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اأعزاءنا القراء

ن�ستلهـــم يف وزارة الرتبيـــة والتعليم على الدوام الـــروؤى امللكية 

ال�سامية التي ت�ســـكل ركيزًة اأ�سا�سية يف م�ســـرية الإ�سالح ال�سامل، 

وبناء الدولة احلديثة، وتطوير نظام تربوي قادر على حتقيق نه�سة 

تعليمية متميـــزة، ت�سهم يف ا�ستمرارية النمـــو والزدهار، والرتقاء 

مبجتمعنا الأردين على ال�سعد كافة.

ويف ظـــل مـــا ت�سهـــده املجتمعـــات الإن�سانية اليـــوم من حتولت 

ـــى جمالت احليـــاة، وما يرتتب عليهـــا من تغريات  جوهريـــة يف �سَتّ

ـُم علينا اأن نتوافق يف تطوير نظامنا  وا�سحـــة وتطورات كبرية، ُتـَحـِتّ

التعليمـــي مع تلك التغـــريات وم�ستجداتها، تاأتـــي الأوراق النقا�سية 

املتتاليـــة جلاللـــة امللك لت�ســـكل طريًقا وا�سَح املعـــامل نحو التطوير 

مـــا الورقتـــني النقا�سيتـــني ال�ساد�ســـة  والإ�ســـالح ال�سامـــل، ول�سَيّ

وال�سابعـــة اللتني توؤكـــدان روؤية جاللتـــه نحو تعزيز مفهـــوم الدولة 

املدنيـــة، وتاأكيد �سيادة القانون، واإ�ســـالح التعليم، وتطوير النظام 

التعليمـــي وعنا�سره كافة، وال�ستثمار يف املوارد الب�سرية ويف الفكر 

ا ي�سع بني اأيدينا اإ�سرتاتيجية كاملة،  الب�سري، و�سناعة العقول؛ مَمّ

نحقق بتنفيذها امل�سلحة الوطنية العليا يف وطننا احلبيب.

لقد تناولت مو�سوعـــات جملة ر�سالة املعلم حتليالت ونقا�سات 

مهمـــة جـــادت بها اأقـــالم املفكريـــن والرتبويـــني املهتمـــني بال�ساأن 

عط�فة الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

�شامي ال�شاليطة

الرتبـــوي؛ اإذ ر�سمت حتليالتهم للـــروؤى امللكية ال�سامية يف الورقتني 

النقا�سيتـــني طريًقا لالأردنيني جميًعا نحـــو احرتام �سيادة القانون، 

وتطوير الدولة املدنيـــة، ومنهًجا لالأ�سرة الرتبوية يف اإثراء املحتوى 

التعليمـــي والفكري، وتر�سيخ املبـــادئ الُفـ�سلى لدى اأبنائنا الطلبة، 

مبا ُي�سِهُم يف بناء الإن�سان املُـنتمي لوطنه واأمته.

واإذ ت�ســـع وزارة الرتبية والتعليـــم هذا العدد اجلديد من جملة 

ر�سالة املعلم بني يدي القـــراء الأعزاء، فاإَنّها تاأمل اأن يقدم اإ�سافًة 

جديـــدة ملعارفهم وخرباتهـــم الرتبوية التي ُت�سهـــم يف دعم م�سرية 

التعليم، والنهو�ـــس بها؛ �سعًيا نحو جمتمع ي�ســـوده القانون، وتكافوؤ 

الفر�ـــس، وال�سفافيـــة، وحماربـــة الوا�سطـــة واملح�سوبيـــة، وحتكمه 

الت�سريعـــات الناظمة ل�سوؤونه كافة، وي�ستند اإلى بيئة تربوية �ساحلة 

نتاجها اإن�ساٌن اأرديٌنّ يواجه العامل اجلديد بكفاءة واقتدار، ويت�سلح 

ـل  باحلكمـــة وامل�سوؤوليـــة التـــي عمادها الت�سامـــح والعتـــدال، وتقـُبّ

ف باأ�سكاله كافة.  الآخر، ونبذ العنف والتطُرّ

ـقنـــا اهلل جميًعـــا ملا فيه اخلـــري وال�سالح لوطننـــا احلبيب،  وَفّ

واأبنائـــه املُخِلـ�سني يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك 

م – حفـظه اهلل ورعاه-. عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املُـعَظّ
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جـــاءت مبـــادرة �ساحـــب اجلاللـــة امللـــك عبداهلل الثـــاين ابن 
احل�ســـني املعظـــم يف كتابـــة الأوراق النقا�سيـــة مع انطـــالق العملية 
الإ�سالحيـــة ال�ساملـــة للحيـــاة الدميقراطيـــة يف الأردن، جت�سيـــدًا 
مل�ساركـــة راأ�ـــس الدولـــة يف النقا�ـــس الوطني حـــول طبيعـــة النظام 
ال�سيا�ســـي الذي يجب تطويره مل�ستقبل اململكـــة، وُتَعُدّ هذه امل�ساركة 
واملبـــادرة امللكيـــة بحد ذاتها �سابقـــة لفتت اأنظار العـــامل مبا توؤ�سر 
اإليـــه من مرونة القيـــادة الأردنية وقدرتها على التحـــاور مع �سعبها 
بانفتـــاح، واإعطاء منـــوذج دميقراطـــي واقعي يف تلّم�ـــس احلاجات 

الوطنية للبناء ال�سليم يف احلا�سر وامل�ستقبل.

�ر الدكت�ر حممد اأب� حُمّ
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي

الأوراق النقا�شية امللكية وتعزيز احلوار الوطني

من هنـــا، فاإن الروؤية امللكيـــة ال�سامية التي تنطلق مـــن امل�سوؤولية 
اجلماعيـــة لتعميق امل�سرية الدميقراطية، و�سمان اأ�سباب النجاح لها، 
توؤكـــد اأن ا�ست�ســـراف امل�ستقبل هي عمليـــة تخطيٍط  اإ�سرتاتيجـــٍيّ  واٍع  
ملختلف اجلوانـــب والعوامل املوؤثرة يف هذه امل�ســـرية، واأن الأدوار يجب 
اأن تتناغـــم وتتكامل؛ ل�سمان ح�سانـــة الأردن ووحدتـــه الوطنية اأمام 
التحديات التي واجهت هذا البلد منذ تاأ�سي�س الدولة الأردنية احلديثة 
حتى يومنا هذا، فاأخطار التق�سيم وال�سرذمة والتفتت ظاهرة يف بلدان 
متعددة من الوطن العربي، ويتحدث بع�سهم عن خريطة تق�سيم جديدة 

للمنطقة حتددها وحتكمها م�سالح خارجية واأجندات اإقليمية.
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ول �سك اأن افتقاد الروؤية امل�ست�سرفة يف كثري من الدول، اأفقدها 
اأدوات التعامـــل مـــع التحديـــات والتغـــريات املت�سارعـــة، وجعل من 
عن�سر املفاجـــاأة يف التطورات هو الأقدر على التحكم يف م�سريها 
وحمـــاولت تذويـــب هويتها الوطنيـــة وتفكيك بنيانهـــا، وهذا الأمر 
ر بقوة اإلى اخللل اأو الف�ســـل يف املنظومة القيمية القادرة  بـــدوره اأ�َسّ
نـــع مواطنة تكفل احلقوق، وحتدد الواجبـــات وامل�سوؤوليات،  على �سُ
نات الجتماعية وال�سيا�سية.  اء بني خمتلف املُكِوّ �س للحوار البَنّ وتوؤ�ِسّ
وهذه النتائج التي �ساهدناهـــا يف الواقع العربي موؤخرًا تدعونا من 
جانـــب اآخر اإلى تعظيم الروؤية امللكية الكرميـــة التي تناولت حماور 

مف�سلية يف الأوراق التي �سدرت حتى الآن.
لقـــد اأكـــد �ساحب اجلاللـــة – حفظه اهلل ورعـــاه - اأهمية دور 
دة يف  الفكـــر والدرا�ســـات يف بلـــورة تطبيقات الدميقراطيـــة املتجِدّ
الأردن، وكان منتـــدى الفكـــر العربي بتوجيهات كرميـــة من رئي�سه 
وراعيـــه �ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري احل�سن بن طـــالل املعظم 
اإلى عقـــد )18( جل�سة حوارية  – حفظـــه اهلل ورعـــاه– قد بادر 
حـــول الأوراق النقا�سيـــة ال�ستةمنذ العـــام 2013 حتى العام 2016، 
مب�ساركـــة ممثلني عـــن خمتلف قطاعـــات املجتمع املـــدين الأردين 
والأطيـــاف ال�سيا�سية والفكريـــة والنخب غري التقليدية مبا يف ذلك 
م�ساركـــة قطاعي املراأة وال�سباب، وقـــد زاد عدد امل�ساركني يف هذه 
اجلل�ســـات عـــن )500( م�سارك، ومّت جمع ح�سيلـــة هذه احلوارات 
بخال�ســـات وكذلـــك الأوراق النقا�سيـــة امللكية اخلم�ســـة الأولى يف 
ـــل �ساحـــب ال�سمـــو امللكي  ّ كتـــاب �سدرخـــالل العـــام 2015، وتف�سَ
الأمـــري احل�سن بن طـــالل املعظم بكتابة مقدمة هـــذا الكتاب، ومت 
توزيع الكتـــاب نف�سه جمانًا على نطاق وا�سع من املوؤ�س�سات ومراكز 
الدرا�ســـات واجلامعـــات والأفـــراد، بو�سفـــه وثيقـــة مرجعيـــة تعني 
علـــى ا�ستثمـــار خمرجات احلـــوارات يف بلورة الأهـــداف التي ناأمل 

بتحقيقها جميعًا.
تنبثق الفكرة الرئي�سة من الورقـــة النقا�سية ال�ساد�سة )�سيادة 

القانون اأ�سا�س الدولة املدنية( من مبادئ ثالثة تتمثل يف اأن �سيادة 
القانـــون هي م�سوؤولية الدولة وم�سوؤولية املواطن معًا، واأن التنوع هو 
م�سدر الزدهـــار الثقايف والجتماعي والتعـــدد ال�سيا�سي، كما اأنه 
رافـــد لالقت�ساد، واأن �سمان حقوق الأقليـــة متطلب ل�سمان حقوق 
الأغلبيـــة، و�سيـــادة القانـــون هـــي �سمان للحقـــوق وتعزيـــز للعدالة 

الجتماعية.
ويف �سوء ذلك تتناول الورقة حمورين رئي�سني: 

الأول- �سيـــادة القانون اأ�سا�ـــس الإدارة احل�سيفـــة، ومن اأبرز 
الأفكار التي ي�سملها هذا املحور:

• تطوير الإدارة، حتديث الإجراءات، اإف�ساح املجال للقيادات 
الإداريـــة القادرة علـــى الإجناز واإحداث التغيـــري ال�سروري واملُلّح، 
م �سٌفّ جديٌد من الكفـــاءات اإلى مواقع الإدارة يتمتع بالروؤية  ليتقَدّ
املطلوبـــة والقدرة على خدمة املواطن باإخال�ـــس )الإ�سارة هنا اإلى 
جهـــود اللجنـــة امللكية لتعزيـــز منظومة النزاهة الوطنيـــة، واللجنة 
امللكيـــة ملتابعة العمل والإجناز التي انبثق عنها اإن�ساء هيئة مكافحة 

الف�ساد، وديوان املظامل(.
• تطبيـــق القانـــون على امل�سوؤول قبل املواطـــن وال�ستناد اإلى 
ت�سريعـــات وا�سحـــة و�سفافـــة، واإدارة ح�سيفـــة وكفـــوؤة، وحماربـــة 

الوا�سطة واملح�سوبية، واحلد من تاأثري الولءات الفرعية.
• �سرورة وجود نظرة �سمولية لل�سباب، وانتقاد التعيينات يف 
املواقـــع احلكومية مبوظفني غـــري اأَْكَفاء، وحرمان هـــذه املواقع من 
الكفـــاءات والقيادات التي ت�ساهم بالرتقـــاء بها والنهو�س بعملها، 
ا ووحيًدا للتعيينات. واعتماد الكفاءة واجلدارة لتكون معياًرا اأ�سا�سًيّ

لـــه، وتوفـــري كوادر  • تطويـــر الق�ســـاء والأجهـــزة امل�سانـــدة 
خبرية ومتخ�س�ســـة، وتطوير �سيا�سات وت�سريعـــات لت�سريع عملية 
التقا�ســـي، وتفعيـــل مدونـــة ال�سلـــوك الق�سائي، وحتديـــث معايري 
تعيـــني الق�ساة ونقلهم وترفيعهم، ومتكني اأجهزة الرقابة والتفتي�س 

الق�سائي.
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اأمـــا املحور الثاين فهـــو يتناول فكرة "�سيـــادة القانون بو�سفها 
عمادًا للدولة املدنية"، ومن اأهم اأفكاره:

الد�ستـــور والقوانني، وهي دولة  اإلى  •الدولـــة املدنية حتتكـــم 
املوؤ�س�ســـات التي ترتكز اإلـــى ال�سالم والت�سامـــح والعي�س امل�سرتك، 
واحرتام و�سمان التعددية واحـــرتام الراأي الآخر، وحتمي احلقوق 

وت�سمن احلريات.
العلمانية، فالدين يف  للدولـــة  لي�ست مرادفًا  املدنية  •الدولـــة 
الدولـــة املدنيـــة عامل اأ�سا�ســـي يف بنـــاء منظومة الأخـــالق والقيم 

املجتمعية.  
اإَنّ م�ساهمـــة منتـــدى الفكر العربـــي يف تو�سيع دائـــرة النقا�س 
والتحـــاور والتفاكر حول م�سامني الأوراق النقا�سية امللكية، وتعزيز 
م�ساركـــة خمتلف الأطيـــاف الجتماعيـــة وال�سيا�سيـــة والفكرية يف 
اء ل�سياغة روؤية الأردن الإ�سرتاتيجية الوطنية  احلوار الهادف والبَنّ
امل�ستقبلية،التي ت�ستند اإلى توجيهات رئي�س املنتدى وراعيه �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمـــري احل�سن بن طالل املعظم، الذي اأكد دومًا دور 
الفكـــر والدرا�سة العميقة اجلادة لإثراء اأبعـــاد احلوار حول ق�سايا 
التنميـــة والإ�ســـالح، وكان �سموه – حفظـــه اهلل ورعاه - خري ُمعنٍي 

لنـــا يف تنوير�ُسُبـــل العملنحوم�ساركـــة الفكـــر يف التاأ�سي�ـــس لثقافـــة 
اإ�ســـالٍح متجّذرة يف البنيان الوطنـــي الأردين حتافظ على الثوابت 
والقيمواملبـــادئ الرا�سخـــة، ول تنف�سل عن اأُ�س�ـــس الهوية الوطنية 

الأردنية والنتماء العروبي الإ�سالمي.
وقـــد اأو�سحت الروؤيـــة امللكية ل�ساحب اجلاللـــة امللك عبداهلل 
الثـــاين ابن احل�ســـني املعظـــم اأن امل�سوؤولية جماعيـــة "يف احت�سان 
القيم واملمار�سات الدميقراطية وال�ستمرار يف تطويرها م�ستقباًل، 
بحيـــث تتجـــذر يف املنظومة القيميـــة والرتبويـــة والت�سريعية"، واإن 
هـــذه الأوراق التـــي يطرحها جاللته على �سعبـــه ت�سعى اإلى "حتفيز 
املواطنـــني للدخـــول يف حـــوار بّنـــاء حـــول الق�سايـــا الكـــربى التي 
تواجهنـــا، موؤكدًا جاللته ثقته باأن روؤية املواطنني للعملية ال�سيا�سية 

والإ�سالحية هي فر�سة للو�سول اإلى اأف�سل الأفكار واحللول.
اإَنّ هذه ال�سابقة يف تاريخ الدميقراطيات يف العامل التي تتجلى 
يف خماطبـــة قائـــد البالد ملواطنيـــه وم�ساركتـــه اإياهـــم يف احلوار 
الوطنـــي العام، لتـــدُلّ على عمق الثقة املتبادلة بـــني امللك وال�سعب، 
والإميان بقدرة الأردن على متتني البناء الدميقراطي والو�سول اإلى 

م�ستقبٍل اآمٍن لأجياله.

� � �



13

"وكم يوؤملني اأن اأرى طفلة متوت يف اأح�سان والدها يف عر�س 
اأو احتفـــال ُتطلـــق فيـــه نـــريان الأ�سلحـــة، اأو اأّم تودع ابنهـــا دون اأن 
تعلـــم اأنه لن يعود ب�سبب �سائق مل يحـــرتم القانون، اأو طالب متفوق 
فقـــد فر�سته لعدم تطبيق �سيادة القانـــون، اأو جمرم ينعم باحلرية 
دون م�ساءلة، وغريها من اأمثلة مت�ّسنا جميعًا ومت�ّس حقوقنا وتفرق 

بيننا".... جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.
تناولـــت الورقـــة النقا�سيـــة ال�ساد�ســـة مفهوم �سيـــادة القانون، 
بو�سفـــه اأ�سا�ـــس الدولة املدنية، وهذا ما مييز الـــدول املتقدمة التي 
ت�سعى دائمًا حلماية حقوق املواطنني فيها من خالل تطبيق منظومة 

الدكت�ر  خلف اإبراهيم الهمي�شات

رئي�س دي�ان اخلدمة املدنية

املدنية" الدولة  اأ�شا�س  القانون  "�شيادة 
قراءة يف الورقة النقا�شية ال�شاد�شة جلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين ابن احل�شني

قانونية حمكمة عن غريهـــا من الدول الدكتاتورية التي يعي�س فيها 
املواطنون م�سلوبي احلرية واحلقوق.

وقـــد اأكد جاللة امللـــك مفهوَم ومبـــداأ �سيادة القانـــون بو�سفه 
الأ�سا�س واملعرب احلقيقي عن حبنا لوطننا، م�سريًا اإلى اأن اإعالنات 
الـــولء والتفـــاين للمملكة الأردنية الها�سميـــة تبقى جمردة ونظرية 
يف غيـــاب الحرتام املطلـــق للقوانني، لأن تطبيـــق القانون مب�ساواة 
وعدالة ونزاهة م�سوؤولية م�سرتكة تقع على عاتق الدولة، وعلى عاتق 
كل مواطـــن من خالل ممار�ســـة وتر�سيخ �سيـــادة القانون يف حياته 
اليوميـــة، ول يجـــوز لأي مواطن اعتبار نف�سه هـــو ال�ستثناء الوحيد 
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الـــذي ُيعفى مـــن تطبيق القانون، لأن مبداأ �سيـــادة القانون ل ميكن 
اأن ميار�ـــس بانتقائية، مبينـــًا اأن احلالة املرعبـــة واملروعة يف بع�س 
الـــدول يف منطقتنا �سببها الرئي�س هو غياب �سيادة القانون وغياب 
التطبيـــق العـــادل له مـــن جميع الأطـــراف، ولهذا ترتـــب على هذه 
احلالة احتقان و�سعور بالظلم والإق�ساء، ولذلك دخلت هذه الدول 

يف نفق ال�سراعات والقتال املظلم.
اإن التعددية والتنوع ميكـــن اأن تكون م�سدرًا للتطور والزدهار 
الثقـــايف والجتماعـــي، وميكـــن اأن تكـــون �سببـــًا للفتنـــة والتطرف 
والنزاعـــات العن�سرية، ولعل الفا�سل بني هاتني احلالتني هو وجود 
اأو غيـــاب �سيادة القانـــون، وكاأن جاللة امللك يريـــد القول نحن من 
ي�سنـــع الدولـــة املدنية من خـــالل تطبيـــق القانـــون واحرتامنا له، 
موؤكـــدًا اأنـــه ل يجوز الإ�ســـارة لأي دولـــة باملدنية اإذا �سعـــر فيها اأي 
مواطـــن باخلـــوف والظلم لأنـــه  ينتمي اإلـــى اأقليـــة، ف�سمان حقوق 
الأقليـــة �سرورة ل ميكن جتاوزها من اأجـــل �سمان حقوق الأغلبية، 
ومن ثَمّ فـــاإن �سيادة وقوة القانون هي الأداة احلقيقية لتعزيز مبداأ 

و�سيادة مفهوم العدالة الجتماعية.
وقـــد بـــني جاللة امللـــك املعظم اأن مبـــداأ �سيـــادة القانون يعني 
خ�سوع اجلميع اأفرادًا وموؤ�س�سات و�سلطات حلكم القانون، وحماية 
وتعزيـــز �سيادة القانـــون واجب يقع على عاتـــق كل مواطن وم�سوؤول 
وموؤ�س�سة، لأنه الأ�سا�س والركيزة الأ�سا�سية لالإدارة احل�سيفة التي 
تعتمـــد العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س اأ�سا�سًا يف نهجها، فتحقيق 
التنميـــة امل�ستدامة ومتكني ال�سباب املبدع وجناح خططنا التنموية، 
ل ميكـــن حتقيقها اإن مل ن�سمن تطويـــر اإدارة الدولة، وتعزيز مبداأ 
�سيـــادة القانون، بحيث يكون من خمرجاتها تر�سيخ مبادئ العدالة 
وامل�ســـاواة وال�سفافية، علمًا باأن اأي اإدارة ل ميكن اأن تتابع م�سريتها 
الإ�سالحية ورفع م�ستوى اأدائها وكفاءتها مبعزل عن �سيادة القانون 

ا لالإدارة. بو�سفها نهًجا ثابًتا وركًنا اأ�سا�سًيّ
وربط جاللة امللك املعظم بني �سيادة القانون والتطبيق الدقيق 

ملواد القانون بو�سفـــه متطلًبا و�سرورًة لأي عملية حتول دميقراطي 
ناجحة، ف�سيادة القانـــون ت�سمن ممار�سة اأجهزة الدولة ل�سلطاتها 
وفـــق الد�ستـــور والقانـــون، ول ميكـــن لأي دولـــة دميقراطية حترتم 
حقـــوق الن�سان اأن تعمل خـــارج هذا الإطار، فالبتعـــاد عن تطبيق 
القانـــون بعدالة و�سفافية وكفاءة يوؤدي اإلـــى �سياع حقوق املواطنني 
وي�سعف الثقة باأجهـــزة الدولة وموؤ�س�ساتها، ولعل الت�ساهل من قبل 
بع�ـــس امل�سوؤولني يف تطبيق القانون ي�سجـــع بع�سهم على ال�ستمرار 
بانتهـــاك وجتاوز القانون، ويعطي م�ساحـــة للت�ساهل الذي يقود اإلى 

ف�ساد اأكرب، ومن ثّم نخر اأهم ركائز الدولة وهي "قيم املواطنة".
واأ�ســـار جاللة امللك املعظـــم اإلى اأنه ل ميكن لنا اأن نتحدث عن 
�سيادة القانـــون ونحن نلجاأ ونعرتف وُنـِقــــُرّ بالوا�سطة واملح�سوبية؛ 
لأنهـــا �سلوكات تفتك بالتنمية وتعيق التقدم، ولي�س هذا فح�سب، بل 
اإنهـــا تنهي ما مت اإجنازه وبنـــاوؤه، فالوا�سطة اعتداء �سارخ على قيم 
العدالـــة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س وقيم املواطنة ال�ساحلة التي تعد 

الأ�سا�س لتطوير اأي جمتمع.
وبالن�سبـــة للجهـــاز الق�سائي فقـــد و�سح جاللة امللـــك املعظم 
اأهمية تطويره بو�سفه اأ�سا�ًسا لتعزيز مبداأ �سيادة القانون، واأكد اأن 
املواطن يلجاأ اإلى الق�ساء لأنه املرجع املخت�س لإن�سافه واحل�سول 
علـــى حقوقه، وبخالف ذلك �سوف تتزعـــزع ثقة املواطن بالق�ساء، 
علمـــًا باأن جاللة امللك املعظـــم يعتز مبا ميتاز بـــه الق�ساء الأردين 
مـــن �سمعة طيبة وكفـــاءة، ويف الوقت نف�سه بـــني اأن الق�ساء يحتاج 
اإلى و�سع اإ�سرتاتيجية ت�سهم يف دعم كل ما من �ساأنه الرتقاء بهذا 
ـــا على ثقافة  اجلهـــاز لتحقيق معـــاين العدالة ومبـــا ينعك�س اإيجابًيّ

املواطنة الراقية لالإن�سان الأردين.
واختتم جاللة امللك املعظم ورقته النقا�سية ال�ساد�سة باحلديث 
عـــن �سيـــادة القانون عمـــاد الدولة املدنيـــة، وعرف الدولـــة املدنية 
بقولـــه: "هي دولة حتتكم اإلى الد�ستـــور والقوانني التي تطبقها على 
اجلميع دون حماباة، وهي دولة املوؤ�س�سات التي تعتمد نظامًا يف�سل 
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بـــني ال�سلطات ول ي�سمح ل�سلطة اأن تتغـــول على الأخرى، وهي دولة 
ترتكـــز على ال�سالم والت�سامح والعي�ـــس امل�سرتك ومتتاز باحرتامها 
و�سمانها للتعددية واحرتام الراأي الآخر، وهي دولة حتافظ وحتمي 
اأفـــراد املجتمع بغ�ـــس النظر عـــن انتماءاتهم الدينيـــة اأو الفكرية، 
وهـــي دولة حتمي احلقوق وت�سمن احلريـــات حيث يت�ساوى اجلميع 
يف احلقـــوق والواجبـــات، وهـــي دولـــة يلجـــاأ لها املواطنـــون يف حال 
انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل احلرية الدينية ملواطنيها وتكر�س 

الت�سامـــح وخطاب املحبة واحرتام الآخر، وحتفظ حقوق املراأة كما 
حتفظ حقوق الأقليات".

جـــاء هـــذا التعريف �ساماًل جلميـــع املبادئ التـــي ت�سكل جوهر 
الدولـــة املدنية، ول اأعتقد باأن هنـــاك اأَيّ تعريف ميكن اأن يعرب عن 
�سمـــري �سادق كما عرب هذا التعريف فهو يعك�س اإميان جاللة امللك 

ا ل�سعبه ووطنه واأمته. املعظم باملبادئ الراقية قوًل وعماًل وُحــًبّ

� � �
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الدكت�ر ح�شن حممد امل�مني

اجلامعة الأردنية

الورقة النقا�شية ال�شاد�شة وتعزيز الف�شاء العام الأردين

الدولة بو�سفها قـــوة تنظيمية ولدت من رحم احلاجة الب�سرية 

منـــذ فجـــر التاريخ بغ�س النظر عـــن درجة بدائيتهـــا اأو حت�سرها؛ 

حيـــث اإنها اأن�سئت اأ�سا�ســـًا لتنظيم املجتمعـــات الب�سرية رغبة منها 

يف جتنـــب الفو�ســـى، وحتقيـــق الأمـــن وال�ستقرار، وتوفـــري احلياة 

الُف�سلـــى للنا�ـــس، ولقد تطورت الدولـــة �سكاًل وواقعـــًا منذ بدايات 

بدائيـــة اإلـــى متطـــورة متح�ســـرة تو�سف بالدولـــة املدنيـــة القائمة 

اأ�سا�ســـًا على امل�ساواة اأمام القانون والتعليم، فالقانون والتعليم كما 

يقول كثري من املفكريـــن والعلماء يخلقان دوًل وجمتمعات م�ستقرة 

دميقراطية، حتقق ال�سالم والعدل بو�سفها قيًما وم�سالح اإن�سانية.

هـــذه املقدمة تقودنا للحديـــث عن الورقة النقا�سيـــة ال�ساد�سة 

التـــي هي جزء من حراك وجهد ملكـــي دائم؛ اإذتنبع اأهمية الأوراق 

ا  ـــا ريادًيّ النقا�سيـــة ول�سَيّمـــا ال�ساد�سة منها مـــن كونها جهًدا ملكًيّ

يقوده جاللة امللك عبداهلل الثاين منذ توليه �سلطاته الد�ستورية يف 

�سياق التحولت التدريجيـــة التوافقية �سواء ال�سيا�سية والجتماعية 

والقت�ساديـــة التي ي�سهدها الأردن، ولقد حدد جاللة امللك املبادئ 

والأ�س�ـــس الرئي�ســـة التـــي تقـــوم عليهـــا الدولـــة املدنيـــة؛ حيث قال 

جاللتـــه )اإن الدولة املدنية هي دولة حتتكم اإلى الد�ستور والقوانني 

التـــي تطبقها علـــى اجلميع دون حماباة وهي دولـــة املوؤ�س�سات التي 
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تعتمد نظامًا يف�سل بـــني ال�سلطات ول ي�سمح ل�سلطة اأن تتغول على 

الأخـــرى، وهي دولة ترتكز على ال�سالم والت�سامح والعي�س امل�سرتك 

ومتتـــاز باحرتامها و�سمانها للتعددية واحـــرتام الراأي الآخر، وهي 

دولة حتافـــظ وحتمي اأفـــراد املجتمع بغ�س النظر عـــن انتماءاتهم 

الدينيـــة اأو الفكريـــة، وهي دولة حتمي احلقـــوق وت�سمن احلريات؛ 

حيـــث يت�ساوى اجلميـــع باحلقوق والواجبـــات، وهي دولـــة يلجاأ لها 

املواطنون يف حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل احلرية الدينية 

ملواطنيهـــا وتكر�س الت�سامح وخطاب املحبة واحرتام الآخر وحتفظ 

حقـــوق املراأة كما حتفظ حقوق الأقليـــات(. لقدحددت هذه الورقة 

مبداأين مهمني؛ مبداأ �سيادة القانون، ومبداأ الدولة املدنية،فالأردن 

ا  ا ود�ستورًيّ ا موؤ�س�سًيّ منذ ن�ساأته اإلى يومنا هذا قد اأ�س�س اإرًثا تراكمًيّ

اأنتـــج دولـــة املوؤ�س�سة التـــي ا�ستطاعت التكُيّف مع جميـــع التحديات 

ن لها كينونة ال�ستمرار وتوفري الأمن  ا اأَمّ الداخليـــة واخلارجية، مَمّ

وال�ستقـــرار واحليـــاة الُف�سلـــى للنا�س يف الوقت الـــذي عجزت عن 

تاأمينه الكثري من الدول ذات الإمكانات القت�سادية الكبرية.

ثـــّم اإن الورقة النقا�سية ال�ساد�ســـة جاءت لتعزيز الف�ساء العام 

الأردين الـــذي ن�ساأ وتطـــور مع تطور الدولة منـــذ ن�ساأتها، فالف�ساء 

العـــام ي�ســـكل اأ�سا�ـــس احلوكمـــة الر�سيـــدة القائمة علـــى امل�ساءلة 

وامل�ساركة ال�سيا�سية للمواطنني جميعًا يف عملية �سنع القرار، فهذا 

ــــر للنا�س جماًل للنقا�س وقنوات حوارية يتبادل  الف�ساء الأردين وَفّ

النا�ـــس مـــن خاللهـــا الآراء وطرح كثري مـــن املبـــادئ والقيم، مثل 

ـر كذلك الو�سول  احـــرتام الآخر والت�سامح وال�سالم والأمن، كما وَفّ

اإلى املعرفة ومتكـــني املواطنني من اإي�ســـال اأ�سواتهم وامل�ساركة يف 

�سنـــع القرار؛ حيـــث اإن هـــذه العملية بالنهايـــة توؤدي اإلـــى تاأ�سي�س 

خطـــاب عـــام توافقي  حـــول كثري مـــن الق�سايـــا العامـــة التي تهم 

اأفراد املجتمع �سواء اأكانت �سيا�سيـــة، اأم اقت�سادية، اأم اجتماعية، 

اأم ثقافيـــة، اأم اأمنية،كمـــا اأن هذه العملية م�ستمـــرة ت�سهم يف �سكل 

كبـــري يف تاأ�سي�س جمتمع مدين يوؤدي اإلى اإن�ســـاء دولة مدنية قائمة 

على جمموعـــة املبادئ والقيم الأ�سا�سية التـــي حددها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين يف ورقته النقا�سية ال�ساد�سة.
� � �
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تعـــد الورقـــة النقا�سية ال�ساد�سة جلاللة امللـــك عبد اهلل الثاين 
ابـــن احل�سني، واملو�سومـــة بعنوان "�سيـــادة القانـــون اأ�سا�س الدولة 
املدنية"، من اأهم الوراق التي طرحها امللك لبناء املجتمع الأردين، 
حيث افتتح الورقة بحديثه عـــن الأوراق اخلم�سة ال�سابقة لها، التي 
احتـــوت على الأفكار والروؤى حول م�سار عمليـــة الإ�سالح ال�سيا�سي 
�سواءبتطوير املمار�سات ال�سرورية للدميقراطية، اأوالأدوار املاأمولة 

من كل طرف يف العملية ال�سيا�سية.
ا تتعر�ـــس له املنطقة  وقـــد حتـــدث جاللة امللـــك يف بدايتها عَمّ
العربيـــة من حتـــولت جذرية على م�ستـــوى الإقليـــم، وكان لالأردن 

د. مهران الزعبي

جامعة البرتا

الدولة املدنية... روؤية وطموح

الن�سيب الأكرب من حتمل تبعات هذه التحولت، من حيث ا�ست�سافة 
الالجئـــني والأزمة القت�ساديـــة اخلانقة، اإل اأن ذلـــك انعك�س على 

املجتمع الأردين بالتما�سك والقوة وافتخار جاللته بهذا املجتمع.
�سيادة القانون 

تنـــاول جاللته مو�سوع �سيـــادة القانون بو�سفـــه الأ�سا�س الذي 
تقـــوم عليه العدالة الجتماعية، ول�سيمـــا اإذا ما طبق القانون على 
جميع اأفراد ال�سعب ب�سكٍل مت�ساٍو، ومن هنا عر�س جاللته جمموعة 

من الأفكار التي توؤكد فكرة �سيادة القانون، وهي:
1-م�سوؤولية تطبيق واإنفاذ �سيادة القانون مب�ساواة وعدالة تقع 



19

على عاتق الدولة.
2-كل مواطن يتحمل م�سوؤوليـــة وممار�سة �سيادة القانون حتى 

يف حياته ال�سخ�سية.
3-�سيـــادة القانون ل متار�س بانتقائيـــة وفق اعتبارات فئوية اأو 

قبلية اأو جهوية اأو عائلية.
4-وجود بع�ـــس املمار�ســـات املجتمعية غري امل�سوؤولـــة التي من 

�ساأنها تقوي�س اأمن املجتمع، مثل اإطالق العيارات النارية.
5-عـــدم تطبيق فكرة �سيادة القانون داخـــل املجتمع، فاإن هذا 
ا اإلـــى تق�سيمه ب�سكل معقد وفـــق النتماءات  املجتمـــع يندفـــع تلقائًيّ
العقديـــة والطائفية والعرقية والقبلية واملذهبية وغريها، وهذا من 
�ساأنه اأن يكون باجتاهـــني؛ اإما ال�ستفادة منه واتخاذه قاعدة للنمو 
والزدهـــار القت�ســـادي وال�سيا�ســـي والجتماعـــي، اأو اأنيكون �سعلة 
للفتنـــة والعن�سريـــة والنزاعـــات الدموية التي تفتـــك باملجتمعات، 

والفا�سل بني هذين الواقعني هو وجود �سيادة القانون اأو غيابها.
6-تاأكيـــد حقوق الأقليات داخل املجتمع، والذي من �ساأنه اأي�سًا 
احلفـــاظ على حقوق الأغلبية، فلـــكل مواطن حقوق يجب اأن ُت�سان 

يف ظل �سيادة القانون.
7-اأكد جاللة امللـــك اأن �سيادة القانون هـــي اجل�سر امل�ستقبلي 
الـــذي �سينقلنا حلياة اأف�ســـل اإذا �سعينا اإلى تطبيـــق القانون داخل 

املجتمع.
�سيادة القانون اأ�سا�س الإدارة احل�سيفة 

تنـــاول جاللة امللك عبد اهلل الثاين مو�ســـوع الإدارة احلكومية 
وتو�سيـــح �سبـــل تطويرها من اأجل متكني ال�سبـــاب الأردين وحتقيق 
خطـــط التنميـــة، وتطويـــر الإدارة واإف�ســـاح املجال اأمـــام القيادات 
ال�سابـــة لأخذ فر�سها داخل املوؤ�س�ســـات، ول�سيما اأنه تعر�س للخلل 
يف الأداء احلكومي الر�سمي الـــذي ي�سوب بع�س املوؤ�س�سات، وحاول 
تقدمي مقرتحات وحلول لهذ� �خللل من خالل نقاط عديدة �أهمها:

1-وجـــود موؤ�س�ســـات تعمـــل علـــى �سبـــط الإدارة وتطويرهـــا 

وحت�سينهـــا مثل اللجنة امللكيـــة لتعزيز منظومـــة النزاهة الوطنية، 
وكذلـــك وجود هيئة مكافحة الف�ســـاد وغريها من املوؤ�س�سات املعنية 

بذلك.
2-ت�سافـــر اجلهـــود مـــن خمتلـــف موؤ�س�ســـات الدولـــة لتطوير 
عمليـــات الإدارة واإر�ســـاء مفهوم �سيادة القانـــون. وذلك من خالل 
�سبط عمل املوؤ�س�سات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير ب�سكل 

دوري.
3-تطبيق مبـــداأ �سيادة القانـــون على جميـــع موؤ�س�سات الدولة 

واأفرادها ل �سيما العاملني يف املنا�سب واملواقع العليا.
4-ممار�ســـة اأجهزة الدولة ل�سلطاتها وفـــق القانون والد�ستور، 
فت�ســـرتك احلكومـــة واملوؤ�س�ســـات يف حمـــل م�سوؤولية مـــا تتخذه من 

قرارات و�سيا�سات واإجراءات.
5-عدم تطبيق القانون �سيوؤدي اإلى �سياع احلقوق وي�سعف ثقة 
املواطنـــني باأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها، اإ�سافة اإلى التهاون من قبل 
بع�ـــس امل�سوؤولني واملتنفذين يف تطبيق القانون، ي�سجع بع�سهم على 
ال�ستمرار بانتهاك القانون الذي يقود اإلى الف�ساد واإ�سعاف ركائز 

الدولة.
6-حتديـــد مواطـــن اخللـــل والعرتاف بـــه من اأجـــل معاجلته 
وحما�سبة املوظف امل�سوؤول عنه، وذلك بعد تبني املوؤ�س�سات مدونات 

لل�سلوك والخالق.
7-اأن تقـــوم املوؤ�س�ســـات بو�ســـع خطـــط عمـــل وروؤيـــة وا�سحة 
واأهـــداف حمـــددة للموؤ�س�سة من اأجل حتقيقها، ثـــم قيا�س الإجناز 
والأثر للو�سول اإلى اأرقـــى معايري النزاهة واأعلى م�ستويات اخلدمة 

للمواطنني.
8-وجوداآليات رقابة فعالة على املوؤ�س�سات، مثل ديوان املحا�سبة 
وهيئة مكافحة الف�ساد وغريها من املوؤ�س�سات التي من �ساأنها �سبط 

العملية املوؤ�س�سية وتطويرها.
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الوا�سطة واملح�سوبية 
و�ســـع جاللة امللـــك عبد اهلل الثاين يده علـــى اأكرث املو�سوعات 
ح�سا�سية داخل املجتمع الأردين، وهو مو�سوع الوا�سطة واملح�سوبية 
التيتـــوؤدي اإلى غيـــاب العدالة الجتماعيـــة، اإ�سافة اإلـــى اأنها تفتك 
بامل�ســـرية التنموية والنه�سويـــة وت�سكل عائقًا يحـــول دون النهو�س 
�ُس قيم العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ  مبوؤ�س�سات الوطن، وذلك لأنها ُتقِوّ
الفر�ـــس، لذلك قدم جاللته جمموعة من احللـــول لهذه الآفة التي 

تفتك باملجتمع، وهي:
1-و�ســـع نظرة �سموليـــة لل�سباب من خالل و�ســـع اإ�سرتاتيجية 
هادفـــة وحقيقية تت�سمـــن برامج ي�سعها خمت�ســـون، وتكون قائمة 

على تر�سيخ قيم املواطنة ودولة القانون.
ا لتحقيق اإمكاناته وتطوير  ا واقت�سادًيّ 2-متكني ال�سباب �سيا�سًيّ

اأفقه وتو�سيعه، اإ�سافة لتوفري احلماية له من الأفكار املتطرفة.
3-اأن تكـــون التعيينـــات يف املنا�ســـب العليا قائمة علـــى اأ�سا�س 

الكفاءة واخلربة ولي�س على اأ�سا�س الوا�سطة واملح�سوبية.
تطوير اجلهاز الق�سائي

حتـــدث جاللـــة امللـــك عبـــد اهلل الثـــاين عـــن مو�ســـوع تطوير 
الق�ســـاء على مبداأ �سيـــادة القانون الذي ل يتـــم تطبيقه اإل بوجود 
جهاز ق�سائي كفـــوؤ ونزيه وفاعل، ول�سيما اأن املواطن يلجاأ للق�ساء 
نتيجـــة ثقته العالية بهذا اجلهـــاز، اإل اأن الإجراءات الق�سائية التي 
تاأخـــذ مدة طويلة ل زالـــت ت�سكل هاج�سًا موؤرقـــًا بالن�سبة للمواطن 
والقا�ســـي، وذلـــك يعود للنق�ـــس يف الـــكادر الوظيفـــي اإ�سافة اإلى 
النق�ـــس يف اخلـــربات النوعيـــة اخلا�سة، ومـــن هنا قـــدم جاللته 

اقرتاحات عديدة لتطوير اجلهاز الق�سائي، وهي:
1-و�سعاإ�سرتاتيجية لل�سنوات القادمة تعمل على �سيانة مرافق 

الق�ساء والأجهزة امل�ساندة له كافة وتطويرها.
2-تهيئة بنية موؤ�س�سية ع�سرية  تليق بالق�ساء.

3-توفري كوادر خبرية ومتخ�س�سة.

4-تطويـــر �سيا�ســـات وت�سريعـــات لت�سريـــع عمليـــة التقا�ســـي 
وتي�سريها والرتقاء بها.

5-العمل علـــى تر�سيخ ثقافة النزاهة يف اجلهـــاز الق�سائي يف 
مراحله كافة وتفعيل مدونة ال�سلوك.

6-اعتماد مبداأ الكفاءة واجلدارة يف تعيني الق�ساة.
�سيادة القانون عماد الدولة املدنية

ا�ستطـــاع جاللة امللـــك يف هذه الورقـــة اأن يقدم روؤيـــة وا�سحة 
املعـــامل ملفهـــوم الدولـــة املدنية فقال عنهـــا: "هي دولـــة حتتكم اإلى 
الد�ستور والقوانني التي تطبقها على اجلميع دون حماباة، وهي دولة 
املوؤ�س�سات التي تعتمد نظامًا يف�سل بني ال�سلطات ولي�سمح ل�سلطة 
ل علـــى الأخـــرى، وهي دولة ترتكـــز على ال�ســـالم والت�سامح  بالتغـــُوّ
والعي�ـــس امل�سرتك، ومتتاز باحرتامها و�سمانهـــا للتعددية واحرتام 
الـــراأي الآخـــر، وهي دولـــة حتمي اأفـــراد املجتمـــع وحتفظهم بغ�س 
النظر عن انتماءاتهم الدينية اأو الفكرية، وهي دولة حتمي احلقوق 
وت�سمن احلريات حيث يت�ساوى اجلميع باحلقوق والواجبات، وهي 
دولة يلجاأ لها املواطنـــون يف حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل 
احلرية الدينية ملواطنيها وتكر�س الت�سامح وخطاب املحبة واحرتام 

الآخر، وحتفظ حقوق املراأة كما حتفظ حقوق الأقليات".
ويت�سح مما �سبق مدى �سعة الروؤية لدى جاللة امللك يف تاأ�سيل 
بناء الدولة املدنيـــة القائمة على مبداأ تطبيق �سيادة القانون، فهذا 
املبـــداأ هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه املجتمـــع املدين، فجاءت قراءة 
جاللتـــه متاأنيـــة وعميقة لواقع الدولـــة املدنية احلديثـــة، ومراجعة 
مهمـــة ملاهيـــة الدولـــة املدنيـــة التي تاأخـــذ بعني العتبـــار الظروف 
التاريخيـــة امل�ستحدثة كافـــة، اإ�سافة للروؤى الواقعيـــة القائمة على 
اأن الدولـــة املدنية ل تقوم باأ�سا�سهـــا اإل على العالقة الت�ساركية بني 
املواطـــن واملوؤ�س�سات، والتي مـــن �ساأنها تو�سيح طبيعة هذه العالقة 
القائمـــة على اأ�سا�س �سيادة القانون.فهـــل �سنلتقط الر�سالة ون�سعى 

لإقامة الدولة املدنية؟

� � �
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اإن مـــا ورد يف الورقـــة النقا�سيـــة ال�ساد�ســـة ومـــا �سبقهـــا مـــن 
اأوراق ت�سمـــن الكثـــري والعديد من الأفـــكار والتوجيهات واملعطيات 
والتطلعـــات التي تعد الأ�سا�س للعملية الإ�سالحية ال�ساملة من حيث 
الإ�سالح ال�سيا�سي اأو حتديث التطلعـــات الدميقراطية وتطويرها، 
ولـــن يكون هنالـــك اأهـــداف م�ستقبلية حمـــددة لل�سبـــاب والأجيال 
الواعدة اإل من خالل امل�ساركة العملية لالإ�سالحفي جميع  املناحي 
)ال�سيا�سية، الجتماعية، القت�سادية(، وذلك من خالل امل�ساركة 

احلقيقية يف العملية الدميقراطية.
1-املرتكزات الأ�سا�سية للورقة النقا�سية امللكية ال�ساد�سة :

اأوًل: �سيادة القانون 
واملوؤ�س�ســـات  الأفـــراد  القانـــون؛  ل�سيـــادة  يخ�ســـع  فاجلميـــع 
وامل�سوؤولون و�سلطـــات الدولة؛ حيث اإن اللتـــزام بالقانون و�سيادته 
يحقـــق العدالة والنزاهـــة وال�سفافية وامل�ساواة واإبعـــاد املظامل عن 
املواطنـــني، وهذا من اأهـــم عنا�سر نهو�س الدولـــة وقوتها. و�سيادة 
القانـــون هـــو الأ�سا�ـــس يف الدولـــة املدنيـــة احلديثة مـــع الحتفاظ 
بالثوابـــت ال�سرعية والدينيـــة على حد �سواء. وحتـــى يت�سنى للدولة 
ال�ســـري ال�سحيـــح والقـــوي على نهج الدولـــة املدنيـــة احلديثة ل بد 
من الأخـــذ بجميع العتبارات وجميع الظـــروف التاريخية القدمية 

�شليمان اإبراهيم �شامل اجلرب 

م�شاعد مدير الأمن العام ال�شابق

حتليُل بع�س ما ورد يف الورقة النقا�شية امللكية ال�شاد�شة



تشرين ثاني 2017 املجلد 54-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 22

واحلديثة، وهـــذا يجعل جناح التطبيق قوًيّا يف بنـــاء الدولة املدنية 
احلديثـــة وال�ستمرارية يف تطوير معطيـــات جناح الدولة وحتديثها 
ا يتطلب  يف جميع تفا�سيلها وجتنيبها العرثات والأخطاء، وهذا اأي�سً
من امل�سوؤولـــني يف جميع مواقعهم ومنا�سبهـــم العمل بجدية وثبات 
باحـــرتام القانون و�سيادتـــه وتطبيقه على اجلميع، مبـــا يخلق بيئة 
خ�سبة من النزاهة وال�سفافية والنتماء واملواطنة ال�سادقة للدولة 
واملحافظة عليها ودعمها، خا�سة اإذا ما وجد الأمن والأمان وحتقق 

العدل وامل�ساواة. 
كمـــا ت�سمنت الورقـــة تطوير الق�ســـاء، وذلك باإعـــادة الهيكلة 
وتاأهيـــل الق�ســـاة وتدريبهـــم، وخلـــق الـــروح احلقيقيـــة للعمل على 
�سيـــادة القانون والعدل والق�ساء العادل القـــوي ال�سريع يف اإي�سال 
احلقوق لأهلها اإذ هو الطريق لإي�سال الدولة الى امل�ستقبل الأف�سل 
وازدهارهـــا، ومن خالل العـــدل وامل�ساواة والنزاهـــة التي تولد من 
رحـــم الق�ساء العادل، ويقا�ـــس النتماء والـــولء والعطاء احلقيقي 
للمواطنـــة والت�سحية للوطن وخدمة الدولة املدنية التي حققت لهم 
رغد احلياة، والعي�س والبتعاد عن ال�سغوطات الفكرية والعن�سرية 
والتطـــرف والطائفية التـــي ل يغذيهـــا اإل الظلم والفقـــر والبطالة 
وحرمـــان الأفراد مـــن حقوقهـــم ومكت�سباتهم، وهـــذا يقا�س مبدى 
�سلطة القانون و�سيادته، وو�سع مدونة ال�سلوك كما ت�سمنت الورقة، 
واإذا توافـــر للمواطن كل ما ذكر فعليه اإبداء الراأي بحرية ل تتجاوز 
حريـــة الآخرين، وعليه تقبل الراأي والـــراأي الآخر م�ستنًدا يف ذلك 
اإلى الثوابـــت ال�سيا�سية وال�سرعية والدينية، ومبتعًدا عن التاأثريات 

والدعاءات اجلانبية الأخرى.
كمـــا ت�سمنت الورقة العمل على خلـــق روح العمل والتناف�س بني 
ال�سبـــاب، وت�سجيع الفئة ال�سابة علـــى العمل والإبداع وخلق الفر�س 
الإبداعيـــة التي توؤهل هـــوؤلء ال�سباب لأخـــذ مواقعهم يف ال�سفوف 
الأماميـــة يف املجتمـــع؛ لأنهم �سباب ميتلك القـــوة والقدرة واخلربة 
والكفـــاءة والإبـــداع، وهذا اأ�سا�ـــس يف بناء الدولـــة املدنية احلديثة 

وازدهارها وقوتها وثباتها على اخلارطة العاملية .
ولبد من الإ�سارة هنا اإلى و�سع اإ�سرتاتيجية مرتكزة على خلق 
اأجيال تت�سلح بالأخـــالق والدين والثقافة والعلم واملعرفة بعيدًا عن 
الأفكار ال�سبابية والظالمية املنحرفة، وو�سع عالج وحلول ناجحة 
ومدرو�ســـة جلميع الأخطـــاء والأخطار التي قـــد تلَحقها النتماءات 

والولءات الفردية امل�سلحية بالوطن والدولة.
ثانيًا : الوا�سطة واملح�سوبية :

وهي تعد مـــن امل�سلكيات اخلاطئة التي ت�سيء لنجاحات الدولة 
احلديثـــة وتدمرهـــا، وتق�سي علـــى مقدراتها وحتبـــط الأمة وتنهي 
عطاء ال�سبـــاب وتنمية الوطـــن، وعليه فاإن فر�ـــس العدالة و�سيادة 
القانـــون واللتزام بالد�ستور وتاأدية الواجبـــات واإعطاء احلقوق يف 
عدل ونزاهة وم�ساواة جتعـــل املوطن يعي�س بكل اطمئنان، ول يفكر 
باجلنـــوح اإلى طـــرق ظالمية اإجراميـــة متطرفة لي�ســـل اإلى بع�س 
ا  حقوقه بطرق �سلبية �سريرة. وعليه لبد من متكني ال�سباب �سيا�سًيّ
ا وفكرًيّا من حتقيـــق اأهدافهم وتو�سعة اآفاقهم املعرفية،  واقت�سادًيّ
وهذا ل يتحقـــق اإل بتكافوؤ الفر�س وامل�ساواة وحما�سبة كل من يلجاأ 
اإلى املح�سوبية والوا�سطة بقوة وحزم من خالل تطبيق تر�سيخ مبداأ 
�سيادة القانـــون وتطبيقه على اجلميع باملعايـــري واملقايي�س نف�سها، 
ولبـــد من حما�سبة حقيقية لـــكل من ل يحرتم القانون اأو يحاول اأن 
ي�ســـيء اإلى احلقوق باللجـــوء اإلى الوا�سطـــة واملح�سوبية حتى يكون 
عـــربة لغريه، واأكـــد جاللة امللـــك اأن �سبب ما يـــدور يف الإقليم من 
تدهـــور اأمني و�سيا�سي واقت�ســـادي واجتماعي هو مـــن �سوء تنفيذ 
القانـــون وغيـــاب العدالـــة الجتماعيـــة وال�سيا�سيـــة، و�سياع حقوق 

املواطنني التي ترتد �سلبًا ودمارًا على الدولة والوطن.
والدولـــة احلديثة ُتبنى على اأ�س�س �سحيحـــة و�سليمة وقوية من 
خالل امل�ســـاواة والبتعاد عن الطبقية واملح�سوبية والأنانية، وقوتها 

من قوة القانون.
و�سيـــادة القانـــون تقلـــل اخلـــوف مـــن العديـــد مـــن الثقافـــات 
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والديانـــات والنتماءات واملرجعيـــات الفكرية التي ي�سع فيها هدفه 
ال�سخ�ســـي اأوًل، كما ت�سمنت الورقة اأي�سًا احـــرتام الأقليات �سواء 
الدينيـــة اأو العرقيـــة اأو القبليـــة، وهذا ما ميتاز بـــه الأردن؛ حيث ل 
يوجـــد متييـــز يف دين اأو عـــرق اأو لغة اأو جن�س ح�ســـب ما ن�س عليه 
الد�ستـــور، وهـــذا جميعه يف املح�سلـــة يحقق العدالـــة ويق�سي على 
املح�سوبية والوا�سطة، ويقوي جناح الدولة احلديثة وا�ستمراريتها.

ثالًثا: تطوير اجلهاز الق�سائي:
ا  ركـــزت الورقة على تطوير الق�ساء حتى يكون ق�ساًء كفوؤًا وقوًيّ
وفعـــاًل ونزيًها واآخر مـــا يلجاأ اإليه املواطن لنيـــل احلقوق واحلرية، 
وعندمـــا يفقد الأمل للحلول الوديـــة، ل بد من ركن قوي يو�سل اأهل 

احلقوق اإلى حقوقهم األ وهو الق�ساء.
اأكـــدت الورقـــة �ســـرورة �سيانـــة اجلهـــاز الق�سائـــي وتطويره، 
وتر�سيـــخ ثقافـــة العـــدل وامل�ســـاواة وال�سفافيـــة والنزاهـــة، وتفعيل 
مدونـــة ال�سلوك، وركزت الورقة علـــى اأن تطوير الق�ساء يحتاج اإلى 
اإ�سرتاتيجيـــة وا�سحة ل�سنـــوات قادمة معلومة العـــدد، ويجب و�سع 
خارطة طريـــق للمجل�س الق�سائي لتكون مرجعًا يف الإ�سرتاتيجيات 
الق�سائية لل�سنوات القادمة، حيث ت�سمنت الورقة الثوابت والأ�س�س 
الالزمـــة ل�سيـــادة القانـــون وتطبيقـــه واملحافظة على هيبـــة الدولة 

احلديثة، واحلفاظ من خاللها على مقدرات الوطن.
وركزت الورقـــة على التعديالت الد�ستورية التي اأمر بها جاللة 
امللك، والتي اأعطت الق�ساء القوة والقدرة على ح�سن الأداء والعمل 
اجلريء وال�سريع، وكفل لهم ال�سمانة التي تكفل ا�ستقاللهم، والتي 
منهـــا اإ�ســـدار العديد مـــن الت�سريعـــات التي حتقق ذلـــك كاملجل�س 

الق�سائي.
وركـــزت الورقـــة على الق�ساء وقوتـــه و�سيادته وتكافـــوؤ الفر�س 
وامل�ســـاواة و�سرعـــة الإجـــراءات والو�ســـول اإلى عدالـــة يطمئن لها 
اجلميـــع بعيـــًدا عـــن الطبقيـــة والعن�سريـــة واملح�سوبية؛ لـــذا فاإن 
الخت�سا�ـــس يف الق�ســـاء وعمـــل الق�ساة مطلب رئي�ـــس و�سروري، 

وت�سمنت الورقة الإ�سارة اإلى اأن الدولة الأردنية هي دولة موؤ�س�سات 
تقـــوم على مبداأ دميقراطي عريق ونهج دميقراطي قوي يرتكز على 
الف�ســـل بني ال�سلطات الثالثة، وهذا تعتمده الدميقراطية احلديثة 
ا اأو برملانًيّا، وهذا يعتمد على الف�سل  �ســـواء اأكان نوع النظام رئا�سًيّ
بني ال�سلطات )التنفيذية، والت�سريعية، والق�سائية( والتعاون بينهم 
يف جميـــع الظروف والأحـــوال، وكون ال�سلطـــة الق�سائية هي اإحدى 
هذه ال�سلطات الثالثة، وهي التي تخت�س بف�سل احلقوق بعد الظلم 
بني الأفراد واجلميع يف جميع املـــواد القانونية واملدنية واجلزائية، 
فالبد من وجود عن�سر املرونة والتطور يف اجلهاز الق�سائي والبعد 
عـــن اجلمود، وهذا التطور الق�سائي ل ميكن اأن يتم اإل بالإمكانات 
املنا�سبـــة، بتوفـــري بيئة حتتية جمهـــزة بالأجهـــزة التقنية احلديثة 
لعمـــل الق�ســـاة وا�ستيعاب املتغـــريات والتطـــورات املتالحقة، وهذا 
يعطـــي الق�ســـاة الإمكانية يف العمل املوؤ�س�ســـي التقني وعدم اللجوء 

اإلى الجتهادات ال�سخ�سية وال�سرعة يف اإنهاء الق�سايا. 
رابعًا: �سيادة القانون عماد الدولة املدنية:

الدولـــة املدنيـــة احلديثة هي التـــي ترتكز على �سيـــادة القانون 
وت�ستنـــد اإلى حكم الد�ستور يف ظل الثوابـــت الدينية وال�سرعية على 
�ســـواء وكذلك علـــى املواطنـــة ال�ساحلـــة والفاعلة؛ لذا فـــاإن تقبل 
التعدديـــة والراأي والـــراأي الآخر مبـــداأ اأ�سا�سي من مبـــادئ الدولة 
املدنيـــة احلديثـــة، واإن و�ســـع الت�سريعـــات واملعلومـــات التـــي تبـــني 
للمواطنـــني وامل�سوؤولني واملوؤ�س�سات واجباتهم وحقوقهم والتقيد بها 
والعمل عليها دون متييز بني اأحد، يعطي قوة للدولة املدنية احلديثة 
ويكـــون �سببًا رئي�سًا يف جناحهـــا وتطورها ورفعتها وهيبتها بني دول 

الإقليم .
والدولـــة املدنية احلديثة التي تر�ســـي قواعد �سحيحة للتعددية 
�ســـواء احلزبية اأو املوؤ�س�سيـــة اأو ال�سبابيـــة اأو املجتمعية البعيدة عن 
التمييـــز بني الأفراد، �سواء بالدين اأو باللغة اأو باللون اأو باجلن�س اأو 
بالعرق اأو بامل�ستويات القت�سادية اأو بالنتماء ال�سيا�سي اأو الفكري، 
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هـــي الدولة الناجحة التي خططت مل�ستقبل قوي متطور فاعل ودولة 
كاملـــة البنيـــان يف جميـــع مفا�سلها، والورقـــة النقا�سيـــة ال�ساد�سة 
حددت معامل وا�سحة للدولـــة احلديثة، وهذا يتطلب من ال�سلطات 
الثالثة العمـــل بروح الفريق الواحد والتعمـــق يف التحليل يف الورقة 
وو�س���ع �لنقاط �لرئي�سة �لتي تنطلق منها كل �سلطة بعملها بكل جد 
و�جته���اد ون�ساط، و�أوؤك���د �أن �ل�سلطة �لت�سريعي���ة عليها عبء كبري 
جـــًدا يف مراقبة جميع ما ورد بالورقة ومتابعته وتف�سيله وم�ساعدة 
ال�سلطـــة التنفيذية للعمل بهـــذه الورقة، وال�سلطـــة الق�سائية عليها 
درا�ســـة الورقـــة وقـــراءة ما بني ال�سطـــور حتى تتمكن مـــن التطوير 

والتحديـــث واإر�ســـاء العدالـــة والنزاهـــة واإحقاق احلـــق، فاجلميع 
�سوا�سيـــة لهم حقـــوق وعليهـــم واجبات، ومـــن هنا �ستكـــون الدولة 
املدنيـــة احلديثة هي دولـــة القانون واملوؤ�س�ســـات ذات القوة والهيبة 
وال�ستمراريـــة يف املحافظـــة على الوطن واملواطنـــني، وال�سري على 
طريق النجاح والقوة التي تدراأُ اخلطر عن الوطن واأهله؛ لأن �سعور 
املواطنـــني بالأمن والأمان والعـــدل وامل�ساواة والنزاهـــة وال�سفافية 
والق�ساء على املح�سوبية والوا�سطة و�سيادة القانون، يجعل املواطن 

ي�سحي بنف�سه ملنع وقوع اأي خطر قد يهدد الوطن ومقدراته. 
حفظ اهلل الأردن، وحفظ القائد، وحفظ جميع ال�سرفاء

� � �
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الأ�شتاذ عبد اهلل جروح اجلب�ر

رئي�س منتدى الب�ا�شل الثقايف

الورقة النقا�شية ال�شاد�شة خارطة طريق لبناء الدولة 

الع�شرية املدنية املثالية 

الدولـــة املدنيـــة الع�سرية املثاليـــة التي طمح لها بنـــو الإن�سان 
منـــذ وجدوا على هذا الكوكب والتي حتقـــق احلياة الكرمية جلميع 
مواطنيهـــا بلورهـــا جاللـــة امللك عبـــد اهلل الثاين ابـــن احل�سني يف 
اأو�سح بيان يف الورقة النقا�سية ال�ساد�سة التي خل�ست ذلك بعنوان 
مانع جامع ُيغني عن املجلدات، وهو "�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة 
املدنية"، فهذا هو مربط الفر�س، وبيت الق�سيد، فاإْن �ساَد القانون 
علـــى اجلميع انتظمت احلياة، و�ساد احلق والعدل واخلري وحتققت 
امل�ســـاواة، وهـــذا اأق�سى ما متنـــاه الب�سر واأنبياوؤهـــم وم�سلحوهم 

وفال�سفتهم و�ساحلوهم ومفكروهم.

وكيـــف ل ي�سيب جاللته ذلك الهـــدف الإن�ساين الأبدي الأزيل 
باأوجز عبـــارة واأو�سحهـــا واأف�سحها،وهـــو �سليل الدوحـــة النبوية، 
وحامـــل اإرث املدر�ســـة املحمديـــة القائمـــة على كتـــاب اهلل اخلالد 
ِ �ُسَهَداَء ِباْلِق�ْسِط َوَل  ّ اِمنَي هلِلَ َهـــا اَلِّذيَن اآََمُنوا ُكوُنوا َقَوّ القائل { َيا اأَُيّ
ُقوا  ْقَرُب ِللَتّْقَوى َواَتّ ُن َقْوٍم َعَلى اأََلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَ ُكْم �َسَناآَ َيْجِرَمَنّ
ه النبي الأعظم  ـــا َتْعَمُلـــوَن} املائدة: 8، وجـــُدّ َ َخِبـــرٌي مِبَ َ اإَِنّ اهلَلّ اهلَلّ
�سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم القائل يف موقف 
م�سهود م�سهـــور م�ستنكًراالوا�سطة لتعطيل تطبيق القانون القانون: 
ُهْم  ا اأَْهَلَك َمـــْن َقْبَلُكْم اأََنّ َ ِ  !! .. اإِمَنّ ))اأََت�ْسَفـــُع يِف َحـــٍدّ ِمْن ُحـــُدوِد اهلَلّ
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ِعيُف  َذا �َسَرَق ِفيِهـــْم ال�سَّ ِريُف َتَرُكـــوُه َواإِ َكاُنـــوا اإَِذا �َسَرَق ِفيِهـــْم ال�َسّ
ٍد �َسَرَقْت َلَقَطْعُت  َمّ ِ َلْو �أََنّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَ َدّ َو�أمْيُ �لَلّ �أََقاُمو� َعَلْيِه �ْلَ

َيَدَها((متفق عليه.
ويوجـــه جاللتـــه ر�سالـــة للذيـــن يراهنـــون علـــى اأن التحديات 
والأخطـــار املحيطة بالوطـــن �ستعرقل م�سرية ال�ســـالح والإ�سالح 

التي يقودها جاللته، فيقول :
اإلى مفرتق طرق،  تقودنا  اليوم  حولنا  من  التحديات  كل  "اإن 
ول بـــد اأن نحـــدد م�سارنا نحـــو امل�ستقبـــل بوعـــي واإدراك لتحديات 
الواقـــع وروؤيـــة واثقة لتحقيـــق طمـــوح اأبنائنا وبناتنـــا، فنرتك لهم 
ال�ســـالم والأمان والزدهار والكرامـــة والقدرة على مواجهة اأ�سعب 

ال�سعاب."
ويـــردف مو�سًحا قراره ال�سارم احلازم احلكيم الذي ل رجعة 
عنه، والـــذي تباركه وتوؤازره كل قوى الإ�سالح ودعاة اخلري يف هذا 
ا للت�سدق بالولء الفارغ من امل�سمون الذي  الوطـــن، والذي ي�سع حًدّ
اعتـــاد عليه َمْن اأو�سلـــوا الوطن اإلى هذه احلـــال املناق�سة ملا طمح 
لـــه الها�سميـــون واأهل الأردن يف بنـــاء هذه الدولة التـــي قامت على 
مبـــادئ الثورة العربية الكربى التي كان �سعارها )احلرية وامل�ساواة 

والوحدة واحلياة الأف�سل(، حيث يقول جاللته :
"ولنتمكـــن مـــن تعزيـــز منعتنـــا ومواجهـــة التحديـــات بثقـــة 
و�سالبـــة ونحقق النمـــو والزدهار، هناك مو�ســـوع رئي�سي اأطرحه 
يف هـــذه الورقة النقا�سية، وهـــو بالن�سبة يل ما مييز الدول املتقدمة 
الناجحـــة يف خدمـــة مواطنيهـــا وحمايـــة حقوقهـــم، وهـــو الأ�سا�س 
احلقيقي الذي ُتبنى عليـــه الدميقراطيات والقت�سادات املزدهرة 
واملجتمعـــات املنتجـــة، وهـــو ال�سامـــن للحقـــوق الفرديـــة والعامة، 
والكفيـــل بتوفري الإطار الفاعل لالإدارة العامة، والباين ملجتمع اآمن 
وعـــادل؛ اإنه �سيادة القانون املعـــرِبّ احلقيقي عن حبنا لوطننا الذي 
نعتز بـــه. اإن اإعالنات الولء والتفاين لالأردن تبقى جمردة ونظرية 

يف غياب الحرتام املطلق للقوانني. "

ويبنّي جاللته اأن م�سوؤولية �سيادة القانون واإن كان يف الأ�سل هو 
م�سوؤولية الدولة اإل اأن املواطن �سريك يف هذه امل�سوؤولية، وهنا ي�سع 
الأ�سبع على اجلـــرح مبا�سرة مبيًنا بع�س امل�سلكيات اخلاطئة حيث 
يقول: "ولكـــن البع�س يظنون اأنهـــم ال�ستثناء الوحيـــد الذي ُيعفى 
مـــن تطبيق هذا املبداأ علـــى اأر�س الواقع، بغ�ـــس النظر عن املكانة 
اأو الرتبـــة اأو العائلـــة، فاإن مبداأ �سيادة القانـــون ل ميكن اأن ميار�س 

بانتقائية".
ويبني للجميع مبن فيهم اأولئك الذين يحاربون الإ�سالح بدعوى 
احلفاظ على الأمن وال�ستقرار  باأن ما ح�سل يف الإقليم من كوارث 
كان مـــن اأهـــم اأ�سبابه غياب العدل وعدم �سيـــادة القانون، فيقول : 
"وعندمـــا اأرى اليـــوم احلالة املروعة واملحزنـــة للعديد من الدول 
يف منطقتنـــا، اأجد من الوا�سح اأن غياب �سيـــادة القانون والتطبيق 
العادل له كان عاماًل رئي�ًسا يف الو�سول اإلى احلالة التي ن�سهدها."

وجاللتـــه يريد �سيـــادة قانـــون يحقـــق الأمـــن والطماأنينة لكل 
مواطن، فال تتغول فيه اأغلبية على اأقلية، ول يكون يف الوطن اأقوياء 
وم�ست�سعفـــون، واأن يكون حب الوطن واظهـــار النتماء له بالفعل ل 
بالقـــول، والفعل هو احرتام القانـــون، واللتزام به، وعدم اللتفاف 
عليـــه مع التغطية علـــى ذلك باملزايدات وال�سعـــارات الفارغة ..... 
اإذ يقـــول جاللتـــه: "واأطلب من كل مواطـــن اأن يعرب عن حبه لبلدنا 
العزيـــز من خـــالل احرتامه لقوانينـــه، واأن يكون عهدنـــا باأن يكون 

مبداأ �سيادة القانون الأ�سا�س يف �سلوكنا وت�سرفاتنا."
وجاللتـــه يلفت النظر اإلى اأنه علـــى الرغم من وجود موؤ�س�سات 
وهيئات اأن�سئت يف ال�سنوات الأخرية من اأجل الإ�سالح وبناء الدولة 
املدنيـــة املعا�ســـرة القائمة على �سيـــادة القانـــون، اإل اأنها مل ت�سل 

للطموح املاأمول، فيقول:
الإداري  والإجناز يف اجلهاز  الأداء  يرتِق م�ستوى  "ولكـــن، مل 
خـــالل ال�سنوات الأخرية ملا نطمح اإلـــى حتقيقه وملا ي�ستحقه �سعبنا 
العزيـــز، وعليـــه ل بد مـــن ت�سافر اجلهـــود من خمتلـــف موؤ�س�سات 
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الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها واإر�ساء مفهوم �سيادة القانون، 

�سمن م�سرية تخ�سع عمل املوؤ�س�ســـات والأفراد للمراجعة والتقييم 

والتطويـــر ب�ســـكل دوري للو�سول اإلـــى اأعلى امل�ستويـــات التي نتطلع 

اإليها. "

ويوؤكـــد جاللته يف فقرة اأخرى اأن الرتاخـــي يف ذلك له عواقب 

وخيمة؛ حيث يقول : "اإن التواين يف تطبيق القانون بعدالة و�سفافية 

وكفـــاءة يوؤدي اإلى �سيـــاع احلقوق وي�سعـــف الثقة باأجهـــزة الدولة 

وموؤ�س�ساتها، كما اأن ت�ساهل بع�س امل�سوؤولني يف تطبيق القانون بدقة 

ونزاهـــة و�سفافية وعدالـــة وم�ساواة ي�سجع البع�ـــس على ال�ستمرار 

بانتهاك القانون ويرتك جماًل للت�ساهل الذي قد يقود لف�ساد اأكرب، 

بل اإلى اإ�سعاف اأهم ركائز الدولة، األ وهي قيم املواطنة."

وبعـــد هذا احلديـــث العميق اجلليل عن �سيـــادة القانون يو�سح 

مفهـــوم الدولـــة املدنيـــة التي كرث حولهـــا اجلدل، فيجلـــي حقيقتها 

باأو�ســـح بيـــان، وينفـــي ارتباطهـــا بالعلمانيـــة وحماربـــة الديـــن اأو 

ا�ستبعاده، فيقول:

اإن الدولـــة املدنيـــة هي دولـــة حتتكم اإلـــى الد�ستـــور والقوانني 

التـــي تطبقها على اجلميع دون حماباة؛ وهـــي دولة املوؤ�س�سات التي 

تعتمد نظاًما يف�ســـل بني ال�سلطات ول ي�سمح ل�سلطة اأن تتغول على 

الأخـــرى، وهي دولة ترتكز على ال�سالم والت�سامح والعي�س امل�سرتك 

ومتتـــاز باحرتامها و�سمانها للتعددية واحـــرتام الراأي الآخر، وهي 

دولة حتافـــظ وحتمي اأفـــراد املجتمع بغ�س النظر عـــن انتماءاتهم 

الدينيـــة اأو الفكرية، وهـــي دولة حتمي احلقـــوق وت�سمن احلريات 

حيـــث يت�ساوى اجلميـــع باحلقـــوق والواجبات، وهي دولـــة يلجاأ لها 

املواطنون يف حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل احلرية الدينية 

ملواطنيهـــا، وتكر�ـــس الت�سامـــح وخطـــاب املحبـــة واحـــرتام الآخر، 

وحتفظ حقوق املراأة كما حتفظ حقوق الأقليات.

ثم ينتقل جاللته لبيان عالقتها مع الدين،فيقول:

"اإن هـــذه املبـــادئ ت�ســـكل جوهر الدولة املدنيـــة، فهي لي�ست 
مرادًفا للدولـــة العلمانية، فالدين يف الدولـــة املدنية عامل اأ�سا�سي 

يف بنـــاء منظومـــة الأخالق والقيـــم املجتمعية، وهو جـــزء ل يتجزاأ 

مـــن د�ستورنا، ول ميكن اأن ن�سمح لأحـــد اأن ي�ستغل اأو يوظف الدين 

لتحقيـــق م�سالح واأهـــداف �سيا�سية اأو خدمة م�سالـــح فئوية، ولنا 

اأ�سوة يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عندما كتب ميثاق �سحيفة 

املدينـــة عند هجرتـــه اإلى املدينة املنـــورة من اأجـــل تنظيم العالقة 

بني جميـــع الطوائـــف واجلماعات فيهـــا، ومنها امل�سلمـــون واليهود 

واملهاجـــرون والأن�ســـار، وقد اعتربه الكثـــريون اإجناًزامهما للدولة 

الإ�سالمية ومعلًما رئي�ًسا يف تاريخها ال�سيا�سي، كما ينظر الكثريون 

اإلـــى ميثاق �سحيفـــة املدينة على اأنه اأول د�ستـــور مدين يف التاريخ، 

حيث اعتمـــد على مبداأ املواطنة الكاملة، فقـــد �ساوى بني امل�سلمني 

وغـــري امل�سلمني من حيث احلقـــوق والواجبات حتـــت حماية الدولة 

مقابل دفاعهم عنها، وقد �سمل امليثاق حماور عدة اأهمها: التعاي�س 

ال�سلمـــي والأمن املجتمعي بني جميع اأفراد املدينة، وامل�ساواة بينهم 

جميًعا فيما يتعلق مببداأ املواطنة الكاملة من حيث امل�ساركة الفاعلة 

يف جمـــالت احليـــاة املتعـــددة، واحـــرتام وحماية حريـــة العتقاد 

وممار�ستـــه، والتكافل الجتماعي بني ف�سائل ال�سعب، وحماية اأهل 

الذمـــة والأقليات غـــري امل�سلمة، والن�سح والرب بـــني امل�سلمني واأهل 

الكتاب، وغريها.

ويلخ�س جاللته ذلك بقوله:

"وجملة القول اإن الدولة املدنية هي دولة القانون التي ت�ستند 
اإلـــى حكـــم الد�ستـــور واأحـــكام القوانـــني يف ظـــل الثوابـــت الدينية 

وال�سرعيـــة، وترتكز على املواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والراأي 

الآخـــر، وحُتـــدد فيها احلقوق والواجبـــات دون متييز بني املواطنني 

ب�سبـــب الديـــن اأو اللغـــة اأو اللون اأو العـــرق اأو امل�ستـــوى القت�سادي 

اأو النتمـــاء ال�سيا�ســـي اأواملوقـــف الفكري. ونحـــن �سنبقى ملتزمني 
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بالقيم التي ُعـــرف بها هذاالوطن منذ ن�ساأته ولن نحيد عنها اأبًدا؛ 

فهذه القيم ميزت هـــذا ال�سعب مبختلف اأطيافه، وهي قيم ال�سالم 

والعتـــدال والو�سطيـــة، وقيم امل�ســـاواة واحلريـــة والتعددية، وقيم 

الرحمة والتعا�سد وقبول الآخـــر، وقيم املثابرة والنفتاح واملواطنة 

ال�ساحلـــة؛ فهذه خ�سائ�س ورثناهـــا واأ�سبحت من �سيم الأردنيني 

و�سنزرعها يف قلوب اأبنائنا اإن �ساء اهلل."

وغنـــي عـــن القول اإن جميع قـــوى الإ�سالح اجلـــادة يف الأردن، 

وعامـــة ال�سعب تطالـــب مبا جاء يف هـــذه الورقة، ولكـــن الذي يثري 

ده�ستي فئتان:

فئـــة تختزل الوطـــن بال�سعـــارات واملزايـــدات الفارغة، وتدعي 

�لو�ساي���ة على �لوط���ن، وفئة تطالب بالإ�س���الح دون تقدمي م�سروع 

وا�سح املعـــامل، وتكتفي بالنقد والتهريـــج والإ�ساعات،واجلامع بني 

الفئتـــني اأنهمـــا مل تقفـــا عند هـــذه الورقـــة الرثية، و�سائـــر الأوراق 

النقا�سيـــة التـــي تقدم روؤيـــة تقدمية حكيمة متزنة متثـــل اأق�سى ما 

يطمح اإليه ال�سعب الأردين واأغلبيته ال�سامتة.

اإن هاتـــني الفئتـــني مطالبتـــان بتحديـــد موقفهمـــا مـــن ذلـــك 

واإلفليكفـــان عن املزايدة بدعوى احلر�س علـــى ا�ستقرار الوطن اأو 

احلر�ـــس على اإ�سالحـــه؛ لأنهما مبثل هـــذه املواقـــف ال�سبيانية ل 

ميثـــالن الوطن ول ال�سعب، والذي ميثـــل ال�سعب والوطن هو جاللة 

امللـــك الذي يطـــرح هذا الطـــرح املتقـــدم الذي يتمنـــى كل مواطن 

حـــّر �سريـــف اأن يراه قـــد اأ�سبح حقيقـــة ماثلة، واأن ي�سبـــح الأردن 

يف م�ســـاّف الدولة املعا�ســـرة التي حتقق ل�سعبهـــا احلياة الكرمية 

القائمـــة علـــى العدل واحلق وامل�ســـاواة، والتي لن تكـــون اإل ب�سيادة 

القانون ال�سالح.
� � �
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حر�ـــس الها�سميون منذ تاأ�سي�س الدولـــة الأردنية على التوا�سل 

مـــع اأبنـــاء ال�سعب الأردين بالو�سائـــل كافة، و�سعـــوا دائًما اإلى دعم 

م�ساركـــة املواطنـــة الفاعلة يف عمليـــة �سنع القـــرار وتطوير احلياة 

الدميوقراطيـــة ب�ســـكل م�ستمر، وجتذيـــر اأ�س�س العدالـــة وامل�ساواة 

حتقيًقـــا للمبادئ التي جـــاءت من اأجلها النه�ســـة العربية احلديثة 

التي قادها الها�سميون.

وحتقيًقـــا لهذا الإميـــان الها�سمـــي ب�سرورة اأن يكـــون املواطن 

ـــا وفاعـــاًل يف �سنـــع القـــرار، وا�ستكمـــاًل للم�ســـرية  �سريـــًكا حقيقًيّ

الإ�سالحيـــة ال�ساملـــة امل�ستمرة منذ تاأ�سي�س اململكـــة، ارتاأى جاللة 

الدكت�رة اأ�شمى ال�شراب العبادي 

اإدارة املناهج والكتب املدر�شية

اأ�شواء على الورقة النقا�شية ال�شاد�شة

امللـــك عبـــد اهلل الثـــاين ابـــن احل�ســـني اأن يخطـــو خطـــوة اإ�سافية 

مـــن التوا�ســـل املبا�ســـر واملفتوح مـــع اأبنائه وبناته عـــن طريق ن�سر 

جاللتـــه �سل�سلـــة مـــن الأوراق النقا�سيـــة املهمـــة التي ي�ســـارك بها 

جاللته الأردنيني روؤيتـــه الإ�سالحية لإن�ساج الدميقراطية و�سمان 

جناحهـــا، وحتفيز املواطنـــني للدخول يف حوار بناء حـــول الق�سايا 

املهمـــة، وامل�ساركة ال�سعبية يف عملية �سنع القـــرار، اأو كما اأ�سماها 

جاللته املواطنة الفاعلة.

وقد ركـــزت الورقة النقا�سية ال�ساد�ســـة جلاللة امللك عبد اهلل 

الثـــاين التي حتمل عنـــوان "�سيادة القانون اأ�سا�ـــس الدولة املدنية" 
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على عدد من الأفكار واملحاور املهمة تتلخ�س يف ما يلي: 

املحـــور الأول: فكـــرة �سيادة القانـــون بو�سفها اأ�سا�ســـًا لالإدارة 

احل�سيفة، من حيـــث تطوير الإدارة وحتديث الإجـــراءات واإف�ساح 

املجـــال للقيـــادات الإداريـــة ذات الكفـــاءة واإجراء التغيـــري الالزم 

وال�ســـروري، وتعزيـــز النزاهـــة وتاأكيدهـــا، وتطبيـــق القانون على 

امل�ســـوؤول قبل املواطـــن، وال�ستناد اإلـــى ت�سريعـــات وا�سحة ونزيهة 

و�سفافـــة، وحماربة الوا�سطـــة واملح�سوبية، وتعزيـــز �سيادة القانون 

لأنهـــا عمـــاد الدولة املدنية، والنظـــرة ال�سمولية لل�سبـــاب، واعتماد 

الكفـــاءة واجلـــدارة اأ�سا�ســـًا للتعيينات، ف�ساًل عـــن تطوير الق�ساء 

والأجهـــزة امل�سانـــدة لـــه، وتوفري الكـــوادر اخلبـــرية واملتخ�س�سة، 

وتطويـــر ال�سيا�سات والت�سريعات لت�سريع عمليـــة التقا�سي، وتفعيل 

مدّونة ال�سلـــوك الق�سائي، وحتديث معايري تعيـــني الق�ساة ونقلهم 

وترفيعهم، ومتكني اأجهزة الرقابة والتفتي�س الق�سائي.

املحـــور الثاين: فكرة �سيادة القانـــون عماد الدولة املدنية، فقد 

اأكـــد جاللة امللـــك عبـــد اهلل الثـــاين اأن الدولة املدنيـــة حتتكم اإلى 

الد�ستور والقوانني، وهي دولـــة املوؤ�س�سات، التي ترتكز اإلى ال�سالم 

والت�سامـــح والعي�س امل�سرتك، واحرتام و�سمـــان التعددية واحرتام 

الراأي الآخر، كما اأن هذه الدولة حتمي احلقوق وت�سمن احلريات، 

وهـــي لي�ست مرادفًا للعلمانيـــة؛ اإذ اإن الدين يف الدولة املدنية عامل 

اأ�سا�سي يف بناء منظومة الأخالق والقيم املجتمعية.

واإذا تاأملنـــا الورقـــة النقا�سية ال�ساد�سة جنـــد اأنها احتوت على 

قـــراءة متاأنيـــة لواقـــع الدولـــة احلديثـــة تاأخـــذ بالعتبـــار الظروف 

التاريخية امل�ستحدثة كافة، ومتيزها بروؤى واقعية وبعبارات وا�سحة 

مبا�ســـرة مـــن �ساأنهـــا اأن ت�سجـــع على امل�ســـي قدمًا يف بنـــاء الدولة 

احلديثة املدنيـــة القابلة لال�ستمرار والبقاء والتطـــور والتي بدورها 

جتنبها الكثري من الأخطاء والعرثات، واأكدت وجوب احرتام القانون 

و�سيادته من قبل امل�سوؤولني عن تطبيقه؛ مما يجعل جميع املواطنني 

اأمام القانون �سوا�سية وبذلك نحقق جمتمع العدل وامل�ساواة.

كمـــا اأو�سحت الورقـــة النقا�سية ال�سرر الـــذي تلحقه الولءات 

الفرديـــة بالوطـــن، واأنـــه ل مفـــر مـــن اإيجاد جيـــل يحمـــي القانون 

و�سيادته بعيدَا عن الولءات الفردية، واأكدت الورقة النقا�سية و�سع 

اإ�سرتاتيجية لل�سبـــاب لتح�سينهم من الأفـــكار الظالمية املنحرفة 

الهدامة.

وكذلـــك ت�سمنت روؤية م�ستقبلية واإدراك تام باأن الدولة املدنية 

ترتكـــز علـــى املواطـــن وتقبلـــه الراأي والـــراأي الآخـــر امل�ستنـــد اإلى 

الثوابـــت ال�سرعية والدينيـــة خالفًا لأي ادعاء اآخـــر، وبينت اأهمية 

تقدم �سفوف جديدة من الكفـــاءات ملواقع الإدارة القادرة ملواجهة 

التحديات بثقة و�سالبة ومبا يحقق التقدم والزدهار.

ويت�سح من خالل الورقة النقا�سية ال�ساد�سة اأن الدولة الأردنية 

هـــي دولـــة موؤ�س�سات تقوم على مبـــداأ دميقراطي عريـــق، يتمثل يف 

الف�سل بني ال�سلطات، الـــذي تعتمده الدميقراطيات العريقة مهما 

كانت الأنظمـــة حتكمها �سواء اأكانت اأنظمة رئا�سية اأو برملانية، واأن 

هـــذا املبداأ يقوم على وجود ثالث �سلطـــات يف الدولة هي التنفيذية 

والت�سريعيـــة والق�سائيـــة، وهو يعتمـــد مبداأ الف�سل بـــني ال�سلطات 

والتعاون فيما بينها يف الوقت ذاته.

واإَنّ ال�سلطـــة الق�سائيـــة هـــي اإحـــدى هـــذه ال�سلطـــات، وهـــي 

تخت�س بحق تنفيـــذ الق�ساء على جميع الأ�سخا�س يف املواد املدنية 

واجلزائيـــة مبا فيها الدعاوى التـــي تقيمها احلكومة اأو تقام عليها، 

وهـــذا ن�ـــس ورد يف الد�ستور الأردين، اإ�سافة اإلـــى متيزها باملرونة 

ولي�س باجلمود، ويلحقها با�ستمرار التطور بغية ا�ستيعاب التطورات 

�لجتماعي���ة و�لقت�سادية و�لتكنولوجي���ة، وتقدمي �أف�سل �خلدمات 

للمتقا�ســـني مـــن املواطنـــني وغريهـــم، وهذا لـــن يتاأتـــى اإذا كانت 

ال�سلطـــة الق�سائيـــة جامـــدة، لذا يجب اإعـــداد خطـــة اإ�سرتاتيجية 

لتطويـــر الق�ســـاء، كما اأنه ل ميكن اأن يقـــوم اإل بوجود ق�ساة اأكفاء 

ذوي خـــربة حقيقيـــة والعمـــل جـــار منذ �سنـــوات من خـــالل املعهد 

الق�سائي الأردين من اأجل اإك�ساب الق�ساة خربات واإطالعهم على 
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معارف وخربات وجتارب مل تكن متاحة �سابقًا، وتدريبهم بو�ساطة 

برامـــج تدريبية م�ستمرة وخمت�سة، وتاأمـــني كادر وظيفي بفرعيه؛ 

ق�سائي من خالل برامج التدريب امل�ستمر، واإداري من خالل تعيني 

موظفني �إد�ريني يقوم���ون بتقدمي �خلدمات �مل�ساندة وكذلك تعيني 

م�ساعدين ق�سائيني.

لذا اأكدت الورقة اأهمية اإعداد الق�ساة اإعداًدا �سليًما و�سحيًحا 

ـــا، مـــع اإيجـــاد برامـــج تدريـــب م�ستمـــر ملواكبـــة كل جديد  وع�سرًيّ

بالتـــزام تام ل يقبل العبث مبدونة ال�سلوك الق�سائي؛ لتحقيق اأعلى 

م�ستوي���ات �لنز�ه���ة و�ل�سفافية و�سم���ان �للت���ز�م بامل�سلك �لقومي 

التزاًما ل يقبل اجلدل.

كمـــااأن تطوير العمـــل الق�سائي يحتـــاج اإلى مكونـــات اأ�سا�سية 

ل بـــد من توفريهـــا وهي البيئـــة املنا�سبة لعمل املحاكـــم والق�ساة، 

وتطوير الت�سريعات الناظمة لعمل ال�سلطة الق�سائية بغية ا�ستيعاب 

املتغـــريات والتطـــورات املتالحقة واإجناز الدعـــاوى وف�سلها والبت 

فيهـــا، وتق�سري اأمـــد التقا�سي وبجودة عالية كـــي ي�سل املتقا�سون 

اإلى حقوقهم بي�سر و�سهولة.

ُل با�ستمـــرار ملواكبـــة التطـــورات املتالحقة  اإَنّ القوانـــني ُتــعـــَدَّ

يف احليـــاة الع�سريـــة، فمـــا كان ي�سلح يف القـــرن املا�سي ل ميكن 

اأن يتما�ســـى مع التطورات بهـــذا القرن، حيث بـــرزت اأنواع جديدة 

ومعقـــدة مـــن الدعـــاوى واخل�سومات حتتـــاج اإلى اإعـــداد ومعرفة 

متخ�س�سة.

واأخـــرًيا، يجـــب  تعميـــم م�سامني الورقـــة النقا�سيـــة ال�ساد�سة 

على جميع امل�سوؤولـــني واملواطنني واأ�سحاب القرار ليتم تفعيلها من 

خالل عقد النـــدوات واملوؤمترات وور�س العمـــل لتو�سيح ما ورد بها 

من مبـــادئ واأفكار وو�سع الطرق والأ�ساليـــب التي ت�سمن تطبيقها 

مـــن اأجل حتقيـــق اأهدافها؛ ليبقـــى هذا الوطن مثـــاًل واأمنوذًجا يف 

الدميقراطية، ويحرتم احلريات العامة وحقوق الإن�سان وي�سونها، 

ولريتفـــع �سعار تطبيق مبـــداأ �سيـــادة القانون للو�ســـول اإلى جمتمع 

يتميز بالعدل والأمن وامل�ساواة.

� � �
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حر�ســـت املجتمعات املتقدمة على تعميق ال�سعور بالنتماء لدى 
�سبابهـــا، وذلك لأنه ميثـــل حجر الأ�سا�س يف حيـــاة تلك املجتمعات 
وا�ستقرارها ومتا�سكها، بـــل ومن الدوافع الرئي�سة لتقدمها يف هذا 
الع�سر الذي ات�سم بالتغريات والتطورات املتالحقة ونقل املعلومات 
بـــني خمتلف �سعـــوب العامل.ويعدالنتمـــاء اأحد دعائم بنـــاء الفرد 
واملجتمع، ول ميكن للفرد دونه اأن يدافع عن وطنه وجمتمعه واأمته.

