، ووجب 
للمواطنني وتقدمي خدماتها ومنتجاتها املعلوماتية العلمية والطبية 
املجتمع  خدمة  اإلى  تهدف  والتي  به،  املحيط  للمجتمع  وال�شّحية 
اأدوارها  اأهم  ولعل  اإمكانات؛  من  اأوتيت  ما  بكل  فيه  ُتن�شاأ  الذي 
�شتى  يف  و�شرائحه  م�شتوياته  بكل  املجتمع  بق�شايا  الهتمام  هو 
الأوقات؛ وخا�شة يف ظل يف اأوقات الأزمات، ويف الأو�شاع الراهنة 
التي يعي�شها العامل، وهناك مكتبات حول العامل ما زالت م�شتمّرة 
دور  للمكتبات  يكون  هنا  ومن  للم�شتفيدين،  خدماتها  تقدمي  يف 
بارز ومهّم يف التثقيف والتوعية ال�شّحية املجتمعّية اأثناء الأزمات 

ال�شّحية، وذلك من خالل الأ�شاليب والو�شائل الآتية:
التوا�شل  مواقع  على  كاملة  و�شفحات  من�شات  ا�شتخدام   .1
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وطرق  انتقاله،  وطرق  واأعرا�شه  باملر�س  التعريف  يف  الجتماعي 
والطبية  العلمية  املن�شورات  طريق  عن  منه  والعالج  الوقاية 

والفيديوهات، مع تفعيل ن�شاطه يف التوا�شل مع امل�شتفيدين.
يف  تردداتها  عرب  والتلفزيوين  الإذاعي  البث  قنوات  ا�شتخدام   .2
وال�شارية،  املعدية  الأمرا�س  هذه  بخطورة  املحلي  املجتمع  توعية 

وطرق العدوى، وكيفية جتنبه والتعامل مع امل�شابني. 
للمعلومات  النتقائي  والبّث  اجلارية  الإحاطة  خدمات  اإطالق   .3
ال�شتفادة  ليتمكن من  يحتاجها  التي  امل�شادر  للم�شتفيد، لختيار 
منها، يف جمال التوعية ال�شحية باملر�س، وكيفية جتنبه وانت�شاره.

4. ت�شجيع امل�شتفيدين من تلك املكتبات على تفعيل دورهم املجتمعي 
وتكوين فرق مل�شاندة الدولة يف احتواء هذا الوباء، والق�شاء عليه 
ح�شب  كل  والتعقيم  الر�س  وفرق  الوبائي،  ال�شتق�شاء  فرق  مثل 

اخت�شا�شه. 
5. اإتاحة م�شادر املعلومات غري املجانية جمانا خالل هذه الفرتة 
منازلهم  يف  البقاء  على  ت�شجيعهم  يتم  حتى  امل�شتفيدين،  جلميع 

حلني انتهاء هذا الوباء.   
6. اإتاحة اخلدمات الرقمية على مدار ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع، 
والو�شائط  الرقمية  وامل�شادر  الإلكرتونية،  الكتب  بتوفري  وذلك 
التعليمية والكتب ال�شوتية والأفالم واملجالت العلمية، التي تتناول 
الأمرا�س واأ�شبابها، والوقاية خري من العالج؛ فهناك كتب اإر�شادية 
ال�شكري، ومر�س  اأمرا�س مزمنة مثل مر�س  تتناول احلديث عن 

ال�شرطان. 
اإليها  ترُد  التي  ال�شتف�شارات  جميع  على  الرّد  خدمة  تقدمي   .7
امل�شتفيد  بني  املبا�شرة،  الإلكرتونّية  املحادثات  عرب  رّوادها  من 
للعلوم  نايف  جامعة  مكتبة  يف  يح�شل  مثلما  املكتبة  واأخ�شائي 

الأمنية. 
ال�شتف�شارات  ل�شتقبال  التفاعلية  اب  الوات�س  خدمة  اإطالق   8.
واملقرتحات والفيديوهات؛ بهدف تفعيل خدمات املكتبة واأن�شطتها 

يف التوا�شل مع امل�شتفيدين.  
9. متديد تواريخ املواد امل�شتعارة تلقائًيا، وعدم فر�س اأي غرامات 

متاأخرة، وميكن للم�شتفيدين اإرجاع املواد عند اإعادة فتح املكتبة.
فريو�س  من  احلماية  حول  وتثقيفّية  توعوّية  اإر�شادات  و�شع   .10

كورونا داخل �شفحات املكتبة الر�شمّية.
مع  للتوا�شل  الإلكرتونّية  التوا�شلّية  والآلّيات  الطرق  ا�شتثمار   .11
رّواد املكتبة، كخدمات الإعارة واملطالعة واقتناء امل�شادر عن ُبعد.

12. اإقامة ندوات توعوّية عرب الإنرتنت لالأطفال مل�شاعدتهم على 
تقبل احلجر املنزيل، وتفعيل الإفادة منه ثقافيًا واجتماعيًا وتربويا 
يف  والأطباء  املكتبات  بني  الإيجابية  العالقات  وتقوية  ذلك،  ًوغري 
ال�شحي بني  الوعي  لن�شر  باإعداد ندوات  ال�شحية، وذلك  املراكز 

املواطنني. 
حولهم،  من  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  امل�شتفيدين  13.توعية 
بعد اأن تعاَفى كوكب الأر�س من التلوث اأثناء فرتة احلجر املنزيل 

وحظر التجوال، التي توقف فيها الإن�شان عن اإيذاء الكوكب.
النف�شي  والتاأقلم  للتعايف  التخطيط  على  امل�شتفيدين  14.م�شاعدة 
الأزمة،  هذه  �شببتها  التي  الأ�شرار  من  والقت�شادي  والجتماعي 
بعد اأن تنتهي الأزمة؛ من خالل اإمدادهم مب�شادر املعلومات التي 

تعني على ذلك.
مثل  الوبائية  بالأمرا�س  املرتبطة  الثقافية  امل�شابقات  اإقامة   .15
لت�شجيع  واملعنوية  املادية  اجلوائز  ذات  والكولريا  كورونا  فريو�س 
امل�شتفيدين على كتابة املو�شوعات والق�ش�س الق�شرية والروايات 
التي تدعم توعية املجتمع من خطورة تف�شي جائحة فريو�س كورونا.
قطاعات  وتزويد  الوباء  انت�شار  اأماكن  لر�شد  كمركز  العمل   .16

الدولة املختلفة باملعلومات التي يحتاجون اإليها اأوًل باأول. 
17. عقد حما�شرات عرب الإنرتنت تعني امل�شتفيدين على الو�شول 
دورات  وعقد  كورونا،  فريو�س  حول  املوثوقة  املعلومات  مل�شادر 
اأي�شًا عرب الإنرتنت تعني امل�شتفيدين على تقييم مواقع و�شفحات 
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املعلومات  من  وذويهم  اأنف�شهم  حماية  من  ليتمكنوا  الإنرتنت، 
املزيفة، وال�شائعات. 

اأداء  عن  تتوقف  مل  التي  والعاملية  العربية  املكتبات  اأمثلة  ومن 
الكثري من اأن�شطتها وخدماتها للباحثني والقراء ب�شكل تقني من خالل 

موقعهم على الإنرتنت، جراء تف�شي جائحة كورونا2020، ما يلي:
من  العديد  تقدمي  عن  تتوقف  مل  التي  الكوجنر�س"  "مكتبة   -1
العامل، من خالل عنوان  اأنحاء  للم�شتفيدين من جميع  اخلدمات 

املكتبة الإلكرتوين لتقدم لهم:
- ندوات متاحة عرب الإنرتنت للمعلمني بكل �شرائحهم وم�شتوياتهم. 
- التوا�شل مع امل�شتفيدين منها حول اجلديد من م�شادر املعلومات 

واخلدمات. 
2- "املكتبة الربيطانية" التي ما زالت تتوا�شل مع امل�شتفيدين حول 

العامل، من خالل:
الرقمية،  واإتاحة مقتنياتها  الإلكرتونية،  - تقدمي بع�س اخلدمات 

وتقدمي اخلدمات املرجعية. 
- احلر�س على ا�شتقبال مالحظات امل�شتفيدين. 

3- "مكتبة الإ�شكندرية التي ما زالت تقدم عدة خدمات للجمهور، 
منها على �شبيل املثال:

اأو  الهاتف  اأو  في�شبوك  خالل  من   ask a librarian خدمة   -
الربيد الإلكرتوين. 

الربيد  خالل  من  اإلكرتونية  مقالت  على  احل�شول  خدمة   -
الإلكرتوين.

عرب  اأفادت  التي  نيويورك"،  بولية  العامة  بروكلني  "مكتبة   -4
�شفحة خا�شة خلدمات امل�شتفيدين يف وقت اأزمة كورونا، اأنه يجب 
من  العالج  حول  خا�شًة  اإليهم  ت�شل  التي  املعلومات  من  التحقق 
م�شتمرة يف  املكتبة  اأن  اأعلنت  كما  منه؛  الوقاية  اأو  كورونا،  مر�س 

تقدمي اخلدمات التالية: 
اأوًل: خدمات ال�شباب:

ا�شتعارة الكتب الإلكرتونية. 
قراءة ال�شحف واملجالت الإلكرتونية. 

تعُلّم لغة اأجنبية، وتعُلّم مهارات برجمة احلا�شوب، والإدارة والإبداع.
ثانيًا: خدمات الأطفال واليافعني:

دورات  وتلقي  املكتبيني،  من  الغنائية  الق�ش�س  اإلى  ال�شتماع 
حول اختيار املهنة يف امل�شتقبل. 

اليافعني  الثقافات املختلفة، وامل�شاركة يف م�شابقة  ا�شتك�شاف 
للكتابة الأدبية. 

ظل  يف  املكتبات  بها  متر  التي  الأزمة  اأن  نرى  فاإننا  وختاما: 
فريو�س كورونا تتطلب من كل الدول اأن يكون لديها اأنظمة معلومات 
وات�شالت وو�شائل تكنولوجية حديثة متطورة مع ما ي�شهده العامل 
من التطور التكنولوجي والعلمي والجتماعي امل�شتمر معتمدا على 
ما يوفره هذا التطور من اإمكانات تفيد املكتبات ومراكز املعلومات، 
ويتاح  املجتمع،  يف  املوجودة  القطاعات  كل  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنها 
اأ�شا�شية   وكاأداة  م�شاعدة،  كاأداة  العادية  الأوقات  يف  النظام  هذا 
التي  اأو ال�شحية  املناخية والطبيعية  والكوارث  الأزمات  اأوقات  يف 
ت�شتمر  اأن  بد  ول  التقليدية،  املكتبات  على  العتماد  معها  ي�شعب 
املكتبات يف القيام بدورها الفعال، واأل جتعل جائحة كورونا التي 
املعلومات  بتوفري  الرئي�س  املكتبة  ودور  توقف عمل  العامل  حتا�شر 

واخلدمات املرجعية والإعالمّية والإر�شادية والتثقيفية.
وخالقة  جديدة  لطرق  ومبتكرين  متميزين  مبدعني  ولنكن 
ملن  املعلومات  تو�شيل  يف  رائدة  املكتبة  وجعل  املعلومات،  لإي�شال 
دورها  اأهمية  على  تاأكيدا  بعد؛  عن  خدماتها  بتقدمي  يحتاجها، 
لتقدمي  املكتبة  ر�شالة  ظل  ويف  املجتمع،  يف  لأهدافها  وحتقيقا 

خدماتها لأكرب عدد من القراء والباحثني وامل�شتفيدين.
والبالء  الوباء  بالدنا  عن  يرفع  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�شاأل 
والإن�شانية  امل�شلمني  بالد  �شائر  وعن  والأ�شقام،  الأمرا�س  و�شيء 

جمعاء. 
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الذي يتابع امل�شهد يف اململكة الأردنية الها�شمية وكيفية تعاملها 

عظمى  دولة  يف  اأننا  يدرك  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة  مع 

مبنية على  وا�شحة  روؤيا  له  قائد حمنك  يراأ�شها  را�شخة اجلذور، 

على  احلفاظ  باأهمية  يوؤمن  �شعب  من  قوتها  ت�شتمد  متينة،  اأ�ش�س 

الدولة  اأوامر  بتنفيذ  والتزام  ان�صباط  من  ن�صاهده  ما  لذا  وطنه، 

القوية،  وعزميته  اأخالقه  نبل  ال�شعب  هذا  يف  نكرب  جتعلنا  بدقة، 

املجتمع  عن  تعرب  ل  التي  الفردية  الت�شرفات  بع�س  جتاهلنا  اإذا 

القوات  فنجد  العظيم.  ال�شعب  لتقييم  مقيا�ًشا  تعترب  ول  الأردين 

امل�شلحة الأردنية-اجلي�س العربي- قامت م�شكورة بجميع اأجهزتها 

ل�شد  املختلفة  الدولة  لأجهزة  الدعم  وتقدمي  التام  بال�شتعداد 

للتعامل  �شيناريوهات حمتملة  وو�شع  كورونا،  العاملي  الوباء  تف�شي 

مع كافة املواقف الطارئة.

الرائدة  امل�صلحة  القوات  لأجهزة  اأمنوذجا  تعد  وهي  ل  كيف 

والإن�شانية  الوقائية  الأبعاد  احل�شبان  يف  اأخذت  والتي  العاملية، 

واحل�شارية، واأخ�س بالذكر دائرة املخابرات العامة، التي متيزت 

باحرتافية عالية يف التعامل مع املو�شوع.

�شرورة  باملواطنني  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأهاب  وقد 

التقيد واللتزام بالتعليمات حتى نخرج من هذه اجلائحة ب�شالم، 

د. اأ�سمى ال�سراب العبادي

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية

روؤيا ملكية وفزعة وطن
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والذي يتتبع امل�شرية الوطنية يف اململكة الأردنية الها�شمية، يدرك 
اأهمية الأوراق النقا�شية جلاللته، حيث جاءت منهج حياة ود�شتوًرا 
�شاماًل ملا متيز به جاللته من نظرة ثاقبه يف ا�شت�شراف امل�شتقبل، 
م�شامني  تفعيل  الدولة  وموؤ�ش�شات  اأجهزة  جميع  على  يجب  لذا 
نحو  م�شريتنا  الأولى"  النقا�شية  الورقة  ففي  النقا�شية،  الأوراق 
بناء الدميقراطية املتجددة" ركز جاللته على ال�شراكة بني اأفراد 
يف  الوطن  جتاه  امل�شوؤولية  حتمل  يف  الت�شاوي  اأ�شا�س  على  املجتمع 
الظروف ال�شعبة، والت�شاوي يف فر�س حتقيق املكت�شبات يف اأوقات 

الزدهار.
اأما وزارة الرتبية والتعليم، فقد حاولت جاهدة منذ اللحظات 
التعليمية عن بعد من باب ك�شب  العملية  الأولى للجائحة موا�شلة 
الوقت واإ�شغال الطلبة بحقهم يف ا�شتمرارية التعليم، فاأخرجت اإلى 
العملية  يف  رائدة  جتربة  تعد  "در�شك" التي  من�شة  الوجود  حيز 
ال�شابعة"  الورقة  يف  �شابق  وقت  يف  جاللته  كان  وقد  التعليمية، 
ال�شامل" قد ركز على  اأ�شا�س الإ�شالح  التعليم املبني على  تطوير 
والنقد  والتدقيق  والبحث  والفهم  ال�شتق�شاء  على  املبني  التعليم 

ال�شخ�شية، حتى  والعمل على �شقل  التلقني،  والبعد عن  والتحليل 
يكون �شمة املجتمع الأردين التقدم والتطور ومواكبة العلم واملعرفة 
والتكنولوجيا، وجاللته يرجو اأن يتحقق اأمله يف اأن يرى مدار�شنا 
اأن  كما  العاملية،  واملناف�شة  املواهب  و�شقل  واملعرفة  للعلم  م�شاعل 
جلاللة امللكة رانيا العبد اهلل دوًرا مميًزا يف دعم العملية التعليمية 

بكل جوانبها وتفا�شيلها.
كبري،  عبء  عاتقه  على  وقع  فقد  ال�شحي،  للقطاع  وبالن�شبة 
حيث يوا�شل الطاقم الطبي يف م�شت�شفيات اململكة الليل بالنهار من 
املو�شوع، فلمثل هوؤلء اجلنود  وال�شيطرة على  املر�شى  اأجل راحة 
الأردين  ال�شعب  ين�شى  ولن  القبعات،  ترفع  عملهم  يف  املتفانني 

مواقفهم وت�شحياتهم العظيمة. 
ون�صتطيع القول اإن الأردن اليوم اأعطى للعامل اأمنوذجا يحتذى 
�شعبه  حياة  على  يحافظ  كورونا مبا  مع جائحة  التعامل  كيفية  يف 

الأبي.
حمى اهلل الأردن قيادة و�شعبا واأبعد اهلل عنهم كل مكروه.

� � �



شباط 2021 املجلد 57-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 74

د. مي�سون حممود �سعيل
مدرسة مقام عيسى األساسية اخملتلطة

مديرية تربية الزرقاء الثانية

�لقيم �لأخالقية يف ظل �لتعليم عن بعد

�شهدت النظم الرتبوية تطورا كبريا و�شريعا يف املراحل الأخرية، 
وخا�شة النظم التعليمية )الرتبية والتعليم(، وال�شبب هو تطور و�شائل 
الت�شالت، وثورة املعلومات والتقنيات احلديثة، فاأ�شبح من ال�شروري 
اإعادة ت�شكيل املنظومة الرتبوية والتعليمية مع طبيعة اأدوات الت�شال 
والتوا�شل احلديثة عن طريق التعلم عن بعد، وتنمية القيم الأخالقية 

الإيجابية بدرجة كبرية وعالية.
واملواقف  احلالت  يف  الإن�شان  يت�شرف  كيف  لنا  تبني  والأخالق 
التي تفر�س علينا دون اأن نخالف يف ذلك �شمرينا اأو العرف ال�شائد 
اأو  الطاعة  فكرة  ذلك  ويت�شمن  وتقاليدنا،  عاداتنا  من  املجتمع  يف 

اخل�شوع، وعلى ذلك فمجال الأخالق هو جمال الواجب، والواجب هو 
العمل الذي يفر�س علينا. )ر�شوان،2008، ذكره ال�شعودي، 2019(.

فالقيم الأخالقية: موجهات �شلوكية حترك الفرد نحو العمل بطريقة 
تتفق مع مبادئ الدين وعادات املجتمع، وهي ن�شق من املعايري التف�شيلية 
لل�شلوكات املرغوبة، والتي ميكن للرتبية نقلها وتنميتها عن طريق التن�شئة 
الجتماعية، حيث يتج�شد عنها ممار�شات لفظية و�شلوكية، ميكن و�شفها 

باأنها ممار�شات يربز فيها ح�شن اخللق )حممد، 2019(. 
ت�شنف الأخالق اإلى �شنفني: �شنف نظري: وهي عبارة عن الآراء 
والجتاهات التي ينادي بها العلماء والفال�شفة. و�شنف عملي: وهو ما 
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ميار�شه النا�س يف حياتهم العملية، والأخالق يف الإ�شالم منها ما هو 
فطري جبل الإن�شان عليه، ومنها ما هو مكت�شب يكت�شبه الإن�شان من 
البيئة التي يعي�س فيها. )العناين،2009، واأ�شار اإليه ال�شعودي،2019(. 
وتكمن اأهمية القيم الأخالقية ودورها يف حت�شن ال�شلوك الإن�شاين 
خالل  من  الإن�شاين  ال�شلوك  ترقية  حيث  من  العمرية  املراحل  كافة  يف 
الب�شرية  النف�س  وتقوية  العليا  واخللقية  الدينية  باملبادئ  التم�شك 
الإيجابية والجتاهات  املواقف  اتخاذ  الإن�شان نحو  وتوجيه  وحت�شينها، 
كربى  اأهمية  لها  الأخالقية  القيم  اأن  كما   .)2019 )حممد،  البناءة. 
والأمانة،  النظام،  اإلى  تهدف  حيث  الإنتاج  وزيادة  الأعمال  اإجناز  يف 
حتقيق  نحو  الدفع  قوة  الأخالقية  والقيم  امل�شوؤولية.  وحتمل  وال�شدق، 
الأهداف، فالقيم املرغوب فيها متى ما تاأ�شلت يف نف�س الفرد اأو املتعلم 
هذه  وت�شبح  املطلوب،  وهو  حتقيقها  على  العمل  اإلى  دائمًا  ي�شعى  فاإنه 
واجلهد،  الوقت،  عليه  وتوفر  اأعماله،  به  تقا�س  الذي  املعيار  هي  القيم 
والنتظام،  الت�شاق  ل�شلوكه  حتقق  كما  والتناق�س،  ال�شطراب  وجتنبه 
وتعترب تنمية القيم اخللقية من اأهم اأ�صباب جناح اأي ن�صاط، لأنه يجمع 
وطاعة  والتعاون  بال�شمو  اأخالقهم  وتت�شم  الفريق،  اأفراد  بني  الحرتام 
القائد يف تنفيذ ما يطلب منهم. )ال�شبيلي،2010 اأعده ال�شعودي 2019(. 
املرجع  يعترب  الذي  الإ�شالمي  الدين  الأخالقية  القيم  م�شادر  ومن 
املجتمع  د�شتور  فهو  اأخالقي،  واأ�شا�س  م�شدر،  لكل  واملتكامل  ال�شامل 
من  وت�شلح  النف�س،  تهذب  التي  الفا�شلة  الأخالق  اإلى  ويدعو  الإ�شالمي 
�شاأن الفرد واجلماعة، وينبذ الأخالق الفا�شدة التي ت�شيب اأفراد املجتمع 
وتعترب  دنيوية،  م�شادر  الثاين  وامل�شدر  احلياة.  يف  ال�شقاء  لهم  فت�شبب 
النا�شئة  نفو�س  يف  وغر�شها  الأخالقية  القيم  لنقل  تربوية  و�شائط  مبثابة 
واأفراد املجتمع. ) اأبو الوفا، 1990، وياهي، 1992، ذكرهم حممد، 2019(. 
ومن اأمناط القيم الأخاقية التي يجب تنميتها لدى طاب العلم 
والتي يجب اأن يتحلى بها املعلم باعتباره القدوة لطالبه وكذلك طالب 
واحللم،  والتقوى،  الإخال�س،  والأمانة،  وال�شدق،  التوا�شع،  العلم: 

والعفة، واحلياء. ) حممد، 2019(.

حيث  املنزلية:  الرتبية  فاأول:  الأخالقية:  القيم  حتقيق  و�شائل  اأما 
اإن  اإذ  الكبار،  واإخوته  اأبويه  من  اخللقية  ال�شفات  ميت�س  الطفل  اإن 
�شخ�شية الطفل تتمدد من خالل الرتبية املنزلية، وثانيًا: املدر�شة التي 
عليها يقع عبء كبري يف تكوين خلق املتعلم، فاملتعلم يق�شي معظم وقته 
الوا�شع  مبعناها  الرتبية  بعملية  تقوم  اأنها  اإلى  بالإ�شافة  املدر�شة،  يف 
الذي ميتد اإلى تهذيب اخللق، والإعداد للحياة ال�شاحلة، وثالثًا: و�شائل 
التي  الو�شائل  من  الإعالم  و�شائل  جتعل  احلديثة  فالرتبية  الإعالم: 
حتقق اأهداف الرتبية، وبالتايل دخلت هذه الو�شائل يف اإطار التخطيط 
الرتبوي، وير�شم لها دور تربوي يجب عليها اأن توؤديه. ) حممد، 2019(.
امل�شكالت  اإلى  نتطرق  اأن  قبل  بعد  عن  التعليم  نعرف  اأن  وميكن 
القيم الأخالقية يف ظل التعليم عن بعد باأنه: نوع من التعلم الإلكرتوين 
يتم  حيث  والطلبة،  املعلمني  بني  املبا�شر  التوا�شل  وجود  بعدم  يتميز 
اإعداد املواد التعليمية اإلكرتونيًا، ثم ن�شرها با�شتخدام اأي و�شيلة تقنية 
حديثة، ويرتك للطلبة حرية اختيار الوقت املنا�شب للتفاعل مع املحتوى 
اأكرث،  للتو�شيح  الزبون،2020(.  ذكره  )ال�شرهان،2014  التعليمي. 
التعليم عن بعد يعترب الت�شال غري املبا�شر بني املعلمني والطلبة بحيث 
و�شائل  والواجبات عرب  واملحا�شرات،  التعليمية،  الدرو�س  اإعطاء  يتم 
املعلومات  لت�شل  امل�شتجدة  احلديثة  التكنولوجية  التعليمية  الأجهزة 
منا�شب  وقت  وباأي  وي�شر،  �شهولة  بكل  بعد  عن  التعليمية  واملهارات 
بكافة  التقليدي  التعليم  عن  يختلف  اأنه  كما  والطالب،  املعلم  يختاره 

جوانبه، واأ�شكاله.
اأما م�شكالت القيم الأخالقية عند بع�س طالب العلم يف التعليم عن 
بعد، فبالرغم من التطورات التكنولوجيا والتغيريات ال�شريعة الإيجابية 
التي و�شلت اإلينا، وال�شري معها ومواكبتها، واملزايا التي يوفرها التعلم عن 
بعد، اإل اأن هناك م�شكالت تعليمية، تتعلق بالقيم الأخالقية )ال�شلبية( يف 
التعليم عن بعد عند بع�س الطلبة والأهايل اأي�شًا، ومتثل م�شكلة رئي�شة، 
مبا�شرة  تدري�شية  جل�شات  غياب  تتطلب  التي  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
بني الطلبة واملعلمني، فتعرت�س القيم الأخالقية يف املدار�س احلكومية، 
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وخا�شة يف الع�شر احلايل الذي نعي�شه يف ظل جائحة كورونا العديد من 
امل�شكالت من اأهمها: اأوًل: ق�شور الرتبية الأ�شرية: اإن معظم امل�شكالت 
اإلى �شعف الرتبية  التي يعاين منها املجتمع املدر�شي، ترجع  الأخالقية 
الوالدين الدائم يف مهام العمل  ان�شغال  الأ�شرية، ومن تلك امل�شكالت: 
وم�شوؤولياته، وكرثة امل�شاجرات والنزاعات الأ�شرية، و�شعف تاأثري القيم 
الدينية والإن�شانية داخل الأ�شرة، والفتقاد للقدوة واملثل الأعلى، و�شعف 
الرتابط الأ�شري، وقلة العطف واحلنّو على الأبناء، واإح�شا�س الوالدين 
قيم  على  الأبناء  وتربية  القيم،  بع�س  وت�شويه  الأبناء  تربية  يف  بالف�شل 
ال�شائد يف املجتمع. للعرف  الإ�شالمي وخمالفة  للدين  واأخالق خمالفة 

العتماد  بعد  عن  التعليم  يف  اأي�شًا  نالحظه  والذي   ،)2019 )حممد، 
احل�ش�س  وح�شور  املعلومات،  تلقي  يف  الأهايل  بع�س  عند  الكبري 
بدل  املطلوبة  الختبارات  وتقدمي  التعليقات  وكتابة  بعد  عن  التعليمية 
نواٍح  من  الطالب  يف  كبريا  �شلبيا  اأثرا  يرتك  الأمر  وهذا  اأبنائهم،  من 
كثرية منها: العتماد على الغري، وعدم حتمل امل�شوؤولية، واحل�شول على 
عالمات لي�شت من علمه وجهده، وغريها من اآثار �شلبية. ثانيًا: الإعالم 
بع�س  تدمري  مبحاولة  الإعالم  و�شائل  بع�س  قامت  فقد  و�شائله:  بكافة 
مبا  واللغوي،  الفكري  بالتدهور  والت�شبب  والثقافية،  الجتماعية  القيم 
الوفا،  )اأبو  والرتبوية.  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ميثل �شربة حقيقية جلهود 
1992، اأ�شار اإليه حممد، 2019(، وعدم ا�شتخدام ا�شرتاجتيات متنوعة 
املجتمع،  مع  التفاعل  فر�شة  من  يقلل  للطلبة،  العلمية  املعرفة  لو�شول 
وبالتايل تقليل وتعطيل بع�س اأن�شطة ومواهب الطلبة. ثالثًا: التكنولوجيا 
الت�شالت،  عامل  يف  الثورة  هذه  حدوث  الإنرتنت(:  )مواقع  احلديثة 
البيوت  معظم  اإلى  والنرتنت  النقالة،  والهواتف  الف�شائيات،  ودخول 
قيما  اأبنائنا  لدى  تر�شخ  �شلبية،  بطريقة  ا�شتخدامها  ويتم  املجتمع،  يف 

�شلبية ثابتة مع الزمن، كالعنف اأو الإباحية، وتلقي بع�س الأفكار ال�شلبية 
املخالفة، ومتر دون عقاب اجتماعي اأو قانوين. )العي�شوي، 2004، اأعده 
حممد، 2019(، بالإ�شافة اإلى ا�شتخدام الهاتف النقال لالألعاب مثل ) 
يوؤثر مبا�شرة يف �شحة الطالب وتدمريها  الببجي( ب�شكل م�شتمر  لعبة 
غياب  رابعًا:  امل�شكالت.  من  وغريها  في�شعفه،  ب�شره  وعلى  نف�شيا 
الدور الرتبوي للموؤ�ش�شات الدينية: كان القليل من اأبنائنا يتوافدون اإلى 
امل�شاجد للتعليم وممار�شة العبادات، ولكن يف وقتنا احلايل وبعد انت�شار 
فتحها،  اإعادة  ثم  حمدودة،  لفرتة  امل�شاجد  اإغالق  مت  كورونا،  جائحة 
املنت�شر.  املر�س  من  واخلوف  اأبنائنا،  نفو�س  نف�شيا يف  اأثرا  يرتك  مما 
خام�شًا: الأقران )الأ�شدقاء(: ل �شك اأن رفاق ال�شوء يوؤثرون يف �شلوكات 
الطلبة، حيث تقوم جماعة الرفاق ال�شوء بدور وا�شح يف اإك�شاب الطلبة 
معايري اأخالقية �شيئة، وتكون �شببًا يف جلوئها اإلى اأخالقيات منحرفة، 
مثل: الكذب، والغ�س املدر�شي �شواء مبا�شر اأو يف التعليم عن بعد. )اأبو 
غريب واآخرون،2012، ذكره حممد، 2019(، وهذا ما نالحظه يف هذه 
يف  الغ�س  اإلى  يلجوؤون  الطلبة  من  فكثري  كورونا،  جائحة  ظل  يف  الأيام 
المتحانات باأخذ الإجابات من بع�شهم بغ�س النظر اإن كانت �شحيحة 

اأو خاطئة دون درا�شة املادة التعليمي.
واأخريا نختم كالمنا ب�شرورة توفري القدوة ال�شاحلة يف حياتنا 
موؤ�ش�شات  اأي  اأو  املدر�شة  اأو  البيت  يف  �شواء  اأنواعها،  اختالف  على 
�شليمة  تربية  الطلبة  اأبنائنا  لرتبية  و�شيلة  خري  تعترب  فهي  اأخرى، 
حياتهم،  �شوؤون  كافة  يف  الطلبة  اأبنائنا  ومتابعة  ومراقبة  و�شحيحة. 
على  والعتماد  الناقد،  التفكري  ممار�شة  على  وتعوديهم  وتدريبهم 
النف�س للقيام بواجباتهم، وم�شاعفة اجلهود الفردية والجتماعية يف 

معاجلة امل�شكالت ومعوقات القيم الأخالقية ال�شلبية.
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النوعية، املوؤ�ش�شة العربية للرتبية والعلوم والآداب، )14(، 220-201.
- ال�شعودي، تهاين عبد العزيز )2019(. فاعلية اإ�شرتاتيجية امل�شروع يف تنمية بع�س القيم الأخالقية لدى طفل الرو�شة، جملة الرتبية، جامعة الأزهر- كلية الرتبية، )184(2، 137-87.
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امل�سرفة الرتبوية: دميا خليل الرب�سي

مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة عجلون

�لتطّور �لّدليل للفظة "جائحة" يف �للغة �لعربّية

تنمو  كالكائن احلّي،  �شريورتها-  الّلغة - يف  اأّن  فيه  �شّك  ل  مّما 
التطّور  لنوامي�س  خا�شعة  فالّلغة  وتتوّلد،   بغريها،  وتتاأّثر  وتتطّور، 
الألفاظ  من  كثري  دللت  تطّورت  اإذ  ة؛  خا�شّ والّدليّل  عاّمة،  الّلغوّي 
يف عربيتنا املعا�شرة، باأحد مظاهر التطّور الّدليل كالّتعميم )تو�شيع 
الدللة(، اأو الّتخ�صي�ص، )ت�صييق الّدللة(، اأو الّرقّي، اأو النحطاط، 
اأو النتقال الّدليل، فوجدت العربّية نف�شها اأمام جمموعة كبرية من 
جديدة  دللت  عليها  اأُ�شبغت  وقد  املعجمّي  و�شعها  اأ�شل  يف  الألفاظ 

اأخذت ت�شيع، ويتداولها الأفراد حتى ن�شوا دللتها القدمية.
اأو  حراء،  ال�شّ يف  القافلة  تعني  كانت  مثاًل   " �شيارة   " فلفظة 

معروف،  متداول  اآخر  مدلول  لها  اأ�شبح  واليوم  امل�شافرين،  جماعة 
وكذلك لفظة "�شاطر" معناها يف اأ�شل الو�شع املعجمي �شخ�س اآِخٌذ 
يف َنْحٍو غرِي ال�شتواِء، ولكّنها اليوم ارتقت دللتها، فاأ�شبحت تدّل على 
معنى اأرفع واأرقى على امل�شتوى الجتماعي،  فال�شاطر اليوم هو الذكّي 
الناجح، ولفظة " احلرمي" التي كانت تطلق على كّل حمّرم ل مي�ّس، 
اأ�شبحت اليوم تطلق على الن�شاء، وكلمة " حرامّي" يف اأ�شلها ن�شبة اإلى 
حرام، اأّما اليوم فقد اأ�شبحت تطلق على " الل�ّس"، وكلمة " الأثاث" 
يف اأ�شل و�شعها تدّل على املال الكثري وَمتاع البيت من فرا�س ونحوه، 
�شت دللتها بفرا�س البيت، ولفظة " الطّب" كانت تطلق  واليوم ُخ�شّ
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�شت دللتها لتدّل على  قدمًيا على احِلْذق واملهارة يف ال�شيء، ثّم تخ�شّ
عالج اجل�شم والبدن.    

فالّلغة  الّلغوّي،  التطّور  اإّل جانًبا من جوانب  لي�س  املعنى  " فتغرّي 
لي�شت هامدة اأو �شاكنة بحال من الأحوال، على الرغم من اأّن تقّدمها 
والعنا�شر  والرّتاكيب  فالأ�شوات  الأحايني،  بع�س  يف  بطيًئا  يبدو  قد 

النحوّية و�شيغ الكلمات ومعانيها معّر�شة كّلها للّتغرّي والتطّور" )1(. 
الّلغات؛  خمتلف  يف  املعجمّيني   " "جائحة  لفظة  �شغلت  وقد 
اليومّي،  اللغوّي  بال�شتعمال  كورونا"  "جائحة  تداعيات  لرتباط 
وتداول م�شطلحات اإعالمّية حولها، فراحوا يبحثون عن اأ�شل الكلمة 
وا�شتخدامها، ويدر�شون اإمكانّية توحيد امل�شطلحات املتعّلقة بفريو�س 
كورونا يف معجم طبّي بدًءا من البحث يف اأ�شل كلمة "كورونا" وانتهاء 
ة فيها، وبخا�شة بعد اإعالن منظمة  بجملة امل�شطلحات الطبّية اخلا�شّ
تخّطت  "جائحة"  ي�شّكل  بات  كورونا  فريو�س  اأّن  العاملّية  ال�شّحة 
تعّر�شت  وهل  الكلمة؟  اأ�شل  فما  اأجمع.  العامل  اإلى  املحلّية  حدودها 

لتطّور يف دللتها؟
 " معنى  على  تتفق  تكاد  يجدها  العربّية  معاجم  يف  الباحث  اإّن 
كَلّه")2(،  فَتْجَتاُحُه  جل يف ماله  بالَرّ ّل  حَتُ يبُة  " املُ�شِ جائحة" باأنها: 
اأهلكته  املال:  وجاحت  ال�شيء،  ا�شتئ�شال  وهو  اجلْوح،  من  واجلائحة 
وا�شتاأ�شلته، ويقال جاحت اجلائحة النا�س اأهلكت مالهم وا�شتاأ�شلته، 
ْهِر()3(، ويف ) يف ا�شطالح  ُ من َجْوِح الَدّ ويف احلديث )اأَعاَذكم اهلَلّ
الفقهاء ( ما ل ي�شتطيع دفعه لو علم به، ك�شماوّي وجي�س و�شارق)4( ، 
وما اأذهب الّثمر اأو بع�شه من اآفة �شماوّية، كاجلراد، ويف �شحيح ُم�ْشِلم 
بَيّ - �شّلى اهلل عليه و�شَلّم- قاَل: " لْو ِبْعَت ِمْن اأَخيَك  َعْن جابر اأَنّ الَنّ
َتاأُْخُذ َماَل  ِمْنُه �َشْيًئا، ِبَ  َتاأُْخَذ  اأَْن  َلَك  َيِحُلّ  َفاأَ�شاَبْتُه جاِئَحٌة َفال  َثَمًرا 

اأَِخيَك ِبَغرْيِ َحٍقّ ") 5(.
والأْموال  الّثمار  ُتْهِلك  التي  الآَفُة  وهي  اجلائحة،  من  فالْجتياح 
جوائح.  واجَلْمع  ُمبرَية،  وِفْتَنٍة  عظيمة  يَبة  ُم�شِ وكُلّ  ُلها،  وَت�ْشتاأ�شِ
َرُره،  ماِء اإِذا َعُظَم َحْجُمه فَكرُثَ �شَ د َيَقُع من ال�َشّ واجلاِئحة تكون بالرَبَ

ِد املُْحِرق اأَو احَلّر املُْحِرِق، و�شنٌة جائحة: َجْدَبة، وجمعها:  وتكون بالرَبْ
من  جائحة  به  ونزلت  عليه.  اأتى  اأي:  ماله:  العدّو  واجتاح  َجوائح، 
اجلوائح)6(. وعليه، فاجلائحة تعني بوجه عام امل�شيبة تنزل بقوم، 
بامل�شائب  �شها  خ�شّ بع�شهم  اأن  غري  باأحدهم،  تنزل  نكبة  هي  اأو 
ت�شيب املال فتهلكه كّله؛ حتى اإنها �شارت علًما على امل�شائب العظيمة 
التي ت�شتاأ�شل املال اأو الأهل، ومن �شّدتها �شاروا ي�شربون بها املثل يف 

ال�ّشدة؛ فقالوا: "رفع احلوائج، اأ�شد من نزول اجلوائح".
ل  يجدها  العربّي  ال�شعر  ديوان  يف  "جائحة"  لفظة  واملُتتّبع 
تخرج عن مدلولها الوارد يف معاجم العربّية، فهذا قول ابن دريد 

من ق�شيدة يرثي فيها اأبا جعفر الطربّي )الب�شيط التام(: 
نوبا )7( ْتُه جاِئَحٌة           َذَلّْت َعِريَكُتُه َفاْنقاَد جَمْ اإَنّ الَعزاَء اإِذا َعَزّ

يق�شد اإلى اأّن الت�شرّب عند اإ�شابة م�شيبة يكون �شعيًفا هيًنا 
منقاًدا، فاجلائحة هنا تعني امل�شيبة.

