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د.حممد �أبو غزلة

اأعزاءنا القراء

ي�سرنا اأن ن�سع بني اأيديكم عددا جديدا من جملة 
بجهود  العطاء  م�سرية  فيه   نوا�سل  املعلم،  ر�سالة 
ي�سعون  الذين  مباركة لنخبة من الرتبويني واملفكرين 
امللك  جاللة  روؤى  م�ستلهمني  احلديث،  الأردن  لبناء 
ورع��اه-  ال��ه  حفظه  احل�سني-  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد 
يف  به  ُيهتدى  نربا�ًسا  تعد  التي  ال�سامية  وتوجيهاته 

طريق العلم واملعرفة.
الأعداد-  العدد -كغريه من  لقد حر�سنا يف هذا 
على تناول املو�سوعات الرتبوية املعا�سرة، وما ا�ستجّد 
انعكا�سها  ال�ساحة الرتبوية من تطورات كان لها  على 
الإيجابي على م�سرية الرتبية والتعليم، وذلك من خالل 
الناجحة،  الرتبوية  والتجارب  والدرا�سات،  البحوث 
خالل  ومن  العدد،  �سمها  التي  املتنوعة  واملو�سوعات 
يف  والطلبة  للمعلمني  الإبداعية  الفكرية  امل�ساركات 
الفكرة  باأهمية  لعلمنا  وال�سعر وغريهما؛  النرث  جمال 
وم�سوؤولية ن�سرها، ولتظل ر�سالة املعلم حمط اهتمام 
�سوًتا  وبو�سفها  ك��اف��ة،  ب�سرائحه  ال��رتب��وي  املجتمع 
وحتقيق  الأف�سل،  نحو  للتغيري  يهدف  طموًحا  ثقافًيا 
وتعميم  املن�سودة،  الرتبوية  والأه���داف  الطموحات 
الفائدة للقراء كلهم، والنتفاع بهذا اجلهد مبا يخدم 
ال�سورة  اأي�سًا  وينقل  العلماء،  �ساأن  من  ويعلي  العلم، 

امل�سرقة التي و�سل اإليها التعليم، اإ�سافة اإلى الرعاية 
والطلبة  واملعلمني  الرتبوية  للعملية  والتطوير  والعناية 
كجزء مهم حموري يف بناء ال�سورة املثلى لأردن العلم 

والعمل والبناء والزدهار .

واإذ تقدم وزارة الرتبية والتعليم هذا العدد اجلديد 
م�ساركات  من  يحويه  مبا  يكون  اأن  لتاأمل  املجلة  من 
وب��ح��وث،  ت��رب��وي��ة،  وجت���ارب  متنوعة،  وم��و���س��وع��ات 
ومقالت، وغريها منهاًل علميًا وم�سدرًا ثقافيًا وبوتقة 
وتطويرها،  ا�ستمرارها  على  نحر�ص  ننفّك  ل  تربوية 
اإبداعات الباحثني واملعلمني والطلبة  اإليكم  واأن ت�سل 
مبا حتمله من مبادئ علمية وُمُثل تربوية نا�سجة على 
نحٍو يحقق الفائدة واملتعة،  وينمي الجتاهات والقيم 
ومثقفني  وطلبة  معلمني  املتلقني  نفو�ص  يف  الإيجابية 
�سمن �سعي الوزارة للتّميز، واإي�سال اأ�سوات املتميزين 
ملجلة  الأع��زاء  القراء  اإلى  والتعليم  الرتبية  ميدان  يف 
كل  يف  الرتبوي  بال�ساأن  املهتمني  واإل��ى  املعلم،  ر�سالة 

مكان.

وفقنا اهلل جميعًا خلدمة اأردننا احلبيب، وخدمة 
الرتبية والتعليم يف ظل �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل 

الثاين ابن احل�سني- حفظه اهلل ورعاه-.
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والواجب القيمة  ومقدراته:  الوطن  تراث  	•

القيم الإن�سانية والتربوية الم�ستلهمة من التراث 	•

المناهج في  التراث  اإدماج  	•

نظرات في تراثنا الح�ساري اأ�سماء الأدوات واللوازم  	•
اأنموذجاً
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عوامل  نتيجة  ياأتي  الذي  العنوان،  عنا�سر  البحث يف  من  بد  ل 
اأهمها ال�سعور باأن هناك تهديدات معنوية واأحياًنا مادية تعرت�ص قيم 

املواطنة ومنهج الواجب، وباأن ذلك مي�صُّ مقدرات الوطن وتراثه. 
فالوطن ي�سكن فينا جميعا، ول�سنا نحن ال�ساكنني فيه؛ لأنه ل 
باأن يكون هو لهم وهم له، والوطن حالة معنوية  اأبنائه  يقبل غري 
ال�سعور  اأو خطر فيتحرك  لتهديد  اإذا تعر�سنا  اإل  بها  ن�سعر  قد ل 
الداخلي الذي يظهر باأ�سكال عدة من التعبري؛ فقد يكون بالرف�ص 
والتثقيف  بالتوعية  يكون  اأو  الأدوات،  با�ستخدام  اأو  وال�سجب، 
والتعريف باخلطر الداهم، ولكن اأيًّا كان الأ�سلوب فاإنه يعتمد على 
درجة الوعي والفهم مبدى اخلطر والتهديد، وي�سكل ذلك اختبارا 
الوعي  درجة  اإلى  والو�سول  فرد،  كل  لدى  والواجب  للقيم  حقيقيا 

ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف . 

الوطن  ت��راث  مباهية  املعرفة  تتفاوت  اأخ��رى  جهة  من  ولكن 
ومقدراته، فهل الرتاث ح�سب التعريف الجتماعي كل ما اأجنزته 
يد الإن�سان؟ وبالتايل هل كل ما هو بيننا ونراه ونلم�سه ونتعامل معه 
هو جزء من الرتاث الذي �سيكون تاريخا بعد حني، مثل ذلك تراث 
واحلياة  والهزمية  الن�سر  خالله  من  ونقراأ  و�سلنا  الذي  املا�سي 
واملوت لدى تلك ال�سعوب؟ وهل مقدرات الوطن هي الأ�سول الثابتة 
ونتاج اإن�سان الوطن وم�ستواه العقلي الذي ينعك�ص يف قيمة الإنتاج؟ 
اأ�سئلة تختلف علينا، ولكن نرى اأن املعيار يف التقييم يكون مب�ستوى 
بالواجب  اللتزام  ومبدى  والفرد،  املجتمع  بها  يتمتع  التي  القيم 
جتاه الوطن، وهنا ن�سعر باأننا اأمام معايري حقيقية لفهم املواطنة 
واإدراك اأنها املحدد الأول لنحكم على م�ستوى العالقة بني الوطن 
واملواطن اأول، ثم حتديد نوع املواطنة وهل لها اأنواع بيننا، وما هي 

تراث الوطن ومقدراته: القيمة والواجب

د. بكر خازر املجايل   
            كاتب وباحث
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مربرات اأن يكون بيننا اأكرث من نوع من املواطنة، مع اأن الأ�سل اأننا 
ر اإلينا كابرا عن كابر؟ نعي�ص يف وطن واحد حتدَّ

الوطن  لرتاث  تناولنا  معر�ص  يف  والواجب  القيم  يف  والبحث 
التي  فيها،  التاأثري  لعوامل  مفرت�ص  حتديد  اإلى  يقودنا  ومقدراته 
فمن  الإيجابية،  والأخ��رى  ال�سلبية  العوامل  جمموعة  اإلى  ت�سنف 

العوامل ال�سلبية: 
ملناهج  امل���وازي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ب��رام��ج  ���س��ع��ف  اأول: 
التعليم،وبالتايل جعل فئات املجتمع عر�سة ب�سهولة ملوؤثرات و�سائل 
الإعالم احلديثة؛ لت�سكل اآراءهم واجتاهاتهم مبا هو خمالف لقيم 

املجتمع الأ�سيلة. 
ثانيا: �سعف املناهج الدرا�سية ذاتها يف تناول القيم الجتماعية 

والرتاث الجتماعي والق�سايا الوطنية . 
وامل�سموعة  املرئية  الإع��الم  و�سائل  فاعلية  يف  ثالثا:ال�سعف 
وتناولها  وتاأثريها،  تناف�سيتها  ومقدار  الربامج  ونوعية  واملقروءة، 

للق�سايا املجتمعية. 
وتكوين  املحلي  العام  الراأي  ت�سكيل  ال�سعف يف م�ستوى  رابعا: 
الجتاهات يف ظل  تاأثرها باملحيط يف زمن ما ي�سمى الربيع العربي.

خام�سا: رمبا يكون لقوانني العقوبات غري الرادعة اأحيانا اأثر 
وحدودها  احلريات  م�ستوى  حتديد  وعند  الجتماعي  التمادي  يف 

والتطاول مبا ي�سمح بتحطيم كل ال�سقوف مثال . 
�ساد�سا: ل زال مفهوم الهوية الوطنية غري حمدد يف املجتمع 
التنازع   اإلى  ا�ستنادا  لتناوله  ب�سبب ح�سا�سية غري مربرة؛  الأردين 
نرى  التي  الفل�سطينية،  الق�سية  اإ�سكاليات  ب�سبب  التعريف  يف 
ودميوغرافيا،  واجتماعيا  �سيا�سيا  تهديدا  اإفرازاتها  يف  اأحيانا 
وال�سبب الأول يف ذلك اأننا مل نرَق بعد اإلى م�ستوى اجلراأة املنا�سبة 
لندرك خ�سو�سية الهوية الفل�سطينية و�سرورة تعزيزها، لأن ذلك 
يوؤكد خ�سو�سية الهوية الأردنية التي يحاول بع�سهم - خا�سة من 
اأول  للعدو  خدمة  ب�ساأنها  الداخلي  التنازع  حالة  اإث��ارة  اخل��ارج- 

واآخرا. 
قد  الإيجابية  العوامل  جمموعة  ف��اإن  اأخ��رى  جهة  من  ولكن 

تتوافر فيما ياأتي : 
التي  الع�سرية  بقيم  يتاأثر  الأردن  يف  جمتمعنا  زال  ل  اأول: 
القيم  يخد�ص  اأن  ميكن  ما  على  الإق��دام  عن  اأحيانا  الفرد  ت��ردع 

الجتماعية. 
ثانيا: ل زالت الطبقية الجتماعية وا�سحة يف جمتمعنا، فهي 

ذاته  الوقت  يف  ولكنها  العي�ص،  مب�ستوى  تت�سل  اقت�سادية  �سلبية 
قيمة اإيجابية؛ لأنها حتول دون اإف�ساد الذوق العام من خالل توفر 

و�سائل الرفاه املكلفة ماليا. 
�سائدة  القبلية  الع�سبيات  زالت  ول  فطري  وعي  لدينا  ثالثا: 
مواجهة  يف  اإيجابية  ولكنها  �سلبية  ظاهرة  كانت  واإن  ما،  حد  اإلى 

الهجمات املق�سودة وغري املبا�سرة التي ت�ستهدف الهوية والقيم. 
العربية  احلالة  اإف���رازات  وتتبع   العوامل  ه��ذه  درا���س��ة  وم��ن 
ال��راه��ن��ة، وظ��اه��رة الن��ك��ف��اء ال��ع��رب��ي ال��داخ��ل��ي، وال��ت��خ��ل��ي عن 
و�سيطرة  الفل�سطينية،  الق�سية  واأبرزها  جميعها  العربية  الق�سايا 
واإن  التي  النق�سام  ن��وازع  وظهور  الدموية،  الداخلية  ال�سراعات 
مل ترتجم اإلى واقع ولكنها هي فعل وا�سح يف املجتمع العربي من 
خالل املمار�سات اليومية يف كل منطقة، �سواء اأكان ال�سراع عرقيا 
التنازع يف فهم املواطنة  اأمام خطر  اأنف�سنا  اأو طائفيا، فاإننا نرى 
يف  الجتماعي،  والواجب  القيم  واإدراك  الوطنية،  الهوية  وتعزيز 
مينع  ال��ذي  احل�سني  واحل�سن  الجتماعي  ال�سد  اإيجاد  حماولة 
امتداد التاأثريات ال�سلبية لظواهر الربيع العربي اأول، وملن يدعون 
اأ�سبه  هم  الذين  اأولئك  وجه  اأو يف  العك�سي،  منظورها  احلرية يف 
ع�سر،  ال�سابع  القرن  يف  ظهروا  الذين  الدومنة  بيهود  يكونون  ما 
حققوا  اأن  اإل��ى  العثمانية  ال��دول��ة  يف  خططهم  يف  م�سوا  ولكنهم 
اأهدافهم يف مطلع القرن الع�صرين باإ�صقاط دولة اخلالفة و�صناعة 
اإلغاء دين الدولة،  اأول اأعمالها  الدولة الرتكية احلديثة، التي كان 
واأبدلتها  العربية  ا�ستخدام الأحرف  واألغت  العلمانية  اإلى  فتحولت 
اإجراًء فاعاًل لتغيري هوية الدولة  بالالتينية، فكان هذا بحد ذاته 
للمواطنة. وحني ن�سوق ذلك  والتاأثري يف قيمها ور�سم منط جديد 
على جمتمعنا الأردين الذي ميتاز باأنه جمتمع �ساب يتمتع مبعرفة 
راقية بو�سائل التوا�سل الجتماعي بكل اأ�سكالها جند اأن جمتمعنا 
م�ستوياتها  وبكل  الثقافات  اأن���واع  كل  من  امل��وؤث��رات  لكل  معر�ص 
ال�سلبية والإيجابية، وهو حتت تاأثري خطر التحول الفكري وتناق�ص 
القيم الوطنية واإحداث اخللل يف املواطنة ويف كل معاين النتماء 

وفهم الواجب.
ملراجعة  تدعو  وطنية  و�سيحة  �سرخة  اإط��الق  من  بد  ل  وهنا 
من  �سيل  مل��واج��ه��ة  الوطنية؛  ال��رتب��ي��ة  يف  وال�سيا�سات  ال��ربام��ج 
التاأثريات تتدفق علينا بال ح�ساب وبال مراقبة، لنتمكن من حتقيق 
التنمية الثقافية الوطنية التي ميكنها اأن تت�سدى للهجمات الثقافية 
وتبني ال�سخ�سية الوطنية القادرة على فهم ما يجري اأوًل، واإدراك 

املخاطر التي تهددنا ثانيا، وبناء منظومة الدفاع الإن�ساين ثالثا.
�  �  �
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اإن الرتاث مكون مهم من مكونات الثقافة، وي�سمل اإ�سافة ملا هو 
حم�سو�ص )كالآثار( اأمورًا اأخرى غري حم�سو�سة )كالعادات والقيم 
معناها،  يف  �سمولية  الثقافة  اأن  هذا  ويعني  والأدي��ان(.  والتقاليد 
الآن  واملدنية. ويح�سرين  اأو�سع من مفهوم احل�سارة  مما يجعلها 
القول باأنه يجب اأن نعتز ونفخر برتاثنا وح�سارتنا؛ اإذ اإنه باعرتاف 
اأ�سا�سًا  تنطلق  العاملية  احل�سارة  اأ���س��ول  ف��اإن  الغربيني  العلماء 
فاإن  نظرنا  ويف  العربي،  امل�سرق  من  معايريها  ويف  مفاهيمها  يف 
ح�سارة اليونان والرومان، هي اأقرب يف �سفاتها ومتاأثرة كثريًا مبا 
حدث يف �سرقي البحر املتو�سط، اأكرث من تاأثرها مبا كان يجري يف 
اأنه لول وجود  البلدان ال�سكندنافية ب�سمايل اأوروبا. من هنا نرى 
ملا  القدمية،  العربية  ال�سرقية، ومن مكوناتها احل�سارة  احل�سارة 

اإلى تلك الدرجة احل�سارية املتقدمة التي  اأوروبا  و�سلت الأمم يف 
انعك�ست على الرتاثني اليوناين والروماين.

نعي�ص الآن يف زمن اأحوج ما نكون فيه اإلى ت�سافر كل اجلهود 
املخل�سة للتعريف بالرتاث الثقايف العربي واحلفاظ عليه، وتعريف 
اإذا  خا�سة  منه،  امل�ستلهمة  والرتبوية  الإن�سانية  بالقيم  النا�ص 
�سواء  احلا�سر،  الوقت  يف  التدمري  خلطر  يتعر�ص  اأن��ه  علمنا  ما 
بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. كيف ل، ونحن نرى اأن ما خلَّفه 
خة  املوؤرِّ الآثار  ر، فهذه  ُتدمَّ اأثرية  اأوابد وخملفات  الأجداد من  لنا 
بها  البط�ص  تقع حتت  العربية  الأقطار  ال�سنني يف عدد من  لآلف 

وحماولت اإفنائها.

القيم الإن�سانية والتربوية الم�ستلهمة من التراث

اأ.د. زيدان عبدالكايف كفايف   
             جامعة الريموك
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وكذلك فاإن كثريًا من �سباب اجليل احلايل ل يعرف من ما�سي 
اأمته �سيئًا، ول من حا�سرها اإل ما هو �سرعة غربية جديدة. وقد 
متنوع  اجليل  ه��ذا  اأن  وي��وؤك��دون   القول،  ه��ذا  النا�ص  بع�ص  ينكر 
اأمر ممتاز ول غبار عليه،  املعرفة؛ فهو جيل احلا�سوب. نعم هذا 
لكن ولالأ�سف اأعتقد اأنك  لو �ساألت اأحدًا منهم عن مكان ما )بلدة 
اأعلم �سيتلعثم  فاإنه واهلل  العربي،  الوطن  اأو يف  بلده،  اأو قرية( يف 
بالإجابة ال�سحيحة، هذا اإن عرفها. ومن هنا نرى اأن وجوب معرفة 
الإن�سان لبلده يعّد اأ�سا�سًا ملعرفته لرتاثه، وقد يكون حال اأبناء الأمم 
اأبنائنا، وذلك  الأخرى املعريف برتاثهم  ل يختلف كثريًا عن حال 
احلديثة  الإع��الم  و�سائط  اإن  اإذ  نف�سها،  الظروف  يعي�سون  لأنهم 
بفكره  موجهًا  الإن�سان  فاأ�سبح  ومعارفهم،  عقولهم  على  �سيطرت 

وعقله مبا تبثه هذه الو�سائل، وهذا ما ي�سمونه بالعوملة.
واإذا كنا ن�سهد الآن عوملة القت�ساد العاملي، فاإننا نخال اأنف�سنا 
اإن  الثقافة.  عوملة  هي  تالية  خطوة  يف  القادمة  ال�سنوات  خ��الل 
الرتاث ي�سكل جزءًا مهمًا من املوروث الثقايف لالأمم، والثقافة هي 
التي تتحكم يف طبيعة العالقة بني الأفراد واجلماعات والأمم،  كما 
اأنها تتحكم يف مقدار ارتباطها بح�سارتها وتاريخها. ونرى اأن عوملة 
الثقافة هي تدمري واإلغاء للهويات الثقافية املا�سية واحلا�سرة. اإن 
تراثنا العربي- الإ�سالمي مليء بالقيم والعادات والتقاليد والعلوم 
التي نفخر بها بني الأمم، ويختلف تراثنا مبكنونه عن باقي الرتاث 
ال�سلوك  حتكم  التي  والتقاليد  والعادات  القيم  حيث  من  العاملي 
الإن�ساين والتعامل بني النا�ص. ويكفينا فخرًا اأن للعرب ف�ساًل كبرًيا 
العرب  علماء  كتبه  ما  ترجمة  فلول  الغرب؛  يف  العلوم  تقدم  على 
وامل�سلمني يف جمالت الطب والريا�سيات والعلوم الأخرى، ملا و�سل 

التقدم العلمي يف اأوروبا اإلى ما هو عليه يف الوقت احلا�سر.
من  وناأكل  ترابها،  وعلى  فوقها  نعي�ص  التي  الأر���ص  ه��ذه  اإن 
الأنبياء  وجالها  الثالثة،  ال�سماوية  الديانات  مهبط  هي  اإنتاجها، 
القول  من  حرج  اأي  نرى  ل  ول��ذا  ال�سماوية،  بالديانات  مب�سرين 
باأننا العرب يجب اأن نفخر مبا لدينا من تراث، واأن نفخر بديننا 
الإ�سالمي وباأنبيائنا، فهم من اأبناء هذه الأر�ص ومن اتبعهم بادئ 

ذي بدء هم من �سكانها املحليني؛ اأي عرب. 
ل بد لنا يف العامل العربي من تطوير الوعي الذاتي بالثقافات 
بقيمها  العربية  احل�سارة  دور  مدى  وبيان  الأخ��رى،  واحل�سارات 
احل�سارات.  من  غريها  وم�ساعدة  بناء  يف  الإن�سانية  ومفاهيمها 
ثقافات  اأن هناك  م�سارها احل�ساري، غري  ثقافة  لكل  اأن  �سحيح 
�ساعت وانت�سرت فوق منطقة جغرافية وا�سعة فاأ�سبحت مركزية، 
هذا  على  مثال  وخري   . الثقافات  من  غريها  على  �سيطرت  لكنها 
انت�سار الثقافة الإ�سالمية وما حتويه من قيم اإن�سانية وتربوية فوق 
هنا  املق�سود  واأوروب���ا.  واأفريقيا،  اآ�سيا،  ق��ارات  من  وا�سعة  بقعة 

)مثل  واح��دة  ح�سارة  يف  كثرية  اأحيانًا  تندمج  الثقافات  هذه  اأن 
ووثائق،  اأثرية،  خملفات  من  مكون  تراث  عنها   نتج  الإ�سالمية( 
وفنون، وتاريخ م�سرتك. هذا الرتاث الإ�سالمي امل�سرتك هو �سنيعة 
لأعراق واأجنا�ص ب�سرية متعددة ان�سهرت جميعًا يف بوتقة الإ�سالم 
الأحداث  فاإن  ولالأ�سف  لكن  عليه.  املحافظة  جميعًا  واجبنا  فمن 
ال�سيا�سية يف منطقتنا العربية يف الوقت احلا�سر تتوالى م�سرعة، 
لهزات عنيفة من  والرتاثية  العقائدية،  الأمور  فتعر�ست كثري من 
ال��رتاث  على  خطرًا  اأ�سد  الديني  التطرف  فكان  جلدتها،  اأبناء 
ومن  الغربي.  الثقايف  الزحف  من  والإ�سالمية  العربية  والثقافة 
الإن�سانية  واملفاهيم  القيم  اأن  اإلى  والتوجيه  التنبيه  بد من  ل  هنا 
اح��رتام  على  دائمًا  حتثنا  الإ�سالمي  وديننا  تراثنا  يف  امل��وج��ودة 

الآخر، وعدم الإ�ساءة اإليه حتى واإن اختلفنا معه.
ع��ام��اًل  اأي�����س��ًا  ي�سكل  ال����رتاث  اإن  ال��ق��ول  ن�ستطيع  ه��ن��ا  م��ن 
م�سرتكًا بني الأمم يف كثري من احلالت، فهو دال على الت�سالت 
احل�سارية والتبادل الفكري والثقايف اأكرث من دللته على النزاعات 
الثقايف  النوع من الرتاث  اأن نبحث يف هذا  واحل��روب. ولذا يجب 
عما يفيدنا يف مواجهة م�سكالتنا، ويف مظاهر وحدتنا احل�سارية، 
الجتماعي،  وتكويننا  بفكرنا،  �سلة  له  لأن  وال�سيا�سية،  والفكرية، 

والقت�سادي، وال�سيا�سي. 
وعلى اأي حال، ل بد من تاأكيد اأننا نرحب بالتنوع �سمن الإطار 
الثقايف الواحد، لأن يف هذا اعتناء بالرتاث الثقايف الآثاري العربي؛ 
فالتنوع يوؤدي اإلى الإبداع، وهذا يفتح الطريق للتنوع الثقايف والإنتاج 
الفكري. وينعك�ص هذا بكل و�سوح على غنى البلدان العربية بالآثار 
والأوابد ال�ساهقة. وخري مثال على هذا القول الآثار النبطية التي 
ت  متيزت بعمائرها املنحوتة يف ال�سخر، حتى اأن مدينة البرتاء ُعدَّ
العمائر  بنحت  الأنباط  يتميز  ومل  الدنيا.  عجائب  �صمن  م�ؤخرًا 
كتابات  لنا  تركوا  كما  املائي،  احل�ساد  اأنظمة  عرفوا  فلقد  فقط، 
ت�سمل  الربدي  اأوراق  على  مكتوبة  واأخ��رى  ال�سخر،  على  منقو�سة 
النا�ص. ويف هذه القوانني  واأ�س�ًسا للمعامالت والتعامل بني  قواننَي 

والأنظمة درو�ص وعرب يجب ال�ستفادة منها يف الوقت احلايل.
عندما زرت بع�ص املتاحف العاملية، مثل »املتحف الربيطاين/ 
اأمران:  تنازعني  برلني«،  و»الربغاموم/  باري�ص«  و»اللوفر/  لندن« 
احلزن والفرح .حزنت لأنني راأيت اآثارًا عربية مهمة يف تاريخها، 
وفرحت  الأ�سلي.  مكانها  غري  يف  معرو�سة  �سكلها،  يف  وجميلة 
لروؤيتي احلالة اجليدة التي عليها هذه الآثار، ولأنها تبني لزائري 
التي كانت عليها بالدنا  املتقدمة  املتاحف احلالة احل�سارية  هذه 
العربية يف الع�سور القدمية، وتوؤكد اأنها �سابقة للح�سارات العاملية 

الأخرى. 
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احل���ف���اظ  م�������س���وؤول���ي���ة  اإن 
تعد  ال��ع��رب��ي مل  ال�����رتاث  ع��ل��ى 
بل  احلكومات،  م�سوؤولية  فقط 
اإن��ن��ا ن��رى اأن���ه ل ب��د م��ن تدخل 
امل���وؤ����س�������س���ات اخل���ا����س���ة وغ��ري 
واملوؤ�س�سات  والأفراد،  احلكومية 
حلماية  العالقة،  ذات  الدولية 
ت�سافر  اإن  الرتاث.  هذا  واإنقاذ 
اجلهود الر�سمية وغري الر�سمية 
حلمايته،  ال���واق���ي  ال����درع  ه��ي 
وال�����س��ب��ي��ل ل��ن�����س��ر امل��ع��رف��ة به 
لأنه  باأهميته،  الأجيال  وتوعية 
حلقة  وي�سكل  ه��وي��ت��ه��م،  مي��ث��ل 
اأنَّ  فكما  تاريخهم،  حلقات  من 
لنا،  وحفظوه  �سنعوه  الأج���داد 
لالأجيال  حفظه  علينا  فينبغي 
نوؤكد  اأن  نود  ومن هنا  القادمة. 

�  �  �

العربية  ولهويتنا  لبلدنا  انتماءنا  لدينا  تعزز  لرتاثنا  معرفتنا  اأن 
الإ�سالمية.

ت اآثارنا العربية اهتمام اأبناء الأمم الأخرى، فاأ�سبحت  لقد �سدَّ
ت�سكل عاماًل اقت�ساديًا مهًما من خالل جذبها لل�سياح من خمتلف 
على  تقوم  الثقافية  ال�سياحة  اأن  ن��رى  هنا  وم��ن  ال��ع��امل.  اأ�سقاع 
اأ�سا�ص التعرف اإلى احل�سارات الغابرة. ولأجل هذا قامت كثري من 
املوؤ�س�سات وال�سركات ال�سياحية بو�سع الن�سرات ال�سياحية للتعريف 
باآثارنا. اإن هذا الهتمام العاملي بالآثار العربية من حيث درا�ستها 
العاملي،  الثقايف  ال��رتاث  من  ج��زًءا  يجعلها  بها  املعرفة  وتعميم 
وي�سعها حتت امل�سوؤولية الدولية للمحافظة عليها، لكننا ل نريد هنا 
اأن نرفع اأيدينا ونخلي امل�سوؤولية عن اأنف�سنا، فهي هويتنا وتاريخنا 
ولذا ل بد من توفري الكفاءات العربية والتمويل الالزم لهذا الأمر.

نعلم اأن ق�سية اأو ق�سة تكوين، وبعث الرتاث الثقايف، وتطوره 
عرب الع�سور، تولد ت�ساوؤلت لدى الراغب يف املعرفة، ورمبا ت�سكل 
درا�سة  اأهمية  ما  اأهمها:  من  اأ�سئلة  يطرح  وجتعله  لديه،  ح��رية 
وتكرار  للنا�ص،  التو�سيح  يجب  الأم���ر  ب��داي��ة  يف  ال���رتاث؟.  ه��ذا 
اإل  يكون  ل  امللمو�ص،  غري  اأو  امللمو�ص  �سواء  ال��رتاث  ب��اأن  القول 
من  الكثري  املت�سمنة  والدرا�سات  التف�سريات،  من  ملجموعة  نتيجة 
عادة يف غرفة  تقدم  وهذه  والإي�ساحات.  وال�سروحات  املعلومات، 
بني  القائمة  العالقة  النا�ص  بع�ص  ينكر  فرمبا  ولالأ�سف  ال�سف. 
الرتبية والتعليم ودرا�سة الرتاث، واإن ح�سل هذا )واأعتقد اأنه غري 

معرفة  اأن  جند  لأننا  �سحيح،  غري  الأمر  اأن  نرى  فاإننا  موجود(، 
الرتاث ُتَعدُّ جزًءا من الثقافة، كما اأن لها وظيفة اجتماعية،  خا�سة 
يف اإحياء العادات والتقاليد، التي كانت �سائدة بني اأفراد املجتمع، 
الدوافع  من  الكثري  هناك  اأن  نرى  اإننا  عليها.  املحافظة  وكيفية 
املناهج  �سمن  الرتاث  مادة  اإدخ��ال  �سرورة  على  ُنِلحُّ  التي جتعلنا 
املدر�سية، ومنها اأن درا�سة الرتاث الثقايف اأ�سبحت ت�سكل حلقة يف 

منظومة الثقافة العاملية، وهو الهوية لأي بلد.  
يكتفوا  ومل  العربية،  النه�سة  علم  الها�سميون  حمل  لقد 
بالدعوة اإلى العلم، بل اأكدوا �سرورة احلفاظ على الرتاث العربي 
والإ�سالمي خا�سة والعاملي عامة، يف حماولة منهم لتو�سيع املعرفة 
يت�سع  ول  الب�سر.  من  و�سواهم  جلدتهم  اأبناء  على  وتعميمها  به 
املجال لتعداد ما عملوا، لكني اأكتفي بالقول باأنه ويف عهد املغفور له 
امللك عبداهلل الأول، مت تاأ�سي�ص دائرة الآثار العامة يف عام 1923م.  
ثراه، فقد  امللك احل�سني، طيَّب اهلل  املرحوم جاللة  واأما يف عهد 
اأبناء  بني  واملعارف  الثقافة  انت�سار  تاأكيد  ومت  املتاحف،  انت�سرت 
الأردن، وكان لوزارة الثقافة ومل يزل دور كبري يف هذا الأمر؛ من 
حيث تاأ�سي�ص ودعم امل�سارح، والن�سر العلمي. واعتلى جاللة امللك 
عبداهلل الثاين العر�ص، وم�سى على خطى - املغفور له باإذن اهلل - 
والده امللك احل�سني يف دعم الثقافة واملثقفني، واملطالبة باحلفاظ 
د دائمًا  على تراثنا، و�سرورة احلفاظ عليه لالأجيال القادمة، و�سدَّ
والرتبوية  الإن�سانية  القيم  ن�ستلهم  اأن  اأردنيني يجب  بو�سفنا  باأننا 

من خالل معرفتنا لرتاثنا.
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ثقافة  باإيجاد  تق�سي  التي  امللكية  التوجيهات  من  انطالقًا 
تقوم على الولء الواعي للدولة والأمة، ومن اأجل تعزيز قيم احلق 
والرتاث  بالثقافة  والعناية  الأخرى،  العامل  ثقافات  على  والنفتاح 
الها�سمية منذ وقت طويل  الأردنية  اململكة  داأبت حكومة  والفنون، 
ويت�سمن  ون�سره.  و�سونه  امل��ادي  وغري  امل��ادي  ال��رتاث  حفظ  على 
واملنتجات  القدمية  الأث��ري��ة  والتحف  املخطوطات  ال���رتاث  ه��ذا 
الفنية والأثرية واملمار�سات واملهارات واملعارف والفنون والتقاليد. 
يف  اأي�سًا  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�ص  القطاع  دور  ويظهر 
لدور  ا�ستكماًل  الها�سمية  الأردنية  للمملكة  الثقايف  الرتاث  �سون 

املوؤ�س�سات احلكومية.
فقد  البلدان،  لبع�ص  اأهمية  من  و�سونه  للرتاث  مبا  وت�سليمًا 
�سادقت اململكة الأردنية الها�سمية على عدد من التفاقيات الثقافية 
الدولية، و�صاركت بن�صاط يف تخطيط الإ�صرتاتيجيات وال�صيا�صات 
الثقافة  تعزيز  بغية  والإ�سالمي؛  العربي  ال�سعيدين  على  الثقافية 

وا�ستخدام التكنولوجيا يف حفظها وتقدميها لالأطفال وال�سباب. 
�سيا�سة  اعتماد  اإلى  الها�سمية  الأردنية  اململكة  وت�سعى حكومة 
املجتمع  املادي يف  الثقايف غري  الرتاث  دور  اإبراز  اإلى  ترمي  عامة 
ويف التنمية امل�ستدامة، واإلى اإدماج حفظ هذا الرتاث يف الربامج 
التنمية  ارتباط  تاأكيد  ال�طنية  اخلطة  يف  ويجري  التخطيطية. 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  بالتنمية  الأهمية  حيوي  ارتباطًا  الثقافية 
حتدٍّ  اأك��رب  اأن  اإل��ى  اأي�سًا  الوطنية  اخلطة  واأ�سارت  والجتماعية. 
تواجهه الثقافة يف الأردن هو عدم وجود �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات 
وطنية وا�سحة تن�سق اجلهود وتوفر املوارد الالزمة لبلوغ الأهداف، 
املوؤ�س�سية من خالل  الوطنية تن�سيط الأعمال  ولهذا تن�سد اخلطة 
املطالبة باإن�ساء جمل�ص اأعلى للثقافة والفنون يراأ�سه وزير الثقافة 

لو�سع ال�سيا�سات وحتديد الإ�سرتاتيجيات املتعلقة بهذا القطاع.
فاملجتمع ينه�ص ويتطور وينمو من خالل ثقافته وتراثه، ولذا 
فاإن على العملية الرتبوية عبًئا كبرًيا يف النهو�ص والنمو والتطور. 
بامل�ساهمة  النهو�ص  عبء  حتمل  اأن  عليها  لأن  �سعبة  مهمة  وهي 
الفّعالة يف جتاوز اأزمة الثقافة العربية، ول ميكن اأن يتم النهو�ص 
من خارج الثقافة با�ستعارة ون�سخ كل اأو بع�ص اأجزاء ثقافة اأخرى 
اأو الذوبان يف الثقافات الأخ��رى، مما يزيد من الأزم��ة. ول يعني 
ذلك انغالق الثقافة، بل اأن يكون انفتاحها على الثقافات الأخرى 

باب اخل�سوع  والنقد ل من  بالتحليل  والقتبا�ص  التفاعل  باب  من 
والتقليد. اإن كل الأمم التي نه�ست، كانت نه�ستها بتجديد ثقافتها 
من  الأوروب��ي��ة  النه�سة  قامت  لقد  خارجها.  م��ن  ل  داخلها  م��ن 
الثقافة  وبخا�سة  الأخرى  الثقافات  من  الكثري  واقتب�ست  داخلها، 
اليوناين  تراثها  مع  بتوا�سلها  ثقافتها  ج��ددت  لكنها  الإ�سالمية، 
والروماين، وا�ستعملت ما اقتب�سته يف جتديد هذه الثقافة دون اأن 
جذورها  مع  يتوافق  ل  تقليدًا  الآخرين  تقلد  اأو  اقتب�سته  ما  تن�سخ 

اليونانية والرومانية. 
فالرتاث هو اجلانب املوروث اجتماعيًا من الثقافة، اأي كل ما 
تركه ال�سلف للخلف من اأ�سكال �سلوك جماعية اأو اآثار دالة عليها. 
اأدواٍت  اأو  مباٍن  �سكل  على  ماديًا  يكون  قد  الرتاث  اأن  ذلك  ويعني 
و�سواها من ال�سواهد املادية امللمو�سة، وقد يكون معنويًا يتمثل يف 
وغريها.  والأ�ساطري  والعقائد  والأفكار  والفنون  والعلوم  الآداب 
وي�سكل الطرفان اجلانب الأهم يف الثقافة، فالرتاث يعطي املجتمع 
هويته، ولذا يعتز املجتمع برتاثه، وبخا�سة تلك اجلوانب التي يرى 
اأنها م�سرقة وم�سّرفة. كما اأن يف الرتاث ما ل يتالءم مع التغريات 
اأو  اإلغاءها  اأو  التي يتعر�ص لها املجتمع، فيحاول املجتمع جتاوزها 
تعديلها وذلك باإحالل اأ�صكال اأو اأمناط جديدة من ال�صل�ك، ول يتم 
ذلك ب�سورة ميكانيكية، بل ببطء ي�سمح بتفاعل املكت�سب واملوروث 
لينتجا معًا �سكاًل اأو منطًا جديدًا من ال�سلوك، لي�ص بال�سرورة اأن 

يكون اأف�سل من اأ�سكال ال�سلوك ال�سابقة.
ل يختلف اأحد يف اأن الهدف العام للرتبية هو اإنتاج »ال�سخ�سية« 
املتجذرة برتاثها  لوطنها وجمتمعها،  املنتمية  املجتمع،  الفاعلة يف 
املتوازنة  ال�سخ�سية  اإنتاج  نظرية  ب�سورة  ذلك  ويعني  وثقافتها، 
هذا  اإل��ى  الو�سول  ويتطلب  وروح��ي��ًا،   وج�سديًا  وعاطفيًا  عقالنيًا 
الهدف اإنتاج ال�سخ�ص القادر على التعامل مع العلم والتقنية بعقله 
وبيده، والقادر على التعامل مع الآخرين بنظرية اأخالقية مالئمة 
لنوع الثقافة املوجودة، والقادر على توفري الأمن الغذائي والنف�سي 
واجل�سدي لنف�سه ولأ�سرته وملجتمعه. وامل�سكلة الأخرى هي و�سائل 
حتقيق هذا الهدف، فعلى �سبيل املثال: ما هي النظرية الأخالقية 
توفر  وكيف  املوروثة؟  والقيم  الأخ��الق  منظومة  هي  ما  املالئمة؟ 
الرتبية املدر�سية الأمن اجل�سدي والنف�سي والغذائي للتلميذ؟ واإذا 
مل ت�ستطع، فما العمل؟ وهكذا ت�ستمر الت�ساوؤلت التي تك�سف عمق 

اإدماج التراث في المناهج 
د. عالية عربيات

اإدارة التعليم
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اأزمة التثقيف كما هي اأزمة الرتبية ب�سورة عامة والرتبية املدر�سية 
ب�سورة خا�سة.

التغيري  هذا  اإلى  الطريق  هو  املنهاج  يكون  اأن  الطبيعي  ومن 
نحو  للعبور  للمجتمع  اآمنة  و�سيلة  يكون   واأن  الرتبية،  عملية  يف 
امل�ستقبل باإنتاج اأفراد ميتلكون �سخ�سيات متوازنة، ونظرًا لت�ساع 
يكفي  فال  املختلفة،  بجوانبها  حياتنا  يف  ال�سعبي  ال��رتاث  م�ساحة 
تاأثري  اأو هناك، لأن ذلك ل يتنا�سب مع قوة  اأن ن�سيف در�سًا هنا 
ه اإيجابيًا اأو �سلبيًا. ولكن املطلوب تدري�ص  الرتاث فينا �سواء مما َنُعدُّ
مادة الرتاث ال�سعبي، وو�سع كتب لها ك�سائر املواد التي تدر�ص يف 
املدار�ص، اأومن خالل دمج مو�سوعاتها من خالل املنحى التكاملي 
مع املواد الأخرى، وبهذا ميكن حتقيق الآمال املعقودة على حتقيق 
اأجل  من  وت�ستعمله  برتاثها،  تعتز  التي  »ال�سخ�سية«  اإنتاج  هدف 

النهو�ص اأو انبعاث الأمة من جديد.
تكون  املنهاج  ال�سعبي من خالل  ال��رتاث  مادة  اإدم��اج  اأن  كما 
نعلم  اأن  املثال  �سبيل  على  فيمكن  يعي�سها،  لأنه  الطفل  اإلى  قريبة 
الطفل التاريخ ال�سفوي من خالل احلديث عن جتربة والديه اأو اأحد 
اأفراد عائلته، كما ميكن اأن يتحدث عن اأي حدث تاريخي �سمعه من 

حميط �سكنه اأو تابعه يف و�سائل الإعالم املختلفة.
اأن ندمج بني  ا�ستعمال الرتاث يف مناهجنا فيمكن  اأما كيفية 
الأ�سلوبني الرتبويني، الأول: تقدمي ما هو مقبول وم�سرف، والآخر 
الإج��راءات  اأما  ت�سحيحه.  يلزم  ما  وت�سحيح  ونقد  وبيان  حتليل 
هذه  معاجلة  به  تتم  الذي  والأ�سلوب  والدرو�ص  الوحدات  وتوزيع 
امل�ساألة اأو تلك، وتعزيز هذا الأمر اأو هذه امل�ساألة اأو تلك، ونقد هذه 
القيمة اأو هذا ال�سلوك اأو ذاك، فيحتاج اإلى روؤية متفق عليها من 
من  الكثري  عندها  و�ستحل  ال�سغار،  عند  تنجح  حتى  الكبار  قبل 

امل�سائل والإجراءات العلمية والفنية. 
ت�سمينه  خالل  من  عليه  واملحافظة  الرتاث  �سون  �سرورة  اإن 
�سياع  م��ن  �ساحبها  وم��ا  العوملة  ظ��ل  يف  التعليمية،  املناهج  يف 
للهويات املحلية وغمو�ص يف املرجعيات الثقافية، وكذلك التحولت 
والتغيريات ال�سريعة التي تعرفها املجتمعات يف الوقت الراهن، وما 

لها من تاأثريات �سلبية يف تغيري واندثار موروثنا ال�سعبي.
فالتعليم  املدر�سية،  املناهج  يف  الت�سمني  واجب  الرتاث  ويعد 
اأن  باعتبار  لآخ���ر،  جيل  م��ن  ال���رتاث  لنقل  عملية  و�سيلة  اأف�سل 
خالل  من  والقيم  الرتاثية  املهارات  اكت�ساف  ي�ستطيعون  النا�سئة 
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اأ�ساليب خمتلفة، فاإ�سراك الرتبية والتعليم يف تنفيذ خطط التنمية 
املدر�سة  م�ساعدة  كيفية  عن  البحث  خالل  من  يكون  امل�ستدامة 

وتعزيز دورها يف امل�ساركة يف املحافظة على الرتاث.
اإن حموري الرتاث والتعليم حموران اأ�سا�سيان وبينهما الكثري 
من التقاطعات والتداخالت املهمة، وعلى املناهج اأن متكن الطالب 
من التعرف اإلى تراث وطنه والتعرف اإلى ثقافات ال�سعوب الخرى  

وتراثها.
اإن عملية �سون الرتاث الثقايف غري املادي والنهو�ص به  متثل 

نقطة اأ�سا�سية حلمايته، من خالل  التدابري الآتية:
اآليات نقل التكنولوجيا ميكن تطبيقها على خمتلف املمار�سات،   -
واأنه ميكن النظر اإلى النظام التعليمي على اأنه اآليات حمتملة 
الرتاث  جوانب  خمتلف  عن  املعارف  نقل  خاللها  من  ميكن 
الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  اأخ��ذت  وق��د  امل���ادي.  غري  الثقايف 
وزارة  اأن�ساأتها  التي   - اليون�سكو  والعلوم/  والثقافة  للرتبية 
التعليمية ومدى  الرتبية والتعليم - يف العتبار قدرة املناهج 
وتو�سيع  لبلدهم،  املحلية  التقاليد  الطلبة  بتعليم  اهتمامها 

دائرة نقل املعارف القائمة على الرتاث الثقايف غري املادي. 
دور التعليم )النظامي وغري النظامي( يف تعزيز الوعي باأهمية   -
اإطار  داخل  نقله  وتاأكيد �سرورة  املادي،  الثقايف غري  الرتاث 
على  العمل  تنفيذ  يتم  قد  ال�سبب  ولهذا  وخارجه.  املجتمعات 
اإدماج هذا الرتاث يف املناهج املدر�سية على جميع امل�ستويات 
الكبار  وتعليم  الثانوي،  والتعليم  الأ�سا�سي  )التعليم  التعليمية 
يف اإطار التعليم غري النظامي(. وقد ت�سرتك جميع الأطراف 
املادي  غري  الثقايف  بالرتاث  املعنية  واملجموعات  واملجتمعات 
وتتعاون معًا لعتماد واإعداد وتنفيذ م�سروعات تعليمية ل�سون 
هذا الرتاث واحلفاظ عليه. وفيما ياأتي بع�ص هذه امل�سروعات: 
على م�ستوى التعليم العايل، يدرك الطلبة اأهمية الرتاث   )1(
لديهم  تتوافر  اأن��ه  اإل��ى  بالإ�سافة  امل��ادي،  غري  الثقايف 
معلومات كافية عن اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي. 
خالل  من  التفاقية  اأه���داف  من  واح��د  تنفيذ  وميكن 
ا�ستثمار قدرات الطلبة يف اجلامعات الأردنية يف التو�سل 
اإلى و�سيلة من و�سائل الإعالن؛ لتعزيز وعي املجتمعات 
املحلية باأهمية الرتاث الثقايف غري املادي، ثم العتماد 
الأردن  داخل  الرتويجية  الأن�سطة  الو�سيلة يف  على هذه 
الأن�سطة  ه��ذه  يف  الطلبة  ي�سهم  اأن  وميكن  وخ��ارج��ه. 
والكتيبات  املتحركة  الكاريكاتورية  الر�سوم  خالل  من 

واملل�سقات واملواد التعليمية واللعب. 
اإليهم  امل�سورة  واإ�سداء  بالطلبة  لاللتقاء  اخلرباء  دعوة   )2(

ب�ساأن كيفية تطوير ا�ستخدام املواد التعليمية والأن�سطة 
الرتويجية املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي واتفاقية 
�سون هذا الرتاث. ويقوم موؤلفو الكتب واملناهج املدر�سية 
باإعداد م�سروعات لهذه الكتب واملناهج ينه�ص اخلرباء 
ا�ستخدامها  ذلك  بعد  ويجري  با�ستعرا�سها،  بعد  فيما 
باتباع  وميكن-  الدرا�سية.  الغرف  يف  جتريبية  ب�سفة 
هذه العملية- تعزيز وعي القائمني على الرتبية بالرتاث 
اأي�سًا  بدور مهم  وي�سطلع اخلرباء  املادي.  الثقايف غري 
فعالة  تعليمية  اأ�ساليب  و�سع  على  املعلمني  م�ساعدة  يف 
لإدماج هذا الرتاث يف خمتلف املو�سوعات. وعالوة على 
غري  الثقايف  للرتاث  املحليون  املمار�سون  ي�سارك  ذلك 
املادي يف بع�ص الدرو�ص يف الغرف الدرا�سية، ويف تقدمي 
الثقافة  على  واأهمية  قيمة  لإ�سفاء  اإ�سافية  معلومات 

املحلية. 
الرتاث  وعنا�سر  مناهج  عر�ص  وطريقة  عملية  تو�سيح   )3(
العنا�سر،  ه��ذه  لأه��م��ي��ة  للطلبة  امل���ادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف 
خا�سة واأنه قد �سبق لهم تعلمها من اآبائهم واأجدادهم، 
التعرف  على  اآخ��ري��ن  طلبة  م�ساعدة  اإل��ى  بالإ�سافة 
من  قبل  من  عنه  ي�سمعوا  مل  الذي  الثقايف  ال��رتاث  اإلى 

اأ�سرهم. 
درا���س��ات  اإج���راء  الطلبة  بتكليف  امل��دار���ص  تقوم  اأن   )4(
وبحوث ميدانية عن تراثهم الثقايف غري املادي، واإقامة 
معار�ص عن الرتاث بال�سرتاك مع مدار�ص وجمتمعات 
حتديد  على  الطلبة  اأي�سًا  امل��دار���ص  وت�ساعد  اأخ��رى. 
واإحيائه  وعر�سه  تراثهم  معرفة  من  لتمكينهم  اأدوات 

والنهو�ص به. 
ال�سنوية  الوطنية  امل�سابقات  يف  املدار�ص  طلبة  ا�سرتاك   )5(
هذا  اإل��ى  التعرف  على  وت�سجعيهم  برتاثهم،  املتعلقة 
الرتاث وتقديره. و�ستحفز اجلوائز احلائزين عليها على 
اإجراء بحوث نوعية بالتعاون مع الكبار الذين ي�سردون 

عليهم تراثهم غري املادي. 
جمع ما تخل�ص اإليه بحوث الطلبة ودرا�ساتهم امليدانية   )6(
من ا�ستنتاجات يف كتب يتم ن�سرها بالتعاون مع ممار�سي 

الرتاث الثقايف غري املادي. 
فائدة  فيها  املدار�ص  يف  تنظيمها  يجري  التي  املعار�ص   )7(
ة للمعلمني يف اإ�سدار اأدلة مفيدة عن الرتاث الثقايف  جمَّ
درا�سات حلالت  الأدل��ة  تت�سمن هذه  وقد  امل��ادي،  غري 
اإفرادية عن املجموعات يف مناطق خمتلفة من الأردن. 
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وعلى الرغم من اأن املنهج ل يعمل م�ستقاًل عن فعاليات العملية 
الرتبوية الأخرى )املعلم، والإدارة، والو�سائل والإمكانات املتاحة.. 
اأ�سا�سية  ومقدمة  الرتبية  لجتاهات  الرئي�ص  املُقرر  اأنه  اإل  اإل��خ( 
ال�سخ�سية  هو  للرتبية  املتلقي  الطفل  لأن  الرتبية،  ف�سل  اأو  لنجاح 
املنتظرة لتجديد ثقافتنا من داخلها ل من الغري، لكي نحافظ على 
ا�ستمرارية وجودنا بهوية وتراث عربي اإ�سالمي هي مفتاح اخلروج 
تع�سف  التي  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأزم��ات  من 
بالأمة وتهدد حريتها وتطورها، فاإن الرتاث ال�سعبي �سيكون قريبًا 

�سخ�سيته  بناء  يف  للم�ساهمة  جيدة  وو�سيلة  الطفل  جتربة  من 
املطلوبة.

