


االفتتاحية

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

يوما بعد يوم، تزداد االأ�شئلة املطروحة اأمام الرتبويني و�شّناع القرارات التعليمية حول اال�شرتاتيجيات 

التدري�شي��ة االأن�ش��ب للتطبي��ق يف املدار���س، و�شبب ازدي��اد وترية االن�شغ��ال بهذا املو�شوع ه��و اأن احلقل 

الرتب��وي نف�ش��ه يرفد منظومة التعلي��م باجلديد امل�شتمر م��ن الفل�شفات والنظري��ات والتطبيقات املرتبطة 

بطرائ��ق التدري�س واأ�شاليب القيا�س والتقيي��م وغريها من العنا�رص الرتبوية. تفر�س هذه امل�شتجدات على 

الرتبوي��ني اأهمي��ة املراجعة الدائمة الأ�شالي��ب التعليم املطبقة يف بلدانهم، وبالن�شب��ة لنا يف ال�شلطنة فاإن 

مراجع��ة براجمنا الرتبوي��ة وتقييمها من قبل املخت�شني كان دوما نهجا تتبن��اه وزارة الرتبية والتعليم، 

وتاأتي االأوامر ال�شامية باإجراء تقييم �شامل مل�شرية الرتبية والتعليم لتعطي الرتبويني حافزا اأكرب لتاأ�شيل 

نهج املراجعة الدائمة للمنجز واملتحقق �شعيًا للتجويد والتطوير.

عن��د احلديث عن تقيي��م امل�شرية التعليمية، يذهب التفكري نحو طيف وا�شع من اال�شرتاتيجيات والربامج 

واملمار�شات التي ت�شكل يف جمملها عنا�رص النظام التعليمي يف اأي بلد من البلدان. ولعل واحدة من اأوىل 

التفا�شي��ل الت��ي ميكن البدء بها هي مراجع��ة غايات الفل�شفة التعليمية نف�شها، وذل��ك �شعيًا للإجابة على 

االأ�شئلة املرتبطة مبدى قدرة النظام التعليمي على اأن يكون مواكبًا لع�رصه و�شانعًا ملواطن منتج �شغوف 

بالعلم وباحث عن املعرفة. تلي ذلك مراجعة الو�شائل املعّول عليها حتقيق تلك الغايات واملرامي، ومنها 

املناه��ج الدرا�شية والو�شائل التعليمي��ة واأدوات القيا�س والتقييم والتي من بينها االمتحانات وا�شتمارات 

التقيي��م وك�ش��وف متابع��ة االأداء اليومي. يدخل اأي�شًا �شم��ن اإطار املراجعة ال�شامل��ة للمنظومة التعليمية 

الوق��وف عل��ى كفاءة اأداء املعلم والتاأكد من مدى االن�شجام بينه وب��ني املناهج واملقررات الدرا�شية التي 

يقوم بتدري�شها، ويرتبط بهذا االأمر ال�شعي لتحقيق ن�شاب منا�شب من احل�ش�س الدرا�شية لكل معلم والعمل 

عل��ى �شم��ان توفري العدد ال��كايف من املعلمني يف اإط��ار ن�شبة ملئمة من عدد الطلب ل��كل معلم. يندرج 

�شم��ن ه��ذه العنا�رص -التي يجري العمل فعليا عل��ى مراجعتها وتقييمها يف ال�شلطن��ة- اإعادة النظر يف 

زمن التعلم للتاأكد من اأن الطالب يح�شل على الوقت الكايف الكت�شاب املعلومة العلمية التي يحتاج اإليها. 

وال تغف��ل ال��وزارة وهي جت��ري تقييمها ل��لأداء الرتبوي االلتف��ات اإىل مقرتحات احلقل الرتب��وي ودرا�شة 

رج��ع ال�ش��دى القادم من املدار�س، فهذه عنا�رص لها اأولوية يف عملي��ة املراجعة ال�شاملة مل�شرية نه�شتنا 

التعليمية.

واإذا كانت هذه املراجعة، كما اأ�شلفنا، هي نهج تلتزم به الوزارة منذ اأن حتقق لها اإمتام عملية االنت�شار 

الكمي للتعليم يف كافة حمافظة ال�شلطنة، فاإن احلاجة ت�شبح اأكرث اإحلاحًا اليوم لتاأ�شيل مفهوم املراجعة 

والتقيي��م وذل��ك لوفرة امل�شتجدات الرتبوية وزي��ادة وترية حدوثها، ففي ع�رص ال�رصع��ة والتقانة احلديثة 

يوج��د كل ي��وم ما هو جديد من النظريات والتطبيقات الرتبوية مثلما توجد معارف وعلوم جديدة تفر�س 

ذاته��ا عل��ى الرتبويني وموؤلفي املق��ررات الدرا�شية لت�شمينه��ا يف املناهج. هذه امل�شتج��دات العلمية هي 

مث��ال واح��د فقط ملا ي�شتج��د يف احلقل الرتبوي مما يفِر�س عل��ى الرتبويني اأن يكون��وا م�شتعدين له. واإذا 

كان��ت ال��وزارة تلتزم بنهج اال�شتع��داد الدائم ملراجعة م�شريتها وه��ي تقوم بذلك على اأر���س الواقع، فاإن 

االأمل يحدونا اأن ت�شارك كافة فئات املجتمع يف عملية التقييم هذه، �شامًل ذلك اأولياء االأمور والرتبويني 

والط��لب اأنف�شه��م، م��ن اأجل اأن ن�ش��ل حقًا اإىل تقيي��م يت�شف بال�شمولي��ة ويغطي كاف��ة اأركان املنظومة 

التعليمية �شعيًا الأداء اأف�شل وخمرجات تعليمية اأكرث اإجادة تبني عمان الغد.

مراجعة �شاملة
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معايل الدكتور عبدالله احلرا�شي:

التوعية باأهمية القراءة ق�شية جمتمعية 

وينبغي اأن نتحرك كدولة وجمتمع مدين 

واأعمال تطوعية ملعاجلة اإ�شكالتها 
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اإن احلديث مع معايل الدكتور  عبداهلل بن نا�رص احلرا�سي رئي�س الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون هو حديث قد يطول دون اأن ت�سعر بدوران عقارب ال�ساعة؛ ذلك 

اأن مع���ايل الوزير ممن ي�ستطاب احلديث معهم يف اأي جمال من جماالت اهتمامه، 

خ�سو�سا يف املجال الثقايف.

التقين���ا معايل الوزير يف اأثناء انعقاد ندوة اللغة العربية الثانية التي جاءت 

حتت م�سمى »القراءة تعليًما وتعلًما« والتي نظمتها وزارة الرتبية والتعليم خالل 

املدة من 19-21من �سهر دي�سمرب احلايل مب�ساركة عدد من اخلرباء الرتبويني يف 

اأمر القراءة.

وق���د اأ�سار مع���ايل الدكتور  عبداهلل بن نا�رص احلرا�س���ي رئي�س الهيئة العامة 

لالإذاع���ة والتلفزيون اىل اأن القراءة تعد �ساأن���ًا جمتمعًيا ، ينبغي اأن ت�سارك فيه 

كافة فئات املجتمع ، واأن ال يقت�رص هذا االأمر على املوؤ�س�سات احلكومية وحدها، 

كم���ا اأن وجود املبادرات التطوعية التي ُتعنى بالقراءة هو اأمر مرغوب والبد من 

العمل على روؤية القراءة باعتبارها بوابة لتعزيز الوعي الفردي واملجتمعي .

م�سرياً معاليه اىل اأهمية التع���اون القائم بني وزارة الرتبية والتعليم والهيئة 

العام���ة لالإذاع���ة والتلفزيون �س���واء يف الربامج القائمة حالي���ًا اأو يف الربامج 

امل�ستقبلية ، مو�سحًا اأن جماالت العمل ت�سرتك فيما بني اجلهتني فهما موؤ�س�ستان 

تقوم���ان على نف����س الق�سية االأ�سا�سية وهي ق�سية املعرف���ة ، وكل منهما يكمل 

االآخر يف هذه املهمة.

احلوار مع معايل الوزير فيه الكثري من التفا�سيل .

حوار/حممد بن خلفان ال�سكري

دائرة االعالم الرتبوي
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يف بداي��ة اللق��اء �شاألن��ا مع��ايل 

الدكتور  عبداهلل بن نا�رص احلرا�شي 

للإذاع��ة  العام��ة  الهيئ��ة  رئي���س 

والتلفزيون عن االأهمية التي ميثلها 

انعقاد مثل هذه الندوات التي تعنى 

باللغة العربية ، خا�شة واأن الندوة 

تعق��د حتت �شع��ار »الق��راءة تعليًما 

وتعلًم��ا« فق��ال معالي��ه: االهتمام 

باللغة العربية لي�س فقط هو اهتمام 

اللغ��ة  واإمن��ا  تعب��ريي  اأو  �شوت��ي 

ه��ي عن���رص اأ�شا�ش��ي م��ن عنا�رص 

الهوية العربية وهي مكوِّن اأ�شا�شي 

العماني��ة،  الهوي��ة  مكون��ات  م��ن 

واالهتمام باللغة ومبعاجلة م�شاكل 

تعلمه��ا هو اهتم��ام باأمر كبري جدا 

ول��ه انعكا�ش��ات بعي��دة امل��دى يف 

ت�شكيل املجتم��ع نف�شه ويف ت�شكيل 

البلد، وهو مرتب��ط بق�شية حمورية 

م��ن ق�شاي��ا احلي��اة �ش��واء هنا يف 

ال�شلطنة اأو يف العامل العربي عموما 

وهي ق�شية الهوية  .

ق�شية جمتمعية

ولذل��ك  قائ��ل:  معالي��ه  واأكم��ل 

فاإن تعل��م اللغة العربي��ة ومعاجلة 

اإ�شكاالته��ا هو اأم��ر الزم خ�شو�شًا 

مع التغريات التي ي�شهدها املجتمع 

عدي��دة  م�شتوي��ات  عل��ى  العرب��ي 

والأ�شب��اب خمتلفة اأهمه��ا االنفتاح 

واحلرك��ة   ، العامل��ي  االإعلم��ي 

ال�رصيع��ة للمعلومات ب��ني خمتلف 

مناطق العامل والت��ي ي�شكل ن�شيب 

الع��رب منه��ا ن�شب��ة لي�ش��ت بتل��ك 

القوة، وااللتفات الواعي الإ�شكاالت 

اللغ��ة العربي��ة عموم��ًا واإ�ش��كاالت 

تعل��م اللغ��ة العربي��ة يف مدار�شن��ا 

ويف موؤ�ش�شاتنا التعليمية املختلفة 

ه��و اأم��ر مه��م ج��داً ، فبدرا�شة هذه 

الق�شاي��ا ندر�س ق�شاي��ا اأكرب وهي 

ق�شاي��ا املجتم��ع نف�ش��ه ، وق�شايا 

اخللل الذي يواجهه املجتمع العربي 

يف اأك��رث م��ن م�شت��وى م��ن بينه��ا 

ذاته��ا،  االجتماعي��ة  امل�شتوي��ات 

العرب��ي  الع��امل  م�شتقب��ل  واأي�ش��ا 

باأكمل��ه وبعلقت��ه م��ع ذات��ه، ويف 

علقت��ه مع احل�ش��ارات والثقافات 

االأخرى ، وكيف ن�شتطيع اأن ن�شتفيد 

من الع��امل ونفيده؟ ونط��ور اأنف�شنا 

يف الوقت الذي نحتف��ظ فيه بلغتنا 

ونبن��ي خططن��ا للتطوي��ر والتنمية 

بناء على عنا�رصن��ا الرا�شخة ومن 

بينه��ا عن���رص اللغة ، فنح��ن ندعو 

للدخول يف جمتمع العوملة وتداخل 

الثقافات املختلفة، واأن ال نن�شى يف 

ذات الوقت عنا�رص هويتنا الداخلية 

ونعززها، ون�شتثمر التداخل العاملي 

يف جم��االت االإع��لم واملعلومات 

والتطور التقني املفتوح واملت�شارع 

واأن نع��رف كيف ن�شتغل��ه من اأجل  

اأنف�شن��ا ويف بناء جمتمعاتنا وبناء 

هويتنا وبناء اللغة العربية ذاتها.

مبادرات تطوعية

وتطرق مع��ايل الدكت��ور عبداهلل 

احلرا�شي للحديث عن اأوراق العمل 

املقدم��ة يف الندوة وم��دى متا�شها 

مع ق�شايا اللغة العربية وتدري�شها 

اللغ��ة  الت��ي  تواج��ه  واالإ�ش��كاالت 

العربية من ق�شايا على امل�شتويني 

ذك��رت  فق��ال:  والعرب��ي،  املحل��ي 

الآراء املتعددة 

تعزز من قوة 

املجتمع والدولة 

والوعي يقود 

اإىل قوة املجتمع 

والفرد والدولة

❞
❞
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لي�ش��ت  العربي��ة  اللغ��ة  اأن ق�شاي��ا 

ق�شاي��ا تعب��ري فق��ط، وتعل��م اللغة 

العربي��ة لي�شت ق�شي��ة تربوية على 

النح��و املاألوف واملبا���رص للرتبية 

عل��ى النحو الذي يربطه��ا بالتلميذ 

والطالب يف املدر�شة ويف اجلامعة، 

واإمن��ا ه��ي ق�شية جمتم��ع وق�شية 

هوي��ة وق�شي��ة م�شتقب��ل ، فالندوة 

م��ن خ��لل حماورها الت��ي طرحت  

قد وفق��ت اإىل حد كب��ري يف اختيار 

حماوره��ا وموا�شيعها �ش��واء على 

م�شتوى اأوراق العمل اأو على م�شتوى 

حلقات العمل امل�شاحبة لها.

ووا�ش��ل معالي��ه احلدي��ث: وم��ا 

اأعجبن��ي ه��و الرتكي��ز عل��ى اللغ��ة 

كاأم��ر ترب��وي مت اإثرائ��ه بق�شاي��ا 

اأخ��رى مرتبط��ة  بالق��راءة ، وه��ي 

ق�شاي��ا املجتمع ، فق��د عر�س االأخ 

اأحمد الغاف��ري جترب��ة جميلة جداً 

وه��ي جترب��ة )مدينتي تق��راأ( وهي 

مب��ادرة تطوعي��ة ق��ام به��ا بع�س 

االأخ��وة يف والي��ة الر�شت��اق ، وهي 

، وهن��اك  اأنه��ا مهم��ة  اأرى  ورق��ة 

ورق��ة اأخ��رى قدم��ت جترب��ة والية 

فلوري��دا االأمريكية وجترب��ة اأخرى 

التج��ارب  وه��ذه   ، اأ�شرتالي��ا  م��ن 

تنقلن��ا وتنق��ل ق�شي��ة التعامل مع 

ومعاجلاته��ا  واإ�شكاالته��ا  اللغ��ة 

اإىل م�شتوي��ات اأو�ش��ع م��ن مفه��وم 

وه��و  املجتم��ع  ومفه��وم  الرتبي��ة 

وم�شت��وى  االجتماع��ي  امل�شت��وى 

العم��ل التطوعي وم�شت��وى احلراك 

االجتماعي نف�شه ، فالق�شية لي�شت 

ق�شي��ة تعل��م لغ��ة يف �ش��ف واإمنا 

كي��ف نربط وكي��ف نرى اأم��ر اللغة 

واأم��ر الق��راءة م��ن مناظ��ري اأو�ش��ع 

واأ�شم��ل وه��ي اآف��اق مهم��ة للغاية 

يف هذه املرحل��ة ، والتي من بينها 

كما ذكرت اأعمال تطوعية للمجتمع 

امل��دين ودوره يف �شياغة م�شتقبل 

املجتمع العربي ، واأي�شا اأثر اأعمال 

املجتمع امل��دين وم�شاركات��ه واأثر 

االأعمال التطوعي��ة يف تطوير كثري 

م��ن م�شتوي��ات االأداء الوطن��ي يف 

ال�شلطن��ة ، فالق�شي��ة لي�ش��ت ق�شية 

اأداء بع���س موؤ�ش�شات الدولة ، واإمنا 

البد اأن نتحرك كدولة وجمتمع مدين 

واأعمال تطوعية ملعاجلة اإ�شكاالتنا 

والتح��رك للأمام من منظور عززته 

ه��ذه الن��دوة وه��و منظ��ور مبادرة 

واأن  للمب��ادرة  بتقدمي��ه  االإن�ش��ان 

ي�شع��ى للح��ل واأن ال يتمحور حول 

م��ا يراه انطباعا عل��ى اأنها م�شاكل 

ال حل لها، واأن االأمور �شوداء كاحلة 

متام��ا ، واإن وج��دت امل�شاكل وهي 

موج��ودة فهناك اإمكانات حلل هذه 

امل�شاكل وكي��ف نبادر حللها بروح 

 ، �شافي��ة وب��روح تبن��ي ال ته��دم 

البن��اء،  فاملطل��وب امل�شاهم��ة يف 

والن��دوة يف كث��ري م��ن حماوره��ا 

واأوراقه��ا ق��د ع��ززت ه��ذا اجلانب 

باعتب��ار اأن اللغ��ة ق�شية جمتمعية 

ه��ذا  م��ن  معه��ا  التعام��ل  ينبغ��ي 

اجلان��ب، اأ�شف اىل ذل��ك اأن ق�شية 

القراءة تعك�س حراك املجتمع نف�شه 

نحو اآفاق م�شتقبلية اأف�شل.

الوعي الفردي واملجتمعي

وعن كيفية جع��ل القراءة ق�شية 

جمتمعي��ة تعن��ى بها كاف��ة �رصائح 

اأنا مع الرتجمة 

التي ي�شمن 

لها النجاح 

من خالل 

نظام تعليمي 

واإعالمي 

وموؤ�ش�شات وعي 

فاعلة وقوية 

يف املجتمع

❞
❞
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املجتمع قال معايل الدكتور عبداهلل 

التق��دم  خط��وات  اأح��د  احلرا�ش��ي: 

للأم��ام ه��و اأن نعمل جميع��ا �شواء 

على م�شتوى الف��رد اأو على م�شتوى 

الوح��دات االجتماعي��ة كاالأ�رصة اأو 

التجمع يف قرية اأو والية اأو مدينة اأو 

حمافظة، وعلى م�شتوى املوؤ�ش�شات 

ب��روؤى بن��اءة ت��رى االأف��ق الوا�ش��ع 

اأمامه��ا واأفق امل�شتقب��ل وا�شتثمار 

كل امل��وارد الب�رصي��ة وغريه��ا من 

املوارد الأو�شاع جديدة تكون فيها 

الق��راءة عملي��ة حموري��ة، فالقراءة 

لي�شت فقط فك حروف والتعامل مع 

الن�شو���س املكتوب��ة يف ال�شح��ف 

والكت��ب واملج��لت ، واإمن��ا ينبغي 

بواب��ة  باعتباره��ا  الق��راءة  روؤي��ة 

لتعزيز الوعي الف��ردي واملجتمعي 

فب��دون الوعي لن نتح��رك يف بناء 

اأنف�شن��ا كاأفراد وجمتمعات، كما اأن 

القراءة الواعية تعزز من تعدد االآراء� 

فالوعي وانت�ش��اره اجتماعيا يعني 

اأن يطور كل واحد منا اأفكاره وروؤاه 

حول خمتل��ف الق�شاي��ا، مبا يعني 

اأن تت�ش��كل اآراء خمتلف��ة ومتع��ددة 

ت�شاه��م يف ط��رح حل��ول لق�شاي��ا 

واإ�شكاالت موج��ودة، ور�شم خطوط 

وم�شارات خمتلفة للم�شتقبل.

واأ�شاف معاليه: واالختلف يف 

احلل��ول املطروح��ة ويف م�ش��ارات 

مقرتح��ة هو اختلف ي��رثي ويقود 

اآراء م�ش��وؤول ، فالوع��ي  اإىل تع��دد 

يوج��د  ف��ل  امل�شوؤولي��ة  اإىل  يق��ود 

وعي يه��دم ، فالوع��ي دائما يبني، 

ومث��ل ه��ذه الن��دوة الت��ي طرح��ت 

ق�شي��ة حمورية وه��ي ق�شية اللغة 

العربي��ة م��ن خلل منظ��ور القراءة 

�شت�شاهم كخط��وة اأ�شا�شية يف بناء 

واع ن�شتفيد في��ه من خمتلف االآراء 

املتعددة التي مثلما تف�شل جللته 

يف خطابه االأخري يف جمل�س ُعمان  

اأن االآراء املتع��ددة تع��زز م��ن ق��وة 

املجتم��ع والدولة والوعي يقود اإىل 

ق��وة املجتمع والف��رد والدولة، واأن 

من�ش��ي للأم��ام بطماأنين��ة وقلوب 

�شافية بناءة .

دور الرتجمة

الوزي��ر  مع��ايل  اأن  وباعتب��ار 

م��ن امل�شتغل��ني على اأم��ر الرتجمة 

ول��ه جه��ود وا�شح��ة وملمو�شة يف 

ه��ذا اجلان��ب فق��د تطرقن��ا خ��لل 

احل��وار للحدي��ث ع��ن دور الرتجمة 

تف��رزه  مم��ا  اال�شتف��ادة  وكيفي��ة 

 ينبغي روؤية 

القراءة 

باعتبارها 

بوابة لتعزيز 

الوعي الفردي 

واملجتمعي

❞

❞
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عل��ى  والعم��ل  االأخ��رى  الثقاف��ات 

نقله للغ��ة العربية لل�شتفادة  منه، 

ق��ال مع��ايل الدكت��ور عب��داهلل ب��ن 

الهيئ��ة  رئي���س  احلرا�ش��ي  نا���رص 

العام��ة للإذاع��ة والتلفزيون: بداية 

ينبغ��ي اأن نرك��ز عل��ى التفرقة بني 

املعلوم��ات واملعرف��ة ، واأن ن�شعى 

وراء املعرف��ة ال وراء املعلوم��ات، 

تق��وم  ال  عملي��ة  ه��ي  فالرتجم��ة 

بذاتها واإمنا تقوم يف �شياق معريف 

ح�شاري ، وال ميكن اأن ترتجم دون 

اأن تدرك،ول��ن تكون ه��ذه الرتجمة 

فاعل��ة يف احلراك العلمي واملعريف 

يف املجتم��ع دون اأن ت�ش��كل اأ�ش��ل 

االأر�شي��ة املعرفية عل��ى امل�شتوى 

التعليم��ي، وعل��ى م�شت��وى االإعلم 

وعل��ى م�شتوى خمتل��ف املوؤ�ش�شات 

املهتم��ة بالوع��ي ذات��ه، فالرتجمة 

مهم��ة ولك��ي ي�شم��ن له��ا النجاح 

ينبغ��ي اأن ُترى �شم��ن هذه العملية 

اأي عملي��ة الوع��ي املتكام��ل ، فل��و 

ترجمت كتب��ا اأو معارف ح�شارات 

اأخرى واأنت مل تهيئ نف�شك للنجاح 

من خلل نظامك التعليمي والوعي 

مبختل��ف اأ�شكال��ه فل��ن تنج��ح يف 

عملية الرتجمة .

وا�شتطرد معاليه قائًل: واأرى اأنه 

علين��ا اأن نرب��ط الرتجم��ة مبختلف 

وموؤ�ش�ش��ات  املجتم��ع  موؤ�ش�ش��ات 

الدول��ة ،فاأي حراك هو حراك �شامل 

واأي ف�شل ال قدر اهلل هو ف�شل �شامل. 

واأن��ا مع الرتجمة الت��ي ي�شمن لها 

النج��اح م��ن خ��لل نظ��ام تعليمي 

واإعلم��ي وموؤ�ش�شات وع��ي فاعلة 

وقوي��ة يف املجتمع على وجه عام، 

املعلوم��ات  ف��خ  نق��ع يف  اأن  دون 

وبغ���س النظر عن مفه��وم املعرفة 

ذاته.

الهيئة ون�رص املعرفة

وع��ن دور الهيئة العامة للإذاعة 

والتلفزي��ون يف ن�رص ثقافة املعرفة 

والق��راءة ب�ش��كل ع��ام م��ن خ��لل 

تقدمه��ا  الت��ي  الربام��ج  خمتل��ف 

الهيئة يف االإذاع��ة والتلفزيون قال 

مع��ايل الدكتور عب��داهلل احلرا�شي: 

قل��ب العمل يف اأي و�شيل��ة اإعلمية 

االأ�شا�ش��ي ه��و املعرف��ة،  وهدفه��ا 

وعم��ل االإع��لم ه��و عم��ل مع��ريف 

مبختل��ف اأ�شكال املعرفة ومبختلف 

م�شتوي��ات املعرفة، �ش��واء املعرفة 

ن���رصات  �ش��كل  عل��ى  املبا���رصة 

ح��دث  م��ا  معرف��ة  اأو  اإخباري��ة، 

خ��لل  م��ن  املا�ش��ي  معرف��ة  اأو 

برام��ج وثائقي��ة حول التاري��خ، اأو 

هناك برامج 

ومنتجات 

اإعالمية خمتلفة 

تعزز مفهوم 

املعرفة ومفهوم 

القراءة ب�شكل 

حمدد

❞

❞
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معرف��ة املجتم��ع وق�شاي��اه و�شبل 

التفاع��ل وحل اإ�شكاالت��ه من خلل 

امل�شل�ش��لت الدرامي��ة، فه��ذه كلها 

اأ�شكال خمتلف��ة للمعرفة ، وو�شائل 

االإذاعي��ة  كاملوؤ�ش�ش��ات  االإع��لم 

والهيئ��ة  عموم��ا  والتلفزيوني��ة 

يف  والتلفزي��ون  للإذاع��ة  العام��ة 

اخل�شو���س  وج��ه  عل��ى  ال�شلطن��ة 

تقوم اأ�شا�شا عل��ى مفهوم املعرفة . 

واأو�شح معاليه: اأما عن دور الهيئة 

يف ن���رص القراءة فله��ا دور اأ�شا�شي، 

واإذا اأردن��ا التحدي��د فهن��اك برامج 

بينه��ا  بالق��راءة  تتعل��ق  خمتلف��ة 

الربام��ج املهتمة بالكتب وقراءتها، 

العماني��ة  االإ�ش��دارات  ومتابع��ة 

وااللتق��اء  والعاملي��ة  والعربي��ة 

بالكتاب واملثقف��ني، واأي�شا برامج 

الق��راءة  تعلمه��م  الت��ي  االأطف��ال 

والكتاب��ة والتح��دث والوعي، وهذه 

باملجم��ل ارتب��اط و�شائ��ل االإعلم 

وحتدي��دا االإذاع��ة والتلفزيون باأمر 

املعرف��ة التي ه��ي اأ�شا���س العملية 

االإعلمية ، وهن��اك برامج خمتلفة 

ومنتج��ات اعلمي��ة خمتلف��ة تعزز 

مفه��وم  وتع��زز  املعرف��ة  مفه��وم 

القراءة ب�شكل حمدد.

جماالت التعاون مع الوزارة 

احلدي��ث  تط��رق  اخلت��ام  ويف 

القائم��ة  التع��اون  جم��االت  اإىل 

حالي��ًا اأو تل��ك التي م��ن املمكن اأن 

تقوم م�شتقب��ًل ب��ني وزارة الرتبية 

والتعلي��م والهيئ��ة العام��ة للإذاعة 

والتلفزي��ون فق��ال مع��ايل الدكتور 

عبداهلل بن نا���رص احلرا�شي رئي�س 

الهيئة العام��ة للإذاعة والتلفزيون: 

لدي مفه��وم وا�شع للمعرفة وذكرت 

اأن عم��ل الهيئ��ة هو عم��ل يتمحور 

اأ�شا�شا ح��ول املعرفة، وعمل وزارة 

الرتبي��ة والتعلي��م يتمح��ور اأي�ش��ا 

ح��ول املعرف��ة وبنائه��ا، والهيئ��ة 

العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة 

الرتبي��ة والتعلي��م هم��ا موؤ�ش�شتان 

تقوم��ان ويتمح��وران عل��ى نف���س 

االأ�شا�شي��ة وه��ي ق�شي��ة  الق�شي��ة 

املعرف��ة على امل�شتوى العام و�شبل 

التعاون والتفاعل بني املوؤ�ش�شتني، 

فاالإعلم وو�شائله هي رافد اأ�شا�شي 

اأن  ميك��ن  وال  التعليمي��ة  للعملي��ة 

يق��وم التعلي��م  مبهام��ه االأ�شا�شي��ة 

 ، ناج��ح  اإع��لم  ي�شن��ده  اأن  دون 

وكذلك ال ميكن اأن يقوم اإعلم دون 

اأن تك��ون هن��اك موؤ�ش�ش��ة تعليمية 

تقف من خلف��ه مب�شتويات خمتلفة 

منها اإعداد ال��كادر االإعلمي نف�شه 

ال��ذي هو نت��اج العملي��ة التعليمية 

يف خمتلف اأ�شكال العمل االإعلمي، 

ه��ي  وق�شاي��اه  اأي�ش��ا  والتعلي��م 

ق�شاي��ا اأ�شا�شي��ة لنا عل��ى م�شتوى 

الهيئ��ة،  يف  املختلف��ة  الربام��ج 

وتوجد برامج متخ�ش�شة يف الهيئة 

تعنى باأمر التعليم واملجاالت التي 

تتعلق باخت�شا�شات وزارة الرتبية 

والتعليم. 

ل ميكن اأن 

يقوم التعليم 

مبهامه دون اأن 

ي�شنده اعالم 

ناجح ، ول ميكن 

اأن يقوم اعالم 

دون اأن تكون 

هناك موؤ�ش�شة 

تعليمية تقف من 

خلفه مب�شتويات 

خمتلفة

❞
❞
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اأعد امللف للن�رص :

طاهرة بنت عبد اخلالق اللواتية

�سالح بن �سعيد العربي

د
د
ع

ل
ا
 
ف

ل
م

تب���ذل وزاة الرتبية والتعليم جه���وداً وا�سحة يف 

�سبيل االرتق���اء بالعملية الرتبوي���ة والتعليمية 

يف ال�سلطن���ة مبا يتواءم مع اأح���دث امل�ستجدات 

الرتبوية التي ي�سهدها العامل ، وما اهتمام الوزارة 

مب�ستجدات العم���ل الرتبوي اإال دلي���اًل بارزاً على 

ال�سيا�س���ة التي تنتهجها ال���وزارة من اأجل تطوير 

منظوم���ة التعليم وف���ق روؤى مدرو�س���ة واأهداف 

وا�سحة .

مل���ف هذا الع���دد ي�سلط ال�سوء عل���ى م�ستجدات 

العمل الرتبوي ، وهو يح���وي بني دفتيه املحاور 

التالية :

1- لق���اء مع �سع���ادة ال�سيخ حمم���د بن حمدان 

التوبي حول م�ستجدات العمل الرتبوي

2- االنفاق على التعليم

3-زمن التعلم

4- املوؤ�رصات التعليمية العمانية

5- م�ستجدات املناهج التعليمية

6- ومن منطلق اأهمية التوا�سل مع احلقل الرتبوي 

واأخ���ذ راأي العامل���ني فيما يتعل���ق بامل�ستجدات 

الرتبوية، قمنا بعقد عدة لقاءات مع جمموعة من 

العاملني يف احلقل الرتبوي.
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1
كان لنا هذا احلوار مع �سعادة ال�سيخ 

حممد بن حمدان التوبي م�ست�سار الوزارة، 

باعتباره امل�سوؤول عن تنظيم ندوة 

م�ستجدات العمل الرتبوي مع احلقل 

الرتبوي ومتابعة تطبيق تو�سياته، 

وتنظيم ندوات اأخرى مع احلقل الرتبوي، 

حول الق�سايا الرتبوية امل�ستجدة يف 

وزارة الرتبية والتعليم ومدار�سها.

لقاء:

حوار : 

طاهرة بنت عبد اخلالق اللواتية

اخلبرية واملكلفة باأعمال مدير دائرة االعالم الرتبوي

ملف العدد
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بالعملي���ة  االرتق���اء  اإن  ���س: 

التعليمية التعلمي���ة يتطلب وجود 

برنامج متنا�سق ال يت�سمن االأهداف 

التي تعت���زم ال���وزارة حتقيقها بل 

يتجاوزها لي�سمل اخلطوات العملية 

التف�سيلية لكيفية الو�سول اإىل هذه  

االأه���داف، من اأجل هذا قامت الوزارة 

ببن���اء برنامج متكام���ل يهدف اإىل 

التعلمية  التعليمية  العملية  جتويد 

ورف���ع م�ست���وى اأداء العامل���ني يف 

املنظوم���ة التعليمية مب���ا ينعك�س 

التح�سيل  اإيجابًا على رفع م�ستوى 

الدرا�سي للطلبة ؟

اللق��اءات  ه��ذه  اإع��داد   برنام��ج   اإن   ج: 

وحماوره��ا مبن��ي عل��ى اأ�ش���س التفاع��ل مع  

احلق��ل الرتبوي وما يط��راأ على اأر���س الواقع 

من ق�شايا  وم�شتجدات، ولهذا فاإن خطة هذه 

اللقاءات الرتبوية مرنة جداً وتتميز بالقابلية 

للتغي��ري وذل��ك ملواكبة التط��ورات، و�شيتحدد 

عدد هذه اللقاءات وحماور النقا�س فيها بناء 

عل��ي احتياجات احلقل الرتب��وي، وقد  قامت 

ال��وزارة حت��ى االآن بعق��د لقاءي��ن تربوي��ني 

الرتب��وي  العم��ل  اأحدهم��ا ح��ول م�شتج��دات 

واالآخ��ر حول زم��ن التعل��م، اإ�شاف��ة اإىل لقاء 

قيد االإج��راء ومن املوؤمل عق��ده  خلل ال�شهر 

الق��ادم و�شيكون ح��ول معيق��ات االأداء اجليد 

باملحافظات التعليمية.  

����س : بالن�سبة للق���اء الذي عقد 

ح���ول  2011/10/17م  بتاري���خ 

امل�ستجدات الرتبوية ما اأهم اأهدافه؟

 ج:اإن اللق��اء الرتبوي الذي عقد بتاريخ 17 

اأكتوب��ر 2011م وال��ذي يعد  باك��ورة �شل�شلة 

اللقاءات  املزمع عقدها، هدف اإىل: 

-  ا�شتعرا���س جوان��ب التطوير الذي �شهده 

املالي��ة  املج��االت  يف  التعليم��ي،  النظ��ام 

واالإدارية والفنية والتخطيطية للعام الدرا�شي 

2011 / 2012م .

- تاأكي��د مب��داأ ال�رصاك��ة ب��ني العاملني يف 

�رصائحه��م  مبختل��ف  التعليمي��ة  املنظوم��ة 

وم�شتوياتهم.

- تعزي��ز مب��داأ احلوار اله��ادف الذي ي�شهم 

يف بناء ال�شيا�شات التعليمية وتطويرها. 

- مراجع��ة وتقيي��م املمار�ش��ات التعليمية 

يف خمتل��ف جوانبه��ا به��دف تطويره��ا يف 

�ش��وء االأهداف املن�ش��ودة للعملي��ة التعليمية 

التعلمية.

�س : كيف تبلورت م�ساركة احلقل 

الرتب���وي واملعلمني يف ه���ذا اللقاء 

خا�س���ة اأننا �سهدنا ح�س���وراً كثيفًا 

لهم يف اللقاء؟

 17 يف  عق��د  وال��ذي  االأول  اللق��اء  اإن  ج: 

اأكتوب��ر 2011م يعد واحداً من �شل�شلة لقاءات 

يتم االإعداد لها يف ال�شهور املقبلة، وكما �شهد 

هذا اللقاء ح�شوراً مميزاً للمعلمني، فاإن اخلطة 

مت�شي قدمًا لل�شتعانة  بتجارب العاملني يف 

احلق��ل الرتبوي  واآرائه��م   حول جمموعة من 

املح��اور  التي من املقرر عر�شها ومناق�شتها  

يف هذه اللقاءات، موؤكدة الوزارة بذلك اأن هذه 

النقا�ش��ات تعترب تر�شيخًا ملب��داأ ال�رصاكة بني 

جميع  العاملني يف احلقل  الرتبوي والذي يعد  

اأف�شل ال�شب��ل يف �شياغة واإعداد خطة �شاملة 

التوبي: برنامج  اإعداد  هذه اللقاءات وحماورها مبني 

على اأ�ش�س التفاعل مع  احلقل الرتبوي وما يطراأ على 

اأر�س الواقع من ق�شايا  وم�شتجدات
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للنهو�س بالعملية  التعليمية، والتي ينبغي اأن 

تت�شاف��ر جهود جميع العاملني فيها رغبة يف 

تطوير نظام تعليمي عايل اجلودة.

وحتر�س الوزارة على اإ�رصاك جميع العاملني 

يف احلق��ل الرتب��وي، وعل��ى تواف��ر ال�شواب��ط 

واالآلي��ات الت��ي حتق��ق م��ا ت�شب��و اإلي��ه م��ن 

تق��دمي خدمة تعليمية راقي��ة تلبي الطموحات 

وتوؤدي دورها نح��و تقدم املجتمع وازدهاره، 

واأن ال��وزارة من خ��لل هذه اللق��اءات   تف�شح  

املج��ال اأم��ام  العامل��ني يف احلق��ل الرتب��وي 

وخ�شو�ش��ًا املعلم��ني للم�شارك��ة يف تطوي��ر 

التعليم واالرتقاء بجودة املخرجات.   

 اإن التوج��ه القائم نحو تعزيز مبداأ ال�رصاكة 

ب��ني دي��وان ع��ام ال��وزارة  واحلق��ل الرتب��وي 

لي���س جديداً بل ه��و نهج اأ�شي��ل وثابت، وتعد 

ه��ذه الفعالي��ات مث��ااًل وا�شح��ًا له��ذا املبداأ ، 

حي��ث اأن ال�رصاكة يف �شن��ع القرار كانت  وفق 

خطط  مدرو�شة  تهدف  اإىل ت�شييق الهوة  ومد 

ج�ش��ور التوا�ش��ل ب��ني  امل���رصوع املتمثل يف 

الق��رارات والت�رصيع��ات الوزاري��ة وبني املنفذ 

املتمثل يف املمار�ش��ات العملية للمعلمني يف 

املدار���س، كما اأن هذه  اللق��اءات ت�شعر املعلم  

باأنه  م�شئول و�رصيك حقيقي  يف �شنع القرار،  

فيعم��ل جاه��داً عل��ى اإث��راء املوق��ف بخرباته 

وجتاربه ووجه��ات نظره الأنه املوؤثر واملتاأثر 

االأول مبا ي�شتجد ويتخذ من قرارات. 

�س : من املالح���ظ اهتمام الوزارة 

بامل�ستج���دات الرتبوي���ة يف جميع 

القطاع���ات التعليمي���ة، فما تعليق 

�سعادتكم على ذلك ؟ وما املرتكزات 

التي ت�س���ري على اأ�سا�سها الوزارة يف 

اإطار تفعيل امل�ستجدات الرتبوية ؟
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 ج: اإن املنظوم��ة التعليمي��ة عق��د مت�ش��ل 

احللق��ات، ال ي�شتقي��م  وال يتوح��د اإال برتاب��ط 

جميع وحدات��ه وقطاعاته؛  فالوزارة حري�شة 

اأ�ش��د احلر���س عل��ى االهتم��ام بامل�شتج��دات 

الرتبوي��ة يف جمي��ع قطاعاته��ا، كما حتر�س 

عل��ى  عر���س ومناق�ش��ة كاف��ة امل�شتج��دات  

جلمي��ع ال�رصائح املعنية؛ وذل��ك للوقوف على 

االآراء حوله��ا والتو�ش��ل اإىل اأجن��ع الطرائ��ق 

لتفعيله��ا وحتقيق اال�شتف��ادة الق�شوى منها، 

ومثل هذه اللق��اءات ما هي اإال ركيزة اأ�شا�شية 

من ركائز عملية تفعيل امل�شتجدات. 

����س : تطوي���ر العملي���ة الرتبوية 

واالرتق���اء بها ال يتاأتى اإال من خالل 

التفاع���ل االإيجابي البناء بني احلقل 

الرتبوي والوزارة، ما تعليق �سعادتكم 

على ذلك؟ 

ج: اإن التق��دم يف اأي جم��ال م��ن جم��االت 

احلياة  ال ياأتي من اإلهام مفاجئ لعقول خاملة 

واإمنا هو نتاج  جهود خمل�شة وتفاعل اإيجابي 

م��ن كافة اجله��ات املعنية، اإن ه��ذه اللقاءات 

تعت��رب خري مث��ال للتفاع��ل االإيجابي واملثمر 

بني ال��وزارة  واحلقل الرتبوي كما  اأن متيزها 

بال�شفافية يجعل منها  بيئة خ�شبة  ت�شتقطب 

خ��ربات متنوع��ة م��ن خمتل��ف القطاعات يف 

املنظومة التعليمي��ة فتحفز فكرهم وتفاعلهم 

وتعاطيه��م اإيجابي��ًا  الإب��داء ال��راأي ح��ول ما 

يط��رح  فيعمل��ون باإخل���س للم�شاهم��ة  يف 

تطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة والنهو���س بها و 

اإثرائه��ا، والوقوف جنب��ًا اإىل جنب مع الوزارة  

للعم��ل عل��ى  دف��ع عجل��ة التعلي��م  للرتق��اء 

بعق��ول اأبنائنا  الطلب��ة باعتبارهم اال�شتثمار 

احلقيقي مل�شتقبل هذا الوطن. 

�س : توؤك���د ال���وزارة حاليًا على 

للعملي���ة  تقيي���م  اإج���راء  اأهمي���ة 

التعليمية، ما الهدف من وراء ذلك ؟ 

وما االأ�س�س التي �ستنتهجها الوزارة 

يف هذا املجال ؟

ج: اإن اأي عم��ل مهم��ا كان نوع��ه وحجم��ه 

واالأخ��رى   الفين��ة  ب��ني  تقيي��م   اإىل  يحت��اج 

الأن اأهمي��ة التقيي��م تكم��ن يف الوق��وف عل��ى 

اإيجابيات و�شلبيات هذا العمل وتعزيز مواطن 

الق��وة فيه وتقلي���س فجوات النق���س التي قد 

تعرتي��ه،  ويف هذا ال�شدد  فاإن الوزارة عازمة 

باإذن اهلل عل��ى ال�شري قدمًا يف خطتها احلالية 

حت��ى يت�شن��ى له��ا  تطوي��ر احلق��ل الرتب��وي 

وه��و نهج اأكد علي��ه ح�رصة �شاح��ب اجلللة 

ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم- حفظه اهلل 

ورعاه- يف خطابة االأخري اأمام  جمل�س ُعمان 

والذي اأ�شار  فيه حفظه اهلل ورعاه اإىل �رصورة 

تقييم منظومة التعليم ومراجعة وتقييم ما مت 

حتقيقه حتى االآن وذلك  لتحقيق  روؤى �شامية 

ذات اأثار حممودة الواقع. 

����س  : ل���و اأردن���ا اأن نرك���ز على 

املدر�سة باعتباره���ا مرتكز اأ�سا�سي 

من مرتكزات العملي���ة الرتبوية، ما 

ال���روؤى امل�ستقبلي���ة لل���وزارة فيما 

يتعلق بتطوي���ر املدر�سة من منظور 

امل�ستجدات الرتبوية ؟

فالوزارة حري�شة اأ�شد احلر�س على الهتمام بامل�شتجدات 

الرتبوية يف جميع قطاعاتها، كما حتر�س على  عر�س كافة 

امل�شتجدات ومناق�شتها  مع ال�شرائح املعنية جميعها
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فيم��ا  لل��وزارة  امل�شتقبلي��ة  ال��روؤى  اإن  ج: 

يتعل��ق بتطوير املدر�شة من منظور امل�شتجدات 

الرتبوية تتعلق بجعل املدر�شة حمور االهتمام 

وذلك عن طريق تنفيذ وبناء الربامج واخلدمات 

وفقًا الحتياجات العاملني والطلبة وتطلعاتهم 

، حيث تعمل ال��وزارة حاليًا على تعميق ج�شور 

التوا�ش��ل بني ال��وزارة واملدر�ش��ة ، كما تعتزم 

ال��وزارة  اإعطاء املدر�شة م�شاحة اأكرب من حيث  

م�شاركته��ا احلقيقية فيما ي�شتج��د من ق�شايا؛ 

لتك��ون بذل��ك اخللي��ة االأوىل يف بن��اء منظومة 

تعليمي��ة متكامل��ة، وق��د هدف��ت جمي��ع خطط  

الوزارة اإىل جعل املدر�شة وحدة متكاملة وبيئة 

عمل  جذابة.   

����س  : امل�ستج���دات الرتبوية بني 

الواقع والطم���وح ، يف راأي �سعادتكم 

الرتبوية  للم�ستج���دات  تقييمكم  وما 

يف ال���وزارة خالل الفرتة احلالية وما 

امل�ستوى الت���ي تطمحون حتقيقه يف 

هذا املجال ؟

ج: 

املتعلق��ة  احلالي��ة  املوؤ���رصات  كاف��ة   اإن   

بامل�شتج��دات الرتبوية يف الوزارة خلل الفرتة 

احلالية  تعد موؤ�رصاً للتفاوؤل ومبعثًا على الفخر 

ويزرع يف قلوبنا العزمية واال�شتمرار والتفاين 

ال��ذي يق��ود اإىل النج��اح، وا�شتكم��ااًل لتحقي��ق 

م��ا تو�شلت اإليه ال��وزارة واالنتقال اإىل مرحلة 

جدي��دة يلزمن��ا املزي��د م��ن التع��اون والعم��ل 

امل�شتم��ر ال��دءوب، والعم��ل  يداً واح��دة الإيجاد 

نظام تعليمي متمي��ز يحقق اآمال قائد امل�شرية 

الظاف��رة ويرق��ى لطموحات اأبناء ه��ذه الوطن 

الغايل.  
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ملف العدد

الإنفاق 

على التعليم

املوازنة املعتمدة وتق�سيماتها.

 اإجمايل موازنة وزارة الرتبية والتعليم لهذا العام مبلغ 

)791,826,466( ريااًل ُعمانيًا  متثل ما ن�سبته 20,05 % من 

اإجم���ايل املوازنة العامة للدولة املعتمدة ح�سب املر�سوم 

ال�سلطاين للوزارات املدنية بزيادة تبلغ )103,835,200( 

ري���ااًل ُعماني���ًا  بن�سبة منو قدره���ا 15% مقارنة مبوازنة 

2010م البالغة )687,991,266( ريااًل ُعمانيًا .

وتنق�س���م موازنة وزارة الرتبية والتعلي���م وفقا للنظام 

املايل اإىل ثالثة اأق�سام فيما يلي بيانها:-

2

فاطمة بنت �سليمان اخلرو�سية

املديرة العامة للمديرية العامة لل�سوؤون املالية
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المر�شوم  ح�شب  المعتمد  للدولة  العام  باالإنفاق  مقارنة  التعليم  على  االإنفاق  تطوير 

للوزارات المدنية خلل الفترة من 2006م وحتى2011م

ال�شنة المالية

االإنفاق العام للدولة 

ح�شب المر�شوم 

للوزارات المدنية 

االإنفاق على 

التعليم
الن�شبة المئوية

مقدار النمو في 

االإنفاق

الن�شبة المئوية 

لمقدار النمو

20061،775،000،000524،412،885%29،5482،284،030%18،61

20072،120،000،000539،197،915%25،4314،785،030%2،82

20082،650،000،000597،598،510%22،5558،400،595%10،83

20092،970،000،000630،675،308%21،2333،076،798%5،53

20103،450،000،000687،991،226%19،9457،315،958%9،09

20113،950،000،000791،826،466%20،05103،835،200%15،09
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الموازنة المعتمدة وتق�شيماتها:

بلغ��ت اإجمال��ي موازن��ة وزارة التربي��ة والتعليم لهذا الع��ام مبل��غ )466،791،826( ريااًل 

ُعماني��ًا  تمث��ل م��ا ن�شبت��ه 20،05 % م��ن اإجمال��ي الموازن��ة العام��ة للدولة المعتم��دة ح�شب 

المر�شوم ال�شلطاني للوزارات المدنية بزيادة تبلغ )103،835،200( ريااًل ُعمانيًا  بن�شبة نمو 

قدرها 15% مقارنة بموازنة 2010م البالغة )687،991،266( ريااًل ُعمانيًا .

وتنق�ش��م موازن��ة وزارة التربي��ة والتعليم وفقا للنظام المالي اإل��ى ثلثة اأق�شام فيما 

يلي بيانها:-

اأ  ( الموازنة االإنمائية.

مخ�ش�ش��ة الإن�ش��اء المبان��ي المدر�شي��ة واالإداري��ة واإ�شافات الف�ش��ول والمراف��ق التربوية 

واإ�شاف��ات المكات��ب بالمبان��ي االإداري��ة والترميمات والتاأثي��ث للمباني المدر�شي��ة الجديدة. 

وتبل��غ مخ�ش�شاته��ا مبلغ )35،734،800( ريااًل ُعماني��ًا  وتمثل ما ن�شبته 4،5% من اإجمالي 

الموازنة وتوزيعها كالتالي:

المبلغ بالريال العمانيالغر�س

14،534،800بناء مدار�س متكاملة

13،500،000اإ�شافات المرافق التربوية واالإدارية

800،000ترميمات المباني القائمة

1،500،000التجهيزات والمعدات

4،000،000مبنى الوزارة

100،000اإر�شاء نظام الجودة

1،000،000اإحلل االأجهزة والمعدات

300،000التو�شع في �شكنات المعلمين

35،734،800االإجمالي

بلغت اإجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم لهذا العام 

مبلغ )466،791،826( رياٍل ُعماني  تمثل ما ن�شبته 

20،05 % من اإجمالي الموازنة العامة للدولة



ب( الموازنة الجارية ) المتكرره(.

مخ�ش�ش��ة ل�ش��رف م�شتحق��ات الموظفي��ن م��ن رواتب وب��دالت وتكاليف نق��ل الطلبة 

وطباع��ة الكتب والو�شائل التعليمي��ة والتكاليف الت�شغيلية االأخ��رى. وتبلغ مخ�ش�شاتها 

مبلغ )754،483،666( ريااًل ُعمانيًا  وتمثل ما ن�شبته 95،3% من اإجمالي الموازنة.

ج( الموازنة الراأ�شمالية.

مخ�ش�شة لتوفير االأثاث المكتبي والتعليمي واأجهزة الحا�شب االآلي وملحقاتها و�شراء 

ال�شي��ارات واالآالت. وتبل��غ مخ�ش�شاته��ا مبل��غ )1،608،000( ريااًل ُعماني��ًا  وتمثل ما 

ن�شبته 0،2% من اإجمالي الموازنة.
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م�شتجدات موازنة عام 2011م

المرتكز )1(: تح�شين الظروف المعي�شية للمواطنين

البيانالمبلغ

غلء معي�شة لموظفي الوزارة في اإطار االأوامر  ال�شامية. 50،227،080

تكلفة ترقيات موظفي الوزارة اأقديمة العام 2006م. 761،300،6

380،737،3
رفع مكافاآت القائمين باأعمال  امتحانات �شهادات الدبلوم العام وما 

يعادلها.

رفع مكافاآت العاملين في مراكز محو االأمية وتعليم الكبار. 2،000،000

رفع بدل طبيعة عمل الحرا�س من10رياالت اإلى30ريااًل ُعمانيًا .800،359،1

زيادة اأجور اأ�شحاب الحافلت المدر�شية . 782،270،15

الموازنة الراأ�شمالية مخ�ش�شة لتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي 

واأجهزة الحا�شب الآلي وملحقاتها و�شراء ال�شيارات والآلت



المرتكز )2(: التعيينات الجديدة 

للمعلمين

وفقا للأوامر ال�شامية بتعيين الباحثين عن 

عم��ل من التخ�ش�شات التربوية فقد تم اعتماد 

مبل��غ )53،231،326( ري��ااًل ُعماني��ًا  تكلف��ة 

تعيين )6710( من المعلمين واالإداريين.