ويقول ابن الّرومي )الب�شيط التام(: 
اعي مبغفرٍة               فاإْن ُت�شْبَك ِمَن الأَّيام جائحٌة وَمْن َيِقُلّ َلُه الَدّ
وُين�شُد الّنا�ُس فيه بيَت َيْقطنِي       مل ُيْبَك منَك على ُدْنيا ول ديِن)8(

يريد: فاإن اأ�شابتك م�شيبة اأو �شدة يف يوم من الأيام.
ويقول )الب�شيط التام(: 

واأ�شرُب الّنا�س يف قوٍم بجائحة      �ُشوؤًما واأكرث من عمرو بن دهماِن)9(
قا�شًدا بها عموم ال�شر.

ويقول ك�شاجم )املتقارب التام(:
ْحَت ِمْن َخاِدِم                  َفَلْم َاَر مثَلَك يل َمْنَظًرا اأَكاُفٌر ُقِبّ

َحْه)10( ولَقْتَك م�شرعٌة جائَحْه                 �شبيًها باأخالِقَك الفا�شِ
يريد: ونزلت عليك م�شيبة.

وهذا الأع�شى ميمون بن قي�س يقول )خمّلع الب�شيط(:
ّبَحْتُهْم ِمَن الّدَواهي َواأْهُل ُغْمداَن َجّمُعوا                                   َف�شَ
للّدهِر ما يجمُع اخلياُر                         جاِئَحة ٌ َعْقُبَها الّدَماُر)11(

تعني: امل�شيبة الكبرية العامة؛ بقرينة "من الّدواهي".
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ويقول اأبو متام يقول )الب�شيط التام(:
ل يوح�شّنَك ما ا�شتعجْبَت ِمْن �شَقمي     ِمْن َخْلوتي فيِه َمْبَدا كّل جائحة
َفــاإَِنّ ُمــنــِزَلُه بــي اأَحــ�َشـُن النـا�ِس    وِفْكرتي منه َمْبَدا كل َو�شوا�ِس)12(

يريد: مبداأ كل م�شيبة كربى.
ويقول ديك اجلّن )املن�شرح(:

يا ُطوَل ُحْزين وَلْوَعتي وتبا                         َذِلَك َيْوٌم مَلْ َتْرِم جائَحٌة
ِب )13( َطفى ومَلْ ُت�شِ ريحي، ويا ح�شرتي ويا كربي         مبْثِلِه املُ�شْ

وتعني اجلائحة هنا: الكارثة اأو امل�شيبة العظيمة.
ويقول الفرزدق من ق�شيدة "َزاَرْت �ُشَكْيَنُة اأْطالًحا اأناَخ بِهْم" 

)الب�شيط التام(:
َكاأّنني َطاِلٌب َقْوًما ِبجائَحٍة                 وما اأ�شابْت مَن الأّياِم جائحٌة
)14( ِل اإّل َواإْن َجّلْت �َشُتجَترَبُ ْرَبِة الَفْتِك ل ُتبقي َول َتَذُر     لالأ�شْ َك�شَ

اجلائحة الأولى يراد بها اجلي�س العظيم اجلرار، والثانية يراد 
بها امل�شيبة العظيمة.

وهذا ابن نباتة امل�شري يقول )الطويل(: 
كاأّنهم مل يركبوا ظهر �شابح                ول ب�شطوا مينى ببذِل رغيبٍة
ول ركبوا يف يوم مكرمٍة ظهرا        ول اأوجدوا من بعد جائحٍة ي�شرا)15(

هنا تعني ال�ّشّدة بقرينة الي�شر.
وقال م�شلم بن الوليد خماطًبا الر�شيد )الب�شيط التام(:

اأعدْدَت للحرِب �شيًفا من بني مطٍر     لقى بُنو قي�شٍر ملّا هممَت بهْم
لقد بعْثَت اإلى "خاقاَن" جائحًة     اأم�شى مــــــــــــن املوِت يعفو عنَد قدرِتِه
مي�شي باأمرَك خملوًعا لُه الُعُذُر    مثَل اَلّذي �شوَف تلقى مثَلُه اخَلَزُر
اَء ل ُتبقي ول َتَذُر     َوَلي�َس ِللَموِت َعفٌو حنَي َيقَتِدُر)16( خرقاَء ح�شّ
يراد باجلائحة جي�س عظيم على راأ�شه الف�شل بن يحيى الربمكي.
رِب" بيت  ولعلّي بن اجلهم من ق�شيدة " َمن �َشَبَق ال�ّشلَوَة ِبال�شَّ

يقول فيه:
م�شيبُة الإِن�شاِن يف ديِنِه                   اأعظُم من جائحِة الّدهِر)17(

امل�شيبة العظيمة اأو الكارثة.

ولل�ّشرّي الّرّفاء اأبيات يقول فيها: )الوافر التام(
ْت يف ُقرى َجيحاَن َتردي               بجائحٍة عليها اأو َتروُد )18( وَخَرّ

الكارثة اأو امل�شيبة العظيمة.
)الطويل(

وقد َعِلَم الأعداُء اأْن ل�شَت بادًئا      بجائحٍة اإّل واأنَت ُمعيُدها )19(
الغزوة.

)الب�شيط التام(
ْت اأ�شاِفُله )20( ْت اأعاليُه ارجَتَّ اإذا رمى بلًدا منه بجاِئَحٍة          َخَرّ

جج 
اأي: اإذا رماها بجي�س.

يّت�شح مّما �شبق اأّن وعاء ال�ّشعر العربّي القدمي قد حمل اللفظة 
اأ�شعارهم  فنظموا  معناها،  اإلى  ال�ّشعراء  اأوائل  تنّبه  اإذ  مبدلولها، 
موّظفني اللفظة يف �شياقاتها املختلفة مبا حتمله من معاين الف�شاد اأو 
البلّية اأو التهلكة اأو الّتع�شري اأو امل�شيبة وغريها. فا�شتخدمت اللفظة 
اآفة،  اأو  اأو نائبة  اأو م�شيبة من نهب املال ونحوه  اأو �شّدة  مبعنى نكبة 
اأو  اأو �شنة قاحلة جمدبة،  اأو عدّو  الّزرع والغّلة،  كاآفة اجلراد ت�شيب 

مكروه.
اأّن  يتبنّي  العربّي  وال�ّشعر  الّلغة  معاجم  يف  البحث  هذا  وبعد 
فال  اأموالهم؛  اأو  الّنا�س  ت�شيب  التي  العامة  امل�شيبة  تعني  اجلائحة 
تبقي �شيئا نزلت به؛ �شواء من الّنا�س اأو ما دونهم، واأنها تكون نتيجة 
بينهم،   النا�س يف ما  وباأ�س  بفعل احلروب  اأو  �شيول  اأو  اأو حريق  وباء 
�شت( يف ال�شتعمال احلديث؛ ف�شارت  بيد اأنها �شاقت دللتها )ُخ�شّ
بني  النت�شار  �شريع  املعدي  املر�س  بها  ويراد  الوباء،  على  مق�شورة 
النا�س، ول �شك اأن هذه الّدللة جتعل امل�شاب به النا�س وحدهم من 
غري املمتلكات من اأموال نقدية اأو عقارات اأو ما�شية وزروع ونحو ذلك؛ 
فالتخ�شي�س من ناحيتني؛ اإحداهما: ال�شبب، والثانية: امل�شبب، وهو 

جماز مر�شل عالقته الكلية؛ اإذ اأطلقوا الكّل واأرادوا اجلزء.
�شت دللتها من مطلق الّدللة  وميكن القول اإّن جائحة قد ُخ�شّ
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على امل�شيبة املُهلكة للّدللة على املر�س املُهلك نتيجة للّتغرّي الّدليل 
ة، هي دللة الكّل على  الذي طراأ عليها، فاأ�شبحت حتمل دللة خا�شّ
اجلزء عن طريق املجاز املُر�َشل مبا ُيعرف بـــ )دللة الّت�شّمن(، بعد 

اأن كانت تّدل على �شمول امل�شائب وعمومها.
وي�شبح من  الأجيال،  ا�شتعماله يف جيل من  ي�شيع  " فاللفظ قد 
فتظّل  احلقيقة،  من  وي�شري  جمازّيته  ُتْن�شى  بحيث  والذيوع  الألفة 

اأو  املاألوف  من  وي�شبح  وي�شيع  يذيع  حتى  تتلّقفه  والأ�شماع  الأل�شنة 
مّما ي�شّمى باحلقيقة")21(. 

يتاح  ما  بقْدر  والّدللت  املعاين  من  تعطي  الواحدة  الكلمة  ولأّن 
لها من ال�شتعمالت، فكرثة ال�شتعمال �شبب من اأ�شباب تغيري مدلول 
انت�شاره،  واّت�شعت دائرة  ا�شتفحل  للمر�س الذي  اليوم  الكلمة، فيقال 

وراح يفتك بالّرجال والّن�شاء والأطفال، "جائحة". 
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امل�سرفة الرتبوية: د. هبة منر اخلري�سة

مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا

�جتاهات معلمي �ملد�ر�س �لثانوية يف تربية لو�ء ماركا يف �لأردن 

نحو ��شتخد�م �للوح �لتفاعلي ومعيقات ��شتخد�مه من وجهة نظرهم

املدار�س  معّلمي  اجّتاهات  لتعرف  الدرا�شة  هذه  هدفت 
من  ا�شتخدامه  ومعيقات  التفاعلّي،  اللوح  ا�شتخدام  نحو  الثانوّية 
واختريت  التحليلّي.  الو�شفّي  املنهج  ا�شتخدم  وقد  وجهة نظرهم، 
مديرّية  يف  الثانوّية  احلكومّية  املدار�س  معلمي  من  الدرا�شة  عينة 
تربية لواء ماركا خالل الف�شل الدرا�شّي الأّول من العام الدرا�شّي 
بواقع  العينة )198( موزعني  اأفراد  بلغ عدد  2019/2018، حيث 
)48( معلًما و)150( معلمة. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ُبنيت اأداة 
الدرا�شة التي تكونت من الآتي: ا�شتبانة اجتاهات معلمي املدار�س 
 )31( من  الأداة  وتكونت  التفاعلي  اللوح  ا�شتخدام  نحو  الثانوية 

فقرة، وا�شتبانة معيقات ا�شتخدامه وتكّونت من )17( فقرة، ومّت 
وجود  النتائج  واأظهرت  وثباتها.  الدرا�شة  اأداة  �شدق  من  التاأّكد 
ا�شتخدام  يف  احلكومّية  املدار�س  معّلمي  لجّتاهات  مرتفعة  درجة 
وجود  ا  اأي�شً النتائج  واأظهرت  نظرهم.  وجهة  من  التفاعلّي  اللوح 
اأّي فروق  يوجد هناك  ول  ا�شتخدامه،  درجة مرتفعة من معيقات 
اخلربة،  و�شنوات  والعمر،  )اجلن�س،  الدرا�شة  ملتغرّيات  بالن�شبة 
واملوؤهل العلمي(. واأو�شت الباحثة ب�شرورة توفري مزيد من الألواح 
التفاعلّية، وعقد دورات تدريبّية فّعالة للمعّلمني يف كيفّية ا�شتخدام 

اللوح التفاعلّي يف التدري�س. 
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م�شكلة �لدر��شة و�أ�شئلتها:

ملاّدة  م�شرفة  الباحثة  عمل  خالل  من  الدرا�شة  م�شكلة  تكمن 
يف  التفاعلّية  الألواح  من  عدد  توافر  لحظت  فقد  احلا�شوب، 
تفعيل  يوجد  ل  اأّنه  اإل  ماركا،  لواء  مديرّية  احلكومّية يف  املدار�س 
الباحثة  لحظت  كما  املختلفة،  التخ�ش�شات  يف  منها  كبري  جلزء 
التفاعلّي؛ من هنا ظهرت  اللوح  ا�شتخدام  وجود �شعف يف مهارة 
لواء  يف  احلكومّية  املدار�س  معّلمي  اجّتاهات  معرفة  اإلى  احلاجة 
ماركا نحو ا�شتخدام اللوح التفاعلّي باعتباره اإحدى اأحدث الو�شائل 
منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  والتي  املدار�س،  يف  املتوافرة  التكنولوجّية 
اأهّم  ح�شر  اإلى  اإ�شافة  كاّفة،  التخ�ش�شات  من  املعّلمني  جميع 
التفاعلّي وتفعيله  اللوح  التي تعيق املعّلمني عن ا�شتخدام  املعيقات 

يف عملّية التدري�س.
وميكن اإظهار م�شكلة الدرا�شة بالأ�شئلة الآتية:

الثانوّية  احلكومّية  ماركا  لواء  مدار�س  معّلمي  اجّتاهات  1.ما 
نحو ا�شتخدام اللوح التفاعلّي من وجهة نظرهم يف عملّية التدري�س؟
2.ما معيقات ا�شتخدام اللوح التفاعلّي التي تواجه املعّلمني يف 

عملّية التدري�س؟
معّلمي  اجّتاهات  يف  اإح�شائّية  دللة  ذات  فروق  توجد  3.هل 
املرحلة الثانوّية يف املدار�س احلكومّية يف مديرّية لواء ماركا تعزى 

ملتغريات: اجلن�س، والعمر، واخلربة، واملوؤّهل العلمّي؟
هدف �لدر��شة:

هدفت هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن اجّتاهات معّلمي املدار�س 
اللوح  ا�شتخدام  نحو  ماركا  لواء  مديرّية  يف  الثانوّية  احلكومّية 
املعّلمني  تواجه  التي  املعيقات  وبيان  التدري�س،  التفاعلّي يف عملّية 

عند ا�شتخدام اللوح التفاعلّي يف عملّية التدري�س.
�أهمية �لدر��شة:

تنبع الأهمية الكبرية لهذه الدرا�شة من كونها تتطّرق لإحدى 
ُيعُدّ  اإذ  التعليمّية،  العملّية  يف  ُت�شتخدم  التي  احلديثة  الو�شائل 

مو�شوع اللوح التفاعلّي من املو�شوعات املهّمة التي دخلت النظام 
الرتبوّي، ومّما يزيد من اأهميته حماولة الوقوف على املعيقات التي 

تواجه املعلمني يف اأثناء ا�شتخدامه يف عملّية التدري�س.
النقاط  يف  املو�صوع  هذا  اختيار  ومرّبرات  اأهمّية  حتديد  ميكن 

الآتية:
1.وفرت وزارة الرتبية والتعليم عدًدا من الألواح التفاعلّية يف 
معظم املدار�س احلكومّية، ومن خالل طبيعة عملي م�شرفة تربوية 
)حا�شوب( لحظت اأن الكثري من هذه الألواح غري مفعّلة يف هذه 
الدرا�شة  هذه  ويف  احل�ش�س،  اإعطاء  يف  ت�شتخدم  ول  املدار�س، 
�شتعرف الباحثة اجّتاهات معّلمي هذه املدار�س نحو ا�شتخدام هذه 

الألواح التفاعلّية يف عملّية التدري�س.
احلايل  ال�شتخدام  عن  را�شني  املدار�س  مديري  بع�س  يكن  2.مل 
للوح التفاعلّي، وال�شوؤال هنا: مل ل ي�شتخدم عدد كبري من معلمي هذه 
على  لهم  الإدارة  وت�شجيع  توافرها  من  بالرغم  التقنية  هذه  املدار�س 

ا�شتخدامها؟
معّلمي  اجّتاهات  م�شاألة  تتناول  التي  الدرا�شات  3.ندرة 
املدار�س الثانوّية احلكومّية يف تربية لواء ماركا نحو ا�شتخدام اللوح 

التفاعلّي يف عملّية التدري�س ومعيقات ا�شتخدامه.
التفاعلي  اللوح  ا�شتخدام  تواجه  التي  املعيقات  اأهّم  4.بيان 
احللول  لتقدمي  املعنية  الأق�شام  مع  والتن�شيق  التدري�س،  عملية  يف 

املنا�شبة لها.
ب�شكل عام، فاإن هذه الدرا�شة �شوف تركز على اجّتاهات معّلمي املدار�س 
الثانّوية احلكومّية نحو ا�شتخدام اللوح التفاعلّي يف عملّية التدري�س ومعيقات 

ا�شتخدامه لدعم بيئات تعليم وتعّلم فّعالة داخل ال�شفوف املدر�شّية.
مقدمة:

على  حتافظ  اأن  عقود  منذ  جاهدة  التعليمّية  املوؤ�ّش�شة  حتاول 
ة  وخا�شّ التكنولوجيا،  حقل  يف  الهائل  التقّدم  ب�شبب  تطّورها 
وتوارث  خرباتها،  تطوير  من  بّد  ل  فكان  الّت�شالت،  تكنولوجيا 
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اإلى حتقيق  باملجتمع  الرتقاء  ُبغية  الأجيال  املعريّف عرب  خمزونها 
الآمال املرجّوة.

كتزايد  التعليمّية:  املوؤ�ّش�شات  تواجه  عّدة  عوامل  ظهرت  وقد 
�شريًعا،  تطوًرا  التكنولوجيا  وتطّور  املعلومات،  وتفّجر  ال�شّكان، 
لإ�شافة اإلى ال�شراعات القت�شادّية؛ مما اأّدى اإلى �شرورة تطوير 
التعّلم  للطالب يف ممار�شة  اأو�شع  دور  واإعطاء  التعليم،  خمرجات 
الفّعال، ودعم مهارات التفكري والإبداع لديه يف حّل امل�شكالت التي 
تواجه املتعّلم اأو املجتمع، واخلروج من اأ�شاليب التلقني واحلفظ اإلى 
اأ�شاليب حديثة تعتمد على الطالب )عبود والعاين، 2009(. كما اأّن 
التطّور ال�شريع يف تقنيات املعلومات والّت�شالت يف العامل اأّدى اإلى 
زيادة التناف�س بني خمتلف املوؤ�ّش�شات التعليمّية، فهي تزّود خمتلف 
التعليمّية  ن�شاطاتها  لتح�شني  القوّية  بالفر�س  التعليمّية  املوؤ�ّش�شات 
والتدريبّية املوجودة )الطيطي، 2008(. وحّتى يتحّقق ذلك فعلى 
وا�شرتاتيجيات  وكفايات  مهارات  ممتلًكا  متطّوًرا  يكون  اأن  املعّلم 
التعليمّية وموادها مل�شاعدة طلبته على  فاعلة يف توظيف الأجهزة 
ا�شتخدام  يقت�شر  اأّل  ويجب  وحتقيقها،  التعليمّية  الأهداف  بلوغ 
ا  الو�شائل التعليمّية على الأ�شاليب التقليدّية اأو احلديثة، ويجب اأي�شً
اأن ت�شمل و�شائل تكنولوجّية متنّوعة: كا�شتخدام اأجهزة احلوا�شيب، 

واأجهزة العر�س، واللوح التفاعلّي )التودري، 2009(.
اإّن اإحدى اأهم املهارات التدري�شّية املعا�شرة، مهارة ا�شتخدام 
والتغيري،  التجديد،  حيث  من  وذلك  وتوظيفه،  التفاعلّي  اللوح 
اللوح  بها  يتمتع  التي  فاملمّيزات  املتكّرر،  الروتني  من  واخلروج 
جهاز  مع  لالّت�شال  جمّهز  فهو  ا؛  جًدّ رائعة  ممّيزات  التفاعلّي 
كمبيوتر  �شا�شة  اإلى  ثواٍن  يف  ويتحّول  العر�س،  وجهاز  احلا�شوب، 
الو�شائط  خمتلف  عليها  ُتعر�َس  اأن  ميكن  الو�شوح  عالية  عمالقة 
)ال�شوت، وال�شورة، والفيديو(، وهو مرن يف ال�شتخدام والتحّكم 
وُخّزنت  باللم�س،  يعمل  ا  جًدّ ح�ّشا�س  لوح  فهو  الدر�س؛  عر�س  يف 
فيه الألوان والأ�شكال والأدوات جميعها، وله تاأثري كبري يف عملّيتي 

التعّلم والتعليم. )اجلبور، 2012(
اإّن التعّلم الإلكرتويّن طريقة للتّعلم با�شتخدام اأدوات الّت�شال 
احلديثة كاحلا�شوب وال�شبكات والإنرتنت والو�شائط املتعّددة، �شواء 
كان ذلك يف داخل الغرفة ال�شفّية اأو يف التعليم عن بعد، لإي�شال 
فالتعليم  فائدة،  واأكرب  جهد  واأقل  وقت  باأق�شر  للمتعّلم  املعلومة 
وتقنّياته  التعليم  اأ�شاليب  ا�شتخدام  يف  حديثة  ثورة  الإلكرتويّن 
العر�س  و�شائل  ا�شتخدام  من  بدًءا  وبرامج  اأجهزة  من  املتنّوعة 
يف  املتعّددة  الو�شائط  وا�شتخدام  الدرو�س،  اإعطاء  يف  الإلكرتونّية 
والف�شول  الإلكرتونّية  املدار�س  ببناء  وانتهاًء  التدري�س،  عملّيات 
املحا�شرات  يف  احل�شور  بني  التفاعل  تتيح  التي  الفرتا�شّية 

والندوات )الكرعاوي، عبدالكرمي واحل�شيني، 2017(.
جميعها  الب�شرّية  وغري  الب�شرّية  املتاحة  املوارد  ت�شتخدم 
اأّن  لنا  يّت�شح  هنا  ومن  وكفاءة،  فاعلّية  اأعلى  تعليم  اإلى  للو�شول 
الو�شائل التعليمّية وتكنولوجيا التعليم اأ�شبحت جزًءا ل يتجّزاأ من 
العملّية التعليمّية. ولعّل اأكرب دليل على ذلك �شعة انت�شار ا�شتعمالها 
يف جميع اأنحاء العامل، فالتقنّيات الرتبوّية اأدوات تعّلم وتعليم توؤّدي 
واأفكار ومعلومات متنّوعة ومهارات؛ لتحقيق  اإلى حت�شيل خربات 
اأهداف تربوّية حمّددة م�شبًقا، اأما تقنّيات التعليم فتعني ا�شتخدام 
الو�شائل والأجهزة والأ�شاليب والربامج واملنتجات العلمّية من اأجل 

حت�شني فعالّية التدري�س )عليان والدب�س، 2003(. 
اأهمّية الو�شائل التعليمّية يف عملّية التعّلم والتعليم: 

ا�شتخدامها  اأُح�شن  اإذا  كبرًيا  دوًرا  التعليمّية  الو�شائل  توؤدي 
جميع  يف  دخولها  بعد  وخا�شة  التعليمّية،  العملّية  يف  وتوظيفها 
تعليمّية  ومواقف  ومواّد  واأدوات  اأجهزة  من  الرتبوّية  املجالت 
اإلى تطّور  يوؤّدي  وتغذية راجعة؛ مّما  وتقييم م�شتمّر  واإ�شرتاتيجّية 
اأن  ميكن  وهنا  التعليمّية،  العملّية  خمرجات  يف  وملحوظ  فّعال 

ح اأهمّية الو�شائل التعليمّية مبا ياأتي: نو�شّ
1. حت�شني نوعّية التعليم وزيادة فاعلّيته: وذلك بحّل م�شكلة ازدحام 
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الطلبة  بني  الفردّية  الفروق  ومراعاة  املحا�شرات،  وقاعات  ال�شفوف 
اإعداد  على  املعّلمني  وتدريب  الأمّية،  ومكافحة  التعليم،  م�شادر  بتنويع 

النتاجات التعليمّية، وت�شميم الّدر�س، وطريقة التدري�س املنا�شبة.
واقعّية  خربات  بتوفري  وذلك  احل�شّية:  للخربات  فر�شة  توفري   .2

حقيقّية اأو بديلة تقّرب الواقع اإلى اأذهان الطلبة.
ال�شتجابات  تثبيت  اإلى  توؤّدي  التي  التعزيز  اأ�شاليب  تنويع   .3

ال�شحيحة وتاأكيد التعّلم.
4. تب�شيط املعلومات والأفكار وتو�شيحها للطالب.

واخلربات  واملهارات  املعلومات  نقل  يف  امل�شتغرق  الزمن  تقليل   .5
للطلبة.

6. احل�شول على التغذية الراجعة فوًرا ومعرفة الطالب نتيجة عمله.
7. اإثارة اهتمامات الطلبة وم�شاركتهم )عليان والدب�س، 2003(.

كبرًيا يف حت�شني  دوًرا  التعليمّية  للو�شائل  اأّن  �شبق  يّت�شح مّما 
املدر�شة  �شرورات  من  �شرورًة  اأ�شبحت  لذا،  التعليمّية؛  العملّية 
اأّن  بالّذكر  وجدير  التفاعلّي،  اللوح  الو�شائل  هذه  ومن  احلديثة، 
من  ال�شادرة  ال�شور  لعر�س  ا�شتخدمت  قد  البي�شاء  الألواح 
التعامل مع  اأّنه ل ميكن  جهاز احلا�شوب عرب جهاز العر�س، غري 
حمتويات ال�شا�شة اإل بالرجوع اإلى جهاز احلا�شوب؛ مّما ي�شتوجب 
وقوف املعلم اأمام جهاز احلا�شوب ب�شكل دائم ول يتنقل بني الطلبة 
اأثناء التعلم واإلزامية الوقوف  بحرية، وبالتايل، التفاعل معهم يف 
بو�شعّية معّينة ل حتجب ال�شا�شة اأمام الطلبة، وهذا قاد اإلى اخرتاع 
عر�س  بجهاز  احلا�شوب  جهاز  فيه  ُيدمج  الذي  التفاعلّي  اللوح 
البيانات و�شا�شة العر�س، ونتعامل معه مبا�شرة با�شتخدام الأ�شبع 
ة،  اأو اأداة ت�شبه القلم، مّما وّفر للطلبة اإمكانّية امل�شاركة يف احل�شّ

اأو حفظ مو�شوع معنّي من الدر�س. )الزبون وعبابنة، 2010(
مفهوم �للوح �لتفاعلي:

الأجهزة  اأحد  باأّنه   )369  ،2018 والعجلوين،  )هوا�س  عّرفه 
امل�شّنفة من �شمن اأجهزة العر�س الإلكرتونّية، ول يعمل م�شتقاًل، 

بل يعمل من خالل تو�شيله بجهاز كمبيوتر �شخ�شّي وجهاز عر�س 
ة  خا�شّ اأقالم  با�شتخدام  عليه  يكتب  اأن  للمعّلم  وميكن  البيانات، 

مرفقة باجلهاز، كما ميكن للطلبة ا�شتعمالها حلّل التمارين.
الو�شائل  اأحدث  من  باأّنه   )9  ،2013 حمادة،  )اأبو  وعّرفه 
من  خا�ّس  نوع  وهو  التعليم،  تكنولوجيا  يف  امل�شتخدمة  التعليمّية 
ُيتعامل  التي  الذكّية  احل�ّشا�شة  البي�شاء  ال�شّبورات  اأو  اللوحات 
لالآخرين  وتر�شله  وتطبعه،  وُتخّزنه،  �ُشرح،  ما  حتفظ  وهي  معها، 
عن طريق الربيد الإلكرتويّن، يف حال وجودهم يف املحيط، وميكن 
وعرّفه  للطلبة.  لتقدميه  متعّددة  و�شائط  ملّف  اأّي  ت�شغيل  ا  اأي�شً
)عبد احلق، 2018، 3( باأّنه نوع خا�ّس من اللوحات اأو ال�شّبورات 
البي�شاء احل�ّشا�شة التفاعلّية التي ُيتعامل معها باللم�س، وُت�شتخدم 
لعر�س ما على �شا�شة احلا�شوب من تطبيقات متنّوعة. كما عّرفه 
الأجهزة  بني  يجمع  جهاز  باأنه   )199  ،2017  ،Malkawi(
لوحة  على  ومعاجلتها  املعلومات  عر�س  للمعّلم  ي�شمح  والربامج، 
املتوافرة.  الأقالم  اأو  اللم�س  خالل  من  وتعمل  للمتعّلمني،  عر�س 
 )257  ،2010  ،Digregorio & Sobel-Lojeski( وعّرفه 
من  ُتعر�س  والذي  احلا�شوب،  جهاز  مع  يّت�شل  الذي  اجلهاز  باأّنه 
خالله الو�شائط املتعّددة بو�شاطة جهاز العر�س، وميكن للم�شتخدم 
الربامج  خالل  من  معها  والتعامل  املعرو�شة  ال�شورة  مع  التحّكم 

املثّبتة عليه. 
امل�شمّيات املتعّددة للوح التفاعلّي: 
.Smart Board  1.ال�ّشبورة الذكّية

.)Electronic Board )e-board 2.ال�ّشبورة الإلكرتونّية
.Digital Board   3.ال�ّشبورة الرقمّية

 .Interactive whiteboard التفاعلّية  البي�شاء  4.ال�ّشبورة 
)العوي�شي، 2015(

ممّيزات ا�شتخدام اللوح التفاعلّي يف التعليم: 
يوّفر  اإذ  ال�شّبورة،  للكتابة على  يحتاجه  الذي  املعّلم  وقت  1.توفري 
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التعليقات  واإ�شافة  م�شبًقا،  الدر�س  كتابة  اإمكانّية  التفاعلي  اللوح 
واملالحظات يف اأثناء ال�شرح.

2.ل يحتاج الطالب نقل ما يكتبه املعّلم على اللوح؛ اإذ ميكن طباعته 
وتوزيعه، اأو حفظه واإر�شاله لهم عرب الربيد الإلكرتويّن.

3.توفري عن�شر احلركة يف الربامج التعليمّية متعّددة الو�شائط.
4.حتفيز الطالب اإلى ا�شتخدام التكنولوجيا، والق�شاء على خوفه 

منها.
واإعادة  املعّلم،  �شوت  مع  كاماًل  الدر�س  ت�شجيل  اإمكانّية  5.توفري 

عر�شه يف �شفوف اأخرى، اأو اإر�شاله اإلى الطلبة اإلكرتونًيا.
6.عر�س الدرو�س بطريقة م�شّوقة وجّذابة.

7.اإمكانّية ا�شتخدامه يف التعّلم عن بعد؛ حيث يتم ربطه بالإنرتنت، 
فتعر�س كّل ما يكتب عليها مع �شوت املعّلم و�شورته يف حال وجود 

كامريا )فروانة واأبو علبة، 2013(.
فوائد اللوح التفاعلّي:

1.املرونة والتنّوع من خالل منا�شبته يف تدري�س الطلبة من خمتلف 
الأعمار واملوا�شيع.

2.له تاأثري ب�شرّي كبري مما ي�شاعد يف جذب انتباه الطلبة.
ف باإ�شراك الطلبة وحت�شني �شلوكهم. 3.ي�شّهل اإدارة املعلم ال�شّ

الو�شائط  وكذلك  عليه،  التقدميّية  العرو�س  عر�س  4.ميكن 
املتعددة.

5.يح�ّشن كفاءة الّتدري�س من خالل ت�شميم الأن�شطة التعليمّية مما 
ي�شاعد الطلبة يف ت�شهيل عملّية التعّلم.

6.ي�شّهل تخطيط املفاهيم، ونقل العنا�شر على ال�شا�شة مما يح�شن 
فهم الطلبة.

 Yang &( .7.يحفز املعلم والطالب لأنهما ي�شتمتعان با�شتخدامه
)2012 ،Wang

معيقات ا�شتخدام اللوح التفاعلّي: 
يتفاءل كثري من الرتبوينّي مب�شتقبل ا�شتخدام التقنّية يف العملّية 

التعليمّية، اإل اأّن البع�س مييلون اإلى عدم التفاوؤل، ويتوّقعون انتكا�شة 
وخيبة اأمل ب�شبب الت�شّرع يف تطبيق التقنّية يف التعليم يف ظّل املعّوقات 
الكثرية التي حتّد من تطبيقه يف مدار�شنا، ومّما يجعل الرتبوّيني ل 
يتحّم�شون لقبول فكرة العتماد على التقنّية التعليمّية هو ما ي�شاحب 
تطبيق هذه التقنّية من خمرجات تعليمّية �شعيفة، اإ�شافة اإلى الناحية 
وتوفري  ال�شيانة،  ونفقات  وحتديثها،  الربامج  ك�شراء  القت�شادّية 

ة. )الكرعاوي، عبد الكرمي واحل�شيني، 2017(.  غرف خا�شّ
حتتاج  التفاعلّية  الألواح  اأّن  اإلى   )2015( العوي�شي  اأ�شار  كما 
اإلى توافر كهرباء للت�شغيل، واإلى �شعوبة نقلها من مكان اإلى اآخر، 
واأنها قد تتعطل نتيجة ت�شغيلها مدة طويلة، وهي حتتاج اإلى وجود 
املعّلمني من  �شبه دائمة يف حال عدم متّكن  الت�شغيل ب�شورة  فّنّي 

التعامل مع اللوح التفاعلّي.
تواجه  التي  املعيقات  بع�س   )2016  ،Karsenti( وذكر 

ا�شتخدام اللوح التفاعلّي، منها:
1.م�شاكل تقنّية.

اللوح  ا�شتخدام  كيفّية  ليتعرف  طويل  وقت  اإلى  املعّلم  2.حاجة 
التفاعلّي قبل جتربته مع الطلبة.

3.�شغر حجم ال�شا�شة.
4.الإدارة ال�شّفية.

5.التدريب غري الكايف.
�لتو�شيات و�ملقتحات:

اإلى  درا�شتها  الباحثة من خالل  فتخل�س  تقدم،  ما  على  بناء 
التو�شيات واملقرتحات الآتية:

ة  اخلا�شّ التعليمّية  والأجهزة  التفاعلّية  الألواح  من  مزيد  توفري   -
يف  والأقالم  العر�س  كجهاز  التفاعلّي،  اللوح  مع  ت�شتخدم  التي 

املدار�س احلكومّية.
اللوح  ا�شتخدام  كيفّية  يف  للمعّلمني  فّعالة  تدريبّية  دورات  عقد   -

التفاعلّي يف التدري�س.
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- تزويد املعّلمني مبادة تدريبّية ُي�شتعان بها يف اأثناء ا�شتخدام اللوح 
ة. التفاعلّي يف احل�شّ

عند  ا  ومعنوًيّ ا  مادًيّ احلكومّية  املدار�س  يف  املعّلمني  حتفيز   -
ا�شتخدام اللوح التفاعلّي.