واليوم تواجه املجتمعات حتديات فكرية وثقافية كبرية ت�ستلزم 
العمل على تعزيـــز النتماء الوطني ال�سحيح، واملتمثل فيال�سلوكات 
واملمار�ســـات الواعيـــة، لن�ســـل به اإلى بـــر الأمان يف ظـــل الظروف 

واملتغريات الراهنة، ومن هنا علينا اأن نكون جميعًا يدًا واحدًة تبني 
ول تهدم، تعمر ول تخّرب، تزرع ول حترق، تربي ول تقتل.

ويعد النتمـــاء للوطن من اأهم القيم التي يجب على املوؤ�س�سات 
الرتبويـــة اأن حتر�ـــس على تنميتهـــا لدى الطالب؛ نظـــرًا ملا يرتتب 

عليها من �سلوكات اإيجابيةيجب غر�سها يف نفو�س النا�سئة.
واإذا كان النتمـــاء للوطـــن �سرورة يف بنـــاء �سخ�سية املواطن، 
فالبد اأن تواجه املوؤ�س�سات الرتبوية كاملدار�س واجلامعات، وكذلك 
امل�ساجـــد واأجهزة الإعالم مطالب كل فرد نحو تعميقه يف النفو�س، 
وذلك بـــاأن تنمي لدى الن�سء الجتاه نحو النتمـــاء على اأن يتج�سد 

الدكت�ر عي�شى ليف ال�شمادي

اإدارة العالقات الثقافية والبعثات

نحو احرتام �شيادة القانون "املوؤ�ش�شات التعليمية اأمنوذجاً"

من وحي الورقة النقا�شية ال�شاد�شة جلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين ابن احل�شني املعظم
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ذلك يف �سورة �سلوك يدعم بناء الوطن وتقدمه. وحيث اإن املدر�سة 
اإحـــدى املوؤ�س�ســـات الرتبوية يف املجتمـــع؛ فهي لي�ست منهـــاًل للعلم 
والإعداد الرتبوي فح�سب، بل هي امل�سنع الذي تعد فيه �سخ�سيات 
امل�ستقبل لاللتحاق باجلامعة كي ي�سهموا يف البناء والتعمري والإنتاج 
ل�سالح املجتمع، مما يعمق ويقـــوي النتماء الوطني ال�سحيح لدى 
اجلميـــع )اأفرادًا وجماعات(. )فهـــد البكر، دور املدر�سة يف تعميق 

النتماء للوطن،1429هـ(
ومـــن هنا تظهر اأهمية �سيادة القانون يف تّوفري الأمن وامل�ساواة 
د مفهوم  والعدالة و�سيادة الدولة وتنظيم العالقات مع الغري، وُيحَدّ

�سيادة القانون بناًء على خم�سة اأهدافهي:
اإلـــزام الدولـــة بالقانـــون، و�سمـــان امل�ســـاواة اأمـــام القانـــون، 
وتوفريالت�سريعات، وتاأمني العدالة بكفاءة ونزاهة، واأخريًا التم�سك 
بحقـــوق الإن�سان.)را�سيـــل كالينفيلـــد بيلتون، تعريفـــات متناف�سة 
حلكـــم القانون، يف تعزيز �سيادة القانون يف اخلارج: يف البحث عن 

املعرفة، �س31و35)حمرر توما�س كاروثرز، 2006(
ولميكـــن ملوؤ�س�سات الدولة مبفردها تاأمـــني �سيادة القانون دون 
الإ�سارة اإلى الدافعية الذاتية لدى املواطن يف وجوب احرتام القانون 
ة ل ميكن ال�ستغناء عنهـــا، واإل اأ�سبحت الأمور  ِه �سرورة ُمِلَحّ وَعــــِدّ
ت�ســـري على مبداأ �سريعة الغاب، ومن هنا يتطلـــب الأمر �سيوع ثقافة 
ذات طبيعة خا�سة تتلخ�س بثقافة احرتام القانون بني فئات املجتمع 
كافة )الفرد، والأ�ســـرة، واملدر�سة، وامل�سجد، واجلامعة، واملوؤ�س�سة، 
وغريها(، بحيث ي�سود لدى املجتمع اإميان كامل باأن �سيادة القانون 
توفـــر اأف�سل الفر�س بعيدة املدى ل�سمان احلقوق وحتقيق الأهداف 
املن�ســـودة يف حالتـــم اللتـــزام به جملـــًة وتف�سيـــاًل. واملجتمع الذي 
يعي�ـــس وفق �سيـــادة القانـــون واملتمثلـــة يف احرتام حقـــوق الآخرين 
التـــي يحميها القانون، ميثـــل اأف�سل و�سيلة خلدمـــة امل�سالح العامة 
وامل�سالـــح اخلا�سة داخل الدولة وخارجها مبـــا ينعك�س اإيجابًا على 
اأمن وا�ستقرار املجتمع. وتكمن اأهمية احرتام �سيادة القانون بالآتي:

1.متكـــني املواطنـــني وتر�سيـــخ اإميانهـــم بـــاأن لديهم القـــدرة على 
امل�ساركة يف و�سع القوانني وتنفيذها، وياأتي ذلك من خالل ممار�سة 
عمليـــة النتخاب واختيار املر�سحني القادرين على ممار�سة عملهم 

الرقابي والت�سريعي.
2.ل يجـــوز لأي فـــرد اأو موؤ�س�سة اأن جتعل نف�سها فـــوق القانون؛ لأن 
�سيـــادة القانون حتقـــق الفر�س وتوؤمن احلقوق وحتـــدد امل�سوؤوليات 

للجميع.
3.تـــوؤدي اإلى اإحداث التغريات اجلوهرية يف �سلطات الدولة الثالثة 
)ال�سلطـــة التنفيذيـــة وال�سلطة الق�سائيـــة وال�سلطـــة الت�سريعية(، 

ويلزمها اأن تكون اأكرث كفاءة وفعالية وعدالة و�سفافية. 
4.تتجلـــى الدميقراطية احلديثة مبدى قناعة املجتمع ملبداأ احرتام 

القانون،ويت�سح ذلك عملًيّا من خالل تقبل الراأي والراأي الآخر.
5.امل�ساهمـــة يف تعزيز الثقافة القانونيـــة ون�سره بني املواطنني،مما 

يوؤدي اإلى تطوير نوعية احلياة الجتماعية.
6.حتقيق مفاهيم املواطنة ال�ساحلة لدى �سرائح املجتمع، وحتديدًا 

فئة الطلبة.
7.املحافظـــة علـــى النظام من خـــالل اإنفـــاذ �سيـــادة القانون على 

اجلميع دون متييز؛بحيث ت�سهم يف حتقيق العدالة املن�سودة.
8.الق�ســـاء على الف�ســـاد واملح�سوبية وال�ستبـــداد والعنف باأ�سكاله 

كافة.
وعليـــه فـــاإن مبداأ �سيـــادة القانـــون هو مبـــداأ مهـــم يف النظام 
الدميقراطـــي، ويتطـــرق اإلى كـــون جميع املواطنـــني مت�ساوين اأمام 
القانون، ل فرق بني غني وفقري اأو �ساحب من�سب رفيع اأو موظف، 
ولأن القانون يعد ذا �سيادة ُعليا يطبق على اجلميع دون متييز، فاإذا 
ارتكـــب املخالفة نف�سهـــا �سخ�سان خمتلفان واحـــد �ساحب وظيفة 
مهمـــة والآخر رجل ب�سيط، فالعقاب يقع على ال�سخ�سني وبالعقوبة 

نف�سها املن�سو�س عليها يف القانون دون متييز اأو حماباة.
http://www.jordansun.com/events/calendar
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املوؤ�س�سات التعليمية )املدر�سة واجلامعة(
اإن الطبيعـــة الإن�سانيـــة لديهـــا غرائـــز للخـــري وغرائـــز لل�سر، 
والإن�سان بطبعه يحتاج اإلى من ي�سبط �سلوكه، �سواء اأكان من خالل 
ال�سبـــط الداخلي عن طريق الدين والقيـــم والأخالق وال�سمري، اأو 
من خالل ال�سبط اخلارجي الذي ينفذ عن طريق القانون والأنظمة 
و�للو�ئح .)م�ساعد ب���ن �سعيد �آل بخات، �لن�سباط �ملدر�سي يحقق 

اأمن الوطن، 2015(
وبالنظـــر اإلـــى املنظومـــة الرتبوية؛ التـــي تعد الركـــن الأ�سا�س 
يف �سنـــع اأجيـــال امل�ستقبـــل التـــي ُيبنى علـــى اأكتافهـــا الوطن، فقد 
لوحـــظ خالل الأعوام املا�سيةزيادةيف اأحـــداث العنف وامل�ساجرات 
الطالبيـــة، �ســـواء اأكان ذلـــك داخل احلـــرم اجلامعـــي اأو �ساحات 
املدار�س اأو خارجها، حيث ات�سمت بتحولها من خالفات فردية اإلى 
مواجهات جماعية بني جمموعات من الطلبة �سرعان ما تتحول اإلى 

�سدامات ع�سائرية ومناطقية.
وعلى الرغم من اأن العنف لي�س من اأخالقيات املجتمع الأردين، 
اإل اأنـــه قد ي�سبح كذلك عنـــد اأي فئة من الفئات يف ظروف معينة، 

�سواء اأكانت ظروفا اجتماعية اأم �سيا�سيًة اأم اقت�سادية.
ومـــن هنا تكمن اأهميـــة اإدراك اأن هذا ال�سلـــوك املكت�سب لي�س 
قا�ســـرًا على اأفراد املجتمع، بل هو من املظاهر التي ميكن تغيريها 
اإذا مـــا مت ت�سخي�س اأ�سبابهـــا بنجاح واتخاذ الإجـــراءات املنا�سبة 

حيالها.
تتمتع املوؤ�س�سات التعليمية بخا�سية تتمثل يف وجود اأعداد كبرية 
مـــن الطلبة واملدر�سني فيها يف حيز حمـــدود ل�سنوات عديدة، فاإذا 
مل تنه�س هـــذه املوؤ�س�سات بواجباتها الرتبويـــة اإلى جانب وظائفها 
التعليمية، فاإنها ميكن اأن ت�سبح حا�سنة لإنتاجم�سكالت اجتماعية 

ل حُتَمُد عقباها.
ل املدار�س واجلامعـــات اإلى  وممـــا يبعـــث على القلـــق اأن تتحـــَوّ
�ساحات مواجهة بـــني الطلبة، فالأ�سل اأن تَتّ�سم عالقة الطلبة فيما 

ا  بينهـــم ب�سمات الزمالـــة والإيجابية وروح املناف�ســـة ال�سريفة تربوًيّ
ـــا، فال تكـــون املوؤ�س�ســـات التعليمية حا�سنـــة ملختلف �سنوف  وعلمًيّ
ال�سلـــوكات اخلاطئة القائمة على الع�سبيـــة والفئوية ال�سيقة، ومبا 
يتناق�ـــس مع ر�سالتهـــا يف ت�سكيل �سخ�سية وطنيـــة واعية ُتبنى على 
اأكتافهـــا الأوطـــان. بـــل اأن تكون منـــارات للعلم واملعرفـــة وال�سلوك 

�لأخالقي �لقومي.
وعلـــى الدولة مراجعـــة القوانني والأنظمـــة والتعليمات املعمول 
بها مبا يكفل النجاحفـــي تاأدية املوؤ�س�سات كافة، ول �سيما التعليمية 
لر�سالتها ال�سامية؛ ومبا ينعك�س اإيجابّيًا على اأمن الوطن وا�ستقراره 

وتطوره.
فاملدر�ســـة واجلامعة اللتـــان يفرت�س بهما اأن يكونـــا جزًءا من 
ر�سالتهما الرتبويـــة لإثراء حياة الطلبة والرتقـــاء بها اإلى م�ساف 
الـــدول الأكـــرث وعيًاوتقدمـــًا، واأن تكون بالتـــايل عونًا و�سنـــدًا على 
تخطي التوترات والنزاعات الجتماعية، التي قد ت�سكل عبئًا كبريًا 
علىالوطن وموؤ�س�ساتـــه ككل، وقد ت�سري مظاهر العنف يف اجلامعة 
واملدر�ســـة اإلى تراجع دور الأ�سرة يف ممار�سة م�سوؤولياتها يف تن�سئة 
الأجيـــال ال�سابـــة، ويغيب اأكـــرث فاأكرث النمـــوذج القـــدوة يف املنزل 

واملدر�سة واملجتمع.
ويف كل الأحـــوال، فـــاإن املعلـــم يبقـــى العن�ســـر احلا�ســـم يف 
زرع املفاهيـــم والقيـــم الإيجابيـــة لـــدى الطلبة كونه حمـــور العملية 
التعليميـــة، حيـــث يقول فران�ســـوا ديبايل خبري الرتبيـــة يف الحتاد 
الأوروبـــي: "مل تعد املدر�سة اإطـــاًرا لتلقني املعارف والعلوم فح�سب، 
بل اإن لهـــا وظيفة اأ�سا�سية تتمثل يف ت�سكيـــل املواطن، فهي موؤ�س�سة 
اإدمـــاج اجتماعي، واإطار مالئم لبنـــاء الهويات الفردية واجلماعية 

لتالميذ اليوم م�سوؤويل الغد".
لـــذا؛ فـــاإن علـــى وزارة الرتبيـــة والتعليم تدريـــب املعلمني ذوي 
الكفـــاءة العاليـــة، ول �سيمـــا اأولئـــك القادرين على تعزيـــز احلوار 
والنظـــر اإلـــى الق�سايا من وجهات نظر متعـــددة، وهو اأمر �سروري 
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ب�ســـورة مطلقـــة، وعندما ي�ســـل الطالب اإلى ال�ســـف الثاين ع�سر 
يجب اأن يكون قادرًا على حل امل�سكالت، والتعاون، وبناء التوافق يف 
الآراء، وميتلـــك مهارات التوا�سل والت�ســـال مع الآخرين.)حممد 

فاعور، التعليم والدميقراطية يف العامل العربي،2011  (
تفعيـــل دور جمال�ـــس  املختلفـــة  التعليميـــة  املوؤ�س�ســـات  وعلـــى 
�لن�سب���اط �ملدر�سي؛كونها ت�ساعد على حتقي���ق �لأمن و�ل�ستقر�ر 
يف املدر�سة،مما يوؤدي لحقـــًا اإلى انتقال هذا الأمن وال�ستقرار يف 
املجتمع، وي�ساهم يف حفظ حقوق الأفراد، ويعد كطريقة وقائية من 
الوقـــوع يف النحراف واجلرمية، وقد ُير�سم من خالله طريق ناجح 
لفظ �أمنالوطن.)م�ساعد بن �سعيد �آل بخات، �لن�سباط �ملدر�سي 

يحقق اأمن الوطن، 2015(
ومـــن هنا فـــاإن عالقـــة الرتبيـــة واملواطنة ال�ساحلـــة باحرتام 
القانون عالقة وطيدة، وهما متالزمتان كالعملة النقدية فال تربية 
بال احرتام للقانون ول احرتام للقانون بال تربية؛اإذ لميكن احلديث 
عـــن الرتبية والتعليم يف غياب احلريـــات اخلا�سة والعامة وانعدام 
الدميقراطية احلقيقية القائمة على امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س املبنية 

على العدالة الجتماعية والإميان بالختالف والتعددية.
لـــذا؛ فـــال ميكـــن احلديث عـــن الدميقراطيـــة ومبـــداأ احرتام 
القانـــون يف غياب تربية حقيقية وتعليم بّناء وهادف يت�سم باجلودة 
والإبـــداع والبتـــكار، وتكوين الكفـــاءات املنتجة، ويحـــرتم املواهب 
ويقـــدر الفاعلـــني الرتبويني واملتعلمـــني. )جميـــل حمداوي،الرتبية 

والدميقراطية،2009(
التو�ســيات:

1.بناء عالقة وطيدة بني الطالـــب واملدر�سة واملجتمع، واإدماج 
الطالـــب والأ�ســـرة يف عالقـــة تفاعليـــة معها ت�سهـــم بالتايل يف حل 

امل�سكالت والنزاعات والتوترات والوقاية منها.

2.غر�ـــس روح امل�سوؤولية لدى الطلبة وتقبل الآخر يف كل مرحلة 
من مراحل التعليم.

3.ا�ستعـــادة مكانـــة مهنة التعليـــم يف املجتمع مـــن خالل و�سع 
ن�سو�ـــس قانونية منا�سبة بحيث تعيد الثقـــة بدور املعلم حامل راية 
العلمـــاء و�سانـــع الأجيـــال، لتكـــون رادعًا لـــكل من ت�سول لـــه نف�سه 

العتداء عليه اأو على املمتلكات العامة اأو اخلا�سة.
4.مراجعـــة دوريـــة للمناهـــج بهـــدف تطويرهـــا وتنميتها ومبا 
يواكب م�ستجدات الع�ســـر، مع الرتكيز على العناوين واملو�سوعات 

التي تتنا�سب والقيم واملبادئ واملفاهيم املجتمعية.
5.التطوير امل�ستمر لطرائق التدري�ـــس واأ�ساليبهاحلديثة، ومبا 
ي�ساعـــد على تنمية �سخ�سية الطالـــب وقدراته على التفكري ال�سليم 

والنقد البناء.
6.تفعيل دور و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع والإعالم الرتبوي 
والإذاعـــة املدر�سية يف التوجيه والإر�ساد والتحويل من ثقافة العنف 

لدى الطلبة اإلى ثقافة اإيجابية �سليمة.
7.عقـــد حما�ســـرات ونـــدوات توعويـــة تتناول مبـــادئ احرتام 

القانون و�سيادته والن�سياع له.
8.معرفـــة احلقـــوق والواجبات علـــى نحو يدفـــع باملجتمع نحو 

التقدم.
9.�لنخ���ر�ط و�مل�سارك���ة يف �مل�ساري���ع و�لأن�سط���ة �لت���ي تخدم 

الوطنواملواطن.
10.العمل على اإعـــداد مواطن يحب وطنه وهو اآخذ يف اعتباره 

املتغريات والظروف الدولية.
11.تر�سيخ قيم العدالة وامل�ساواة والت�سامح واحلياة الكرمية.

12.احـــرتام �سيادة القوانني والأنظمـــة واللتزام بها واحلفاظ 
على املمتلكات.

� � �
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تاأتي الورقة النقا�سية ال�سابعة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بعد 

�ســـت اأوراق اأخرى �سبقتها، لت�سكل �سل�سلـــة من املفاهيم والأهداف 

والأفـــكار والتطلعات امللكية نحو التقدم والإ�ســـالح امل�ستمر، وهذه 

الورقـــة امللكية متجان�سة ومتكاملة مـــع الأوراق امللكية التي �سبقتها، 

وقد �سعـــت اإلى املزيد من التطور والتقـــدم والإجناز الذي نحتاجه 

للم�سرية التعليمية يف الأردن، والتي ت�سمل املراحل كافة مع الرتكيز 

علـــى العمل الإيجابي وعلى جعل التميـــز يف املوؤ�س�سات التعليمية هو 

الهدف الأ�سمى، والتميز العلمـــي والأدبي واملهني والبحثي والتميز 

يف الخرتاع والعلوم والريا�سة والفنون باأنواعه، اإ�سافة اإلى ت�سجيع 

نظرة يف الورقة النقا�شية امللكية ال�شابعة

الأ�شتاذ الدكت�ر �شالمة �شالح النعيمات

 وزير دولة �شابق

اأ�شتاذ التاريخ يف اجلامعة الأردنية 

لغة احلـــوار وتقبل الـــراأي الآخر و�ســـرورة التنوع الثقـــايف والبيئي 

والبعد عن الرتدد واخلوف من التطوير، ومواكبة التحديث والتطور 

يف العلوم، ليكون التعليم �سندًا يف حل م�سكالت حياته، وليتمكن من 

مواجهة التطرف ب�ستى اأنواعه، وليكون عن�سر بناء ي�سهم يف رفعة 

الوطن وتطوره، حيث قال جاللته: 

قيم  وتعميق  الآخر  لفهم  م�سرتكة  اأر�سية  ي�سكل  التعليم   "اإن 
الت�سامـــح، بعيـــدًا عن الغلـــو والتع�سب، كمـــا اأن حتقيـــق الإ�سالح 

ال�سامـــل يرتبـــط ارتباطـــًا وثيقـــًا بالنه�ســـة التعليمية مهمـــا كانت 

الظروف والتحديات".
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وجاءتالورقـــة النقا�سيـــة ال�سابعـــة لتوؤكـــد املـــوارد الب�سرية يف 

الأردن، وذلـــك لأن جاللتـــه يعلم اأنها متثل بحق اأهـــم الرثوات؛ اإذ 

نالـــت هذه الأجيال تعليمـــًا متطورًا وحديثًا ينمي مهـــارات البتكار 

والإبداعوالتفكـــري الناقـــد، فـــال ميكن لـــالأردن مواجهـــة حتديات 

امل�ستقبـــل، وحتقيـــق التغري املن�ســـود دون وجـــود �سبـــاٍب واٍع يَتّـ�سم 

بالعلـــم واملعرفة والثقافة ملا يدور حولـــه، لي�ستطيع اجتياز العقبات 

ب�سهولة وُيـ�سر.

وا�ستطـــاع جاللة امللك اأن يوؤ�س�س لنه�سة تعليمية اأردنية �ساملة 

وجديـــدة تر�سل كفاءاتها املتميزة والقديـــرة اإلى جميع دول العامل، 

والأردن كان و�سيبقـــى م�سعـــل النه�سة والتطـــور يف كثري من الدول 

العربية، كمـــا ح�ســـم جاللته اجلـــدل الوا�سع والدائر حـــول تطوير 

�لعملية �لتعليمية �لتي تنطلق من لغة �لقر�آن �لكرمي وروح �ل�سارة 

العربية الإ�سالمية، التي تغَنّت بها الأمم ال�سابقة على مدى القرون 

املا�سية. 

وقـــد اأو�سحت هذه الورقة م�ستقبـــل التعليم الذي يريده جاللة 

امللـــك املبني علـــى ال�ستق�ساء والفهم والبحـــث والتحقق والتدقيق 

والنقـــد والتحليل، والُبـعد عن التلقني والعمل على �سقل ال�سخ�سية 

وبنائهـــا، وحتفيـــز الطلبة علـــى التوا�سل وخماطبة العـــامل بجميع 

لغاتـــه، حتى تكون �سمـــة املجتمع الأردين التقـــدم والتطور، وكذلك 

مواكبة العلم واملعرفة والتكنولوجيا.

اإلـــى تنميـــة القـــدرات  ودعـــا جاللتـــه املوؤ�س�ســـات التعليميـــة 

وحتفيزهـــا اإلى اأق�سى حدودهـــا باأحدث الأ�ساليـــب التعليمية التي 

ت�سجـــع على الفهم والإبداع والتفكري والبتكار، واأن جتمع بني العلم 

والعمل والنظريـــة والتطبيق والتحليل والتخطيـــط، واأن تفتح اآفاًقا 

جديـــدة اأمام اأبنائها ليتفوقوا يف كل علم وكل فن اأو مهنة اأو حرفة، 

وا�ستحداث منظومـــة تعليمية حديثة، ومناهـــج درا�سية تفتح اآفاًقا 

مـــن التفكري العميق والناقد؛ لت�سجع علـــى الإبداع وتنمية القدرات 

وتعلم اأدب الختالف وثقافة التنوع، والهتمام باملعلم ركن العملية 

التعليميـــة بح�سولـــه علـــى املهارات التـــي متكنه من اإعـــداد اأجيال 

مبدعة ومبتكرة ومنتمية نباهي بها الأمم.

واأ�ســـار جاللته اإلـــى العدالة وتكافـــوؤ الفر�س و�ســـرورة حتويل 

جامعاتنـــا ومدار�سنـــا اإلـــى م�سانـــع للعقول وخمتـــربات لكت�ساف 

امليـــول، وهذا �سينتج جمتمع معرفـــة دون ا�ستريادها، والأردن قادر 

على هذا مبا لديه من خربات وكفاءات. 

ولتحقيـــق ذلـــك، لبـــد مـــن ت�سافر جهـــود اجلميـــع احلكومة، 

ومكونـــات املجتمـــع الأردين، اإ�سافـــة اإلـــى املدار�ـــس واجلامعـــات 

لتوفري البيئـــة التعليمية احلا�سنة للتميز والتفـــوق والإبداع وتاأمني 

الحتياجـــات الالزمة وال�سرورية لبنـــاء قدراتنا ومواردنا الب�سرية 

مـــن خالل منظومة تعليمية �سليمة وناجحـــة، تعيد للمعلم والأ�ستاذ 

اجلامعي مكانته يف املجتمع، ويقوم بعملة بكل اأمانة ورغبة، وي�ستطيع 

اأن يرتجم هذه العناوين ال�سامية لرنى مدار�سنا وجامعاتنا م�ساعل 

للعلـــم واملعرفة و�سقل املواهب، ومكاًنا لتنميـــة القدرات وتدريبها، 

ومكاًنا للتغري والرتقاء املن�سود، وهذا يتم من خالل منظومة تعليم 

حديثة، تو�سع مدارك الطلبة، وتفتح اآفاق امل�ستقبل اأمامهم، وتعمق 

تفكريهـــم وتزيد من ثقتهـــم باأنف�سهـــم مت�سلحني بالأميـــان القوي 

والثقة القوية، والعتزاز بهويتنا الإ�سالمية والعربية، وتراث الآباء 

والأجـــداد  املتميز، والرغبـــة يف التعلم والتطـــور والإبداع، ومواكبة 

امل�ستجدات احلديثة.
� � �
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يعي�س العامل اليوم مرحلة تاريخية متلوؤها التحديات يف خمتلف 
ميادينهـــا، وباتت هـــذه التحديات تتداخل فيما بينهـــا تداخاًل جعل 
العـــامل اأ�سبه ما يكون مبجتمـــع واحد، تنتقل املعلومة مـــن اأدناه اإلى 
اأق�ســـاه ب�سرعة فائقـــة؛ مما جعل اأجـــزاءه واأقاليمـــه و�سعوبه تتاأثر 
بـــكل ما يجري من حتولت وتغـــريات يف اأي بقعة من بقاعه، ونتيجة 
لذلـــك اأ�سبح الواقع الذي نعي�سه يختلف اختالًفا كلـًيّا عما كان عليه 
يف املا�ســـي،  واأداة هذا التغري ال�سريع تعود  للعلم واملعرفة التي ُتَعُدّ 
مبثابـــة العمود الفقري للمتغريات والتطورات املتجددة التي اأحدثت 

نقلة نوعية يف احلياة املعا�سرة.

تاأمالت يف الورقة النقا�شية امللكية ال�شابعة 

الأ�شتاذ الدكت�ر طالل الزعبي

الدكت�ر عبد ال�شالم اجلعافرة

الدكت�ر ر�شا امل�ا�شية

جامعة الزرقاء الأهلية

والعـــامل العربـــي جزٌء من هـــذا العـــامل يوؤثر ويتاأثـــر مبعطياته 
ا مر�جعة �لأنظمة و�لأعمال وتقومي  �لأد�ء  �لالي���ة؛ وهذ� يتطلب مَنّ
و�ملنج���ز�ت وحتليل نقاط �لق���وة ومو�طن �ل�سع���ف، وحتديد فر�ص 
التغيـــري والتطوير لنعمل على تعزيز الإيجابيـــات وتاليف ال�سلبيات، 
وهذا هو �ساأن الأمم املتقدمة التي اأدركت اأن اأ�سا�س التقدم والتنمية 
امل�ستدامـــة هو التعليم، وهـــذا ل يتاأتى اإل من خـــالل تربية الأجيال 
تربية �سمولية متكاملة، وتزويدهم بكل ما هو جديد ونافع �سواء اأكان 
معرفيـــًا اأم اأدائيـــًا اأم وجدانيًا، ب�سكل يجعلهـــم قادرين على التكيف 
الإيجابـــي مـــع امل�ستجدات الع�سريـــة، ومواجهة التحديـــات بكفاءة 
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عالية؛ ولهذا كله ل ُبَدّ من مراجعة �ساملة لالأنظمة الرتبوية ب�سورة 
جذرية لالطمئنان على قدرتها علـــى اإعداد الأجيال ملجتمع املعرفة 

الع�سرية.
ومـــن منطلق مواكبة معطيات الع�ســـر ومواجهة حتدياته بعقل 
منفتـــح وب�سرية ثاقبـــة، جاءت املبادرات امللكية بـــني احلني والآخر 
لدفـــع م�ســـرية التقـــدم والبناء يف جمـــالت احلياة املختلفـــة، وكان 
من اأبرزهـــا املجال الرتبوي الذي حظي بن�سيـــب وافر من الرعاية 
والهتمـــام، وخري دليـــٍل على ذلك الورقـــة النقا�سيـــة ال�سابعة التي 
طرحها جاللة امللك عبد اهلل الثاين على اأبناء ال�سعب الأردين كافة؛ 
لكي يدلو كل منهم بدلوه يف كيفية ال�سبل والو�سائل لالرتقاء بالعملية 
الرتبويـــة للو�سول مل�ساف الدول املتقدمة، نظرًا لقناعة قائد البالد 
اأن التطور والتقدم ومواجهة التحديات، ل يكون اإل من خالل الرتبية 

والتعليم. 
ول �ســـك اأن هناك حتديـــات كثرية تواجه الأنظمـــة الرتبوية يف 
غالبيـــة دول العـــامل، ومنها النظـــام الرتبـــوي الأردين، واملتمثلة يف 

الآتية:
اأوًل- حتـدي العوملة: وميكن مواجهتها من خالل العتبارات الآتية:

- تعزيز مفهوم النتماء الديني والوطنيوالعربي.
- ا�ستخدام مناذج تعليمية واإ�سرتاتيجيات مبنية على ا�ستخدام   

العقل والبحث العلمي. 
- ا�ستحداث برامج مهنية تخ�س�سية تلبي احتياجات ال�سوق املحلي.

- تفعيل دور الرتبية امل�ستقبلية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
- التفاعل مع الثقافات العاملية والنفتاح على التجارب العاملية.

- تهيئـــة املواطـــن ملواجهـــه العوملـــة وفق منظومـــة قيميـــة اأخالقية 
متكاملة.

- بناءاإ�سرتاتيجيات متكاملة لإدارة املعرفة.
- الإميان بحتمية التغري بو�سفه قاعدة للتطوير.

- اإحـــداث التغري وفـــق اإ�سرتاتيجيـــة موؤ�س�سية متكاملـــة تهدف اإلى 

مواكبة التطوير امل�ستمر.
ثانيـــًا- حتــــدي القت�ســـاد املعـــريف: وميكـــن مواجهتـــه مـــن خالل 

العتبارات الآتية:
- احلاجة اإلى نظام تربوي يقوم على روؤية م�ستقبلية لتحقيق التحول 
املن�ســـود ملواجهة الحتياجـــات املت�سارعة، وتلبية تلـــك الحتياجات 

لتحقيق تطوير املنظومة الرتبوية.
- اأ�سبحـــت املوارد الب�سرية املوؤهلة هي املطلوبة يف ع�سر القت�ساد 
املعريف، وتكـــون هذه املوارد متمتعـــة باملوؤهالت العاليـــة، واملهارات 
املتعـــددة، ممـــا يجعلها قادرة علـــى امل�ساركة يف القت�ســـاد ب�سورة 

فعالة.
- اإعادة التدريب وفق امل�ستجدات واملتغريات العاملية.
- ا�ستحداث برامج مهنية تواكب التحديات املعرفية.

- توظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير.
- يجب بناء برامج مهنية تنمي مهارات التحدي والإ�سرار والقيادة 

والإبداع.
- تفعيل عمليات البحث والتطوير بو�سفها حمرًكا للتغري والتنمية.
- ن�سر ثقافة جمتمع التعلم فكرًا وتطبيقًا يف املوؤ�س�سات التعليمية.

- وهـــذا الأمر ي�ستدعي تعزيز فر�س ال�ستفادة من الإيجابيات التي 
اأفرزتها هذه التحديات والتقليل اإلى حد كبري من املخاطر؛ لذا فاإن 
النظـــرة امل�ستقبلية عن التعليـــم ت�ستدعي مـــن امل�سوؤولني والقائمني 
فهـــم حقيقة التحـــولت والتحديات التي تعيد ر�ســـم م�سهد التطوير 

والتنمية.
ثالثـــًا- حتــــدي التعلـــم الإلكرتوين:وميكـــن مواجهتـــه مـــن خـــالل 

العتبارات الآتية:
- يجب مراعاة التوجهات العاملية يف تكنولوجيا التعليم يف ظل ثقافة 

املجتمع الأردين واحتياجاته.
- حتديد الآليات والأدوات امل�ستخدمة يف توظيف تكنولوجيا التعليم.

- حت�سني املهارات التكنولوجية وتطويرها.
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- حتديد الآليات والأدوات امل�ستخدمة يف توظيف تكنولوجيا التعليم.
- ت�سميم معايـــري تكنولوجية للحكم على املمار�سات املهنية يف ظل 

ع�سر التعلم الإلكرتوين.
         وتنبع القوة الدافعة للتغري وال�ستمرار من الطموحات التي 
مت التعبري عنها مـــن قبل جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني؛ 
بجعل الأردن حمورًا ومركزًا للتجارة احلديثة يف املنطقة، من خالل 
تطبيـــق طموحه للتحديث ال�سامل يف التعليم واملجتمع، اعتمادًا على 
تطبيق تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف جميع امليادين اخلا�سة 
بالتعليم، وفيما يلي اأهم املبادرات الوطنية العري�سة التي مت و�سعها 
علـــى اأ�سا�س اأنها متثـــل اأولويات لتنفيذ م�سامـــني الورقة النقا�سية، 

وتتمثل بالآتي:
- التعلم امل�ستمر مدى احلياة.

- الو�سول اإلى تكنولوجيا املعلومات والت�سالت احلديثة.
- التعلم النوعي وحت�سني نوعية التعلم.

رابعًا- حتدي اجلودة، وميكن مواجهته من خالل العتبارات الآتية:
- قبـــول التغيـــري والتعامـــل بذكاء مـــع املتغريات اجلديـــدة، ورف�س 
و�لتنظيم���ات  �لهي���اكل  �لثابت���ة يف  و�لأمن���اط  �لقو�ل���ب �جلام���دة 

والت�سكيالت والأ�ساليب.
- البتعـــاد عن منطـــق الفرديـــة والت�ستت، والأخـــذ مبفاهيم العمل 

اجلماعي، وتكوين املنظومات وال�سبكات املرتابطة واملتفاعلة.
- ا�ستيعاب التكنولوجيا اجلديدة واملتجددة بو�سفهاعن�سرًا لتفكري 

الإدارة واختياراتها.
- اإدراك اأهميـــة الوقـــت بو�سفه موردًا رئي�سًا يتـــم العتماد عليه يف 

اإيجاد املنافع والإيجابيات.
- اإدراك العامل بو�سفه وحدة متكاملة، و�سرورة اخلروج من النطاق 

الإقليمي اأو املحلي يف التعامل اإلى احليز العاملي.
- تطوير الهيكلية الإدارية بطريقة تي�سرعملية التعلم.

- النظـــرة ال�سمولية لعملية التعلم من جوانبهـــا كافة، والبتعاد عن 

التجزئة بني عنا�سر عملية التعلم.
     اأما اأ�س�س التعامل مع الورقة النقا�سية جلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين، فتتمثل يف:
اللتزام .

ال�سفافية .

الت�ساركية.
توجيه الأداء.

الدافعية والتحفيز.
  اأمـــا خطوات تنفيذ هذه الورقة النقا�سية، فتتمثل يف اخلطوات 

الآتية:
- التزام القائمني وامل�سوؤولني بتنفيذ الورقة.

- اإيجـــاد ثقافـــة تنظيميـــة تن�سجممـــن خاللها القيـــم والجتاهات 
ال�سائدة مع بيئة العمل بتدعيم ال�ستقرار فيه.

- ت�سكيـــل جمل�س ي�ســـم يف ع�سويته عمداء كليـــات الرتبية وروؤ�ساء 
الأق�سام وامل�سرفـــني الرتبويني؛ حتى يت�سنى للمجل�س الإ�سراف على 

عملية �لتخطيط و�لتنفيذ و�ملتابعة و�لتقومي.
- تكويـــن اإ�سرتاتيجيـــة وا�سحـــة بتحديـــد الهيـــكل التنظيمي ودمج 
الن�ساطـــات �سمن اإ�سرتاتيجيات وخطـــط تعمل على تن�سيق اجلهود 

وتوحيدها.
- حتليل احتياجات املجتمع الأردين.

روا معايري ومرجعيات  - التاأكـــد من اأن القائمني وامل�سوؤولني قد طـــَوّ
للحكم وللقيا�س.

ع تو�فق جهود �لتح�سني. - �ملر�قبة وتقومي �لنتائج با�ستمر�ر لتت�ُبّ
ويتبـــنَيّ مما �سبـــق اأن اآليات احلكم  على متابعـــة تطبيق الورقة 
النقا�سيةمـــن املرجـــح اأن ينظر اإليها من مدخـــل املمار�سة التدبرية 
واملحا�سبيـــة امل�ستنـــدة اإلى املعايـــري املهنية التي ت�ستنـــد اإلى املعرفة 
الواعيـــة واملتخ�س�سة، من هنـــا ُيَعُدّ الإ�سالح القائـــم على املعايري 
ا يحدد الأ�س�س التي �سيقوم عليها الإ�سالح من  ا قومًيّ منوذًجا تعليمًيّ



41

خالل خطط وقرارات واأ�ساليب منهجية واإر�سادية جيدة.
اجلانب الإجرائي

حظـــي النظام الرتبـــوي يف الأردن بعناية فائقـــة اأدت اإلى اإنتاج 
نظام تربوي متميز مبدخالته وعملياته وخمرجاته، حتى �سار مثاًل 
ُيحتذى به يف الدول العربية والإ�سالمية، غري اأن م�ستجدات الع�سر 
احلديـــث، والتحديات التي يواجهها قطـــاع التعليم، والتغريات التي 

ت�سارعت يف خمتلف مناحي احلياة، فر�ست واقعًا جديدًا.
) واإننـــا لن ن�ستطيع اأن نواكب حتديات هـــذا الع�سر اإل باأدواته 
املعرفية اجلديدة، ول اأن نلبي احتياجاته اإل بو�سائله التقنية احلديثة 
ول ميكننـــا يف ظل هذا الواقع، اأن نغفل عن التحديات التي يواجهها 
قطاع التعلم بدءًا من العرتاف بها، ومن ثم بذل اجلهود لتجاوزها، 
وابتـــكار احللـــول الناجمة عنها، و�ســـوًل اإلى نظـــام تعليمي حديث، 
ي�سكل مرتكزًا اأ�سا�سيًا يف بناء امل�ستقبل املزدهر الذي ن�سعى اإليه*(.

نحـــن الآن نعي�س مرحلة انتقالية مهمـــة، ونواجه حتديات تن�ساأ 
من ت�سارع التغيريات العاملية واملحلية التي اأحدثت حتوًل يف النموذج 
القت�ســـادي والجتماعـــي والتكنولوجـــي والثقـــايف،واإن ال�ستجابة 

ا ما ياأتي: الجتماعية لهذه التحديات تتطلب مَنّ
اأوًل: درا�سة هذه التحولت درا�سة ا�ستق�سائية ومعمقة وحتديدًا 
التحولت التكنو اقت�سادية واملعرفية والجتماعية التي تنطوي على 
فر�س يف التحـــول الجتماعي والثقايف يجـــب اقتنا�سها ومواكبتها. 
) اإن لـــكل ع�ســـر اأدواتـــه وو�سائلـــه، وهمومه وم�ساكلـــه فالتعليم يف 
ع�سرنا احلديث ي�سهد تطورًا هائاًل يف التكنولوجيا، ل يقت�سر على 
القـــراءة والكتابة بل يتجاوز ذلك يف ع�سر الكمبيوتر والإنرتنت اإلى 
اإتقـــان لغات علمية اأ�سا�سية، وامتالك مهارات التوا�سل مع الآخرين 
ومبـــادئ العمل املهنية والقدرة علـــى التحليل والتفكري، ليكون قادرًا 
على امل�ساركة يف اإنتاج املعرفة وامل�ساهمة يف اإحداث التقدم( وكذلك 
اإعداد اإطار تكاملي وا�سح خل�سائ�س الطالب الذي نريد من خالل 
مناهـــج ت�سمل اخل�سائ�ـــس ال�سخ�سيـــة واملعرفيـــة وال�سيكولوجية 

والجتماعية مبا فيهاالقيم الوطنية والإ�سالمية ال�سمحة.
ثانيـــًا: درا�سة ا�ستق�سائية حتليلية ت�سخي�سية مو�سوعية للواقع 
التعليمي الأردين يف جميع مكوناته )املدخالتوالعمليات واملخرجات( 
من قبل جلان متخ�س�سة وحمايدة لكل جمال من املجالت، وتكاتف 
جميـــع اجلهود يف املوؤ�س�ســـات العامة واخلا�سة لتطويـــره ملواكبة كل 

امل�ستجدات يف �سوء املتغريات العاملية.
اإن النقا�س حول التعليم يف الأردن، وحتديدًا فيما يتعلق باملناهج 
والكتـــب املدر�سية واملعلم، واأ�ساليب التدري�ـــس والتجهيزات والأبنية 
املدر�سية والمتحانات يدل على زيادة طموح اأبناء املجتمع الأردين، 
وارتفـــاع م�ستوى توقعاتهم من نظامنا التعليمي ا�ستجابة للمتغريات 
العاملية املت�سارعة من حولنـــا، كما يدل كذلك على وجود فجوة اأداء 

اأح�س بها اأبناء املجتمع.
ورمبا ل يكون ذلك ب�سبب تقاع�س اأو ل مبالة امل�سوؤولني يف حقل 
التعليم، ولكن رمبا يكـــون ب�سبب طبيعة املمار�سات واملوؤ�س�سات التي 
تطـــورت على مدار فرتات زمنية وت�سابكت ب�سكل يخالف فهم بع�س 
الأفـــراد مل�سمون التطورات العاملية، لذلك فهناك حاجة ملحة لفهم 
ديناميـــة التغريات العاملية وت�سوراتنا حـــول ما يجب اأن تتطور عليه 

موؤ�س�ساتنا التعليمية ملواكبة هذه التطورات.
ثالث���ًا: ت�سكيل جلن���ة فنية متخ�س�س���ة لتقومي �لو�ق���ع �لرتبوي 
وت�سخي�س م�سكالته واإعداد مرتكـــزات اأ�سا�سية لل�سيا�سة التعليمية 
امل�ستقبليـــة من قبل جمموعة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف خمتلف 
جمالت املعرفة ومن خمتلف املوؤ�س�سات العلمية والثقافية والرتبوية.
رابعـــًا: ت�سكيـــل جلان ميدانيـــة فنية خمت�ســـة يف كل جمال من 
جمـــالت العمليـــة الرتبويـــة يف كل مديريـــة مـــن مديريـــات الرتبية 
والتعليـــم يف املحافظات والألوية، تكون مهمتها تطبيق اأدوات درا�سة 

ميدانية لكل جمال )ا�ستبانات( اأعدت من قبل جلان فنية.
خام�ســـًا: ت�سكيل فرق عمـــل متخ�س�سة مـــن خمتلف قطاعات 
املجتمع وموؤ�س�ساته لدرا�سة التقارير امليدانية واإعداد تقرير حول كل 
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جمال والتو�سيات ب�ساأنه.
�ساد�ســـًا: ت�سكيـــل جلان خرباء مـــن اأ�ساتذة اجلامعـــات ووزارة 
الرتبية والتعليم وخمتلف املوؤ�س�سات ذات الهتمام بالرتبية، لدرا�سة 

تقارير فرق �لعمل وتقدمي �لتو�سيات يف �سوئها.
�سابعًا:ت�سكيـــل جمل�س اأعلى من اأع�ساء جمل�س الرتبية والتعليم 
وجمل�ـــس التعليـــم العـــايل لالطـــالع علـــى هـــذه التقاريـــر واتخـــاذ 
القراراتوالتو�سيـــات املنا�سبـــة، ويجـــوز للمجل�س ت�سكيـــل جلان من 
داخـــل املجل�س ومن خارجه مـــن ذوي اخلربة والخت�سا�س لدرا�سة 
�لتقاريروتق���دمي �لتو�سيات للمجل����ص لإقر�رها و�تخ���اذ �لتو�سيات 

املنا�سبة لتنفيذها. 
اإن ال�ستثمـــار يف التعليـــم اأ�سبح اأف�سل اأنـــواع ال�ستثمار، حيث 
اأ�سبحـــت املعرفة والقدرة على ا�ستعمالها هـــي القوة.. فاملعرفة قوة 
وهـــوؤلء الذيـــن ميلكـــون املعرفة هـــم العاملون. فها هـــي ذي ثروتنا 
الب�سريـــة، اأغلى مـــا ميتلك الأردن من ثـــروات قـــادرة اإذا هي نالت 
التعليـــم احلديث الوايف على �سنع التغيري املن�ســـود، ولي�س لنا اإل اأن 
ن�ستثمـــر يف هذه الـــرثوة بكل قـــوة وم�سوؤولية، فال ا�ستثمـــار يدُرّ من 

العوائد كما يدُرّ ال�ستثمار يف التعليم.
اإن جمتمـــع املعرفـــة اجلديد اأ�سبـــح بحاجة اإلى طلبـــة قادرين 
على معرفـــة كيف يتعلمـــون ويتعاملون مـــع م�سادر متعـــددة للتعلم 
يف حـــل امل�سكالت، وتكنولوجيـــا الت�سال، والأن�سطـــة والقدرة على 
التفكـــري الإبداعي والتاأملي والناقد، واخلـــروج من عمليات احلفظ 
والتلقـــني يف اإطـــار عالقة بريوقراطيـــة قاهرة بني املعلـــم والطالب 
ويجـــب األ ُينَظر اإلى دماغ الطالب على اأنه اإناء فارغ على املعلم ملوؤه 
باملعلومـــات، فالطالب كائن اإن�ساين متفاعل مع بيئته ولديه حاجات 
اجتماعية ومعرفية وتربوية يبحث عنها، وعلى املعلم اأن يكون مي�سرًا 
وم�سرفًا وم�ساعدًا له على عملية البحث وال�ستق�ساء وال�ستك�ساف 
الذاتـــي الن�سط، ودماغ الطالب ميتلـــك طاقة كامنة نوجهها ون�سعى 

لكت�سافها وتنميتها.
على املوؤ�س�سات التعليمية اأن توؤمن مبا يتمتع به اأبناء هذا ال�سعب 
وبناتـــه من طاقات هائلة، وقدرات كبـــرية، ومواهب متنوعة وت�سعى 
لكت�ســـاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، و�سقل تلك املواهب 
وحتفيزها اإلـــى اأق�سى حدودها من خاللأحدث الأ�ساليب التعليمية 

التي ت�سجع على الفهم والتفكري، والفهم ل التلقني. 
اإن طرائـــق التعليم الفعالة تلهم التفكري، وتثري التحدي وترتقي 
مب�ستوى الوعي، وحتفز علـــى الإبداع والبتكار والتميز، وهذا ل يتم 
اإل على اأيدي معلمني مهرة موؤهلني حلمل ر�سالة العلم ور�سالة املعلم 
ال�سامية،وعلـــى كليات الرتبية يف اجلامعـــات الأردنية وبالتن�سيق مع 
اأكادميية امللكة رانيا ووزارة الرتبية والتعليم واجلهات ذات العالقة، 
و�ســـع خطة متكاملة لتدريب املعلمني قبل اخلدمة واأثناءها، وتفعيل 
برامـــج تدريبية يف حمو الأميـــة احلا�سوبية لديهم، واختيار املعلمني 
من خـــالل وزارة الرتبيـــة والتعليم ولي�س من خـــالل ديوان اخلدمة 

املدنية.
اإعادة توزيع اخلريطة املدر�سية:

بلغ عدد املدار�س ما يقرب من )3500( مدر�سة، امل�ستاأجر منها 
)870(مدر�سة، واململوك منها )2630(مدر�سة.

9% مـــن مدار�س اململكة يقل عدد طلبتها عـــن )50( طالًبا، ول 
تتجاوز ن�سبة املعلمني فيها اإلى الطلبة )5:1(.

35% مـــن املدار�ـــس ل يزيد عدد طلبتها عـــن 8% من عدد طلبة 
اململكة، ون�سبة املعلمني اإلى الطلبة ترتاوح بني )5:1( - )10:1(.

9% مـــن مدار�ـــس اململكة ي�ســـكل طلبتها 28% مـــن جمموع طلبة 
اململكة، وتزيد ن�سبة املعلمني فيهااإلى الطلبة )25:1(.

ويتطلـــب ذلك اإن�ساء مدار�س مركزيـــة يف التجمعات ذات النمو 
ال�سكاين املتدين، وجتميع طلبة املدار�س فيها، وتوفري و�سائط النقل 

املنا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
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الدكت�ر غالب عبد اأحمد العربيات 

جامعة البلقاء التطبيقية

الورقة النقا�شية ال�شابعة �شناعة العقول �شبيلنا اإلى 

النه�شة والرتقاء

ت�ستنـــد الورقـــة النقا�سيـــة ال�سابعـــة التي ن�سرهـــا جاللة امللك 

عبداهلل الثاين ابن احل�سني اإلى روؤية مو�سوعية تتمحور حول "بناء 

قدراتنـــا الب�سريـــة وتطوير العمليـــة التعليمية جوهـــر نه�سة الأمة" 

بناًء على اأ�س�س تاأطريية وتاأ�سيلية لعملية �سناعة العقول، وتاأ�سي�ًسا 

علـــى مـــا ورد يف تلك الورقة قـــول جاللته: " وعليـــه، فاإننا نريد اأن 

نرى مدار�سنا ومعاهدنا املهنية وجامعاتنا م�سانع للعقول املفكرة، 

والأيدي العاملة املاهرة، والطاقات املنتجة. وبناء قدراتنا الب�سرية 

وتطوير العملية التعليمية، والتي ُتّعد جوهر نه�سة الأمة".

فـــكان ل بد مـــن:  "�سقل تلك املواهب، وحتفيزهـــا اإلى اأق�سى 

حدودهـــا، عـــرب اأحـــدث الأ�ساليـــب التعليميـــة التـــي ت�سجـــع علـــى 

الفهـــم  والتفكـــري، والفهـــم ل التلقني، وجتمـــع بني العلـــم والعمل، 

والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح  اآفاًقا رحبة اأمام 

اأبنائها، ليتفوقوا يف كل مادة، وينُبغوا يف كل فن اأو مهنة اأو حرفة".

وعنـــد احلديـــث عن العمليـــة التعليميـــة التعلمية ل بـــد لنا من 

اأن نكـــون عقالنيني يف الروؤية والتب�سرة؛ بـــاأن م�سكلتنا هي م�سكلة 

�سلـــوك يرتكز على قيم �سلبيـــة كالتقليد واجلمـــود يف مواجهة قيم 

التمـــدن والع�سرنـــة، وعليه فاإن ثمـــة عالقة ما بني نوعيـــة التعليم 

وواقـــع الطلبة املعي�س ونظرتهم للم�ستقبـــل، وهذا يحتم علينا تبني 
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منظومة حقيقية تعيد للمعلـــم والأ�ستاذ اجلامعي مكانته واألقه بني 

اأفـــراد املجتمع؛ لتوجيـــه العقول ومتكينها اإيجابيـــًا وجتويد نظرتها 

للحيـــاة باإطار مـــن التجديـــد والإبداع واحلـــوار والتميـــز والريادة 

ا ونوًعا، وال�ستثمار بها بدًل مـــن بث قيم �سلبية تقوم  والبتـــكار كًمّ

علـــى النغالق، والتلقـــني، والتي ل تقـــود مبجملها اإل اإلـــى ال�سلبية 

والتطرف والعنف باأ�سكاله املختلفة.

اإن عمليـــة �سناعة العقـــول ل تعتمد على الدرا�ســـة النظرية اأو 

الأكادميية فح�سب، واإمنا تتعداها اإلى الهتمام بها دون غريها من 

الجتاهات الرتبوية والبحثية واملهارات احلياتية التي تلبي حاجات 

املجتمـــع ومتطلباته امل�ستقبلية؛ حيث توؤدي اإلى �سناعة عقول قادرة 

على اإنتـــاج املعرفة وت�سديرها بدًل مـــن ا�ستهالكها، وقدرتها على 

اإتاحة الفر�سة للطلبة جلعل حياتهم اأف�سل، مما ينعك�س على بيئتهم 

وحميطهم الجتماعي،ويف اأي جمالت فكرية وثقافية، ول �سيما اأن 

التطورات التكنولوجية والعلمية املختلفة التي ي�سهدها العامل ب�سكل 

�سريـــع ومتالحـــق تفر�س علـــى النظـــام الرتبوي والتعليمـــي اتخاذ 

م�سار فكري جديد، يق�سي بالبتعاد عن النمطية والتقليد، وال�سعي 

لتطويـــر املناهج ب�سكل م�ستمر يتنا�ســـب مع حركة احلياة، واإحداث 

تغيـــري يف املمار�ســـات والجتاهات الرتبوية ال�سائـــدة، للو�سول اإلى 

تربية ع�سرية متاأقلمة مع الظروف والتحديات الراهنة قادرة على 

ا�ستيعاب الأفكار والتوجهات واملوؤثـــرات الإيجابية لهذه التطورات، 

وبنـــاء الإن�ســـان الأردين بنـــاًء متكاماًل متوازنـــًا بعيدًا عـــن الياأ�س 

و�خل���وف و�لقنوط ، و�أن نكون قادرين على �حتو�ء وتطويع �ملوؤثر�ت 

ال�سلبية بحيث نقوم على �سهرها واإعادة ت�سكيلها ب�سكل قيم واأفكار 

ا،  ا واجتماعًيّ ـــا وفكرًيّ وت�ســـورات ومفاهيم تعيد بناء الإن�سان روحًيّ

وتن�سجـــم مع الواقع الأردين والعربـــي، وتتكيف مع كل ما هو جديد 

�سمن الواقع الإقليمي والعاملي.

ف�سناعـــة العقـــول تنطلـــق من مبـــداأ اكت�ساف جمـــال الطالب 

وتفجري طاقاتـــه ومواهبه وتقييم قدراته، لي�س فقط املعرفية واإمنا 

قدراته البحثية ومهارات احلياة اأي�سًا ومواهبه يف خمتلف املجالت 

العلميـــة والعملية، لتتمكن موؤ�س�ساتنا من �سناعة العقول وتطويعها، 

وممار�سة دورها الذي يواكب التطورات وحاجات املجتمع ومتطلباته 

امل�ستقبليـــة من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي، وممار�سة دورها 

الإن�ســـاين املتمثل باإيجاد ال�سلـــة بني العقل والعاطفـــة والروح فال 

بـــد من مراعـــاة م�ساعر الطلبـــة والهتمام بظروفهـــم الجتماعية 

والنف�سيـــة، وحتقيـــق جو مـــن العدالـــة وامل�ساواة، ويجـــب على تلك 

املوؤ�س�سات التعليمية الهتمام بالعادات واملهارات احلميدة، وغر�س 

روح املبـــادرة، وربـــط القلب بالعقـــل، والتحلي بال�سجاعـــة والقوة، 

واإيجـــاد بيئة تعليمية متم�سكة بالهوية والثقافة قادرة على حمايتهم 

من النحراف م�ستندة اإلى نظم ت�سريعية حديثة ومتطورة.

كمـــا اأن على املعلـــم اأينمـــا كان العمل على ن�سر ثقافـــة الإبداع 

لـــدى الطلبة من خالل طرائق تعليمية، تقوم على التدري�س الفعال، 

والتعلم الن�سط، واإ�ساعة �سنوف التفكري الناقد، واملبدع، وال�سابر، 

والتعلم بال�ستك�ساف، والبتعاد عن نظام التلقني واجلمود ومواكبة 

الع�سر احلديث وتطوراته.

والتـــذوق  الأخالقيـــة  الفل�سفـــة  مـــواد  تفعيـــل  املهـــم  ومـــن 

اجلمايل،والرتبيـــة املو�سيقية، والرتبية الفنية، والرتبية الريا�سية، 

وخمتلـــف العلوم الإن�سانية، وتعزيز ال�سلـــوكات املدنية، وذلك لبناء 

القدرات املختلفة وتعزيزها لدى اأبنائنا الطلبة، بالإ�سافة اإلى اأهمية 

العمـــل على اإيجاد قنوات للم�ساركـــة املجتمعية والت�سبيك املجتمعي 

مع املحيط الجتماعي ملدار�سنـــا ومعاهدنا وجامعاتنا، وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين. فامل�سوؤولية ل تقت�سر على املحيط التعليميوحده بل 

تتعداه اإلـــى جميع مكونات املجتمع بكل اأطيافـــه وفئاته الجتماعية 

والقت�ساديـــة وال�سيا�سية، وم�ساهمتهم لي�س فقط يف املوارد، واإمنا 

يف �سياغـــة الأهـــداف والإ�سرتاتيجيـــات وحتقيقها،وتوليداإح�سا�س 

قـــوي بالنتماء وتعزيز روح العطاء مبـــا ينعك�س اإيجابًيّا على الطلبة 

مـــن حيـــث املخرجـــات التعليميـــة وربطها ب�ســـوق العمـــل، وال�سعي 
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احلثيث لإيجاد حميط ثقـــايف واجتماعي متكاتف للو�سول اإلى بيئة 

تعليميـــة، وحا�سنة جمتمعية اآمنة وف�سلى لإحداث التغيري املن�سود، 

بحيث يكـــون الطالب قادرًا على مواجهـــة امل�ستقبل من خالل رفده 

باملعارف النظرية والأكادمييـــة والجتماعية دون اإغفال اأو تق�سري 

نحو املجالت املراد تفعيلها،ليكون با�ستطاعته حتديد جمال يتميز 

فيه عن غريه، ويف حميطه الذي يعي�س فيهمن خالل م�ساهمة فاعلة 

ا، والإ�سهام  يف عملية اإنتاج ال�سلع واخلدمات واإعادة اإنتاجها معرفًيّ

يف عملية النمو والزدهار ثم حتقيق التنمية امل�ستدامة واملن�سودة.

ومن هنا ميكن و�سع عدد من الأ�س�س التي ميكن اأن تقوم عليها 

عملية �سناعة العقول واملتمثلة مبا يلي:

اأوًل: اإن عملية �سناعة العقول عملية ترابطية ت�سل�سلية ل تعتمد 

علـــى املدر�ســـة فقط، واإمنـــا ت�سكل دائـــرة مت�سابكة مـــن العالقات 

الجتماعية بني تلك املوؤ�س�سات التعليمية وحميطها.

ثانيـــًا: اإن التنوع الثقايف والعلمـــي يفر�س اإيجاد طرق تدري�سية 

جديـــدة ومناهـــج علميـــة حديثـــة واأ�سيلـــة تواكـــب الع�ســـر واآفاقه 

امل�ستقبلية.

ثالثـــًا: �سناعـــة العقـــول تنطلـــق مـــن مبـــداأ اكت�ســـاف املواهب 

ا. والطاقات مبختلف الأن�سطة واملجالت، واإعادة قولبتها معرفًيّ

رابعـــًا: ت�ستهـــدف �سناعة العقـــول الرتبية مبفهومهـــا اخلاّلق 

املهـــارات املختلفة، مثل  تعلـــم الطلبة  "الرتبيـــة للحيـــاة"؛ بحيث 
مهـــارات حل امل�سكالت و�سنع القرار ومهارات تقدير الذات واإدارة 

الوقت والتفكري الناقد والبحثـــي، واخلربات ال�سرورية للتكيف مع 

ظروفه لتحقيق اأهدافه املن�سودة.

خام�سًا: ت�ستهدف �سناعة العقول الو�سول اإلى م�ستوًى عاٍل من 

البتكار والإبداع والريادة مبختلف املجالت، وذلك برت�سيخ املعرفة 

فكرًا وبحثًا وتطبيقًا.

�ساد�ســـًا: ربط الفكـــر بالعمل لتحقيق النمـــو والزدهار والرفاه 

للو�سول اإلى تنميـــة اجتماعية واقت�سادية م�ستدامة تراعي حت�سني 

املخرجات وجودتها وتناف�سيتها.

�سابعًا: ربط الرتبية بال�سلوكات املدنية من خالل اإ�ساعة اأجواء 

مـــن احلرية والعدالـــة وامل�ســـاواة والتعاون واحـــرتام الآخر، وذلك 

باحـــرتام القيـــم الدميقراطية، و�سقـــل �سخ�سية الطالـــب بتدربه 

على خمتلف مناحي احلياة، والعرتاف بالآخر على اأ�سا�س معرفة 

احلقـــوق والواجبـــات، مبـــا يعزز قيـــم  الـــولء والنتمـــاء واملواطنة 

الفاعلـــة لبنـــاء دولة مدنيـــة حديثة ترفـــد املجتمع بطاقـــات ودماء 

جديدة وتنظم �سلوكاته.

ثامنـــًا: الهتمام باللغة العربية وربط العلـــم بالثقافة والهوية، 

فالثقافـــة ل تعنـــي التاريـــخ فقط كما يت�ســـوره بع�سهـــم، بل ت�سمل 

نواحـــي احلياة املختلفة مبـــا فيها الأخالق والفل�سفـــة واملو�سيقى .. 

اإلخ،ومـــن ثـــّم فـــاإن موؤ�س�ساتنا التعليميـــة قادرة على ربـــط املا�سي 

باحلا�سر، وحتقيق مبداأ الأ�سالـــة واملعا�سرة مبا ي�ساهم يف اإيجاد 

الطالـــب املتم�سك بهويتـــة واملنفتح على روح الع�ســـر وم�ستجداته، 

والقادر على املوازنة بينهما دون اأن يطغى اأحدهما على الآخر.

�إن �لعق���ول عام���ة ق���د ت�ساب بالياأ����ص و�لإحباط وق���د يلحقها 

جمود، ولكن العقول النرية اليقظة ل ت�سقط لأنها تعلم كيف تنه�س، 

فالأمة التي تريد الرتقاء يجب عليها األ تقطع ال�سلة التي تربطها 

مبا�سيها، واأن حترتم تقاليدها وتراعي حا�سرها، وتعي م�ستقبلها، 

وبالعلـــم تبنى املجتمعات وتواجه العقبـــات، وتنه�س الأمم، وتتقدم 

وترتقي ل�سنع امل�ستقبل من خالل الرتكيز على دور العقل و�سناعته 

َخـــِب املتعلمة الواعية امل�ستنرية؛ لت�ســـيء الطريق اأمام  مـــن ِقبل الُنّ

الأجيـــال بعيون م�ستب�سرة وبروؤية ثاقبـــة وواثقة، فاجلهل واجلمود 

والتخلف ت�سهم جميعها يف �سياع الأجيال والدول وانهيار الأمم.

� � �
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الدكت�ر رائد اأحمد الكرميني

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية 

ال�شلط للعل�م الإن�شانية 

حتليل الورقة امللكية النقا�شية

التعليمية  العملية  وتطوير  الب�شرية  القدرات  "تطوير 
جوهر نه�شة الأمة"

احلمـــد هلل الـــذي علـــم بالقلـــم، علـــم الإن�ســـان مـــا مل يعلـــم، 
وال�ســـالة وال�سالم على خري املر�سلـــني حممد عليه اأف�سل ال�سالة 
واأمت الت�سليـــم، �سيد الب�سريـــة يف الأولني والآخرين، وخامت النبيني، 
وعلـــى اآله الربرة الطيبني، و�سحبه الغر امليامني، ومن ا�سنَتّ بهديه 

اإلى يوم الدين، اأَما َبْعُد،
فقـــد دق �ساحب اجلاللة يف الورقـــة النقا�سية ال�سابعة ناقو�س 
ه اإلى �سرورة الإ�سراع باإ�سالح �سامل للنظام الرتبوي؛  اخلطر، ونَبّ
اإذ اإنـــه مل يعد باأي حال مـــن الأحوال ال�سماح للـــرتدد واخلوف من 
التطويـــر ومواكبـــة التحديث والتطوير يف العلـــوم، والوعي بخطورة 

التحديـــات الإقليمية التـــي حتيط بنا، وجاءت ر�سالـــة جاللة امللك 
رغبة يف حتقيق مردود اأف�سل للعملية التعليمية من الناحية الدينية 
والجتماعيـــة والقت�ساديـــة والثقافيـــة وال�سيا�سية مـــن خالل بناء 
القـــدرات الب�سرية ملجتمعنا، وتطوير التعليـــم لتجاوز الواقع املرير 
الـــذي اأ�ساب خمرجـــات التعليم املتعلقة بتـــدين م�ستوى التح�سيل 
العلمي لدى الطالب يف الأعوام ال�سابقة، ون�سب الت�سرب املدر�سي، 
وانخفا�س معـــدل النجاح يف ال�سهادة الثانويـــة العامة، وامل�سكالت 
الجتماعية املرتبطة بالبيئة املدر�سية، وكذلك التغيري القت�سادي 
ومـــا ي�ساحبـــه من تغـــريات على ال�سعيديـــن املحلـــي والعاملي، كل 
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هـــذه التطورات دعت �ساحب اجلاللـــة بنظرته الثاقبة اإلى اإحداث 
تغريات علـــى النظم الرتبويـــة ب�سورة �ساملة وجذريـــة، وهذا يدل 
علـــى اأن القيادة تقراأ واقع املجتمع، مما جعل النظام الرتبوي حمل 
نقـــد �سديـــد، وخا�سة يف ظـــل الغياب التـــام للت�سخي�ـــس احلقيقي 
لقطاع الرتبية، وكاأن �سيا�سات التكوين املعتمدة يف النظام الرتبوي 
الأردين تفتقـــد اإلـــى ميكانيزمـــات وحتاليـــل واقعيـــة للمجتمع وفق 
الطاقـــات الداخليـــة للفـــرد الأردين فيمـــا يخ�س الهويـــة والرتاث 
والعادات والتقاليد، مما يوؤكد اأن عملية الإ�سالح الرتبوي ال�سائدة 
ل تنطلق من القاعدة الوا�سعة لهذه ال�سريحة، بل مفرو�سة بطريقة 
فوقية من اجلهات الو�سية على املنظومة الرتبوية، وهذا ما اأ�سارت 
اإليـــه الورقـــة النقا�سية ال�سابعـــة "اأنه يجب اخلروج مـــن املناكفات 

ال�سيا�سية ال�سيقة خلدمة اأجندة خا�سة تخدم م�ساحلها".
     ول �ســـك يف اأن لهـــذه التغـــريات والتطـــورات انعكا�ساتهـــا 
ومطالب على الرتبية والتعليم، فالرو�سة واملدر�سة واجلامعة اليوم 
ُمطالبـــة اأكرث مـــن اأي وقت م�سى باأن تبـــذل كل جهد ممكن لرتبية 
اء املزود باملعرفة واملهارات  الإن�سان القادر على التفكري ال�سليم البَنّ
الأ�سا�سيـــة، والتفاعل مع الآخرين الذي يعك�ـــس اهتمامنا ب�سرورة 
بنـــاء املجتمع القـــوي املتما�سك، التـــي متكنه من حتقيـــق املالءمة 
الذكيـــة مع طبيعـــة ع�سره، ومكونـــات البيئة من حولـــه، وما يطراأ 

عليها من تغريات مذهلة وتطورات �سريعة ومتالحقة.
     ويف هـــذا ال�ســـدد ل بـــد من قـــراءة متمعنة مـــن ُمْقَتَطفاِت 
ههـــا جاللة امللـــك عبد اهلل الثـــاين ابن احل�سني  الر�سالـــة التي وجَّ
لل�سباب قائاًل: "يا �سباب الأردن الغايل، اعلموا اأن م�ستقبل الوطن 
ّناِعـــِه. واأنتم خرُي مـــن يحمل هذه  بـــني اأيديكـــم واأنكم مـــن اأبرز �سُ
امل�سوؤولية، ام�ســـوا يف م�سرية البناء والتحديث والزدهار، فالأردن 
كل الأردن مـــن خلفكـــم يع�سدكم يف كل خطوة من خطواتكم". فال 
ميكن لالأردن مواجهة حتديـــات امل�ستقبل، وحتقيق التغيري املن�سود 
دون �سبـــاب واٍع مت�سلح بالعلـــم واإدارة املعرفة التي ت�سمح له وُتعينه 

على جتاوز العقبات واإيجـــاد احللول املُثلى. وهنا ي�سع جاللة امللك 
يف هـــذه الورقـــة النقا�سية خارطـــة طريق عملية وحكيمـــة ور�سيدة 
للعمليـــة الرتبوية وفق جمموعـــة من املحاور التـــي ت�سمنتها، والتي 

ميكن حتليلها وتقدميها على النحو الآتي:
املحور الأول:

املرتكـــزات واملنطلقـــات: وهـــي تتمثـــل بالن�سجـــام مـــع ثوابت 
القوميـــة العربية والإ�سالمية والرتاث والقيم الوطنية الثابتة واللغة 

املرتبطة بقوة الأمة.
املحور الثاين:

النظم الرتبوية: اأ�سارت الورقة النقا�سية ال�سابعة اإلى املدخالت 
والعمليـــات اأو و�سائـــل التنفيذ واملخرجات كعمليـــة منظومية بنائية 
مل�سادر التعلم وعملياتها يف خربات التعلم للتو�سل اإلى املنهج الذي 
يحقق الأهـــداف وخمرجات التعلم امل�ستهدفـــة يف �سوء تكنولوجيا 
التعليـــم وتنظيمـــه ب�سورة منهجيـــة واإدخـــال الـــروح التكنولوجية 
يف اختيـــار الأهـــداف واملحتـــوى وامل�سامـــني املعرفيـــة، واخلربات 
التعليمية التـــي يحتاجها املنهاج، واإدخـــال التكنولوجيا يف عمليات 
�لتدري�ص و�لتقومي بكل �أبعادها �ملختلفة بو�سفه من �ملد�خل �لكفيلة 
بامل�ساعـــدة على تطوير مناهجنا ب�ســـكل جيد وفعال، وهذا ما دعت 
اإليـــه الورقة النقا�سيـــة ال�سابعة من اإجراء ثـــورة حقيقية، تبداأ من 

جذور العملية التعليمية لتح�سد ثماًرا خمتلفة عن اليوم.
     فقـــد ركزت الورقة النقا�سية على منحى النظم الذي ي�سمل 
مدخـــالت حتليـــل متطلبـــات النظام الرتبـــوي من الطالـــب واملعلم 
والبيئـــة الدرا�سيـــة واملنهاج والأهداف الرتبويـــة ...اإلخ، والعمليات 
التـــي تتمثل يف اختيار املحتوى وطرائـــق التدري�س وم�سادر التعلم، 
واإدارة التعلـــم والتدري�ـــس والو�سائـــل والأن�سطـــة، واملخرجات التي 
تعمل علـــى حتديد النتائج املطلوبة وم�ستـــوى الإجناز وكفاية نظام 
التدري�ـــس، والتغذيـــة الراجعـــة التي من خاللها يتـــم حتليل بيانات 

التقييم، واإعادة ت�سميم نظام التدري�س، وتقوميه.
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املحور الثالث:
الت�سامح والعفو والرتاث: لقد اأكد جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
يف ورقتـــه النقا�سيـــة ال�سابعة ثالثـــة م�سامني اأ�سا�سيـــة؛ اأوًل: ن�سر 
�سور العفو يف الإ�سالم، وثانيًا: الت�سامح ون�سر اأخالقه التي اختفت 
بـــني ال�سبـــاب اإل ما رحم ربـــي، ثالثًا: تنقية الـــرتاث من الق�س�س 
غـــري الواقعية فهي ت�ســـر ول تنفع، تبعد النا�س عـــن الدين املعتدل 
ول تقربهـــم منه، على اأن يكـــون اختيار الـــرتاث من�سجمًا مع هوية 

املجتمع وخاليًا من ال�سوائب والعيوب.
املحور الرابع:

ت�سميم املناهج الدرا�سية: احلث على �سرورة اأن تركز املناهج 
الدرا�سيـــة على املنظـــور البنائي، الـــذي ينظر اإلـــى املتعلم بو�سفه 
حمور العملية التعليمية، والرتكيز على مهارات التفكري العلمي لديه 
م���ع تاأكيد �ملناهج �سرورة تقدمي جرعة منا�سبة من �لثقافة �ملعززة 
للهويـــة الوطنية من خالل املحتـــوى والأن�سطة وال�سور والر�سومات 
التي تعزز قيـــم الهوية والنتماء واملواطنة ال�ساحلة، وهذا الأمر ل 

يكون اإل وفق اإطارين هما:
الإطـــار الأول: من حيث امل�سدر: اأن يكون النتقال من ا�سترياد 
املناهـــج دوليـــًا وعربيًا واإقليميًا اإلـــى اإنتاجها حمليًا مـــع ال�ستفادة 
من اخلربات العاملية املرتاكمـــة يف جمال ت�سميم املناهج وبنائها، 
من اأجل تهيئـــة فر�س املناف�سة العاملية لأبنائنـــا الطلبة، ومتكينهم 
مـــن جمارات وحتقيـــق نتائج متقدمـــة يف املناف�ســـات والختبارات 
والأن�سطـــة الدوليـــة، بحيـــث حتقـــق التوازن بـــني املعايـــري املحلية 

والعاملية.
الإطـــار الثـــاين: من حيث البنـــاء: يجب اأن يكـــون النتقال من 
املدر�ســـة ال�سلوكية اإلى املدر�سة املعرفية بحيث تكون املناهج ملدخل 
الأن�سطة الذي يجعل من املتعلم حمورًا للعملية التعليمية، والرتكيز 
على خمرجـــات التعلم وعلى مهـــارات التفكري العليا لـــدى املتعلم، 
بحيـــث ت�سهـــم هذه املهـــارات يف تنـــاول املعـــارف وال�ستفـــادة من 

تطبيقها، على األ يكون الكتاب املدر�سي هو امل�سدر الوحيد للتعلم، 
بـــل هناك م�سادر متنوعة، مع الهتمـــام مبهارات البحث وتقنياته 
و�لأن�سطة �لإثر�ئية و�لذ�تية، و�عتماد �إ�سرت�تيجيات تقومي و�أدو�ت 
تتالءم وحتقق النـــواجت التعليمية، مع عدم اإغفال مبداأ التوازن بني 

اجلانب ال�سلوكي والتفكري العقلي لتحقيق نتائج التعلم املن�سودة.
املحور اخلام�س:

تطويـــر املناهج: ح�سب ما جاء بالورقـــة النقا�سية ال�سابعة فاإن 
هذا املحور ي�سع اأمام امل�سوؤولني ثالثة اجتاهات هي:

الجتـــاه الأول: البنـــاء اجلديد الكلـــي للمناهج: وهـــذا يتطلب 
وثيقـــة منهج لكل مـــادة تت�سمن دواعـــي تدري�س هـــذه املادة ومدى 
احلاجة اإليها وخ�سائ�سها، وطرائـــق تدري�سها، وو�سفًا ملحتوياتها 
واأن�سطتها، واأ�ساليب تقوميهـــا، بحيث تت�سمن خريطة مف�سلة عن 
كل مـــا يحتويه املنهج، بحيث تكون رابطة العلـــم باحلياة والثقافة، 
ومعـــززة لالنفتاح الثقايف واحل�ســـاري والقيمي، وغـــري غافلة عن 
ال�ستجابة حلاجات املجتمع و�سوق العمل يف �سوء الت�سارع يف عملية 
التنمية الجتماعيـــة والقت�سادية وال�سيا�سيـــة والثقافية والتقنية، 
ومتفاعلـــة مع ظاهرتي العوملة والقت�ساد املعـــريف اللتني اأثرتا على 
اجلانـــب الإن�ســـاين واملجتمعي، واإلـــى اإحداث تغيـــري يف اهتمامات 

املتعلم وحاجاته وميوله وقدراته واإمكاناته.
الجتـــاه الثـــاين: البنـــاء على ما هـــو موجود باملناهـــج احلالية 
وتطويرهـــا: ل بـــد من ح�ســـر دواعي تطويرهـــا �سواء فيمـــا يتعلق 
باملجتمـــع وحاجاته اأو ما يرتبط باملعلم نف�ســـه، اأو ما يت�سل باملادة 
ومـــا يلحقها من تطوير، بحيث ت�ستوعـــب جميع امل�ستجدات العلمية 
والرتبويـــة والتقنيـــة يف عملية التعلـــم والتعليم، وتوظـــف معطيات 
الثـــورة التكنولوجيـــة واملعلوماتية بوعـــي يف حيـــاة املتعلمني، اآخذة 
بالتوجهات العاملية يف بناء حمتواها، مع احلر�س على اإعداد املتعلم 
مـــن م�ســـادر املعرفة وال�سبـــكات العنكبوتيـــة، والتفاعـــل الإيجابي 
الواعـــي معها يف بناء بناة الغـــد الواعد، واإكمـــال امل�سرية الب�سرية 
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على هذه الأر�س.
الجتـــاه الثالـــث: الربط بـــني التعليم العـــام والعـــايل: اإن هذا 
الجتاه يتطلب حتقيق مناهج قادرة على الربط الي�سري بني التعليم 
العـــام والتعليـــم العايل من خـــالل تزويد الطلبة مبهـــارات التفكري 
وعمليـــات التعلم التي توؤهلهم لاللتحـــاق بكليات اجلامعة والكليات 

املتو�سطة والدرا�سات العليا.
املحور ال�ساد�س:

التعليـــم التقني: اأ�سارت الورقة ال�سابعـــة اإلى �سرورة الهتمام 
بالتعليـــم املهنـــي الأكادميـــي على حد �ســـواء فلكل منهمـــا حاجاته 
وطريقتـــه يف البنـــاء والنه�ســـة، وذلك مـــن خالل اإجـــراء مراجعة 
�ساملـــة لعالقـــة موؤ�س�سات التعليـــم التقني واملهني ب�ســـوق العمل يف 
القطاعني العام واخلا�س مبا ي�سهم يف تطويرها وحت�سينها وجعلها 
اأكـــرث مالءمة مع الجتاهات العاملية، وقد ظهر ذلك جليًا يف تفاوؤل 
جاللـــة امللـــك يف ا�ست�سراف امل�ستقبـــل وثقته بالأردنيـــني القادرين 
علـــى رفع م�ستوى التعليم، وبال�ستثمـــار الأمثل يف م�ستقبل ال�سباب 
لتنمية قدراتهم التقنية والأكادميية وقدرتهم على الإبداع والبتكار 
وال�ستك�ســـاف يف ظـــل توافـــر و�سائـــل التكنولوجيا مبـــا يتالءم مع 

متطلبات الع�سر وحاجات املجتمع.
املحور ال�سابع:

التطـــرف والتع�سب والإرهاب: لقـــد اأكد جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين �سرورة حماربة �سينما العنف والتطرف والبلطجة والإرهاب 
التي تخلق الرتبـــاك يف نفو�س الأطفال وال�سباب، وتزرع فيهم حب 
اجلرميـــة والقتل والكراهيـــة، وتخلق اأمام اأعينهـــم قادة خمالفني 
ـــا لأنه يعتمد على  للديـــن م�ستبيحني للدمـــاء، َوُيَعُدّ هذا املحور مهًمّ

ثالثة اأبعاد هي:
البعـــد الأول: املناهـــج الدرا�سيـــة: يجـــب اأن توؤطـــر املناهـــج 
الدرا�سيـــة بالبعد الديني املعتدل والو�سطي، وذلك من اأجل احتواء 
احلركـــة الطالبية وحماربـــة التيارات الإحلاديـــة واأجندة التطرف 

والتع�ســـب والإرهـــاب الأعمى من خـــالل تنقية املناهـــج الدرا�سية 
مـــن الأفكار واملفاهيم اخلرافية وتقدي�ـــس املعرفة وحماربة اأ�سكال 
التطرف والإرهاب بالأدلة والرباهـــني واحلجج من القراآن وال�سنة 
وال�ستفـــادة مـــن ر�سالة عمـــان، وتخلي�ـــس املتعلم مـــن ال�سلوكات 
ال�سلبية مثل التع�سب والعنف وعدم الت�سامح والقبلية وكره الإن�سان 
لأخيـــه الإن�سان، عالوة على م�ساعدة املتعلمني على اكت�ساف ذاتهم 
والتعبـــري عن اأنف�سهـــم واإمكاناتهـــم وتعليمهم مهـــارات احلوار مع 
الآخريـــن والبعد عن النغالق، وقبول الـــراأي والراأي الآخر بالتعلم 
التعـــاوين والعمل كفريق واحد، واحرتام عقل املتعلم وتوفري و�سائل 
ممكنة متكنـــه من ا�ستيعاب املعلومات امل�ستجـــدة وق�سايا الع�سر، 
واإطـــالق العنان للطاقات الب�سريـــة يف كل املجالت كي تفكر وتبدع 
وتعـــزز ثقتها باإمكاناتها، اإ�سافة اإلـــى الرتكيز على القيم الإيجابية 
واملرتكزات العقدية التي تعالج اأ�سباب التطرف والإرهاب يف زواياه 
الفكريـــة والدينية ونزع الأفـــكار ال�سلبية والجتاهـــات التي ل متُتّ 
ب�سلـــة اإلى جوهر الديـــن وقيمه ال�سمحة، مع الأخـــذ بعني العتبار 
ت�سمني مفاهيم ال�سلـــوك والأخالقيات يف املناهج الدرا�سية يف كل 
املراحـــل الدرا�سيـــة، وغر�س حـــب الوطن والنتمـــاء اإليه من خالل 
التذكـــري والقـــدوة ال�ساحلة مـــن التاريخ، وزرع ق�س�ـــس الت�سامح 
والعفـــو يف عقول الأطفال وال�سباب، وتعليم النتماء ل يكون برتديد 
ال�سعـــارات والأغنيات الوطنية �سبـــاح كل يوم، لكن بالتنمية والعلم 
النابـــع مـــن تنفيذ اأوامـــر اهلل عز وجـــل باإعمار الأر�ـــس وال�سري يف 
مناكبهـــا بحثـــًا وتنقيبـــًا وتطلعـــًا واكت�سابـــًا للعلوم واملعـــارف، ومن 
غريـــزة حـــب الوطن ن�ستطيـــع اأن ن�سنع جيل امل�ستقبـــل الذي يبني 

وُي�سيد ويحافظ على رقي الوطن وتقدمه وازدهاره بني الأمم.  
البعـــد الثاين: املعلم: ُيعـــّد تاأطري املعلم وتاأهيلـــه وتدريبه ركنًا 
اأ�سا�سيًا يف اإي�سال ما هو مطلوب من خالل املنهج الر�سمي، والتنويه 
اإلـــى التاأثري اخلفي الـــذي ميار�سه املعلم يف غرفـــة ال�سف خروجًا 
علـــى املناهج اأو تف�سريًا لها بغري ما هـــو يف املحتوى التعليمي، وهنا 
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توؤكـــد الورقة النقا�سيـــة ال�سابعة اأدوار املعلـــم يف العملية التعليمية؛ 
كاللتـــزام وتاأكيد الق�سايا التي تهم الوطـــن واملجتمع كنبذ العنف 
وامل�ساءلـــة والتعددية ال�سيا�سيـــة والتفكري واملنطـــق واحلوار البناء 
والتحرر من التع�سب والتمييز، و�سيادة القانون وتعزيز قيم العدالة 
وامل�ســـاواة والت�سامح ونبذ التطـــرف والطائفية الإقليمية، وم�ساركة 
الإ�ســـالم مـــن الآخـــر والتعاون مع كل قـــوى اخلـــري والتعقل بنظرة 
الإ�ســـالم اإلى الإميان بالكتب ال�سماويـــة والر�سل ودعوتهم ومعاملة 
جوا لنا جياًل عظيمًا  غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، حتى يخِرّ
من بناة وحماة الأمة املُح�سنني من الفكر املنحرف والفكر الهدام 
الذي يدمر م�ستقبلهم، ويوؤدي بهم اإلى الهاوية ال�سحيقة، وتوجيهم 
نحو الفكر الذي يخدم دينهـــم واأمتهم ووطنهم، وتنمية روح البذل 

والعطاء على الدوام لرتاب هذا الوطن العظيم.
البعد الثالث: الرتبية الأ�سرية: مل تعد م�سوؤولية الوالدين اليوم 
توفـــري الأمن الغذائـــي والوظيفـــي واحلياتي لالأبنـــاء، بل جتاوزت 
م�سوؤولياتهـــا اإلى اأبعـــد من ذلك، فقد �سملت توفـــري الأمن الفكري 
والثقـــايف، وهذا يتطلب وعيـــًا واإدراكًا من الأ�ســـرة بامل�سوؤولية التي 
حتتاجهـــا بـــكل اأبعادها من خـــالل ال�ستقرار الأ�ســـري الذي يكفل 
تعلـــق الأبناء بالآباء وتاأثرهم ب�سلوكياتهم، فالغربة الأ�سرية ل تولد 
اإل غربـــة فكريـــة تخ�سع الفكر للتحكم اخلارجـــي اأ�سحاب الأهواء 
والتطـــرف الفكـــري، اإن اإح�سا�س الأ�سرة بالأمانـــة وعظم م�سوؤولية 
التن�سئة ل ياأتي مردودهـــا على الأ�سرة فح�سب، بل ياأتي على جميع 
اأطياف املجتمع من خـــالل اأدوارها التي تقوم بها ب�سكل �سحيح يف 

البنـــاء على املنهـــج الو�سطي النقـــي، ودورها الوقائـــي يف التحذير 
من الأفكار املنحرفـــة، ودورها العالجي يف معاجلة ما يخد�س فكر 
اأبنائهـــا من �سمـــوم دعاة التطـــرف واأدواتهم، والغـــالة املت�سددين 

واملتع�سبني.
املحور الثامن:

دعت الورقة النقا�سية ال�سابعة اإلى اأهمية تطوير التعليم، وهذا 
يكمن يف م�سارين هما:

امل�ســـار الأول: التطويـــر الإداري والفنـــي والتعليمي على م�ستوى 
الـــوزارة ومديرياتها على امتداد م�ساحـــة الوطن، والكوادر الب�سرية 

النوعية املتخ�س�سة بتطوير املناهج.
امل�ســـار الثاين: حت�ســـني العمليـــة التعليمية وتطويرهـــا: اأ�سارت 
الورقـــة النقا�سية ال�سابعة اإلـــى روؤية جاللة امللـــك وتطلعاته الثاقبة 
واإح�سا�سه ب�سرورة تطوير املناهج لأنها ناجتة من عوامل عدة هي: 

العامـــل الأول: التطـــورات العامليـــة: مبعنـــى حـــدوث تطـــورات 
اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية وتقنية يف املجتمع ت�ستدعي مراجعة 
مناهج التعليم ملعرفة مـــدى مالءمتها لهذه التطورات للحفاظ على 

الأ�سالة والقيم الثابتة اخلا�سة بالعروبة والإ�سالم والوطن.
العامل الثاين: املعرفـــة الإن�سانية: اأي اأن الرتبية ت�ستمد مادتها 
م���ن �لرت�ث �لثقايف وم���ن �أوجه �لن�ساط �لإن�س���اين، فمن �ل�سروري 
ا ونوًعا يف �سوء التطورات التي حتدث فيها،  مراجعة هذه املناهج كًمّ
واإل ابتعدنـــا عن الهـــدف الأ�سا�سي من الرتبية وهـــو اإعطاء املعاين 
احلا�سرة للحياة الإن�سانية التي تعّد ح�سيلة خربة الأجيال املتتالية.

� � �
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قراءة يف الورقة النقا�شية امللكية ال�شابعة 

الدكت�ر فايز حممد الربيع

اأكادميي واأ�شتاذ جامعي

حظيـــت الورقـــة النقا�سيـــة ال�سابعـــة جلاللـــة امللـــك بالتحليل 

والنقا�ـــس، وكمـــا اأن النقا�س والتحليـــل حول التعليـــم دللة حيوية، 

فاإن النقا�س حول الورقة دللة حيوية اأي�سًا، ومتتاز هذه الورقة عن 

ا واحًدا وهـــو التعليم، وجاء  �سابقاتهـــا باأنهـــا عاجلت مو�سوًعا مهًمّ

عنوانها مرتبطًا باأهمية التعليم بو�سفه مفتاح نه�سة الأمة.