ري��ااًل   )055،696،1( مبل��غ  اعتم��اد  ت��م 

ُعمانيًا  لتجهيز وتاأثيث مكاتب المعينين.

المرتك��ز :)3( توفير االحتياجات الفعلية 

للعام الدرا�شي الجديد2012 /2011م

ت��م اعتماد مبل��غ )280،819( ريااًل ُعمانيًا  

ال�شتئج��ار حافلت نقل الطلبة للعام الدرا�شي 

2011/2010م .

ري��ااًل   )346،705،6( مبل��غ  اعتم��اد  ت��م 

ُعمانيًا  تكلف��ة الدرجات الم�شتحدثة وتكاليف 

ت�شغيلية لمدار�س التعليم االأ�شا�شي والجديدة.

المرتك��ز :)4( رف��ع المخ�ش�شات المالية 

لتوفير احتياجات المدار�س

بن��اء عل��ى مرئي��ات العاملي��ن ف��ي الحق��ل 

احتياج��ات  مخ�ش�ش��ات  رف��ع  ت��م  الترب��وي 

ري��ااًل   )1،400،375( مبل��غ  م��ن  المدار���س 

ُعماني��ًا  ري��ااًل   )6،816،574( اإل��ى  ُعماني��ًا 

بزيادة وقدره��ا  )199،416،5( ريااًل ُعمانيًا 

وذلك ل�شراء م�شتلزماتها من االأحبار واالأوراق 

والم�شتلزم��ات اال�شتهلكي��ة و�شيان��ة االآالت 

والمكيف��ات وتم تحويل المبلغ المخ�ش�س لكل 

الف�ش��ل  ع��ن  البنك��ي  اإل��ى ح�شابه��ا  مدر�ش��ة 

الدرا�ش��ي االأول كما تم اأي�ش��ا ت�شكيل فرق من 

الجه��ات المعني��ة بال��وزارة لزي��ارة المناطق 

التعليمي��ة لتقديم ورقة عمل باالآليات المتبعة 

ل�ش��رف تل��ك المبال��غ وخ��لل الزي��ارة كانت 

هن��اك ملحظ��ة م��ن قب��ل مدي��رات وم��دراء 

المدار���س لتخ�شي���س مبلغ ل�شيان��ة االأعمال 

ال�شرورية الب�شيط��ة بالمدر�شة وتم تخ�شي�س 

مبلغ لكل مدر�شة وفقا لحجمها و�شيتم تحويله 

لح�شاب المدر�شة في الف�شل الدرا�شي الثاني.

المرتك��ز :)5( اعتم��اد مبال��غ مالي��ة 

للتدريب وتاأهيل المعلمين

ري��ااًل   )500،735،5( مبل��غ  اعتم��اد  ت��م 

ُعماني��ًا  عب��ارة لتدري��ب المعلمي��ن المعينين 

وهي عبارة عن تكلفة االإقامة والنقل والتغذية 

لمراك��ز  واأجه��زة  تدريبي��ة  وم�شتلزم��ات 

التدريب..

المرتك��ز :)6( اعتم��اد مخ�ش�شات مالية 

لتغطي��ة م�شاري��ف توفي��ر االإنترن��ت 

بالمدار�س

تم اعتم��اد مبلغ لتغطية تكالي��ف ا�شتهلك 

اال�شت��راك ف��ي توفي��ر خدمة االإنترن��ت لجميع 

المدار���س الحكومي��ة ويتم حالي��ا التن�شيق مع 

ال�ش��ركات المخت�ش��ة لتقدي��م اأف�ش��ل عرو���س 

الخدم��ة للمدار���س ولحين الح�ش��ول على تلك 

فواتي��ر  بت�شدي��د  ال��وزارة  �شتق��وم  العرو���س 

اال�شته��لك ال�شهري للمدار�س التي بها الخدمة 

و�شيتم توفير مودم االإنترنت  للمدار�س التي ال 

تتوفر  بها الخدمة حاليا.

وفيم��ا يلي  تو�شيح لبع�س البنود الرئي�شية 

للموازن��ة الجارية والراأ�شمالية  لوزارة التربية 

والتعليم للعام 2011م :-
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تم اعتماد مبلغ )346،705،6( رياٍل ُعماني  تكلفة الدرجات 

الم�شتحدثة وتكاليف ت�شغيلية لمدار�س التعليم الأ�شا�شي والجديدة



والم�شتحق��ات  والب��دالت  الروات��ب 

االأخرى

المبلغ المعتمد )666،946،905( ريااًل 

ُعماني��ًا  ما ن�شبت��ه 88،22%  من اإجمالي 

الموازن��ة ، وبع��د التعيين��ات الت��ي تم��ت 

موؤخرا فاإن عدد موظفي الوزارة فاق %60  

م��ن موظف��ي ال��وزارات التابع��ة للخدم��ة 

ت��م  التعيين��ات  االأخ��رى وبه��ذه  المدني��ة 

ا�شتكم��ال بع�س الوظائ��ف االإدارية  داخل 

مدر�شي��ة،  اأن�شط��ة  )اأخ�شائ��ي  المدر�ش��ة 

اإداري  بيانات،م�شئ��ول  قواع��د  اأخ�شائ��ي 

ومالي(.

طباع��ة الكت��ب والل��وازم والو�شائ��ل 

التعليمية للمدار�س:

ري��ااًل   )8،728،993( للبن��د  المعتم��د 

ُعماني��ًا  ون�شبت��ه  15،1 % م��ن اإجمال��ي 

الموازنة.

تكاليف نقل الطلبة:

المبل��غ المعتم��د )454،341،49( ريااًل 

ُعماني��ًا   م��ا  ن�شبت��ه 6،53%  من اإجمالي 

الموازن��ة ، ولح��ل م�شكلة اكتظ��اظ الطلبة 

ف��ي الحاف��لت المدر�شية ج��اري التن�شيق 

م��ع المعنيين لدرا�شة اعتماد مبالغ لتوفير 

حافلت لحل هذه الم�شكلة.

24

المبلغ المعتمدال�شنة المالية

200520،988،611

200622،027،311

200723،203،711

200827،828،119

200929،121،479

201031،235،660

201149،341،454

المبلغ المعتمد )666،946،905( ريال ُعماني  

ما ن�شبته 88،22%  من اإجمالي الموازنة



ري��ااًل   )652،249،7( للبن��د  المعتم��د 

ُعماني��ًا  بم��ا ن�شبته  0،96 % م��ن اإجمالي 

الموازنة .

عقود النظافة:

الأهمي��ة توفر بيئة �شحي��ة في المدار�س فقد 

ت��م تعزيز مخ�ش�شات البند من )4،776،852( 

ري��ااًل ُعمانيًا اإلى )8،776،852( ريااًل ُعمانيًا 

ليمثل ما ن�شبته  1،16%  من اإجمالي الموازنة 

بزي��ادة قدره����ا)4،000،000( ري��ااًل ُعمانيًا 

بن�شب��ة زي��ادة تف��وق ع��ن 83 %  م��ن المبل��غ 

المخ�ش�س.

مخ�ش�شات اللجان:

المعتمد للبن��د ) 070،7،621( ريااًل ُعمانيًا  

م��ا ن�شبته  0،79% من اجمالي الموازنة ، منها 

مبل��غ )080،764،4( ريااًل ُعماني��ًا  لمكافاآت 

العاملي��ن بلج��ان امتحان��ات دبل��وم التعلي��م 

العام ومايعادل��ه و مبلغ )2،856،990( ريااًل 

ُعماني��ًا لمكاف��اآت معلمي مح��و االأميه وتعليم 

الكبار.

تكالي��ف التدري��ب )خط��ة االإنم��اء المهن��ي 

ومخ�ش�شات تطوير االأداء المدر�شي:

المعتم��د مبل��غ )2،000،000( ريااًل ُعمانيًا  

ما ن�شبت��ه 0،26% من اإجمال��ي الموازنة.تقوم 

لجن��ة تطوي��ر الم��وارد الب�شري��ة باإع��داد خطة 

االإنم��اء المهن��ي ال�شنوي��ة وذل��ك عل��ى �ش��وء 

التغذي��ة الراجع��ة من المي��دان الترب��وي حول 

االحتياج��ات التدريبية للمعلمي��ن والم�شرفين 

والوظائف المرتبطة المدر�شية االأخرى.
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�شيانة وترميم المباني المدر�شية:

ري��ااًل   )2،303،794( بالبن��د  المعتم��د 

ُعماني��ًا  م��ا ن�شبت��ه 0،27% ، والأهمية تنفيذ 

التعليمي��ة  المناط��ق  ارت��اأت  الت��ي  االأعم��ال 

مدر�شي��ة  بيئ��ة  الإيج��اد  تنفيذه��ا  ب�ش��رورة 

منا�شبة الأبنائنا الطلبة والطالبات بالمدار�س 

فق��د قام��ت ال��وزارة بتنفي��ذ اأعم��ال �شيان��ة 

وترميمات للمباني المدر�شية خلل هذا العام 

بتكلف��ة مالي��ة وقدره��ا )4،898،000( ريااًل 

ُعمانيًا  بزيادة وقدرها  )2،594،206( ريااًل 

ُعماني��ًا  بن�شب��ة زي��ادة تفوق ع��ن 100% من 

المبالغ المخ�ش�شة.

المناق�شات.

لتوفير  العام  هذا  مناق�شة   )39( طرح  تم 

الكتب والخدمات واالأجهزة واالأثاث والمعدات 

والريا�شية  التعليمية  واالأدوات  والو�شائل 

ت��ق��ّدر  بتكلفة  وال���ب���رام���ج  وال��م��و���ش��ي��ق��ي��ة 

)48،000،000( ريااًل ُعمانيًا  ، منها :
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تكلفة خطة االإنماء المهني بالريال العمانيال�شنة المالية

2005639،257

2006917،216

20071،105،800

20081،295،800

20091،681،382

20101،607،361

20112،000،000

�شيانة وترميم المباني المدر�شية المعتمد بالبند 

)2،303،794( رياٍل ُعماني  ما ن�شبته %0،27

مناق�ش��ة طباعة الكتب الدرا�شي��ة للعام الدرا�ش��ي )2012/2011م ومت اإر�شاالها على 

املطابع املخت�شة ومت توريدها وكانت التكلفة )2.616.384( رياال عمانيا

1

3

2
مناق�شة االأثاث ومت تر�شيه املناق�شة على عدة �رصكات ومت توزيع ح�ش�س املناطق من 

االأثاث فور توريدها للمخازن من قبل ال�رصكات املوردة وكانت التكلفة )3.651.533( 

رياال عمانيا

مناق�ش��ة اإحلل اأجهزة احلا�شب االآيل ملراكز م�شادر التعلم وخمتربات احلا�شوب مببلغ 

)7.400.000( رياال عمانيا الإحلل مايزيد عن )20.000( جهاز اآيل وملحاته
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تاأثيث غرف المعلمين

لتاأثيث  المو�شوعة  الخطة   �شوء  في 

خلل  والمعلمات  المعلمين  غرف  كافة 

طرح  تم  فقد  2011و2012م،  العامين 

المناق�شات  مناق�شة عن طريق مجل�س 

لتاأثيث 50% من مدار�س ال�شلطنة بتكلفة 

ريااًل   )4،000،000( من  باأكثر  تقّدر 

ُع��م��ان��ي��ًا خ����لل ال���ع���ام ال���درا����ش���ي 

2011/2012م ، وقد با�شرت ال�شركات 

التي تم تر�شيه المناق�شة عليها بزيارة 

المدار�س لو�شع ت�شاميم لتوزيع االأثاث  

بما  المعلمين  غ��رف  م��ن  غ��رف��ة  بكل 

المعلمين  وعدد  م�شاحتها  مع  يتنا�شب 

بت�شنيع  ال�شركات  وت��ب��داأ  بالمدر�شة 

االنتهاء  يتوقع  والذي  االأثاث  وتركيب 

الثاني  الدرا�شي  الف�شل  بداية  قبل  منه 

ي�شتكمل  اأن  على  الحالي  ال��ع��ام  م��ن 

الدرا�شي  العام  في  الغرف  بقية  تاأثيث 

القادم 2012/2013م.



ملف العدد
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زمن التعلم

اإن زمن التعلم هو القاعدة االأ�سا�سية لنجاح 

عمليتي التعليم والتعلم داخل البيئة املدر�سية 

وال�سفية، لذا فمن ال�رصوري توفري الزمن الالزم 

واملالئم لعمليتي التعليم والتعلم، بحيث يتمكن 

الطلبة من اكت�ساب الكفايات التعليمية املن�سودة 

واملخطط لها ح�سب اخلطة الدرا�سية، مبا يكفل 

حتقيق اجلودة املن�سودة للمخرجات التعليمية.

3

د. مرمي بنت بلعرب النبهانيه

نائبة مدير املكتب الفني للدرا�سات وال�سوؤون الفنية
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وكم��ا اأن توف��ري زم��ن التعل��م مهم، ف��اإن االأهم 

ه��و ح�شن اإدارت��ه داخ��ل املدر�شة وداخ��ل الف�شل 

الدرا�شي، وكذلك فاإن مراعاة موائمة التخطيط مع 

التنفي��ذ، اأمر يجب مراعاته عن��د اإدارة زمن التعلم 

بحي��ث ي�شبح زم��ن التعلم الفعلي ه��و زمن التعلم 

املخطط له.

عن��د النظ��ر اإىل الع��ام الدرا�ش��ي يف املدار���س 

احلكومي��ة ب�شلطن��ة ُعم��ان جند اأنه ووفق��ًا للخطة 

الدرا�شي��ة، ف��اإن ط��ول الع��ام الدرا�ش��ي يبلغ 180 

يوم��ًا، وطول الي��وم الدرا�شي يبلغ م��ا يقارب �شت 

�شاع��ات ون�ش��ف، كم��ا اأن هن��اك خي��ارات مرنة 

لتوقيت ب��دء وانتهاء الي��وم الدرا�ش��ي وميكن لكل 

حمافظة تعليمية اأن تختار التوقيت االأكرث تنا�شبًا 

معه��ا �رصيطة عدم االإخلل بزمن اليوم الدرا�ش��ي، 

كم��ا ميك��ن للمحافظة التعليمية اختي��ار  اأكرث من 

توقيت خلل العام الدرا�شي.

عن��د النظ��ر اإىل االأنظم��ة العاملية جن��د اأن طول 

الع��ام الدرا�ش��ي وط��ول الي��وم الدرا�ش��ي يتفاوت 

من دول��ة اإىل اأخ��رى، فمثًل يبلغ عدد اأيام ال�ش��نة 

الدرا�ش��ية الفعلي��ة يف فرن�ش��ا )180( يوم��ًا، ويف 

تايلند )200( يومًا، وت�شل اإىل ) 243( يومًا فعليًا 

يف الياب��ان، و)251( يومًا فعليًا يف ال�ش��ني، كما 

و�ش��ل طول الع��ام الدرا�ش��ي يف البحري��ن )180( 

يوم��ًا فعلي��ًا، وو�ش��ل يف االأردن اإىل )196( يومًا 

فعليًا ، وقد بلغ متو�شط طول اليوم الدرا�شي حوايل 

�شبع �شاعات يوميًا. 

وبالرجوع اإىل بع�س املدار�س الدولية  واخلا�شة 

يف �شلطن��ة ُعم��ان ذات االأداء التح�شيل��ي املرتفع 

جن��د اأن طول العام الدرا�شي و�شل اإىل )200( يوم 

ومتو�ش��ط الي��وم الدرا�شي و�ش��ل اإىل �شبع �شاعات 

تقريبًا.

توفري زمن التعلم مهم، فاإن الأهم هو ح�شن اإدارته 

داخل املدر�شة وداخل الف�شل الدرا�شي
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وعند احلديث عن زمن التعليم والتعلم ن�شع يف االعتبار اأن طول 

الع��ام الدرا�ش��ي اأو اليوم الدرا�ش��ي لي�س هو اله��دف املن�شود واإمنا 

وكم��ا �شبق��ت االإ�شارة هو كيفية اإدارة زم��ن التعلم من اأجل حتقيق 

الهدف الرئي�شي للتعليم و�شمان ح�شول جميع الطلب على تعليم 

ذي ج��ودة عالية، ولعل اأف�شل الطرق للتاأكد من حتقيق هذا الهدف 

هو اختب��ار الطلب يف جماالت حمددة يف املناهج الدرا�شية ويف 

مراح��ل درا�شية خمتلف��ة، وقيا�س حت�شيل الط��لب باملقارنة مع 

املعايري الدولية العاملية. 

ويف درا�ش��ة قامت به��ا منظمتي اليون�شك��و واليوني�شيف هدفت 

لقيا���س التح�شي��ل التعليمي لع��ام )2001م( ل�شف��وف 4 و 6و 9 

ومت اختب��ار م�شتوي��ات حت�شي��ل الطلب يف م��واد اللغ��ة العربية 

والريا�شي��ات والعل��وم واملهارات احلياتية، واأ�ش��ارت النتائج اإىل 

تدين م�شتويات حت�شيل الطلب يف جميع املواد االأربعة ال�شابقة.

ويف ع��ام )2004م( متت درا�ش��ة اأخرى حول التقومي يف احللقة 

االأوىل لقيا���س اأداء طلب��ة ال�ش��ف الرابع من التعلي��م االأ�شا�شي يف 

�شلطن��ة ُعم��ان، وق��د اأ�ش��ارت نتائ��ج االختب��ارات  اإىل  اأن الطلب��ة 

العمانيني يتاأخرون مبعدل �شنة واحدة عن املعايري العاملية.

وم��ا اأكدته امل�شوح امليداني��ة هو اأن الط��لب يف ُعمان يتلقون 

الدرو���س يف الف�ش��ول الدرا�شي��ة مل��دة )120( يوم��ًا كل ع��ام، اأي 

اأن هن��اك )60( يوم��ًا خمط��ط لها يف اخلطة الدرا�شي��ة ولكنها غري 

موجودة فعليًا.

اإن الفجوة املوجودة بني التخطيط والتنفيذ ينتج عنها االحتياج 

اإىل ال�شن��ة التاأ�شي�شي��ة يف التعلي��م الع��ايل، ب�شب��ب ت��دين املعرف��ة 

واملهارات لدى خريجي ال�شف الثاين ع�رص بالتايل �شعوبة متهني 

بع�س الوظائف الفنية لعدم وجود الكفايات املطلوبة.

 وبالرجوع اإىل موائمة زمن التعلم مع اخلطة الدرا�شية فاإن عدد 

االأي��ام الفعلي��ة ت�شبح م�شاوي��ة للأيام امل�شتهدف��ة ، وبالتايل يتم 

حتقيق اأهداف اخلطة الدرا�شية دون اإغفال الرتكيز على اإيجاد بيئة 

مدر�شي��ة جذابة مب��ا حتويه من اأن�شطة داعم��ة للمنهج ، باالإ�شافة 

اإىل اأن�شطة ترفيهية.

يف عام )2004م( متت درا�شة اأخرى حول التقومي يف احللقة الأوىل لقيا�س 

اأداء طلبة ال�شف الرابع من التعليم الأ�شا�شي يف �شلطنة ُعمان، وقد اأ�شارت نتائج 

الختبارات  اإىل  اأن الطلبة العمانيني يتاأخرون مبعدل �شنة واحدة عن املعايري العاملية
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ملف العدد

تقدم  مدى  تقي�س  العاملية  املوؤ�رصات  من  جمموعة  توجد 

دول  بقية  بني  موقعها  وحتدد  للدول  التعليمية  االأنظمة 

هذه  تقي�سها  التي  والعناوين  املجاالت  اأهم  العامل,ومن 

املوؤ�رصات ,هي:

االإتاحة )اإتاحة التعليم املجاين(. 

على  التعليمي  النظام  قدرة  وتعني  الداخلية:)  الكفاءة 

تخريج اأكرب عدد من الطلبة  بنجاح(

على  التعليمي   النظام  قدرة  :)وتعني  اخلارجية  الكفاءة 

تخريج اأكرب عدد من الطلبة بنجاح ومتيز, ميكنهم من االإبحار 

يف احلياة باأقل قدر  ممكن من التحديات وال�سعوبات, واأكرب 

قدر من املعارف واملهارات والقيم(.

4
املوؤ�شرات 

التعليمية العمانية

�شليمان بن زاهر الروي�شدي

مدير عام املديرية العامة للتخطيط 

و�شبط اجلودة
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ومن اأبرز هذه  املوؤ�رصات ،نذكر)10(:

. 	االإنفاق على التعليم

	.معدل معلم / طالب

	. معدل �شف / طالب

	.بمعدل حا�شوب / طالب

 	بي��ن التعليمي��ة  الفر���س  تكاف��وؤ  مع��دل 

الجن�شين.

	.ن�شبة االلتحاق  بالتعليم

	ن�شبة االنقطاع عن التعليم

	.ن�شبة االإعادة

	.ن�شبة االأمية

	....................الجودة

والأهمي��ة ه��ذه الموؤ�ش��رات فق��د ت��م تبن��ي 

والقطري��ة  العالمي��ة  الخط��ط  ف��ي  اأغلبه��ا 

والوطنية ،حيث تم تحويلها اإلى اأهداف ت�شعى 

كل االأنظم��ة التعليمية للو�شول اإلى اأعلى  قدر 

م��ن تحقيقه��ا اأو عل��ى االأق��ل للو�ش��ول اإل��ى 

المعدالت العالمية فيها.

وم��ن  اأه��م الخط��ط العالمي��ة والعربية 

التي تبنت هذه الموؤ�شرات نذكر:

ب)االأه��داف  الم�شم��اة  العالمي��ة  الخط��ة 

االإنمائي��ة للألفية 2015م (.وتت�شمن هدفين 

ذات علقة بالتعليم العام.

الخطة العالمية الم�شماة ب)التعليم للجميع 

اأهداف  �شت��ة)6(  2000-1015م(.وتت�شم��ن 

والمعتم��دة  الع��ام  بالتعلي��م  علق��ة  ذات 

بالموؤتم��ر العالم��ي للتعلي��م ف��ي داكار اأو ما 

يعرف بموؤتمر داكار.

الخط��ة العربي��ة الم�ش��اة ب)خط��ة تطوي��ر 

التعليم في الوطن العربي) 2007 -2016م(. 

ة م��ن قب��ل ق��ادة ال��دول العربي��ة في 
ّ
والمق��ر

قمته��م بتون���س ع��ام 2006،وه��ي تت�شم��ن 

ثمانية)8( اأهداف ذات علقة بالتعليم العام.

هدفي��ن  ف��ي  الث��لث  الخط��ط  ت�شت��رك 

اأ�شا�شيين هما:

الهدف االأول:  

 متكني جميع االأطفال بحلول عام 2015م 

من اإكمال التعليم االبتدائي. 

الهدف الثاين:  

 حتقي��ق امل�شاواة ب��ني اجلن�شني يف التعليم 

االبتدائي والثانوي.

كما ت�ش��رتك خط��ة التعليم للجمي��ع وخطة 

تطوي��ر التعليم يف الوط��ن العربي  يف هدفني 

اآخرين هما:

الهدف االأول:   خف�س ن�شبة االأمية.

اله��دف الث��اين:  حت�شني ج��ودة التعليم من 

خلل حت�شني خمرجاته.

و ال�رصائح القليلة القادمة  �شت�شتعر�س  )9( 

اأه��داف عام��ة ،والن�ش��ب واملع��دالت املطلوب 

حتقيقه��ا بكل هدف والزمن املحدد لذلك، كما 

�شتو�شح ما حققته ال�شلطنة حتى االآن من كل 

ذلك، باعتبارها اإحدى ال��دول امل�شاركة بهذه 

اخلطط.  

الهدف االأول:  

 تمكين جميع االأطفال بحلول عام 2015م  

)االأه��داف  االبتدائ��ي   التعلي��م  اإكم��ال  م��ن 

االإنمائية للألفية.

متكني جميع االأطفال بحلول عام 2015م  من 

اإكمال تعليم ابتدائي جم��اين واإلزامي )اأهداف 

التعليم للجميع(.

تمكين جميع الأطفال بحلول عام 2015م  

من اإكمال التعليم الأ�شا�شي  )الأهداف الإنمائية لالألفية الثالثة
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حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف التعليم الأ�شا�شي 

بحلقتيه وما بعد الأ�شا�شي



حتقيق التعميم الكامل للتعليم اال�شا�شي عام 2016م ) خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(  

املحقق  بالن�شبة لل�شلطنة  حتى العام 2010م ح�شب بيانات تعداد العام 2010م  هو  حوايل 

)99%(من الهدف. علمًا باأن الن�شبة كانت ال تزيد عن 92% عام 2006م.

اله��دف الثاين:   حتقيق امل�شاواة بني اجلن�ش��ني يف التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 

2015م   )االأهداف االإمنائية للألفية و )اأهداف التعليم للجميع(.

اإزال��ة التف��اوت بني اجلن�ش��ني يف التعليم االبتدائي خ��لل 5 �شنوات )الع��ام 2011م( ) خطة 

تطوير التعليم يف الوطن العربي(.

36

الهدف  حمقق  بالن�شبة لل�شلطنة  منذ مايزيد عن 16عاما م�شى اأي قبل العام1996م.

الهدف الثالث: 

تو�شيع وحت�شني الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة)اأهداف التعليم للجميع(. 

يف الع��ام 2000م كان��ت ن�شبة االلتحاق بالتعليم ما قب��ل املدر�شي ملن هم يف الفئة العمرية 

)3��5(ال تزيد عن %5،12

ومبا اأن هدف التعليم للجميع اخلا�س بهذا العنوان يطالب الدول مب�شاعفة ن�شبة االلتحاق يف 

الع��ام2015م ع��ن تلك التي كان عليها يف العام 2000م، فقد كان الن�شبة امل�شتهدفة وطنيًا يف 

العام 2015م هو الو�شول بن�شبة االلتحاق اإىل %25.

حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف التعليم الأ�شا�شي 

»ح1، ح2« بحلول عام 2015م )الأهداف الإمنائية 

لالألفية الثالثة و)اأهداف التعليم للجميع(
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متكنت ال�شلطنة من جتاوز الن�شبة امل�شتهدفة ) قبل الزمن املحدد لتحقيق الهدف بخم�س 

�شنوات(،حيث و�شلت يف العام 2010م  اإىل  اأكرث من %40 . 

كما ي�شري اإىل ذلك تقرير البنك الدويل اإىل اأن الن�شبة  و�شلت اإىل اأكرث من  39% يف الفئة 

العمرية)4-5( يف العام  2008م.

الهدف الرابع:

 حمو اأمية الكبار بن�شبة 50% بحلول عام 2015م  مما كانت عليه عام2000م )اأهداف 

التعليم للجميع(

 خف���س ن�شب��ة االأمي��ة يف الفئة العمري��ة )15-35( بحل��ول ع��ام 2016م  اإىل ما دون 

املتو�شط العاملي 18% ) خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(.

املحقق بال�شلطنة  عام2010م  من امل�شتهدف عام 2015م  ح�شب خطة  اأهداف التعليم 

للجميع، وخطة تطوير التعليم يف الوطن العربي ،كالتايل:

امل�شتهدف يف الفئة)15-44( هو خف�س االأمية من 5،9 %  اإىل 5،4%  عام2015م ،

اأم��ا املحقق حتى العام 2010م  )اأي قبل الزمن املحدد لتحقيق الهدف بخم�س �شنوات( 

فقد جتاوز  الن�شبة امل�شتهدفة ، حيث  انخف�شت  الن�شبة اإىل %5،3. 

كما مل تزد هذه الن�شبة عن 1%  فقط يف الفئة العمرية )24-15(.

كانت  ن�شبة  االأمية  بجميع االأعمار)15�شنة فاأكرث( عام1993 م  تقدر  ب  %2،41

ثم  انخف�شت اإىل 7،17%   عام 2003م. 

وهي اليوم  ������ كما اأ�شار اإليها تعداد العام2010م  ���  ال تزيد عن %2،12.

الهدف اخلام�س:

الو�ش��ول مبع��دل معلم /طال��ب ع��ام  2016م  اإىل معلم لكل )20( طال��ب )خطة تطوير 

التعليم يف الوطن العربي(.

املحقق على م�شتوى ال�شلطنة   عام2010م  هو معلم لكل 10طلب.

 و�شل حاليا املعدل اإىل  معلم لكل 15 طالب عام  2007م.

وهو خلل هذا العام )2011م( كما مت االإ�شارة اإليه ي�شل اإىل معلم لكل 10طلب.

ومن اأجل الو�شول اإىل  هذ املعدل فقد �شخت احلكومة  حوايل 15  األف وظيفة تدري�شية، 

تزي��د كلفته��ا ال�شنوي��ة ع��ن 127مليون  ري��ال، وذلك   خ��لل ال�شتة االأع��وام االأخرية فقط 

)2006 ���2011م(.

بن�شبة  زيادة ت�شل اإىل %40.

مع العلم باأن عدد الطلبة خلل نف�س الفرتة قد انخف�س باأكرث من 50  األف طالب.

حمو اأمية الكبار بن�شبة 50% بحلول عام 2015م  

مما كانت عليه عام2000م )اأهداف التعليم للجميع(
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كما انخف�س كذلك عدد ال�شعب الدرا�شية بحوايل400 �شعبة.

  املتو�شط العاملي هو  معلم لكل 17 طالب.

الهدف ال�شاد�س:

الو�ش��ول اإىل مع��دل30 طالب يف ال�شف ع��ام 2016م ) خطة تطوي��ر التعليم يف الوطن 

العربي(.

املحقق على م�شتوى ال�شلطنة  عام2010م  هو 26 طالب بال�شف.

كان املعدل عام 1971 م هو  44.4 طالب بال�شف.

ثم 33.4 طالب  بال�شف عام 1990م.

ثم 32.4 طالب بال�شف عام 2000م.

وو�شل اإىل 26طالب بال�شف عام 2010م  كما �شبق االإ�شارة اإليه.

      املتو�شط العاملي  هو ما بني 30 ���� 32  يف ال�شف.

اأهم الدرا�شات املتخ�ش�شة يف هذا ال�شاأن _  وهو ما اأ�شار اإليه الدكتور حممد بن �شليمان 

احلو�شني يف اأطروحته  الدكتوراه _ توؤكد كاالآتي:

15% توك��د باأن هناك  علقة عك�شية بني الكثافة الطلبية والتح�شيل الدرا�شي)اأي كلما 

انخف�س عدد الطلب بال�شف ارتفع امل�شتوى التح�شيلي(.

13% توك��د باأن هن��اك علقة طردية  بني الكثافة الطلبية والتح�شيل الدرا�شي)اأي كلما 

الو�شول اإىل معدل30 طالب يف ال�شف عام 2016م 

) خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(
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ارتفع��ت الكثافة ارتف��ع التح�شيل الدرا�شي ��� �رصيطة اأن ال يزيد عددهم بال�شف الواحد عن 

40  طالب(.

72%  توك��د ع��دم وج��ود علقة ب��ني الكثاف��ة الطلبي��ة والتح�شي��ل الدرا�شي �شلب��ًا اأو 

اإيجابًا.

درا�ش��ة TIMSSالتي �شارك��ت بها ال�شلطنة عام 2007م،اأ�ش��ارت اإىل اأنه كلما ارتفعت 

الكثافة الطلبية ارتفع حت�شيل الطلب يف مادتي العلوم والريا�شيات. 

الهدف ال�شابع:

حتقي��ق ن�شب��ة التحاق بالتعلي��م الثانوي ت�شل اإىل )50%( ع��ام 2011م  و )70%( عام 

2016م )خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(.

املحقق على م�شتوى ال�شلطنة  عام2010م   هو )%1،85(

حيث كانت الن�شبة يف عام2005م    هو %8،87

وهي اليوم كما ���� مت االإ�شارة اليه ��� تزيد عن %85.

الهدف الثامن:

الو�ش��ول مبع��دل حا�شوب / طال��ب اإىل )10( حوا�شيب لكل 100 طال��ب بالثانوي عام 

2016م )خط��ة تطوي��ر التعلي��م يف الوطن العرب��ي( املحقق على  م�شت��وى ال�شلطنة )10(

حوا�شيب لكل اأقل من 50  طالب بالتعليم ما بعد االأ�شا�شي، ح�شب نتائج الدرا�شة امل�شحية  

ملوؤ�رصات تكنلوجيا التعليم لعام 2011م.

ومن نتائج  هذه الدرا�شة كذلك، االآتي:

حتقيق ن�شبة التحاق بالتعليم الثانوي ت�شل اإىل )50%( عام 2011م 

 و )70%( عام 2016م )خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(.
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احلوا�شي��ب  اأجه��زة  ع��دد  متو�ش��ط  و�ش��ل 

باملدار�س احلكومية اإىل 46 جهاز حا�شوب.

احلوا�شي��ب  اأجه��زة  ع��دد  متو�ش��ط  و�ش��ل 

باملدار�س اخلا�شة  اإىل 17 جهاز حا�شوب.

و�ش��ل )مع��دل حا�ش��وب /طال��ب( جلمي��ع 

ال�شف��وف باملدار���س احلكومي��ة  اإىل حا�شوب 

لكل  8،11  طالب.

جلمي��ع  طال��ب(  حا�ش��وب  )مع��دل  و�ش��ل 

ال�شفوف باملدار�س اخلا�شة  اإىل حا�شوب لكل      

1،12طالب.

كم��ا اأ�شار تعداد عام 2010م   اإىل اأن %63 

م��ن االأ�رص العماني��ة متتلك جه��از حا�شوب اأو 

اأكرث.

مم��ا �شب��ق يت�ش��ح باالأرق��ام اأن ال�شلطن��ة 

حققت يف هذه  االأهداف واملوؤ�رصات م�شتويات 

متقدم��ة جداً اأكدت جميعه��ا اأن  اإتاحة التعليم 

للنظ��ام  الداخلي��ة  الكف��اءة  وكذل��ك  للجمي��ع 

التعليم��ي يف ال�شلطنة و�شل��ت اإىل امل�شتويات 

العاملية.

الهدف التا�شع:

حت�ش��ني كاف��ة اجلوان��ب النوعي��ة للتعلي��م 

و�شمان االمتي��از للجميع بحيث يحقق جميع 

الدار�ش��ني نتائج ملمو�ش��ة يف التعليم )اأهداف 

التعليم للجميع( .

حت�ش��ني ج��ودة التعلي��م م��ن خ��لل ج��ودة 

خمرجات��ه ) خط��ة تطوي��ر التعلي��م يف الوطن 

العربي(.

وبالرغم  من زيادة  ن�شبة االإنفاق احلكومي 

عل��ى التعليم العام بح��وايل48% خلل خم�س 

اإىل  ع��ام2007م   فقط)540ملي��ون  �شن��وات 

800 مليون عام2011م (.

وبالرغ��م من حت�شن موؤ�رصات اإتاحة التعليم 

وو�شولها اإىل منتهاها تقريبًا%99.
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وبالرغ��م م��ن انخفا�س  ن�شب��ة االإعادة 

اإىل متو�ش��ط  2% فق��ط  ع��ام2009 )%0  

ب�شفوف احللقة االأوىل (،مقارنة  ب %6،8  

عام2000م

ن�شب��ة  انخفا���س  م��ن  وبالرغ��م 

االنقط��اع  اإىل متو�ش��ط اأق��ل م��ن 1%  يف 

الع��ام 2009م )ح��وايل0%  يف �شف��وف 

    %3 بح��وايل  االأوىل(،مقارن��ة  احللق��ة 

عام2000م.

وبالرغ��م م��ن و�ش��ول ن�شب��ة مدار���س 

التعليم االأ�شا�ش��ي اإىل 90%   عام2011م،  

مقارنة باأقل من 7%  عام 2000م.

وبالرغم من خف�س معدل معلم /طالب 

اإىل 10 فق��ط عام2011م  وذلك من خلل 

�ش��خ اأكرث م��ن 15  األف وظيف��ة تدري�شية 

جدي��دة خ��لل اخلم���س �شن��وات االأخ��رية. 

واأكرث م��ن 26  األف وظيف��ة خلل الع�رصة 

اأع��وام  االأخ��رية مب��ا يعادل �شع��ف العدد 

القائم عام 2000م.

تعم��ني  ن�شب��ة  و�ش��ول  م��ن  وبالرغ��م 

 ،%5،99 والفني��ة  االإداري��ة  الوظائ��ف 

وو�شولها اإىل ما يقارب %90.   

االإداري  ال��كادر  زي��ادة  م��ن  وبالرغ��م 

والفن��ي باملدار�س خ��لل  اخلم�س �شنوات  

االأخ��رية باأك��رث م��ن 140%، حي��ث و�شل 

متو�ش��ط عدده��ا اإىل ح��وايل  9  وظائ��ف 

باملدر�شة الواحدة عام 2011م ، بينما مل 

تكن تزيد عن 4  وظائف عام 2007م. 

وبالرغ��م م��ن زي��ادة ال��كادر ِاالإ�رصايف 

باأك��رث م��ن 100%   خ��لل خم�ش��ة اأع��وام 

فقط، حيث و�شل اإىل حوايل2000م�رصف 

عام 2011م. 

وبالرغم من انخفا�س الكثافة الطلبية  

بال�ش��ف الواحد باأكرث من  6  طلب خلل 

ع�رصة اأع��وام )فمن 32 ع��ام 2021م  اإىل 

26  عام2010م(.

وبالرغ��م م��ن انخفا�س  ع��دد املدار�س 

امل�شائي��ة  اإىل ما ال يزيد عن   54  مدر�شة 

فق��ط ع��ام 2011م ،  ال  متث��ل �ش��وى  %5  

من اإجمايل املدار�س احلكومية، مقارنة ب 

149مدر�شة  م�شائي��ة عام2005م، واأكرث 

من 250مدر�شة  م�شائية عام 2000م.

بالرغ��م من توفري اأكرث  من 800  مركز 

مل�ش��ادر التعليم وف��ق موا�شفات متقدمة 

خلل الع�رص �شنوات االأخرية، وبالرغم من 

توف��ري اأكرث من800  معمل حا�شوب خلل 

الع���رص �شن��وات االأخ��رية، واأك��رث من 450  

خمترب للعلوم خلل نف�س الفرتة، وبالرغم 

م��ن اأن م�شاحة املراف��ق الرتبوية  بالكثري 

م��ن املب��اين املدر�شي��ة اأ�شب��ح تزي��د عن 

م�شاحة  18  ف�شل درا�شي، وتزيد عناوينها 

عن 20  عنوان، اإال اأن  جودة التعليم اأو ما 

ي�شمى بالكف��اءة اخلارجية للتعليم )والتي 

تعني قدرة النظ��ام التعليمي  على تخريج 

اأكرب عدد من الطلبة بنجاح ومتيز، ميكنهم 

م��ن االإبح��ار يف احلي��اة باأقل ق��در  ممكن 

م��ن التحديات وال�شعوبات، واأكرب قدر من 

املعارف وامله��ارات والقيم، ال زالت  دون 

الطموح ودون امل�شتوى املاأمول، ملاذا؟!!   

 اإذا كان��ت هن��اك اإرادة فحتم��ًا هن��اك 

طريق.

حت�شني جودة التعليم من خالل جودة خمرجاته 

) خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي(.
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ملف العدد 5
م�شتجدات 

املناهج التعليمية 
�شعــت وزارة الرتبية والتعلي���م ممثلة يف املديرية 
العام���ة لتطوير املناهج اإىل حتقيق العديد من االأهداف 

الرتبوي���ة ع���ن طريق جتوي���د عملية تاألي���ف املناهج 

الدرا�سي���ة بحي���ث تعمل ه���ذه املناهج عل���ى تنمية 

قدرة املتعلم عل���ى التوا�سل وتطوي���ر مهارات البحث 

واال�ستق�ساء لديه، وت�سجيعه على التعلم الذاتي، ف�ساًل 

عن تنمية مهارات االإتقان والريادة واالبتكار، ويتم دعم 

ه���ذه املناهج بالكتب واملراج���ع والو�سائل التعليمية 

وو�سائل التقانة احلديث���ة التي تعني على تنفيذها من 

اأجل حتقيق االأهداف الرتبوي���ة املرجوة، وت�ساعد على 

غر����س الثقة لدى الطالب يف التعامل مع هذه التقانات 

ب�سكل يعني على رف���ع كفاءاتهم وفق متطلبات الع�رص 

احلدي���ث، بحي���ث ي�ساعد ذل���ك على تنمي���ة مهاراتهم 

وقدراتهم ومعارفهم من اأجل اإعدادهم للم�ساهمة الفاعلة 

واالإيجابية يف تنمية الوطن.

املو�سوع/ د. نبهان اللمكي

مدير عام املديرية العامة لتطوير املناهج
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ويتم اإع��داد املناهج من قب��ل جلان تاأليف 

تتكون معظمها من العمانيني املوؤهلني وذوي 

اخل��ربة، كما يتم اإ���رصاك املعلمني وامل�رصفني 

واأولي��اء االأم��ور وخرباء من جامع��ة ال�شلطان 

قابو���س ، ويت��م كذل��ك عق��د اال�شت�ش��ارات مع 

املتخ�ش�شني يف خمتلف املواد الدرا�شية.

وميكن اإبراز اأه��م م�شتجدات العمل الرتبوي 

يف م��ا يخ���س املناه��ج الدرا�شية م��ن خلل 

االآتي:

اأوال:  الن�رصات التوجيهية

انطلقًا من اهتمامها مب�شاعدة املحافظات  

التعليمي��ة واملدار���س التابع��ة له��ا يف اإع��داد 

املناه��ج  خمتل��ف  لتنفي��ذ  ال�شنوي��ة  اخلط��ط 

الدرا�شي��ة ، قام��ت املديري��ة العام��ة لتطوي��ر 

املناه��ج باإع��داد ن���رصات توجيهي��ة للم��واد 

املناه��ج  الدرا�شي��ة تو�ش��ح كيفي��ة ملئم��ة 

ه��ذه  و�شمل��ت  الدرا�شي��ة،  للخط��ة  الدرا�شي��ة 

الن���رصات مدار���س التعلي��م الع��ام واملدار���س 

ذات الفرتتني ال�شباحي��ة وامل�شائية ومدار�س 

تعلي��م الكبار و مت موافاة املناط��ق التعليمية 

بها م��ع بداية العام الدرا�شي، وروعي يف هذه 

الن�رصات اأن يتنا�ش��ب حمتوى املادة الدرا�شية 

م��ع ع��دد احل�ش���س املخ�ش�ش��ة له��ا، حي��ث 

ت�شمن��ت تعليم��ات يف كيفية تنفي��ذ الوحدات 

والدرو�س واالأن�شطة الواردة يف حمتوى املواد 

التعام��ل م��ع  اإىل طريق��ة  اإ�شاف��ة  الدرا�شي��ة 

االأن�شطة التقوميية اأثناء تنفيذ تلك الدرو�س اأو 

الوحدات، مع االأخذ يف االعتبار طبيعة املنهج 

وم�شتوى الطلب العمري والعقلي ، واملهارات 

االأ�شا�شي��ة التي يج��ب اأن يكت�شبها الطالب يف 

كل �شف من ال�شفوف.

ثاني��ا:  توف��ري م�شتلزم��ات املناهج من 

الكتب و املراجع و الو�شائل التعليمية 

تعت��رب م�ش��ادر التعل��م الداعم��ة للمناه��ج 

الدرا�شية ركيزة اأ�شا�شية يف العملية التعليمية 

و تعترب من العوامل املهمة يف حتقيق فاعلية 

التعلي��م ومت العم��ل عل��ى توف��ري م�شتلزم��ات 

املناه��ج م��ن الكت��ب و املراج��ع و الو�شائ��ل 

التعليمي��ة امل�شاندة ملختلف امل��واد الدرا�شية 

و جلمي��ع املراح��ل التعليمي��ة مث��ل النم��اذج 

واخلرائط و امل�شورات و البطاقات و احلقائب 

اخلام��ات  و  امل��واد  و  االأدوات  و  التعليمي��ة 

وغريه��ا ، و مت تزوي��د مراك��ز م�ش��ادر التعلم 

االإثرائي��ة،ومت  املراج��ع  و  الكت��ب  مبختل��ف 

اإع��داد قوائ��م مب�ش��ادر التعل��م م��ن الكت��ب و 

املراج��ع و الو�شائل التعليمي��ة للعام الدرا�شي 

2012/2011م و ن�رصها على موقع الوزارة، 

و  الكت��ب  ع��ن  بيان��ات  قاع��دة  اإن�ش��اء  مت  و 

املراج��ع التي تزود بها مراك��ز م�شادر التعلم 

و دور الن���رص املختلفة، ومت ت�شميم العديد من 

الو�شائ��ل التعليمية و اإعداد املوا�شفات الفنية 

اخلا�شة بها ملختلف املواد الدرا�شية.

ثالثا: تقومي املناهج 

مت اإجناز العديد من اجلوانب املتعلقة بتقومي 

املناه��ج وم��ن اأهم ذل��ك االنتهاء م��ن تنقيح 

وثائق مناهج الرتبية  و العلوم و الريا�شيات 

و  التعل��م  تقني��ات  و  احلياتي��ة  امله��ارات  و 

الريا�ش��ة املدر�شي��ة و الرتبي��ة املو�شيقي��ة و 

الرتبي��ة الفنية يف �ش��وء امل�شتجدات الرتبوية 

والتط��ورات العلمية، ويتم حاليًا تنقيح وثائق 

مناهج اللغة العربي��ة والدرا�شات االجتماعية 

وا للغة االإجنليزية.

تعترب م�شادر التعلم الداعمة للمناهج الدرا�شية ركيزة اأ�شا�شية يف العملية 

التعليمية و تعترب من العوامل املهمة يف حتقيق فاعلية التعليم ومت العمل 

على توفري م�شتلزمات املناهج من الكتب و املراجع و الو�شائل التعليمية



كم��ا مت  اإ�ش��دار كت��اب  ع��ن دائ��رة تق��ومي 

املناهج يو�شح مهام الدائرة واإجنازاتها واآلية  

العمل التي تتبعها يف تقومي املناهج الدرا�شية، 

الكت��اب  تق��ومي  ويت��م حالي��ًا مراجع��ة دلي��ل 

املدر�شي ودليل املعلم.

رابعا: تطوير مادة الرتبية االإ�شلمية

اإميانًا باأهمية دور م��ادة الرتبية االإ�شلمية 

يف حتقي��ق العديد من االأه��داف الرتبوية اأولت 

الوزارة  عناية خا�شة بهذه املادة، حيث تدر�س 

من ال�ش��ف االأول اإىل ال�شف الث��اين ع�رص ويتم 

الت��درج م��ع الطال��ب واإك�شابه مزي��د املهارات 

واملعارف املختلفة من مرحلة اإىل اأخرى اأو من 

�ش��ف اإىل اآخ��ر، ومن اأهم امل�شتج��دات املتعلقة 

مبادة الرتبي��ة االإ�شلمية م���رصوع تلوة حفظ  

الق��راآن الك��رمي لل�شفوف م��ن االأول اإىل الثامن 

وال��ذي ياأتي اإميانًا باأهمي��ة دور القراآن الكرمي 

واالجتماعي��ة  االإمياني��ة  القي��م  تر�شي��خ  يف 

واالأخلقي��ة ل��دى النا�شئة ، ليكون��وا اأكرث قدرة 

عل��ى االإ�شهام يف خدمة الوطن وحتقيق غاياته 

العلي��ا، وم��ا ميك��ن اأن ي�شهم به م��ن اإيجابيات 

يف ع��لج بع�س امل�شكلت العلمي��ة وال�شلوكية 

ل��دى الطلب��ة والطالب��ات، فاالرتب��اط بالقراآن 

الك��رمي يعمل على تقوي��ة ال�شع��ور بامل�شوؤولية 

لدى الطلب��ة جتاه دينهم ووطنه��م وجمتمعهم، 

وبالت��ايل االإ�شه��ام ب��دور اإيجاب��ي يف حتقي��ق 

اأهداف املنظومة الرتبوية يف ال�شلطنة.

كم��ا مت ت�شكيل فري��ق لتطوير م��ادة الرتبية 

االإ�شلمي��ة لل�شفني احل��ادي ع�رص والثاين وفق 

القرار ال��وزاري رق��م 2011/371م والقا�شي  

بت�شكي��ل جلن��ة لتحقيق هذا الغر���س، ومن اأهم  

مه��ام هذه اللجنة  و�شع ت�ش��ور �شامل لتطوير 

الكتابني، واقرتاح م�شمى املادة وعدد احل�ش�س 

ال��لزم لتدري�شه��ا، وبن��اء علي��ه قام��ت اللجنة 

بو�شع ت�شور عام اأب��رزت فيه دواعي التطوير، 

واإجراءات��ه، واملوجه��ات العام��ة، ومنطلق��ات 

التطوي��ر، واالأهداف العام��ة لل�شفني، وحماور 

املنهاج ومفرداته، والن�شو�س ال�رصعية.

وقد توج االهتمام مب��ادة الرتبية االإ�شلمية 

موؤخ��راً باالأوامر ال�شامي م��ن قبل عاهل البلد 

45



46

املف��دى بتغي��ري م�شم��ى امل��ادة يف ال�شف��ني 

الثقاف��ة  م��ن  ع���رص  والث��اين  ع���رص  احل��ادي 

االإ�شلمي��ة اإىل الرتبية االإ�شلمية وزيادة عدد 

ح�ش�شه��ا مب��ا ي�شاع��د على حتقي��ق االأهداف 

املرج��وة من امل��ادة وبخا�شة تل��ك املتعلقة 

بغر�س القيم الفا�شلة لدى الطلب.

خام�شا: مادة منهج البحث 

يف اإط��ار �شل�شل��ة احللق��ات النقا�شي��ة التي 

تقيمه��ا وزارة الرتبية والتعلي��م والتي تهدف 

اإىل فت��ح قن��وات التوا�شل واحل��وار مع احلقل 

املواف��ق  االأربع��اء  ي��وم  اأقيم��ت  الرتب��وي 

2011/12/28م  حلقة نقا�شية حول تطوير 

م��ادة منه��ج البح��ث يف فن��دق الفل��ج حت��ت 

رعاية �شعادة/ �شعود بن �شامل البلو�شي وكيل 

ال��وزارة للتخطي��ط الرتب��وي وتنمي��ة املوارد 

الب�رصي��ة القائ��م بت�شيري اأعم��ال وكيل التعليم 

واملناه��ج بوزارة الرتبي��ة والتعليم وبح�شور 

ع��دد م��ن  املخت�ش��ني بال��وزارة وع��دد م��ن 

املعلمني واملعلمني االأوائل ومديري املدار�س 

وامل�رصف��ني الرتبويني واأع�ش��اء فريق تدريب 

املادة ومديري دوائ��ر تنمية املوارد الب�رصية 

يف املحافظات التعليمية.

