9
العدد رقم ()٩

صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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كتاب جديد للدكتور
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كيف تهيئ أطفالك
لعام دراسي جديد؟

األمواج المتداخلة..
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منهاج للتفكير والتأمل
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مسابقة ابن خلدون
المعارضة الشعرية
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الغالف

في يومها الـ٩٢
سمو الـذات السعودية
تركي الحقباني  -الرياض
وزارة الثقافة

تحتفل المملكة بيومها الوطني الـ 92في
وقت تشهد فيه البالد نهضة غير مسبوقة في
كافة المجاالت ،وهي نهضة وضع لبناتها األولى
الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود  -طيب
هللا ثراه  -وسار على دربه من بعده أبناؤه قادة
المملكة ،وصوال ً لعهد خادمالحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه هللا .-
ومنذ تأسيس هذه البالد المباركة كان  -وال
يزال  -االهتمام بشباب الوطن وطموحاتهم
جوهر أولويات القيادة الرشيدة ،كونهم الركيزة
األساسية في التنمية ،والطاقة المتجددة
في مسيرة العمل ،واإلنجاز والمحرك الدائم
لالبتكار واإلبداع والتطوير.
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ترجمة لهذا االهتمام حرصت القيادة
الرشيدة على توفير كل ما من شأنه منحهم
ديمومة النجاح على مختلف المستويات ،من
خالل تسليحهم بسالح اإليمان والعلم وحب
الوطن واستشعار شرف االنتماء له؛ إذ أولت
جل رعايتها ،وحرصت على
القيادة الشباب ُ
لتحمل المسؤولية ،ووفرت لهم كل
تأهيلهم
ُّ
الفرص المناسبة للمشاركة في اتخاذ القرارات،
وتمكينهم من ممارسة أدوار قيادية في مسيرة
التنمية والتطوير ،عبر ضخ الدماء الشابة في
شرايين االقتصاد الوطني ومشروعاته التنموية،
واالعتماد على سواعدهم الفتية للمشاركة في
عملية التنمية ،لتتحقق أهداف "رؤية المملكة
تأتي أهمية تمكينهم من المشاركة في مراحل مجرد وجهة ،بل ستفتح أبوابها لتكون موطنًا
 "2030التي تعتمد باألساس على سواعد
التخطيط والتنفيذ والتطوير للمشاريع التنموية ألصحاب األحالم الكبيرة ،ولكل من يطمح
الشباب من أجل مستقبل أ كثر إشرا ًقا وازدها ًرا.
لتحقيق مستهدفات الرؤية ،التي عمادها للمساهمة في بناء نموذج جديد الستدامة الحياة
الشباب؛ إذ تعد تلك المشاركة استثما ًرا في والعمل واالزدهار ،بدأت قبل أن تنطلق، لتكون
الرهان على الجيل الشاب
الموارد السكانية وتنمية للموارد البشرية ورفع هي المستقبل ،وهي صانعة التقدم والتغيير؛ لذا
ورهانها
الطموحة
وانطال ًقا من هذه الرؤية
إنتاجها وتوسيع خياراتها في ا كتساب المعارف كان من الطبيعي أن يرتبط المستقبل فيهويتها
المستمر على الشباب السعودي الواعد والمهارات والخبرات.
األساسية ،باسمها وقيمها ورؤيتها ،وهكذا هي
باعتبارهم من أهم وأ كبر الفئات األساسية فيها،
"نيوم" ..من المستقبل وإلى المستقبل.
نيوم
ويأتي مشروع "ذا الين" ضمن سلسلة من
المملكة
مشروعات
أبرز
أحد
"نيوم"
تعتبر
المجتمعات اإلدرا كية المترابطة والمعززة بالذكاء
لتمكين الشباب السعودي ،و"نيوم" ليست االصطناعي والخالية من االنبعاثات الكربونية
المخطط لبنائها في "نيوم"؛ إذ ُيعد ثورة فيالحياة
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الغالف
الحضرية ،حيث يضع اإلنسان على رأس أولوياته
بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع
الحفاظ على الطبيعة المحيطة به ،وس ُيعيد
"ذا الين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية ،وما
يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل.
وإضافة إلى "نيوم" و"ذا الين" ،يأتي مشروع
القدية كأحد المشاريع الهامة لتمكين الشباب
السعودي ،إذ ستكون القدية وجهة عالمية
مميزة ،باعتبارها موطنًا ألكثر التجارب ابتكا ًرا
وتنوعا في مجاالت الترفيه والرياضة
وإثارة
ً
والفنون ،من خالل االستمتاعبمجموعة متنوعة
من األنشطة والخدمات المميزة؛ ما يجعل من
القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون ليس
فقط للمملكة العربية السعودية ،وإنما للعالم
أجمع.

المستقبل القريب .ولعل التعليم هو أحد
أهم هذه الركائز األساسية التي ُيبنى عليها
المستقبل ،إذ يع ّول عليه في إعداد جيل يوا كب
عصره ،ويؤمن بقيمه ،ويعتز بهويته ،وانتمائه
ألرضه ،ووالئه لقيادته ،ويسهم في رؤية وطنه،
ويمضي هذا الجيل في مسيرته ليرى في واقعه
ما يراهن فيه على مستقبله ،ويعزز مشاركته
وحضوره ،و ُيحفز عطاءه ،ويستثمر إمكاناته،
بما يساهم في تعزيز كفاءة الرأسمال البشري
ويوا كب مستجدات العصر ومتطلباته ،ويلبي
احتياجات التنمية الوطنية.

وقد تجلى هذا االهتمام في تبني المدارس
للعديد من األنشطة الصفية وغير الصفية
التي تعزز الهوية الوطنية والثقافية بمختلف
النجاح،
كتب هللاُ لها
مكوناتها ،فخطت خطوات
َ
َ
ثما ًرا يانعة بفلسفات تربوية فريدة ،تركز على
دعم تفاعل الطالب بوصفه المخرج النهائي،
الذي تراهن عليه بغايات سامية ،تتمركز حول
بناء جيل صالح مبدع ،يعيش عصره في ضوء
عقيدته ،لتحقيق رؤية المملكة الغالية .2030
كما تجلى هذا االهتمام في اعتماد مدارس ابن
خلدون وإطالقها عددًا من المشاريع والبرامج
اإلثرائية التي تمثل القوة الكامنة لها وتعتبر
ميزة تنافسية ومعيا ًرا تتمايز به عن بقية
المدارس األخرى ،ويجعلها االختيار األمثل
واألفضل ألولياء األمور ،كونها تدعم بتلك
البرامج إمكانيات أبنائهم ،وتلبي احتياجاتهم
حسب اهتماماتهم ،لتضمن لهم النجاح في
األدوارالعديدةوالمتنوعة ليكونوا لبنات صالحة
في بناء أمتهم ،ويـشعروا بمسؤولياتهم لخدمـة

التعليم
طالما اعتبر التعليم مدخال ً لتحقيق أهداف
الدولة؛ فمهامه ومسؤولياته تتعدى حدود تكوين
المعرفة إلى فضا ٍء رحب يعمل على غرس قيم
المواطنة ،وتنمية الشعور بالهوية الوطنية في
القدية
ستصبح القدية وجهة تمكن شباب نفوس الطالب ،خاصة في ظل ما أفرزته العولمة
المملكة من تحقيق طموحاتهم ،ومزا ًرا يمكنهم من واقع جديد في مجال إعادة تشكيل الهويات
فيهاالستمتاع بمواهبهم وهواياتهم وإمكانياتهم الوطنية وتعزيزها؛ ما يو ِجب على المؤسسات بـالدهم والـدفاع عنهـا.
وتعزيزها ورعايتها ،ومكانًا يتيح الفرص ويوفر التعليمية القيام بدور في تعزيز الهوية الوطنية
مسارات مهنية جديدة للمساعدة في بناء السعودية ،وهو ما تبنته مدارس ابن خلدون التي
وتقدما.
مجتمع أ كثر ازدها ًرا
سعت إلىاالهتمام بغرس قيم الوالء واالنتماء لدى
ً
ونظ ًرا لدورهم الحيوي والفاعل في تحقيق أبنائها من الطلبة والطالبات ،وترسيخ المواطنة
وتنفيذ هذه المشاريع الواعدة بسالح اإليمان وقيمة الوطن وحقوقه عليهم ،وكيفية المحافظة
والعلم وحب الوطن واستشعار شرف االنتماء
على تنميته المستدامة
له ،تبرز الحاجة إلى ضرورة تأهيل الشباب
بأبعادها االقتصادية
تجلى
التأهيل المناسب لإلفادة من طاقاتهم
واالجتماعية
مدارس
اهتمام
وإبداعاتهم في رفد مسيرة التنمية
والبيئية والثقافية
ابن خلدون في تبنيها
الوطنية وتولي المسؤولية في
في نفوسهم.

للعديد من األنشطة
الصفية وغير الصفية التي
تعزز الهوية الوطنية
والثقافية بمختلف
مكوناتها
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َ ً
البطل م ِلكا
د .عبدالعزيز الثنيان  -الرياض
وتم بناء السور
بعد أن تحقق االنتصار أمر فو ًرا ببناء سور جديد حول المدينةَّ ،
خالل خمسة أسابيع ،حيث تسابق رجال المدينة ونساؤها ،شبابها وأطفالها ،شيوخها
ومسنُّوها يشاركون في البناء .وكان الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ يتقدم
البنائين ويعمل بنفسه معهم.
وكتب البطل إلى والده اإلمام عبدالرحمن وإلى الشيخ مبارك يبشرهما بما
تحقق ويطلب من والده أن ُينجده بأخيه سعد بن عبدالرحمن وبعض رجالهم
وأنصارهم فاستجاب والده ،ووصل سعد ومعه بعض الرجال.
يحصن نفسه ،ويبني جيشه ،و ُيقوي ُملكه ،ويفكر كيف ينطلق؟
وشرع البطل ِّ
وبماذا يبدأ؟ وأين يتوجه؟ إن أمامه أهوال وأخطار ،وحوله أعداء وأطماع ،وتناقل
الركبان الخبر ،وصار يترقب المنازلة ،ويستعد للمصادمة ،وتوكل على هللا ،وعلى
الفور أخذ يجمع األنصار ،ويبني القوة ،وكان ألمع ًيا فطنًا ،فقرر أال يستثير ابن رشيد
يدع الشمال ،ويتوجه نحو الجنوب إلى الخرج
وأال يتحرش به في بادئ األمر ،وأن َ
ن تبعد عن الرياض ما بين مئة
والحوطة والحريق واألفالج ووادي الدواسر؛ وهي مد ٌ
وسبعمئة كيلو متر.
حكم وبطولة،
رجال
سعود
فآل
بمقدمه؛
ت
ب
ورح
المناطق
هذه
واستجابت
ُ
َّ
ٌ
سابق ألخبارهم ،فمرح ًبا بمقدمهم ،ومرح ًبا
ل بالمجد ،وعدلهم
وتاريخهم حاف ٌ
بانتصارهم ،ومرح ًبا بعودتهم.
ل في محاولة احتالل
ووصلت أخبار الملك عبدالعزيز إلى ابن رشيد وهو مشغو ٌ
الكويت ومخدو ٌع بآماله وأحالمه بأن يكون الرجل المسيطر على المنطقة ،ولهذا
أبدى ،في بادئ األمر ،عدم االكتراث بما حصل.
وحين تزايدت األخبار ،وتواترت المعلومات عن توسع البطل القادم ،وتسابق
المدن والقبائل إليه ،واستجابتهم لقيادته ،وفرحتهم بانتظاره ،وتعاظم شأنه ،عاد ابن
ومنازلة صقرها الجديد.
رشيد إلى حائل ،وأخذ يستعد لغزو الرياضُ ،
ولما وصلت أخبار ابن رشيد إلى الملك عبدالعزيز أخذ يستعد ،ويأخذ الحيطة
والحذر وأرسل إلى والده اإلمام عبدالرحمن في الكويت يخبره أن الحرب قادمة ،وأن
المجابهة مع ابن رشيد وشيكة.
وجاء األب من الكويت يستحث ال ُ
خطى ،ويسابق الريح ،ويغزو وهو في
الطريق بعض القبائل الموالية البن رشيد .وخرج عبدالعزيز ورجاله مسافة ثالثة
أيام يستقبلون اإلمام القادم ،والعائد الظافر الذي غاب عن الرياض أكثر من عشر
سنوات .وحين وصل اإلمام عبدالرحمن إلى الرياض ،واستقر به المقام كتب االبن
البار والمغامر الجريء ،الملك عبدالعزيز رسال ًة إلى أبيه يقول فيها :والدي الكريم،
اإلمارة لكم ،وأنا جندي في خدمتكم.
إنها الكرامة والوفاء والتقدير والتواضع والشهامة والنبل.
ورفض األب الوقور ،والوالد الكريم ،وقال :ولدي عبدالعزيز ،إن كان قصدك من
استدعائي إلى الرياض أن أتولى اإلمارة فهذا لن يكون ،وال أق َب َله ُمطل ًقا ،وال أُقيم في
المدينة إذا ألححت به.
وتدخل العلماء في األمر ،وقالوا للملك عبدالعزيز :على االبن أن يطيع أباه .ثم
رئيس عليه ،ومن ثَ َّم على
التفتوا إلى اإلمام عبدالرحمن قائلين :أنت والد عبدالعزيز،
ٌ
أهل نجد.
فر َّد اإلمام عبدالرحمن بحزم :ولكن اإلمارة له.
ً
ل
دائما،
ي
أعما
على
ا
ف
شر
م
والدي
فقال االبن البار :إني أقبلها بشرط أن يكون
ً
ُ
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فيرشدني إلى ما فيه خير البالد ،ويردعني عما يراه ُمض ًرا بمصالحها.
اجتماع عام حاشد بمدينة الرياض حضره علماؤها وكُبراؤها بعد
وفي
ٍ
عما له من حقوق في اإلمارة لكبير
صالة الجمعة أعلن اإلمام عبدالرحمن نزوله َّ
أبنائه الملك عبدالعزيز.
وأهدى إليه سيف سعود الكبير الذي يتوارثه الحكام السعوديون ،ذا
َّ
الموشى بالفضة ،والقبضة المحالة بالذهب.
النصل الدمشقي والقراب
وتمت البيعة في سنة 1320هـ ،الموافقة لعام 1902م.
َّ
وهكذا تحققت األحالم ،وانتهت الغربة ،واجتمع الشمل ،وأصبح الملك
األمة .وصدقت النبوءات ،وتحققت اآلمال،
عبدالعزيز حديث الركبان وأمل َّ
المؤسس ُيقوي ُملكه،
ر
ب
ز
اله
وأخذ
ا،
ر
فخ
واهتزت الرياض طر بًا واختال أهلها
ْ
ً
ِّ
ِ
ويبني مجده ،ويستعد لخصومه.
وكان للبطل من السجايا ما جمع القلوب حوله ،وكان للفارس القادم من
عما كان ُعرف به من خشية هللا،
الدهاء ما مكنَّه من القيادة والزعامة ،فضال ً َّ
والعدل الذي هو أساس الحكم.
يقول الريحاني :ابن سعود رجل كبير ،هو نابغة بالده ،هو السياسي
المحنَّك ،والقائد الباسل ،والحاكم العادل ،هو ابن البادية التي ينبغ فيها من
ُ
حين إلى حين كبار الرجال فيظهرون فجأ ًة ،ويسودون الناس بالعقل قبل أن
يسودوهم بالسيف.

الغالف

 لتخريج جيل جديد قادر على االبتكار واإلبداع
في عصر الثورة الصناعية الرابعة

«ذا الين»..

نموذج فريد يعيد تصور مستقبل التعليم لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي
فهد البواردي  -الرياض
جامعة الملك سعود  -قسم اإلعالم

وف ًقا للبيان التعريفي إلحدى أهم المدن
الذكية في العالم ،تقع «ذا الين» في مدينة «نيوم»
في الناحية الشمالية من غرب المملكة ،وتحديدًا
على البحر األحمر عند نهاية خليج العقبة،
وتمتد السلسلة المدنية ابتداء من شمال غرب
المملكة عند ساحل نيوم ،مرو ًرا بالشرق عند
صحراء نيوم ،وهي بهذا الموقع تعتبر مفتر ًقا
للطرق العالمية في الشرق األوسط عند المملكة
في شمال غربها بالتحديد ،مما يجعلها الداعم
الرئيسي لمدينة «نيوم» ويضعها على قمة
المدن العالمية الجديدة لالبتكار.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

منذ اإلعالن عنه في العام الماضي ،حظي مشروع مدينة «ذا الين» الواقعة ضمن مدينة «نيوم»،
باهتمام عالمي ،بعدما افتتحه ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،كاش ًفا عن مدينة عصرية أقرب
إلى الخيال تعيش أيامها تحت شعار «مدينة مليونية في نيوم تحاكي الطبيعة دون ضجيج وكربون»،
جا استثنائ ًيا للمدن العصرية بطبيعتها الخالبة وإمكاناتها المتقدمة ،ولتعزز من نجاح
لتكون بذلك نموذ ً
«رؤية المملكة  »2030التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذج عالمي رائد في مختلف مجاالت الحياة.
مزايا خيالية
وتتمتع مدينة «ذا الين» بالعديد من
المواصفات أهمها أن عرضها يبلغ  200متر
فقط على امتداد  170كيلومت ًرا ،وارتفاعها يبلغ
 500متر فوق سطح البحر .ويعتبر هذا الموقع
تسهيال ً ألكثر من  %40من عدد السكان على
مستوى العالم لوصولهم إلى مدينة «نيوم» في
وقت ال يزيد على  4ساعات تقري ًبا وموقعها
على البحر األحمر باألخص ألنه يشمل أ كثر من
 %13من نسبة التجارة العالمية التي تمر عن
طريق البحر.

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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وستُبنى «ذا الين» على مساحة ال تتجاوز
مربعا ،وستتسع لنحو  9ماليين
 34كيلومت ًرا
ً
ف
مدن
ي
ا
تمام
مسبوق
غير
أمر
نسمة ،وهو
ً
ٍ
بهذا الحجم ،وهذا بدوره يقلل من تمدد البنية
التحتية ،ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة
على نح ٍو مميز .ثم إن مناخها المثالي على
مدار العام سيؤمن لسكانها فرصة االستمتاع
بالطبيعة عند التنقل سي ًرا على األقدام،
وكذلك متعة العيش بعيدًا عن صخب المدن
وضجيجها ،بحيث ينعمون بالحياة العصرية
وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

مناخية مستقرة معظم الوقت.
ليس ذلك وحسب ،فـ«ذا الين» لن تكون
مجرد مدينة ذكية تحاكي فن العمارة والبناء
وتعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة وتهيمن
عليها التكنولوجيا الحديثة ،بل هي انطالقة
ألسلوب حياة وتوجه فكري جديد مستمد من
آخر ما توصل إليه العلم والمعرفة لينعكس
على مختلف جوانب الحياة فيها عط ًفا على ما
تختص به من المزايا الفريدة التي تميزها عن
غيرها من المناطق .ومن تلك المزايا التط ّور
الهائل الذي ستشهده فيها عملية التعليم
الذي سيؤدي دو ًرا محوريًا في جعلها موطنًا
ألصحاب األحالم الكبيرة ولكل من يطمح أن
يسهم في بناء نموذج جديد لمجتمع حديث
ومتعدد الثقافات يحقق التنمية المستدامة،
واللحاق بركب الحضارة في عالم يحتفي بالعلم
والعلماء ،ويتهافت على ثمار التقنية الحديثة.
إعادة تصور مستقبل التعليم
» اليوم إليجاد نموذج
تستعد «ذا الين 
تعليمي فريد من نوعه من خالل إعادة تصور
مستقبل التعليم لموا كبة وتيرة التطور
التكنولوجي ،وتجهيز جيل جديد ملم بمهارات
المستقبل وقادر على االبتكار واإلبداع
والتعلم الذاتي في عصر الثورة الصناعية
الرابعة ،وذلك عبر االستفادة من األبحاث
الحالية وأفضل الممارسات التعليمية
إليجاد برنامج أ كاديمي سيكون جديدًا كل ًيا
بهويته ،ويشكل ثورة لنظام تعليمي سيكون
وواع
األساس في تنشئة جيل متعلم
ٍ
ومثقف ،يستطيع إ كمال
حضارتها والرقي بمستواها
«ذاالين»
لتبقى في الصدارة
هي انطالقة
عن التعليم لشخصية
دائما ،وذلك باالعتماد
ً
ألسلوب حياة وتوجه
إلى
واالتجاه
واحدة،
على العقلية الرقمية
فكري جديد مستمد من آخر
االستحواذ على اهتمام
وأحدث التقنيات التي
ُتسهم في تعزيز التعلم ما توصل إليه العلم والمعرفة
الطلبة وتشجيعهم وتبني
لينعكس على مختلف
مفهوم التعليم التأملي،
والجمع
بالممارسة
جوانب الحياة
وتغذية المهارات بأساليب
بين المعرفة واإلبداع
تدريس ذات تقنية فعالة.
والتفكير النقدي.
وبناء على هذه اإلمكانات
البنائية
الهيكلة
أما
والمعطيات ،سيصبح النموذج التعليمي
للمدارس فستعمل على الطاقة
الشمسية وستصبح مدارس ذكية قائمة في «ذا الين» قاد ًرا على صناعة المفكرين
على التعليم اإللكتروني والتقنيات الحديثة وتهيئة المنجزين استعدادًا لوظائف
سواء أ كان ذلك إدارة أم فصوال ً أم كت ًبا المستقبل وإطالق قدراتهم وإمكاناتهم نحو
أم مرافق .ستصبح المدرسة قادرة على الحياة .وليتحقق ذلك ،يرتكز نموذج التعليم
توظيف عدد من أجهزة الروبوت لتعمل في في المدينة على ستة مبادئ أساسية ،هي:
المقاصف المدرسية ،ولتحل مكان مراسل أن التعليم يجب أن يكون تجربة شخصية
المدرسة ،وحارس األمن .ستتخلى المدرسة الطابع ،وغامرة للحواس ،ومتأصلة ،ومندمجة
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مع التقنيات ،وتطوريّة تدرج ّية ،ومتنوعة؛
وستتجاوز بذلك «ذا الين» النهج التقليدي في
التعليم .لذا ،سيخلق نموذج التعليم في هذه
المدينة الذكية بيئة تعليمية تعاونية تشجع
معا للتعلم من بعضهم
الطالب على العمل ً
البعض ،وسيكون المقياس الحقيقي لنجاح
هذا النموذج هو قيام أحد الطالب بابتكار
التكنولوجيا العظيمة القادمة .وبهذه الطريقة
المثالية في التعليم ترتقي «ذا الين» أحد
مشاريع الحلم الجريء ،الذي رسم معالمه
سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،بما
يسهم في تشكيل المستقبل الجديد للمملكة
من خالل تخريج جيل من العلماء في مختلف
المجاالت قادر على توظيف أحدث التقنيات
في ميدان تجارب المستقبل لضمان التعلم
المستمر مدى الحياة.

ترجمات

كيف تهيئ أطفالك
من أجل عام دراسي جديد؟

الدليل اﻹرشادي �ستخدامات
الﻬوية البصرية لبداية
األصدقاء ،والسهر ً
انتهت فترة المغامرات الخالية من الهموم ،وقضاء وقت طويل معالعام
الدراﳼ والدلوف
ليل

ترجمة :هالة أبو زيد  -الرياض
المصدر:

مشرفة توجيه طالبي

أ كاديمية أليسون األمريكية للتعليم العام ،فلوريدا.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

وداعا الحتفاالت
إلى الفراش في وقت متأخر واالستيقاظ بدون الحاجة إلى ضبط المنبه .وقال الجميع
ً
َ
ومن ث َّم،
٢٠٢٢بدأم -بالفعل.
الجديد
األعياد والتمتع بالبحر والتنزه؛ ألن االستعداد لبداية العام الدراسي
 ١٤٤٤ﻫـ
العام
يصحب التقويم المدرسي عددًا من األنشطة أبرزها :فعاليات عودة الدراسة ،والمسؤوليات الجديدة،
رقم اﻹصدار ١ :
وااللتقاء باألصدقاء القدامى والجدد ،والتعود على جدول زمني جديد ،وما إلى ذلك من أنشطة .وهنا
اعرض لمقالة علمية تلخص العودة الفعالة و البداية الجادة للعام الدراسي..

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

وهنا نقول لولي األمر «ابدأ بإرسال طفلك المدرسة كمغامرة وسيكونون حريصين على
سواء كان طفلك يبدأ عامه الدراسي
ف
ل
متمرسا بالفعل ،وسواء إ ى الفراش وإيقاظه قبل نصف ساعة ،ثم قم البدء ي تعلم أشياء جديدة.
األول أو كان طال ًبا
ً
لذا ،تحدث معهم حول ما ينتظرهم:
كان يتوق إلى بداية العام الدراسي أو يخشاه ،بزيادة المدة تدريج ًيا .وبهذه الطريقة سيكونون
تماما الذهاب إلى الفراش في وقت ويشمل هذا المواضيع الجديدة والمثيرة
هناك شيء واحد مؤكد ،وهو أن بداية عام قد اعتادوا
ً
دراسي جديد تشكل  -بال شك  -تغيي ًرا كبي ًرا مبكر واالستيقاظ في الوقت المناسب للمدرسة لالهتمام ،أو المعلمين الجدد ،أو الفصول
بحلول شهر سبتمبر .ومن خالل القيام بهذا الدراسية الجديدة.
في حياة الطفل.
ويرى الكاتب أنه عندما تفعل ذلك ،حاول
وهذا األمر صحيح إذا كان طفلك يبدأ األمر ،لن يكونوا متوترين بسبب قلة النوم،
أن تستغل فضولهم وأيقظ فرحتهم
المدرسة ألول مرة ويحتاج إلى التعود على بيئة بل ستجدهم حريصين على مواجهة
تماما ،ولكنه ينطبق ً
بالمغامرة القادمة .وال تحاول
أيضا على التحديات المدرسية الجديدة.
وكيان جديد
ً
ل
تخويفهم بثقل المسؤوليات
األطفال األكبر سنًا الذين يذهبون بالفعل إ ى
دع
والتوقعات الجديدة .وعلى
طفلك
اصطحب
المدرسة ،أو الذين يبدِّلون المرحلة التعليمية.
يمارس
طفلك
الرغم من أن كل صف
كل هذه األمور تجلب تحديات تعليمية جديدة .للتسوق وشراء اللوازم
عملية التسوق باعتبارها
يضع أعباء ومتطلبات
والكتب
المدرسية
ً
وتجربة
المكافأة
من
ا
نوع
جديدة على الطفل ،فإن
نصائح إلعداد طفلك للعام الدراسي والمالبس
للتحضير لبداية العام لطيفة لالحتفال ببداية العام
أفضل طريقة إلتقان هذه
الجديد
اسي
ر
الد
المطالب هو الترحيب
يستهل الكاتب مقاله بتقديم بعض الدراسي الجديد ،يحتاج
بهم بفضول وترقب .لذا،
النصائح البسيطة لمساعدة األطفال ،بل اآلباء إلى شراء اللوازم
حاول إيجاد زاوية إيجابية
وأولياء األمور ،على االستعداد للعام الدراسي المدرسية والكتب وما إلى
لتعريف طفلك بكل ما ينتظره في
الجديد بأفضل شكل ممكن ،بحيث يمكنهم ذلك .باإلضافة إلى ذلك ،واعتمادًا
ل
الصف التا ي.
تجاوز هذه الفترة بأقل قدر من التوتر ،وتوديع على عمر الطفل وقدراته ،يستخدم العديد
العطلة الصيفية وبدء الدراسة بمنتهى من اآلباء بداية العام الدراسي كفرصة لتجديد
مناقشة الجدول الزمني لألطفال أو
خزانة مالبس الطفل.
الحماس.
ويعتبر يوم التسوق ً
أيضا فرصة للتخطيط الطالب
يرى الكاتب أن العودة إلى المدرسة تعني
لقضاء يوم جميل في الخارج مع طفلك .اذهبوا
جهز طفلك لالستيقاظ مبك ًرا
معا ،واسمح لطفلك بأن يكون له وضع جدول يومي جديد لطفلك .وتظهر
أحد أهم المتطلبات للنمو السليم للطفل للتسوق ً
هو النوم الجيد ليال ً ،نظ ًرا ألن الراحة الجيدة تؤثر رأي في اختيار اللوازم المدرسية والمالبس ،مع األبحاث أن طالب المدارس يكونون أ كثر كفاءة
في مزاج طفلك وقدرته على التعلم وحالته مراعاة الجودة ،واستخدامات تلك األدوات ،عندما يكون لديهم جدول يومي محدد بدقة
النفسية الجسدية العامة .وتخلص بعض والسعر .وعليك بتقديم المشورة لهم ،ولكن لمتابعته.
تحدث مع طفلك حول مقدار الوقت
الدراسات العلمية إلى أن األطفال يحتاجون ما اسمح لهم باختيار التصميم أو الشكل الذي
ف
يريدونه .وينبغي لألطفال أن يشاركوا بفاعلية الذي سيقضيه ي أداء الواجبات المنزلية كل
بين  9و 11ساعة من النوم ،بحسب عمرهم.
ونذكر هنا ،أنه خالل العطلة الصيفية في تعليمهم ،ألنه بهذه الطريقة سيكون لديهم يوم ،وأي جزء من اليوم سيتم تخصيصه ألداء
الطويلة تعتاد أجساد األطفال جدوال ً معينًا انطباع بأنهم يسيطرون على العملية ،وبالتالي الواجبات المنزلية .باإلضافة إلى ذلك ،اتفق
معهم على وقت فراغهم الذي يمكنهم قضاؤه
حا عليها.
للنوم ،وغال ًبا ما يبقى األطفال مستيقظين سيكونون أ كثر انفتا ً
ف
ويضيف الكاتب« :دع طفلك يمارس ي القيام باألشياء التي يستمتعون بها .هذه
بشكل طبيعي لفترة أطول في المساء،
نوعا هي الفترة التي يك ِّون فيها األطفال عادات
عملية التسوق باعتبارها
ويستيقظون في وقت متأخر ،بدال ً
ً
من المكافأة وتجربة لطيفة عمل من شأنها أن تساعدهم طوال فترة
من الذهاب إلى الفراش في
أحد
لالحتفال ببداية العام تعليمهم ،وطوال حياتهم.
وقت مبكر كما يفعلون
أهم المتطلبات
الدراسي ،ألنه بهذه
إلى
يذهبون
عندما
للطفل
للنمو السليم
ً
ً
صياغة وتصميم خطة أنشطة ما بعد
الطريقة سيطور مشاعر
المدرسة.
هو النوم الجيد ليال ،نظرا
إيجابية تجاه المدرسة المدرسة مع طفلك
ألن الراحة الجيدة تؤثر في
يرى الكاتب أن إحدى الطرق الجيدة لتحفيز
وكل ما ينتظره من
لذلك ،فالعودة إلى
مزاج طفلك وقدرته على
ف
ف
طفلك تتمثل ي منحه الوقت للعب والمتعة
تكليفات ي المدرسة».
واالستيقاظ
المدرسة
التعلم
بعد االنتهاء من جميع التزاماته .وعلى الرغم
مبك ًرا والذهاب إلى الفراش
عرف طفلك على كل ما من أننا نتحدث عن وقت فراغهم ،فإن هذا ال
في الوقت المحدد ،قد يكون
يعني أنه يجب عليك السماح للطفل بالتفكير
ينتظره يف الصف التايل
مره ًقا ما لم ُيعد الطفل على ذلك
ف
تال دورات ي كيفية ملء هذا الفراغ بمفرده .فاألطفال
تدريج ًيا .وبناء على ذلك ،يصبح الشهر
يقدم كل صف دراسي ٍ
األخير من العطلة الصيفية هو الوقت المثالي ومحتوى ومسؤوليات جديدة .فإذا وجدت أو الطالب ،حتى عندما يلعبون ويستمتعون،
للبدء ببطء في إعداد الطالب للعودة إلى نظام طريقة مناسبة لشرح كل ذلك لألطفال قبل يحتاجون إلى من ينظم لهم هذا األمر.
ويمكنك صياغة وتنظيم خطة أنشطة ما
بداية العام الدراسي ،فسوف يتعاملون مع
النوم «المدرسي».
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ترجمات
بعد المدرسة مع طفلك .وقد يتضمن ذلك
الذهاب إلى منزل أحد األصدقاء ،أو التجول في
نزهة على األقدام ،أو الذهاب إلى الحديقة ،أو
ممارسة الرياضة…إلخ .ومن المهم أن يعرف
الطفل أن هناك جائزة مستحقة تنتظره
بعد الوفاء بجميع التزاماته .وبهذه الطريقة
سيؤدي األطفال أنشطتهم المدرسية بحماس
أ كبر.