- توفري ال�شيانة الدورّية للوح التفاعلّي يف املدار�س احلكومّية.
اإجراء درا�شات اأخرى م�شابهه لهذه الدرا�شة حول ا�شتخدام اأدوات 
تكنولوجية حديثة، كا�شتخدام اللوح الرقمي )Tablet( يف عملية 

التدري�س واأثره يف حت�شيل الطلبة.
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�لتعلم �ملعكو�س و�لإبد�ع

املعلمة مي حممد العكول
مدر�سة عبد اهلل بن اأم مكتوم

مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا

مفهوم   flipped classroom املعكو�س  اأو  املقلوب  الف�شل  اإن 
لي�س باجلديد على ميدان التدري�س عامة، حيث بداأنا ن�شمع موؤخرًا عن 
تقنيات  الرائدة يف  العربية  واملدونات  املواقع  بع�س  املعكو�س يف  التعليم 
املهتمني  من  العديد  طرف  من  التعليم  مب�شتقبل  و�شف  فقد  التعليم. 
بتطوير طرق وا�شرتاتيجيات التدري�س، اإذ اعتربوه الطريق الأ�شهل اإلى 
يعد  والذي  التقليدي،  التعليم  مببادئ  امل�شا�س  دون  التعليم  تكنولوجيا 
التفاعل املبا�شر بني املتعلم واملعلم من جهة وبني املتعلمني يف ما بينهم 

من جهة اأخرى ركيزة اأ�شا�شية لبناء التعلم.
فالف�شل املقلوب ي�شمن اإلى حد كبري ال�شـتغالل الأمثل لوقت املعلم 
اأثناء احل�شة، حيث يقّيم املعلم م�شتوى الطالب يف بداية احل�شة، ثم 
وتثبيت  املفاهيم  تو�شيح  على  بالرتكيز  ال�شف  داخل  الأن�شطة  ُي�شّمم 

املعارف واملهارات، ومن ثّم ي�شرف على اأن�شطتهم ويقدم الدعم املنا�شب 
العـلمي  والتح�شيل  الفهم  م�شتويات  تكون  وبالتايل  منهم،  للمتعرثين 

عاليًة جدًا؛ لأن املعلم راعى الفروق الفردية بني املتعلمني.
زال  وما  املعكو�س هو مفهوم حديث  التعلم  اأن مفهوم  وبالرغم من 
يت�شكل، اإل اأن فكرته تتعلق باأن ما يتم يف البيت �شمن التعلم التقليدي 
اأثناء احل�شة ال�شفية، واأن ما يتم عمله يف احل�شة ال�شفية  يتم عمله 
يف التعلم التقليدي يتم عمله يف البيت، فيكون الطالب قد تعر�س للمادة 
الدرا�شية خارج احل�شة ال�شفية �شواء عن طريق فيديو تعليمي ي�شجله 

املعلم ل�شرح در�س معني اأو قراءات تتعلق مبو�شوع الدر�س.
ل احل�شة التقليدية، بالتكنولوجيا املتوفرة  �شمن التعلم املعكو�س حتَوّ
الطلبة  لي�شتطيع  الإنرتنت  على  تو�شع  م�شجلة  درو�س  اإلى  واملنا�شبة، 
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بن�شاطات  للقيام  ال�شفية؛ لإف�شاح املجال  اإليها خارج احل�شة  الو�شول 
اأخرى داخل احل�شة، مثل حل امل�شكلة والنقا�شات وحل الواجبات.

العملية  يف  للتكنولوجيا  ا�شتخدام  جمرد  لي�س  املعكو�س  فالتعلم 
التعليمية، واإمنا هو حالة يتم فيها توظيف التكنولوجيا املنا�صبة واملتوفرة 
ذلك  ويتم  الطلبة.  حت�شيل  وحت�شني  التعليمية  العملية  اإثراء  اأجل  من 
من خالل اإعادة ت�شكيل جمريات العملية التعليمية. فما يتم عمله �شمن 
التعلم التقليدي داخل الغرفة ال�شفية يتحول اإلى املنزل، وكذلك ما يقوم 
به الطالب يف املنزل �شمن التعلم التقليدي يتحول اإلى الغرفة ال�شفية. 
ففي التعلم التقليدي يقدم املعلم املحتوى التعليمي للطلبة داخل الغرفة 
يطلبها  التي  املنزلية  بالواجبات  املحتوى  تقوية  يتم  وبعدها  ال�شفية 
املعكو�س  التعلم  يف  اأما  وتعزيزه.  ال�شتيعاب  لزيادة  الطلبة  من  املعلم 
م املحتوى اجلديد للطلبة يف املنزل قبل اأن ياأتوا للح�شة ال�شفية،  فيقَدّ
ويف احل�شة ال�شفية يتم تقوية املحتوى اجلديد عن طريق ما يقوم به 
الطلبة من تطبيقات عملية وجتارب ومناق�شات وغريها، وحتت اإ�شراف 
املعلم. فعند ذلك ي�شبح وقت احل�شة ال�شفية اأو املحا�شرة كاماًل للتعلم 
التعليمي،  املحتوى  يف  للتعمق  كافية  فر�شًا  الطلبة  يجد  حيث  الن�شط، 

ويجدون املعلم حا�شرًا عندما يحتاجون امل�شاعدة للو�شول اإلى الإتقان.
بالرغم من اأهمية الفيديو يف التعلم املعكو�س اإل اأنه ينبغي األ 
يفهم هذا النمط على اأنه جمرد تعلم من خالل فيديوهات تعليمية 
ذلك  من  اأبعد  اإلى  يذهب  املعكو�س  فالتعلم  الإنرتنت،  على  تو�شع 
لت�صمل  التعلم  وا�صرتاتيجيات  اأمناط  دمج  اإلى  ي�صعى  اإذ  بكثري، 
التدري�س املبا�شر والتعلم الن�شط الذي يعتمد بالأ�شا�س على الطالب. 
التعلم  من  النمط  هذا  يف  يفكر  عندما  البع�س  يخطئ  قد  ولذلك 
على اأنه جمرد فيديوهات يرفعها املعلم على الإنرتنت، ذلك اأن اأهم 
جزئية يف التعلم املعكو�س هي التفاعل الذي يحدث خالل التفاعل 
املبا�شر يف الغرفة ال�شفية. كما اأن هذا النمط من التعلم ل ي�شعى 
اإلى اأن حتل الفيديوهات حمل املعلم يف العملية التعليمية، لذلك فهو 
لي�س جمرد مواد تطرح على الإنرتنت )online courses(، على 

العك�س من ذلك، اإن اأ�شا�س التعلم املعكو�س هو زيادة الوقت املتاح 
للطالب للتفاعل مع املعلم ب�شفة ذاتية �شخ�شية.

خطوات  تتبع  جامدة  و�شيلة  جمرد  لي�س  املعكو�س  التعلم  اإن 
اإلى  ت�صاف  تقنية  هو  واإمنا  معينة،  نتيجة  اإلى  توؤدي  متتابعة 
التقنيات العديدة الأخرى التي ت�شعى اإلى اإحداث تغيريات اإيجابية 
النمط  هذا  من  ال�شتفادة  مدى  يحدد  فما  التعليمية.  العملية  يف 
ومدى مالءمته هو طبيعة املادة والطلبة والظروف املحيطة بذلك.

التدري�س املعكو�س هو اأ�شبه ما يكون بحالة ذهنية يتم من خاللها 
الطالب  اإلى  املعلم  التعليمية من  العملية  الرتكيز يف  توجيه  اإعادة 
ومن   .)jonathan Bergmann& sams،2012( وتعلمه 
هنا فاملعلم الذي ي�شعى اإلى عك�س تدري�شه من املمكن اأن ي�شتخدم 
طريقة تدري�س معينة اأو اأدوات خمتلفة متامًا عما ي�شتخدمه معلم 
اأن  املمكن  من  التي  والأدوات  اخليارات  من  الكثري  فهناك  اآخر، 

ت�شتخدم بطرق �شتى �شمن التعلم املعكو�س.
الوقت  و�شياغة  ترتيب  اإعادة  على  املعكو�س  التعلم  يعمل 
نقل  اأجل  وخارجها؛ من  ال�شفية  الغرفة  داخل  ا�شتغالله  وطريقة 
التحكم بالتعلم من �شلطة املعلم اإلى الطالب، وعندها يتم ا�شتغالل 
وتنفيذ  الن�شط  بالتعلم  املعكو�س  التعلم  يف  ال�شفية  احل�شة  وقت 
وهذا   ،)Johnson et al.،2014( التطبيقية  العملية  امل�شارع 
اأن  على  يركز  الذي  والع�شرين  احلادي  القرن  متطلبات  من  نابع 
اأن  ي�صتطيع  ما  يف  واإمنا  الفرد،  يعرف  ما  مبقدار  يعد  مل  التعلم 
اأن  ي�شتطيع  وما  يبتكره  اأن  ي�شتطيع  وما  معرفته  على  بناء  ينجزه 
ياأتي به من اأفكار. فالتعلم املعكو�س يتيح الفر�شة ب�شكل كبري لذلك 
عندما يكت�شب الطلبة املعرفة م�شبقًا، ثم يفتح لهم املجال ليطبقوا 
حتت  ذلك  كل  وياأتي  والبتكار.  الإبداع  يف  وي�شتخدموه  تعلموه  ما 

اإ�شراف املعلم وبالتعاون مع الطلبة الآخرين يف بيئة اآمنة.
كل  هل  اأوًل:  جوهريني:  �شوؤالني  مع  املعكو�س  التعلم  يتعامل 

طالب من الطلبة يحقق اأهداف التعلم؟!
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واإذا كانت الإجابة: ل، حينها ياأتي ال�شوؤال اجلوهري الثاين. ثانيًا: 
كيف بالإمكان م�شاعدة اأولئك الطلبة الذين ل يتعلمون كما ينبغي؟!

هناك العديد من الأ�شباب التي من املمكن اأن تقف عقبات اأمام 
تعلم الطالب، فالبع�س قد يكون لديه ق�شايا وم�شكالت �شخ�شية 
متنعه من الرتكيز يف تعلمه، بينما قد يكون ذلك ب�شبب عدم وجود 
اأن  كما  عليها.  البناء  ليتم  احلايل  للتعلم  اأ�شا�شية  معرفية  خلفية 
وكيفية  المتحانات  على  فقط  يركزون  قد  الآخرين  الطلبة  بع�س 
الرغبة  لديهم  تكون  اأن  دون  العالمات  على  واحل�شول  جتاوزها 
 jonathan( المتحانات  يتعدى  الذي  احلقيقي  للتعلم  والدافع 

.)  Bergmann & sams،2012

اأحد  هو  املعكو�س  التعلم  اأن  اإلى   2014 هورايزون  تقرير  ي�شري 
الأمناط التعليمية التي تعتمد على التكنولوجيا واملر�صحة لإحداث تغيريات 

)Johnson et .،2014( جوهرية يف ال�شياق واملوؤ�ش�شات التعليمية
�ل�شفوف �ملعكو�شة:

ودور  البيت  دور  عك�س  على  املعكو�شة  ال�شفوف  اآلية  تعتمد 
ففي  التقليدي.  التدري�س  يف  الآخر  دور  منهما  كل  لياأخذ  املدر�شة 
يعطيهم  ثم  للطلبة  العلمية  املادة  املعلم  ي�شرح  التقليدية  الطريقة 
يف  ولكن  البيت،  يف  عليها  والتدرب  حللها  وم�شكالت  اأ�شئلة 
ما  ن�شيانهم  ب�شبب  ذلك  على  قادرين  غري  الطلبة  يكون  الأغلب 
اأو لعدم قدرتهم على كتابة  �شرحه املعلم خالل احل�شة ال�شفية، 
فيكون  املعكو�شة  ال�شفوف  يف  اأما  املعلم.  �شرح  خالل  املالحظات 
البيت  التعليمية يف  الأفالم  م�شاهدة  الطلبة على  فيعتمد  العك�س، 
بال�شرعة والوقت املنا�شبني لهم، حيث ميكن اإعادة م�شاهدة �شرح 
نقطة معينة اأكرثمن مرة، وكذلك من املمكن ت�شريع عر�س الفيلم 
تلك  م�شاهدة  املمكن  من  اأنه  كما  مطلوب.  هو  ما  اإلى  للو�شول 
الأجهزة  اأو من خالل  التعليمية من خالل احلا�شوب  الفيديوهات 
العملية  يف  لانخراط  وا�صع  ب�صكل  املجال  يتيح  ما  وهو  املحمولة 
التعليمية. ومن خالل م�شاهدة املقاطع الفيلمية يدون الطالب اأية 

اأن يفهم  الفيديو، ولكن عليه  اأ�شئلة خالل م�شاهدة  اأو  مالحظات 
على الأقل املفاهيم الأ�شا�شية يف املادة.

التعلم  يف  ال�شفية  الغرفة  داخل  العادة  يف  عمله  يتم  ما  اإن 
التقليدي يتم عمله يف البيت �صمن منط التعلم املعكو�ص من خال 

متابعة �شرح املادة التعليمية. وبذلك ي�شتطيع الطالب اأن:
التعلم. يف  تنا�شبه  التي  بال�شرعة  ي�شري   -  1

الأ�شئلة  اأو  املالحظات  لتدوين  ي�شاء  متى  املادة  �شرح  يوقف   -  2
على املحتوى ثم متابعة عر�س ال�شرح من جديد.

3 - يعيد امل�شاهدة اأكرث من مرة لكي يتمكن من الفهم بامل�شتوى املطلوب.
الفيلم؛  عر�س  اأثناء  والالحقة  ال�شابقة  امل�شاهد  بني  يتنقل   -  4

من اأجل ا�شتي�شاح نقطة معينة اأو جتاوز مقطع يعرفه من قبل.
درا�شة  عند  الطالب  تواجه  التي  امل�شكالت  اأهم  من  اأن  يخفى  ل 
القيام  منه  يطلب  عندما  هو  منها،  العلمية  وبخا�شة  املواد،  بع�س 
احل�شة  خالل  وفهمه  �شرحه  مت  ما  على  بناء  املنزلية  بالواجبات 
ال�شفية يف املدر�شة. ذلك اأن الطالب حني يحاول حل الواجبات وحده 
يف املنزل تت�شح له اأمور عديدة غري وا�شحة لديه لكي يحل الواجبات، 
وهو ما يوؤدي اإلى الإحباط واأحيانًا الياأ�ص، ولرمبا يف النهاية كره املادة 
لدى  اإحباطًا  ي�شبب  قد  الأمر  هذا  اأن  كما  تعلمها.  على  قدرته  وعدم 
املعلمني اأي�صًا، فقد يت�صلل الإحباط لقلب املعلم حني ي�صعر اأنه وبالرغم 
وتو�شيح  �شرح  من  ال�شفية  احل�شة  خالل  يبذله  الذي  اجلهد  من 
للمادة العلمية، اإل اأنه يجد اأن الطالب ل يحل الواجبات املنزلية على 
اأن  ي�شتطع  مل  الطالب  اأن  حينها  للمعلم  فيت�شح  ال�شحيح....  الوجه 
ينقل ما ي�شمى بـ )اأثر التعلم( خارج الغرفة ال�شفية ليحل الواجبات 
اأولياء الأمور يف  بناء على فهمه ملا مت �شرحه. كما اأن ذلك قد يجعل 
حرية من اأمرهم، وبخا�شة عندما يجدون اأنف�شهم غري قادرين على 
تقدمي العون وامل�شاعدة للطالب ل �شيما يف املواد املتخ�ش�شة والعلمية 

الدقيقة التي تتطلب اأكرث من املعرفة العامة.
اأما �صمن منط التعلم املعكو�ص في�صبح الطالب فعليًا هو حمور 
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العملية التعلمية، حيث يتحول اإلى عن�شر اإيجابي بدًل من اجللو�س 
وال�شتماع ل�شرح املعلم فقط بكل ما يف ذلك من �شلبية. اإذن، يعد 
فيها  يتقاطع  وا�شعة  بيداغوجيا  حركة  من  جزءًا  املعكو�س  التعلم 
ا�شرتاتيجيات  من  وغريها  بال�شتق�شاء  والتعلم  املدمج  التعلم 
التدري�س واأ�شاليبه واأدواته املختلفة التي ت�شعى اإلى املرونة وتفعيل 
املعكو�س  فالتعلم  وت�شويقًا.  متعة  اأكرث  التعلم  وجعل  الطالب،  دور 
من  كل  دور  فيها  يتغري  التي  التعليمية  العملية  مبنهجية  يتعلق 
 Goodwin اأف�شل)  تعلم  اإلى  الو�شول  اأجل  والطالب من  املعلم 
العملية  الأدوار يف  توزيع  يعاد  لذلك  وتبعًا   ،)& Miller،2013

التعليمية ويركز على دور الطالب يف حتمل م�شوؤوليته يف التعلم.
دعائم �لتعلم �ملعكو�س:

مرنة. تعلم  بيئة  توفري   -  1
التعلم. مفهوم  يف  تغري   -  2

وحتليله. املحتوى  تق�شيم  يف  الدقيق  التفكري   -  3
ومدربني. اأكفاء  معلمني  توافر   -  4

)hamdan،mcknight،mcknight،& arfstrom،2013(
�لعو�مل �لتي �شاعدت على ظهور منط �لتعلم �ملعكو�س:

املت�شارعة. التكنولوجية  التطورات   -  1
2 - تراكم املعرفة التي تركز على �شرورة التنويع يف اأ�شاليب 

التعلم وو�شائله.
�إيجابيات �لتعلم �ملعكو�س:

- التوظيف اجليد للتقنية احلديثة واأدواتها يف العملية التعليمية.
- تطور دور املعلم امللقن لي�شيح موجًها وحمفًزا ومر�شًدا وم�شاعًدا.
- م�شاركة الطالب يف العملية التعليمية لي�شبح معلًما وم�شارًكا وباحًثا.

- م�شاعدة الطالب على التعلم الذاتي وفًقا لقدراتهم وفروقهم الفردية.
الدر�س،  جزئية  اإعادة  طلب  من  اخلجولني  الطالب  تنا�شب   -

فيمكنهم اإعادة الدر�س مرات عديدة.
- يوفر ا�شتغالًل جيًدا لوقت احل�شة.

- يوفر بيئة تعليمية �شيقة وممتعة ت�شاعد على جذب الطالب للتعلم.
- ينمي مهارات التفكري العليا مثل التفكري الناقد ومهارات القرن 
احلادي والع�شرين. )د. عبد الرحمن بن حممد الزهراين، اأ�شتاذ 

تكنولوجيا التعليم امل�شاعد، جامعة امللك عبدالعزيز،2015(
�شلبيات �لتعلم �ملعكو�س:

والأجهزة  الإنرتنت  �شبكة  توفر  على  املقلوب  ال�شف  يعتمد   - 
التقنية يف منازل الطالب؛ لذا ل ميكن تطبيقها ملن ل تتوفر لديه.

- يتطلب معلًما متمكًنا من مهارات التقنية وتطبيقات الويب وطرق 
ا�شتخدام  عن  يعزف  من  على  �شي�شعب  لذا  التعليم؛  توظيفها يف 

التقنية اأو م�شتوى مهاراته التقنية ب�شيطة.
- يتطلب معلًما لديه الرغبة الذاتية يف التغيري ومتابعة طالبه يف 
املنزل، فهي حتتاج لتقدمي وقت وجهد اإ�شايف خارج اأوقات الدوام 
يعار�س ذلك.  اأو من  الوقت  لذا لرمبا جند من ل يجد  الر�شمي؛ 
التعليم  تكنولوجيا  اأ�شتاذ  الرحمن بن حممد الزهراين،  )د. عبد 

امل�شاعد، جامعة امللك عبدالعزيز،2015(.
مثل:  للمعلم،  اجلديدة  امل�شميات  من  العديد  ظهرت  ولهذا 
حتى  اأنه  يت�شح  هنا  ومن  واملدرب.  واملوجه،  وامل�شهل،  املي�شر، 
التعامل  مهارات  ميتلك  اأن  فالبد  املعكو�س،  التعلم  املعلم  يطبق 
املفاهيمية،  املعرفة  وميتلك  اأ�شكالها،  مبختلف  التكنولوجيا  مع 

واخلربات التدري�شية.

املراجع:
- التعلم املدمج و التعلم املعكو�س، الدكتور عاطف اأبو حميد ال�شرمان،2015

- https://www.manhal.net/article-module-art-action-s-id-20031.htm
- https://docs.google.com/presentation/d/1nPYHqjsHBRafSihulCgF8u63QqsagaxYYd_c-2o6gJs/htmlpresent

� � �
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دور �ملعلم يف رعاية �لإبد�ع
املعلمة جند ممدوح الرفوع

مدر�سة غرندل الثانوية املختلطة

مديرية تربية وتعليم لواء ب�سريا 

يف  ين�شب  ل  وكنزًا  وطنية  ثروة  املبدعون  الطالب  يعد 
جمتمعنا، بل وعاماًل من عوامل نه�شته يف جميع املجالت، حيث 
بهم يتم ا�شتثمار وتطوير الرثوات الأخرى، وذلك اأن اأي عمل ثقايف 
اأو ح�شاري يقوم اأ�شا�شًا على الفكر واجلهد الب�شري، ثم بعد ذلك 
واأجزائها  الب�شرية  الرثوة  اأثمن ما يف  اأن  املادية، كما  الرثوة  على 
عقلي  تفوق  من  اهلل  وهبهم  ملا  املبدعني،  اإمكانات  لف�شل  عائد 
والإبداع  والقيادة  والتوجيه  والتطبيق  الفهم  على  خا�شة  وقدرات 
ملعوقاتها  والت�شدي  التنمية  وقيادة  التقدم  اإحداث  على  والقدرة 

وحل امل�شكالت.

لذلك فاإن تعلم جمموعة من املهارات املحددة مل يعد ذا قيمة 
يف عامل اليوم كما كانت عليه احلال يف املا�شي، فالعامل اليوم يت�شم 
اأن نتعلم  بالدينامية والتطور ال�شريع وامل�شتمر؛ لذا، يفر�س علينا 
كيف نكون اأكرث اإبداعا واأكرث قابلية للتكيف، فاأ�شبح الإبداع جمال 

اهتمام متزايد يف جمال التعليم واملجتمع على حدا �شواء. 
يف  الإبداع  تدري�س  كيفية  يف  البحث  من  بد  ل  هنا  ومن 
املدار�س، بح�شبان اأن "التفكري يف الإبداع" ميكن تدري�شه كمهارة 
الإبداعية  "املو�شوعات  ي�شمى  ما  يف  فقط  تدري�شه  يتم  اأو  عامة، 
كاأداة لتدري�ص نطاق املنهج الذي يتم تقدميه يف كل الن�صباط اأو 
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املو�شوع". هذا يعني �شمان اأن يتم تدري�س جميع املواد الدرا�شية 
بطريقة وا�شعة املعرفة، لذلك فبدًل من تدري�س التاريخ كما لو كان 
الأمر يتعلق باحلقيقة والتواريخ، يجب تدري�شه كتلمذة معرفية يف 
يف  التحيز  وفهم  وتواريخ  حقائق  يت�شمن  الذي  التاريخ  جمال 

امل�شادر التاريخية والت�شل�شل الزمني وال�شبب والنتيجة.
�شناعة  يف  مهمني  مو�شوعني  العتبار  بعني  الأخذ  ويجب 

الإبداع وهما:
درا�شية  مناهج  عرب  احلقيقي  الإبداع  تنمية  يف  اجلدية  اأوًل: 
الداعمة،  البيئية  الظروف  جميع  بتوفري  والهتمام  تقليدية،  غري 
ي�شف  الإبداع  اأن  يتذكروا  اأن  املناهج  وا�شعي  على  يجب  لذلك 
جمموعة كاملة من العمليات املت�شابهة، لكن املختلفة. مبعنى اآخر، 
التعليم،  يف  للتخ�ش�شات  املركزية  املكانة  فهم  اإلى  بحاجة  هم 

واعتبارها نقطة انطالق يف ت�شميم املناهج الدرا�شية. 
ممكنة  فر�شة  الطالب  من  عدد  اأكرب  منح  يتم  اأن  ثانيا: 
لتحقيق اإمكاناتهم الإبداعية وتنميتها، من خالل توفري معلم مبدع 
ير�شم دورًا حموريًا يتمثل يف التحفيز على الإبداع والبتكار، وحل 
التدري�س  مهارات  وميتلك  ال�شندوق،  خارج  والتفكري  امل�شكالت، 
الإبداعي، وهي ال�شرتاتيجيات التدري�شية الإبداعية التي يكت�شبها 
الطالقة،  يف  وتتمثل  التدري�شي،  الأداء  يف  متيزه  بغية  املعلم 
التوا�شل،  مهارات  وتنمية  ال�شتطالع،  وحب  والإفا�شة،  واملرونة، 
من  طالبه  خيال  واإثارة  احلديثة،  التعليمية  التقنيات  وا�شتخدام 
خالل التعلم الفعال، واختيار الأدوات املنا�شبة با�شتخدام العديد 
ميكن  التي  الدرا�شي  الف�شل  داخل  املتنوعة  احلديثة  الطرق  من 
من خاللها ا�شتخراج القوة الكامنة داخل عقول طلبته، كالأحالم 
لو...،  وماذا  باملقلوب،  والتفكري  والبطاقات،  البنف�شجية،  فوق 

SWOT، .........اإلخ.

طالباتي  مع  وخ�شو�شا  امليدان  هذا  يف  اخلا�شة  جتربتي  من 
اأتيحت  اإذا  اأنه  وجدت   ،  "SCAMPER" طريقة  با�شتخدام 

اأدنى �شك-  الفر�س والأجواء لالإبداع للطالبة ف�شوف تبدع -دون 
بعملها �شمن املجموعات، اأو العمل الفردي، مما يطلق لها العنان 
تبدو فكرة جمنونة  وقد  املاألوف،  والتخيل غري  والت�شور  بالتفكري 
حتتاج للدعم، وتعزيز الثقة بالنف�س، وقوة الذات، وتخطي العقبات 
التي ميكن اأن تواجه م�شريتها الإبداعية، والعناية بها. اإلى جانب 
اأن  باعتبار  والثوابت،  والأخالق  القيم  غر�س  يف  املبدع  املعلم  دور 
يف  ي�شبح  الأول  املقام  يف  جمتمعي  التزام  هو  والبتكار  الإبداع 

النهاية فكرة قد تقود بها العامل.
وهنا تبداأ مهمة املعلم الذي ميكنه فعل الكثري يف هذا املجال 
من خالل حتقيق الإبداع يف الف�شل الدرا�شي، وهذا ل يعني جعل 
اأكرث متعة  اأن يجعله  اإنه يف احلقيقة ميكن  اأكرث �شعوبة، بل  عمله 
واإثارة لالهتمام، كما اأن اعتماد املهام التي تتطلب توظيف مهارة 
الإبداع �شيوؤدي حتما اإلى جعل العمل اأكرث جاذبية وحتفيزا لطالبه.
يف ما يلي �شبع ن�شائح �شت�شاعدك على حتويل ف�شلك الدرا�شي 

اإلى ور�شة كبرية ل�شناعة الإبداع:
1-ل حت�شر طريقة اإجناز املهام يف �شكل واحد:

حتديد  فعليك  معينة  مهمة  اإجناز  طالبك  من  طلبت  اإذا 
املو�شوع، ومنح الطلبة بع�س احلرية يف كيفية الإجناز، فبع�شهم 
عر�س  حتى  اأو  �شاخر  ر�شم  اأو  فيديو  �شريط  خالل  من  �شيبدع 
م�شرحي، اأكرث مما اإذا مت ح�شر طريقة الإجناز يف كتابة مو�شوع 
يف  اخلا�شة  طرقهم  با�شتخدام  للطالب  ال�شماح  فعند  اإن�شائي، 
التعبري والتعلم �شيكونون اأكرث حتفيزا لإتقان العمل الذي يقومون 
به، واأكرث ا�شتعدادا ل�شتثمار كل مهاراتهم وطاقاتهم لالإبداع فيه.

2-وقت خا�س لالإبداع: 
ميكنك ال�شتفادة من قاعدة 20٪ التي توظفها ال�شركات عن 
"�شاعة العبقرية" حيث يتم تخ�شي�س �شاعة  طريق تطبيق فكرة 
اإمكانية تعديل مدة هذا  لالإبداع والبتكار يف كل يوم درا�شي، مع 
ليتنا�صب مع خ�صو�صيات ف�صلك الدرا�صي. ويف اجلانب  الن�صاط 
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اأن توفر لطالبك بع�س الأدوات لإطالق قدراتهم  العملي، ميكنك 
الإبداعية: الطبا�شري امللونة، والطني، واأجهزة الكمبيوتر املحمول، 
اأو الإنرتنت )يف  اأو ت�شهيل الو�شول للمكتبة  والكمبيوتر اللوحي... 
فرتة  وخال  والبتكار.  الإبداع  �صروط  يوفر  مبا  املعقول(.  حدود 
وا�شمح  عليهم،  فر�شه  دون  التعاون  على  الطالب  �شجع  الإجناز، 

لهم مبمار�شة هواياتهم، واإظهار اهتماماتهم.
3-توظيف التكنولوجيا يف خدمة الإبداع:

بهما  يطري  احلديث،  التعليم  جناَحي  والبتكار  الإبداع  ميثل 
اإلى اآفاق تتجاوز املخيلة الب�شرية، ويف ظل التطورات التكنولوجية 
التقاط  على  الطاب  من  احلايل  اجليل  قدرات  وتزايد  احلالية، 
املو�شيقى  اإلى  وال�شتماع  الفيديو،  ومقاطع  ال�شور  اآلف  وتخزين 
عرب هواتفهم املحمولة، واإمكانية التوا�شل مع نظرائهم حول العامل 
ال�شروري  من  اأ�شبح  الجتماعي،  التوا�شل  من�شات  طريق  عن 
ا�شتغالل هذه الثورة التكنولوجية يف تنمية الإبداع والبتكار، ومن 
الو�شائل التي تعزز التكنولوجيا الإبداع والبتكار يف التعليم: تنمية 
الإبداع من خالل ال�شور والفيديوهات، وبرجمة وت�شميم الألعاب، 
ومن�شات التوا�شل الجتماعي، والإبداع والتجديد يف التدري�س من 

خالل امل�شاريع.
4-اإدماج مواد تعليمية غري تقليدية يف ال�شف:

التقاطعات  التعليم احلديثة تتجه ل�شتغالل  اإن ا�شرتاتيجيات 
ذلك  كان  متى  الدرا�شية  املواد  خمتلف  بني  امل�شرتكة  والقوا�شم 
ما  حد  اإلى  وملمو�شا  للتطبيق  قابال  التعلم  يجعل  فذلك  ممكنا، 
يف  الدرو�س  من  الكثري  احلقيقة  يف  وهناك  للمتعلمني،  بالن�شبة 
خمتلف املواد واملقررات التي متثل فر�شة �شانحة للدمج بني مكونني 
اأو اأكرث؛ الر�شم والريا�شيات مثال، اأو اجلغرافيا والعلوم الطبيعية.

5-اإعادة النظر يف بنية الف�شل الدرا�شي:
ت�شجع  ل  الدرا�شي  الف�شل  تنظيم  يف  التقليدية  الطرق   اإن 
التدري�س  لطرق  اأكرث  منا�شبة  وهي  الإبداع،  على  بتاتا  املتعلمني 

التقليدية التي يعترب فيها املدر�س م�شدرا للمعرفة والطالب جمرد 
باملعرفة،  �شحنها  يجب  فارغة  اأدمغة  جمرد  بالأحرى  اأو  متلقني، 
هذه احلقيقة تفر�س عليك اإعادة تنظيم ف�شلك الدرا�شي لت�شجع 
التعلم التعاوين؛ ملا له من دوٍر بارٍز يف تنمية مهارات التوا�شل لدى 

املتعّلمني، وزرع بذور التعاون، وخلق روح الفريق لديهم.
الدرا�شية،  الف�شول  عدة يف  معاينة جتارب  ومن خالل  لكن، 
الأن�شطة  تنفيذ  املعّلم  حماولة  لدى  تظهر  كثرية  م�شكالت  تربز 
التعاونية وت�شكيل جمموعات العمل، فنجد اأَنّ هذه املجموعات ُتعيق 
اإلى  يدفعهم  مما  غالبيتهم،  يكن  مل  اإن  هذا  الطلبة،  بع�س  تقدم 
د بالراأي، والت�شاحن، وال�شعي  رف�س العمل �شمن املجموعة، والتفُرّ

نحو التناف�س بدًل من التعاون.
6-ت�شجيع املناق�شة واحلوار:

اإلى  يوؤدي  الهادف  واحلوار  احلرة  املناق�شة  ثقافة  ن�شر   اإن 
اإ�شراك الطالب يف بناء تعلمهم بدل من اأن يكونوا جمرد متلقني 
مناق�شتها  تتم  التي  املوا�شيع  مع  والتفاعل  فامل�شاركة  للمعرفة، 
منها:  الإيجابيات،  من  الكثري  لها  الدرا�شي  الف�شل  داخل 
التوا�شل  على  القدرة  ورفع  املتعلمني،  تعزيز التفكري النقدي لدى 
فن  على  والتدريب  ال�شخ�شية،  والآراء  الأفكار  عن  والتعبري 
نقدي معها،  بتفكري  والتعامل  واأفكارهم،  الآخرين  لآراء  ال�شتماع 
واإتاحة الفر�شة لالطالع على اأفكار الآخرين وجتاربهم وال�شتفادة 
�شاأنه  من  واحرتام  بو�شوح  الأفكار  اإي�شال  على  القدرة  اإن  منها. 
اأن يفيد الطالب يف جميع جمالت حياتهم، ويهيئهم لل�شري بخطى 

واثقة نحو امل�شتقبل.
7-ف�شاء الإبداع والبتكار

عادة ما يحب املتعلمون عر�س اإبداعاتهم من اأبحاث ميدانية اأو 
تقارير �شحفية اأو كتابات اأو ر�شومات اأو اأعمال يدوية اأو اأي �شيء مت 
اإجنازه يف اإطار الأن�شطة املدر�شية اأو مببادرة فردية منهم للتعبري 
عن اآرائهم واإبراز موهبتهم. لذا، فاإنه من اجلميل تخ�شي�س مكان 
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�شي�شارع  اجلميع  اأن  و�شرتى  الإبداع(،  )ف�شاء  ي�شمى  الف�شل  يف 
لإنتاج وعر�س �شيء مميز.

الإبداع يف العملية التعليمية غاية يبحث عنها املتميزون لي�شلوا 
ومنتج  ملطّبق  باملتعلم  ت�شل  اأن  يعني  التعليمي  فالإبداع  للقمة، 
للمعارف واملهارات والجتاهات التي تعلمها، وهذا مق�شد العملية 
على  القائمني  الأ�شخا�س  جميع  على  فاإن  وبالتايل،  التعليمية، 
العملية التعليمية التعلمية الهتمام بتعليم الإبداع اهتماما كبريا، 

املدر�شة  بني  ما  اإيجابيا  و�شيطا  دورا  يلعب  الذي  املعلم  واأهمهم 
معني  جانب  يف  اأبنائهم  اإبداع  مدى  لالأ�شرة  ينقل  حيث  والأ�شرة، 
والدعم  وال�شتمرارية  التوا�شل  بهدف  متعددة،  جوانب  عدة  اأو 
واملتابعة، بالإ�شافة اإلى اإطالع اإدارة املدر�شة على طالبه املبدعني 
لهم،  املنا�شب  والتعزيز  املعنوي  والدعم  املادي  الدعم  وتوفري 

واإيجاد طرق لدفع طالبه ليكونوا اأكرث اإبداعا. 
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كاتُب �مُلحتوى �لعربِيّ وحاجته �إلى معرفِة �لفروِق �لُلّغوية

نقراأُ يف ل�شان العرب: َرِدَف )فعل(.
ْدُف: ما َتِبَع ال�شيَء. الِرّ

�شيٍء،  خلف  �شيٌء  َتتابع  واإذا  فهو ِرْدُفه،  �شيًئا،  َتِبع  �شيء  وكُلّ 
اُدُف. فهو الرَتّ

ونقراأُ يف املعجم الرائد: تراَدَف - تراُدًفا
ترادَف ال�شخ�شان: تتابعا، اأو ركَب اأحدهما خلف 

الآخر. ترادفِت الكلمتان: كانتا مبعنى واحٍد.
اللغة  كلمات  يف  "الرتادف"  بق�شية  اللغة  علماء  بع�س  ان�شغَل  وقد 
منكروه،  اأما  لها.  مزيًة  وعّدوه  بوجوده،  واأقروا  واألفاظها،  العربية 

واأَنّ  والألفاظ،  الكلمات  معاين  بني  دقيقة  لغوية  فروق  بوجود  فقالوا 
اأو  بالرتادف،  الهتمام  َل  حتَوّ لذا،  الرتادف؛  �شفة  عنها  ينفي  هذا 
اإلى اختالف بني راأيني؛ اأحدهما قال بوجود فروق  عدم الهتمام به 
وا�شحة يف الكلمات التي تبدو مرتادفة، والآخر اأنكر هذه الفروق؛ اإذ 

عَدّ ما ُيرتادف من الألفاظ والكلمات اإعطاَء املعنى نف�شه للفظة.
مثل:  والألفاظ،  الكلمات  معاين  اختالَف  اللغِة  يف  الفروُق  وتعني 
ال�شوت والكالم، والإعادة والتكرار، وال�شكر واحلمد، والنباأ واخلرب، 
وال�شّح والبخل، ونحو ذلك من الكلمات املرتادفة اأو املختلفة يف معانيها 

بح�شب ما يراه بع�س اللغويني بنفي �شفة الرتادف من اأ�شا�شها.