وت�شمنت احللقة النقا�شية ثلثة اأوراق عمل 

، حي��ث كان��ت الورق��ة االأوىل بعن��وان فل�شفة 

مادة منهج البحث وواق��ع تطبيقها يف احلقل 

الرتب��وي، قدمه��ا حممد بن مب��ارك بن �شهيل 

عكع��اك - ع�ش��و مناهج  تعليمي��ة باملديرية 

العام��ة لتطوي��ر املناه��ج، والورق��ة الثاني��ة 

بعن��وان التحديات التي تواج��ه القائمني على 

تدري�س م��ادة منهج البحث يف التعليم ما بعد 

االأ�شا�ش��ي يف مدار�س حمافظة �شمال الباطنة 

يف �شلطن��ة ُعم��ان م��ن وجهة نظ��ر املعلمني، 

قدمها ه��اين بن عبا�س البلو�ش��ي م�رصف لغة 

اإجنليزي��ة وع�ش��و فري��ق تدريب م��ادة منهج 

البح��ث، والورق��ة الثالث��ة بعن��وان مقرتحات 

العامل��ني يف احلق��ل الرتب��وي لتطوي��ر مادة 

منه��ج البحث، جمع واإع��داد �شلمى بنت م�شلم 

ب��ن حم��اد املع�شنية، م�رصف��ة منتدب��ة ملادة 

منه��ج البح��ث مبحافظ��ة ظف��ار، ومت تق��دمي 

الورقة من قبل مانع ب��ن �شيف ال�شيدي ع�شو 

تدري��ب م��ادة منه��ج البح��ث وم�شاع��د مدير 

مدر�شة االإمام جابر بن زيد، كما ا�شتمل اللقاء 

عل��ى ناق�ش��ات مفتوحة مت م��ن خللها تقدمي 

جمموع��ة من املقرتحات ح��ول تطوير طريقة 

ط��رح امل��ادة يف النظ��ام التعليم��ي لت��ليف 

ال�شعوبات والتحدي��ات التي يواجهها تطبيق 

النقا�شي��ة  احللق��ة  امل��ادة حالي��ًا، وخرج��ت 

مبجموعة م��ن التو�شيات الت��ي مت رفعها اإىل 

اجلهات املعنية بالوزارة.

�شاد�شا: تطوير اخلطة الدرا�شية لل�شفني 

احلادي ع�رص والثاين ع�رص

مت ت�شكي��ل فري��ق لتطوير اخلط��ة الدرا�شية 

لل�شف��ني احل��ادي ع���رص والثاين ع���رص، وذلك 

حر�ش��ًا م��ن  وزارة الرتبي��ة والتعلي��م عل��ى 

تطوي��ر اخلط��ة الدرا�شية لهذي��ن ال�شفني وفق 

االجتاهات الرتبوية احلديثة وب�شورة ت�شاعد 

على جتويد املخرجات التعليمية القادرة على 

اإكم��ال الدرا�ش��ة واالن�شج��ام م��ع احتياجات  

�شوق العمل.

�شابعا: ور�شة تدريبية يف جمال االألعاب 

التعليمية

يعت��رب اللعب م��ن الو�شائ��ل التعليمية التي 

تعمل على ت�شكي��ل �شخ�شية املتعلم وبخا�شة 

مت ت�شكيل فريق لتطوير اخلطة الدرا�شية لل�شفني احلادي ع�شر 

والثاين ع�شر، وذلك حر�شاً من  وزارة الرتبية والتعليم على تطوير 

اخلطة الدرا�شية لهذين ال�شفني وفق الجتاهات الرتبوية احلديثة
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لط��لب احللق��ة االأوىل من التعلي��م االأ�شا�شي، 

لذلك فاإنه كلما اأح�شن اختيار وت�شميم األعاب 

املتعلم��ني  واحتياج��ات  تتنا�ش��ب  تعليمي��ة 

وتوظيفها التوظيف االأمثل فاإنها �شوف توؤدي 

دوراً فاع��ًل يف اإث��راء التعل��م وتنمية مهارات 

املتعلم من حيث التفاعل والتوا�شل والتحليل 

والرتكيب وبهدف مواكبة التطورات يف جمال 

املناه��ج ونظري��ات التعلم وتقني��ات التعليم 

وجتويد التعلم وزيادة خربات املتعلمني.

وم��ن هذا املنطلق مت تنفي��ذ ور�شة تدريبية 

يف جمال االألع��اب التعليمية ت�شتهدف الفريق 

التدريب��ي للو�شائ��ل التعليمية يف املحافظات 

التعليمي��ة، وهدفت الور�ش��ة اإىل حتقيق جملة 

من االأهداف مثل تعري��ف امل�شاركني مبفهوم 

عمليت��ي  يف  واأهميته��ا  التعليمي��ة  االألع��اب 

التعلم والتعليم، و اإك�شاب امل�شاركني مهارات 

اختيار وت�شمي��م واإنتاج االألع��اب التعليمية، 

واإك�شاب امل�شاركني مهارات توظيف االألعاب 

التعليمي��ة يف املواق��ف التعلمي��ة التعليمي��ة،  

واإك�ش��اب امل�شاركني مه��ارات تقي��م االألعاب 

التعليمي��ة يف املواق��ف التعلمي��ة التعليمي��ة، 

واملعلم��ني  امل�شارك��ني  اإبداع��ات  واإط��لق 

البت��كار وت�شمي��م واإنتاج وتوظي��ف االألعاب 

التعليمية.

ثامنا: امل�شاريع والربامج 

مت  الت��ي  والربام��ج  امل�شاري��ع  اأب��رز  م��ن 

تنفيذه��ا )بع�شه��ا ال زال م�شتم��راً(  م���رصوع 

اإدم��اج  مفاهي��م  حقوق االإن�ش��ان والطفل يف 

املناه��ج الدرا�شي��ة العمانية، وثيق��ة ال�شلمة 

عل��ى الطريق يف املناه��ج الدرا�شية العمانية، 

وت�شم��ني  ق��درات و مه��ارات  التفك��ري العليا 

ل��دى الطلب��ة يف املناهج الدرا�شي��ة العمانية، 

وبرنام��ج مه��ارات التح��دث باللغ��ة العربية 

واملمار�ش��ة،   الفط��رة  طري��ق  ع��ن  الف�شح��ى 

وثيق��ة الرتبية البيئي��ة يف املناهج الدرا�شية، 

م�رصوع وثيقة املفاهي��م ال�شكانية، وم�رصوع 

االإلكرتونية)ا�شتخ��دام  التج��ارب  تطبي��ق 

املج�شات االإلكرتوني��ة يف التجارب العلمية(، 

وم�رصوع خمت��رب الفيزياء املط��ور، وم�رصوع 

توظي��ف برنام��ج  )Dart fish( يف تدري���س 

الريا�شة املدر�شية، وم�رصوع االأمن وال�شلمة 

يف خمت��ربات العل��وم، وم�رصوع دلي��ل املواد 

الكيميائية يف املختربات املدر�شية، وم�رصوع 

برجمة  االأعمال االإدارية للمختربات املدر�شية، 

وم���رصوع اإعداد وت�شميم دلي��ل اإنتاج و�شائل 

تعليمية قليلة الكلفة،  وم�رصوع دليل التجارب 

العلمية امل�شاندة للمنهاج من خامات البيئة، 

اإع��داد كتيب��ات وق�ش���س داعم��ة  وم�شابق��ة 

للمنهاج املدر�شي.

املناه��ج  وتطوي��ر  تاألي��ف  تا�شع��ا: 

الدرا�شية

ا�شتجابة للتطورات امل�شتمرة داخل وخارج 

النظام التعليمي يتم تطوير املناهج الدرا�شية 

با�شتم��رار وف��ق امل�شتج��دات م��ع االأخذ بعني 

االعتب��ار امللحظات التي يت��م متابعتها من 

خ��لل الزيارات واللقاءات يف احلقل الرتبوي، 

وم��ن اأه��م جوانب التطوي��ر الت��ي مت تنفيذها 

البدء يف تطوير م�شفوفة املدى والتتابع ملواد 

العل��وم لل�شفوف من االأول وحتى الثاين ع�رص 

وتطوي��ر ومراجع��ة م�شفوفة امل��دى والتتابع 

ملادة الريا�شي��ات لل�شفوف من االأول وحتى 

الث��اين ع���رص، وتاأليف كت��اب )عي��ون االأدب( 

واخلا�س مبادة  اللغة العربية لل�شف ال�شاد�س 

االأ�شا�ش��ي )يطب��ق يف بع���س املدار���س ب�شكل 

جتريب��ي(، وتطوي��ر كتاب اأحب لغت��ي لل�شف 

الثالث االأ�شا�شي.

من اأبرز امل�شاريع والربامج التي مت تنفيذها )بع�شها ل زال 

م�شتمراً(  م�شروع اإدماج  مفاهيم  حقوق الإن�شان والطفل 

يف املناهج الدرا�شية العمانية
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ملف العدد 6
اآراء احلقل الرتبوي 

حول ندوة م�شتجدات 

العمل الرتبوي

حر�شــا عل���ى اأخ���ذ اآراء العامل���ني م���ن املعلمني 
والرتبوي���ني حول ندوة م�ستجدات العمل الرتبوي كانت 

لنا هذه اللقاءات ال�رصيعة

اخذ االآراء

�سالح بن �سعيد العربي

ع�سو درا�سات ومتابعة
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بدايةكان  لقاوؤن��ا كان مع الفا�شل : را�شد 

بن �شامل ب��ن حكم الفار�شي – مدر�شة �شلمان 

الفار�شي للتعليم االأ�شا�شي لل�شفوف )9-5(- 

املديري��ة العامة للرتبي��ة والتعليم مبحافظة 

الظاهرة فقال:

يف البداي��ة نتوج��ه بجزي��ل ال�شك��ر وواف��ر 

االمتن��ان للقائمني على ه��ذه الندوة ونخ�س 

بال�شك��ر مع��ايل الوزي��رة الدكت��ورة مديح��ة 

ال�شيباني��ة املوقرة على ما تولي��ه من عناية 

والتعليمي��ة  الرتبوي��ة  بالعملي��ة  ورعاي��ة 

وبالنقلة النوعية الوا�شحة يف جمال الرتبية 

والتعليم. وخلل هذه الندوة مت االطلع على 

امل�شتجدات الرتبوي��ة واحلديثة والتي جاءت 

يف اأربع حماور هي:

اأواًل: م�شتج��دات اجلان��ب االإداري واملايل: 

اأو�شحت الندوة االإنفاق على التعليم والكيفية 

الت��ي تط��ّور به��ا االإنف��اق خ��لل ال�شن��وات 

اأن هن��اك  الدرا�ش��ات  املا�شي��ة، فاأو�شح��ت 

تزاي��د م�شتمر �ش��واء يف االإنف��اق على املباين 

املدر�شي��ة اأو م�شتحقات املوظف��ني اأو االأثاث 

املكتب��ي والنقلي��ات وغريه��ا، كذلك االطلع 

على حت�شني الظ��روف املعي�شّية لكل ال�رصائح 

الب�رصي��ة املختلف��ة يف املنظوم��ة التعليمية. 

وم��ن خلل ه��ذه الندوة ا�شتقرئن��ا اأمور جّمة 

منها: اأن الوزارة قدمت وما زالت تقدم الكثري 

�شواء يف التعيينات اجلديدة والعمل على جودة 

التعلي��م، اأو توف��ري اخلدم��ات وامل�شتلزم��ات 

املطلوب��ة باملدار�س ويف خمتل��ف املجاالت 

مث��ل: العم��ل عل��ى تاأثي��ث قاع��ات املعلمني 

وجتميلها وتدريبه��م يف اإطار االإمناء املهني 

االإداري  اجلان��ب  يف  اأم��ا  االأداء.  وتطوي��ر 

والتعيين��ات احلديثة يف الوظائ��ف املرتبطة 

بامله��ن التدري�شي��ة فق��د ا�شتحدث��ت ال��وزارة 

وظائ��ف مث��ل: اخ�شائ��ي التوجي��ه املهن��ي 

واخ�شائ��ي اأن�شطة مدر�شي��ة ومدخل بيانات 

مدر�شي��ة واخ�شائي �ش��وؤون اإداري��ة ومالية، 

كم��ا مت االط��لع عل��ى قوان��ني االنتظام يف 

العمل وااللتزام باملواعي��د، ونظام الرتقيات 

واخلدم��ات والرعاية التي تقدمه��ا الوزارة اأو 

بالتن�شي��ق م��ع موؤ�ش�شات القط��اع اخلا�س اأو 

الربامج الرتفيهية االأخرى.

والتق��ومي  املناه��ج  م�شتج��دات  ثاني��ًا 

ور يف املناهج  الرتبوي: اأو�شحت الندوة التطَّ

الدرا�شي��ة وامل�شتج��دات يف وثائ��ق التعلي��م 

والتقومي الرتب��وي والتي جاءت اأكرث تف�شيًل 

من ذي قبل، من حيث اأ�ش�س و�شوابط  النجاح 

)االنتق��ال( والدخول ل��دور الث��اين واالإعادة، 

واآلية اإع��داد الورق��ة االإمتحاني��ة لل�شفوف ) 

5- 9 ( والن�ش��ب الوزني��ة يف �شياغة واإعداد 

الورق��ة االمتحانية والعمل على تطبيق نظام 

الت�شحي��ح االإلك��رتوين يف مدار���س التعلي��م 

الع��ام، وت�شّيق الفج��وة احلا�شلة بني ال�شف 

العا���رص وال�شفني احلادي ع�رص والثاين ع�رص، 

كم��ا ت�شع��ى ال��وزارة حالي��ًا اإىل اإلغ��اء ال�شنة 

التاأ�شي�شية ملواد العلوم والريا�شيات وتقنية 

املعلوم��ات يف التعلي��م الع��ايل م��ن خ��لل 

مناهجه��ا الدرا�شي��ة املطّورة، كم��ا اأو�شحت 

الن��دوة املقارن��ة ب��ني ال�شاع��ات التدري�شي��ة 

و�شاع��ات  الدرا�ش��ي  الع��ام  خ��لل  املق��ررة 

التدري�س الفّعلية الت��ي تّدر�س للطلبة والفاقد 

الكبري بينهما. ومن خلل خطط الوزارة فاإنها 

ت�شعى اإىل تعزيز املناطق التعليمية بالكوادر 

الب�رصي��ة وال��ذي �شنلم�شه اأكرث خ��لل الف�شل 

الدرا�شي الثاين من العام احلايل مب�شيئة اهلل.

اأو�شحت الندوة الإنفاق على التعليم والكيفية التي تطّور 

بها الإنفاق خالل ال�شنوات املا�شية، فاأو�شحت الدرا�شات 

اأن هناك تزايداً م�شتمراً يف الإنفاق
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اأما املح��ور الثالث والذي يتعلق مب�شتجدات 

االإمن��اء املهني: توا�شل الوزارة  خططها لعمل 

الربام��ج التدريبية م��ن حيث حتلي��ل املناهج 

الدرا�شية واإ�رصاك املعلمني فيها اأو االحتياجات 

التدريبية من خلل الربامج االإمنائية التدريبية 

اأو عق��د الور���س العملي��ة كم��ا دعمت ال��وزارة 

وع��ّززت دور هذه الربامج داخل املدار�س �شواء 

بامل��واد العلمية اأو بال��كادر الب�رصي التدريبي 

وبزي��ادة املخ�ش�ش��ات املالية لتل��ك الربامج 

م��ع اإ�ش��دار الكتّيبات واالإ�ش��دارات  يف برامج 

االإمناء املهن��ي وتطوير االأداء. وت�شعى الوزارة 

حالي��ًا بالتوجه اإىل تزوي��د املعلمني بالربامج 

للحقائ��ب  تعزيزه��ا  خ��لل  م��ن  التدريبي��ة 

التدريبية االإلكرتونية املتلفزة لتليف ال�شعف 

احل��ايل يف الربامج التدريبية  اأو  بامل�شاركات 

يف املوؤمترات االإقليمية والدولية.

الرتب��وي:  التخطي��ط  م�شتج��دات   : رابع��ًا 

اأو�شح��ت الندوة خ��لل هذا املح��ور ما حتقق 

لل�شلطنة يف جمال التخطيط وهو ن�شبة ال باأ�س 

بها م��ن االإنفاق العام عل��ى التعليم. حيث يتم 

اإنفاق مبلغ وقدره األف وخم�شمائة ريال ُعماين 

عل��ى الطالب خلل العام الدرا�ش��ي الواحد من 

حيث م�شتلزم��ات  طباعة الكت��ب والقرطا�شية 

واالأدوات وامل��واد اللزمة.. و�ش��واًل اإىل النقل. 

اأما من حيث الكثافة الطلبية فقد جاءت ن�شبة 

ما يعادل معلم واحد لكل ع�رصة طلب اإذ تعترب 

ن�شبة جّيدة ، ويف جمال االنقطاع عن الدرا�شة 

ال�شف��وف  اإىل 1% جلمي��ع  الن�شب��ة   ال ت�ش��ل 

الدرا�شية، كما و�شل التعليم يف تكافئ الفر�س 

بني الذكور واالإناث بن�شبة 98% ؛ ون�شبة االأمية 

و�شلت 3.5% وميكن اأن تكون هذه الن�شبة غري 

موجودة خلل العام 2015م .

ونح��ن  م��ن هن��ا ناأم��ل اأن تتحق��ق الكث��ري 

م��ن املطال��ب واملنا�ش��دات والت��ي ج��اءت يف 

تو�شي��ات هذه الن��دوة الأنها م�شتقب��ًل ت�شاعد 

عل��ى جتوي��د وحت�ش��ني  العملي��ة التعليمي��ة اإذ 

تعت��رب هذه الن��دوة نقطة بداية لن��دوات قادمة 

اإن �شاء اهلل .

وممن التقينا معهم الفا�شلة مرمي بنت را�شد 

ب��ن عل��ي املطاعنية م�رصفة جمال ث��ان دائرة 

امل��وارد الب�رصية ق�شم العل��وم التطبيقية، تقول 

مرمي املطاعنية:

 

والتقدي��ر  ال�شك��ر  باأ�شم��ى  اتق��دم  فقال��ت 

ملع��ايل الدكت��ورة مديح��ة ال�شيب��اين على تلك 

اجله��ود الطيبة التي مل�شناها يف الندوة ومدى 

تثمينه��ا مثل هذه الن��دوات وح�شورها الطيب 

واملتوا�شع من بداية الندوة اىل نهايتها وعلى 

التنظيم واالعداد الرائع لهذة الندوة .

الندوة يف حد ذاتها حتمل بني فحواها الكثري 

من االآمال واالإيجابيات الطيبة وبخا�شة اأنها 

عر�ش��ت اأهم جوان��ب العملي��ة التعليمية �شواء 

مايخ���س اجلان��ب االداري وامل��ايل وجان��ب 

االمن��اء املهن��ي وجان��ب املناه��ج والتق��ومي 

الرتبوي وجانب التخطيط، مبعنى كانت تتمتع 

بالطابع ال�شمويل ، وم��ن اأهم اأهدافها التطوير 

كان��ت  التعليمية،واي�ش��ا  بالعملي��ة  والرق��ي 

الن��دوة ثري��ة من خ��لل االطروح��ات التي مت 

طرحها والتي متثل م�شكلت واقعية من احلقل 

الرتبوي جلميع اجلوانب، ووجود ال�شفافية يف 

طرح اال�شئلة.

الندوة يف حد ذاتها حتمل بني فحواها الكثري من الآمال والإيجابيات الطيبة وبخا�شة 

اأنها عر�شت اأهم جوانب العملية التعليمية �شواء مايخ�س اجلانب الإداري واملايل 

وجانب المناء املهني وجانب املناهج والتقومي الرتبوي وجانب التخطيط
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 بع�س املقرتحات اخلا�شة بالندوة:

م��ن  حم��ور  اأو  جان��ب  كل  1-ا�شتقللي��ة 

املحاور االأربعة على حدة بحيث كل جانب اأو 

حمور تكون له م�شاحة وا�شعة من الوقت كيوم 

كامل مثل ولي�س تقلي�شا ليوم واحد.

2-توف��ري م�شاحة كبرية للنقا���س واحلوار 

لكل من يرغب يف ذلك.

3-اأن تك��ون االإجاب��ة فوري��ة مل��ن يق��وم 

بطرح ال�شوؤال وعدم االنتظار اإىل حني االنتهاء 

م��ن جميع اال�شئلة املطروح��ة، واالإجابة على 

جميع اال�شئلة املطروحة قدر امل�شتطاع.

4-التنظيم امل�شتقبلي الإقامة ندوات اأخرى 

يف الف�شل الدرا�ش��ي الثاين حتمل بني طياتها 

االأمل والتفاوؤل.

يف  اجللو���س  و�شعي��ة  يف  5-الرتتي��ب 

املجموع��ات ح�شب الوظائ��ف اأو التخ�ش�شات 

حت��ى تع��م الفائ��دة اأك��رث م��ن حي��ث النقا�س 

واحلوار.

6-كم��ا تعودن��ا بع��د االنتهاء م��ن الندوة 

اخلروج مبجموعة من التو�شيات .

7-ت�شلي��م كل م��ن ح���رص الن��دوة �شه��ادة 

للمنطق��ة  اإر�شاله��ا  اأو  ح�ش��ور  او  م�شارك��ة 

التعليمية التابع لها.

8-و�ش��ع روؤى وخط��ط م�شتقبلي��ة ت�شاع��د 

على حتقيق اأهداف الرتبية والتعليم.  

التقين��ا م��ع حمم��د ب��ن عل��ي ب��ن �شي��ف 

ال�شبح��ي، معلم اأول لغ��ة اإجنليزية باملديرية 

العام��ة للرتبي��ة والتعلي��م بجن��وب الباطن��ة، 

فق��ال: ن��دوة م�شتجدات العم��ل الرتبوي تعترب 

ن��دوة جي��دة ومثم��رة حيث اأنه��ا جمعت حتت 

مظلته��ا ع��دداً كبرياً من خمتل��ف فئات احلقل 

الرتب��وي ال�شيما فئة املعلم��ني الذين ميثلون 

اأك��رب �رصائ��ح الفئ��ات الرتبوي��ة، وجمي��ل جداً 

اأن يت��م اجتم��اع الرتبويني م��ن خمتلف بقاع 

ال�شلطن��ة حتت �شقف واح��د ملناق�شة موا�شيع 

ذات �شلة وثيقة بالعمل الرتبوي.

ويوا�ش��ل ال�شبح��ي احلدي��ث قائ��ًل: ه��ذه 

الندوة تعت��رب فاحتة خري ملزيد م��ن التوا�شل 

ب��ني امل�شئول��ني يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
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وبني �شائ��ر الفئات الرتبوي��ة االأخرى، وما من 

�شك اأنه كلم��ا قلت الفجوة بني امل�شئولني وبني 

الفئ��ات االأخرى كلم��ا اأدى ذل��ك اإىل حت�شن يف 

االأداء، وه��ذا التح�ش��ن �شي�شم��ل اجلانب النوعي 

واجلانب الكمي يف االأداء.

وت�شارك��ه ال��راأي زيانة بنت �ش��امل البلو�شية 

معلم��ة اأول اأحياء مبدر�شة حيل العوامر للتعليم 

ما بع��د االأ�شا�شي مبحافظة م�شقط، حيث قالت: 

اإن ت�رصي��ف مع��ايل الدكت��ورة وزي��رة الرتبي��ة 

والتعلي��م ن��دوة م�شتج��دات العم��ل الرتبوي هو 

دلي��ل ب��ارز عل��ى اهتم��ام معاليه��ا بالتوا�شل 

االإيجاب��ي مع خمتلف الفئ��ات الرتبوية ال�شيما 

فئة املعلمني، كما اأن وجود معاليها يف الندوة 

ه��و يف حقيق��ة االأم��ر يعت��رب ر�شال��ة �رصيحة 

جلمي��ع امل�شئول��ني ليح��ذو ح��ذو معاليه��ا يف 

تفعيل اأطر التوا�شل االإيجابي مع خمتلف فئات 

احلقل الرتبوي .

اآل  �شعي��د  ب��ن  التقيت��ا معه��م عل��ي  ومم��ن 

عبدال�ش��لم، مدي��ر ال�ش��وؤون االإداري��ة واملالية 

مبحافظ��ة الباطن��ة �شمال، حيث ق��ال: اإن ندوة 

وقته��ا  يف  اأت��ت  الرتب��وي  العم��ل  م�شتج��دات 

املنا�شب حي��ث جاء تنظيمها عن��د بداية العام 

الدرا�ش��ي، وال �ش��ك ب��اأن تنظيم الن��دوة يف هذا 

التوقيت جاء وفق روؤية تربوية هادفة من قبل 

معايل الدكتورة وزي��رة الرتبية والتعليم، وهذا 

يعطي موؤ�رصاً ظاهراً على مدى اهتمام معاليها 

بتفعيل اأطر التفاعل االإيجابي مع خمتلف فئات 

احلقل الرتبوي .

ندوات اأخرى

والتقينا مع زينة بنت �شعيد بن خلفان البادية 

معلم��ة جم��ال اأول مبدر�ش��ة الرو�ش��ة للتعلي��م 

العام مبحافظة الظاهرة، فقالت: اإن هذه الندوة 

تعت��رب فاحتة خري وناأمل اأن تعقد ندوات اأخرى 

وب�ش��كل متوا�شل، عل��ى اأن يتم التطرق يف هذه 

الندوات على االأم��ور التي تهم املعلم، وتوا�شل 

زين��ة البادي��ة احلديث قائلة: م��ن وجهة نظري 

اأرى اأن كث��رياً من االأمور حتتاج اإىل عقد ندوات 

لنقا�شه��ا وذلك مث��ل تفاوت اأن�شب��ة احل�ش�س 

ب��ني معلم��ات املج��ال واملعلم��ات االأخريات، 

وكذل��ك فيما يتعل��ق باملنه��ج التكاملي وغريه 

من االأم��ور االأخرى املتعلق��ة بالعمل الرتبوي، 

وتختم البادية حديثها قائلة: اإنني  اأكرر اأهمية 

عقد ندوات يحررها م�شئولون من الوزارة وذلك 

حتى يتعرف��وا على االحتياجات الفعلية للحقل 

الرتبوي.

الندوة حتتاج اإىل يومني

يقول علي األ عبد ال�شلم: نظراً الأهمية اأوراق 

العم��ل املطروح��ة يف ه��ذه الندوة كن��ا نود اأن 

يت��م تنظيمهم��ا يف يوم��ني وذل��ك حت��ى تكون 

هناك فر�ش��ة اأو�شع للنقا���س، وال �شك اأنه كلما 

ك��رث النقا�س الهادف والبناء كلما اأدى ذلك اإىل 

مزيد من االإثراء للندوة. وي�شاركه الراأي يف هذا 

اجلان��ب حممد ال�شبح��ي حيث ق��ال: اأن الوقت 

املخ�ش�س للردود والتعقيبات غري كاف، ولو مت 

متديد الندوة ليومني ل��كان الوقت كافيًا الإثراء 

الندوة مبزيد من احلوار والنقا�س الهادف.

ويوا�ش��ل اآل عبد ال�شلم احلديث قائًل: كذلك 

كن��ا ناأمل اأن يت��م ا�شتدعاء ع��دداً اأكرب من فئة 

م��دراء املدار���س ال�شيما واأن حم��ور الندوة لها 

�شلة كبرية ج��داً بهذه الفئة، كم��ا اأن وجودهم 

ب�ش��كل اك��رب �شيتي��ح الفر�ش��ة نح��و مزي��د من 

النقا�س والتفاعل واالإثراء .

ندوة م�شتجدات العمل الرتبوي اأتت يف وقتها املنا�شب 

حيث جاء تنظيمها عند بداية العام الدرا�شي
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مناهج الدرا�شات الجتماعية 

والرتبية من اأجل 

التنمية امل�شتدامة

درا�شة  

حتليلية، 

حول :
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اإعداد :

 فاطمة بنت علي النحوية - رئي�سة ق�سم تطوير مناهج الدرا�سات االجتماعية

 بدرية بنت عبدهلل ال�سارمية – ع�سوة مناهج تعليمية جغرافيا

 نا�رص بن علي الندابي – ع�سو مناهج تعليمية تاريخ

الر�سوم البيانية  : خالد بن اأحمد الكلباين – اأخ�سائي ر�سم خرائط جغرافية .

اإ�رصاف : ق�سم تطوير مناهج الدرا�سات االجتماعية 

   اإذا كان املخت�س���ون ق���د ب���دوؤوا يف تعريف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة م���ن خالل ربطه���ا باملوارد 

الطبيعية وكيفية احلف���اظ عليها،  فهي اليوم يف 

ظل التغريات ال�رصيعة التي ي�سهدها العامل، تاأخذ 

منحى اآخر لت�سمل جوان���ب اقت�سادية واجتماعية 

وموؤ�س�ساتي���ة وذلك بهدف اإف���ادة االأجيال احلالية 

و�سمان ا�ستمراريتها لالأجيال القادمة.                      

   وت�س���كل التنمي���ة امل�ستدامة الي���وم هاج�سا 

عامليا يحاول االإن�سان من خالل تطبيقها اأن يعالج 

م���ا اقرتفته يداه من م�سكالت اأ����رصت ببيئته . لذا 

فاإن الرتبي���ة والتعليم لهم���ا دور فاعل ومهم يف 

حتقي���ق جمال التنمية امل�ستدام���ة بكل مناهجها، 

ال�سيما مناهج الدرا�سات االجتماعية ملا تتميز به 

من اإمكانات توؤهله���ا للقيام بدور بارز يف هذا امل

جال.                                                                            

   واأ�سارت منظمة اليون�سكو )2008( اأن من اأهم 

التحدي���ات التي تواجه الرتبية م���ن اأجل التنمية 

امل�ستدام���ة – فيم���ا يت�سل باملناه���ج الدرا�سية 

حتدي���ًدا – ع���دم الوعي مبفهوم الرتبي���ة من اأجل 

التنمي���ة امل�ستدامة واخللط بينه���ا وبني مفاهيم 

اأخ���رى كالرتبي���ة البيئية مثاًل،  كم���ا اأن الطبيعة 

الت�سعبية للرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة هي 

اإح���دى ال�سعوبات التي قد تواجه عملية ت�سمينها 

يف املناهج الدرا�سية املختلفة .          
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   وم��ن ه��ذا املنطل��ق وبناًء عل��ى تو�شيات عقد 

االأمم املتح��دة للرتبية من اأج��ل التنمية امل�شتدامة 

)2005-2014( جن��د م��ن امله��م القي��ام ب��اأوىل 

اخلطوات الت��ي ميكن اأن تر�شدن��ا اإىل طريقة العمل 

امل�شتقبلية يف تطوير مناهج الدرا�شات االجتماعية 

، ملعرفة ما تت�شمنه مناهجنا احلالية من مفاهيم 

وقي��م ومه��ارات يف جم��ال التنمي��ة امل�شتدام��ة ، 

من خ��لل حتليلها وف��ق املفهوم احلدي��ث للتنمية 

امل�شتدام��ة، بحي��ث يت��م الرتكي��ز م�شتقب��ًل عل��ى 

اجلوانب املبا�رصة واالبتعاد عن اجلوانب ال�شمنية 

اأو اخلفي��ة م��ن املنهاج ، لذا فق��د مت تطبيق املنهج 

التحليل��ي م��ن خلل حتلي��ل الن�شو���س واالأن�شطة 

واالأ�ش��كال والر�ش��وم وال�ش��ور بن��اًء عل��ى االإط��ار 

النظ��ري للرتبية م��ن اأجل التنمي��ة امل�شتدامة وفق 

املجاالت املعرفي��ة والوجدانية واملهارية ، وفيما 

يل��ي تو�شي��ح للمفاهي��م امل�شتخدم��ة �شم��ن هذه 

الدرا�شة :                                                             

1- مفهوم التنمية امل�شتدامة : 

    يتلخ���س مفه��وم التنمية امل�شتدام��ة املعتمد 

�شم��ن هذه الدرا�شة يف :التنمية التي تلبي حاجات 

اجلي��ل احلا�رص دون امل�شاوم��ة على قدرة االأجيال 

املقبل��ة يف تلبية حاجاتهم ، حي��ث ت�شعى التنمية 

امل�شتدامة م��ن خلل اآلياتها وحمتواها اإىل حتقيق 

جملة من االأهداف منها: حتقيق نوعية حياة اأف�شل 

لل�شكان، وتعزيز وعي ال�ش��كان بامل�شكلت البيئية 

، وحتقي��ق  الطبيعي��ة  البيئ��ة  ، واح��رتام  القائم��ة 

اال�شتغ��لل العق��لين للم��وارد وا�شتخدامها، و ربط 

التكنولوجي��ا احلديثة باأه��داف املجتمع،   واإحداث 

تغيري م�شتمر ومنا�شب يف حاجات املجتمع.

2- الرتبية من اأجل التنمية امل�شتدامة : 

    يق�شد بها : اكت�شاب املعرفة والقيم واملهارات 

اجلوان��ب  ب��ني  الت��وازن  لتحقي��ق  وممار�شته��ا 

 ، للتنمي��ة  والبيئي��ة  واالجتماعي��ة  االقت�شادي��ة 

ومراعاة النمو والتقدم للفرد واملجتمع يف احلياة.                                                                                  

3- البعد االقت�شادي للتنمية امل�شتدامة :

  ويق�ش��د ب��ه  : متتع االأجي��ال احلالي��ة بالرفاه 

للأجي��ال  )ا�شتم��راره(  وا�شتدامت��ه  االقت�ش��ادي 

القادمة.

وتتلخ�س اأهدافه يف االآتي : 

 اأ- اإ�شب��اع احلاج��ات االأ�شا�شية عن طريق زيادة 

االإنتاج وحت�شني م�شتواه من اأجل مواجهة احلاجات 

االأ�شا�شية للغالبية العظمى من ال�شعوب.

 ب- ت�شحيح االختلل يف هيكل توزيع الدخول 

مبا ي�شمن اإزالة الفوارق بني طبقات املجتمع.

 ج- العمل على االرتقاء باجلودة يف االإنتاج.

 د- رف��ع م�شت��وى املعي�ش��ة وي�شتدل ع��ادة على 

حج��م م�شت��وى املعي�شة عن طري��ق متو�شط ن�شيب 

الف��رد من الدخ��ل القومي، كم��ا اأنه يق��رتن بهيكل 

الزي��ادة ال�شكانية وطريق��ة توزيع الن��اجت القومي 

وتاأهيل العن�رص الب�رصي.

 ه�- توفري فر�س العمل.

 و- زي��ادة دور القطاع االقت�ش��ادي يف التنمية 

وفق اآليات ال�شوق.

الدخ��ل  وزي��ادة  الدخ��ل  م�ش��ادر  تنوي��ع  ز- 

القومي.

ح- ال�شياحة امل�شتدامة .

4- البعد البيئي للتنمية امل�شتدامة :

   ويق�شد به : املحافظة على �شلمة البيئة وجتنب 

اال�شتخدام اجلائ��ر للموارد الطبيعية للحيلولة دون 

حرم��ان اأجيال امل�شتقبل منها ، ويركز على حتقيق 

االأهداف االآتية: 

 اأ- املحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية.

 ب- ن���رص الوع��ي بالبيئ��ة واأهمي��ة املحافظ��ة 

عليها.

 ج- التعريف بالتوازن البيئي.

 ه�- حماية البيئة واملوارد الطبيعية من التلوث 

واال�شتنزاف.

 و- ا�شتخدام التكنولوجيا النظيفة.

 ز- حتقق التنوع االإحيائي.

5- البعد االجتماعي للتنمية امل�شتدامة :

    ويعن��ي: زي��ادة ق��درة االأف��راد عل��ى ا�شتغلل 

الطاقة املتاحة اإىل اأق�شى حد ممكن لتحقيق احلرية 

والرفاهي��ة ، و يعد اجلان��ب االجتماعي البعد الذي 

تتمي��ز به التنمية امل�شتدام��ة، الأنه البعد الذي ميثل 

اجلان��ب االإن�شاين باملعنى ال�شيق والذي يجعل من 

النمو و�شيلة لللتحام االجتماعي ولعملية التطوير 

يف االختيار ال�شيا�شي.
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االجتماعي��ة  املنظوم��ة  �شم��ن  يدخ��ل  و    

املفاهيم االآتية:

- امل�ش��اواة يف التوزي��ع )اخلدم��ات، ورف��ع 

م�شتوى املعي�شة »الدخل«(.

- احلراك االجتماعي.

- امل�شاركة ال�شعبية )الرتبية املدنية( .

- التن��وع الثق��ايف.) القي��م، الع��ادات، االإرث 

احل�شاري(.

- ال�شلم.

واحل�شاري��ة  الثقافي��ة  بالبيئ��ة  الوع��ي   -

واالجتماعية.

- تر�شيد اال�شتهلك.

   واأخ��رياً فاإن اله��دف االأ�شا�شي ال��ذي ت�شتند 

اإليه التنمية امل�شتدام��ة هو عدم حتميل االأجيال 

امل�شتقبلية ديوًنا اقت�شادية وبيئية واجتماعية، 

وتقل���س  امل�شتقبلي��ة  اإرادته��ا  �شتعي��ق  الأنه��ا 

خياراتها التنموية .                                                                             

ل��ذا فاإن االأن�شطة التي يقوم بها االإن�شان ال بد 

اأن تخ�شع لل�رصوط االآتية: 

- عدم  ا�شتنزاف املوارد الطبيعية.

- عدم  تدمري املحيط احليوي للعامل.

يف  هب��وط  اأو  انح��دار  اإىل  ت��وؤدي  ال  اأن   -

اال�شتقرار االجتماعي للمجتمع.

- اأن ال توؤث��ر على اال�شتدام��ة يف املجتمعات 

االأخرى.

 

* اأمثل��ة عل��ى اأبع��اد التنمي��ة امل�شتدام��ة يف 

مناهج الدرا�شات االجتماعية :

االأهلي��ة  اجلمعي��ات  جت��ارب  اإىل  االإ�ش��ارة 

الناجح��ة والت��ي له��ا علق��ة بالتعليم م��ن اأجل 

التوعي��ة  جمعي��ات  ،مث��ل  امل�شتدام��ة  التنمي��ة 

ال�شحية والتعليم الوقائي.

 تر�شي��خ اجلان��ب التطبيقي الإك�ش��اب الطالب 

مه��ارات ت�شاعده على حياة اأف�شل فيتبنى مثل: 

ط��رق ومه��ارات ال�شت�شلح االأرا�ش��ي الزراعية 

وزي��ادة االإنت��اج وت�شويقه ، وه��ذا ي�شاعده على 

حت�شني دخله ومنتجاته.   

 معاجل��ة املفاهي��م االقت�شادية الت��ي يتوقع 

الطال��ب يف حيات��ه ويك��ون له��ا  اأن يكت�شبه��ا 

اأث��ر فاع��ل يف جم��ال التنمي��ة امل�شتدام��ة، مثل 

التوف��ري واالدخار واالقت�شاد يف النفقة وتر�شيد 

اال�شته��لك وزي��ادة االإنتاج وحت�ش��ني نوعيته... 

االإيجابي��ة  البنائي��ة  املوؤ���رصات  م��ن  وغريه��ا 

للطلب .

 ا�شتعرا���س جت��ارب االأمم يف جم��ال التنمية 

امل�شتدامة وم��ا حققته من جناحات، اإ�شافة اإىل 

الو�شائل التي اتبعتها يف ذلك.

والقوان��ني  النظ��م  تطوي��ر  اآلي��ة  اإي�ش��اح   

واملوؤ�ش�شات من اأجل التنمية امل�شتدامة.

 اإك�ش��اب �رصيح��ة املتعلمني مه��ارات حياتية 

تك��ون فائدته��ا مبا���رصة يف حياته��م وحت�شني 

الفق��ر  م�ش��اكل  ومعاجل��ة  املعي�ش��ي  و�شعه��م 

واال�شتف��ادة م��ن امل��وارد املوج��ودة اأ�ش��ًل يف 

البيئة املحيطة.

 تعلي��م الن�ش��اء م�شغ��والت ومه��ارات يدوي��ة 

ت�شاع��د االأ���رصة عل��ى تخطي حال��ة الفق��ر التي 

تعي�شها ال�شيما يف الريف.

-نتائج التحليل:

    مت حتليل الكتب الدرا�شية ملناهج الدرا�شات 

االجتماعي��ة جلمي��ع �شف��وف حلقت��ي التعلي��م 

االأ�شا�شي االأوىل والثانية )3-10 ( وحلقة التعليم 

م��ا بع��د االأ�شا�ش��ي )11-12( للع��ام الدرا�ش��ي 

)2009-2010م( بناًء عل��ى ما ورد �شابقا من 
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اإي�ش��اح للمفاهيم واالأبع��اد الثلث )اقت�شادية 

واجتماعية وبيئية ( وحتليلها ح�شب املجاالت 

) املعرفي��ة والوجداني��ة واملهاري��ة ( مع االأخذ 

باالعتبار حتليل املحتوى ) ن�شو�س ، واأن�شطة، 

واأ�ش��كال، ور�شوم، و�شور ( بن��اء على االأهداف 

ال��واردة �شم��ن كل بعد ، ثم مت اإدخ��ال بيانات 

التحلي��ل ومعاجلتها �شم��ن برنامج االأك�شل ، و 

فيما يلي اأهم النتائج التي مت ا�شتخل�شها  :

 اأظه��رت نتائ��ج التحليل عن ت�شم��ني اأبعاد 

التنمي��ة امل�شتدامة ب�شورة عامة �شمن مناهج 

بل��غ  تك��رارات  بع��دد  االجتماعي��ة  الدرا�ش��ات 

)1338 ( ، وكما يت�شح من اجلدول )اأ( اأن حلقة 

التعلي��م م��ا بع��د االأ�شا�ش��ي كان له��ا الن�شيب 

االأك��رب يف ت�شم��ني مفاهي��م واأه��داف التنمية 

امل�شتدام��ة بجمي��ع جماالته��ا واأبعادها ؛ ذلك 

اأن ه��ذه النتيج��ة تتنا�ش��ب واملرحل��ة العمرية 

لط��لب ه��ذه احللقة ، كم��ا اأن الكت��ب الدرا�شية 

له��ذه املرحل��ة �شهدت تط��ورات حديث��ة �شمن 

خطة تطوي��ر مناه��ج الدرا�ش��ات االجتماعية ، 

حيث اأكدت اأه��داف تطويرها على ت�شمني اأهم 

الق�شايا واالهتمامات الرتبوية احلديثة .

 ج��اء املجال املعريف يف املرتبة االأوىل من 

حيث ت�شمينه يف كتب الدرا�شات االجتماعية ، 

ث��م املجال املهاري واأخ��ريا املجال الوجداين ، 

ولعل ه��ذا يتنا�شب والروؤى الرتبوية املعا�رصة 

اأواًل عل��ى اجلان��ب  والت��ي تدع��و اإىل الرتكي��ز 

املع��ريف لي�ش��كل قاع��دة مهم��ة تنطل��ق عل��ى 

اأ�شا�شها املجاالت االأخرى .

البع��د  تّف��وق  التحلي��ل  نتائ��ج  اأظه��رت 

االجتماع��ي للتنمي��ة امل�شتدام��ة عل��ى ح�شاب 

البعدي��ن البيئ��ي واالقت�ش��ادي ، ال�شيما �شمن 

مناه��ج الدرا�ش��ات االجتماعية حللق��ة التعليم 

ما بع��د االأ�شا�ش��ي ، ولعل ذلك ن��اجت عن وجود 

كت��ب درا�شية تهتم بهذا املجال ب�شورة خا�شة 

مثل : كتابي »هذا وطني« لل�شفني ) 11 ، 12(، 

يف ح��ني ج��اءت الكت��ب الدرا�شي��ة الت��ي تركز 

عل��ى اجلان��ب االقت�ش��ادي �شمن ه��ذه احللقة 

الراهن��ة  والتط��ورات  متلئم��ة  غ��ري  ب�ش��ورة 

�شم��ن البعد االقت�ش��ادي للتنمي��ة امل�شتدامة ، 

مث��ل : كت��اب »اجلغرافي��ا االقت�شادية« لل�شف 

احلادي ع�رص حيث يرجع ذلك لقدم فرتة تاأليفه 

وع��دم خ�شوعه للتطوير مم��ا ي�شتدعي �رصورة 

تطويره.  

جدول ) اأ ( املجموع الكلي لتكرار اأبعاد التنمية امل�شتدامة

املجال
املجموعاملهاريالوجدايناملعريف

البعد

التعليم 

االأ�شا�شي 

) 10-3 (

التعليم ما 

بعد االأ�شا�شي 

) 12-11(

التعليم 

االأ�شا�شي 

) 10-3 (

التعليم 

ما بعد 

االأ�شا�شي 

) 12-11(

التعليم 

االأ�شا�شي 

) 10-3 (

التعليم 

ما بعد 

االأ�شا�شي 

) 12-11(

69866262658271االقت�شادي

6910651784670420البيئي

1321765212654107647االجتماعي

2703681092031262351338املجموع
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هذا فيما يتعلق بنتائج التحليل العام للتنمية 

امل�شتدام��ة يف كتب الدرا�ش��ات االجتماعية ، اأما 

بالن�شبة لنتائج حتلي��ل اأبعاد التنمية امل�شتدامة 

 ، والوجداني��ة   ، )املعرفي��ة  املج��االت   �شم��ن 

واملهارية (  فقد جاءت النتائج كاالآتي :

للتنمي��ة  االقت�ش��ادي  البع��د   : اأواًل 

امل�شتدامة:

املجال املعريف :                                  

      مت ت�شم��ني اأه��داف البع��د االقت�ش��ادي 

معرفي��ا �شمن كتب �شف��وف التعلي��م االأ�شا�شي 

ب�ش��ورة   -  )1( ج��دول   1 –  مرف��ق   )10-3(

منا�شب��ة حيث يت�ش��ح اأكرب ن�شبة تك��رار لها يف 

ال�ش��ف التا�شع واأقلها تك��رارا يف ال�شف الثالث 

، كما جاء مفه��وم »اإ�شباع احلاج��ات االأ�شا�شية 

» اأكرثه��ا تك��رارا، اأم��ا مفهوم » تنوي��ع م�شادر 

الدخ��ل » اأقلها تك��رارا حيث مل ي��رد ذكره اإاّل يف 

كتاب ال�شف الثامن االأ�شا�شي .

بع��د  م��ا  للتعلي��م  الدرا�شي��ة  الكت��ب  اأم��ا   

االأ�شا�ش��ي )11-12( فقد ت�شمنت مفاهيم البعد 

االقت�ش��ادي ب�شورٍة اأو�شح م��ن حلقتي التعليم 

، ويرج��ع  – مرف��ق 1ج��دول )2( -  االأ�شا�ش��ي 

ذل��ك اإىل طبيع��ة هذه املرحلة الت��ي تعد الطلب 

للنخ��راط يف موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل اأو يف 

�ش��وق العمل ، وبالت��ايل فهم بحاج��ة اإىل تعزيز 

ه��ذه املفاهي��م ، ل��ذا ف��اإن امللح��ظ اأن كت��اب 

الدرا�ش��ات االجتماعية » ه��ذا وطني يف العراقة 

واملج��د« لل�شف 12 ت�شم��ن اأكرب جمموع تكرار 

ملفاهي��م البعد االقت�شادي ، بينما جند اأن كتاب 

» احل�ش��ارة االإ�شلمي��ة« لل�ش��ف 11 و كت��اب » 

اجلغرافي��ا والتقني��ات احلديث��ة« لل�ش��ف 12 مل 

يت�شمنا اأي من مفاهيم البعد االقت�شادي ، ورمبا 

ه��ذا يعود اإىل طبيعة ه��ذه الكتب التي تنحى اإىل 

جم��االت اأخرى ، يف حني اأن كت��اب » اجلغرافيا 

االقت�شادية« لل�ش��ف 11 جاء بت�شمني �شعيف 

له��ذا البع��د االقت�ش��ادي بالرغم من اأن��ه يعالج 

ق�شاي��ا اقت�شادية ، وقد �شب��ق وو�شحنا ال�شبب 

يف ذلك ، وه��ذا يعطينا موؤ�رصاً اآخر على �رصورة 

تطوي��ر ه��ذا الكتاب مب��ا يتنا�ش��ب وامل�شتجدات 

الراهن��ة والتي توؤكد على اأهمي��ة ت�شمني جمال 

الرتبية على التنمية امل�شتدامة .

املجال الوجداين :

    لوح��ظ عل��ى البع��د االقت�ش��ادي �شمن هذا 

املجال ب��اأن تك��رارات االأهداف ج��اءت ب�شورة 

قليلة جدا يف حلقت��ي التعليم االأ�شا�شي – مرفق 

1 جدول 7 – حيث تركزت االأهداف �شمن كتابي 

الدرا�ش��ات االجتماعي��ة لل�شف الثال��ث وال�شف 

الثام��ن حيث احت��ل االأخري اأكرب ن�شب��ة تكرارات 

بالرغم من اأن جمموعها جاء بعدد قليل حيث مل 

تتع��د جمموع ) 5 ( تك��رارات ملفهومي ال�شياحة 

امل�شتدامة وتنمية املوارد الب�رصية .

للبع��د  التك��رارات  مع��دل  ارتف��ع  بينم��ا      

االقت�ش��ادي �شم��ن املج��ال الوج��داين يف كتب 

الدرا�ش��ات االجتماعي��ة حللق��ة التعلي��م م��ا بعد 

االأ�شا�ش��ي – مرفق 1 جدول 8 – حيث لوحظ اأن 

كتابي »هذا وطني« و »العامل من حويل« لل�شف 

الثاين ع�رص ت�شمنا اأكرب جمموع تكرارات يف هذا 

املجال .

ج- املجال املهاري :  

 لوح��ظ ارتف��اع ن�شب��ة ت�شمني اأه��داف البعد 

الدرا�شي��ة  الكت��ب  االقت�ش��ادي مهاري��ًا �شم��ن 

حللقتي التعلي��م االأ�شا�شي – ملحق 1 جدول 13 

–  ، حي��ث جاء كتابا ال�شف ال�شاد�س وال�شابع 
يف املرتب��ة االأوىل من حيث ت�شمينهما الأهداف 

البع��د االقت�شادي ، يف حني ج��اء كتاب ال�شف 

التا�ش��ع باأقل جمموع م��ن التكرارات بالرغم من 

اأن��ه ت�شمن اأه��داف البع��د االقت�ش��ادي معرفيًا 

وب�شورة ملحوظة .

     كما لوحظ اأن جمموع تكرارات اأهداف البعد 

االقت�ش��ادي مهاريا جي��دة يف كت��ب الدرا�شات 

االجتماعي��ة للتعلي��م ما بع��د االأ�شا�ش��ي ال�شيما 

كتاب��ي »هذا وطني« و«العامل من حويل« لل�شف 

الث��اين ع���رص ، يف ح��ني اأن كتاب��ي »احل�ش��ارة 

»اجلغرافي��ا  وكت��اب   11 لل�ش��ف  االإ�شلمي��ة« 

والتقني��ات احلديثة » لل�ش��ف 12 مل يت�شمنا اأي 

م��ن هذه االأه��داف االقت�شادية مهاري��ًا ، ورمبا 

يعود ذل��ك اإىل طبيعة بناء ه��ذه الكتب الدرا�شية 

والتي تركز على جماالت اأخرى  .
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ثانيًا : البعد البيئي للتنمية امل�شتدامة :

املجال املعريف :  

للتنمي��ة  البيئ��ي  البع��د  اأه��داف  �شمن��ت     

امل�شتدامة ب�شورة جي��دة �شمن الكتب الدرا�شية 

حللقت��ي التعلي��م االأ�شا�ش��ي – مرف��ق 1 ج��دول 

ت�شمن��ت  الكت��ب  جمي��ع  اأن  لوح��ظ  فق��د   –  3

االأهداف وبتكرارات منا�شبة ، حيث ح�شل هدف 

)املحافظ��ة على البيئة واملوارد الطبيعية ( على 

اأك��رث ن�شب��ة من التك��رارات ، يف ح��ني مل ي�شمن 

ه��دف ) التعريف بالتوازن البيئي ( اإاّل يف كتاب 

ال�شف ال�شابع ، وب�شورٍة عامة فاإن هذا البعد مت 

ت�شمينه ب�شكل منا�شب يف كتب هذه املرحلة .