تن�سجـــم الورقة النقا�سية ال�سابعة مع ثوابت هذه الأمة، عقيدة 

وتراثـــا ولغـــة، فنحـــن اأمـــة كان مفتاح دينهـــا وح�سارتهـــا واأول اآية 

نزلـــت فيها هي )اقراأ(، ولكنها قـــراءة من�سبطة وهادفة ومرتبطة 

بت�ســـور العقيدة، وحتول معريف ومنهجي )با�سم ربك الذي خلق(، 

بلغـــة القـــراآن وهي اللغـــة العربية، والتـــي نحن بحاجة اإلـــى تعلمها 

وفهمها،ولكـــي نتعلمها ل بد اأن نحبهـــا، ولكي نحبها ونحبب اأبناءنا 

بهـــا لبد من اأن يكون اأ�سلوب تعلمها �سائًقا ويدفعنا اإلى التعلق بها، 

ومـــن مرتكزاتها عدم التنكر ملا�سينا وح�سارتنـــا، وهو موقفنا من 

تراثنـــا، ل تقدي�ـــس ول تهمي�ـــس، لأن فهمنـــا هو فهـــم ب�سري ل نزل 

ا يراعي تغري املكان  فيـــه الفهم قدا�سة الن�س، بل يبقـــى فهًما ب�سرًيّ

والزمان وتغري الفهم، وهو مرتبط مبرتكز مهم وهو منطلق الإميان 

بالتغيـــري بو�سفهاأحد الثوابت يف م�ســـرية اأي ح�سارة، فكل ح�سارة 

ل تراعي ال�سنن الكونيـــة يف التغيري تنتهي وح�سارتنا ت�سعف لكنها 
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ل تنتهـــي؛ لأن لها اأ�سولها وهـــي لي�ست كاحل�سارات التي �سادت ثم 

بـــادت، والإ�ســـالم �سدد علـــى التغيري، وعاب علـــى العرب مت�سكهم 

ا َوَجْدَنا  باملا�سي ملجرد كونه ما�سًيا وقال لهم ل تقولوا )َبْل َقاُلوا اإَِنّ

ْهَتُدوَن(. اأية 22، �سورة الزخرف. ا َعَلى اآَثاِرِهم ُمّ ٍة َواإَِنّ اآَباَءَنا َعَلى اأَُمّ

وقـــد ركـــزت الورقة على حمـــاور العمليـــة التعليميـــة والرتبوية 

)الطالـــب، واملدر�ســـة، واملعلم، واملنهاج، واملوؤ�س�ســـات، والأهايل(، 

نحـــن نريـــد طالًبـــا يحـــب لغتـــه، ويف الوقـــت نف�ســـه يتعلـــم اللغات 

احليـــة، ومعروف اأن قـــوة اللغة مرتبطـــة بقوة الأمـــة، فكلما قويت 

الأمـــة وح�سارتها قويت لغتها، وهكذا كانـــت اللغة العربية يف فرتة 

ح�ساريـــة هي لغـــة العلـــم والعامل، ولن تكـــون كذلـــك اإل بقوة هذه 

الأمة، والتعليم هـــو مفتاح هذه القوة – نريد طالًبا ميتلك مهارات 

ِبّ ِزْديِن ِعْلًما(. اأية 114، �سورة طه. التوا�سل، و�سعاره )َوُقل َرّ

نريـــد مدر�سة تكت�ســـف ميول الطلبة وتنمـــي مهاراتهم ليقوموا 

ـمة، مدر�ســـة يحبها الطالب، ويجد فيها  باأعمـــال ناجحة وِحَرٍف قـِيّ

�سالتـــه، وي�ستفيد من كل وقت يق�سيـــه فيها، ويلج املخترب فيها عن 

وعـــي. نريد منهاًجـــا ميتلك اأدوات الع�سر، يو�ســـع مدارك الطلبة، 

يعلمهم القدرة على التحليل والفهم والنقد ولي�س احلفظ، فقد جاء 

رجـــل اإلى الإمام مالـــك وقال له: حفظت القـــراآن، فاأجابه: )زادت 

ن�سخة يف ال�سوق(

نريـــد منهاًجا يعلم الطالب اأدب الختـــالف، ويعمق الت�سامح، 

ا لبد من  ا اأي�سً ا، وهناك نطاًقا عاملًيّ ُفـــه اأن هناك نطاًقا حملًيّ وُيعِرّ

التعامل معه.

نريـــد اأ�ساليـــب ت�سجـــع على الفهـــم والعلم والعمـــل وجتمع بني 

النظريـــة والتطبيق والتحليل ل احلفظ والتلقني، فكم من معلومات 

ت�سيع لأن اأ�سلوب اإي�سالها مل يكن منا�سًبا.

نريد معلًمـــا ميتلك اخلربة والقدرة واملهارة، يعد التعليم مهنة 

ولي�س وظيفة تعيد له األقه ورونقه وقيمته، ولبد من اإيجاد الو�سائل 

واحلوافز ومراكز التدريب التي ت�ساعد املعلم على ذلك.

نريـــد مـــن الأهايل وكمـــا هو ماأمـــول ومعلـــوم اأن يتـــم التعاون 

بينهـــم وبني املدر�سة لأن الأ�سرة رقيـــب، ومتعاون، وهي التي يهمها 

م�سلحة اأبنائها اأكرث، فكل ذلك يوؤدي اإلى تعليم متميز، ويوؤدي اإلى 

التغيري، لأن ال�ستثمار يف التعليم هو ا�ستثمار يف الإن�سان يف املوارد 

الب�سريـــة، ويـــوؤدي اإلـــى عوائد اأف�سل كمـــا يوؤدي اإلـــى نه�سة الأمة، 

واإن�ساء اأُ�َسٍر متاآلفة وبناء جمتمع متما�سك، وتعميق النتماء لالأمة، 

ول نن�سى اأن التعليم يجب اأن يكون خارج اإطار املناكفات ال�سيا�سية، 

ويجـــب اأن تت�سافر فيه جهـــود اجلميع دون ا�ستثنـــاء، وهذا مدخل 

لالإ�ســـالح، فالتعليم جزء منه والإدارة جزء منـــه، وال�سيا�سة جزء 

منه، فالإ�سالح ال�سامل هو الهدف؛ لأن فيه تكاماًل يف اجلهود، ويف 

هذا كله لبد مـــن جهات تتولى امل�سوؤولية باأمانـــة ومهنية، فالرتبية 

تقـــود املجتمـــع، وكونها كذلـــك فالبد من خطـــوات تنفيذيـــة. لقد 

و�سعت الورقة ال�سابعة خريطة طريق بحاجة اإلى من ينفذها وهذه 

م�سوؤوليـــة الدولة، فالتعليم يجب اأن يكـــون اإ�سرتاتيجية دولة، ولي�س 

�سيا�سة حكومة.

� � �
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اإن يف طـــرح جاللة امللك يف ورقته النقا�سية ال�سابعة: القدرات 
الب�سريـــة وتطويـــر العمليـــة التعليمية ر�سًمـــا لإ�سرتاتيجيـــة وطنية  
تتجـــاوز نهـــج املا�سي يف بنـــاء العمليـــة التعليمية، ومـــا كان له من 
دور يف حتميـــل امل�سرية الرتبوية عبًئا كبـــرًيا، دون حتقيق النهو�س 
والنمـــو املطلوبني على م�ستوى الرعايـــة الإبداعية؛ ملا لتلك امل�سرية 
مـــن اأدواتهـــا املعرفية املحـــدودة واملكرورة التي كانـــت تالئم ذلك 
الواقـــع واحتياجاته يف ظل فتور �سكته وبطء عجلته، وذلك من غري 
اإنكار لدوره امل�سهود يف �سون الرتاث الثقايف الأردين، وحفظه هذه 

الهوية الجتماعية الوطنية.

قراءات وت�شورات يف الورقة النقا�شية ال�شابعة جلاللة امللك

الدكت�ر منري عجاج بني مفّرج

جامعة البرتا

ول �سك اأن واقع التعليم الذي ُتر�سم اإ�سرتاتيجيته اليوم - وفق 
روؤيـــة جاللة امللك- لهـــو باأم�س احلاجة اإلى عنا�ســـر ب�سرية قادرة 
علـــى توفري الأمـــن الغذائـــي والنف�ســـي واجل�ســـدي للمجتمع الذي 
لميكـــن لـــه اأن ينال طموحه يف حتقيق النه�ســـة والتطور والنمو اإل 
ًل على ا�ستخـــدام اأبنائه ماتو�سلت  من خـــالل ثقافته وتراثه، ُمعـــِوّ
ل عليهم اأن ُيدخلـــوا على قنواتها مامن  اإليـــه التكنولوجيا، بـــل ويعِوّ
�ساأنـــه احلفـــاظ على هـــذه الـــروح الثقافيـــة والفكريـــة، وتقدميها 
لأبنـــاء الوطن بانفتاح علـــى غريها من الثقافـــات، حيث ل انغالَق 
ول ذوبـــان؛ انغالًقا مفاتيحه اأدوات املا�سي، وذوباًنا ت�سهر العوملة 
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�سخ�سيتـــه ومعاملـــه، بـــل هـــو النفتاح الـــذي ينمي التفاعـــل ويعزز 
القتبا�ـــس بالتحليـــل والنقـــد، واتخـــاذ القـــرار املنا�ســـب يف الوقت 
املنا�ســـب. ولي�ســـت النه�سة الأوروبيـــة ببعيدة حني اأعـــادت بناءها 
الداخلـــي مقتب�سًة وم�ستفيدًة من ثقافـــات غريها، ول �سيما الثقافة 
الإ�سالميـــة. فلرمبـــا كان لظهـــور العوملة �سياع ٌ لكثـــري من الهويات 
هنـــا وهناك، وغمو�ٌس يف املنهجية الفكريـــة، و�سبابيٌة يف املرجعية 
الثقافيـــة نتيجة هذه التغريات ال�سريعـــة، وما �ساحبها من تاأثريات 
�سلبيـــة يف املعتقدات، واإدارة �سوؤون احليـــاة لدى فئات مل تتخذ من 
املرتكـــزات واملبادئ والقيم �سالًحا ُينقذها من غياهب النغالق يف 
بيئـــات حا�سنة للجهل والتخلـــف اللذين كانا عائًقا اأمـــام اأفرادها 
وقد عجزوا عن حتقيق فر�س التعلم املن�سودة التي متكنهم من بناء 

قدراتهم بناًء متوازًنا.
اإن الرثوة الب�سرية احلديثة التي يتطلع اإليها �سيد البالد لقادرٌة 
ـــا على �سنـــع التغيري الواعـــي ملنظومة التعليم يف ظـــل ال�سراع  حًقّ
املادي والثقـــايف والفكري من حولنا؛ ليكون هذا التغيري املبني على 
اأ�س�ـــس من الإميان والإبداع والتميز حموًرا لنظام تعليمي قائم على 
الإ�سالح الرتبوي الذي لـــن يوؤتي ثماره اإل ب�سل�سلة من الإجراءات، 

منها:
1.انتقال ال�سلطـــة الرتبوية من عقول مازالـــت تتم�سك باآليات 
ع���ي �خلربة  بد�ي���ات �لق���رن �ملا�س���ي ووعائ���ه �ملعريف �لق���دمي، تَدّ
ولي�ست اخلربة عند تلك العقول اإل �سنوات خدمة تكررت معطياتها 
ـثهـــم مبوؤ�س�ساتنـــا التعليميـــة ذهاًبـــا واإياًبـــا، طلوع  مـــع تكـــرار ت�سُبّ
ال�سم�ـــس واإدبار النهـــار، فهمـــوا التجديد مناذج ورقيـــة مزخرفة، 
ا بعيـــًدا عن امل�سمـــون واجلوهر، اإلى نظـــام تعليمي  وتغيـــرًيا �سكلًيّ
يوؤمـــن من يت�سلـــم مقاليده بالإبـــداع الفردي الذي ل نعـــدُم قدرته 
علـــى قيادة زمـــام التفوق والنهو�ـــس مبن حوله لكت�ســـاف املواهب 
والإبداعاتوالطاقـــات اخلالقة عرب قنوات التعليـــم احلديثة املبنية 
على الفهم والتفكري ملواكبة امل�ستجدات ورعاية الطاقات الهائلة يف 

كل منحـــى من مناحي احلياة، بدًل مـــن اأن تذوب هدًرا وراء اأوهام 
اخلوف من التجديد والتطوير الذي لوله لبقيت الب�سرية تلهث وراء 
و�سائل الع�سر البدائية التي كانت تطمح من خاللها لت�سيري اأب�سط 

�سبل العي�س.
2.تو�سيـــح الت�سورات امل�ستقبلية للتعليم القائم على القت�ساد 
املعريف يف اإدارة املهارات والتقنيات احلديثة مِبْهنيٍة وِحْرفيٍة عالية، 
وذلـــك مـــن خالل العرتاف بتاأثـــري قوى العوملة مـــن حيث امتالك 
مهـــارات التوا�ســـل الثقايف واحل�ساري يف عـــامل لمندوحة فيه من 
قبول التغيري الذي يحقق القدرة على حل امل�سكالت واتخاذ القرار.
3.املواءمة بـــني العوملـــة واأهدافها وخمططاتها، وبـــني التعليم 
الأخالقي املبنـــي على القيم واحرتام الذات وحفظ الهوية مل�ستقبل 
عماده النه�ســـة، على اأيدي ال�سباب النا�سئ املحب لأمته وعقيدته، 
بحيـــث لُتغَفُل حاجاُته وميوُلـــه ورغباُته يف حتقيق ذاته وعدم اإنكار 
وجـــوده الـــذي �سيكـــون منطلق اإبداعـــه وحمـــَطّ اأنظارالآخرين من 

حوله.
4.حت�سني الو�ســـع املعي�سي للمعلمني وفـــق معايري من التحفيز 
تتعلـــق بالأداء املتميـــز، واإجراء التجـــارب ذات الق�س�س الناجحة 
ـــا ينـــاأى باملتعلمني عـــن م�ستقبـــل موهوم اأو  تطبيًقـــا وحتليـــاًل علمًيّ

م�سري مبني على �سروح فكٍر تبعٍيّ جمهول.
5.اتبـــاع �سيا�ســـة التعليم املفتـــوح؛ لتكون غرفـــة ال�سف اإحدى 
جمالت هذا التعليم، ولي�ست املمثلة الوحيدة لبيئة التعلم واملواقف 
التعلميـــة، بحيـــث يتبع ذلك خف�ـــس ن�ساب املعلم علـــى نحو ميكنه 
ا، واإدارة املختربات املاأمول  من ا�ستخـــدام الأ�ساليب احلديثة نظرًيّ

جتهيزها لكل تخ�س�س باأحدث الو�سائل تطبيًقا عملًيّا.
6.ولكـــي يكـــون التعليـــم مفتـــاح النمـــو القت�ســـادي، كالتعليم 
امِلْهنـــي املرتبط ارتباًطـــا مبا�سًرا ب�سوق العمل، فـــال بد من التوجه 
اإلـــى ا�ستقاللية اإدارات املدار�س؛ لأنها الأقـــرب لإ�سراك موؤ�س�سات 
املجتمـــع املحلـــي يف التخطيط وبناء الربامج، واإثـــارة روح التناف�س 
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الـــذي يعود بالنفع على توفري البيئة املاديـــة للمدر�سة، وانتظار �سد 
حاجات املوؤ�س�ســـات من طاقات خمرجاتهـــا وقدراتهم على تطبيق 

النظرية اإلى واقع عملي ملمو�س يجني ثماره كال الطرفني.
7.التحـــدي لقدرات الطلبـــة وتنوع الأن�سطة املقدمـــة لهم التي 

تراعي تطبيق مبداأ الفروق الفردية وتاأخذها بعني العتبار.
8.بناء بيئة تعليمية قائمة على املتعة والإقبال على التعلم، ومنع 
ظهـــور م�سكالت الإدارة ال�سفية باإدارة متميزة لل�سلوك، ولن يتاأتى 
ذلـــك اإل بتاأهيل املعلم واإعداده الإعداد الالئق الذي يتمثل بكفاءته 
الرتبويـــة وال�سخ�سية والت�سالية والإن�سانيـــة قبل ممار�سته عملية 

التعليم.
ولعـــل اأنظـــار الطاحمني اإلـــى اإنتـــاج املعرفة واإحـــداث التغيري 
الواعـــي الذي يقودنـــا اإلى الريـــادة يف القت�ساد املعـــريف املتجدد، 
وعلـــى راأ�سهـــم قائد الوطـــن الذي يدعـــو اإلى اأن تكون هـــذه املوارد 
الب�سرية منهاًل تتفجر منـــه الطاقات والإبداعات، فاإنه لبد من اأن 

يكون قوامها عن�سرين اأ�سا�سيني: املعلم واملتعلم.
فاملعلـــم - بو�سفه عن�سًرا من عنا�سر املنهـــاج- اإذا ُخطط له 
اأ مـــن النظام الرتبوي  بعنايـــة م�سوؤولـــة ف�سوف يكون جـــزًءا ليتجَزّ
القائم علـــى الإ�سالح، وجتويد عملية التعليـــم بجعلها بوابة وا�سعة 
الرحـــاب اأخًذا وعطاًء، يواجه مبفاتيحها قوى التحدي التي فر�ست 

نف�سها على واقع احليـــاة الب�سرية دون اعتبار للظروف الجتماعية 
اأو القت�ساديـــة اأو ال�سيا�سيـــة. وعليـــه فـــاإن ميـــدان الرتبيـــة –مبا 
ا خ�سبة لإنتاج عقول  �سيتوفـــر فيه من بيئات غنية – �سيكـــون اأر�سً
نابغـــة واأيٍد ماهرٍة، تلـــك هي املخرجات التي �ستوؤتـــي اأكلها ابتكاًرا 
واإبداًعـــا يف حل امل�سكالت، وجتاوز العقبات بثقـــة واعتزاز ب�سورة 
الإ�ســـالم امل�سرقـــة يف اآفـــاق معرفتهـــا ومواهبها وقدراتهـــا، وبثقة 

واعتزاز بالرتاث العربي الأ�سيل .
اأمـــا العن�ســـر الـــذي ينبغي اأن يكـــون حلقة الو�ســـل بني هذين 
املوردين الب�سريني فهو املنهاج املدر�سي باأدواته املختلفة التي ُيعّول 
عليهـــا يف حتقيق تلـــك الطموحات بني الطرفـــني، فبقدر ماحتتكم 
املناهـــج املدر�سيـــة اإلى قيم الثقافـــة والأ�سالة من جانـــب، والأخذ 
ر  برتجمـــة وتنفيـــذ برامج الإ�ســـالح القائمـــة على الوعـــي والتب�سُّ
والتمكـــني والنفتاح من جانب اآخر، فاإنها �ستعزز مبادئ احلق التي 
�سرتاهن علـــى اإذكاء روح ال�ســـرور والرتياح وحتقيـــق مرامي تلك 
اجلهود والطموحات، ول �سيما اإذا مت اإخ�ساعها للت�سفية مما علق 
بها من �سوائب التاريخ وغبار املا�سي، وبالتايل فاإن املنهاج كالورقة 
ت اأرباًحا  النقديـــة التـــي اإن اأُح�سن ا�ستثمارها بخـــربة ودرايـــة اأدَرّ
م�سروعـــة، واإل ف�ســـوف يكون تداولها بـــني ك�ساد ال�ســـوق ورداءته، 
وجّتاُره – �ساعتئذ – هم الذين �سيقولون كلمتهم يف تلك الب�ساعة.

� � �
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الدكت�ر ماجد اخل�اجا

م�ؤ�ش�شة التدريب املهني

امل�شتقبل ما نتعلمه الآن

) الروؤية ال�شت�شرافيه يف الورقة النقا�شية امللكية ال�شابعة(

نعي�ـــس منذ مطلـــع الألفية الثالثة ع�سرًا ميكـــن ت�سميته بع�سر 
ال�سرعـــة الكبـــرية، ال�سرعـــة يف العمـــل والتعليم والرفاهيـــة وتلبية 
الحتياجـــات اليوميـــة، ال�سرعـــة يف معامالتنا احلياتيـــة كافة، اإنه 
ع�ســـر يَتّـ�ســـم مـــع ال�سرعـــة باملرونـــة الفائقـــة والتغيـــري املتوا�سل 
والأولويات املتحولة والتحولت الدائمة، فلم تعد املدر�سة ب�سفوفها 
وجدرانها ومناهجها واأن�سطتها يف �سورتها القدمية �ساحلة ملواكبة 

كل هذا التطور الهائل يف العامل. 
لنعـــرتف بدايـــًة اأن اأي تفكـــري باإجـــراءات اإ�سالحية يف جمال 
التعليـــم، لن تتعدى حلوًل جزئية موؤقتة رمبـــا ت�سّوه امل�سهد الرتبوي 

اأكرث مما تعيد الألق له.
مل تخـــُل مبادرة اأو خطاب اأو خطة وطنيـــة �سادرة عن القيادة 
الها�سمية اإل وكان التعليم اأحد حماورها وركائزها، وجاءت الورقة 
النقا�سيـــة ال�سابعة الأخـــرية من�سغلة بالكامل بالإ�ســـكال التعليمي، 
وهذا اإن دَلّ على �سيء، فاإمنا يدل على اأن الروؤية وا�سحة وحمددة، 
واأن التغيري والتطور املن�سود لن يتم اأو يتحقق اإل عرب قنوات التعلم 

والتعليم.
اإن معدلت الإنفاق على التعليم يف الأردن من املعدلت اجليدة 
واملتو�سطـــة عامليًا، واإن م�ستوى املخـــرج التعليمي واإن انحدر كثريًا، 
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فهو ما زال يحتفظ مبراتب متقدمة �سمن املنطقة العربية.
لقد توالـــت عمليات الإ�سالح التعليمي وحمـــاولت الرتقاء به 
علـــى خمتلف م�ستوياته، وجاء املوؤمتـــر الرتبوي الوطني الثاين قبل 
عامـــني من الآن باحثًا عن اآفاق ميكن ا�ست�سرافها والبناء عليها يف 
تطوير العمل الرتبوي وجتديده. و�سوًل اإلى اخلطط املتعلقة بتنمية 

املوارد الب�سرية واإ�سالح قطاع التعليم.
وجـــاءت الورقة النقا�سية امللكية ال�سابعة م�ستطلعة وم�ست�سرفة 
مل�ستقبـــل ل يقـــوم اإل بالتعليـــم وببنـــاء اأجيال قادرة علـــى مواجهة 
التحديات، اأجيال تت�سف ب�سعة اخليال والتاأمل والتفكري التحليلي 
الناقـــد، اأجيـــال بعقول منفتحـــة وقابلة للحوار والبدائـــل والتغيري، 
اأجيال حتمل مرونة فائقة لإمكانات ه�سم وا�ستيعاب اأّي م�ستجدات 
حياتيـــة، اأجيال ذات مالمح وهوية تعرب عـــن ثقة يف التفاعل وبناء 
العالقات وحتمل امل�سوؤولية والت�سرف مبا يتطلبه املوقف اأو احلالة.

اإن الورقـــة النقا�سيـــة تفتـــح الأبواب جمـــددًا للتفكـــري باإعادة 
التفكري يف م�سلماتنا الرتبوية كافة، فنحن نريد مدر�سة ل م�سنعًا، 
نريد طالبًا ل وعاًء، كيف لنا اأن جنعل من غرفة ال�سف اأو املخترب 
اأو امل�سغـــل التدريبـــي، مكانـــًا للفـــرح وللتفكري وملمار�ســـة الهوايات 
ال�سخ�سيـــة ولق�ســـاء وقٍت ممتع. اإننا نريـــد مدر�سة ميكن للطالب 

وللمعلم ولأولياء الأمور ق�ساء وقت ممتع فيها.
كيـــف ميكـــن اأن جنعل مـــن الكتاب/ املـــادة الدرا�سيـــة جماًل 

خ�سبًا للجدل والختالف الإيجابي؟
كيف جنعل لل�سوؤال األـــف جواب، ل اإجابة واحدة فقط يف عقل 

املعلم؟
هـــل ميكـــن العمل علـــى اإيجـــاد )املدر�ســـة املفكـــرة، املتعلمة، 

الفرحة، املبدعة(؟

متى �ست�سبح املرافق ال�سحية مكانًا مريحًا يف مدار�سنا؟
لقـــد اأثقلنا كاهل الطالب يف حمل الكتـــب املدر�سية والواجبات 
اليوميـــة وع�سرات الختبـــارات، التي مل ت�سفع لـــه اأن يحمل تفكرًيا 

ا. مبدًعا وخالًقا واإيجابًيّ
املطلـــوب بب�ساطة اأن ن�سرع يف تب�سيط الفهـــم للتعلم والتعليم، 
واأل يكـــون هاج�سنـــا الوحيد فقـــط اإكمال املـــادة الدرا�سية وحتري 
النتهـــاء من ال�سنة الدرا�سية واإجـــراء الختبارات، هذه كلها اإن مل 
تـــوؤِدّ لتغيريات جوهرية يف �سخ�سية و�سلوك الطالب، ت�سبح جمرد 

طقو�س واإجراءات روتينية تعيق العمل الرتبوي احلقيقي.
اإن التعليم ل يتحقـــق اإذا مل يجَتـْز م�ستويات التطبيق يف الهرم 
املعـــريف، فما تزال مناهجنا وغرف �سفوفنا، تعيد اإنتاج الكثري من 

الطلبة غري املتعلمني.
لقـــد ورد يف الورقـــة النقا�سية تاأكيد الإعـــالء من قيمة الطالب 
وكرامتـــه، وتاأكيد �سرورة اإيجاد املدار�ـــس املفكرة والإبداعية، نعم 
ل نريد ول ن�ستطيع اأن جنعل كل الطلبة على �سوية واحدة من حيث 
التعلـــم والتفكري وحل امل�سكالت، لكـــن علينا حتّري ال�سبل كافة كي 
نتيقن اأننا قدمنا للطالب كل ما ميكن من اأجل الو�سول معه لأف�سل 

واأق�سى ما ميكن له الو�سول اإليه.
هـــذا كله ي�ستتبع �ســـرورة اأن نعيد كلنا نحـــن املعنيني بالرتبية 
والتعليـــم التفكري يف تفكرينا، للخروج مـــن قولبة التعليم وت�سنيفه 
وتعليبـــه، والذي دوًما ما يعيد اإفـــراغ ذات امل�سروب الفا�سد لكن يف 

اأكواب جديدة. 

�سي�سبح لدينا م�ستقبـــل م�سرق وواعد عندما ت�سبح مدار�سنا 
م�سدرا لن�سر الفرح وال�سعادة.

� � �
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مل تعـــد دائرة الأمان التي كان يعي�ـــس الأبناء يف اإطار حميطها 

موجـــودة بالأبعاد ذاتهـــا، ومل تعـــد اأركان الأمان املتمثلـــة بالأ�سرة 

واملدر�ســـة والأقـــارب هـــي وحدهـــا التي تتحكـــم يف بنـــاء �سخ�سية 

اأبنائنـــا وفكرهـــم وتكوين ثقافتهـــم؛ اإذ كان الأبنـــاء على اختالف 

مواقـــع �سكنهم حتكمهم ثقافة واحدة، ول�سان واحد، وفكر نابع من 

ذات امل�ســـدر، فال خوف من فكر دخيل، اأو عادة عابرة ، اأو �سلوك 

غري���ب، �أو م�سطل���ح ملتب����ص جاء به �لي���وم �لنفت���اح �ملفرط على 

العامل بف�سل و�سائل الت�سال احلديثة ومواقع التوا�سل الجتماعي 

املختلفة.

الدكت�رة ي�شرى عبد القادر العرواين

اإدارة املناهج والكتب املدر�شية

تاأمالت يف الورقة امللكية النقا�شية ال�شابعة 

الطلبة" لدى  الفكري  "الأمن 

هذه الأمور كلها جتعل اأبناءنا الطلبة اليوم بحاجة اأكرث من اأي 

وقت م�سى اإلى الوقوف احلقيقي بجانبهم يف بناء �سخ�سية حتليلية 

ناقدة قادرة على موازنة الأمور، واإعمال فكرهم يف متييز الغث من 

ال�سمـــني، وحت�سينهـــم وت�سليحهم باأ�سا�سيـــات التعامل مع املجتمع 

املحيـــط بـــكل مكوناته، وهـــذا ل يتاأتى يف هذه الأيـــام اإل من خالل 

تكاتـــف اجلهود بني اأفـــراد املجتمـــع وموؤ�س�ساته بدًءا مـــن الأ�سرة، 

مرورًا باملدر�سة  وو�سول اإلى دوائر املجتمع املدين وموؤ�س�ساته ب�سكل 

عـــام، و�سنتناول يف هذا املقـــام دور كل منها جتـــاه اأبنائنا الطلبة، 

على اأن تعمل بتكاملية وبجهود موحدة حتى توؤتي اأكلها.
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الأ�سرة:

التوا�سل احلقيقي مع الأبنـــاء �سرورة ملحة؛ فاحلوار الأ�سري 

وامل�ساركة يف اتخاذ القـــرارات، واحرتام قدرات واإمكانات الأبناء، 

وتعزيزهم وحتفيزهم، واإ�سراكهم يف الق�سايا الأ�سرية، وحتميلهم 

مل�سوؤولياتهـــم بتدرج يتوافق مع اأعمارهم اأ�ساليب، ل بد من الرتكيز 

عليهـــا الآن مـــن الوالدين. ول بـــد من الإ�سارة اإلـــى غر�س منظومة 

القيم لـــدى الأبناء ومنذ نعومـــة اأظفارهم، كال�ســـدق وامل�سارحة 

والت�ساور وحب اخلري لالآخرين، والإيثار والتنا�سح.

الإدارة املدر�سية:

انطالًقـــا مـــن الورقـــة النقا�سيـــة ال�سابعـــة جلاللـــة امللك عبد 

اهلل الثانيابـــن احل�سني، التي اأ�سار فيها اإلى �ســـرورة تنمية املوارد 

الب�سريـــة والتي هـــي املحرك الرئي�س لعجلة التقـــدم والرقي، والتي 

تعـــد املدر�سة ركيزتها الأولى، يجب علـــى الإدارة املدر�سية اأن تعمل 

علىتعزيز فكر الت�سامح  والو�سطية والعتدال، والتوا�سل واحلوار، 

واللقـــاءات الالمنهجيـــة،  واملحافظة على القيم واملبـــادئ وتعاليم 

الإ�ســـالم ال�سمحـــة، من خـــالل و�سائل �ستـــى كالعمـــل الت�ساركي ، 

والتعاون يف عمل اخلري وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني، وغريها.

املعلمون:

ا �سغار ال�سن منهم التم�سك مبا يقولون  يجيد الطلبة وخ�سو�سً

اأو يفعلـــون، لذلـــك ل بـــد للمعلمني مـــن تخري احل�سن مـــن الألفاظ 

واحل�ســـن مـــن الأفعال من قبلهم فهم قدوة، وهـــم اأول من يتاأثر به 

اأبناوؤنا بعد الأم والأب. 

ول بـــد للمعلـــم مـــن التعرف اإلـــى اإمكانـــات الطلبـــة وميولهم، 

وحتريـــك طاقاتهـــم، وت�سجيعهم على العمل اجلـــاد الهادف، وملء 

اأوقـــات فراغهم باملفيد النافع، ومبا يغر�س يف نفو�سهم حب الوطن 

واحلر�ـــس عليـــه، واملحافظة على مكوناتـــه، وم�ساهمتهم يف خدمة 

املجتمع واحلفاظ على مرافق الدولة، وبهذا يتحقق مفهوم املواطنة 

ال�ساحلـــة، واقتناعهـــم باأن الختـــالف يف وجهـــات النظر ظاهرة 

�سحية ل تتعدى اإلى اخلالف ال�سخ�سي، واإر�سادهم اإلى الأ�ساليب 

ال�سليمة للتعامل مع و�سائل الإعـــالم وو�سائل التوا�سل الجتماعي، 

وكيفية اختيار اأ�سدقاء هذه الو�سائل وما هي حدود التعامل معهم، 

واإقناعهـــم باأن اإْطالع الأهـــل على اآلية التعامل مـــع الأ�سدقاء اإمنا  

هـــو زيادة يف احلر�ـــس والأمان، وعدم النخـــداع للمظاهر الزائفة 

والأحاديـــث املع�سولة التي قد تاأتيهم عـــرب و�سائل التوا�سل املختلفة 

والتي قد تخفي خلفها ما ل ُيحمد عقباه.

ومـــن املفيـــد تعريفهم بال�سخ�سيـــات الوطنية التـــي خدمت اأو 

ل تـــزال تخـــدم الوطن، واأنـــه ل بد لنـــا اأن نرتك اآثـــاًرا طيبة كتلك 

التـــي تركوها، ورمبا كانت الإذاعة املدر�سيـــة و�سيلة اإيجابية فاعلة 

للتعريف بتلك القامات.

دوائر الدولة وموؤ�س�سات املجتمع املدين:

يغيـــب الطلبـــة عـــن كثـــري مـــن لقاءاتنـــا وموؤمتراتنـــا حتى يف 

املوؤمتـــرات التي تناق�س ق�ساياهم، وهنا ل بـــد اأن يكونوا حا�سرين 

باأ�سخا�سهـــم ،مما يعزز �سخ�سياتهم وثقتهـــم باأنف�سهم، ويدركون 

اأهميـــة دورهم يف احليـــاة، اأو اأن يكونوا حا�سريـــن باأذهاننا ونحن 

ن�ســـع اخلطط والربامـــج  والأنظمة،  ونعد املناهـــج ون�سن القوانني 

اخلا�سة بهم ومب�ستقبلهم، حتى ت�سكل باملح�سلة منظومة متكاملة 

تخدم هذه الفئة.

ويلـــزم ذلك تكاتف اجلهود جمتمعة حتـــى ت�سكل ن�سيًجا متاآلًفا 

ي�ســـب يف م�سلحة الطلبة ، ويرفع مناعـــة الجنرار خلف املظاهر 

ين  الزائفـــة اأو اخلادعة، لي�سبحوا قادة موؤثريـــن ل متاأثرين، معتِدّ

باأنف�سهم واثقني، قادرين على بناء ذواتهم، وم�ستقبلهم، ووطنهم.

وتاأتي الورقة النقا�سية ال�سابعة جلاللة امللك لتلقي ال�سوء على 

اأهمية املوارد الب�سرية، التي تعد الأهم من بني الرثوات التي متتلكها 

الدولـــة الأردنية؛ اإذ ل بد لنـــا من مواجهة التحديات امل�ستقبلية من 

خـــالل الرتقـــاء بطرائق التفكـــري لـــدى الأجيال مبا ينمـــي لديهم 

مهـــارات التفكري والإبداع، فال ميكن لنـــا اأن نحقق الهدف املن�سود 
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الـــذي اأ�سرنـــا اإليـــه اإل بنه�سة التعليـــم، وما تاأكيـــد جاللة امللك يف 

هـــذه الورقة الذي ين�سجـــم مع تبنيه احلقيقي لق�سايـــا ال�سباب اإل 

�سرخـــة مدوية موجهة لكل ذي �ساأن يف هذا املجال ب�سرورة القيام 

بـــدوره بـــدًءا من التعليـــم الذي قال فيـــه جاللة امللك اإنـــه: "ي�سكل 

اأر�سيـــة م�سرتكـــة لفهم الآخـــر وتعميق قيـــم الت�سامـــح، بعيدًا عن 

الغلـــو والتع�سب، كما اأن حتقيق الإ�ســـالح ال�سامل يرتبط ارتباطًا 

وثيقـــًا بالنه�سة التعليمية مهما كانـــت الظروف والتحديات"، ودعا 

جاللته اإلى �ســـرورة ال�ستثمار يف التعليـــم، وتكاتف جهود اجلميع 

لدعـــم التعليم وتوفري البيئة اجلاذبة لـــه، و�سرورة قيام املوؤ�س�سات 

التعليميـــة بدورهـــا لكت�ساف الطاقـــات الإبداعيـــة، وال�ستمرار يف 

هذا الدور دون تباطوؤ اأو تلّكوؤ، و�سرورة ا�ستحداث منظومة تعليمية 

حديثـــة، ومناهج درا�سيـــة تفتح اآفاقًا من التفكـــري العميق والناقد؛ 

وت�سجـــع على الإبداع وتنمية القدرات، وتعلم اأدب الختالف وثقافة 

التنوع،والهتمـــام باملعلم بو�سفه ركن العمليـــة التعليمية بح�سوله 

على املهارات التي متكنه من اإعداد الأجيال.

كمـــا ياأتي التوجه نحو التعليم التقنـــي ملبيًا لحتياجات ال�سوق 

وتفريغـــًا اإيجابيًا للميول والطاقـــات والن�سراف املبكر نحو الإنتاج 

واإعمال العقل. 

من هنـــا تاأتي هذه التوجيهات جمتمعة مع ما �سبقها من اأوراق 

نقا�سية ب�سيغتها ال�سمولية لتوؤ�س�س جليل منتج قادر على ال�سطالع 

مب�سوؤولياتـــه موؤثـــر ل متاأثر، حماور بفكر ل متلـــق ، ول ي�سهل تغيري 

اجتاه بو�سلته عن هدفه الأ�سمى الذي ين�سجم مع ر�سالة عمان التي 

تعد خطة عمل وطنـــي متثل الإ�سالم يف و�سطيته وتوازنه واعتداله، 

واعرتافـــه بالآخر ورغبته يف احلوار معه بعيًدا عن التطرف والغلو، 

وهـــذه حقيقة الإ�ســـالم ال�سمحة التي تدعو اإلـــى الت�سامح والتعاون 

وحتقيق الحرتام املتبادل، كما حتث ال�سباب على التم�سك بدينهم 

ال�سمـــح، وعدم اللتفـــات للدعوات املغر�سة التـــي تعزز الفرقة بني 

امل�سلمـــني، وت�ستت كلمتهـــم وتبدد قوتهم، وتنحى بهـــم اإلى غري ما 

يبتغون، وهكذا يتحقق الأمن الفكري الذي نريد.

� � �
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ت�سعـــى وزارة الرتبية والتعليم با�ستمرار لإيجاد بيئات مدر�سية 
م�ستقـــرة وداعمـــة؛ اإميانـــا منهـــا باأهميـــة ال�سعور بالأمـــن النف�سي 
والجتماعي كعامل اأ�سا�س يف التعلم، فالبيئة املدر�سية الآمنة تدعم 
التعلـــم وحتفزه، وخـــالف ذلك البيئة املهددة لالأمـــن النف�سي فهي 
تنفـــر من التعلم، وتعيق النمو والتطور ال�سوي، ومع كل اجلهود التي 
تبذل فـــاإن البيئات املدر�سيـــة ما زالت تواجه اأخطـــارًا كبرية تهدد 
تعلـــم الطلبة واأمنهم، ومن هذه الأخطـــار م�سكلة التنمر لدى بع�س 
ـــر اأو ال�ستقـــواء )Bullying( هو جمموعة من  الطلبـــة، والتنُمّ
الأفعـــال ال�سلبيـــة العدوانية التـــي يقوم بها طالـــب اأو جمموعة من 

الطلبة ب�سكل متكرر اجتاه طالب اأو اأكرث يف حميط املدر�سة اأو اأثناء 
الذهاب والعودة منها، ويتمثل ذلك بالعدوان )اجل�سمي اأو اللفظي 

اأو الجتماعي( .
ر  ـــري اأ�ســـكال متعـــددة اأكرثها و�سوحـــًا؛ التنُمّ ولل�سلـــوك التنُمّ
اجل�ســـدي املتمثـــل بال�ســـرب والع�س واللكـــم و�سد ال�سعـــر والرمي 
ا كال�سخرية،  ر اللفظي الذي يت�سمن ا�ستقـــواًء لفظًيّ اأر�ســـًا، والتنُمّ
ون�ســـر الإ�ساعـــات املزيفة وا�ستخـــدام اللغـــة امل�سيئـــة، والتعليقات 
ر الرمزي فهو  يرافق ال�ستقواء اللفظي  العرقية اأو الدينية، اأما التنُمّ
كالإميـــاءات البذيئة، اأو التعبريات الوجهيـــة املوؤذية، اأو التجاهل اأو 

املعلمة لبنى عبداملجيد احلجاج

مديرية تربية الطفيلة

ل القيم الجتماعية ويقظة ال�شمري  ر بتمثُّ عالقة التنمُّ

رين يف املرحلة  وال�شعور بالنق�س لدى الطلبة امُلتنِمِّ

الأ�شا�شية العليا يف مدار�س محافظة الطفيلة
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ر غري املبا�سر الذي يت�سمن اإتالف  ال�ستبعـــاد من الأن�سطة، والتنُمّ
املمتلـــكات كتمزيق املالب�ـــس اأو متزيق الكتب اأو اإف�ســـاد املمتلكات، 
ر اجلن�سي فيت�سمن ا�ستخـــدام اأ�سماء اأو األقاب اأو كلمات  اأمـــا التنُمّ
ر اآثار �سلبية  جن�سية بذيئة، اأو التهديـــد باملمار�سة اجلن�سية. وللتنُمّ
خطـــرية توؤثر يف �سحة الأطفال  النف�سيـــة، وتعوق تقدمهم النف�سي 
ال�ســـوي والنفعايل والدرا�ســـي، ول�سيما اأن العالقـــات الجتماعية 
يف املدر�ســـة م�سدر مـــن م�سادر الأمن اأو التهديـــد؛ ف�سعور الطفل 
بالقبـــول اأو الرف�ـــس من قبل الأقـــران يرتتب عليـــه ال�سعور بالأمن 
اأو عدمـــه، ويف ذلـــك تاأثري كبري يف بنـــاء الهوية التـــي تعد من اأهم 
اإجنـــازات الفـــرد يف مرحلـــة الطفولـــة املتاأخـــرة واملراهقـــة، وهـــو 
اخلطـــوة الأولى اإلى حتقيق الذات، ثم الو�سول لالإجناز والإنتاجية 
ر �سلوك لـــه تاأثريات  يف املراحـــل العمريـــة الالحقة، كمـــا اأن التنُمّ
اآنية تتمثل بالتاأثريات النف�س ج�سديـــة والتح�سيلية، اإ�سافة لالآثار 
النف�سية والجتماعيـــة التي تبدو من خالل النتحار وال�سطرابات 
النف�سيـــة كالقلق والكتئاب، وامل�ســـاكل العاطفية على املدى البعيد، 
وانخفا�ـــس احرتام الـــذات وزيـــادة احل�سا�سية للمر�ـــس وال�سكوى 

امل�ستمرة من اأعرا�س ج�سدية.
م�سكلة الدرا�سة:

ر مـــن قبل بع�ـــس الطلبـــة وممار�ستها  انت�ســـرت م�سكلـــة التنُمّ
على طلبة اآخرين يف الفـــرتة الأخرية انت�سارًا وا�سحًا، فقد اأ�سارت 
نتائـــج درا�ســـة ال�سبحيـــني )2007( اإلـــى زيـــادة هـــذه امل�سكلة يف 
مدار�ـــس حمافظـــة اإربـــد وانت�سارها انت�ســـارًا ملمو�ســـًا،  وكثريًا ما 
تربز م�سكالت يعـــاين منها الطلبة يف املدار�س، وقد تبدو م�سكالت 
عاديـــة ك�سكـــوى الطفل مـــن اأمل ج�سدي اأو من وعكـــة �سحية اأو من 
تاأخـــر درا�ســـي، ولكنها يف الواقع مـــا هي اإل اأعرا�ـــس مل�سكلة خفية 
حُتيل حيـــاة الطفل اليوميـــة املدر�سية اإلى جحيـــم؛ فعبارة مثل "ل 
اأحـــب املدر�سة ول اأريد الذهـــاب اليوم" اأو "لي�س لـــدي اأ�سدقاء"، 
عبـــارة قد ترتدد على اأفواه اأطفالنا ورمبـــا ل نلقي لها باًل، اإل اأنها 

ر  ت�سكل ق�سية اأ�سا�سية يف حياة الطفل، ومن هنا تربز م�سكلة التنُمّ
املدر�سي وذلك عندما يقـــع الطفل �سحية لطالب اآخر يجعله هدفًا 
لل�سخريـــة اأو العتـــداء اأمـــام الطلبة الآخرين، اأو رمبـــا وقع �سحية 
ملجموعـــة من الطلبـــة يقف الطالـــب ال�سحية اأمامهـــم عاجزًا عن 
الإف�ســـاح للمعلـــم اأو املر�سد الرتبـــوي اأو الوالدين؛ خوفـــًا من نعته 
باجلـــن وال�سعف، اأو مقابلة �سكـــواه بال�سفقة واحلزن، والذي يوؤيد 
�سعـــوره بال�سعف وال�ستكانة، ومبا اأن الطفـــل ال�سحية رمبا ُيحيط 
ر بال�سرية والإنكار، فقد كان من ال�سروري  تعر�ســـه ل�سلوكات التنُمّ
توعيـــة املر�سد الرتبوي والأهل وجميع القائمني على رعاية الأطفال 
يف املوؤ�س�ســـات الجتماعيـــة بخطـــورة هـــذه امل�سكلة؛ وبنـــاًء على ما 
�سبـــق وما لهذه امل�سكلة من اآثار خطرية على الطلبة ال�سحايا وعلى 
اأمن البيئـــة املدر�سية؛ جاءت هذه الدرا�سة لفهـــم هذه امل�سكلة من 
ف اإلى درجة  اجلانبني النف�سي والجتماعي، وذلك من خالل التعُرّ
م�ساهمة متثـــل القيم الجتماعية وال�سعـــور بالنق�س وقوة ال�سمري 
ر �سلوك غر�سي  لدى الطلبة املتنمرين علـــى اعتبار اأن �سلوك التنُمّ
ر مـــن خالله اإلى حتقيق مكا�ســـب اجتماعية اأو نف�سية  ي�سعـــى املُتنِمّ

مزيفة وغري واقعية. 
اأهمية الدرا�سة: 

1-تنبثـــق اأهمية الدرا�سة من كونها تبحث يف ظاهرة جمتمعية 
مدر�سية بالغـــة اخلطورة، لها نتائج �سلبية توؤثر يف العملية الرتبوية 
والتعليميـــة، وتوؤثـــر يف اجتاهات الطلبة نحو احليـــاة ال�سوية، وتوؤثر 
ـــف الطلبـــة و�سحتهـــم النف�سيـــة، كمـــا اأنهـــا توؤثـــر يف جميع  يف تكُيّ
ر عليـــه )ال�سحية( كالنواحي  جوانب احلياة لـــدى ال�سخ�س املُتنَمّ
التح�سيلية والجتماعية، ورمبا ُتلِحُق به اآثارا ل تزول يف امل�ستقبل.
2-تركـــز هـــذه الدرا�سة على  فـــرتة من الفـــرتات النمائية يف 
حيـــاة الإن�ســـان )املراهقة(؛ حيث اإَنّ اأفـــراد الدرا�سة هم من طلبة 
ال�سفـــوف )الثامن والتا�ســـع والعا�سر(، ولهذه الفـــرتة خا�سة دور 

مهم يف حتديد م�سارات عديدة يف حياة الفرد.
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الرتبويـــني  املر�سديـــن  انتبـــاه  لفـــت  الدرا�ســـة  3-حتـــاول 
والأخ�سائيـــني النف�سيني واملدر�ســـني، والإدارات املدر�سية خلطورة 
ر وعالجها؛  هـــذا ال�سلوك، وحثهم علـــى التدخل ملنع م�سكلـــة التنُمّ
حيث اإَنّ اأف�سل طريقة لعالجها هو فهم الدوافع التي حترك �سلوك 
رين، وو�سع اخلطط املنا�سبة للتعامل مع  ر لدى الطلبـــة املُتنِمّ التنُمّ

امل�سكلة.
   اأهداف الدرا�سة واأ�سئلتها:

ر      هدفت الدرا�سة اإلى حماولة الك�سف عن عالقة �سلوك التنُمّ
ـــل القيـــم الجتماعية وال�سعـــور بالنق�س، وقـــوة ال�سمري لدى  بتمُثّ
رين يف املرحلة الأ�سا�سية العليا، وكذلك  جمموعـــة من الطلبة املُتنِمّ
ر بني الذكور والإناث وم�ستوى  ف اإلى الفروق يف م�ستوى التنُمّ التعـــُرّ

ال�سف.
وت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن الأ�سئلة التالية:        

ـــل القيم الجتماعيـــة ويقظة  ـوؤيـــة لتمُثّ 1-هـــل توجد قـــدرة تنُبّ
رين  ر لدى الطلبة املُتنِمّ ال�سمـــري وال�سعور بالنق�س واجلن�س بالتنُمّ

يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة الطفيلة؟
2-هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )=0.05 
ر ومتُثّل القيم ويقظة ال�سمري وال�سعور بالنق�س ُتعزى  α( يف التنُمّ

للنوع الجتماعي )ذكور، اإناث(؟ 
3-هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )=0.05 
ر ومتُثّل القيم ويقظة ال�سمري وال�سعور بالنق�س ُتعزى  α( يف التنُمّ

ل�سف الطالب؟ 
عر�س النتائج: 

اأوًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول الذي ين�ُسّ على اأَنّه:
ـوؤية لتمُثّل القيم الجتماعية ويقظة ال�سمري  هل توجد قدرة تنُبّ
رين يف  ـــر لـــدى الطلبـــة املُتنِمّ وال�سعـــور بالنق�ـــس واجلن�ـــس بالتنُمّ

املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة الطفيلة؟
ولالإجابـــة عن هذا ال�ســـوؤال مت اإجراء حتليـــل النحدار املتعدد 

بطريقة )Stepwise(، وتبـــنَيّ اأَنّ ال�سعور بالنق�س قد ف�سر ما 
ر، يليه متغري  وؤ بالتنُمّ ن�سبتـــه )40.1%( من التباين املف�سر يف التنُبّ
ا القيم الجتماعية فقد  يقظة ال�سمري؛ حيث ف�سرت )0.57%(، اأَمّ
ف�ســـرت ).008%( مـــن ن�سبة التباين، ومل يدخـــل النوع الجتماعي 
ر، وقد كان متغري ال�سعور بالنق�س اأكرث العوامل  كعامل تنبوؤي للتنُمّ
ر، حيث كانت قيمة معامـــل النحدار املعياري له اأكرب  ــــوؤا بالتنُمّ تنُبّ
قيمـــة وهـــي )).514 اأما متغـــري القيـــم الجتماعية فقـــد كان اأقل 
ر حيث كانت قيمة معامـــل النحدار املعياري  العوامـــل تنبـــوؤا بالتنُمّ

له )-.114(.  
     اإن ن�سبـــة التبايـــن الـــذي تف�سره متغـــريات ال�سعور بالنق�س 
ويقظـــة ال�سمـــري والقيـــم الجتماعيـــة جمتمعة مـــن تبايـــن التنبوؤ 
بالتنمـــر ).4660( وهـــو ذو دللـــة اإح�سائية عند م�ستـــوى الدللة 
)=α 0.05(؛ اأي اأنه ميكن العتماد على ال�سعور بالنق�س ويقظة 
ر، وميكن تف�سري النتيجة  ال�سمري والقيم الجتماعيـــة للتنبوؤ بالتنُمّ
ر  املتعلقة بكون متغري ال�سعور بالنق�س هو الأكرث تنبوؤًا ب�سلوك التنُمّ
ـــر لإظهار ذاته من  ا لدى املُتنِمّ اأن ال�سعـــور بالنق�س يعـــد دافًعا قوًيّ
خـــالل القوة وب�ســـط ال�سيطرة علـــى الأقران، فهو ي�سعـــى لتعوي�س 
م�ساعـــر النق�ـــس لديـــه وجلـــب الأنظـــار اإليه، ومـــا يوؤيـــد ذلك اأن 
ر متار�ـــس ب�سورة علنية اأمام الأقران، ويتم التباهي  �سلوكات التنُمّ
رهم على  رين يربرون تنُمّ ر، كما اأن بع�ـــس املُتنِمّ بهـــا من قبل املُتنِمّ
الآخرين عند م�ساءلتهم باأن ال�سحية قد تهزاأ منهم اأو اأنها متفوقة 
ر �سكل هروبي للتخُلّ�س من م�ساعر  عليهم اأكادميًيّا، وعليـــه فالتنُمّ
النق�ـــس، وهو مبثابة اإثبات للذات على اأهليتهـــا وكفاءتها، والقيام 
ر ما هو اإل اإقرار باأن ال�سخ�س ي�سعر بعدم الكفاءة  ب�سلـــوكات التنُمّ
يف جمـــال ما، ويخـــاف اأن يبدو وا�سحـــًا اأمام املحيطـــني به فيكون 
ر كمن يبداأ بالهجـــوم قبل اأن ُيهاَجـــم، ويكون اللجوء  اللجـــوء للتنُمّ
ـــر لإحلاق الهزء وال�سخرية بالآخرين جراء تعر�سهم لل�سرب  للتنُمّ
اأو ال�ستـــم و�سيلة لإبعاد ال�سخرية عنه وجلبهـــا لالآخرين، واإذا كان 
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ال�سعـــور بالنق�س دافع للتح�ســـني والبذل لدى الفـــرد ال�سوي، فاإنه 
يكـــون ذا حّد خمتلـــف لدى ال�سخ�سية غـــري املتوافقة، فال�سخ�سية 
ال�سويـــة ت�سعـــى بالتعوي�س الإيجابـــي، يف حـــني اأن ال�سخ�سية غري 
التكيفية قد تعو�س م�ساعـــر النق�س ب�سلوكات غري اإيجابية كما هو 
ر هنا ما هو اإل تنظيم للعالقة بني الأنا التي ت�سعر  ر، فالتنُمّ يف التنُمّ

بالنق�س وبني العامل اخلارجي.
ر وهو يقظة ال�سمري على:       اأمـــا املتغري الثاين املتنبـــئ بالتنُمّ
ر،  اأ�سارت قيم النحدار اإلى عالقة �سلبية بني يقظة ال�سمري والتنُمّ
ويعود ذلك اإلى اأن القيم ت�سري اإلى منظومة اأخالق متكاملة تت�سمن 
التعـــاون وامل�سايـــرة والندماج مـــع الآخرين، وهذا مـــا ل جنده يف 
ر الذي يرف�س التعـــاون وامل�ساعدة لالآخر؛ كونه  �سيكولوجيـــة املُتنِمّ
يعي�ـــس يف قوقعـــة ذاته التـــي تدفعـــه لإيقـــاع الأذى والت�سبب بالأمل 
للمحيطني مـــن اأقرانه، كما اأن منظومة القيم لـــدى الفئة املختارة 
للدرا�ســـة احلاليـــة )املراهقني( مازالـــت قيد الت�ســـكل والتغري من 
خـــالل اخلـــربات املعي�سية املختلفـــة، فالقيم يف هـــذه الفرتة تت�سم 
باخل�سو�سيـــة، وقـــد جند منحـــى اآخـــر للتف�سري من خـــالل القيم 
الجتماعيـــة املغلوطـــة التـــي تتكـــون لـــدى الن�ـــسء خـــالل تربيتهم 
وتعليمهـــم، وذلـــك بتكوين �ســـورة اإيجابية للمعتدي تقـــرتن بالقوة 
والقدرة وال�سيطـــرة، وبالتايل مقابلة ت�سرفات العتداء بالت�سجيع 
مـــن قبل الأهل، مما يعزز النظرة الإيجابية لل�سخ�س الذي يفر�س 
القوة، ونقي�س ذلك الفـــرد الذي ُيظِهُر ال�سعف وال�ستكانة، فيكرث 
ر وفق القيم  الأهـــل من نعته باجلـــن وال�سعف، وبناًء عليـــه فاملُتنِمّ

التي يوؤمن بها تدفعه لإظهار القوة واإيقاع الأذى بالآخرين.
 ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين الذي ين�ُسّ على اأَنّه:

هـــل توجد فـــروق ذات دللة اإح�سائية عنـــد م�ستوى )=0.05 
ر ومتُثّل القيم ويقظة ال�سمري وال�سعور بالنق�س ُتعزى  α( يف التنُمّ

للنوع الجتماعي )ذكور، اإناث(؟
 لالإجابة على هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار)ت( للمقارنة بني 

متو�سطات اأداء كل من الذكور والإناث؛ حيث تبنَيّ وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عنـــد م�ستوى )=α 0.05( بني الذكور والإناث يف 
ر، حيث بلغت قيمة )ت=3.945(، وم�ستوى الدللة .000((،  التنُمّ
وبالنظر للمتو�سط يَتّ�سح اأن متو�سط الذكور)92.3072( اأعلى من  
ر  متو�ســـط الإناث )83.2683(، وهذا يعنـــي اأن الذكور اأميل للتنُمّ
مـــن الإناث، ويعود ذلك اإلى طبيعـــة التكوين البيولوجي والهرموين 
يف ميـــل الذكور اإلى القـــوة والعنف وفر�س ال�سيطـــرة، وربط القوة 
اجل�سديـــة والهجـــوم بالذكوريـــة خا�ســـة يف املجتمعـــات ال�سرقيـــة 
ــــُز اإظهار قوة الذكر، ول يغفـــل دور التوقعات الجتماعية  التي حُتِفّ
املحددة للذكر والأنثى التي تهيئ الذكر لأن�سطة تبدو اأكرث عدوانية 
ـزات  مـــن الإناث، فتفاعل العوامـــل البيولوجية مع املثـــريات واملُحِفّ
البيئيـــة يحدد طبيعة ال�سلوك،  كمـــا اأن التن�سئة الأ�سرية ت�سعى اإلى 
فر�ـــس �سيطرة الذكر على الأنثى، حيث تتباهى الأ�سرة بقوة طفلها 
الذكر، يف حـــني ل ُتعنى باأمر القوة البدنية لـــدى الإناث، فاملجتمع 
يتطلـــب من الأنثى اأن تكـــون اأكرث رقة واأدبًا وُبعـــًدا عن العنف، ويف 
ظـــل الأجـــواء املحافظة فاإن على الأنثى األ تنتهـــك قوانني املجتمع، 
اإ�سافة اإلى اأن الأجواء املدر�سية يف مدار�س الذكور متيل اإلى اإهمال 
اعتـــداءات الأطفال على بع�سهـــم بع�سًا، وغيـــاب اأدوار املر�سدين 
الرتبويـــني، وجلوء الطلبة اإلى ال�ســـرب وال�ستم والرد على ال�سرب 

دون العودة اإلى �سلطة املدر�سة.
      واأ�ســـارت النتائـــج اإلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دللـــة 
اإح�سائيـــة عند م�ستوى )=α 0.05( بني الذكور والإناث يف القيم 
الجتماعيـــة؛ حيث بلغت قيمـــة )ت=-1.552( وم�ستـــوى الدللة 
.122((، وتف�سري ذلـــك اأن كال اجلن�سني ينتميان اإلى بيئة واحدة، 

واأن القيم امل�ستمدة من البيئة تعود للم�سادر ذاتها.
    واأ�ســـارت النتائج اإلى وجود فـــروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستـــوى )=α 0.05( بني الذكـــور والإناث يف ال�سعـــور بالنق�س، 
الدللـــة).000(،  وم�ستـــوى   )4.034 قيمـــة)ت=  بلغـــت  حيـــث 
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وبالنظـــر للمتو�سطـــات احل�سابيـــة يَتّ�ســـح اأن املتو�ســـط احل�سابي 
للذكـــور)106.6687( اأعلى من متو�سط الإناث )96.8618(؛ اأي 
اأن الذكـــور اأعلى يف ال�سعور بالنق�س مـــن الإناث، وتف�سري ذلك اأن 
اأجواء املناف�سة العالية بـــني الذكور حتتد اأكرث من الإناث كمحاولة 
لإثبات الذات، فقد يتناف�س الذكور يف اإبراز قوتهم و�سيطرتهم مما 
يـــوؤدي اإلى ظهور تفا�سل بينهم يوؤدي اإلـــى �سعور بالنق�س والدونية 
عنـــد بع�سهم، وكذلك فاإن طبيعة املجتمـــع ال�سرقي الذكوري يركز 
بالدرجـــة الأولـــى علـــى ال�سمـــات الذكوريـــة املتمثلة بفر�ـــس القوة 
وال�سيطـــرة واملقارنة بـــني الأقـــران واملفا�سلة بينهـــم واإلقاء عبء 
امل�سوؤولية على الذكر، حيث تكون �سيغة التخاطب مع الطفل الذكر 
الن عبء الهتمام بالأخت  خمتلفة عن الأنثى، فنجد الوالدين ُيحِمّ
لأخيهـــا على اعتبار اأنه رجل امل�ستقبل، وقد ُيوِبّخ ويتحمل امل�سوؤولية 
ن فهًما خاطًئا عن ذاته واإمكاناته، وُيحَبُط عند  ب�ســـورة جتعله ُيكِوّ
مواجهـــة الواقع باأنه ما هو اإل طفل اأو حـــدث ل ي�ستطيع اأن يتحمل 
م�سوؤوليـــة حمايـــة نف�سه واإخوته، وهـــذا ما ُيظِهـــُر م�ساعر النق�س 
لديـــه، كمـــا اأن هذه النتيجـــة تن�سجم مـــع نتيجة ال�ســـوؤال الأول يف 
ر و�ل�سعور  ه���ذه �لدر��سة، �لتي ت�س���ري �إلى وجود �رتباط ب���ني �لتنُمّ

بالنق�س.
       كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عنـــد م�ستوى=α )0.05( بني الذكـــور والإناث يف يقظة ال�سمري؛ 
حيث بلغت )ت=-1.613( وم�ستوى الدللة ).108(، وهذا ُيعزى 
اإلـــى اأن يقظة ال�سمري م�ستوى من م�ستويات التطور الأخالقي يتبع 
لطبيعـــة اأعـــراف املجتمع وقيمـــه، فاملجتمـــع ذاته والبيئـــة املن�سئة 
متقاربـــة، اإ�سافة اإلـــى اأن يقظة ال�سمري تخ�ســـع للطبيعة الب�سرية 
والفطرة التـــي خلقها اهلل �سبحانه وتعالى، كما اأن التن�سئة الدينية 
وتاأثـــري القيـــم الدينيـــة ل يرتبـــط ب�سيكولوجيـــة املـــراأة اأو الرجل، 

فكالهما يتلقيان التاأثري دون اأن يكون لعامل اجلن�س اأُيّ اأثر.
ثالًثا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث الذي ين�ُسّ على اأَنّه:

هـــل توجد فـــروق ذات دللة اإح�سائية عنـــد م�ستوى )=0.05 
ر ومتُثّل القيم ويقظة ال�سمري وال�سعور بالنق�س ُتعزى  α( يف التنُمّ

ل�سف الطالب؟
     لالإجابـــة عن هـــذا ال�سوؤال مت اإيجـــاد املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافـــات املعياريـــة لأداء اأفـــراد عينة الدرا�سة علـــى املقايي�س 

الأربعة.  
لقـــد تبنَيّ وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اأداء 
ر فقط، فقد  طلبة ال�سفـــوف )الثامن والتا�سع والعا�ســـر( يف التنُمّ
بلغـــت قيمـــة )ف=3.682( وم�ستوى الدللـــة ).026(، ومل تظهر 
فـــروق ذات دللـــة اإح�سائيـــة بـــني امل�ستويـــات ال�سفيـــة الثالثة يف 
القيم الجتماعيـــة، وال�سعور بالنق�س، ويقظـــة ال�سمري، وظهر اأن 
متو�سطات اأداء طلبة ال�سف الثامن اأعلى من متو�سط طلبة ال�سف 
العا�ســـر، فقد بلغ م�ستـــوى الدللة ).033(، بينمـــا مل تظهر فروق 
ذات دللـــة اإح�سائية بني متو�سطي طلبة ال�سفني التا�سع والعا�سر، 
ـــر، وميكـــن  ومتو�سطـــي طلبـــة ال�سفـــني الثامـــن والتا�ســـع يف التنُمّ
تف�ســـري ذلك بـــاأَنّ مالمح املراهقـــة تبداأ ب�سورهـــا الوا�سحة حيث 
يتاأ�ســـل لديهـــم امليل لال�ستقالليـــة وحماولة اإثبات الـــذات، كما اأَنّ 
التغريات التي حتدث للمراهق يف عمر هذا ال�سف ُت�سهم يف التوُتّر 
ر، كما اأن  النفعـــايل و�ســـوء تف�سريه لالأمور مبا يجعله ُعر�ســـة للتهُوّ
احلياة الجتماعية وال�سداقات مل تتبلور بعد لديه كما يف ال�سفني 
التا�ســـع والعا�سر، وبالتايل ي�سعى لتحقيق مطالبه الذاتية بعيًدا عن 
م�سلحة الآخرين، اإ�سافة اإلى اأن الن�سج النفعايل لديه يكون اأدنى 

من الن�سج النفعايل لدى طلبة ال�سفني التا�سع والعا�سر.
التو�سيات:

1-اإعـــداد برامـــج تاأهيليـــة تدريبيـــة للمر�سديـــن الرتبويـــني، 
وخا�ســـة اجلدد منهم يف املدار�س وموؤ�س�ســـات رعاية الأطفال، من 
ف  ـــر، وكيفية التعُرّ اأجل تزويدهـــم باملعلومات ال�سرورية عن التنُمّ

رين يف املدار�س، وكيفية التعامل معهم. اإلى املُتنِمّ
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2-اإعداد برامـــج اإر�سادية تتعلق بكيفيـــة التعامل مع ال�سحايا 
واملحايديـــن، وتدريب املر�سديـــن عليها من اأجل احلـــد من م�سكلة 

ر. التنُمّ
3-اإقامة املحا�سرات والندوات، وطباعة املطوَيّات واملن�سورات 
ر واآثـــاره، واإي�سالهـــا لأولياء  الدوريـــة املخت�ســـة يف مواجهـــة التنُمّ

الأمور كاإجراء وقائي.
4-ت�سمني ق�س�س وجمـــالت الأطفال مواقف من واقع الطفل 
وحياتـــه؛ ليتـــم تكري�ـــس الق�س�س لتعليـــم الطفل تقنيـــات ملواجهة 
ـــر، والرتكيـــز على غر�ـــس القيـــم الفا�سلة، وتن�سئـــة الأطفال  التنُمّ

عليهـــا بو�سفها ِقـَيـًمـــا للتعاون وامل�ساعدة واملحبـــة، بدًل من اإغراق 
الق�س�ـــس باخلرافات والأ�ساطري التـــي ل ُت�سهم يف حل املع�سالت 

التي تواجه الطفل. 
ر تتناول حماور عديدة: كعالقة  5- اإجـــراء درا�سات حول التنُمّ
ر  ر والتح�سيـــل الدرا�سي، والتنُمّ ر بالتن�سئـــة الأ�سرية، والتنُمّ التنُمّ
ر  ووجـــود املدر�ســـني واملوظفـــني الأقـــارب الذيـــن ي�سمحـــون للُمتنِمّ

بالتمادي يف �سلوكاته.
6-تكثيف الربامج التلفازية الإر�سادية واحلوارية حول مواجهة 

ر يف املدار�س واملوؤ�س�سات. التنُمّ
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الدكت�ر حممد �شالح اإبراهيم اخلطايبة

مديرية تربية ل�اء الك�رة

دور الرو�شة واأهميتها يف جمالت منو الطفل

تعد مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة مهمة يف حياة الفرد؛ حيث 
تت�سكل فيها ال�سفات الأولى ل�سخ�سيته وتتحدد اجتاهاته وميوله، 
كمـــا تتبلور الأ�س�س الأولية لتكويـــن مفاهيمه التي تتطور مع التقدم 
يف العمـــر، ويكـــون فيها اأكـــرث قابلية للتاأثـــر بالعوامـــل املختلفة يف 
حميطـــه، الأمر الذي يو�سح دور املوؤ�س�ســـات الرتبوية يف مرحلة ما 
قبل املدر�سة يف اإ�سفاء الأهمية على �سنوات العمر الأولى من خالل 
الربامـــج التي تقدمهـــا لالأطفال واملت�سمنة خمتلـــف جوانب النمو 
الجتماعية واحلركية والعقلية واللغوية والإدراكية، واملوؤثرة تاأثريًا 
اإيجابيـــًا يف �سخ�سيـــة الطفل وا�ستمرار منوه ال�ســـوي يف امل�ستقبل، 

�ســـواء يف حياتـــه املدر�سيـــة اأو يف حياتـــه العملية فيما بعـــد؛ اأي اأن 
هدفها هو اإعداد الطفل للحياة. 

وتعـــد مرحلـــة ما قبـــل املدر�ســـة مبوؤ�س�ساتهـــا املختلفـــة فر�سة 
مثالية للطفـــل توؤثر يف م�ستقبله، لأن الذكاء والعالقات الجتماعية 
يتطـــوران تطورًا �سريعًا يف هذه املرحلة مـــن العمر، خا�سة اإذا ن�ساأ 
يف بيئـــة غنية باملثريات املنا�سبة. واإن لهذه املوؤ�س�سات الرتبوية دورًا 
يف اإ�سعـــار الأطفال بالكفـــاءة يف التعامل مع بيئتهـــم بنجاح وتنمية 
قدرتهـــم على التحكم الذاتي واإثـــارة حبهم لال�ستطالع، والذي هو 
عن�ســـر مهـــم واأ�سا�سي يف التعلـــم، واإتاحة الفر�سة اأمـــام الأطفال 
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لتح�ســـني مفاهيمهـــم العقليـــة واللغويـــة والجتماعيـــة والنفعالية 
وتطويرها.

وتعـــد احل�سانة موؤ�س�سة اجتماعية تربوية منا�سبة للطفل تعمل 
على حتقيق منوه املتكامل ج�سميًا ونف�سيًا وعقليًا واجتماعيًا، خا�سة 
اإذا مت جتهيزهـــا بالأ�سلـــوب العلمـــي املطـــور ومت تزويدها مبعلمات 
موؤهـــالت تربويـــًا ونف�سيـــًا لديهَنّ القـــدرة والرغبـــة يف التعامل مع 
الطفـــل ب�سكل يعينه على النمو ال�سليم، خا�سًة واأن الأطفال يف هذا 
ال�ســـن بحاجة اإلى فر�ـــس للتفاعل مع البالغني تقـــود اإلى الهتمام 
بالتعلـــم لإك�ســـاب الطفل العـــادات الجتماعيـــة ال�سليمة من خالل 
توفري القدوة احل�سنة، خ�سو�سًا اأن الطفل يف هذه املرحلة العمرية 
مييل اإلـــى تقليد الآخرين من املحيطني ب�ســـكل فعال ون�سط )هند، 
احلنيثلـــة ، 2001 ( . كمـــا يتاأثـــر الطفـــل باملجموعـــة ويوؤثـــر فيها، 
ويتعـــرف اإلى كل ما حوله من اأ�سياء، وهـــو ما اأكدته نظرية باندورا 
)Bandura.1973( للتعلم الجتماعي، التي تلقي ال�سوء على 
اأهميـــة توفري النماذج املمثلة لل�سلـــوك املرغوب فيه لتنمية ال�سلوك 
الإيجابـــي لدى الأطفـــال، فالطفل ينمو عن طريـــق تقليد غريه من 
الأ�سخا�ـــس الذين ي�سعر حيالهم، بالتعاطـــف ويعد الآباء واملعلمون 
والرفاق من اأكرث النماذج ا�ستهواء للطفل. لذا فاإن مرحلة الرو�سة 
مرحلـــة حا�سمـــة يف اإر�ســـاء ال�سخ�سيـــة ال�سوية وت�سكيـــل م�سارها 
العقلي واللغـــوي والجتماعي والنفعايل، فهي توؤثـــر تاأثريًا اإيجابيًا 
يف �سخ�سيـــة الطفل، وتك�سبه العديد من املهارات، وت�سكل القاعدة 

الأ�سا�سية ل�سلوكه )�سهام بدر، 1995( . 
اأوًل: دور الرو�سة يف النمو الجتماعي والنفعايل

اإن الطفـــل يف هذه املرحلة اأكرث تطورًا مـــن الناحية العاطفية، 
واأقل اعتمادا على اأمه، ويتح�سن تدريجيًا يف تفهمه امل�ساعر الذاتية 
ويـــزداد اهتمامه بالأطفال الآخرين، ويكت�ســـب القدرة على تكييف 
�سلوكه حتى يتوافق مع �سلوك اجلماعة ومتطلباتها وهي عالقة تزيد 
مـــن اإح�سا�سه بذاتيتـــه وب�سعوره بالأمن وزيـــادة رغبته يف اللعب مع 

الآخرين والتفاعل معهم. ويزداد وعيه بالبيئة الجتماعية املحيطة 
به، وتزداد اأهمية العالقات الجتماعية وخا�سة مع جماعة الرفاق 

التي يكون لها اأهمية بعد �سن الثالثة من العمر.
اإن النمـــو الجتماعـــي  للطفل يحـــدده عامـــالن اأ�سا�سيان هما 
�سعـــوره بقيمتـــه الذاتيـــة، ثم قدرتـــه علـــى التحكـــم يف ت�سرفاته، 
فعندمـــا ي�سعر الطفل باأهميته وقيمته الذاتية وقدراته يف ال�سيطرة 
علـــى اأفعالـــه ف�ســـوف يقبـــل على مـــا يحقق ذاتـــه وعلى مـــا يجلب 
ر�ســـا املحيطني بـــه، وبالتايل يتحقق منـــوه الجتماعي، فعن طريق 
خمالطتـــه لالأطفـــال الآخريـــن وتفاعلـــه معهم ب�ســـكل فعلي يدرك 
اأنهـــم يفكرون ب�سكل خمتلف عما يفكر فيـــه، واأن كل طفل منهم له 
خ�سائ�ســـه الفريدة التي قد ل ي�ساركـــه فيها غريه، فبع�سهم اأكرث 
جاذبيـــة لالآخريـــن ومنهم من ينفـــر منه الآخـــرون، ومن املعروف 
اأن الطفـــل ببلوغـــه �سن الرابعـــة اأو اخلام�سة من العمـــر تنمو لديه 
مهـــارات الت�سال وي�سبح اأكرث وعيًا بنف�ســـه وبالآخرين وتتناق�س 
ا،  ا ومهًمّ درجة متركـــزه حول ذاته. وي�سبح التعاون معهـــم �سرورًيّ
وحتـــى ي�سعـــر بالأمان والر�ســـا عليـــه اأن يعطي الآخريـــن من حبه 
وعطفه وجهده خ�سو�سًا. ويبداأ الطفل يف هذه املرحلة بالتعبري عن 
الأ�سيـــاء بو�سوح و�سراحة وحرية جتاه ما يحب وجتاه ما يكره، كما 
اأنه بتطوره العاطفي يـــدرك اأن اأ�سدقاءه لي�سوا جمرد زمالء لعب، 
واإمنـــا يوؤثرون ب�سكل فعال يف تفكريه و�سلوكه، وهو يبذل كل ما اأوتي 

من جهد لأن يقلدهم ويكون مثلهم ) عبدالرحيم �سالح، 2001(.
اإن املهـــارات الجتماعيـــة تتطـــور ب�سرعـــة خالل هـــذه املرحلة 
مـــن النمـــو وت�ساهـــم يف ذلـــك العالقات مـــع الآخريـــن، وتقع على 
الرو�ســـة م�سوؤولية تعليم اأو تدريب الأطفـــال على كيفية التعامل مع 
الآخرين، وكيفية م�ساركتهم يف الأن�سطة، واحرتام حقوق الآخرين 
وممتلكاتهم اخلا�سة واآرائهم واأفكارهـــم، فالرو�سة تعود الأطفال 
علـــى النظام، واإر�سادهم اإلى ال�سلـــوك ال�سحيح، ورواية الق�س�س 
التـــي تنميهـــم اأخالقيـــًا، وتعلمهـــم اأن اأف�ســـل طريقـــة لكت�ســـاب 
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ال�سداقـــات هي من خـــالل تقدير واحـــرتام احتياجـــات الآخرين 

واهتماماتهـــم، كمـــا اأن اأهـــم املفاهيـــم الجتماعيـــة التـــي يك�سبها 

الطفـــل يف الرو�سة هي اأن احليـــاة الجتماعية م�ساركـــة، كما اأنها 

تنمي العالقات التفاعلية الجتماعية بني الأطفال وت�سهم يف تعديل 

�سلوكهم غري املرغوب )ريتا مرهج، 2001(.

فالطفـــل يتعلـــم يف هـــذه املرحلـــة كيـــف يتوافق مـــع نف�سه ومع 

الآخرين، ويتعلم القيم الجتماعية بنمو وعيه الجتماعي، وين�سبُّ 

دور الرو�سة يف املجال الجتماعي للطفل على تنمية الآتي:

1.ت�سور الطفل ال�سليم لذاته.

2.فردية الطفل واحرتامها.

3.م�ساعدته على التكيف الجتماعي ال�سليم مع بيئته.

4.م�ساعدته على التعبري والتوا�سل مع الآخرين.

ـــع منه )حممد  ـــم دوره الجتماعي الـُمتوَقّ 5.تدريبـــه علـــى تفُهّ

الطيب، 2000(.

ثانيًا: دور الرو�سة يف النمو اللغوي للطفل

ا من منو الطفل العقلي، وي�ساعده  ميثل النمو اللغوي جزًءا مهًمّ

على حتقيق املزيد مـــن التطور املعريف؛ حيث اإَنّ اللغة وثيقة ال�سلة 

بالفكـــر، وقـــد كان بياجيـــة Piaget هـــو اأول مـــن نبـــه اإلى هذه 

العالقـــات التبادلية العتمادية بني اللغة والنمـــو العقلي؛ اإذ تدخل 

اللغـــة يف كثري من عمليات التفكري وخا�سة التفكري املجرد والتمييز 

ُن �ســـورة ذهنية بفعل املثريات  بـــني املعـــاين. واإن الطفل عندما ُيكِوّ

احل�سيـــة املوجـــودة يف بيئتـــه يحتاج اإلـــى اللغة لت�ساهـــم يف تنظيم 

املالحظات احل�سيـــة الأولية وحتديدها ثـــم تخزينها وا�سرتجاعها 

ونقلها للغري عند تفاعله مع الآخرين، وهكذا جند اأن تفكري الطفل 

ينمـــو ب�سرعة كبرية بف�سل اللغـــة وبف�سل منو عالقاته الجتماعية؛ 

حيـــث اإن �سماع الطفـــل كالم الآخرين اأو روؤيته مكتوبـــًا يكون باعثًا 

علـــى التفكري، والتفكري يتبعه تعبـــري؛ اأي يتبعه لغة، واللغة اأ�سبحت 

و�سيلـــة لت�سكيل منـــط التفكري، فهي اأ�سا�سية لتنميـــة �ستى املهارات 

مثل )املهارات الجتماعية(، فالطفل يحتاج يف تنمية لغته املنطوقة 

اإلـــى فر�ـــس الت�سال بغـــريه. واللغة لهـــا دور اأ�سا�ســـي يف التوا�سل 

الجتماعي، وهذا التوا�سل ي�سمل الأ�سوات والإمياءات والإ�سارات، 

فالأطفـــال يبنـــون لغتهـــم ومعانيهـــم اخلا�سة باأنف�سهـــم من خالل 

تفاعالتهـــم اليومية، حيـــث يبداأ الطفـــل يف التوجه نحـــو الآخرين 

ويتفاعـــل معهم لغويًا وي�ستمـــع اإليهم ويكون اجلمـــل ليو�سل اأفكاره 

اإليهـــم، وبـــدون القدرة على التعبـــري والفهم فاإن اإفـــادة الطفل من 

خرباته يف الرو�سة تبقى حمدودة )ملكة اأبي�س، 1993(.

اإن توا�ســـل الطفل مع الآخرين ي�ساعده علـــى التحول من اللغة 

الذاتيـــة؛ اإذ يوجـــه كالمه اإلى الآخرين، وهذا احلـــوار ل يحدث اإل 

اإذا و�ســـل الطفـــل يف منوه املعريف اإلى القـــدرة على اأخذ وجهة نظر 

الآخرين بعني الهتمام والتفكري باأ�سلوب منطقي ومو�سوعي، وذلك 

يكـــون يف نهايـــة مرحلة ما قبـــل العمليات؛ اأي يف �ســـن ال�سابعة من 

العمـــر، وهذا مرهون بخربات الطفـــل والفر�س املتاحة له من اأجل 

التوا�سل الجتماعـــي اللغوي والحتكاك بالنماذج اللغوية ال�سليمة، 

فالأطفـــال الذيـــن يعي�سون يف جو اأ�ســـري بعيد عن القلـــق يتكلمون 

ب�سورة اأف�ســـل من اأطفال الأ�سرة املت�سدعـــة اأو املتوترة، وهذا ما 

اأكدتـــه النظرية ال�سلوكية ل�سكيرن Skinner  والنظرية املعرفية 

لبياجيـــة Piaget، مـــن اأن معظم ما يتعلمه الطفـــل من لغة اإمنا 

ياأتي من خالل تفاعله امل�ستمر مع البيئة، فيقلد الطفل ما ي�سمع من 

الكبار ويكت�سب الألفاظ واملعاين عن طريق املحاكاة. وقد اأو�سحت 

النظرية اللغوية لت�سوم�سكي Chomedky اأن الأطفال يولدون 

وهم ميلكـــون مقدرة لغويـــة متكنهم من اكت�ساب اللغـــة، واأن بع�س 

املعطيـــات الثقافيـــة املقارنة تدعم هـــذا املوقف عـــن طريق اإظهار 

مناذج اأ�سلية م�سابهة، كما اأن اجلو الأ�سري امل�سجع على تعلم اللغة 

واملحادثة يقلل من ا�سطرابات الكالم عند الأطفال.
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وعلى الرغم مـــن اأن معظم الأطفال ي�ستطيعون الكالم يف �سن 

الثالثة وا�ستخدامه لنقل رغباتهم اإلى الآخرين ولفت النتباه اإل اأن 

هنـــاك فروقًا فردية وا�سعة بينهم؛ من حيـــث املفردات امل�ستخدمة 

وتنوعهـــا قـــد ترجـــع اإلـــى اخلـــربة اللغوية التـــي ح�سلـــوا عليها يف 

�سنواتهم املبكرة )حنان العناين واآخرون، 2001(.

كمـــا ترجع اإلـــى البيئة الثقافيـــة لالأ�سرة، واللغـــة التي ي�سمعها 

الطفل يف بيئته واجلهود التي تبذلها الأ�سرة اأو الهتمام الذي توليه 

لعملية ترقية لغة الطفل بالإ�سافة اإلى الفروق الفردية الناجتة عن 

التفاوت يف م�ستويات الـــذكاء وطبيعة النمو الجتماعي والوجداين 

للطفـــل. فمن معـــامل التطور اللغـــوي للطفل منو لغتـــه يف م�ستويات 

ما قبـــل املدر�سة ب�ســـكل كبري حت�سيـــاًل وفهمًا وتعبـــريًا، كما تنزع 

  Piaget نحـــو الو�سوح والدقـــة وحت�سن النطق. كما بـــني بياجية

يف نظريتـــه املعرفيـــة اأن الطفـــل يف هـــذه املرحلـــة العمريـــة يقع يف 

مرحلـــة ما قبـــل العمليات التي متتد من �سن �سنتـــني اإلى نهاية �سن 

ال�ساد�ســـة، وتت�سف هـــذه املرحلة بالنمو اللغـــوي ال�سريع وبالقدرة 

علـــى تكوين جمل كاملة والإملام مبفـــردات لغوية كثرية، واأن الطفل 

لديه ا�ستعداد فطري لتعلم اللغة، وتطور اللغة يرتبط بالنمو املعريف 

للطفل، ونظرًا لتفاعله امل�ستمر مع البيئة كانت اللغة من �سروريات 

الت�ســـال واأ�سا�سيـــات التفكـــري، لإك�ســـاب الطفل قـــدرًا كبريًا من 

الكلمات والتعبريات واملفاهيم التي تنمي حم�سوله اللفظي ومتكنه 

مـــن اكت�ساب املهارات اللفظيـــة يف التفاعل والتعامل )�سهري كامل، 

.)1990

ومن املمكن اأن يتم يف الرو�سة ما يلي:

1.ن�س���اط �للع���ب �ل���ذي يع���د مدخ���اًل �أ�سا�سيًا يف من���و �لكالم 

والتعبـــري الرمزي وتكوين مهـــارات الت�سال الكالمـــي، كما يتعلم 

الطفـــل اأثناء اللعب على الأ�سيـــاء وفرزها وت�سنيفها، ومن ثم تعلم 

مفاهيمها والتعميم بينها على اأ�سا�س لفظي لغوي.

عـــن  بالإجابـــة  والهتمـــام  الأطفـــال  ت�ســـاوؤلت  2.ت�سجيـــع 

ا�ستف�ساراتهم وتعويدهم ال�سياغة اللغوية ال�سحيحة.

3.اإف�ســـاح املجـــال للحديـــث واملناق�ســـة واملجادلـــة، فالرو�سة 

مبا فيهـــا من جتهيزات تتمثـــل يف الألعاب والق�س�ـــس وامل�سورات 

ُع وُتـرثي منو الطفل  والأن�سطـــة احلركية واملو�سيقية وامل�سرحية ُت�سِرّ

اللغوي )اأن�س قا�سم، 2000(.

ثالثًا: دور الرو�سة يف النمو املعريف للطفل

تعـــد هذه املرحلة مرحلـــة التعبري والتفكري؛ حيـــث يولد الطفل 

مـــزودًا بالقـــدرة علـــى التعلم واكت�ســـاب املعرفة التي تعـــدل �سلوكه 

ـــا، ويـــزداد ت�ساوؤل الأطفال من اأجـــل حماولتهم لال�ستزادة  تدريجًيّ

من املعرفة، فهو دائمًا متعط�ـــس للمعرفة وينتظر الإجابة الب�سيطة 

التي ت�ساعده على معرفة العامل من حوله، فيطلب تف�سريًا لكل �سيء 

يقـــع عليه نظـــره. واإن كرثة الأ�سئلـــة دليل علـــى مالحظته وتفكريه 

ف اإلـــى ماهية الأ�سياء ووظيفتها، فال بـــد من اإتاحة الفر�سة  للتعُرّ

ف اإليها ومعرفة  لالأطفـــال مل�ساهدة الأ�سيـــاء وظواهر البيئة للتعـــُرّ

اخلوا�س الطبيعية لها بالتدريب احل�سي غري املبا�سر. اإنها املرحلة 

التـــي يحاول فيها الطفـــل بناء �سور ومفاهيم اأكـــرث تعقيدًا من ذي 

قبـــل، ويتعلم الطفل كيـــف يدرك ويجرد ويعمم، ويكـــون قادرًا على 

اكت�ســـاف العالقة بني الأ�سياء؛ اإما باملالحظـــة اأو باملالم�سة اأو عن 

طريـــق الرمـــوز كال�ســـور والتخُيّل، فلـــدى الطفل يف هـــذه املرحلة 

خميلة وا�سعة، مما يدفعه اإلى الرغبة يف �سماع الق�س�س اأو حماولة 

قراءتها )فهيم م�سطفى، 2002(.

وتعـــد �سنوات الطفولة املبكرة من حيـــاة الطفل مهمة وحا�سمة 

بالن�سبة لطبيعة النمو العقلي يف ال�سنوات الالحقة، 

ومـــن املمكـــن اأن ت�ساعد الرو�ســـة الطفل على القيـــام بالأمور 

الآتية:

1.اكت�ساف ميوله واهتماماته واإتاحة فر�سة البحث والتجريب.

2.حتويل املعلومات ونقلها وتطبيق املهارات وممار�ستها.
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3.اإتاحـــة فر�سة اختيـــار الأن�سطة لإ�سبـــاع اهتماماته الفردية 
وتدريبه على اتخاذ القرار وتوفري الدافعية للتعلم.

4.تنميـــة قدرة الأطفـــال على حل امل�سكالت، مـــن خالل اإثارة 
حـــب ا�ستطالعهـــم وا�ستق�سائهم امل�ستمر عـــن احلقائق واملعارف 
التي تك�سف عن عاملهم املادي، وت�سجيعهم على اإعطاء الحتمالت 

املتعددة واملتنوعة للحل )�سامي عريفج، 2000(.
ف  5.تدريـــب الأطفـــال على مالحظـــة الأ�سياء وتداولهـــا للتعُرّ

اإليها بهدف اإدراك العالقة بينها.
6.تنميـــة ذاكـــرة الطفل من خـــالل ترديد الأغـــاين والأنا�سيد 

والق�س�س التي �سبق تعلمها )عزة عبدالفتاح، 1997(.
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ميـــُرّ على الإن�ســـان كٌمّ هائـــٌل من املثـــريات احل�سيـــة ال�سمعية 

والب�سريـــة وغريهـــا املحيطة بـــه، فمن خالل هـــذه احلوا�س تدخل 

املثـــريات اإلى مدركاتنا ليتـــم التفاعل الن�سط بينهـــا وبني العمليات 

النف�سيـــة والعقلية والبيولوجية املعقدة واملركبة، والتي ت�سبه اإلى حد 

كبـــري منظومة عمل احلا�سوب من مدخـــالت البيانات، ومن ثم تتم 

املعاجلـــة الإلكرتونية املعقدة للو�سول اإلـــى املخرجات والنتائج وهي 

الهـــدف املن�سود يف نهاية املطـــاف. وعند التطـــرق ملو�سوع الذاكرة 

ا نعـــرج قلياًل لبيـــان معناها اللغوي  عموًمـــا والعاملـــة منها خ�سو�سً

وال�سطالحـــي قبـــل اخلو�ـــس يف تف�سيالتهـــا، لنجـــد اأنهـــا ذكرت 

املعلم فار�س عي�سى حممود القاروط 

مدر�شة ال�شيفية الثان�ية – ال�شلط

الذاكرة العاملة مراآة التعلم "�شعوبات التعلم اأمنوذًجا"

مبعجم الو�سيط للجذر )َذَكَر(وم�سدره القيا�سي)ِذْكًرا( فعل يعني 

ال�سرتجاع وا�ستح�سار ال�سيء املحفوظ من قبل وقت احلاجة اإليه .

اأم الذاكـــرة فقـــد تناولهـــا علمـــاء النف�ـــس والرتبيـــة واأطبـــاء 

الأع�ساب بالبحث والدرا�سة لرتى النور لأول مرة من خالل العامل 

كازمـــول عام 1877 م حني اأطلق عليهـــا م�سطلح "ا�سطراب عمى 

الكلمات"، وبعد ذلك تنوعـــت اآراوؤهم بتنوع املدار�س واملناهج التي 

ينتمـــون اإليها لنجـــد اأنها تتفـــق اأغلبها يف اأنها القـــدرة على القيام 

بعمليـــات الذاكـــرة �سمن م�ستواهـــا الطبيعي من ترميـــز ومعاجلة 

وتخزيـــن وا�سرتجـــاع دون ق�سور باإحـــدى هذه العمليـــات الفرعية 
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للذاكرة خا�سة؛ كونها ت�ستخـــدم بع�س الطرائق لإمتام عملها على 

اأكمل وجه كالتلخي�ـــس والتلقائية والتكرار والت�سميع وربط الأ�سياء 

ا. مبواقف حياتية وغريها اأي�سً

مراحل الذاكرة :

ـفت تلك املراحـــل بناًء على املدة الزمنيـــة غالًبا التي  ِنّ لقـــد �سُ

تعالج فيها املثريات بناًء على مدة بقائها للحفظ وال�سرتجاع داخل 

تلك املرحلة، وهذه املراحل هي: 

*املخزن احل�ســـي: وهي املرحلة الأولى ومـــا وراء الباب للمثري 

احل�سي للذاكرة؛ حيث ل تلبث املثريات مـــــــــــــــــدة 

اإذ  الأربعة فقط؛  الذاكـــرة  للقيـــام بعمليات  " ثـــوان   5 –3 "
ُتَعـــُدّ املراآة احلقيقـــة التي تعك�س من خاللها املثـــري احل�سي كما هو 

نظًرا لكونها نقطة الو�سول الأولى للذاكرة.

*الذاكـــرة ق�ســـرية املـــدى : وهـــي املرحلـــة التـــي تلـــي مرحلة 

املخـــزن احل�سي؛ حيـــث تتغري طبيعة املثري فيهـــا لت�سبح على �سكل 

مثريات ح�سيـــة اأو لفظية بعد مرورها بالعمليـــات الأربعة للذاكرة، 

وت�ستغـــرق املثـــريات فيها مدة " 5 – 10 " ثـــواٍن، وتعد هذه املرحلة 

مرحلة املعاجلة الب�سيطـــة والتحوير والتحويل ل�سكل املثري البدائية 

وخروجها من طبيعتها التي كانت عليها بالبيئة املحيطة.