يا�سر ذيب اأبو �سعرية
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وامل�شتغلني  العربي،  الأدب  ومتذوقي  العربية،  اللغة  دار�شي  ولأن 
املعاجم  ا�شتخدام  اإلى  يحتاجون  العربي،  املحتوى  كتابة  يف 
الّلغوية؛ ملعرفة معاين الكلمات ودللتها، وفهم الن�شو�س العربية 
كالأ�شعار وغريها من فنون الكتابة، وحلاجة كّتاب املحتوى العربي 
والكلمات  باملفردات  اللغوي  معجمهم  اإثراء  اإلى  –خ�شو�شا- 
الدقيقة  اللفظة  واختيار  ومرادفاتها،  معانيها  ومعرفة  والألفاظ، 
وو�شعها يف �شياقها اللغوي املنا�شب، فقد زادت احلاجة اإلى معرفة 
الطالع  اإلى  الكتاب  بع�س  وانربى  الكلمات،  بني  اللغوية  الفروق 
بني  الدقيقة  اللغوية  الفروق  تو�شيح  يف  املتخ�ش�شة  املعاجم  على 
اإن  اإذ  تام؛  بو�شوح  املراد  املعنى  للتعبري عن  الّلفظّية،  املرتادفات 
بثقافة  مرتبطة  معانيها  ومعرفة  املفردات  ا�شتيعاب  على  القدرة 

الفرد واإحاطته باملفردات ومعانيها.
ويعُدّ كتاُب الفروق اللغوية لأبي هالل الع�شكري من اأ�شهر امل�شنفات 
التي عنيت بالفروق اللغوية، اأو املرتادفات الّلفظّية، ويف ذلك يقول 
ا من الآداب، اإل  الع�شكري: " ثم اإيِنّ ما راأيت نوًعا من العلوم وفًنّ
يف  الكالم  اإل  اأ�شنافه  وتنظم  اأطرافه  جتمع  كتب  فيه  �شنف  وقد 
الفرق بني معاٍن تقاربت حتى اأ�شكل الفرق بينها نحو العلم واملعرفة 
والفطنة والذكاء، وما �شاكل ذلك، فاإين ما راأيت يف الفرق بني هذه 
كرثة  مع  الراغَب  ويقنع  الطالَب،  يكفي  كتاًبا،  واأ�شباهها  املعاين 
منافعه يف ما يوؤدي اإلى املعرفة بوجوه الكالم والوقوف على حقائق 
معانيه، والو�شول اإلى الغر�س فيه، فعملت كتابي هذا م�شتماًل على 
ما تقع الكفاية به من غري اإطالة ول تق�شري، وجعلت كالمي على 
ما يعر�س منه يف كتاب اهلل، ويف األفاظ الفقهاء واملتكلمني و�شائر 
حماورات النا�س، وتركت الغريب الذي يقُلّ تداوله؛ ليكون الكتاب 

ق�شًدا بني العايل واملنحط، وخري الأمور اأو�شطها".
وت�شمن كتاب الع�شكري اآراًء و�شروحاٍت عدة، اأظهر فيه الع�شكري 
جودة منهجه ور�شانته، وغزارة علمه اللغوّي وغناه، وتنوع ثقافته 
للوقوف على  اخترَيْت  اللغوية،  الفروق  اأمثلة على  وتالًيا  املعجمية. 

دللة املفردات والألفاظ املت�شابهة وحقيقة معانيها. 

1.الإعادُة والَتّكراُر:
الإعادة: اإعادة ال�شيء مرة واحدة.

الَتّكرار: اإعادته مرات عدة.
2.ال�شكُر واحلمُد:

ال�شكر: العرتاف بالنعمة وتعظيم املنعم ول ي�شح اإل على النعمة.
احلمد: الذكر باجلميل على جهة التعظيم، ويجوز على النعم وغريها.

3.النباأُ واخلرُب:
النباأ: الإخبار مبا ل يعلمه املُخرَب.

اخلرب: الإخبار مبا يعلمه املخرَب وما ل يعلمه.
فاأنت تخربين عن نف�شي، ول تنبئني عنها. 

تُم: ُبّ وال�َشّ 4.ال�َشّ
ال�شتم: تقبيح امل�شتوم بالقول، واأ�شله من ال�شتامة، وهي قبح الوجه.

ال�شّب: الإطناب يف ال�شتم والإطالة فيه.
5.اللوُم والعتاُب:

اللوم: تنبيه الفاعل على موقع ال�شرر يف فعله.
العتاب: اخلطاب على ت�شييع حقوق املودة والأخوة وال�شداقة.

6.احَللُف والَق�شُم:
الق�شم: اأبلغ من احللف؛ لأنه مرتبط بالق�شم باهلل، والقطع بال�شيء 

وفعل غريه.
احللف: يكون باهلل للقطع بال�شيء فقط دون فعل غريه.

7.القراآُن والفرقاُن:
القراآن: جميع ال�شور، و�شم بع�شها اإلى بع�س.

الفرقان: التفريق بني احلق والباطل واملوؤمن والكافر، وغريها.
8.ال�شمُع والإ�شغاُء والإن�شاُت:

ال�شمع: اإدراك امل�شموع فقط.
الإ�شغاء: طلب اإدراك امل�شموع باإمالة ال�شمع اإليه.

الإن�شات: الهتمام بالكالم وح�شن ال�شتماع اإليه.
�شياُن: هُو والِنّ 9.ال�َشّ

ال�شهو: يكون عما مل يكن، كال�شهو عن الركوع يف ال�شالة، فت�شجد 
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ملا �شهوت عنه.
ما  ن�شيت  تقول  �شكن جاره.  ن�شي مكان  كان،  عّما  يكون  الن�شيان: 

عرفته.
يبُة: ُكّ والِرّ ُنّ وال�َشّ 10.الَظّ

ن: فعل قلبّي، يحدث لوجود اإمارة اأو عالمة، وهو رجحان اأحد  الَظّ
طريف التجويز.

ك: ا�شتواء طريف التجويز. ال�َشّ
الريبة: هي مكروه تظنه يف اإن�شان.

11.الإدراُك والإح�شا�ُس:
الإدراك: طريق من طرق العلم، يدرك الإن�شان ال�شيء ول يح�ُسّ به، 

اإدراك ال�شيء بالب�شر مثال.
وال�شم  واللم�س  كال�شمع  باحلوا�س  مرتبطة  معرفة  الإح�شا�س: 

وغريها، اأح�َسّ بوجوده ِبـ �شمعه مثال.
حُة والعافيُة: ّ 12.ال�شِ

ال�شحة: اأعُمّ من العافية، وتو�شف بها الأج�شام والآلت والأ�شياء.
العافية: �شُدّ املر�س، وتكون يف الأج�شام والأبدان.

13.القدرُة وال�شتطاعُة:
القدرة: تتعلق بجملة من �شفات، لذلك يو�شف بها اهلل.

ال�شتطاعة: انقياد اجلوارح للفعل؛ لذلك ل يو�شف بها اهلل تعالى.
14.الأخُذ والتناُوُل:

التناول: اأخذ ال�شيء للنف�س خا�شة.
الأخذ: يكون باليد، واملجاز اأن نقول اأخذه بل�شانه، واأخذ منه عهًدا.

ُقّ والّرتُق والَفتُق: 15.الَفْلُق وال�َشّ
الفلق: ال�شُقّ على اأمر كبري )فالق الإ�شباح(.

الفتق: يكون بني ال�شيئني اللذين كانا ملتئمني.

: الفرجة يف ال�شيء الواحد. ُقّ ال�َشّ
الّرتق: عك�س الفتق، وهو �شُدّ الفتق واإل�شاق �شيئني مًعا.

خاُء والكرُم: 16.اجلوُد وال�َشّ
اجلود: كرثة العطاء من غري �شوؤال.

ال�شخاء: اأن يلني الإن�شان عند ال�شوؤال في�شخو بالعطاء.
الكرم: هو اأعلى مراتب العطاء، وياأتي مبعنى العزيز الذي ل ُيغلب، 

والكرمي احل�شُن.
: 17.الَلّم�ُس وامَل�ُسّ

واللم�س باليد خا�شة، 
امَل�ّس يكون باليد وغري اليد، 

والَلّم�ُس يكون بني حَيّني، يف حني اأن امل�ّس بني َجمادين.
18.الظُلّ والفيُء:

باأنهما �شيء واحد، وهما لي�س كذلك،  اإلى العتقاد  يذهب النا�س 
اأول  ومن  وع�شية،  "يكون غدوة  الظَلّ  لأن  الكاتب"؛  "اأدب  بح�شب 

النهار اإلى اآخره".
اأّما الفيء: فال يكون اإل بعد الزوال.

19.ال�شرعُة والعجلُة:
م فيه، وهي حممودة ونقي�شها  ال�شرعة: التقدم يف ما ينبغي اأن ُيَتَقَدّ

مذموم، وهو الإبطاء.
مذمومة،  وهي  فيه،  يتقدم  اأن  ينبغي  ل  ما  يف  التقدم  العجلة: 
ونقي�شها حممود، وهو الأناة، واأما قوله تعالى: )َوَعِجْلُت اإَِلْيَك َرِبّي 

ى( الآية 84 �شورة طه، فاإن ذلك مبعنى: اأ�شرعت . �شَ ِلرَتْ
20.النا�ُس والَورى :

اأَنّ النا�س تقع على الأحياء والأموات.
والورى: الأحياء منهم دون الأموات. 

� � �

املرجع:
- كتاب الفروق اللغوية، لأبي هالل الع�شكري.
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مظاهر �لعنف و�أ�شكاله �ملت�شمنة يف بر�مج �لأطفال

د. اأحمد القوا�سمة

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي

حظيت ق�شايا الطفولة املعا�شرة باهتمام باحثني ودار�شني كثريين يف 
وهذا  والأطفال"،  التلفزيوين  "العنف  الق�شايا  تلك  بني  ومن  العامل، 
يعني يف جانب منه اأن العنف اأ�شبح ظاهرة دولية تت�شع يوما بعد اآخر، 
الأمر الذي وجدت لها انعكا�شا وا�شحا يف الر�شائل التلفزيونية املوجهة 
بالن�شبة  العنف  مل�شاهد  احلاجة  فيه  اأ�شبحت  درجة  اإلى  لالأطفال، 
ملنتجي وخمرجي الربامج التلفزيونية كامللح يف الطعام مثلما يقولون، 
اإذ وجدوا يف تلك امل�شاهد عنا�شر اأ�شا�شية لت�شويق ب�شاعتهم واأ�شلوبا 
يكون  اأن  بد  ول  اأعمالهم.  مل�شامني  الأطفال  جمهور  "مهما" لت�شويق 
وعقولهم،  الأطفال  نفو�س  تاأثري يف  العنيفة  التلفزيونية  امل�شاهد  لتك 

وبالتايل، جت�شيدها يف الواقع على �شكل ممار�شات عدوانية عنيفة.
وي�شري اإ�شماعيل )2005( اإلى اأن العنف باأ�شكاله ومظاهره املختلفة " 
موجود يف كل الثقافات، واإن تباين يف حدته وو�شوحه بني ثقافة واأخرى، 
يف  متجذرة  اأنها  يبدو  املالحظات-  ت�شري  -وكما  الظاهرة  هذه  فاإن 
ثقافتنا العربية ال�شائدة. واإذا ما حاكمنا الواقع الذي نعي�شه على وفق 
اأب�شط املعاين التي و�شعها اخلرباء للعنف اأو ال�شلوك العدواين بو�شفه 
" امليل اأو الرغبة التلقائية يف اإحلاق ال�شرر بالآخرين اأو ممتلكاتهم" 
اأطفالنا  وبني  جمتمعنا  يف  وا�شعة  الظاهرة  هذه  اأن  كم  لنا  يتبني 
حتديدا"، ما يعني اأن حا�شرنا وم�شتقبلنا يواجهان تهديدا خطريا ل 
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الف�شائيات  ثقافة  اإن  القول:  وعليه، ميكن  عنه.  ي�شكت  اأو  به  ي�شتهان 
التي  الأ�شباب  من  واحدة  هي  معها  التعامل  وطرق  املختلفة  باأبعادها 

اأك�شبت الأطفال ثقافة العنف وجعلت من �شلوكهم عدوانيا".
وعلى الرغم من التاأثري الكبري للواقع احلياتي يف اإك�شاب الأطفال 
�شلوكات اإيجابية و�شلبية، اإل اأن لو�شائل الإعالم وبخا�شة التلفزيون 
ت�شكيل  يف  املجتمع  يف  البنيوية  املوؤ�ش�شات  عن  اأهمية  يقل  ل  دوًرا 
كثريين  نظر  وجهة  من  التلفزيون  اإن  بل  الأطفال،  �شخ�شيات 
اأك�شبت  وبذا  املوؤ�ش�شات،  تلك  فاعلية من بني  الأكرث  املوؤ�ش�شة  يعد 
وفتحت  كثرية  معلومات  الأطفال  التلفزيون  يبثها  التي  الر�شائل 
لهم الأفق وو�شعت من مداركهم، ولكنها يف الوقت نف�شه اأك�شبتهم 

�شلوكات �شارة من بينها ال�شلوك العنيف )ال�شبيب، 2007( .
وما دام اأن للتلفزيون هذا الدور الفاعل واملوؤثر، ومظاهر العنف بهذه 
ال�شعة بني اأطفالنا، فاإن الك�شف عن مظاهر العنف التي يكت�شبونها 
هذه  دور  اأبعاد  ملعرفة  مهما"  علميا"  عمال"  ي�شكل  التلفزيون  من 
الو�شيلة، خا�شة واأنها و�شيلة الت�شال اجلماهريية الوحيدة تقريبا" 
التي يتعر�س لها الأطفال، ومبا اأننا نعي�س زمن العوملة والقرية الكونية 
)املرئية(  للكلمة  اأ�شبح  فقد  املفتوحة  الف�شاءات  وع�شر  الواحدة 
اإذ  ي�شاهد،  وما  يعر�س  ما  خالل  من  املجتمع  يف  املبا�شر  تاأثريها 
اأ�شبحت )الف�شائيات ( وال�شحافة الإلكرتونية تكت�شحان كل و�شائل 
املتداولة  وال�شتماع  القراءة  ن�شب  ذلك يف  كان  اإن  الأخرى  الإعالم 
النت�شار  يف  الإعالم  �شبكات  تو�شع  يف  اأو  وحملًيا  واإقليمًيا  عاملًيا 

احلقيقي اأو يف الإيرادات الإعالنية )عو�س، 2006.(
وبهذا الجتاه اأحدثت الف�شائيات -وما تزال- انقالًبا حقيقيا يف 
امل�شتقبل مفتوًحا على حتديات كثرية وكبرية،  املفاهيم بات معها 
اأ�شبحت  والت�شال،  الإعالم  وعلوم  العلوم  تكنولوجيا  تطور  ومع 
وال�شمع  النظر  و)مالكة  التعبري  �شيدة  التلفزيونية  )ال�شورة( 

والنتباه والفكر الواعي والالواعي( )الهيتي، 1988(.
على  ال�شتحواذ  على  كبرية  بقدرة  التلفزيونية  ال�شورة  وتتمتع 

ماري  تقول  �شاحر، عن ذلك  فعل  وكاأنها  وحوا�شه  املتلقي  اهتمام 
والأ�شوات  لل�شور  با�شتمرار  واملتغري  الهائل  التدفق  )اإن  وين: 
للم�شاهد  املنتظم  غري  والتنوع  العجيب  ال�شندوق  من  اخلارجية 
التي  الب�شرية  وغري  الب�شرية  الأ�شوات  وهدير  العني  ت�شدم  التي 
كثرية  جتربة  عي�س  وهم  يف  امل�شاهد  يدخل  الأذن  على  تنق�س 

التنوع( )القليني، 1993 (.
نظًرا  املتلقي  يعي�شه  جديد  واقع  خلق  على  القدرة  للتلفزيون  اأن  اأي 
خل�شو�شيته يف كونه و�شيلة اإعالمية لها تاأثري مزدوج يف املُ�شاهد من 
اأهمية  على  والدار�شون  الباحثون  ركز  وقد  والكلمة،  ال�شورة  خالل 
املحتوى الذي يعر�شه التلفزيون وركزوا يف هذا اجلانب على �شلوكات 
)املتلقي( حا�شًرا وم�شتقباًل، حيث )بات املعرو�س ي�شكل خطًرا على 
من  للعنف  يرّوج  اأن  الف�شائي  الإعالم  حاول  اأن  بعد  املتلقني  جمهور 
خالل ما يقدم عرب برامج الأطفال والتي قدمت الأ�شخا�س على اأنهم 
اأنف  رغم  يريدونها  التي  اأهدافهم  ويحققون  موجودون  واأنهم  اأبطال 

اجلميع واملجتمع( )اأبو معال، 2004(.
وتعد الف�شائيات من اأحدث و�شائل الت�شال اجلماهريي واأخطرها يف 
الوقت نف�شه، اإذ تتميز بقدرتها الفائقة على جذب ال�شغار والكبار حول 
�شا�شاتها والتي جتمع ما بني ال�شوت وال�شورة واحلركة. وملا كان هنالك 
تقدمها  التي  الربامج  املتاحة عن م�شمون  املعلومات  وا�شح يف  نق�س 
يف  و�شلبي  اإيجابي  تاأثري  من  لها  وما  �شا�شاتها  عرب  الف�شائيات  هذه 
امل�شاهدين ب�شفة عامة والأطفال ب�شفة خا�شة، كان هنالك اإح�شا�س 
بوجود موقف ي�شتلزم الدرا�شة والبحث، اإذ جتدر الإ�شارة اإلى اأن جمال 
يعني  مما  ال�شناعية،  الأقمار  بف�شل  وا�شعا  اأ�شبح  التلفزيوين  البث 
ا�شتقبال قنوات ف�شائية متعددة من عدة جهات، وهذا اأعطى للم�شاهد 
ا كثرية للتنوع والتنقل بني املحطات، ولذلك  �شغريا كان اأم كبرًيا فر�شً
فقد ك�شب التلفزيون مبحطاته الف�شائية املتنوعة معركة املناف�شة بينه 

وبني دور ال�شينما والكتب امل�شورة )القوا�شمة، 2006(.
�شا�شات  عرب  تعر�س  التي  العنف  برامج  بتاأثري  الوعي  فبداأ 
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الف�شائيات عام 1952م يف الوليات املتحدة الأمريكية، اإذ اأكدت 
جلنة يف الكوجنر�س على دور برامج الأطفال التلفزيونية يف العنف، 
عوملة  على  تعمل  الف�شائية  التلفزيونية  القنوات  معظم  كانت  وملا 
امل�شتهلك  بفوائد  بالأخذ  وذلك  موؤثر،  �شيكولوجي  باأ�شلوب  الفكر 
لهذه  والإثارة  الإغراء  خالل  من  الغربي  الإنتاج  وتف�شيل  الفخم 
امل�شتقل  والقرار  احل�شاري  العمق  ذات  الدول  اأن  جند  الربامج، 
بداأت تعمل على حت�شني جمتمعاتها وخا�شة الأطفال وال�شباب يف 
مواجهة البث العاملي الهادف اإلى اإحداث اخرتاق ثقايف، لدرجة اأن 
بع�س الدول اتخذت قرارات حتّد من البث الواحد، ولكن لالأ�شف 

تبدو ال�شورة موؤملة يف اجلانب العربي )عديل، 2002(.
وا�شطالًحا،  لغة  العنف  مفهوم  تعرف  من  بد  ل  كان  هنا  ومن 
فالتعريف اللغوي للعنف: عنف )الُعْنف( بال�شم �شد الرفق. تقول: 
به،  ْفق  الِرّ قّلة  اأي  ا  اأي�شً به  و)َعُنَف(  )ُعْنًفا(،  بال�شم  َعُنَف عليه 

و)التعنيف( التعيري واللوم )ابن منظور، 1993(.

الإيذاء  على  يقت�شر  مل  العنف  اأن  اللغوي  التعريف  من  ويت�شح 
والرمزي  واللفظي  اجل�شدي  لالإيذاء  �شامل  هو  بل  اجل�شدي، 

والنف�شي والقت�شادي واجلن�شي على حد �شواء. 
الأمناط  اأحد  باأنه   )1996( قناوي  عرفه  فقد  ا�شطالًحا  اأما 
كما  الآخر.  رف�س  عن  تعرب  التي  اجلماعية  اأو  الفردية  ال�شلوكية 
عرفه املبحوح )2000( باأنه كل عمل يرتكب �شد الإن�شان ويحط 

من كرامته، وهو يرتاوح بني الإهانة وا�شتخدام ال�شرب.
التي  املوا�شيع  اأهم  من  الأطفال  برامج  يف  العنف  مو�شوع  ويعد 
واأهميته  ح�شا�شيته  اإلى  بالنظر  النظري  منقطع  باهتمام  حظيت 
من  هائل  كم  اإلى  الأطفال  عقول  فتعر�س  املجتمع،  اإلى  بالن�شبة 
اأنه  �شك  ل  م�شتمرة  ب�شورة  والإجرام  والق�شوة  العنف  م�شاهد 
يرتك ب�شماته العميقة لديهم، كما هو احلال بالن�شبة اإلى برامج 
ذاكرتهم،  يف  اأثًرا  ترتك  اأنها  �شك  ل  التي  الأخرى  التلفزيون 
وحتى  �شيئة،  اآثاًرا  اأن ترتك  الطفل ميكن  فالف�شائيات يف حالت 
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تفي�س  اأ�شبحت  البلدان  معظم  يف  تعر�س  التي  املتحركة  الر�شوم 
فيها  تظهر  التي  امل�شاهد  باإبراز  وذلك  والرعب،  العنف  مب�شاعر 
اأهم  من  اخليال  يعد  كما  الإجرامي،  ال�شلوك  ذات  ال�شخ�شيات 
مو�شوعاتها،  املتحركة  الر�شوم  اأفالم  منها  ت�شتقي  التي  امل�شادر 
اأ�شكال  يف  اأج�شادها  الإجرامية  ال�شخ�شيات  فيها  وت�شتخدم 

ال�شراع العنيف )�شلمان، 1999(.
العقلية  قدراتهم  عن  ذكره  �شبق  مما  -وانطالقا  اإذن  فالأطفال 
وتركيبتهم النف�شية ال�شهلة التاأثر- يخلطون بني عامل الواقع وعامل 
ت�شرفاتهم  يف  يرونها  التي  العدائية  الأعمال  ويقلدون  اخليال، 
الف�شائيات  يف  �شاهدوه  ما  يتذكروا  اأن  املحتمل  فمن  العادية، 
ويت�شكل يف نفو�شهم ميٌل نحو العتداء فيطبقونها اإذا اأمكن ذلك، 
اإ�شافة اإلى رغبتهم الكبرية يف تقليد ال�شخ�شيات �شواء كانت خرّية 

اأم �شريرة )القوا�شمة، 2009(.
بيئة  اليوم جزًءا ل يتجزاأ من  الف�شائيات  اأ�شبحت  ومن هنا فقد 
م�شاهد  تقدم  التي  اخلا�شة  لرباجمه  تعر�شه  فاإن  لذا،  الطفل؛ 
العنيف  فالربنامج  عليه،  �شلبي  تاأثري  ذات  تكون  اأن  ميكن  عنف 
ال�شينمائي  )العمل  ال�شابع  الفن  من  واإبداعي  فني  عمل  كل  هو 
مظاهر  على  يحتوي  والتقنية  الفنية  موا�شفاته  بكل  وامل�شرحي( 
ال�شليم  وال�شلوك  تتنافى  ومبادئ  وعالقات  و�شلوكات  وت�شرفات 

والفطرة ال�شليمة لالإن�شان.
املعارك  فقط  لي�شت  العنف  فم�شاهد  التعريف،  من  وانطالقا 
ونف�شًيا،  لفظيا  العنف  يكون  اأن  بل ميكن  وال�شراعات،  واحلروب 
وجن�شًيا ورمزًيا، ويظهر العنف كثريا يف الربامج امل�شتوردة، فمثاًل 
على  حتتوي  املاليني،  ي�شاهدها  التي  الأمريكية  الأطفال  برامج 
فالربامج  لهذا  بورديل،  اإيزابيل  تعبري  حد  على  امل�شاهد  اأعنف 
ظهور  اإلى  توؤدي  التي  العنف  مظاهر  حتمل  اأن  ميكن  امل�شتوردة 

�شلوكات عدوانية وعنيفة عند الطفل.
التي  الو�شيلة  كونها  خا�شة  ميزة  التلفزيونية  للف�شائيات  اأن  كما 

تعتمد الطبيعة التالزمية لثنائية ال�شوت وال�شورة يف نقل امل�شمون 
الإعالمي وله بذلك تاأثري مزدوج يف الطفل، الأول هو تاأثري ال�شورة 
التي  هي  واأ�شبحت  عقله،  يف  توؤثر  ول  مبا�شر  ب�شكل  نف�شيته  على 
ت�شكل الجتاهات وت�شوغ القيم وتوجه �شلوك ماليني امل�شاهدين، 
والثاين هو تاأثري الكلمة التي ميكن اأن تفعل فعلها املوؤثر يف املتلقي 

اإن هي ا�شتخدمت بالطريقة ال�شحيحة واملوؤثرة.
اأ�شكال العنف:

الظروف  تتوافر  عندما  خمتلفة  ودرجات  باأ�شكال  العنف  يظهر 
العنف اجل�شدي  العنف ظهورا هي  اأ�شكال  اأكرث  اأن  كما  املنا�شبة، 
يظهر  اأن  وميكن  عدة.  درا�شات  عليه  اأكدت  ما  وهذا  واللفظي، 

العنف بني الأطفال يف عدة اأ�شكال منها:
الآخرين  على  بالعتداء  اجل�شد  ي�شرتك  اجل�شدي:  – العنف   1

�شواء با�شتخدام اأداة اأو من دونها.
حتفيز  اإلى  يرمي  �شلوك  فيه  ميار�س  الرمزي:  العنف   2-
جتاهل  اأو  ال�شالم  رد  عن  كالمتناع  ا�شتفزازهم،  اأو  الآخرين 

الفرد وال�شتهزاء وال�شخرية من خالل احلركات اأو النظرات.
-3 العنف اللفظي: يقف عند حدود الكالم، ومن اأمثلته ال�شتائم 

والتهديد واإطالق ال�شفات غري املنا�شبة.
4 – العنف القت�شادي: قائم على اأ�شا�س اإحلاق الأذى باملمتلكات 
القت�شادية العامة واخلا�شة وال�شتحواذ على ممتلكات الآخرين.

النف�شي  والعتداء  الأذى  اإحلاق  على  قائم  النف�شي:  العنف   5-
على الطفل مبمار�شة �شلوك �شده ي�شكل تهديًدا ل�شحته النف�شية 

والوجدانية والذهنية )القليني،1993(.
كما اأن هناك جمموعة من العلماء ي�شيفون العنف اجلن�شي والعنف 

الجتماعي لهذه الأ�شكال.
اأ�شباب العنف والعوامل املوؤثرة فيه:

اإلى  توؤدي  اأن  ميكن  التي  الأ�شباب  اأن  اإلى   )1996( حريز  ي�شري 
اإلى  فرد  من  تختلف  اإنها  حيث  ومتباينة،  ومتعددة  كثرية  العنف 
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غري  اأم  مقبوًل  كان  �شواء  عام-  ب�شكل  الإن�شاين  فال�شلوك  اآخر، 
يعي�س  التي  به  املحيطة  بيئته  مع  الإن�شان  تفاعل  نتاج   - مقبول 
فيها ويتفاعل مع اأفرادها، كما اأن الفروق الفردية بني الأ�شخا�س 
يعي�س  التي  بيئته  مع  الإن�شان  تفاعل  اإلى  يوؤدي  البيئات  واختالف 
تزيد  اأ�شباب متعددة وخمتلفة  اإلى وجود  يوؤدي  بدوره  فيها، وهذا 
اأ�شكال العنف عند بع�س الأفراد دون غريهم، كما  احتمال ظهور 
اأن اأ�شباب العنف واأ�شكاله و�شوره تتعدد وتتنوع م�شادره ومثرياته 
وتتفاوت الآثار التي تنجم عنه، فاإن ذلك يعزى اإلى اختالف الروؤيا 
العلمية للظاهرة، ففي حني يرجع البع�س العنف اإلى اأ�شباب نف�شية 
�شيكولوجية يرى البع�س الآخر اأن العنف مرده اإلى مورثات اململكة 
بينما يذهب فريق  بعد،  الإن�شان منها  يتخل�س  التي مل  احليوانية 
اأهم  ومن  العنف.  م�شوؤولية  الإدراكية  العوامل  حتميل  اإلى  ثالث 

الأ�شباب املوؤدية اإلى العنف:
- الغريزية العدوانية للطبيعة الب�شرية:

يرجع البع�س اأعمال العنف والعدوان اإلى غريزة فطرية يف الطبيعة 
تاأثري مملكة  اأفلت منذ زمن حديث من  الذي  الب�شرية، فالإن�شان 
احليوان ما يزال ذا عالقة وثيقة بها ومل يتخل�س بعد من موروثاتها 
التي جتعل من بني الب�شر اأكرث مياًل اإلى العنف وتقوي يف ال�شخ�س 

الرغبة يف ال�شيطرة على الآخرين )خ�شور، 2003(.
- الأ�شباب ال�شيكولوجية:

يف  كامنة  �شيكولوجية  نف�شية  اأ�شباب  اإلى  العنف  الكثريون  يعزو 
اإلى  يذكر  اهتماًما  يعريوا  اأن  دون  للفرد  الداخلي  الذاتي  الكيان 
مو�شوع  فاإن  وعليه،  الفرد،  بذلك  املحيطة  والأو�شاع  الظروف 
امل�شمار  هذا  ويف  ا،  اجتماعًيّ مو�شوًعا  ل  نف�شي  مو�شوع  العنف 
اأ�شا�س  لالإن�شان هي  النف�شية  باأن احلالة  القول  اإلى  يذهب فرويد 

كل اأعماله )علي،2002(.
- الأ�شباب الذاتية:

هي  والأحداث  للظواهر  املعاك�س  الإدراك  اأو  الذاتية  الأ�شباب 

العامل الرئي�س وفًقا لهذا املنظور يف اإثارة العنف، وقد ذهب عامل 
الجتماع الأمريكي "وايت" اإلى القول باأن احلروب ل تندلع ب�شبب 
النزاعات الجتماعية والع�شكرية بل ب�شبب �شوء التفاهم املتبادل 

بني طريف النزاع )عبد املجيد، 2000(.
- الأ�شباب الف�شيولوجية الع�شبية:

اأ�شباب  اإلى  العنف  و�شكرن،  دجلادو  اأمثال  من  البع�س،  يرجع 
�شلوك  م�شكلة  العنف مبثابة  م�شكلة  تبدو  اإذ  ف�شيولوجية،  ع�شبية 
ح�شبان  ميكن  اأنه  اإلى  م�شريين  الجتماعية،  احلياة  يف  الفرد 
العدوانية الب�شرية رد فعل �شلوكي �شفته املميزة ا�شتعمال القوة يف 

�شبيل اإحلاق خ�شارة بالنا�س اأو الأ�شياء )عو�س، 2007(.
الآثار ال�شلبية للتقدم العلمي والتكنولوجي:

يرجع فريق من العلماء والباحثني العنف اإلى التاأثري ال�شلبي للثورة 
العلمية والتقنية، وهذا الجتاه يعرف بالجتاه التكنولوجي، فالعنف 
والتقدم  الإنتاج  من  اأ�شا�شية  بدرجة  ياأتي  الجتاه  لهذا  وفًقا  اإذن 
الجتماع  عامل  الجتاه  هذا  اأقطاب  ومن  والتكنولوجي،  العلمي 

الكندي ماك لوهان )لل،2007(.
- ال�شطهاد والإح�شا�س بالظلم:

اأو دافًعا للعنف، اإذ ي�شعر البع�س  ميكن اأن يكون ال�شطهاد �شبًبا 
اإن�شانيتهم قد ا�شتلبت منهم، ويكون  اأنهم دون م�شتوى الب�شر واأن 
اأو  الأ�شا�شية،  بحقوقه  التمتع  من  كبرية  بدرجة  حمروًما  الفرد 
يكون  حينئذ  كلها،  اأو  احلقوق  بع�س  على  اعتداء  يحدث  عندما 
العنف  ممار�شة  على  باإقدامه  قناعة  على  اجلماعة  اأو  الفرد 
باعتباره ال�شبيل الذي �شوف يغري من تلك الأو�شاع. وجتدر الإ�شارة 
اإ�شباع احلاجات  ب�شرورة  الآباء  العاطفي وجهل  اأن احلرمان  اإلى 
مو�شع  باأنه  الطفل  �شعور  هي  احلاجات  -وهذه  لالأبناء  النف�شية 
اهتمام وتقدير- تعد من اأهم الأ�شباب املوؤدية اإلى العنف. كما اأن 
تقليد ال�شلوك العدواين لدى الآخرين من خالل م�شاهدة الأطفال 
لنموذج عدواين يجعلهم يقلدونه، فال غرابة اإذا راأينا الطفل يقّلد 
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وذلك  الغ�شب،  موجة  تنتابه  عندما  حوله  ما  يحطم  الذي  والده 
يعني اأن عملية املالحظة والتقليد من العوامل املهمة التي ت�شاعد 

على تنمية ال�شلوك العنيف لديهم. 
يبديها  التي  التعليقات  ا  اأي�شً للعنف  توؤدي  قد  التي  الأ�شباب  ومن 
الآخرون اأثناء م�شاهدة الطفل للتلفزيون، وقد ات�شح من درا�شات 
على  يتوقف  التلفزيونية  العنف  مل�شاهد  الطفل  فعل  رد  اأن  عديدة 
ت�شرفات الأ�شخا�س الذين يجل�شون معه اأثناء روؤيته لها، فاإذا وجد 
ا�شتح�شاًنا اأو ت�شجيًعا من هوؤلء الأ�شخا�س ا�شتح�شنها هو الآخر. 
مباراة  فيها  ي�شاهدون  كانوا  اجلامعات  اإحدى  لطلبة  درا�شة  ففي 
للمالكمة ق�شموا اإلى جمموعتني، جمموعة كان يجل�س فيها اأفراد 
اأثناء امل�شاهدة واأخرى جل�س فيها اأفراد اأظهروا حما�ًشا  �شامتون 
واأبدوا تعليقات توؤيد العدوان مثل ا�شرب، حطم، بطل خارق، بعد 
اأن  العدواين يف املعمل وتبني  ال�شلوك  املباراة. ثم مت قيا�س درجة 

كانت  للعدوان  املوؤيدة  التعليقات  ل�شماع  تعر�شت  التي  املجموعة 
ت�شلك العنف والعدوانية اأكرث من الأخرى.

من  غريها  عن  التلفزيونية  الف�شائيات  مييز  ما  اأن  جند  �شبق  مما 
الو�شائل الإعالمية اأنها اأ�شد تاأثرًيا واأكرث قدرة على جذب النتباه ومنع 
عنف،  برامج  من  �شا�شاتها  على  تعر�شه  ما  لأهمية  ونظًرا  الت�شتت، 
والتي قد يبدو لأول وهلة اأنها برامج تثقيفية ل توؤثر �شلًبا على الأطفال، 
يتفاعلون  امل�شاهدين  اأن  اأثبتت  والأبحاث  الدرا�شات  كثرًيا من  اأن  اإل 
ب�شورة انفعالية مع ت�شرفات الأبطال على ال�شا�شة، بل يحاولون تقليد 
هناك  اأن  اأخرى  درا�شات  واأثبتت  ي�شاهدونه،  ما  وت�شرفات  حركات 
ففي  العنف،  برامج  من  تبثه  ما  خالل  من  للف�شائيات  �شلبًيا  تاأثرًيا 
ولية كاليفورنيا الأمريكية و�شلت ن�شبة الأطفال املراهقني بني مرتكبي 
الف�شائيات  تعر�شه  ما  بف�شل   19% اإلى  والعنف  القتل  جرائم 

الأمريكية من م�شاهد للعنف والعدوان )ح�شني، 1986 (.

املراجع :
ابن منظور، حممد بن مكرم )1993 (. ل�صان العرب. ط )3 (. بريوت :دار اإحياء الرتاث العربي.

اإ�شماعيل، حممد عماد )1986(. الأطفال مراآة املجتمع، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
حريز، عبد النا�شر، )1996 (. الإرهاب ال�شيا�شي " درا�شة حتليلية "، مكتبة الجنلو م�شرية، القاهرة

ح�شني، �شمري حممد )1986(. بحوث الإعالم " الأ�ش�س واملبادئ ". عامل الكتب، القاهرة.
خ�شور، اأديب )2003 (. التلفزيون والأطفال، دار دم�شق للن�شر والتوزيع، �شوريا.

�شلمان، اأحالم داوود )1999 (. طفلك اأمام ال�شا�شة ال�شغرية، جملة الطفولة، اجلمعية العراقية، العدد )10 (، العراق.
ال�شبيب، كاظم )2007( العنف الأ�شري، املركز الثقايف العربي، الدار البي�شاء، املغرب.

عبد املجيد، ليلى )2000 (. العالقة بني الأطفال والتلفزيون " درا�شة حتليلية " جملة الطفولة والتنمية، العدد )8 (، جملد )3 (، املجل�س العربي للطفولة والتنمية.
عديل، عاطف )2002 (. الطفل وو�شائل الإعالم، جملة الطفولة والتنمية، العدد )6 (، جملد )2(، املجل�س العربي للطفولة والتنمية.