 ولنا اأمل يف وزارة الرتبية اأن تنظر بجدّية نحو اإدخال الرتاث 
احلديثة  التكنولوجيا  توفر  واأن  الرتبوية،  مناهجها  يف  ال�سعبي 
بو�سفها و�سيلة معززة للتوعية بالرتاث الثقايف غري املادي و�سونه 
وجتديده، وخا�سة العنا�سر املعر�سة منه للتاآكل والندثار. وميكن 
الفر�ص  اإتاحة  تي�سري  على  اأي�سًا  احلديثة  التكنولوجيا  ت�ساعد  اأن 

التعليمية وتعزيز عمليات التبادل التعليمية والثقافية. 

�ملر�جع
- التقييم الوطني حلالة حفظ الرتاث الثقايف غري املادي يف الأردن«م�سروع مدلهر- املرحلة الأولى » اللجنة الوطنية الأردنية اليون�سكو، 

اإعداد توجان برمامت.
- املناهج والرتاث املدر�سي )3(، نبيل علقم  2009/10/8

- الرتاث واملناهج املدر�سية، الرتاث واملجتمع، العدد 41-متوز 2005
- امللتقى الرابع للرتاث، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث

�  �  �
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ال��ق��ول يف  اإج��م��ال  يف احل��دي��ث ع��ن تراثنا احل�����س��اري ميكن 
وال��رتاث  الطبيعي  التالية:)الرتاث  بالعناوين  ال��رتاث  مو�سوع 
ال�سعبي(،  والرتاث  الفوتوغرايف  والرتاث  الفني  والرتاث  الثقايف 
املادي  الثقايف  الرتاث  نوعني:  اإلى  تق�سيمه  الأخري ميكن  والرتاث 
وي�ستمل  امل��ادي  غري  الثقايف  وال��رتاث  واللوازم،  والأدوات  كالآثار 
على )العادات والتقاليد ال�سائعة، الأدب ال�سعبي واأ�سكال التعبري، 
واملهن  ال�سعبية  احلرف  العرو�ص،  اأداء  وتقاليد  ال�سعبية  الفنون 

التقليدية، املعارف واملمار�سات املرتبطة بالطبيعة والكون(.
الظن  يذهب  ل  حتى  هنا  مهمة  م�ساألة  نو�سح  اأن  املفيد  ومن 
البحوث  من  اللون  هذا  ملثل  يت�سدى  من  عند  الروؤية  غياب  اإل��ى 
اإليه هو  والن�سراف  الرتاث  اأن جمع  فبع�سهم يظن  والدرا�سات، 

�سرف للنظر عن ق�سايا الوطن والأمة وما ي�سغلهما من م�ستجدات 
اإدراكه  ة يف �سوؤون احلياة كافة، وما ينبغي  يومية واهتمامات ُملحَّ
اأن احل�سارة بكل متعلقاتها مثل ال�سجرة، وهل يقوم اجلذع ويقوى 
دون اجلذر؟! واجلذر هو الرتاث، فاإذا اأهملنا اجلذر فاإن ال�سجرة 
كل  يف  الريح  تتقاذفها  حطبة  لتغدو  تتهاوى  ثم  وت��ذوي  �ست�سعف 

�ِسعب، وت�سيع بني الأمم ك�سيء من �سقط املتاع.
اإذًا، ويف �سوء هذا الفهم اأرى اأن التعامل مع الرتاث يتم على 

النحو الآتي)1(:
لغتنا  خدمة  هو  ال��رتاث  مع  تعاملنا  من  الهدف  يكون  اأن   -

الف�سيحة وح�سارتنا العربية.

نظرات في تراثنا الح�ساري

اأ�سماء الأدوات واللوازم اأنموذجاً 
نايف عبداهلل النواي�سة

اأديب وباحث
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والك��ت��ف��اء  وحتنيطه  تكدي�سه  ل  ال���رتاث  بجمع  ن��ق��وم  اأن   -
و�سونه  الرتاث  جمع  كيفية  يف  منهجًا  نعتمد  اأن  مبعنى  بتقدي�سه؛ 
ودواعي  ديننا  مع  يتفق  مبا  والنتفاع  والدرا�سة،  للتحليل  وتهيئته 

العلم والنه�سة.
وقواعد  الفهار�ص  بو�سع  الإي��ج��اب��ي  ال���رتاث  اإن��ت��اج  اإع���ادة   -
البيانات، وت�سهيل الو�سول للنافع منه حتى يت�سل اجلذر مع باقي 
ج�سم ال�سجرة بات�ساق �سل�ص ومفيد، وقادر على التوا�سل مع احلياة 

وامل�ستقبل.
ال�صك،  يقبل  ل  اأم��ر  الإن�صانية  باحل�صارة  الأداة  ارتباط  اإن 
العرب  واأم��ة  ال�سنائع،  ووج��ود  الفكر  دون  تزدهر  ل  واحل�سارة 
الباحثون  ووجد  اقتنتها،  اأو  الأدوات  �سنعت  التي  الأمم  اأوائل  من 
الآثاَر املختلفة يف ح�سارات وادي الرافدين والنيل ويف مناطق من 
الأردن  يف  احلفريات  ك�سفت  وقد  ال�سام،  وبالد  العربية  اجلزيرة 
عن ثراء وا�سح بالأدوات والأفران التي كانت تنتجها، وح�سبنا من 
وعني  ومادبا  والكرك  والطفيلة  البرتاء  يف  ُلقًى  من  ُوجد  ما  ذلك 
غزال واأم قي�ص والأغوار وجر�ص والق�سور ال�سحراوية ونحوها من 

مناطق الأردن.

عرف العرب الأداة وما يلزمها ودليلنا اإلى ذلك ال�سواهد من 
وهذا  ونرثهم،  العرب  �سعر  يف  جندها  التي  وال�سفات  الأ�سماء 
يك�سف عن اأن العرب قبل الإ�سالم وبعده اأمة ذات ح�سارة ومت�سلة 
يف  فاأ�سواقهم  اأب��دًا؛  ال�سلة  هذه  تنقطع  ومل  الأم��م،  من  ب�سواها 
اجلاهلية معروفة وذات �سيوع ولها موا�سمها وقد خلدتها ال�سواهد 
وحجر،  واجلندل،  ودومة  عكاظ،  اأ�سواق:  مثل  والنرثية،  ال�سعرية 
والعربي  امل��ج��از...)4(،  وذي  وح�سرموت،  وع��دن،  واإرم،  وُعمان، 
فالأبنية..،  الأوعية  ثم  اللبا�ص  وبعده  لل�سالح  كبرية  اأهمية  يعطي 
جمال  يف  متقدمة  ق��درات  اإل��ى  ت�سري  فاإنها  بالبكرة  معرفته  اأم��ا 
التي  الأداة  وهي  ا�سم)كاّرة(  اأن  والطريف  والإب���داع،  الت�سنيع 
ت�ساعد الطفل وال�سيخ على امل�سي دليل وا�سح على اهتمام املجتمع 
العربي بالطفل وال�سيخ على ال�سواء، قبل اأن يعرف العامل ذلك يف 

ما ي�سمى)عرباية(.
ودرا�سته  ال��رتاث  جمع  اأهمية  اإل��ى  الإ���س��ارة  هو  يهمنا  ما  اإنَّ 
القد�سية،  م��ن  بهالة  واإح��اط��ت��ه  وحتنيطه  تكدي�سه  ل  وحتليله، 
ح�سارتنا  اإ�سهام  على  الدالة  الرباهني  من  اأمكن  ما  وا�ستخراج 
واإبعاد  العربية  لغتنا  الإن�سانية، وخدمة  بناء احل�سارة  العربية يف 

تهمة اجلمود والنزواء عنها.

�ملر�جع
1- اأبو حيان التوحيدي، الإمتاع واملوؤان�سة، ج1، حتقيق: اأحمد اأمني واأحمد الزين، دار مكتبة احلياة، بريوت، �ص83�85.

2- د. ح�سني موؤن�ص، احل�سارة، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978، �ص60.
3- �ساطع احل�سري، دفاع عن العروبة، دار العلم للماليني، بريوت، 1956، �ص70�105.

الثامن، 1995، مركز املاجد  العدد  ال�سنة2،  الثقافة والرتاث،  اآفاق  ، الرتاث يف جتربة نا�سر عربي، جملة  4- حممد عدنان �سامل 
للثقافة والرتاث،�ص50.

5- نايف النواي�سة، معجم اأ�سماء الأدوات واللوازم يف الرتاث العربي، وزارة الثقافة، 2000م.

�  �  �
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املعلم : اأمين حممد عبد الرحمن بني اأحمد
مدر�سة رميون الأ�سا�سية اجلديدة للبنني

اتجاهات المعلمين نحو التقويم الواقعي

وم�سكالت ا�ستخدامه من وجهة نظرهم

املقدمة 

ميكن النظر اإلى العملية التعليمية على اأنها منظومة مكونة من 
يف  بع�سها  ويوؤثر  بينها   فيما  ترتبط  التي  العنا�سر  من  جمموعة 
اأي�سًا  التي ت�سم  املنظومة  اأهم مكونات هذه  التقومي  ويعد  بع�ص، 
الأهداف التعليمية واملناهج وطرق التدري�ص، ومما ل �سك فيه اأن 
اأي تعديل اأو تطوير لأحد هذه املكونات لبد اأن يوؤثر ويتاأثر باملكونات 
الأخرى، فهذه املنظومة التعليمية تاأخذ �سكاًل حلزونيًا يف تطويرها 
ومنوها، والتقومي بو�سفه اأحد املكونات الأ�سا�سية لتلك املنظومة له 
عالقة كبرية مبختلف جوانب هذه العملية التعليمية، ملا يقدمه من 
ت�سخي�ص وعالج وتغذية راجعة لتوجيه م�سارها، وزيادة فعاليتها 

وتطويرها لتحقيق النتاجات املرجوة منها. 

م�سكلة الدرا�سة

يف  وا�سح  اأث��ر  الرتبوية  وامل�ستجدات  العاملية  للتغريات  ك��ان 
للمناهج  العام  الإط��ار  عنها  نتج  التي  ال��رتب��وي،  التطوير  حركة 
لديهم  طلبة  اإع���داد  اإل��ى  دع��ا  ال��ذي   ،)2005-2003( ل��الأع��وام 
البنائي  التدري�ص  واأك��د  ابتكارية،  وق��درة  التفكري  يف  ا�ستقاللية 
تطوير  على  املعلمني  ت�سجيع  اإل��ى  ودع��ا  املتعلم،  ح��ول  املتمركز 
تقومي  اإ�سرتاتيجيات  تطوير  اإل��ى  وكذلك  ابتكارهم،  من  مهمات 
وحت�سني  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  حت�سني  على  جوهرها  يف  تركز 
تعلم الطلبة، وعلى حاجاتهم اإلى تقومي تعلمهم باأنف�سهم لي�سبحوا 

متعلمني مدى احلياة )الفريق الوطني للتقومي،2004(. 
لقد عملت وزارة الرتبية والتعليم  �سمن خطة التطوير الرتبوي 
ن���ح���و الق���ت�������س���اد 
امل��������ع��������ريف ع���ل���ى 
ا���س��ت��خ��دام  اإدراج 
اإ����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ت����ق����ومي  ال���ت���ق���ومي 
ال����واق����ع����ي ج��ن��ب��ا 
اإل���������ى ج����ن����ب م��ع 
الخ��������ت��������ب��������ارات 
التح�سيلية، والعمل 
ع����ل����ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
م����دار�����ص  ك�����ل  يف 
العام  منذ  اململكة  
ح��ي��ث  )2005(؛ 
وزارة  ����س���خ���رت 
الرتبية والتعليم كل 



23

الإمكانات املادية والب�سرية لإجناح هذه التجربة. وعليه فاإن هذه 
اجتاهات  يف  يتمثل  مهم  جانب  على  ال�سوء  تلقي  �سوف  الدرا�سة 
اأهم  اإل��ى  التعرف  اإل��ى  بالإ�سافة  تطبيقها،  ونحو  حولها  املعلمني 

امل�سكالت والتحديات التي تواجه ا�ستخدامها من وجهة نظرهم.
اأ�سئلة الدرا�سة

تهدف الدرا�سة اإلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
1- ما نوع و�سدة اجتاهات املعلمني نحو التقومي الواقعي؟

2- هل هناك فروق يف اجتاهات املعلمني نحو التقومي الواقعي 
تعزى اإلى متغريات )اجلن�ص، الدورات التدريبية، املوؤهل 

الرتبوي، اخلربة(؟
من  حتد  التي  امل�سكالت  حلجم  املعلمني  تقديرات  ما   -3

ا�ستخدامهم للتقومي الواقعي ؟
0.05( يف   =  α( 4- هل هناك فروق عند م�ستوى الدللة
يف  تواجههم  التي  امل�سكالت  حلجم  املعلمني  تقديرات 
ا�ستخدام التقومي الواقعي، تبعًا لكل من متغري اجلن�ص 
والدورات التدريبية واملوؤهل الرتبوي واخلربة والتفاعل 

فيما بينها؟
اأهمية الدرا�سة

القليلة  ال��درا���س��ات  اإح���دى  كونها  م��ن  ال��درا���س��ة  اأهمية  تنبع 
نحو  املعلمني  اجت��اه��ات  يف  بحثت  التي  الباحث(  علم  )ب��ح��دود 
التقومي الواقعي وم�سكالت ا�ستخدامه من وجهة نظرهم اأنف�سهم، 
اأ�ساليب  اأث��ر  يف  بحثت  ال�سابقة   الدرا�سات  معظم  اأن  تبني  حيث 

التقومي الواقعي  يف التح�سيل. 
�ستقدم هذه الدرا�سة للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم من معلمني 
التقومي  نحو  املعلمني  اجتاهات  حول  راجعة  تغذية   ، تربويني  وم�سرفني 
تعديل وتطوير هذه  �ستعمل على  وبالتايل  ا�ستخدامه،  الواقعي وم�سكالت 
الإ�سرتاتيجيات وم�ساعدتهم يف تطبيقها ، واإعداد برامج تدريبية ت�ساهم 

يف حل امل�سكالت التي �ستظهرها نتائج الدرا�سة.
حمددات الدرا�سة

اإقليم  مديريات  مدار�ص  على  الدرا�سة  جمتمع  يقت�سر   -1
ال�سمال وهي: اإربد الأولى، جر�ص، بني كنانة. 

2-  يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة احلالية بالأداة امل�ستخدمة 
واإجراءاتها،  الدرا�سة  وعينة  وثباتها،  �سدقها  وم��دى 
للتعميم على جمتمع هذه  قابلة  الذي يجعل منها  الأمر 

الدرا�سة واملجتمعات املماثلة. 
التعريفات الإجرائية

الجتاه: حم�سلة ا�ستجابات املعلم على فقرات املقيا�ص الذي   -
وتعرب  الواقعي،  التقومي  حول  وم�ساعره  واأفكاره  اآراءه  يو�سح 
الدرجة الكلية للمعلم على املقيا�ص عن نوع و�سدة الجتاه نحو 

التقومي الواقعي. 
الرتبية  وزارة  ته  تبنَّ حديث  تقومي  اأ�سلوب  الواقعي:  التقومي   -
ويعتمد  اململكة،  بتطبيقه يف مدار�ص  املعلمون  ويقوم  والتعليم 
على)5( اإ�سرتاتيجيات و )5( اأدوات يف التقومي ، ويتطلب من 
الطلبة اأداء مهمات معينة بهدف احل�سول على معلومات عن 

مدى جودة ما تعلموه. 
يف  املعلمني  تواجه  التي  والعوائق  ال�سعوبات  هي  امل�سكالت:   -
حم�سلة  يف  وتتمثل  الواقعي  التقومي  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
هذه  يف  امل�ستخدم  املقيا�ص  فقرات  عن  املعلمني  ا�ستجابات 

الدرا�سة. 
جمتمع الدرا�سة

املدار�ص  ومعلمات  معلمي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
حيث  واإربد،  جر�ص  مبحافظتي  والتعليم  الرتبية  ملديريات  التابعة 
تربية  مديرية  الآتي:  النحو  على  تربية  مديريات  ثالث  اختيار  مت 
اإربد الأولى، مديرية تربية بني كنانة ، ومت  جر�ص، مديرية تربية 

توزيع اأداة الدرا�سة بن�سبة اأعداد املعلمني لكل مديرية، وذلك ح�سب اجلدول الآتي:

�لمجموعمديرية بني كنانةمديرية �إربد �لأولىمديرية جر�ش

3407446419889859عدد �لمعلمين و�لمعلمات

 100% 20% 45%35  %الن�سبة �لمئوية

9712455276حجم �لعينة
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اجلدول 1: توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب املديريات

عينة الدرا�سة 

تكونت عينة الدرا�سة من )276 ( معلًما ومعلمة، مت اختيارهم 

املراحل من مدار�ص ثالث مديريات  الع�سوائية متعددة  بالطريقة 
الأول��ى،  اإرب��د  جر�ص،  )مديرية  اإرب��د  و  جر�ص  مبحافظتي  تربية 
ح�سب  موزعة  املعلمني  اأعداد  يو�سح  الآتي  واجلدول  كنانة(،  بني 

اجلن�ص، والدورات التدريبية، واملوؤهل الرتبوي، و اخلربة.
�لن�سبةحجم �لعينة�لفئات

15355.4ذكر�جلن�ش

12344.6�أنثى

7426.8نعم�لدور�ت �لتدريبية

20273.2ل

23886.2بكالوريو�ش�ملوؤهل �لعلمي

3813.8در��سات عليا

15656.5من 5 �إلى �أقل من 10�خلربة

6222.5�أكرث من 10 �إلى �أقل من 15

155821.0 فاأكرث

276100.0�لـــمـجــمــــوع
اجلدول 2: حجم العينة والن�سب املئوية لأفراد عينة الدرا�سة 

اأداة الدرا�سة

تكونت اأداة الدرا�سة من مقيا�ص )ليكرت( خما�سي التدريج، 
اجتاهات  العامة،  املعلومات  اأج���زاء:  ثالثة  على  ا�ستمل  ال��ذي 
التقومي  ا�ستخدام  م�سكالت  ال��واق��ع��ي،  ال��ت��ق��ومي  نحو  املعلمني 
ب�سورته  املقيا�ص  تكون  حيث  ببنائها؛  الباحث  قام  وقد  الواقعي، 
التقومي  نحو  املعلمني  اجتاهات  لقيا�ص  فقرة   )39( من  الأولية 
نحو  املعلمني  اجتاهات  هي:  جمالت  اأربعة  على  موزعة  الواقعي 
اأدوات  نحو  املعلمني  واجتاهات  الواقعي،  التقومي  اإ�سرتاتيجيات 
التقومي الواقعي، واجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات 
التقومي الواقعي، واجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اأدوات التقومي 

الواقعي. 

املعاجلة الإح�سائية 

)SPSS( مت ا�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية 
)Statistical package for Social Sciences(

كما ياأتي: 
1- لالإجابة عن ال�سوؤال الأول )ما نوع و�سدة اجتاهات املعلمني 
حلجم  املعلمني  تقديرات  )ما  والثالث  الواقعي(؟،  التقومي  نحو 
امل�سكالت التي حتد من ا�ستخدامهم للتقومي الواقعي؟(. مت ح�ساب 
ت�سنيف  مت  حيث  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
(، وذلك  املتو�سطات اإلى ثالثة م�ستويات )مرتفع، متو�سط، متدنٍّ
من خالل املعادلة: طول الفئة اجلديدة = )اأكرب قيمة بالتوزيع – 
اأ�سغر قيمة بالتوزيع(/ عدد الفئات اجلديدة. )اأبو �سالح،2009(

حجم �مل�سكلة�سدة �لتـجـــاه�لقيمة
قليلةمتدن2.33ٍّ – 1

متو�سطةمتو�سط3.66- 2.34
كبريةمرتفع5-3.67 

اجلدول3 : تقديرات املتو�سطات احل�سابية
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اأقل من  وللحكم على نوع الجتاه مت اعتماد الدرجة )من 1- 
الإيجابي.  لالجتاه   )2.5  –  5 )م��ن  و  ال�سلبي،  لالجتاه   )2.5

)زريقات ،2012 (
2- لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين )هل هناك فروق يف اجتاهات 
)اجلن�ص،  متغريات  اإل��ى  تعزى  ال��واق��ع��ي  التقومي  نحو  املعلمني 
)هل  وال��راب��ع  اخل���ربة(؟،  ال��رتب��وي،  املوؤهل  التدريبية،  ال���دورات 
تقديرات  يف   )0.05  =  α( ال��دلل��ة  م�ستوى  عند  ف��روق  هناك 
التقومي  ا�ستخدام  يف  تواجههم  التي  امل�سكالت  حلجم  املعلمني 
واملوؤهل  التدريبية  وال��دورات  اجلن�ص  متغري  من  لكل  تبعًا  الواقعي 
حتليل  ا�ستخدام  مت  بينها؟(.  فيما  والتفاعل  واخل��ربة  الرتبوي 
متو�سطات اجتاهات  الفروق بني  التباين )MANOVA(لفح�ص 
التدريبية،  ال��دورات  )اجلن�ص،  الدرا�سة  ملتغريات  تبعًا  املعلمني 

املوؤهل الرتبوي، اخلربة(.
نتائج الدرا�سة 

التقومي  نحو  املعلمني  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
مبتو�سط  متو�سطة،  بدرجة  ولكن  اإيجابية  كانت  ككل،  الواقعي 
واأظهرت   ،)0.64( بلغ  معياري  وانحراف   )3.45( بلغ  ح�سابي 
تواجههم  التي  امل�سكالت  حلجم  املعلمني  تقديرات  اأن  النتائج 
بلغ  حيث  متو�سطة؛  ك��ان��ت  ال��واق��ع��ي،  ال��ت��ق��ومي  ا���س��ت��خ��دام  عند 

معياري  بانحراف   )3.64( ككل  للم�سكالت  احل�سابي  املتو�سط 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما   ،)0.80(
ول�سالح  اجلن�ص  لأثر  تعزى   )0.05  =  α( الدللة  م�ستوى  عند 
ب��دورات  ا�سرتكوا  الذين  ول�سالح  التدريبية  وال���دورات  ال��ذك��ور، 
النتائج  اأ�سارت  حني  يف  الجتاهات،  مقيا�ص  على  وذلك  تدريبية، 
الدللة م�ستوى  اإح�سائية عند  دلل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود   اإل��ى عدم 
واملوؤهل  التدريبية،  وال��دورات  لأثر اجلن�ص،  تعزى   )0.05 = α(

العلمي، واخلربة، والتفاعل بينها على مقيا�ص امل�سكالت.
التو�سيات 

اإجراء درا�سة مماثلة حول التقومي الواقعي على عينات اأكرب   -1
من معلمي املدار�ص احلكومية واملدار�ص اخلا�سة .

امل�سكالت  الدرا�سة يف حل  نتائج هذه  ال�ستفادة من  اإمكانية   -2
التي تواجه املعلمني يف تطبيق واإعداد اأدوات التقومي اجلديدة. 
التخطيط  يف  الدرا�سة  ه��ذه  نتائج  من  ال�ستفادة  اإمكانية   -3
املعلمني  ت��دري��ب  يف  اأك��رب  اأث��ر  لها  يكون  تدريبية  ل��درا���س��ات 
للدورات  وا�سح  اأثر  وجود  النتائج  اأظهرت  حيث  واملعلمات، 

التدريبية.

�ملر�جع
- اأبو �سالح ، حممد.)2009(. الطرق الإح�سائية ، عمان : دار اليازوري العلمية للن�سر والتوزيع.

- الفريق الوطني للتقومي  .)2004(. اإ�سرتاتيجيات التقومي واأدواته.  اإدارة المتحانات والختبارات، الأردن: وزارة الرتبية والتعليم.
- زريقات، حممد .)2012( . دللت ال�سدق والثبات ملقيا�ص العوامل ال�ستة ملفهوم الذات على عينات اأردنية . ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة ، جامعة جدارا . الأردن.

�  �  �
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اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
حممد بن عبد اهلل، وعلى اآله و�سحبه ومن واله، وا�سنّت بُهداه اإلى 

يوم الدين.. اأّما بعد:
َتْرِتْياًل«. وقوله �سلى  الُقراآَن  »َوَرّتِل  فانطالًقا من قوله تعالى: 
حريٌّ  فاإّنه  وَعّلَمه«.  ال��ُق��راآَن  َتعّلَم  َم��ْن  »َخرُيكْم  و�سلم:  عليه  اهلل 
ُيتقن  اأن  اأّي جمال  اأو يف  اأيِّ م�ستوًى درا�سي كان  العلِم يف  بطالِب 
بنوعيه  اللحن  من  خالية  �سليمة  بطريقة  الكرمي  ال��ق��راآن  ق��راءة 
)اجللي واخلفي(، واأن يتعلم جميع اأحكام التجويد نظرًيا ليت�سّنى 

له تطبيقها عملًيا على اآيات كتاب اهلل عّز وجل.

يف  الأول  بامل�سدر  يتعّلق  اأّن��ه  يف  املو�سوع  هذا  اأهمية  وتكمن 
الت�سريع الإ�سالمي الرّباين، القراآن الكرمي، الذي هو كنز املعارف 

ونور العقول.
ال�سعـور بامل�سكلـة

لحظت مع زمالئي املعلمني �سعًفا وق�سوًرا ملحوًظا يف تالوة 
ال�سعف  وه��ذا  التجويد،  باأحكام  الكرمي  القراآن  لآي��ات  الطالب 
داخل  ذل��ك  لنا  ات�سح  وق��د  املدر�سة،  ط��الب  بع�ص  عند  موجود 
قارئي  قّلة  وم��ن  امل��ع��دودة،  التالوة  ح�س�ص  يف  ال�سفية  الغرف 
م�ساركات  قّلة  اإلى  اإ�سافة  املدر�سية،  الإذاع��ة  يف  الكرمي  القراآن 

�سعف الطلبة في اأحكام التالوة والتجويد- الأ�سباب والعالج

املعلم: �سامي »حممد ه�سام« حريز
مدر�سة ال�سريف ح�سني بن نا�سر/ الثانوية
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الطالب يف م�سابقات التالوة والتجويد التي ُتقيمها املدر�سة ووزارة 
الرتبية والتعليم.
حتديـد امل�سكلـة

تكمن امل�سكلة يف �سعف الطالب يف اأحكام التالوة والتجويد، 
وُي�سّلط البحث ال�سوء على طالب ال�سف الأول الثانوي فقط؛ عّينًة 
تطبيقيًة لهذه الدرا�سة، ولكي يكون البحث حم�سوًرا وغري مت�سعب 

الأطراف.
حتليـل امل�سكلـة

تنبع الأ�سباب من املحاور اخلم�سة الرئي�سة الآتية:
احلديثة.  الرتبوية  العملية  اأ�سا�ص  كونه  الأول:ال��ط��ال��ب؛  املــحــور 

ويكمن التق�سري فيه من خالل الأمور الآتية:
ال�سعف يف التاأ�سي�ص.  -

عدم توافر الرغبة الذاتية لدى الطالب يف تعلم اأحكام   -
التالوة والتجويد.

اأوًل  ياأخذه  ملا  الطالب  ومراجعة  متابعة  وعدم  الإهمال   -
باأول من ح�س�ص التالوة واأحكام التجويد.

هذا  وم�سطلحات  مفاهيم  ا�ستيعاب  على  القدرة  عدم   -
العلم؛ ب�سبب الق�سور يف فهم اأ�ساليب اللغة العربية.

  الفو�سوية وعدم تنظيم الوقت لدى الطالب.
عدم تدريب الطالب )مراجعة الذات(.  -

فقدان متابعة الطالب والتحاقه بالدورات التي يعقدها   -
اإمام اجلامع الذي بجواره، اأو اإحدى املراكز واجلمعيات 

القراآنية.
املحور الثاين: ويلُّ الأمر؛ كون كلُّ راٍع م�سوؤوًل عن رعّيته. ويكمن 

فيه التق�سري من خالل الآتي:
لتطبيق  اأبنائهم  متابعة  يف  الأم��ور  اأول��ي��اء  اهتمام  قّلة   -
ذلك،  على  احلر�ص  وع��دم  والتجويد،  التالوة  اأحكام 

فالأ�سل اأن يتم ذلك منذ ال�سغر.
معظم اأولياء الأمور يهتمون باملواد العلمية كالريا�سيات   -
�سلبًيا  ينعك�ص  مما  الأدبية،  امل��واد  ويهملون  والفيزياء، 

على اأداء الطالب.
لأداء  امل�سجد؛  اإل��ى  ابنه  الأم���ر  ويل  ا�سطحاب  ع��دم   -

ال�سلوات املفرو�سة و�سماع تالوة الإمام.
املراكز  ب��اأح��د  ابنه  اإحل���اق  اإل��ى  الأم���ر  �سعي ويل  ع��دم   -

القراآنية اأيام الُعطل املدر�سية.

اأو  حفظهم  عند  لأبنائهم  الأم���ور  اأول��ي��اء  حتفيز  ع��دم   -
اأم  مادًيا  التحفيز  اأكان  �سواًء  الكرمي،  للقراآن  تالوتهم 

معنوًيا.
ع��دم ت��ع��اون اأول��ي��اء الأم���ور م��ع معلم ال��ت��الوة واأح��ك��ام   -
الطالب  عند  ال�سعف  مواطن  على  للوقوف  التجويد؛ 

وتقويتها.
املحور الثالث: املعلم؛ كونه الذي يلحظ هذا التق�سري على تلميذه، وقد 

يكون هذا التق�سري نابًعا منه ب�سكل اأو باآخر، من خالل ما ياأتي:
�سعف املعلم يف اأدائه لتالوة القراآن الكرمي، فقد يكون   -
الثقافة  اأو  الإ�سالمية  الرتبية  لتدري�ص  موؤهاًل  املعلم 
التالوة  اأحكام  لتدري�ص  موؤهٍل  غري  ولكنه  الإ�سالمية، 

والتجويد.
تق�سري املعلم يف �سبط واإدارة ال�سف.  -

فقدان عن�سر الت�سويق لدى املعلم يف اإعطائه للح�سة.  -
عدم متابعة املعلم للطالب يف التالوة ال�سفهية.  -

بالتالوة  خا�سة  وكتابية  �سفهية  امتحانات  اإجراء  عدم   -
واأحكام التجويد فقط.

الكتابية  الأن�سطة  حل  يف  للطالب  املعلم  متابعة  ع��دم   -
والوظائف املنزلية )البيتية(.

اخلرائط  اأو  التعليمية  للو�سائل  املعلم  ا�ستخدام  عدم   -
املفاهيمية اأثناء �سرحه لأحكام التجويد.

عدم اإح�سار املعلم للم�سجل والكا�سيت القراآين لإ�سماع   -
الطلبة الآيات القراآنية.

املعلم  من  ُيعطى  املنهج  ك��ون  الدرا�سي؛  الرابع:املنهاج  املــحــور 
بع�ص  فيه  يظهر  ولكن  ب��ه،  الل��ت��زام  املعلم  وعلى  للطالب، 

الق�سور من خالل الآتي:
ويف  املو�سوعات  عر�ص  يف  الدرا�سية  املناهج  ق�سور   -

ت�سهيل وفهم معطيات العلم الذي تقدمه.
ة منهجية واحدة يف الأ�سبوع ل تكفي. ح�سّ  -

مقابل  والتجويد  للتالوة  كبرية  عالمة  تخ�سي�ص  عدم   -
مادة الرتبية الإ�سالمية اأو الثقافة الإ�سالمية.

النظري  اجلانب  على  ُترّكز  الدرا�سية  املناهج  غالبية   -
اأكرث من اجلانب التطبيقي.

قّلة وقت احل�سة؛ الأمر الذي يجعل املعلم ل ي�ستطيع اأن   -
ي�ستمع لقراءة جميع الطالب، ول ُيعطي املنهج حّقه. 
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عدم توفري املعلمني املخت�سني املهرة؛ لأداء مهمة تعليم   -
التالوة واأحكام التجويد، واإعطاء املنهج بكفاءة عالية.

اخُلّطة العالجيـة للمحور الأول )الطالـب(:
والتعليم؛  التعلم  عملية  يف  الرئي�ص  املحور  هو  الطالب  اأّن  مبا 
يتحكم  الذي  يديه وحده، هو  وال�سعف بني  القوة  فاإّن ذلك يجعل 
بذلك اإن اأراد هو ذلك، فاأول العالج ينبع منه، وذلك فيما ُي�سّمى 
باأول،  اأوًل  واملراجعة  واملثابرة  ال�ستعداد  الذات، من حيث  باإدارة 
التالوة  اأحكام  تعلم  الطالب يف  لدى  الذاتية  الرغبة  توافر  مبعنى 

والتجويد.
الإ�سالم ومبادئه جّيًدا،  تعاليم  اأن يفهم  الطالب  فبدايًة على 
علم  نحو  له  ًها  ُموجِّ ذلك  ليكون  بداخله؛  الديني  ال��وازع  وُيحيي 
التالوة  بعلم  اهتمامه  ُي�ساعف  واأن  التجويد،  واأح��ك��ام  ال��ت��الوة 
تعالى  اهلل  اأع��ّده  الذي  العظيم  والف�سل  الأجر  باب  من  والتجويد 
العالمة  الدنيا خلفه، من حيث  اأمور  تارًكا  الكرمي،  القراآن  ملتعلم 
يتعلم  اأن  الطالب  وعلى  ِتَباًعا.  ياأتي  جميعه  ذلك  فاإّن  وال�سهادة؛ 
النحوية  والقواعد  ال��ق��راءة  حيث  من  واأ�ساليبها  العربية  اللغة 
اأجواء هذا  نحو  الطريان  له يف  ت�سريًحا  ليكون ذلك  وال�سرفية؛ 
ويقوم  فو�سويته،  على  ويق�سي  وقته  ُينّظم  واأن  امل��ب��ارك.  العلم 
بجواره،  الذي  اجلامع  اإم��ام  يعقدها  التي  ال��دورات  يف  باللتحاق 
اأو اإحدى املراكز واجلمعيات القراآنية، خا�سًة يف الُعطل الر�سمية 
من  اأكرث  العملي  اجلانب  على  ُيرّكز  واأن  ال�سنوية.  اأو  الف�سلية  اأو 
اجلانب النظري، ويقوم با�ستعارة اأو �سراء الكتب املتعلقة باأحكام 
جميع  على  ينبغي  اأنه  كما  لقراءتها.  واقتنائها  والتجويد  التالوة 
بالتعلم  عليه  ن�سطلح  ما  وهذا  بينهم،  فيما  يتعلموا  اأن  الطالب 
التعاوين لدى الطالب اأنف�سهم. واأن يقوم كل طالب بال�ستماع اإلى 
والتجويد،  التالوة  باأحكام  املتخ�س�سة  الدينية  الإع��الم  م�سادر 
م اهلل تعالى من �سماع الأغاين املاجنة،  م على نف�سه ما حرَّ واأن ُيحرِّ
التي تت�سلل اإلى القلب وُتف�سده، وبالتايل ل يجتمع معها كالم اهلل 

تعالى.
اخُلّطـة العالجيـة للمحـور الثانـي )ولـيُّ الأمـر(:

بدايًة على اأولياء الأمور اأن يتقوا اهلل يف اأنف�سهم واأبنائهم واأن 
لكي  اأبنائهم  يتابعون  يجعلهم  الذي  الديني  ال��وازع  لديهم  ُيكّونوا 
يتقدموا يف طلب هذا العلم الطّيب، حمّفزين اأبناَءهم لذلك مادًيا 

ومعنوًيا، منذ ال�سغر، كما كان عليه �سلفنا ال�سالح.
اخُلّطـة العالجيـة للمحـور الثالـث )املعلـم(:

على املعلم الذي �ّسرفه اهلل تعالى باأن يكون من معلمي الرتبية 
الكرمي  ال��ق��راآن  ت��الوة  اأداء  يف  ذاتًيا  نف�سه  ُي��وؤّه��ل  اأن  الإ�سالمية 
واإتقان الأحكام والتجويد، فقد يكون املعلم موؤهاًل لتدري�ص الرتبية 
الإ�سالمية اأو الثقافة الإ�سالمية، ولكنه غري موؤهٍل لتدري�ص اأحكام 

التالوة والتجويد.
اأن ميتلك املعلم عن�سر الت�سويق، واأن يقوم مبتابعة الطالب يف 
التالوة ال�سفهية، واإجراء امتحانات �سفهية وكتابية خا�سة بالتالوة 
الأن�سطة  حل  يف  ا  اأي�سً الطالب  ومتابعة  فقط،  التجويد  واأحكام 
التكنولوجيا  ي�ستخدم  واأن  )البيتية(.  املنزلية  والوظائف  الكتابية 
اأثناء �سرحه  اأو اخلرائط املفاهيمية  احلديثة، والو�سائل التعليمية 
ر معه امل�سجل والكا�سيت القراآين لإ�سماع  لأحكام التجويد، وُيْح�سِ
الطلبة الآيات القراآنية؛ وذلك للرتكيز على اجلانب العملي اأكرث من 
اجلانب النظري. ومن جهة اأخرى على معلمي الرتبية الإ�سالمية 
ومعلمي اللغة العربية اأن يوجدوا فيما بينهم تعاوًنا م�سرتًكا يف حل 

م�سكلة �سعف الطالب يف علم التالوة واأحكام التجويد.
اخُلّطـة العالجيـة للمحـور الرابـع )املنهـاج الدرا�سـي(:

وُجهًدا  كبرًيا  اهتماًما  تويل  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  على 
التالوة  علم  معطيات  وفهم  وت�سهيل  موا�سيع  عر�ص  يف  م�ساعًفا 
واأحكام التجويد بطريقة ُم�سّوقة وُمنّظمة. واأن تزيد من احل�س�ص 
مادة  ُتف�سل  واأن  تكفي.  ل  الأ�سبوع  يف  واح��دة  فح�سة  املنهجية، 
لها  وتكون  الإ�سالمية،  الرتبية  مادة  عن  التجويد  واأحكام  التالوة 
وعلى  العامة،  الثانوية  امتحان  يف  داخلة  وتكون  م�ستقّلة،  عالمة 
املناهج الدرا�سية اأن ُترّكز على اجلانب التطبيقي اأكرث من اجلانب 
املهرة  املعلمني املخت�سني  توفري  ينبغي  اأخرى  النظري. ومن جهة 
تدري��ص  ُط�رق  التجويد.  واأحكام  التالوة  منهج  تعليم  مهمة  لأداء 

الت�الوة واأحك�ام التجوي�د:
نحن نهدف من تدري�ص التالوة واأحكام التجويد اإلى توطيد �سلة 
الطلبة بكتاب اهلل تعالى، وم�ساعدتهم على تالوته تالوًة �سحيحًة، 
والرتاكيب  الألفاظ  ُلغوية من  برثوة  وتزويدهم  نفو�سهم،  وتهذيب 
ت�ساعدهم على التمّكن من لغتهم، وتذوقها يف حدوِد ما ت�سمح به 
قدراتهم. وعلى املعلمني ا�ستخدام اأ�ساليب متنوعة ملالحظة الفروق 
التالميذ،  تواجه  التي  ال�سعوبات  وتذليل  التالميذ  بني  الفردية 
�ساأن  �ساأنها  لتدري�سها،  ع��دة  طرائق  التجويد  واأح��ك��ام  وللتالوة 
بقية املواد، اإّل اأن اأجداها الطريقة الإلقائيَّة، مع تدعيمها بعوامل 
اجلذب والت�سويق ل�سد انتباه املتعلِّم، وجتديد ن�ساطه بك�سر الرتابة 
امل�ستخدمة مع مراعاة حفظ  الو�سائل  بتنويع  الف�سل  اململَّة داخل 

الحرتام اخلا�ص لهذه احل�سة املباركة. 
ويقوم تدري�ص التالوة واأحكام التجويد على اخلطوات الآتية:

وما  الكرمي،  للقراآن  ال�ستماع  جمل�ص  على  التالميذ  تدريب   -1
يتطلبه من اآداب وخ�سوع وح�سن اإ�سغاء.

معرفة  اإل��ى  ت�سويقهم  بهدف  �سُتتلى؛  التي  لالآيات  التمهيد   -2
واإث���ارة  وم��ع��اٍن،  اأح��ك��اٍم  م��ن  تت�سمنه  م��ا  وفهم  مو�سوعها، 

اأذهانهم اإلى ما حتتويه من درو�ص وِعرب.
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الأحكام  مب��راع��اة  تت�سم  ت��الوًة  للن�ص،  النموذجية  ال��ت��الوة   -3
وجودة الأداء ومتثيل املعنى.

�سرح الآيات: اإذا كان الن�ص طوياًل، فعلى املعلم اأن ُيق�ّسمه اإلى   -4
وحدات اأ�سغر، مرتابطة املعنى، ثم يتناول كل وحدة بال�سرح، 
ويربطها بعد ذلك مبا قبلها وما بعدها. ويكون ال�سرح باأ�ساليب 
متعددة، منها: توجيه الأ�سئلة املثرية حول املعنى العام اأوًل، ثم 
اأو بذكر  املعايري اجلزئية، ثم معاين املفردات ب�سرح معناها 

اآية مّرت فيها تلك املفردة على التالميذ.
التالوة الزمرية: وفيها ُيق�ّسم ال�سّف اإلى ُزمر )جمموعات(،   -5
اأكرث، واملعلم ي�ستمع، مع باقي تالميذ  اأو  ويتلو كل فريق مرة 
ال�سف، ويتوقف عند اخلطاأ لي�سححه، وقد يتلو اأح�سن تلميذ 
الأخطاء  املعلم  ويلحظ  وراءه،  الآخ��رون  وي��ردد  فريق  كل  يف 
)مالحظة مق�سودة وغري مق�سودة(، وي�ساعد التالميذ على 

ت�سويبها.
الأداء  على  تالميذه  املعلم  ُي�سّجع  وفيها  الفردية:  ال��ت��الوة   -6

اجلّيد، واكت�ساف الأخطاء، الفردية وال�سائعة، وت�سحيحها.
من  ع��دد  ت���الوة  اإل���ى  بال�ستماع  وي��ك��ون  اخل��ت��ام��ي:  التقومي   -7
التالميذ، واحلكم على مدى جودة التالوة، ويح�ُسن اأن ي�ستمع 
مل  من  يطلب  ثم  التالميذ،  من  الن�ص  حفظ  من  اإل��ى  املعلم 

يحفظ بحفظه يف املنزل. 
الت�سجيع  من  الكثري  مع  الرمزية  اجلوائز  ا�ستخدام  وميكن 
يتم  ال�سور  من  حُم��ّددة  جمموعة  التلميذ  َحِفَظ  ما  ومتى  املعنوي، 
جائزة  وُيعطيه  عليه  لُيثني  املدر�سة  مدير  اإلى  بطاقته  مع  حتويله 
ر املعلِّم على ال�سورة املطلوبة، ول يكُتب على  اأو بطاقة �سكر. ويوؤ�سِّ

يف  التالميذ  �سياأخذه  ما  مع  ذلك  يتعار�ص  ل  كي  �سيًئا  امل�سحف 
ة ال�سلوك والتهذيب من احرتام امل�سحف وعدم الكتابة عليه،  مادَّ
لغر�ص التاأدب مع كتاب اهلل تعالى يف نفو�ص التالميذ، ووجوب البدء 
ال�سور  تق�سيم  ُيراعى  كما  القراءة،  قبل  الب�سملة  ثم  بال�ستعاذة 
الطويلة اإلى مقاطع منا�سبة والتدرج يف ذلك حتى يتم حفظ ال�سورة.

التو�سيات واملقرتحات

يف  املحلي  واملجتمع  الآب��اء  مع  يتعاون  اأن  املدر�سة  مدير  على   -1
الطالب،  فيها  مير  التي  ال�صعف  نقاط  بع�ض  على  التغلب 
الطالب  وتوعية  التجويد،  واأحكام  التالوة  يف  �سعفهم  ومنها 

وتاأ�سي�سهم التاأ�سي�ص ال�سليم للق�ساء على هذا ال�سعف.
يجب العمل على تاأهيل املعلمني املعنيني بتدري�ص علم التالوة   -2
هذا  يف  تدريبية  دورات  اإقامة  خالل  من  التجويد،  واأحكام 

اخل�سو�ص.
التعزيز له دور كبري يف حل امل�سكالت؛ ولذلك على الرتبويني   -3
اأن ي�سلكوا هذا امل�سلك  ا والإعالم عموًما  والإداريني خ�سو�سً
املجتمع باخلري  وعلى  يعود عليهم  ما  اأداء  لتحفيز طلبتنا يف 

والربكة.
وذل��ك  با�ستمرار،  اأبنائهم  ُيتابعوا  اأن  الأم���ور  اأول��ي��اء  على   -4
ال�سيفية،  القراآنية  باملراكز  ت�سجيلهم  واملبادرة يف  بالإ�سراع 

اأو امل�ساجد القريبة عليهم.
عملية  يف  احلديثة  والو�سائل  الأ�ساليب  ُيفّعل  اأن  املعّلم  على   -5
تعليمه للطلبة، فيما يتعلق بالتكنولوجيا، واأن يدعم العالقات 

الإيجابية بني الطلبة لي�سل اإلى التعلم التعاوين فيما بينهم.
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تهدف هذه الدرا�سة اإلى تعريف املعلمني واملعلمات وامل�سرفني 
الريادي  والتعليم  الريادية  الرتبية  مبفهوم  الرتبويني  وال��ق��ادة 
وفل�سفتهما واأهدافهما واأدوارهما ال�سلوكية والنف�سية ذات املحتوى 
جيل  خلق  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  والتعليمي؛  ال��رتب��وي 
)Business( جديد من الرياديني واملبدعني يف جمال الأعمال

واملجالت الأخرى املرتبطة به.
مقدمة

ي���ع���ّد م���و����س���وع ال���رتب���ي���ة ال���ري���ادي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ري���ادي 
املو�سوعات  م��ن   )Entrepreneurship Education(
الأعمال  يف  الريادة  جمايل  يف  الأدب��ي��ات  توليها  والتي  احلديثة، 
قد  ال��ري��ادي  التعليم  فل�سفة  اإن  حيث  بالغة؛  ��ًة  اأه��م��يَّ والتعليم 
ن��ت��ج��ت ع��ن ال���ت���زاوج امل��ث��ايل ب��ني ح��ق��ل��ي ال���ري���ادة يف الأع��م��ال 
ومفاهيمه  ونظمه  بفل�سفته  )Entrepreneurship(احلديث 
احلديث  )Education(القدمي  والتعليم  وق��واع��ده،  ومناذجه 
بنظرّياته وفل�سفته؛ حيث يجب اأن يهدف التعليم اإلى اإنتاج اأ�سخا�ص 
املجتمعات  الأعمال خلدمة  اأفراد مبتكرين ومبدعني يف جمال  اأو 

التي يعي�سون بها.
ي�سهم التعليم الريادي يف اإعداد وتاأهيل الرثوة الب�سرية، كما 
اأنه ي�ساعد على تنمية قدرات املتعلم ب�سكٍل يجعله مواطنًا �ساحلًا 
الأعمال  بيئة  مع  والتفاعل  وخدمته  الوطن  بناء  يف  ي�سهم  وفعاًل 
و�سرائحه  املجتمع  اأفراد  مع  والتعامل  اإيجابي،  ب�سكٍل  به  املحيطة 
املختلفة باأ�سلوٍب اأخالقيٍّ واجتماعيٍّ حميد، وتوفري اأفراٍد رياديني 
قادرين على العمل يف وظائف الدولة املختلفة، وي�سهمون يف الوقت 
نف�سه يف رفع امل�ستوى القت�سادي والجتماعي لأفراد الدولة وزيادة 
رفاهيتهم. كما يعمل كٌل من التعليم الريادي والرتبية الريادية على 
ونظام  التقليدي  التفكري  ومنط  التقليدية  ال�صل�ك  اأمن��اط  تعديل 

القيم والجتاهات مبا ينا�سب الطموحات التنموية يف املجتمع.
اإن ن�سر وتعزيز واإدماج منظومة التعليم الريادي يف املجتمعات 
العربية له نتائجه الكبرية ومكت�سباته امل�ستقبلية واآثاره القوية على 
التنمية النوعية امل�ستدامة؛ لأنه يخلق قاعدًة عري�سًة من الرياديني 
ريادية  لثقافة  اجليل  هذا  واإع��داد  املجالت،  جميع  يف  واملبدعني 

قوامها الإبداع والبتكار والإجناز.
اإن من ميتلكون املهارات اأو القدرات الريادية يف بيئة الأعمال 
ه��وؤلء  من  العظمى  الغالبية  لأن  قلياًل  عددهم  ي��زال  ل  العربية 
اكت�سبوها  ق��د  البيئة  ه��ذه  يف  وامل�سهورين  املعروفني  ال��ري��ادي��ني 
بالتجربة  اكت�سبوها  فقد  الباقية  للبقية  بالن�سبة  اأم��ا  بالفطرة. 
العلمية  املوؤ�س�سات  ت��زال  ل  حيث  والتدريب.  والتعليم  واملمار�سة 
الرياديني  من  جديدة  اأجيال  وبناء  خلق  على  ق��ادرة  غري  العربية 

الذين يقودون عملية التنمية يف القت�سادات الوطنية العربية.
دول  جنحت  ومل���اذا  كيف  هنا:  نف�سه  يطرح  ال��ذي  وال�����س��وؤال 
واأملانيا، ودول  الغربية كاإيطاليا وبلجيكا وهولندا و�سوي�سرا  اأوروبا 
واملك�سيك،  وكندا  الأمريكية  املتحدة  كالوليات  ال�سمالية  اأمريكا 
ودول اأمريكا اجلنوبية كالأرجنتني وت�سيلي والربازيل، وبع�ص بلدان 
جنوب �سرق اآ�سيا كال�سني وكوريا اجلنوبية والهند يف خلق واإيجاد 
قاعدة كبرية من الرياديني، ونحن هنا -يف الدول العربية- حققنا 
ذلك  يف  الرئي�ص  ال�سبب  اأن  اأعتقد  الريادة؟.  يف  حم��دودًا  جناحًا 
هو يف »الرتبية الريادية« اأوًل ثم يف »التعليم الريادي« ثانيًا؛ حيث 
تعتمد تلك الدول على تعزيز الرتبية الريادية يف املراحل الدرا�سية 
ال�ستطالع  حب  ي�سجع  الذي  الأ�سري  املحيط  اإلى  اإ�سافة  الأولى، 
والت�ساوؤل والنفتاح على ما هو جديد. وبعدها تاأتي حمطة التعليم 
التحليل وحل  باأ�سلوب  يت�سم  الذي  املراحل اجلامعية،  الريادي يف 
�ص، وهو  امل�سكالت باأ�سلوٍب اإبداعي وت�سجيع التفكري الناقد واملمحَّ
العربية  وبيئتنا  الثالث  العامل  بيئات  من  لكثرٍي  متامًا  مغاير  مناخ 
على  بذلت  التي  اجلبارة  اجلهود  من  الرغم  فعلى  خا�ص.  ب�سكل 
مراحله  يف  اأك��ان  �سواء  التعليم  جمال  يف  العربية  ال��دول  م�ستوى 
الأولى اأم يف املرحلة اجلامعية العليا، فاإن الرتكيز كان على الكم 
ال�سلطوية  واملدر�سية  الأ�سرية  الرتبية  النوع ف�ساًل عن  ولي�ص على 
وما يتلو ذلك من تعليٍم تلقيني اأويل �سطحي حتى يف اأعلى املراحل 
وبالتايل  ري���ادًة،  ول  ري��ادي��ني  يخلق  ل  الأم��ر  ه��ذا  اإن  الدرا�سية. 
من  �ستعاين  الأجيال  هذه  لدى  والإبداعية  الريادية  القدرات  فاإن 

ال�سمور وحتى لو كان احلافز موجودًا فهو ل يكفي وحده للنجاح.
الريادية  الرتبية  مفهوم  على  احل��دي��ث  نقت�سر  �سوف  ل��ذا 

واأهدافها وفل�سفتها ودورها يف تنمية الطلبة.