كل شيء ،وهذا هو األهم ،ستقوم هذه األلعاب
بتدريب دماغ طفلك بشكل غير ملحوظ ،مما
يسمح له بالبقاء في حالة جيدة ويكون مستعدًا
للعام الدراسي الجديد.

صمم أنت وطفلك معً ا ركن دراسته
إذا كان طفلك ال يزال يفتقر إلى ركن
مخصص للدراسة ،فاختر مكانًا مناس ًبا في
معا بترتيبه.
منزلك ،وقم أنت وهو ً
ويجب أن يكون مكانًا هادئاً
تحفيز النشاط العقلي
تعتبر
بدون العديد من الزوايا
لطفلك
في
األولى
األيام
التي تشتت الذهن،
خالل أشهر الصيف
المدرسة لها تأثير على
بحيث يمكنه التركيز
الطويلة تكون األولوية
على واجباته المنزلية
الرئيسية لكل طفل
كيفية ممارسة الطفل
أو دراسته .وبالطبع،
هي :اللعب واللعب
للتعلم في وقت الحق
ً
يجب أيضا أن يكون ركن
والمزيد من اللعب ،وهذا
من الحياة
حا.
الدراسة
تماما .ومع
أمر طبيعي
ً
ممتعا ومري ً
ً
واسمح له بإضافة التفاصيل
ذلك ،نظ ًرا لطول العطلة
الصغيرة التي تعني شيئًا كثي ًرا
الصيفية ،غال ًبا ما يفقد األطفال
بالنسبة له .واصطحبه معك لشراء مكتب
آليات (ديناميكيات) التعلم الخاصة بهم،
ً
انخفاضا في قدر وكرسي له ،واسمح له بتزيين ذلك الركن
وتظهر األبحاث أن هناك
المعرفة لديهم .ويحذر الخبراء من أنه خالل بملصق لشخصياته الكرتونية المفضلة أو أي
العطلة الصيفية ،ينسى األطفال األشياء التي شيء آخر يحبه ،إذا أراد ذلك .وهكذا نرى أن
تعلموها في العام الدراسي السابق والتي األمر بسيط ،ويجب أن يشعر األطفال بالراحة
في ركن دراستهم ،ولكن يجب أن يشعروا ً
أيضا
استغرقت شهو ًرا لتعلمها وا كتسابها.
ف
غير أن األمر المفرح والخبر السار أن ذلك أنه مكانهم الخاص بهم ،وأن لديهم رأ يًا ي
الوضع يمكن منعه .وال داعي للقلق ،فلن تصميمه.
ويضيف الكاتب قائالً :إذا كان لدى
تضطر إلى المصارعة مع طفلك لقضاء بعض
الوقت في أداء الواجبات المنزلية بدال ً من طفلك بالفعل ركن للدراسة ،فسيكون من
الذهاب إلى حمام السباحة .ولن يستغرق األمر الجيد تحديثه بتفاصيل جديدة ،مثل :اللوازم
سوى عشر دقائق من وقتك إلثارة اهتمامهم المدرسية ،واألشياء التي لها معنى خاص
باأللعاب التعليمية التي يمكن لعبها على بالنسبة له ،وما إلى ذلك .وعليك أن تتأكد من
الشاطئ أو في المسبح أو على الجبل أو في أي عدم وجود ألعاب في ركن الدراسة ،ألن هذا
مكان آخر .فقد ثبت أن هذه األلعاب تقلل من األمر يشكل خط ًرا من أن يتحول ركن الدراسة
فقدان المعرفة بنسبة  ،%66.7ولكن قبل إلى منطقة لعب.

إعادة تنظيم روتين الدراسة
تعتبر األيام األخيرة من العطلة الصيفية
الوقت المثالي إلعادة تأسيس وتنظيم روتين
دراسة الطفل .ويتم ذلك من خالل تشجيعهم
على الذهاب إلى الفراش واالستيقاظ في الوقت
نفسه كل يوم ،وكذلك تناول الغداء والوجبات
الخفيفة في وقت مماثل كما يفعلون في
المدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،وقبل أسبوع من
بداية العام الدراسي الجديد ،يمكنك التخطيط
ألداء أنشطة في الهواء الطلق تتطلب من الطفل
مغادرة المنزل والعودة في وقت مماثل كما
يفعلون خالل العام الدراسي .وبهذه الطريقة،
عندما يبدأ العام الدراسي أخي ًرا ،سيشعر
طفلك بالراحة واالنتعاش وأنه أصبح مهيئًا
ومستعدًا لمواجهة التحديات الجديدة.
بداية العام الدراسي لطالب الصف
األول االبتدايئ
ف
ل
يعتقد الخبراء أن األيام األو ى ي المدرسة
لها تأثير على كيفية ممارسة الطفل للتعلم في
وقت الحق من الحياة .وبكل بساطة ،يحقق
األطفال ،الذين ترتبط المدرسة لديهم بتجارب
إيجابية ،نتائج أفضل ويتحلون بموقف إيجابي
تجاه التعلم .من ناحية أخرى ،يواجه األطفال
الذين لم يتمتعوا ألول وهلة بانطباع طيب عن
المدرسة صعوبات طوال فترة تعليمهم.
فبداية المدرسة االبتدائية هي حدث جميل
ومثير في حياة كل طالب في الصف األول .ومع
ذلك ،فهي ً
أيضا أول لقاء للطفل مع بيئة
دائما ما تكون مرهقة.
تماما ،وهي
جديدة
ً
ً
ولذلك ،فإن المدرسة االبتدائية الجيدة
هي تلك التي تتأكد من أن اليوم األول من
المدرسة يمثل تجربة إيجابية ال تنسى لطفلك،
ولكن يمكنك ً
أيضا كوالد مساعدة طفلك على
تجاوز هذه الفترة التي ال تنسى بسالسة قدر
اإلمكان.
ع ِّرف طفلك على مدرسته
إذا كان طفلك يبدأ المدرسة للمرة
األولى ،فإن إحدى أفضل الطرق لمساعدته
على التعود على البيئة الجديدة هي تعريفه
بمدرسته الجديدة قبل بدء العام الدراسي.
أياما عائلية يقضي
تنظم المدارس الجيدة
ً
فيها المعلمون بعض الوقت مع أولياء األمور
وطالبهم الجدد .وبهذه الطريقة ،ستتاح للطفل
الفرصة لمقابلة معلميه المستقبليين ،وربما
زمالئهم المستقبليين ً
أيضا .وكل هذا سيجعل
األيام األولى من المدرسة أسهل بكثير ،ويقلل
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#العالم_ينتظرك

من التوتر ويقصر فترة التكيف إلى حد بعيد.
وبعد قضاء يوم العائلة في المدرسة
الجديدة ،يمكنك اصطحاب طفلك إلى مكان
يحب الذهاب إليه ،مثل :حمام السباحة ،أو
غرفة اللعب ،أو تناول اآليس كريم .وبهذه
الطريقة ،سيربط طفلك الذهاب إلى المدرسة
بتجارب إيجابية وممتعة ،وسيتطلع إلى قضاء
بعض الوقت في المدرسة ،وهو أمر مهم جدًا
لتعليمه الح ًقا.

#العالم _ ينتظرك

ع ِّرف طفلك على معلمه
لمساعدة طفلك على تع ُّود فكرة الذهاب
إلى المدرسة ،سيكون من الجيد تقديمه إلى
مقدما .وللقيام بذلك،
معلمه المستقبلي
ً
ال يتعين عليك في الواقع اصطحاب الطفل من سيكون معلم طفلك ،فأنت بحاجة فقط
إلى إعداد طفلك وبناء موقف إيجابي
إلى المدرسة ،ألن المعلمين عادة
لديه تجاه المدرسة.
ما يكونون مشغولين جدًا في
إن
هذه الفترة بالتحضير للعام
إحدى أفضل
العب مع طفلك
الدراسي الجديد ،وإلى
األطفال
يتعلم
الطرق لمساعدته على
جانب ذلك ،سيكون
بشكل أفضل من خالل
هناك متسع من الوقت
التعود على البيئة الجديدة
اللعب ،وينطبق هذا
للتعريف عندما يبدأ
هي تعريفه بمدرسته
بشكل خاص على أطفال
العام الدراسي.
الجديدة قبل بدء العام
مرحلة ما قبل المدرسة.
ومع ذلك ،يمكنك
الدراسي
وهذا هو السبب في أن
إعداده من خالل إخباره أنه
إحدى أفضل الطرق إلعداد
بدال ً من معلمه في مرحلة ما
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة
قبل المدرسة ،سيكون لديه معلم
جديد ابتداء من شهر سبتمبر ،وأنه شخص لما ينتظره في المدرسة االبتدائية ،هي أن
دوما من أن تلعب معه دور وشكل المدرسة في المنزل.
لطيف وعطوف ،وسيتأكد
ً
الجميع يتعلمون ويتقدمون .وبهذه الطريقة ،وهذه لعبة يجب أن تلعبها كل يوم ،ولجعلها
سيتعرف الطفل على ما يمكن توقعه ،وربما فعالة قدر اإلمكان ،يجب عليك تكرارها كل يوم
يبدأ في تكوين مشاعر إيجابية تجاه معلمه .في الوقت نفسه لمساعدة طفلك على التعود
وبمجرد بدء العام الدراسي ،سيكون لدى على الجدول المدرسي.
وعندما تلعب هذه اللعبة ،ال تركز فقط
الطفل انطباع بأنه يعرف المعلم بالفعل ،ألنه
سمع الكثير عنه .وال تقلق إذا كنت ال تعرف
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على تجارب الفصل الدراسي ،ولكن حاول
إعادة إنشاء تجربة المدرسة بالكامل :بد ًءا
من االستيقاظ ،وارتداء المالبس ،والوصول إلى
المدرسة ،وحضور الفصول الدراسية ،وتناول
الغداء .وبهذه الطريقة ،سيمارس طفلك
مباشرة ما ينتظره في المدرسة ،وعندما يحين
الوقت للتحضير لليوم األول من المدرسة،
سيكون األمر مألو ًفا جدًا .وسيمنحك هذا
ً
أيضا فرصة لمعرفة إن كان طفلك يعاني من
أي جانب من جوانب الذهاب إلى المدرسة،
وسيتاح لك التعامل معه لعالجه.
وأخي ًرا ..هذه نصيحة لويل األمر:
ينهي الكاتب مقاله بتقديم نصيحة لولي
األمر بوجه خاص مفادها« :ال تبالغ في كل
ما سبق .فالهدف من هذه االستعدادات هو
تسهيل األمر على الطفل ،ومساعدته على
التكيف مع جدوله الزمني ومسؤولياته
ومهموما من
الجديدة ،وليس جعله خائ ًفا
ً
المدرسة قبل أن تبدأ .عالوة على ذلك ،ال
تدع االستعدادات تسرق طفلك من عطلته
الصيفية.
فال تفرط في حشو رأس طفلك بمعلومات
حول المدرسة والعام الدراسي الجديد ،ولكن
ساعده على تجربة بداية الفصل الدراسي
خال من
تدريج ًيا وبشكل طبيعي وفي جو
ٍ
اإلجهاد».
دائما ،أن بعض األطفال يتطلع إلى
وتذكر
ً
بداية العام الدراسي الجديد والتئام شملهم
مع زمالئهم في الفصل ،في حين يشعر آخرون
بالحزن من انتهاء عطلتهم الصيفية والوقت
الخالي من المسؤوليات .وسواء كان طفلك
يتطلع إلى العام الدراسي الجديد ،أو يخشاه،
يمكنك مساعدته على االستعداد لعودته
إلى الفصل ،مما يجعل بداية العام الدراسي
جا.
الجديد حدثًا خال ًيا من التوتر ومبه ً
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أفكار

عادية!..
!..
حياتنا..جميلة وهي عادية
حياتنا..جميلة
رغد الشمري -الدمام
جامعة الدمام  -قسم إعالم

انقضت اإلجازة الصيفية بسالم ،وقضيناها معافين سعداء بكل المسرات ،صغيرة أو كبيرة ،صنعناها
بحب واستمتعنا فيها.
ولكن كعادة كل نهاية إجازة ،وبسبب ما تضخه حسابات التواصل طوال الصيف ،تتباين ردات الفعل
من المتابعين البسطاء ،فمنهم من ينتقل إليه شعور البهجة والغبطة ،ثم يعود لواقع حياته ويستمتع
بيومياته ..وقد يعلل النفس باآلمال يرقبها ،فما أضيق العيش لوال فسحة األمل!..
ومنهم من يتملكه الشعور بعدم الرضا ورفض واقعه ،وغال ًبا هم ممن ال يملكون تجربة كافية في
معترك الحياة.

الجهل بنعمة الحياة العادية هو األمر غير
العادي!
وبخس حياتنا العادية وعدم احترام القيمة
من امتالكها هو عين االبتذال والرخص،
فاألصل في الحياة أن تكون عادية!
مؤسف ما نراه من الهوس بصخب حياة
بعض مشاهير في السوشال ميديا المصورة،
واللحظات المنتقاة ،وتوهم البعض أنها خالية
من الهموم واالبتالءات؛ مما يدفع البعض
للشعور بعدم الرضا عن حياته ورفض طبيعتها
العادية وروتينها الهادئ ،وتأثير تلك المشاعر
على الصحة النفسية والعالقات االجتماعية
والقيم والسلوكيات.
«حياتنا عادية وتستحق أن نحبها!»..
ويا ليت حملة أو هاشتا ًقا ،مثال ً #أحبها_
عادية ..للتوعية باألثر السلبي الناتج عن
االنفصال عن عيش الحياة العادية الجميلة
ببساطتها ،واالنجذاب وراء أضواء ثلة الشهرة
ومحدثي النعمة ،أو مقارنة بحياة أصحاب الثراء
والتعلق بتفاصيل اآلخرين وإهمال النعم
المتاحة والغفلة عن شكرها ،واالعتقاد أن ال
حياة إال ضمن إطار حدده قلة من الناس وتوهمه
الكثيرون..
حبذا لو أدركنا ضرورة االنتباه ألشياء حياتنا
الجميلة بعاديتها بعيدًا عن أسلوب الحياة
المتداول في منصات التواصل االجتماعي ،الذي
خطف أبصار الكثير حتى أعماهم عن روعة
حياتهم بتفاصيلها البسيطة ومسراتها الجميلة..
فتاهت منهم مفاتيح السعادة ،فال هم بمالكي
ما عند غيرهم ،وال هم الذين تمتعوا بما لديهم
وفي حدود إمكاناتهم ..فضيعوا نعمة السالم
الداخلي وفقدوا مذاق الحياة.
األحالم المؤجلة
عن فوات الحياة وأنت تنتظر حياة أخرى
وكيف أن الكثير أصبح يعيش حياته دون أن
يستمتع بلحظات قد ال تعود ،على اعتقاد أن
ما يعيشه اآلن ليس حياته ،وأنه سوف يصل
إلى المحطة التي سيتوقف عندها بعد الركض
الطويل بعيدًا عن حياته العادية ..دون أن يسأل
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نفسه :هل من العادي أن يكون ثمن الوصول
هو مرافقة الندم لبقية الرحلة على الكثير مما
كان ولم يعد باإلمكان أن يكون؟ وغال ًبا سيكون
ندما على أشياء ثمينة لن تعود وال تعوض! هل
ً
تساءل :من يدير ظهره لحياته العادية ليركض
بشكل غير عادي أنه قد ال يصل فتأكل قلبه
الحسرة على ما كان وما سيكون! وتكون
حياته ضاعت بين اإلفراط بالمأمول وتفريط
بالمحمول!.
فن العيش ببساطة
عن المعنى الحقيقي للرفاهية ،رفاهية الروح
وامتالك الرضا وممارسة االمتنان ،وعدم اإلصرار
على االنتقال غير المدروس أو غير المتاح من
نعيم العيش في رغد البساطة وعادية الحياة إلى
وهم الثراء وإرهاق الروح وإنفاق العمر بانتظار
معجزة لتحقيق ثروة! أين المشكلة في حياة
عادية؟! ال بأس بحياة عادية متزنة ..أن تأخذ بين
الحين والحين دور المتفرج وتترك الحياة تقوم
بما عليها القيام به! أن تأوي كل يوم إلى فراش
القناعة وكلك يقين واقتناع أن نهاية يوم عادي
وجعا ولم تتعرض فيه لحادث
تشك فيه
لم
ُ
ً
يوما مر عاديًا خال ًيا من
لم تفقد فيه مح ًبا ..أن ً
المصائب هو يوم عظيم وأ كثر من عادي.

الجسارة والضعف ،وما تم ترسيخه في أذهاننا
من معتقدات في تصنيف سمات الشجاعة
والخجل من لحظات ضعفنا وإنكار طبيعتنا
العادية ،وعن شجاعة التقبل؛ تقبل فشلنا،
أشخاصا عاديين
تقبل نقصنا ،تقبل أن نكون
ً
نكون عند البعض مرفوضين! وغير مقبولين
أو غير محبوبين! أن نحيا بعادية دون توقعات
مسبقة ،ونتحلى بشجاعة تلقي الخيبات ،أن
نحيا كبشر عاديين تخذلنا قوانا ونحتاج إلى
قوى ضعفنا الخفية ..لنستمد منها قوة ظاهرة
حقيقة ننهض بها ونتقدم.

بين العزوف والبوح
عن الصمت متى يكون صمتًا عاديًا؟
عما نصمت عن قوله،
ومتى يكون إجابة؟ َّ
عمن يحق له
وما نصمت عن السؤال عنهَّ .
أن يجهر بصوت حاجته أو وجعه أو حبه؟ وهل
يجب أن تعترف بلحظات ضعفك ومتى
ولمن وكيف؟ متى يكون إظهار الضعف
واالعتراف به صح ًيا ومقبوال ً وال بأس به؟ ومن
دائما أن يكون أشجع وأقوى من وجعه؟
عليه
ً
َّ
هل من العادي أل يثق الشخص بأحد يمكن
إفشاء األسرار إليه ،أم الطبيعي والعادي أن
يكون موضع أسراري صدري وال آتمن عليها
غيري؟ وهل هناك حاجة لإلفصاح عنها؟
األبواب المغلقة
كيف أ كون مباد ًرا في تقديم العون وانتزاع
ف
أمور
ي
المضي
على
البعض
عن إصرار
علي
وهل
الصمت
اعتاد
ممن
حديث
َّ
رفضت أن تفتح لهم أبوابها ،ولم
ذلك؟ من هم الذين يجدر بنا
يسمحوا ألنفسهم بتجريب
المبادرة إليهم؟ كيف نتعامل
مؤسف
الكثير من األبواب ،وأنهكوا
مع من لم يسمح ألحد أن
يسمع صوت انكساراته
ما نراه من الهوس
أرواحهم بالوقوف مطوال ً
على عتبة محاوالت غير
الداخلية ممن ال ينحني
بصخب الحياة واللحظات
ذات نفع ،ظلوا يطرقون
لوجعه إال في موضع
المنتقاة ،وتوهم البعض
أبوابها مرة تلو مرة على
سجوده؟ وهل يجدر بنا
أنها خالية من الهموم
مثل
أمل استجابة لن تأتي!
سؤاله عن ذلك الوجع
االبتالءات
االستمرار في عالقات سقيمة
البادي عليه ،أم األفضل أال
فقط من أجل البقاء ،أو لمجرد
نفعل؟.
االمتالك ،أو انتظار وظيفة معينة
مالمح زائفة
لسنوات طويلة بعد التخرج دون االنطالق
الهوس بتلميع الظاهر والجري خلف كل
لمجاالت أرحب وتطوير الذات ..علينا أن نتعلم
من األبواب المغلقة كيف نفعل السعة فينا تغيير من أجل أال نكون ضحايا العادية! لماذا
مهووسا بتغيير كل شيء حتى
واالنفتاح على ما حولنا من فرص ،ونتقن فن أصبح العالم
ً
التخلي وفهم المحاولة ،فلعلَّنا إن غيرنا االتجاه فقدت األشياء مالمحها الحقيقية وبساطتها
الص ُعد من أعمقها حتى أبسطها!
نجد أبوابًا مشرعة تنتظر أن نضع قبضتنا على على كل ُّ
فرصة الولوج إلى نعيمها! فاليقين أن في بعض من تغيير في المشاعر وتبديل األحباب وعدم
االستغناء ..غنى ..هو غنى بحد ذاته).
الصبر وإنجاح العالقات والهروب عند أول
منعطف وتغيير االتجاه؟! لماذا تغير مفهوم
الشجاعة والضعف
ف
عن حقيقة مدلول الشجاعة ،وعن وهم الرفقة وتمادت االستهانة ي إحالل الروابط
الشجاعة ،وعن الشجاعة والجبن ،وعن بحجة تمجيد الذات! تغيرت األشياء العادية
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والمسلم بها حتى طالت المالمح فتغيرت!
فلم نعد نشعر بمهابة كبار السن بسبب
أولئك المتصابين! وبتنا نشعر بالعار عند غزو
المشيب لرؤوسنا ونخجل من عالمات التقدم
بالعمر ،وأصبح تغيير المالمح تجارة رابحة؟
حقيقة عادية إنما عظيمة
كثير يرددها دون يقين بها! فمتى ندرك
يوما عاد ًيا مر بسالم هو يوم عظيم
ح ًقا أن
ً
يستحق الحمد واإلشادة بلحظاته! لماذا
نعظم ونشيد ونوثق لحظات ارتياد المطاعم
ومعالم السفر ولحظات التنزه والتسوق ،وال
نستشعر جمال لحظات االسترخاء في المنزل!
نعمة امتالك عائلة تعود إليها بعد صخب
الحياة؟ امتالك عزلة خاصة تهرب إليها من
نفسك! لحظات النظر في عين من نحب!
تقبيل جبين الوالدين! عادي وجميل أن
نتشارك وأطفالنا وجباتهم ونقع تحت وطأة
إلحاحهم وكمين مقالبهم ودوامة أسئلتهم
هذه العادية عظيمة! ال يدرك عاديتها وجمال
راض وقنوع ونفس حامدة
اعتيادها إال قلب ٍ
ولسان شاكر وشعور محب حقيقي وصادق!
هي ممارسات بسيطة وعادية ،إنما ال يفوز
بها إال شخص ،فكره ناضج ،وقلبه سليم
جميل بمالمحه العادية وكلماته المريحة..
شخص تسكنه روح مفعمة باإليجابية تمأل
حياته أشياء عادية تصنع منها حياة مذهلة..
تلك الحياة التي نحياها بالقبول والتقبل
والرضا والتسليم واالجتهاد والبذل والعطاء
واالمتنان ،ليست بالعادية أبدًا ..هي منتهى
الحياة.

اليوم العالمي للمعلم

كتاب جديد للدكتور عبدالعزيز الثنيان
يسبر به أغوار واقع التعليم في المملكة وما يعتريه من تحديات وطموحات

خاص  -ابن خلدون
أصدر الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان،
وكيل وزارة التعليم ساب ًقا ، كتابًا جديدًا بعنوان:
«والمعلم شيء» ،ش َّ
خص فيه حالةالضعف التي
تعتري مخرجات العملية التعليمية يف المملكة
وأسبابها،وأبرز آلياتوإجراءات تطوير التعليم ورفع
كفاءته ،بما يتواكب مع الوتيرة المتسارعة للتنمية
التي تشهدها المملكة ،من خالل رؤيتها  2030التي
رسمت انطالقة جديدة نحو التميز والريق يف تطوير
ً
انطالقا مندوره الكبير يف إعدادالكفاءات
التعليم،
العلمية والمهنية رفيعة المستوى وتأهيل الكوادر
الوطنية ،يف عالمأضحت فيه الموارد المعرفية ذات
أهمية كبرى يف التنميةالشاملة.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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واقع التعليم
سعى الدكتور الثنيان في كتابه المك َّون من 183
ن القطع المتوسط إلى سبر أغوار واقع
صفحة م 
التعليم في المملكة وما يعتريه من سلبيات تؤثر
في تقدمه وتحد من تطويره .ويتميز الكتاب بثراء
معلوماته وموضوعيته في الطرحً ،
وأيضا لغته الرصينة
والشائقة التي تتسم بالبساطة ،وهو يمثل خالصة
تجارب الدكتور الثنيانالتي قضاها في حقلالتعليم،
واقعا تعليم ًيا عايشه.
باعتبارها ً
في البداية ،تحدث المؤلف عن سبب تسمية
اقتباسا من قوله
الكتاب ،الذي جاء اختيار عنوانه
ً
تعالى( :ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى
ورحمة وبشرى للمسلمين) ،فالمعلم
شيءٌ مهم في العملية التعليمية.
جاء
ثم تناول المؤلف جهود
المملكة في توفير التعليم
اختيار عنوان الكتاب
ً
وإنفاقها عليه بسخاء،
تعالى:
اقتباسا من قوله ً
واستعرض قصة تطوير (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
المعلم منذ معلم الضرورة
شيءوهدى ورحمة
ْ
ف
وما رآه ي حياته التعليمية ،ورف َع كفاءته ،وزيادة إنتاجيته ،يمكن استنباطها
في عهد الملك عبدالعزيز –
وبشرى للمسلمين)
وفي أثناء خدمته في الميدان منالقرآن الكريم ،مبينًا أن المعلمين والمعلمات
رحمه هللا  -وأشار إلى تجارب
معلما ،وما لو تفاعلوا مع تلك القواعدواستشعروها وعملوا
التربويُ ،منذ أن كان
ً
بعض الدول في تطوير تعليمها،
جا لهم في أداء رسالتهم النبيلة؛
قرأه من كتب تربوية ،وما وجده في بها واتخذوها منه ً
وتساءل عن أسباب تأخر المملكة في
زياراته الميدانية ،وما سمعه من نق ٍد للتعليم  لصا ر التطو ر المنشود وتحققت اآلمال بارتفاع
االختبارات الدولية مع إنفاقها الجزل ،وكيف
في المملكة؛ دفعه إلى التفكير في العالج وإبداء الرأي كفاءات المخرجاتالتعليمية.
العالج!
وأكد الدكتور الثنيان أن القواعد التربوية
حول رفع كفاءة التعليم.
القرآنية المستنبطة من كتاب هللا ليست ً
وعظا
التعليم 2030
وتنظي ًرا يقرؤه المؤيدون فيباركون ،وينظر إليه
المعلمون والمعلمات
أوضح المؤلف أن رؤية المملكة  2030الطموحة
أكد المؤلف أن نهضة التعليم مرهونةٌ المعارضون فيتجاوزون ،وربما يسخرون؛ ولكنه
تضم ْ
نت عددًا من البرامج التطويرية ،ومن
َّ
بتوفيق هللا ،ثم بأداء المعلمين مشروع تربوي كبير لتطوير التعليم ،فرفع
أهمها برنامج تنمية القدرات البشرية،
والمعلمات؛ ولكي يتميز أداؤهم كفاءة المعلم رفع لمخرجات التعليم .ولهذا
الذي ُتركز أغلب أهدافه على
تناول المؤلف
يجب تنحية العواطف يرى المؤلف أن نجعل من هذه القواعد نقطة
التعليم وتطويره؛ وألهمية هذا
جهود المملكة في
واستعمال انطالق لتأسيس رؤية تربوية جديدة لمراجعة
والمجامالت،
البرنامج تولّى رئاسة اللجنة توفير التعليم وإنفاقها عليه
ف
ي المنظومة برامج ومسارات تطوير التعليم ،وأن نجعل لكل
العقل
صاحب السمو الملكي األمير
بسخاء ،واستعرض قصة
جا
التعليمي ة، مبينًا أ 
ن الدافعي ة قاعدة من القواعد القرآنية المشار إليها برنام ً
محمد بن سلمان ،ولي العهد
تطوير المعلم منذ معلم
ن عمل ًيا تفاعل ًيا ،ومسارات تربوية تدريبية ،وندوات،
ل ضعيف ة عن د كثي ر م 
للعم 
 حفظه هللا.الضرورة في عهد
المعلمين ،مشددًا على أن وحلقات نقاش.
وذكر الدكتور الثنيان
الملك عبدالعزيز
وعرض المؤلف نماذج ومواقف خالدة
تحريك الدافعية وتفعيلها لديهم
أن الكثيرين يتبارون في اللوم
كفيالن بتطوير التعليم والقفز ومؤثرة لبعض المعلمين مع طالبهم وكيف
والنقد لنواتج التعليم ،ويعتبون
للصدارة .لكن :كيف السبيل لتحريك بقيت صورهم خالدة في ذاكرة أولئك الطالب.
على المناهج ،ويغفلون عن األهم؛ عن
ج َع قِطا ُر ال ِهمم ،والدفع بهم للحماسة والجدّية؟
رابط تحميل الكتاب:
ترا
المستقبل ،عن المعلمين ،الذين
َ
بُناة ُ
ل
وأشار إ ى أن هناك قواعد تربوية قرآنية مهمة https://www.thanyan.net/storage/
تطويرهم ،مؤكدًا أن المعلم هو حصان الرهان.
وأوضح الدكتور الثنيان أنه من خالل تجربته تتناول شأن المعلم ،وترسم منهجإعداده ومسار عملهfiles/all/62efae38aac3d.pdf ،
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ً
شكرا من القلب ..لكل المعلمين والمعلمات

المعلم ركن من
أركان النهوض بالتعليم

أحمد أبوزيد محمد -القاهرة
باحث تربوي

في عام  ،1994اختارت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الخامس من
شهر أ كتوبر من كل عام لالحتفال باليوم العالمي للمعلم ،إحيا ًء للذكرى السنوية العتماد اليونسكو
ومنظمة العمل الدولية في عام  ،1966في مؤتمر حكومي دولي خاص عقد في باريس ،توصية بشأن
وضع المعلمين ،وحقوقهم ،ومسؤولياتهم ،ومعايير إعدادهم األولي والتدريب الالحق ،وتوظيفهم،
فضال ً عن ظروف التدريس والتعلم ،ليصبح هذا اليوم حدثًا عالم ًيا يقول فيه العالم بأسره «شك ًرا»
من القلب للمعلمين الذين شكلوا وال يزالون أجياال ً بعد أجيال تبني األمم ومستقبلها الواعد.
ُيشار إلى أن اليوم العالمي للمعلم يتم
تنظيمه بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة
للطفولة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ومنظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي
للمعلمين .وفي هذا اليوم ،تشدد الهيئات
والمنظمات الدولية والحكومات والمجتمعات
المحلية على األهمية الحاسمة لمهنة التدريس،
وتدعو إلى جعلها الخيار األول للشباب.
وفي هذه المناسبة ،نحتفل بعمل المعلمين
المتفانين في جميع أنحاء العالم الذين يواصلون
السعي كل يوم لضمان أن يصبح «التعليم
الجيد الشامل والعادل وفرص التعلم مدى
الحياة للجميع» حقيقة واقعة في كل ركن من
أركان العالم.
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ويركز اليوم العالمي للمعلم  2022على
منح المعلمين الدعم الذي يحتاجون إليه
للمساهمة في عملية التعافي من تفشي جائحة
فيروس كورونا .وشعار اليوم العالمي للمعلم
لعام  2022هو «المعلم ركن من أركان النهوض
بالتعليم».
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احتفال المملكة بيوم المعلم العالمي
أوضح المركز الوطني للتطوير المهني
التعليمي أن معظم دول العالم تحتفل سنو يًا
بذكرى اليوم العالمي للمعلم لإلشادة بدوره
ومهنته العظيمة ،والمملكة العربية السعودية
باعتبارها جز ًءا من هذا العالم ،بل وفي مصاف
ً
بالغا.
اهتماما
الدول المتقدمة ،تولي التعليم
ً
وأضاف المركز أن قيادتنا الرشيدة  -حفظها
هللا  -دعمت قطاع التعليم وخصصت له
أعلى نسبة استحواذ من الميزانية؛ وهذه إشارة
واضحة وصريحة لالهتمام بالمواطن واالستثمار
في العنصر البشري الذي يع ُّد أساس أي تنمية،
والمحرك المؤثر للتغيير والتطوير.
وتحتفي أغلب مدارس المملكة وكياناتها
التعليمية بهذه المناسبة المهمة وتخصص لها
كثي ًرا من الفعاليات واألنشطة االحتفالية ،وعلى
رأسها تكريم المعلمين المتميزين ،اعترا ًفا
وامتنانًا بجهودهم الدؤوبة لتطوير العملية
التعليمية في البالد.
أهم صفات المعلم الناجح
يتميز المعلم أو المعلمة الناجح بطريقة
توصيله للمعلومة إلى جميع الطالب وطريقة
تعامله معهم وفق مستوياتهم العقلية
المختلفة وتركيباتهم الشخصية المتنوعة.
من ثَ َّم ،يجب أن يمتلك المعلم العديد من
المهارات والصفات التي من الممكن من
خاللها القيام بعمله على نحو جيد ومميز.
ومن بين هذه المهارات:
•التحضير المسبق للدروس قبل الحصة
الدراسية بإتقان شديد وفائق.
•التهيئة الذهنية وتكون بتهيئة الطالب
وتشويقهم للدرس وجذبهم بجميع األمور
المعينة.
ُ
•استعمال الوسائل التعليمية اإليضاحية
والمقربة للفكرة ،وبخاصة الوسائل
اإللكترونية الحديثة.
•وضوح الشرح والتفسير من خالل امتالك
العديد من القدرات العقلية واللغوية
المتنوعة.
•مهارة التحفيز ونعني بها تشجيع الطالب
بمنحهم المكافآت لتقوية حب الطالب
دائما.
للمعلم وزيادة رغبته في التعلم
ً
•مهارة استقبال األسئلة الخاصة بالطالب
بثقة وطريقة لبقة وخبرة مميزة.
دائما بعمل الواجبات المنزلية
•االهتمام
ً
ومتابعتها وعدم اإلهمال أبدًا في تصحيحها.
•اإلخالص في العمل دون انتظار المكافأة أو
التكريم الشخصي بشكل دائم.

