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يف هذا
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كلمة العدد

الأمني العام لل�سوؤون الإدارية واملالية

�سامي ال�ساليطة

تلتزم وزارة التربية والتعليم في اإلسهام بالنهضة الوطنية 

اجلوانب  مختلف  في  األداء  مبستويات  واالرتقاء  الشاملة، 

والتعليم  التربية  لوزارة  اإلستراتيجية  اخلطة  وتأتي  التربوية. 

النقاشية  الورقة  ملضامني  ترجمًة   )2022-2018( لألعوام 

الداعية  احلسني  ابن  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جلاللة  السابعة 

إلى تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية من 

خالل أهداف منسجمة مع التوجهات العاملية التي تولي مبدأ 

التميز  إلى  الدوافع  أهم  من  كونه  كبيرًا  اهتماًما  اإلنتاجّية 

واإلتقان واإلبداع، والصعود على سلم التنافسية عامليًّا.

تُعنى اخلطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم مبحاورها 

جميًعا ومبنهجية محكَمة بأن تكون من الروافد الرئيسة في 

حتقيق اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية وأهداف 

األردنية  الدولة  تسعى  والتي  وتفعيلها،  املستدامة  التنمية 

إلى حتقيقها في شتى اجملاالت؛ لضمان االستدامة في التطوير 

والتحديث ومواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ومواكبة 

نهج  ضمن  العمل  باستمرارية  تُعنى  كما  املستجدات. 

التخطيط اإلستراتيجي البعيد املدى، الذي يركز على تطوير 

والعدالة  املتكافئة  الفرص  وتوفير  وتنميتها،  البشرية  املوارد 

وطننا،  ربوع  في  ألبنائنا  اجلودة  عالي  تعليم  على  للحصول 

في  تسهم  التي  التعليمية  اخملرجات  ضبط  على  يركز  كما 

البناء احلضاري اإلنساني بفكرها النّير وانتمائها الوطني. على 

أن يجري التأكد من حتقيق أهداف هذه اخلطة اإلستراتيجية 

املؤسسية  تعزيز  في  يسهم  والتقييم،  للمتابعة  إطار  وفق 

واملساءلة في العملية التربوية.

تولي اخلطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم مرحلة 

الطفولة املبكرة عناية خاصة في التخطيط، ملا لهذه املرحلة 

وإكسابه  احلياة،  أبجديات  الطفل  تعليم  في  عظيم  دور  من 

مهارات حياتية وغرس قيم واجتاهات إيجابية تعد أساًسا متينًا 

نافعة  متوازنة متكاملة  نوعي وشخصية  تعلم  عليه  يُبنى 

للمجتمع والوطن. كما تعنى اخلطة اإلستراتيجية بتحقيق 

رؤية التعلم للجميع من كال اجلنسني: ذكوراً وإناثاً، من طلبة 

ومبختلف  تعلم،  وصعوبات  خاصة  احتياجات  وذوي  موهوبني 

البيئة  توفير  أجل  من  حثيثًا  والسعي  العمرية،  فئاتهم 

أفضل  حتقيق  ضمان  أجل  من  اآلمنة؛  التعلمية  التعليمية 

اخملرجات التعليمية.

أنها  للوزارة  اإلستراتيجية  اخلطة  مييز  ما  أهم  من  ولعل 

تنتهج نهج استثمار الفرص ونقاط القوة في حتسني اجلوانب 

التحديات  تستوعب  نفسه  الوقت  وفي  املتعددة،  التربوية 

بكفاءة ومرونة، وال شك أن استيعاب األعداد الهائلة للطلبة 

من أبناء الالجئني السوريني في مدارس اململكة، ومنحهم حق 

بالتعاون  لهم  النوعية  التعليمية  اخلدمات  وتوفير  التعليم، 

اليونسكو  مثل:)منظمة  الشركاء  مع  واملتابعة  والتنسيق 

األمثلة  أدّل  من  فرنسا(  التربوي/  للتخطيط  العاملي  واملعهد 

على املرونة في التعاطي مع التحديات.

إن العمل جارٍ في وزارة التربية والتعليم على تنفيذ اخلطة 

اخلدمات  َّة  سوي من  يرفع  مبا  أهدافها؛  وحتقيق  اإلستراتيجية، 

التعليمية املقدمة لعناصر العملية التربوية كافة، ومشاركة 

على  واخلاصة  احلكومية  التعليمية  القطاعات  من  فاعلة 

املستوى الوطني.
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ـتها الإ�سرتاتيجية اجلديدة  ت وزارة الرتبية والتعليم ُخـَطّ اأعـَدّ
لالأعوام 2018 – 2022، بجهود م�سرتكة من اإداراتها ومديرياتها 
ًة، وبتعاون وثيق مع املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي/ فرن�سا،  كاَفّ
اأهداف  لتحقيق  الوزارة  �سعي  اإطار  يف  وذلك  اليون�سكو،  ومنظمة 
 ،2025  -2016 الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
وروؤية الأردن 2025، واأهداف التنمية امل�ستدامة، وحتقيًقا مل�سامني 
الورقة النقا�سية ال�سابعة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني 
�سوية  لرفع  الرتبوية؛  العملية  الإجنازات يف  البناء على  يف متابعة 
الإ�سرتاتيجي  التخطيط  نهج  وفق  ُمـخـَرجاته  وجتويد  التعليم، 

ــ�سق مع ُمتطلـَبّات مواجهة حتديات القرن احلادي والع�سرين. املُـَتّ

وانطالًقا من اأهمية ت�سليط ال�سوء على اخلطة الإ�سرتاتيجية 
للوزارة، فقد تناول ملُفّ عدد املجلة اخلطَة الإ�سرتاتيجية لوزارة 
تاأ�سي�س  يف  ُيـ�سِهـُم  مبا  تنفيذها،  وُمـتطَلّبات  والتعليم،  الرتبية 

تيه  دَفّ بني  العدُد  ويربُز  ُفـ�سلى،  تربوية  وبيئة  جديد  تربوي  واقع 
مه الباحـثون واملُ�سِرفون واملَُعـِلّمون  ا َقـَدّ ُخال�سة الِفـكر الرتبوي؛ مَمّ

واملُـهتـّمون بال�ساأن الرتبوي.

وزارة  يف  العاملني  اإبداعات  على  ا  اأي�سً ال�سوء  العدد  وُي�سِلّط 
وم�ساركات  الوزارة،  ومركز  الرتبوي،  امليدان  يف  والتعليم  الرتبية 
الكّتاب والباحثني والطلبة من البحوث الرتبوية والعلمية، واملقالت 
والق�سة  ال�سعر  يف  الإبداعية  واملو�سوعات  الأدبية،  والن�سو�س 
تطوير  اإلى  تهدف  اأخرى،  تربوية  ومقالت  واخلاطرة،  واملقالة 
ومقالت  والتعليمية،  الرتبوية  بالبيئة  والرتقاء  الرتبوية،  العملية 
ومو�سوعات يف العلوم والأدب والرتبية. اآملني اأن يكون هذا العدد 
للمعلمني  والدار�سون، ومرجًعا  الباحثون  يفيد منها  وثيقًة تربوية، 
الفائدة  به  َتـُعـَمّ  واأن  املتنوعة،  املو�سوعات  من  لالإفادة  والطلبة؛ 

ة باإذن اهلل.  املرجَوّ

اأعزاءنا القراء

هيئة التحرير
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اأهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية  الوزارة لتحقيق  اإطار �سعي  يف 
لتنمية املوارد الب�سرية 2016-2025، وروؤية الأردن 2025، واأهداف 
الإ�سرتاتيجية  تها  اأهداف خَطّ الوزارة  امل�ستدامة، حَمَورِت  التنمية 
حول خيارات اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى؛ انطالقا من حتليل متكامل 
وفر�س  القوة  عنا�سر  وحتديد  واخلارجية،  الداخلية  للبيئتني 
العملية  حتكم  التي  الرئي�سة  ال�ستة  املجالت  يف  املتعلقة  التح�سني 
الأردن،  يف  التعليم  لقطاع  الإ�سرتاتيجية  والتوجهات  الرتبوية، 
الوزارة مب�ساركة  حتليلية  تواجه  التي  والتحديات  الفر�س  واإبراز 

مع ال�سركاء واملعنيني. 
لقد و�سعت الوزارة اآلية لر�سم اإطار املتابعة والتقييم؛ بهدف 
اإجراءات  �سمن  دوري،  ب�سكل  والتنفيذ  التخطيط  م�سار  تقييم 
وتلتزم  الرتبوية.  العملية  يف  وامل�ساءلة  املوؤ�س�سية  تعزيز  يف  ت�سهم 
�سمن  املقبلة  اخلم�سة  ال�سنوات  خالل  اخلطة  بتنفيذ  الوزارة 
جمالت مهمة  يف هذه املرحلة؛ لتح�سني نوعية التعليم، والرتقاء 

بجودة خمرجاته، وتر�سيخ التناف�سية يف هذا القطاع احليوي. 
املبكرة؛  الطفولة  مبرحلة  اأكرب  اهتماًما  الوزارة  اأولت  وقد 
بزيادة ن�سبة اللتحاق يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�سة ول �سيما 
يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية والأكرث حاجًة؛ مما اأبرز اأهمية 
يف  واملعلمني  العاملني  مهارات  ورفع  املوؤ�س�سية،  الكفاءة  تعزيز 
مرحلة ريا�س الأطفال، ف�ساًل عن تعزيز امل�ساركة املجتمعية لرفع 
ن�سب اللتحاق يف التعليم ما قبل املدر�سة. وعلى الرغم من التدفق 
الهائل للطلبة من اأبناء الالجئني ال�سوريني اإلى املدار�س الأردنية، 
واأدى  الأردن،  التعليم يف  لنظام  التحتية  البنية  كاهل  اأثقل  والذي 
الطلبة،  هوؤلء  ل�ستيعاب  الفرتتني  ذات  املدار�س  عدد  زيادة  اإلى 
للطلبة  النوعية  التعليمية  اخلدمات  بتوفري  الوزارة  ا�ستمرت  فقد 
ل�سمان  الوزارة  وت�سعى  ال�سركاء.  مع  بالتعاون  بالأزمة  املتاأثرين 
للجميع،  التعليم  لروؤية  حتقيقا  كافة؛  للطلبة  وامل�ساواة  الو�سول 
وذلك  اخلا�سة؛  الحتياجات  وذوي  اجلن�سني  لكال  والعدالة 

زة  با�ستيعاب جميع الفئات العمرية، وتوفري البيئة التعليمية املحِفّ
بتخفي�س  التحتية؛  البنية  وتطوير  وال�سحية،  التوعوية  والربامج 
الأرا�سي  وزيادة  الفرتتني  ومدار�س  امل�ستاأجرة  الأبنية  عدد 
امل�ستملكة، وتطوير نظام ل�سيانة املدار�س؛ ما يتطلب ت�سافر جهود 

القطاعات كافة لتحقيق تلك الأهداف والروؤى.
املهنية  التنمية  برامج  وبناء  موؤهلة،  ب�سرية  موارد  توفري  اإن 
امل�ستدامة لتعزيز قدرات املعلمني ومتكينهم من حتقيق النتاجات 
ُتدَمُج  للمعلمني،  وظيفًيا  م�ساًرا  يحتاج  وفعالية،  بكفاءة  التعليمية 
مرجعي  اإطار  يف  باملعلمني  ال�سلة  ذات  اجلوانب  جميع  �سياقه  يف 
م�سرتك، يت�سمن نظاَم الرواتب واحلوافز، ويحفُز دافعية املعلمني 

يف املراحل املهنية الرئي�سة والتنمية املتوقعة.
وفق  التعليمية  م�ساراتهم  حتديد  من  الطلبة  متكني  وي�سهُم 
قدراتهم وميولهم، وتوفري الفر�س للتعليم غري النظامي يف حتقيق 
هدف التعلم مدى احلياة؛ اإذ ت�سعى الوزارة اإلى تقدمي خدمات ذات 
جودة تعليمية عالية؛  بانتهاج �سيا�سة متكاملة  لتتبع جودة التعليم 
للمناهج  العام  الإطار  وتطوير  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  والتعلم 
ومواكبة  التعليمية،  النتاجات  ثمار  قطف  ي�سمن  مبا  والتقومي 
التطور ال�سريع يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. ويندرج �سمن 
هذه ال�سيا�سة، توفري م�سادر التعلم الإلكرتونية الذكية واإدامتها، 

وتطوير نوعية اخلدمات الإلكرتونية التي تقّدمها الوزارة.  
م�سار  يف  اإ�سالحات  حزمَة  الوزارة  جُتري  لذلك،  واإ�سافة 
املهني  التعليم  ربط  عدم  على  بالرتكيز  القائم؛  املهني  التعليم 
تخ�س�سات  وا�ستحداث  الأداء،  منخف�س  الدرا�سي  بالتح�سيل 
جديدة تن�سجم مع التغري يف متطلبات �سوق العمل للذكور والإناث، 
وزيادة عدد املدار�س املهنية املتخ�س�سة يف التوجيه املهني لطلبة 

ال�سفوف الأ�سا�سية العليا.
وتتيح هذه ال�سراكاُت املجاَل لتحقيق اأهداف املرحلة املقبلة يف 
القواعد  بتحديث  برمتها؛  التعليمية  والعملية  التحتية  البنية  دعم 
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الت�سريعية التي ت�سمن حتفيز القطاع اخلا�س ليكون طرًفا رئي�ًسا 
يف رفع �سوية اخلدمات التعليمية على امل�ستوى الوطني .

وقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم على اإ�سرتاتيجيات وبرامج 
املتوافرة  امليزانيات  حمدودية  من  الرغم  على  طموحة  تطويرية 
ال�سركاء  دعم  اإلى  حتتاج  والتي  املقبلة،  املرحلة  اأولويات  لتنفيذ 
واخلطط؛  الربامج  وتنفيذ  امل�سرتكة،  الأهداف  لتحقيق  واملعنيني 

بال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة. 
وما تزال هناك حتديات كثرية اأمام النظام الرتبوي الأردين 
واإجناز  التحديات  ملعاجلة  الالزمة  والتدابري  اجلاهزية  لتحقيق 
متطلبات تطوير التعليم، وتوفري خدمات تعليمية نوعية ومناف�سة؛ 
لذا ترحب الوزارة باإ�سهام ال�سركاء الوطنيني والدوليني يف خطط 
جتويد التعليم يف اإدارة الربامج امل�سرتكة وتنفيذها، وتوفري املوارد 
تعليمي  نظام  اإلى  و�سول  املن�سودة؛  الأهداف  لتحقيق  املطلوبة 

متطور، ي�سكل مرتكًزا اأ�سا�سًيا يف بناء امل�ستقبل املزدهر.

يتعلق  ما  يف  كثريًة  حتدياٍت  والتعليم  الرتبية  وزارُة  وتواجُه 
اجلهود،  هذه  ولتعزيز  اخلطة،  هذه  يف  املت�سمن  الو�سع  بتحليل 
قررت الوزارة تطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية ؛ اإذ ت�ستمر هذه اخلطة 
لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  مع  وتتما�سى  �سنوات،  خم�س  مدة 
الوطنية  اللجنة  اأعدتها  التي   )2025-2016( الب�سرية  املوارد 
ال�سامية.  امللكية  التوجيهات  على  بناًء  الب�سرية  املوارد  لتنمية 
وتهدف اإ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�سرية اإلى تطوير قطاع التعليم 
واملوارد الب�سرية ب�سكل عام يف ما يتعلق مبحاور )الو�سول واجلودة 

و�مل�س�ءلة و�البتك�ر و�أمن�ط �لتفكري( من �أجل حتقيق م� ي�أتي:
العاملة  القوى  تطوير  الها�سمية:  الأردنية  للمملكة  بالن�سبة 
ال�سرورية؛  وال�سلوكات  والقدرات  واملهارات  بالكفايات  تتمتع  التي 
القت�سادية  الأ�سعدة  خمتلف  على  الأردن  طموحات  لتحقيق 

والجتماعية. 
املُثلى  الفر�سة  توفري  واملتعلمني:  والطلبة  لالأطفال  بالن�سبة 
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مواطنني  بو�سفهم  وا�ستثمارها؛  الكاملة  اإمكاناتهم  ل�ستك�ساف 
التعلم  لل�سعي وراء  واإمكانات، وميلكون �سغًفا  فاعلني ذوي قدرات 
اخلا�سة  واأمانيهم  تطلعاتهم  لتحقيق  ويطمحون  احلياة،  مدى 

اأكادميًيا واقت�سادًيا واجتماعًيا.
تطوير  التعليمية:  اخلدمات  ومقدمي  للمعلمني  بالن�سبة 
لإدراك  اململكة؛  يف  املتعلمني  بدعم  الكفيلة  والأدوات  القدرات 

طموحاتهم وحتقيقها مبا ين�سجم مع معايري الإجناز واملكافاأة. 
التعليم  ب�سوؤون  ُتعنى  منظومة  تطوير  ككل:  للمجتمع  بالن�سبة 
وتنمية املوارد الب�سرية، ومتنح اإح�سا�ًسا بالفخر، وُت�سهم يف تعزيز 

الإنتاجية والتعاون والقدرة على التكّيف يف املجتمع.
اأهداف  على  للتعليم  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  هذه  وترتكز 
اإ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�سرية، التي تهدف اإلى »متكني اململكة 
من حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة والتي �ستنعك�س على التطور 
يف خمتلف الأ�سعدة القت�سادية والجتماعية والبيئية، و�ست�سمن 
لالأجيال احلالية والقادمة القدرة على تطوير القدرات واملهارات 
وثيق  بتعاون  العمل  خالل  من  اجتماعي  رفاه  ل�سمان  ال�سرورية 
اأردن مزدهر قادر على التكّيف  اإلى  لتحقيق الطموحات بالو�سول 

مع املتغريات العاملية والتحديات الداخلية واخلارجية« .
اإ�سرتاتيجية  مع  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  هذه  مواءمة  اأجل  ومن 
الإ�سرتاتيجية  للخطة  العليا  اللجنة  ت  �سَمّ الب�سرية،  املوارد  تنمية 
الرتبية  لوزارة  العام  الأمني  فيهم  مبن  الأع�ساء،  من  العديد 
لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تطوير  يف  �سارك  الذي  والتعليم، 

املوارد الب�سرية.
الإ�سرتاتيجية  حماور  حمتوى  حتليل  مت  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
فرق  �ست  قبل  من  ومناق�ستها  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 
املواءمة  و�سمان  الفنية  الفرق  هذه  عمل  ولتنظيم  فنية،  عمل 
واخلطة  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  بني 
لالإ�سرتاتيجية  الرئي�سة  املحاور  حتديد  مَتّ  للتعليم،  الإ�سرتاتيجية 

الب�سرية.  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  حماور  �سوء  يف 
وقد مَتّ دمج الق�سايا املتعلقة بالبنية التحتية )مبا يف ذلك التعليم 
الحتياجات  لذوي  والتعليم  املدر�سي(،  والتخطيط  النظامي  غري 
اخلا�سة، وتعليم الالجئني يف جمال الو�سول والعدالة، يف حني مَتّ 
ت�سمني الق�سايا املتعلقة بالالمركزية، ودعم النظام، ونظام اإدارة 
دعم  جمال  يف  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  الرتبوية،  املعلومات 
ا على ق�سايا اإ�سرتاتيجية املوارد الب�سرية  النظام. ومت الرتكيز اأي�سً
املتعلقة بالتغذية املدر�سية وامل�ساركة املجتمعية واملناهج الدرا�سية 
والقيادة  التعليم،  والت�سالت يف  املعلومات  وتكنولوجيا  والتقييم، 
املتعلقة  الق�سايا  اأما  اجلودة.  مكون  يف  وال�سالمة  املدر�سية، 
بتوظيف املعلمني وترخي�سهم، واإ�سدار ال�سهادات واملعايري، واأجور 
املعلمني وحوافزهم وتنميتهم املهنية، فقد مَتّ الرتكيز عليها كافة 
يف جمال املوارد الب�سرية. وختاًما، مت التفاق مع اللجنة التوجيهية 
على اإبقاء التعليم، وتنمية الطفولة املبكرة والتعليم املهني والتقني 

والتدريب يف جمالت منف�سلة. 
وقد تولى اأحُد فرق العمل م�سوؤولية حمور تعليم وتنمية الطفولة 
والتقني  املهني  التعليم  حمور  م�سوؤولية  اآخر  فريق  وتولى  املبكرة، 
اأربعة  اإلى  والثانوي  الأ�سا�سي  التعليم  حمور  َم  ُق�ِسّ وقد  والتدريب. 
ودعم  واملعلمون،  واجلودة،  وامل�ساواة  )الو�سول،  وهي  عمل،  فرق 

النظام(. 
تتما�سى هذه اخلطة الإ�سرتاتيجية مع روؤية الأردن )2025(، 
من  جمموعة  على  تقوم  الأمد  طويلة  وطنية  روؤية  تت�سمن  التي 
الأردنية  اململكة  تتطلع  التي  والجتماعية  القت�سادية  الأهداف 
اإلى حتقيقها، والتي تن�س على اأن »النتاجات الرتبوية، وم�ستويات 
لتالحم  حيوًيا  اأمًرا  تعدُّ  وحت�سيلهم  ومهاراتهم  الطلبة  معارف 
العرتاف  اإلى  اإ�سافة  وتناف�سيته،  القت�ساد  وقوة  املجتمع 
حمرًكا  لي�سبح  الأردن؛  يف  التعليم  لنظام  الكبرية  بالإمكانات 
اإلى  الأردن  و�سيحتاج  العمل،  فر�س  َر  ولُيوِفّ القت�سادي،  للنمو 
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الرتكيز على حت�سني نوعية املوؤ�س�سات الرتبوية«. و�ستدعم اخلطة 
حتقيق   )2022-2018( الأردن  يف  للتعليم  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 

هذه الروؤية والأهداف طويلة الأمد.
التحديات  من  فرتة  خالل  اخلطة  هذه  تطوير  مَتّ  لقد 
ال�سابع  عامها  ال�سورية  الأزمة  دخلت  اإذ  الهائلة؛  الدميوغرافية 
الهائل من  التدفق  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتدرك  �سنة 2017. 
باملوارد  ي�سرُّ  الأردنية،  املدار�س  اإلى  ال�سوريني  الالجئني  الأطفال 
الوقت نف�سه،  الأردن؛ ولكن يف  التعليم يف  الب�سرية واملالية لنظام 
�سيما  ول  للجميع،  النوعي  التعليم  روؤية  بتعزيز  الوزارة  تلتزم 
امل�ساهمة  اأجل  ا، من  اأي�سً والالجئني  للخطر،  املعر�سني  الأردنيني 
يف بناء الأردن الذي يتمتع بال�سالم والقوة القت�سادية. ويت�سُق هذا 
مع الهدف الذي مت حتديده �سمن خطة ال�ستجابة الأردنية لالأزمة 
ا�ستمرار  »�سمان  يف  يتمثل  والذي   ،)2018  –  2016( ال�سورية 
بالأزمة  املتاأثرين  وال�سباب  لالأطفال  اجليدة  التعليمية  اخلدمات 
ال�سورية«. ولتحقيق ذلك، �ستعزُز الوزارة قدرة نظام التعليم العام؛ 
العالجية  الدرو�س  وتقدمي  للتعلم،  الإ�سافية  امل�ساحات  لتوفري 
واحل�س�س ال�ستدراكية لالأطفال الذين تغيبوا عن التعليم اأ�سابيع 
البديلة  التعلم  اأ�سهر عدة، وتقدمي جمموعة متنوعة من فر�س  اأو 

املعتمدة لالأطفال وال�سباب.
الأردنية  اململكة  يف  للتعليم  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  وتتواءم 
التي  احلالية  ال�سيا�سات  قاعدة  مع   )2022-2018( الها�سمية 
للتعليم  الدويل  العمل  اإطار  اإلى  اإ�سافة  اأعاله،  اإليها  الإ�سارة  متت 
2030 )2015(، الذي تهدف روؤيته اإلى »حتقيق التغيري يف احلياة؛ 
بالتعليم، والعرتاف بالدور املهّم للتعليم كمحرك رئي�س للتنمية، 
ويف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة املقرتحة الأخرى«. وتت�سمن 
تتفق  التي  الأهمية  ذات  ال�سيا�سات  اأولويات  على  الرتكيز  اخلطة 
مع اأولويات التفاقيات الدولية، كاأهداف التنمية امل�ستدامة. وتعد 
اأهداف  من  الرابع  الهدف  حتقيق  طريق  على  اأخرى  خطوة  هذه 

التنمية امل�ستدامة، الذي ين�س على »�سمان التعليم اجليد املن�سف 
وال�سامل للجميع وتعزيز فر�س التعّلم مدى احلياة للجميع«. 

الذي  الو�سع  بتحليل  عملها؛  الفنية  العمل  فرق  بداأت  وقد 
تواجه  التي  الرئي�سة  التحديات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  يهدف 
النظام الرتبوي يف كل جمال. ويف �سوء هذا التحليل، وا�ستناًدا اإلى 
الإ�سرتاتيجيات التي ت�سمنتها الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد 
الب�سرية، حددت فرُق العمل الفنية الأهداَف الواقعية ذات ال�سلة 
للخطة اخلم�سية على م�ستوى القطاع. وقد مت حتديد الإ�سرتاتيجيات 
والأهداف املرتبطة بها ومناق�ستها على م�ستوى الوزارة، ومت تطوير 
�للجنة  الأع�س�ء  �لفر�سة  �إت�حة  �أجل  من  وحم�ك�ة  �إ�سق�ط  منوذج 
التوجيهية يف الوزارة لختبار جدوى اخلطة، وحماكاة �سيناريوهات 
اأحدها  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  وافقت  وقد  لتكلفتها.  خمتلفة 

با�ستخدام اأول هذه ال�سيناريوهات.
حتليل الو�سع القائم

العام  التعليم  لواقع  الرئي�سة  اجلوانب  التحليل  هذا  يعر�ُس 
وحتدياته يف اململكة الأردنية الها�سمية، وموؤ�سرات التعليم، وجودة 
التعليم ومتويله. وقد حققت  وتكلفة نظام  واإدارته،  التعليم  تقدمي 
لالأطفال  الأ�سا�سي  التعليم  جمال  يف  وا�سحة  اإجنازات  اململكة 
لالجئني-  الهائل  التدفق  اأن  غري  واإناًثا.  ذكوًرا  كافة  الأردنيني 
اأّدى  املا�سية-  ال�سنوات  مدى  على  ال�سوريني  الالجئني  وحتديًدا 
يجب  عدة،  حتديات  وجود  واإلى  التعليم،  على  الطلب  زيادة  اإلى 
التغلب عليها من اأجل توفري فر�س الو�سول للتعليم جلميع الأطفال 
يف اململكة. واإ�سافة اإلى ذلك، يوا�سل النظام الرتبوي العمل على 
حت�سني جودة التعليم وتعزيزها؛ مبا يتما�سى مع اأهداف احلكومة 

الرامية اإلى تعزيز اقت�ساد املعرفة.
�سياق التنمية

يعدُّ الأردن من الدول املهتمة بالتنمية الب�سرية؛ اإذ بلغت قيمة 
موؤ�سر التنمية الب�سرية لعام 2015 )0.741( وكانت رتبة الأردن 
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بع�س  هناك  تزال  ما  ذلك،  ومع  بلًدا.   )188( اأ�سل  من   )86(
التحديات على الرغم من حتقيق التنمية جلميع الفئات، مثل بع�س 

الفروقات بني الذكور والإناث، وبع�س الفروقات املتعلقة بالفقر.
ويف متوز من العام 2017، قام البنك الدويل باإعادة ت�سنيف 
الأردن كاإحدى الدول من ال�سريحة العليا من الدخل املتو�سط اإلى 
دولة من ال�سريحة الدنيا من الدخل املتو�سط، وجاءت عملية اإعادة 
التعداد  اأ�سا�س  ال�سكان على  بيانات  لتحليل  نتيجة  الت�سنيف هذه 
الوطني لعام 2015، وكنتيجة لتدفق �لالجئني، وتب�طوؤ منو �لن�جت 
املحلي الإجمايل احلقيقي . وبدًءا من عام 2010 )اآخر التقديرات 
املتاحة(، فاإن 14٪ من ال�سكان تقريًبا، يعي�سون حتت خط الفقر 
الوطني على املدى الطويل، يف حني اأن ثلثهم تقريبًا عانوا من الفقر 
اإذ يقل احتمال  التعليم؛  العابر. وهذا التحدي ينعك�س بدوره على 
ح�سور الأطفال من الأ�سر الفقرية اإلى التعليم قبل الأ�سا�سي  نتيجة 
يزيد  و  النقل(  وتكاليف  )املالب�س،  املبا�سرة  غري  التكاليف  عبء 
اإلى عدم  يوؤدي  الأ�سرة، مما  لتاأمني دخل  العمل  اإلى  من احلاجة 
اللتحاق بالدرا�سة والتغيب عنها، والت�سرب من التعليم الأ�سا�سي 
بحاجة  لأنهم  املدر�سة؛  خارج  الأطفال  يدفع  فالفقر  والثانوي. 
للم�ساعدة يف دعم اأ�سرهم، وتعدُّ هذه املخاطر اأكرث حدة بالن�سبة 

للذكور يف املرحلة الأ�سا�سية العليا واملرحلة الثانوية. 
وما تزال معدلت البطالة املرتفعة بني الإناث والذكور، متثل 
الإح�ساءات  دائرة  اأجرته  الذي  التعداد  ووفق  الأردن.  يف  م�سكلة 
العامة يف الأردن يف عام 2015، فقد بلغ معدل البطالة الإجمايل 
18.2 ٪، حيث تراوحت اأعمار )11.9٪( منهم بني 15 �سنة فاأكرث 
للذكور   ٪  10.1( ن�سبته  مبا   ،2015 عام  من  الثاين  الربع  خالل 
و20 ٪ لالإناث(. ووفق التعداد عام 2015، فقد بلغ العدد الإجمايل 
 ،)031  ،334  ،3( الأردن  يف  اقت�ساديًا  الن�سطني  غري  لالأفراد 
الأردنيني  بني  البطالة  ن�سبة  وبلغت  الإناث.  من  منهم   )٪69.3(

15.3٪ يف عام 2015 )13.3٪ ذكور، و 24.1٪ اإناث(.

التفاوت بني اجلن�سني
اأوجه   )GID( الجتماعي  النوع  يف  التنمية  موؤ�سُر  يعك�ُس 
ويقي�س  الب�سرية،  التنمية  موؤ�سر  بني اجلن�سني يف حتقيق  التفاوت 
لالإناث  املتوقع  العمر  )متو�سط  ال�سحة  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر 
لاللتحاق  املتوقعة  )ال�سنوات  والتعليم  الولدة(،  عند  الذكور  اإلى 
�سنوات  ومتو�سط  الذكور،  اإلى  الإناث  لالأطفال  بالن�سبة  باملدار�س 
يقي�سها  )التي  القت�سادية  املوارد  وامتالك  للبالغني(،  التعليم 
 ،2015 عام  ويف  والذكور(.  لالإناث  الإجمايل  القومي  الدخل 
مقابل   )0.670( لالإناث  الأردن  يف  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  بلغ 
النوع  يف  التنمية  موؤ�سر  بلغ  لذلك  ونتيجة  للذكور،   )0.776(
الجتماعي )0.864(؛ مما اأدى اإلى ت�سنيف الأردن يف املجموعة 
اإجنازات  يف  املنخف�سة  امل�ساواة  ذات  البلدان  من  اأي  اخلام�سة؛ 
املطلق  النحراف  )اأو  والرجل  املراأة  بني  الب�سرية  التنمية  مبادرة 
عن امل�ساواة بني اجلن�سني باأكرث من )10٪(  . وباملثل، يعك�س موؤ�سر 
التفاوت بني اجلن�سني اأوجه التفاوت القائم على النوع الجتماعي 
بلغت  وقد  �القت�س�دي.  و�لن�س�ط  و�لتمكني  �الإجن�بية  �ل�سحة  يف 
قيمة موؤ�سر التفاوت بني اجلن�سني يف الأردن )0.478(، وهو ميثل 
111 من اأ�سل 159 بلًدا يف موؤ�سر 2015. ويف الأردن، تتوفى )58( 
امراأة نتيجة لأ�سباب مرتبطة باحلمل لكل )100 األف( ولدة حية. 
ويبلغ معدل الولدات لدى املراهقات )23.2( ولدة لكل )1000( 
اإلى ذلك، مل  اأعمارهن بني 15 و 19 �سنة. واإ�سافة  امراأة ترتاوح 
ت�سغل الإناث �سوى )15.4٪( من املقاعد الربملانية يف عام 2016. 
ثانوًيا  اللواتي بلغن على الأقل م�ستوى تعليمًيا  الإناث  وبلغت ن�سبة 
التحدي  يزال  ول  الذكور.  لنظرائهن من  )79٪(، مقابل )٪83( 
بلغت نحو  والتي  العمل  الإناث يف �سوق  يتمثل يف م�ساركة  الرئي�س 
 )135( املرتبة  الأردن  احتل  وقد  للذكور.   )٪64( مقابل   )٪14(
املنتدى  يف  اجلن�سني  بني  الفجوة  موؤ�سر  يف  دولة   )144( بني  من 
املوؤ�س�سات  موؤ�سر  �سّنف  كما   ،2017 لعام   العاملي  القت�سادي 
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والتنمية  القت�سادي  التعاون  لدول  الجتماعي  والنوع  الجتماعية 
لعام 2014 الأردَن �سمن الدول ذات امل�ستوى العايل من التمييز؛ اإذ 
ما زالت الإناث تتلقى معاملة خمتلفة عن تلك التي يتلقاها الرجال 
مبوجب الت�سريعات يف الأردن. ويف حني �سهدت بع�س القوانني �سيًئا 
من الإ�سالحات؛ اإل اأن املراأة ما تزال تتعر�س للتمييز يف ال�سيطرة 

على املوارد والأ�سول واحلريات املدنية وقانون الأ�سرة.
ال�سكان واخل�سائ�س ال�سكانية

الع�سرة  ال�سنوات  يف   )٪67( بنحو  الأردن  �سكان  عدُد  ارتفع 
الأخرية من )5.7( مليون �سخ�س تقريًبا يف عام 2005 اإلى حوايل 
)9.5( مليون ن�سمة )53٪ ذكور / 47٪ اإناث( يف عام 2015 )وفًقا 
لدائرة الإح�ساءات العامة يف الأردن(، ويعود هذا الرتفاع اإلى حد 
كبري اإلى الأزمات يف البلدان املجاورة؛ مما اأدى اإلى تدفق اأعداد 
الأردنية  اململكة  داخل  اللجوء  يلتم�سون  الذين  الأفراد  من  كبرية 
اخل�سوبة  معدل  ارتفاع  ي�سهُم  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الها�سمية. 
ال�سكان.  حجم  زيادة  يف  اأي�سًا  امراأة،  لكل  ولدة   )3.12( البالغ 
كبري  عدد  وجود  اإلى   2015 لعام  ال�سكاين  التعداد  بيانات  وت�سري 
جدا من الأطفال وال�سباب يف الأردن؛ اإذ يبلغ )34٪( من ال�سكان 
تقريبا )14( عاما اأو اأقل، وترتاوح اأعمار )20٪( من ال�سكان ما 
بني )15 و 24( عاًما. ووفًقا لتعداد عام 2015، ي�سّكل املواطنون 
الأردنيون قرابة )70٪( من ال�سكان. اأما ال�سكان الباقون فهم من 
اأخرى  وجن�سيات   ،)٪13( حوايل  ن�سبتهم  تبلغ  الذين  ال�سوريني 
واليمنيني،  والعراقيني  الفل�سطينيني  من  حوايل )17٪( معظمهم 
الالجئني.  من  الأردنيني  غري  من  ال�سكان  غالبية  وتعدُّ  وغريهم. 
امللجاأ  الأخرى  الدول  ملواطني  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ر  وتوِفّ
امل�ستويات،  خمتلف  على  الأطفال  جلميع  للتعليم  الو�سول  وفر�س 

مم� �أدى �إلى �سغوط ه�ئلة على نظ�م �لتــعـــليم.
ويزداد هذا التحدي تعقيًدا ب�سبب الأزمة ال�سورية التي دخلت 
ال�سامية لالأمم  املفو�سية  ال�سابع عام 2017، حيث �سجلت  عامها 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني )661،114( لجًئا �سورًيا يف الأردن حتى 
متوز 2017، اإ�سافة اإلى اأكرث من مليون �سوري يقيمون يف الأردن. 
الرابعة  تقريبا )16٪( دون  امل�سجلني، هنالك  الالجئني  ومن بني 
من العمر، وترتاوح اأعمار )22٪( منهم ما بني )5 و11 (عاًما، و 
)14٪( ما بني )12 و 17( عاما. وقد اأدى التدفق الهائل لأطفال 
�ل�سغوط  من  �ملزيد  �إلى  �ل�سفية  �لغرف  �إلى  �ل�سوريني  �لالجئني 
احل�سة  مدة  وتقلي�س  ال�سفية،  الغرف  واكتظاظ  التعليم،  على 
ال�سفية يف بع�س املدار�س احلكومية )ب�سبب زيادة عدد املدار�س 

التي تعمل بنظام الفرتتني(.
�سياق التعليم

يعدُّ النظام الرتبوي الوطني يف الأردن متطوًرا جًدا. وبالن�سبة 
الذكور  من  لكل  اأ�سا�سًيا  تعليًما  الأردن  حقق  فقد  لالأردنيني، 
والإناث، ومعدلت عالية من حيث �سنوات التعليم املتوقعة )13.4 
لالإناث و 12.9 للذكور(، ومتو�سط �سنوات الدرا�سة البالغ )٪9.7 
اأ�سهمت  وقد   ،2015 عام  من  اعتباًرا  للذكور(   ٪10.7 و  لالإناث 
تطوير  برنامج  مرحلتي  خالل  من  التعليم  جمال  يف  الإ�سالحات 
اإلى  اإ�سافة   ،)ERfKE I & II املعرفة )  اقت�ساد  التعليم نحو 
النظام  اأن  اإل  وتطويره،  القطاع  هذا  حت�سني  يف  املبذولة  اجلهود 
الرتبوي ما يزال يواجه حتديات يف توفري التعليم جلميع الأطفال 
هذان  يواجه  اإذ  التعليم؛  نوعية  حت�سني  ويف  اململكة،  يف  املقيمني 

الهدفان حتدياٍت رئي�سة.
الرتبية  لوزارة   )2022-2018( الإ�سرتاتيجية  اخلطُة  حتدُد   
والتعليم اإ�سافة اإلى الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية 
)2016 - 2025( اإ�سرتاتيجياٍت للتغلب على التحديات اخلارجية 
واجلودة  الو�سول  حيث  من  الأردين،  التعليم  قطاع  يف  والداخلية 

و�مل�س�ءلة و�البتك�ر و�أمن�ط �لتفكري.
�أمن�ط �لتعليم

يلتحُق غالبية التالميذ من جميع اجلن�سيات يف م�ستوى التعليم 
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الأ�سا�سي )ال�سفوف 1-6 و7-10(، يف حني يلتحق عدد اأقل بكثري 
مرحلة  ويف  الأطفال،  ريا�س  من  الثانية  املرحلة  يف  الأطفال  من 

التعليم الثانوي.
خمتلف  يف  الإجمايل  اللتحاق  معدلت   )1( اجلدول  ويبني 
م�ستويات التعليم بح�سب اجلن�س واجلن�سية؛ اإذ يتم حتقيق التعليم 
والتي  الثانية،  الرو�سة  با�ستثناء مرحلة  ال�سامل لالأردنيني تقريًبا 
تعدُّ اإحدى اأولويات احلكومة لل�سنوات اخلم�سة املقبلة. ويف ما يتعلق 
اأف�سل  الأردنيني  والإناث  الذكور  و�سع  فاإن  التعليم،  اإلى  بالو�سول 
بكثري من ال�سوريني وغريهم. وقد حقق الأطفال الأردنيون تكافوؤًا 
يف  اأما  الأ�سا�سية.  وامل�ستويات  الثانية  الرو�سة  يف  اجلن�سني  بني 
الأردنيني  للذكور  الإجمايل  اللتحاق  معدل  فاإن  الثانوية،  املرحلة 
واإلى  الفقر  اإلى  الأرجح  على  هذا  وُيعزى  الإناث،  معدل  من  اأقل 

حاجة الذكور لاللتحاق ب�سوق العمل كعماٍل غري مهرة؛ مما يوؤدي 
ذلك  يكون  وقد  املرحلة.  هذه  يف  الذكور  ت�سرب  معدل  زيادة  اإلى 
لأن  للذكور؛  احلكومية  املدار�س  نوعية  لنخفا�س  انعكا�ًسا  اأي�سا 

�ملعلمني �لذكور مييلون �إلى �النخر�ط يف �أكرث من وظيفة و�حدة.
ن�سبة  من  بكثري  اأقلُّ  التعليم  اإلى  ال�سوريني  و�سول  فر�س  اإن 
احلكومة  التزمت  وقد  التعليم.  م�ستويات  جميع  يف  الأردنيني 
تنفيذ هذه  اأثناء فرتة  ال�سوريني  الالجئني  و�سول  بزيادة  الأردنية 
اخلطة. و يف ما يتعلق بامل�ستويات التعليمية، تعدُّ الفتيات ال�سوريات 

الأكرث حرماًنا يف املرحلة الثانوية. 
)ECD( تنمية الطفولة املبكرة

توؤكُد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية اأهمية تنمية 
الطريق  ومتهيد  اجلودة،  بتح�سني  يتعلق  ما  يف  املبكرة   الطفولة 

للتعلم مدى احلياة. وت�سمُّ تنمية الطفولة املبكرة يف اململكة ثالثة 
ريا�س  من  الثانية  واملرحلة  الأولى  واملرحلة  احل�سانة،  م�ستويات: 
الأطفال. وتتولى وزارة ال�سوؤون الجتماعية والقطاع اخلا�س رعاية 
ريا�س  من  الأولى  واملرحلة  النهارية  الرعاية   / احل�سانة  م�ستوى 
الثانية  والتعليم م�سوؤولية املرحلة  الأطفال. وتتحمل وزارة الرتبية 

من ريا�س الأطفال، مبا يف ذلك �سمان اجلودة، ودور الرتخي�س، 
والرقابة على ريا�س الأطفال التابعة للقطاع اخلا�س.

الو�سول اإلى تنمية الطفولة املبكرة
ريا�س  من  الثانية  املرحلة  على  متزايًدا  طلًبا  اململكة  ت�سهُد 
باأهمية  الوعي  وزيادة  ال�سكان،  اأعداد  يف  للزيادة  نتيجة  الأطفال 
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واإ�سافة  العامالت.  الأمهات  عدد  وزيادة  املبكرة،  الطفولة  تنمية 
الثانية  املرحلة  اعتبار  نحو  الأردنية  احلكومة  تتجه  ذلك،  اإلى 
الطلب على  �سيزيد من  اإلزامية؛ مما  الأطفال مرحلة  ريا�س  من 
تنمية الطفولة املبكرة. وتعدُّ ن�سب اللتحاق يف املرحلة الثانية من 

التعليم يف ريا�س الأطفال منخف�سة؛ اإذ انخف�ست ب�سكل طفيف يف 
ال�سنوات الأخرية؛ ب�سبب انخفا�س معدلت اللتحاق لالأطفال غري 

الأردنيني. انظر اجلدول )2(.

ت�سرف  التي  الثانية  الرو�سة  �سفوف  �سكلت   ،2016 عام  ويف 
الطلبة  اإجمايل عدد  والتعليم 30٪ فقط من  الرتبية  وزارة  عليها 
يف مرحلة الرو�سة الثانية، انظر اجلدول )3(. ومع تزايد اهتمام 

احلكومة بتنمية الطفولة املبكرة، زادت ح�سة الوزارة من اللتحاق 
بنحو 7٪ على مدى ال�سنوات الأربعة املا�سية.
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تتمثل العقبات الرئي�سة التي حتول دون حت�سني فر�س الو�سول 
يف  الثانية  الرو�سة  على  الأطفال  ريا�س  من  الثانية  املرحلة  اإلى 
والإقبال  اململكة،  اأنحاء  الأطفال يف جميع  ريا�س  توافر  حمدودية 
ريا�س  مرحلة  يف  اأبنائهم  لت�سجيل  الأمور  اأولياء  من  املحدود 
هذا  لتو�سيع  الالزمة  املالية  املوارد  توافر  وحمدودية  الأطفال، 

القطاع.
جودة تنمية الطفولة املبكرة

اأعّدت وزارة الرتبية والتعليم معايري اجلودة الإدارية والفنية 
نوعية  حت�سنت  فقد  املعايري،  هذه  ووفق  التعليم.  مراحل  جلميع 
املا�سية.  القليلة  ال�سنوات  خالل  الأردن  يف  الأطفال  ريا�س  تعليم 
ريا�س  من   )٪78( حققت   ،2013-2012 الدرا�سي  العام  وخالل 
من   )٪94( وحققت  الكلية،  اجلودة  معايري  احلكومية  الأطفال 
انظر   .2016-2015 من  الفرتة  يف  املعايري  هذه  الأطفال  ريا�س 

اجلدول )4(.

املدر�سية،  كاملرافق  عدة،  بعوامل  النوعي  التعلم  نتائج  تتاأثر 
وتاأهيل  والطلبة،  للمعلمني  والإ�سراف  والدعم  املدر�سية،  واملناهج 
املعلمني وتنميتهم مهنًيا. وتت�سمن مرحلة ريا�س الأطفال برناجما 
فاعال لتدريب املعلمني قبل اخلدمة. ونتيجة لذلك، ح�سل )٪99( 
يف  التاأهيل  على  الأطفال  ريا�س  من  الثانية  املرحلة  معلمي  من 
الأطفال  من   )٪60( حوايل  ا�ستفاد  حني  يف   ،2016/2015 عام 
التغذية  الثانية من ريا�س الأطفال من برامج  يف �سفوف املرحلة 
املدر�سية يف عام 2015. وت�ساعد املبادرات الواعدة الأخرى التي 
التعليم يف مرحلة  نوعية  و�سركاوؤها على حت�سني  الوزارة  تتخذها 

على  الربامج  اأحُد  ي�سجُع  املثال،  �سبيل  فعلى  املبكرة.  الطفولة 
على  اآخر  برنامج  وي�سجع  اأبنائهم،  تعليم  يف  الوالدين  م�ساركة 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف ريا�س الأطفال واإثراء الربامج التعليمية. 
وعالوًة على ذلك، مت تطوير مبادرة القراءة واحل�ساب يف مرحلة 
ا�ستعداد  زيادة  اأجل  من  وتوفريها   )RAMP( املبكرة  الطفولة 
الأطفال للتعلم وحت�سني املواد التعليمية، واإعداد املعلمني والإداريني 
على نحو اأف�سل لتوفري التعليم الفعال. واأ�سارت النتائج املبكرة من 
هذا الربنامج اإلى اأن )76٪( من الأطفال يف ال�سفوف امل�ساركة، 

مَتّ ت�سنيفهم على اأنهم »م�ستعدون للتعلم«.
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ريا�س  م�ستوى  على  اجلودة  لتح�سني  حاجة  هناك  تزال  وما 
الأطفال، اأوًل: يحتاج املنهاج اإلى مراجعة من اأجل حت�سني التعليم 
عمليات  يف  �سعف  هناك  وثانًيا:  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف 
يجب  لذا،  الأطفال؛  ريا�س  مرحلة  يف  وامل�ساءلة  والتقييم  املتابعة 
وتعزيزه.  وتقييمه  الأطفال  ريا�س  جودة  �سمان  نظام  مراجعة 
املعلمني  اأن  اإل  موؤهلون،  املعلمني  اأن معظَم  الرغم من  على  ثالًثا: 
ملوا�سلة  امل�ستمرة  املهنية  التنمية  فر�س  اإلى  يحتاجون  احلاليني 
ملراجعة  حاجة  فهنالك  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  مهاراتهم.  تطوير 
دليل التدريب ال�سامل ملعلمي ريا�س الأطفال وحتديثه من منظور 
النوع الجتماعي. وهنالك اأي�سا �سعٌف يف التن�سيق بني اجلامعات 
وتدريبهّن  الأطفال  ريا�س  معلمات  اإعداد  جمال  يف  والكليات 
وتطوير مهاراتهّن؛ لتح�سني نوعية معلمات ريا�س الأطفال. رابًعا: 
ومعلميها  الرو�سة  �سفوف  معظم  ا�ستخدام  يف  حمدودية  هنالك 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
ريا�س  لعتماد  نظاًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  طّورت  وقد 
الأطفال وفق معايري معتمدة للتميز والإبداع، ولكن مل يتم اختباره 
تتطلب  الأطفال،  ريا�س  يف  التو�سع  ا�ستمرار  ومع  بعد.  وتقييمه 
بالنظام  تاًما  التزاًما  النظام  هذا  على  تطراأ  التي  التغيريات 
املعّدل للموؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة رقم 130 لعام 2015. اإل اأن 
حمدودية القدرات املوؤ�س�سية داخل وزارة الرتبية والتعليم، وتدين 
مواجهته  من  بَدّ  ل  حتدًيا  ي�سكالن  املوظفني،  تدريب  م�ستويات 

للتمكن من تنفيذ التح�سينات الالزمة يف جمال ريا�س الأطفال. 
التعليم الأ�سا�سي والثانوي

اإذ  الأردن؛  يف  متطوًرا  والثانوي  الأ�سا�سي  التعليم  نظام  يعدُّ 
الأردنيني  للطلبة  والثانوية  الأ�سا�سية  باملدار�س  اللتحاُق  ُي�سّنُف 
واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  العاملي،  امل�ستوى  �سمن 
النظام الرتبوي يف ال�سنوات ال�سابقة، والتي اأدت اإلى ال�سغط على 
البنية التحتية للنظام الرتبوي، كالزيادة ال�سكانية، واأزمات اللجوء 

وتاأثريها يف اأعداد الطلبة والتنوع الثقايف والتوزيع اجلغرايف. ومييل 
اأولياء الأمور يف املناطق الريفية  اإلى اإر�سال اأطفالهم الذكور اإلى 
املدار�س، وتعدُّ معدلت اللتحاق من اجلن�سيات الأخرى اأقَلّ كثرًيا؛ 
الأطفال،  وعمالة  والفقر،  الثقافية،  باملعتقدات  هذا  يرتبط  اإذ 
لرفع  الأكرب  التحدي  يعّد  الذي  ال�سوريات  للفتيات  املبكر  والزواج 
اإلى  الوزارة  وت�سعى  الأردن.  يف  الالجئني  لأطفال  اللتحاق  ن�سب 
تكثيف اجلهود بال�سراكة مع املجتمعات املحلية  والدولية للت�سدي 
لهذه التحديات، والتي حتتاج  اإلى الدعم يف املجالت كافة ل �سيما 

توفري البيئة التعليمية الآمنة واملنا�سبة لهذه الفئة من الطلبة. 
الو�سول وامل�ساواة 

والثانوي  الأ�سا�سي  بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  عدُد  جتاوز 
املا�سية، وقد  الثالثة  ال�سنوات  )1000000( طالب وطالبة خالل 
اأدى ذلك اإلى الكتظاظ يف بع�س املدار�س، وارتفاع عدد املدار�س 
على  ال�سغط  اإلى  اأدى  بدوره  وهذا  الفرتتني.  بنظام  تعمل  التي 
البنية التحتية والبيئة ال�سفية، وعدد �ساعات التعليم لالأطفال يف 

تلك املدار�س؛ مما اأدى اإلى تراجع جودة التعليم. 
ونتيجة لنخفا�س عدد الطلبة من اجلن�سيات الأخرى امللتحقني 
ال�سركاء على متكني  الوزارة بالتعاون مع  بالتعليم الر�سمي، تعمل 
الأطفال ال�سوريني من احل�سول على التعليم، واأدى ذلك اإلى ارتفاع 
عدد املدار�س ذات الفرتتني من )460( مدر�سة يف العام الدرا�سي 
2014/2013 اإلى )708( مدار�َس يف العام الدرا�سي 2017/2016 
باملدار�س  امللتحقني  الطلبة  بزيادة )248( مدر�سة، كما زاد عدد 
التي تعمل بنظام الفرتتني من )240470( طالًبا اإلى )362581 ( 
طالًبا، بزيادة )122111( طالًبا ، ويف الوقت الذي مّكن فيه نظام 
الفرتتني اآلف الأطفال ال�سوريني من اللتحاق باملدر�سة، فقد اأدى 
يثري  ما  الطلبة؛  من  للعديد  الدرا�سي  الوقت  اخت�سار  اإلى  اأي�سا 
خماوف لدى الأ�سر الأردنية حيال تدين جودة التعليم واخلدمات 

التعليمية املقدمة لأبنائهم.
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يبذل الأردن جهوًدا كبرية لتلبية املتطلبات التناف�سية املتمثلة 
يف �سمان ح�سول جميع الأطفال على التعليم، وذلك على الرغم 
اأن  اإل  وال�سيانة(،  )البناء  التحتية  البنية  تكلفة  الرتفاع  يف  من 
التزايد امل�ستمر يف اأعداد الطلبة اأدى اإلى جلوء الوزارة اإلى ا�ستئجار 
الأبنية املدر�سية لزيادة و�سول الطلبة للتعليم، ول �سيما يف املناطق 
ذات الكثافة ال�سكانية العالية؛ اإذ يوجد نق�ٌس يف الأرا�سي اململوكة 
للدولة، اإل اأن الأبنية املدر�سية امل�ستاأجرة ل تفي باملعايري املعتمدة 
للمدار�س مب�ستوى  املدار�س اململوكة لوزارة الرتبية والتعليم، وتعمل 
الوزارة على تقلي�س عدد املدار�س امل�ستاأجرة يف اململكة، حيث مت 
تقلي�س ما ن�سبته 3٪ من املدار�س امل�ستاأجرة مقارنًة بعام 2012، 

والتي تبلغ ن�سبتها 22٪ من مدار�س وزارة الرتبية والتعليم. 
يف  الأداء  م�ستوى  وانخفا�س  ال�سيانة  تكاليف  ارتفاع  واأدى 
املدار�س ال�سغرية، اإلى تطوير خطط  لدمج هذه املدار�س؛ اإذ اإنه 
قبل خم�س �سنوات، كان هناك 800 مدر�سة تقريبا، ت�سم كّل منها 
اأقل من 100 طالب، وقد �سكلت هذه املدار�س ما ن�سبته  24٪ من 
اإجمايل عدد املدار�س يف اململكة، لكنها مل ت�ستوعب �سوى 4٪ من 
الوزارة م�ستمرة يف   فاإن  لذلك،  ونتيجة  املدار�س احلكومية.  طلبة 
تطبقها  التي  الدمج  خطة  �سمن  ال�سغرية  املدار�س  عدد  تقلي�س 

الوزارة حاليا. 
نحو  والتوجه  املدر�سية  توزيع اخلارطة  باإعادة  الوزارة  وبداأت 
للطلبة  النقل  و�سائل  توفري  مع  املركزية،  املدار�س  اإن�ساء  �سيا�سة 
اإلى  اأدت هذه اخلطط  وقد  باملناطق،  اخلا�سة  الظروف  ومراعاة 
انخفا�س عدد املدار�س التي يقل عدد طالبها عن 100 طالب يف 
عام 2016/2015 اإلى 670 مدر�سة؛ اأي حوايل )18٪( من جميع 
طلبة  جمموع  من  فقط   )٪  3( حوايل  ميثل  ما  )وهو  املدار�س 
العمليات  حت�سني  على  اأي�سا  الوزارة  وتعمل  احلكومية(.  املدار�س 
ملدى  اأدق  تقييم  اإجراء  اأجل  من  املدر�سية  باخلريطة  املرتبطة 
املراكز  اإلى  املدار�س  من  وامل�سافة  املناطق  بع�س  يف  الكتظاظ 

ال�سكانية، مما �سيمّكن الوزارة من تطوير اإ�سرتاتيجية اأكرث ات�ساًقا 
لبناء مرافق مدر�سية جديدة.

التعليم الدامج
املعوقني،  تعليم  جمال  يف  العاملية  الجتاهات  مع  متا�سًيا 
الأردن  وقع  وقد  الدامج،  للتعليم  �ساماًل  نهًجا  الوزارة  اعتمدت 
حقوق  قانون  واعتمد  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية 
اأن  على  ين�س  الذي   ،)2007(  31 رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
وزارة الرتبية والتعليم م�سوؤولة عن توفري التعليم الأ�سا�سي واملهني 
وعلى   . التعلم  �سعوبات  اأو  الإعاقة  ذوي  الأطفال  جلميع  ال�سامل 
الإعاقة  ذوي  الأطفال  دمج  تعميم  على  الوزارة  تعمل  النحو،  هذا 
 ،2016 عام  ويف  اململكة.  اأنحاء  جميع  يف  الدرا�سية  الف�سول  يف 
ُقّدر العدُد الإجمايل لالأطفال ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�سة 
)الب�سرية، ال�سمعية، �سعوبات التعلم( بحوايل )20،600( طفل. 
ال�سّم  الطلبة  عدد  بلغ   ،2017/2016 الدرا�سي  العام  ويف 
عدد  وبلغ  طالبة،  و)420(  طالًبا   )338( احلكومية  املدار�س  يف 
العقلية يف هذه املدار�س )105( طالب،  الطلبة من ذوي الإعاقة 
من  اأطفالها  اإبقاء  الأ�سر  حماولة  اإلى  ي�سري  وهذا  طالبة.  و)33( 
الطلبة  عدد  وبلغ  ثقافية.  لأ�سباب  املنزل  العقلية يف  الإعاقة  ذوي 
املكفوفني )185( طالًبا و)126( طالبة، بينما بلغ عدد ال�سفوف 
املخ�س�سة لل�سم )23( لالإناث و )25( للذكور. وت�سري البيانات 
الواردة اأعاله اإلى اأن ن�سبة �سئيلة فقط من الطلبة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة يتلقون تعليًما حكومًيا. 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  لالأطفال  الكامل  الدمج  ويتطلُب 
يف نظام التعليم توفري البيانات الكافية التي تدعم عمليات �سنع 
القرار ال�سليمة بدقة وو�سوح. وثّمة حاجة اأي�سا اإلى قاعدة بيانات 
�ساملة وموؤ�سرات تعليمية موثوقة، تعك�س واقع الطلبة ذوي الإعاقة 
التعليمية امل�سنفة بح�سب اجلن�س؛ اإذ ل تتوافُر بيانات دقيقة حول 
التي  الرئي�سة  العقبات  تتمثل  اأخرى،  املعوقني. ومن جهة  الأطفال 
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مراكز  عدد  قّلة  يف  الإعاقة  ذوي  لالأطفال  ال�سامل  التعلم  تواجه 
وجود  وعدم  الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  املتخ�س�سة  الت�سخي�س 
الأدوات  توافر  وعدم  والإناث،  الذكور  من  موؤهلني  متخ�س�سني 
التعليمية  والبيئات  املتخ�س�سة  واملناهج  املنا�سبة  الت�سخي�سية 

املالئمة.
التعليم غري النظامي

ُي�سّنُف الأردن يف املرتبة 86 من اأ�سل 188 يف موؤ�سر التنمية 
التعليم،  جمال  يف  الأردن  لإجنازات  ونظرا   .2015 لعام  الب�سرية 
فاإن معدَل الأمية يف الأردن منخف�ٌس؛ اإذ يبلغ املعدل العام لالأمية 
ن�سبة  وتبلغ  لالإناث؛  و)٪9.5(  للرجال    )٪3.4( اأي   ،)٪6.4(
الد�ستور  ويكفل  الأميني.  الرجال  ْعِف  �سِ من  اأكرَث  الأميات  الإناث 
التزام  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  للجميع،  التعليم  حَقّ  التعليم  وقانون 
احلكومة للق�ساء على الأمية. وت�سرف وزارة الرتبية التعليم حالًيا 
على الربامج ال�ستة الآتية التي ت�ستهدف الكبار والأطفال املت�سربني 

من املدار�س، والراغبني يف ا�ستئناف تعليمهم:
فر�س  توفري  اإلى  الربنامج  يهدف  الكبار:  اأمية  برنامج حمو   
والكتابة  القراءة  مهارات  ميتلكون  ل  ممن  للجميع  التعليم 
برنامج  وهو  �سنة،   )15( من  اأكرث  اأعمارهم  والبالغة  واحل�ساب، 
الربنامج  ويح�سل خريجو هذا  �سنوات.  ي�ستمر مدة )4(  جماين 
املراكز  بلغ عدد  وقد  ال�ساد�س،  ال�سف  �سهادة  تعادل  �سهادة  على 

للعام 2018/2017 )165( مركًزا، التحق بها )2017( متعلًما.
توفري  اإلى  الربنامج  هذا  يهدف  املنزلية:  الدرا�سات  برنامج 
تركوا  الذين  لالأ�سخا�س  الفر�سة  باإتاحة  الذاتي؛  والتعلم  التعليم 
املدر�سة العادية لظروف خارجة عن اإرادتهم مدة تزيد عن ثالث 
يف  الف�سلية  لالمتحانات  للتقدم  اجتماعية(  اأو  )�سحية  �سنوات 
املدار�س احلكومية يف نهاية كل ف�سل درا�سي. واإذا جنح الطالب 
ُي�سمُح  بنجاح،  المتحان  اجتياز  املنزلية يف  الدرا�سات  برنامج  يف 
العام  الربنامج يف  بهذا  التحق  وقد  التايل.  بال�سف  باللتحاق  له 

الدرا�سي 2017/2016 )2717( متعلًما. 
توفري  اإلى  الربنامج  هذا  يهدف  امل�سائية:  الدرا�سات  برنامج 
الفر�س التعليمية لنزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل ممن مل يكملوا 
تعليمهم الأكادميي. وي�ستمر الربنامج من ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
حتى ال�سف الثاين الثانوي. وقد بلغ عدد املتعلمني يف هذا الربنامج 

)173( متعلًما التحقوا بثالثة مراكز. 
اإك�ساب  اإلى  الربنامج  هذا  يهدف  املت�سربني:  ثقافة  برنامج 
-13( من  العمرية  الفئة  �سمن  املدار�س  من  املت�سربني  الطلبة 
املعارف  من  جمموعًة  لالإناث  �سنة  و)20-13(  للذكور  �سنة   )18
وتطوير  التعليمية  حقوقهم  �سمان  واإلى  والجتاهات،  واملهارات 
توؤهلهم  معايري  وفق  وتاأهيلهم  تدريبهم  باإعادة  املهني؛  ن�سجهم 
لاللتحاق مبوؤ�س�سة التدريب املهني اأو اإكمال درا�ستهم املنزلية. وقد 
بلغ عدد مراكز هذا الربنامج للعام 2017 )120( مركًزا، يلتحق 
الربنامج  هذا  ُذ  وُينَفّ ومتعلمة.  متعلٍم   )4000( عن  يزيد  ما  بها 

 .Relief  ومنظمة Quest Scope بال�سراكة مع موؤ�س�سة
برنامج الدرا�سات ال�سيفية: يهدف هذا الربنامج اإلى تعميق 
لمتحان  وتهيئتهم  قدراتهم  وتنمية  وتعزيزها  الطلبة  مهارات 
ال�سهادة الثانوية العامة، وتنمية املهارات الفنية والثقافية لديهم، 
يف  يرغبون  التي  واملو�سوعات  التعليمية  الأن�سطة  الطلبة  ويختار 

تعزيز معارفهم وحت�سينها وتطويرها.
املكثف  التعليمي  الربنامج  يهدف هذا  ال�ستدراكي:  الربنامج 
باملدار�س،  امللتحقني  غري  لالأطفال  الأ�سا�سي  التعليم  توفري  اإلى 
�سمن الفئة العمرية )9-12 �سنة(، ويتيح الربنامج الفر�سة للطلبة 
مكثفة  م�ستويات  ثالثة  يف  درا�سية  �سنوات  من  فاتهم  ما  لتعوي�س 
 )6-1 )ال�سفوف  الأولى  الأ�سا�سية  ال�ستة  لل�سفوف  التعليم  من 
على مدى ثالث �سنوات، وقد بلغ عدد املراكز لهذا الربنامج للعام 
الدرا�سي 2018/2017 )99( مركزا، يلتحق فيها حاليًا )2607( 

طالٍب وطالبات.
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تعليم الالجئني
ت�سارُك الوزارة يف خطة ال�ستجابة الأردنية لالأزمة ال�سورية، 
من  الالجئني  ال�سوريني  الطلبة  جميع  التحاق  �سمان  على  وتعمل 
لذلك،  ونتيجة  والثانوي.  الأ�سا�سي  التعليم  يف  والإناث  الذكور 
لجئ،  �سوري  طالب   )140،000( بنحو  يقدر  ما  حالًيا  هناك 
يتلقون التعليم يف الأردن. وتبلغ ن�سبة الطلبة ال�سوريني )٪25.7( 

املفرق  يف  و)٪25.1(  عمان،  العا�سمة  يف  الطلبة  جمموع  من 
و)22.2٪( يف اإربد و)17.4٪( يف الزرقاء.

ال�سوريني  الطلبة  احتياجات  لتلبية  خطة  الوزارة  اأعدت  وقد 
احلاجة  حتديد  مت  اإذ  املدر�سية؛  بالأبنية  يتعلق  ما  يف  الالجئني 
وتوزيعها  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  مدر�سة   )51( اإن�ساء  اإلى 
من  الرغم  وعلى  ال�سوريني(.  الطلبة  وجود  )اأي  الأولويات  وفق 

الأرا�سي  توافر  املالية املحدودة، وعدم  ُل املخ�س�ساُت  ت�سِكّ ذلك، 
ال�سوريني  الطلبة  ل�ستيعاب  املدر�سية  الأبنية  لت�سييد  املخ�س�سة 
الالجئني، ف�سال عن ذوي الحتياجات اخلا�سة، حتدًيا رئي�ًسا اأمام 

وزارة الرتبية والتعليم.
وهنالك حتٍدّ اآخر ذو �سلة بتوفري التعليم لالجئني، وهو التعامل 
احلزن  من  يعانون  الذين  اأو  بالأزمة  تاأثروا  الذين  الأطفال  مع 
�سة وخربات  وال�سدمة، حيث تربز احلاجة ملهارات تربوية متخ�سّ
بع�س  تلقى  الأزمة،  بداية  ومنذ  ال�سفية.  الإدارة  يف  ا�ستثنائية 
الجتماعي،  النف�سي  الدعم  جمال  يف  ا  متخ�س�سً تدريًبا  املعلمني 

ما  ويف  بعد.  فيه  ي�ساركوا  مل  الأردنيني  املعلمني  من  العديد  لكن 
التعليم غري  الوزارة و�سركاوؤها بتقدمي  الق�سية، تقوم  يتعلق بهذه 
الر�سمي  غري  والتعليم  �سابقًا(  املنف�سل  الق�سم  )انظر  النظامي 
لالأطفال وال�سباب ال�سوريني الالجئني الذين توقف تعليمهم ب�سبب 

النزاعات، والذين مل يلتحقوا بنظام التعليم الر�سمي.
الكفاءة الداخلية

ي�سري اجلدول )1-8( اإلى معدلت النجاح والإعادة والت�سرب 
لل�سنة الدرا�سية 2014 /  2015 ،  وجتدر الإ�سارة اإلى ارتفاع معدل 
الت�سرب، ول �سيما بالن�سبة للذكور من ال�سف ال�سابع اإلى احلادي 
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للذكور  الجتماعية  والتوقعات  املعايري  اإلى  ُيعزى ذلك  وقد  ع�سر. 
والإناث؛ حيث يتوقع من الذكور اأن يقوموا بدور املُعيل يف الأ�سرة، 
اأن  كما  �سن مبكرة،  البحث عن عمل منذ  اإلى  يحتاجون  وبالتايل 
معدل اإعادة ال�سفوف للذكور اأعلى بكثري من معدل الإعادة لدى 
الإناث، بدًءا من ال�سف ال�سابع، ورمبا ي�سري ذلك اإلى تدين جودة 

التعليم يف مدار�س الذكور من هذا ال�سف، و�سعوًدا اإلى اأعلى.
التعليم املهني

متطور  نظام  وجود  اأهمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأكد 
عاملة  قوى  اإلى  للحاجة  نظًرا  والتدريب؛  والتقني  املهني  للتعليم 
موؤهلة يف خمتلف جمالت �سوق العمل، حيث يحظى التعليم املهني 
مبكانة بارزة يف النظم التعليمية الر�سمية وغري الر�سمية يف معظم 
اأنحاء العامل، ومت تاأكيد هذه الأهمية يف اخلطط القطاعية الأخرى 
للت�سغيل«،  الوطنية  و»الإ�سرتاتيجية   ،»2025 الأردن  »روؤية  مثل 
والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية 2016-2025 التي 
الوزارات  بني  ما  املهني  للتعليم  القطاعي  التن�سيق  على  ركزت 
�لت�سغيل  ب�حتي�ج�ت  و�الرتب�ط  �لوطنية ك�فة،  و�لقط�ع�ت  �ملعنية 

الوطنية.
اخلم�سة  ال�سنوات  خالل  اأحرز  الأردن  اأن  من  الرغم  وعلى 
الت�سورات  فاإن  املجال،  هذا  يف  وا�سًحا  تقدًما  املا�سية  ع�سرة 
ال�سلبية عن التعليم والتدريب املهني والتقني بني الطلبة والأ�سر ما 
تزال هي ال�سائدة كما يف العديد من البلدان من العامل؛ اإذ ُينَظُر 
الدرجة  من  م�سار  اأنه  على  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  اإلى 
الأكادميي  التعليم  يف�سلون  يزالون  ما  اإنهم  اإذ  للطلبة؛  الثانية 
واجلامعي ووظائف القطاع العام، مع ما ي�ساحب ذلك من فرتات 
الطلبة  يلتحق  اأخرى،  جهة  ومن  التخرج.  بعد  التعطل  من  طويلة 
الذين يعانون �سعًفا يف التح�سيل الدرا�سي  بفروع الدرا�سة املهنية 
والتقنية؛ لذا فهنالك حاجة لتعزيز مكانة التعليم والتدريب املهني 
�سّن  من  للتعّلم  جذابة  فر�سة  ميثل  القطاع  هذا  وجعل  والتقني، 

مبّكرة يف خمتلف اأق�سامه.
املهني  والتدريب  التعليم  من  الأكرب  اجلزء  الوزارة  ُر  وتوِفّ
ـنْي 12-11(   ـَفّ ّ والتقني؛ بتقدمي م�سار التعليم املهني الثانوي )ال�سَ
والإناث،  للذكور  ثانوية  مدر�سة   )210( ت�سمل  موقًعا   )249( يف 
التالية:  الأربعة  الفروع  يف  تدريًبا  طالًبا   )25187( يتلقى  حيث 
املنزيل.  والقت�ساد  وال�سياحي  والفندقي  والزراعي  ال�سناعي 
جمال  يف  موؤهل  معلٍم   )1600( حوايل  املدار�س  هذه  يف  ويعمل 
ي�ستمر مدة  الذي  املهني،  بالتعليم  الطلبة  ويلتحق  املهني.  التعليم 
يتقدمون  ثم  بنجاح،  الأ�سا�سي  العا�سر  ال�سف  اإنهاء  بعد  عامني 

لمتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة. 
التعليم  تبلغ يف  الذكور  ن�سبة  اأّن  اإلى  وي�سري اجلدول )9-1(، 
الذكور  ويتخ�س�س معظم  لالإناث،  املهني )57٪( مقابل )٪43( 
غالبية  تلتحق  حني  يف  والزراعي،  والفني  ال�سناعي  التعليم  يف 
بالتعليم  اللتحاُق  ويظهُر  املنزيل.  القت�ساد  بتخ�س�س  الإناث 
املهني فرًقا وا�سًحا بني اجلن�سني؛ حيث متثل ن�سبة الإناث )٪98( 
املنزيل يف حني، متثل  القت�ساد  الطلبة يف تخ�س�س  من جمموع 
ن�سبة الإناث )4٪( فقط يف الفرع الزراعي،  ون�سبة )2٪( فقط يف 
تخ�س�سي الفندقي وال�سياحي، وال�سناعي على التوايل. وهنالك 
حاجة لإجراء مراجعة لتخ�س�سات التعليم املهني املقدمة لالإناث 

من اأجل تعزيز م�ساركة املراأة يف �سوق العمل.
ويتمثُل اأحُد التحديات الرئي�سة التي حتول دون التحاق الطالبات 
باأن هذه التخ�س�سات  التعليم املهني املقدمة للذكور  بتخ�س�سات 
تكون متاحة عادة يف مدار�س البنني؛ مما ي�سّكل بيئة غري مراعية 
م�سار  اإتاحة  على  تن�سُّ  تعليمات  الوزارة  اأ�سدرت  وقد  لالإناث. 
الذكور من  اإلى حرمان  اأدى  للفتيات فقط، مما  القت�ساد املنزيل 

اللتحاق بتخ�س�سي التجميل واإنتاج املالب�س بدًءا من عام 2017. 
جودة نظام التعليم

والقرارات  والإجراءات  املعايري  من  جمموعة  الوزارة  نفذت 
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املوؤ�س�سات  املعايري  ت�سمل هذه  اإذ  التعليمّية؛  البيئة  بهدف حت�سني 
اجلودة  معايري  تختلف  وقد  املختلفة.  واأ�سكالها  باأطرها  التعليمّية 
يف  جميًعا  ت�سرتك  ولكنها  اأخرى،  اإلى  موؤ�س�سة  من  واإجراءاتها 
تتقاطع  لذا،  الطالب؛  وهو  النهائي  املنتج  جودة  على  احلر�س 
حماور  جميع  مع  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  اجلودة 
�سيتم  عدة،  جوانب  على  التعليم  جودة  وت�ستمل  الرتبوي.  النظام 
الدرا�سية، وتكنولوجيا  تناولها والرتكيز عليها كالتقييم، واملناهج 
يف  ودورها  التعليمية  والقيادة  التعليم،  يف  والت�سالت  املعلومات 

تفعيل امل�ساركة الجتماعية، وامل�ساءلة، والبيئة املدر�سية.
ــقــييم الَتّ

يعدُّ قيا�س اأداء الطلبة اأحد موؤ�سرات اجلودة املرتبطة بنتائج 
الدويل،  ال�سعيد  وعلى  والدولية،  الوطنية  التقييمات  يف  النظام 
وي�سعى   ،PISA و   TIMSS امتحاين  من  كل  الأردن يف  ي�سارك 

اإلى حت�سني نتائج الطلبة الأردنيني يف هذه المتحانات.
الثانوية  املرحلة  نهاية  معتمد يف  واحٌد  نهائي  امتحان  هنالك 
الأردن، ويف منت�سف  كاإ�سرتاتيجية تقييم وطنية يف  )التوجيهي( 
وذلك  التوجيهي،  لإ�سالح  خطوات  الوزارة  اتخذت   ،2017 عام 
عليها  يح�سل  التي  املتكررة  املنخف�سة  النجاح  معدلت  ب�سبب 
الطلبة؛ لذا لن يتَمّ ت�سنيف »التوجيهي« بعد الآن امتحاًنا للنجاح اأو 
الف�سل، وبدًل من ذلك، �سوف ي�سمح للطالب باحل�سول على  احلد 
الأدنى للنجاح مبواد التوجيهي هو 40 ٪ مبجموع كلي ؛1400 بحيث 
عن  النظر  بغ�س  اجلامعات  اإلى  التقدم  على  قادرًا  الطالب  يكون 
درجاته. وقد تفوقت الفتيات على الفتيان يف جميع التخ�س�سات 
يف امتحان التوجيهي، ما عدا التخ�س�سات املهنية، مما ي�سري اإلى 

وجود فجوة يف نوعية التعليم بني مدار�س البنني ومدار�س البنات.
يف  للطلبة  التعليم  نوعية  ل�سبط  وطنية  امتحانات  عقد  ويتمُّ 
وا�ستخدامها  النتائج  وحتليل  والعا�سر،  والثامن  الرابع  ال�سفوف 
وقد  امليدان،  والتعليم يف  الرتبية  اإلى مديريات  التو�سيات  لتقدمي 

ا�ستخدمت هذه المتحانات طيلة ال�سنوات الع�سرة املا�سية ملقارنة 
النتائج وتقييم التغريات يف نوعية النظام.