التربية الريادية والتعليم الريادي
املعلم : جمدي عو�ص مبارك

           مدر�سة عمر الاليف الثانوية ال�ساملة للبنني
            مديرية تربية اإربد الثانية
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الرتبية الريادية

مفهوم وطبيعة الرتبية الريادية

يرى )بياجيه( اأن الهدف من الرتبية »هو خلق رجال قادرين 
اإليه  تو�سلت  ما  يكررون  اأف��رادًا  ولي�سوا  اأ�سياء جديدة،  �سنع  على 
مكت�سفون،  مبتكرون،  مبدعون،  رج��ال  ه��م  ال�سابقة.  الأج��ي��ال 
وتهدف اأي�سًا اإلى ت�سيري عقوٍل ناقدة قادرة على النقد، والتحقق، 
اأن  الرتبويني  من  العديد  ويرى  عليها«،  يعر�ص  �سيٍء  كل  تقبل  ول 
ال�ستقاللية  على  الأفراد  قدرة  تنمية  هو  للرتبية  الأ�سا�ص  الهدف 
)عبد العال،2005 نقاًل عن Ian et al،2002(؛ ولذلك فاإن النتاجات 
اإبداعية  طبيعة  ذات  اأ�سبحت  اليوم  الرتبوي  النظام  من  املطلوبة 

ريادية )قطامي، 2000(.
جديد  جيل  خلق  تعني  الريادية  الرتبية  فاإن  ال�سياق  هذا  ويف 
واإن�ساء  ببدء  ليقوموا  الأعمال،  واملبدعني يف جمال  الرياديني  من 
مبادرين  ذل��ك،  يف  اأنف�سهم  على  معتمدين  ال��ري��ادي  م�سروعهم 
وم�ستقلني باأنف�سهم ومبواردهم املعرفية وغري املعرفية، وخماطرين 
اإلى  ويطمحون  وخربتهم،  و�سمعتهم  ومالهم  وجهدهم  بوقتهم 
الوقت  يف  وي�سهمون  ومب�ستقبلهم.  بهم  اخلا�سة  الأه��داف  حتقيق 
املحيطة  الأعمال  بيئة  والتفاعل مع  الوطن وخدمته  بناء  نف�سه يف 
امل�ستوى  ورف��ع  والبطالة  الفقر  على  والق�ساء  اإيجابي،  ب�سكٍل  به 

القت�سادي والجتماعي لأفراد املجتمع وزيادة رفاهيتهم.
دور الرتبية الريادية واأهميتها

تكوين  يف  يتمثل  التنمية  حتقيق  يف  الريادية  الرتبية  دور  اإن 
اإيجاد  يف  ت�سهم  خالقة  اإبداعية  ب��ق��دراٍت  يتمتع  �سالح  مواطن 
وجه  يف  عقبًة  تقف  التي  كافة  للم�سكالت  التقليدية  غري  احللول 
التنمية ال�ساملة امل�ستدمية، وب�سكٍل عام يتمثل دور الرتبية الريادية 
يف حتقيق التنمية باأحد عاملني اثنني؛ الأول: تعمل الرتبية الريادية 
على تعديل اأمناط ال�صل�ك التقليدية ومنط التفكري التقليدي ونظام 
القيم والجتاهات مبا ينا�سب الطموحات التنموية يف املجتمع. اأما 
الب�سرية  املوارد  وتاأهيل  اإعداد  تعمل على  اأنها  فهو  الثاين:  العامل 
والجتماعية  القت�سادية  بامل�سروعات  للنهو�ص  الالزمة  املدربة 
بنجاح  للتعاي�ص  تهيئها  التي  والقيم  واملهارات  باملعارف  وتزويدها 
على  احل�سول  على  وم�ساعدتها  التقني،  الع�سر  خ�سائ�ص  مع 

.)Aronsson،2004( فر�ص عمل منا�سبة لهم يف املجتمع
اأهداف الرتبية الريادية

ميكن القول ب�سورٍة عامة اإن الهدف الرئي�ص للرتبية الريادية 
املبدعني يف جمال  الرياديني  املجتمع هو خلق جيل جديد من  يف 

دور  يقت�سر  ول  املجتمع،  الأخرى يف  املجالت  الأعمال وغريه من 
الرتبية الريادية على الرياديني يف جمال الأعمال فقط، واإمنا خلق 
جيل ريادي بطبيعته من حيث الإبداع والبتكار والتجديد يف جميع 
اأو  �سكل منتج  اإبداعًا على  اإن كان ذلك  ونواحيها  جمالت احلياة 
اأو  اأو م�سروع جديد،  الأعمال  اأو مدخل جديد يف  اأو عملية  خدمة 
اخرتاعًا اأو اكت�سافًا. والأهم من ذلك كله وهو امل�ساهمة يف تنمية 
الأعمال  يف  امل�ساهمة  خالل  من  فيه  يعي�ص  الذي  املجتمع  وتطوير 
الجتماعية التطوعية مبا يعود عليه وعلى جمتمعه بالنفع واخلري 
للرتبية  التف�سيلية  اأو  الفرعية  الأهداف  ومن  وال�سالح.  والر�سد 
 Garavan )Aronsson،2004؛  درا�سات  يف  وردت  كما  الريادية 
ما   )and OCinneide،1994; European Commission،2008

ياأتي:
اأمناط  اإل��ى  الطلبة  لدى  التقليدي  التفكري  منط  تغيري   .1
التفكري احلديثة املبنية على الإبداع والبتكار والتجديد 
والتدري�ص  التعليم  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  خالل  من 
اإبداعي،  باأ�سلوب  امل�سكالت  حل  اأ�سلوب  مثل  الإبداعي 
امل�ساريع  املبني على  والتعلم  الذهني،  الع�سف  واأ�سلوب 

والأن�سطة، والتعليم التعاوين، والتفكري الناقد.
الثانوية  املرحلة  الطلبة يف  لدى  اإيجابية  اجتاهات  بناء   .2

جتاه الريادة والعمل احلر.
يف  الطلبة  لدى  الدافعية  واإث��ارة  الريادية  ال��روح  تعزيز   .3

جميع املراحل الدرا�سية.
م�ساعدة الطلبة على بناء ت�سور اأف�سل ملهنة امل�ستقبل.  .4

تطوير ال�سمات واملهارات ال�سخ�سية لدى الطلبة، والتي   .5
وال�سلوك  للتفكري  الرئي�سة  القاعدة  اإن�ساء  يف  ت�ساعد 
املباداأة،  �سلوك  والبتكار،  )الإب��داع  الريادي  واملحتوى 
روح  القيادة،  بالنف�ص،  الثقة  ال�ستقاللية،  املخاطرة، 

العمل اجلماعي اأو روح الفريق(.
يف  الإيجابي  والت�سال  العالقات  بناء  مهارات  تعزيز   .6
ريا�ص  يف  اأم  الأ���س��رة  يف  اأكانت  �سواء  الرتبوية  البيئة 

الأطفال اأم يف املدر�سة.
زيادة وعي الطلبة حول التوظيف الذاتي والريادة كبديل   .7

حمتمل ملهنة امل�ستقبل.
املجتمع من  والجتماعية يف  القت�سادية  التنمية  تعزيز   .8
خالل عمليات التحديث والتجديد التي يحدثها الرياديون 

يف جميع املجالت التي �سيعملون بها يف امل�ستقبل.
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وهنا نود الإ�سارة اإلى اأنه ل ميكن تعزيز ال�سلوك الريادي لدى 
الطلبة دون التخلي اأوًل واأخريًا عن منط التفكري التقليدي ال�سطحي 
اأو الأويل، والذي مييل اإلى التقليدية يف طبيعته واإلى الحتذاء يف 

اأ�سلوبه اأكرث من ال�ستقاللية والإبداع واملبادرة.
نحو  توجه  اأن  يجب  وم�سمونها  بفل�سفتها  الريادية  الرتبية  اإن 
م�سارًا  يختار  واأن  وامل�ستقل،  احلر  بالتفكري  له  ت�سمح  باأن  الفرد 
ل  طموحاته،  ويلبي  واأهدافه  م�ستقبله  ويحدد  وبحياته  به  خا�سًا 
الريادة  فروح  وجمتمعه؛  اأ�سرته  لأمر  وخا�سعًا  را�سخًا  يكون  اأن 
واملبادرة تظهر يف جمتمع ي�سجع على التفكري احلر وي�سخر البيئة 

خلدمة الإن�سان، ويبتعد عن ال�سلبية واخل�سوع وال�ست�سالم.
�سمات وخ�سائ�ص الطلبة الرياديني

يف  الرياديني  بالطلبة  اخلا�سة  ال�سفات  اأو  ال�سمات  تتعدد 
يف  الأ�سالء  الرياديني  ي�سبهون  ذلك  يف  وهم  ال��ري��ادي،  املحتوى 
جمال الأعمال، ويتمثلون اخل�سائ�ص وال�سمات نف�سها التي اأوردتها 
الأدبيات يف هذا املجال مثل: املخاطرة، وحب ال�ستقاللية، والإبداع 
 Bolton and Thompson،(الإجناز اإل��ى  واحل��اج��ة  والب��ت��ك��ار، 

 .)16-2000:17

يختلفون- ال���ري���ادي���ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ل��ق��د 
جاك�سون  موؤ�سر  وف��ق  الطلبة  م��ن  غريهم  ع��ن  ملحوظ-  ب�سكٍل 
مييلون  فهم  لل�سخ�سية)Jackson Personality Index(؛ 
التعليمية.  املواقف  يف  وت��وت��رًا  قلقًا  واأق��ل  هادئني  يكونوا  اأن  اإل��ى 
 Stressful(ويبقون يف حالة هدوء يف املواقف امل�سحونة واملقلقة
ة. وهم  Situations(، وياأخذون الأمور بكل ب�ساطة وهدوء ورويِّ
يف اأغلب الأحيان ل يت�سددون ويرف�سون الن�سياع لأوامر الآخرين 
والتبعية العمياء لهم، وهم غري متذبذبني لآراء الآخرين، وم�ستقلون 

.)Nehrt،1987( يف اأفكارهم واآرائهم واأعمالهم
ومبتكرين  مبدعني،  يكونوا  لأن  ال��ري��ادي��ون  الطلبة  ومي��ي��ل 
حلول  تطوير  على  ال��ق��درة  ولديهم  واإجن��ازات��ه��م،  باخرتاعاتهم 
�سون اأنف�سهم  مبتكرة للم�سكالت التي يواجهونها، وخماطرين يعرِّ
للمواقف جمهولة النتائج؛ حيث اإن لديهم القدرة على التعامل مع 
والأن�سطة  باملخاطر  وي�ستمتعون  التاأكد،  وع��دم  الغمو�ص  ح��الت 
اأكرث  باأنهم  اأي�سًا  الرياديون  الطلبة  الرتفيهية يف حياتهم. ويتميز 
ا�ستقالليًة من غريهم؛ مبعنى اأنهم ل يرتاحون للتقييد، ويتكيفون 

.)Nehrt،1987( مع التغيري ب�سكٍل اإيجابي
بعد هذا العر�ص ميكن تعريف الطلبة الرياديني باأنهم اأولئك 

والقيادية  الريادية  ال�سمات  اأو  ال�سفات  ميتلكون  الذين  الطلبة 
امل�سوؤولية  حتمل  على  والقدرة  واملبادرة،  ال�ستقاللية،  مثل:  اأي�سًا 
جتاه القرارات التي يتخذونها، واملخاطرة اأو املغامرة، والقدرة على 

البتكار والإبداع، وال�سلوك الأخالقي احل�سن.
الأدوار ال�سلوكية والنف�سية يف الرتبية الريادية

املهمة  والتعليمية  الرتبوية  والإب��داع من اجلوانب  الريادة  تعّد 
والتطبيق؛  وال��درا���س��ة  والبحث  والرتكيز،  العناية  ت�ستحق  التي 
وذلك ملا يرتتب عليها من التطور النف�سي وال�سخ�سي والجتماعي 

والعلمي، والتقني واملهني والثقايف والقت�سادي للفرد يف املجتمع.
ويف هذا ال�سياق نود اأن ن�سري اإلى اأنه كثريًا ما يغيب عن ذهن 
تعليم  اأهمية  واملدر�سة،  الأط��ف��ال،  وريا�ص  الأ���س��رة،  اأو  الوالدين 
الأبناء الطلبة ما له قيمة راقية من �سوؤون احلياة، وتوجيههم اإلى 
وال�سمعة؛  وامل��ال  واجلهد  والوقت  الطاقة  ي�ستغرق  اأن  ي�ستحق  ما 
ونعني بذلك توجيههم اإلى الرتكيز على الإنتاج والإجناز والإبداع، 
وتقدير العمل احلر اخلا�ص والتعلُّق به، والهتمام بالعمل التطوعي 
املهارات،  وتعلم  وتنميتها،  ال��ذات  بتطوير  والعتناء  الجتماعي، 
حا�سرًا  يقيهم  ما  فهذا  امل�ستقبل.  يف  وتقبله  للتغيري  وال�ستعداد 
من  املعاناة  اأو  والقن�ط  بالف�صل  الإح�صا�ض  وط��اأة  من  وم�صتقباًل 
اأو البحث  اأو مهنة  القعود دون عمل  اأو  اأو عواقبه الوخيمة  نتائجه 
عن و�ساطة لتوفري فر�سة عمل اأو النتظار فرتة زمنية طويلة لتوفري 
وم�ستع�سية  وخيمًة  م�سكالٍت  من  نعاين  اإننا  اإذ  الفر�سة؛  ه��ذه 
والبطالة  الفقر  مثل  العربي  الوطن  يف  احلكومات  اأم��ام  احللول 

ونق�ص املوارد وحمدوديتها.
وهنا متتد م�سوؤولية هذه الأدوار اأوًل من املجتمع نف�سه ممثاًل 
مبوؤ�س�ساته املختلفة الأهلية منها واخلا�سة واحلكومية، اإلى و�سائل 
اإذ  واجلامعة؛  واملدر�سة،  الأط��ف��ال،  وريا�ص  والأ���س��رة،  الإع��الم، 
الوعي  وتعزيز  وم�سوؤولة جميعًا عن خلق  الأط��راف معنية  اإن هذه 
)Awareness-Raising( واإثارة الدافعية والتحفيز املتوا�سل 
من  تخرجهم  فور  املجتمع  لأبناء  والريادة  والإجن��از  الإب��داع  نحو 
فر�ص عمل  على  وت�سهيل احل�سول  املدر�سة  اأو  املعهد  اأو  اجلامعة 
العملية  عاتق  على  يقع  فاإنه  هنا  ومن  امل�ستقبل.  يف  لهم  منا�سبة 
وحب  الإنتاج  قيم  التالميذ  تعليم  م�سوؤولية  املجتمع  يف  الرتبوية 
اقت�سادية  قيمًا  فيهم  تغر�ص  واأن  واأ�سكاله  اأنواعه  بجميع  العمل 
مهمة مثل اإتقان العمل، والتدريب والتعليم امل�ستمر ل�سقل وتنمية 
العمل  قواعد  وم��راع��اة  فيهم،  والإب���داع  والإن��ت��اج  العمل  مهارات 

ونظمه ولوائحه، وحب العمل اجلماعي اأو التعاوين والتطوعي.
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اجلانب  اأن  اإل��ى   )59 )ب������دران،2005:  ي�سري  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
النامية  والدول  العربية  للدول  القت�سادية  التنمية  يف  الجتماعي 
الأخرى يتطلب العديد من ال�ستعدادات من اأجل للريادة املرتبطة 

بجهود موؤ�س�سات املجتمع املختلفة وبفئاتها كافة، والتي اأهمها:
ال�صتعداد النف�صي والذهني لدى املجتمع لالنخراط يف   .1

العمل القت�سادي بعيدًا عن وظائف الدولة.
واجلماعات،  الأف���راد  ل��دى  وامل��ه��ارات  التدريب  توافر   .2

والقدرة على التعامل مع الأ�سواق.
املفاهيم  على  تقوم  �سحيحة  اقت�سادية  ثقافة  اإ�ساعة   .3
واملوؤ�س�سية  الفردية  ال��رثوة  لتكوين  والواقعية  العلمية 

وثروات الأمم.

ي�ستثمر  ال��ت��ي  الإن��ت��اج��ي��ة  والأ���س��ال��ي��ب  الأف��ك��ار  تنامي   .4
تلك  كانت  مهما  وميزاتها،  خ�سائ�سه  املجتمع  فيها 
حتفيزي  اإط��اٍر  اإل��ى  وحتويلها  واملميزات،  اخل�سائ�ص 

للم�سروعات الإنتاجية التي ي�سطلع بها.

الإنتاج من خالل  �سوق  مبكرة  ال�سباب يف فرتة  اإقحام   .5
املبا�سرة،  وال��ع��زمي��ة  املتميز،  التاأهيل  ب��ني  امل��واءم��ة 
واجلراأة يف املغامرة، والبدايات املتوا�سعة، واحتياجات 

ال�سوق من �سلٍع وخدمات.
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 املقدمة و املفهوم     

املدر�سي  التح�سيل  يف  ت��وؤث��ر  ال���س��ط��راب��ات  م��ن  الكثري  اإن 
والتكيف البيئي  لدى الأطفال واملراهقني، ومن تلك ال�سطرابات 
الزائد  احلركي  بالن�صاط  امل�صح�ب  النتباه  �صعف  ا�صطرابات 
الذي ي�سل تاأثريه اإلى مرحلة الر�سد، حيث ما تزال حتظى باهتمام 
الكثري من الباحثني، وذلك ل�سعة انت�سارها يف جمالت وا�سعة من 

حياة الفرد الأكادميية والجتماعية واملهنية.
اإن ا�سطرابات النتباه لها عالقة وثيقة بامل�سكالت الأكادميية 
يف  رئي�سًا  مكانًا  حتتل  اإنها  حيث  الطلبة؛  بني  املتنوعة  وال�سلوكية 
ال�سلة،  ذات  والنف�سية  الرتبوية  العلوم  ومو�سوعات  الدرا�سات 
بت�سنيفاتها  التعلم  الرتبية اخلا�سة وخ�سو�سًا �سعوبات  مثل  من 

املتعلقة  وال�سعوبات  القرائي  والفهم  القراءة  ك�سعوبات  العلمية 
بالذاكرة وبالريا�سيات، حتى التاآزر احلركي وال�سعوبات الإدراكية 
اأي�سا، وعليه فمن ال�سعب الإجماع على  عمومًا و�سعوبات الكتابة 
مفهوم واحد لالنتباه نظرًا لتعدد الجتاهات واملدار�ص والنظريات، 
حتى وجهات نظر العلماء كل اجتاه منها ي�سعب مالحظته ب�سكله 
وال�صل�كيني  املعرفيني  بني  التفاق  نقاط  تقاطعه  حيث  املبا�صر؛ 
انتقالية  عملية  النتباه  كون  اأي�سا؛  والنف�سيني  الأع�ساب  واأطباء 
و  والثانوية  منها  الرئي�سة  املتنوعة  امل��ث��ريات  على  الرتكيز  عند 

العالقة فيما بينها يف موقف ما.
وقبل اخلو�ص با�سطالحية »النتباه« ل بد من التطرق جلانبه 
النتباه  اإنَّ  فهو م�ستق من اجلذر )نبه(، حيث  وا�ستقاقه،  اللغوي 

)ADHD( ا�سطراب �سعف النتباه الم�سحوب بن�ساط فرط الحركة
املعلم : فار�ض عي�صى حمم�د القاروط 

مدر�سة عقبة بن نافع الأ�سا�سية للبنني / ال�سلط
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لغة : من اجلذر )ن ب ه(، وامل�سدر نباهة.
وهو »تركيز الذهن وح�سره يف اهتمام واحد، اأو يف جمال من 

املجالت يوؤدي اإلى و�سوحه«.
ا�ستدعى النتباه : �سد انتباهه.

لفت النتباه : جذب النظر وا�ستماله.
اأنه: »�سعور الفرد حول مو�سوع معني، وكذلك  وي�سطلح عليه 
اأكرث  ولكن  النتباه،  مو�سوع  جتاه  انتقائي  معريف  عقلي  تهيوؤ  باأنه 
التعريفات التي لقت قبوًل هي اأن النتباه تركيز اجلهد العقلي نحو 
الأحداث العقلية اأو احل�سية ومن ال�سلوكات الظاهرية الدالة على 

النتباه«.
وبعد الإجماع على املفهوم املنبثق من اجلمعية الأمريكية للطب 
النف�سي جند اأن الن�سخة الأمثل الرابعة اأعطت  الدقة يف الو�سف 
القدمي  النف�صي  املفه�م  بني  اأفقي  ب�صكل  الن�صاط  مالمح  وبيان 
واملفه�م الع�صبي اجلديد امل�صح�ب بفرط احلركة الزائد، وو�صفه 
باأنه ن�صاط حركي غري هادف ل يتنا�صب مع امل�قف اأو املهمة ب�صكل 
ويتخلله  ثابت،  تركيز  على  والإبقاء  ال�سعوبة يف احلفاظ  مع  عام 
املتباينة يف  الفعل  وردات  ال�سلوكات  بكثري من  والتهور  الندفاعية 
اأقرانه مع  ال�صدة والت�قعات لها،  ون�صاط حركي يف�ق املعتاد بني 
اإكمال املهمات والتعليمات بال�سكل املطلوب مثال �سمن  الف�سل يف 

البيت واملدر�سة. 
الت�سخي�ص واأدواته

ب�سكل  عليها  يعتمد  التي  املهمة  املراحل  من  الت�سخي�ص  يعد 
كبري وفعال �صمن جمال �صعف النتباه وفرط احلركة، لأنه املحرك 
الباحث  خالله  من  ي�ستطيع  ال��ذي  احلقيقي  واملجهر  الأ�سا�سي 
الفرد  حالة  اإل��ى  والتعرف  اجل��رح  على  ي��ده  ي�سع  اأن  والفاح�ص 
عن قرب ب�سكل �سحيح وعلمي دقيق،  فطاملا كان للجذور الطبية 
الع�سبية دور كبري يف بيانه وتف�سريه وبيان مالحمه الرئي�سة، فاإن 
اإلى  للو�سول  الأ�سا�ص  هو  وجمربة  علمية  ت�سخي�ص  اأدوات  وجود 

الهدف املن�سود، ومن هذه الأدوات :
ع��ام��ل ال��ف��ح�����ص ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي وال���س��ت��ب��ع��اد م��ن م��رت��ك��زات   .1
الأورام  وا�ستثناء  ا�ستبعاد  يك�سف  الذي  الرئي�سة،  الت�سخي�ص 
ترتافق  قد  التي  الأخرى  وال�سطرابات  والإعاقات  الدماغية 
مع هذا ال�سطراب ب�سكل ملحوظ يف جمالت حياته املختلفة.

املقابالت من خالل مالحظات دقيقة وحثيثة جلميع اجلوانب   02
واملظاهر البارزة، والتلميحات يف املدر�سة والبيت، واأ�سحاب 
تفاعل  ومدى  واملدر�سون،  الأمور  اأولياء  هم  ذلك  يف  العالقة 
الطفل يف بيئته ومدر�سته، وبيان مدى مالءمة هذين املكانني 

لطبيعة الطفل وتكرارهما يف ال�سلوك ب�سكل كبري.

مدى  لأق�سى  و�سول  على  القائمة  لل�سلوك  الواعية  املالحظة   03
الع�سوية للطالب واملدر�سة والبيت،  يظهر ال�سورة احلقيقية 
وم��رات  نوعها  لبيان  دقيق  ب�سكل  املالحظات  ه��ذه  ور���س��د 

تكرارها ومدتها ب�سكل تف�سيلي. 
اأدوات  بو�سفها  ت�ستخدم  ال��ت��ي  التقدير  ق��وائ��م  مقايي�ص   04
النتباه  ق�سور  ا�سطراب  كمقيا�ص  رئي�ص،  ب�سكل  للت�سخي�ص 
وفرط احلركة وقائمة تقدير ك�نرز)مقيا�ض ادي�ض للمعلمني/ 
النتباه  عجز  ت�سخي�ص  ومقيا�ص  ب���روك/  اي���دل  ومقيا�ص 
م�صبقة  ك�صروط  ع��دة  ���ص��روط  حتقق  م��ع  احل��رك��ة(،  وف��رط 
لي�سبح  اأدن��ى  كحد  ال�سابعة  �سن  بلوغه  ومنها  للت�سخي�ص، 
والأعرا�ص  املظاهر  وتوافر  ر�سميًا،  الت�سخي�ص  فئة  �سمن 
ال�صل�كية ل�صطراب النتباه والقهرية وفرط احلركة يف البيت 
كما  الطالب،  مع  وتفاعال  تاأثريا  الأكرث  بو�سفهما  واملدر�سة، 
ميكن ال�ستفادة من املالحظة الواعية واملعلومات املقدمة من 

اأولياء الأمور والأقران واملعلمني.
الت�سنيفات 

دخل م�صطلح ا�صطراب �صعف النتباه وفرط احلركة الزائد 
واملوؤمترات  الأبحاث  واأروق��ة  كوالي�ص  داخل  والتمثيل  الوجود  حيز 

والدرا�سات مبختلف اأطيافها  منذ زمن م�سى عليه قرابة القرن.
لذا فال بد من عر�ص ت�سنيفات هذه ال�سطرابات واملجالت 

التي در�ست �سخ�سية الطالب، وهي:
1- الت�سنيف النف�سي / الرتبوي 

التي  اخلارجية  ال�سلوكات  درا�سة  على  ارتكز  الت�سنيف  وهذا 
يبديها الطالب وتوؤثر يف جوانبه الجتماعية وال�سخ�سية والرتبوية 
ب�سكل وثيق، مع �سرورة تاأكيد اأن النتباه هو اأحد املتطلبات الرئي�سة 
اأن�اعه ومظاهره، ومن  ن�صاط اجتماعي على اختالف  اأي  لإجناح 
واإنهاء  الرتكيز،  وعدم  اليقظة،  واأحالم  اخلمول،  ال�سلوكات  هذه 
جانب  على  منها  املتوقعة  الإجن��از  ون�سبة  املحدد،  بوقتها  املهمات 
من  النتباه  �سلوك  �سبط  يف  واأثرها  والبيت(،  )املدر�سة  البيئة 
وميوله  للطفل  املالئمة  احلا�سنة  البيئة  توفري  خالل  من  عدمه 
والب�سرية  وال�سمعية  البيئية  امل�ستتات  عن  والبتعاد  وتوقعاته، 
وغريها قدر الإمكان، بينما ركز رو�ص على مفهوم تثبيت النتباه، 
النتباه  م�سامني  يعطي  بل  كبري  ب�سكل  يقارن  م�سمونه  يف  وه��و 
والأذن  كالعني  احل�سيه  اأجهزته  �سبط  و  عالية،   بقدرة  النتقائي 

نحو مثري حمدد من بني امليزات املحيطة به.
2- الت�سنيف الطبي

الذي و�سع حجر اأ�سا�سه الطبيب » جورج �ستيل«، حيث راأى اأن 
ال�سلوكات التي يظهرها هوؤلء الطلبة لها عوامل داخلية بالأ�سا�ص، 
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يف  كبري  دور  لها  والطبية  والع�سبية  الوراثية  العوامل  اأن  ويتبني 
يوؤثر  دماغي«  اأنه  الأغلب  على  حتديده  »مت  داخلي  بخلل  الت�سبب 
بطريقة اأو اأكرث يف ال�سلوكات اخلارجية، وعليه فاإن هذا الت�سنيف 
مل ينِف الآراء النف�سية الرتبوية وي�ستاأ�سلها من جذورها، بل متت 
لهذا  الرتبوية  النف�سية  اجلوانب  درا�سة  من  الكبرية  ال�ستفادة 
املكونات  مع  اخلارجية  املظاهر  ه��ذه  رب��ط  على  والعمل  الجت��اه 
البيت  يف  تظهر  التي  ال�سلوكات  ه��ذه  اأن  جن��د  ول��ذا  الداخلية، 
اإبقائه  على  الرتكيز  مت  ب�سيط  دماغي  نتاج  هي  للطفل  واملدر�سة 
من خالل فح�ص )الت�سوير الع�سبي( الإ�سعاع الدماغي وت�سري 
واملقارنة  والأمي���ن  الأي�سر  فاجلانب  حم��ددة،  مناطق  يف  خا�سة 
بينهما يف الدماغ، وكذلك مالحظة التغري يف فح�ص اجلهة الأمامية 
للدماغ  للكثري من احلالت التي مت التعاطي معها. ومقارنة التاريخ 
الطبي ودرا�سة احلالة واملقابلة وغريها من اأدوات قيا�ص بيان هذه 
املتطابقة  الت�ائم  بني  وثيق  ارتباط  وج���د  واأ�صا�صها  ال�صل�كات، 
ل�سطراب ت�ستت النتباه، حيث اإنَّ احتمالية اإ�سابة املولود بت�ستت 
النتباه كبري اإذا كان اأحد التواأمني م�ساًبا به، وكذلك درا�سة تاريخ 
ت�ستت النتباه لأفراد من  الأ�سري ومالحظه وجود حالت  الوراثة 
اأ�سر تعاين اأ�سال من هذا ال�سطراب، ووجود حالت الت�سمم مبادة 

الر�سا�ص مثاًل.

العالج 

بالرتبية  املهتمة  واملنظمات  والآباء  والباحثون  املدربون  اهتم 
اخلا�صة بالتدخل العالجي ل�صطرابات النتباه امل�صح�ب بفرط 
احلركة الزائدة لدى ذوي �سعوبات التعلم، ونتيجة لهذا الهتمام 

فقد ات�سعت قاعدة التدخل العالجي و�سملت ما ياأتي:
يف  الطبية  العقاقري  ا�ستخدام  اإن  الطبي:  العالجي  التدخل   -1
معاجلة ا�صطراب  النتباه و فرط الن�صاط الزائد يدور ح�له 
جدل كثري يف جمال الرتبية اخلا�سة وتعد املن�سطات النف�سية 
با�سطراب  امل�سابني  لالأطفال  الطبية  العقاقري  اأ�سهر  من 
تن�صيط  على  ت��ق���م  ال��ت��ي  ال��زائ��د،  الن�صاط  وف���رط  الن��ت��ب��اه 
عقار  هناك  وك��ذل��ك  امل�����س��اب،  للفرد  الع�سبية  ال��وظ��ائ��ف 
�ساعات، ويحتاج  اأربع  ي�ستمر مفعوله مدة  الذي  )الرتيالني( 
ل�ساعة على الأقل قبل اأن يبداأ مفعوله، وعقار البنزدرين وعقار 
التح�سن  اإلى  توؤدي  التي  العقاقري  من  وغريهما  الدك�سدرين 
امللحوظ يف عالج الأعرا�ص الأ�سا�سية لهذا ال�سطراب على 
الرغم من عدم معاجلتها لأ�سباب ال�سطراب، اإل اأن الأطفال 
كما  ال�سلوك،  يف  حت�سنا  يظهرون  فاإنهم  اإيَّاها  تناولهم  عند 
من  والتقليل  املهمة  داخ��ل  ال�سلوك  زي��ادة  اإل��ى  تناولها  ي��وؤدي 
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التململ والن�صاط احلركي الزائد.
اإلى  والبحوث  الدرا�سات  ت�سري  بالتغذية:  العالجي  التدخل   -2
وا�سطرابات  للتغذية  احل�سا�سية  بني  اإيجابية  عالقة  وج��ود 
يعني وج���د  وه��ذا ل  الأط��ف��ال،  ل��دى  ال��زائ��د  الن�صاط  ف��رط 
عالقة �سببية بينهما، وهناك تعميمات ميكن ا�ستخدامها يف 
�سوء الدرا�سات والبحوث التي اأجريت حول التدخل العالجي 

بالتغذية، منها:
الأطفال ذوي ا�صطرابات النتباه وفرط الن�صاط الزائد  اأ- 
هم   التغذية  من  معينة  لأن��واع  ح�سا�سية  لديهم  والذين 

الذين ي�ستجيبون للتدخل العالجي للتغذية.
للتدخل العالجي  العوامل املهمة  اأحد  الزمني  العمر  اإن  ب- 
اأكرث  النتائج  كانت  مبكرا  التدخل  كان  وكلما  بالتغذية، 

اإيجابية.
ال�سلوك  تعديل  اأ�ساليب  عند  الباحثون  يركز  ال�سلوك:  تعديل   -3
جهة  من  اإيقافها  اأو  الكيفية  ال�سلوكية  املظاهر  ت�سكيل  على 
البيئية  والظروف  املتغريات  �سبط  خالل  من  وذلك  اأخ��رى، 
مبا�سرة،  ال�سلوك  بعد  حت��دث  التي  وخا�سة  العالقة  ذات 
وترجح هذه املتغريات اإلى مثريات تعزيزية اإذا اأدى ظهورها 
وزي���ادة  ال�سلوك  ح���دوث  ا���س��ت��م��راري��ة  على  املحافظة  اإل���ى 
اأدى  اإذا  واإلى مثريات عقابية  احتمالت تكراره يف امل�ستقبل، 
التعزيز  منها  ال�سلوك،  تكرار  احتمالت  خف�ص  اإلى  ظهورها 
وتكلفة  والعزل  ال�سلوكي  والتعاقد  الرمزي  والتعزيز  الإيجابي 

ال�ستجابة والإق�ساء عن التعزيز الإيجابي.
تعديل ال�سلوك املعريف : جاء مبثابة رد فعل على منحنى تعديل   -4
بالعمليات  كافيًا  اهتمامًا  يعطي  ل  كونه  التقليدي؛  ال�سلوك 
املعرفية، وهو ل يقدم تف�سريًا �ساماًل للظواهر ال�سلوكية، واإن 
العمليات املعرفية تلعب دورًا حافاًل يف تعديل ال�سلوك املعريف، 
اأولئك  لتزويد  خا�ص  ب�سكل  �سممت  التي  الآليات  اإلى  وي�سري 
مثل  ل�سلوكهم  الذاتي  لل�سبط  ال�سرورية  بالو�سائل  الأف��راد 
الذاتي  والتقييم  ال��ذات  ومراقبة  الذاتي  والتعزيز  النمذجة 
اأن  على  ويقوم  الذاتية،  والتعليمات  امل�سكالت  حل  ومهارات 
ويتفاعل  البيئية  للمثريات  ي�ستجيب  فهو  �سلبيا  لي�ص  الإن�سان 
هذا  وفاعلية  �سلوكه،  يف  توؤثر  حولها  مفاهيم  ن  ويكوِّ معها 
الأ�سلوب تقوم على خف�ص ال�سلوكات غري املالئمة والالتكيفية 
املعرفية،  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  على  وت��دري��ب��ه��م  ال��ط��الب  ل��دى 
فالهدف الأ�سا�سي ت�سور مهارات ال�سبط الذاتي وا�ستخدام 

اإ�سرتاتيجيات حل امل�سكالت وغريها.
العالج الرتبوي: اأجرى جون يف عام 1995 درا�سة كان هدفها   -5

التعرف اإلى طبيعة عالقة كل من املعلم والأقران بالطفل الذي 
يف  امل�سكل  �سلوكه  يف  واأثرها  النتباه،  ا�سطراب  من  يعاين 
عزوفه عن الدرا�سة مقارنة باأقرانه الأ�سوياء، وبينت النتائج 
امل�سكالت  زي��ادة  اإل��ى  ي��وؤدي  ك��ان  بينهم  ال�سلبي  التفاعل  اأن 
بينما  النتباه،  با�سطراب  امل�سابني  الأطفال  لدى  ال�سلوكية 
كان التفاعل الإيجابي بينهم يقلل من عدد ال�سلوكات امل�سكلة 

لديهم، وهناك �صروط يجب ت�افرها يف العالج الرتب�ي: 
يتمتع  الفئة  هذه  بتدري�ص  �سيقوم  الذي  املعلم  يكون  اأن   -1
مع  للعمل  والبدين  النف�سي  ال�ستعداد  ولدية  بال�سرب 

هوؤلء الأطفال.
اأن يكون املعلم مدربا على كيفية تدري�ص هذه الفئة .  -2

اأن يتم تكوين فريق العمل باملدر�سة؛ يتكون من املدير،   -3
وتزويدهم  والطبيب،  النف�سي،  والأخ�سائي  واملعلم، 

باملعلومات الكافية عن ال�سطراب.
اأن ي�سع الفريق خطة عالجية �ساملة.  -4

الطفل  واأ�سرة  العمل  فريق  بني  ات�سال  هناك  يكون  اأن   -5
للح�سول على املعلومات املتعلقة بالتاريخ التطوري لهذا 

ال�سطراب.
واأخريا فاإن معظم الباحثني يو�سون با�ستخدام منوذج املتعدد 
يف عالج ال�صطراب و�صعف النتباه امل�صح�ب بالن�صاط الزائد، 
بحيث يكون العالج بالعقاقري املن�سطة، واإجراءات تعديل ال�سلوك 

وتعديل ال�سلوك املعريف وتدريب الوالدين والعالج بالتغذية. 
التكنيكات والتوجيهات العامة 

البيت(  )يف  الأم���ر  وويل  املعلم  ام��ت��الك  ف��ك��رة  على  ت��ق��وم 
من  ق��درا  تعطي  التي  امل�ستخدمة  والطرائق  والأ�ساليب  املعينات 
وتوافق  الطالب،  امللقاة على  املهمة  املثري /  والرتكيز نحو  النتباه 
الطبي  مبجاليها  ذكرها  ال�سابق  العالج  طرائق  مع  املعينات  هذه 

والرتبوي ومنها:
والطالب  املعلم  بني  املتبادلة  وامل��ودة  الطيبة  العالقة  اإقامة   01
وتطبيق  ق��ب��ول  خ��الل��ه  م��ن  مي��ك��ن  بحيث  اأ���س��ا���ص،  كحجر 
الإجراءات والتعليمات كافة املقدمة من املعلم للطالب ب�سكل 

اأف�سل.
ومراقبتها  مراعاتها  ال��واج��ب  وال�سلوكات  امل��ث��ريات  حتديد   02
قبول  مدى  على  يعتمد  وه��ذا  املعلم،  قبل  من  الطالب  لذلك 
الإ�سارات  اإعطاء  بينهما، مع  الطيبة  والعالقة  ملعلمه  الطالب 

والتلميحات اللفظية والب�سرية والإيحائية من املعلم.
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لبد من اإ�سناد جمموعة من الأدوار للطالب ومنحه قدرا من   .3
املوؤثرات  بع�ص  ا�ستخدام  و  املعلم  من  اجلماعية  امل�سوؤولية 
اأف�سل  ب�سكل  الن��ت��ب��اه  ج��ذب  على  تعني  ال��ت��ي  والتلميحات 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  من  بد  فال  التقنية،  املوؤثرات  وخا�سة 
املجال  هذا  يف  املجربة  والإ�سرتاتيجيات  والطرائق  التعليمية 
كاملجموعات التعاونية/ والتدري�ص املبا�سر/ وحل امل�سكالت/ 

والتعلم بامل�ساريع والأن�سطة وغريها .
الرتكيز على رفع مدة النتباه لدى الطالب، وهنا فقد قدرت   .4
املدة باأقل من اأربع دقائق، وعليه فاإن بناء برنامج من خالل 
الر�سم البياين مثال يبداأ مبالحظة زمنية مثل ا�ستخدام هذه 
�سبط  يف  املرونة  مع  عليه  املحافظ  الزمن  وتقدير  املعينات 
النتباه وخا�سة يف فرتة انتقال النتباه، وزيادة عدد الفقرات 
واملهمات تدريجيا مع التكرار والتدريب ب�سكل م�ستمر وتنظيم 
من  لب��د  التي  املهمة  املرتكزات  من  وه��ذه  ال�سفية،  البيئة 
التعليمية.  للمواقف  احلا�سنة  لأنها  العتبار؛  بعني  اأخذها 
وكما اأن الطالب يكت�سب املعلومة اكت�سابا فاإن البيئة املحيطة 
البناء  كت�سميم  وذل��ك  الكت�ساب،  هذا  يف  الكبري  الأث��ر  لها 
املوا�سفات املطلوبة وحداثته وتوافر  املنا�سب �سمن  املدر�سي 

الو�سائل واملعينات التعليمية املالئمة كافة.
اجلماعية؛  وخا�سة  الالمنهجية  الأن�سطة  يف  الطالب  دم��ج   05
جانب  من  وتخرجه  للطفل  الجتماعي  اجلانب  تعزز  لكونها 
عدم  يف  ال�سبب  وتكون  عليه  تبدو  قد  التي  واحل�سا�سية  امللل 
القدرة على ال�ستمرار بالتوا�سل مع املتغري واملهمة يف املوقف، 
والأن�سطة   وامل�سرح  املدر�سية  الإذاع���ة  الأن�سطة  ه��ذه  وم��ن 

الريا�سية وغريها.
املجربة  التدريبية  والأن�����س��ط��ة  الأل��ع��اب  م��ن  الكثري  تطبيق   06
املجالت  بهذه  املتخ�س�سة  واملراكز  املكتبات  ولعل  والفاعلة، 
حافلة بالكثري منها وبالكتب التي ميكن اأن تدعم فنيات املعلم 
نحو الو�سول للهدف املن�سود بال�سرعة واجلهد الأقل وبالنتائج 

الدقيقة، ومنها على �سبيل الذكر: 
النتباه،  زي��ادة  على  يق�م  ن�صاط  وه���  الأل����ان:  ن�صاط  اأ( 
اإك�سابهم  خ��الل  م��ن  اأي�سا  الأل����وان  الأط��ف��ال  وتعليم 
متجان�سة  جمموعات  �سمن  والتوزيع  الت�سنيف  مهارة 
اإلى  مق�سمة  لوحة  �سكل  على  يعر�ص  وق��د  متنافرة  اأو 
جمموعات من املكعبات امللونة ويطلب من الطالب توزيع 
الألوان بح�سب الت�سابه لكل لون مع مكانه اأو و�سع ا�سم 

لون حتت املكعب امللون املنا�سب له.

ك�نه  للغاية  مهم  ن�صاط  وه�  املكعبات:  و  امللقط  ن�صاط  ب( 
يركز على النتباه ب�سكل ملفت والتاآزر احلركي الب�سري 
عملية  من  اأكرث  ي�ستخدم  الطالب  اأن  جند  وهنا  اأي�سا، 
عقلية ونف�سية يف اآن واحد لتنفيذ املهمة بال�سكل املطلوب 
اأي�سا،  واليدوية  العملية  املجالت  �سمن  تدخل  وكونها 
بحيث تقوي ع�سالت اليد وخا�سة للطلبة الذين يعانون 
ا�ستخدام  على  ال��ق��درة  ع��دم  اأو  الكتابة  يف  ب��طء  م��ن 
هذه  تطويع  ميكن  وهنا  الأف�سل.  بال�سكل  الع�سالت 

الأن�سطة لتتنا�سب مع حمتوى ومو�سوع املادة.
وه��ذا  الأرق�����ام:  ال��ك��ل��م��ات/  ال�صكل/  مطابقة  ن�صاط  ج( 
التاآزر  مع  والرتكيز  النتباه  جانب  اأي�صا  يعزز  الن�صاط 
احلركي الب�سري، وفيه تعر�ص جمموعة من ال�سور يف 
العمود الأول ثم تعر�ص ال�سور نف�سها ولكن ب�سكل مبعرث 
املت�سابهة  الأ�سكال  تو�سيل  ويطلب  الثاين،  العمود  يف 
ميكن  وكذلك  والثاين،  الأول  العمود  من  املتطابقة  اأو 
خالل  من  الأرق��ام  اأو  الكلمات  اأو  لالأحرف  ا�ستخدامه 

املو�سوع املطروح.
ن�صاط التنقيط بال�صمعة: ويق�م هذا الن�صاط على تعزيز  د( 
جانب النتباه والرتكيز والتاآزر احلركي الب�سري لفرتة 
اأطول مع ربطه داخل املوقف التعليمي بال�سكل ال�سحيح 
وربطه  ما  مبنا�سبة  ا�ستخدامه  خالل  من  اأو  والدقيق 
ذهن  يف  يرت�سخ  حتى  مبا�سر  ب�سكل  احلياتية  باملواقف 

الطلبة ب�سكل اأف�سل.
ن�صاط الإ�صقاط: وفيه يتم الرتكيز على النتباه والتاآزر  ه�( 
ب�سيط  ت��دري��ب  وه��و  ال��ي��د،  وتقوية  والأي���دي  العني  ب��ني 
ومتوافر على نطاق وا�سع ول يتحمل فيه املعلم/ الطالب 
تكاليف باهظة الثمن، بل ميكن ا�ستخدام الزوائد اأو ما 
يت�افر يف املدر�صة اأو البيت لتك�ين هذا الن�صاط، حيث 
اأو ملقط  اإح�سار ملعقة منا�سبة من حيث احلجم،  يتم 

للطفل وجمموعة من احلبوب وكوبني فارغني وزجاجة.
ت�صاعد  التي  املهمة  الأن�صطة  من  وه�  الت�ازن:  ن�صاط  و( 
التاآزر  مع  معًا  والذهني  الع�سلي  والرتكيز  النتباه  على 
يتم و�سع قطعة خ�سبية  اأي�سا، حيث  الب�سري  احلركي 
وامل�قف  للن�صاط  منا�صب  م�صافة  بط�ل  فريقني  ب��ني 
التعليمي، ويتم اختيار الطلبة )يف�سل طلبة ال�سطراب(  
بال�سعود  الطالب  ليبداأ  امل�ستمر  والتعزيز  الت�سجيع  مع 
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اإليها  ي�سل  حتى  باتزان  اخل�سبية  القطعة  على  وال�سري 
دون تعرث اأو �صق�ط.

ن�صاط الختباء: وه� ن�صاط ترفيهي تعليمي ين�صط جانبي  ز( 
الطلبة  بتوزيع  املعلم  يقوم  حيث  معًا،  وال�سمع  النتباه 
ب�سكل  جمموعة  كل  من  طالب  واختيار  جمموعتني  اإلى 
عيني  يع�سب  بحيث  املجموعتني،  اأع�ساء  بني  مت�سل�سل 
اأن  ويف�سل  ما،  لطالب  اجلر�ص  يعطي  ثم  الطلبة  اأح��د 

يك�ن من ذوي الن�صاط املفرط ويق�م الآخر بالختباء، 
اإ�سدار  مع  الطالب اجلر�ص مدة زمنية معينة  يقرع  ثم 
املجموعتني  من  ال�سرب  جدول  ا�ستخدام  مثل  اأ�سوات 
والرد عليها من ال�سخ�ص املختبئ، بحيث ي�سمع الطالب 
املع�سوب النتيجة من الطالب ويقوم بالبحث عنه حتى 
جمموعته،  مع  �سيخ�سر  واإل  املقررة  املدة  �سمن  يجده 
ح�صلت  التي  للمجم�عة  باجلائزة  الن�صاط  هذا  ويعزز 

على نقاط اأعلى يف الإم�صاك بالطالب املختبئ.
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تطوير اإ�ستراتيجيات الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم في التعليم

حظي معلمو  وزارة الرتبية والتعليم بح�سور دورات تدريبية يف 
لي�ستطيع  التعليم احلديث وتكنولوجيا الت�سالت،   اإ�سرتاتيجيات 

املعلم اأن يو�سل املعلومة اإلى الطالب باأف�سل الطرق.
وكم اأ�سعدين اأن اأعي�ص مع �سرية احلبيب امل�سطفى �سلى اهلل 
التي  الإ�سرتاتيجيات  معظم  ي�ستخدم  وهو  دعوته  يف  و�سلم  عليه 
اأ�سبغ النا�ص عليها اليوم لقب )احلديثة(مع اأ�سحابه واأعدائه. فقد 
اأحببت اأن اأ�سل القارئ مبا ورد عنه �سلى اهلل عليه و�سلم ليعي�ص 
اللحظات اجلميلة التي ع�ستها يف هذه الدورة؛ لُيعلم باأن هذا الدين 

العظيم قد و�سل اإلينا على يد اأف�سل الب�سر.

فقد  اأمره اهلل �سبحانه اأن يدعو اإليه باحلكمة واملوعظة احل�سنة 
بقوله تعالى »ادُع اإلى �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة 
وجادلهم بالتي هي اأح�سن«، وهذا يقت�سي اأن ي�ستخدم الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأف�سل الطرق والو�سائل لإي�سال ما اأُمر به.

عليه  اهلل  �سلى  احلبيب  ك��ان  التي  احلديثة  الإ�سرتاتيجيات 
و�سلم ي�ستخدمها يف دعوته . 