الحلول وإشرا كهم في كيفية التعامل
مع مشكالت أبنائهم .وعلى المعلم أن
يهتم بالتواصل قبل الشروع مباشرة في
تصويب األخطاء (Connection before
.)correction
•التمتع بشخصية متعاونة ومتسامحة
دائما مع التحلي بالعدل والذكاء
ً
ف
ي التعامل مع الطالب.

دائما للمهنة واحترام قيمها
•االلتزام واالنتماء
ً
وأخالقياتها.
•االبتكار كلما كان ذلك ممكنًا ،مثل :إعطاء
بعض الحصص التعليمية في الطبيعة أو
الهواء الطلق.
•اإليجابية والمرونة والصبر الشديد
على الطلبة والطالبات ،خاصة
خالل األوقات العصيبة أو
معظم
المتوترة.
إحصاءات ذات داللة
الدائم
•االهتمام
دول العالم تحتفل
ً
لمنظمة
وف ًقا
الخارجي
بالمظهر
سنويا بذكرى اليوم
اليونسكو يحتاج العالم
بالمعلم،
الخاص
العالمي للمعلم لإلشادة
ل
إلى  69مليون معلم
التحلي
ى
إ
باإلضافة
بدوره ومهنته العظيمة
من أجل تحقيق هدف
الحسنة
باألخالق
توفير التعليم االبتدائي
والحميدة.
والثانوي الشامل بحلول عام
•التمتع بروح الدعابة
 .2030وإفريقيا جنوب الصحراء
والفرح من دون أن يتعارض
الكبرى هي المنطقة التي تواجه أ كبر عجز
ذلك مع الحفاظ على قوة الشخصية.
•التجديد الدائم في األسلوب ،وسعة االطالع ،في المعلمين .ووف ًقا لليونسكو ً
أيضا ،فإن أقل
واإللمام بأدوات العصر ووسائل التدريس من  %75من المعلمين في ثلث بلدان العالم ال
يستوفون سوى الحد األدنى من معايير تدريب
الحديثة وتطبيقها.
•التواصل الدائم مع أولياء األمور إليجاد المعلمين.

عبارات تهنئة من الخريجين للمعلمين والمعلمات
«معلمي العزيز ،لوال توجيهك وحكمتك ،ما كنت حيث أنا اآلن! شك ًرا لكم ويوم معلم
سعيد!».
دائما إلى الطريق الصحيح
«يوم معلم سعيد ..إن حكمتك وتفانيك ولطفك سيقودنا
ً
ويلهمنا لنكون بش ًرا أفضل».
«المعلم هو الشخص الذي يغذي أرواح الطالب مدى الحياة .يوم معلم سعيد لجميع
المعلمين».
«لقد منحنا آباؤنا الحياة وكنت أنت من علمنا كيف نعيشها .لقد أدخلت الصدق والنزاهة
والعاطفة إلى شخصيتنا .يوم معلم سعيد».
«المعلمون مثلك هم السبب في أن الطالب العاديين مثلنا يحلمون بالقيام بأشياء غير
عادية .يوم معلم سعيد».
«كل الجهود واألعمال الشاقة التي استثمرتها في إبراز أفضل ما فينا ال يمكن أبدًا سدادها
بمجرد كلمات .ال يسعنا إال أن نشعر باالمتنان لوجود معلم مثلك! يوم معلم سعيد».
ً
رائعا مثلك .أتمنى لكم يوم معلم مليء باللحظات
معلما
محظوظا ألن لدي
«كنت
ً
ً
السعيدة».
«لقد أعطيتنا كل األسباب للحلم الكبير وجميع الموارد لتحقيق ذلك .أنت نعمة في حياتنا.
يوم معلم سعيد».
جميعا على ما يرام .أنت أفضل معلم في العالم!
دائما وطمأنتنا بأننا
«شك ًرا العتنائك بنا
ً
ً
شك ًرا لكم على كل شيء».
«معلمي الفاضل :لك في قلبي مودة ومحبة وإخالص وتقدير واحترام على ما قدمته لي
من قيم ومبادئ دون مقابل ،ولذلك أود أن أشكرك لدورك العظيم في بناء جيل مثقف
في المجتمع».
« معلمي الفاضل :أشكرك كثي ًرا ألنك كنت بمثابة أبي الثاني ،ويعلم هللا أن لك في قلبي
مكانة ألني تعلمت منك اإلخالص واألخالق الحميدة».
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اليوم العالمي للمعلم
ال يزال هناك العديد من القضايا المعقدة تساعد المعلمين على التجاوب مع تطورات
التي تؤثر في المعلمين داخل األنظمة العصر:
 -1احتضان التكنولوجيا
التعليمية في جميع أنحاء العالم .ويشمل
األطفال اليوم مدفوعون بالتكنولوجيا منذ
ذلك الحفاظ على الحريات األكاديمية ،وخلق
استقاللية للمؤسسات التعليمية ،وتطوير صغرهم .لذلك ،من المهم أن يتبنى المعلمون
معايير التدريس المهنية .ولحسن الحظ ،يتيح التكنولوجيا بكل إخالص وأن يكونوا جز ًءا من
اليوم العالمي للمعلمين مناقشة هذه القضايا هذا التحول األكاديمي العالمي.
متعلما مدى الحياة
 -2أن تكون
في اجتماعات أعضاء هيئة التدريس ،والندوات
ً
متعلما مدى الحياة هو جزء أساسي
كونك
والمؤتمرات التي ُتعقد عبر اإلنترنت.
ً
على الرغم من أن النظام التعليمي من التعليم الحديث .لذلك ،يحتاج المعلمون أو
شوطا الميسرون إلى اتباع نهج إيجابي عندما يتعلق
والدور الذي يؤديه المعلمون قد قطعا
ً
طويالً ،فإن الطريق ال يزال طويالً .ولهذا األمر بالتعلم .نأمل أن يكون معلمو  2030أ كثر
حا على األفكار الجديدة وعملية
السبب ،اعتمدت األمم المتحدة هدف التنمية مرونة وانفتا ً
المستدامة للتعليم لعام  .2030و ُيع ُّد اليوم التعلم .و ُيتوقع منهم موا كبة آليات التعلم
العالمي للمعلمين بمنزلة تذكير سنوي بهذا الحديث ،وتحفيز التلميذ على ممارسة الشيء
الهدف وبالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد نفسه.
 -3أن تكون مرشدًا وميس ًرا
لتشجيع المعلمين على البقاء في التعليم.
ل
يمكن للطالب الوصول بيسر إ ى معرفة
ميزات يجب أن يتمتع بها ُمعلمو المحتوى اليوم ،وستكون ممارسة االستفادة
من المعلومات من اإلنترنت أ كثر في العقد
المدارس يف عام 2030
هناك مخاوف من أن دور المعلم في المقبل .وعلى ذلك ،لن يقتصر دور المعلم على
المستقبل قد يصبح من قصص الماضي ،توفير المعلومات للطالب ولكن مساعدتهم في
بسبب النمو السريع للتكنولوجيا .ومن ثَ َّم ،العثور على المعلومات الصحيحة من الكثير
فإن وجود شخص ذكي ومتطور في الفصل من البيانات.
 -4عدم التقيد بالفصول الدراسية
الدراسي ُيعد أم ًرا بالغ األهمية.
ال يمكن أن يقتصر التعلم على الفصل
عموما أن
وبحلول عام ُ ،2030يخشى
ً
يصبح المعلمون مجرد ( Informationالدراسي .ومن هنا ،سيكون من المهم لكل
من المتعلمين والميسرين أن يكون
ميسرين
أي
،)Facilitators
لديهم عقل متفتح ومرونة
للمعلومات بعد تزايد استخدام
َّ
البد
للتعلم ،وسوف تتسع
التكنولوجيا في الفصول
مساحة التعلم ،ولن تصبح
الدراسية .لذا ،لم يعد
من إعالء قدر
مساحة عمل المعلم
اليوم
المعلمون
المعلم وتقديم الكثير
محصورة داخل الجدران
أنهم
على
معتمدين
من المبادرات والخدمات
األربعة للفصل الدراسي
الوحيدة
الشخصيات
لمساعدته على الوفاء
في المستقبل.
وهذا
المعرفة،
التي تنقل
باحتياجاته المهنية
 -5نقل المعرفة
هو التحدي الرئيسي الذي
والمعيشية
بمساعدة الخبرة
يجب التعامل معه في مجال
سيكون عام  2030بالتأكيد
تغزوه التكنولوجيا بسرعة
متقدما من الناحية التكنولوجية
عاما
وباستمرار.
ً
ً
ل
ويتميز القرن الحادي والعشرون بكثرة مع إمكانية وصول أفضل إ ى المحتوى.
االبتكارات التكنولوجية ودمجها مع المناهج لذلك ،لن تقتصر مسؤولية المعلمين على
الدراسية ،ما يتطلب تطوي ًرا شامالً للمعلمين .نقل المعرفة ،ولكن مساعدة المتعلمين على
ومن المتوقع أن يكون التطور التكنولوجي االستعداد للحياة وا كتساب المهارات الضرورية
هائالً في السنوات المقبلة .ومن ثَ َّم ،فإن للحياة عامة ،واالستفادة من خبرات المعلمين
مهارات مثل طالقة الكمبيوتر ،والقدرة على المترا كمة.
التكيف مع التغيير ،وحل المشكالت ،والذكاء
األدوار المتغيرة للمعلمين يف القرن
العاطفي العالي ستصبح ضرورية للمعلم
الحادي والعشرين
للنجاح في المستقبل.
إن التكنولوجيا الرقمية غيرت الطريقة التي
وفيما يأتي بعض السمات التي يمكن أن
العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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يعمل بها العالم ،وتغيرت الطريقة التي يدرس
بها الجيل الحالي من الطالب الذي يمتلك
أدمغة تفوق سرعة الصوت .وبعد أن أصبحت
المعلومات متاحة بال عناء وفي متناول الجميع،
أصبح الطالب يعالجون المعلومات بشكل
أسرع من أي جيل آخر ،بفضل التطبيقات
التكنولوجية الحديثة.
إن الجيل الحديث قوة ال يستهان بها
متعلما سلب ًيا .إنهم ليسوا
ويرفض أن يكون
ً
ل
مهتمين بالذهاب إ ى الفصل ببساطة،
والجلوس في محاضرة ،وتدوين المالحظات
التي سيحفظونها لالمتحان الح ًقا .وبدال ً من
ذلك ،يتوقعون أن يشاركوا مشاركة كاملة وأن
يكونوا جز ًءا من عملية التعلم بأنفسهم .إنهم
يميلون إلى االستمتاع ببيئات الفصول الدراسية
التفاعلية على طرق التدريس التقليدية للنشر.
وكجيل رقمي ،يتوقع الجيل الحديث أن
تكون أدوات التعلم الرقمية مدمجة بعمق في
تعليمهم.
فالتكنولوجيا ،بالنسبة إليهم ،تجربة
تماما في كل جزء من حياتهم .وهم ال
متكاملة
ً
ً
يعتقدون أن التعليم يجب أن يكون مختلفا،
ويعتقدون أنهم يجب أن يكونوا قادرين على
ربط الخبرات األكاديمية بسالسة بالتجارب
الشخصية من خالل هذه األدوات نفسها.
وتتمثل مهمة المعلم في التطور والتأكد من
تكيفه مع التغييرات السريعة التي يطلبها
الجيل الجديد من المتعلمين.
إنها مهمة شاقة إلى حد بعيد أن تكون
معلما في البيئة الحالية .وفي الوقت نفسه،
ً
يؤدي المعلمون دو ًرا قويًا وتكوين ًيا في تشكيل
شخصيات ومهارات الجيل الحديث ،من خالل
استثمار فضولهم ومهاراتهم الفريدة وعقولهم
البارعة في التكنولوجيا.
وختاما..
ً
المعلم هو صاحب الفضل الكبير والرسالة
ُ
السامية ،فهو الشخص الذي ُيخرج الناس من
ظلمة الجهل إلى نور العلم ،وال ب َّد من إعالء
قدره وتقديم الكثير من المبادرات والخدمات
لمساعدته على الوفاء باحتياجاته المهنية
والمعيشية .فالمعلمون والمعلمات في جميع
دول العالم من حقهم أن يكون لديهم مستوى
معيشة الئق ومحترم ،وكذلك مقابل مالي ال
بأس به كأبسط شكل لتقديم الشكر لهم على
المجهود المضني الذي يقومون به في عملهم
كل يوم .وال نملك في هذه المناسبة الهامة إال
أن نقول «شك ًرا من القلب» لكل المعلمين
والمعلمات.
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قالوا عن المعلم
«فضل العالمِ على العابِدِ ،ك َف ْض ِلي َ
واألرض ،حتى النمل َة في
ِ
السموات
وأهل
وجل ومالئِك َتهُ،
ن هللاَ ع َّز
ِ
على أدناكم ،إ ِ َّ
َ
َّ
ُ
ون على معلمِِّ
ُّ
َ
الناس الخي َر».
ِ
ل
ص
ي
ل
،
الحوت
وحتى
ها،
َ
ُ َ
ج ْ
ُ
حر ِ
رسول هللا ونبي اإلسالم ،محمد بن عبدهللا  -صلى هللا عليه وسلم.

معلما».
«لو لم أ كن ملكًا لكنت
ً

الملك فيصل بن عبدالعزيز ،ملك المملكة العربية السعودية الثالث من  1906حتى .1975

«المعلمون الحقيقيون هم أولئك الذين يساعدوننا على التفكير بأنفسنا».

الدكتور سارفيبايل رادا كريشنان ،ثاين رئيس للهند يف الفترة من  1962حتى .1967

«قم للمعلم و ِّفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسوال».

أحمد شويق ،شاعر مصري شهير.

«دعونا نتذكر :كتاب واحد ،وقلم واحد ،وطفل واحد ،ومعلم واحد يمكن أن يغير العالم».
ناشطة باكستانية في مجال تعليم اإلناث ،وأصغر حاصلة على جائزة نوبل للسالم.
مالال يوسفزايِ ،
“أسمى فنون المعلم تتمثل في بث السعادة في التعبير اإلبداعي والمعرفة».

ألبرت أينشتاين ،عالم فيزيايئ ألماين -أمريكي ،حاصل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1921

«المعلمون الجيدون يعرفون كيفية إبراز أفضل ما في الطالب».

تشارلز كورالت ،صحفي أمريكي شهير.

«إذا كان لبلد ما أن يكون خال ًيا من الفساد وأن يصبح أمة ذات عقول جميلة ،فهناك ثالثة أعضاء مجتمعين
رئيسيين يمكنهم إحداث فرق؛ إنهم :األب ،واألم ،والمعلم».

الدكتور أبو بكر زين العابدين عبد الكالم ،أحد أبرز علماء ومهندسي الهند ،والرئيس الحادي عشر للهند من  2002حتى .2007

«الذين يعلمون األطفال بشكل جيد أحق بالتكريم ،فهم الذين يعلمون األبناء فن العيش في هذه الحياة».

أرسطو ،المعلم األول والفيلسوف اليوناين ومعلم اإلسكندر األكبر ،وأحد عظماء المفكرين.

معا وتحفزهم ،لكن المعلم هو األكثر أهمية».
«التكنولوجيا هي مجرد أداة تجعل األطفال يعملون ً

بيل جيتس ،رجل أعمال ومبرمج أمريكي وفاعل خير ،ومؤسس شركة مايكروسوفت.

«المعلم الجيد يشبه الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء الطريق لآلخرين».

مصطفى كمال أتاتورك ،أول رئيس للجمهورية التركية من  1923حتى .1938

يوما ما في حياتك».
«إذا كنت ناج ً
حا ،فقد أعطاك شخص ما بعض المساعدة وكان هناك معلم عظيم ً

باراك أوباما ،الرئيس الرابع واألربعون للواليات المتحدة األمريكية من  2009حتى .2017

«تقوم األوطان على كاهل ثالثة :فال ّح يغذيه ،وجندي يحميه ،ومعلم يربيه».

جبران خليل جبران ،شاعر ،وكاتب ،وفيلسوف لبناين من أدباء وشعراء المهجر.

أما المعلم العظيم فهو الذي يلهمنا».
«المعلم المتواضع يخبرنا ،والجيد يشرح لنا ،والمتميز يبرهن لناَّ .

ويليام آرثر وارد ،كاتب أمريكي ُملهم.
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اليوم العالمي للمعلم

عشرة تحديات

تواجه مهنة التدريس وكيفية التغلب عليها
شادي أحمد -القاهرة
مترجم تربوي

ً
فارقا في حياة الشباب؛ إال أن هذه المهنة
التدريس مهنة استثنائية رائعة ،قادرة على أن ُتحدث
يصحبها العديد من التحديات التي ال يدركها الكثيرون.

بالنسبة إلى الشخص العادي ،يبدو تدريس األطفال وكأنه شيء في غاية
السهولة ،وهذا المعتقد الخاطئ مصدره فكرة مفادها أن المعلمين يتمتعون
بعطالت وإجازات مدرسية وأنهم يعملون حتى منتصف اليوم فقط ،لكن هذا
األمر أبعد ما يكون عن الحقيقة .فالمعلم يواجه تحديات داخل الفصل الدراسي،
باإلضافة إلى العديد من التحديات التي يواجهها خارج ساعات الدراسة.
وبالرغم من أن المكافآت الممنوحة للمعلمين تتوافق مع حجم التحديات
التي يواجهونها ،فإنه ال يزال من المهم فهم األدوار المختلفة التي يقوم بها
المعلمون ،والمشكالت التي يواجهونها ويجب عليهم أن يتغلبوا عليها ،والتي
سنستعرضها على النحو اآلتي:
 - 1فهم تحديات التعلم المختلفة بين الطالب
عزيزي المعلم :بغض النظر عن الفصل أو الطالب الذين تقوم
دائما تنوع في أنماط التعلم لدى الطالب ،وهو ما يستدعي
بتدريسهم؛ هناك
ً
قد ًرا كبي ًرا من انتباهك .ونظ ًرا لوجود ثمانية أنماط للتعلم ،فيجب على المعلم
أن يملك طر ًقا مبتكرة وغير تقليدية عندما يتعلق األمر بتلبية احتياجات طالبه.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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وتعد استراتيجيات التدريس المختلفة عامل إرضاء وتحفيز للمتعلمين بشتى
الطرق .وكمعلم ،يجب عليك بذل ساعات إضافية بعد ساعات العمل ،وجهد
إضافي لتلبية احتياجات الطالب .ومع ذلك ،وبمجرد أن يقوم المعلم بتطوير هذه
االستراتيجيات والطرق تكون مكافأته الحصول على مجموعة من المتعلمين
المتمكنين والمصقولين معرف ًيا.
 - 2مشكالت الطالب األسرية وظاهرة التنمر
ل
ف
تكمن إحدى القضايا الرئيسية في التعليم ي عدم تمكن الطالب من اللجوء إ ى
المختصين في مجال الرعاية الصحية ،وهو ما يؤدي إلى لجوء الطالب إلى المعلمين
للحصول على الدعم النفسي والمساندة فيما يتعلق بقضايا األسرة والتنمر.
رائعا ،لكن ذلك يتجاوز
وبالتأكيد ،أن تكون موجودًا حين يحتاجك طالبك يعتبر أم ًرا ً
نطاق عملك كمعلم ،ويمكن أن يترتب عليه الكثير من األشياء التي تثقل كاهلك
كمعلم.
ف
ونظ ًرا ألن المعلمين يعملون عن كثب مع فئات وأطفال يعانون صعوبات ي
عملية التعلم ،لذلك يجب عليهم إجراء فحص يطلق عليه التحفيز الدماغي العميق.
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والمساندة من معلم يمكنهم الوثوق به ،وهي  - 8إدارة الوقت
 - 3نقص التمويل
إن مهنة التدريس هي مهنة تتطلب منك
إحدى القضايا التعليمية الجوهرية الحالية معضلة أخرى تستحق االهتمام.
الوقوف على قدميك طوال اليوم ،وغال ًبا ما يكون
التي تواجه المعلمين اليوم تتمثل في مسألة نقص
هناك القليل من الوقت للراحة .لذلك ،باإلضافة
التمويل .ولسوء الحظ ،ما لم تكن تعمل في مدرسة  - 6تهذيب الطالب وإلزامهم باتباع النظام
ُيع ُّد تهذيب الطالب وإلزامهم باتباع النظام تحديًا إلى كونك متع ًبا جسديًا من الوقوف ،تحتاج ً
أيضا
خاصة ،فإن المدارس العامة أو المستقلة في جميع
ً
ف
ونشطا أغلب
أنحاء البالد غال ًبا ما تواجه العديد من المشكالت في ي الفصل الدراسي ،ويمكن أن يكون عملية مرهقة كمعلم أن يبقى ذهنك وعقلك يقظا
ً
تستنزف وقت المعلم ومشاعره .وفي الوقت الذي الوقت.
جانب التمويل.
ف
و ُيع ُّد التوصل لطرق مبتكرة إلبقاء
وعندما تواجه المدارس مشكالت ي الميزانية ،سيكون لديك بالتأكيد أطفال نظاميون
الصغار في حالة استمتاع بالدراسة
فإن الخطوة األولى التي يقومون باتخاذها هي ومبهجون يتمتعون بخفة الظل
تقليل نسبة المعلمين بالنسبة للتالميذ ،مما يؤثر في فصلك ،فمن المعتاد ً
أم ًرا حيويًا لجعل عملك
أيضا
أصبح
كمعلم أسهل وأيسر .وهذا
مباشرة على عملية التعلم .لذا ،يواجه المعلمون أن تصادف طالبًا يفتقرون
صناعة
التدريس
هو التوقيت الذي يؤدي
عددًا متزايدًا من الطالب في الفصل الواحد ،وهو إلى األخالق الحميدة وال
تتطلب
فائقة
تنافسية
فيه التخطيط وإدارة الوقت
احتراما ألي أحد على
ما يمنعهم من تقديم االهتمام الفردي الالزم لتقدم يكنون
ً
بإبداع
التفكير
المعلمين
من
مهما .وكما هو الحال
دو ًرا
العملية التعليمية ،والنتيجة هي انخفاض تحصيل اإلطالق .ويمكن للطالب
ً
وبطرق غير تقليدية
مع مدرسي المدارس
الطالب وعدم رضائهم عن العملية التعليمية الذين يعانون من بعض
الثانوية ،تتضمن إدارة الوقت
المشكالت السلوكية أن
برمتها.
من قبل المعلم تصميم
يقتلوا حبك وشغفك لمهنة
 - 4نقص التواصل الفعال
يواجه الطالب في كل عام مهمة شاقة تتمثل التدريس ،ولكن عليك ً
جدول زمني محفز للطالب ،بحيث
أيضا أن
يضمن إنجاز أعمال العام الدراسي من
في إخبار معلميهم باحتياجاتهم .وفي الوقت الذي تكون حذ ًرا في الطريقة التي تتعامل بها
ف
دون التقصير ي المحتوى الدراسي.
يتمتع بعض األطفال بالموهبة الكافية لفعل ذلك؛ مع االضطرابات ووسائل تهذيب الطالب.
وهناك العديد من الطرق والوسائل لمواجهة
إذ يمكنهم التحدث عما يريدون بشكل جذاب
ف
والحصول على ما يحتاجون ،يعاني كثيرون من أجل االضطرابات السلوكية لبعض الطالب ي فصلك  - 9الضغط من جانب مديري المدارس
أصبح التدريس صناعة تنافسية فائقة تتطلب
التواصل بفعالية مع معلميهم .وباعتبار المعلمين الدراسي وتتمثل في تطبيق أمور يكون لها ما
هم الطرف األكثر حكمة ،يحتاج المعلمون إلى بناء يبررها ،والتوصل إلى جذور المشكلة ،وإشراك أولياء من المعلمين التفكير بإبداع وبطرق غير تقليدية،
الثقة مع طالبهم والعمل على تطوير مهاراتهم في األمور ،ووضع خطط معهم للتدخل لتعديل هذه أو ما يسمى «خارج الصندوق» باستمرار .وتنطبق
المنافسة على المعلمين داخل المدرسة ،ويشعر
السلوكيات وعدم العودة إليها من جديد.
التواصل يوم ًيا.
كثير من المعلمين أنهم بحاجة إلى تحقيق أشياء
فأنت أيها المعلم من تبني جسور التواصل
أكبر كل عام .وعلى رأس هذه المنافسة ،يتحمل
الفعال ليس فقط بينك وبين طالبك ،ولكن أيضا  - 7أعمال ورقية ال تنتهي وساعات عمل ممتدة
إذا كنت تتذكر أي شيء من سنوات دراستك ،المعلمون وحدهم مسؤولية تطوير الطالب
بينك وبين أولياء أمورهم.
دائما ومؤشرات تقدمهم والعوامل التأديبية .وكل هذه
فتذكر حقيقة مفادها أن المعلمين كانوا
ً
غارقين حتى أُذنيهم في كومة من األوراق ،يصححون العوامل تضع الكثير من الضغط على عاتق المعلم.
 - 5التشجيع والتحفيز يف ظل أوقات عصيبة
يعج العام الدراسي بالكثير من األنشطة ويضعون الدرجات والتقييمات .ولم يكن أبدًا
التعليمية والمغامرات المثيرة التي سيقوم بها تمتعهم باإلجازات المرضية خيا ًرا سهالً .ولسوء  – 10اإلرهاق والشعور باإلنهاك
ليس س ًرا أن التدريس يمكن أن يكون مهنة
الحظ ،فإن رصد الدرجات على أوراق الطالب
التالميذ على مدار العام .وسينقضي معظم العام
ليست بالمهمة التي يمكن إنجازها صعبة .ومع الضغط المستمر لتحقيق نتائج
وأنت في حالة تواصل لبناء عالقات
ن
خالل ساعات التدريس .ومن رائعة ،فإنه من الطبيعي أن يعا ي المعلمون من
طيبة مع طالبك.
هنا ،غال ًبا ما يترك المعلمون اإلرهاق .ولكن كيف تعرف أنك تعاني من هذه
بعض
ستواجه
ولكن
تعد
هذه المهمة للقيام بها بعد الحالة؟ فيما يلي بعض عالمات اإلرهاق لدى
األوقات التي ستحتاج فيها
استراتيجيات
المعلمين :الشعور باإلنهاك بعد االنهماك في وضع
انتهاء اليوم الدراسي.
إلى تحفيز وتشجيع طالبك
التدريس المختلفة عامل
األعمال خطط للدروس أو تصحيح األوراق ،والخوف من
وتتضمن
خالل األوقات العصيبة
إرضاء وتحفيز للمتعلمين
ً
أيضا اإلشراف الذهاب إلى العمل كل يوم ،والرغبة في ترك وظيفتك
الورقية
من العام .فعلى سبيل
بشتى الطرق
على تطور طالبك من والعثور على شيء آخر تفعله بحياتك.
المثال ،يجري إغراق طالب
خالل تتبع تقدمهم على
المدارس الثانوية باالختبارات
هذه هي أبرز التحديات التي تواجه المعلم
مدار العام .باإلضافة إلى تسجيل
والواجبات التي يعتمد عليها
مالحظات التدريس ،وتدوين في مهنة التدريس ،فهل يجد من يمد له يد العون
مستقبلهم اعتمادًا كل ًيا؛ في حين على
التقييمات الفردية ،وغال ًبا ما تكون هذه للتغلب عليها وإعانته على أداء مهمته النبيلة
الجانب اآلخر ،يجب على طالب مرحلة ما قبل
المدرسة (التمهيدي) التغلب على تحديات مثل المهمة بحاجة إلى ساعات عمل ممتدة .وهذا عبء واالستمرار فيها؟
اإلمساك بالقلم ومهارات اللعب بالكرة .وفي كلتا إضافي يضاف على كاهل المعلم.
ل منهما إلى الدعم
الفئتين العمريتين سيحتاج ك ٌّ
المصدر :موقع كير تشيك البريطاني
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اليوم العالمي للمعلم

نحو شراكة بين

األهل والمدرسة

من أجل مصلحة الطالب
أسامة إبراهيم -ألمانيا

من يطلع على محتوى مجموعات أولياء األمور على الواتساب ،يظن أن الحياة المدرسية مليئة
بالسلبيات ،وأن الهيئة التدريسية ال تتمتع بالكفاءة الالزمة ،وأن المشاكل تتفاقم باستمرار ،وأن
اإلدارة المدرسية غافلة عن كل ذلك؛ لكن الدراسات الميدانية واستطالعات الرأي ترسم صورة أفضل
بكثير من ذلك .ومع ذلك ،فإن التغيرات التي شهدها العالم خالل فترة تفشي كورونا ،تثبت الحاجة
إلى تأسيس «شرا كة» بين األهل والمدرسة ،شرا كة تقوم على الندية بين الطرفين ،بل بين ثالثة
أطراف من خالل إدماج الطالب ً
أيضا  -ولو كان ذلك من خالل تمثيل األهل له  -في هذه الشرا كة،
شرا كة من أجل مستقبل أفضل لكل طالب وطالبة.
الشكوك والنقد أوال ً
الشخص الذي يبدي الموافقة ،أو القبول
باالقتراحات ،ال يحظى في شبكات التواصل
االجتماعي باالهتمام ،على العكس ممن يعترض
ويبرر ذلك بشكوك تبرر رفضه مثال ً لقيام مثل