اأم��ا يف كت��ب الدرا�ش��ات االجتماعية ملرحلة 

التعلي��م ما بع��د االأ�شا�ش��ي )11،12( – مرفق 1 

ج��دول 4 – جند اأن ت�شمني اأهداف البعد البيئي 

معرفي��ًا ج��اء ب�شورة جيدة ج��داً ولكن يف كتب 

حمددة ، حي��ث مت ر�شد اأعلى تكرار �شمن كتاب 

»الع��امل م��ن ح��ويل« لل�ش��ف 12 ، ث��م كت��اب » 

اجلغرافي��ا االقت�شادي��ة« لل�ش��ف 11 ، واأخ��رياً 

كتاب » هذا وطني« لل�شف 12 ، اأما بقية الكتب 

الدرا�شي��ة لهذه املرحلة فل��م تت�شمن هذا البعد ، 

ورمبا يكون ذلك متفقًا مع اأهداف تلك الكتب مثل 

: كتاب » تاريخ احل�شارة االإ�شلمية« لل�شف 11 

وكت��اب » اجلغرافيا والتقنيات احلديثة« لل�شف 

12 ، ولك��ن ال يتف��ق ذل��ك واأهداف كت��اب »هذا 

وطن��ي« لل�شف 11 ال�شيم��ا واأنه يت�شل ب�شورة 

كب��رية مبجال تربية املواطنة املحلية ، لذا فاإنه 

ينبغي االأخذ باالعتبار ت�شمني ما يت�شل بالبعد 

البيئي معرفيا عند تطوير الكتاب م�شتقبًل .

ب – املجال الوجداين :

     لوح��ظ يف هذا املج��ال اأنه مت تناول البعد 

البيئ��ي �شمن الكت��ب الدرا�شية حللقت��ي التعليم 

االأ�شا�ش��ي ب�شورة اأقل مما ه��و عليه يف املجال 

املع��ريف، حيث مل يتم ت�شمني هذا املجال للبعد 

البيئي يف اأربع مراحل درا�شية هي ال�شفوف 

) 10،9،7،6( كم��ا ه��و وا�ش��ح يف -املرف��ق 

1 ج��دول 9- ، واالأم��ر ذاته ينطب��ق على الكتب 

الدرا�شية للتعلي��م ما بعد االأ�شا�شي حيث اقت�رص 

ت�شم��ني ه��ذا املج��ال عل��ى كتابي »الع��امل من 

ح��ويل« و»ه��ذا وطن��ي« لل�ش��ف 12 – مرفق 1 

ج��دول 10 - ، كم��ا اقت�رصت االأه��داف البيئية 

�شم��ن هذا املجال عل��ى هدفني يف كتب التعليم 

االأ�شا�ش��ي هما : املحافظة عل��ى البيئة واملوارد 
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الطبيعية،  وحماية البيئة من التلوث واال�شتنزاف 

، بينم��ا ت�شمنت كت��ب التعليم ما بع��د االأ�شا�شي 

باالإ�شاف��ة اإليه��ا االأه��داف االآتية:حتقيق التنوع 

ال�شيكولوج��ي، وا�شتخ��دام التكنولوجيا النظيفة، 

واأخرياً التعريف بالتوازن البيئي.

ج- املجال املهاري :

     لوحظ باأن البعد البيئي مهاريًا مت ت�شمينه 

بطريق��ة اأف�شل من املجال الوج��داين للبعد نف�شه 

– مرفق 1 جدول 16 - حيث �شمل معظم الكتب 
الدرا�شي��ة للتعليم االأ�شا�شي م��ا عدا كتاب ال�شف 

اخلام�س ، كما اأنه مل يت�شمن يف كتاب »اجلغرافيا 

والتقنيات احلديث��ة« لل�شف 12 فقط �شمن كتب 

التعليم ما بعد االأ�شا�شي .

     كما لوحظ باأن اأكرث االأهداف البيئية وروداً 

يف الكت��ب الدرا�شي��ة حللقت��ي التعلي��م االأ�شا�شي 

كانت : املحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية ، 

وحماية البيئة من التلوث واال�شتنزاف .

   ووردت اأهداف : حتقيق التنوع ال�شيكولوجي  

وا�شتخ��دام التكنولوجي��ا النظيف��ة ، �شم��ن كتب 

التعلي��م ما بعد االأ�شا�شي ، مبا يتوافق مع ما ورد 

�شمن البعد البيئي معرفيا ووجدانيا .

ثالثًا: البعد االجتماعي للتنمية امل�شتدامة :

املجال املعريف :

    ات�شح من خلل التحليل اأن البعد االجتماعي 

ق��د مت ت�شمين��ه �شمن الكت��ب الدرا�شي��ة حللقتي 

التعلي��م االأ�شا�ش��ي معرفي��ا ب�ش��ورة اأف�ش��ل من 

البعدي��ن االقت�ش��ادي والبيئ��ي ) ملحق 1 جدول 

5( ، كم��ا اأن مفهوم »التنوع الثقايف« كان االأكرث 

بروزاً �شم��ن الكتب الدرا�شي��ة ، بينما مل تت�شمن 

الكت��ب الدرا�شي��ة �شمن ه��ذه املرحلة م��ا يتعلق 

ب»ن�رص الوعي بالبيئة الثقافية واحل�رصية« .

    اأم��ا اأق��ل الكت��ب الدرا�شي��ة ت�شمين��ًا للبع��د 

االجتماع��ي فكان كت��اب ال�ش��ف الرابع حيث مل 

يت�شمن اإاّل ما يت�شل ب«تر�شيد اال�شتهلك« .

    كم��ا لوح��ظ اأن الكت��ب الدرا�شي��ة ملرحل��ة 

التعلي��م ما بعد االأ�شا�شي )11،12( ت�شمنت البعد 

االجتماعي معرفيا بن�شبة اأكرب – ملحق 1 جدول 

6 – حيث بلغت عدد التكرارات )176( ، وبالرغم 

م��ن ذلك ف��اإن هناك بع���س املفاهيم ق��د وردت 

ب�ش��ورة قليل��ة جدا وه��ي : »تر�شي��د اال�شتهلك« 

و»ن���رص الوع��ي بالبيئ��ة الثقافي��ة واحل�رصية«، 

الثق��ايف«  بينم��ا ج��اء ذك��ر مفاهي��م »التن��وع 

و»ال�ش��لم« ب�ش��كل اأكرب �شم��ن  الكت��ب الدرا�شية 

لهذه املرحلة .

    اأم��ا اأك��رث الكت��ب الدرا�شية ملرحل��ة التعليم 

م��ا بع��د االأ�شا�ش��ي ت�شمين��ًا  للبع��د االجتماعي 

معرفي��ا وب�ش��ورة وا�شح��ة كان كتاب��ي »ه��ذا 

وطن��ي« لل�شف��ني )11 و12 ( وكت��اب »الع��امل 

م��ن ح��ويل« لل�ش��ف 12 فق��ط ، وذلك يع��ود اإىل 

طبيع��ة ه��ذه الكت��ب الدرا�شي��ة والت��ي تركز على 

اجلوان��ب االجتماعية ، حي��ث اإن الكتب الدرا�شية 

االأخ��رى ركزت على جم��االت علمية مثًل : كتاب 

 ، احلديثة«لل�ش��ف 12  والتقني��ات  اجلغرافي��ا   «

وكت��اب » احل�ش��ارة االإ�شلمي��ة « لل�ش��ف 11، 

بينم��ا كان م��ن املفرت���س اأن يت�شم��ن كت��اب  

بع���س   11 لل�ش��ف  االقت�شادي��ة«  »اجلغرافي��ا 

املفاهيم االجتماعي��ة للتنمية امل�شتدامة ال�شيما 

تلك املتعلقة باجلوانب االقت�شادية مثل :»تر�شيد 

اال�شتهلك« و»امل�شاواة يف التوزيع« ولكن مل ترد 

تلك املفاهيم �شمن هذا الكتاب .  

ب-املجال الوجداين :  

    ت�شمن��ت الكت��ب الدرا�شي��ة حللقت��ي التعليم 

االأ�شا�شي البع��د االجتماعي وجدانيًا ب�شورة اأقل 

من ت�شمينها للبعد نف�شه معرفيًا ، حيث لوحظ اأن 

بع�س الكتب الدرا�شية مل تت�شمن اأي من مفاهيم 

ه��ذا البع��د وجداني��ا كم��ا يف كتاب��ي ال�شف��ني 

ال�شاد���س وال�شابع ) مرفق 1 – جدول 11 ( ، كما 

لوحظ اأن اأكرث املفاهيم وروداً �شمن كتب هاتني 

املرحلت��ني ه��ي :«التن��وع الثق��ايف« و »تر�شي��د 

اال�شتهلك« و« ال�شلم« ، اأما املفاهيم التي مل ترد 

هي :«احلراك االجتماعي« و«امل�شاركة ال�شعبية« 

و»ن�رص الوعي بالبيئة الثقافية واحل�رصية« .

   جند يف املقاب��ل ح�شور بارز ملفاهيم البعد 

الدرا�شي��ة  الكت��ب  االجتماع��ي وجداني��ًا �شم��ن 

ملرحل��ة التعلي��م ما بع��د االأ�شا�ش��ي )11، 12( – 
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مرف��ق 1 ، ج��دول 12 - حي��ث يت�ش��در كتاب 

»الع��امل م��ن ح��ويل« بقي��ة الكت��ب م��ن حيث 

ت�شمين��ه ملفاهيم هذا البعد يلي��ه كتاب »هذا 

وطن��ي« لل�ش��ف 12 ، ويع��ود ذل��ك لطبيع��ة 

ه��ذه الكتب والت��ي تركز على جم��االت تربية 

املواطنة املحلية والعاملية .

    كما لوحظ اأن مفهوم »امل�شاركة ال�شعبية« 

ورد ذك��ره ب�ش��ورة كب��رية �شمن كت��اب »هذا 

وطني« لل�شف 12 حي��ث اإن هذا الكتاب يركز 

على �شقل مهارات الطلب للم�شاركة ال�شعبية 

االإيجابية .

الثق��ايف«  »التن��وع  مفهوم��ا  وج��اء     

و«ال�شلم« ب�شورة كبرية �شمن كتاب »العامل 

من ح��ويل« وال��ذي يركز على غر���س مفاهيم 

املواطنة العاملية  لدى الطلب .

   اأم��ا بقي��ة الكت��ب الدرا�شي��ة �شم��ن ه��ذه 

املرحل��ة ف��ل تت�شم��ن اأي م��ن اأه��داف البعد 

االجتماعي وجدانيا ما عدا كتاب »هذا وطني« 

لل�شف 11 وكان ذلك بن�شبة قليلة جداً .

ج- املجال املهاري : 

     لوحظ اأن الكتب الدرا�شية حللقتي التعليم 

االأ�شا�ش��ي ت�شمن��ت جميعه��ا مفاهي��م البع��د 

االجتماعي مهاريًا كما اأنها تتوافق وم�شامني 

هذه املفاهيم وجدانيا – مرفق 1 ، جدول 17 

- ، حي��ث اأكرث املفاهيم وروداً كانت : »تر�شيد 

اال�شته��لك« و«التنوع الثق��ايف« و«ال�شلم« » 

واحل��راك االجتماع��ي« وهذه االأخ��رية مل ترد 

�شمن ه��ذا البعد وجدانيا بينم��ا وردت �شمن 

املجال املهاري .

ت�شمين��ًا  الدرا�شي��ة  الكت��ب  اأك��رث  اأم��ا      

ملفاهي��م البع��د االجتماعي مهاري��ًا فهي يف 

كتابي ال�شف ال�شاب��ع وال�شف الثامن ، اإاّل اأن 

ال�شف ال�شابع مل يت�شمن اأي من مفاهيم البعد 

االجتماعي وجدانيًا .

    كم��ا لوحظ باأن كتاب »العامل من حويل« 

لل�ش��ف 12 ق��د ح�شل عل��ى ن�شب��ة عالية من 

حيث ت�شمني هذا البعد ، يف حني ت�شمن كتابا 

»ه��ذا وطن��ي« لل�شف��ني 11و 12مفاهيم هذا 

البعد بن�شبة اأقل، بينما مل تت�شمن بقية الكتب 

الدرا�شية لهذه احللقة اأي من مفاهيم هذا البعد 

مهاري��ًا، كما اأن اأكرث املفاهي��م وروداً كانت : 

»امل�ش��اواة يف التوزي��ع« و« التن��وع الثقايف« 

، واأقله��ا كان��ت مفهوم » امل�شارك��ة ال�شعبية« 

والذي ورد �شمن كتابي »هذا وطني« لل�شفني 

11و12  )مرفق 1 ، جدول 18 ( .
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    اخلامتة : 

   م��ن خلل حتلي��ل الكتب الدرا�شي��ة للدرا�شات 

املختلف��ة  الدرا�شي��ة  املراح��ل  يف  االجتماعي��ة 

الأبع��اد التنمي��ة امل�شتدام��ة ، جند اأن ه��ذه الكتب 

ت�شمن��ت هذه االأبعاد مبجاالتها الثلث ) معرفيا، 

ووجداني��ًا ، ومهاري��ًا( ب�ش��ورٍة عام��ة ، وب�ش��كٍل 

يتنا�شب م��ع طبيعة تلك الكتب الدرا�شية واأهدافها 

�شمن املراحل املختلفة .

    كم��ا اأن معظ��م االأه��داف واملفاهي��م الواردة 

اأبع��اد التنمي��ة امل�شتدام��ة مت ت�شمينه��ا  �شم��ن 

يف الكت��ب الدرا�شي��ة عل��ى الرغ��م م��ن اأن بع���س 

الكت��ب الدرا�شية مل تت�شمنه��ا بدرجة منا�شبة مما 

ي�شتوج��ب ت�شمينها م�شتقبًل اأثن��اء تطوير الكتب 

الدرا�شية . 

   وب�شورة عامة ن�شتطيع القول اإن اأبعاد التنمية 

امل�شتدامة مت ت�شمينها يف الكتب الدرا�شية ال�شيما 

مرحلة التعليم ما بعد االأ�شا�شي ) 11، 12 ( ، حيث 

يتنا�ش��ب ذلك واملرحلة العمرية للطلب لتهيئتهم 

للنخ��راط �شم��ن موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل اأو 

�شوق العم��ل ب�شورٍة تتنا�ش��ب واملفاهيم احلديثة 

للتنمي��ة امل�شتدام��ة . كم��ا يت�ش��ح اأن املعني��ني 

بتطوي��ر املناه��ج لديه��م الوع��ي الت��ام ب�رصورة 

ت�شمني اأهداف ومفاهيم التنمية امل�شتدامة �شمن 

الكت��ب الدرا�شية، حيث تاأكد ذلك من خلل احتواء 

الكت��ب الدرا�شية التي مت تطويرها حديثا على اأهم 

امل�شتج��دات يف جم��ال التنمي��ة امل�شتدام��ة ، كما 

اأن��ه من املوؤمل مراع��اة تعزيز مناه��ج الدرا�شات 

االجتماعي��ة ملفاهي��م التنمي��ة امل�شتدام��ة عن��د 

تطوير هذه الكتب .



64

ل
م

ع
ق 

را
و

اأ

ملخ�س ورقة عم���ل مقدمة يف 

الن���دوة الدولي���ة للغ���ة العربية 

)الق���راءة تعليًم���ا وتعلًما( والتي 

انعقدت مب�سقط يف الفرتة من 19 

– 21 من دي�سمرب �سنة 2011

اإعداد

الدكتور / ماهر �شعبان عبد الباري

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية امل�شاعد

كلية الرتبية – جامعة الدمام

اململكة العربية ال�شعودية
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التفكري جهريًا 

واإ�شرتاتيجيات تدري�س 

القراءة

التفكــري جهرًيا له جذوره يف البحوث 
النف�سية والرتبوي���ة ، وقد مت تطويره من 

منه���ج اال�ستبطان وهو يعن���ى اأن ينظر 

االإن�س���ان داخله ؛ ليحدد م���ا يدور فيها، 

فجوهر هذا املنهج هو املالحظة الذاتية، 

حيث يقوم الفرد مبالحظة ذاته، وينق�سم 

يف ذات الوق���ت اإىل ُمالِحظ وُمالَحظ، فهو 

الذي ير�س���د ما يدور بداخل���ه من اأفكار 

وم�ساع���ر وانفعاالت، وه���و الذي يحدثنا 

عنها ب�سدق اأو ب���دون �سدق، لذلك كانت 

هناك الكث���ري من املحاذير املرتبطة بهذا 

املنهج.
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لكن��ه من اجلدير بالذك��ر اأن هذا املنهج قد اأدى 

دوراً مهًم��ا يف البح��وث والدرا�ش��ات قب��ل ظه��ور 

املنه��ج العلم��ي، وم��ازال له��ذا املنه��ج اأهميت��ه 

و�رصورت��ه يف درا�ش��ة بع���س الظواه��ر النف�شية، 

كذلك كان اأ�شا�ش��ًا للعديد من االأدوات واملقايي�س 

النف�شي��ة خا�ش��ة يف درا�شة ال�شخ�شي��ة واأبعادها 

املختلف��ة ، فاال�شتبط��ان يقوم على فك��رة رئي�شة 

موؤداه��ا التاأم��ل ، بحي��ث ميك��ن للف��رد مراقب��ة 

االأح��داث التي جتري يف وعيه اأو اأكرث ، كما ميكن 

للم��رء اأن يلح��ظ االأحداث يف الع��امل اخلارجي ، 

ولقد تلق��ى اال�شتبط��ان دعمًا من تنظ��ريات عامل 

 E.Titchener النف���س االأمريك��ي اإدوارد تيت�ْش��ر

وجتارب��ه يف جامع��ة بريكل��ي )1876- 1927( 

ق ب��ني امللحظة الفيزيائي��ة التي جوهرها 
ّ
اإذ فر

النظ��ر اإىل املادي��ات، وامللحظة يف عل��م النف�س 

الت��ي قوامه��ا النظر يف داخ��ل النف���س االإن�شانية، 

وه��ي درا�ش��ة ذاتي��ة ا�شتخدمه��ا يف ال��ذوق الذي 

ق�شمه اإىل اأربعة اأق�شام )حلو، مر، حام�س، ومالح( 

وراأى اأن اال�شتبطان هو النظر يف الذات، كما تلقى 

دعما من التجارب التي اأجراها ماي May والتي 

اأك��دت اأن اال�شتبطانات قابلة للت�شنيف يف فئات 

متماثل��ة متهيداً الإطلق اأح��كام عامة وتعميمات 

عليه��ا، ويعتمد بذلك عل��ى اأن االأف��راد املختلفني 

يقدمون تقريرات من االأنواع نف�شها، عندما يكون 

مو�ش��وع اخل��ربة ال�شعورية واح��داً. و ق��د تراجع 

اال�شتبط��ان بعد �شيط��رة ال�شلوكي��ة يف املدة بني 

1930 و1950، ث��م ع��اد اإىل الظهور يف املدر�شة 

الراجع��ة  والتغذي��ة  التاأم��ل،  لدرا�ش��ة  املعرفي��ة 

احليوي��ة والتن��ومي االإيحائ��ي واالأح��لم، وتركيز 

 Van-Someren( االنتب��اه على مو�شوع حم��دد

 ، Maarten W.، Barnard ، Yvonne F. and
 –  29  ،  1994  ،  Sandberg، Jacobin A.C

 .)30

فاال�شتبط��ان )معرفة الباطن اأو تعرف الباطن( 

Introspection هو معاينة الفرد لعملياته العقلية 
ف��ه بع�شه��م باأنه 

ّ
اأو ه��و املعاين��ة الذاتي��ة. وُيعر

ملحظة ال�شخ�س املنظم��ة ملا يجري يف �شعوره 

م��ن خ��ربات ح�شي��ة اأو عقلي��ة اأو انفعالي��ة ت�شف 

هذه احلالة وحتللها وتوؤولها اأحيانًا، �شواء اأكانت 

حا���رصة كحال��ة احل��زن اأو الغ�ش��ب اأم ما�شي��ة 

كاأحلم الن��وم. ويو�شح التعريف��ان ال�شابقان اأن 

اال�شتبطان فردي. واأن الفرد يف اال�شتبطان يعك�س 

�شع��وره على ذاته حيث تنق�شم احلياة النف�شية اإىل 

ٍل. وميكن النظر اإىل اال�شتبطان على  ل ومتاأمَّ ُمتاأمِّ

اأن��ه منهج من مناه��ج  مقاربة الظواه��ر النف�شية 

ملعرفته��ا وحتليله��ا وتاأويله��ا والبح��ث عما هو 

م�شرتك فيها ُبغية الو�شول اإىل تعميمات. 

النف�ش��ي  وم��ع ت�شاب��ه اال�شتبط��ان والتحلي��ل 

م��ن حيث اعتم��اد اآلي��ة كٍل منهم��ا عل��ى التقرير 

الل�شع��ور  النف�ش��ي يتخ��ذ  التحلي��ل  الذاتي،ف��اإن 

مو�شوع��ًا ل��ه يف ح��ني يك��ون ال�شع��ور مو�شوع 

اال�شتبطان. 

اأواًل : مفهوم التفكري اجلهري : 

التفكري اجلهري اأداة من االأدوات املهمة لقيا�س 

الق��درة العقلي��ة Cognitive Ability قائم��ة على 

 Ericsson & اأعم��ال كل م��ن اإيرك�شون و�شيم��ون

Simon ، وتع��رف ب�شكل عام باأنها تقارير لفظية 
العملي��ات  التفك��ري يف  Verbal Reports ح��ول 
املعرفي��ة الت��ي ميار�شه��ا القارئ ، حي��ث تو�شل 

اإيرك�ش��ون و�شيم��ون ه��ي اأداة فعال��ة ال�شتخ��راج 

م��ا يفكر العق��ل فيه ، وفهم عملي��ات التفكري التي 

ميار�شه��ا ال�شتيع��اب املعنى ، كم��ا اأن هذا النمط 

م��ن التفكري يعد �شكًل م��ن اأ�شكال التفكري ما وراء 

املع��ريف ؛ الأنه��ا تت�شم��ن تق��دمي املتعل��م تقريًرا 

لفظًيا لعملياته املعرفي��ة والعقلية التي ميار�شها 

 ،  .Israel ، Susan E( عن��د قراءت��ه ملو�ش��وع م��ا

   . )72 – 71 ، 2007

 )118 ، 2002 ، McKenna وي��رى )ماكين��ا

ب��اأن التفكري اجله��ري هو فنية م��ن الفنيات التي 

ي�شتخدمه��ا املعل��م لنمذجة كي��ف يتغلب الطلب 

عل��ى �شعوب��ات الفه��م الت��ي تواجهه��م يف اأثناء 

القراءة ، وت�شري هذه الفنية يف عدة مراحل هي : 

اإعادة قراءة العنوان الرئي�س ، وحماولة الطلب 

ا�شتك�شاف امل�شكلة وال�شعي نحو حلها. 

اإع��ادة القراءة للتحقق من وجود اأي عن�رص من 

عنا���رص املو�شوع املق��روء ت��وؤدي اإىل �شوء فهم 

القارئ.
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تاأم��ل املقروء ؛ للتحقق م��ن التف�شريات البديلة 

Alternative Explanation ، والتي ميكن للقارئ 
ا�شتنتاجها من املقروء .

البحث ع��ن معلومات جديدة فيم��ا وراء الن�س 

املقروء .

ويطل��ق عل��ى التفك��ري اجله��ري ا�ش��م النمذج��ة 

العقلي��ة Mental Modeling ، وه��ي عب��ارة عن 

جمموع��ة من االإج��راءات التي يوظفه��ا املعلم يف 

اأثن��اء القراءة ، م��ع اجلهر مبا يفكر في��ه ، فاملعلم 

ينم��ذج للط��لب كي��ف يق��راأ ، وحتدي��د العملي��ات 

العقلي��ة التي ي�شتخدمها لفه��م املو�شوع وحتليله 

له��ا، وكذا كيفي��ة تاأمل عملية تفك��ريه ؛ للإحاطة 

 2007 ، Macceca ، Stephanie( باملقروء وفهمه

. )108 ،

ويق�شد به كذلك حث الطلبة علي القيام مب�شاءلة 

اأنف�شهم قبل بدء االن�شغال بحل امل�شكلة اأثناء احلل 

، وبعد االنتهاء منه ب�ش��ورة متكررة لل�شتي�شاح 

ح��ول ما ينوون فعله ، اأو ما يفعلونه ، اأو ما قاموا 

بفعله ، وذلك من اأجل اإبقاء وعيهم مب�شار تفكريهم 

بفاعلية ، حي��ث اإن مهارات التفكري فوق املعرفية 

هي اأ�شب��ه ما تكون بحديث مع ال��ذات اأو مب�شاءلة 

ال��ذات ، وحت��ى تنتقل ه��ذه العادة خ��ارج ال�شف 

يح�ش��ن باملعلم اأن يكر�س وقًت��ا كافًيا لطلبه كي 

ميار�ش��وا التفكري ب�ش��وت عال م��ع اأنف�شهم ، ومع 

زملئهم بني احلني واالآخر اأثناء احل�ش�س ال�شفية 

)فتحي عبدالرحمن جروان، 2012 ، 386( .

ثانًيا : اأهمية التفكري اجلهري يف القراءة : 

تتجلى اأهمية التفك��ري اجلهري يف اأنه يعرب عن 

حدي��ث الفرد الداخل��ي The Inner Speech ، كما 

اأن��ه يعك�س كي��ف ي�شتطيع اخلرباء ح��ل امل�شكلت 

الت��ي تواجهه��م ح��ًل عملًي��ا م��ن خ��لل و�ش��ف 

العمليات العقلية الت��ي يوظفونها لبلوغ هذا احلل 

، ومب��ا يحق��ق راحتهم ، كم��ا اأن التفك��ري اجلهري 

يعاون طلب املراحل الدرا�شية املختلفة يتعلمون 

كيفي��ة التعل��م بالكيفي��ة الت��ي يتعلم به��ا العلماء 

واأ�شحاب القدرات العالية .

كما اأن التفكري اجله��ري ي�شجع الطلب على اأن 

يكونوا متعلمني م�شتقلني ال يعتمدون على اأحد يف 

عملي��ة تعلمهم ، واإمنا يعتمدون عل��ى ا�شتثمار ما 

لديهم من قدرات تفكريية وعمليات عقلية توؤهلهم 

لفهم املقروء والتفاعل معه ، بل والبناء عليه .    

يف  اجله��ري  التفك��ري  اأهمي��ة  وت��ربز   

اأن��ه ي�شاعد الط��لب الذين يعانون م��ن �شعوبات 

التغل��ب عل��ى  Struggling Reading يف  قرائي��ة 

ه��ذه ال�شعوب��ات ، حي��ث يق��وم الق��ارئ بتحويل 

التفك��ري غري املرئ��ي اإىل تفكري مرئ��ي )م�شموع( ، 

وميكن ا�شتخدام هذه الفنية بكفاءة اإذا قام القارئ 

 : )187 ، 2010 ،  Swiers ، Jeff( باملهام االآتية

االأج��زاء  بع���س  بوج��ود  الق��ارئ  اإح�شا���س 

الغام�ش��ة اأو التي متثل م�شكلة له ؛ وللتغلب عليها 

الب��د اأن يكون القارئ ا�شرتاتيجًي��ا ي�شتطيع تغيري 

ا�شرتاتيجية القراءة التي يتبعها.

عل��ى  االأ�شئل��ة  م��ن  جمموع��ة  الط��لب  ط��رح 

ذواتهم.

عمل جمموعة من التنبوؤات واال�شتنتاجات حول 
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الن���س املق��روء، وحتققهم من بع���س االإجابات 

التي تو�شلوا اإليها.

اال�شتمرار يف ا�شتنتاج الفكرة الرئي�شة والقدرة 

على تلخي�شها بدقة .

ت�ش��ور القارئ ما يحدث ل��ه يف اأثناء القراءة ، 

. Mental Images وتعديل �شورهم العقلية

 ، ال�شابق��ة  والتج��ارب  اخل��ربات  ا�شرتج��اع 

اجلدي��دة  باخل��ربات  اخل��ربات  له��ذه  وربطه��م 

املتعلمة من املقروء .

عق��د مقارن��ات ب��ني املو�شوع��ات املختلفة ، 

وتتمث��ل يف حتدي��د اأوج��ه الت�شاب��ه واالخت��لف 

بينها.

مراقب��ة عمليات الفه��م والتو�ش��ل اإىل الهدف 

الرئي�س للكاتب .

ثالًث��ا : علق��ة التفك��ري اجلهري مب��ا وراء 

املعرفة: 

يعد التفكري فوق املعريف من اأكرث مو�شوعات 

عل��م النف���س حداثة مع اأن��ه فكرة لي�ش��ت بجديدة 

، وه��ذا النم��ط م��ن التفك��ري ي�شاع��د الطلب��ة على 

االإم�ش��اك بزم��ام تفكريهم بروؤي��ة وتاأمل ، ورفع 

م�شت��وى الوعي لديه��م اإىل حد ال��ذي ي�شتطيعون 

  ، الذاتي��ة  مببادرته��م  وتوجيه��ه  في��ه  التحك��م 

وتعديل م�ش��اره يف االجتاه الذي يوؤدي اإىل بلوغ 

الهدف والغاية ، اإن هناك ن�شبة كبرية من الطلبة، 

وحت��ى املعلم��ني ، واالأ�شخا���س املهني��ني لي�س 

لديه��م ت�ش��ورات عقلي��ة وا�شحة وحم��ددة حول 

ه��ذا املفهوم ، بالرغم م��ن �رصورته واأهميته يف 

ع�رصنا احلا�رص .

بداي��ة لق��د اختلف العلم��اء يف تعريف التفكري 

ف��وق املع��ريف ولك��ن ميك��ن اإيج��از اأه��م ه��ذه 

التعريف��ات : حي��ث ُع��رف باأن��ه الع��ني الثالث��ة 

املن�شغلة يف املراقبة امل�شتمرة لل�شتيعاب خلل 

عملي��ات التفك��ري ، اأو ه��و معرف��ة الف��رد ووعيه 

بعمليات��ه العقلية ، وا�شرتاتيجي��ات التفكري التي 

يتبعه��ا يف اأثن��اء قيام��ه مبهام خمتلف��ة )لغوية 

، علمي��ة ، ريا�شي��ة ...اإل��خ( ، وقدرت��ه على تقييم 

عملي��ات التفك��ري اخلا�ش��ة ب��ه ذاتًي��ا ، اأي كيف 

ومل��اذا يفعل الفرد م��ا يفعله ؟ ، كم��ا عرف باأنه 

التفك��ري يف التفك��ري ، اأو التفك��ري ح��ول املعرف��ة 
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الذاتي��ة  املعاجل��ة  ح��ول  التفك��ري  اأو   ، الذاتي��ة 

وتت�شمن الوعي والفهم والتحكم ، واإعادة ترتيب 

امل��ادة واالختي��ار، والتقومي ، والت��ي تتكون من 

خلل التفاعل مع املهام التعليمية.

مفهوم ما وراء املعرفة : 

ا�شتخ��دم الباحثون م�شطلح م��ا وراء املعرفة 

Metacognition بدالالت متعددة منها: التفكري 
يف التفك��ري ، وما وراء التفكري ، اأو امليتامعريف، 

الذهني��ة  العملي��ات  اأو   ، بالتفك��ري  الوع��ي  اأو 

امل�شاحب��ة للتعرف ، اأو م��ا وراء املعرفة ، اأو ما 

وراء االإدراك ، اأو م��ا ف��وق املع��ريف،  اأو املعرفة 

اخلفي��ة ، اأو مهارات ما وراء املعرفة ، والقبليات 

العرفانية .

ولق��د عرفت م��ا وراء املعرف��ة باأنه��ا معرفة 

الفرد بعمليت��ه املعرفية اخلا�شي��ة ووعيه بهذه 

العملي��ات، اأو ه��ي التفك��ري – ب�ش��كل خمتلف – 

ح��ول معلوم��ات م��ا وراء املعرفة الت��ي مر بها 

 ،  1989  ،  Maltin ، Margaret W( الف��رد 

  . )237

    وت�ش��ري) باربرا Barbra ، 1994 ، 4( باأنها 

التفكري يف التفكري ، اأو وعي االأفراد باملعلومات 

الت��ي لديه��م ، وتتك��ون م��ا وراء املعرف��ة م��ن 

مكون��ني هم��ا : املعرفة حول املعرف��ة ، وتنظيم 

هذه املعرفة .

كما عرف��ت باأنها الوعي بالتفك��ري اأو التفكري 

يف التفك��ري ، حيث ت�شاع��د الدار�شني علي القيام 

ب��دور اإيجاب��ي يف جم��ع املعلوم��ات وتنظيمها 

وتكامله��ا ومتابعته��ا وتقييمه��ا اأثن��اء قيامهم 

بعملي��ة التعلم )جي��ون فونتني ، واإث��ر فوي�شكو ، 

 . )167 ، 1998

مل��ا  واإدراك��ه  الف��رد  وع��ي  باأنه��ا  وعرف��ت 

خط��ط  و�ش��ع  عل��ي  وقدرت��ه   ، بتعلم��ه  يق��وم 

حم��ددة للو�ش��ول اإيل اأهداف��ه ، وكذل��ك اختي��ار 

االإ�شرتاتيجي��ات املنا�شب��ة وتعديله��ا اأو التخلي 

عنه��ا واختيار ا�شرتاتيجيات جدي��دة باالإ�شافة 

اإيل متتع��ه بدرجة كبرية من القدرة علي مراجعة 

ذاته وتقييمها با�شتمرار )ال�شيد حممد اأبو ها�شم، 

. )201 ، 1999

مهارات ما وراء املعرفة : 

�شنف��ت مهارات م��ا وراء املعرف��ة ت�شنيفات 

متع��ددة منها )نادية �شمع��ان لطف اهلل، 2002، 

 : )656

مهارة التنظيم الذاتي : وتت�شمن الوعي بقرار 

االإجن��از للمهمة االأكادميية واالجت��اه االإيجابي 

نحو املهام االأكادميية ، و�شبط االنتباه باإجناز 

املهام.

امله��ارات اللزم��ة الأداء امله��ام االأكادميية : 

وت�شم��ل : املعرفة التقريرية واملعرفة االإجرائية، 

واملعرفة ال�رصطية.

مه��ارات التحك��م االإجرائ��ي : وت�شم��ل مهارة 

تقومي الط��لب ملعارفهم قبل واأثناء وبعد اإجناز 

امله��ام ، ومه��ارات التخطيط الواع��ي للخطوات 

ومه��ارات  املهم��ة  الإجن��از  واال�شرتاتيجي��ات 

التنظي��م اللزم الإكمال املهم��ة و�شبط ومراقبة 

التعلم . 

 Paris and وزم��لوؤه  باري���س  عر���س  كم��ا 

Others منوذًج��ا مله��ارات م��ا وراء املعرف��ة، 
تت�شم��ن ما يلي )وليد ر�ش��وان ، 2002 ، 19 – 

23 ، �شالح عطية حممد ، 2003 ، 13 – 14( : 

املحت��وى املعلوماتي للفرد عن ذاته وحتكمه 

فيها ، ويت�شمن : 

له��ذه  و�شبط��ه  باجتاهات��ه  الف��رد  وع��ي 

االجتاهات .

وعي الفرد بالتزاماته والتحكم فيها .

وعي الفرد مبحددات االنتباه والتحكم فيها .

املحت��وى املعلومات��ي للف��رد ع��ن عمليات��ه 

املعرفية والتحكم فيها ، وتت�شمن :

مهارات ال�شبط التنفيذي ، وت�شم :

التخطيط .

التنظيم الذاتي .

التقومي الذاتي .

فهم الفرد للميتامعرفة ، وت�شتمل علي :

معرفة تقريرية .

معرفة اإجرائية .

معرف��ة �رصطي��ة ، وال�شكل االآت��ي يو�شح هذه 

املكونات كما يلي :
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�شكل )1(

مهارات ما وراء املعرفة لباري�س وزملئه

علقة التفكري اجلهري مبا وراء املعرفة : 

يعد التفكري اجلهري من االأدوات التي تزود 

الفرد بو�شف دقيق لعملية تفكريه ، وذلك من 

خلل اإب��راز العمليات العقلي��ة التي ميار�شها 

�ش��ورة  يف  الق��راءة  مواق��ف  يف  املتعل��م 

م�شموعة عن طري��ق التلفظ بها ، وهذا يتطلب 

من املتعل��م بال�رصورة اأن يتمكن املتعلم من 

اجلوانب االآتية: 

اأن يع��رف املهم��ة الت��ي يق��وم بتنفيذه��ا 

بدقة.

اأن يع��رف قدراته واإمكانات��ه عند اأداء هذه 

املهمة .

اأن يعي متى ينتقل اإىل نقطة جديدة .

اأن يع��ي امل�شكلت الت��ي تواجهه يف اأثناء 

تنفيذ املهمة .

اأن يقرتح جمموعة من احللول للتغلب على 

هذه امل�شكلت. 
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اأن يحافظ على هدفه يف بوؤرة االهتمام .

تنفي��ذ  اأثن��اء  يف  العقل��ي  اأداءه  يراق��ب  اأن 

املهمة.

اأن يقوم اأداءه تقومًيا مو�شوعًيا .

رابًعا : اإجراءات التفكري اجلهري يف القراءة : 

ال�شك اأن ا�شتخدام التفكري اجلهري يف القراءة 

يحق��ق درجات عالية من فه��م الن�س املقروءة 

واالإحاط��ة مب�شامينه الظاه��رة واخلفية ، كما 

اأنه ي�شهم يف حتديد هدف الكاتب والتغلب على 

ال�شعوب��ات الت��ي ميك��ن اأن تواجه��ه يف اأثن��اء 

الق��راءة ، ولتفعي��ل ه��ذه االأداة ميك��ن اأن تنف��ذ 

 ، 2000 ، Robb، Laura( االإج��راءات التالي��ة

: )71 – 70

ي���رصح املعل��م لطلب��ه اأن التفك��ري ب�ش��وت 

مرتف��ع معناه اأن الطلب يقول م��ا يدور بعقله 

املو�ش��وع  يفه��م  اأن  ويح��اول  يق��راأ  عندم��ا 

املقروء.

 Self ذواته��م  مراقب��ة  عل��ى  الط��لب  ح��ث 

Monitoring عندم��ا يفك��رون ب�شوت مرتفع، 
وذل��ك م��ن خ��لل ط��رح الط��لب جمموعة من 

االأ�شئلة على اأنف�شهم من قبيل : 

ه��ل من املمك��ن اأن اأع��رب عن وجه��ة نظري 

حول املو�شوع ؟ 

هل ميكنني حتدي��د اجلزء اأو االأجزاء ال�شعبة 

يف املو�شوع القرائي ؟

اإدارة املتعل��م اأو الق��ارئ لتفك��ريه ب�ش��وت 

مرتف��ع ، وذلك حلل ما يواجهه من م�شكلت يف 

اأثن��اء الق��راءة ، ومن االأ�شئلة الت��ي ي�شتنتج من 

خللها القارئ وجود م�شكلت لديه ما يلي : 

كيف اأنطق هذه الكلمة ؟

ما معنى هذه الكلمة ؟

ملاذا ال اأتذكر ما اأقروؤه ؟

مل��اذا مل اأمتك��ن م��ن احل�ش��ول عل��ى ه��ذه 

الق�شة؟

كيف اأفهم الفكرة الرئي�شة للمو�شوع ؟

كيف اأقراأ هذه ال�شفحة قراءة ك�شطية ؟

ال�شمن��ي  املعن��ى  فه��م  يل  يت�شن��ى  كي��ف 

للمقروء؟

يتم عر�س املو�شوع من خلل جهاز عر�س 

ال�شفافيات واإعادة قراءتها من جديد .

ت�شجي��ع الط��لب عل��ى تدوي��ن اأي��ة معلومة 

اأو ط��رح اأي �ش��وؤال ت��رد على عقوله��م يف اأثناء 

القراءة من قبيل : 

ما الذي عاونك بالفعل ؟

لي���س لدي��ك معرف��ة �شابق��ة ع��ن املو�ش��وع 

املقروء بدرجة كافية .

يكل��ف املعل��م كل طالب��ني للتفك��ري ب�شوت 

مرتف��ع ، وممار�ش��ة ه��ذا النوع م��ن التفكري مع 

م��واد قرائي��ة متنوعة مث��ل : ق��راءة الق�ش�س ، 

الكت��ب ، املج��لت  اجلرائ��د ، ق��راءة املقاالت ، 

وت�شجي��ع امل�شاركني على كتاب��ة جمموعة من 

التعليقات اأو طرح جمموعة من االأ�شئلة .  

لت�شجي��ع  الوق��ت  ببع���س  املعل��م  احتف��اظ 

الطلب عل��ى ممار�شة التفك��ري ب�شوت مرتفع ، 

والقيام باملهام التالية : 

عمل جمموعة من التنبوؤات .

التدعيم .

التاأكيد .

طرح جمموعة من االأ�شئلة . 

 Jeffrey،  D. كم��ا اأ�ش��ار )جيف��ري وج��ودي

 ،  2001  ،  Wilhelm and Judy ،Lynch
50( اإىل جمموع��ة م��ن االإج��راءات الت��ي ميكن 

اأن متار���س عن��د تفكري الطلب ب�ش��وت مرتفع 

ومنها : 

القرائي��ة  امل��واد  لبع���س  الط��لب  اختي��ار 

ال�شعب��ة عليه��م ، بحيث قد حتت��وي هذه املواد 

عل��ى العديد م��ن املقاطع التي تت�شم��ن اأفكاًرا 

كثرية ومت�شعبة حول املو�شوع ، اأو قد تت�شمن 

العدي��د م��ن التفا�شيل الغام�ش��ة للطلب ، وقد 

حتتوي على جمموعة من املفردات اللغوية التي 

مل يواجهه��ا الط��لب من قبل ، ورمب��ا تت�شمن 

معلومات غام�شة ومعقدة عن املو�شوع .

الق��راءة  اخلا�ش��ة يف  االإ�شرتاتيجي��ات  م��ن 

و�شع اخلط��وط اأ�شفل امل��ادة القرائية ال�شعبة، 

حيث يق��وم الطلب با�شتخ��دام التفكري ب�شوت 

مرتف��ع من التحقق من و�شوح معاين املفردات 

، وحتدي��د اله��دف م��ن املو�شوع املق��روء ، مع 
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حتديد اال�شرتاتيجي��ات النوعية التي يوظفها كل 

قارئ من القراءة امل�شاركني يف هذا الن�شاط .

 ، ال�شعب��ة  امل��واد  بق��راءة  للط��لب  ال�شم��اح 

وامل��رور عليها ، وذلك با�شتخدام قائمة مراجعة، 

اأو م��ن خ��لل تدوي��ن جمموعة م��ن امللحوظات 

حول هذا الن�س اأو ذاك .

ت�شتخدم عملية التفك��ري ب�شوت عال مل�شاعدة 

الطلب على حتديد ما يلي : 

عمل تنبوؤات .

تنمية ال�شور الذهنية لدى القارئ.

ب��ني  وااللتق��اء  الت�شاب��ه  نق��اط  حتدي��د 

مو�شوعني.

رب��ط املعلوم��ات اجلدي��دة بخلفيت��ه املعرفية 

ال�شابقة حول املو�شوع .

ا�شتخ��دام جمموعة من اال�شرتاتيجيات لتنظيم 

عملية الفهم للمو�شوع .

التفك��ري  فني��ات  ت�شتخ��دم  اأن  املمك��ن  وم��ن 

ب�شوت مرتفع مع ا�شتخ��دام املقابلة ، اأو بدونها  

ولكي ت�شتخدم فنية التفكري ب�شوت مرتفع ميكن 

ا�شتخدام هذا الدليل :

ا�شاأل الطلب عن املهمة اللغوية ، واطلب منهم 

التفكري ب�شوت مرتفع يف هذه املهمة.

�شف ما ينبغ��ي علي الطالب فعله ، لكي ينجز 

هذه املهمة .

�شج��ل ال�شل��وك الع��ام عندم��ا يتكل��م الطال��ب 

ب�ش��وت مرتفع ع��ن املهمة اللغوية مل��دة دقائق 

معدودة لكل طالب .

من املمكن مراجعة الثلث ع�رصة ا�شرتاتيجية 

االأول الت��ي ي�شتخدمه��ا الطال��ب ، وم��ن املمك��ن 

اأن ي�ش��ل عدد ه��ذه اال�شرتاتيجي��ات اإيل ع�رصين 

اإ�شرتاتيجية .
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ال�شالحيات الإداريـــــــــــــة واملالية للمدار�س .. 

بني املرونة 

يف العمل 

والبعد عن 

املركزية

تعد املرونة يف العمل اإحدى 
العوامل املهمة لنجاحه،وللمرونة 

واأ�سكال خمتلفة متار�س  مظاهر 

الواحدة  املوؤ�س�س���ة  يف نط���اق 

االإدارية  ال�سالحي���ات  ،ومتث���ل 

واملالي���ة املمنوح���ة للمدار�س 

اإح���دى ه���ذه االأ�س���كال لكونها 

وتخت�رص  الالمركزي���ة  تنته���ج 

على  املدر�سة  وتّع���ود  الوق���ت 

اتخاذ القرار يف وقت قيا�سي.ويف 

هذا التحقي���ق �سوف نطرح عدد 

م���ن االآراء والنق���اط التي تعنى 

بال�سالحيات املمنوحة والفوائد 

الت���ي �ستنتج عنها واالآلية التي 

�سوف يتم العمل بها .

حتقيق : �سعيد بن �سالح العربي

Said-alabri@moe.om
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ال�شالحيات املمنوحة للمدار�س هي جتربة 

لتطوير الكفاءات واملهارات واملعارف 

املالية والإدارية ملواكبة امل�شتجدات 

الرتبوية العاملية.

 

 نقل ال�شالحيات الإدارية واملالية اإىل 

املناطق التعليمية حتقق مبداأ الالمركزية 

وتعزز ثقة امل�شوؤولني مبديري املدار�س 

وتعطيهم املرونة الكافية.

�شلحية اإدارية م�شتقلة

بداي��ة يقول  خلف��ان بن حمم��د الغيثي مدير ع��ام ال�شوؤون 

واالإداري��ة: مت اإعط��اء املدار���س العديد م��ن ال�شلحيات التي 

ت�شاعدها على ت�شيري اأمورها ويف حدود ما ن�شت عليه االأنظمة 

والقوان��ني والتي  م��ن اأهمها اإ�شدار ا�شتم��ارة حتويل للمراكز 

ال�شحي��ة والر�شائ��ل املوجه��ة اإىل �رصط��ة عم��ان ال�شلطاني��ة 

ان�شب��اط  ال�شيارات،ومتابع��ة  قي��ادة  رخ���س  ال�شتخ��راج 

���رصكات النظافة باملدر�شة يف تنفيذ التزاماتها،و اإبرام عقود 

احلاف��لت املدر�شية، و  اإعداد �شن��دات �رصف الكتب املدر�شية 

وت�شلمه��ا من املخ��ازن ،واإج��راء املناقل��ة بني بن��ود موازنة 

املدر�شة من اأرباح اجلمعية التعاونية،وتعيني اأحد احلا�شلني 

على ال�شهادة العامة للتعلي��م العام باجلمعية التعاونية نظري 

اأج��ر �شه��ري مقط��وع، وتوقيع ال�شي��كات اخلا�ش��ة باجلمعية 

التعاونية،اإ�شاف��ة اإىل �شحب ن�شبة االأرب��اح املقررة للمديرية 

اأو االإدارة التعليمي��ة م��ن اأرب��اح اجلمعية لل���رصف منها على 

احتياجات املدر�شة.

وي�شيف الغيثي: لقد بات م��ن ال�رصوري منح ال�شلحيات 

الإدارة املدار���س واالبتعاد ما اأمكن ع��ن املركزية،فعند اإعطاء 

م�شاح��ة جيدة م��ن ال�شلحيات لتل��ك االإدارات يجعلها قادرة 

عل��ى ت�شي��ري اأموره��ا ب��كل �شهول��ة وي�رص حت��ت اإط��ار املظلة 

العام��ة للنظ��م واللوائح املعم��ول بها، ،مبعن��ى اأن يكون لهذه 

االإدارات حري��ة مقنن��ة ،ويف اجلانب االآخر ف��اإن �شحب الكثري 

م��ن ال�شلحيات عنها يجعلها مرتبطة ب�شكل مبا�رص باالإدارة 

املركزي��ة ،ويحد من حري��ة حركتها واتخاذه��ا للقرارات مما 

يعط��ل �ش��وؤون االإدارة وبالتايل ينعك�س ذل��ك �شلبا على عطاء 

تلك املوؤ�ش�شة. 

وي�شري مدير عام ال�شوؤون االإدارية :تقوم املوؤ�ش�شة التعليمية 

املتمثل��ة يف املدر�شة بتطبيق القوان��ني املن�شو�س عليها من 

قبل الوحدة املركزية وقد يكون ذلك مثاليا للوحدة املركزية، 

الأن املدر�ش��ة هن��ا تنف��ذ امل��ادة القانوني��ة ح�شبم��ا يجب اأن 

تكون،وق��د تظهر م�شكلة عل��ى ال�شطح وهي اأن تطبيق القوانني 

به��ذه الكيفية ،ال يعطي املرونة التي حتتاج اإليها املدر�شة يف 

كثري من االأحيان،وهنا نق��ول اإنه من االأهمية اإعطاء املدر�شة 

�شلحي��ات م�شتقلة من اأجل ت�شي��ري العمل وجعله اأكرث مرونة 

،م��ع �رصورة مراعاة االأهداف العامة وعدم تعار�شها مع هذه 

ال�شلحيات.

�شلحيات مالية

وتق��ول فاطمة بن��ت علي ب��ن �شليمان اخلرو�شي��ة املديرة 

يا�رص ال�شمري�شامل احلارثي
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العام��ة لل�ش��وؤون املالي��ة: مت رف��ع خم�ش�ش��ات احتياج��ات 

اإىل  ُعماني��ًا  ري��ااًل   )1،400،375( مبل��غ  م��ن  املدار���س 

)6،816،574( ريااًل ُعمانيًا بزي��ادة وقدرها )5،416،199( 

واالأوراق  االأحب��ار  م��ن  ل���رصاء م�شتلزماته��ا  ُعماني��ًا  ري��ااًل 

وامل�شتلزم��ات اال�شتهلكية و�شيان��ة االآالت واملكيفات، وقد 

مت حتوي��ل املبلغ املخ�ش�س لكل مدر�ش��ة اإىل ح�شابها البنكي 

عن الف�شل الدرا�شي االأول و�شيتم اإدراج مبالغ الف�شل الدرا�شي 

الثاين يف حينها بحيث خولت للمدار�س ال�شلحيات املبا�رصة 

يف �رصاء متطلباتها املختلفة من تلك االعتمادات.

وت�شي��ف عن اأهمية منح ال�شلحيات املالية للمدار�س: بل 

�ش��ك تعد خطوة منح ال�شلحيات املالية للمدار�س بتخ�شي�س 

ح�شاب��ات بنكي��ة واعتماد مبال��غ مالية لها ف�شلي��ًا وال�شماح 

باإجراء عملي��ات �رصاء احتياجاتها التعليمية ب�شورة مبا�رصة 

ذي اأهمي��ة بالغ��ة، اإذ اإنه تق��وم كل مدر�شة ب���رصاء متطلباتها 

التعليمي��ة ح�شب روؤيته��ا واحتياجها التعليمي��ة  دون الداعي 

التخ��اذ اإجراءات املطالبة بتوفريها من املديريات التعليمية، 

اإ�شاف��ة اإىل ذلك ك�شب عن���رص الوقت والر�ش��ا للعاملني بهذه 

املدار���س، كما اأن لذلك بعداً اآخ��ر يتمثل يف خلق بيئة توعوية 

للمدار�س يف ترتيب اأولوياتها من االحتياجات التعليمية على 

مدى الف�شول املتتابعة .