*الذاكـــرة طويلة املدى: وهي ت�سنف اآخر مراحل الذاكرة بعد 

العاملة، ومت التطـــرق اإليها قبل العاملة لالإ�سهاب بالذاكرة العاملة 

وال�ســـروع باحلديـــث عنها عنـــد احلديث عنها بعـــد الذاكرة طويلة 

ا، وهـــي املخزن الدائم وخال�سة ما مت  املـــدى. املعلومات ثابتة ن�سبًيّ

التو�سل اإليه مـــن معاجلات وترميز يف املراحـــل ال�سابقة لها، وُتَعُدّ 

�سعتهـــا غري حمـــدودة، وتقوم على نقـــل املعلومة من خـــالل عملية 

ا كما هو بالذاكرة  ا ولي�س لفظًيّ ال�سيطرة والتلقائية وتخزينها معنوًيّ

ا على برجميات وظيفية  ق�سرية املدى، ومن خـــالل اعتمادها اأي�سً

متقدمـــة كالتنظيـــم والرتابطـــات وال�ستدعـــاء والتلميـــح اللفظـــي 

واملعنوي ودمج الرموز الب�سريـــة واللفظية ومهارات فح�س الذات 

وغريها؛ حيث تعتمد يف عملها على منفذين اأحدهما �سمعي والآخر 

ب�سري. 

مع �لعلم ب���اأَنّ ت�سنيفها ملر�حل ولي�ص لأن���و�ع و�أمناط ينبع من 

كونهـــا وحدة واحـــدة تعمل كج�سم واحـــد دون ا�ستقالليـــة تامة يف 

العمل مـــع الرتابط الع�سوي العجيب الذي ينظـــم عملها والتن�سيق 

بينها ب�سكل مذهل.

لـــب مو�سوعنـــا واأ�سا�ســـه؛ حيث  *الذاكـــرة العاملـــة : وهـــي �سُ

ُتَعـــُدّ مركز عمليـــات الذاكرة والقلب الناب�س لهـــا دون اإغفال مهام 

املراحل الأخرى، وعند احلديث عن اأهميتها ن�ست�سعر حديثنا عنها 

بذلـــك الو�سف، فلقـــد تناولها اأغلـــب الباحثـــني والدار�سني ب�سبب 

ا،  اأهميتهـــا لي�س للذاكرة فح�سب بل للعمليات النف�سية الأخرى اأي�سً

فقـــد حتدث عنها باديل وهي ت�ـــس حني و�سفت باأنها: "القدرة على 

معرفـــة احلقائق املوجـــودة يف الذاكرة اأثناء حـــل امل�سكلة اأو اإجراء 

مهمـــة معينة، وهي مقـــدار املعلومات التي يتـــم الحتفاظ بها اأثناء 

اأداء املهمـــة". اأمـــا اجنـــل واآخـــرون فقد عرفوهـــا باأنهـــا" م�سدر 

املعاجلـــة للمعلومـــات، وتت�سمن �سعة التخزين حمـــددة لالحتفاظ 

باملعلومـــات اأثناء معاجلتها ثم نقلها ملرحلـــة الذاكرة طويلة املدى، 

كمـــا اأنهـــا عملية تخزيـــن ن�ســـط وفـــوري للمعلومات ب�ســـكل موؤقت 

ومعاجلتها با�ستخدام توجيه ال�سلوك املن�سود".

نهايـــة  يف  بالظهـــور  العاملـــة  الذاكـــرة  م�سطلـــح  بـــداأ  وقـــد 

اخلم�سينيـــات من خالل اأوائل الدرا�سات من قبل براون وترب�سون، 

حيـــث اأظهر توجود مقدار مـــن املعلومات �ستتال�ســـى بعد فرتة من 

الزمـــن عند انتقالها من الذاكرة ق�سرية املدى، وتعود اإلى الظهور 

مـــن خالل تقنيـــات عـــدة كالتكرار الن�ســـط مثاًل، وهو مـــا مييزها 

عن الذاكـــرة ق�سرية املدى مع بيان دورهـــا الكبري يف النتقال من 

امل�ستـــوى الطبيعي للمهـــارات العقلية العليا لالإبداعـــي منها ور�سم 

ال�ســـورة املثالية الكليـــة املبدعة بعد تكثيف الأجـــزاء للكل بطريقة 

لفتة للنظر.
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كمـــا حتدث عـــن الذاكـــرة العاملـــة ميلر جـــال انـــرت يف كتابه 

املخت�ـــس بعلم النف�س املعريف الذي يحمل عنوان "تخطيط ال�سلوك 

وبناوؤه"، فاأ�سار اإلى وجـــود منظومات معينة تقوم بعمليات الرتميز 

والت�سنيـــف واحلفـــظ وال�سرتجـــاع واملعاجلـــة بطريقـــة مبدعـــة 

ومتقدمة عن مراحل الذاكرة الأخرى. 

مناذج الذاكرة العاملة:

ا�ستحـــوذت الذاكـــرة العاملة علـــى ن�سيب وافـــر يف الدرا�سات 

الرتبوية والنف�سيـــة والع�سبية يف جمال التذكر والذاكرة، واأجريت 

الدرا�سات ب�سكل علمي وجمرب للو�ســـول اإلى نظرياتعلمية موثوقة  

بهـــدف بناء الكثري من املواقف والأعرا�س لل�سلوك الإن�سان يعليها، 

ومن اأبرزها:

1.منوذج باديل وهيت الأول واملطور: وظهرت اأولى نتائجه عام 

1974 م، وحـــاز هذا النموذج على ثقـــة اأغلب الباحثني واملخت�سني 

واملهتمني بالذاكرة العاملة، ويركز يف درا�سته على مكونات الذاكرة 

العاملـــة من مكون تنفيذي مركـــزي ويتفرع منه ُنُظم فرعية تتحكم 

يف عمـــل الذاكرة العاملـــة، وين�ســـق ن�ساطاتها لنظاميهـــا ال�سوتي 

واملـــكاين الفعـــال الن�سط كمـــا يفعل وين�سط عمل املخـــزون املعنوي 

لـــدى الذاكـــرة طويلة املدى، كمـــا اأظهرت الدرا�ســـة وجود نظامني 

للتخزين؛ اأولهما �سوتي دائري لتخزين املعلومات اللفظية والنطق، 

وثانيهمـــا ب�سري مكاين لتنظيم ال�ســـور العقلية وتخزين البيانات 

الب�سريـــة واملكانية ب�ســـكل موؤقت متهيـــًدا لنقلها للمخـــزن الدائم 

بذاكرة طويلة املدى. 

2.منـــوذج �سنايـــدر " 1993 " :يبـــني هـــذا النمـــوذج ت�سابـــه 

مكونات الذاكرة العاملة مع مكونات احلا�سوب من حيث املدخالت 

والعمليـــات واملخرجـــات، وهو منوذج حي ملحـــاكاة الذاكرة العاملة 

مبكون بيئـــي يتعاي�س معنا ب�سكل كبري يف مظاهر حياتنا املعا�سرة، 

حيـــث يوؤكد طول فرتة تخزين البيانات املنتجة يف الذاكرة العاملة؛ 

اإذ يتـــم تخزينهـــا بحجـــرات وخمازن ت�سنـــف فيهـــا املخرجات اأو 

ا.  البيانات املنتجة ب�سكل ب�سري و�سمعي وحركي اأي�سً

3.النمـــوذج الع�سبي املعريف ل�سنايـــدر " 1999" :وي�ستند هذا 

النمـــوذج اإلى املعاجلة الب�سرية املكانيـــة لت�سنيف بيانات الذاكرة 

العاملـــة مـــن خـــالل �سبكية العني مـــع تنظيـــم املعلومـــات بطريقة 

متقدمة على ثالث مراحل للمعاجلة داخل الذاكرة العاملة، وهي:

اأ . التعـــرف اإلى ال�سيء   ب . ح�ساب الربنامج املكاين للبيانات  

ج . ت�سنيف البيانات ب�سكل حمدد �سمن خ�سائ�س م�سرتكة بينها 

وهـــذا النمـــوذج يدعـــم الأبحـــاث الطبيـــة والع�سبيـــة يف بيان 

اأ�سباب ا�سطراب الذاكرة العاملة وت�سخي�سها وعالجها.

ت�سخي�س ا�سطراب الذاكرة العاملة:

اأ�سلفنـــا بـــاأن الدرا�سات النف�سيـــة الرتبوية والطبيـــة الع�سبية 

تناولـــت هـــذا املو�سوع ب�سكل بـــارز، ولذا فـــاإن ت�سخي�س ا�سطراب 

الذاكرة العاملة يقوم علـــى ت�سخي�سني لكل منهما اأدواته واأ�سبابه، 

وهما: 

اأ . الت�سخي�ـــس النف�ســـي الرتبـــوي: وقد لقى هـــذا الت�سخي�س 

انت�ســـاًرا وا�سًعا و�سدًى كبرًيا لـــدى الباحثني واملهتمني بهذا ال�ساأن، 

ويقـــوم على اختبـــارات عديدة من خـــالل املكون التكـــرار ال�سوتي 

ومكـــون اللوحـــة الب�سرية، مـــع قيا�ـــس الذاكرة من خـــالل اختبار 

ا وا�ستدعـــاء الق�سة والرتابط  الكلمـــات والكلمات املت�سابهـــة لفظًيّ

اللفظي والإعـــداد ال�سمعي وكذلك الختبـــارات الب�سرية املكانية؛ 

كالت�سل�سل غري اللفظي واخلريطـــة والجتاهات وال�سور املت�سابهة 

ا  ا وال�سور غـــري املت�سابهة ب�سرًيّ ـــا وال�سور املت�سابهـــة لفظًيّ ب�سرًيّ

ـــا والتنظيـــم املـــكاين واختبـــار الذاكـــرة العاملـــة الت�سل�سلية  ولفظًيّ

ـــا، واإعـــادة اجلمـــل والذاكـــرة الرقميـــة الت�سل�سلية  والعك�سيـــة اأي�سً

ا اأو  والعك�سيـــة وال�ستدعـــاء امل�سمـــوع تطبق هذه الختبـــارات جزئًيّ

ا لبيـــان ال�سطراب اللفظي والب�ســـري، وهما منطان ملخزوين  كلًيّ

البيانـــات يف الذاكـــرة العاملة التـــي يرجح فيها الباحثـــون لأ�سباب 

تعليميـــة وبيئية واأ�سرية، وكذلك ال�سدمات النف�سية واأثر الأمرا�س 
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والأحداث و�سغوطات احلياة واحلرمان الثقايف والعاطفي للفرد.
ب . الت�سخي�س الطبي الف�سيولوجي:

وتقـــوم اأهميتـــه علـــى ا�ستخدام طـــب الأع�ســـاب ملجموعة من 
التقنيات والفحو�س الطبية كتقنية الت�سوير الطبقي مثاًل، وكذلك 
ت�سوير الرنني املغناطي�سي لأجزاء من الدماغ لثالث مناطق ن�سطة 
ُيعتـَقـــُد بـــاأَنّ لها الأثـــر الأكرب يف عمـــل الذاكرة العاملـــة يف الف�س 
ال�سدغـــي والأج�ســـام احللميـــة واملنطقـــة 46، مع وجـــود تغيريات 
وا�سحـــة كهروكيميائية داخـــل الدماغ لالأ�سخا�ـــس ذوي ا�سطراب 
الذاكـــرة العاملة وبروز عـــدم انتظام الدفعـــات الع�سبية للمنطقة 
الع�سبيـــة 46 وكذلـــك للحـــاء الأمامـــي و�سريها ب�ســـكل اأبطء على 
الأغلـــب مـــن الأ�سخا�ـــس العاديني، مـــع �سعف امل�ستقبـــالت للناقل 
الع�سبـــي للدوبامـــني ملنطقة اللحـــاء الأمامية وال�سعـــف الوظيفي 

لبع�س املناطق داخل الق�سرة الدماغية ب�سكل وا�سح.
ال�سعة: 

كون الذاكـــرة العاملة ُتَعُدّ مرحلة انتقالية بني الذاكرة ق�سرية 
املدى وطويلة املدى فلها قدرة ا�ستيعابية تخزينية للمعلومات موؤقتة 
متهيـــًدا لنقلهـــا للذاكـــرة طويلة، فقـــد و�سفها ادمـــون باأنها "عدد 
ا مع اإمكانيـــة تخزينها  النمـــاذج من املعلومـــات وحجمهـــا اإح�سائًيّ
ا دمنان ومريكل  بالدماغ على �سكل �سليـــم ومتنا�سق"، وحتدث اأي�سً
يف درا�ستهـــم عـــن اأن الأفراد ذوي ال�سعة املرتفعـــة للذاكرة العاملة 
لديهم قـــدرة اأكرب للفهم مـــن ذوي ال�سعة املنخف�ســـة، وهي اإحدى 
�سمـــات طلبـــة �سعوبـــات التعلم علـــى �سبيـــل املثال مـــع الأخذ بعني 
العتبـــار تاأثـــري العمر العقلـــي والزمني، فقـــد ك�سفـــت الدرا�سات 
احلديثة زيادة �سعتها وتطور عملياتها وكفاءة عملها مع تقدم العمر 
ون�ســـج الإن�سان، فمثاًل قد ي�ستدعي ويحفظ الفرد " 3-4" وحدات 
بعمـــر الرابعة، بينما قـــد يتطور يف الثالثة ع�ســـرة من عمره لي�سل 
اإلى "8" وحدات تقريًبا حتوي الأرقام وال�سور والأحرف والأ�سوات 
ا عـــن تاأثري دور  وغريهـــا، وهنـــاك بع�ـــس الدرا�سات حتدثـــت اأي�سً

اجلن�س وو�سوح الن�س من غمو�سه وب�ساطته من �سعوبته وتعقيده، 
وكذلك املوقف والبيئة التعليمية املنا�سبة.

املهام والأهمية:
تتعـــدد مهام الذاكـــرة العاملة بتعـــدد وظائفهـــا وارتباطها مع 
مراحـــل الذاكـــرة الأخـــرى وكذلـــك العمليـــات النف�سيـــة واإك�سابها 
ـــا على اأداء الفرد واإنتاجه، لذا فهي  ـــا �سينعك�س اإيجابًيّ دوًرا تنظيمًيّ
ت�ســـكل م�ساحـــة ذهنية َمـِرَنـــة ال�ستخـــدام والتخزيـــن والت�سنيف 
ا، فهي توؤدي دوًرا كبرًيا يف تن�سيط اجلوانب املعرفية  واملعاجلة اأي�سً
والوجدانية والعاطفيـــة والعقلية والوظيفية للفـــرد؛ كونها الأ�سا�س 
يف النظـــام الوظيفي املعـــريف للفـــرد لن�ساطاته احليويـــة احلياتية 
كافة، كما توؤدي دور التغذيـــة الراجعة للقيام بالوظائف العتيادية 
احلياتيـــة؛ كالعمليات احل�سابية وعمليـــة التجهيز القرائي و�سرعته 
وكذلـــك تخزيـــن البيانـــات ومعاجلتها ب�ســـكل �سليـــم ومنظم، كما 
اأنهـــا ترفع من ن�سبـــة الرتكيز والنتبـــاه ب�سكل لفـــت؛ كونها �سمن 
الأجزاءاحليويـــة املحورية ملنظومة الذاكـــرة ال�سامل وحلقة الو�سل 
بـــني ذاكرة  الق�سرية املدى والذاكرة طويلـــة املدى واإك�ساب الفرد 
قـــدرة اأكرب حلـــل امل�ســـكالت والتخطيـــط ال�سليم املنظـــم مع عدم 
اإغفال دورها يف تفعيل وتن�سيط مهارة ال�ستدلل الذهني ال�سعوري 
وغري ال�سعوري، مما يوؤثـــر يف اجلانب الإبداعي والتحكم بال�سلوك 

الإن�ساين وتوجيهه بال�سكل ال�سليم املن�سبط اإيجابًيّا.
تاأثري الذاكرة العاملة يف التعلم "�سعوبات التعلم اأمنوذًجا":

ُيَعـــُدّ طلبة �سعوبات التعلم من الفئـــات التي بحاجة اإلى برامج 
تربويـــة وعالجية م�ساندة و�سلوكية خا�ســـة متيزها عن فئة الطلبة 
العاديـــني؛ كونهم يفتقرون لبع�س املهـــارات الأ�سا�سية التي ميتلكها 
الطلبة العاديـــون نتيجة الق�سور الوظيفي لبع�ـــس وظائف الدماغ، 
وا�سطـــراب العمليـــات النف�سيـــة لديهم، وما يرافقهـــا من �سلوكات 
جتن���ح لل�سلبية �أحياًن���ا؛ كالدوني���ة و�خلجل ونق����ص �لنتباه وفرط 

احلركة وغريها.
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ومبـــا اأن الذاكرة ُتَعُدّ جـــزًءا من العمليـــات الأ�سا�سية النف�سية 
التـــي حتكـــم اأداء الطالب، فـــاإن اخللل فيها يتحتـــم لوجود خلل يف 
الأداء، وهـــذا ما اأ�سارت اإليه الدرا�سات النف�سية والرتبوية والطبية 
ـــا؛ حيث بينـــت هذه الدرا�سات اأن الرتميـــز واملعاجلة واحلفظ  اأي�سً
وال�سرتجـــاع للبيانات لهـــا الدور الكبري يف تفعيـــل الأداء وتن�سيطه 
نحـــو الأف�ســـل؛ كونها منظومـــات فطرية وع�سويـــة يحتاجها الفرد 
لإكمال مهمتـــه بالوقت والكفـــاءة املطلوبة دون اإغفـــال اأن الذاكرة 
العاملـــة تقـــوم يف اأ�سا�س عملها على نظام مركـــزي تنفيذي وهو ما 
مييزهـــا عن مراحل الذاكرة الأخرى، وهو كاملولد الكهربائي داخل 
ا  اأي جهـــاز بالن�سبة للذاكرة ككل، حيث يوؤدي هذا النظام دوًرا مهًمّ
وحمورًيّا يف تنظيم عمل عمليات الذاكرة الأربعة؛ اإذ ي�ستخدم الفرد 
نوعني مـــن الأنظمة اأثنـــاء ال�ستح�سار للبيانات وعنـــد معاجلاتها 
ا ملا كانت  ـــا اأو كلًيّ وعنـــد اإرجاعها، وقد تعـــود ب�سورة مغايرة جزئًيّ
عليه اأول مرة بالذاكرة، وهذه الأنظمة هي النظام ال�سوتي اللفظي 
ا، وهما ما يتـــم ت�سنيف املعلومات  والنظام الب�ســـري املكاين اأي�سً
عليها يف نهاية املطـــاف يف الذاكرة طويلة املدى. وهذان النظامان 
لهما الدور الكبـــري يف امتالك الفرد املهـــارات الأكادميية املطلوبة 
التي ُتَعُدّ مادة خام واأ�سا�سية ليتعلمها اأو يعززها يف ذاته؛ كمهارات 
القـــراءة والكتابة واحل�ســـاب باأمناطها املتنوعـــة، والقيام مبهمات 
معرفيـــة معقدة لحًقـــا كال�ستيعاب القرائـــي والإبداعي والتجريد 

وال�ستدلل املنطقي ومهارة حل امل�سكالت وغريها.
واأ�ســـار باديلي يف منوذجـــه اإلى اأن تاأثري الذاكـــرة العاملة على 
طلبـــة ال�سعوبـــات يكمـــن يف عدم القـــدرة على ت�سجيـــل املعلومات 
اجلديـــدة وا�ستدعاء القدمية منها، والربط فيمـــا بينهما كما قدم 
�سكوايـــر كاندل �ســـورة حول العالقـــة الوثيقة بني الع�ســـر القرائي 
"الدي�سليك�سيـــا" وق�ســـور هـــذه الذاكـــرة من خالل عـــدم الفهم 
للن�سو�س ال�سوتية اللفظية واملكانية الب�سرية املقروءة والبطء يف 
ترجمتهـــا وكرثة الأخطاء يف قراءتها، وهو ما يعانيه طلبة �سعوبات 

التعلـــم فعـــاًل يف تعلمهـــم، مع تاأكيـــد اأن ا�ستبعاد الق�ســـور احل�سي 
عند ت�سخي�ـــس طلبة ال�سعوبات يعطي انطباًعـــا قوًيّا حول �سالمة 
املثـــريات احل�سيـــة ومنافذهـــا ووجود ق�ســـور يف عمليـــات الذاكرة 
الأربـــع بع�سها اأو كلها، مع ترجيح اأنهـــا ككل كونها وحدة واحدة يف 
عملهـــا لأَنّ الذاكـــرة العاملة اأهم مكـــون لها دون اإغفـــال اأَنّ املكون 
ا  املركـــزي التنفيذي الـــذي متتلكه الذاكرة العاملة يـــوؤدي دوًرا مهًمّ
يف تن�سيط الوظائف ال�سعورية ك�سرعة ا�ستدعاء الكلمات املت�سابهة 
وغري املت�سابهـــة والتجهيز القرائي وربطها مبا هـــو واقعي بحياته، 
وهـــي من املظاهر التي يعاين منها طلبة ال�سعوبات كق�سور وا�سح 

فيها اأثناء تعلمه.
اأ�ساليب عالج ا�سطرابات الذاكرة العاملة:

تنوعت طرق عالج ا�سطراب الذاكرة العاملة واأمناطه، وكونها 
جـــزًءا من الذاكـــرة فقد ت�ستخـــدم عالجات ا�سطرابـــات الذاكرة 
ملراحل الذاكـــرة الأربع ومنها العاملة لذا فاإن طرق العالج توافقت 
مـــع منـــط الت�سخي�س املتبـــع لال�سطـــراب، وعليه فـــاإن العالجات 
ممكن اأن ن�سنفها لنمطني اأولهما الرتبوي والنف�سي وثانيهما طبي 

عالجي، ونتحدث عنهما كالآتي : 
اأ- العـــالج النف�سي الرتبوي : من خالل ا�ستخدام جمموعة من 
الإ�سرتاتيجيـــات والتكنيكات ومنها التدريبـــات املنظمة التي ميكن 
تدعيمهـــا داخل بيئة التعلم وخارجهـــا - كال�سف مثال- بتدريبات 
تبـــداأ باجلـــزء للـــكل و الب�ساطـــة لالأ�سعـــب؛ كالكلمـــات املتقاطعة 
واإعادة ترتيب الكلمات واإكمـــال الأرقام وال�سور والر�سم والألفاظ 
�لذهني���ة و�ملكعب���ات وخط���وط �لع���دد و�أ�سالي���ب �لتهجئ���ة �ملفيدة 
وغريهـــا، وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك بفاعلية ملثل هذه 
ال�سطرابـــات كالإزاحة والتحويـــل واملقابالت الفرديـــة واجلمعية 
وتعزيـــز الطالب لزيادة املقاومة لل�سعف، وتوجيهه لذلك لت�سحيح 
الأفـــكار اخلاطئة، واتباع اأف�سل الطرق لزيادة ن�سبة الرتكيز لديه؛ 
نظـــًرا لرتباطها ب�ســـكل مبا�ســـر بال�سطراب واإك�سابـــه املزيد من 
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مهارات الت�سميع واحلفظ والتعليق وطرح الأ�سئلة الفاعلة واملجربة.
كما اأَنّ للعالج النفعايل العقالين دوًرا بارًزا يف العالج لي�سبح 
الفـــرد يف نهاية املطاف هو امل�سخ�س واملعالج بوقت واحد، وحتديد 
عـــادات اإيجابيـــة للتعلـــم واملذاكـــرة، وا�ستخـــدام اأ�ساليـــب التاأمل 
والتخيـــل ب�سكل اأكرث فاعلية داخل الغرفـــة ال�سفية؛ لإعادة تركيب 
البنيـــة املعرفية ب�ســـكل مت�سل�ســـل ومنطقي؛ مما ي�سهـــم يف تنظيم 
اأف�سل للمعلومات وزيادة فعالية عمل الذاكرة، ومن هذه التكنيكات 
التداعـــي احلر والتنفي�س النفعايل والت�ســـور الذهني واأ�سلوب حل 

امل�سكالت.
وللجانب الأ�ســـري والديني دور كبري يف عالج هذه ال�سطراب 
بل تعّد الأ�سرة ال�سريك الأمثل للمعلم اأو املخت�س للتخل�س من هدا 
ال�سطراب فاللتزام باجلانب الأخالقي وتنمية ال�سمري ت�سهم يف 
ال�ستقـــرار النف�سي والنفعـــايل وال�سعور بالآمـــن والطماأنينة، مما 
ي�سهـــم يف زيادة ن�سبـــة الرتكيز والفهم مثلما لالأ�ســـرة دور يف فهم 
م�سكلة �بنه���م وتعديل �جتاههم لديه خا�سة لرتباط �ل�سطر�بات 
باجلانب البيئـــي كالأ�سرة وتقبله والأخذ بيـــده ل�ساطئ الأمان دون 
ا؛ كتب�سيط املهمة والنتقال  اإغفـــال بع�س الإجراءات اليجابية اأي�سً
بها مـــن ال�سهولة لل�سعوبـــة، وربط مواقف التعلـــم مبواقف حياتية 
يعي�سهـــا الطالـــب، والتكرار املقـــرون بالتعليمات مـــع تفعيل و�سائل 

ا. التعلم بالألعاب وتعليم الأقران والتعاوين اأي�سً

ب - الأع�ساب الطبية العالجية: ويقوم هذا العالج على اأ�سا�س 
وجود خلل دماغي من خالل فح�س الأ�سعة الطبقية وكذلك الرنني 
املغناطي�ســـي يف مناطق حمددة �سبـــق ذكرها، وا�ستخدام جمموعة 
مـــن العقاقـــري املهدئة ل�سبط وتـــرية القلـــق والتوتر لزيـــادة ن�سبة 
�لرتكي���ز �ل���ذي يرفع ب���دوره من ن�س���اط �لذ�كرة لحًق���ا؛ كجل�سات 
ال�سرتخـــاء للعـــالج الطبيعي وممار�ســـة ريا�سات التاأمـــل كاليوجا 
مثـــاًل،  كمـــا اأَنّ لبع�ـــس العقاقـــري دوًرا يف تن�سيط بع�ـــس الوظائف 
الدماغيـــة التي اأ�سابها ق�سور اأثر يف هـــذا ال�سطراب، من خالل 
تن�سيـــط الو�ســـالت الع�سبيـــة للدمـــاغ وتن�سيط الـــدورة الدماغية 
للخاليـــا الع�سبية والناقل املركزي والناقـــالت الفرعية الع�سبية، 
مـــع ال�ستعانة بخـــرباء التغذية والأع�ساب من خـــالل وجود عالقة 
بـــني بع�س الأع�ســـاب والعنا�ســـر الغذائية وتن�سيـــط الذاكرة ككل، 
ممـــا ي�سهـــم يف تن�سيط الذاكـــرة العاملة كاأع�ساب الزعـــرت واإكليل 
اجلبل والأطعمة النباتية كاخل�سار والفواكه، اأو احليوانية كالبي�س 
وم�ستقات الألبان واللحوم احلمـــراء والبي�ساء والأع�ساب البحرية 
واملكمـــالت الغذائية التي تغذي الدورة الدمويـــة للدماغ وتن�سطها؛ 
مثـــل الربوتينـــات وجمموعـــة الفيتامينـــات ب1 – ب9 – ب 15 – 
ب12 - هــــ 15 – وحام�س النيا�ســـني والثيامني والفوليك والأمالح 
والكال�سيوم والف�سفور واملغني�سيوم واملنغنيز والنحا�س والبوتا�سيوم 

وغريها . 
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ظهـــر العالج بالدولفـــني يف ال�سبعينيات من قبل الدكتور بت�سي 
�سميـــث ) Betsy Smith (   يف جزر فلوريـــدا / الوليات املتحدة 
الأمريكيـــة، وبـــداأت الفكـــرة بتفاعل الدلفـــني مع الأطفـــال �سغار 
ا،  ال�سن الذين يعانون من التوحد وعندهم فرتة انتباه حمدودة جًدّ
الأمـــر الذي يحُدّ من قدراتهـــم التعليمية، الدكتور �سميث لحظ اأَنّ 
تفاعل هوؤلء الأطفال مع الدلفني يوؤدي اإلى زيادة ملحوظة يف فرتة 
انتباههـــم اأثناء التفاعل وبعده، وذلك من خالل اإعطائهم مكافاآت 
ذات معنـــى بعد اإجنازهـــم مهمة ما، وتكون تلـــك املكافاأة ال�سباحة 

مع الدلفني. 

ويعـــد العـــالج بالدولفـــني اأ�سلوًبا ناجًعـــا باملقارنة مـــع العالج 
التقليـــدي، ولكـــن ل ميكن ا�ستبدالـــه به ول يقي مـــن املر�س اأو من 
الإعاقـــة، ومـــع ذلك يزيد مـــن فرتة النتبـــاه لدى الأطفـــال ويزيد 

حما�سهم ب�سكل كاٍف.)1(
 Autism and Dolphin( بالدولفـــني العـــالج  و  التوحـــد 

 )Therapy

مر�س التوحد يظهر عادًة ب�سورة طبيعية عند الأطفال الذكور 
يف �ســـن الثالثـــة، ويوؤثر هـــذا املر�س يف قدرة الطفـــل على التوا�سل 
والتفاعـــل مـــع حميطه، وقد ل يتجـــاوب الأطفـــال املر�سى حتى مع 

ترجمة واإعداد: هبة مروان املرم�ري

باحثة ترب�ية

الدلفني و الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة

Dolphins and Children With Special Needs
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اأ�سمائهـــم؛ اإذ يبقى الطفل املري�ـــس يف عزلة دون اأن ينظر اإلى من 
هم حوله، وهي اإعاقة غام�سة واأ�سبابها ما زالت مبهمة. ) 2 (  

وب�سبـــب نق�س طرق العالج التقليديـــة الناجحة، وال�سعوبة يف 
التعامـــل مع الأطفـــال التوحديني لأنهم ل ي�ستجيبـــون للكالم اأو اأي 
حماولة لالت�سال من اخلارج، ويتعاملون بطريقة اأنانية مع عاملهم 
ب�ســـكل ل �سعوري، فـــاإَنّ الدلفني لديهـــا القدرة علـــى اخرتاق تلك 
احلواجز، ولذلك برزت و�سائل جديدة حققت النجاح وظهرت على 

�سكل "العالج بالدولفني ". ) 3 ( 
ما هو برنامج ) D.A.T (  ؟

 Dolphin (  هـــو برنامـــج العـــالج مب�ساعـــدة الدولفـــني
Assisted Therapy (، وهو جتربة جديدة ورائعة يف جمال 
الطب احلديث ، وبع�سهم ي�سنفه كجزء من العالج باحليوان، هذا 
املجـــال يف الطب اأظهر نتائج غـــري عادية مقارنة بالطرق التقليدية 
ـــه مت بالفعل  ا اإل اأَنّ مثـــل العـــالج املو�سوف، ورغـــم اأَنّه جديـــد ن�سبًيّ

توثيق نتائج املر�سى الذين اختاروا جتربته.
 والأ�سا�ـــس لربنامـــج ) D.A.T (  يكمـــن يف �سرق اأوروبا يف 
الحتاد ال�سوفيتي �سابقًا والبحر الأ�سود، وقد اأُدير من قبل الدكتورة 
لودميال لوكينـــا  ) Dr. Ludmilalukina ( وفريق بحثها 
يف العـــام )1986(، يف حو�ـــس مائي يقـــع يف �سيفا�ستوبول يف دولة 
اأوكرانيـــا، وكان الفريق مكوًنا من املهنيني والأطباء مبتو�سط خربة 
) 15 ( عاًمـــا بالعمـــل مع الدلفـــني والأطفال، وبرئا�ســـة الدكتورة 
لوكينـــا، وميتلك هـــذا الفريق القـــدرة على بناء القاعـــدة النظرية 
والتطبيـــق العملـــي للربنامج امل�سمـــم لالأطفال الذيـــن يعانون من 
التوحـــد ) A.D.D (، لالأعمـــار مـــن ) 2-12 ( �سنـــة، وهنالك 
برنامج اآخر للرا�سدين �سمن اأمرا�س وحاجات �سيكولوجية وطبية 

متعددة. ) 4 (
وقـــد اأعرب العديد من اأهايل الأطفـــال التوحديني عن النجاح 
والتقـــدم العجيـــب بعد جل�ســـات "العـــالج مع الدلفـــني"، فالطفل 

)Lukas ( مـــن الأطفال الذيـــن كان للدولفني اأثـــٌر يف حياتهم، 
فهو طفل م�ساب بالتوحد وعمره ) 4 ( �سنوات، ولي�س لديه اأي لغة 
للتفاعل، وبالكاد يظهـــر اأي تعبري متعلق بالوجه، ول يتكلم، وحالته 
ال�سحيـــة غـــري م�ستقـــرة، ول يبـــدي اأي ات�سال مع بيئتـــه، فخ�سع 
لوك�ـــس للعـــالج بالدولفـــني،  وهذا و�ســـف والدته عـــن كيفية تغيري 

الدولفني ابنها: 
  " .... اأقارن عالج ابني لوك�س مع الدولفني بالباب الذي ُفـِتَح 
له ليدخل عاملنا، اأ�سبح ابننا اأقرب اإلينا بف�سل الدولفني، لن اأن�سى 
اأبـــدًا تلـــك اللحظة عندما قـــام لوك�س بتقبيل يـــدي يف ال�سيارة بعد 
اليوم الأخـــري للعالج، �سحك ونظر يف عيني، مـــن تلك النقطة كل 
ـــن يوًما بعد يوم".  �ســـيء كان اأ�سهل، منو ابنـــي وفهمه ازداد وحت�َسّ

  ) 3(
ما هو برنامج  ال�سفاء ) كوكب املاء ( ؟

لل�سنـــة اخلام�سة علـــى التوايل يتميز العـــالج املقدم من كوكب 
املـــاء بف�سل اجلهود امل�سرتكة من قبل ال�سركة التي اأ�س�ست برئا�سة 
بـــام وتيم دفيد�سون، فقد اأ�سبح تفاعـــل الأطفال ذوي الحتياجات 
اخلا�سة وذويهم مع الدلفني معًا "ممكنًا"، لق�ساء جتربة متميزة 
ومرحـــة على ال�ساطئ، مع الرتكيز علـــى الأطفال ذوي الحتياجات 

اخلا�سة. ) 5 (
ّ يف ميـــاه خليـــج املك�سيك علـــى طول   وتنظـــم رحـــالت تق�ـــسٍ
�سواطـــئ جزيـــرة )�سيـــل(، حيث يتواجـــد الأطفـــال وعائالتهم يف 
املـــاء ويتفاعلون مع املخلوقات البحرية مثـــل )جنم البحر، املحار، 
ال�سمكـــة املنتفخـــة، الدولفني(، ممـــا يعود بالفائدة علـــى الأطفال 

والرا�سدين. 
واأثنـــاء اجلل�ســـات العالجية املقـــررة متر العائـــالت مبحطات 
خمتلفة مـــن اأخ�سائيي العالج الطبيعـــي ومعاجلي امل�ساج املهنيني 
ومعاجلي وات�سو )WATSU(، بحيث يعملون مع كل عائلة على 
حت�سني مـــدى حركة الطفل وا�سرتخاء ع�سالته و�سحتها، وحت�سني 
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مهاراته التوا�سلية والإ�سرتاتيجيـــات ال�سيكولوجية والف�سيولوجية، 
وتق���دمي �خلدمات �لعالجية �ل�ساملة �لت���ي تت�سمن: �لعالج �ملائي، 
والعالج الـــذي يقدمه الأخ�سائي النف�سي لتح�سني التكامل احل�سي 
لالأطفـــال، وممار�ســـة الفنـــون املعربة؛ كلعـــب الأطفـــال بالأ�سكال 
املختلفـــة )مثـــل الدهـــان والطـــني والري�ـــس واملحار(، مـــع ت�سجيع 
الأطفـــال علـــى التفاعـــل مـــع الدلفـــني يف املحيط، وي�ســـع مدر�س 
املو�سيقى اللم�سة ال�سحرية للرحلة؛ بحيث ي�سلي الأطفال بالأنا�سيد 
والأحلان لإعطائهم الفر�سة لال�ستجابة ملثري الإيقاع، ويف منت�سف 
الأ�سبـــوع تنظم رحالت اإلـــى مور�سن �سريينـــغ يف فلوريدا، للغط�س 
واللعـــب يف عيون املـــاء النقية املتدفقة من باطـــن الأر�س، والتظلل 

حتت اأ�سجـــار ال�سيرب�س املهيبة التي حتمي احلياة الربية واملحاطة 
مبناطـــق الربيـــع ، بحيث ت�سفي هذه الرحلـــة التجديد قبل الرجوع 
اإلـــى املحيط، كل ذلك مل�ساعـــدة الطفل وعائلتـــه؛ ملمار�سة حياتهم 

الطبيعية كعائلة لديها طفل ذو احتياجات خا�سة. )2 (
يف النهاية ُيوؤَمل اأن تتواجد مثل هذه املراكز يف بالدنا العربية، 
فنحـــن منتلـــك اخلـــربات املوؤهلـــة وراأ�س املـــال والطبيعـــة اخلالبة 
لنتمكـــن مـــن مد يد العـــون لالأطفـــال ذوي الحتياجـــات اخلا�سة؛ 
للو�سول بهم اإلى اأق�سى قدراتهم وحتقيق التفاعل الإيجابي بينهم 

وبني جمتمعهم. 

املراجع: 
1.http://website.lineone.net/~webjungle/dolphin.html.
2.http://Arabic.cnn.com/2004/scitech/42//Autism.med/index.html.
3.http://www.mtec-ag.de.
4.http://www.dolphinassistedtherapy.com.
5.http://www.waterplanetusa.com/programneeds2.html.

� � �
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ُيَعـــُدّ الربط بـــني العلوم املختلفـــة واملعارف من اأهـــم الأ�سباب 

للتعلـــم، وكان التوجـــه لتنظيم املواد الدرا�سيـــة لتخفيف العبءعن 

التالميـــذ، فتـــم جمعهـــا حتت مظلـــة واحد، حيـــث اأ�سبـــح التاريخ 

واجلغرافيـــا حتـــت مظلـــة العلـــوم الجتماعيـــة، والفقـــه واحلديث 

والعقيدة حتت مظلة العلوم ال�سرعية، والكيمياء والفيزياء والأحياء 

حتـــت مظلـــة العلـــوم، والإح�ســـاء واجلـــرب والتحليـــل حتـــت مظلة 

الريا�سيـــات، حيث ظهرت بع�ـــس الأفكار الداعية اإلـــى ربط املواد 

الدرا�سيـــة كاأ�سلوب ملعاجلـــة بع�س عيوب املناهـــج املنف�سلة وذلك 

مبحاولـــة ربط اأجزاء املـــادة الواحدة اأو املـــواد املختلفة عن طريق 

اأثر التكامل الأفقي  يف حت�سني الن�ساط التعليمي لدى 

طالب ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي يف البادية ال�شمالية الغربية

املعلمتان: ن�شرين ح�شني التعامرة 

ميناء �شالح علي ال�شبعة 

مدر�شة رابعة العدوية الأ�شا�شية 

البادية ال�شمالية الغربية

اإتاحة الفر�سة للمعلم لي�سري اإلى الرتابط، اأو ب�سورة الربط املنظم 

من خـــالل خطة تظهر العالقات بني املـــواد املختلفة، اأو عن طريق 

الدمـــج الذي يعتد حماولة اإيجاد عالقات اأقوى بني املواد الدرا�سية 

يف املنهـــاج الواحـــد الدرا�س، حيثـــاإن التعلم الواقعـــي يرتبط اليوم 

بالدمج بني املواد الدرا�سية.

التكامل نظام يوؤكـــد درا�سة املواددرا�سة مت�سلة بع�سها ببع�س 

لإبراز عالقات وا�ستغاللها لزيادة الو�سوح والفهم، وهو يعد خطوة 

ا)اللقائي،  و�سطـــى بني انف�سال هـــذه املواد واإدماجها اإدماًجـــا تاًمّ

.)142 :1995
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والرتابـــط تغطيـــة املو�سوعـــات املختلفـــة دون اأن تكـــون هناك 

جتزئـــة اأو تق�سيم للمعرفة اإلى ميادين منف�سلـــة، اأو اإلى الأ�ساليب 

واملداخـــل التي تعر�ـــس فيها املفاهيـــم واأ�سا�سيات العلـــوم، بهدف 

اإظهـــار وحدة التفكري وجتنـــب التمييز والف�سل غـــري املنطقي بني 

جمالت العلوم املختلفة )لبيب ومينا، 1993: 176 

�سور التعليم التكاملي واأ�سكاله

1. الربـــط بـــني املـــواد املنف�سلـــة مـــن خـــالل اإثبـــات العالقة بني 

مو�سوعـــني اأو اأكرث، كربـــط مو�سوعات يف التاريـــخ مبو�سوعات يف 

اجلغرافيا )مثاًل: تاريخ فل�سطني وجغرافية فل�سطني(.

2. تو�سيـــع جمـــالت الدرا�ســـة مـــن خالل جتميـــع املـــواد املت�سابهة 

اأو اخلـــربات التعليميـــة املتكاملـــة يف جمـــال واحـــد، كالدرا�ســـات 

الجتماعيـــة )تاريخ، جغرافيا، تربية وطنيـــة( والدرا�سات العلمية 

)فيزياء، كيمياء، اأحياء(.

3.  مناهـــج مرتابطـــة مـــن خالل اإقامـــة عالقات عامـــة معينة بني 

مادتـــني اأو اأكـــرث، كاأن يعمل معلـــم اللغة العربية مـــع معلم التاريخ، 

وذلـــك بتكليـــف الطالب كتابـــة مو�سوعـــات يف التعبـــري تربط بني 

فرتات تاريخية معينة.

4. اإيجـــاد مناهـــج مدموجة من خالل دمج مـــواد مرتابطة يف مادة 

درا�سيـــة، فمثـــاًل تدمـــج مو�سوعـــات يف اجلغرافيا مـــع مو�سوع له 

عالقة بالفيزياء يف مادة درا�سية مثل: "طبقات الأر�س".

5.املجـــالت الوا�سعـــة، وذلـــك بدمـــج مو�سوعات كثـــرية يف مبحث 

جديـــد؛ كاأن يرتكب علم درا�سة البيئـــة من علم الأر�س واجلغرافيا 

والكيمياء وال�سيا�سة وعلم الجتماع.

6.  الوحدات القائمة على مو�سوع درا�سي، حيث تدور الدرا�سة حول 

حمور رئي�ـــس ُي�ستق من املادة الدرا�سية ذاتهـــا، ولكنه يعالج ناحية 

ذات اأهميـــة يف حياة الطلبة، ول يتقيد بتنظيم احلقائق واملعلومات 

التي ُتدر�س تنظيمًا منطقيًا، كما اأنه ل يلتزم باحلدود الفا�سلة بني 

فروع املادة، اأو بني املادة واملواد الدرا�سية الأخرى.

 Serveral وي�سمـــى)Acro(و)  التكاملـــي  التعليـــم  م�ستويـــات 

)Disciplines

)Sequenced(اأ-النموذج املتتابع

و يف هـــذا النمـــوذج يعاد تنظيم املفاهيم واملهـــارات واملوا�سيع 

مـــع الإبقـــاء علـــى انف�سالها، مـــع احلر�س علـــى اإيجـــاد اإطار عام 

يجمعها،ويحقـــق الربـــط بـــني جمالـــني خمتلفـــني والتن�سيـــق بـــني 

املعلمني)ال�سعيدي،1981: 78(.

)Shared(ب-النموذج امل�سرتك

)Webbed(ج-النموذج املن�سوج

ويختار هذا النموذج فكرة رئي�سة تعالج املواد الدرا�سية،فتكون 

ـــا عن تدري�س املفاهيـــم اخلا�سة بكل مادة  حمـــوًرا لتدري�سها عو�سً

على حدة.

  )Connected(د-النموذج املت�سل

وهـــذا النمـــوذج يركز على الأفكار الوا�سعـــة يف حمتوى املنهج؛ 

حيـــث تدمـــج املهـــارات العقليـــة واملهـــارات الجتماعيـــة ومهارات 

التدري�س واملهارات التقنية،فتتجاوز جميع املواد الدرا�سية.

)Integrated ( و- النموذج املتكامل

و يحقـــق هذا النمـــوذج التكامـــل يف خمتلف املـــواد الدرا�سية؛ 

حيـــث يتم اإن�ساء مناذج م�سممة وقائمـــة على اأ�سا�سيات املعرفة يف 

كل جمال و يتم مزجها لإبراز العالقات امل�سرتكة بينهما من خالل 

املهارات و املفاهيم و الجتاهات.)اإبراهيم،1992: 112(.

املربرات ل�ستخدام التكامل

1. املنهج املتكامل اأكرث واقعية واأكرث ارتباًطا مب�سكالت احلياة التي 

يواجهها الفرد يف حياته.

2. الأ�سلـــوب التكاملي يتفق مـــع نظرية اجل�ستالـــت يف علم النف�س 

الرتبـــوي، حيث اإَنّ املتعلـــم يدرك الكل قبل الأجـــزاء، والعموم قبل 

اخل�سو�س،... وهكذا )الوكيل، 1996: 43(.

3-تتخل�ـــس املناهج املتكاملـــة من عملية التكـــرار التي تت�سف بها 
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مناهـــج املواد املنف�سلة، مما يوفـــر وقتًا لكل من املعلم واملتعلم، ول 
يثري امللل لديهما.

ا وعلمًيّا، حيث  4- املناهـــج املتكاملة تعمل على تنميـــة املدر�س مهنًيّ
يجـــد املعلم نف�ســـه بحاجة دائمة لتطويـــر نف�سه وتنويـــع معلوماته، 
وذلـــك لتتنا�ســـب مـــع املعلومـــات املت�سعبـــة واملتنوعة التـــي يقدمها 
لطالبه.ومن الأمور التـــي تي�سر التكامل التعليمي اتباع نهج تعليمي 
جامع بـــني التخ�س�سات �سواء يف اإعداد املقـــررات الدرا�سية اأو يف 

تطبيقها)�سحادة،1999(.
4- التكامـــل يعـــرتف بوجـــود املـــواد املنف�سلة كما يعـــرتف بوجود 
حدود لـــكل مادة، ولكنه يتخطى هذه احلـــدود كلما دعت ال�سرورة 
دون دمـــج كامـــل، واإذا كان التكامل يعني الإفـــادة من مادة لعر�س 
مو�سوع يف مادة اأخرى،فهو يعني التكامل يف �سخ�سية املعلم وطرق 

التدري�س التي ي�ستخدمها.
ا وب�ســـورة مبا�سرة على جوانـــب العملية  5- التكامـــل ينعك�ـــس كلـًيّ
التعليمية كافة واأن�سطتـــه اإذا مت تطبيقه ب�سورته املطلوبة، ويجباأل 
يـــرتك لل�سدفـــة اأو لالجتهـــادات ال�سخ�سية من جانـــب املعلم؛اإذ 
املطلـــوب هو خربات متكاملـــة يدرك من خاللهـــا املتعلم العالقات 

الوظيفية بني املعارف وتكاملها. )اللقاين،1995(
اأ�س�س بناء املنهج التكاملي.

   يقوم بناء املنهج التكاملي على الآتي:
اأ - تكامل اخلربة ب -تكامل املعرفة ج -تكامل ال�سخ�سية 

د -مراعـــاة مليول الطالب رغباتهم هـ -مراعاة الفروق الفردية 
و- التعاون والعمل اجلماعي 

*خطوات بناء املنهج التكاملي.
اأوًل: العنا�ســـر الأ�سا�سية: اأهم العنا�ســـر التي ت�سهم بدرجة كبرية 
هـــي: الربط بني اخلـــربات املختلفـــة وهي:املفاهيـــم، واملهارات، و 

القيم.
ثانيـــًا: املبـــادئ التنظيميـــة: مـــن اخلا�ـــس اإلـــى العام: مـــن الفرد 

وخ�سو�سيـــات اجلزء ثم اإلى اأن ن�ســـل لأعلى م�ستوى يف املجتمع اأو 
الدولة.

م���ن �لق���دمي �إل���ى �لديث:ه���ذ� �ملب���د�أ ل ي�سمل جمي���ع �ملو�د 
واملعارف، اإمنا ي�سلح للبع�س مثل املواد التاريخية.

مـــن احل�سي اإلى املجرد: الطفـــل ال�سغري يتعامل مع املح�سو�س 
ول يفقـــه يف املجرد، ولذلك عند التنظيم نراعي يف املراحل الأولى 
للتعليـــم الأ�سياء املح�سو�ســـة ويف املراحل العليـــا ميكننا طرح املواد 

املجردة. 
خطوات تخطيط املنهج التكاملي وتنفيذه:

لبـــد يف بدايـــة احلديث مـــن تاأكيد نقطتني مهمتـــني؛ اأولهما: 
اأن تخطيط املناهج التكامليـــة وتنفيذهاب�سكل علمي مفيد للطالب 
اأمـــر اأكرث �سعوبة واأكـــرث تعقيًدا من التعامل مع املـــواد املنف�سلة اأو 
التقليديـــة املتبعة يف اأكرث الأنظمة التعليمية.وثانيهما: اأن اخلطوات 
املتبعـــة يف تخطيط املناهـــج التكاملية وتنفيذهـــا تختلف باختالف 

النوع املراد بناوؤه اأو التنظيم الذي �سيتم تبنيه.
م�سكلة الدرا�سة 

1-عدم قدرة طالب ال�سف ال�سابع على الربط بني املواد الدرا�سية 
املختلفـــة وتوظيـــف املعرفـــة التـــي اكت�سبهـــا يف اأن�سطتـــه التعليمية 
الأخـــرى، كاأني�ستفيـــد مـــن معرفـــة اكت�سبهـــا يف مبحـــث ليطبقهـــا 
يف مبحـــث اآخـــر، مثـــال: اأن ي�ستفيد مـــن در�س مقيا�ـــس الر�سم يف 

الريا�سيات، لر�سم خريطة الأردن يف اجلغرافيا.
2-عـــدم التوا�ســـل بـــني طـــالب ال�سف ال�سابـــع، لربـــط خرباتهم 

املعرفية يف مواقف واأن�سطة �سفية اأخرى.
3-  عدم ت�سجيع املعلمني للطالب بكيفية الربط بني املواد الدرا�سية 
لعم���ل ن�س���اط �سف���ي متكامل؛ حي���ث �إن و�جب �ملعل���م تعليم طالبه 

القدرة على الت�سال مع الآخرين، والقدرة على تقييم اأعمالهم.
اأهمية  الدرا�سة:

1. عر�س اأعمـــال الطلبة التي ا�ستخدم فيها الدمج الدرا�سي لبيان 
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اأهميتها وقيمتها.
2. ت�سميم زوايـــا ممتعة داخل ال�سفوف وتنفيذ اأن�سطة تركز على 

التكامل الدرا�سي.
3. ت�سهيل و�سول الطلبة اإلى م�سادر التعلم املختلفة.

4. ال�ستفادة الق�سوى من الفراغ املوجودة يف املدر�سة.
5. ال�ستفـــادة من بناية املدر�سة و�ساحاتهـــا يف الن�ساطات التعلمية 

املدجمة.
حمددات الدرا�سة 

1-اأجريـــت هـــذه الدرا�ســـة وفـــق املحـــددات الآتية: اقت�ســـار هذه 
الدرا�ســـة على عينة من طلبة ال�سف ال�سابـــع الأ�سا�سي يف مديرية 
تربيـــة البادية ال�سمالية الغربية، ولهـــذا يتوقف ت�سميم نتائج هذه 

الدرا�سة على مدى متثيل العينة ملجتمعها.
ال�ستبانـــة التـــي طبقهـــا الباحثـــان يف نهايـــة التجربـــة كان مـــن 
اإعدادهمـــا، لذا فـــاإن نتائج هـــذه الدرا�سة تعتمد علـــى مدى �سدق 

وثبات هذا الختبار.
عينة الدرا�سة:

مت اختيـــار عينـــة الدرا�سة بالطريقـــة الع�سوائيـــة الطبقية من 
جمتمـــع الدرا�ســـة، حيـــث مت اختيـــار)6( �سعب: منهـــا )3( �سعب 
للذكور و)3( �سعب لالإناث، واختار الباحث �سعبة من �سعب الذكور 
و�سعبتني من �سعب الإنـــاث لتكوين املجموعة ال�سابطة، اأما ال�سعب 

الباقية لكل من الذكور والإناث فهي متثل العينة التجريبية.
جمتمع الدرا�سة:

تكـــون جمتمـــع الدرا�سة مـــن طلبة ال�ســـف ال�سابـــع الأ�سا�سي 

يف مديريـــة تربيـــة الباديـــة ال�سماليـــة الغربيـــة للعـــام الدرا�ســـي 
2013/2012م ؛ حيـــث بلغ حجم عينة الدرا�ســـة تبًعا لإح�سائيات 
مديريـــة الرتبيـــة والتعليـــم ) 2022 ( طالًبا وطالبـــة موزعني على 

)81( �سعبة.
التو�سيات

- ت�سجيـــع بناء املناهج املتكاملة من خـــالل تعريف املعلمني ورجال 
الرتبية باأهمية ومربرات قيام هذا النوع من املناهج، �سواء بالن�سبة 

للطالب اأو بالن�سبة لطموحات وحاجاتها الدولة. 
- اهتمـــام كليـــات الرتبية باإعـــداد املعلمني يف اأكرث مـــن تخ�س�س 

علمي واحد.
- عـــدم تاأكيد املـــادة العلمية وحفظها كغاية للعمليـــة التعليمية، بل 
ينبغي اأن ي�سجع التدري�س الفاعل والهادف ممار�سة وتنمية عمليات 
التفكـــري، وميكن اأن ميهد ذلك لتحقيق املنهج املتكامل يف امل�ستقبل 

القريب.
- النتقال من تعليم حمور معني اإلى تعليم حموره الطالب، وانتقال 
دور املعلـــم مـــن القائد املخطط للعمليـــة التعليمية اإلـــى دور املوجه 

واملر�سد. 
-  التخطيـــط اجلماعـــي، وي�ســـرتك فيـــه املعلمون والفنيـــون بعمل 
ن�سرات تبني اأجزاء الرتابط يف املواد الدرا�سية، وتعقد الجتماعات 
من وقت لآخربني املعلمني و املوجه لدرا�سة اأن�سب الطرق والأ�ساليب 

للقيام بالتكامل الدرا�سي. )الوكيل ،2001( 
- ت�سجيـــع الطالب على اأهميـــة الربط التعليمي بني املواد الدرا�سية 

من خالل عمل الأن�سطة امل�سرتكة بني املعلمني.

املراجع:
1-�سيغان، روجيه، و�سع �ملقرر�ت �لدر��سية وتنفيذها، دليل منهجي، ط،1980

2-د.�للقاين، �أحمد ح�سني، �ملنهج، �لأ�س�ص، �ملكونات ، �لتنظيمات، ط،1995
3-د. �لوكيل، �أحمد، ح�سني ممود، �لجتاهات �لديثة يف تخطيط وتطوير مناهج �ملرحلة �لأولى، ط1، 2001 القاهرة.

4-د.�ل�سامر�ئي، ها�سم، د.�إبر�هيم �لقاعود، د.ممد، �أحمد �ملومني، �ملناهج �أ�س�سها، تطويرها، نظرياتها، ط2، دار الأمل، الأردن،2000.
5-د.الوكيل،اأحمد،د.حممد اأمني، 

    �ملفتي، �ملناهج، �ملفهوم، �لعنا�سر، �لأ�س�ص، �لتنظيمات، �لتطوير.ط1، جامعة عني �سم�س 
6-ال�سعيدي، منرية ح�سن، املناهج املتكاملة، مكتبة النجلة، القاهرة،1981 .



85

منذ اأن وجـــد الإن�سان على هذه الأر�ـــس، وهو يف بحث م�ستمر 
عمـــا ي�سهل له حياته، ويجعلها اأكرث متعة وب�ساطة، فبو�ساطة العقل 
ا�ستطاع الإن�سان التو�سل اإلى ما مل يكن معروًفا من قبل من معارف 
وعلـــوم، فاكت�سف النار، و�سنـــع الأدوات الأ�سا�سية التي ت�سهل عليه 
ة للعد واحل�ســـاب، فا�ستخدم  اأمـــور معي�سته، و�سعـــر باحلاجة املا�َسّ
اأ�سابـــع يديـــه، لكنـــه اأدرك بعد ذلـــك باأنهـــا ل تفـــي بالغر�س، ول 
تنا�سب العمليات احل�سابيـــة التي يحتاجها، مما تطلب منه البحث 
عـــن و�سائل حتقق له غر�ســـه، ومع مرور جمموعة مـــن التطورات، 
و�ســـل اإلـــى عـــامل التكنولوجيـــا التي حققت لـــه مبتغـــاه، فوفرت له 

اأثر التعليم مب�شاعدة احلا�شوب يف حت�شيل طلبة ال�شف 

الثالث الأ�شا�شي من ذوي �شعوبات التعلم يف املهارات 

احل�شابية الأ�شا�شية

املعلم م�شطفى حمم�د �شالح درادكة

مدر�شة عثمان بن عفان املجتمعية الأ�شا�شية 

مديرية الرتبية والتعليم ق�شبة اإربد

و�سائـــل واأدوات تهدف اإلـــى تطوير اأ�ساليب التعلـــم والتعليم، وخلق 
مناخ تعليمي منا�سب وفعال، مما مكن املدر�سني من التحكم بنواجت 

العملية التعليمية )العقيلي،1994(.
وتقـــوم التقنيـــات الرتبويـــة بـــدور مهـــم يف حت�ســـني العمليـــة 
الرتبوية بجميع جمالتها الإن�سانيـــة، والجتماعية،  والقت�سادية، 
وال�سيا�سيـــة، حيث ا�ستخدمت الأجهـــزة، والأدوات، واملواد، وجميع 
الإمكانـــات املتاحـــة �سواء اأكانـــت مبا�سرة اأم غـــري مبا�سرة، مادية 
اأم غـــري مادية؛ لرفع درجـــة الكفاءة والإتقان واجلـــودة يف العملية 

التعليمية )غزاوي، 2000(.
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ويعد احلا�سوب �سمة من �سمات هذا الع�سر، ل ميكن ال�ستغناء 
عنـــه؛ ملا قدمه من بيئة تعليميـــة مريحة وممتعة اأثناء تعليم الطلبة، 
فجعلهم مبني للتعلم متمتعني بالن�ساط و�ليوية خا�سة يف جمال 
الريا�سيات) العجلـــوين و�سبح،2003(. كمـــا اأن للحا�سوب القدرة 
علـــى حل بع�ـــس امل�ســـاكل الريا�سية، واإجـــراء العمليـــات احل�سابية 
ومعاجلته���ا ب�سرعة هائلة، وتقدمي �لأ�س���كال و�لر�سومات �لهند�سية 

ب�سكل دقيق ووا�سح )�سناق،2002(، 
وقـــد اأكد والكر )Walker،1999( اأن احلا�سوب ل يعد و�سيلة 
تعليمية جديدة فقط، بـــل اإن التطبيقات املتوفرة يف احلا�سوب التي 
توافقـــت مع ثورة الت�ســـالت، قد �ساهمت يف رفـــع م�ستوى العملية 
التعليميـــة واملعرفيـــة يف املجتمعات، مما اأتـــاح الفر�سة للطلبة ذوي 
�سعوبات التعلم لإدخال املعلومات، وتخزينها وا�سرتجاعها، واإجراء 
�لعملي���ات �لالزمة لها، وتقدمي �لنتائج ب�سكل فوري، كما وفر فر�سة 
التعلم الذاتي ب�سكل فردي )كامل،2003(، وتعد الربجمية التعليمية 
و�سيلـــة لتنظيم املادة العلمية، فيتـــم التحكم بها عن طريق تخطيط 
املواقف التعليمية املنا�سبة، ومن خاللها نتمكن من حتقيق الأهداف 
املرجـــوة، والتاأكد من حدوث التعلم لدى الطلبة )ال�سغري،2005(. 
وهـــذا كله جعل الربجمية تعد همزة الو�سل بني احلا�سوب التعليمي 
واملتعلمني، ف�سممت الربجميـــات التعليمية بتحقق اجلودة العالية، 

والأهداف التعليمية املرجوة من التعلم.
مفهوم �سعوبات التعلم

لقد تعـــددت مفاهيـــم �سعوبات التعلـــم ب�سبب تقلـــب الظروف 
ومظاهـــر �سعوبـــات التعلم عند الطلبـــة، حيث اإنـــه ل يوجد تعريف 
جامع مانع لكل ظروف الطلبة ذوي �سعوبات التعلم؛ ب�سبب الطبيعة 
غـــري املتجان�سة لهـــذه الفئة )عريفـــج وال�سالم وم�سلـــح، 2006(، 
فقـــد عرف خطاب )2006( �سعوبات التعلـــم كما اأوردتها احلكومة 
الحتاديـــة للعام 1968 على اأنهـــا ا�سطرابات تظهـــر على الأطفال 
مـــن خالل �سعوبة الكالم، والقراءة، اأو الكتابة اأو قدرات ال�ستماع، 

والقـــدرات الريا�سية، وهذه ال�سعوبات ناجتـــة عن خلل يف وظائف 
اجلهاز الع�سبي املركزي.

اأ�سباب �سعوبات التعلم
يعد حتديد اأ�سبـــاب �سعوبات التعلم بعينها اأمـــرًا �سعبًا؛ لتعدد 
الأ�سبـــاب واختالفهـــا، وتداخلهـــا مـــع الإعاقـــات الأخـــرى، فحاول 
الباحثـــون واملهتمـــون يف هـــذا املجال معرفـــة الأ�سبـــاب املوؤدية اإلى 

�سعوبات التعلم، وميكن اإجمالها مبا ياأتي:
اأوًل: العوامل الوراثية

 العوامـــل الوراثيـــة من الأ�سبـــاب املوؤدية اإلى اإحـــداث �سعوبات 
التعلم عند الأطفال، وخا�سة عند التوائم املتطابقة، اأو عندما يوجد 
عند اأحد الإخوة، اأو الأخوات، اأو الأعمام، اأو العمات، اأو الأجداد، اأو 

اجلدات �سعوبات تعلم )عبد الوهاب،2003(.
ثانيًا: العوامل البيئية

اأكد بع�س الباحثني اأن العوامل البيئية ت�سهم يف خلق ا�سطرابات 
تعلمية لدى الأطفال، حيث اإن �سوء التغذية لفرتة طويلة، وخا�سة يف 
فرتة مبكـــرة، يوؤدي عندهم اإلى حدوث �سعوبـــات تعلم، وي�سبحون 
غـــري قادرين على ال�ستفادة من اخلـــربات التي تقدم اإليهم، ويعمل 
على ت�ستت انتباههم، واإن �سوء معاملة الآباء لأبنائهم وعدم الرعاية 
بهـــم يوؤدي اإلى حتقيق �سعوبات تعلـــم لدى الأطفال كذلك )كوافحة 

وعبد العزيز، 2005(.
ثالثًا: الإ�سابات املكت�سبة

اإن تعر�ـــس الفرد لبع�ـــس الإ�سابات، يوؤدي اإلـــى حدوث خلل يف 
اجلهـــاز الع�سبـــي املركزي، مما يـــوؤدي اإلى حـــدوث �سعوبات تعلم 
عنـــده، وقد تكون هذه الإ�سابات قبل الـــولدة، اأو اأثناءها اأو بعدها، 
ب�سبـــب نق�ـــس تغذية الأم خالل فـــرتة احلمل، ونق�ـــس الأوك�سجني 
اأثناء فرتة الولدة، كل هذه الأمور حتدث لدى الأفراد ذوي �سعوبات 

التعلم) اأبو الفخر،2005(
ال�سعوبات اخلا�سة بالعمليات احل�سابية )الريا�سيات(
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يعـــد الريا�سيات لغـــة رمزية عاملية �ساملة لـــكل الثقافات، وهي 
مـــن اأهـــم الأن�سطة التدري�سيـــة التي ت�ساعـــد الطلبة علـــى اكت�ساب 
طرق، واأ�ساليـــب التفكر العلمي القائم علـــى ال�ستدلل، والربهان، 
وعمليات عقليـــة حلل امل�سائل، وامل�ســـكالت الريا�سية. وتتميز مادة 
الريا�سيـــات بالناحية املنطقية، ول جمـــال للعاطفة يف احلكم على 
�سدق ق�ساياها، اأو طرق ا�ستقـــاق نتائجها، وهذا يحقق املو�سوعية 

لدى الطلبة.
اإن طلبـــة ذوي �سعوبات التعلم مع غريهم من الطلبة العاديني، 
يعانـــون مـــن �سعـــف املهـــارات احل�سابيـــة الريا�سية؛ وذلـــك لعدم 
الهتمـــام الكايف بهـــم، وتوفري املعلومـــات ال�سابقة لتعلـــم املهارات 
�جلديدة ب�سرعة، وعدم �إتاحة �لفر�سة لتقدمي �ملفاهيم �لريا�سية، 
وعدم التاأكد من فهمها وا�ستيعابها. وكذلك من الأن�سطة التي متكن 
الطلبة من حـــل امل�ساكل التي يواجهونهـــا، ومتكنهم من ال�ستدلل، 
ا�ستخـــدام املعرفة، واحلقائـــق، والقواعد، والنظريـــات الريا�سية، 

وال�ستفادة منها يف جميع مناحي احلياة )الزيات،1998(.
 مظاهر �سعوبات الريا�سيات

 تتعـــدد مظاهـــر �سعوبـــات التعلـــم عنـــد الطلبـــة يف العمليـــات 
احل�سابية على النحو الآتي: )الوقفي، 2003؛ القا�سم،2000(.

�سعوبة الربط بني الرقم ورمزه، فيطلب من الطالب كتابة الرقم )9( 
فيكتب رقم )8(.

�سعوبة كتابة اجتاه الأرقام، فيطلب منة كتابة رقم )4( فيكتبها )3(.
�سعوبــــة يف التمييز بني الأرقام املت�سابهــــة يف الجتاهات فيكتب رقم 

)8( هكذا )7(.
�سعوبــــة يف قــــراءة الأعداد وكتابتهــــا، وقد يقراأ الرقــــم )54( ويكتبه 

.)45(
.)% ،x ،- ،+ ( سعوبة يف متييز الإ�سارات احل�سابية�

�سعوبــــة يف متييز الأ�ســــكال الهند�سية، كاملربــــع، وامل�ستطيل، واملثلث، 
والدائرة.

�سعوبة يف اإجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة كاجلمع والطرح 
والق�سمـــة وال�سرب، فمثـــاًل يطلب من الطالب جمـــع عددين )84( 

و)17(، فيقوم الطالب باجلمع هكذا
3       7                      2       4                      8         4     
4       4        +           6       6      +              1         7  + 
7       1                     8        0                      9        1      

ن�سي الطالب اأن ي�سيف يف الأمثلة ال�سابقة )باليد واحد( فخرج 
اجلواب خطاأ، رغم طريقة اجلمع ال�سحيحة. 

خ�سائ�س املتعلمني ذوي �سعوبات تعلم الريا�سيات
ترتبـــط �سعوبـــات التعلـــم يف الريا�سيـــات بجوانـــب عقليـــة، اأو 
ج�سدية، اأو انفعالية، اأو �سلوكية، اأو عدم النتباه والتمييز، وال�سعف 
احل�ســـي، فقـــد اأثبتـــت بع�ـــس الدرا�ســـات اأن �سعوبـــات التعلـــم يف 
الريا�سيات لبع�س الطلبة ناجت عن قلة النوم اأو الطعام، مما يوؤثر يف 
العمليات العقلية، وانخفا�س كفاءتهـــم، وميكن التعرف اإلى الطلبة 
الذين يعانون من ذوي �سعوبات تعلم يف احل�ساب من خالل الأخطاء 
التـــي يقعون بهـــا، فتكرار الأخطاء التـــي وردت �سابًقا يـــدل على اأن 
الطلبة يعانون من �سعوبات التعلم يف العمليات احل�سابية،  والتباعد 
بني التح�سيـــل وقدرة الطلبة الكامنة على التعلـــم، فاإن عدم توافق 
القـــدرة مـــع التح�سيل ووجـــود التباعد يعد دللة اأخـــرى على وجود 
�سعوبـــات تعلم عنـــد الطلبـــة.  واإذا اأقَرّ معلمو ال�سف بـــاأن الطالب 
متعرث يف املواد الدرا�سية املقررة عليه، على الرغم من اأن �سلوكه يقع 
يف نطاق ال�سلوك الطبيعي للمرحلة العمرية التي مير بها، فهو موؤ�سر 

اآخر على اأن لدى الطالب �سعوبات تعلم)القا�سم،2000(.
م�سكلة الدرا�سة

عملت وزارة الرتبية والتعليم على اإدخال احلا�سوب التعليمي يف 
املدار�ـــس، واملوؤ�س�سات التعليمية من اأجـــل ا�ستفادة معلمي املدار�س، 
وطالبهم مـــن ا�ستخداماته، يف تنـــوع اأ�ساليب التدري�ـــس وطرائقه، 
خا�ســـة علم الريا�سيـــات، مما يوؤدي اإلى حتقيـــق الأهداف املرجوة 
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باأف�ســـل الطرق، واأ�سهلها، وخا�سة للطلبة ذوي �سعوبات التعلم؛ ملا 
لهـــذه الفئة من خ�سو�سية، ونظًرا لتم�سك معلمي املدار�س وخا�سة 
معلمي ذوي �سعوبات التعلم بالأ�ساليب، والطرائق العتيادية، رغم 
حاجـــة طلبتهم اإلى اأ�ساليب، وتقنيـــات جديدة متنوعة؛ لت�ساعدهم 
يف حتقيـــق اأهداف املحتوى التعليمي باأي�سر الطرق، وتخل�سهم من 
ال�سعوبات التي يواجهونهـــا، اإ�سافة اإلى ندرة الدرا�سات حول هذا 

املو�سوع، وخا�سة يف اللغة العربية - ح�سب علم الباحث-.
هدف الدرا�سة واأ�سئلتها

هدفت هذه الدرا�سة اإلى بناء برنامج تعليمي حمو�سب، وقيا�س 
اأثـــره يف حت�سيل طلبة ال�سف الثالـــث الأ�سا�سي من ذوي �سعوبات 
التعلـــم يف املهـــارات احل�سابية الأ�سا�سية، يف �ســـوء بع�س متغريات 

الدرا�سة، من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 =α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
0،05( بـــني املتو�سطات احل�سابية اخلا�سة بالدرجة الكلية لختبار 
العمليات احل�سابيـــة يف الريا�سيات ُتعزى ملتغرَيْي طريقة التدري�س 

واجلن�س والتفاعل بينهما؟
 =α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
0،05( بـــني املتو�سطـــات احل�سابيـــة اخلا�سة بالدرجـــات الفرعية 
لختبار للعمليـــات احل�سابية يف الريا�سيات ُتعـــزى ملتغرَيْي طريقة 

التدري�س، واجلن�س، والتفاعل بينهما؟
اأهمية الدرا�سة

تاأتـــي اأهميـــة الدرا�ســـة مـــن مو�سوعها، وهـــو تنميـــة املهارات 
احل�سابيـــة الأ�سا�سيـــة للطلبـــة ذوي �سعوبـــات التعلـــم، كما جاءت 
اأهميـــة الدرا�ســـة مـــن اأهمية الربنامـــج التعليمـــي املحو�سب، الذي 
ميكـــن اأن يك�سف عن درجـــة فاعلية ا�ستخـــدام احلا�سوب يف تنمية 
املهـــارات احل�سابية الأ�سا�سية، التي ت�ســـع اأطروحات اأمام املعلمني 
لتطوير مهارات طالبهم احل�سابية الأ�سا�سية، كما ميكن اأن ت�سفي 

الدرا�سة اإلى الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة.

حمددات الدرا�سة:
اقت�سرت هذه الدرا�سة على جمموعة من الطلبة ذوي �سعوبات 
التعلـــم يف حمافظة اإربد الذيـــن هم عينة الدرا�ســـة، وعلى الطلبة 
الذين لديهم �سعوبات يف املهارات احل�سابية الأ�سا�سية، وعلى طلبة 

ال�سف الثالث الأ�سا�سي من ذوي �سعوبات التعلم.
الدرا�سات ال�سابقة

حـــاول الباحث مراجعة الدرا�سات ال�سابقـــة العربية والأجنبية 
ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، وقد مت عر�س هذه الدرا�سات على 
نحـــو يتبع الت�سل�ســـل الزمني لها بـــدءًا بالدرا�سات مـــن الأقدم اإلى 

الأحدث، على النحو الآتي:
واأجرى علي )1988( درا�سة هدفت اإلى حماولة ا�ستق�ساء اأثر 
ا�ستخـــدام احلا�سوب يف حت�سيل الطلبة مـــن ذوي �سعوبات التعلم 
للمهارات العددية مقارنة بالتعلم ال�سفي العتيادي، وتكونت عينة 
الدرا�ســـة مـــن )40( طالًبا وطالبـــة مت اختيارهـــم ع�سوائًيّا مبعدل 
)10( اأفـــراد من كل مدر�سة من املدار�س الأربعة التي مت اختيارها 
مـــن املدار�ـــس التـــي متلـــك اأجهـــزة حا�ســـوب يف حمافظـــة عمـــان 
العا�سمـــة، حيث ا�ستملت العينة علـــى )10( طالبات و)30( طالبًا 
تراوحـــت اأعمارهم بني ثمـــاين ون�سف وت�سع �سنـــوات، ومت تق�سيم 
عينـــة الدرا�ســـة اإلـــى جمموعتـــني )20( طالبًا وطالبـــة للمجموعة 
التجريبية التي تدر�س مب�ساعـــدة احلا�سوب، و)20( طالبًا وطالبة 
للمجموعة ال�سابطة التي تدر�س بطريقة التعلم ال�سف العتيادي، 
حيـــث كانت الفرتة املحددة للتجربة �ستة اأ�سابيع، مت التدري�س فيها 
ا تقدم ب�سكل متزامن لأفراد  مبعدل اأربع ح�س�س مدر�سية اأ�سبوعًيّ
املجموعتـــني، ويف نهايـــة الأ�سبـــوع ال�ساد�س طبق الباحـــث مقيا�س 
املفاهيـــم العدديـــة كاختبار بعدي، حيـــث اأظهرت نتائـــج الدرا�سة 
اأن هنالـــك فروًقـــا جوهرية ذات دللة اإح�سائيـــة ُتعزى اإلى طريقة 
التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب مقارنة بطريقة التدري�س العتيادية، 
كمـــا اأظهرت النتائج اأنه يوجد فروق ُتعزى اإلى اجلن�س، ومل تك�سف 
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نتائـــج الدرا�سة عن فروق ُتعزى اإلى الت�سنيف بح�سب املدر�سة، ول 
اإلى التفاعل بني املعاجلات، والت�سنيف بح�سب اجلن�س واملدر�سة.

 ،Bottge & Haselbring( وها�سلـــربجن  بـــوجت  واأجـــرى 
1993( درا�ســـة هدفـــت اإلـــى مقارنـــة مدخلـــني لتدري�ـــس امل�سائـــل 
الريا�سيـــة املركبة وامل�سائـــل احلقيقية للبالغـــني، وطبقت الدرا�سة 
علـــى )36( طالبـــًا مـــن الطلبـــة الذيـــن لديهـــم �سعوبـــات تعلم يف 
الريا�سيـــات، وقد اأجريـــت الدرا�ســـة على طريقتـــني، م�سائل على 
جهـــاز الفيديو د�سك Video disk ، وطريقة حل امل�سكالت، وقد 
اأدت النتائـــج اإلى حت�ســـن اأداء الطلبة يف الطريقتـــني اإل اأن طريقة 

Video disk اأدت ب�سكل اأف�سل يف نتائج الختبار البعدي.

اأجـــرى لري�ـــس) Lrish،2002( درا�ســـة هدفـــت اإلـــى تقويـــة 
الذاكـــرة بالكلمة الدللية، والرموز مب�ساعـــدة احلا�سوب؛ لتح�سني 
اأداء عمليـــات ال�ســـرب للطلبـــة ذوي �سعوبـــات التعلـــم يف امل�ستوى 
الثانـــوي، حيث اعتمـــد فيها على الذاكـــرة الريا�سيـــة، وا�ستخدام 
برنامـــج �سا�ســـات متعددة الو�سائـــط تعتمد علـــى الواجهات ولوحة 
املفاتيـــح، حيث تكونـــت العينة من )6( طـــالب لديهم �سعوبات يف 
احل�ســـاب، والفهم، وطبق عليهم هذا الربنامـــج، فاأظهرت النتائج 
اأن خم�ســـة مـــن الطلبة حت�سن اأداوؤهـــم يف الختبار املعـــد بو�ساطة 
احلا�ســـوب يف عمليات ال�سرب، وكل الطلبة البالغ عددهم )6( قد 

ــًنا يف اأدائهم لالختبار املَُعِدّ على الأوراق.  اأظهروا حت�ُسّ
ومن خـــالل ا�ستعرا�ـــس الدرا�ســـات ال�سابقة، لحـــظ الباحث 
عدم وجـــود درا�سات عربيـــة تناولت مو�سوع اأثـــر التعلم مب�ساعدة 
احلا�ســـوب يف حت�سيـــل الطلبـــة ذوي �سعوبات التعلـــم يف املهارات 
احل�سابية، وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة، بتناولها 
الأثر الإيجابي للتعلم مب�ساعدة احلا�سوب، ومميزاته على حت�سيل 
الطلبـــة ذوي �سعوبـــات التعلم يف الريا�سيـــات، اإل اأنها متيزت عن 
تلـــك الدرا�ســـات، باأنهـــا تناولـــت املهـــارات احلا�سوبيـــة الأ�سا�سية 
جميعهـــا، بينما تناولـــت الدرا�سات ال�سابقة واحـــدة فقط من هذه 

املهارات احل�سابية.
الطريقة والإجراءات

يركز الهدف الرئي�س لهـــذه الدرا�سة اإلى بناء برنامج تعليمي، 
وقيا�ـــس اأثـــره يف حت�سيل طلبـــة ال�سف الثالـــث الأ�سا�سي من ذوي 
�سعوبـــات التعلم يف املهـــارات احل�سابية الأ�سا�سيـــة، يف �سوء بع�س 
متغـــريات الدرا�سة، فقد مت بيـــان كيفية حتديد جمتمـــع الدرا�سة، 

وحجم العينة، وطريقة اختيارها من اأجل الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة

يتكـــون جمتمع الدرا�سة من طلبـــة ال�سف الثالث الأ�سا�سي من 
ذوي �سعوبات التعلم يف مدار�س مديرية تربية اإربد الثانية، والبالغ 

عددهم )140( طالًبا وطالبة.
عينة الدرا�سة

لتحقيق هـــدف الدرا�ســـة مت اختيار عدد مـــن املدار�س التابعة 
ملديريـــة اإربـــد الثانية بالطريقـــة الق�سديـــة، وذلك لتعـــاون اإدارة 
هذه املدار�ـــس مع الباحث، كما اأنها ت�سم اأعـــداًدا من الطلبة ذوي 
�سعوبات التعلم اأكرث من غريها من املدار�س الأخرى، والتي تتوافر 
لديهم غرفة �سعوبات التعلم، والبالغ عددها)7( مدار�س من اأ�سل 
)17( مدر�ســـة، كمـــا مت اختيار الطلبة بالطريقـــة الق�سدية؛ نظًرا 
لتعـــذر اختيارهـــم بالطريقة الع�سوائيـــة لنتقاء اإمكانيـــة جمان�سة 
الطلبة وتوزيعهم على اأكـــرث من مدر�سة، حيث بلغت عينة الدرا�سة 
)92( طالبـــًا وطالبة، بواقع )55( طالًبـــا و)37( طالبة، وبلغ عدد 
اأفـــراد املجموعة ال�سابطة )42( طالًبا وطالبة، بواقع )28( طالًبا 
و)14( طالبـــة، بينمـــا بلغ عـــدد اأفراد املجموعـــة التجريبية )50( 

طالًبا وطالبة، بواقع )27( طالًبا و)23( طالبة.
اأدوات الدرا�سة

حـــدد الباحث املادة التعليمية املحو�سبة مـــن مادة الريا�سيات 
لل�سف الثالث الأ�سا�سي يف العمليات احل�سابية الأ�سا�سية؛ من قراءة 
الأعـــداد، وكتابتهـــا، وعملية ال�سرب، والق�سمـــة، واجلمع، والطرح؛ 
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لت�سبح مادة تعليمية تتالءم مع طريقة التعليم املحو�سب با�ستخدام 
برجمية تعليمية، ت�سمنت عـــدًدا من ال�سرائح التي مت تنفيذها وفق 
اأ�س�ـــس الت�سميم املتبعـــة يف الربجميات مع مراعـــاة املبادئ الفنية 
والنف�سيـــة، واأعـــد الباحـــث اختبـــاًرا لقيا�ـــس حت�سيـــل الطلبة، ومت 
التحقق من �سدق الربنامج، والختبار املَُعِدّ من قبل متخ�س�سني يف 
عدة جمالت،  كالريا�سيـــات، واللغة العربية، واحلا�سوب، وتقنيات 

�لتعليم، و�لقيا�ص و�لتقومي، و�ملناهج و�لتدري�ص.
اإجراءات تنفيذ الربنامج التعليمي املحو�سب

بعد جتهيـــز الربجمية التعليميـــة لل�سف الثالـــث الأ�سا�سي من 
ذوي �سعوبـــات التعلم يف املهارات احل�سابية الأ�سا�سية على �سورتها 
النهائيـــة، وبعد اأخذ اآراء املحكمني املخت�ســـني، قام الباحث بتوزيع 
الربجمية التعليمية والختبار املَُعِدّ للمدار�س التي مت اختيارها لهذه 

الدرا�سة.
لقد ق�ســـم الباحث الربنامـــج التعليمي الذي يحتـــوي على اأربع 
وحدات تعليميـــة ح�سب تق�سيم الكتاب املدر�ســـي املقرر، حيث متت 
حو�سبـــة جمموعة مـــن الدرو�ـــس يف كل وحدة تعليميـــة، ومت تق�سيم 
الوقـــت ح�ســـب حجـــم املحتـــوى لـــكل وحـــدة تعليمية مبـــا ت�سم من 
م�سطلحـــات ومفاهيم، حيـــث كان الطلبة يدر�ســـون )5( ح�س�س 
لكل اأ�سبوع درا�سي خالل مدة الدرا�سة البالغة )7( اأ�سابيع درا�سية، 
فقد مت اإعالم املدر�س امل�سوؤول عن الفرتة الزمنية املحددة للربنامج 
التعليمـــي، حيث يتم النتهاء من الربنامـــج التعليمي بانتهاء الفرتة 

الزمنية املحددة للربنامج ككل.
وبعـــد انتهـــاء الفرتة الزمنيـــة املحددة للربنامـــج التعليمي عاد 
الباحث اإلى املدار�س، ومت اللتقاء باملدر�س امل�سوؤول، لأخذ انطباعه 
حـــول الربنامـــج التعليمـــي، والتاأكد مـــن خالله من �ســـري الربنامج 
التعليمـــي بنجـــاح، وبعد ذلك مت اإخ�ســـاع الطلبة لختبـــار املهارات 
احل�سابيـــة الأ�سا�سية التي مت تعلمهـــا مب�ساعدة احلا�سوب التعليمي، 

وجمع عالماتهم، واإجراء التحليالت الإح�سائية املنا�سبة لها.

متغريات الدرا�سة
ت�سمنت هذه الدرا�سة عددًا من املتغريات هي:

اأوًل: املتغريات امل�ستقلة:
طريقـــة التدري�س: وهي طريقـــة التدري�س املحو�سبـــة، وطريقة 

التدري�س العتيادية.
اجلن�س: الذكور، والإناث.

ثانيًا: املتغري التابع
وهو الدرجـــة الكلية لالختبـــار التح�سيلي اخلا�ـــس بالعمليات 
احل�سابيـــة للدرجـــات الفرعيـــة اخلم�ســـة اخلا�ســـة بالختبـــارات 
التح�سيليـــة الفرعيـــة للعمليـــات احل�سابيـــة، وهي قـــراءة الأعداد، 

واجلمع، والطرح، وال�سرب، والق�سمة.
املعاجلة الإح�سائية

لالإجابة عـــن اأ�سئلة الدرا�سة مت ح�ســـاب املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية، ولك�سف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية مت 
ا�ستخـــدام حتليل التباين امل�ساحب لهـــذه املتو�سطات، وا�ستخال�س 
الـــدللت الإح�سائيـــة لأثر متغـــريات الدرا�سة، متهيـــدًا لدرا�ستها 

ومناق�ستها.
نتائج الدرا�سة

اأظهرت الدرا�سة عددًا من النتائج فكانت على النحو الآتي:
هنالـــك فـــروق ذات دللة اإح�سائية بـــني املتو�سطات احل�سابية 
املعدلـــة، ُتعـــزى لختـــالف طريقـــة التدري�ـــس ل�سالـــح املجموعـــة 

ة بو�ساطة احلا�سوب. التجريبية املَُعـَدّ
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية 
املعدلة، ُتعزى للجن�س يف الدرجة الكلية لختيار العمليات احل�سابية 

الأ�سا�سية.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية 
املعدلة ُتعزى لختالف طريقة التدري�س، واجلن�س، والتفاعل بينهما.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لعملية قراءة الأعداد احل�سابية 
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ُتعزى لطريقة التدري�س ل�سالح املجموعة التجريبية.
وجـــود فـــروق ذات دللة اإح�سائيـــة لعمليتي اجلمـــع، والطرح، 

ل�سالح الطلبة الإناث.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لعملية الق�سمة، ُتعزى لختالف 

اجلن�س ل�سالح الطلبة الذكور.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لعملية ال�سرب، ُتعزى للتفاعل 

بني طريقة التدري�س واختالف اجلن�س.
التو�سيات

يف �ســـوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحـــث باإجراء درا�سة مماثلة 
علـــى جمتمع اآخـــر وعينات خمتلفـــة؛ لت�سمل مناطـــق تعليمية اأو�سع 
بهـــدف تعميم نتائج الدرا�ســـة، ون�سر الوعي حـــول اأهمية ا�ستخدام 
احلا�سوب التعليمي يف تدري�س الطلبة ذوي �سعوبات التعلم، واإ�سراك 
الو�سائـــل التعليميـــة احلديثـــة مـــع الو�سائـــل العتياديـــة يف الف�سل 

الدرا�سي؛ لتحقيق املعرفة املرجَوّة جلميع الطلبة.
قائمة املراجع

اأوًل: املراجع العربية:
- اأبو الفخر، غ�سان.)2005(. الرتبية اخلا�سة بالطفل. دم�سق: من�سورات جامعة دم�سق- كلية الرتبية.

- الزيات، فتحي م�سطفى.)1998(. �سعوبات التعلم الأ�س�س النظرية والت�سخي�سية والعالجية. )الطبعة الأولى(. القاهرة: دار الن�سر للجامعات.
- زيتون، كمال عبد املجيد.)2003(. التدري�س لذوي الحتياجات اخلا�سة. القاهرة: عامل الكتب للن�سر والتوزيع.

- �سناق، لنا اأحمد عطية. )2002(. اأثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف حت�سيل طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف الريا�سيات. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة،         
   جامعة الريموك، الأردن.

- العجلوين، خالد و�سبح، يو�سف.)2003(. اأثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�سيات لطلبة ال�سف الأول الثانوي العلمي على حت�سيلهم واجتاهاتهم نحو 
   احلا�سوب. درا�سات العلوم الرتبوية، اجلامعة الأردنية، 30)1(: 185-166.

- عريفج، �سامي �سلطي وم�سلح، خالد ح�سني وعبد ال�سالم، حمادة )2006(. القيا�س والت�سخي�س يف الرتبية اخلا�سة. عمان: دار يافا العلمية.
- العقيلي، عبد العزيز حممد. )1994(. اإنتاج املواد التعليمية دليل للمعلمني واملدر�سني. )الطبعة الأولى(. الريا�س: جامعة امللك �سعود.

- علي، تي�سري �سبحي.)1998(. اأثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�سيل املهارات العددية لدى الطلبة ذوي �سعوبات التعلم، ) درا�سة جتريبية على عينة اأردنية من 
   طلبة ال�سف الثالث البتدائي(.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية، اجلامعة الأردنية، الأردن.

- غزاوي، حممد ذيبان.)2000(. الأ�س�س النف�سية لتكنولوجيا التعليم. اإربد: حممد ذيبان غزاوي.
- القا�سم، جمال مثقال م�سطفى.)2000(. اأ�سا�سيات �سعوبات التعلم. )الطبعة الأولى(. عمان: دار �سفاء.

- كامل، حممد علي.)2003(. �سعوبات التعلم الأكادميية بني الفهم واملواجهة. ال�سكندرية: مركز ال�سكندرية للكتاب.
- الكوافحة، تي�سري مفلح وعبد العزيز، عمر فواز.)2005(. مقدمة يف الرتبية اخلا�سة. ) الطبعة  الثانية(. عمان: دار امل�سرية للن�سر.

- الوقفي، را�سي.)2003(.�سعوبات التعلم النظري والتطبيقي. )الطبعة الأولى(. عمان: كلية الأمرية  ثروت للن�سر.