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

هذه الشرا كة .ومع أن ذلك السلوك قد يكون
محبطا للبعض ،لكنه من الجيد اإلنصات لكل
ً
رأي ،خاصة المخالف ،وكذلك التمتع بسعة
الصدر للرد عليه؛ فقد يسأل البعض عن الفرق
بين هذه «الشرا كة» وبين العالقة التي كانت
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سائدة من قبل ،والتي كانت تغطي نفس
جوانب التعاون بين األهل والمدرسة ،وهذا كالم
صحيح ،لكن الفرق ليس في جوانب التعاون ،بل
في آليات هذا التعاون ،واالرتقاء بمضامينه ،وأهم
من ذلك أنه لن يكون بإمالء من المدرسة ،بحيث
يقتصر دور األهل على تنفيذ الدور الموكل إليهم،
بل هم من سيشارك منذ البداية في تحديد دور
كل طرف.
ومن االعتراضات التي قد يطرحها البعض،
أنها شرا كة غير طوعية ،بل هي مفروضة على
طرفين لم يختر أحدهما اآلخر ،وأن الحديث
عن طرفين متساويين كأنداد ،يعتبر خيال ًيا إلى
ح ٍّد ما ،ألن الكثير من أولياء األمور لم يدرسوا
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العلوم التربوية ،وال المواد التي تخصص ابنه ،أو ليشتكي من أمور تحدث في الصف من
فيها المعلمون ،وبخاصة أولياء األمور غير المعلم أو من زمالء ابنه ،المهم أن األمر غال ًبا ما
األكاديميين ،عالوة على عدم تمتع بعض األهل يكون مثي ًرا لألعصاب.
وهنا يأتي الفرق الكبير الذي يمكن أن
بالثقة الكافية بالنفس لالعتراض على الهيئة
التدريسية ،مقابل عدم رغبة أو قدرة بعض يحدث إذا كانت العالقة بين المدرسة واألهل،
المعلمين على االعتراض على ما يقوله أولياء ما نطلق عليها «شرا كة» ،ألنها لن تقتصر على
اجتماعات كل عدة أشهر ،وفي حاالت األزمات
األمور من ذوي المكانة العالية في المجتمع.
تماما ،ألنها
هناك اعتراضات أخرى على محاولة إزالة فقط ،بل ستأخذ أشكاال ً مختلفة
ً
ستفتح آفا ًقا متعددة للتواصل بين
الحواجز بين البيت والمدرسة ،ألن
الجانبين ،بحيث يتم االتفاق من
التربية هي في المقام األول
وسائل
بداية العام الدراسي على
مسؤولية األسرة ،ولكل
أن تكون هناك لقاءات
أسرة تصوراتها وتوجهاتها،
االتصاالت الحديثة
دورية تجمع المعلمين
التي من حقها أن تنقلها
سهلت تبادل الرأي في
مع األهل مرة كل شهر
ألطفالها دون تدخل من لحظات قليلة ،لكن المشكلة
على األقل ،لتبادل الرأي
المدرسة ،والتعليم الذي
في مجموعات الواتساب
والتشاور في كل ما يتعلق
ال
هو مسؤولية المدرسة
أنها تفتقد النظام
بالصف والطالب ،قبل أن
يجوز أن تتحمله األسرة ،كما
تكون هناك أي مشكالت على
حدث عندما توقفت المدارس
اإلطالق ،وتتيح هذه اللقاءات رؤية
أثناء تفشي كورونا ،وأصبح
كل طرف لإلنسان وليس المعلم فقط أو
الوالدان مطالبين بتحمل أعباء إضافية
ولي األمر ،بحيث تنشأ عالقة من الثقة المتبادلة
من العملية التعليمية.
كل هذه النقاط وغيرها كثير قابل للنقاش ،تسمح بالنقاش بهدوء ،وبدون أحكام مسبقة
ولها بعض الوجاهة ،لكن إذا وضع الجميع نصب عن الطرف اآلخر.
وفي إطار هذه الشرا كة ً
أيضا ،يكون ممكنًا
أعينهم أن القضية تتعلق ببناء إنسان ،أو باألدق
ل
بناء جيل برمته ،ومن بعده بناء وطن ،فإن االتفاق االتفاق على ساعة أسبوعية ،يتصل فيها و ي
بين البيت والمدرسة على تصور مشترك حول األمر بالمعلم ،ليستوضح أم ًرا .ويمكن أن تكون
التربية والتعليم يسهم في الوصول إلى الهدف ،هناك قنوات تواصل أخرى عن طريق اإليميل ،أو
على عكس الحال عندما ينتقد كل طرف الطرف حتى في الصباح الباكر قبل بدء اليوم الدراسي،
اآلخر ،ويحاول التأثير على الطالب في اتجاه أو في نهايته ،ومع أن ذلك يبدو عبئًا إضاف ًيا على
مختلف عن االتجاه الذي يتبناه الطرف اآلخر ،المعلم ،لكنه في الحقيقة يوفر عليه الوقت الذي
مثل حديث األهل باستخفاف عن المعلم أمام كان سيحتاج إليه للنقاش حول المشكالت التي
الطالب ،وتشكيك المعلم أمام الطالب في رأي تفاقمت ،لعدم وجود قنوات لوأدها منذ البداية.
ولي األمر الذي تبنى رأ يًا مخال ًفا له ،ناهيك عن
مجموعات الواتساب ليست خيا ًرا جيدًا
استخدام األساليب التي كانت سائدة في وقت
إذا كانت وسائل االتصاالت الحديثة قد
من األوقات ،حين يترك ولي األمر كفاءة المعلم
العالية ،وما يقوم به من جهود مضنية ،ويكتفي سهلت تبادل الرأي في لحظات قليلة ،فإن
بأن ينتقد عقيدته أو أصوله ،حتى ولو لم يكن المشكلة الكبرى في مجموعات الواتساب أنها
تفتقد النظام .ليس هناك آلية للتأكد من صحة
لهما أي تأثير على طريقة تدريسه.
المعلومة قبل نشرها ،ألن المعلم أو المعلمة
لن يستطيع أن ينضم إلى كل مجموعات أولياء
التواصل بين المدرسة واألهل
تماما أن أمور طالبه من مختلف الصفوف ،ليرد على كل
من عمل في حقل التدريس يدرك
ً
االجتماعات الدورية للهيئة التدريسية مع أولياء ما يرد هناك ،وهو ما يسهم في نشر إشاعات
األمور ،أحد المهام الثقيلة على نفس المعلم ،ومعلومات مغلوطة ،ومن ثم إثارة المشاعر،
ألنها تستغرق الكثير من الوقت ،وغال ًبا ما وربما اتخاذ موقف سلبي من المعلم أو من
تحمل في طياتها الكثير من المشاكل ،ألن ولي المدرسة بسبب ذلك .كذلك تعطي هذه
انطباعا أنها تمثل رأي األغلبية ،مع
األمر الذي يتم استدعاؤه للحضور يأتي متحف ًزا المجموعات
ً
ف
لتوقعه وجود مشاكل مع ابنه ،سواء كانت أن الحقيقة أن بعض أولياء األمور ينشطون ي
سلوكية أو في المستوى التعليمي ،ونوع آخر الكتابة أ كثر من غيرهم ،مما يوحي بأن الجميع
من أولياء األمور يأتي متحف ًزا ً
أيضا؛ لكن لسبب متفق على رأي ما ،دون آلية لحصر من يقف
آخر هو عدم رضاه عن الدرجة التي حصل عليها وراء هذا الرأي أو ذاك.
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في هذه المجموعات ال يوجد نظام يحدد
نوعية الموضوعات التي يصلح طرحها في هذا
اإلطار ،وما ال يجوز تناوله هناك ،مثل النيل من
سمعة معلم ،أو الحديث عن سلوك معلمة
ومالبسها أو حياتها الخاصة ،فضال ً عن أن طرح
مثل هذه الموضوعات هناك ال يسهم في حل
أي مشكلة ،بل قد يؤدي إلى تدمير العالقة مع
المعلم أو المعلمة ،بصورة ال يسهل إصالحها
فيما بعد.
في إطار الشرا كة يكون من الممكن توضيح
الدور المنوط بكل طرف ،دور إدارة المدرسة،
ودور مجلس أولياء األمور ،ودور مربي الصف،
ودور معلم المادة ،ودور مجلس الطالب ،وآلية
التواصل مع كل منها ،وبالتالي حل أي إشكالية،
من خالل التركيز على المشكلة دون اإلساءة
للشخص.
لعل تذكير أولياء األمور بأن مجموعات
الواتساب التي يتناقشون فيها ،من المفترض
أن تكون قدوة للمجموعات التي ينشئها الطالب
من أبنائهم وبناتهم ،وأن ما يطلبوه من أبنائهم
وبناتهم من ضرورة االلتزام باألسلوب الراقي،
واالحترام لآلخر ،وعدم اإلساءة للمعلمين ،من
األولى أن يكون ساريًا على مجموعات أولياء
األمور أنفسهم.
أنجع الطرق إلفشال التواصل أو إنجاحه
حتى ال يسأل المعلم نفسه عن سبب
فشل الحوار مع األهل بعد فوات األوان ،عليه
أن يتجنب ما يلي:
•إشعار ولي األمر من اللحظة األولى أنه ال
يملك إال الوقت القليل ،أو حتى ليس لديه
وقت على اإلطالق.
•إظهار االستعجال واالمتعاض من هذا
اللقاء.
•عدم االستعداد الجيد للحوار بجمع
المعلومات المطلوبة.
•التمسك باألحكام المسبقة التي ا كتسبت
من لقاءات سابقة مع ولي األمر ،وتوقع
السيئ.
•عدم إتاحة الفرصة لولي األمر أن يأخذ فرصته
في الحديث ،ومقاطعته أثناء الكالم.
•رفع الصوت إذا لم يتوقف ولي األمر عن
الحديث ليغطي على حديثه.
•إنهاء الحوار دون التوصل إلى حل.
•االحتفاظ بوجه عابس ،مع االستعانة
بحركات اليدين إلظهار االنفعال.
من البديهي أن من يفعل ذلك  -مهما كانت
حا ،واألولى
ضغوط العمل عليه  -يرتكب خطأ فاد ً
حريصا على أخذ قسط من الراحة قبل
أن يكون
ً
بدء الحوار ،وأن يكون التحضير نفس ًيا قبل أن

اليوم العالمي للمعلم
يقوم بجمع المعلومات فقط حول الطالب
ووضعه الدراسي ،وأن يأخذ الوقت الالزم
للتمهيد في بداية المقابلة ،على أن يسهم ذلك
في التقارب بين الشخصين ،ويركز على الرغبة
المشتركة في حل المشكلة ،وليس البحث
عن المسؤول عن حدوثها ،وتبادل االتهامات،
والتوزيع العادل للوقت ،بحيث يحصل ولي األمر
على نفس الوقت الذي يحصل عليه المعلم،
والسعي للحفاظ على مناخ إيجابي للحوار طوال
المقابلة ،وإزالة حدة التوتر ،الذي قد ينشأ أثناء
الحوار ،واإلصرار على التوصل إلى حل قبل إنهاء
المقابلة.
التحضير الجيد للمقابلة
يمكن تقسيم مراحل التحضير الجيد من
جانب المعلم لمقابلة ولي األمر إلى ما يلي:
أوال ً :التحضير الذايت
وذلك من خالل الرد على األسئلة التالية:
ما النقاط التي أريد التركيز عليها؟
أي النقاط يمكن أن تتسبب في فشل
الحوار؟
ما اآلليات التي أدت إلى نجاح لقاءات
مشابهة سابقة؟
ما مشاعري التي سأدخل بها لهذا اللقاء؟
وهل لها ما يبررها؟
ما الذي أحتاجه إلنجاح هذا الحوار؟

ثان ًيا :استشراف الطرف اآلخر
نقاط جوهرية أثناء الحوار
ما المطالب التي أتوقعها من الطرف اآلخر؟
هناك نقطة جوهرية ال ب َّد من االنتباه لها جيدًا
ما القاعدة المشتركة المناسبة للحوار التي عند التحضير للقاء ،وهي تذكر أن كل طرف يرى
تسهم في التوصل إلى حل؟
األمر من منظوره هو ،ويعتقد يقينًا أنه الحقيقة،
ً
ت
ما توقعاتي عن المشاعر التي سيأ ي بها ولي وأن أي منظور آخر خاطئ ،وذلك انطالقا من
األمر وهو قادم هذه المرة؟
االختالفات الثقافية والسيرة الذاتية؛
لذلك ينبغي محاولة رؤية األمر
ً
ثالثا :التركيز على
من منظور اآلخر ،والعمل
من
الطالب
على التوصل معه ألرضية
ولي األمر أن
حق ً
الطالب
مشاركة
هل
مشتركة تمكنهما من
يكون شريكا في العملية
في اللقاء سيكون لها أثر
فهم بعضهما البعض،
التعليمية ،ومن واجب
إيجابي؟
والتعاون للتوصل إلى
أبوابها
تفتح له
المدرسة أن
ً
ً
ما نقاط القوة عن
حلول.
ليكون عضوا فاعال
الطالب؟ وما التقدم الذي
فيها
حققه في اآلونة األخيرة؟
من المفيد جدًا أثناء
وما الذي يعجبني في شخصية
الحوار ،تدوين القضايا التي
الطالب؟
يذكرها كل طرف ،ثم االتفاق على
ما الذي أتوقع من الطالب أن يقوله في ما يجب التركيز عليه ،وتقسيم الوقت ليتسع
حضور ولي أمره؟
للتوصل إلى حلول وال يقتصر على استعراض
المشاكل؛ واألهم توثيق ما تم االتفاق عليه
رابعً ا :توفير اإلطار المناسب
كتاب ًيا وتحديد الخطوات المطلوبة ،والطرف
أين وكيف يمكن إجراء الحوار دون إزعاج؟
المسؤول عن تنفيذها ،ثم توقيع الجميع عليها
من الذي ينبغي أن يشارك في الحوار؟ وما بحيث ال يحدث أي سوء تفاهم أو نسيان.
الوسائل المساعدة الالزمة؟
ما أفضل طريقة لدعوة ولي األمر للحوار؟
إذا كان المعلم هو الطرف المسؤول عن
وهل ينبغي حضور الوالدين أو أحدهما فقط؟
تقديم المشورة لولي األمر ،فمن المنطقي أن
يكون هو ً
أيضا مستعدًا للحصول على المشورة
من معلم أقدم منه وأ كثر خبرة ،وأال يتكبر
على ذلك ،بل ر بَّما يكون من المفيد أن يكون
في كل مدرسة مجموعة من المعلمين األكفاء
يساعدون المعلمين الجدد على تعلم كيفية
تقديم المشورة ،األمر الذي سيكون عونًا لهم
في عالقتهم المستقبلية بأولياء األمور ،بشرط
أال ينسى أنها عالقة «شرا كة» ،وليست عالقة
بعالم يلقي المواعظ ويصدر األوامر ويقدم
النصائح ،وما على األهل إال أن يستجيبوا له.

ختاما
ً
من حق ولي األمر أن يكون شريكًا في العملية
التعليمية ،ومن واجب المدرسة أن تفتح له
أبوابها ليكون عض ًوا فاعال ً فيها ،ومن واجب
المعلم أن يخاطب ولي األمر بالطريقة التي
يفهمها ،بأسلوب قائم على االحترام المتبادل،
وال يقلل من شأن ولي األمر الذي ينتمي إلى
طبقة اجتماعية متواضعة ،أو أن تكون له أصول
أجنبية ،أو أن ينتمي لديانة مختلفة؛ ألنه يبقى
ولي أمر طالب ،يستحق أن نأخذ بيده ليسهم في

مستقبل مملكة الخير.
العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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أغسطس ٢٠٢١م
١٤٤٢هـ
( )٤شعبان
العدد رقم
أكتوبر ٢٠٢٢-م
سبتمبر -
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Ibn Khaldun
مجلة

مطويات ابن خلدون  ...حملها األن
اﻟﺜﺮاء اﻟﻠﻐﻮي

اﻹﻟﻘﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺗﻤﺜـﻞ ﻣﻬﺎرات ا ﻟﻘﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ إﺣﺪى أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت
ﺑﻨـﺎء اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜـﻞ ﻓـﻲ إﻗﻨـﺎع اﻟﺠﻤﻬـﻮر
واﺳـﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ واﻟﺘﺄﺛﻴـﺮ ﻓﻴﻬـﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧـﺐ اﻟﻌﻘﻠـﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔـﻲ
واﺿﺤﺔ،
ٍ
ﻟﻧﺴـﺎن ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ُﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺑﺼﻮرةٍ
وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠـﻖ أوﻟـﺖ ﻣـﺪارس اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ا ﻟﻘﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻟﺪى
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ً
أﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﺿﻤﺎن ﺳـﻼﻣﺔ ﻧﻄﻘﻬﻢ
ﻟﻠﺤـﺮف وﺻﺤـﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣـﻊ ا«داء اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺤﻮار وا ﻗﻨﺎع ،وإزاﻟﺔ
اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺎﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث
أﻣـﺎم اµﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬـﺪف ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪارس
ﺑﻌﻘـﺪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ا ﻟﻘـﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑـﺔ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ "ﻓﺮﺳـﺎن ا ﻟﻘـﺎء" ،ﻛﻤـﺎ ﺗﺸـﺎرك ﺑﻄﻼﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ "أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎن" و " راوي اﻟﺪرﻋﻴﺔ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰاً .
" اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺪارس ﻓﻴﻬﻤﺎ
ً

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻋﻤﺪت ﻣـــﺪارس اﺑـــﻦ ﺧﻠﺪون ﻓـــﻲ رﺣﻠﺘﻬـــﺎ ﻟﺒﻨﺎء
ﺷـــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ
ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺘـــﻪ ام أﻻ وﻫﻲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ واﻟﻠﻐـــﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐـــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧﺮى و ﻳﺘـــﻢ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺧﻄﻴـــﻦ ﻣﺘﻮازﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘـــﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴـــﺔ  ،ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﺛﺮاﺋﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬـــﺎ اﻟﻤـــﺪارس ﻓـــﻲ ﺳـــﺎﻋﺎت
اﻟﻨﺸـــﺎط ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻄـــﻼب ﻓﻲ اذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ
وﺗﺘﻴـــﺢ ﻟﻬـــﻢ اﻟﻔﺮﺻـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـــﺮ ﻋـــﻦ ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺜﺮي اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
 ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘـــﻢ إﺛﺮاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ

اﻟﺮوﺑﻮت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺘﻬﺎ ،ﺳﻌﺖ ﻣﺪارس اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻼﺑﻬﺎ وﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐـﺔ ا¶ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻘـﺪ ﻋﻤﻠـﺖ ﻋﻠـﻰ إﺿﺎﻓـﺔ ﻣﻨﺎﻫـﺞ إﺛﺮاﺋﻴـﺔ
رﻳﺲ ﻣﻨﻬﺞ .Math & Science

ﻠﻌﺐ

ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻓﺮت ﻣﺪارس
ﺳـﺒﻮرات ذﻛﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ ﻗﺎﻋـﺎت اﻟـﺪرس
ﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌـﺮض وزﻳـﺎدة ﻟﻤﺘﻌـﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻓـﻲ
ـﺎ اﺳـﺘﻘﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴـﺔ  Active ﬂoorﺣﺼﺮﻳًـﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ
ﺑﺮاﻣـﺞ ﻣﺤـﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻤﺘﻄـﻮرة وذﻟـﻚ
ﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻼب اﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ .

ﻣﺸﺎر�ﻊ وﺑﺮاﻣﺞ

• زﻳـﺎدة ﻋـﺪد ﺣﺼـﺺ اﻟﻠﻐـﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ﺑﺠﻤﻴـﻊ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
• ﻣﻌﺎﻣـﻞ ﻟﻐـﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ﻣﺠﻬـﺰة ﺑﺄﺣـﺪث وﺳـﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ً
ً
ً
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ
ﻛﺎدرا
•
• ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺛﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

• اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴﺔ

دورات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻧﺴـــﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻـــﺮ ﻣﺘﻨـــﻮع اﻟﻤﻌـــﺎرف ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓـــﺎت ا¿ﺧﺮﻳﻦ  ،وﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ ﻣـــﺪارس اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
وﺳـــﻌً ﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸـــﺄن ﻓﻲ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻏـــﺮف اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋـــﺔ  ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴـــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄـــﻮن اﻟﻜﺘـــﺐ  ،ﺑـــﻞ واﺧﺘﻴـــﺎر اﻟﺮﺣـــﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻔﺘـــﺢ ا¿ﻓﺎق اﻟﺬﻫﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﻏﺮس
ﺣـــﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻔﻮﺳـــﻬﻢ وﻛﻠﻠـــﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﻬـــﻮد ﺑﺘﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳـــﻦ ﺑﻮﺿـــﻊ أﺳـــﻤﺎﺋﻬﻢ
وﺻﻮرﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺸﺮف وﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ .

إﻗﺎﻣـﺔ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣـﻞ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ اﻟﺼـﻒ اول
اﻻﺑﺘﺪاﺋـﻲ ﺣﺘـﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮى؛ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴـﻴﻦ
ﻣﻬﺎراﺗﻬـﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤـﺪث
ﺑﻄﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗـﻒ ،وإﻛﺴـﺎﺑﻬﻢ ﺛـﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ
وﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺬات ،ﻳﻘﺪﻣﻬـﺎ ﻧﺨﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴـﻦ
اﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ Native) (Speakers

ﻣﺸﺮوع
اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﺛﺮاﺋﻲ

ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ ا ﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻃﻼﺑـﻪ ،وﺣﺘـﻰ ﻳﻨﺠـﺢ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﻟﻬـﺪف ،ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻬـﺎم واﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ
ﻃﻼﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴًﺎ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪة ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
داﺧـﻞ اﻟﺼﻒ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـﺎدة ،ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴـﻪ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻤﺘﻔﻮق
واﻟﻤﻮﻫـﻮب وﺗﺤﻔﻴـﺰه ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ ،وﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ
واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻤﺘﺄﺧـﺮ دراﺳـﻴًﺎ ،وﺗﻌﻮﻳـﺾ ﺿﻌﻔـﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ.

ﻳﻘـﺪم اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻋـﺪدا ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴـﺰة
ﻟﻠﻄـﻼب واﻟﻌﺎﻣﻠﻴـﻦ ﺑﺎﻟﻤـﺪارس ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ،أﺑﺮزﻫـﺎ إﻗﺎﻣـﺔ ﻏـﺮف ﻛﻮاﻟﻴـﺲ ﻟﺘﻐﻴﻴـﺮ
اﻟﻤﻼﺑـﺲ وﻏﻴﺮﻫـﺎ وذﻟـﻚ ﻓـﻲ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﻴﻤﻨـﻰ
واﻟﻴﺴـﺮى ﻣـﻦ اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻛﺬﻟـﻚ ﺗـﻢ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﺑﻮاﺑـﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴـﻞ اﻏـﺮاض واﻟﺪﻳﻜـﻮرات اﻟﻼزﻣـﺔ
ﻟﻠﺤﻔﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺴـﻴﺎرات ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ اﻟﻀﻴـﻮف ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀـﻮر ،وأﻳﻀـﺎ ﻣﻮاﻗـﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺸـﺨﺼﻴﺎت.
وﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻟﻤـﻜﺎن واﻟﺠﻤﻬـﻮر وُ ﺿﻌـﺖ ﺑﻌـﺾ
اﻟﻀﻮاﺑـﻂ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﻨـﻊ اﻟﺘﺪﺧﻴـﻦ
ﻣﻨﻌ ًﺎ ﺑﺎﺗ ًﺎ وﻋﺪم إدﺧﺎل اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت.

ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻀﻤـﻦ آﻟﻴـﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺸـﺎء ﻣﺼﺎدر
ﺗﻌﻠـﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﻤـﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴـﺎت وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
وﺗﺨﺼﻴـﺺ ﻣﻌﻠـﻢ ﻟﻬـﺎ إﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻬﻴﺌـﺔ ﻣﺮاﻓـﻖ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻋﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎت
وﻣﻠﺼﻘـﺎت ﻓـﻲ ﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻤﺪرﺳـﺔ وﻣﻤﺮاﺗﻬـﺎ ﺗﺤﺚ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة وﺗﺒـﺮز أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ وﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺠـﺪول
اﻟﺰﻣﻨـﻲ ﻳﺘـﻢ ﺗﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻄـﻼب اﻟﺬﻳـﻦ أﻧﺠـﺰوا ﻗـﺮاءة
اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ،ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻜﺮم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
ﻗـﺮأوا ﺑﻨﺴـﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗـﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﻤﻨﺠـﺰ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻟﻜﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ )اﺳﺒﻮع ،اﻟﺸﻬﺮ ،اﻟﻔﺼﻞ ،اﻟﻌﺎم(.

ﻤﺴﺘﺸﺎر

اﻟﻌﻠـــﻢ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ وﺳـــﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺬا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴـــﻢ واﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺠـــﺮدة إﻟـــﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻘـــﺎت ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﻳﻤﺎرﺳـــﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗـــﻊ ﻓﺄﺳﺴـــﺖ ﻣﺪارس اﺑـــﻦ ﺧﻠـــﺪون ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻌﻠـــﻮم اﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻤﻜـــﻦ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـــﻦ إﺟﺮاء
اﻟﺘﺠـــﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ وأﻗﺎﻣـــﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺼﻮﺗﻴـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣـــﻦ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ رﺣﻼت أﺳـــﺒﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻻت
ﻣﺘﻌـــﺪدة ﻳﺘﻤﻜـــﻦ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

• ﻣﻨﺎﻫـﺞ  math & scienceﻟﻠﺼﻔـﻮف اوﻟﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻳﺘـﻢ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪة ﻣﺮاﺣـﻞ وﺗﺴـﺘﻤﺮ
ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻠﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ
ﺑﺎﻋـﻼن ﻋـﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ وﻟﻴـﺎء اﻣـﻮر وﻣـﻦ ﺛـﻢ
اﻟﺘﻌﻤﻴـﻢ ﻋﻠـﻰ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴـﻦ ،وﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨـﺔ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻠـﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳـﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺪرﺳـﺔ ،ﺛـﻢ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟﻄـﻼب ﺑﻘـﺮاءة ﻛﺘـﺎب
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وإﻋﺪاد ﻣﻠﻒ
ﺧـﺎص ﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﻘـﺮاءة ﻳﺮﺗﺒـﻂ ﺗﻨﻔﻴـﺬه ﺑﺠـﺪول
زﻣﻨﻲ.

ﺠـﺎد ﺳـﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌـﺎون اﻟﺒﻨـﺎء ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﺪرﺳـﺔ
ﺻـﺖ ﻣـﺪارس اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون ﻋﻠـﻰ إﻃـﻼق
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺑًﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى
ن
ً
 ،وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳـﺪة دوار اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،
ً
ً
وﺳـﻠﻮﻛﻴﺎ
ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﻓﻲ رﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟـﺐ
ً
ﺎرﻳﺎ.

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

• اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺎﻫﺞ إﺛﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دار اﻟﻨﺸـﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (Macmillanﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ

ﻣﺮﻛﺰ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

ﻣﺴﺮﺡ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ

ﻛﻤـﺎ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ دﻓـﻊ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻧﺤﻮ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺪرﺳـﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ أﻳﻀ ًﺎ
اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ إدارات اﻟﻘﺴـﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘـﻮق اﻟﻄﺎﻟﺐ
وواﺟﺒﺎﺗـﻪ ،ودراﺳـﺔ وﺿـﻊ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ
واﻟﺼﺤـﻲ ،واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﺘـﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬـﺎ،
واﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺿﺒـﻂ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺼـﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ ا¶دارﻳـﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وزﻣﻼﺋﻪ اﻟﻄﻼب.

ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت

ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

آﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
إن اﻟﻐﺎﻳـﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺪ
ذاﺗـﻪ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺴـﺘﻮﻋﺐ اﻟﻄﻼب اﻟـﺪرس ،ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة
ﻗـﺪ ﺗﺤﻘﻘـﺖ ،ﻟـﺬا ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻤﻌﻠـﻢ أن ﻳﺤﻔﺰﻫـﻢ ﻧﺤـﻮ
ﻣﻮاﺻﻠـﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪرس،
وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻟﻬـﻢ ﺑﺘﺪوﻳﻦ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ
ﻣـﺎ ﻓﻬﻤـﻮه أو ﺗﻌﻠﻤﻮه ﺧﻼل اﻟﺤﺼـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ،ﻳﺘﺄﻛﺪ
اﻟﻤﻌﻠـﻢ ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻛﻞ ﺣﺼـﺔ ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ وﻫـﻲ ا¥وراق واﻟﻘﻠـﻢ ﻟـﺪى ﻛﻞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻃﺎﻟـﺐ ،وﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺟﻤﻴـﻊ ﻃﻼﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ
وأوﻟﻴﺎءﻓﻬﻤـﻮه ﺧـﻼل اﻟﺤﺼـﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬـﻢ وﻣـﺎ
اﻟﺼﺤـﺔ واﻟﺴـﻼﻣﺔ واﺟﺐ ﺗﺪوﻳـﻦ
ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤـﺪارس
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤﻂ
ﺑﻄﺮﻗﻬـﻢ
اﻟﺪراﺳـﻴﺔ
اﻣﻮر ،ﻟﺬا ﺑﺎدرت ﻣﺪارس اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أﻃﺒﺎء أﻛﻔﺎء
ﻻﺣﻘـﺎ
ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺬﻛﺎرﻫﺎ
وﺗﺴـﺎﻋﺪﻫﻢ
أﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻫـﻢﻋﻠـﻰ ﺻﺤـﺔ
ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻓـﺮع ﻣـﻦ ﻓﺮوﻋﻬـﺎ ﻟﻠﺤﻔـﺎظ
ً
ﻟﻔﺮﻳـﻖ
اﺳـﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻣـﻦاﻟﺤﺼـﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ
ﻃﺒـﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻳﻄﻠـﺐ
اﻟﻄـﻼب ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ .ﺣﻴـﻦ
اﻟﻮﻗـﻮفﺣـﻮل
ﻃﻼﺑـﻪوﻋﻴﻬـﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻣﺮﺗﻴـﻦ ﺳـﻨﻮﻳًﺎ ﻟﺮﻓـﻊ
اﻟﻌـﺎداتزﻣﻼﺋـﻪ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ
ﺑﺜﻘـﺔ أﻣﺎم
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ.
ﻣﺎدوﻧـﻪ ﻓـﻲ دﻓﺘـﺮه وﻳﺠﻴـﺐ ﻋـﻦ ا¥ﺳـﺌﻠﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘـﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬـﺎ اﻟﻤﻌﻠـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺪى
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ
ﻓﻬﻤـﻪ وﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﺔ راﺟﻌـﺔ ﻟـﻪ ﺣـﻮل ﺻﺤـﺔ ﻣـﺎ
ﻣﺪارس اﺑﻦ
ﻟﻄـﻼب
اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
ﻫـﻲ
واﻟﻨﻔﺴـﻲوﻫـﺬه
ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺠﺎﻧـﺐ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲﻗﺪﻣـﻪ،
ﺑﺪء ﻣﻦ اﺳﺒﻮع
ﺧﻠﺪون أوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺪارس ً
اﻟﻤﻌﻠﻢ .

اﻟﺼﻔﻮف

اوﻟﻴﺔ

ﻳﻘـﻮم ﻣﺸـﺮوع ﻗﺮآﻧـﻲ ﺣﻴﺎﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻮﻗـﺖ
اﻟﻤﺨﺼـﺺ ﻟﻠﻘـﺮآن اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴـﺺ ﺣﺼـﺺ
أﺳـﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﺤﻔـﻆ ﻛﺘـﺎب ا ،ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ
إﺿﺎﻓﻴـﺔ
ً
ﺗﺪرﻳﺴـﻬﺎ ﻧﺨﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴـﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤـﺎت
اﻟﺤﺎﻓﻈﻴـﻦ ﻟﻜﺘـﺎب ا ﺗﻌﺎﻟـﻰ ،اﻟﻤﺘﻘﻨﻴـﻦ ﺣـﻜﺎم
إﺷـﺮاﻓﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮاً  ،وﺑﻤﺘﺎﺑﻌـﺔ
اﻟﺘـﻼوة ،ﻳﺸـﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴـﻪ
ً
ﻣﻦ إدارات اﻟﻤﺪارس وا£ﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﺮغ
ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎج.
وﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻤﺸـﺮوع ﻛﺎﻓﺔ ﻓـﺮوع ﻣﺪارس اﺑـﻦ ﺧﻠﺪون
ﺑﻘﺴـﻤﻴﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ،ﺑﻤﻌـﺪل ﺣﺼﺘﻴـﻦ
أﺳـﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻄـﻼب اﻟﺼﻔـﻮف اوﻟـﻰ ،وﺣﺼـﺔ واﺣـﺪة
ﻟﻄـﻼب ﻟﻠﺼﻔـﻮف اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ،وﺣﺼﺔ
واﺣـﺪة ﻟﻄـﻼب اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺤﻔـﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻳﺘـﻢ ﺗﻜﺮﻳـﻢ اﻟﺤﺎﻓﻈﻴـﻦ واﻟﺤﺎﻓﻈـﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪي؛ وﺗﻤﺘـﺪ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ
ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا
اﻟﻬـﺪف ﺗﻨﻈـﻢ اﻟﻤـﺪارس رﺣـﻼت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴـﺔ وﺗﻘﻴـﻢ
أﻧﺸـﻄﺔ رﻳﺎﺿﻴـﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴـﻦ ،ﺗﺘـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
دﻋﻮة أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮﺣﺔ واﻟﺴﺮور.
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ُّ
التعلم الممتع..

اليوم العالمي للمعلم

ً
تجربة مبهجة تجعل المتعلم مستمتعا بالعملية التعليمية
سليمان الفاضل  -الخبر
دراسات عليا في التخطيط التربوي

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

دفعت الثورة المعلوماتية الهائلة التي يشهدها العالم اليوم اإلنسان نحو البحث عن أفكار جديدة
قادرة على مواجهة متطلبات العصر ،وموا كبة تطوراته السريعة المتقدمة ،وهو ما فرض على التعليم
تحديات أساسية ومهمة ،ال تقتصر على نقل المعارف والمهارات ،وإنما تتضمن مساعدة المتعلمين
على االنخراط في العملية التعليمية ،ومن ثم زيادة الرغبة والدافعية لديهم الستكمال رحلة التعليم
واالنتهاء منها والتوجه لسوق العمل كأعضاء فاعلين ومؤثرين.

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

خطوات واسعة
في ظل هذا التطور الذي يخطو
ٍ
نحو ريادة المجاالت كافة ،أخذ التعليم على عاتقه
مسؤولية كشف اإلبداع وتطويعه وتطويره ليكون
لبنات لبناء المستقبل ،وأن يتطور ويتجدد ويكسر
فيه االعتياد والتقليد وجمود المشهد التعليمي
المثقل بالمناهج التقليدية وطرق التدريس
المبتذلة .فطالما سادت الصورة النمطية المرتبطة
بشكل خاص بالمفهوم التقليدي للتعليم ،وهي
أنه عمل روتيني ممل وصعب ،فمعظم الطالب
يتعلمون ألنهم مطالبون بذلك بدافع من األسرة
والمجتمع ،وبدافع ذاتي أحيانًا لدى فئة محدودة
منهم.
وال شك أن هذه الصورة النمطية أفرزت
العديد من الحلول الداعمة لمواصلة التعليم
ذات ًيا؛ إذ حاول العديد من المعلمين واألساتذة
تخطي حاجز السائد ،وإحداث طرق جديدة تجعل
مستمتعا بعملية التعلم .ومن هنا برزت
المتعلم
ً
ُّ
فكرة التعلم الممتع ليجعل التعلم تجربة مبهجة
ومحفزة وتكسر كل قيد يمنع المتعلمين من
ممارسته بحرية والتمتع بتجربته.