وع��ن ال�شلحي��ات املمنوح��ة الإدارات املدار���س يف حرية 

ال���رصف والتعام��ل امل��ايل املبا���رص ت�ش��ري املدي��رة العام��ة 

لل�ش��وؤون املالية: مت تق�شيم االعتمادات 

بن��ود  ح�ش��ب  مدر�ش��ة  ل��كل  الف�شلي��ة 

ومعاي��ري ترتك��ز عل��ى اأع��داد املعلمني 

والطلب��ة وال�شع��ب الدرا�شي��ة والربامج 

املختلف��ة املطبق��ة يف كل مدر�شة على 

ح��دة، بحي��ث حت�ش��ل كل مدر�شة على 

مبالغ مالي��ة ف�شليًا تتنا�شب وحجمها 

دون االإخ��لل ب�شلحي��ة املناقلة بني 

البن��ود املحددة ل��كل مدر�ش��ة ،و تقوم 

مبناقل��ة تكلف��ة احتياجاتها يف بع�س 

البنود عند نفادها من اعتمادات البنود 

غري امل�شتغلة اأو وفورات بع�س البنود.

م�شاحة التخاذ القرار

يق��ول حم��د ب��ن حمي��د ب��ن طوي��ر 

احلامتي رئي���س ق�شم االإ�رصاف االإداري 

بدائ��رة تطوي��ر االأداء املدر�ش��ي :ت�شعى 

ال��وزارة اإىل اإعط��اء �شلحي��ات مالية 

واإدارية وفنية اإىل املدار�س اإميانا منها 

باأهمي��ة املدر�ش��ة ككي��ان تربوي مهم 

ودوره��ا احليوي يف التخطيط والتنفيذ 

والتقومي واملتابعة يف كل ما من �شاأنه 

املدر�شي،وبالت��ايل  ب��االأداء  االرتق��اء 

املمنوح��ة  املالي��ة  فال�شلحي��ات 

للمدر�شة �ش��وف توؤدي حتما اإىل اإعطاء 

م�شاحة كب��رية ملدير املدر�شة والطاقم 

االإداري والتدري�شي والفني للتحرك يف 

كل م��ا من �شاأنه تطوير االأداء املدر�شي 

مبا ينعك�س اإيجابا على تطوير مهارات 

الطلب ومعارفهم.

ال�شلحيات  احلامت��ي:اإن  وي�شي��ف 

املمنوحة للمدار���س هي جتربة تبنتها 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الإعط��اء مزيد 

م��ن الثق��ة للمدي��ر العم��اين يف اإط��ار 

ال�شعي نحو تطوير الكفاءات واملهارات 

واملع��ارف املالية واالإداري��ة  ملواكبة 

امل�شتج��دات الرتبوية العاملي��ة ،وعلى 

املدير الفاع��ل اأن ي�شتفيد قدر االإمكان 

تطوي��ر  يف  ال�شلحي��ات  ه��ذه  م��ن 

مدر�شت��ه واالرتق��اء بكوادرها الب�رصية 
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م��ن اإداري��ني ومعلمني وفنيني وط��لب نحو االأف�ش��ل ،اإ�شافة 

اإىل اأن ه��ذه ال�شلحي��ات �شوف توؤدي اإىل توثي��ق العلقة مع 

املجتمع املحل��ي ملوؤ�ش�شاته واأفراده وبالت��ايل �شوف ينعك�س 

اإيجابا على م�شتويات الطلب.

اأم��ا نبيلة بنت �ش��امل اجلردانية م�رصفة اإداري��ة اأوىل بدائرة 

تطوي��ر االأداء املدر�ش��ي باملديري��ة العام��ة لتنمي��ة امل��وارد 

الب�رصي��ة  فتقول:اإن اإعط��اء املبالغ املخ�ش�ش��ة للمدار�س تقع 

�شم��ن ال�شلحي��ات املمنوحة للمدار�س ،وذل��ك يف اإطار خطة 

ال��وزارة يف نق��ل ال�شلحي��ات االإدارية واملالي��ة اإىل املناطق 

التعليمي��ة حتقيق��ًا ملب��داأ اللمركزي��ة يف االأداء لتطوير العمل 

الفن��ي واالإداري بكاف��ة جوانبه ،حي��ث مت تخ�شي�س جمموعة 

من املبال��غ املالية للمدار�س يتم �رصفها على خمتلف جوانب 

العم��ل الرتب��وي ،ونظ��راً الأهمية ذل��ك قامت املديري��ة العامة 

لتنمي��ة املوارد الب�رصية ممثل��ة بدائرة تطوي��ر االأداء املدر�شي 

بتحدي��د كاف��ة املبال��غ املخ�ش�ش��ة واآلية �رصفه��ا يف ت�شور 

موحد من اأج��ل تعريف املعنيني باملناط��ق التعليمية ال�شيما 

املدار�س مب�شتحقاتها املالية و�شوابط �رصفها .

وت�شي��ف اجلردانية :من وجهة نظري اأرى اأن ذلك يعزز ثقة 

امل�شوؤول��ني مبديري املدار���س ومديراته��ا، واإعطائهم املرونة 

الكافي��ة يف ال���رصف عل��ى احتياج��ات املدار�س م��ن اللوازم 

التعليمي��ة وامل�شاري��ع التطويرية وفق ال�شواب��ط املعمول بها 

و�رصعة الت���رصف واتخاذ اللزم نحو ه��ذه االحتياجات دون 

تاأخ��ري مبا يوؤث��ر اإيجاب��ا على العم��ل الرتبوي وعل��ى العملية 

التعليمية.

توجه المركزي

�ش��امل ب��ن عب��داهلل احلارث��ي م�رصف 

اإداري بدائ��رة تطوي��ر االأداء املدر�ش��ي 

يقول :اإن التوجه اللمركزي الذي �شعت 

الوزارة لتنفي��ذه يف احلقل الرتبوي من 

حيث من��ح مديري املدار�س �شلحيات 

االأن�شط��ة  عل��ى  ال���رصف  يف  مالي��ة 

الرتبوي��ة والثقافي��ة يف املدر�ش��ة اإمنا 

ه��و توج��ه فع��ال ومثم��ر م��ن حي��ث 

م���رصوع االإدارة املدر�شية الذاتية الذي 

تطبق��ه معظ��م مدار���س ال�شلطنة،وه��ذا 

التوج��ه اجلديد يف ال�شلف��ة النقدية من 

حي��ث اال�شتعا�ش��ة يف االأم��ور املالية 

يف  احلري��ة  املدار���س  ملدي��ري  يتي��ح 

املناقل��ة بني بن��ود ال���رصف املختلفة 

وف��ق ال�شوابط واالأ�ش�س واملعايري التي 

لل�ش��وؤون  العام��ة  املديري��ة  و�شعته��ا 

ب��اآراء  االأخ��ذ  بع��د  بال��وزارة  املالي��ة 

الرتب��وي  واأف��كار ومقرتح��ات احلق��ل 

خلل االأعوام املا�شية.

يا�رص ب��ن حمود ب��ن را�ش��د ال�شمري 

االأداء  تطوي��ر  بدائ��رة  اإداري  م���رصف 

املدر�ش��ي فيقول:التجربة �شملت جميع 

لعملي��ة  �شواب��ط  و�ش��ع  م��ع  البن��ود 

ال���رصف واتخ��اذ االإج��راءات اللزم��ة 

يف ذل��ك ،كم��ا �شمل��ت بي��ان تف�شيل��ي 

باملخ�ش�ش��ات املالية واآليات �رصفها 

ل�شت��ى اأن��واع املدار���س، وتو�شيح دور 

يف  املالي��ة  واللجن��ة  املدر�ش��ة  مدي��ر 

تفعي��ل اجلمعي��ات التعاوني��ة ،واإعطاء 

اجلوان��ب  يف  للمدار���س  �شلحي��ات 

املالية يف اإطار التوجه نحو اللمركزية 

،ويتي��ح للعامل��ني الفر�ش��ة للرتق��اء 

باملدار�س وحتويلها اإىل مدار�س فاعلة 

ومنتج��ة عن طري��ق ا�شتثم��ار القدرات 

واملواهب بتعزي��ز اأ�شحابها با�شتمرار 

،ولذل��ك م��ن ال���رصوري الرتكي��ز على 

املدار���س املطبقة لربنام��ج �شعوبات 

التعلم وبرنامج دمج ذوي االحتياجات 

اخلا�ش��ة وبرنامج نظ��ام تطوير االأداء 
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ال�شالحيات املمنوحة تتيح 

ملديري املدار�س احلرية يف 

املناقلة بني بنود ال�شرف 

املختلفة وفق ال�شوابط 

والأ�ش�س واملعايري التي 

و�شعتها املديرية العامة 

لل�شوؤون املالية

 اإعطاء م�شاحة جيدة من 

ال�شالحيات لالإدارات يجعلها 

قادرة على ت�شيري اأمورها 

بكل �شهولة وي�شر حتت 

اإطار املظلة العامة للنظم 

واللوائح.

وبرنام��ج التنمية املهنية الأن املبالغ الت��ي �رصفت لها هي بحاجة 

كب��رية لها ،ل��ذا فعل��ى مديري تل��ك املدار���س ا�شتغلل تل��ك املبالغ 

و�رصفها فيما يحقق تطلعات املدار�س واحتياجاتها.

خطوة اإيجابية

وتقول فاطمة بنت حممد العلوية مديرة مدر�شة هاجر اأم اإ�شماعيل 

للتعلي��م الع��ام مبحافظة الظاه��رة :اإن اإعطاء ال�شلحي��ات االإدارية 

واملالي��ة للمدار�س ميثل خطوة اإيجابي��ة ولكن بدون التقيد باملبالغ 

املوزعة يف البنود املخ�ش�شة من قبل الوزارة ،واإمنا يكتفي بتحديد 

املبل��غ االإجم��ايل دون التقي��د باملبالغ املحددة يف البن��ود ال�شاملة 

لل���رصف ،حي��ث ي��رتك للمدر�ش��ة حتديد املبل��غ املخ�ش�س ل��كل بند 

م��ن البنود ال�شاملة لل�رصف مع وج��ود امل�رصف االإداري واملايل يف 

املدر�ش��ة بحيث ال ي�شكل ع��بء بل يعد جانب من اال�شتقللية لت�شيري 

العمل يف املدار�س ح�شب ظروف كل مدر�شة ،حيث اإن وظيفة امل�رصف 

يف املدر�شة تخفف العبء على املعلم املكلف باجلمعية التعاونية اأو 

الذي ي�شند اإليه متابعة ال�رصف يف هذه املخ�ش�شات.

ومن جانبها ت�شيف منى بنت �شيف بن �شامل الفهدية مديرة مدر�شة 

املعمور مبحافظة الداخلية :انطلقا من كون النظام التعليمي نظامًا 

يت�ش��م بالدينامكي��ة واحلرك��ة فقد ظه��رت عوامل توؤثر عل��ى النظام 

التعليم��ي �شلب��ًا اأو اإيجابًا منه��ا: التمويل حيث يتزاي��د االإنفاق على 

التعلي��م نظرا لزيادة االإقبال علي��ه وتزايد اخلدمات التعليم اخلدمات 

التعليمية املقدمة والرغبة يف الو�شول اإىل اجلودة التعليمية.

وت�ش��ري الفهدي��ة : لقد حت��ددت ملم��ح التوجيهات ال�ش��ادرة من 

ال��وزارة يف متويل التعليم واملدار�س يف �ش��وء االأولويات واالأهداف 

وح�ش��ب االحتياج��ات منه��ا على �شبي��ل املث��ال: الل��وازم التعليمية 

،و�شيانة االأجهزة، وتطوير االأداء والنمو املهني .

وتوؤك��د الفهدي��ة :تع��د ه��ذه اخلط��وة م��ن اخلط��وات الت��ي طامل��ا 

انتظرتها اإدارات املدار�س رغم االأعباء التي قد ت�شببها يف حالة عدم 

توف��ر موظف خمت�س لعملية احل�شاب��ات، اإال اأن حتديد بنود ال�رصف 

�شيق��ت اخلن��اق عل��ى اإدارات املدار�س يف توجيه ه��ذه املبالغ وفق 

االحتياج��ات التي تراها اإدارة املدر�شة منا�شبة و�شمن احتياجاتها 

واأولوياته��ا، كما اأن هن��اك م�شاريعا تتبناها ال��وزارة ومل ت�شع لها 

بن��ود لل���رصف مث��ل: م���رصوع التوا�شل م��ع املجتمع وي��وم املعلم 

وغريه��ا م��ن امل�شاري��ع التي حتت��اج اإىل متوي��ل، كذل��ك م�شاريف 

االأن�شط��ة املدر�شية الباهظة، واجلمعية ال ت�شتطيع اأن تغطي كل هذه 

امل�شاريف ولذلك فاإن  من املهم اإعادة النظر يف بنود ال�رصف حيث 

اإن مبال��غ �شيانة االأجهزة غري كافية ،وي��رتك الإدارة املدر�شة تقدير  

االأمور وو�شع االإمكانيات املتاحة يف مو�شعها ال�شليم. 
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القــراءة اأمر حيوي ي�سع���ب اال�ستغناء عنها  
يف التعلم ، وتع���د  القراءة مهارة اأ�سا�سية للتعلم 

الناجح على امل�ستوي���ات كافة ، واتباع االأ�ساليب 

احلديثة وال�سحيحة يف تعليم القراءة من �ساأنه اأن 

يزيد من فر�س حت�سن م�ستوى الطالب يف القراءة ،  

مع االأخذ يف االعتبار اأهمية تلقي املعلم للتدريب 

بطريقة متخ�س�سة.

وتاأكيداً  عل���ى اأهمية  اتب���اع ا الإ�سرتاتيجيات 

ال�سحيحة يف تعليم القراءة كانت لنا جمموعة من 

اللقاءات اأجريناها م���ع اخلرباء الذين ا�ست�سافتهم 

ن���دوة اللغة العربية املنعق���دة يف  الفرتة )19 – 

21( دي�سمرب 2011م.

ا�ستطالع : هناء بنت �سليمان ال�سبيبية

اخلرباء اللغويون:  

 اأهمية اتباع الإ�شرتاتيجيات 

ال�شحيحة يف تعليم القراءة لالأطفال

يف البداية حتدث  الربوفي�شور ديفيد هاو�س  

ع��ن جتربت��ه يف حت�شني القراءة ل��دى االأطفال 

يف اأ�شرتالي��ا ، وذك��ر اأن هن��اك ع��دة ق�شاي��ا 

م�شرتك��ة ب��ني ال�شلطنة ودول��ة اأ�شرتالي��ا فيما 

يخت�س بتطوير مهارات القراءة لدى االأطفال  ، 

ومن هذه الق�شايا توفري التطوير املهني اجليد 

للمعلم��ني ، وتوف��ري امل�شادر اجلي��دة، وتقدمي 

الدعم اجليد لتعليم االأطفال القراءة .

تطبي��ق  اإمكاني��ة  ع��ن  اأي�ش��ا  وحت��دث 

اأ�شرتالي��ا  يف  الق��راءة  تعلي��م  ا�شرتاتيجي��ات 

واال�شتفادة منها يف حقل التعليم يف ال�شلطنة ،  

حيث ذكر اأن جتربة امل�شاركني يف الندوة ت�شري 

اإىل اأن العديد م��ن الق�شايا حول كيفية تعامل 

املعل��م مع الطلب��ة وكيفية العمل م��ع قدراتهم 

املتفاوتة  وهي ق�شايا تهم املعنيني يف تعليم 

القراءة لدى االأطف��ال يف ال�شلطنة اأي�شا ، لذلك 

فالعدي��د م��ن اال�شرتاتيجي��ات �شتلقي جناحا 

اإذا م��ا طبقت بالطريقة ال�شحيحة التي تنا�شب 

ثقافة اللغة العربية. 

العنا�رص اخلم�شة

وحتدث��ت الدكت��ورة لينيا اأه��ري    من مركز 

اخلريج��ني بجامع��ة نيوي��ورك  ع��ن العنا�رص 

يف ندوة اللغة العربية الثانية:
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اخلم�ش��ة االأ�شا�شية للق��راءة الفعال��ة ، والتي ركز 

الوالي��ات  للق��راءة يف  الوطن��ي  التقري��ر  عليه��ا 

املتحدة ، وهي »املفاهيم حول املقروء ، والوعي 

الفونيم��ي ،  والوع��ي الفونولوج��ي ، والطلق��ة ، 

والق��راءة ال�شمولي��ة« . واأ�شاف��ت: اأن درا�شة هذه 

العنا���رص اخلم�ش��ة م��ع بع�شه��ا يك��ون برناجمًا 

متكام��ًل لتعليم القراءة ، و من �شاأنه اأن يزيد من 

فر���س حت�شن م�شت��وى الطالب يف الق��راءة ،  مع 

االأخ��ذ يف االعتب��ار اأهمية تلقي املعل��م للتدريب 

بطريقة متخ�ش�شة.

يف ح��ني حتدثت كاثلني مولر عن م�رصوع اقراأ 

ال��ذي طبق يف والية فلوري��دا ،  حيث ياأخذ نظام 

التعلي��م يف والي��ة فلوري��دا مرتب��ة متقدم��ة بني 

والي��ات الواليات املتح��دة االأمريكي��ة ، ويهدف 

م���رصوع اق��راأ اإىل تزويد املعلم مبه��ارات التعليم 

الفعال ملهارات الق��راءة ، حيث يجتمع املعلمون 

ملناق�ش��ة وح�ش��ور  درو���س ع��ن كيفي��ة تفعي��ل 

العنا���رص اخلم���س للق��راءة الفعال��ة الت��ي �شب��ق 

ذكرها يف �شفوفهم الدرا�شية.

 وحتدث��ت اأي�ش��ا ع��ن نتائج امل���رصوع ، حيث 

م�شتوي��ات  خم�ش��ة  هن��اك  اأن  النتائ��ج  اأظه��رت 

االأول  فامل�شت��وى   ، االختب��ار  يف  الطلب��ة  الأداء 

ه��و امل�شت��وى االأدن��ى وامل�شت��وى اخلام���س ه��و 

امل�شتوى االأعلى ، واأظهرت النتائج اأن عدد الطلبة 

 - يف امل�شت��وى الثال��ث – وه��و م�شت��وى مر���سٍ

ا�شتم��ر يف الزي��ادة ، و ع��دد الطلبة مت��دين االأداء 

ق��د انخف���س، ويرج��ع ال�شبب يف ذل��ك اإىل و�شع 

ا�شرتاتيجي��ات تطوي��ر الق��راءة الت��ي نوق�شت يف 

الندوة يف مكانها ال�شحيح.

�شعوبات التطبيق

و ح��ول ال�شعوب��ات التي واجهته��ا من خلل 

تطبيق امل�رصوع قالت : ال�شعوبات التي واجهتها 

تكمن يف كيفية ك�شب ثقة املعلمني ، فمن ال�شعب 

اإقن��اع بع�شهم بالبحوث واالأف��كار املقدمة لهم ، 

وميكن جتاوز هذه امل�شكلة ببناء علقة فعالة مع 

املعلم تقوم على االحرتام والرعاية. و عن اإمكانية 

تطبي��ق مثل هذه امل�رصوع يف احلقل الرتبوي يف 

�شلطنة عمان ذكرت: اأن من املمكن متاما تطبيق 

مث��ل هذا امل�رصوع يف ال�شلطنة، فاملبداأ االأ�شا�شي 

هو كيفي��ة تطوير املعل��م وتدريب��ه، واإن ح�شول 

املعل��م على التاأهيل املنا�شب ه��و ما يحدد مدى 

جناح امل�رصوع.

القراءة عند االأطفال

وحتدثنا م��ع الربوف�شورة لورا جا�شت�س معلمة 

التعلي��م والتعل��م بجامع��ة اأوهايو ع��ن اخلطوات 

الت��ي اتخذتها احلكومة االأمريكية من اأجل تطوير 

الق��راءة ، حي��ث ذك��رت اأن هن��اك جمموع��ة م��ن 

اخلطوات التي اتخذتها احلكومة االأمريكية ، ومن 

اأهمه��ا اأن��ه �شوف يت��م اإعداد تقري��ر مف�شل ي�شم 

اآراء ح��وايل 1000 معل��م ، اإىل جان��ب  جمموع��ة 

من التقارير للحكومة للقراءة االبتدائية ، وتتمثل  

اخلطوة الثانية يف توفري امل�شادر املالية الإجراء 

العدي��د من االأبحاث التي تتعل��ق مبجال القراءة ، 

واآراء املعني��ني بهذا ال�شاأن. كم��ا قامت احلكومة 

بو�ش��ع جمموع��ة م��ن التو�شيات الت��ي تو�شلت 

اإليه��ا العدي��د من االأبح��اث التي اأجري��ت على ما 

يقارب االألف معلم.

 اأم��ا عن ال�شعوبات التي تواجه تطوير القراءة 

ل��دى االأطف��ال فقال��ت ب��اأن اأهمه��ا ه��ي تن��وع 

اخللفيات الثقافية للطلبة االأمريكيني وخ�شو�شا 

املهاجرين اإىل اأمريكا ، حيث اإن اللغة االإجنليزية 

لي�ش��ت لغته��م االأم ، لذل��ك يح��اول املخت�ش��ون 

لينيا اأهريكاثلني مولر
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التو�شل اإىل جمموعة م��ن احللول لتفادي م�شكلة القراءة لدى 

ه��ذه الفئ��ة م��ن الطلب من خ��لل  جمموع��ة م��ن الدرا�شات 

والتو�شيات ، واأكدت اأي�شا على �رصورة ت�شجيع االأطفال على 

القراءة وحت�ش��ني مهاراتها عند االأطفال م��ا قبل الدرا�شة الأن 

ذل��ك  �ش��وف ي�شهل العملي��ة التعليمية لدى املعلم��ني ، والذي 

�شيتحق��ق من خ��لل تعلي��م اأولياء االأم��ور وتدري��ب االأطفال 

عل��ى تعلم مه��ارات الق��راءة يف املرحلة التي ت�شب��ق املرحلة 

الدرا�شية.

 واأ�شاف��ت اأن اللغ��ة العربية واللغ��ة االإجنليزية متقاربتان 

ج��دا من حيث قراءة احلروف االأبجدية ،و لذلك فاإنه من املهم 

جدا يف كلتا اللغتني الرتكيز على اال�شتماع للحرف ثم قراءته 

من خلل الن�شو�س التعليمية.

التعليم يف ال�شلطنة

ويف االأخري حتدث الربوف�شور تيموثي �شاناهان مدير مركز 

القراءة والكتابة بجامعة األينوي ب�شيكاغو والذي يزور ال�شلطنة 

للم��رة االأوىل ، اأن��ه قد متكن من خلل اجلل�ش��ات املنعقدة يف 

اجلل�ش��ة م��ن فهم نظ��ام التعلي��م يف ال�شلطنة واالط��لع  على 

االإجنازات الرائعة التي حققها نظام التعليم ونظام اجلودة يف 

التعلي��م ، والربامج واملدار�س التي وفرها نظام التعلم ، وذكر 

اأن ذلك يعك�س نوعية التعليم املتاح للأطفال يف �شلطنة عمان 

، واأ�شاف اأن هناك العديد من االإجراءات التي اتخذتها حكومة 

بلده لتطوير وحت�شني م�شتوى القراءة لدى االأطفال وذلك من 

خلل زي��ادة املوارد املالية للقيام باالأبح��اث الرتبوية التي  

تتعل��ق باالأطفال يف املراح��ل االبتدائية ، واأ�شاف  اأي�شا باأن 

نظام التعليم يف الواليات املتحدة خمتلف ، حيث يوجد اأنظمة 

تعليمي��ة ل��كل منطق��ة تعليمية ، ولك��ن الأول م��رة مت االتفاق 

عل��ى جمموعة من املناهج املوحدة عل��ى م�شتوى املقاطعة ، 

وتاأهيل املعلم��ني حتى يكونوا على م�شتوى املناهج اجلديدة 

الت��ي مت و�شفها. اأما يف املنطقة العربية فاإنه يعتقد باأنه من 

امله��م اأن يكون هناك تركيزا  عل��ى مناهج القراءة وحت�شينها 

ا للأطفال. خ�شو�شً

تيموثي �شاناهانلورا جا�شت�س
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مذكرات 

الأمري الأ�شري

كتاب التبيان : مذكرات 

الأمري عبدالله بن بلقني

�شهدت االأندل�س العديد من التجارب االأدبية اخلالدة 
يف ذاكرة الزمن، فهي تاريخ عظيم واإرث جميل مبك على 

اء الت���ي تغنَّى بها ال�سعراء  �سياع���ه ، تلك الرو�سة الغنَّ

���اب، واهتم �سالطينه���ا واأمراوؤها وملوكها  ومدحه���ا الُكتَّ

باالأدب واالأدب���اء، فكان امللك ُين�سئ اأبن���اءه على تعلم 

اللغ���ة وفنونها جنبًا اإىل جنب مع التدريب على مهامهم 

امللكية والع�سكرية التي �ستوؤول اإليهم يف نهاية املطاف، 

ف���ربزت قدراتهم اللغوية ونبغوا فيه���ا،  ولي�س اأدل على 

ذلك من الروائع التي �سطرها امللوك اأو كتابهم اأو االأدباء 

وال�سع���راء واملفكرون يف بالطات امللوك اأو يف مكتباتهم 

كل يف جمال���ه؛ فكانت هذه الكتاب���ات ال�سجل التاريخي 

ال���ذي �سجل كل م���ا كان يحدث يف احلي���اة االأندل�سية: 

االجتماعية، وال�سيا�سية، واالقت�سادية، والثقافية.

وقد لعبت الطبيعة اخللب��ة للأندل�س دوراً 

ممي��زاً يف �شع��ر اأبنائها وموؤلفاته��م، فتفننوا 

يف فنون االأدب الت��ي برع فيها نظراوؤهم يف 

امل���رصق العربي و�ش��ارت على نهجه��ا، هذه 

الفنون انتقلت اإليهم عرب الفاحتني والدار�شني، 

كفنون كتاب��ة الر�شالة االأدبية وقر�س ال�شعر 

باأنواع��ه: امل��دح والهجاء والو�ش��ف والرثاء 

وغريه��ا،  ومل يقف االأمر عند هذا احلد ولكنه 

تع��داه اإىل ظه��ور اأنواع اأدبي��ة جديدة مل تكن 

معروفة يف امل�رصق العربي فر�شتها الطبيعة 

االأندل�شي��ة بجماله��ا االأخ��اذ ، وال��ذي ا�شتلب 

األب��اب اأبن��اء االأندل�س وزائريه��ا، ولعل اأ�شهر 

ه��ذه االأن��واع �شع��ر الرح��لت والزرزوريات 

والت��ي تع��د حم��اكاة للطبيع��ة ومكوناته��ا، 

فاالأدي��ب اأو ال�شاع��ر عندم��ا ي�ش��ري يف رحلة 

يف رب��وع االأندل�س كان يوث��ق رحلته نرثاً اأو 

�شعر، وق��د يلجاأ اإىل قر���س ال�شعر على ل�شان 

ط��ري اأو حي��وان اأونب��ات، كما ه��و احلال يف 

الزرزوريات، اأو يكتب ر�شالته على ل�شان اأحد 

احليوان��ات اأو املخلوق��ات االأخ��رى كر�شالة 

الرتبيع والتدوير واحللواء.

اإن احلدي��ث ع��ن االأندل���س ه��و حدي��ث ذو 

�شج��ون، ف��ل ي�شعن��ا اإال اأن نرتح��م على ذلك 

الزمن اجلميل، مبا خلَّف من اإرٍث ثقايف واأدبي 

ومعم��اري منف��رد، لي�شي��ع يف حلظة �شعف 

امللوك، وانغما�شهم يف ملذاتهم الدنيوية بني 

جم��ع املال والبذخ يف ال���رصف على الغواين 

واجلواري والق�شور، لت�شي��ع االأندل�س بعدما 

يزيد عن ثمامنائة عام من احلكم االإ�شلمي.

ويع��د القرن اخلام���س الهجري ه��و القرن 

ال��ذي تطورت فيه مه��ارات الكتابة ، واأ�شبح 

االهتم��ام به��ا ال يتج��زاأ عن ثقاف��ة املجتمع 

االأندل�شي، ورمبا يعود ذلك الأ�شباب عديدة قد 

يكون من اأهمها «تطور اأنظمة الدولة وتنظيم 

الدواوي��ن ، وازدي��اد احلاج��ة اإىل االعتم��اد 

عل��ى الكتاب��ة « ، ولذل��ك رع��ى االأندل�شي��ون 

الكتاب��ة واأولوه��ا اهتمام��ًا منقط��ع النظري، 

حتى اأ�شبحت يف نظره��م من اأرفع ال�شنائع 

جميلة بنت �سامل اجلعيدية
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واأربحه��ا ، واأكرثه��ا قيم��ة ووجاه��ة ، وم��ا يخطه 

الكاتب هو كما قال ابن االأحمر:»اأ�رصف ب�شاعة»)(؛ 

وه��ذا ما جعل املل��وك يف القرن اخلام���س الهجري 

الُكّت��اب ويبوئونه��م املن��ازل الرفيع��ة ،  يق��درون 

فحظي الكاتب مبنزلة ُت�شاهي يف �شموها ورفعتها 

منزل��ة الق�شاة والفقهاء، وتعود اأهمية مكانتهم اإىل 

اأن الكات��ب يعهد اإليه «مبهمة االإناب��ة عن ال�شلطان 

يف التعب��ري ع��ن مقا�شده»، فما يكتب��ه يح�شب على 

ال�شلط��ان وُيحا�شب علي��ه فهو ل�شان��ه وقلمه ويده، 

وما يخطه ُيكتب با�شمه ويتحمل نتائجه االإيجابية 

وال�شلبي��ة، وم��ن هنا ج��اء االهتمام بتع��دد الُكتَّاب 

داخ��ل الدواوي��ن ال�شلطاني��ة االأندل�شي��ة، فق��د ي�شم 

الديوان اأحيان��ًا «اأكرث من كاتب واحد لكرثة اخلطط 

الكتابي��ة مث��ل: كات��ب الر�شائ��ل ، وكات��ب الزمام ، 

وكاتب �رص ال�شلطان و�شاحب العلقة».

وق��د تبارى مل��وك الق��رن اخلام���س الهجري يف 

االأندل�س )ملوك الطوائف و�شلطينها( على االهتمام 

بالُكتَّاب ، وتقريبه��م فاختاروا اأف�شلهم ؛ ومما ميز 

مل��وك الطوائ��ف و�شلطينه��ا اأنهم كان��وا من كبار 

العلم��اء واالأدب��اء، حمبني للعلم والعلم��اء ف�»قربوا 

اأهله ورفعوا مرتبتهم و�شجعوهم واأغدقوا ال�شلت...

فكانوا مث��ل جمامع العل��وم واالآداب والفنون يحج 

اإليها كل طالب للعلم، وراغب يف االأدب»  ومن اأ�شهر 

مادح اأم��ري املرية،  ه��وؤالء امللوك:املعت�ش��م ب��ن �شُ

واملقتدر بن عباد اأمري �رصق�شطة، و املعتمد بن عباد 

اأم��ري اإ�شبيلي��ة، ويق��ول ال�شقندي وا�شف��ًا بني عباد 

يف اهتمامه��م باالأدب��اء: «وكان لهم من احلنو على 

االأدب م��ا مل يق��م به بن��و حمدان يف حل��ب» وكذلك 

كان نظراوؤهم من بني االأفط�س ، ومن هنا نرى مدى 

ارتباط الكتابة والكاتب باململكة والرئا�شة وامَلِلك، 

فالكات��ب اإذن هو يد املل��ك التي ُتعينه يف ت�رصيف 

اأم��ور الدول��ة وت�شيري اأحواله��ا داخلي��ا وخارجيا ، 

ف��كان االختيار يتم بدقة متناهي��ة، فيكون الكاتب 

غالب��ًا من رجال الدول��ة وال�شيا�شة ، وقد بلغ بع�س 

الكت��اب منزل��ة رفيعة فارتقوا املنا�ش��ب العليا يف 

الدول��ة، وق��د تناولت منرية ال�رصقي ه��وؤالء الكتاب 

وح�رصته��م وخرج��ت بت�شني��ف اأ�شب��اب انتقالهم 

واأعداده��م مبن يف ذل��ك من توىل منا�ش��ب وزارية 

يف الدول��ة، تق��ول يف درا�شته��ا : « اإن ع��دداً م��ن 

العلماء الذي��ن تولوا الوزارة والكتابة كانوا �رصيحة 

اأو  اجتماعي��ة ناف��ذة نتيج��ة لرثواته��م املوروث��ة 

املكت�شب��ة»)( ، وهذا ي�شري اإىل اأهمي��ة هذه الفئة من 

املبدعني ، في�شم��ى الكاتب الذي ينظم ال�شعر والنرث 

معًا بنف�س اجلودة بذي الوزارتني ، اأما الكاتب الذي 

يجيد النرث فقط ف��كان ي�شمى بالوزير الكاتب، ومن 

��اب امللك مل يكن  هن��ا يت�ش��ح اأن عملي��ة اختيار ُكتَّ

باالأم��ر الي�شري وال الع�شوائي ب��ل ياأتي بعد عمليات 

انتقاء م�رصوطة ب�شفات حمددة �شلفًا، قد يكون من 

اأهمها �شم��ان الوالء والطاع��ة ، ناهيك عن �رصوط 

الكفاءة.

وب��رع ُكتاب عديدون يف ه��ذا امل�شمار ، وك�شبوا 

ثقة املل��وك ، فكان منهم من ينتق��ل من ملك الآخر، 

الأ�شب��اب خا�ش��ة به��م اأو خا�شة باملل��ك اأو نتيجة 

النته��اء ف��رتة حك��م امللك ، فمث��ًل انتق��ل اأحمد بن 

زي��دون م��ن بن��ي جه��ور اإىل بن��ي عب��اد ، وانتق��ل 

اأحم��د بن االأ�شفر م��ن قرطبة اإىل بن��ي �شمادح ثم 

انته��ى به االأمر عن��د جماهد العام��ري ، وخرج اأبو 

عب��داهلل البزلي��اين م��ن خدمة حبو�س ب��ن زيري يف 

مالق��ة متنقًل بني ملوك الطوائ��ف حتى ا�شتقر عند 

بن��ي عباد ، يف حني انتق��ل ابن خليفة القرطبي اإىل 

اإ�شبيلية بعد نهاية حكم بني ذي النون .

وعل��ى الرغم من كل هذا الق��در وكل هذه املنزلة 

الرفيع��ة التي يكت�شبها الكاتب يف الدولة االإ�شلمية 

ال�شيم��ا يف االأندل�س اإال اأن��ه ال ميكن اأن ي�شفع له اإال 

اأداوؤه وكفاءت��ه ، فه��ا ه��و املق��ري يق��ول اإن كاتب 

الر�شائل:»ل��ه ح��ظ يف القل��وب والعي��ون عن��د اأه��ل 

االأندل�س واأ�رصف اأ�شمائه «الكاتب» ... واأهل االأندل�س 

كثريو االنتقاد عل��ى �شاحب هذه ال�شمة ال يكادون 

يغفل��ون ع��ن عرثاته حلظ��ة ، ف��اإن كان ناق�شًا عن 

درج��ات الكم��ال مل ينفع��ه جاه��ه وال مكان��ه م��ن 

�شلطان من ت�شلط االأل�شن يف املحافل ، والطعن عليه 

وعلى �شاحبه» ، وبالتايل كان لزاما على الكاتب اأن 

يت�ش��ف ب�شفات توؤهله لنيل هذه املنزلة ، وخا�شة 

قدرت��ه على انتقاء اأدواته ، وم��ن �رصوط من « يريد 

اأن يحظى بهذا املن�شب اأن يكون عارفًا بخ�شائ�س 

هذه االأدوات العملية وبانتقاء اأجودها ، وما ينا�شب 

منها املكتوب واملكتوب اإليه» ، وب�شبب هذه النظرة 

الكبرية لكاتب الديوان ارتاأى بع�س امللوك اأن يكتب 

امللك بنف�شه يف كثري من االأحيان ال�شيما واأنه كان 

م��ن بينهم من جم��ع بني الثقاف��ة والعل��م والتدين 
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واملوهب��ة االإقناعي��ة «وكان منهم اأدب��اء و�شعراء 

كاملظف��ر وابنه املتوكل ملك��ي بطليو�س واملعتمد 

ب��ن عباد مل��ك اإ�شبيلي��ة»، وعبداهلل ب��ن بلقني اآخر 

مل��وك بني زي��ري ، فاأ�شبحوا يتبادل��ون الر�شائل 

التي تعددت وتنوع��ت مو�شوعاتها وم�شموناتها 

ب��ني الر�شمي��ة ، والودي��ة واملنادم��ات والت��ي قد 

حتم��ل يف بع���س االأحي��ان التهديد املغل��ف بذكر 

الن�رص والتفاخر به.

من جانب اآخر اهتم امللوك بوجود كاتب حمدد 

للملك واإن كان يكتب لنف�شه، ولعل من اأ�شهر ُكّتاب 

ملوك الطوائف عبدامللك بن جهور مع عبدالرحمن 

النا���رص، واأحم��د بن ب��رد م��ع امل�شتع��ني، واأحمد 

ب��ن دراج الق�شطل��ي م��ع املن�ش��ور بن اأب��ي عامر، 

واأبوبكر بن قزم��ان مع املتوكل بن االأفط�س، واأبو 

جعف��ر اللمائي مع علي بن حم��ود العلوي، عبداهلل 

بن بلقني، وعبداهلل بن حممد الدري مع بني هود ، 

وابن برد االأ�شغر، وابن عبدون ، وابن �شهد.

وعلى الرغم من تعدد االأنواع االأدبية التي كانت 

موج��ودة اآنذاك من �شعر بني مدح وذم وو�شف، اأو 

ن��رث بني تر�ش��ل اأدب��ي اأو تاأليفات يف �شت��ى اأنواع 

العل��وم كاللغ��ة والتاري��خ واجلغرافي��ا والدين، اإال 

اأن نوع��ًا واح��داً كان ن��ادراً اإن مل يكن معدومًا، مل 

يعرف اإال عندما األفه ملك اأندل�شي، هو امللك عبداهلل 

بن بلقني ملك غرناطة، وقد اأطَلَق على موؤَلفه ا�شم: 

كت��اب التبي��ان ، ويعرف مبذك��رات االأمري عبداهلل 

ب��ن بلقني بن بادي���س بن حبو�س، فم��ن هو امللك 

عبداهلل بن بلقني؟ وما هو كتاب التبيان؟

عب��داهلل ب��ن بلقني هو مل��ك اأندل�شي م��ن �شللة 

بن��ي مناد، حكم��ت عائلت��ه غرناط��ة ومالقة منذ 

عام 411ه�، وتناوب عليها حكامها الثلثة وهم: 

حبو�س ب��ن ماك�شن )املظفر(، و)ابن��ه( بادي�س بن 

حبو���س )النا���رص(، و)حفي��د بادي�س( عب��داهلل بن 

بلق��ني ، وانتهت اململك��ة بدخ��ول املرابطني �شنة 

483ه� .

حكم عبداهلل بن بلقني مملكة غرناطة ، ويعد اأحد 

اأ�شهر ملوك بن زيري ، وقد بلغ من الثقافة واالأدب 

مبلغا �شمح له ب��اأن يكون من امللوك الذين اكتفوا 

بقلمه��م ع��ن اأقلم الكتاب يف كثري م��ن االأحيان ، 

فو�شع مذكراته يف كتاب اأ�شماه «كتاب التبيان»، 

واملطل��ع عليه��ا يجد اأن��ه تاأرخ ملرحل��ة مهمة يف 

التاري��خ االأندل�ش��ي يف الق��رن اخلام���س الهج��ري 

�شيا�شي��ًا، واجتماعي��ًا ، وثقافي��ًا ونف�شي��ًا ، وب��داأ 

بكتابته��ا يف وق��ت مل يك��ن الع��امل العربي يعرف 

مث��ل هذا النم��ط من الكتابة ال�شيا�شي��ة ، وقد «نوه 

كل م��ن ابن اخلطيب والغافقي باأ�شلوب عبداهلل بن 

بلقني االأدبي الذي يتميز بالبلغة والو�شوح».

كت��ب ابن بلق��ني مذكرات��ه التي �شمل��ت احلقبة 

الزمني��ة الت��ي عاي�شه��ا وعا�رصه��ا، و���رصد فيها 

اأح��داث حياته ���رصداً تاريخي��ا مبنهجية تاريخية 

اأ�شيل��ة ، اأ�شاد بها املوؤرخ��ون والباحثون ، ومتتد 

ه��ذه الف��رتة م��ن 403 ه��� اإىل 483ه��� ، اأي م��ن 

ف��رتة حك��م زاوي بن زيري اإىل اب��ن بلقني ، مروراً 

ببقي��ة مل��وك بن��ي زي��ري : حبو���س ب��ن ماك�شن ، 

وابن��ه بادي�س ، ويتميز كت��اب التبيان بدرجة من 

املو�شوعي��ة والبعد ع��ن الذاتية ؛ الأ�شباب قد تعود 

اإىل كون املوؤلف قد األفه بعد ا�شتبعاده من احلكم ، 

اأي اأنه يكتبه م�شتبعدا الذاتية يف اجلانب ال�شيا�شي 

م��ن ثقافته ، واإمنا يعتمد التاأري��خ حلقبة عاي�شها 

ب��كل اإنتاجاتها ، وقد قام الباح��ث الفرن�شي ليفي 

بروفن�ش��ال بتحقي��ق مذكرات ابن بلق��ني ، واعتمد 

علي��ه العدي��د من الباحث��ني الذين كتب��وا عن عهد 

ملوك الطوائف.

اإن تفح�س كت��اب ابن بلقني ي�شئ لنا االأ�شلوب 

املتب��ع ال��ذي يكتب به مل��ك من مل��وك الطوائف ، 

فنجده يخت�رص الثقاف��ة واالأدب اللذين متتع بهما 

بع���س مل��وك الطوائ��ف ، مم��ا مكنهم م��ن امتلك 

مقاليد اللغة، وظهور ذلك يف مكاتباتهم ، وبتحديد 

خ�شائ���س كتابته ميكن حتديد خ�شائ�س الكتابة 

يف الق��رن اخلام���س الهج��ري، ولك��ن ال ميكننا اأن 

نعم��م خ�شائ�شه عل��ى بقية املل��وك الُكتَّاب ، فما 

ينطبق على اب��ن بلقني لي�س بال�رصورة اأن ينطبق 

على غ��ريه ، ولك��ن عموميات خ�شائ���س الكتابة 

الفني��ة واالأدبي��ة يف ذل��ك الوقت ظه��رت وا�شحة 

جلية يف كتاب التبيان.

مل يك��ن م��ن املتع��ارف علي��ه يف االأندل���س اأن 

يكت��ب اأمري اأو �شلطان اأو مللك اأو حتى اأديب بعينه 

مهما عل �شاأنه اأن يكتب مذكراته اأو االأحداث التي 

م��رت بها الدولة من منظوره ال�شخ�شي على عك�س 

ما كان يح��دث يف امل�رصق العرب��ي، فنجد اأن ابن 

اخلطي��ب قد ترجم لنف�شه وكتب مذكراته يف القرن 
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الثامن الهجري، وكذلك فعل ابن خلدون، وال يوجد 

م��ن كت��ب مذكرات��ه باالأندل�س عدا كت��اب البيذق 

�شاح��ب املهدي ابن توم��رت، موؤ�ش�س املوحدية، 

والذي حققه وحرره الدكتور علي عمر.

اإن مذكرات االأم��ري عبداهلل هي الدليل واملر�شد 

التاريخي وال�شيا�ش��ي واالقت�شادي واالجتماعي 

ل��كل �شائ��ح فك��ري اأح��ب اأن يج��ول ب��ني رب��وع 

االأندل���س يف وقت و�شف باأنه م��ن اأكرث االأوقات 

الزمنية امل�شطربة للدول��ة االأندل�شية االإ�شلمية، 

وال اأغل��و اإن قل��ت اأن مل��وك الطوائف )ع�رص حكم 

عبداهلل بن بلقني( هو الع�رص الذي فتح للن�شارى 

اأب��واب االأندل���س عل��ى م�رصاعيه��ا ، فاخللفات 

ب��ني امللوك كانت م�شتعل��ة، كٌل يجور على جاره 

امل�شل��م؛ طمع��ًا يف �ش��م مملكت��ه اإليه، وق��د �شعر 

االأذفون�س )األفون�شو( امللك الن�رصاين بهذا ال�شعف 

وه��ذه اله�شا�ش��ة، فب��داأ ين�ش��ج خيوط��ه لي�شتل��ب 

املمال��ك، مملكة تل��و مملكة، ومدينة تل��و مدينة ، 

وقد و�ش��ل االأمر ب�شعفهم اأن امللك منهم ما كان 

يع��ني �شاحب��ه اأو يحميه اأو يجريه، ب��ل اإن االأمر 

و�ش��ل اإىل ح��د الر�ش��ا والقب��ول بدف��ع ال�رصائب 

طواعي��ة والتحالف م��ع العدو، اأدى ه��ذا ال�شعف 

وه��ذا الهوان اإىل تعاقب هذا امللك الن�رصاين على 

امل��دن واملمالك االإ�شلمي��ة االأندل�شية دون رادع 

يردعه، اأو ملك يهابه، فماذا كانت النتيجة؟

تاأه��ب االأذفون�س حلرب �شليبية يعيد بها جمد 

اأ�شلف��ه، ويعي��د االأندل���س اإىل الن�رصاني��ة بق��وة 

ال�ش��لح، فت�شاقطت امل��دن االأندل�شية الواحدة تلو 

االأخ��رى، اإىل اأن و�ش��ل اإىل اإ�شبيلي��ة فحا�رصه��ا 

م��دة، وا�شتف��ز ملكه��ا املعتمد ب��ن عب��اد، ولكنه 

اندحر خائب��ًا بعدما هدده املعتم��د �شمنيًا باأنه 

املرابط��ني  اأم��ري  امل�شلم��ني  باأم��ري  �شي�شتن���رص 

يو�شف بن تا�شفني.

ولك��ن االأذفون�س مل يقف عند هذا احلد، وتعدى 

كل حدوده مع امل�شلمني، فعاود غاراته على بقية 

امل��دن، فما كان من علماء امل�شلمني يف االأندل�س 

اإال اأن اأر�شل��وا ر�شال��ة ا�شتغاث��ة للأمري املرابطي، 

واأتبعه��ا مل��ك اإ�شبيلية املعتمد بن عب��اد بر�شالة 

ا�شتغاثة اأخ��رى، ولكنه القى �شداً من بقية ملوك 

الطوائف وم��ن �شمنهم �شاحب املذكرات عبداهلل 

ب��ن بلق��ني، جاء رف���س مل��وك الطوائ��ف لتدخل 

اأمري املرابطني خوفًا منهم على ممالكهم، فغلبوا 

م�شاحلهم الذاتية على م�شلحة االأمة االإ�شلمية، 

فج��اء موق��ف املعتمد بن عب��اد حازم��ًا وجاداً، 

وق��ال مقولته ال�شهرية:» لئ��ن اأرعى االإبل خري يل 

م��ن اأن اأرع��ى اخلنازي��ر» ، وف�ش��ل يف االأمر باأن 

ير�ش��ل ليو�شف بن تا�شفني، فخري له اأن يرعى اإبل 

ابن تا�شف��ني اأمري امل�شلمني القائ��د من اأن يرعى 

خنازير االأذفون�س.

حت��رك اأمري امل�شلمني الإنقاذ االأندل�س، وتعاون 

مع��ه مل��وك الطوائ��ف بعدما تعه��د لهم ب��اأن ما 

فعل��ه هو لوج��ه اهلل، وحلماية الدي��ن، وال يرجتي 

ممالكه��م، فوقفوا معه، وجاهدوا مع��ًا �شد العدو 

امل�ش��رتك، يف معركة �شه��رية هي معركة الزالقة، 

والت��ي تناطح فيها اجلي�ش��ان امل�شلم والن�رصاين، 

وانت�رص امل�شلمني على قلتهم وكرثة العدو بعدده 

وعتاده، ورجع اأمري امل�شلمني اإىل املغرب العربي 

بعدم��ا اأنه��ى مهمت��ه يف حماية االأندل���س، واأخذ 

عه��داً على مل��وك الطوائف باأن يكون��وا على قلب 

رجل واحد، وال ي�شمحوا لكائن من كان اأن يعتدي 

على االإ�شلم وامل�شلمني يف االأندل�س، ولكن حياة 

ال��رتف والب��ذخ واللم�شوؤولي��ة عادت ت��دب مرة 

اأخ��رى يف اأو�شال ممالك الطوائ��ف ، ورجعوا اإىل 

حالهم االأول، فماذا فعل اأمري امل�شلمني؟

اجتم��ع العلماء عند اأم��ري امل�شلمني يو�شف بن 

تا�شف��ني واأج��ازوا ل��ه حمارب��ة مل��وك الطوائف، 

مل��ا يف بقائهم م��ن تهديد للإ�ش��لم يف االأندل�س 

برمته��ا، فجه��ز اجليو���س وخ��رج اإليه��م، فكانت 

نهاي��ة ممال��ك الطوائ��ف،  وانتهى االأم��ر على يد 

املرابطني، وجاءت نهاية امللك عبداهلل بن بلقني 

، فعزل��ه ونف��اه اإىل مدين��ة اأغم��ات الواقع��ة يف 

جنوب املغرب، حيث عا�س بقية اأيامه.

ومل يك��ن امللك عب��داهلل بن بلقني ق��د كتب يف 

حيات��ه �شعراً اأو ن��رثاً اأدبيًا ق��ط، ولكن طول فرتة 

النف��ي ، ا�شتغلها يف كتاب��ة مذكراته من منظوره 

ال�شخ�ش��ي، ليكون اأول مل��ك اأندل�شي يوثق تاريخ 

دولته وما قبلها بقلمه.

هذا ه��و عبداهلل ب��ن بلقني ، وتلك ه��ي ق�شته، 

اإىل  وللتع��رف  وبقلم��ه،  بنف�ش��ه  وثقه��ا  والت��ي 

مذك��رات هذا امللك ع��ن قرب، فاإنن��ا �شنذهب يف 

جول��ة ب��ني رب��وع ه��ذا الكت��اب ، ولتحقي��ق هذا 
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اله��دف اطلعن��ا عل��ى بع���س الن�ش��خ املحقق��ة 

واملحررة، من �شمنها الن�شخة التي حررها علي 

عمر والن�شخة التي حققها الربوفي�شور الفرن�شي 

اإ.ليفي بروفن�شال، وقد قام علي عمر بتف�شيلها 

اإىل عناوي��ن فرعي��ة ليتمكن الق��ارئ من حتديد 

االأحداث ب�شهولة وي�رص، وقد بداأ الكتاب مبقدمة 

تناولت بيان ا�شم املوؤلف، ونبذة مقت�شبة عنه، 

وبكتاب��ه التبي��ان، ومن اأه��م العناوين الفرعية 

الت��ي اأ�شافها للتفريق ب��ني حمتويات الف�شول 

ومل تك��ن موجودة يف اأ�ش��ل الن�شخة ، ومن اأهم 

ف�شول املذكرات:

الف�شل االأول : 

عنون هذا الف�شل ب�»نظرات عامة للموؤلف» ، 

ومتثلت يف بع�س قواعد الكتابة من وجهة نظر 

املوؤلف، وحقيقة االإ�شلم والرد على من ال يوؤمن 

به، و�رصورة التعليم والتجربة، وق�شور القيا�س 

دون ع��ون م��ن الوح��ي، والتكوي��ن ال�شيا�ش��ي 

التاريخ��ي،  االإن�ش��اف  و�شعوب��ة  للموؤل��ف، 

وامل�شادفة واأثرها يف التاريخ.