عو�س، ال�شيد )2006( " جرائم العنف الأ�شري بني الريف واحل�شر"، مركز البحوث والدرا�شات الجتماعية، القاهرة
علي، �شلوى اإمام )2002(. الجتاهات العلمية احلديثة لبحوث التاأثريات اليجابية وال�شلبية للتلفزيون على الأطفال، املجلة امل�شرية لبحوث الإعالم، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، العدد)17(.

القليني، �شوزان )1993(. التلفزيون وتنمية الوعي البيئي لدى الطفل، جملة بحوث الت�شال، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، العدد)10 (.
قناوي، �شادية علي )1996 (. نحو تف�شري اآليات العنف يف املجتمع امل�شري، روؤية �شو�شيولوجية، كلية العلوم الجتماعية، جامعة قطر، العدد )19 (، قطر.

القوا�شمة، احمد ح�شن )2009 (. منظومة القيم ال�شيا�شية والجتماعية ونقي�شها التي تت�شمنها برامج الأطفال يف قناة �شبي�س تون الف�شائية لدى عينة من الأطفال الأردنيني 
)10 (، العدد )39 (، الكويت. املجلد  الكويتية،  اجلمعية  العربية،  الطفولة  جملة   ،" حتليلية  " درا�شة 

– 9 ( �شنوات. القوا�شمة، احمد ح�شن )2006 (. درا�شة حتليلية للمنظومة القيمية التي تت�شمنها برامج الأطفال يف التلفزيون الأردين القناة الثالثة لدى طفل املدر�شة من )6 
ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.

املبحوح، فايقة )2000 (. العنف �شد الأطفال يف خميم جباليا، معهد كنعان للدرا�شات، غزه، فل�شطني.
الهيتي، هادي نعمان )1994(. القنوات التلفزيونية الوافدة عرب و�شائل الف�شاء، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
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�أ�شاليب �لتقييم و�لك�شف عن �ملوهوبني

الدكتور فرحان حممد اليا�سجني

ل �شك اأن عملية الك�شف عن الطلبة املوهوبني والتعرف   
اإلى  يهدف  برنامج  اأو  م�شروع  لأي  الطبيعي  املدخل  متثل  عليهم 
لأنه  الأهمية  غاية  يف  عملية  وهي  طاقاتهم.  واإطالق  رعايتهم 
وي�شنف  خطرية  اآثار  لها  تكون  قد  قرارات  اتخاذ  عليها  يرتتب 
اأنه  على  اآخر  ي�شنف  بينما  "موهوب"  اأنه  على  طالب  مبوجبها 
اأو مرجع  "غري موهوب". ونظرًا لهذه الأهمية ل يكاد يخلو كتاب 
متخ�ش�س يف جمال علم نف�س املوهبة اأو تعليم املوهوبني من ف�شل 
اأو مقالة تكر�س ملعاجلة مو�شوع الك�شف عن هوؤلء الطلبة والتعرف 
الطلبة  لتعليم  برنامج  اأي  جناح  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  عليهم. 

عنهم  الك�شف  عملية  دقة  على  كبرية  بدرجة  يتوقف  املوهوبني 
و�شالمة الإجراءات التي اتبعت يف اختيارهم.

1- مراحل الك�شف والتقييم
اأوًل: مرحلة الرت�شيح والت�شفية 

عن  بالإعالن  املوهوبني  الطلبة  عن  الك�شف  عملية  تبداأ   
بدء مرحلة الرت�شيح، وتهدف هذه املرحلة اإلى تطوير ما ي�شمى يف 
املراجع الإجنليزية املتخ�ش�شة بـ Talent Pool، وهي عبارة عن 
جمموعة الطلبة الذين يتم تر�شيحهم من قبل املعلمني واأولياء الأمور 
املقررة لالختيار واللتحاق بربنامج  اأن يجتازوا املحكات  اأمل  على 
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خا�س على م�شتوى املدر�شة اأو املنطقة التعليمية اأو الدولة.
وت�صتند عملية الرت�صيح عادة اإلى اأ�ص�ص اأو �صروط تختلف من برنامج 
اإلى اآخر ويتم حتديدها من قبل اإدارة الربنامج لت�شهيل مهمة املعلمني 
واأولياء الأمور يف اتخاذ قرارات تر�شيح م�شتنرية. ول يجوز اأن يرتك 
الأمر بدون تقنني لأن املعلمني –كما ت�شري الدرا�شات– مييلون اإلى 
تر�شيح الطلبة الذين يتمتعون ب�شفات تروق لهم كالطاعة والتعاون 
مع  التوافق  �شفات  من  ذلك  وغري  وال�شحة،  والرتتيب  والنظافة 
الروتني ال�شفي واملدر�شي. اأما اأولئك الذين يو�شفون عادة مبثريي 
Troublemakers فال يتم تر�شيحهم من  اأو امل�شكالت  املتاعب 

قبل املعلمني، برغم وجود احتمالت قوية باأن يكونوا موهوبني. 
معرفة  والأكرث  لطلبتهم  الأقرب  هم  املعلمني  اأن  ومع   
بعنا�شر قوتهم و�شعفهم بحكم ات�شالهم الدائم بهم، اإل اأن الن�شب 
املئوية لدقتهم وفاعليتهم يف تر�شيح الطلبة املوهوبني حقًا مل تتجاوز 
 . )1983  ،Tannenbaum ;1989  ،Davis & Rimm(٪50 الـ
وحيث اأنه ل يوجد بديل عملي اأكرث مو�شوعية وفاعلية من تر�شيحات 
املوهوبني،  الطلبة  عن  الك�شف  عملية  من  الأولى  املرحلة  يف  املعلمني 
يف  املعلمني  فاعلية  م�شتوى  حت�شني  كيفية  يف  البحث  من  منا�س  فال 
 Hoge &( تر�شيحاتهم. ويف هذا الإطار قدم الباحثان هوج وكدمور
Cudmore، 1986( اقرتاحات عملية لتحقيق هذا الهدف اأهمها: 

عن  الرت�شيح  بعملية  للقيام  واإعدادهم  املعلمني  تدريب   
للموهبة  الإجرائي  والتعريف  الربنامج  اأهداف  تو�شيح  طريق 
وم�شادر املعلومات التي يحتاجها املعلم وكيفية تقدير اخل�شائ�س 

ال�شلوكية يف مقايي�س التقدير؛
تزويد املعلمني بتعليمات واأدوات كافية لكتابة مالحظاتهم والتعبري 

عن اأحكامهم التي ترتبط ب�صروط الرت�صيح؛
تكليف املعلمني الذين يعرفون الطلبة حق املعرفة بعملية الرت�شيح، 
درا�شة  �شكل  على  العملية  هذه  متت  لو  املنا�شب  من  يكون  ورمبا 
حالة ي�شارك فيها املعلمون واملر�شد الرتبوي ومدير املدر�شة بعد اأن 

يطلعوا على اأهداف الربنامج ومناهجه ومراحل عملية الختيار؛
الرت�شيح  عملية  فاعلية  زيادة  على  ت�شاعد  التي  الأ�شاليب  ومن 
ا�صتخدام منوذج وا�صح يت�صمن بنودًا لقيد اأكرب قدر من املعلومات 

املو�شوعية والذاتية التي توؤيد قرار الرت�شيح وتدعمه.
يبقى اأن ن�شري اإلى ق�شية هامة تتعلق بعدد الطلبة الذين   
ميكن تر�شيحهم يف هذه املرحلة، ومن ال�شروري اأن يعالج القائمون 
البدء  قبل  الق�شية  هذه  واملتفوقني  املوهوبني  تعليم  برنامج  على 
بعملية الرت�شيح. اإن معاجلة هذه الق�شية تتطلب الإجابة عن عدد 

من الأ�شئلة اأهمها:
كم يبلغ عدد الطلبة الإجمايل يف �شفوف املدر�شة اأو املدار�س التي 

يخدمها الربنامج؟
ي�شتوعبهم  اأن  ميكن  الذين  الطلبة  لعدد  الأق�شى  احلد  يبلغ  كم 

الربنامج؟
ما نوع الختبارات التي �شتطبق على املر�شحني يف املرحلة التالية؟

هل �شيتم اختيار كل املر�شحني الذين يحققون م�شتوًى حمددًا �شلفًا 
عدد  اختيار  �شيتم  هل  اأم  الالحقة؟  الختبارات  على  الأداء  من 

حمدود من اأف�شل املر�شحني اأداًء على الختبارات؟
امل�شكلة  حلل  املفتاح  متثل  الأ�شئلة  هذه  عن  الإجابة  اإن   
للربنامج.  تر�شيحهم  ميكن  الذين  الطلبة  بعدد  املرتبطة  الإجرائية 
 ٪3 بني  ما  املر�شحني  الطلبة  ن�شبة  ترتاوح  اأن  ميكن  حال  اأي  وعلى 
و20٪ من جمتمع الطلبة العام. فاإذا كان العدد الإجمايل للطلبة 300 
العدد  من   ٪20 )بواقع  طالبًا/طالبة   60 تر�شيح  ميكن  فاإنه  مثاًل، 
الإجمايل(. اأما اإذا كان العدد الإجمايل ملجتمع الطلبة بالآلف فاإن 
ن�شبة املر�شحني ميكن اأن ل تتجاوز 3٪ كما هو احلال بالن�شبة ملدر�شة 
خا�شة باملوهوبني واملتفوقني على م�شتوى الدولة اأو املنطقة. ويقرتح 
بورلند وجانييه اأن تكون الن�شبة ما بني 10٪ و20٪ من جمتمع الطلبة 
اآخرون  يقرتح  بينما   ،)1993  ،Gagné  ;1989  ،Borland(

.)&  Davis 1989 ،Rimm( ٪5ح�شرها ما بني 3٪ و
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ثانيًا: مرحلة الختبارات واملقايي�س
التي  املو�شوعية  البيانات  من  املزيد  جمع  اإلى  املرحلة  هذه  تهدف 
تقدمها نتائج الختبارات املتاحة للقائمني على برنامج تعليم املوهوبني 

من اأجل م�شاعدتهم يف اتخاذ قرارات �شليمة ميكن تربيرها. 
عدد  تقلي�س  على  تعمل  املرحلة  هذه  فاإن  العملية  الناحية  ومن 
الطلبة الذين مت تر�شيحهم يف املرحلة الأولى بن�شبة معينة تختلف 
من برنامج اإلى اآخر وذلك يف �شوء عدد املر�شحني والعدد الأق�شى 
يف  امل�شتخدمة  الختبارات  ت�شنيف  وميكن  منهم.  قبوله  املمكن 

الك�شف عن الطلبة املوهوبني يف خم�س فئات، وهي:
اختبارات الذكاء الفردية.
اختبارات الذكاء اجلمعية.

اختبارات ال�شتعداد املدر�شي والأكادميي.
اختبارات التح�شيل الدرا�شي.

- اختبارات الإبداع والتفكري الإبداعي.
اأ. اختبارات الذكاء الفردية.

املو�شوعية  الأ�شاليب  اأكرث  من  الفردية  الذكاء  اختبارات  تعد 
قبل  ما  �شن  يف  املوهوبني  الأطفال  على  التعرف  يف  ا�شتخدامًا 
املدر�شة و�شنوات الدرا�شة البتدائية والأ�شا�شية. كما تعد اختبارات 
التعرف على  وفاعلية يف  دقة  الأ�شاليب  اأكرث هذه  الفردية  الذكاء 
الأطفال املوهوبني الذين يعانون من �شعوبات تعلم اأو قدرات لفظية 
اأو  �شمعية  اأو  ب�شرية  اإعاقات  اأو  �شلوكية  ا�شطرابات  اأو  متدنية 
حركية. ورمبا ل يوجد ما هو اأف�شل من اختبارات الذكاء الفردية 
يف الك�شف عن الطلبة املوهوبني من ذوي التح�شيل املتدين كخطوة 

اأولى ل بد منها ملعاجلة مثل هذه احلالت.
الوليات الأمريكية  اأن 49 ولية من  اأظهـرت درا�شـة م�شحية  وقـد 
اخلم�شني التي يوجد لديها �شيا�شات حول تعليم املوهوبني واملتفوقني 
يف  التح�شيل  اأو  للذكاء  املقننة  الختبارات  من  نوعًا  ت�شتخدم 
و�شائل  اإلى  بالإ�شافة  واملتفوقني  املوهوبني  على  التعرف  عمليات 

اأخرى )جروان، 2004(. ومن اأ�شهر اختبارات الذكاء الفردية:
مقيا�س �شتانفورد–بينيه للذكاء، مراجعة عام 1960؛

مقيا�س وك�شلر لذكاء الأطفال، مراجعة عام WISC-R( 1974(؛
.)K-ABC( بطارية تقييم كوفمان لالأطفال

.)MSCA( مقايي�س مكارثي لتقييم قدرات الأطفال
عادة  ت�شمل  فرعية  مقايي�س  عدة  من  الختبارات  هذه  وتتكون 
وتقي�س  الذاكرة.  وقوة  واملجردة  والعددية  اللفظية  املحاكمات 
“g” وذلك  العام  بالعامل  التي يعرب عنها  العامة  العقلية  القدرة 
بالإ�شافة  الفردية،  الختبارات  جميع  يف  كلـية  ذكاء  ن�شبة  بدللة 
اإلى ن�شب ذكاء لفظية واأدائية يف بع�س الختبارات، كما هو احلـال 
فـي مقيا�س وك�شلر لذكاء الأطفال ومقيا�س �شتانفورد-بينيه املطـور 

)طبعة 1986(. 
اأما مزايا اختبارات الذكاء الفردية فهي:

باأف�شل اخل�شائ�س  1. تتمتع اختبارات الذكاء الفردية التقليدية 
ال�شيكومرتية التي ينبغي توافرها يف الختبارات النف�شية والرتبوية 
علمية  واأ�شاليب  اإجراءات  ا�شتخدام  اإلى  وبالإ�شافة  املقننة. 
التجريب  عينات  واختيار  الختبارات  بناء  عملية  يف  ومدرو�شة 
ع�شرات  منذ  امليدان  يف  موجودة  الختبارات  هذه  فاإن  والتقنني، 
وتراكمت  هائلة  جتريبية  وبحوث  درا�شات  عليها  واأجريت  ال�شنني 
من  غريها  مع  باملقارنة  لها  ح�شر  ل  وثبات  �شدق  بيانات  لها 

الأ�شاليب الختبارية وغري الختبارية.
2. تتمتع اختبارات الذكاء الفردية بقدرة تنبوؤية معقولة بالنجاح 
ال�شتعداد  لختبارات  التنبوؤية  القدرة  وتفوق  والعملي،  الأكادميي 

والتح�شيل وغريها من مقايي�س الإبداع وال�شخ�شية.
ن�شبة  اإعطاء  على  الفردية  الذكاء  اختبارات  فائدة  تقت�شر  ل   .3
ذكاء كلية اأو ن�شب ذكاء فرعية كما قد يتبادر للذهن، ولكنها تزود 
الفاح�س مبعلومات على درجة كبرية من الأهمية ميكن اأن يح�شل 
اأثناء جل�شة الختبار.  عليها عن طريق مالحظته لأداء املفحو�س 
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وتفيد هذه املعلومات يف ر�شم �شورة اأكرث �شمولية حول خ�شائ�س 
املفحو�س ال�شلوكية يف جمالت:

- طول فرتة النتباه.
- م�شتوى القلق.

- التكيف مع التغري.
- مفهوم الذات والثقة بالنف�س.

-  اجتاهات املفحو�س يف حل امل�شكلة.
-    رد الفعل على املهمات التي تت�شف باجلدة.

- اتباع التعليمات والقدرة على الرتكيز.
- التاأمل مقابل الت�شرع.

- املهارة يف ا�شتخدام اللغة.
- عالقة املفحو�س بالآخرين.

- القدرة على التحمل واملثابرة.
- التنظيم والتن�شيق.

للمعلمني  الفردية م�شاعدة قيمة  الذكاء  نتائج اختبارات  4. تقدم 
تعك�س  ل  الذين  الطلبة  ت�شخي�س  يف  الأمور  واأولياء  واملر�شدين 
دافعيتهم  انعدام  نتيجة  احلقيقية  قدراتهم  املدر�شية  عالماتهم 
الك�شف  يف  فاعلة  مقايي�س  وهي  لآخر.  اأو  ل�شبب  املدر�شي  للتعلم 
عن القدرات احلقيقية للطلبة الذي يعانون من تدين التح�شيل اأو 

�شعوبات يف التعلم وغريهم من الفئات اخلا�شة.
للبيئة  ومقننة  مطورة  �شور  للذكاء  الفردية  الختبارات  لأهم  يوجد   .5
العربية يف العديد من الدول العربية مثل م�شر والأردن و�شوريا والكويت 
وال�شعودية. وهناك اإمكانية ل�شتخدم جداول املعايري وال�شورة املطورة يف 
ال�شعودية والكويت مثاًل يف �شائر دول اخلليج العربي مما ي�شهل على املربني 

واملعنيني برعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني عملية الت�شخي�س والختيار.
ب. اختبارات الذكاء اجلمعية

 Raven’s Advanced املتقدمة  التتابعية  ريفن  م�شفوفات 
Progressive Matrices

العقلية  القدرة  لقيا�س  بريطانيا  يف  ريفن  م�شفوفات  طورت 
وا�شتخدمت  فوق،  فما  �شنة   11 عمر  من  لأفراد  الذكاء  اأو  العامة 
اجلي�س  اأفراد  وت�شنيف  اختيار  يف  الثانية  العاملية  احلرب  خالل 
الربيطاين. وقد نقلت هذه امل�شفوفات اإلى دول عديدة وا�شتخرجت 
لها معايري حملية ت�شهل ا�شتخدامها بفاعلية يف عمليات الختيار 
العادية  العقلية  القدرات  ذوي  من  لالأفراد  والتقييم  والت�شنيف 

واملرتفعة وخا�شة لالأعمار من 11-25 �شنة.
تتاألف هذه امل�شفوفات من جزاأين: الأول تدريبي وي�شم 12 فقرة، 
والثاين هو الختبار الفعلي وي�شم 36 فقرة متدرجة ال�شعوبة تتاألف 
ويليها  ت�شاميم هند�شية حذف جزء منها  كل منها من جمموعة 
الذي  البديل  بينها  من  يختار  اأن  املفحو�س  وعلى  بدائل،  ثمانية 
للم�شفوفات  املرافقة  املعايري  جداول  وت�شتخدم  الت�شميم.  يكمل 
يف حتويل الدرجات اخلام اإلى ن�شب ذكاء انحرافية لفئات الأعمار 

املختلفة مبتو�شط قدره 100 وانحراف معياري قدره 15.
وحتويل  وت�شحيحها  تطبيقها  ب�شهولة  ريفن  م�شفوفات  وتتميز 
اأنها  اإلى  الدرجات اخلام عليها اإلى ن�شب ذكاء انحرافية، اإ�شافة 
الأثر  من  ما  حد  اإلى  متحرر  جمعي  ذكاء  كاختبار  اأ�شاًل  و�شعت 
على  يوؤخذ  الذي  اللغوي  العامل  من  خللوها  البيئي  اأو  احل�شاري 
بخ�شائ�س  امل�شفوفة  وتتمتع  املعروفة.  الفردية  الذكاء  اختبارات 
�شيكومرتية مقبولة كما اأظهرت ذلك مئات الدرا�شات التي اأجريت 

عليها ل�شتخراج دللت �شدق وثبات لها.
وت�شتخدم م�شفوفة ريفن يف كثري من الربامج للك�شف عن الأطفال 
املرتتبة  التكلفة  وقلة  تطبيقها  ل�شهولة  نظرًا  واملتفوقني  املوهوبني 
على ا�شتخدامها. ولكن يجب اأن ل يغيب عن الذهن اأن اختبارات 
مع  ال�شيكومرتية  خ�شائ�شها  حيث  من  تقارن  ل  اجلمعية  الذكاء 
لدى  الدافعية  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  الفردية،  الذكاء  اختبارات 
الأداء  �شلبًا على  يوؤثران  قد  الإجابة  ال�شرعة يف  وعامل  املفحو�س 
تلعب �شرعة ال�شتجابة  التي ل  الفردية  الذكاء  بخالف اختبارات 
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الفاح�س املدرب  النتيجة كما ي�شاعد وجود  اأ�شئلتها دورًا يف  على 
على رفع م�شتوى دافعيه املفحو�س. وعليه فاإنه ين�شح با�شتخدام 
اآخر  م�شدرًا  ت�شكل  م�شاعدة  كاأداة  الختبارات  من  النوع  هذا 
القائمني  لدى  قوية  قناعات  لتكوين  الالزمة  املو�شوعية  للبيانات 

على برامج تعليم املوهوبني واملتفوقني اأو جلان الختيار.
جـ. اختبارات ال�شتعداد املدر�شي والأكادميي

يعرف اختبار ال�شتعداد عادة باأنه و�شيلة لقيا�س اإمكانية املفحو�س 
وذلك  تدريب معني،  اأو  بتعلم  مرتبط  �شلوك غري  لأداء  قابليته  اأو 
اأما اختبار  اأو الختيار لاللتحاق بربنامج ما.  الت�شنيف  اأجل  من 
ال�شتعداد املدر�شي والأكادميي فهو و�شيلة لقيا�س مهارات عقلية، 
خربات  مبجمل  عالقة  لها  متطورة  معرفية  ذهنية  ا�شتعدادات  اأو 
اأو قدرته  باأدائه  املفحو�س داخل املدر�شة وخارجها، بهدف التنبوؤ 
اختبارات  متييز  يف  العامة  والقاعدة  لحق.  وقت  يف  التعلم  على 
كلما  الختبار  اأن حمتوى  التح�شيل هي  اختبارات  ال�شتعداد عن 
ارتبط بالتعلم املدر�شي يف مو�شوع معني كلما كان اأقرب لختبارات 
مو�شوع  يف  املدر�شية  املناهج  حمتوى  عن  ابتعد  وكلما  التح�شيل، 

حمدد كلما كان اأقرب لختبارات ال�شتعداد الأكادميي.
د. اختبارات التح�شيل الدرا�شي

تهدف اختبارات التح�شيل الدرا�شي اإلى قيا�س اأو تقييم التح�شيل 
املعريف املرتبط بتعلم �شابق للمفحو�س. وتعقد اختبارات التح�شيل 
الدرا�شي ب�شورة جمعية. وقد تكون �شاملة ملناهج مرحلة درا�شية 
وقد  معينة.  درا�شية  مادة  على  مقت�شرة  اأو  املواد،  كل  يف  معينة 
م�شتوى  ويطبقها على  معلم  قبل  مبنية من  الختبارات  تكون هذه 
وتطبق  خرباء  قبل  من  مبنية  تكون  وقد  يعلمها،  التي  ال�شفوف 
املرحلة  نهاية  تعقد يف  التي  الختبارات  كتلك  وطني  م�شتوى  على 
وجمهورية م�شر  ال�شعودية  العربية  اململكة  والثانوية يف  املتو�شطة 
العربية وغريها. وتتميز اختبارات التح�شيل الدرا�شي العامة باأنها 
يف  للمفحو�س  وال�شعف  القوة  جمالت  عن  وا�شحة  �شورة  تعطي 

املو�شوعات الدرا�شية املختلفة، وميكن ا�شتخدامها كاأحد حمكات 
بدء  يف  خا�شة  بربامج  لإحلاقهم  اأكادمييًا  املتفوقني  عن  الك�شف 
ومن  الختبار.  يغطيها  التي  املرحلة  تعقب  التي  الدرا�شية  املرحلة 
الطبيعي اأن تكون الختبارات اجلمعية املقننة اأكرث مو�شوعية من 
حيث اإجراءات بنائها وحمتواها وطريقة ت�شحيحها، كما اأنها اأكرث 

دقة من الختبارات التي ي�شعها املعلمون. 
هـ. اختبارات الإبداع والتفكري الإبداعي

ت�شتخدم هذه الختبارات للك�شف عن الطلبة الذين يتمتعون مبوهبة 
اإبداعية يف كثري من الربامج اخلا�شة لتعليم املوهوبني واملتفوقني، 
ول �شيما يف ذلك النوع من الربامج التي تركز على تقدمي خربات 
هذه  تكون  وقد  الطلبة.  لدى  الإبداعي  والتفكري  الإبداع  لتنمية 
اخلربات مرتبطة باملناهج املدر�شية وقد تكون م�شتقلة عنها متامًا.

التباعدي  بالتفكري  ي�شمى  ما  الإبداع  اختبارات  وتقي�س   
اأ�شئلة  وتتطلب   .Productive املنتج  التفكري  اأو   Divergent

اختبارات الإبداع والتفكري الإبداعي طالقة ومرونة يف التفكري،لأنه 
ل يوجد لل�شوؤال اأو املهمة اإجابة �شحيحة واحدة كما هو عليه احلال 
يف اختبارات الذكاء. ورمبا لهذا ال�شبب وغريه من الأ�شباب تفتقر 
ال�شيكومرتية  للخ�شائ�س  الإبداعي  والتفكري  الإبداع  اختبارات 
حيث  من  املعروفة،  الفردية  الذكاء  اختبارات  بها  تتمتع  التي 
ال�شدق والثبات واملعايري، ولهذا ل ين�شح با�شتخدامها منفردة يف 
الك�شف عن الطلبة املوهوبني. وميكن اأن تكون م�شدرًا اإ�شافيًا اأو 

ثانويًا للمعلومات يف مرحلة ال�شتق�شاء الأولية.
ومن اأ�شهر الختبارات املعروفة لقيا�س التفكري الإبداعي اختبارات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   1966 عام  ن�شرت  التي  توررن�س 
دول  بينها  من  عديدة  دول  اإلى  ونقلت  وا�شعة  �شهرة  واكت�شبت 
يف  ا�شتخدامها  و�شاع  خمتلفة.  لبيئات  تقنينها  واأعيد  عربية، 
الك�شف عن الأطفال املوهوبني يف املرحلة الأ�شا�شية ب�شورة خا�شة 
التفكري  اختبارات  اأكرث  وهي   .)1983  ،Tannenbaum(
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التباعدي Divergent ا�شتخدامًا.
تتاألف اختبارات تورن�س للتفكري الإبداعي من جزاأين:

1.لفظي، وي�شم �شتة اختبارات فرعية من بينها: اختبارات ا�شاأل 
اأو  افرت�س  الناجت،  حت�شني  العادية،  غري  ال�شتخدامات  وخمن، 

تخيل …الخ.
والأ�شكال  ال�شورة،  بناء  هي:  اختبارات،  ثالثة  وي�شم  2.�شكلي، 

الناق�صة واخلطوط املتوازية؛
درجات  اأربع  من  مكونة  لالإبداع  كلية  درجة  الختبارات  وتعطي 
الطالقة  تقي�شها الختبارات وهي  التي  الإبداعية  للقدرات  فرعية 

واملرونة والأ�شالة والتف�شيالت.
تطبيقها  وميكن  دقيقة،   75 حوايل  الختبارات  تطبيق  وي�شتغرق 
ب�شورة فردية اأو جمعية، ول يحتاج الفاح�س اإلى خربة اأو معرفة 
خا�شة بالختبارات العقلية. ومع اأن هذه الختبارات و�شعت اأ�شا�شًا 
كاأداة بحث لدرا�شة جوانب من التفكري الإبداعي، اإل اأنها حتولت مع 
الوقت كاأداة ت�شتخدم يف املجالت التطبيقية التي من بينها عملية 
الإبداع  اختبارات  لفتقار  ونظرًا  املوهوبني.  الأطفال  عن  الك�شف 
با�شتخدامها يف  فاإنه ين�شح  وثبات مرتفعة  عمومًا لدللت �شدق 
عملية الك�شف بحذر �شديد، ول غنى عن ا�شتخدام حمكات اأخرى 
الذكاء  اختبارات  مثل  ر�شوخًا  اأكرث  �شيكومرتية  بخ�شائ�س  تتمتع 

الفردية واختبارات ال�شتعداد الأكادميي املقننة.
Rating Scales و. مقايي�س التقدير

عن  الك�شف  عملية  يف  وا�شعة  ب�شورة  التقدير  مقايي�س  ت�شتخدم 
الأطفال املوهوبني لأنها تقدم معلومات قيمة قد ل يت�شنى احل�شول 
املختلفة،  باأنواعها  املو�شوعية  الختبارات  طريق  عن  عليها 
مرحلة  يف  اأو  الرت�شيح  مرحلة  يف  املقايي�س  هذه  ت�شتخدم  وقد 
الختبارات. وهناك اأ�شكال متنوعة بع�شها يعباأ من قبل املعلمني اأو 
املر�شدين الذين يعرفون الطفل يف املدر�شة، وبع�شها يعباأ من قبل 
الأهل اأو الرفاق اأو الطفل نف�شه اإذا كان يف مرحلة عمرية منا�شبة. 

التقدير  مقايي�س  طريق  عن  جتميعها  ميكن  التي  املعلومات  اأما 
فت�شمل ما يلي: 

ال�شخ�شية  ال�شلوكية  وال�شمات  اخل�شائ�س  حول  1.معلومات 
�شري  من  اأو  املوهوبني،  لالأطفال  التتبعية  الدرا�شات  من  امل�شتقة 
حياة مبدعني وعباقرة تركوا ب�شمات وا�شحة يف تاريخ احل�شارة 
واحلكم.  والفنون  والآداب  العلوم  جمالت  يف  احلديث  الإن�شانية 
ومن اأ�شهر الأمثلة على هذا النوع مقايي�س رينـزويل لتقدير ال�شمات 
والإبداع  والتعلم  الدافعية  جمالت  يف  املوهوبني  للطلبة  ال�شلوكية 

والقيادية واملو�شيقى والفنون وامل�شرح والت�شال والتخطيط. 
ومن الأمثلة على ذلك قائمة تقدير ال�شمات ال�شلوكية التي اأعدت 

كاأحد حمكات اختيار الطلبة ملدر�شة اليوبيل. 
الأكادميية  والأدائية  ال�شلوكية  اخل�شائ�س  حول  2.معلومات 

املرتبطة باملواد الدرا�شية املختلفة.
�شفات  هناك  امل�شتخدم،  التقدير  مقيا�س  نوع  عن  النظر  وبغ�س 

م�شرتكة جتمع بني مقايي�س التقدير ب�شكل عام من اأهمها:
نتاجات  اأو  الأفراد  خ�شائ�س  تقييم  يف  املقايي�س  هذه  ت�شتخدم 

اأعمالهم اأو ردود اأفعالهم نحو مثريات معينة؛
تتاألف من عبارات اأو جمل و�شفية ل�شلوك اأو اأداء اأو نتاج.

تعطى العبارات فيها غالبًا قيمًا رقمية مت�شلة ترتاوح بني 3-5 نقاط.
ل تتمتع هذه املقايي�س بخ�شائ�س �شيكومرتية كافية كالختبارات املقننة.

تتاأثر التقديرات الرقمية بانطباعات املقدر ودقة م�شاهداته؛
- ل يوجد ملعظم مقايي�س التقدير املن�شورة اأي معايري عامة لت�شهيل 

املقارنة بني الأفراد
- ت�شتخدم عادة عندما ل يوجد و�شيلة اأخرى اأكرث مو�شوعية اإما 
لأ�شباب منطقية اأو عملية كارتفاع تكلفة تطوير وتقنني اختبار بدل 

مقيا�س التقدير. 
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متحف الأردن

متحف �لأردن: �إجناز وطني يف عهد �شاحب �جلاللة �مللك 

عبد �هلل �لثاين �بن �حل�شني �ملعظم

ا متميزا يف عهد جاللة امللك  يعد متحف الأردن اإجناًزا وطنًيّ
ال�شامخ الذي  الثاين ابن احل�شني، هذا ال�شرح الوطني  عبد اهلل 
يعرب عن هوية الأردنيني عرب الع�شور، والذي اأ�ش�س باإرادة ملكية 
�شامية من لدن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني يف العام 
2003 ليعرب عن ق�شة الأردن عرب الع�شور، وليكون مركزا للحفاظ 
والأبحاث،  للدرا�شات  ومركزا  للمملكة،  احل�شاري  الإرث  على 

وبوابة لل�شياحة الأردنية، واأداة تعليمية متطورة.
وياأتي تاأ�شي�س هذا املتحف لتعزيز مكانة الأردن على اخلارطة 
احل�شارية وال�شياحية على امل�شتوى الإقليمي والعاملي والتي اأر�شى 

الها�شميون دعائمها وهم حملة ر�شالة التنوير الذين بذلوا الغايل 
والنفي�س يف �شبيل ن�شرها باإطالق حركة النه�شة العربية الكربى 
اإلى عهد جاللة امللك املعزز عبد  يف مطلع القرن املا�شي، و�شول 
اهلل الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل ورعاه، لتبداأ ق�شة م�شرية بناء 
ثابتة  بخًطى  امل�شتقبل  نحو  الوطن  م�شرية  مبواكبة  الأردن  متحف 

ترتكز على اإرثنا العظيم.
واإميانا من جاللته باأهمية هذا ال�شرح فقد عهد جلاللة امللكة رانيا 
العبد اهلل املعظمة رئا�شة جمل�س اأمناء متحف الأردن الذي مت ت�شكيله يف 
العام 2005 لي�شم يف ع�شويته �شمو الأمرية �شمية بنت احل�شن املعظمة 
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نائبا لرئي�س املجل�س وعدًدا من الذوات واأ�شحاب املعايل الوزراء املعنيني 
ونخبة من ال�شيدات وال�شادة اأ�شحاب الخت�شا�س. 

بداأ متحف الأردن با�شتقبال زائريه من الأردنيني ومن زائري 
على  لهم  لريوي   ،2013 العام  بداية  الأجانب  ال�شياح  من  اململكة 
اإبداع  من  تختزنه  مبا  والإن�شان"  "الأر�س  الأردن  ق�شة  تنّوعهم 
اأ�شاليب  املليون عام من خالل  يزيد على  ملا  الع�شور،  اأردين عرب 

عر�س حديثة ومتنوعة خمتلفة مبا يخدم دور املتحف ور�شالته.
العمل:  وم�شارات  الأهداف  الأردن:  متحف  حول  عامة  خلفية 
التاريخي  الأردن  اإرث  على  احلفاظ  يف  ودوره  الأردن  متحف 

وتقدميه اإلى العامل 
تنبع اأهمية متحف الأردن من اأهمية تاريخ هذا البلد الذي ميتد 
لأكرث من ) 1.5( مليون عام، والذي يت�شمن العديد من املراحل 
الأر�س  على  جتلت  التي  الإن�شانية  احل�شارة  تاريخ  يف  املف�شلية 
الإن�شان  عمق  ميثل  مادي،  وغري  مادي  اإرث  خالل  من  الأردنية، 
وجذوره وروحه وهويته وا�شتمراريته. فقد ت�شمن هذا الإرث على 
وبروز  العامل،  م�شتوى  على  وحمورية  مهمة  اأحداًثا  الأردن:  اأر�س 
العديد  وتعاقب  وازدهارها،  التاريخ  مّر  على  مهمة  ودول  ممالك 
 technological( من احل�شارات، وتطورات علمية وتكنولوجية

ا وفنًيّا. ا وتقنًيّ milestones(، واإبداًعا علمًيّ

اإل اأن هناك العديد من التحديات املرتبطة بهذا الإرث وبتقدميه 
اإلى العامل بوا�شطة متحف الأردن، وانطالقا من دوره املحوري فاإن 
متحف الأردن هو اأحد اجلهات الرئي�شة التي تعمل من خالل عدة 
م�شارات وبال�شراكة مع املوؤ�ش�شات املعنية بالإرث احل�شاري، وعلى 
راأ�شها دائرة الآثار العامة، على التعامل مع التحديات التي تواجهها 
عملية احلفاظ على اإرث الأردن احل�شاري وتوظيفه باأف�شل ال�شبل.

فكرة اإن�شاء املتحف وتاأ�شي�شه:
مع  قر�س  اتفاقية  الأردنية  احلكومة  وقعت   1999 العام  يف 
احلكومة اليابانية لتمويل ”م�شروع تطوير القطاع ال�شياحي“ ومن 

اأهم مكوناته ”املتحف الوطني“.
الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �شاحب  اأ�شدر   2002 العام  يف 

ابن احل�شني اإرادة ملكية �شامية باإن�شاء "املتحف الوطني".
مت ال�شتناد اإلى قانون الآثار الذي مت تعديله ليت�شمن مادة خا�شة 

مبتحف الأردن واإ�شدار نظام املتحف ا�شتنادا اإليها عام 2003.
مت ت�شكيل جمل�س اأمناء املتحف برئا�شة �شاحبة اجلاللة امللكة رانيا 
العبد اهلل املعظمة والتي و�شعت حجر الأ�شا�س للمتحف يف العام 2005.

احل�شن  بنت  �شمية  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  انتخاب  مت 
نائبا لرئي�س جمل�س الأمناء.

ل�شنة   21 رقم  الآثار  قانون  اإلى  ا�شتنادًا  الأردن  متحف  اأن�شئ 
اأمناء،  جمل�س  يديرها  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  ليكون  وتعديالته،   1988

ويهدف املتحف ليكون:
- مركزا تراثيا �شموليًا لتاريخ اململكة وح�شارتها وثقافتها. 

- مركزًا اأثريًا وطنيًا ملقتنيات اململكة التاريخية والأثرية والرتاثية.
- اأداة تعليمية و�شياحية متطورة.