أهمية يف جميع أنحاء العالم
وانطال ًقا من هذه األهمية ،فقد استقطب التعلُّم
الممتع االهتمام العالمي لدى التربويين ،نظ ًرا
ألهميته في تخليص الطالب من المشاعر السلبية
مثل األنانية وحب الذات ،ومساعدتهم على التربية
الجسدية والتنمية الذهنيةً ،
وأيضا على التفاعل مع
البيئة من أجل تنمية الشخصية والسلوك .كذلك
يع ُّد وسيلة تعليمية تعتمد على عنصر الحركة ،بما
ً
وأيضا يع ُّد
يساهم في تثبيت معلومات الطالب.
طريقة عالجية تعمل على حل بعض المشكالت
تعريف
ويعرف التعلُّم الممتع بأنه نهج شامل للتعليم لديهم مثل العزلة والعدوان ،وأداة للتعبير عن
يهدف إلى رعاية شغف التعلم والتطوير المستمر انفعاالتهم المختلفة .وكذلك يتميز التعلُّم الممتع
طوال الحياة ،وذلك من خالل توظيف األفكار بمراعاة الفروق الفردية ويعمل على اكتشاف
اإلبداعية واألنشطة المتنوعة واالستراتيجيات قدراتهم وميولهم.
ُّ
إضافة إلى ذلك ،يساهم التعلم الممتع في
الحديثة في إثارة تفكير الطالب وجذب انتباهه لمدة
أطول ،وإثارة روح الدافعية والحماسة لديه ليبقى رفع دافعية المتعلمين للتعلُّم وإحداث حالة من
التدفق والمشاركة الفعالة باستخدام طرق ممتعة
متعل ًقا بالعملية التعليمية ويسعى وراء المعرفة.
ويذكر الفيلسوف األلماني فرايدرش نيتشة ومبتكرة للتعلم؛ إذ يحول الموقف التعليمي بكل
أن «الطالب يتعلمون بصورة أفضل عندما تكون عناصره ومضمونه التعليمي بصورة منضبطة
عملية التعلم ممتعة ،ألننا مفطورون على حب ومتناسقة إلى خبرات تعليمية مرنة وممتعة
المرح ،الذي أحد مصادره اللعب ألن في داخلنا يشاركون في تحديد مكوناتها؛ بغرض اكتساب
المعرفة مع تحقق المتعة.
طفل يتوق للعب».
ُّ
ومن أبرز ما يميز التعلم
وقد ظهر التعلم الممتع ،أو ما
الممتع قيامه على تطوير
ُيطلق عليه التعلم بالمرح أو
الخبرة التعليمية بمشاركة
الفكاهة أو الترفيه ،للجمع
ُّ يساهم
المتعلمين وفق منظور
بين التعليم والترفيه ،وقد
التعلم الممتع في
يحقق متعة التعلُّم وفق
تم ربط هذا المفهوم
رفع دافعية المتعلمين
ُّ
تنظيم شامل متكامل
قديما بالتلوين وإنتاج
ً
للتعلم وإحداث حالة من
لكافة عناصر العملية
وهو
التعليمية،
األفالم
التدفق والمشاركة
لتحقيق
التعليمية
يقوم على جعل العملية
الفعالة
األهداف التعليمية .ويتميز
التعليمية ممتعة ليس فقط
بانسجامه مع أساليب التقويم
للمتعلمين ،ولكن للمعلمين
الحديثة مثل :التقويمالتشخيصي،
ً
أيضا؛ فهو يجمع بين استراتيجيات
والتقويم البنائي بالمشاريع ،والعروض
التعلم الفريدة والموارد الملهمة واألدوات
المبتكرة ،ومن خالل القيام بذلك يظهر التعلُّم والمقابالت ،وخرائط المفاهيم ،وتقويم األداء
الممتع كتجربة مبهجة ومحفزة وتحويلية ،ومن ثَ َّم بالتقديم ،والعروض والمحاكاة والمناظرة ،والورقة
والقلم ،والتقويم بالمنتج أو المشروع ،وملفات
يساعد المتعلمين على اكتشاف متعة التعلُّم.
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اإلنجاز ،واستراتيجية ترمومتر المشاعر الثالثي
لمعرفة انطباعات المتعلمين عن الحص ة.
وتشير النظرية الترابطية ،والنظرية السلوكية،
والنظرية البنائية للتعلُّم إلى أن التعلُّم الممتع
تعلما بالفكاهة والمرح ،لكنه أشمل
ليس فقط
ً
من ذلك ،فهو مبني على أساس أنه ال يوجد
شخص سمعي  ،%100وال حركي  ،%100وال
بصري  ،%100بل إن الفرد الواحد يجمع بين كل
هذه الحواس لكن بدرجات متفاوتة ،وكلما كان
مشبعا لكل تلك الحواس كان أكثر جاذبية
التعلم
ً
وتشوي ًقا.
وبذلك فال يمكن اختصار التعلُّم الممتع في
مجموعة األنشطة أو األلعاب التعليمية التي
يجري تنفيذها في بعض المواقف ،بل هو توجه
يحول الموقف التعليمي بكل عناصره ومضمونه
التعليمي بصورة منضبطة ومتناسقة إلى خبرات
تعليمية مرنة وممتعة يشارك الطالب في تحديد
مكوناتها ،بغرض اكتساب المعرفة مع تحقيق
المتعة؛ إذ يعمل التعلُّم بالمتعة على تحريك
الدوافع الذاتية والداخلية للمتعلم في الموقف
التعليمي.
عوامل مهمة للنجاح
حتى تتحقق عوامل النجاح للتعلُّم الممتع
تقع على المعلمين مسؤوليات عديدة ،من أهمها
رفع العمل الوعي عند الطلبة بأهمية التعلُّم
الممتع ،وربطه بالحياة ،مع التركيز على المهارات
األساسية والدافعية لديهم .ويجب على المعلمين
التخطيط الجيد لكل درس ،وإعداد المواد
والوسائل قبل وقت الحصة ،وتوزيع المهام على
الطلبة قبل بداية األنشطة ،إضافة إلى العمل على
تعزيز الدافعية الداخلية لديهم مع ضرورة تقبلهم
النقد ،واستخدام الفكاهة؛ فالطريقة التي يتعامل
بها المعلمون مع طالبهم يمكن أن تزيد من
دافعيتهم ،إذا كانت غير سلطوية .ثم إن االستماع
لهم ومناقشتهم واستقبال التغذية الراجعة منهم
سيعكس ج ًوا اجتماع ًيا طبيع ًيا.
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أخالقيات المعلم..

محفز أساسي لتحسين مستوى
التحصيل وتحقيق مخرجات التعلم
السليم  -الرياض
سعد ّ
مشرف تربوي

يع ُّد المعلم حجر الزاوية في العملية
التعليمية التعلمية ،إذ ال يخفى على أحد
أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم ،إذ إنه
الركن الثاني أو المقوم الثاني للتربية بعد
المادة العلمية ،وهو ركن في غاية األهمية،
فهو الواسطة الضرورية لتنشئة األطفال ونقل
العلم إلى عقولهم وقلوبهم ،وإعدادهم ليكونوا
أجياال ً قوية متكاملة قادرة على المساهمة في
تقدم ونهضة أوطانها.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

حتى يضطلع المعلم باألدوار المنوطة به
لزاما تحلِّيه
في عملية التدريس والتعلم ،كان
ً
كاف من األخالق الفاضلة والقيم التربوية
بقدر
ٍ
اإليجابية ،باعتبارها (القيم واألخالق الفاضلة)
من الشروط الواجب توفرها لتحفيز المعلم
والمتعلم وحملهما على المشاركة إيجابًا داخل
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الفصل والمدرسة والمجتمع وجعلهما نافعين
ألنفسهما ووطنهما ومدركين النتمائهما اإلنساني.
فطالما كانت هناك عالقة وطيدة بين
التعليم واألخالق ،فال تعسف في القول إنه ال
تعليم دون تربية ،ومن ثم فال تنمية شاملة
مستدامة في غياب بناء منظومة من القيم التي
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تضمن لهذه التنمية تحققها واستمرارها .وهذا
ما يفسر نزوع القائمين والمهتمين بالشأن
التربوي والتعليمي نحو اعتماد مدخل القيم
من بين مداخل اإلصالح التربوي ،فالعلم الذي
ال يؤدي إلى الفضيلة والكمال ال يستحق أن
علما ،وإنه ليس من التعليم االهتمام
يسمى
ً
بالمعلومات فقط ،بل الهدف تهذيب األخالق
مع العناية بالصحة والتربية البدنية والعقلية
والوجدانية وإعداد الناشئة للحياة
االجتماعية.
وتع ُّد أخالقيات مهنة
مما ال
التعليم أحد أهم مدخالت
بين البيت والمدرسة
ال سيما حينما يعطى
النظام التعليمي التي
شك فيه أن تحلي
ينبغي للمعلم أن يسعى إلى توطيد العالقة
المعلم األولوية في
توجه سلوك العاملين
المعلم باألخالق الفاضلة
الغالب األعم لتنمية المتينة بين البيت والمدرسة ،وأن يخاطب طالبه
التربويين وتضبطه ،ألنها
أمر واجب وضرورة
معارف التالميذ واالرتقاء على قدر مستوياتهم الفكرية وقدراتهم العقلية،
تشكل لديهم رقي ًبا داخل ًيا
مهنية وأخالقية
بمهاراتهم من خالل أنشطة ويبتعد عن االنفعال والغضبً .
أيضا عليه أن
وتزودهم بأطر مرجعية ذاتية
مخلصا في التعليم لخدمة الدين والوطن
تعليمية منظمة وخاضعة يكون
ً
ترشدهم في عملهم؛ فهي تشكل
وحليما ومتأن ًيا،
للمتابعة والتقويم مع ترك بناء لوجه هللا ،وأن يكون صاب ًرا
ً
البعد الوجداني لشخصية المعلم،
وحاسما مع االنبساط ،مع عدم الغلظة
ا
وحازم
التنبيهات
صدف
تلتقطه
الهامش
على
القيم
ً
ً
وعلى ذلك ينبغي تمكين المعلم منها ،ذلك أن
المتعلم اليوم محتاج أ كثر من أي وقت مضى ،والتحذيرات والمواعظ التي قد يصادفها والفظاظة.
إضافة إلى ذلك يجب على المعلم أن يكون
إضافة إلى المعارف والمهارات ،إلى منظومة قيم المتعلم حينما يتورط في مخالفات متنوعة ،دون
تمكِّنه من استيعاب ثقافته وحضارته واالنفتاح االستناد إلى مشروع علمي منظم ومندمج في عامال ً بعلمه وقدوة لغيره ،وأن يكون زاهدا،
وحريصا على اإلفادة العلميةً .
أيضا عليه أن
المشروع التربوي للمؤسسة التعليمية.
ً
الواعي على الثقافات والحضارات األخرى.
ولهذا ،فكلما تمتع المعلم بالقدر الكافي من يعتبر المتعلمين كأبنائه ،من حيث الحرص
وتعرف أخالقيات مهنة التعليم بأنها كافة
على إعدادهم .وينبغي عليه كذلك أن
السلوكيات القيمية والحسنة التي يتصف بها أخالقيات مهنته التعليم كانت النتائج
يعمل إلعطاء أ كبر قدر ممكن
ممارسو المهنة ،والمتصلة بالعمل مباشرة ،مذهلة ،وظهر أثر ذلك في تحسين
ُّ
من المعلومات في أقل
سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية البيئة الصفية وزيادة التفاعل
تعد
وقت ممكن ،فضال ً عن
أو دينية ،والتي تشكل في مضمونها القواعد بينه وبين المتعلمين
أخالقيات مهنة
ذلك على المعلم التزام
الختفاء عنصر الخوف من
األخالقية للمهني في أفعاله وأعماله.
التعليم أحد أهم
خلق الحوار وتغليبه في
ومما ال شك فيه أن تحلي المعلم باألخالق المعلم؛ مما يجعل نسبة
مدخالت النظام التعليمي
المتعلمين،
مناقشة
الفاضلة أمر واجب وضرورة شرعية من جانبين :مبادرة المتعلمين في
التي توجه سلوك
واالبتعاد عن كل أشكال
أولهما أنه ال يمكن تصور المعلم بدون أخالق ،األسئلة واإلجابات ألسئلة
العاملين التربويين
التسلط والقهر.
إذ كيف يستقيم الحديث عن تشبع المتعلمين المعلم عالية دون خوف
وتضبطه
معلما
وبالتأكيد أن
بالقيـم اإليجابية ومعلمهم فاقد إليها ،وثانيهما أو وجل .وهنا تصبح العالقة
ً
هذه بعض أخالقه لن يكون إال
أنه ال يمكن بناء عالقات تربوية سليمة بين ودية ومشجعة فيتحسن مستوى
إيجاب ًيا في تعامله مع تالميذه داخل فصله،
المعلم والمتعلمين في غياب المعلم القدوة التحصيل وتحقيق مخرجات التعلم تحسنًا
ً
وقدوة لهم خارجه ،مما يساهم في بناء عالقات
ملحوظا.
المتخلق بأخالق العلم.
وهذه بعض األخالق الفاضلة التي يجب على تربوية سليمة داخل المؤسسات التربوية،
المعلم التحلي بها ،وهي كافية لضمان تنشئة تفيد المجتمع و ُتساعد في رقيه على جميع
ضرورة ملحة
ومن هنا ،لم يعد الحديث عن أخالقيات األطفال وإعدادهم ليكونوا لبنات صالحة متينة المستويات؛ ذلك أن المعلم الناجح هو قدوة
مخلصا في لطالبه في كل شيء ،فهو قدوة لهم في أخالقه
المعلم تر ًفا فكريًا تتم ممارسته لمجرد إشباع ألوطانهم .ومن تلك األخالق أن يكون
ً
نزعة عاطفية أو تلبية فضول عقلي ،بل إنه عطائه العلمي والتربوي ،وقدوة لطالبه خاصة وجميل تعامله والتحلي بالقيم الفاضلة ،ينتقي
ضرورة ملحة؛ إذ ال يفتأ المتتبعون لمسيرة ولمجتمعه عامة ،وأن يعامل الجميع بالسوية إال من األلفاظ أحسنها ،ومن العبارات أجملها،
التربية والتعليم في الكثير من بلدان العالم الضعيف ،فال ب َّد من رعايته ،كذلك عليه أن يعلم فيتط َّبع الطالب على ذلك ،فيأخذون من علمه
في كل لقاء ينبهون إلى خطورة الوضع األخالقي طالبه أن أعظم الخير ما أمر هللا ورسوله به ،وأن وسمته ،ويكونون قدوة لغيرهم برقي أخالقهم،
دوما وينوع مناهلها.
ويكونون منارات مشرقة في مجتمعاتهم.
والقيمي في المؤسسات التعليمية ومحيطها ،يوسع ثقافته ً
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مدارس من دون
طالب مشاغبين
كثير من الدول توقفت عن استخدام مصطلح (الطالب المشاغب) ،ألنه يعني إصدار حكم ،يبدو
كحل سهل ،ولكنه فاشل في الوقت ذاته ،يتعامى عن األخطاء التي وقع فيها األهل أو المدرسة أو
المجتمع ككل ،ويتهم الطفل بأنه هو المشكلة؛ يضعه في خانة يصعب  -بل ربما يستحيل  -أن يخرج
منها ،وبدال ً من مساعدته على التخلص من الصعوبة التي يواجهها ،يقال له أنت مختلف عن اآلخرين،
ولذلك فالخطأ فيك أنت .وفي المقابل هناك تجارب استطاعت حل هذه المعضلة ،ولم يعد هناك
طالب مشاغبون.
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منى أمين  -سويسرا
دراسات عليا  -منظمات دولية

مسميات وتصويبات
أسوأ ما يقع فيه البعض ،هو أنه بدال ً
من أن يركز على السلوك الخاطئ ،يكون
نقده منص ًبا على الشخص ،ومن البديهي أن
هناك فر ًقا جوهر ًيا بين أن يقول المعلم مثال ً
«هذا سلوك سخيف» ،وبين «أنت طالب
سخيف» .ولعل األفضل من كال الخيارين
أن نسعى لفهم دوافع القيام بهذا السلوك،
فكما يقال «ليس هناك طالب يتسبب
في مشكالت ،بل هناك طالب يعاني من
مشكالت».
وإذا اتفقنا على خطأ استخدام مسميات
الطالب المشاغب أو الطالب صاحب
المشكالت ،ألنها تحتوي على إهانة وإدانة ،فإن
هناك من يستخدم مصطلح أخف وطأة مثل
«الطالب من ذوي السلوكيات الالفتة للنظر»،
وقد اقترح البعض إطالق مصطلح «الطالب
من ذوي السلوكيات المبتكرة» ،لكن ذلك قد
يشجع اآلخرين على أن «يبتكروا» هم ً
أيضا
سلوكيات وتصرفات مشابهة.
ما يجب أن يدركه الجميع أن الطالب
الذي يفعل ذلك غال ًبا ما يكون هدفه
واحدًا ،وهو لفت النظر إليه ،أو على
األدق تنبيه اآلخرين إلى أنه يعاني
من مشكلة ما ،وأنه يحتاج إلى
المساعدة ،ألنه غير قادر على التعامل
معها بمفرده؛ يريد أن يراه اآلخرون،
ويشعرون بوجوده ،يريد أن ينظروا إليه
شخصا يستحق االهتمام ،ويتمنى
باعتباره
ً
أن تتاح له الفرصة ليشعر بالفخر بنفسه؛ إنه
يستفز من حوله ألنه يحتاج إليهم.
لو نظرنا إلى األمر بهذه الطريقة ،لكان رد
فعلنا مختل ًفا على ما يفعله الطالب ،حين
يقوم من مكانه بدون مبرر ،حين يصدر أصواتًا
غريبة ،حين يضايق زمالءه ،بإلقاء كتبهم أو
دفاترهم على األرض ،أو حين يجذب زميله
الجالس أمامه من مالبسه ،حين يرفض حل
التمارين أثناء الحصة ،وحين يستخدم العنف
في التعامل مع كل من حوله ،حين يستخدم
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ً
ألفاظا بذيئة ،إلى بقية السلوكيات ،التي يرد جوانب لم يفكروا فيها إطال ًقا ،ثم كشف لهم
ذكرها في تعليمات وزارة التعليم ،مقرونة أنه اتفق مع ولي األمر على االلتزام بتسجيل
ابنه في عيادة متخصصة في العالج النفسي
بالعقوبات التي تنال مرتكبها.
لألطفال والشباب ،وبها أطباء يتحدثون اللغة
الحل الفنلندي
األم لهذا الطالب ،ويفهمون الخلفيات الثقافية
عندما احتلت فنلندا المرتبة األولى عالم ًيا
إنكم تكرهونني
عملت في مدرسة دولية في ألمانيا ،كانت والدينية واألخالقية للبيئة التي قدم منها ،في الدراسة المعروفة باسم البرنامج الدولي
تضم حوالي  770طال ًبا وطالبة من  75دولة ،عالوة على متابعة أسبوعية من المشرفة لتقييم الطلبة ( - )PISAوالذي أجري أول مرة
االجتماعية ،ومربي الصف ،ومدير عام  ،2000وما زال مستم ًرا إلى اليوم  -حرص
وفي أحد األيام انتشر خبر مخيف في
ف
المرحلة المتوسطة .كما تم خبراء التعليم ي مختلف الدول على التعرف
أروقة المدرسة ،وهو أن طال ًبا
وضع خطة تعيد انضمامه على سر هذا التفوق ،واهتموا بتفاصيل
في الصف األول المتوسط
أسوأ
ف
ل
إ ى زمالئه ي الصف ،كثيرة عن هذا البلد الذي فرض إلزامية
مواد
سرقة
حاول
ما يقع ًفيه البعض،
من خالل إدماجه في التعليم منذ عام  ،1921والذي كان يعتمد في
كيماوية من المعمل،
هو أنه بدال من أن يركز
نظاما يفصل بين الطالب بعد الصف
فريق رياضي ،والقيام البداية
وطلب من أحد زمالئه أن
ً
على السلوك الخاطئ،
برحلة معهم خارج
الرابع ،حسب المستوى التعليمي لهم؛
يساعده بعد الحصول
ً
على
ا
منصب
نقده
يكون
حدود المدينة،
المتفوق يلتحق بنوع من التعليم
على هذه المواد ،على
الشخص
عن
بعيدًا
يؤهله لاللتحاق بالجامعة،
عمل مزيج قابل لالنفجار،
اإلطار المدرسي،
بمدارس
يلتحق
واألقل
لوضعه في المدرسة بعد
وغير ذلك من
نهاية اليوم الدراسي ،فتظاهر
تؤهله لتخصصات فنية
اإلجراءات التي تضمن
زميله بالموافقة ،لكنه اتصل بأمه
مثل ميكانيكي السيارات أو
من المدرسة ،وأبلغها بما يعزم عليه زميله ،عالج األسباب ،وال تقتصر
التمريض أو العمل في رياض
فحضرت فو ًرا وأبلغت اإلدارة التي قررت على العقاب ،وعلى األعراض
األطفال ،والطالب األضعف في
الخارجية ،دون فهم الدوافع.
مدارس يمكنهم بعدها االلتحاق
إخالء المدرسة بالكامل.
لكن الحقيقة التي ينبغي
بمهن ال تتطلب مهارات عالية.
توقع أولياء األمور أن يتم فصل الطالب
نهائ ًيا من المدرسة ،ولكن بعد أسبوع واحد ذكرها ،هي أن ولي األمر رفض تحمل
لكن البرلمان أقر في عام
من هذه الواقعة ،وجدوا مدير المدرسة يأتي أتعاب العالج النفسي ،واعتبر أن
 1968تعديال ً جوهريًا ،قضى
في الصباح ومعه هذا الطالب ،ويطلب من المدرسة تبالغ في وضع كل هذه
ببقاء الطالب سو يًا في نفس
المعلم السماح له بالدخول ،ألن تأخره كان الخطط وااللتزامات ،بسبب ما
المدرسة من الصف األول
بسبب مشاركته في اجتماع بحضور ولي أمره ،اعتبره «طيش شباب» ،فأيقن
حتى الصف التاسع ،دون
تم فيه االتفاق على اإلجراءات التي تضمن المدير أنه من غير الممكن أن
تفرقة على أساس المستوى
عدم تكرار التهديد الذي تعرض له الجميع .تعمل المدرسة في اتجاه،
التعليمي ،ألن الطبقية في
ما
كان حضوره كصاعقة للمعلمين وللطالب ،والبيت في اتجاه آخر ،وأن
أنواع المدارس تسببت
وألولياء األمور ،الذين يدفعون مبالغ باهظة المشكلة ليست في
في ترسيخ الطبقية في
يجب أن يدركه
اللتحاق أطفالهم بهذه المدرسة المرموقة ،الطفل ،بل في ولي األمر،
المجتمع؛ ابن األكاديمي
الجميع أن الطالب الذي
ً
لكنهم غير مستعدين مقابل ذلك أن الذي يلقن ابنه في البيت
يصبح أ كاديم ًيا ،وابن
يفعل ذلك ًغالبا ما يكون
يخاطروا بأرواح أبنائهم وبناتهم ،وهدد كثير ما ال يتفق مع القيم
العامل البسيط يلتحق
هدفه واحدا ،وهو لفت
المدرسة،
منهم بسحب أطفالهم من هذه المدرسة ،إذا السائدة في
بالمدارس التي تجعله
النظر إليه
وانتهى األمر بنقل الطالب
يرث مهنة أبيه .القضية
لم تطرد هذا الطالب «المشاغب».
مخصصة
مدرسة
إلى
لم تكن شكلية إطال ًقا ،بل
يف اجتماع طارئ سأل المدير المعلمين :للطالب من ذوي صعوبات
قامت على فلسفة شعارها
هل طرد الطالب من المدرسة سيحل التعلم.
(ال طالب متسرب من التعليم بعد
حتى ال يعتقد البعض أن مستقبل اليوم)؛ فلسفة تدمج وال تفصل ،وهو ما
مشكلته برمتها ،أم أنه مجرد ترحيل لها على
جا من الطبقة العليا
مدرسة أخرى ،أوليس هذا اإلجراء اعتراف الطالب الذي يقع في وضع مشابه سيضيع واجه في البداية احتجا ً
بفشل المدرسة وعدم قدرتها على التعامل ال محالة ،فإن هناك حال ً تنتهجه السلطات في المجتمع ،ومعها معلمو المدارس الثانوية
مع هذا النوع من الطالب ،وهل هناك أي األلمانية في الحاالت الصعبة ،إذ حين تشعر المؤهلة للجامعة ،الذين اعتبروا أن ذلك
مدرسة أخرى -ال تملك بالتأكيد اإلمكانيات أن ولي األمر هو السبب في المشكالت سيسبب تراجع المستوى العام للتعليم.
تماما ،إذ تبين
التي تتوفر لهذه المدرسة  -أقدر على حل ما المتفاقمة التي يعاني منها الطفل ،وأنه ال لكن ما حدث كان العكس
ً
عجزت عنه هذه المدرسة ،وقبل كل ذلك أال يصلح أن يتحمل مسؤولية التربية ،فإنها أن الطالب قادرون على مساعدة بعضهم
يعني طرده ببساطة أنه على حق في شعوره تنزع عنه حق الحضانة ،وتختار للطفل البعض ،واالرتقاء بالمستوى العام.
لعل القارئ يتساءل عن عالقة كل ذلك
بأن الجميع يكرهه ويتمنى التخلص منه .أسرة ذات أوضاع مستقرة ،وتتوفر فيها كل
صمت الجميع ألن المدير فتح عيونهم على الشروط الالزمة لضمان إعادة تربية الطفل بالطالب الذين يعانون من مشكالت تظهر

على قيم أفضل ،بما يساعده على االندماج
في مجتمعه المدرسي.

31

اليوم العالمي للمعلم
في سلوكياتهم وتصرفاتهم ،والحقيقة أن الثقة بالنفس ،دون أن يحط من قدر اآلخرين،
تكتف بدمج الطالب المتباينين وكلها مهارات تضمن أال يكون سلوكهم فيما
فنلندا لم
ِ
في المستوى التعليمي ،بل أغلقت المدارس بعد مثي ًرا للمشكالت في الصف.
توفر فنلندا معلمين يتمتعون بكفاءة
المعروفة باسم «مدارس التربية الفكرية»،
أو «مدارس ذوي االحتياجات الخاصة» ،عالية جدًا ،إذ يتم اختيار واحد فقط من
كل عشر متقدمين لاللتحاق بدراسة إعداد
وأصبح الجميع في نفس الصف.
علما أن التالميذ يلتحقون بالمدرسة المعلمين ،وتعطي هذا المعلم الثقة
ً
بعد إ كمال السنة السابعة ،على عكس الكبيرة ،بحيث يكون من حقه أن يختار
غالبية دول العالم التي يبدأ فيها التعليم الكتاب الدراسي الذي يقرره ،دون تدخل
من الوزارة ،ما دام استوفى الشروط ،وهؤالء
من سن ست سنوات.
المعلمون يعرفون كيف يتعاملون
وتجدر اإلشارة هنا إلى
مع كل طالب.
أن الكثيرين من أولياء
يجد
كما تقدم المدرسة
األمور في عالمنا العربي
كل طالب في
لجميع الطالب كل ما
إلحاق
يحاولون
فنلندا الرعاية التي
يحتاجونه لدراستهم من
بالتعليم
أطفالهم
يحتاجها ،من خالل توفير
كتب ودفاتر وأقالم حتى
المدرسي وهم في
اختصاصي طبي مساعد
الممحاة ،كل ذلك يكون
سن الخامسة ،بل
جميع
أثناء
في
له
ً
مجانا من الصف األول
ويبدؤون قبل ذلك من
الحصص
حتى نهاية التعليم اإللزامي
الروضة في حشو مخ
في الصف التاسع.
أطفالهم بالقراءة والكتابة
يجد كل طالب في فنلندا
والرياضيات واللغات وحفظ
الرعاية التي يحتاجها ،سواء كان ذلك
النصوص واألناشيد ،وينسون أن
الطفولة ال ينبغي هدرها بهذا الشكل ،وأنه من خالل توفير اختصاصي طبي مساعد له
يكفي تعليم األطفال في هذه السن المبكرة في أثناء جميع الحصص ،أو مساعد مدرس
المهارات االجتماعية الضرورية ،مثل تقبل يتابع مع المعلم األساسي احتياجات كل
اآلخر ،واالستعداد ليكون الطفل جز ًءا من الطالب ،ومن يحتاج إلى دعم أ كبر يجد
فريق ،بدال ً من التركيز على الفردية واألنانية ،جميع طالب الثانوية العامة في خدمته في
وتعلم الصدق كفضيلة في حد ذاتها ،وتعلم نهاية اليوم الدراسي ،في فترة حل الواجبات
أن يكون له رأي مستقل ،وأن يحسن المنزلية .ومن البديهي أن كل المدارس تعلم
اإلنصات ،وغير ذلك من أدب الحديث ،يتعلم بنظام اليوم الكامل ،وأن هناك وجبة غداء
يتناولها الطالب مع معلميهم في المطعم
المدرسي ،ويختار كل واحد منهم طعامه
من بين خيارات عديدة كلها صحية ،بحيث
ترسخ العادات الغذائية الصحية ،ويضمن
الغداء الجماعي تعلم
آداب المائدة ،في ظل
وجود المثل األعلى
بينهم ،وهو المعلم
القدوة.
هذه استراتيجية
فنلندا ،التي ال تتضمن
االختبارات
ضغوط
فهناك
والدرجات،
منهاج ينبغي تعلمه
خالل فترة الدراسة،
يحصل الطالب في
نهايتها على شهادته،
وهي بذلك استراتيجية
تهتم باإلنسان ،من
خالل فهمه والرغبة
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الصادقة في مساعدته وإدماجه في مجتمع
المدرسة ،ليصبح بعد ذلك منتم ًيا للمجتمع
الكبير خارج المدرسة.
فلسفة تولي أهمية كبيرة لكسب الطالب
من ذوي األصول األجنبية ،فتتيح لهم فرصة
تعلم لغتهم األم .و ُيشار إلى أن المنطقة
التعليمية للعاصمة هلسنكي توفر معلمين
ألكثر من أربعين لغة أجنبية ،عالوة على
ضمان توفير معلم تربية دينية لكل أتباع
األديان األخرى ،إذا اتفق ثالثة أولياء أمور
على األقل على حاجة أبنائهم وبناتهم لهذه
المادة.
في الصفين الثامن والتاسع تكون هناك
استطالعات رأي تفصيلية تشمل كافة
الجوانب الحياتية للطالب وأولياء األمور،
لضمان جودة التعليم ،وحل أي مشكالت
تعترض الطالب ،ومواجهة أي أخطار
محتملة من شعور الطالب باالضطهاد أو
التمييز أو عدم اإلنصاف في معاملته؛ المهم
أال يضطر الطالب لطلب المساعدة باللجوء
للفت األنظار إليه من خالل المشاغبة.

ختاما:
ً
لعل المشكلة في بعض األنظمة
التعليمية والمعلمين أنهم يتوقعون
أوضاعا مثالية ،فإذا وقعت كارثة كبيرة
ً
أو حتى مشكلة عادية ،فإنهم يكونون غير
مستعدين لها ،على عكس ما تفعله فنلندا،
بل والمدارس الناجحة حول العالم التي
تستعد مبك ًرا للتعامل مع حريق يمكن أن
يشب في المدرسة ،وكيفية خروج الجميع
دون حدوث فوضى ،ومع طالب يستخدم
العنف مع زمالئه ،دون االكتفاء بعقابه
واستدعاء ولي األمر الذي يقوم بممارسة
العقاب البدني معه ،فيرسخ داخله أن هذا
النمط من التعامل مقبول ،فيعود الطالب
الستخدامه مع زمالئه ،دون حل المشكلة
من جذورها.
المدرسة مثل الوطن ،ليس من حقها
أن تخرج أحدًا من حدودها ،مهما فعل
الشخص يظل جز ًءا منها ،ودورها استيعابه
وإعادة إدماجه ،ألن أي طالب يتسرب من
التعليم ،سيعتبر نفسه فاشال ً ،ويتوقف عن
محاولة إصالح نفسه ،بعد أن أدار له الجميع
ظهورهم ،وهو ما ال ينبغي أن يحدث أبدًا،
وخصوصا من المعلم التربوي الذي هو
ً
األقدر على أن تصبح مدرسته من دون
طالب مشاغبين.