ثانًيا: املراجع الأجنبية:
- Bottge brian& haselbring، Ted.)1993(.A Comparison Of Two Approaches For Teaching Complex، 
Autheutic Mathematics Problemst to Adolescents in Remedial Math Classes، Exceptional Children، 
59)6(:558566-.
- Lrish،Cheryi.)2002(.Using Peg-and Keyword Muemonics And Computer- Assisted Instruction To 
Enhance Basic Multipication Performance In Elementay Students With Learning And Cognitive 
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كفاح حممد عبداهلل البدو

مديرة مدر�شة اأروى بنت عبد املطلب الأ�شا�شية الثانية

مديرية ل�اء ماركا

املعمل الفرتا�شي يف القرن احلادي والع�شرين

�سهد العـــامل خالل العقود املا�سية تغـــريات �سريعة، ومتالحقة 

يف خمتلـــف ميادين احليـــاة، وخ�سو�سًا مياديـــن العلوم التطبيقية، 

وتكنولوجيـــا املعلومـــات، والت�سالت، كمـــا �سهد اأي�سا منـــوًا كبريًا 

يف التعليـــم، والتدريـــب، وزيادة هائلة وم�ستمـــرة يف اأعداد ال�سكان، 

وانطالقًا من هذا الواقع فقد اأ�سبح من ال�سروري مواكبة ال�سيا�سة 

التعليمية ملتطلبـــات روح الع�سر الذي نعي�س فيه، ومواجهة حتديات 

امل�ستقبل الذي �سي�سهد املزيـــد من النفجار ال�سكاين واملعريف. وقد 

اأ�سهم هذا التطور يف اإمكانية اإن�ساء املعامل الفرتا�سية والتو�سع يف 

اإعـــداد برجمياتها. وهناك العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية 

التـــي اهتمـــت با�ستخـــدام املعامـــل الدرا�سية يف املجـــالت املختلفة 

والتـــي اأثبتت فاعليـــة ا�ستخدامها وحتقيق الأهـــداف املحددة، فمن 

الدرا�سات العربية درا�سة نهري طه ح�سن )2006(، درا�سة اإبراهيم 

اأحمـــد نـــوار)2009(، درا�سة رانيـــا عبد الفتـــاح )2009(، ودرا�سة 

علي بن ظافـــر الكلثمي )2009(، ومن الدرا�ســـات الأجنبية درا�سة 

.)2007( .Tracey،A.&Stuckey،M

مفهوم املعامل الفرتا�سية:

تعد املعامـــل الفرتا�سيـــة )Virtual Labs( اإحدى تطبيقات 

مـــا ي�سمـــى بالواقـــع الفرتا�ســـيVirtual Reality، وهـــو اأحـــد 
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م�ستحدثـــات تكنولوجيا التعليـــم، والذي يعد بيئـــة تعليم م�سطنعة 

اأو خياليـــة بديلة عـــن الواقع احلقيقي وحتاكيـــه، واملتعلم هنا يعي�س 

يف بيئـــة تخيليـــة يتفاعل وي�ســـارك ويتعامل معها من خـــالل حوا�سه 

ومب�ساعدة جهاز الكمبيوتر وبع�س الأجهزة امل�ساعدة.

وتعرف املعامـــل الفرتا�سية باأنها بيئة منفتحة يتم من خاللها 

حمـــاكاة خمتـــرب العلوم احلقيقـــي والقيـــام بربط اجلانـــب العملي 

باجلانـــب النظري، ويتم من خالله تدري�س مهارات التفكري، ويكون 

لـــدى الطالب مطلق احلريـــة يف اتخاذ القـــرارات باأنف�سهم دون اأن 

)2004.Woodfield،etal(يكون لذلك اأي اآثار �سلبية

كمـــا تعـــرف باأنهـــا بيئـــة تعلـــم وتعليـــم افرتا�سيـــة ت�ستهـــدف 

تنمية مهـــارات العمـــل املخـــربي لـــدى الطـــالب، وتقع هـــذه البيئة 

املوقـــع  هـــذا  الإنرتنت وين�ســـوي  �سبكـــة  يف  املواقـــع  اأحـــد  علـــى 

عـــادة علـــى �سفحـــة رئي�ســـة ولها عـــدد مـــن الروابـــط اأو الأيقونات 

)الأدوات( املتعلقة بالأن�سطة املختربية واإجنازاتها وتقوميها. ح�سن 

زيتون)165:2005(.

خ�سائ�س التعليم يف املخترب الفرتا�سي:

اأكد اخلبريون خ�سائ�س معينة للمخترب الفرتا�سي، وهي:

1- بع�ـــس التجـــارب حتتاج اإلى وقـــت طويل لإجنازهـــا، حيث تعمل 

املحـــاكاة علـــى تي�ســـري بع�س هـــذه احلـــالت وجعلهـــا مفهومة لدى 

الطالب ب�سهولة، كما تعمل على توفري الوقت واجلهد.

2- خلق منـــوذج فكري جديد يف جمال التعليم اأف�سل من احلقيقة، 

واأكرث جماًل من اخليال، وذلك حني يحقق اخليال التعليمي للطالب، 

فـــكل ما يحلـــم بتحقيقه يتحقـــق؛ اإذ يرى املعلومات تتحـــرك اأمامه 

ويعي�سها.

3- بع�س الأن�سطة مكلفة من الناحية املادية، حيث ميكن من خالل 

املحاكاة متثيل الواقع وبتكاليف قليلة.

4- بناء املعرفة واملعلومات.

5- يقدم التعليم ب�سورة جذابة حتتوي على املتعة والت�سلية والإثارة 

ومعاي�سة املعلومة.

6- يوجـــد لدى الطالب رغبة يف التعليم، ودافعية ملمار�سة املعلومات 

وم�ساهدتهـــا، كما ميكن اللجوء اإليه عند تعذر توفر املواد والأجهزة 

اأو اأي من املتطلبات الأ�سا�سية التي  تتطلبها التجربة.

الهيكل العام للمعمل الفرتا�سي:

يحتوي املعمل الفرتا�سي على عدد من املكونات، ومن اأكرث تلك 

املكونات �سيوًعا ما يلي:

1- منفـــذ للمعمل من خـــالل الويب لتعميـــم اإمكانية الو�ســـول اإليه 

وا�ستخدامه.

2- خـــادم للح�سابات، وهو حا�سب ذو قـــدرات ح�سابية عالية ميكن 

من تنفيذ عمليات املحاكاة واإجراء معاجلة �سريعة للبيانات.

3- قواعـــد بيانات حتتوي على معلومـــات تعتمد على جمال التطبيق 

مثل برامج حماكاة اأولية ومالحظات جتريبية ومتطلبات للمتعلم اأو 

الباحث واأدلة للم�ستخدمني، وميكن اأن تكون قواعد البيانات حملية 

اأو موزعة الوحدات والو�سائل الالزمة لبناء التجربة والتفاعل معها.

4- و�سائـــل جتميـــع بيانـــات مـــن الأقمـــار ال�سطناعيـــة اأو اأجهـــزة 

كامريات املراقبة من بعد.

5- و�سائـــل التعاون والت�ســـال مثل الدرد�ســـة اأو موؤمترات ال�سوت 

والفيديو اأو النغما�س من ُبعد.

6- برامج للمحـــاكاة وحتليل البيانات والعر�س املرئي للبيانات وقد 

تكون برامج متاحة على اخلادم اأو مهيئة للعمل املوزع.

7- و�سائل تقييم اأداء املتعلم اأو الباحث واإر�ساده بالتقييم من خالل 

التقييم الت�سكيلي اأو النهائي.

وهناك ثالثة �أمناط للمجموعة �ل�سفية �لتي ت�ستخدم يف عملية 

التعلم والتعليم:

1-العر�س عن طريق املعلم.

2-الدرا�سة امل�ستقلة )الذاتية( عن طريق املتعلم.

3-التفاعل بني املعلم واملتعلم، اأو بني الطلبة يف املناق�سات اجلماعية، 
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اأو اللقاءات اجلماعية .

خطوات ت�سميم املعمل الفرتا�سي يف القرن احلادي والع�سرين:

اخلطوة الأولى: تقدير الحتياجـــات وحتديد الظروف الالزمة 

لتنفيذ �ملخترب، ولبد من حتديد بع�ص �لنقاط يف هذ� �ل�ساأن، وهي:

1- املنتفعون من املخترب ول �سيما الطلبة الدار�سني عن ُبعد، واحلد 

الأدنى لعددهم الذي يجب توفره للبدء بامل�سروع.

2- حتديد ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية للمخترب، مثل: متطلبات 

ا�ستخـــدام املخترب، قوانـــني الدخول وال�ستخـــدام، ت�سجيل الدخول 

والر�سوم، وكل ذلك يجب حتديده قبل بدء العمل باملخترب.

3- توفـــري الأجهـــزة والربجميـــات الالزمـــة والت�ســـال بالإنرتنت 

والتكاليف الالزمة لذلك.

4- حتديد موؤ�س�سات الدولة التي �ستدعم امل�سروع. 

اخلطوة الثانية: حتديد اجلهود والأعمال املنوي القيام بها، وتقدير 

التكاليف املادية:

ويتم ذلك بتقدير الزمن الالزم واملتوقع لتنفيذ م�سروع املعمل، 

وحتديد الأدوات والأجهزة واملعدات والربجميات والأخ�سائيني من 

ذوي املهـــارات يف جمالت عديدة، مثل: م�سمم جرافيكي، م�سمم 

تعليمي، مربمج، مقيـــم برجميات، عامل خمت�س ب�سيانة الأجهزة 

واملعـــدات التي يحتويها املعمل. اإ�سافًة اإلـــى دور املعلم يف هذا النوع 

من املعامل احلديثة؛ اإذ �سي�سيف عبًئا جديًدا عليه، كما قد يغري من 

طرق التدري�س امل�ستخدمة التي يجب اأن تتنا�سب مع بنية املعمل، كما 

�ستوؤثـــر يف املناهج الدرا�سية وطبيعتهـــا وحمتواها ومدى توفرها يف 

�سورة �إلكرتونية، ويف عملية �لتقومي وكيفيتها، و�إدر�ك دور �لإنرتنت 

يف العملية التعليمية التعلمية، مما �سيقود اإلى تعلم ذي معنى يهدف 

اإلى تنمية مهارات ما وراء املعرفة ومهارات التفكري.

اخلطوة الثالثة: التخطيط

و�ســـع قائمة الأهـــداف التعليمية هـــو جزء اأ�سا�ســـي من عملية 

التخطيـــط، ثم حتديد الكيفيـــة التي �سيتم من خاللهـــا اإجناز هذه 

�لأه���د�ف وحتقيقها، ويك���ون حتت هذه �ملظلة نق���اط عديدة منها: 

التاأكـــد من تلقي الطلبة واملعلمني كل ما يتعلق باملعمل من معلومات؛ 

مثـــل موا�سفاتـــه، واآلية عملـــه، وال�سيا�ســـة اخلا�سة بـــه، وقوانينه، 

وتقدمي �لتغذية �لر�جعة �مل�ستمرة للطلبة لتقييم مهار�تهم وفهمهم 

م، وتوفري كل ما يدعم التعلم عن طريق العمل  ملحتوى املنهـــاج املُقَدّ

والتعلم عن طريق تبادل املعلومات بامل�ساركة يف احلوار، والعمل على 

توفـــري الأن�سطة لذلك، وحتفيز الطلبة علـــى امل�ساركة فيها لتحقيق 

هذه الأهداف.

ياأتـــي بعد ذلـــك كيفية حتقيق هـــذه الأهـــداف التعليمية، ولبد 

لذلك من ابتكار نهج يت�سم بالإبداع وعدم التقيد بالطرق التقليدية، 

بل لبـــد من التنوع، ول يعنـــي ذلك العتماد الكامـــل على الإنرتنت 

ًقـــا مبدًعا  باخت�ســـار هـــذا النهج عليـــه، بل ل بد مـــن اأن يكون خاَلّ

وب�سيًطـــا يف الوقـــت نف�ســـه، مـــع �ســـرورة مراعاة خ�سائ�ـــس الفئة 

امل�ستهدفة واحتياجاتها

اخلطوة الرابعة: ت�سميم املعمل

املكونات الرئي�سة للمعمل الفرتا�سي هي :

1- الأجهزة واملعدات املعملية.

2- اأجهـــزة احلا�ســـب الآيل، فالطالب يحتاج اإلـــى حا�سب �سخ�سي 

مت�ســـل بال�سبكة املحليـــة اأو ال�سبكـــة العاملية الإنرتنـــت ليتمكن من 

العمـــل يف اأي زمـــان ومـــكان، اإ�سافة اإلى الربامـــج اخلا�سة لت�سفح 

ال�سبكة، والربامج اخلا�سة للمحاكاة.

3- �سبكـــة الت�ســـالت والأجهـــزة ذات ال�سلة، مبـــا اأن ربط جميع 

امل�ستفيديـــن مـــع املخترب يكـــون بالرتا�سل الرقمي فيجـــب اأن تربط 

جمي���ع �لأجهزة م���ع �سبكة �لا�س���وب، و�أن تكون خط���وط �لت�سال 

ماأمونـــة، واأن توفـــر للم�ستفيد قناة ات�ســـال ذات جودة عالية متكنه 

مـــن التوا�سل مع املعمل عن طريق ال�سبكة املحليـــة اأو العاملية؛ حتى 

ي�ستطيع القيام بجميع الأن�سطة املطلوبة.

4- الربامج اخلا�سة باملخترب الفرتا�سي، وتتمثل يف برامج املحاكاة 
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التي مت ت�سميمها من قبل املتخ�س�سني ب�سكل جذاب ومثري لالنتباه، 
زد علـــى ذلك املناهج التفاعلية املزودة باأفالم فيديو و مواد اإثرائية 
متنوعـــة ت�سمن للطالـــب اأكرب قدر مـــن امل�ساركـــة و التفاعل خالل 
ا لال�ستذكار و �ملر�جعة و�لتقومي  تدري�ص �ملادة �أو تكون م�سدًر� مهًمّ
لحتوائهـــا على العديد من الأ�سئلـــة و التدريبات التي تقي�س م�ستوى 

فهم الطالب.
5- برامـــج امل�ساركة والإدارة، وهي التي تتعلـــق بكيفية اإدارة املعمل 
والعاملـــني مـــن طلبـــة وباحثني، حيث تقـــوم هذه الربامـــج بت�سجيل 

الطالب يف الربنامج املعملي.
6-  قواعد بيانات حتتوي علي معلومات تعتمد علي جمال التطبيق، 
مثل برامج حماكاة اأولية ومالحظات جتريبية ومتطلبات للمتعلم اأو 
الباحث واأدلة للم�ستخدمني، وميكن اأن تكون قواعد البيانات حملية 

اأو موزعة.
7- املوظـــف التقنـــي )التقنـــي امل�ســـوؤول عـــن �سيانـــة احلوا�سيـــب 
ا مهند�س ال�سوت الـــذي �سيقوم بتوفري  والربجميات، وهنـــاك اأي�سً
م�ستـــوى �سوت مالئم مل�ساحة وبناء الغرفة ونظام التكييف والتدفئة 

فيها، وا�ستخدام مواد خا�سة لمت�سا�س ال�سوت خا�سة لل�سقف(.
اخلطـــوة اخلام�سة: اأن ينا�سب املحتـــوى التعليمي طبيعة املعمل 
الـــذي �سيتم التعلم والتدري�س داخله؛ كون املعمل يعمل بالتكنولوجيا 
فالبـــد اأن ي�سمـــم املنهـــج بطريقة ميكن تقدميـــه للطلبة من خالل 
اأدوات التكنولوجيا والربجميات املالئمـــة واملواقع الإلكرتونية، مثل 
تزويدهـــا مبناهج تفاعلية )علـــى �سكل برجميات( مـــزودة باأفالم 
فيديو و مواد اإثرائية متنوعة، ولبد من معرفة ما يلزم لرتكيب هذه 

الربجميات وحمايتها.
اخلطـــوة ال�ساد�سة: متكـــني التوا�سل بني الطالـــب واملعلم وبني 
الطلبة اأنف�سهم ب�سكل فعال، وعلى املتعلم اأن يكون على وعي باأ�سكال 
التوا�ســـل مع املعلم مثل الإمييـــل وال�سات اأو عمل اجتماع بالفيديو اأو 

القوائم الربيدية.
�خلطوة �ل�سابعة: طرق �لتقومي

هن���اك طرق عدي���دة للتقومي؛ كتح�س���ري �لعديد م���ن �لأ�سئلة و 
التدريبات التي تقي�س م�ستوى فهم الطالب، وميكن اأن يجتاز الطالب 

اختباًرا حمو�سًبا با�ستخدام اأدوات مثل:
)Test Creator ،2000 Quiz Creator، Jquiz، Test(

كمـــا اأن هناك طرًقـــا للتقييم مثـــل: املراجعة الذاتيـــة، وتقييم 
peer review، self-.الأقران، وم�ستوى امل�ساركـــة يف النقا�سات
 review، access records، level of participation in

،discussions

اخلطوة الثامنة: تنظيم الإدارة ال�سفية
ابتـــداًء من قيام املعلم بتحديـــد اأ�سماء الطلبة املنتمني لل�سعبة، 
وباأخذ احل�ســـور والغياب، وامتالك البيانـــات الكاملة عن تقدمهم 
العلمي ودرجاتهم وكل املعلومـــات الأكادميية عن الطالب، وحتديث 

هذه املعلومات كلما لزم الأمر واأر�سفتها.
اخلطوة التا�سعة: التنفيذ، وتعني تطبيق ما مت اقرتاحه �سابًقا.

ان �سواء لالأجهزة  اخلطوة العا�سرة: ال�سيانة والتحديث امل�ستمَرّ
واملعدات اأو للربجميات اأو لكل ما هو داخل جدران املعمل.

املراجع:
�سالمة،عبد احلافظ ) 2013 ( . مناذج يف ت�سميم �لتدري�ص . ) ط1 ( ،عمان : دار البداية نا�سرون وموزعون• 
عبود،حارث )2007( . �لا�سوب يف �لتعليم . ) ط1 ( ،عمان : دار وائل للن�سر• 
احليلة،حممد )1998( . تكنولوجيا �لتعليم بني �لنظرية و�لتطبيق . ) ط1 ( ،عمان : دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة• 
البياتي،مهند )2006(. الأبعاد العملية والتطبيقية يف التعليم الإلكرتوين. عمان: ال�سبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد.• 
اأحمد بن �سالح الرا�سي )2008(. "املعامل الفرتا�سية منوذج من مناذج التعلم الإلكرتوين". ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم الإلكرتوين يف التعليم العام، • 

وزارة الرتبية والتعليم، الإدارة العامة للرتبية والتعليم. الريا�س.
 Available At:
www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php
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الدكت�ر: قا�شم حممد املجايل       

احتاد الكتاب والأدباء الأردنيني

نحو اإ�شرتاتيجية وطنية لالإدارة الرتبوية يف �شوء الجتاهات 

املعا�شرة

مـــن الطبيعي اأن يختلف علماء النف�س والإدارة والجتماع حول 
جوهر القيادة وطبيعتها، وحيـــث اإن  القيادة قابلة للتعلم والتطوير 
واإعـــادة ال�سياغة مبا يتنا�سب مع الع�سر، فهـــي اإذًا �سناعة ميكن 
اإعـــادة اخرتاعها، وجتهيزهـــا، وتهيئتهـــا لإدارة امل�ستقبل. وعندما 
نعيـــد التفكـــري يف القيـــادة ) rethin king leabershib( جنـــد 
اأننـــا معتـــادون على تخيـــل �ســـور لأنا�ـــس معينـــني يف اأدوار ترتبط 
ب�سلطات ر�سمية حمدودة، كمديري املدار�س وم�ساعديهم ومديري 
املناطـــق التعليميـــة ..... اإلخ،  ولكن القيادة ميكـــن اأن ينظر اإليها، 
وتتـــم درا�ستها كفعل ولي�س كا�سم فقـــط؛ اأي اأن ناأخذ بعني العتبار 

الهتمـــام بالعمليات والن�ساطات والعالقات التي يرتبط بو�ساطتها 
النا�ـــس، عو�ســـًا عن درا�ســـة القيادة كمجرد �سخ�ـــس معني يف دور 
حمدد؛ "اأي اأننا ميكن اأن نعرف القيادة كعملية تعلم تبادلية متكن 
جمموعـــة امل�ساهمني فيها من بناء �ســـيء له مغزى وتدعيمه لديهم 
يف اإطار حتقيق الهدف العام امل�سرتك للمجموعة". وهذا التعريف 
ـــاءة  املنتجـــة(، والقيـــادة بهذا  هـــو مـــا يطلق عليـــه )القيـــادة البَنّ
املفهـــوم تعني عملية التعلم الناجتة بـــني البالغني يف اإطار امل�ساركة  
اجلماعيـــة؛ ل�سياغة الروؤيـــة اخلا�ســـة باملوؤ�س�ســـة الرتبوية وو�سع 
اأهدافهـــا واأولوياتهـــا؛ اأي اأن القيـــادة عملية تعلـــم جماعية تت�سمن 
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جمموعة من الفر�سيات وهي:
1-اأن كل فـــرد لديـــه الطاقـــة ليكـــون قائـــدًا ويتمتـــع بحقه يف 

ممار�سة القيادة.
2-اأن القيادة لي�ست جمرد �سمة اأو �سفة، والقائد هو ال�سخ�س 

الذي يقوم مبمار�سة العمل القيادي.
3-اأن املق�ســـود بالقيـــادة هـــو "عمليـــة التعلم التي تـــوؤدي اإلى 

اء". )1( التغيري الإيجابي البَنّ
ول�سَيّمـــا اأننـــا نعي�س يف ع�ســـر ت�سوده نظريـــة التعليم امل�ستمر 
وامتـــداد املعرفة، فالتطور العلمي يت�سارع ب�سورة انقالبية كل يوم، 
ول اأحـــد يف مناأى عن التاأثر بهـــذا التغيري العلمي الهائل الذي اأخذ 
طابـــع النقالب احل�ساري)2(، باعتبـــار اأن املوؤ�س�سة الرتبوية اأداة 
حيويـــة يف املجتمعات الإن�سانية، وذلـــك لأن الرتبية هي املدخل اإلى 
التنمية ال�ساملة، وهي احل�سن املنيع الذي تلجاأ اإليه املجتمعات اإذا 
تعر�ســـت للم�ساعب واملحن، واإذا كانـــت املوؤ�س�سات الرتبوية الأداة 
احليوية يف املجتمع فاإن الإدارة الرتبوية هي املفتاح ونقطة البدء يف 
عمليـــة اإ�سالح التعليم وتطويره ليواكب حاجات املجتمع وتطوراته، 
و�لإد�رة �لرتبوي���ة �س���رورة لكل ن�ساط يف �ملنظم���ة، ولكل م�ستويات 
الإدارة؛ كونهـــا العن�سر امل�سوؤول عن حتقيق النتائج، مما ي�ستوجب 
الأخـــذ مبا ي�سمى بالهنـــدرة )reengineering(، حيث ظهر هذا 
املفهـــوم يف الت�سعينيات من القرن املا�سي، واأ�ساف مل�سة جديدة يف 
عـــامل الإدارة احلديثـــة ب�سكل عـــام والإدارة الرتبوية ب�سكل خا�س، 
فاأ�سبـــح مفهوم الهندرة من املفاهيم املعروفـــة يف الإدارة الرتبوية 
والتنظيـــم يف العامل ب�سكل عام والوطـــن العربي ب�سكل خا�س، وقد 
تبنـــى املفهوم اأ�ساتذة الإدارة الرتبوية وال�سلوك التنظيمي والقيادة 
الإداريـــة واملديريـــن وامل�سرفـــني واملتابعـــني للتقنيـــات احلديثة يف 
الإدارة العليـــا للمفهوم اجلديد ) الهندرة(، الذي �ساهم يف تطوير 
مهامهـــم وتغيريها يف ظل العمليات واملناف�ســـة يف ع�سر املعلومات 
والتحديـــات كنظام العوملة، مما يعيدنا اإلـــى اإدارة اجلودة ال�ساملة 

واإر�ســـاء الطالـــب وتوكيـــد اجلـــودة يف التعليـــم والتدريـــب ونظـــم 
العمل)3(.

التطوير التنظيمي يف ال�سياق الرتبوي
اإن املوؤ�س�ســـة الرتبوية بطبيعتها حمافظـــة، باعتقادها ويقينها 
ـمـــة علـــى الإرث الثقـــايف للمجتمـــع، ولـــذا فاإنهـــا تظـــل  باأنهـــا القـِيّ
مـــرتددة يف قبول فكرة التطوير بحـــد ذاتها، ولعل هذا يفر�س على 
الإدارة الرتبويـــة حتديًا من نوع خا�س، وهـــو اإ�ساعة ثقافة التطوير 
يف املوؤ�س�ســـة الرتبويـــة وتكري�سهـــا، واإذا تذكرنا بـــاأن الع�سر الذي 
نعي�ســـه هو "ع�ســـر التغيري"، فاإن التغيري يح�ســـل بالفعل وتت�سارع 
يف كل يـــوم ويف كل حلظـــة ويف خمتلـــف املجالت فكـــرة "التغيري"، 
وهي فكرة منقولة و�سائعـــة وماأخوٌذ بها يف املوؤ�س�سة الرتبوية ثم يف 
املجتمـــع. ويف مـــا يتعلـــق بالإ�سرتاتيجيات التي ميكـــن اأن تاأخذ بها 
 normat( الإدارة الرتبويـــة فاإن اإ�سرتاتيجيـــات التثقيف والتوعية
الوظيفـــة   لطبيعـــة  منا�سبـــة   الأكـــرث  هـــي   )ivereeducative

الرتبوية، الأمر الذي يعني اأن الإدارة الرتبوية املعنية يجب اأن تعمل 
على اإقناع العاملني ب�سرورة التطوير واأهميته بالن�سبة لهم كاأفراد، 

وبالن�سبة ملوؤ�س�ستهم كتنظيم )4(.
وتتطلـــب اإدارة العمليات التعليمية والتعلميـــة منهجية وا�سحة 
قائمـــة على التخطيـــط ال�سليـــم، وتوفـــري الأدوات والو�سائل املعينة 
املنا�سبـــة، وتوظيف الإ�سرتاتيجيـــات الأدائية والتقنيـــات الالزمة، 
وا�ستخـــدام الأدوات التقوميية الكفيلة بقيا�س مدى حتقق الأهداف 
الرتبوية املخطـــط لها يف اأبعادها املعرفية واملهاريـــة والقِيّمة، لكَنّ 
جوهر تلك العمليات يتمثل يف اخلطـــوات التنفيذية ملواقف التعليم 
والتعلم، وما تتطلبه من حتديد لأدوار كل امل�ساركني يف هذه املواقف 
من طلبة ومعلمني، ورمبا يكون للم�سرفني الرتبويني اأو املر�سدين اأو 
غريهـــم دور امل�ساركة، وذلك كي يتم اإجنـــاز املهمات يف �سوء تلك 
الأدوار املحـــددة لكل منهـــم)5(. ويعد املنهـــاج املدر�سي جمموعة 
من املعـــارف واخلربات التـــي يتعلمها التالميذ باإ�ســـراف املدر�سة 
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واإدارتهـــا، وهو اأ�سبه بوثيقـــة مكتوبة تقرر وجـــود الرتبية املدر�سية 
اأو انعدامهـــا، و�سلوك املعلم والتالميذ واملفاهيم الرتبوية والوظيفة 
املخ�س�سة، فال ميكن اأن تتوافر تربية مدر�سية ول معلم اأو تالميذ 
دون تواجـــد م�سبق للمنهج اأوًل، فاملادة الإجرائية للرتبية والتعليم، 
فاملعلـــم وتعلم التالميذ اأو وقودهـــا وطاقاتها الرتبوية املحركة، ومل 
ينح�سر  دور املنهج اإلى هذا احلد، بل ت�ستحدثه اجلهات الر�سمية 
يف الواقـــع ل�ســـد حاجـــات اجتماعيـــة متنوعـــة؛ اقت�ساديـــة ومهنية 
واإن�سانيـــة و�سيا�سية وقومية ونف�سية واقت�سادية، فـبهذا كله ي�ساهم 
�ملنه���ج بتنفيذ �لياة �ليومية للفرد و�ملجتمع، ويف تقدمي م�ستقبلها 

لالأف�سل )6(. 
اإن املواطنـــة ال�ساحلـــة هـــي بقـــدر ما تعطـــي الوطـــن ل بقدر 
مـــا تاأخـــذ منه، وقليل من النا�ـــس يعطون واأقل منهـــم اأولئك الذين 
يعرفـــون كيف يعطـــون، هوؤلء هـــم ال�سفوة ال�سفـــوة الذين يفنون 
ا عليهـــم، فهي التي  �سبابهـــم بخدمة بالدهـــم؛ لعلمهـــم اأن لها حًقّ
ـتهم وعلمتهـــم وهذبتهم، وهي التي جعلت منهم العلماء الأجالء  رَبّ
ـمة،  الذيـــن ي�سعون اخلطط وال�سرتاتيجيـــات، ويوؤلفون الكتب القِيّ
وبـــكل فخر فاإننا نعزو ذلك اإلى التعليـــم والهتمام به؛ لتطويره كل 

�سمن اخت�سا�سه.)7(

� � �
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اجلودة يف التعليم

الدكت�ر ف�از حممد التميمي 

مدير تربية وتعليم �شابق

ا�ستاأثـــر مفهـــوم اجلودة يف التعليـــم على اهتمامـــات الباحثني 

يف احلقـــل الرتبوي، وقد حاول العديـــد منهم اإعطاء تعريف ملفهوم 

اجلودة يف التعليم كل ح�سب روؤيته، كما حظيت اجلودة بجانب كبري 

من اهتمام العامل اليوم اإلى احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على 

هذا الع�سر 

)ع�سر اجلـــودة(، فقد اأ�سبحـــت اجلودة من اأهـــم الأ�ساليب 

لتح�سني نوعية التعليم يف الع�سر احلايل؛ اإذ اإنها مل تعد ترفًا ترنو 

ـــة ودلياًل على  اإليـــه املوؤ�س�ســـات الرتبوية، بـــل اأ�سبحت �سرورة ُمِلَحّ

بقاء املوؤ�س�سة التعليمية)من�سور، 2005:3(.

واجلـــودة يف جمـــال الرتبية والتعليم هي معايـــري عاملية للقيا�س 

والعـــرتاف، والنتقـــال مـــن ثقافة احلـــد الأدنى اإلى ثقافـــة الإتقان 

والتميـــز، واعتبـــار امل�ستقبـــل هدًفـــا ن�سعـــى اإليـــه، والنتقـــال مـــن 

تكري�ـــس املا�ســـي اإلى امل�ستقبل الـــذي تعي�س فيه الأجيـــال التي تتعلم 

الآن)الزواوي،2003: 34(. وجودة التعليم من منظور اإ�سالمي عبارة 

عـــن ترجمة احتياجات وتوقعـــات امل�ستفيدين مـــن العملية التعليمية 

اإلى جمموعة خ�سائ�س حمـــددة تكون اأ�سا�سًا يف ت�سميم اخلدمات 

التعليميـــة وطريقـــة اأداء العمل من اأجـــل تلبية احتياجـــات وتوقعات 

امل�ستفيدين وحتقيق ر�سا اهلل عز وجل )اخلطيب، 2007 : 3(.
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فاجلودة هي الثقافـــة التي ينبغي اأن يتبناها جميع العاملني يف 

الـــوزارة، وحتقيقها يحتـــاج اإلى تغيري الثقافـــة يف العمل من خالل  

التعاون، والعمل بروح الفريق الواحد للو�سول اإلى اخلدمة اأو املنتج 

عـــايل اجلودة)الطالـــب( باأقـــل تكلفة ممكنـــة، وهذا لي�ـــس بالأمر 

ال�سهـــل بل يحتـــاج بع�سًا مـــن الوقت،ويتحقق من خـــالل  التعريف 

ب�سيا�ســـة الـــوزارة واللتـــزام  مبتطلبات اجلـــودة من قبـــل الإدارة 

العليا اأوًل ثم من قبل جميع العاملني فيها. كما اأن اجلودة تقاد من 

الأعلـــى، ولكنها تغذى من الأ�سفـــل، وهي م�سوؤولية كل فرد، وتهدف 

الوزارة يف حتقيقها اإلى تاليف حدوث الأخطاء ولي�س اإلى اكت�سافها، 

مع موا�سلة التطوير والتح�سني؛ اإذ اإن اجلودة لي�ست اإجراءات عمل 

ونظـــم ميكن تطبيقها، بل هي تغيري جـــذري يف الثقافة التنظيمية، 

يتم التعبري عنها بالقيم والأفكار وال�سلوكات ال�سائدة فيها.

وات�ساًقـــا مع ما �سبق، ل بد مـــن تاأكيد اأن اجلودة واإتقان العمل 

وح�سن اإدارته من املبـــادئ الإ�سالمية التي وردت بن�سو�س الكتاب 

وال�سنـــة، والأخذ بها واجب ديني ووطنـــي، واأنها من �سمات الع�سر 

الذي نعي�ســـه، وهي مطلب وظيفي يجـــب اأن يحت�سن جميع جوانب 

العملية الرتبوية.

وانطالقًا من حر�س الأردن على تطوير النظام الرتبوي بهدف 

تعزيز فعاليته وزيـــادة اإنتاجيته، واإميانًا من وزارة الرتبية والتعليم 

باأهميـــة ترجمة التوجيهـــات امللكية ال�ساميـــة، و�سياغتها يف �سورة 

برامـــج اإجرائيـــة، ومراجعه النظـــام الرتبوي، وتطويـــره مبفرداته 

كافـــة؛ مدخالت وعمليات وخمرجات، فقد انتهجت الوزارة وبدعم 

متوا�ســـل من جاللـــة امللك عبـــد اهلل الثاين املعظـــم –حفظه اهلل 

اأ�سا�سية  التجديدية الكربى، تركز ب�سورة  امل�ساريع  – رزمـــة من 
علـــى حت�سني البعد النوعي لعنا�سر النظـــام الرتبوي كافة بالإفادة 

مـــن معطيات التكنولوجيـــا احلديثة مبا يحقـــق التوظيف الإبداعي 

والفاعـــل لها، وحيث اإن مفهوم اجلودة يعـــد من ال�سمات الأ�سا�سية 

للع�ســـر احلا�سر نظرًا لت�ساع ا�ستخدام هذا املفهوم يف الكثري من 

جوانـــب احلياة املعا�ســـرة، و�سعي الكثري من املوؤ�س�ســـات الإنتاجية 

اأو اخلدماتيـــة لتوظيف هذا املفهـــوم اأو ا�ستخدامه، فقد كان نظام 

اإدارة اجلـــودة )اآيـــزو 9001( اأحـــد رزم امل�ساريـــع التجديدية التي 

قامت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن بتطبيقها.

وتعـــّد املوا�سفة الدولية للجودة )الآيـــزو 9001( اأحد املقايي�س 

الدوليـــة التـــي يوؤخـــذ بهـــا، لتاأكيد نظام اجلـــودة لـــدى العديد من 

املوؤ�س�ســـات وال�ســـركات العامليـــة، ولذلك ُعـــَدّ احل�ســـول على هذه 

املوا�سفـــة اخلطـــوة الرئي�ســـة الأولـــى نحـــو حتقيـــق نظـــام اجلودة 

الكليـــة))Sallis،1993:65، لـــذا جنـــد اأن الكثري مـــن املوؤ�س�سات 

الدوليـــة اأو املحليـــة جتد نف�سهـــا ملزمة بالأخـــذ اأو بتطبيق عنا�سر 

املوا�سفـــة الدولية، اإذا ما اأرادت اأن تتخذ لنف�سها مكانًا مناف�سًا يف 

ال�سوق الدولية اأو املحلية، وحتافظ على ا�ستمرارية ذلك، وكان من 

بني تلك املوؤ�س�سات وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.

والآيـــزو ISO( 9000 9000(: هـــو عبـــارة عـــن م�سطلح عام 

ل�سل�سلة من املعايري مت و�سعهـــا من قبل الهيئة الدولية للموا�سفات 

القيا�سيـــة عام 1978، لتحديد اأنظمة اجلـــودة التي ينبغي تطبيقها 

علـــى القطاعـــات ال�سناعيـــة واخلدميـــة املختلفـــة، وكلمـــة اآيـــزو 

م�ستقـــة من كلمة يونانية تعني الت�ســـاوي، اأما الرقم 9000 فهو رقم 

الإ�ســـدار الذي �ســـدر حتته هذا املعيـــار اأو املوا�سفـــة، اأما حروف 

الآيـــزو )ISO( فهـــي احلـــروف الأولى مـــن ا�سم املنظمـــة الدولية 

 The International Organization( للموا�سفات القيا�سيـــة

يف   1946 عـــام  تاأ�س�ســـت  for Standardization(التـــي 

.)1994:10،Hutchins(سوي�سرا�

فالآيزو نظام للرقابة الكليـــة على اجلودة، ي�ستمل على معايري 

م���ددة للجودة يف كل ن�ساط م���ن �أن�سطة �ملوؤ�س�س���ة يجب �للتز�م 

بهـــا، من اأجـــل حتقيق م�ستـــوى اأداء وجـــودة عاليني)عقيلي،2001 

:63(. كمـــا اأنه موا�سفـــة اإدارية تركـــز على املنظومـــة الإدارية يف 

املوؤ�س�ســـات، وتنطبـــق على جميـــع اأنـــواع املوؤ�س�سات علـــى اختالف 
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اأحجامهـــا واأنواع الن�ساطات التي تقـــوم بها، وتبحث يف النهاية عن 
كفاءة اأداء املنظومة الإدارية والتطور الذي حتققه. 

وبالنظر اإلى املوا�سفة باأجزائها املختلفة �سنجد اأَنّها حتوي جميع 
املبادئ التي اأر�ستها اإدارة اجلودة ال�ساملة ابتداًء من مهند�سها الأول 
اإدواردز دميينــــج )Edwards Deming(، وبالتــــايل فاإن التوافق 
مــــع متطلبات هذه املوا�سفة يعني باأن لــــدى املوؤ�س�سة نظامًا متكاماًل 
يعتمــــد على مبــــادئ اإدارة اجلــــودة ال�ساملة. كمــــا اأن احل�سول على 
�سهــــادة الآيزو يعنــــي اأن املوؤ�س�سة قد اأ�سبحت متلــــك نظامًا ت�ستطيع 
ا�ستخدامه للتطوير امل�ستمــــر بتطبيق مفاهيم اإدارة اجلودة ال�ساملة 
واإعــــادة هند�سة العمليــــات واإدارة التغيري واإر�ســــاء العمالء وحتقيق 

التفوق يف الأ�سواق)ن�سر اهلل،1995 :23(.
والعاملـــون هم حجـــر الزاوية يف �سرح اجلـــودة العالية، وعلى 
كاهلهـــم تقـــع �سناعتها وتنفيذهـــا، ول بد من التـــزام اجلميع بكل 
مكونات اجلودة، وبـــكل ما يحققها، اأو ي�ساعد على حتقيقها، وخري 

�ساهد على ذلك ما حققته اليابان يف جمال اجلودة، ول نن�سى دور 
الإدارة يف هـــذا املجال، حيث توؤدي م�ساندتها للعاملني اإلى حفزهم 
لك���ي يحققو� مزيدً� من �لتقدم و�لن�س���اط، بهدف حت�سني �جلودة، 
واإن م�ساركـــة العاملني يف حت�سينهـــا، يتيح لهم ممار�سة ال�سلطة يف 
اإدارة العمليـــة، ويكونون يف مو�سع امل�سوؤولية عن ا�ستمرار التح�سني 
يف جمالهـــا، عالوة على ما تهيئوه هذه ال�سلطة من ت�سهيالت الأداء 
نحـــو الأهداف. كمـــا اأن امل�ساركة اجلماعية للعاملـــني تدفعهم اإلى 
الإح�سا�ـــس ب�سلطـــان العمل وامتالكـــه، الذي يدفع بـــدوره اإلى بذل 

اأق�سى الطاقات من اأجل نتائج رائعة)جميد،2002 :110 (. 
ومـــن هنا جند اأَنّ عمليـــة بناء اجلـــودة يف املوؤ�س�سات الرتبوية 
تتطلـــب بذل الكثري من اجلهود، والتـــزام الإدارة العليا نحو م�سرية 
اجلـــودة وحت�سينهـــا با�ستمرار، كمـــا تتطلب اأي�سًا قـــدرًا هائاًل من 
ال�ســـرب واللتزام من قبل العاملـــني كافة، وحتتاج وقتًا طوياًل حتى 

تعطي نواجت نوعية ملمو�سة.
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اإن البحـــث والدرا�ســـة يف التنظيم احلـــايل للمدر�سة الأردنية، 
والبحث يف الدور الـــذي تقوم به يف تطوير املنهاج اأمر لي�س �سهاًل، 
لأنـــه يحتاج لتحليـــل دقيق ونظرة واعية ناقـــدة، وذلك للك�سف عن 
العالقات بني مكونات النظام الإداري والتعليمي والأ�سباب الكامنة 
وراءهـــا، وحماولـــة تاأويـــل بع�س ال�سلـــوكات لالإداريـــني اأو املعلمني 
ومناق�سة اأدوارهم وممار�ساتهم اليومية يف املدر�سة، ومعرفة مدى 
عالقتها بعملية تطويـــر املنهاج والكتب املدر�سية وطرائق التدري�س 
والإدارة  والأن�سطـــة  المتحانـــات  واأنظمـــة  التعليميـــة  والو�سائـــل 
املدر�سيـــة ونظم تدريب املعلمني وغريهـــا. فالتعليم له اأثر كبري يف 

روؤية يف التنظيم احلايل للمدر�شة الأردنية ودورها يف 

تطوير املنهاج

الدكت�ر حممد زهران اأب�علي

جامعة الزيت�نة الأردنية

حياتنا العملية ويتناول اجلوانب احلياتية كافة، ولذلك فاإن تطوير 
املناهج يتعدى اآثاره يف الطلبة ويف املدر�سة في�سمل جوانب املجتمع 

كافة.
ومـــن الأ�سئلـــة املهمة يف هذا الإطـــار: هل يعي مديـــر املدر�سة 
ا يتعلـــق بعملية تطوير املنهاج؟ واإذا كان  ا تربوًيّ اأن عليـــه دوًرا قيادًيّ
يعي ذلـــك، فهل الظروف التنظيمية والإداريـــة يف النظام الرتبوي 
ال�سائد تتيح لـــه الفر�سة للم�ساركة الفاعلة والإ�سهام ح�سب قدرته 
واإمكانياته يف تطوير املنهاج؟ وهل من حوافز تدفع املدير واملعلمني 
لبـــذل املزيد من اجلهـــد لتطوير اأنف�سهـــم؟ وهل ُي�سَمـــح للمعلمني 
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وللمدير القيـــام بعملية التطوير؟ وهل ميتلـــك املدير الوقت الكايف 
ليفكـــر كقائد تربوي يف امليدان؟ وهـــل يفكر املعلم املُـثَقل بالن�ساب 
التدري�سي باأن يطـــور من اأ�ساليبه ومعرفته؟ وهل ي�ستطيع املديرون 
ا هو مطلوب  واملعلمـــون يف ظل نظام اإداري مركـــزي اأن يخرجوا عَمّ

تنفيذه من باب الوعي والتجديد؟ 
مـــن هـــذه الأ�سئلـــة وغريهـــا ميكـــن التو�ســـل اإلـــى اأن املعلمني 
واملديريـــن يعملون يف ظل نظـــام اإداري مركزييتم الرتكيز فيه على 
اإجـــراءات العمل؛ بحيث ت�سبـــح الإجراءات وكاأنهـــا الهدف ذاته، 
وجنـــد يف واقع الأمر اأن الإدارة املدر�سية تقـــوم على تنفيذ الأوامر 
ال�ســـادرة اإليها من الروؤ�ساء، وتنح�سر مهمتهـــا يف القيام بالأمور 
الإداريـــة فقـــط مبعـــزل عن البيئـــة واملجتمـــع من حولهـــا، فتنظيم 
املدر�ســـة احلـــايل يجعلهـــا ب�سفـــة عامة عاجـــزة عن بنـــاء عالقة 
ـــا من خالل  تفاعليـــة قوية مـــع جمتمعها املحلـــي، ويظهر ذلك جلًيّ
�سعـــف اإ�سهام املدار�س يف جمتمعاتهـــا املحلية من جهة، وقلة دعم 
املجتمعـــات املحليـــة جلهود التطويـــر يف املدر�سة من جهـــة اأخرى، 
اإ�سافـــة اإلى انخفا�ـــس درجة فاعليـــة املجال�س املدر�سيـــة، و�سعف 
قدرتهـــا يف اأداء املهمـــات التطويريـــة املطلوبـــة منها، كمـــا ُيالَحُظ 
غيـــاب املبـــادرات الهادفة لتفعيل دور املدار�ـــس يف اإحداث التطوير 
املجتمعي، فاملدر�سة الأردنية ما تزال اأ�سرية املفهوم التقليدي لدور 
املدر�ســـة يف ال�ساأن الرتبوي، كاإطار نظامي فقـــط للجهود الرتبوية 
والتعليميـــة، وميكننـــي عـــزو ذلككلـــه اإلـــى طبيعـــة الإدارة الرتبوية 

املركزية يف الأردن. 
اإَنّ طبيعة العمل الروتيني املعروف يف مدار�سنا تتالءم مع البنية 
البريوقراطيـــة واآليات عملهـــا، فاملعايري البريوقراطيـــة والتقليدية 
التي حتكم ممار�سات املعلمـــني وحتددها يف مدار�سنا تزيد احلذر 
ُع اأعمالهم وتدري�سهم للتف�سريات املختلفة والنتقاد،  لديهم، وُتخ�سِ
مما ي�سبب �سغوًطا يف العمـــل والتزاًما كبرًيا يف الأنظمة والقوانني 
ي واتباع  املو�سوعة، وهذا يجعل املعلمني ميتـــازون باحلر�س والرتِوّ

القواعـــد حتى ي�سبح ذلك هو الغايـــة ولي�س الو�سيلة لتحقيق هدف 
معني، بحيث جند املديـــر وكذلك املعلمني يركزون على الإجراءات 
ال�سكلية ول يهتمون بجوهر مهنتهم، مما ي�سبب تداخاًل يف الأهداف 
وامل�سوؤوليات بـــني املدير واملعلمني وامل�سرفـــني، وينعك�س �سلبًيّا على 
اأداء الطالـــب �ســـواٌء يف ال�سف اأوخارجـــه. اإَنّ بنية النظام الرتبوي 
املركزي ال�سائد يف مدار�سنا ترتبط باملفهوم ال�سيق للمنهج، الذي 
اأدى اإلـــى اقت�سار وظيفـــة املدر�سة على اجلانب املعـــريف والتلقني، 
والعزلة بني املدر�سة واحلياة، واإهمال اجلوانب الأدائية التطبيقية، 
وتقييد حرية املعلم واإغالق باب الإبداع عنده،وعدم تطوير املناهج 
بناًء على الحتياجات احلقيقية للمجتمع، وبح�سب النظرة ال�سيقة 
لوظيفـــة املدر�سة جند اأن تطوير املنهج يهتم بتطوير املواد املطلوب 
تعلمهـــا مع الأخذ بـــراأي اخلرباء يف جمـــال التعليـــم، وُيقَيّم املعلم 
-ح�ســـب هذه النظرة- من خالل الكفاية يف اإعطاء املادة التعليمية 
ونقلهـــا، والكفايـــة يف اإدارة ال�ســـف، وكفايته يف معرفـــة التقنيات 
والطرائـــق العلمية، وجنـــد يف نظامنـــا الرتبوي ال�سائـــد اأن هناك 
فا�ســـاًل بـــني الإدارة العليا التي تر�ســـم القـــرارات وتَتّخذها، وبني 
الإدارة الإ�سرافية التي تكون مهمتها التنفيذ ومتابعته، فلو تاأملنا يف 
الكثـــري من املمار�سات لوجدنا اأن املديـــر يقوم بالكثري من الأعمال 
اليومية من غري قناعـــة حقيقية بجدواها،فدور املدير يف مدار�سنا 
غالًبـــا ما يكون دور املراقب واملتابع ملا يحـــدث، والعمل على تطبيق 

التعليمات فقط.
ــــًرا مبتطلبـــات الوظيفة  اأمـــا املعلـــم يف مدار�سنا فنجـــده ُموؤَطّ
مـــن غـــري ال�سمـــاح لـــه بالإ�سهـــام احلقيقـــي يف التجديـــد والتغيري 
ا منيًعا يف  الرتبـــوي، وجنده ُمثَقاًل باأعبـــاء الوظيفة التي تقف �ســـًدّ
وجهالعالقـــات الإن�سانية بني املعلمني، ممـــا يقلل الن�سجام بينهم، 
فال يجدون ُمـَتّـ�سًعا من الوقت للت�ساور والتفكري والتخطيط لأعمال 
ـــُبّ يف م�سلحة الطلبة، من خالل تطوير اأفكارهم التي تنعك�س  َت�سُ

اإيجابًيّا على املنهاج الذي يتعاملون به.
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اإن جلنـــة تطوير املنهـــاج على م�ستـــوى املدر�سة عليهـــا اأن تعي 
اأن تخطيـــط املنهـــج وتطويره عملية متوا�سلة قائمـــة على التجريب 
وحتديـــد جوانـــب الق�ســـور لإحـــداث التح�سينات، وبهـــذا ميكنهم 
الو�ســـول اإلى منهاج تربوي اأكرث فاعليـــة. واإذاافرت�سنا اأَنّ املدر�سة 
-املعلم الفرد- هي وحدة التخطيط الذكي لال�ستحداث والتجديد، 
فـــاإَنّ املعلـــم اأو مديـــر املدر�سة هو �ساحـــب الـــدور الأول يف اإحداث 

التغيري.
وحتـــى ننُفَذ مما �سبق اإلى ما ُيرجى تنفيـــذه، فال بد بدايًة من 
تاأكيـــد اأمـــر مهم، وهو اأَنّ مفهـــوم املركزيـــة والالمركزية يعالج مع 
مبـــادئ التفوي�ـــس يف ال�سالحيـــات عموًمـــا؛ اإذ اإَنّ العالقة بينهما 
وثيقة، فكلما كان هناك تو�ســـع يف تفوي�س ال�سالحيات وال�سلطات 
اإلـــى م�ستويات اإداريـــة منخف�سة قريبة اإلى التنفيـــذ يكون هناك ل 
مركزيـــة يف ال�سلطـــة، وكلما تركزت ال�سلطة يف اأيـــدي اأفراد قالئل 
اأو م�ستويـــات اإدارية عليا بعيدة عن التنفيذ يكون هناك مركزية يف 
ال�سلطة؛ حيث جند اأن هناك انفراًدا لإدارة اأو هيئة اأو �سلطة معينة 
يف الإ�ســـراف على الرتبية، من غـــري اأن ي�ساركها يف ذلك اأحد، وقد 
يكـــون لهذه الإدارة املركزية فـــروع يف املحافظات،وهي بذلك تكون 
موجـــودة لتطويع القـــرارات واخلطط مبا يتالءم مـــع خ�سو�سيات 
املحافظـــات املختلفة،ولتخفيف العـــبء عن ال�سلطـــة املركزية؛لأَنّ 
ال�سلطة املركزية تهتم غالًبا مبحتـــوى التغيري ولكنها تتجاهل كيف 

يحدث.
التنظيم املقرتح واملهمات اجلديـــدة للمدر�سة التي متكنها من 
القيام بتطويـــر منهاجها الدرا�ســـي با�ستمرار وفـــق التغريات التي 

حت�سل يف بيئتها
ينبغـــي اأن يـــدرك املدر�ـــس يف ظـــل التطـــورات املتالحقـــة اأن 
ا�سرتاكـــه يف عملية تطويـــر املنهاج هو جزء مـــن م�سوؤوليته املهنية، 
وهـــذا ل ميكـــن اأن يتـــم يف نظام تعليمـــي مركزي، لذلـــك ل بد من 
اآليـــة جديـــدة جتمع بـــني املركزيـــة والالمركزيـــة، ميكـــن ت�سميتها 

بـِ"الالمركزية املوجهة"، فتطوير املنهاج بطريقة جماعية ت�ساركية 
داخـــل املدر�سة ل يكـــون مبعزل عن املتغـــريات والظروف املحيطة، 
كالثقافـــة ال�سائدة ومعتقـــدات الطلبة واملعلمـــني، وثقافة املجتمع، 
وتقديـــر دقيق للحاجات احلقيقية التي علـــى املنهاج تلبيتها، لذلك 
يفرت�ـــس من املعلمـــني واملديرين وروؤ�ســـاء الأق�ســـام اأن يكونوا على 
علـــم ودراية باأهمية تطوير املنهـــاج ب�سكل م�ستمر، ومبتطلبات هذه 
العملية من معرفة واإجراءات، وميكن تدريب بع�س املعلمني وتطوير 
قدراتهـــم ومهاراتهم يف هـــذا ال�ساأن، اإ�سافًة اإلـــى اأَنّ هذا التطوير 
يتطلب العمل يف نظـــام تربوي يتيح للمدر�سة اتخاذ القرارات حول 
املنهـــاج يف �سوء توجيهات ومبادئ عامـــة ومعايري متفق عليها على 
م�ستـــوى الدولة، وهـــذا الأمر بال �سك يحتاج للتعـــرف اإلى النماذج 
الإداريـــة املركزية والالمركزية، للتو�سل اإلـــى اإدارة مدر�سية فعلية 
ا  متزج بـــني املركزية والالمركزية وتتجه نحـــو التغيري املطلوب. اأَمّ
التنظيـــم اجلديد املقرتح للنظام الرتبـــوي الالمركزي املوجه، فله 

اأربع مراحل تَتّ�سم ب�سيء من التداخل، وهي:
املرحلـــة الأولى: مرحلـــة حتديد احلاجـــات وتقديرها من قبل 

جلنة خا�سة من معلمي املدر�سة
يتـــم اختيار هذه اللجنـــة بالتزكية اأو بالنتخـــاب، وت�سمى هذه 
املرحلـــة مبرحلـــة �سنـــع ال�سيا�ســـة اجلديـــدة للمنهـــاج، والهتمام 
الرئي�ـــس يكون بتحديـــد احلاجة وبكيفية تقديرهـــا وكيفية تلبيتها، 
وعلـــى املعلمني واملديريـــن جميعهم اأن يكونوا علـــى معرفة باأَنّ فعل 
ا فاإَنّ ذلـــك �سي�سهـــم يف جناحه، لأن  التغيـــري عندمـــا يكـــون داخلًيّ
التغيـــري ل ُيفَر�س من اخلـــارج، ول بد من النظـــر للعملية الرتبوية 
علـــى اأَنّها نظام مكون من املدخالت والعمليـــات واملخرجات ب�سكل 

متكامل �سمويل.
لذلك يكـــون ال�سوؤال الرئي�س حمور الهتمـــام لهذه اللجنة هو: 
ذ على اأر�س  ما الإجراءات وال�سرتاتيجيات جلعل املنهاج الذي ُيـنَفّ

الواقع مطابًقا متاًما للمنهاج الذي مت ت�سميمه؟

� � �
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املرحلة الثانية : مرحلة البدء بن�سر التجديد/ التبني 
التبنـــي هـــو القرار الـــذي تتخذه املدر�ســـة ب�ساأن اإدخـــال �سيء 
جديـــد، ويكـــون يف املدار�س ذات احلريـــة يف اختيارها، وهذا يكون 
منا�سًبـــا للنظم الالمركزية املوجهة، فمـــن املمكناإظهار خ�سائ�س 
املنهـــاج اجلديـــد وح�سناتـــه ومنطلقاته، واإظهـــار ما يدل علـــى اأَنّ 
�ملنه���اج �لق���دمي عاجز ع���ن تلبية �لطموح���ات، وغالًب���ا يلزم جلنة 
تطوير املنهاج باملدر�سة ل�سنع قرار بالتبني ال�ستناد اإلى ثالثة من 

العوامل املتكاملة، وهي:
- املالءمةRelevance،مبعنى هل املنهاج اجلديد يلبي احلاجة؟

- اجلاهزيةReadiness ، مبعنى هل املنهاج اجلديد قابل للتطبيق؟ 
- املــــوارد Resources ،مبعنــــى هــــل ميكــــن توفري املــــوارد الب�سرية 

واملادية التي يتطلبها املنهاج اجلديد؟ 
املرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ 

لة من املدير وبع�س املعلمني  على جلنة التطوير املدر�سية املـُ�سَكّ
يف املدر�ســـة النظـــر ملرحلة تنفيـــذ التجديد على اأنهـــا واقع ولي�ست 
فكرة، وعليهم اإدراك اأن جناح التجديد يتوقف على جناح العمليات 
يف هذه �ملرحلة،وميكنهم ��ستخد�م �لتقومي �لنوعي �أو �لكمي ملعرفة 
كيـــف ينفذ املعلمـــون املنهاج.واجلديـــد هنا اأَنّ الوظيفـــة الأ�سا�سية 
ملديريات الرتبية والتعليم ت�سبح مراقبة تنفيذ املنهاج يف املدار�س 
للتح�سني والتجويد ب�ســـكل م�ستمر، بعك�س مهمتها يف ظل املركزية، 
وهـــي املراقبة ح�سب ما تريده ال�سلطـــة الرتبوية،فالتنظيم اجلديد 
للمدر�سة يهدف اإلى اإبراز دور جديد يف التخطيط والتوجيه وادارة 
التغيري، واإلى زيادة التما�سك واللتزام بالأنظمة الرتبوية لتح�سني 
الأداء ال�سفي، وتعليم الطلبـــة املهارات الأ�سا�سية، ورفع م�ستواهم 

وزيادة معارفهم. 
وخال�ســـة ذلـــك اأنَّ من اأقـــوى التوجهات الرتبويـــة احلالية اأن 
ت�سرف ال�سلطات التعليميـــة املركزية على ال�سيا�سة العامة للتعليم، 
مـــع اإعطاء احلريـــة لل�سلطات املحليـــة واملجال�س املحليـــة يف عملية 

تنفيـــذ تلـــك ال�سيا�ســـة التعليمية الرتبويـــة مبا يتالءم مـــع حاجات 
املناطق املختلفة وظروفها، مبعنى ل مركزية موجهة.

املجال�س املقرتحة ح�سب الإدارة الرتبوية الالمركزية املوجهة
اأ - جمل�س اإدارة املدر�سة: وظيفته حتديد روؤية املدر�سة وو�سائل 
حتقيق الأهداف، وتكوين روؤية م�سرتكة Shared Vision يف �سوء 

فل�سفة الرتبية والتوجهات العامة للمجتمع. 
ب – جمل�ص �لتعليم �ملحلي: يكون دوره بتقدمي مقرتحات حول 
�خلط���وط �لعري�سة للمنهاج يف �سوء �ل�سيا�س���ة �لعامة للدولة، وهو 
املجل�ـــس الـــذي يربط بني جمموعـــة من املدار�ـــس يف بيئة جغرافية 
واحـــدة كقرية من القـــرى اأو حي مـــن الأحياء يف املدينـــة. ويراأ�س 
جمل����ص �لتعليم �ملحل���ي �أحد مدي���ري �ملد�ر�ص �لتابع���ة لها،ب�سرط 
اأن يتم تعيينـــه بالنتخاب، اأما اأع�ساء جمل�ـــس التعليم املحلي فهم 
الأع�ســـاء عينهـــم يف جمل�ـــس اإدارة املدر�ســـة مع اختـــالف الن�سب 

ح�سب م�ساحة القرية.
ج- جمل�س التعليم الإقليمي: 

ي�سم جمل�س التعليم الإقليمي عدًدا من جمال�س التعليم املحلية 
التـــي جتمـــع بينها ظـــروف مت�سابهـــة جغرافيـــة اأو اقت�سادية، مثل 
مديريات الرتبية والتعليم املنت�سرة يف حمافظات اململكة املختلفة.

وُيَعـــُدّ جمل�س التعليـــم الإقليمي من اأهم جمال�ـــس التعليم على 
الإطـــالق، وذلـــك لأَنّه حلقـــة الو�سل بني املدر�ســـة )الوحدة الأولية 
للرتبيـــة( ووزارة الرتبيـــة، وبو�ساطـــة جمل�ـــس التعليـــم الإقليمـــي 
تتعـــاون ال�سلطتـــان املركزية واملحليـــة يف حتقيق الأهـــداف املحلية 
والقوميـــة للتعليـــم، ويتاألف جمل�ـــس التعليم الإقليمـــي من اخلرباء 
واملتخ�س�سني يف املجالت الرتبوية وغري الرتبوية، كما ي�سم نخبة 
مـــن اأولياء الأمور الذين يتمتعون بقدر عاٍل مـــن الثقافة.اأما رئي�س 
جمل�ـــس التعليـــم الإقليمـــي فيتم اختيـــاره بقرار مـــن وزارة الرتبية 
�ملركزي���ة و�ملجال����ص �ملحلية،ب�س���رط �أن يتمتع بالق���در�ت �لإد�رية 

والكفاية الالزمة.
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وي�سطلع جمل�س التعليم الإقليمي بالوظائف الآتية:
1.حتديـــد فل�سفة التعليم املنا�سبـــة للمحافظة اأو املنطقة، وذلك يف 

�سوء املخطط القومي العام وما تراه املجال�س املحلية للتعليم.
2.التن�سيق بني جمال�س التعليم املحلية.

3.و�س���ع �خلط���وط �لعري�س���ة للمناه���ج يف �سوء توجه���ات �لدولة، 
ويف �ســـوء اقرتاحـــات املجال�س املحليـــة واآراء اخلـــرباء يف املناهج 

واملدر�سني العاملني يف املناهج. 
د- جمل�س التعليم القومي:

ي�ســـم هـــذا املجل�ـــس اأع�ســـاء منتخبني مـــن جمال�ـــس التعليم 
الإقليميـــة وجمال�س التعليـــم املحلية وجمال�ـــس اإدارة املدر�سة، كما 
ي�سم اأع�ســـاء ُتعِيّنهـــم وزارة الرتبية بحكـــم كفاياتهم وخرباتهم، 
ـــا اأع�ساء منتخبني من رجـــالت املجتمع يف اجلامعات  وي�ســـم اأي�سً

وال�سحافة وقادة الراأي والفكر يف املجتمع.
وتتلخ�ـــس مهام جمل�س التعليم القومي يف و�سع فل�سفة الرتبية 
علـــى م�ستـــوى الدولة، والإ�ســـراف على جمال�س التعليـــم الإقليمية، 
وتق���دمي �لع���ون لها، وتزويده���ا مبا حتت���اج �إليه من و�سائ���ل ومو�د 

واأدوات ومنجزات يف البحوث والدرا�سات. 
املرحلـــة الرابعة: مرحلـــة املاأ�س�سة اأو التاأ�سيـــل اأو ال�ستمرارية 

للتغيري
ـــا يف املدر�سة؛  املاأ�س�ســـة تعنـــي اأن ي�سبح التغيـــري جزًءا ع�سوًيّ
بحيـــث يخلخل التجديـــد النظام الجتماعي والثقـــايف يف املدر�سة، 
ومن العوامـــل املهمة التي ت�ساعد على املاأ�س�ســـة "الوقت"، فالوقت 
ل بـــد اأن يكـــون كافًيا حتـــى ي�سل التجديـــد لهذه املرحلـــة، كما اأَنّ 
الدعـــم املادي واملعنوي مـــن ال�سلطة الرتبوية ومـــن املجتمع املحلي 
اأمر مهـــم، فالتغيـــري الناجح يلـــزم اأن ينال ر�سا املجتمـــع وقبوله، 
واإن حـــدث اإخفاق يف املاأ�س�ســـة، فذلك يتطلب من جلنة التطوير يف 

املدر�ســـة العمل على اإعادة التخطيط والتنفيـــذ مرة اأخرى للك�سف 
عن مواطن اخللل.

اإن الو�ســـول اإلى مرحلة التاأ�سيل يحتاج اإلى بناء وجداين يقوم 
عليه التعليم، وهذا جانب مهم على جلنة التطوير املدر�سي اللتفات 
اإليه، لذلك يجب مراعاة احلاجات النف�سية للمتعلمينعندما يتطلب 
التجديـــد ممار�ســـة اأدوار وطقو�ـــس جديدة،وقـــد يك�ســـف التفكري 
اأثنـــاء مراحـــل التنفيذ عـــن حاجة املدر�ســـة كموؤ�س�سة اإلـــى التغيري 
كـــي ت�ستوعـــب امل�ستحدث؛ فعلـــى �سبيل املثـــال، قد يكـــون املعلمون 
غـــري قادرين علـــى تخطيط اأن�سطتهـــم اجلديدة وتن�سيقهـــا اإل اإذا 
غـــوا وقًتا اأكرب من ذي قبل، وكذلك قـــد تنهدم اأهداف التغيري  تفَرّ
اإذا بقيـــت بع�س �سمات التنظيمات املدر�سية على ما هي عليه، مثل 
جـــدول الدرا�سة، وتوزيـــع الأماكن، وتخ�س�سات املـــواد الدرا�سية، 
ونظـــام تق�سيم الطالب، وقواعد ال�سلـــوك املدر�سي، وقواعد تقدير 
الطالب، وتوزيع �سلطة اإ�سدار القرارات بني املعلم الأول واملعلمني. 
اإَنّ تدريب املعلمني، واإعادة بناء املدر�سة يكونان بغري جدوى اإل اإذا 
توافـــرت للمعلمني والطـــالب "اأدوات التعليم الالزمـــة كافة"،ولعَلّ 
من اأكـــرب معوقات التنفيذ الناجح قلة توافر املـــوارد املادية، وعدم 

تدريب املعلمني. 
اإَنّ احلقيقـــة القائلـــة بـــاأَنّ املاأ�س�ســـة اأو التاأ�سيـــل الناجـــح قـــد 
يحتـــاج �سهوًرا اأو اأعواًما، تطـــرح على جلنة تطوير املنهاج املدر�سي 
م�ســـكالت قا�سية تتعلق باحلفـــاظ على دافعيـــة املعلمني، فقد يجد 
امل�ساركـــون عملية بدء م�ســـروع ما مثرية ومدعمـــة، اأكرث مما عليه 
احلـــال يف ا�ستمراره وجريانه، فـــاإذا مل يكن نظام التغذية الراجعة 
ا يف العمـــل بكفاية، ظهـــرت فجاأة الإحباطـــات واملثبطات،  م�ستمـــًرّ
اًمـــا، تعاونها يف ذلك  وازدادت وتراكمـــت ب�سرعـــة، فتكون عبًئا هَدّ

�سغوط �لنني �إلى �لطرق �لتقليدية.
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املهند�س ف�از احلم�ري 

وحدة التن�شيق التنم�ي 

ال�شتثمار يف التعليم مطلب متجدد

نتفـــق جميًعا علـــى اأن خمرجـــات التعليم احلاليـــة بحاجة اإلى 
مراجعـــة واهتمام اأكرب؛ لأن م�ستـــوى اأداء الطلبة ي�سري اإلى تراجع 
و�سعـــف يف التح�سيـــل الأكادميـــي، فالطالـــب ينتقـــل مـــن مرحلة 
درا�سيـــة اإلـــى اأخرى بنجاح ولكـــن تنق�سه مهـــارات عديدة لتعزيز 
جناحـــه الدرا�ســـي وتقوية ثقتـــه بنف�ســـه وقدرته علـــى التعامل مع 
الآخريـــن بكيا�سة ولباقة وح�سن ت�سرف، وُيعـــزى ذلك اإلى �سعف 
امتالكـــه ملهـــارات املعرفـــة والتي نذكـــر بها يف هذا املقـــام ومنها : 
التفكـــري الناقـــد، العمل بـــروح الفريـــق، الت�ســـال والتوا�سل، حل 

امل�سكالت ، والتعامل مع التكنولوجيا. 

يواجـــه العديد مـــن املربني مواقـــف متنوعة مـــع الطلبة نتيجة 
لتباين امتالكهم للمهـــارات املذكورة بع�سها اأو كلها، ولهذا اأوردت 
هذه املقدمـــة قبل تناول مفهـــوم ال�ستثمار يف راأ�ـــس املال الب�سري 

والذي يعدمن م�سادر النمو امل�ستدام . 
اإَنّ العائد القت�سادي ي�ســـكل اأهمية خا�سة، ويتمثل يف البحث 
الرتبوي وتنمية املواهب واكت�سافها وزيادة قدرة الأفراد على ح�سن 
التكيف مع متطلبـــات التكنولوجيا ومواكبة النمو القت�سادي بقوى 
ا، الأمر الذي يزيـــد من قدرتها على  ب�سريـــة مدربة تدريًبـــا ع�سرًيّ
الك�سب ويزيد من اإنتاجية الفرد وفر�سه للح�سول على اأجور عالية 
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وم�ساركتـــه يف الإنتاج والقدرة على التكيف مـــع م�ستلزمات العمل، 
واحل�سول علـــى الوظائف واملهن وتوفري فر�ـــس احلياة واحل�سول 
علـــى الأجور العالية وحماية الأفراد من البطالة وحت�سني م�ستويات 

معي�ستهم.
ـــا يف تطوير قـــدرات الدول، ويلعـــب تطوير  ويعـــد التعليـــم مهًمّ
ـــا يف زيادة وحت�سني م�ستوى الإنتاجية،  املنظومة التعليمية دور مهًمّ
وحت�ســـني معدل منو الإنتاجية الكلية لعوامـــل الإنتاج، مبا يوؤدي اإلى 
حت�ســـني معدل النمـــو القت�سادي، ويعد قيا�ـــس العائد القت�سادي 
مـــن املوؤ�سرات املهمة التـــي تو�سح مدى اإ�سهـــام التعليم يف التنمية 

القت�سادية.
وقـــد اأ�ســـدر مركـــز الدرا�ســـات الإ�سرتاتيجيـــة يف اجلامعـــة 
الأردنية خالل �سهر ت�سرين الأول عام 2014درا�سة بعنوان "العائد 
القت�سادي على التعليم يف الأردن 1999-2012"، اأجراها كل من 
الدكتور مو�ســـى �ستيوي والباحث علي الع�ســـاف؛ حيث مت العمل يف 
هذه الدار�سة على ح�ســـاب العائد القت�سادي على التعليم للمملكة 
ح�سب اجلن�س والقطاع )العام واخلا�س( وم�ستويات املهن لالأعوام 
مـــن )1999-2012(، وخل�ســـت الدرا�ســـة اإلـــى النتائـــج الرئي�سة 

التالية:
اأوًل: ت�سري قيم معدل العائد القت�سادي على التعليم يف الأردن 
ا مقارنة مع الدول الأخـــرى؛ اإذ مل تتجاوز  اإلـــى اأنها منخف�سة جـــًدّ
معـــدلت العائد القت�سادي لكال اجلن�ســـني ن�سبة )5.95%(، فقد 
بلغ معـــدل العائد خـــالل الفرتة الزمنيـــة للدرا�ســـة باملتو�سط نحو 
)5.45%(، وقـــد لوحـــظ اأن هنالك تفاوًتا يف معـــدلت العائد على 
التعليم للذكور على الإناث؛ اإذ بلغ معدل العائد خالل الفرتة الزمنية 
للدرا�سة باملتو�سط للذكور والإناث نحو: )5.5%( و )5.24%( على 
التـــوايل، ويف�سر هذا التفاوت ارتفاع اأعداد العاملني من الذكور يف 

�سوق العمل الأردين.
ثانيًا: على امل�ستوى القطاعـــي، اأ�سارت النتائج اإلى اأن معدلت 

العائـــد القت�سادي يف اجتـــاه ت�ساعدي، ومن اجلديـــر بالذكر اأن 
معـــدلت العائـــد يف نهاية الت�سعينيـــات �سجلت ارتفاًعـــا يف القطاع 
العـــام جلن�ـــس الذكور، يف حـــني انعك�س هـــذه الرتفـــاع لي�سبح يف 

القطاع اخلا�س جلن�س الذكور.
ثالثًا: علـــى م�ستويـــات املهن، فقد بلغ اأعلى معـــدلت للعائد يف 
عني وموظفي الإدارة العليـــا؛ اإذ تراوحت هذه املعدلت  مهـــن املُ�سِرّ
بني )5%-6%( خالل الأعوام من )1999-2012(، وكانت معدلت 
العائـــد للذكور اأف�سل من الإنـــاث ح�سب م�ستويات املهن، فقد بلغت 
املعدلت يف مهـــن امل�سرعني وموظفي الإدارة العليا نحو )%6.88( 
خـــالل العام 2012، ويدل انخفا�س العائد لالإناث ح�سب م�ستويات 
املهـــن على قلة م�ساركة عدد الن�ساء العامالت يف تلك املهن مقارنة 

مع الذكور.
رابعـــًا: مت احت�ساب معدلت العائد ح�سب م�ستويات التعليم، اإذ 
اأظهرت النتائج اأن معدلت العائـــد مل�ستويات التعليم )16+( اأعلى 
مـــن امل�ستويـــات الأخـــرى؛ اإذ تراوحت املعدلت ما بـــني )%5.47-

6.30%( خـــالل الأعـــوام مـــن )1999-2012(. وعلـــى م�ستـــوى 
اجلن�ـــس والقطاع اأظهرت اأن هنالك فروقـــات بني املعدلت للذكور 
علـــى الإناث العائـــد مل�ستويات التعليم )16+( اأعلـــى من امل�ستويات 
الأخـــرى، يف حـــني �سهدت معدلت العائد ح�ســـب م�ستويات التعليم 
للقطـــاع العام واخلا�س تطورًا، فقد �سجلت هـــذه املعدلت ارتفاعًا 
ملحوظًا يف القطاع العام للذكور يف م�ستويات التعليم )16+( اأعلى 
مـــن امل�ستويات الأخـــرى، اإل اأن معدلت العائـــد لالإناث يف القطاع 
اخلا�س كانت اأف�سل من القطاع العام يف م�ستويات التعليم )16+( 

خالل الأعوام من )2012-1999(.
خام�سًا: يف مقارنة معـــدلت العائد القت�سادي مبتو�سط دخل 
الفـــرد يف الأردن، لوحـــظ اأن هنالك عالقة طرديـــة بينهما؛ اإذ اإنه 
كلمـــا كان م�ستـــوى دخـــل الفرد مرتفعـــًا كان معدل العائـــد مرتفعًا 
اأي�ســـًا، وتت�سارب هذه النتيجة مع التوقعـــات النظرية الذي ت�ستند 
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اإلـــى نظرية راأ�س املـــال الب�سري بوجـــود عالقة عك�سيـــة بني معدل 
العائد ومتو�سط دخل الفـــرد، وميكن تف�سري ذلك باأن ن�سيب دخل 
الفـــرد من النـــاجت املحلي الإجمايل قليل مقارنة مـــع الدول العربية 
والعاملية الأخرى، اإ�سافة اإلى اأن معدل التغري يف ن�سيب الفرد يكون 

اأكرث من معدل التغري يف العائد.
ووفـــق هـــذه النتائج، فـــاإن التو�سية املهمة يف هـــذا ال�سدد هي 
الرتكيـــز على تطويـــر املنظومـــة التعليمية التي �ست�سهـــم يف تطوير 
�لعامل���ني يف �لأردن، ول يك���ون ذل���ك �إل من خ���الل حت�سني �سروط 
اإنتـــاج العاملـــني وخا�ســـة يف املوؤ�س�ســـات التعليمية، اإ�سافـــة اإلى اأن 
معـــدلت العائـــد القت�ســـادي تـــزداد بازديـــاد امل�ستـــوى التعليمي، 
فعلـــى احلكومة اأن تقّدم الدعم ب�سكل اأكـــرث لقطاع التعليم العايل، 
خ�سو�ســـًا اأن العديد من موؤ�س�سات التعليم العايل تعاين من اأزمات 
ماليـــة كبرية، فم�ساندة تلـــك املوؤ�س�سات �سيكون لـــه الأثر الإيجابي 
يف ازديـــاد عـــدد العاملـــني املتعلمـــني ورفـــع م�ستويات املهـــارات يف 
�ســـوق العمل، مما �سينعك�س ذلك ب�سكل اأف�سل على معدلت الأجور 

وانخفا�س ن�سب الفقر والبطالة.
اإ�سافة اإلى اأنه يجب العمل على تكثيف ال�ستثمار يف التكنولوجيا 
املتقدمة والرفيعة، على اعتبـــار اأن حت�سني امل�ستوى التكنولوجي يف 
القت�ســـاد الأردين �ســـوف يوؤدي اإلى زيادة الطلـــب على اخلريجني 
اجلامعيـــني ول �سيما يف القطـــاع اخلا�س، و�سي�سهم هـــذا الإجراء 
يف توطـــني العاملـــني الأردنيني يف الأردن واحلـــد من ظاهرة هجرة 
الكفـــاءات اإلـــى خارج الدولـــة، واإن اأهم التو�سيـــات املتعلقة بعوائد 
التعليـــم تنطلق من احلاجة اإلى تعظيم هذه العوائد بزيادة الفوارق 
بني �أج���ور �لفئات �لتعليمي���ة؛ بهدف حت�سني �س���روط �لنخر�ط يف 

املراحل التعليمية الأعلى وعدم الكتفاء بالتعليم الأ�سا�سي.
اخليـــارات  حـــول  التدريبيـــة  الـــدورة  يف  م�ساركتـــي  وخـــالل 
الإ�سرتاتيجيـــة لإ�ســـالح التعليـــم يف البلـــدان العربيـــة، والتيعقدت 
يف دولـــة الكويـــت خالل الفرتة مـــن  15-24 ت�سريـــن الثاين 2015 

َر يف الدورة  بدعـــم من البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، حا�سَ
 Manuel Moreno خـــوان مانويـــل مورينو مـــن البنـــك الـــدويل
World Bank(Juan(حـــول فجـــوات املهـــارات والعجـــز يف 

اجلـــدارة؛ حيث ذكـــر اأن التحديات اخلا�سة بالنتقـــال من التعليم 
للعمـــل يف منطقة ال�ســـرق الأو�سط و�سمـــال اأفريقيا،وطرح الأ�سئلة 
الرئي�ســـة التي يجب طرحها ب�ســـاأن قابلية التوظيـــف والنتقال من 

مرحلة املدر�سة للعمل:
هـــل اأن التعليم وتطوير املهارات ميكنـــان النا�س من احل�سول 

على وظائف، اأو هل هي معّوقات لقابلية التوظيف؟ 
هـــل يكفـــي اأن يكـــون ال�سخ�ـــس قابـــاًل للتوظيـــف ليتمكن من 

احل�سول على وظيفة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؟ 
كيف ميكـــن تكييـــف اأنظمـــة التعليـــم وتطويراملهـــارات بحيث 

ت�ستجيب للطلب على العمل وتعززه؟  
هل متكن اأنظمـــة التعليم والتدريب النا�ـــس من احل�سول على 

وظائف اأو هل هي عوائق لقابلية التوظيف؟
كيف ميكن لأنظمة التعليم والتدريب يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمـــال اأفريقيا اأن توؤ�س�ـــس لقابلية التوظيف، وكيف ميكن اأن يكون 
لقابلية التوظيف اأهمية يف �سوق العمل؟ولالإجابة عن الأ�سئلة، حدد 

ال�سيد خوان مانويل مورينو املحاور التالية : 
ت�ساعد عملية ردم فجوات املعرفة واملعلومات املتعلقة بالعر�س 
والطلـــب للمهارات وبنتائـــج التعلم على و�ســـع احلوافز ال�سحيحة 
لتوليد املهـــارات ذات ال�سلة، ومتكني كل من التعليم واأرباب العمل 
مـــن التوا�سل بفعالية اأكرث، ومن َثَمّ فـــاإن ردم فجوة البيانات ب�ساأن 

ا لردم فجوة املهارات بحد ذاتها.  املهارات مهم جدًّ
البيانات �سرورية خلدمة احلوار واتخاذ القرارات بني اأ�سحاب 
امل�سالح ب�ساأن خيارات الطالب يف التعليم الثانوي الأعلى والتعليم 
العـــايل، وب�سورة اأعـــم ب�ساأن التوقعات – من اأربـــاب العمل، ولكن 
كذلك من الطالب واأ�سرهم – اإزاء نظام التعليم والتدريب. ولهذا 
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اقرتح ال�سيد خوان مانويل مورينو جمموعة من الإجراءات ق�سرية 
ـيها:  الأجل التي باإمكان بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تبـِنّ

و�سع نظـــام امتحانات من خطوتني؛ حيث يكون هناك امتحان 
تخرج من املرحلة الثانوية، يتبعه امتحان قبول يف اجلامعات. 

اإعطاء وزن اأكرب لعالمات املدر�سة للمرحلة الثانوية، و�سجالت 
احل�ســـور يف املدر�سة، وموؤ�ســـرات اأخرى على عمـــل الطالب خالل 

�سنوات الثانوية العليا.
منـــح طالب الثانويـــة العامة وطالب التعليـــم والتدريب املهني 

والتقني فر�سة التقدم للم�ستوى نف�سه من المتحانات.
تنظيم الدرو�س اخلا�سة .

ترتيـــب ح�سب الأولوية وال�ستثمـــار يف برامج؛ ملنع الطالب من 
الت�سرب ومغادرة مقاعد الدرا�سة مبكًرا. 

توفـــري �سيا�سات فاعلة ل�سوق العمل ت�سمل حزمة من اخلدمات 
لل�سبـــاب الباحثني عـــن عمل من ذوي املهـــارات املتو�سطة والعالية، 
مبـــا يف ذلك الإر�ساد الوظيفي، وخدمـــات املطابقة، والتدريب على 

املهارات ال�سخ�سية. 
توفـــري حزمة �ساملة مـــن �سيا�سات �سوق العمـــل الفاعلة ت�سمل 
حزمة من اخلدمات لل�سبـــاب الباحثني عن عمل من ذوي املهارات 
املتو�سطـــة والعاليـــة، مبـــا يف ذلـــك الإر�ســـاد الوظيفـــي، وخدمات 

املطابقة والتدريب على املهارات ال�سخ�سية. 

م�ساعدة ال�سباب على خلق وظائف خا�سة بهم، وال�ستثمار يف 
التدريب والتوجيه ب�ساأن الريادة.

دعـــم الأجـــور و/اأو م�ساهمـــات ال�سمـــان الجتماعـــي للمـــراأة 
وال�سباب.  

ال�ستثمـــار يف تطويـــر الطفولة املبكـــرة والعمل املنـــزيل الذي 
ي�ستهـــدف املـــراأة ب�ســـورة خا�ســـة، عـــن طريـــق تبني نهـــج مدفوع 

بالطلب. 
ـــا، اإمكانيـــة توفـــري خيـــارات فر�سة ثانيـــة خارج  واقـــرتح اأي�سً
بـــاع �سيا�سات �سوق العمل الفاعلة من خالل  نطاق نظام التعليم باِتّ

النقطتني التاليتني:
يحتـــاج ال�سبـــاب الباحثـــون عـــن عمـــل للمـــرة الأولـــى، الذين 
يواجهـــون �سعوبـــة يف التعامـــل مبهـــارة مـــع النتقال ال�سعـــب اإلى 
العمـــل، اإ�سافة اإلى املجموعات اله�سة ب�سورة خا�سة، مثل ال�سباب 
اأو الن�ســـاء ذوي املهارات املتدنية، اإلىخدمـــات خا�سة خارج نظام 

التعليم والتدريب.     
اأن تركز خيارات ال�سيا�سات على �سيا�سات �سوق العمل الفاعلة، 
وتربز بع�س من الأوليات ذاتها التي �سبق حتديدها: اأهمية الإر�ساد 
واملطابقـــة بني الطلـــب والعر�س، وتقويـــة املهـــارات ال�سخ�سية يف 

املناهج التدريبية . 

� � �
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د. وداد بنت عبدالرحمن اأباح�شني

جامعة امللك �شع�د/ كلية الرتبية

ا�شتخدام تويرت يف التدري�س

�سهـــدت ال�سنـــوات القليلة املا�سيـــة تزايدًا ملحوظـــًا يف اأعداد 
 Facebook /( الجتماعـــي  التوا�ســـل  �سبـــكات  م�ستخدمـــي 
Twitter/ Instagram( حـــول العـــامل. ومل يعـــد دور �سبـــكات 

التوا�ســـل الجتماعـــي مق�سورًا على تبـــادل النقا�سات الجتماعية 
وال�سيا�سيـــة والرتفيـــه فح�سب، بل انتقل لي�ســـم الأن�سطة التجارية 
والقت�ساديـــة، اأي اأنه اأ�سبح مبثابة املتنف�س للعديد من الأ�سخا�س 
وال�سركات واملنظمـــات. ويف ال�سياق نف�سه بداأت اجلامعات العاملية 
با�ستخـــدام مواقع التوا�سل الجتماعـــي يف �سبيل خلق بيئة تعليمية 
تفاعلية ي�سارك فيهـــا الطالب كعن�سر اأ�سا�سي ولي�س جمرد متلقي 

للمعلومات داخل القاعات الدرا�سية. 
SOCAL N ظهـــرت خدمات �سبـــكات التوا�ســـل الجتماعي
ETWORK SERVICE، قبيـــل اأفـــول �سم�ـــس الألفيـــة الثانية، 

ن رئي�س لتقنيات اجليل الثاين للويب WEB 2.0، ُم�ستهدفة  كمكِوّ
مزيدًا من التوا�سل والتبـــادل املعلوماتي. وبُلغة الأرقام، ت�ساعفت 
اأعـــداد مـــن لديهـــم ح�سابـــات على هـــذه ال�سبـــكات اإلـــى اأ�سعاف 
م�ساعفـــة يف فرتة زمنية جدًا وجيزة. ويف جمـــال التعليم برز دور 
�سبكات التوا�ســـل الجتماعي ب�سكل كبري، خـــالل ال�سنوات القليلة 
املا�سيـــة، حيث ا�سرتكت فيها اآلف املدار�ـــس واملعاهد واجلامعات 
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علـــى م�ستوى العامل، ناهيك عن ا�ســـرتاك الطالب بغر�س التعليم، 
حيث ا�ستفادوا من خدماتها يف اإطار ما ُيعرف بالتعليم الهجني، اأو 

املنظومة التعليمية الثقافية.
يتطلع كل معلم اإلى احل�ســـول على الطالب امل�ساركني بفعالية 
خـــالل الدر�س، لكن جـــذب انتباه طالب القـــرن الواحد والع�سرين 
لي�س �سهال، مع �سبورة وقطعة طبا�سري وعدد من الو�سائل التعليمية 
امل�ستهلكـــة. فقـــد غـــريت اأ�ســـكال جديدة مـــن و�سائـــل العالم من 
اأ�ساليـــب التوا�ســـل والتعلـــم، وهـــذا يطـــرح جمموعة جديـــدة، من 
الق�سايـــا للمعلمـــني الذيـــن ي�ستخدمـــون الأ�ساليـــب التقليديـــة يف 
التدري�س. كل يوم املزيد واملزيد من ال�سباب يق�سون وقتًا اأطول على 
مواقـــع ال�سبكات الجتماعية مثل الفي�سبوك وتويرت، يف درا�سة على 
النرتنـــت لعام 2008 اأثبتت باأن 65 % من ال�سباب الرقميني لديهم 
ح�سابات على مواقع التوا�ســـل الجتماعي. ويف عامل املدر�سة جند 
اأن 60% مـــن ال�سبـــاب يتناق�سون حول م�سائـــل تعليمية مثل الكليات 
والتخطيـــط للدرا�سة اجلامعية والتعلم خـــارج املدر�سة والوظائف، 
و50% يتحدثـــون حتديـــدًا عـــن الأعمـــال املدر�سيـــة والواجبـــات. 
واحلقيقـــة اأن الطـــالب الذين يندجمـــون بهذه الأن�سطـــة يتميزون 
بدرجـــة عالية من الإبداع يف الكتابة والفن والأعمال التطوعية على 

املنتجات يف �سبكات الإنرتنت حتى لو مل تكن مرتبطة باملدر�سة. 
اإن ال�سبـــكات الجتماعية مليئة بالإمكانـــات التعليمية والتي مل 
ي�ستفد منها اأغلب املعلمني، اأما فيما يتعلق با�ستخدام تويرت لأهداف 
اأكادمييـــة فاإنه يكون عن طريـــق عر�س قائد املجموعة )ع�سو هيئة 
به، واملُ�ساركة باإثارة  التدري�ـــس اأو املعلم ( مادة تعليمية ما على ُطاَلّ
الق�سايـــا التعليميـــة، واإجراء نقا�س بنـَّاء حـــول ُكل در�س من درو�س 
به تكليفات  املـــادة يف �ساحة احلوار، وي�ستطيع اأي�ســــًا اأن ي�سع لُطاَلّ
حُمددة، ثم يطلب منهم البحث عنها واإعادة اإر�سالها، بحيث مُيكن 
ـــل اإليه ُكل منهـــم على ِحدة، وو�ســـع التقييم  ّ الوقـــوف على ما تو�سَ
املنا�سب، كما ي�ستطيع اأن يعر�س عليهم ُم�سكلة ما، ويطلب اأن ي�سع 

ًا على تلـــك املُ�سكلة يف ر�سالة خا�ســـة، وُتَتاح له  كل واحـــد منهـــم رَدّ
اإ�سافـــة �سور ومقاطع �ســـوت وفيديو تتعَلّق باملـــادة اأو اأحد درو�سها 
مبا يرثي املادة اأو الدر�س، وُي�ساعد على الفهم ب�سكل اأف�سل، وتكون 
اإمـَّا من اإنتاج املُعِلّم اأو املُتعِلّم اأو من انتقائهما، مع اإمكانية ُم�ساركة 
م املزيد من الإثراء  واإ�سافـــة روابط ل�سفحات على الإنرتنـــت، تـُقِدّ
للمـــادة التعليمية وُمناق�سة حُمتواها، وحتديـــد ميعاد ُم�سبق يجتمع 
به يف الوقت نف�ســـه، للرد على اأي ا�ستف�ســـار فوري، اأو  فيـــه مـــع ُطاَلّ
التحـــاور والنقا�ـــس حـــول مو�سوع مـــا، وال�ستفـــادة مـــن الدرد�سة 
املوجودة على �سبكات التوا�سل الجتماعي، مُبناق�سة بع�س عنا�سر 
الدر�ـــس بني املُعِلّـــم واملُتعِلّمني اأو بع�سهم اأو بـــني املتعلمني اأنف�سهم، 

واإن�ساء تطبيقات جديدة من �ساأنها اإثراء املادة ودرو�سها.
ويف ال�سياق نف�سه اأثبتت درا�سات علم النف�س احلديث اأن عملية 
تخزيـــن العقل الب�ســـري للمعلومـــات، اأو املُفـــردات اللغوية، تتحدد 
ي، ومن ثـــم �سرورة وجود  ُقدرتهـــا بطبيعـــة احلالة النف�سيـــة للُمتلِقّ
الُبعـــد الرتفيهي اأثنـــاء عملية اإلقاء الدر�س، وهـــذا ما ُتتيحه مواقع 
ب اأكـــرث حما�ســًا، خا�سة  التوا�ســـل الجتماعي، حيث يكـــون الُطاَلّ
عنـــد تعُلّم الُلغات والريا�سيات واملواد الجتماعية. اأما يف حتديثات 
املادة الدرا�سية: فيمكن للمـــدرب عمل ح�ساب للمقرر التدريبي يف 
تويرت بحيث ميِكن للمتدربني متابعة اأي حتديثات عن حمتوى املقرر 

يف كل اأ�سبوع اأو مواعيد الختبارات الق�سرية / الف�سلية.
ربط خدمة اأخبار املعهد اأو حتديثات املوقع الإلكرتوين للمعهد 
بح�ســـاب املـــدرب يف تويـــرت لُيطِلع املتدربـــني على اأهـــم الإعالنات 

اخلا�سة بتحديثات اجلداول التدريبية اأو مواعيد الختبارات.
ت�سهيل اإدارة امل�ساريع: ميكن للمدرب واملتدربني الذين يعملون 
علـــى م�ساريع م�سرتكـــة التوا�سل فيمـــا بينهم بالأمـــور التي تخ�س 

امل�سروع وبيان مراحل تطوره.
مناق�ســـة املـــادة العلميـــة خـــارج القاعـــة التدريبية لأخـــذ اآراء 

املتدربني.
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مــزايــا وفـــوائـــد ا�ستخدام تويرت يف التدري�س:
اأوًل: مـــن مزايـــا وفوائـــد ا�ستخدام تويـــرت يف التدري�س – فيما 

يخ�س املتعلم :
تـُن�سـِّط املهارات لدى املُتعلمني، وتوفر الُفر�س لهم، وحتفزهم 

على �لتفكري �لإبد�عي باأمناط وُطرق ُمتلفة.
ـــم الـــدور الإيجابي للُمتعِلّـــم يف احلوار، وجتعلـــه ُم�ساركـًا  تـُعِظّ

فاعاًل مع الآخرين.
ت�ُ�ساعد �ملُتعِلّم على �ملُذ�كرة �لبن�َّاءة من خالل تقدمي تدريبات 

عة وُمتكاملة. ُمتنِوّ
ُمتابعة ما ُي�ستجد من معلومات يف التخ�س�س.