املناهــج
العام  والإطار  والتقومي  للمناهج  العام  الإطار  تطوير  مَتّ 
وهنالك   ،2013 عام  مبحث  يف  لكل  واخلا�سة  العامة  والنتاجات 
اإجماع على اأهمية اإ�سالح املناهج ونظام التقييم من اأجل �سمان 
على  التفكري  مهارات  وتطوير  التلقيني،  التعليم  عن  البتعاد 
م�ستويات اأعلى. »واأ�سارت املراجعة التي متت موؤخرا لكتب املرحلة 
ر تدريًبا  الأ�سا�سية التي مت تنقيحها اإلى اأن هذه الكتب املدر�سية توِفّ
ول  حمدود،  ب�سكل  املجموعات  على  قائًما  تعلمًيا  ون�ساًطا  عملًيا 
ب�سكل  امل�سكالت  حل  واإ�سرتاتيجيات  النقدي  التفكري  على  تركز 
التي  والأمثلة  املباحث غري حمّدث  يكون حمتوى  ما  وغالًبا  كاٍف. 
تت�سمنها الكتب املدر�سية غري مرتبطة باملمار�سات احلقيقية على 

امل�ستوى العاملي« .
ودرا�سات  بحثية  درا�سات  باإجراء  اأي�سًا  الوزارة  وتقوم 
ا�ستق�سائية للمناهج الدرا�سية )الإطار العام للمناهج والنتاجات 
واأدلة  املدر�سية  والكتب  مبحث  لكل  والتقييم  واخلا�سة  العامة 
مبحث.  كل  لتقييم  املتخ�س�سني؛  اخلرباء  مع  بالتعاون  املعلمني( 
وتقوم هذه الفرق بتقييم املناهج الدرا�سية وحتديد فر�س التطوير 

من اأجل ال�ستجابة لالجتاهات الوطنية والعاملية.
العام  الإطار  باإعداد  الوزارة  فرق  تقوم  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 
املعلمني  واأدلة  والتقييم  واخلا�سة  العامة  والنتاجات  للمناهج 
والكتب املدر�سية لفئات الطلبة كافة، اإ�سافة اإلى املتعلمني من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة. وتقوم هذه الفرق بعمليات التاأليف والتحرير 
وتنتُج  املعلمني.  واأدلة  املدر�سية  الكتب  وت�سميم  والفني،  اللغوي 
املناهج  تدعم  التي  املتنوعة  التعليمية  والو�سائل  امل�سادَر  اأي�سا 
الأكادميي،  التعليم  من  والثانوية  الأ�سا�سية  املرحلتني  يف  الوطنية 

ويف التعليم املهني وريا�س الأطفال.
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وطباعتها  املعلمني  واأدلة  املدر�سية  الكتب  تطوير  ويتطلب 
ال�ستعانة بخرباء يف ت�سميم املناهج الدرا�سية، وبناء الختبارات، 
ف�سال عن م�سممي الكتب املهنية املتخ�س�سة، اإ�سافة اإلى اخلرباء 
بني  امل�ساواة  تعك�س  املناهج  هذه  اأن  ل�سمان  الجتماعي  النوع  يف 
جمل�س  على  عر�سها  يتمُّ  والتقييم،  الدرا�سة  وبعد  اجلن�سني. 
الرتبية والتعليم لإقرارها، ثم  ت�سدر العطاءات للطباعة يف �سوء 

الحتياجات القائمة.
اأهمية  اإلى  الب�سرية  املوارد  تنمية  اإ�سرتاتيجية  اأ�سارت  وقد 
للمناهج  الوطني  املركز  تاأ�سي�س  فتم  الدرا�سية؛  املناهج  تطوير 
ا بتطوير املناهج الدرا�سية  والتقييم يف عام 2017؛ ليكون متخ�س�سً

لوزارة الرتبية والتعليم. 
وتعمل الوزارة اأي�سًا على تطوير �سلم التعليم الإلزامي لي�سمل 
التطوير،  هذا  من  وكجزء  الأطفال،  ريا�س  من  الثانية  املرحلة 
�سيحدد اخلرباء املحليون موؤ�سراِت الأداء لكل مرحلة من مراحل 
مع  يتما�سى  مبا  مرحلة  كل  نهاية  يف  الطلبة  تقييم  ليتم  التعليم؛ 

املوؤ�سرات املحددة.
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم

يف  ال�سريع  التطور  مواكبة  على  الوزارة  حر�س  �سوء  يف 
لدمج  املتوا�سل  و�سعيها  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
اأدوات  بدرا�سة  ا  �سنوًيّ الوزارة  تقوم  التعليم،  يف  التكنولوجيا 
على  للوقوف  وتقييمها  املوجودة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
خدمة  يف  وكفاءتها  التعليمية،  للبيئة  ومواءمتها  فعاليتها  مدى 
العملية التعليمية والتعلمية وحت�سينها؛ للو�سول اإلى البيئة املدر�سية 
املثالية واجلاذبة للطلبة واملعلمني. وعلى الرغم من اجلهود املبذولة 
لدمج التكنولوجيا يف التعليم يف الأردن، فاإن التوظيف الفاعل لهذه 

التكنولوجيا ما يزال حمدوًدا. 
مَتّ  التعليم،  ملوا�سلة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  لأهمية  ونظرًا 
تدريب حوايل )3400( معلٍم على برنامج الرخ�سة الدولية لقيادة 

احلا�سوب )ICDL(، والذي ي�سمى الآن برنامج كامربيدج، كما 
اأتاح برنامج اإنتل للتعليم )Intel( تدريب حوايل 3000 معلٍم على 
ا�ستخدام املناهج املحو�سبة، ومن ال�سروري تطوير برامج التنمية 
املهنية امل�ستمرة يف جمالت ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم التي 

ت�ستهدف جميع املعلمني. 
القيادة املدر�سية وامل�ساركة املجتمعية

وعمليات  املجتمعية  لل�سراكات  امل�سرتك  الفهم  تعزيز  يجُب 
امل�ستفادة  والدرو�س  اخلربات  تبادل  بت�سجيع  الرتبوي؛  التطوير 
واملجتمع  املدار�س  بني  حقيقية  �سراكة  واإقامة  النجاح  وق�س�س 
التطوير  جمال�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  لت  �سَكّ وقد  املحلي، 
مديريات  م�ستوى  وعلى  املدار�س  �سبكات  م�ستوى  على  الرتبوية 
املجتمع  اأع�ساء  اأحد  املجال�س  هذه  يرتاأ�س  اإذ  والتعليم؛  الرتبية 
املحلي، وتقوم هذه املجال�س باإعداد اخلطط التطويرية وتنفيذها 
دعم  اإلى  املجال�س  هذه  وتهدف  املدر�سة.  اأداء  حت�سني  اأجل  من 
التحوُّل نحو الالمركزية يف اإدارة عمليتي التعلم والتعليم، واإ�سراك 
وتقوم  وتقييمه،  احلكومية  املدار�س  اأداء  دعم  يف  املحلي  املجتمع 
ا بدرا�سة الحتياجات امل�سرتكة للمدار�س يف ال�سبكة، وحتديد  اأي�سً
والعنف  و�سلوكهم  الطلبة  كنتائج حت�سيل  الأولوية،  املجالت ذات 
املدر�سي، وم�سكالت البنية التحتية والتنمية املهنية، وما اإلى ذلك، 
وتقدميها لفريق التطوير يف املديرية. وتعمل املديريات على تلبية 
مع  ال�سراكات  تطوير  ذلك  يف  مبا  املدار�س،  �سبكات  احتياجات 
على  للح�سول  املجتمع؛  يف  الأخرى  واملوؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع 
وفق  للمدر�سة  التطويرية  اخلطط  تنفيذ  يف  وم�ساعدتها  دعمها 

القوانني واللوائح املعمول بها.
تفعيل  م�سوؤولية  حاليًا  والتعليم  الرتبية  مديريات  وتتولى 
اخلام�س  ال�سف  يف  تبداأ  التي  الطالبية  الربملانية  املجال�س 
تهمُّ  التي  العامة  الق�سايا  حول  تقارير  تقدم  والتي  الأ�سا�سي، 
مُتكن  كما  واحللول.  امل�سكالت  وحتدد  املحلي،  واملجتمع  املدر�سة 
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املدار�س  يف  مبادرات  تنفيذ  من  الطلبة  الربملانية  املجال�س  هذه 
املجتمع،  مع  والعالقة  املدر�سية  والبيئة  التعليمية  العملية  لتح�سني 
جميع  يف  املجل�س  بتمثيل  الطالبي  الربملاين  املجل�س  رئي�س  ويقوم 

الجتماعات املتعلقة باملدر�سة.
امل�ساءلة

بداأت وحدُة جودة التعليم وامل�ساءلة يف الوزارة عملها الر�سمي 
يف اآذار 2016، وتتبُع هذه الوحدة وزيَر الرتبية والتعليم مبا�سرة. 
تهدف الوحدة اإلى حت�سني العملية التعليمية وتطويرها يف املدار�س 
جودة  وحدة  وتخت�ُسّ  حمددة.  وموؤ�سرات  معايري  وفق  احلكومية 
احلكومية،  املدار�س  مب�ساءلة  احلايل  الوقت  يف  وامل�ساءلة  التعليم 
وامل�ستويات  الأطفال  وريا�س  اخلا�سة  املدار�س  جميع  و�ست�سمل 
و�سيتمُّ  م�ستقباًل،  والتعليم  الرتبية  كمديريات  الأعلى  الإدارية 
تطبيق امل�ساءلة على م�ستوى مركز الوزارة واإداراتها، مما ي�ستوجب 

ا�ستقاللية الوحدة. 
بيئة مدر�سية اآمنة وحمفزة

جوانب  جميع  تطوير  على  الطلبة  م�ساعدة  اأجل  من 
يتعلق  ما  يف  ذاتية  كفايات  على  ح�سولهم  و�سمان  �سخ�سياتهم، 
بال�سحة الذهنية وقدرتهم على التكيف، واأنهم مواطنون منتجون 
امل�ستقبل،  يف  املجتمع  واحتياجات  احتياجاتهم  تلبية  على  قادرون 
ر بيئة مدر�سية اآمنة  ل بد من تطوير ال�سيا�سات التعليمية التي توِفّ
والتعليمية  والجتماعية  العاطفية  الحتياجات  وتلبي  وحمفزة، 
ر الوزارة جمموعة من  والأكادميية للطلبة. وحتقيًقا لهذه الغاية توِفّ
الربامج يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي واملهني؛ بهدف تزويد الطلبة 
مبجموعة من املهارات احلياتية التي ت�ساعد على تعزيز �سخ�سيات 
ومواهبهم  واإمكاناتهم  قدراتهم  اكت�ساف  وعلى  وتنميتها،  الطلبة 

واجتاهاتهم امل�ستقبلية؛ لي�سبحوا منتجني يف املجتمع.
وت�سمل هذه اجلهود حملة »مًعا من اأجل بيئة اآمنة«، وهي حملة 
ت�ستمل على جمموعة من الأن�سطة خلف�س ن�سب العنف يف املدار�س، 

ويتمُّ تنفيذ هذه احلملة بالتعاون مع اليوني�سيف، وت�سمُّ اأن�سطة هذه 
احلملة امل�سَح الإلكرتوين ال�سهري الذي ي�سمل )10٪( من اأطفال 
نتائج هذا  املدار�س. ويف �سوء  العنف يف  م�ستوى  لقيا�س  املدار�س 
تطوير  �سيتم  لذا  العنف؛  ن�سب  خلف�س  خطط  اإعداد  يتم  امل�سح 
الإجراءات الالزمة لتح�سني البيئة املدر�سية، واإ�سافة اإلى ذلك، مت 
تنفيذ التطبيق التجريبي لربنامج ملكافحة التنمر يف ع�سر مدار�س 
الربنامج،  هذا  يف  التو�سع  �سيتم  حيث   ،2017 عام  يف  الأردن  يف 
اإ�سافة اإلى تطبيق مبادرة »حت�سني« التي تهدف اإلى حماية الطلبة 
يف  املبادرة  تطبيق  مت  اإذ  والتدخني؛  املخدرات  على  الإدمان  من 
)500( مدر�سة حاليًا، و�سيتمُّ تعميم التطبيق على جميع املدار�س 

�سمن خطة مرحلية. 
ويقوم املر�سدون الرتبويون يف املدار�س بتنفيذ برامج املهارات 
اجلماعي،  والعمل  التعاون،  حول  درو�ًسا  ت�سمل  التي  احلياتية 
العاطفية  واملهارات  التفاو�س،  ومهارات  الت�سال،  ومهارات 
)التعاطف وامل�ساركة الوجدانية(، ومهارات �سنع القرار، والتفكري 
واإدارة  الآخرين،  مع  والتعامل  امل�سكالت،  حل  ومهارات  النقدي، 

الذات، واإدارة الغ�سب.
الطلبة  قدرات  تنمية  دعم  اإلى  فيهدف  »ب�سمة«  برنامج  اأما 
وتطوير �سخ�سياتهم، ويتم تنفيذ هذا الربنامج املنهجي الإ�سايف 
اأثناء العام الدرا�سي بالتعاون مع وزارة ال�سباب والريا�سة ووزارة 
ومديرية  امل�سرتكة  الع�سكرية  والقيادة  ال�سياحة  ووزارة  الداخلية 
الأمن العام وال�سرطة، وتتمثل الأهداف املحددة لهذا الربنامج يف 
تعزيز قيم الولء للوطن وتنمية القدرات القيادية. ويوفر الربنامج 
للم�ساركني عدًدا من املهارات واخلربات لتطوير مهاراتهم البدنية 
على  ويعمل  ال�سداقات،  لتكوين  م�ساحة  يوفر  اأنه  كما  والعقلية. 
بحقوقهم  املعرفة  وتعميق  للم�ساركني  الجتماعي  ال�سخاء  تعزيز 
وواجباتهم. وتت�سمن املجموعة امل�ستهدفة حالًيا الطلبة يف ال�سفني 

التا�سع والعا�سر.
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ومن اأجل تعزيز قدرات ومهارات الطلبة املوهوبني وتطويرها يف 
جميع املجالت، اأن�ساأت الوزارة مراكز لتبني اأفكار مبتكرة ومبدعة 
للطلبة تعرف با�سم »ال�سفوف املوهوبة«. وت�سم هذه ال�سفوف من 
العا�سر  الأ�سا�سي حتى  الثالث  من  ال�سفوف  طالًبا يف   )25-20(

الأ�سا�سي؛ اأي ما جمموعه األف طالب يف )78( مدر�سة حالًيا. 
برنامج التغذية املدر�سية

بداأت الوزارة بتنفيذ برنامج التغذية املدر�سية لأطفال املدار�س 
)التي  حًظا  الأقل  املناطق  يف   1999 العام  من  اأيار  يف  احلكومية 
تعاين من ارتفاع معدلت الفقر(؛ من اأجل حت�سني احلالة التغذوية 
امل�سروع  تنفيذ  حالًيا  ويتم  احلكومية.  املدار�س  لأطفال  وال�سحية 
الذي يهدف اإلى توفري وجبة يومية لـ )350000( طالٍب يف مرحلة 
من  وت�ستفيد  الأ�سا�سي،  ال�ساد�س  ال�سف  وحتى  الأطفال  ريا�س 
برامج التغذية املدر�سية )69٪( من املديريات التي تعاين من الفقر 
اإقليم  يف  و)٪91(  الو�سط،  اإقليم  يف  و)٪67(  ال�سمال،  اإقليم  يف 
اجلنوب، واإ�سافة اإلى ذلك، هناك برامج ت�سمل املطابخ الإنتاجية 
للتوعية  امللكية  واجلمعية  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون 

ال�سحية؛ حيث يوجد حالًيا )11( مطبخًا يف ت�سع مديريات.
اإدارة املوارد الب�سرية

اأولت وزارة الرتبية والتعليم املوارد الب�سرية اأهمية ق�سوى عرب 
اخلطط والإ�سرتاتيجيات املتتالية؛ لإميانها باأن ال�ستثمار يف املوارد 
الب�سرية هو من اأف�سل اأنواع ال�ستثمار؛ لذا كان تطويُر املوارد الب�سرية 
عنواَن روؤية الوزارة يف خطتها الإ�سرتاتيجية ال�سابقة �سمن اإ�سالح 
بامتالك  الوزارة  روؤية  متثلت  حيث  املعرفة؛  اقت�ساد  نحو  التعليم 
اململكة الأردنية الها�سمية منظومات من املوارد الب�سرية ذات جودة 
تناف�سية كفوؤة وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة 
مدى احلياة، وذات �سلة وثيقة بحاجاته الراهنة وامل�ستقبلية، وذلك 
ا�ستجابة للتنمية القت�سادية امل�ستدامة وحتفيزها عن طريق اإعداد 

اأفراد متعلمني، وقوى عمل ماهرة.

املعلمني  تاأهيل  جمال  يف  كبرية  جهوًدا  الوزارة  بذلت  وقد 
املناهج  على  بالتدريب  التعليم؛  تطوير  فرتة  خالل  وتدريبهم 
تكنولوجيا  وبرامج  والتقومي،  التدري�س  واإ�سرتاتيجيات  املطورة، 
الوزارة  وطورت  اخلدمة،  اأثناء  املعلمني  تنمية  اإطار  يف  التعليم 
الإطار العام ل�سيا�سة املعلم واعتمدته يف عام 2011. ويتناول هذا 
الإطار �سيا�سات توظيف املعلمني وتاأهيلهم قبل اخلدمة، وتنميتهم 
كما  وا�ستثمار جهودهم،  لهم،  الوظيفي  وامل�سار  امل�ستمرة،  املهنية 
التنمية  لتعزيز  واملديرية؛  املدر�سة  تطوير  برنامج  الوزارة  طبقت 

املهنية وماأ�س�ستها.
�سيا�سة  اإطار  مكونات  بتنفيذ  الوزارة  بْدء  من  الرغم  وعلى 
املعلم، اإل اأن بع�س التحديات اأّدت اإلى تعرث اإجناز بع�س مكوناته. 
�سمن  الب�سرية  باملوارد  الهتمام  يف  الوزارة  ا�ستمرار  اإطار  ويف 
من  حموٍر  اإفراد  مت  فقد  الب�سرية،  املوارد  اإ�سرتاتيجية  مرجعية 
حماور اخلطة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�سرية، و يف ما ياأتي حتليل 

لواقع املوارد الب�سرية �سمن املحاور التف�سيلية ذات العالقة. 
اختيار املعلمني وتعيينهم

اخلدمة  ديوان  مع  بالتعاون  وتعِيّنهم  املعلمني  الوزارة  توظُف 
املدنية، ويعتمد اختيار املعلمني على املعايري التالية: )10٪(  ملعدل 
للموؤهالت  و)٪10(  التخرج،  ل�سنة  و)٪35(  للمرت�سح،  الثانوية 
الأكادميية، و)25٪( ل�سنة التقدم بالطلب للح�سول على الوظيفة 
نق�ط  على  �س�بق  وقت  يف  بطلب  تقدمو�  �لذين  �الأفر�د  )يح�سل 
وقد  للمر�سح.  املدنية  اخلدمة  اختبار  لنتائج  و)٪20(  اإ�سافية(، 
طّورت الوزارة اآلية الختيار بحيث يكون عدد املرت�سحني لكل  �ساغر 
)6( لكل وظيفة، ويتم �ختي�ر �الأعلى من �لنق�ط وح�سب �ل�سو�غر. 
ويخ�سع  التخ�س�سية،  الكفايات  لختبار  املر�سحون  ويتقدم 
الوزارة  وتقوم  للمقابلة.  المتحان  يجتازون  الذين  املر�سحون 
بالتعيني على ح�ساب التعليم الإ�سايف حيث جتري امتحانات ويتم 
تعيني معلم اإ�سايف عن طريق املديرية من البدائل الطارئة التي ل 



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 30

بع�س  ويف  املدنية.  ديوان اخلدمة  �ساغر من خمزون  فيها  يتوافر 
الأحيان تن�سر الوزارة الوظائف ال�ساغرة علًنا ملجالت التخ�س�س 
املتاحة يف جمموعة املر�سحني لديوان اخلدمة املدنية التي ل يتوافر 

لدى ديوان اخلدمة خمزون طلبات فيها.
وي�سّكل تعيني املعلمني املوؤهلني حتدًيا كبرًيا، ل �سيما يف املناطق 
التجيري(  )عالوة  خا�سة  عالوة  وجود  من  الرغم  على  النائية، 
ا، تقدمها الوزارة لت�سجيع  ترتاوح بني )50 اإلى 150( ديناًرا �سهرًيّ
املعلمني على العمل يف تلك املناطق. وعلى مدى ال�سنوات املا�سية، 
املجتمع  كلية  من  الدبلوم  �سهادة  حلاملي  الفر�سة  اإتاحة  متت 
يف  التعليمية  ال�سواغر  مللء  حماولة  يف  التدري�س  مبهنة  لاللتحاق 
احلالة  وتتطلب هذه  املعلمني.  نق�س يف  فيها  يوجد  التي  املدار�س 
اإجراءات اإ�سرتاتيجية جلعل مهنة التعليم خياًرا جاذبا للكفاءات؛ 
بتطبيق تو�سيات اإطار �سيا�سة املعلم املتعلقة باختيار املعلمني �سمن 
معايري تناف�س مهنية، ولي�س فقط اعتماد الدور يف ديوان اخلدمة 
املعلمني  تاأهيل  برنامج  بتنفيذ  موؤخًرا  الوزارة  بداأت  وقد  املدنية. 
�سروط  �سمن  �ملفتوح  �الإعالن  على  ب�ال�ستقط�ب  �خلدمة؛  قبل 
�الأولوية  �إعط�ء  وقد مت  �ملعلمني،  �ختي�ر  �سروط  لتح�سني  حمددة؛ 

خلريجي دبلوم تاأهيل املعلمني قبل اخلدمة.
التدريب قبل اخلدمة

تتطلب مهنة التعليم موؤهالت مهنية خا�سة، وتدريًبا منا�سًبا. 
ويف الأردن، مت تطبيق جتارب عدة؛ لتاأهيل املعلمني واإعدادهم وفق 
يف  الفرعي  والتخ�س�س  املعلمني،  معاهد  ت�سمل:  عّدة،  منهجيات 
اجلامعة، واملعلم املتخ�س�س ومعلم املجال. وعلى الرغم من ذلك، 

مل ت�ستمر اأيٌّ من هذه الربامج لالأ�سباب الآتية:
اجلامعة  طلبة  جميع  قياَم  الربامج  هذه  بع�س  تتطلب  مل   

مبمار�سة مهنة التعليم.
بني  تفاوًتا  هناك  اإّن  اإذ  الربامج؛  هذه  بع�س  اعتماد  يتم  مل 

اجلامعات يف تطبيقها.

على  الأكادمييني  اخلريجني  املدنية  اخلدمة  نظام  يف�سل 
ر للمعلمني احلوافز الكافية. املعلمني املتخ�س�سني، ول ُيوَفّ
واأ�سباب فنية اأخرى تتعلق باملعلمني وبرنامج التاأهيل.

قبل  املعلمني  لتدريب  وا�سح  اأو  �سامل  نظاٌم  حاليا  يوجد  ل 
اخلدمة، كما اأن التدريَب الآخر املتاح ملدر�سي املدار�س احلكومية 
يف  ومعلماتها  الأطفال  ريا�س  معلمو  ويتلقى  حمدود.  واخلا�سة 
برامج  خالل  من  اخلدمة  قبل  تدريًبا  الأولى  الثالثة  ال�سفوف 
التعليم اجلامعي املوجهة نحو ممار�سة املهنة، ول تت�سمن الدورات 
الرغم  وعلى  الجتماعي.  النوع  على  تدريب  اأي  للخدمة  ال�سابقة 
من اأن الوزارة قدمت بدياًل لذلك؛ بت�سميم برنامج �سامل لتهيئة 
املعلمني اجلدد، ومت تدريب جميع املعلمني اجلدد خالل ال�سنوات 
الأربعة الأخرية، اإل اأن الربنامج مرتفع التكلفة وق�سري الأمد، ول 
ميكن اأْن يحَلّ حمَلّ الربامج ال�ساملة لتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة؛ 
لذا فقد بداأت الوزارة  ومن خالل �سراكتها مع اأكادميية امللكة رانيا 
بت�سميم منوذج جديد لت�أهيل �ملعلمني قبل �خلدمة، ومن �مل�أمول 
يف املرحلة القادمة، وخالل اخلطة الإ�سرتاتيجية اأن يتم ا�ستكمال 

بناء نظاٍم وطني �سامل لتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة. 
التدريب اأثناء اخلدمة 

تناولتها  التي  الرئي�سة  الق�سايا  اإحدى  املعلمني  فاعلية  تعدُّ 
املعرفة  اقت�ساد  نحو  التعليم  تطوير  برنامج  من  الأولى  املرحلة 
املمار�سات  يف  التغيريات  على  الرتكيز  وكان   .)ERfKE I(
التعليمية املطلوبة لتحقيق نتائج التعلم للطلبة على اأ�سا�س املناهج؛ 
املتنوعة  املوارد  وا�ستخدام  اجلديدة،  التعليمية  املنهجيات  بتنفيذ 
وا�ستخدام جمموعة وا�سعة من اأدوات تقييم الطلبة. و�سمن اإطار 
املرحلة الثانية من هذا الربنامج )ERfKE II(، مت الرتكيز على 

ما يلي:
 1( تفعيل الإطار العام ل�سيا�سة التطوير املهني للمعلمني.

 2( مراجعة اإعداد املعلمني وتدريبهم وتنميتهم مهنًيا.
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 3( التغيريات العملية واملوؤ�س�سية الالزمة لدعم املعلمني.
املعلمني  لتدريب  تبذل  التي  الكبرية  الرغم من اجلهود  وعلى 
اأثناء اخلدمة، اإل اأنه ما زال هنالك حاجة لتطوير �سيا�سة �ساملة 
املعايري  �سوء  يف  اخلدمة  اأثناء  املهنية  للتنمية  متكامل  ومنهاج 
بحوافزهم،  املعلمني  تدريب  وربط  للمعلمني،  املهنية  والكفاءات 
ل�سمان  املهنية  التنمية  لتقدمي  واآليات  وا�سحة  �سيا�سة  وتطوير 
كما  اخلدمة  مزودي  من  متعدد  لنظام  بالنتقال  التدريب؛  جودة 

اأُِقَرّ يف اإطار �سيا�سة املعلم.
ترخي�س املعلمني مهنًيا وترقيتهم وتقييمهم

مهنًيا  املعلمني  لرتخي�س  متكامل  نظام  الوزارة  لدى  لي�س 
النظام  ا�ستخدام  عن  الوزارة  توقفت  وقد  وترقيتهم.  وتقييمهم 
هذا  يف  فجوة  وجود  اإلى  اأدى  مما  املعلمني،  لرتخي�س  ال�سابق 
املجال. وتقوم الوزارة حالًيا بتنفيذ تقييم اأداء املوظفني ح�سب ما 
خ�سو�سية  يراعي  ل  التقييم  وهذا  املدنية.  اخلدمة  جمل�س  اأقّره 
التعليم، حيث يتم تقييم املعلم كموظف، ولي�س من اجلانب  مهنة 
بتفعيل  عملها؛  وقيا�س  ومتابعتها  العمل  خطط  و�سع  ويتم  املهني. 
وت�سمل  املوظف.  اأداء  وتقرير  �سجل  ميثلها  التي  التقييم  اأدوات 
عملية التقييم اخلطوات الآتية: حتديد الأهداف املرجوة للوحدة / 
املديرية، وحتديد النتائج واملخرجات التي يجب اأن يحققها املوظف 
بناء على الأن�سطة، واملتابعة الدورية واملراجعة بني امل�سرف املبا�سر 
تطوير  حماولت  من  الرغم  وعلى  الأداء.  �سجل  لنتائج  واملوظف 
كذلك،  املاأمول.  دون  يزال  فما   ، التعليم  مهنة  لينا�سب  التقرير 
فاإن نتائج تقييمات الأداء ل تلعب دوًرا مبا�سًرا يف ترقية املوظفني. 
وبلغت ن�سبة احلا�سلني على ت�سنيف ممتاز يف تقييم الأداء يف عام 
تعتمد  تزال  ما  املعلمني،  ترقية  اأن  اإلى  ي�سري  2016 )80٪(، مما 

على الأقدمية، و�سنوات اخلدمة، ولي�س على نتائج الأداء.
ترخي�س القيادات الرتبوية

يف  الرتبويني  للقادة  الرتاخي�س  ملنح  نظام  حاليا  يوجد  ل 
املدار�س يف الأردن. وي�ستند النظام احلايل للتوظيف يف املنا�سب 

الأداء  اإلى  ولي�س  اخلدمة  مدة  طول  اإلى  كبري  حد  اإلى  القيادية 
املقام  يف  املدار�س   مديري  عمل  ويركز  والإمكانات.  ال�سخ�سي 
من  بدل  الإدارية،  والإجراءات  املدر�سية  البيئة  اإدارة  على  الأول 
الوظيفي  التطور  نظام  ول يحدد  كفاءاتهم،  وتعزيز  املعلمني  دعم 
اأو يعطي اأهمية كربى خلربات املعلمني يف املنا�سب القيادية، ولكن 

يكافئ اأولئك الذين اأم�سوا وقتا اأطول يف جمال التعليم.
املنظومة  توؤ�س�س  اأن  مبكان  الأهمية  فمن  ذلك،  على  وبناء 
الرتبوية  والقيادات  املعلمني  لرتخي�س  متكامال  نظاما  الرتبوية 
مهنيا، واأن تطّور م�ساًرا مهنيا وا�سحا للمعلمني والقيادات، يربط 

احلوافز بالأداء، وتطوير منهجيات تقييم الأداء تبًعا لذلك.
اإدارة النظام الرتبوي / احلاكمية

التزام  اأهميَة  دائم  ب�سكل  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  توؤكد 
الر�سيدة  احلوكمة  بقواعد  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  جميع 
من  يعزز  ومبا  وكفاءتها،  احلكومية  الأنظمة  �سالمة  ت�سمن  التي 
احلكومية،  باخلدمات  املواطنني  وثقة  احلكومي  الأداء  فاعلية 
الرتبية  وزارة  عملت  لذا  العام؛  املال  على  احلفاظ  يف  وي�ساهم 
والتعليم من خالل )قانون الرتبية والتعليم رقم )16( لعام 1964 
وقانون الرتبية والتعليم املوؤقت رقم )27( ل�سنة 1988 وتعديالته- 
والذي �سدر كقانون دائم حتت رقم )3( ل�سنة  1994( على ح�سر 
القوانني والأنظمة والأ�س�س والتعليمات كافة املعمول بها، والأهداف 

املوؤ�س�سية واملهام الرئي�سة.
 ومن الربامج املطبقة يف الوزارة لتحقيق احلاكمية املوؤ�س�سية، 
الإداري  اجلودة  نظام  وتطبيق  الداخلية،  الرقابة  اأنظمة  تفعيل 
العادلة  الب�سرية  املوارد  واأنظمة  الإجراءات،  لتوحيد  )الأيزو( 
الرتبوي  لالإ�سراف  حمددة  اأ�س�س  وتطبيق  للجن�سني،  واملن�سفة 
وامل�ساءلة، اإ�سافة اإلى اإدارة املوارد املالية عالية امل�ستوى، وعمليات 

الرقابة املالية عليها.
وفًقا  والت�سريعات  القوانني  با�ستمرار  الوزارة  ُر  وتطِوّ  
اإطار  لتحديد  ملحة  احلاجة  كانت  اإذ  والتغريات؛  للم�ستجدات 
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ومتكني  والأ�س�س،  القوانني  ل�سبط  املوؤ�س�سية  للحاكمية  موحد 
دليل  الوزارة  اأعدت  ال�سدد،  دورًيا. ويف هذا  قيا�سها  الوزارة من 
احلوكمة يف عام 2017؛ اإذ ت�سمن الدليل حتديد مبادئ احلوكمة 
الر�سيدة وهي: �سيادة القانون، وال�سفافية، وامل�ساءلة، وامل�ساركة، 
املبادئ  هذه  وُتقَيُّم  وال�ستدامة.  والكفاءة،  والفاعلية،  والنزاهة، 
من خالل الأبعاد الآتية: الت�سريعات الأ�سا�سية، والهيكل التنظيمي، 
والقيادة، والإ�سرتاتيجية، واإدارة املوارد الب�سرية، والإدارة املالية، 
واإدارة امل�سرتيات، وال�سراكات واملوارد، وتقدمي اخلدمات، ونتائج 
املوظفني وال�سركاء، والنتائج املالية، واخلدمات العامة واملخرجات 

النهائية، والنتائج الكلية والآثار.
التخطيط الإ�سرتاتيجي

ال�سيا�سات  تطوير  جمال  يف  وا�سحة  جهوًدا  الوزارة  بذلت 
ال�سابقة،  الإ�سرتاتيجية  الإ�سرتاتيجي، كاإعداد اخلطة  والتخطيط 
وامل�ساركة يف اإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية  
يف ما يخ�س قطاع التعليم العام، اإ�سافة اإلى عقد موؤمتر التطوير 
القطاعات  جميع  من  وا�سعة  ومب�ساركة   2015 عام  يف  الرتبوي 
تهدف  تو�سيات  املوؤمتر  هذا  قّدم  اإذ  الرتبوية؛  العملية  يف  املعنية 
اإلى حت�سني جودة التعليم يف الأردن، وحت�سني اأداء النظام الرتبوي 
وتوّفُر  القدرات  ُر  تطِوّ الوزارة  زالت  ما  اأخرى،  جهة  ومن  كاماًل. 
املجال؛  هذا  يف  الأداء  فجوات  وت�سدُّ  املوؤهلة،  الب�سرية  املوارد 
لإميانها بدور التخطيط الفعال بو�سفه و�سيلة لتح�سني اأداء النظام 
الرتبوي،   للنظام  القائم  الو�سع  الوزارة  و�ست�سّخ�ُس  التعليمي. 
ر  وحُتِلُّل اأداَءه؛ بتبني م�سار التخطيط الإ�سرتاتيجي احلايل، و�ستطِوّ
الوزارة  روؤية  لتحقيق  التنفيذية  واخلطط  وامل�ساريع  الربامج 
الأطراف  جميع  مع  بالتعاون  الإ�سرتاتيجية،  واأهدافها  ور�سالتها 

الداعمة.
الأداء املوؤ�س�سي 

بهدف  املوؤ�س�سي،  الأداء  يف  والتميز  اجلودة  لثقافة  تر�سيخًا 

تلبي  متفوقة  اأداء  م�ستويات  على  واملحافظة  التميز  حتقيق 
طّبقت   ، وتوقعاتهم  املعنيني  العالقة  اأ�سحاب  جميع  احتياجات 
العاملية �سمن  والتميز  لأنظمة اجلودة  الأ�سا�سية  املفاهيم  الوزارة 
عملت  اإذ  الأ�سا�سية؛  وممار�ساتها  وخدماتها  الرئي�سة  عملياتها 
الوزارة  مركز  يف  وتطبيقه  اجلودة  اإدارة  نظام  بناء  على  الوزارة 
ومديريات الرتبية والتعليم، ويف خم�س ع�سرة مدر�سة حكومية وفق 
�سهادة  جتديد  مت  وقد   1994 –  9001  ISO العاملية  املوا�سفات 
اإلى  اإ�سافة   ،2011/12/10 بتاريخ   2008 اإ�سدار   9001 الآيزو 
احلكومي  الأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  يف  امل�ساركة 
وال�سفافية منذ انطالقها يف عام 2004، وقد حققت الوزارة نتائج 
املركز  على  الوزارة  ح�سول  اآخرها  كان  املجال،  هذا  يف  متميزة 
الأول للمرحلة الربونزية يف الدورة ال�سابعة 2014-2015، اإ�سافة 
اإلى امل�ساركة يف جوائز التميز الفردية؛ كاملوظف املتميز واملوظف 
داعمة  عمل  ومنهجيات  اإ�سرتاتيجيات  اإعداد  مت  وقد  املثايل، 
لإ�سرتاتيجية الوزارة؛ كاإ�سرتاتيجية اإدارة الإبداع والبتكار، واإدارة 

املعرفة ، واإدارة املخاطر والأزمات.  
هنالك  اأن  اإل  الإجنازات،  هذه  حتقيق  من  الرغم  وعلى   
بع�س التحديات التي تواجهها الوزارة يف �سبيل الو�سول اإلى اأعلى 
م�ستويات الأداء يف اجلودة والتميز والإبداع؛ كقلة الوعي مبفاهيم 
و�سعف  الإداري،  اجلودة  نظام  تطبيق  و�سعف  العاملي،  التميز 

اعتماد نتائج درا�سات الر�سا يف تطوير الأداء املوؤ�س�سي.
اأنظمة املعلومات

ا�ستكماًل جلهود وزارة الرتبية والتعليم يف جمال توفري احللول 
التكنولوجية خلدمة متخذي القرار على م�ستوى املدر�سة ومديرية 
اإدارة  نظام  اإطالق  مت  الوزارة،  مركز  واإدارات  والتعليم  الرتبية 
املعلومات الرتبوية )Open EMIS( بالتعاون مع مكتب اليون�سكو 
توحيد  بهدف  2017/2016؛  الدرا�سي  العام  بداية  مع  عمان  يف 
الطلبة  و�ساملة عن  واآنية  دقيقة  بيانات  وتوفري  البيانات،  م�سادر 
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واملعلمني واملدار�س، اإ�سافة اإلى املوؤ�سرات الرتبوية الالزمة خلدمة 
متخذ القرار على جميع امل�ستويات الإدارية، و�ستعمل الوزارة على 
الرتبية  مديريات  اأعمال  حو�سبة  لي�سمل  النظام  تطوير  ا�ستكمال 
والتعليم واإدارات مركز الوزارة، وتفعيل دور جميع هذه الإدارات يف 
تدقيق البيانات املُدَخلة وحتديثها بال�سكل الذي ي�سمن تكامل هذا 
النظام مع الأنظمة الأخرى داخل الوزارة وخارجها، ومبا ين�سجم 
مع م�سروع احلكومة الإلكرتونية الوطني متهيدًا لتمكني م�ستخدمي 
الرتبوية  واملوؤ�سرات  والبيانات  الأنظمة  هذه  توظيف  من  النظام 
املعلومات اجلغرافية  نظام  تطوير  كما مت  القرار.  يف عملية �سنع 
)WebGIS( وت�سغيله؛ حيث �ستعمل الوزارة على تفعيل النظام 
ثم  لالأردن،  الرتبوي  الواقع  يف  الرتبوية  البيانات  دمج  لغايات 
حتويلها اإلى خرائط رقمية وموؤ�سرات تربوية تدعم متخذ القرار، 
الأبنية  لت�سييد  املنا�سبة  املواقع  حتديد  يف  وت�ساعده  وتخدمه 
وزيادة  للتعليم،  التحتية  البنية  يف  والتو�سع  اجلديدة،  املدر�سية 
واحتياجات  الطلبة  توزيع  يف  التوازن  مراعاة  مع  اللتحاق،  ن�سبة 
املناطق، والكثافة ال�سكانية والنمو، وتوافر الأرا�سي امل�سجلة حتت 

ا�سم اخلزينة العامة للدولة. 
اإدارة املخاطــر

التي  اخلارجية  اأو  الداخلية  التهديدات  باأنها  املخاطر  ُف  ُتعَرّ
على  الوزارة  عملت  وقد  املوؤ�س�سية،  الأهداف  حتقيق  دون  حتول 
 ،2012 العام   منذ  والأزمات  املخاطر  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  اإعداد 
بالتغذية  وحتديثها؛  تطويرها  بهدف  دورًيا  مراجعتها  على  وتعمل 
م�سوؤولية  العالقة  ذات  الإدارات  وتتولى  املعنيني،  من  الراجعة 
الوزارة؛  تواجهها  التي  املخاطر  اإدارة  اإجراءات  تنفيذ  متابعة 
�سها  بالأن�سطة الإدارية والفنية التي تتحكم بدرجة اخلطورة وتخِفّ
اإلى اأقل م�ستويات ممكنة، اأو ت�سيطر عليها. وقد عملت الوزارة على 
الهيئة  والكوارث مع  الأزمات  لإدارة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اإعداد 
الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، وطورت خطة احلِدّ من العنف 

والتطرف، وتقوم �سنوًيا باإعداد خطة الطوارئ وال�ستعداد لف�سل 
ال�ستاء وتعميمها. ويف �سوء تعدد املخاطر التي تواجه قطاع التعليم، 
املنتظم  وتكرار حدوثها  والإقليمي،  الوطني  امل�ستوى  وتنوعها على 
والع�سوائي، ونظًرا جلغرافية توزيع املديريات واملدار�س يف اململكة، 
وتنوع املخاطر التي تواجه امليدان الرتبوي والنظام الرتبوي، فقد 
الرتبوي  النظام  تواجه  التي  باملخاطر  التنبوؤ  اإلى  احلاجة  برزت 
ملاأ�س�سة  اإلى ذلك هنالك حاجة  واإ�سافة  وا�ست�سعارها وحتديدها، 
عمل اإدارة املخاطر �سمن الهيكل الإداري للتعامل معها �سمن اإطار 
عمل موؤ�س�سي، ي�سمن متابعة املخاطر ومواجهتها باأ�ساليب حديثة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م�ستوى  على  والتهديدات  التغريات  تواكب 
الت�سورات  وتوفري  البديلة،  ال�سيناريوهات  واإعداد  وال�سركاء، 
واملهنية  بال�سرعة،  املخاطر  ملواجهة  الالزمة  وامليزانيات  والآليات 

املطلوبة على م�ستويات النظام الرتبوي كافة.
الإنفاق احلكومي على التعليم

يف  دينار  مليار   )1.09( التعليم  على  احلكومي  الإنفاُق  بلغ 
عام 2016، واإ�سافة اإلى الإنفاق من ميزانيتي الوزارتني املكلفتني 
بالتعليم والتعليم العايل، ي�سمل هذا املبلغ امل�سروفات التي تتحملها 
وزارة الدفاع وموؤ�س�سة التدريب املهني وامل�ساريع الراأ�سمالية املمّولة 
الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  خالل  من  التنمية  �سركاء  من 

وي�سمل اأي�سا تكلفة اإدارة النظام الرتبوي والإ�سراف عليه.
اإجمايل  من  ن�سبته )٪13.46(  ما  على  التعليم  قطاع  ح�سل 
ميثل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  مع  وباملقارنة  احلكومي،  الإنفاق 
ينتجها  التي  الرثوات  من   )٪4( التعليم  على  احلكومي  الإنفاق 

القت�ساد يف عام 2016.
نتيجة  التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  من  امل�ستوى  هذا  وياأتي 
ل�سيا�سة القت�ساد الكلي وال�سيا�سات املالية التي تهدف اإلى احلِدّ 
على  املتزايدة  اأو  الكبرية  القيود  بع�س  وت�سع  العام،  الإنفاق  من 
الرواتب  ونظام  والأمن،  بالدفاع  يتعلق  ما  يف  احلكومي   الإنفاق 
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ال�سيا�سة  ا�ستقرت  وقد  الديون.  على  املرتتبة  والفوائد  التقاعدية 
الإنفاق  اإجمايل  تتبعها احلكومة يف  التي  امليزانية  و�سيا�سة  املالية 
الإجمايل يف عام  املحلي  الناجت  اأقل من  الذي ميثل ح�سة  العام، 

2016؛ اأي بن�سبة 4٪، مقارنة مع 4.24٪ يف عام 2013.  
هيكلية الإنفاق احلكومي على التعليم

يتم توجيه التمويل احلكومي اإلى حِدّ كبري نحو مرحلة التعليم 
التمويل،  اإجمايل  من  ن�سبته حوايل )٪66(  تبلغ  الذي  الأ�سا�سي، 
حيث يلتحق العدد الأكرب من الطلبة بهذه املرحلة. ويتلقى التعليم 
التمويل،  اإجمايل  من   )٪11.7( بن�سبة  ح�سة  اأكرب  ثاين  العايل 

ويح�سل التعليم الثانــــوي على ما ن�سبته ) ٪10.4 ( .
تتمحور تكلفة الأن�سطة يف قطاع التعليم حول رواتب املوظفني، 
فعلى م�ستوى التعليم الأ�سا�سي، يتم تخ�سي�س )83٪( من التكلفة 
املوظفني،  من  لغريهم  و)٪21(  للمعلمني   )٪62( منها  للرواتب، 
النفقات  ومتثل  اأخرى،  نفقات  لأي  يذكر  جماًل   يرتك  ل  مما 

الت�سغيلية ما ن�سبته )5.5٪( من التكلفة الكلية.
يف  اأردنًيا  ديناًرا   )720( طالب  لكل  الإنفاق  متو�سط  ويبلغ 
املدار�س احلكومية التي ت�سرف عليها وزارة الرتبية والتعليم، منها 
اأردنًيا  ديناًرا  و)40(  للموظفني،  كنفقات  اأردنًيا  ديناًرا   )645(

للنفقات الت�سغيلية، و)35( ديناًرا اأردنًيا للنفقات الراأ�سمالية.
الإنفاق على الطلبة ال�سوريني

كان للتحاِق الطلبة ال�سوريني مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم 
– 2016 ( - كما يبني اجلدول )6(  الأعوام من ) 2013  خالل 
اأثٌر كبرٌي يف الإنفاق احلكومي على مدار�س الطلبة ال�سوريني وذلك 
الالزمة  الرتبوية  املتطلبات  وتاأمني  الآمنة  املدر�سية  البيئة  لتوفري 

كافة. 
جمالت اخلطة الإ�سرتاتيجية

ت�سمنت اخلطة الإ�سرتاتيجية �ستة جمالت هي: تعليم وتنمية 
واجلودة،  النظام،  ودعم  وامل�ساواة،  والو�سول  املبكرة،  الطفولة 

التحدياِت  جمال  كلُّ  وي�سف  املهني.  والتعليم  الب�سرية،  واملوارد 
واحًدا،  اإ�سرتاتيجًيا  هدًفا  ويت�سمن  تناولها،  يتم  التي  الرئي�سَة 
اإلى  اإ�سافة  باملجال،  العالقة  ذات  والأن�سطة  للمكونات  و�سف  مع 

موؤ�سرات املخرجات واأهدافها.
املجال الأول: التعليم املبكر وتنمية الطفولة

يتعلق هذا املجال بتوفري الربامج النوعية للتعليم املبكر وتنمية 
الرتبية  وزارة  يف  الأطفال  ريا�س  من  الثانية  املرحلة  يف  الطفولة 

والتعليم، ويت�سمن هذا املجال املكونني الرئي�سني الآتيني:  
1- الو�سول والتو�سع    2- اجلودة

املدر�سة  قبل  ما  التعليم  مرحلة  يف  التو�سع  من  كلٌّ  ي�سكل 
والرتقاء مب�ستواه عن�سرين رئي�سني يف ال�ستثمار ال�سليم والفاعل 
والإ�سرتاتيجية  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  �سوء  ويف  التعليم.  يف 
فر�س  زيادة  تت�سمنان  اللتني  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 
مرحلة  يف  النوعي  التعليم  على  واإناًثا،  ذكوًرا  الأطفال،  ح�سول 
الطفولة املبكرة، وزيادة ا�ستعدادهم للتعلم من اأجل احلياة، ل بَدّ 
من توفري البنية التحتية للو�سول اإلى م�ستوى اأ�سا�سي من اخلدمات 
جلميع الأطفال، اإ�سافة لذلك هنالك حاجة لتطوير الأطر العامة 
لتقييم الطلبة واملناهج الدرا�سية وحت�سني كفاءة القوى العاملة يف 
اإحداث التغيريات  ريا�س الأطفال. وت�ساهم الأ�ساليب املبتكرة يف 
الأمور  اأولياء  بت�سجيع  املبكر؛  التعليم  نظام  يف  املطلوبة  الإيجابية 
والتغذية  وال�سحة  التعليم  دعم  جمال  يف  جهودهم  تكثيف  على 
ال�سراكات  واإقامة  واملدر�سة،  املنزل  يف  الجتماعية  واحلماية 
احلكومية؛  غري  واملنظمات  املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  مع 

لت�سطلع بدور اأكرب يف تقدمي خدمات الطفولة املبكرة .
الهدف الإ�سرتاتيجي:

 زيادة فر�س ح�سول الأطفال - ذكوًرا واإناًثا- على تعليم نوعي 
اأجل  من  للتعلم  ا�ستعدادهم  وزيادة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف 

احلياة. 
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و يف ما ياأتي ملخ�س مكونات هذا املجال، والتي �سيتم تنفيذها 
من اأجل حتقيق هذا الهدف.

املكون الأول: الو�سول والتو�سع
التعليم ما قبل املدر�سة،  اإن انخفا�س ن�سبة اللتحاق مبرحلة 
ول�سَيّما يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية والأكرث حاجة من اأهم 
�سمان  اأجل  ومن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تواجه  التي  التحديات 
م�ساركة  من  بّد  فال  النوعية،  اخلدمات  اإلى  والو�سول  العدالة 
الطفولة  خدمات  تقدمي  يف  احلكومي  وغري  اخلا�س  القطاعني 
ريا�س  ا�ستحداث  لت�سهيل  الت�سريعات  الوزارة  و�سرتاجع  املبكرة. 
الأطفال اخلا�سة، وكذلك �ستطبق برناجًما جتريبًيا ي�سمل )173( 
رو�سة اأطفال خا�سة؛ للم�ساعدة يف حت�سني غرف ريا�س الأطفال، 
ودعم رواتب املعلمني من اأجل ت�سجيع التو�سع يف ا�ستحداث ريا�س 
باإجراء  الراهن؛  الو�سع  حتليل  يجب  اأخرى،  جهة  ومن  الأطفال. 
حتليل كمٍيّ لتحديد التغطية والفجوات يف تقدمي اخلدمات واإدارة 
يجب  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم 
تخ�سي�ُس املوارد املالية الالزمة؛ بتحديد التكلفة الكلية للخدمات، 
مبا يف ذلك التكاليف الت�سغيلية والراأ�سمالية. وهناك حاجة لبناء 
الأبنية  ويف  احلالية  احلكومية  املدار�س  يف  جديدة  اأطفال  ريا�س 
املدر�سية اجلديدة، اإ�سافة اإلى اإقامة �سراكات مع القطاع اخلا�س 
واملجتمعات املحلية؛ ل�سمان قدرة الأردن على احرتام اللتزامات 
الطفولة  اإلى خدمات  ال�ساملني  والعدالة  الو�سول  لتحقيق  الدولية 
املبكرة، ومبجرد التو�سع يف هذا النظام، تربز احلاجة اإلى تنقيح 
الت�سريعات لحت�ساب مرحلة ريا�س الأطفال �سمن مرحلة التعليم 

الإلزامي.
املكون الثاين: �سمان اجلودة يف مرحلة الطفولة املبكرة
من اأجل حت�سني جودة اخلدمات املقدمة لالأطفال يف مرحلة 
توكيد اجلودة، وتغطي هذه  الأطفال، يجب حتديد معايري  ريا�س 
يحرزه  الذي  والتقدم  والأطفال،  البالغني  بني  التفاعالت  املعايري 

املجتمع  م�ساركة  وم�ستوى  تعلمهم،  وم�ستوى  وحت�سيلهم  الأطفال 
واأثناءها،  اخلدمة  قبل  التدريب  وحت�سني  الأمور،  واأولياء  املحلي 
اخلا�سة  التعليمية  الحتياجات  لتحديد  الربامج  فعالية  ومتابعة 
الطفل.  بنمو  العام  والوعي  املعرفة  وحت�سني  وتلبيتها،  بالأطفال 
ومدى  املدر�سة  قبل  ما  التعليم  واقع  املعايري  هذه  تعك�س  كذلك، 
قربه اأو بعده من حتقيق الأهداف املن�سودة، وت�سهم اأي�سا يف توجيه 
القرار الرتبوي والإداري الوجهة ال�سحيحة؛ بالك�سف عن جوانب 
ال�سعف والقوة يف اأداء املوؤ�س�سات الرتبوية للتعليم ما قبل املدر�سة، 
وتعمل هذه املعايري على تخفي�س التكلفة ورفع اجلودة وتقليل الهدر 
جوانب  ومعاجلة  القوة  جوانب  بدعم  واجلهد؛  واملوارد  الوقت  يف 
اتخاذ  عمليات  لتح�سني  الإ�سالح  لعمليات  والتاأ�سي�س  ال�سعف 
القرار تبًعا ملنهجية علمية وا�سحة. وحتدد هذه املعايري م�سوؤوليات 
واملجتمع،  كالدولة،  التعلمية  التعليمية  العملية  يف  ال�سركاء  جميع 
والعاملني يف املوؤ�س�سات الرتبوية املهتمة بالتعليم ما قبل املدر�سة، 
وحتفيزهم على �لتع�ون �لفع�ل، وتقدم هذه �ملع�يري كذلك �ل�سروط 
اجلوهرية مل�ساركة اأولياء الأمور يف املوؤ�س�سات الرتبوية التي تقدم 

التعليم ما قبل املدر�سة.  
لتطوير  حاجة  هنالك  �سيكون  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  وخالل 
والكتب  املناهج  اإدارة  مع  بالتعاون  املبكرة  الطفولة  تنمية  منهاج 
ي�ستند  بحيث  املناهج،  لتطوير  اجلديد  الوطني  واملركز  املدر�سية 
�إلى  و�إ�س�فة  من��سبة من�ئًي�.  مع�يري ومم�ر�س�ت  �إلى  �ملنه�ج  هذ� 
اإعداد موارد تعليمية جديدة ملرحلة ريا�س الأطفال،  ذلك، �سيتم 
وقدراتهم  ف�سولهم  لتحفيز  الأطفال  ل�سن  منا�سبة  �ستكون  والتي 

وا�ستعدادهم للتعلم.
املجال الثاين: الو�سول وامل�ساواة

يهدف هذا املجال اإلى �سمان الو�سول وامل�ساواة جلميع املقيمني 
يف اململكة الأردنية الها�سمية؛ وحتقيًقا لهذه الغاية، يت�سمن املجال 

املكونات الآتية: 
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1.البنية التحتية. 
2.التعليم الدامج / الحتياجات اخلا�سة.

3.التعلم مدى احلياة والتعليم غري النظامي.
الهدف الإ�سرتاتيجي:

�سمان الو�سول وامل�ساواة للطلبة من كال اجلن�سني، وا�ستيعاب 
جميع الفئات العمرية يف التعليم جلميع املقيمني يف اململكة الأردنية 

الها�سمية.
التي  وامل�ساواة  الو�سول  جمال  ملكونات  ملخ�ٌس  ياأتي  ما  ويف 

�سيتم تنفيذها من اأجل حتقيق هذا الهدف. 
املكون الأول: البنية التحتية / املجال الثاين: الو�سول وامل�ساواة

يهدف هذا املجال اإلى �سمان الو�سول وامل�ساواة جلميع املقيمني 
يف اململكة الأردنية الها�سمية؛ وحتقيًقا لهذه الغاية، يت�سمن املجال 

املكونات الآتية:
اخلا�سة.     الحتياجات   / الدامج  2.التعليم  التحتية.   1.البنية 

3.التعلم مدى احلياة والتعليم غري النظامي.

الهدف الإ�سرتاتيجي:
�سمان الو�سول وامل�ساواة للطلبة من كال اجلن�سني، وا�ستيعاب 
جميع الفئات العمرية يف التعليم جلميع املقيمني يف اململكة الأردنية 

الها�سمية.
التي  وامل�ساواة  الو�سول  جمال  ملكونات  ملخ�ٌس  ياأتي  ما  ويف 

�سيتم تنفيذها من اأجل حتقيق هذا الهدف. 
املكون الأول: البنية التحتية

معدلت  وزيادة  املدار�س  يف  الكتظاظ  من  احلِدّ  اأجل  من 
مبن  الأطفال،  جلميع  والثانوية  الأ�سا�سية  باملدار�س  اللتحاق 
البيئة  حت�سني  على  املكون  هذا  يركز  الالجئني،  الطلبة  من  فيهم 
التي  اجلديدة  املدر�سية  الأبنية  ت�سييد   )1( خالل:  من  التعليمية 
العمل   )2( احلديثة،  املعايري  تراعي  بحيث  اإليها  الو�سول  ي�سهل 
على تخفي�س ن�سبة الأبنية املدر�سية امل�ستاأجرة، )3( خف�س ن�سبة 

املدار�س امل�ستاأجرة.
ونوعيتها،  للمدار�س  التحتية  البنية  �سالمة  حت�سني  اأجل  ومن 
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�سُتِعـدُّ الوزارة برناجًما لل�سيانة الوقائية واأنظمة التكييف يف جميع 
املدار�س يف اململكة. وعالوًة على ذلك، ل يعدُّ �سمان توفري ال�سيانة 
للمدار�س اجلديدة بعد انتهاء فرتة ال�سيانة التي يتحملها املقاول 
احلفاظ  اأجل  من  الوقائية  ال�سيانة  و�ستبداأ  املهمة.  الأولويات  من 
على نظافة املرافق املدر�سية و�سمان ا�ستمرارية ا�ستخدامها. واأثناء 
حمدًدا  مالًيا  مبلًغا  املديرية  تقدم  اأن  املتوقع  من  اخلطة،  تنفيذ 
ال�سيانة  جلان  وتقوم  ال�سيانة،  تكاليف  لتمويل  املدار�س  ملديري 
عطاءات  الوزارة  �ستطرح  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  ال�سيانة،  بتوفري 

لرتكيب نظم الطاقة ال�سم�سية والتكييف يف مدار�س عدة خمتارة. 
املكون الثاين: التعليم الدامج / الحتياجات اخلا�سة 

جلميع  التعليم  على  احل�سول  فر�س  زيادة  اإلى  الوزارة  ت�سعى 
الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، مبن فيهم )الالجئون(، ومن 
بتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة عدم وجود  املتعلقة  الق�سايا  بني 
ت�سخي�س منا�سب لالأطفال. ول يوجد حاليا �سوى مركز ت�سخي�س 

يف  ومركزه  ال�سحة  وزارة  قبل  من  اإدارته  تتم  الدولة،  يف  واحد 
مراكز  باإن�ساء  والتعليم  الرتبية  وزارة  وترغب  عمان.  العا�سمة 
ت�سخي�س خا�سة بها: ثالثة مراكز اإقليمية، ومركزين متنقلني للعمل 
يف خميمات الالجئني، من اأجل تقييم الحتياجات اخلا�سة للطلبة 

على نحو �سليم.
ميكن  تقريبا،  اأ�سا�سية  مدر�سة   150 حالًيا  الوزارة  ولدى 
الرتبية  اإدارة  و�ستعمل  اإليها.  الو�سول  الإعاقة  ذوي  لالأطفال 
على  العام  التعليم  واإدارة  املدر�سية  اخلريطة  ق�سم  مع  اخلا�سة 
واحدة  ومدر�سة  للبنات  واحدة  )مدر�سة  �سنوًيا  مدر�ستني  جتديد 
اأي�سا  املدار�س  هذه  ت�سمل  بحيث  تربية،  مديرية  كل  يف  للبنني( 
ريا�س الأطفال ل�سمان عدم حرمان الأطفال املعوقني من الو�سول. 
و�سوف ت�سمل التجديدات يف البداية املمرات اخلا�سة بالطلبة ذوي 
جتديدها  مت  التي  املدار�س  هذه  و�ستكون  املياه.  ودورات  الإعاقات 
حمور الرتكيز الرئي�س لأن�سطة اإدارة الرتبية اخلا�سة. و�ست�ستخدم 

هذه املدار�س حموًرا لرفع الوعي حول التعليم الدامج مبا يف ذلك 
واإن�ساء  الوالدية،  التوعية  وبرامج   ، للمعلمني  املتخ�س�س  التدريب 
الذين  للطلبة  اخلدمات  ر  توِفّ التي  املتخ�س�سة  الدعم  وحدات 
النطق  جمال  يف  وال�سعوبات  اجل�سدية  ال�سعوبات  من  يعانون 
والتعلم يف املرحلة الثانية من ريا�س الأطفال وما بعدها. و�ست�سم 
عالج  وطبيَب  النطق،  لعالج  اخت�سا�سًيا  خا�سة  دعٍم  وحدِة  كلُّ 
طبيعي، ومعلمني اثنني مدربني على دعم الأطفال الذين يعانون من 

�سعوبات وبْطء يف التعلم.

احتياجات  حول  الوعي  لزيادة  اخلا�سة  الرتبية  اإدارة  وت�سعى 
ذوي  لالأ�سخا�س  الأعلى  املجل�س  مع  بالعمل  الإعاقة؛  ذوي  الطلبة 
الإعالم  و�سائط  وا�ستخدام  الدامج  التعليم  لتعزيز  الإعاقة؛ 

والر�سائل الق�سرية والن�سرات وغريها.
برنامج  تطوير  اإلى  اخلا�سة  الرتبية  اإدارة  تهدف  واأخريا، 
مراعاة  مع  الإعاقة  ذوي  الالجئني  الطلبة  وتعليم  لرعاية  خا�س 
الآثار املتعددة للحرب والإعاقة على هوؤلء الأطفال. و�سيوفر هذا 
الربنامج اخلدمات التعليمية وخدمات الدعم مثل العالج الوظيفي 
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واإعادة التاأهيل والعالج اللفظي، واأي معدات دعم �سرورية لدعم 
دمج الأطفال يف املدار�س احلكومية.

غري  والتعليم  احلياة  مدى  التعلم  الثالث:  املكون 
النظامي

ذوي  الطلبة  مع  ال�ستدراكي  الربنامج  ملواءمة  حاجة  هنالك 
الإعاقات، وقد مت ت�سميم هذا الربنامج لالأطفال الذين هم اأكرب 
من �سّن ال�سف املحدد باأربع �سنوات اأو اأكرث لالن�سمام اإلى برنامج 
اعتمادا على حاجة  �سنتني  اأو  �سنة  فاتهم مدة  ما  لتعوي�س  مكثف 
يف  ت�سجيلهم  واإعادة  تقييمهم  يتم  ثم  ومن  حدة،  على  طالب  كل 
املدار�س احلكومية. وكذلك، �سيتم توفري الفر�س التعليمية جلميع 
فئات املجتمع )الأطفال وال�سباب والبالغني( الذين فاتتهم �سنوات 
الأردنيني  الطلبة  اإلى  واإ�سافة  املدر�سة.  من  املت�سربني  اأو  التعليم 
تعليمية  بربامج  الطلبة  تزويد  �سيتم  الالجئني،  والطلبة  املوؤهلني 

غري ر�سمية منا�سبة من اأجل تنمية مهاراتهم.
النظامي  غري  التعليم  برامج  خالل  من  الأن�سطة  هذه  ُذ  وُتنَفّ

الآتية:
1- برنامج تعليم الكبار وحمو الأمية للفئة العمرية 15 �سنة فاأكرث.

2- برنامج الت�سرب للفئة العمرية )13-18( للذكور و )20-13( 
لالإناث.

3- الربنامج ال�ستدراكي للفئة العمرية )9-12( �سنة.
4 - برنامج الدرا�سات املنزلية للفئة العمرية 12 �سنة فاأكرث.

املجال الثالث: دعم النظام
يتناول  ور�سالتها،  والتعليم  الرتبية  وزارة  روؤية  من  انطالًقا 
لتمكني  الرتبوي  النظـام  بدعــم  ال�سلة  ذات  املحاور  املجال  هذا 
الأردن،  يف  التعليم  قطاع  اأهداف  حتقيق  من  الرتبوية  املنظومة 
بالأن�سطة  الإدارية؛  امل�ستويات  جميع  على  القرار  متخذي  وخدمة 
ال�سرورية  البيانات  وتوفري  الوزارة،  بها  تقوم  التي  واملمار�سات 
وال�ساملة جلميع عنا�سر العملية الرتبوية و�سركائها مبا يتنا�سب مع 

التوجه نحو الالمركزية يف دعم النظام الرتبوي، وحتقيق التميز 
والإبداع يف اإدارة الأداء املوؤ�س�سي وبناًء على متابعة م�ستدامة لإدارة 

الأزمات واملخاطر.
الهدف الإ�سرتاتيجي:

تعليمية  ل�سيا�سات  والتميز  البتكار  يحقق  تعليم  نظام  تعزيز 
التعليم يف  لقطاع  الأولوية  الأهداف ذات  ت�سهم يف حتقيق  فعالة، 

الأردن. 
و�سيتحّقُق هذا الهدف الإ�سرتاتيجي من خالل املحاور الآتية:

1- اإدارة الأداء املوؤ�س�سي.  
2- اإدارة اأنظمة املعلومات الرتبوية.     

3- اإدارة املخاطر والأزمات.
املكون الأول: اإدارة الأداء املوؤ�س�سي

اإدارة الأداء املوؤ�س�ســــي / الالمركزيــة
ُت�سرف وزارة الرتبية والتعليم على مديريات الرتبية والتعليم 
ريا�س  )من  الدرا�سية  املراحل  جميع  يف  لها  التابعة  واملدار�س 
الأطفال اإلى ال�سف الثاين ع�سر(؛ بال�ستعانة بنظاٍم مركزي يتبع 
املديريات  متتلك  اإذ   الأردن؛  يف  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني 
واملدار�س التابعة لها �سالحيات حمدودة يف التخطيط وال�ستقاللية 
يف اتخاذ القرار. وقد ُبذلت جهوٌد كبرية �سمن اإطار برنامج تطوير 
 ،)ERfKE II( الثانية  املرحلة  املعرفة  اقت�ساد  نحو  التعليم 
حيث مت الرتكيز على منح مديريات الرتبية واملدار�س م�سوؤوليات 
الذي   )SDDP( واملديرية  املدر�سة  تطوير  برنامج  �سمن  اأو�سع 
تطوير  على  ويركز  واملدار�س،  املديريات  يف  الالمركزية  يعزز 
املحلي  املجتمع  من  فاعلة  ومب�ساركة  اأو�ساعها  املدار�س، وحت�سني 
املركزية يف مراحل  الإدارة ما زالت متيل نحو  اأن  اإل  والداعمني. 
التعليم والتدريب كافة، دون وجود تن�سيق وا�سح اأو قنوات ات�سال 
حمددة اأو م�سار اإ�سرتاتيجي �سامل. وهذا ي�ستدعي تفوي�س املزيد 
الرتبية  وزارة  لتمكني  واملديريات  للمدار�س  ال�سالحيات  من 
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والتعليم من الرتكيز على تطوير الإ�سرتاتيجيات الفعالة، واإجراء 
التح�سينات التي ت�سمل اإعادة هيكلة وزارة الرتبية والتعليم للرتكيز 
الرتبية  مديريات  تقوم  حني  يف  الإ�سرتاتيجيات،  ت�سميم  على 
تقييم  عمليات  ودعم  الواقع  اأر�س  على  العمليات  باإدارة  والتعليم 

املدار�س وتطورها ذاتًيا.
التخطيط الإ�سرتاتيجي

ال�ستجابة  يف  الفعال  التخطيط  بدور  الوزارة  من  اإميانًا 
للتغريات املتالحقة وحتقيق الرتقاء مب�ستوى اأداء النظام الرتبوي 
لتحقيق اأهدافه املن�سودة؛ باملنهجية املبنية على النتائج، ومن اأجل 
تطوير الربامج التنفيذية لتحقيق روؤية الوزارة ور�سالتها واأهدافها 
كافة،  الداعمة  اخلارجية  اجلهات  مع  بالتعاون  الإ�سرتاتيجية 
اأن تقوم الوزارة بت�سخي�س الو�سع احلايل وحتليله، وتقدمي  يجب 

التقارير حول اأداء النظام الرتبوي.   
واأثناء فرتة تنفيذ اخلطة، �ستعمل الوزارة على تعزيز قدرات 
ثالث  مدة  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  تطوير  جمال  يف  املديريات 
�سنوات يف �سوء خطة اإ�سرتاتيجية التعليم التي تت�سمن امليزانيات 
ذات ال�سلة. ولتحقيق ذلك، يحتاج العاملون يف جمال التخطيط يف 
املديرية اإلى معرفة كيفية ا�ستخدام البيانات يف تطوير خططهم. 
وي�سمل ذلك فهم اأهمية البيانات امل�سنفة ح�سب النوع الجتماعي 
اجلن�سني.  بني  امل�ساواة  لتعزيز  املمكنة  واحللول  الثغرات  لتحديد 
وبناء على ذلك، �سيحتاج املخططون اإلى تلقي التدريب يف جمالت 

WebGIS، OpenEMIS، وحتليل البيانات.

وتنقيحها  الرتبوية  الت�سريعات  مراجعة  اإلى  الوزارة  وحتتاج 
يف  الرتبوي  القطاع  داخل  والتطورات  الحتياجات  لتلبية  بانتظام 

�سوء اللتزامات الوطنية والدولية.
الأداء املوؤ�س�سي

قيام  ب�سمان  تتعلق  كبرية  حتديات  الرتبوي  النظام  يواجه 
القطاع احلكومي باملهام املوكولة اإليه على اأكمل وجه ومبعايري عالية 

من اجلودة والتميز والكفاءة واملهنية. وعلى الرغم من اأن الأردن 
اأن  اإل  اأداًء يف درا�سات التقييم الدولية،  كان البلد العربي الأعلى 
جودة التعليم ما تزال ت�سكل حتدًيا يجب الت�سدي له؛ باملنهجيات 
جمتمع  اإن�ساء  على  تركز  التي  اجلديدة  املبتكرة  والإ�سرتاتيجيات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وت�سعى  ومتميزة.  عالية  جودة  ذي  تعلمي 
اإلى حت�سني الأداء املوؤ�س�سي؛ مباأ�س�سة معايري التميز العاملية خالل 
ال�سنوية  التنفيذية  اخلطط  �سمن  وعك�سها  اليومية  ممار�ساتها 
التي يتم تطويرها على جميع امل�ستويات، وعمليات املتابعة والتقييم 
لهذه اخلطط، وكذلك التو�سع يف توظيف التكنولوجيا يف اخلدمات 

املقّدمة والعمليات الرئي�سة. 
واملعايري  التوجيهية  املبادئ  الوزارة  �ستقدم  لذلك،  وحتقيًقا 
لتح�سني  املمار�سات  اأف�سل  واتباع  املُحَرز،  التقدم  لقيا�س  الالزمة 
واإ�سرتاتيجياته، وتطوير  العمل  املوؤ�س�سي، وتوثيق منهجيات  الأداء 
بقطاع  املعنيني  جميع  وحتفيز  واأدواتها،  الربامج  تقييم  اآليات 
على  بها  الرتقاء  ومبادرات  القرتاحات  اأف�سل  لتقدمي  التعليم 
جميع امل�ستويات الإدارية والفنية. وتهدف الوزارة اأي�سا اإلى متابعة 
جودة خمرجات النظام الرتبوي وتقييمه، وحت�سني اأدائه يف خمتلف 
م�ستوياته ومراحله )الطفولة املبكرة، واملرحلة الأ�سا�سية واملرحلة 
الثانوية(؛ بتبادل اخلربات مع ال�سركاء املحليني والدوليني و�سوًل 

اإلى م�ستوى عاٍل من اخلدمات املقدمة جلميع اجلهات املعنية. 
تعزيز  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل  اأخرى،  جهة  ومن 
القيادية  املنا�سب  وتويل  الرئي�سة،  املهام  اإجناز  يف  املراأة  دور 
تدقيق  تو�سيات  باعتماد  العدالة؛  حتقيق  عن  ف�ساًل  والإ�سرافية، 
الق�سايا  على  بدوره  التدقيق  هذا  و�سريّكز  الجتماعي.  النوع 
على  القائم  كالعنف  التعليم  قطاع  يف  الجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
الجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  اللوائح  وطبيعة  الجتماعي،  النوع 
اأجل  من  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  داخل  اجلن�سني  بني  والتوازن 
املوارد  وتوظيف  وزيادتها،  الجتماعي  النوع  يف  امل�ساواة  حت�سني 
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يف  الإدارية  امل�ستويات  جميع  على  كفاءتها  ورفع  املوؤهلة  الب�سرية 
جمال حتليل النوع الجتماعي ومفاهيمه. 

املكون الثاين: اإدارة اأنظمة املعلومات الرتبوية
حت�سني  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  لأهمية  نظرًا 
توفري احللول  اإلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سعى  الرتبوية،  العملية 
التكنولوجية وتوظيفها خلدمة متخذي القرار على م�ستوى املدر�سة 
ومديرية الرتبية والتعليم واإدارات الوزارة؛ من اأجل �سمان حت�سني 
ذت الوزارة العديد من الربامج  العملية التعليمية التعلمية. وقد نَفّ
التجهيزات  بتوفري  ال�ساملة؛  الإلكرتونية  اجلاهزية  ت�سمن  التي 
احلا�سوبية الالزمة يف املدار�س ومديريات الرتبية والتعليم، وتوفري 
الكوادر  والإنرتانت، ومتكني  الإنرتنت  املنا�سب بخدمات  الت�سال 
الب�سرية يف  امل�ستويات الإدارية املختلفة من ا�ستخدام التكنولوجيا 

وتوظيفها بال�سكل الأمثل.
املعلومات  تكنولوجيا  يف  ال�سريع  والتطور  التقدم  �سوء  ويف 
ال�سيا�سات  مبراجعة  م�ستمر  وب�سكل  الوزارة  تقوم  والت�سالت، 
وخطط العمل لديها، وتبني الأدوات والأنظمة التكنولوجية احلديثة 
والطلبة  املدار�س  عن  واآنية  ودقيقة  �ساملة  بيانات  ر  توِفّ التي 
الرتبوية  املعلومات  اإدارة  نظام  الأنظمة  هذه  ومن  واملعلمني، 
من  وغريها   GIS اجلغرافية  املعلومات  ونظام   OpenEMIS

مبا  الأنظمة  هذه  بني  التكامَل  الوزارة  وحتقق  املوجودة.  الأنظمة 
ين�سجم مع م�سروع احلكومة الإلكرتونية الوطني، ويف الوقت نف�سه 

ُن متخذ القرار من اتخاذ القرار املنا�سب. مُتِكّ
املكون الثالث: اإدارة املخاطر والأزمات

التي  اخلارجية  اأو  الداخلية  التهديدات  باأنها  املخاطر  تعرف 
حتول دون حتقيق الأهداف املوؤ�س�سية. وتتعاون الوزارة مع ال�سركاء 
تواجه  قد  التي  والكوارث  الأزمات  ملواجهة  الوطني  امل�ستوى  على 
لإجراء  جلنة  الوزارة  �سكلت  وقد  الرتبوي.  نظامنا  وتهدد  الأردن 
بهدف  والأزمات  املخاطر  اإدارة  لإ�سرتاتيجية  دورية  مراجعة 

وحدة  وتتولى  وتعديلها.  الراجعة  بالتغذية  وحتديثها؛  تطويرها 
وفًقا  املخاطر،  اإدارة  تنفيذ  متابعة  م�سوؤولية  الداخلية  الرقابة 
اإجراءات  وت�سمل  والتعليم.  الرتبية  وزارة  تواجه  التي  للمخاطر 
التحكم  اإلى  تهدف  التي  والفنية  الإدارية  الأن�سطة  املخاطر  اإدارة 
ال�سيطرة  اأو  اأقل،  م�ستويات  اإلى  وتخفي�سها  اخلطورة  بدرجة 
على  املخاطر  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  تطوير  ذلك  ويت�سمن  عليها. 
م�ستوى الإدارات ومديريات الرتبية والتعليم. وتتولى وحدة الرقابة 
الداخلية م�سوؤولية تبني اآليات املعاجلة وم�سوؤولية تقييم الإجراءات 
اإلى  اإ�سافة  تطبيقها،  فاعلية  من  للتاأكد  املخاطر  ملعاجلة  املتخذة 
م�سوؤولية حتديث م�سفوفة املخاطر. ويف �سوء تعدد املخاطر التي 
وتنوعها  والإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على  التعليم  قطاع  يواجهها 
توزيع  جلغرافية  ونظًرا  والع�سوائي.  املنتظم  حدوثها  وتكرار 
املديريات واملدار�س على م�ساحة الدولة، وتنوع املخاطر التي تواجه 
املخاطر  اإدارة  عمل  ماأ�س�سة  اإلى  احلاجة  تربُز  الرتبوي،  النظام 
عمل  اإطار  �سمن  معها  للتعامل  الإداري  الهيكل  �سمن  وجتذيره 
موؤ�س�سي ي�سمن مواجهة املخاطر باأ�ساليب حديثة مواكبة للتغريات 
والتهديدات على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم وال�سركاء، واإعداد 
امليزانيات  الت�سورات والآليات، وتوفري  �سيناريوهات بديلة وو�سع 
ملواجهة املخاطر بال�سرعة واملهنية على م�ستويات النظام الرتبوي 

كافة.
املجال الرابع : اجلــــودة

يتناول هذا املجال املحاور املتعلقة باجلودة؛ لتمكني املنظومة 
الرتبوية من حتقيق روؤية وزارة الرتبية والتعليم ور�سالتها، و�سوًل 
متكاملة  �سيا�سة  بتوفري  عالية؛  بجودة  التعليم  تقدمي خدمات  اإلى 
الوزارة.  مدار�س  يف  والتعليم  التعلم  جودة  متابعة  على  تعمل 

ولتحقيق ذلك يتناول هذا املجال املحاور الآتية:
1- املناهج والتقييم.

2- تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم.
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3- القيادة املدر�سية وامل�ساركة املجتمعية.
4- امل�ساءلة )الرقابة الداخلية، والإ�سراف العام، وحدة جودة 

التعليم وامل�ساءلة(.
5- البيئة املدر�سية الآمنة واملحفزة.

تعريفات 
اجلودة : ُيق�سد بجودة التعليم جمموعة املعايري والإجراءات 
والقرارات التي يهدف تنفيذها اإلى حت�سني البيئة التعليمّية، بحيث 
ت�سمل هذه املعايري املوؤ�س�سات التعليمّية باأطرها واأ�سكالها املختلفة، 
عالقة  لهم  الذين  املوظفني  واأحوال  والإدارية  التدري�سّية  والهيئة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باملنظومة التعليمّية.
على  ي�سرف  الذي  الرتبوي  امل�سرف  العام:  الرتبوي  امل�سرف 

اإدارة الدعم وتقدميه ملدر�سة اأو عدد من املدار�س.
يف  املتخ�س�س  الرتبوي  امل�سرف  للمبحث:  الرتبوي  امل�سرف 

اأحد املباحث التي تدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم.
امل�سرف الرتبوي للمجال / الفرع: امل�سرف الرتبوي املتخ�س�س 
يف  املطبق  الرتبوي  النظام  م�سارات  جمالت  اأو  الفروع  اأحد  يف 

وزارة الرتبية والتعليم.
الهدف الإ�سرتاتيجي:

ال�سالح  املواطن  اإعداد  يف  ي�سهم  مبا  التعليم  نوعية  حت�سني 
واملنتج واملنتمي لبلده.