علم نفس
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انهيار التعاطف
أسماء الراشد  -الرياض
مدارس ابن خلدون

لماذا عندما تخرج قصة مأساوية للعالم بشرط
أن تكون واضحة جدًا ،أي أن صاحب المأساة
معروف ،طفال ً كان أو رجال ً ،أو امرأة ،أو حتى
قط؛ يهب العالم للحادثة بمختلف جنسياتهم
ودياناتهم؟ ً
أيضا هذا ما يحصل في المجتمع
الواحد :نجد الكل يحمل القدر نفسه من التعاطف
والرغبة في التفاعل ،أو على األقل المواساة عند
وقوع قصة مأساوية لشخص معين.
ستقول األمر طبيعي ،بل هي قمة
اإلنسانية! ..ما الغريب يف الموضوع؟
الغريب  -عزيزي القارئ  -أن نفس المعاناة
عندما تحدث لمجموعة كبيرة يقل التفاعل ،أو
ر بَّما ينعدم بسرعة مع األيام وتتحول الحادثة

إلى تفاعل لحظي مؤقت ،أو تتحول إلى أرقام!..
لحظة لحظة ..لنقرب الصورة :لو خرجت عجوز
طاعن في السن أو شيخ كبير في السناب أو
تويتر أو غيرهما ،ويبكي من شعور الوحدة،
تماما عن
أو جهله في استخدام الجوال وعجزه
ً
التواصل مع العالم ،أو حتى تواصل العالم
معه؛ فسيشعر كل من يشاهد المقطع بالحزن
العميق ،ور بَّما يأخذه الحزن للبكاء والغرق
الكبير في المعاناة ثم سيتفاعل الكل بما
يحمل؛ عالم النفس سيغرد عن خطر الوحدة
واالكتئاب ،الطبيب سيغرد عن عالقة الحزن
بالسكتة القلبية ،الشاعر سيكتب قصيدة تخلد
القصة لزمن ليس بقليل ،الكُتاب سيجدون
أما من هم في عمر
محتوى يدفعهم للكتابةَّ ،
الخمسين فما فوق فسيشاهدون المقطع
مرتعدين وسيسمع أبناؤهم ثالثًا وثالثين
قصة عن بر الوالدين في تلك الليلة ،ألن لكل
زمان أميته ،وال أحد يعرف ما هي أمية زمانه.
وستتربع القصة في الترند لثالثة أيام  ...ور بَّما
تزيد.
ولكن لو خرج خبير أو باحث في برنامج
يتحدث عن المأساة التي يعيشها كبار السن
وخطر انعزالهم الخطير عن العالم وقلة
التواصل معهم ،لن يتفاعل أحد ،بل ر بَّما
ينظر الجميع لهذا الضيف باالستخفاف وكأن
هذه المعاناة شيء طبيعي وتغير في أسلوب
الحياة ،وكل الكبار نفس الحالة! ..والحقيقة أن
ما حدث في الحالة الثانية هو ما يسمى في
علم النفس (انهيار التعاطف) ،ويقصد
به (كلما زاد عدد الضحايا في مأساة ما
قل التعاطف) ،وهذا ما يحصل فعال ً
عندما نتحدث عن هيروشيما والحروب
العالمية والفقر في إفريقيا ،كل شيء
يتحول إلى أرقام ال شيء أ كثر وال أ كبر!!
هذه الحقيقة كانت موجودة ساب ًقا
على مستوى األسرة حتى ،ولكن دون
تفسير لها ،عندما يرغب األبناء والبنات
في مال من والدهم أو سفر أو عشاء في
الخارج ،كانوا يختارون الطفل الصغير أو
األكثر ً
حظا ويدفعونه لألب ليتحدث عن حاجته
جا صوته بالتعب والرغبة
الماسة لما يريد ،ممزو ً
في البكاء ،عندها ال يستطيع األب رفض الطلب،
هب األبناء كلهم يشتكون
على العكس
ً
تماما لو َّ
ويبكون فسيخف شعوره بالتعاطف وسيذهب
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بهم إلى القصة المأساوية التي تبدأ (يوم كنت
كبركم ،أو سنة من السنين)ً .
أيضا عندما تعاني
زوجة من عدم شعور زوجها بها فترة الوهن
على وهن ،وفي لحظات المخاض ،هذا يعني أنه
كاد يشعر بها لوال ما يسمعه ممن حوله ..كل
النساء يلدن!!
هذا االنهيار فتك بالعالقات وأقصى
القلوب بعضها عن بعض
الجميع يكره شعور الشفقة عليه ،لكن
الجميع ً
أيضا يحتاجون إلى الشعور بهم .وحتى
ال نصاب بانهيار التعاطف ،أو أن يضطر من
حولنا إلى استخدام الحيل لنتعاطف معهم أو
نشعر بهم ،ال بد أن ننظر إلى كل معاناة وكأنها
معاناتنا ،ال يمكن أن نفقد إنسانيتنا ألن المعاناة
ألما ،صوت
أصبحت فضفاضة ،األلم يبقى ً
الوجع يبقى هو نفسه سواء خرج من واحد
أو عشرة ،خرج من كبير أو صغير ،من قريب
أو بعيد ،من ذكر أو أنثى ،من معلم أو طالب،
من مريض أو طبيب ،من أب أو ابن .المعاناة
عندما تسكن القلب ال تفرق بين ما سبق ،وكل
ما تفعله هو الفتك بهذا القلب؛ ولهذا وصف
الرسول األمين المؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم بالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى ...في البيت
سماعك للحزين تعاطف ،رحمتك للخادمة
تعاطف ،تنظيمك وترتيبك لسريرك تعاطف،
عناق والديك تعاطف .في العمل التعاون
تعاطف ،الكلمة الجميلة تعاطف ،بشاشتك
تعاطف ،أحاديثك اإليجابية تعاطف ،استماعك
تعاطف ،صمتك في كثير من المواقف ليس
حكمة فقط ،بل تعاطف ورقي وارتقاء .وعندما
يوما بحاجة للتعاطف عليك أن تبحث
تشعر ً
عن شخص مستقر في جذوره كما قال برنييه
براون« :حين نبحث عن التعاطف ،نحتاج إلى
شخص مستقر ٍ في جذوره بعمق ،ويستطيع
ٍ
شخصا يقبلنا بنقاط
التمايل .واألهم أن يكون
ً
قوتنا ومعاناتنا .علينا أن نحترم معاناتنا
بمشاركتها مع شخص ا كتسب عن استحقاق
حق سماعها .حين نبحث عن التعاطف يدور
األمر حول التواصل مع الشخص المناسب».
في ختام المقال والمقام ال تنسى أنك من ذلك
الجسد الذي تحدث عنه محمد  -صلى هللا
عليه وسلم  -قبل  1400عام.

اليوم العالمي للمعلم

كثرة الحركة والنشاط لدى الطالب..
ً
ليست عيبا أو غباء!..
فيصل الرشيد  -بريدة
معلم تربية خاصة

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

طفا على السطح ،مؤخ ًرا ،العديد من المشكالت التعليمية والتربوية التي طالما تعددت أسبابها
ومضامينها ونتائجها؛ ومن بين هذه المشكالت مشكلة كثرة الحركة والنشاط ،أو ما ُيعرف علم ًيا
بـ»اضطراب فرط الحركة أو تشتت االنتباه» ،وتبدو واضحة من خالل الحركة السريعة لدى بعض
الطالب طوال اليوم الدراسي ،وتعريض زمالئهم للضرب والخشونة في التعامل ،وتكسير بعض
األدوات المدرسية.
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أشارت العديد من الدراسات إلى أنه يوجد
على األقل طالب واحد في كل غرفة صف دراسي
مصاب بكثرة الحركة والنشاط ،إذ تبلغ نسبة
انتشار تلك المشكلة  5في المئة من مجموع
سكان العالم ،وتزيد هذه النسبة على ذلك في
الدول المتطورة ،وقد دفعت هذه اإلحصائيات
بعض الباحثين لالعتقاد بأن تركيبة الدول
المتطورة وأجواءها قد تكون سب ًبا لحالة قصور
االنتباه وفرط الحركة عند أفرادها.
حالة نفسية مبكرة
تعرف مشكلة كثرة الحركة والنشاط بأنها
حالة نفسية تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة
عند اإلنسان وتستمر حتى البلوغ ،تمنع الطفل
ومن أبرز أعراض تلك المشكلة :تشتت
من التركيز ،أو اتباع األوامر ،أو السيطرة على االنتباه ،والسلوك االندفاعي ،والتحديات في
تصرفاته ،فتبقيه في حالة إلهاء شبه دائمة ،لكنها ضبط الذات ،وفرط النشاط وكثرة الحركة،
ليست عي ًبا أو غباء .وفي كل األحوال ال يجوز وعدم اإلنصات ،وإعطاء االنطباع بعدم معرفة
تشخيص هذه المشكلة في بيئة واحدة ،فكثرة ما يدور حولهم في الفصل ،والملل ،وعدم القدرة
الحركة والنشاط الزائد داخل الفصل ال تعني على التركيز على ما هو مهم ،وصعوبة أو عدم
أنه مصاب ،إذ يمكن أن تتسبب ظروف أخرى استعداد للتنقل من موضوع آلخر ،والعناد،
في أعراض تتشابه مع أعراضه من حيث الحركة وعدم انتظار الدور ،واإلجابة دون إذن.
الزائدة مثالً ،وقد تكون هذه األعراض ناتجة عن
وتعد كثرة الحركة والنشاط من االضطرابات
أسباب أخرى كأن يكون اليوم الدراسي ممال ً التي يتأخر فيها نمو بعض الصفات الشخصية
بالنسبة للطفل ،أو أن أسلوب معاملة المدرس للطفل ،ويتأرجح هذا التأخر بين  3و 5سنوات.
معه سيئ.
و ُيعتقد أن حاالت التباطؤ هذه قد تؤدي إلى
وقد ترجع أسباب مشكلة كثرة الحركة إعاقة النمو على الرغم من أن هذا االضطراب ال
والنشاط إلى أن طبيعة الطفل أصال ً هي التململ ،ينطوي على اإلصابة بمرض عصبي عضوي.
كذلك قد يكون مصابًا باضطراب القلق ،وهو
ويواجه المصابون بهذه الحالة صعوبة
أحد االضطرابات النفسية التي تجعله غير قادر في االندماج في صفوف المدارس ما يؤدي إلى
على التركيزً .
أيضا قد يكون الطفل مصابًا بفرط تدهور أدائهم المدرسي بسبب عدم قدرتهم على
نشاط الغدة الدرقية .إضافة إلى ذلك ،قد يكون التركيز ،لذلك يعتقد أغلبية الناس أنهم مشاغبون
أحد أسباب هذه المشكلة هو اضطرابات األذن بطبيعتهم .لكن وبالرغم من ذلك ،فإن هذه
ً
الداخلية،
وأيضا قد تكون من بين األسباب المشكلة لم تصنُّف من ضمن صعوبات التَّعلم؛
ف
تنمر
تعرض الطفل لمواقف ُعنف ي البيت أو ُّ
إذ يلتحق هؤالء الطالب بالمدارس العادية
في المدرسة ،أو يشاهدها ،فتجعله
كأقرانهم مشكِّلين تحد ًيا إضاف ًيا
يسلك سلوكًا عني ًفا.
لآلبا ء واألمهات والمعلمين،
من
عدد
وهناك
يتمثل في عدم قدرتهم
ترجع
العالمات التي قد تدل
على السيطرة أو التعامل
أسباب مشكلة كثرة
الطفل
إصابة
على
بالطريقة السليمة مع
أن
إلى
والنشاط
الحركة
بكثرة الحركة والنشاط،
ً
هؤالء الطالب.
طبيعة الطفل أصال هي
وحتى يتم التأكد منها،
التململ
فإنها تتطلب اختبار تلك
االختالف ال يعني
العالمات في بيئات مختلفة
اإلصابة
للتأكد من أنها من أعراض
لكن يرجى مالحظة أن
اإلصابة بهذا االضطراب كأن تتم
بعض األطفال بطبيعتهم هم أ كثر
مالحظتها مثال ً في الفصل ،أو في فناء
حيوية من غيرهم؛ ولذلك ال ينبغي تصنيف
المدرسة ،أو في المنزل أو خارجه ،أو في النادي ..أي طفل على أنه مصاب بكثرة الحركة والنشاط
وهكذا ،ويجب أن تستمر هذه األعراض لـ 6أشهر لمجرد كونه مختل ًفا من حيث التصرفات عن
متواصلة على األقل.
أقرانه فقط .ولهذا ال يصح تصنيف األطفال الذين
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ُيظهرون بعض اإلشكاليات في تصرفاتهم في إطار
المدرسة فقط ،بينما تكون تصرفاتهم اعتيادية
في المنزل أو عند اللعب مع أصدقائهم.
وبالرغم من أن العالج المتوفر لهذا
االضطراب ليس قاد ًرا على شفائه ،فإنه قد
يساهم في معالجة تلك األعراض .ويشمل العالج
عاد ًة االستشارة النفسية ،أو تناول العقاقير
الدوائية المناسبة ،أو قد يتمثل في الدمج بين
كليهما.
وبعيدًا عن المرا كز العالجية واألدوية
الطبية ،هناك العديد من الطرق التي تساعد
اآلباء واألمهات والمعلمين في التعامل مع
هؤالء الطالب ،ففيما يتعلق باآلباء واألمهات
عليهم عدم ضرب أطفالهم أو إهانتهم ،وعليهم
استخدام أسلوب الثناء والمكافآت كوسيلة
لتحسين سلوكهم ومراقبته .ويجب أن يضعوا
قواعد واضحة وقوائم واجبات روتينية كإجراءات
منظمة لمساعدتهم على التحكم في سلوكهم،
إضافة إلى تعليمهم مهارات اجتماعية .كذلك
على اآلباء واألمهات عدم وصم أطفالهم بألفاظ
مؤذية أو الحديث مباشرة عن مرضهم مع
اآلخرين.
أما بالنسبة للمعلمين ،فيمكن أن يضطلعوا
بدور كبير في التعامل مع الطالب المصابين
بكثرة الحركة ومساعدتهم على االستغالل
اإليجابي لنشاطهم الزائد ،وذلك من خالل
اطالعهم ومعرفتهم بكل ما هو جديد ومهم
ّ
حول هذا االضطراب واستخدامهم أسلوب
المكافأة والعقاب .إضافة إلى ذلك عليهم
معرفة أن أ كثر ما يتسبب في إصابة األطفال
بهذا االضطراب هو المثيرات الخارجية؛ لذا يجب
عليهم تخفيضها ما أمكن ،بعدم اإلكثار من
اللوحات اإلعالنية والنشرات الملونة على جدران
الصف ،وتقليل عدد الكلمات المكتوبة في كل
صفحة وتكليفهم بأقل قدر ممكن من الواجبات

المنزلية.

جوائز

إعالن أسماء المعلمين والمعلمات

الفائزين بجوائز التميز للعام الدراسي 1443هـ
أصدرت إدارة القياس والتقويم في شركة ابن خلدون قوائم المعلمين والمعلمات الفائزين بجوائز
التميز للعام الدراسي 1443هـ ،وذلك بعد اجتيازهم المعايير الخاصة بنظام التميز المعمول به والتي
تنعكس على جودة المخرجات التعليمية للطالب.
أعداد الفائزين بالجائزة
معلما
المسار الوطني  -بنين43 :
ً
المسار الوطني  -بنات 45 :معلمة
معلما ومعلمة
المسار العالمي30 :
ً

المعلمات الفائزات بجائزة التميز للعام الدراسي 1443هــ /بنات
اسم المعلمة

المجمع والمرحلة

التخصص

اسم المعلمة

المجمع والمرحلة

التخصص

سحر حمد محمد السبيعي

ابتدائية النفل

معلمة صف

رهف فهد محمد اللويمي

متوسطة النفل

معلمة لغتي

ريم سالم عبدهللا المطيري

ابتدائية النفل

معلمة صف

هدى منصور أبو طالب

متوسطة عرقة

معلمة لغتي

خلود عبدالعزيز سليمان المعجل

ابتدائية النفل

معلمة صف

مهرة دليل العتيبي

متوسطة عرقة

معلمة لغتي

ابتسام السلطان

ابتدائية الياسمين

معلمة صف

ندى أحمد المالكي

ثانوية النفل

معلمة لغتي

نورة البيشان

ابتدائية الياسمين

معلمة صف

أشواق العواجي

ابتدائية عرقة

معلمة علوم

ابتدائية الياسمين

معلمة صف

متوسطة عرقة

معلمة علوم

نورة العبيد

عرقة بنات  -وطني

معلمة صف

سالفة حسين غانم حسين

ثانوية الياسمين

معلمة كيمياء

نورة الهميم

عرقة بنات  -وطني

معلمة صف

نسمة حسن سليمان محمد

ثانوية عرقة

معلمة كيمياء

سارة الجنيدل

عرقة بنات  -وطني

معلمة صف

مريم عبده محمد أبو العمايم

ثانوية الياسمين

معلمة فيزياء

أريج المطيري
روابي النويصر

ابتدائية عرقة

معلمة إنجليزي

أسماء زكريا حسين حجازي

ثانوية عرقة

معلمة فيزياء

ابتدائية عرقة

معلمة إنجليزي

عبير بنت شداد العتيبي

بشرى العتيبي

ابتدائية الياسمين

معلمة إنجليزي

نورة محمد عويض الحربي

ثانوية الياسمين

معلمة أحياء

ابتدائية النفل

دراسات إسالمية

ابتدائية النفل

معلمة إنجليزي

جيهان محمد صالح الشهري

ابتدائية النفل

دراسات اجتماعية

رنا الدعجاني

الهنوف حمد أحمد الثميري

غالية عبدالرحمن وهف القحطاني

متوسطة النفل

معلمة إنجليزي

ياسمين الرشود

متوسطة الياسمين

معلمة إنجليزي

جيهان فتحي

ثانوية النفل

معلمة رياضيات

سميحة توفيق أمين أبو الرب

ثانوية الياسمين

معلمة رياضيات

روان تيسير أحمد القضاة

ثانوية المنار

معلمة رياضيات

جواهر العسيري

عرقة – ابتدائي  -أولي

معلمة رياضيات

تهاني العصيمي

عرقة  -ابتدائي  -أولي

معلمة رياضيات

ابتدائية المنار

معلمة لغتي

هيلة الزكري

ابتدائية عرقة

معلمة لغتي

ابتدائية عرقة

معلمة لغتي

هياء العمر

روان القرني

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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بدرية العشيوان

ثانوية النفل

محضرة مختبر

عبير محمد السهيل

متوسطة عرقة

محضرة مختبر

أسماء راشد محمد العبداللطيف

ثانوية الياسمين

أمينة المصادر

أمجاد سعد سليمان الضويحي

ثانوية الياسمين

موجهة طالبية

ريم األحمد

ابتدائية الياسمين

رائدة نشاط

فاتن الغامدي

متوسطة الياسمين

تربية فنية

أرجان الفغيم

ثانوية المنار

سكرتيرة

هدى المطيري

ابتدائية المنار

مدخلة بيانات

منال الذياب

ابتدائية المنار

مراقبة

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

المعلمون الفائزون بجائزة التميز للعام الدراسي 1443ه ـ
اسم المعلم

المعلمون والمعلمات الفائزون بجائزة التميز للعام 1443ه ـ  -عالمي

المجمع والمرحلة

التخصص

اسم المعلم/ة

المجمع والمرحلة

التخصص

أحمد صبحي مصلحي محمد

عرقة  -أولية عرقة

معلم صف

عاطف يوسف أحمد سليمان

عرقة  -أولية عرقة

معلم صف

ماريسول أغادولين

عرقة  -رياض األطفال

KG

محمد رشدي أمين محمد

عرقة  -أولية عرقة

معلم صف

ميشيل دكامبو

حماد أحمد حسن عبدالفتاح

ابتدائية النفل  -بنين

معلم صف

عرقة  -رياض
األطفال

KG

إسماعيل فؤاد محمد موسى

عرقة  -أولية عرقة

معلم صف

عبير علي القطامي

عرقة  -رياض األطفال

KG

عماد عبدالحميد يوسف

الياسمين  -أولية

معلم صف

لويلين ماركيز

الياسمين  -رياض األطفال

KG

منصور محمد سعيد الفقيه

ابتدائية الياسمين

رياضيات

صيتة بداح حزام القحطاني

المنار

معلمة صف

محمود سعيد أحمد محمد

ثانوية الياسمين

رياضيات

نيرمين إبراهيم أنور السيد

المنار

معلمة صف

حاتم جمعة عبدالحميد خضر

ثانوية الياسمين

رياضيات

محمد عطا

ثانوية النفل

رياضيات

شيبا خان

المنار  -ابتدائي

علوم

محمد راضي رضوان

ثانوية عرقة

رياضيات

صبا عبدالرؤوف

حمدين زين الحمراوي

ثانوية عرقة

رياضيات

شذا محمد حسن القطناني

الياسمين  -ثانوي

علوم

المنار  -متوسط

علوم

محمد عبدالغفار صبري

متوسطة المنار

علوم

هنوف علي شحاذة العنزي

المنار  -أولية

خالد وليد محمود ربابعة

متوسطة عرقة

علوم

أحمد عبداللطيف شعيب

ثانوية الياسمين

فيزياء

محمد علي محمد بدر

ثانوية الياسمين

أحياء

أحمد ناجي عبدالحافظ

ثانوية عرقة

كيمياء

محمود أحمد هالل إبراهيم

ثانوية عرقة

لغة إنجليزية

همام تمام عبدالجواد سيد

ثانوية المنار

لغة إنجليزية

عربي
عربي

خولة شداد طلع المطيري

المنار  -متوسط

شروق السهلي

الياسمين  -عليا

عربي

نورة عوض المعاري

عرقة  -متوسط

لغة إنجليزية

عرقة  -ابتدائي

لغة انجليزية

مي طارق خليفة عامر

المنار  -متوسط

لغة انجليزية

آالء إبراهيم قميحة

عرقة  -ثانوي

رياضيات

محمد محمود سالم أحمد

ابتدائية الياسمين

لغة عربية

خولة العسكر

عرقة  -أولية

إسالمية

محمد أحمد عبدالوهاب الشاعر

متوسطة المنار

لغة عربية

سارة الربعي

احمد محمد برنس

ثانوية عرقة

لغة عربية

منال عبدهللا الفي الحربي

عرقة  -متوسط

إسالمية

سمير عبدالمنصف عبدالحميد

ثانوية عرقة

لغة عربية

نوف القحطاني

المنار  -أولية

إسالمية

الياسمين  -عليا

إسالمية

رامي محمد خليل عبدالسالم

ثانوية الياسمين

لغة عربية

أمال مرسي

الياسمين

فرنسي

محمد كرامة عاشور بازغيفان

متوسطة المنار

إسالميات

يحيى الجلب

الياسمين  -بنين

فنية

مصطفى عبدالمجيد فتوح

متوسطة الياسمين

إسالميات

رباب الجاسم

المنار

فنية

محمد إبراهيم

ثانوية النفل

اجتماعيات

أسيل مصلح

الياسمين  -متوسط

حاسب آلي

محمد إبراهيم أبو زيد

ثانوية عرقة

اجتماعيات

شهد السالم

المنار

رائدة نشاط

محمد سعد حسن السيد وادي

ابتدائية الياسمين

هدى العتيبي

الياسمين

رائدة نشاط

محمد رضا فودة أبو العزم

عرقة  -أولية عرقة

حاسب آلي

غدير المجذوب

عرقة

مساعد إداري

نادية سليمان نايف الشمري

المنار

محضرة مختبر

أنفال الرصيص

الياسمين

مراقب

أسماء القحطاني

الياسمين

مدخلة بيانات

هيثم علي البسيوني

متوسطة الياسمين

ياسر الغنام

ثانوية المنار

محمد عادل شبكة

ثانوية عرقة

محمد أحمد علي سالم

ثانوية النفل

مشاعل الغفيلي

حاسب آلي

موجه طالبي
موجه طالبي
موجه طالبي
موجه طالبي

محمد أحمد عبدالرحمن إبراهيم

عرقة – أولية عرقة

فنية

محمد عبدالوهاب خليفة

الياسمين – أولية الياسمين

فنية

إبراهيم عبد الغفار

ابتدائية عرقة

رائد نشاط

محمد إبراهيم بهيج

ثانوية عرقة

رائد نشاط

عبدهللا محمد ناصر آل عثيمين

ثانوية الياسمين

رائد نشاط

طارق فؤاد

ثانوية النفل

رائد نشاط

محمود محمد خضر السيد

ثانوية المنار

مصادر تعلم

عبدهللا زيدان صالح نجار

ثانوية المنار

بدنية

آمر مصطفى محمد جفالن

ثانوية الياسمين

بدنية
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استراتيجيات

األمواج المتداخلة..

ِّ
إحدى االستراتيجيات الحديثة التي تنمي مهارات
التفكير لحل المشكالت التعليمية
منى العيبان  -الرياض
مديرة الشؤون التعليمية  -بنات

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

اهتماما كبي ًرا باستراتيجيات التدريس المعرفية ،على حساب
يهتم التعليم في الوقت الحاضر
ً
االستراتيجيات السلوكية ،ويعود ذلك إلى كونه يعني الحصول على المعرفة وتنمية أنماط التفكير
لدى المتعلمين أ كثر من اهتمامه بتحصيلهم المعرفي.
وطالما اُعتبرت استراتيجيات التدريس الجيدة وسيلة فاعلة لتحقيق التفاعل بين أطراف الموقف
التعليمي ،فضال ً عن تحديد األداء الذي يقوم به كل من المعلم والمتعلم ،إضافة إلى توجيه الدرس
نحو تحقيق النتاجات المحددة مسب ًقا ،فهي ال تركز على الجانب المعرفي فقط ،بل على الوجداني،
وذلك بالتفاعل االجتماعي بين المتعلمين ،ويكون المعلم مرشدًا ،وميس ًرا ،وقائدًا.

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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تأتي استراتيجية األمواج المتداخلة من
بين االستراتيجيات الحديثة الجيدة التي تحقق
التعليم الكفؤ ،نظ ًرا الستنادها على االتجاه
مكونات االستراتيجية
المعرفي في التعلم والتفكير ،وذلك بالتركيز على
وتتك َّون استراتيجية األمواج المتداخلة
العقل وعملياته؛ ذلك أن المعلومات المحددة
األولية تز ِّود المتعلم باستثارة ذهنية مناسبة من مجموعة من الخطوات تعتمد على إحداث
لتوسيع موجة معرفته ،وتتضح أهمية هذه تغيرات معرفية مبنية على التفاعل القائم في
االستراتيجية من خالل تنمية مهارات التفكير الحوار عن طريق ربط الخبرات السابقة بالالحقة،
لدى المتعلم بالكشف عن االستعداد المدخلي وتكوين عالقة بينهما فيما يتصل بالموضوعات
التي تدرس للطالبات  ،بغية فهمها
والعمليات
القبلية
للمفاهيم
ونقدها أو الحكم عليها باألحداث
والمعالجات الالزمة ،إضافة
تستند
واألشياء الجديدة ،وتتمثل
واسعا
إلى إعطائه مجاال ً
ً
اتيجية
ر
است
هذه الخطوات في :تحديد
للشعور بالثقة بالنفس
أهداف المادة المتعلمة
من خالل إعداده ألوراق
األمواج المتداخلة على
تحديدًا سلوك ًيا ،وتحديد
العمل للموضوعات التي
االتجاه المعرفي في
العمليات والمعالجات
تتضمن موجات متداخلة
التعلم والتفكير ،وذلك
الذهنية التي يراد تنميتها
من المعلومات تتم
بالتركيز على العقل
وتعلمها ،يليه تحديد مهارات
المجموعة
مناقشتها مع
وعملياته
التفكير التي يراد تنميتها،
الصفية المتعاونة ،مع منحه
ثم تطبيق أسلوب الكشف عن
فرصة التعبير عن رأيه من خالل
االستعداد المدخلي للمفاهيم القبلية ،يليه تنظيم
المناقشة الجماعية.
وتع َّرف استراتيجية األمواج المتداخلة المتعلمين على صورة مجموعات متعاونة،
بأنها استراتيجية قائمة على العقل وعملياته وأخي ًرا قياس األخطاء والسرعة والنتائج.
في المقابل ،هناك عدة عمليات تتضمنها
واألداء المعرفي للمتعلم وبيئته ،إذ يستخدم
المتعلم مجموعة عمليات تفكير في ضفيرة استراتيجيات التدريس من خالل هذه
واحدة للوصول إلى حل لمشكلة تعليمية أو االستراتيجية تبدأ بتحديد استراتيجية جديدة
إ كمال معلومة ناقصة ،أو للتوافق مع الهدف عن طريق مهمات إبداعية قصصية ،يليها
استعمال استراتيجية الخرائط المفاهيمية كإبراز
والمعرفة.
مشاكل إبداعية ،ثم التقوية من خالل إدخال
تقدما وتثبيط األفكار
الجديد كاستراتيجيات أ كثر
ميزات االستراتيجية
ً
تستند هذه االستراتيجية على االتجاه القديمة ،وأخي ًرا زيادة فاعلية التنفيذ بالرجوع إلى
المعرفي في التعلم والتفكير ،ويتم التركيز العملية والتطبيق المتعدد ،وتطبيق األخطاء
فيها على العقل وعملياته ودور األداء المعرفي المقللة بوقت حل مخفض.
وتتعدد أشكال األمواج المتداخلة للتعلم
والبيئة والمجال كإشارة لتفاعل هذه المكونات
في ضفيرة معرفية تمثل األداء المعرفي العقلي والتفكير في استراتيجية األمواج المتداخلة؛
للمتعلم ،يتوصل من خاللها إلى عدد من الحلول موجة ترتفع وأخرى تنخفض ،وتكون عبارة
للمشكالت التعليمية التي تواجهه ،أو العمل عن مجموعة من المترتبات وهي :موجة مد،
وموجة جزر ،وموجة تثري ،وموجة
على إ كمال صورة معرفية تحتاج إلى
تضمحل ،وموجة بعيدة عن
بعض المعلومات لتكون بشكل
االستقرار والثبات ،وأخي ًرا
كامل.
يتمثل
الموجة في مهب الريح.
استراتيجية
وتتمتع
دور المتعلم في
ووف ًقا لهذه المترتبات
األمواج المتداخلة بالعديد
استراتيجية األمواج
المعلومات
تز َّود
من المميزات أبرزها:
في ضرورة أن
المتداخلة ً
المحددة األولية باستثارة
أن المتعلم يكون محور
ويتقصى
ا
نشط
يكون
ذهنية مناسبة لتوسع
العملية التعليمية ،إضافة
المعلومات
موجة المعرفة ثم تضمر
إلى مساعدته بالوصول
ويكتشفها
ثم تتوسع ثم تكبر ،وهكذا
لحالة االتزان المعرفي .وتتميز
ً
تكبر الموجة المعرفية في التعلم
أيضا بدعمها
هذه االستراتيجية
للتعلم الجماعي مع العمل على تنمية التفكير
بشكل تدريجي ومتشعب.

39

والتفكير وهو الحال في الموقف الصفي؛ إذ
إن فهم الموجة المعرفية يرتفع حينما تكون
المعلومة مناسبة للمعرفة اإلنمائية التي يمر
بها الطالب وتنخفض حينما تكون بحاجة للتطور
والنماء ،وهكذا يسير التطور المعرفي وفق موجة
وراء موجة في هذه االستراتيجية.
دور المعلم
وتوضح استراتيجية األمواج المتداخلة
التسلسل التوظيفي الستراتيجيات متعددة في
تقديم أنموذج جديد يسمح باالعتراف بالفروق
الفردية بين المتعلمين الذين يحتفظون
بمجموعة من األساليب المختلفة مع االستجابات
المرتبطة والمتعلقة بالتاريخ السابق الستخدام
تلك األساليب ،مع االستمرار في استخدامها
لفترة طويلة حتى لو كانوا يعرفون غيرها؛ ألنها
مفيدة في ا كتساب المهارات التي تسهل من حل
المشكالت التعليمية الجديدة.
ويتمثل دور المتعلم في استراتيجية األمواج
نشطا ويتقصى
المتداخلة في ضرورة أن يكون
ً
المعلومات ويكتشفها ،وأن يكون اجتماع ًيا
يقوم ببناء المعرفة بشكل اجتماعي من خالل
التفاعل مع اآلخرين .في حين يتمثل دور المعلم
في هذه االستراتيجية في توفير طرائق متعددة في
التقديم والتوضيح ،وتنظيم الخرائط المفاهيمية
ومراقبة نشاط الطالب ،إضافة إلى قياس زمن
التعلم وتنمية االستراتيجيات الجديدة وتثبيط
غير المفيدة.
ويقوم المعلم في هذه االستراتيجية بتنظيم
البيئة التعليمية التعلمية التي تساعد على
تفاعل المتعلمين وبناء المعرفة لديه ،كذلك
يساعدهم على تشكيل الروابط بين أفكارهم.
ً
أيضا يقدم األنشطة والتفسيرات والتغذية
ل
الراجعة لهم ،إضافة إ ى مالحظة أدائهم وتفاعلهم
ويحدد استجاباتهم ومعرفتهم السابقة ،وطرح
األسئلة وإثارة المشكالت وتهيئة مواقف التعلم
المحيرة إلثارة حب االستطالع لديهم ،وتشجيع
العمل التعاوني والتفاعل االجتماعي وتطوير

عمليات العلم لديهم.