ثانيـــًا: من مزايـــا وفوائد ا�ستخدام تويـــرت يف التدري�س – فيما 
يخ�س املعلم:

غر�ـــس الطموح يف نفو�ـــس املُتعِلّمني من خـــالل ت�سجيعهم على 
اإن�ســـاء وت�سميـــم تطبيقـــات جديدة علـــى �سبـــكات التوا�سل تخدم 
املادة التعليمية، ون�سرها بني املُتعِلّمني لال�ستفادة منها، حيث يقوم 
العديـــد من الُطاَلّب بعر�ـــس تطبيقاتهم العمليـــة فيما بينهم، مثل 
لون جمموعات  عدد من طالب املدار�س واملعاهد العاملية الذين ُي�سِكّ

على املوقع.
ال�ستفـــادة من ا�ستطالعات الراأي، حيـــث ي�ستخدم املُعِلّم هذه 

به. ال�ستطالعات كاأداة تعليمية فاعلة وزيادة التوا�سل مع ُطاَلّ
ُتتيح للُمعِلّم واملُتعِلّم اإمكانية تبادل الُكتب.

تـُعزز الأ�ساليب الرتبوية يف بيئة تعاونية.
املُ�ساهمـــة يف نقـــل التعليـــم من مرحلـــة التناف�س، اإلـــى مرحلة 
التكامـــل، من خالل ُمطالبـــة جميع املُتعِلّمـــني باملُ�ساركة يف احلوار 

وجمع املعلومات.
جعـــل التعليـــم والتعُلّم اأكرث ُمتعـــة وحيوية وُمعاي�ســـة على مدار 

ال�ساعة.
بـــه يف  ي، حيـــث مُيكـــن للُمعِلّـــم اإ�ســـراك ُطاَلّ ُم�ساركـــة التحـــِدّ

تنفيذ م�ساريع تتعَلّق بالرتويـــج ملوؤ�س�ساتهم التعليمية، بهدف قيا�س 
مواهبهم واإثراء قـُدراتهم، ومدى ثقتهم باأنف�سهم.

ع على طرح الأفكار، وتـُعزز روح  اإدخال اأ�ساليب جديـــدة، تـُ�سَجّ
املُ�ساركة والتوا�سل بني املُتعِلّمني.

متكني املُعِلّم من اأن ي�سع لنف�سه �ساعات مكتبية، ُيتيح للُطاَلّب 
ي الإجابات. خاللها التوا�سل معه وطرح الأ�سئلة وتلِقّ

اأفكار ل�ستخدام تويرت يف الف�سل الدرا�سي: 
�سيتم ا�ستعرا�س عدد من الأفكار ل�ستخدام تويرت مع الطالب 
وعلى املعلم اختيار الفكرة الأكرث منا�سبة لطالبه وللمادة التعليمية 

وتطبيقها )العقّيل، 2015(:
1.تويـــرت كلوحـــة اإعالنات: باإمكانـــك ا�ستخـــدام تويـــرت لو�سع 
الإعالنـــات لطالبـــك املتابعـــني حل�سابـــك، فمثاًل: و�ســـع خرب عن 
تاأجيل موعد الختبار اأو تغيري موعد حما�سرة اأو طلب بحث جديد.

2.تويـــرت كاأداة مراجعة: اأن�ِسْئ و�سمًا اأو ها�ستاق با�سم املادة اأو 
الوحدة )مثاًل: #مراجعة_الوحدة_الأولى(، وان�سره للطالب 
ليتـــم فيه مناق�سة اأو مراجعة حمتـــوى هذه الوحدة. وميكن اأو تكون 
بع�س املحا�سرات كبـــرية ويح�سرها كال اجلن�سني وبع�سها ت�ستمر 
اأيـــام عدة مثل املوؤمترات؛ لذا يف هذه احلالة ممكن تكوين م�سنفة 
“Hash Tag ” با�سم املحا�ســـرة. ومن ثم ميكن للجميع النقا�س 

حولها.
3.تويرت كاأداة م�ساندة لل�ساعات املكتبية: اإن�ساء ح�ساب خا�س 
على تويـــرت قد ي�ساعد طالبـــك يف التوا�سل معـــك لال�ستف�سار عن 

مو�سوع معني اأو النقا�س حول نقطة ما.
4.تويرت كاأداة تن�سيق ومتابعة للم�ساريع: بدًل من اإر�سال ر�سائل 
الربيـــد الإلكـــرتوين للطـــالب اأو النتظـــار حتى موعـــد املحا�سرة 
اأو احل�ســـة القادمـــة ملناق�ســـة اأو تتبـــع عمـــل الطـــالب يف م�ســـروع 
معـــني، باإمكان الطـــالب العمل على تويرت واإن�ســـاء و�سم اأو ها�ستاق 
مل�سروعهم وبذلك تتم متابعة ن�ساطهم وتتبع التطورات التي طراأت 
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على م�ساريعهم.
5.تويـــرت كاأداة لك�سر احلواجز: اخلجـــل والرهبة منت�سرة بني 
بع�س الطالب فقد يخجل الطالب من ال�سوؤال اأو املناق�سة املبا�سرة 

اأمام اجلميع، وتويرت قد ي�ساعدهم يف ك�سر هذا احلاجز.
6.تويرت كاأداة للتوا�سل مع اأولياء الأمور: الآباء قد ي�ستخدمون 
تويـــرت ملتابعـــة معلمي اأبنائهـــم والبقاء على اطـــالع باآخر ن�ساطات 

اأبنائهم واختباراتهم وم�ساريعهم.
7.تويـــرت ك�سالة رقميـــة لالأ�ساتذة: بالإمكان جعـــل تويرت اأداة 
للنقا�س بني الأ�ساتذة واملعلمني وم�ساركة امل�سادر املفيدة واملنوعة.

8.تويـــرت كاأداة تقوميية: جرب ا�ستخـــدام تويرت مع طالبك يف 
تقومي معلوماتهم عن �لدر����ص �ملا�سي، وقد يكون ذلك بتخ�سي�ص 
�ساعـــة يف اليـــوم، ول تن�َس الرد عليهم بتغذيـــة راجعة مبا�سرة فهي 

من �أ�سا�سيات عملية �لتقومي.
9.ن�ساط مفاج���ئ على تويرت: جرب طرح �أ�سئل���ة مفاجئة على 

تويرت، وامنح درجات اإ�سافية لالأ�سرع اإجابة.
10.تويـــرت كاأداة جلمع وم�ساركـــة امل�سادر: اطلب من الطالب 
م�ساركـــة م�ســـادر اأو معلومـــات اإ�سافيـــة حـــول مو�ســـوع در�ســـك 

و�ساركهم يف ذلك.
11.تويرت كاأداة للتوا�سل مـــع اخلرباء: ا�ستخدام تويرت للبحث 
عن خـــرباء تعليميني وتربويـــني ومتابعة جديدهـــم وال�ستفادة من 

خرباتهم لتطوير مهاراتك.
12.تويـــرت كاأداة للع�سف الذهني: من املمكـــن تكوين م�سنفة 
با�ســـم م�سروع، وطرحـــه بني الطـــالب للتفكري والع�ســـف الذهني 

.)Brain Storming(

13.تويـــرت كاأداة للتعـــرف اإلـــى الآخرين: ابحـــث مـــع طالبـــك 
عن معلـــم اآخر للمادة نف�سهـــا وجرب م�ساركتـــه وطالبه املعلومات 

والنقا�سات.
14.تويـــرت لالإثراء املعريف: وذلك حني ي�سري املعلم اإلى كتاب اأو 

مقال ميكنه تغريد الرابط على �سفحته وعلى امل�سنفة “ها�ستاق” 
للمادة التي يدر�سها.

15.تويـــرت لتنظيـــم املناق�ســـات: مـــن املمكـــن ت�ستثمـــار تويرت 
للطـــالب كثـــريي النقا�ـــس واملداخـــالت، فقـــد ي�سادفـــك يف اأحد 
الف�سول طالـــب كثري النقا�س واملقاطعة مبعلومـــات قد ل تكون لها 
عالقة لها باملو�سوع، وقد ا�ستخدمت )جيني روبن�سون( وهي معلمة 
الغر�س فكانت  بالتوحد لهذا  اأحد الطالب امل�سابني  – تويرت مع 
ت�ستقبـــل النقا�سات يف تويرت وترد على التغريدات املفيدة وترتك ما 

هو غري مفيد.
16.تويرت كاأداة لتنظيم اأفكار الطالب: ير�سل املعلم اآخر اليوم 

خال�سة در�س اأو اآخر الأ�سبوع خال�سة هذا ال�سبوع.
17.تويـــرت لالإر�ســـاد الطالبـــي: ممكـــن اأن ي�ستخـــدم التغريد 

لالإر�ساد الطالبي وا�ستقبال ال�ستف�سارات. 
ي�ستخـــدم  ممكـــن  الق�س�ســـي:  الإبـــداع  لتنميـــة  18.تويـــرت 
http://twittories. التغريـــد لإخراج البداع الق�س�سي. موقـــع

wikispaces.com يتيـــح للمعلم اأن ين�ســـئ ق�سة ويبداأ كل طالب 

يف ا�ستكمـــال جـــزء من الق�سة يف 140 حرفـــا، ويكون على الطالب 
الأخري اإنهاء الق�سة.

جتارب دولية:
وجـــدت العديد من الـــدول املتقدمة اأن تويـــرت و�سيلة مهمة من 
و�سائل التعليم يف العامل الفرتا�سي مثل ال�سني، والوليات املتحدة 
الأمريكيـــة، ودولة الإمارات العربية املتحـــدة، و�سن�ستعر�س باإيجاز 

جتارب تلك الدول )عبداحلافظ، 2012(: 
اأوًل: التجربـــة ال�سينية: لقـــد اأدخلـــت كثـــري مـــن املدار�س يف 
حوا�سر الأقاليم واملُقاطعات ال�سينية �سبكات التوا�سل الجتماعي 
لتوطيد العالقة بني املُعِلّـــم واملُتعِلّم، واأثبتت الدرا�سات فاعلية هذه 
التجربـــة. »ك�سرت روتني التدري�س، و�ســـار الطالب اأكرث قـُدرة على 

الإبداع.
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وذكـــر �سيمـــان ت�سيونغ، يف كتابـــه الذي �سدر حديثــًـــا، بعنوان 
)التعليـــم الهجني(: "اأن هذه ال�سبـــكات لها قـُدرة كبرية يف اإي�سال 
ي بـــُكل �سهولة وتلقائية. ويقول اخلبري يف  املعلومـــات اإلى ِذهن املُتلِقّ
الرتبيـــة احلديثة فيليـــب ت�سانـــغ: اإن التدُرج يف ا�ستخـــدام �سبكات 
التوا�ســـل الجتماعـــي، �سمن املُخطـــط التعليمـــي ال�سيني، مُيكن 
ب، حيث يوفـِّر مبـــداأ التحفيز  اأن ُيحقـــق املزيد مـــن املنفعة للُطـــاَلّ
والرتغيـــب، وي�سمـــن الو�ســـول بهم اإلـــى اأكرب قدر مـــن احلما�سة، 
دة، منها  خا�سة عندما يتعَلّق الأمـــر بدرو�س قد يراها بع�سهم ُمعَقّ
علـــى �سبيل املثـــال درو�س تعُلّـــم الُلغات الأجنبية التـــي تعتمد ب�سكل 
اأ�سا�سي على النفتاح واحلوار، والن�سجام داخل املحيط الدرا�سي«.

قـــة حديثــًـــا يف كثـــري  ثانيـــًا: التجربـــة الأمريكية: وهـــي ُمطَبّ
مـــن املدار�س واملعاهـــد الر�سميـــة واخلا�سة، وتـُمار�ـــس على نطاق 
ب، وكانت درا�ســـة حديثة قام بها  وا�ســـع من ِقبـــل املُعِلّمني والُطـــاَلّ
نفـــر من الباحثني بجامعـــة ميني�سوتا، قد اأف�ست اإلـــى اأن 77% من 
عموم الُطاَلّب يدخلون اإلى �سبـــكات التوا�سل بهدف التعُلّم وتنمية 
املهارات والنفتاح على وجهات نظر جديدة، واأنه بح�سب بيانات مت 
جمعها على مدار ال�ستة اأ�سهر الأخرية لُطاَلّب ترتاوح اأعمارهم بني 
16: 18 �سنـــة، تبنَيّ »اأن الُطاَلّب الذيـــن ي�ستعملون مواقع ال�سبكات 
الجتماعيـــة، تطَوّرت مهاراتهم واإبداعاتهم على نحو جيد«، وت�سري 
كر�ستـــني جرينهـــو الباحثـــة يف الدرا�ســـة، اإلـــى اأن اإدراج املناهـــج 
التعليمية يف ال�سبـــكات الجتماعية، �ساعد على جعل املدار�س اأكرث 
اأهميـــة وذات مـغــــزى للُطـاَلّب، و�سار املُعِلّمـــون قادرين على زيادة 
�نخر�ط �لُط����الب يف �لتعليم، ورفع �لكف���اءة �لتكنولوجية، وتعزيز 
روح التعـــاون يف الف�سول الدرا�سية، وبناء مهارات ات�سال اأف�سل«، 
وتـُ�سيف: »اإن التفكري لي�س فقط يف دمج التكنولوجيا اخلا�سة بك، 
ر التفكري الناقد  ولكـــن يف خلق مهام اأكـــرث اإحلاحــًا، و�سوف يتطـــَوّ

وحل املُ�سكالت، والقدرة على املُ�ساركة العاملية لدى الُطاَلّب«.
ثالثـــًا: جتربـــة دولـــة الإمـــارات العربية: بعد اأن ثبـــت جدواها 

يف التعليـــم الفاعـــل، فـــاإن جمل�س اأبو ظبـــي للتعليم، بـــداأ يتجه اإلى 
تو�سيـــع دائـــرة ا�ستخدام �سبـــكات التوا�سل الجتماعـــي يف العملية 
التعليمية، وبح�سب مغـــري خمي�س اخلييلي، ُمدير عام املجل�س، فاإن 
ب، وتعزيز  هـــذه ال�سبـــكات �سارت ُجـــزًءا ل يتجزاأ من تعلم الُطـــاَلّ
ارتباطهـــم باملُحيط املحِلّي والإقليمي والعامل قاطبة، وجعلتهم على 
وعـــي بُكل ما ي�سهـــده العامل من ُم�ستجدات تقنيـــة وعلمية وثقافية، 
لذلـــك هناك اجتاه قـــوي لتجهيز جميع املدار�ـــس بالو�سائل التقنية 
والتعليميـــة املُتطـــورة. ويف ورقـــة علمَيّة، بعنـــوان )ا�ستخدام مواقع 
التوا�ســـل الجتماعـــي يف الغـــرف ال�سفـَّيـــة( نوق�ســـت يف املجل�س، 
ورد: »�ســـرورة دعـــم النتقـــال اإلـــى التعليـــم التفاعلـــي، خا�سة يف 
الغـُـــرف ال�سفـِّية، واأن العديد مـــن الرتبويني �ساروا ي�ستفيدون من 
ن ن�ساطات  تلـــك الو�سائط يف حتقيـــق اأهدافهم التعليميـــة، اإذ تـُمِكّ
ال�سبـــكات الجتماعيـــة مـــن الرتكيز علـــى البحث وجمـــع البيانات 
نات الإلكرتونية  والتوا�ســـل مع اخُلرباء، واأنه مُيكن ا�ستخـــدام املُدِوّ
لتحفيـــز النقا�ســـات واحلـــوارات البنـَّـــاءة، والتعـــاون املُتبـــادل يف 
مواقـــع املعرفة الإلكرتونية، وب�سكل عـــام توفـِّر جميع هذه الو�سائط 
الجتماعية �سهولة الو�سول اإلـــى الدعم وتبادل اخلربات والتطوير 
املهنـــي، واأف�سل املُمار�سات املَُتّبعة �سمـــن املُجتمع املهني والعلمي«. 
ف  وكان املجل�ـــس قد اأطلق يف بداية عام ) 2012 م(، م�سروع »ال�سَّ
الإلكرتوين«، يف �ِست مدار�س باإمارة اأبو ظبي، ت�سمل طلبة ال�سفني 
الثالـــث والرابع للتعليم الأ�سا�سي، احللقـــة الأولى، بواقع مدر�ستني 
يف ُكل منطقة تعليمية وملُدة عام واحد، و�سيتم ربط ُكل مدر�سة من 
املدار�س ال�ِست ب�سبكة »فيديو كونفران�س«، ولوحات اإلكرتونية تعمل 
باللم�ـــس لت�سجيع املُعِلّمني والُطاَلّب على تبـــادل املعرفة واملعلومات 
على املُ�ستويني املحِلّي والعاملي، على اأن يتم تعميم املراحل على بقية 

املدار�س احلكومية يف الإمارة«.
خال�سة احلديث... 

يف امل�ستقبل �سيعمل تويرت كاأحد الأدوات على زيادة م�سوؤوليات 
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الطـــالب، اإذ اإنـــه يعـــزز التوا�ســـل بني الطالـــب واملعلـــم، حيث اإن 
املعلمـــني يتوا�سلون مـــع الطالب خـــارج الف�سل، وبذلـــك ي�ستطيع 
املعلمون توفري دعم اإ�سايف لواجبات الف�سل يف بيئة يكون الطالب 
فيهـــا مرتاحني متامـــًا. اأ�سافة اإلى ذلك فهي و�سيلـــة لن�سر التعليم 
ب�سرعـــة بني الأقـــران. لذا لِزم العـــرتاف بحاجـــة املعلمني بقيمة 
ال�سبـــكات الجتماعية يف التعليم. وهذه امل�ساحات الجتماعية على 

النرتنـــت لديها القـــدرة على القيام باأ�سياء مذهلـــة للتعليم، مثال: 
لديها القابليـــة خللق ال�سفافية وامل�ساركـــة يف البيئة التعليمية، كما 
اأن ا�ستخـــدام مواقع التوا�سل الجتماعـــي يتيح للطالب التعاون يف 
امل�ساريـــع واملناق�سة عرب الإنرتنت، كما اأنها ُتعزز اإمكانات الطالب، 
ويبـــدو اأن تويرت يزيد من اإنهاء املهـــام واملتطلبات بالن�سبة للطالب 

الذين كانوا يجهلون ماهي الواجبات!!

املراجع: 
1.الـعــقـيــّل، ابـتـهـال . )2015(. خم�س ع�سرة )15( فكرة ل�ستخدام تويرت يف الف�سل الدرا�سي. 

http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:15-twitter-idea&Itemid=203
2.عبداحلافظ، ح�سني. )2012(. التعليم عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي مزايا وماآخذ.

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=399&Model=M&SubModel=138&ID=1646&Sho
wAll=On

3.كيف ن�ستفيد من تويرت يف التعليم؟
 http://www.new-educ.com/twitter-en-classe
4.Twitter in Education: what next? ، David Hopkins
5.How to use Twitter in the classroom ،NANCY MESSIEH
6.37 Interesting ways to use Twitter in the Classroom ،Tom Barrett
7.60 Ways To Use Twitter In The Classroom By Category
8.http://www.emergingedtech.com/2010100-/02/ways-to-teach-with-twitter.
9.Twitter in the Classroom The description of an experience Ana Dominguez 012009-09-
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كوم�سة انطلقت منذ عامني: بذرة غر�سها فريق تطوير املديرية 

للواء اجلامعة يف اخلطة التطويرية / جمال التعلم والتعليم /ق�سم 

الإ�سراف والتدريب فكان احللم الذي راودنا لعامني "ملتقى معلمي 

لواء اجلامعة".

بداأنا بَرِيّ هـــذا الغرا�س عندما تهياأت الظروف املنا�سبة لينمو 

احللم ويرتعرع في�سبح �سجرة تثمر عطاء واإبداًعا.

ومـــا كان لهذه ال�ســـرارة اأن تنطلق فت�سيء منـــارة لول الإرادة 

والعزمية والت�سميم، وملا راأى هذا احللم النور، ول �سك اأن القيادة 

الت�ساركية احلكيمة مهدت الطريق وذللت ال�سعاب.

الدكت�رة زينب ال�ش�ابكة

مدير اإدارة التعليم

املوؤمتر الرتبوي الأول ملديرية الرتبية والتعليم للواء اجلامعة

والع�شرين" احلادي  القرن  مهارات  �شوء  يف  والتعليم  "الرتبية 

وجتَلّـــى العمـــل بـــروح الفريـــق لتحلـــق فيـــه الـــروح الت�ساركية 

فتظافرت اجلهود يف القطاعات التعليمية كافة من مديري ومعلمي 

املدار�س احلكومية واخلا�سة، وم�سريف ق�سم الإ�سراف والتدريب يف 

املديرية، ومركز الوزارة، ونقابة املعلمني، وطلبتنا الأعزاء.

فـــكان هـــذا املوؤمتر الـــروح التي ج�ســـدت العمـــل الت�ساركي يف 

مديريـــة لواء اجلامعـــة لقيادة هذا الوطن نحـــو التقدم والزدهار، 

وقـــد اأ�سافـــت كلمات معايل وزيـــر الرتبية والتعليـــم د.عمر الرزاز 

الأكرم "موؤمتر ناجح بكل املقايي�س" الألق لهذا املوؤمتر، فبَثّـت فينا 

الطاقـــة الإيجابية والعزم علـــى ال�ستمرارية يف هـــذا العمل املبدع 
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اخلالق متمنـــني اأن نكون القب�س الذي �سي�سعل ال�سوء يف مديريات 

الرتبيـــة والتعليـــم يف وزارة الرتبيـــة والتعليـــم وي�سري علـــى نربا�سه 

جميع العاملني فيها.

روؤيتنا:

تعلمه، متمكن من  "طالـــب قادر على �سنع قراره، مبـــدع يف 
مهارات القرن احلادي والع�سرين".

�سعارنا:

ِ َعَلْيِه  اَلَح َمـــا ا�ْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي اإَِلّ ِباهلَلّ �سْ { اإِْن اأُِريـــُد اإَِلّ اْلإِ

ْلُت َواإَِلْيِه اأُِنيُب } �سورة هود، الآية )88(  َتَوَكّ

اأهدافـنا:

يتبنـــى املوؤمتر الأ�ساليـــب الرتبوية احلديثـــة، وتبادل اخلربات 

والتجـــارب التـــي تتما�ســـى ومتطلبات القـــرن احلـــادي والع�سرين، 

ومواكبـــة م�ستجدات الع�سر لتعزيز برامج التنمية املهنية للمعلمني 

لتمكينهـــم من اأداء ر�سالتهـــم؛ �سعيًا اإلى متكـــني الطلبة يف العملية 

التعلمية التعليمية �سمن منظومة اأخالقية را�سخة، و�سماًنا جلودة 

التعليـــم وتعزيز ال�سراكـــة املجتمعية. نحن نوؤمن بـــاأن تزويد املعلم 

بالإ�سرتاتيجيـــات احلديثة والأدوات واملهارات متكنه من بناء طلبة 

متمكنـــني بالعلم واملعارف، وكما قالـــت جاللة امللكة رانيا العبداهلل 

خـــالل كلمتها  يف ملتقى املعلمـــني 2017:)اأن نبني طفاًل اأ�سهل من 

اأن نغري رجاًل(.

حماور املوؤمتر:

- الت�سال والتوا�سل

- التفكري الناقد

- الإبداع

- التعلم التعاوين

ا تقدميية  يت�سمـــن املوؤمتـــر مناق�سة لالأبحاث العلميـــة وعرو�سً

للم�ساغـــل الرتبوية والدرو�س التطبيقية، فقد ا�ستمل على 6 اأبحاث 

و13 م�سغـــاًل ودر�ًســـا تطبيقـًيّا مقدمة من قبـــل امل�سرفني الرتبويني 

واملديريـــن واملعلمني من القطاعـــني اخلا�س والعام، وقد مت حتكيم 

الأعمال وفق معايري حمددة من قبل جلنة حتكيم متخ�س�سة، كما 

مت تنظيـــم عر�س بع�س الأعمـــال املهنية والعلميـــة والفنية يف �سبع 

زوايا للمعر�س العلمي، وان�سجامـــًا مع روؤية الوزارة بتنمية املعلمني 

ا ووفق دور �لإ�سر�ف �جلديد يف تقدمي �لدعم �لفني للمعلمني  مهن�ًيّ

وفـــق الحتياجات التدريبية، �سيتم نقل اأثـــر امل�ساغل التدريبية من 

خالل تفعيل جمتمعات التعلم يف املدار�س.

   وقد حظينا ب�سرف رعاية معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

عمـــر الرزاز لفتتاح فعاليـــات املوؤمتر الرتبـــوي الأول وبالتعاون مع 

نقابة املعلمني الأردنيني يف يـــوم ال�سبتاملوافق للثاين والع�سرين من 

�سهر ني�سان يف نادي املعلمني / عمان حتت عنوان "الرتبية والتعليم 

يف �سوء مهارات القرن احلادي والع�سرين".

    واأكـــد الدكتـــور الرزاز يف كلمة األقاهـــا يف الفتتاح اأن اأعمال 

هـــذا املوؤمتـــر تاأتي بو�سفهـــا ثمار التعـــاون احلقيقي الـــذي يج�سد 

العالقـــة الت�ساركية التـــي جتمع مدار�س القطـــاع اخلا�س ومدار�س 

القطـــاع العـــام وجهـــود نقابـــة املعلمـــني الأردنيني التـــي نفتخر بها 

وبالعالقة الوثيقة التي تربطنا معها والهادفة لرفعة املعلم والطالب 

لتحقيـــق الروؤية امللكية ال�سامية بتمكني الإن�سان الأردين منذ �سغرة 

لي�سكل م�ستقبل وطننا العزيز .

واأ�ســـار اإلى اأن الوزارة �ستتبنى تو�سيات اأعمال هذا املوؤمتر بعد 

اإقرارهـــا و�ستقوم بتنفيذهـــا على اأر�س الواقـــع يف امليدان الرتبوي 

بهـــدف ال�ستدامـــة ونقل الأثـــر، وذلك مـــن خالل خطـــة اإجرائية 

اأعددناهـــا نحن )فريق عمـــل املوؤمتر( بقيـــادة املن�سقتني العامتني 

امل�سرفتـــني الرتبويتـــني عبـــري اأبو ريـــان ود. فايـــزة �سعـــادة، ووفق 

تو�سيات املوؤمتر لتحقيق النتائج املرجوة لتح�سني العملية التعليمية 

التعلمية.

اإن فعاليات هذا املوؤمتر تاأتي انطالًقا من روؤية �ساحب اجلاللة 

امللك عبد اهلل الثاين، و�سمن �سل�سلة الأوراق النقا�سية امللكية، ورقُتُه 
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النقا�سية ال�سابعة، بعنوان "بنـــاء قدراتنا الب�سرية وتطوير العملية 

التعليميـــة جوهـــر نه�سة الأمة " والتي اأّكد فيهـــا " اأن ال�ستثمار يف 

م�ستقبـــل اأبنائنا عماد نه�ستنـــا واإننا على ذلك لقـــادرون، فها هي 

ذي ثروتنـــا الب�سريـــة، اأغلى مـــا ميتلك الأردن من ثـــروات، قادرة، 

اإذا هـــي نالـــت التعليم احلديث الوايف، على �سنـــع التغيري املن�سود، 

ولي�ـــس اأمامنا اإل اأن ن�ستثمر يف هذه الرثوة بكل قوة وم�سوؤولية، فال 

ا�ستثمار يدّر من العوائد كما يدّر ال�ستثمار يف التعليم".  

ويتبنـــى املوؤمتـــر الأ�ساليب الرتبوية احلديثـــة وتبادل اخلربات 

والتجارب التي تتما�سى ومتطلبات القرن احلادي والع�سرين لتعزيز 

برامـــج التنمية للمعلمـــني لتمكينهم مـــن اأداء ر�سالتهـــم �سعيًا اإلى 

متكني الطلبة يف العملية التعلمية التعليمية �سمن منظومة اأخالقية 

را�سخة ، �سمانًا جلودة التعليم وتعزيز ال�سراكة املجتمعية.

  ويهـــدف املوؤمتـــر كذلـــك لبنـــاء نـــواة ملعلمـــني قـــادة وخرباء 

�سيمثلـــون الأ�سا�س املتـــني الذي �سيدعم تنفيـــذ اخلطط التطويرية 

لبنـــاء القدرات، مبينـــة اأن تزويد املعلـــم بال�سرتاتيجيات احلديثة 

والأدوات واملهارات متكنه من بناء طلبة م�سلحني بالعلم واملعارف.

وتوؤكـــد نقابة املعلمني دعمها ملخرجات هذا املوؤمتر وتو�سياته ، 

فالواقـــع التعليمي يحتاج ملثل هذه املوؤمتـــرات الرتبوية للوقوف على 

مواطن ال�سعف واخللل وتعزيز التجارب الناجحة وامل�سيئة فيه.

وات�ساًقـــا مع دمج معطيات هذا املوؤمتـــر بالعلم الأردين فقد مت 

اعتماد اللـــون الأحمر يف مطبوعات املوؤمتـــر كنقطة انطالق؛ حيث 

يعرب اللـــون الأحمر عـــن القوة والإ�ســـرار والتحـــدي يف ال�سري اإلى 

الأمـــام، و�ستتخذ األوان العلـــم الأردين تباًعا يف الأعـــوام القادمة؛ 

اًقا يف �سماء اأردننا احلبيب. ليبقى علمنا الأردين  ُملِهـًما خَفّ

فعاليات املوؤمتر:

    ت�سمنـــت فعاليـــات املوؤمتر حما�سرة رئي�ســـة تتناول مو�سوع 

مهـــا  الأ�ستـــاذ الدكتـــور عقلـــة ال�سمـــادي/  املوؤمتـــر الرئي�ســـي قَدّ

ـــا ومناق�سة ِلـ  نـــت عر�سً جامعـــة الريمـــوك ، وجل�ســـات علمية ت�سَمّ

ا ودر�ًسا تطبيقًيّا يف  ا تقدميًيّ )6( اأوراق بحثيـــة، وثالثة ع�سر عر�سً

اأحـــدث امل�ستجدات الرتبوية التي ي�سهـــل نقلها وتوظيفها يف الغرفة 

ال�سفيـــة اأبرزهـــا: )املن�ســـات الإلكرتونية لتعلـــم اجتماعي ن�سط، 

مهارة طرح اأ�سئلة تثـــري التفكري، ال�سفوف الذكية، التعلم الذاتي، 

التعلـــم التعاوين، اإك�ســـاب الطلبة مهارة الكتابـــة، م�سروع " بقلمي 

اأحلـــق"، التعلـــم املمتع، اأدب احلـــوار وفن اإدارة احل�ســـة ال�سفية، 

ال�ستق�ساء(.

قائمة امل�ساريع التي مت عر�سها: 

1. م�سروع الزراعة املائية/مدر�سة قي�ساريا الأ�سا�سية املختلطة 

مدر�سة قي�ساريا اأول مدر�سة قامت بتنفيذ امل�سروع على م�ستوى 

اململكة، وذلك بالتعاون مع املركز الوطني للبحوث الزراعية، ومبداأ 

الزراعـــة املائيـــة يقـــوم علـــى اأن النباتات حتتـــاج اإلى املـــاء وبع�س 

املغذيـــات بكميـــات متفاوتـــة بالإ�سافـــة اإلـــى �سوء ال�سم�ـــس، واأهم 

مكونات هذه الزراعة وجود حو�سي التغذية والتفريغ وهما حو�سان 

من املاء يو�سع يف اإحداهما املغذيات والأ�سمدة ويغذي بها النظام، 

بينمـــا ي�ستقبل حو�س التفريغ املاء بعـــد خروجه من النظام وب�سكل 

دورة كاملـــة، وما مييز هـــذه الزراعة �سرعة منو النبـــات باأ�سعاف 

الوقـــت الـــذي حتتاجـــه النباتـــات لتنمـــو يف الرتبة، وهـــي حماولة 

ل�ستغالل بع�س الأماكن يف غياب تربة �ساحلة للزراعة مثل اأ�سطح 

املنازل وغريها بالتن�سيق مع املركز الوطني للبحوث. 

2. م�ســـروع اإنتاج فطر املحار/مدر�ســـة اأم كثري املهنية الثانوية 

للبنات 

يعـــد اإنتـــاج فطـــر املحـــار مـــن امل�ساريـــع الناجحة ب�سبـــب قلة 

ا، وق�سر الدورة الإنتاجية للم�سروع، وعدم احلاجة  التكاليـــف ن�سبًيّ

خلـــربات كبـــرية، و�سهولـــة الإنتـــاج مقارنـــة باإنتـــاج اأنـــواع الفطر 

ـــًزا يحتوي على ن�سبة  الأخـــرى، ويعد فطـــر املحار غذاء �سحًيّا ممَيّ

عالية مـــن الربوتينات والألياف الغذائيـــة ومعظم الأمالح املعدنية 

والفيتامينات ال�سرورية للج�سم.
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3. م�ســـروع اإن�ســـاء قاعة متعـــددة الأغرا�ـــس وتنفيذ ح�س�س 

الأ�سغال/مدر�سة اأم حذيفة الأ�سا�سية 

ا متطـــوًرا يهدف اإلى توفري  ميثل اإن�ســـاء القاعة م�سروًعا ريادًيّ

بيئـــة تعليميـــة منا�سبة تتيـــح للطلبة ال�ستفـــادة من اأنـــواع متعددة 

من م�ســـادر التعلم وتهيئة التعليم الذاتـــي وتعزيز مهارات البحث 

لـــدى الطلبـــة، كما تهدف اإلـــى تغيري منط التعلـــم وبيئته يف الغرفة 

ال�سفيـــة، واإتاحة املجـــال للطلبة واملعلمـــني باإيجاد تعليـــم تفاعلي 

متمازج، وحتوي اأركاًنـــا خمتلفة وجمموعة من املعدات الإلكرتونية 

املختلفـــة لتوظيفهـــا يف جمـــال التعليـــم املنهجي وغـــري املنهجي يف 

خمتلف العلوم واملعرفة. 

4.م�سروع املنتجات التقليدية/مدر�سة املروج املهنية الثانوية

عرو�س متنوعة  للمنتجات التقليدية لأعمال املدر�سة ) الزيتون 

، املخلـــالت  اجلن واللبنـــة (، وكذلك عر�س حي لتحمي�س القهوة 

العربيـــة واإعداد اخلبز و�سناعة ال�سابـــون وتدوير ال�سماغ وغريها 

من الأعمال.

5. م�سروع Phonics / مدر�سة خلدا الثانوية 

م�ســـروع ال�سوتيـــات مـــن الطرق املهمـــة واملمتعـــة وامل�سوقة يف 

تعليم القراءة والكتابة يف اللغة الإجنليزية.

وهي من طرق التعلم باللعب التي تهدف اإلى زيادة ثقة الأطفال 

يف التعلـــم، وت�ساعـــد الطلبـــة علـــى الربـــط بـــني املكتـــوب واملقروء 

مب�ساركة اأكادميية امللكة رانيا العبداهلل لتدريب املعلمني.

6. م�سروع Clickers/مدر�سة الريموك الأ�سا�سية  

تطويـــر اأدوات تعليـــم القـــراءة والكتابـــة باللغـــة الإجنليزيـــة 

وم�ساعدة الطلبة على ال�سرعة يف الربط، وذلك من خالل ا�ستعمال 

الألـــواح الذكية لت�سويق الطلبـــة يف التعليم مب�ساركة مبادرة التعليم 

الأردنية.

امل�ساغل التدريبية:

1.ال�ستق�ساء والدورة اخلما�سية:

يعـــد ال�ستق�ساء مـــن اأكرث اأ�ساليب التدري�ـــس فاعلية يف تنمية 

التفكـــري العلمي لـــدى الطلبة، حيث اإَنّه يتيح الفر�ســـة اأمام الطلبة 

ملمار�سة طـــرق العلـــم وعملياته ومهـــارات ال�ستق�ســـاء باأنف�سهم، 

وهنـــا ي�سلك املتعلم �سلوك العامل )ال�سغـــري( يف بحثه وتو�سله اإلى 

النتائـــج، حيث اإَنّ الطالب ي�سل اإلى املعلومات بنف�سه، معتمًدا على 

جهده وعملـــه وتفكريه، ولذلك نقول اإنها مـــن اأهم ال�سرتاتيجيات 

التي تنمي التفكري، فاملدخل ال�ستك�سايف يركز على مواجهة املتعلم 

مبوقـــف م�سكل، يوجـــد لديه ال�سعور باحلـــرية ويثري عنده جمموعة 

مـــن الت�ســـاوؤلت، فيقوم بعمليـــة ا�ستق�ساء وبحث ليجـــد الإجابات 

عنها.

وال�ستق�ساء كاإ�سرتاتيجيـــة من اإ�سرتاتيجيات التعلم يعد نتاج 

اإ�سرتاتيجيات اأخرى تتاآزر بع�سها مع بع�س للخروج مبوقف تعليمي 

ن�سط، ون�سل معـــه يف النهاية اإلى اأن يكت�سف التلميذ �سيًئا جديًدا، 

وهـــذا ل يعني اأن املتعلم �سيكت�سف �سيًئا جديًدا مل يكن موجوًدا من 

قبل، لكنه يعني اأنه �سيكت�سف �سيًئا مل يكن هو يعرفه من قبل.

2.مهارة طرح الأ�سئلة املثرية للتفكري:

حيث تنـــاول امل�سغـــل التدريبـــي اأهمية مهـــارة طـــرح الأ�سئلة، 

و�ل�سياغ���ة �ل�سليم���ة لالأ�سئل���ة ومعرف���ة بع�ص م�ساكله���ا، و�سروط 

�سياغة الأ�سئلة، والأ�سئلة املفتوحة والأ�سئلة املمتدة.

3.فكرة اإطالق مبادرة التعلم املمتع للجميع؛ بهدف حتقيق بيئة 

�سفيـــة حا�سنة واآمنة من خالل مراعاة خ�سائ�س الطلبة النمائية 

و�لنف�سية وذكاء�ته���م �ملتعددة و�أمناط تعلمه���م، و�لو�سول بالتعلم 

لـــكل طالـــب، وجعـــل التعلـــم ذا معنى؛ بحيـــث ياأخذ جميـــع الطلبة 

ومب�ســـاواة حقهـــم يف التعليم بغ�س النظر عـــن جن�سياتهم، وقد مت 

تنفيـــذ هذا الأمنوذج بـــاإدارة �سفيـــة اإبداعية با�ستخـــدام اإ�سارات 

واأدوات خا�ســـة متفق عليها خلقـــت الإيجابية يف نفو�سهم و�ساعدت 

�لطلب���ة عل���ى �لن�سب���اط �لذ�تي وتنبي���ه �لو�����ص با�سرت�تيجيات 

تفاعلية بينهم وبني املعلم، وبني الطلبة اأنف�سهم، ومن خالل اأن�سطة 
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موجهة بنظام جمموعات اإبداعي تعاوين قائم على التعلم باللعب، 
واألعـــاب مت ت�سميمها من خامات البيئة، واألعـــاب مبتكرة لتن�سيط 
الذاكرة، ويحتوي على التاأمل واملو�سيقى وال�سرتخاء، لبث الطاقة 
الإيجابيـــة بالطلبة ومل�ساعدتهم على التخل�ـــس من ال�سلوكات غري 

املرغوب فيها.
4.اآداب احلـــوار وفن اإدارة احل�ســـة ال�سفية / متارين عملية 

قابلة للتطبيق �سمن جميع املناهج الدرا�سية.
:RISK 5.برنامج

ويغطـــي برنامج "RISK "مدًى وا�سًعا من املهارات التي حتفز 
التفكـــري �سمن اأربعة حمـــاور اأ�سا�سية، هي: )املهـــارات احلياتية، 
والنظام، وقوة التفكري، والنجاح(، التي متكن املتعلمني من تطوير 
احل�ـــس واملمار�ســـة ملهـــارات التفكري الناقـــد يف املوقـــف ال�سفي، 

وتعميمها على مواقف احلياة. 
6.كيف يكون التعلم ن�ساطًا اجتماعًيّا؟

املن�سات التعليمية الإلكرتونية جتربة عملية.
7.العمـــل اجلماعـــي والعمل التعـــاوين: تو�سيح مفهـــوم التعلم 
القائم على التعلـــم اجلماعي التعاوين، حتديد العنا�سر الأ�سا�سية 
للتعلم التعـــاوين، حتديد املهارات احلياتيـــة املطلوبة لنجاح العمل 
التعـــاوين، حتديد معيقات التعلـــم التعاوين، حتديـــد فوائد التعلم 

التعاوين.
8.امل�سروع التعبريي: "بقلمي اأحلق".

9.التفكري الناقد. 
10.ال�سفوف الذكية.

11.التعلـــم الذاتي: من اأهم اأ�ساليـــب التعلم التي تتيح توظيف 

مهارات التعلم بفاعلية عالية مما ي�سهم يف تطوير الإن�سان �سلوكًيّا 
ـــا، وتزويـــده ب�سالح مهـــم ميكنه مـــن ا�ستيعاب  ـــا ووجدانًيّ ومعرفًيّ
معطي���ات �لع�سر �لق���ادم، وهو منط من �أمن���اط �لتعلم �لذي نعلم 
فيـــه الطالب كيف يتعلم ما يريد هو بنف�ســـه اأن يتعلمه. اإن امتالك 
مهـــارات التعلـــم الذاتـــي واإتقانها متكـــن الفرد مـــن التعلم يف كل 
الأوقـــات وطـــوال العمـــر خـــارج املدر�ســـة وداخلها، وهـــو ما يعرف 

بالرتبية امل�ستمرة. 
الأبحاث العلمية التي متت مناق�ستها يف املوؤمتر:

1.اأثـــر ا�ستخـــدام التفكـــري الناقـــد يف تطوير احل�ـــس العددي 
والطالقة الإجرائية املقرونة بالفهم لدى طالبات ال�سف اخلام�س 

الأ�سا�سي يف مديرية لواء اجلامعة.
)iPad(فيم�ستـــوى  اللوحـــي  احلا�ســـوب  ا�ستخـــدام  2.اأثـــر 
التح�سيـــل  الدرا�سي لدى تالميـــذ املرحلة املتو�سطـــة، واجتاهات 
اأولياء الأمور نحو ا�ستبدال احلقيبة الإلكرتونية باحلقيبة املدر�سية. 
3.اأثـــر تدري�ـــس مـــادة احلا�سوب با�ستخـــدام اأن�سطـــة التفكري 
الناقـــد يف تنميـــة م�ستـــوى التفكري يف مـــا وراء املعرفة لـــدى طلبة 

ان. ال�سف العا�سر الأ�سا�سي يف حمافظ العا�سمة/عَمّ
4.اأثر ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف حت�سيل طالبات ال�سف 

العا�سر الأ�سا�سي يف مادة الكيمياء.
5.م�ستـــوى العمليات ما وراء املعرفية لـــدى لعبات كرة القدم 

واألعاب القوى يف الأردن.
6.اأثر ا�سرتاتيجيَتْي التعلم املدمج والتعلم املعكو�س يف حت�سيل 
طلبة ال�سف ال�سابع يف مدر�ســـة ذكور الطيبة الإعدادية الثانية يف 

مادة العلوم، ومقدار احتفاظهم بالتعلم.

� � �
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لقد حظي التعليم يف الأردن بت�سافر جهود املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�ســـة كافـــة لتحقيق الإ�سهـــام الأكرب للتعليم غـــري النظامي يف 
ـــا تواكب املتغريات  جعل الفر�ـــس التعليمية والتثقيفية املتاحة فر�سً
الجتماعيـــة، وتدرك اآثارهـــا ال�سلبية يف ال�سبـــاب، وت�سهم يف جعل 
ال�سباب قـــادًرا على اأن يعمل بجّد ويوؤثـــر يف الن�سيج الجتماعي من 
خـــالل امتالكـــه واكت�سابه املعـــارف واملهـــارات والقـــدرات الفكرية 
املالئمـــة لتلبية احتياجاتـــه، والتي ت�سمل: ال�سعـــور بالأمن والأمان، 
وا�ستك�ســـاف القيـــم الروحيـــة والدينيـــة يف احليـــاة، وحتديد نقطة 
انطـــالق اآمنة له ترتكـــز على القيم واإدراك الـــذات والثقة بالنف�س، 

برامج التعليم غري النظامي يف وزارة الرتبية والتعليم

الأ�شتاذ عبد اهلل النا�شر

رئي�س ق�شم التعليم غري النظامي 

ومواكبة املتغريات، مما يتطلب قدًرا من املرونة والقدرة على التكيف 
والتحرك، والإملـــام بنواحي التقدم التكنولوجـــي والتقنية احلديثة، 
ومقاومـــة النعـــزال بتنميـــة ال�سعـــور بالنتمـــاء والهويـــة وباكت�ساب 
القبول والعرتاف بالذات، واكت�ساب ال�سعور بالنفع والإفادة، وذلك 
بالإ�سهـــام يف تنميـــة املجتمع املحلـــي ب�سكل خا�ـــس واملجتمع الأكرب 

ب�سكل عام، والإقرار بقيمة التعاون والعمل اجلماعي. 
التعليم غري النظامي

اإن املفهـــوم العـــام للتعليـــم غري النظامـــي ي�سري اإلـــى الأن�سطة 
التعليميـــة امل�ستمـــرة واملنظمة ذات املدد خمتلفـــة الأطوال، والتي ل 
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ينطبق عليها تعريف التعليم املنظم لأ�سخا�س من خمتلف الأعمار، 
ومـــن املمكن اأن يتم تنفيذ هذا التعليم داخل املوؤ�س�سات التعليمية اأو 
خـــارج نفوذها التقليـــدي، للح�سول على اأمر ل�ستـــدراك متطلبات 
تعُلّميـــة حتظى بالعرتاف وامل�سروعية، وفق ت�سهيالت معينة تخفف 
من حـــدة الت�سريعـــات ال�سارمـــة، وذلك مـــن حيث الـــدوام احلر، 
وتكثيـــف املناهـــج واملقـــررات واملتطلبات وتي�سريهـــا، �سرف النظر 
عـــن احلد الأعلى والأدنـــى للعمر، واخت�سار الوقـــت الالزم لإجناز 
املتطلبات اأو امل�ستويات، واإمكانيـــة مزاولة الدار�س اأن�سطة عملية اأو 

حياتية اإلى جانب الن�سمام ملثل هذه الربامج.
ويعـــرف التعليم غـــري النظامي يف الأردن علـــى اأنه: "كل ن�ساط 
تربـــوي منهجـــي منظـــم اأو اأي تدريـــب مهنـــي يتـــم خـــارج النظـــام 
التعليمـــي النمطي، ويقوم على مراعاة ظروف الدار�سني وعقلياتهم 
وطموحاتهم وقدراتهم اخلا�سة، بهـــدف تنمية قدراتهم ومعارفهم 
ومهاراتهـــم، وتعزيز موؤهالتهم التي �سوف توؤثر اإيجابًيا يف �سلوكهم 
وت�سهـــم يف رخائهم القت�ســـادي والجتماعي والثقايف، وت�سمح لهم 
بـــاأن ي�سبحوا اأع�ساء منتجـــني يف املجتمع. وهو تعليـــم يتم ب�سورة 
منظمـــة ومق�ســـودة ويف فـــرتة زمنية حمـــددة، ويكون عـــادة رديًفا 
وم�سانـــًدا وموازًيا للتعليم النظامي ومعاجًلا ملفرزاته و�سلبياته، كما 
اأنـــه يربط التعليـــم بالعمل املنتج، وُيَعـــُدّ جزًءا ل يتجـــزاأ من برامج 

التنمية الب�سرية الجتماعية والقت�سادية ال�ساملة وامل�ستدامة".
وتتكـــون برامـــج التعليم غـــري النظامي وتعليم الكبـــار يف وزارة 

الرتبية والتعليم من الربامج التالية:
اأوًل: برنامج تعليم الكبار وحمو الأمية

ُيَعـــُدّ الأردن واحـــًدا مـــن البلدان التـــي قطعت �سوًطـــا كبرًيا يف 
ا اأ�سياًل  مكافحـــة الأمية، وذلك اإميانًا منه بحـــق التعليم للجميع حًقّ
كفله الد�ستـــور الأردين، وحتقيقًا ملبداأ تكافوؤ الفر�س التعليمية اأمام 
ـــا يف قانون الرتبيـــة والتعليم، وُيَعُدّ  اجلميـــع بو�سفه مرتكًزا اأ�سا�سًيّ
برنامـــج حمو الأمية من اأكـــرب الربامج التعليمية التـــي تقدم للكبار 

بحكم اأنه ي�سمل القاعدة الأ�سا�سية وي�سكل اللبنة الأولى لأي نوع من 
اأنـــواع التعليم اأو التدريب؛ اإذ ل ي�ستطيع الأمي دون امتالك املهارات 
الأ�سا�سية موا�سلة درا�سته اأو تدريبه، وي�ستمد هذا الربنامج فل�سفته 
واأهدافه من فل�سفة الرتبية واأهدافها يف الأردن كما ي�ستمد م�سروعية 
العمل به من جميع املراتب الت�سريعية بدًءا بالد�ستور ومروًرا بقانون 
الرتبية وانتهاًء بالأنظمة والتعليمات، حيث يقدم الربنامج مللتحقيه 

الكتب والقرطا�سية وبع�س احلوافز جمانًا.
يق�سم هـــذا الربنامج من حيث امل�ستوى التعليمي اإلى مرحلتني: 
الأولى ت�سمى مرحلة املبتدئـــني، ومدة الدرا�سة فيها )16( �سهرًا اأو 
عامـــني درا�سيني مينـــح املتخرج فيها �سهادة درا�سيـــة تعادل �سهادة 
ال�ســـف الرابـــع الأ�سا�سي، والثانيـــة ت�سمى مرحلـــة املتابعني، ومدة 
الدرا�ســـة فيها )16( �سهرًا اأو عامـــني درا�سيني مينح املتـخرج فيها 

�سهادة تعادل �سهادة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
ويهدف الربنامج اإلى: 

خف�س ن�سبة الأمية بني 0.5 – 1% �سنويا.
الإ�سهام يف تعميم التعليم.

رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي لدى الدار�سني.
توفري فر�س عمل منا�سبة وتخفي�س ن�سبة البطالة. 

تنميـــة املجتمـــع وتطويره من خـــالل اإك�ساب امللتحقـــني بالربنامج 
مهارات احلياة الأ�سا�سية وال�سرورية. 

الإ�سهـــام يف خف�س ن�سبة الأمية القرائيـــة للم�ستهدفني اإلى اأق�سى 
حد ممكن.

احلياتيـــة  اجلوانـــب  لي�سمـــل  الأميـــة  حمـــو  مفهـــوم  تو�سيـــع 
الأخرى)الدينيـــة- احل�ساريـــة- الوظيفيـــة- الثقافيـــة- الجتماعية- 

ال�سحية- البيئية(
تفعيل دور املجتمعات املحلية للم�ساهمة يف برنامج حمو الأمية.

تطوير قدرات املعلمني يف جمال حمو الأمية.
تقدمي رعاية وعناية خا�سة للمر�أة، و�إتاحة �لفر�سة لها ب�سكل �أكرب.
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ثانًيا: برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني
كان ل�سراكـــة وزارة الرتبية والتعليم مع موؤ�س�سة كوي�ست �سكوب 
للتنمية الجتماعية يف ال�سرق الأو�سط منذ العام 2003 اإ�سهاٌم كبرٌي 
يف جمال توفري �لفر�ص �لتعليمية للطلبة �ملت�سربني وتقدمي �لعون لهم 
من خالل ت�سميم وبنـــاء وتفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني، 
مبا يحقق اإعادة دجمهم مع فئات املجتمع الأخرى، وتاأهيلهم علمًيّا 
���ا لالنخر�ط ب�سكل �إيجاب���ي يف جمتمعهم، و�إيجاد  ���ا ومهنًيّ و�أخالقًيّ

فر�س تعليمية تعوي�سية ت�سغيلية متاحة لهم. 
وخـــالل الأعـــوام الأخـــرية عملت الـــوزارة مـــع �سركائهـــا على 
ا�ستكمـــال تطوير الأدوات الالزمة للربنامج مـــن مواد قرائية ومواد 
رين يف املراكز  تدريبية، وتدريب معلمني موؤهلني للعمل بو�سفهم ُمي�ِسّ
التعليميـــة؛ حيث ي�سعى الربنامج اإلى اإك�ســـاب الطلبة املت�سربني من 
املدار�ـــس �سمن الفئـــة العمرية من )13-18( �سنـــة للذكور و)13-
20( �سنة لالإناث جمموعة املعـــارف واملهارات والجتاهات، وتاأكيد 
حقوقهم التعليمية املهملـــة وتطوير ن�سجهم املهني باإعادة تدريبهم 

وتاأهيلهم وفق معايري توؤهلهم لاللتحاق مبوؤ�س�سة التدريب املهني.
ثالًثا: برنامج الدار�سني غري النظاميني )الدرا�سات املنزلية(  

ـــا من وزارة الرتبية والتعليم على اإتاحة الفر�س التعليمية  حر�سً
للطلبـــة املنقطعـــني عـــن الدرا�ســـة والطلبـــة الذين حتـــول ظروفهم 
الجتماعيـــة والقت�سادية دون اإكمال م�سريتهـــم التعليمية، وتوفري 
الفر�ـــس التعليمية التي تنا�سب و�سعهم املهنـــي، واإمياًنا من الوزارة 
ب�ســـرورة اإكمـــال هذه الفئـــة درا�ستهـــا العلمية والتحاقهـــا بربنامج 
ا للحاجة،  اأكادميـــي يلبي احتياجاتها، فقد جاء هـــذا الربنامج ملبًيّ
وقد بداأت  الوزارة العمل به من مطلع العام الدرا�سي 1979/1978، 
ويختلـــف هـــذا الربنامج عن غـــريه لأن الذي يلتحق بـــه يثقف نف�سه 
ذاتيًّا يف املنهاج املقرر لطلبة ال�سف الذي ينا�سبه، ولكنه غري مكَلّف 
بالنتظـــام يف الـــدوام املدر�سي، وغـــري خا�سع للتعليمـــات اخلا�سة 
بطلبة املدار�س، وي�ستطيع التقدم لمتحان نهاية كل ف�سل درا�سي يف 

املدر�ســـة التي يرغب فيها، وم�سّوغاُت تطبيق هذا الربنامج تطبيُق 
مفهـــوم الرتبية امل�ستدامـــة والتعلـــم الذاتي، بال�سمـــاح لالأ�سخا�س 
�لذين ترك���و� �لدر��سة �لنظامي���ة بتقدمي �لمتحان���ات �لف�سلية يف 
املدار�س احلكومية مع طلبتها النظاميني يف نهاية كل ف�سل درا�سي، 
واإذا ما اجتاز اأحدهم المتحان بنجاح يرفع اإلى ال�سف الذي يليه، 
كمـــا ي�ستطيع الدار�ـــس من خالل هذا الربنامـــج اأن يتقدم لمتحان 

�سهادة الدرا�سة الثانوية العامة.
 رابًعا: برنامج الدرا�سات ال�سيفية

بـــداأت وزارة الرتبية والتعليـــم منذ العـــام 1977م بفتح مراكز 
للدرا�ســـة ال�سيفية يف املدار�س التابعـــة لها خالل العطلة ال�سيفية، 
بهدف تزويـــد الطلبة باملعلومات ورفع م�ستـــوى ثقافتهم، ومتكينهم 
مـــن اكت�ساب املعرفة بالعتماد على اأنف�سهم، واإتاحة الفر�س احلرة 

اأمامهم لدرا�سة املو�سوعات التي يختارونها.
وت�سمـــل خطـــة الدرا�ســـات ال�سيفيـــة جميـــع املـــواد الدرا�سية 
والأن�سطـــة الرتبوية التـــي يختار الطالب منها املـــواد التي يرغب يف 
التقويـــة اأو التعمق اأو التو�سع فيها مقابـــل اأجر مقداره ع�سرة دنانري 
ت�ستوفـــى من الطالب، ومدة الدرا�ســـة يف هذا الربنامج �ستة اأ�سابيع 

بواقع خم�سة اأيام يف الأ�سبوع. 
 خام�ًسا: برنامج الدرا�سات امل�سائية

حتر�س وزارة الرتبية والتعليم على توفري فر�س التعليم للجميع 
بغ�س النظر عن اأعمارهم وجن�سياتهم، انطالقًا من مبداأَْي الرتبية 
امل�ستدامة و"التعليم حـــق للجميع"، ولذلك افتتحت من مطلع العام 
الدرا�سي 1979/1978 مراكـــز الدرا�سات امل�سائية؛ لإتاحة الفر�س 
للمواطنني الذين مل يتمكنوا من موا�سلة درا�ستهم النظامية ب�سبب 

ظروفهم اخلا�سة ملوا�سلة درا�ستهم الأ�سا�سية والثانوية.
 ويق�سد بالدرا�سات امل�سائية: الت�سهيالت التعليمية التي توفرها 
وزارة الرتبيـــة والتعليم يف مدار�سها )بعد انتهـــاء الدوام املدر�سي( 
لالأ�سخا�ـــس الذيـــن يرغبون يف موا�سلـــة التعليـــم، ومل يتمكنوا من 
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حتقيق ذلك من خـــالل الدرا�سة النظامية، وي�سهم الدار�س يف هذه 
املراكز باأجور رمزية لتغطية جانب من تكاليف هذا الربنامج؛ حيث 
توفر وزارة الرتبية والتعليم الأبنية املدر�سية ومرافقها وجتهيزاتها، 
واإمكاناتهـــا الفنيـــة والتقنية خدمة للمواطنني مـــن خالل الربنامج 

املذكور. 
وقـــد عملت الـــوزارة على فتح املجـــال اأمام  النـــزلء يف مراكز 
الإ�سالح والتاأهيل لال�ستفادة من الربامج املتوافرة بالوزارة؛ وذلك 
من خالل رفد وتزويد تلك املراكز بجميع الحتياجات وامل�ستلزمات 
املاديـــة والفنية التي ت�سهم يف تاأمني خدماتهـــا التعليمية لهذه الفئة 
من املجتمع، ف�ساًل عن فتح مراكز تعليم الكبار وحمو الأمية مبراكز 

الإ�سالح والتاأهيل يف اململكة. 
�ساد�سًا: برنامج التعليم ال�ستدراكي

يف ظل حر�س وزارة الرتبيـــة والتعليم على توفري فر�س التعليم 
للجميـــع فقـــد عملت الـــوزارة على اإيجـــاد برامج تعليميـــة يف اأوقات 
الأزمـــات والطـــوارئ مبا يخـــدم الالجئـــني، فا�ستحدثـــت بالتعاون 
ا  مـــع منظمة اليون�سيف بدايـــة العـــام 2017/2016 برناجًما تعليمًيّ
يخدم الأطفـــال الالجئني هو )برنامج التعليـــم ال�ستدراكي(، وهو 
برنامج تعليمي مكثف يهدف اإلـــى توفري التعليم الأ�سا�سي لالأطفال 
املنقطعـــني عن الدرا�سة، �سمن الفئـــة العمرية (من 9 - 12(، وُيَعُدّ 
فر�ســـة تعوي�سية تعطى يف ثالثة م�ستويات تعليمية مكثفة لل�سفوف 
الأ�سا�سية ال�ستة الأولى )من ال�سف الأول حتى ال�ساد�س( على مدار 
ثـــالث �سنوات درا�سية، ويتم تنفيذه والإ�ســـراف عليه من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم. وي�سعى الربنامج اإلى الآتي:
متكني الأطفـــال غري امللتحقني بالتعليم النظامي من عمر )9-

12( عامـــًا من اإكمـــال تعليمهم �سواء من خـــالل تاأهيلهم لاللتحاق 
بالتعليم النظامي اأو اإحدى برامج التعليم غري النظامي.

عـــالج م�سكلة الت�ســـرب من التعليـــم النظامي للحـــد من ن�سب 
الأمية وعمل الأطفال.

التحديـــات وال�سعوبات التي تواجـــه وزارة  الرتبية والتعليم يف 
جمال التعليم غري النظامي

اأ- التحديات
1.حتديات مادية ومالية.

2.حتديات تتعلق بتوافر البيانات املطلوبة.
3.حتديات تتعلق باإحجام بع�س الدار�سني عن اللتحاق بربامج 
التعليم غـــري النظامي، وكذلـــك ت�سرب بع�ـــس الدار�سني امللتحقني 

بهذه املراكز.
ب- ال�سعوبات 

1.قلـــة دورات التاأهيل والتدريب للعاملني يف جمال تعليم الكبار 
وحمو الأمية.

2.�سعـــف التعريف بالتعليم غـــري النظامــــي وبراجمه من قبل 
و�سائل الإعالم؛ وذلك ليتـــم حفز الـم�ستهدفني على اللتحاق بـهذه 
الربامـــج التي تلّبـــي رغباتهم وتتنا�سب مـــع قدراتهم وحاجات �سوق 

العمل.
3.قلة احلوافز املادية واملعنوية يف برامج تعليم الكبار.

4.قلـــة الو�سائـــل التعليميـــة احلديثة، وعدم القـــدرة على توفري 
اأجهـــزة حا�ســـوب ملراكـــز تعليـــم الكبار وحمـــو الأمية؛ ملحـــو الأمية 

احلا�سوبية.
ج- احللول املقرتحة لهذه ال�سعوبات

1.اإ�سهـــام املوؤ�س�سات الر�سمية وغـــري الر�سمية يف متويل برامج 
التعليم غري النظامي.

2.توفري حوافز مادية اأكرب للدار�سني.
3.اإيجـــاد برامـــج تلفزيونية، واإعـــداد دورات تثقيفيـــة، وتوفري 

اأجهزة حا�سوب.
4.زيادة عدد الدورات التدريبية للعاملني يف جمال تعليم الكبار 

وحمو الأمية.
5.اإبـــداء اهتمـــام اأكـــرب من و�سائـــل الإعالم بربامـــج وم�ساريع 
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التعليم غري النظامي.
6.الرتكيـــز علـــى املناطـــق التي ترتفع فيهـــا ن�سبـــة الأمية، مثل 

مناطق الأغوار والبادية.
تطلعات وزارة الرتبية والتعليم يف جمال التعليم غري النظامي

على الرغم مـــن اجلهود الكبرية التي قامت بهـــا وزارة الرتبية 
والتعليم يف جمال  التعليم غري النظامي وتعليم الكبار وخف�س ن�سبة 
الأميـــة متهيًدا للق�ساء عليها، اإل اأنهـــا تطمح يف املزيد من الربامج 
والفعاليـــات التي ت�سهم يف الق�ساء على هذه الآفة، وذلك من خالل 
العنايـــة والهتمام بالتعليم غـــري النظامي؛ لدوره البـــارز يف اإعداد 
بة  القـــوى الب�سرية، وتزويد �ســـوق العمل بحاجاته مـــن العمالة املدَرّ
لـــة، ومواكبة كل ما ي�ستجد يف عـــامل العلم واملعرفة. وعليه فاإن  املوؤَهّ

وزارة الرتبية والتعليم تتطلع اإلى ما يلي:
1.موا�سلـــة حماربة جيوب الأمية، والرتكيـــز على املناطق التي 
ترتفع فيها ن�سبـــة الأمية، واإعطاء الأولوية للقطـــاع الن�سائي يف رفع 

ن�سب اللتحاق وفتح املراكز اخلا�سة بهن.
2.اأن ُتَعـــَدّ برامـــج التعليم غـــري النظامي التعليميـــة والتدريبية 
جـــزًءا ل يتجزاأ  مـــن العملية الرتبوية التي ُتِعـــُدّ الإن�سان للحياة من 

خالل:
و�سع الإجراءات التي ت�سمـــن تكامل التعليم النظامي والتعليم 

غري النظامي يف اإطار فل�سفة الرتبية والتعليم.
فتح القنـــوات ومد اجل�سور بني التعليـــم النظامي والتعليم غري 

النظامي.
تفعيل دور امل�ساركة ال�سعبية؛ لتاأخذ دورها يف مكافحة الأمية.

التعـــاون مع و�سائـــل الإعـــالم للتعريف بالتعليم غـــري النظامي 
وبراجمـــه؛ حلفـــز امل�ستهدفـــني على اللتحـــاق بالربامـــج التي تلبي 

رغباتهم وتتنا�سب مع قدراتهم وحاجات �سوق العمل.
النتقـــال مـــن حماربـــة الأميـــة الأبجدية اإلـــى حماربـــة الأمية 

الوظيفية.
ال�ستمـــرار يف تدريـــب اأكـــرب عـــدد ممكن مـــن معلمـــي الكبار 
لتاأهيلهم فنًيـــا يف تدري�س الكبار، واإعادة تاأهيل الباحثني عن العمل 

مبا ين�سجم وحاجات �سوق العمل.
  الهتمام بفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة والإعاقات، والرتكيز 
عليهم وتقدمي �لدعم له���م وماربة �لأمية �ملنت�سرة لدى هذه �لفئة 

من املجتمع.
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الدكت�ر: خلدون علي اجلنايدة

 مديرية الرتبية والتعليم لل�اء الرمثا

�شعوبات التعلم يف اللغة الإجنليزية

تعـــد اللغة الإجنليزية من اأكرث اللغات انت�ساًرا يف العامل؛ اإذ اإن 

ماليني الب�ســـر يتكلمون هذه اللغة يف حياتهم اليومية، كيف ل وهي 

لغـــة التوا�سل امل�سرتك  lingua franca، فهي حتتل املرتبة الأولى 

يف �سبكات الإنرتنت ومواقـــع الدرد�سة والتوا�سل الجتماعي، وتعد 

مـــن اأ�سهل لغـــات العامل تعلًمـــا، اإل اأن كثريًا مـــن املتعلمني ول�سيما 

املتعلمني غري الناطقني بهـــا non-native speakers، يواجهون 

العديد من ال�سعوبات يف تعلمها، واأخ�س بالذكر هنا طلبة املدار�س 

يف البالد العربية.

اإَنّ الأ�سا�س يف هذا الأمر اأن تعلم اللغة الإجنليزية يتم بعيدًا عن 

�سياقهـــا الطبيعي natural context؛ اأي يف جمتمع ل يتكلم اللغة 

الإجنليزيـــة، ويعدها لغـــة اأجنبية، وهذا يخلق نوعـــًا من البعد عن 

اللغة ب�سورتها الطبيعية، ومن هنا ياأتي دور معلم اللغة الإجنليزية 

يف ا�ستثمار كل دقيقة داخل الغرفة ال�سفية يف �سبيل ممار�سة اللغة 

ب�ســـورة فاعلة، وخلق مواقف حتاكي الواقع الذي يتطلب ا�ستخدام 

لغة الهدف target language يف التعلم، األ وهي الإجنليزية. 

اإن قناعات بع�ـــس املعلمني عن اللغة الإجنليزية وتعليمها تكون 

يف معظـــم الأحيـــان من املعوقـــات يف العمليـــة التعليميـــة التعلمية، 

فكثـــري من املعلمـــني يظنـــون اأن اإعطـــاء الطلبة مقـــدارًا كبريًا من 
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القواعـــد grammar ياأتـــي يف خدمة اللغـــة، فُيغِرقون ح�س�سهم 

املفـــردات  بنـــاء  ح�ســـاب  علـــى  جوفـــاء  قواعديـــة  مب�سطلحـــات 

vocabulary building وا�ستخدامهـــا يف �سيـــاق مالئـــم، فرنى 

كثـــرًيا من املعلمني يبـــدوؤون باإعطاء الطلبة مـــادة تاأ�سي�سية ملا ياأتي 

م�ستقباًل يف الثانوية العامـــة )التوجيهي(، ويبداأ كثري من الطالب 

مثاًل بحفظ موا�سفات اجلمـــل الب�سيطة واملركبة واملعقدة واجلمل 

ال�سرطيـــة واأ�ســـكال الأ�سئلة، بدًل مـــن توظيفها يف �سيـــاق منا�سب 

ملوقف معني. 

ومن �سعوبات تعلم اللغـــة الإجنليزية يف مدار�سنا اإ�سرار كثري 

من املعلمني واملعلمات علـــى تزويد الطلبة مبعاين الكلمات املجردة 

)الكلمة الإجنليزية ومرادفتها باللغة العربية(، دون اأن ي�ستخدمها 

يف �سيـــاق منا�ســـب )جملة مفيدة(، فال اأدري مـــا الفائدة املن�سودة 

مـــن حفظ تعريف علمي باللغـــة الإجنليزية، ككلمـــة مثل heart اأو 

غريهـــا من الكلمـــات؟ األي�س مـــن الأف�سل اأن ت�ستخـــدم يف جمل اأو 

مواقف حتاكي الواقع من اإن�سائهم؟

وكثري من معلمي اللغـــة الإجنليزية يتجاهلون اأق�سامًا مهمة يف 

 look and( اأو speaking الكتـــاب املدر�سي املقرر، مثل متاريـــن

say( ، فيمـــرون بهذه التمارين مـــرور الكرام؛ بحيث ل يتم اإعطاء 

هـــذا النوع من التمارين حقه الكامـــل، اإ�سافًة اإلى جتاهل كثري من 

 dictionary املعلمـــني ت�سجيـــع الطلبة على املهـــارات القامو�سيـــة

skills  )ا�ستخـــدام القوامي�ـــس ثنائيـــة اللغـــة مثـــاًل(، والق�سايـــا 

ال�سوتية مثـــل التنغيم والنربة والت�سديد ...اإلـــخ، ومن ال�سعوبات 

ـــم توزيـــع املوا�سيع اللغويـــة ول�سيمـــا القواعد يف  كذلك عـــدم تفُهّ

الكتـــاب املدر�ســـي املقـــرر، وعـــدم اإدراك حقيقة تكـــرار املوا�سيع، 

واإعـــادة زيارتها يف �سفـــوف اأخرى للكتاب املدر�ســـي. فبدًل من اأن 

يقدم املعلم فعالية اأو مو�سوعا ما يف حدود خمطط لها يف الكتاب، 

نـــراه يقـــوم بتو�سيعها وهـــذا ُيِخـُلّ بفعاليـــات احل�سة. علـــى �سبيل 

 Passive Voice املثال، يقوم بع�س املعلمني باإعطاء كل ما يتعلق بـ

يف ال�سف العا�سر، علمًا باأن املو�سوع نف�سه �سيعالج ب�سورة اأكرب يف 

ال�سف الأول الثانوي والثاين الثانوي. 

ومن ال�سعوبـــات التي تعيق عملية التعلـــم عدم حتديد الهدف 

مـــن املـــادة التعليميـــة، خ�سو�سًا يف مو�ســـوع ال�ستيعـــاب القرائي 

reading comprehension، وتدري�ســـه لتنميـــة مهـــارات فهم 

 skimming الن�ـــس القرائـــي كمهـــارات القـــراءة ال�ستطالعيـــة

والقـــراءة الفاح�ســـة scanning وغريهـــا من مهـــارات القراءة، 

فبدًل من ذلك نرى املعلم منهمكًا حني يِرد اأمرًا قواعديًا يف الن�س 

ي�سرع بتو�سيحه للطلبة بكل التفا�سيل.

ومـــن �سعوبـــات التعلم اأي�سًا عـــدم توظيف امل�ســـادر التعليمية 

learning resources، اأو الو�سائل التعليمية التي توفرها الوزارة 

 ،flashcards اأو املديريـــة اأو املدر�ســـة مـــن البطاقـــات اخلاطفـــة

واللوحات اجلدارية wall charts وغريها كاخلرائط والر�سومات؛ 

فهنـــاك كثري من الدرو�ـــس يف الكتاب املدر�سي املقـــرر تتحدث عن 

مناطـــق اأثريـــة و�سياحيـــة يف الأردن، األي�س من الأجـــدر باملعلم اأن 

ي�سطحـــب معه اإلى الغرفة ال�سفية خريطـــة – مثاًل- يو�سح فيها 

موقـــع هـــذه الأماكن لتقريبها اإلـــى ذهن طلبته وجـــذب انتباههم؟ 

فيدير حوارًا معهم باللغة الإجنليزية؛ لإ�سعارهم باأنهم يتعلمون لغة 

 authentic :مفيدة يف خمتلف املجالت املعرفية، فهذا ما يعرف بـ

learning؛ اأي التعلم الواقعي/ الأ�سيل )احلقيقي(.

ومـــن ال�سعوبات كذلك عدم اللتـــزام بالنطق ال�سحيح لكثري 

مـــن مفردات اللغة الإجنليزية، وعدم تكليـــف املعلم نف�سه مراجعة 

القامو�س للتاأكـــد من �سالمة اللفـــظ pronunciation للكلمات، 

 almond، doubt، :فـــال اأدري كيف �سيلفظ املعلـــم كلمات مثـــل

asthma، leopard،  اأو غريهـــا دون ال�ستعانة بالقامو�س العادي 

اأو القامو�س الناطق؟ فمثل هذه الكلمات بحاجة اإلى حت�سري م�سبق 

مـــن قبـــل املعلم قبل اإعطـــاء الدر�س؛ فمن املعـــروف اأن الإجنليزية 

لغـــة غـــري �سوتيـــة non-phonetic language؛ اأي لغة ل ُتلفظ 
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كلماتها غالبًا بالطريقة نف�سها التي تكتب بها.

  skills اأي�ســـًا جتاهـــل مهـــارات ال�ستمـــاع  ال�سعوبـــات  مـــن 

listening، وذلـــك لقناعـــة بع�س املعلمني ب�سعوبتهـــا اأو اأنها غري 

نافعة اأمام مهارات اأخرى كالقواعد وحفظ املفردات املجردة، غري 

مدركني اأن مهارات ال�ستماع ركن اأ�سا�س ومهم يف تعلم اأي لغة من 

لغات العامل.

ومـــن ال�سعوبـــات كذلـــك جتاهل كثري مـــن املعلمـــني املهارات 

 ،Activity Book الـــواردة يف كتـــاب writing skills الكتابيـــة

وبدًل مـــن اأن يقوم املعلم بتدريب طالبه على الكتابة اأو كتابة فقرة 

ب�سيطـــة نراه يحيلها للبيت كواجب بيتي لهـــم؛ لي�ستعني الطلبة هنا 

بالأهل اأو �سبكة الإنرتنت اأو غريها لكتابة هذه الفقرة.

ومن ال�سعوبات كذلك اأن كثـــرًيا من املعلمني ُيغِرقون الطالب 

بواجبات بيتية غري مدرو�سة وغري منطقية ولي�س لها هدف حمدد، 

فالواجـــب البيتـــي يجب اأن يكـــون هادفًا وذا معنـــى ي�سجع الطالب 

علـــى البحث والتعلم الذاتـــي slef – learning، فاإن اأح�سن املعلم 

ا�ستثمـــار احل�سة فال حاجـــة للوظائف، فليقراأ مـــا تعلمه الطالب، 

وليح�سر للدر�س القادم وكفى.

ومن ال�سعوبات كذلك عدم جتديد كثري من املعلمني معارفهم 

ع يف جمـــال اخت�سا�سهم، وهذا حله يكون من خالل  اأو عـــدم التو�ُسّ

القراءة امل�ستمرة وامل�ستفي�سة للكتب واملراجع وال�سحف واملجالت، 

وال�ستفـــادة اأي�ســـًا مـــن املذيـــاع والتلفـــاز والإنرتنـــت، اإ�سافة اإلى 

الن�سمام للـــدورات والور�س التدريبية التـــي تعقدها وزارة الرتبية 

والتعليم وجهات اأخرى خمت�سة بذلك.

ومـــن ال�سعوبات كذلك عدم فهم اآلية عمل اللغة واأنها خا�سعة 

للتطور مـــن قبل اأ�سحابها؛ فكثري من املعلمـــني ي�سرون على اأن ما 

تعلمـــوه وحده هو ال�ســـواب، فيغلقون الباب اأمـــام كل �سيء جديد. 

 If I were نف�سه  وهو  �سحيح،  فالتعبري If I was you… مثاًل 

you. كذلـــك ميكن ا�ستخدام زمـــن املا�سي الب�سيـــط بعد الرابط   

after و قبـــل الرابـــط before بـــدًل مـــن املا�ســـي التـــام، كقولنا: 

After the guests )had( left، I went to bed، وكثـــري مـــن 

الكتب جُتيز ذلك. 

النقطـــة املهمة هنـــا اأن كثرًيا مـــن معلمي اللغـــة الإجنليزية ل 

يزالـــون يطبقون الطرق التقليدية التي عفـــا عليها الزمن يف تعليم 

اللغـــة الإجنليزية كلغة اأجنبيـــة يف مدار�سنا، ويجهـــل الكثري منهم 

اأنـــه قبـــل عقـــود عديدة ظهـــر منهج تدري�ســـي متكامل وهـــو املنهج 

التوا�سلـــي Communicative Approach، اأو ما يعرف اأي�سا 

ً بــــ: Communicative Language Teaching، فهـــذا منهج 

لتعليـــم اللغة الأجنبية يقـــوم على مواقف لغويـــة ذات �سلة باحلياة 

اليوميـــة، بـــدًل مـــن الرتكيز علـــى تراكيـــب اللغة وقواعدهـــا، وهو 

يركز اأي�ســـًا على وظائف اللغـــة language functions، والكتب 

املقـــررة املوجـــودة - اأي يف �سل�سلـــة Action Pack - يف مدار�سنا 

مبنيـــة اأ�ساًل علـــى هذا املنهج؛ فهو يركز علـــى جميع مهارات اللغة 

الإجنليزيـــة دون ا�ستثناء )ال�ستمـــاع واملحادثة والقراءة والكتابة( 

 learning اإ�سافة اإلى اإ�سرتاتيجيات تعلم تلك اللغة اأو ما تعرف بـ

strategies، وهذا املنهج بحاجة اإلى دورات تدريبية مكثفة يخ�سع 

لهـــا معلمـــو اللغـــة الإجنليزيـــة قبل واأثنـــاء اخلدمة من قبـــل وزارة 

الرتبية والتعليم.

ويف معظـــم مدار�سنا مي�سي الطالب جميـــع املراحل الدرا�سية 

)مـــن ال�سف الأول حتـــى الثاين ع�سر( بالتعر�ـــس ملهارتي القراءة 

والكتابـــة فقـــط، علمًا باأنـــه باأم�س احلاجـــة اإلى مهارتـــي ال�ستماع 

واملحادثـــة، ومـــن النادر ما جنـــد معلمـــًا يطبق مهارتـــي ال�ستماع 

واملحادثـــة يف تعليـــم اللغـــة الإجنليزية اأو غريها مـــن اللغات داخل 

الغرفـــة ال�سفيـــة، ولهـــذا ال�سبـــب جنـــد بع�ســـًا مـــن طلبتنـــا حتى 

املخت�سني بدرا�سة اللغة الأجنبية يتخرجون من اجلامعات وهم ما 

يزالون يعانون من ال�سعف يف هاتني املهارتني.

 Communicative( اإن الطريقـــة احلديثة – اأ�سري هنا اإلى
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Approach -( يف تعليم اللغات الأجنبية تركز تركيزًا �سديدًا على 

مهارتـــي ال�ستماع واملحادثـــة، واإل ما الفائدة من تعلم لغة ل نعرف 

الكثري من قواعدها واأدبها ول ن�ستطيع التحدث بها بطالقة؟!   
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املعلم جمال عزات حمد اأحمرو

مديرية الرتبية والتعليم لل�اء الق�ي�شمة

مدر�شة اإ�شكان املالية والزراعة الثان�ية للبنني

خدمات املكتبات لذوي الحتياجات اخلا�شة

مـــن املوؤكد وجود �سريحـــة يف اأي فئة من فئات املجتمع املختلفة 
ـــا من امل�ســـكالت ال�سحية، ومن  يف كل مناطـــق العـــامل تعاين بع�سً
تلـــك الفئات الإعاقات املختلفة، فبناء علـــى الإح�ساءات ال�سادرة 
عـــن الأمـــم املتحـــدة واملنظمة العربيـــة للرتبيـــة وللثقافـــة والعلوم 
قـــون( ذوو الحتياجات اخلا�ســـة 15% من �سكان العامل  ميثل)املُعوَّ
و20% )1( مـــن �ســـكان العـــامل العربي. وممـــا ل�سك فيـــه اأن هذه 
الفئـــة حتتاج اإلى اهتمام خا�س، لأن ظـــروف الإعاقة تفر�س قيوًدا 
ق توؤثر يف قدراتـــه املختلفة، ومن حق املعاق على جمتمعه  علـــى املُعَوّ
م�ساعدته يف حتقيق اأف�سل ا�ستثمار ممكن لقدراته احلالية ليعي�س 

حياة اأقرب ما تكون اإلـــى احلياة العادية، وحتى يكون ع�سوًا فاعاًل 
ومنتجًا لنف�سه ولوطنه.

لذلك فقد حظيت هذه الفئة من اأفراد املجتمع يف جميع اأنحاء 
العـــامل وعلى نحو ملحـــوظ يف الدول املتقدمـــة بالهتمام بخدمات 
خا�سة، من خالل املوؤ�س�سات والهيئات واملعاهد التي متنح خدمات 
التعليم والتدريب والتاأهيل لهم حتى يتكيفوا مع البيئة املحيطة على 
نحـــو ُمر�ٍس، واإلى جانب هـــذه املوؤ�س�سات بـــرزت املكتبات باأنواعها 
كافـــة لتغدو اأداة ثقافية وتعليميـــة ميكن اأن ت�سهم يف خدمة الأفراد 
ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة بطـــرح خدمـــات املكتبـــات واملعلومات 
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لهـــذه ال�سريحة باأ�سلـــوب واإمكانات خا�سة تلبـــي احتياجاتهم منها 
بو�سفهـــم جمهوًرا م�ستفيًدا لبد اأن تقـــدم له اخلدمة املرجوة وفق 

نوع الإعاقة التي يعانيها.)2(
وقـــد �سهد القرن الع�سرون تطورًا كبـــريًا يف الهتمام باملعوقني 
علـــى امل�ستـــوى العاملـــي، متثل يف العديد مـــن املواثيـــق والت�سريعات 
اخلا�ســـة التي �سدرت عـــن الأمم املتحدة، كان مـــن اأبرزها اإعالن 
قني، ولقد ن�سطت الـــدول اإَبّان ذلك  ا للُمعوَّ عـــام 1981م عامـــًا دولًيّ
العـــام يف تطويـــر براجمهـــا يف مـجال املعوقـــني؛ لذا اأعلنـــت الأمم 
قـــني، واعتبار يوم )3  املتحـــدة عقد الثمانينيات عقـــدًا دولًيا للُمعَوّ

كانون الأول( من كل عام اليوم العاملي للُمعَوّقني. 
الإ�سالم وذوو الحتياجات اخلا�سة

يتميـــز املجتمـــع الإ�سالمـــي بنظرته الإيجابيـــة اإلـــى املُعَوّقني، 
فقـــد خ�س�س لهم من ي�ساعدهم علـــى احلركة والتنقل، ولقد عني 
اخللفاء الرا�سدون وحكام امل�سلمني باأمورهم وبلغ من اهتمام عمر 
بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه وحر�سه على املُقَعدين اأن بادر اإلى �َسِنّ 
اأول نظام اجتماعي يف العامل حلماية امل�ست�سعفني والطفولة باإن�ساء 
ق  ت للمفطـــوم واملُ�ِسِنّ واملُعَوّ ديوان للطفولـــة واملُ�ست�سَعـفني، وُفِر�سَ
ــــُم اإح�ساءهم، ومعرفة  فري�ســـة اإ�سافية من بيـــت املال، وهذا ُيحِتّ
حاجاتهم ومناطق وجودهم، والأ�سباب املوؤثرة يف �سعفهم وقوتهم، 
ويعني ذلك اأَنّ عمر بن اخلطاب قد اأن�ساأ منذ اأكرث من خم�سة ع�سر 
د عبد  قرنـــًا مـــن الزمان وزارة لالإعاقـــة والتاأهيل.)3( وكذلـــك اأَكّ
امللـــك بن مروان ر�سي اهلل عنه حر�سه على فئات املُعَوّقني ب�سيا�سة 
اأعطـــت لكل ُمقَعٍد خادًما، ولكل �سريـــٍر قائًدا، فمنع بذلك املُعَوّقني 
مـــن �سوؤال النا�س، وبلغ من اهتمـــام الوليد بن عبد امللك ر�سي اهلل 
عنه اأن اأن�ساأ لـــذوي الحتياجات اخلا�سة مراكـــز للرعاية والعناية 
بهـــم واأجرى عليهم الأرزاق. وكذلك قام عمر بن عبد العزيز اأي�سًا 
�س ُمراِفًقا لكل كفيف، وخادًما لكل  بعمل اإح�ساء للُمعَوّقني، وخ�سَّ

ُمقَعد ل َيْقَوى على القيام اأو اأداء ال�سالة واقًفا.

وقـــد حـــَثّ ديننا الإ�سالمـــي احلنيف على رعايتهـــم والهتمام 
فق بهم وعدم اإرهاقهـــم بالطلب منهم ما  ب�سوؤونهـــم، ودعـــا اإلى الِرّ
ف بهـــم، واأكرب دليل على  يفوق قدراتهـــم، وح�سن معاملتهم والتلُطّ
ذل���ك �لعتاب �لإلهي للر�سول �لكرمي �سل���ى �لل عليه و�سلم يف قوله 
ْن َجـــاَءُه اْلأَْعَمى)2(}عب�س)2-1( ـــى)1( اأَ تعالـــى: { َعَب�ـــسَ َوَتَوَلّ

)4(، والذي يعـــد د�ستورًا للعمل الجتماعي مع هذه الفئات، ويوؤكد 
اهلل �سبحانـــه وتعالـــى اأهمية العنايـــة بذوي الحتياجـــات اخلا�سة 
ْعَمى َحَرٌج َوَل َعَلى اْلأَْعَرِج َحَرٌج َوَل َعَلى  بقوله تعالى:{َلْي�َس َعَلى اْلأَ

امْلَِري�ِس َحَرٌج} النور: 61 )5(. 
مفهوم ذوي الحتياجات اخلا�سة

قـــني بكافة فئاتهم،  املق�سود بـــذوي الحتياجات اخلا�سة املُعَوّ
حيـــث يذكـــر اأن هناك اجتاهـــات تربوية حديثـــة ل�ستخدام م�سمى 
قـــني(، لأن  ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة بـــدًل مـــن م�سطلـــح )ُمعَوَّ
امل�سطلـــح الثاين يعرب عن الو�سم بالإعاقـــة ومالها من اآثار نف�سية 

�سلبية يف الفرد.
اأما مفهـــوم ذوي الحتياجات اخلا�سة فهو يعني اأن يف املجتمع 
اأفـــرادًا لهم احتياجـــات خا�سة تختلف عن احتياجـــات باقي اأفراد 
املجتمع، وتتمثل هذه الحتياجات يف برامج اأو خدمات اأو اأجهزة اأو 
تعديالت اأو ت�سريعات، وحتدد طبيعة هذه الحتياجات اخل�سائ�س 

التي يَتّـ�سم بها كل فرد. )6( 
مربر�ت تقدمي خدمات �ملكتبات و�ملعلومات لذوي �لحتياجات 

اخلا�سة:
�إن تقدمي خدمات مكتبية ومعلوماتية لالأفر�د ذوي �لحتياجات 
اخلا�ســـة هـــي جزء مكمـــل لتكوينهـــم العلمـــي والتعليمـــي والثقايف 
والإن�ســـاين، وهي واحدة من الطـــرق والأ�ساليب التي تعمل على �سد 
فجوة الإعاقة وعدم القدرة، ولذلك تقوم على املربرات التالية)7(:
1( اإن الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�سة لهم احلق يف اأن ُيعاَملوا على 
نف�س القدر من الدرجة واملنزلة التي ُيعاَمل بها امل�ستفيدون الآخرون. 
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2( حتقيـــق مبـــداأ تكافوؤ الفر�س مـــن خالل توفري و�ســـول متكافئ 
لالأفـــراد ذوي الحتياجـــات اخلا�سة مل�ســـادر املعلومات وخدماتها 

كافة التي ي�ستفيد منها امل�ستفيدون الآخرون.
3( تنمية املوارد الإن�سانية وتطويرها من الأفراد ذوي الحتياجات 
اخلا�سة، من خالل الرتقاء بقدراتهم الثقافية والتعليمية والعقلية، 

ثم التخفيف من حدة الإعاقة.
4( اإن الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�سة لهم احتياجات معلوماتية 

وتعليمية �ساأنهم يف ذلك �ساأن الأفراد غري املُعَوّقني.
5( حتقيـــق مبداأ الدمـــج الكامل والكلي لالأفـــراد ذوي الحتياجات 

اخلا�سة يف املجتمع.
خدمات امل�ستفيدين من ذوي الحتياجات اخلا�سة:

هي كل الت�سهيالت واخلدمـــات التي تقدمها املكتبات باأنواعها 
لتمكـــني الفئات مـــن ذوي الحتياجـــات اخلا�سة مـــن الو�سول اإلى 
املعلومات وا�ستخدامها والإفادة منها، وذلك مبا يتنا�سب مع طبيعة 

كل فئة من فئات الإعاقة. 
اأوًل: اخلدمات التقليدية:

الإعاقة الب�سرية:
وت�سمل الإعاقة الب�سرية املكفوفني و�سعاف الب�سر، ومن اأهم 

اخلدمات التي تقدم لهم ما يلي:
. Braille  الكتب بطريقة بريل -

- الكتب الناطقة على اأ�سرطة الكا�سيت.
- املواد املطبوعة بحروف كبرية.