و يف ما ياأتي ملخ�س ملكونات جمال اجلودة املقرر تنفيذها من 
اأجل حتقيق هذا الهدف

املكون الأول: املناهج والتقييم
مت تطوير الأطر العامة واخلا�سة للمناهج والتقييم والنتاجات 
هي  والتقييم  والتح�سني  التطوير  عمليات  اأن  ومبا   .2013 عام  يف 
عمليات م�ستمرة يف هذا املجال، جُترى عادًة كل اأربع اإلى  خم�س 
البحوث  من  املزيد  اإجراء  فيجب  احلاجة،  وبح�سب  �سنوات 
للمناهج  العامة  )الأطر  الدرا�سية  للمناهج  امل�سحية  والدرا�سات 

والتقييم والنتاجات العامة واخلا�سة لكل مبحث والكتب املدر�سية 
لتقييم  خرباء   )5-4( بني  ما  بالتعاون  وذلك  املعلم(،  ودليل 
املناهج  تقييم  اأجل  من  الفريق  هذا  ت�سكيل  و�سيتم  مبحث.  كل 
ت�ستجيب  بحيث  لتح�سينها  املواتية  الفر�س  وحتديد  الدرا�سية، 

للتوجهات الوطنية والعاملية.
للمناهج  العام  الإطار  باإعداد  الفرق  تقوم  لذلك،  واإ�سافة 
املدر�سية  الكتب  وتاأليف  املدر�سية  والكتب  املعلمني  واأدلة  والتقييم 
وت�سميمها، واأدلة املعلمني وحتريرها لغوًيا وفنًيا. وتنتج هذه الفرق 
املرحلتني  يف  الوطني  املنهاج  تدعم  متنوعة  تعليمية  موارد  اأي�سا 
التعليم الأكادميي والتعليم املهني وريا�س  الأ�سا�سية والثانوية من 
واملوارد  الكتب  باإنتاج  الفرق  تقوم  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الأطفال. 

املخ�س�سة للمتعلمني من ذوي الحتياجات اخلا�سة.
ويتاألف الفريق من )4-5( متخ�س�سني اأكادمييني وم�سرفني 
تربويني ومعلمني متميزين وفًقا لحتياجات املبحث، وتتم مراجعة 
اأ�ساتذة  من  حمليني  خرباء   )4-3( قبل  من  الكتب  م�سودات 
الكتب  تطوير  ويتطلب  والتوجيه(.  الإ�سراف  )جلان  اجلامعات 
ت�سميم  يف  اخلرباء  مع  العمل  وطباعتها  املعلمني  وكتب  املدر�سية 
املناهج الدرا�سية، وبناء الختبارات، واملتخ�س�سني من م�سممي 
ت�سدر  والتقييم،  الدرا�سة  عمليتي  اإمتام  وبعد  املدر�سية،  الكتب 
تنفيذ  فرتة  وخالل  الحتياجات.  اأ�سا�س  على  للطباعة  العطاءات 
لرفع  برامج متخ�س�سة  لتطوير  بالتخطيط  الإدارة  تقوم  اخلطة، 
وقد  والمتحانات.  املدر�سية  والكتب  املناهج  اأق�سام  يف  القدرات 
ا�سُتحدَث املركز الوطني للمناهج والتقييم يف عام 2017 من خالل 
اإ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�سرية؛ اإذ يراأ�ُس وزير الرتبية والتعليم 
ُذ عملية تطوير املناهج املدر�سية  اإدارة هذا املركز، و�سُتنَفّ جمل�س 

بالتعاون مع هذا املركز الوطني.
الإلزامي  التعليم  لي�سمل  التعليم  �سَلّم  حالًيا  الوزارة  وتطور   
للتعليم  م�سارين  واعتماد  الأطفال  ريا�س  من  الثانية  واملرحلة 
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واملهني  والأدبي،  العلمي  الفرعني  ي�سم  الذي  الأكادميي  الثانوي: 
والقت�ساد  والفندقي  والزراعي  ال�سناعي  الفروع  ي�سم  الذي 
�سيقوم  التطوير،  هذا  من  وكجزء  والأعمال.  والتمويل  املنزيل، 
اخلرباء املحليون بتطوير موؤ�سرات الأداء لكل مرحلة من مراحل 
التعليم، و�سيتم تقييم الطلبة يف نهاية كل مرحلة مبا يتما�سى مع 

املوؤ�سرات املحددة.
فرتة  طوال  بها  اخلا�س  التقييم  نظام  الوزارة  و�ستعزز 
الوطنية  التقييم  اإ�سرتاتيجية  تطوير  اإلى  اإ�سافة  اخلطة،  تنفيذ 
لل�سف  الت�سخي�سي  الختبار  ا  اأي�سً الوزارة  و�ستنفذ  واعتمادها. 
ال�سفوف  يف  والريا�سيات  القراءة  جمايل  يف  الأ�سا�سي  الثالث 
ُع يف نهاية فرتة اخلطة  املبكرة، و�ستطور امتحان التوجيهي. وُيتوَقّ
�أن يتم تطوير �سه�دة �إمت�م �لتعليم �لث�نوي ك�سرط الإنه�ء �ملدر�سة 
الثانوية، واأن يتم تطوير امتحان التوجيهي لي�سبح �سرًطا للقبول 

التناف�سي يف اجلامعات.
وختاًما، �سيتم تطوير نظام اإلكرتوين لإدارة التقييم اأثناء فرتة 
على  المتحانات  لتوزيع  النظام  هذا  و�سي�ستخدم  اخلطة،  تنفيذ 
مراكز المتحانات وعددها )12( مركًزا يف كل املحافظات، مما 

�سي�سهل جتميع نتائج المتحانات.
املكون الثاين: تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم
على الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة لدمج التكنولوجيا يف 
اإذ  حمدودة؛  منها  الفعلية  ال�ستفادة  تزال  ما  الأردن،  يف  التعليم 
اإَنّ 21 ٪ من املدار�س تقريًبا ل تتوافر فيها خدمات الإنرتنت،  يف 
اخلدمات  فيها  تتوافر  التي   )٪  79( املتبقية   الن�سبة  تعاين  حني 
لرفع  برنامج  وجود  ي�ستدعي  مما  بطيئة؛  ات�سال  �سرعات  من 
املدار�س  وربط  للمدار�س  املقدمة  الإنرتنت  خدمات  م�ستوى 
املتبقية ون�سبتها )21٪(. وعلى الرغم من جتهيز معظم املدار�س 
اأ�سبحت قدمية ب�سكٍل عام،  اأن املعدات  اإل  مبختربات احلا�سوب، 
الأجهزة  يتطلب حتديث هذه  لال�ستعمال؛ مما  تعد �ساحلة  اأو مل 

يف املدار�س �سنوًيا. 
ال�سلطات  بني  ال�سراكة  على  املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  اإن 
وتكنولوجيا  التعليم  جمال  يف  اخلا�س  والقطاع  املعنية  الر�سمية 
وزارة  ي�ساعد  تنفيذ هذه اخلطة،  اأثناء فرتة  وتفعيلها  الت�سالت 
الذي  الإلكرتوين  التعلم  اإدارة  نظام  تطوير  على  والتعليم  الرتبية 
يلبي الحتياجات التعليمية للنظام التعليمي، وعلى تطوير املحتوى 

الإلكرتوين وموارد التعلم. 
لتعزيز  التكنولوجيا  من  ال�ستفادة  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
املدار�س  مديري  معظم  يزال  ما  اأكرب،  م�ستوى  على  التعليم 
واملعلمني ل يعتربونها اأداة فعالة لتعزيز العملية التعليمية، ولذلك 
تدريب  مت  وقد  املدر�سية.  والكتب  املناهج  يف  بدجمها  يقوموا  مل 
حوايل )3400( معلٍم ومعلمة على برنامج رخ�سة قيادة احلا�سوب 
الدولية )ICDL(، وهو حالًيا برنامج Cambridge . وقد مّكن 
تقريًبا  ومعلمة  معلٍم   )3000(  )INTEL( للتعليم  انتل  برنامج 
اأخرى،  جهة  ومن  املحو�سب.  املنهاج  ا�ستخدام  على  التدريب  من 
املعلمني،  جميع  تدريب  يتم  ومل  املرجوة،  النتائج  ذلك  يحقق  مل 
لذا،  املدار�س.  مديري  من  الكايف  الت�سجيع  املعلمون  يتلـَقّ  ومل 
فمن الأهمية مبكان اأن يتم تطوير برامج التنمية املهنية امل�ستمرة 
جميع  ت�ستهدف  والتي  التعليم،  جمال  يف  التكنولوجيا  ل�ستخدام 

املعلمني.
املهنية  التنمية  برامج  اإلى  ا  اأي�سً املدار�س  مديرو  ويحتاج   
الإدارية  املهام  بع�س  لإجناز  التكنولوجيا  ل�ستخدام  امل�ستمرة 
بهذه  للقيام  املعلمني  بتكليف  املديرين  بع�س  يقوم  اإذ  ا؛  اإلكرتونًيّ
التغيريات  ولإحداث  التحّديات،  هذه  مواجهة  وبهدف  املهام. 

الإيجابية يف املدار�س، ل بَدّ من حتقيق اأمرين رئي�سني:
1( تطوير خطة عمل لتنفيذ اإ�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت يف العملية التعليمية.
لذا  املدر�سية؛  اخلدمات  لتو�سيع  البتكار  ا�ستخدام   )2
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فيها  ت�ستخدم  اأن  ميكن  التي  الأ�ساليب  على  ال�سوء  ت�سليط  يجب 
التكنولوجيا خلدمة الروؤية ال�ساملة لعملية التعّلم والتعليم. 

واأخريا، هناك حاجة اإلى موا�سلة تطوير اإدارة التعلم، واإدارة 
املحتوى، ونظم اإدارة التقييم )LMS، CMS AMS( بالتعاون 
مع ال�سلطات املتخ�س�سة املحلية والدولية، واإلى ا�ستخدام املن�سة 
والواجبات  الإلكرتوين،  التعلم  موارد  جلعِل  ال�ساملة  الفرتا�سية 
املدر�سة  – وكذلك  ال�سلة  املعلومات ذات  املنزلية - وغريها من 
نهاية  بحلول  املتوقع  ومن  واملعلمني.  الأمور  واأولياء  للطلبة  متاحًة 

فرتة تنفيذ اخلطة اأن يكون هناك نظام لإدارة التقييم.
املكون الثالث: القيادة املدر�سية وامل�ساركة املجتمعية

املجتمعية  وامل�سوؤولية  لل�سراكة  املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  يعزُز 
املوؤ�س�سات  وفعالية  كفاءة  النوعي  التعليم  توفري  �سمان  اأجل  من 
ا  اأي�سً مبكان  الأهمية  ومن  املدار�س.  واإدارة  املدر�سية  والقيادة 
ال�سباب  اإ�سراك  ذلك  املحلية، مبا يف  املجتمعات  م�ساركة  ت�سجيع 

واأولياء الأمور يف اإدارة املدار�س.
بع�س  ولكن  النظامي،  التعليم  اأهمية  الأردنيني  معظم  يدرُك 
فئات املجتمع ل تعد التعليم والتعلم م�سوؤولية جماعية. وي�سري عدد 
كبري من املعلمني اإلى اأن التحدي الرئي�س الثاين الذي يواجههم يف 
حياتهم املهنية هو عدم الهتمام وامل�ساركة من قبل الطلبة واأولياء 
التعليمية،  التطويرية  بناء اخلطة  ويف  التعليم،  اأمورهم يف عملية 
يتم  اأن  املهّم  ومن  اخلطة.  لهذه  الفنية  اجلوانب  تنفيذ  ومتابعة 

تطوير ال�سراكة املجتمعية والتعليمية اأثناء فرتة تنفيذ اخلطة.  
ل�سبكات  امل�سرتكة  الحتياجات  درا�سة  اأي�سا  ال�سروري  ومن 
الطلبة  حت�سيل  كنتائج  الأولوية،  ذات  املجالت  وحتديد  املدار�س 
و�سلوك الطلبة والعنف املدر�سي، وم�ساكل البنية التحتية والتنمية 
املهنية، وغريها، وتقدميها اإلى فريق التطوير يف املديرية. و�سوف 
تلبي املديريات احتياجات �سبكات املدار�س؛ بال�سراكات مع القطاع 
على  للح�سول  املحلي  املجتمع  يف  الأخرى  واملوؤ�س�سات  اخلا�س 

للقوانني  وفقا  املدر�سية  التنمية  خطط  لتنفيذ  وامل�ساعدة  الدعم 
واللوائح املعمول بها. 

ومن ال�سروري كذلك تنقيح الأطر القانونية لت�سهيل امل�ساركة 
املجتمعية، حيث تكون هناك قيود على العمل التطوعي يف املدار�س. 
اأحد  املدار�س  يف  التطوعي  والعمل  التعاون  ثقافة  تطوير  وي�سكل 
الأولويات املهمة التي من املمكن حتقيقها؛ بتوفري الفر�س التطوعية 
لأفراد املجتمع املحلي. وميكن اأي�سا اإطالق مبادرات اأخرى لبناء 
العالقات الأقوى بني الأ�سر واملدار�س، كعقد الجتماعات مع اأولياء 
اإلى  واإ�سافة  والأمهات.  لالآباء  املفتوحة  الأيام  وتنظيم  الأمور، 
الإعالم  ومراكز  الإعالم  و�سائط  حلمالت  الرتويج  ميكن  ذلك، 
اأهمية  اأولياء الأمور واملجتمع املحلي حول  احلكومية؛ لزيادة وعي 

جلان اأولياء الأمور واملعلمني.
املكون الرابع: امل�ساءلة )وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة(

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
متار�ُس وزارة الرتبية والتعليم �سلطاتها الرقابية على املدار�س 
وا�سحة �سمن  ُبذلت جهود  وقد  للغاية،  بنظاٍم مركزي  احلكومية 
املعرفة  اقت�ساد  نحو  التعليم  تطوير  برنامج  من  الثانية  املرحلة 
واملدار�س  املديريات  منح  على  رّكزت  التي   )ERfKE II(
م�سوؤولياٍت اأو�سع �سمن برنامج الالمركزية للمديريات واملدار�س، 
ول�سَيّما يف ما يتعلق بتطوير املدار�س وحت�سني اأو�ساعها. وقد اأثمر 
وحدة  وهي  التعليم،  ل�سمان جودة  وحدة جديدة  اإن�ساء  ذلك عن 
والتعليم.  الرتبية  وزارة  يف   )EQAU( التعليم  وجودة  امل�ساءلة 
يف  الالمركزية  حتقيق  من  الوحدة  هذه  تتمكن  اأن  املتوقع  ومن 
النظام احلايل تدريجيًا؛ مما يف�سح املجال لوزارة الرتبية والتعليم 
يف  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  وتطوير  التخطيط  على  ترّكز  اأن 
امل�سوؤوليات  تو�سيع نطاق  اإلى  الوحدة  وتهدف هذه  الوزارة.  مركز 
اإلى املديريات املحلية واملدار�س، والرتقاء باآلية امل�ساءلة  امل�سندة 
املدار�س  جودة  م�ستوى  رفع  بهدف  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى 
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ا�ستخدامها  واأ�ساليب  البيانات  احلكومية واخلا�سة، وحت�سني دقة 
ًما،  يف عملية اتخاذ القرارات. وبزيادة عدد املقيمني اإلى 160 مقِيّ
وتوفري و�سائل نقل خم�س�سة، �ستتمكن الوحدة من اإجراء املزيد 
من الزيارات التقييمية خالل فرتة تنفيذ اخلطة من اأجل الو�سول 

اإلى جميع املدار�س احلكومية.  
املكون اخلام�س :البيئة املدر�سية الآمنة واملحفزة

البيئــة املدر�ســــية اجلاذبـــة والآمنــــة
وعرب  كافة  بجوانبها  الطالب  �سخ�سية  تنمية  دعم  اأجل  من 
اإلى م�ستوى  مراحل عمره النمائية والتعليمية املختلفة للو�سول به 
فاعاًل  مواطنًا  ليكوَن  والتكيف،  النف�سية  ال�سحة  من  منا�سب 
منتجًا قادرًا على تلبية حاجاته وحاجات جمتمعه م�ستقباًل، يجُب 
اآمنة وحمفزة  بيئة مدر�سية  ر  توِفّ التي  ال�سيا�سات الرتبوية  تطوير 
والجتماعية  والنفعالية  ال�سحية  الطلبة  احتياجات  جميع  تلبي 
والرتبوية والأكادميية. وحتقيًقا لهذه الغاية، حتر�س الوزارة على 
توفري جمموعة من الربامج التي تهدف اإلى اإك�ساب الطلبة جمموعة 

وت�ساعده يف  الطالب  التي ت�سقل �سخ�سية  املهارات احلياتية  من 
ليكون  امل�ستقبلية؛  وتوجهاته  ومواهبه  واإمكاناته  قدراته  اكت�ساف 
منتًجا وفاعاًل يف جمتمعه. ويت�سمن هذا على �سبيل املثال برامَج 
اآمنة« وبرامج املهارات احلياتية، وعدًدا  مثل حملة »مًعا نحو بيئة 
وممار�سة  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  التوعوية  الربامج  من 
يف  تظهر  قد  التي  الإيجابية  غري  املمار�سات  من  وغريها  العنف 
واملوؤثرات  املخدرات  وتعاطي  التدخني  مثل  املدر�سي،  املجتمع 
و�ست�سمن  املرغوبة.  غري  ال�سلوكات  من  وغريها  والتنمر  العقلية، 
والفنون  )الريا�سة  الال�سفية  الأن�سطة  عدد  زيادة  الربامج  هذه 
والطالبات  الطلبة  قدرات  لتنمية  »ب�سمة«  وبرنامج  واملو�سيقى( 

و�سقل �سخ�سياتهم. 
ا الربامَج والأن�سطة التي ُتعزز قدرات  ويت�سمن هذا املكون اأي�سً
الطلبة املوهوبني ومهاراتهم وُتنميها وت�ستثمرها يف جميع املجالت؛ 
و�سيتم  والبتكارية.  الإبداعية  الطلبة  اأفكار  لتبني  مركز  باإن�ساء 

تطوير »�سفوف املوهوبني« يف هذه اخلطة.
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يجري  الذي  التنمر  مكافحة  برنامج  ي�سل  اأن  املتوقع  ومن 
تطبيقه التجريبي حالًيا يف ع�سر مدار�س يف الأردن اإلى 100٪ من 

املدار�س التي ت�سم ال�سفوف ال�سابع والثامن والتا�سع.
املدر�سة  اأداء  مبتابعة  التعليم  وجودة  امل�ساءلة  وحدة  و�ستقوم 
املجال�س  ت�سريعات  ومراجعة  ال�سلوك،  قواعد  ملدونة  وتطبيقها 
حتمل  على  القادر  القيادة  جيل  واإعداد  الطالبية،  الربملانية 
امل�سوؤولية، والتوا�سل الفعال، والتخطيط واإدارة املواقف املختلفة. 

واأثناء فرتة تنفيذ اخلطة، يتوقع اأن تقوم الوزارة بزيادة عدد 
املدار�س امل�ساركة يف برنامج التغذية املدر�سية لتغطية جميع جيوب 
من   )٪69( تتلقى  وحالًيا  والتعليم.  الرتبية  مديريات  يف  الفقر 
املديريات التي تعاين من الفقر يف اإقليم ال�سمال التغذية املدر�سية، 
اإقليم اجلنوب. واإ�سافة  اإقليم الو�سط،  و)91٪( يف  و )67٪( يف 
املدر�سية،  التغذية  من  ت�ستفيد  التي  املديريات  عدد  زيادة  اإلى 
هنالك برامج اأخرى �سي�ستمر تنفيذها كاملطبخ الإنتاجي بالتعاون 

مع برنامج الأغذية العاملي واجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية.
املجال اخلام�س: املوارد الب�سرية

املوؤهلة  الب�سرية  باملوارد  املتعلقة  املحاور  املجال  هذا  يتناول 
الرتبية  وزارة  روؤية  حتقيق  من  الرتبوي  النظام  لتمكني  الالزمة 
جيدة؛  تعليمية  خدمات  توفري  يف  املهمة  هذه  وتتمثل  ور�سالتها. 
م�ستدامة  بطريقة  مهنًيا  وتنميتها  املوؤهلة  الب�سرية  املوارد  بتوفري 
�سمن �سيا�سة متكاملة ت�سجع على الحتفاظ باملوظفني. ومن اأجل 
دعم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املوارد الب�سرية املوؤهلة و�سمان 

تنميتها املهنية، و�سيتناول هذا املجال املكونات الآتية:
1- اختيار املعلمني وتوظيفهم. 

2- تطوير القيادات الرتبوية وترخي�سها.
3- �سيا�سات التنمية املهنية اأثناء اخلدمة وترخي�س املعلمني.

4- حوافز املعلمني ومكافاآتهم.   
5- مراعاة النوع الجتماعي واملتابعة والتقييم و�سبط اجلودة 

ل�سيا�سات املعلمني. 
الهدف الإ�سرتاتيجي:

وتطويرها  الرتبوي  للنظام  موؤهلة  ب�سرية  موارد  توفري 
وا�ستدامتها.

املقرر  الب�سرية  املوارد  جمال  ملكونات  ملخ�س  ياأتي  ما  يف  و 
تنفيذها من اأجل حتقيق هذا الهدف:

ما  وتاأهيلهم  وتوظيفهم  املعلمني  اختيار  الأول:  املكون 
قبل اخلدمة

اختيار املعلمني وتوظيفهم
النظرة  تعزيز  اإلى  الوزارة  ت�سعى  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  اأثناء 
اختيار  اآلية  بتطوير  وذلك  مهنة،  ولي�س  وظيفًة  بو�سفه  للتعليم 
ت�سعى  ولذلك  حمددة.  وعمليات  ملعايري  وفًقا  وتعيينهم  املعلمني 
املعلمني؛ بفتح مكتب توظيف  اإلى تويل �سالحيات اختيار  الوزارة 
مكاتب  با�ستحداث  الالمركزية  نحو  التحول  ثم  ومن  الوزارة،  يف 
توظيف يف مديريات الرتبية والتعليم لحقًا؛ وبذلك تتمكن الوزارة 
من اختيار املعلمني ذوي الكفاءة واملوؤهلني لدخول الغرفة ال�سفية.

تاأهيل املعلمني قبل اخلدمة
وتطوير  التحول  مرحلة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  دخول  مع 
التعليم نحو اقت�ساد املعرفة، اأعدت الوزارة برناجمًا �ساماًل لتهيئة 
املعلمني اجلدد اآخذًة بعني العتبار �سد الفجوة الناجتة عن غياب 
برامج تاأهيل املعلمني قبل اخلدمة. وعلى مدى ال�سنوات اخلم�سة 
القادمة، ت�سعى الوزارة اإلى تطوير نظام متكامل لتدريب املعلمني 
امللكة  واأكادميية  الأردنية  اجلامعات  مع  بالتعاون  اخلدمة  قبل 
يف  الربنامج  هذا  ي�سهم  و�سوف  املعلمني،  لتدريب  العبداهلل  رانيا 
تعيني املعلمني املوؤهلني املتحم�سني من ذوي املهارات؛ مما يجعلهم 

قادرين على التطور مهنًيا. 
امل�ستويات  يف  القيادات  انتقاء  اآلية  تطوير  الثاين:  املكون 

الإدارية كافة.
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التنمية املهنية للقادة الرتبويني
موظفيها  تطوير  اإلى  با�ستمرار  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سعى 
اإلى  الأردن  حاجة  تلبية  على  قادرين  تربويني  قادة  ليكونوا  مهنًيا 
الرتبويني  القادة  على  الأردن  ويعتمد  للم�ستقبل.  الطلبة  اإعداد 
مواطنني  اإعداد  من  ومتكينه  وحتفيزه  املدر�سي  املجتمع  لإلهام 
يحفزون  الذين  امللهمني  القادة  املدار�س  مديرو  ويعد  �ساحلني. 
على  وي�سجعونهم  املدار�س  يف  وامل�ستفيدين  امل�سلحة  اأ�سحاب 
اإلى  يـــوؤدي  اأن  املتوقع  الذي من  املطلوب  الإيجابي  التغيري  اإحداث 

بيئة تعليميــة اأف�سل )ج�ســــديًا واجتماعيـــًا واأكادميــــيًا( 
ما ي�سهم يف اإعداد طلبة �سليمني وقادرين على التح�سيل. ومن 
لختيار  والكفاءات  املعايري  وتطوير  مراجعة  ال�سروري  فمن  ثـَمّ 
الرتبويني  للقادة  املهنية  التنمية  الرتبويني، وتطوير مناهج  القادة 
ويف  التعليم  جمال  يف  وقادة  التغيري،  كقادة  العمل  على  لتدريبهم 
لالحتفاظ  نظام  تطوير  اإلى  الوزارة  وت�سعى  املحلية.  املجتمعات 
�سخ�سيتهم  وتطوير  للطلبة  الفائدة  ل�سمان  الرتبويني  بالقادة 
وتعزيز اإجنازهم الأكادميي. وت�سعى الوزارة اأي�سا اإلى رفع الوعي 
بني اجلن�سني وزيادة ا�ستجابة القادة؛ بتوفري التدريب على مفاهيم 
النحو املذكور يف  النوع الجتماعي، وحتليله وتعميم مراعاته على 

جمال تعزيز النظام.
ترخي�س القادة الرتبويني

الرتبويني  القادة  اختيار  عملية  ماأ�س�سة  يف  الوزارة  با�سرت 
حيث قامت الوزارة باإعداد معايري القيادة يف عام 2014م، جنًبا 
بالقادة  اخلا�س  املهنية  التنمية  منهاج  اإطار  تطوير  مع  جنب  اإلى 
ا بتطوير منهجية اختيار املر�سحني  الرتبويني. وقامت الوزارة اأي�سً
اآليات  وفق  وتعيينهم  الوزارة  يف  العاملني  من  القيادية  للوظائف 
والإ�سراف  الب�سرية  املوارد  اإدارتي  يف  حمددة  تنفيذية  واإجراءات 
ا، حيث ت�سمل هذه الآليات تنفيذ  والتدريب الرتبوي وتنميتهم مهنًيّ

برامج عدة للتنمية املهنية امل�ستمرة للقيادات الرتبوية.  

 ومع ذلك، ما تزال هذه الآليات غري فاعلة، وتوجد حاجة ملحة 
اإطار  يف  تنميتهم  ومناهج  وكفاياتهم  القادة  معايري  مراجعة  اإلى 
عمليات  �سوء  يف  وذلك  الوا�سح،  الوظيفي  بامل�سار  مرتبط  اأ�سمل 
الرتبوية.  القيادة  م�ستويات  جلميع  الوظيفي  والو�سف  الختيار 
ترخي�س  نظام  تطوير  الوزارة  تعتزم  املراجعة،  هذه  على  وبناًء 
تنفيذ  فرتة  اأثناء  وتنفيذه  تطويره  يتوقع  الذي  الرتبويني،  القادة 
اخلطة. و�سي�سهم نظام الرتخي�س هذا ونظام التنمية املهنية لقادة 
املدار�س يف زيادة القدرة على الرتكيز على اجلوانب الفنية للتطوير 

الرتبوي وحت�سني اأداء الطلبة.
اخلدمة  اأثناء  للمعلمني  املهنية  التنمية  الثالث:  املكون 

وترخي�س املعلمني. 
التنمية املهنية للمعلم اأثناء اخلدمة

يف اأثناء فرتة تنفيذ اخلطة، ت�سعى الوزارة اإلى اعتماد معايري 
ز بناء منهج للتنمية  مهنية لتنمية املعلمني وتطوير كفاياتهم؛ ما ُيعِزّ

املهنية امل�ستمرة وبرنامج تدريبي �سامل للمعلمني.
اخلدمة،  ملزودي  متعدد  نظام  اإلى  للتحول  الوزارة  وتخطط 
مع  بالتعاون  الثالثة  الأقاليم  يف  التدريب  خدمة  م  ُتقدَّ بحيث 
الغاية.  لهذه  اإن�ساوؤها  �سيتم  التي  التدريبية  املراكز  يف  اجلامعات 
وبالتوازي مع ذلك، �سيتم تطوير منظومة لالعتماد و�سبط اجلودة؛ 

بتعزيز دور اإدارة التدريب والإ�سراف الرتبوي وبناء قدراتها.
ا وترفعيهم وتقييمهم ترخي�س املعلمني مهنًيّ

نظام  بناء  اإلى  الوزارة  ت�سعى  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  اأثناء  يف 
متكامل لرتخي�س املعلمني مهنًيّا وتقييمهم وترفيعهم �سمن م�سار 

للنمو املهني املرتبط باأدائهم، وباعتماد �سيا�سة تقييم وا�سحة.
املكون الرابع: مكافاآت املعلمني وحوافزهم.

نظام  بناء  اإلى  الوزارة  ت�سعى  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  اأثناء  يف 
متكامل لرتخي�س املعلمني مهنًيّا وتقييمهم وترفيعهم �سمن م�سار 

للنمو املهني املرتبط باأدائهم، وباعتماد �سيا�سة تقييم وا�سحة.
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احلوافــــز
على الرغم من الأولوية الكبرية التي يوليها الأردنيون للتعليم، 
اأنها  يعني  ما  الأردنية؛  الكفاءات  ت�ستقطب  ل  التعليم  مهنة  فاإن 
النظرة؛  تلك  تغيري  يف  الوزارة  وتاأمل  اجلاذبة.  املهن  من  لي�ست 

بتطبيق نظام مزاولة املهنة واحلوافز املتوقعة.
تتوافُر يف الوزارة اأنظمة رفاه اجتماعي عديدة؛ لتحفيز املعلمني 
واملوظفني ا�ستناًدا اإلى �سنوات خدمة املوظف، غري اأن هذه الأنظمة 
ملحدودية  وذلك  املطلوب  الجتماعي  الرفاه  حتقيق  عن  قا�سرة 
ا،  جًدّ ا  منخف�سً معلم  لكل  احلوافز  مقدار  وُيَعد  املالية.  املوارد 
اأ�سا�س عدد �سنوات اخلدمة، ل موؤهالت  ع على  ُتوزَّ اأنها  ول �سيما 
الأداء  بني  عالقة  اأي  وجود  عدم  اإلى  ونظًرا  اأدائهم.  اأو  املعلمني 
واملكافاآت؛ فاإن النظام مل ي�ساهم بفاعلية يف عملية حتفيز املعلمني 
امتيازات  اأو  عالوات  اأي  �س  ُتخ�سَّ ومل  املتميز،  الأداء  لتحقيق 
ذون املهام  ُينِفّ اأو  للمعلمني الذين يتحملون املزيد من امل�سوؤوليات، 
التعليمية التي ل ي�سملها الو�سف الوظيفي الأ�سا�سي لهم. ويف اأثناء 
فرتة تنفيذ اخلطة، تعمل الوزارة على �سمان تخ�سي�س العالوات 
وفق اآلية ممنهجة مت�سمنة يف امل�سار املهني بحيث ترتبط احلوافز 

بالأداء املهني للمعلم.
من  جمموعة  الإ�سرتاتيجية  خطتها  يف  الوزارة  تتبنى  و�سوف 
منهجيات  بتطبيق  التميز  نحو  لل�سعي  العاملني  تدعم  الربامج 
وا�سحة حمددة ملنح املكافاآت واحلوافز. ومن اأجل �سمان حتقيق 
الأنظمة  من  جمموعة  �سُتعتَمد  وال�سفافية،  والعدالة  املو�سوعية 
والتعليمات والأ�س�س اخلا�سة بالتميز تن�سجم مع اأهداف الوزارة، 
و�سي�ستمر منح احلوافز، مثل: جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للتميز 
رتب  ونظام  املعلمني،  لأبناء  ال�سامية  امللكية  واملكرمة  الرتبوي، 
املعلمني والإداريني، والبتعاث للح�سول على املوؤهالت الأكادميية 
العليا، والدورات الداخلية واخلارجية، والبعثات العلمية لنيل درجة 
ال�سمان  و�سندوق  والتعليم،  الرتبية  وزارة  للعمل يف  البكالوريو�س 

الجتماعي اخلا�س بالعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، و�سندوق 
الإ�سكان، و�سرف ال�سلف الطارئة، و�سلف ال�سكن والتعليم. وتاأمل 
الرفاه  مظلة  لتعزيز  احلوافز  من  مزيد  باإ�سافة  ا  اأي�سً الوزارة 

الجتماعي.
اجلودة  و�سبط  والتقييم  املتابعة  اخلام�س:  املكون 

ل�سيا�سات املعلم.
يف  ال�سريع  والتغري  املعلم،  �سيا�سة  مكونات  اأهمية  اإلى  نظًرا 
التعليمية؛  العملية  حت�سني  يف  واأثرها  ا  عاملًيّ الف�سلى  املمار�سات 
يجُب الرتكيز على املتابعة والتقييم وتاأكيد اجلودة اأثناء فرتة تنفيذ 
التنمية  متابعة  على  الرتكيز  اإلى  الوزارة  حلاجة  وذلك  اخلطة، 
ال�ستثمار  من  العائد  وقيا�س  اأثرها،  وانتقال  امل�ستمرة  املهنية 
للمتابعة  العام  الإطار  بناء  املكون  هذا  يتناول  لذلك  التدريب.  يف 
واإجراء  الجتماعي،  للنوع  املراعية  املوؤ�سرات  با�ستخدام  والتقييم 
ا،  عاملًيّ املمار�سات  اأف�سل  على  والطالع  املختلفة،  الدرا�سات 
التطوير  يف  واملمار�سات  الدرا�سات  هذه  نتائج  من  وال�ستفادة 
امل�ستمر ملكونات �سيا�سة املعلم، ويتطلب ذلك توفري اخلربات الفنية 

والدعم املايل الالزمني لبناء قدرات العاملني.
املجال ال�ساد�س: التعليم املهني

يتناول هذا املجال م�سار التعليم املهني لوزارة الرتبية والتعليم 
الثانوية.  املرحلة  من  ع�سر  والثاين  ع�سر  احلادي  ال�سفني  يف 
وت�سعى الوزارة اأثناء فرتة تنفيذ اخلطة اإلى حت�سني مفهوم النظرة 
اإلى التعليم املهني بني الطلبة واأولياء الأمور؛ بتح�سني نوعية التعليم 
�س، وتطوير ال�سراكات  املهني، وزيادة عدد التخ�س�سات التي ُتدَرّ
املجال  هذا  يت�سمن  الغاية؛  لهذه  وحتقيًقا  اخلا�س.  القطاع  مع 

املكونات الآتية:
1-  الإدارة.      2-  الو�سول.       3-  اجلودة.

الهدف الإ�سرتاتيجي :
زيادة فر�س احل�سول على التعليم املهني وحت�سني نوعيته.
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املكون الأول: حت�سني الإدارة 
يهدف هذا املكون اإلى اإعادة هيكلة اإدارة نظام التعليم املهني 
�ساملة،  درا�سة  اإجراء  يف  الرئي�سة  الأولوية  وتتمثل  وحت�سينها. 
الرتبية  وزارة  يف  احلايل  املهني  التعليم  �سيا�سات  وا�ستعرا�س 
والتعليم، مبا يف ذلك مراجعة هيكلية التعليم املهني على م�ستوى 
املركز واملديريات، ومراجعة التخ�س�سات املهنية للذكور والإناث، 

واملكافاآت  واحلوافز  املهني،  التعليم  ومعايري  املدر�سية،  واملناهج 
نظام  واإدارة  الكلي،  والتخطيط  املهني،  التعليم  يف  للعاملني 
التعليم املهني. وان�سجاًما مع الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد 
-عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  تدعو  2025م(،   -2016( الب�سرية 
طريق املجل�س الوطني للتدريب املهني والتقني- اإلى اإجراء درا�سة 
ا�ستق�سائية عن �سوق العمل من قبل اإدارة الإح�ساءات العامة يف 

احلكومة الأردنية لتقييم احتياجات �سوق العمل، وحتديد م�سارات 
التدريب املهني اجلديدة التي �سُتدَرج �سمن منهاج التعليم املهني، 
لكل من  تقليدية  اأو غري  الرتكيز على حتديد م�سارات جديدة  مع 

الذكور والإناث.
والعملية،  النظرية  املواد  تدري�س  املهني  التعليم  مدربو  يتوّلى 
مقارنًة  بينهم  بال�سالمة  املتعلقة  املخاوف  تزايد  اإلى  اأّدى  ما  وهو 
يف  اخلطرة  الأدوات  ي�ستخدمون  لأنهم  الأكادمييني؛  باملعلمني 
ور�س العمل التدريبية. لذا، تهدف الوزارة اإلى املوافقة على نظام 
�سعوبات  عن  للتعوي�س  املهني  التعليم  مبعلمي  اخلا�س  العالوات 

العمل، وزيادة اإقبال املعلمني املوؤهلني على هذا النوع من التعليم؛ 
ما ُيوؤِثّر اإيجابًيّا يف املعلمني والطلبة، ويعمل على اإعداد بيئات التعلم 

امل�ستقبلية التي حتفز املعلمني وت�سجعهم لتطوير مهارات الطلبة.
املكون الثاين: زيادة الو�سول

ويتمثل اأحد الأهداف املحددة يف هذا املجال يف زيادة اأعداد 
الطلبة امللتحقني مب�سار التعليم املهني؛ ما يحتم زيادة الطلب على 
التعليم املهني من قبل الطلبة واأولياء الأمور، ف�ساًل عن زيادة عدد 

مدار�س التعليم املهني وتخ�س�ساته.
 و�ستعمل الوزارة على زيادة عدد التخ�س�سات املهنية، وزيادة 
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للبنني،  املنزيل  القت�ساد  مثل:  التقليدية،  غري  التخ�س�سات 
واإ�سالح   الأجهزة والإلكرتونيات للبنات. 

اأّما توفري املعلومات الالزمة عن التعليم املهني لأولياء الأمور 
ها  اأعَدّ �ساملة  منهجية  باعتماد  ف�سيكون  الرتبويني،  وامل�ست�سارين 
توجيهيًة  خطًطا  ت�سمل  اخلريجني،  ومتابعة  املهني  التوجيه  ق�سم 
بتخ�س�سات  املتعلقة  الأ�سا�سية  املعلومات  جميع  تت�سمن  مهنيًة 
اأق�سام التعليم  اإلى روؤ�ساء  م هذه املعلومات  التعليم املهني. و�سُتقَدّ
يف  املهني  التوجيه  وق�سم  والتعليم،  الرتبية  مديريات  يف  املهني 
ز على  ُترِكّ �ساملة  اإعداد خطة  �سيتوّلى  الذي  العام،  التعليم  اإدارة 
والطلبة  الرتبويني  املر�سدين  لتوجيه  الإر�ساد  اأق�سام  مع  التوا�سل 

واأولياء الأمور. 
اإجراء  اإلى  املهني  التعليم  اإدارة  تهدف  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة 
درا�سات عن معدلت التوظيف واأجور خريجي خمتلف فروع التعليم 
واأولياء الأمور واملر�سدين الرتبويني بنتائج  املهني؛ لتزويد الطلبة 
املطلوبة  التخ�س�سات  الدرا�سات، مبا يف ذلك معلومات عن  تلك 
كثرًيا يف �سوق العمل؛ ما ي�ساعد على زيادة الوعي لدى اأولياء الأمور 

والطلبة وتوجيههم نحو اخليارات امل�ستقبلية يف هذا املجال.
اإدارة التعليم املهني والإنتاج يف وزارة الرتبية والتعليم  ذ  وُتنِفّ
جولت ميدانية يف املدار�س الأ�سا�سية لتقدمي حما�سرات اإر�سادية 
املهني.  التعليم  اأهمية  عن  اأمورهم  واأولياء  العا�سر  ال�سف  لطلبة 
ويف اأثناء فرتة تنفيذ اخلطة، تهدف اإدارة التعليم املهني والإنتاج 
التوعية،  ن�سرات  توزيع  طريق  عن  الإر�سادية  اأن�سطتها  زيادة  اإلى 
وتنفيذ احلمالت الإعالمية، وعقد املوؤمترات والجتماعات املتعلقة 
بالتعليم املهني؛ بغية جذب اأكرب عدد من الطلبة اإلى هذا النوع من 
التعليم، وتغيري النظرة النمطية للتعليم املهني املتمثلة يف تف�سيل 

التعليم الأكادميي مقارنًة بالتعليم املهني.
عدد  زيادة  اإلى  الوزارة  ت�سعى  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  اأثناء  ويف 
مدار�س التعليم املهني؛ اإذ ل يوجد يف اململكة �سوى )23( مدر�سة 

�س التخ�س�سات  متخ�س�سة يف هذا النوع من التعليم، يف حني ُتدَرّ
ور�س  تت�سمن  بحيث  �ساملة،  حكومية  مدر�سة   )187( يف  املهنية 
الأخري-  التوجه  هذا  اأّدى  وقد  املهنية.  املباحث  ملختلف  العمل 
اإ�سافًة اإلى حقيقة اأن التعليم املهني ُيَعد اليوم بدياًل اأ�سهَل للنظام 

اجلامعي- اإلى اإ�سعاف نظام التعليم املهني.
مهنية  مدر�سة   )15( اإن�ساء  اإلى  الوزارة  ت�سعى  لذلك، 
د  حُتدَّ و�سوف  اخلطة،  تنفيذ  فرتة  خالل  اإ�سافية  متخ�س�سة 
التخ�س�سات يف هذه املدار�س ا�ستناًدا اإلى درا�سات ال�سوق، ورغبة 
الإناث  التحاق  املتوقع يف  التو�سع  وملواجهة  والطلبة.  الأمور  اأولياء 
باملدار�س؛ �سيتم تخ�سي�س )7( مدار�س جديدة على الأقل للبنات 
�سوف  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة  حتديًدا(.  الزراعي  للفرع  منها  )اثنتني 
تت�ساور الإدارة مع ق�سم اخلريطة املدر�سية لتحديد املواقع املنا�سبة 
ز املدار�س على تخ�س�س واحد )اأو  للمدار�س اجلديدة، بحيث ُترِكّ
رمبا اأكرث(. و�سوف ت�سعى الوزارة اإلى حت�سني اإمكانات ال�سراكات 
الإ�سرتاتيجية والعالقات بني املدار�س املهنية و�سوق العمل. فمثاًل، 
الفندقية،  واملدر�سة  العمل  �سوق  فنادق  بني  تواأمة  �سراكة  توجد 
ي�سجع  ما  ال�سناعية؛  واملدار�س  امل�سانع  بني  التن�سيق  عن  ف�ساًل 

النتقال اإلى مدار�س الإنتاج املهني.
املكون الثالث: حت�سني اجلودة

يهدف هذا املكون اإلى حت�سني اجلودة عن طريق زيادة كفاءة 
بالتدريب  احلديثة  املعدات  ا�ستخدام  يف  املهني  التعليم  معلمي 
اجليد للو�سول اإلى ن�سبة 100٪ من املتدربني عام 2022م، وذلك 
ا  اأي�سً ت�ساف  و�سوف  اخلا�س.  القطاع  مع  فاعلة  �سراكات  ببناء 
حت�سني  يف  ي�سهم  ما  والإناث؛  للذكور  جديدة  مهنية  تخ�س�سات 
فر�س احل�سول على التعليم املهني، وزيادة الإقبال عليه، وحت�سني 
للنوع  املنا�سب  التدريب  توفري  يراعى  و�سوف  التعليم.  نوعية 
ذلك  بو�سف  والطلبة،  واملعلمني  الرتبويني  للمر�سدين  الجتماعي 
التعليم  ملعلمي  النوعي  التدريب  اأن  علًما  اخلطة،  هذه  من  جزًءا 
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التدريبية،  احتياجاتهم  حتديد  يتطلب  اخلدمة  اأثناء  يف  املهني 
املهني  التعليم  اإدارة  د  حُتِدّ و�سوف  املنا�سب.  التدريبي  واملحتوى 
�ستتوّلى  التي  التدريبية  واملوؤ�س�سات  املهرة،  املتدربني  والإنتاج 

عمليات التنفيذ، ف�ساًل عن الإطار الزمني للتنفيذ.
املعدات  حتديث  ا  اأي�سً املهني  التعليم  نوعية  حت�سني  ويتطلب 
والأبنية و�سيانتها؛ لذا، �ستقوم الوزارة بح�سر املعدات يف م�ساغل 
وحاجات  املطلوبة،  باملعدات  قوائم  واإعداد  املهني،  التدريب 
عن  ف�ساًل  الالزمة،  اجلديدة  املعدات  و�سراء  املطلوبة،  ال�سيانة 
حتديد الأبنية املدر�سية التي حتتاج اإلى �سيانة، مبا يف ذلك اإعادة 
تاأهيلها ل�ستيعاب الطلبة ذوي الإعاقة، واإعداد خطة زمنية لتوفري 
هذه  وتنفيذ  املدار�س،  يف  والعاملني  للطلبة  اآمنة  مدر�سية  بيئة 

اخلطة.
ولال�ستمرار يف تطوير بيئة تعليمية اآمنة �ساملة؛ �ستوا�سل اإدارة 
التعليم املهني والإنتاج التعاون مع ق�سم ال�سالمة العامة يف وزارة 
ملعايري  واملتابعة  التنفيذ  م�سوؤولية  يتوّلى  الذي  والتعليم،  الرتبية 
ا مع ق�سم  ال�سالمة يف مدار�س التعليم املهني. و�ستعمل الإدارة اأي�سً
التوجيه املهني ومديريات الرتبية والتعليم، لت�سمني طلبة التعليم 
املخدرات  تعاطي  مبكافحة  تتعلق  التي  التوعية  برامج  يف  املهني 
املجتمع  يف  تظهر  قد  التي  الأخرى  ال�سلبية  واملمار�سات  والعنف 
املدر�سي، مثل: التدخني، واملخدرات، واملوؤثرات العقلية، والتنمر، 

وغري ذلك من ال�سلوكات غري املرغوبة.
املتابعة والتقييم

ُتَعُدّ املتابعة والتقييم حجر الزاوية يف اإدارة الربنامج والأن�سطة 
اخلا�سة بخطة اإ�سرتاتيجية التعليم وتنفيذها. ول �سك يف اأن اآلية 
ز ال�ستخدام الأمثل للموارد،  املتابعة والتقييم ال�سليمة املوثوقة ُتعِزّ
وغاياتها،  الإ�سرتاتيجية  التعليم  خطة  اأهداف  حتقيق  اإلى  و�سوًل 
باملتابعة  املتعلق  اجلزء  ويهدف  وامل�ساءلة.  امل�سداقية  وحت�سني 
والتقييم يف هذه اخلطة اإلى حتديد املبادئ الرئي�سة لتنفيذ اأن�سطة 

اإدارة  املتابعة والتقييم، وحتديد امل�سوؤوليات الهيكلية املوؤ�س�سية يف 
املتابعة  نظام  تركيز  ويتمثل  وتن�سيقها.  والتقييم  املتابعة  اأن�سطة 
التي ت�ستخدم  القائمة على الأدلة  القرار  والتقييم يف عملية �سنع 

املعلومات الدقيقة واملوثوقة وذات ال�سلة من امل�سادر املختلفة.
�أواًل: �الأمن�ط �لرئي�سة لنظ�م �ملت�بعة و�لتقييم

بو�سفه  النتائج  على  القائم  العمل  اإطار  ا�ستخدام  �سيتّم 
واإعادة  احلايل  والتقييم  املتابعة  نظام  لتعزيز  �ساماًل  اإطاًرا 
اأداء اخلطة  اإدارة  متابعة  بغية  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  �سبطه يف 
الإ�سرتاتيجية للتعليم وتقييمها. ويف ما ياأتي بع�س املبادئ الرئي�سة 

التي �ست�ستخدم يف تطوير نظام املتابعة والتقييم:
الرئي�سة  النتائج  حتدد  النتائج:  على  القائمة  املتابعة   -1
لنظم  �لعري�سة  �خلطوط  �حل�ج�ت  على  �لق�ئم  �ملت�بعة  نظ�م  يف 
ماهية  العتبار  بعني  النظام  �سياأخذ  حيث  واملتابعة،  البيانات 
والأفراد  النتائج،  متابعة  وكيفية  متابعتها،  يتعني  التي  النتائج 
وتوقيت  النتائج،  هذه  ا�ستخدام  وكيفية  النتائج،  �سيتابعون  الذين 

ا�ستخدامها، وتكلفة متابعتها. 
2 - امل�ساءلة: ُتَعدُّ ملكية النتائج يف ت�سل�سل النتائج العن�سر 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  اإدارة  كل  وتخ�سع  للم�ساءلة،  الرئي�س 
للم�ساءلة يف ما يتعلق بنتائج املخرجات )متابعة التنفيذ(، ونتائج 
التقدم احلا�سل.  املوؤثرة يف  والعوامل  الأداء(،  النتاجات )متابعة 
اآلية  وجود  �سمان  �سيتم  النتائج،  م�ستويات  من  م�ستوى  كل  ويف 

للم�ساءلة لتحقيق النتائج.
3- العدالة وامل�ساواة يف النوع الجتماعي:  �سُيعاَلُج عدم 
اجلهود  و�ستت�ساعُف  اجلن�سني،  بني  التعليم  يف  والتمييز  امل�ساواة 
جمع  �سيتم  اإذ  ا�ستبعاًدا؛  الفئات  اأكرث  اإلى  الو�سول  اإلى  الرامية 
البيانات امل�سنفة بح�سب اجلن�س والعمر واخل�سائ�س الجتماعية 
والقت�سادية البارزة الأخرى، مبا يف ذلك الدخل/ الرثوة، واملوقع، 
الأخرى  واخل�سائ�س  العجز،  وحالة  والعمر،  والعرق،  وال�سف، 
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ذات ال�سلة، بو�سف ذلك و�سيلة لتحقيق العدالة وامل�ساواة يف النوع 
الجتماعي.

والتقييم  املتابعة  عملية  تطوير  �سيتم  ال�سفافية:   -4
املعنيني  جميع  مع  وم�ساركتها  الزمني،  وجدولها  واإجراءاتها، 
عة، وكيفية حتليل البيانات،  بالنظام الرتبوي؛ اإذ اإن البيانات املُجَمّ
والأفراد الذين يحللونها، وم�سودة حتليل النتائج؛ �ستكون وا�سحًة 
ومتاحًة جلميع ال�سركاء الرئي�سيني. و�سياأخذ نظام املتابعة والتقييم 
املوارد  تنمية  اإ�سرتاتيجية  حددتها  التي  املوؤ�سرات  الهتمام  بعني 
وا�ستجابة  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  متابعة  واإطار  الب�سرية، 
املجتمع  الأردن جتاه  التزام  ملتابعة  ال�سورية  الرتبية لالأزمة  وزارة 
الرتبية  وزارة  و�ستقوم  ذلك.  بخ�سو�س  التقارير  وتقدمي  الدويل، 
حتديد  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سة  املوؤ�سرات  جميع  بتحديد  والتعليم 
والتقييم  املتابعة  ملحق  )انظر  وحتديثها  املختلفة  املتابعة  اأطر 
رقم )1(( ب�سورة منتظمة من اأجل ت�سجيع �سركاء التطوير على 

مواءمة املوؤ�سرات. 
البيانات  ومف�سرو  ال�سيا�سات  باحثو  يت�سم  -املو�سوعية:   5
�لتحليلي  �لتقرير  م  وُيقِدّ ب�ل�سي��س�ت.  و�الرتب�ط  ب�ملو�سوعية 
الرتاجع  اأو  البطء  اإلى  وي�سري  اجليد،  للتقدم  موؤ�سرات  الواقعي 
و�سيتم  املعنيني.  وا�سح مفهوم من  نحو  املوؤ�سرات على  يف حتقيق 

تطوير خطط املتابعة لتحقيق النتائج املخطط لها.
6- املنهجية العلمية: تتبع عملية املتابعة والتقييم املنهجية 
البيانات  وجمع  الأدوات،  وتطوير  العمل،  ت�سميم  يف  العلمية 
امليدانية، واأ�ساليب التحليل الإح�سائي، وتف�سري ال�سيا�سات واأهمية 

الربنامج. 
املتابعة  نظام  م  ُيقِدّ والتقييم:  املتابعة  تقارير  اإعداد   -  7
م�ساركتها،  �ستتم  التي  التحليلية  التقارير  من  العديد  والتقييم 
التحليلية  التقارير  و�ست�سهل  ون�سرها.  ومناق�ستها،  وعر�سها، 
جمالت  حت�سني  يف  املعنيني  عمل  عليها  املوافق  اأو  املعتمدة 

�سيا�سة  اإعداد  ا  اأي�سً و�سيتم  والربنامج.  والتخطيط  ال�سيا�سات 
وخارجها  الوزارة  داخل  يف  املعنيني  اأجل  من  البيانات  م�ساركة 

لأغرا�س البحوث وغريها.
ثانيًا: اإطار الإدارة وامل�ساءلة

يقوم مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي بدور حموري يف 
التقارير  وتقدمي  واملتابعة،  للتخطيط  امل�ستدامة  العمليات  قيادة 
خطة  تطوير  على  الإدارات  باقي  م�ساعدة  اإلى  اإ�سافًة  واملراجعة، 
التخطيط  اإدارة  تقوم  اخلطة،  هذه  و�سمن  والتقييم.  املتابعة 
والبحث الرتبوي بدعم املعنيني الرئي�سيني لتتبع اأن�سطة الربنامج، 
جمموع�ت  يف  �ملُحددة  و�لن�س�ط(  )�ملخرج  �الأد�ء  موؤ�سر�ت  �أو 

ا. املجال، التي يتوقع م�ساهمتها يف موؤ�سرات النتاجات �سنوًيّ
 و�ستتم متابعة العالقات الت�ساركية، واملدخالت \ الأن�سطة          
حتليل  ومتثيل  �سنويًا،  \وتقييمها  النتاجات   \ \املخرجات 
رقم  ملحق  انظر  والتقييم)  للمتابعة  ال�سنوية  التقارير  النتائج يف 

)2( يف �سل�سلة النتائج املحددة للمجالت الفردية(.
جمع  عملية  بت�سهيل  الرتبوي  والبحث  التخطيط  اإدارة  تقوم 
البيانات )يف حال كانت غري متوافرة( يف ال�سنة الأولى من تنفيذ 
التن�سيق  وحدة  من  بدعم  وتعمل  للتعليم،  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
التنموي على تن�سيق عمليات املتابعة، وتقدمي التقارير عن الربامج 

وامل�ساريع التي يدعمها �سركاء التنمية يف وزارة الرتبية والتعليم.
والتقييم  للمتابعة  التوجيهية  اللجنة  ت�سكيل  اإعادة  و�ستتم 
برئا�سة مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي، وع�سوية الإدارات 
التخطيط  مدير  اإلى  و�سُيعهد  التنموي.  التن�سيق  ووحدة  املعنية، 
دور اأمني �سر اللجنة، بحيث يعمل على تطوير العمليات والأدوات 
املنا�سب،  الوقت  يف  الدقيقة  والبيانات  املعلومات  جلمع  الالزمة 
النتاجات املتوقعة  مثل: املعلومات املتعلقة بالإجنازات التي حتقق 
واملخرجات، ومدى ال�ستفادة من اخلدمات التعليمية، وا�ستخدام 
اعتمادات امليزانية لتقدمي التقارير يف اجتماعات اللجنة التوجيهية 
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للمتابعة  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  و�سُتعقد  والتقييم.  للمتابعة 
بتحقيق  املتعلقة  الإجنازات  ملراجعة  اأ�سهر  ثالثة  كل  والتقييم 
الأهداف. و�ستقوم وزارة الرتبية والتعليم باإجراء مراجعة �سنوية، 
ودعوة جميع ال�سركاء والوزارات الرئي�سة ذات ال�سلة، ف�ساًل عن 
واأدائهما يف  الإ�سرتاتيجية  واخلطة  التعليم  اإجنازات قطاع  تقييم 
الرئي�سة  الأداء  موؤ�سرات  ال�سنوية يف �سوء  املراجعة  اجتماع  اأثناء 
والتقييم رقم  املتابعة  النتائج يف ملحق  اإطار  املت�سمنة يف  للتعليم 
ز املراجعة ال�سنوية على التحليل املايل العادل لتحديد  )2(و�سرُتِكّ
اأوجه  من  للحِدّ  املنا�سب؛  الوقت  يف  التدخالت  و�سمان  الثغرات، 
الوثائق  اإعداد  على  الوزارة  و�ستعمل  التعليم.  يف  امل�ساواة  عدم 
الأخرى،  الأ�سا�سية  املعلومات  تت�سمن  التي  الالزمة  املرجعية 
والتحليل  التعليم،  قطاع  نفقات  واإدارة  العامة،  املالية  اإدارة  مثل: 
الإ�سرتاتيجي لتحديد اأكرث الإ�سرتاتيجيات فاعلية؛ لتعزيز التقدم 
نحو اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم املرتبطة باأهداف التنمية 
امل�ستدامة الأربعة، والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية.

متعددة  واملعلومات  والبيانات  العديدة  املراجعات  على  وبناًء   
امل�سادر، والوثائق املرجعية، تقوم الوزارة باإعداد التقارير، مثل: 
تقييم  لنتائج  ال�سنوي  والتقرير  ال�سنوي،  الإح�سائي  التقرير 
الطلبة، وتقرير التقييم الدويل )التقرير الوطني لالأردن(، وتقرير 
الإلكرتوين،  التعليم  برنامج  تنفيذ  لإجنازات  والتقييم  املتابعة 
املدار�س،  بطاقات  وتقرير  الوطني،  التعليم  موؤ�سرات  وتقرير 
املتابعة  تقارير  من  ذلك  وغري  املديريات،  بطاقات  وتقرير 
والتقييم، وملخ�سات ال�سيا�سات، واإطالق البيانات. وعلى امل�ستوى 
مديريات  يف  دورية  مراجعة  باإعداد  الوزارة  �ستقوم  الالمركزي، 
ُتناَق�س  بحيث  الرتبوية،  واملوؤ�س�سات  واملدار�س  والتعليم  الرتبية 
الف�سلية  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  اأثناء  يف  املراجعة  هذه 

واملراجعات ال�سنوية على امل�ستوى الوطني.

ثالثًا: هيكلية م�سوؤولية تقدمي التقارير
وتقدمي  التخطيط  تعزيز  يف  البيانات  ا�ستخدام  ل�سمان 
التخطيط  اإدارة  يف  املديرون  يقوم  القرارات؛  واتخاذ  التقارير 
التعليم  لتكنولوجيا  رانيا  امللكة  مركز  واإدارة  الرتبوي،  والبحث 
الب�سرية،  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  واملعلومات، 
ال�ستثمار  طريق  عن  ال�سامل  واملعلومات  البيانات  نظام  بدعم 
مدير  و�سي�ستمر  امل�سنفة.  للبيانات  واملنهجي  الدوري  اجلمع  يف 
امللكة  مركز  اإدارة  من  بدعم  الرتبوي،  والبحث  التخطيط  اإدارة 
رانيا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات واملركز الوطني لتنمية املوارد 
الب�سرية، يف اإجراء التقييمات املتوا�سلة مل�ستويات املتابعة والتقييم 
للقدرات يف الإدارات الأخرى، ومديريات الرتبية والتعليم من اأجل 

حت�سني الأنظمة، والتنمية املهنية ملوظفي الوزارة.
معظم  تتبُّع  يف  للمدار�س  ال�سنوي  التعداد  تقرير  و�سي�ستخدم 
مثل:  الكمية،  املوؤ�سرات  وتتبُّع  املدر�سة،  م�ستوى  على  املوؤ�سرات 
ومعدل  الإجمايل،  اللتحاق  ومعدل  ال�سايف،  اللتحاق  معدل 
طالب:  ون�سبة  معلم،  طالب:  ون�سبة  الت�سرب،  ومعدل  النتقال، 
غرفة �سفية، وتوافر البنية التحتية، وما اإلى ذلك، بح�سب العمر، 

وال�سف، واجلن�س، والإعاقة، وما اإلى ذلك.  
الأدوار وامل�سوؤوليات الرئي�سة للمتابعة وتقدمي التقارير

1-على امل�ستوى املركزي
تقومي  باإعداد  الرتبوي  والبحث  التخطيط  اإدارة  اأ-تقوم 
ور�سد  كافة،  املعنيني  مع  وم�ساركته  والتقييم،  املتابعة  لأن�سطة 
ا�ستخدامها،  وتوقيت  النتائج،  هذه  ا�ستخدام  وكيفية  النتائج، 

وتكلفة متابعتها. 
جميع  بتحديد  الرتبوي  والبحث  التخطيط  اإدارة  ب-تقوم 
املختلفة  والتقييم  املتابعة  اأطر  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سة  املوؤ�سرات 
والتقييم  املتابعة  ملحق  ويت�سمن  املانحني.  خمتلف  من  وحتديثها 
ال�سركاء،  يطلبها  التي  املختلفة  املوؤ�سرات  بهذه  قائمة   )1( رقم 
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�سركاء  لت�سجيع  بانتظام  القائمة  هذه  اإلى  الرجوع  ا  ُمهمًّ و�سيكون 
التنمية على مواءمة املوؤ�سرات. 

ج-تقوم اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي باإجراء تعداد �سنوي 
ملتابعة  الالزمة  الكمية  املوؤ�سرات  معظم  �سيوفر  ما  للمدار�س؛ 

اإجنازات اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم. 
د-تقوم اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي بجمع موؤ�سرات �سنة 
الأ�سا�س، يف حال كانت غري متوافرة، خالل ال�سنة الأولى من تنفيذ 

اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم.
والتغذية  التقارير  لتقدمي  التنظيم  جيدة  اآليٍة  هـ-تطوير 
مديريات  اإلى  املركزية  الوزارة  مركز  من  وال�ستجابة  الراجعة 
والبحث  التخطيط  اإدارة  قبل  من  وبالعك�س  والتعليم  الرتبية 
الرتبوي، وت�سمني املدخالت من اإدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا 
الوطني  واملركز  التنموي،  التن�سيق  ووحدة  واملعلومات،  التعليم 

لتنمية املوارد الب�سرية. 
موؤ�سرات  عن  ملخ�سات  الرتبوي  التخطيط  اإدارة  و-جمع 
النتاجات العامة واملعلومات املهمة الأخرى ذات ال�سلة بدعم من 
جميع الإدارات املعنية، وعر�س هذه امللخ�سات على جلنة املتابعة 
والتقييم، ويف اجتماعات املراجعة الأخرى عند احلاجة. و�سيعمل 
والتقييم  الر�سد  منتجات  اإنتاج  على  الب�سرية  املوارد  �سعبة  مدير 

التي �سيتم تقا�سمها لال�ستمرار يف ن�سرها ومتابعتها.
ز-تقوم اإدارة التخطيط الرتبوي - بدعم من اإدارة مركز امللكة 
التنموي،  التن�سيق  ووحدة  واملعلومات،  التعليم  لتكنولوجيا  رانيا 
واملركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية- باإعداد التقارير التحليلية 
الروتينية يف اخلطة  املوؤ�سرات  تفا�سيل عن  تت�سمن  التي  الدورية 

الإ�سرتاتيجية للتعليم، ومعلومات الدرا�سات امل�سحية.
التقييمات  جميع  بتحديد  الرتبوي  التخطيط  اإدارة  ح-تقوم 
والأن�سطة البحثية وتن�سيقها، وتنظيم ن�سر التقييمات ونتائج الأبحاث.

2-على امل�ستوى املركزي ) جميع الإدارات (:

البيانات  من  وغريها  الأن�سطة  تنفيذ  عن  التقارير  اأ-جمع 
والتدريب،  ال�سلة باجلودة  املوؤ�سرات ذات  والنوعية، مثل:  الكمية 

وتقدمي التقارير اإلى اإدارة التخطيط الرتبوي.
املعنية  الإدارات  يف  ال�سهرية  املراجعة  اجتماعات  ب-تنظيم 
جمالت  ومعاجلة  الهدف،  بتحقيق  املتعلقة  الإجنازات  ملراجعة 
امل�سكالت املرتبطة بهذه الإجنازات، وحتديد املمار�سات اجليدة، 

وو�سع اإجراءات املتابعة وتنفيذها.
الرتبية  وزارة  )هيكلية  الرتبية  مديريات  م�ستوى  3-على 

والتعليم يف املحافظات(:
البيانات  من  وغريها  الأن�سطة  تنفيذ  عن  التقارير  اأ-جمع 
والتدريب،  ال�سلة باجلودة  املوؤ�سرات ذات  والنوعية، مثل:  الكمية 

وتقدمي التقارير اإلى اإدارة التخطيط الرتبوي.
املعنية  الإدارات  يف  ال�سهرية  املراجعة  اجتماعات  ب-تنظيم 
جمالت  ومعاجلة  الهدف،  بتحقيق  املتعلقة  الإجنازات  ملراجعة 
امل�سكالت املرتبطة بهذه الإجنازات، وحتديد املمار�سات اجليدة، 

وو�سع اإجراءات املتابعة وتنفيذها.
ج-تقدمي التغذية الراجعة ال�سهرية للموؤ�س�سات التعليمية يف ما 
يخ�س نوعية البيانات، وحتديد اأي تناق�سات يف البيانات املت�سمنة 
باإجنازات  املرتبطة  امل�سكالت  جمالت  ومعاجلة  التقرير،  يف 

النتائج املخطط لها، وتطوير الإجراءات العالجية وتنفيذها. 
د-التحليل الربعي لبيانات )EMIS(؛ بغية حتديد الجتاهات 
وزارة  يف  ال�سلة  ذات  الإدارات  مع  ومناق�ستها  العتيادية،  غري 

الرتبية والتعليم واملوؤ�س�سات التعليمية.
4- على م�ستوى املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية:

اأنظمة  حت�سني  على  والتعليم  الرتبية  مديريات  مع  العمل   - اأ 
املتابعة والتقييم  على م�ستوى املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية.

ب- جمع البيانات واإدخالها على م�ستوى املدر�سة واملوؤ�س�سة. 
ج- تنظيم املراجعة ال�سهرية يف املدار�س واملوؤ�س�سات، وتقدمي 
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التغذية الراجعة للموظفني املعنيني.
د-حتليل بيانات )EMIS( �سهريًّا لتحديد جمالت امل�سكلة، 

وتطوير الإجراءات العالجية وتنفيذها.
رابًعا: التقييم والأبحاث

املركز  بالتعاون مع  الرتبوي -  والتخطيط  البحث  اإدارة  تعمل 
الوطني لتنمية املوارد الب�سرية- على اإعداد خطة التقييم والأبحاث 

حمددة التكلفة.
خام�ًسا: القدرات واملوارد املوؤ�س�سية املطلوبة

نظام  ماأ�س�سة  يف  بال�ستثمار  والتعليم  الرتبية  وزارة  تلتزم 
لإدارة  املجال؛  امل�ستدامة يف هذا  القدرات  وبناء  والتقييم  املتابعة 
اأثناء تنفيذ اخلطة  والتقييم وتنفيذها بفاعلية يف  املتابعة  اأن�سطة 
احتياجات  عن  التفا�سيل  من  وللمزيد  للتعليم.  الإ�سرتاتيجية 
ُينَظر  والتقييم،  املتابعة  لتطوير  العام  والإطار  املوؤ�س�سية  القدرات 
وزارة  يف  والتطوير  املحدث  والتقييم  املتابعة  »اإطار  وثيقة  اإلى 

الرتبية والتعليم، الأردن 2018«.
�ساد�ًسا: موؤ�سرات الأداء الرئي�سة

والنتاجات  النتاجات  يف  الرئي�سة  الأداء  موؤ�سرات  تتمثل 
للمجالت.  الفنية  العمل  فرق  مع  عليها  اتُِّفق  التي  الأمد  متو�سطة 
�لن�س�ط  م�ستوى  موؤ�سر�ت  نت�ئج  �لرئي�سة  �الأد�ء  موؤ�سر�ت  وُتَعدُّ 
موؤ�سرات  متابعة  و�سيتم  باملجالت.  املتعلقة  الوثائق  يف  املو�سوفة 
يف  النتائج  حتليل  و�سينعك�س  ا،  �سنوًيّ وتقييمها  الرئي�سة  الأداء 

التقارير ال�سنوية للمتابعة والتقييم. 
اأهداف  القادمة  اخلم�سة  ال�سنوات  خالل  الوزارة  و�ستحقق 
اخلطة الإ�سرتاتيجية، �سمن اإجراءاٍت تعزز املوؤ�س�سية وامل�ساءلة يف 
العملية الرتبوية، وحت�سن نوعية التعليم، وترتقي بجودة خمرجاته، 
وال�سركاء  مع  النطاق  وا�سع  ت�ساركي  نهج  وفق  التناف�سية،  وتر�سخ 
والتنفيذ  التخطيط  م�سارات  يف  توافًقا  ي�سمن  مبا  واملعنيني، 

والتقييم، وحتقيق نه�سة تربوية �ساملة.

� � �
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الدكتور:حممد طه را�شد العـقـيلي

مدر�شة بليال الثانوية للبنني

ا يف تنمية  ـم املنظم ذاتـًيّ فاعلية اإ�سرتاتيجيات التعــُلّ

بع�ش مهارات التفكري الإبداعي 

لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة جر�ش

املقدمة
الذي  الكبري  الدور  من  التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  اأهمية  تاأتي 
العلمي  التقدم  ويف  املعا�سرة  املعرفية  املجالت  يف  به  تـقـوم 
التعّلم  اأن  اإلى   )12 )2000م:  عقيالن  ينظر  حيث  والتكنولوجي، 
ومن  الواقع،  يف  احل�سية  خرباتنا  خالل  من  ويتطور  ويزداد  ينمو 

خالل احتياجاتنا ودوافعنا املادية.
على  القدرة  تنمية  اأن   )52 )2000م:  عمرية  اأبو  واأو�سحت 
التفكري يعد اأحد الجتاهات احلديثة يف تطوير التعّلم، كما اأنها تعد 
اأحد الأهداف اجلديدة يف جمال التعليم، واأن تلك املقدرة تظهر 

قدرة املتعلم على الإملام ببع�س املتطلبات، ومنها توظيف التفكري 
التحليل  لأغرا�س  والفهم  املعرفة  ا�ستخدام  خالل  من  الإبداعي 

والتخمني والت�سميم والتقييم وال�سياغة والتعميم وال�ستق�ساء. 
ا اأحد احللول التي يجب  وتعد اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّ
املدار�س،  داخل  التعليمية  العملية  لتح�سني  العتبار  يف  بها  الأخذ 
اأكرث  يكون  اأن  على  املتعلم  ت�ساعد  الإ�سرتاتيجيات  تلك  لأن  نظرًا 
ن�ساطًا وفعالية عن طريق و�سع الأهداف، و�سبط وتنظيم امل�سادر 
التعليمية، وربط املعرفة القائمة باملعرفة ال�سابقة لهم، كما تت�سمن 
والتنظيم  الذاتي،  والتقييم  الذاتي،  التوجيه  الإ�سرتاتيجيات  تلك 
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وغريها من الإ�سرتاتيجيات الأخرى، وهي كلها متغريات ذات �سلة 
وثيقة بارتفاع الإجناز الأكادميي لدى الطالب، مبا يوؤدي يف النهاية 
اإلى حت�سني وارتفاع م�ستوى العملية التعليمية ب�سفة عامة )خليفة، 

2007م: 241(.
اأَنّ   )53  :2008  ،Zimmerman( زمريمان  ويوؤكد 
اأكرث جودة وفعالية من الطرق  ا  التعّلم املنظم ذاتـيًّ اإ�سرتاتيجيات 
التعليمي؛  اجلانب  يف  امل�ستخدمة  الأخرى  التقليدية  والأ�ساليب 
وذلك ب�سبب تاأثري اجلهد املبذول من قبل املتعلمني يف اإ�سرتاتيجيات 

التعّلم املنظم ذاتـيًّا، فالطالب م�سوؤول عن تعـّلمه وم�ستقل فيه.
احللول  اأحد  هي  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  اأن  ومبا 
املنظم  التعّلم  اآليات  فاإَنّ  املن�سودة،  التعّلم  لتحقيق جودة  املنا�سبة 
ذاتـيًّا ت�ساعد املتعلمني على التمييز الدقيق بني ما مت تعـّلمه ب�سكل 
جيد، وما مت تعـّلمه ب�سكل اأقل جودة، وبالتايل ينظرون اإلى تعـّلمهم 
ب�سكل اأكرث فعالية، حيث يوؤدي اإلى زيادة قدرة الطالب على التحكم 
يف تقدمه، وا�ستخدامه للمهارات والإ�سرتاتيجيات التي تخلق لديه 
نف�سه  يف  وثقة  ذاتيًّا،  وان�سباطًا  وا�ستقاللية،  ومثابرة،  دافعية، 
اأَنّها حتديات  التعليمية على  واملهارات  امل�سكالت  اإلى  جتعله ينظر 
من  التعّلم  يف  وال�ستمتاع  حلها،  على  والعمل  مواجهتها  يف  يرغب 

خاللها )كامل، 2003م: 276(.
ويف �سوء ما مت عر�سه، ويف �سوء النتائج التي ت�سري اإلى تدين 
م�ستوى  تدين  وكذلك  الثانوية،  املرحلة  طالب  حت�سيل  م�ستوى 
لإجراء  ة  ما�َسّ احلاجة  اأن  الباحث  يرى  لديهم،  الإبداعي  التفكري 
ا  التعّلم املنظم ذاتـيًّ اإ�سرتاتيجيات  درا�سة جتريبية لقيا�س فاعلية 
املرحلة  طالب  لدى  الإبداعي  التفكري  مهارات  بع�س  تنمية  يف 

الثانوية مبحافظة جر�س.
م�سكلة الدرا�سة

انطالًقا من وجود ق�سور يف التعامل مع طالب املرحلة الثانوية 
زالت  ما  تدري�سهم  يف  املتبعة  الطريقة  اأَنّ  بجالء  يك�سف  الذي 

اإك�سابهم  لأهمية  ونظرًا  مواهبهم،  احتياجات  قا�سرة عن حتقيق 
مهارات التفكري الإبداعي، تظهر احلاجة اإلى تبني اإ�سرتاتيجيات 
تدري�سية حديثة ميكن من خاللها تنمية مهارات التفكري الإبداعي 
اأكرث  يكونوا  اأن  على  ت�ساعدهم  كما  الثانوية،  املرحلة  طالب  لدى 
ن�ساطًا وفعالية عن طريق و�سع الأهداف، و�سبط وتنظيم امل�سادر 
ال�سابقة لهم، ومن هذا  القائمة باملعرفة  التعليمية، وربط املعرفة 
املنطلق فقد برز للباحث الإح�سا�س باأهمية هذه الدرا�سة، والرغبة 
يف التعرف اإلى فاعلية اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا يف تنمية 

مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية.
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س التايل:

بع�س  تنمية  يف  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  فاعلية  ما 
مبحافظة  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  الإبداعي  التفكري  مهارات 

جر�س؟
اأهمية الدرا�سة 

تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة يف ما يلي:
على  تعتمد  اإذ  ذاتـيًّا؛  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  1-اأهمية 
الدور الإيجابي للمتعلم، والتقليل من دور املعلم، مبا يعزز جوانب 
التعّلم ذي املعنى، ومتنح  املتعلم  الفر�سة لتنظيم البيئة التعليمية 
و�إع�دة تنظيم �مل�دة و�سي�غته� يف �أمن�ط و��ستنت�ج�ت ق�ئمة على 
الربط، وال�ستنتاج، والو�سول اإلى اإحكام، والتخطيط لأداء املهمة، 

َط له ثم تقوميه. ومراقبة ما ُخِطّ
املرحلة  طالب  لدى  الإبداعي  التفكري  مهارات  2-تنمية 
الثانوية، وتنمية الوعي لديهم باإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا، 
وذلك يوؤدي اإلى حت�سني التح�سيل بوجٍه عام، ويعود عليهم بالفائدة 

يف درا�ستهم امل�ستقبلية.
اأوجه  على  التغلب  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  3-م�ساعدة 
من  املدار�س؛  يف  ال�سائعة  التقليدية  التدري�س  طرق  يف  الق�سور 
تنمية  يف  تفيد  حديثة  تدري�سية  باإ�سرتاتيجيات  تزويدهم  خالل 
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بني  التفاعل  وزيادة  التعليمي،  املوقف  واإثراء  الإبداعي،  التفكري 
عنا�سره با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا.