- مركزًا لدعم التاأليف يف جمال الآثار والرتاث.

روؤية ُمتحف �لأردن

على  باحلفاظ  تعنى  الإقليمي  امل�شتوى  على  رائدة  "موؤ�ش�شة 
ال�شور،  باأف�شل  وتقدميه  الأردين  واحل�شاري  الثقايف  الرتاث 
وبحيث يحكي ق�شة الإبداع الإن�شاين يف الأردن على مر الع�شور".

مهام ُمتحف �لأردن

وتقديرها  الوطنية  الهوية  اإدراك  من  الأردين  ال�شعب  متكني   -
واحلفاظ عليها. 

- درا�شة وفهم تاأثري التفاعل الإن�شاين مع البيئة على مر الع�شور. 
- جمع وتوثيق الرتاث الثقايف الذي يحكي تاريخ الأردن على مر الع�شور.

- متثيل املتحف منوذجا لباقي املتاحف الأردنية.
- عر�س م�شاهمة الأردن احل�شارية للعامل.

- متثيل املتحف بوابة الأردن ال�شياحية.
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ينفذ متحف الأردن مهامه كونه اأداة علمية وثقافية وتوا�شلية 
تفاعلية متطورة بحيث:

* يولد انطباعات حول الهوية الوطنية مبا يعزز روح النتماء للوطن.
* يعرب عن تاريخ وموروث الأر�س والإن�شان.

* يعرب عن روح الإن�شان وتطلعاته.
* ميثل م�شدًرا متجدًدا للمتعلمني من كل الأعمار. 

* ميثل بوابة مده�شة لل�شائح املتحم�س. 
* ي�شكل قاعدة لالنطالق اإلى املجتمعات املحلية و�شوًل اإلى العاملية. 
يرتجم املتحف روؤيته ومهامه، وي�شتجيب للق�شايا والتحديات 

املرتبطة باإرث الأردن احل�شارية من خالل:
العن�شر الب�شري املتمثل بكوادر املتحف املميزة ذات اخلربات 
املتخ�ش�شة، وهو العن�شر الأهم على الإطالق والذي يعد من اأكرب 

التحديات التي يواجهها املتحف.
باحلياة  الناب�س  عمان  مدينة  قلب  يف  والبناء  املوقع  رمزية 

وبعبق التاريخ وتعاقب احل�شارات.
العر�س املتحفي )الدائم واملوؤقت( والذي يروي ق�شة الإبداع 

الإن�شاين ملا يزيد على 1.5 مليون عام.
اإ�شافة الى العديد من العنا�شر الوظيفية والتي ت�شمل:

* التوثيق املتحفي.
* ال�شيانة والرتميم.

* البيئة املتحفية.
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  املتخ�ش�س  العلمي  البحث   *

املحلية والعاملية.
* التعليم والثقافة املتحفية.

* الفعاليات والأن�شطة.

�أعد�د �لزو�ر )2018-2015(

�لزيار�ت �لر�شمية )2018-2015(

�لفعاليات و�لأن�شطة )2018-2015(

عام 2018عام 2017عام 2016عام 2015فئات الزوار
660296281119822659ال�شياح 

7309229541589املقيمون والعرب
52822705315410033الأردنيون

4484110114065438791الطلبة
70046478الأطفال دون �شن 12
17098242666296479550املجموع

عام 2018عام 2017عام 2016عام 2015الفعاليات والأن�شطة 
5445حما�شرات عامة حول الإرث الثقايف 

3561معار�س موؤقتة
14220فعاليات واأن�شطة ر�شمية

3536ور�س عمل ودورات
2314اإطالق م�شاريع

3254فعاليات متنوعة
17232140املجموع

اأهم الزيارات الر�شمية 
و�شيوف الدولة

عام 2018عام 2017عام 2016عام 2015
13111625
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 Royal( امللكية  العلمية  اجلمعية  مع  ال�شراكة  خام�شا: 
)Scientific Society

على  احلفاظ  جمالت  يف  رائدًا  امللكية  العلمية  اجلمعية  تعد 
بخربات  وت�شطلع  اململكة،  يف  التاريخي  والأثري  املعماري  الرتاث 
من  العديد  ترميم  على  والعمل  املعماري،  الرتاث  بتوثيق  وا�شعة 
املباين التاريخية والأثرية، ومنذ اإن�شائها عملت جنبًا اإلى جنب مع 
حكومة اململكة الأردنية على اإدارة العديد من امل�شاريع القت�شادية 
والجتماعية والعلمية، والتي كان من اأهمها م�شروع تعزيز الإنتاجية 
)اإرادة( والذي تديره اجلمعية حل�شاب وزارة التخطيط والتعاون 
الدويل منذ العام 2006، وم�شروع اإدارة "مديرية الهند�شة الطبية 

يف وزارة ال�شحة" منذ عام 1996. 
ولأن متحف الأردن يواجه حتديات كبرية يف النواحي التمويلية 
والإدارية واملوارد الب�شرية �شواء على م�شتوى الإدارة العليا اأو على 
ارتباط  ب�صبب   - الفني  امل�صتوى  اأو على  الو�صطى   الإدارة  م�صتوى 
املوازنات،  ونق�س  املدنية  اخلدمة  بديوان  والتعيينات  الرواتب 
وافتتاحه  املتحف  وتطوير  جتهيز  يف  الإجناز  تاأخر  اإلى  اأدى  مما 
ر�شميًا كوجهة �شياحية حتكي تاريخ اململكة وحا�شرها وم�شتقبلها-

وا�شتجابة لهذه التحديات والتمكن من ال�شري بخطة تطوير املتحف 
اجلمعية  خلربات  ونظرا   ،)JM Enhancement Plan(
املتحف  بني  ما  �شراكة  تاأ�شي�س  مت  فقد  املميزة،  امللكية  العلمية 

واجلمعية لتقدمي الدعم مبختلف اأ�شكاله من خالل:
املتحف  لزيارة  للجمهور  الفر�شة  لإتاحة  الإمكانيات  1-تهيئة 

والطالع على معامله؛ ت�شجيعًا لل�شياحة وتعزيزًا لالنتماء الوطني.
2-�شمان ح�شن اإقامة الربامج التعليمية لرفع �شوية الوعي بالرتاث 

التاريخي واحل�شاري والطبيعي لدى املواطنني.
3-الإ�شراف على اإعداد برامج تدريب العاملني يف املتحف وتاأهيلهم 

يف املجالت التي تتعلق بعمل املتحف.
4-ترتيب اإقامة معار�س داخلية واإعداد برامج حما�شرات وندوات 

تتعلق برتاث اململكة التاريخي واحل�شاري. وترتيب اإقامة معار�س 
اأن�شطة  �شمن  اخلارجية  املعار�س  يف  وامل�شاركة  اململكة،  خارج 
التبادل الثقايف عربيًا ودوليًا للتعريف بالرتاث احل�شاري الأردين 

وترويج ال�شياحة الأثرية.
الرتاثية  بالأعمال  املتعلقة  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  5-�شمان 

التاريخية واحل�شارية، ودعمها، ون�شرها.
املوؤ�ش�شات  مع  والتدريبية  العلمية  اخلربات  لتبادل  6-ال�شعي 
واملعاهد الوطنية والعربية والدولية، والتعاون معها يف هذا املجال.

وقد اأ�شهمت هذه ال�شراكة يف جمابهة التحديات املختلفة التي 
اإ�شافة  الب�شرية،  املوارد  املتحف، حيث مت دعم منظومة  يواجهها 
ومرافق  معار�س  كافة  تطوير  على  العمل  بدء  من  التمكن  اإلى 

املتحف ليقوم بالدور املاأمول منه لتحقيق الروؤية امللكية ال�شامية. 
وقد اأجنزت معار�س موؤقتة عديدة بدعم من اجلمعية العلمية 

امللكية منها :
- معر�س البرتاء جوهرة ال�شحراء.
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- معر�س ابن الهيثم.
- معر�س األف اخرتاع واخرتاع.

- معر�س الأردن اأر�س البتكار وال�شتمرارية والتغيري.
 International( شاد�شا: ع�شوية املجل�س العاملي للمتاحف�

 )Counsel of Museums-ICOM
املتاحف  ملجل�س  املوؤ�ش�شية  الع�شوية  على  الأردن  متحف  ح�شل 
العاملي، وهو اأول متحف يف الأردن يح�شل على هذه الع�شوية، كما 
مت تاأ�شي�س اللجنة الوطنية للمتاحف برئا�شة �شمو الأمرية �شمية بنت 
احل�شن املعظمة نائب رئي�س جمل�س الأمناء والتي ت�شم يف ع�شويتها 
مدير عام متحف الأردن نائبا للرئي�س، وع�شوين اآخرين من املتحف.

�شابعا: املالحق
1- جمل�س اأمناء متحف الأردن 

جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة/ رئي�ًشا للمجل�س
�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شمية بنت احل�شن املعظمة

معايل وزير ال�شياحة والآثار
معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل
معايل وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان

معايل وزير الرتبية والتعليم
معايل وزير الثقافة

معايل اأمني عمان
معايل ال�شيد عقل بلتاجي

عطوفة مدير عام دائرة الآثار العامة
�شعادة العني ال�شيدة هيفاء النجار

�شعادة ال�شيد خالد امل�شري
�شعادة د. زيدان كفايف

�شعادة ال�شيد هيثم البطيخي
2- اأهم الزيارات الر�شمية و�شيوف الدولة

دولة رئي�س الوزراء الياباين
فخامة الرئي�س الأرميني

فخامة الرئي�س الطاجيكي
فخامة احلاكم العام الأ�شرتايل 

معايل رئي�س الربملان البحريني
جاللة ملكة اليونان ال�شابقة

�شمو ويل العهد الرومانية
دولة رئي�س الوزراء املاليزي
دولة رئي�س الربملان الأملاين

�شيدة الغابون الأولى
معايل وزير العلوم املاليزي

دولة نائب رئي�س الوزراء ال�شيني
معايل وزير الدفاع البلجيكي
معايل وزير خارجية قرب�س

معايل وزيرة اجليو�س الفرن�شية
معايل وزير العدل القطري

معايل الأمني العام امل�شاعد للجامعة العربية
اأ�شحاب ال�شمو العائلة املالكة يف لوك�شمبورغ

3- اأهم املعار�س والفعاليات والأن�شطة
معر�س ف�شيف�شاء قبة ال�شخرة امل�شرفة

معر�س البرتاء جوهرة ال�شحراء
اأ�شبوع عمان للت�شميم واملعار�س والفعاليات املرافقة

معر�س مئوية الثورة العربية الكربى
معر�س متحف احلرب ال�شرتايل مبنا�شبة مئوية الثورة العربية الكربى
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معر�س العامل احل�شن ابن الهيثم – معر�س تفاعلي
معر�س اآلت العامل ليوناردو دافن�شي

معر�س ال�شور التاريخية – العامل الآثاري موزيل
معر�س الأردن اأر�س البتكار وال�شتمرارية والتغيري – معر�س 

تفاعلي
معر�س األف اخرتاع واخرتاع – معر�س تفاعلي

معر�س البرتاء جوهرة ال�شحراء
معر�س ابن الهيثم

معر�س الأردن اأر�س البتكار وال�شتمرارية والتغيري
معر�س األف اخرتاع واخرتاع

4- اإ�شدارالطوابع اخلا�شة مبتحف الأردن للعام 2018.
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هبه مروان املرموري

مديرية الرتبية والتعليم/ ال�سلط

مكتبات �مل�شتقبل

هذه  لنور  ولبد  تربوية،  موؤ�ش�شة  اأي  يف  املعرفة  منارة  املكتبة 
املنارة اأن ميتد اإلى خارج اأ�شوار هذه املوؤ�ش�شة الرتبوية، اإلى املجتمع 
الذي يحت�شنها، املجتمع الذي يودع اأبناءه تلك البذور ال�شاحلة يف 
والتعليم،  والرتبية  الرعاية  لتعدهم بخري  العظيمة،  املوؤ�ش�شة  هذه 
وليخرجوا اإلى جمتمعهم عاجاًل اأم اآجال، وي�شهم كل ح�شب قدراته 
يف بنائه، كل ح�شب طريقته مبعرفتنا اأم بغري معرفتنا، فكما ذكر 
الروائي العاملي باولو كويلو " كل كائن على هذه الأر�س يوؤدي دورا 
يدرك  ل  طبيعية  ب�شورة  وهو  الكون  هذا  تاريخ  كتابة  يف  اأ�شا�شيا 

�شيئا من هذا الواقع ".

لإعدادهم  الهتمام  كل  اأبنائنا  اإيالء  علينا  يجب  لذلك 
ومتكينهم للم�شاركة الفاعلة مع عائالتهم ويف جمتمعاتهم بطريقة 
بناء  ت�شاهم يف  التي  املوؤ�ش�شات  اإيالء تلك  واأي�شا  جمدية وفاعلة، 

املجتمعات بكل مكوناته بكل الحرتام والدعم.
املكتبات ومراكز املعلومات

اإلى  تهدف  واجتماعية  وتربوية  وثقافية  علمية  موؤ�ش�شة  املكتبة 
باأ�شكالها املختلفة املطبوعة وغري املطبوعة،  جمع م�شادر املعلومات 
 ،) والإيداع  والتبادل،  والإهداء،  ال�شراء،   ( املختلفة  وبالطرق 
وتقدميها  وترتيبها،  وت�شنيفها،  وفهر�شتها،  امل�شادر،  هذه  وتنظيم 
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 ) والباحثني  والرواد  القراء،   ( املكتبة  من  امل�شتفيدين  ملجتمع 
مثل:  املكتبية،  اخلدمات  من  عدد  خالل  من  واأ�شهلها  الطرق  باأي�شر 
الإعارة، والإر�شاد، والت�شوير، عن طريق عدد من العاملني املكتبيني 
املتخ�ش�شني يف جمال املكتبات واملعلومات. )عليان، 2009، �س19(

لالأفراد  تقدمها  كثرية  خدمات  املعلومات  ومراكز  فللمكتبات 
واملوؤ�ش�شات، فقد توؤدي اإلى تكوين ثقافات اإيجابية وطيبة واإن�شانية 

تتلخ�س يف ما ياأتي: 
ثقافة اللتزام بالوقت واحرتامه.

ثقافة الهدوء وح�شن التعامل مع الآخرين.
ثقافة التعامل مع مقتنيات املكتبة ومراكز املعلومات.

ثقافة العمل التعاوين والتخطيط امل�شتمر.
ثقافة التحلي بال�شرب والأخالق احلميدة.

امل�شادر  اأنواع  تعرف  مثل  والتاأليف،  العلمي  البحث  ثقافة 
واملراجع )الدبي�س، 2009، �س77 (

املكتبات املدر�شية مكتبات امل�شتقبل:
واجلزء  نف�شه  الوقت  ويف  ال�شهل  اجلزء  هي  املعلومات  تقنية 
ال�شعب، فالت�شال ب�شبكة الإنرتنت يوفر الو�شول املبا�شر مل�شادر 
اأي�شا،  حمتملة  خماطر  لها  ذلك  ومع  وا�شعة،  بطريقة  املعلومات 
فقد تنتج وفرة من املعلومات التي قد ي�شاء فهمها، وقد تكون هذه 
والن�شر  التاأليف  حقوق  تخرق  الإنرتنت  عرب  تن�شر  التي  املعلومات 
لالأعمال املن�شورة على عك�س املكتبات، وهناك اأي�شا خلط م�شتمر 
عرب  ت�شتخرج  التي  للمعلومات  الزوال  و�شريع  دائم  هو  ما  بني 
ا�شتخدام  كيفية  تدري�س  لتجاوز  ما�شة  بحاجة  فنحن  الإنرتنت، 

التكنولوجيا لن�شل لتكنولوجيا تعليم م�شتخدمة مبعنى واإبداع. 
املهارات  لكت�شاب  تدعو  التعليم  يف  مبتكرة  حركة  هناك 

واملعارف الأ�شا�شية من خالل " البحث " كو�شيلة للتعلم والتعليم، 
قيمة  ذا  التكنولوجيا  اأحدث  على  التعليم  اأن  الوا�شح  فمن 
على  فالتعلم  م�شتمرة،  التقنية  التغريات  لأن  ب�شيطة؛  م�شافة 
ا�شتخدام  بل  ال�شعب  اجلزء  لي�شت  جديد  جهاز  تفا�شيل  كافة 
الأ�شعب.  اجلزء  هو  والتنوير  لالإبداع  املعلومات  تكنولوجيا 

)2010،carol،kuhlthau(
و" البحث " هو ما يتتبعه الفريق التعليمي لتمكني الطلبة من 
احل�شول على العمق والفهم املعريف مل�شاعدة الطلبة لتكوين وجهة 
النظر ال�شخ�شية، من خالل جمموعة وا�شعة من م�شادر املعلومات 
الطلبة ذوي  يزود  املوجه  فالبحث   ،" املوجه  " البحث  التي تدعى 
واملعلمون  املتغرية،  العامل  حتديات  ملواجهة  والكفاءات  القدرات 
يحتاجون مل�شاعدة اأمناء املكتبات ليكون لهم دور يف البحث للتعلم.

ول يقت�شر دور املكتبات على " حمو الأمية املعلوماتية " التي 
املعلومات  وتقييم  حتديد  على  القدرة  اعتماد  اأنها:  على  تعرف 
وا�شتخدامها، فهي تعد احلد الأدنى ملعايري التعلم يف القرن القادم، 
فاأمناءاملكتبات ي�شاعدون الطلبة على التدريب واكت�شاب اخلربة يف 
املالئم  املناخ  واإيجاد  املعلومات،  وا�شتخدام  وتقييم  حتديد  كيفية 

الالزم للطلبة للبحث وامل�شاركة والتعلم يف بيئة املعلومات. 
)2010،carol،kuhlthau(

تدعى  تعليمية  بيئة  اإيجاد  اأهمية  ي�شف  �شكاًل  مانيو�س  و�شع 
املدر�شة  خارج  الطالب  عامل  يف  نفكر  ".عندما  الثالث  " الف�شاء 
واملعرفة الرتاكمية للطالب وجتربته كف�شاء اأول، ونفكر يف املناهج 
اإيجاد  هو  املعلم  اأمام  الرئي�س  فالتحدي  ثاٍن  كف�شاء  الدرا�شية 
الف�شاء الثالث كلما كان ذلك ممكنا. اإن " البحث املوجه " يتيح 

الفر�شة لإيجاد الف�شاء الثالث.

� � �
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ليلى اأحمد عبد الرحمن م�سعود

مديرة مدر�سة �سكينة بنت احل�سني الثانوية

مديرية الرتبية والتعليم/ ق�سبة ال�سلط

�ملعلم �لذي نريد

خلق اهلل تعالى اجلن والإن�س لعبادته، ول تقت�شر العبادة على 
اأداء ال�شعائر الدينية من �شالة و�شيام وزكاة وغريها من الأعمال 
ال�صاحلة من فرو�ص وواجبات ومندوبات و�صنن،اإمنا متتد لت�صمل 

كل ما يقوم به الإن�شان من قول وفعل وتقرير.
�شبحانه،  وحده  له  النية  باإخال�س  للعبادات  اهلل  قبول  ويرتبط 
القيام  النية يف  كانت  اإذا  اإل  الكرمي  لوجهه  العمل خال�شا  يكون  ول 
بالعمل موجهة هلل وحده دون رياء اأو حاجة دنيوية.ويعد الإخال�س يف 
العمل من اأدق التفا�شيل التي تنعك�س اآثارها على الأفراد واملجتمعات، 
اأحوال  عن  النظر  بغ�س  وتفاٍن  اإتقان  بكل  للعمل  ب�شاحبه  يدفع  اإذ 

املحيطني به.
هذا  يف  وتف�شياًل  خ�شو�شية  املهن  اأكرث  من  التعليم  ومهنة 
املجال، ذاك اأنها تعنى ب�شناعة الإن�شان ومتكني املعرفة، و�شياغة 
ال�شغر  منذ  الإن�شان  عقل  على  يعمل  الذي  هو  فاملعلم  امل�شتقبل، 

وحتى البلوغ فاأكرث.
ويت�شكل املجتمع من جماعات ب�شرية متعددة ويتمدد لي�شكل اأمة، 
والقائمني  بكل احلكومات  والأجدر  الأمة.  �شانع  املعلم  يكون  وعليه 
ت�شمل جميع جمالت  اأمّيا عناية، عناية  باملعلم  العناية  التعلم  على 
عميقة  اآلية  اعتماد  الأمة  علم  على  بالقائمني  يجدر  كما  احلياة، 
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لختيار املعلم.فمن هو املعلم الذي نريد اأو تريده الأمة؟ من املعلم 
الذي ي�شتطيع اأن يتحمل هذه امل�شوؤولية العظيمة امللقاة على عاتقه؟

ملّمًا  يكون  اأن  اأول  فعليه  بارزة،  بخ�شائ�س  يتفرد  اأن  املعلم  على 
وواعيًا ومتمكنًا من مادته العلمية، مدفوًعا بحب التعلم، مقباًل ل مدبرًا، 
باملهارات  عاملًا  معرفيًا،  اأو  تكنولوجيا  اجلديدة  العلوم  بكافة  مت�شلحًا 
املطلوبة، قارئًا نهمًا يف جمال عمله، مرنًا؛ يحمل يف ذاته عقلية مرنة 
ول  العمل،  �شاعات  ترهقه  ل  اجلديد،  لتعلم  م�شتعدًا  للتطور،  قابلة 

ي�شعره النمط املتكرر بامللل، بل ينت�شر على التكرار بالتجديد.
وعلى املعلم التمتع باأخالقيات رفيعة، فيناأى بنف�شه عن الكذب 
فاإن  اأمام طلبته،  املراوغة، فهو منوذج حي متحرك  اأو  اأو اخلداع 
�شاء اأو اأبى، فاإن كل كلمة منه اأو حركة تخ�شع ملراقبتهم وانتقاداتهم 
وتر�شخ يف اأذهانهم ويحر�شون على نقلها مثلما هي، فال يجدر به 
اأن يتب�شط معهم اإلى حد تزول فيه ال�شوابط، اأو ي�شتد معهم فيبني 
حاجزًا كبرًيا بينه وبينهم لي�شبح اخلوف هاج�شهم، بل يكون قريًبا 
عاطفيًا،  تعليمًا  ليحقق  واختالطها،  العواطف  اقرتاب  حد  منهم 
اأو  اإذا مل يجال�شه  العا�شرة  �شيعلم طفاًل يف  وعالقة طيبة، فكيف 

يحادثه؟! وكيف �شيفعل ذلك اإذا مل يقرتب منه؟!

اأو  الأخ،  اأو  الأب،  متثل  من  يتمكن  من  هو  الناجح  املعلم  اإن 
نحوه،  طلبته  عيون  اجتهت  حكيمًا  قريبًا  كان  فكلما  ال�شديق، 

و�شعروا به وتفاعلوا معه.
اإن املعلم الناجح هو الذي يقي�س جناحه بنجاح طلبته وتقدمهم، 
يف  ال�شخ�شنة  عن  يبتعد  فهو  �شخ�شياتهم،  ل  عقولهم  ويتحدى 
تعامله معهم، ويعدل �شلوكهم مبا يخدم القيم وامل�شلحة التعليمية، 
التعلم،  عملية  حدوث  على  الأولى  بالدرجة  يحر�س  الذي  وهو 

ويراجع اأ�شاليبه، واأدواته، واأوراقه لي�شل بالنهاية اإلى مبتغاه.
اإن املعلم الناجح هو القائد امللهم، الذي يتجاوز عن �شفا�شف 
احلفاظ  على  بالأ�شل  ويربيهم  بل  طلبته،  كرامة  ويحفظ  الأمور، 
على الكرامة، لأن الطالب يف نظره اإن�شان ُيحرتم، واأمانٌة ُت�شان؛ 

لذا فهو ل ي�شتخدم �شلطته اإل باحلق. 
كبرية  قدوة  اإلى  زمن ق�شري  يتحول يف  امللهم  القائد  اإن هذا 
يف نظر طلبته، الأمر الذي يدفعهم اإلى حب التعلم وقبول التغيري، 
فتزداد ثقتهم باأنف�شهم، ويتقبلون اختالفاتهم، وي�شعون اإلى التمايز 

بعقولهم، ومهاراتهم ل باأن�شابهم اأو اأموالهم.
اإن املعلم الفاعل هو الذي يتمكن من زرع بذرة يراها ثمرة بعد حني!

� � �
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جمموعة �أدو�ت �لتعليم و�لتعلم - موؤ�ش�شة �مللكة ر�نيا 

للتعليم و�لتنمية
موؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم والتنمية.

�شفوفهم،  يف  التعليم  حت�شني  اإلى  العامل  حول  ي�شعىاملعلمون 
ومعاجلة الثغرات التي يالحظونها، فيتعّلم طلبتهم، وعادًة ما تكون 

هذه الثغرات مت�شابهة يف معظم الأنظمة التعليمية حول العامل. 

موقعها  على  والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
ا  ملخ�شً توّفر  التي  والتعلم  التعليم  اأدوات  جمموعة  الإلكرتوين 
لالأبحاث والأدلة العاملية والعربية لـ 35 اأ�شلوًبا واأداة ميكن تطبيقها 
ومديري  املعلمني  مل�شاعدة  التعليمية؛  العملية  لتح�شني  املدار�س  يف 

التعّلم.  خمرجات  بتح�شني  املعنية  القرارات  اتخاذ  يف  املدار�س 
بالإ�شافةملعلومات عن مدى تاأثري الأداة على خمرجات تعلم الطلبة، 

وقوة الأدلة الداعمة لكل اأداة، والكلفةالتقديرية لتطبيقها.
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لبع�س  املرجح  التاأثري  مقارنة  للمعلمني  ميكن  املثال  فعلى�شبيل 
"الواجبات  اأو  الراجعة"  "التغذية  مثل  تكلفًة   الأقل  املمار�شات 
املنزلية" مع الأ�شاليب الأعلى تكلفًة مثل "تقدمي التعليم الفردي" اأو 

الدرا�شية". ال�شنة  "اإعادة 
ويهدف اإطالق هذا امل�شدر العربي املجاين اإلى تزويد املعّلمني 
يف  الناجحة  الأ�شاليب  حول  املتاحة  والأدلة  بالأبحاث  واملدار�س 

الأنظمة التعليمية عاملًيا واإقليمًيا، وتعزيز ا�شتخدام نهٍج  قائٍم على 
يف  التعّلم  خمرجات  بتح�شني  املتعّلقة  القرارات  اتخاذ  يف  الأدلة 

الغرفة ال�شفية.
رابط موقع اأدوات التعليم والتعّلم:

https://www.qrf.org/ar/اأدوات-التعليم-والتعّلم
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فار�س عي�سى حممود القاروط

مدر�سة جمال الدين الأ�سا�سية للبنني 

مديرية الرتبية والتعليم/ ال�سلط

�أ�شرتنا �ل�شريك �لأمثل للتعلم

فيها  ين�شاأ  التي  الفطرية  الأ�شا�شية  احلا�شنة  الأ�شرة  تعد 
ويطلق  فيها،  �شخ�شيته  تتكون  التي  الأولى  البيئة  كونها  الطفل 
دور  اأن  اإل  بها،  املحيطة  العوامل  بع�س  مع  واإدراكاته  اإمكاناته 
مرحلة  يف  خا�شة  ومهم  حيوي  الأخوة،  اأو  والأم  الأمر،كالأب  ويل 
التعلم الأ�شري احل�شا�شة التي يعي�شها الطفل " ما قبل املدر�شة " 
التي تت�شف بالفطرية والتلقائية وعدم التنظيم، و�شيوع الأن�شطة 
الالمنهجية املتنوعة، بالإ�شافة اإلى كون ويل الأمر القدوة واملراآة 
جوانبه  بكافة  به  املحيط  عامله  خاللها  من  الطفل  يرى  التي 
وجمالته قبل املرحلة الدرا�شية الالحقة ويف اأثنائها، حيث تنتظم 

البيئة  بقاء  مع  منظم،  ومنهج  ومكاين  زمني  �شياق  وفق  اإدراكاته 
للطفل  التعليمية  البيئة  مع  ارتباط  باآخر،على  اأو  ب�صكل  الأ�صرية 
مع  بينهما،  فيما  م�شتمر  وتفاعل  ت�شاركية  �شمن  ع�شوًيّا  ارتباطا 
عدم اإغفال العوامل الوراثية والقت�شادية والثقافية وم�شتوى تعلم 
الوالدين، حيث تعد عوامل مهمة ت�شهم يف اإك�شاب الطفل املهارات 
الأخرى. وعند  ال�صعف وتطوير مهاراته  اجلديدة ومعاجلة نقاط 
التطرق ملو�شوع �شعوبات التعلم كمثال حّي حول هذا املو�شوع،جند 
اأن هذه اجلوانب املذكورة توؤخذ يف احل�شبان يف مرحلة مهمة من 
املعلومات،  الت�شخي�س وجمع  األ وهي مرحلة  ال�شعوبات،  مراحل 
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حيث تعد املالحظة واملقابلة الأ�شرية اأدوات مهمة جلمع املعلومات 
حول الطالب؛ لك�شف مواطن اخللل وال�شعف وم�شبباته، مع اأدوات 
اأخرى لها اأدوار وغايات ت�شب يف م�شلحة الت�شخي�س.وقبل ذلك 
ا يف اإحالة البن لربنامج ال�شعوبات للتاأكد  فاإن لالأ�شرة دوًرا مهًمّ
من وجود ال�شعوبة من عدمها، وم�شاركتهم الفاعلة �شمن الفريق 
املتخ�ش�س يف �شياغة اخلطط املتنوعة يف هذا ال�شياق، والطالع 
عليها، ومتابعة تطبيق اأهدافها يف البيت ومع معلم غرفة امل�شادر، 
امل�شادر  غرفة  خدمات  لتقدمي  امل�شبقة  املوافقة  كله  هذا  ي�شبق 
والتكنيكات  والطرائق  الو�شائل  الأ�شرة  متتلك  وعندما  للطالب، 
فاإنها  ا"  و�شلوكًيّ ا  اأكادميًيّ  " ا  اأدائًيّ الطالب  متابعة  حول  املنا�شبة 
ا مع دور معلم غرفة امل�شادر، علًما باأن للتكنيك  تلعب دوًرا اأ�شا�شًيّ
فوائده العظيمة، حيث ينقل مرحلة التعلم من التنظري - كاخلطط 
الدرا�شات  اإليها  ت�شعى  غاية  وهي  العملية،  املرحلة  اإلى  مثاًل- 

بالتطبيق الفاعل واملنا�شب للنتاجات والأهداف املعدة م�شبًقا.
هناك تكنيكات تعد مهارة عملية ميتلكها الفرد لتنفيذ اأن�شطة 
مبجموعة من الو�شائل والطرائق بناء على ت�شور م�شبق للم�شكلة 
املطاف  نهاية  يف  توؤدي  بحيث  تعلمها،  املراد  اجلديدة  اخلربة  اأو 
ومبا  والتعليم  للتعلم  متكاملة  منظومة  وبناء  املن�شود  الهدف  اإلى 
يح�شن من اأداء الطالب ال�شعيف اأو امتالكه خربة جديدة اأو تطوير 

مهاراته وخرباته ال�شابقة وتدعيمها، ومنها: 
� توفري اجلو النف�شي والعاطفي املنا�شب والدعم امل�شتمر، وهذا 
اأي عملية تعلم يراد منها حتقيق النتاجات  �شمام الأمان واأ�شا�س 
املرغوبة يف �شتى �شنوف العلم واملراحل العمرية، حيث يقي الطالب 
من امل�شاكل النف�شية، اأو مينع تفاقمها اإن وجدت م�شبقا،فقد اأثبتت 
حت�شيله  يف  اأ�شا�شًيّا  دوًرا  النف�شي  الطالب  لو�شع  اأن  الدرا�شات 
الأكادميي و�شلوكه داخل بيئة املدر�شة والأ�شرة وخارجها،اأوغريهما 
من البيئات. وبينت بع�س الدرا�شات يف جمال ال�شعوبات مثاًل اأن 
م�شاكل  من  يعانون  ال�شعوبات  طلبة  من  تقريًبا   ٪  40 ن�شبته  ما 

كالقلق  لديهم  ال�شعوبة  ت�شكل  يف  اأ�شهمت  بل  وعاطفية،  نف�شية 
والن�شحاب والندفاعية وانخفا�س تقدير الذات وغريها.

ا )كعبارات  � التعزيز الإيجابي املتوا�شل للطالب �شواء اأكان رمزًيّ
مادًيّا  اأو  لديهم(  املحببة  اجل�شدية  والإ�شارات  والثناء  املدح 
واأقرانه،  اأ�شرته  اأفراد  اأمام  خا�شة  وغريها(،  الهدايا  )كتقدمي 
اخلربات  لإك�شابه  اإ�شافية  وطاقة  كبرية  معنوية  دفعة  ي�شكل  مما 
ومعاجلة جوانب �شعفه بال�شكل الأمثل من دون اإغفال الرتكيز على 
جوانب القوة التي ميتلكها الطالب وتطويرها )كالر�شم، واخلطابة، 
والأعمال اليدوية( والنتباه بعدم الإفراط يف ذلك اأو التقليل؛ منًعا 

لظهور الك�شل وامللل والتكالية يف اأدائه خالل عملية التعلم.
املعلم  وتزويد  والأكادميية،  ال�شلوكية  للمالحظات  �شجل  توفري   �
تبادل  مع  املدر�شية،  بالبيئة  ظهورها  ومقارنة  بها،  م�شتمر  ب�شكل 
املالحظات  هذه  حول  واملعلم  الأمر  ويل  بني  وامل�شورة  الن�شائح 
ا،من دون اإ�شعار الطالب باأنه حتت املجهر  الع�شوائية واملنظمة اأي�شً

وال�شغط يف اأثناء املالحظة عند تاأدية املهام املوكولة اإليه. 
� جتهيز ملف خا�س نظري مللف املتابعة لدى املعلم يحوي جمموعة 
والقراءة،  والكتابة  الر�شوم  وبطاقات  الإ�شافية،  العمل  اأوراق  من 
واملكانية  الزمانية  الأطر  فيه  وبرنامج منظم يحدد  والقرطا�شية، 
مل  اإذا  املالحظات  �شرد  اإمكانية  مع  املنا�شبة،  وال�شرتاتيجيات 
�شهري  اأو  اأ�شبوعي  ملخ�س  مع  للطالب،  مالحظة  �شجل  يتوفر 
والقوة  التح�صن  نقاط  وعر�ص  نتاجات  من  حتقق  ما  بيان  به  يتم 

وال�شعف يف الأداء.
� تطبيق ال�شرتاتيجيات املنا�شبة والفاعلة لو�شع الطالب وطبيعة 
والطرائق  بالو�صائل  تدعيمها  مع  تنفيذها،  بها  املنوط  املهمة 
التو�شيحية  واللوحات  والألوان  كال�شبورة  املالئمة،  والتجهيزات 
وغريها. وهنا ميكن التطرق ملو�شوع ال�شعوبات كمثال واقعي، حيث 
تتوافر ا�شرتاتيجيات جمربة وفاعلة وت�شلح لأكرث من هدف ومهمة، 
ال�شهولة  من  فيها  تتدرج  فرعية  ملهمات  وجتزئتها  املهمات  كتحليل 
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لل�شعوبة اأو من ال�شغرى للكربى، وكذلك ا�شرتاتيجية تعدد احلوا�س 
التي تت�شافر فيها حوا�س ال�شمع والب�شر واللم�س واحل�س حركي يف 
منظومة متكاملة يف اأثناء تاأدية الطالب املهمة، وكذلك ا�شرتاتيجية 

الطالب املعلم، وغريها من ا�شرتاتيجيات فاعلة ومتنوعة.
واملكانية  كال�شوتية  املتنوعة،  امل�شتتات  عن  الطالب  اإبعاد   �
وحتفزه  الرتكيز  ن�شبة  رفع  يف  ت�شهم  التي  وغريها  والب�شرية 
املفيدة  غري  الثانوية  دون  الرئي�شة  املهمة  يف  اجلاد  لالن�شغال 
والف�شل  للملل  ومدعاة  واجلهد  للوقت  م�شيعة  تكون  بل  للطالب، 
يف نهاية املطاف، وهنا يتجه اأولياء الأمور لتجهيز املكان الرتبوي 
املنا�شبة،  والو�شائل  والتهوية  الإ�شاءة  وتوفري  البيت  املالئم داخل 
مع تكييف هذه البيئة مبا يراعي املرحلة العمرية للطالب وطبيعة 

املهمة املراد تنفيذها.
كم�شك  املنا�شبة،  احلياتية  املهارات  بع�س  على  الطالب  تدريب   �
انفعالته  وال�شتماع، و�شبط  الإن�شات  اليد، وح�شن  القلم، وحركة 
وتاأدية  امل�شكلة  مواجهة  اأثناء  يف  الت�شرف  وكيفية  وقلقه،  وحركته 
المتحانات،ومتييز اليمني من الي�شار )وهي من اأبرز مظاهر �شعف 
الكتابة لدى الطلبة(، وتعلم الكتابة يف الهواء خا�شة يف مراحل مبكرة 
من التعلم املدر�شي، مب�شك الأ�شبع بدًل من القلم وكتابة احلرف اأو 

اأمره، مع القدرة على املالحظة داخل  اإليه من ويل  الكلمة املقدمة 
البيئة ال�شفية وخارجها من مهارات حياتية خمتلفة.