املعلمة: اأمل عبد القادر حممد خطاب
مدر�سة اجلويدة الثانوية

اأوًل: التدري�ص املبا�سر

ومنها  عديدة،  واأ�ساليب  فعاليات  منها  ويتفرع   
حيث  م�سجده،  يف  يوميا  به  يقوم  كان  الذي  التلقني 
كان يقيم در�سا بعد معظم ال�سلوات؛ ليعلِّم امل�سلمني 
الأ�سئلة،  بتوجيه  احلا�سرون  ويقوم  دينهم،  اأم��ور 
ومن  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عنها  ويجيب 
هذا ما ورد عنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال معلِّما 
وكل  �سمِّ اهلل  )يا غالم  الأكل:  كيفية  ال�سبيان  اأحد 
بيمينك وكل مما يليك( )1(. ومن هذا ما روي عنه 
على  املحافظة  ال�سباب  معلما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأنف�سهم من غوائل ال�سهوات: » يا مع�سر ال�سباب من 
ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل ي�ستطع فعليه 

بال�سوم فاإنه له وجاء« )2(.
ثانًيا: ال�سيف الزائر

بيا�ص  �سديد  رجل  جاء  اأن��ه  عنه  اهلل  ر�سي  عمر  �سيدنا  عن 
ا  الثياب �سديد �سواد ال�سعر ول يظهر عليه اأثر ال�سفر ول يعرفه منَّ
اأحد، فجل�ص اأمام الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فاأ�سند ركبتيه اإلى 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فخذي  على  يديه  وو�سع  ركبتيه 
ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  توؤمن  فقال:)اأن  الإمي��ان  عن  و�ساأله 

فقال  الإ�سالم،  عن  ف�ساأله  و�سره(.  خريه  والق�ساء  الآخر  واليوم 
واأين  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  ت�سهد  )اأن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
وحتج  رم�سان  وت�سوم  الزكاة  وتوؤتي  ال�سالة  وتقيم  اهلل  ر�سول 
البيت اإن ا�ستطعت اإليه �سبيال(. ف�ساأله عن الإح�سان، فقال: )اأن 
ف�ساأله عن  ي��راك(.  فاإنه  تراه  تكن  فاإن مل  ت��راه،  كاأنك  اهلل  تعبد 
و�ساأخربك  ال�سائل،  من  باأعلم  عنها  امل�سوؤول  )ما  فقال:  ال�ساعة، 
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يف  الإبل  رعاة  تطاول  واإذا  ربتها،  الأمة  ولدت  اإذا  اأ�سراطها:  عن 
عمر،  )يا  يل:  قال  ثم  ًا،  مليَّ فلبثت  انطلق،  »ثم  ق��ال:  البنيان(، 
قال:)فاإنه جربيل  اأعلم،  ور�سوله  قلت: اهلل  ال�سائل؟!،  اأتدري من 

اأتاكم يعلِّمكم اأمور دينكم( )3(. 

ثالًثا: ال�ستعانة بالر�سوم التو�سيحية

يريد  فكرة  لإي�ساح  التو�سيحية  بالر�سوم  املربي  ي�ستعني  قد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان  وقد  ال�سامع،  اإلى  اإي�سالها 
يفعل هذا عندما يرى اأنه حمتاج اإليه، فعن عبد اهلل بن م�سعود عن 
ا و�سط  ا مربعا وخطَّ خطًّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اأنه خطَّ خطًّ
املربع  اخلط  و�سط  الذي  اخلط  جنب  اإلى  وخطوطا  املربع  اخلط 
ا خارجًا من اخلط املربع قال: )هل تدرون ما هذا؟ قالوا: اهلل  وخطًّ
اخلط�ط  وهذه  الأو�صط  اخلط  الإن�صان  هذا  قال:  اأعلم،  ور�ص�له 
التي اإلى جنبه الأعرا�ص تنه�سه من كل مكان اإن اأخطاأه هذا اأ�سابه 

هذا، واخلط املربع الأجل املحيط به، واخلط اخلارج الأمل( )4(.
رابًعا: ال�ستعانة باحلركة

يف  ر�سوخا  اأك��رث  وجتعله  خا�سا  معنى  للكالم  احلركة  تعطي 
النف�ص، وقد تعرب احلركة عن معاٍن ل ت�ستطيع الكلمة التعبري عنها، 
فمما اأثر عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: )بعثت اأنا 
القرتان  وبهذا   .)5( والو�سطى(  ال�سبابة  و�سم  كهاتني،  وال�ساعة 
بني الإ�سبعني تقرتن املتخيلة املنتزعة من الكلمات، فقّوت الواحدة 

منهما الأخرى.
خام�ًسا: البيان العملي

ي�ستخدم هذا الأ�سلوب يف كثري من الأحيان، فاإنه عليه ال�سالة 
وال�سالم ملا اأراد اأن يعلم امل�سلمني ال�سالة �سعد اإلى مكان مرتفع 
حتى يراه اجلميع واأدى ال�سالة اأمامهم وهم ينظرون، ثم قال لهم: 
عني  »خذوا  قال:  باحلج  وكذلك  اأ�سلي«)6(،  راأيتموين  كما  »�سلوا 

منا�سككم« .
��ا: احل��وار  ���س��اد���سً
املبا�سر  وغري  املبا�سر 

كالع�سف الذهني  
اأن  امل��ف��ي��د  وم����ن 
ي���ل���ج���اأ امل����رب����ي اإل����ى 
اأ����س���ل���وب احل�����وار مع 
املربَّى لغر�ص قيمة ما، 
يك�سف  قد  لأن احلوار 
عن اأخطاء عند املربَّى 
فقد  ل��ه،  في�سححها 
�سلى  اهلل  ر�سول  �ساأل 

قالوا:  ؟(  املفل�ص  من  )اأت��درون  قائاًل:  اأ�سحابه  و�سلم  عليه  اهلل 
املفل�ص فينا من ل درهم له ول متاع، فقال: )اإن املفل�ص من اأمتي 
ياأتي يوم القيامة ب�سالة و�سيام وزكاة، وياأتي قد �ستم هذا وقذف 
هذا واأكل مال هذا و�سفك دم هذا و�سرب هذا، فيعطى هذا من 
اأن يق�سى ما  ح�سناته وهذا من ح�سناته، فاإن فنيت ح�سناته قبل 

عليه اأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النار(.
وبهذا احلوار ك�سف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خطاأ يف 

الفهم اإذ كان عليهم اأن يكون فهمهم اأعمق.
�سابًعا: الق�سة

توجيه  يتم  ق��د 
����ى ب��ال��ق�����س��ة  امل����ربَّ
ف��ي��ت��ع��ظ ب��ح��وادث��ه��ا 
بع�ص  ي��ت��خ��ذ  وق����د 
له يف  اأبطالها قدوة 
الت�سرفات  بع�ص 
ف���ي���ق���ت���دي ب���ه���م، 
اأن  ي��ج��ب  ول���ذل���ك 
ي���ن���ت���ق���ي ال��ق�����س��ة 
وقد  فائقة،  بعناية 

فمن  بالق�سة،  يوجه  ما  كثريا  و�سلم  عليه  �سلى اهلل  الر�سول  كان 
ذلك تكريهه اخليالء بقوله        : )بينا رجل فيمن كان قبلكم مي�سي 
يف حلة له معجبة بها نف�سه اإذ خ�سف اهلل به الأر�ص فهو يتجلجل 

فيها اإلى يوم القيامة( )7(.
ثامًنا: امل�ساحبة

اإن الو�سط الذي يعي�ص فيه املرء له تاأثري ظاهر يف �سلوكه؛ لأن 
املرء يتاأثر مبن حوله من النا�ص، ولذلك نبه �سلى اهلل عليه و�سلم 
واجللي�ص  ال�سالح  اجللي�ص  مثل  قائاًل:)اإمنا  ال�سحبة  اأهمية  اإلى 
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ال�سوء كحامل امل�سك ونافخ الكري( )8(.
تا�سًعا: ت�سحيح اخلطاأ من غري ذكر اأهله

عنه  ليقلع  يحل؛  ل  فعله  اأن  املخطئ  تعريف  هو  املق�سود  لأن 
اأ�سحابها،  الأفعال اخلاطئة دون ذكر  بنقد  يتحقق  ويرتكه، وهذا 

ولأن ذكر املخطئ بخطئه على مالأ من النا�ص ت�سهري به.
عا�سًرا: العمل اجلماعي 

كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يوزع الأعمال ح�سب الفروق 
الفردية على جمموعات، فكان للفقه اأهله، وللقراآن اأهله، وهكذا.
وكان يقول: »يد اهلل مع اجلماعة« )9(؛ ملا فيها من ن�سر املحبة بني 
العمل  فيكون  الآخ��ري��ن،  خ��ربات  من  وال�ستفادة  الواحد  الفريق 

متقًنا اأكرث.
احلادي ع�سر:التفكري الناقد: 

اأتى النبي �سلى اهلل عليه  اأمامة قال: )اإن فتى �سابا  اأبي  عن 
و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل ائذن يل بالزنا، فاأقبل القوم عليه فزجروه 
قال:  فجل�ص،  ق��ال:  قريبا،  منه  فدنا  ادن��ه  فقال:  مه.  مه  وقالوا: 

اأحتبه لأمك؟ قال: ل واهلل، 
جعلني اهلل فداءك. قال: ول 
لأمهاتهم.  يحبونه  النا�ص 
ق�����ال: اأف��ت��ح��ب��ه لب��ن��ت��ك؟ 
اهلل  ر�سول  يا  واهلل  ل  ق��ال: 
ق��ال:  ف���داءك.  اهلل  جعلني 
لبناتهم.  يحبونه  النا�ص  ول 
قال:  لأختك؟  اأفتحبه  قال: 
ل واهلل جعلني اهلل فداءك. 

ل  قال:  لعمتك؟  اأفتحبه  قال:  لأخواتهم.  يحبونه  النا�ص  ول  قال: 
قال:  لعماتهم.  يحبونه  النا�ص  ول  قال:  فداءك.  اهلل  واهلل جعلني 
اأفتحبه خلالتك؟ قال: ل واهلل جعلني اهلل فداءك. قال: ول النا�ص 
ذنبه  اغفر  اللهم  وق��ال:  عليه  يده  فو�سع  قال:  خلالتهم.  يحبونه 
اإلى  يلتفت  الفتى  ذلك  بعد  يكن  فلم  فرجه،  وح�سن  قلبه  وطهر 

�سيء( )10(.
وا�ستخدم التفكري الناقد مع الكفار؛ حيث كان ي�سمع منهم ول 
وهذا  الإقناع،  خالل  من  وذلك  مبا�سرة،  معتقداتهم  يف  يوبخهم 
ما فعله مع روؤ�ساء القبائل وروؤ�ساء الدول، وما اقتناع الراهب ابن 
حامت الطائي باأنه على باطل واعتنق الإ�سالم بعد ذلك وهلل احلمد 
اإل اأمنوذج من تلك النماذج العملية يف هذه الإ�سرتاتيجيات النبوية 

النافعة.
ه��ذه  ب��ع�����ص  لتو�سيح  وف��ق��ن��ي  اأن  اهلل  اأح��م��د  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 
القراآن  والباحث يف  املثال ل احل�سر.  �سبيل  الإ�سرتاتيجيات على 
اإلى  الدعوة  الأ�ساليب يف  كثرًيا من  �سيجد  النبوية  وال�سنة  الكرمي 
اهلل وندعو اهلل اأن ن�سنتَّ ب�سنته يف تطبيق هذه الإ�سرتاتيجيات يف 

احل�س�ص ال�سفية وخارجها واهلل املوفق.

�لهو�م�ش
1- اأخرجه البخاري يف ال�سحيح برقم 5061
2- اأخرجه البخاري يف ال�سحيح برقم 1806

3- اأخرجه البخاري يف ال�سحيح برقم 36
4- اأخرجه اأحمد يف امل�سند برقم 3652

4652 ب���رق���م  ال�����س��ح��ي��ح  يف  ال���ب���خ���اري  اأخ����رج����ه   -5 

1652 ب���رق���م  ���س��ح��ي��ح��ه  يف  ح���ي���ان  اب�����ن  اأخ����رج����ه   -6 
7- اأخرجه البخاري يف �سحيحه ج3، �ص1250،  برقم 3297

8- اأخرجه البيهقي يف ال�سنن برقم 10909
9- اأخرجه الرتمذي يف ال�سنن برقم 2166
10- اأخرجه اأحمد يف امل�سند برقم 22265

�  �  �
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 يف عامل مت�سارع الأح��داث، متغري بكل ما فيه، 
ة التفكري  مل يعد التفكري ترفًا بل اأ�سبح �سرورة، فاأميَّ
والكتابة،  القراءة  اأمية  بعد  الثالثة  الأمية  اأ�سبحت 
ال�سلوكات  للتخل�ص من  التكنولوجية؛ وذلك  والأمية 
جتاوزها  من  بد  ل  فكان  القاتل،  والروتني  النمطية 
ُجلَّنا  لأن  الإب��داع��ي؛  التفكري  اإل��ى  منها  واخلال�ص 

مبدعون ولكن ل نوظف الإبداع يف ال�سكل الأمثل.
عن  بحث  عملية  هو  الوا�سع  مبعناه  التفكري  اإن 
الإبداعي  التفكري  اأما  اخل��ربة،  اأو  املوقف  يف  معنى 
حتديدًا فه� ن�صاط عقلي مركب وهادف ت�جهه رغبة 
مل  نتائج  اإلى  التو�سل  اأو  حلول  عن  البحث  يف  قوية 
تكن معروفة �سابقًا، ويتميز بال�سمولية والتعقيد لأنه 
واأخالقية  وانفعالية   معرفية  عنا�سر  على  ينطوي 
النظر  هو  اأو  فريدة،  ذهنية  حالة  ت�سكل  متداخلة  
ليتحول  تطويره  ثم  ماألوفة،  غري  بطريقة  للماألوف 
اإلى فكرة ثم اإلى ت�سميم ثم اإلى اإبداع قابل للتطبيق 
التفكري  ب��ني  ال��ف��رق  اأن  يعني  وه���ذا  وال�ستعمال. 
الإبداعي والإبداع هو اأن الأول يبقى يف اإطار الفكرة، 
فاإذا حولناه اإلى اأر�ص الواقع وو�سعناه حمل التطبيق 

�سار اإبداعًا.
نحن غالبًا نفكر بطريقتني: الأولى هي التفكري 
ن�ستخدمها  الطريقة  وه���ذه  املت�سل�سل،  املنطقي 
الثانية  الطريقة  اأم��ا  تفكرينا،  من   )%98( بن�سبة 
ل  الطريقة  وهذه  الأفقي،  اأو  اجلانبي  التفكري  فهي 
ل  والإب���داع  تفكرينا،  من    )%2( يف  اإل  ن�ستخدمها 

يحدث اإل يف التفكري اجلانبي.
هل الإبداع �سرورة؟

ة ول �سيَّما يف ع�سرنا احلايل؛  اإن الإبداع ي�سكل �سرورة ُملحَّ
فهو يلبي حاجات اإن�سانية عليا للفرد، وهي حاجات حتقيق الذات؛ 
اأي حتقيق الفرد لإمكاناته ومنها الإبداع، حيث تقع هذه احلاجات 

يف قمة هرم احلاجات الإن�سانية ح�سب هرم )ما�سلو( للحاجات.

مكونات الإبداع

يعد املناخ الإبداعي بو�سفه عاماًل خارجيًا وال�سخ�سية املبدعة 
ي�سري  الإبداع، حيث  اأهم مكونات  بو�سفها عاماًل داخليًا) ذاتيًا( 
ال�سخ�سية  اأما  الإب��داع،  فيها  يقع  التي  البيئة  اإلى  الإبداعي  املناخ 

املبدعة فهي اخل�سائ�ص وال�ستعدادات املتوافرة لدى الفرد.
هل اأنت �سخ�ص مبدع؟

الإبداع والتفكير الإبداعي
د. ي�سرى عبد القادر العرواين
اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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يتَّ�سم الأ�سخا�ص املبدعون بال�سفات التالية:
	 الطموح العايل. •
	 التفاوؤل.•
	 باملعلومة • الهتمام  من  اأكرث  املعلومة  بتوظيف  الهتمام 

ذاتها.
	 اإعطاء عدد من احللول البديلة  مل�سكلة ما. •
	 كراهية القيام بالأعمال الروتينية.•
	 حب الثناء واملدح.•
	 تعدد امليول واملواهب.•
	 القدرة على اإقناع الآخرين.•
	 الإح�سا�ص بالتميز.•
	 غري • اأو  املحتملة  غري  بالأ�سياء  العمل  اأو  باللعب  الولع 

املتوقعة.
	 املغامرة وعدم اخلوف.•
	 ال�سرب. •
	 كرثة الأ�سئلة لدرجة امللل.•
	 التفكري ب�سكل اأف�سل يف اأوقات الفراغ.•
	 العتماد على احلد�ص وامل�ساعر والإح�سا�ص باجلمال.•
	 حب ال�سفر والتجوال.•
	 ال�ستمتاع بتجريب الأمور اجلديدة.•

ما هي الطرق التي حتفز الإبداع ؟

اإليك الطرق والأ�ساليب التالية التي من املمكن اأن حتفز دوافع 
الإبداع لديك:

اق�ِص وقتًا مع املبدعني.  -
اقراأ ق�س�سًا ومواقف عن الإبداع.  -

افرت�ص اأن كل �سيء يف احلياة ممكن.  -
لع. ا�سحك، اقراأ ، اطَّ  -

اكتب كل �سيء اإيجابي من املمكن اأن تقوم به.  -
نها. ا�سطد اأي فكرة تخطر على بالك ودوِّ  -

توليد  اأدوات  من  )وهي  لو؟  ماذا  دائمًا:  نف�سك  ا�ساأل   -
الأفكار(.

فكر يف اأ�ساليب خمتلفة للتعبري عن اإبداعك؛ كالر�سم،   -
والت�سوير، واللعب.

ت�ستخدم  اأن  فحاول  اليمنى   ي��دك  ت�ستخدم  كنت  اإذا   -
الي�سرى .

اأجِر ح�سابات دون ا�ستخدام الآلة احلا�سبة.  -
اأن ت�ستخدم  الأ�سياء قبل  التقدير يف قيا�ص  اعتمد على   -

املرت اأو امل�سطرة.
معوقات الإبداع:

متمثلة  داخلية  معوقات  ق�سمني:  اإلى  الإب��داع  معوقات  تق�سم 
خارجية  ومعوقات  نف�سه،  اإل��ى  ال�سخ�ص  ير�سلها  �سلبية  بر�سائل 
تر�سلها البيئة املحيطة بالفرد؛ من اأ�سرة وعمل ومدر�سة واأ�سدقاء 

وغريها من العوامل.
  الإبداع عند الطلبة

ث بها نف�سك:  ثك بها الآخرون:الر�سائل ال�سلبية الداخلية التي حتدِّ  الر�سائل ال�سلبية اخلارجية التي يحدِّ

هم الذين ميكن اأن يبدعوا فقط                        الناجحون  •	العباقرة 
الأفكار الإبداعية اأ�سحاب  هم  فقط  •	ال�سباب 

•	الإبداع يحتاج اإلى كثري من اجلهود والأموال والأوقات
فقط بالن�ساء  اأو  فقط  بالرجال  خا�ص  •	الإبداع 

الرفاهية من  نوع  •	الإبداع 
بفكرتي ي�ستهزئوا  اأن  املمكن  •	من 

•	جربنا هذه الفكرة من قبل                              
•	�ست�ستغرق وقتًا طوياًل

•	�ستكلف كثريًا من الأموال 
•	رمبا تكون حمقًا ولكن...

•	هذا م�ستحيل، هذه فكرة غبية، ل اأعتقد اأن ذلك مهم
•	الو�سع جيد ول يحتاج اإلى التغيري

•	مدر�ستنا كبرية والفكرة �سغرية ول تنا�سبها
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لتنمية الإبداع عند الطلبة ين�سح ببع�ص التو�سيات التالية:

اأن يتغري دور املدر�سة اإلى دور اإيجابي ي�سارك فيه الطالب . 1
يف عملية التعلم.

الهتمام بعملية الك�سف عن املوهوبني ورعايتهم.. 2

مع . 3 تتواءم  التي  املناهج  وتطوير  وتدريبهم  املعلمني  تنمية 
حاجات الطلبة املوهوبني واملبدعني.

توفري املناخ والبيئة التعليمية التي ترعى املبدعني، واإدراج . 4

الأن�سطة واملواقف التعليمية اخلا�سة بتنميتهم يف املناهج 
الدرا�سية.

تطوير المتحانات املدر�سية والتقومي املدر�سي ب�سكل عام، . 5
حتديًا  وت�سكل  التفكري  ت�ستثري  التي  بالأ�سئلة  وتدعيمها 

لالإبداع.

الإب����داع، . 6 على  ق���درة  لهم  الطلبة  جميع  ب���اأن  الع��ت��ق��اد 
وتدريبهم على ذلك.

�ملر�جع

	 جروان،فتحي عبدالرحمن، )2002(، الإبداع ، دار الفكر للطباعة والن�سر، عمان، الأردن.•
	 جروان، فتحي عبدالرحمن، )1998(، املوهبة والتفوق والإبداع، دار الكتاب اجلامعي، العني، الإمارات •

العربية املتحدة.
	 ال�سرور، ناديا هايل، )2002(، مقدمة يف الإبداع، دار وائل للن�سر، عمان، الأردن.•
	 �سويدان،طارق، )2002(،مبادئ الإبداع، الإبداع الفكري للن�سر والتوزيع،الكويت•

�  �  �
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العملية  اأركان  اأهم  من  فيه،  النظام  وحفظ  ال�سف  اإدارة  اإن 
يف  املعلم  تواجه  التي  الأ�سا�سية  ومتطلباتها  التعلمية  التعليمية 
جزءًا  ي�ستهلك  ال�سف  غرفة  داخل  النظام  �سبط  واإن  املدار�ص، 
اإل��ى  يفتقر  ال��ذي  فال�سف  وج��ه��ده��م.  املعلمني  وق��ت  م��ن  ك��ب��ريًا 
الذاتي وحتمل  ال�سبط  على  التالميذ  تدرب  التي  الواعية  القيادة 
امل�سوؤولية، تدبُّ فيه الفو�سى وتتكرر ال�سلوكات غري املرغوب فيها، 
داخل  املقررة  الأن�سطة  ال�سرتاك يف  التالميذ عن  بع�ص  كامتناع 
املنا�سب،  الوقت  يف  احل�سور  يف  التلميذ  تاأخر  اأو  ال�سف،  حجرة 
التعليق  اأو  الت�سوي�ص  اأو  احلديث  يف  ال�سف  اإرب��اك  يف  الت�سبب  اأو 
اأو ال�سحك دون مربر، مما يدفع املعلم اإلى الن�سغال بهذه الأمور 
والعمل على اإيقافها واحلد منها، وهذا يوؤثر يف عطائه الأكادميي 
الإدارة  حتقيق  م�ساألة  اإن  التعلمية.  التعليمية  العملية  �سري  ويعطل 
وتدفعهم  املعلمني  من  الكثري  ق  ت��وؤرِّ باتت  م�ساألة  الفعالة  ال�سفية 
للتفكري والبحث والتجريب واإعادة النظر يف طرق اإداراتهم، وذلك 

لتوفري بيئة هادئة ي�سود فيها النظام، ويطغى عليها عن�سر التعزيز 
اء للو�سول اإلى  الإيجابي لإثارة دافعية التالميذ، وحتقيق التعلم البنَّ

الأهداف املرجوة.
املعلم  اأفعال  بردود  يتعلق  �سلوك  باأنه  ال�سف  �سبط  ويو�سف 
ل�سلوك يقوم به الطالب، وهو �سيطرة املعلم على ال�سف والحتفاظ 

بهذه ال�سيطرة واإر�ساء نظام �سفي )ح�سن، 2003، �ص 171(.
يف  الطلبة  �صل�ك  ان�صباط  اأن��ه  اإل��ى  النظام  مفه�م  وي�صري 
املوقف التعليمي التعلمي وفق القواعد والأنظمة ال�سفية املحددة، 
ومبا يي�سر عملية التفاعل ال�سفي جتاه حتقيق الأهداف املخططة 
والأدوار )قطامي  املهمات  املوقف وبح�سب  مب�ساركة جميع عنا�سر 

وقطامي، 2002 �ص 282(.

وتعرف اإدارة ال�سف باأنها تلك العملية التي تهدف اإلى توفري 
تنظيم فعال داخل غرفة ال�سف، من خالل الأعمال التي يقوم بها 

اإدارة ال�سف وبيئة التعلم
            د. حممد �سالح اإبراهيم خطايبة

            مديرية تربية لواء الكورة
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بيئة  وتوفري  املتعلمني،  �سلوك  املرغوب يف  التغيري  لإحداث  املعلم؛ 
منا�سبة داخل غرفة ال�سف )العجمي، 2002 �ص 207(. 

حتقيق االن�ضباط

تتعلق  زاوي��ت��ني  م��ن  التالميذ  ان�صباط  م������ص���ع  اإل���ى  ننظر 
اإحداهما بالنظام الذي تفر�سه الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل 
املدر�سة ب�سفة عامة، فالنظام قيمة جوهرية ينبغي على اجلميع 
اكت�سابها ول�سيَّما التالميذ يف مدار�سهم وقاعات الدر�ص ل�سمان 
يكفلها  التي  باحلدود  التالميذ  يذكر  اأن  املعلم  وعلى  العمل،  �سري 
التزام  هي  الأخ���رى  وال��زاوي��ة  جت��اوزه��ا.  ميكن  ل  والتي  النظام 
توفري  على  يعملون  حيث  ذاتيًا،  داخليًا  التزامًا  اأنف�سهم  التالميذ 
اجلو الهادئ الإيجابي داخل غرفة ال�سف، فالتلميذ مقتنع باأهميته 
زم��الءه  وي�ساعد  بنف�سه  �سلوكه  يراقب  فهو  ل��ذا  وب���دوره،  كفرد 

ويحر�ص دائمًا على اللتزام بتوجيهات املعلم يف ح�سوره وغيابه.
اأ�ضباب م�ضكالت عدم االن�ضباط

حجرة  داخ��ل  النظام  تربك  التي  الأ�سباب  من  الكثري  هناك 
الدرا�سة وتت�سبب يف عدم �سبط ال�سف، ومن هذه الأ�سباب:

امل�سكالت النفعالية والق�سور احل�سي.  -
نق�ص الدافعية لدى التالميذ.  -

امل�سكالت الجتماعية والعائلية والثقافية والقت�سادية.  -
بطء التعلم وعدم القدرة على اللحاق بالآخرين.  -
ق�سور املنهج وعدم ات�ساقه مع قدرات التالميذ.  -

جمود طرق التدري�ص.  -
ع���دم اه��ت��م��ام امل��ع��ل��م ب��ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة يف ال��ق��درات   -

والحتياجات واخلربات واملهارات.
منط املعلم كالت�سلط واللجوء اإلى العقوبة والتهديد.  -

�سوء تنظيم حجرة الدرا�سة.  -
عدم وجود نظام وا�سح متفق عليه بني املعلم والتالميذ.  -

عدم اإن�ساف املعلم بتوخي العدالة يف معاملة التالميذ )قطامي   -
وقطامي، 2002(.

كيف يتمكن املعلم من �سبط ال�سف؟

ال�صف  غرفة  داخل  الن�صباط  حتقيق  من  املعلم  يتمكن  لكي 
عليه اأن ي�سع يف ح�سبانه بع�ص الأمور التي من �ساأنها اأن تقلل من 

بروز امل�سكالت ال�سفية، وما يجب فعله هو الآتي:
- كن م�ستعدًا وحم�سرًا ب�سكل جيد للدر�ص.

يف  املقبولة  ال�سلوك  قواعد  و�سع  يف  التالميذ  باإ�سراك  قم   -
ال�سف.

- ا�ستخدم التعزيزات الإيجابية املنوعة.
- ا�سرب على التالميذ حني يخطئون من حني اإلى اآخر.

- اأعِط اهتمامًا فرديًا لكل تلميذ.
ل يف اإ�سدار اأحكامك وكن مت�ساحمًا ما اأمكن. - ل تتعجَّ

العوامل التي ت�ضاعد يف حتقيق االن�ضباط ال�ضفي

العمل على خلق عالقة اإيجابية بني املعلم والتالميذ قائمة على   .1
الحرتام وقبول الراأي واملناق�سة الهادئة الهادفة.

وم�سوقة  اأن�سطة حمببة  وتوفري  والرتابة،  وامللل  الروتني  ك�سر   .2
ومنوعة تنا�سب قدراتهم وميولهم واحتياجاتهم.

من  وقناعة،  ر�سا  عن  بهدوء  العمل  على  التالميذ  تدريب   .3
والربط  العميق  والتفكري  املو�سوعية  واملناق�سة  احلوار  خالل 

وال�ستنتاج.
خالل  من  وذل��ك  ال��ذات��ي،  الن�صباط  على  التالميذ  تدريب   .4
تعويد املعلم تالميذه على ال�سراحة، وحل امل�سكالت واملبادرة 
التفاعل  لتحقيق  والتجريب  والبحث  وال�سوؤال  الأفكار  وطرح 

اء. الإيجابي البنَّ
الن�ساطات  وتنويع  وقدراتهم،  التالميذ  خ�سائ�ص  معرفة   .5
العمل  لت�سجيع  اإ�سباعها  على  والعمل  قدراتهم،  وفق  ال�سفية 

التعاوين.
حتقيق  يف  واإ�سراكهم  التالميذ  جميع  على  امل�سوؤوليات  توزيع   .6

ال�سبط ال�سفي بتدعيم دور كل فرد منهم وتعزيزه.
واحرتام  املمكنة  بال�سرعة  وتعلمها  التالميذ  اأ�سماء  معرفة   .7

فردية كل منهم، ومعاملتهم بلطف واإن�سانية .
اإ�سراك اأولياء الأمور يف النظام، فاملدر�سة جزء من املجتمع   .8
والتوا�سل  اأهدافه،  لتحقيق  و�ساعية  له  لة  ومكمِّ اخلارجي 
واإ�سراك  حمتوم،  وواجب  �سروري  اأمر  واملدر�سة  البيت  بني 
اأولياء الأم�ر يف عملية الن�صباط ال�صفي �صيحقق الأهداف 

املرجوة من ورائه )بلندجنر واآخرون،2000�ص 24(.
املبادئ الأ�سا�سية لإدارة ال�سف

التعامل مع الطلبة وفق معايري وا�سحة وثابتة، وهذا يتطلب   .1
التنقل  مثل  الطلبة،  قبل  من  مقبولة  �سلوكية  قاعدة  بناء 
واحرتام  الكالم،  قبل  وال�ستئذان  الدرا�سة،  حجرة  داخل 
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تفاعلهم  الطلبة يف  انتظام  اإلى  يوؤدي  الآخرين، وهذا  ملكية 
داخل حجرة الدرا�سة.

ا�ستخدام املعلم احلد الأدنى من ال�سلطة يف معاجلة م�سكالت   .2
النظام ال�سفي.

وعي التلميحات اللفظية وغري اللفظية التي ي�ستخدمها الطلبة   .3
ى  يتوخَّ ال��ذي  هو  الفعال  فاملعلم  الدر�ص،  اأثناء  تفاعلهم  يف 
اللفظي  وغ��ري  اللفظي  التفاعل  مراقبة  يف  واحل���ذر  ال��دق��ة 

)قطامي وقطامي، 2000، �ص 171(.

مراقبة البيئة ال�سفية وما يحدث داخل حجرة الدرا�سة من   .4
�سلوكات، ومتابعة ومراقبة اإجناز املهمات والن�ساطات املوكلة 
روؤية  خالله  من  يتمكن  موقع  يف  املعلم  يكون  واأن  للتالميذ، 
ت�سهل  التي  املنا�سبة  البيئة  لهم  يهّيىء  واأن  التالميذ،  جميع 
يوزع  اأن  عليه  اأن  كما  ال��ل��زوم،  عند  وتنقالتهم  حتركاتهم 
الأ�سئلة ب�سكل عادل، واأن ي�سمح لكل تلميذ باملبادرة واملناق�سة 

اء )ح�سن، 2003 �ص 175(. والتفاعل الإيجابي البنَّ
اإ�سرتاتيجيات اإدارة ال�سف

جتديد دور الطالب ودور املعلم يف الن�ساطات املختلفة بو�ساطة   .1
التنظيم اجليد.

تكوين عالقات  على  والعمل  التالميذ  املعلم مب�ساعر  اهتمام   .2

�سفية �سوية معهم.
معرفة ومالحظة كل ال�سلوكات التي يقوم بها كل تلميذ طوال   .3
اإلى ا�ستخدام نظرات العيون كنوع من اللوم  الوقت، واللجوء 

والعتب للتلميذ غري املن�سبط.
الالزمة،  النف�سية  ال�سحة  للتلميذ  توؤمن  التي  البيئة  توفري   .4

واإبراز م�ساعر الحرتام والتقدير لفردية كل تلميذ.
النظام  قواعد  واإر�ساء  ال�سفية  الإدارة  يف  التالميذ  اإ�سراك   .5
ال�سفي، وت�سجيعهم على تقدمي مبادراتهم يف تطوير الإدارة 

والنظام.
اإدارة وتنظيم الوقت بالتخطيط اجليد للدر�ص، وترتيب املواد   .6
والتجهيزات والو�سائل، واحلر�ص على بدء واإنهاء الدر�ص يف 

الوقت املحدد.
على  لت�سجيعهم  للتالميذ  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ع��زي��زات  ت��ق��دمي   .7

ال�ستمرار يف ال�سلوكات املرغوب فيها.
التنويع يف طرق التدري�ص، والعمل على جعلها م�سوقة ما اأمكن   .8

ذلك.
لأن ذلك  بهم؛  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  التالميذ يف  اإ�سراك   .9
والتعاون  للم�ساركة  واإخ��ال���ص  ج��د  بكل  للعمل  �سيدفعهم 

)�سف�سق، والنا�سف، 1993 �ص 83(.
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ل ينتابنا اأدنى �سك يف اأن املجتمعات الإن�سانية بداأت منذ زمن 
ما  اأب��رز  من  ولعل  وراءه،  لهثة  ت�سعى  الذي  التقدم  �سريبة  بدفع 
وانعكا�ساتها  املرور  التقدم حوادث  اإثر  تدفعه هذه املجتمعات من 

النف�سية والجتماعية والقت�سادية على املجتمع)1(. 
والرفاهية  اخلدمة  من  قدر  لتحقيق  وجد  الذي  التقدم  فهذا 
فاإنه  به  والت�سرف  ا�ستغالله  نح�سن  مل  اإذا  الب�سري  للمجتمع 

�سينقلب نقمة على الب�سرية ل نعمة لها.
ويف  احلبيب  بلدنا  يف  نعانيها  التي  املرور  م�سكلة  ترتبط  ولذا 
اأغلب بلدان العامل ارتباطا مبا�سرا ب�سلوك الإن�سان يف املجتمع، وملا 
كانت امل�سكلة املرورية �سلوكية الأ�سل فاإنها ترتبط بالإن�سان الذي 
هو امل�سوؤول الأول عن امل�سكلة، فهو خمرتع ال�سيارة وقائدها ومن�سئ 
فجميع  وينفذها،  القوانني  ي�سن  ال��ذي  وه��و  و�سالكها،  الطريق 
الإح�ساءات التي تك�سف عن خمالفات ال�سري واحلوادث املرورية 

توؤكد جهل الإن�سان يف اأب�سط قواعد املرور واآدابه. 
اأ�سا�سيا يف العملية الرتبوية،  و ي�سكل الكتاب املدر�سي حمورا 
فهو ترجمة وتعبري �سادق عن املنهج، واملرجع الأول لكل من املعلم 

من  و�سيلة  املعا�سر  عاملنا  يف  الدرا�سية  الكتب  تعد  فلم  والطالب، 
التعليم  اأدوات  اأهم  من  اأداة  اأ�سبحت  بل  العادية،  التعليم  و�سائل 
واأ�سبح  التعليم،  وانت�سار  املعرفة  بتفجر  ات�سم  ع�سر  يف  والتعلم 

ركيزة من ركائز تقدم املجتمع وتطوره)2(.
مداخل ت�سمني الرتبية املرورية يف الكتب املدر�سية 

مطلبا  يعد  املدر�سية  الكتب  يف  امل��روري��ة  الرتبية  ت�سمني  اإن 
ق��رارات  �سمن  من  ك��ان  حيث  التعليمية،  املراحل  جلميع  رئي�سا 
امل��روري��ة  التوعية  مفاهيم  م�سفوفة  اإدخ���ال  والتعليم  الرتبية 
هذا  يف  حمو�سبة  تعليمية  ب��رام��ج  واإع���داد  املدر�سية،  الكتب  يف 
لتعليم  عديدة  مداخل  هناك  اأن  اإلى  الباحثون  وي�سري  املجال)3(، 

الرتبية املرورية يف مراحل التعليم املختلفة، وهي: 
1. املدخل الندماجي )4(: ويتم من خالله ت�سمني البعد املروري يف 
املواد الدرا�سية، من خالل اإدخال مو�سوعات الرتبية املرورية يف 
خمتلف املواد الدرا�سية، اأو ربط امل�سمون بق�سايا مرورية، وهذا 
املدخل يعتمد على جهود املعلمني، وامل�سرفني الرتبويني يف طريقة 
التعلم والتعليم، بحيث يحقق هذا املدخل مفهوم التكامل للنظام 
�سلوكات  درا�سة  مثل  امل���روري، 
بطرق  والل��ت��زام  ال�سارع  عبور 
امل�ساة عند درا�سة اآداب الطريق 
يف ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة، 
احل���وادث  درا���س��ة خم��اط��ر  اأو 
واملجتمع  ال��ف��رد  على  امل��روري��ة 
ال�ساملة يف  التنمية  عند درا�سة 

كتب الرتبية الجتماعية. 
الـــــــــوحـــــــــدات  مــــــــدخــــــــل   .2
ه��ذا  يعتمد  الــــدرا�ــــســــيــــة)5(: 
وح��دة  ت�سمني  ع��ل��ى  امل��دخ��ل 
الرتبية  عن  ف�سل  اأو  درا�سية 
امل����واد  اإح������دى  امل����روري����ة يف 
م��ادة  ت��وج��ي��ه  اأو  ال��درا���س��ي��ة، 
درا���س��ي��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا م���روري���ا، 
امل��روري��ة  ال��رتب��ي��ة  مثل وح���دة 
الجتماعية  الرتبية  كتاب  يف 
وال��وط��ن��ي��ة، وك���ت���اب ال��رتب��ي��ة 
الر�سومات  توجيه  اأو  املهنية، 
نحو  ال��ف��ن  م����ادة  ال��ف��ن��ي��ة يف 

ت�سمين مفاهيم التربية المرورية في الكتب المدر�سية
             د. متيم العودات 

              مديرية تربية اإربد الأولى
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الرتبية املرورية، اأو توجيه بع�ص العمليات احل�سابية يف مادة 
الريا�سيات نحو املرور. 

املدخل امل�ستقل)6(: يتمثل يف برامج درا�سية متكاملة للرتبية   .3
املرورية، كمادة درا�سية م�ستقلة، ويت�سم هذا املدخل بالنظرة 

الكلية ال�سمولية. 
حيث ينظم حمتوى الكتاب حول مفاهيم  املدخل املفاهيمي:   .4
و�سع  ويتم  للكتاب،  الفقري  العمود  لتكون  اأ�سا�سية  عامة 
مفاهيم الرتبية املرورية بو�سفها اإحدى املفاهيم الرئي�سة التي 
الرتبية  لت�سمني  املداخل  اأن�سب  وهذا  الكتاب،  حولها  ينظم 
الكتب  جميع  ت�ستوعب  لأنها  املدر�سية؛  الكتب  يف  امل��روري��ة 
املدر�سية على اختالف مو�سوعاتها، واختالف طرح املفاهيم 
باختالف املادة الدرا�سية لتوؤدي اإلى تكامل املعارف وترابطها 

اأفقيا، وهذا ما تقوم به وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن.
اأ�س�ص ت�سمني الرتبية املرورية يف الكتب املدر�سية 

من  بد  فال  املدر�سية  الكتب  يف  املرورية  الرتبية  تقدمي  عند 
الرتكيز على الأمور الآتية: 

وامل��ه��اري��ة  املعرفية  ل��الأب��ع��اد  امل��روري��ة  ال��رتب��ي��ة  �سمول   -
والنفعالية يف عملية التعليم. 

بالرتبية  ال�سلة  ذات  والقيم  املفاهيم  بغر�ص  الهتمام   -
امل���روري���ة م��ث��ل ال��ب��ي��ئ��ة امل���روري���ة م��ن ط���رق وم��رك��ب��ات 
امل��روري��ة  وال�سالمة  امل��روري��ة  وال�سلوكات  واإ����س���ارات، 
وغريها، من خالل ربطها باملواد الدرا�سية والتوجيهات 

الإ�سالمية. 
تت�سف امل�سكالت املرورية بالتعقيد، ولذا فاإن مواجهتها   -
امل���واد  يف  امل��ع��رف��ة  جم���الت  خمتلف  ت�سافر  تتطلب 

الدرا�سية املختلفة. 
الرتبية  مفاهيم  ت�سمني  يف  والأف��ق��ي  العمودي  التنظيم   -
املرورية يف ال�سف الواحد وعلى خمتلف املراحل الدرا�سية. 
- يجب النظر للق�سايا املرورية اأول يف �سياقها املحلي ثم يف 

�سياقها العاملي الإن�ساين تبًعا للنظرة ال�سمولية. 
جميع  لت�سمل  امل��روري��ة  الرتبية  مو�سوعات  ط��رح  �سمول   -

الق�سايا املرورية.
- الهتمام باملنا�سط الرتبوية امل�ساحبة التي ميكن من خاللها 
مثل  املرور،  نحو  ال�سحيحة  والجتاهات  املرورية  املفاهيم  تاأكيد 
العاملي والعربي، وت�سكيل  واإحياء يومي املرور  امل�سابقات املرورية، 
اللجان الطالبية للعناية بالق�سايا املرورية، والتعاون مع الك�سافة 
واإلى  الطلبة من  املرور وحركة  ال�سري يف تنظيم  واإدارة  املدر�سية، 

املدر�سة. 
مفاهيم الرتبية املرورية التي ينبغي ت�سمينها يف الكتب املدر�سية 
املفاهيم  تكون من بني  اأن  ينبغي  املرورية  الرتبية  اإن مفاهيم 
وتو�سع  حولها  املدر�سية  الكتب  تنظم  اأن  ينبغي  التي  الرتبوية 
النتاجات  حتقيق  ليتم  لها،  املنا�سبة  التقومي  واأ�ساليب  الأن�سطة 
التعليمية املق�سودة بفاعلية، ومن بني اأهم املفاهيم املرورية التي 

ينبغي ت�سمينها يف الكتب املدر�سية ما ت�سمنته املجالت الآتية : 
مفاهيمها  اأه���م  وم��ن  امل���روري���ة:  البيئة  مفاهيم  جم��ال   .1
ال�سوئية،  والإ���س��ارات  امل��رور،  و�ساخ�سات  واملركبات،  )الطرق، 

و�سرطي املرور، وامل�ساة، والر�سيف، وقواعد املرور(.
2. جمال مفاهيم ال�سالمة املرورية: وتت�سمن املفاهيم الآتية 
)قواعد املرور، واحلوادث وخماطرها على الفرد واملجتمع واأ�سبابها 
وكيفية تالفيها، وامل�سافة الآمنة لوقوف ال�سيارة، والنقطة العمياء 
وحزام  املرورية،  ال�سالمة  يف  الدينية  القيم  ومفاهيم  واجتنابها، 
املرورية،  ال�سالمة  يف  ودوره��ا  والبيئة  ال�سليمة،  والقيادة  الآم��ان، 

والروؤية ودورها يف ال�سالمة املرورية(.
مفاهيم  اأه��م  وم��ن  امل��روري��ة:  ال�سلوكات  مفاهيم  جم��ال   .3
امل�ساة  )طرق  الكتب  يف  ت�سمينها  ينبغي  التي  املرورية  ال�سلوكات 
واللتزام بها، وعبور ال�سارع وكيفيته، واآداب ال�سعود والنزول من 
وتقدير  املرور،  واأولويات  الإ�سالم،  يف  واآدابه  والطريق  املركبات، 
م�سافة ال�سيارات القادمة، والتعامل ال�سحيح مع ال�سيارة والبا�ص 

و�سائقهما(.
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احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم الإن�سان ما مل يعلم، وال�سالة 
وال�سالم على النبي الأكرم، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

غفلت  الرتبوية،   والجتاهات  النظريات  فيه  تعددت  زمن  يف 
اأمة الإ�سالم خا�سة والب�سرية عامة، عن معني ل ين�سب من املبادئ 
د يف اأقوال  والقيم والأفكار التي جاء بها املنهج الرباين الذي جت�سَّ
واأفعال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، والذي خّرج جياًل متميزًا من 
ال�سحابة اأ�سبحوا علماء وقادة للب�سرية، فكانوا خري طالب خلري 
معلم ت�سديًقا لقول اهلل تعالى: )كما اأر�سلنا فيكم ر�سوال منكم 
يتلو عليكم اآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة 
ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون()1(، ولذلك �سنقت�سر احلديث 

هنا على خ�سائ�ص وواجبات املعلم، ومنها:
1- اإخال�ص العلم والعمل  هلل: 

اإن تاأ�سي�ص وغر�ص مبداأ اإخال�ص العمل والعلم هلل اأمر عظيم،   
مل ُيعِطه كثري من املربني واملعلمني ما ي�ستحق من اهتمام، ولذا 
ذهبت  كثري من اجلهود هباء منثورا، لأنه مل يق�سد فيها وجه 
اأو الر�سا والثناء،  اأو جاه  اهلل، وكان الهدف منها نيل من�سب 
فعلى املعلِّم واملتعلِّم اأن يحر�سا ويجاهدا على اإخال�ص النية هلل 
تعالى ابتغاء للثواب والأجر من اهلّل تعالى، واإن ح�سل بعد ذلك 

مدح اأو ثناء اأو اإعجاب من النا�ص فذلك ف�سل من اهلل. 

عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه – قال : قال النبي �سلى اهلل   
له )ثالثة(،  القيامة  يوم  ُيق�سى  النا�ص  اأول  »اإن  و�سلم:  عليه 
فه  به  فعرَّ فاأُتي  القراآن،  وقراأ  وعلَّمه  العلم  تعلَّم  منهم: رجل 
ِنَعمه فعَرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلَّمُت العلَم وعلَّمته 
لُيقال  الِعلَم  تعلَّمَت  القراآن. قال: كذبت، ولكنك  وقراأُت فيك 
به  اأُم��ر  ثم  ق��ارئ. فقد قيل.  لُيقال هو  القراآن  وق��راأَت  عامل. 

ف�ُسحب على وجهه حتى اأُلقي يف النار«)2(. 
2-  �سدق املعلم:

تعالى  قال  اإذ  والآخ��رة  الدنيا  العبد يف  ال�سدق منجاة   
)ياأيها الذين اآمنوا اتقوا الله وكونوا مع ال�سادقني( )3(

الأم��ني،  ال�سادق  ى  ُي�سمَّ ك��ان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والنبي   
ورحم اهلل ذلك ال�سحابي الذي قال ملا راأى الر�سول اأول مرة: 
بوجه كذاب( ف�سدق  لي�ص  اأن وجهه  راأيت وجهه عرفت  )ملا 

املعلم يك�سبه ثقة املتعلم واحرتامه.
3- مطابقة القول العمل:

ال  ما  تقولون  مل  اأم��ن��وا  الذين  ياأيها  ت��ع��ال��ى:)  ق��ال   
تفعلون، كرب مقتًا عند الله اأن تقولوا ما ال تفعلون ()4(.

خ�سائ�ص المعلم وواجباته في الهدي النبوي
            �سليمان اإبراهيم الهباهبة

            اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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وملا كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يطابق قوله عمله   
القراآن،امتثال  خلقه  ك��ان  فقد   - عجب  ول   - اأح��وال��ه   جميع  يف 
لأمر اهلل تعالى يف كتابه الكرمي قال تعالى:)اأتاأمرون النا�س بالرب 

وتن�سون اأنف�سكم واأنتم تتلون الكتاب اأفال تعقلون()5(
4- حتّلي الـمعّلم بالأخالق احل�سنة انطالقاً من كونه قدوة:

اإن النا�ص لديهم حاجة نف�سية اإلى اأن ي�سبهوا الأ�سخا�ص   
كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والر�سول  ويقدرونهم.  يحبونهم  الذين 
اأطيب النا�ص روحًا ونف�سًا، وكان اأعظمهم خلقًا )واإنك لعلى خلق 
عظيم()6(، ومل يكن فظًا غليظًا حاد الطباع بل كان �سهاًل �سمحًا 
لينًا روؤوفًا باأمته )لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم عزيز عليه ما 
تعالى:  عنتم حري�س عليكم باملوؤمنني روؤوف رحيم()7( وقال 
القلب  غليظ  فظًا  كنت  ولو  لهم  لنت  الله  من  رحمة  )فبما 

النف�سوا من حولك()8(. 
5- ح�سن هيئة الـمعّلم: 

وجماٍل،  دين طهارٍة  الإ�سالم  دين  وتعالى  �سبحانه  اهلّل  جعل   
يحّب  جميل  اهلل  »اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يقول 

اجلمال«)9(.
ال�مدينة  اإل��ى  اأر�سل  ال��ذي  م�سعب  حال  يف  ال�معّلم  فليتاأّمل   
ا، وجعلهم ينتظرون ب�سوق قدوم ر�سول اهلّل. فقلبها اإميانًا وحبًّ

وكان ر�سول اهلل يقول: »ما راأيت مبكة اأح�سن ملة ول اأرّق حلة   
ول اأنعم نعمة من م�سعب بن عمري«. 

6- الرفق باملتعلم واالإح�ضان اإليه:

من  ح��ّب  على  ُجبلت  النفو�ص  لأن  مهم،  تربوي  مطلب  وه��و    
اأح�سن اإليها وبغ�ص من اأ�ساء اإليها. 

يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »والرفق ل يكون يف �سيء   
اإل زانه، ول ينزع من �سيء اإل �سانه«)10( 

الذي يرفق  تاأثريا يف تالميذه؛ فهو  الأكرث  ال�معّلم  ُيَعدُّ  ولهذا   
القدرة  فقد  على ذلك  القدرة  فقد  ومن  عليهم،  وي�سفق  بهم 

على التاأثري فيهم. 
- عن اأن�ص بن مالك قال: (خدمُت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   
، ول قال يل ل�سيء:  و�سلم ع�سر �سنني، واهلل ما قال يل: اأفٍّ قطُّ

مِلَ فعلَت كذا؟ وهالَّ فعلَت كذا؟!) )11(   
7- العدل وامل�ساواة:

اأال  على  ق��وم  �سنئان  يجرمنكم  )وال  ت��ع��ال��ى:  ق��ال   
تعدلوا اعدلوا هو اأقرب للتقوى واتقوا الله اإن الله خبري مبا 

تعملون( )12(.
ويف حديث ر�سول اهلل الذي جاء ب�ساأن املراأة املخزومية،التي   

كلمه فيها حبه اأ�سامة بن زيد، قال ر�سول اهلل: » اأاأ�سفع يف حد 
من حدود اهلل ؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: »اإمنا اأهلك الذين 
قبلكم اأنهم كانوا، اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق 
فاطمة  اأن  لو   ! واهلل  واأمي  احلد،  عليه  اأقاموا  ال�سعيف  فيهم 

بنت حممد �سرقت لقطعت يدها« )13(
8-  توا�سع املعلم:

التوا�سع خلق حميد، ي�سفي على �ساحبة اإجالًل ومهابة، وعن   
قي�ص بن م�سعود اأن رجاًل كلم ر�سول اهلل  يوم الفتح فاأخذته   
ن عليك فاإمنا  الرعدة، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »هوِّ
التوا�سع  ويبلغ   »)14( القديد  تاأكل  قري�ص  من  ام��راأة  ابن  اأنا 

ذروته عند فتح مكة.
9- �سجاعة املعلم:

واأما ال�سجاعة املق�سودة هنا، فهي �سجاعة الكلمة، والعرتاف   
باخلطاأ والق�سور الب�سري، وهذا ل يكاد ي�سلم منه اأحد، اأما 
التدلي�ص، واجلنب، واملراوغة فلي�ست اأمورًا حممودة، ويح�سن 
باملعلم اأن يناأى عنها . ولعل ال�سورة تت�سح بعد تاأمل الأمثلة. 

عن اأبي رافع بن خديج قال: قدم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم   
فقال:)ما  النخل(.  )يلقحون  النخل  ي��اأب��رون  وه��م  املدينة، 
ت�سنعون؟( قالوا: كنا ن�سنعه. قال: )لعلكم لو مل تفعلوا كان 
خريًا لكم( فرتكوه. فنق�ست. قال فذكروا ذلك له فقال : »اإمنا 
اأنا ب�سر اإذا اأمرتكم ب�سيء من دينكم فخذوا به، واإذا اأمرتك 
ب�سيء من راأيي، فاإمنا اأنا ب�سر)15(« ويف بع�ص الروايات قال: 

»اأنتم اأعلم باأمور دنياكم«.
10- مزاح املعلم مع تالميذه:

مداعبته  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  اأخ��ب��ار  وردت   
عنه  ر�سي اهلل  اأبي هريرة  اأ�سحابه، عن  مع  ومزاحه  لأهله، 
قال: قالوا: يا ر�سول اهلل !  اإنك تداعبنا . قال : » نعم، غري اأين 

ل اأقول اإل حقًا )16(« . 
11-  ال�سرب واحتمال الغ�سب: 

والنفو�ص  العالية،  الهمم  ذوو  اإل  ينالها  ل  رفيعة  منزلة  وهي   
الغا�سب  فيها  يفقد  النف�ص،  يف  ث��ورة  هو  والغ�سب  الزكية. 
من  احل��ق  يكاد مييز  ف��ال  ع��ن��ده،  امل��وازي��ن  وتنقلب  ات��زان��ه، 
الباطل، وهي خ�سلة غري حممودة، اإل ما كان منها غ�سبًا هلل، 
وهو ما كان يت�سف به الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإنه مل 
يكن يغ�سب لنف�سه ومل ينت�سر لها قط، اإمنا كان يغ�سب اإذا 

انتهكت حرمات اهلل. 
اأخرب بذلك الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بقوله: » لي�ص ال�سديد   
بال�سرعة، اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب )17(« 
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ويج�سد ذلك فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقوله 
،فاإنه – باأبي واأمي – كان اأملك النا�ص لغ�سبه. 

12- جتنب الكالم الفاح�ص البذيء:

ال��ف��ح�����ص يف ال���ق���ول، وال�����س��ب��اب، وال�����س��خ��ري��ة من   
الآخرين، خ�سال ممقوتة، تلفظها النفو�ص، وت�سمئز 
واملعلم  الكرمية.  النفو�ص  وتناأى عنها  الطباع،  منها 
�سبيله.  وي�سلك  اأث��ره،  يقتفى  قدوة  اأنه  فيه  يفرت�ص 
فاإن ات�سف املعلم ببع�ص هذه اخل�سال فهي نقي�سة 
واأي نقي�سة، واإن اجتمعت يف معلم فهي طامة كربى.

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلي  النبي  ق��ال  ال�سخرية  ويف   
امل�سلم«  اأخ��اه  يحقر  اأن  ال�سر،  من  ام��رئ  »بح�سب 

 .)18(

عبد  ع��ن  وال�سباب:-  اللعن  يف  احل��دي��ث  يف  وج��اء   
اهلل بن م�سعود قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: » �سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله كفر )19(«.
 13 - حر�ص املعلم على الزدياد من العلم:

ُتَعدُّ موا�سلة العلم وال�ستزادة الدائمة من ال�معارف   
من اأهم م�سوؤوليات ال�معّلم، لتكوين �سخ�سيته ومواكبة تطور 
البحث العلمي، وهذا ما عناه البخاري بقوله يف الباب 6: )ما 
جاء ف�ي ال�ع�ل�م(: ق�ال �سعيد بن جبري: »ل يزال الرجل عال�مًا 
مبا  واكتفى  ا�ستغنى  قد  اأنه  وظّن  التعّلم  ترك  فاإذا  تعّلم،  ما 

عنده فهو اأجهل ما يكون«، واأن�سد بع�ص العرب:
  ولي������ص العمى طول ال�س���������وؤال واإمنا

                              متام العمى طول ال�سكوت على اجلهل  
اأذه��ان  تثري  قّلما  ال�معّلم  ل��دى  ال�سئيلة  ال�معارف  اأن  كما 

التالميذ اأو حترك خميلتهم، فاإذا اقت�سر املعلم على تلقني ما عنده 
اأن يحفظها عن ظهر  اإل  التلميذ منها  يفد  القليلة مل  املعارف  من 

قلب، وقلما يفهمها فهمًا منتجًا باعثًا على التفكري. 
التالميذ  ميل  كان  اأو�سع،  مبادته  ال�معّلم  اإحاطة  كانت  »وكلما 
عنده  يجدون  ملا  عليه  ويقبلون  به،  ويعجبون  فيحبونه  اأعظم  اإليه 
من غزارة علم ومعرفة. وتذكر اأخي املعلم اأن اأول كلمة �سدح بها 
ربك  با�سم  )اقراأ  اقراأ  كلمة  هي  جمعاء  للب�سرية   العظيم  القراآن 
الذي خلق. خلق االإن�سان من علق. اقراأ وربك االأكرم. الذي 

علم بالقلم. علم االإن�سان ما مل يعلم( )20( �سدق اهلل العظيم.

1- �سورة البقرة-الآية )151( .
اأخرجه م�سلم يف كتاب الإم��ارة الن�سائي يف اجلهاد واحمد يف   -2

امل�سند.
3- �سورة التوبة، اآية- )119(.
4- �سورة ال�سف،اآية )1،2(. 
5- �سورة البقرة، اآية-)44(.

6- �سورة القلم،)اآية4(.
7- �سورة التوبة، اآية )128(.

8- �سورة اآل عمران: اآية )159(.
9- رواه م�سلم يف الأميان.

10-رواه م�سلم عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.

11- رواه البخاري، وم�سلم يف الف�سائل واأحمد يف امل�سند.
12- �سورة املائدة، اآية،80.

13-متفق عليه.
14- البداية والنهاية، ) ج533-4(.

15- م�سلم ب�سرح النووي )2363-2362(.
16- خمت�سر ال�سمائل املحمدية، و�سححه الألباين.

17- متفق عليه.
18-تي�سري الكرمي الرحمن،عبد الرحمن ال�سعدي.

19- رواه البخاري يف كتاب الإميان.
20- �سورة العلق، الآيات )5-1(.

�ملر�جع
�  �  �
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تعد الطريقة التي يدير بها مديرو املدار�ص مدار�سهم،ويبنون 
بها جهدا مدر�سيا قويا، وينظمون ويتفقدون بها الربنامج التعليمي 
لهذه  بالن�سبة  الأك��ادمي��ي  التح�سيل  يف  مهمًا  م��وؤث��رًا  للمدر�سة، 
هو  كما  فالنظام  ن��ادرة،  النظام  خمالفة  ح��الت  ف��اإن  امل��دار���ص، 
معروف تقليديا، لي�ص حمل تركيز فيها. بل اإنَّ الرتكيز ين�سب على 

دمج فهم ال�سلوك املنا�سب يف الثقافة التنظيمية للمدر�سة نف�سها.
الطلبة  يف  غر�سوا  حيث  حموريا،  هنا  املدار�ص  ق��ادة  دور  ويعد 
من  كان  بيئة  واأوج��دوا  املنا�سب  ال�سلوك  اإزاء  بامل�سوؤولية  اإح�سا�سا 
امل�سكالت  اأ�سبحت  وقد  اإليها.  التعرف  الطلبة  يح�سن  اأن  املرجح 

الأوج��ه  متعددة  مناحي  امل��دار���ص  طبقت  عندما  ن���ادرة  ال�سلوكية 
مل�ساعدة الطلبة يف تعلم امل�سوؤولية جتاه �سلوكاتهم. ويف هذا البحث 
به  يقوم  اأن  املتوقع  من  الذي  املحوري  الدور  على  الرتكيز  �سنحاول 
املدر�سية  البيئة  وحتقيق  الطلبة  حت�سيل  دعم  يف  املدار�ص  مديرو 

الآمنة.
دور مديري املدار�ص يف دعم حت�سيل الطلبة

يف  امل��دار���ص  ملديري  بالغة  اأهمية  هناك  اأن  فيه  ل�سك  مما 
جناح املدر�سة، فاملعلمون والطلبة يعرفون ذلك من خالل اخلربة 
العايل  التح�سيل  ذات  املدار�ص  يف  املديرون  وي�سع  ال�سخ�سية، 

دور مديري المدار�ص في دعم تح�سيل الطلبة

وتحقيق البيئة المدر�سية الآمنة
املعلم: �سياح اأحمد عيد جدوع

            مدر�سة كفرجايز الثانوية للبنني/ اإربد الأولى
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العاملني  جميع  التزام  على  ويحر�سون  وا�سحة،  تعليمية  اأهدافا 
يف  التعليمية  القيادية  ال�سلوكات  ويعززون  الأه��داف،  بتلك  فيها 
قيادة  ينخرطون يف  فهم  اأق�سام مدار�سهم وجمتمعاتهم،  خمتلف 
موؤكدة للذات تركز على التح�سيل وحتقيق البيئة املدر�سية الآمنة.

حمددا  الأكادميية  اجلوانب  على  القوي  املدير  تركيز  ويعد 
الرتكيز  ذلك  جتليات  واأحد  املدر�سة،  حت�سيل  لنتاجات  اأ�سا�سيا 
هو  التعلم  اأن  املدر�سة  يف  املعنيني  جلميع  امل�ستمر  املدير  تاأكيد 
الهدف الأهم من التعليم املدر�سي، ويظهر جتلٍّ اآخر لهذا الرتكيز 
يف  امل�ساعدة  اأجل  من  املدر�سة  يف  املعنيني  مع  التوا�سل  يف  يتمثل 
اأهدافها . كذلك يعرب املدير عن هذا الرتكيز من  �سياغة ودعم 
احل�س�ص  اأهداف  ملتابعة  الوقت  من  كبري  قدر  تخ�سي�ص  خالل 
الطلبة،  جلميع  ع���اٍل  بتعلم  توقعا  نقله  خ��الل  وم��ن  ال�سفية، 
التي  والعرو�ص  وال�سعارات،  الر�سالة،  عبارات  اأن  على  والإ�سرار 
م�ساهدتها يف خمتلف  للمدر�سة ميكن  الأكادميية  الأهداف  توؤكد 
التح�سيل  ذات  امل��دار���ص  مديرو  يقيم  كذلك  املدر�سة،  اأرج���اء 
على  لقدرتهم  طبقا  للتغيري  امل�سادفة  املقرتحات  جميع  العايل 

حت�سني تعلم الطلبة.
للطلبة جزء من  عالية  توقعات  عن  املدير  تعبري  فاإن  وكذلك 
الروؤية التي توجه املدار�ص ذات التح�سيل العايل، اإ�سافة اإلى اأنه 
عن�سر بالغ الأهمية يف حد ذاته، وقد وجد الباحثون اأن املدار�ص 
ذات التح�سيل العايل مبا يف ذلك املدار�ص الفقرية)الأقل حظا( 
اإلى  ينقلون  املديرين  اأن  اإلى  جزئيا  جناحها  يرجع  مدار�ص  هي 
ما  اإل��ى  اإ�سافة  ع��اٍل،  ب��اأداء  توقعاتهم  املدر�سة  يف  الطلبة  جميع 
التح�سيل  ذات  املدار�ص  يف  املديرين  اأن  اإلى  النتائج  ت�سري  تقدم 
للتغلب  وث��اب��روا  باأنف�سهم  اآم��ن��وا  لأن��ه��م  جناحا  اأح���رزوا  ال��ع��ايل 
من  الرغم  وعلى  والإخ��ف��اق��ات،  والرتاجعات،  ال�سعوبات،  على 
التحديات والإحباطات، فاإن قادة املدار�ص لن يتوقفوا عن حماولة 

حت�سني مدار�سهم.
ول بد من الإ�سارة اإلى اأنه يف املدار�ص ذات التح�سيل العايل 
مكاتبهم  يف  معزولني  وقتهم  املديرون  يق�سي  ل  الآمنة  والبيئة 
حا�سرون  فهم  العك�ص،  على  ب��ل  الإداري�����ة،  الأع��م��ال  ب�سحبة 
للمدر�سة،  اليومية  احلياة  يف  اإليهم  الو�سول  وميكن  با�ستمرار 
يف  بالرتياح  ي�سعرون  الآخرين  بجعل  الفكاهة  ي�ستخدمون  واإنهم 
اأن لهوؤلء املديرين  ح�سورا  ح�سورهم،ورمبا الأهم من كل ذلك 
متكررا،حيث يالحظون احل�س�ص ويتفاعلون مع املعلمني والطلبة. 
اإن العن�سر املحوري لعمل املدير هو يف الأ�سا�ص توا�سل لفظي،وهذا 
التوا�سل يعالج اأمورا �سخ�سية واأمورا معلوماتية اأي�سا، ذلك لأنه 

يعتمد على العالقات الإن�سانية يف تدفق املعلومات.

اإن املديرين الناجحني يف عملهم ا�ستخدموا مهارات التوا�سل 
لتو�سيع  العالقات  ا�ستخدموا  كما  وثيقة،  عالقات  بناء  اأج��ل  من 
اأمناط الت�ا�صل، واإن ه�ؤلء املديرين عمل�ا على حت�صني مهاراتهم 
وتغذيتهم  الآخرين  اأفكار  وق��دروا  واملكتوبة  ال�سفوية  التوا�سلية 
الراجعة، وعملوا على حت�سني مهاراتهم يف الإ�سغاء. وفيما يتعلق 
بدور املديرين يف التفاعل مع الآباء واملجتمع املحلي، فمن املعلوم 
اأن هناك عالقة مهمة واإيجابية بني م�ساركة الآباء الن�سطة يف تعلم 
اأبنائهم وبني اأدائهم الأكادميي. ولذا من غري امل�ستغرب اأن نعر�ص 
اإلى  بالو�سول  معنيون  العايل  التح�سيل  ذات  املدار�ص  مديري  اأن 
الآباء وغريهم من اأع�ساء املجتمع اأكرث من املديرين الأقل جناحا.
اإليهم  لينقلوا  واملجتمع  الآب��اء  مع  يتفاعلون  الفاعلون  فاملديرون 
روؤيتهم للمدر�سة، ويتاأكدوا من اأن الأهداف الناجتة مفهومة على 

نطاق وا�سع.
غرفة  يف  م�ساعدين  املجتمع  واأع�ساء  الآب��اء  ي�سركون  اإنهم 
املدار�ص  ويجعلون  الأح��ي��اء،  اإل��ى  الجتماعات  وينقلون  ال�سف، 
اأبنائهم  مع  العمل  على  الآب��اء  وي�سجعون  جمتمعية،  مراكز  تعمل 
الفاعلني  املديرين  اأن  وجد  كذلك  البيت.  تعليمية يف  اأن�سطة  على 
بهدف  وذلك  والوطنية،  الدينية  واملنا�سبات  الحتفالت  يعززون 
وجود معيار للتح�سني امل�ستمر، فتحت قيادتهم هناك توقع حقيقي 
مو�سوع لأع�ساء الهيئة التعليمية يتمثل يف اأن التح�سني جزء ثابت 

للحياة املدر�سية وهم يتعرفون طبقا لذلك.
اأما عن دور مديري املدار�ص يف دعم ا�ستقاللية املعلمني فقد 
اأكرث  العايل  الأداء  املدار�ص ذات  اأن مديري  اإلى  الأبحاث  اأ�سارت 
نف�سه  الوقت  يف  كلهم  التعليمية،  املعلمني  ممار�سات  يف  انخراطا 
ي�سمحون للمعلمني مبزيد من ال�ستقاللية التعليمية مقارنة مع ما 
يفعله نظراوؤهم يف املدار�ص الأقل فعالية. وهذا التناق�ص الظاهري 
املديرين  ان��خ��راط  طبيعة  نتفح�ض  عندما  بنف�صه  نف�صه  ي�ص�ي 
يظهر  العايل  الأداء  ذات  املدار�ص  هذه  املعلمني،ففي  وا�ستقاللية 
النقا�ص  اإل��ى  اآراءه��م  وي�سيفون  بالتعليم  اأك��رب  اهتماما  املديرون 
جمموعات  �سكل  على  املعلمني  مع  ذلك  اأك��ان  �سواء  حوله،  الدائر 
�سغرية اأم بطريقة فردية. وهذا من �ساأنه اأن يزيد فهمه للق�سايا 
عند  بكثري  فائدة  اأكرث  ويجعلهم  املعلمون  يوجهها  التي  التعليمية 

عملهم مع املعلمني حلل تلك الق�سايا بو�سفهم متكافئني معهم.
اإلى  اأن ننظر باخت�سار   ورمبا يكون من اجلدير بال�ستحقاق 
ما ل يعمله مديرو املدار�ص ذات الأداء العايل، وبهذا ال�سدد ي�سري 
)بارتل( اإلى اأن املديرين املتميزين يعملون ما ي�ستطيعونه وما يجب 
عليهم اأن يعملوه من اأجل دعم التعليم اجلديد وتي�سريه وت�سجيعه 
قبل  من  ال�سديدة  ال�سيطرة  واإن  ومكافاأته،  وتقديره  عليه  واحلفز 

املديرين على التعليم ترتبط ارتباطا �سلبيا بتح�سيل الطلبة.
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وامل�سكالت  العنف  تقليل  اإل��ى  حاجة  هناك  اأن  وا�سحا  يبدو 
ال�سلوكية يف املدار�ص من اأجل اإيجاد بيئة مدر�سية اآمنة، ومع ذلك 

فاإن تقليل العنف يف املدار�ص لن يكون مهمة �سهلة اأو �سريعة.
هذه اجلهود لبناء نظام �سبط فاعل على م�ستوى املدر�سة تعمل 
لي�ص فقط على اإر�ساء بيئة مدر�سية اإيجابية جتمع الطلبة، بل تعمل 
نعرف  اإننا  املختلفة،  ال�سبط  لأ�ساليب  اأ�سا�ص  ت�سكيل  على  اأي�سا 
اأن نظام ال�سبط على م�ستوى املدر�سة يتطلب ا�ستخداما م�ستمرا 
ال�سلوك وال�سف من قبل املعلمني  اإدارة  لأ�ساليب فاعلة يف جمال 
ور�سات  اإقامة  اأن  اأي�سا  نعرف  ذلك  مع  لكننا  والأ�سر.  واملوظفني 
عمل حول اإجراءات اإدارة ال�سف، والتدريب على معاجلة الغ�سب، 
تاأثريات طفيفة ما  الأزمة لن حتقق �سوى  واإ�سرتاتيجيات معاجلة 
مل ت�سحبها قيادة وا�سحة ومن�سقة، ويعّد مدير املدر�سة ال�سخ�ص 

الرئي�ص يف التاأثري يف اإر�ساء نظام �سبط على م�ستوى املدر�سة.
احلالية  اجلهود  تواجهها  التي  اأهمية  الأك��رث  الر�سائل  وم��ن 
ملعاجلة امل�سكالت ال�سلوكية اأن تكون ا�ستباقيا؛ اأي اأن تتوقع حدوث 
متنع  الطالب  كفاية  بناء  يف  ت�ستثمر  التي  م�سكالت،فاملدار�ص 
حدوث امل�سكالت ال�سلوكية، واأظهرت �سجالتها انخفا�سا و�سل اإلى 
50%  يف اإحالة الطلبة اإلى الإدارة ب�سبب م�سكالت �سلوكية، وتنطوي 
هذه اجلهود على ثالثة اأهداف هي: تقليل العدد الكبري للمخالفات 
ال�سلوكية الب�سيطة التي يرتكبها الطلبة املطيعون عموما.والتحديد  
يتاأثرون  ل  الذين  الطلبة  من  ن�سبيا  القليل  للعدد  وا�سح  ب�سكل 
متاما  فيها  يت�سح  الطلبة  لدى  اجتماعية  ثقافة  وبناء  بالأ�ساليب. 
ما هو منا�سب وما هو غري منا�سب، اإن جميع ال�ستجابات الفاعلة 

لل�سف املدر�سي تبداأ بالوقاية.
اإن املدار�ص التي يكون فيها اأنظمة �سبط فاعلة لديها اإجراءات  
يخالفون  الذين  للطلبة  ب�سرعة  لال�ستجابة  ي�سريا  جهدا  تتطلب 
ب�سكل متكرر التوقعات املدر�سية. وغالبا ما تت�سمن هذه الإجراءات 
زيادة م�ستوى املراقبة من قبل الكبار. وعادة ما يكون نظام ال�سبط 
ذوي  الطلبة  من  ال�سغري  العدد  ذل��ك  على  الفاعلة  امل��دار���ص  يف 
املعدل العايل من امل�سكالت ال�سلوكية احلادة. وعلى الرغم من اأن 
عددهم قليل ن�سبيا حيث يرتاوح ما بني  1%- 9% من عدد الطلبة 
الإجمايل، اإل اأن هوؤلء الطلبة قادرون على زعزعة ا�ستقرار ال�سف 
املدر�سي  ال�سبط  اإجراءات  اأو  لأ�ساليب  ي�ستجيبون  ول  املدر�سة  اأو 
مديرو  يقوم  وفيما  الكلفة،  املنخف�سة  التدخل  لإ�سرتاتيجيات  اأو 
املدار�ص ومديرو املناطق التعليمية بقيادة عملية التخطيط لأنظمة 
م�سائد  �ست  بتجنب  لالهتمام  حاجة  هناك  ف��اإن  فاعلة،  �سبط 

اإدارية على الأقل  كما ي�سري اإليها كل من )هورتر و وورتر(.

امل�سيدة الأولى: ا�ستخدام الع�سا الغليظة يكفي 

اأحد املو�سوعات الرئي�سية يف الرتبية على مدى العقد املا�سي 
والفرتا�ص  ال�سلوكية،  امل�سكالت  اإزاء  الغليظة(  )الع�سا  �سيا�سة 
املربر لذلك هو اأن امل�سكالت ال�سلوكية يجب عدم ال�سماح بها لأنها 
هو  عليها  العقوبة  ت�سديد  واأن  الآخرين،  الطلبة  تعليم  دون  حتول 
الوقت،  هذا  ويف  امل�ستقبل.  يف  منها  للحد  فاعلية  الأكرث  الطريقة 
وفقدان  املدر�سة،  من  والطرد  واحلجز،  التاأنيب،  اأ�ساليب  ف��اإن 
المتيازات تبقى هي ال�ستجابات اأو الأ�ساليب الأكرث �سيوعًا ملعاجلة 

امل�سكالت ال�سلوكية،كما اأنها اأي�سًا من الأ�ساليب الأقل فاعلية.
التقليدية �سرورية  ال�سلوك  اإج��راءات  تكون  اآخر قد  ويف حني 
اأن  التعليمية اليومية )مثل، من املنا�سب  للمحافظة على الأن�سطة 
تر�سل طالبًا خمالفا اإلى الإدارة اأو اإلى املر�سد الطالبي(، اإل اأنه 
يجب األ نتوقع منها اأن حتول دون ارتكاب الطالب ملخالفات م�سابهة 
يف امل�ستقبل. اإن �سيا�سة الع�سا الغليظة حتافظ على النظام �سمن 
مدر�سة ما، غري اأنها لي�ست فاعلة يف تعزيز املناخ الجتماعي الذي 
ل  اأنه  هي  هنا  الأ�سا�سية  والر�سالة   . الرتبوية  التوقعات  يحقق يف 
نظام  لديك  يكون  اأن  دون  الغلي�سة«  »الع�سا  ي�ستخدم  اأن  يكفي 

وقائي لتعليم ودعم ال�سلوك املنا�سب.
امل�سيدة الثانية: الرتكيز على القلة ال�سعبة.

الطلبة  من  �سغرية  جمموعة  حتدد  اأن  مدر�سة  كل  ت�ستطيع 
لدى  يكون  ل  اأو  يكون  وق��د  املدر�سة.  يف  و�سغبا  خطرا  الأك��رث 
جيدا  معروفون  لكنهم  الفردي،  للتعليم  خطط  الطلبة  ه��وؤلء 
و�سائعة وهي  اإدارية مغرية  ثمة م�سيدة  والإدارة.  املعلمني  لدى 
القلة  ه��وؤلء  �سلوك  حتتوي  اأن  ا�ستطعت  اإذا  اأن��ك  تفرت�ص  اأن 
�سيكون  املدر�سي  اجلو  فاإن  اأماكنهم(،  تغري  اأن  )اأو  الطلبة  من 
من  القليل  العدد  يعالج  الذي  النظام  يعّد  احلقيقة  ويف  مقبول. 
الأعمدة  اأحد  والزمنية  ال�سلوكية احلادة  امل�سكالت  الطلبة ذوي 
اأن تركز على  . فلي�ص من اخلطاأ  الفاعل  الثالثة لنظام ال�سبط 
هوؤلء الطلبة، لكن من اخلطاأ اأن تركز عليهم دون اأن تعمل اأول 
اخلا�سة  والأ�ساليب  الوقاية  اأ�ساليب  اأو  اإج��راءات  تطبيق  على 

للخطر. املعر�سني  بالطلبة 
مبعاجلة  يتحقق  ل  املدر�سة  م�ستوى  على  ال�سبط  نظام  اإن 
لبناء  اإج��راءات  هناك  تكون  اأن  يجب  بل  حدة.  على  طالب  كل 
فقط  املنطلق  هذا  ومن  املدر�سة،  م�ستوى  على  اجتماعية  كفاية 
كثري  ويف  ناجحا.  حتديا  الأكرث  للطلبة  الفاعل  الدعم  �سيكون 
جمموعة  م��ن  للتخل�ص  تبذل  التي  اجل��ه��ود  ف��اإن  الأح��ي��ان  م��ن 
عدد  زيادة  اإلى  توؤدي  احتوائهم  اأو  �سغبا  الأكرث  القليلة  الطلبة 

با�ستمرار. الطلبة  هوؤلء 
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  امل�سيدة الثالثة: البحث عن املعاجلة ال�سريعة 
اإلى  يحتاج  املدر�سة  م�ستوى  على  فاعل  �سبط  نظام  بناء  اإن 
الرئي�سة  ال�سبط  اأنظمة  وو�سع  لت�سميم  املعقولة  والفرتة  وقت، 
الإداري��ة اخلطرة  فاإن امل�سيدة  ولذا  �سنوات.  الثالثة هي )5-3( 
على  املدر�سة،  م�ستوى  على  �سبط  برنامج  و�سع  يف  ال�سروع  هي 
خالل  وتنفيذه  وتبنيه  حتديده  ميكن  الربنامج  ذلك  اأن  افرتا�ص 
اأ�سهر قليلة، واأن املدار�ص التي لديها اأنظمة �سبط فاعلة عادة ما 

تكون قد بنتها خالل فرتة زمنية طويلة. 
 امل�سيدة الرابعة: العثور / طريقة فعالة.

خ��الل  م��ن  امل��در���س��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�سبط  حتقيق  ي��ت��م  ل 
اإ�سرتاتيجية واحدة، فاأنظمة ال�سبط الثالثة املختلفة تعالج ثالثة 
اإجراء  اأي  اإجرائية خمتلفة لتحديات ال�سبط. وعليه فاإن  عنا�سر 
مبفرده اأو رزمة مبفردها ميكن اأن يحقق عماًل رائعا يف حتقيق اأحد 
هذه العنا�سر، غري اأن تاأثري ذلك يف العن�سرين الآخرين �سيكون 

يت�سمن  املدر�سة  م�ستوى  على  الفاعل  ال�سبط  نظام  اإن  �سئيال. 
واإن دور املعلمني، وم�ستوى  اأنظمة حمددة على الأقل،  و�سع ثالثة 
خمتلف  يف  تغريا  يتطلب  الب�سرية  وامل�سادر  املهنية  الكفاية  ونوع 
املراقبة  املوحد،  )ال��زي  واح��دة  اإ�سرتاتيجية  يوجد  فال  الأنظمة، 
احتياجات  تلبي جميع  الغ�سب(  التدريب على معاجلة  بالكامريا، 
تبني  عمل  خطة  و�سع  على  تعمل  الفاعلة  القيادة  م��ا.اإن  مدر�سة 
العنا�سر املتعددة لنظام �سبط كامل على م�ستوى املدر�سة، وتكامل 

بني تلك العنا�سر. 
امل�سيدة اخلام�سة: العتقاد باأن �سخ�سا اآخر لديه احلل

لإر�ساء  والإج��راءات  الإ�سرتاتيجيات  من  مثرية  جمموعة  ثمة 
واختبارها،  تطويرها  يجري  املدر�سة  م�ستوى  على  �سبط  نظام 
وعلى مدى ال�سنوات القليلة القادمة �سيتم الإبالغ عن النجاحات 
التي �ستحققها هذه الإ�سرتاتيجيات يف امل�سادر املهنية املتخ�س�سة 
لتطوير  تبذل  التي  اجلهود  هذه  عن  و�سينتج  الإع��الم.  و�سائل  يف 
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غري  من  ومهمة.  مفيدة  معلوماٌت  فاعلة  �سبط  اإ�سرتاتيجيات 
متطلبات  اإلى  فبالنظر  لل�سبط،  موحد  منوذج  يظهر  اأن  املحتمل 
ال�سبط املتعددة التي تواجهها مدر�سة ما، فاإنه من املرجح كثريا 
اأنظمة �سبط تلبي  اأن ت�سع وتكيف  اإلى  اأن حتتاج الفرق املدر�سية 
ال�سفوف  املدر�سة وعدد  اإن حجم  لكل مدر�سة.  الفريدة  ال�سمات 
والتنوع العرقي والثقايف واجلغرايف والتوقعات الجتماعية للمجتمع 
الإج���راءات  �ستحدد  التي  املتغريات  من  قليل  ع��دد  �سوى  لي�ست 

امل�ستخدمة يف مدر�سة معينة.
ويحتاج مديرو املدار�ص امللتزمون اإلى بناء اأنظمة �سبط فاعلة 
الثقافة  تر�سخ  التي  العنا�سر  تلك  وتبني  دمج  عملية  يقودوا  كي 
م�ستوى  على  الفعالة  ال�سبط  ف��اإج��راءات  للمدر�سة.  الجتماعية 
الرغم  املدر�سة. وعلى  الأ�سلية �سمن  الوحدات  تاأتي من  املدر�سة 
�ستقدم  النموذجية  التطويرية  واجلهود  احلالية  الأبحاث  اأن  من 
قائمة مفيدة من اخلربات، اإل اأن التاأليف النهائي لالإجراءات التي 
ذاتي  تقومي  اإلى )1(  �سيحتاج  املحددة  املدر�سة  فاعلة يف  �ستكون 
الأ�سا�سية  ال�سبط  اأنظمة  جلميع  اإج��راءات  ت�سميم   )2( ن�سط، 

الثالثة، )3( نظام م�ستمر جلمع املعلومات والتقييم.     
امل�سيدة ال�ساد�سة : العتقاد باأن الأكرث اأف�سل .

 تعمل القيادة الإدارية الفاعلة على التوزيع الدقيق للم�سادر 
الب�سرية من معلمني وموظفني م�ساندين. ومن امل�سائد ال�سائعة اأن 
ت�سيف املزيد واملزيد من املبادرات الإ�سالحية  اإلى معلمني مثقلني 
اأ�سال بتلك املبادرات؛ اإذ من الأ�سهل اأن حتدد فكرة جديدة حتتاج 
اإلغاوؤها  �سيتم  التي  املوجودة  الأن�سطة  حتدد  اأن  من  تطبيق  اإل��ى 

ل�ستعارة امل�سادر الب�سرية الالزمة للمبادرة اجلديدة.
وفيما تزداد حدة وتنوع امل�سكالت ال�سلوكية يف املدار�ص ي�سبح 
اأ�ساليب  من  ال�سراعات  اأح��دث  �سرك  يف  للوقوع  عر�سة  املربون 

ال�سبط، ويف كثري من احلالت، تتم اإ�سافة اأ�سلوب ال�سبط اجلديد 
�سهولة  )التغليف،  به  ال�سكلي  الإع��ج��اب  يتجاوز  اعتبار  اأي  دون 
املدر�سة  يف  ت��رى  اأن  امل�ستغرب  من  ولي�ص  ال�ستعمال،التكلفة(، 
ركاما متكد�سا لأ�ساليب �سبط متعددة ومتناق�سة فيما بينها تثقل 
ون اأنف�سهم جيدين دونها. اإن  مبجموعها كاهل املعلمني الذين يعدُّ
تعمل فعال  قد  ال�سبط  اإج��راءات  ملزيد من  املن�سقة  الإ�سافة غري 
الإداري��ة  املمار�سات  ومن  الفعالية.  وتقليل  الالفعالية  زيادة  على 
اجليدة القائمة على التجربة العلمية اأن تتبنى اأ�ساليب �سبط ثبتت 
فعاليتها بالدليل. وميكن بو�سوح حتديد ومواءمة امل�سكلة ال�سلوكية 
ل  التي  الفاعلة  غري  التدخل  عنا�سر  حذف  وميكن  الأ�سلوب،  مع 

حتدث التاأثريات املطلوبة.
الأ�ساليب اجليدة

فيها  الطلبة  ي�سعر  بيئات  خللق  بال�سغط  امل��دار���ص  ت�سعر 
بالأمان وبالقدرة على التعلم.وقد اأر�سى الن�سغال احلايل بالعنف 
املدر�سي احلاجة الوا�سحة لإ�سالح اإجراءات ال�سبط. ولقد حان 
اأنظمة �سبط وقائية على م�ستوى املدر�سة تركز على  الوقت لبناء 
الوقاية من خالل تر�سيخ ثقافات التعليم والتعلم البارعة،وتقدمي 
امل�سكالت  يف  الوقوع  خلطر  املعر�سني  للطلبة  فاعل  �سلوكي  دعم 
امل�سكلة  تزايد حدة  عند  ال�سلوكي  الدعم  كثافة  وزيادة  ال�سلوكية، 
املدر�سة  وقائية على م�ستوى  اأ�ساليب �سبط  ولإر�ساء   . ال�سلوك  اأو 
فاإنه يتعني على القادة اأن يي�سروا  تبني وا�ستخدام اأ�ساليب �سبط 
مديرو  با�ستمرار.ويحتاج  ذلك  على  يركزوا  واأن  الأبحاث،  تها  اأقرَّ
اإلى حتديد الن�صباط على م�صت�ى  املدار�ض على وجه اخل�ص��ض 
تكمل  �سبط  اأنظمة  مدار�سهم،وبناء  يف  رئي�ص  كهدف  املدر�سة 
اأنظمة ال�ستجابة التقليدية، وتر�سخ القدرة على التدخل والتقومي 
الالزمة للعمل  مع ذلك العدد القليل من الطلبة، الذين ينخرطون 

يف امل�سكالت الأكرث حدة وتكرارا.
�  �  �
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ال�سوؤال،  بع�ص حاجاته من خالل  تلبية  الإن�سان على  يحر�ص 
اآخرين  اإل��ى  ط��رف  اأو  اأ�سخا�ص  اأو  �سخ�ص  يوجهه  »طلب  وه��و: 
بع�ص  يكون  وقد   ،)1( بالكتابة«  اأو  بالل�سان  له  لي�ستجيبوا  غريهم، 
املتعلمني غري قادرين على التعبري عما يريدونه بدقة، ومن هنا تاأتي 

احلاجة للحديث عن تطوير قدرة الطالب على �سياغة الأ�سئلة.   
يفتقر كثري من الأطفال الذين يلتحقون باملدر�سة اإلى القدرة 
من  مهارة  الأ�سئلة  �سياغة  ف��اإن  ل��ذا   ،)2( الأ�سئلة  �سياغة  على 
املهارات التي يجب على املعلم اأن يعمل على حت�سينها عند الطالب؛ 
فاإن  هنا  ومن  اإليه،  الو�سول  يريد  ما  اخت�سار  يف  ت�ساعده  كونها 
هدفه،  وبيان  وتركيبه،  عبارته،  و�سهولة  ال�سوؤال،  كلمات  و�سوح 
ولقد   ،)3( املطلوبة  ال�سحيحة  الإجابة  على  احل�سول  يف  ي�ساعد 
التعليمية، وطرحها يف  الأ�سئلة  ولى الزمان الذي تعد فيه �سياغة 
ي�سارك  اأ�سبح عملية  بل  املعلم،  به  ينفرد  اأ�سلوبا  التعليمي  املوقف 
فيها املتعلم جنبا اإلى جنب مع املعلم، ولذا فاإن على املعلم اأن يتيح 
التعليمية، ويبتكروها من  الأ�سئلة  للمتعلمني لأن يفكروا يف  فر�سة 
اأنف�سهم، وهذا بدوره ي�ساعدهم على الفهم،  وال�ستيعاب، بطريقة 

اأف�سل )4(.
مهارة املعلم يف �سياغة الأ�سئلة

�سياغة  يح�سن  ل  املعلم  كان  ف��اإذا  مبعلمهم،  الطلبة  يقتدي 
يعطيه،  ل  ال�سيء  ففاقد  الطالب،  من  ذل��ك  يرجى  فال  ال�سوؤال 
اإلى  بالرجوع  اأن يطور نف�سه يف هذا املجال،  املعلم  فاإن على  ولذا 
الدرا�سات املتخ�س�سة يف �سياغة الأ�سئلة، ويقراأ فيها، ويتمر�ص يف 
�سياغة الأ�سئلة، ويعر�ص اأ�سئلته على امل�سرفني، والزمالء، والطلبة، 
ثم ياأخذ من الآراء ما يراه منا�سبا؛ لينعك�ص ذلك عليه، وهنا يربز 
فتطبيقه  الأ�سئلة،  طرح  مهارة  ميتلك  الذي  للمعلم،  الفاعل  الأثر 
يف  منهجه  اتباع  خالل  من  به،  يتاأثرون  يجعلهم  طلبته  اأم��ام  لها 
طرح الأ�سئلة التعليمية، وينبغي على اجلهات املخت�سة عقد دورات 

تدريبية للمعلمني؛ لتنمية مهارات طرح الأ�سئلة لديهم )5(.
مقرتحات لتطوير قدرة الطالب على �سياغة الأ�سئلة ال�سفوية 

واملكتوبة 

ي�ستطيع املعلم اأن يطور من قدرة الطالب على �سياغة الأ�سئلة 
ال�سفوية اأو املكتوبة، با�ستخدام اإجراءات متعددة منها:

فهذا  ووا�سحة،  اأ�سئلة جيدة  يطرحون  الذين  بالطلبة  ي�سيد    -  1
يدفع بالطلبة الآخرين اإلى الهتمام بجودة �سياغة ال�سوؤال. 

2 – يتناق�ص مع الطلبة يف موا�سفات ال�سوؤال اجليد، وما النتائج 
التي ترتتب على ال�سياغة اجليدة لل�سوؤال.

اإعادة �سياغته  وا�سح  �سوؤال غري  ي�ساأل  الذي  الطالب  يكلف    -  3
اأكرث و�سوحا، ويتطلب ذلك حكمة من املعلم بحيث ل  ليكون 
دقة  الأكرث  ال�سوؤال  توليد  يف  معه  يتدرج  واأن  الطالب،  يحرج 

وو�سوحا. 
4 – يطلب من الطلبة اإبداء اآرائهم يف: 

اأ - اأ�سئلة زمالئهم، من حيث و�سوحها و�سهولتها.
ب - اأ�سئلة الكتاب، ويطلب منهم اأن ي�سوغوا الأ�سئلة بطريقة 

اأخرى.
الناقد  التفكري  ينميا  اأن  �ساأنهما  من  املتقدمان  والأم���ران 

)Critical Thinking(لدى الطلبة.
على  الطلبة  من  يتلقاها  التي  اجليدة  الأ�سئلة  املعلم  يكتب   –  5
طرح  على  وي�سجعهم  كتابته،  �سبب  للطلبة  ويف�سر  ال�سبورة، 

الأ�سئلة الوا�سحة التي حتدد املطلوب بدقة.
6 – يكلف املعلم الطالب �ساحب ال�سوؤال املميز طرح �سوؤاله على 
زمالئه، وهذا يعد من باب املكافاأة لهذا الطالب ليعاود هذا 
بح�سن  لالهتمام  الآخرين  للطلبة  حثًّا  يعد  واأي�سا  ال�سلوك، 

ال�سياغة لأ�سئلتهم. 
يف  واجلهد  الوقت  يخت�سر  ال�سوؤال  و�سوح  اأن  على  التنبيه   –  7
املعرفية  البنية  يف  اأك���رث  معلومات  دم��ج  وب��ال��ت��ايل  التعلم، 

)Cognitive structure( للطالب.
اأن ي�سع  8 - يحدد املعلم فقرة من الدر�ص ويطلب من كل طالب 
ال�سوؤال  هذا  يكون  واأن  الفقرة،  هذه  على  فقط  واحدا  �سوؤال 

وا�سحا ودقيقا.
من  فيه  يطلب  النهائي   اأو  ال�سهري  الختبار  يف  �سوؤال  ي�سع   -9  
الطالب و�سع �سوؤال على املادة التي در�سها الطالب، ثم يجيب 
للمادة  درا�ستك  خ��الل  من  مثال:  عالمة.  له  وير�سد  عنه، 

تطوير قدرة الطالب على �سياغة الأ�سئلة
د . في�سل ذيب حممود امل�سارقة

      مدر�سة رجم ال�سامي الغربي الأ�سا�سية للبنني
      تربية لواء املوقر
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املقررة يف المتحان : �سغ �سوؤال �سياغة وا�سحة ثم اأجب عنه.
عن  ���س��وؤال  و���س��ع  ويكلفه  الطلبة  ب��ني  م��ن  طالبا  يختار   –  10
 Brain(الذهني بالع�سف  يعرف  م��ا  وه��ذا  معينة،  فكرة 

storming(، مثال: يا اأحمد: �سع �سوؤال على »التيمم«.

 data(11 – يعر�ص على الطلبة فقرة من فقرات الدر�ص بو�ساطة
ثم  �سامتة،  ق��راءة  قراءتها  الطلبة  من  يطلب  ثم   ،)show
بع�سهم،  على  ليطرحوها  الفقرة  هذه  على  اأ�سئلتهم  ي�سكلون 

ويتناق�سوا يف اإجاباتها، حتت توجيه املعلم واإ�سرافه.
واأخريا فاإنه ينبغي على املعلم اأن يحر�ص على تفعيل دور طلبته 
يف احل�سة ال�سفية، ولعل ان�سغاله بتطوير قدرة طلبته على �سياغة 
الأ�سئلة ي�سهم يف ذلك، هذا من جانب ومن جانب اآخر اأعتقد اأن 
هذا املو�سوع بحاجة اإلى مزيد من الدرا�سات التجريبية التي ت�سهم 
الطالب  على  يركز  كونه  املو�سوع،  هذا  على  الأ�سواء  ت�سليط  يف 

الذي يعد املحور الأ�سا�سي يف العملية التعليمية التعلمية.  
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المدير ومهارات التفوي�ص
           د. فريد اخلطيب

            مدير اإدارة التعليم اخلا�ص

مع  املوظفني  جهود  دمج  اإلى  يهدف  قيادي  جهد  هي  الإدارة 
ا�ستثمار كامل للموارد املتاحة باملوؤ�س�سة من اأجل حتقيق الأهداف، 
وهي عملية مرحلية يعمل من خاللها الأفراد واملجموعات لإجناز 
املتمثلة  الأ�سا�سية  التنظيمية، وذلك من خالل وظائفها  الأهداف 

بالتخطيط، والتنظيم، والتحفيز وال�سيطرة، والتوجيه.  
وظائف املدير

التنفيذ،  ي�سبق  ال��ذي  التفكري  هو   :Planning التخطيط   )1(
واقع عملي وملمو�ص، وكل ما حتتاجه  اإلى  الأه��داف  وترجمة 

عمليات العمل والعاملني.
التنظيم Organizing: تن�سيق وو�سع الإجراءات التي تنظم   )2(
عالقة العاملني بالعمل، وعالقتهم باأنف�سهم بع�سهم مع بع�ص.
التحفيز Reinforcing: هي عملية اإ�سباع اأو تلبية لرغبات   )3(
حث  اأو  العمل  اإجن��از  على  ملكافاأتهم  العاملني  واحتياجات 

العاملني لإجناز عمٍل ما بهدف رفع الإنتاجية.
 :Controlling & Directing والتوجيه  ال�سيطرة   )4(
واإجراء  بنتائجه،  والتحكم  العمل  متابعة  تت�سمن  عملية  هي 

التعديالت اإذا لزم الأمر لتحقيق الأهداف املتوقعة.
.Evaluating التقييم  )5(

 Developing  & امل��وظ��ف��ني  ك��ف��اي��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب   )6(
.Employees Coaching

مهارات املدير:
- مهارات اإن�سانية  - مهارات فنية   

- مهارات اإدراكية 
والأ�ساليب  اخلربة  ا�ستخدام  على  املقدرة  الفنية:  املــهــارات   
اإلى  واملعدات لتنفيذ واجبات حمددة. يحتاج املدير املخت�ص 
املهارات الفنية بدرجة عالية مل�سوؤوليته املبا�سرة عن املوظفني 
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وتطوير كفاياتهم املهنية.
التنظيم  تعقيدات  فهم  على  الإدراكـــيـــة:امل��ق��درة  املـــهـــارات   
اإل��ى  امل��دي��ري��ن  كبار  ويحتاج  وتي�سريه.  للموؤ�س�سة  ال�سامل 
املهارات الإدراكية اأكرث من حاجتهم اإلى مهارات فنية ، وذلك 

لت�ساعدهم على فهم تلك التعقيدات.  
والتعامل  التقدير  ح�سن  على  الإن�سانية:املقدرة  املــهــارات   
وكبار  املوظفني  بني  امل�سرتك  العامل  وه��ي  الأ�سخا�ص،  مع 
املديرين، وهذه املهارة ل ميكن ال�ستغناء عنها يف اأي م�ستوى 

اإداري يف املوؤ�س�سة.
التفوي�ص

هو اإعطاء مهام حمددة لأ�سخا�ص حمددين وخمتارين للقيام 
باملهمة بغر�ص اإجنازه، وهو عملية اإدارية اأ�سا�سية تعمل على حتقيق 
اأه��داف  حتقيق  على  الناجحة  الإدارة  فتعمل  املوؤ�س�سة،  اأه��داف 

العمل من خالل املوظفني.
الهدف الرئي�ص للتفوي�ص

اإمكاناتهم  وتنمية  املوظفني  ت��دري��ب  اإل��ى  التفوي�ص  يهدف 
وقت  لتفريغ  اإ�سافة  الإنتاجية،  وزي��ادة  بالعمل  لاللتزام  ودفعهم 

كبري للمدير لكي يقوم مبهام الإدارة الأ�سا�سية.
مزايا عملية التفوي�ص

ي�ستخدم املدير التفوي�ص بو�سفه اأداة لت�سهيل العمل.  -
من  املتحققة  النتائج  خ��الل  من  جناحه  املدير  يقي�ص   -

التفوي�ص.
ي�سهم  باملوظفني وقدراتهم، مما  الثقة  التفوي�ص  يظهر   -

يف زيادة م�ستويات الأداء الوظيفي والفعالية.
يزيد التفوي�ص من جودة القرارات املتخذة، بخا�سة اإذا   -
كان لدى املروؤو�ص املعلومات التي تفوق معلومات املدير 

على املهمة املحددة.
ميّكن امل��دي��ر م��ن اإجن���از امل��زي��د م��ن الأع��م��ال، وتلبية   -

مواعيد الإجناز ب�سهولة اأكرث.
ي�سهم يف م�ساركة املوظفني والتزامهم بالعمل.  -

يزيد من ال�سيطرة على املوظفني.  -
ي�ساعد على منو وتطور املوظفني.  -

حد  اأق�سى  اإل��ى  الب�سرية  امل���وارد  ا�ستغالل  يف  ي�سهم   -
ممكن.

ميكن من قيا�ص اأداء واإنتاجية املوظفني.  -
ميكن من اإدارة الآخرين عن بعد.  -

ي�ساعد على اإدارة املجموعات وفرق العمل.  -

امل�سوؤولية  حتمل  على  املروؤو�سني  لتدريب  مهمة  و�سيلة   -
الأكرب وعلى اإعدادهم ل�سغل الوظائف الأعلى والأهم . 