فاعلية  يف  للبحث  جديدة  اآفاقًا  الدرا�سة  هذه  4-تفتح 
اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا، وا�ستخدامها يف تنمية مهارات 

طالب املرحلة الثانوية.    
اأهداف الدرا�سة: 

اإ�سرتاتيجيات  فاعلية  اإلى  التعرف  اإلى  الدرا�سة  هذه  �سعت 
التعّلم املنظم ذاتـيًّا يف تنمية بع�س مهارات التفكري الإبداعي لدى 

طالب املرحلة الثانوية مبحافظة جر�س.
الدرا�سات ال�سابقة:

اأجرت احلربي )2012م( درا�سة اأظهرت نتائجها وجود عالقة 
واإ�سرتاتيجيات  الناقد  التفكري  اإح�سائية بني  ارتباطية ذات دللة 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  ذاتـيًّا،  املنظم  التعّلم 
اأبعاد  بني مرتفعي ومتو�سطي ومنخف�سي التفكري الناقد يف جميع 
الثنائي  للتفاعل  تاأثري  وجود  اإلى  واأ�سارت  ذاتـيًّا،  املنظم  التعّلم 
بني التخ�س�س وامل�ستوى الدرا�سي يف تباين درجات الطالبات يف 

اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا. 
وقام احل�سينان )2010م( بدرا�سة تو�سلت نتائجها اإلى وجود 

فروق بني طالب التخ�س�سات النظرية والتخ�س�سات العلمية يف 
طالب  لدى  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  بع�س  متو�سطات 
والق�سيم  الريا�س  منطقتي  يف  الثانوي  والثالث  الثاين  ال�سفني 

ل�سالح طالب التخ�س�س العلمي.
ا اجلراح )2010م( فقد اأجرى درا�سة اأظهرت نتائجها اأن  اأَمّ
الت�سميع  مكون  على  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  مهارات  الطلبة  امتالك 
بدرجة  الباقية  والأبعاد  مرتفع،  امل�ستوى  �سمن  جاء  واحلفظ 
مكون  على  الإناث  على  يتفوقون  الذكور  اأن  تبني  كما  متو�سطة، 
و�سع الهدف والتخطيط، واأن طلبة ال�سنة الرابعة يتفوقون وبدللة 
اإح�سائية على طلبة ال�سنتني الثانية والثالثة على مكوين الحتفاظ 
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بال�سجالت واملراقبة، وطلب امل�ساعدة الجتماعية.
متيز  نتائجها  اأظهرت  درا�سة  )2009م(  �سحلول  اأجرى  كما 
اإ�سرتاتيجيات  يف  املرتفعة  الإتقان  اأهداف  توجهات  ذوي  الطلبة 
اأهداف  اأ�ساليب التفكري، ومتيز الطلبة ذوي توجهات  التعّلم، ويف 
الأداء املرتفع يف اإ�سرتاتيجيات التعّلم، ويف اأ�ساليب التفكري، بينما 
متيز الطلبة ذوي توجهات اأهداف الأداء املتدنية باأ�سلوب التفكري 

امللكي.
نتائجها  اأظهرت  درا�سة  )2009م(  وخديدة  البياتي  واأجرى 
ودافع  املنظم ذاتـيًّا  التعّلم  اإح�سائية بني  وجود عالقة ذات دللة 
الإجناز الدرا�سي، واأ�سارت اإلى وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية 
بني التعّلم املنظم ذاتـيًّا، ودافع الإجناز الدرا�سي وفق متغري اجلن�س 

ل�سالح الذكور، ومتغري التخ�س�س ل�سالح التخ�س�س العلمي.
واأجرت عبد املق�سود )2009م( درا�سة اأظهرت نتائجها وجود 
تاأثري ملهارات التعّلم املنظم ذاتـيًّا يف التح�سيل الدرا�سي لطلبة كلية 
الرتبية، كما تو�سل البحث اإلى معادلت تنبوؤية للتح�سيل الدرا�سي 
التعّلم  مهارات  ومن  املعرفية  معتقداتهم  من  الرتبية  كلية  لطلبة 
تنبوؤية  معادلة  اإلى  اأي�سًا  البحث  تو�سل  كما  لديهم،  ا  ذاتـيًّ املنظم 
معتقداتهم  من  الرتبية  كلية  لطلبة  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  ملهارات 

املعرفية.
وقامت النقيب )2008م( بدرا�سة تو�سلت نتائجها اإلى وجود 
ا بني درجات الطالب الكلية  عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائـًيّ
على مقيا�س اإ�سرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعّلم ودرجاتهم الكلية 
على مقيا�س القدرة على حل امل�سكالت، ووجود تاأثري دال اإح�سائـًيّا 
التنظيم  اإ�سرتاتيجيات  ملقيا�س  الكلية  الدرجة  على  للتخ�س�س 
وكذلك  للنوع،  ا  اإح�سائـًيّ دال  تاأثري  ليوجد  بينما  للتعـّلم،  الذاتي 
التفاعل الثنائي بني نوع الطالب وتخ�س�سه الدرا�سي على الدرجة 

الكلية ملقيا�س اإ�سرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعّلم.
الإجراءات املنهجية للدرا�سة 

منهج الدرا�سة
الدرا�سة  اإجراء  مت  عنها  والإجابة  الدرا�سة  فرو�س  لختبار 
با�ستخدام املنهج �سبه التجريبي، وهو الأن�سب للك�سف عن فاعلية 
تنمية  يف  التجريبي(  )املتغري  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات 

بع�س مهارات التفكري الإبداعي )املتغري التابع(.
جمتمع الدرا�سة

الثانوية  املرحلة  طالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  متثل 
مبحافظة جر�س للعام الدرا�سي 2018م.

عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�سة من )50( طالـًبا من طالب ال�سف الأول 
الثانوي الذين يدر�سون يف مدار�س التعليم العام الثانوية مبحافظة 
التجريبي  الت�سميم  �سوء  ويف  2018م،  الدرا�سي  للعام  جر�س 
بطريقة  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت  لأهدافها  وحتقيًقا  للدرا�سة 
�سمت  و�سابطة،  جتريبية  جمموعتني  اإلى  تق�سيمها  ومت  ق�سدية، 

كل جمموعة منها )25( طالًبا.
خطوات تطبيق اإجراءات الدرا�سة

1-تطبيق الختبار التح�سيلي القبلي ملهارات التفكري الإبداعي 
على عينة الدرا�سة.

املجموعة  تدريب  خالل  من  الدرا�سة  جتربة  2-تطبيق 
وتدري�سهم  ذاتـيًّا،  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  على  التجريبية 

مهارات التفكري الإبداعي.
املجموعتني  على  البعدي  التح�سيلي  الختبار  تطبيق   -3

التجريبية وال�سابطة.
4-ت�سحيح الختبار التح�سيلي.

النظم  با�ستخدام  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  5-حتليل 
.)SPSS( الإح�سائية

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها وتف�سريها
اإح�سائية بني  الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  نتائج  اأظهرت 
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در�سوا  )الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متو�سطات 
ومتو�سطات  ذاتـيًّا(،  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام 
بالطريقة  در�سوا  )الذين  ال�سابطة  املجموعة  طالب  درجات 
عند  ككل  الإبداعي  التفكري  ملهارات  البعدي  القيا�س  يف  املعتادة( 
م�ستوى الدللة ) ∝= 0.05(، وتفوق طالب املجموعة التجريبية 
على املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري الإبداعي عند 
م�ستوى كل مهارة من املهارات وجميع املهارات ككل، وُيعزى الفرق 
التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام  املتمثل  التجريبي  العامل  اإلى 

املنظم ذاتـيًّا.
ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك اإلى اأن اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم 
ذاتـيًّا �ساعدت الطالب على تنظيم تعّلمهم، وهذا التنظيم يف التعّلم 
ن الطالب من تنظيم التفكري لديهم يف معاجلة مهارات التفكري  مَكّ
الإبداعي، كما اأن اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا كانت طريقة 
ا جعلها طريقة  جديدة يف التعّلم لدى طالب املرحلة الثانوية، مَمّ
الأن�سطة  تنفيذ  نحو  دوافعهم  اأثارت  وقد  لهم،  ـزة  وُمـَحـِفّ قة  ُمـ�َسـِوّ
الإثارة  اأن عوامل  كما  تعّلمهم،  ف�ساهم ذلك يف حت�سني  املطلوبة، 
اإيجابـًيّا يف  اأثرت  املتوافرة  والإمكانات  والتنوع  والت�سويق  واجلذب 
تعّلم الطالب؛ حيث اإَنّ من اأبرز عوامل حتقيق الأهداف التعليمية 
حب الطالب للمادة الدرا�سية، وطريقة تدري�سها وميلهم جتاهها 
ا، وهذا ما مت حتقيقه مع الطالب يف املجموعة التجريبية،  اإيجابـًيّ
ا جعل الطالب ي�سعرون باأهمية تنظيم التعّلم من خالل التفاعل  مَمّ

الإيجابي مع اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا.
درا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
احلربي )2012م(، ودرا�سة احل�سينان )2010م(، ودرا�سة اجلراح 
البياتي وخديدة  ودرا�سة  �سحلول )2009م(،  ودرا�سة  )2010م(، 
النقيب  ودرا�سة  )2009م(،  املق�سود  عبد  ودرا�سة  )2009م(، 
)2008م(، والتي اأ�سارت اإلى وجود دللة اإح�سائية ل�سالح طالب 
التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام  التعّلم  يف  التجريبية  املجموعة 

واكت�سابهم  حت�سيلهم  زيادة  يف  اإيجابـًيّا  اأثر  ا  مَمّ ذاتـيًّا،  املنظم 
مهارات التفكري العليا.

تو�سيات الدرا�سة 
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا يلي:

امل�سوؤولني  للمعلمني  التدريبية  والدورات  الندوات  1-عقد 
يتعلق  ما  يف  خا�سة  بالأردن،  الثانوية  املرحلة  طالب  تدري�س  عن 
ومنها  للموهوبني؛  املنا�سبة  التدري�سية  الإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام 
اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا، وتو�سيح مزاياها واأهميتها يف 

عملية التعّلم.
2-اإجراء دورات تدريبية؛ لتدريب معلمي املرحلة الثانوية على 
تطبيق اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم ذاتـيًّا يف عملية التدري�س ب�سفة 

عامة، ويف تدري�س مهارات التفكري الإبداعي ب�سفة خا�سة.
حمتويات  �سمن  ذاتـيًّا  املنظم  التعّلم  اإ�سرتاتيجيات  3-اإدراج 
تعزيز تعّلم طالب املرحلة الثانوية وتدريبهم على اآليات ا�ستخدامها 

يف التدري�س. 
4-ت�سجيع معلمي املرحلة الثانوية على ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات 
التعّلم املنظم ذاتـيًّا يف التدري�س، التي متكن الطالب من ا�ستخدام 
مهاراتهم اخلا�سة يف توجيه عمليات التفكري والتعّلم، وت�ساعدهم 
التعّلم  مبداأ  اإلى  ا�ستناًدا  للتعّلم؛  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  على حتمل 

مدى احلياة.
مبخططات  الثانوية  املرحلة  معلمي  اأدلة  ت�سمني  5-�سرورة 
يكون  واأن  الإبداعي،  التفكري  مهارات  الطالب  لإك�ساب  تعليمية؛ 
هن�ك من�ذج تربوية تنمي �لقدرة لدى �لطالب على �لنقد و�لتحليل 

واملناق�سة وال�ستنتاج واإ�سدار الأحكام املو�سوعية. 
تدري�س  ملو�سوعات  امل�ساحبة  الن�ساطات  يف  النظر  6-اإعادة 
تنمية  على  الن�ساطات  تلك  تركيز  يكون  باأن  الثانوية؛  املرحلة 
مهارات التفكري الإبداعي با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعّلم املنظم 

ذاتـيًّا.
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ليلى اأحمد عبد الرحمن م�شعود

مدر�شة واد ال�شلط الأ�شا�شية املختلطة

مديرية تربية ق�شبة ال�شلط

املقايي�ش املعتمدة للك�سف عن ال�سمات ال�سلوكية للطلبة 

املوهوبني يف جمال التكنولوجيا

خلفية الدرا�سة واأهميتها
املقدمة:

امل�سادر  اأهم  اأحد  احلايل  ع�سرنا  يف  املوهوبون  الطلبة  يعّدّ 

العازمة  الدولة  واإن  العامل،  هذا  يف  دولة  اأي  دور  لتعزيز  الداعمة 

على الرقي مبجتمعها وقيمها ومواردها تدرك اأن ال�ستثمار الأمثل 

ملواردها ل يقت�سر على املوارد الطبيعية اأو الت�سنيعية فقط، بل اإن 

ال�ستثمار الأف�سل والأقوى هو ا�ستثمار الإن�سان.

ويعّد ا�ستثمار الإن�سان من امل�سروعات طويلة الأمد؛ اإذ ل توؤتى 

ال�سرتاتيجي  البعد  امل�ساريع ذات  ليلة و�سحاها، وهذه  ثماره بني 

فاإَنّ  وعليه  للتطبيق،  وقاباًل  ومرًنا  دقيًقا  ا  علمًيّ تخطيًطا  تتطلب 

الهتمام بالطلبة املوهوبني يعد اأحد اأهم هذه امل�ساريع الناجعة. 

ولقد تطورت املجتمعات خالل العقدين املا�سيني تطورًا هائاًل 

والعلوم  وال�سناعات  الت�سالت  جمال  مثل  عديدة؛  جمالت  يف 

البيولوجية والع�سكرية، ولقد كان للتطور التكنولوجي الدور البارز 

اإن مل يكن الرئي�س يف هذا الت�سارع العلمي الكبري، الذي غرَيّ كثريًا 

من العادات الجتماعية وال�سلوكات الب�سرية ب�سكل جذري.

املعرفة،  �سناعة  هو  التطور  هذا  اأ�سا�س  اأن  فيه  �سك  ل  ا  ومَمّ

كافة  بالأمم  ا  َحـِرًيّ كان  لذا  الإن�سان،  هو  املعرفة  هذه  و�سانع 
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الهتمام بالإن�سان القوي الذكي املبادر �سانع املعرفة منذ البداية؛ 

ل�ستثمار قدرته على الخرتاع والبتكار، وتقدمي الدعم له باأ�سكاله 

كافة، وعليه فاإَنّ املدار�س تعد اأحد اأبرز واأهم املحطات التي تتمكن 

الدولة من خاللها من اكت�ساف الإن�سان املوهوب وا�ستثماره. 

ل�سناعة  جادة  خطط  و�سع  املدار�س  على  لزامًا  اأ�سبح  ولقد 

مهاراتهم  وتنمية  املوهوبني  الطلبة  اكت�ساف  بهدف  املعرفة؛ 

وتطويرها، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ومن هذا تربز 

فبا�ستخدام  والتكنولوجيا؛  املوهوبني  الطلبة  بني  القوية  العالقة 

كان  مهما  املعرفة  �سناعة  املوهوب  الطالب  ي�ستطيع  التكنولوجيا 

نوعها باأ�سرع الطرق واأدقها واأقلها جهدًا.

الطلبة املوهوبون واملتفوقون
وب�سماتهم  املوهوبني  بالطلبة  اخلا�سة  التعريفات  تنوعت 

باهتمام  وال�سمات  اخل�سائ�س  هذه  حظيت  حيث  وخ�سائ�سهم، 

)العيا�سرة  النف�س،  وعلماء  الرتبية  وعلماء  والدار�سني  الباحثني 

بني  ما  واخل�سائ�س  ال�سمات  هذه  وتتنوع   ،)2012 والعزيزي، 

خ�سائ�س معرفية، وعقلية، وعاطفية، واجتماعية، واأخالقية، كما 

�أن لدى �ملوهوبني خ�س�ئ�ص متقدمة يف �أمن�ط �لتعلم �مل�ستخدمة 

وطرق التعبري عنها، واعترب جالتون  اأن املوهوبني يتميزون بقدرة 

على العمل؛ اأي اأن لديهم قوة ج�سدية وقوة احلوا�س، وكذلك العامل 

العقلية،  القدرة  املوهوبني هي  اأهم خ�سائ�س  اأن  اأكد  الذي  كاتل 

ومن ثم تنوعت النظريات واأ�ساليب القيا�س، اإل اأن درا�سة تريمان 

عام )1929( الطولية التتبعية كان لها الأثر الأكرب يف تاأكيد اأهمية 

ْت  ال�سمات واخل�سائ�س ال�سلوكية لدى الطلبة املوهوبني؛ حيث ُعَدّ

اأول حماولة علمية جادة يف هذا املجال )جروان، 2012(.

ال�سلوكية  ال�سمات  وهولينجويرث  تريمان  من  كل  عرف  ولقد 

ب�أنه� �أمن�ط من �ل�سلوك متيز �لطلبة �ملوهوبني عن غريهم، ومن 

و�سرعة  وعمقها،  امليول،  وتنوع  الزائد،  ال�ستطالع  حب  اأبرزها: 

والقيادية،  املخاطرة،  وحب  وال�ستقاللية،  وال�ستيعاب،  التعلم 

واملبادرة، واملثابرة )العيا�سرة والعزيزي،2012(.

متتعهم  خالل  من  املوهوبني  وبيكر  تتل  من  كل  وو�سف 

يف  واملثابرة  ال�ستطالع،  حب  مثل  حمددة؛  و�سمات  بخ�سائ�س 

متابعة الت�ساوؤلت والهتمامات، واأن املوهوب مدرٌك وواٍع ملا يدور 

اإلى  اإ�سافًة  الآخرين،  ونقد  الذات  نقد  على  القدرة  ولديه  حوله، 

املوهوبني  هوؤلء  اأن  كما  الدعابة،  ح�س  من  رفيع  مب�ستوى  التمتع 

مَيّالون  وهم  كافة،  امل�ستويات  على  الظلم  جتاه  ا  جًدّ ح�سا�سون 

لعدم قبول الإجابات اأو الأحكام اأو التعبريات ال�سطحية، وغالًبا ما 

تقليدية،  بو�سائل وطرق غري  املوهوبون ملحيطهم   ي�ستجيب هوؤلء 

ا على  ويرون العالقات بني اأفكار تبدو متباعدة، وهم قادرون اأي�سً

توليد اأفكار عديدة ملُثري معني )جروان، 2012(.

الذين  الطلبة  اأولئك  باأنهم  املوهوبني  الطلبة  ويعرف رينزويل 

ميتلكون القدرة على تطوير تركيبة من  ال�سمات الثالثة: وهي قدرة 

فوق املتو�سط، وقدرة اإبداعية، والتزاٌم عاٍل للمهمة وا�ستخدامها يف 

اأي جمال قيم لالأداء الإن�ساين )رينزويل،2010(.  

اأهمية ال�سمات ال�سلوكية 
اأهم  من  باملوهوبني  املرتبطة  وال�سمات  اخل�سائ�س  تعّد   

والتفوق، وخا�سة  املوهبة  تدل على وجود  التي  واملوؤ�سرات  الدلئل 

ال�سمات  متثل  حيث  املوهوب،  الطفل  حياة  من  املبكر  الوقت  يف 

ت�سبح  اأن  تلبث  وما  نف�سية متيزه عن غريه،  ال�سلوكية خ�سائ�س 

جوانب ثابتة يف �سخ�سية الفرد و�سمات خا�سة به.

وتكمن اأهمية التعرف اإلى ال�سمات ال�سلوكية للطلبة املوهوبني 

قوائم  ا�ستخدام  �سرورة  يف  املوهوبني  الطلبة  تعليم  جمال  �سمن 

ات يف  اأحد املحَكّ ال�سلوكية؛ بو�سفها  ال�سمات واخل�سائ�س  تقدير 

للربامج  واختيارهم  الطلبة،  هوؤلء  عن  الك�سف  اأو  التعرف  عملية 

ال�سلوكية  ال�سمات  بني  القوية  العالقة  ويف  اخلا�سة،  الرتبوية 

واحلاجات املرتتبة عليها، وبني اأنواع الربامج الرتبوية والإر�سادية 

يوفر  الذي  هو  املوهوب  الأمثل خلدمة  فالو�سع  وبالتايل  املالئمة، 
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الربنامج  مكونات  وبني  لديه  وال�سعف  القوة  عنا�سر  بني  مطابقة 
م له، اأو الذي ياأخذ بالعتبار حاجات هذا املوهوب يف  الرتبوي املُقـَدّ
املجالت املختلفة. ويجدر التنبيه اإلى اأنه لي�س من ال�سروري توافر 
"موهوب"،  �سفة  عليه  يطلق  حتى  الطالب  يف  اخل�سائ�س  جميع 
فقد يتوافر بع�سها يف طالب ما، يف حني ل يتوافر يف البع�س الآخر، 
وقد تتفاوت ن�سبة توافرها من طالب اإلى اآخر، وقد تظهر عليه يف 
يجب  ا  مَمّ وهذا  اأخرى،  مواقف  تختفي يف  معينة يف حني  مواقف 
يكون ذلك  ولن  له،  والنتباه  والأ�سرة مراعاته  واملربي  املعلم  على 
لأ�سر  والإر�ساد  والتثقيف  التوعية  بربامج  الهتمام  خالل  من  اإل 

املوهوبني واملجتمع ب�سكل عام )امل�سدر، 2008(.
ونظرًا لأَنّ الطالب املوهوب يعي�س حالًيّا ع�سر ثورة املعلومات 
وتعدد الق�سايا والتحديات التي تواجهه على امل�ستويني ال�سخ�سي 
والجتماعي، فاإَنّ تربية الطلبة املوهوبني وتعليمهم اأ�سبحت حاجة 
ا لالأ�سرة واملدر�سة  اأي وقت م�سى، وحتدًيا حقيقًيّ اأكرث من  ة  ُمِلَحّ
التي  التحديات  �سمته  تعقيدًا،  اأكرث  اأ�سبح  العامل  لأن  واملجتمع، 
حياة  مناحي  �ستى  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  تفر�سها 
على  يعتمد  ل  التحديات  مواجهة  يف  النجاح  اأن  كما  الإن�سان، 
الكم املعريف بقدر ما يعتمد على املعارف واملهارات التي يكت�سبها 
املوهوب من خالل التحاقه باملدر�سة واجلامعة، والتي مل تعد كافية 

ل�سمان م�ستقبل مهني زاهر )الزايدي، 2012(.
تكنولوجيا التعليم

تعد تكنولوجيا التعليم و�سيلة تعليم فاعلة، والتي ت�سمل اأدواتها: 
املعلومات،  عر�س  واأداة  النقال،  والهاتف  والإنرتنت،  احلوا�سيب، 
واللوح التفاعلي املدر�سي، والألواح التفاعلية ال�سخ�سية، والألعاب 
يف  ت�سهم  عديدة  برجميات  اإلى  التعرف  اإلى  اإ�سافًة  الإلكرتونية، 

تو�سيح الدرو�س واملعلومات.
وهي بذلك ت�سكل اأداة ممَيّزة للمعلمني؛ اإذ ت�سمح لهم بالقيام 
اأداء الطالب  ِلـَما توفره من معلومات حول  اأكرب؛  بعملهم بفاعلَيّة 

عمل  كيفية  فهم  �سبيل  ويف  هم.  وتعـرثُّ وجناحهم  الأكادميي 
العالقة  اإلى  بالنظر  نبداأ  اأن  علينا  احلديثة،  التعليم  تكنولوجيا 
التقليدية بني املعلم والتلميذ؛ اإذ ي�سهل احلفاظ على ا�سرتاتيجية 
هة نحو احلاجات الفردية للطالب حني تكون العالقة  تعليمية ُموَجّ

مع املدر�س عالقة مبا�سرة وفردية )�سابريو،2013(.
التعليم  تكنولوجيا  يف  الإيجابية  النتائج  اإلى  التو�سل  واإَنّ 
بل  فح�سب،  هذا  ولي�س  ال�سفوف،  داخل  توظيفها  بكيفية  مرهون 
اإَنّ الأهم هو كيف نكت�سف الطالب الذي ميتلك قدرات مميزة يف 

التكنولوجيا ليتم ا�ستثماره على اأكمل وجه.
م�سكلة الدرا�سة واأهدافها:

يزخر الأدب الرتبوي اخلا�س بعلم املوهبة بالعديد من الأدوات 
عديدة،  جوانب  يف  املوهوبني  الطلبة  باكت�ساف  اخلا�سة  ـنة  املُقـَنّ
و�سيلة  لكنها  املوهوبني،  لكت�ساف  الوحيدة  الو�سيلة  تعد  ل  والتي 
الوقت نف�سه يف جمالت متعددة  ة وفاعلة ومعتمدة يف  علمية جاَدّ
اأن الالفت يف  اإل  ومتكررة؛ كالتفكري والدافعية والتعليم وغريها، 
ات كافية لقيا�س ال�سمات ال�سلوكية اخلا�سة  الأمر عدم وجود حمَكّ
عدم  اإلى  ي�سري  ا  مَمّ املوهوبني،  للطلبة  التكنولوجية  باملهارات 
اعتماد الكثري من العلماء للقدرات واملهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 
ات اكت�ساف املوهوبني، با�ستثناء مقيا�س واحد  على اأنها اأحد حمَكّ

لرينزويل وزمالئه.
التكنولوجيا  مو�سوع  حداثة  اإلى  يعود  ال�سبب  باأن  ونعتقد 
اإلى  اإ�سافًة  املوهبة،  لعلم  الوا�سع  النظري  الأدب  مع  باملقارنة 
وجهًدا  �سريعًة  مواكبًة  يتطَلُّب  الذي  الهائل  التكنولوجي  الت�سارع 

كبرًيا للحاق بهذه التطورات.
اأهداف الدرا�سة:

ة لكت�ساف الطلبة املوهوبني يف  اإلى املقايي�س املَُعـَدّ ف  - التعرُّ
جمال التكنولوجيا بن�سخهم الأ�سلية.

ة  ف اإلى ال�سورة الأردنية - اإن وجدت- للمقايي�س املَُعـَدّ - التعرُّ
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لكت�ساف الطلبة املوهوبني يف جمال التكنولوجيا.
- ت�سجيع الباحثني على تطوير �سورة اأردنية ملقيا�س اكت�ساف 

الطلبة املوهوبني يف جمال التكنولوجيا.
جمال  يف  املوهوبني  الطلبة  اكت�ساف  مقيا�س  اعتماد   -
لكت�ساف  والتطبيقية  الواقعية  ات  املحَكّ اأحد  بو�سفه  التكنولوجيا 

املوهبة.
الدرا�سات ال�سابقة:

ف اإلى الكيفية  اأجرى �سيجل )2004( درا�سة هدفت اإلى التعرُّ
ف اإلى الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف  التي ميكن من خاللها التعرُّ
و�سائل عديدة منها املالحظة؛  الباحث  واأورد  التكنولوجيا،  جمال 
ب�سكل  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اإلى  يعمدون  املوهوبني  اأن  حيث ذكر 
اإلى  مييلون  واأنهم  اخلا�سة،  املدر�سية  م�ساريعهم  اإنتاج  يف  متعمد 
م�ساعدة زمالئهم عند حدوث م�سكلة ما يف ما يخ�سُّ التكنولوجيا، 
كما اأ�سار الباحث اإلى اأن م�ساريع هوؤلء الطلبة املوهوبني غالبًا ما 
تكون اأكرث تعقيدًا وتركيبًا من م�ساريع اأقرانهم، الأمر الذي يتطَلُّب 
م�ستوى مرتفعًا من املعرفة، اإل اأن الباحث خل�س يف النهاية اإلى اأن 
ا�ستخدام املقايي�س هو الطريقة الأمثل لكت�ساف ال�سمات ال�سلوكية 
ال�سمات  مقيا�س  وقدم  التكنولوجيا،  جمال  يف  املوهوبني  للطلبة 
ال�سلوكية للطلبة املوهوبني واملتفوقني يف جمال التكنولوجيا للعامل 
بدللت  يتمتع  ا  مثالـًيّ مقيا�ًسا  بو�سفه  وزمالئه )2003(  رينزويل 

�سدق وثبات مرتفعة. 
بناء  اإلى  هدفت  درا�سة   )2014( وامل�سمودي  عبود  واأجرى 
الطالب  اإلى  ف  للتعرُّ وتقنينه؛  ال�سلوكية  اخل�سائ�س  مقيا�س 
املوهوبني بجامعة امللك في�سل يف ال�سعودية، وبلغت عينة الدرا�سة 
خمتلف  من  في�سل  امللك  جامعة  من  وطالبة  طالًبا   )264(
مرتفعة  وثبات  �سدق  دللت  الدرا�سة  واأظهرت  التخ�س�سات، 
ن املقيا�س من )22( ُبعًدا، ويقي�س  للمقيا�س الذي مَتّ بناوؤه، وقد تكَوّ
كل ُبعد عددًا خمتلفًا من ال�سمات ال�سلوكية للطلبة املوهوبني، ولقد 

اأورد الباحثان الُبعد رقم )21( بعنوان: جمالت الأداء: التكنولوجيا 
ا ال�سلوكات الدالة التابعة للُبعد فكانت كما  وتقنيات املعلومات، اأَمّ
يلي: 1- اأحب الألعاب التي تتطلب الرتكيز وو�سع ال�سرتاتيجيات 
كال�سطرجن مثاًل، 2- اأحب قراءة املجالت التقنية ومتابعة الربامج 
التي تقدم اجلديد يف تقنية املعلومات، وعليه فاإَنّ هذا املقيا�س يورد 
اأحد  بو�سفها  بالتكنولوجيا  اخلا�سة  ال�سلوكية  ال�سمات  من  بع�سًا 

ال�سمات اخلا�سة باملوهوبني.    
الطريقة والإجراءات

املوهوبني  للطلبة  ال�سلوكية  ال�سمات  مقيا�س  الأول:  املقيا�س 
واملتفوقني يف جمال التكنولوجيا

 Scale For Rating The Behavioral
Characteristics Of Superior Students/

Technology Characteristics

وهارمتان  وكالهان  ووايت  و�سميث  رينزويل  ا�ستطاع 
 Renzulli، Josep، Smith، Linda ،White، Alan،

  2010،Callahan، Carolyn & Hartman، Obert

حتديد ال�سمات ال�سلوكية واخل�سائ�س الإيجابية للطلبة املوهوبني، 
ب�سكل  مقايي�س  ثالثة  بناء  مَتّ  حيث  )1970(؛  العام  من  بدًءا 
املرتبطة  ال�سلوكية  ال�سمات  تقي�س  التي  املقايي�س  وهي  اأويل، 
هارمتان  روبرت  العامل  اأ�ساف  ثم  والإبداع،  والدافعية،  بالتعلم، 
بالقيادة،  املرتبطة  ال�سلوكية  ال�سمات  مقيا�س   )Hartman(
ا لتقدير  مَتّ ن�سر ع�سرة مقايي�س معتمدة دولـًيّ العام )1976(  ويف 
 )Westberg( ال�سمات ال�سلوكية، ثم قامت العاملة كارن و�ستبريغ
بتطوير املقايي�س الأربعة الأولى يف العام )1990(، ثم مَتّ ا�ستخراج 
دللت ال�سدق والثبات لهذه املقايي�س الع�سرة يف ما بعد، ويف العام 
)2003( قام رينزويل وزمالوؤه باإ�سافة اأربعة مقايي�س اأخرى، وهي 
مقايي�س ال�سمات املرتبطة مبهارات القراءة، والعلوم، والريا�سيات، 
Renzul  والتكنولوجيا، ثم قام رينزويل و�سيجل وري�س وكيفن وريد

.li،J.،Siegle،D.،Reis،S.،Cavin،M.،Reed،R
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يف  الأربعة  املقايي�س  لهذه  والثبات  ال�سدق  دللت  با�ستخراج 
العام )2009( يف بحث منفرد، اإل اأن ال�سورة النهائية للمقايي�س 
ــب خا�س يحمل  ُكـَتــِيّ العام )2010( يف  الأربعة ع�سرة خرجت يف 
تواقيع العلماء الع�سرة )م�سعود،2014(. ويف ما يلي و�سف ملقيا�س 
 Scale التكنولوجيا  املوهوبني يف جمال  للطلبة  ال�سلوكية  ال�سمات 
 For Rating The Behavioral Characteristics Of

 Superior  tudents/Technology Characteristics

 ،)2009،Renzulli،Reis&Cavin( وزمالئه  رينزويل  للعامل 
امللحق )1(:

خا�سية  تقي�س  منفردة  جمل  �سبع  من  املقيا�س  هذا  •تكَوّن 
و�ِسَمة واحدة فقط؛ حيث تبداأ اجلمل بفعٍل داٍلّ على �سلوك حمدد.

درجات   )6( من  باملقيا�س  اخلا�س  التقدير  �سلم  •يتكون 
يليها  )نادًرا(،  وبعدها  ا(،  جًدّ )نادر  ثم  )اأبًدا(،  ِبـ  تبداأ  و�سفية، 

)اأحياًنا(، ثم )غالًبا(، وتنتهي ِبـ )دائًما(.
•تاأخذ كل درجة و�سفية وزنًا حمددًا، تبداأ بقيمة )1( لدرجة 
الرقم  اإلى  لت�سل  ا  ت�ساعدًيّ واحدة   بدرجة  تتدرج  ثم  )اأبًدا(، 

)6( لدرجة )دائًما(.
اأو  التكنولوجيا  جمال  يف  الطالب  اإلى  الأقرب  املعلم  •يقوم 
من  جلنة  ت�سكيل  ويجوز  املقيا�س،  هذا  بتعبئة  احلا�سوب  معلم 
م�ساريع  يف  معه  يعملون  الذين  الطالب  من  بني  املُقـَرّ املعلمني 

تكنولوجية لتعبئة املقيا�س.
مرتفعة  بدرجة  والثبات  ال�سدق  بدللت  املقيا�س  •يتمتع 
من   )25( على  املقيا�ُس  ُعـِر�َس  حيث  جميعها؛  املقيا�س  لفقرات 
الإجماع  متو�سط  وبلغ  املتحدة،  الوليات  يف  اخلرباء  ـــمني  املَُحــِكّ
اأ�سئلة  اأخذ جميع  األفا عند  بلغت معامالت كرومباخ  )80٪(، كما 

املقيا�س )9.59(.
)ن�سخة  للطلبة  التكنولوجيا  مهارات  مقيا�س  الثاين:  املقيا�س 

ال�سباب(- امللحق )2(

 Student Technology Skills Rating Scale(

 )Junior Division

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم يف منطقة )اأونتاريو( يف كندا 
هذا املقيا�س لقيا�س املهارات احلا�سوبية والتكنولوجية لدى الطلبة 
عام  املقيا�س  ت�سميم  مَتّ  ولقد  املختلفة،  الدرا�سية  مراحلهم  يف 
)2006(، ومَتّ ن�سره جماًنا على موقع خا�س على ال�سبكة العنكبوتية؛ 
فاعل؛  اإلكرتوين  لتعليم  الالزمة  واملواد  بالأدوات  املعلمني  لتزويد 
لت�سبح اأدواتهم يف متناول اجلميع، ولتو�سيح املقيا�س نورد ما يلي:
ُع من هذه املجالت  ُن املقيا�س من اأربعة جمالت، ويتفَرّ •يتكَوّ

�سلوكات داَلّة على كل جمال كما يلي:
املجال الأول: )الروتني وال�ستخدام اجليد(: وي�سمل ع�سر جمل 

فعلية ت�سف ال�سلوَك الداَلّ على الأداء.
املجال الثاين: )مهارات احل�سول على املعلومة(: وت�سمل ع�سر 

جمل فعلية ت�سف ال�سلوَك الداَلّ على املهارة.
�سبًعا  وت�سمل  املعلومات(:  معاجلة  )مهارة  الثالث:  املجال 

وع�سرين جملة فعلية ت�سف ال�سلوَك الداَلّ على املهارة.
فعلية  جمل  اأربع  وت�سمل  التوا�سل(:  )مهارات  الرابع:  املجال 

ت�سف ال�سلوَك الداَلّ على املهارة.
درجات   )3( من  باملقيا�س  اخلا�س  التقدير  �سلم  ُن  •يتكَوّ
متو�سط(،  )م�ستخدم  ثم  مبتدئ(،  )م�ستخدم  ِبـ  تبداأ  و�سفية، 

وتنتهي ِبـ )م�ستخدم خبري(.
•تاأخذ كل درجة و�سفية وزنًا حمددًا، تبداأ بقيمة )1( لدرجة 
وقيمة  املتو�سط،  امل�ستخدم  لدرجة  وقيمة )2(  املبتدئ،  امل�ستخدم 

)3( للم�ستخدم اخلبري.
اأو  التكنولوجيا  جمال  يف  الطالب  اإلى  الأقرب  املعلم  •يقوم 
من  جلنة  ت�سكيل  ويجوز  املقيا�س،  هذا  بتعبئة  احلا�سوب  معلم 
م�ساريع  يف  معه  يعملون  الذين  الطالب  من  بني  املُقـَرّ املعلمني 

تكنولوجية لتعبئة املقيا�س.
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ليتَمّ  الطالب  عليها  يح�سل  التي  العالمات  احت�ساب  •يتمُّ 
ت�سنيفه بعد ذلك ح�سب املجموع الأعلى لكل درجة، فاإذا ظهر اأَنّ 
الطالب قد ح�سل على درجة )م�ستخدم خبري( كان ذلك ذا دللة 

على موهبته بعلم احلا�سوب والتكنولوجيا.
النتائج:

•ل يتوافر عدٌد جيٌد اأو كاٍف من املقايي�س املعتمدة للك�سف عن 
ال�سمات ال�سلوكية للطلبة املوهوبني واملتفوقني يف جمال التكنولوجيا 
على م�ستوى العامل، وهو نادٌر اإن مل َيُكْن ُمـنَعـِدًما يف العامل العربي، 
وقد ُيـعزى ال�سبب يف ذلك اإلى اأَنّ املهارات احلا�سوبية والتكنولوجية 
مل يتم التعامل معها على اأَنّها �سكل من اأ�سكال الإبداع والتفوق، كما 
ا عزو اأ�سباب التاأخر يف بناء مقايي�س ت�سف ال�سلوكات  ميكن اأي�سً
الداَلّة على املوهبة والإبداع يف جمال التكنولوجيا اإلى التطور الهائل 

التي  وتطبيقاته،  وبراجمه  اأدواته  وتنوع  املجال،  هذا  يف  وال�سريع 
جتعل من ال�سعب على الباحثني مواكبة هذا التطور.

•يعد املقيا�سان املذكوران �سابًقا مقيا�سني قابلني للتطبيق يف 
�سورة  اأي  الآن  حتى  تتوافر  ل  اأنه  اإل  والأردنية،  العربية  البيئة 

رة لهذين املقيا�سني اأو غريهما. اأردنية اأو عربية ُمطَوّ
•التو�سيات:

ة للك�سف عن  •العمل على تطوير �سورة اأردنية للمقايي�س املَُعَدّ
الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف جمال التكنولوجيا.

الرئي�سة  ات  املحَكّ اأحد  لي�سبح  التكنولوجيا  جمال  •اعتماد 
للك�سف عن الطلبة املوهوبني.

جمال  يف  وبخا�سة  املجال،  هذا  يف  العلمي  البحث  •ت�سجيع 
بناء املقايي�س.
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منتهى حممد ح�شن عتوم

مدر�شة �شوف الأ�شا�شية للبنات

اأثر تنفيذ التجارب املخربية يف تعلم طالبات ال�سف التا�سع 

الأ�سا�سي بع�ش مفاهيم احلمو�ش والقواعد والأمالح

امللخ�س
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تق�ســـي اأثر تنفيذ التجارب املخربية 
يف تعلم طالبات ال�ســـف التا�سع الأ�سا�سي بع�س مفاهيم احلمو�س 
والقواعـــد والأمـــالح، ولتحقيـــق ذلـــك مت اختيـــار عينـــة من)57( 
طالبـــة من طالبـــات ال�ســـف التا�ســـع الأ�سا�ســـي يف مدر�سة �سوف 
الأ�سا�سية للبنـــات، يدُر�ْسَن يف �سعبتني، اختريت اإحداهما ع�سوائيًا 
كمجموعـــة جتريبيـــة مت تدري�سهـــا با�ستخدام التجـــارب املخربية، 
والأخرى كمجموعة �سابطة مت تدري�سها برتكيز قليل على التجارب 

املخربيـــة، وقد طبق علـــى املجموعتني اختبـــار حت�سيلي، واأظهرت 
نتائـــج حتليـــل اأداء طالبات املجموعـــة التجريبية مـــن الختبار، اأَنّ 
متو�ســـط عالماتهن بلغ )7.59(، وكان اأف�سل بفرق دال اإح�سائيًا 
مـــن اأداء طالبات املجموعة ال�سابطة؛ حيث بلغ متو�سط عالماتهن 

.)5.96(
املقدمة والإطار النظري 

يتميز تعليم العلـــوم وتعلمها بارتباطه الوثيق بالأن�سطة العلمية 
)العمليـــة( باأنواعهـــا املختلفة، اأو ما يعرف باأن�سطـــة الأداء العملي 
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Practical work activities ، وذلك لأنها جزء اأ�سا�سي منه، 

واإحدى الركائز الأ�سا�سية التي يقوم عليها؛ حيث يعتقد باأنها ت�سهم 
يف حتقيـــق اأهداف تعليم العلوم وتعلمهـــا املتمثلة عموًما يف اإك�ساب 
الطلبة املعرفة العلمية، واملهارات العلمية املختلفة، ويف تنمية امليول 

والجتاهات العلمية وتعزيزها لديهم.
وتعـــد الأن�سطة العلميـــة – ول�سّيما تلك التي يتـــم اإجراوؤها يف 
املخترب – مظهرًا تقليديًا مهمًا يف تعليم العلوم منذ اأمد بعيد؛ فقد 
دافع اأرم�سرتجن قبل احلرب العاملية الأولى عن الكت�ساف بالطريقة 
التجريبيـــة، وكان يعتقـــد اأن تعلـــم طبيعة العلم ممكـــن فقط بعمل 
العلـــم )Landolfi، 2002(. وقد تعـــزز هذا التقليد خالل حركة 
اإ�ســـالح املناهـــج يف ال�ستينيـــات وال�سبعينيات من القـــرن املا�سي، 
حيـــث اأ�سبحت الأن�سطة العلميـــة )الأداء العلمـــي( و�سيلة اأ�سا�سية 
 Doran، Fraser، Giddings( لتحقيق اأهداف تعليم العلوم

 .)1995 ،& DeTure

ويف نهايـــة ال�سبعينيـــات وبدايـــة الثمانينيـــات مت التحـــول اإلى 
 Nott( عمليـــات العلم، وتقليل دور احلقائق والقوانني والنظريات
Wellington &،1996(. ومـــا زالـــت الأن�سطـــة العلميـــة جزءًا 

مهمـــًا من مناهـــج العلوم احلاليـــة، وحتظى بتقديـــر معلمي العلوم 
)Landolfi، 2002(؛ فالعلـــوم املعتمـــدة علـــى اخلـــربة املبا�سرة 
Hands-on Science تعّد اأهم جمالت اإ�سالح العلوم للمرحلة 

الأ�سا�سية يف الوليات املتحدة الأمريكية التي بداأت يف نهاية القرن 
املا�ســـي )Vesilind & Jones، 1996(. فمـــن حتليـــل فكـــر 
حـــركات اإ�سالح مناهج العلـــوم املعا�سرة حلقبـــة الت�سعينيات وما 
بعدهـــا، وجـــد اأنها تركز علـــى اأن يعمل الطالب كل يـــوم منذ اليوم 
الأول يف املدر�ســـة، حيـــث مت التعبري عن ذلك بعبـــارة: "يجب على 

الطلبة اأن يعملوا العلم ل اأن يتعلموه" )زيتون، 2000(.
ولعـــل بقاء الأن�سطة العلمية والتجارب املخربية حية طوال هذه 
املدة يعـــود كما يقول وايـــت )White،1996( اإلـــى اأنها ت�ستخدم 

لدعـــم اأي هـــدف من اأهداف تعليـــم العلوم وتعلمهـــا؛ فعندما تتهياأ 
للمتعلـــم املواقـــف التعليميـــة التـــي متكنه مـــن التعامـــل املبا�سر مع 
الأ�سياء، وطرح الت�ساوؤلت حولها، والتخطيط لالإجابة عنها بنف�سه، 
و�حلكم على م� تو�سل �إليه، يكون قد �كت�سب �ملعرفة �لعلمية، ومنت 
قدراته العقلية والعلمية ب�سورة اأف�سل واأ�سرع مما لو عر�ست عليه 
ب�سورة لفظية، ويتفق هذا مع ما قاله بياجيه Piaget  من �سرورة 
الرتكيـــز على اخلربة احل�سية والتعلـــم بالعمل، ول�سَيّما يف املراحل 

التعليمية الأولى )زيتون،2000(. 
اأمـــا جانيـــه  Gange فيحـــذر مـــن خطـــورة التعلـــم اللفظـــي 
ال�سطحي ويوؤكـــد وجوب البتعاد عنه يف تدري�ـــس العلوم، كما يوؤكد 
الأن�سطة العلمية )التجارب املخربيـــة والعرو�س العلمية( بو�سفها 
ا ملمو�ًسا  اأهـــم الأن�سطة التعليمية التـــي تعطي للمتعلم معنـــى ح�سًيّ
ملـــا يتعلمـــه )عبد املنعم امل�ســـار اإليه يف قو�ـــس، 1999(. وقد اأدرك 
برونـــر Bruner اأن اأهميـــة الأن�سطـــة العلميـــة ل تكمـــن يف دعوة 
�لطلبـــة للعمـــل )�لن�ســـ�ط( act  واملتعة فقط، بـــل يف اأنها طريقة 
يتعلـــم الطلبة بها املحتـــوى املعريف واملهـــارات الأكادميية؛ فاملنهاج 
يجـــب اأن يت�سمن مهارات اأ�سا�سية توؤدي اإلـــى مهارات اأقوى واأرقى 
)How،2000(، والأن�سطـــة العلميـــة املقدمـــة للطلبـــة يجب اأن 
تزودهـــم بفر�س تعلم عمليات العلم، وتدري�س العلوم يجب اأن يركز 
علـــى عملية اكت�ساف الطلبـــة للمعرفة العلميـــة باأنف�سهم من خالل 
تفاعلهـــم املبا�سر مع البيئة؛ فاخلربات احليـــة اجلديرة باأن تعطى 
 Jewett&Lessie cited( للطلبـــة – كما يقول جوريت ولي�سي
in Singh،2003(- ت�ساعدهـــم يف تعلم املفاهيم العلمية، وتزيد 

من دافعيتهم نحو تعلم العلوم.
لندولفـــي  يقـــول  كمـــا   – العلـــوم  تعليـــم  تاريـــخ  وي�ســـري   
)Landolfi،2002( – اإلى اأن عددًا كبريًا من الرتبويني العلميني 
اعتنقـــوا الفكرة الفل�سفية التي ت�سري اإلـــى اأن نوعية التعلم ل ميكن 
احل�ســـول عليهـــا اإل من خالل عمل ن�ساطـــات act world يتم 
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فيهـــا التطبيـــق يف العـــامل احلقيقـــي real world ، ورمبـــا يكون 
املختـــرب املدر�ســـي والبيئـــة املاديـــة املحيطـــة بالطالب همـــا اأن�سب 
البيئـــات لتحقيـــق ذلك؛ فالأن�سطـــة العلمية التي تنفـــذ يف املدر�سة 
اأو خارجهـــا ميكـــن اأن حتقـــق عدًدا مـــن الأهداف الرتبويـــة اإذا ما 
متـــت بال�سكل ال�سليم. فقد اأورد كريKerr عـــام 1963 امل�سار اإليه 
 )1996 ،Nott & Wellington( يف درا�ســـة نوت وويلنجتـــون
 Practical ع�ســـرة دوافع )اأهـــداف( ل�ستخـــدام الأداء العلمـــي

work  يف ح�س�س العلوم، ومنها: 

- ت�سجيع املالحظة الدقيقة والت�سجيل بحر�س.
- الإيفاء مبتطلبات المتحانات العملية.

- تو�سيح العمل النظري للم�ساعدة على ا�ستيعابه.
- التحقق من احلقائق واملبادئ املدرو�سة م�سبًقا.

- تكويـــن اجلـــزء املكمـــل لعملية اإيجـــاد احلقائـــق بالكت�ساف 
والو�سول اإلى املبادئ. 

- اإثارة الهتمام باملو�سوع وال�ستمرار يف ذلك.
- جعـــل الظواهـــر الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة اأكرث 

واقعية من خالل اخلربات احلية.
الدرا�سات ال�سابقة

  اأجرى اخلليلي )1988( درا�سة "درجة الرتكيز على ا�ستخدام 
املختـــرب يف تدري�ـــس العلـــوم ومعوقـــات ذلـــك يف املدار�ـــس الثانوية 
احلكوميـــة يف الأردن مـــن وجهة نظـــر املعلمني"، التـــي هدفت اإلى 
تق�سي حجم العمل املخربي ونوعيته يف املدار�س الثانوية احلكومية 
يف �سمال الأردن، من وجهة نظر املعلمني، وما اإذا كان جلن�س املعلم 
اأو خربته اأثر يف ذلـــك، وكذلك حتديد معوقات العمل املخربي كما 
يراهـــا املعلمـــون واملعلمـــات وعالقتهـــا باجلن�س واخلـــربة. وتاألفت 
عينة الدرا�سة مـــن )166( معلًما ومعلمـــة )94معلًما و72معلمة(، 
من معلمـــي العلوم التابعني لدوائر الرتبية والتعليم ال�ستة يف �سمال 
الأردن، وقـــد بينت نتائـــج الدرا�سة اأن العمل املخـــربي يف املدار�س 

التي �سملتهـــا الدرا�سة يتخذ طابع العرو�ـــس العلمية التي يقوم بها 
املعلـــم، ومل تدل الدرا�سة على وجود اختالفات تذكر يف هذا ال�ساأن 
بـــني الذكور والإناث اأو بني املعلمني من ذوي اخلربات املختلفة. اأما 
يف مـــا يتعلـــق مبعوقات العمل املخـــربي، فقد اأ�ســـارت الدرا�سة اإلى 
اأن هنـــاك اأربعة معوقـــات بارزة ل�ستخدام املختـــرب من وجهة نظر 
املعلمـــني واملعلمات هي: عدم توافـــر الأجهزة املخربية، وكرثة عدد 
الطـــالب يف ال�سعبة الواحدة، وعـــدم توافر املواد والأدوات الالزمة 
لإجراء التجارب املقررة، وكرثة عدد احل�س�س التي يعطيها املعلم.
   واأجـــرت طبي�ســـات )1989( درا�سة واقـــع العمل املخربي يف 
تدري�س الكيمياء والفيزياء والأحياء لل�سف الثالث الثانوي )الثاين 
ـــا( يف �سمـــال الأردن، وهدفت مـــن درا�ستها  الثانـــوي العلمـــي حالًيّ
اإلـــى التعرف اإلـــى واقع املختـــربات املدر�سية من حيـــث وجود هذه 
املختربات، وحتديد عدد التجارب التي يتم اإجراوؤها فيها، ومعرفة 
معوقـــات العمـــل املخـــربي، وقيا�س اجتاهـــات املعلمني نحـــو العمل 
املخـــربي، وقد ا�ستملـــت عينة الدرا�سة علـــى )170( معلًما ومعلمة 
�سون الكيمياء والفيزيـــاء والأحياء لل�سف الثالث الثانوي  ممن يدِرّ
العلمي، اختريوا بطريقة ع�سوائية من مديريات الرتبية والتعليم يف 
�سمـــال الأردن. وا�ستخدمت الباحثة لهذه الدرا�سة اأداتني اإحداهما 
لقيا�ـــس اجتاهـــات املعلمني نحو العمـــل املخربي، والأخـــرى ملعرفة 
معوقـــات العمل املخـــربي. وقد تبني من النتائـــج اأن )45.4٪( من 
التجـــارب مل يتم اإجراوؤهـــا. اأما من حيث معوقـــات العمل املخربي 
فقـــد ُوجد اأن اأكرث معوقات العمـــل املخربي �سيوعًا يف املواد العلمية 
الثالثـــة وبرتتيـــب خمتلـــف، وعدم وجود املـــواد والأجهـــزة اأو عدم 
�سالحيتها، وكذلك �سيق الوقـــت ب�سبب كرب حجم املادة النظرية، 

اإ�سافًة اإلى كرثة عدد الطالب يف ال�سعبة الواحدة. 
   ويف اليمن اأجرى العب�سي )1990( درا�سة هدفت اإلى التعرف 
اإلـــى واقع العمل املخربي يف مدار�ـــس املرحلة الثانوية واإلى معوقات 
ا�ستخـــدام املختـــربات، ثـــم التعرف اإلـــى اجتاهـــات املدر�سني نحو 
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العمـــل املخـــربي بق�سد الو�ســـول اإلى تقييم علمـــي ملختلف جوانب 
واقـــع العمل املخربي يف مدار�س املرحلـــة الثانوية يف اليمن، وتكون 
جمتمـــع الدار�ســـة من املدار�ـــس الثانويـــة يف املـــدن الرئي�سة: وهي 
�سنعـــاء وتعز واحلديدة، وتاألفت عينـــة الدرا�سة من )52( مدر�سًا 
ملبحث الكيمياء والفيزيـــاء و)22( موجهًا ملبحث العلوم يف املرحلة 
الثانويـــة، وقد تبـــنَيّ اأن حجم العمل املخربي الـــذي يجري فعلًيّا يف 
ال�سفـــوف الثالثة يف مـــادة الكيمياء منا�سب، حيـــث كانت الن�سبة 
املئويـــة لعدد التجارب التي اأجريت عاليـــة ن�سبة اإلى عدد التجارب 
ا بالن�سبـــة حلجم العمل  املقـــرر اإجراوؤها يف ال�سفـــوف الثالثة. اأَمّ
املخـــربي الذي ُيجـــرى فعلًيّا يف ال�سفوف الثالثـــة الثانوية يف مادة 
الفيزيـــاء فهو منا�سب يف ال�سفـــني الأول والثـــاين الثانويني، وغري 
منا�ســـب يف جتارب الفيزياء لل�سف الثالـــث الثانوي؛ لأن التجارب 
التـــي اأجرتها ن�سبـــٌة مرتفعة من املدر�ســـني ل تتنا�سب مع التجارب 
ا فيما يتعلق باملعوقات التي تعوق  املقررة خالل العام الدرا�ســـي. اأَمّ
العمل املخـــربي فقد ا�ستنتجت الدرا�سة اأن اأهم هذه املعوقات هي: 
عدم وجـــود اأجهزة خمربية ومواد كيميائيـــة، وق�سر وقت احل�سة 
املخربيـــة، وازدحام ال�سفـــوف بالطلبـــة، وفيما يتعلـــق باجتاهات 
املدر�ســـني نحو العمل املخـــربي، فقد اأ�سارت النتائـــج التي متتعهم 

باجتاهات اإيجابية. 
   واأجـــرت خ�ساونـــة )1993( درا�سة هدفـــت اإلى التعرف اإلى 
دور مديـــر املدر�ســـة يف حت�ســـني واقـــع العمل املخـــربي يف املدار�س 
الثانويـــة يف مدينـــة عمان. وقـــد تكونت عينة الدرا�ســـة من )535( 
فـــردًا ي�سملـــون مديرين ومعلمي علـــوم وقيمي خمتـــربات، وطالبًا 
مـــن املرحلـــة الثانوية يف املدار�ـــس التابعة ملديريـــات عمان الكربى 
الأولى والثانية والتعليم اخلا�س. تو�سلت الباحثة اإلى نتائج متنوعة 
منهـــا: اأن اإقبـــال معلمي الكيميـــاء والفيزياء على اإجـــراء التجارب 
املخربية املقررة لل�سف الأول الثانوي كانت دون امل�ستوى املطلوب، 
بالإ�سافـــة اإلى عـــزوف معلمي العلوم الذين يعلمـــون ال�سف الثاين 

الثانوي العلمي عن اإجراء التجارب املخربية يف الكيمياء والفيزياء 
والأحياء، واأن الطريقة التي يف�سلها املعلمون ب�سكل عام عند اإجراء 

التجارب املخربية هي عر�س التجارب اأمام الطالب.
واأجـــرى القرارعـــة )1995( درا�ســـة عنوانهـــا "واقـــع تطبيـــق 
الأن�سطـــة والتجارب يف منهاج الكيمياء لل�سف التا�سع الأ�سا�سي يف 
حمافظات اجلنوب يف الأردن كما يراها معلمو الكيمياء"؛ من حيث 
عـــدد التجارب ون�سبتها والتـــي مت اإجراوؤها، وقد هدفت اإلى تق�سي 
املعوقـــات التي حتُدّ من اإجراء الأن�سطـــة والتجارب وتطبيقاتها من 
وجهـــة نظر معلمـــي الكيميـــاء. وتكونت عينة الدرا�ســـة من )180( 
�ســـون الكيميـــاء لل�ســـف التا�ســـع يف املدار�ـــس  معلمـــًا ومعلمـــة يدِرّ
احلكوميـــة التابعة ملديريات الرتبيـــة والتعليم يف حمافظات الكرك 
والطفيلـــة ومعان والعقبة. ولأغرا�ـــس الدرا�سة قام الباحث باإعداد 
ا�ستبانتـــني، اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن ما ن�سبته )81.2٪( من 
التجـــارب قـــد اأجريت، كذلك اأ�ســـارت النتائج اإلى عـــدم وجود اأثر 

الأن�سطة. اإجراء  اأ�سلوب  يف  واجلن�س  للموؤهل   )0.05>P(
 م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها

هدفت هـــذه الدرا�سة اإلى فح�س اأثر اإجراء التجارب املخربية 
يف حت�ســـني فهم طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف مدر�سة �سوف 
الأ�سا�سيـــة للبنات لبع�س املفاهيم مفاهيـــم الكيمياء، وقد ج�سدت 

م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
ما اأثر تنفيذ التجارب املخربية يف تعُلِّم طالبات ال�سف التا�سع 

الأ�سا�سي بع�ِس مفاهيم احلمو�س والقواعد والأمالح؟
اأهمية الدرا�سة

تتمثل اأهمية الدرا�سة يف ثالثة جوانب، هي:
تعريف املعلمني بالدور الكبري الذي تلعبه التجارب املخربية يف 
رفـــع درجة فهم الطلبة للمفاهيم العلمية والكيميائية، مما يدفعهم 
اإلـــى تنفيذ جميع التجارب املت�سَمنة يف كتب العلوم باقتناع ودافعية 

كبرية.
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حتفيز مديري املدار�س على توفري املواد وامل�ستلزمات املخربية 
التـــي تعني املعلمني على تنفيذ الأن�سطة والتجارب العلمية املت�سَمنة 

يف كتب العلوم.
ت�سجيـــع الطلبة على الندماج يف ح�س�ـــس الأن�سطة والتجارب 
التـــي تنفـــذ يف املختـــرب؛ ملـــا لهـــا مـــن دور يف حت�ســـني ا�ستيعابهـــم 

للمفاهيم العلمية.
عينة الدرا�سة

تاألفـــت عينـــة الدرا�سة مـــن )57( طالبة من طالبـــات ال�سف 
التا�ســـع الأ�سا�سي يف مدر�سة �سوف الأ�سا�سيـــة للبنات، ويوجد هذا 
العـــدد من الطالبـــات يف املدر�سة يف �سعبتني همـــا )اأ( و)ب(، وقد 
اختريت اإحدى هاتني ال�سعبتني ب�سكل ع�سوائي كمجموعة جتريبية، 
نفذت وحـــدة احلمو�س والقواعد والأمالح عليهـــا من خالل تنفيذ 
ت ال�سعبة  جميـــع التجـــارب الـــواردة يف الوحدة يف املختـــرب، وُعــــَدّ
�ســـت الوحدة لها يف الغرفـــة ال�سفية  الثانيـــة جمموعـــة �سابطة ُدِرّ
ـِفـَق مـــع املعلمة على اأن تتولـــى تنفيذها  دون جتـــارب خمربيـــة، واُتّ
بعـــد انتهـــاء التدري�س، وتنفيـــذ الختبـــار حفاظًا على حـــق الطلبة 

واأخالقيات البحث العلمي.  
اأداة الدرا�سة

الأداة التـــي ا�سُتخدمـــت يف التو�سل اإلى نتائـــج الدرا�سة كانت 
اختبـــارا مـــن نوع الختيـــار من متعدد )جـــذر يتبعه اأربعـــة بدائل( 
تاألـــف من ع�ســـرة اأ�سئلة، و�سع بعد حتليل حمتـــوى وحدة احلمو�س 
والقواعـــد والأمالح يف كتاب الكيمياء لل�ســـف التا�سع الأ�سا�سي يف 
الأردن؛ لتحديـــد احلقائـــق واملفاهيم والتعميمـــات املت�سمنة فيها، 
ومـــن ثم مثلـــت هـــذه املت�سمنات يف فقـــرات الختبـــار، وبعد و�سع 
م�سودتـــه الأولية لتحقيـــق ال�سدق له ُعر�س علـــى ثالثة من معلمي 

ومعلمـــات الكيمياء ذوي اخلربة؛ لبيان �سدق متثيل الأ�سئلة للوحدة 
ودقـــة جذور الفقـــرات والبدائـــل، وقد قدموا جمموعـــة ملحوظات 
تتمثل باإ�سافة فقرات جيدة وحذف بع�س الفقرات املوجودة واإعادة 
�سياغة بع�سها، مت ال�ستفادة منها جميعها يف الو�سول اإلى ال�سيغة 
النهائيـــة لالختبـــار، اأمـــا يف ما يتعلـــق بثبات الختبـــار فقد ح�سب 
با�ستخـــدام معادلـــة كرونباخ األفـــا، وكان معامل الثبـــات املح�سوب 

)0.95(، ويعد ذلك معامَل ثبات مرتفًعا. 
حمددات الدرا�سة

جاءت نتائج هذه الدرا�سة حمددة مبا ياأتي:  
اقت�ســـرت الأ�سئلة املت�سمنـــة بالختبار على وحـــدة احلمو�س 

والقواعد والأمالح يف كتاب الكيمياء.
اقت�سرت الدرا�سة على طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.

طبقت الدرا�سة على طالبات مدر�سة �سوف الأ�سا�سية للبنات.
الإح�سائيات امل�ستخدمة

للعينـــات   )T-Test( مت ا�ستخدام اختبار )ت(   
امل�ستقلة لختبار دللة الفروق بني متو�سطات املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة.
نتائج الدرا�سة وتف�سريها

لالإجابـــة عـــن �ســـوؤال الدرا�سة الذي ن�ـــس على: مـــا اأثر تنفيذ 
التجـــارب املخربيـــة يف تعلـــم طالبـــات ال�ســـف التا�ســـع الأ�سا�سي 
بع�س مفاهيم احلمو�س والقواعـــد والأمالح؟، مت ح�ساب املتو�سط 
احل�سابي والنحراف املعيـــاري لعالمات اأفراد جمموعتي الدرا�سة 
ال�سابطـــة والتجريبية على الختبار الذي طبق بعد اإمتام التجربة، 

واجلدول )1( يظهر النتائج. 
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يبـــني اجلـــدول )1( اأداء طالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة يف 
الختبـــار؛ حيـــث اإن متو�ســـط عالماتهـــن )7.59( كان اأف�سل من 
اأداء طالبـــات املجموعة ال�سابطـــة الالتي بلـــغ متو�سط عالماتهن 

)5.96(، ولختبار دللة الفرق بني هذين املتو�سطني جرى تطبيق 
اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة، واجلدول )2( يظهر النتائج. 

يتبني من اجلدول )2( اأن م�ستوى دللة )ت( املح�سوبة يف حالة 
افرتا�ـــس جتان�ـــس التباين اأكرب من )0.01(، ممـــا يعني اأن هناك 
فروًقـــا دالـــة اإح�سائًيّا عند م�ستـــوى )α =0.01( بـــني متو�سطي 
عالمـــات جمموعتـــي الدرا�ســـة علـــى الختبـــار ل�سالـــح املجموعة 

التجريبية.
 Kerr  وهـــذه النتائج التـــي مت التو�سل اإليها يوؤكدهـــا ما اأورده
 Nott &( عـــام 1963 امل�ســـار اإليـــه يف درا�ســـة نـــوت وويلنجتـــون
Wellington، 1996( من اأهداف ا�ستخدام التجارب املخربية 

والأداء العملـــي Practical work  يف ح�س�ـــس العلـــوم؛ مثـــل 
الإيفاء مبتطلبات المتحانـــات، وتو�سيح العمل النظري للم�ساعدة 
علـــى ا�ستيعابه، والتحقق مـــن احلقائق واملبـــادئ املدرو�سة، واإثارة 

الهتمام باملو�سوع وال�ستمرار يف ذلك، وجعل الظواهر الفيزيائية 
والكيميائيـــة والبيولوجيـــة اأكرث واقعية من خـــالل اخلربات احلية. 
وما اأ�سار اإليه جانيه  Gange من خطورة التعلم اللفظي ال�سطحي 
ووجـــوب البتعاد عنـــه يف تدري�س العلـــوم، ويوؤكـــد الأن�سطة العلمية 
)التجـــارب املخربيـــة والعرو�س العلميـــة( بو�سفها اأهـــم الأن�سطة 
ـــا ملمو�ًسا ملـــا يتعلمه  ــًيّ التعليميـــة التـــي تعطـــي للمتعلم معنـــًى ِحـ�ِسّ
)عبـــد املنعم امل�سار اإليـــه يف قو�س، 1999(، وكذلـــك ما قاله وايت 
)White، 1996( مـــن اأن الأن�سطـــة العلميـــة والتجارب املخربية 
ت�ستخدم لدعم اأي هدف من اأهداف تعليم العلوم وتعلمها؛ فعندما 
تتهيـــاأ للمتعلم املواقف التعليمية التي متكنه من التعامل املبا�سر مع 
الأ�سياء، وطرح الت�ساوؤلت حولها، والتخطيط لالإجابة عنها بنف�سه، 
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واحلكم على ما تو�سل اإليه، يكون قد اكت�سب املعرفة العلمية.
التو�سيات

يف �ســـوء النتائـــج التي مت التو�ســـل اإليها فـــاإن الدرا�سة   
تو�سي مبا ياأتي:

1.اأن يحر�ـــس املعلمون على تنفيذ جميع التجارب املت�سمنة يف 

الكتب املدر�سية؛ ملا لذلك من دور يف حت�سني فهم الطلبة للمفاهيم 
العلمية. 

2.اأن تتولـــى املدار�س اإثراء حمتويات املختـــربات املدر�سية؛ ملا 
لذلك من دور يف حت�سني فهم الطلبة للمفاهيم العلمية. 
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مي�شون اأحمد املجايل

مديرية تربية املفرق

دور م�سريف احلا�سوب يف تطوير اأداء املعلمني من وجهة 

نظرهم يف مديريات محافطة املفرق

امللخ�س
احلا�سوب  م�سريف  دور  اإلى  التعرف  اإلى  الدرا�سة  هذه  تهدف 
حمافظة  مديريات  يف  نظرهم  وجهة  من  املعلمني  اأداء  تطوير  يف 
ملنا�سبته  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحثة  وا�ستخدمت  املفرق، 
واأغرا�س الدرا�سة، وتكونت العينة من )60( معلمة و)45( معلمًا، 
من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثة  �سممت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
)29( فقرة موزعة على ثالثة جمالت هي ) التخطيط والتدري�س 

والنمو املهني(.
اأن دور م�سريف احلا�سوب يف  اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن  وقد 

جمايل التخطيط والتدري�س كان بدرجة متو�سطة كما هو احلال يف 
الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  املهني، كما  النمو  جمال 
وعدم  اخلربة(،  و�سنوات  )اجلن�س  الدرا�سة  ملتغريات  اإح�سائية 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري املوؤهل الدرا�سي.
املقدمة

تهدف وزارة الرتبية والتعليم اإلى خلق جيٍل واٍع متفتٍح ي�ستطيع 
التكيف مع متطلبات الع�سر التقنية والتكنولوجية، واإن كان الطالب 
هو حمور العملية التعليمية التعلمية، فاإَنّ املعلم هو املوجه واملي�سر 
للتعلم الذي ي�ستطيع اأن ي�سهم يف خلق �سخ�سية الطالب، ولذا كان 
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الهتمام باملعلم جزًءا ل يتجزاأ من عمل وزارة الرتبية والتعليم يف 
واهتماماته  وتطلعاته  باملعلم  فارتقت  الها�سمية،  الأردنية  اململكة 

من خالل اإدارة التدريب والإ�سراف الرتبوي.
الأداة  والتعليم  الرتبية  الإ�سرايف يف مديريات  وي�سكل اجلهاز 
واملحرك الرئي�س لدعم الفعاليات الرتبوية وم�ساندتها، كما يعمل 
املختلفة  امل�ستويات  يف  والتقييم  املتابعة  نظام  تفعيل  على  اجلهاز 

)العزام، 2002 �س21(.
وت�سري )الرويلي، 2010( اإلى اأن الإ�سراف الرتبوي الذي كان 
يقوم به املفت�سون القدامى، هو عبارة عن عملية تفتي�س على املعلمني 
هدفها معرفة العيوب وجوانب ال�سعف لدى املعلم، لي�س من اأجل 
الإ�سالح بل من اأجل العقاب والتاأديب، وكان الأ�سلوب الأكرث اتباًعا 
هو امتحان التالميذ يف املادة التي يعلمها املعلم لبيان كفاية املعلم 
يف تلقينه هذه املادة، ومل يكن للمعلم دور اإيجابي يف هذه العملية، 
وكان الرتكيز على �سلوك املعلم داخل ال�سف، وخ�سو�سا ما يرتبط 

بهذا ال�سلوك من ناحية �سبط النظام واأ�ساليب تلقني املادة. 
هو  الرتبوي  الإ�سراف  اأن   )2011 )الغامدي،  يرى  حني  يف   
واأدائه  املعلم  عمل  حت�سني  اإلى  تهدف  اإن�سانية  تفاعلية  عملية 

وم�ساعدته يف تنمية نف�سه وحل م�ساكله.
هو  الرتبوي  امل�سرف  دور  اأن  الباحثة  ترى  �سبق  ما  خالل  من 
تدريب املعلمني من اأجل اإن�ساء جيل قادر على التوا�سل مع املجتمع 
والإ�سهام يف تطويره، وتطوير جيل قادر على التفاعل، من اأجل هذا 
يجب اأن يكون هنالك اإ�سراف وتوا�سل م�ستمر ما بني املعلم وامل�سرف 
امل�سرف  اأفكار يطرحها  لأي  والتقبل  التفاهم  اإلى  اإ�سافة  الرتبوي، 
الرتبوي، من اأجل اأن تت�سكل عملية الإ�سراف بطريقة حتقق الأهداف، 
وهذا ما تعززه نتائج بع�س الدرا�سات ال�سابقة مثل)احلارثي، 2016(

 ،)Adrian(و  )2009،.El-Eisa، et al(و)و)املحرزي،2014
.2010

الرتبوية  التعليمية  العملية  يف  ا  جًدّ مهمة  عملية  فالتخطيط 

ب�سكل عام، وعن�سر من عنا�سر املنهاج التي ل غنى عنها للمعلم، 
اأنه  اإلى  اأهميته  وتعود  التدري�س  عملية  العمليات يف  اأهم  من  فهي 
اخلطوات  له  ويبني  تدري�سه،  يتم  �سوف  ملا  خمطًطا  املعلم  يعطي 
يتعامل  �سوف  التي  واملهارات  واملعارف  والأدوات  وال�سرتاتيجيات 

ـط يف اأدائه.  معها، وبالتايل يلغي الع�سوائية والتخـُبّ
اأ�سئلة الدرا�سة:

وتتمحور م�سكلة الدرا�سة من خالل الأ�سئلة التالية: 
ال�سوؤال الأول: ما دور م�سريف احلا�سوب يف تطوير اأداء املعلمني 
حيث:  )من  املفرق  حمافظة  مديريات  يف  نظرهم  وجهة  من 
التخطيط، والتدري�س، والنمو املهني( من خالل ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة؟ 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالة  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�سوؤال 
الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  متو�سطات  بني   )0.05≤α( الدللة 
التدري�سي  املعلمني  اأداء  تطوير  يف  الرتبوي  امل�سرف  اإ�سـهام  حول 
العلمي،  واملوؤهل  )اجلن�س،  املتغريات  اإلى  ُتعـزى  احلا�سوب  ملادة 

و�سنوات اخلدمة(؟ 
اأهداف الدرا�سة

  تهدف هذه الدرا�سة اإلى ما يلي: 
اأداء املعلمني  اإلى دور م�سريف احلا�سوب يف تطوير  1.التعرف 
حيث:  )من  املفرق  حمافظة  مديريات  يف  نظرهم  وجهة  من 
املعلمني  نظر  وجهة  ومن  املهني(  والنمو  والتدري�س،  التخطيط، 

اأنف�سهم.
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالة  فروق  اإلى  2.التعرف 
حول  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  متو�سطات  بني   )0.05≤α(
اإ�سـهام امل�سرف الرتبوي يف تطوير اأداء املعلمني التدري�سي ملبحث 
احلا�سوب ُتعـزى اإلى املتغريات )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات 

اخلدمة(.
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اأهمية الدرا�سة
  تتمثل اأهمية الدرا�سة مبا يلي:

لنتائج يفاد منها؛ لو�سع  اأن ت�سل  الدرا�سة  يوؤمل من هذه   .1
الأدب  واإثراء  الرتبوي،  لالإ�سراف  جديدة  ا�سرتاتيجيات  وتطوير 

النظري يف ما يتعلق مبو�سوع الدرا�سة.
التي  بال�سعوبات  الرتبويني  امل�سرفني  توعية  يف  ت�سهم  قد   .2
اإلى  ال�سعي  و�سرورة  املادة،  لهـذه  تدري�سـهم  عند  املعلمني  تواجه 
تواجههم  التي  كافة  ال�سعوبات  وتذليل  جتاوزها  على  م�ساعدتهم 

يف التدري�س. 
حدود الدرا�سة

تتحدد اإمكانية نتائج الدرا�سة يف �سوء احلدود الآتية:
ومعلمات  مبعلمي  الب�سرية  احلدود  تتمثل  الب�سرية:  احلدود 
)ق�سبة  املفرق  حمافظة  ملديريات  التابعة  املدار�س  يف  احلا�سوب 
ال�سمالية  البادية  الغربية-لواء  ال�سمالية  البادية  املفرق-لواء 

ال�سرقية(.
التابعة  باملدار�س  املكانية  احلدود  تتمثل  املكانية:  احلدود 
ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق )ق�سبة املفرق-لواء 

البادية ال�سمالية الغربية-لواء البادية ال�سمالية ال�سرقية(.
الأول  الف�سل  الدرا�سة يف  اإجراء هذه  الزمنية: مت  - احلدود 

من العام الدرا�سي )2017/2016(.
الدرا�سات ال�سابقة

هدفت درا�سة )احلمدون،2016( اإلى التعرف اإلى دور م�سريف 
الرتبية  ملديريات  املدر�سية  الريا�سة  تطوير  يف  الريا�سية  الرتبية 

والتعليم من وجهة نظر املعليمن يف حمافظة املفرق. 
جودة  معايري  حتديد  اإلى   )2016 )احلارثي،  درا�سة  وهدفت 
العربية،  اللغة  تعليم  على  املختارة  الرتبوي  الإ�سراف  اأ�ساليب 
امل�ستخدمة  الإ�سراف الرتبوي  اأ�ساليب  والوقوف على مدى حتقيق 

يف تعليم اللغة العربية ملعايري اجلودة.

ا�سرتاتيجيات  حتديد  اإلى   )2014 )علي،  درا�سة  وهدفت 
الإ�سراف الرتبوي امل�ستخدمة من قبل مفت�سي الرتبية يف مرحلتي 
التعليم البتدائي واملتو�سط عندما يقومون مبهمة تقييم املدر�سني 
و�خلربة  �لتفتي�ص،  منط  يف  تتمثل  �لتي  �مل�ستقلة  �ملتغري�ت  ح�سب 
واأداة  الو�سفي  البحث  منهج  وا�ستخدام  والتفتي�سية،  التدري�سية 

ا�ستبيان جلمع البيانات.
هدفت درا�سة )املحرزي،2014( اإلى التعرف اإلى تقييم الهيئة 
الإ�سرافية والإدارية لتطبيق منظومة الإ�سراف الرتبوي يف املدار�س 
ت�سميم  مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  عمان.  ب�سلطنة  احلكومية 
هي:  حماور  �سبعة  على  موزعة  عبارة   )63( من  مكونة  ا�ستبانة 
)اأهداف الإ�سراف الرتبوي، الهيكل التنظيمي لالإ�سراف الرتبوي، 
الإ�سراف  اأ�ساليب  الإ�سرافية،  اخلطة  امل�سرفني،  اختيار  اأ�س�س 
الإعداد  الإ�سرافية،  والفعاليات  الربامج  امل�ستخدمة،  والأدوات 

و�الإمن�ء �ملهني للم�سرفني(.
 ،Range، Susan، Carleton & Suzanne( واأجرى 
ملديري  والإجراءات  الت�سورات  لتقييم  هدفت  درا�سة   )2011
وتقييم  الإ�سراف  يف  دورها  ب�ساأن  وايومنج  ولية  يف  املدار�س 
املعلمني، وخ�سو�سًا يف �سوء خيارات التنمية املتاحة يف الإ�سراف 
املتنوع؛ حيث مت اإر�سال درا�سة ا�ستق�سائية جلميع مديري املدار�س 
ا�ستبانة،   143 منها  عاد   ،286 والبالغ عددهم  وايومنج،  ولية  يف 

مبعدل ا�ستجابة بلغ ٪50. 
قدرة  معرفة  اإلى  فهدفت   )2010  ،Adrian( درا�سة  اأما 
الإ�سراف املتنوع لتجويد النظم املدر�سية وحت�سينها وفَق ت�سنيف 
ومديري  املعلمني  قبل  من  حتديدها  مت  التي  العوامل  من  العديد 
اأ�سا�س  على  املدار�س  جلميع  املخ�س�سة  املوارد  لتعديل  املدار�س؛ 

ت�سنيف اإ�سرافهم. 
اإلى  هدفت  درا�سة   )2009،.El-Eisa، et al( واأجرى 
اإلى املعلم، وذلك  الك�سف عن دور امل�سرف يف نقل التنمية املهنية 
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بهدف تاأكيد املعرفة وتعميق الفهم ذاتـًيّا، كذلك هدفت اإلى الدعم 
الذي يحتاجه املعلم من امل�سرف واأثره يف الفعالية الذاتية للمعلم. 
التعرف  )Kutsyuruba،2003(اإلى  درا�سة   وهدفت 
يف  مهنـًيّا  املبتدئني  املعلمني  لتطوير  الفاعلية  ذات  الأ�ساليب  اإلى 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  واأوكرانيا،  كندا  يف  الثانوية  املدار�س 
ا�ستخدم  وقد  اأوكرانيا،  من  معلًما  و)26(  كندا  من  معلًما   )22(
الباحث املقابلة كاأداة للدرا�سة. وبينت النتائج حاجة البلدين اإلى 
تطوير الأ�ساليب الإ�سرافية التي متار�س على املعلمني املبتدئني كي 
تلبي حاجاتهم الفردية واملهنية، وذلك من خالل اإ�سراكهم يف �سنع 

القرارات املرتبطة با�ستخدام الأ�ساليب الإ�سرافية الفاعلة.
الطريقة والإجراءات

امل�سحية؛  بالطريقة  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت 
ملالءمته طبيعة الدرا�سة واأهدافها.