- الدوائر التلفزيونية املغلقة.
ا  كما اأنه من ال�سروري اإ�سراك امل�ستفيدين من املُعَوّقني ب�سرًيّ
يف التخطيـــط للخدمات، حيث اإَنّ معظـــم اأخ�سائيي املكتبات لي�س 
ـــا، لذا فاإنهـــم يجهلون  قـــني ب�سرًيّ لديهـــم خـــربة التعامل مـــع املُعَوّ
ا وكيفية التعامل مع املرافق  قون ب�سرًيّ اخلدمات التي يحتاجها املُعَوّ

والأجهزة واخلدمات املوجودة يف املكتبة.

الإعاقة اللغوية وال�سمعية:
ا اأجهزة  ـــا و�سمعًيّ م للُمعَوّقني لغوًيّ من اأهم اخلدمـــات التي ُتقَدّ
الو�سائـــل املرئيـــة، مثل اأفالم الفيديو امل�سحوبـــة ب�سروح مكتوبة اأو 
ال�سور الفوتوغرافية والدمى وال�سفافيات، والهتمام بلغة الإ�سارة 
من خالل توظيف مرتجمني لل�سم اأو تعلم اأمني املكتبة لهذه اللغة، 
ومـــن اخلدمات التي  تنفعهم تنظيم حتويل الكتب اأو الق�س�س اإلى 

لغة الإ�سارة ويتم التعبري عنها بو�ساطة املرتجم. 
الإعاقة اجل�سدية:

ا،  هناك موا�سفات ومعايري للمباين حتى تالئم املعوقني ج�سدًيّ
منهـــا: عدم وجـــود املنحدرات، وخلو املمرات مـــن العوائق، وهناك 

اأي�سًا خ�سائ�س للخدمات املكتبية، منها:
- األ يكـــون ارتفـــاع الأرفف اأكرث مـــن 5 اأقـــدام، واأن يكون من 

ال�سهل مرور الكر�سي املتحرك بني الأرفف.
- اأن تكون �سفحات الفهار�س والأدوات املرجعية قوية.

- اأن تكون املنا�سد مرتفعة حتى ل تعوق الكرا�سي املتحركة.
- اأن تكون الهواتف واآلت الت�سوير ولوحة الإعالنات منخف�سة 

حتى يتمكنوا من قراءتها.
ومن املهـــم اأن توفر املكتبة املواد والكتـــب واملراجع التي تعطي 
قـــني، وذلك لتثقيف اأفـــراد املجتمع  معلومـــات عـــن الإعاقات واملُعَوّ
وتوعيتهـــم اإ�سافة اإلى اإطـــالع املُعَوّقني واملهتمني على ما ي�ستجد يف 

هذا املجال.
كمـــا تقع على عاتق املكتبـــة مهمة عقد النـــدوات واملحا�سرات 
لتوعية املجتمع بحقوق املعوقـــني وكيفية التعامل معهم، اإ�سافة اإلى 
قيامهـــا بتدريـــب امل�ستفيدين مـــن ذوي الحتياجـــات اخلا�سة على 

ا�ستخدام املكتبة واملواد واملرافق املوجودة بها. )8(
ثانيًا:اخلدمات التقنية:

مزايا ا�ستخدام الو�سائل التقنية للمعاقني:
1- متكـــن املعاقني مـــن ا�ستثمـــار املكونات التـــي ت�سمنها بيئة 
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التعلم، وال�ستفادة منها.
2- ميكـــن مـــن خاللهـــا حت�ســـني الأداء التعليمـــي والتح�سيل 

الدرا�سي لهذه الفئة.
3- ت�سهـــم يف ارتفـــاع م�ستوى دافعيتهم ب�ســـكل كبري، وحت�سني 
اجتاهاتهم نحو التعليم، وزيادة ثقتهم باأنف�سهم وتقديرهم لذاتهم.

4- ت�ساعدهم على حتقيق ال�ستقاللية يف التعلم.
5- تعمـــل علـــى حت�ســـني مهارتهـــم التنظيمية، ومهـــارات حل 

امل�سكالت من جانبهم. )9(
ولقـــد �سهـــدت الثمانينيـــات من القـــرن الع�سريـــن تطورات يف 
احلوا�سيب ال�سخ�سية والطرفيات والأقرا�س املدجمة اأي�سًا، وعلى 
الرغم من اأن هذه التطورات يف الأ�سا�س مل تتم خلدمة املُعَوّقني اإل 

ـنتهم من الو�سول اإلى املعلومات. اأنها مع بع�س التطويع مَكّ
قـــني يف خدمـــات املكتبـــات كاًل ح�سب  وميكـــن ا�ستيعـــاب املُعَوّ

اإعاقته كالآتي:
ا: املعوقني ب�سرًيّ

اإن اأقـــل مـــا ميكن اإجنازه تطويـــع لوحة املفاتيـــح، وو�سع اأوراق 
ا،  قـــني ب�سرًيّ ل�سقـــة حفـــرت عليها الأحـــرف بطريقة بريـــل للُمعَوّ
وهناك تكبري الأحرف ل�سعـــاف الب�سر يف احلا�سوب، وذلك يكون 

على ثالثة اأنواع كالتايل:
1- تكبـــري الأحرف على �سا�سة احلا�ســـوب، من خالل برنامج تكبري 
الأحرف على ال�سا�سة املوجود يف " الويندوز Windows "؛ لتي�سري 
قراءة املكتوب على �سا�سة احلا�سوب، اإ�سافة اإلى تكبري جزئي اأو كلي 

لل�سا�سة اأو تكبري دوائر املعارف اأو ا�ستخدام الدوائر املغلقة. 
2- الطباعة بالأحرف املكربة.

3- لوحة املفاتيح ذات الأحرف املكربة.
وبالن�سبـــة للفـــاأرة ) mouse( وعـــدم اإمكانيـــة ا�ستخدامهـــا 
ا فـــاإَنّ ا�ستخدامها يتطلـــب روؤية حلركة  قـــني ب�سرًيّ بالن�سبـــة للُمعَوّ
ال�سهـــم ومهارة حتكم يف الفـــاأرة بال�سغط على اأزرارها، فتم لذلك 

تطوير فاأرة تعمل بنظام برايل؛ حيث يتم حتريك الفاأرة على �سطح 
منب�ســـط ي�سارًا وميينـــًا فتحرك الإ�ســـارة على ال�سا�ســـة من حرف 
�إلى ح���رف مولة �إياه �إلى حرف بريل، وعل���ى �لفاأرة  نقاط ترتفع 
ق ب�سريًّا، فيقراأ باأ�سابعه ما هو  وتنخف�س حتت اأ�سابع القارئ املُعوَّ

مكتوب على �سا�سة احلا�سوب.
برامـــج  �سمـــن  ال�سا�ســـة  علـــى  الن�سو�ـــس  تكبـــري  وميكـــن 
 Zoom( وهناك برنامـــج تقريب الن�س ،)Windows(وينـــدوز
Text(، فهـــو يقوم بتكبري حجـــم الأحرف ح�سب طلـــب امل�ستفيد، 

وكاأنه مي�سك بعد�سة مكربة، وكذلك عد�سة احلا�سب ال�سخ�سي
 .)PC Lens (

ا يقدمه برنامج ويندوز)Windows(؛  وميكـــن ال�ستفادة مَمّ
حيث ي�سمـــح للم�ستخدمني بتعديل بيئة العمل كي تنا�سب حاجاتهم 
من تغيري املوقـــع وحجم النوافذ ولون اخللفية، اإ�سافة اإلى خيارات 
اأخـــرى كالقدرة على عك�س ال�سا�سة بحيـــث ت�سبح الأحرف بي�ساء 

على خلفية �سوداء مثاًل.
وميكـــن حتويل الن�س املكتوب اإلى ن�ـــس منطوق باإ�سافة قارئ 
ال�سا�ســـات واآلت ناطقة للو�سول اإلى فهر�ـــس املكتبة بالبث املبا�سر 
اأو من خـــالل الإنرتنت، وميكن حتويل ما هو مكتوب اأو مر�سوم اإلى 
عر�ـــس ناطق با�ستخـــدام برنامج  "Jaws تي�ســـري العمل بالنطق"، 
وميكـــن ا�ستخـــدام هـــذا الربنامج للكتـــب يف جمموعـــة اخلدمات 
املرجعية، اأو ا�ستخدام برنامج )Omni - 1000(؛  حيث اإَنّ لدى 
هـــذا النظام القدرة على امل�سح ال�سوئي من كتب و�سحف وجمالت 

لقراءتها ب�سوت وا�سح. 
وهناك اأي�سًا حوا�سيب ت�ستخدم نظام بريل من خالل �سماحها 
للم�ستفيديـــن بقـــراءة املكتـــوب علـــى ال�سا�ســـة، حيـــث يوجـــد بني 
امل�ستخـــدم ولوحة املفاتيح جهاز يقبـــل املدخالت من لوحة املفاتيح 
)لوحـــة مفاتيح بريـــل( ويرتجمه اإلـــى كتابة بنظـــام بريل، وميكن 

ا�ستخدام طابعات خا�سة لطباعة اأوراق بطريقة بريل.  
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ويعد قارئ اأركن�ستون حجز الزاوية يف تطويع تقنيات املعلومات 
يف املكتبـــة لذوي الحتياجات اخلا�ســـة؛ اإذ يتكون من ما�سح �سوئي 
ومعـــدات ترجمة الرمـــوز والأحرف الب�سرية اإ�سافـــة اإلى الربامج، 
ويعمـــل هذا القارئ مع قارئ �سوتي رقمـــي وبرامج لقراءة ال�سا�سة، 
والطـــالب غـــري القادريـــن علـــى ا�ستخـــدام الآلت الطابعـــة ب�سبب 
اإعاقـــات ب�سريـــة اأو حركية اأو تعليمية ي�ستخدمـــون املا�سح ال�سوئي 
ونظـــام القراءة الب�سرية الآلية لتحويل املواد املطبوعة اإلى ال�سورة 
الرقميـــة، ثـــم يتم حتويـــل هذه املـــواد اإلى برامـــج لقـــراءة ال�سا�سة 
ومولدات ال�سوت الرقميـــة، ويعد هذا النظام مفتاًحا لتطويع املواد 
املقروءة يف املكتبة للُمعَوّقني، وت�ستخدم هذه التقنية يف اأعمال عديدة 
كالطباعة اأو امللخ�سات الإلكرتونية، وهناك برنامج قارئ �سفحات 

 .)read for me( مثل برنامج ،)speech bar( ،الإنرتنت
ا:  ا ولغوًيّ قون �سمعًيّ املُعَوّ

مـــن بـــني التطـــورات اجلديـــدة قـــدرة احلا�ســـوب علـــى التنبوؤ 
بالكلمـــة، فبمجـــرد اأن يطبـــع اأو ينطـــق حرفـــًا اأو حرفـــني من كلمة 
يقوم احلا�ســـوب با�ستخدام الكلمة فيه، وتظهـــر نافذة على �سا�سة 
بهـــا اختيارات عديـــدة، واإذا وجد امل�ستفيد الكلمـــة التي يرغب بها 
فيمكنـــه التعبـــري عن ذلك باإ�ســـارة واحدة اأو بال�سغـــط على مفتاح 

ا ال�ستفادة من هذه التقنية. )10( واحد، وميكن للُمعَوّقني حركًيّ
اإ�سافـــة اإلـــى ا�ستخدام لغة بل�ـــس موبيلك�س، وهـــي لغة ب�سرية 
وفعاليتهـــا كاأ�سا�س لنظم الت�ســـال البديلة للُمعَوّقني، وحتتوي هذه 
اللغـــة على مفردات حمورية عددها 2400 رمز، بع�سها ياأتي ب�سكل 
م�ســـور للمو�سوع الـــذي ميثله والبع�ـــس الآخر يعتمد علـــى اأ�سكال 
م�ســـوره رئي�ســـة، ولـــكل منها معنـــى حمـــدد مرتبط بهـــا، وهناك 
اأي�سًا نظام هيرب بل�س الـــذي طور لنظام ابل ماكنتو�س؛ حيث يقوم 
امل�ستخـــدم بتطبيـــق املعلومات التـــي يكت�سبها من رمـــوز نظام بل�س 

لبناء جمل وعبارات من عنده،
كمـــا اأَنّ هناك قفازات لل�سم ميكن اأن ُترتِجَم لغة الإ�سارة اإلى 

لغة مكتوبة، وذلـــك بتو�سيلها بحا�سوب يقوم بتحويل الإ�سارات اإلى 
ن�سو�س على ال�سا�سة. )11(

ا "الطابعة الهاتفية"؛ حيث  ومـــن اأهم الأجهزة للُمعَوّقني �سمعًيّ
ميكنهـــم ا�ستخدامها من منازلهم  لالت�سال باملكتبة؛ لطلب الكتب 
�أو تق���دمي �أ�سئل���ة مرجعية، �إ�ساف���ة �إلى ��ستخ���د�م برنامج حا�سب 
خا�س يرتجم الكالم على ال�سا�ســـة، اأما بالن�سبة ل�سعوبات ال�سمع 

فيمكن ا�ستخدام نظام املجال ال�سوتي. )12(
املُعَوّقني ج�سدًيّا:

هناك تعديالت عديدة لتي�سري ا�ستخدام احلا�سوب، كالتعديل 
الـــذي حـــدث على لوحـــة املفاتيـــح؛ حيـــث اإَنّ هناك اإعاقـــات متنع 
قـــني مـــن ا�ستخدام لوحـــة املفاتيـــح، منها عـــدم قدرتهم على  املُعَوّ
ال�سغـــط على  اأكرث من حرف يف اآن واحد، وقد مت التغلب على هذه 
امل�سكلـــة با�ستخدام برامـــج حا�سوبية جديدة، وهنـــاك اأي�سًا من ل 
ي�ستطيـــع ا�ستخدام لوحـــة املفاتيح بتاتًا، وقـــد مت التغلب على ذلك 
با�ستخدام برامج اإدراك الأ�سوات؛ حيث ي�ستطيع امل�ستخدم اإعطاء 
ا بالن�سبة  الأوامـــر ال�سوتية بدًل من ا�ستخـــدام لوحة املفاتيـــح. اأَمّ
ـــا الذين ل ي�ستطيعون ا�ستخـــدام لوحة املفاتيح اأو  قـــني ج�سدًيّ للُمعَوّ
اإدخال املعلومات واإ�ســـدار الأوامر للحا�سوب، فهناك اأدوات ت�سمح 
 )mouse ( لهـــم با�ستخدام احلا�سوب، ومنها اأداة التحكم الفاأرة
م يف حركة الفاأرة وال�سغط على  التي يتطلب ا�ستخدامها مهارة حتُكّ
اأزرارهـــا، ولذلـــك هناك اأدوات اإ�سارة بديلة مت�ســـك بالفم اأو تثبت 
بالراأ�ـــس، وع�سيات حتكم، اأو ا�ستخـــدام القدم يف اإدخال البيانات 
ـــه ميكن للُمعَوّقني  واإعطـــاء اأوامر للحا�ســـوب، وقد ذكرت ماتي�س اأَنّ
 Eye( اإعاقـــة ج�سديـــة �سديـــدة ا�ستخـــدام احلا�ســـوب من خـــالل
gaze(، وي�سمـــح هـــذا اجلهاز لل�سخ�س الـــذي ي�ستطيع التحكم يف 

حركة عينه اأو رم�سه من ت�سغيل احلا�سوب.
معوقات خدمات امل�ستفيدين من ذوي الحتياجات اخلا�سة :

قات عدي���دة متنع تقدمي خدم���ات للم�ستفيدين من  هن���اك ُمعِوّ



137

ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومنها:
قلة الإمكانات املادية والب�سرية املتوافرة للمكتبة.

�سعف امليزانية املخ�س�سة للمكتبة.
اجلهـــل من قبل العاملني يف املكتبات باحتياجات وقدرات ذوي 

الحتياجات اخلا�سة وكيفية التعامل معهم.
غ الكلي للعمل من قبل العاملني. عدم التفُرّ

عدم وجـــود تعاون بـــني اخت�سا�سي املعلومـــات واملخت�سني يف 
الرتبية اخلا�سة واخلرباء يف التقنيات احلديثة.

�سغر امل�ساحة املخ�س�سة للمكتبة.
�سعوبة تدريب ذوي الحتياجات اخلا�سة على ا�ستخدام املكتبة 

والتقنيات احلديثة.
" الكتـــب هـــي عينا فاقـــد الب�سر، فهي التـــي تك�سف اأمامنا 
علمـــًا مغمـــورًا بالنـــور، وجتعلنـــا على ات�ســـال مبا يفكر بـــه ويفعله 

النا�س حولنا، وت�ساعدنا على ن�سيان عوقنا".   )هيلني كلري(.
ا الهتمام باحلاجات املعلوماتية والتعليمية  من ال�ســـروري جًدّ
لهـــذه الفئـــة التي ت�ســـكل �سريحـــة اجتماعيـــة لها احلقـــوق نف�سها 
التـــي يكفلهـــا القانـــون للمواطن بالتعلـــم وال�ستفادة مـــن م�سادر 
املعرفة،  والتي ت�سكل املكتبـــات باأنواعها كافة جزًءا اأ�سا�سًيّا منها، 
واإَنّ الهتمـــام بهـــذه ال�سريحة �سينعك�س بفائدة كبـــرية على الفرد 
واملجتمـــع، وقد اأكـــدت العديد مـــن الهيئـــات الدوليـــة والدرا�سات 
و�لأبح���اث �أهمية م�ساركة ه���ذه �ل�سريحة يف �لن�س���اط �لجتماعي 
والإ�سهـــام الفاعـــل يف احليـــاة، وحظيـــت باهتمـــام بالـــغ وقوانـــني 
ـعـــة يف الأردن، ومـــن ال�ســـروري اللتفـــات اإلـــى  وت�سريعـــات ُم�سِجّ
احتياجاتهـــا من املعلومات تلك الأهمية نف�سهـــا؛ من حيث التاأهيل 

والتعليم والتدريب الذي حتظى به الآن.
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التكنولوجيا ل تقود اإلى التغيري

اإن مل ت�شنع اأنت التغيري فاإن التغيري ي�شنعك

املعلمة عفيفة ر�شاد فالح عّ�اد

مديرية تربية وتعليم ل�اء املزار اجلن�بي

مدر�شة بنات م�ؤتة الأ�شا�شية الأولى

يواجه قطاع الرتبية والتعليم يف الأردن والوطن العربي حتديات 

كبـــرية يف مواكبة التطـــور التكنولوجي، يف املجـــالت املختلفة، ويف 

قدرتـــه على تلبية احتياجات املجتمع املعـــريف املتزايدة. وقد اأ�سبح 

التطويـــر والتحديث �سرورة ل بد منها يف جمال التعليم، الذي يعد 

حجر الأ�سا�س يف بنـــاء املجتمعات وتطورها، ويتج�سد هذا التطوير 

بتوظيـــف و�سائـــل تكنولوجيا املعلومـــات والت�ســـالت، ودجمها مع 

الأ�ساليـــب الرتبوية احلديثة يف الغرفة ال�سفيـــة؛ لزيادة فاعليتها، 

ولإحـــداث الأثـــر املن�سود علـــى نوعيـــة التعليم وخمرجاتـــه، والذي 

يت�سح من خالل قدرات الطلبة وكفاءتهم ومدى جناحهم يف العمل 

بكفاءة يف املجتمعات املعرفية.

ـــا يف الرتقاء  تلعـــب التكنولوجيـــا باأ�سكالهـــا املختلفة دورًا مهمًّ

مب�ستـــوى التفكـــري لدى الطلبـــة؛ اإذ ميكـــن ت�سجيعهم علـــى تطبيق 

مهـــارات التفكري العليـــا، والقيام بعمليات البحـــث، التي تزيد �سعة 

اآفاق املتعلم، وت�سمو باجتاهاته اإيجابيًا، حيث يقدر الوقت ويحر�س 

عليه، ويتوخى الدقة ويركز على التوثيق، فتتولد لديه ثقافة اللتزام 

والنتظام، لأنـــه يتعامل مع اأجهزة، وكذلك تتكامل لديه اأخالقيات 

التعامل مع هذه الأجهزة، وت�ساعده للو�سول اإلى املعلومات ب�سهولة، 

وعمـــل ر�سومـــات مـــن املعلومـــات والبيانـــات، وا�ستخـــدام وتطوير 
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الربجميـــات التعليميـــة، والقيـــام بعمليـــة البحـــث وجمـــع البيانات 

وتقييمهـــا وتف�سريها، بالإ�سافة اإلى التوا�سل والتفاعل مع الآخرين 

مبناطق وبلدان خمتلفة، وكذلك مقدرة املتعلم على عر�س منتجاته 

للتعبـــري عن ذاته، وا�ستعـــداده لأداء المتحان و�سبط عامل الوقت 

املخ�س�ـــس له، وكل هذا يوفر الوقـــت واجلهد بالإ�سافة اإلى �سهولة 

حتديث املادة التعليمية.

اإن دخـــول التكنولوجيا على املدار�س يعمل على تغيري دور املعلم 

واملتعلـــم، واأ�ساليـــب التعليـــم والتعلـــم، ويحدث تغـــريات يف الإدارة 

ال�سفيـــة يف غرفة ال�سف، من حيث تنوع م�ســـادر املعرفة، وطرق 

التوا�ســـل، واختـــالف ادوار املعلـــم والطالب؛ اإذ ي�سبـــح دور املعلم 

اجلديد يف �سوء ا�ستخدام اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

هو:

املي�ســـر، واملـــدرب، والقدوة، وم�سمـــم اأن�سطة ومهـــام تنا�سب 

�أمن���اط �ل���ذكاء �ملختلفة د�خل �لغرف���ة �ل�سفي���ة، ويتحمل �لطالب 

م�سوؤوليـــة تعلمـــه كالتخطيـــط لتنفيـــذ املهـــام املطلوبـــة، وم�ساركة 

�لزم���الء يف �خلربة وتق���دمي �لدعم له���م، بالإ�سافة �إل���ى دوره يف 

عمليـــة التقييم الذاتي لعملية تعلمه، حيث تنمي لديه الثقة بالنف�س 

من خالل ت�سحيح اأخطائه والتعلم منها.

ومـــن الأ�ساليـــب وطـــرق التعليـــم احلديثـــة با�ستخـــدام اأدوات 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت التعلم الن�سط، والتعلم عن طريق 

العمـــل، والتعلم التعـــاوين ودوره يف تنمية قـــدرات الطلبة املختلفة، 

ويتيـــح للطلبة التعلم بحرية وامل�ساركة الإيجابية ويتحمل امل�سوؤولية، 

ممـــا يـــرتك اآثـــارًا اإيجابية علـــى النواحـــي الجتماعيـــة والنف�سية 

والتعليمية عند الطلبة.

كذلك التعلـــم املعتمد على ال�ستق�ساء واأثـــره يف زيادة دافعية 

الطلبة للتعلم والبحث، حيث ت�سبح عملية التعلم اأكرث متعًة وت�سويًقا 

للمتعلم، وحتفز تفكريه، بحيث ي�سلـــك �سلوك الباحث وامل�ستق�سي 

ع���ن �ملعرفة بدًل م���ن �أخذها جاهزة، وتعمل عل���ى ماطبة �أمناط 

التعلم املختلفة ملراعاة الفروق الفردية بينهم، مما يوؤثر اإيجابًيّا يف 

عمليـــة تعلمهم وتو�سيع اآفاقهم التعليميـــة، بالإ�سافة اإلى الذكاءات 

املتعـــددة حيث يعمل املعلم على مراعاة اأنـــواع الذكاءات، وت�سميم 

مهمات تراعي الـــذكاءات املتعددة لدى الطلبـــة، وتعمل على تنمية 

الأنـــواع الأخرى مـــن الذكاءات املتوافـــرة لديهم بن�ســـب اأقل، مما 

يـــرثي عملية التعلـــم، ويزيد فاعليتها، عن طريـــق جعلها اأكرث قربًا 

من الطالب وقدراته وحاجاته، في�سريوا ح�سب قدراتهم و�سرعتهم 

اخلا�سة، ممـــا يخلق بيئة تعلم فاعلة، قائمة علـــى املتعة والفائدة، 

و�سهولة اإي�سال وتلقي املعلومـــة با�ستخدام الو�سائط املتعددة، مثل 

األعـــاب احلا�ســـوب فتح�سن مـــن اجتاه الطالـــب نحو التعلـــم، ففيه 

يتناف�س الطلبة للفوز.

اإننـــا نحتـــاج ل�سرعـــة الو�ســـول للمعلومـــات يف الوقـــت املحدد 

ودون تاأخـــر، لذلك جاء الإنرتنـــت حمققًا لهذا الهدف، فا�ستخدام 

الإنرتنـــت وحمـــركات البحـــث، واخلدمات التـــي تقدمهـــا كالكتب 

الإلكرتونيـــة واملو�سوعـــات، وقواعد البيانـــات واملواقـــع الإخبارية، 

واملواقع التعليمية واملكتبات الإلكرتونية، وو�سائل الت�سال املبا�سرة 

وغري املبا�ســـرة، واملتزامنة وغري املتزامنـــة، كلها تدعم التعلم عن 

بعد، والتعلـــم الذاتي والتعلم امل�ستمر مدى احلياة، وتراعي الفروق 

الفردية، حيـــث ي�سري املتعلم وفق قدراتـــه اخلا�سة، مما يوفر بيئة 

تعلم قائمة على املتعة، ت�سمح للمتعلم حرية الختيار وال�ستقاللية، 

فبع�ـــس املتعلمـــني �سمعيـــون، والبع�س الآخـــر ب�سريـــون، واآخرون 

يتعلمـــون ب�ســـكل اأ�ســـرع من خـــالل ا�ستخدامهـــم للحا�ســـوب اأكرث 

مـــن ا�ستخدام الورقـــة والقلم، فتعمل على رفـــع م�ستوى حت�سيلهم 

والتغلب علـــى ال�سعوبات التي يواجهونهـــا، والروتني اليومي داخل 

الغرفة ال�سفيـــة، حيث ي�سبح الطالب باحثًا عـــن املعلومة بنف�سه، 

من خالل ا�ستخدامه ملهارات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت .

    ي�ستطيع املتعلم ا�ستخدام برجميات تربوية ب�سهولة، ملحاكاة 

مواقـــف حياتية من ال�سعب القيام بها فعليـــًا، مثل الذهاب برحلة 
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افرتا�سيـــة اإلى الكواكب مما يتيـــح العمل بروح الفريق، وتعمل على 
تثبيـــت املفهوم الذي تعلمه الطالب لزيادة براعته يف ا�ستعمال تلك 
املهـــارة، مثل برنامج التمريـــن واملمار�سة، والبحـــث عن الكنز من 

خالل التجربة واخلطاأ للو�سول اإلى احلل ال�سحيح.
اإن ا�ستخـــدام اأدوات تكنولوجيـــا املعلومـــات والت�سالت كاأداة 
تق���ومي وتوجيه تعطي �ملعلم قدرة حقيقية ومو�سوعية لالطالع على 
م�ستوى الطالب احلقيقي، با�ستخدام الختبارات الت�سخي�سية قبل 
البدء، اأو اأثناء التعلم )الختبارات التكوينية(، اأو بعده )الختبارات 
البعدية(، بحيث يعطي الطالب النتيجة فورًا، فت�ساعده على اإتقان 
التعلم، وتعطيه فر�ســـة يف التعرف اإلى م�ستواه احلايل، وت�سخي�س 

نقاط �لقوة و�ل�سعف ثم معاجلة �سعفه.
ولـــن يغيب عن البال اأن احلا�ســـوب ي�ستخدم يف الإدارة مبهارة 
وكفـــاءة، يف ت�سجيـــل الطـــالب وتوثيق نتائـــج اختباراتهـــم، كذلك 

اإعـــداد واإجناز امللفات اخلا�سة بالطـــالب يف كل ما يتعلق باأدائهم 
وتقاريرهم املدر�سية.

كذلك فـــاإن اأدوات تكنولوجيـــا املعلومات والت�ســـالت متكننا 
مـــن تطوير مهارات الت�ســـال والتوا�سل بني املعلمـــني والطلبة من 
خالل العمل بروح الفريق الواحد يف التخطيط والتنفيذ والتنظيم، 
حيـــث توؤدي دورًا بارزًا يف دعـــم الأ�ساليب الرتبوية واأ�ساليب التعلم 
وزيـــادة فاعليتها، ومـــن اخلطاأ العتقاد بـــاأًنّ التكنولوجيا احلديثة 
�ست�ستمـــر يف تقبـــل املمار�سات احلاليـــة يف مدار�سنـــا، لأنه بهذا ل 
تتحقق الفائـــدة الق�سوى من ا�ستخدامها، وتوظيف اإمكاناتها غري 
املحـــدودة يف العمليـــة التعليميـــة، حيـــث ل بد اأن يرافـــق ا�ستخدام 
هـــذه الأدوات احلديثة تطوير اأ�ساليـــب التعليم وحتديثها، ودجمها 
مـــع اأدوات تكنولوجيـــا املعلومـــات والت�سالت، لتالئـــم املتطلبات 

اجلديدة للغرفة ال�سفية.
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ل �سك يف اأن من وظائف الرتبية تعليم الطالب كيف يفكرون، 
وتدريبهـــم على اأ�ساليب التفكـــري املختلفة حتى يتمكنوا من النجاح 
يف حياتهـــم، فالإن�سان يف الوقت احلا�سر بحاجة اأكرث من اأي وقت 
م�ســـى اإلى تعلم طـــرق التفكري والتدرب علـــى مهاراته فهو بحاجة 
اإلى التفكري كحاجته اإلى التـــدرب على الكالم وامل�سي والتعامل مع 

النا�س وقيادة ال�سيارة وغريها من املهارات احلياتية. 
وقد تعالت اأ�سوات الرتبويـــني للمناداة ب�سرورة تعليم التفكري 
للطلبـــة نظًرا لأنـــه مهارة عقلية يجب اإعطاوؤهـــا الهتمام املبا�سر، 
وقد زاد مـــن هذا الهتمام تزايد ال�سعور باأن التفكري ميكن تنميته 

تعليم التفكري

الدكت�ر فرحان حممد اليا�شجني

وحدة ج�دة التعليم وامل�شاءلة

بالهتمام املركـــز والتدرب على بع�س املهـــارات والإ�سرتاتيجيات، 
وبنـــاء على ذلك فقـــد زاد الهتمام بتعليم التفكـــري يف العديد من 
دول العامل، فعلى �سبيل املثال تقوم فنزويال بتعليم التفكري لطلبتها 
وكذلـــك العديـــد من مدار�ـــس الوليات املتحـــدة الأمريكيـــة وكندا 
وبريطانيا واأ�سرتاليا واإيرلنـــدا وثمة م�ساريع اأخرى لتعليم التفكري 

يف بلغاريا وماليزيا وغينيا والهند وغريها )ح�سني، 2004(. 
ومل تعـــد املعرفـــة غاية يف حد ذاتها واإمنـــا اأ�سبح الرتكيز على 
املفهـــوم الوظيفي لتلك املعرفـــة؛ لذا اأ�سبحـــت اجلامعات مطالبة 
بال�ستجابـــة والتفاعل مع ظـــروف ومتطلبات جمتمعاتها من خالل 
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ن�سر املعارف العلمية والتقنية عن طريق التدري�س اجلامعي الفاعل 
الذي يعتمد على احلفظ والتلقي ال�سلبي، واإمنا يعتمد على النقا�س 
واحلـــوار الفكري والفهـــم والتحليل والنقـــد وال�ستنتاج وهذا ي�سري 
اإلى اأهمية اجلامعة يف اإعداد الأجيال القادرة على التفكري والبحث 
عـــن كل جديـــد لي�س علـــى م�ستوى التقليـــد، واإمنا البتـــكار لأ�سياء 

جديدة تت�سم بالأ�سالة واحلداثة ) غالب ، 2001 (. 
 يعد جون ديوي من اأوائل من اهتم بتعليم التفكري حيث اأ�سار يف 
كتابه "كيف نفكر" عام 1910 اإلى الهتمام بالتفكري وتن�سئة الفرد 
وتعليمه كيف يفكر واعترب التفكري عامال من العوامل الأ�سا�سية يف 
حياة الإن�سان، فهو الذي ي�ساعد على توجيه احلياة كما ي�ساعد على 
حـــل الكثري من امل�سكالت، وجتنب كثري مـــن الإخطار، وبه ي�ستطيع 
الإن�ســـان ال�سيطرة علـــى اأمور كثرية وت�سيريهـــا ل�ساحله، كما يعد 
التفكـــري عمليـــة عقلية معرفية وجدانيـــة راقية تبنـــي وتوؤ�س�س على 
حم�سلة العمليات النف�سيـــة الأخرى كالإدراك والإح�سا�س، وكذلك 
العمليـــات العقلية كالتذكر والتقييم واملقارنة وال�ستدلل. كما ياأتي 
التفكري يف قمة هـــذه العمليات النف�سية والعقليـــة واملعرفية؛ وذلك 
للـــدور الكبـــري الذي يلعبـــه يف املناق�ســـات وحل امل�سائـــل الريا�سية 
وغريهـــا، ول ميكن ال�ستغناء عنه يف عمليات اكت�ساب املعرفة وحل 
امل�ســـكالت ويف حالة عـــدم الهتمام بالتفكـــري يف التعليم اجلامعي 

ف�سوف يبقى التعليم قائًما على احلفظ والتلقني )غالب، 2001(.
لقـــد حدد جون ديـــوي كيفية التفكـــري وبنَيّ اأ�سبابـــه م�ستخدًما 
يف ذلـــك منهجـــا براجماتًيّا، فالإن�سان يبداأ يفكـــر يف ابتغاء العي�س 
والبقـــاء وحت�سني اأحواله املعي�سيـــة مبعنى اأن التفكـــري يتبع الكفاح 
والفعل يتبع التفكـــري، لذلك فاإن الإن�سان ل يفكر اإل اإذا كانت لديه 
م�سكلة يحاول التغلب عليها ولو مل تكن لديه م�سكالت لكانت حياته 
خاليـــة من التفكري. وعلى هذا الأ�سا�ـــس، فالتفكري ل يبداأ اإل حيث 
توجـــد م�سكلة اأو �ســـك ومقيا�س جناح الفرد قدرتـــه يف التغلب على 

امل�سكلة اأو تبديد ال�سك واحلرية . 

ا دون هدف، فالتاأمل ل ينمو مبجرد  والتفكري لي�س اأمًرا ع�سوائًيّ
احلاجة اأو الإ�سكال بل مييل دائًما اإليهما ويبحث عن م�ساألة تتطلب 
حـــال، اأو غمو�ٍس ين�سد اإي�ساًحا، وممـــا ي�ساعد على تركيز التفكري 
لي�س الهـــدوء وال�سكون بل التحرك نحو الهـــدف . فالوظيفة الأولى 
للتفكري تبدو يف حـــل امل�سكلة واإي�ساح الغمو�س والت�سوي�س والإجابة 
عـــن الأ�سئلة امللحـــة ويحدث التوقف عن التفكري حـــال النتهاء من 
حـــل امل�سكلة ولـــن ي�ستاأنـــف اإل اإذا ظهرت م�سكلة جديـــدة، ومهمة 
التفكـــري التاأملـــي حتويـــل هـــذا املوقف اإلـــى موقـــف وا�سح حمكم 

من�سجم وم�ستقر )ح�سن، 2004(. 
التفكري واأ�سكاله :

يعد التفكري اأهم ما مييز الإن�سان عن غريه من الكائنات احلية 
الأخـــرى، لـــذا فقد حظي بالكثري مـــن الهتمام وتعـــددت درا�ساته 
وتنوعـــت تعريفاته، فقد عرفه " دي بونـــو" باأنه ا�ستك�ساٌف مرتٍوّ اأو 
متب�سٌر للخربة من اأجل الو�سول اإلى هدف، وقد يكون هذا الهدف 
فهـــم اأو اتخاذ القرار اأو التخطيـــط اأو حل امل�سكالت اأو احلكم على 
ال�ســـيء، واأ�سار"  ن�سواتـــي " باأنه اأكرث الن�ساطـــات املعرفية تعقيًدا 
وتقدًمـــا وينجـــم عن قدرة الكائـــن على معاجلة الرمـــوز واملفاهيم 
وا�ستخدامهـــا بطرق متنوعة متكنه من حل امل�سكالت التي يواجهها 
يف الأو�ساع التعليمية واحلياتيـــة املختلفة، كما اأ�سار "الوقفي" اإلى 
اأنـــه فعالية عقلية اأو رمزيـــة اأو ت�سورية ت�ستخدم الذاكرة والإدراك 

وتتو�سط املنبه وال�ستجابة لتجعل ال�سلوك معقوًل.
 ومن اأهم اأ�سكال التفكري:

1-التفكـــري املنطقـــي: وهو التفكـــري الذي ميار�ســـه الفرد عند 
حماولـــة بيان الأ�سبـــاب والعلل التـــي تكمن وراء الأ�سيـــاء وحماولة 
معرفـــة نتائج الأعمال، كمـــا ي�سري اإلى احل�سول علـــى اأدلة توؤيد اأو 

تثبت وجهة النظر اأو تنفيها. 
2-التفكـــري ال�ستقرائي: وهو عملية ا�ستـــدلل عقلي ت�ستهدف 
التو�ســـل اإلى ا�ستنتاجات اأو تعميمات تتجاوز حدود الأدلة املتوافرة 
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اأو املعلومات التي تقدمها امل�ساهدات امل�سبقة. 
3-التفكري ال�ستنباطي: وهو عملية ا�ستدلل منطقي، ت�ستهدف 
التو�ســـل ل�ستنتـــاج ما اأو معرفـــة جديدة بالعتماد علـــى فرو�س اأو 

مقدمات مو�سوعة �سلًفا. 
4-�لتفكري �لتجريدي: وه���و عملية ذهنية تهدف �إلى ��ستنباط 
النتائج وا�ستخال�س املعاين املجردة لالأ�سياء والعالقات عن طريق 
التفكـــري الفرتا�سي من خالل الرموز والتعاميـــم واملفاهيم الكلية 

بدًل من اعتماد البيانات والوقائع العينية احل�سية.  
5-التفكـــري ال�ستب�ساري: وهو التفكري الـــذي ي�سل فيه الفرد 
اإلـــى احلل فجاأة؛ اإذ اإنه يتطلب النظر اإلى امل�ساألة واإدراك العنا�سر 
املت�سمنة فيها وو�سفها على �سورة �سياق ميكن اإدراكه ب�سورة كلية 

واإدراك العالقة بني العنا�سر املجتمعة. 

6-التفكـــري الناقد: وهـــو تفكري تاأملي حمكـــوم بقواعد املنطق 
والتحليـــل، وهو نتاج ملظاهر معرفية متعـــددة كمعرفة الفرتا�سات 
و�لتف�س���ري وتقومي �ملناق�س���ات و�ل�ستنباط و�ل�ستنت���اج، وهو عملية 
تقومييـــة ت�ستخـــدم قواعـــد ال�ستـــدلل املنطقـــي يف التعامـــل مـــع 

املتغريات، ويعد عملية عقلية مركبة. 
7-التفكـــري الإبداعي: وهو قدرة الفرد على اإنتاج حلول واأفكار 
تتميـــز باأكرث قـــدر من الطالقـــة واملرونـــة والأ�سالـــة وبالتداعيات 

البعيدة، وذلك ا�ستجابة ملوقف اأو م�سكلة ما. 
8-التفكري التاأملي : وهو ال�سلوك الذي يت�سمن التفكري احَلـِذر 
�ِســــط وامل�ستمـــر يف اأي ممار�ســـة اأو اعتقـــاد يف �ســـوء الأ�س�ـــس  والَنّ
التـــي تدعمه والنتائج التـــي ت�سدر عنه، ويت�سمـــن طريقة ملواجهة 

امل�سكالت وال�ستجابة لها . 

� � �
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الدكت�رة ابت�شام حممد ع�شكر الربيزات

مدر�شة املثل�ثة الأ�شا�شية املختلطة

ل�اء ذيبان

اإ�شرتاتيجية التفكري ب�شوت عاٍل

ترتبط اللغـــة بالتفكري ارتباًطا وثيًقا، ففهـــم اللغة املنطوقة اأو 
امل�سموعة يتطلب الفهم الذي يعد من املهارات العقلية، وهذا يكون 
مرافًقـــا ل�سل�سلة مـــن عمليات التفكري، والإن�ســـان حينما يفكر فاإنه 
ي�ستخـــدم الألفـــاظ واجلمل والرتاكيب اللغويـــة التي ي�ستخدمها يف 
كالمـــه وكتابتـــه وي�ستمع اإليها من الآخرين، فاللغـــة هي اأداة الفرد 
يف التفكـــري ويف الو�سول اإلـــى العمليات العقلية واملـــدركات الكلية. 
والتفكري ب�ســـوت م�سموع يقود املرء اإلى حوار مع الذات مما يوؤدي 
اإلى ا�ستخـــدام م�ستويات خمتلفة من التفكـــري )التحليل، والربط، 
وال�ستنتـــاج، واملقارنـــة(، وهـــذا ي�ساعـــد علـــى مواجهـــة املواقـــف 

وامل�ســـكالت واختيار احللول والأبدال املنا�سبة )اجلميلي، 2009(. 
والتفكـــري ب�سوت عـــاٍل ميثـــل تنفي�ًسا انفعالًيـــا وتخفيًفـــا للمعاناة 
والآلم النف�سيـــة، ففـــي اأحيـــان كثـــرية يواجـــه الأفـــراد م�ساعـــب 
احلياة وم�ساكلهـــا اليومية وتثقل عليهم، ورمبا ل ي�ستطيعون حلها، 
وي�سعـــرون بـــاأن الدنيـــا علـــى ات�ساعها قـــد �ساقت بهـــم، فيكتمون 
بداخلهم اأفكارهم وم�ساعرهم، يفكرون ب�سمت، ويتاأملون ب�سمت، 
ويبكون ب�سمـــت، وهذا يتفاعل معهم داخـــل ذواتهم ويف اأنف�سهم، 
في�سع���رون بكبت و�إحباط يجدون �سبيل���ه �إلى حديث وكالم م�سموع 
ب�سوت عاٍل مع ذواتهم اأو مع الآخرين قد يوؤدي اإلى حالة تكيف مع 
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املحيط الذي يعي�سون فيه )الها�سمي والدليمي، 2008(.
فعندمـــا يرغـــب الفـــرد يف تنظيـــم عمليـــات التفكـــري ومترين 
الذاكـــرة وتن�سيطهـــا ي�سعـــى اإلـــى توظيـــف ا�سرتاتيجيـــة التفكـــري 
ب�ســـوت عاٍل، ومثل هذا التفكري يجعل الفرد واعيًا بقدراته العقلية 
والذهنيـــة ومبواطـــن قوتـــه و�سعفه، كمـــا ي�سحب ذلـــك تعبري عن 
امل�ساعـــر والأحا�سي�س، وهـــذه العملية توؤدي اإلـــى التفكري ال�سحيح 

املنظم خا�سة عندما يواجه الفرد موقًفا اأو م�سكلة ما.
اإن هــــذا النوع من التفكري يعــــد و�سيلة لرتكيز النتباه على م�سكلة 
معينــــة، والكالم ب�ســــوت عاٍل مع الذات عالمة علــــى املعاناة والعزلة، 
مبعنــــى اأن الفرد وحيــــد يف مواجهة امل�سكلة وقد يحتــــاج اإلى م�ساعدة 
الآخريــــن. وتعــــود اأ�سبــــاب تعبــــري النا�ــــس عــــن اأفكارهم اإلــــى ال�سيق 
و�لإحباط و�خل�سو�سية يف بع�ص �لأحيان، وهذ� غري كاٍف وغري مريح، 
ا ي�ساعده على اإثارة التفكري  فيلجــــاأ املرء اإلى التفكري ب�سوٍت عاٍل، مَمّ
وت�سفيــــة الذهن، وحتى يكون للكلمات تاأثري يف التفكري يجب اأن تكون 

هذه الكلمات منطوقة م�سموعة ب�سوٍت عاٍل)جروان، 2007(. 
وا�سرتاتيجيـــة التفكري ب�سوت عـــاٍل هي قيام املعلـــم بالتفكري 
ب�ســـوت مرتفع يف مواقـــف التفكري وحل امل�ســـكالت؛ حتى ي�ستطيع 
الطلبـــة اأن يتبعوا خطـــوات التفكري ب�سورة وا�سحـــة، مع تدعيمها 
بالعديـــد من الأمثلـــة وتنمية قدراتهـــم على التعبري عـــن اأفكارهم 
بو�ســـوح، وت�ستمل عمليـــة التخطيط بطريقة التفكـــري ب�سوت عاٍل 
على تن�سيط املعرفة ال�سابقة التي تو�سح كيف يرى الطالب الوحدة 
اأو الن�س الذي �سوف يقروؤه، ويعر�س املعلم الذي يراه لفظًيّا، وكيف 
يف�ســـر ذلك، ومـــا الأ�سئلة التـــي ي�ستطيع اأن ي�ساألهـــا لنف�سه، وكيف 
اأنهـــا توؤثر يف توقعاته نحو ما �سوف يتعلمه من خالل قراءة الن�س، 
وينتهـــي من خـــالل ال�سرح اإلى كيف ي�ستدعـــي معلومات واجتاهات 
مت�سلـــة بجوهـــر الن�ـــس، وكيـــف ي�ستطيـــع تنظيم تلـــك املعلومات 
 www. K-mo-com/vb/t يف ذاكرتـــه اأثنـــاء عمليـــة القـــراءة
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اأهمية التفكري ب�سوت عال:
1(ت�سجيـــع الطلبة على التفكري باأ�سلوب منظم، وبدقة اأكرث، بحيث 

يتجنبون احلفظ وال�ستظهار دون فهم املعنى.
2(ت�سخي�ـــس م�ستوى املعارف العلمية واملهـــارات والقدرات العقلية 

والذهنية.
3(م�ساعـــدة الطلبـــة علـــى ال�ستماع اإلـــى اأنف�سهـــم وذواتهم خالل 

ممار�ستهم التفكري، ووعيهم مبواطن قوتهم و�سعفهم.
4(م�ساعـــدة الطلبـــة علـــى التحقق مـــن جدية اأدائهـــم ال�سخ�سي، 

واحل�سول على تغذية راجعة لتعديل الأداء يف م�ساره ال�سحيح.
5(قـــدرة الطلبـــة على التحكـــم بذواتهم و�سبـــط اأنف�سهم، وحتليل 

اأدائهم الأكادميي واكت�ساف اأخطائهم.
املجالت واحلالت التي ميكن فيها تطبيق هذه ال�سرتاتيجية:

1(رغبـــة املعلم يف توجيـــه الطالب نحـــو التعلم، وكيـــف يفكر، وما 
املهمات الأكادميية التي يجب اأن يوؤديها.

2(رغبة �ملعلم يف ت�سخي�ص وتقومي تفكري �لطالب وم�ستوى معرفته.
3(ا�ستعـــداد املتعلم لأن ي�سبح اأكرث متكنًا ودقـــة ونظامية ملمار�سة 

التفكري ب�سوٍت عاٍل.
4(رغبة املعلم يف اأن ي�سبح طلبته اأكرث وعيًا يف معرفتهم الأكادميية 

املتخ�س�سة ويف املهارات التي تقودهم اإلى تلك املعرفة.
مهارات التفكري ب�سوت عال:

يحتاج التفكري ب�سوٍت عاٍل اإلى مهارة ا�ستماع ن�سطة فيها تاأمل 
ودقـــة، �ســـواء �سمع املرء ذاته ب�سوٍت عـــاٍل اأو �سمع غريه، ومن هذه 

املهارات:
1(املهـــارة ال�ستنتاجية: ا�ستخال�س الأفكار، وحتديد امل�سكلة، 

والتو�سل اإلى املعلومات.
2(املهارة النقدية: وت�سمل التمييز واإ�سدار الأحكام، وا�ستبعاد 

الأفكار اخلاطئة.
3(مهـــارة التذكـــر: ا�ستدعـــاء املعلومـــات واملعـــارف والأحكام 
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للكالم الذي مت ال�ستماع اإليه.
4(مهـــارة التنبوؤ: توقع امل�ستمع مـــا يطراأ للمتكلم من اأفكار وما 

ينتابه من م�ساعر واأحا�سي�س، ومعرفة غر�سه وهدفه.
خطوات ا�سرتاتيجية التفكري ب�سوٍت عاٍل:

ا ي�سمل فكرة جديـــدة، اأو فكرة غريبة، اأو  1(يحـــدد املعلم ن�سًّ
م�سكلة تتحدى الطلبة.

2(يو�ســـح املعلـــم لطلبتـــه ا�سرتاتيجيـــات التفكـــري التي ميكن 
ا�ستخدامهـــا لفهم الن�س، ومنها ا�سرتاتيجية التفكري ب�سوٍت عاٍل، 

ًدا لهم الإجراءات العملية: حُمِدّ

- عمل الت�سبيهات.
- ربط املعلومة اجلديدة باخلربات ال�سابقة.

- توجيه اأ�سئلة للذات.
- تعديل الفهم.

- التنبوؤ.
3(ي�ستخـــدم ا�سرتاتيجيـــة التفكـــري ب�ســـوٍت عـــاٍل، ويوظفهـــا 

للو�سول اإلى فهم الن�س اأو حل امل�سكلة.
4(يقـــدم املعلم امل�ساندة والدعم للطلبة الذين تنتابهم احلرية 

والرتباك.  
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 غـــزت موؤ�س�ساتنا الرتبويـــة على اختالف مراحلهـــا ومواقعها 

ممار�سات غريبـــة بعيدة كل البعد عن الرتاث الرتبوي الذي �سهده 

اأ�سالفنـــا على مـــر ال�سنني؛ اإذ نقـــراأ ون�سمع ونـــرى بالعني املجردة 

ممار�سات ل اأخالقية وغري تربوية ذات اأ�سكال متعددة مثل )العنف 

و تخريـــب املمتلـــكات وكتابة الطلبة لألفـــاظ بذيئة ُمـِخلَّـــة بالآداب 

العامـــة على مقاعد الدر�ـــس و اجلدران(، ويرجع ذلـــك اإلى املناخ 

الـــذي ين�ساأ فيه الأبناء؛ حيث القهر والإح�سا�س بالذل، ودور و�سائل 

الإعـــالم غري امل�سوؤولة، وتدين امل�ستـــوى املعي�سي، ووجود م�ساكل يف 

الأ�سرة اأو املعاملة القا�سية للطفل من قبل املعلم، وكرثة المتحانات 

�شعد اأب� �شليم 

اإداري متقاعد 

مديرية الرتبية والتعليم/ ال�شلط

اأنواع الإ�شاءات، وطرق التعامل معها، واأ�شاليب عالجها

والواجبات التي جتعل الطفـــل يف �سراع دائم وتوتر وقلق، وينعك�س 

ذلك على التن�سئة الجتماعية والنمو النف�سي والقدرات العقلية له، 

ويتولد لديه انحرافات �سلوكية مثل العنف والتمرد. 

  ورغم اأننا ندرك اأن امل�سوؤولية �سعبة جتاه الأطفال لأن طبيعة 

العمـــل مع هذه الفئـــة لي�ست �سهلـــة؛ حيث قال الفيل�ســـوف الأملاين 

)كانـــت  1724 – 1804 ( :] اإَنّ فـــن الرتبيـــة اأ�سعب حرف الب�سر 

علـــى الإطالق ]، اإل اأن العنـــف اأ�سبح �سلوكًا ينتهجه البع�س ب�سبب 

غياب لغـــة احلوار، واأنه ي�سكل عن�سر قلـــق، ويحتاج لعمل ت�ساركي 

بـــني املوؤ�س�ســـات الوطنيـــة كافة لو�سع اإجـــراءات وقائيـــة يف جمال 
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حمايـــة الطفل، لأن الإ�ساءة له �سلـــوك غري تربوي وم�ساكل الإ�ساءة 

�ســـده لن حتل من طرف واحـــد، وهو ما اأكده جاللة امللك عبد اهلل 

الثـــاين املعظم: )العنف خط اأحمـــر(، فال يجوز القرتاب منه باأي 

ا جاللـــة امللكة رانيا العبد  حال من الأحـــوال، وما اأ�سارت اإليه اأي�سً

: )الرتبية اأ�سا�س التعليم(.  اهلل املعظمة باأَنّ

وَتدعـــم ال�سريعـــة الإ�سالميـــة وُتوؤيـــد اآليـــة املعاملـــة اللطيفـــة 

ُ يِف اأَْوَلِدُكْم( الن�ساء 11، فال بد  يُكُم اهلَلّ لالأطفال، قال تعالى: )ُيو�سِ

مـــن توعية الأطفال بواجباتهم وحقوقهم الإن�سانية ليتجنبوا الوقوع 

�سحايـــا لالإ�ســـاءة، وتعليمهـــم وتثقيفهم بهدف تعزيـــز ممار�سات 

الرتبية الآمنـــة لهم، واحرتام اآدميتهم وتلبيـــة احتياجاتهم وتوفري 

م�ساحة اآمنة لهم للتعبري عن اأفكارهم.

والعنـــف: �سلـــوك اجتماعي له اأ�سباب وم�سببـــات، وهو كل اأذى 

مق�ســـود يوقعـــه اإن�ســـان على اآخر جتـــاه حياته اأو ج�ســـده اأو حريته 

اأو كرامتـــه اأو اأمالكـــه �سواء من خـــالل الفعل اأو القـــول اأو الكتابة، 

ومـــن هنا فاإَنّ اإ�ســـاءة املعاملة لالأطفال ق�سيـــة ينبغي الت�سدي لها 

ومعاجلتها وتفعيل روؤى جاللة امللك حفظه اهلل )ل للعنف(.

العنـــف املدر�ســـي: �سل�سلـــة عقوبـــات ج�سدية ت�ستخـــدم لرتبية 

الأطفـــال و توجيههم، اإل اأنهـــا تلحق ال�سرر باملنظومـــة التعليمية، 

ومـــن مظاهـــره: الطالـــب من قبـــل املعلـــم والعك�س، اأو بـــني الطلبة 

اأنف�سهـــم، اإتالف املمتلـــكات ، الألفاظ البذيئـــة ، ال�سرب، وله اآثار 

�سلبية توؤثر يف التح�سيل . 

وتعنـــي الإ�ســـاءة تعر�س الطفـــل لأي �سكل من اأ�ســـكال الإيذاء، 

وهي اأنواع:

- اجل�سدية/ البدنية: )كال�سرب( ومن موؤ�سراتها )اجلروح(، 

ومن اآثارها )ال�سلوك العدواين(. 

- اجلن�سيـــة: تعري�ـــس الطفل لأي �سلوك جن�ســـي اأو توريطه يف 

ـــاأ لها ول ي�ستوعبها؛ حيـــث ل يقدر على  ن�ساطـــات جن�سيـــة غري ُمهَيّ

التعبري عن قبولها اأو رف�سها. 

- �لعاطفية: �لتق�سري بحق �لطفل يف توفري �لرتباط �لعاطفي 

ا، ويقلـــل من قيمـــة اإح�سا�سه بذاته.  ا م�ستقًرّ الـــذي ي�سمن له منـــًوّ

ومـــن اأ�سكالها )ال�ستـــم(، ومن موؤ�سراتها )اخلجـــل(، ومن اآثارها 

)النطواء(.

- الإهمـــال : عـــدم توفـــري الأ�سا�سيـــات التي يحتاجهـــا الطفل 

للحيـــاة )الغـــذاء، اللبا�س، امل�سكن( من قبـــل ويل الأمر اأو امل�سوؤول 

عنـــه، مما يوؤدي اإلى اإيذائه يف �سحته وج�سده وعقله، ومن اأ�سكاله: 

اجل�ســـدي )عدم توفر الغذاء(، الرتبوي )عـــدم الهتمام مبتابعته 

للدرا�ســـة(، العاطفي )عـــدم اإدراك حاجته للحـــب(،  الجتماعي 

)عـــدم تـــرك املجال له للتعبري عـــن ذاته(، ال�سحـــي )عدم توفري 

العـــالج(، ومن موؤ�سراتـــه: )مر�سه املتكرر(، ومـــن اآثاره: )�سعف 

النمو ال�سليم لديه(.

طـــرق التعامل مـــع الإ�ساءة )بع�ـــس املقرتحات لعـــالج العنف 

املدر�سي واحلد منه(:

توعية الأفراد و اجلماعات بالتحديات املتعلقة بالإ�ساءة لالأطفال.

التو�سل اإلى حلول كفيلة مبواجهة اأ�سكال الإ�ساءة والق�ساء عليها.

تق���دمي خدمات وقائية توعوية متنوع���ة يف جمال حماية �لطفل من 

الإ�ساءة تتالءم مع ال�سياقات الثقافية واملجتمعية والأ�سرية؛ بهدف 

حمايـــة الطفل من الإ�ســـاءة وحت�ســـني ا�ستجابة الهيئـــات الرتبوية 

لالإ�ساءة لالأطفال؛ لتحقيق ما جاء يف حملة )معًا نحو بيئة مدر�سية 

اآمنـــة( التي اأطلقتها جاللة امللكة رانيـــا العبد اهلل بهدف احلد من 

العنف يف املدار�س.

الرتقاء بعملية التعليـــم، وتنمية روح احلوار وامل�ساركة بني عنا�سر 

العملية الرتبوية، واتباع اأ�ساليب تربوية بدًل من ال�سرب.

حتفيـــز جميـــع اأركان املجتمـــع الأردين وموؤ�س�ساته جتـــاه املدر�سة؛ 

حيث ي�سبح التعليم م�سوؤولية اجتماعية.

�سرورة الرتقاء بـــاأداء الرتبويني على اختالف مواقعهم من خالل 

دورات تدريبيـــة وور�سات عمل تكفل انخراطهـــم مبهنتهم، فهناك 
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وال�سيطـــرة علـــى �سلوكه، والكلمة النابية غـــري موؤذية لأنها ل تظهر 

علـــى ج�سد الطفـــل، والعتداء اجلن�ســـي على الطفل يتـــم من قبل 

�سخ�س غريب فقط.

الأ�سباب: انت�سرت م�سكلة العنف الرتبوي )الإ�ساءة لأطفالنا( 

نتيجـــة لأ�سبـــاب منهـــا: الأو�ســـاع القت�ساديـــة والنف�سيـــة للمعلم 

)كالرو�ت���ب �ملتدنية، و�لإحب���اط(، و�عتقاده باأن �ل�س���رب �أ�سلوب 

ي�سبـــط النظـــام، وعـــدم اإدراك بع�ـــس املعلمـــني اأ�ساليـــب التعليم 

احلديثـــة، وعدم تقيد الطفـــل بالقوانني املدر�سية؛ لأنـــه لي�س لديه 

القـــدرة على التمييـــز بني ال�ســـواب واخلطاأ، اأو جهـــل الوالدين اأو 

اأحدهمـــا باأ�ساليـــب الرتبيـــة ال�سحيحـــة؛ نتيجة تـــدين م�ستواهما 

الثقـــايف واعتقادهمـــا بـــاأن ال�ســـرب قـــد يـــوؤدي اإلى نتائـــج جيدة، 

والأو�ســـاع القت�ساديـــة والجتماعيـــة والنف�سية لالأ�ســـرة )الفقر، 

ب الأطفال وانخراطهم  البطالـــة، التفكك الأ�سري( اأدت اإلى ت�ســـُرّ

يف �ســـوق العمل، وعدم التوافق بني اأدوار الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع 

املحلـــي، وقلة الوعي والثقافة وانعـــدام التوجيه الرتبوي لدى اأفراد 

املجتمـــع وغيـــاب القوانـــني والإجـــراءات احلازمـــة بحـــق امل�سيء، 

وق�ســـور الربامـــج الرتبويـــة )الإر�ســـاد الرتبـــوي( القـــادرة علـــى 

التعامل مـــع فئة الأطفال وتنـــاول م�سكالتهـــم وامل�ساهمة يف حلها.                                                                                                      

الطفـــل لغة: ال�سغري مـــن كل �سيء/ املولود، واجلمـــع اأطفال، ويف 

علم النف�س: ال�سغري من �سن الولدة حتى الن�سج اجلن�سي.                                            

: )للطفل      ون�ـــسَّ الإعـــالن العاملـــي حلقـــوق الإن�سان علـــى اأَنّ

احلـــق يف الرعايـــة وامل�ساعـــدة(، كما اأو�ســـت اجلمعيـــة العمومية 

لالأمـــم املتحـــدة بـِــــ: )حق كل طفـــل اأن يح�سل على فر�ـــس العي�س 

�لك���رمي و�لتعلي���م(، ل���ذ� ينبغي تهيئ���ة �لظروف �لت���ي تكفل للطفل 

ُر م�ساركتـــه الفعلية يف  ُز اعتماده علـــى نف�ســـه وُتـي�ِسّ كرامتـــه وُتـعـــِزّ

املجتمـــع وتنمية خياله وتوجيه ميوله ورغباته وقدراته نحو اكت�ساب 

املعـــارف واملهـــارات ال�سروريـــة وتعريفـــه بحقوقـــه مثـــل: حقه يف 

التعبـــري عن راأيـــه، واتخاذ القـــرار، وحقه يف التعليـــم واللعب، فهو 

مـــه الإ�سالم وحر�س  اأمـــل الوطن وامل�ستقبـــل واإن�سان الغد، وقد كـَرّ

علـــى اإعطائـــه حقوقـــه واأو�ســـى الوالديـــن باملحافظة علـــى �سحته 

وتربيتـــه تربيـــة اإ�سالمية �سحيحة؛ اإذ قـــال الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلـــم: )كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته(، فال�ستثمار يف تعليم 

الأطفـــال اأولوية؛ كون الطفل حمور العملية الرتبوية واأ�سا�سها، وهو 

ا �سحيًحا، وهذا يتطلب  كالبذرة اإْن َوَجَدت الهتمام فاإنها تنمو منًوّ

مراعاة �سعوره والنتباه له يف كل مراحله العمرية جتنًبا حلدوث اأي 

م�ســـاكل نف�سية تكـــون على �سكل ا�سطرابـــات )الك�سل( اأو �سلوكات 

)عـــدم تقيد الطفل بالتعليمات( اأو املبالغة يف حمايته؛ لأن ذلك قد 

ـــد عنده قلًقا، وكثـــري من هذه امل�ساكل ينتج عـــن: اعتماد بع�س  ُيـوِلّ

الأمهات على اخلادمات يف تربية اأبنائهن، اأو اجلينات البيولوجية، 

اإل اأَنّ اأكرثهـــا يكـــون م�ســـدره البيئة الجتماعيـــة، وينتج عن ذلك 

ـد.                                                                                                        تخلـــف عقلـــي اأو �سعوبـــات يف التعلم اأو ميـــل الطفل اإلـــى التوُحّ

املعلـــم: التعليـــم وظيفة �ساميـــة يجـــب اأن تتكاتف اجلهـــود لإعادة 

العتبـــار لها ب�سبب ارتباطها بجميع اأفراد املجتمع، ويجب اأن يدفع 

م لهـــا الأفكار احل�سنة،  بهـــا املجتمع اإلى الأمـــام ويدافع عنها وُيقِدّ

ويجـــب تقديرهـــا لأنها مـــن اأكرث الوظائـــف الجتماعيـــة احرتامًا، 

ت اإلى تراجع  ولكـــرثة الأمرا�س الجتماعية التي �سَوّهت وجهها واأَدّ

هيبة املعلم ب�سبب التغريات الثقافية والجتماعية  وتراجع القوانني 

التـــي حتميه، علمـــًا باأَنّ املعلـــم اأ�سا�س العمليـــة الرتبوية وجناحها، 

وهـــو اأداة التغيـــري، واأهميتـــه تاأتي مـــن كونه يعمـــل يف امليدان، فهو 

اًل للعملية  ـرًا وُم�سِهّ علـــى متا�س مبا�سر مع الطلبة واأ�سبح دوره ُمي�ِسّ

التعليميـــة، وعليهم اأن يحرتمـــوا معلمهم لأنه َمـَثـُلهـــم الأعلى، ويف 

ــــه التبجيال         ذلـــك قـــال ال�ساعر اأحمـــد �سوقـــي:          قم للمعلم وِفّ

كاد املعلم اأن يكون ر�سول  ؟!

ُز مكانته  ولـــذا يجـــب تبني ثقافـــة وطنية حتمـــي املعلـــم وُتـعـــِزّ

ــــُر املفاهيـــم ال�سائدة؛ لأنه بـــاين امل�ستقبل وراعيـــه، وعليه اأن  وُتـغِيّ
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ر  ـــي ذاته وُيطِوّ يلتـــزم باأخالقيات وظيفته ويتفهـــم متطلباتها وُيـنِمّ
قدراتـــه ومهاراته من خالل موا�سلـــة الدرا�سة وامل�ساركة بالدورات 
واملوؤمتـــرات والطـــالع علـــى اأحـــدث املعلومـــات )كتـــب، اإنرتنت( 
لكت�ساب مهـــارات جديدة للتعامل مع الأطفـــال والتفاعل باإيجابية 

معهم واإك�سابهم املعرفة.
املدر�سة: موؤ�س�سة تربوية هدفها تربية ورعاية الأبناء وتعليمهم، 
فهـــي دار رعاية وتربية وتن�سئة اجتماعية وتكوين املواطن ال�سالح، 
وُيجِمُع علماء النف�س والرتبية على اأهمية الدور الجتماعي للمدر�سة 
لتوفـــري بيئـــة تربوية �سليمة، فـــاإذا كانت �ساحلة ن�ســـاأت خمرجات 
�ساحلة منهـــا )ال�سابط/املهند�س/الطبيـــب/ املعلم(، وهي تقوم 
مقـــام الأ�سرة اأثناء تواجد الطفل فيهـــا، فلذلك من واجبها رعايته 
وحمايتـــه و�سمان �سالمته وتوفري برامـــج تلبي رغباته، وت�ساعد يف 
تعزيـــز القيم الإيجابية، وحتفيز جوانب الإبـــداع لديه، وتنمية روح 
احلـــوار الدميقراطـــي؛ باحرتام الـــراأي والراأي الآخـــر لأن احلوار 
ي ثقة الطفل بنف�سه وي�ساعده على  �سرورة تربوية مهمة لديه، وُيـنِمّ

التوا�سل مع غريه )ل ُتعِط ابنَك �سمكة، بل عِلّمه كيف ي�سطاد(.
الأ�ســـرة: هي املوؤ�س�ســـة الجتماعية الأولى التـــي ُت�سهم يف بناء 
�سخ�سيـــة الطفل وت�سكيل �سلوكه، والنافـــذة التي ينظر من خاللها 
اإلـــى احلياة، والوحـــدة الأ�سا�سية للمجتمع، والبيئـــة الطبيعية لنمو 
الطفـــل، لـــذا ل بد مـــن الهتمـــام بها واإعـــادة العتبار لهـــا لتوؤدي 
دورهـــا وتتحمل م�سوؤولياتها؛ لأن التن�سئة ال�سليمة متنع حدوث خلل 
يف �سخ�سيـــة الطفل م�ستقباًل، وهـــذا يعني �سرورة اأن ين�ساأ يف بيئة 
عائلية اآمنـــة، وكال الوالدين يتحمالن م�سوؤوليـــة م�سرتكة يف تربية 
الطفل ومنوه، ونالحظ اأن الأ�سرة الأردنية اعرتاها بع�س التغيري و 
انعك�س ذلك على الأبناء و�سلوكهم، ومل تعد هي وحدها التي تربي، 
بـــل دخلت عوامـــل اأخرى مثل و�سائـــل الإعالم، فعليهـــا اأن حتر�س 
علـــى توفري بيئـــة اآمنة لأطفالها، عن طريق تكويـــن عالقات اأ�سرية 

ناجحة، وتعزيز ال�سلوك الإيجابي لدى اأفرادها. 

الدولـــة: اأولت القيادة الها�سمية �سالمـــة الأطفال واأمنهم ُجَلّ 
ت امل�سا�س بحقوق الطفـــل وانتهاكها خطـــًا اأحمر،  رعايتهـــا، وعـــَدّ
وعملـــت علـــى اإقرار جمموعة مـــن القوانني حلماية اأفـــراد الأ�سرة 
مبن فيهم الأطفـــال من جميع اأ�سكال الإ�ســـاءة وحما�سبة امل�سيء. 
ُم خدمات متعددة على امتداد الوطن  ووزارة الرتبيـــة والتعليم ُتقِدّ
لالأطفـــال، وهـــي خدمات تتطلـــب كـــوادر ب�سرية )اإداريـــة وفنية( 
متخ�س�سة، فهي تعمل على توفريها لإجناز الأدوار املوكولة اإليها؛ 
بهـــدف حتقيق رفعة �ســـاأن الوطن، ورفاهية اأبنائـــه، والعمل �سمن 
ا�سرتاتيجيات حتفـــظ للمعلم والطالب كرامتهمـــا ومتنع العتداء 
املتبـــادل بينهمـــا، وكذلـــك تطويـــر اآليـــات احلوافـــز وو�سع خطط 
تطويريـــة لالأداء، من خالل التدريب والتاأهيل وتفعيل املادة )37( 

من اتفاقية حقوق الطفل، التي تن�س على: 
 )األ يتعر�س اأي طفل للتعذيب اأو لغريه من  �سروب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالإن�سانية اأو املهنية(.
نهـــدف جميعـــًا اإلى حمايـــة الوطـــن وتطويره، ممـــا ي�ستدعي 
التعـــاون والتكاتف والعمل بـــروح الفريق م�ستمديـــن العزم والقوة 
من اإرادة جاللـــة امللك وعزميته يف مواجهة الظروف، ول ي�ستطيع 
اأي اأحـــد اأن يتهرب مـــن م�سوؤولياته، فالكل ح�ســـب موقعه �سريك، 
لأن ال�سراكـــة بني اجلميع خدمة للم�سلحة الوطنية التي تبقى فوق 
كل امل�سالـــح والعتبـــارات، ويرتتب على الدولة للحـــد من م�سكلة 

الإ�ساءة لالأطفال ما يلي:
اتخـــاذ الإجراءات الكفيلة بحمايـــة  الطفل من جميع اأ�سكال • 

الإ�ساءة.
توفري فر�س ت�سمن ح�سوله على تعليم نوعي يف بيئة ت�ساعده • 

على البتكار والإبداع والتمُيّز.
حت�ســـني البيئـــة املدر�سية وتوفـــري جميع م�ستلزمـــات العملية • 

الرتبوية مبا يتنا�سب والتقدم احل�ساري.
توفري الكوادر الب�سريـــة املوؤهلة واملتخ�س�سة وتطوير قدرات • 
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املعلم لتمكينه من اأداء واجبه واإك�سابه مهارة الت�سال.
اإعداد برامج لتنمية املعـــارف والجتاهات واملهارات الفكرية • 

والنف�سيـــة وال�سلوكيـــة لدى املعلـــم لريقى بالعمـــل اإلى اأق�سى 
درجات الأداء.

بذل اجلهود لإعادة العتبار ملهنة املعلم، وتفعيل القوانني التي • 
حتميه وحتفظ له حقوقه وتعزز من اأداء واجبه.

تفعيـــل مدونة ال�سلوك الوظيفي واأخالقيـــات الوظيفة العامة، • 
واإيجـــاد ميثـــاق �ســـرف لتعزيـــز الثقافـــة املوؤ�س�سيـــة ومفهوم 

اخلدمة العامة لدى املوظفني.
توجيـــه الراأي العام نحـــو اأهمية وظيفة التعليـــم، ورفع الروح • 

املعنوية لدى املعلم وتغيـــري فكر املجتمع وثقافته حول العملية 
الرتبويـــة لتعود الأمور اإلى ما كانـــت عليه من احرتام متبادل 

لعنا�سر العملية الرتبوية كافة.
اإطـــالق حمالت وطنية وعقـــد الندوات وت�سكيـــل فرق الدعم • 

وامل�ساندة حلماية الطفل من الإ�ساءة، وتعزيز لغة احلوار.
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يعـــد العنـــف ب�سكل عـــام والعنـــف الأ�ســـري ب�ســـكل خا�س من 
اأ�ســـد اأنـــواع التجـــارب خطورة على الفـــرد من الناحيتـــني النف�سية 
والجتماعيـــة، وتكمـــن خطورتـــه يف اأن اآثاره ل تقت�ســـر فقط على 
نتائجـــه املبا�سرة، بل تتعدى ذلك اإلى النتائج غري املبا�سرة املتمثلة 
يف عالقات القوة غري املتكافئة داخل املجتمع والأ�سرة، والتي غالبًا 
مـــا حتدث خلاًل يف ن�سق القيم واهتزازًا يف منط ال�سخ�سية خا�سًة 

عند الأطفال واملراهقني )عبد الوهاب،2000(. 
ويف الواقـــع فاإن عالقـــات القوة داخـــل الن�سق الأ�ســـري لي�ست 
�ســـوى انعكا�س لبناء القوة القائم يف املجتمع ب�سكل عام، وهو البناء 

الـــذي يدعم ويعزز عالقات الهيمنـــة وال�سيطرة والقهر الجتماعي 
وال�ستغـــالل القت�ســـادي يف املجتمـــع ويف الأ�سرة مـــن خالل ن�سق 
القيم والثقافة والقانون واملوؤ�س�سة الإعالمية. وتعد املراأة بنًتا كانت 
اأم زوجـــًة اأم اأخًتـــا، وكذلك الأطفـــال، اأكرث الأفراد داخـــل الأ�سرة 
ـــا للعنف؛ كونهم يحتلون املكانة الأ�سعف يف بناء القوة داخل  تعر�سً

الأ�سرة. 
مفهوم العنف وتعريفاته :

علـــى الرغم مـــن التفاق علـــى اأن العنف ظاهـــرة توجد يف كل 
املجتمعـــات الإن�سانيـــة، اإل اأن الذين اهتموا بدرا�ستهـــا اختلفوا يف 

املعلم: حمم�د اأحمد احلاج 

مدر�شة الكندي الأ�شا�شية للبنني/ 

عمان الرابعة

العنف الأ�شري والتعلم الجتماعي
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�سياغـــة التعريفات وفـــق �سيق الزاوية التي ينظـــر منها الباحث اأو 
ات�ساعها، وتبعًا للنظرية التي يوؤمن بها.

فقـــد عرف العنف لغويًا "باأنه اخلرق بالأمر وقلة الرفق به؛ اأي 
اأخذه ب�سدة، والتعنيف هو التقريع واللوم.")اإبراهيم،1988(.

اأمـــا بالن�سبة للتعريـــف ال�سطالحي للعنف فنجـــد اأن الرتاث 
الأدبي يحمل ثالثة اجتاهات فكرية حول تعريف ظاهرة العنف:

 الجتاه الأول:
يت�سمن تعريف العنف قانونًيّا بو�سفه ال�ستعمال غري القانوين 
لو�سائـــل الق�سر املادي والبـــدين ابتغاء حتقيق غايـــات �سخ�سية اأو 
جماعيـــة، وعلى هـــذا فالعنف يعني – قانونـــًا - ا�ستخدام ال�سغط 
اأو القـــوة ا�ستخدامـــًا غري م�سروع اأو غري مطابـــق للقانون من �ساأنه 
التاأثـــري علـــى اإرادة فرد ما، وميكـــن القول اإن العنف مـــن الناحية 
القانونيـــة يركـــز على حتديـــد امل�سوؤوليـــة اجلنائية يف العـــدوان. (

اإبراهيم،1988(.
الجتاه الثاين:

مفهـــوم املنظور الجتماعي : هو �سلوك اأو فعل يت�سم بالعدوانية 
ي�ســـدر عن طرف قد يكـــون فردًا اأو جماعة اأو طبقـــة اجتماعية اأو 
دولة بهدف ا�ستغالل اأو اإخ�ساع طرف اآخر يف اإطار عالقة قوة غري 
متكافئة، ممـــا يت�سبب يف اإحداث اأ�سرار مادية اأو معنوية اأو نف�سية 

لفرد اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو دولة اأخرى. 
الجتاه الثالث:

من وجهة نظر علماء �لنف�ص: فالعنف منط من �أمناط �ل�سلوك 
ينب���ع عن حالة م���ن �لإحباط نتيج���ة ل�سر�عات نف�سي���ة ل �سعورية 
تنتابه عند حتقيق اأهدافه، ولذلك هو يلجاأ اإلى العنف للتنفي�س عن 

قوى �لإحباط �لكامنة. )عبد�لرحمن،1994(.
مل ي�ســـكل العنف الأ�سري وخا�سة املوجه �ســـد املراأة والأطفال 
م�سكلـــة، اإذا ما ا�ستدعينا ال�سيـــاق التاريخي يف هذه الظاهرة، لأن 
املجتمعـــات على وجه العموم كانت تتعامل مـــع العائلة بو�سفها من 

ممتلكات الرجال، بل اإن هذه املجتمعات �سرعت ب�سورة اأو باأخرى 
العنـــف الأ�سري وباركتـــه بق�سدية وا�سحة وقد قـــادت التغيريات، 
�لجتماعية �إلى جترمي �لعن���ف �سد �ملر�أة يف �ملجتمعات �ملعا�سرة، 
اإل اأن العنـــف بقـــي ظاهرة م�سرتكة يف هـــذه املجتمعات حتت �سور 
وم�سميـــات �ستـــى، قدميـــة ومتجـــددة اأو جديـــدة تتنا�ســـب مع روح 
الع�سر، فالعنف ي�سرب جمتمعات العامل قاطبة، يتخطى العوائق، 
واحلـــدود، والثقافات، والتعليم، والأديـــان، والتكنولوجيا، والعرق، 
والطبقة الجتماعية، والقت�ساد، وغريها، فال يوجد دولة اأو ثقافة 
ت�ستطيع اأن تزعم اأنها خالية من هذه الظاهرة، والختالف الوحيد 
رمبا يكون يف �أمناط هذه �لظاهرة و�جتاهاتها. وعلى �لرغم من �أن 
بع�ـــس املجتمعات حترم العنف الأ�سري بكل اأ�سكاله وخا�سة املوجه 
�ســـد املراأة لأنه الغالب الأعـــم، اإل اأن هذا العنف متاأ�سل يف �سميم 
ثقافاتهـــا، ومـــن حيث املمار�ســـة غالًبا مـــا يقع العنف حتـــت �ستار 
املمار�ســـات الثقافية والعادات والتقاليـــد والتف�سري اخلاطئ للدين 
ـــا اإذا كان �سمن حـــدود الأ�سرة، فاإن القانـــون اأو اجلهات  خ�سو�سً
الر�سميـــة عادة مـــا تف�سل التغا�ســـي وال�سكوت عنه بحجـــة ال�سلم 

الجتماعي. )التري،1997(
  ونتناول يف ما يلي واحدة من النظريات التي حاول من خاللها 
الباحثون اإلقاء ال�سوء على تف�سري حمتمل لظاهرة العنف الأ�سري، 

وهي نظرية التعلم الجتماعي.
ت�ســـري نظرية التعلم الجتماعي التـــي قدمها )األربت باندورا( 
اإلى اأن العنف �سلوك يهدف اإلى اإحداث نتائج تخريبية اأومكروهة اأو 
اإلى ال�سيطرة من خـــالل القوة اجل�سدية اأو اللفظية على الآخرين، 
وهـــذا ال�سلوك يعرف اجتماعيـــًا على اأنه عدواين ويـــرى اأن العنف 
�سلـــوك متعلم يكت�سب عن طريق املالحظـــة والتدريب واأن التدعيم 

الذي يلي ال�سلوك يزيد من احتمال تكرار هذا ال�سلوك.  
وتفرت�س هذه النظرية اأن الأ�سخا�س يتعلمون العنف بالطريقة 
نف�سه���ا �لتي يتعلمون بها �أمناط �ل�سل���وك �لأخرى، ويت�سمن �سلوك 
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التعلـــم مفهومني هما التدعيم والعقـــاب، ويزيد التدعيم من تكرار 
ال�سلـــوك، بينما يقلل العقاب من تكـــراره، ولهذه النظرية فر�سيات 

اأ�سا�سية هي )ع�ساف 2000(:
- العنف الأ�سري يتم تعلمه داخل الأ�سرة واملدر�سة، ومن خالل 

و�سائل الإعالم.
- الكثـــري مـــن ال�سلـــوكات العنيفة التـــي ميار�سهـــا الآباء جتاه 

اأبنائهم تبداأ كمحاولت للتهذيب والتاأديب.
- العالقة املتبادلة بني الآباء والأبناء يف مرحلة الطفولة ت�سكل 
�سخ�سيـــة الفـــرد، مبعنـــى اأن �سلوك العنـــف يتم تعلمـــه من خالل 

العالقة املتبادلة بني الآباء والأبناء، وخربات الطفولة املبكرة.
- اإن اإ�ساءة معاملة الطفل توؤدي اإلى �سلوك عدواين تبداأ بذوره 
يف حياتـــه املبكرة، وت�ستمر يف عالقته مع اأ�سدقائه واإخوته ووالديه 

ومدر�سيه.
- اإن اأفراد الأ�سرة ال�سعفاء ي�سبحون اأهدافًا لالعتداء.

و ترى نظرية التعلم الجتماعي اأن العنف داخل الإطار الأ�سري 
هـــو ا�ستجابـــة مكت�سبة ملثـــريات معززة بنتائـــج مبا�ســـرة )ال�سعور 
بال�سيطـــرة، التعبـــري عن الغ�سب، اإنهاء اجلـــدال(  يجلبها العنف، 
واإن عنـــف الأب �سد الأم والأطفال اأو الأم �سد اأطفالها اأو الأطفال 

جتاه بع�سهم قد ي�سكل منوذًجا ُيحتذى به.
وقـــد اأظهرت العديد من الدرا�ســـات اأن الأفراد الذين يعي�سون 
يف اأ�سر ي�سودها العنف كانوا اأكرث عدوانية يف ت�سرفاتهم، فالأزواج 
الذيـــن ياأتـــون مـــن اأ�ســـر ي�سودهـــا العنف يكـــون احتمـــال �سربهم 
لزوجاتهـــم ع�ســـرة اأ�سعاف الأزواج الذين مل ميـــروا بهذه اخلربة، 
والأطفـــال الذين ميار�س العنف معهم هم اأكـــرث عنفًا من غريهم، 
وقد ك�سفت درا�سة قام بها )�سرتاو�س( وزمالوؤه اأن الأطفال الذين 
�ساهـــدوا اآباءهـــم ي�سرب بع�سهم بع�ســـًا، قامـــوا مبمار�سة العنف 
بدرجـــة اأعلـــى من الأطفـــال الذيـــن مل ي�ساهدوا اآباءهـــم على هذا 
احلـــال، كما ت�سري التقارير ال�سادرة عـــن الأمم املتحدة ) 1989( 

اإلـــى اأن 20% مـــن الأزواج الذين عا�سوا يف اأ�ســـر مار�ست العنف قد 
مار�سوا العنف �سد زوجاتهم. )ع�ساف،2000(.

ويعتقـــد بانـــدورا اأن الآباء الذين يَتّ�سمـــون بالغلظة والعنف مع 
ل اأي�سًا  اأبنائهـــم فاإنهم ينقلـــون ال�سلوك العدواين اإليهم، كمـــا تو�سَّ
اإلـــى اأن الآبـــاء الذيـــن كانوا ي�سجعـــون اأبناءهم علـــى امل�ساجرة مع 
الآخريـــن وعلى النتقام ممـــن يعتدي عليهم وعلـــى احل�سول على 
مطالبهـــم بالقوة والعنـــف، كانت درجة العدوانيـــة لديهم اأكرب من 
درجة العدوانية عند الآباء الذين مل ي�سجعوا اأبناءهم على ال�سلوك 

العدواين باأي �سكل من الأ�سكال. 
يع���رف �لعنف �لأ�سري باأنه �أحد �أمناط �ل�سلوك �لعدو�ين �لذي 
ينتج عن عالقات قوة غري متكافئة يف اإطار نظام تق�سيم العمل بني 
املراأة والرجل داخل الأ�سرة، وما يرتتب على ذلك من حتديد لأدوار 
ومكانة كل فرد من اأفراد الأ�سرة، وفق ما ميليه النظام القت�سادي 
الجتماعـــي ال�سائد يف املجتمع، ويعد العنف املمار�س داخل الأ�سرة 
ا وغري معلن يف الغالـــب اإل ب�سورته الق�سوى  �سلـــوكًا موؤذًيا و�ســـاًرّ
وهـــي العنف اجل�ســـدي، وغالبـــًا ما تكون املـــراأة هي اأكـــرث الفئات 
ا له ب�سبب احتاللها املكانـــة الدنيا وال�سعيفة يف �سل�سلة بناء  تعر�سً
القـــوة داخل الن�سق الأ�ســـري واملجتمع على حد �سواء، فال عجب اأن 
نـــرى العنف الأ�ســـري ياأخذ اأ�سكاًل متنوعة مـــن ال�سلوك الذي يعرب 
عـــن حالة انفعالية تنتهي باإيقـــاع الأذى اأو ال�سرر بالآخر �سواء كان 

هذا الأذى بدنيًا اأو عاطفيًا اأو اقت�ساديًا اأو تربويًا اأو جن�سيًا. 
ويف احلقيقـــة فـــاإن م�سكلة العنف الأ�سري ترتبـــط بالعديد من 
العوامل واملتغـــريات الفردية والجتماعيـــة والقت�سادية والنف�سية 
والبيئية، الأمر الذي يجعل من نظرية واحدة منفردة تدعي تف�سريه 
اأمـــرًا غري دقيق، ومن هنا جاءت احلاجة اإلى �سم نظريتني اأو اأكرث 
اأحيانـــًا لدرا�ســـة العنف لن�ستطيـــع حتليل هذه امل�سكلـــة، واإذا كانت 
م�ساألة العنف الأ�سري م�ساألة �سائكة ومعقدة ول تكفي نظرية واحدة 
يف فهمهـــا اأو تف�سريهـــا، فـــاإن الأمر كذلك يف مـــا يتعلق مبكافحتها 
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ومواجهتها، فمن غـــري الإن�ساف حتميل موؤ�س�ســـة بعينها م�سوؤولية 
هذه املكافحة، فجميع موؤ�س�سات املجتمع املدين مطالبة بحمل جزء 
مـــن هـــذه امل�سوؤولية، وجميع هـــذه املوؤ�س�سات �ستبقـــى ُمدانة اإذا ما 

تخَلّــــت عن ال�سطالع بهذا العبء، فاآثار العنف الأ�سري ال�سلبية ل 
تنعك�س على الأ�سرة وحدهـــا فقط، بل متتد لتطال املجتمع والدولة 

على حد �سواء. 

� � �
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املعلم حممد علي ال�ش��س 

مدر�شة اجل�فة الثان�ية ال�شاملة للبنني

ل�اء ال�ش�نة اجلن�بية 

توجيه الطلبة نحو الفكر املعتدل

يف ظـــل الظـــروف التي تعي�سهـــا ال�سعوب العربيـــة يف املنطقة؛ 
مـــن ظروف اإرهابيـــة، وتطرف يف الفكر، وارتفـــاع وترية الإرهاب، 
وزيـــادة م�ساحـــة الفكر املتطـــرف، واللجـــوء اإلى العنـــف واإلى فكر 
الـــراأي الواحد، وهو راأي الكره والتع�سب الديني وتع�سب العقيدة، 
والبتعـــاد عن مبداأ الو�سطيـــة يف الفكر الإ�سالمي الذي يعتمد على 
تعدد الآراء وينبذ الإرهاب باأنواعه كافة، ويحارب الو�سائل والطرق 
التـــي ت�سيء للدين الإ�سالمي وت�سيء لنا بو�سفنا م�سلمني، لبد من 
اأن نلتفت اإلى اأبنائنا الطلبة يف مدار�سنا وجامعاتنا ومدننا وقرانا؛ 
لنتحـــاور معهـــم ون�سمع منهـــم ونناق�سهم يف الأمـــور كافة، ونو�سح 

لهـــم طبيعة الفكر الإرهابي ومن يـــروج له وكيفية حماربته بالطرق 
والو�سائـــل ال�سليمة؛ من خالل تن�سئة الطالب يف املدر�سة واجلامعة 
علـــى حد �سواء على تر�سيخ مفهـــوم الوحدة الوطنية، وغر�س القيم 
اءة التي ت�ساعد يف نهو�س اململكـــة الأردنية الها�سمية  الوطنيـــة البَنّ
وا�ستقرارهـــا وحمايتها من الفكـــر الإرهابي الذي يعمل على تدمري 

الإن�سانية والأر�س.
ومن هنا لبد لنا - بو�سفنا تربويني ومدر�سني- من العمل على 
احت�ســـان الأفكار واملقرتحـــات التي ت�ساعد علـــى حت�سني الوحدة 
الوطنيـــة وحت�سني اأفـــكار اأبنائنـــا الطلبة، وهنا يوجـــد الكثري من 
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اها وزارة الرتبية والتعليم الأردنية  هـــذه الأفكار والربامج التي تتبَنّ
بال�سر�ك���ة م���ع �ملوؤ�س�س���ات �لوطني���ة و�لدولي���ة؛ من تق���دمي بر�مج 
هادفة تعمل على حت�ســـني اأفكار الطلبة وت�ساعدهم يف فهم املعنى 
احلقيقـــي للوحدة الوطنية، وجتردهم من فكرة التفرقة والنق�سام 
باأنواعـــه كافة، ومن هذه الأفـــكار التي تتم يف وزارة الرتبية برنامج 
التمكني الدميقراطي )اأندية احلـــوار(، وهو برنامج يتم الإ�سراف 
عليـــه من قبل �سنـــدوق امللك عبـــد اهلل الثاين للتنميـــة، كما توجد 
اها مكتب ويل العهد �سمو الأمري احل�سني  مبـــادرة "حقق" التي يتبَنّ
بن عبـــداهلل الثاين، كما توجـــد الكثري من الربامـــج الك�سفية التي 
اهـــا وزارة الرتبية والتعليم الأردنيـــة، حيث تَتّ�سم هذه الربامج  تتبَنّ
ـــاء القائم علـــى احرتام الـــراأي والـــراأي الآخر  بـــروح احلـــوار البَنّ
ا  والربملانـــات الطالبية الهادفة، ي�ساف اإلـــى ذلك حمور مهم اأي�سً
يف حيـــاة ال�سبـــاب وهو ع�ســـر الت�ســـال والإنرتنـــت والتوا�سل مع 

الآخريـــن؛ حيـــث اإن له تاأثرًيا كبـــرًيا يف تفكري اأبنائنـــا الطلبة، ويف 
توحيد �سفوفهـــم، ول�سَيّمـــا الق�سايا الوطنية والقوميـــة والق�سايا 
ـــُد الأفكار الإرهابيـــة واأفكار التطـــرف الفكري والتطرف  التي ُتفـِنّ
الدينـــي، هذه الأفكار التـــي ل متُتّ للدين ال�سالمـــي احلنيف باأي 
اء  �سلة، واملناهـــج الرتبوية التي تعتمد على التطويـــر والتفكري البَنّ
لـــدى الطلبة يف املدار�س، كما اأَنّ لالإذاعـــة املدر�سية دوًرا كبرًيا يف 

اإبراز ق�سايا الطلبة.