أفـــكار

نموذج «هيلدا تابا»..
منهاج طريق للتعامل مع مختلف المواقف التعليمية
بالتفكير والتأمل
مزنة الحبابي  -الرياض
جامعة األميرة نورة

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

يتبنى التدريس الحديث نماذج تدريسية تشكل الجانب التطبيقي لما توصل إليه علماء التربية
والتعليم في المواقف الصفية التي تستند إلى أصول مستمدة من نظريات تعليمية ونفسية لها
تطبيقات صفية ،قد تفضي إلى نتائج إيجابية في معالجة التدنيالحاصل في مستويات التحصيل لدى
علما
الطالب ،إضافة إلى تنمية مهارات االستقراء والتحليل لديهم .وبناء عليه ،فقد أصبح التدريس ً
رصينًا يعتمد على أصول مدعومة بالبيانات واألدلة العلمية ،حتى بات عملية منظمة تسير وفق
خطواتعلمية تسعى لتحقيق األهداف التعليمية المحددة للمواقف التعليمية.

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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ويأتي نموذج التفكير االستقرائي أو
االستكشافي الذي أسسته «هيلدا تابا»  كأحد
أبرز النماذج التدريسية التي تستهدف تنمية
التفكير؛ إذ يعمل على تأهيل الفردللتعامل مع
مختلف المواقف التعليمية بالتفكير والتأمل
وحل المشكالت .كذلك يساعد هذا النموذج
على التوصل إلى حلول للمشكالت وقياسها
وتقويمها.
واشتهرت «هيلدا تابا» بهذا النموذج الذي
وضعته في عام  1962في كتابها الشهير( تطوير
المنهج :النظرية والتطبيق) الذي كان تهذي ًبا
وتعديال ً وإضافة للنموذج الذي جاء به «رالف
تايلور» في عام  1949ونشره في كتابه) المبادئ
األساسية في المناهج وطرق التدريس) الذي
يعتبره المنهجيون الدستور الرسمي للمناهج
وطرق التدريس الذي ما زال يسيطر علىنظرية
المنهج منذ منتصف القرن الماضي.
بادئ ذي بدء ،الحظت «هيلدا» أن أستاذها
«تايلور» سار بنموذجه من األعلى إلى األسفل،
فقدمت نموذجها الذي يجيب عن ذات األسئلة
التي طرحها «تايلور» ،غير أنها رأت أن هذا
النموذج يجب أن يبدأ من األسفل إلى األعلى،
تتمثلالخطوة الثانية في
وكانت تركز على بناء المنهج على أساس
اختيار الوحدات الدراسية .والثالثة في تعديل
االنتقال من الجزء إلى الكل أو من المثال إلى
أما الرابعة فتتلخص
القاعدة.
ودمج الوحدات الدراسيةَّ .
في تطوير ودمج الوحدات الدراسية .والخطوة
ف
وانطلقت «تابا» “ ي نموذجها من فرضيات
ل في تنفيذ الوحدات الدراسية .
الخامسة تتمث 
نوعا منالتفاعل
ثالث :أولها التفكير الذي يمثل ً
ُيذكر أن «هيلدا تابا» ُولدت في إستونيا عام
خطوات النموذج
بين المتعلم والمعلومات؛ إذ ال يستطيع المتعلم
حددت «هيلدا» خطوات النموذج الذي  1902وواصلت تعليمها هناك ،حتىحصلت على
أن يتعلم بصورة منظمة مالم يستخدم عمليات
عقلية معينة لتنظيم الحقائق في نظام مفاهيم جاءت به بشكل أدق من نموذج «تايلور» ،الدرجة الجامعية في اللغة اإلنجليزية والفلسفة،
أما الفرضية وأ كدت أهمية الحاجات ونواحي السلوك ثم حصلت على منحة دراسية ألمريكا ،وأ كملت
معين والوصولإلى نتائج محددةَّ .
الثانية ،فتمثلت في إمكانية تعليم التفكير من المراد تغييرها ،وقامت بتوضيح العالقة بين الماجستير بنجاح في كلية خاصة بالنساء في
خالل تعليم استراتيجيات تفكيرية يستطيع تلك الحاجات ،وركزت على استخدام الطريقة كاليفورنيا اسمها برن مور في عام  ،1927وبعد
المتعلم استخدامها في حل المشكالت التي االستقرائية لتطوير المنهج؛ أي البدء من الجزء ذلك التحقت بجامعة كولومبيا لدراسةالدكتوراه
ّ
منظر المنهج المعروف «ويليام
تحت إشراف
إلى الكل .
تواجهه.فيحين تمثلت الفرضية
ويحتوي نموذج «هيلدا تابا» على كيلباترك» ،وحصلت عليها من كلية المعلمين
الثالثة في التفكير الذي
خمس خطوات رئيسة لتحقيق في عام  .1932وحظيت «تابا» بفرصة التتلمذ
يجب أن يتم بالتدريج
تطوير المنهج الدراسي ،تتمثل على يد الفيلسوفالتربوي «جون ديوي» الذي
المنظم
المنطقي
يحتوي
خصوصا في أعمالها األخيرة.
الخطوة األولى في إنتاج الوحدات تأثرت بأفكاره،

.

للمعلومات
ً
نموذج «هيلدا تابا»
إثر ذلك ،تقدَّمت «تابا» للعمل في جامعتها
الدراسية حسب مستوى
وغال ًبا
على خمس خطوات رئيسة
والمادة التي تخ ّرجت فيها في إستونيا ،إال أن طلبها
الصف الدراسي
ما تستخدم
لتحقيق تطوير المنهج
العلمية ،وهذا يتطلب اتباع قوبل بالرفض حتى وجدت عمال ً كمعلمة للغة
طريقة «هيلدا»
الدراسي
ثماني خطوات فرعيةتتلخص في :األلمانية في مدرسة بنيويورك التي كانت ضمن
االستقرائية ،بحيث
تحديد الحاجات ونواحي السلوك المدارس التي تهتم بالتقويم وكان يرأسها
تقدم منخاللها
جه لها دعوة االنضمام لفريق
األمثلة للمتعلم ليصل
المراد تغييرها ،وصياغة األهداف« ،تايلور» الذي و َّ
واختيار المحتوى ،وتنظيم المحتوى ،التقويم في جامعة أوهايو ،وأصبحت فيما بعد
إلى المفهوم األعم واألكبر،
واختيار الخبرات التعليمية ،وتنظيم الخبرات مديرة للمناهج في جامعة شيكاغو ،ثم انتقلت
فيجري التعلُّمبطريقة االستقراء التي تتيح
للمتعلم أخذ الجزئيات والربط بينها حتى يصل التعليمية ،وتحديد ما يمكن تقويمه وكيفية إلى كلية سان فرانسيسكو وواصلت دراساتها في
إلىالتعريف العامللمفهوم .وال شك أن هذه
تقويمه ،والتأكد من التوازن والتتابع .في حين المنهج ،إلى أن توفيت في عام .1967
الطريقة ناجحة ،ألنها تعطي المتعلم فرصةلكي
يعمل تفكيره في عملية الربط بيناألجزاء.
مهمات ضرورية
ل
يهدف نموذج «هيلدا» إ ى تطوير
العمليات الفعلية المرتبطة باالستقراء
واالستدالل وتكوين المفاهيم ،وذلك
باستعمال عمليات التجمع والتنظيم
والتبويب للبيانات والمعلومات .وقد
حددت في هذا النموذج ثالث مهمات :أوله ا
تكوين المفهوم ،وتؤدي هذه المهمة إلى
استثارة الطالب للقيام بتحديد المعلومات
المنتمية للظاهرة وتعدادها ،وعمل قوائم
وتوزيع البيانات والمعلومات إلى فئات،
وف ًقا لمعيار تشابه معين ،ووضع البيانات
المصنفة في فئات.
ف
أما المهمة الثانية ،فتتمثل ي تفسير
َّ
البيانات ،وتتم من خالل تحديد نقاط
االختالف والتشابه والتمييز بين خصائص
المفاهيم ،وربط المعلومات بعضها
ببعض ،وتحديد السبب والنتيجة.
وتتلخص المهمة الثالثة في
تطبيق المبادئ والتعميمات،
وتتضمن هذه المهمة العمليات،
وشرح الظواهر غير المألوفة ،ووضع الفرضيات،
وتوضيح التنبؤات ،وتبرير الفرضيات والتحقق
منها.
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وسائل

«التليجرام»..

أداة مجانية توفر بيئة تعلم وتعليم مرنة
وتفاعلية ومستمرة
بدور المالكي  -الطائف
جامعة الطائف -تقنيات تعليم

في ظل التطور التقني السريع الذي يشهده العالم اليوم
أصبحنا نجد أنفسنا أمام العديد من الوسائل والبرامج
والمواقع والتطبيقات والبرمجيات ،التي تظهر علينا يوم ًيا
لغرض التواصل االجتماعي ،والتي يمكن توظيفها ً
أيضا
بالتواصل والتراسل االجتماعي في العملية التعليمية بشكل
عملي ووظيفي ،بهدف تيسير الكثير من المهام على المعلم
والمتعلم في العملية التعليمية.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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يأتي «التليجرام» كأحد أبرز تطبيقات بالواجبات والمهام التي تم تكليفهم بها من
التواصل االجتماعي التي بدأ استثمارها ،أخي ًرا ،قبل المعلم ،إضافة إلى توفيره خاصية إنشاء
بدرجة كبيرة في التعليم ،وذلك من خالل تمكينه قنوات ومجموعات لتدفق المناهج الدراسية،
الطالب والمعلمين من التواصل عبر المحادثات وكذلك يمكن دمجه في أحد المواقع التعليمية
الصوتية والمرئية (الصوت والفيديو) ،وكذلك كأداة دعم ومساعدة مفيدة.
ويسمح التطبيق للمعلم أو المشرف
مشاركة المحاضرات والدروس التعليمية
ومساندتها بتعزيز االتصال والتواصل عن بُعد ،بإعداد مجموعة يقدم فيها مالحظات
بما ُي َمك ُِّن المعلم من إظهار مهارات تعليمية للطالب تحت إشرافه ،ويتيح للجامعات
بطرق مختلفة ،ويساعد الطالب على تحصيل أو إدارات المدارس فرصة السماح
مادة علمية ،والتوسع بمصادر متعددة ،بإنشاء قنوات «تليجرام» لغرض تتبع
مما يساهم في خلق بيئة تعلم وتعليم مرنة استفسارات الطالب ومخاوفهم بحيث يكون
الرد عليها مفيدًا جدًا .ويساعد في عمل مجموعة
وتفاعلية ومستمرة.
خاصة بالمقرر الدراسي ،وكذلك التواصل مع
ً
وأيضا التواصل
الطالب من المدارس األخرى،
من أهم وسائل التواصل
ويعرف تطبيق «التليجرام» على أنه إحدى مع ثقافات أخرى من مختلف أنحاء العالم.
كذلك يستطيع الوالدان من خالل التطبيق
وسائل التواصل االجتماعي ،التي تستخدم في
التواصل والتراسل بشكل فوري ،ويتيح العديد التواصل مع المعلمين من أجل تتبع تقدم
من اإلمكانات مثل إرسال الملفات ومختلف أطفالهم في المدرسة ،إضافة إلى إمكانية عقد
ندوات ومناقشات علمية مع مجموعة
الوسائط ،إضافة إلى إجراء المكالمات
من الخبراء والباحثين واألساتذة
الصوتية أو بالفيديو .ومؤخ ًرا
المتخصصين .كذلك يمكن
حصل «التليجرام» على
ِّ
يسهل
ً
أيضا اإلعالن عن ورش
تصميم جديد جعله ينافس
من
التطبيق
والدورات
العمل
الشهيرة
التطبيقات
إرسال واستقبال أي
التدريبية في مجموعة
األخرى مثل «واتساب»
نوع من أنواع الملفات
واسعة من التخصصات
وغيره ،ومع التحديثات
عبر قنوات الدردشة
المتتالية أصبح ضمن
التي تخدم عملية
الجماعية الموجودة في
األشهر في العالم؛ ولهذا
التعلم داخل بيئة
التطبيق ،هذا فضال عن
«التليجرام»
فقد بات
التعلم اإللكترونية
إتاحته إمكانية الوصول
أ كثر التطبيقات أهمية على
إلى شبكة عالمية من
المتاجر المختلفة ،إذ تمكَّن من
المتخصصين من خالل االتصاالت
جذب عدد كبير من المستخدمين
الصوتية أو المرئية أو مزيج من االثنين.
إليه منذ إطالقه أول مرة في عام .2013
وخالل الفترة األخيرة ،نجح «التليجرام»
اتصاالت صوتية أو صوت وصورة
في جذب اهتمام العالم إليه ،وبدأ في ا كتساب
يساعد تطبيق «التليجرام» في إجراء
شعبية كبيرة بعد انتشار األخبار عن مزاياه
معا مع
المتطورة التي توفر للمستخدم تشفي ًرا كامالً اتصاالت صوتية أو بالصوت والصورة ً
للبيانات ،باإلضافة إلى خاصية التدمير الذاتي الخبراء في التخصص من جميع أنحاء العالم،
التي تساعد المستخدمين في مسح رسائلهم ولذا يمكن لكل معلم أو عضو هيئة تدريس أن
من هواتف اآلخرين بعد فترة محددة ،بشرط أن يستخدم التطبيق بما يخدم مادته التعليمية أو
طالبه ،فيمكنه أن يوظفه بما يتالءم مع الظروف
يكون الطرفان متواصلين عبر «التليجرام».
وانطال ًقا من هذه األهمية ،أصبح تطبيق التعليمية الخاصة به وبطالبه حتى يحقق
«التليجرام» أحد التطبيقات التي قد ال يستغني الفائدة الكبرى منه في الجانب التعليمي.
ويتمتع تطبيق «التليجرام» بالعديد من
عنها العديد من محبي االكتشاف والتعلم
والتعرف على أحدث األبحاث والتقنيات؛ إذ المميزات أبرزها األمان والخصوصية وقدرته
سريعا ،إضافة على إتاحته
يمكن استخدامه في التعليم من خالل العديد على إنجاز المهام
ً
من الطرق والوسائل أبرزها إتاحته التواصل التواصل والمشاركة بين المجتمع األكاديمي،
بين الطالب والمعلمين ،وخيار تكليف الطالب فضالً عن إرسال المهام والواجبات وإعالن
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مواعيد المحاضرات والجداول الدراسية.
ويس ِّهل التطبيق من إرسال واستقبال أي
نوع من أنواع الملفات التي تخدم عملية التعلم
ً
وأيضا يمكن
داخل بيئة التعلم اإللكترونية.
من خالله توجيه الدعم اإللكتروني للمتعلمين
جزئية تخص الدروس المعروضة على
في أي ُ
بيئة التعلم اإللكترونية .كذلك يمكن من خالله
تقديم التغذية الراجعة كنوع من أنواع الرد
على استجابة المتعلمين على كل ما يخص
المحتوى التعليمي اإللكتروني.
ومن أبرز مميزات «التليجرام» قدرته على
إجراء االتصاالت الصوتية مع أحد المتعلمين
لتوضيح ما ال يمكن توضيحه بالكتابة من
قبل المعلم .كذلك يمكن من خالله تقسيم
الطالب إلى مجموعات داخل البرنامج في حالة
إذا جرى التعلم داخل إطار دراسة تجريبية
يجريها أحد الباحثين لقياس أثر تقنية ما على
متغير تابع ما.
ويمكن من خالله نشر اإلعالنات والمواعيد
الخاصة بالدراسة والجداول والمتابعة واأليام
الدراسية والمحافل العلمية والمؤتمرات
والندوات ،وكذلك مواعيد بدء الدروس
وانتهائها بالنسبة للطالب داخل بيئة التعلم
اإللكترونية .إضافة إلى ذلك يمكن من خالله
عمل قروبات وقنوات خاصة بكل صف أو كل
مرحلة أو كل مقرر تعليمي ،يتواصل بداخلها
المعلم مع طالبه في كل ما يخص المنهج.
كذلك يمكن من خالل تطبيق «التليجرام»
تجميع أ كبر عدد من الطالب المهتمين بأمر
ما من دول مختلفة لمناقشة االختالفات في
الدروس حول موضوع ما.

آفاق

التغذية الراجعة..

وسيلة فاعلة لزيادة كفاءة العملية التعليمية ورفع جودتها
هادي الفرحان  -حائل
معيد  -جامعة حائل

يشير مصطلح التغذية الراجعة إلى
أنها شكل من أشكال التصحيح واإلرشاد
والتوجيه الفوري ،وهي تع ِّبر عن تدخالت
المعلم التي تهدف إلى التصحيح عند
تلقي جواب من المتعلم؛ فهي أشبه بإجراء
تصحيحي قائم على مبدأ توضيح الرؤيا،
سوا ًء كانت للمتعلم ،أو المعلم ،أو أي
شخص يمارس التغذية ال ّراجعة.
وقد ظهر مصطلح التغذية الراجعة أول
مرة في النصف الثاني من القرن العشرين،
العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

واسعا في العديد من المجاالت المهمة الضرورية
انتشر مؤخ ًرا مفهوم التغذية الراجعة انتشا ًرا
ً
َ
ْ
اهتماما كبي ًرا من
ت
الق
التي
الحديثة
ة
ي
التربو
المفاهيم
ومنها بالطبع مجال التعليم ،وهو يعتب ُر مِ ن
َّ
ً
التربويِّين وعلماء النفس على ح ٍّد سواء ،ألنه بات أحد أ كثر األساليب المستخدمة في تحقيق التعلم
واألداء الصحيح؛ إذ تساهم التغذية الراجعة في تعديل سلوك الطالب وتنمية الصفات اإليجابية لديه،
عالوة على دورها في تحفيزه للتعلم وتوجيهه نحو تحقيق األهداف التعليمية.

وأخذ مؤخ ًرا في التطور حتى أصبحت تتداوله
التربية وعلم النفس ،والفيزيولوجية ،وعلوم
االتصال ،والعلوم االجتماعية ،والفيزياء،
والكيمياء ،والجيولوجيا ،والهندسة والفنون...
إلخ.
ومنذ ظهوره ،يشهد هذا المصطلح
تغي ًرا في األسلوب والطرق واألدوات ،وقد
يشهد تطو ًرا أ كثر مع تطور تقنيات التعليم.
ومهما اختلفت األساليب أو الطرق ما زالت
التغذية الراجعة أحد أركان الحصة الدراسية

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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التي تزيد من فرص نجاح الطالب في تحقيق
التعليم أو عدمه.
وتساهم التغذية الراجعة في تحقيق
مجموعة من األهداف ،منها تعزيز األداء
الصحيح للطالب ،وتعديل أو تغيير األداء
الخاطئ لديه ،فهي أحد العناصر األساسية
همة في نمو الدماغ وتعزيز ذكائه،
والم َّ
ُ
ل
مهما في تعديل
ا
ر
دو
تؤدي
أنها
ى
إ
باإلضافة
ً
ً
سلوك الطالب لتالفي وتخطي نقاط ضعفه
التي يواجهها ،وتعزيز اإليجابيات وتأكيدها.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

أهداف التغذية الراجعة
ً
من أهداف التغذية الراجعة أيضا
االحتفاظ بالمعلومات في الذا كرة مدة
زمنية أطول ،وتسهيل عملية استرجاعها،
باإلضافة إلى ضبط السلوك وزيادة مستوى
التحصيل .وتساعد التغذية الراجعة في
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،وتحديد
األخطاء التعليمية بوجه عام.
وتعود أهمية التغذية الراجعة في
الموقف الصفي إلى أنها تفيد في عمليات
الرقابة والضبط والتحكم والتعديل التي
تحدث أثناء التفاعل الصفي وبعده ،وتنبع
أهميتها من كونها تعمل على تحسين
وتطوير التعلم الحاصل ،وتحفز المتعلم
مرتكزات وعناصر التغذية الراجعة
وتثير قابليته لمزيد من التعلم ،وتحيطه
ترتكز التغذية الراجعة على مجموعة من
علما بنتيجة عمله فتحرره من قلق االنتظار
ً
والترقب .كذلك تعمل على تثبيت التعلُّم العناصر أهمها بيئة التعلم ،وتكون في كثير
ً
من الحاالت غرفة الصف أو المختبر.
وأيضا
الصحيح وحذف التعلُّم الخطأ،
وكذلك النتاج ،وهو التعلم
تعمل على تنشيط وزيادة
الذي حصل عليه الطالب،
فاعلية العملية التعليمية
ومستوى األداء الذي
التعلمية .إضافة إلى ذلك،
يشترط
ً
وصل إليه .وأيضا التأثير،
تخلق التغذية الراجعة
في التغذية الراجعة
وهو عملية تفسير
ج ًوا من الثقة بين
أن تكون فورية ،بمعنى
والنتائج
المعلومات
المعلم وطالبه ،وتوجد أن يتم تقديمها مباشرة بعد
وكذلك
وتوظيفها.
نوعا من
لدى المتعلم
ً
السلوك لتعزيزه أو تطويره
التغذية الراجعة ،وهي
الثقة بقدراته التعليمية
أو تصحيحه
اإلضافية
المعلومات
وتجعله يتحمل مسؤولية
التي يحصل عليها الطالب
عمله ،كذلك تبين له مدى
لتحسين تعلمه أو أدائه.
األهداف التي حققها ،والمستوى
وتتعدد مصادر التغذية الراجعة
الذي ينبغي له أن يصل إليه.
وتتميز التغذية الراجعة بمجموعة من بحيث يستطيع الطالب الحصول عليها من
الخصائص التي تميزها عن غيرها ومن مصادر متعددة ،منها المعلم والزمالء الطلبة،
أبرزها التعزيز؛ إذ إن معرفة الطالب السريعة باإلضافة إلى الكتب والمراجع التي يستطيع
أن اإلجابة التي تقدم بها صحيحة تعزز نجاحه،
وتزيد من مشاعر السرور لديه عند النجاح
واأللم عند الفشل .وتتميز التغذية الراجعة
بخاصية التنشيط؛ إذ تولد لديه دافعية
لتقديم المزيد من اإلجابات الصحيحة،
والرغبة في إتقان العمل الذي يقوم به ،مما
مدفوعا
يجعله يواصل تقدمه بحماسة
ً
بالنجاح الذي أحرزه .كذلك تتميز التغذية
الراجعة بخاصية التوجيه؛ إذ يثبت الطالب
اإلجابات السليمة ،ويحذف اإلجابات الخطأ،
مما يقوده ويسمو بأدائه إلى مستويات عليا،
مدفوعا بالنجاح الذي أحرزه ،فتكبر ثقته
ً
بنفسه وبنتائج أعماله.
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من خاللها الحكم على أدائه وإجاباته .ويمكنه
ً
أيضا تلقي التغذية الراجعة من ولي أمره
وأهله في البيت ،ومن المهم معرفة أنه كلما
تعددت مصادر التغذية الراجعة ساعد ذلك
على تبادل وجهات النظر ،وتعديل السلوك
بشكل سريع ومؤثر ،وهو ما يؤدي إلى زيادة
مستويات التعلُّم وتحسين نواتجه.
ولضمان نجاح التغذية الراجعة ،شدد
التربويون على أهمية مراعاتها لمجموعة من
الشروط ،منها أن تكون واضحة ومختصرة
يمكن االستفادة منها ،باإلضافة إلى أن تكون
وصفية ومباشرة بحيث تصف األداء مباشرة
أثناء التعلم .ومن الشروط ً
أيضا أن تحتوي
على بداية جيدة تتضمن الثناء على الطالب،
وأن تركز على األداء وليس على األشخاص
بحيث تفصل بين الطالب وأدائه .ويشترط في
التغذية الراجعة ً
أيضا أن تشجع الطالب على
محاولة إيجاد الحل باالعتماد على نفسه،
وأن تشير إلى سلوك يمكن تغييره بدال ً من
السلوك الذي ال يمكن تعديله .ومن الشروط
ً
أيضا أن تقدم نماذج لألداء المطلوب الذي
يسعى الطالب إلى تحقيقه.
ويشترط في التغذية الراجعة أن تكون
فورية ،بمعنى أن يتم تقديمها مباشرة بعد
السلوك لتعزيزه أو تطويره أو تصحيحه ،فقد
بينت بعض البحوث أن أداء الطالب يمكن
أن يقل ويتدهور إذا تم تأجيل تقديم التغذية
الراجعة فترة قصيرة (حوالي  15ثانية) بعد
انتهاء السلوك .وعللت تلك البحوث هذه
النتيجة بأن التغذية الراجعة التي يتم
تأجيلها تقلل من حماسة الطالب وتشعره
باإلحباط وال تساعده على تعديل وتصحيح
سلوكه.

مكتبة

ما سر السعادة الحقيقية؟
اإلجابة في كتاب أالن باديو

«ميتافيزيقا السعادة الحقيقية»
أبرار الحازمي  -لندن
طالبة دكتوراه
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يبحث كل منا عن السعادة في حياته ويسعى لها ،فهي غاية مشتركة لدى الجميع ،وحاجة أساسية
وملحة ال يختلف عليها اثنان ،لكن مع ذلك ال يصلها الجميع رغم سعيهم الدؤوب ،وسيرهم الحثيث
نحو دروبها .ولعل السر يكمن في الفهم الخاطئ لمفهوم السعادة الحقيقية ،ولهذا فقد أصبح هذا
عموما واألخالقي على وجه الخصوص؛
المفهوم أحد أهم المفاهيم التي انشغل بها التفكير الفلسفي
ً
فالسعي وراء السعادة هو الذي حرك اإلنسان منذ المراحل األولى من وجوده ،وجعله يبتكر األدوات
ويكد في تطويرها وينتج المعارف ويجتهد في تدقيقها .لكن مهما تتطور اإلنسان بغية إشباع رغباته
وتحقيق السعادة ،فستبقى هذه األخيرة صعبة المنال ،خاصة عندما ترتبط بأمور مؤقتة سينتهي
حتما بزوال المؤثر اللحظي القصير األمد ..فما سر السعادة الحقيقية في رأي الفالسفة؟
الشعور بها
ً
وكيف يمكن لإلنسان أن يعيش سعيدًا؟

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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بادئ ذي بدء ،يتعدد مفهوم السعادة
قديما ،ويحمل أ كثر من معنى ،وكل فيلسوف
ً
فدائما ما
له شرح لهذا المفهوم من منظوره،
ً
يسعى اإلنسان خلف السعادة حتى تتحقق
في كافة جوانب الحياة التي يعيشها .وقد تبارى
لإلجابة عن السؤال السابق العديد من الفالسفة
أبرزهم ،الفرنسي المعاصر «أالن باديو» الذي
أصدر مؤخ ًرا كتابا بعنوان( :ميتافيزيقا السعادة
الحقيق ّية) ،بترجمة محمد كراي العويشاوي،
الذي يبحث خالله في فكرة السعادة على ضوء
الن ُُّظم الليبرالية الحديثة ،والتي يقول إنها ح َّولت
سعادة الناس إلى سلعة ُتباع و ُتشترى وتتع َّرض
إلى التلف ً
نوعين من السعادة:
أيضا ،مم ّي ًزا بين َ
ل
األول سعادة وهمية يعِ د بها النظام الليبرا ي،
وتقتصر على الجانب االستهالكي ،وهي حكر ٌ
جسد
على المترفين؛ والثاني سعادة حقيقية ُت ِّ
إرادة اإلنسان ،وتتح َّقق خارج شروط العا َلم
الليبرالي.

حا
واألمان؛ موض ً
أنه عالم ال يصلح
ألي مراهنة وال
جوهر السعادة
مجازفة؛
يوضح «باديو» أن السعادة قائمة في ألي
جوهرها على عدم الرضا وعدم القناعة بنظام ألنه ال أحد فيه
العالم كما هو ،وهنا يعترض على التص ُّور الرواقي مستعد لترك وجوده
للسعادة الذي يفترض ضر بًا من «التعاطف رهين الصدف واللقاءات
الكوني» والتصالح مع أقدارنا والرضا بما نحن العابرة والفجائية.
ويلخص «باديو» مهمة
عليه .لكن «باديو» لم يعترض فقط على
التصورات الفلسفية القديمة لدى الرواقيين الفلسفة في عصرنا الحالي في
مثالً ،والكالسيكية الحديثة لدى كانط ونيتشه ،استعادة السعادة الحقيقية من كل
هؤالء الذين ال يؤمنون بأن الفلسفة يمكنها ضروب ابتذال مفهوم السعادة في عالم
أيضا على ارتد فيه البشر إلى أرقام استهالكية في آلة
أن تمنحنا السعادة؛ بل إنه يعترض ً
الرأسمالية المتوحشة ،مبينًا أنه في عالم
إشباعا.
التص ُّور الليبيرالي للسعادة بكونها
ً
ويرى «باديو» أن السعادة كَون ّية ،في حين أن البضائع المثيرة للغثيان ،عالم المسوخ التي
اإلشباع فردي وأناني ،مبينًا أن السعادة يمكنها تعبر هذه السوق الكبيرة ،يستعيد الفيلسوف
صحته ويأخذ الكلمة مرة أخرى كي يقول لنا:
أن تؤسس الرغبة من جديد ،سواء على صعيد
ما هي السعادة؟ وهل ثمة سعادة
الفلسفة أو في الحياة الحقيقية،
حقيقية وسعادة مغلوطة؟
بينما أن اإلشباع ال يلبي غير
وكيف يمكن للفلسفة أن
حاجات فردية ضيقة ،تحول
السعادة
تقودنا ثانية إلى تحصيل
اإلنسان إلى وسيلة في آلة
جوهرها
في
قائمة
السعادة؟ مؤكدًا أن
االستهالك الكبرى للعالم
على عدم الرضا وعدم
مهمة الفلسفة كانت منذ
الرأسمالي المتوحش.
نشأتها استكشاف أفضل
القناعة بنظام العالم
ويشير إلى أن القيم
طرق الحياة وأحسن طرق
الكونية التي تسود العالم
كما هو
الحصول على السعادة،
اآلن هي كونية المال
وأنجح الطرق للبحث عن
والتجارة العالمية وأجندات
عالم أفضل.
والمنافسة
والنفط
الحروب
ف
والتسابق والتباري ي المظاهر والموضة؛
أفكار توصلنا للسعادة
مؤكدًا أن المال وحده هو القيمة العالمية
يرى «باديو» أن أول أفكار الوصول للسعادة
الوحيدة؛ مضي ًفا أن عالمنا يخلو من الرغبة في
المغامرة؛ إذ إن كل شيء فيه قائم على الحساب هي التمسك بالرغبة في الفلسفة من أجل
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تمييز السعادة الحقيقية عن سعادة اإلشباع،
إذ إن الفلسفة تمرد عقالني في معنى رهان
كوني لمواجهة هذا العالم المعاصر القائم على
الشظايا والشذرات واالختصاصات .لكنه يوضح
أن الفلسفة هنا ليست بمعنى «التفلسف
الفارغ» ،بل بمعناها األعمق ،وهي المعرفة
وطرح تساؤالت حقيقية حول المعرفة .واألمر
هنا ال يقتصر على المعرفة األكاديمية ،بل يرتبط
بالمعرفة اليومية ،وما يواجهه اإلنسان في حياته
ويستحق أن يطرح حوله األسئلة التي تبين وضع
اإلنسان في هذا العالم ،فالوصول إلى السعادة
يبدأ حينما يكون اإلنسان صاد ًقا مع نفسه.
أما ثاني أفكار الوصول للسعادة في رأي
َّ
«باديو» ،فهي طلب الحقيقة ،فاإلنسان الذي
يحيا وسط النفاق والكذب ،حتى الوصول
لدرجة الكذب على نفسه ،لن يشعر
أبدًا بالسعادة؛ مبينًا أننا نحتاج إلى
نقطة تو ُّقف ال مشروطة من أجل
كسر هذه السلسلة الالمتناهية
لمجتمع تبادل السلع؛ مضي ًفا أنه
ال شيء بوسعه إيقاف هذا البريق
الالمتناهي لتد ُّفق السلع ودوامة
الرغبات االستهالكية غير مطلب
جذري أو فكرة استراتيجية مناقضة
تماما لمنطق العالم االستهالكي
ً
القائم على اإلشباع والبضائع األنانية
معا.
والجاهلة ً
في حين يتمثل ثالث األفكار التي
يطرحها «باديو» للوصول للسعادة
في تغيير العالم؛
مبينًا أن كل تعريفاتنا لتغيير
العالم غير دقيقة ،ولذلك ر بَّما يكون من
األنجع الجمع بين شعارين« :كونوا واقعيين..
اطلبوا المستحيل»؛ مضيفا« :أن نغير العالم
هو إذن أن نطلب المستحيل بما هو الواقع
عينه ،الواقع الحقيقي كي نواجه الواقع الزائف،
وهكذا إذن يكون تعريف السعادة الحقيقية كما
دوما متعة
يتصورها باديو (إن السعادة إنما هي ً
المستحيل)».
ل
ويخلص «باديو» إ ى أن السعادة هي
دائما ،فهي ال تكمن في سعادة
شعور ممكن
ً
ف
المترفين وذوي البطون المشبعة ،بل ي بهجة
نحب ،وحينما نبدع فنًّا ،وحينما
الحياة حينما
ُّ
نسعد بوالدة حقيقة ما .نحن نسعد بكل تغيير
بهيج لما يحدث لنا ،ألنه ال ينبغي أن نتأمل
الوجود ،وأن ننعم بدفء أحضان مساحة الراحة
دوما لمالقاة الحدث
والروتين ،إنّما علينا الذهاب ً
وتعلم الجديد .حدث ما ،هو ذاك الذي يغ ِّير نظام
العالم.