من  الكلي  الدرا�سة  جمتمع  يتكون  وعينتها:  الدرا�سة  جمتمع 
جميع معلمي ومعلمات مادة احلا�سوب يف مديريات تربية حمافظة 
الغربية-تربية  ال�سمالية  البادية  تربية  املفرق-  )ق�سبة  املفرق 

البادية ال�سمالية ال�سرقية(.
اأداة الدرا�سة

 من اأجل التعرف اإلى الدور الذي ميار�سه امل�سرفون يف تطوير 
نظرهم،  وجهة  من  املفرق  حمافظة  يف  واملعلمات  املعلمني  اأداء 
الأدب  من  م�ستفيدة  للدرا�سة  ا�ستبانة  بت�سميم  الباحثة  قامت 
الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  الدر�سات  وبع�س  الرتبوي، 
املحكمني  اآراء  من  الباحثة  ا�ستفادت  كما  الباحثة،  جتريها  التي 
امل�سرفة،  وبع�س اخلرباء يف جمال تخ�س�س  الرتبويني  واخلرباء 
وقد ا�ستملت ال�ستبانة على )29( فقرة توزعت على ثالثة جمالت 

هي )التخطيط- التدري�س- النمو املهني(.
ثبات اأداة الدرا�سة 

على  را�سة  الِدّ اأداة  بتوزيع  التطبيق  ثبات  من  التحقق  جرى 

خارج  من  ومدر�سة  مدر�ًسا   )25( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة 
وا�ستخراج  اأ�سبوعان،  مدته  زمني  بفارق  مرتني،  را�سة  الِدّ عينة 
مع�مل �الرتب�ط بري�سون )Pearson Correlation( بني 

درجاتهم يف املرتني.
عر�س النتائج ومناق�ستها

اإلى  تهدف  التي  الدرا�سة  نتائج  عر�س  اجلزء  هذا  يت�سمن 
من  املعلمني  اأداء  تطوير  يف  احلا�سوب  م�سريف  دور  اإلى  التعرف 
وجهة نظرهم يف مديريات حمافظة املفرق، و�سيتم ذلك من خالل 

الإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة، ويف ما يلي عر�س النتائج:
امل�سرف  اإ�سهام  الأول: ما مدى  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل: 
)التخطيط،  حيث  من  التدري�سي  الأداء  حت�سني  يف  الرتبوي 
خالل  من  احلا�سوب  مادة  ملعلمي  املهني(  والنمو  والتدري�س، 

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
فقرات  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  املعيارية  والنحرافات 
جمالت الدرا�سة والأداة، وظهر اأن املتو�سطات احل�سابية لإجابات 
اأفراد العينة عن جمالت الدرا�سة تراوحت بني )3.30 -3.34( 
بدرجة تقييم متو�سطة للجميع جمالت الدرا�سة، وجاء يف املرتبة 
ح�سابي  مبتو�سط  املهني"  و"النمو  "التدري�س"  جمال  الأولى 
"التخطيط"  جمال  جاء  الأخرية  الثالثة  املرتبة  ويف   ،)3.34(
مبتو�سط ح�سابي )3.30(، وبلغ املتو�سط احل�سابي لأداة الدرا�سة 
ككل )3.33( بدرجة تقييم متو�سطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
الرتبوي  امل�سرف  دور  اإلى  ينظرون  واملعلمات  املعلمني  اأن  اإلى 
املعلمني  لفتقار  نظًرا  الإ�سرافية؛  العملية  من  والرتباك  بالرتقب 
ب�سكل عام بع�س الكفايات املهنية، واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة 
 Range، Susan، Carleton &( ودرا�سة )املحرزي،2014(

.)2011 ،Suzanne

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  ومت 



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 80

لإجابات اأفراد العينة الدرا�سة عن فقرات كل جمال من جمالت 
الدرا�سة على حدة، وظهر اأن املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد 
العينة عن فقرات جمال "التخطيط" قد تراوحت ما بني )2.99-
اأعالها  كان  جميعها،  للفقرات  متو�سطة  تقييم  بدرجة   )3.64
عند  اليومي  والتخطيط  الف�سلية  اخلطط  على  "يطلع  لفقرة 
زيارته للمدر�سة"، بينما كان اأدناها للفقرة "ي�ساعد املعلم يف عمل 
خطط عالجية يف مدر�سته"، وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل 
)3.33( بدرجة تقييم متو�سطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإلى 
اأهمية التخطيط يف عملية التدري�س؛ اإذ يرى املعلمون اأن التخطيط 
التعليمية  املواقف  مواجهة  يف  املعلم  م�ساعدة  اإلى  يوؤدي  للتدري�س 
بثقة وروح معنوية عالية، كما اأنها توؤدي اإلى تنظيم عنا�سر املوقف 
التعليمي وتنظيم تعلم الطلبة من خالل جتنب املعلم للع�سوائية يف 
ا يدفع الطلبة اإلى الندماج يف العملية التعليمية ب�سكل  التعليم، مَمّ
اأف�سل، كما ترى الباحثة اأن التخطيط هو جزء مهم واإجباري على 
من  الدرا�سية  اخلطط  و�سع  عملية  تتابع  الوزارة  اإَنّ  حيث  املعلم؛ 
ا  مَمّ التعليمية،  للعملية  ومتابعته  الرتبوي  امل�سرف  زيارات  خالل 
يجعل املعلم جُمـَبـًرا على التخطيط حل�س�سه ب�سكل جزئي وكلي، 

للم�سرف،  بالن�سبة  الدور  هذا  باأهمية  �سعوًرا  املعلمني  لدى  ويولد 
وبالتايل فهم يتوقعون من امل�سرفني زيادة الهتمام بهم، وهذا ما 
.)2009،.El-Eisa، et al( ودرا�سة )اأكدته درا�سة )علي، 2014
واأظهرت الإح�سائيات اأَنّ املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد 
العينة عن فقرات جمال "التدري�س" قد تراوحت ما بني )3.05-
اأعالها  كان  الفقرات،  للجميع  متو�سطة  تقييم  بدرجة   )3.59
ا ملعلمي احلا�سوب خالل زيارته  ا وجماعًيّ للفقرة "يعِقـُد لقاًء فردًيّ
اآخر  على  املعلمني  "يطلع  للفقرة  اأدناها  كان  بينما  للمدر�سة"، 
امل�ستجدات يف طرائق التدري�س"، وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال 
ككل )3.34( بدرجة تقييم متو�سطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
اإلى ا�ستخدام امل�سرفني الرتبويني ال�سلطة الدكتاتورية انطالًقا من 
ا يولد �سعورًا بعدم الرتياح لدى املعلمني  �سلطاتهم الوظيفية، مَمّ
النتيجة من  تف�سري هذه  املدر�سة، وميكن  امل�سرف يف  وجود  اأثناء 
اآرائهم واأفكارهم دون  اأنف�سهم على تنفيذ  خالل تركيز امل�سرفني 
الإ�سرافية،  العملية  يف  �سركاء  بو�سفهم  املعلمني  اآراء  اإلى  النظر 
يف  امل�سرف  لدور  املعلمني  نظرة  على  �سلبًيّا  ينعك�س  الذي  الأمر 

املدر�سة.
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لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن  الإح�سائيات  من  وظهر 
اأفراد العينة عن فقرات جمال "النمو املهني" قد تراوحت ما بني 
كان  الفقرات،  للجميع  متو�سطة  تقييم  بدرجة   )3.41-3.16(
احلا�سوب"،  ملعلمي  متخ�س�سة  ورا�سات  "يعقد  للفقرتني  اأعالها 
اأدناها  كان  بينما  العليا"،  درا�ساتهم  متابعة  على  املعلمني  "يحُثّ 
التخطيط  عند  الإبداعية  الجتاهات  املعلمني  يف  "ينمي  للفقرة 
والتدري�س"، وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل )3.34( بدرجة 
مادة  طبيعة  اإلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  متو�سطة،  تقييم 
احلا�سوب؛ كونها مادة دخلت حديًثا اإلى املناهج الأردنية، ولذلك 
فهي بحاجة للور�سات املتخ�س�سة، واأن املهام الإ�سرافية يف مدار�س 
اإَنّ امل�سرفني  اإذ  حمافظة املفرق ما زالت حتمل الطابع التقليدي؛ 
التفتي�س  بنظام  مبا�سرة  عالقة  ذات  اأنها  على  باأدوارهم  يقومون 
الذي يقوم على اأ�سا�س مراقبة عمل املعلمني وت�سُيّد اأخطائهم دون 
معهم  والتعاون  املعلمني  توجيه  يف  امل�سرف  دور  اأهمية  اإلى  النظر 
من اأجل رفع كفاياتهم التعليمية؛ مل�ساعدتهم يف مواجهة امل�سكالت 

التعليمية ومعاجلتها باأ�سلوب علمي منهجي منظم.
ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق دالة اإح�سائًيّا بني متو�سطات 
ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول اإ�سـهام امل�سرف الرتبوي يف حت�سني 
متغريات  اإلى  ُتعـزى  احلا�سوب  ملادة  التدري�سي  املعلمني  اأداء 

)اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة(؟ 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  اأنه  ظهر 
الدرا�سة  اأداة  حول  العينة  اأفراد  اآراء  بني   )0.05≤α( الدللة 
دالة  قيمة  وهي   ،)2.99(  )T( قيمة  بلغت  حيث  اجلن�س،  ملتغري 
بلغ  بينما   ،)3.59( ح�سابي  مبتو�سط  الإناث  ل�سالح  ا  اإح�سائًيّ
النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو   ،)2.98( للذكور  احل�سابي  املتو�سط 
اإلى اأن الإناث اأكرث التزاًما وتطبيًقا للقوانني والأنظمة من الذكور، 
كما اأنهم اأكرث التزامًا بالدوام املدر�سي، مما يجعل املعلمات اأكرث 
تفاعاًل مع امل�سرفني، كما قد تف�سر هذه النتيجة باأن املعلمات اأكرث 

التزاًما بالدوام الدرا�سي نظًرا ملتابعة الإدارة يف مدار�س الإناث، 
الدور  يكون  اأن  يف  املعلمات  رغبة  ذلك  يف  ال�سبب  يكون  ورمبا 

الإ�سرايف يف مدار�سهن اأكرث فعالية.
وظهر ما يلي:

1.عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 
)≥ 0.05α( يف اآراء اأفراد العينة حول الأداة الدرا�سة تبًعا ملتغري 
)املوؤهل العلمي(، حيث بلغت قيمة )F( )2.77(، وهي قيمة غري 

دالة اإح�سائـًيّا.
2.وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة ) ≥ 
ملتغري  ُتعزى  الدرا�سة  اأداة  حول  العينة  اأفراد  اآراء  يف   )0.05α
اخلربة يف الوزارة، حيث بلغت قيمة )F( )3.40(، وهي قيمة دالة 
ا؛ للتعرف اإلى م�سادر الفروق بني اآراء اأفراد العينة حول  اإح�سائـًيّ
تطبيق طريقة  ومَتّ  الوزارة،  ملتغري اخلربة يف  ُتعزى  الدرا�سة  اأداة 
م�سادر  اأن  فظهر  البعدية،  للمقارنات   )Scheffe( �سيفيه 
ومن  واأقل،  �سنوات  )خم�س  الوزارة  يف  اخلربة  بني  كانت  الفروق 
�سنوات  )خم�س  الوزارة  يف  اخلربة  ل�سالح  �سنوات(   10 اإلى   5
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،)3.53( ح�سابي  مبتو�سط  واأقل( 
ُتعزى  وقد   .)2.97( �سنوات(   10 اإلى  )من5  الوزارة  يف  للخربة 
يف  امل�سرف  دور  اأهمية  حول  الوعي  حالة  تزايد  اإلى  النتيجة  هذه 
اخلربات  من  وال�ستفادة  للمعلمني،  التدري�سية  اخلربات  تقدمي 
املعلمني  اأن  الباحثة  ترى  كما  امل�سرفون،  يقدمها  التي  والكفايات 
الذي ميتلكون خربات عالية هم اأكرث قدرة على تقوية ال�سلة بني 

خرباتهم العملية والعلمية.
ال�ستنتاجات

يف �سوء النتائج ال�سابقة ت�ستنتج الباحثة ما يلي:
الأداء  حت�سني  يف  الرتبوي  امل�سرف  اإ�سهام  درجة  1.اأَنّ 
التدري�سي من حيث )التخطيط، والتدري�س، والنمو املهني( ملعلمي 

مادة احلا�سوب من وجهة نظرهم جاءت متو�سطة.
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درجة  حول  واملعلمني  املعلمات  اآراء  بني  تفاوًتا  هناك  2.اأَنّ 
حيث  من  التدري�سي  الأداء  حت�سني  يف  الرتبوي  امل�سرف  اإ�سهام 
احلا�سوب  مادة  ملعلمي  املهني(  والنمو  والتدري�س،  )التخطيط، 

ل�سالح املعلمات.
اأعلى  درجة  هناك  اأَنّ  يرون  اخلربة  اأ�سحاب  املعلمني  3.اأَنّ 
من اإ�سهام امل�سرف الرتبوي يف حت�سني الأداء التدري�سي من حيث 

)التخطيط، والتدري�س، والنمو املهني( ملعلمي مادة احلا�سوب.
التو�سيات

بناًء على ما �سبق من نتائج تو�سي الدرا�سة مبا يلي:
1.تنويع الأن�سطة والفعاليات يف الربامج التدريبية للم�سرفني 
الرتبويني؛ لتتوافق واملتطلبات املتجددة يف جمال الإ�سراف الرتبوي 

والتجديد يف املناهج املدر�سية.
2.اإجراء بحوث علمية من قبل امل�سرفني حلل امل�سكالت التي 

تواجههم اأثناء عملهم الإ�سرايف.
3.الرتكيز على تكثيف الزيارات ملدار�س الذكور، والعمل على 

تقلي�س الفجوة بني الإ�سراف وهذه املدار�س.
اأهمية دور  الأردنية حول  4.تطبيق برامج توعوية يف املدار�س 
العملية  يف  واأثره  للمعلمني  التدري�سية  اخلربات  تقدم  يف  امل�سرف 

التعليمية وخُمَرجاتها.
خمتلف  ت�سمل  اأكرب  عينة  على  م�سابهة  درا�سات  5.اإجراء 
اإلى مدى ممار�سة  للتعرف  الأردن؛  والتعليم يف  الرتبية  مديريات 

امل�سرفني الرتبويني اأدوارهم يف الواقع.
املدر�سية  الأن�سطة  لربامج  بالتخطيط  الهتمام  6.زيادة 
لتفعيل  املنا�سبة  التعليمية  الإ�سرتاتيجيات  وو�سع  الال�سفية، 

اأ�ساليب التدري�س احلديثة.
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عبري كنعان البلوي

مدر�شة الرامة الثانوية ال�شاملة

لواء ال�شونة اجلنوبية

�سنع القرار الأخالقي واأهميته يف املوؤ�س�سات الرتبوية

املنخف�س،  املكان  يعني  والقرار  )قـرر(،  من  لغة:   القرار 
والراأي مي�سيه من ميلك اإم�ساءه )جممع اللغة العربية ،1998(.

للقرار،  املختلفة  التعريفات  ا�سطالًحا: فهناك كثري من  اأما 
من  بديل  اختيار  وهو  األ  واحد،  �سيء  على  اتفقت  اأنها  غري 
تعريف  للقرار:  ال�سطالحية  التعريفات  ومن  اأكرث.  اأو  بديلني 
اأ�سا�س بع�س املعايري  "الختيار القائم على  العالق)106:2008(: 

لبديل واحد من بني بديلني متاحني اأو اأكرث".   
اإن القرار هو �سلوك وت�سرٌف واٍع من بني بدائل عديدة، واإن 
عملية �سنع القرار تت�سمن �سل�سلة من اخلطوات املرتابطة املوؤدية 

اإلى قرار، وتنفيذ هذا القرار ومتابعته، فكل فرد يف اأي منظمة مهما 
كانت طبيعة عمله اأو م�ستواه الوظيفي يقوم ب�سنع القرارات، ومن 
القرارات امل�سوؤولية الجتماعية  ال�سلوكية يف عملية �سنع  املوؤثرات 
من  التهرب  ي�ستطع  ل  احلا�سر  ع�سرنا  يف  فاملدير  والأخالقية، 
اإليه،  ينتمي  الذي  املجتمع  جتاه  والأخالقية  الجتماعية  امل�سوؤولية 
فنجده وهو ي�سنع قراراته يحر�س على اأن تكون هذه القرارات يف 
اإطار القيم والقوانني والأعراف ال�سائدة يف املجتمع ومبا ل يلحق 

ال�سرر بامل�سلحة العامة .  )حرمي ،2004(.
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مفهوم القرار الإداري:
فه حجاحجة )2004 :11(  باأنه: "الختيار احلذر والدقيق  عَرّ
البدائل  جمموعات  من  اأكرث  اأو  اثنني  بني  من  البدائل  لأحد 

ال�سلوكية". 
عملية �سنع القرار:

قد  القرارات  �سنع  عملية  اأن  الدروي�س)2012(  اأو�سحت 
تعد من  لأنها  الع�سر احلديث؛  الإدارة يف  باهتمام علماء  حظيت 
الإدارية؛  واملنظمات  الأفراد  حياة  اأثًرا يف  واأكرثها  العنا�سر  اأهم 
حيث يتوقف حتقيق املنظمات لأهدافها على هذه العملية ول �سيما 

اإن كانت هذه العملية اأخالقية.  
القرار، والثاين  اأولهما و�سع  القرار عن�سران؛   ولعملية �سنع 
تنفيذه، فقد ُيَتّخُذ قراٌر، ويكون من ناحية نظرية جيًدا، ولكن عند 
تنفيذه يتحول اإلى قرار غري فعال بناًء على نتائجه، ففاعلية القرار 
من  القرار  هذا  قبول  مدى  يف  م�سروبة  القرار  جلودة  نتيجة  هي 
ذلك  من  ونفهم  بتنفيذه،  القيام  عليهم  ينبغي  الذين  اأولئك  قبل 
)جراي  فعالة  غري  قرارات  اإلى  تتحول  قد  اجليدة  القرارات  اأن 

.)1988،
اأهمية �سنع القرار :

اأ�سار بلعجوز)2008( اإلى اأهمية عملية �سنع القرار يف جناح 
الأفراد واملوؤ�س�سات والدول، على اأ�سا�س اأن عملية �سنع القرار هي 
اأن   )2012( الدروي�س  اأ�سافت  كما  عملها،  وجوهر  الإدارة  قلب 
اأهمية �سنع القرار تظهر يف العمليات املهمة يف الإدارة الرتبوية، 

فهي اأحد مكوناتها، وتعد مبثابة جوهر العملية الرتبوية.
اأهداف عملية �سنع القرار:

اأبو  و�سحها  كما  القرار  �سنع  لعملية  عديدة  اأهداف  هناك 
وحكمة،  عقالنية  اأكرث  القرارات  جعل  وهي   ،)2010( احلجاج 
القرار،  �سنع  يف  التلقائية  الطرق  وجتنب  الختيار،  حرية  وتاأكيد 
تعطل  التي  والعواطف  واملخاوف  العقالنية  غري  الأفكار  وجتنب 

عملية �سنع القرار.
العوامل املوؤثرة يف �سنع القرار:

    هناك عوامل عديدة توؤثر يف �سنع القرار ذكرها فليه وعبد 
ـفاها اإلى عوامل تتعلق بالقائد، وعوامل تتعلق  املجيد )2005( و�سَنّ

باملروؤو�سني، وعوامل تتعلق باملوقف. 
 واأو�سح قا�سم)2013( اأن جناح املدر�سة يتوقف على مقدرة 
قيادتها وكفايتها يف �سنع القرارات املنا�سبة، فالقرارات املدر�سية 
يف  تتمثل  التي  الإدارية  العملية  بجوانب  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 
بال�سيا�سة  والتن�سيق والت�سال، كما ترتبط  والتنظيم،  التخطيط، 
عديدة،  بعوامل  تتاأثر  املدر�سية  القرارات  �سناعة  واإن  التعليمية، 
اإن�سانية )مثل: مدى اقتناع الأفراد وقبولهم بالقرار،  منها عوامل 

وثقافة املدر�سة ومدى موافقة القرارات لها،
معمقة  درا�سة  دون  البدائل  اقرتاح  يف  والت�سرع  والعواطف، 
جيد  نظام  وجود  عدم  )مثل:  تنظيمية  وعوامل  لها(،  ومتاأنية 
داخل  الأفراد  بني  التنظيمية  العالقات  و�سوح  وعدم  للمعلومات، 

املنظمة، ومدى توافر املوارد املالية(.
و�سيا�سية  نف�سية  عوامل  هناك  اأن  واأ�ساف حممد)2008(     
واجتماعية واقت�سادية توؤدي دوًرا يف عملية �سنع القرارات، كما اأن 

هناك ركنني اأ�سا�سيني لعملية �سنع القرار وهما:
1. وجود اأكرث من طريقة ملواجهة موقف معني.

2. اختيار املدير للبديل الذي يراه منا�سًبا. 
الأخالق:

       تعُدّ الأخالق اإحدى الركائز الرئي�سة يف توجيه �سلوكات 
النا�س، وهي �سبب مهم من اأ�سباب ال�سعادة التي يطلبها املرُء. وقد 
بني عبا�س، وال�سرايرة، والناظر )2010  ( اأن الأخالق م�سطلح 
فل�سفي جاء من الكلمة الإغريقية)ethos(، التي تعني ال�سخ�سية 
اأو ال�سمعة احل�سنة اأو العادة. كما اأ�سار عبد الرحمن)2000(  اإلى 
اأن الأخالق  تعني جمموعة الأوامر والنواهي التي يعتمدها جمتمع 
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ما يف فرتة زمنية.
اأهمية الأخالق يف �سنع القرار:

القرار  قبل �سنع  املوقف  لتحليل  اأخالقي  اإن وجود منهج       
اإلى  �سيوؤدي  مما  اختياره،  قبل  القرار  اآثار  تخفيف  يف  �سي�ساعد 
نتائج اأكرث فائدة، فالهتمام بالأخالق يف عملية �سنع القرار يوؤكد 
اأي  ويف  عمل  اأي  يف  اأخالقي  اأ�سا�س  على  العمليات  �سري  �سرورة 

منظمة)الدروي�س،2012(.  
�سنع القرار الأخالقي:   

تواجه  التي  التحديات  اأهم  اأحد  الأخالقي  القرار  �سنع  يعُدّ 
ومع�سالته  الأخالقي  القرار  ق�سايا  اأن  كما  واملديرين،  القادة 
بطريقة  الأخالقي  القرار  �سناعة  ل�سعوبة  اآخر   ُبعًدا  ت�سيف 
املنظمات  �سلبـًيّا يف  يوؤثر  الأخالقي  القرار غري  �سنع  واإن  مثالية، 

.) 2008(  Burns والأفراد والأعمال املختلفة
2002،Carlson،Kacmar،Wadsworth( عرفه  لقد 
،p،16(  امل�سار اإليه يف عبا�س، وال�سرايرة، والناظر) 2010( باأنه: 

"العملية التي ي�ستخدم فيها الأفراد القواعد اخللقية، لتحديد اإن 
كانت ق�سية ما �سحيحة اأم خاطئة".  

وعرفه ال�سرييف)2008( باأنَّه: عملية يتم من خاللها معرفة 
الأبعاد الأخالقية للقرار قبل اتخاذه.

الق�سايا  على  تدريًبا  الأخالقي  القرار  �سنع  عملية  وتتطلب 
ل�سنع  الأخالقية  اجلوانب  ل�ستك�ساف  وممار�سة  الأخالقية، 
القرار، والأخذ بالعتبارات التي ميكن اأن توؤثر يف اخليارات، ويف 
 Santa Clara،( ما ياأتي اإطار عمل لعملية �سنع القرار الأخالقي

:)2015،University

1 - متييز الق�سية الأخالقية: هل �ستتاأثر اأي جمموعة ب�سبب 
هذه الق�سية ؟ وهل يتطلب القرار اختيار بديل من بديلني اأحدهما 

�سِيّئ والآخر جيد؟
2- احل�سول على احلقيقة: ما احلقيقة غري املعروفة؟  وهل 

من املمكن معرفة الكثري عن الق�سية؟  وهل تتوافر املعرفة الكافية 
ل�سنع القرار؟

3- تقييم البدائل: تقييم البدائل يتم من خالل طرح الأ�سئلة 
املتعلقة بالقرار الذي �سينتج عنه اأف�سل حل يخدم املنظمة.

الو�سائل لختيار  واختباره: يجب مراعاة كل  القرار  4- �سنع 
احلل الأف�سل.

 5- التنفيذ يف النتائج والتفكري بها: كيف ميكن للقرار اأن ينفذ 
بعناية؟ وماذا تعلمت من هذا الو�سع؟ 

 مراحل عملية �سنع القرار الأخالقي:
اأو�سح العبيدي)2013( اأن عملية �سنع القرار الأخالقي متر 

باأربع مراحل وهي:
الفرد  اأن  وتعني  مهمة،  مرحلة  وهي  الأخالقي:  الإدراك  •مرحلة 
م�سكلة  هناك  كانت  اإذا  ما  متييز  على  قادًرا  يكون  اأن  يجب 
من  العديد  م�سالح  يف  �ستوؤثر  امل�سكلة  هذه  واأن  ل،  اأم  اأخالقية 
اإدراك امل�سكلة الأخالقية يعني  الأفراد،  فعدم مقدرة الفرد على 

اأنه �سيكون غري قادر على احلكم والت�سرف جتاه امل�سكلة.
يحدد  تقييمية  عقلية  عملية  وهي  الأخالقي:  احلكم  •مرحلة 

الفرد من خاللها البدائل التي تعد �سحيحة اأخالقـًيّا.
الفرد  �سيقرر  البدائل  اأي  تعني  وهي  الأخالقية:  النية  •مرحلة 

اختيارها ؟ وهي ُتعُدّ املحرك الرئي�س لل�سلوك الأخالقي للفرد.
ال�سلوك الأخالقي: وهي املرحلة الأخرية يف عملية �سنع  •مرحلة 

القرار.
ا، فنجاح الفرد يف مرحلة  تختلف هذه املراحل عن بع�سها بع�سً
ما ل يعني بال�سرورة جناحه يف املراحل الالحقة لها، ومن ذلك اأن 
الفرد قد يدرك اأن هناك م�سكلة اأخالقية ولكنه يقيمها ب�سكل غري 
ا اتخاذ قرار اأخالقي بخ�سو�س م�سكلة ما،  اأخالقي، وقد ينوي اأي�سً

ولكن يف النهاية يقوم بتنفيذ �سلوك اآخر ل يتعلق بها. 
�سنع القرار الأخالقي يف املوؤ�س�سات الرتبوية: 
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تواجه  التي  التحديات  اأهم  اأحد  الأخالقي  القرار  �سنع  يعُدّ 
ومع�سالته  الأخالقي  القرار  ق�سايا  اأن  كما  واملديرين،  القادة 
بطريقة  الأخالقي  القرار  �سناعة  ل�سعوبة  اآخرا   ُبعًدا  ت�سيف 
املنظمات  �سلبـًيّا يف  يوؤثر  الأخالقي  القرار غري  �سنع  واإن  مثالية، 

  .)2008،Burns( والأفراد والأعمال املختلفة
واأ�سار ولكر)1995Walker،( اإلى اأن فهم املديرين لطبيعة 
قرار  ل�سنع  يوؤهلهم  التعليم  جمال  يف  الأخالقي  القرار  �سنع 
يف  للتاأثري  كبرية  فر�سة  ومينحهم   كبري،  حد  اإلى  نزيه  اأخالقي 
الدروي�س  واأ�سافت  للمدر�سة.  الثقافية  البيئة  ويف  الأخالقي  اجلو 
)2012( اأن القرارات الأخالقية ت�ساعد يف تطوير العمليات الإدارية 
يف املدر�سة، كما ت�ساعد يف اإيجاد التوازن النفعايل وثبات م�ستوى 
 )  2015،Russell(ر�سل اأكد  و  فيها.     العاملني  العطاء جلميع 
اأن عملية �سنع قرار اأخالقي  يف املوؤ�س�سات التعليمية قد تكون غري 
وا�سحة، وذلك ل�سعوبة معرفة اأي قرار هو ال�سائب، واأي قرار هو 
اخلاطئ، حتى الإجراء الأخالقي ال�سحيح عادة ل يكون وا�سًحا، 
ولكن  الطلبة  بع�س  يفيد  قراًرا  املدير  ياأخذ  قد  املثال  �سبيل  فعلى 

لي�س اجلميع.
واأكد الطراونة)2010( وجود عالقة طردية بني �سنع القرار 
املوؤ�س�سات الرتبوية،  العاملني يف  التنظيمي لدى  الأخالقي والولء 
والإح�سا�س  الإيجابي  ال�سلوك  تعزز  الأخالقية  القرارات  لأن 
القرار  �سنع  يف  ا  مهًمّ اأثًرا  املهنية  املدير  لتجربة  واإن  بامل�سوؤولية. 

.)2010،Eweji&Brunton( ا الأخالقي واتخاذه اأي�سً
عملية �سنع القرارات املدر�سية واأهميتها:

اأو�سح الروا�سدة )2007( اأن عملية �سنع القرارات تعد جوهر 

العملية الإدارية، فالإدارة مبجملها هي �سل�سلة من عمليات �سناعة 
القرارات، ومدير املدر�سة هو ع�سب املدر�سة وعقلها املدبر فعليه 
الأخذ بوجهات نظر الفئات ذات العالقة بعمله، وعليه اإ�سراكهم يف 
عملية �سنع القرارات املدر�سية حتى تكون هذه القرارات فاعلة يف 
ا جتنيه عملية اإ�سراك املعلمني  حتقيق الأهداف املن�سودة، ف�ساًل عمَّ
يف �سنع القرارات من تنمية روح التعاون، والعمل اجلماعي، وتعزيز 
الت�سال، والت�ساور يف ما بينهم، الأمر الذي يوؤدي اإلى اإ�ساعة اجلو 

الإن�ساين يف العمل، وزيادة النتماء للمدر�سة ثم حتقيق اأهدافها. 
م�ساركة  اأهمية  على  والبحوث  الدرا�سات  بع�س  اأجمعت  لقد 
منها:  عديدة  لأ�سباب  القرارات  �سنع  عملية  يف  املعلمني 

)عامر،2010(.
- ترفع من معنويات املعلمني وتزيد من حما�سهم للعمل املدر�سي.

ا بر�ساهم عن  - ترتبط م�ساركتهم يف �سنع القرار ارتباًطا اإيجابًيّ
مهنة التدري�س.

- يف�سل املديرون املعلمني الذين ي�ساركونهم يف �سنع القرار.
الإداريني  القادة  بذل  اأهمية  واآخرون)2010(  ال�سريفي  واأكد 
يف املوؤ�س�سات الرتبوية املختلفة اأق�سى جهودهم وطاقاتهم ل�سنع 
اأدائهم  اأثناء  تواجههم  التي  وامل�سكالت  للمواقف  منا�سبة  قرارات 
عن  امل�سوؤولة  هي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأن  ومبا  اليومية،  اأعمالهم 
على  ترتكز  اأن  بد من  ل  كان  اجتماعية،  الإن�سان �سناعة  �سناعة 

الأخالق واملبادئ الأخالقية يف عملية �سنع القرار.

املراجع:
حياتك؟  يف  ال�سعبة  القرارت  تتخذ  كيف   .)2010( يو�سف  احلجاج،  •اأبو 

.دم�سق: دار الوليد.
اجلامعة �سباب  موؤ�س�سة  .الإ�سكندرية:  وكمي  اإداري  مدخل  القرار  نظرية   .)2008( ح�سني  •بلعجوز، 

•جراي، جريي.ل )1988(.الإ�سراف:مدخل علم ال�سلوك التطبيقي لإدارة النا�س .)ترجمة وليد عبداللطيف هوانة(، اململكة العربية ال�سعودية: دار البحوث 
معهد الإدارة العامة.

والتوزيع. للن�سر  قنديل  دار  عمان:  الإدارية.  القرارات  اتخاذ   .)2004( خلف  علي  •حجاحجة، 
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والتوزيع. للن�سر   املناهج  دار  عمان:  الإدارية.  القرارات  اتخاذ  يف  الرتبوية  القيادة  مهارات  رافدة)2008(.  •احلريري، 
والتوزيع. للن�سر  احلامد  دار  عمان:  الأعمال.  منظمات  يف  واجلماعات  الأفراد  �سلوك  التنظيمي:  ال�سلوك   .)2004( ح�سني  •حرمي، 

التنظيمي  الولء  مب�ستوى  وعالقته  الكويت  دولة  يف  املتو�سطة  املدار�س  مديري  لدى  الأخالقي  القرار  �سنع  م�ستوى  املح�سن)2012(.  عبد  دلل  •الدروي�س، 
للمعلمني من وجهة نظرهم.)ر�سالة   ماج�ستري غري من�سورة(، جامعة ال�سرق الأو�سط، عمان، الأردن.

والتوزيع. للن�سر  احلامد  دار  التنظيمي.عمان:   والولء  بالأمن  وال�سعور  املدر�سي  القرار  �سناعة  �سليمان)2007(.  خلف  •الروا�سدة، 
القرار  �سنع  لعملية  الأكادميية  الأق�سام  روؤ�ساء  ممار�سة  "درجة   .)2012 �سالح)  ملك  والناظر،  اأحمد،  خالد  وال�سرايرة،  مهدي،  عبد  عبا�س  •ال�سريفي، 

الأخالقي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة ال�سرق الأو�سط يف عمان". جملة العلوم الرتبوية،2،)1(،146-117.
اجلامعي. الفكر  دار  ال�سكندرية:  دعمه.  ونظم  الإداري  القرار   .)2008( حممد  •ال�سرييف، 

•الطراونة، ح�سني اأحمد، وعريقات، اأحمد يو�سف، وعبد الهادي، توفيق �سالح، والعرموطي، �سحادة)2012(. نظرية املنظمة. عمان: دار احلامد للن�سر والتوزيع.
http://iefpedia. املوقع  على  متاح  م�سكالته.  مواجهة  وطرق  التعليمية  الإدارة  يف  ومهاراته  القرار  �سنع  )2010(.نظريات  الرووؤف  عبد  طارق  •عامر، 

   :com/arab/wp
العربي. الثقايف  املركز  البي�ساء:  العربية.الدار    للحداثة  الأخالقي  النقد  الأخالق:م�ساهمة  يف  الرحمن،طه)2000(.�سوؤال  •عبد 

اأثر �سدة املوقف الأخالقي يف عملية �سنع القرار. الأخالقي: درا�سة ميدانية لطلبة املحا�سبة يف بع�س الدول العربية ودول  اأحمد يو�سف)2013(.  •العبيدي، 
غرب اأوروبا. جملة  العلوم القت�سادية وال�سيا�سية .)1(303-302.

والتوزيع. للن�سر  العلمية  اليازوري  دار  عمان:  ومفاهيم.  نظريات  احلديثة:  ب�سري)2008(.الإدارة  •العالق، 
والتوزيع. للن�سر  امل�سرية  دار  عمان:  التعليمية.  املوؤ�س�سات   اإدارة  يف  التنظيمي  ال�سلوك  ،حممد)2005(.  وعبداملجيد  عبده  فاروق  •فليه، 

           5851=http://al3loom.com/?p املوقع على  متاح  الإداري.  والتفوي�س  الرتبوية  القرارات  �سنع  اأجمد)2013(.  •قا�سم، 
القاهرة. ط3،   . �لو�سيط  .�ملعجم  العربية)1998(  اللغة  • جممع 

الإ�سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. الرعاية الجتماعية.  ال�ساملة ملنظمات  اإدارة اجلودة  الفتاح)2008(.  •حممد  ، حممد عبد 

-Burns،M.A)2008(.The role of ethics in decision making by beans and  decision chairs of community colleges.
DAI،A69)03(.
-Carlson     ،D.S.، Kacmar ،K.M. &Wadsworth،L.L)2002(.”The impact moral intensity dimensions on ethical decision 
makingof assessing the relevance of orientation”. Journal of Manageria lssuse14)1(،1525-
-Eweji،    G & Brunton، M.)2010(. Ethical perceptions of business students in a   new zealand  university :do gender، age  
and work experience matter? Business ethics : a european review،19)1(،95111-.
- Russell.T.C.)2015( .Puplic school superintendents and the perceived impact of    Ethics training، professional 
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ن�شيم حممود ح�شن العملة

مدر�شة ليلى الغفارية الأ�شا�شية الأولى

مديرية تربية لــواء مــاركا

اأثر توا�سل الوالدين مع الإدارة املدر�سية يف �سلوكات

طلبة ال�سفوف الأ�سا�سية العليا

يف  فاعل  ب�سكل  ت�سهم  التي  املحطات  اأهم  من  املدر�سة  ُتَعـُدّ 
تر�سيخ القيم واملبادئ التي ين�ساأ عليها الطلبة، ويف تنمية ال�سلوكات 
ـُل من خاللها �سخ�سَيّاتهم �سمن اإطار  الإيجابية لديهم، التي تت�سَكّ
ْمَحة، والنتماء الوطني احلقيقي، وال�سعور  عقيدتنا الإ�سالمية ال�سَّ
بامل�سوؤولية املجتمعية التي تت�سارك فيها املدر�سة مع الأ�سرة ب�سكل 
فالوالدين  فريدة،  تكاملية  عالقة  �سمن  وذلك  وَجِلي،  وا�سح 
ول  ة،  كاَفّ �سوؤونهم  يف  اأبنائهم  عن  الأولى  بالدرجة  امل�سوؤولون  هم 
املتوازنة  ال�سليمة  الرتبية  تربيتهم  على  العمل  يف  جهًدا  خرون  يَدّ
ورعاية م�ساحلهم، والأخذ بجميع الأ�سباب التي توؤدي اإلى جناحهم 

ا  ا ومهًمّ ا املدر�سة فتـوؤدي دوًرا اأ�سا�سًيّ ة، اأَمّ قهم يف املجالت كاَفّ وتفـُوّ
فاعلة من  الدور مب�ساركة  ويتعاَظُم هذا  مًعا،  والتعليم  الرتبية  يف 
قبل الوالدين لر�سد املالحظات وال�سلوكات التي حتتاج اإلى تقومي 
ملعاجلتها  املمكنة  والأ�ساليب  املنا�سبة  اخلطط  واقرتاح  ومعاجلة، 
واملجتمع  ب�سكل خا�س  الأ�سرة  ال�سلبية على  اآثارها  والتخفيف من 

ب�سكل عام، الذي ت�سكل املدر�سة اإحدى موؤ�س�ساته املهمة.
املدر�سية  الإدارة  مع  الوالدين  توا�سل  ُيَعـُدّ  ذلك،  �سوء  ويف 
ال�سفوف  طلبة  لدى  ـما  �سَيّ ول  اأبنائهم،  �سلوكات  يف  بالغ  اأثر  ذا 
الأ�سا�سية العليا، الذين ميثلون الفئة العمرية الأكرث تقُلّـًبا وتعقيًدا 
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ت�سهد  مهمة  منو  مبرحلة  الرتب�طه�  �الأخرى؛  �لعمرية  �لفئ�ت  بني 
تطورات مت�سارعة ج�سمية وعقلية وفكرية، يكت�سبون خاللها القيم 
واملثل العليا والعتدال وفهم الواقع، ويتنامى فيها ال�سعور الإيجابي 

جتاه مدر�ستهم ومعلميهم واأ�سرتهم وجتاه جمتمعهم.
الرتبية  الأبناء  تربية  يف  الأ�سا�سي  الوالدين  لدور  وبالنظر 
الأ�سرية ال�سليمة املتوازنة، واهتمامهم بهم وت�سورهم مل�ستقبلهم، 
اإلى  ميتـُدّ  بل  فقط،  البيت  على  يقت�سر  ل  الدور  هذا  اأَنّ  جند 
املدر�سة من خالل التوا�سل امل�ستمر مع الإدارة املدر�سية، وال�سوؤال 
عن اأبنائهم ور�سد �سلوكاتهم، والعمل على الهتمام بهم اأكرث يف 
البيت، وتوجيههم، والقرتاب منهم، وم�ساركتهم مبا يرغبون فيه 
على  وَحـِثّـهم  وتعزيزهم  ا،  وفكرًيّ ا  عاطفًيّ واحتوائهم  اأن�سطة،  من 
ال�سلوك الإيجابي داخل املدر�سة، الأمر الذي يخلق لديهم احل�س 
باهتمام الوالدين بهم ومراقبتهم، وبحر�سهم عليهم يف �سوؤونهم 

ة؛ �سواء داخل البيت اأو خارجه. كاَفّ
  ومن خالل ذلك، فاإَنّ التوا�سل مع الإدارة املدر�سية من قبل 
الأ�سا�سية  ال�سفوف  لدى طلبة  ول�سَيّما  ومهم،  الوالدين �سروري 
العليا، التي ُتَعـُدّ من املراحل املهمة يف م�سرية الطالب الدرا�سية يف 

املدر�سة، والآثار التي ترتتب على ذلك كثرية، نذكر منها: 
متثل  املدر�سة  باأَنّ  الطلبة  لدى  الإيجابي  ال�سعور  •تعزيز 
�سلوكاتهم  ومراقبة  عليها  املحافظة  وعليهم  لهم،  الثاين  البيت 

فيها مع زمالئهم الطلبة من جهة، ومع معلميهم من جهة اأخرى.
•زيادة الوعي لدى الطلبة يف ما يتعلق باأهمية الدور التكاملي 
بني الوالدين والإدارة املدر�سية، واأثره يف �سبط �سلوكاتهم وزيادة 

ـتهم نحو التفاعل الإيجابي.  دافعـَيّ
بني  العالقة  تقوية  يف  املدر�سة  مع  الوالدين  توا�سل  •ي�ساهم 
القيام  على  املدر�سة  ي�ساعد  ذاته  الوقت  يف  وهو  الأ�سرة،  اأفراد 
بدورها وحتقيق اأهدافها؛ اإذ اأ�سحت تربية الأبناء يف هذا الع�سر 
املت�سارع التطور م�سوؤولية م�سرتكة بني الأ�سرة واملدر�سة وموؤ�س�سات 

ة.)1(  املجتمع كاَفّ
من  اأ�سبح  التعليمي،  والنظام  والعلوم  احلياة  تطور  •مع 
الأهمية مبكان اأن يتَمّ هذا التكامل بني البيت واملدر�سة؛ بو�سفهما 
يجعل  بينهما  ال�سلة  فتوثيق  رئي�ستني،  تربويتني  موؤ�س�ستني  اأهَمّ 
اإ�سافًة  وتعليمهم،  الأبناء  توجيه  يف  وفاعلة  موؤثرة  اأداة  املدر�سة 
اإلى اأَنّ ال�سرعة يف التغري والتطور فر�س على املدر�سة اخلروج من 
تن�سيط  يف  اأرحب  نطاق  اإلى  الأ�سا�سية  التعليمية  وظيفتها  نطاق 
ومبا  والإمكانات،  الظروف  به  ت�سمح  ما  بقدر  البيت  مع  التوا�سل 

يحقق الأهداف الرتبوية التي ي�سعى اإليها الطرفان.)2(
ا �سبق مدى احلاجة الأكيدة للعالقة الت�ساركية  ُح لنا مَمّ يَتّـ�سِ
ازدياد  بعد  اأهمية  اأكرث  اأ�سبحت  التي  واملدر�سة،  الأ�سرة  بني  ما 
املتطلبات والأدوات التعليمية، فال يبقى دور املدر�سة حم�سوًرا يف 

الكتاب املدر�سي كما كان الأمر عليه يف ِحـَقــٍب �سابقة.
ما هو التوا�سل املطلوب بني الأ�سرة واملدر�سة؟   

قبل  من  فيه  املرغوب  التوا�سل  ماهية  عن  نت�ساءل  ما  كثرًيا 
�ملدر�سة مع �أولي�ء �الأمور، وهل �الأمر مفتوح بال قيد �أو �سرط؟

اإَنّ الإجابة املتوقعة هي )ل(؛ اإذ اإَنّ املدر�سة التي هي موؤ�س�سة 
قوية  تربية  الن�سء  تربية  اإر�ساوؤها يف  ي�ساعد  واأنظمة  قوانني  تتبع 
املوؤ�س�سة  يف  الأولويات  ومراعاة  النظام  حفظ  عن  ف�ساًل  داعمة، 
ب�سكل عام، من حقها اأن تفر�س القوانني الناظمة للعملية الرتبوية 
عمليتان  والتعليم  فالرتبية  التعليمية،  العملية  مع  يتعار�س  ل  مبا 
ـنْيِ يف حياة الطالب. ت�سريان جنًبا اإلى جنب يف اأداء دوَرْيهما املهَمّ

  وت�سع املدار�س عادة اأوقاتًا حمددة ل�ستقبال اأولياء الأمور يف 
اجتماعات دورية مربجمة، للمتابعة والتوا�سل املبا�سر ما بني املعلم 
كليهما(؛  اأو  الآباء  اأو  الأمهات  باجتماع  ُيعَرُف  ما  الأمر)يف  وويل 
لع ويل الأمر عن قرب على م�ستوى ابنه التح�سيلي وال�سلوكي،  ليَطّ
ليع�جله�،  �ل�سعف  نق�ط  و�إلى  ليعززه�  �لقوة  نق�ط  �إلى  فيتعرف 
من  وال�ستفادة  دوري،  ب�سكل  املدر�سة  زيارة  وجوب  يوؤكد  ا  مَمّ
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توجيهات املعلمني والطاقم الإداري للمدر�سة.)3( 
يقع  كادرها،  اأفراد  بني  ا  تربوًيّ مر�سًدا  املدر�سة  توفر  كما 
املمنهجة  والتوعية  الإر�سادي  التوجيه  تقدمي  م�سوؤولية  عاتقه  على 
للطالب، اإ�سافة اإلى امل�سورة الرتبوية العلمية لأولياء الأمور ب�سكل 
ال�سلوكية ب�سكل خا�س؛  اأمـور الطلبة ذوي امل�سكالت  واأولياء  عام، 
بهدف  لديهم؛  التح�سيلي  التاأخر  معاجلة  اأو  �سلوكهم  لتعديل 
لهذا  دائًما  مفتوح  واملجال  تخ�س�سية،  بطريقة  �سعفهم  معاجلة 

النوع من التوا�سل طوال العام الدرا�سي.
ل�ستدعاء  املدر�سة  قبل  من  التوا�سل  من  اأخرى  اأنواع  ويوجد 
واآنية؛  ة  ُمِلَحّ �سرورة  هنالك  تكون  عندما  وذلك  الأمور،  اأولياء 
�سعف  اأو  الطالب،  لدى  طارئة  اأو  متكررة  �سلوكية  م�سكلة  كوجود 
يقع  اإذ  الأهل؛  مع  وكنهه  اأ�سبابه  اكت�ساف  فـرُياد  دائم  حت�سيلي 
املدر�سة  على  حتتم  التي  الأ�سباب  من  الع�سرات  البند  هذا  حتت 

التوا�سل مع الأهل ب�سكل مبا�سر.
اأكرث  جديدًة  طرقًا  الآن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وتعتمد 
كمجموعات  احلايل؛  ع�سرنا  مع  تتنا�سب  وتطورًا،  انفتاحًا 
على  الر�سمية  املدر�سة  �سفحة  عرب  والتوا�سل   ،)whatsapp(
ويجذب  التوا�سل،  طرق  يف  ي�سهل  ا  مَمّ  ،)facebook( موقع 
وما  ون�ساطاتها  املدر�سة  مع  التفاعل  نحو  اأمورهم  واأولياء  الطلبة 
اإلى  اإ�سافة  للجميع،  ومتاحة  وعملية  �سريعة  بطريقة  فيها  ي�ستجُدّ 
التوا�سل الهاتفي والورقي من خالل املُكاَتـبات الورقية من املدر�سة 
اأحياًنا؛  املدر�سة  اأ�سوار  اإلى خارج  التوا�سل قد ميتُدّ  واإليها، وهذا 
والإداريني  واملر�سدين  املعلمني  مع  الأمور  اأولياء  يتوا�سل  حيث 
لأ�سباب طارئة اأو مهمة اأثناء العطل الر�سمية اأو بعد انتهاء الدوام 
الثاين(،  )البيت  بو�سفها  املدر�سة  �ساأن  من  ُيعلي  ا  مَمّ الر�سمي، 
التي تعمل وت�سُبّ جهودها وجهود العاملني فيها مع البيت الأ�سا�سي 
جنًبا اإلى جنب  مل�سلحة الطالب، الذي هو حمور العملية التعليمية 

الأول. 

 اأثر التوا�سل بني املدر�سة والأ�سرة:
 لتوا�سل املدر�سة والأهل مزايا عديدة، منها:

ن ال�سلوك الإيجابي للطلبة عالوًة عن الأداء الدرا�سي لهم،  1- حت�ُسّ
امل�ساركة  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  تثبت  عديدة  درا�سات  فهناك 

الوالدية وم�ستويات التح�سيل الدرا�سي وال�سلوكي لدى الأبناء.
2- ال�سراكة بني البيت واملدر�سة تزيد من م�ستوى الدعم خلطط 

اءة.)4( الإ�سالح الرتبوي عن قناعة ور�سا وم�ساركة بَنّ
يحقق  مبا  وتعديله،  الطالب  �سلوك  توجيه  يف  الأ�سرة  ت�ساعد   -3
ا اأف�سل داخل املدر�سة؛ اإذ اإَنّ تزويد الطرفني  ا و�سلوكًيّ اأداًء درا�سًيّ
اأجل  من  اجلهود  ت�سافر  اإلى  يوؤدي  البع�س  لبع�سهما  باملعلومات 

تعزيز الإيجابيات ومعاجلة ال�سلبيات بتناغم وان�سجام.
4- التعاون بني الأهل واملدر�سة يف اإ�سعار اأحدهما لالآخر عند ظهور 
اأي م�سكلة تواجه الأبناء؛ �سواٌء كتابًة اأو م�سافهًة حلل هذه امل�سكلة 
يوجد عالقة  باأَنّه  الطالب  ُيـ�سِعُر  البدايات، مبا  منذ  وا�ستئ�سالها 
ن  تكاملية بني البيت واملدر�سة، وهذا يعطيه ال�سبب الأقوى للتح�ُسّ

ونبذ اأي �سلوكات �سلبية وعدم التمادي بها.
وم�ستوى  الدرا�سي  الأبناء  اأداء  يف  الوالدين  ثقافة  اأثر  جتِلّـي   -5
ة؛ اإذ اإَنّ اأداء الطالب الآتي من جو  حت�سيلهم يف املواد الدرا�سية كاَفّ
اأ�سري ُم�سَبع بالوعي والثقافة الالزمة للتعامل مع الطفل، يت�ساعف 
يفتقر  ا  جًوّ يعي�س  الذي  الطالب  اأداء  عن  عديدة  مرات  ن  ويتح�َسّ
واحل�سارية،  ال�سليمة  التوا�سل  ومهارات  واحلنان  التفاهم  اإلى 
ا ي�ساعد املدر�سة على تبنُيّ الثغرات اإن وجدت، وهذا ي�ساعف  مَمّ
ومراعاته  الطالب  حياة  يف  نق�س  اأي  �َسِدّ  يف  املدر�سة  دور  اأهمية 

لدى التعامل معه.
6- تن�سيق اجلهود مع موؤ�س�سات املجتمع الأخرى؛ لتحقيق الأهداف 
الرتبوية املن�سودة، واإفادة املدر�سة من ذوي اخلربة اأو التخ�س�س 
ال�سلوكية،  امل�سكالت  لبع�س  حلول  اقرتاح  يف  الأمور  اأولياء  من 
اإ�سافًة اإلى �سعور املعلم مب�ساندة الأهل واهتمامهم مبتابعة �سلوك 
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وبذل  الهتمام  من  ملزيد  يدفعه  ا  مَمّ وحت�سيله،  واأدائه  الطالب 
املجهود مل�سلحة الطالب.

داخل  الطالب  �سلوك  حول  باملعلومات  بع�سا  بع�سهما  تزويد   -7
ال�سلوك  ت�سجيع  اأجل  من  جهودهما  وت�سافر  واملدر�سة،  الأ�سرة 

الإيجابي وتعديل ال�سلوك ال�سلبي.)5(
الرتبوي  التطوير  برامج  اأَنّ  احلايل  وقتنا  يف  نالحظ  اإَنّنا 
اأ�سبحت تت�سمن اأبعاًدا جديدة، من اأهمها اإعطاء دور اأكرب لأولياء 

واملتابعة  وامل�ساندة  التعليمية،  العملية  دعم  يف  للم�ساهمة  الأمور؛ 
دعم  وكذلك  و�سلوكاتهم،  الدرا�سي  اأبنائهم  لتح�سيل  امل�ستمرة 
اأولياء  مع  وم�سرتك  منظم  خمطط  لعمل  حتتاج  التي  املدر�سة 
الأمور، مبا يعود يف النهاية بالنفع والفائدة على الطلبة؛ حيث اإَنّ 
�سحيح  ب�سكل  الرتبوية  العملية  �سري  يف  ُي�سِهـمان  والبيت  املدر�سة 
ومتوازن يحقق اأعلى درجات النجاح للطلبة، ول يتحقق ذلك اإل من 

خالل توثيق ال�سالت بني الطرفني.
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 �شناء حممود ال�شمور

مدر�شة ريحانة بنت زيد الثانوية

مديرية تربية الزرقاء الثانية

التح�سري للموقف التعليمي، والتعُلّم يف ال�سياق

هته اإحدى املعلمات اإثر زيارة اإ�سرافية:  يف �سوؤال ا�ستنكاري وَجّ
يف جميع الأحوال، ما اأهمية اأن يقوم املعلم بالتح�سري لكل ح�سة 
�سفية يقدمها؟ علًما باأَنّه ل يتقيد بها، وقد ل ينفذها، وقد يتغري 

ط له املعلم يف موقف التعُلّم. م�سار ما خَطّ
مهما كان دافع ال�سوؤال؛ �سواء لأَنّ طبيعة عملية التح�سري لكل 
وخا�سة  مرهًقا،  عماًل  املعلمني  بع�س  نظر  يف  ُيَعـُدّ  �سفية  ح�سة 
مباحث:  تت�سمن  التي  كالجتماعيات  الفرعية  املباحث  ملعلم 
اكت�سابه  وبعد  املعلم  لأَنّ  اأو  الوطنية واجلغرافيا،  والرتبية  التاريخ 
له  ا  اإ�سافًيّ عبًئا  ي�سكل  ال�سفية  للح�سة  اأَنّ حت�سريه  َيُعـُدّ  للخربة 

وميكنه ال�ستغناء عنه، فاإَنّ الرد على هذا ال�سوؤال يت�سمن اإجابات 
تزخر الأدبيات الرتبوية بها: 

1 -التح�سري لكل ح�سة �سفية: 
لتحقيق  التخطيط  تتطلب  الناجحة  ال�سفية  الإدارة  لأَنّ 
الأهداف التعليمية املحددة، وهو العمل الأ�سا�سي املُ�سَبق للتن�سيق 
بني عنا�سر املوقف التعليمي املت�سمن عمليات متكاملة يف ما بينها، 
فاإَنّها تتطلب التح�سري للموقف التعليمي يف الغرفة ال�سفية لإدارة 
ا ملا �ستكون عليه،  عنا�سره؛ اأَْي اإعداد خطة تت�سمن ت�سوًرا م�ستقبلًيّ
والأ�ساليب  اخلا�سة  التعليمية  للنتاجات  املعلم  بتحديد  يبداأ  وهذا 
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والأن�سطة املالئمة  ال�سف  �سيتبعها داخل  التي  املنا�سبة  والو�سائل 
لبلوغها له، مع الأخذ بالعتبار اأَنّ قدرات الطالب وا�ستعداداتهم 
خطة  على  مبنٌيّ  والجتماعي  العقلي  ن�سجهم  ومدى  الفطرية 
درا�سية زمنية للمبحث )ف�سلية اأو �سنوية( حتدد النتاجات العامة 
واأ�سلوبه مبا  تعديل خطته  املعلم  فعلى  "وبناًء على ذلك  للمبحث، 
داخل  اأ�سلوبه  تنويع  عن  ف�ساًل  وم�ستواهم،  طالبه  وطبيعة  يتفق 
ا يحقق تعليًما فاعاًل لالحتفاظ وال�ستدعاء  احل�سة الواحدة"، مَمّ
والنتقال؛ لي�سبح ذا معنى للطالب، ولتحقيق ذلك فاإَنّ على املعلم 
يف  الرتبوية  بامل�سطلحات  التاأمل  للدر�س  التح�سري  عملية  اأثناء 
تعبئته،  �ملطلوب  �لدر�ص(  )خطة  �ملعتمد  �لدر�ص  حت�سري  منوذج 
وقبل ذلك اتباع الإر�سادات املقدمة يف دفرت حت�سري الدرو�س التي 

ت�سبق الإعداد  خلطة الدر�س لأهميتها، وهي: 
حمتواه. وحتليل  جيدة،  قراءًة  الدر�س  •قراءة 

املعلم. بدليل  •ال�ستعانة 
الالزمة  والتجهيزات  والأدوات  املواد  توافر  من  •التاأكد 

لتحقيق نتاجات الدر�س وفق الإمكانات املتاحة.
وعليه، نذكر ما يلي:

متمكـًنا  املعلم  جتعل  للدر�س  الدقيقة  القراءة  عملية  اإَنّ  اأوًل: 
"من  تعد  والتي  �سيقدمها،  التي  الأهداف  على  مطلًعا  املادة،  من 
�ل�سروط �ملهمة لعملية �لتدري�ص؛ كونه� ت�س�عد �ملتعلم يف ��سرتج�ع 
املعرفية  وال�سرتاتيجيات  العالقة  ذات  ال�سابقة  واخلربات  التعُلّم 
�سي�سبح  املعلم  فاإَنّ  وبالتايل  اجلديدة"،  اخلربات  لتعلم  الالزمة 
الأهداف  يف  ال�سعوبة  مبواطن  عارًفا  اأفكاره،  ترتيب  على  قادًرا 
ا يك�سبه الثقة بنف�سه وثقة الطالب  ومعرفة الأهم واملهم منها، مَمّ
به، متوقًعا وم�ستعًدا لالإجابة على اأ�سئلة طلبته، اإلى جانب قدرته 
مبا  التدري�س،  يف  اأ�سلوب  من  �سيتبعه  ما  يف  القرار  اتخاذ  على 

يتنا�سب وم�ستوى الطلبة وطبيعة املادة التي يقوم بتدري�سها.
ُهَنّ ل ي�ستِعـَنّ بدليل  اأَنّ ْدَن  ُيَرِدّ ثانًيا: كثرًيا ما �سمعت املعلمات 
طالت  مهما  معلم  لأي  ميكن  ل  وحقيقة  التح�سري،  يف  املعلم 
به؛ لأهمية ما يحتويه من م�سامني  ال�ستعانة  التوقف عن  خربته 
تربوية م�ساعدة للمعلم يف عملية التح�سري للعملية الرتبوية ككل، 
ابتداًء من اإعداد اخلطة الف�سلية و�سوًل لعملية التح�سري اليومي 
العامة  النتاجات  ل احل�سر:  الذكر  �سبيل  على  ومنها  للح�س�س، 
)جانييه(  اإليها  اأ�سار  كما  للدر�س  اخلا�سة  والنتاجات  للمنهاج 
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املرتبطة  املقدرات  "متثل  باأَنّها  املعلومات(؛  )معاجلة  بنمط 
من  بتوافرها  الطالب  �ستمكن  التي  العقلية  العمليات  بالقدرات 
ي�ستطيع  ما  وتبني  ا،  عامودًيّ اأو  ا  اأفقًيّ �سواء  الإيجابي  النتقال 
اإلى جانب  اأداء معني"،  اأو يعلمه بالن�سبة مل�ستوى  اأن يتعلمه  الفرد 
الإثرائية،  والن�ساطات  الفردية  الفروق  التعامل مع  الإر�سادات يف 
در�س  لكل  ال�سحيح  التقومي  واأ�ساليب  عامة،  تربوية  ومعلومات 

وغريها الكثري.

لتحقيق  وجتهيزات  اأدوات  من  يحتاجه  ما  در�س  لكل  ثالًثا: 
نتاجاته، ويكفي اأن يغفل املعلم عن التح�سري لإحدى تلك الأدوات 
لتتعطل ح�سته ويت�سبب بتاأخر تنفيذ النتاجات ولو لدقائق، والأ�سواأ 

عدم حتققها.
بها  تاأملنا  اإن  تربوية،  دللت  تت�سمن  فهي  الدر�س  خطة  ا  اأَمّ

فـ�سندرك ما يلي:
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   ومن ال�سروري اأن يحدد املعلم التعُلّم القبلي؛ اأَْي املتطلبات 
واحلقائق  واملهارات  )املفاهيم  مثل  اجلديد،  للتعلم  الالزمة 
�سابق  اأ�سا�س  اأَنّها  يف  وجودها  اأهمية  وتكمن  اإلخ(،  والقوانني... 
التح�سيلي  ال�سعف  من  الكثري  "وينتج  اجلديد،  بالتعلم  مرتبط 
لال�ستعدادات  املعلمني  مراعاة  عدم  من  الطلبة  يعانيه  الذي 
الأفقي  بالتكامل  املتعلق  الآخر  للبند  يقودنا  وهذا  املفاهيمية"، 
والتكامل الراأ�سي؛ فالتكامل الأفقي يعني حتديد مواطن التكامل مع 
املباحث الأخرى يف املرحلة نف�سها، والتكامل الراأ�سي يعني حتديد 
مواطن التكامل �سمن املبحث الواحد، وحتديد املعلم لهذه العنا�سر 
الو�سائل  بتحديد  وكيف؛  يبداأ  اأين  من  معرفة  من  �سيمكنه  املهمة 
واأ�ساليب واإ�سرتاتيجيات التدري�س؛ اأَْي ال�ستمرار يف عملية اإعداد 
الدر�س ثم تنفيذه، وتكمن اأهمية حتديد املتطلب ال�سابق الأ�سا�سي 
بارتباطه بالتعلم اجلديد يف حتديد الرتاكمات ملقدرات )عمليات 
عقلية( يقوم بها الطالب، وما يدونه املعلم يف خانة التعُلّم القبلي 
�ستنتقل  التي  التابعة  املقدرة  بها  ترتبط  �سابقة  مقدرة  عن  يعرب 
ا ما �سيقوم به املعلم اأثناء  ا اإثر حتقيق النتاجات، وهو اأي�سً اإيجابًيّ
التنفيذ؛ باأن ي�ستدعي املقدرات ال�سابقة ويبني عليها، فالنتاجات 
اأداء  م�ستوى  ليحقق  يفعله  اأن  الطالب  ي�ستطيع  ما  هي  التعليمية 
الأفقي  التكامل  حتديد  ا   اأَمّ عقلية،  مهارات  بذلك  فهي  اأف�سل، 
املعلم  ي�ساعد  فاإَنّه  املنهاج(  به  يقوم  ما  )وهو  الراأ�سي  والتكامل 
جديدة،  خربات  اإلى  ال�سابقة  اخلربة  اأثر  انتقال  كيفية  فهم  على 
من خالل "وجود عنا�سر م�سرتكة بني اخلربة ال�سابقة واخلربات 
العقلية(  )العمليات  املقدرات  يحدد  بتحديدها  فهو  اجلديدة"، 
ال�سابقة التي تتم بهيئة انتقال اإيجابي وت�سكل اأ�سا�س زيادة القوى 
ا يرتتب عليه اأَنّ املعلم تقع على عاتقه م�سوؤولية  العقلية للفرد، مَمّ
الدقة يف اختيار اأ�ساليب التدري�س والتنويع بها، مبا يجده الأن�سب 
وهو  بواقعية،  والأدوات  املواد  مع  واملتوافق  الواحد  النتاج  لتحقيق 
مهم لبناء املعرفة الإجرائية لدى الطالب، "واملتعلقة بكيفية القيام 

التنفيذ  عملية  ا  اأَمّ ال�سريحة"،  املعلومات  ا�ستخدام  اأو  بالأ�سياء 
فاأجد البع�س من خالل م�ساهداتي يعيدون فيها تدوين النتاجات 
اأَنّ حتقيق  اأَنّهم ل يعلمون  ال�سبب يف ذلك  ولعَلّ  التنفيذ،  يف خانة 
النتاجات وتطوير املقدرات )العمليات العقلية( يتطلب من املعلم 
خطوات اأ�سا�سية ينبغي و�سفها يف التنفيذ )وظائف التدري�س التي 

ينبغي على املعلم اأداوؤها(، وهي: 
النتاجات. من  اة  املَُتـوَخّ بالأهداف  الطالب  •اإعالم 

للتعُلّم.  الالزمة  املُثريات  •تقدمي 
الطالب.  انتباه  •زيادة 

العالقة،  ذي  ال�سابق  التعُلّم  تذكر  على  الطالب  •م�ساعدة 
عليها  البناء  لي�ستطيع  ال�سابقة؛  املقدرات  ا�ستدعاء  وبالتايل 

مبراجعة كمية ونوعية وا�ستخدامها لحًقا. 
ال�سحيحة. الجتاهات  نحو  وتوجيهه  التعُلّم  •تقرير 

وتي�سر هذه الإجراءات على املعلم �سري احل�سة �سمن اخلطة 
ا "ا�ستقبال املعلومات اأو ُمدَخالت  ة، وتي�سر على الطالب اأي�سً املَُعَدّ
والتمثل  التحويل،  عمليات  متثيل  من  املعلومات؛  ومعاجلة  التعُلّم 
التعلم"،  اأثر  والتخزين للمعلومات، وا�سرتجاع املعلومات، وانتقال 

وهو املطلوب.
على  الع  بالِطّ املعلمني  وزمالئي  زميالتي  اأن�سح  وهنا 
)عملي�ت �لتعلم �لثم�نية( �لتي بَيّنه� )ج�نييه( يف منط )مع�جلة 
تعُلّم،  مرحلة  لكل  ا  ترابطًيّ و�سًفا  فيها  بنَيّ  والتي  املعلومات(، 
وعالقتها بالعمليات العقلية التي حتدث لدى الطالب خالل املوقف 
التعليمي، ابتداًء من التوقعات التي تتولد لدى الطالب عندما يقوم 
بالر�سا عند  التعزيز  اإلى حدوث  و�سوًل  دافعيته،  با�ستثارة  املعلم 

توفري املعلم التغذية الراجعة.
�حل�سة  منوذج  يف  �ملُدَرج  �لذ�تي(  ل  )�لت�أُمّ �إلى  وب�لنظر 
ل املعلم يف اجلانبني؛ الأول: الإيجابيات  ال�سفية، فاإَنّه يت�سمن تاأُمّ
التي حققها بعد تقدمي احل�سة، والتي حققت ال�سعور بالر�سا لديه، 



97

وجندها عادة بتحقق النتاجات وتفاعل الطلبة، والتي �ستزيد عن 
فهو:  الثاين  ا  اأَمّ للمعلم،  ال�سفية  الإدارة  م�ستوى  بارتقاء  ذلك 
تكون  الأغلب  على  والتي  )التحديات(،  ِبـ  تتمثل  التي  ال�سلبيات 
بالتاأكد من  املعلم جتنب ذلك  الأدوات، وي�ستطيع  توافر  ا بعدم  اإَمّ
وجودها اأو عدمه قبل البدء بالتح�سري، اأو تعود للبيئة ال�سفية اأو 
الفروق الفردية بني الطالب، والتي �ستتطلب التنويع باإ�سرتاتيجيات 
التدري�س، وعلى الأغلب �ستكون ل�سيق الوقت، وهو ما نعانيه خا�سة 
يف مدار�س الفرتتني، املهم اأَنّ على املعلم تدوينها لي�ستطيع يف البند 
التايل )اقرتاحات للتح�سني( اأن يجد حلوًل لها ت�سهم يف حت�سني 

كفاءة الإدارة ال�سفية لحًقا.
َمـت  ُقـِدّ واأين  متى  تو�سيح  فيه  فينبغي  املتابعة  جدول  ا  اأَمّ
اأم ل، ليحدد املعلم لنف�سه  احل�سة، واإن نفذت النتاجات جميعها 
اأُعـِطَيت احل�سة ويف اأي �سعبة، واملهم معرفة النتاجات التي  متى 
حتققت وعددها، وحتديد الواجب البيتي الذي �سيقوم به الطالب، 
وهي معلومات مهمة �سيعود لها بالتاأكيد عند حت�سريه للح�س�س 

الالحقة.  
خطة  على  تغـرُيّ  طراأ  لو  ماذا  وهو:  الآخر،  لل�سوؤال  وبالن�سبة 
فاإَنّ )األن �سونفيلد( يف بحثه  التعليمي؟  للدر�س يف املوقف  املعلم 
بعنوان )نحو نظرية للتعليم يف ال�سياق(؛ اأَْي داخل الغرفة ال�سفية، 
قرارات  باتخاذ  املعلمني  قيام  لكيفية  ا  تف�سيلًيّ ا  نظرًيّ اإطاًرا  م  قـَدّ
عملية  يف  انخراطهم  اأثناء  معينة  باأفعال  القيام  وكيفية  حمددة، 
التعليم، وال�سبب يف كل ذلك، ومتثل نظريته و�سًفا وتف�سرًيا ونوًعا 
ـِئـَيّة ل�سلوك املعلم، فاملعلم يجلب معه كمية كبرية  من القدرة التنـُبّ
من املعارف اإلى الغرفة ال�سفية؛ كمعرفة املحتوى، ومعرفة البيئة 
معه،  وتاريخهم  معهم،  وتاريخه  الطالب،  ومعرفة  املدر�سية، 
وت�سكل هذه املعارف امل�سادر الفكرية التي ميكن للمعلم توظيفها 
يف املوقف، واأغرا�سه املتمثلة باأهدافه طويلة الأمد وق�سرية الأمد، 
الأولوية  ذات  الأهداف  على  بناًء  فيها  القرار  اتخاذ  يتم  التي 

من  متنوعة  وجمموعة  معتقداته  جانب  اإلى  للمعلم،  بالن�سبة 
تكن  م�ساألة مل  تظهر  وقد  املكتوبة،  والن�سو�س  الروتينية  الأعمال 
لالحتمالت  املعلم  )ت�سور  الدر�س  �سورة  يف  تغري  احل�سبان  يف 
الذي  فما  ال�سفية(.  واحل�سة  بالدر�س  املتعلقة  والرتباطات 
املعلم  ما يجلبه  بتوافق  تتعلق  والإجابة  يفعله؟   املعلم ومل  �سيفعله 
معينة عند كل حلظة  واتخاذه خيارات  ال�سفية،  الغرفة  اإلى  معه 
يف التدري�س، فـللمعلم غر�س وق�سد عام وخطط للتدري�س وللطلبة 
الدر�س  الغرفة ال�سفية ويف غمار  الدر�س، وداخل  مرتبطة بخطة 
ثمة �سيء قد يحدث، اأو م�ساألة مل تكن يف احل�سبان، فماذا �سيفعل 

املعلم، وِلـَم �سيفعله؟ 
1 –اإَنّ لكل من معتقدات املعلم واأهدافه ومعرفته م�ستوى معيًنا 
�للحظ�ت  من  حلظة  كل  عند  الأهميته�  موؤ�سًر�  ميثل  �لن�س�ط  من 
فاإَنّ  املعلم  لها  الأمور كما خطط  واإذا جرت  ال�سفية،  يف احل�سة 

معرفته واأغرا�سه ومعتقداته �ستجري ب�سكل متناغم ومتوازن. 
اإن تغريت �سورة الدر�س نتيجة )حدث(؛ ك�سوؤال من قبل   -2
اأحد الطالب، اأو تعليق اأدى اإلى خلل يف التوازن ومعرفته ومعتقداته 

حة؟  واأغرا�سه،  فما ال�ستجابة املُرَجّ
باحل�سبان؛  احلدث  جوهر  اأخذ  دون  تقديرية  –ا�ستجابة  اأ 
دة، ويحاول متابعة  ليعود ملتابعة احل�سة ال�سفية وفق اخلطة املُحَدّ
ال�سوؤال بعد احل�سة ال�سفية مع الطالب اأو مع ال�سف كاماًل، بناًء 
خطة  من  اأ�سا�سي  جزء  عن  خروج  فيها  لل�سوؤال  اإجابته  اأَنّ  على 
الدر�س، ول ميكن التطرق لالإجابة على ح�ساب الوقت؛ لأن خطة 
بها  �سيقوم  التي  الأعمال  يف  املوؤثرة  العوامل  من  و�سورته  الدر�س 

لحًقا.
ب -الأخذ بجوهر )احلدث(؛ )قرر املعلم ا�ستك�ساف احلدث(، 
وهنا فاإَنّ املعلم �سيجري اإعادة تنظيم وترتيب ديناميكية لأولويات 
عمل  خطة  اختيار  اإلى  يوؤدي  ا  مَمّ واملعرفة،  والأهداف  املعتقدات 
ل الذاتي–،  اإليه لحًقا يف خانات التاأُمّ جديدة -  وهو ما �سُيـ�سار 
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ولذلك فاإَنّ اخلطة اجلديدة �ستكون بتوليفة جديدة بني معتقدات 
املعلم ومعرفته واأهدافه، و�ست�سكل ا�ستجابة املعلم )للحدث(.

النعكا�سي(،  )الإلقاء  الأ�سئلة  طرح  اأ�سلوب  –ا�ستخدام  ج 
بهدف  اأ�سئلة  �سكل  على  التعليق  اأو  ال�سوؤال  )احلدث(  عر�س  وهو 
خطة  باإعداد  يقوم  اأن  املعلم  على  ولذلك  الطالب،  من  تف�سريها 
التعلم لأغرا�س  نتاجات  يتوجب عليه حتقيقه من  بديلة حتقق ما 

التعلم يف ال�سياق.