الف�شل الثاين:

متحور الف�شل حول االأح��داث املمهدة لقيام 

دول��ة بني زيري واأوليات ه��ذه الدولة، متناواًل 

املوؤل��ف اأي��ام زاوي ب��ن زي��ري وحبو���س ب��ن 

ماك�ش��ن، من حي��ث: االإ�ش��لح الع�شك��ري الذي 

اأدخله املن�شور وق��دوم بني زيري اإىل االأندل�س 

وقي��ام دول��ة بن��ي زي��ري واختط��اط غرناطة، 

وخ��روج املرت�شى حلرب بن��ي زيري وهزميته، 

ورحي��ل زاوي ب��ن زي��ري اإىل اإفريقي��ة وموت��ه 

هن��اك م�شمومًا، كما تن��اول اإمارة جده حبو�س 

ب��ن ماك�ش��ن واملوؤام��رات الت��ي دب��رت الإ�شناد 

االإمارة اإىل يدير بن حبا�شة.

الف�شل الثالث: 

وقع هذا الف�شل حتت عنوان اإمارة بادي�س بن 

حبو�س من اأوليتها اإىل موت ابن نغرالة، فتناول 

ه��ذه االإمارة باأولية اإم��ارة بادي�س بن حبو�س، 

وتعاظم الوزير اليه��ودي ، وف�شل املوؤامرة التي 

دبره��ا يدير بن حبا�شة �ش��د بادي�س، وانت�شار 

بادي���س على زه��ري �شاحب املري��ة، و�شخ�شية 

االأمري بلق��ني �شيف الدولة والد املوؤلف، ون�شاط 

يو�ش��ف بن نغرالة من املكانة االأرفع، وا�شتيلء 

بادي���س عل��ى مالقة، وعلق��ات بادي���س ببني 

�شم��ادح اأ�شح��اب اأملرية، وو�ش��ول الناية اإىل 

غرناط��ة ومناف�شت��ه لليه��ودي، واأخ��رياً اإجلء 

االأمري ماك�شن بن بادي�س.

الف�شل الرابع:

���رصح املوؤل��ف يف هذا الف�شل اإم��ارة بادي�س 

ب��ن حبو�س من موت اب��ن نغرال��ة اإىل نهايتها، 

وعر�س فيه ملوؤامرة الوزير اليهودي ابن نغرالة 

، وثورة �شنهاجة عليه وقتله، واحلركة املوفقة 

التي قام بها بادي�س النتزاع وادي اآ�س من اأيدي 

اب��ن �شم��ادح، وانتزاع مالقة من ي��د ابن عباد، 

وا�شتي��لء بادي�س على مدين��ة جيان، وا�شتيلء 

الناي��ة على بيا�شة، وتن��اول باحلديث املوؤامرة 

التي حيك��ت �شد الناية ومقتل��ه، واأخرياً تناول 

ا�شتدع��اء االأمري بادي�س ول��ده ماك�شن ورجوعه 

اإىل احل�رصة.

من الف�شل اخلام�س اإىل الف�شل العا�رص:

رك��ز املوؤل��ف يف ه��ذه الف�ش��ول ال�شت��ة على 

اإمارت��ه ه��و موؤلف املذك��رات- وما م��رت بها 

من اأحداث �شعي��دة وموؤملة، فتحدث عن م�شاكل 

االأندل���س اخلارجي��ة وحال اجلزيرة عن��د ابتداء 

اإمارت��ه، وم�ش��اكل غرناطة الداخلي��ة اإىل قدوم 

املرابط��ني، ومعرك��ة الزالق��ة ، و�شيا�شة االأمري 

املوؤل��ف بع��د عودت��ه م��ن الزالق��ة، واحل��وادث 

االأخرية قبل النزاع، واأخرياً حتدث بكل اأ�شى عن 

ا�شت�شلمه الأمري امل�شلم��ني يو�شف بن تا�شفني، 

و�شجنه ونفيه.

الف�شل احلادي ع�رص:

يف هذا الف�شل كتب عبداهلل بن بلقني عن عزل 

بقي��ة ملوك الطوائف على يد �شلطان املرابطني، 

وتركيز املرابطني على جماهدة الن�شارى لب�شط 

هيبة امل�شلمني التي زعزعها ملوك الطوائف.

الف�شل الثاين ع�رص:

و�رصد فيه املوؤلف تاأملته االأخرية بعد النفي 

، وقد تنوعت هذه التاأملت فكان من اأهمها:

املوؤلف وال�شعر.
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طالع��ه  ع��ن  ال��كلم  اإىل  املوؤل��ف  ا�شتط��راد 

وم�شريه.

اآراء املوؤلف يف التنجيم .

رجع الكلم عن التنجيم.

م�شائل فلكية.

حتديد العلوم الطبيعية والطب.

نق�س قول من ينكر اأن اجلن تتكلم .

اله��وى  هم��وم  وع��ن  امل���رصة  ع��ن  حدي��ث 

وال�شباب.

تاأم��لت نظرية واأمثلة ي�رصبه��ا املوؤلف من 

ق�شة حياته عن الطموح وزوال خريات الدنيا.

اأوالد امللك عبداهلل بن بلقني.

توجه املوؤلف باحلديث اإىل قرائه را�شني عنه 

اأو �شاخطني عليه، ودفاعه عن نف�شه .

ه��ذا هو كل ما تناوله امللك عبداهلل بن بلقني 

يف مذكرات��ه،وال اأنكر اأن ت�شف��ح هذه املذكرات 

يحم��ل النف�س اإىل ذلك الزمن بكل ما اأ�شابه من 

خري و�رص.

يف خت��ام مق��ايل اأمتن��ى اأن اأكون ق��د وفقت 

والتعري��ف  املذك��رات  له��ذه  �ش��ورة  نق��ل  يف 

به��ا وب�شاحبه��ا ب�شئ م��ن التف�شي��ل، وال اأنكر 

ا�شتفادت��ي اجلليل��ة م��ن الن�شخة املح��ررة بقلم 

عل��ي عمر، الذي حرر وحق��ق اأكرث من خمطوطة 

وله باع طويل يف هذا املجال.
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من��ذ اأن اأعلن��ت االأمم املتح��دة العق��د الدويل 

للرتبي��ة على حقوق االإن�ش��ان ) 1995  2004( 

�شه��دت املنطق��ة العربية العديد م��ن املبادرات 

الرتبوي��ة لن�رص ثقاف��ة حقوق االإن�ش��ان وحقوق 

الطف��ل، وبداأت تل��ك اجلهود يف اإع��داد درا�شات 

ح��ول م��دى ت�شمني ه��ذه احلق��وق يف املناهج 

الدرا�شي��ة، وبلورت االإ�شهام��ات املختلفة خلل 

العقد االأول من االألفي��ة الثالثة، اإىل و�شع خطة 

عربية للرتبي��ة على حقوق االإن�ش��ان، وعدد من 

الكت��ب املدر�شي��ة واالأدلة التدريبي��ة للرتبويني 

وللأطف��ال ع��ن حق��وق االإن�ش��ان والطف��ل. هذا 

العربي��ة  املوؤمت��رات  �شل�شل��ة  اإىل  باالإ�شاف��ة 

املنطق��ة  يف  الطف��ل  حق��وق  ع��ن  واالإقليمي��ة 

العربية الت��ي اأنتجت العديد من اال�شرتاتيجيات 

واخلطط للنهو�س بالطفل وحقوقه يف اجلوانب 

املختلفة.

ويف ه��ذا ال�شياق اأ�شارت خطة تطوير التعليم 

يف الوط��ن العرب��ي التي اأعدت م��ن قبل االأمانة 

العامة جلامعة الدول العربية واملنظمة العربية 

للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم والت��ي عر�شت على 

اأح��د  يف   ،  )  2007 مار���س   ( الريا���س  قم��ة 

االأه��داف االإجرائي��ة ملج��االت تطوي��ر التعليم، 

اإىل ���رصورة « الرتبي��ة على املواطن��ة وتعريف 

النا�شئني والبالغني بالقيم وباحلقوق ال�شيا�شية 

واالقت�شادي��ة واالجتماعي��ة واحلريات املدنية 

وحق��وق االأوط��ان وال�شع��وب، ومتكينه��م م��ن 

االلتزام بامل�شاركة ويف اإطار امل�شوؤولية املدنية 

يف احلياة ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 

والثقافي��ة، واأن يبلوروا املواقف ال�شتخدام تلك 

القي��م واحلق��وق وممار�شته��ا طوع��ا يف احلياة 

العامة والعملية، واأن يدافعوا عنها«.

وق��د مت��ت �شياغة حق��وق االإن�ش��ان وحقوق 

الطف��ل يف اتفاقيات واإعلنات عديدة ، ووجدت 

هذه املرجعيات �شبيلها يف د�شاتري وت�رصيعات 

و�شيا�ش��ات وخط��ط وبرام��ج اأغل��ب دول العامل، 

الأنه��ا حتم��ل قي��م اإن�شاني��ة وكوني��ة للرتق��اء 

مباهية االإن�شان. 

لق��د ا�شتدع��ت و�شعي��ة االأطف��ال يف العدي��د 

م��ن دول الع��امل، املجتم��ع ال��دويل اإىل التفكري 

يف اإع��لن حماية حلقوق الطف��ل. وقد اأدت هذه 

احلرك��ة اإىل �شياغ��ة اإعلن حق��وق الطفل عام 

1958، اإال اأن��ه مت تطوي��ر ه��ذا االإع��لن ليكون 

اتفاقية دولية لها قوة القانون حلماية االأطفال.

ومن هن��ا تكت�ش��ب اتفاقية حق��وق الطفل، التي 

اعتم��دت يف ع��ام 1989، اأهمي��ة خا�شة الأنها 

امل��رة االأوىل يف تاري��خ القان��ون ال��دويل التي 

حتدد فيها حقوق االأطفال �شمن اتفاقية ملزمة 

للدول التي ت�شادق عليها، وت�شهم االتفاقية يف 

حت�ش��ني حقوق الطف��ل دون اأي اعتب��ار للجن�س 

اأو الل��ون اأو ال�شلل��ة، اأو اللغ��ة اأو الدين اأو الراأي 

ال�شيا�ش��ي اأو االأ�ش��ل العرق��ي اأو االجتماع��ي اأو 

امللكية اأو االإعاقة اأو الوالدة اأو ما �شواها.

ي�شكل االأطف��ال والنا�شئة م�شتقب��ل الب�رصية، 

لذلك ف��اإن اتفاقية حقوق الطف��ل تكت�شي اأهمية 

ا�شتثنائي��ة؛ الأنه��ا تتح��ول تدريجي��ا لت�شب��ح 

االأداة االأ�شا�شية، بالن�شبة اإىل االأطفال وال�شباب 

ملعرف��ة حقوق االإن�شان. ويتعني على كل تربية، 

طبقا مل��ا تن�س علي��ه تلك االتفاقي��ة واالإعلن 

العامل��ي حلقوق االإن�شان اأن تهدف اإىل التعريف 

بتلك احلقوق واالرتقاء بها يف العامل .

اإن احل��ق يف الرتبي��ة، املن�شو���س علي��ه يف 

امل��ادة ) 26 ( م��ن االإع��لن العامل��ي حلق��وق 

 )  29  ( و   )  28  ( املادت��ني  ويف  االإن�شان 

م��ن اتفاقي��ة حقوق الطف��ل، يوؤكد عل��ى التلزم 

الع�ش��وي بني �شمان وكفال��ة احلق يف الرتبية 

م��ن جانب و دور الرتبي��ة وموؤ�ش�شاتها يف ن�رص 

ثقافة حقوق االإن�شان والطفل من جانب اآخر.  

ته��دف الرتبية على حق��وق االإن�شان وحقوق 

الطف��ل اإىل متك��ني االأطف��ال والنا�شئ��ة الذي��ن 

مواطن��ني  القري��ب  امل�شتقب��ل  �شي�شبح��ون يف 

م�شوؤول��ني ع��ن اأفعالهم، باملع��ارف واملهارات 

لل�شلوك االإن�شاين املبني على االحرتام املتبادل 

واالرتقاء بقيم��ة االإن�شان. كما تهدف اأي�شا اإىل 

تعريفه��م بحقوقه��م وواجباتهم جت��اه اأنف�شهم 
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واملحيطني بهم وجمتمعاتهم والعامل اأجمع.

وعلى هذا االأ�شا�س ، ف��اإن الرتبية على املواط�ن�ة  

و�شمنه��ا ح�ق�وق االإن�ش��ان ، ت��ش�كل ال�ي���وم ن�ق�طة 

رئي��ش�ية �شمن اهتمامات الدول ومنظمات املجتمع 

امل��دين والتي ت�شع��ى اإىل خلق جمتم��ع متقدم كفيل 

بتحقيق تنمية م�شتدامة .

: اأهم املفاهيم :
ً
اأوال 

1 ( حقوق االإن�شان :  

تع��رف االأمم املتح��دة « ح�ق�وق االإن�ش��ان « على 

اأنه��ا تلك احلقوق املتاأ�شل��ة يف طبيعتها ، والتي ال 

ميك��ن بدونها اأن نعي�س كب�رص ، وت�شتند هذه احلقوق 

اإىل �شع��ي اجلن���س الب���رصي م��ن اأجل حي��اة ت�شمن 

االح��رتام واحلماي��ة للكرام��ة املتاأ�شل��ة والقيم��ة 

الذاتية للإن�شان . 

 واأ�شبح مفهوم حقوق االإن�شان يدل على اخلطاب 

الفل�شف��ي وال�شيا�شي واالجتماع��ي املعا�رص، ويدل 

عل��ى منظوم��ة متكامل��ة م��ن احلق��وق االأ�شا�شي��ة 

دوائره��ا  وتتو�ش��ع  تتن��وع  تفت��اأ  م��ا  والفرعي��ة.. 

با�شتمرار تبعًا حلركية تطور املجتمع والتاريخ .

حق��وق  معاه��دات  يف  الطف��ل  حق��وق  وتاأت��ي 

االإن�شان �شمن اجليل الثال��ث حلقوق االإن�شان. فبعد 

اجلي��ل االأول املتعل��ق باحلق��وق الفردي��ة واملدنية 

وال�شيا�شي��ة، ث��م اجلي��ل الث��اين اخلا���س باحلق��وق 

االقت�شادية واالجتماعي��ة والثقافية ، يتعلق اجليل 

الثال��ث باحلق��وق اجلماعية والبيئي��ة والنمائية اأي 

تل��ك املرتبطة بفئات حمددة مث��ل الن�شاء واالأطفال 

واملعاق��ني واأ���رصى احل��رب وال�شجن��اء واللجئني 

وال�ش��كان االأ�شلي��ني اأو احلق��وق املت�شل��ة بق�شايا 

حم��ددة مث��ل احلق يف ب�ي�ئ���ة ن�ظيف���ة ت�ت�وفر فيها 

احلماي��ة م��ن الدم��ار وك��ذا احل��ق يف امل�شاركة يف 

تنمية �شاملة وم�شتدمية لكل ال�شعوب .

2 (  الرتبية على حقوق االإن�شان :

ه��ي جمم��وع الربام��ج واالأن��شط��ة امل�ع���دة م��ن 

اأجل ت�م�ك�ي�ن اأ�شخ�ا�س معن�ي�ي�ن من « تعلم» 

ومعرفة « و «ا�شتدماج» اأو « فهم» املبادئ املتعلقة 

به��ذه احلقوق ، وهي تربية متكن االأفراد من االإملام 

باالأدبيات املتعلقة باحلقوق ، ومعرفة جمموعة من 

االآلي��ات ، و�شوال اإىل امتلك الق��درات التي متكنهم 

من معرفة تعظيم هذه احلقوق و�شيانتها .

ومن خ�شائ�س هذه الرتبية اأنها :

اأ - تربي��ة اإن�شاني��ة : ذلك اأنها تتج��ه على توعية 

االإن�شان بحقوقه .

ب - ترب�ي�ة ت�ن�ويري��ة ع�ق�لنية : الأن�ها ت�وؤ�ش��س 

خطابه��ا عل��ى مفاهي��م تنويري��ة كال��ذات والعق��ل 

واحلري��ة والت�شامح واالختلف والكرامة وامل�شاواة 

والدميقراطية واملواطنة .

ج - ترب��ي���ة ن�ق�دي�ة : تدع��و اإىل اإعادة النظر يف 

خمتلف القي��م واملبادئ وال�شلوكي��ات التي تتنافى 

وحقوق االإن�شان املواطن.

د - تربي��ة قيمي��ه �شلوكي��ة : ته��دف اإىل تاأ�شي�س 

ن�شق قيمي �شلوكي جديد يعتمد على اإعمال العقل اأو 

ينحو اإىل حتويل يف االأفكار واالأعمال واملواقف . 

  3 ( الرتبية على املواطنة :

هي �شليل��ة الرتبية املدنية ، اإال اأنها توؤثر الرتكيز 

على البعد القانوين ، وه��ي تربية على الدميقراط�ية 

والتعددي��ة ، وااللت��زام اجلماع��ي ، واالنفت��اح على 

الع��امل ، وهي مرتبط��ة بحقوق االإن�ش��ان ومتداخلة 

معه��ا ، وتختل��ف من جمتم��ع اإىل اأخر وف��ق مفهوم 

املواط���ن��ة ذات���ه . كم��ا يق�شد به انخ��راط املواطن 

ب�شك��ل اإيجابي يف م��شت�لزم��ات ال�ح�ي�اة ال�ع�ام�ة ، 

وممار�ش��ة احلري��ات العامة ، كالت�شوي��ت ، وتكوين 

االآراء … ال��خ. ولق��د ظه��ر مفه��وم الرتبي��ة عل��ى 

املواطن��ة يف فرن�شا مواٍز للرتبية املدنية خلل عقد 

ال�شتينيات. 

ثانيًا تاأملت يف الرتبية على حقوق االإن�شان 

وحقوق الطفل:

اإن الرتبي��ة على حقوق االإن��ش���ان وحقوق الطفل 

ته��دف بوجه عام اإىل تكوين الفرد تكوينًا متكامًل،  

وياأخذ بعني االعتبار كل مكوناته العقلية واملعرفية 

،وال��ش�ل�وك�ي�ة والوجدان�ي�ة ، جلعله على علم ، نظريًا 
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وعملي��ًا بحقوقه وحق��وق االآخري��ن ، وبواجباته 

جتاه هذه احلقوق . 

وميكن هن��ا عر�س بع�س التاأم��لت املرتبطة 

بالرتبي��ة عل��ى حق��وق االإن�ش��ان وحق��وق الطفل 

وهي :

اأ - احلق يف التعليم :

  ويرتبط بالرتبية على حقوق االإن�شان وحقوق 

الطف��ل ، احرتام احلق يف التعلي��م باعتباره ركن 

اأ�شا�شي من اأركان تلك احلقوق، وهذا احلق يفر�س 

علينا الت�شاوؤل عن حق الطفل العربي يف التعليم ، 

حيث تربز املوؤ�رصات تدين م�شتويات ت�ن�ف�ي�ذ هذا 

احلق ، وهو واجب العرب ، وواجب اال�ش�طلع به 

باعتبارهم اأمة كتاب ، كان اأول اأوامر ربها اإليها 

اأن « اقراأ با�شم ربك « .

حق��وق  عل��ى  للرتبي��ة  القيم��ي  البع��د   - ب 

االإن�شان:

تدع���و ال�ت�رب�ي�ة على حق��وق االإن�شان وحقوق 

الطفل ، اإىل تاأ�شي�س القيم التي ترتبط بتلك احلقوق 

وه��ي تربية قيمية باالأ�شا�س ، تتجه نحو ال�شلوك 

واإىل تكوين قناعات تتج�شد يف املمار�شة، وتفي 

بتاأ�شي���س قي��م عل��ى م�شت��وى الوع��ي والوجدان 

، و�شلوكي��ات عملي��ة عل��ى م�شت��وى  وامل�شاع��ر 

املمار�شة، وينطلق ه��ذا التعليم القيمي ال�شلوكي 

م��ن اأقرب جمال له ، وهم االأ���رصة ، ثم املدر�شة ، 

وبقية موؤ�ش�شات التن�شئة االجتماعية .

ج - الرتبي��ة عل��ى حق��وق االإن�ش��ان وحق��وق 

الطفل يف املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية :

اإن املق�ش��ود بالرتبي��ة عل��ى حق��وق االإن�شان 

وحقوق الطفل يف املدر�شة ال يعني وجود مناهج 

م�شتقلة ، واإمنا املطلوب هو اندماجها يف مناهج 

امل��واد الدرا�شي��ة ، وع���رب املراح���ل املخ�ت���لقة ، 

منطلق��ة من اعتبار الرتبية عل��ى حقوق االإن�شان 

وحق��وق الطفل، عملية تربوي��ة �شاملة ، ت�شتهدف 

تكوي��ن الطال��ب / املواط��ن ، وه��و م��ا يتطل��ب 

اإدراج برام��ج واأن�شطة يف املواد املرتبطة بثقافة 
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والرتبي��ة   ، الفل�شف��ة  كم��ادة   ، االإن�ش��ان  وحق��وق 

الوطني��ة واملدني��ة، والرتبية االإ�شلمي��ة ، واللغات 

. …. وغريها 

وهذا يلزمن��ا الوقوف ملراجع��ة وجتديد الربامج 

واملناه��ج الدرا�شي��ة ل�ت�ن��شج��م م��ع م�شت��لزم��ات 

الرتبي��ة ال�شليم��ة ب�ش��كل ع��ام ، وُمث��ل الرتبية على 

حقوق االإن�ش��ان وحقوق الطفل ، كم��ا يتطلب اأي�شا 

مراجع��ة الظ��روف املرت�بط��ة بال�ب�ئ�ي��ة املدر�شية 

، والت��ي ال جت�ش��د احرتام حق��وق االإن�ش��ان ، مثال : 

العلقة ب��ني االإدارة املدر�شي��ة والطالب، واملدر�س 

والطال��ب، وانت�ش��ار الع�ق�وب��ات امل�ه�ي�نة، و�شعف 

واالأن�شط��ة  اللع��ب  وممار�ش��ة  الرتوي��ح  جم��االت 

الهادفة.

ولتعزي��ز ن���رص ثقاف��ة حق��وق االإن�ش��ان وحقوق 

الطف��ل فاإن��ه مطل��وب اأي�ش��ا دجمه��ا يف االأن�شط��ة 

الث�قاف�ي��ة املوازي��ة للدرو���س النظامي��ة ، ومتك��ني 

الطالب من االإبداع وبناء �شخ�شيته ، واإتاحة متر�شه 

ب�رصورات احلياة، واكت�شاب الف�شائل وال�شلوكيات 

التي تقت�شيها املواطنة خا�شة واالجتماع الب�رصي 

عامًة . 

كم��ا عل��ى املدر�ش��ة اأن ت�تح���ول اإىل خمت�ب�رات 

م�شغ��رة للحياة الدميق�راطي��ة ، لي�ت�علم من خللها 

الطلب مزايا التعددية ، و�شبل تدبري وحل االختلف 

، والط��رق العقلنية يف احلوار واالختلف ، واإدراك 

العلقة بني احلقوق والواجبات . 

اإن املدر�ش��ة بحاج��ة اإىل ا�شتيف��اء م�شت�لزم��ات 

الرتبي��ة على املواطنة ، وذلك بجع��ل الطالب يدمج 

مع��ارف ومهارات حق��وق االإن�شان وحق��وق الطفل 

مبواقف��ه و �شلوك��ه ، لي�شه��ل علية ال�ت�فاع��ل ب�شك�ل 

اإيجاب��ي مع الن�شيج املجتمع��ي ، ول�ت�تحدد العلقة 

بين��ه وب��ني املجتم��ع والدول��ة التي ينتم��ي اإليها ، 

فيتحول اإىل فاعل اجتماعي و�شيا�شي . 

د - مرجعيات الرتبية على حقوق االإن�شان :

اإن الرتبي��ة على حق��وق االإن�ش��ان وحقوق الطفل 

تتطل��ب االنطلق من املرجعي��ات الدولية املتعلقة 

بحق��وق االإن�ش��ان وحقوق الطف��ل ، واإن عاملية تلك 

املراج��ع تعن��ي اأن كل االأمم �شاهم��ت يف بلورته��ا 

و�شياغته��ا ، واأنه��ا مل��ك للإن�شاني��ة قاطبة ، تعرب 

ع��ن طم��وح م���رصوع اإىل مزيد م��ن احلري��ة وال�شلم 

والت�ن�مي��ة وات�شاع دائرة ث�ق�اف���ة التاآخي االإن�شاين 

، واالح���رتام املتب��ادل بني الب�رص بغ���س النظر عن 

م�شتوي��ات النم��و امل��ادي، وع��ن الل��ون واجلن���س 

واالنتماء االجتماعي اأو املعتقد الديني اأو االختيار 

الذهبي وكذلك اأي�ش��َا يتطلب مراعاة اخل�شو�شيات 

الوطني��ة والثقافات والقي��م وال�شلوكيات والتقاليد 

املحلية .

ه - دور املوؤ�ش�شات االإعلمية والثقافية :

  اإن دور املوؤ�ش�ش��ات االإعلم�ي���ة وال�ثق�اف�ية يف 

الرتبي��ة على حقوق االإن�شان وحقوق الطفل ، ال يقل 

اأهمية ، بحكم امتداد تاأثريها على ق�طاع اأو�شع من 

�رصائ��ح املج�ت�مع وبحكم ما اأ�شبح يف حوزتها من 

و�شائ��ل ق���ادرة ع�لى خماطب��ة ك��ل االأذه��ان، وما 

�شهدت��ه ه��ذه املجاالت من حت��والت جذرية ي�رصت 

انتقال املعلومات وتبادل اخلربات . 

  وهذا يتطلب م�شاهمة هذه املوؤ�ش�شات ) حكوميًا 

واأهليا ( يف ن�رص برامج تعزز من قيم حقوق االإن�شان 

وحقوق الطفل. 

  و - اأ�شئل��ة ذات �شل��ة مبو�ش��وع الرتبي��ة عل��ى 

حقوق االإن�شان وحقوق الطفل: 

هن��اك اأ�شئل��ة حتت��اج اإىل التفك��ري العمي��ق م��ن 

قب��ل العاملني الرتبوي��ني واالخت�شا�شي��ني تتعلق 

مب���رصوع الرتبي��ة عل��ى حق��وق االإن�ش��ان وحق��وق 

الطف��ل، وهي النظر اإىل الرتبي��ة احلقوقية كم�رصوع 

ثق��ايف جمتمعي ) �شو�شيو ثق��ايف ( ، لتحديث العقل 

ثقافيًا ، وتنمية و�ش��ع االإن�شان اجتماعيًا ، وتنوير 

القي��م يف اأف��ق عق��لين اإن�شاين ، يق��ر احلق ويحرتم 

الواج��ب ، وي�ق����وم ذل��ك عل��ى نظ��ام دميقراط��ي ، 

ين�شج��م وهذا االجتاه الثق��ايف التنويري االإن�شاين ، 

ويكون مع كفالة حقوق االإن�شان ال �شدها .
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ثالثًا : جتربتان عربيتان :

1 (  التجرب��ة املغربية يف جمال الرتبية على 

حقوق االإن�شان وحقوق الطفل: 

اململك��ة  يف  االإن�ش��ان  حق��وق  وزارة  عمل��ت 

املغربية منذ تاأ�شي�شه��ا على ن�رص ث�ق�افة حقوق 

االإن�ش��ان وحق��وق الطف��ل والرتبي��ة عليه��ا ، و 

اع�تم���دت يف ذلك على قن��اة املدر�شة ، فبادرت 

يف الع��ام 1994 اإىل توقي��ع ات�فاق�ي��ة تع��اون 

و�رصاك��ه م��ع وزارة الرتبي��ة الوطني��ة م��ن اأجل 

تعزيز مب��ادئ ومفاهيم حقوق االإن�شان وحقوق 

الطفل يف الربامج واملناهج الدرا�شية يف عوامل 

التعلي��م االأ�شا�شي والثان��وي ، وتر�شيخ ثقافتها 

داخل املحيط املدر�شي .

واعتمد الربنامج الوطني للرتبية على ح�ق�وق 

االإن�ش��ان وحقوق الطفل املرجعية العاملية لهذه 

احل�ق�وق ، وك�ذلك الد�شت�ور الوطني يف املغرب ، 

واخل�شو�شية الوطنية املغربية .

وق��د تبن��ى الربنام��ج مقاربة تربوي��ة ركزت 

عل��ى حقوق االإن�شان وحق��وق الطفل باعتبارها 

مبادئ وقيم ، ولي�ش��ت قواعد وقوانني ومعارف 

فق��ط ، وعك�ش��ت ه��ذه املقارب��ة بت��وظيفه��ا يف 

املواد الدرا�شية ، وع�م�لت املغرب يف هذا االجتاه 

اإىل تدري����س وت�اأه�ي�ل املعلمني ال�ت�ربوي�ي�ن يف 

جم��ال ال�رتبي��ة على ح�ق���وق االإن�ش��ان وحقوق 

الطف��ل ، جمع��ت في��ه ب��ني التاأهي��ل القان��وين 

واملنهجي والتعليمي واالجتماعي .

اأم��ا على م�شت��وى ت�ن�ف�ي�ذ امل���رصوع ف�ق�د ت�م 

يف ال�مراحل االأوىل مراجعة 122 كتابًا مدر�شيًا 

م��ن منظ��ور ثقاف��ة حق��وق االإن�ش��ان يف املواد 

اخل�م��ش��ة : ال�ت�ربي��ة االإ�شلمي��ة ، اللغ��ة العربية 

، االج�تماعي��ات ، الف�ك���ر االإ�شلم��ي ، الفل�شفة ، 

اللغة الفرن�شية ، به��دف ت�ن�ق�يحها مما قد يكون 

�شابه��ا مبا يت�ن�افى مع مب��ادئ واأهداف حقوق 

االإن�ش��ان ، كما مت و�شع منه��اج مندمج للرتبية 

عل��ى حق��وق االإن�ش��ان يف املراح��ل االأ�شا�ش�ي��ة 

وال�ث�ان�وي��ة ، ك�م��ا مت اإع�داد وح���دات لل�تدريب 

عل��ى حق��وق  الرتبي��ة  والتاأهي��ل يف جم��االت 

االإن�ش��ان ، وهن��اك اإج��راءات وتداب��ري اأخرى مت 

اإجنازها يف هذا االجتاه . 

2 ( التجرب��ة التون�شية يف جمال الرتبية على 

حقوق االإن�شان : 

انطلق برنامج ال���رتبية على ح�ق�وق االإن�شان 

يف تون�س، من اإطار االإ�شلح الت�رب�وي ال��شام�ل 

، وال��ذي ه��دف اإىل تاأهي��ل املدر�ش��ة التون�شي��ة 

ملواجهة حتديات القرن احلايل .

وتع��ود الرتبية عل��ى مبادئ حق��وق االإن�شان 

يف تون���س اإىل القانون الرتبوي ) يوليو 1991(، 

ثم دعمت بالقان��ون التوجيهي للرتبية والتعليم 

املدر�شي ) يوليو 2002( .

امل�ناه���ج  م�واج�ه��ة  االإط��ار  ه��ذا  يف  ومت 

الر�شمية )1991( واإعادة النظر يف حم�ت�وياتها 

وغاياتها، واأحدثت مواد كالرتبية املدنية ) يبداأ 

تدري�شه��ا يف ال�شنة الثالثة من التعليم االأ�شا�شي 

، ويتوا�ش��ل حتى ال�ث�ان��وي ( ، كما اأدخلت مواد 

تعني بح�ق��وق االإن�شان وحقوق الطفل اإىل مادة 

التاريخ ، واللغات ، و لتحديد حمتويات املناهج 

التع�ل�يمي��ة و�شياغة الربام��ج اخلا�شة بالرتبية 

على حق��وق االإن�شان وحقوق الطف��ل، مت اعتماد 

مرجعية وطنية واأخرى عاملية تتمثل يف العهود 

واملواثيق الدولية .

ويف �ش���وء امل�ناه��ج اجل�دي���دة ت���م اإع����ادة 

ت��ت��لءم  حت��ى  املدر�شي��ة  الك�ت���ب  ت�األ��ي��ف 

حمتوياتها م��ع الغايات واالأه��داف املر�شومة ، 

ومت ت�خ�لي�شه��ا من كل م��ا يت�عار�س وم�بادئ 

ح�ق���وق االإن�شان وحقوق الطفل. كم��ا ت�م اأي��شًا 

تدري��ب املدر�ش��ني وتاأه�ي���ل متخ�ش�ش��ني يف 

الرتبية املدنية .  

الرتبي��ة  وزارة  اأن   اإىل  االإ�ش��ارة  وجت��در    

والتعلي��م ب�شلطن��ة عم��ان اأولت م���رصوع اإدماج 

حق��وق االإن�شان والطف��ل يف املناه��ج الدرا�شية 

اأهمي��ة كب��رية منطلقة م��ن مب��داأ اأن التعليم حق 

م��ن حق��وق االإن�ش��ان، واأن التعليم ه��و امل�شدر 

الفع��ال يف ن���رص ثقافة حق��وق االإن�شان وحقوق 

الطف��ل ب��ني االأجي��ال . فق��د عملت ال��وزارة على 



97

تنفي��ذ برامج واأن�شطة من خ��لل املناهج الدرا�شية 

مبختل��ف مو�شوعاتها واأن�شطته��ا امل�شاحبة، كما 

عق��دت دورات معرفي��ة للمعلم��ات واملعلم��ني عن 

حقوق االإن�شان والطفل.

 وحقق��ت حلقات العمل اخلا�شة بحقوق االإن�شان 

والطف��ل نتائ��ج كبرية يف و�شع اللبن��ات االأ�شا�شية 

الآلي��ة ت�شمني املناهج الدرا�شي��ة تلك احلقوق وفق 

ت�شور وا�شح و خمطط له.

ت�ش��ري الدرا�ش��ات العلمي��ة اإىل اأنه كلم��ا ارتفعت 

م�شتوي��ات التعلي��م ، ارتفع��ت م�شتوي��ات التنمي��ة 

يف املجتم��ع ، وبالت��ايل ثقاف��ة املجتم��ع وتطوره 

االجتماعي ،وهذا التاأثري ينعك�س اإيجابيا على بنى 

املجتمع املختلفة.

  كم��ا اأن تعمي��م ون���رص ثقاف��ة مب��ادئ ح�ق��وق 

االإن�ش��ان وحق��وق الطفل هي االأخ��رى �شتعمل على 

تعميم قيم حديثة تعظم من ثقافة ال�شلم والت�شامح 

والتاآخ��ي االجتماعي ، وت�شاع��د يف انت�شار االأمان 

والتكافل ، والعمل املوؤ�ش�شي املدين يف املجتمع .

  وهن��ا ت�شاه��م املوؤ�ش�شات الرتبوي��ة بدور فاعل 

يف ن���رص ثقاف��ة حق��وق االإن�ش��ان ب��ني الطلب يف 

املدار�س واملعاهد واجلامعات، وت�شاعدها يف هذه 

العملية املوؤ�ش�شات الثقافية واالإعلمية والريا�شية 

والرتفيهية املختلفة.

رابعًا : مقرتحات :

الرتب��وي  ب��ني  الع�ش��وي  الت��لزم  ���رصورة   -

واالجتماع��ي واحلقوق��ي، االأمر ال��ذي يحتم اتخاذ 

التدابري اللزمة لتعميم التعليم االأ�شا�شي واإجباريته 

وجمانيت��ه، ولتك��ون الرتبي��ة على حق��وق االإن�شان 

وحقوق الطفل جزءا ال يتجزاأ من النظام الرتبوي.

- اإقرار تدري�س حقوق االإن�شان وحقوق الطفل يف 

كاف��ة مراحل التعلي��م واخت�شا�شاته، وال �شيما يف 

جم��االت كليات املعلمني، والق�ش��اء ورجال االأمن 

وال�شحافي��ني، ويف كلي��ات اجلامع��ات مبختل��ف 

تخ�ش�شاتها.

- اإدراج مفاهي��م حق��وق االإن�ش��ان والطف��ل يف 

امل��واد الديني��ة واالجتماعي��ة واللغوي��ة واالأن�شطة 

والربامج املخ�ش�شة للمهارات احلياتية.

- اإدراج ثقافة حقوق االإن�شان وحقوق الطفل يف 

الربام��ج التنموية املختلفة للحكوم��ة ، ويف اأن�شطة 

والربام��ج  واالإر�ش��اد،  والثقاف��ة  االإع��لم  و�شائ��ل 

االجتماعية والتثقيفية املوجهة لل�رصة.

- ا�ش��رتاك منظم��ات املجتم��ع امل��دين وخا�شة 

منظمات حقوق االإن�شان، واأهل اخلربة واالخت�شا�س 

يف و�ش��ع توجه��ات الرتبي��ة على حق��وق االإن�شان 

النظ��ام  م�شتوي��ات  خمتل��ف  يف  الطف��ل  وحق��وق 

الرتبوي .

املراجع :

 -  االأمم املتح��دة ، مبادئ تدري���س حقوق االإن�شان ، 

نيويورك ، 1989 .

 - االأمم املتح��دة، االإع��لن العاملي حلقوق االإن�شان، 

www.un.org/ar/ االلك��رتوين،  املتح��دة  االأمم  موق��ع 

ducuments
 - االأمم املتح��دة، اتفاقي��ة حقوق الطفل، موقع االأمم 

www.un.org/ar/ducuments ،املتحدة االلكرتوين

 - اإدري�س جنيم ، التجربة املغربية يف جمال الرتبية 

على حقوق االإن�شان ، ورقة عمل مقدمة يف ور�شة العمل 

االإقليمي��ة ح��ول اإدم��اج حق��وق االإن�ش��ان يف املناه��ج 

التعليمية ، الدوحة ) 15- 19 فرباير 2004 ( .

 - ب��دون موؤلف ، التجرب��ة التون�شية يف الرتبية على 

حق��وق االإن�شان ، الواقع واالأف��اق ، ورقة عمل يف ور�شة 

العمل االإقليمية حول اإدماج حقوق االإن�شان يف املناهج 

التعليمية، الدوحة ) 15- 19 فرباير 2004 ( . 

 - جامع��ة الدول العربية واملنظم��ة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم، خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي، 

مطبعة املنظمة العربية، ط 2 ، 2008 ، تون�س . 

- عبد املجيد االقت�شار ، الرتبية على حقوق االإن�شان، 

مطبعة برنتو املحمدية ، ط)3(2004، الرباط.

- م�شطف��ى حم�شن ، الربنامج الوطن��ي للرتبية على 

ح�ق���وق االإن��شان ، درا�شة مي�دان�ي��ة ،يف عامل ال�ت�ربية ، 

جم�ل��ة ف��شل�ية ، الع��دد )15(، من�شورات ع��امل الرتبية ، 

2004، الدار البي�شاء.
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يف �شنغافورة.. 

املعلم يحدد املنهج

نظام التعليم هو اأب���رز مالمح التقدم االجتماعي 

يف �سنغافورة، ويقف هذا النظ���ام �ساخمًا، متحديًا 

ذات���ه، وي�سري اإىل نف�سه بفخ���ر واعتزاز، والغرو فهو 

َمْعَل���ٌم؛ ب���ل وَعَلم عل���ى �سارية النظ���م التعليمية 

العاملية قاطبة ففيه يتاح للمعلم اأن يختار املنهج 

وفق روؤيته وت�سوره. 

بقلم/ خالد البحريي

جمهورية م�رص العربية

واكت�شب �شموخه وتطوره من درجات 

االهتم��ام العليا التي يحظ��ى بها على 

ه  ال��دوام، ومن بوؤرة الرتكيز الذي تخ�شُّ

به الدوائر واالأجهزة املعنية وامل�شئولة 

يف الدول��ة، وهو يرتب��ط ارتباطًا وثيقًا 

بالتط��ورات النوعي��ة العاملي��ة يف هذا 

املجال؛ اإن مل ي�شبقها ويتفوق عليها.

التعلي��م  ه��رم  اأعل��ى  يف  تق��ف 

ب�شنغافورة: وزارة الرتبية، ومنوط بها 

اإدارة كل موؤ�ش�ش��ات التعلي��م؛ حكومية 

كان��ت اأو متخ�ش�شة اأو علي��ا. والتعليم 

عموم��ًا غري اإلزام��ي، ويختلط اجلن�شان 

يف جّل املدار�س. ويبلغ عدد املوؤ�ش�شات 

موؤ�ش�ش��ة،   363( جميعه��ا:  التعليمي��ة 

 147 ابتدائي��ة،  مدر�ش��ة   196 منه��ا 

مدر�ش��ة ثانوي��ة، 14 كلي��ة متو�شط��ة 

واأربعة معاهد علمية وجامعتان(.

ويب��داأ التعليم باملرحل��ة التي ت�شبق 

االأطف��ال،  اأي ريا���س  املدر�ش��ة،  �ش��ن 

وبعده��ا ينتظ��م االأطف��ال يف مدار���س 

التعليم العام ملدة ع�رص �شنوات؛ جمزاأة 

بني: ابتدائ��ي ملدة �شت �شن��وات، تليها 

مرحل��ة ثانوية مل��دة اأربع �شن��وات، ثم 

ينتقل��ون اإىل التعليم املتو�شط؛ ليق�شوا 

يف قاعات كلياته عامني درا�شيني.

وت�شكل مرحلة ما قبل املدر�شة اأوىل 

تدخ��ل  الدرا�ش��ي، وال  ال�شّل��م  درج��ات 

ه��ذه املرحلة �شم��ن منظوم��ة التعليم 

النظامي احلكومي، ولكنها تدخل حتت 

مظلة اإ�رصاف ال��وزارة، وتتوىل اإدارتها 

موؤ�ش�شات تعليمية واجتماعية واإدارية 

خمتلفة �شمن ن�شاطاتها اخلدمية التي 

تخ�س بها املجتمع. 

ومت��ّول ريا���س االأطف��ال براجمه��ا 

م��ن عائ��دات الر�ش��وم الدرا�شي��ة الت��ي 

يدفعها اأولياء االأطفال؛ نظري اخلدمات 
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التعليمية الت��ي يتلقاها اأبناوؤهم يف الفئة العمرية 

اإىل 5 �شن��وات، وت�شته��دف ه��ذه  م��ن 3 �شن��وات 

املرحل��ة، كما يف معظم دول الع��امل، تغذية الطفل 

ب�شلوكي��ات التعلي��م، واإك�شاب��ه بع���س امله��ارات 

االأ�شا�شي��ة الت��ي تع��د لبن��ة للمراح��ل الت��ي تليها، 

فيتعل��م الطفل النظام وكيفية التعامل مع االأدوات 

الدرا�شي��ة وم��ع معلمي��ه، وتعم��ل معظ��م ريا���س 

االأطف��ال عل��ى فرتت��ني يومي��ًا، وتنق�ش��م براجمها 

التعليمي��ة اإىل ثلث��ة م�شتوي��ات ه��ي: احل�شان��ة، 

رو�شة االأطف��ال االأوىل ورو�شة االأطف��ال الثانية، 

ويدر�س الطفل لغت��ه االأم )ال�شينية اأو املاالوية اأو 

التاميلية( بجانب اللغة االإجنليزية، ويتعلم مبادئ 

احل�ش��اب والعل��وم واملو�شيق��ى والفن��ون وبع���س 

املهارات االأخرى واالألعاب.

وتتوازى مع ريا�س االأطفال مراكز تعليم الطفل 

الت��ي تقدم براجمها وخدماتها حتت اإ�رصاف وزارة 

تنمية املجتمع، وهي غالبًا ما تلحق باأماكن عمل 

االأمهات لتحفيزهن على االنخراط يف نظام الدوام 

الكامل. 
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املرحلة االبتدائية

ت�ش��كل املرحل��ة االبتدائي��ة ن��واة التعلي��م 

النظام��ي، وه��ي للفئة العمرية م��ن 6 �شنوات 

اإىل 11 �شن��ة، وتنق�شم بدوره��ا اإىل مرحلتني: 

اأ�شا�شي��ة مدتها اأربع �شنوات، ومتهيدية مدتها 

اأربع��ة �شف��وف  االأ�شا�شي��ة  وت�ش��م  عام��ان. 

م��ن االأول اإىل الرابع؛ يدر���س التلميذ خللها: 

اللغ��ة االإجنليزية واإحدى اللغ��ات االأم بجانب 

الريا�شي��ات. ويف نهاي��ة ال�ش��ف الراب��ع يتم 

تق��ومي التلميذ من اأج��ل توجيههم لللتحاق 

بال�شعب��ة الت��ي تنا�ش��ب قدراته��م يف املرحلة 

التالي��ة؛ اأي مرحلة التمهي��د اأو التهيئة. وهذه 

املرحل��ة قا���رصة عل��ى �شف��ني فق��ط، هم��ا: 

اخلام���س وال�شاد���س، ومنها ينخ��رط الطالب 

يف درا�ش��ة اإح��دى ث��لث �شع��ب اأ�شا�شي��ة يف 

اللغتني االإجنليزي��ة واالأم؛ بح�شب ا�شتعداداته 

واإمكانات��ه وم��ا يتنا�ش��ب مع قدرات��ه، وهي: 

�شعب��ة اللغ��ة االإجنليزي��ة واللغ��ة االأم؛ لغتان 

اأوليتان، وتتميز الدرا�شة يف هذه ال�شعبة باأنها 

على م�شت��وى عاٍل ولذل��ك ين�شدها املتفوقون 

واملتمي��زون. االإجنليزية لغ��ة اأوىل، واالأم لغة 

ثانية. وتتجه غالبية الطلب اإىل هذه ال�شعبة. 

اللفظي��ة  االأم  واللغ��ة  اأوىل،  لغ��ة  االإجنليزي��ة 

وال�شفوي��ة، وتلتحق بها االأقلي��ة ذات القدرات 

االأق��ل درجة.وتوجد ع��لوة على ذل��ك �شعبة: 

االأم لغة اأوىل، واالإجنليزية ال�شفوية واللفظية، 

وفيه��ا يتلق��ى التلمي��ذ درو�شًا عل��ى م�شتوى 

عاٍل يف اللغة االأوىل ثم الثانية ال�شفوية.

وتو�شع مناه��ج التعلي��م االبتدائي حمليًا، 

وترتك��ز الدرا�شة يف ال�شف��وف االأربعة االأوىل 

عل��ى اللغ��ة االإجنليزي��ة واإح��دى اللغ��ات االأم 

والريا�شيات، ويبلغ عدد احل�ش�س االأ�شبوعية 

47 ح�ش��ة، م��دة الواحدة منها ن�ش��ف �شاعة، 

بينم��ا يبل��غ عدده��ا يف مرحل��ة التهيئ��ة 49 

ح�ش��ة؛ يتلقى فيها الطالب تعليمًا يف اللغتني 

االإجنليزي��ة واالأم وفقًا لل�شعب��ة التي تنا�شبه، 

علوة على درا�شة الرتبية الوطنية واالأخلقية، 

وبع���س الهوايات والفن��ون والرتبية ال�شحية 

والريا�شية. 

ويف ال�شف��وف االأربع��ة االأوىل؛ يخ�ش���س 

33% م��ن وقت الدرا�شة للغة االإجنليزية، %27 

للغ��ة االأم، 20% للريا�شي��ات، و20% للم��واد 

االأخرى.ويعق��د يف نهاية املرحل��ة االبتدائية 

امتح��ان: )اإكم��ال التعلي��م االبتدائ��ي( جلميع 

الط��لب عل��ى م�شتوى البل��د، والناجحون فيه 

يتاأهل��ون لللتحاق بالتعليم الثانوي. التعليم 

الثان��وي وهو املرحل��ة التي تل��ي االبتدائية، 

وفي��ه يلتحق الطال��ب بالربنام��ج االأكادميي 

الذي ينا�شب قدراته ومهاراته وميوله. 

وتنق�ش��م برام��ج ه��ذه املرحل��ة اإىل اأربعة، 

يختل��ف كل منه��ا ع��ن االآخ��ر، وترتب��ط م��دة 

الدرا�شة بنوع الربنام��ج، ولذلك فهي تتفاوت 

ما بني اأربع �شن��وات اإىل خم�س �شنوات. وهذه 

الربام��ج ه��ي:اأواًل: اخلا���س، وهو مت��اح فقط 

مل��ن حقق��وا اأعل��ى درج��ات التف��وق والتمي��ز 

االأكادمي��ي يف اللغة، وال تتجاوز ن�شبة القبول 

في��ه 10% م��ن ب��ني ه��وؤالء الط��لب. ويدر�س 

الطالب مل��دة اأربع �شنوات؛ يتاأه��ل بعدها اإىل 

اجتياز امتحان ال�شهادة العامة للتعليم. ثانيًا: 

ال�رصي��ع، وي�شتوعب هذا الربنامج ن�شف طلبة 

التعلي��م االبتدائي، ومدته اأرب��ع �شنوات اأي�شًا؛ 

يدر�س خلله��ا الطلب االإجنليزي��ة لغة اأوىل، 

واإح��دى اللغات االأم لغة ثاني��ة، ويوؤهل كذلك 

اإىل امتحان ال�شهادة العامة للتعليم )امل�شتوى 

العادي(. ثالثًا: العادي االأكادميي، ويلتحق به 

من خم�س اإىل ربع خريجي املرحلة االبتدائية 

الذي��ن يتمتعون بقدرات اأق��ل من زملئهم يف 

الربنامج ال�رصيع، ومدته اأربع �شنوات، ويوؤهل 

الطال��ب المتح��ان ال�شه��ادة العام��ة للتعلي��م 

�شن��ة  درا�ش��ة  ميكن��ه  ولك��ن   ،)N-Level(
اإ�شافي��ة توؤهل��ه المتح��ان امل�شت��وى العادي 

)O-Level(. رابع��ًا: الع��ادي الفني، ويتجه 
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اإلي��ه ح��وايل 10 اإىل 15% م��ن املتخرج��ني 

يف االبتدائي��ة، ومدت��ه اأرب��ع �شن��وات يتمك��ن 

خلله��ا الطالب م��ن اإجادة اللغ��ة االإجنليزية، 

ورف��ع قدراته يف الريا�شي��ات، ويتعلم كيفية 

التعام��ل م��ع احلا�ش��وب، ويوؤه��ل المتح��ان 

م�شت��وى )N-Level(، اأو امل�شت��وى العادي 

بعد درا�شة �شنة اإ�شافية مثل الربنامج العادي 

االأكادميي. 

التعليم الفني

وغالب��ًا ما يتج��ه طلب ه��ذا الربنامج اإىل 

التعليم الفني واملهني يف املعاهد املخت�شة، 

اأو التجارية.الكليات املتو�شطة مدتها عامان، 

وينتقل اإليها الراغب��ون يف موا�شلة درا�شتهم 

االأكادميي��ة من الناجحني يف ال�شهادة العامة 

للتعليم )امل�شتوى العادي )A-Level( الذي 

يوؤدي��ه كل ط��لب الكليات املتو�شط��ة للقبول 

باجلامع��ة، وم��ن يح�ش��ل عل��ى تقدي��ر جي��د 

يتاأهب لدخول اجلامعة.

مبرونته��ا  املتو�شط��ة  الكلي��ات  وتت�ش��ف 

يف  وبفر�شت��ه  الذات��ي  التعلي��م  وبح�ش���س 

التخ�ش���س واإج��راء البح��ث يف امل��ادة بعمق 

وتركي��ز. ويدر���س الطالب يف الكلي��ة درا�شات 

عام��ة بجانب اإح��دى اللغ��ات االأم، وميكن اأن 

يخت��ار اإح��دى املجموع��ات الث��لث التالي��ة 

ريا�شي��ات  العل��وم:  املتق��دم:  امل�شت��وى  يف 

وريا�شيات اإ�شافي��ة، فيزياء، كيمياء، اأحياء، 

اقت�ش��اد وعل��وم حا�ش��ب. االآداب: ريا�شيات، 

اقت�ش��اد،  تاري��خ، جغرافي��ا،  اإجنلي��زي،  اأدب 

م���رصح وفنون. التج��ارة: ريا�شيات، اقت�شاد 

اأدب  االأعم��ال،  اإدارة  املحا�شب��ة،  مب��ادئ 

اإجنلي��زي، تاري��خ وجغرافيا.وي��وؤدي الطلب 

امتحان��ًا يف امل��واد التي يختارونه��ا، وتقدم 

له��م كذلك مواد اختيارية كاللغات: الفرن�شية، 

االأملانية، ال�شينية العالي��ة واليابانية، وذلك 

علوة على الفنون واملو�شيقى.