ونرى  الالمركزية،  مببداأ  الأخ��ذ  حتبذ  اإداري���ة  فل�سفة   -
فيه مرحلة للتحول من النظام املركزي، وو�سيلة لتهيئة 
لهم  تفو�ص  التي  امل�سوؤوليات اجلديدة  لتقبل  املروؤو�سني 
اأول ثم تنقل لهم بعد ذلك لت�سبح من �سميم اأعمالهم.

يزيد من ر�سا وتقدير املوظفني.  -
ل  التي  الأع��م��ال  لأداء  الوقت  من  املزيد  املدير  يعطي   -

ي�ستطيع التفوي�ص بها.
�سفات املدير الذي ل يوؤمن بالتفوي�ص

يخاف على مركزه الوظيفي اإذا مل يجِد التفوي�ص واأدى   -
لنتائج غري اإيجابية.

يخ�سى من مناف�سة املوظف املروؤو�ص له.  -
مل يتلقَّ اأي حفز �سابقًا.  -

اهتمامه من�سبٌّ على �سمعته ال�سخ�سية فقط.  -
خطوات عملية التفوي�ص

1. التخطيط للمهمة:
حتديد املهمة املنوي التفوي�ص بها.  -
حتديد الأهداف والنتائج املطلوبة.  -

حدد الو�سائل واملعلومات التي حتقق املهمة.  -
اختيار ال�سخ�ص املنا�سب.  -

عدم جعل التفوي�ص مكافاأة اأو عقاًبا بل ت�سريفًا.  -
2. عقد اجتماع للتفوي�ص:

املدير واملوظف على مهمات حمددة وعلى  املوافقة بني   -
النتائج املتوقعة.

خلق اجلو املنا�سب )الثقة والرغبة بالتفوي�ص، والنقا�ص   -
املتبادل(.

وقيا�ص  املهمة  ملتابعة  بالتواريخ  حمدد  زمني  جدول  و�سع   -
جناحها.

3. متابعة املهام املفوَّ�ص بها:
اإلى  هو  يحتاج  عندما  بك  الت�سال  على  املوظف  �سجع   -

ذلك.
ل تراقب املوظف عن قرب.  -
كن م�ستعدًا لتقبل الأخطاء.  -

امل�ستوى  من  باأقل  تر�َص  ل  النتائج  على  احل�سول  عند   -
املطلوب.
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املتغريات التي يجب مراعاتها عند التفكري بالتفوي�ص
طبيعة املهمة التي �ستفو�ص.  -

نوعية النتائج املطلوبة.  -
الوقت املطلوب لتنفيذ املهمة.  -

رغبة املوظف يف التفوي�ص.  -
مهارات املوظف.  -

كمية املعلومات املتوافرة عن املهمة.  -
اجتاهات املوظف نحو التفوي�ص.  -

راعي عند التفوي�ص
عدم تفوي�ص مهام كثرية يف وقت ق�سري؛ لأن ذلك قد   -

يحبط املوظف، ويجعله ل يقبل التفوي�ص م�ستقباًل.
عدم التعزيز ما مل يكن هناك نتائج ملمو�سة.  -

التي تعطى للموظف  التعليمات والتوجيهات  التعديل يف   -
بناء على قدرته.

املهمة  املوظف  ينهي  الإيجابي عندما  التعزيز  ا�ستخدم   -
بنجاح.

حتديد الأعمال الواجب تفوي�سها
يومي  ب�سكل  املدير  يتخذها  ما  كثريًا  التي  ال��ق��رارات   -1

فرمبا يعرفها املوظفون اأكرث منه.
الأعمال الفنية التي ميكن تدريب املوظفني عليها.  -2

الأعمال التي يتفوق فيها بع�ص املوظفني.  -3
الأعمال التي ل يحّبها املدير، والتي رمبا ينجزها ب�سكل   -4

�سّيئ وي�سّوف يف تاأديتها.
يف  فاعاًل  طرفًا  يكون  اأن  املوظف  على  املــوظــف:  م�سوؤوليات 

عملية التفوي�ص، وعليه ما ياأتي:
تقبل م�سوؤولية الواجبات املفو�سة له.  -

تنفيذ العمل �سمن الو�سائل املمنوحة له.  -
اإعطاء العمل كل ما عنده من جهد نيابة عن املدير.  -

اأن يكون م�سوؤوًل عن النتائج.  -
اأن يراجع مديره كلما �سعر باحلاجة اإلى ذلك.  -

قناعات املدير الذي ل يوؤمن بالتفوي�ص
العمل  حتب  ل  النا�ص  غالبية  ب��اأن  اأكيد  اعتقاد  لديه   -

وتتجنب حتمل امل�سوؤولية.
النتائج  للح�سول على  الآخرين عن قرب  يجب مراقبة   -

املطلوبة.
يجب زيادة القيود الوظيفية على املوظفني.  -

املادية  باملكافاأة  العمل  على  املوظفني  حتفيز  ت�ستطيع   -
فقط، اأو بالعقاب.

النا�ص غري قابلني للتغيري كثريًا ويكررون اأخطاءهم.  -
ل يثق يف قدرات املوظفني.  -

املوقف ل يتحمل اأي اأخطاء.  -
املوظف ل يجيد العمل كاملدير.  -

املدير هو امل�سوؤول عن القيام بالعمل.  -
العمل  لإجناز  الكلية  القدرة  ميتلك  باأنه  املدير  اعتقاد   - 

بنف�سه ب�سكل اأف�سل.
اأن ي�سبح مكروهًا ب�سبب كرثة تكليف  خوف املدير من   -

العاملني بالأعمال.
عدم ثقة املدير بكفاءة املوظف وقدراته.   -

توقعات املدير اأنه يجد احللول لأي م�سكلة.  -
�سعور املدير باأن �سرح املهمة وتو�سيحها للموظف �سيكون   -

م�سيعة للوقت وعلى ح�ساب الإجناز.  
�  �  �



64

على  كامل  ب�سكل  مبني  التدري�ص  يف  اأ�سلوب  التفكري  حمكات 
وا�سحة  عربية  لغة  ا�ستخدام  على  وي�سجع  نقا�ص،  يف  ال��دخ��ول 
وخمت�سرة، ويعّد هذا الأ�سلوب اإحياء جلل�سات النقا�ص املطّولة من 

املناظرة والنقا�ص، بهدف التو�سل اإلى اتفاق على تعريف ما. 
اإظهار  يف  ويتناف�سون  عملهم،  باأهمية  يوؤمنون  امل�سلمون  كان 
اكت�ساف  من  اجلل�سات  تلك  مكّنتهم  وقد  وان�سباطهم،  ذكائهم 
اأهمية العمل اجلماعي يف البحث والنقا�ص، والتو�سل اإلى تف�سريات 
واإ�ساءات عظيمة للحقيقة التي كانوا ين�سدونها ليتم ت�سمينها يف 
الفكري  التطور  يف  الأكرب  الأثر  لها  كان  مما  الإ�سالمية  ال�سريعة 
الهدف  تكن  مل  والإبداعية  الفكرية  القوة  هذه  باأن  علما  لديهم، 
ظهرت  ولكنها  الإ�سالمي،  العهد  بداية  يف  للم�سلمني  الرئي�سي 

عن  نتجت  لها  خمطط  غري  كنتيجة 
ب��ذل��ه علماء  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  اجل��ه��د 
الكرمي  ال��ق��راآن  تف�سري  يف  امل�سلمني 
للتو�سل  ال�سريفة  النبوية  والأحاديث 
ومكتوب  وخمت�سر  وا�سح  قانون  اإلى 
)ال�سريعة(؛ ليكون مر�سدًا للم�سلمني 
يف جميع جمالت احلياة يف الع�سور 

الالحقة. 
كلمة  امل�سلمون  ا���س��ت��خ��دم  وق���د 
لأن��ه��م  ال��درا���س��ات؛  جلميع  »ع��ل��وم« 
العربية  اللغة  ا�ستخدام  بدقة  اهتموا 
التي طوروها وا�ستخدموها يف و�سف 
القانون  خلدمة  املعرفة  اأن��واع  جميع 
الإ����س���الم���ي، وح���ول���وا ل��غ��ة ال��ع��رب 
اجلاهلية  زمن  يف  واملبهمة  ال�سعرية 
اإل���ى ل��غ��ة وا���س��ح��ة ودق��ي��ق��ة يف زم��ن 
العهد الإ�سالمي بهدف جعل ال�سريعة 
ذلك  على  �ساعد  وقد  ووا�سحة.  بّينة 

اأ�سلوب البحث، وجل�سات النقا�ص الطويلة التي مت من خاللها هذا 
التطوير للغة العربية، واإيجاد خمرية فكرية عظيمة.

جل�سات النقا�ص يف حمكات التفكري

-    تهتم حمكات التفكري ب�سرورة حت�سري الأ�سئلة اجليدة 
بهدف اإجراء جل�سة مناق�سة قيمة.

يتكلم  عندما  فعالية  اأكرث  حمكات  نقا�ص  جل�سات  تكون     -
الذاتية  م�ساعرهم  عن  يتحدثون  اأي  »بعاطفة«؛  الطلبة 

الداخلية.
اإلى  التو�سل  اأجل  من  الطلبة  يتعاون  املحكات  جل�سة  -   يف 
فهم م�سرتك ملا يق�سده املوؤلف يف الن�ص، حيث يتم يف  

محكات التفكير  تجربة تعليمية حديثة

عبري حممد العموري 
اإدارة مركز التدريب الرتبوي 
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اأو  مداخلة  كل  على  والتعديل  الإ�سافة  النقا�ص  جل�سات 
تعليق، اأو حتى رف�ص ما ذكره املتحدث ال�سابق.

-    يف حمكات التفكري يبحث الطلبة باهتمام يف الن�سو�ص 
فهم  بهدف  وبنائها  للكلمات  ال�سحيحة  املعاين  عن 

ق�سد الكاتب يف الن�ص.
-     يتعلم الطلبة يف حمكات التفكري باأن يكونوا م�سوؤولني عن 

اأقوالهم التي من خاللها يكت�سبون الثقة باأنف�سهم.
-    يف جل�سات حمكات التفكري يتعلم الطلبة التحدث بدقة  

وو�سوح ملا يق�سدون قوله بلغة عربية وا�سحة.
ال�ستماع  الطلبة  يتعلم  للمناق�سة  حمكات  جل�سات  يف     -

الفعال، لي�ص فقط للكلمات ولكن ملا وراء الكلمات.
جل�سات النقا�ص يف حمكات التفكري

مهمة،  غري  النهاية  لأن  التفكري؛  يف  وقتهم  الطلبة  ياأخذ   -
فالأ�ساليب والإجراءات فقط هي املهمة يف النقا�ص.

- ل تهدف للتو�سل اإلى نهاية اأو اأي نوع من التفاق ول تهتم 
واإج��راءات  اأ�ساليب  جتريب  الوحيد  هدفها  بالإجماع، 

النقا�ص يف التفكري، وهي مفتوحة النهاية.
النقا�ص 

اأن��واع  عن  للتعبري  الإجنليزية  اللغة  يف  نقا�ص  كلمة  ت�ستخدم 
ويندرج  اأو جم��م��وع��ات،  اأف���راد  ب��ني  اللغوي  ال��ت��ب��ادل  م��ن  ع��دي��دة 
والتحدث �سمن  التحدث،  التبادل معاين عديدة منها:  حتت هذا 
اللغوية، واملجادلت، واحلوار  وامل�سادات  الأدوار،  بتبادل  جمموعة 
واحلوار حول  واملناظرة،  لو�سف حالة،  اأو  للمواجهة  امل�سموع  غري 
احلقيقة،  اإل��ى  للتو�سل  يهدف  ال��ذي  واحل��وار  اأج��وب��ة،  اأو  م�سائل 
واخلطاب ال�سقراطي، وال�سرح الذي ياأتي بعد حما�سرة، واحلوار 
املفتوح واأخريا البحث التعاوين، اأو طرح الأ�سئلة لإلقاء ال�سوء حول 
مو�سوع ما، وهناك اأي�سا الكثري من اأنواع التبادل اللغوي التي تاأتي 

�سمن كلمة »النقا�ص«.
الدماغ  يف  �سامت  »كنقا�ص  »التفكري«  الإغ��ري��ق  ف�سر  وق��د 
الواحد« وهذا ما يدعونا اإلى العتقاد باأن الدخول يف نقا�ص ي�ساعد 
يف تطوير قدرات الطلبة على التفكري، وهذا ما اآمن به الكثري من 

الرتبويني من خمتلف الثقافات.
اأ�ضلوب حمكات التفكري 

�سّمم  املناق�سة،  على  مبني  التفكري  حمكات  تدري�ص  اأ�سلوب 
مل�ساعدة الطلبة على التعبري عن اأنف�سهم بطريقة اأف�سل، وال�ستماع 
التغلب  امل�ساهمة يف  اإلى  ويهدف  العمل معا.  وكيفية  الآخرين  اإلى 

على �سلبية اللغة لدى الطالب، وحت�سني مهارات التفكري التقييمي، 
تعليم  الى م�ساعدتهم على حتّمل م�سوؤولية  امل�سكالت و�سوًل  وحل 
اأنف�سهم.  وهذه اأ�ساليب �سرورية يف عامل حديث متطور وي�سري نحو 

العوملة ب�سرعة.  
ما هي اأ�ضا�ضيات اأ�ضلوب حمكات التفكري؟

التفكري ميكن تطبيقها  الرئي�سية ملحكات  ياأتي اجلوانب  فيما 
على اأي جمموعة للتو�سل اإلى جل�سة حمكات التفكري ناجحة: 

تت�سكل ب�سكل منهجي من خالل املرور بعدد  - كل جمموعة 
من املراحل. 

- م��ن امل��ه��م اإي��ج��اد ج��و م��ن ال��ت��ف��اه��م  ي��ح��رتم فيه جميع 
امل�ساركني، ويعاملون على قدم من امل�ساواة يف امل�ساركة 

واإبداء الراأي.
- تتم قراءة ن�سو�ص ق�سرية خمتارة بعناية ومثرية للنقا�ص 

مما ي�سهم يف بناء مهارات املناق�سة. 
نتيجة،  اإلى  التو�سل  ودون  اإغ��الق،  دون  املناق�سات  تنتهي   -

فلي�ص الهدف التو�سل اإلى اإجماع على راأي واحد.
اتخاذ  يف  وال�سرعة  باملرونة  اجلل�سة  قائد  يت�سم  اأن  يجب   -

القرارات.
مو�سوع  يف  اخلبري  دور  يف  القائد  دور  يتمثل  ل  اأن  يجب   -
حتّمل  على  للم�ساركني  مي�سرًا  كونه  يف  ولكن  اجلل�سة، 

امل�سوؤولية يف امل�ساركة.
مراحل ت�ضكيل الفريق 

اإعطاء  املناق�سة  على  املبني  التدري�ص  اأ�سلوب  اأه��داف  من  اإن 
م�ساركة  خالل  من  التعاونية  القيادة  ملمار�سة  فر�سة  م�سارك  كل 
التفكري، ويف هذه اجلل�سات ل يوجد  منتظمة يف جل�سات حمكات 
اإدارة  م�سوؤولية  فقط  فيه  وتنح�سر  ال�سلطة  ميتلك  وحيد  قائد 
اجلل�سة، كما اأن القيادة يف جل�سة املناق�سة تنتقل من م�سارك اإلى 
اآخر ب�سكل دوري. ويكت�سب الطالب من امل�ساركة يف هذه اجلل�سات 
مهارات القيادة الت�ساركية، ويتم حتقيق ذلك يف اأربع مراحل على 

النحو الآتي:
املرحلة الأولى: ال�سلطة واخلربة 

      يتوقع من امل�ساركني يف بداية تطبيق اأ�سلوب حمكات التفكري 
واأن  تخ�س�سهم،  جمال  غري  يف  بثقة  وي�ساركوا  يتحدثوا  اأن 
ي�ستمعوا كذلك اإلى الآخرين )غري املتخ�س�سني( بجدية كما 
اأعماق  �سرب  بهدف  وذلك  بدورهم،  )الآخ��رون(  لهم  ا�ستمع 
بع�ص الق�سايا املهمة التي تطرح للنقا�ص من خالل الن�سو�ص.
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املرحلة الثانية: املتحدث ال�سرعي

        يعمل امل�ساركون يف هذه املرحلة على التقليل من الفروقات بني 
الأ�سخا�ص ويعّد كل فرد يف املجموعة متحدًثا �سرعًيا ي�سهم يف 

اجلل�سة وي�سيف اإليها اجلديد.
املرحلة الثالثة: ال�ستماع والتفهم

       يتوقع من امل�ساركني يف هذه املرحلة ال�ستماع الفعال ملا يقوله 
واأ�سلوبهم  ال�سخ�سية،  توقعاتهم  يف  النظر  واإعادة  الآخرون، 
يف التفكري مبرونة يف ق�سايا حياتية خمتلفة  بهدف التو�سل 

اإلى فهم اأف�سل.
املرحلة الرابعة: القيادة، امل�ساركة واللتزام

        يتوقع اأن يكت�سب امل�ساركون يف هذه املرحلة مهارات ت�ساعدهم 
يف  وامل�ساركة  الآخ��ر،  وال��راأي  الختالف  وتقبل  النفتاح  على 
يف  وم�ساركني  ق��ادة  بو�سفهم  بعفوية  والت�سرف  القيادة، 
وامل�سكالت  الحتياجات  العتبار  بعني  اآخذين  ذات��ه،  الوقت 
يف  فرد  كل  رغبات  مع  جنب  اإلى  جنبا  الفريق  يواجهها  التي 
املجموعة، كما يتوقع اأن يكت�سب كل م�سارك م�ستوى جديًدا يف 
اللتزام بعملية النقا�ص من خالل �سعوره باأنه م�سوؤول �سخ�سيا 

عن جناح جل�سة حمكات التفكري.  
ملبحث  والتعليم  الرتبية  وزارة  مناهج  يف  التفكري  حمكات  دمــج 

اللغة العربية 
يف  جتريبي  م�سروع  بقيادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت 
خم�سة وع�سرين �سًفا للعام الدرا�سي 2007/2006 بهدف تقييمه 
واعتماده على نطاق وا�سع، وقد مت اأخذ تغذية راجعة اإيجايبة جدا 
من قبل الطلبة، مما �سجع الوزارة على تبنيه �سمن م�سروع تطوير 
التفكري  مهارات  من  الطلبة  لتمكني  املعرفة  اقت�ساد  نحو  التعليم 
ابتداء  اللغة العربية  الناقد والإبداعي من خالل دجمه يف منهاج 
حمور  تطوير  بهدف  العا�سر   ال�سف  حتى  ال�ساد�ص  ال�سف  من 
املحادثة،  وقد مت تدريب فريق حموري من املعلمني لي�سبح فريقا 

مركزيا ملحكات التفكري يف الوزارة. 
مت اإعداد اأ�سلوب تدري�ص حمكات التفكري بالتعاون مع منظمة  

والتعليم  الرتبية  وزارة  ليطبق يف مدار�ص  العاملية   Touchstones
املرحلة  �سفوف  يف  العربية  اللغة  منهاج  يف  دجم��ه  خ��الل  م��ن 
الرتكيز  يتم  املحادثة، حيث  تطوير حمور  بهدف  العليا  الأ�سا�سية 
حمكات  مهارات  لكت�ساب  بالطالب  ال�سري  على  الأ�سلوب  هذا  يف 
املناق�سة.  املبني على  التعليم  تدريجيا من خالل خطوات  التفكري 
الأ�سئلة  لتثري  معتمدة  معايري  وفق  ن�سو�ص  اختيار  بعناية  مت  وقد 
الق�س�ص  وم��ن  العربي  الأدب  من  املفتوح  النقا�ص  على  وحتفز 
حمكات  ويف  املناق�سة.  جل�سة  يف  ل�ستخدامها  العاملية  الرتاثية 
التفكري ل توزع الن�سو�ص على الطلبة اإل يف بداية ح�سة النقا�ص،  
اأ�سبوعيا.  �ساعة  مدة  نقا�ص  بداية  لتكون  عاٍل  ب�سوت  تقراأ  حيث 
ول يخ�سع الطلبة يف هذه اجلل�سات للتقومي يف حمتوى الن�سو�ص 

نف�سها، ولكن فقط يف ال�ستماع والقراءة بهدف توليد الأفكار.  
بالتدري�ص  املعنيني  العربية  اللغة  وم�سريف  معلمي  تدريب  مت 
يف ال�سفني ال�ساد�ص وال�سابع يف جميع مديريات الرتبية والتعليم 
على تطبيق الإ�سرتاتيجية، ويتم حاليا تنفيذ برنامج تدريبي يعتمد 
على التطبيق العملي ملعلمني خمتارين من جميع مديريات الرتبية 
وتعليم فريق حموري  تربية  ي�سبح يف كل مديرية  والتعليم بحيث 

ملحكات التفكري ليقوم بدوره بتدريب املعلمني يف مديريته. 
اخلال�سة

اإلى  ويهدف  املناق�سة،  مبني على  التفكري  برنامج حمكات  اإن 
معاجلة �سلبية لغة الطالب وتطوير مهارة املحادثة لديه، ومهارات 
التفكري الناقد، حيث يتوقع اأن ميتد تاأثريه اإلى باقي خربات الطالب 
التعلمية. و�سيمكن هذا الأ�سلوب الطلبة من مهارات حل امل�سكلة، 
والتعاون مع الآخرين، والقدرة على التعلم الذاتي. وقد باتت اأهمية 
اكت�ساب هذه املهارات معروفة يف عامل التكنولوجيا احلديث، الذي 
يتوجه ب�سرعة نحو العاملية، علما باأن هذا الأ�سلوب لي�ص جديدا على 
العرب؛ لأنه ي�سبه اأ�ساليب التعلم يف الع�سر العبا�سي، التي �ساهمت 
تكون  قد  وقوية.  مبدعة  عربية  اإ�سالمية  ثقافة  اإيجاد  يف  ما  يومًا 
ق�سية الرتبية اليوم خمتلفة جدًا عن القرون ال�سابقة، ولكن طرق 
التعليم والتعلم من خالل املناق�سة بالعربية �ستوؤهل اجليل اجلديد 
من ال�سباب العربي، ليتمكن من التناف�ص مع اأي �سخ�ص، ويف اأي 

مكان دون اأن يكونوا ن�سف  م�سلوخني عن ثقافتهم وح�سارتهم.

- Touchstones Discussion Project )2002(. “Getting Started with Touchstones Discussions” WWW.Touchstones.org 
- Howard Zeiderman، Dr. Graham Leonard )2008(. “MaHakaat Aliph-1” Touchstones Discussion Project
- Dr. Graham Leonard )2008(، “Reviving Arabic Golden Age in a globalized 21st Century” Touchstones Organization.
- Dr. Graham Leonard )2008(،”Background of Creativity of Arab/Islamic Golden Age”. Working paper presented for MOE 

- دليل املعلم ملادة اللغة العربية 2007. وزارة الرتبية والتعليم مقدمة اأ�سلوب حمكات التفكري.ال�سف ال�ساد�ص 

�ملر�جع
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ق�سة نجاح لمعلمتين/نادي الموهوبين
املعلمتان: اأريج حممد ماهر احلاج دروي�ص

                 عفاف عطية كامل معاب�رة
               مدر�سة �سوم الثانوية ال�ساملة للبنات/ اإربد الأولى

بفكرة بداأنا وبكلمة �سرنا، ومبواهب طالباتنا اأبدعنا، وباإرادة 
قوية �سكلنا �سفحات عظيمة فيها عطاء بال حدود، وورود نرثناها 

فمالأت اأرجاء املكان عظمة واإجنازا. 
حتدينا كل ال�سعاب وارتاأينا التجديد والإبداع فانطلق نادينا 
»نادي املوهوبني« وبداأنا امل�سوار، م�سوار النجاح باإذن اهلل. عانقت 
مبدع  جيل  اإيجاد   « لتكون  روؤيتنا  فت�سكلت   ال�سماء  عنان  اإرادتنا 
متميز بفكره وعمله«، ولم�ست ر�سالتنا اأر�ص الواقع لتكون »تقدير 

الطالبات املوهوبات وحتفيزهن للو�سول اإلى درجة الإبداع« .
عت اأوراق النت�ساب لنادي  ت�سارعت اخلطى، اأُعلن اخلرب وُوزِّ
زهراتنا  لي�سم  النادي  ل  و�ُسكِّ الأ�سماء  ح�سرت  ثم  املوهوبني، 
املوهوبات يف جمال القراآن الكرمي، واحلديث، وال�سعر، والق�سة، 

والر�سم، واحلا�سوب.
هدف النادي: عمل ناٍد للموهوبات ل�ستثمار مواهب الطالبات 

و حتفيزهن للو�سول اإلى مراتب الإبداع.
روؤية النادي:  »اإيجاد جيل مبدع متميز بفكره وعمله«

الر�سالة: » تقدير الطالبات املوهوبات وحتفيزهن للو�سول اإلى 
درجة الإبداع« .

امل�سروعات

عنوان امل�سروع: معركة الكرامة يف عيون طالباتنا املوهوبات  -1
 اأهداف امل�سروع:

1- تنمية مواهب الطالبات يف الر�سم.
2-  تقدير البذل و العطاء من اأجل الأردن العزيز.
 املنتج النهائي:  م�سابقة الر�سم عن معركة الكرامة.

2- عنوان امل�سروع: يا نبع احلنان )اأمي(
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 اأهداف امل�سروع
1- تنمية مواهب الطالبات يف الكتابة.

. 2-  تقديرالطالبات لدورالأمهات وتر�سيخ الحرتام لهنَّ
املنتج النهائي:  م�سابقة الكتابة عن الأم

3 -عنوان امل�سروع: �سبايا نت
اأهداف امل�سروع

1- تنمية مواهب الطالبات يف ا�ستخدام احلا�سوب.
2- توظيف احلا�سوب يف عمل م�سروعات اإثرائية .

3- ن�سر واإ�سهار اأن�سطة املدر�سة من خالل الإنرتنت. 
الوطنية  املنا�سبات  ومطويات عن  من�سورات  النهائي:   املنتج   

والدينية على موقع)Facebook(، وجمالت اإلكرتونية.
4-عنوان امل�سروع: بالقراآن نحيا

اأهداف امل�سروع
بو�سفه  الكرمي  القراآن  حفظ  على  الطالبات  ت�سجيع   -1

امل�سدر الأول للت�سريع.
اأحكام  وفق  الكرمي  القراآن  ق��راءة  الطالبات  تتقن  2-اأن 

التجويد. 
3- تهيئة الطالبات للم�ساركة يف م�سابقات املديرية حلفظ 

القراآن الكرمي.
املنتج النهائي:  طالبات حافظات لكتاب اهلل عز وجل.

م�سابقة القراآن الكرمي )املرحلة الأ�سا�سية الدنيا والعليا(
5- عنوان امل�سروع: )الأربعني حديثًا النووية( 

اأهداف امل�سروع
1- ت�سجيع الطالبات على حفظ الأحاديث النبوية بو�سفها 

امل�سدر الثاين للت�سريع.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سلوكات  الطالبات  تتمثل  اأن   -2

و�سلم. 

3- تهيئة الطالبات للم�ساركة يف م�سابقات املديرية حلفظ 
)الأربعني حديًثا النووية(.

املنتج النهائي: طالبات حافظات ل�سنة ر�سول اهلل عليه ال�سالة 
وال�سالم ومطبقات لها

م�سابقة احلديث النبوي ال�سريف
6- عنوان امل�سروع: حلظة من ف�سلك

اأهداف امل�سروع:
التحفيزية  العبارات  خالل  من  املعلمات  همم  �سحذ   -1

املثبتة على اللوحة.
م��ن خ��الل  ال��ع��ط��اء  و  ال��ب��ذل  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م��ات  2- حتفيز 

مو�سوعات اللوحة املختلفة.
3- رفع الرقابة الذاتية لدى املعلمات.

اللبق)تكتيك  العملي  للتعاي�ص  بطرق  املعلمات  تزويد   -4
التعامل مع الآخرين(.

املنتج النهائي:  جملة »لرنتِق«
7- عنوان امل�سروع: الت�سلية و التعليم

اأهداف امل�سروع
1- ا�ستثمار مهارات الطالبات احلا�سوبية يف اإنتاج معرفة 

مفيدة واآمنة.
2- توفري ربح للمدر�سة ل�سد احتياجاتها.
3- رفد الطالبات مب�سدر معرفة موثوق.

املنتج النهائي:  )CD( بربامج تعليمية خمتلفة. 

م�ساريع قيد التنفيذ

1. معر�ص لر�سومات الطالبات املوهوبات.
2. اإ�سدار ديوان �سعري للطالبات املوهوبات يف جمال ال�سعر. 
وهي  واملوهوبني«،  املواهب  »جملة  للنادي  النهائي  املنتج   .3
اإلى  ت�سري  خالبة  فنية  �سورة  يف  كافة  النادي  اأعمال  ُتبلور  جملة 

اأعمال النادي موثقة بالكلمة وال�سورة.

�  �  �
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الطالب  عليها  يعتمد  التي  امل��ه��ارات  اأه��م  من  ال��ق��راءة  ُت��َع��دُّ 
التحدث  ثم  الكتابة  مهارة  وتليها  والعملية،  العلمية  حياته  يف 

وال�س�تماع.
وُتَعدُّ املعلومات التي يجمعها الطالب يف حياته املدر�سية ناجتة 

يف اأغلبيتها عن عملية القراءة. 
يف  ال��ق��راءة  دور  اإل��ى  اللتفات  من  بد  ل  �سبق  ما  على  وبناء 
اأ�ساليب القراءة  اإلى تنمية بع�ص  احلياة املدر�سية وال�سعي بجدية 
عند طلبة املدر�سة، كالهتمام  بالقراءة ال�سامتة وتدريب الطلبة 
اأثناء ذلك، ومتكينهم من الرتكيز من خالل تلخي�ص  على الفهم 
ما متت قراءته. ولبد من ت�سجيع الطلبة املتميزين يف القراءة من 
املدر�سية،  وال�سحف  احلائط  ولوحات  املدر�سية،  الإذاع��ة  خالل 
وكذلك من خالل اإجراء امل�سابقات الثقافية داخل املدر�سة واإعطاء 
امل�سابقات  يف  ودجمهم  امل�ساركني،  للطلبة  الت�سجيعية  احلوافز 
العام  بداية  من  لذلك  وتاأهيلهم  املديرية،  م�ستوى  على  الثقافية 

الدرا�سي.
 وعلينا اأن نعلم باأن القراءة ريا�سة عقلية من �ساأنها رفع �سوية 

الوعي والذكاء والإدراك، وهي من اأهم م�سادر التثقيف الذاتي.
ونظرا للتزاحم ال�سديد بني املادة املقروءة واملادة امل�سموعة يف 
زمن التكنولوجيا وتطور و�سائل الإعالم، مما اأثر �سلبا يف القراءة 
داخل  الأمر  هذا  يف  النظر  نعيد  اأن  علينا  لزاما  كان  عام،  ب�سكل 
ذلك  كان  كلما  الأم��ور  بزمام  من�سك  بحيث  الرتبوية،  موؤ�س�ساتنا 

ممكنا. 
للمكتبة املدر�سية دورها �سيئا ف�سيئا،  يعود  اأن  بد  ومن هنا ل 
وهذا  الرتبوية،  العملية  جممل  يف  مبا�سرا  �سريكا  ُتَعدُّ  اإنها  حيث 
املن�سودة.  الأه��داف  حتقيق  يف  لت�سهم  دوره��ا  تفعيل  اإل��ى  يقودنا 
زيارة  عن  الطلبة  لعزوف  نظرا  ة  ُملحَّ �سرورة  الأم��ر  هذا  وي�سكل 

املكتبة وال�ستفادة منها.

ويتمثل دور املكتبة املدر�سية يف توفري الظروف املالئمة للطالب 
الناجتة  العلمية  وتلبية حاجاتهم  القرائية  ميولهم  لتنمية  واملعلم؛ 
الأول��ى،  بالدرجة  املدر�سية  املناهج  مع  امل�ستمرة  التفاعالت  عن 

وكذلك تنمية الأفق الثقايف لروادها.
وياأتي دور اأمني املكتبة يف هذا ال�سدد باأن ي�سع خطة وا�سحة 
املعامل بنتاجات حمددة وقابلة للتطبيق، وتوفري كل ما يلزم لإجناح 
املدر�سة  يف  الرتبوية  العملية  اأط��راف  مع  وبالتعاون  اخلطة  تلك 
اأمني املكتبة  ومديرية الرتبية ووزارة الرتبية والتعليم، حيث يقوم 
امل��ردود  يكون  بحيث  عمله،  لإجن��اح  الأط��راف  هذه  مع  بالتن�سيق 

مبا�سرًا على طلبة املدر�سة.
ويقوم اأمني املكتبة بتوفري املواد التعليمية الإلكرتونية والورقية، 
وتوفري اجلوائز العينية لرواد املكتبة كجزء من الأن�سطة املدر�سية، 
املعلومة  ا�ستخراج  يف  معهم  والتعاون  الرواد  الطلبة  مع  والتفاعل 
العلمي  البحث  روح  لتنمية  وذل��ك  احل��اج��ة،  دع��ت  كلما  ال��الزم��ة 
وتلخي�ص  البحوث  كتابة  على  الطلبة  تدريب  وكذلك  الطلبة،  لدى 
الكتب بالتعاون مع املعلمني، والحتفاظ باإجنازات الطلبة املتمثلة 
عليه  يطلق  باملكتبة  خا�ص  ركن  وا�ستحداث  والتقارير،  بالبحوث 

ا�سم ركن الطالب.
وهناك اأطراف رئي�سة يجب اأن تلعب دورا رياديا يف تفعيل دور 
املناخ  اإيجاد  على  يعمل  الذي  املدر�سة  مدير  راأ�سهم  وعلى  املكتبة 
املنا�سب للعمل واإ�سدار التعليمات، وت�سهيل دور الربنامج املدر�سي، 
وتذليل ال�سعوبات التي حتول دون و�سول الطلبة اإلى املكتبة ب�سكل 
وحفزها  العمل  جمموعات  متابعة  م��ن  ذل��ك  يتبع  وم��ا  منتظم، 

وت�سجيعها والإ�سادة باإجنازاتها.
وياأتي دور معلمي املدر�سة وت�سجيعهم للطلبة على زيارة املكتبة 
املدر�سية،  الإذاع���ة  وكلمات  والتقارير  البحوث  طلب  خ��الل  من 

تفعيل الدور القرائي للمكتبة المدر�سية

امل�سرف الرتبوي: فاروق عبداهلل اأبو بكر
                            مديرية عمان الرابعة
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ومتابعة ذلك وتعزيزه واإدخاله يف النقا�سات ال�سفية لإبراز جهود 
الطلبة وت�سجيعهم.

توجيه  خ��الل  من  الرتبوي  للمر�سد  مهم  دور  هناك  وكذلك 
املعلومات،  ا�ستخراج  يف  ومتابعتهم  فلكه،  يف  ت��دور  التي  اللجان 
التي  بالطريقة  الطلبة  اأعمال  واإبراز  الر�سادية،  الن�سرات  وكتابة 

يراها منا�سبة.

اأمني املكتبة، بو�سفه دوًرا حمورًيا يف توفري الأمور  وياأتي دور 
املدر�سية؛  والإذاعة  الطالبية  اللجان  للمكتبة من خالل  الدعائية 
املكتبية  اخل��دم��ات  ورب��ط  مكتبته  اإل��ى  ال���رواد  من  املزيد  جل��ذب 
بها  الطلبة  اهتمام  من  يزيد  مما  املدر�سية،  املناهج  باحتياجات 
ومبحتوياتها، لت�سبح مركز جذب لطلبة املدر�سة مبا يعود بالنفع 
عام،  ب�سكل  الرتبوية  للعملية  املكتبة  دور  ويدعم  الطالب،  على 

وعملية القراءة ب�سكل خا�ص.

�  �  �
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الخريطة الذهنية
املعلمة: ن�سرين �سفيق عواد البقاعني

مدر�سة الكرك الثانوية للبنات
الدماغ  توظيف  خاللها  م��ن  يتم  تقنية  الذهنية  اخلريطة 
باأق�سى طاقاته لتنظيم الأفكار واإيجاد العالقات بينها حول م�سكلة 
اأو مو�سوع ما بهدف الإملام بجميع حيثياته وتنمية الإبداع.  معينة 
وتعد اخلريطة الذهنية من التقنيات الهامة جدا لتح�سني طريقة 
اأواخر  يف  طورت  وقد  املعلومات  وتنظيم  للمالحظات  الفرد  اأخذ 

ال�ستينيات من قبل »توين بوزان«.
وهي بطبيعتها �سريعة الإعداد و�سهلة التذكر واملراجعة ب�سب 
الدماغ  واألوان حتفز �سقي  ت�ستمل على �سور  التي  طبيعتها املرئية 
ميكن  نحو  على  منظمة  معلومات  تت�سمن  اأنها  كما  العمل،  على 
يعتمد  بناءها  لأن  �سريع؛  ب�سكل  وتذكرها  ا�سرتجاعها  من  الفرد 

على كلمات مفتاحية ت�سهل الربط بني الأفكار واملو�سوعات . 
والآن لنعد بالذاكرة ل�سكل اخلاليا الع�سبية يف دماغنا كما يف 
اأن اخللية الع�سبية لها نقطة  ال�سكل املجاور، انظر جيدا... جتد 
مركزية واأذرع متفرعة منها، ومن كل ذراع تتفرع اأذرع اأ�سغر واأدق. 
اإن فهمنا للخلية الع�سبية يجعلنا نفهم دماغنا ب�سكل اأكرب، ورمبا 
اإلى اخلاليا  �سكلها  اأقرب يف  الذهنية  تكون اخلطط  ال�سبب  لهذا 
الع�سبية. اإذا جل�سَت مع نف�سك تفكر، �ستجد اأنك تنتقل من فكرة 
اإلى اأخرى ب�سبب رابط موجود عندك، قد تنتقل عرب الأفكار ب�سبب 
اأنك  النهاية  يف  جتد  وقد  معينة،  رائحة  اأو  معني  ل�سوت  تذكرك 
تفكر يف �سيء يبدو ظاهريًا لي�ص له عالقة بالنقطة الأ�سا�سية التي 
بداأَت منها، ولكن ما دمَت قد انتقلَت اإلى الفكرة، فالبد اأن عقلك 

قد وجد طريقة ما لربطهما عرب اأفكار اأخرى.
وللخرائط الذهنية خ�سائ�ص معينة حيث ت�ستخدم فيها الألوان 
تفرعات  عنها  ينتج  اخلريطة  مركز  يف  رئي�سة  فكرة  على  وحتتوي 
والكلمات  والرم�ز  اخلط�ط  فيها  وت�صتخدم  عم�مية  اأق��ل  لأفكار 
املفتاحية وال�سور طبًقا ملجموعة من القواعد الب�سيطة و الأ�سا�سية.

اأكرب  وتخزين  وتنظيم  اكت�ساب  على  الذهنية  اخلريطة  ت�ساعد 
اإليها  الو�سول  يجعل  ب�سكل  الطبيعية  بالطرق  املعلومات  من  ق��در 
وا�سرتجاعها امراأ �سهال و�سريعا من خالل اإيجاد عالقات ترابطية 
بني املعلومات، ومع تزايد الروابط التي تربط بني املعلومات يف الذهن 
تزداد �سهولة ا�سرتجاع اأي معلومة مما ي�ساعد على زيادة املعلومات 
املكت�سبة و�سهولة اكت�ساب املزيد منها، وبا�ستخدام اخلريطة الذهنية  
ميكن حتويل قائمة طويلة من املعلومات التي تبعث على امللل اإلى �سكل 

بياين منظم ومريح وي�سهل تخزينه يف الذاكرة.

ال�سفية  الغرفة  يف  الذهنية  للخريطة  املعلم  ا�ستخدام  اإن 
و�سل�ص  منظم   ب�سكل  العلمية  املفاهيم  ربط  على  الطالب  ي�ساعد 
. ويزيد تركيز الطالب و ي�ساعد على جتميع اأكرب قدر ممكن من 
الأفكار يف مكان واحد، وروؤية الأفكار واملعلومات و قراءتها وتذكرها 
بطريقة �سهلة و�سريعة وممتعة مما يجعل تعلمه ذا معنى وي�سجعه 

على حل امل�سكالت عن طريق اإيجاد طرق اإبداعية جديدة.
كيف تعد اخلريطة الذهنية  

التي  الطبيعية  التفكري  لعمليات  انعكا�ص  الذهنية  اخلريطة 
رئي�سية   فكرة  و�سع  يتم  ذهنيه  خريطة  ولبناء  الدماغ،  بها  يعمل 
يف املركز ثم ينتج عنها كلمات مفتاحية ذات تفرعات لأفكار اأقل 
عمومية ميكن التعبري عنها بر�سوم، ويتم اإيجاد �سالت بني الأفكار 

واإدراج اأ�سهم بينها لتو�سيح الرتابط بني عنا�سرها املختلفة.
الأ�سكال  وا�ستخدم  باملركز  ابداأ  الذهنية،  اخلريطة  ولإع��داد 
امل�ستويات  فروع  �سل  ثم  الرئي�سية  الفكرة  عن  للتعبري  ال�سور  اأو 
امل�ستويات  ف��روع  و�سل  املركز،  يف  الرئي�سية  بالفكرة  الرئي�سية 
وعملية  الذهني،  الربط  بطريقه  يعمل   الذهن  لأن  معا؛  املختلفة 
التو�سيل بني الفروع ت�ساعد على  فهم وتذكر الأمور بطريقة اأ�سرع 
كما ت�صاعد يف بناء الهيكل الرئي�صي لالأفكار وا�صتخدام اخلط�ط 
الأفكار،  بني  الت��صل  يف  امل�صتقيمة  اخلط�ط  من  ب��دل  املنحنية 
اأما  بامللل،  الذهن  ي�صيب  امل�صتقيمة  القت�صار على اخلط�ط  لأن 
واحر�ض  للعني.  جاذبية  اأكرث  فهي  واملرتابطة  املنحنية  اخلط�ط 
اخلريطة  اإع��داد  اأثناء  ومفتاحية  رئي�سية  كلمات  ا�ستخدام  على 
الذهنية  اخلريطة  متنح  املفردة  الرئي�سية  الكلمة  لأن  الذهنية 
املزيد من القوة واملرونة بحيث ت�سبح  كل كلمة اأكرث حتررا واأقدر 

على توليد اأفكار واأ�ساليب تفكري جديدة.
على  ال��ق��دره  الذهنية  اخلريطة  يف  ال�سور  ا�ستخدام  ينمي 
ا�ستدعاء املعلومة ب�سكل اأ�سهل، وت�سكل ال�سورة اإثارة اأكرب وت�ساعد 
الألوان وال�سور  اأن ا�ستخدام  على موا�سلة النتباه والرتكيز، كما 
اخلريطة  على  واحل��ي��اة  القوة  وي�سفي  الذهن  اإث���ارة  على  يعمل 
اأن  اإلى  بالإ�سافة  هائلة  طاقة  الإبداعي  التفكري  ومينح  الذهنية، 

ا�ستخدام الألوان يعد اأمرا ممتعًا.
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-  جرون ، فتحي. تعليم التفكري ، مفاهيم وتطبيقات،)2002(، دار الفكر للن�سر والتوزيع، بريوت �ص98- 116
-  بوزان ، توين.ا�ستخدام خرائط العفل يف العمل ،)2006(، مكتبة جرير ، الريا�ص، �ص 27 -39 

مثال خلريطة ذهنية يف مبحث الريا�سيات لل�سف الثامن

�ملر�جع

�  �  �



73

دور الرقابة والتفتي�ص في مكافحة الف�ساد

ع�سام ر�سوان الك�سا�سبة
مديرية الرقابة والتفتي�ص

äÉ©j
öû

J

وتوؤدي  املجتمعات  ت�سيب  خطرية  ظاهرة  )الف�ساد 
اإلى تعطيل عمل الأجهزة الإدارية واملالية يف الدولة (

ي�����س��ري م�����س��ط��ل��ح ال��ف�����س��اد اإل����ى خم��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال 
ميزة  للح�سول على  ال�سلطة  ا�ستخدام  �سوء  وممار�سات 
اأو اإعطاء ميزة، من اأجل حتقيق مك�سب مادي اأو حتقيق 
قوة اأو نفوذ على ح�ساب الآخرين اأو على ح�ساب القواعد 

و الأعراف.
املخالفات  ا�سطالحًا،  الإداري  بالف�ساد  ويق�سد 
واجلرائم التي يقع فيها املوظف العام، والف�ساد هو قيام 
املوظف يف اجلهاز الإداري مبمار�سات خمالفة للقانون، 
الهدف منها حتقيق مكا�سب �سخ�سية بعيدًا عن امل�سلحة 

العامة.
وجل  عز  اهلل  نهى  فقد  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  اأم��ا 
اآيات الذكر احلكيم لأنه مف�سد  عن الف�ساد يف كثري من 
الإ�سالمية.  ال�سريعة  وملقا�سد  للمال،  ومف�سد  للعقل، 
فهناك العديد من اآيات الذكر احلكيم تنهى عن الف�ساد، 

كقوله تعالى: 

ِ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن  وَن َعْهَد اهللَّ ِذيَن َينُق�سُ )الَّ
َل َوُيْف�ِسُدوَن يِف الأَْر�ِص اأُوَل�ِئَك ُهُم  ُ ِبِه اأَن ُيو�سَ َما اأََمَر اهللَّ
ا�ِسُروَن( )اآية 27.البقرة( وقوله تعالى )َوالَّذيَن َكَفُروْا  اخْلَ
ُهْم اأَْوِلَياء َبْع�ٍص اإِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة يِف الأَْر�ِص َوَف�َساٌد  َبْع�سُ
ْوُف���وا  اأَ َق��ْوِم  تعالى)َوَيا  وقوله  .الأن��ف��ال(   73 )اآي��ة   ) َكِبرٌي 
ا�َص اأَ�ْسَياَءُهْم َوَل  امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن ِباْلِق�ْسِط ۖ َوَل َتْبَخ�ُسوا النَّ
َتْعَثْوا يِف اْلأَْر�ِص ُمْف�ِسِديَن( )اآية 85 . هود(. وقد كان لل�سنة 
النبوية وقفة متميزة بهذا ال�ساأن ،منها قول الر�سول �سلى 
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اهلل عليه و�سلم: » لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي« وقوله: »ما بال العامل 
نبعثه على العمل يف اأعمالنا فيجيء فيقول هذا مالكم وهذا مايل، 
فهال جل�ص يف بيت اأبيه اأو بيت اأمه، فينظر هل تاأتيه هديته اأم ل؟«.

املالية  ب��الأم��ور  اأ�سا�سي  ب�سكل  ترتبط  ل  الف�ساد  وق�سية 
والختال�سات فقط، بل اإنها ترتبط باأ�سكال اأخرى للف�ساد، ك�سوء 
ا�ستغالل ال�سلطة والوا�سطة واملح�سوبية والر�سوة والبتزاز واملحاباة 
والقرارات املجحفة بحق املوظفني، والتي تظهر يف املوؤ�س�سات التي 

ل تخ�سع حلكم القانون بل تخ�سع القانون مل�سلحتها. 
مفهومي  عن  احلديث  من  بد  ل  الف�ساد  عن  احلديث  وعند 
ال�سفافية وامل�ساءلة؛ اإذ  ي�سري مفهوم ال�سفافية اإلى حرية الو�سول 
لها،  احل��ر  والتدفق  عنها  بالإف�ساح  والل��ت��زام  املعلومات  اإل��ى 
وال�سفافية مبفهومها الب�سيط تعني تقا�سم املعلومات، اأما امل�ساءلة 
مبحا�سبة  تقوم  اإذ  والتفتي�ص،  الرقابة  اآليات  من  مهمة  اآلية  فهي 

امل�سوؤولني عن اأعمالهم وتدقيق قراراتهم.
الرقابة  مديرية  يف  العمل  اآليات  اإلى  هنا  الإ�سارة  من  بد  ول 
يف  العمل  اآليات  تاأخذ  اإذ  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  والتفتي�ص 
واآلية  املحا�سبة  كاآلية  متعددة،  اأ�سكاًل  والتفتي�ص  الرقابة  مديرية 
بجهة  تتعلق  والتي  العمل  يف  والو�سوح  ال�سفافية  واآلية  امل�ساءلة 
يتعلق  ما  ومنها  ال��ق��رارات،  باإ�سدار  ال�سالحية  �ساحبة  الإدارة 
باملوظف نف�سه بو�سفه مواطًنا، وذلك من خالل النزاهة يف العمل 

والنتماء و�سرف ممار�سة املهنة.
وامل�ساءلة تعني تقدمي تقارير دورية عن نتائج اأعمال املوظفني 
على  احل�سول  يف  املواطنني  وح��ق  تنفيذها،  يف  جناحهم  وم��دى 
املعلومات الالزمة عن اأعمال الإدارات العامة حتى يتم التاأكد من 
اأن عملهم يتفق مع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم ومع القيم 
الجتماعية، وهو ما ي�سكل اأ�سا�سًا ل�ستمرار اكت�سابهم لل�سرعية يف 

ممار�سة اأعمالهم.
اأما املحا�سبة فتعني خ�سوع الأ�سخا�ص الذين يتولون املنا�سب 
العامة للم�ساءلة القانونية والإدارية والأخالقية عن نتائج اأعمالهم، 
الذين  روؤ�سائهم  اأمام  اأن يكون املوظفون احلكوميون م�سوؤولني  اأي 

يكونون م�سوؤولني بدورهم اأمام جهة الإدارة الأعلى. 
املوؤ�س�سة وو�سوح  ال�سفافية فتعني و�سوح ما تقوم به هذه  اأما 
عالقتها مع املنتفعني من اخلدمة وعلنية الإجراءات املتبعة لتقدمي 
يقدمها  التي  املعلومات  �سرية  على  احلفاظ  مع   ، اخلدمات  هذه 
متلقي  ب�سمعة  وتتعلق  الإج���راءات،  نطاق  عن  تخرج  والتي  الغري، 

اخلدمة .
والأمانة  بال�سدق  املتعلقة  القيم  منظومة  فهي  النزاهة  اأم��ا 

الرقابة  مديرية  وتتبع  العمل.  يف  واملهنية  والنتماء  والإخ��ال���ص 
املوظفني  اإلى  خدمات  لتقدمي  وحم��ددة  وا�سحة  اآليات  والتفتي�ص 
تعدد  خالل  من  �سواء  ونزاهة،  �سفافية  بكل  املتظلمني  واملواطنني 
و�سائل التظلم اأو من خالل الإجراءات التي تتبعها مديرية الرقابة 
ال�سكاوى  با�ستقبال  املديرية  تقوم  اإذ  عملها،  اأداء  يف  والتفتي�ص 
اأو  وغريها(  والإلكرتونية  والهاتفية  )اخلطية  املختلفة  باأ�سكالها 

التي ت�سل من جهات حكومية ور�سمية.
ويتم التعامل مع هذه ال�سكاوى كما ياأتي: 

اأوًل : �سكاوى املوظفني )املعلمني والإداريني(
1.   تقدم ال�سكوى من خالل الرئي�ص املبا�سر للموظف ومبا 
ين�سجم مع نظام اخلدمة املدنية املعمول به خالل  ع�سرة 

اأيام من تاريخ �سدور القرار امل�سكو منه  .
وحتديد  ال�سكوى  على  بالتاأ�سري  املبا�سر  الرئي�ص  يقوم    .2

تاريخ تقدمي ال�سكوى .
3.    يجب اأن تت�سمن ال�سكوى ال�سم ال�سريح بالكامل ومركز 

العمل.
تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  امل�ستكي  اإجابة  يتم  مل  اإذا     .4
مع  ال�سكاوى  متابعة  للم�ستكي  فيجوز  ال�سكوى  تقدمي 
اأو مع مديرية  رئي�ص ق�سم الرقابة والتفتي�ص يف امليدان 
الرتبية والتعليم املعنية اأو مديرية الرقابة والتفتي�ص يف 

مركز الوزارة.
اأن ال�سكوى املقدمة من املوظف كيدية فتطبق  اإذا تبني     .5
املدنية  اخلدمة  نظام  من   )163( امل��ادة  اأحكام  علية 

املعمول به.
ثانيًا : �سكاوى املواطنني:

يقدم املواطن ال�سكوى اإلى مدير املدر�سة مبا�سرة ، اإذ يتوجب 
اآرائهم،  وتقبل  املواطنني  ل�سكاوى  ال�ستماع  املدر�سة  مدير  على 
اإلى  اأو  اإلى مدير الرتبية والتعليم  ال�سكوى  للمواطن تقدمي  ويجوز 
ق�سم الرقابة والتفتي�ص يف املديرية اأو اإلى مديرية الرقابة والتفتي�ص 
الكامل وعنوانه /رقم  ا�سمه  . مع �سرورة و�سع  الوزارة  يف مركز 

هاتفه على ال�سكوى لإبالغه بنتيجة ال�سكوى. 
والتعليمات،  الإدارية املخالفة لالأنظمة  بالقرارات  يتعلق  فيما 
خالل  من  وذلك  واملحا�سبة،  امل�ساءلة  باآليتي  ت�سويبها  يتم  فاإنه 
واتخاذ  احل��ال  مقت�سى  ح�سب  اإلغائها  اأو  ال��ق��رارات  ه��ذه  �سحب 
اإلى  حتويلهم  اأو  املخالفني  بحق  املنا�سبة  التاأديبية  الإج���راءات 

الق�ساء.
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وحمور  ت�سريعي  حم��ور  ثالثة:  حم��اور  يف  الف�ساد  و�سنتناول 
تثقيفي وحمور اأخالقي.