بها  ينظر  التي  بالطريقة  ُغ  ُي�سَوّ �سيحدث  ما  فاإَنّ  النهاية،  ويف 
�سيكون  واأُيّها  واأهداف،  ومعتقدات  معارف  من  يحمله  ِلـما  املعلم 
القرار  واتخاذه  تلك  املعلم  فا�ستجابة  ال�سياق،  ن�ساًطا �سمن  اأكرث 
ِلـما �ستكون عليه احل�سة، هو ما �سيعمل على جتديد خرباته، وميكن 
لحًقا و�سف املرحلة التطورية لدى املعلم من "معلم مبتدئ" اإلى 

خبري". "معلم 
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عليِم بني الواقِع والتطبيق ال�ستثماُر يف الَتّ

رائد اإبراهيم الروا�شدة

مديرية الأمالك وال�شتثمار

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي

اهلل  عبد  امللك  جلاللة  ال�سابعة  امللكية  النقا�سية  الورقة  تعُدّ 
التعليمية؛  العملية  تطوير  نحو  طريق  خريطة  احل�سني  ابن  الثاين 
وذلك بالهتمام بتح�سني املناهج الدرا�سية، وتطوير عملية التقييم 
والختبارات وو�سع الإ�سرتاتيجيات والربامج التي من �ساأنها حتقيق 
متمايزة  تعليمية  منظومة  واإيجاد  التعليم،  يف  الأمثل  ال�ستثمار 

قادرة على بناء قدرات من �ساأنها حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وقيمها  ور�سالتها  والتعليم  الرتبية  وزارة  روؤية  وتت�سمن 
ريادي  تربوي  جمتمع  بناَء  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  اجلوهرية 
للعاملية،  و�سوًل  والتميز  العلم  نهجه  بالقيم  ملتزم  م�سارك  ُمنتٍم 

ن  مُيِكّ اجلودة،  عايل  تعليم  على  للح�سول  متكافئة  فر�س  وتوفري 
املتعلم من التفكري العلمي الإبداعي الناقد، والعمل بروح الفريق، 
مواطنا  ليكون  والقيم؛  باملهارات  والتزود  احلياة،  مدى  والتعلم 
والإن�سانية،  العامل  رفعة  يف  م�ساهما  وطنه  اإلى  منتميا  فاعال 
وملتزما بتحقيق احلرية، والعدالة وامل�ساوة، واملواطنة ال�ساحلة، 
وال�سفافية،  الآخر،  والراأي  الراأي  واحرتام  والو�سطية،  والنتماء، 

وامل�سوؤولية، والريادة، وبناء �سراكات فاعلة.
ال�سنوات  هذه  خالل  التعليم  يف  ال�ستثمار  مفهوم  يتحرك 
الهتمام  م�ستوى  على  يتزايد  بياين،  منحنى  �سورة  يف  الأخرية 
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التي  تلك  ل�سيما  البلدان،  من  وا�سعة  جمموعة  يف  واحل�سور 
تر�سخت هويتها يف م�سهد ُيعنى بتنمية واقع ال�ستثمار يف التعليم. 
وينفق الردن حوايل 10٪ من اإجمايل املوازنة على التعليم، وح�سب 
اإنفاق  ن�سبة  تعد  الن�سبة  هذه  فاإن  القت�سادية،  الأردن  ظروف 

جيدة، اإذا ما قورنت بالدول املجاورة.
التي  الإنتاجية  العنا�سر  اأهم  من  الب�سري  العن�سر  يعُدّ 
التعليم؛  على  بالتكاء  وذلك  التنمية،  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  ميكن 
نظريات  وت�سري  الب�سري،  املال  راأ�س  تراكم  يف  التعليم  ي�سهم  اإذ 
يزيد  كافة،  املجالت  يف  التقني  التقدم  اأن  اإلى  القت�سادي  النمو 
من معدل النمو القت�سادي الطويل الأجل، ويزداد التقدم التقني 
�سرعة عندما تكون قوة العمل اأح�سن تعليًما؛ لذا فاإن تراكم راأ�س 
املال الب�سري ي�ساعد يف التقدم التقني، ويعد م�سدًرا من م�سادر 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
وت�سهم اأن�سطة عدة يف تطوير راأ�س املال الب�سري مثل: التعليم 
ال�سحية،  واخلدمات  الكبار،  وتعليم  العمل،  راأ�س  على  والتدريب 
والهجرة، وياأتي التعليم على راأ�س العوامل التي توؤثر يف راأ�س املال 
والتنمية  الرتبية  باأمور  املعنيني  من  كثري  ي�سري  وحني  الب�سري، 
ب�سورة حا�سمة اإلى العالقة القائمة بني التنمية وبني ال�ستثمارات 
ال�سيا�سة  مزج  اإلى  احلاجة  يوؤكدون  فاإنهم  التعليم،  جمال  يف 
التعليمية بال�سيا�سة القت�سادية، وخطط البناء ال�سناعي والتقني، 
وي�سفونها باأنها ال�سبيل الأمثل لتحقيق التنمية ال�ساملة، وقد اأ�سبح 
الإنفاق على التعليم نوًعا من الإنفاق ال�ستثماري، وتظهر اآثاره يف 
ارتفاع  اإلى  يوؤدي ذلك  ثم  ومن  وقدراتهم،  الأفراد  مهارات  زيادة 

م�ستوى الإنتاج.
يتمحور ال�ستثمار يف التعليم حول العملية التعليمية مبا يتواءم 
مع متطلبات املدنية والعاملية يف تدريب املوارد الب�سرية وتاأهيلها؛ 
التغيري  اإحداث  على  قادرة  التعليمية  العملية  خمرجات  لت�سبح 
جهود  ت�سافر  من  بد  ل  كان  لهذا  املن�سود.  الإيجابي  املجتمعي 

كافة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات 
اأكدت  وقد  وتنميتها.  وتطويرها  الوطني  القت�ساد  عجلة  لدعم 
املهمة يف  الو�سائل  اإحدى  التعليم ميثل  اأن  القت�سادية  الدرا�سات 
تكوين راأ�س املال الب�سري واإعداده وتطويره، مبا ميتلكه من قدرات 

واإمكانات فهو اأكرث روؤو�س الأموال عطاء واإنتاجية.
اقت�سادية  م�ساريع  يف  املال  توظيف  باأنه  ال�ستثماُر  ُف  ُيعَرّ
القدرة  ورفع  جديد،  راأ�سمال  تراكم  لتحقيق  وثقافية،  واجتماعية 
كذلك  وتعوي�سه،وهو  القدمي  الراأ�سمال  جتديد  اأو  الإنتاجية 
اإنتاج  لعمليات  الالزمة  ال�ستثمارات  لتكوين  املدخرات  ا�ستخدام 
اأو  القائمة  الإنتاجية  الطاقات  على  واملحافظة  واخلدمات،  ال�سلع 
التوظيف  يعني  فهو  التعليم  اقت�ساديات  مفهوم  اأما   جتديدها. 
�سمان  مع  املوارد  وزيادة  التكاليف  وتر�سيد  لالإمكانات  الأمثل 
والتعليمية  للم�سروعات الرتبوية  التمويل  ، وتنويع م�سادر  اجلودة 
من خالل عمليات ال�ستثمار وامل�ساهمات اخلريية وغريها، واإجراء 
الكفاءة  رفع  بهدف  القت�سادي  والتقييم  القت�سادية  الدرا�سات 

الداخلية واخلارجية.
التعليم  جلودة  م�سافة  كقيمة  ال�ستثمار  اأهمية  ندرك  اإننا 
تنوع  يتيحه من  املناف�سة، مبا  واأدوات  التطوير  وامتالكه موجهات 
وال�ستثمار  موارده،  توظيف  عن  الناجتة  البدائل  وتعدد  الفر�س 
يف قدراته واإمكاناته ب�سكل يتواءم مع طبيعة املرحلة التي يعي�سها 
بناء  يف  وكفاءته  حتقيقها،  اإلى  ي�سعى  التي  الوطنية  والأهداف 

الإن�سان وحتقيق ا�ستدامة التنمية.
من  جزء  با�ستخدام  الب�سري  املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار  ويكون 
ومهاراته  الفرد  قدرات  تطوير  يف  الأفراد  اأو  املجتمع  مدخرات 
ومعلوماته و�سلوكاته؛ لرفع طاقته الإنتاجية ومن ثم طاقة املجتمع 
الرفاهية  حتقق  اإلى  واخلدمات  ال�سلع  من  مزيد  لإنتاج  الكلية؛ 
جمتمعه،  يف  �ساحلًا  ليكون  املواطن  اإعداد  اإلى  اإ�سافة  للمجتمع، 

منتميا اإلى بيئته، منتجا ل م�ستهلكا.
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»يون�سكو«  الـ  والثقافة  والعلوم  الرتبية  منظمة  تقارير  اأكدت 
اأن هناك عالقة مهمة واإيجابية بني ال�ستثمار يف التعليم، والنمو 
القت�سادي يف جميع دول العامل، ووفقًا لتقرير البنك الدويل، فاإن 
التعليم يحقق عائدات اأكرث اأهمية للمجتمعات الإن�سانية، كما يوؤكد 
البنك الدويل اأن التعليم هو اأحد العوامل الرئي�سة لتحقيق التنمية 
امل�ستدامة، والدرا�سات احلديثة ت�سري اإلى اأن �سنة اإ�سافية واحدة 
يف �لتعليم حتقق منوً� يف �لن�جت �ملحلي بن�سبة 7٪ وهذا يو�سح اأهمية 
التعليم ب�سفة عامة. وميكن هنا ال�ست�سهاد مبقولة  ال�ستثمار يف 
اأ�سباب نه�سة  اأجاب عن �سوؤال عن  الزعيم مهاتري حممد عندما 
بالده، فقال: اإن ذلك جاء ب�سبب الهتمام بالتعليم وال�ستثمار فيه.

املخ�س�سة  امليزانية  اأن  نف�سها  »يون�سكو«  الـ  تقارير  وتوؤكد 
على  الإنفاق  تفوق  اأملانيا،  اأو  فرن�سا،  مثل  واحد  بلد  يف  للتعليم 
حجم  الدرا�سات  من  جمموعة  وتبني  باأكملها،  اإفريقيا  يف  التعليم 
من  كن�سبة  املختلفة  مراحله  يف  التعليم  على  الإنفاق  يف  التفاوت 
التفاوت  ذلك  ويرجع  واأخرى،  دولة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت 
املالية،  املوارد  توافر  مدى  اأهمها:  من  العوامل  من  عديد  اإلى 
وكذلك البنية املوؤ�س�سية املتوافرة، ومدى توافر ال�سفافية والكفاءة 
والفاعلية، ومدى القدرة على ال�ستجابة اإلى احتياجات املتعلمني، 

واحتياجات التنمية.
وح�سب،  املجتمع  يف  ال�ساملة  للتنمية  �سرورة  التعليم  يعد  مل 
ال�سخ�سية  لتنمية  �سرورة  لأنه  لالإن�سان،  اأ�سا�سيا  حقا  اأ�سبح  بل 
لذلك  الأخرى،  الإن�سان  حقوق  ملمار�سة  مهم  وهو  الإن�سانية، 
ظلم  اأنها  على  اإليها  ُينظر  التعليم  يف  املتكافئة  غري  الفر�س  فاإن 
اجتماعي كبري، وكثري من امل�سكالت الجتماعية تظهر يف التعليم، 
فق�سايا مثل الفقر والبطالة، وزيادة عدد ال�سكان، وتدين اخلدمات 
التعليمية وال�سحية املقدمة للمواطنني، تظهر عالماتها بو�سوح يف 
التعليم، حيث اكتظاظ الطالب داخل ال�سفوف، ونظام الفرتتني 
الدرا�سيتني يف املدر�سة الواحدة، وتداعي الأبنية التعليمية، وعدم 

�سيانتها، و�سعف التح�سيل الدرا�سي للطلبة، و�سعف الإنفاق على 
ُي�ستَدل بها من  التعليم، وتدين م�ستوى اخلريجني، كلها موؤ�سرات 

اأجل و�سع حلول، والتفكري يف ال�ستثمار يف التعليم حللها جذريا.
من  خا�س  فرع  فهو  مفيدا  ا�ستثمارا  ذاته  بحد  التعليم  ويعُدّ 
اإلى  التعليم  يف  ال�ستثمار  يف  القرار  ويهدف  الب�سري،  ال�ستثمار 
جودة  ذات  الب�سرية  املوارد  من  منظومات  ميتلك  جمتمع  تاأ�سي�س 
تناف�سية كفوؤه وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة 
يلبي  مبا  وذلك  وامل�ستقبلية،  الراهنة  بحاجاته  وثيقة  �سلة  ذات 
طريق  عن  وحتفيزها  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  متطلبات 

اإعداد اأفراد متعلمني وقوى عمل ماهرة. 
فالتنمية  ال�ساملة،  التنمية  مبفهوم  ال�ستثمار  مفهوم  ويرتبط 
ال�ساملة عملية ثقافية، تهدف اإلى حت�سني نوعية احلياة الإن�سانية، 
وذلك بتح�سني قدرة الإن�سان يف التعامل مع العلم واملعرفة وتقنيات 
التنمية  موؤ�س�سات  وتزويد  اإمداد  عملية  ال�ستثمار  وميثُل  الع�سر. 
عند  الالزمة  والإمكانات  والطاقات  والأموال  والأفكار  بالعقائد 
القدرات  ترقية  اأجل  من  املوارد،  هذه  كل  اإدارة  وح�سن  احلاجة، 
املتاحة،  والإمكانات  للرثوات  ا�ستثمار  اأن�سب  لتحقيق  الب�سرية 
لالإنتاج  خ�سبة  بيئة  يوفر  مبا  الإن�سانية،  احلياة  نوعية  وحت�سني 

والإبداع.
وال�ستثمار يف التعليم ل تتحقق عوائده اإل على املدى البعيد؛ 
اإذ ل ُتقا�س عائداته مبقيا�س راأ�س املال املادي، ول ميكن التحكم 
فيه بعامل الزمن، كما ل ميكن التنبوؤ بعوائده بدقة؛ وذلك لتدخل 
عوامل كثرية ي�سعب �سبطها. وتوؤكد معظم الدرا�سات اأن املكا�سب 
ذلك؛  بعك�س  وتنق�س  وكيًفا،  ا  كًمّ والتدريب  التعليم  بزيادة  تزداد 
لذا فاإن ا�ستمرار التدريب يوؤدي اإلى حت�سني نوعية التعليم، وزيادة 

كفاءة املتعلمني.
ال�ستثمار  فيه  اأ�سبح  الذي  الوقت  هذا  يف  اإنه  نقول  واأخريا، 
مْل يعد  لي�سمل كل مناحي احلياة، وقد دخل املجالت كافة،  ميتد 
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اأ�سبحت  بل  خدمة،  جمرد  اأنها  على  التعليمية  العملية  اإلى  ينظر 
وحتقيق  لالأفراد،  احلياة  م�ستوى  حت�سني  ي�ستهدف  ا�ستثماًرا 
القت�ساد  كان  واإذا  للمجتمع،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

التعليم  فاإن  املعا�سرة،  الإن�سانية  للمجتمعات  احلياة  �سريان  هو 
مبختلف �أمن�طه هو م�دة هذ� �ل�سري�ن، وهو �ل�س�من ال�ستمر�رية 

الزدهار القت�سادي، وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

املراجع: 
1-ال�ستثمار يف التعليم ونظرياته – ال�ستاذة غربي �سباح – جامعة حممد خي�سر / اجلزائر

2-العائد من ال�ستثمار يف التعليم – في�سل احمد بوطيبة
3-ال�ستثمار يف التعليم هو احلل – نيفني �سحاتة

4-يف اقت�ساديات التعليم – الر�سدان عبداهلل زاهي 
5-اقت�ساديات التعليم – تكلفة التعليم وعائداته – �سهل احلمدان 

6-علم اقت�ساديات التعليم احلديث – حممود عبا�س عابدين
7- التعليم العايل، ا�ستثمار العقول بني الواقع و املاأمول، �سريين ح�سن، جملة الوعي الإ�سالمي، الكويت، العدد 558، دي�سمرب، �سنة 2012م.

� � �
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ال ـم النَقّ تكنولوجيا التعُلّ

املعلمة رباب جميل حممد اأبو ريدة  

مدر�شة عائ�شة بنت اأبي بكر الأ�شا�شية 

مديرية تربية الر�شيفة

هاتًفا  يحمل  ل  ا  �سخ�سً جتد  ل  ال�سغرية  الكونية  قريتنا  يف 
هل  هو  ال�سوؤال  ولكن  ا،  عقلًيّ لذلك  ل  موؤَهّ غري  كان  اإذا  اإل  نقاًل 
املتعلم يف موقعه  اإلى  التعلم  لنقل  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  ميكن 
اأو عمله؟! هل الهاتف النقال هو الو�سيلة الوحيدة النقالة للتعلم؟ 
وكيف يكون التعلم نقاًل؟ وما اإيجابياته و�سلبياته؟ وما دور املعلم يف 
ال  تنمية املهارات املطلوبة لدى املتعلم من اأجل توظيف التعُلّـم النَقّ
ال اأن يلغي  يف املواقف التعليمية املختلفة؟ وهل ي�ستطيع التعُلّـم النَقّ

و�سائل التعلم الأخرى؟
ال وفَق البحوث: اأوًل: مفهوم التعُلّـم النَقّ

اأ�سكال  "ا�ستخدام الأجهزة الال�سلكية يف التعليم هو �سكل من   .1
املتنقلة."  البيئات  ويف  املتنقلة  الأجهزة  يتم عرب  والتعلم،  التعليم 

)ال�سرقاوي والطباخ، 2016(.
الال�سلكية  اخللوية  الأجهزة  ا�ستخدام  اإلى  ي�سري  "م�سطلح   .2

املحمولة واجلوالة ومعداتها يف اإطار بيئة تعليمية ت�ساركية
غري ُمـَقـَيّدة بزمان اأو مكان، وهو امتداد للتعلم الإلكرتوين و�سكل 

من اأ�سكال التعلم عن ُبعد" )عبد الرحمن ، 2016(.
ُبعد  عن  اإلكرتوين  ذاتي  تعلم  هو  ال  النَقّ التعُلّـم  فاإَنّ  ولذلك 
معدات  على  يعتمد  ا،  واجتماعًيّ ا  ونوعًيّ ا  كمًيّ للجميع  ومفتوح 
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على  ويقوم  والإنرتنت،  الال�سلكية  الت�سالت  تكنولوجيا  واأجهزة 
والتعليمية  – التعلمية  العملية  املنظومة  وتطبيقات  برامج  تطوير 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  خمت�سون  ال  النَقّ للتعُلّم  وت�سميمها 

والت�سالت واملعلمون.
ال: وفَق )ال�سرقاوي والطباخ،  ثانًيا: اأدوات التعُلّـم النَقّ

:)2016
ال املادية )معدات(: اأدوات التعُلّـم النَقّ

1.احلوا�سيب املحمولة.
2.الهاتف اخللوي اأو النقال.

3.امل�ساعدات ال�سخ�سية الرقمية.
.Tablet PCs 4.اأجهزة احلا�سوب اللوحية

ويف درا�سة )ال�سرنوبي،2016( ذكر ما يلي:
.E- Book Radar Mobile  5.قارئ الكتب الإلكرتونية النقال

6.الذاكرة النقالة.
7.�سبكات ات�سال ل �سلكية فاعلة وذات جودة منا�سبة. 

ال الربجمية: اأدوات التعُلّـم النَقّ
1.املحتوى التعليمي من الو�سائط املتعددة املبا�سرة وغري املبا�سرة.

2.برامج التوا�سل الجتماعي.
3.�سبكة الإنرتنت.

4.الربامج الت�سغيلية للو�سائط املتعددة املختلفة مثل )MP4( اأو 
م�سغالت الو�سائط املختلفة.

والتقومي  القيا�س  واأدوات  التعليمي  واملحتوى  التعليمية  5.الربامج 
ال. امل�سممة لأغرا�س التعُلّـم النَقّ

النقالة  املكتبات  اأو  الرقمية  والكتب  6.الن�سو�س 
)ال�سرنوبي،2016(.

ال: ثالًثا: اإيجابيات التعُلّـم النَقّ
ما   )2009، وعبود  )العاين  الباحثان  اأَيّدها  التي  الإيجابيات  من 

يلي:

�ملعلم  بني  ب�لتف�عل  ي�سمح   � مَمّ �جت�هني،  يف  �الت�س�ل  1.منط 
واملتعلم وبني متعلم ومتعلم اآخر.

اإذاعة  ولقط  كامريا  من  ال؛  النـَقّ للجهاز  ال�ستخدامات  2.تعدد 
عناوين  و�سجل  ومرئي(  ون�سي  )�سوتي  الأ�سكال  متعدد  وبريد 

ومفكرة.
ا مينح مرونة يف ا�ستخدامه يف  ال، مَمّ 3.�سهولة حمل اجلهاز النـَقّ
وقت  اأي  للتعُلّم يف  منا�سبة  و�سيلة  فهو  العامة،  واملوا�سالت  العمل 

ويف اأي مكان.
ا يجعله من اأهم و�سائل التعلم عن ُبعد. 4.التغطية بعيدة املدى، مَمّ

واأ�ساف )ال�سرنوبي،2016( اإيجابيات اأخرى تتمثل يف:
5.تفاوت الكلفة وانخفا�سها مقارنة بالعائد واملردود التعليمي بني 

الة. الأفراد وامل�ستخدمني لتلك التكنولوجيات النَقّ
الراجعة  التغذية  على  واحل�سول  والتفاعل  التوا�سل  6.�سهولة 

الة. الفورية يف البيئات التعليمية الإلكرتونية النَقّ
7.�سعة التخزين العالية و�سرعة املعاجلة التي تتميز بها التكنولوجيا 

الة.  النَقّ
م يف حجم ال�سا�سة وجودة ال�سوت وال�سورة. 8.التحُكّ

9.خدمة الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�سة ومقابلة الفروق الفردية 
ملًكا  تكون  الة  النَقّ التكنولوجية  الأجهزة  لأَنّ  فنظًرا  للمتعلمني؛ 
تلبي بال�سرورة احلاجات املعرفية  فاإَنّها �سوف  ا لفرد واحد  خا�سًّ

الفردية لكل م�ستخدم.
 وكذلك ذكر )عبد الرحمن،2016( الإيجابيات التالية:
10.تعزيز التعلم املتمحور حول املتعلمني و�سد احتياجاتهم.

11.توفري بع�س الأن�سطة واملحاكاة، وميكن حتديث حمتواه ب�سورة 
م�ستمرة ب�سهولة.

الطالب  من  فالكثري  ُمكِلفة،  حتتية  بنية  اإلى  احلاجة  12.عدم 
لديهم بالفعل اأجهزة حممولة.

13.هناك اجتاهات اإيجابية لدى الطلبة ل�ستخدام تلك التكنولوجيا 
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احلديثة ومتابعة تطوراتها.
واأ�ساف )ال�سرقاوي والطباخ،2016(:

الطلبة  يتعلم  حيث  معانيه؛  بكل  الذاتي  التعلم  مفهوم  14.حتقيق 
وفَق احتياجاتهم ال�سخ�سية ويف الأماكن التي يختارونها.

ل  وتوجيههم  لالأن�سطة  الطلبة  اأداء  متابعة  على  املعلم  15.قدرة 
�سلكًيّا يف اأي وقت.

العملية  من  الطالب  ان�سحاب  على  الق�ساء  يف  16.امل�ساعدة 
التعليمية.

ال:    رابًعا: �سلبيات التعُلّـم النَقّ
 يرى الباحثان )العاين وعبود ،2009( اأَنّ من �سلبيات التعُلّـم 

ال ما يلي: النَقّ
الة،  النَقّ الهواتف  للمعتمدين على  اأحياًنا  ال�سا�سة  1.�سغر م�ساحة 

ا ي�سبب امللل للمعلم والطالب عند ا�ستخدامه �ساعات طويلة. مَمّ
الة  اإدمان على الأجهزة النَقّ 2.امل�ساكل ال�سحية، فاأحياًنا يح�سل 

اإ�سافًة اإلى التوُتّر واإجهاد العني.
اخلارجية  البيئة  من  يحدث  الذي  والت�سوي�س  الأ�سوات  3.تداخل 

ا يوؤثر يف و�سوح املعلومات. على ال�سوت الأ�سا�سي، مَمّ
التعليمي  هدفه  عن  الطالب  ت�ستت  والتي  فيها،  املُباَلغ  4.املرونة 

الأ�سا�سي وت�سعف دافعيته وجديته يف التعلم.
واأ�ساف )ال�سرنوبي،2016(:

لأَنّ  ا؛  وتعليمًيّ ا  تربوًيّ ال  النَقّ التعُلّـم  تكنولوجيات  ا�ستخدام  5.قلة 
التخطيط ل�ستخدامها،  تدريبهم على  يتم  والرتبويني مل  املعلمني 

ال. ول ميلكون مهارات ت�سميم املحتوى التعليمي النـَقّ
وميكن اإ�سافة ال�سلبيات التالية النابعة من ميداننا الرتبوي:

الدخل  ذوي  من  اأ�سر  اإلى  ينتمون  الأردن  يف  الطلبة  6.غالبية 
لديهم  تتوافر  ل  فقد  اأ�سرة،  كل  يف  كبري  الأفراد  وعدد  املحدود، 

رفاهية اجلهاز النقال والت�سال الدائم بالإنرتنت.
ا ول تقبل اأن يكون مع اأبنائهم وبناتهم  7.بع�س الأ�سر حمافظة جًدّ

هواتف مو�سولة بالإنرتنت طوال الوقت واأحياًنا دون اإ�سراف.
الت�سلية  لفكرة  م�ساوية  املجتمع  يف  النقالة  الأجهزة  8.ثقافة 

والرتفيه، ونادًرا ما ي�ستخدمها الطالب ل�سيء اآخر.
اأجل توظيف  ال من  خام�ًسا: دور املعلم يف التعُلّـم النَقّ

ال يف املواقف التعليمية املختلفة: التعُلّـم النَقّ
جاء يف درا�سة )ال�سرنوبي،2016(:

امل�ستجدات يف  لكل  ومتابعة  كاملة  ودراية  وعي  على  يكون  اأن  ـــــــ  
اكت�ساب  يحاول  واأن  النقال،  واملعلومات  التعليم  تكنولوجيا  جمال 
التطبيقات،  اأو  الربامج  هذه  با�ستخدام  اخلا�سة  املهارات 

رات التعليمية. والت�سميم والإنتاج التعليمي للمواد واملُقَرّ
التعلم  تكنولوجيات  لتوظيف  خا�سة  رات  ُمقَرّ ا�ستحداث  ـــــ 

الإلكرتوين النقال يف التعلم والتح�سيل.
ــــــ بناء بيئات تعليمية موؤثرة يف النتباه والتفكري لدى املتعلمني.

عرب  لتقدميها  الدرا�سية؛  رات  للُمقَرّ التعليمي  املحتوى  حو�سبة  ــــــ 
الإنرتنت من خالل الهاتف والو�سائل التكنولوجية النقالة.

للمحتوى  املنا�سبة  التقومي  واأدوات  و�سائل  واإعداد  ت�سميم  ــــــ 
التعليمي النقال.

العملية  يف  املختلفة  باأنواعها  النقالة  التكنولوجيات  دمج  ــــــ  
التعليمية.

ــــــ التعزيز واإعطاء التغذية الراجعة ال�سريعة؛ لتحفيز املتعلم على 
موا�سلة تعلمه وبحثه من خالل التكنولوجيات التعليمية النقالة.

الذات،  يف  والثقة  النف�س،  على  العتماد  على  املتعلم  تدريب  ــــــ 
والبحث والكت�ساف والإبداع والبتكار.

ــــــ تنمية املهارات التالية يف ا�ستخدام التكنولوجيات النقالة لدى 
املتعلمني وتدريبهم عليها.

ال. ــــــ مهارة البحث وحل امل�سكالت با�ستخدام التعُلّـم النَقّ
املعرفية  امل�سادر  مع  والتعامل  املعلومات  اإلى  الو�سول  مهارة  ــــــ 
واملعلوماتية الإلكرتونية النقالة وبوابات املعلومات وقواعد البيانات 
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وبنوك املعارف الإلكرتونية.
ــــــ املهارة يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة والتفاعل معها.

الأهداف  لتحقيق  الوقت  واإدارة  الذات  توجيه  يف  املهارة  ــــــ 
التعليمية.

الجتماعي عرب  التوا�سل  و�سبكات  اأدوات  ا�ستخدام  املهارة يف  ــــــ 
الويب.

التعلم  حمتوى  وتقدمي  متطورة،  تفاعلية  تعلم  اأن�سطة  ت�سميم  ـــــ 
)عبد  املنا�سَبنْي  واملكان  الوقت  يف  املنا�سب  للمتعلم  املنا�سب 

الرحمن،2016(.
املطلوبة  والأن�سطة  املعلومات  نحو  واإر�سادهم  الطالب  توجيه  ـــــ 

)ال�سرقاوي والطباخ، 2016(.
ال يتم ا�ستخدامه منذ مدة طويلة؛ �سواٌء اأدركنا  اإَنّ التعُلّـم النَقّ
ذلك اأو مل ندركه، وقد رافق هذا ال�ستخدام ظهور اأجهزة احلا�سوب 
امتلك  َمْن  فكل  ال�سخ�سية،  وامل�ساعدات  املحمولة  ال�سخ�سي 
ال بق�سد اأو  احلا�سوب املحمول )laptop( ا�ستخدم التعُلّـم النَقّ
بالإنرتنت  ا مت�ساًل  َمْن ميتلك هاتًفا خلوًيّ كل  ا  وحالًيّ دون ق�سد، 
فاإَنّه ي�ستخدمه للح�سول على معلومات اأو حتميل برامج، فالفكرة 

النا�س ل  اأن فئة كبرية من  ب�سكل كبري رغم  موجودة وم�ستخدمة 
كما  ال"،  النَقّ "التعُلّـم  وهو  ميار�سونه  ملا  العلمي  امل�سطلح  تعرف 
ُبعد  عن  التعلم  اأ�سكال  من  �سكل  اأو  امتداد  هو  ال  النَقّ التعُلّـم  اأَنّ 
ـ�ِسُع النت�سار،  ُمَتّ اأَنّه تعلم ذاتٌيّ  اإلى  اإ�سافًة  امل�ستمر طوال احلياة، 
فهو تعلم عن ُبعد لأَنّه متنقل مع ال�سخ�س يف اأي مكان واأي وقت، 
لأَنّ  احلياة  طوال  م�ستمر  تعلم  وهو  اآخر،  لبلد  م�سافًرا  كان  واإن 
تفارق  ل  التي  مثاًل  ال  النَقّ التعُلّـم  اأجهزة  على  مثال  اأكرب  الهاتف 
مالكها طوال حياته، وهو تعلم ذاتي لأَنّ اجلهاز النقال ي�ستخدمه 
باأحد يف  ي�ستعني  ول  ا�ستخدامه  يتعلم  واحد هو �ساحبه،  �سخ�س 
ذلك، وبالتايل فالأجهزة النقالة تنقل املعرفة اإلى املتعلم يف موقعه 
ويف الوقت الذي ينا�سبه، واملتعلم يختار املعرفة التي يبحث عنها، 
الأخرى  التعلم  و�سائل  يلغي  ل  ولكنه  امل�ستقبلي،  التعلم  وهو اجتاه 
بل يتكامل معها؛ لأَنّه ل ميكن ال�ستغناء عن املعلم الذي ُيِعُدّ وُيتاِبُع 
ُم التعلم باأي �سكل كان، فكما مل ُتْغِن التجارة الإلكرتونية عن  وُيَقِوّ
ال عن املعلم اأو املوؤ�س�سات  التجارة التقليدية، لن ُيغني التعُلّـم النَقّ
اأهداف  وهو  اأ�سا�سي  مرجع  هناك  ًة  كاَفّ الأحوال  ويف  التعليمية، 

الدولة التعليمية واملعلم الذي يحققها.

� � �

املراجع
1.العاين وعبود، مزهر �سعبان ؛ حارث.)2009(، تكنولوجيا التعليم امل�ستقبلي. عمان – دار وائل للن�سر.

2. ال�سرنوبي ، ها�سم �سعيد ابراهيم. )2016(، فاعلية تنوع و�سائط تقدمي املحتوي الرقمي لوحدة يف تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين النقال ونوع املهنة يف التح�سيل 
http:// : دار املنظومة . متوفر على موقع – ال. م�سر  والقابلية للتعليم امل�ستمر لدى املتخ�س�سني يف جمال تكنولوجيا التعليم واجتاهاتهم نحو التعُلّـم النَقّ

search.mandumah.com/Record/710794
ال يف تنمية مهارات احلا�سوب لدى تالميذ املرحلة الإعدادية.  3.عبدالرحمن، عبدالنا�سر حممد.)2016(، فاعلية النمذجة الذاتية القائمة على التعُلّـم النَقّ

  http://search.mandumah.com/Record/653815 : ال�سعودية – دار املنظومة. متوفر على املوقع
تنمية مه�ر�ت  �ل يف  �لنَقّ �لتعُلّـم  �الإبح�ر لرب�مج  �أمن�ط  �أثر �ختالف   ، العاطي. )2016(  الرحمن؛ ح�سناء عبد  ، جمال م�سطفى عبد  والطباخ  ال�سرقاوي   .4
http://search. :ت�سميم و اإنتاج برامج الو�سائط املتعددة الإلكرتونية لدى طالب الدرا�سات العليا بكلية الرتبية. ال�سعودية – دار املنظومة. متوفر على املوقع

mandumah.com/Record/653553
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�شياء ح�شني نور ال�شمايلة

 اإدارة الرتبية اخلا�شة

دمج مهارات التفكري يف املنهج املدر�سي

اأف�سل" درا�سية  لبيئة  التفكري  "مفاتيح 

�سخ�سية  تكوين  يف  املهمة  املداخل  اأحد  التفكري  مفاتيح  تعُدّ 
وزيادة  ذهنه  عجلة  اإدارة  على  تدريبه  يتم  حني  لذلك  الطالب، 
�سرعتها، نكون قد عملنا على توليف �سخ�سيته بحيث تكون متكيفة 
باحثة، ولي�ست مقيدة مبحددات التعليم التلقيني، �سخ�سية قادرة 
النهو�س  ي�ستطيع  اأحد  ول  قراراتها،  واتخاذ  هدفها  حتديد  على 
بطالبنا اإل معلمون لديهم مهارات تفكري متقدمة، يقدمون وجبات 
البيئة  تهيئة  على  قادرون  ولفت،  ممتع  ب�سكل  لطالبهم  التفكري 
بالدميقراطية  وتتمتع  التفكري،  مهارات  ت�سودها  التي  املنا�سبة 
اإن�سانية  عالقات  وفيها  واحلقيقة،  املعرفة  عن  للبحث  املحفزة 

تعاونية تتقبل الآخر.
ا�ستخدام  ي�سوده  الذي  ال�سف  خ�سائ�س  حتديد  وميكننا 

مهارات التفكري املختلفة بالآتي:
وا�ستعداداته. واإمكاناته  الطالب  قدرات  فيه  •حترتم 

دافئة. تعاونية  اإن�سانية  عالقات  •ت�سوده 
للحياة. لالنطالق  قاعدة  ال�سف  باأن  فيه  الطالب  •ي�سعر 

الأمور. كل  من  موقفه  ويحدد  الطالب  �سخ�سية  فيه  •تتطور 
املعرفة  عن  باحًثا  ي�سبح  حيث  الطالب؛  لدى  الثقة  •تعزيز 

واحلقيقة.
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كان هناك مفهوم للمنهج الدرا�سي ظَلّ �سائًدا مدة طويلة قبل 
الرتبية  جمال  يف  متت  التي  ال�ساملة  الدرا�سات  ب�سبب  يتطور  اأن 
وعلم النف�س، والتي غريت يف مفاهيم كثرية تتعلق بطبيعة املتعلم 
العلمية  احلركة  اإلى  اإ�سافة  والجتماعية،  النف�سية  وخ�سائ�سه 
اأواخر  يف  ظهرت  التي  )التكنولوجيا(  التقني  املجال  يف  والتطور 

القرن الع�سرين.
ب�سكل  اأ�سهمت  الرتبوي  الفكر  ميدان  يف  التغريات  هذه  كل 
ال�سيق املحدود  اإطاره  انتقال مفهوم املنهج املدر�سي من  كبري يف 
ُعـَدّ الكتاب املدر�سي  اأو�سع  اإلى مفهوم  اأو املقرر املدر�سي  بالكتاب 
اأحد عنا�سره ولي�س هو املنهج املدر�سي ذاته، لن�سل ملفهوم حديث 
اإطاره   من  املدر�سي  املنهج  مفهوم  انتقال  هو  املدر�سي  للمنهج 
مفهوم  اإلى  املدر�سي  املقرر  اأو  بالكتاب  املحدود  ال�سيق  التقليدي 

اأو�سع واأكرث �سمولية ومرونة.

يف  التفكري  مهارات  بدمج  تهتم  التي  الربامج  ومن 
اأحدث  من  وهو  التفكري،  مفاتيح  برنامج  املدر�سي  املنهج 
ا  حالًيّ ُم  وُيقـَدّ التفكري،  مهارات  تنمية  العاملية يف  الربامج 
يد  اأ�سرتاليا على  انطلق يف  وقد  العامل،  دولة حول  يف 29 

)Tony Ryan( واأثبت جناًحا عاملًيّا. 
بطاقات  و10  برتقالية  بطاقات   10 من  الربنامج  يتكون 
بنف�سجية، تتناول البطاقات الربتقالية مهارات التفكري الإبداعي، 
وتتناول  خمتلفة،  جديدة  اأفكار  اإلى  الو�سول  عند  وت�ستخدم 
عندما  وت�ستخدم  الناقد،  التفكري  مهارات  البنف�سجية  البطاقات 
املفاتيح  من  مفتاح  وكل  ومنظمة.  منطقية  بطريقة  التفكري  نريد 
باإ�سرتاتيجية  خا�سة  دللة  ذات  رمزية  �سورة  يحمل  الع�سرين 

التفكري التي �سيتم اتباعها.
املفاتيح الع�سرون
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ا من هذه املفاتيح يف ما ياأتي: و�سنو�سح بع�سً
مفتاح  التنبوؤ

الأهداف
الأحداث  اإلى  ا�ستناًدا  التنبوؤ مبا �سيحدث لحًقا  •اكت�ساب مهارة 

احلالية.
امل�ستقبلية. للتغريات  ال�ستعداد  يف  التنبوؤ  باأهمية  •التعريف 

جديد. هو  ما  كل  لتقبل  وتطويرها  العقل  برجمة  عادة  •تن�سيط 
كيفية التطبيق

التي  الحتمالت  ببع�س  التفكري  يتم  مو�سوع  اأي  درا�سة  •اأثناء 
قد حتدث.

 100 اأو   50 اأو   20 اأو    10 بعد  احلدوث  متوقعة  احتمالت  •و�سع 
عام.

وبع�س  قلياًل،  اأو  كثرًيا  احلايل  الو�سع  عن  امل�ستقبل  يختلف  •قد 
الأ�سياء قد ل تختلف.

م�ستقبلية. تنبوؤات  اإلى  للو�سول  بالأفكار  التالعب  •يتم 
تو�سيحي •مثال 

الآن. من  عاًما   50 بعد  الطعام  حت�سري  �سيتم  كيف  •توقع 
مع  يربمج  الذي  الروبوت،  خالل  من  الطعام  طهو  يتم  •قد 

ا باأي وقت. الختبارات ال�سخ�سية ويح�سر اأو يتم ت�سخينه ذاتًيّ
مفتاح ال�سوؤال

•تعمل هذه الأداة على طرح جمموعة من الأ�سئلة لإجابة حمددة 
م�سبًقا اأو مو�سوع حمدد.

الأهداف 
احلياة. يف  املهمة  الأ�سئلة  طرح  مهارة  •اكت�ساب 

تعلمه. يتم  ما  يف  الفهم  لزيادة  حتدي  اأ�سئلة  •طرح 
املو�سوع. مفاهيم  ا�ستك�ساف  يف  الأ�سا�سية  الأ�سئلة  •اأهمية 

كيفية التطبيق
يتم  مو�سوع  اأو  وحدة  درا�سة  اأثناء  مفتاحية  باأ�سئلة  •التفكري 

التعلم عنه.
بعمق. فيه  والتفكري  املو�سوع  فهم  يتحدى  �سوؤال  •طرح 

تبداأ  اأن  ويف�سل  )ل(،  اأو  )نعم(  الأ�سئلة  اإجابة  تكون  اأن  •يجب 
ِبـ )ماذا/ ملاذا/ كيف؟(.

مفتاح الدمج
مًعا. �سيئني  دمج   خالل  من  جديدة  ابتكارات  •الأهداف: 

كيفية التطبيق
املعروفة. الأدوات  اأو  الأ�سياء  لبع�س  اأ�سماء  •اقرتاح 
م�سفوفة. �سكل  على  جدول  يف  الأ�سياء  هذه  •كتابة 

العمود. من  اآخر  �سيء  مع  ال�سف  من  الأ�سياء  اأحد  •اختيار 
على  يطبق  اأن  ميكن  جديد  منتج  اأو  جديدة  خ�سائ�س  •ت�سمية 

ا اأو لحًقا. اأر�س الواقع حالًيّ
تطبيقي •مثال 

اأكرث اأو  فكرتني  بدمج  بالتفكري؛  امل�سكالت  حل  مهارة  •اكت�ساب 
كما  و�سوكولتة  ر�سا�س  قلم   .... وطابعة  توب  لب  جهاز  •لديك 

يف امل�سفوفة
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مفتاح التاأمل
اأهمية املفتاح

واإتقانه. اإجنازه  مت  مبا  •التاأمل 
)التفكري  الأفكار  وتطوير  الذات  مع  احلديث  مهارة  •اكت�ساب 

بالتفكري(.
يف  اأف�سل  ب�سكل  املهام  لتنفيذ  اجلديدة  الطرق  مع  •التو�سل 

املرات القادمة.
•مثال: اأنت كاتب انتهيت من كتابة مقال حول مو�سوع ما، توقف 

وتاأمل املقال الذي كتبته.
جيد؟   ب�سكل  اأجنزته  الذي  ما  الآتي:   ال�سوؤال  نف�سك  •ا�ساأل 

وكيف ميكن اأن اأطوره اأكرث؟
مفتاح التحدي

الأهداف

م�ستحيل. يوجد  فال  َمِرًنا،  التفكري  وجعل  مبرح،  •التفكري 
•التفكري بطريقة خمتلفة، وو�سع الأفكار الغريبة مو�سع التنفيذ.

والغريبة. اجلديدة  الأفكار  حول  والأ�سباب  املربرات  •تقدمي 
كيفية التطبيق

•حتَدّ نف�سك وحتَدّ الآخرين بطرح الأفكار الغريبة واملختلفة عن 
الأفكار العتيادية.

التحقق. م�ستحيلة  اأو  خيالية  بدت  ولو  م�سحكة  اأفكاًرا  •اطرح 
الأفكار  هذه  باأن  الآخرين  واإقناع  نف�سك  لإقناع  تربيرات  ْم  •َقـِدّ

�سرورية ويكمن حتقيقها.
التفكري  كيفية  لتعليم  ومميز  ممتع  عمل  اإطار  الربنامج  •ويعد 
هي  التفكري  مفاتيح  اإَنّ  حيث  امل�ستقلة؛  والطريقة  الدمج  بطريقة 
التفكري  نوعية  لتحديث  فاعلة  اإ�سرتاتيجية  ع�سرين  عن  عبارة 

الإبداعي والناقد.

املراجع
)Tony Ryan(، مركز )Rethinkers(، عمان- الأردن.  العاملي  والإبداع  املوهبة  برامج  •خبري 

والن�سر. للطباعة  ديبونو  دار  التفكري،  لتعليم  ديبونو  مركز  املوؤلف  اأجزاء،   4 لالأطفال/   20 الـ  التفكري  مفاتيح  •برنامج 

•http://www.tonyryan.com.au/blog/wpcontent/uploads/Thinkers_Keys_Version1.pdf.
� � �
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حممود اأحمد عبد الكرمي

مدر�شة الكندي الأ�شا�شية للبنني

مديرية تربية لواء ماركا

ال�سعوبات التعّلمية النمائية )التطورية(

�سعوبات  ت�سنيف  خاللها  من  ميكن  عدة  مظاهر  هناك 
�لتعلم، ف�لطلبة مفرطو �لن�س�ط و�لق�بلون للت�ستت يو�سفون �أحي�نً� 
باأنهم عاجزون عن التعلم، والطلبة الذين يجدون �سعوبة يف اتباع 
التعليمات قد يو�سفون باأنهم عاجزون عن التعلم اأي�سًا؛ ولذا تظهر 
من  والتقليل  الدرا�سة  لت�سهيل  التعلم  �سعوبات  لت�سنيف  احلاجة 
وعادة  والعالج،  الت�سخي�س  اآليات  ولتحديد  املفاهيم،  بني  اخللط 
م� يتم ت�سنيف �أمن�ط �سعوب�ت �لتعلم �سمن جمموعتني هم� )عبد 

الهادي ورفاقه، 2000(:

1-�سعوبات التعلم النمائية)التطورية(:
Developmental Learning Disabilities 

2- �سعوبات التعلم الأكادميية:
Academic Learning Disabilities

ونحن يف ال�سياق ب�سدد احلديث وت�سليط ال�سوء على �سعوبات 
يف  مبا�سر  وتاأثري  اأهمية  من  لها  ملا  النمائية)التطورية(  التعلم 

التح�سيل الأكادميي للطالب.
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�سعوبات التعلم النمائية)التطورية(
وهي التي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات امل�سوؤولة عن 
التوافق الدرا�سي للطالب وتوافقه ال�سخ�سي والجتماعي واملهني 
وحل  والتذكر،  والتفكري،  والإدراك،  )النتباه،  �سعوبات  وت�سمل 
التعلم ودونه  اأولى خطوات  اأن النتباه هو  امل�سكلة( ومن املالحظ 
ل يحدث الإدراك وما يتبعه من عمليات عقلية موؤداها يف النهاية 
من  العمليات  تلك  اإحدى  يف  ال�سطراب  على  يرتتب  وما  التعلم 
بالقراءة  املرتبطة  الدرا�سية  املواد  يف  التلميذ  م�ستوى  انخفا�س 
والكتابة وغريها. اإذن هي املهارات الأ�سا�سية الأولية التي يحتاجها 
والدرا�سي،  الأكادميية  املجالت  يف  التح�سيل  بهدف  الطفل 
الأكادميي  التح�سيل  اإلى تدين م�ستوى  �سيوؤدي  وال�سطراب فيها 

املدر�سي وهي على فئتني )الوقفي، 2001(:
اأ- ال�سعوبات املبدئية ومنها:

 ا�سطراب النتباه
النتباه هو قدرة الطالب على ح�سر حوا�سه وتركيزها يف مثري 
داخلي ) فكرة / اإح�سا�س / �سورة خيالية (اأو يف مثري خارجي ) 
�سيء / �سخ�س / موقف ( اأو هو تركيز �سعور الطالب يف مثري ما 
الذي  باملو�سوع  الطالب متتلئ  �سعور  بوؤرة  اأن  النف�س  علماء  ويرى 
هام�س  ي�سكل  عداه  وما  اهتمامه  مركز  ويكون  اهتمامه،  يجتذب 
ال�سعور واأن النتقال بني البوؤرة والهام�س عملية دينامكية م�ستمرة 
ما  الأطفال يف  عند  النتباه  م�ساكل  معظم  .وترتكز  اليقظة  اأثناء 

يلي: 
1.تركيز النتباه. 

2.ق�سر مدة تركيز النتباه .
3.عدم وجود مرونة يف نقل النتباه.

4.�لن�س�ط �حلركي �ملفرط. 
5.الندفاعية.

ا�سطراب الذاكرة
التذكر هو قدرة الفرد على تنظيم اخلربات املتعلمة وتخزينها 
ثم ا�ستدعاوؤها لال�ستفادة منها يف موقف حياتي اأو موقف اختباري،  
ويوؤدي ال�سطراب يف هذه القدرة اإلى �سعف يف مهارات مهمة للتعلم 

مثل: اإعادة الرتتيب والت�سنيف وال�ستدعاء ومالحظة التفا�سيل.
تن�ساأ �سعوبة التذكر نتيجة عوامل عدة لعل اأبرزها ال�سعوبات 
النتباه  لها مثل  ال�سابقة  النف�سية  اأو  العقلية  العمليات  التي تعرتي 
والإدراك  اكت�سابها،  املطلوب  باخلربة  اهتمام  من  به  يرتبط  وما 
مبعنى الإملام بدللة اخلربة ومعناها ثم تكوين مفهوم را�سخ عنها 
اأي اأن ال�سعوبة تت�سل باإ�سرتاتيجيات التعلم والكت�ساب للخربات 

املختلفة.
ا�سطراب الإدراك

الإدراك هو العملية النف�سية التي ت�سهم يف الو�سول اإلى معاين 
ودللت الأ�سياء والأ�سخا�س واملواقف التي يتعامل معها الفرد عن 
و�سياغتها  وتف�سريها  بها  املتعلقة  احل�سية  املثريات  تنظيم  طريق 
يوؤدي  عام  ب�سكل  الإدراك  يف  وال�سطراب  معنى،  ذات  كليات  يف 
بني  الب�سرية  الب�سري)الفروق  الإدراك  يف  وت�سوي�س  �سعف  اإلى 
الأ�سكال، اإجراء املقارنات الب�سرية، املطابقة بني النماذج، تقدير 
الأ�سوات  متييز  الأ�سوات،  اإلى  )التعرف  وال�سمعي  امل�سافات( 
املت�سابهة، حتليل الأ�سوات( واللم�سي )التمييز بني املت�سادات عن 

طريق اللم�س(.
وتنق�سم هذه ال�سعوبات اإلى ثالثة جمالت رئي�سة، هي: 

1- �سعوبات يف الإدراك الب�سري: بع�س الطلبة الذين يعانون 
من م�سكالت يف الإدراك الب�سري ي�سعب عليهم ترجمة ما يرون، 
وقد ل مييزون العالقة بني الأ�سياء ، وعالقتها باأنف�سهم، بطريقة 
 ، م�سو�سة  و  ب�سورة مزدوجة  الأ�سياء  ويرى   ، للتنبوؤ  وقابلة  ثابتة، 
وقد يعاين من م�سكالت يف احلكم يف حجم الأ�سياء، )حجم الكرة 

التي يقذفها الرامي نحوه مثاًل(.
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ويعاين هوؤلء الطلبة اأي�سًا من �سعف الذاكرة الب�سرية، فهم 
�ساهدوها،  اأن  �سبق  التي  الكلمات  يتذكروا  اأن  ي�ستطيعون  ل  قد 
وعندما ين�سخون �سيئا فهم يكررون النظر اإلى النماذج التي يقومون 
يعانون من م�سكالت يف  ما  كثريًا  اأنهم  اإلى ذلك  اأ�سف  بن�سخها، 
متييز ال�سكل عن الأر�سية، اأو يف اأن يرتبوا ال�سور التي حتكي ق�سة 
اإيجاد  اأويف  ب�سرية،  مقارنة  عقد  يف  اأو  مت�سل�ساًل،  ترتيبًا  معينة 
ال�سيء املختلف الذي ل ينتمي اإلى املجموعة، كما اأنهم ي�ستجيبون 

للتعليمات اللفظية ب�سورة اأف�سل من التعليمات الب�سرية.
2- �سعوبات يف الإدراك ال�سمعي: يف هذا املجال يعاين الطلبة 
فاإن  ثّم  ومن  ا�ستيعابه،  ويف  ي�سمعونه  ما  فهم  يف  م�سكالت  من 
ا�ستجابتهم قد تتاأخر، وقد حتدث بطريقة ل تتنا�سب مع مو�سوع 
التي  الكلمات  بع�س  الطالب بني  يخلط  وقد  ال�سوؤال،  اأو  احلديث، 
لها الأ�سوات  نف�سها مثل: جبل- جمل - اأو: حلم - حلن، اإ�سافة 
اإلى ذلك، فاإنه قد ل يربط بني الأ�سوات البيئية وم�سادرها، وقد 
يعاين من �سعوبات يف تعرف الأ�سداد )عك�س الكلمة(، وقد يعاين 
من م�سكالت يف تعرف امل�سكالت املت�سابهة، وقد ي�ستكي كثريًا من 
تداخل الأ�سوات؛ حيث يقوم بتغطية اأذنيه با�ستمرار، ومن ال�سهل 
ي�ستطيع  ل  قد  فهو  ذلك،  عن  ف�سال  بالأ�سوات.  انتباهه  ت�ستيت 
اأن يعرف الكلمة اإذا �سمع جزءًا منها، ويجد �سعوبات يف فهم ما 
يقال له هم�سًا اأو ب�سرعة، ويعاين من م�سكالت يف التذكر ال�سمعي، 
يجد  قد  كما  تتابعها،  الأ�سوات يف  اأو  الكلمات  �سل�سلة من  واإعادة 
�سعوبات يف تعلم اأيام الأ�سبوع والف�سول وال�سهور والعناوين واأرقام 

الهواتف وتهجئة الأ�سماء. 
يرتطم  فهو  العام:  والتاآزر  احلركي  الإدراك  يف  �سعوبات   -3
خمتل  يبدو  وقد  بال�سجادة،  ويتعرث  احلليب،  ويريق  بالأ�سياء 
التوازن، ويعاين من �سعوبات يف امل�سي، اأو ركوب الدراجة، اأو لعب 
الكرة. وقد يجد �سعوبة يف ا�ستخدام اأقالم التلوين، اأو املق�س، اأو 
يف )تزرير قمي�سه(. من ناحية، اأخرى قد يخلط هذا الطالب بني 

اجتاه اليمني واجتاه الي�سار، ويعاين من عدم الثبات يف ا�ستخدام 
)تف�سيل  اخلالفية:  من  يعاين  وقد  معينة،  قدم  اأو  معينة،  يد 
ا�ستخدام اليد اليمنى مع القدم الي�سرى اأو العك�س(. وقد يعاين من 
ارتعا�س ب�سيط يف اليدين، اأوالأ�سابع اأو الأقدام ، ف�سال عن ذلك، 
الجتاهات  بخ�سو�س  الطلبة،  بع�س  عند  الإدراك  ي�سطرب  فقد 

)القحطاين،2000(.
ب-ال�سعوبات الثانوية، وهي:

ا�سطرابات التفكري
ويحدث نتيجة �سيطرة العنا�سر العقلية مثل الدوافع واخليال 
عن  القدرة  عدم  اإلى  بالطالب  يوؤدي  مما  التفكري؛  عملية  على 
التعبري على الأفكار مبجرد تكوينها؛ ول ي�ستمر التفكري يف جمرى 
اأو �سياق مت�سل�سل ومت�سل؛ ول ترتبط الأفكار منطقيا بع�سها مع 

بع�س.
�سعوبات  من  يعانون  الذين  الطلبة  اأن  الباحثون  لحظ  كما 
يف التعلم، قد يحتاجون اإلى وقت طويل، لتنظيم اأفكارهم قبل اأن 
يقوموا بال�ستجابة، وقد يكون لديهم القدرة على التفكري احل�سي، 
يف حني قد يعانون من �سعف يف التفكري املجرد، وقد يعاين هوؤلء 
على  القدرة  وعدم  املدر�س،  على  الزائد  العتماد  من  الطلبة 
الرتكيز، وال�سالبة، وعدم املرونة، وعدم اإعطاء الهتمام الكايف 
العمل،  اأوقات  تنظيم  والق�سور يف  الكلمات،  ملعاين  اأو  للتفا�سيل، 
يعانون من  قد  اأنهم  كما   . تذكرها  وعدم  التعليمات،  اتباع  وعدم 

)www،gulfkids.com(.سعوبات يف تطبيق ما يتعلمونه�
ا�سطرابات الكالم

باإنتاج  املتعلق  احلركي  اجلانب  ت�سيب  ال�سطرابات  هذه 
الفرد  تكون هذه ال�سطرابات خلقية ت�سيب  والنطق، قد  الكالم 
منذ الولدة اأو مكت�سبة )ناجتة عن الإ�سابات التي ت�سيب الراأ�س 

اأو الأمرا�س املختلفة(.
ويعاين كثري من ذوي ال�سعوبات التعليمية من واحدة اأو اأكرث 
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اأخطاء  يف  الطلبة  هوؤلء  يقع  فقد  واللغة،  الكالم  م�سكالت  من 
تركيبية ونحوية؛ حيث تقت�سر اإجاباتهم عن الأ�سئلة بكلمة واحدة 
لعدم قدرتهم على الإجابة بجملة كاملة. وقد يقومون بحذف بع�س 
اإ�سافة كلمات غري مطلوبة، وقد ل يكون  اأو  الكلمات من اجلملة، 
مفيدة،  جملة  بناء  يف  �سعوبة  يجدون  وقد  دقيقًا،  اجلملة  ت�سل�سل 

على قواعد لغوية �سليمة.
من ناحية اأخرى ، فاإنهم قد يكرثون من الإطالة واللتفاف حول 
الفكرة، عند احلديث، اأو رواية الق�سة، وقد يعانون من التلعثم، اأو 
البطء ال�سديد يف الكالم ال�سفهي، اأو الق�سور يف و�سف الأ�سياء، 
اأو اخلربات، ومن ثّم عدم القدرة على ال�سرتاك يف  اأو ال�سورة، 

ب�سورة  الإ�سارات  وا�ستخدام  ماألوفة،  مو�سوعات  حول  حمادثات 
ال�سحيحة ف�ساًل عن ذلك، فقد  الإجابة  لالإ�سارات على  متكررة 
بع�س  اإ�سافة  اأو  )حذف  الكالم  عدم  من  الطلبة  هوؤلء  يعاين 

الأ�سوات( وتكرار الأ�سوات ب�سورة م�سوهة اأو حمرفة.
غاية  يف  عملية  هي  ومفهوم  وا�سح  كالم  اإنتاج  عملية  اإن 
التعقيد، فعندما يرغب الفرد بالكالم يبداأ الدماغ بعمليات عديدة 
منا�سبة  قوالب  يف  وو�سعها  ال�سوتية  الر�سالة  ل�سياغة  معقدة 
النطق  اأع�ساء  اإلى  الع�سبية  والإ�سارات  الأوامر  اإعطاء  ثم  ومن 
املطلوبة.  الأ�سوات  لإنتاج  متنا�سقة  بطريقة  بدورها  تتحرك  التي 

.) http://www.ccsns.org(
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3- الوقفي، را�سي، 2001، اأ�سا�سيات الرتبية اخلا�سة،الطبعة الولى، كلية الأمرية ثروت، عمان-الأردن.

مواقع الإنرتنت:
1-http://www.ccsns.org
2-http://www.gulfkids.com

� � �



115

الت�سال الفاعل واأثره الإيجابي يف العملية الرتبوية

زاهر عبد احلميد الريالت

مدير مدر�شة ال�شيفية الثانوية للبنني

مديرية الرتبية والتعليم/ ال�شلط

تك�سب  التي  التعلم  يف  الفاعلة  البيئات  اإحدى  املدر�سة  تعّد 
الفرد جمموعة من املهارات واملعلومات والقيم والجتاهات، ت�سعى 
لتحقيقها من خالل منظومة متكاملة وفاعلة تقع اآثارها يف الطالب 
تفعيل  من  بد  ل  ذلك  ولتحقيق  م�ستقباًل،  املجتمع  ويف  مبا�سرة 
بالأنظمة  املدر�سية؛كاللتزام   البيئة  داخل  العوامل  من  جمموعة 
العمل  فريق  �سمن  العاملني  بني  امل�سرتك  والتعاون  والتعليمات، 
والتعاون  �سخ�س،  لكل  املوكولة  الوظيفية  باملهام  والتقيد  الواحد، 
الأمور  واأولياء  كالأ�سرة  املحيطة؛  والبيئة  املدر�س  بني  املثمر 

واملوؤ�س�سات ذات العالقة.

الأهمية وهو  بالغ  الرتكيز على جانب  بد من  لذلك ل  اإ�سافة 
يقودها  والتي  وخارجها،  املدر�سية  البيئة  داخل  الت�سال  تفعيل 
املدير اأو َمْن ينوب عنه بطريقة احرتافية جتعل من العمل يف البيئة 
املدر�سية اأكرث و�سوًحا واإنتاجية وذات جودة عالية ي�سعى اأفرادها 
نحو التميز والإبداع. ولقد �سهدت م�سرية الت�سالت والتكنولوجيا 
نقلة نوعية كبرية وثورة هائلة يف الكثري من املجالت القت�سادية 
هناك  والتعليم  الرتبية  وزارة  ويف  وغريها.  والرتبوية  والع�سكرية 
�سعي دائم لتقدمي اخلدمات الرتبوية املتميزة بالعتماد على بع�س 
املعايري ومنها الت�سالت والتكنولوجيا؛ كالتعلم الإلكرتوين واإن�ساء 



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 116

والربجميات  التقنيات  وتقدمي  ال�سلة،  ذات  احلديثة  املختربات 
البيئة املدر�سية لأبنائها  والفاعلة داخل  والإ�سرتاتيجيات احلديثة 

الطلبة على اأكمل وجه.
املفهوم

بطرق  الآخرين  اإلى  وتدفقها  املعلومات  حتويل  لغًة:  الت�سال 
عديدة تعني على تداولها بينهم.

والإميائية  واملكتوبة  اللفظية  املعلومات  تبادل  ا�سطالًحا: 
متعارف  و�سيلة  ما عرب  بيئة  داخل  اأكرث  اأو  �سخ�سني  بني  وغريها 
عليها بني املر�سل وامل�ستقبل، تهدف اإلى اإي�سال الر�سالة والهدف 

اإلى الطرف الآخر على اأكمل وجه ممكن.
عنا�سر الت�سال الفاعل 

يقوم الت�سال على عنا�سر عديدة حتكم عمله ب�سكل مرتابط 
وع�سوي؛ حيث ل ميكن ال�ستغناء عن اأي عن�سر منها لأنها تتفاعل 

مًعا لتوؤدي هدفها بال�سكل املطلوب، وهذه العنا�سر هي:
املر�سل: وهو ال�سخ�س الذي يقوم بنقل املعلومة والر�سالة اإلى 
بال�سكل  الإر�سال  على  تعينه  بو�سيلة  بال�ستعانة  الآخر؛  الطرف 

الأمثل واملطلوب.
املر�سل اإليه: وهو ال�سخ�س الذي ي�ستقبل الر�سالة واملعلومة من 

املر�سل من خالل و�سيلة الت�سال ليفهمها ويتفاعل معها.
للمر�سل  باإر�سالها  املر�سل  يقوم  التي  املعلومة  هي  الر�سالة: 
اإليه عرب و�سيلة الت�سال املنا�سبة، وقد تكون على اأ�سكال عديدة؛ 
باأ�ساليب  وتاأتي  الإميائية اجل�سمانية،  اأو  املكتوبة  اأو  اللفظية  منها 
واحلوار  والإن�ساء  واخلرب  والإر�ساد  والن�سح  كالأمر  خمتلفة؛ 

واملناق�سة وغريها.
لإر�سال  املر�سل  ي�ستخدمها  التي  الو�سيلة  وهي  الت�سال:  اأداة 
وتختلف  والتفاعل،  للتوا�سل  اإليه؛  للمر�سل  ور�سالته  معلومته 
الآلية؛  املبا�سرة  اأو  الب�سرية  املبا�سرة  فمنها  اأ�سنافها  باختالف 

كا�ستخدام تقنيات البث التلفزيوين، وغريها.

تفهم  مدى  بقيا�س  العن�سر  هذا  ويتعلق  الراجعة:  التغذية 
املتلقي للر�سالة وردة فعله املنا�سبة مع اإمكانية التعديل نحو الأف�سل 
الت�سال  بو�سلة  وتعد  مهمة  نقطة  وهي  والر�سالة،  املعلومة  لتلك 

التي تدور يف فلك بيئة الت�سال بوعي منظم وُمـَتّ�سق.
التبليغ: ويقوم به املر�سل بتبليغ جمموعة من املعلومات بهدف 

التوا�سل والتفاعل مع املعلومة كتبليغ املنا�سبات مثاًل.
يهدف  حيث  �سابقتها؛  عن  متقدمة  مرحلة  وهذه  الإقناع: 
املر�سل اإلى اإثبات وجهة نظره من خالل احلجج والأدلة كاملناظرات 

النتخابية.
نقل  يتم  حيث  والتعليم؛  التدريب  جمال  يف  وذلك  التفهم: 

املعلومات واملهارات لإتقانها وتطبيقها يف احلياة.
واإي�سالها  اإلى اتخاذ القرارات  التقرير: ويهدف فيها املر�سل 
للم�ستقبلني؛ لتنفيذها اأو لإعالمهم بتلك املخاطبات الر�سمية مثاًل.

اأهمية الت�سال الفاعل
هذه  وتكمن  كافة،  الت�سال  اأطراف  تنال  فوائد  من  بد  ل 

الفوائد يف ما ياأتي:
الو�سول اإلى الهدف املن�سود بطريقة ح�سارية وفاعلة لتحقيق 

التفهم والتبليغ والتقرير والإقناع.
- توفري الوقت واجلهد لإي�سال الر�سالة واملعلومة بوقت وجهد 

قليل، مما ي�ساعد يف مرونة العمل ب�سكل وا�سح.
- ل بد لبع�س الأعمال من تفاعالت ب�سرية اأو تقنية وات�سالت 
يف  اجلودة  اإلى  والو�سول  لها  فاعل  ات�سال  نظام  لتوفري  وا�سعة؛ 

العمل وحتقيق الهدف املن�سود.
بني  اهلل-  ر  قَدّ ل   - املبا�سر  والحتكاك  الت�سادم  تقليل   -
اأطراف الت�سال، وهنا ل بد من امتالك اأطراف الت�سال مهارات 
توا�سل متقدمة، وا�ستخدام و�سيلة الت�سال املنا�سبة يف ما بينهم.

والتخطيط  التنظيم  عملية  حمور  الت�سال  عملية  تعد   -
البيان  وتقدمي  الختالفات  ت�سحيح  عند  ول�سَيّما  والتحكم 
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احلقيقي لأداء العمل.
- اإمكانية تعديل الإجراءات والتعليمات يف اأي وقت ممكن دون 

جهد اأو ا�ستنزاف لوقت العمل.
*اإمكانية اإخراج الر�سالة وت�سميمها ب�سكل جاذب مع تطبيق 
كبرية  يك�سبها جاذبية  املتنوعة، مما  وال�سوتية  احل�سية  املوؤثرات 

عند جمهور امل�ستقبلني.
اأ�ساليب الت�سال الفاعل 

الب�سري  والتوا�سل  لالت�سال  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  تتعدد 
امل�ستقبلني،  اأو  الر�سالة  كنوع  عديدة؛  معايري  اختيارها  ويحكم 
اأكرث  ومن  وغريها،  الت�سال  وهدف  املحيطة،  البيئة  ونوعية 

اأ�ساليب الت�سال �سيوًعا:
الت�سال  اأ�ساليب  اأ�سهر  من  وهو  املبا�سر:  اللفظي  الت�سال 
الكبرية  مرونته  اإلى  اإ�سافة  الب�سرية،  م�ستوى  على  واأقدمها 
وا�ستخدامه لعدد كبري من امل�ستقبلني دون عناء، ويقوم به املر�سل 
جماهريي  جماعي  ب�سكل  اأو  ا  فردًيّ اإليه  املر�سل  اإلى  ر�سالته  بنقل 

ب�سكل �سفوي كال�سوت، وي�ستخدم يف بيئتنا املدر�سية ب�سكل وا�سع 
املتنوعة،  الرتبوية  واللقاءات  والجتماعات  واملناق�سة  احلوار  يف 
وميكن من خالله اأن يقوم املر�سل بنقل ر�سالته ب�سكل ب�سري مبا�سر 
والف�سائي  التلفزيوين  كالبث  وبرجميات  بتقنيات  ال�ستعانة  اأو 

وغريهما. 
لإي�سال  املر�سل  ي�ستخدمه  اأ�سلوب  وهو  الكتابي:  الت�سال 
الر�سالة ب�سكلها املدون واملوثق اإلى امل�ستقبل اأو جمهور امل�ستقبلني، 
وهنا ل بد من الرتكيز على بع�س التقنيات؛ كو�سوح اللفظ وب�ساطة 
وغريها،  الر�سالة  اأفكار  عر�س  يف  والت�سل�سل  والأ�سلوب  املعنى 
والتقارير  الر�سمية  املخاطبات  وا�سع يف  ب�سكل  النوع  هذا  وينت�سر 
واملذاكرات، وهو مهم للغاية مليزاته؛ واأ�سهرها كونه قاباًل للحفظ 
مدة طويلة؛ حيث اإَنّ التوثيق يحفظ الر�سالة واملعلومة من ال�سياع 

والن�سيان.
مع  يتقاطع  الأ�سلوب  وهذا  اجل�سماين:  الإميائي  الت�سال 
وغاية  الر�سالة  نقل  كيفية  حيث  من  كبري  ب�سكل  الأول  الأ�سلوب 
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املر�سل واملر�سل اإليه، اإل اأنه ل يقوم على ا�ستخدام و�سيلة ال�سوت 
لإي�سال املعلومة وعر�سها للم�ستقبلني، بل ُي�ستعا�س عنها بحركات 
وردة  الوجه  وتعابري  والقدمني  اليدين  كحركة  متنوعة  ج�سمانية 
عند  الأ�سلوب  هذا  ويغلب  وال�سمعية،  واحل�سية  الب�سرية  الفعل 

توا�سل ال�سم والبكم يف ما بينهم. 
معوقات الت�سال الناجح 

عددها  يفوق  هائل  ب�سكل  ا  يومًيّ الب�سرية  الر�سائل  تنت�سر 
قد  بل  املطلق،  بالنجاح  عليها جميًعا  يحكم  ول  الر�سائل،  ماليني 

تتعر�س بع�سها للف�سل، وين�سب هذا الف�سل لأ�سباب عديدة منها:
عدم  اأو  الت�سال  اأطراف  بني  التوا�سل  فكرة  تقبل  عدم   *

رغبتهم بالطريقة املطروحة لديهم.
* غمو�س الر�سالة واملهام؛ ك�سعوبة الألفاظ و�سعف الأ�سلوب 

واملعاين وعدم ت�سل�سلها ب�سكل منطقي عند طرحها للم�ستقبلني.
* قلة ا�ستخدام املوؤثرات بو�سفها عنا�سر للجذب عند بع�سهم 

اأثناء الت�سال.
* تداخل املهام والخت�سا�سات وعدم و�سوح املهام الوظيفية 

لكل طرف اأثناء الت�سال.
* عدم الثقة و�سعف الأداء يف العمل اأو عند التوا�سل بني اأفراد 

املجموعة.
منها  اللهجات  ول�سَيّما  واللغوية  الثقافية  البيئات  اختالف   *

بني الأفراد وجمهور املت�سلني.
* �سعف الإقناع و�سرد احلجج والأدلة عند عر�س الر�سالة بني 

اأفراد املجموعة.
امل�ستمرة عند الت�سال، مما  الراجعة  التغذية  * عدم تقدمي 

يوؤدي اإلى الت�ستت وغمو�س الر�سالة بني الأ�سخا�س.
الفكرة  ي�سعف  مما  اإليه،  املر�سل  لدى  املر�سل  تقبل  عدم   *

واإقناعها لدى امل�ستقبلني.
* قناعة جمهور امل�ستقبلني با�ستحالة تطبيق الفكرة على اأر�س 

ا قاطًعا. الواقع ورف�سها رف�سً
الت�سال؛  عند  ال�سخ�سية  املهارات  بع�س  امتالك  عدم   *
كالب�سا�سة، واجلدية، وو�سوح ال�سوت، والإمياء املنا�سب، والإكراه 
عند عر�س الر�سالة، وا�ستخدام اأ�سلوب التهديد ونقد الآخرين اأو 

ال�ستهزاء بهم، وغريها من ال�سلوكات ال�سلبية.
تعيق  التي  املعوقات  لهذه  �ساٍف  عالٍج  من  بد  ل  هنا،  ومن 
ا  داخل العمل وخارجه، وعلى  الت�سال الناجح وتعك�س اآثارها �سلبًيّ
اإجراءات  خالل  من  ذلك  ويكون  عام،  ب�سكل  الب�سرية  العالقات 
اأثناء الت�سال الب�سري، وهي  واإر�سادات متنع بروز هذه املعوقات 
الب�سري؛  الت�سال  اأثناء  الإمكان  قدر  املعوقات  هذه  عن  البتعاد 

للو�سول اإلى الهدف املن�سود على اأكمل وجه.
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ُمتعُة التفكرِي ُتيي الَتّعليم

د.غادة حممد العكول

مديرية البحث والتطوير الرتبوي

�س لتطوير الإن�سان وابتكار  منذ الأزل، بداأت مرحلة اإبداعية ُتكِرّ
الأولى  البدايات  ففي  والعامة،  اخلا�سة  مل�سلحته  ُبّ  َي�سُ ما  كل 
الإن�سان  الرئي�س لكت�ساف مهمة  العامل  التفكري هو  لالإن�سان كان 
يف هذه احلياة، وهي عبادة اخلالق، وبالتفكري فاإَنّ الإن�سان ي�سعى 
والبتكار  بالإبداع  مليًئا  عاملًا  لي�سبح  الأر�س  كوكب  ليطور  جاهًدا 

الهند�سي واملعنوي.
فالتفكري هو �سل�سلة من الن�ساطات العقلية التي يقوم بها الدماغ 
من  اأكرث  اأو  واحدة  طريق  عن  ا�ستقباله  يتم  ملثري  يتعر�س  عندما 
احلوا�س اخلم�سة، ويف اإطار اآخر اإن التفكري مبعناه الوا�سع هو عملية 

البحث عن املعنى يف املواقف اأو اخلربة.) جروان،2016(
والتفكري  الناقد  التفكري  تعليم  اأهمية  على  الرتبويون  وُيجمع 
مراقبة  اإلى  يوؤدي  والإبداعي  الناقد  التفكري  اإَنّ  حيث  الإبداعي؛ 
يف  القرارات  �سنع  يف  ي�ساعدهم  مما  و�سبطه؛  لتفكريهم  الطلبة 
حياتهم اليومية ويبعدهم عن النقياد العاطفي والتطرف يف الراأي، 
اإلى جانب ذلك فاإَنّ التفكري الناقد من املقومات الأ�سا�سية للمواطنة 
الفعالة يف ع�سر ات�سعت فيه املعلومات وانت�سرت و�سائل الإعالم، ول 
بد للفرد من اأن يكون قادرًا على التفكري الناقد؛ كي ي�ستطيع احلكم 

.)1995،Wade( على م�سداقية هذه املعلومات وت�سنيفها
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بل  ومن ُهنا تبداأ تلك الُنّهج التفكريية يف البحث عن اأف�سل ال�ُسّ
ُبّ يف م�سلحة الإن�سان، وقد  للو�سول اإلى تفكري �سليم ونا�سج َي�سُ
ُوجد اأَنّ التعليم هو اأف�سل طريقة قد ُت�سوب عملية التفكري وتكر�سه 
بتوفري  التعليم   اأهمية  وتكمن  وتطويره،  واملجتمع  الفرد  خلدمة 
اأن�سطة حمفزة ملهارات التفكري والإبداع عند الطلبة،ففي التعليم  
ُت�سَوّب عملية التفكري اإلى خطط تربوية ممنهجة ت�سهم يف حتفيز 
املعريف  النفجار  ع�سر  يف  نحيا  اأننا  خا�سًة  الطلبة،  لدى  الإبداع 
تثري  تعزيزية  التعليم كو�سيلة  ا�ستثمار  لذا علينا  املعارف؛  وتراكم 

لغة احلوار والتاأمل عند الطلبة.
وقد يربز لنا اأ�سكال تفكريية عدة تقود اإلى اإبداع غري حمدود 
باأي زمان ومكان، واإن اأبرزها هو التفكري الناقد الذي يربط عملية 
التامة. فال تكن كمن ي�ستدل  الت�سكيك والإبداع للو�سول للحقيقة 
لٌب من الداخل مبجرد اأن مل�ست طبقتها  على اأن ج�سم ال�سلحفاة �سُ
تقبالن  ل  و�سيلتان  هما  والتفكري  التعليم  فاإن  لذلك  اخلارجية، 
د�ئًم� عن كل جديد ومثري ملعرفة  تبحث�ن  بل  �أي م�ألوف ومنطية، 

متميزة )الهيالت، 2013(. 
   وما يجعلنا ندرك باأن الرتكيز على مهارات التفكري الناقد هو 
ركيزة اأ�سا�سية لإ�سالح التعليم وتطويره، اأّن التعليم هو اإبداع ثقايف 
وفل�سفي ينمو ويتطور بالتفكري، ولي�س قطعة غيار ت�ستبدل، فالتعليم 

.) ر – دعه ُيعرِبّ ينه�س بالواقع، ولذا ) دعه ُيفِكّ
العقلية  ُتنمي الرعاية  التعلمية  التعليمية  العملية  فاإَنّ  وبالتايل 
الالزمة للو�سول اإلى مرحلة الإبداع وابتكار اأ�سياٍء جديدة ومثرية 
التي حتُدّ من  والنمطية  العتيادية  الُبعد عن  كل  وبعيدة  للف�سول 
لدى  ُيوفر  التفكري  مهارات  تعليم  فاإن  لذلك  الطلبة،  لدى  الإبداع 
ة اأبرزها اأداة ت�سويق الأفكار التي ت�سمن  الطالب اأدوات اإبداعية عَدّ
عر�س الفكرة باأ�سلوب ترويجي ناجح بعيد عن العتيادية، فتعليم 
وبالتايل  التكرار  عن  التفكريية  العملية  ُيبعد  التفكري   مهارات 

ي�سبح التفكري با�ستخدام التعليم اأداة للتغيري والتطور.

ب�سكل  ه  يوَجّ اإذا مل  ذو حدين  �سيف  والتفكري هما  الإبداع  اإَنّ 
اخلاطئ  التنفيُذ  يقود  فرمبا  التعليمية،  اجلهة  قبل  من  �سحيح 
ُهنا  ومن  للتطور،  الإبداعية  الرغبة  تلك  ويقتل  للف�سل،  الفرَد 
تبداأ مهمة التعليم بتوجيه الفرد نحو التخطيط والقيام بالع�سف 
الذهني الالزم؛ لتنفيذ تلك املرحلة الإبداعية باإتقاٍن وا�سح قابل 

اأن ُيطبق على الواقع.
ففي التعليم يرتقي الإبداع، وبالإبداع ترتقي الأمم لتعود على 
املجتمع دون خد�س عاداته  ُبّ مل�سلحة  َت�سُ باأفكاٍر خالقة  املجتمع 
ا�ستمرار  �سيحافظ عليها مع  النقي�س من ذلك  بل على  الثقافية، 
التفكري  تعليم مهارات  اأهمية  وتعود  الإبداع غري املحدودة.  عملية 

على الطلبة مبا ياأتي: 
ا ومواطًنا  - اأن يكون الطالب مفكًرا ناقًدا ومبدًعا لي�سبح �سخ�سً

اأف�سل، وطالًبا اأف�سل، وموظًفا اأف�سل يف امل�ستقبل.
لأنه  قيمة؛  ذو  �سيء  هو  ومبدًعا  ناقًدا  مفكًرا  الطالب  يكون  اأن   -
اأبوابه، ويجعله ُمنفِتًحا  اأو�سع  ُملتِحًقا بالعامل اخلارجي من  يجعله 
حل  على  وقاِدًرا  احلقيقة،  عن  يبحث  جتعله  التي  الثقافات  على 

امل�سكالت والتوا�سل ب�سكل وا�سح.
التح�سيل  م�ستوى  يرفع  اأن  ميكن  التفكري  مهارات  تعليم  اإَنّ 
واإيجابية  وم�ساركة  تفاعاًل  اأكرث  ويجعله كذلك  للطالب،  الدرا�سي 
يف التعلم، ويعوده على ال�ستقالل يف الفكر واملبادرة بالراأي، وعلى 
تطبيق ما يتعلمه يف واقع احلياة، ويتيح له املجال لالإبداع والتطوير، 

والإ�سافة اإلى املعرفة والتقنية ) النافع، 2002(.
لذا يجب علينا - نحن الرتبويني- اأن نعمل على هند�سة تفكري 
طلبتنا للع�سر الرقمي مبختلف املراحل العمرية والدرا�سية؛ حيث 
يت�سمن التعليم اآليات عمل حمددة وقابلة للتنفيذ ملواكبة متغريات 
الع�سر ودفع عجلة التنمية يف مواجهة التحديات امل�ستقبلية، فيجب 
فقط،  عنها  الإجابة  على  ولي�س  الأ�سئلة  طرح  على  الطلبة  تعليم 
الناقد والإبداعي؛ لأَنّ  التفكري  وذلك من خالل ممار�سة مهارات 



121

م� ُنك�ف�أ عليه لي�ص ب�أنن� منتلك عقواًل، بل الأنن� ن�ستخدمه� ونوظفه� 
باإيجابية وفاعلية.