توظيف

ً
نظرا لتأثيره الكبير على الموظفين وبالتالي على العمل وأداء المهام

ّ
التنمر الوظيفي..

هاجس يعطل المؤسسات التعليمية عن
إنجاز الخطط واالستراتيجيات والمهام التي تنشدها

محمد العليان  -الرياض
اختصاصي موارد بشرية

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

أصبحت ظاهرة التنمر إحدى الظواهر الخطيرة التي باتت منتشر ًة في عصرنا الحالي
بمختلف طبقات المجتمع ،وعلى كل مستويات الحياة ،ولم تعد مقتصر ًة على جانب
عموما؛ إذ يتعرض الكثير من
دون آخر ،وباتت تبرز أ كثر في بيئة العمل كما في الحياة
ً
العمال والموظفين ألشكال مختلفة من التنمر الوظيفي وهو ما يدعى بالتنمر في بيئة
العمل .

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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تعريف
التنمر الوظيفي بأنه عبارة عن ميل األفراد أو الجماعات
يعرف
ُّ
الستخدام سلوكعدواني بشكل مستمر ضد زميل في العمل ،أو المدرين
التنمر الوظيفي ً
أيضا بأنه ميل بعض أصحاب
ضد مرؤوسيهم .ويعرف
ُّ
أو مديري أو رؤساء العمل إلى السيطرة والهيمنة على مرؤوسيهم
ومضايقتهم بالتسلط والقسوة والتعنيف ،لدرجة أن عددًا ال يستهان
به من الموظفين قد ُيج َبرون نفس ًيا وقهريًا على ترك العمل بتقديم
االستقالةأو التحويل إلى قطاع آخر أو جهة أخرى.
التنمر الوظيفي إلى العديد من األسباب أبرزها
وغال ًبا ما تعزى ظاهرة
ُّ
غياب الرقابة من الجهات العليا ،وصفات المديرين وسلوكهم العنيف
تحملها على الدوام في سبيل البقاء في العمل،
التي يتوقع منالموظفين
ُّ
وغياب القانون الملزم بحفظحقوق الموظف وعدم االعتداء عليه ،وجهل
الموظف بحقوقه المتاحة له ضمن لوائح النظام .وقد يكون السبب في
بعض األحيان ضعف ثقة الفرد بكفاءة النظاماإلداري.

من الرضا الوظيفي ،وهو الشعور اإليجابي الذي يشعر به الموظف بشكل
عامتجاه عمله ،وهو أحد األسباب لتحقيق احتياجاته ورغباته في العمل،
ويعتبر من األهداف األساسية التي تسعى إليها المؤسسات للحصول
عليها لما له من دور فيزيادة إنتاجية الموظفين وتحفيزهم.

يف التعليم
التنمر الوظيفي في المؤسسات التعليمية والمؤسسات بوجه
يأخذ
ُّ
عام أشكاال ً عدة كأن يتعرض الموظف لألذى الجسدي من قِبل المدير
أو أن ُيهدَّد بمختلف أنواع التهديدات مثل الخصم من الراتب الشهري
شروط لعالج هذه المشكلة
أوالفصل المؤقت وبال سبب فعلي يستدعي ذلك ،أو التقليل من شأنه
حتى يتحقق هذا الشعور ،ينبغي توافر شروط عديدة في المؤسسات
أو التحقير واالستخفاف به ،أو بجعله أضحوكة أمام زمالئه بالعمل ،أو
التعليمية والمنظمات أبرزها وجودحالة من االرتياح والقبول عند إشباع
الشتم والسباب والصراخ عليه أمام اآلخرين ،أو التطاول على حقوق
الحاجات والرغبات التي تتوفر في الوظيفة وبيئة العمل ،ويقصد بها ما
الموظف كعدم إعطائه إجازة سنوية أو اضطرارية بينما يتمتع بها غيره
يرتبط بالموظف نفسه .وهذه الحاجات تتمثل في صورة حوافز مادية أو
من الموظفين.
ِّ
معنوية يتلقاها خالل عمله ،وهو ما يزيد دافعيته نحو العمل،فالموظف
ومؤش ًرا على فشل المنظمات بوجه عام
التنمر الوظيفي آفة
ويعتبر
ُّ
لن ينجز وال يمارس مهامه ويؤدي األعمال المنوطة به بكل سهولة
والمؤسسات التعليمية بوجه خاص ،نظ ًرا لتأثيره الكبير على الموظفين
وجودة إال إذا شعر بالراحة النفسية ،واالنتماء إلى العمل،
والعاملينفي سلك التربية والتعليم وأدائهم ،ومن ثّ َّم على العمل
نواح عدة سواء من ناحية الرضا
من
عنه
بالرضا
والشعور
وأداء المهام ،وإنجاز الخطط واالستراتيجيات والمهام التي
ٍ
ُّ يعتبر
عن طبيعة العمل ،والراتب الشهري ،والعالقة بين
تنشدها المؤسسات التعليمية ،فهو ال يعوق الفرد عن
التنمر الوظيفي
العاملين والمديرين القائمة على االحترام والتقدير
التطور المهني واألداء الجيد فحسب ،بل هو مسؤول
ِّ ً
المتبادل ،وكذلك العالقة الودية الجيدة التي
مؤشرا على فشل
عن مشكالت أ كبر في العمل.
ً
تجمع بينه وبين بقية العاملين التي تساعد على
 ويتضح هذا في تفشى حاالت الفوضى المؤسسات التعليمية نظرا
خلق بيئة عمل صحية،تساعده على إنجاز العمل
واالضطراب واآلثار الخطيرة التي تقععلى المتنمرين
لتأثيره الكبير على العاملين
من دون ضغوط نفسية ،وخوف وتوتر ،ومما
أنفسهم ،والتي تتمثل في الدرجات السيئة وانخفاض
في سلك التربية
يحصل حوله.
الكفاءة الذاتية واالجتماعية ،إضافة إلى ازدياد معدل
والتعليم
ولتقليل اآلثار الناجمة عن التنمر في بيئة العمل،
دوران العمل الناتج عن استقالة الموظف ،أو االحتراق
على اإلدارات ذات الكفاءة العالية ،خاصة التعليمية،
الوظيفي الذي قد يؤدي في كثير من دول العالم إلى االنتحار.
االضطالع بدور حاسم من حيث االهتمام بعامليها ،بد ًءا من
كذلك يرفع التنمر الوظيفي من معدل االعتمادية وعدم التأكد
مراقبة وتقييم األداء المهني من المديرين والمسؤولين التنفيذيين،
التنظيمي .
مع ربط التقييم بالرقابة السلوكية من مسؤولي الموارد البشرية
مقياسا أساس ًيا لمعرفة مدى تعرضهم
وطالما اعتبر أداء العاملين
ً
واالختصاصيين التنظيميين في المجاالت المختلفة أو المستشارين
عموما،
للتنمر أو عدمه ،فاألداء يعبر عما يتمتعون به في المنظمات
ً
اإلداريين الداخليين أو الخارجيين ،مرو ًرا بخلق بيئة صحية تساعد
خصوصا ،من مهارات وقدرات وإمكانيات .فإذا
والمؤسسات التعليمية
ً
الموظفين على اإلنتاج واالبتكار ،ووضع القوانين التي تبين حقوقهم
كان األداء مناس ًبا للعمل المطلوب إنجازه ،فإنه يحقق الغرض منه.
وواجباتهم وتوضحها ،ومنهاالعقوبات الجزائية لكل من يمارس أو يساند
أما إذا كان ال يرقى إلى المستوى المطلوب ،فإن ذلك يتطلب تطوير
َّ
أو يدعم التنمر الوظيفي ،وتشكيل فريق عمل مختص في علم النفس،
الوسائل المستخدمة لرفع كفاءة العاملين وتحسينأدائهم؛ للوصول إلى
ومع تكرار حاالت التنمر يجب تشجيع الموظفين علىالتبليغ مع ضمان
المستوى المطلوب من األداء.
سالمتهم وهو ما يساهم في استقرار بيئة العمل على جميعالمستويات،
وما من شك أن أداء الموظف يتأثر بشكل كبير في المؤسسات
وضمان جودة العمل ،وتطوير بيئة العمل ،وتحسين أداء المؤسسات
التعليمية والمنظمات عامة وما تحتوي عليه من أمور .وكلما نجح
الموظف وتحسن مستوى أدائه وجودة عمله ،دل على أنه يتمتع بحالة بوجه عام.
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مصادر تعلم

في ابن خلدون ورشة لتعلم الكتابة..

لماذا نكتب؟ ومتى نكتب..؟
أسماء العبداللطيف
مدارس ابن خلدون الرياض

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

وصلت إلى مكتبي في الساعة الخامسة والنصف ،كنت متحمسة جدًا للفوز بلحظة من السكينة
للقراءة أو الكتابة ،كنت أفكر بطلب القارئات المتكرر (نريد ورشة عن الكتابة) .سألتهم :هل تريدون أن
نتحدث عن حياة الكتابة ،أو لماذا نكتب ،أو كيف كانوا يكتبون؟

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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كتب جميلة للحوار والمناقشة! أو ربما الزن
في الكتابة!..
ال ،ال ،أستاذة نريد ورشة لنتعلم الكتابة..
دفعت الكرسي ببطء إلى الوراء وكأنني
أتراجع عن توقيع ورقة ما! ليقين أحمله في
داخلي ..وهو الشك في قدرة شخص ما على
أن يأتي بـ(إ كسير الكتابة) أو يعلم الناس كيف
يكتبون.
أتذكر حديث سباستيان جنغر عن الكتابة،
أتذكره جيدًا عندما قالت «حاولت التوصل
إلى ماهية الكتابة الجيدة .إنني أشعر بها في
أعمالي وأعمال اآلخرين .أقرب ما توصلت إليه
إيقاعا للكتابة في الجمل
حيال هذا ،أن هناك
ً
والفقرات .إذا كان اإليقاع معطالً ،فمن الصعب
قراءة النص .يشبه هذا الموسيقا كثي ًرا ،يوجد
إيقاع داخلي يقوم بالقراءة لك .إنه يقرأ نفسه
تقري ًبا .وهذا أحد األشياء التي يصعب تعليمها نسعى أن نكونه ،كنت أسمع تلك األحالم
للناس ،ذلك اإليقاع في جملة أو فقرة هو الحمض واألمنيات التي تحدثت عنها الطالبات (طبيبة،
النووي للكتابة ،هذا ما تعنيه الكتابة الجيدة» ..معلمة ،إعالمية ....كانت الخيارات محصورة،
مؤمنة إيمانًا كل ًيا أن الكتابة مثل الشعر لها ولكن كانت األحالم جادة ،وعندما وصلت لي
وزن وقافية ال نرسمه ،ولكن نشعر به ،إيقاع سألتني :قلت ربما كاتبة .)....توقفت تنظر
خفي يأخذنا إلى الصفحة ( )500دون أن نشعر ،لوهلة ،كانت ترغب بإجراء حوار ،ولكنها تراجعت
وعندما يختل نعاني ليس من الصفحات األولى ،وابتسمت وهي تفكر ،انتهت الحصة ورحلت
بل من الكلمات األولى ،نترك الكتاب متعبين تلك األيام وال أعلم أي حلم من تلك الحصة قد
ومدركين أن هذا الكتب لم يكتب لنا .وما يجب تحقق .نحلم أن نكتب ألن الكتابة في حقيقتها
أن ندركه أن لك قارئ إيقاع كتاب ًيا ً
خاصا ،ليس وجوهرها أمل ،نستطيع بالكتابة أن نحقق ما
بالضرورة أن يعجبني كتاب من رف هو األكثر كان مستحيال ً في الواقع حتى نصيره حقيقة .إذا
مبيعا ،أو كتاب غرق بجماله  3ماليين قارئ.
ً
فقد الكاتب األمل فقد الكتابة ودوافعها .الكتابة
كنت أتأمل القارئات وهن شغوفات بفكرة هي البناء والتعليم والتوثيق والتعافي والتشافي،
الكتابة وإقامة ورشة خاصة عنها ،لكن الكتابة هي محاولة الفهم ،والفهم هي محاولة اإلصالح
وحقيقتها ليست كذلك؛ هي مزيج من الموهبة واإلصالح .الكتابة فن ،والفن الحقيقي ال قواعد
واإللهام والعمل الجاد ،هي شيء ال يوهب فيه.
وال يشترى ،في الوقت الذي ال أحد يستطيع
ولكن  -كما ذكرت ساب ًقا  -هناك كتب
إبعاد الكتابة عنك ،وال أحد يستطيع
كشفت أسرار الكُتاب والكاتبات،
ً
أيضا .نحن
أن يعطيك إياها
ربما تكون رائعة لمن يمتلك
أال
نستطيع
نكتب ألننا ال
موهبة الكتابة ولكنها ال
الكتابة
نكتب ،وكما قالت تيري
تصنع كات ًبا ،ومنها كتاب
ليست مجرد شغف
ماكميالن «أنا لم أختر
(لماذا نكتب؟) .عشرون
فقط بل هي مزيج من
الكتابة ..الكتابة هي التي
من الكتاب الناجحين
الموهبة واإللهام والعمل
حدثت لي» ،ومثلها تقول
يجيبون عن أسئلة
يوهب
ال
شيء
هي
الجاد،
آن باتشيت «أ كتب ألنني
الكتابة .في مطلعه تحدثت
يشترى
وال
كيف
أقسم بالله ال أعرف
إيزابيل الليندي عن الكتابة
أقوم بأي شيء آخر ،منذ أن
قائلة« :األمر جدير بأن تعمل
أن
كنت طفلة صغيرة عرفت
كي تجد الكلمة الدقيقة التي
الكتابة ستصبح حياتي ،لم يخالجني
ستخلق شعو ًرا أو تصف حالة ..استخدم
شك في هذا».
القاموس ،استخدم مخيلتك ،حك رأسك حتى
كنت في األول الثانوي عندما طلبت منا تخرج إليك ،ولكن يجب عليك أن تجد الكلمة
معلمة العربي أ .أمل أن نكتب تعبي ًرا َّ
عما الصحيحة .وعندما تروي قصة في المطبخ
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لصديق ،فهي مليئة باألخطاء والتكرار .من الجيد
أن تتجنب هذا في األدب ،ومع ذلك ،يجب على
القصة أن تبدو كمحاورة ال كمحاضرة» .والحقيقة
هذا ما شعرت به وأنا أقرأ روايتها (باوال).
يصف بعدها ديفيد بالداتشي تجربته في
الكتابة قائالً« :لو كانت الكتابة جريمة ،لكنت اآلن
في السجن ،ال يمكن أال أ كتب .الكتابة قهرية».
ولديفيد حكمة بالغة في الكتابة تقول «مهما كان
النوع األدبي الذي تكتبه ،تآلف مع كل ما يستجد
فيه» .الشيء الذي أثار القارئ قبل عشر
سنوات ليس بالضرورة ما يثيره اليوم .انظر إلى
تنس أن تكتب للشخص الذي
المنافسين وال َ
تعرفه جيدًا ،ا كتب لنفسك ..وسواء كنت تكتب
رواية أو رسالة ،فاألقصر هو األفضل .وتذكر ما
قال أبراهام «آسف ألنني كتبت رسالة طويلة،
فإنني لم أجد الوقت ألكتب واحدة أقصر».
ومن النصائح المتفرقة هنا وهناك والتي
أعلنت وجودها وأهميتها بتظليلها:
 اقرأ من المستوى الذي ترغب في كتابته. اقرأ ألولئك الذين ال يفكرون كما تفكر ،أو اليكتبون كما تريد أن تكتب.
 انظر إلى ذاتك ،فكر بكل ما عذبت به نفسكعلى مر السنين :هل كنت تجلس إلى مأدبة
عامرة أو مجاعة؟
 يمكنك أن تكتب بانتظام ..إذا رغبت أن تكتببرداءة ال يمكن أن تكتب جيدًا وبانتظام.
على المرء أن يتقبل الكتابة الركيكة كوسيلة
تتيح له الكتابة الجيدة.
 ثق بنفسك ،إذا كنت تستطيع فعلهافستفعلها.
 التخطيط والحبك والبحث أشياء ال بأس بها.ولكن ال تفكر في الكتابة وحسب ،بل ا كتب!
لق بجمل كسولة على قرائك .إذا فعلت
 ال ُت ِفسيغادرونك إلى التلفزيون.
دائما ،ال يهم ،حاول مجددًا،
دائما ،افشل
 حاولً
ً
افشل بشكل أفضل.
 أي أحمق يمكنه أن ينشر كتابًا .لكن ،إن رغبتبكتابة كتاب جيد ،فعليك أن ترفع السقف
أعلى من سقف السوق.
 أغلب الكتاب العظماء يعانون وليس لديهمأي فكرة إلى أي مدى هم رائعون .غال ًبا،
الكتاب السيئون واثقون جدًا.
ً
 يجدر بالكتابة أن تكون تمرينًا شاقا ومهنةمرعبة ،والحقيقة هذا ما أشعر به اآلن.
قبل النهاية..
عزيزاتي القارئات ال تصفن لي المطر أريد أن

أتبلل.

مصادر تعلم

حتى ال تغادر القارئة!..
أسماء العبداللطيف
مدارس ابن خلدون الرياض

ما الذي يدفع اإلنسان للبقاء في مكان ما ،أو العودة له ،سواء كان هذا المكان عمال ً أو مدرسة أو حتى غرفة المعيشة في المنزل؟ ولماذا تبقى بعض
العالقات ألمد طويل ال تربكها تحوالت الزمن واإلنسان والمواقف؟ وهل معرفة السبب ستبطل العجب؟
ربما السؤال الثاني الوجه األدق للسؤال األول ،فاألماكن مرتبطة عادة بمن فيها ،وليس ألي مكان مكانه بال وجود من يشكلها فينا .بعد مرور عام على
مشروع «ابن خلدون تقرأ» كان من بين األسئلة التي وجهت لي :كيف حافظت على القارئات في المصادر طوال العام؟ وكيف تعلقت القارئات بالمصادر؟

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ
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الحديث عن تهيئة المصادر يطول ،ولكن
كل المحاوالت في جعل مشاريع القراءة
ناجحة ،هي فاشلة ،أو محكوم عليها بالفشل
مسب ًقا إن لم يكن المكان مكان قراءة حقيق ًيا،
ابتداء من طريقة ترتيب الكتب وعرضها حتى
نوع اإلضاءة والرائحة الخاصة والهدوء .ولكن
عندما نتحدث عن الصبغة الخاصة للمصادر
تلك التي تطفو كنور ،كسكينة ،كحاجة لها ،هي
مم ْن فيها .كثير من األماكن
نابعة في حقيقتها َّ
تدفعك للخروج منها أو تخرج من بعضها
دون عودة ،والحقيقة ال يمكن تحديد سبب
معين ،ولكن لألشخاص دو ًرا ً
بالغا في تشكيل
ً
طبيعة المكان كما ذكرت سابقا .من أ كثر
األمور صعوبة وتعقيدًا هي محاوالتنا الدائمة
لتأليف القلوب والعقول في العالقات ،ولكن
أسسا مهمة جدًا ليس لتأليف القلوب
هناك
ً
ف
ألنها من صنع هللا ولو أنفقنا ما ي األرض ما
ألفنا بينها ،ولكن لطمأنتها وسكينتها نسعى،
ألنها متى ما تطمنت وسكنت أحبت الشعور
وبقيت .يعود السؤال من جديد بطريقة أخرى:
كيف تطمئن القلوب وتبقى؟
يحب الجميع الشعور بالثقة ،حتى
أولئك الذين أضاعت الحياة ما يملكون من
مقومات النفس ،الثقة بأنفسهم والثقة بمن
حولهم .والشعور بأن أي مكان أو أي إنسان
أو أي حديث سيهدد خفايا هذه النفس هو
مدعاة طبيعية للنفور ،وحتى تبقى القارئة
في المصادر ال بد أن تشعر بالثقة بكل شيء،
الثقة بأمينة المصادر والثقة بالقارئات وال
شيء من هذا يهددها؛ ليست موجودة
للتقييم أو المواجهة ،بل للسعادة ،وأن تكون
فكرة اإليمان بالجميع هي الفكرة القائمة في
المكان واالحتفاء بالميزات الخاصة والعامة
المشتركة وعدم الخجل من العيوب الذاتية؛
ألن فكرة الكمال مستحيلة وربما مهلكة،
واألهم أن تستفيد كل قارئة من مهارة كل
قارئة أخرى ،وعدم التردد في عرض المساعدة
أو طلبها؛ كل هذه النقاط ستكون مصدر أمان
وثقة لكل قارئة وستجد ذلك التطور الهائل
في ذاتها وعالقاتها ،وحتى في نوع وجودها
األسري.
يأتي بعد الحاجة المهمة للثقة عدم
الخوف من الرفض والخالف ،لذلك كانت
الفكرة الثانية في المصادر هو أن االختالف
ليس طبيع ًيا فقط ،بل ضروري بشرط أن
يكون في إطار التقدير واإليمان بالرأي اآلخر،
وأن تكون كل األفكار هي للعرض ال للفرض،
وأن يأتي دور أمينة المصادر في تقييم هذه
األفكار وتوجيهها ،وأن توظف أمينة المصادر

كل مواقف االختالف للبناء والتدريب على
الحوار وفنونه ،والصمت ومواطنه ،كان ذلك
في المناقشات حول كتاب أو المناظرات
أو اللقاءات ،وأن تعطي قوة ألي حوار في
اإلصرار على مواصلة الحوار وعدم التخلي
عنه حتى الوصول للنتائج المرضيةً .
أيضا
من األسس المهمة ألي فريق هو أن يكون
دائما بها،
لهذا الفريق أهداف وتذكيرهم
ً
كانت تلك األهداف خاصة لكل قارئة أو

جميعا؛ والسبب أن حرص األمينة
عامة لهن
ً
على أهداف القارئات يعزز من ثقة كل قارئة
بنفسها وأهميتها ،وأن الحرص على أهدافها
وإخالصا وخصوصية،
هو أشد المشاعر صد ًقا
ً
وستشعر بشعور االنتماء الحقيقي وليست
وحدها في هذا العالم؛ وهذه ليست مبالغة،
بل ال بد أن تكون المصادر معنى آخر من
معاني الحياة .معنى تشتاق له ،معنى ال
يمكن أن تغادره.

هدية العام الدراسي الجديد
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مسابقة

من باب إثراء الشعر العربي ورفده بما يثري مخزون
الشعر العربي ..تطرح مدارس ابن خلدون مسابقة:

«المعارضة الشعرية»
«المعارضة
إن في فن المعارضة الشعرية لقصائد خالدة حفظتها قلوبنا وذا كرتنا ،تنافس معنا في إعادة إنتاج المعنى
بروح العصر مع الحفاظ على اإلطار العام للنص األصلي وااللتزام بضوابط فن المعارضة؛ بهدف استحثاث
المخيلة األدبية وشحذ القرائح المعاصرة لنسج نص معارض بإطار يحمل هوية الجيل ..واالرتقاء بالملكة
الشعرية للتكامل بين النصين بالوقوف على نماذج من شعر المتقدمين وتوليد المعاني بإضفاء بصمة
جمالية جديدة ،وتذوق المتعة األدبية بنكهة لها مذاق ال يقل فرادة وابتكا ًرا وصنعة.

مسابقة ديوان
ابن خلدون
في فن المعارضة
الشعرية
مسابقة في مجاراة كبار الشعراء،
ومضاهاة لعيون الشعر العربي،
وإحياء لنصوصه الخالدة في نصوص
معارضة ُتجلي در ًرا من بحور الشعر
تثري ديوان ابن خلدون بقصائد لن
تقل حسنًا عن النص المعارض.

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م
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العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

النصوص المدرجة يف مسابقة ديوان ابن خلدون يف فن المعارضة:
 -1النص األول:
• قصيدة الشاعر أحمد شوقي (المعلم) ،ومطلعها:
يكون َرسوال
كا َد المعلِّ ُم أَن
ُق ـ ـ ــم للمع ـ ـ ـلِّمِ و ِّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه التَبجيال
َ
َ
أ َ َعل َ
سا َو ُعقوال
يَبني َو ُي ِ
ن الَّذي
ل مِ َ
ج َّ
نش ُ
ِمت أَش َر َف أَو أ َ َ
ئ أن ُف ً
َعلَّ َ
ـرون األولى
ك ال َل ُه َّم خـ ـ ـ ـَي َر ُم َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِّمٍ
ُس ـ ـ ــبحانَ َ
مت بِال َق َلمِ ال ُقـ َ
أَخ َر َ
بين َس ــبيال
قل مِ ن ُظ ُلـ ـ ــماتِ ِه
الم َ
الع َ
جت هَذا َ
َو َهدَي َت ُه النو َر ُ
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 -2النص الثاني:
• قصيدة (صوت من الصف األخير) للشاعر محمد الثبيتي ،التي عارض بها نص (المعلم) لشوقي ،ومطلعها:
َ
ج ـ ـ ـ ــهوال؟
يوما في الحيا ِة رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
هَل
أ َ ْم َعامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالً في ظِ لِّها َم ْ
كنت ً
ُ
ُ
يت ًّ
ح ِب َ
حظا في الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو ِد َضئيال
و
ة
ي
ـط
م
د
ِ
ـو
ـ
ل
ـ
ـ
ـ
ـ
خ
لل
ـك
ـ
ـ
ح
ِ
برو
و
خ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
تَس
َ
ُ
َ ّ
َ
خلف المسير ِة ُم ً
وو َق ْف َ
وف األو َلى
عرضا
ت من
مع الص ُف ِ
ِ
َع ْن أ ْن تكون َ
ـيال في َ
تتسـ ـ ـ ـ ُ
َ
كس ـ ــوال؟
وقعدت عنها ،هل
العال
خ ِ
ُ
وض ُ
ـابق األج ـ ـ ـ ُ
َ
أقول ُ
 -3النص الثالث:
• نص الشاعر إبراهيم طوقان التي يقول في مطلعها:
َ
صي َبتِي
ول َو َما َد َرى ب ِ ُم ِ
جيال َ
ش ْو ِقي يَ ُق ُ
ُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم لِ ْل ُم َعلِّمِ َو ِّف ِه ال َّت ْب ِ
َ
ْ
ْ
َ
الصغار ِ َ
خل ِيالَ
جالً
اق ُعدْ ف َد ْيت َ
َم ْن ك َ
َل يَك ُ
ُك ه ْ
َان لِلنّش ِء ِّ
ُون ُم َبـ ـ ـ ـ ـ َّ
َ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
ُون َر ُسوال َ
َويَكَ ـ ـ ـ ـ ــا ُد ُي ْقلِقنِي األمِ ي ُر بِق ْولِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه كَ ـ ـ ـ ــا َد ال ُم َعل ُم أ ْن يَك َ
ح َيا َة َ
ِيم َ
ش َقا َو ًة َو ُ
ـاع ًة
خ ُموال َ
ش ْو ِقي َسـ ـ ـ ـ ـ َ
َل َق َضــى ا ْل َ
َل ْو َ
ب الت َّْعل َ
ج َّر َ

شروط قصيدة المشاركة

2

موضوعا ووزنًا وقافية وبح ًرا.
• أن تنظم القصيدة وفق معايير فن المعارضة في نص معارِض للنص المعا َرض
ً
• أن تكتب القصيدة بلغة فصحى صحيحة خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية.
• أن يراعي عند كتابة القصيدة حقوق الملكية الفكرية فلن يؤخذ بالمشاركات المنتحلة أو المقتبسة.
• أن تكون القصيدة جديدة لم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقات أخرى.
• أال تزيد أبيات القصيدة على عشرين بيتًا وال تقل عن ثمانية أبيات.
• يمكن للمتسابق المشاركة بقصيدة واحدة فقط يعارض فيها ما يشاء من النصوص المطروحة للمسابقة :النص األصلي
لشوقي قصيدة (المعلم) ،أو معارضة قصيدة من قصائد معارضيه (قصيدة الثبيتي  -قصيدة الطوقان).
• يتاح للمتسابق إن أراد معارضة القصائد جميعها (النص األصلي لشوقي  -نص الثبيتي  -نص الطوقان) في قصيدة واحدة فقط.
• ترسل المشاركة كمستند بصيغة  wordمع بيانات المتسابق( :االسم ثالثي  -رقم التواصل)
• المسابقة متاحة للجميع من داخل وخارج مدارس ابن خلدون.
• آخر موعد للمشاركة في المسابقة .2022/11/10
• ترسل المشاركات على البريدmedia@ikcedu.net :

جوائز المسابقة

تختار لجنة التحكيم في ديوان ابن خلدون أربع قصائد من القصائد المستوفية للشروط والمرشحة للفوز بالمسابقة:
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 10آالف ريال سعودي جائزة القصيدة الفائزة بالمركز األول.
 7آالف ريال سعودي جائزة القصيدة الحاصلة على المركز الثاني.
 5آالف ريال سعودي جائزة القصيدة الحاصلة على المركز الثالث.
 3آالف ريال سعودي جائزة القصيدة الحاصلة على المركز الرابع.
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األخيرة

في ابن خلدون  ..بالعلم نرسم مالمح هوية جيل واعد
حين ُنسابق ُ
بالخطى في كل اتجاه..
نتجاوز هذا ونلحق بذاك..
التقاء ومسيرة..
وتجمعنا بالتفوق نقطة
ٍ
علم يبني كل شيء..
يجمعنا
ٌ
لنفهم كل شيء..
لنرسم مالمح النجاح لمن نخدمهم..
من بوابة العلم وأثمن المخطوطات
في رسائل بناء الفكر..
ومن أعرق رموز المعرفة..
من المقدمة الخالدة ..لـ « ابن خلدون»..
تبحر مراكبنا جي ً
ال بعد جيل نحو الحضارة..
نحو التاريخ ..نحو التعليم والتعلم..
نشاطاتنا تتطور وتتجدد بخبرات كوادرنا..
وتنمو مهارا ُتنا وتتجدد مواهبنا
منطلقين في رحلة نحو غد واعد ..

في مدارس ابن خلدون تع ّلمنا بناء الشخصية..
واكتشاف وصقل الموهبة..
بالعلم ُتوسع المدارك  ..و ُتواكب التطورات..

نعلم بهوية نعتز بها وموروث به نتباهى..
وشخصية نفخر بها
متفردة ذات بناء عصري
معا..
منفتح وملتزم ً

علي األمم هامات مجدها..
بالعلم ُت ِ
وترفع على قمم اإلنجاز رايات عزها..
وبالفكر تنهض الحضارات ..
وتسمو الغايات ...

من شواطئ الهمم نرفع مرساة العلم
متحصنين بالقيم متقلدين المناقب..
سابحين بحار العلوم الزاخرة..
ننهل من كنوز الرياضيات والعلوم
ونغترف من مصنفات اللغة..

بالعلم نبني شخصية سوية ..
لغد الوطن أثمن هدية ..
ُونعد ِ
فكرا ..
بالعلم نبني ونلتقي ..لنرتقي
ً
روحا  ..ونتجاور عق ً
ال ..
ونتحاور لنتقارب ً
نكتشف الشغف ..ونحقق الهدف..

تحت سقف مدارسنا تجتمع أرواح تواقة للعلم
وحكايات ملهمة للتنافس..
ورسائل نجاح تسطر في مدونة الطموح..

العدد رقم ( )٩صفر -ربيع األول ١٤٤٤هـ

سبتمبر  -أكتوبر ٢٠٢٢م

في ابن خلدون..
معا بالعلم نرسم مالمح هوية جيل واعد..
ً
يمثل وطن الخير ..وينتمي لخير وطن ..
بالعلم نحن خير األمم ..
وبالعلم نبني الشخصية لتسمو المكانة ..
ونعتلي القمم..

56