ففي املحور الت�سريعي، يقوم املوظف العام الذي ت�سول له نف�سه 
اخلدمات  من  امل�ستفيدين  املواطنني  اأو  املوظفني  مب�سائر  العبث 
التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم ، با�ستغالل �سلطاته و�سالحياته 
لال�ستفادة من بع�ص  الثغرات يف الأنظمة والتعليمات للح�سول على 
فائدة خا�سة به اأو تقدمي خدمة للغري �سواء مبقابل وهو ما ي�سمى 
بالر�سوة اأو دون مقابل وهو ما ي�سمى باملح�سوبية ، واملح�سوبية بهذا 
الت�سور يجب اأن تخ�سع للقانون نف�سه الذي تخ�سع له الر�سوة �سواء 
من حيث اجلهة التي تنظر يف هذا النوع من الق�سايا اأو من حيث 
العقوبة، ول يجوز اقت�سارها على الإجراءات التاأديبية الواردة يف 
نظام اخلدمة املدنية، وميكن اعتماد بع�ص الإجراءات التي  ت�ساعد 
على احلد من ظاهرة الف�ساد الإداري املتعلق با�ستغالل الثغرات يف 
وذلك  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  بها  املعمول  والتعليمات  الأنظمة 

من خالل:
-    العمل على اأن تكون ال�سياغة الفنية والقانونية لالأنظمة 
ه��ذه  ب��ع�����ص  اإن  اإذ  وا���س��ح��ة وحم��ك��م��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ب�سكل  �سياغتها  ب�سبب  للف�ساد  �سببًا  تكون  ال�سياغات 
غام�ص اأو ب�سكل غري دقيق، ي�سمح بالتالعب فيها لحقًا 
ن�سو�ص  مع  تعار�سها  حيث  وم��ن  الأل��ف��اظ،  حيث  من 

اأخرى تتعر�ص للمو�سوع نف�سه.
والتفتي�ص ومكافحة  بالرقابة  املتعلقة  الت�سريعات  -    تقنني 

الف�ساد يف منظومة واحدة تكون متاحة للجميع. 
-    ت�سديد الأحكام املتعلقة باملح�سوبية وا�ستغالل الوظيفة 
التاأديبية  الإج����راءات  على  اقت�سارها  ولي�ص  العامة 

املن�سو�ص عليها يف نظام اخلدمة املدنية.

اأما يف املحور التثقيفي، فقد تبني عدم وعي املواطن واملوظف 
بالأنظمة التي حتكم العمل بينه وبني امل�سوؤول، واأن كاًل من املواطن 
الواجبات  اأو  احلقوق  حيث  من  �سواء  القانون  يجهالن  واملوظف 
التي  الت�سريعات  على  اطالعهم  عدم  ب�سبب  وذلك  منه،  املطلوبة 
والتثقيف  التوعية  برامج  زيادة  ميكن  لذا  بينهما،  العالقة  حتكم 
الف�ساد  باأ�سكال  اأي�سا  وعيه  وزي���ادة  وامل��وظ��ف  امل��واط��ن  بحقوق 
ومنابعه وتفنيد مداخله وخمارجه وبيان الأ�سرار الناجتة عنه من 

خالل درا�سة كل حالة ف�ساد مت �سبطها اأو ت�سويبها.
اأما يف املحور الأخالقي، فيجب الرتكيز على بناء الإن�سان يف 
خالل  من  وذل��ك  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  الف�ساد  حماربة 
وتعزيز  املهنة،  ممار�سة  و�سرف  والأم��ان��ة  ال�سدق  قيم  تكري�ص 
تدري�ص  واملوظف من خالل  املواطن  لدى  والرقابي  الأمني  احل�ص 
التوعية  ن�سرات  ويف  الدرا�سية  املناهج  يف  واملفاهيم  القيم  هذه 

والوعظ والإر�ساد.
ونحن يف وزارة الرتبية والتعليم ل بد اأن نتجاوز الرقابة على 
واحل�سيلة  الإجن��ازات  على  الرقابة  اإلى  الأعمال،  تنفيذ  خطوات 
بتو�سيع  والتفتي�ص  الرقابة  مديرية  تقوم  اأن  اأي  ل��الأداء،  النهائية 
الذي تقدمه هذه  الرقابة على ناجت اخلدمات  لت�سمل  �سالحياتها 
املوؤ�س�سة، والرقابة على النتائج املتوقع الو�سول اإليه م�ستقباًل، بدل 
اقت�سار عملها على الرقابة الالحقة للقرارات والإجراءات املنتهية 

نت يف بع�ص الأحيان. والتي تكون قد حت�سّ
اإن واجب مديرية الرقابة والتفتي�ص حماربة الف�ساد وي�ستوجب 
املذكورة  الآليات  على  اعتمادًا  اأ�سكاله،  بحزم �سد جميع  الوقوف 
اآنفا وتطوير الأنظمة والقوانني التي تكفل حماربته واحليلولة دون 
فقدان الأمل يف الق�ساء عليه، ويجب على اجلميع الت�سدي له، لكي 

ل ي�سبح عادة متف�سية يف جمتمعنا.
�  �  �
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الطالبة:لينة حممد اأبو جرادة                      ال�سف:  العا�سر الأ�سا�سي

مديرية: عمان الثانية  مدر�سة: اإ�سكان اجلامعة الثانوية ال�ساملة للبنات 
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الطالبة: اآلء هاين بركات                       ال�سف: الثامن الأ�سا�سي

مديرية: عمان الثانية مدر�سة: اإ�سكان اجلامعة الثانوية ال�ساملة للبنات 

ال�سف:  الثاين الأ�سا�سي الطالبة: �سماء يا�سر  

مديرية: عمان الأولى مدر�سة: عائ�سة بنت طلحة �ص/م   
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الطالبة: جلني حممد الرباك

ال�سف: الثامن الأ�سا�سي 

مدر�سة: اإ�سكان اجلامعة الثانوية ال�ساملة 
للبنات

مديرية: عمان الثانية

الطالبة: مي�ص نافع فرحات

ال�سف:  اخلام�ص الأ�سا�سي

مدر�سة:  الأمرية هيا الأ�سا�سية

مديرية: عمان الأولى
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الطالبة: دميا حممد ال�سمادي

مديرية: الأغوار ال�سمالية
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الطالب: اأحمد �سادي غنامي                       ال�سف: الرابع الأ�سا�سي

 مدر�سة: املروة الأهلية     مديرية التعليم اخلا�ص

ال�سف:  الأول الأ�سا�سي الطالبة: نور رائد الكركي  

مدر�سة: التفاق الدولية                      مديريةالتعليم اخلا�ص
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الو�سطية والعتدال منهج اأمة

قب�سات من ر�سالة عمان

امل�سرف الرتبوي: نايف عليان حمادنة
                             اإربد الثانية

َواْعُبُدوا  َوا�ْسُجُدوا  اْرَكُعوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا   } تعالى:  قال 
ِجَهاِدِه  َحقَّ   ِ اهللَّ يِف  َوَجاِهُدوا  ُتْفِلُحوَن/  َلَعلَُّكْم  رْيَ  اخْلَ َواْفَعُلوا  ُكْم  َربَّ
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة اأَِبيُكْم اإِْبَراِهيَم  ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
�ُسوُل �َسِهيًدا َعَلْيُكْم  اُكُم امْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا ِلَيُكوَن الرَّ ُهَو �َسمَّ
ُموا  َكاَة َواْعَت�سِ ُتوا الزَّ اَلَة َواآَ ِقيُموا ال�سَّ ا�ِص َفاأَ َوَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ

رُي}�سورة احلج )78-77(  ِ ُهَو َمْوَلُكْم َفِنْعَم امْلَْوَلى َوِنْعَم النَّ�سِ ِباهللَّ
ًة َو�َسًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى  قال تعالى: { َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًدا} �سورة البقرة )143( ا�ِص َوَيُكوَن الرَّ النَّ
قال الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه:

)عليكم بالنمط الأو�سط، فاإليه ينزل العايل واإليه يرتفع النازل( 
والبينية،  والن�سف،  والف�سل، واخلري،  العدل،  الو�سط:  معنى 

والتو�سط بني الطرفني.
اأف�سله،  ال�سيء:  واأو�سط  ال�سيء،  طريف  بني  ملا  ا�سم  الو�سط: 

وخري ما فيه.
ال��صطية: هي اللفظ املقب�ل بني الإفراط والتفريط، وبني الغل�ِّ 

والتق�سري، وهذه �سمة الإ�سالم يف الأمور كلها.
الو�سط من كل �سيء اأعدله، ويقال: فالن و�سيط يف قومه: اإذا 

كان اأو�سطهم ن�سًبا واأرفعهم حماًل.
قال عبد اهلل بن عمرو بن عثمان:

كاأين مل اأكن فيهم و�سيًطا     ومل يُك ن�سبتي يف اآل عمرو
ا: املتو�سط بني القوم، والو�سط: العدل. الو�سيط اأي�سً

واأ�سل هذا اأنَّ اأحمد الأ�سياء اأو�سطها.
ُحون}  ُت�َسِبّ َلْول  َلُكْم  اأَُقْل  اأَمَلْ  اأَْو�َسُطُهْم  تعالى: {َقاَل  قوله  ويف 

�سورة القلم )27(؛ اأي اأعدلهم وخريهم.

ف�سار  والتق�سري  للغلوِّ  جمانًبا  الو�سط  ك��ان  كله  ه��ذا  وم��ن 
حمموًدا بذلك.

الو�سط بكل ما حتمله كلمة )و�سط(  الأمة  والإ�سالم هو دين 
من معاٍن اإ�سالمية، وفعالية موؤثرة، واإيجابية قادرة.

فالأمة الو�سط هي الأمة الإ�سالمية التي اأكرمها اهلل بالإ�سالم، 
الذي جمع بني املادة والروح، وجاءت توجيهاته لرتفع الإن�سان اإلى 

املعارج العليا، وتهذب النف�ص فال تنحط  بها اإلى �سفا�سف الأمور.
�ساأنها  من  ومبادئ  اأ�سول  على  الإ�سالمية  الو�سطية  وتعتمد 
تر�سيد الفكر الإن�ساين، واجلمع بني الروح واملادة، وتهذيب النف�ص 

وتوجيهها اإلى الطريق ال�سحيح، فهي تقوم على ما ياأتي:
اأوًل: يف العقيدة، تقوم على توحيد اهلل واإفراده بالعبادة، والتم�سك 

مبا �سرع اهلل من اآداب ال�سلوك واملعاملة.
الأ�سا�سي  م�سدرها  رئي�سة  اأ�سول  على  تقوم  الت�سريع،  يف  ثانًيا: 
ال�سالة  عليه  حممد  الأم��ني  الر�سول  و�سنة  الكرمي،  القراآن 

وال�سالم.
ال�سمري،  ون��ق��اء  النية،  خلو�ص  على  تقوم  الأخ���الق،  يف  ثــالــًثــا: 
الفردية  الآداب  وال��ت��زام  واحل���ق،  اخل��ري  بقيم  والتم�سك 

والجتماعية.
رابًعا: يف الجتماع، تقوم على الأ�سرة املتما�سكة القائمة على ركائز 

املودة، والرحمة، والإخال�ص، والحرتام، والتعاون.
النا�ص،  بني  وامل�ساواة  ال�سورى،  على  تقوم  ال�سيا�سة،  يف  خام�ًسا: 
اأ�سباب القوة، والدفاع  واحرتام حقوق الإن�سان، والتزود بكل 

عن العقيدة.
�ساد�ًسا: يف القت�ساد، تقوم على تبادل املنافع، واتخاذ املال و�سيلة ل 
غاية، واحرتام امللكية الفردية، وحترمي الربا يف املعامالت املالية.
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�سابًعا: يف الثقافة، تعتمد على طلب املعرفة، وا�ستخدام العقل يف 
ك�سب املعارف، وا�ستقالل الإرادة.

الفكر،  وحرية  العقول،  ا�ستنها�ص  على  تقوم  الفكر،  يف  ثامًنا: 
والنظر يف ال�سماوات والأر�ص والأمم.

فاأيُّ و�سطية اأ�سمى من هذه الو�سطية التي ارت�ساها اهلل تعالى 
والوظيفة  ال�سخمة  احلقيقة  ذات  الإ�سالمية،  الأمة  �سمة  وجعلها 
فيهم  فتقيم  جميًعا،  النا�ص  على  ت�سهد  الو�سطية  وهذه  الكبرية، 
عليها،  ي�سهد  الذي  هو  والر�سول  راأيها،  وتبدي  والق�سط،  العدل 
فيقرر ويحكم على اأعمالها، هذه الأمة الو�سط بكل معاين الو�سط 
�سواء؛ من الو�ساطة مبعنى احل�سن والف�سل، اأو من الو�سط مبعنى 

العتدال والق�سد، اأو من الو�سط مبعناه املادي احل�سي.
وللو�سط يف الأمة اأمثلة كثرية، منها:

التجرد  يف  تغلو  ل  والع��ت��ق��اد؛  الت�سور  يف  و�سط  اأم��ة   .1
الروحي ول يف الرتكاز املادي.

اأمة و�سط يف التفكري وال�سعور؛ ل جتمد على ما عملت،   .2
التقليد،  تتبع  ول  واملعرفة،  التجربة  منافذ  تغلق  ول 
وجدها  اأنَّى  املوؤمن،  �سالة  )احلكمة  الدائم:  و�سعارها 

اأخذها يف تثبُّت ويقني(.
للم�ساعر  كلها  احلياة  ت��دع  ل  التنظيم؛  يف  و�سط  اأم��ة   .3
اإمنا  والتاأديب،  للت�سريع  كذلك  تدعها  ول  وال�سمائر، 

ترفع �سمائر الب�سر بالتوجيه والتهذيب.
تلغي �سخ�سية  والعالقات؛ ل  الرتباطات  اأمة و�سط يف   .4
�سخ�سية  ح�ساب  على  تقتلها  ول  وم��ق��وم��ات��ه،  ال��ف��رد 

اجلماعة اأو الدولة.
اأمة و�سط يف املكان؛ فهي اأو�سط البقاع، وما تزال هذه   .5

اللحظة هي  الإ�سالم حتى هذه  اأر�سها  التي غمر  الأمة 
وغرب  �سرق  بني  الأر����ص،  اأق��ط��ار  تتو�سط  التي  الأم��ة 

و�سمال وجنوب. 
اأمة و�سط يف الزمان؛ تنهي عهد طفولة الب�سرية قبلها،   .6
الو�سط  يف  وتقف  بعدها،  العقلي  الر�سد  عهد  وحتر�ص 
تنف�ص عن الب�سرية ما علق بها من اأوهام وخرافات من 

ها عن الفتنة بالعقل والهوى.  عهد طفولتها، وت�سدُّ
لنظرية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حياته  من  العملي  والتطبيق 

الو�سطية يتمثل يف اأنه كان ي�سوم ويفطر، وي�سلي وينام.
وقد جاءت ر�سالة عمان يف �سهر رم�سان الكرمي لتو�سح جوهر 
العامل  تخاطب  اإن�سانية  ر�سالة  فكانت  ال�سامية،  وقيمه  الإ�سالم 
، ل باأمر ونهي،  اأجمع، باأ�سلوب تربوي ر�سني، واأ�سلوب عر�ص لنيِّ
العظيم،  ديننا  يف  النا�سعة  وال�سور  العظيمة  املعاين  فا�ستلهمت 

موؤكدة اأن كثرًيا مما يل�سق بالإ�سالم هو بريء منه .
حفظه   - احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  دعا  وقد 
اهلل – اإلى تعميم ر�سالة عمان؛ ل�سعيه اإلى تو�سيح �سورة الإ�سالم 
والأ�سلوب  واملنطق  باحلجة  العامل  خماطًبا  ق�ساياه،  عن  والدفاع 

املقنع. 
اأ�سلوب حياة،  فر�سالة عمان �ساملة لكل جوانب الإ�سالم، من 
واأخالق، ومبادرة، وفكر وعقيدة، واإ�سالم و�سالم، وعفو وغفران، 

ورحمة ولني. فهي متثل الإ�سالم يف جوهره.
موقًفا  فيمثالن  الها�سمي  الفكر  يف  والعتدال  الو�سطية  اأم��ا 
علمًيا وعقلًيا يف عدم تبني منظور واحد اإزاء الأحداث والتغريات، 
اأكان  �سواء  والإره���اب  والغلو  والتع�سب  للتطرف  نقي�سان  وهما 

فكرًيا اأم �سلوكًيا.
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�سلة الرحم
اأمل عبده الزعبي

معلمة متقاعدة
فا�ستقبلته  عادته،  غري  على  مبكرا  اليوم  عمله  من  اأبي  عاد 
الأ�سرة بفرح و�سرور عارم، فلفت ذلك الت�سرف اأنظار اأبي وقال 

لهم:
العظيم الذي �سرفتموين  ما �سبب هذه احلفاوة وال�ستقبال 

به اليوم.
ابت�سم اأخي طارق وقال:

منذ فرتة مل نخرج معك يف نزهة عائلية.
فقال  راأفت :

جدي  ل��زي��ارة  نذهب  اأن  نريد  ب��ل  ل 
وجدتي، فاأنا منذ فرتة مل اأرهم.

فاحتجَّ اأخي ال�سغري عبد اهلل 
وق��ال: ل.. اأرج��وك يا اأب��ي، نريد 

جميلة  رح��ل��ة  يف  ال���ذه���اب 
جنمع فيها الورود .

فاأ�سافت اأختي:
نعم، منذ فرتة مل 
نذهب يف رحلة �سواء، 
جميل،  الآن  ف��اجل��و 
املغامرة  ي�ستحق  وهو 
رح��ل��ة،  واخل������روج يف 

ف��م��ا راأي�����ك ي���ا وال���دي 
رحلة  يف  ت�سطحبنا  اأن 

ن�ستمتع بها؟
نظر والدي اإيّل وقال:

واأنت ما راأيك يا ن�ساأت؟ ماذا تريد؟
اأريد اأن اأذهب اإلى اإربد لأرى جدي وجدتي، فاأنا منذ فرتة مل 

اأرهم.
ارتفعت الأ�سوات بالحتجاج، فالكل يريد تاأكيد طلبه، فجاءت 

والدتي وقالت:
 دعوين اأقرتح عليكم اقرتاحا ير�سي جميع الأطراف وير�سي 

رب العاملني اأي�سا.

براأيه  اأ�سعفيني باحلل، فكل منهم متم�سك  والدي: هيا  فقال 
ومعجب به.

فقالت والدتي:
اإذا مل تكن منذ ال�سباح  اليوم هو اخلمي�ص، والرحلة ل تنفع 
الباكر، ولكن مبا اأن والدكم قد عاد من العمل مبكرا فهذه فر�سة 
ل تتكرر، دعونا جنمع اأ�سياءنا ونتوجه اإلى اإربد، عرو�ص ال�سمال؛ 
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واأولده��ا،  عمتكم  اليوم  ونزور  اجلميلة،  والطبيعة  اخل�سار  حيث 
ونر�سي اهلل ونوؤدي واجًبا اجتماعًيا، ف�سلة الرحم من الأمور التي 
اأيُّ  تي�سر لالإن�سان طريقه، فقد �ُسئل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
الأعمال اأحب اإلى اهلل، فقال: )الإميان باهلل ثم �سلة الرحم(، ثم 
الرحم  بهم  ون�سل  معهم  فن�سهر  جدكم  بيت  اإل��ى   طريقنا  نكمل 
اأي�سا، وغدا يف ال�سباح الباكر نعّد العدة حلفلة �سواء ونخرج مع 
جدكم وجدتكم وعمكم وعمتكم اإلى حيث املناطق املرتفعة وال�سهول 
املمتدة، فنختار مكانا منا�سبا بحيث يبداأ اأبوكم وعمكم بالتح�سري 
لل�سواء، ويف ذلك الوقت تقطفون اأنتم الأزهار، وتلعبون يف املنطقة 
اجلميلة امل�سرفة على نهر الريموك، التي تطل على بحرية طربيا 
ر  ونح�سّ اأخ��رى،  جهة  من  ال�سورية  اجلولن  جبال  وعلى  جهة  من 
لكم اأنا واأختكم وعمتكم الطعام اللذيذ وال�سلطات املميزة، فنكمل 

يومنا هناك ون�ستمتع بالأماكن اجلميلة،  ونعود يف امل�ساء اإلى بيت 
اأدراجنا  ونعود  بهم من جديد،  اللقاء  اأمل  فنودعهم على  جدكم، 

اإلى مدينة عمان.ما راأيكم بهذا القرتاح ؟
قال والدي :هذا اقرتاح ُمْر�ٍص للجميع فهل هناك من معرت�ص؟

مل يكن هناك معرت�ص على اقرتاح والدتي، فهو يحقق لكل فرد 
الرحم كما  ب�سلة  نفكر   يعلمنا كيف  نف�سه  الوقت  ا طلبه، ويف  منَّ
وتلك  امل�سوار  �سيوفقنا يف هذا   - بد  ل   - اهلل  لأن  باأنف�سنا،  نفكر 

الرحلة، لأننا مل نن�صَ  �سلة الرحم بغمرة اأفراحنا. 
وبوالدتكم.   بارك اهلل فيكم  :اإًذا اجلميع موافق،   والدي  قال 
يكون م�سوارنا  اأن  واأرج��و من اهلل  اإرب��د،  اإلى  للخروج  هيا جتّهزوا 

لهذا اليوم وغدا مباركا وموفقا.

�  �  �
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بين جيلين

على  ارت�سمت  وقد  احلائر  الأربعيني  الأب  ذاك  منظر  اآملني 
ا�ستحوذت  التي  باحلرية،  املمزوج  اخل��وف  عالمات  وجهه  ثنايا 
عنوة على بقايا م�ساحات الأمل املتاآكلة التي قد ت�سفي بع�ص راحة 
قدر  يل  تك�ّسف  احلديث  اأط��راف  معه  جتاذبت  حني   .... حلظية 
من  الثامن  اأو  ال�سابع  العقد  جاوز  قد  حمدثي  وكاأن  الغائر،  الأمل 
عفوية  تنهيدة  عليها  تطغى  اإل  بكلمات  �ساحبي  ه  يتفوَّ فما  عمره، 

وي�ستطرد:اأيَّ   ،... العفوي: »خليها على اهلل«  بقوله  يعقبها  عميقة 
له  تدع  مل  ال��ذي  هذا  اأم��ل  واأيُّ  تن�سدها؟  ب�سمة  واأيُّ  تريد؟  فرح 
)واحلديث  كله  هذا  من  دعك  مقياًل؟،  النف�ص  يف  اليوم  ظ��روف 
وال�سقاء  وال�سعادة  اهلل،  من  الأرزاق  باأن  موؤمن  فاأنا  ل�ساحبي(، 
غري  اأح��ار  ذات��ه  اليوم  يف  اأج��دين  ولكن  لدنه.  من  مكتوبان  اأي�سًا 
اإن  اأبنائي،  تربية  يف  اتباعها  عليَّ  يجب  التي  الطريقة  اأم��ام  مرة 

د. علي خلف حجاحجة
اإدارة املناهج
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ق�َسونا انتف�ست الزوجة وثار الأبناء، وا�ستقووا باحل�سارة والرقي 
الزمان  وباأن  واجلامعة،  املدر�سة  بالأقران يف  وباملقارنة  والتقدم، 
وا�صتع�صى  العقد  ان��ف��رط  ال��ط��رف  غ�س�سنا  واإن  ال��زم��ان،  غ��ري 
تنّدروا  الأ�سالف  و�سري  واملثل  بالقيم  وعظناهم  واإن  حباته،  جمع 
اأ�سداقهم واأح�س�ست باأين عجوز يخاطب غلمانًا يف  و�سحكوا ملء 
عامل متح�سر، واإن ارتقينا بجدية اخلطاب بالتوجيه اإلى امل�ستقبل 
حالهم  بل�سان  ا�ستغنينا  ينتظرهم  امل�ستقبل  واأن  امل�سوؤولية  وعظم 

عن مقالهم. 
ففي  املتناق�سات،  يعي�سون  الذين  الكثريين  حال  هذا  حقيقة 
ال�صابق كان هناك منط واحٌد اأو على الأقل اأمناٌط متقاربة للرتبية، 
ومل تكن هناك فوارق تذكر يف الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 
الدرا�سي  ال�سف  اأو يف  الواحدة  البناية  اليوم ففي  اأما  والثقافية، 
املفارقات؛  اأق�سى  جند  الواحدة  اجلامعية  ال�سعبة  يف  اأو  الواحد 
وابن  الكبري  امل�سوؤول  اأو  الرثي  ابن  املدقع،  والفقري  املرتف  الغني 
الفرا�ص....، اأ�سف اإلى ذلك اأن البن يجل�ص بح�سرة والديه �ساعة 
اأو نحوها، ولكنه يق�سي مبجال�سة الأ�سحاب واللعب بالهاتف النقال 
و�سبكة الإنرتنت �ساعات و�ساعات، فاأيُّ اأثٍر �سترتكه )�ساعة الأب( 

واإرادة  اإرادت��ه  عن  اخلارجة  املوؤثرات  من  الهائل  الكمِّ  هذا  اأم��ام 
ابنه؟

احلرية،  تلك  رة  وم��ربَّ الأمهات،  واأيتها  الآب��اء  اأيها  معذورون 
ولكن لنا يف هذا املقام مقولت ثالثة:

و�سري  نبيه  و�سنة  فبكتابه  احلل،  هي  اهلل  اإلى  العودة  الأول��ى: 
متينة  قاعدة  ونوؤ�س�ص  القيم  ونغر�ص  امل��ب��ادئ  نعزز  ال�ساحلني 
– من كل ما قد يعلق بهم من  – بعد توفيق اهلل  الأبناء  ن  حت�سِّ

روا�سب هذه الأيام وحتديات امل�ستقبل. 
الثانية: لالأخ�سائيني من الرتبويني وعلماء النف�ص، فن�ساألهم 
تربوية  نه�سة  لبناء  موؤ�س�سي؛  ب�سكل  �سواعدهم  عن  روا  ي�سمِّ اأن 

واإر�ساد الكبار قبل اإر�ساد ال�سغار.
امل�سوؤوليِة  ��ِل  ��مُّ حَتَ ع��بء  فعليهم  ال��ق��رار،  لأ�سحاب  الثالثة: 
�سواء  اإلى  واإر�سادهم  الكبار  حرية  وتبديد  اجليل  بهذا  للنهو�ص 
وتفعيل  للمعلم  والهيبة  للمدر�سة  احلقيقي  الدور  واإعادة  ال�سبيل، 

دور امل�سجد، واإعادة �سياغة املناهج مبا يخدم الهدف الأ�سمى. 
             »واهلل  خري حافظًا وهو اأرحم الراحمني«.

�  �  �
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ر�سائل اإلى اأبنائنا الطلبة
املعلمة: لبنى عبداملجيد احلجاج

مديرية تربية الطفيلة

الر�سالة الأولى: اأنا ومعلمي

باأن  ثقة  كلي  واأنا  دفعتني ملخاطبتكم،  مبهمة  نظرات 
املربي الناجح يتلم�ص ما يدور يف دواخل طلبته من خالل 
نظراتهم واإمياءاتهم، وعالمات التعجب يف ثنايا وجوههم 
لهم  ليعبد  ذوات��ه��م،  يف  ويختلط  اأفكارهم  يتنف�ص  كاأمنا 
طريق الو�سول اإلى الأماين العظام، كيف ل وهو من ياأخذ 

بالأيدي لري�سم �سورًا من احلياة اأبهى.
معلميكم  م��ن  اق��رتب��وا  لكم  اأق���ول  الطلبة:  اأعـــزائـــي 
�سوء  قوامها  وحواجز  اأ�سوارًا  بينكم  جتعلوا  ول  ومربيكم 
الفهم اأو ق�سوة املعاملة اأو التع�سف يف اإطالق اأحكام بغري 
وجه حق، وتذكروا قول اأحدهم اإننا نق�سو على من نحب، 
فالق�سوة ت�سنع نفو�سًا قوية ت�سبح كما اللقاح الذي يقيكم 
بالتعبري  ت��رتددوا  ل  دروبكم،  على  تناثرت  التي  العرثات 
والإف�ساح، ناق�سوا معلميكم فلعلكم مل ت�سلوا اإلى املرامي 
عندما  ينفعلون  قد  معلميكم  اأن  وتذكروا  اأرادوه���ا،  التي 
اأو  الدر�ص،  اأفكاركم عن حمتوى  ت�سط  اأو  اإهمالكم  يتكرر 
ت�سغلون حوا�سكم مبا ل يجب، فهذا النفعال وعالماته من 
مالمح قا�سية اأو �سوت مرتفع مل يخرج اإل حلرقة عليكم 

وغرية على م�ستقبلكم.

الر�سالة الثانية: ل تقتلوا حلظاتكم

والتاأجيل  بالت�سويف  حلظاتكم  تقتلوا  ل  الــطــلــبــة:  اأبــنــائــي 
وبعاداتكم الطفولية ال�سغرية، ولن اأقول ل توؤجلوا عمل اليوم اإلى 
الغد، بل اأقول ل توؤجلوا عمل اللحظة اإلى اللحظة التي تليها، واأنا 
كلي يقني باأن الكثري من اإجنازاتكم وتقدمكم وذكائكم ي�سرع يف 
حلظات تهدرونها بغري نفع، فقد يغركم ذكاوؤكم و�سرعة بديهتكم 
قد  ولكن  عالمات،  من  تريدون  ما  حت�سيل  على  ق��ادرون  باأنكم 
عندها  وتكون  الوقت  ب�سيق  فيها  ت�سعرون  حلظات  يف  حتا�سرون 
كل  ولعلمت  امل��ادة  دقائق  كل  لتفهمت  وقتي  اأ�سع  مل  »لو  الأم��اين: 
م�ساألة!«، فلماذا ل ن�سع لأنف�سنا خطوطًا ل نتخطاها، نكون فيها 
ن�سمح  ول  ذواتنا  نهذب  بحيث  اأنف�سنا،  على  احلذرين  كاملراقبني 
وتذكروا  الطريق وحترفنا عن جادته،  بينات  اإلى  بنا  تزلَّ  اأن  لها 
اأن اأقوالنا تبقى ميتة دفينة يف عقولنا ما مل يتم الإحياء والنتعا�ص 
من  الإن�سانية  عيوبنا  لنتخطى  والإ���س��رار،  والتخطيط  بالتطبيق 
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اأو  التقدم  من  مينعنا  حلد  باأنف�سنا  زائ��دة  وثقة  وت�سويف  اإهمال 
ال�سعي لرتق كل نق�ص.

الر�ضالة الثالثة: ال ت�ضمحوا للف�ضل باأن يرافقكم

بالف�سل  ذواتكم  تعنونوا  ول  يرافقكم،  باأن  للف�سل  ت�سمحوا  ل 
املباحث،  جميع  يف  اأب��دع  »اإنني  يقول:  منكم  قائل  ف��ُربَّ  والك�سل، 
اأحدكم  فتجد  الإجنليزية«،  اللغة  اأو  الريا�سيات  يف  متاأخر  ولكني 
يحرز عالمات متقدمة يف مباحث ويخفق يف مبحث اآخر، وما هذا 
اإل  لأنه ا�ست�سلم حلقيقة اأنه لن يتمكن من خو�ص معركة موفقة مع 
ل  للمواجهة  بحاجة  اأمر  فهذا  التحدي  ولكن جربوا  املبحث،  هذا 
الرتاجع وال�ست�سالم، فما زلت اأذكر ما �سببه يل مبحث الريا�سيات 

من اأ�سى ومتاعب ول �سيما عند ا�ستالم عالماتي النهائية، فاأخال 
ما  ف��اإن  الريا�سيات  م��ادة  با�ستثناء  م�سيئة  نقاًطا  امل��واد  جميع 
عالماتي  مب�ستوى  لي�ست  عالمة  عن  ت�سف  �سوداء  نقطة  يوازيها 
تكون  اأن  فيه  ق��ررت  ال��ذي  اليوم  ج��اء  الأخ���رى، حتى  املباحث  يف 
ثلثي  اأم�صيت  باأن  املدر�صية كلها نقاط م�صيئة، وقد كان  �صهادتي 
وقتي لدرا�سة مبحث الريا�سيات وكثفت جهودي بال�سوؤال والرتكيز 
اأعلى  الأول  اأحرزت يف المتحان  والرجوع ملعلمتي دون تردد حتى 
عالمة يف ال�سف، وعندما ت�سلمت ورقتي مل اأ�ستطع اأن اأمللم فرحتي 
النت�سار  ال�سابق، ف�سرخت �سرخة  اغتالها تق�سريي  التي طاملا 
غرفة  داخ��ل  الت�صرف  وح�صن  الن�صباط  بتعليمات  مبالية  غري 
اأطال اهلل يف عمرها قد  اأخال معلمتي )فاطمة(  ال�سف، ولكنني 

تغا�ست عما بدر مني لأن فرحتها ل تِقلُّ عن فرحتي مبا حققت.

�  �  �
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ما لهذا اأبكي 
             املعلم: ذياب الرواجفة

             مديرية تربية البادية اجلنوبية

كان »اأبو عبد الرحمن« رجاًل وا�سع الغنى، وافر اخلريات، وكان 
تاجرًا من كبار التجار يف املدينة، وكانت دكاُنُه البحَر تن�سّب فيه 
اأبواب  له  والف�سة، وكان تاجرًا �سدوقًا، فانفتحت  الذهب  جداول 
اخلري، وتدفقت عليه اأخالف الرزق تدفقًا عجيبًا، وكانت داره جنة 
الأربعة،  جهاتها  من  والرياحني  الورود  بها  حتيط  الظالل،  وارفة 
وتزدان حديقتها باأنواع الأ�سجار املثمرة من كل �سنف ولون، وتغّرد 
بحبوحة من  فكان يف  الأنغام،  واأ�سجى  الأحلان،  باأعذب  اأطيارها 

العي�ص، يعي�ص عي�سة الأمراء، ول ينق�سه من متاع الدنيا �سيء.
ولكنه كان من الذين ل تلهيهم التجارة ول البيع عن ذكر اهلل 
واإقام ال�سالة، فما اأن ينادي املوؤذن: اهلل اأكرب، حّي على ال�سالة ؛ 

حتى يغلق دكانه وي�سعى اإلى ال�سالة ، واإلى ذكر اهلل تعالى. 
واإمن��ا  بعينها،  مهنة  ميتهن  فلم  املنت�سر«  »اأب��و  �سديقه  اأّم��ا 
ومّرة  التجارة،  يف  يعمل  فمّرة  ؛  متنوعة  حرة  اأعماًل  ميار�ص  كان 
الزراعة، فكانت  واأخرى يف  البناء، ومّرة يف ال�سناعة،  اأعمال  يف 
ويغور  ت�سّح  واأحيانًا  ال�سيول،  تدفق  عليه  تتدفق  اأحيانًا  الأم��وال 
املادية عامة كانت جيدة، على  معينها من بني يديه، ولكن حالته 
اأاأقبلت  اأولئك النا�ص الذين ل يبالون كثريًا بالدنيا، �سواء  اأنه من 

عليم اأم اأدبرت عنهم.
وكان اأبو املنت�سر يقيم يف املدينة ذاتها، ويف بيت جماور لبيت 
معًا  وقتها  على  ال�سالة  يوؤديان  وكانا  الرحمن،  عبد  اأبي  �سديقه 
حميمة،  �سداقة  بينهما  تربط  وكانت  اجلامع،  املدينة  م�سجد  يف 
منهما  كل  واأخل�ص  املحّبة،  يف  تكافاأا  قد  وكانا  وثيقة،  وعالقة 
اأنهما  يظّن  يعرفهما  يراهما وهو ل  املودة، فكان من  ل�ساحبه يف 
اأخوان لأم واأب، وكانت املحبة بينهما يف اهلل تعالى ؛ ومل ُتنَب على 

اأّي م�سلحة دنيوية خ�سي�سة، اأو غاية من الغايات الدنيئة. 
كان معنى ال�سداقة عند كل منهما : اأن يحب الإن�سان �سديقه 
من كل قلبه، ويخل�ص له،  ويوا�سيه ويواليه، وي�ساطره كّل ما يحّل 
به من الفرح اأو الرتح، وينا�سره على اأعدائه، ول ير�سى اأن ي�سمع 

اأحدًا يذكره ب�سوء.
ويتبادلن  �سوؤونهما،  يتحدثان يف  معًا  يجل�سان  ما  كثريًا  وكانا 
الراأي وامل�سورة يف اأي اأمر من اأمور معا�سهما ومعادهما، وكان كل 
�سيئًا،  يكتم عنه منها  واأ�سراره ل�ساحبه، ول  بهمومه  يبوح  منهما 
واللطيفة  الطريفة  الأ�سياء  ويتهاديان  با�ستمرار،  يتزاوران  وكانا 

من ماأكول وم�سموم وملبو�ص، فكان ذلك مما وثق عرى ال�سداقة 
واملودة بينهما اأكرث فاأكرث، وكان كل منهما يعتز ب�سداقة �ساحبه 
اأمّيا اعتزاز، ويفديه لو ا�ستطاع بنف�سه وولده، وكانت ال�سعادة تغمر 

نف�ص كل منهما بهذه ال�سداقة الطيبة، والعالقة املتميزة.
وترفرف  ال�ّسعادة،  تظللهما  طويلة  م��دة  ال�سديقان  عا�ص 
اأعماق كل منهما تلك  باأجنحتها، وت�سكن يف  الهناء  حولهما طيور 
خري  �ساحبه  يف  يجد  منهما  كّل  وكان  ل�ساحبه،  اخلال�سة  املودة 
نا�سح، وخري معني على نوائب الدهر، فال ي�ستقّر لأحدهما قرار اإل 

بروؤية �ساحبه واجللو�ص اإليه.   
النعمة،  هذه  عليهما  تدوم  اأن  منهما  كّل  يتمناه  ما  جّل  وكان 
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واأن ت�ستمر حياتهما على هذه الوترية، واأن ل تبعد �سروف الدهر 
اإليهما  واحل�ساد  للوا�سني  اهلل  يجعل  ل  واأن  الآخ��ر،  عن  اأحدهما 

�سبياًل، واأن ل يبتليهما اهلل مبا ي�ستت �سملهما، اأو يفرق جمعهما.
ولكن، هل ميكن اأن حتقق لهما ظروف احلياة هذه الأمنية ؟ 
وهل يدوم النعيم وال�سفاء لأحد من الب�سر يف هذه الدنيا ؟ ومن 

ذا الذي اأخذ عهدًا على الأيام والليايل اأن ل تناله اأيديها ب�سوء ؟ 
حال،  اإل��ى  حال  من  بهم  وتتبدل  باأهلها،  تتقلب  دول  والأي��ام 
فقد ت�ستت �سمل الأحبة، وتفرق جمعهم، وت�سلب ال�سعيد �سعادته، 
وكل ذلك  وت�سع  وترفع  الغني،  وتفقر  الفقري،  تغني  قوته،  والقوي 

مب�سيئة اهلل �سبحانه وتعالى .
لقد ا�سطرت ظروف احلياة ومتطلبات العي�ص، »اأبا املنت�سر« 
اإلى بلدة بعيدة، فودع �ساحبه، واأهل حّيه، و�سد رحاله  اأن يرحتل 
�ساعيًا يف طلب الرزق له ولأ�سرته، فما ت�سمح له مروءته وحياوؤه اأن 

ميد يده لأحد، حّتى لو كلفه ذلك ما كلفه من ال�سعوبات وامل�ساّق.
بجريان،  جريانًا  املنت�سر  اأب��و  ا�ستبدل  اجلديدة،  بلدته  ويف 
واأ�سحابًا باأ�سحاب، ولكّنه مل ين�ص �سديقه اأبا عبد الرحمن، ومل 
الفر�ص،  لهما  �سنحت  كلما  يتزاوران  فكانا  اأي�سًا،  �سديقه  ين�سه 
وتهياأت لهما الأ�سباب، فكان اأحدهما يزور �ساحبه مرة كّل �سهرين 
وبقيا على  وثيقة،  تزال  ما  بينهما  العالقة  وكانت  اأ�سهر،  اأو ثالثة 

ذلك مدة من الزمن.
وهمومها  احلياة  م�ساغل  وب��داأت  ال�سنني،  تلو  ال�سنون  ومرت 
ال�سالم،  باإر�سال  يكتفيان  ف�سارا  �سديقه،  عن  ال�سديق  تبعد 
والتزاور مرة كل �سنة اأو اأكرث، وبقيا على ذلك مدة، ثم جرف تّيار 
يعرف من  اأو  يزور �ساحبه،  اأحدهما  يعد  فلم  احلياة كاًل منهما، 

اأخباره �سيئًا.
ومل يكن معنى هذا اأنهما ن�سيا ما بينهما من ال�سداقة واملحّبة، 
ولكن كرثة الأعمال، وال�سعي يف طلب الرزق، وبعد ديار كّل منهما 
والكتفاء  كّل منهما عن �ساحبه،  �سلّو  �سببًا يف  كانت  الآخ��ر،  عن 
بذكريات العهد القدمي الذي عا�ساه معًا، وما يحمل كل منهما يف 

قلبه ل�ساحبه من احلب والتقدير. 
ومرت على اأبي املنت�سر �سنوات عجاف، حيث اأخذت جتارته 
عليه  �ساقت  كلما  وك��ان  واحت�سب،  ف�سرب  تقل،  واأم��وال��ه  تك�سد، 
اأ�سباب الرزق يف بلد، انتقل اإلى بلد اآخر، لعل اهلل اأن يفتح عليه، 
خا�سة واأن عياله قد كرثوا، ومل يرتك بابًا من اأبواب طلب الرزق 

باحلالل اإل طرقه، ول طريقًا يو�سل اإليه اإل �سلكه.    
به  اآل  حتى  ف�سيئًا،  �سيئًا  ت��رتدى  اأخ��ذت  املادية  ظروفه  ولكن 
الأمر اأن ي�ستدين من بع�ص معارفه، على اأمل اأن ي�سدد لهم ما عليه 
املال احلالل،  اأق�سى جهده يف طلب  وبذل  اأحواله،  تتي�سر  عندما 
�سدت يف  الرزق  اأب��واب  ولكن  الديون،  عليه من  ما  لت�سديد  وذلك 
احل�سول  يف  له  حيلة  كل  وبطلت  ناظريه،  اأم��ام  واأغلقت  وجهه، 
على ما يقوت به نف�سه وعياله، فا�سطر اأن ي�ستدين مرة اأخرى من 
اخلرّيين من معارفه. ومع مرور الأيام وكّر الليايل، اأثقلت الديون 
كاهله، وفتت يف ع�سده، واأنفدت �سربه ..  فماذا يعمل، وهو الذي 
مل يعتد اأن ميّد يده لأحد ؟ ومن ذا الذي ينقذه من هذه الأزمة التي 

اأملّت به ؟ 
له  كان  وما  الرحمن،  اأبا عبد  املنت�سر �سديقه  اأبو  تذكر  هنا 
العون، وماذا  واأن يطلب منه  اإليه،  يلجاأ  اأن  له  نا�سيًا، ولكن خطر 
اأملت به  اإذا  اأن يعني �سديقه  األي�ص من واجب ال�سديق  يف ذلك ؟ 
�سائقة ؟ ولكن كيف له اأن ميّد يده ؟ وماذا يقول ل�سديقه ؟ وباأي 

وجه يقابله ؟
تردد قلياًل، ثم قرر اأن يق�سد اإليه، وليكن بعد ذلك ما يكون، 
بيته  اإل��ى  فو�سل  الرحمن،  عبد  اأب��ي  �سديقه  تلقاء  وتوجه  فركب 
م�ساًء، ودّق الباب، فتح اأبو عبدالرحمن وفرح بلقاء �سديقه، و�سلم 
عليه �سالمًا حارًا، ورّحب به، واأدخله اإلى بيته، واأكرمه اأمّيا اإكرام، 
�سالف  ويتذاكران  يتحدثان  اأخ��ذا  ثّم   .. بالغة  حفاوة  به  واحتفى 

اأيامهما، وما مّر بهما يف حياتهما من ع�سر وي�سر .  
ولحظ اأبو عبد الرحمن اأّن �سيفه و�سديقه تغّطي وجهه هالة 
من الهموم والأكدار، و�سحابة من الغموم والأحزان، وما عهده به 
كذلك، فتلطف به و�ساأله عن حاله، واأو�ساعه املادية، فعقد احلياء 
ل�سانه عن البوح بدخيلة نف�سه، فاألّح عليه �سديقه اأبو عبد الرحمن، 
الديون  ب�سبب  حاله،  اإليه  اآلت  مبا  فاأعلمه  مغلظة،  باأميان  و�ساأله 
التي اأوهت جلده، فهّون عليه اأبو عبد الرحمن الأمر، واأعطاه من 
النقود ما يكفي ل�سداد دينه، وموؤونة اأولده، دون اأدنى تردد، متهلل 

الوجه، مظهرًا ال�سعادة والب�سر بهذه اليد التي اأعانت �سديقه. 
و�سيفه،  �سديقه  ي��وّدع  الرحمن  عبد  اأب��و  خ��رج  ال�سباح  ويف 
له  فقالت  منتحبًا،  باكيًا  داره  اإل��ى  عاد  ثم  خطوات،  معه  وم�سى 
و�سعب  الإجابة،  عليك  �سقت  حيث  للّرجل  اعتذرت  هال  زوجته: 
عليك اأن تعطيه وتوا�سيه ؟  فقال : ما لهذا اأبكي، واإمنا اأبكي لأين 

مل اأتفقد حاله حتى احتاج اأن ي�ساألني.
�  �  �
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يـا حـادَي العيــ�ِص

�سعر: جميل �سليم ال�سعود

بــــــواديــــــنــــــا ْج يف  عـــــــــــــــــرِّ الــــــعــــــيــــــ�ــــــصِ  حـــــــــــــــــادَي  يـــــــــا 

 وان���������������زْل »مب��������ك��������َة« وا����������ض���������رْب م�����������اَء َزْم������َزم������ه������ا

اأوائ������ل������ن������ا اآوْت  م��������ن  »ل����������ي����������رَب«   واق���������������ض�������ْد 

ــــــفــــــخــــــٍر عـــــــــهـــــــــوَد املـــــــــجـــــــــِد زاهـــــــــــــــرًة  واذكـــــــــــــــــــــْر ب

 واف����������خ����������ْر »ب�����������ب�����������دٍر« ب���������ي���������وٍم ك�����������ان م�����ف�����خ�����رًة

 والــــــــــثــــــــــْم بـــــــثـــــــغـــــــرَك اأجـــــــــــــداثـــــــــــــاً لــــــهــــــا ُمــــــــَهــــــــٌج

 واف���������خ���������ْر ب�����ن�����������ض�����ٍر ع������ل������ى »ب������������������دٍر« ط�����الئ�����ع�����ُه

 اأن����������ع����������ْم »ب�����������ب�����������دٍر« وم�����������ن ك��������ان��������ْت ج����ح����اف����ل����ُه

ــــــُه ــــــَت ــــــْرَب ــــــٌد اأطـــــــــــــــــاَح بــــجــــيــــ�ــــص الــــــكــــــفــــــِر �ــــــسَ  جــــــن

واعـــــتـــــ�ـــــســـــمـــــوا اهلِل  ر�ــــــــــســــــــــوِل  ــــــــــــــــداَء  ن ــــــــــوا   َلــــــــــبُّ

»ب����������دٍر« ع����ل����ى  اأردى  وم��������ن  »ب��������������الاًل«   واذُك����������������ْر 