وكلما كان تعليم التفكري بطريقة وا�سحة كان تاأثريه اأكرب يف 
الطلبة، وكلما احتوت طرائق التدري�س واإ�سرتاتيجياته داخل الغرفة 
ال�سفية على جو ينغم�س فيه الطلبة يف اإعمال الفكر والعقل اأ�سبح 
ـاًل للتفكري الفعال، وكلما قمنا بدمج تعليم مهارات  الطلبة اأكرث تقُبّ

على  وح�سلوا  الطلبة  تفكري  زاد  الدرا�سي  املحتوى  يف  التفكري 
م�ستوى عاٍل من الفهم ملا يتعلمونه ) العظمة، 2015(.

اإن التعليم يعني التفكري، والتفكري يقود اإلى الإبداع، فالتفكري 
يحتاج اإلى تعليم وتدريب، فعِلّـم الطالب كيف يفكر ب�سكل �سحيح؛ 

حتى ينتج �سلوًكا �سحيًحا. 
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حنان املومني 

مديرة مدر�شة الرحمة الأ�شا�شية املختلطة

معاجلة �سعف الدافعية

املقدمة 
يف  توؤثر  التي  الأ�سا�سية  العنا�سر  من  الإن�سانية  الدافعية  تعُدّ 
�سلوك الفرد، الأمر الذي اأعطاها اأهمية كبرية �سمن مو�سوعات 
اأهدافه  حتقيق  نحو  مدفوعا  حياته  يعي�س  فالإن�سان  النف�س،  علم 
التي تبلور معنى احلياة عنده، كما اأن اأداء الفرد واإقباله على القيام 
باأعمال معينة مرهون بنوعية الدافعية لديه، لذلك جند اأن تباين 
�سلوك الأفراد من الناحية الكمية والكيفية يف املواقف املختلفة، قد 

يكون �سببه الأ�سا�سي هو الدافعية. فماذا نعني بالدافعية؟

مفهوم الدافعية
الدافع هو ما يدفع الإن�سان اإلى القيام بت�سرف ما، وهو حالة 
د�خلية حترك �ل�سلوك وتوجهه �إلى �أي ن�س�ط يقوم به �لفرد ال يبد�أ 
ول ي�ستمر دون وجود دافع، فالأطفال مدفوعون للبحث عن املكافاأة 
وجتنب العقوبة. واحلافز ميكن اأن يكون مكافاأة مادية اأو معنوية. 
خا�س  ب�سكل  هم  حمرومة  خلفيات  من  ياأتون  الذين  والأطفال 
توجد  ل  الأطفال  من  وكثري  للدرا�سة،  الدافعية  ل�سعف  عر�سة 
اأو ميولهم اخلا�سة.  تلبي حاجاتهم  ل  املدر�سة  لأن  دافعية  لديهم 



123

يبدون  ل  باأنهم  الدافعية  منخف�سي  الأطفال  املعلمون  وي�سف 
يجدون  ول  ب�سرعة  همتهم  وتثبط  والعالقات،  بالأ�سياء  اهتماما 
يف املدر�سة �سيئا يجذب انتباههم مدة طويلة ول يبدون حما�سا يف 

املواقف التي ت�ست�سري اهتماما لدى زمالئهم. 
اأ�سباب �سعف الدافعية عند الطالب

1-تدين تقدير الذات
القيمة هو  بعدم  الأطفال  �سعور  اأن  الآباء  يعرف  اأن  املهم  من 
عامل اأ�سا�سي يف �سعف الدافعية. وغالبا ما يعجز هوؤلء الأطفال 
يوؤكدوا  اأن  من  قيمة  اأقل  باأنهم  �ساعرين  الغ�سب  التعبري عن  عن 
الداخل  اإلى  لديهم  الغ�سب  يتجه  وقد  طريقة.  باأي  اأنف�سهم 
باأنهم  ي�سعرون  اأنهم  اأي م�سكلة. كما  اأنف�سهم على  بلوم  فياأخذون 
وهوؤلء  مهمة،  اأي  لإنهاء  الدافعية  وتعوزهم  الف�سل  م�ستحقون 

الأطفال ل يهتمون كثريا باملكافاآت الرمزية.
2-اجلو املدر�سي غري املنا�سب 

اإن اجلو التعليمي يف نظام املدر�سة اأو يف �سف معني ميكن اأن 
يوؤدي اإلى خف�س الدافعية للتعلم لدى عدد كبري من الأطفال. وتعترب 
التح�سيل  اإلى  الدافعية  لأن  خا�سة  اأهمية  ذات  الأولى  ال�سفوف 
متيل اإلى الثبات ن�سبيا. ولذا فاإن من ال�سروري اأن يطور الأطفال 
اهتماما بالتعلم وتقبال للتناف�س وتوقعا للنجاح. وميكن لالآباء اأن 
يوؤثروا تاأثريا اإيجابيا يف النظام التعليمي من خالل جمال�س الآباء 
واملعلمني، واملعلمون غري املبالني بالتعلم يجب اأن يتم التاأثري فيهم 

اأو اإبعادهم عن العمل يف التعليم.
3-امل�سكالت النمائية

مع  ب�ملق�رنة  بطيء  مبعدل  منوهم  ي�سري  �لذين  �الأطف�ل  �إن 
اأنف�سهم يف جمال  عن  توقعاتهم  اأن  اأي  دافعية،  اأقل  هم  اأقرانهم 
التعلم قد تكون اأقل من توقعات اأقرانهم مبا يعادل �سنتني اأو ثالث 
قدرة  اأقل  كاأ�سخا�س  لأنف�سهم  وينظرون  يتعرفون  فهم  �سنوات، 
م�ستوى  يف  يكونون  قد  العقلية  الناحية  من  اأنهم  مع  غريهم  من 

ج�سميا  نا�سجني  غري  باأنهم  الأطفال  هوؤلء  ويو�سف  املتو�سط، 
 " " املبدعني املتاأخرين  ونف�سيا واجتماعيا، وكثريا ما يكونون من 
اإن م�ستوى الدافعية لدى هوؤلء الأطفال يكون عادة مالئما لأطفال 
اأ�سغر منهم �سنا، اأما الأطفال الذين يعانون من �سعوبات يف التعلم 
ذات من�ساأ وراثي، فيجب اأن يتم حتديدهم؛ اإذ اإن النق�س العام يف 
الدافعية لديهم غالبا ما يكون ناجتا عن وظيفة اجلهاز الع�سبي 
وهم  ب�سهولة  ويحبطون  املثابرة  تعوزهم  الأطفال  وهوؤلء  املركزي 
ميررون املعلومات ببطء اأكرث وبكفاءة اأقل من اأقرانهم؛ مما يوؤدي 

اإلى تثبيطهم اأكرث.
4- اأ�سباب تتعلق بالأ�سرة

اأ-توقعات الوالدين املرتفعة جدا اأو املنخف�سة جدا
الأطفال  فاإن  جدا  مرتفعة  الوالدين  توقعات  تكون  عندما 
الدافعية،  يف  �سعفا  وي�سجلون  الف�سل  من  �سديد  بخوف  ي�سعرون 
الدافعية  يف  نق�س  الأطفال  لدى  يظهر  قد  اأنه  الدرا�سات  وتظهر 
املتعلق  الزائد  الأمهات  ل�سغط  كنتيجة  القراءة  مهارات  تعلم  اإلى 
يف التح�سيل. اأو قد يقدر الآباء اأطفالهم تقديرا منخف�سا وينقلون 
اإليهم م�ستوى طموح متدِن؛ وبذا يتعلم الأطفال اأنه ل يتوقع منهم 
اإل القليل في�ستجيبون تبعا لذلك. والآباء يف هذه احلالة ل ي�سجعون 
المتحانات  يف  اجليد  والأداء  اجلهد  وبذل  التح�سري  على  الطفل 
الآباء  يتقبل  ما  وغالبا  ذلك،  على  قادر  غري  باأنه  يعتقدون  لأنهم 

ال�سلوك الطفويل وي�سجعونه ب�سكل غري مبا�سر.
ب- عدم الهتمام

ون  يعرِبّ ب�سوؤونهم اخلا�سة وم�سكالتهم، فال  الآباء  ين�سغل  قد 
يعملون  ل  الآباء  وبع�س  املدر�سة.  يف  الطفل  بعمل  اهتمام  اأي  عن 
مبكر،  عمر  يف  الطفل  لدى  اجليد  اللغوي  الن�سياب  تنمية  على 
اأن  مع  الأدنى،  باحلد  اأطفالهم  وبني  بينهم  اللفظي  كالت�سال 
الطفل  دافعية  من  تزيد  واللعب  والتحدث  بال�سِمّ  ال�ستجابة 
بع�س  يكون  وقد  التاأثري،  على  بقدرته  ثقته  ومن  البيئة  يف  للتاأثري 
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الآباء مهتمني بالتح�سيل اإل اأنهم غري مهتمني بالعملية التي توؤدي 
اإلى التح�سيل، وهذا النوع من الال مبالة هو اأي�سا ي�سبب �سعف 

الدافعية لدى الطفل.
ج- الت�سيب

ول  لأطفالهم،  حدودا  الرتبية  يف  املت�سيبون  الآباء  ي�سغ  ل 
يتوقعون منهم الطاعة فالنظام ل يعترب جزءا من احلياة اليومية 
الطفل  يعلم  الت�سيب  باأن  يعتقدون  الآباء  بع�س  اإن  بيوتهم،  يف 
ل  اجلو  هذا  يف  فالأطفال  للتح�سيل.  دافعيته  ويزيد  ال�ستقالل 
املدر�سية  املهمات  اأداء  يف  اأو  احلياة  يف  كاأ�سلوب  النظام  يتعلمون 
فاإن  لذا  حتقيقها؛  على  والعمل  الأهداف،  و�سع  على  يقدرون  ول 

التنظيم الذاتي ل يتطور لديهم على نحو منا�سب.
د - ال�سراعات الأ�سرية اأو الزوجية احلادة

رغبة  لديهم  ترتك  ول  الأطفال  الأ�سرية  امل�سكالت  ت�سغل  قد 
اأو التوتر  اأن توؤدي امل�ساجرات احلادة  للنجاح يف املدر�سة، وميكن 
كما  املدر�سي.  للعمل  ميل  لأي  يفتقد  مكتئب  طفل  اإلى  املرتفع 
اللذْين  الوالدْين  لإر�ساء  دافعية  لديه  توجد  ل  الطفل  هذا  اأن 
قد  الأطفال  اأن  ومع  له،  بالن�سبة  للتوتر  يدركهما كم�سدر م�ستمر 
لن�سيان  كطريقة  املدر�سي  العمل  يف  ال�ستغراق  مبقدورهم  يكون 
الأمن  بعدم  ي�سعرون  الأطفال  غالبية  اأن  اإل  الأ�سرية  امل�سكالت 

ويقدرون رغبتهم يف التح�سيل.
هـ - النبذ اأو النقد املتكرر

والغ�سب  الكفاءة  وعدم  بالياأ�س  املنبوذون  الأطفال  ي�سعر 
من  لالنتقام  كطريقة  والإهمال  التح�سيلي  ال�سعف  في�ستخدمون 
الوالدين، ويوؤدي النقد ال�سديد واملتكرر اإلى ا�ستجابة م�سابهة، اأي 
متقبالن  باأنهما  ب�سدق  الوالدان  اأعتقد  لو  حتى  بالنبذ  ي�سعرون 

متاما لأطفالهما.
و- احلماية الزائدة

كثري من الآباء يحمون اأطفالهم حماية زائدة لأ�سباب متعددة 

اأف�سل  حياة  يعي�س  اأن  يف  والرغبة  الطفل  �سالمة  على  كاخلوف 
لأنهم  بالذنب  ي�سعرون  الآباء  وبع�س  الآباء.  عا�سها  التي  تلك  من 
لأن  بالغ�سب  ي�سعرون  لأنهم  اأو  اأ�سال  الأطفال  يريدون  يكونوا  مل 
بالذنب  ي�سعرون  الذين  والآباء  الأطفال قد خربوا نظام حياتهم. 
يتعلمون  ل  الأطفال  هوؤلء  ومثل  زائدة  حماية  اأطفالهم  يحمون 
�لد�فعية �لذ�تية و�ملب�درة و�لعمل حتت �ل�سغوط وغ�لب� م� يكونون 

غري نا�سجني و�سعيفي الدافعية.
كيف نعالج م�سكلة �سعف الدافعية عند الطالب؟

دافعية  لإثارة  فريدة  �سحرية  و�سفة  توجد  ل  احلظ  ل�سوء 
دافعية  اإثارة  يف  توؤثر  التي  العوامل  من  جمموعة  هناك  الطالب. 
واإدراك  املو�سوع،  مبحتوى  الهتمام  والتعلم  للعمل  الطالب 
فائدته، والرغبة العامة يف الإجناز، والثقة بالنف�س وتقدير الذات، 
بالإ�سافة اإلى ال�سرب واملثابرة. وبالطبع، فلي�س كل الطالب، وتثار 
طالبك  بع�س  نف�سها.  والرغبات  واحلاجات  باملقادير  دافعيتهم 
�سيتم اإثارة دافعيتهم عن طريق ال�ستح�سان من الآخرين وبع�سهم 

عن طريق التغلب على التحديات.
بداأ الباحثون يف حتديد تلك املظاهر اخلا�سة بو�سع التعليم، 
الطالب  ن�سجع  وحتى  للطالب  الذاتية  الدافعية  تعزز  والتي 
لي�سبحوا متعلمني ا�ستقالليني لديهم دافعية ذاتية، ميكن اأن يقوم 

املعلمون مبا يلي:-
- اأن يعطوا تغذية راجعة ماألوفة ومبكرة واإيجابية ت�ساعد الطالب 

على العتقاد باأنهم ي�ستطيعون العمل ب�سورة جيدة.
تخ�سي�س  طريق  عن  الطالب  لنجاح  فر�س  وجود  ي�سمنوا  اأن   -

مهمات لي�ست بال�سهلة جدا اأو ال�سعبة جدا.
- اأن ي�ساعدوا الطالب على اإيجاد معنى، وقيمة �سخ�سية يف املادة.

- اأن يخلقوا ُمناخا مفتوحا واإيجابيا.
يف  قيمة  ذوو  اأع�ساء  باأنهم  ال�سعور  على  الطالب  ي�ساعدوا  اأن   -

املجتمع التعُلّمي.
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- البحث عن حاجات الطالب الفردية والتخطيط لإ�سباعها.
- اأن يكون املعلم متقبال وم�سجعا للطالب.

- يجُب اأن ت�سجع الأطفال من عمر مبكر على املحاولة وعلى بذل 
�لتقبل  �إظه�ر  ويتم  �الإحب�ط،  حتمل  وعلى  م�ستط�ع  جهد  �أق�سى 
عندما  له  والإ�سغاء  واحرتامه  به  الثقة  خالل  من  للطفل  الأبوي 
يتحدث. كما يجب جتنب النقد وال�سخرية، وم�ساعدة الطفل على 
ل �الإحب�ط ويف جميع �حل�الت؛ �إذ يجب �أن ي�سعر �لطفل ب�أن  حتُمّ

والديه يتقبالنه حتى لو مل يتمكن من اأداء بع�س املهمات.
- اأن ي�سعوا اأهدافا واقعية.

التعلم  يف  �سعوبات  من  يعاين  الذي  اأو  النا�سج  الطفل غري  اإن   -
ل ينجز بامل�ستوى نف�سه الذي ينجز فيه اأقرانه النا�سجون ويوؤدي 
اأن  يجب  مثل هذه احلالت  ويف  الدافعية،  اإلى ظهور �سعف  ذلك 
اأ�سا�سيا فالأطفال غري  يتم تغيري توقعات الكبار من الطفل تغريا 
باملدر�سة  التحقوا  اإذا  اأف�سل  يحققوا جناحا  اأن  النا�سجني ميكن 

يف عمر متاأخر عن املعتاد. وعندما تكون املتطلبات �سمن قدرات 
الطفل تو�سع حدود ليتم اللتزام بها وتر�سم توقعات واقعية ليعمل 
يبداأ  اأن  الطفل  بو�سع  يكن  مل  واإذا  اإليها.  الو�سول  على  الطفل 
اأقرانه فيجب خف�س الأهداف والتوقعات لت�سبح  ويتقدم ب�سرعة 

اأكرث واقعية الأمر الذي يجعل الطفل اأكرث �سعادة واأكرث واقعية.
- اأن يعلموا الطلبة اأ�سلوب التعلم الن�سط وحل امل�سكالت، وجعلهم 

م�ساركني فعالني يف التعلم.
- البحث عن احلاجات الفردية جيدا والتخطيط لإ�سباعها.

وا�سحا  اأثرا  ترتك  التي  الفورية  واحلوافز  املكافاآت  ا�ستخدام   -
لدى الطالب منخف�سي الدافعية.

واأخريا علينا اأن نعرتف باأن زيادة الدافعية للكبار اأو ال�سغار 
لت�سجيل                     جيدا  موؤ�سرا  يعطينا  هذا  لأن  ومهمة  جدا  �سرورية 

جناحاٍت باهرة يف امل�ستقبل اإن �ساء اهلل.

املراجع
ال�سريف، الدكتور بندر بن عبداهلل، )2009(، كيف تنمي �لد�فعية عند �بنك، ط1، القاهرة اأيرتاك للطباعة والن�سر.

عيا�سرة، الدكتور علي اأحمد عبد الرحمن)2006(، القيادة والدافعية يف الإدارة الرتبوية، عمان -  دار احلامد للن�سر والتوزيع. 
الغباري، الدكتور اأحمد، )2001(، �لد�فعية و �لتطبيق )�لنظرية و�لتطبيق(، ط1، عمان- دار امل�سرية للن�سر والتوزيع.

� � �



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 126

ُثِك يا �سديقتي عن بع�س املغامراِت يف الفيزياء؛ اإذ  �ساأُحِدّ

�ست�ستمتعني بذلك، وحت�سلني على فوائد عدة. ما راأيك اأن نبداأ 

الآن، هيا بنا.

املغامرة الأولى
يف اأحد اأيام ال�سيف احلارة، كنُت اأجل�س على الكر�سي واأ�ساهد 

بارد؛ لكي يعطيني �سعورا بالنتعا�س  التلفاز وا�سرب كاأ�س ع�سري 

والربودة، يف حني كانت اأمي م�سغولة برعاية ومتري�س اأختي فرح 

درجة  ارتفاع  من  تعاين  كانت  اإذ  احل�سبة،  مطعوم  اأخذت  التي 

خاف�سا  وتعطيها  حرارتها  درجة  لها  تقي�س  كانت  وقد  احلرارة، 

ارتفاع  حويل،  هو  ما  كل  يف  اأفكر  جعلني  بامللل  �سعوري  للحرارة. 

فتو�سلت   . احلرارة  وميزان  البارد،  الع�سري  وكاأ�س  اجلّو،  حرارة 

اإلى �سيء جديد، ومعرفة م�سافة، وهو اأن هناك ما ي�سمى احلرارة، 

وهي �سكل من اأ�سكال الطاقة، وهناك تعبري ي�سمى درجة احلرارة 

اجل�سم  من  احلرارة  انتقال  اجتاه  حتدد  للج�سم،  :خا�سية  وهي 

واإليه.

�سواء  الأ�سياء  حرارة  درجة  لقيا�س  ت�ستخدم  اأجهزة  وهناك 

اأكانت �ساخنة اأم باردة ، فميزان احلرارة الذي ا�ستخدمته اأمي هو 

ميزان مئوي، وللعلم فميزان احلرارة مكون من م�ستودع للزئبق اأو 

املعلمة اآمنة �شالمة بري

مدر�شة النقرية الثانوية للبنات

 مديرية لواء املوقر

مغامراٌت يف الفيزياء
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الكحول، و�ساق زجاجية رفيعة وعند و�سع امل�ستودع يف �سيء بارد اأو 
�ساخن ينخف�س اأو يرتفع م�ستوى الزئبق اأو الكحول ح�سب حرارة 

اجل�سم املراد قيا�سه.
ول تن�سي يا �سديقتي اأن امليزان الذي ا�ستخدمته اأمي هو ميزان 
يخ�س قيا�س درجة حرارة اجل�سم، وكما تعرفونني فاأنا فلة الذكية، 
 – )�سفر  من  التدريج  يقراأ  ميزان  على  وعرثت  املنزل  يف  بحثت 
اإلى 100 �س5(، فاأخذته، وو�سعته على الطاولة لأقي�س درجة حرارة 
الغرفة فكانت )30 �س5 (، وبعد ذلك قمت بو�سعه يف كاأ�س الع�سري 
البارد وكانت درجة حرارته )5 �س5(، وهكذا تو�سلت اإلى اأن اأحد 
�سجلت  بعدها  ال�سل�سيو�س(   ( املئوي  هو  احلرارة  تدريج  اأنظمة 

مالحظاتي وتو�سلت اأن هناك مفاهيم عدة، وهي:
1-احلرارة

2-درجة احلرارة
3-موازين احلرارة

4-النظام املئوي
مل اأنتِه بعُد يا �سديقتي، فاإنا الآن يف البيت و�ساألتقي بكم غدا 

اإن �ساء اهلل يف املدر�سة.
املغامرة الثانية

واأ�سلي  لأتو�ساأ  فقمت  اجلميل،  الأذان  �سوت  على  ا�ستيقظت 
الفجر، وبعدها قراأت اآيات من القراآن الكرمي، ثم خرجت للحديقة 
كي اأوؤدي بع�س التمارين ال�سباحية املفيدة، ومن حويل ع�سافري 
بداأت  بعدها  نقي،  وهواء  عليل  ون�سيم  تفتحت،  قد  وورود  تغرد، 
بتناول الإفطار، ول تن�سي يا حلوتي اأن الدرا�سات اأثبتت اأن الطالب 
الذين يتناولون وجبة الإفطار تكون نتائجهم وحت�سيلهم اأف�سل من 
الذين ل يتناولون وجبة الإفطار، وبعدها نظفت اأ�سناين وارتديت 
مالب�س املدر�سة، وكلي حب وهمة الذهاب اإلى هذا ال�سرح اجلميل.

كم كنت �سعيدة يف ح�سة الفيزياء اجلميلة هذا اليوم؛ اإذ كان 
در�سنا عن متدد املاء. ذهبنا برفقة املعلمة اإلى املخترب، وكان من 

حرارة  ميزان  ووجدت  مئوي،  ميزان  ا�ستخدام  املطلوبة  الأعمال 
فهرنهيتي، فكيف لنا اأن ن�ستخدمه؟

فقالت �سديقتي احللوة رنا باإمكاننا ا�ستخدامه ومن ثم حتويله 
اإلى النظام املئوي .

يا لها من مغامرة جميلة �سوف نحل معادلة ب�سيطة جدا، هل 
اأخربك ما هي؟

حيث �س5: الدرجة باملئوي
         ف: الدرجة بالفهرنهيتي

بعد ذلك، قمنا باإجراء التجربة دون اأن نحتاج ميزان حرارة 
الفيزياء والطبيعة  عامل  العامل  هذا  من  اأجمل  راأيت  فهل  مئوي، 

اجلميلة؟!
املئوي  هي:  للحرارة  اأنظمة  ثالث  هناك  اأن  تعلمنا  اأن  وبعد 

والفهرنهايتي واملطلق، �ساأخربك بالعالقات اجلميلة بينهما:
اأول : اإذا اأراد النظام املئوي زيارة النظام الفهرنهايتي، فعليه 

اأن يتحول مثله، ويكون ذلك بهذه العالقة احلميمة:

اأما اإذا اأراد الفهرنهايتي زيارة النظام املئوي، فعليه اأن ي�سبح 
مثله عن طريق العالقة:

اأما اإذا اأراد النظام املطلق زيارة النظام املئوي فعليه اأن ي�سبح 
مثله عن طريق العالقة: 

�ْس = ك – 273 ك: الدرجة بالكلفن
واإذا اأراد النظام املئوي اأن يبادل الزيارة للنظام املطلق فعليه 

ا�ستخدام العالقة:
ك = �س273+5
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�سهد  احللوة  علي �سديقتي  فقد طرحت  بعد،  تنتِه ق�ستي  مل 
�سوؤال هو: 

 اإذا كانت درجة حرارة ماء �ساخن 30 �ْس فكم ت�ساوي باملطلق 
وبالفهرنهايتي؟

ا: عن طريقة احت�ساب الدرجات ؟ فقلت لها: �سهل جدًّ
�ساأقول لك عنها ونح�سبها

   ك = 30+273 = 303 كلفن
وبعد انتهاء احل�سة خطر ببايل �سوؤال، وهو ماذا لو اأردنا اأن 
ميزان  فاأي  جدًا،  منخف�سة  اأو  جدًا  عالية  حرارة  درجات  نقي�س 

�سوف ن�ستخدم؟
وذهبت مبا�سرة اإلى املعلمة الفا�سلة لبيبة لأ�ساألها فقالت يل : 
اإن هناك ما ي�سمى باملزدوج احلراري، وهو جهاز مكون من �سلكني 
من مادتني خمتلفتني ) نحا�س وحديد ( مثال، يو�سالن معًا �سمن 
ات�سال  نقطتي  اإحدى  حرارة  درجة  تكون  وحني  كهربائية،  دارة 
ال�سلكني اأعلى من الأخرى، يتولد تيار كهربائي يعتمد على مقدار 
الفرق يف احلرارة بني النقطتني. وباختيار فلزين منا�سبني ميكن 
اأن ي�سل اإلى درجة )1500 �سْ (، وي�ستخدم املزدوج يف ال�سناعة 

مثل قيا�س درجة ان�سهار فلز.
املغامرة الثالثة

نحن الآن يف البيت، وقد قمنا بتجهيز اأنف�سنا لزيارة بيت عمي، 
وها نحن بانتظار اأبي، بعد قليل �سّغل اأبي حمرك ال�سيارة، وكّنا اأنا 
واأخوتي واأمي برفقته، ويف الطريق �ساهدنا اأبي يقود ب�سرعة، فقلنا 
له ل ت�سرع  يا اأبي فال�سرعة خطرية وتوؤدي بحياة النا�س اإلى املوت، 
كان  الأخبار،  على  ال�سيارة  راديو  اأبي  �سغل  ن�سيحتنا.  اأبي  ف�سمع 
املذيع يتحدث عن مو�سوع النتماء للوطن، فاأخربنا اأبي اأن الإن�سان 
يجب اأن يحَبّ وطنه ويدافع عنه، واأن يحرتم قائد الوطن ويحبه، 
ويجب اأن نكون خمل�سني دوما للوطن. فقلنا جميعا: نحب ترابك 

يا وطني، ونحبك يا مليكنا.
اإلى دار عمي، ذهبُت كالعادة لأقِبّل  وبعد ن�سف �ساعة دخلنا 
اأذهب  يد جدتي التي تعي�س هناك، واأ�سِلّم على عمي وزوجته، ثم 
اإلى غرفة ابنة عمي التي تعمل مع فريق غوا�سني لكت�ساف املحيط، 
كنت  لقد  فقالت يل  مغامراتك،  اآخر  اأخربيني عن  هيا  لها  وقلت 
املاء  �سطح  كان  وقد  البحر،  يف  العمل  وفريق  اأنا  اأغو�س  البارحة 
مليئا بالثلوج، فقلنا لن نغو�س، ولكنك تعرفني الف�سول الذي لدي ، 
فقررنا الغو�س مزودين باأجهزة ومعدات حديثة، وقد كانت درجة 
حرارة الثلج )– 10 �س5 (،ولكني تعجبت؛ اإذ كلما نزلت اإلى اأ�سفل 
بداأت درجة احلرارة بالرتفاع قليال، فكانت اأ�سفل الثلج )0 �س5 ( 
وبعدها لن ت�سدقي ما راأيت، راأيُت اأ�سماًكا ونباتات. وكان ميزان 
اأنا اأي�سا، ولكن تبني يل  احلرارة يعطي قراءة )4 �س5(، وتعجبت 

وللفريق الذي معي باأنه:
عند انخفا�س درجة حرارة البحر اإلى اأقل من )4 �س5(  ب�سبب 
وت�ستمر  الأعلى،  يف  فيبقى  كثافته  تقل  البارد،  للهواء  مالم�سته 
الثلج  يتجمد م�سكاًل طبقة من  اأن  اإلى  بالنخفا�س  درجة حرارته 
تبقى طافية على ال�سطح؛ لأن كثافة الثلج اأقل من كثافة املاء، يف 
حني يبقى املاء ذو الكثافة الأكرب والذي درجة حرارته) 4 �س5(  يف 
اأ�سفل البحرية، وي�سكل الثلج طبقة عازلة تقلل من فقدان احلرارة. 
وبذلك تبقى درجة حرارة املاء يف الأ�سفل منا�سبة لل�سمك. ف�سبحان 

اهلل اأح�سن اخلالقني.
هذه قدرة اإلهية حتى تبقى الأ�سماك على قيد احلياة يف ف�سل 
وغري  خا�سا  �سلوكا  ي�سلك  )�سفر-4(  بني  املاء  اإن  ال�ستاء؛حيث 
يتمدد  �س5(،   4  ( من  اأقل  حرارته  درجة  انخفا�س  فعند  متوقع، 
وت�سمى هذه  ال�سوائل،  باقي  يتقل�س مثل  اأن  وتقل كثافته بدل من 

الظاهرة ظاهرة �سذوذ املاء. 
عمي  ابنة  اليوم  مع  بوقتي  �سديقاتي  يا  كثريا  ا�ستمتعت 
التايل  اليوم  ويف  جدا.  مهمة  معلومات  على  وتعرفت  املغامرة، 
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ذهبت اإلى املدر�سة واأنا مت�سوقة لأ�سال املعلمة عن هذه الظاهرة،
)جهاز  ي�سمى  جهاز  عن  لنا  وحتدثت  املخترب  اإلى  فاأخذتنا 

هوب( يدلنا اإذا ا�ستخدمناه على ظاهرة �سذوذ املاء.

يا �سديقتي، و�سنلتقي يف  اليوم  انتهت مغامراتنا لهذا  ها قد 
مغامرات فيزيائية جديدة غدا اإن �ساء اهلل.

� � �
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 املعلمة اإميان عبد املجيد احلجاج  

مدر�شة �شفية بنت عبد املطلب ال�شاملة 

مديرية الرتبية والتعليم حمافظة الطفيلة 

مركز اللغة الإجنليزية ) الف�سل الطائر (

English Language Center 

 الهدف العام من املركز: َج�ْسُر الُهوة بني الطالبات ومادة اللغة 
الإجنليزية 

الأهداف اخلا�سة 
املحلي  املجتمع  وطلبة  املدر�سة  لطالبات  الفر�سة  1-اإتاحة 
لتعلم مهارات اللغة الإجنليزية بطريقة ” التعلم عن طريق اللعب 

خمتلفة. واألعاب  اأن�سطة  خالل  ” من 
2- اإ�سافة جو من املرح حل�سة اللغة الإجنليزية.

3- اإيجاد املكان املنا�سب للطالبات ومعلمات اللغة الإجنليزية 
للتوا�سل ومناق�سة اأموٍر تهُمّ العملية التعليمية. 

*يق�سم املركز اإلى اأربع زوايا ثابتة )مهارات اللغة الإجنليزية( 
واأخرى متغرية تبًعا لالأهداف اخلا�سة.

)  Reading corner( 1- زاوية القراءة
مهارة  تخدم  عمل  واأوراق  وجمالت  ق�س�س  على  وحتتوي 

القراءة.
) writing corner ( 2- زاوية الكتابة

اخلط  وحت�سني  الق�س�س  لكتابة  عمل  اأوراق  على  حتتوي 
للطالبات، وكذلك اأوراق عمل من اإجنازات الطالبات.

) Listening corner ( 3-زاوية ال�ستماع
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املكتوبة  والأغاين  بالأنا�سيد  حتتوي على جهاز حا�سوب مزود 
اأ�سوات  رموز  لبع�س  لوحة  على  وكذلك  ال�ستماع،  مهارة  لتنمية 

 ) Phonetic transcription( اللغة الإجنليزية
  ) Speaking corner( 4- زاوية املحادثة

لتاأدية الأدوار املختلفة، وحقيبة  وحتتوي على مالب�س خمتلفة 
حتتوي على اأدوات عدة لتتحّدث الطالبة عنها. 

* للتعلم من خالل اللعب Learning by doing /  / دوٌر 
مهم وفعال يف اإي�سال مفاهيم ومهارات عدة للطالبات، منها:

:) bag of surprises( 1-حقيبة املفاجاآت
الهدف: اأن تتحدث الطالبة عن اأي من الأدوات املتوافرة.  

حيث حتتوي على اأدوات متنوعة، تقوم الطالبة باختيار اأي من 
هذه الأدوات وهي مغم�سة العينني، ثم تقوم باحلديث عما اختارته.  
ويتم طرح اأ�سئلة من قبل املعلمة ) ما ا�سم الأداة ؟ ما لونها ؟ مَمّ 

�سنعت ؟ فيَم ت�ستخدم؟(.
 وميكن لبقية الطالبات امل�ساركة يف الإجابة عن الأ�سئلة. 

ة م�سبًقا. ُز املعلمة الأدوات الالزمة ح�سب الأهداف املَُعـَدّ * جُتِهّ
* يتُمّ جتميع الأدوات من قبل الطالبات واملعلمة.            

) الأدوات من الفائ�س عن حاجة الطالبات ( 
) Parts of speech ( 2- لوحة اأق�سام الكالم

الهدف: اأن ت�سنف الطالبة الكلمات اإلى ا�سم، وفعل، وحرف. 
اأو طالبتني، حيث تقوم  وتكون على �سكل م�سابقة بني فريقني 
املوجودة،  الكلمات  جمموعة  من  لكلمة  ع�سوائي  باختيار  الطالبة 
يكون  خاطئة  الإجابة  كانت  واإذا  بالإجابة،  الطالبات  تخرب  ثم 
للبحث عنها يف  اإلى دقيقتني  الطالبة وجمموعتها من دقيقة  لدى 

القامو�س، واإذا مل تتمكن من الإجابة ينتقل الدور للفريق الآخر.  
* مت ا�ستخدام الكرتون املقوى من الكرتون الزائد عن حاجة 

املدر�سة من املق�سف املدر�سي.     
) Simple past(  4-لوحة عن املا�سي الب�سيط

الفعل  با�ستخدام  ن�ساطات  عن  الطالبة  تتحدث  اأن  الهدف: 
املا�سي. 

1- ت�ساأل املعلمة الطالبات عن ما�سي الكلمات املكتوبة.
2- تت�ساوُر الطالبة مع فريقها عن الإجابة ) ويكون لدى الفريق 
يف  الكلمة  عن  للبحث  فر�سة  وكذلك  الإجابة،  ملعرفة  حمدد  وقت 

القامو�س �سمن زمن حمدد (.
ُن الطالبات اأحرف الكلمة وت�سعها يف املربعات ح�سب  3- ُتكِوّ

رقم الكلمة.
4- عند عدم متكن الطالبات من الإجابة �سمن الوقت املحدد 

يتم نقل ال�سوؤال اإلى الفريق الآخر. 
5- ُت�سنُف الطالبات الكلمات اإلى اأفعال منتظمة واأخرى غري 

منتظمة. 
واملفاتيح   الأفعال  من  جملة  تكوين  الطالبات  حتاول   -6

املعرو�سة.  
   *  مت ا�ستخدام كرتون املق�سف املدر�سي للحروف.

 ?… Are you5-لعبة هل اأنت .... ؟
اإلى الأن�سطة الإبداعية واملنطقية  اأن تتعرف الطالبة  الهدف: 

التي متتلكها.
جمموعة �أن�سطة لتحديد منط �لتفكري عند �لط�لبة ) �لر�سم 
/ �ل�سعر / حل �مل�سكالت / عمل من�ذج / �لري��سي�ت / �لتمثيل 
ويتم   ،) اإلخ   ..... الت�سوير    / احلا�سوب  ا�ستخدام   / الت�سوير 
اجلانب  ما  يظهر  ثم  الأن�سطة،  من  جمموعة  عن  الطالبة  �سوؤال 
الذي  تفعله الطالبة ) اجلانب الإبداعي / اجلانب املنطقي ( من 

خالل عدد الأن�سطة التي تختارها. 
Opposite Adjectives . 5- اأ�سداد ال�سفات

الهدف : اأن تذكر الطالبة اأ�سداد ال�سفات. 
وجتمُع  املكتوبة،  ال�سفة  �سد  عن  الطالبات  املعلمة  ت�ساأل   -

الطالبات اأحرف ال�سفة وتعلقها يف املربعات املخ�س�سة .
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 *  مت ا�ستخدام كرتون املق�سف املدر�سي للحروف. 
 English Language الإجنليزية  اللغة  وظائف   -6

 Functions

الهدف : اأن تطابق الطالبة الوظيفة مع اجلمل.  
 - تطابُق الطالبة الوظيفة مع الكلمات واجلمل املنا�سبة لها.   
.. Tell your group about ....7- اأخرب جمموعتك عن

الهدف: اأن ت�ستخدم الطالبة امل�سارع الب�سيط والتام. 
- لوحة عن امل�سارع التام وامل�سارع التام امل�ستمر. 

ا؛ لتكوين جملة واحلديث عن  1- تختاُر الطالبة رقًما ع�سوائًيّ
وامل�سارع  التام  امل�سارع  با�ستخدام   ) اخلربة   ( املرقمة  ال�سورة 

التام امل�ستمر. 
 Numbers and words  8- لعبة الأرقام والكلمات

لوحة  على  املكتوبة  الكلمات  الطالبة  ت�ستخدم  اأن  الهدف: 
مرقمة مثل ) ار�سمي / غني / اقرئي / قلدي / حتدثي / اكتبي / 

في / اأعلى / اأ�سفل ..... الخ(  . اأحجية / �سِ
- ترمي الطالبة نرَد الأرقام وتعرب املربعات تبًعا للرقم للو�سول 

اإلى الرقم 100.
منهما،  كل  عن  بطالبات  ممثلنْي  فريقني  �سمن  اللعب  يتم   -

ويتم ا�ستبدال الطالبة �سمن الفريق من وقت لآخر؛ لإنهاء اللعبة 
والو�سول للرقم 100، وتنفيذ ما هو مكتوب على املربعات. 

* قامت الطالبات بامل�ساعدة يف عملية التلوين . 
Popcorn words   )9- عربة )ُذَرُة الكلمات

ن الطالبة جماًل با�ستخدام الأزمنة املختلفة.   الهدف: اأن ُتـَكـِوّ
ذْت اإحدى الطالبات اللوحة بتوجيه من املعلمة. نَفّ

خالل  من  خمتلفة  لأزمنة  خمتلفة  جماًل  الطالبة  ُتكّوُن   -  
الكلمات املعرو�سة  ) الزمن املا�سي وامل�سارع  الب�سيط / الزمن 

امل�ستمر وزمن امل�ستقبل(. 
 Words balloon 10– منطاد الكلمات
الهدف: اأن تطابق الطالبة الكلمة مع املعنى.

تطابُق الطالبة الكلمة مع املعنى. 
  Shadow Theatre 11- م�سرح خيال الظل

َقة للطالبات.    الهدف: تقدمي الأهداف بطريقة ُمـ�َسـِوّ
هادفة  ق�س�س  عر�س  فيه  يتم  الظل،  خليال  ـر  ُمـ�سَغّ م�سرح 
الطالبات  تقوم  وكذلك  للمدر�سة،  املجاورة  البتدائية  للمدار�س 

با�ستخدامه يف مهارة املحادثة. 

� � �
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جميلة عوي�شي ال�شرحان

لواء البادية ال�شمالية الغربية

اإليِك معِلّمتي

وطريقة  اأحاديثك،  واأبهرتني  مالحمك،  يف  طوياًل  قُت  حَدّ
الدر�س  وحفظت  بتقليدك،  فاأخذت  اجلميل،  وخطك  كالمك، 
و�سرح  الطالبات  اأمام  الوقوف  مني  طلبِت  حينما  ال�سرح  واأتقنت 
وف�ساءات  ر�س  الأ طبقات  اأ�سمعت  قلبي  دقات  اأن  رغم  الدر�س، 
الكون، وفرح قلبي فرًحا مل ي�سعه الكون حني وقفِت وقلِت انظروا 

لتكونوا هكذا.
متاًما،  مثلِك  وتفوقت  الكتاب  فع�سقت  اأحببتِك  معلمتي،  نعم 
�سغري  خطوات  باأولى  تدرجت  التي  ملدر�ستي  معلمتي  يا  فعـدُت 
فيها، ووقفت كما كنِت، فتمثـلُتـِك بكل جوارحي، حازمة يف الدر�س 
بداع  زة الإ ـة لهن، وُمعِزّ ـَبّ م�ستوفية ال�سرح، حانية على تلميذاتي حُمِ

والبتكار لديهن.
ر التعليم باأو�سال روحي وتعلقت  واإنني اليوم معلمتي، وقد جتَذّ
به، واأجدين اأفـرُح فرًحا كبرًيا حينما اأرى ُبَنَيّاتي الطالبات واأ�سعُد 
واأم،  ومعلمة  واأخرى مهند�سة وغريها حمامية  فتلك طبيبة  بهن، 
ويزداد فرحي بر�سالة من اإحداهن حني تقول: )اأحبك معلمتي(، 
م اأمام ابنتها،  ـَلني الأ ؛ فـُتـَقـِبّ ومنهَنّ اأم تعود ابنتها ِلَتَتتلمَذ على يدَيّ
ن، فريجتف  الآ اأمك  وهي  معلمتي  اإنها  تقول:  وهي  الدمع  وتذرف 

ـتي فاأنِت يف كنف قلبي.  قلبي لتلك احلروف، فلتهدئي ُبَنَيّ
فلكل معلم ومعلمة، هنيًئا لكم بهذه املهنة التي تتعاملون فيها 
اأعزائي،  ن�سان واأروعها، فالطلبَة الطلبَة  اأنقى مراحل حياة الإ مع 
فالعلم غذاء العقل، وهو ال�سبيل الوحيد لنا لرفعة اأمتنا بعد تطبيق 
الدروب بني مغريات  ينري  الذي  النور  وهو  ديننا احلنيف،  تعاليم 

ن . هذه احلياة التي نحياها الآ
خالَق اأعزائي، وتهذيَب الطباع؛ لنخلَق طالًبا اأكرث  خالَق الأ والأ
اإبداًعا يف جميع جمالت احلياة يف م�سنعنا ال�سغري هذا، ونخرج 

اإلى جمتمعاتنا اأفراًدا �ساحلني ُمبِدعني.
فيها من  املعلم  يام، وظروف  الأ ا هذه  التحدي �سعب جًدّ واإن 
َر  ّ اأَنّه ل ذنب لنفو�س طيبة بني اأيدينا اأن نق�سِ امل�سقة ما فيها، اإل 
الوالدين  مبثابة  ونحن  ومتيزنا،  اأبدعنا  اأحببناها  فاإن  معها، 
مدار�سنا،  اأ�سوار  خارج  امل�سنية  احلياة  اآثار  عنا  فلنخلع  لطلبتنا، 
ولُنـْلِب�ْس اأنف�سنا اأجمل احُلَلِل بابت�سامة احلياة، واإننا لقادرون باإذن 

اهلل على جعل العامل مكاًنا اأجمل .
فيا معلمتي هي ر�سالة وفاء لِك، ولكل من علمني حرًفا، واإنني 

ب�سوق لروؤيتهم وتقبيل جبني العلم لديهم رًدا للجميل.

� � �
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املعلمة ازدهار ح�شن عثمان

مدر�شة عمورية الأ�شا�شية الثانية  

مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا

ز الرتبوّي منارات التمُيّ

اأ�سرق يف ذاتي، وطموح طاملا  اأكون معلمة متميزة هو حلم  اأن 
�َسعَّ كالنجم يف �سمائي حتى تراءى نوره دلياًل يهدي دربي. فعكفت 
لتحقيقه اإرادتي؛ باجلد والجتهاد، بالهمة واملثابرة، بال�سعي الدوؤوب 
لياًل ونهارًا عزمًا واإ�سرارًا، حتى تكللت درا�ستي تفوقًا وجناحًا، فما 

ن�سيت يومًا قول املتنبي )على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم(.
املهنة،  �سرف  اأ  فاأتبَوّ الوعد،  وينجز  الطموح،  يتحقق  واأخريًا 
اأن  اأيقنت  فلقد  فرحتي،  حينها  لتعُظَم  التعليم  كوكبة  اإلى  واأن�سم 
التعليم �سفينة، وحتى ت�سل ال�سفينة اإلى هدفها ومبتغاها ل بد اأن 
تكون ُم�سَيّدة حُمَكمة البناء قائمة على اأ�س�س وقواعد متينة، ول بد اأن 

تهتدي يف قبلتها مبنارات تقودها اإلى امل�سار ال�سحيح بنجاح وجناة.
باإطالق  املعظمة  العبداهلل  رانيا  امللكة  تف�سلت جاللة  فحينما 
جائزة )املعلم املتميز( اطلعت جاهدة على معايري اجلائزة ُم�ستِقـيًة 
منها كل ما هو جديد وغائب عن تطبيقي يف مهنتي، وُم�ستلِهمًة منها 
اأفكارًا حتفزين على الإبداع والبتكار، فاأنِعْم بها من ملكة عظيمة! 
ملكة ذات خربة عريقة وهٍمّ دائم بالتفكري يف �سبل النهو�س بامليدان 
ليناف�س  واإ�سالحًا؛  عمارة  العظيم  بالوطن  والرتقاء  الرتبوي، 

ح�سارات ال�سعوب املتقدمة تطورًا واإبداعًا.
ي�سرف على جمعية جائزة امللكة رانيا فريق متميز بال�سفافية 
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والنزاهة، والدقة واملو�سوعية، والكفاءة العالية والقتدار، وهو فريق 
ذو اأفكار علمية خالقة، ويد ِمعطاءة، ي�سور لنا ثقافة التميز يف كل 
مرة بلون جديد معا�سر، حمفزًا عقولنا على التفكري الدائم باإيجاد 
قوالب مبتكرة ومتفردة للمعرفة، وال�سعي بجدارة نحو التميز، ول 
�سك يف اأن تلك املعايري هي اأ�سا�سيات وركائز مهمة تنطلق بها ر�سالة 

التعليم نحو عامل النجاح والإبداع وحتقيق الأهداف.
الرتبوي،  للتميز  منارات  باأنها  اأ�سفها  اأن  يزيدين فخرًا  ومما 
فاأحّفز زمالئي، م�سجعة اإياهم على الطالع عليها، وو�سعها مثار 
والتميز  الإبداع  نحو عامل  بها  ينطلقون  اهتمامهم وجعلها مفاتيح 
الرتبوي الالحمدود يف م�سوارهم التعليمي، الأمر الذي يتوج العطاء 

الرتبوي مبزيد من التقدم الباهر والإجناز الرائع.
منارة التميز الأولى  )الفل�سفة ال�سخ�سية واملهنية(

يجب على املعلم املتميز اأن يخَطّ لنف�سه فل�سفة وروؤية واأهداًفا 
تربوية تتفق مع فل�سفة وزارة الرتبية والتعليم وروؤيتها واأهداف نظام 
م�ستجدات  لتواكب  بتحديثها  دائمًا  يفكر  واأن  الرتبوي،  التطوير 
لع باهتمام وا�ستيعاب على كل  التقدم العلمي املحلي والعاملي، واأن يَطّ
نظريات التعلم، اآخذًا باإيجابيات كل منها، ول�سَيّما تلك التي متحور 
دور الطالب يف العملية التعليمية، فالطالُب هو املفكر وامل�ستك�سف 
وم�سوبًا  حمفزًا  فيكون  املعلم  اأما  واملناق�س،  واملحاور  والباحث 

ومر�سدًا ومعززًا ومي�سرًا له.
منارة التميز الثانية  )التعلم والتعليم( 

ينفتح  النفع  ثمار  بكل  وب�ستان  تن�سب،  ل  للعطاء  حكاية  هو 
على مهارات ومعارف واجتاهات م�سبوقة بح�سن تخطيط وتنظيم 
تقومي  واأدوات  حديثة،  تدري�س  اإ�سرتاتيجيات  وعلى  كافة،  للمهام 
ة مبهارات توا�سل دائمة ل�ستى اأ�سكال املعرفة  متنوعة وعديدة، ُمِلـَمّ

والأن�سطة، متاأملة يف ممار�ساتها املتبعة ومطورة ملا يحتاج منها.
منارة التميز الثالثة  التعلم للحياة

ف�سولهم  باإثارة  الطلبة  اإلى  باأثرها  تنتقل  اأن  للمعرفة  بد  ل 

توفري  علينا  يجب  تعلمهم  مب�سوؤولية  ي�سعروا  وكي  لها،  ودافعيتهم 
واكت�سافها  املعلومة  عن  للبحث  لهم  املنا�سبة  والفر�سة  البيئة 
املحلية  املجتمع  و�سبكات  بالواقع  وربطهم  ومتثيلها،  وتطبيقها 
والعاملية؛ ليتوا�سلوا معها ب�سكل �سحيح واآمن و�سليم، بعد اأن كنا قد 
اأك�سبناهم قدرات وكفايات وخطوات علمية �سحيحة للتنفيذ قابلة 

للتطبيق.
منارة التميز الرابعة )التنمية املهنية الذاتية( 

من ال�سروري اأن ن�سع لأنف�سنا خطة تطويرية لتنمية ذاتنا من 
جميع اجلوانب ول�سَيّما اجلانب املهني، والعمل على تنفيذها بح�سور 
الدورات والور�سات التدريبية واملوؤمترات لتغطية كل ما نحتاجه يف 
مهنتنا، واأن ن�سعى بجد لالطالع على امل�ستجدات العلمية احلديثة 
لنا  قناديل  الناجحني  جتارب  من  ُمَتّخذين  ا،  عاملًيّ اأو  ا  حملًيّ �سواء 

� ب�أمن�ط جديدة. تنرين� بنور ف�ئدته�، وتطبيقه� وحم�ك�ته� �أي�سً
منارة التميز اخلام�سة )ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية(
"املوؤمن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول  من  انطالًقا 
بد من حتقيق  بع�سا"، ل  بع�سه  ي�سُدّ  املر�سو�س  كالبنيان  للموؤمن 
مبداأ ال�سراكة املجتمعية التي يتبادل فيها الطالب الدور مع جمتمعه 
باإ�سراف معلمه، الذي ي�ستثمر طاقاته يف تقدمي النفع لأبناء وطنه 
اخلربة  بتقدمي  الدور  املجتمع  فيبادله  ومعرفته،  قدرته  ح�سب 
والإمكانات املتاحة؛ لالرتقاء مب�ستوى اأبنائهم التعليمي ولتعزيز قيم 

النتماء وروح املبادرة ب�سكل اأقوى واأكرث فاعلية.
منارة التميز ال�ساد�سة )اأخالقيات املهنة(

تكون  اأن  فعليك  ر�سالتهم،  يف  الأنبياء  ورثت  قد  معلم  ولأنك 
ُموؤِمًنا  الآخر،  والراأي  للتعددية  ـاًل  ُمتقـِبّ حُماِوًرا  عاِدًل  ا  ُمت�ساحِمً
ا ُمنتِمًيا للمهنة وللوطن، ُمبتِكًرا عاِرًفا  بالو�سطية والعتدال، خُمِل�سً
قديًرا ماهًرا ذا عالقات طيبة بكل ما يحيط بك من طالب وزميل 

ـًرا. ا ناِفًعا اأينما حللت، ِمعطاًء َخـِيّ وويل اأمر، اإيجابًيّ
منارة التميز ال�سابعة )البتكار والإبداع(
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اأنعم واأكرم بتلك الأيدي الفتية والعقول النرية التي تبحث دائًما 
الإبداع  طلبتها  ويف  فيها  لينتج  اإبداعية  وبيئة  واأ�ساليب  اأفكار  عن 
والبتكار، من خالل اأن�سطة واأفكار ومعلومات وم�ساريع حُتيلها من 
ـد ب�سكل اإبداعي يك�سف عن  عامل التنظري اإلى عامل املح�سو�س املُجـ�َسّ
مدى قدراتهم وذكائهم ومواهبهم وفروقاتهم الفردية؛ ل�ستثمار كل 

منها يف مكانها ال�سحيح.
منارة التميز الثامنة )التقومي(

العملية  اأداء  عن  راجعة  وتغذية  وحكًما  مرجعية  التقومي  يعد 
اأن ت�سع بو�سفك معلًما متميًزا  بد  اإذ ل  التعليمية وجناح �سريها؛ 
خطًطا تقوميية �ساملة فردية وجماعية، يومية و�سهرية وف�سلية، مع 
نتائج  حُمِلّـاًل  املتعددة  باأدواته  التقومي  اإ�سرتاتيجيات  تطبيق جميع 
العمليات التقوميية با�ستمرار، واآخًذا بها لإعادة النظر وهيكلة كل 

ما يلزمه التح�سني والتطوير.
منارة التميز التا�سعة )الإجنازات(

اإلى مل�سات مرئية  العقلي  اأن ترتجم كل ما يدور يف خمططك 

وموؤلفات  كاأبحاث  والتميز؛  والبتكار  بالإبداع  لك  وت�سهد  تندى 
وجوائز م�سابقات اأحرزتها اأنت اأو طلبتك على اأي م�ستوى كان، وكان 
اءة اإلى عامل  لها الأثر الكبري يف اإحداث تغيري اإيجابي واإ�سافة قيم بَنّ

الريادة واملعرفة، فاأنت مبتكر منجز ورائد متفرد.
لنا  وتوجيهاُتِك  ر�سالُتِك  تظل  اأن  مليكتي  يا  العهد  كل  والعهد 
تطوير  اأجل  من  ق  وخاَلّ بفكر جديد  يوم  كل  اإليها  نتوجه  حمطات 
وح�سارة  تِك  هَمّ من  هممنا  �ساحذين  دائم،  ب�سكل  التعلم  جودة 
روحِك الراقية وفكرِك املُتاأِلّـق، ولن نن�سى كلماتِك التي ُحـِفـَرْت يف 

�سدورنا و�سًما را�ِسـًخا.
وجدها  مما  اأف�سل  الأ�سياء  يجعل  َمْن  هو  املتميز  "الإن�سان 
عليه... هو َمْن يرتك الأ�سياء اأجمل مما كانت عليه، هو َمْن ينظر 
اإلى ولد ويرى موهبة... في�سقلها، هي َمْن تك�سف وراء مالمح بنت 
َيها..."    من اأقوال جاللة امللكة  �سقية �سغًفا بريا�سة معينة فـُتَنِمّ

رانيا العبد اهلل املعظمة.
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املعلم علي راجي الر�شاونة

مدر�شة زيد بن حارثة الثانوية

مديرية تربية ماأدبا 

هكذا تنت�سر العزمية

وت�ست�سرف  بنف�سك،  تخلو  حني  الَطموح،  القوي  الإن�سان  اأيها 
نف�سك  حّدث  املجتمع،  يف  ومكانتك  قيمتك  وتتذكر  امل�ستقبل، 
ال�سماء؛  عنان  تعانق  �ساخمة  قامة  نف�سي  من  اأجعل  عندما  وقل: 
لت�سمو اإلى املعايل، عندها �ساأ�سري بخًطى واثقة يف طريق النجاح 

وال�سعادة والنت�سار.
والرفعة،  بال�سمو  روحي  وترقى  املعايل،  اإلى  اأ�سعى  عندما 
يغادر  ل  �سعور  وهو  والكرامة،  بالأنفة  �سعور  يغمرين  عندها 

اقة لل�سوؤدد واملجد. وجداين، وي�سكن يف اأعماق نف�سي التَوّ
عندها اأجعل من نف�سي �سرحًا عظيمًا ل يطاوله الأ�سقياء، ول 

يبلغ مداه الأدعياء، وعندها اأكون قد بلغت ُمناي مبنعة وعزة وهمة 
ل ُيوهن قواها اجلاهلون، ول ُيحبط عزميتها املتخاذلون ال�سعفاء.

عندها اأجعل من حروف كلماتي م�ساعل تنري دروب احليارى، 
ثناياها  يف  جتعل  ول  العزمية،  ُتنه�س  �سطورًا  كلماتي  من  واأجعل 

�سبياًل للوهن والهزمية.
�ُس ثراه الطهور، واأرى حينها  عندما اأَهيُم برتاب الوطن، واأَُقـِدّ
اأن حبات ثراه اأغلى من ذرات الَتّـرب، واأن ح�سى اأر�سه اأثمن من 

الياقوت واملرجان.
ي�سينها،  ا  عَمّ فاأ�سونها  اخلطيئة،  عن  بنف�سي  اأرقى  عندما 
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واأُوقن حق اليقني باأنَّ نفو�سنا ترقى وتعلو باأفعالنا ال�سامية، واأَنّها 
تغدو واهية مهينة بهواننا وا�ست�سالمنا لل�سهوات والنزوات.

للتمُيّز  حافزًا  جناحاتي  من  واأجعل  بحياتي،  اأ�ستمتع  عندما 
لإمتام  وحتديًا  اإ�سرارًا  والهفوات  العرثات  من  واأ�سنع  والإبداع، 

امل�سرية دون كلل اأو تخاذل اأو تكا�سل.
عندما اأحرتم الآخرين، واأ�سون حرماتهم، فالنا�س �سوا�سية، 
يكتمون  مبا  اإل  يتمايزون  ل  وهم  الإن�سانية،  الأخوة  جتمعهم 
باأنف�سهم من اإميان �سادق، ومبا تلفظ به األ�سنتهم من كلمة طيبة، 

ومبا يظهر على جوارحهم من فعٍل ح�سن.
حمبة  اإلى  واأرنو  وال�سماحة،  العدالة  باأحلان  اأ�سدو  عندما 
الأحلان  تلك  واأجعل من  واأمان،  بطماأنينة  اأ�سعر حينها  الآخرين، 

العذبة نغمات ندية تبهج النفو�س وت�سحر العقول.
اإلى  ال�ساعية  والق�ساء،  بالقدر  الرا�سية  نف�سي  اأُِجُلّ  عندما 
العطاء، الداعية اإلى الأمل والرجاء، فهي حينئٍذ �ستجعل من العمل 

اجلاد متعة وبهجة، وجتد يف الركون والقعود مهانة و�سقاء.
عندما اأهرب من دروب الياأ�س، واأعلم باأن كاهلي لن توهنه اأو 

تثقله الهموم، اأتيقن عند ذلك باأَنّ ما يحُلّ بي من اآلم ما هي اإل 
واأَنّ  وال�سدائد،  والنوائب  بالويالت  اأمواجه  نقطة يف بحر تتالطم 

دروب الأمل هي املالذ الآمن الذي يجهل �سبيله اليائ�سون.
بالعنف  واحلوار  اللني  واأ�ستبدل  احلوار،  منرب  اأعتلي  عندما 
للكره  يو�سالن  واجلدال  العنف  اأَنّ  احلياة  �ستعلمني  واجلدال، 

واخل�سام، واأَنّ اللني واحلوار هما �سبيل املحبة والأُلفة والوئام. 
ُر اأفعال الرجال، واأعلم اأَنّ بلوغ منزلة العظماء لي�س  عندما اأَُقـِدّ
ة،  بالهَمّ ارتقاء  هو  خطاهم  على  �سريي  باأَنّ  حينها  اأوؤمن  حماًل، 

وهي غاية قريبة املنال.
املكلومة،  النفو�س  وترباأ  العزمية،  �ستنت�سر  ذلك  وعند 
الكليلة،  النفو�س  تبهج  خ�سراء  ا  اأر�سً اجلرداء  بالأر�س  ون�ستبدل 
ب الأب�سار والأذهان، وعندها نغدو اأقوياء  وَت�سَعـُد مبنظرها اخلاَلّ
وبعدها  واملثابرة،  والإ�سرار  بالتحدي  عزائمنا  تنت�سر  عظماء 
العامل؛  اأفئدتنا، فنن�سر �سذاه يف ربوع  بُحـٍبّ يغمر  �سنكون �سعداء 

لنعي�س جميعا اآمنني ُرَحـماء.

� � �



139

ريا�سُة امَل�سِي

املعلمة فاطمة قا�شم حممد فريوان

مدر�شة الزوية الأ�شا�شية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم للواء بني كنانة

تعُدّ ريا�سة امل�سي من اأف�سل اأنواع الريا�سات التي ت�ستطيع اأن 
تبداأ بها برناجمك اليومي، فريا�سة امل�سي ريا�سة �سهلة وب�سيطة 
ومنذ  وممتعة،  م�سلية  ريا�سة  فهي  والكبري،  ال�سغري  عليها  يقدر 
من  يذهب  كان  عندما  الريا�سة  هذه  ميار�س  والإن�سان  القدم 
التكنولوجي  التطور  املدينة، ومع  اإلى  القرية  اإلى احلقل ومن  بيته 
احلديث اأ�سبح الإن�سان يعي�س يف يومنا هذا وكاأنه يف �سجن؛ حيث 
والإنرتنت،  والكمبيوتر  والهاتف  والتلفاز  ال�سيارة  له احلياة  هياأت 
الإن�سان،  على  الك�سل  و�سيطرة  الأمرا�س  ازدياد  اإلى  اأدى  مما 
واأ�سبح من ال�سروري وجود �سيء يعو�س الإن�سان عن قلة احلركة 

واجللو�س وراء املكاتب �ساعات طويلة.
ون�س�ط  �الإن�س�ن  �سحة  تدعم  �أن  ميكن  كثرية  �أمور  هن�ك 
ج�سده يف ظل ظروف احلياة وتطورها، منها ريا�سة امل�سي؛ فامل�سي 
الطبيعي هو حركة نقل اجل�سم يف الفراغ، ومن خالله يتم نقل ثقل 
مع  بالتبادل  القدمان  تتحرك  حيث  اأخرى؛  اإلى  رجل  من  اجل�سم 
القدم  اأن  معناه  وهذا  بالأر�س،  دائم  ات�سال  على  اإحداهما  بقاء 
التي تخطو يجب اأن تو�سع على الأر�س قبل اأن ترتفع الأخرى. وتبداأ 
حركة امل�سي بدفع الأر�س بقوة م�سط القدم واأ�سابعه، واأثناء الدفع 
تنثني الركبتان ثم ترجع الرجل اأماًما بانثناء مف�سل الفخذ، ومتتد 
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القدم  اأ�سابع  اجتاه  ويكون  الأر�س،  القدم  ت�سل  اأن  قبل  الركبة 
املطلوبة  الدفع  كمية  وتتاأثر  بحرية،  الذراعان  وتتاأرجح  لالأمام، 
لنقل اجل�سم بنوعية ال�سطح الذي يتحرك عليه الفرد، فمثاًل اإذا 
كان ال�سطح ناعًما مثل الرمل؛ فاإَنّ الفرد يحتاج اإلى قوة اأكرب لأنه 
ي�سرف قوة من دفع الرجل خلًفا، اأما اإذا كان ال�سطح منزلًقا مثل 
�سطح جليدي، فعلى الفرد اأن يقلل من كمية القوة ويقت�سر خطواته 
للمحافظة على التوازن، واإذا كان الفرد ي�سعد تاًلّ مرتفًعا فعليه 
اأن مييل بج�سمه لالأمام؛ كي ياأتي مركز الثقل فوق قاعدة الرتكاز، 

والعك�س اإذا كان نازًل من التل.)1(
هذا  يف  املهمل  الثمني  الع�سري  املتطلب  هي  امل�سي  ريا�سة 
وذلك  وال�سمنة،  الوزن  زيادة  لعالج  الزاوية  حجر  وهي  الزمان، 
الدعامة  وهي  احلرارية،  ال�سعرات  من  بها  باأ�س  ل  كميات  بحرق 
امل�سي  ولريا�سة  الإن�سان،  ج�سم  على  للمحافظة  املُثلى  الأ�سا�سية 

فوائد عديدة، منها:
وخف�س  �سحته،  على  واملحافظة  واأدائه،  القلب  عمل  حت�سني 
الغذائي،  التمثيل  وحت�سني  الدم،  �سغط  وخف�س  الكول�سرتول، 

وال�ستفادة من العنا�سر الغذائية.
ا�ستخدام  وحت�سني  الدوري،  واجلهاز  الع�سالت  تقوية 
املرتبطة  املخاطر  من  والتقليل  اجل�سم،  يف  والطاقة  الأوك�سجني 
واأمرا�س  القولون  و�سرطان  الثدي  و�سرطان  وال�سكري  بال�سمنة 

القلب.
العظام،  وتقوية  والبطن،  والظهر  الأرجل  الع�سالت يف  تقوية 

والتقليل من اإ�سابتها باله�سا�سة.
والإم�ساك  القولون  ت�سنج  ومتالزمات  اله�سم  ع�سر  عالج 
الآلم  وتخفيف  الأمعاء  حركة  تن�سيط  على  ت�ساعد  حيث  املزمن؛ 

القولونية مع تنظيم الغذاء.

امل�ساعدة يف عملية التنف�س الطبيعي؛ بتقوية ع�سالت التنف�س 
والع�سالت ال�سدرية، مما يزيد ال�سعة الرئوية والتبادلت الغازية 
الدموية، ويزيد فعالية التنف�س ويح�سن وظيفة الرئتني يف كثري من 

الأمرا�س التنف�سية املزمنة.
وال�سطرابات  بالقلق  وال�سعور  التوتر  حدة  من  التخفيف 
ي�سعر  حيث  تنتهي،  ال  �لتي  �ليومية  �حلي�ة  �سغوط  عن  �لن�جمة 
الإن�سان بال�سعادة وال�سرور والنظرة التفاوؤلية عن �سخ�سيته وذاته، 
وحت�سن النوم الهادئ املريح، ويبقى اجلهاز املناعي ن�سيًطا وَيِقًظا.
التخل�س من الوزن الزائد، وهذا بالطبع يعتمد على مدة امل�سي 
و�سرعته )مقدار اجلهد املبذول(، فال�سخ�س الذي مي�سي مبعدل 
ال�ساعة،  �سعًرا حرارًيّا يف  �ساعة يحرق ما بني 250-200  4 كم/ 

وبالتايل ت�ستبدل بالدهون الرخوة )الرتهل( الدهون ال�سلبة.
علينا  يجب  وفوائدها،  امل�سي  ريا�سة  اأهمية  اإلى  التعرف  بعد 
دقائق   10-5 مدة  بال�سري  فلنبداأ  ا،  يومًيّ الريا�سة  هذه  ممار�سة 
اإلى 45  البداية، ثم نزيد هذه املدة تدريجًيّا حتى ن�سل  يومًيّا يف 
ال�سري  من  بد  فال  الأ�سبوع،  يف  مرات   5-3 ومبعدل  يومًيّا  دقيقة 
بخطوة بطيئة يف البداية حتى نتعود على هذه الريا�سة، ثم نزيد يف 
ا مع النتظام وال�ستمرار بها؛ كي نحافظ على  هذه ال�سرعة تدريجًيّ
الريا�سة  لهذه  املنا�سب  املكان  اختيار  ويجب  قوًيّا.  �سليًما  ج�سمنا 
مع مراعاة عوامل الأمن وال�سالمة عند اختيار مكان امل�سي، وعدم 
كلما  لأنه  امل�سجد؛  اإلى  البيت  من  فلنم�ِس  الريا�سة،  هذه  اإهمال 
على  نحافظ  اأَنّنا  اإلى  اإ�سافًة  و�سحة،  ثواًبا  ازددنا  اخلطى  زادت 
األ  وعلينا  ومعافى،  ور�سيًقا  وَيِقًظا  ا  و�ساًبّ ا  وحيوًيّ ن�سيًطا  ج�سمنا 
نن�سى تعويد الأبناء على هذه الريا�سة من البيت اإلى املدر�سة، مع 

اتباع النظام الغذائي ال�سحي املتكامل واملتوازن.

املراجع 
)1(علي الديري، ال�سيد حممد علي حممد، مناهج الرتبية الريا�سية، الأردن- اإربد. 
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�سطوٌر راقْت يل 
حليمة علي الطردي 

ق�شم الإر�شاد وال�شحة النف�شية 

مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�شمة 

اإن القراءة ينبوع العطاء .. ينبوع كل املكا�سب .. ينبوع التغيري 
اإلى الأف�سل دائمًا بـ)ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن( القلم1، دخل الإن�سان 
عهدًا جديدًا، وبهذا اأ�سيفت اإلى الإن�سان خزائن معلومات، اأ�سيفت 
ذاكرة جديدة غري قابلة للعطب والنفاد، واكت�سب كرم اهلل باخللود 
اأعطاك  من  فاإن  اقراأ  العلق3،  ْكَرُم(  اْلأَ َك  َوَرُبّ )اْقَراأْ  وال�ستمرار، 
القراءة قد اأعطاك �سلطانًا وا�ستخدامًا وت�سخريًا،  فيا له من عطاء 

ملن تاأمله، وتفكر، وتدبر حظيت به !! 
الإن�سان بالقراءة ينال كرم اهلل وكرامته. 
الب�سرية هي روؤية كل ما يت�سل بامل�سكلة. 

اإنه كان ظلومًا اإن تخلى عن حمل الأمانة وجهوًل اإن مل يجتهد 
يف تزكية نف�سه ومل يتعلم علم الت�سخري وتقرير امل�سري. 
قيل اإن: ) الزمن حال الإن�سان ولي�س دورة الفلك (.

اإن معنى العلم باإيجاز �سديد اأن تدخل ال�سنة يف العقل. 
والأنف�س  الآفاق  اآيات  تذوق  ليجعل  نف�سه  �س  كَرّ ملن  طوبى 
هذا  مثل  النا�سئ  اأيها  لنف�سك  ت�سع  اأن  لك  فهل  ورحمة،  م�ساغًا 
الهدف، وتظل م�ستنفرًا مم�سكًا بعنان فر�سك، كلما �سمعت هيعة اأو 
فزعة، طرت اإليها وجئت باخلرب اليقني لتن�سر الأمن والطماأنينة، 

هذا اأملي. 
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اأ�سباب  اإ�ساءة  عن  تعجز  العلم  نور  من  القاحلة  نفو�سنا  اإن 
م�سكالتنا التي اأزمنت وتعفنت، واإن كلماتنا ت�سكو قلة ر�سيدها من 

العلم، فتاأبى اأن حتمل معنى �سريفًا. 
لي�ص �لعلم كرثة حفظ �مل�س�ئل؛ �إمن� هو نور يقذفه �هلل يف قلب 

املرء. 
من ثمارهم تعرفونهم. 

عدم و�سوح ال�سلة بني ما يف الأنف�س والواقع، هو م�سدر كل 
ال�سالل. 

من �سعى �إلى �إحي�ء �لكر�مة �الإن�س�نية يف �إن�س�ن، فك�أمن� �أحي� 
النا�س جميعًا. 

اإن ال�سلطان هو العلم. 
دفع  وتقليل  املخاطر  اجتياز  من  ميكننا  التي  املعرفة  تعّلم 

�سرائب اجلهل. 
�إمن�  �آين�ست�ين يف ت�سوير هذ� �لع�سر: ) معد�ت ك�ملة  يقول 

اأهداف مبهمة تلك هي موؤ�سرات ع�سرنا(. 
على  لن�سهر  عيوننا؛  من  النوم  ي�سلبوا  اأن  يقدرون  الذين  اأين 

قراءة ما يكتبون.
اإن الناي يبتغي من ينفخ فيه، فهل يف �سدرك َنَف�س؟! 

الوقت اأنفا�س ل تعود -عبد امللك القا�سم
اإن كل يوم يعي�سه املوؤمن غنيمة . 

بي يوم ومل اأقتب�س هدى  ومل اأ�ستفد علمًا فما ذاك من عمري   اإذا مَرّ
قال الف�سيل بن عيا�س: ))تفكروا واعملوا من قبل اأن تندموا 
.. ول تغرتوا بالدنيا، فاإن �سحيحها ي�سقم وجديدها يبلى ونعيمها 

يفنى و�سبابها يهرم(( .
ول اأوؤخر �سغل اليوم عن ك�سل            اإلى غد اإن يوم العاجزين غد 
اأو�سى حممد بن يو�سف: )) اإن ا�ستطعت األ يكون �سيء اأهم 

اإليك من �ساعتك فاعمل((. 
يا نف�س كفي عن الع�سيان واكت�سبي      فعاًل جمياًل لعل اهلل يرحمني  

كيف تتخل�س من الكتئاب د. عمرو ح�سن اأحمد بدران 
العالج القراآين ))ل اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني(( 

الأنبياء 87، ))اإَِنّ َمَع اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا(( ال�سرح 6. 
ُهُم  �ُسّ َفاَزِتِهْم َل مَيَ َقْوا مِبَ ُ اَلِّذيَن اَتّ ي اهلَلّ التقوى، قال تعالى: ))َوُيَنِجّ

وُء َوَل ُهْم َيْحَزُنون(( الزمر 61.  ال�ُسّ
َوَعِمَل  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم  ِباهلَلِهّ  اآَمَن  ))َمْن  تعالى:  قال  باهلل،  الإميان 
ِهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنون((  ا َفَلُهْم اأَْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ احِلً �سَ

البقرة 62.
برنامج للتخل�س من الكتئاب 

اقراأ القراآن اأو ا�ستمع اإليه. 
ات�سل ب�سديق حمبب اإليك. 

ا�ستمع اإلى ن�سيد حما�سي. 
اكتب اأي خواطر تدور يف ذهنك. 

حاول اأن تنام مدة من الوقت.                      
ثقف نف�سك با�ستمرار. 

قم بعمل تطوعي خلدمة الآخرين. 
حتدث باإعجاب عن بع�س منجزاتك. 
ا�سرِت لنف�سك هدية كنت ترغب فيها. 

اق�ِس بع�س الوقت يف مالعبة الأطفال. 
اذهب يف جولة، وام�ِس م�سافة طويلة. 

حاول اأن تاأخذ حمامًا دافئًا يهدئ من نف�سك. 
مار�س بع�س التمارين الريا�سية. 

تذكر اأن تاأكل ب�سورة منتظمة. 
تخيل �سيئًا جديدًا جمياًل �سيحدث يف امل�ستقبل. 

حاول اأن تغني اأغنية مف�سلة لديك وب�سوت م�سموع.    
ترجمة  احلديث،  النف�س  لعلم  املذهلة  النت�سارات 

وجيه اأ�سعد
يتوق الطفل اإلى اأن ي�سبح رجاًل، ولكن ما عدد الرجال الذين 
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يتوقون اإلى ما يتوق اإليه ؟! 
التوازن اجل�سمي والنف�سي، من دونه ل ميكن اإجناز اأي �سيء. 

اإن علم النف�س مدر�سة ي�سٍر و�سعادة و�سحو. 
تقوم  و�إمن�  فح�سب،  �ملعلوم�ت  نقل  على  تقوم  ال  �لرتبية  �إن 

ب�سورة خا�سة على نقل حالة نف�سية. 
الأ�سيل  للحب  اأنه ل وجود  نعلم  لكننا  الرتبية �سرية حب؛  اإن 

دون توازن من�سجم. 
من  الدماغية  اخلاليا  فيها  تتخل�س  ترميم  مرحلة  النوم 

النفايات ال�سامة التي تتجمع اأثناء فاعليتها. 
الإرادة ال�سوية هي م�ساألة �سحة وتوازن. 

الإرادة  تن�سئ  التي  والع�سبية  اجل�سمية  ال�سحة  لديك  لتكن 
اآليًا، ولتكن لديك الإرادة، فالإرادة هي جمرد الي�سر.

ل وجود للك�سالى يف احلياة. 
التعب اإ�سارة هدفها اأن متنع ت�سمم اخلاليا الع�سبية. 

الإن�سان ال�سوي ل يبايل قطعًا باأنفه اأو بقامته اأو ب�سعره. 
ل تف�س بعلمك ال�سامي اإل للحكماء. 

هدف التوجيه املهني، توجيه الطفل اأو املراهق نحو املهن التي 
تنا�سب ا�ستعداداته وميوله العميقة وطموحاته على اأف�سل وجه. 