� ربط التعلم بالواقع احلياتي: وهذه من النقاط املحورية والتي 
ل ميكن اإغفالها بالرغم من ق�شور بع�س اأولياء الأمور املعلمني يف 
حتقيقها. اإن هذا الربط يهيئ الطفل ملرحلة متقدمة من اكت�شاب 
والوقائع  اخلربات  من  بال�شتفادة  املتنوعة  احلياتية  املهارات 
مثل  وا�شح،  بتاأثري  حوا�شه  مع  تتفاعل  التي  به  املحيطة  احلياتية 
ربط احلروف باأ�شكال اخل�شروات والفواكه )كحرف الراء و�شكل 

املوزة، والألف و�شكل القلم وهكذا(.
ل  التي  احلديثة  والتكنولوجيا  الت�شال  و�شائل  من  ال�شتفادة   �
اإيجابية وهادفة،اإذ  اأغرا�س  تكاد يخلو منها بيت،وا�شتخدامها يف 
متتلئ الأ�شواق واملراكز التجارية بالألعاب الإلكرتونية ذات ال�شبغة 
التعليمية والأدوات التعليمية التكنولوجية التي جتذب انتباه الطفل 
وتزيد من دافعيته، وهنا تكون فر�شة مثلى للجمع بني التعلم واللعب 

كغاية فطرية يطلبها الطالب دوًما. 
و�شقل  التعلم  عملية  يف  ا  حيوًيّامهًمّ دوًرا  لالأ�شرة  فاإن  وعليه، 
�شخ�شية الطالب، ول ميكن ف�شل دورها عن دور املدر�شة،فالدوران 

ا فاعاًل. ا ت�شاركًيّ مرتابطان ترابًطا ع�شوًيّ
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علي راجي الر�ساونة

من�شة �إدر�ك منوذج وطني للتعّلم �ملتمّيز

يعُدّ التعّلم والتعليم من حاجات الإن�شان امللحة التي ي�شعى اإلى 

اكت�شابها بو�شائل متعددة؛ لريقى معرفًيا و�شلوكًيا ووجدانًيا، ويغدو 

عندئذ فرًدا �شاحًلا قادًرا على العطاء، موؤثًرا يف الآخرين، �شعيًدا 

مبعارفه اجلديدة وعلمه الذي ل تن�شب موارده ول يخبو �شراجه.

التعّلم، فلم تعد مقت�شرة  التعليم وتنوعت م�شادر  لقد تطور 

ي�شرّيه  اأو  الأزمان،  حتده  اأو  باجلدران،  ُيحكم  تعليمي  نظام  على 

نظام تعليمي يقّيُد بالقوانني والأنظمة والتعليمات.

مكان  اأي  ومن  وقت  اأي  يف  للجميع  حق  التعّلم  مبداأ  ولتحقيق 

اأُطلقت من�شة اإدراك منذ اأعوام لتكون نقطة حتول نوعية برز اأثرها 

الفّعال على م�شتوى الوطن العربي يف جمال التعّلم الذاتي امل�شتمر.

تاأ�ش�شت من�شة اإدراك مببادرة من موؤ�ش�شة امللكة رانيا للتعليم 

والتنمية؛ لالإ�شهام يف تطوير التعليم يف الوطن العربي، بتوجيهات 

كرمية من جاللة امللكة رانيا العبد اهلل التي كان ملتابعتها احلثيثة 

الأثر العظيم يف الرتقاء بتلك املن�شة والنهو�س بها لرتقى مب�شتوى 

التعّلم والتعليم، وقد بذلت الإدارة التنفيذية والفنية ملن�شة اإدراك 

ودوراتها  املن�شة  م�شاقات  متابعة  يف  ومميزة  فريدة  جهوًدا 

يف  وت�شري  املعريف  التطور  تواكب  ناجحة  من�شة  لتغدو  التدريبية 

موكب مثيالتها من املن�شات العربية والعاملية الناجحة.
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ملن�شة  العظيم  النجاح  الذاتي  التعّلم  لو�شائل  املتابع  يلحظ 
اإدراك،فقد حققت جمموعة كبرية من الأهداف املرجوة    ويف فرتة 
زمنية ق�شرية    يف املجالت املعرفية املتنوعة والتي تخدم جمموعة 
من الأفراد ال�شاعني لتطوير اأنف�شهم معرفًيا ومهنًيا، وا�شتطاعت 
على  املتعلمني  من  كبري  عدد  اإلى  ت�شل  اأن  املتعددة  مبو�شوعاتها 

م�شتوى الوطن العربي.
تخ�شي�س  من  اإدراك  من�شة  به  قامت  ما  للنظر  الالفت  ومن 
امل�شاقات  طريق  املدر�شي،عن  للتعّلم  براجمها  �شمن  وا�شعة  م�شاحة 
التعليمية التي تخدم املنهاج املدر�شي على م�شتوى الوطن العربي وتلبي 

احتياجات الطلبة يف عدد من املواد التعليمية كالريا�شيات والعلوم.
تفاعلًيا  اأ�شلوًبا  املن�شة  اتبعت  املن�شودة  الأهداف  ولتحقيق 
التعّلم  عملية  لإجناح  الفرتا�شية  ال�شفوف  باإن�شاء  التعّلم  يف 
معلميهم  مع  الطلبة  بتوا�شل  التعليمية  واملناق�شات  واحلوارات 

وزمالئهم واأولياء اأمورهم.
التدريب يف هذه  لتجربتي يف  م�شرًقا  اأيديكم جانًبا  بني  اأ�شع 
املن�شة منذ تاأ�شي�شها بهدف التنمية املهنية والتطوير الذاتي، حيث 
ا�شتفدت من عدد كبري من املو�شوعات وامل�شاقات املطروحة،منها 
النف�شية،  وال�شحة  الوقت،  واإدارة تنظيم  الذات،  باإدارة  يتعلق  ما 
اجلماعي،  العمل  ومهارات  القيادة،  ومهارات  العاطفي،  والذكاء 
التحفيزية،  الألعاب  وتقنيات  املدمج،  التعّلم،والتعّلم  وتكنولوجيا 

وفن اخلطابة والإلقاء.
لقد ا�شتطعت بتعّلمي وتدرّبي عرب من�شة اإدراك اأن اأحقق جملة 

من اأهدايف املو�شوعة يف خطتي ال�شخ�شية للتنمية املهنية الذاتية؛ 
حيث كان لهذه العناوين وامل�شاقات الدور الكبري يف تعّلم جمموعة 
من املعارف واملهارات التي اأحر�س على نقل اأثرها املعريف للميدان 
الرتبوي وخا�شة للبيئة املدر�شية وللمحاور املتنوعة لأن�شطة التعّلم 

والتعليم ال�شفية وغري ال�شفية.
اآمل من جميع ال�شاعني يف طلب العلم الذين ُيعيق تعّلمهم قيود 
واإيّن  الذاتي،  للتعّلم  وقتهم  من  ن�شيًبا  يجعلوا  اأن  واملكان  الزمان 
لأرى باأَنّ من�شة اإدراك هي اإحدى ال�ُشبل الناجحة لتحقيق رغبتهم 

ومرادهم.
الغايل  العربي  وطننا  يف  الأعزاء  طلبتنا  جميع  اأدعو  واإيّن 
مب�شاعدة  فيه  يتعلمون  لهم  مالًذا  اإدراك  من�شة  من  يجعلوا  اأن 

معلميهم الأجالء وبرعاية اآبائهم الكرام.
موا�شلة  على  يحر�شوا  اأن  الأفا�شل  املعلمني  بزمالئي  واأهيب 
التعّلم الذاتي، واأن يجعلوه من اأهداف تنميتهم املهنية، واأدعوهم اأن 
يحثوا طلبتهم ويحفزوهم على التعّلم الذاتي �شمن اإطار النتاجات 
اإدراك م�شاحة وا�شعة  واإنني لأجد يف من�شة  التعليمية املو�شوعة، 

حتقق لهم طلبهم يف تعّلم اأ�شيل تزينه املنفعة واملتعة والت�شويق.
ها هي من�شة اإدراك نافذة تتنوع فيها عناوين املعرفة، فتغدو 
اأبهى  خاللها  من  نر�شم  م�شرقة،  واأزهاًرا  الظالل  وارفة  اأ�شجاًرا 
�شورة للمعرفة التي نريد ولعلٍم بنينا �شرحه بعزم ورغبة وحمبة، 
لن يثنينا عن �شبيله تكا�شل، ولن يبعدنا عن اأبوابه امل�شرعة تخاذل.

� � �
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الطالبة فرح عمار اأحمد ال�سليمان 

مديرية الرتبية والتعليم/ ال�سلط

�للوؤلوؤ �ملكنون

ينت�شـــر م�شطلـــح املوهبة كثـــريًا يف اأيامنا هـــذه، ولقد اختلف 
كثـــريون يف تعريف املوهبة، وبالعودة ملعاجم اللغة العربية فاإن كلمة 
موهبة تاأتي من اجلذر الثالثي للفعل "وهب" مبعنى اأعطى، ولذلك 

فاإن املوهبة هي الهبة والعطية من اهلل �شبحانه وتعالى.
وتختلـــف هبة اهلل لالإن�شان من �شخ�س لآخـــر، ولي�س اأدل على 
ذلك من قوله تعالى يف �شورة النحل:"واهلل ف�شل بع�شكم على بع�س 
يف الرزق"، فلي�س الرزق مق�شورًا على املال،بل هو اأعم واأ�شمل من 
ذلك،ومثلمـــا جعـــل اهلل تفاوًتـــا يف الرزق بني عباده جعـــل �شبحانه 

تفاوًتـــا اأي�شـــًا بينهم يف العقل والعلم والفهـــم، وقوة البدن و�شعفه، 
واحل�شن والقبح، وال�شحة وال�شقم وغري ذلك من الأحوال. 

املوهبة جوهـــرة ثمينة، من النا�س من ي�شّيعهـــا �شًدى، ومنهم 
من يحتفـــظ بها لنف�شه، ومنهـــم من ي�شتغلهـــا وي�شتثمرها! املوهبة 
وجـــه جديد ل يحلـــو املجتمـــع اإل به: فالر�شـــام، والكاتـــب واملوؤلف 

ي�شيفون للحياة جماًل ورونقًا خمتلفًا.
وتنت�شـــر يف جمتمعنـــا اأفكـــار متداخلة حول املوهبـــة، فتختلف 
املوهبة براأيي عن التح�شيل الأكادميي مثاًل،فالتح�شيل الأكادميي 
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ي�شـــري اإلـــى الذكاء ل اإلـــى املوهبـــة، وامتالك القـــدرة على احلفظ 
ب�شرعة ودقة ي�شري اإلى القدرة العقلية املرتبطة بالذكاء اأي�شًا، ومن 

ثم، فمن املمكن اأن يكون املوهوب غري متفوق درا�شيًا. 
وعليـــه، يلقـــى املوهـــوب الكثـــري مـــن الإحباطات ممـــن حوله، 
خا�شـــة اإن كانت اأفكـــاره جديدة وغريبة،الأمر الـــذي قد يثنيه عن 
ر�شـــم طريقـــه اخلا�ـــس، لكن،لالأ�شرة التـــي هي لبنـــة املجتمعدور 
مهـــم واأ�شا�شـــي وفعال يف دعـــم املوهوبـــني، فدورهـــا الأ�شا�شي هو 
تربيـــة اأبنائها علـــى الثقة بالنف�س، وا�شتثمـــار مواهبهم وقدراتهم، 
وحتفيزهم، وعدم قمعهم وال�شتهزاء باأقل حلم اأو طموح لهم، ومن 

هنا يبداأ نف�س الرتاب عن تلك املواهب املدفونة.
اأما عن التحديات التي ميكـــن اأن تواجه املوهوب فهي الفتقار 
الفعلي اإلى املوؤ�ش�شات التـــي حتت�شن اإبداعه وتدعمه، ورغم تواجد 
بع�س املوؤ�ش�شات الفاعلة يف الأردن مثل موؤ�ش�شةعبداحلميد �شومان 
التـــي تطلق العديد من املبادرات وامل�شابقـــات لدعم الإبداع الأدبي 
والفنـــي والعلمـــي، وجمعية ابتكـــار لتنمية الإبداع التـــي اأخذت على 

عاتقهـــا تعليـــم الطلبة كتابـــة الأبحـــاث العلمية ولفـــت النتباه اإلى 
الإبداع العلمي يف جميع املجالت.

اإ�شافـــة اإلى التدريب يف جمالت اأدبيـــة وفنية خمتلفة، ومركز 
زها الثقايف الذي يطلق �شنويا م�شابقات اأدبية وفنية، وجمعية تغيري 
التـــي تعنى بالذائقـــة ال�شمعية وحتفيـــز اخليال، واملجل�ـــس العربي 
للموهوبني واملتفوقني الذي يطلق جائزة للموهوبني عامًا بعد عام.

اإل اأن اأغلـــب هذه املوؤ�ش�شات تتواجد يف العا�شمة عمان، ليحرم 
اأبنـــاء املناطق النائية من الكثري من الـــدورات والفعاليات، اإ�شافة 
اإلى عدم اإميان بع�س الأ�شخا�س باملواهب،وتقليل هوؤلء الأ�شخا�س 

من �شاأن املوهوبني، وحماربتهم حتى بعد جناحهم.
لذا ل بد من تاأكيد دور الأ�شرة واملجتمع الواعي واملوؤ�ش�شات يف 
رعاية املوهوب،فاملواهب كاللوؤلوؤ املكنون يف املحار، الذي يحتاج اإلى 
جهد كبـــري للبحث عنه ثم مالحظته وروؤيتـــه، والغو�س يف الأعماق 
لنيله، ومن ثم التمكن منه، فتثمينه وتقديره وبعدها عر�شه باأجمل 

�شكل قالدة على العنق مرئية.

� � �
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 ال�ساعر د. جميل ال�سعود
�أهــاًل ِب�ِشْبٍط للّر�شـوِل)*(

* مبنا�شبة ذكرى عيد جلو�س جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني.

ُفوؤاُدها فاأنَت  اأَح�شاٌن  ْتَك  و�شَمّ

�َشليُلها واأنَت  اأفذاٌذ  ُجدوُدَك 

ُجدوُدها ْتَك  مَنَ قَد  مناٍف  وعبُد 

ُبنوُدها ال�شماِء  يف  اأر�شًا  ْفَت  و�َشَرّ

ِبناوؤُها َيْعلو  الِعمراِن  ِمْن  روحًا  �شُ

َعريَنها حَتمي  الأردِن  على  مليكًا 

َفوَقها وتاُجَك  اأعالٌم  ِلَتْخِفَق 

ها َثراوؤُ واأنَت  َجْدباٌء  نا  فاأر�شُ

َمالُذها واأنَت  الدنيا  بَك  حُتيُط 

ِزماَمها َملْكَت  اأَْهٌل  لها  فاأنَت 

َرْهُطها وَيفديَك  اأقواٌم  وَيفديَك 

�َشْمَعها وُتْرِهُف  َقْوٍل  اإلى  غي  وُت�شْ

ُدروَبها اأَ�شاأمُتْ  َمناراٌت  واأْنُتْم 

نيُعها �شَ وذاَك  ُغٌرّ  مكاِرُمُكْم 

�ِشياُجها واأنتْم  ِدْرٌع  لها  فاأنُتم 

قوُرها �صُ م�صاها  َدْرٍب  على  ومَن�صي 

اأُ�شوُدها َنحُن  امليداِن  َحْومِة  ويف 

َعميُدها وحتيا  اأرواٌح  ِلَتفديَك 

�ُشوؤوَنها ُتديُر  الباين  اأَنَّك  على 

َنَظْرَتها َمْن  يا  العطِف  َعنْيَ  ِلَتنُظَر 

َفرحٌة بُلقياَك  الدنيا  على  اأَطَلّْت 

ومرحبًا للر�شوِل  ِب�ِشْبٍط  َفاأهاًل 

ْلِب ها�شٍم ِمَن الأ�شراِف ِمن �شُ ُن�ِشْلَت 

رجاِئنا حَمَطّ  يا  اإلينا  َقِدمَت 

بانيًا اجلاللِة  اأعماَل  ْجَت  وَتَوّ

�َشّيدي دمَت  ما  الأعياِد  بهجَة  فيا 

دًا جُمَدّ عيدًا  ال�شعُب  هذا  يَك  ُيهِنّ

بعّزٍة والبالُد  مَبْجٍد  وحتيا 

بحكمٍة البالَد  �ُش�ْشَت  َمِلكًا  اأيا 

را�شيًا الأمانِة  اأعباَء  ْلَت  حَتَمّ

هازئًا املخاطِر  وجِه  يف  وَتْب�ِشُم 

ٌل ُمَبَجّ اجُلموِع  بنَي  َت�ِشْر  فاأَنّى 

ِغماَرها ُخ�شُتْم  الأ�شراِف  بني  فاأنُتْم 

را الُذّ يف  تاأَلَّق  جمٍد  اإلى  ْيُتْم  َم�شَ

طاِمٍع ُكِلّ  ِمْن  الأر�ِس  ُحماُة  واأنُتم 

�شابقًا َقطعناُه  َعْهٍد  على  �َشنم�شي 

اإ�شارٍة َرْهَن  اأوماأَت  اإن  ُنطيُعَك 

ببهجٍة احلافالُت  اجلموُع  اأَتْتَك 

َعْزَمها وُتعِلُن  اإخال�شًا  ُد  جُتِدّ

حَتَتفي الها�شميُة  اجلموُع  اأَتْتَك 
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امل�سرف الرتبوي: د. عاطف العيايدة

مديرية الرتبية والتعليم للواء ب�سريا

ُهَو �لأُردُن

�َشماُه وكَذا  ُه  اأر�شَ وَنْع�َشُق 

َباُهوا الأ�ْشالُف  َقبِلنا  ِمْن  َكَما 

ِفداُه َدوًما  اأَنّنا  َوُنْق�ِشُم 

َعطاُه فَيّا�ٌس  الَبحِر  ومثُل 

�ِشواُه نيا  الُدّ مَن  لنا  ولي�َس 

�َشَذاُه جوانِبها  ِمْن  َع  َوّ َت�شَ

�َشناُه لنا  مو�ِس  كال�ُشّ َوَي�شَطُع 

ُرباُه يف  َل  اأُمّ الَتّ اأحلى  وما 

مداُه اأْعَهْد  مَلْ  الأُردِنّ  اإلى 

هواُه وَيْقُتُلها  ُيَعِذُبها 

حماُه زمٍن  ِمْن  اهلّلَ  لأَنّ 

خطاُه َقدمْت  مِلْن  وحا�شنُة 

واجلباُه املحاجُر  ُتظّللُه 

ال�ّشفاُه الّنا�ِس  اإلى  تغّنيها 

َثراُه َنهوْى  َكْم  الأُْرُدُن  ُهَو 

ُنَباِهي وِبِه  ُه  ُحَبّ َونْحمُل 

ناٍد ُكِلّ  يِف  با�ْشِمِه  َوَنهِتُف 

ِبُنوٍر مَفاِخُرُه  رٌة  ُم�َشَطّ

ماَلًذا لنا  كاَن  الَتّاِريِخ  َمدى 

جَناًنا بداِخِلنا  َر�َشمناُه 

ُنوًرا َي�ِشُعّ  ماِء  ال�َشّ يف  وجْنًما 

�ُشهوٍل على  اجُلُلو�َس  اأبهى  َفما 

�شوًقا الّنا�ِس  عيوِن  يف  اأناظُر 

ُقلوٍب يف  اأُ  املُخَبّ الوطُن  هَو 

الأعادي بِه  ميُرّ  يوًما  فال 

العطاَيا مُة  عا�شِ عّماُن  هنا 

خٍدّ مثَل  املدائُن  بها  حتيُط 

عيني ملُء  الهوا�شِم  فمملكُة 
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اأجواد: كم ا�شتقت اإلى معّلمي الغايل، ومدر�شتي، ورفاقي! 
الأم: ع�شى اهلل اأن ُيبّدَل حالنا اإلى اأح�شِن حال، واأن ُيزيَح هذه 

الُغّمة عّنا قريًبا.
اأجواد: لقد عّم هذا الوباء اأرجاء املعمورة، ن�شاأل اهلل العافية.

بوعي  )كورونا(؛  وباء  على  �شنتغلُب  اهلل  بحمد  ولكّننا  الأم: 
حة. الّنا�س، والتزامهم بتطبيق الإر�شادات التي ُتو�شي بها وزارة ال�شّ

اأجواد: لدَيّ اليوم الكثري من الدرو�س على من�شة )در�شك(، 
َوَعَلَيّ اأن اأتابعها.

غار يف درا�شتهم.  الأم: �شاعد اإخوتك ال�شّ

اأجواد: اإنهم اأ�شقياء، ويزعجونني، تابعيهم اأنِت يا اأمي.
الأم مبت�شمة: ح�شًنا يا اأجواد.

بعد الع�شر جل�س اأجواد اأمام جهاز احلا�شوب، وكان من�شغاًل، 
فقالت اأمه: ما الذي ي�شغل ابني املثابر املجتهد؟

اأبحث عن �شورة ل�شكل فريو�س كورونا، �شاأ�شنع  اإنني  اأجواد: 
قناًعا واأ�شميه )قناع كورونا(. 

احلا�شوب،  �شا�شة  معه  يتمعنون  واأخذوا  اإخوته،  اأجواد  نادى 
وقع  للفريو�س،  والأ�شكال  ال�شور  من  العديد  م�شاهدة  وبعد 
اختيارهم على �شكل معني، ثم اأح�شروا عدة اأطباٍق من الكرتون، 

دينا بدر عالء الدين

ة اأردنية قا�سّ

�لأ�شتاذ يف بيتنا
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ا، ول�شًقا، وبع�س الإك�ش�شوارات ال�شغرية املتنوعة. واألواًنا، ومق�شً
اأجواد: والآن، �شرن�شم �شكل الفريو�س الذي اتفقنا عليه على 
اأقنعة  ه، �شنعمل عدة  اإلى الكرتون، ونق�شّ الورق، ثم ننقل الّر�شم 
لها  باألوان خمتلفة، و�شي�شُع كل واحد منا الإك�ش�شوارات التي يف�شّ
القناع  نربط  ثّم  الآخر،  عن  خمتلًفا  قناع  كل  ليبدو  قناعه؛  على 

مبطاط من كا اجلانبني؛ لي�صهل ارتداوؤه.
واإك�ش�شوارات  باألوان  كورونا  لفريو�س  اأقنعة  الإخوة  �شنع 
له  قناًعا  عمل  �شعيد  لها،  قناع  بعمل  اأّمهم  و�شاركتهم  خمتلفة، 
اأنا  الكر�شي قائاًل:  ا، ارتدى �شعيد قناعه ووقف على  اأي�شً ولوالده 

فريو�س كورونا... اأنا فريو�س كورونا.
الأم: اأح�شنت يا �شعيد، �شنقوم بعمل م�شرحية رائعة، ولكن بعد 

اأن تنهوا واجباتكم املدر�شية.
وجهاز  التلفاز،  �شا�شة  خالل  من  درو�شه  يتابُع  اأجواد  بداأ 
املالحظات  ويكتُب  الّنقال،  والدته  هاتف  من  واأحياًنا  احلا�شوب، 

املهّمة يف كراري�ِشِه؛ ليعود اإليها كّلما لزم الأمر.
معّلمَك  ات�صل  لقد  ن�صاط.  بكِلّ  درو�صك  تتابع  اإّنك  الأم: 

بوالدَك، واأخرَبُه اأنَك من الّطالِب الأذكياء.
ومعظم  اأنا  اأحببُت  لقد  اأمي،  يا  ُبعد  عن  الّتعلم  اإّنه  اأجواد: 
يف  �شاعديني  اأمي  يا  �شمحِت  اإذا  الّتعلم.  من  الّنوع  هذا  رفاقي 
الّت�شجيل  ت�شجيل مقطع فيديو، �شاأتلو �شورة املُلك غيًبا، و�شاأر�شُل 

اإلى معّلمي، و�شاأُبّلُغه حتّياتي من خالل هذا الّت�شجيل.
الأم: يا لها من طريقة جميلة!

جل�س اأجواد يف غرفة اجللو�س، وخاطب معّلمه قائاًل: ال�ّشالم 
يزول  اأن  اأمتنى  كثرًيا،  اإليَك  ا�شتقُت  لقد  الغايل،  معّلمي  يا  عليَك 
من  باهلل  )اأعوذ  موطني...  اأرجاء  حة  ال�شّ تعَمّ  واأن  الوباء،  هذا 
بيدِه  الذي  تبارَك  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم  الرجيم،  ال�شيطان 
الّت�شجيل  اأجواد  اأنهى  اأن  قدير(.وبعد  �شيٍء  كِلّ  على  وهو  امللُك 
اأر�شلُه اإلى معّلمه، وكم كانت فرحتُه عظيمة عندما و�شله ت�شجيل 

ا  �شوتي من معّلمه يقول من خالله: وّفقَك اهلل يا ولدي، واأنا اأي�شً
ا�شتقُت اإليكم، واأمتنى اأن نعود اإلى مقاعد الّدرا�شة يف اأقرب وقت.

وتي اإلى اأ�شدقائِه مفتخًرا، اأما  اأخذ اأجواد ير�شُل املقطع ال�شّ
اأمها واجباتها املدر�شية  غرية، فكانت تر�شُل عرب هاتف  ال�شّ ُجود 
اإلى معّلمتها، مكتوبة بخط جميل ومرتب، وباملقابِل تر�شُل املعّلمة 

الُقُبالت امللونة اإلى ُجود احللوة. 
الأم: لقد جنح الّتعليم عن ُبعد يف اإي�شال املادة الدرا�شية اإلى 
الطالب بعد اإغالق املدار�س احرتاًزا ب�شبب اجلائحة، حيث كان هو 
الوحيد والأمثل، وهذا ما كان ليحدث لول جهود املعلم،  الأ�شلوب 

وتفانيه، واإخال�شه.
اأجواد: لقد اأحببت هذا الأ�شلوب يف التدري�س؛ لأنني اأ�شتطيع 
اأن اأعود اإلى �شرح املادة الّدرا�شّية يف اأي وقت اأ�شاء، ومبقدوري اأن 
اأكرر م�شاهدة الدر�س عدة مرات حتى اأمتكن ِمن فهمه، وا�شتيعابه.
الأم: ونحن ا�شتفدنا من الّتعلم عن ُبعد، لقد تذّكرنا املعلومات 

التي ن�شيناها.
اجلّدة: واأنا اأحببُت الّتعلم عن ُبعد، لقد كنُت اأجيُب عن اأ�شئلة 

جدول ال�شرب.
اأجواد: اإنك عبقرية يا جدتي.

يف امل�شاء قالت الأم: هيا نرتدي الأقنعة ونبداأ عر�س م�شرحيتنا.
ارتدى �شعيد قناع كورونا اخلا�س به قائاًل: اأنا فريو�س كورونا... 
من  وحرمتكم  طويلة،  مدة  بيوتكم  يف  اأحجركم  اأن  ا�شتطعت  لقد 

ال�شتمتاع بف�شل ال�شيف ورحالته، فماذا اأنتم �شانعون؟
خطة  عندي  اإن  اللعني،  الفريو�س  اأيها  كثرًيا  تفرح  ل  اأحالم: 
جتعلنا ل منّل بيوتنا ومن�صي فيها ال�صيف، وكافة الف�صول �صعداء 

فرحني، �شنعيد ترتيب غرف بيتنا؛ ليبدو م�شرًقا.
الطعام  طاولة  بالعمل،  الوالدين  مب�شاعدة  الأ�شرة  اأفراد  بداأ 
قرب  الأحذية  وخزانة  احلديقة،  على  مطلة  نافذة  قرب  اأ�شبحت 
ي�شيح  وهو  بقناعه  بينهم  يتجول  اإ�شالم  كان  اخللفي،  الباب 
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بغ�شب: اأ�شعر بالهزمية، لقد هزمتم كوروناااااااااااااا 
اأنا فريو�س  اأحالم )قناع كورونا( اخلا�س بها وقالت:  ارتدت 

كورونا �شاأحرمكم من اللعب مع الأ�شدقاء، والتنزه برفقتهم.
اأجواد: لن ت�شتطيع اأيها الفريو�س اللعني، لقد اأر�شل يل �شديقي 
ا، ومواقع  التي حتتوي ق�ش�شً الروابط  هدية، وهي عدد كبري من 
اأنا  اأنا ووالدي، كم  اّطلعت على بع�شها  موثقة م�شلية مفيدة، لقد 

م�شتاق لرتوها معي.
اأحالم: اأ�شعر بالهزمية، لقد هزمتم كوروناااااااااااااا 

فريو�س  اأنا  قائلة:  املطبخ  اأمام  ووقفت  قناعها  الأم  ارتدت 
كورونا، لقد جنحت يف اإبعادكم عن املطاعم، والوجبات اجلاهزة.
�شعيد: ما األذ طعامك يا اأمي! هيا لنعّد كعكة النت�شار على كورونا.

الأم: اأ�شعر بالهزمية، لقد هزمتم كوروناااااااااااااا 
بعد تناول احللوى ارتدى الأب قناعه قائاًل: اأنا فريو�س كورونا، 
لقد اأبعدتكم عن النوادي الريا�شية، واملنتديات الثقافية، ومنعتكم 

من ممار�شة األعابكم والذهاب اإلى احلدائق، وال�ّشواطئ. 
مكتبتنا،  رفوف  على  املوجودة  الكتب  مطالعة  �شُنعيد  الأم: 
و�شنقراأ ما يتوافر من كتب وق�ش�س مفيدة على �شبكة الإنرتنت، 
الريا�شة  ملمار�شة  هيا  الوباء،  اأيها  نطردك  والريا�شة  حة  وبال�شّ
ا�شطّفوا  املنزلّية...  للّريا�شة  �شاعة  يوم  كل  �شنخ�ش�س  املنزلّية، 

بانتظام...1...2...3
الأب: اأ�شعر بالهزمية، لقد هزمتم كوروناااااااااااااا

اأجواد: ما راأيكم لو ن�شور هذه امل�شرحّية، واأر�شلها اإلى معلمي؟ 
اأحالم: فكرة مذهلة.

اجلّدة: �شريطة اأن اأكون اأنا مديرة املدر�شة.
ملدير  دور  امل�شرحّية  يف  يوجد  ل  وقالوا:  الأطفال  �شحك 
يليق  جمياًل  دوًرا  لك  نكتب  اأن  جّدتي  يا  نعدك  ولكن  املدر�شة، 

بحنانك وعطفك. 

� � �
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حممد مغم�س عينيه، اإنها ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف �شباًحا، اأمي 

مل توقظني من النوم لأ�شتعد للذهاب اإلىاملدر�شة، هل اليوم اإجازة 

اأم ماذا ح�شل؟

العادة!  غري  على  النا�س  من  خالية  �شوارع  النافذة،  من  نظرت 

واأكملت نومي.

ثم حان موعد الإفطار، اجتمعت عائلتي حول املائدة، ف�شاألت اأمي 

اإيقاظها يل يف ال�شباح، نظرت اإيل وقالت: يوجد  عن �شبب عدم 

�شيء مينعك من الذهاب اإلى املدر�شة اأو اخلروج من املنزل.

حممد: �شيء؟! ما هو يا اأمي؟

الأم: اإنه فريو�س يدعى با�شم كورونا )كوفيد19(.

حممد: من هذا ال�شخ�س؟ ومل كل هذا اخلوف منه؟؟

ت�شتطيع  ل  فريو�س  اإنه  ا،  �شخ�شً لي�س  اإنه  وقالت:  الأم  �شحكت 

روؤيته، يت�شلل اإلى ج�شمك ويجعلك ت�شعر باأعرا�س كالإنفلونزا.

نف�شي  �شاأمتكن من حماية  كيف  ولكن  قائال: ح�شنا،  تنهد حممد 

من هذا الفريو�س؟

اأول يجب عليك املحافظة على غ�شل يديك قبل تناول  قالت الأم: 

الطعام، وجتنب مالم�شة عينيك.

حممد: ح�شنا، نحن معتادون على ذلك، وماذا اأي�شا؟

الطالب: حممد اأنور احلديدي
مدرسة وادي السلط األساسية للبنني

�أين ذهب �لنا�س؟
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بارتداء  واللتزام  لل�شرورة،  اإل  املنزل  من  اخلروج  عدم  الأم: 
بني  الأمان  مب�شافة  واللتزام  اخلروج،  عند  والقفازات  الكمامة 
الأ�شخا�س، وعدم م�شافحةالآخرين؛ لأن املالم�شة تنقل الفريو�س 

من �شخ�س اإلى اآخر. 
حممد: ممممممم، ح�شنا، ولكن ماذا عن املدر�شة؟

قالت الأم: ل عليك، �شتكمل درا�شتك يف املنزل عن طريق املن�شات 

التي طرحتها وزارة الرتبية والتعليم، واأي�شا عن طريق احل�ش�س 
امل�شورة على �شا�شات التلفاز.

هذا  اإكمال  اأ�شتطيع  لن  اأنني  ظننت  لقد  هلل،  احلمد  حممد:  قال 
الف�شل.

الأم: وقريبا باإذن اهلل �شتعود اإلى مدر�شتك ونعود نحن اإلى عملنا 
وتعود �شوارع وطننا احلبيب مفعمة باحلياة كما اعتدنا عليها.

� � �
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امل�سرف الرتبوي: د. �سليمان حممد اأبو �سارب
مديرية التربية والتعليم للواء اجليزة

حكاية و�حدة تكفي

مل اأكن قد ا�ُشت�شهدت بعد...
مـــا اأزال اأذكر كل �شيء قبل ا�شت�شهادي، واأنا اأعي�س حياتي 
يف اأمـــن واأمـــان، اأتلـــذذ بطعـــم احليـــاة ال�شهي، اأقطـــف ثمار 
الربتقـــال مـــن قمة الأ�شجـــار، ول اآبـــه لتلك القريبـــة مني. اإن 
مل اأتـــذوق طعـــم تعبي بني لـــب الثمر فال حاجـــة يل به. اأرك�س 
بـــني الأودية والتـــالل، اأرك�س بال كلل، كل همـــي اأن اأ�شل لآخر 
نقطـــة يف احليـــاة، النقطة التي تثبت اأن لياقتـــي على ما يرام، 
لذا مل اأبخ�س ع�شالتـــي حقها يف رفع اأ�شوال القمح من احلقل 

املجـــاور، اأجتاز م�شاحات �شا�شعة من �شهول قريتي، اأغو�س يف 
عمق البحر امليت ليحيا من قوة اأنفا�شي، ثم اأعود لبيتي لألتهم 

البي�س البلدي ب�شحبة خبز ال�شراك اللذيذ.
لو كنـــت اأعلم اأن ما م�شـــى �شي�شتقر يف خانـــة الذكريات، 
لع�شُت اأدق التفا�شيـــل دون اأي تذمر، خلطفُت حفنة من تراب 
الأر�س، وا�شتن�شقت عبقها حتى تتوه اأنفا�شي بني زقاق اجل�شد. 
لبقيـــت حامال علم بالدي حيثما ذهبـــت، لأبرهن لكل عدو اأن 

بلدي ها هنا... يف قلبي.
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ما اأزال اأذكر اأي�شا يــــوم لقائي مع خطيبتي �شارة، اأحببتها 
منذ النظرة الأولى، كنت واثقا اأنها �شتقع يف غرامي هي الأخرى، 
اأخربتها اأين قوي للغايــــة، واأن جبهتي العري�شة ال�شمراء كفيلة 
اأن ت�شطــــر رواية ع�شقنا، اأن ُير�شــــم عليها �شماء �شاطعة بنجوم 
�شباعيــــة، كتلك التي تزين علم بالدي، و�شقوق يدي ال�شقية هي 
خارطــــة طريق تدلنا على دنيا اأحالمنــــا، اأخربتها اأن هذه اليد 
ُخلقــــت من اأجــــل اأن حتمل بندقية، فاأقاتل بهــــا العدو، اأخربتها 

اأنها �شتنجب يل ع�شرة ذكور، كلهم جنود وطن.
�شاألتني يف يوم:

األ تخاف على اأبنائك من اأذى ي�شيبهم يف يوم؟
اأجبتها ويف فمي ابت�شامة حانية م�شتعدة لالنطالق:
اأتخافني الأذى واأنا بجوارِك؟ اأنِت واأبنائي يف قلبي.

األ تقـــول طوال الوقت اإن بالدك يف قلبك؟ اأت�شتبدل �شكان 
قلبك بهذه ال�شهولة؟

�شحكْت بعدما ظنْت اأنها اأربكتني، لكني ابت�شمُت قائال:
اأنا واأنِت واأبنائـــي واجلبل وال�شهل وهذا وذاك وكل ما على 

هذه الأر�س ي�شكنون يف قلب بالدي. 
فاأردفُت برفٍق واأنا اأ�شحُبها بنزهة ملح�شول ق�شب ال�شكر:

وبالدي مبا يف قلبها ت�شكن قلبي يا غاليتي.
�شحكْت لت�شحب ب�شحكتها كل اأحزاين.