التعليم العايل

تقف جامعتا �شنغافورة الوطنية، ونايناجن 

التعلي��م  قائم��ة  راأ���س  عل��ى  للتكنولوجي��ا، 

الع��ايل، ويتاأه��ل لللتح��اق بهم��ا اأ�شح��اب 

االأداء االأكادمي��ي املتمي��ز يف ال�شهادة العامة 

للتعلي��م. وتع��د جامع��ة �شنغاف��ورة م��ن اأكرب 

اجلامع��ات واأعرقه��ا، وت�ش��م: ثم��اين كلي��ات 

وخم�ش��ني دائ��رة متن��ح درج��ة البكالوريو�س 

يف عدد م��ن التخ�ش�شات، بجانب درجة عليا 

يف الفن��ون والعل��وم االجتماعي��ة والهند�ش��ة 

املعمارية واإدارة املب��اين واملمتلكات واإدارة 

االأعم��ال والقانون والعل��وم والهند�شة والطب 

وط��ب االأ�شنان. واأربع مدار���س متنح �شهادات 

علي��ا فوق اجلامعي��ة؛ يف تخ�ش�ش��ات: الطب، 

وثلث��ة  والهند�ش��ة.  االإدارة  االأ�شن��ان،  ط��ب 

البح��وث  مبج��االت  تعن��ى  متقدم��ة  معاه��د 

والتطوير يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

والتقني��ات الع�شوي��ة واالإلكرتونية امل�شغرة.

اأما بالن�شبة اإىل جامعة نايناجن للتكنولوجيا؛ 

فق��د ظه��رت اإىل الوج��ود يف �شه��ر يولي��و من 

ع��ام 1991م، وه��ي جامع��ة حديث��ة، تعن��ى 

بتخ�ش�ش��ات: الهند�ش��ة املدني��ة واالإن�شائية، 

الهند�ش��ة الكهربائية واالإلكرتوني��ة، الهند�شة 

امليكانيكية واالإنتاجية، املحا�شبة واالأعمال، 

العل��وم التطبيقي��ة، ول��كل تخ�ش���س من هذه 

التخ�ش�شات اخلم�شة مدر�شة خا�شة به؛ بينما 

توجد اأربع مدار�س اأخرى تتبع املعهد الوطني 

للرتبية، وهي مدار�س: العلوم، االآداب، الرتبية، 

والرتبية البدنية. التعليم الفني واملهني يدخل 

ه��ذا النوع م��ن التعليم يف الربنام��ج العادي 

)الفن��ي( باملدار���س الثانوي��ة؛ حي��ث يدر���س 

الطال��ب ب�ش��يء م��ن الرتكي��ز امل��واد الفني��ة، 

ويتعل��م كيفي��ة ا�شتخ��دام احلا�ش��وب. وتت��اح 

للط��لب كذل��ك فر�ش��ة االلتح��اق باملعاه��د 

الفني��ة )البوليتكني��ك( التي تط��رح برناجمها 

على جزاأين، الي��وم الكامل والدرا�شة اجلزئية. 
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ويف اجل��زء االأول ينخ��رط الطال��ب يف الدرا�شة 

مل��دة ثلث �شن��وات يح�شل بعده��ا على درجة 

الدبل��وم، اأو عل��ى ال�شهادة بعد عام��ني. وتركز 

معاهد البوليتكنيك على التطبيقات والتدريبات 

داخل معاملها وور�شها اأو خارجها يف ميادين 

العم��ل واالإنت��اج ال�شناع��ي ومواق��ع االأن�شطة 

التجاري��ة. وت�شم��ل تخ�ش�شاته��ا وم�شاقاته��ا 

الدرا�شي��ة جماالت التقني��ات الزراعية، التقنية 

والبن��وك  ال�شف��ن  بن��اء  الهند�ش��ة،  الع�شوي��ة، 

التجارية.

اأم��ا برامج التدريب الفني االأخرى، فيدر�شها 

الطال��ب يف معاهد جمل�س التنمية االقت�شادية 

املعروفة هناك، مث��ل: املعهد الفرن�شي، املعهد 

االأمل��اين، املعه��د الفني الياب��اين. وتتوىل هذه 

املعاه��د تدري��ب الطلب يف جم��االت: ت�شميم 

برجمي��ات احلا�ش��وب، املعاجل��ات امل�شغ��رة، 

تطبيق��ات احلا�ش��ب، التكنولوجي��ا ال�شناعي��ة 

وغريها.

التعليم غري النظامي

امتد ن�ش��اط القطاع اخلا���س يف �شنغافورة 

اإىل اال�شتثمار يف جم��ال التعليم مثل غريه يف 

ج��ّل دول الع��امل، وا�شته��دف يف ه��ذا اجلانب: 

اإن�شاء موؤ�ش�ش��ات تعليمية واإدارتها على اأ�شا�س 

جتاري وربحي. ودخل��ت كذلك يف هذا الن�شاط 

الرتب��وي والتعليم��ي بع���س املنظم��ات غ��ري 

الربحية: دينية كانت اأو اجتماعية. 

وتلتزم جميع موؤ�ش�شات التعليم غري الر�شمي 

باالأنظم��ة اخلا�ش��ة بربام��ج ه��ذا الن��وع م��ن 

التعلي��م الت��ي حتدده��ا وزارة الرتبي��ة، بينم��ا 

ت��رتك للقط��اع اخلا���س واملنظم��ات املعني��ة 

مدار�شه��ا  يف  القب��ول  معاي��ري  و�ش��ع  مهم��ة 

واأنظم��ة الت�شجيل اخلا�ش��ة بها.كما تدخل يف 

مظلة التعليم غ��ري الر�شمي: املدار�س التكميلية 

التي تن�شئه��ا وتديرها املجتمع��ات الفنلندية، 

الرويجي��ة، ال�شويدي��ة واالإيطالي��ة. وتقت���رص 

برام��ج هذه املدار�س ع��ادة على عطلت نهاية 

االأ�شبوع، وفيها يلتحق الطلب بدورات ق�شرية 

الثقافي��ة  احلي��اة  اأمن��اط  ودرا�ش��ة  اللغ��ة  يف 

للمجتمع املعني.

ويب��داأ العام الدرا�ش��ي يف �شهر يناير من كل 

ع��ام، وينق�شم اإىل اأربع��ة ف�شول، مدة كل واحد 

منها ع�رصة اأ�شابيع. 

ويتمت��ع الط��لب بعطل��ة ملدة اأ�شب��وع واحد 

خ��لل الف�شل��ني الث��اين والثال��ث، ث��م عطل��ة 

ملدة �شه��ر يف منت�شف الع��ام الدرا�شي، و�شهر 

ون�ش��ف ال�شهر تقريب��ًا يف نهاية الع��ام. ويبداأ 

اليوم الدرا�شي وفق التقومي املعتاد يف ال�شاعة 

ال�شابع��ة والن�شف �شباحًا للف��رتة االأوىل التي 

متت��د اإىل الواحدة بعد الظه��ر، بينما تبداأ الفرتة 

يف  وتنته��ي  الواح��دة،  ال�شاع��ة  يف  الثاني��ة 

ال�شاد�شة والن�شف م�شاًء.

اأم��ا املناهج فتقع �شم��ن م�شوؤوليات الق�شم 

الفني ب��وزارة الرتبي��ة ومهماته، فه��و م�شئول 

ع��ن مراجعتها وتعديلها وفق معطيات الع�رص، 

ومب��ا يتنا�ش��ب م��ع متطلب��ات التنمي��ة يف كل 

م�شاراته��ا. وُيعن��ى كذل��ك بتحدي��د املق��ررات 

االأ�شا�شي��ة واالختياري��ة يف كل مدار�س البلد، 

م��ع اإع��داد تو�شي��ف له��ا، وبي��ان الأهدافه��ا، 

وتوجيهات ومقرتحات حول طرائق تدري�شها. 

ويف ه��ذا املنح��ى تت��اح للمعلم��ني حري��ة 

اختيار املقررات التي تلبي احتياجات طلبهم، 

تطوي��ر  معه��د  ب�رصوح��ات  اال�شتئنا���س  م��ع 

املناه��ج الت��ي يزودهم به��ا ح��ول اال�شتخدام 

املنا�ش��ب للم��واد قب��ل تطبيقها، وع��لوة على 

هذا يتوىل املعهد تدريب املعلمني، قبل اخلدمة 

ويف اأثنائها � فيما يتعلق باملناهج امل�شتحدثة 

بغر���س م�شاعدته��م يف ا�شتيع��اب التغي��ريات 

التي طراأت عليها. 

وبخ�شو���س مناه��ج التعليم الثان��وي؛ فاإن 

طلب ال�شف��ني االأول والث��اين يف الربناجمني 

اخلا���س وال�رصي��ع يدر�ش��ون منهج��ًا م�شرتكًا 

االأم،  اللغ��ات  اإح��دى  االإجنليزي��ة،  اللغ��ة  يف: 

الريا�شي��ات، العل��وم العام��ة، االأدب، التاريخ، 

الت�شمي��م  واحل��رف،  الفن��ون  اجلغرافي��ا، 

والتكنولوجي��ا اأو االقت�ش��اد املن��زيل، ويوؤدي 

الطلب امتحانًا يف كل هذه املواد. 

وباالإ�شافة اإىل ذل��ك يدر�شون مواد تثقيفية 
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وتاأهيلية دون اأن يقّوموا بامتحان يف نهايتها، 

وت�شم��ل: الرتبي��ة الوطنية واالأخلقي��ة، الرتبية 

الريا�شية، املو�شيقى. 

وتت��اح للطال��ب املتف��وق اأو املتمي��ز فر�شة 

اختياري��ة لدرا�ش��ة لغ��ة ثاني��ة كالفرن�شي��ة اأو 

االأملانية اأو املاالوية. 

ويف ال�شفني الثال��ث والرابع: يدر�س الطالب 

م��واد اأ�شا�شية ت�شم��ل: اللغ��ة االإجنليزية، اإحدى 

اللغ��ات االأم، م��ادة علمي��ة واأخ��رى يف العلوم 

االإن�شاني��ة. وتتهي��اأ ل��ه بجانب ذل��ك اأربع مواد 

اختيارية تنا�شب قدراته واهتماماته.

ن�شاطات غري �شفية

ته��دف الن�شاط��ات غ��ري ال�شفي��ة اإىل ثلث��ة 

اأمور،االأول: الرتويح عن التلميذ، الثاين: تطوير 

روح اجلماع��ة والقي��م االجتماعية واحل�شارية 

املرغوبة، مثل االإح�شا���س بامل�شوؤولية، الثالث: 

تطوي��ر الذات ع��ن طريق تنمي��ة احل�س اجلمايل 

وغريه من ال�شفات ال�شخ�شية املرغوبة.

ويبداأ االنخ��راط يف الن�شاط��ات غري ال�شفية 

يف ال�شف الرابع االبتدائي، وامل�شاركة يف هذه 

املرحلة اختيارية. 

اأم��ا يف املرحل��ة الثانوي��ة ف��اإن امل�شارك��ة 

اإلزامي��ة حيث على كل طال��ب اأن يختار ن�شاطًا 

اأ�شا�شيًا واحداً عل��ى االأقل، وله اأن يكون ن�شاطًا 

ثقافي��ًا )كاجلوقة الع�شكرية اأو الرق�س القومي( 

اأو اأن يك��ون ن�شاطًا بدنيًا )ككرة القدم اأو ال�شلة( 

اأو اأن ين�شم اإىل ناٍد للهوايات )كنادي الكمبيوتر 

اأو جماعة الت�شوير(.

ر�شوم مدر�شية

يف  جماني��ة  الدرا�ش��ة  املدر�شي��ة  الر�ش��وم 

املرحلة االبتدائية.

اأما يف املرحلة الثانوية فيدفع الطالب مبلغ 

خم�ش��ة دوالرات �شنغافوري��ة يف ال�شهر )حوايل 

4 دوالر اأمريك��ي(. وهذا املبلغ له قيمة معنوية 

فق��ط، وه��ي حت�شي���س الطال��ب واأهل��ه باأهمية 

طل��ب العلم و���رصورة احلر�س وب��ذل اجلهد يف 

حت�شيل��ه، ولذا فاإن دفعه ه��ذا الر�شم تعبري عن 

حر�شه وحر�س اأهله.

ومع ذلك، فاإن االأهايل يدفعون ر�شومًا اأخرى 

تغطي جزءاً من كلفة املعدات والربامج اخلا�شة 

التي قد تكون يف مدار�شهم. 

وُيعف��ى الطلبة املحتاجون م��ن هذه الر�شوم 

بع��د اأن يتقدم��وا ل��وزارة الرتبي��ة مبين��ني عدم 

قدرتهم على دفعها.

�شحة الطفل

يرتك��ز تق��دمي اخلدم��ة الطبي��ة للطف��ل من��ذ 

والدت��ه يف املرك��ز ال�شحي القري��ب من منزله، 

واخلدم��ة ال�شحية املقدم��ة يف املدار�س قليلة، 

واأهمها:� وجود عي��ادة خا�شة للأ�شنان يف كل 

مدر�شة ابتدائي��ة، وهذه العيادة جمهزة بكر�شي 

اأ�شن��ان واأجه��زة للتعقي��م، وتديره��ا ممر�ش��ة 

مدرب��ة تفح���س جميع ط��لب املدر�شة مرة كل 

�شت��ة اأ�شهر )مبع��دل 30 طالبًا اإىل 35 طالبًا يف 

الي��وم( ويح�رص اإىل هذه العي��ادة طبيب اأ�شنان 

م��رة كل �شه��ر لينظ��ر يف احل��االت التي حتتاج 

اإىل عناية اأكرب، وقد يح�رص الطبيب يف اأي وقت 

عندما تدع��و احلاجة، وت�شتلم املمر�شة مرتبها 

من وزارة ال�شحة، ولي�س لهذه العيادة اأي ن�شاط 

اآخر غ��ري علج االأ�شنان م��ن الناحية العلجية 

والوقائية، كم��ا اأن هذه العيادة تخدم املدار�س 

الثانوية القريبة.

 يوج��د كذل��ك عي��ادات اأ�شن��ان متنقل��ة على 

�شيارات تقدم اخلدمة لبع�س املدار�س الثانوية، 

وتقوم بذلك ممر�شة مدربة.

وال توجد غرف خا�شة للإ�شعاف يف املدار�س 

ال�شنغافوري��ة، ولكن توجد جتهيزات طوارئ يف 

جمي��ع املخت��ربات،  وعن��د مر�س اأح��د الطلب 

ي�شتدع��ى ويل اأم��ره ويطل��ب من��ه عر�ش��ه على 

املركز ال�شح��ي، وعندما تكون احلالة اإ�شعافية 

ي�شتدع��ى االإ�شع��اف،  ويوجد فري��ق طبي يزور 

املدر�ش��ة مرة واح��دة يف ال�شنة لفح�س الطلب 

يف املدار�س االبتدائية
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حول الدرا�شات والبحوث 

العلمية يف التنوع 

احليوي ودوره يف اإدامة 

التوازن البيئي 

تقرير / حممد خلفان 
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للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  نظم��ت    

والثقافة والعلوم بالتعاون مع املنظمة االإ�شلمية 

للرتبية والعلوم والثقافة، واملركز الوطني للبحث 

املي��داين يف جم��ال حف��ظ البيئ��ة التاب��ع لدي��وان 

الب��لط ال�شلط��اين حلقة عم��ل �شب��ه اإقليمية حول 

الدرا�ش��ات والبح��وث العلمية يف التن��وع احليوي 

ودوره يف اإدام��ة التوازن البيئي مابني الفرتة 21 

اىل 23 نوفم��رب 2012م، ا�شتم��رت احللق��ة ثلثة 

اأي��ام، و�شارك فيها ال�شلطنة وت�شع دول عربية هي 

االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، واالأردن، والبحرين، 

وقط��ر، والكوي��ت، ولبن��ان، وال�شعودي��ة، وم���رص، 

و�شوري��ا. نبح��ر ع��رب ه��ذا اال�شتط��لع يف احللقة 

االإقليمية.  

اأوراق عمل 

ت�شمن��ت احللقة اإلق��اء العديد م��ن اأوراق العمل 

العلمي��ة  والبح��وث  الدرا�ش��ات  ح��ول  العلمي��ة 

واالإجراءات التطبيقي��ة التي مت اإجنازها يف الدول 

امل�شارك��ة حول التنوع احليوي ودوره يف احلفاظ 

على التوازن البيئي. 

اجلل�شة االأوىل 

وق��د تناول��ت احللق��ة يف جل�شته��ا االأوىل ع��دة 

اأوراق عم��ل، وجاءت الورقة االأوىل بعنوان )اأهمية 

التنوع احلي��وي ودوره يف املحافظة على التوازن 

البيئي و�شمان حماية البيئة البحرية وال�شاحلية( 
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قدمها الدكتور عبد اللطيف يو�شف من �شوريا. عرف الدكتور يف ورقته التنوع 

احليوي والتوازن البيئي، وتناول مو�شوع اأهمية التنوع احليوي والزراعي يف 

�شوريا، حيث و�شح التناق�س ال�شديد يف االأنواع واالأ�شناف احليوية واحلاجة 

ال�شديدة لدرا�شات خم�ش�شة موحدة لهذه االأنواع يف كل بلد، واأ�شار اإىل الفوائد 

العديدة للتن��وع احليوي، واأكد الدكتور على اأهمية االأنظمة الزراعية التقليدية 

يف املحافظ��ة عل��ى التنوع احلي��وي، كما حتدث عن متي��ز التنوع احليوي يف 

�شاحل �شوريا،واأ�شار اإىل اأهمية التوعية واإن�شاء مزيد من املحميات الطبيعة. 

اجلل�شة الثانية 

قدم��ت يف اجلل�شة الثانية ورقة بعنوان خماطر التلوث على التنوع احليوي 

يف البحري��ن قدمه��ا الدكت��ور حمود عب��د اهلل نا�رص حيث حتدث��ت الورقة عن 

ال�شغوط��ات البيئي��ة وكيفي��ة علجه��ا، وهدف��ت الورقة اإىل ح���رص ال�شغوط 

البيئية التي يت�شبب فيها االإن�شان والتي توؤثر بدورها على الكائنات القاعية، 

كما تطرقت الورقة لبع�س الدرا�شات البحرينية التي تو�شح اأن عدد الكائنات 

القاعي��ة ب��داأ بالتناق�س ب�ش��كل كبري من 350 ن��وع اإىل 270 نوع وذلك على 

ح�ش��اب التن��وع والكمي��ة، وعددت الورق��ة �شت عوام��ل لل�شغوط��ات البيئية، 

وق��دم الدكتور اقرتاح��ات حمددة للحفاظ على البيئة منه��ا: اإن�شاء املحميات 

البحري��ة، واحلفاظ عل��ى التكوين البيئي مثل جزيرة حوار، و�شن الت�رصيعات ، 

واأهمي��ة التقييم البيئي امل�شتم��ر، ويف اخلتام اأكدت الورقة على اأهمية البحث 

العلمي للحفاظ على الكائنات القاعية وكذلك �رصورة تبادل اخلربات العلمية 

بني الدول. 

وق��دم الدكتور خال��د البلو�شي من االإمارات العربي��ة املتحدة ورقة بعنوان 

درا�شة جيولوجي��ة للظواهر احلرارية املوؤقتة يف البيئة ال�شحراوية والبحرية 

واأثره��ا يف التن��وع احلي��وي البحري، حي��ث ا�شتخ��دم فيها نظ��م املعلومات 

اجلغرافي��ة واال�شت�شعار عن بعد  لدرا�شة املي��اه اجلوفية وتفاعلها مع التنوع 

البيئ��ي احليوي، وحت��دث عن اأث��ر العوام��ل اجلولوجية )ال�ش��دوع( يف تغذية 

اخلزان��ات املائية اجلوفي��ة ال�شاحلية وتداخلها مع مياه البح��ر، واأثرها على 

التن��وع احليوي البح��ري، واقرتحت الورقة تكثيف الدرا�ش��ات البيئية للك�شف 

عن العلقة املتبادلة بني املياه اجلوفية، والبيئة ال�شاحلية. 

اأما الورقة الثالثة  فقد قدمها الدكتور علي بن �شعيد البلو�شي وكانت بعنوان 

البيئ��ة البحرية العمانية - احلالة وامل�شاكل واجلهود- حيث تعر�شت الورقة 

لثلث��ة حم��اور رئي�شية هي: حمددات البيئة البحري��ة، وحالة البيئة البحرية، 

وم�شاكل البيئة البحرية العمانية، كما حتدثت عن اجلهود املبذولة للمحافظة 

عل��ى البيئة البحري��ة وا�شتدامتها. ومن خ��لل االأوراق املقدمة اجتمعت جلنة 

�شياغ��ة التو�شي��ات واقرتحت : رف��ع م�شتوى التع��اون االإقليمي والدويل يف 

جمال البحوث والتكنولوجي��ا الهادفة ل�شون موارد التنوع احليوي، وتكثيف 

درا�ش��ات تقيي��م االأثر البيئ��ي ) )EIAواحلفاظ على التن��وع احليوي البحري 

قب��ل واأثناء وبعد تنفي��ذ اأي عمليات ردم بحرية، وتفعي��ل الت�رصيعات البيئية 

واالتفاقيات الدولية واالإقليمية ون�رص الوعي والتثقيف البيئي، واإعادة تدوير 

املي��اه العادم��ة من حمط��ات حتلية ماء البح��ر، واإن�شاء مرك��ز اإقليمي الإدارة 

املحمي��ات الطبيعية خا�شًة تلك  املتعلقة بالتن��وع احليوي البحري، وتفعيل 
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واملحا�شب��ة  والرقاب��ة  اجل��دوى  مفاهي��م 

البيئي��ة عند تنفيذ امل�شاري��ع التنموية على 

البيئات ال�شاحلية. 

اجلل�شة الثالثة 

ويف اجلل�ش��ة الثالث��ة ق��دم الدكت��ور عبد 

اللطيف يو�شف الورقة االأوىل وكانت بعنوان 

التغ��ريات املناخي��ة وتاأثرياته��ا املختلف��ة 

ال�شاحلي��ة والبحري��ة و�شب��ل  البيئ��ة  عل��ى 

مواجهته��ا، وق��د تناول��ت الورق��ة تعري��ف 

املناخ، وعنا�رصه، واأثر الن�شاط الب�رصي يف 

حدوث بع���س التغ��ريات املناخية وخا�شة 

ظاه��رة االحتبا���س احل��راري. كم��ا تطرقت 

احلم�ش��ي  واملط��ر  ال�شبخ��ان،  لظاه��رة 

وم�شدره وتاأثريه على االأر�س واملحيطات. 

وتناولت غاز االأوزون واالأ�شباب التي توؤدي 

ال�شتنزاف��ه. واأو�ش��ت بعدد م��ن التو�شيات 

منه��ا: احرتام االتفاقي��ات اخلا�شة بالتغري 

املناخ��ي، و دع��م البح��ث العلم��ي لتوف��ري 

م�شادر للطاقة البديلة واحرتام ال�شجرة . 

وق��دم الدكت��ور مع��روف خل��ف الورق��ة 

الثاني��ة التي كانت بعن��وان التنوع احليوي 

يف خلي��ج العقب��ة ب��االأردن، وحتدث��ت ع��ن 

جغرافية خلي��ج العقبة، حيث اأ�شارت اإىل اأن 

طوله يبلغ 180 كم وعر�شه 26 كم ومتو�شط 

عم��ق 800م اإال اأنه يتميز بال�شحالة ن�شبيا 

عن��د م�شي��ق ت��ريان 200م وتط��ل االأردن 

عل��ى اخلليج بواجهة قدره��ا 27 كم. وي�شم 

خلي��ج العقبة نح��و 33 نوعا م��ن الطحالب 

و�شبع��ة اأنواع من االأع�ش��اب البحرية، ونحو 

219 نوع��ا م��ن املرج��ان، و509 نوعا من 

االأ�شماك منه��ا الغ�رصوفي��ات والعظميات. 

وق��د �شنف��ت الورق��ة البيئ��ات الت��ي تعي�س 

فيه��ا االأ�شماك حيث يعي���س ما ن�شبته %50 

منه��ا يف نطاق ال�شع��اب املرجانية. و%80 

منه��ا يعي���س يف الق��اع و20% يف املناطق 

ال�شحلة. وي�شاهم التنوع االإحيائي باخلليج 

يف ازدهار ال�شياحة من خلل الغو�س  مما 

ي�شاهم بن�شبة كبرية يف الدخل القومي. 

وق��دم الدكت��ور حم��د بن حمم��د الغيلين 

الورق��ة الثالث��ة وج��اءت بعن��وان التغريات 
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البيئي��ة واأثرها على التن��وع االإحيائي يف املياه 

العماني��ة، حي��ث اأ�شارت الورق��ة اإىل متيز البحار 

العمانية بتنوعها الكبري، فعمان تطل على ثلثة 

بح��ار متنوع��ة البيئ��ات والظ��روف اجلغرافي��ة: 

اخللي��ج العرب��ي وبحر عم��ان وبحر الع��رب، هذا 

التن��وع يف البحار ي�ش��اف اإليه التغ��ري امل�شتمر 

يف التيارات املائية الباردة التي تاأتي يف ف�شل 

اخلري��ف م��ن بح��ار بعيدة مث��ل: غ��رب ا�شرتاليا 

اإىل �شواط��ئ عم��ان املطلة على بح��ر العرب، مما 

ي��وؤدي اإىل تغ��ري املناخ يف تل��ك املنطقة وي�شبب 

ما يع��رف علميا بظاه��رة التقلي��ب. اإن التيارات 

واجلنوبي��ة  �شت��اًء  الغربي��ة  ال�شمالي��ة  البحري��ة 

الغربي��ة �شيف��ا حتم��ل يف طياته��ا مزي��دا م��ن 

التاأث��ري والتمي��ز يف البيئ��ة البحري��ة العماني��ة، 

وقد تنوع��ت قيعان البح��ار يف ال�شلطن��ة لت�شمل 

بيئ��ات ال�شع��اب املرجاني��ة وال�شخ��ور والرمال 

واجلبال يف مواقع عميقة من البحار، هذا التنوع 

واالخت��لف يف قيع��ان البح��ار اأدى اإىل تن��وع 

كب��ري وفري��د يف الكائنات البحري��ة و العديد من 

ال�شعاب املرجاني��ة املختلفة االأ�ش��كال واالألوان 

واالأحج��ام، باالإ�شاف��ة اإىل التن��وع يف العوال��ق 

النباتية واحليوانية الدقيق��ة واالأع�شاب البحرية 

واأ�شجار القرم، ه��ذا باالإ�شافة اإىل التنوع الكبري 

يف االأ�شم��اك والرخويات والق�رصيات وال�شلحف 

البحرية واحليتان والدالفني. 

اجلل�شة الرابعة 

يف اجلل�ش��ة الرابعة ق��دم الدكتور �رصيف فتوح 

الورقة االأوىل وكانت بعنوان تاأثري ال�شياحة على 

التن��وع احلي��وي باملناط��ق ال�شاحلي��ة – درا�شة 

حال��ة ع��ن ح��ادث تعر���س ال�شائح��ني لهجمات 

اأ�شماك القر�س ب�رصم ال�شيخ مب�رص 2010وخل�شت 

الدرا�شة للآتي:���رصورة عمل م�شح دوري �شهري 

ملعرف��ة اأن��واع اأ�شماك القر���س و اأماكن جتمعها، 

اإطع��ام  بع��دم  والغوا�ش��ني  ال�شائح��ني  واإل��زام 

االأ�شم��اك لع��دم اإثارته��ا، والتعام��ل بح��ذر م��ع 

ال�شع��اب املرجاني��ة حتى ال تت��م اإ�شابتهم حيث 

اإن رائحة الدم تث��ري اأ�شماك القر�س، واإلزام القرى 

ال�شياحي��ة بعم��ل اأب��راج مراقبة �شاطئي��ة مزودة 

مبراقب��ني يت��م تدريبهم ملراقب��ة حرك��ة اأ�شماك 

القر�س ور�شدها. 
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قدمه��ا  الت��ي  الثاني��ة  الورق��ة  وج��اءت 

الدكتورميلد فخري بعن��وان تاأثري ال�شياحة 

عل��ى البيئ��ة ال�شاحلي��ة يف لبن��ان، واأ�شارت 

الورق��ة اإىل اأن لبن��ان دول��ة رائ��دة يف جمال 

ال�شياح��ة بني البل��دان املجاورة ل��ه، ولديها 

من املقوم��ات ال�شياحية املتميزة ما يوؤهلها 

لتك��ون يف مقدمة مقا�شد اجل��ذب ال�شياحي، 

فه��ي بل��د كل املوا�ش��م ال�شياحي��ة، وت�ش��كل 

املناطق ال�شاحلي��ة اللبنانية على مدار اأ�شهر 

ال�شن��ة اجل��اذب االأك��رب لل�شي��اح مل��ا تقدم��ه 

من ن�شاط��ات خمتلفة، كما تنت���رص ال�شواطئ 

ال�شاح��ل  الرتفيهي��ة عل��ى ط��ول  ال�شياحي��ة 

اللبن��اين و ه��ي ت�شتم��ل عل��ى جمي��ع اأن��واع 

االأن�شطة، وبالرغم من اعتبار ال�شياحة اإحدى 

الدعائ��م الرئي�شي��ة للقت�شاد اللبن��اين، فاإنه 

ميك��ن و�ش��ف اأثرها عل��ى البيئ��ة ب�شكل عام 

والبيئ��ة البحري��ة ب�ش��كل خا���س بالكارث��ة. 

فاالآث��ار الرئي�شي��ة للأن�شط��ة ال�شياحي��ة هي 

تدم��ري املوائ��ل ال�شاحلي��ة م��ن خ��لل اإن�شاء 

املنتجعات ال�شياحية مبا�رصة على ال�شواطئ 

واال�شتخدام الوا�ش��ع واملكثف لهذه ال�شواطئ 

من خلل ممار�شة خمتلف االأن�شطة ال�شاطئية 

والبحري��ة م��ن دون اأي �شواب��ط اأو رقاب��ة ، 

واأ�شافت الورقة اأن ال�شياحة ال�شاحلية توؤدي 

اإىل ا�شتنزاف وتلوث املوارد الطبيعية، ويكمن 

اأ�شا���س امل�شكل��ة يف ع��دم وج��ود ت�رصيع��ات 

القوان��ني  تطبي��ق  �شعوب��ة  ويف  منا�شب��ة 

املوجودة. 

   وج��اءت الورق��ة الثالث��ة الت��ي قدمه��ا 

الدكتور حازم كراوي بعنوان  التلوث النفطي 

و�شب��ل اإزالت��ه م��ن �شط��ح املي��اه با�شتخدام 

م��واد ما�شة طبيعي��ة، حيث رك��زت الدرا�شة 

على حتديد زم��ن االمت�شا�س االأمثل وال�شعة 

االمت�شا�شية العظيمة لبع�س املواد طبيعية 

املن�ش��اأ اإ�شاف��ة اإىل رقائ��ق الب��ويل بروبلني 

امل�شنع��ة، بوج��ود ثلث��ة اأن��واع م��ن النفط 

اإىل  الورق��ة  واأ�ش��ارت  خمتلف��ة،  بلزوج��ات 

قدرة اإزالة النف��ط من �شطح مياه البحر ببنية 

املادة املا�ش��ة وخوا�س �شطحها اإ�شافة اإىل 

كمية النفط وخوا�شه وب�شكل خا�س لزوجته 

والت��ي تع��د العام��ل االأك��رث اأهمي��ة للق��درة 

االمت�شا�شي��ة للم��واد املا�ش��ة. كم��ا بين��ت 

الدرا�ش��ة اأن زيادة زم��ن االمت�شا�س ال يوؤثر 

عل��ى ال�شع��ة االمت�شا�شية للم��واد املدرو�شة 

بوج��ود نوعي النف��ط ذي اللزوج��ة ال�شعيفة 

ازدادت  MV(، بينم��ا  )LV و  واملتو�شط��ة 

ال�شع��ة االمت�شا�شية لهذه امل��واد عند زيادة 

زمن االمت�شا�س اإىل 30 دقيقة بوجود النفط 

الع��ايل اللزوج��ة  HV. كما اأ�ش��ارت الورقة 

اإىل جتاوز القدرة االمت�شا�شية خليوط الذرة 

ال�شفراء القدرة االمت�شا�شية للمواد الطبيعية 

االأخرى،حيث �شجلت رقائ��ق البويل بروبلني 

اأعل��ى �شعة امت�شا�شية، وتب��ني هذه النتائج 

اإمكانية ا�شتبدال املواد امل�شنعة امل�شتخدمة 

الإزالة النفط يف �شوريا مبواد طبيعية �شديقة 

للبيئة وذات �شعة امت�شا�شية عالية ن�شبيًا. 

اجلل�شة اخلام�شة 

ج��اءت الورقة االأوىل الت��ي قدمها االأ�شتاذ 

عل��ي ح�شن فت��ح اهلل بعنوان خماط��ر التلوث 

احلي��وي يف الكوي��ت، وحتدث��ت ع��ن خماطر 

البيئ��ة  يف  احلي��وي  التن��وع  عل��ى  التل��وث 

البحري��ة وال�شاحلية اأ�شباب��ه وطرق معاجلته 

ومن اأهمها: ت�شييد املدن ال�شكنية وال�شناعية 

واملن�شاآت النفطية وال�شياحية على ال�شواحل، 

كما حتدثت عن اأنواع التلوث، وتعر�شت الآثار 

التلوث على البيئ��ة البحرية وال�شاحلية واأهم 

احللول املنا�شبة ملعاجلتها. 

وقدم الورقة الثانية الدكتور يو�شف �شوقي 

يو�شف من جامع��ة ال�شلطان قابو�س وجاءت 

بعن��وان اال�شت�شعار من بع��د ودوره يف ر�شد 

ال�شع��اب املرجاني��ة واالأخط��ار البيئية التي 

تهدده��ا يف خلي��ج م�ش��رية ب�شلطن��ة عمان، 

وتناولت الورقة ال�شعاب املرجانية وتوزيعها 

يف الع��امل وعلى �شواح��ل ال�شلطنة، والظروف 

واأ�ش��ارت  لتكوينه��ا.  املنا�شب��ة  اجلغرافي��ة 

الورقة اإىل اأن ال�شع��اب املرجانية يف �شلطنة 

عمان توج��د يف اأربعة اأماك��ن منها ال�شاحل 

ال�شخري للمنطقة ال�رصقية يف خليج م�شرية 

وال�شواطئ اجلنوبية لرب احلكمان. كما اأ�شارت 
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اإىل ا�شتخ��دام اال�شت�شع��ار من بع��د يف الك�شف 

ع��ن وجود ال�شعاب املرجانية حيث طبقت تلك 

التقني��ة يف خليج م�شرية ع��ن طريق ا�شتخدام 

 ETM  املرئي��ات الف�شائية الرقمية من نوع

،و برام��ج خا�ش��ة بتحليله��ا حي��ث مت ر�ش��د 

ث��لث طبق��ات اأ�شا�شي��ة لل�شع��اب املرجانية. 

كم��ا ا�شتخدم��ت اأي�شا يف حتدي��د زحف رمال 

ال�رصقي��ة عل��ى ال�شع��اب املرجاني��ة يف خليج 

م�شرية وطمر اأجزاء منها مما يهدد بتدمريها. 

وبع��د اجتماع جلنة �شياغ��ة التو�شيات حول 

االأوراق املقدم��ة اقرتح��ت م��ا يلي:حث الدول 

االإ�شلمي��ة املوقع��ة عل��ى اتفاقي��ات التغ��ري 

املناخي باإ�ش��دار تقارير خا�ش��ة باأثر التغري 

املناخ��ي عل��ى البيئ��ة، دع��م البح��ث العلم��ي 

لتوف��ري م�ش��ادر للطاق��ة البديل��ة، و���رصورة 

مراع��اة البعد البيئ��ي قبل تنفي��ذ امل�رصوعات 

ال�شياحي��ة على البيئة ال�شاحلية، واإن�شاء مركز 

اإقليمي لتوثيق التنوع احليوي البحري، واإعداد 

خط��ة اإ�شرتاتيجي��ة الإدارة البيئ��ات البحري��ة، 

ومراقبة تطور الظاه��رات البيولوجية اخلطرة 

مثل امل��د االأحم��ر، وو�شع خط��ط اإ�شرتاتيجية 

الإدارة ال�شعاب املرجانية، وا�شتخدام التقنيات 

احلديثة ) اال�شت�شعار من بعد- نظم املعلومات 

اجلغرافية( لعمل م�ش��ح �شامل ملكونات البيئة 

البحري��ة، واإيجاد م�شاري��ع بحث م�شرتكة بني 

كافة العلوم املهتمة بالبيئات ال�شاحلية. 

اجلل�شة ال�شاد�شة

التن��وع  بعن��وان  االأوىل  الورق��ة  وج��اءت 

احليوي ودوره يف اإدارة الرثوة ال�شمكية قدمها 
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الدكتور�شع��ود بن م�شلم اجلفيلي، حتدث فيها عن 

النظ��ام البيئ��ي ومكوناته، وع��ن التنوع احليوي 

ال��ذي يعد ج��زءا من النظام البيئ��ي وعن التباين 

يف ع��دد الكائن��ات احلي��ة ويف وح��دة جغرافي��ة 

حم��ددة، وهدفت الورقة اإىل تق��دمي درا�شة �شاملة 

للأ�شن��اف ال�شمكي��ة التي مت ر�شده��ا والتعرف 

عليه��ا يف البيئة البحري��ة العمانية ، حيث يوجد 

1179 �شنف من االأ�شماك وبن�شب وجود خمتلفة، 

كما تطرقت الورقة اإىل فرتات منع ال�شيد واإعادة 

تاأهي��ل الت��وازن احلي��وي البيئ��ي، وحتدث��ت عن 

اأ�ش���س التعامل مع اأنظمة البيئة ، وتناولت جدول 

التنب��وؤات ال��ذي ال يعط��ي �ش��ورة ل�شيناريوهات 

مع��دالت ال�شي��د وتاأثريها عل��ى النظ��ام البيئي 

وخمزونات االأ�شماك االأخرى. 

وكانت الورقة الثانية بعنوان التنوع االإحيائي 

يف بحار �شلطن��ة عمان قدمها الدكتور جمعة بن 

حممد املعمري، تناولت الورقة عدة حماور اأهمها: 

تق��دمي عن التن��وع االحيائي يف بح��ار ال�شلطنة، 

والتعري��ف مب���رصوع التن��وع ال�شمك��ي بطريق��ة 

منهجي��ة علمية،  وخل�شة النتائ��ج التي تو�شل 

اإليه��ا امل���رصوع، ثم تطرق��ت لبع���س التو�شيات 

الت��ي خرج��ت بها الورق��ة وهي: احلاج��ة لو�شع 

برنام��ج ت�شنيفي ي�شم��ل ر�شد جمي��ع الكائنات 

البحرية وو�شع قاعدة بيانات والتدريب امل�شتمر 

للباحث��ني، واأهمي��ة الت�شني��ف الوظيف��ي للأمن 

البيولوجي يف ال�شلطنة، وبناء تدريب كوادر فنية 

متخ�ش�ش��ة يف علم الت�شني��ف وحفظ املجاميع، 

ور�ش��م اإ�شرتاتيجية وطنية قابل��ة للتنفيذ ملراقبة 

التن��وع احلي��وي ودرا�ش��ة املتغ��ريات  تط��ورات 

البيئية وتاأثرياتها على املوارد البحرية. 

وج��اءت الورقة الثالثة بعنوان  بحوث جمعية 

البيئ��ة العماني��ة املتعلقة باحليت��ان يف �شلطنة 

عم��ان قدمه��ا الدكت��ور روبرت بالدوب��ني، حيث 

تناول��ت الورق��ة ع��دة حم��اور منه��ا: التعري��ف 

بجمعي��ة البيئة العماني��ة واأهدافها ون�شاطاتها ، 

وم�رصوع درا�شة احليتان املوجودة مبياه ال�شلطنة  
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وت�شني��ف اأنواعه��ا، والدرا�ش��ة  امليداني��ة 

م��ن  اكت�شف��ت  و�شجل��ت  الت��ي  ال�شنوي��ة 

4-6 اأن��واع م��ن احليت��ان ومت ت�شويره��ا 

وت�شنيفها، وتتبع تلك االأ�شناف من حيث 

تنقله��ا اأو هجرته��ا اأو موا�ش��م تكاثرها اأو 

االأمرا���س الت��ي ت�ش��اب به��ا واأعماره��ا، 

ونفوق احليتان واأخذ عينات منها للدرا�شة 

وحماول��ة معرفة اأ�شباب النف��وق، ودار�شة 

الدولف��ني، ور�ش��م اأطل���س يو�ش��ح اأماك��ن 

تواج��د تلك احليت��ان والدالف��ني واأعدادها 

واأنواعه��ا وذل��ك لتتبعها واحلف��اظ عليها 

كج��زء م��ن املنظوم��ة البيئي��ة العماني��ة 

البحرية لل�شلطنة 

اأهداف 

اجلدي��ر بالذك��ر اأن تنظيم احللق��ة ياأتي 

يف اإط��ار اجله��ود احلثيث��ة لدع��م التنمي��ة 

امل�شتدامة يف الدول االأع�شاء باالإي�شي�شكو 

الرئي�شي��ة  املقوم��ات  اأب��رز  باعتباره��ا 

للتنمي��ة ال�شامل��ة الت��ي ت�شعى ه��ذه الدول 

اإىل حتقيقه��ا خدم��ة لتطوي��ر جمتمعاته��ا 

وتقدمه��ا وحتقيق م�شتويات اأف�شل للعي�س 

الأبنائها. 

كم��ا هدف��ت احللق��ة اإىل دع��م وت�شجيع 

اإىل املحافظ��ة عل��ى  الرامي��ة  ال�شيا�ش��ات 

ال�شاحلي��ة  البيئ��ة  يف  احلي��وي  التن��وع 

والبح��ار كاأ�شا�س ل�شم��ان التوازن البيئي 

الدرا�ش��ات  وت�شجي��ع  ودع��م  ودميومت��ه، 

والبحوث العلمية يف جمال مراقبة البحار 

واملحيطات واملناطق ال�شاحلية وما يحيط 

به��ا م��ن اأخطار وك��وارث، وتنمي��ة الوعي 

باأهمي��ة تر�شيد ا�شتخدام املوارد يف البيئة 

ال�شاحلية والبحرية، وح�شن ا�شتخدامها يف 

امليدانني االجتماعي واالقت�شادي �شمانا 

لدميومته��ا وا�شتمراره��ا، وو�ش��ع برام��ج 

هادف��ة واآليات عمل وا�شح��ة لبناء ثقافة 

بيئية تعزز �شلوك االأفراد واجلماعات جتاه 

البيئ��ة، وتب��ادل اخل��ربات والتج��ارب بني 

ال��دول االأع�ش��اء مبنظم��ة االإي�شي�شك��و من 

خ��لل ما اأجنزته من درا�شات وبحوث وما 

اتخذته م��ن اإجراءات فعلية حلماية التنوع 

البيئ��ي.  الت��وازن  عل��ى  احلي��وي حفاظ��ا 

وت�شته��دف خرباء يف جمال البيئة والعلوم 

البحري��ة  من دول اخللي��ج العربي و�شوريا 

واالأردن واجلمهورية امل�رصية. 

تو�شيات 

ويف اخلت��ام خرج��ت احللق��ة بالعدي��د 

من التو�شيات اأهمه��ا: الطلب من املنظمة 

العم��ل على اإن�شاء موق��ع اإلكرتوين يخت�س 

بالبح��وث والدرا�ش��ات البيئية يف املنطقة 

العربي��ة، والعم��ل عل��ى عق��د اجتماع��ات 

البيئ��ة  دوري��ة للمتخ�ش�ش��ني يف جم��ال 

يف  احلل��ول  واق��رتاح  املخاط��ر  لر�ش��د 

املنطق��ة العربي��ة، والطل��ب م��ن املنظم��ة 

مكافح��ة  ح��ول  تخ�ش�شي��ة  دورة  عق��د 

 Prosopis( البح��ري  الغ��اف  �شج��رة 

Juliflora( نظ��راً ملخاطرها البيئية يف 
منطقة اخلليج وخا�ش��ة يف �شلطنة عمان، 

ورف��ع م�شتوى التع��اون االإقليمي والدويل 

لدع��م الدرا�شات والبح��وث الهادفة ل�شون 

موارد التن��وع احليوي،وتفعيل الت�رصيعات 

البيئي��ة واالتفاقي��ات الدولي��ة واالإقليمية 

البح��ري  احلي��وي  التن��وع  عل��ى  حفاظ��ًا 

عن��د تنفي��ذ امل�شاري��ع التنموي��ة، وتفعيل 

واملحا�شب��ة  والرقاب��ة  اجل��دوى  مفاهي��م 

البيئي��ة ودرا�ش��ات تقيي��م االأث��ر البيئ��ي) 

EIA( عند تنفيذ امل�شاريع التنموية على 
البيئات ال�شاحلية، والعمل على تفعيل دور 

موؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين وهيئات��ه يف 

تنمية الوع��ي البيئي تعزيزا ل�شلوك االأفراد 

البيئ��ي ال�ش��وي وال�شلي��م، واإع��ادة تدوي��ر 

املياه امل�شرتجعة م��ن حمطات حتلية ماء 

البحر،  والعمل عل��ى تنفيذ م�شاريع بحثية 

م�شرتك��ة بني ال��دول املتج��اورة �شاحليًا، 

وتوظي��ف تقني��ات اال�شت�شع��ار ع��ن بع��د 

ونظم املعلومات اجلغرافية يف امل�شوحات 

ال�شاملة ملكونات البيئة ال�شاحلية، وتفعيل 

الوع��ي  ن���رص  يف  االإع��لم  و�شائ��ل  دور 

البيئي.
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اإعداد/ حميد علي

ظهرت يف العقدين 
املا�سيني تقنيات حديثة 

مازالت يف مرحلة 

التجربة والتطوير مكنت 

من ترجمة االإ�سارات 

الكهربائية والكيميائية 

التي تتبادلها 

الع�سبونات يف االأدمغة 

اإىل لغة مفهومة، واأثارت 

الت�ساوؤالت حول قدرة 

العلماء على ربط الدماغ 

باالآلة جدال فل�سفيا 

واأخالقيا عن مدى 

م�سوؤولية االإن�سان عن 

ت�رصفاته، فهناك من يرى 

يف هذا االإجناز تاأكيداً  

على اأن االأفكار ما هي اإال 

حوادث لها م�سببات كاأي 

حدث طبيعي اآخر، وهناك 

من اأ�سبح ي�سكك يف 

معنى االإدعاء اأن �سخ�سا 

ما م�سدرا لل�رص، اأو يف 

دقه اإطالق �سفة ال�رصير 

على اإن�سان، وي�سبه ذلك 

كمن يطلق �سفة �رصير 

على اإع�سار مثالً  اأو واد 

يفي�س ويغرق قرية اأو اأي 

ظاهرة طبيعية اأخرى .



يتك��ون الدماغ من ح��وايل 100 األف 

مليون خلي��ة ع�شبية ترتبط فيما بينها 

ع��ن طري��ق زوائ��د متت��د م��ن كل خلية 

مكّونة �شب��كات معقده تنق��ل االإ�شارات 

الكهربي��ة، وم�ش��ار كل اإ�ش��ارة كهربي��ة 

يح��دد  معين��ة  كيميائي��ات  ووج��ود 

اإدراك �ش��ورة معين��ة اأو �ش��وت مع��ني 

اأو فك��رة معين��ة، وهن��اك �شبك��ة معينة 

م��ن الع�شبونات تن�ش��ط عند التفكري يف 

�ش��ي حم��دد مث��ل عندم��ا تفك��ر اأو ترى 

تفاح��ة مثل،  وه��ذه املعلومات مت من 

قبل ربطه��ا باالإ�ش��ارات الكهربية التي 

ت�شلها عرب احلوا���س اخلم�شة. لقد بداأت 

تظه��ر اإمكانية  قراءة االأفكار عن طريق 

االأجهزة عندما جنح العلماء يف ت�شوير 

الدم��اغ اأثن��اء عمله ع��ن طري��ق تقنية 

 ،FMRI الرنني املغناطي�شي الوظيفي

وم��ن بداي��ة الت�شعيني��ات اأتاح��ت هذه 

التقنية فر�شة لفك طرق التوا�شل املعقد 

بني اأج��زاء الدم��اغ املختلف��ة، ويعتمد 

الت�شوير بالرنني املغناطي�شي الوظيفي 

على التغري يف تركيز ال�شكر واالأك�شجني 

وال��ذي يرتك اأث��راً يف ال�ش��ورة الناجتة 

ويدل على ن�شاط تلك الع�شبونات، ومن 

 
ً
املعل��وم اأن ه��ذا التغ��ري مرتب��ط اأي�شا 

باالإ�شارات الكهربية وبالتايل باالأفكار 

املتبادلة بني اأجزاء الدماغ املختلفة و 

باأع�شاء اجل�شم و املحيط اخلارجي، وقد 

توجت هذه البح��وث والتجارب مبقدرة 

الباحث��ني يف رب��ط الدماغ م��ع االآالت 

بعدة ط��رق مازالت تع��د بدائية، فقد مت 

رب��ط دماغ ف��اأر مث��ل بروب��رت جعلت 

ه��ذا الروبرت ق��ادرا عل��ى اإدراك مواقع 

اجل��دران والعوائ��ق وع��دم اال�شط��دام 

به��ا، كم��ا مت  اخ��رتاع عدة اأ�ش��كال من 

االأالت البدائي��ة لك�ش��ف االأف��كار خلل 

العق��د املا�شي عن طريق ق��راءة �شلوك 

تتبادله��ا  الت��ي  الكهربي��ة  االإ�ش��ارات 

مناطق الدماغ املختلفة ومقارنتها مع 

قاع��دة بيانات لدالالت تل��ك االإ�شارات، 

فمث��ل مكن��ت ه��ذه االآالت م��ن حتدي��د 

االأ�شي��اء الت��ي ي�شاهده��ا االأ�شخا�س اأو 

االأ�ش��وات التي كانوا ي�شتمع��ون لها اأو 

حتدي��د م��ا يتخيل��ون يف ه��ذه اللحظة 

عل��ى ���رصط اأن ه��ذه االأ�شي��اء موجودة 

يف قاع��دة البيان��ات، ب��ل اأن باإم��كان 

مث��ل هذه االأنظمة م��ن معرفة ما �شوف 

نفك��ر به حتى قبل اأن نعيه ب� 6 ثوان !!، 

ون�رصت جملة العلوم بتاريخ 18 اأكتوبر 

ع��ن متك��ن  فري��ق علمي 
ً
2010 مق��اال 

م��ن التحكم يف ذاك��رة فئ��ران والتاأثري 

عليه��ا لن�شي��ان ذكري��ات موؤمل��ة ع��ن 

طريق تعطيل بروتني معني يف الدماغ، 

ويدعي ه��ذا الفريق اأن باالإمكان تطوير 

ه��ذه الطريق��ة لت�شبح بب�شاط��ة تناول 

حب��ة تن�ش��ي ذك��رى معين��ة، ويقول��ون 

اأي�ش��ا اأن ذلك ق��د يق��ود اإىل قدرتنا يف 

خلق ذكريات جديدة.