األ ينقل خوفه،  انعتاق املرء من خوفه عمل جوهري من اأجل 
ومن اأجل اأن يقدر على الفهم.

متقابالن  و�سعان  يحب،  وكونه  يحب،  باأنه  الإن�سان  اعتقاد 
كتقابل ال�سمال واجلنوب. 

نتيجة  يو�سح  اأن  على  قادر  ال�سم  بهذا  اجلدير  الإن�سان  اإن 
اأفعاله واأن يعقلها ويحللها. 

تربية الإرادة تعني بلوغ القوة والتوازن والو�سوح. 
لي�س علينا القول اإن امل�ساألة م�ساألة اإرادة، بل اإن امل�ساألة م�ساألة 

قوة ورحابة فكر.
ل جدوى من �سب اللعنات على احلياة، اإن علَيّ اأن اأرى اخل�سم 
متوازنًا  قويًا  كنُت  فاإذا  �سلفًا،  مغلوب  فاإنني  واإل  اأ�سارعه،  حتى 

اأ�سبح تكُيّفي مع الظروف �سهاًل اإلى حد كبري. 
ال�سعادة يف اأن يكون الإن�سان يف مكانه. 

اأنبل الأهداف، ولي�ست  اأن يبلغ الإن�سان املو�سوعية هدف من 
املو�سوعية ممكنة اإل بالنعتاق من الذات وامل�سكالت الال�سعورية. 
على الإن�سان اأن يبحث عن الكمال، واأن يعرف اإمكاناته، واأن 

ي�سعى اإلى حتقيقها يف تناغم �سخ�سه. 
من كتاب �سطور من نور- جودت ال�سعيد

� � �
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الطالبة: فرح عمار اأحمد ال�شليمان

مدر�شة اأ�شماء بنت اأبي بكر الأ�شا�شية 

مديرية الرتبية والتعليم لق�شبة ال�شلط

ِة يجَمُعنا غِة العربَيّ حُبّ الُلّ

الأردن  ملغادرة  عائلتها  ا�سطرت  الثامن،  ال�سف  يف  فتاة  فرُح 
اإلى بريطانيا ب�سبب عمل والدها، حزنت  فرح كثرًيا لأنها ل ترغب 
اأنها  اأحزنها هو  اأ�سدقائها ومدر�ستها وجريانها، واأكرث ما  يف ترك 

�ست�سطر اإلى التعامل مع لغة جديدة مل تعتدها.
�سجلت فرح يف مدر�سة بريطانية ووجدت �سعوبة يف التاأقلم مع 
زميالتها، فهي مل تكن تتقن الإجنليزية جيدا، كما اأنها مل تعتد التنوع 
والختالف بني النا�س لهذه الدرجة، اأق�سى ما عرفته يف مدر�ستها 
يف الأردن هو اللجوء العراقي وال�سوري، ومل ي�سكل ذلك بالن�سبة لها 
ـَن  اأي اختالف، فالكل يتكلم العربية واإن اختلفت اللهجات، اأو "حَلَ

هم" -كما كانت تقول معلمة اللغة العربية-.  بع�سُ
العديد  اكت�سفت وجود  اإذ  الطلبة؛  تاأقلمت فرح بعد ف�سل  مع 
تتعمد  كانت  التي  وهي  العرب من خمتلف اجلن�سيات،  الطلبة  من 
يف ال�سابق اأن حتادث �سديقتها يارا ال�سورية يف املدر�سة يف الأردن؛ 
ا الآن فهي ل حتتاج اإلى اأن تتعمد  لت�ستمتع ب�سماع اللهجة ال�سورية، اأَمّ
امل�سرية  ف�سديقتها  متعددة،  ولهجات  لغات  اأمام  فهي  �سيء،  اأي 
الفل�سطيني  الريا�سيات، وزميلها  اإليها يف ح�سة  "فاطمة" تعرفت 
�سلمى  ا  اأَمّ الكويت،  و�سامل وجا�سم من  الأحياء،  "خليل" يف ح�سة 
وخديجة فمن تون�س واملغرب، اإ�سافًة اإلى �سديقة �سومالية واأخرى 
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لبنانية تعرفت اإليهما يف حافلة املدر�سة، وكانت ت�سعر بالفرح ال�سديد 
عندما يجتمعون مًعا ويتكلمون عن ذكرياتهم وي�سحكون كثرًيا حول 

مفارقات لهجاتهم!
الطلبة  جلميع  املعلمة  �سرحت  الحتفالت،  مو�سم  الربيع  كان 
زاوية  حجز  يريد  ن  عَمّ ت�ساأل  واأخذت  الوطني،  اليوم  حفل  طبيعة 
ليعر�س ثقافة بلده فيها، تهافت الطلبة جميعهم قائلني: اأنا.. اأنا....، 
تون�س،  من  و�سلمى  فل�سطني،  من  وخليل  الأردن،  من  فرح  فبقيت 
و�سامل وجا�سم من الكويت، وغريهم من العرب، فقالت لهم املعلمة: 
عوا اأنف�سكم على زاويتني فقط، لن نتمكن من منحكم م�ساحة  "وِزّ

اأكرث من ذلك".
عر�س  منهم  واحد  كل  اأراد  فلقد  يفكرون،  العرب  الطلبة  بداأ 
ُق لذلك، بقيت فرح تنظر اإليهم ب�سعادة غامرة،  ثقافة بلده وكان يت�سَوّ
وهم يتبادلون احلوار والنقا�س لكت�ساف فكرة، واأثناء ذلك خطرت 

يف بالها فكرة.
ا�ستطاعت فرح اأن تقنع الطلبة العرب بفكرتها، وحاورتهم جميعا 
خليل  كان  النظر،  وجهات  تقريب  على  وحر�ست  مهذبة،  بطريقة 
ـ�ًسا لفكرتها،  الفل�سطيني و�سامل الكويتي و�سلمى التون�سية الأكرث حتُمّ

و�ساهموا باأفكارهم واأ�سلوبهم يف اإقناع باقي الطلبة.
ع  اأخذوا زاوية كبرية بحجم زاويتني، وجتَمّ الوطني،  اليوم  ويف 
ر  فيها اأكرب عدد من الطلبة، وكان ا�سمها "زاوية اللغة العربية"، ت�سَدّ
خليل مدخل الزاوية ُمرتِدًيا عباءة فل�سطينية وحطة بي�ساء "الروزة" 
فوق راأ�سه، يرحب بالزوار ويدعوهم بحرارة خلو�س جتارب ول اأروع.
�سدحت اأغنية "بالد العرب اأوطاين" يف �سماء الزاوية ب�سوت 
ار العراقّي ي�سرف على ذلك، كانت �سا�سة  عذب �سجّي، وكان الطالب دَيّ
العر�س الكبرية تتو�سط الزاوية، ويعر�س فيها اأفالم وثائقية اأ�سرف 
عليها جميع الطلبة العرب؛ حيث تبداأ بعر�س خارطة الدول العربية 

ت �سلمى على الإ�سراف عليها. وتنتهي باأهم الأكالت ال�سعبية، فاأ�سَرّ
اَتّخذا طاولة عليها العديد من الأقالم  ا �سامل وجا�سم فقد  اأَمّ

واللوحات، وعر�سا تاريخ اخلط العربي بالت�سل�سل الزمني وبال�سور، 
وكانا ي�سرحان للزوار مراحل تطور اخلط العربي واأنواعه، وقد كانت 
للزوار  تكتب  فكانت   ، كافة  باأنواعه  العربي  اخلط  جتيد  خديجة 
كان  لهم،  وتهديها  ميداليات خا�سة  العربية على  باللغة  اأ�سماءهم 
جيم�س اأكرث حما�ًسا و�سعادًة حل�سوله على امليدالية؛ اإذ كتبت خديجة 

ًة بخط الن�سخ، وقد ظَلّ يقارن بينهما. قعة ومَرّ ًة بخط الِرّ ا�سمه مَرّ
� �جلهة �ل�سرقية من �لز�وية فقد ُو�سع فيه� �لعديد من من�ذج  �أَمّ
امل�سحف ال�سريف، وكان �سوت تالوة القراآن الكرمي رقيًقا وعذًبا، 
اأ�سرفت عليه فرح بنف�سها، فهي حتفظ خم�سة اأجزاء منه، وتعرف 
ُد وتقراأ؛ اإذ تعلمت ذلك يف اإحدى جمعيات القراآن الكرمي  ـِوّ كيف جُتَ
ـد  وَحّ وكيف  القراآن،  نزول  بداية  للزوار  ت�سرح  فكانت  الأردن،  يف 

القبائل، وكيف اأ�سهم القراآن يف ِرفعة اللغة العربية.
وبالقرب منها كانت زينب من ال�سومال تقراأ على احلا�سرين 
ق�سيدة "اإبراهيم طوقان" وت�سرحها، وقد لَقـْت الق�سيدة ا�ستح�ساًنا 

لدى اجلميع.
مالب�سهم  يرتدون  اليوم،  ذلك  يف  ا  جًدّ ُمنهِمًكا  اجلميع  كان 
الطلبة من احللويات  وُيّ�سِيّفون  العربية،  القهوة  ويقدمون  ال�سعبية 
ال�سعبية، مل تتوقع فرح اأن تنجح يف جمع �سمل اجلميع، لقد متكن 
لوا وحدًة واحدًة ل  اجلميع من عر�س ثقافة بلده يف الوقت نف�سه، و�سَكّ

اأ، فكانت اللغة العربية جامعتهم.  تتجَزّ
اإدارة املدر�سة بعد اأ�سبوع بتكرمي الطلبة العرب جميًعا؛  قامت 
ًزا، كما مَتّ تكرمي  اإذ ح�سلوا على جائزة الزاوية الأكرث ح�سوًرا ومتُيّ
اأَنّ عبارات ال�سكر والتكرمي على  طلبة اآخرين، لكَنّ املفاجاأة كانت 
مة لهم كانت مكتوبة باللغتني الإجنليزية والعربية،  امليداليات املُقـَدّ
وبخط الن�سخ، فنظر الطلبة العرب بفخٍر اإلى زميلتهم خديجة التي 
اأحمد  قول  عيونها  قروؤوا يف  لقد  و�سعادتها،  ابت�سامتها  تكتم  كانت 

�سوقي:
ُه يف ال�ساِد اإَِنّ اَلّذي َماَلأَ الُلغاِت حَما�ِسًنا      َجَعَل اجَلماَل َو�َسَرّ

� � �
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الطالبة: اأ�شيل عمر النجادات

مدر�شة حالوة الثانوية ال�شاملة للبنات

اأق�سانا ينزف يا اأمي

وطنّي  يوم  �سم�س  اإ�سراقة  ومع   املحتلة  القد�س  بيوت  اأحد  يف 
�سجادة  على  فوجدتها  والدتها،  غرفة  فل�سطنُي  دخلت  جميل، 
يفَكّ  اأن  اإلى اهلل  وتت�سرع  باكيًة على احلال،  يديها  ترفع  ال�سالة 

اأ�سَر زوجها ويجعل ابنها ال�سهيد يف الفردو�س الأعلى.
البنة )فل�سطني(: اأماه اإلى متى هذا الوجع، اإلى متى �ستموتني 
ح�سرة، يا اأماه ل يفيدك هذا البكاء واهلل يا اأمي ثم واهلل اإّن وعد 
ربي �سيتحقق، ل تقلقي يا اأُماه، ل تبكي، فهذا حكم اهلل، اأ�سال اهلل 
يا اأمي اأْن يفّك اأ�سر اأبي واأْن يجعل اأخي يف جنات الفردو�س الأعلى.
اأعي�س  واهلل  فاإنني  ومعينا،  عونًا  لك  �ساأكون  اأماه  يا  هنا  اأنا 

وجعك يا اأماه، هل تظنني اأنهم يدعون اإلى ال�سالم؟ فهل ترين اأّن 
هدم الأق�سى وبناء الهيكل مكانه هو ال�سالم؟

الأم: ابنتي اأتوجع على حالنا، اإلى متى �سنبقى يف اّلذل والهوان 
�ساأذهب  اأمي  يا  يل:  يقول  كان  عندما  لأخيك  اأ�ستاق  متى؟  اإلى 
لته وكانت اآخر قبلة، كاأنه يعرف اأنه �سيودعني  لأدافع عن وطني، قَبّ

يف ذلك اليوم.
فل�سطني: يا اأماه اإّن م�سري اأر�س فل�سطني يعطي فل�سطني ثقة 
اأنا ال�سيف الذي  اأْن ينت�سر احلق على الباطل والطغيان،  واأماًل يف 
يلتهب واأنا احلّق يا اأمي، ماذا بيدي اأن اأعمل فقد ِمُتّ وجًعا على حالك.
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املحتلون،  اأ�سرُه  فاأبوك  به،  اأمُرّ  ما  يكفيني  ابنتي،  يا  الأم: 
واأخوك اأ�سُت�سهد يف اأر�س القد�س، ومل يبّق يل اإل اأنِت.

فل�سطني: اأنا اأتوجع يا اأمي على حال اأخي الذي فقدناه، وعلى 
اأبي الذي اأ�سره ال�سهاينة، اأمي ،يزعجني اأنينِك يف الليل؛ ل تنامني 
اكتَظّ  حويل،  من  الأ�سياء  كل  اأمي  يا  تال�ست  قليلة.  �ساعات  اإل 
، ركبتاي ترجتفان خوفًا من اأْن اأفقدِك يوًما ما. ال�سباب اأمام عينَيّ

الأم: كيف يل اأن اأحتمل اأكرث من ذلك؟
الن�سر حتى  م�سرية  ت�ستمر  �سوف  اأمي  يا  تقلقي  ل  فل�سطني: 

يرفرف العلم الفل�سطيني يف القد�س ويف كل �سرب يف فل�سطني.
الأم: �سيهدمونه يا ابنتي بحجة الدين وال�سيا�سة.

فل�سطني: هذا لي�س ديًنا ول �سيا�سة، اأنهم يريدونه مل�سلحتهم 
ومعتقداتهم املزعومة، اأمي لقد وهبت روحي لربي موحدًة قا�سدة 
فل�سطني  بع�سق  ُمَتّيمًة  الأق�سى،  بحب  م�سلحًة  وال�سهادة،  اجلهاد 

والقد�س، ُمغرمًة بال�سهادة. 
امل�سجد  حرمة  امل�ستوطنني  انتهاك  ابنتي  يا  اأحتمل  ل  الأم: 

الأق�سى. 
فل�سطني: اأمي ما راأيك اأن ندافع عن امل�سجد الأق�سى؟

الأم: كيف ذلك يا ابنتي؟
فل�سطني: �سنذهب اإلى امل�سجد الأق�سى لندافع عن م�سجدنا، 
األ تتذكرين قول هارون الر�سيد عندما قال:" ن�ساوؤنا مع رجالهن 

ن�ساء ومع غري رجالهن رجال"؟!
الأم: بلى يا ابنتي، اأذكر جيدًا، لكن ماذا علينا اأن نفعل؟

على  والأطفال  الن�ساء  ونحث  امل�سجد  اإلى  �سنذهب  فل�سطني: 
ب�أَنّ  يقني  ليكونو� على  �لكرمي؛  �لقر�آن  معن�  ونحمل  �لرب�ط معن�، 

دين احلق �سينت�سر باإذن اهلل، و�سرنّدهم باحلجارة.  
الأم: فكرتك رائعة، وفقك اهلل يا ابنتي، هيا لنقَف اأمام هوؤلء 

ال�سهاينة ولَنْحمَي امل�سجد الأق�سى ونحرَر الأ�سرى.
لنكون  للن�ساء،  فكرتي  واأقدم  بيت  كل  اإلى  �ساأذهب  فل�سطني: 

جميعنا يدًا بيد.
ًما بالن�سبة لأهل القد�س  الأم: كّل الن�ساء يعتربن الأق�سى ُمقَدّ
فهو  الدينية؛  لأهميته  وذلك  الأر�س،  بقاع  �ستى  يف  للم�سلمني  بل 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سيدنا  وم�سرى  ال�سريفني،  احلرمني  ثالث 

و�سلم.
�سبيل  اأمامنا  يوجد  ل  ولكن  بحياتنا،  ن�سحي  اإَنّنا  فل�سطني: 
ا يجول يف خواطرنا اإل بهذه الطريقة،  اآخر، ماذا لدينا لنعرب به عَمّ

ول �سيما اأَنّ رجالنا واأبناءنا يعانون الأ�سر يف �سجون العدو.
اأعداء اهلل  بها  لنهزم  باأيدينا ونذهب  الأم: �سنجمع احلجارة 

املحتلني، اذهبي اأنِت يا ابنتي و�ستكونني يف حفظ اهلل ورعايته.
فل�سطني: اأ�ستودعك اهلل يا اأمي.

الن�ساء  اإلى  ذهبت  هل  ُبَنَيّتي،  يا  حزينة  اأنِت  ملاذا  الأم: 
لتخربيهّن؟

اأ�سبحت  اأمي  يا  الطفلة  حتى  ذهبت،  اأمي  يا  نعم  فل�سطني: 
تعاين.

الأم: ماذا جرى يا اأبنتي؟
تلهو  طفلة  وكانت  البيوت،  اأحد  داخل  كنت  اأمي  فل�سطني: 
باألعابها وتعمل منهم جنودًا �سهاينة وتقاتلهم وكاأنها حملت الهَمّ 
�سغريًة لتدافع عن وطنها واأر�سها، فن�سَيْت براءة طفولتها وكربت 

قبل اأوانها.
الأم: يحزنني حالها �سيتحرر كل طفل، و�سريجع كل ابن لأهله 

وكل اأب لعائلته باإذن اهلل تعالى.
اإلى  الو�سول  اأجل  من  الحتالل  جنود  �سنواجه  فل�سطني: 

الأق�سى وحمايته، فلنكمل م�سريتنا.
الأم: جتمعت الن�ساء يا فل�سطني، لنذهب.

فل�سطني: اأمي �ساأذهب اأنا فحافظي على نف�سك، فاأنا ل اأ�سمن 
عمري ثانية واحدة، فاأنا وهبت نف�سي لل�سهادة والدفاع عن هويتنا 

العربية الإ�سالمية.
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الأم: واأنا يا ابنتي اأ�ستودعِك اهلل الذي ل ت�سيع ودائعه.
فل�سطني: �سنذهب كلنا يًدا بيد لنخل�س امل�سجد الأق�سى من 

اأيديهم.
�سبقونا  قد  والأطفال  الرجال  من  الكثري  اأرى  ابنتي  يا  الأم: 

للدفاع عن الأق�سى.
فل�سطني: نعم، فقد قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:"اخلري 

باأننا جميعنا من ن�ساء  واأنا واثقة  اإلى يوم القيامة"،  اأمتي  يِفَّ ويف 
ورجال واأطفال �سنحمي امل�سجد الأق�سى.

�سنكون  باحلجارة،  لرنجمهم  ونذهب  م�سريتنا  �سنكمل  الأم: 
الرجال  ومعنا  الأق�سى،  امل�سجد  يف  املرابطات  الن�ساء  نحن 

والأطفال.
اأماه اإين اأرى �سم�س احلرية ت�سرق من جديد.

� � �
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العلُم نوٌر مثمٌر

�شعر الطالبة هبة اهلل اأبا زيد

مدر�شة املعمرية الأ�شا�شية 

مديرية تربية ق�شبة املفرق

هاجْت بِه اأ�سجاُننا وتهَيّمْت

فاهتاَج غ�سُن الأيِك بالأوراِق

فاأبْيُت اإل اأن اأُبا�ِسَر ِذْكَرُه

ُع ُف�سحَة الآفاِق َعّلي اأو�ِسّ

ُر ُم�سغًة عاثت بها َعّلي اأَُب�سّ

ُنَوُب احلياِة بنربة الإرفاِق

َعّلي اأُ�ساِطُر ُبرهًة َمن هاَمُه
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ُحبُّ التعلُِّم خ�سيَة الإمالِق

اإِمالُق ِعلٍم يا اأخي ل َمْطعٍم

َم ِق�ْسمَة الأرزاِق فالِعلُم ُق�ِسّ

َهْمِهْم على هاماِت روحك مرهفًا

فالعلُم فيَك كنق�سِة امليثاِق

روَحَك يف ِرحاِب العلِم قْل ْد �سُ َقـِيّ

ني ِبوثاِق خذين �سجينًا ُلـَفّ

ِمّ ظالمهم هادر ِب�سوتَك بني �سُ

فالعلم نوٌر ُمثِمُر الإيراِق

َدْح ِبداِج الليِل يف َحَلكاِتِه  وا�سْ

وان�َس الهوى ب�سبابِة املُ�ستاِق

عُي يف طلِب العلوِم عبادة فال�َسّ

اِق وُق جاوَز نظرَة الُع�َسّ وال�َسّ

وبِه جِتدَك به وجوُدَك واجلوى 

ُز اأَعَذَب الأَذواِق ِيّ وبه مُتَ

َجِت امل�ساعُر فاْنَثنى وبه تاأَجّ

وراِق �ْسُطَح الأَ �ِسْعري ُي�ساِفُح اأَ

ُه َب َفْي�سُ وهو اجَلموُم فما تن�سَّ

وِر يف الإِ�سراِق وهو انبالُج النَّ

َدْع عنَك اآفَة جْهلهم اأَبِحْر به

َفِبِه اأَ�ساَءْت عتمُة الأَحداِق
� � �
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التق�سيم البنائي لكتاب كليلة وِدمنة 

�شفاء حرب اأحمد حرب

مدر�شة تبنة الثانوية للبنات 

 مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة 

كليلة ودمنة عبقرية ابن املقفع، هو كتاب تاأدُّب باللغة العربية 
فيه  قال  الرتكيبية،  وقوالبها  كاتبها  وبالغة  وخيالها  ت�سورها  يف 
بيئة  من  "�أمن�ًط�  ودمنة  كليلة  اأدب"  يف  تلمح  "اإنك  ال�سامرائي: 
اأن جتد  تعدم  ل  واأخرى ح�سرية،  بدوية  فيها �سوًرا  تلمح  عربية، 
فيها مادة قدمية من مثل اأو قول ماأثور".)ال�سامرائي،9(،  واإن من 
ا من القدرة الت�سكيلية  يتجول يف كتاب كليلة ودمنة ليلمح نوًعا خا�سًّ
ع فيها املرتجم األفاظ اللغة خلدمة حكاياته، والفكر  اللغوية التي طَوّ
الذي اآمن به، "وحاول مبكت�سباته ال�سخ�سية وقريحته الإن�سانية اأن 
ا كادت ت�سيق يف ميدان ال�سعر، فاأعاد احلياة  يولد معاين واأغرا�سً

للنرث، واأعطاه الدور الالئق به الذي مازال يتمتع به وي�ساير اأنواع 
الكتابة احلديثة." )ندية،139(

ُد الأبواب يف كليلة ودمنة من مميزات اجلن�س الأدبي الذي  تعدُّ
اختاره ابن املقفع لرتجمته،  ولهذا التعدد غاية يف نف�س �ساحبه؛ 
ال�سلطان،  اإلى  املوجهة  املتعددة  الن�سائح  ملعاجلة  فنية  حيلة  فهو 
الأمور  يف  واحلزم  بالعدل  اخللقية  الن�سائح  هذه  اأهم  وتتعلق 
والعمل املتعقل ل بالهوى الذي هو الداعم الأ�سا�سي مللك اأي �سلطان 

يف اأي مملكة له. 
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1.مقدمة ابن املقفع لكتابه املرتَجم:
اإلى  فيها  ُي�ِسْر  مل  التي  املوؤلف  مقدمة  على  بداية  الكتاب  ُبِنَي 
اأثناء  واجهته  التي  ال�سعوبات  اأو  والتحديات  املبذولة  جهوده 
�س  ترجمته، بل عر�س فيها غايته من ترجمته لهذا الكتاب، وحَرّ
ـًزا على اأهميته احلقيقية لعلماء  القارئ وال�سامع على مطالعته، ُمرِكّ
�سماه  وقد  علمائهم،  نتاج  وقمة  ثروتهم  املقفع  ابن  ويعّده  الهند، 
اأبواب  اأول باب من  اإلى  اأ�سار طه ح�سني ا�ستناًدا  كليلة ودمنة كما 
حكاياته، وهو مما و�سعه علماء الهند من الأمثال والأحاديث، وكان 
ِلهًوى  ُجمع  اأنه  مقدمته  ثنايا  من  ي�ستنبط  اأن  الرتجمة  من  هدفه 
فعليه  واإحكامه،  قراءته  فيه ويف  يتثــَبّت  اأن  القارئ  وعلى  وحكمة. 
بالفهم مبا يقراأ واملعرفة حتى ي�سع كل �سيء مو�سعه وين�سبه اإلى 

معناه. )ح�سني،  �س5-3(.
2.باب توجيه ك�سرى اأنو �سروان برزويه اإلى بالد الهند:

رغب ملك الفر�س ك�سرى اأنو�سروان برتجمة كتب احلكمة والعلم 
لولعه ال�سديد بها، فوقع الختيار على برزويه الطبيب، ف�سافر اإلى 
وكَوّن �سداقات معهم  ب�سّره عنهم،  باأهلها متخفـًيا  واختلط  الهند 
حتى و�سل اإلى م�سوؤول خزائن ملك الهند وت�سادقا، واأف�سى اإليه 
الهند، ثم  بقراءة كتاب ذخرية  امل�سوؤول  له  و�سمح  ب�سره،  الطبيب 
نه وعاد به اإلى ك�سرى الذي فرح به كثرًيا، واأكرم برزويه،  حفظه ودَوّ

و�سمح له اأن يكتب  مقدمته يف ن�سخة الكتاب التما�ًسا جلهوده.
3.باب برزويه الطبيب:

الكتاب  يف  املقدمة  هذه  كتابة  ك�سرى  من  برزويه  التم�س  لقد 
بن  بزرجمهر  ياأمر  اأن  امللك  راأى  "اإن  قال:  فقد  وتاأديب،  لعربة 
وين�سب  با�سمي،  باًبا  الكتاب  هذا  راأ�س  يف  يل  ي�سع  اأن  البختكان 
اإليه �ساأين وفعلي ليكون ملن بعدي عربًة وتاأديًبا، ويحيا به ذكري ما 
حييت يف الدنيا وبعد وفاتي، فاإَنّه اإن فعل ذلك فقد �سرفني واأهل 
بيتي اآخر الأبد"، ابتغى برزويه اخللود املن�سود يف الأزمان الالحقة، 
" )طه ح�سني،  �س23 (،  امللوك  ا ملن قراأه على طاعة  "وحتري�سً

وتخليًدا ملفاهيم الأخالق وبحثه عن احلكمة اأينما كانت. 
�س برزويه اإلى احلديث عن تعدد الأديان  يف هذه املقدمة تعَرّ
اإلى  �سعى  بل  ما،  لعقيدة  ي�سرِتْح   مل  لأنه  ع�سره؛  يف  ال�سائدة 
والنزوات،  ال�سر  وترك  الإطالق  على  كان  اأينما  باخلري  اللتزام 
قال: "فكففت يدي عن ال�سرب والقتل وال�سرقة واخليانة، ونف�سي 
عن الغ�سب، ول�ساين عن الكذب، وكففت عن اأذى النا�س والغيبة 
نت فرجي عن الن�ساء، ول اأكذب بالبعث واحل�ساب  والبهتان، وح�سَّ
ول  قرين  مثله  لي�س  ال�سالح  وراأيت  والعقاب،  والثواب  والقيامة 
ق اهلل له – ي�سري، واأ�سبته خرًيا على  �ساحب، ومكت�سبه – اإذا وَفّ

اأهله، واأبّر من الآباء والأمهات" )طه ح�سني، 34(.  
يف رحلته اإلى الهند در�س الأديان وحاول اأن يتخذ منها موقفا 
متمثال ب�سورة الرجل الذي وقع يف بئر اأجلاأه اإليها اخلوف وتدلى 
فيها وتعلق بغ�سنني نابتني......اإلى نهاية هذه احلكاية، وقد قدم 
التي  املخاطر  هول  من  تخويفنا  يف  واأغرق  املثل  هذا  برزويه  لنا 
تعر�س لها هذا الإن�سان وقد تنا�ساها عندما ان�سغل بطعم الع�سل، 
ومل يكتِف الراوي بذلك، فقد �سرح بدللت املثل الرمزية �سارحا 
وخماوف  و�سرورا  اآفات  اململوءة  بالدنيا  البئر  :"�سبهت  فقال  لها 
تعمدت  �لتي  �الأربعة  ب�الأخالط  �الأربعة  و�سبهت �حلي�ت  ومت�آلف،  
وال�سم  الأفعى  من  كاحلمة  فهو  �سيء  منها  يهيج  ومتى  الإن�سان 

املميت.......".)املرجع ال�سابق، 41(
ا�ستطراد طفيف:

جند اأمورا يف مقدمة برزويه كالزهد والتن�سك توحي لنا باأَنّ 
ابن املقفع هو كاتبها على ل�سان برزويه، لقد كان ابن املقفع يرتجم 
احل�سارة  اإرث  اإلى  ينظر  الذي  امل�سلم  العربي  املتلقي  على  وعينه 
قهرها  الإ�سالم من  وثنية متكن  اإرث حل�سارة  اأنه  على  الفار�سية 
ا�ستثارة  على  حري�س  املخاِطب  فاإن  وبالتايل  نريانها،  واإطفاء 
م�ساعر امل�سلمني بذكر ما يدل على اإعالء �ساأن الديانات الأخرى،  
اأو  كالبوذية  الأديان  متجيد  اإلى  تقود  اإ�سارة  اأي  على  اأعرث  ومل 
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الزراد�ستية اأو املانوية.  
بل على العك�س متاما وجدنا اللم�سة الإ�سالمية مبثوثة يف ثنايا 
يف  وينظر  اأراد  اإن  يدركها  اأن  املتعقل  العاقل  وعلى  املقدمة،  هذه 
وراثة  ول  اإكراه  غري  من  نتيجة  اإلى  ي�سل  حتى  ويقارنها؛  الأديان 
قال  �ساأنه.  عَزّ  بها  ومعرفة اخلالق  بالعقل  لها  التفطن  بل  الأهل، 
يف كتابه :" راأيت اأن اأراجع علماء كل ملة، واأناظرهم فاأنظر يف ما 
ي�سفون، لعلي اأعرف بذلك احلق من الباطل فاأختاره واألزمه على 
ثقة ويقني، غري م�سدق مبا ل اأعرف، ول تابع ما ل يبلغه عقلي، 
ففعلت ذلك و�ساألت ونظرت، فلم اأجد اأحدا من الأوائل يزيد على 
مدح دينه، وذم ما يخالفه من الأديان؛ فا�ستبان يل اأنهم  يف الهوى 
يجيبون ويتكلمون، ل بالعدل، ومل اأجد عن اأحد منهم �سفة تكون 

عدل يعرفها بالعقل وير�سى بها." )املرجع ال�سابق،28(
4.باب الأ�سد والثور:

ميثل هذا الباب امللك برموز بالأ�سد طبعا، فهو ال�سلطة العليا 
يف اململكة وما يحيق به من موؤامرات داخل عرينه وخارجه و�سعي 
احل�ساد بني املتحابني، وفيه دعوة اإلى جتنب كالم الو�ساة والتثبت 
ب�سبب  كانت  اخلليقة  منذ  وقعت  جرمية  فاأول  كالمهم؛  �سحة  يف 
اكتملت  اأن  اإلى  ال�سالم   عليه  لآدم  اإبلي�س  من  واحل�سد  الغرية 

ال�سورة على الأر�س يف حادثة قابيل وهابيل.
5.باب البحث يف اأمر ِدمنة:

فعله اخلائن  ملا  نتيجة حتمية  لأنه  ب�سابقه؛  متعلق  الباب  هذا 
احلا�سد املت�سبب مبوت نف�س بريئة، وجالب احلزن والندم على قلب 
القاتل املغفل الذي وقع يف �سراك ذكاء دمنة وهنا يقع اختيار بيدبا 
يلتم�س  من  اأنه  "وليعلموا  فيه:  قائال  له،  ق�سا�سا  املوت  احلكيم 
منفعة نف�سه بهالك غريه – ظاملا له بخديعة اأو مكر اأو خالبة – 
اإلى  و�سائر  ومغبته...  وعاقبته  عليه  ذلك  وبال  من  ناٍج  غرُي  فاإنه 

البوار على كل حال". )املرجع ال�سابق،124(

6.باب احلمامة املطوقة:
        لقد ا�سماأز دب�سليم من فعل دمنة لهذا طلب من بيدبا 
الباب �سورة  لهذا طلب يف هذا  قبل،  ا  عَمّ متناق�سة متاما  �سورة 
ال�سداقة ما جتلبه معانيها من القوة والحتاد والألفة بني اأفرادها، 
�سداقة  من  الطبيعية  املت�سادات  بني  غريبة  �سداقة  تن�ساأ  حيث 

احلمامة للجرذ اإلى �سداقة الغراب فال�سلحفاة ثم الغزال. 
7.باب البوم والغربان:

         وهو باب يلتم�س فيه �ساحبه احلذر كل احلذر من العدو 
د حمبتك، فال ت�سدقه  املقّنع املداجي؛ فمهما اأظهر لك الود وتعَمّ
اإل على حذر،  وقد اأورده يف �سورة �سراع �سديد بني الغربان وطيور 
كفة  اأن  اإل  للبوم،  كانت  البداية  يف  الن�سبية  الغلبة  اأن  مع  البوم، 
ذكي  غراب  دبرها  ومكيدة  حيلة  بعد  النهاية  يف  رجحت  الغربان 

ونال من مع�سر البوم كلهم مبعاونة اأ�سدقائه. 
8.باب القرد والغيلم: 

(؛  الغيلم   ( ال�سلحفاة  وذكر  عجوز  قرد  بني  جميلة  حكاية 
زوجته  له  زينته  ملبتغى  �سداقته  ا�ستغَلّ  الغيلم  اأن  اإل  ت�سادقا  اإذ 
فـَوّت على نف�سه حاجته  اأنه  يوقع به غري  اأن  فاأراد  )ال�سلحفاة (، 

منه.
9.باب النا�سك وابن عر�س: 

رب فيه مثل العمل  وهو باب ق�سري بني اأبواب �سبه طويلة، �سُ
من غري ترٍوّ ول تثبت، ووقع فيه جزاء العقاب من جن�س العمل؛ مِلا 

فيه من الت�سرع والتهور يف معظم الأمور. 
 10.باب اأبالد وايراخت و�سادرم ملك الهند: 

ملكه،  وثبات  تكرمه  التي  امللك  �سفات  يف  الباب  هذا  يبحث 
والتعقل  �سدورها  قبل  القرارات  اتخاذ  يف  النظر  اإلى  دعوة  وفيه 

فيها، وقد خال هذا الباب من ال�سخ�سيات احليوانية. 
11.باب مهرايز ملك اجلرذان: 

وامل�ست�سارين  الوزراء  اختيار  يف  يفح�س  الباب  هذا  اإن 



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 154

واحلكماء ليكونوا عونا للملك يف حكمه، وينال من اأعدائه بالتدبري 
واحليلة باأقل اخل�سارات. 

12.باب ال�سّنور واجلرذ: 
عليه  كرثوا  ولو  عدوه  من  املخرج  يلتم�س  الذي  العاقل  اإن 
العدو  بع�س  وموالة  بالتحايل  منهم  ي�سلم  لكنه  للهالك،  وتعر�س 

وم�ساحلته. 
13.باب امللك والطري قربة ") فنزة (":

الباب  خامتة  ولي�ست  الطاغي.  امللك  من  الرعية  حذر  يبني 
نظرية �لفيل�سوف و�إمن� هي قفل للق�سة �ملروية بجملة و��سلة وهي: 

وطار".  امللك  ع  وَدّ " ثم 
 14.باب الأ�سد وابن اآوى:

اإذا ظلمهم تخافه الرعية،  الباب م�ساألة امللك ورعيته،  يعالج 
واإذا عاقب هل تراجعه الرعية؟ 

15.باب ال�سائح وال�سواغ: 
فاإذا  �سابقه على نحو خمتلف قليال،  الباب عر�س  يكمل هذا 
اأهله حتى ل  اأن يعلم  �سنع امللك اخلري وال�سالح يف رعيته فعليه 

ي�سيع، وَمْن ي�ستحق ثقة امللك وعمل املعروف يف اأهله.  
16.باب ابن امللك واأ�سحابه:  

هذا الباب خمتلف عن �سابقه من الأبواب، فهو يدعو �ساحبه 
اهلل  وباأَنّ  الأذى،  على  وال�سرب  وقدره،  اهلل  بق�ساء  الإميان  اإلى 

ا الظَنّ به.  يجازي خري اجلزاء اإِْن اأح�سَنّ
17.باب اللبوؤة والأ�سوار وال�سغرب: 

ل  لنف�سك  تر�ساه  ل  "ما  مفادها  حكمة  الباب  هذا  يف  متثل 
ُه لغريك". تر�سَ

18.باب النا�سك وال�سيف: 
اإدراك ووعي به ول خربة،  كتقليد  ابتغاء عمل من غري  وفيه 
امللك  على  وخيمة  ذلك  وعاقبة  الأكفياء،  لغري  الوزراء  منا�سب 

والرعية على ال�سواء. 

الأبواب  اإليها  واأ�ساف  حكاية  ع�سرة  خم�س  املقفع  ابن  فجمع 
الثالثة الأولى، ف�سارت ثمانية ع�سر باًبا، وتقوم على ثنائية امللك 
�سماع  يف  امللك  ورغبة  الكتاب  اأبواب  كل  حتكم   التي  واحلكيم 
يل  فا�سرب  املثل،  هذا  �سمعت  )قد  قول  من  يكرث  اإذ  احلكمة؛ 

مثل....(، ثم يبداأ بيدبا ب�سرد حكاياته. 
البناء الفني للحكايات 

التوالد والتنا�سل 
حتددت يف بنية اخلطاب وم�سار احلديث ميزة التوالد، يقول 
الق�س�س  تتنا�سل  اإذ  مت�سعبة؛  الأبواب  هذه  "فمعظم  حمدي: 
ق�س�سا ويتداخل بع�سها يف بع�س" )حمي الدين حمدي –،39(. 
املتتالية.  املوالية  الق�سة  مبعنى  اإل  ُتفَهُم  ل  متداخلة  فالق�س�س 
منتهية  غري  لعلها  طويلة  الق�س�سية  "فال�سل�سلة  ندية:  عند  وهي 
ثقافات  واإلى  متنوعة  ح�سارات  اإلى  الكتاب  انت�ساب  على  دالة 

خمتلفة ".)ندية -192(
تولدت  قد  الأم،  احلكاية  وهي  والثور،  الأ�سد  حكاية  فرتى 
الأم،  احلكاية  غر�س  جمملها  يف  تخدم  حكاية  ع�سرة  ت�سع  منها 
العداوة  على  ويحملهما  املتحابني  بني  يدخل  الذي  اخلائن  وهي 
وثماين  حكايات،  �ست  وَلّدت  املطوقة  احلمامة  وباب  والبغ�ساء. 
ـَظ بن�سيب  حَتْ اأبواب مل  والغربان، وهناك  البوم  حكايات يف باب 
من هذه البنات ال�سغريات )احلكايات املتوالدة ( فيها، ومنها ما 

كان لها ن�سيب �سئيل من احلكاية الواحدة واحلكايتني.
اإلى  الأبواب خ�سي�سة ال�ستطراد من مو�سوع  وجند يف هذه 
اآخر داخل الباب الواحد وعدم التقيد بفكرة الباب الأ�سل. وهذه 
بالرمزيات  ومتارت  الأمثاَل  اْرَتَدِت  التي  الن�سائح  ت�سمنت  امليزة 

ون�ساأت عنها اأمثال اأخرى، وقد توزعت على �سنفني:
1( �سنف احلكاية الأم.

2( �سنف احلكايات الفرعية.
ول �سك اأن الغاية اجلوهرية من التوليد هذا هو فتح م�سالك 
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ومنافذ اإلى الن�سائح الفرعية التي ل تخ�س�س لها اأبواب م�ستقلة، 
ووظيفتها اأن جتعل ) كليلة ودمنة ( منفتحا قابال لالإ�سافات. 

التي  احلكايات  جماليات  يف  الت�سعبية  الكاتب  فنية  وظهرت 
ويخلق  احلياة  يحاكي  عامل  من  جزء  اأو  بعامل  الإيهام  على  تقوم 
ليحيط  كافًيا  )زمكانيًّا(  اإطارا  ويختلق  يرويه،  راوًيا  للموؤلف 
باحلكاية وي�سوغها، و�سخ�سيات تت�سارع واأحداثا متعددة متوترة 

اأو جتري فيها احلياة. 
الرتميز والتمثيل 

بال�سلطة  له  ُي�سَلُّم  كاتبا ديوانيا يخاطب ملكا  النا�سح  ملا كان 
دون  هي  التي  مبنزلته  اإقرارا  مُمَثّلة،  برمزية  ن�سائحه  قدم  فقد 
الكاتب  به  يح�س  مبا  اإيحاء  اإل  هذا  م�سلكه  فما  ال�سلطان؛  منزلة 
اإذ  مبا�سرة؛  يخاطبه  فال  ال�سلطان  منزلة  اأمام  منزلته  تدين  من 
باألوان من  ُه على ال�سلطان بالأمثال والتوجيه املبا�سر فيها  مُيِوّ هو 
اللتما�س املحبب يف م�سار الرزانة والهدوء؛ حتى ت�سل  اإلى املتلقي 

على �سبيل التقَيّة، ولي�س من باب الإلزام على الأمر. 
و�سريها  الأمثال  انطالق  ويف  وتالحقها،  اأبوابه  عر�س  "ويف 
املا�سي  املبتدئ يف  الزمن اخلطي  على  يقوم  زمني  وعي  ونهايتها 
يف  رغبته  عن  يك�سف  وذلك  تليه،  التي  الأوقات  اإلى  وال�سائر 
املثل على  اإلى  فيها  زمنه، عمد  بالتحكم يف  العامل  ال�سيطرة على 
األ�سنة احليوانات لإر�ساد النا�س متجنبا الأ�سلوب املبا�سر كقاعدة 
للخطاب" )املرجع ال�سابق، 40( الغر�س منه الرتابط الجتماعي، 
وال�سراع اأحد مظاهره للتاأثري يف النا�س وتوجيههم؛ اإذ يك�سف عن 
�سراع الأهواء وامل�سالح والإرادات والقوى الجتماعية والتنظيمات 
ال�سيا�سية؛ يقول �سيف: "فالن�س والكاتب وليد ع�سره، وما فر�سته 
الروح  تاأجج  ب�سبب  والعبا�سي  الأموي  اأواخر  الع�سَرْين  قيود  عليه 
الفار�سية وظهور النزعة ال�سعوبية" )�سيف، 121(. واأخذت تنزع 
ال�سلطة  هياكل  فتغريت  كبريا،  اأثرا  الأدب  يف  وتوؤثر  امل�ساواة  اإلى 

و�سارت متنوعة العنا�سر. 

ال�سلطة  على  املوايل  مترد  من  النوع  هذا  تفاقم  ولتفادي 
ديوانا  املهدي  اخلليفة  اأقام  احلكم  �سوؤون  يف  وتدخلهم  احلاكمة 
الختيار  من  النوع  فهذا  -123(؛  )�سيف  ملحاكمتهم  خا�سا 
ت�سري  ذكية  حيوانات  يف  الرمزية  من  نوع  فيه  املرتجم  التاأليفي 
فالأخري  والأديب،  العالقة بني احلاكم  تاأزم  اإلى مدى  بحوارياتها 
يتلم�س بوجدانه الجتماعي واإح�سا�ساته املرهفة قهر ال�سلطة عليه 
وعلى املجتمع، وقد اأ�سار هالل اإلى ذلك بقوله: "وق�سد يف اأبواب 
كتابه تعليم امللوك كيف يحكمون، والرعية كيف تطيع، على ل�سان 
احليوان ليكون اجلد يف �سورة ممتعة جتتذب اإليها العامة ويلهو بها 

اخلا�سة " )حممد غنيمي، 494(
والنقد  للتغيري  و�سيلة  الفني  الكتاب  نرث  يف  الرمزية  فكانت 
ندية:  يقول  الكتابة.  من  النوع  لهذا  فني  ميل  النقد  ولعل  غري،  ل 
على  معتمد  �سردي  نرث  قالب  يف  و�سيا�سي  اجتماعي  "فالنقد 

الرواية، والنقد موجه للمجتمع بكافة طبقاته." )ندية، 169(
ال�سرد الق�س�سي واحلوار

لقد ترك الراوي الكالم ل�سخ�سياته احليوانية داخل حكاياته 
هام�سي  الكبري  الراوي  ودور  الأخبار،  لنقل  اأمامها  املجال  ليف�سح 
لأَنّ  ا�ستباقها؛  اإلى  مبادرة  ول  الأحداث  تعليق على  ل  اإذ  حمدود؛ 

احلكايات والفعل ال�سردي قائمان على ال�سخو�س.
واعتمد يف �سرده الق�س�سي على احليلة واملكر واخلداع على 
خيالية  فكرية  الت  تاأمُّ اإلى  لي�سل  وغريها؛  وال�سباع  الطري  ل�سان 
ـاًل  ُمـتوِغّ اإلى الذهن،  اأجواء اخليال وتقرب الواقع  عقلية حتلق يف 
يف  لَيـ�ْسَلَم  امللك  اأو  احلاكم  مع  وحديثه  الإ�سالحية  خيالته  يف 
والغربان  البوم  حكاية  يف  يقول  اإذ  والعقاب؛  البط�س  من  النهاية 
واإن  ن�سيحة  �ساحبه  يكتم  يكن  "مل  ال�سالح:  الوزير  �سفة  عن 
ا�ستثقلها، ومل يكن كالمه مع هاَتنْي كالَم خرق ومكابرة، ولكن كان 
له  في�سرب  يغ�سبه؛  اأن  دون  بعيبه  اأخربه  ورمبا  وِلني،  ِرْفٍق  كالم 
للغ�سب  يجد  ول  عيبه  به  فيعرف  ويحدثه عن عيب غريه  الأمثال 
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عليه �سبيال."
ويف حوار بني ملك الغربان ووزيره؛ حيث ي�سوبه نوع من الليونة 
والألفة بينهما وال�سداقة غري املعهودة بني احلاكم واملحكوم، قال 
وراأي  راأيه  و�سعف  ِه  ِبَغـِيّ اإل  البوم  ملك  يهلك  "مل  الغربان:  ملك 
�سحة  على  والتاأييد  والت�سديق  الرد  �سريع  الغراب  فكان  وزرائه، 
بوزراء  ابُتـِلَي  َمْن  وقَلّ  يبغي،  اأحد  ظفر  قـَلّما  "�سدقت؛  كالمه: 
الوزراء يف  ال�سعيف  املتهاون  امللك  ول  املهالك،  وقع يف  اإل  ال�سوء 

بقاء ملكه". )طه ح�سني، 170- 174(
فالأحداث  بالب�ساطة؛  الكتاب  يف  الق�س�سي  الن�سق  يت�سف 
الفرعية  الأق�سو�سات  عند  زمنيا  تنقطع  حتى  فاأول  اأول  تتتابع 
�ساأنه  من  ال�ستطراد  هذا  مثل  واإَِنّ  الق�سة،  �سميم  عن  املنحرفة 
اأم، واحلقيقة اأنها غري منقطعة عن الفا�سل، وما هي  اأن يثري ال�َسّ
من  ليقوي  ق�سدا  الكتاب  �ساحب  اإليها  يعمد  ـل  ومتهُّ اإبطاء  اإل 
رغبة القارئ ويذكيها بو�ساطة احلرمان وافرتا�سات من الت�سور 

والتخيل.
الأحداث وال�سخ�سيات 

باحلياة  مفعمة  الق�س�س  اأن  اإل  معدودة،  قليلة  الأحداث 
والت�سويق؛ لأن جوهر احلركة فيها ل يقوم على حركة الأحداث؛ اأي 

)�أفع�ل �ل�سخ�سي�ت( وت�سرف�تهم، و�إمن� يقوم على دع�مة �أخرى 
هي احلركة الباطنية؛ اأي ما يجري يف نفو�س ال�سخ�سيات من اأحوال 
وما ي�سطرب فيها من خواطر وم�ساعر وانفعالت مولدة ال�سراع 
�لد�خلي، ويتع�مد مع �حلو�ر �خل�رجي ليكون �سل�سلة من �لن�س�ط 
ندية:  راأي  يف  احلوار  وظيفة  وجتَلّت  الق�سة،  اأحداث  يف  احليوي 
يتكلمون  واملتناق�سني، هم ل  املتناظرين  تو�سيح وجهات نظر  "يف 
اإل باحلكمة، ولذلك فبناء احلوار الأ�سلوبي متاأثر باحلكمة، فتحتل 
اجلمل ال�سرطية مكانا بارزا يف احلكمة الكتابية." )ندية، 252(   

فهذه الطريقة تتطلب اآفاق تخيل وا�سعة؛ حتى يتمكن امل�ستمع 
والقارئ من ا�ستجماع حلقات الق�سة ور�سد العالقات التي ترتبط 
�سخ�سيات  فمعظم  ببع�س،  بع�سها  �سخ�سياتها-  خاللها-  من 
بامتياز  الأداء  �سرف  ونالت  البطولة  بدور  قامت  ودمنة  كليلة 
العديد  مت  واأَزّ بل  حركت  والتي  الت�سحيات،  من  العديد  وقدمت 
ا دور دمنة واأخيه النا�سح كليلة، والأ�سد بنكلة  منها؛ فلم َيِغـْب عـَنّ
و�ساحبه املغدور �سنزبة، ودور بقية ال�سخ�سيات يف النتقام للحق 
الأمثال  وال�سخ�سيات يف  الأ�سد  واأم  النمر  ابتداء من  النهاية،  يف 
ُمَقــَيّدة حتت هذا الباب؛ خدمًة لظهور احلق  ْت  الثانوية، فقد ُجَرّ
ي الأخبار ال�سادقة قبل الكاذبة جتنبا لأي ظلم يتحقق بها.  ّ وتق�سِ
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د.�شليمان حممد اأبو �شارب

م�شرف تربوي

تربية وتعليم لواء اجليزة

بائُع الق�سيِد

ق�سة ق�سرية 

جتثم  التي  وال�سقاء  البوؤ�س  اأقنعة  خلف  اأحالمه  طيف  توارى 
فوق وجهه الفتي، ول �سبيل لإظهاره �سوى �سيل جارف من املعجزات 
من  املنهمر  الغثاء  من  خاٍل  �سيٌل  ال�سعفاء،  اأر�سفة  عند  املتناثرة 
الليل،  منت�سف  يف  امراأة  زعيق  من  خاٍل  والعربدة،  ال�سكر  اأفواه 

خال من لطمات تتهاوى على وجوه طفولية تكاد ل تنطق.
ك�نت �الأحالم ت�سعد به حيث �أفق �حلي�ة، فين�سج من خيوط 
�سم�س الكون ق�سائد عذبة، يج�سد فيها كل حلم تاه منه يف خميلة 
ال�سراخ  اأنغام  ببيان مقتب�س من  والقهر، ويغذي قريحته  التعقيد 
اأروع  اجلائع  بِفــيِه  فيغرد  بيت،  يدعى  الذي  قربهم  يف  املتوا�سل 

اأحلان ق�سائده التي تنقل واقع احلال عرب �سكة الإبداع، لكن ثمة 
ون�سبه  الإبداع  �سيد  دائًما  يحاولون  الب�سر  بثياب  متلب�سة  وحو�س 

اإليهم م�ستغلني فاقة املبدع، واإبداع اأ�سامة لي�س كمثله اإبداع.
اأ�سامة،  قرب  يف  اإل  بيت  كل  يف  مت�سي  زالت  ما  الزمن  �ساعة 
اإلى مقتبل ال�سباب كي يحقق  فعنده يتوقف الزمن، ول مي�سي به 
حلمه يف التخرج والبحث عن عمل ما يعيل اأمه املنهكة واأخوته �سبه 
ـَل له �سوت اأمه كاأنني  اجلياع، ودواء ما يخل�س اأباه مما هو فيه، ُخـِيّ
غزال يفرت�س وهي تناديه باختناق: "ُقـْم يا اأ�سامة، ُقـْم وَخـِلّـ�سني 
ا اأنا فيه، فاأبوك ما يزال يعذبني، ورائحة خمره املنبعثة من ِفـيِه  مَمّ



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 158

�سي�ستيقظون  فاإخوتك  بني،  يا  اأ�سكر  اأن  اأريد  ل  ت�سكرين...  تكاد 
وهم جياع، واأنا بحاجة جلزء من عقلي كي اأمتكن من تاأمني اللقمة 

لهم".
�سِعد الكالم عرب �سلم م�سمعه حتى ا�ستقـَرّ يف اأذنه وهم�س له 
القدر اأن ا�ست�سلم فهذا واقع حالك، وفَجّ يف �سدره ومي�س اإمياين 
من  قلمه  اأخرج  للمبدعني،  بحاجة  تزال  ما  فاحلياة  ي�ستمر،  كي 
اأعماقه وكتب ق�سيدة عن ال�سقاء، واأخرى عن البوؤ�س، وثالثة عن 

الفقر، وزاد مداد قلمه يف العطاء حتى �سافح الكوارث املن�سية.
رائحة احلريق كادت حترق طيف الأحالم، فلم يكتـِف ال�سقاء 
ت �سح�بة دخ�ن  بتوريته عن �الأنظ�ر، �إمن� قد �أ�سَرّ على حرقه. مـَرّ
هذا  ي�ستجلب  اأن  له  كيف  متعجبة،  به  وبحلقـت  اأ�سامة  اأنف  اأمام 
الكم الهائل من ال�سرب وثيابه اجلديدة حترتق اأمامه، بل كادت اأن 
املتناثرة  اإ�سفلت احلارة فوق املعجزات  تتحول لرماد يرتاكم على 
مما  اأ�سامة  واإ�سعاف  نهو�سها  من  لتبطئ  الأر�سفة،  حواف  على 
اجلامعي  للعام  ا�ستعداًدا  ا�سرتاها  التي  اجلديدة  فثيابه  فيه،  هو 
اجلديد قام اأبوه بحرقها؛ اإذ هو بحاجة مل�سروبه اخلا�س اأكرث من 
حاجة ابنه للملب�س، وامللفت للنظر اأن ثمن الثياب قد اقتطعت من 
اأجرة اأ�سامة بعدما عمل حماًل يف اإحدى املزارع القريبة من قربه 

يف العطلة ال�سيفية.
اأبيه لهذا احلد،  اأن يطم�س اخلمر غريزة  مل يكن يتوقع بتاًتا 
ب�سكل  بالعمل  ويلتحق  اأن يجعله يرتك درا�سته  فلقد حاول جاهًدا 
�سميم  من  عذب  �سوت  انطلق  الدوام،  على  املال  يجني  كي  دائم 
الذي  "ما  العذبة:  ق�سائده  �سوت  متاًما  ي�سبه  اأ�سامة  حنجرة 
فل�س،  اأي  فيها  اأكلفك  ول  جمانية  دامت  ما  درا�ستي  يف  ي�سريك 
مبثابة  درا�سته  كانت  تريد"،  كما  و�ساأكون  �سنوات  ثالث  لني  حتَمّ
دواودين �سخمة ت�سم ق�سائده برفق، وتزف له الب�سرى بانطالق 
�ساعر جديد مل يكن له مثيل، اإْن هم�َس هم�س �سعًرا، واإْن نطق نطق 

�سعًرا، واإْن تكلم تكلم �سعًرا، واإْن عا�س عا�س بوؤ�ًسا!

ومل  ع�سوائي،  ب�سكل  ال�سدى  �سماء  يف  ال�سرخات  تتناثر  مل 
�أ�س�مة  كي�ن  هزت  قد  �إمن�  �سدى،  جمروحة  �أعم�ق  من  تخرج 
حياة  عظيمة.  ق�سائد  ولدت  مرهفة  م�ساعر  داخله  يف  حت  ولَقّ
على  يحر�س  فاأ�سامة  القت�ساد،  على  تبنى  ما  غالبا  ال�سعفاء 
املنبعثة  ال�سرخات  ا�ستغل  كما  ل�ساحله،  املوجودات  ا�ستغالل 
اأروع  تكوين  يف  لهم  والده  �سرب  جراء  ال�سغار  اإخوته  اأفواه  من 
الق�سائد واأبهاها، وبالن�سبة لزعيق اأمه يف منت�سف الليل فقد كان 
ي�ستخدمه قافية لكل ق�سائده لرتن يف طبالت اآذان ال�سامعني بقوة.

اأعماق  يف  ونعق  هائج،  ثور  بقوة  ورفعه  منت�سفه  من  اأبوه  اأم�سكه 
اأن ترتك  "عليك  بيوت اجلريان:  بيت من  اآخر  اأ�سمع  نعيًقا  القرب 
جل�سدي  يعيد  امل�سروب  نقوًدا،  اأريد  نقوًدا،  اأريد  وتعمل،  الدرا�سة 
اللعني، هل فهمت  اإياها من وراء طعامكم  اأفقدمتوين  التي  روحه 
الطفولية ما مل  الوجوه  تنهال على  اللطمات  و�ستبقى   اأنَت؟!".  يا 
اأبيه  قدم  لركالت  �سامًتا  جممًعا  اأمه  و�ستبقى  راأيه،  اأ�سامة  يغري 
اأ�سامة النقود، حينئذ اختلجت م�ساعر الأمل يف اأعماق  ُيدِبّر  حتى 
الفتى، وانق�سعت لعنة ال�سمت عن ل�سانه لياأ�سر اجلدران املهرتئة 
النقود،  من  املزيد  �ساأح�سر  اأبي،  يا  تريد  كما  "ح�سًنا،  بحديثه: 
اتركهم؛ فهم بحاجة  اأبي،  اتركهم  �سئت،  و�ستغرق باخلمر كيفما 

لقليل من النوم بعد كل هذا العناء".
ال�سداقة احلقيقية ت�سفي على معنى الإن�سانية رونًقا �ساطًعا، 
ومتالأ احلياة اإ�سراًرا واأماًنا، وي�ستند اإليها القرار حينما يريد اأن 
ي�سدر، هذا ما كان ي�سعر به اأ�سامة حينما يلتقي بهناء زميلته يف 
اجلامعة، لقد كانت مثاًل يحتذى به يف الإخال�س وال�سداقة، فقد 
اأمانة واإخال�س، ورمبا  اأ�سامة بكل  كانت تبدي ن�سائحها لزميلها 

كانت اأهم ن�سائحها له عندما ن�سحته األ يبيع الق�سيد!
كي  ج�سده  من  قطعة  خلطف  اأحياًنا  الإن�سان  ي�سطر  قد 
وهو  لع�سيقته  قلبه  يقدم  فالعا�سق  �سرور،  بكل  لأحبابه  يقدمها 
تبت�سم،  وهي  احتاج  اإن  لبنها  ُكِلّيـَّــــتها  تقدم  الأم  بينما  ي�سحك، 
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اأما اأ�سامة فقد قدم ق�سائده للنا�س وهو يبكي، لقد ا�سطر اأ�سامة 
اأن يبيع ق�سائده لطلبة كلية الآداب كي ت�ساندهم على حتقيق اأعلى 
الدرجات حينما يطلب منهم املدر�س ورقة عمل اأو تاأليف ق�سيدة 
اإن اأمكن، ولأن املواهب تقت�سر على فئة معينة من النا�س، فقد هرع 
ِغ  الطلبة نحو ق�سائد اأ�سامة، فلم يتمكن من جماملة هناء، ومل ُي�سْ
لها، فقد باع ق�سائده وانتهى الأمر، وحينما عاتبته نبَع �سوٌت �سجي 
من داخله: "لو جربِت يا هناء طعم احل�سى، ملا اعرت�سِت على بيع 
ق�سائدي، كل الذي اأ�ستطيع اأن اأقدمه لِك يف هذه اللحظة تعبرًيا 
عن اإح�سا�سِك ووقفتِك معي هو هذه الق�سيدة، وعلى فكرة.. هذه 

الق�سيدة ثمنها غاٍل، وهي اأطول مما تتخيلني".
وافقنا  و�سواء  للتحايل كي يحقق ما يريد،  الإن�سان  يلجاأ  رمبا 
اأ�سامة  اأن  بتاًتا  ننكر  لن  فاإننا  اعرت�سنا،  اأم  التحايل  فكرة  على 
اجلامعية  درا�سته  ترك  اأنه  اأوهمه  حينما  اأبيه  اإقناع  يف  جنح  قد 
املمكن  من  اأنه  امللوث  اأبيه  عقل  على  يخطر  فلم  بالعمل،  والتحق 
اأن تباع الكلمات، م�ستبعًدا اأن احلياة بطولها وعر�سها تباع بكلمة 
وت�سرتى بكلمة، بيد اأن هناك اجتاًها اآخر للتحايل قد جنتمع مًعا 
يف العرتا�س عليه، كتحايل عمار على طلبة اجلامعة، حينما ن�سب 
حيث  لنف�سه؛  اجلامعة  احتفالت  اأحد  يف  األقاها  التي  الق�سيدة 
اأن  رغم  الفنية،  خ�سائ�سها  واكتمال  ق�سيدته  بقوة  الكل  اأ�ساد 
اأغلب احل�سور اأجمعوا على فقدان اإح�سا�س عمار بالق�سيدة رغم 
فاأ�سامة  �ساحبها،  يكن  مل  وبالفعل  �ساحبها،  لي�س  وكاأنه  قوتها، 
قد ا�سرتى حلًما لأهله من ثمن ق�سيدته امَلبيعة، وقد و�سلت باقي 

املبالغ جليب اأبيه، فلينعم اجلريان بطعم النوم الهادئ!
تعبيد الطرق غري امل�سروعة يحظى بالهتمام اأكرث من تعبيد 
ر،  الطرق امل�سروعة، واإن عـَمّ الف�ساد يف الأر�س ف�سينت�سر كما الَذّ
لذا تف�سى العجب يف كيان الأ�ستاذ ع�سام ال�سائد، فلم يكن يتوقع 
اأن معظم طلبة كلية الآداب �سي�سبحون �سعراء  يف يوم من الأيام 
تبني  الأمر حتى  و�سحاها، فبحث يف  ليلة  بني  الأولى  الدرجة  من 

اأن ق�سائد طلبة الآداب تعود لأ�سامة، واأنه يبيعها لهم مقابل مبلغ 
الأ�ستاذ  قبل،  من  ُيكَتب  مل  اأ�سيل  تاأليف  على  ليح�سلوا  املال  من 
من  اخلم�سني  يناهز  الآداب،  كلية  يف  تدري�س  هيئة  ع�سو  ع�سام 
العمر، وقد اأُتيح له يف حياته الكثري من النعم، فلديه املال والبنون 
واملكانة الجتماعية، لكن كان ينق�سه حتقيق ال�سهرة الوا�سعة التي 
تخ�س�سه  بحكم  لل�سعر  عمد  لذلك  حياته،  طيلة  بها  يحلم  كان 
من  ق�سيُده  فخال  موهبة،  اأي  دون  القليل  منه  ونظم  الأكادميي 

الأحا�سي�س ال�سادقة وامل�ساعر اجليا�سة.
امل�ساعر  ف�ستخ�سع  القيم،  منظومة  غياب  يف  املال  توافر  اإذا 
الإن�سانية للت�سعري بال �سك، و�سيفقد الفقري حقه يف ملكية الإبداع، 
فرمبا اأنه �سار لالإبداع اأ�سواق، وق�سائد اأ�سامة مل تعد اليوم ملًكا 
له، فلقد قرر الأ�ستاذ ع�سام �سراءها، ورمبا اأنه كان ميتلك وجهة 
نظر خا�سة به كي يتمكن من اإقناع اأ�سامة حينما قال له بثقة: "لقد 
خلقنا اهلل يف هذا الكون لإحداث التوازن يا بني، فكما تالحظ اأن 
اهلل اأنعم عليك بقريحة ال�سعر ومل مينحك املال، بينما قد منحني 
اأنني قد خ�ست  الرغم من  ال�سعر، على  املال ومل مينحني موهبة 
ا ما ينق�سه؟!"، كانت  بحر هذا املجال، فـِلَم ل نقدم لكل واحد مَنّ
كلماته تدوي يف اأذن اأ�سامة كوقع الرعد يف عمق الغيم، واأ�سد ما اأثر 
( التي نطق بها الأ�ستاذ ع�سام للتّو،  يف حميط اأذنه هي كلمة )بنَيّ
لقد �سعر اأنه ي�سرتك مع اأبيه يف هذه اللحظة ب�سكل كبري، فحاجة 
اأبيه للخمر ل تقل اأهمية عن حاجة الأ�ستاذ ع�سام للق�سيد، وقد 

لفظ الثنان كلمة بنّي لتحقيق املراد!
تخ�سع حياتنا ككل لأولويات مرتبة، فاإذا مل نحقق الأ�سا�س لن 
ننطلق لالأعلى مهما حاولنا، واإن مل يتوافر اخلبز لن يتم التفكري يف 
امل�سكن اأبًدا، ورمبا اأن اأ�سامة مل ي�ستطع اأن يفكر بال�سهرة الأدبية، 
يدرك  مل  اأنه  ورمبا  املتعاقبة،  والأم�سيات  املطبوعة،  والدواوين 
متاًما مدى قدرته على تلوين امل�ستقبل باأجمل الألوان، فاملعجزات 
الظهور  من  منعها  لها  الب�سر  ا�ستغالل  لكن  تظهر،  تكاد  املتناثرة 
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واأ�سبحت  واحد،  تدور حول حمور  كانت مطالبه  اأ�سامة،  يف حياة 
على  ق�سائده  ثمن  ي�سرد  وهو  ف�سيًئا  �سيًئا  فيه  على  تت�سع  الب�سمة 
يف  باأ�س  ول  كثرًيا،  طعاًما  طعاًما،  "اأريد  ع�سام:  الأ�ستاذ  م�سمع 
القليل من اللحم، اأريد اأن اأعي�س يف بيت ب�سيط ميلوؤه الأمان، خاٍل 
من الغثاء املنهمر من اأفواه ال�سكر والعربدة، خاٍل من زعيق امراأة 
يف منت�سف الليل، خاٍل من لطمات تتهاوى على وجوه طفولية تكاد 
ل تنطق، اأريد اأن يعود اأبي كما ولدته اأمه، اأريد اأن اأتكفل يف تربيته 
اأن  اأريد  طيًبا،  وزوًجا  اأًبا عظيًما،  منه  اأ�سنع  اأن  اأريد  من جديد، 
اأمدحه يف ق�سيدة طويلة تتاألف من األف بيت اأو اأكرث، فاأبيعها لَك 
باأغلى الأثمان، �سدقني يا اأ�ستاذ اأنها �ست�سل بَك لأعلى م�ستويات 
ال�سهرة، كما اأنني اأريد اأن اأنام، كي اأمتكن من �سبك الق�سيد، اأريد 

اأن تنام حارتي بهدوء، اأريد اأن اأكون اإن�ساًنا". 
�سيطر على اأ�سامة وهو يقول مطالبه �سعور باأَنّه طائر يحلق يف 
�سماء اجلنة، كان يظن اأن ثمن ق�سائده لن تغطي تكاليف ما طلب، 
عند  امل�ستحيل  كان  بينما  نظره،  وجهة  من  امل�ستحيل  يطلب  فهو 

الأ�ستاذ ع�سام عبارة عن قطة يربيها يف بيته قد حققت مطالب 
اأ�سامة منذ اأن اقتناها الأ�ستاذ ع�سام.

يف كل زمن من الأزمان يولد املبدعون، وتظهر �سمات التمُيّز 
�سمن  من  اأ�سامة  كان  وقد  الوجوه،  �سائر  دون  معينة  وجوه  على 
لأقرانه  بالن�سبة  مميزة  ق�سائد  اأنتج  فقد  لذلك  املبدعني،  هوؤلء 
من جيله، و�سبك من مع�سول الكالم اأبياًتا من ال�سعر مل ي�سبكها اأي 
�ساعر يف نظره، ف�سماء موهبته ما زالت متطر على اأر�س الأ�ستاذ 
ع�سام كلمات ذهبية، وباع كل ق�سائده وما اأنتجه لالأ�ستاذ ع�سام 
املميزة  ال�سعرية  الدواوين  �سدرت  حتى  املطالب،  حتقيق  مقابل 
ي�سخب،  الإعالم  جعل  ما  وهذا  ال�سائد،  ع�سام  ال�ساعر  با�سم 
ما  وهذا  احل�سري،  اللقاء  حلبة  على  تت�سارع  الأدبية  واملجالت 
بداياته  رغم  ا  قوًيّ متمكًنا  �ساعًرا  ال�سائد  ع�سام  الأ�ستاذ  جعل 
املتوا�سعة، ولذلك وجب اإقامة حفل خا�س لتكرمي الأ�ستاذ ع�سام 
بعدما  الع�سر  هذا  يف  �ساعر  اأف�سل  لقب  على  للح�سول  وتتويجه 

ذاق اأ�سامة طعم اخلبز.
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ال�شاعر. د. عاطف خلف العيايدة

مديرية تربية وتعليم الطفيلة

لغتي حبيبتي

ـــْاِد ّ َكاْل�سَ اْلِقْرَطْا�ـــسِ  َعَلـــْى  ـــْرٍف  حِلَ ـــا  اأََنّ

ِبَهـــْا َمـــْاُل  اجْلَ َيْخَتـــْاُل  اْلَفَرْا�َســـِة  ِمْثـــَل 

ِبَزْقَزَقـــٍة َت�ْســـُدْو  اإِْن  ْاِفـــرْيِ  َكاْلَع�سَ اأَْو 

ُلَغـــٍة ِمـــْن  اْلُقـــْراآِن  ُلَغـــَة  يـــْا  ـــْاِك  َحَيّ

َقْاِفَيـــًة �ْسَعـــْاِر  اْلأَ يِفْ  اْفـــَ�َّ  َمـــْا  َلـــْوَلِْك 

ـــْاِد َمَيّ ـــْاِن  َفَكالأَْغ�سَ َتَهـــْاَدْى  اإَِذْا 

اْلَغـــْاِدْي ْبَحَهـــْا  �سُ ُتَنْاِغـــْي  َيْا�ـــسِ  اْلِرّ َو�ْســـَط 

ـــْاِدْي اْل�َسّ ُفْوَرَنـــْا  ُع�سْ ِتَهـــْا  ِبِرَقّ ـــْت  َم�َسّ

اأَْجـــَدْاِدْي َعْهـــِد  يِفْ  �َســـًة  ُمَقدَّ َكْاَنـــْت 

ْاِد �َســـَدّ َكْاْبـــِن   َعـــَرْاِء  ال�سُّ ِمـــَن  َجْمـــٌع 
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ْذ اإِ َفْاِطـــَم(  اأَ َمْهـــاًلْ   ( يِفْ  اْلَقْي�ـــسِ  َوِكْاْمـــِرِئ 

َحَمُلـــْوا َمـــْن  ْاَحـــْاِت  اْل�َسّ يِفْ  اْلَفَوْاِر�ـــسُ  َمـــا  َلْ 

َطْائ�َســـٍة َراأْ�ـــسَ  ـــُدْوِر  ال�سُّ يِفْ  اأَْوَغُلـــْوا  اأَْو 

َقَرْاِئَحُهـــْم ــْوْا  َغلُـّ َمـــْن  اْلَفَوْاِر�ـــسَ  اإَِنّ 

ُلَغِتـــْي َيـــْا  امْلَْجـــَد  َحَمْلـــِت  اْللَُّغـــْاِت  َبـــنْيَ 

َمْعِرَفـــًة اْلأَْر�ـــسِ  ُعُلـــْوَم  اأََحْطـــِت  َفَقـــْد 

َدِمَنـــْا يِفْ  اْلإِْعَجـــْاِز  ُلَغـــَة  َيـــْا  َنْفِدْيـــِك 

َمْوِعَظـــًة  ِ ّ اهلْلَ �ُسْكـــَر  ِبْا�ْسِمـــِك  ْدُت  َرَدّ

َيِدَهـــْا يِفْ  ْاِرْيـــَخ  َواْلَتّ ـــْاَرَة  �سَ احْلَ اأََنّ 

َعَلـــٍم ِمـــْن  ْبـــِت  جْنَ اأَ َقـــْد  ِزْيـــَرِة  اجْلَ يِفْ  َكـــْم 

َمْظَلَمـــًة  اْلُبْلـــَدْاِن  َعـــن  ِت  َدَراأْ َوَكـــْم 

َوَمْعـــِذَرًة َحـــْى  اْلُف�سْ ُلَغـــَة  َيـــْا  ْكـــُر  فْاْل�سُّ

َثَمْاِنَيـــٍة ِمـــْن  ـــٌع  َوِب�سْ َحْرًفـــا  ُع�ْســـُرْوَن 

اإِْجَهـــْاِد َغـــرْيِ  ِمـــْن  َلَهـــْا  ـــُرْوَف  احْلُ اأَْهـــَدْى 

ْغَمـــْاِد اأَ ُدْوَن  �ُسُيْوًفـــْا  امْلُُتـــْوِن  َفـــْوَق 

اْلَعـــْاِدْي َعَلـــْى  ُتْرَمـــْى  ِتـــْي  اَلّ َهـــْاِم  اْل�ِسّ ِمـــَن 

ـــْاِدْي ّ اْل�سَ ِبَهـــْا  ُيـــْرَوْى  ُجَمـــاًلْ  َواأَْبَدُعـــْوْا 

ـــْاِد َوَقّ ْجـــِم  َكاْلَنّ اأَْو  اأ�ْسَرْقـــِت  ْم�ـــسِ  َكاْل�َسّ

ـــْاِدْي احْلَ ْاِئـــَد  اْلَرّ اْللَُّغـــْاِت  َبـــنْيَ  َوُكْنـــِت 

ْكَبـــْاِد ِباأَ َيْجـــَرْى  ـــِذْي  اَلّ ـــَدْاُد  امْلِ َهـــَذْا 

ْحَفـــْاِدْي َواأَ اأَْبَنْاِئـــْي  اأَُعِلّـــَم  َكْيَمـــْا 

ـــْاِد ِباأَجْمَ َجـــْاَءْت  َوَمـــْن  اْللَُّغـــْاِت  اأُمُّ 

ِد ِمْيـــاَلْ َيـــْوَم  ُمِغْيـــٍث  َكَمـــْاٍء  َكْاُنـــْوْا 

َوَبْغـــَدْاِد �َســـْاٍم  يِفْ  اأَْهِلـــِك  ـــِل  ِبَف�سْ

َزْاِدْي �َســـْا  احْلَ َجـــْاَع  ذْا  اإِ َتُكـــْويِنْ  مَلْ  اإْن 

اآ�َســــْاِد ِمْثـــَل  ذاَدْت  اْلـُعــُرْوَبـــــِة  َعــــــِن 
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�شعر فاطمة حممد الهاللت

مديرية تربية لواء البرتاء

قوافُل اخُلذلِن

وكيَف اأكوُن يف الع�سِق ليلى
واأنا قي�ٌس 

يف جوِف م�ساربه
اأ�سَر الغرباُء ليالُه    

كيَف والرباعُم تن�سُد 
" اأمي   .. " اأبي 

وقي�ٌس يغنيِك
   " اأماُه  " فل�سطني 

كيَف وقد جَلموا
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يف وادي الغدِر
�سهيَل ح�سانِه

ونهبوا خنجَرُه ومرعاُه    
فكيف فل�سطنُي .. يفديِك

كيَف ...؟
وكيَف ...؟

كيف ياأتيِك ؟
كيَف ويف كِلّ م�سرٍب

�سارْت لُه ليلى
عاجزًا يحرتُق خلَف الديار

ب�سيحاِتها
وهي ُتغت�سُب وحُتت�سُر

على َمْراآُه    
كيَف يا قد�سي

واأنا الطائُف املخذوُل 
حوَل اأ�سواِرك

يف قوافِل اخلذلِن
مكبٌل ي�سرتُق اإليِك النظَر 

تكتحُل بعينيِك عيناُه    
وعلى جداِرك يتباكوَن

ويخيطوَن باأ�سالِء اإخوتي
اأكفاين

�سائرُة بقايا الروِح اإليِك
فاح�سنيني 

نيني بُخذلين  اأو كِفّ
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ُبَنـَيّ ُقْم لل�سالة 

ُبَنـَيّ احلبيَب

ا  اإلى اهلل هَيّ

ُينادي الوجوَد

ا ُبَنـَيّ فهَيّ

فُعمرَك ما�ٍس

رعاَك الإله 

فما ِمْن �ِسواه

بكلِهّ �سالة

فلبِهّ ِنداه

ق�سرٌي َمداه

�شعر غازي اإ�شماعيل املهر 

مديرية تربية وتعليم 

الزرقاء الأولى



تشرين ثاني 2018 املجلد 55-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 166

اإليَك ُبَنـَيّ

فما من جناٍة 

فُقْم لل�سالِة 

ففيها ُنَعـزُّ 

بنور الوجوِه 

لِهّ لربَك �سَ

وقلبَك يحيا

لزاًما عليَك 

فاإَنّ ال�سالَة

مباِء الو�سوِء

وفيها الفالُح

وفيها النجاُة

�سفني النجاة

بغرِي �سالة؟

بعزِم الُتقاة

ونحيا اأُباة

ِكرام اجِلباه

لتلقى ِر�ساه

بنوِر َبهاه

ُتقيم ال�سالة

عماُد احلياة

وِذكر الإله

بدنيا احلياة

بيوِم ِلقاه
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