�شلينـــا الفجـــر، ثـــم اأخربنـــا �شابـــط الكتيبـــة اأن العـــدو 
�شيداهمنـــا يف الأيـــام املقبلـــة ح�شـــب ما اأفـــادت بـــه امل�شادر 
اخلا�شة، كنا قد اأعددنا العـــدة، وجهزنا قلوبنا ل�شد هجمات 
العدو، ويف الوقت نف�شه كنت م�شتعدا للزواج يف الأيام املقبلة.

كانـــت حلظة غامـــرة بال�شعـــادة عندما منحنـــي ال�شابط 
فر�شـــة لزيارة قريتي، واأتـــزوج خالل الأيـــام القليلة القادمة، 
بعدما كاد حلمي بالزواج مـــن �شارة يتال�شى لظروف احلرب، 
اإذ م�شحـــُت هـــذه الفكرة من بايل كوين �شاأ�شـــارك يف املعركة، 

اإل اأن ال�صاب���ط اأ�صر على اإجازت���ي لتحقيق حلمي يف الرتباط 
باأجمل خملوقة على اأجمل اأر�س... اأر�س بالدي.

اأ�شرع اخلطى لقريتك اأيها البطل... �شارة تنتظرك.
انطلقـــت م�شرعا كالـــربق نحو قريتي واأنـــا اأ�شمع ال�شابط 

وهو يناديني:
احر�ـــس اأن ت�شـــرد حكايـــة ع�شقك على اأحـــد الأدباء، لعله 

ي�شطرها رواية.
ابت�شمُت واأنا اأقول لنف�شي: 

الكتابة طوال  يقوى على  �شتخلد ع�شقنا؟ من  روايـــة  "اأي 
العمر؟!"

مل اأر�َس بقبول الإجازة اإل حينما قطع ال�شابط على نف�شه 
عهدا اأن يت�شل بي يف حال اندلعت ال�شرارة الأولى للحرب، اأنا 

م�شتعد للم�شاركة يف الدفاع عن بلدي، حتى لو يف ليلة زفايف.
مهمـــا كانت الأحالم بعيدة، �شتقرتب من املوؤمن بتحقيقها 
يف ملـــح الب�شر، �شتقرتب ممن ي�شعـــى اإليها جاهدا، فالأحالم 
كـــالأرواح تلتقـــي مع مـــن حتـــب... اأمل تلتق روحي مـــع بالدي، 

فجعلتني اأحب كل �شيء من حويل؟ 
وحلـــم اليوم اقرتب مني لدرجـــة اأين بّت اأعي�شه واقعا يثلج 
�شـــدري، اليوم يـــوم زفايف من �شـــارة، كل اأهل قريـــة الكرامة 
اجتمعـــوا ليحتفلوا بي، هذا الفرح جعل اأمـــي ترق�س ل�شاعات 

اأن�شتها اأمل ركبتيها... اقرتبُت منها مقبال يدها قائال بتودد:
األ تزغردين يا اأمي؟

األ تعلـــم يا بنـــي اأن ل�شاين ل يزغـــرد اإل حينما ي�شل قلبي 
لذروة الفرح؟

واأردفت وهي حتت�شنني ب�شدة.
اأريد ان اأتدرج بفرحي كيال يتعب قلبي من لذته.

اأف�شت بنا مرا�شم الزفاف حيث ع�س الزوجية، كنُت و�شارة 
مثل طائرين ل يعرفان من احلياة �شوى �شماء اأحالمهما.
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مل اأكـــن اأعلم اأن ال�شهادة كانت تنتظرين يف ليلة زفايف، يف 
اأول حلظـــات اأم�شيتهـــا مع �شارة حتت �شقف واحـــد، وكاأن لها 
ن�شيبـــا اأن ت�شاركني اأفراحـــي. مل اأكن اأعلم اأن بالدي تناديني 
للدفاع عنها حتى تكون قريتي هي اأر�س الوطي�س، ارتديُت بذلة 
اجلي�ـــس، ووقفُت بالقرب من �شارة وهي نائمـــة اأودعها بهم�س 
واأنـــا اأ�شيـــح بوجهي عنهـــا كيال تاأ�شـــرين عاطفتي فـــال اأخرج 

للقتال، وهممت بالنطالق لول اأن �شمعت �شوتا يقول:
من يحب بالده للحد الذي يجعله يرتك عرو�شه يف اأول ليلة 

لهما، ي�شتحق اأن ين�شب له متثال يف قلب الكرامة.
لقد كان �شوت �شارة.

قامت من فرا�شها، واقرتبت مني وهي تعدل ياقتي قائلة:
اأتخ�شى اأن اأمنعك عن الدفاع عن بلدك يا حبيبي؟

مل اأدر مبـــا اأجيبهـــا ويف عينيها ع�شـــق لوطنها يكاد يتطاير 
يف اأرجاء الكون.

اأردفت بع�شق:
لقــــد علمتنــــي اأيهــــا اجلنــــدي البطــــل، اأن الوطــــن هوية كل 
موجــــود، ول يحق يل اأن اأ�شلبك هويتــــك، لأين اإن فعلت �شاأ�شلب 
نف�شي هويتها اأي�شــــا... اأمل تقل يل يف يوم، اأين يف قلب بالدك؟ 
اإذن اذهب ودافع عن بالدك ومبا يف قلبها... اذهب ودافع عني.
بالفعـــل قـــد ذهبـــت دون اأن اأنطـــق اأي كلمـــة، خ�شيـــُت اأن 
ت�شلبني الكلمات قوتي، �شعرت حلظتئذ اأن ال�شمت اأ�شد بالغة 
مـــن الكـــالم، نف�شه ال�شمـــت الذي جعـــل اأمي تتح�ش�ـــس راأ�س 

�شعري حينما ذهبـــُت لوداعها طالبا منها الر�شا والدعاء دون 
اأن تنطـــق باأي كلمة، فانطلقت وكلـــي اأمل اأن اأ�شاهم يف حتقيق 

الن�شر لبلدي.
قاتلُت واأفراد اجلي�س كالأ�شود، كنا ناأزر على العدو فيموت 
من هول اخلوف، قاتلنا ويف عيوننا حب لوطننا، قاتلنا من اأجل 
كرامتنا وكرامة من نحب، قاتلنا لأننا ل نر�شى بالذل والهوان، 
قاتلنا حتى اأُعلن الن�شر يف اأرجاء املعمورة، وُكتب لنا اأن نهزم 

العدو الذي يزعم اأنه ل يهزم اأبدا.
  جـــّر العدو اأذياله وراءه مذموما مدحـــورا، وانت�شر الفرح 
يف اأجـــواء بالدي، وبالن�شبة يل فقد حملني ال�شابط واأ�شحابه 
نحـــو اأهلي ليودعـــوين الوداع الأخري، بالن�شبـــة لأمي فلم تنطق 
باأي كلمة بل رفعت راأ�شها وبداأت ترغرد كما وعدتني بال�شبط، 
يبـــدو اأنهـــا و�شلت لـــذروة الفرح كـــون ابنها مات �شهيـــدا، اأما 

زوجتي �شارة فقد قالت ويف عينيها لآلئ من دموع:
ن�شيب زوجي اأن تغ�شله املالئكة.

وبالن�شبـــة لل�شابط فقد احتار اأي حكاية �شي�شرد عني، هل 
ي�شـــرد حكاية ع�شقي لزوجتي �شـــارة؟ اأم حكاية بري بوالدتي؟ 
اأم حكايـــة اإخال�شي له ولعملي؟ اأم حكاية ع�شقي لوطني، لكنه 
ارتـــاأى اأن حكاية واحدة من هذه احلكايـــا تكفي، حكاية ت�شمل 
كل احلكايـــا، األ وهـــي حكايـــة ع�شقي لبـــالدي، لأن من يع�شق 

بالده �شُي�شكن كل من يحبهم يف قلبها.

� � �
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رّيا الدبا�س

ة اأردنية قا�سّ

وطني حبيبي

وقفت �شجرة الزيتون �شاخمة باإباء يف ال�شهل الأخ�شر، حتفها 
البهجة وال�شرور من كل جانب، �شعيدة بزقزقة اأبنائها الع�شافري 
املتعبة  قلوبهم  يف  الفرح  تبعث  املرحة  ورق�شاتهم  م�شاء،  �شباح 
فتح�شنهم بحنان اأٍمّ عطوف، فيح�شون بنب�س قلبها املحب، يقبلهم 

ب�شوق على �شوق، فيبعث يف اأعماقهم طماأنينة دافئة وادعة.
حني  فراخهم،  ترعى  عندما  غامرة  فرحتها  تكون  وكم 
يغادرونها جياعا يف طلب الرزق، فتح�س باأمومة �شعيدة ل تطالها 
تزين  الأغنام  مبنظر  تتمتع  وهي  فرحتها  وتتجدد  اأبًدا.  �شعادة 
ال�شهل الأخ�شر يف تنا�شق بديٍع، تلتهم الأع�شاب حيًنا، ومترح حينا 

اآخر. وكان ي�شرها كثرًيا روؤية كلب الراعي يطارد الأغنام ال�شاردة، 
فيعيدها اإلى اأخواتها، والراعي يعزف على �شبابته اأعذب الأحلان، 

فتتمايل طربا على اأنغامه ال�شجية.
�شبت،  يوم  كل  يزورها  الذي  الفنان  �شديقها  يعجبها  ما  واأكرث 
باأدوات ر�شمه، يزرك�س بها لوحاته باألوان زاهية جميلة، وقالت له ذات 
يوم: يا �شديقي العزيز، هل لك اأن تهديني ر�شمة من لوحاتك اجلميلة؟

فقال لها: حا�شر يا �شديقتي.
البلوط،  ابتعد عنها قليا، وجل�ص حتت ظل �صديقتها �صجرة 
على  مرة،  اأول  يراها  وكاأنه  جانب،  كل  من  ويتفح�شها  يتمعنها، 
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ا  اأًمّ فر�شمها  بعيد،  زمن  منذ  بها،  الوطيدة  عالقته  من  الرغم 
روؤوًما حت�شن ع�شافريها حينا، وتراق�شهم حينا اآخر، تداعبهم، 
اأ�شفلها  يف  وكتب  رائعة،  فنية  لوحة  فكانت  وتقبلهم،  تدغدغهم، 

)هدية عامر اإلى �شديقته العزيزة �شجرة الزيتون(.
اأُعجبت �شجرة الزيتون باللوحة اأ�شد الإعجاب، وعلقتها على غ�شن 
ظاهر معتزة بها، لي�شهدها زوار ال�شهل الأخ�شر، الذين يتوافدون اإليه 
حيًنا بعد حني. فيزداد بهم مرحًا و�شرورا، وميلوؤونه �شحكا وحبورا، 
وكراتهم،  الهوائية،  ودراجاتهم  باأراجيحهم  يلهون  الذين  باأطفالهم 

وعند انتهاء زيارتهم تودعهم بحب و�شوق وتقول لهم:
وداعا، واإلى لقاء اآخر يا �شيوفنا الأعزاء.

ح�شر  اأن  اإلى  وال�شحكات  الب�شمات  من  حالها  على  وبقيت 
اإلى ال�شهل الأخ�شر زوار لي�س مرغوب فيهم وقفوا حتت ظاللها، 
واأنه  رئي�شهم،  اأنه  فعرفت  تعليماته،  اإليهم  يلقي  اأحدهم  ف�شمعت 
اأبنية  واإقامة  والأع�شاب  الأ�شجار  لقتالع  يخطط  الذي  املهند�س 
قاتلة،  بغ�شة  واأح�شت  كثرًيا،  ذلك  ف�شاءها  منها،  بدًل  �شكنية 

فقالت له:
الأخ�شر  ال�شهل  هذا  �شكان  الأ�شجار  نحن  املهند�س:  اأيها 
طفولتنا  فيه  ع�شنا  احلقيقيون،  اأ�شحابه  ونحن  بعيد،  زمن  منذ 
التي  ال�صعيدة  الرئة  نحن  خرياته،  من  ومنونا  هواءه  وا�صتن�صقنا 
ت�شر الزائرين، يق�شون اأمتع الأوقات حتت ظاللنا، نخل�شهم من 
ابت�شامات،  اإلى  اأيامهم، فنحول حزنهم  و�شقاء  املرتاكمة  اأتعابهم 
األي�س هذا كافًيا  وندخل يف قلوبهم البائ�شة �شنوف الفرح واملرح، 

لأهمية بقائنا واملحافظة علينا؟ 
ملكنا  واأ�شبح  ال�شهل  هذا  ا�شرتينا  نحن  املهند�س:  لها  فقال 

بحكم القانون، ويحق لنا الت�شرف به كيفما ن�شاء. 
ا�شتثماره،  يف  احلق  ولك  ا�شرتيته  اأنك  �شحيح  عليه:  فردت 
ولكن لي�س على ح�شابنا وح�شاب الآخرين من الطيور والع�شافري 

الذين يبنون بيوتهم علينا ويجعلونه مكانا اآمًنا لهم ولأبنائهم.

تابعت ال�شجرة باأمل وحزن: اأتريدون الق�شاء علينا جميًعا؟
الأر�س  وملكية  والقانون،  الق�شاء  حماية  يف  نحن  املهند�س:  قال 
متنحنا حق اقتالعكم والتخل�س منكم، اأو يف اأف�شل الأحوال تهجريكم.

تفكر يف تهجرينا اأيها املهند�س لنعي�س اأذلء عبيًدا يف اأوطان 
غرينا، وحتت رحمتهم و�صياط غ�صبهم؟ ت�صاءلت ال�صجرة.

قال املهند�س: هذا لي�س من �شاأين.
الذي خلقنا ومنحنا هذا  - ولكنه قانون ظامل جائر، اهلل هو 

الوطن ومّلكنا اإياه منذ اآلف ال�شنني
قال املهند�س: هذا لي�س من �شاأننا. 

ومن  اخل�شراء  ال�شجرية  ثروتكم  نحن  �شاأنكم،  من  بل  ل،   -
واجبكم املحافظة عليها وزيادة م�شاحتها.

ذلك  ف�شاءه  واملهند�س،  الزيتون  �شجرة  حوار  الهدهد  �شمع 
بالأمر  الع�شافري  يخرب  �شريعا  فطار  عميق،  بحزن  و�شعر  كثريا 
املهند�س عن  وردع  الزيتون  �شجرة  مل�شاندة  الإ�شراع  على  ويحثهم 
التفكري يف اإقامة اأبنية �شكنية على اأر�شهم، ويف هذه الأثناء ح�شر 
الر�شام و�شمع النقا�س احلاد بني ال�شجرة واملهند�س فامتع�س اأ�شد 

المتعا�س، وقال للمهند�س:
بالإعدام  الأ�شليني  ال�شكان  على  حتكمون  هذا  بعملكم   -
وتبيدونهم عن بكرة اأبيهم، واأنت تعلم علم اليقني اأنهم �شعاف ل 

حول لهم ول قوة، ول ميلكون القدرة يف الدفاع عن اأنف�شهم.
فقال املهند�س: نحن نعاين من اأزمة �شكنية خانقة ول بد لنا من حلها.
نعم، اأوافقك الراأي، ولكن لي�س على ح�شاب الآخرين واأوطانهم، 
انظر اإلى هناك، اإنها م�شاحة �شا�شعة خالية من الأ�شجار والع�شب، 

ميكنك ا�شتغاللها واإقامة ما �شئت عليها من اأبنية �شكنية.
فرد عليه املهند�س:

- لقد دفعت الكثري ثمًنا لهذه الأر�س، فماذا ميكن اأن اأفعل بها؟
قال له الر�شام:

- ميكنك اإن�شاء مدينة مالهي لأطفالنا الذين يعانون يف مدننا 
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من قلة الأمكنة الرتفيهية وانعدامها.
�شماء  غطى  واحدا  �شربا  الع�شافري  جتمعت  الأثناء  هذه  ويف 
ال�شهل الأخ�شر عازمة على الدفاع عن وطنهم مرددين ب�شوت واحد:

- وطني حبيبي وطني الأجمل. 
- �شمع املهند�س �شوتا مل يعهده من قبل، فالتفت فوجد ال�شماء 
عالية،  واأ�شوات  بحدة  تزقزق  الع�شافري  من  غيمة  غطتها  وقد 
واأخذت ترفرف باأجنحتها، تعلو حينا وتهبط حينا اآخر حمتجة على 

وامتالأ  و�شوب،  كل حدب  واأغنامهم من  الرعاة  وتوافد  املهند�س، 
الألوان  بديعة  زاهية  فنيه  رائع و�شورة  بهيج  املكان يف منظر  بهم 
الزيتون  ل�شجرة  وقال  املهند�س،  م�شاعر  فاهتزت  والت�شكيالت، 
و�شاأ�شيد  مالهي  مدينة  �شاأقيم  حق،  على  جميعا  اأنتم  والر�شام: 

اأبنيه �شكنية يف الأمكنة اخلالية من ال�شجر.
ا جميال، ل مكان  وغادر املكان ليهتف اجلميع: عا�س وطننا حًرّ

فيه للغرباء، واأرواحنا ترخ�س لأجله وطني حبيبي وطني الأجمل.

� � �
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امل�سرف الرتبوي: حممد قا�سم ال�ساليطة
مديرية التربية والتعليم للواء اجليزة

�أحمد و�لتعّلم عن بعد

طلب  يف  و�شغوف  طموح  العا�شر،  ال�شف  يف  طالب  اأحمد 
العلم، يحّب اأن ي�شتف�شر ويواكب الأحداث، ويتعّرف حقيقتها،

عِلم بقرار حتّول املدار�س للتعّلم عن بعد، ولأّن هذا الأمر 
جديد عليه بادر ب�شوؤال والده لي�شتو�شح منه اأكرث.

اأحمد: والدي العزيز، ما هو التعّلم عن بعد؟
الوالد: التعّلم عن بعد يا بني هو: نقل املعرفة اإلى الطالب 
يف موقع اإقامته بدل من انتقال الطالب اإلى مدر�شته، واأ�شا�شه 
عرب  الطالب  اإلى  التعليمية  واملواد  واملهارات  املعرفة  اإي�شال 
بعيدا  الطالب  يكون  حيث  خمتلفة،  تقنية  واأ�شاليب  و�شائط 

ومبا  معا،  اأو كالهما  مكانيا  اأو  زمانيا  املعّلم  منف�شال عن  اأو 
يحاكي الت�شال الذي يحدث وجها لوجه.

اأحمد: ملاذا يا اأبت ا�شتخدمنا هذا النوع من التعّلم؟ 
كورونا،  جائحة  لظهور  بني  يا  بعد  عن  للتعّلم  حتولنا  الوالد: 
والتي فر�شت على النا�س التباعد الجتماعي؛ حيث باتت املخاوف 
عن  ناهيك  املر�س،  لنت�شار  بوؤًرا  واجلامعات  املدار�س  ت�شبح  اأن 
و�شائل  وجود  وبف�شل  الوجاهي،  للتعليم  منا�شب  بديل  عن  البحث 
الت�شال والتوا�شل وتكنولوجيا املعلومات احلديثة ودخولها جمالت 

احلياة كافة مبا فيها التعليم، بات التعّلم عن بعد اخليار الأمثل. 
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اأحمد: اأرى اأّن الأمر �شعبا يا اأبت، األي�س كذلك؟ 
الوالد: نحن نعرف يا بني اأن لكل �شيء حتديات، وهناك 
التوا�شل  و�شائل  توفر  �شح  منها:  الأمر  هذا  تواجه  حتديات 
الإلكرتوين من اأجهزة واإنرتنت لكل املتعلمني واملعلمني، ونق�س 
املعرفة بالتكنولوجيا، وعدم امتالك املهارات التقنية الالزمة، 
وعدم اقتناع بع�س اأفراد املجتمع يف التعّلم عن بعد وحمل نظرة 
خمرجاته  وجتويد  اجلهود  تكثيف  يفر�س  مما  عنه؛  �شلبية 
المتحانات  يف  الغ�س  وانت�شار  ال�شلبية،  النظرة  تلك  لتغيري 

لعدم قدرة الطلبة على ا�شتيعاب املناهج.
كيف  ولكن  ذهني،  يف  يدور  ما  هذا  اأبت،  يا  نعم  اأحمد: 

تواجه املجتمعات هذه التحديات؟ 
الوالد: تواجه هذه التحديات بالتخطيط اجليد للتعّلم عن 
بعد؛ اإعدادا وتنفيذا وتقييما، ل ننكر اأن النتقال ال�شريع للتعّلم 
عن بعد هو خطة طارئة، ولكن هذا ل مينع من ال�شتفادة من 
التعليمية  امل�شادر  توفري  اأي�شا  وعلينا  التعّلم،  من  النوع  هذا 
ب�شكل جماين، وتقدمي اخلدمات التعليمية عرب �شبكات الإنرتنت 
وغريها من الطرائق كالتلفاز مثال، ودعم املتعلمني واملعلمني 
يف ا�شتخدام تكنولوجيا التعليم وتطوير اأدائهم وتدريبهم على 
اإتقانها، ودعمهم يف ت�شميم درو�س تعليمية تنا�شب احتياجات 
نظام  وو�شع  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وفل�شفة  وتتفق  الطلبة 
الطلبة  دافعية  اإثارة  ويجب  الطلبة،  تعّلم  يعك�س مدى  تقييمي 

نحو التعّلم؛ فالتعّلم يجب األ يتوقف، فهو �شريان احلياة.
اأحمد: هذا جميل، ولكن ما موؤ�شرات جناح عملية التعّلم 

عن بعد؟ وكيف ن�شمن جودة خمرجاته؟ 
التاأكد من خاللها من  الوالد: هناك طرائق كثرية ميكن 
�شمان عملية التعّلم عن بعد منها: كمية الواجبات والأبحاث 
التي يقوم بها الطالب وجودتها، الختبارات الإلكرتونية، وعدد 

التفاعل  ي�شمن  مبا  والطالب  املعلم  بني  الإلكرتونية  اللقاءات 
الناجح والتوا�شل اجليد.

اأحمد: هل ميكن تطوير عملية التعّلم عن بعد؟ 
الولد: نعم كل �شيء يف احلياة قابل للتطوير، ناهيك عن اأن 
ال�شتثمار يف التعّلم ب�شكل عام هو ا�شتثمار ب�شري؛ اأي �شناعة 
بحيث  بعد  عن  التعّلم  من�شات  تطوير  ذلك:  ومن  اإن�شان، 
يتمكن املعلم من عمل �شفوف افرتا�شية للطلبة، ويلتقون فيها 
يف الوقت نف�شه ) اأون لين (؛ لأن ذلك يعد خطوة جيدة ملتابعة 

الطلبة وتقييم تعّلمهم.
اأحمد: ما واجبنا كطلبة يف هذه املرحلة؟

الوالد: اأنتم بناة امل�شتقبل و�شانعو املجد، خطوتكم الأولى 
الإميان  ثم  بنا  حتيط  التي  التحديات  ا�شت�شعار  يف  تكمن 
يف  تقف  التي  املعوقات  كل  اإزالة  على  وبقدرتكم  باأنف�شكم 
طريقكم نحو التقّدم والرقي، اإّن التعليم هو الو�شيلة الوحيدة 
الكبرية  والطموحات  الأماين  حتقيق  طريق  يف  قدما  للم�شي 
تقف  عار�شة  جائحة  اأن  اأظّن  ول  اأنف�شكم،  بها  توؤملون  التي 

عائقا يف طريقكم نحو املجد.
القيمة،  املعلومات  هذه  على  اأبت  يا  لك  �شكرا  اأحمد: 
هذه  اأدع  ولن  درو�شي،  اأواكب  اأن  واأعدك  الطيبة،  والكلمات 
اجلائحة توؤثر يف تعلمي، اأو اأن تقف عائقا يف طريقي لتحقيق 

اأحالمي وطموحاتي. 
الوالد: اأح�شنت يا بني، وي�شعدين ما �شمعت. بني، التعليم 
هو املحرك الأ�شا�شي يف تقّدم املجتمع، واملجتمع املتعّلم جمتمع 
قوي يتميز عن غريه باأنه ي�شنع من التحديات فر�شا للتمّيز، 
اأننا �شنخرج منها ونحن اأكرث متا�شكا واأقوى تعّلما،  وكلي ثقة 

ون�شاأل اهلل ال�شالمة للجميع.

� � �
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الطالبة: �سدين هيثم حممد 

مدر�سة اأم ورقة الأن�سارية
مديرية التربية والتعليم للواء ماركا

�أعدك �إن �شاء �هلل

  كنت يوما اأركب �شيارتي متجها اإلى بيتي واإذ ب�شيدة ذات هيبة 
ووقار، ي�شع من وجهها النور، ت�شري اإيل اأن اأقف. 

  اأوقفت ال�شيارة، فتحت ال�شيدة ال�شيارة وجل�شت اإلى جانبي 
ت�شبقها هالة من العظمة. 

 �شاألتها م�شتغربا عمن تكون فقالت: اأنا ابنة عدنان. واأنت ما 
ا�شمك؟ 

- ا�شمي �شامي.
حول  الأفكار  وتتنازعني  الده�شة  تنتابني  الطريق  يف  �شرنا 
اأمر هذه ال�شيفة املفاجئة، ومل يخرجني من اأفكاري تلك اإل لفتة 

مكتوب عليها: اإنتبه.
خففت من �شرعتي قليال، واأكملت طريقي، كدت اأن األتف اإلى 
الإلتفاف،  ممنوع  عليها:  مكتوب  �شاخ�شة  راأيت  اأن  لول  الي�شار 

فاأكملت طريقي لالأمام. 
كان الطريق ينحدر انحدارا؛ لذا طالعتني لفتة مكتوب عليها: 

هدء ال�شرعة، فهداأت �شرعتي وم�شيت متمهال.
نظرت اإيل ال�شيدة وقالت: 

-اأنت بطيء جدا. 
- نعم، ولكنني اأتبع اإر�شادات وقواعد املرور.
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- جيد، وملاذا اأنت حري�س على اتباع هذه القواعد؟
- حفاظا على نف�شي وعلى مركبتي.

- واأنا؟ األ يهمك احلفاظ علي؟ 
- مل اأفهم، ماذا تق�شدين؟

- اأمل تعرف من اأكون؟ 
- قلت اإنك ابنة عدنان.

- نعم، ومن هي امللقبة بابنة عدنان؟ 
- اأها، تذكرت، تق�شدين اأنك اللغة العربية؟

على  املحافظة  على  لأنك حتر�س  �شعيدة  كنت  ولقد  اأنا هي،   -
قواعد املرور، ولكن ما �شاءين هو عدم الهتمام بقواعد اللغة العربية. 

- كيف ؟ 
- لقد مر اأمامنا لفتات مكتوب عليها

اإنتبه 
ممنوع الإلتفاف 

هدء ال�شرعة 
وكلها عبارات حتتوي اأخطاء يف قواعد الإمالء. 
وانظر اإلى هذه العبارة التي تعلقها يف �شيارتك:

على خطاأ يف  اأي�شا  العبارة  األ حتتوي هذه  النبي.  على  �شلي 

قواعد النحو؟ 
- هذا �شحيح.

على  كتب  ما  قراأت  حني  وحزين  اأ�شفي  اإلى  اإ�شافة  هذا   -
�شيارتك من اخللف: sale 4، اأما كان باإمكانك اأن تكتب: للبيع، اأم 

اأن حرويف العربية جتعلك حت�س باخلزي والعار؟!
لكم اأح�ش�شت باخلجل حينها، فاأطرقت راأ�شي وقلت:

- اعتذر لك يا لغتي العظيمة، واأعدك اأن اأحافظ عليك دوما، 
فاأنا اأحافظ على قواعد املرور كي اأ�شل اإلى بيتي �شاملا، وكذلك علّي 
اأن اأحافظ على اللغة وقواعدها كي ت�شل فكرتي اإلى املتلقي �شاملة، 
فاللغة هي الوعاء الذي يحمل اأفكارنا، وهذا الوعاء يجب اأن يظل 

�شليما، بل وجذابا اأي�شا. 
- اأتعدين بذلك حقا؟

اأم�شكت قلمي وقلت للغة: هات يدك.
كتبت على راحة يدها: اأعدك اإن�شاء اهلل. 

نظرت اللغة اإلى وجهي عاب�شة، فقلت: كنت اأمزح 
اأعدك اإن �شاء اهلل 

�شحكنا �شوية.. ل .. اأق�شد �شحكنا مًعا، وم�شينا يف طريقنا 
اإلى اأن و�شلت اللغة اإلى �شكنها �شاملة اآمنة را�شية مطمئنة.

� � �
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3- Students prefer to learn according to their representations and patterns. The linguistic stu-
dent prefers linguistic learning, and the visual student prefers learning through images, observa-
tion and viewing, and the social student prefers cooperative education, and so on. Each student 
has representations that fits their own intelligence pattern.

4-The student's favorite representations can be used to strengthen other representations. The 
student who prefers rhythmic representations can use these representations to improve their abil-
ity to study language or logical thinking.

5- The students, who are currently excelling, are the ones whose representations and patterns 
of intelligence coincide with the current teaching methods.

6- The appropriate method of teaching is the one that fits the student's intelligence. Therefore 
one lesson must be presented in one teaching method that suits different intelligences, and vari-
ous classroom activities can be prepared according to the intelligences, and various duties can 
be prepared as well.

Keeping in mind that multiple intelligences are a problem-solving capability. Allowing stu-
dents to use all intelligences to solve a problem, read it, analyze it, draw it out, work to a rhythm, 
relate it to nature, talk about it, or think about it. Having multiple ways to solve a problem is valu-
able to all of us, especially when problems are complex and require creative thinking.
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* Visual-spatial intelligence: the ability of perceiving the visual-spatial exact words such as 
color, line, space, relationship between these elements.

* Linguistic –verbal intelligence: the ability of using written or oral words effectively.
* Bodily-kinesthetic intelligence: the ability of using one’s body to explain idea and facility in 

using one’s hand to transform thing.
* Interpersonal intelligence: the ability to make distance in the mood and emotion of other 

people.
* Intrapersonal intelligence: the ability of acting adaptively on the knowledge and having ac-

curate image of oneself, awareness of internal mood, motivation and desire.
* Logical mathematical: the ability of using numbers effectively, it includes sensitivity of logic 

patterns and relationship.
* Musical intelligence: the ability of applying and expressing musical forms.
* Naturalistic intelligence: the ability of recognizing and classifying numerous species of an 

individual’s environment.
Teaching and Learning through Multiple Intelligences

Indeed, it has been shown that the theory of multiple intelligences is one of the most effec-
tive ways in education that meets the interests, abilities, talents, needs, cultural background 
and learning style of learners. Content must therefore be valuable and presented to make learn-
ing experiences alive for all learners. There are many benefits to this theory, such as meeting 
the needs of learners to engage them in an experiential learning monument and applying their 
knowledge in an effective learning situation. Increasing the participation of learners is one of the 
advantages, because it helps learners and teachers to apply this theory in a number of areas in-
side and outside the classroom. The effectiveness of instruction based on multiple intelligences 
on the development of productive and receptive skills has been demonstrated. In addition, it is 
one of the most important ways to motivate and activate the minds of learners.
The implementation of multiple intelligences in the classroom

What we care about is how to benefit from this theory in teaching and improve methods of 
teaching and learning. This theory proposed the following ideas:

1- The eight intelligences are available to every person, so the student is not classified on a 
stereotypical basis because he has all the intelligences, but in different level.

2- Each style or intelligence has a special teaching method, special interests and special tools 
that he wants to use, and using this method in teaching the owners of this style facilitates the 
learning process, and helps students to excel and succeed.
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Intelligence is often defined as our intellectual potential; the ability with which we are born, 
something that can be measured, and the ability that is difficult to change. Several intelligence 
studies have recently appeared. Howard Gardner proposed the conception of the multiple intel-
ligence theory that has emerged from recent cognitive studies. Individuals differ in the strength 
of intelligence to perform a number of tasks, advance in different domains, and solve problems.

Gardener says that "the challenge is a system of education that assumes that everyone can 
learn the same materials in different ways." Gardner has categorized the eight intelligences as 
follows:

Multiple Intelligences
مينا العنزي 

مديرية التربية والتعليم ملنطقة البادية 
الشمالية الغربية/ مديرة مدرسة
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English language teachers and themselves in such a way for promoting learning abilities and 
creating independent learning skills which bridge the gap between what learners have and what 
they need to achieve in learning English activities smoothly and successfully. 
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which depend on using technology make learning more interesting, motivating, stimulating and 
meaningful (Eraut, 2000). 

It is important to emphasize that the quality of learning activeness in the classroom is of im-
portance for matching learning style habits. Thus, it allows us to raise some questions such as: 
What is "active learning" and what does it look like in the language classroom? These questions 
lead to the specific mechanism of establishing a healthy atmosphere to allow students to engage 
in the learning process maximally in the age of knowledge and technology acceleration. 

Learning English Language involves many factors that might affect the process of learning dif-
ferently. Because English language learners are different, they respond to teaching instructions 
differently, and thus their level of engagement in learning activities will naturally be different in 
language classes. Many scientific educational studies (e.g., Lim, Eng, & Mohamed, 2014; Albdour, 
2015; Jinxiu & Zhengping, 2016; Ibrahim, Sarudin & Muhamad, 2016) investigated acquiring English 
language skills  and related issues to achievements of primary school students in English language 
classes in different areas in the world. They also showed the strong relationship between some 
variables as prior knowledge, poor command of vocabulary, low interest to learn creativity in read-
ing, lack of interaction, dependent learning, focusing on teaching of words, sentences separately 
from texts and primary students’ English reading comprehension is almost in negative way. 

Because English language learners’ achievements in language classes are different, they are 
classified based on their achievement level into three main levels. Thus, it is hoped to promote 
learners' ability to interact positively with learning activities and their teachers face to face or/
and on distance. 

Based on the results of the studies above, it can be said that most English language students 
are not fully engaged in classroom instructions. There is a clear lack of interaction in language 
classes which appears as a normal result of poor communication skills. Because of poor com-
munication, low motivated students mostly will not try to search for other sources for getting 
knowledge or developing existing ones. Poor classroom interaction will not create independent 
language learners. These factors negatively affect students' academic achievements. Recently, 
new modern generations of technology have spread our academic life. Thus, it is not wise to ig-
nore the importance of technology for teaching and learning purposes. 

Thus, all over the world, most English language learners, including Jordanian learners, are 
not engaged enough in the learning activities. Because of that, their academic achievements 
and their level of acquiring skills are not in the planned level. In other words, English language 
students are not skilled enough to interact with English learning tasks fluently, to interact with 
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spoken everywhere (Mandal, 2013). In fact, English language plays an important role in our daily 
life; there is a great usage of English in modern world: It is the universal language people use to 
communicate with each other in different countries (Chopra, 2015). 

As far as the educational field is concerned, one can't deny the importance of English lan-
guage; it is the language of large number of books. Furthermore, students who travel abroad for 
education need to master English as to avoid facing difficulty in adjusting with the alien environ-
ment (Chopra, 2015). In many countries, children are taught and encouraged to learn English as 
a second language; and so students in many countries study almost all their subjects in English 
to make the material more accessible to international students. English is the language of the 
major websites and the primary language of the press in the Digital Age (Naved, 2015). It is thus 
clear that English has played a major role, with the help of developing technology (Mandal, 2013). 

Learning a foreign language isn’t a simple task. The difficulty doesn’t lie in the language itself, 
but the difficulty originates from learners and the way they approach language learning. Some 
language obstacles include motivation, finding useful learning resources, and the lack of inter-
est (World Choice Education in Uncategorized, 2015). Undoubtedly, English language acquisition 
requires learning the four basic language skills and sub-skills to be able to communicate using 
English language successfully (Christian, 2007).

Development in the twenty-first century, high technologies and information technologies, have 
had a great effect on the educational system today (Aslan & Seker, 2017). Technology in school 
classrooms has increased tremendously; some newer technology is smart such as "smart board" 
and "the strong networking function" which allows collaboration of various activities such as 
participation and sharing (Park, Choi & Lee, 2013). It is important to keep in mind that smart 
classroom is the place for "formal learning" which is described as "learning that involves and is 
generated by a teacher-student relationship in a classroom environment" (Dale & Bell, 1999, p. 1). 

Although technology has been increasing in educational institutions, it is important to ask as 
educators if technology tools are improving education or not (Young, 2008). It is obvious that new 
generations need diverse environments to be more engaged in the learning process than before. 
Therefore, the new teaching strategies will need teaching-learning materials designed to accom-
modate students’ different needs and abilities (Taleba & Hassanzadehb, 2014).

According to the studies conducted by (Young, 2008; Sevindik, 2010; Carter, 2012; Park, Choi 
& Lee, 2013; Taleba & Hassanzadehb, 2014) open minded educators are attracted to the benefits 
and the clear positive effect of education that involves technology based learning; they support 
using technology in the process of teaching and learning infinitively. Basically, smart schools 
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It is good to start this essay with this quotation "The limits of my language mean the limits of 
my world" (Ludwig, 1922, p. 5-6). This simply means that one way to identify the world is through 
language; so language is very important in enabling people to build their knowledge about the 
world they live in. Because language is very important for international communication, it is 
important to define it. Language is defined as "a human system of communication that uses ar-
bitrary signals, such as voice sounds, gestures, and/or written symbols" (Nordquist, 2017, p. 3). 
This essay sheds light on some aspects of English language. In today’s global world, the im-
portance of English cannot be denied and ignored since English is the most common language 
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