وهنـــا، ل نن�ســـى دور جاللة امللـــك عبداهلل الثـــاين حفظه اهلل 
يف الرتكيـــز علـــى دور ال�سباب يف بنـــاء الأردن واملحافظة على اأمن 
اململكة الأردنيـــة الها�سمية وا�ستقرارها، والت�سدي للفكر الإرهابي 
املتطـــرف وحماربته يف املنابر الدوليـــة والإقليمية كافة. حفظ اهلل 

الأردن ملـًكا و�سعـًبا.

� � �
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اإن مرحلـــة املراهقـــة من املراحل احلرجة التـــي مير بها الفرد 

�سمن مراحل حياتـــه املختلفة، التي تت�سم بالتجدد امل�ستمر، ومتتد 

من �سن )11( اإلى �سن )21( ب�سكل عام، وهي فرتة متقلبة و�سعبة 

متـــر على الفرد وتكون مبثابة الختبـــار الأول له يف حياته يف جمال 

روؤيتـــه الذاتيـــة لالأمور، كما ت�سري املراهقة  اإلـــى اقرتاب الفرد من 

الن�ســـوج اجل�سماين والعقلي والجتماعـــي، ومكمن اخلطر يف هذه 

املرحلـــة التي تنتقل بالفرد من الطفولة اإلـــى الر�سد، هي التغريات 

يف مظاهـــر النمـــو املختلفـــة )اجل�سميـــة والف�سيولوجيـــة والعقليـــة 

والجتماعيـــة والنفعاليـــة والدينيـــة واخللقيـــة(، ومـــا يتعر�ـــس له 

املعلمة جنالء خليل �شاكر ع�دة

مدر�شة العقبة الثان�ية ال�شاملة للبنات

اأ�شرار جناح الأم يف التعامل مع الأبناء املراهقني

الإن�سان فيها من �سراعات متعددة؛ داخلية وخارجية.

ويعــــد الحتــــواء العاطفــــي مــــن متطلبات هــــذه املرحلــــة احلرجة 

حتديــــدًا؛ اإذ ي�سكل ن�سبة )80%( من احتياجــــات الأبناء ح�سب علماء 

النف�ــــس، ولعل الكثري من الأبناء يعي�سون يف فــــراغ عاطفي، وهو �سبب 

امل�ســــكالت النف�سيــــة الرئي�سة التي حتــــدث لهم، وهو �سبــــب رئي�س يف 

النحرافات ال�سلوكية والعنف والعــــدوان، وال�سراعات الدائمة داخل 

الأ�سرة، وال�سطرابات واختالل التوازن الفكري والعاطفي والنفعايل. 

ا ل�سد جميع  فالحتــــواء العاطفي هو احتــــواء الوالدين اأبناءهــــم نف�سًيّ

ثغرات الحتياجات، حتى ل ينعك�س على الأبناء ب�سكل �سلبي.
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 وح�ســـب ما جاء يف كتاب )املراهـــق( لالأ�ستاذ الدكتور البكار: 

"اأكدت درا�سات علمية حديثة اأَنّ )80%( من م�سكالت املراهقني 
يف العـــامل العربي هـــي نتيجة مبا�سرة ملحاولة اأوليـــاء الأمور ت�سيري 

اأبنائهـــم مبوجـــب اآرائهم واعتقاداتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهم؛ اإذ 

يت�ســـكل عنـــد الأبنـــاء انطباع بـــاأَنّ اآباءهـــم تقليديـــون وغرباء عن 

زمانهم، اأو اأَنّهم ل يهتمون مبعرفة م�سكالت اأبنائهم".

عزيزتي الأم، اإذا اأردِت النجاح يف تربية اأبنائك املراهقني بعد 

توفيق اهلل تعالى، فهناك العديد من الو�سائل لك�سبهم اإلى جانبك، 

منها: 

- املحبـــة والحرتام، وحماولـــة تفهمهم، فهذا ي�ساعـــد يف ك�سبهم 

نف�سًيّا.

- تخ�سي�ـــس وقـــت يف اليـــوم للتحـــدث واحلوار، وحـــل امل�سكالت، 

والن�سح والتوجيه غري املبالغ فيه.

- الرفـــق يف معاجلـــة الأخطـــاء، فبمقـــدورِك اأن تعاجلـــي جميـــع 

م�ســـكالت الأبنـــاء بحكمٍة وتـــرٍوّ وتفكـــرٍي �سليٍم لتخرجـــي بقرارات 

�سائبـــة ومر�سية، وجتنبي اللوم واملعاتبـــة والعنف، فكلها ل جُتدي 

نفًعا ول ت�ستطيعني اأن جتني منها اأي ثمرة مفيدة.

- ال�سمـــاح لهـــم بالتعبـــري عما يجـــول يف �سدورهم مـــن اعرتافات 

وانتقادات، وت�سجيعهم على ال�سراحة الدائمة يف طرح اأي موا�سيع 

خا�سة بهم اأو قد تواجههم يف حياتهم. 

- ت�سجيـــع الأبنـــاء عند �ســـدور اأي اأفعـــال اإيجابية منهـــم؛ لأننا يف 

معظم الأحيـــان ل جند الوقت الكايف ملتابعـــة املالحظات امل�ستمرة 

لهم.

- تقدير الأبناء واحـــرتام خ�سو�سيتهم، والعتذار منهم اإذا �سدر 

ا اأي اأمر ي�سايقهم، فهذه ال�سلوكات ل تخد�س هيبة الأم اأو الأب،  مَنّ

ا ومقاًما، وهي من اأخالق الأنبياء يف ح�سن تعاملهم  بل تزيدها علًوّ

مع اأبنائهم.

- العـــدل بني الأبناء �سرورة، حتى تتجنبي الآثار ال�سلبية بالنطواء 

اأو ردود الأفعال العدوانية العنيفة.

- التحفيـــز والت�سجيـــع، فال تقللي مـــن �ساأن اإجنازاتهـــم ولو كانت 

خاطئة اأو ناق�سة اأو قليلة، واغر�سي فيهم منذ ال�سغر قيم املبادرة 

وحـــب امل�ساعـــدة، فاأوكلي لهـــم مهام معينـــة مثل ترتيـــب غرفتهم 

وحوائجهم اخلا�سة، وذلك لتعويدهم على حتمل امل�سوؤولية، ودائًما 

يكـــون الت�سجيع على الإجنـــازات واملبادرات ال�سغرية حتى تكرب يف 

اأدائهم م�ستقباًل.

- حـــل م�سكلة الفـــراغ عند معظم املراهقني، من خـــالل اأمور تعود 

عليهـــم بالنفـــع يف حياتهـــم، وتعزز جوانـــب �سخ�سياتهـــم، وتطور 

مـــن فكرهـــم واأفكارهم، منهـــا ت�سجيعهم على اختيـــار ال�سداقات 

املنا�سبـــة، واإ�سغـــال اأوقاتهـــم يف النـــوادي الريا�سيـــة، اأو النـــوادي 

الثقافيـــة، اأو اجلل�ســـات العائلية؛ حتى ل نرتك جمـــاًل للفراغ يعبث 

بهم ويدخلهم يف اأمور ل حُتَمد عقباها.

- الحتـــواء العاطفـــي بكلمـــة )ل( الإيجابية، فال تعطـــي ابنِك كل 

مـــا يتمنـــاه ليعي�س يف �سراعـــات نف�سية اإن مل يتحقـــق له املطلب يف 

ا يف معـــرتك ال�سطرابات  امل�ستقبـــل، ول تبخلي عليـــه ليعي�س اأي�سً

النف�سيـــة مـــن ال�سعـــور باحلرمان والنق�ـــس، واإمنا اأعطيـــه باِتّزان 

وتوافق. 

عزيزتـــي الأّم، اإَنِّك باتبـــاع ما �سبق ذكره مـــن اأ�ساليب تربوية 

يف تربيـــة الأبنـــاء �ستنجحني يف حتقيق عمليـــة التن�سئة الجتماعية 

والنف�سيـــة ال�سحيحة، من خالل توفري التـــزان العاطفي والتزان 

النفعـــايل والطماأنينـــة وال�ستقـــرار النف�ســـي لأبنائـــك، بعيًدا عن 

ال�سطرابات النف�سيـــة وال�سلوكية التي تلحق بهم وت�سكل عبًئا على 

الأ�سرة.

اأ�سرار النجاح يف تربية الأبناء

- اإن مـــن اأعظـــم قواعد الرتبية ال�سليمـــة احلكيمة، قول امل�سطفى 

�سلـــى اهلل عليه و�سلم:"ما كان الرفق يف �سيء اإل زانه، ول ُنِزَع من 

�سيء اإل �سانه" رواه م�سلم.
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- اإذا اأردنا اأن نربي اأبناءنا على القيم واملبادئ واملُـُثل، فيجب علينا 

اأن ن�سرب على دفع تكاليفها، فال�سمُوّ دائًما ُمكِلف، والنحدار �سهل.

- تربية اأبنائك جزء من جناحاتك، وهو الأهم منها والأكرث دواًما 

ونفًعا لك، اأعِط ن�سيًبا كبرًيا من اهتمامك لأبنائك.

لـــي النتائـــج اأثناء تطبيـــق اأي اأ�سلوب تربوي مـــع اأبنائك؛  - ل تتعَجّ

لأنـــه اإن مل ياأخذ مداه والوقت الـــكايف الذي يتنا�سب مع �سن البن، 

�سيرتتب عليه ياأ�س وعدم ا�ستمرار يف العملية الرتبوية.

- اجعلـــي اأ�سلوبِك عند توجيه الأبنـــاء �سائًقا جمياًل يخاطب العقل 

والوجـــدان مًعـــا، ول تعتمدي على التنبيه فقـــط؛ حتى تكوين قريبة 

لقلوب اأبنائك.

ثالثة مفاتيح جوهرية للعمليـــة الرتبوية: العلم ب�سوؤون الأبناء، 

ثـــم ال�ســـرب علـــى تعليمهـــم وتاأديبهم، ثـــم الدعاء لهـــم بال�سالح 

والنجاح.

لقد اأكدت الدرا�سات النف�سيـــة اأَنّ اأغلب الآباء الذين ي�سربون 

اأبناءهم ل يفعلون ذلك لأ�سباب تربوية، بل ي�سربونهم للتنفي�س عن 

غ�سبهم، فاإليِك اأيتها الأم ن�سائح لتجنب العنف مع الأبناء:

- ل ت�ستخدمـــي اأ�سلـــوب املقارنـــة بني اأبنائـــك والآخريـــن، فكٌلّ له 

ميزاته وقدراته التي خلقها اهلل له.

ون بها اإليـــك، ول تتحدثي بها  - احفظـــي اأ�سرار اأبنائـــك التي ُي�ِسـُرّ

اأمام الآخرين؛ لتح�سلي على ثقتهم دائًما.

يف اإلى م�سكالتهم واحتياجاتهم من خالل اجلل�سات الأ�سرية،  - تعَرّ

وحاويل و�سع احللول والبدائل لها.

- ازرعي يف اأبنائِك الثقة باأنف�سهم، فهذا من اأعظم اأ�سباب اإحراز 

التفوق يف دنياهم واآخرتهم. 

- كـــوين مثـــال الأم "القـــدوة ال�ساحلـــة" لأبنائـــك؛ يف العبـــادة، 

والتعامل، والكالم، وتاأكـــدي من اأَنّ طفلِك يراقب �سلوكك، وير�سم 

م�ستقبله بناًء على ذلك.

- اأكـــرثي من كلمـــات املديح والثنـــاء لبنك؛ لتغر�ســـي فيه طموًحا 

لكت�ساب ال�سفة التي متدحينه بها.

- اأبدعي يف �سغل اأوقات فراغهم يف الإجازات، ويف تنمية مهاراتهم، 

ويف توظيف طاقاتهم يف الأ�سياء املفيدة.  

اإَنّ تربيـــة الأبناء من اأعظم الأعمال حني تكون تربية �سحيحة، 

ـــل اأعماله – باإذن  فيكـــون البن خري خليفة لـــَك بعد موتك، وُت�سَجّ

اهلل- يف �سحيفتك، فتجني بذلك جزاًء ح�سب تربيتك وغر�سك يف 

ْقَنا  مَياٍن اأَحْلَ ُتُهْم ِباإِ َيّ َبَعْتُهْم ُذِرّ ابنك، قال تعالى: { َواَلِّذيَن اآََمُنوا َواَتّ

ا َك�َسَب  َلْتَناُهْم ِمـــْن َعَمِلِهْم ِمْن �َسْيٍء ُكُلّ اْمِرٍئ مِبَ َتُهْم َوَما اأَ َيّ ِبِهـــْم ُذِرّ

َرِهنٌي } �سدق اهلل العظيم.  الطور 21

ـٍة َمـا             َلـْم َتُكـْن  وقال ال�ساعر:   َلْيـ�َس َيْرَقـى الأبناء فـي اأَُمّ

ـَهاُت   ـْت الأَُمّ َقـْد َتـَرَقّ

� � �
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ال�شاعر م��شى جرار

مدر�شة �شحاب الثان�ية ال�شناعية

َر القمر يوَم اأْن ُكِوّ

واأوف������������������������ا �����ش���������الم����ي م������ن غ�����������دا ال�����ي������������������َم ن�������ائ���ي���������������ا ب����داري�����������������������������ا ع�������ج��������������ا  ّ�����������ارون  ال�����������ش������������ اأّي��������ه��������ا  األ 

خ���������ي���������ال���������ي، وق�������������د اأم��������������ش��������������ى ب�������ع���ي�����������ن�������ّي ث�����������اوي�����������ا ُ�����������������������ه ط�������ي�����������ف���� ي�����������ب�����������������ارُح  ل  ب���ق���������������ل���ب�������ي  م����ق����ي�������������������ٌم 

ً�����ا  ل�������الأح�������ب���������������������������ِة ����ش���������������ال�������ي�������ا وم�����������ا ك���������ن��������������ُت ي������������م������ ي���������ع����ات���������ب���������ن���������ي، ي���������ش���������ك����� ج����ف���������ائ���������ي و�����ش��������������ل�����ت���������ي

وح�����������ي�����������������ًدا، اأن���������اج��������������ي ال�������������ّزاه��������������������راِت ال���������دراري�������������������ا �����������ي ال����ل���������ي���������ايل �����ش���������اع��������������ًة ب�����ع�����������َد ����ش�������اع�������ٍة ّ اأُق�����������������شِ

وم�����������ا ك�����������ان اأق���������ش���������ى ال���ل���ي���������������َل ي�������غ�������ش�������اَك داج���ي���������������ا! ف����م���������ا ك�����������ان اأع����ت��������������ى ال����ب����ع���������َد ت�������ك��������ي�������ك ن���������������اُره !

ن���ا����ش���������������ي���ا    ك�����������ن�������ُت  ���ا، ول  م�������ن�����������ش�������ًيّ �����ش��������������رُت  ف�������م�������ا  ّ�������ه�����������������������ا ِ ت���������ذّك��������������رن���������ي دق���������������������������اُت ق�������ل���ب�����������ي ب�������ُح�������ب����

ُ����دم�������������������ي م�������اآق�������ي�����������ا؟! ُح اأج���������ف��������������ان��������������ي، وت����� ت���������ق�������������������ِرّ اأدم���������������������عٍ   ج����م���������ر ِ يف  اجل�������������������رَح  اأُداري  وك�������������ي������َف 

وق�����������د ج��������������������اوزْت ف���������ي ال����ن���������ائ����ب��������������اِت ال�������ع������������ال���ي�������������������ا ف����م���������ا ك���ّل�������م�������ت�������ن�������ي م����ث����ل����ه����ا ال����ب����ي��������������سُ وال���ق�������ن�����������ا

َر القمر، فقَد الليُل نهاه، وطغى م�ُسّ اخل�سوف، فاأ�ساع ال�سبُح ر�سَده، عندما حّل الك�سوف... �ساأظّل حزيًنا حتى نلتقي  يوَم اأن ُكِوّ
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غ�����������ازي�������������������ا اأق�����������������������ارُع  اأو  ً����ا،  خ��������������ش�������������������م����� اأ��������ش���������������ارُع  ّ����ي ال�����������������������ردى، ف�������ك�������اأن�����������ن�������ي َّ��������������ف����ه���������ا م���������ن����� ت���������خ���������ط�����

ّ����رَب اآج�����������������������������اًل،  واأق���������ش�������������������ى ال���غ����ال���ي���������������������������ا ف���������ق��������������� ً����ا ع�����ل�����ى ح��������ني ِِغ���������������رة دع������اه�������������ا ال��������ن���������ى �����ش���������ب����ح�����

غ�����������������داة َدع�������������ا ال�����داع�����������������ي، ب���ن���ف�������ش�������������������ي وم�������ال���ي���������������ا ُ����ه����ا ُ�����ف�����ت�����دى امل������������ت�����������ى ل����ك���������ن���������ُت اف����ت����دي����ت����� ول�������������� ي������

وق�������������ْد ك���������اَن ع���ي�������ش�����������ي ق���ب�������������������َل  ب���������ْي���������ن����������ِ����ِك ح�������ال���ي�������ا ����ش�������ق���ت���ن�������ي امل����ن���������اي���������ا ك�������������اأ�������َس ح�����ْي�����������ن������ِ�����ِك ع���ل�������ق�������ًم���ا

�����������������ْت ل�������ق�������ل���ب���������������ي، وا����ش�������ت�������ج�������اب���ت ل�������ح�������ال���ي���������������ا  ل�����������رَقّ ول���������������� ع�����������ل�����������َم الأق���������������������������داُر ه���������������������َل م�������ش���ي�������ب�������ت�������ي

ث�������م�������ان���ي�����������������������ا ������������������������ن����ني  ّ ال���������شِ ����ش�������������������ب���ٍع  ع���������ل���������ى  وزاَد  غ��������������ري���������رًة ب��������������ش���������ب����ٍع  حت�����ي�����������ا  اأْن  اهلُل  ق���������ش���������ى 

ل��ي��������ا )ن�����ه�����������ى(  ي������������������������رَدّ  اأْن  رب��������������ي  ل�������ن�������اج�������ي���������������ُت  ول����������������ل ق�����������ش�����������������اُء ال������ل�������������ِه ف�����������ي اخل�����ل�����������ق ِن���������اف���������ٌذ

داج���������ي�������������������ا؟! َر  ُ���������ك�������������������َ�ّ ي����� اأْن  ل��������������ب��������������دٍر  وك�����������ي���������������َف  ���ح���ى  ال�������شّ يف  ���������َب  ُ����غ���������َيّ ت����� اأْن  ل�����������ش�������م�������ٍس  ف���������ك����ي����َف 

������ش������������ى ال�����ن������������ر ِ ف�����������ي وج�������������ه ِاحل�����ب�����ي�����ب�����������ِة ب����ادي��������������ا اأرى ف�������ال  اجل�������������ه�������������اِت  ف�����������ي  ط���������رف���������ي  اأق���������������ِلّ���������������ُب 

َ���������ه���������ا ال���������ق����������������������������������راآُن ن���������������������ًرا وه�����������ادي�����������������������ا وزّي���������ن����� ب���ه���ا �����ش���������م����ا  ال���������������ش�������ب�������اِب  ��������ش�������رخ ِ ه������������ال�����ع�����������ق�����ُل يف 

وت���������ب����ك��������������ي ع���ل���ي���ه���������������ا ����ش�������ب���َح�������ه���������������ا  وال���ل���ي�����������ال���ي�������ا ت���ن����������������ُح�����������ه�����������ا ث�������ك�������ل�������������������ى  الأِمّ  دُرّ  ف���������ل���������ل�������������������ِه 

ُ���ر ال�������ش����������������اف���ي���������������ا وم�������������ا ب�������ي�������َن�������ن�������ا ب�����������������اٌع ي�������ث�������ي������������ وي�������������ا وي�������������ح ن���ف�������ش���������������ي ك�������م اأك�������������اب�������������ُد ب�������ع�������َده�����������ا

ف����������ؤادي�������������������ا   ف�����������ي  ي��������������������زْل  ل��������������م  ج������������������اه�����������������ا   واأّن  َ����ه���������ا ت�����������������دري م�������������������رارة َه���������ج��������������ِره��������������ا وي���������������ا ل����ي���������ت�����

��������������������ِك اأم�����������ش�����ي دام�����������َي ال����ق����ل����ب ِح���اف���ي�������ا   ع�������ل���ى ال���������شّ وي�������������ا ل���ي�������ت�������ن�������ي اأ�����ش���������ع���������ى اإل���������ي����ه���������ا ُم�����������ج�����������������اِوًرا

ام�����������������ي، وت�������ب���ك���������������ي اأم�������ام���ي�����������ا وت��������������ش���������ح���������ُك ُق�����������������������َدّ ًة وب���������ج��������������ان����ب�������������������ي اأراه��������������������������ا ي���������م���������ي���������ن���������ي ت�����������������������������اَرّ

وت���������ق�������������������راأُ اأ�����ش������������������������ف����اَر ال�������ش�������ح�������ائ�����������ِف ث�������ان�������ي�����������������������ا اأول امل�����������ش�����������اح�����������������������������ِف  اآي��������������������������������اِت  ت�������������رّت���������������������������ُل 

ب���اق���ي�������ا �����������ْر������ِس  ال�����������ِطّ يف  زاَل  م���������ا  ر�����ش���������ِم����ه����ا  وع�����������ن  ف�����ي�����������ش�����������األ�����ن�����ي ح������ب�������������ُر ال��������دف��������ات��������ِر ع�������������ن )ن������ه������ى(

������������اج�������ي�����������ا وق�������������ْد ����ش�������ّف�������ه�����������ا ������ش������������ٌق ي���ه���ي�������������������ُج ال�������شَّ ى ت�������ب����������������ُح ب������ج�����������������ِده�����ا واأق������الم�������������ه�������������ا احل�����������������������َرّ

����ش�������ادي�������ا؟ ب��������������اَت  م���������ن  ال����ي���������������َم  ي  ُ�������������رِوّ ي������� َم�����������ن  األ  ���������ه���������ا: ت������ق���������������������ُل، وق�����������������د ج�����������������َفّ املِ�����������������������داُد ب���������ُل���������ِبّ

وم�������������ْن ي�������ن�������ش�������ُر الأزه�����������������������اَر، ي�������ش�������ق���ي الأق����اح����ي��������������ا؟ وم������������ْن ي������ق�����������������ظ ُالأك�����������������م�����������������اَم م�����������ن غ�����َف������ات�����ه�����ا؟

وم�������������ْن ي�������ب���ع�����������ُث الأل�������������ف�������������اَظ  ُي�������ح���ي�������ي امل���ع���ان���ي���������������ا؟ وم�������������ْن ي���������������������زرُع احل���������������������رَف ال�������ن���������������دّي ع�����ب�����ي�����������ُره؟

وم�����������ْن ي���ن���ظ�������ُم الأ������ش�����������ع�����اَر، ي�������ح�������دو ال���ق������������اف���ي���������������ا؟ ال��������ّدج��������ى؟ ي�������ؤن�������������سُ الأق����������م����������اَر يف غ���������ش����ق ِ وم�����������ْن 

������������ؤل م���������ْن �����ش���������ار ف�������ان���ي�����������ا؟! وك����ي���������َف ي���ج�������ي�������ُب ال�����������شُّ َ����ه������������������������ا ً�����������ا لأج����ي���������ب����� ف����ك����ف����ك����ف����ُت دم�����ع�����������ي ج�����������اري������������

���خ���������������ر ِ������ش�����������ف������اَن ق��ا���ش��������ي�����ا  وده�����������������ٍر غ�������������������دا ك���ال�������شّ ف�������������ش�������������رًبا ع������ل������ى ري�����������������������ِب امل��������ن������������������ِن و������ش�����������رِف�����ه

الأف�����������اع���ي�������������������������������ا؟    اإل  َّ�����������اُت  احل�����ي������������ َت���������ِل�������������������ُد  وه������������������������ْل  �����������������َمّ ن���������اق���������ًع����ا    ب�����������ن�����������اُت ال�������دواه���������������ي ت����ن����ف���������ُث ال�����������شّ

��������������ي�������������������ِه داِن�������ي���������������ا   �����������ا م�������������������ْن ُن���������َرِجّ وُت����ب���������ِع������������������������ُد ع�����������َنّ �����������������������������ُل ب���������ع�������������������َده   ت�����ق�����������������������������������ّرُب م�����������ّن�����������ا م�����������ا ن������������������ؤِمّ

وت���������ع��������������دو ع�������ل���ي�������ن�����������ا احل�������������������ادث�������������������اُت �����ش����������اِري��������������ا  ط��������������رائ��������������ٌد  اإل  الآج�����������������������������اِم  ف�����������ي  ن�����ح�����������ُن  وم���������������ا 

ك���ي���������������ان���ي�������������������ا    وه�����������������������َدّ   ، اأرك���������ان�����������������������������ي  ف��������������زل��������������زَل  ف�����ي�����������ا ل���������������َك م�������������ن ك��������������������ربٍ اأن�����������������������������اَخ ب���������ش���������اح����ت����ي   
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ع�������ظ�����������ام���ي�����������ا ودَكّ   ، اأح��������������الم��������������ي  ��������������َه  و�����ش�����������������������������َفّ م���ع�������ق�������ل�����������ي َم  وه�����������������������������َدّ  ، اآم�����������������ال�����������������ي  �����������������������َم  وح�������َطّ

����ش�������اف���ي���������������������������ا   ك�����������������������اَن  ب����ع���������دم���������ا  ِوردي  وك�����������������������������������ّدَر  ���������ق�������������������ا �����������������رب�����������ي ب������ع������دم������ا ك��������������اَن رِيّ َّ��������������������������َق ������شُ ورن���������

وج�������������������اوزُت ف���������ي ح�������ل���م�������ي اجل��������������ب���������اَل ال����ّروا�����ش���������ي����ا   ن��������������������ا ك�����������َلّ َم���������ْه����َم���������ٍه ف���خ�����������ش�����������ُت ب�������اأح���������������داِث ال������ُدّ

لأم���������ش����ي��������������ُت ع����م���������ري ي����ائ��������������َس ال����ن����ف���������س ِب�������اك���ي���������������ا الأذى ع�������ل�������ى  احل��������ي��������اة ِ يف  ا������ش�����������ط�����ب�����اري  ول��������������ل 

ّ���������ْت ث���������ي��������������اُب ال����ع���������م���������ِر، ������ش�����������ارْت ب����ال���ي�������������������ا  ف��������������رّث����� ك���������������ش�������اين زم����������������اين ت�������ب���������������َر وه���������������م���������������َي ح���������ل������������������������ًة

وه�����������ا اأن�������������ا اأم���������ش��������������ي م���ث�������ل�������م�������ا ج���������ئ���������ُت ع�������اري���������������ا ا مب������ال�������������ي وق���������������ت��������������ي وق���������������ْد ك��������ن��������ُت م�����������������زه�����������������ً�ّ

ّ�����������������������������ي ال���ت���الق���ي�������������������ا ِ اإل���������ى دارِن��������������������ا الأخ�����������������������رى اأُرج������ راح���������������ٌل حم�����������ال�����������������������������ة،  ل  ّ���������ي،  ِ اأن�������������������� واأي������ق�������������ن��������������������ُت 

ق�����������ْد دع�������ان���ي�����������ا    ال�������������ذي  ال����ب����ا�����ش����ا(   ( ����ش�������اك���ن ِ ع���ل�������ى  ف�����ي�����������ا ������ش�����������اك�����َن ال�����ع�����ي�����ن�����ي�����������ِن األ�������������������ِق ����ش�����������الم���ي���������������ا

واأع�����ج�����������������������َز ع���������ن و�����ش��������������ف ِاحل����ب����ي��������������ِب ل�������ش�����������ان���ي�����������ا اأق����������������������ُل، وق���������������ْد اأع�����ي�����������ا ال����ّن����ح����ي��������������ُب ق�������ري���ح�������ت���ي،

ب�������اك���ي�����������������������ا امل�����������ط�����������������������������ّ�ُق  داَم  م�������������ا  �����ش���������اأب���������ك����ي��������������ك ِ ب���������اأن���������ن����ي ي���������م����ي��������������ن����ي،  اأح�������������ن�������������ْث  ومْل  ح���������ل����ف��������������ُت، 

وه�������ام���ي�����������ا                            �������ا  ����ش���������������ًحّ اهلِل  ع�����ف�����������َ�  ه�������������ر ِ ال������َدّ م�����������دى  �����ش��������������ق����ت���������ِك ال������غ���������������������ادي واب�������������������اًل اإث�����������������������َر واب�����������������������ٍل
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�شعر: جربيل علي ح�شن الهباهبة

معلم متقاعد

اأوح�شتنا واهلِل يا �شهر الُهدى

��������������������ْت ع�����ل�����ى ال�����������ش�����ه�����ِر ال�����ف�����������ش�����ي�����ِل ِف����ج����اج����ي َ������َكّ �����������ع�����������ْت م�������������ن ُح����������زن����������ه����������ا اأوداج�����������������������������ْيب������� وت�����������ق�����������َطّ

�������ق�������ى رم�����������������������ش�����������اُن اأن�������������������������َت خل���������ال���������ق���������ي م���������ع���������راج���������ْيرم�����������������ش��������اُن ي���������ا �������ش������ه������ُر ال������ف�������������ش������ائ������ِل وال�������ُتّ

���������ه����������ِر م������ك������ان������ًة  وع������������������ِن ال���������������ذن����������������ِب املُ����������ه����������ِل����������ك����������اِت �������ش������ي������اج������ْيرم���������������������ش����������اُن ي�����������ا خ��������������رَي ال�������������������شُ

������ل�������َك������ن������ا واأَرْح������������������������������َت ب�������ال���������������ش�������رِع احَل��������ن��������ي��������ِف ِم���������زاج���������ْيق��������������ّ�م��������������َت ب���������ال���������دي���������ن ال������������ق�������������مي �������شُ

ال����������ُه����������دى ���������ش��������ه��������َر  ي������������ا  واهلِل  ف�����������ي�����������َك ال������������ع������������ط������������اُء وجن���������������������������دُة املُ�����������ح�����������ت�����������اِجاأوح�����������������ش��������ت��������ن��������ا 

ل�����������ل�����������������������ش�����������احل�����������اِت ل������������������ن�������������������ِرك ال�������������������ّه������������������اِجف���������خ���������الئ���������ُق ال����������رح����������م����������ِن ف����������ي����������َك ت�������������ش������اب������ق������ْت

ّ ال����������������ذْي ��������ش�������راج�������ْيل��������ل�����������������ش���������ِم ل����������الإح���������������������ش����������اِن ل��������������ل��������������رِبِ �����������ش�����������ُء  ول�����������ل�����������ُق�����������راآن   ، ��������ِل��������ْح  ُي�����������������شْ

ال�������ُت�������ق�������ى ف����������ع����������ِل  اإل�������������������ى  وّف���������ق���������ن���������ي  رِبّ  ي������ن������اج������يي������������ا  ال��������������ظ��������������الم  يف  ل���������ع���������ب���������ٍد  واغ��������������ف��������������ر 

خ�����ال�����ق�����ي ي�����������ا  ي������غ������ي������ُث������ن������ي  ��������������ش��������������اَك  يل  ي�������������ا م�������������ن ج���������ع���������ل���������َت ك���������ت���������اَب���������ك���������م م������ن������ه������اج������يم�����������ن 

ج��������ّن��������ٍة يف  وم��������������ن��������������زًل  ِر�����������������ش����������������اَك  يل  �������������ن�������������ا اإدلج����������������������ْيه����������������ْب  واج���������������َع���������������ْل ِب�������������ُخ�������������ل�������������ِدَك رَبّ

���������ش��������ه��������ادًة املُ�����������ْن�����������َع�����������م�����������نَي  يف  ل��������ن��������ا  وا��������������ش�������������ِق ال�������ع�������ط�������ا��������ش�������ى م����������������������اَءك ال���������ث���������ّج���������اِجواك������������ت������������ب 

واج���������ع���������ل ِب�����������َه�����������ْدِي�����������َك ي���������ا ال�����������ك�����������رمُي ع������الج������ْيح����������ق����������ْق ِل������������ع������������ب������������ِدَك ُم���������ن���������ي���������ًة ي�������������ش������ع������ى ل����ه����ا

اأدراج��������������������������ْيواق�����������ب�����������ل دع���������������������اَء ال���������ع���������ب���������ِد اأ����������ش���������ل���������ح ح�����ال�����ن�����ا ال�������������������رى  يف  ��������������������َد  اأُو���������������������شَّ ح����������ّت����������ى 

ت��������ائ��������ه��������اً ف�������������������������������ؤادي  جت�����������ع�����������ْل  ل  رِبّ  واج����������ع����������ل ك��������ت��������اب��������َك ي����������ا ال�������ع�������ظ�������ي�������ُم ��������ش�������راج�������ْيي�������������ا 

����������ْع ب��������ن��������ا ط�������������������َبّ ال����������ق����������ل�����������ِب حم��������م��������داً واج���������ع���������ل ُه��������������������داَك ع���������ن اجل�������ح�������ي�������ِم ِح������ج������اج������ْي�����������ش����������ِفّ

املُ�����������ش�����ط�����ف�����ى ال��������ن��������ب��������ِيّ  ع������ل������ى  ����������ش���������ِلّ  رِبّ  م��������������ا ف�����������ا������������ش�����������ِت الأن���������������������ه���������������������اُر والأف��������������������������������الِجي���������ا 
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�شعر الدكت�ر جميل �شليم ال�شع�د

�شاع�ر وباح�ث اأردن�ي

يــــــوُم الكـــرامـــــــــِة

�����������������������ُرن�����������ا ب�������اأجم���������������اٍد ُب���ن���ي���ن���ا ُت�����������������������َذِكّ َحيينا م�����ا  "الك���رام�ُة"  ُت�ش�اِفُحن��ا 

���َف���ْي���ن�������ا ُغ�����لَّ�����������ًة ِم���������������ْن ُم��ْع��ت��������������دي��ن��ا ����شَ ب��ي���������������ٍم ح���������اَز ف���ي���ِه اجل���ي�������ُس َن�������ش���راً

���َت���ن�������������������������������������������ا وك�����ان������������ا ط��ام��ع��ي��ن��ا َم�������َذَلّ م�������راً َغ���زان�����������ا ُج���ْن���ُدُه�����������ْم َي���ب���ُغ����������������َن اأَ

�����ي�����داً َث���م���ي���ن���ا ����ن����ا ������شَ َوخ��������ال���������ا َج����ْي���������شَ ج���اوؤوا هي����َن  �شُ بن�ي  ِم���ْن  َج��ح�����اِف��ُل 

����ِدي����ن����ا ����َفّ �����الِح ُم���������شَ ّ َوج����������������اُءوا ب�����ال�����������شِ �����������ٌر َوج�������������اُءوا م�����ا ل���ه���م َع���������ٌدّ َوَح�������شْ
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َك���م���ي���ن���ا ل�����ه�����م  ال��������ِلّ��������ق��������اِء  يِف  ����������ا  َوُك����������َنّ ى َتلَظّ ن�������������اراً  ُج��ْن��َدُه��ْم  َر�َشْقن�������������ا 

����اغ����ري����ن����ا وَن ال������ه������زمي������َة �����شَ َي������������ُج������������ُرّ َرَدْدن������������ا َك�����ْي�����َدُه�����ْم َظ������َف������راً َوَن���������ش����راً

ت��������رى الأب��������ط��������اَل ُج��������ْن��������داً ظ����اِف����ري����ن����ا َف���خ���ٍر ُك�������ُلّ  "الكرامِة"  ويف  ُه����ن����اَك 

ِفينا" َلّ  ال��������������ُذّ ُن�������ِق�������َرّ  اأَْن  "اأََبْينا  َف������ع������اٍل َذوو  م��������اِر  ل��������ل��������ِذّ ُح��������م��������اٌة 

�����������ُه�����������ُم اأ�����������ش����������او�����������سُ واث�����ب�����ي�����ن�����ا ك�����������اأََنّ ُج���ْن���ٌد ك�����اَن  "الكرامِة"  اأَر��������سِ  ع��ل��ى 

ظ����ام����ِئ����ي����ن����ا امل�������ع�������اِم�������َع  َوردوا  اإذا  رج�����������اٌل َي�����������ش�����رب������َن ب�������ُك�������ِلّ َع�����������������ْزٍم

��������ش�������اأرَف�������ُع ه�����ام�����ت�����ي َف��������������َق اجل���ب���ي���ن���ا َح����ي����ي����ُت م������ا  "للكرامِة"  ف�������������اإيِنّ 

َوِرْث���������ن���������اه���������ا َوُن�����������ِرُث����������ه����������ا ال���ب���ن���ي���ن���ا ف�������������اإَِنّ احل����������رَب َت�����ْع�����ِرُف�����ن�����ا َق�����دمي�����اً

َت���ل���ي���ن���ا اأَْن  َق������ن������اُت������ن������ا  ك������ان������ت  وم����������ا  ����ْي����َم ي����م���اً ������������ا م����ا َع����َرْف����ن����ا ال���������شَّ واإَِنّ

���ب���ي���ن�������ا غ���ا����شِ الأَع�������������������ادَي  ك�����������ادوا  اإِذا  �����دي َوَق���ْ�م�������ي ����َش���ِل ال���ت���اري���َخ ع���ن جَمْ

وق���������د َف�����ت�����ح������ا امل���������دائ���������َن ح���اك���م���ي���ن���ا ���رٍق ِل���غ���رٍب َوج����اب�����ا الأَر���������سَ ِم�����ْن ����شَ

زي�����ن�����ا ُم�����َع�����َزّ َن����ع����ي���������ُس  ����ن����ا  ِع���������شْ واإِْن  ���ْق���ن���ا َن����������ُت ِف���������ًدى ِلأَوط���������������اٍن َع�������شِ

قادرينا" َن���ْب���ِط�������ُس  ح����نَي  "َوَنْبِط�ُس  ِح��م��ان��ا ن��ح��م��ي  اأْن  ال���ع���ه���َد  َق���َط���ْع���ن���ا 

َي�����������رى الإق�������������������داَم َق��������ْت��������َل امل���ع���ت���دي���ن���ا ِح���م���ى الأَوط�����������اِن ُم���ه���ج���ُة ُك�������ِلّ ُح�������ٍرّ

��������َة وامل������ن�������ن������ا ف������م������ا َي�����خ�����������ش�����ى امل��������ن��������َيّ حل�������رٍب خ��������اً  اأَ "باحل�شنِي"  ف����اأْن����ِع����ْم 

َن���ب���ي���ن���ا ِم����������ْن  �����الل�����ِة  ال�����������شُّ َط�������ه��������ٌر يف  ه����ا�����ش����م����ٌيّ ال�������ع�������روب�������ِة  يف  َع��������ري��������ٌق 

������������َة ����ش���اخم���ي���ن���ا مِلَ�������������ْن اأَِن����������ف�����������ا املَ������������َذَلّ ���ِش��ع��ري "احل�شنِي" اأَب������ُثّ  ُج���ْن���ِد  اإل����ى 

ف�������ك�������اَن ِب�����������ن�����������اوؤُُه ِح�����������ش�����ن�����اً َر�����ش����ي����ن����ا ُم��ْل��ك��اً ���ْن���َت  ����شُ "الكرامِة"  ُج���ْن���َد  اأَي�����ا 

����ف����ي����ن����ا �����شَ اأَْو  را���������ش��������ي��������اٍت  ج��������ب��������اًل  َوَق������ْف������ُت������ْم ِوْق������ف������َة الأب�������ط�������اِل ي����م���اً

وُك������ْن������ُت������ْم َخ���������رَي َف������خ������ِر ال���ف���اخ���ري���ن�������ا ����ي����ُت����ُك����ْم �����ش����رق����اً وغ����رب����اً َت����ن����اه����ى �����شِ
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اإبداع ل عبودية

الدكت�رة �ش��شن �شالح

املركز الريادي للطلبة املتف�قني/ اإربد الأولى

ا�ستيقـــظ من نومـــه كعادته مبكـــًرا؛ ليتناول وجبـــة اإفطاره مع 

زوجته واأولده قبـــل بدء يوم جديد يف عمله. نظر من خالل نافذته 

املُِطـَلّـــة علـــى البحر اأثنـــاء ممار�ستـــه ريا�سته اليوميـــة، اأخذ نف�ًسا 

عميًقـــا؛ لتبحر داخله ن�سائم البحر الباردة. نظر حوله فراأى عائلة 

ًعا  ـًقـــا بلم�سات زوجتـــه الرقيقة. ابت�ســـم موِدّ �سعيـــدة، ومنـــزًل ُمنَمّ

���ه �إلى عمل���ه حاماًل على  عائلت���ه ممتلًئ���ا بالن�ساط و�لتف���اوؤل، توَجّ

�سدره و�سام النجـــاح، وعلى عاتقه ح�س امل�سوؤولية للنهو�س بوطنه. 

يف مكتبـــه ي�سُعّ املكان بالطاقـــة الإيجابية التي تت�ســـرب اإلى اأعماق 

العاملـــني مـــن حوله. يعمـــل ل كعبد مـــن الفراعنة، بـــل كبمدع من 

املتميزيـــن �ساحذي الهمم، فيتجاوز اأثر اإنتاجه حدود �سا�سة مكتبه 

اأو حقل عمله.

هوؤلء هم مـــن يحتاجهم وطننا بخالف البع�ـــس ممن اأ�ساوؤوا 

الفهـــم لدورهـــم يف املجتمـــع، واأيقنوا ب�سيـــق اأفقهـــم اأن وظائفهم 

ا�ستعبـــاد، وقهوتهـــم ال�سباحية ولغتهـــم �سور من �ســـور العبودية، 
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فقَلّــــت اإنتاجيتهم على �سعفها وعلقـــوا ف�سلهم على �سماعة احلرية 
من العبودية.

ـــروه لتعلمهـــم  املبدعـــون اجلـــدد عرفـــوا قيمـــة الوقـــت ف�سَخّ
اء. نعم، قد  وابتكارهم وتقويـــة �سالتهم الجتماعية ودورهـــم البَنّ
يق�ســـون بع�س الوقـــت يف مكاتبهم بعد �ساعات العمـــل، ل لأنهم ل 
يجـــدون مكاًنا اآخر يذهبون اإليـــه، اأو اأ�سدقاء يت�سامرون معهم، ول 
لأن حياتهم هـــي عملهم فقط، بل لأن دقائق معدودة من وقتهم قد 
تعني الكثري من الإنتاجية والتميز لعمالئهم، راف�سني �سيا�سة "مر 
علينـــا بكره"، فرتاهـــم منتجني �سواء �سربوا قهوة �ســـوداء، اأو �ساًيا 

اأخ�سر، و�سواء اأحتدثوا بالإجنليزية اأم بالعربية اأم بال�سينية.
تراهـــم يحرتمون وقتهـــم ووقـــت الآخرين، تنظـــر اإلى حميط 
عملهـــم فرتى جناحاتهـــم تتحدث عنهـــم، تنظر اإلـــى جمتمعاتهم 
فرتى بو�سوح جلي ما اأنتجوه، وما �ساهموا فيه من وقتهم اخلا�س، 
يلم�ســـون باإيجابيتهـــم حيـــاة الآخريـــن فتتغري املجتمعـــات وتنه�س 

الأجيال متخذين منهم مثاًل ُيـقتدى به.
عندمـــا قامـــت الأهرامـــات خملدة ح�ســـارة الفراعنـــة، كانت 
رمـــًزا لالإبداع الهند�سي وروح العمـــل اجلماعي، والقيادة املتميزة، 
ولختالف طبيعة اخللق، كان منهم القائد الفذ، واملهند�س املبدع، 
والعامـــل الدوؤوب، والتاجر الناجح، يخربنا التاريخ بوجود العبودية 
يف املا�ســـي، وهـــذه حقيقة ل تنكر، اإل اأن العبوديـــة مل تكن يوًما ما 

و�سًفا عادًل لالإبداع والإنتاج والتميز.
 اإذا كنـــت متلك من الطاقة واملهارة واللتزام ما يتطلبه العمل 
احلـــر، فابـــداأ اليوم قبل غـــد مب�سروعك اخلا�ـــس، واإن كان علمك 
والتزامـــك وقدراتـــك يقود عملـــك يف اإحدى ال�ســـركات اإلى التميز 

والإنتاجية، وياأتي مبخرجـــات تعود على املجتمع بالتطور والفائدة، 
فاعلـــم اأنـــك من املبدعني اجلـــدد، فال تكن ممن علـــق على �سدره 
و�سمـــة الرتاخي والتكا�ســـل با�سم احلرية وعـــدم التبعية داعًيا من 

ـ�س"، فال اأر�سًا قطع ول ظهرًا اأبقى. حوله ل�سيا�سة "يا عمي طـِنّ
املبدعون الذين اأعرفهم يع�سون حياة ريا�سية �سحية متوازنة، 
بخالف اآخريـــن ممن يلومون ارتفاع �سغط دمهـــم وهبوطه، �ساأنه 
�ساأن �ســـوق الأ�سهم على العبودية يف العمل، وين�سون عادات اأكلهم، 
واإبحارهم من وليمة اإلى اأخـــرى، وخمولهم الدائم، وعدم قدرتهم 

على اإدارة م�ساعرهم واأع�سابهم بطريقة �سليمة.
املبدعون اجلدد يعلمـــون اأن اإتقان العمل عبادة؛ لأن العبادة ل 
تقت�سر فقط على الفرائ�ـــس، والعبادة والإح�سا�س بالنجاح عوامل 
ت�ساعد على حتقيق ال�سعادة وال�سعور بالر�سى النف�سي والطماأنينة، 
ل يتوقف جناحهم عنـــد ترقية، ول تتغري اأولويات حياتهم اخلا�سة 
واأهميـــة اأبنائهم بعدد الرتقيات، يعلمون ما يريدون يف هذه احلياة 
لأنهـــم حـــددوا ر�سالتهـــم واأهدافهـــم بو�ســـوح، يخططـــون دائًما 
حلياتهم للو�سول اإلى اأهدافهم وينعمون باأ�سدقاء من داخل حدود 

العمل وخارجه.
ـــا كان �سببك  لـــكل منـــا اأ�سبابه اخلا�ســـة للنجـــاح والتميز، واأًيّ
فاعلـــم اأن اإخال�ســـك للعمـــل واإبداعـــك يف الأداء هـــو و�ســـام على 
�ســـدرك وفخر لأمتك. لأنه يف �سبـــاح كل يوم عندما يغادر املري�س 
امل�ست�سفى، وعندما يجتاح النور ظالم البيوت، وعندما ت�سع الطاقة 
يف املعامل وال�سيارات، وعندما يرتفع �سرح جامعة اأو م�سنع، فاأنت 
اأيها املنتج ل�ست عبـــًدا جديًدا، بل مبدًعا متاألًقا ت�سافر اأعمالك يف 

ف�ساء النجاح.

� � �
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ذياب الرواجفة

مديرية تربية البادية اجلن�بية

ت�شحيــة �شـــاب

اأرخـــــى  الليل على الكــــون �ســدوله، وبزغ القمـــر بدرًا مكتماًل، 

فاأنـــار �ســــــوارع البلدة واأحياءهــا، ونام �ســــكان القرية جميعـًا بعد 

عنـــاء يوم طويل ق�ســــوه يف اأعمــال الفالحة والرعـــي وجني الثمــار 

ـدًا اإل )حممود(،  مـــن ب�ســاتينهم وكرومهم، ومل يبَق �ســـاهرًا ُم�سـَهّ

ه ون�ساطـــه وداأبه  ذلـــك ال�ســـاب الذي عرفه اأهـــل تلك القريـــة بِجِدّ

امل�ستمر؛ لإعالة اإخوانه وتاأمني لقمة العي�س لهم بعد وفاة والده.

يف هـــداأة من تلك الليلـــة املقمـــرة، جل�س حممـود يفكـر يف هذه 

ـر له اأن  الأو�ســـــاع التي اآلت اإليها اأ�سرته بعد وفاة والده، وكيف تي�َسّ

يدبـــر اأمورها، واأن يعالج اأمه امل�سكينة، واأن يربي اإخوانــه ويعلمهــم 

حت���ى ي�سل�����و� �إل���ى مرحل�ة متكنه����م من حتقي����ق �لعي����ص �لكرمي 

لأنف�ســهـــم ولأ�ســرهـــم امل�سـتقبليـــة، يف زمن لي�س فيـــه مكان اإل ملن 

يحمل موؤهاًل علميًا منا�ســـبًا.

تويف والد حممود قبل ت�ســع �ســـنوات، وترك ثالثة اأولد وبنتني، 

تها الأو�ســاب، واأثقلتها الأوجــاع،  واأمهــــم التي اأعياها املر�س، وهَدّ

فمـــا اأبقت منهـا اإل هيـــكاًل كالق�سبة اجلوفاء يـــرتدد فيها الهواء؛ 

فهـــي حّية يف عداد الأموات، وكان حممود اأكرب اإخوانه، وكان عمره 



تشرين ثاني 2017 املجلد 54-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 170

اآنـــذاك قد جتـــــاوز ال�ســـاد�ســـــة ع�ســرة قلياًل، فوقعـــت على عاتقه 

م�ســــوؤولية اإعالة اإخوانه وتربيتهم.

كان والـــده يعمـــل يف الزراعـــة، وكان دخله منها ل يـــكاد ي�ســُدّ 

ن لهم الكفـــاف من العي�ـــس، وكان يبذل جزءًا  رمـــق اأ�سـرتـــه، ويوؤِمّ

مـــن م�ســـروف الأ�ســـــرة لتاأمني العـــالج الالزم لأم حممـــود، التي 

كانـــت قبـل اأن يقعدهـــا املر�س ت�ســاعد زوجهـــا يف اأعمال الزراعة، 

بـــل كانت ِنعـــم املعني له، وكانت دائمًا تنفـــث يف روعه روح املثابرة، 

وت�سـعفه بنف�سها مـــا و�سعها اجلهد، فلما اأطاح بها املر�س اأ�سبحت 

معاجلتهـــا عبئًا على دخل اأ�سـرتها، ولكَنّ اأبا حممـود مل ي�سق ذرعًا 

ــع  بهـــذه احليـاة املُتِعـبة، و�ســـرب واحت�ســب، و�ساعف جهـــوده، وو�َسّ

دائـــرة م�ســاريعه الزراعيــة ما اأمكنه ذلك، وكان ي�ســـُدّ من عزميته 

م�سـاهـــدة هـــذه الرباعــــم الربيئة وهـــي تتفـَتّح تدريجيـــــًا وت�سـتوي 

اأعوادها اأمــام ناظريه �ســـيئًا ف�ســـيئًا. 

وعندمـــا تـــويف اأبـــو حممـــود كان ابنه حمـــود قد اأنهـــى ال�سف 

العا�سر، اأما اإخوته فكان خالـد يف ال�سف الثامـن، وفهـد يف ال�سف 

ال�ســابـــع، ومهــــا يف اخلام�ـــس، وزينـــب يف الرابع، وكانـــت والدتهم 

طريحة الفرا�س �ساد�سـة اأفراد تلك الأ�سرة، فقرر حممود اأن يرتك 

�لدر��س�ة و�أن ينخرط يف �لعمل، وفكر بد�يًة يف �لزر�عة، و�أن يو��سل 

جهود والده يف جمالهـا، ولكنه ل ميتلك اخلبــرة الكافية، ول اجَلَلد 

الـــالزم للقيــام باأعبائها، فذهب فــــوًرا يبحث عن وظيفة منا�ســبة، 

رت له وظيفة مالئمة  و�ســاعـــده بع�س اأ�سدقاء والده يف ذلك، فتي�َسّ

يف �سـركـــة الكهربـاء براتب جيـــد، فالتحق بهــــا مبا�سرة دون طول 

تفكيـــر.

ومنـــذ ذلك احليـــــن نـــذر نف�ســـه وحياتـــه لأمريــــن: معاجلـــة 

والدتـــه، وتربيـــــة اإخوانه وتعليمهــم، وبعد مـــرور �ســـنتني توفيت اأم 

حممـــود بعد �ســـراع مع ذلـــك الداء الع�ســــال الذي اأنهــــك قواها، 

وفـــَتّ يف ع�سدهـــا، واأ�سعف عزميتهــــــا،  فكانت وفاتهــــا من اأكرب 

الفجائـــع التي ُمنيت بها تلك الأ�سرة، وذلك لأنها كانت تدير �سـوؤون 

اأ�سـرتها من فرا�س مر�سها، مبا ت�سديه ملحمود واإخوانه من ن�سائح 

وتوجيهات �سـديـــدة، فلما خال مكانها ت�ساعفت اأعبـــاء امل�ســـوؤولية 

عل���ى مم��ود، ولكنه ت�س��َلّح بال�سرب، ومل يج��د �لياأ�ص و�لقنوط �إلى 

نف�ســـه �ســـبياًل، ووا�سل م�ســـعاه يف توفري احلياة الكرمية لأ�ســـقائه، 

جـوا يف اجلامعـــــات، ويح�ســل كٌلّ منهــم على  وتعليمهم حتى يتخَرّ

الدرجة اجلامعية الأولى على الأقـل.

تذكر حممود تلك ال�سـنوات التي ق�ساها وهو يكُدّ ويكدح لإعالة 

اأ�سرته، وتذكر اأمه التي بذل كل ما ميلك يف �ســـبيل معاجلتها، وكان 

جـــُلّ ما ي�سغل بالـــه حالتها ال�سحية، وكيف ميكـــن لــه اأن يخل�سها 

مـــن دائها، ومل يرتك طبيبًا يو�ســـف له بخري اإل وعاجلهـا عنده، اأو 

ر يومًا  م�ست�سفـــى يذكر له بفائق اإمكاناتـــه اإل اأدخلها اإليه، وما ق�سَّ

يف اإح�سار الدواء لها مهما غال ثمنـه، ولكن اإرادة اهلل كانت غالبة، 

وتذكـــر اإخوانـــه الذين تركتهم بعـــد رحيلهــا اأيتامًا، فهـــم اأمانة يف 

ــل اأعباء هذه الأمانـــة وهو ما يزال قليــل  عنقـــه، وكيف لـــه اأن يتحَمّ

اخلربة باحليـاة واأهلها، مل تعركه احليــاة بعد، ومل َيُذْق من حلوهـا 

ومرها اإل القليل. 

وتذكـر مـــا كان يقابلـه به اإخوانه من العـــرتاف باجلميـل، ول 

يزالـون، وما يبدونـــه من حب وتقدير له، وما يتاأملـون ويحزنـون من 

اأجلــه، فكثريًا مـا يجـد اأحدهم يبكي بدموع �سخينة يف خلوته، فاإذا 

دنـاَك  �ساأله عن ال�سبب، كانت الإجابة: اأبكي من اأجلك، وعلى ما كـَبّ

من العناء، وما ت�ســببنا به لك من حرمانَك من موا�سلة درا�ســـتك؛ 

يت بجهــــدَك وحياتَك يف  فقد حرمـــت كل �ســيء مـــن اأجلنـا، و�سَحّ

�ســبيلنـــا. فكان يجـد يف هذه امل�سـاعـــر ال�سادقة اأح�سن مكافاأة من 

اإخوانـــه علـــى ما قدم لهـــم، وما بـــذل يف �سـبيلهم مـــن جهد، وكان 

يخربهـــم باأنه �ســيح�سل على مـــا يريد من تعليـم وغريه، ولكن بعد 

رون له هذا اللتـزام وذلك اجلهد.  اأن يوؤدي واجبه جتاههم، فُيقِدّ

وكانـــوا اإذا توجهـــوا اإلـــى اهلل يف �سالتهـــم يدعـــون لوالديهـــم 

بالرحمـــة واملغفـــرة، ولأخيهـــم حممـــود بالتوفيـــق وال�ســـــداد، واأن 
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يرزقــــه اهلل رزقًا حالًل طيبًا، واأن يبارك لـــه ولهم يف ذلك الرزق، 

ـــا بذل يف �سـبيلهم، وما عانـــى من اأجلهم، وما  �ســـه اهلل عَمّ واأن ُيعِوّ

�سـهـــر على راحتهــم، وكانـوا ي�ســاألون اهلل كل ذلك بقلـوب خا�ســعة، 

ونفو�ـــس ملـوؤهـــا اليقـــني والإميـــان، وكانوا علـــى يقني تـــام باأن اهلل 

�سي�ســتجيب دعاءهم. 

مـــَرّ �سـريط هذه الذكريـــات بحلوهـا ومرها علـــى قلبه وعقله، 

ت�ســــع �ســنوات انق�ست منذ وفــاة والـده، وها هو يفي بنذره لإخوته؛ 

ج يف اجلامعة العام املا�سي بتقدير  فاأكـــرب اإخوانه )خالـد( قد تخَرّ

جيـــد جدًا، والبقية علـــى مقاعد الدرا�ســة اجلامعيـــة يف �ســنواتهم 

اجلامعيـــة: الرابعة، والثانيـــة، والأولى على التـــوايل. وكم ياأمل اأن 

يح�ســـل اأخوه خالد علـــى وظيفة منا�ســبة هذا العـــام؛ لي�سـاعده يف 

اإعالـــة الأ�سـرة، وتاأمني الر�سوم اجلامعية لإخوانهما الذين ما زالوا 

على مقاعد الدرا�ســة.

ـــَر اأنه الوحيـد بـــني اإخوانه الذي مل ُتَتْح لـــه فر�سة متابعة  وتذَكّ

الدرا�ســـــة والتح�سيل، فعزم على التقدم لمتحان �سهادة الدرا�سـة 

الثانويـــة العامـــة دار�ســــًا غري نظامي هـــذا العام، على نيـــة اأنه اإذا 

حالفه احلظ وجنح ف�ســوف يتابع درا�سته م�ستقباًل.

وكان هزيـــع مـــن الليـــــل قـــد م�ســـى، وتو�ســــط القمـــر يف كبد 

ـون يف نوم عميق، فخرج اإلى ال�ســـرفة،  ال�ســماء، وكــان اإخوانـه َيُغُطّ

واأخـــذ ينظـر اإلى ال�ســمـــاء وقد اكت�ســت بغاللـــة رقيقة من الغيـوم، 

وبـــدا القمر كفتــاة فاتنة ترتدي ثوب زفافهــــا الأبي�س،  فاأخذ هذا 

املنظـــــر الرائع مبجامع قلبه، فذهل عن نف�ســــه قلياًل، ثم عـاد اإلى 

نف�ســــه فتفكر يف خلـــق ال�ســمـــوات والأر�س هنيهـة، وقـــال: ربنا ما 

خلقـــت هـــذا باطاًل �سـبحانك، ثـــم دخل واأخذ م�سجعـــه، ونام وهو 

يحلم مب�ستقبل م�سرق له ولإخوانه.  

� � �
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م�ساجـــرات التالميذ يف املدر�سة ظاهـــرة ماألوفة، اعتاد عليها 

املعلمـــون حتى غـــدت جزًءا من يومهـــم املدر�سي، فقـــد اعتادوا اأن 

يهرعوا نحو جتمعات التالميذ اأمام الطابور، واأثناء الفر�سة، وبعد 

موا اأنف�سهم على �سكل مناوبات يومية لف�ِسّ  انتهـــاء الدوام، وقد ق�َسّ

النــزاعـــات، وحّل امل�سكالت التي تقع، ومع هذا كله فاإَنّ هناك كتاًل 

�سخمـــة مـــن الفو�سى العارمة حتـــدث هنا وهنـــاك، ول اأحد يدري 

ه واقع حمفوظ  ال�سبـــب احلقيقي وراءها، وقد يختفي م�سببها، ولكَنّ

عن ظهر قلب من قبل اجلميع. 

اإبراهيم حممد املعازي
مديرية ال�سوؤون الإدارية

الأ�شتاذ اأديب 

دور املناوبـــة اليـــوم على الأ�ستـــاذ اأديب يف ال�ساحـــة، وكالعادة 

تعلو الأ�سوات، وتتطور الأحداث، فال ي�ستطيع املاُرّ اأمام هذه الكتل 

الب�سرية املتجمعة من التالميذ معرفة ما يجري على وجه ال�سواب، 

اأو فهـــم كلمـــة واحـــدة من مكونـــات ما يحـــدث، فهـــو م�سابهلذلك 

التداخل يف اأ�سوات �سرب من الع�سافري فوق �سجرة واحدة، وعادة 

، وين�سى اجلميع  ُلّ ل ُت�سفر عن وقوع اأ�سرار بالغة، ثم �سرعان ما حُتَ

امل�ساجرات، ول يذكرونها على الإطالق. 

مل تكن هذه التجمعات مكاًنا فح�سب للم�ساجرات والنـزاعات، 
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ا يجري  بـــل هي مكان لتـــداول الأحاديث بني التالميـــذ؛ للك�سف عَمّ

داخل املدر�سة، وعلى وجه اخل�سو�س ما يقع اأثناء احل�س�س، اإنها 

املـــكان الذي يعرف منه اجلميع تفا�سيـــل الأمور، ودقائق الأحداث 

التـــي تقع بني الأ�ستاذ فالن وتالميـــذه، وبني التالميذ اأنف�سهم، اإنه 

مكان مليء بالتناق�سات التي ل ميكن اإهمالها اأو التغا�سي عنها. 

وكالعادة وقعت م�ساجـــرة بني التالميذ، كان العراك فيها على 

اأ�ســـده حينما تفاجـــاأ التالميذ بالأ�ستـــاذ اأديب يقتحـــم ال�سفوف، 

ويبددها، ويدخل و�سط العراك، وقد �سمعوا �سوًتا ولهاًثا مل يعتادوه 

مـــن قبل، �سوت خرج عن طـــوره، وبداأ يتمتم بكلمـــات وعبارات مل 

يفهمها اأحد، وعندما توقف ال�سجار، وعال ال�سمت، وخَيّم الهدوء، 

ة:  وعلـــت الوجوه الده�سة، وقف ويداه علـــى خا�سرتيه، ثم قال بحَدّ

بعد اليوم ل م�ساجرات، ل نريد م�ساجرات، �ساأ�سرب كَلّ من يعمل 

على ت�سببها دون َهوادة ول رحمة، ولن يدخل املدر�سة اإل ومعه اأبوه. 

ذ تهديده  مل تتوقف امل�ساجـــرات فوًرا؛ اإل اأَنّ الأ�ستـــاذ اأديب نَفّ

ووعيـــده، ومع مرور الأيام، وتعاقب التالميـــذ على املدر�سة، اأ�سبح 

الأ�ستـــاذ اأديـــب حا�ســـًرا يف الأذهان، مرتبطًا بكل ركـــن من اأركان 

املدر�سة، بل بكل زاوية مـــن زواياها، ظلت مواقفه وق�س�سه عالقة 

يف الأذهـــان، و�سريته على كل ل�سان، حني يـــدور احلديث عن ذلك 

ا وتاريًخا ما�سًيا يذكره الأجيال. الزمن الذي اأ�سبح �سيًئا من�سـًيّ

كان الأ�ستـــاذ اأديـــب يف اأوائـــل الثالثينيات، ثغـــٌر با�سم، ووجٌه 

�ساحـــك يعلـــوه التقطيب اأحياًنـــا، وج�سٌد يوحي بالقـــوة والعتداد، 

حينما تراه جتد نف�سك اأمام قلعة من ال�سمود والإجالل والإكبار. 

كان التالميـــذ ي�سمون املدر�سة با�سمه، اأمـــا مدير املدر�سة فال 

يـــكاد اأحـــد يذكره، ول ُيرى بـــني التالميذ، فهو رجـــل على م�سارف 

ال�ستينيـــات من العمر، يدخل املدر�ســـة �سباًحا ويتوجه اإلى غرفته، 

ول يـــكاد يخرج منها حتى نهاية الدوام، اأما املعلمون فالبكاد ينهون 

اأعمالهـــم املوكولة اإليهـــم، فاليوم الدرا�سي ُمثَقـــل بالواجبات، فهم 

كما يقال: )يف حالهم(.

يلعـــب الأ�ستـــاذ اأديـــب دور املعلـــم، والأب، والقا�ســـي يف حـــل 

نـزاعات التالميذ، اإنه اإح�سا�س عام اأَِلـَفـُه الطلبة، الكل يخ�ساه اأكرث 

ًدا: ويل اأمرك.. اأح�سر  مما يخ�سون اآباءهم، كان يقف اأمامهم ُمرِدّ

ويل اأمرك، حتـــى اختفت ظاهرة امل�ساجرات بـــني التالميذ، وعلى 

ه ال�سغـــري، اإل اأَنّه كان مييل ملجال�ســـة من هو اأكرب  الرغـــم مـــن �سِنّ

ا من املعلمـــني، َينهل من علمهم، وي�ستفيـــد من خرباتهم،  منـــه �سًنّ

لقد غدا �سائًعـــا يف املدر�سة اأَنّ الأ�ستاذ اأديب جنم املدر�سة الأوحد 

بال منازع. 

ذات يـــوم وكان موعد دخول التالميذ من الفر�سة، فاإذا بجمع 

غفري من التالميذ تتعالـــى اأ�سواتهم، ي�سرخون بفزع غري معهود، 

ًدا يف و�سط ال�ساحة يف حالة  هرع املعلمـــون نحو ال�سراخ، كان مُمَدّ

وا املاء على وجهه، وو�سعوا الن�سادر على ُفتحات اأنفه،  غيبوبـــة، َر�ُسّ

وه  فلـــم يحرك �ساكًنا، �سرخ اأحـــد التالميذ بهلـــع: امل�ست�سفى..)َوُدّ

امل�ست�سفـــى(، مل يكن من ال�سهل اإيجـــاد �سيارة اأجٍرة حينذاك، فلم 

ا من حملـــه اإلى ال�ســـارع، وانتظروا قـــدوم �سيارة، وبعد  يجـــدوا ُبـًدّ

ة، وحاولوا الو�سول  وقـــت من الزمـــن مَتّ حمله يف �سيارة لأحد املـــاَرّ

بـــه باأق�ســـى �سرعـــة اإلـــى امل�ست�سفـــى، وعندمـــا اأنـزلوه هنـــاك راآه 

الطبيب،فقال:"ويـــن اأهله؟" ثم َخَفَت �سوته ومتتم بكلمات: البقية 

يف حياتكم، اهلل يعو�س على اأهله. 

�ساد الوجوُم حلظتها، و�ساد املدر�سَة وقًتا طوياًل بعد ذلك. 

� � �
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 املعلمة �ش��شن �شعيد عبد القادر بدوي

مدر�شة �شال الأ�شا�شية املختلطة الثانية

مديرية اإربد الأولى

�شرُّ النجاِح

�سح���وُت عل���ى �سر�خ معلمت���ي بعد �أن �أخذُت فك���رة عن هبوط 
القلـــب وا�سطـــراب اجلـــوارح؛ ل�سوؤالهـــا الـــذي اأعلنت فيـــه اأن من 

�سيجيبه �سيكون الطالب املتميز.
ا، ل تاأَبُه بي ول بتعليقاتي التي  كنت دائمًا بنظرهـــا طالبًا ثانوًيّ
كنـــت اأعتقد اأنهـــا ُتـرثي احل�ســـة، وطاملـــا اأ�سكتتني قبـــل اأن اأكمل 
اإجاباتـــي؛ متذرعًة باأَنّ اجلواب طويل واأنني قد خرجت عن مو�سوع 

الدر�س.
وطاملا �سحك الزمالء من كالمها حتى القهقهة، وطاملا بكيت!

عدُت اإلى البيت �سارد الذهـــن، م�سغول الفكر، وعندما نظرت 
ا، ثم ما لبثْت اأن قالت: اإذا  اأمـــي اإلى عينَيّ اأدركْت اأن يف الأمر �ســـًرّ

كانت هنالك م�سكلة فلنت�ساعد يف حلها.
قلـــُت لهـــا: اإَنّ املعلمة قد طرحت �سوؤاًل �سعبـــًا، وقالت اإَنّ الذي 

يحله �سيكون الطالب الأف�سل
واملميز، و�سكوُت لها من �سيق �سدر املعلمة، وكيف اأنها ل تطيق 

�سربًا حتى اأ�ستطيع التعبري.
وكيـــف اأن زمالئـــي ميطروننـــي بتعليقاتهـــم ال�سخيفـــة عندما 

اأجيب،  
فقالت اأمي: وما ال�سوؤال؟  

وعندمـــا قلُته لها، قالت: اليوم هو اخلمي�س، ومعِك يومان حتى 
الأحد، فلتفكْر، ولتحاوْل.

ويف امل�ســـاء عندما حاولُت اأن اأخلد للنـــوم، جاءت اإلى �سريري 
وقالت: األ تريد اأن ت�سمع ق�سًة قبل النوم؟  قلُت: بلى، قالت: "كان 

يا مكان يف قدمي �لزمان حديقة حيو�ن، وقرر �لأ�سد 
عقـــد م�سابقـــة يت�سلق فيها خم�ســـة �سفادع �ســـورًا عاليًا، وكان 
الأمر، فح�سرت جميـــع احليوانات امل�سابقة، واأعلـــن الأ�سد اأَنّ من 

�سيفوز �سيكون هو الأف�سل بني ال�سفادع.
ر الثعلب  جاء يوم امل�سابقـــة، وجتمعت ال�سفادع اخلم�سة، و�سَفّ
ُمعِلًنا بـــدء ال�سبـــاق، فتدافعت ال�سفـــادع تت�سلق ال�ســـور، و�سرعان 
مـــا وقع الأول، ثـــم الثاين، وتبعهمـــا الثالث فالرابـــع، وكانت جميع 
�ليو�ن���ات يف هرٍج ومرٍج ي�سحكون م���ن �سقوط �ل�سفادع ويقولون 

لالأ�سد:
اأمل تخرت غري ال�سفادع، فهم �سعفاء ل حول لهم ول قوة ؟!

اإل اأَنّ ال�سفـــدع اخلام�ـــس مل ي�سقط، وبقـــي يثابر ويحاول حتى 
�سعـــد اأعلى ال�سور، فمـــا كان من اجلميع اإل اأْن �سفقـــوا له، واأعلن 

الأ�سد اأَنّه الفائز والأف�سل.
وال�ســـر يف الأمـــر اأَنّ ال�سفـــدع كان اأ�ســـَمّ ل ي�سمـــع، فلم ي�سمع 

�سحكاتهم و�سخرياتهم من ال�سفادع الأخرى".
ختمـــْت اأمي ق�ستها وذهبت قائلًة: ت�سبح على خري يا عزيزي.  

ولكني مل اأ�ستطع النوم،
فقمُت اإلى كتبي وو�سعـــت القامو�س والأطل�س والأوراق، وبقيُت 

اأبحث عن اإجابٍة ل�سوؤال
املعلمة حتى عرفته.

ويف ال�سبـــاح اأريُته لأمي، فقالت: اأدركَت اأَنّك الأف�سل لأَنّك لن 
ت�سمع جمددا لتعليقات زمالئك وقهقهاتهم.

ثم جـــاء يوم الأحد، فعر�سُت اجلواب على معلمتي التي اأخذْتُه 
ها و�سعته مـــع الإجابات الأخـــرى للطلبة، وكم  علـــى م�س�ـــس، ولكَنّ

كانت املفاجاأة حني قراأت جوابي، فقالت: هل �ساعدك اأحد؟
قلـــت: ل، لقـــد اعتمـــدُت علـــى نف�ســـي، فقالـــت: لَك علـــَيّ حق 
ـقوا  العتـــذار، علمتني در�ًسا لن اأن�ساه؛ فاأنـــت الأف�سل واملميز، �سِفّ

ُلكم. له واأنا اأَوّ
� � �
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مقدمة: ق�سة "كركة كركة" هـــي ق�سة خيالية، تدور اأحداثها 

يف �سيـــاق واقعـــي – بيت ثري كبـــري-، وحتيي هـــذه الق�سة معاين 

ال�سداقـــة، وتعلي من �ساأن الوفاء، وتهتم مبو�سوع التعاون من اأجل 

الو�ســـول اإلـــى الهدف اجلماعي وهـــو احلرية، فقـــد تكاتفت جهود 

القـــط والببغاء وال�سمكة يف حتقيـــق احلرية لل�سمكة احلمراء، التي 

كانت ترق�س حزينة يف حو�س زجاجي.

وقد األف الكاتب اأن�ســـودة متنا�سبة مع لغة الق�سة ومو�سوعها، 

مـــع النتباه اإلـــى اأَنّ اإ�سافة ال�سعر للق�سة مـــن النادر اأن ي�ستخدمه 

قراءة يف ق�شة )كركة كركة( 

للدكتور را�شد عي�شى
منرية �شالح  

مدر�شة اأم منيع الأ�شا�شية املختلطة

مديرية تربية ل�اء اجلامعة 

كتـــاب الأطفـــال، فالأن�ســـودة قدمت للطفل جـــوًا مو�سيقيـــًا مرحًا، 

ف�ساًل عن اأنها تلخ�س فكرة الق�سة. وقد اأ�ساف لعبة الو�سول اإلى 

الهـــدف وجعلهمـــا يف اآخر �سفحة، وبهذا فاإن كتـــاب الأطفال الذي 

بـــني اأيدينا هو دائرة معارف متنقلة �ستمتلكها يد طفل دون الثامنة 

من عمره.

ق�سة "كركـــة كركة"، هي ق�سة �سمكة حمراء تعي�س يف حو�س 

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

ملـــون، �سرعان ما يالحظ الرق�س احلزين لل�سمكة، فيقرتح عليها 
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اأن تعلمه ال�سباحة مقابل اأن يعلمها الطريان، فتوافق ال�سمكة.

ثـــم ياأتي �ساحـــب البيت الذي يريد ا�سطيـــاد الببغاء، وحتذره 

ال�سمكة، فيهرب الببغاء يف الوقت املنا�سب. 

يتوعـــد �ساحب البيـــت ال�سمكة باأن يطعمهـــا لقطه الأثريهريو 

الذي يتلمظ فرحًا، وت�ستطيع ال�سمكة الذهبية اقناع هريو، بالإبقاء 

على عهد ال�سداقة بينهما، اإذ تذكره اأن حاله ل تختلف عن حالها؛  

فهما الثنان موجودان لراحة �ساحب البيت ومتعته.

ة اأخرى، وينجح باإخراج ال�سمكة  ثم يعاود الببغاء املحاولة كـــَرّ

من احلو�ـــس، ويطري بها خارج البيت مب�ساعـــدة القط هريو الذي 

كان يحر�س املكان، خوفًا من قدوم �ساحب البيت .

بعـــد ذلـــك، تعي�ـــس ال�سمكة احلمـــراء بربكـــة، وتقنـــع الببغاء 

ب�سرورة اأن يجمعهما بيت واحد، فيتدخل هريو ليح�سر لهما احلل 

عن طريق ا�ست�ســـارة حيوانات الب�ستان. ويف النهاية ياأخذ جميعهم 

براأي ال�ُسَلْحفاة. 

بنـــى الكاتـــب "را�سد عي�ســـى" اأحـــداث ق�سة "كركـــة كركة " 

اخلياليـــة، يف �سياق واقعي هـــو بيت كبري، وبالإ�سافـــة اإلى �ساحب 

البيـــت، هناك �سمكة حمـــراء تقبع يف حو�س زجاجـــي، وقط مدلل 

يجل�س با�سرتخاء على مقعد ناعم .

وال�سمكـــة هـــي ال�سخ�سية املحوريـــة يف الق�سة، وبـــني الكاتب 

اأبعادهـــا الثالثـــة؛ فالو�سف اخلارجـــي �سمكة حمـــراء، والظروف 

املحيطـــة اأنها تعي�س يف حو�س زجاجي يف بيت رجل ثري، والو�سف 

النف�سي اأنها تبدو حزينة و�سجينة، فهي ترق�س بهدوء.

وبهـــدف البحث عن احلرية، الـــذي �سنكت�سفه مع �سري اأحداث 

الق�ســـة، جنـــد اأن ال�سمكـــة ترق�ـــس، يدفعها احلـــزن لأن تتحرك 

)التقط الببغاء حركتها و�سعر بحالها واأراد م�ساعدتها(.

تنتمـــي ق�سة "كركـــة كركة" اإلى ق�س�س "الأبـــواب الزجاجية 

املنزلقـــة"، حيـــث ي�سبح القارئ ال�سغري جزءًا مـــن عوامل الق�سة 

اجلذابـــة التـــي لن يعاي�سهـــا اأبًدا علـــى الواقع. ففـــي الواقع املعا�س 

الأ�سمـــاك احلمراء لن حتزن اإن عا�ســـت يف اأحوا�س زجاجية، ولن 

تنتظـــر يومًا ببغاء م�ساك�ســـًا ليعر�س عليها الهرب والعي�س يف مكان 

اآخر.

ولعل تكوين �سخ�سية ال�سمكـــة، جعل القارئ ال�سغري يتعاطف 

معهـــا، فالأطفال مييلون اإلى العنايـــة ب�سغار الكائنات، ويتعاطفون 

مـــع م�سريها اأينما وجـــدت، وهذا الأمر من �ساأنـــه اأن يجعل ق�سة 

عاملية. بجاذبية  كركة" تتمتع  "كركة 
واإن كانـــت ق�ســـة "كركـــة كركة" ق�ســـة خيالية، غـــري اأن فيها 

ملحات اأخالقيـــة عاجلها الكاتب بظرافة، ومـــن دون وعظ مبا�سر. 

فال�سمكـــة احلمـــراء تو�سح للقط هـــريو اأن ق�سيتهمـــا واحدة، هي 

ق�سيـــة احلرية املفقودة لدى الطرفـــني. يقتنع ويتغري هريو لي�سبح 

حار�ســـًا، مينع �ساحب البيت من ا�سطيـــاد الببغاء.)�ساحب البيت 

م�ستمتـــع بنا، فاأنت جميـــل وفروك كاحلرير، واأنـــا كما تراين لوين 

ذهبي وذيلي مثل فرا�سة الربيع( �سفحة8

عاجلت ق�سة" كركة كركة" ال�ســـراع على م�ستويني؛ ال�سراع 

الداخلي الذي عاي�سته ال�سمكـــة الذهبية، فهي ترق�س وتتحرك يف 

حو�سها، ولـــن ت�ستطيع القفز وحدها من احلو�س، لتحقيق احلرية 

املن�سودة، واإل كان بذلك هالكها.)�سمكة ذهبية يف حو�س زجاجي، 

ترق�س بهدوء كاأنها حزينة(�سفحة 4

وال�ســـراع اخلارجـــي،  بـــني ال�سمكـــة و�ساحـــب البيـــت الـــذي 

يحتجزها يف حو�س، ويهدد باأن يطعمها لقطه هريو. )نظر �ساحب 

البيت لل�سمكة وقال لها: �سوف اأطعمك لقطي هريو(.�سفحة 7

اأ�ســـاف التوتر عن�سر الت�سويق علـــى الق�سة. القارئ ال�سغري 

يتابـــع ال�سطـــراب الذي خلقتـــه الأحداث وقـــد ا�ستخـــدم الكاتب 

ا�سلوب )احلدث املت�ساعد( من اأجل زيادة التوتر. 

احلدث: �سمكة حمراء ترق�س بهدوء وحزن.

الت�ساعـــد: يدخل ببغاء من النافـــذة، ويحاول عقد �سداقة مع 

ال�سمكة، فياأتي �ساحب البيت ليم�سكه، 
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وتنبهه ال�سمكة فيهرب.
احلدث: يعود الببغاء ليلتقط ال�سمكة ويهرب بها. 

الت�ساعد: ال�سمكة تتعر�ـــس لالختناق، وهي على ظهر الطري، 
فهي ل تعي�س بعيدًا عن املاء.

فكل �سراع جاء لحًقا يف الق�سة، جعل الأحداث اأكرث ت�سويقًا، 
وجعل القارئ ال�سغري يقلب ال�سفحة ليعرف كيف �ستاأتي النهاية.

طـــت علـــى "احلـــدث  وكمـــا راأينـــا اأعـــاله، فـــاإن الق�ســـة ُخِطّ
املت�ساعد"، فن ت�سل�سل الأحداث يف الق�سة اأدى اإلى تطور ال�سراع، 
واحلبكـــة اعتمدت علـــى نوع احلبكة اخلطية، يـــوم يف حياة �سمكة، 
فالأحداث بداأت هادئة، �سمكة حمراء ت�سبح وترق�س بحزن،يدخل  
من النافذة ببغاء ملون، وبعد اأن تن�ساأ بينهما �سداقة وتكرب الرغبة 
يف اأن يعي�ســـا معًا، يقاوم الببغاء الظروف من اأجل اأن مينح احلرية 

لل�سمكة لتحقيق هدفهما.
ونـــوع احلبكـــة هنا "خطيـــة"، فهي تتحـــدث عن يـــوم يف حياة 
�سمكـــة، والبنيـــة اخلطيـــة �ساعدت يف هـــذه الق�ســـة اخليالية على 
بنـــاء اأحداث مرحـــة م�سوقة، فال�سمكة تنـــال حريتها بعد حماولت 
متعـــرثة مل�ساعدتها من قبـــل الببغاء، وتنتهي باأن تقـــرتح ال�ُسَلْحفاة 

حاًل حكيمًا، كي ي�سعد الببغاء وال�سمكة يف العي�س معًا.
وبنظـــرة اإلى لغة الق�سة، جند الكلمات املكتوبة كلمات ب�سيطة 
واأنيقة، تقـــرتب ب�سدة من فهم الأطفال ال�سغـــار مرحلة اخلام�سة 
حتـــى الثامنة من العمر، ومفردات الق�سة غنية، فيها عمق يحاكي 
امل�ساعر الإن�سانية )ترق�س بهدوء، يرتعد من اخلوف، خجل هريو، 

�سحك هريو و�سار ينقلب على ظهره من �سدة ال�سحك(. 
يف الق�ســـة عالمـــات ترقيم، وعالمـــات اإعراب، ولغـــة  نحوية 
�سليمـــة رقراقـــة، يحبهـــا الطفـــل وت�ساعـــده علـــى تعلـــم القـــراءة 

ال�سحيحة.
وكذلـــك جند احلـــوار غنيًا، فالـــراوي ين�سحـــب عندما تتحاور 

ال�سمكة مع القط، وال�سمكة مع الببغاء، وجند اأن اإيقاع الأ�سوات يف 
ق�سة "كركة كركة"، قد اأ�ساف لها مرحًا كثريًا؛ فالقارئ ال�سغري 
�سيقلـــد اللغة املحببة املتخيلة للطري وال�سمكة والقط اأثناء القراءة، 
و�سي�سعر بالطرب، مما يزيد من فر�سة تذكره الق�سة زمنًا اأطول.

)و�ســـار يداعب رجليه مبنقاره املعقوف كاملنجل، ويغني: كركة 
..كركة..كركة(. �سفحة10

)ابت�سمـــت ال�سمكة رفعـــت راأ�سها من املاء، وقالـــت: كركور... 
كركري.. كركة(. �سفحة12

)�سحـــك هريو و�ســـار ينقلب علـــى ظهره من �ســـدة ال�سحك، 
ويقول: ثو ثاو ثو(. �سفحة 13

ت�ساعـــد التوتر وو�سل اإلى ذروته، عندما كادت ال�سمكة متوت، 
والببغاء يطري بها هاربًا.

فاأ�ســـرع بطريانه ثـــم األقى بهـــا يف بركة الب�ستـــان القريب من 
البيـــت. )وقـــف الببغاء على حافـــة الربكة اإلى اأن ظهـــرت ال�سمكة 

ثانية( �سفحة16
بهـــذه النهاية ال�سعيدة انتهت الق�ســـة، و�سار الببغاء وال�سمكة 
يفكران؛ كيف ميكن اأن يجمعهما بيت واحد، فذهب هريو ل�ست�سارة 
احليوانـــات والطيور يف الب�ستـــان، والبحث عن حـــل، واأخريًا اقتنع 

اجلميع براأي ال�ُسَلْحفاة. 
مل يخربنـــا الكاتـــب يف ق�سته مبا اقرتحتـــه ال�ُسَلْحفـــاة، ولكن 
الر�ســـوم اأو�سحـــت اأنه كان حال ًحكيمـــًا؛ ترتـــدي ال�ُسَلْحفاة نظارة 

اإ�سارة اإلى احلكمة فهي من اأكرب حيوانات الب�ستان عمرًا.
النهاية ال�سعيدة التي جعلت ال�سمكة ت�سكر اأ�سدقاءها ) �سكرًا 

لكم يا اأ�سحابي، �سكرا..�سك..رًا..�س.ك..ر..ًا.( �سفحة20 .
قدمـــت  النهاية ال�سعيـــدة حاًل للمع�سلـــة الرئي�سة وهي فقدان 

احلرية، وهي نهاية منطقية لق�سة خيالية من هذا النوع.

� � �
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فاتن م�شرف عامر

مدر�شة خديجة اأم امل�ؤمنني

مديرية تربية الزرقاء / 1

وقفة مع الأمثال

ا ل ي�ستخـــدم الأمثال يف كالمـــه؟ اإن ا�ستخدام الأمثال  َمـــن ِمَنّ

بات �سائًعـــا يف املنا�سبات املختلفة، حتى و�سل اإلى حِدّ التباهي بني 

النا�ـــس ب�سرعة البديهة يف الإتيان  مبثـــٍل منا�سب لكل موقف، ويعُدّ 

كبـــار ال�سن الأكرث قـــدرة على �ســـرب الأمثال يف حديثهـــم؛ نتيجة 

اخلربة املرتاكمة التي ميتلكونها.

اأي  احلوار  بـــني  اإثـــراء  يف  الأمثـــال  اأهميـــة  وتكمـــن 

ة يف  �سخ�سني،حيث ت�سهـــم يف اإقنـــاع الطرف الآخـــر وتعزيز احُلَجّ

القول، فتكون ك�سرعة ال�سهـــم عند نقل الأخبار؛باخت�سار ع�سرات 

الكلمـــات، فاملثـــل هو: قول خمت�ســـر ينقل خربة حدثـــت يف الزمن 

املا�سي اإلى موقف جديد يَتّ�سم بامِلثل؛ اأي بالت�سابه بينهما.

وتوافق الكثري من الأمثال  قيمنا الإ�سالمية وعاداتنا احل�سنة، 

نَته �ساَنك"، جنده  فعلى �سبيل املثال َمَثُل "ل�ساُنك ح�ساُنك،  اإْن �سُ

من�سجًما مع الآية الكرمية {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإَِلّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد} 

ـنا على ترك عيوب الل�سان  ق )81(، ويتماهى مع  اأخالقنا التي حتُثّ

من بذاءة و�سخرية وقـــول الزور. اإل اأنني اأ�ستغرب مت�سكنا ال�سديد 

ببع�س الأمثـــال التي تتنافى مع القيم والأخـــالق والدين، والتعامل 

معهـــا كاأنهـــا ُم�سَلّمـــات اأو قواعـــد ثابتـــة ل ميكن انتقادهـــا، كاملثل 

القائـــل: "الكذب ملح الرجال"؛ لأن فيـــه ت�سويًغا ل منطقيًّا للكذب 

الـــذي حتاربـــه معتقداتنا واأخالقنـــا، وقلًبا ملوازيـــن الأمور لي�سبح 

الكذب عالمة من عالمات الرجولة.

اأمـــا املثـــل القائل: "اإذا كان لـــك عند الكلب حاجـــة، فقل له يا 

�سيـــدي"، ففيه دعوة َعَلنية للجـــرِي وراء امل�سلحة ال�سخ�سية،دون 

النظر  ملـــا تكلفـــه مـــن هـــدر للكرامـــة، وانتـــزاع امل�سلحة مـــن اأي 

باب مهما كانت الو�سيلة املتبعة لذلك.

اأمـــا عن  املثـــل الـــدارج علـــى األ�سنـــة النا�ـــس رغـــم خطورتـــه 

�ســـّده وا�سرتيـــح"، فهو  دعوة  الريـــح  "الباب  اللـــي يجيـــك منـــه 
لغ�ـــس الطرف عن امل�ســـاكل التي قد تكون  مواجهتهـــا وح�سمها يف 

وقتها  اأف�سل من جتاهلها حتى تتفاقم مع مرور ال�سنني.

يف النهايـــة جنـــد اأنف�سنا نرفع القبعات احرتاًمـــا لالأمثال التي 

ن�ساأنـــا عليها والتـــي وفرت وتوفـــر علينا عناء خو�ـــس جتارب �سبق 

َبـــْت، فاملثل اأ�سبـــح عالمة يعرف بها ال�ســـيء املراد اإي�ساله  اأن ُجِرّ

اإلى الطـــرف الآخر، لكن يجب اأن َنِزَنها اأوًل مبيزان القيم والدين، 

واأن نحاكمهـــا حماكمة عقلية  قبل ال�ستنـــاد اإليها واإدراجها �سمن 

قناعاتنا، مفتخرين يف ذلك باأمثالنا العربية التي تعك�س �سعة لغتنا 

و�سفاءها.
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