 واذُك�������������������ْر »اأب��������������ا َح����������َك����������ٍم« وال�������ك�������ف�������ُر ُم�����ن�����دح�����ٌر

�����ع�����ٌة ������ضَ اأك�������ن�������اف�������ه�������ا  ويف  ق�������ري���������������شٌ   ع������������������ادْت 

ْج ع�����ل�����ى »اأُح����������������������ٍد« وال���������ث���������ْم ج�������راَح�������ُه�������ُم  َع�����������������رِّ

 َحـــــــــــــيِّ املــــــــغــــــــاويــــــــَر مــــــــن مــــــــاتــــــــوا عـــــلـــــى اأُُحـــــــــــــــٍد

ِب������َك������ْل������َك������ِل������ِه األ�������ق�������ى  اإْذ  »ب�������ح�������م�������زَة«  يل   م�������ن 

ــــــــهــــــــادَة والأحـــــــــــــــــــــــــــــالَم اأمـــــــنـــــــيـــــــًة ــــــــس ــــــــ� ــــــــَت ال ــــــــل  ن

 وف�������������ت�������������ُح م�����������ك�����������َة ي����������������������وٌم م�������������ن م���������اآث���������رن���������ا

 واذك��������������ر »مب�����������وؤت�����������َة« اأج�����������ن�����������اداً وم����������ا ����ض���ن���ع���وا

ـــــــــــُم تــــــعــــــلــــــو مــــــنــــــائــــــرهــــــا  وانـــــــــــظـــــــــــر قـــــــــــبـــــــــــورُه

وقــــــائــــــعــــــهــــــا ُتـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــى  ل  املــــــــــقــــــــــابــــــــــُر   تــــــــلــــــــك 

�ــــــســــــاهــــــدٌة الـــــــ�ـــــــســـــــاُم  وتـــــــلـــــــك  الـــــــفـــــــخـــــــاُر   ذاَك 

 اأن�������ع�������ْم »ب������خ������ول������َة« يف ال�������ريم�������وك م������ا ����ض���ن���َع���ْت

 ُهــــــــــــــــنَّ الـــــــــــــعـــــــــــــذارى وهــــــــــــــــنَّ مــــــــــن حـــــــرائـــــــرنـــــــا

ــــا ــــن ــــي  حـــــــــــــيِّ الـــــــــــــربـــــــــــــوَع وحــــــــــــــــيِّ جمـــــــــــــَد مــــا�ــــس

بــــــاريــــــنــــــا اهلِل  ــــــــِت  ــــــــي ب حلــــــــــرمــــــــــِة   واخـــــــــ�ـــــــــســـــــــْع 

هــــــاديــــــنــــــا اهلِل  ـــــــــــوِل  ر�ـــــــــــس بـــــــبـــــــيـــــــِت  ـــــــــــْل   واحـــــــــــل

 واْغ�������������َش »ال����ب����ق����ي����َع« وم������ن ك�����ان�����وا م���ي���ام���ي���ن���ا)1(

 يــــــــــــــوٌم اأغـــــــــــــــــرُّ وقـــــــــــد اأخـــــــــــــــــزى اأعــــــــــاديــــــــــنــــــــــا)2(

روابـــــــيـــــــنـــــــا يف  ومــــــــــــاتــــــــــــْت  اإبــــــــــــــــــــــــاًء  ــــــــْت   عــــــــا�ــــــــس

ــــــاُء حُتــــيــــيــــنــــا ــــــس ــــــقــــــعــــــ� ـــــــــُه الـــــــــــعـــــــــــزُة ال  تـــــــــاريـــــــــُخ

 ُج�����������ن�����������داً اأُب������������������������اًة واأ����������ض���������ي���������اف���������اً م�����وا������ض�����ي�����ن�����ا

نــــــواديــــــنــــــا يف  ُيـــــــــــــــــروى  زال  مـــــــــا   والـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــُر 

ُي������غ������ري������ن������ا ك��������������ان  ن�������������������ض���������راً  اهلل   ف��������������اأن��������������زَل 

�������ل���ي���ن���ا)3( ِغ�������ضْ امل�����������وَت  ذاَق  ال�����ك�����ف�����ِر  ����������ُة«   »اأُم����������يَّ

 تــــــــــــعــــــــــــداُدُه جــــــــــــــــــاوزْت األـــــــــفـــــــــاً و�ـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــا)4(

 واملـــــــــجـــــــــُد والــــــنــــــ�ــــــســــــُر ُطــــــــــــــــــّراً مــــــــن اأمـــــانـــــيـــــنـــــا

)5( م�����راث�����ي�����ن�����ا  ت�����ك�����ت�����ْم  وال  ُغ����������������زاًة   وان����������������دْب 

ري�����اح�����ي�����ن�����ا ب���������ل  وروداً  ع�����ل�����ي�����ه�����م   وان���������������������ُرْ 

ــــَر متــــكــــيــــنــــا)6(  لـــــيـــــٌث يـــــ�ـــــســـــوُل ويــــبــــغــــي الــــنــــ�ــــس

 وك����������ن����������َت ب��������������������دراً ورم������������������������زاً ه������������ادي������������اً ف����ي����ن����ا

 َف�����������ْت�����������ٌح م��������ب��������ٌن م����������ن االأجم�������������������������اِد ُي����ع����ل����ي����ن����ا

ف����ي����اف����ي����ن����ا يف  اأ����������ض���������ح���������ْت  احل����������������ِق  ���������ُة   ����������ض���������ريَّ

 اأر���������������شَ »امل������������������زاِر« وك�������ان�������وا خ��������رَي غ������ازي������ن������ا)7(

�����ق�����ي�����ن�����ا َي�����������ضْ ك�������������ان  غ�������ي�������ث�������اً  اهلُل   ف��������ج��������اده��������ا 

ي���ح���م���ي���ن���ا اهلِل  و��������ض�������ي�������ُف  ال�����������رج�����������اِل   ِف����������ْع����������َل 

 تـــــلـــــك الـــــــبـــــــطـــــــولُت مـــــــا زالـــــــــــت ُتـــــبـــــاهـــــيـــــنـــــا)8(

 لـــــــ�ـــــــســـــــَن اإمـــــــــــــــــــــــاًء ولــــــــ�ــــــــســــــــَن مــــــــــن جـــــــواريـــــــنـــــــا



92

ح�������اف�������ل�������ٌة اأي����������������������������اُم  ل��������ن��������ا  ال����������������ع����������������راِق   ويف 

»ُم����ع����ت���������ض����ٌم« ال������������روم  ب�������اأر��������ش  ُي���������ض����ت����غ����اُث   اإْذ 

بــــــاقــــــيــــــٌة الإ�ـــــــــــــــســـــــــــــــالِم  يف  ــــــــادُة  ــــــــي ــــــــس ــــــــ� ال  لـــــــنـــــــا 

 وارحـــــــــــــــــــْل لأنـــــــــدلـــــــــ�ـــــــــصٍ وانــــــــــظــــــــــْر عــــجــــائــــبــــهــــم

مــــــاثــــــلــــــًة الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ  يف  وقـــــــــــائـــــــــــَع   واذكــــــــــــــــــــــْر 

 واذك���������������ْر ب�����ف�����خ�����ٍر »���������ض��������الَح ال���������دي���������ِن« رائ������دن������ا

م�����اآمت�����ن�����ا يف  وان������������������دْب  ب�����ن�����ف�����������ض�����َك   وان�������ه���������������شْ 

 والــــــــــقــــــــــد�ــــــــــصُ بــــــــاكــــــــيــــــــٌة مــــــــــن حـــــــــــــرِّ لــــوعــــتــــهــــا

ُيـــــخـــــلِّـــــ�ـــــســـــهـــــا لــــــــيــــــــٌث  األ  ـــــتـــــغـــــيـــــُث  تـــــ�ـــــس  اإْذ 

 يـــــــــــومـــــــــــاً تـــــــــ�ـــــــــســـــــــوُل بـــــــلـــــــبـــــــنـــــــاٍن و�ـــــــســـــــاحـــــــتـــــــِه

ــــــــا ــــــــن اأُمــــــــت ــــــــــِب  قــــــــــل يف  ــــــــهــــــــا  ــــــــازل مــــــــن  تـــــــبـــــــنـــــــي 

ـــهـــا ـــيـــمـــُت ـــــالُحـــــهـــــا الـــــــــغـــــــــدُر والإخــــــــــــــــــــــالُف �ـــس  �ـــــس

ـــــــــنـــــــــا وُكــــــــــــــــــــَل املــــــــــكــــــــــِر األـــــــَفـــــــْيـــــــنـــــــا  ُكـــــــــــــــــاًل األـــــــــْف

لــــقــــائــــلــــهــــا ُتـــــــ�ـــــــســـــــغـــــــوا  ل  الــــــــــعــــــــــروبــــــــــِة   بـــــــنـــــــي 

دوا الــــــ�ــــــســــــهــــــَم لـــــــــــــالأعـــــــــــــداِء قـــــاطـــــبـــــًة  و�ـــــــــــــســـــــــــــدِّ

اأَل���������������ٍق يف  ل��������الإ���������ض��������الم  ال�������ع�������ه�������َد  دوا   وج�����������������������دِّ

 حــــــــتــــــــى تـــــــــــعـــــــــــوَد لــــــــنــــــــا اأجمـــــــــــــــــــــــــاُد �ــــــســــــائــــــعــــــٌة

 تــــــلــــــك الــــــــفــــــــتــــــــوُح ومــــــــــــا �ــــــســــــاغــــــت اأيـــــــاديـــــــنـــــــا

يـــــــدانـــــــيـــــــنـــــــا)9( �ــــــســــــعــــــٌب  ول  غـــــــيـــــــاثـــــــاً   ُكـــــــــّنـــــــــا 

ــــــــوكــــــــاً وكـــــــــــانـــــــــــوا ِمـــــــــــــــْن مـــــوالـــــيـــــنـــــا ــــــــل ـــــــــا ُم ـــــــــّن  ُك

 »وط������ن������ج������ُة« ال�������غ�������رِب اأم�����������ض�����ْت م������ن اأرا�����ض����ي����ن����ا

 اأيــــــــــامــــــــــهــــــــــا الـــــــــــغـــــــــــُر مـــــــــــا زالــــــــــــــــــت ُتــــــنــــــاديــــــنــــــا

 »وال�������ق�������ط�������َز« ح��������يِّ وح����������يِّ جم��������َد ح����ط����ي����ن����ا)10(

 ِف��������ع��������َل ال�������ي�������ه�������وِد وم����������ا �������ض������ام������وا ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ا

 وقـــــــــبـــــــــُة الــــــــقــــــــد�ــــــــصِ تـــــ�ـــــســـــكـــــو مـــــــــن مــــاآ�ــــســــيــــنــــا

����ل����ي����ن����ا ����ل����ي����ه����ا وَت���������ضْ  »ُح��������ث��������ال��������ُة« احل�������ق�������ِد َت���������ضْ

ـــــريـــــنـــــا  حـــــــــــربـــــــــــاً تـــــــــــــــــــــروُم حـــــــــــزيـــــــــــرانـــــــــــاً وتـــــ�ـــــس

 تـــــــرعـــــــى الـــــــفـــــــيـــــــايف وُتــــــ�ــــــســــــقــــــى مـــــــــن مـــــاآقـــــيـــــنـــــا

 ِمــــــــــــْن �ــــــســــــالــــــِف الـــــــــدهـــــــــِر والأيــــــــــــــــــــــاُم ُتــــْنــــبــــيــــنــــا

 و�ـــــــــســـــــــورُة الــــــــيــــــــوِم لــــيــــ�ــــســــْت اأَمـــــــــ�ـــــــــصَ مـــا�ـــســـيـــنـــا

مــــ�ــــســــاعــــيــــنــــا يف  ـــــــــــــــــــــــــّدوا  َوِج الــــــــــــنــــــــــــزاَع   دعــــــــــــــوا 

 وان���������ف���������وا اخل���������������الَف ف�����ق�����د اأوه���������������ى م����رام����ي����ن����ا

 وخ������لِّ�������������ض������وا ال�������ق�������د��������شَ حم���������������راَب امل�������ض���ل���ي���ن���ا

َب����واك����ي����ن����ا �������ْوا  َت�������ْن���������������ضَ وال  اجل����������������راَح  �������وا   ف�������اأ��������ضُ

1- البقيع: مقربة اأهل املدينة املنورة.
2- بدر: غزوة بدر.

3- هو بالل بن رباح ر�سي اهلل عنه، هو اأمية بن خلف.
»اأبا  الر�سول  يلقبه  كان  ه�سام«،  بن  »عمرو  اأبو جهل  هو   -4

احلكم«.
5- اأُُحد: غزوة اأُُحد.

6- هو حمزة بن عبد املطلب ر�سي اهلل عنه.
7- املزار: قرية جنوب الأردن وقعت بقربها معركة موؤتة.

8- هي خولة بنت الأزور ر�سي اهلل عنها.
9- هو اخلليفة العبا�سي املعت�سم بن هارون الر�سيد.

10- �سالح الدين: بطل معركة حطني. القطز: قائد معركة 
»عني جالوت«.
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يــــــوم الــــكــــرامـــــــة

     �سعر: حممود ح�سني عبيد اأبو �سعيليك
              وزارة الثقافة

ــوُد ـــ ـــ ـــ ــهـــ ـــ ـــ ــ�ــس ـــ ــمـــ ـــ ــا الـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــومـــ ـــ ـــ ـــــــِة ي ـــــــرامــــ ـــــــكــــ يــــــــــــــوُم الــــ

ف�����������ت�����������زي�����������ن�����������ي ع�����������م�����������اُن زه�������������������وا ب�����������االآل�����������������������������������ي

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــهـــ ــلـــ ــزيـــ لـــــــيـــــــ�ـــص يـــ ـــٌة و  ــــ ـــحــــ ــــ ــِر رائــــ ـــ ـــ ــ�ــس ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ل

ــــُز الـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــولـــــــــــِة والــــــــفــــــــــــــــــــدا ـــــ قـــــــــــواتـــــــــــنـــــــــــا رمـــــ

ـــال عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــــــدا ـــنــــ ـــمــــ وعـــــــريـــــــنـــــــهـــــــا �ـــســـــــعـــــــُب الــــ

ه�������ي ل�������ي�����������َش ي�����ع�����رف�����ه�����ا ال�������ع�����������دا ه�����������ي ق�����ل�����ع�����������ة

م�����������ر����ض�����������ودٌة ت��������ت��������ح��������ط�����������ُم االآم������������������������ال ف�����������������ي

ــا ـــ ـــ ـــ ــنـــ ـــ ــخـــ ـــا يـــــــاأبـــــــى الـــــــــــمـــــــــــذلـــــــــــَة و الـــ ــــ ـــهــــ ــــ ــــ ـــراُب ــــ وتــــ

ــٌل ـــ ـــ ـــ ـــ ــاب ـــ ـــ ــن ـــ ــا عــــــــنــــــــد الـــــــــــنـــــــــــداِء قـــ ـــ ــهـــ ـُــ ـــ ــون ـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ل

زلزٌل ـــــــــــات  ــــ ــــ ــــ ـــــــــــبــــ الـــــــــــنــــ اأوراِق  ـــُف  ــــ ــــ ـــيــــ ــــ ــــ ـــفــــ ــــ وحــــ

ق�����������وا ف���������ا�����ض���������اأْل ب�������ن�������ي ����ض�������ه�������ي�������وَن ك�������ي�������ف ت�����م�����زَّ

واأنَّ �ـــســـــــــــــــدٌق  ـــــــا  ــــ ـــــــنــــ ـــــــالــــ رجــــ اأنَّ  يــــــــنــــــــبـــــــــــيـــــــــــك 

ــا ــمـــ ـــ ــلـــ ــثـــ ـــادة مـــ ــــ ـــهــــ ـــ�ـــســــ ـــِل الــــ ــــ ـــيــــ ـــلـــى نــــ ـــوا عــــ ــــ ـــر�ـــس حــــ

ــم ـــ ـــ ـــ ــهـــ ـــ ــائـــ ـــ ــدمـــ ـــ ـــــــروا بـــ ـــــــطــــ ـــُد الـــــــكـــــــرامـــــــِة �ـــســــ ـــنــــ جــــ

ًـــــــــــــــــا مــــــــتــــــــوهــــــــمـــ بـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــ�ـــســـــــــــه  الــــــــــــــعــــــــــــــدُو  زجَّ 

ق��������ل��������وَب��������ه��������������م اأزاَغ  م�����������ا  ه�����������ن�����������ال�����������َك  ف�����������������راأوا 

تـــــــنـــــــاثـــــــرْت و  ـــرْت  ـــايــــ ـــطــــ ــــ ت ـــوَم  ـــ�ـــســــ ـــجــــ الــــ ــــرى  ـــــ ت و 

اأ����ض�����������ط�����������ورُة ال�������ج�������ي���������������ِش ال�������ع�������ت�������ي�������ق ت�����ه�����ت�����ك�����ْت

ال�����������ح���������������ض�����������ن�����������ي�����������������������اِن ل���������������ن���������������ا ف�������اإم���������������ا ع���������������زٌة

ـــــم ـــ ــهـــ ــلـــ ــيـــ ــتـــ بـــــــــــيـــــــــــن قــــــــتــــــــيــــــــلــــــــنـــــا و قـــ ـــاَن  ــــ ـــتــــ ــــ �ـــســــ

ه���������������و ن�����������ض��������رن�����������ا و ف��������خ��������ارن�����������ا وال�����������ع�����������ي�����������ُد

ــُد ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ـــــــداء و زغـــــــــــــــــــردي يـــــــــــــــا غـــ ــــ ـــنــــ ــــ ــــ لـــــــــــبـــــــــــوا الــــ

ــوُد ـــ ـــ ـــ ــقـــ ـــ ــه عـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ــل ـــ ـــــــو تـــ ـــاِن و لــــ ــــ ــــ ــــ ـــزمــــ ــــ ـــداأ الــــ ــــ ــــ �ـــســــ

ـــــــوُد ــــ ــــ ـــــــدود اأ�ـــســــ ــــ ــــ ـــــــحــــ ـــول الــــ ــــ ــــ وجــــــــــــــنـــــــــــودهــــــــــــــا حــــ

وال�����������ن���������������ض�����������ُر ف���������������وق ل��������وائ��������ه��������������ا م��������ع��������ق�����������������وُد

اأ����ض���������������واره���������������ا ف���������������وَق ال�����������ن�����������ج�����������وم ب�����������ن�����������������������وُد

ــوُد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا مـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــدوهــــ ــــ ــــ ـــا وعــــ ــــ ــــ ــــ ـــهــــ ــــ ــــ ــــ اإذللــــ

ــوُد ـــ ـــ ـــ ــحـــ لـــ ـــــن  ــيـــ ــعـــ ـــ ــامـــ ـــ ــطـــ ـــ ــلـــ ـــ ـــ لـــ ــا  ـــ ـــ ــهـــ ـــ ـُــ ــولـــ ـــ ـــ ــهـــ ـــ ـــ ـــ �ــس و 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروُد و ورودهـــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــٌة 

ـــوُد ــــ ــــ ـــُر اأقــــــــــــــنـــــــــــيـــــــــــِة الـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــاه رعــــ ــــ ــــ ـــــــريــــ ــــ وخــــ

ــُد ـــ ـــ ــديـــ ـــ ـــ ــُم الـــــــــــكــــــــالم حـــ ـــ ــل ـــ ـــ ــو عـــ ـــ ـــ ـــ ـــــَك ل ـــ ــيـــ ـــ ـــ ــبـــ ـــ ـــ ــنـــ ـــ ـــ يـــ

ــُد ـــ ـــ ـــ ــدي ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــــــى �ــس ـــــــوغــــ ــــ ــا يـــــــــــــــوَم الــــ ـــ ــنـــ ـــ ــكـــ ـــ ــيـــ ـــ ـــ ـــ ــل ـــ ـــ مـــ

ــوُد ـــ ـــ ـــ ــهـــ ـــ ـــبِّ الـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــاء يـــ ــــ حـــــــــــر�ـــســـــــــــْت عــــــــلــــــــى حــــ

ــُد ـــ ــريـــ ـــ ــى و يـــ ـــ ـــ ــل ـُــ ــعـــ ـــ ـــ ــن يــــــــهــــــــوى ال ـــ ــمـــ ـــ ـــ مــــــــثــــــــاًل لـــ

ــوُد ـــ ـــ ـــ ـــ ــعـــ ـــ ـــ ـــ ي و  نـــــــــــزهـــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــَة  اأنَّ 

ــُد ــيـــ ـــ ـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــــــول الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاِء تـــ ــــ والأر�ــــــــــــصُ مـــــــــــن هــــ

ـــــــوُد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــا وزنــــ ــــ ـــــــهــــ ــــ ـــــــدامــــ ــــ ـــــــن حـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــا اأقــــ ــــ مــــ

ـــــــروُد ــــ ــــ وتــــــــ�ــســــــــاقــــــــطــــــــْت تــــــــحــــــــت الـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــوِد قــــ

ـــــُد ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــكـــ ـــ تـــ و  الــــــــعــــــــــــــدا  ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدمـــ ـــ تـــ ــٌة  ـــ ـــ ــت ـــ ــيـــ ـــ مـــ اأو 

ـــــــاوْت �ـــســـــــــــــــــــادٌة وعــــــــبــــــــيــــــــــــــُد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ�ـــســــ ـــى تــــ ــــ ـــتــــ ــــ ومــــ
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ـــاَن و خـــــــّلـــــــــــــــدوا ــــ ـــن ـــجــــ ـــا �ـــســـــــكـــــــنـــــــوا الــــ ــــ ـــداوؤن ـــهــــ ــــ �ـــس

ـــَم خـــــــالـــــــديـــــــــــــــن ـــنــــ ـــهــــ ـــنـــــــوا جــــ ـــكــــ وجـــــــــنـــــــــودهـــــــــم �ـــســــ

�������������َوُر ال���������ك���������ت���������اِب ت�������ن�������زل�����������ْت ف���������ي ج�����ب�����ن�����ه��������م �������ضُ

ـــــم ــهـــ ــنـــ ــيـــ ــعـــ ـــِث تـــ ــــ ـــديــــ ـــحــــ ـــِم الــــ ـــلــــ ـــعــــ ــــــورُة الــــ هـــــي ثـــــــ

ج�����������م�����������ع�����������وا ع�����������ل���ى ع���������ل���������ٍم ب�������������دار ف��������ن�����ائ�����ه��������م

ـــــا مـــــــــــن هـــــــــــــــنـــــــــــا ـــــوًم ــــــــداَء يــــــ ـــــــــ ــــُل الأعـــــــــ ــــاتـــــ ــــقـــــ ـــــ ون

ـــلـــى الـــــــقـــــــ�ـــســـــــيـــــــــــِة قـــــــــد جـــــــرى ــــُم الإلــــــــــه عــــ ـــــ ــــْك ُحـــــ

ل�����������ي���������������َش ال��������������ف��������������الُح ب���������اآل�������������������ة ف�����������ت���������������اك�����������������������������������ٍة

ــُد ـــ ـــ ـــ ـــ ــزيـــ ـــ ـــــــع الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــاِن مـــ ـــه مــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ولــــــــــــــدى الإلــــ

�ــســـــــــــديـــــــــــُد و  زقـــــــــــــــوُمـــــــــــــــهـــــــــــــــــــا  ــم  ـــ ـــ ــهـــ ـــ ـــ ــامـــ ـــ ـــ ــعـــ ـــ ـــ طـــ

ف�����������ال�����������ق�����������وُل ف�����������ي ت��������ع��������ظ��������ي��������م��������ه��������م م�������������������ردوُد

ه�����������م ف�����������ي االأر���������������شِ ����ض�����������وف ي�����������زي���������������ُد وع�����������ل�������وُّ

ــُد ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــوحـــ ـــ ــتـــ ـــ ــَر الـــ ـــ ـــ ــ�ــس ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ــُي ـــ ـــ بـــــــــــعـــــــــــَد الــــــــعــــــــلــــــــوِّ ل

نـــــــــــ�ـــســـــــــــوُد بـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــا و  ـــُع  ــــ ـــرجــــ ــــ ــــ ن ـــوَف  ــــ ــــ ـــس ـــ� ــــ ــــ ول

ـــــــُد ــــ ــــ ـــــــريــــ ـــا يـــــــــــ�ـــســـــــــــــــــــا ويــــ ــــ ــــ ــــ ــــُه يـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل مــــ ـــــ ــــل ـــــ وال

و�ـــســـــــــــمـــــــــــــــــــــــوُد  عـــــــــــــــــــقـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــدٌة  ـــالَح  ــــ ــــ ــــ ـــفــــ ــــ الــــ اإنَّ 

�  �  �
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ُدُه اأردِّ �����ع�����������ِر  ال�����������ضِّ ف�����������ي  ب�����ي�����������ٌت 

ـــــُب اأمــــتــــعــــتــــــــــــــي ـــــِه حـــــقـــــائــــــ ــــــ ـــــذكـــــيــــــ ُت

اأف��������ك�����������������اري درُة  ت�������������ض�������������ع������ُل�������������ُه 

األ������ف������اُظ�������������ُه ت����ن����ه��������������ُل م�����������ن ع�������ض�������ٍق

�����������ُه ي����رق���������شُ ف���������ي ف�����������رحٍ  وَع�����رو������ضُ

ــــِر ُتــــنــــاجـــــــــيــــِه ـــــ ــــعـــــ مـــو�ـــســـيـــقـــــــى الــــ�ــــسِّ

ـــــِة يـــجـــمـــعـــــُــــــــــه ـــــُث الـــــفـــــرحــــــ ــــــ وحـــــديــــــ

هـــــــــــوًى ــــِه  ــــثــــنــــيـــــ َيـــــ اأن  ــــُل  ـــــ ـــــ يــــقــــَب ل 

ــــُه ـــــ ـَــــ ــــَئ لــــوعــــتـــــ ـــــ يـــــحـــــتـــــــــــاُج لــــيــــطــــفـــــ

ــــاأً ــــكـــــ ــــــــي مــــت ـــــــُذ مـــــــــــــــــن روحـــــــــ يـــــــاأخــــــــ

ي�����������ض�����ت�����������������اُق ل����ي���������ض����ن���������َع ق����اف����ي��������������ًة

َمـــــلـــــَهـــــُمـــــــــــــــــُه قـــــمـــــــــــحٍ   بـــــيـــــــــــدر ِ  يف 

مـــوا�ـــســـُمـــــــُه ــــرِو  ـــــ ـــــ الــــ�ــــسَّ ـــُر  ــــ �ـــســـجــــ اأو 

ـــــُر الــــــزيــــــتــــــــــــــــــــوِن يـــــ�ـــــســـــامـــــــــــُرُه عـــــطــــــ

ي���������ض����اأُل����ن���������ي ب���������ض����م���������وخٍ   َف�������������َرَن�������������ا 

وب�����ف�����خ�����������ٍر ي�����رق�����������ُب ف��������������ي ����ض���غ�����������ٍف

ب�������رك���������������اٌن ي����غ����ل��������������ي ف�����������������ي دِم��������������������ِه

ف������ل������ع�������������لَّ م��������ك�����������������اَن ط������ه������ارت�������ِ�������������ِه

������ض�����������وٍق ف�������������ي  اأت�������ي�������ُت���������������َك  اأردنُّ 

غ����رب����ِت����ن���������ا ف�����������ي  ل����ن���������ا  اأن�������������������َت  اإْذ 

ـــا ــــ ـــن ـــاجـــَع ــــ�ــــصُّ مـــ�ـــس ـــــ ــــــــــاَك تــــقـــــ روؤيـــــــــــ

ــــــا عـــ�ـــســـقـــــًــا ـــــــ اأنــــــعـــــــــــــْم بــــالــــو�ــــســـــــــِل اأي

ن�����������ض�����ك�����������ُر ل�����ل�����خ�����ال�����������������ِق اأوب�����َت�����ن�����������������ا

ُدُه اأردِّ ال�����������ض�����ع�����������ِر  ف�����������ي  ً����ا  ب����ي���������ت�����

عـــــــــــــّزا لـــــنـــــــــــا  الأردنُّ  عـــــــــــــــا�ـــــــصَ 

ــــــُدُه ـــــــ اأُنــــــ�ــــــســـــــ اإْذ  بـــــــــــــــِه  واأهـــــــيـــــــــــــــــــــــُم 

ُدُه ـــــــدِّ ــــــوِق يـــــــجــــــــ ـــــيـــــُب الــــــ�ــــــســـــــ ــــــ ولـــــهــــــ

ـــــــاُر الـــــغـــــربـــــــــــــــــِة تـــــــــــوقـــــــــــُدُه وجـــــــمــــــــ

وم�����ع�����ان�����������ي ال������ف������رح�������������ِة ت�����رف�����������������ُدُه

ُت�������ب�������ع���������������ُدُه ال  ق�������اف�������ي���������������ٍة  ف��������������������ي 

تـــــــفـــــــقـــــــــــــــُدُه ل  ـــــــُه  ــــــــ ـُـــــــ ـــــــالغـــــــتــــــــ وبــــــــ

ُدُه وحـــــــديـــــــــــــــُث الــــــبــــــــــــــــــــوؤ�ــــــصِ يـــــــبـــــــــــــــدِّ

ــــــُدُه ـــــــ ِّـــــــ ُيــــــقــــــيـــــــ هـــــــــــــــــــــــواُه  اإنَّ  اإْذ 

م�����������������������اًء ل�����ل�����ج�����م�����������������ِر ف�����ي�����خ�����م�����������ُدُه

ــــــُدُه ـــــــ ـــــُن الـــــقـــــلـــــــــــِب يــــــو�ــــــسِّ ـــــيــــــ وحـــــنــــــ

ف�����������ي ظ�������������لِّ ح�����������������������روٍف حت�����������ض�����������ُدُه

َم�����رق�����������������ُدُه ال�����دوح�����������������ِة  ف�������������يُء  اأو 

مــــــوعـــــــــــــُدُه الـــــكـــــرمـــــــــــِة  ـــــَت  ــــــ حتــــــ اأو 

ـــــــُدُه ــــــــ ـــــــُر الــــــــرمــــــــــــــــــــــــــاِن ميـــــــجِّ ــــــــ زهــــــــ

؟ غـــــــــــــــُدُه  اأم  جمـــــــــــٍد  حــــا�ــــســـــــــُر  ذا 

م�����ول�����������������ُدُه ق�������������ارب َ ق���������د   ... ً����ا  ح����ب�����

ــــــــورُدُه ـــــــــ ــــــبِّ ومـــــــــ ـــــــ اإكـــــ�ـــــســـــيـــــــــــُر احلـــــــ

حم�������������������راُب امل������ج�������������ِد وم������ع������َب��������������������ُدُه

ــــــــــــــــــــُدُه ـــــِل يــــــوؤيِّ ــــاُر الـــــو�ـــــســــــ ـــــ مــــ�ــــســــمـــــ

ورائـــــــــــــــــــــــــُدُه ـــــِر  ـــــفـــــخــــــ ـــــل ل رمــــــــــــــــــــز ٌ 

ــــــُدُه ــــــا نــــــفــــــقـــــــ ـــــــ ــــــــــُرنــــــــــا مـــــــ ـــــــــــ ــــــــــذكِّ وُت

ــــُدُه ـــــ ـــــ ـــــــــلــــٍب مــــقــــ�ــــسَ ــــد هـــــــــــــــاَم بــــقـــــ ـــــ قـــــ

ــــــــــُدُه ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــُدُه ونــــــــــوحِّ ــــــــــــ ــــــــــــ ومنـــــــــــجِّ

ـــــــُدُه اأنـــــــ�ـــــــســــــــ اإذ  بـــــــــــــــــِه  ـــــــــُم  واأهـــــــــيــــــــــ

ـــــــُدُه ــــــــ ـــــــيِّ عــــــــنـــــــــــــــــواُن املـــــــجـــــــــــــــِد و�ـــــــس
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يوم المرور 
  �سعر : غازي اإ�سماعيل املهر  

             تربية الزرقاء الأولى

�سوت :

بكلِّ الدروْبحوادُث �سرٍي

تهّز القلوْب�سوارُع رعٍب

فاأين امل�ضرْي ؟اأماٌن توارى

م�سهد :

لطفٍل جريْحدوّي �سياٍح

ل�سيخ ك�سيْحنداٌء حزيٌن

تهّز ال�سمرْيفواجُع �ضرٍي

جمموعة اأ�سدقاء املرور ميلوؤُون الطرقات وين�سدون معا : 

رفاَق الطريْقرفاقي رفاقي

بروح الفريْقلنحيا �سوًيا 

بيوِم املروْر�سباًحا جتّلى

يطلق �ضرطي املرور �ضافرته ثم يدعو اجلميَع:

لنبني ال�سالْمفّهيا جميًعا

بغري ا�سطداْمطريًقا اأميًنا

لأمن امل�سرْيلندعو اجلميَع

فيجيب ال�ضائقون :

لأجِل الوطْن�سنربم عهًدا 

رزيٍن وفْنن�سوُق بطبٍع 

بكلِّ �سروْربذوٍق ن�سوُق 

جمموعة اأطفال على الطريق تت�ضاءل :

�سغاُر احلياْةونحن ال�سغاُر  

بفعِل اجُلناْة ُتراُق دمانا

فاأين ال�ضمرْي ؟متادوا بطي�ٍص  

م�سرحية من ف�سل واحد
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جمموعة ال�سائقني تعاهد نف�سها :

واأجِل بالديلأجِل ال�سغاِر 

بكلِّ ر�ساِد�ضنم�ضي  بدرٍب

بعمر الزهوْرونحمي ال�سغاَر

�ضرطي املرور: واأنتم اأيها امل�ضاة �ضبب يف احلوادث؟  فيجيب امل�ضاة :

تخذنا الر�سيْففنحُن م�ضاٌة

بكلِّ الظروْفممراً اأميناً

بحر�ٍص ن�سرْيوعند العبوِر

وي�سيف �سرطي املرور قائال:  

لكلِّ امل�ساْة�سنحفُظ حًقا

بدون جناْةر�سيًفا اأميًنا

حقوَق العبوْرلنعطي امل�ساَة

املجموعة ب�سوت واحد :

ُتريق الدماْءكفانا حوادَث  

بكّل رجاْء�سندعو �سوًيا

بيوِم املروْرلنحيا الآماَن
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ـُم المعلِّ

�سعر: يو�سف اأحمد اأبو زبيد
          الأغوار ال�سمالية

هــــــــــــَو مـــــ�ـــــســـــنـــــُع الأجـــــــــــــيـــــــــــــاِل مـــــــنـــــــُه تــــعــــلــــمــــْت

ه�����������������َو ل���������ل���������ي���������ايل احل�������������ال�������������ك�������������اِت ي������ن������ريه������ا

اأ�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاوؤه و�ــــــــــســــــــــفــــــــــاتــــــــــه عـــــــــربـــــــــيـــــــــٌة

اأنـــ�ـــســـفـــُتـــهـــاأخـــتـــاه عـــــــذًرا يــا  اإن قـــلـــُت عـــنـــُه مــعــلــمــاً 

م��ع��ل��م��ت��ي ال��ت��ي��ال ف����رَق ع��ن��دي ب����َن ح���م���زَة اأو مها

ـــــهـــــاإن  ـــــا�ـــــسَ ــــــ�ــــــســــــرى ملــــــــن جــــــعــــــَل املـــــــــــــــــداَد ر�ـــــس ُب

الــــــوغــــــى يف  ـــــامـــــى  ـــــس ـــــ� ـــــن ال خـــــــيـــــــُل  حـــــمـــــحـــــمـــــْت 

ــــــــمــــــــاُء وعــــــــــــلــــــــــــى يــــــــــــــديــــــــــــــِه تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــددْت ظــــــــل

ك��������ال�����������������ض��������م��������ِع ي�������������ح�������������رُق ذاَت�������������������������ه ف�������ف�������ن�������اُء

�ــــــــســــــــيــــــــمــــــــاُء  ــــــــــهــــــــــا  طــــــــــيِّ يف  ـــــــــهـــــــــا  وجـــــــــمـــــــــيـــــــــُع

ف��������ث��������ن��������اُء م�����������رب�����������ي�����������اً  ع����������ن����������ه  ق������������ل������������ُت  اأو 

ــــــــــيــــــــــاُء الأ�ــــــــــس تــــــلــــــتــــــقــــــي  اإذ  مــــــثــــــلــــــنــــــا  لـــــــــــــــِك 

عــــــــنــــــــَد الـــــــــطـــــــــمـــــــــوِح تـــــــــ�ـــــــــســـــــــاوِت الأ�ـــــــــســـــــــمـــــــــاُء 

ي������������ا ل����������ي����������َت ���������ض��������ع��������ري ح������������رُف������������ه اأف������������ي������������اُء

ف��������ب��������غ��������رف��������ِة ال�������������������ض���������فِّ ال�����������ع�����������ل�����������وُم ب��������ن��������اُء

�  �  �
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اأجداُدنا  اأحباُبنا

الطالبة: رغد حممد ال�سيد 
 مدر�سة اليوبيل الذهبي الثانوية للبنات

ه��ا ه��ي ع��ق��ارب ال�����س��اع��ة ت���دور لتعلن 
اقرتاب موعد قدوم جدتي اإلينا، وب�سراحة 
اأن  ى  واأمتنَّ اإلينا،  قدومها  اأحب  ل  مطلقة.. 
موعد  ليحني  حل��ظ��ات  الزمن  يف  ُي��خ��ت��زل 

رحيلها. 
الباب،  جر�ص  �سوت  �سمعي  اإل��ى  تبادر 
وها هو �سوت جدتي يقرتب، وما كان يتكرر 
امل��رة  ه���ذه  م���رة ح�سل يف  ك��ل  ح��دوث��ه يف 
ا؛ فبعد ال�سالم والرتحيب جتل�ص جدتي  اأي�سً
البطولية وذكرياتها  ق�س�سها  برواية  وتبداأ 
باأنها  هي  تعتقد  التي  ب��الأح��داث،  احلافلة 
ها  مفيدة وممتعة، اأما بالن�سبة يل فكنت اأَُعدُّ
جدتي  كالم  تقوله  وجمرد  مُملَّة،  ا  ق�س�سً
كل  وب��ع��د  اأك���رث،  ل  ع�سالتها  ل�ستعرا�ص 
موقف بطويل ترويه لنا جدتي تقول عبارتها 

املاأثورة: »ما اأعزُّ من الولد اإل ولد الولد«.
كنت اأ�سعر بال�سخرية عند �سماعي تلك 
العبارة، مل تكن تعني يل الكثري، بل مل اأفكر 

بها اأبًدا، ومل اأقف عندها حلظة واحدة.
ت الأي���ام حزينة  وعلى ه��ذا احل��ال م��رَّ

تارة وف�َِرحة تارة اأخرى ........
�سوت �سيارة الإ�سعاف يعلو.. هيا اأنزله 
من ال�سيارة .. هيا اإلى غرفة العمليات.....

يف  النزيف  اإيقاف  نريد  امل�صرط..  اأعطني 
احلال .....
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جر�ص الهاتف يرن، جتيب اأمي: »ماذا ... ماذا تقول؟..  ولدي 
�سامي؟..  م�ستحيل!!!«

عائلتنا باأكملها اأمام غرفة العمليات، خرج الطبيب وقد ظهر 
عليه الإرهاق،

الذي ح�سل معه ؟؟  ما هو  ما  �سامي؟   »دكتور.. كيف  اأب��ي: 
و�سعه ال�سحي؟ 

اأرجوك اأخربنا......«
ب����داأ ال��ط��ب��ي��ب ب��ال��ك��الم والرت���ب���اك ظ��اه��ر ع��ل��ي��ه: »���س��ام��ي 
..  مممممممممم ..... جيد، حمًدا هلل ا�ستطعنا اإيقاف النزيف، 

ولكن.......«
ماذا  ماذا؟  تكلم  لكن  »لكن؟!....  مرتفع(:  )ب�سوت  جدتي 

تنتظر؟«
له  �ص  تعرَّ الذي  امل��وؤمل  احل��ادث  نتيجة  »ب�سراحة..  الطبيب: 
�سامي تعطلت كليتاه عن العمل، واإن مل جند كلية بديلة يف احلال 

ف�ستتعر�ص حياته للخطر«.
ا  منَّ اأح��د  ي�ستِطع  ومل  اجلميع،  وج��وه  على  ال�سدمة  ظهرت 

الكالم.....
فما كان من جدتي اإل اأن حلقت بالطبيب وقالت له: »دكتور.. 
ماذا  جند  مل  واإن  ل�سامي؟  متربع  اإيجاد  غري  اآخ��ر  حل  يوجد  األ 
�سيح�سل ؟ اأريد اأن اأعلمَك باأنني لن اأ�سمح بتعري�ص حياته للخطر 

ما دمت على قيد احلياة«. 
نحتاج  نحن  الو�سوح،  مبنتهى  معِك  اأتكلم  »�سوف  الطبيب: 
اأحد من عائلتكم  ي�ستطيع  لهذا،  ملتربع يف احلال، ول يوجد بديل 
املتربع �ستكون  باأن حياة هذا  اأخربِك  اأن  اأريد  له، ولكن  اأن يتربع 

يف خطر«.
�سمتت جدتي للحظات ثم �ساألت الطبيب بثقة: »يف اأي طابق 

من هذا امل�سفى تقومون باإجراء فحو�سات تطابق الكلى؟«
الطبيب: »ملاذا ؟«..  ثم بعد ثواٍن قليلة قال: »اأنت ؟!«

اأنا ؟! نحن نتكلم عن �سامي  اأكون  اأنا، وملاذا ل  »اأجل  جدتي: 
ال�ساب الو�سيم الباّر بوالديه، هو �ساب يف مقتبل عمره مل يَر �سيًئا 

من حياته بعد، لن اأدعه ميوت!! لن اأدعه ميوت!!«
اأت�سمعينني؟  �سة للخطر،  : »لكنَّ حياتِك �ستكون معرَّ الطبيب 

�سة للخطر، فاأنِت امراأة كبرية يف ال�سن«. �ستكون معرَّ
ع بكليتي ل�سامي مهما كلَّفني الأمر ومهما كانت  جدتي: »�ساأتربَّ

النتائج«.
يف اليوم التايل.. 

وجهه عالمات احلرية،  على  وقد ظهرت  علينا  الطبيب  اأقبل 

فقال لنا: »�سوف اأقول لكم هذا اخلرب الذي ل اأعلم اأهو �سارٌّ اأم ل؟«
قالت جدتي ب�سوق ممزوج ب�سيء من اخلوف: »ما هو اخلرب؟ 

هيا يا دكتور اأخربنا ب�سرعة«.
الطبيب: »لقد تطابقت الأن�سجة، وميكننا اإجراء عملية التربع 

يف احلال«.
اإن كلمة فرح لن تعطي  اأن تطري من فرحها، بل  كادت جدتي 

املوقف حقه من الو�سف.
ماذا اأرى.. اأُيعقل هذا؟   اأُيعقل اأن حتبنا جدتي اإلى هذا احلد؟ 
مبدى حب  اأ�سعر  مل  لأنني  حلم،  يف  باأنني  للحظة  اأح�س�سُت 

جدتي الكبري لنا اأبًدا،
اأو رمبا لأنني مل اأكن اأريد اأن اأ�سعر بذلك. 

اأم اأنني مل اأفكر بهذا املو�سوع، ومل يخطر ببايل اأبًدا؟  
اأو اأنني ...... اأو اأنني....،  اأو اأنني ماذا؟

يا  الدوامة: »هيا معي  الطبيب ليخرجني من هذه  عال �سوت 
�سيدتي اإلى غرفة العمليات«. 

تفارق  ومل  ت��ردد،  اأي  دون  ف��رح  وبكل  ثقة  بكل  جدتي  ذهبت 
الب�سمة ال�ساحرة وجهها اأبًدا.

ما هذا الذي اأراه ؟!! 
ل اأ�سدق ما تراه عيناي، اأاأنا يف حلم اأم يف حقيقة؟

خرب  اإلينا  ليزفَّ  العمليات  غرفة  من  م�سرًعا  الطبيب  يخرج 
جناح العملية، واأن �سامي اأ�سبح على ما يرام.

على  نحزن  اأم  �سامي،  لنجاة  اأنفرح  باحلرية..  جميًعا  اأُ�سبنا 
جدتي؟

لروؤيته،  بالدخول  الطبيب  لنا  �سمح  �سامي  ا�ستيقظ  اأن  وبعد 
الدموع،  وت��ذرف  �سامي  ل  تقبِّ جدتي  وجدنا  الغرفة  دخلنا  وحني 
وتقول له: »حمًدا هلل على �سالمتك، اأخفتنا عليك، حمًدا هلل على 

�سالمتك يا حبيبي«.
كنت  ما  على  الدموع  اأذرف  واأن��ا  الغرفة  من  راك�سة  خرجت 
اأ�سعر به جتاه جدتي، على كل حكمة اأ�سعتها من حكمها، على كل 

ق�سة مل اأ�ستِفد منها، على كل موعظة مل اأعمل بها.
اأن جدتي مل تكن تروي لنا تلك الق�س�ص  اأدركت حينها  فقد 
عبث�ًا اأو ل�ستعرا�ص ع�سالتها كما كنت اأعتقد، واإمنا هي ق�س�ص 

منبثقة عن جتارب جدتي الزاخرة باحلياة.
واأ�سبحت عبارة جدتي املاأثورة ت�سعرين بال�سخرية من نف�سي، 
ًّا  ومن طريقة تفكريي، ومن نهجي يف احلياة، فقد اأثبتت جدتي حق��

اأن�َّه )ما اأعزُّ من الولد اإل ولُد الولد(.
�  �  �
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قوتنا في وحدتنا

الطالبة: رويدة ذيب مو�سى ال�سليحات 
 مدر�سة الفقهاء الثانوية ال�ساملة للبنات

 تربية وادي ال�سري

اأيها  اإليك  لأنظر  العالية  القمة  هذه  على  هنا   ... هنا  اأقف 
اأق��ف   ... جريحة  اأوط���ان  اأم���ام  نف�سي  ف��اأج��د  احلبيب  ال��وط��ن 
اأوطاين  من  يهب  هواء  اأنقى  لأ�ستن�سق  العالية  القمة  هذه  على 
العربية، فاأ�ستن�سق رائحة الدماء... اأقف هنا لأتاأمل بالد الُعرب 
اأمام عا�سفة  الدمار...  اأمام متاهات من  العامرة، فاأجد نف�سي 
زقزقة  برتانيم  لأ�ستمتع  هنا  الدماء...اأقف  و�سيول  الأ�سلحة  من 
زه��ور...  بنظري  اأطفال   ... ميتة  بزهور  فاأتفاجاأ  الع�سافري، 
زهور مل تتفتح ...اأقف هنا لأنظر اإلى ح�ساد القمح من الأر�ص 
لأفرح  هنا  اأقف   ... الأرواح  من  الكثري  الكثري  بح�ساد  فاأتفاجاأ 
فاأحزن ... اأقف هنا لأتعلم فاأجهل ... كفى اأريد مدر�سة لأتعلم. 
نعم لأتعلم.. اأريد طريقا لأذهب م�سيا على الأقدام  اإلى  مدر�ستي 
واأغني َفِرَحة، اأريد �سم�سا ت�سيء دربي، اأريد قلما لأكتب به، هنا 
�ساأجد  اأين  بالدفرت،  القلم واحتفظت  اأ�سعت  نقطة �سعفي، فقد 
مهما  القلم  اأفقد  فلن  عنه  �ساأبحث  نعم  عنه،  �ساأبحث  القلم؟؟؟ 
اأجده وبحثت يف ع�ص هذا  ح�سل ... بحثت يف هذا الطريق فلم 
زمن  منذ  لأنني  بالبحث  م�ستمتعة  اإنني   ... اأجده  فلم  الع�سفور 
قد  معي  يلعبها  كان  �سخ�ص  كل  لأن  »الغمي�سة«  األعب  مل  طويل 
فلم  الأزه��ار  بني  اأبحث  املخيف.  الأحمر  بال�سيل  غرق   ... غرق 
اأين؟؟؟ �ساأبحث يف املتاهة تلك �ساأرفع  اأين �ساأبحث  اأي�سا.  اأجد 

حجرا حجرا فيها؛  لأجد فيها اأ�سخا�سا ترقد حتت هذه احلجارة، 
اأمل  وكلي  اأرفعه،  زال هناك حجر مل  ما  لكن  البحث،  تعبت من 
اأجد القلم حتته، فلما و�سلت ورفعت احلجر... وجدته، لكن  اأن 
النظر فيه فما هو  اأمعنت  القلم م�سكته  ي�سبه  اإنه �سيء  ما هذا؟ 
ال�سريف  اأين  الدين؟؟  �سالح  يا  اأنت  اأين   .... اإن�سان  اأ�سبع  اإل 
اأين  املختار  عمر  اأي��ن  ؟؟  عبدالقادر  اأي��ن  علي؟؟؟  بن  احل�سني 
ذكرتني  تلفزيونية  وقناة  �سوتي  �سدى  �سوى  يجبني  مل  ؟؟؟  اأين 
بوفاتهم جميعا ... �ساأترك هذه املتاهة واأذهب للبحث وراء ذلك 
 .. اأملنا  عن  جميعا  لنبحث  هلموا  الإجابة.  اأجد  علَّني  اجلبل، 
خارجا  الغريب  الظلم  لندفع  هلموا  طموحاتنا..  لنحقق  هلموا 
اأخ�سر...  اأر�سنا نباتا  اأوطاننا .. هلموا لنزرع  ر  ... هلموا لنطهِّ
لأجد  هلموا  وم�ساجد  مدار�ص  مة  املهدَّ من احلجارة  نعّمر  وا  هلمُّ

قلمي حتى اأر�سم به علم وطني واأكتب به احلرية لكل اإن�سان ...

نكمل  دعونا   ... باأوطاننا  ونرتقي  باأجمادنا  ن�سمو  دعونا 
م�سرية الأبطال ...دعونا ن�ستن�سق رائحة احلرية ...دعونا نتوحد 
وبكلماتي  وبقلمي  اأوراقي  على  ..اأكتبها  لكم  اأوجهها  دعوة  هي   :
�سعارا واحدا:  اأيديكم يف يديَّ ولرنفع  ... ف�سعوا  تلك  ال�سغرية 

»قوتنا يف وحدتنا«.

�  �  �



102



103



104