م��ن جانب اآخر يثري فت��ح باب قراءة 

بحق��وق  املهتم��ني  خم��اوف  االأف��كار 

يف  االآن  االجت��اه  اإن  حي��ث  االإن�ش��ان، 

تطوي��ر اأالآت اأكرث دقة وه��و ما قد يتيح 

اإمكانية تطوي��ر اأنظمة لق��راءة االأدمغة 

قراءة تطفلي��ة، ولكن املدافعني يقولون 

اإن ه��ذا االإدع��اء يظه��ر غالب��ا م��ع اأي 

تقنية جدي��دة، واأن الكثري من التقنيات 

اأو  ال���رص  م��ن املمك��ن ا�شتخدامه��ا يف 

اخل��ري،  و ه��ذه البح��وث ال مف��ر عنه��ا 

يف �شبي��ل تطوير ع��لج اختلل الذاكرة 

مث��ل مر���س الزهامي��ر كما اأنه��ا تب�رص 

باخرتاع��ات جدي��دة �شت�شه��ل التعامل 

ونقل البيانات ب��ني االإن�شان واحلا�شب 

116



117

االآيل يف �شت��ى املج��االت، و�شيك��ون هذا 

مفي��دا ب�شكل خا���س ل��ذوي االحتياجات 

اخلا�شة، فقد ي�شاعد االأ�شخا�س امل�شابني 

با�شتخ��دام  التوا�ش��ل  يف  مث��ل  بال�شل��ل 

جه��از كمبيوت��ر م��زود مبرتج��م للأفكار، 

اأو ق��د ي�شاع��د يف حت�ش��ني التوا�ش��ل بني 

االأع�ش��اء واالآلية التي قد تركب يف اجل�شم 

مع الدماغ،وكمث��ال ي�شعى علماء بتمويل 

م��ن نا�شا يف تطوي��ر تكنولوجيا ت�شتخدم 

حالي��ًا للت�شوي��ر يف الف�ش��اء اخلارج��ي 

يف اإنت��اج ع��ني ا�شطناعية ق��د متكن من 

علج بع�س ح��االت فقدان االإب�شار، وهم 

بحاج��ة حالي��ا اإىل حت�ش��ني فه��م الدماغ 

للإ�ش��ارات الكهربائي��ة الت��ي تر�شله��ا له 

الع��ني اال�شطناعي��ة، حي��ث اإن التج��ارب 

التي �شبقت قد  جنحت يف اإي�شال �شورغري 

وا�شحة املعامل للمخ، ولكنها كانت كافية 

ملن��ح االأمل لفاقدي الب���رص للروؤية ب�شكل 

اأك��رث و�شوح��ًا يف امل�شتقب��ل القريب. من 

جه��ة اأخ��رى مته��د  اآالت ق��راءة االأف��كار 

الطري��ق ملعرف��ة اأعم��ق لكيفي��ة تخزي��ن 

اخللي��ا الع�شبي��ة للأف��كار والت��ي ت�شمل 

الذكريات القدمية و اإمكانية »تنزيلها« يف 

ذاكرة حا�شب اآيل يف امل�شتقبل !.

اأن  عل��ى  تعتم��د  االأف��كار  ك�ش��ف  اأالآت 

الفك��رة تن�ش��اأ م��ن �شل�شل��ة م��ن امل�شببات 

وه��ي ع��ادة »ُت�شب��ب« قب��ل اأن نعيه��ا يف 

نظامن��ا الع�شبي،ومعظ��م االأف��كار يب��دو 
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 م�شبق��ة 
ً
اأف��كارا  اأو  اأن له��ا �شبب��ا ع�شوي��ا 

متخ�شب��ة يف الدم��اغ وردت يف وقت ما من 

البيئ��ة اخلارجية،ويعتق��د  الكث��ريون حاليا 

اأن الع�شوائي��ة الت��ي تبدو يف ت��وارد االأفكار 

م�شدره��ا تعق��د وت�شابك جهازن��ا الع�شبي 

ومرون��ة تفاعل��ه م��ع امل�شبب��ات اخلارجية 

»�شخ�شيته«،وه��ذا  حت��دد  الت��ي  العدي��دة 

االكت�شاف يطرح الكث��ري من الت�شاوؤالت عن: 

م��ا هي ح��دود حتمي��ل م�شوؤولي��ة الفرد عن 

�شلوك��ه ؟ وه��ل ميك��ن اأن نطلق عل��ى اإن�شان 

اأو جمتم��ع باأن��ه م�ش��در لل���رص اإذا علمنا اأن 

طبيعية؟،فه��ذه  ال�شل��وك  له��ذا  امل�شبب��ات 

ترج��ح  احلديث��ة  واالإكت�شاف��ات  التج��ارب 

االإن�ش��ان  ب��اأن  القائل��ني  حج��ة  الحمال��ة 

م�ش��ري اأكرث مما هو خمري، حي��ث يبدو وكاأن 

امُلورث��ات وتاأث��ري املجتم��ع واالأ�رصة ه��ي 

التي تبن��ي »برنامج ت�شغيل« اأدمغتنا والذي 

ال نع��ي معظمه، وي�شبه ذل��ك مب�شغل النظام 

يف الكمبيوتر. 

الف��رد  م�شوؤولي��ة  م�شت��وى  تخفي���س  اإن 

ع��ن �شلوكه مينحنا ق��در اأكرب م��ن الت�شامح 

م��ع امل�شيئ��ني واملجرمني، الأن نق��ل م�شدر 

اإىل م�شبب��ات  ال�شخ���س  امل�شكل��ة م��ن ذات 

متع��ددة خارجي��ة  �شيجعلن��ا ن�شع��ى اأك��رث 

حللها واحدة تل��و االأخرى من م�شدرها بدال 

من الرتكي��ز على ت�شديد العقاب فقط كرادع، 

حف��ظ  يف  دوره  ننك��ر  اأن  الميك��ن  وال��ذي 

اال�شتقرار يف املجتمعات، وهنا تزداد اأهمية 

اال�شتمرار يف بحوث عل��وم الدماغ والوراثة 

واالجتم��اع واأهمية ن�رص ه��ذه املعارف من 

اأج��ل اإظهار مكامن اخلل��ل الذي متنع احلياة 

ال�شعي��دة للف��رد وتلب��ي متطلب��ات املجتمع 

كنظام يطمح لل�شتقرار واال�شتمرار.

 humaidvision@gmail.com
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حول العالم
إعداد:

محمد بن سليمان الرواحي

    انت�رصت يف الفرتة االأخرية ب�شكل كبري تقنية االأفلم ثلثية 

االأبعاد التي تتطل��ب )نظارة( خا�شة مل�شاهدة الفيلم ب�شكل 

جم�شم ومع زي��ادة انت�شارها اأ�شب��ح امل�شنعون يطورونها 

 كثريا وي�شممون كامريات وتلفزيونات ثلثية االأبعاد اأي�شا.

ولك��ن اأحدث درا�ش��ة قام به��ا مهند�شني �رصك��ة �شام�شوجن 

بالتع��اون م��ع باحث��ني جامع��ةCalifonia وج��دت اأن 

م�شاه��دة الفيدي��و واالأف��لم ثلثي��ة االأبعاد ت�شب��ب اإجهاد 

الع��ني والتعب، واأن االإقبال عليها ب�شكل كبري ي�شعف النظر 

ويجهد العني ب�شدة، باالإ�شاف��ة اإىل النتائج التي تو�شح اأن 

اأي فيدي��و 3D جع��ل النا���س غ��ري مرتاحني، ولك��ن اأف�شل 

طريق��ة لعر�شه��ا وتع��د اأقل ���رصرا تك��ون يف دور العر�س 

الكبرية ولي�س يف التلفاز اأو االأجهزة ال�شغرية.

ووج��د الباحث��ون اأي�ش��ا اأن العلقة بني عمق ال�ش��ورة والقرب من ال�شا�شة لعب��ت دورا يف ال�شغط 

على العني وات�شح من اال�شتبيانات املتعلقة اأن ا�شتخدامها لفرتات طويلة تتعب اأعينهم وت�شبب اآالم 

الرقبة والظهر وبالتايل يجب ا�شتخدامها يف اأ�شيق احلدود. 

الأفالم ثالثية الأبعاد ت�شبب الإجهاد للعني والأمل

 طور باحثون اأمرييكيون اختبار دم يحلل 9 موؤ�رصات حيوية 

ت�شاهم يف حتديد اإ�شابة املر�شى باالكتئاب بدقة كبرية.

 وق��ال املعد الرئي�س للبحث الدكتور جورج باباكو�شتا�س من 

م�شت�شفى ما�شا�شو�شت�س الع��ام: اإن اجلهود ال�شابقة تركزت على 

تطوي��ر اختبارات ت�شتند اإىل موؤ�رص دم اأو بول واحد، ولذا مل تكن 

النتيج��ة دقيقة اأو كافي��ة. من جهته قال امل�ش��ارك يف الدرا�شة 

ج��ون بيليلو: اإن بيولوجيا االكتئ��اب ت�شري اإىل اأن �شل�شلة �شديدة 

التعقي��د من التفاع��لت توجد بني الدم��اغ واملوؤ�رصات احليوية 

يف الدورة الدموية«.

واأو�ش��ح الباحث��ون اأن اختبار الدم املط��ور يف �رصكة »ريدج 

للت�شخي�ش��ات«، يقي�س 9 موؤ���رصات حيوية مرتبطة بعوامل مثل 

االلتهاب ومنو اخلليا الع�شبية والتفاعلت يف الدماغ املرتبطة 

بردة الفعل جتاه االإجهاد وغريها من الوظائف الرئي�شية.

باحثون يطورون اختبار دم يحدد مر�شى الكتئاب بدقة
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 نظ��ام التعلي��م يف اأ�شرتالي��ا نظ��ام مرك��زي يف 

حتديد االأهداف العامة واخلطوط الرئي�شة للمحتوى، 

ومعايري قيا�س التح�شي��ل ، وفيما عدا ذلك فهو غري 

مركزي .

وهن��اك ث��لث جه��ات ت���رصف عل��ى التعلي��م يف 

اأ�شرتاليا ، وهي :

الهب��ات  : وتق��وم مبن��ح  الفدرالي��ة  1. احلكوم��ة 

للوالي��ات الأغرا�س تعليمية ، كما اأنها هي امل�شوؤولة 

ع��ن التعليم يف منطقة العا�شم��ة ، وبع�س املناطق 

اخلارجي��ة ال�شغ��رية ) املناط��ق النائي��ة ( م��ن اأجل 

�شم��ان حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س التعليمية ل�شكان 

املناطق النائية .

2. احلكوم��ة املحلي��ة : م��ن خ��لل وزي��ر الرتبية 

يف  التعلي��م  يع��د  الد�شت��ور  ومبوج��ب   ، بالوالي��ة 

الوالي��ات م�شوؤولي��ة احلكوم��ة املحلية ل��كل والية . 

واأبرز م�شوؤوليات احلكومة املحلية :

• اإعداد املناهج .
. اأ�شاليب التقومي  • حتديد 

.  ) • حتديد امل�شتوى الفني ) معايري االأداء 
. • توفري املرافق التعليمية 

. • توفري الدعم املادي 
. • تدريب املعلمني 

• االإ���رصاف عل��ى املدار���س م��ن خ��لل م�رصف 
الف�ش��ل  يف  زيارت��ني  املدر�ش��ة  ي��زور  متخ�ش���س 

الدرا�ش��ي ، وعن��د احلاج��ة ، وتق��وم املدر�ش��ة وفق��ًا 

لنموذج معد من ال�شلطة املحلية .

3. جمل���س املدر�شة : ويتكون م��ن مدير املدر�شة، 

وع��دد م��ن املعلم��ني ، وع��دد م��ن اأولي��اء االأم��ور ، 

وي��رتاوح ع��دد اأع�شائ��ه م��ن ) 8 – 15 ( ، وينتخب 

املجل���س �شنوي��ًا ، واأق�ش��ى مدة لبق��اء الع�شو ثلث 

�شنوات . واأبرز م�شوؤولياته :

• اإع��داد د�شت��ور املدر�ش��ة مب�شارك��ة احلكومة ، 
بحي��ث يت��م االتف��اق بينهم��ا عل��ى نوعي��ة التعلي��م 

وكيفيته .

• انتقل��ت اجلوانب االإدارية واملالية اإىل املدر�شة 
لتتمك��ن م��ن توجي��ه نفقاته��ا وبراجمه��ا بال�ش��كل 

ال��ذي يتنا�ش��ب معه��ا وبيئته��ا املحلي��ة ، فاأ�شب��ح 

من م�شوؤولياتها توف��ري الو�شائل التعليمية ، واملواد 

العلمي��ة ، وتهيئ��ة م�ش��ادر التعل��م ، وكل م��ا يتعلق 

بالربنامج التعليمي .

ط��رق  وحتدي��د   ، التف�شيل��ي  املنه��ج  و�ش��ع   •
التدري���س وو�شائل��ه املختلف��ة مب��ا يراع��ي الف��روق 

الفردية .

• اإع��داد تقري��ر �شن��وي ي�شم��ل عدة اأم��ور منها : 
الدوام املدر�شي ، م��دى ر�شا املجتمع عن املدر�شة، 

اآراء معلم��ي املدر�شة ، ما حقق��ه الطلب يف مادتي 

اللغة االإجنليزية والريا�شيات . 

نظام التعليم يف اأ�شرتاليا
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    اأعلنت املفو�شية االأوروبية يف اأحدث 

درا�ش��ة قام��ت بها اأن دول الع��امل ال تفعل 

ما يكفي حلماي��ة االأطفال واملراهقني من 

الع��امل الرقمي، واحلاج��ة اإىل رفع م�شتوى 

اخلط ال�شاخن للنظم االجتماعية والتوعية 

والبيان��ات  املعلوم��ات  م��ع  والتوا�ش��ل 

املرئية التي تبثها مواقع االإنرتنت دائما.

      والتو�شيات القائمة حلماية االأطفال 

مل تك��ن كافية عموما، وال��ذي �شي�شدر يف 

وق��ت الح��ق مقرتح��ات جدي��دة يف ه��ذا 

العام، فهم يذهبون اإىل ا�شتخدام االإنرتنت 

من �ش��ن ال�شابع��ة وبالتايل يج��ب حماية 

االأطفال يف هذا العامل الرقمي من اأي وقت 

م�ش��ى الأنه اأ�شبح يبث اأفكارا غري تقليدية 

يتاأث��ر به��ا ال�شغري وقد يحت��اج لتطبيقها 

يف الواقع مما ينتج عنه ا�شطرابا يف ن�شاأة 

الطفل.

     كم��ا اأن املواق��ع االجتماعي��ة مثل )الفي�شب��وك( مل تبذل 

جهدا كافيا حلماية االأطفال من االأخطار املحتملة مثل لقطات 

الفيديو العنيفة اأو االإباحية اأو االأخبار اخلاطئة الغريبة.

الإنرتنت مايزال ي�شبب خطورة على الأطفال واملراهقني

حول العالم

تو�ش��ل باحثون بجامعة كاليفورني��ا فى اأمريكا اإىل 

جين��ات جديدة تزيد من احلجم الكلى للمخ وترفع معدل 

الذكاء كما تو�شلوا اأي�شًا اإىل بع�س اجلينات التى ت�شبب 

انكما�س املخ واالإ�شابة ببع�س االأمرا�س، مثل الزهامير 

واالنف�ش��ام واالكتئ��اب والعت��ه وه��و ما ينب��ئ بظهور 

علجات جديدة لهذه االأمرا�س وزيادة كفاءة املخ.

ه��ذه الدرا�شة م��ن اأك��رب الدرا�شات الت��ى اأجريت على 

املخ و�شملت ماياتي :

21000 واح��د وع�رصون اإلف حالة مر�شية) مري�س( 

م��ا يزي��د عن 200 ع��امل �شكل��وا فريق علم��اء من 100 

 )ENIGMA موؤ�ش�ش��ة علمي��ة حول الع��امل مل���رصوع

به��دف الك�ش��ف ع��ن اجلين��ات الت��ى ترف��ع اأو تثبط من 

قدرة املخ عل��ى مقاومة االأمرا���س املختلفة باالإ�شافة 

اإىل البح��ث عن العوامل امل�شبب��ة النكما�س املخ وتقليل 

حجمه.

وقام الباحثون بفح�س مخ اآالف املر�شى باال�شتعانة 

باأح��دث طرق ت�شوير الرن��ني املغناطي�شي للتعرف على 

حج��م اأخماخه��م والك�ش��ف ع��ن مراك��ز الذاك��رة وكذلك 

قام��وا بفح�س احلم���س النووي اخلا�س به��م، وك�شفت 

 HMGA2 النتائ��ج عن وجود جني جدي��د يحمل ا�شم

ل��ه دور كبري يف حتديد حجم املخ والتاأثري على معدالت 

الذكاء.

تو�شيات الدرا�شة

واأك��د الباحث��ون عل��ى ق��رب ظه��ور علج��ات جيدة 

الأمرا�س امل��ح املختلفة الفتني اإىل اأن��ه مبجرد التعرف 

عل��ى اأحد اجلينات ي�شبح تطوي��ر عقار جديد ال�شتهدافه 

وتقلي��ل خط��ر االإ�شاب��ة باملر���س اأمراً �شه��ل ون�شحوا 

املر�شى بتناول الوجب��ات ال�شحية وممار�شة الريا�شة 

والقي��ام بتمارين الذاكرة للحف��اظ على مخ �شحي خال 

من االأمرا�س.

درا�شة ت�شري جلينات جديدة 

تزيد حجم املخ وترفع معدل الذكاء
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■ قراءة يف كتاب ■

املوؤ�ش�شة اخلليجية لال�شتثمار التعليمي

برنامج املوؤ�ش�ش��ة اخلليجية لل�شتثمار 

التعليم��ي ه��و اأح��د برامج املرك��ز العربي 

وق��د  اخللي��ج،  ل��دول  الرتبوي��ة  للبح��وث 

ا�شتهدف هذا الربنامج درا�شة جدوى اإن�شاء 

موؤ�ش�ش��ة خليجي��ة لل�شتثم��ار التعليم��ي، 

به��دف االإ�شهام يف حتفيز القطاع اخلا�س 

يف ال��دول االأع�شاء لل�شتثم��ار يف جمال 

التعلي��م، وتفعي��ل ال�رصاكة ب��ني القطاعني 

احلكوم��ي واخلا���س وفق اأ�ش���س ومعايري 

املتبادل��ة  امل�شلح��ة  حتق��ق  اقت�شادي��ة 

امل�شارك��ة  مفه��وم  وتعمي��ق  بينهم��ا، 

وامل�شوؤولية املجتمعية جتاه التعليم.

وق��د تعاق��د املرك��ز العرب��ي للبح��وث 

الرتبوية لدول اخلليج لتنفيذ الربنامج مع 

املعه��د العرب��ي للتخطيط بدول��ة الكويت، 

فاأعد خ��رباوؤه »وثيق��ة املوؤ�ش�شة اخلليجية 

لل�شتثمار التعليمي«. و�شاركوا يف مناق�شة 

واخت�شا�شي��ني  خ��رباء  م��ع  حماوره��ا 

تربويني وممثلني لغرف التجارة وال�شناعة 

يف ال��دول االأع�شاء مبكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج، وبع�س املخت�شني من ذوي 

اخل��ربة يف جمال الدعم املجتمعي للتعليم 

اإىل  باالإ�شاف��ة  جمال��ه،  يف  واال�شتثم��ار 

م�شوؤويل املركز العرب��ي للبحوث الرتبوية 

لدول اخلليج وخربائه.

وتتكون هذه الوثيقة من جزئني:

درا�ش��ة �شوق التعليم يف الدول االأع�شاء 

وجدوى اال�شتثمار يف �شوقها.



ت�ش��ور مقرتح للموؤ�ش�شة اخلليجية لل�شتثمار 

التعليم��ي، الت��ي ميك��ن اإن�شاوؤه��ا لت��ويل تنفيذ 

مهام امل�رصوع.

وفيما يلي نوجز تفا�شيل هذين اجلزئني:

درا�شة حالة �شوق التعليم يف الدول االأع�شاء 

مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج:

ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف عل��ى واقع �شوق 

التعلي��م يف ال��دول االأع�ش��اء مبكت��ب الرتبي��ة 

العرب��ي ل��دول اخللي��ج ال�شتك�شاف حال��ة �شوق 

التعلي��م ومدى وج��ود فر���س ا�شتثمارية مُتكن 

توف��ري  يف  امل�شاهم��ة  م��ن  اخلا���س  القط��اع 

خدم��ات تعليمية، متهيداً لو�ش��ع ت�شور مقرتح 

الإن�ش��اء موؤ�ش�شة خليجية لل�شتثم��ار التعليمي. 

وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

فيما يتعلق بالطلب االقت�شادي على التعليم، 

قام��ت الدرا�ش��ة بح�ش��اب مع��دالت العائ��د م��ن 

التعلي��م باعتباره��ا موؤ���رصاً مهمًا عل��ى الطلب 

امل�شتقبلي للتعليم يف الدول االأع�شاء. وقد بّينت 

النتائج التي تو�شلت اإليه��ا الدرا�شة اأن متو�شط 

معدل العائد لل��دول االأع�شاء يبلغ نحو 8% لكل 

�شن��ة تعليمي��ة اإ�شافية، وهو اأعل��ى من متو�شط 

عائد اال�شتثمار يف االإيداعات يف العامل والبالغ 

نحو 5% ويت�شح من هذه النتائج اأن الطلب على 

التعلي��م �شيبقى ا�شتثماراً جاذب��ًا على امل�شتوى 

الفردي لقطاعات وا�شع��ة من ال�شكان يف الدول 

االأع�شاء.

اإ�شاف��ة اإىل الطل��ب االقت�ش��ادي، تقدم الدول 

تل��ك  باعتب��ار  �شكانه��ا  اإىل  التعلي��م  خدم��ات 

العتب��ارات  ال�ش��كان  م��ن  مطلوب��ة  اخلدم��ات 

اجتماعية. ويرتب��ط الطلب االجتماعي بعدد من 

العوام��ل وعل��ى راأ�شه��ا العوام��ل الدميوغرافية 

الت��ي تتن��اول من��و ال�ش��كان والهي��كل العم��ري 

وعام��ل الهج��رة. وباال�شتناد اإىل ه��ذه العوامل 

ميك��ن توق��ع احلاج��ة اإىل مقاع��د التعليم – من 

خمتلف امل�شتوي��ات- التي يتوجب على خمطط 

اأن يعم��ل ال�شتيفائه��ا يف امل�شتقب��ل.  التعلي��م 

وبا�شتخدام منهجية »�شبكرتوم« قامت الدرا�شة 

بح�ش��اب اإ�شقاط��ات اأع��داد الط��لب واالأ�شات��ذة 

واملدار�س واملوازنات لكل من البلدان االأع�شاء 

ولكل من ال�شنوات حتى عام 2017م، وا�شتندت 

ه��ذه االإ�شقاط��ات عل��ى ع��دد م��ن االفرتا�شات 

الدميوغرافية والتعليمية واملبّينة يف الدرا�شة.

على الرغم م��ن التف��اوت امل�شاهد يف �رصعة 

من��و اأع��داد الط��لب ح�ش��ب البل��دان واملراحل، 

ف��اإن ريا���س االأطفال ت�ش��كل املرحل��ة االأ�رصع 

منواً خلل ف��رتة االإ�شقاط، تليها مرحلة التعليم 

االإع��دادي  واأخ��رياً  فاالبتدائ��ي،  اجلامع��ي، 

والثانوي.

يع��رب عر�س اخلدمات التعليمي��ة عن اجلهود 

الت��ي تبذله��ا احلكوم��ة اأو املجتم��ع االأهل��ي اأو 

القط��اع اخلا���س يف تق��دمي فر���س التعليم اإىل 

الراغب��ني يف احل�ش��ول علي��ه بالك��م اأو الكيف. 

ولتقدير جانب العر�س يف �شوق التعليم بالدول 

االأع�شاء، وبعد االأخذ بعني االعتبار اأهم العوامل 

املوؤثرة يف ذلك، مت تقدير دالة لعر�س اخلدمات 

التعليمية ملختلف مراح��ل التعليم بحيث اعتمد 
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قراءة: 

�سيخة بنت علي الرا�سبية
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معدل القيد يف املرحلة التعليمية على دخل الفرد 

وعل��ى االإنفاق على املرحلة التعليمية كن�شبة من 

الن��اجت املحل��ي االإجمايل. كم��ا مت تقدير العلقة 

ب��ني االإنف��اق احلكومي عل��ى التعلي��م كن�شبة من 

الناجت املحلي االإجم��ايل، واالإنفاق على املرحلة 

التعليمي��ة ومتو�ش��ط دخ��ل الف��رد باالإ�شافة اإىل 

تقدير العلقة بني االإنفاق على املرحلة التعليمية 

واإجمايل االإنفاق على التعليم.

ا�شتخدم��ت املرون��ات م��ن العلق��ات املقدرة 

ال��دول  يف  التعلي��م  عر���س  الإ�شقاط��ات  اأع��له 

االأع�ش��اء وذل��ك م��ن خ��لل اإ�شقاط��ات االإنف��اق 

االإجم��ايل على التعلي��م كن�شبة من الناجت املحلي 

االإجم��ايل، ث��م اإ�شقاط��ات االإنفاق عل��ى املرحلة 

التعليمي��ة كن�شبة م��ن الناجت املحل��ي االإجمايل، 

ث��م اإ�شقاطات مع��دالت القيد ل��كل مرحلة و�شواًل 

الإ�شقاط��ات عر�س التعلي��م احلكومي لكل مرحلة 

يف �شكل عدد الطلب الذين ميكن ا�شتيعابهم. 

عل��ى امل�شت��وى التجميع��ي لل��دول االأع�ش��اء 

اأو�شح��ت النتائج اأن اأماك��ن التعليم التي �شيقوم 

التعلي��م  الع��ام بتوفريه��ا �شت��زداد يف  القط��اع 

االبتدائ��ي من ح��وايل 7،3 مليون ع��ام 2007م 

اإىل حوايل 9،8 مليون عام 2017م، ويف التعليم 

الثانوي من ح��وايل 2،8 مليون عام 2007م اإىل 

ح��وايل 3،1 ملي��ون ع��ام 2017م، ويف التعلي��م 

اجلامع��ي من حوايل 0،9 ملي��ون اإىل حوايل 1،1 

مليون عام 2017م.

اأو�شحت النتائج التجميعية للدول االأع�شاء اأنه 

يتوقع اأن يزداد عدد االأماكن يف التعليم احلكومي 

مبع��دل �شن��وي يبل��غ 3،1 % للتعلي��م االبتدائ��ي، 

و1،2% للتعليم الثان��وي، و3% للتعليم اجلامعي. 

ومبقارنة اإ�شقاط��ات عر�س التعليم احلكومي يف 

الدول االأع�شاء م��ع اإ�شقاطات الطلب االجتماعي 

على مقاعد التعلي��م، اأمكن حتديد الطلب الفائ�س 

عل��ى التعليم يف ال��دول االأع�شاء، وه��و ما ميكن 

تعريف��ه بالفج��وة التعليمية الت��ي حتدد جماالت 

ا�شتثمار القطاع يف جمال التعليم. 

الت�ش��ور املق��رتح الإن�ش��اء موؤ�ش�ش��ة خليجي��ة 

لل�شتثمار يف التعليم:

والت��ي  االأوىل  الدرا�ش��ة  نتائ��ج  اإىل  ا�شتن��اداً 

اأو�شح��ت وج��ود طل��ب فائ���س عل��ى التعليم يف 

ال��دول االأع�شاء ا�شتنبط اأن اأه��م اأهداف املوؤ�ش�شة 

اخلليجية لل�شتثمار التعليمي تتمثل يف االإ�شهام 

يف تعزي��ز دور القطاع اخلا���س بالدول االأع�شاء 

لل�شتثم��ار يف التعلي��م، وتفعي��ل دور ال�رصاك��ة 

ب��ني القطاع��ني احلكوم��ي واخلا�س وف��ق اأ�ش�س 

ومعاي��ري اقت�شادية؛ لتحقيق امل�شلحة املتبادلة 

وتعميق مفهوم امل�شاركة وامل�شوؤولية املجتمعية 

جت��اه التعليم. وباالإ�شاف��ة اإىل ذلك �شوف تهدف 

املوؤ�ش�شة اإىل:

التعلي��م  الب�رصي��ة يف قط��اع  تنمي��ة امل��وارد 

والبحوث واملتابعة والتقومي بالدول االأع�شاء.

االرتقاء بالعملية التعليمية احلكومية واخلا�شة 

بالدول االأع�شاء لتجويد االأداء التعليمي.

اال�شتثم��ار يف جم��االت رفع الكف��اءة املهنية 

للمعلم��ني والربامج االإثرائية واإن�شاء هيئة نوعية 

واإج��راء  املتفوق��ني  ورعاي��ة  املناه��ج  لتطوي��ر 

البحوث العلمية.

وي�شتم��ل الت�ش��ور املق��رتح الإن�ش��اء املوؤ�ش�شة 

على �شبعة اأق�شام باالإ�شافة اإىل املقدمة، يتناول 

الق�ش��م الثاين االفرتا�ش��ات االأ�شا�شية امل�شتخدمة 

الإجراء التحليل امل��ايل، بينما يهتم الق�شم الثالث 

ببيان اأه��م عنا���رص التكاليف واالإي��رادات، ويف 

الق�شم الرابع يتم ا�شتعرا�س نتائج التحليل املايل 

ل��كل دول��ة ملختل��ف مراح��ل التعلي��م، ويتن��اول  

الق�ش��م اخلام�س نتائج التحليل امل��ايل. وا�شتناداً 

اإىل نتائ��ج التحليل املايل يحتوي الق�شم ال�شاد�س 

عل��ى مق��رتح التفاقية منطي��ة الإن�ش��اء املوؤ�ش�شة 

اخلليجي��ة لل�شتثمار يف التعلي��م »تبني غاياتها 

وتبعيته��ا، وبنيتها القيادية والتنظيمية، وموارد 

ت�شغيله��ا واال�شتثم��ارات اللزم��ة لعملها« بينما 

ي�شتم��ل الق�ش��م ال�شابع على مق��رتح لهيكل ملئم 

للموؤ�ش�شة.
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اإعداد/ حممد خلفان احل�شاد الرتبوي

اأحم��د  بن��ت  مديح��ة  الدكت��ورة  اعتم��دت 

ال�شيبانية وزيرة الرتبية والتعليم نظام اإدارة 

الوثائق اخل�شو�شية بالوزارة، وذلك بح�شور 

الدكتور حمد بن حممد ال�شوياين رئي�س هيئة 

الوثائ��ق واملحفوظات الوطنية والذي مت من 

خلله اعتم��اد جداول م��دد ا�شتبقاء الوثائق 

اخل�شو�شي��ة ونظ��ام ت�شنيفها بع��د موافقة 

هيئ��ة الوثائ��ق واملحفوظ��ات الوطني��ة، ومت 

االنته��اء م��ن العمل على اإعداد ه��ذه االأدوات 

بعد اأن مرت بعدة مراحل اآخرها موافقة هيئة 

الوثائق واملحفوظات الوطنية النهائية على 

ه��ذه اجلداول ونظام ت�شنيفه��ا، وذلك تنفيذا 

ملقت�شي��ات قان��ون الوثائ��ق واملحفوظ��ات 

الوطني��ة ال�ش��ادر باملر�ش��وم ال�شلط��اين رقم 

60 /2007، وبالرج��وع اإىل امل��ادة 18من 

قان��ون الوثائ��ق واملحفوظ��ات الوطنية فاإن 

اجله��ة املعني��ة ه��ي امل�شوؤولة ع��ن وثائقها 

اإىل اأن تنته��ي حاجته��ا اإليها وعلى كل جهة 

بالتن�شي��ق م��ع الهيئ��ة اإع��داد وتنفي��ذ نظام 

لوثائقه��ا ،حيث قامت الهيئ��ة بالتن�شيق مع 

االإداري��ة  والتق�شيم��ات  املخت�ش��ة  الهي��اكل 

املعنية بالوزارة باإعداد قائمة ا�شمية الأنواع 

الوثائق وامللفات اخل�شو�شية بالوزارة تولد 

عنه��ا اإجن��از االأدوات االإجرائي��ة واملتمثل��ة 

الوثائ��ق  ا�شتبق��اء  م��دد  ج��داول  اإع��داد  يف 

اخل�شو�شية ونظام ت�شنيفها.

الرتبـية والتعليم تعتمد نظام 

اإدارة الوثائق اخل�شو�شية



عق��د جمل�س اأمن��اء املرك��ز العربي للبح��وث الرتبوية 

ل��دول اخلليج العربي��ة اجتماعا ا�شت�شافت��ه ال�شلطنة يف 

دورت��ه احلالية حيث �شارك يف االجتماع اأع�شاء جمل�س 

االأمناء من الدول االأع�شاء مبكتب الرتبية العربي ومدير 

املرك��ز العربي للبح��وث الرتبوية بدول��ة الكويت،�شعادة 

االأ�شت��اذ الدكتور/مرزوق الغني��م، باالإ�شافة اإىل اأع�شاء 

من مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

ب��داأ االجتماع بكلم��ة األقاها �شعادة االأ�شت��اذ الدكتور 

م��رزوق يو�ش��ف الغني��م مدي��ر املرك��ز العرب��ي للبحوث 

الرتبوي��ة ثم مت اختيار رئي���س االجتماع ووقع االختيار 

على الدكتور رجب بن علي العوي�شي مدير مكتب متابعة 

وتقيي��م االأداء ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م  ممث��ل الدول��ة 

امل�شيف��ة ، وق��ام الدكتور رج��ب العوي�ش��ي با�شتعرا�س 

ج��دول االأعمال جلل�ش��ات الدورة ال�شاد�ش��ة ع�رصة والذي 

يت�شم��ن يف جل�شت��ه االأوىل التقري��ر اخلتام��ي لل��دورة 

تنفي��ذ تو�شياتها،ومتابع��ة  اخلام�ش��ة ع�رصة،ومتابع��ة 

�ش��ري العمل يف برامج املرك��ز يف الدورة املالية1430-

1431ه�،ومتابع��ة �ش��ري العم��ل يف برام��ج املرك��ز يف 

الدورة املالية1432- 1433ه�.

وت�شمنت اجلل�ش��ة الثانية ا�شتعرا�س اإجنازات املركز، 

جمل�س اأمناء املركز العربي للبحوث الرتبوية

 لدول اخلليج العربية يعقد اجتماعاً

التقت معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد 

ال�شيباني��ة وزيرة الرتبي��ة والتعليم بديوان 

عام الوزارة ب)كيان تاجن( م�شاعد املديرة 

للرتبي��ة  املتح��دة  االأمم  ملنظم��ة  العام��ة 

والعلم والثقافة« اليون�شكو« لقطاع الرتبية 

وب�شحبت��ه موؤ�ش���س ورئي�س جمل���س اإدارة 

اإديوكي�ش��ن( ترافقه��م الدكت��ورة  )جيم���س 

�شم��رية حمم��د مو�ش��ى املو�ش��ى املندوب��ة 

الدائمة لل�شلطنة لدى منظمة االأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة« اليون�شكو« والذي 

زار ال�شلطن��ة به��دف بحث �شب��ل العلقات 

بني ال�شلطن��ة واليون�شكو يف جمال التعليم 

وتطويرها.

املوا�شي��ع  مناق�ش��ة  اللق��اء  خ��لل  مت 

والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  ب��ني  امل�شرتك��ة 

والعل��م  للرتبي��ة  املتح��دة  االأمم  ومنظم��ة 

والثقاف��ة« اليون�شكو«،اإىل جان��ب مناق�شة 

ال�شلطن��ة  علق��ات  وتطوي��ر  دع��م  �شب��ل 

والعل��م  للرتبي��ة  املتح��دة  االأمم  مبنظم��ة 

والثقاف��ة » اليون�شكو« فيم��ا يخ�س قطاع 

ويف  الب�رصي��ة،  امل��وارد  وتنمي��ة  التعلي��م 

نهاي��ة الزي��ارة قدم��ت مع��ايل الدكت��ورة 

وزي��رة  ال�شيباني��ة  اأحم��د  بن��ت  مديح��ة 

 الرتبي��ة والتعلي��م هدي��ة تذكاري��ة للوف��د.

و�شمن برنامج زيارت��ه لل�شلطنة زار الوفد 

مدر�شة ال�شاروج للتعليم االأ�شا�شي )4-1( 

واطل��ع فيه��ا على �ش��ري العملي��ة التعليمية 

يف املدر�شة وعل��ى ف�شول الدمج، وف�شول 

�شعوبات التعلم، وقاعة الفنون الت�شكيلية، 

وقاعة املهارات احلياتية،وقاعة املهارات 

الدرا�شي��ة،  الف�ش��ول  املو�شيقية،وبع���س 

واطل��ع عل��ى �ش��ري العملي��ة التعليمي��ة يف 

املدر�شة،ويف نهاية الزيارة قدمت املدر�شة 

هدي��ة تذكارية لكيان تاجن م�شاعد املديرة 

العامة ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة«اليون�شكو« لقطاع الرتبية .

بحث تطوير العالقات بني ال�شلطنة 

واليون�شكو يف جمال التعليم
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واأه��م امل�رصوع��ات الرتبوي��ة يف �شلطن��ة عم��ان، حيث 

مت ا�شتعرا���س برنام��ج مه��ارات التح��دث بالف�شح��ى، 

وت�شمن��ت اأي�شا ما ي�شتجد م��ن اأعمال، وعر�س التقرير 

اخلتامي واعتماده وحتديد موعد ومكان انعقاد الدورة 

القادمة.

�شل�شل��ة  �شم��ن  ال��دوري  االجتم��اع  ه��ذا  ياأت��ي 

االجتماع��ات الدوري��ة الت��ي ينفذه��ا املرك��ز العرب��ي 

للبح��وث الأع�شاء جمل�س االأمناء، بدول جمل�س التعاون 

اخلليج��ي واليمن؛لتب��ادل وجه��ات النظر ب��ني اأع�شاء 

املجل���س يف االأم��ور ذات العلق��ة، ويف االأم��ور امل�شار 

اإليها يف جدول االأعمال، واقرتاح ال�شيا�شات التطويرية 

الت��ي ميك��ن يف �شوئه��ا تفعي��ل دور املرك��ز العرب��ي 

للبح��وث مبا يخدم جهود التطوي��ر املبذولة يف التعليم 

بال��دول االأع�شاء،واإيج��اد االآليات الكفيل��ة بتعزيز دور 

االأع�ش��اء يف بن��اء اإط��ار عم��ل م�ش��رتك ي�شم��ن حتقق 

اجلودة، والفاعلية يف النظام التعليمي من خلل البحث 

العلمي، والدرا�شات البحثية ال�شاملة، والتي هي من بني 

اخت�شا�شات املركز العربي للبحوث.

عق��دت مع��ايل الدكت��ورة مديح��ة بن��ت اأحمد 

ال�شيباني��ة وزي��رة الرتبي��ة والتعلي��م  اجتماع��ا 

مو�شع��ا بح�شور �شعادة حممد بن حمدان التوبي 

امل�شت�ش��ار بال��وزارة و�شع��ادة �شع��ود ب��ن �شامل 

البلو�شي وكيل الوزارة للتخطيط الرتبوي وتنمية 

امل��وارد الب�رصي��ة القائ��م باأعمال وكي��ل التعليم 

واملناه��ج و�شع��ادة م�شطف��ى بن عل��ي بن عبد 

اللطيف وكيل ال��وزارة لل�شوؤون االإدارية واملالية 

ومدي��ري عم��وم مديري��ات دي��وان عام ال��وزارة 

التقيي��م  الإج��راءات  اللزم��ة  اخلط��ط  ملناق�ش��ة 

ال�شامل��ة يف م�ش��رية التعلي��م وفق��ا لتوجيه��ات 

جللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم � حفظه 

اهلل ورعاه وا�شتعر�شت معاليها خلل االجتماع 

م��ا ت�شمنه خط��اب جللته يف افتت��اح االنعقاد 

ال�شن��وي للف��رتة اخلام�ش��ة ملجل���س عم��ان م��ن 

ق�شاي��ا ومو�شوع��ات مهم��ة ت�شكل نقل��ة نوعية 

لكافة القطاعات. 

الرتبي��ة  وزي��رة  الدكت��ورة  مع��ايل  واأ�ش��ارت 

والتعلي��م ب��اأن ال��وزارة ت�شتع��د حالي��ا لو�ش��ع 

التوجيه��ات ال�شامي��ة مو�شع التنفي��ذ من خلل 

املراجع��ة ال�شامل��ة ملا حتقق عل��ى اأر�س الواقع 

الرتبوي من اجن��ازات تربوية ،واأنه قد اآن االأوان 

لتقييم امل�شرية التعليمية بعد م�شي اأربعني عاما 

من النه�شة املباركة.

وو�شح��ت معاليها باأن الوزارة قد اأعطت هذا املو�شوع اأهمية 

كب��رية،اإذ اإنها قد اأج��رت العديد من الدرا�شات التقييمية يف كافة 

اجلوانب الرتبوية،وقد خرجت تلك الدرا�شات بعدد من التو�شيات 

والق��رارات التي البد م��ن درا�شتها �شعيا لتطوي��ر العمل الرتبوي 

يف ال��وزارة ، واأن املرحل��ة القادمة الب��د واأن ترتكز على خطوات 

واآلي��ات وبرام��ج لتقييم �شام��ل للمنظوم��ة الرتبوية ،م��ع االأخذ 

بامل�شتجدات احلالية على خمتلف امل�شتويات املحلية والعاملية 

واحتياجات �شوق العمل ومتطلباته،مبا يحقق تطلعات املجتمع 

العماين من العملية التعليمية. 
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رعى �شعادة �شعود بن �شامل البلو�شي وكيل وزارة 

الرتبي��ة والتعليم للتخطيط الرتبوي وتنمية املوارد 

الب�رصية املكل��ف باأعمال وكي��ل التعليم واملناهج 

حفل تك��رمي املعلمني الفائزي��ن يف م�شابقة اإنتاج 

وتفعيل درو�س على ال�شبورة التفاعلية الذي نظمته 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة باملديري��ة العامة 

لتقني��ة املعلوم��ات دائرة تقنية التعلي��م بالتعاون 

م��ع �رصك��ة بروميثني-املكت��ب االإقليم��ي لل���رصق 

االأو�ش��ط- بح�ش��ور جميد ���رصف املدي��ر االقليمي 

ل�رصك��ة برميث��ني ال���رصق االأو�شط،ومدي��ري عموم 

دي��وان عام الوزارة ونواب مديري الدوائر بالوزارة 

ومديري دوائر تقنية املعلوم��ات وروؤ�شاء االأق�شام 

باملحافظ��ات التعليمي��ة واأع�ش��اء �شعب��ة التعليم 

التعليمي��ة  باملحافظ��ات  االلك��رتوين  واملحت��وى 

ومدي��ري املدار���س املكرم��ة واملدار���س املجي��دة 

واملعلم��ني  التفاعلي��ة  ال�شب��ورة  ا�شتخ��دام  يف 

املكرمني،وذل��ك مب���رصح وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 

بالوطية. 

يف بداية احلفل مت تقدمي عر�س مرئي عن تطبيق 

ال�شب��ورة التفاعلية مبدار���س ال�شلطنة واأهميتها،ثم 

قدم املعلم��ون املتاأهل��ون للمراك��ز الثلثة االأوىل 

���رصح عمل��ي لدرو�شهم،بعده��ا مت الت�شوي��ت م��ن 

قب��ل احل�شور على اختيار اأف�ش��ل االأعمال من بني 

االأعم��ال املعرو�شة،ث��م ق��ام راعي احلف��ل بتكرمي 

الفائزي��ن م��ن املعلم��ني احلا�شل��ني عل��ى املراكز 

الع���رصة االأوىل،واأي�ش��ا تك��رمي املدار���س الفائ��زة 

باملراك��ز اخلم�شة االأوىل،ودائرت��ي تقنيات التعليم 

والدعم الفن��ي والت�شغيل باملديري��ة العامة لتقنية 

املعلومات،وجلنة التقييم ومعدي احلفل،واملعلمات 

املجي��دات يف م�شاري��ع التعلي��م االإلكرتوين،بعدها 

قدم راعي احلفل درع وزارة الرتبية والتعليم ل�رصكة 

بروميثي��ان و�رصك��ة �شبك��ة م�ش��ادر التكنولوجيا 

تقدي��راً جلهوده��م وتعزيزاً لل�رصاك��ة والتعاون بني 

ال�رصكتني مع وزارة الرتبي��ة والتعليم،وقدم املدير 

االإقليم��ي ل�رصك��ة برميث��ني ال�رصق االأو�ش��ط هدية 

تذكارية لراعي احلفل.

تكرمي املعلمني الفائزين 

يف م�شابقة اإنتاج الدرو�س وتفعيلها
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افتتاح الجتماع الإقليمي حول ال�شواحل

 وال�شتخدام الأمثل مل�شادر البحار

رع��ى �شعادة ال�شيخ حممد بن حم��دان التوبي م�شت�شار وزارة الرتبية والتعليم، االجتماع 

االإقليمي حول ال�شواحل واال�شتخدام امل�شتدام مل�شادر البحار وذلك بفندق جمان مبحافظة 

م�شقط والذي تنظمه اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم،بالتعاون مع املكتب 

االإقليمي للمنظمة االإ�شلمية للرتبية والعلوم والثقافة )االإي�شي�شكو( وا�شتمر االجتماع ملدة 

ثلث��ة اأيام،وت�ش��ارك فيه باالإ�شافة اإىل ال�شلطنة ثماين دول عربي��ة وهي االإمارات العربية 

املتحدة،و االأردن، والبحرين، وقطر، والكويت، واليمن، وال�شعودية، وم�رص، و�شوريا.

وياأت��ي تنظيم هذا االجتماع يف اإطار اجله��ود احلثيثة لدعم التنمية امل�شتدامة يف الدول 

االأع�شاء باالإي�شي�شكو باعتبارها اأبرز املقومات الرئي�شية للتنمية ال�شاملة التي ت�شعى هذه 

ال��دول اإىل حتقيقه��ا خدمة لتطوي��ر جمتمعاتها وتقدمها وحتقيق م�شتوي��ات اأف�شل للعي�س 

الأبنائها، ومن منطل��ق حر�س املنظمة االإ�شلمية للرتبية والعلوم والثقافة )اي�شي�شكو(على 

م�شاع��دة الدول عل��ى اإيجاد اآلي��ات فاعلة للمحافظة عل��ى هذه الرثوة الطبيعي��ة وتنميتها 

واإدامته��ا وحمايتها من املخاطر ويهدف االجتم��اع اأي�شا اإىل الوقوف على واقع ال�شواحل 

وم�شادر البحار يف البلدان العربية ودرا�شة معوقات و�شعوبات حمايتها، ومناق�شة االأطر 

العلمي��ة لتنمي��ة ال�شواحل يف البل��دان العربية واال�شتف��ادة من م�شادر البح��ار باعتبارها 

م�ش��ادر تنموية مهمة، ومناق�ش��ة القوانني واالأنظمة والت�رصيع��ات الدولية واالإقليمية ذات 

العلق��ة بال�شواح��ل وم�ش��ادر البحار واآلي��ات تفعيلها، وعر���س جتارب ال��دول امل�شاركة 

ومناق�شتها  لل�شتفادة منها يف تعزيز اخلربات العلمية العربية يف هذا املجال.
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رع��ى مع��ايل الدكت��ور اأحم��د ب��ن حممد 

ال�شعي��دي ، وزي��ر ال�شحة،بح�ش��ور مع��ايل 

الدكت���ورة مديح��ة ابن��ة اأحم��د ال�شيباني��ة، 

وزيرة الرتبية والتعليم حفل تكرمي الفائزين 

املجيدين يف برنامج التنمية املعرفية للعام 

الدرا�شي )2011/2010م(،وذلك بامل�رصح 

املفتوح بحديقة الق��رم الطبيعية،مبحافظة 

م�شقط،بح�ش��ور اأ�شحاب املعايل،واأ�شحاب 

ال�شع��ادة ال��وكلء وامل�شت�شاري��ن واأع�ش��اء 

جمل�س الدولة،واأع�شاء جمل�س ال�شورى.

ت�شم��ن برنامج احلفل تك��رمي اأربع فئات 

م��ن الفائزين املجيدين، وه��ي970( طالبا 

وطالب��ة يف ال�شف��وف التعليمي��ة )5���10(، 

وعدد )220( من املعلمني و )231( مدر�شة 

ال�شلطن��ة،و)10(  حمافظ��ات  خمتل��ف  م��ن 

حمافظات تعليمية،يف اأدوات الربنام��ج االأربع،وهي:امل�شابقات ال�شفهية ، وامل�شاريع الطلبية،واالختبارات 

التحريرية،والربام��ج الداعمة،اإ�شاف��ة اإىل اإلقاء كلم��ة وزارة الرتبية والتعليم، والت��ي األقاها �شعادة �شعود بن 

�شامل البلو�شي،وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رصية،املكلف باأعمال وكيل 

الوزارة للتعليم واملناهج، كما قدمت جمموعة من اللوحات الطلبيةاال�شتعرا�شية. 

�شلم��ت الدكتورة مديح��ة بنت اأحم��د ال�شيبانية 

وزي��رة الرتبي��ة والتعليم جائ��زة ال�شلطان قابو�س 

حلماية البيئة اإىل ممث��ل املعهد النيجريي لبحوث 

الغابات يف نيجرييا، يف حفل بهيج ح�رصه ممثلو 

اليون�شك��و و�شخ�شي��ات عماني��ة وعربي��ة ودولية 

بارزة، وذلك عل��ى هام�س اأعمال املنتدى العاملي 

لليون�شكو ، يف العا�شمة الهنجارية بوداب�شت. 

ت�شلي��م  اأثن��اء مرا�ش��م  اأ�ش��اد املحتفل��ون  وق��د 

اجلائزة بجهود ح�رصة �شاح��ب اجلللة ال�شلطان 

قابو���س بن �شعي��د املعظم وم�شاهمات��ه امل�شتمرة 

م��ن  والعاملي��ة  املحلي��ة  البيئ��ة  عل��ى  للحف��اظ 

اأي��ة خماط��ر تهدده��ا ،واهتم��ام جللت��ه الكب��ري 

بالبيئ��ة وق�شاياه��ا الت��ي تاأتي �شم��ن اأولوياته 

من��ذ بداي��ات النه�ش��ة املبارك��ة، وحتفي��زاً من��ه 

 ملزي��د م��ن العط��اء واالهتم��ام يف ه��ذا اجلان��ب. 

النيج��ريي  املعه��د  ف��وز  ع��ن  االإع��لن  مت  وق��د 

لبح��وث الغاب��ات) نيجريي��ا ( م��ن مكت��ب جمل�س 

للإن�ش��ان  اليون�شك��و  لربنام��ج  ال��دويل  التن�شي��ق 

واملحي��ط احلي��وي )امل��اب(« بتاري��خ 28 اأكتوبر 

حلماي��ة  قابو���س  ال�شلط��ان  بجائ��زة  املا�ش��ي 

 البيئ��ة يف دورته��ا احلادي��ة ع���رصة ه��ذا الع��ام. 

وقد جاء قرار اليون�شكو لتخ�شي�س اجلائزة للمعهد 

النيج��ريي لبح��وث الغاب��ات يف نيجريي��ا بن��اًء 

على تو�شي��ة من مكتب التن�شي��ق الدويل لربنامج 

اليون�شك��و للإن�ش��ان واملحي��ط احلي��وي »امل��اب« 

وال��ذي يعد جلنة حتكيم اجلائ��زة ،وذلك تقديراً ملا 

حققه املعهد من اإجنازات كبرية يف اإدارة الغابات 

والبيئ��ة و�ش��ون التن��وع البيولوج��ي ، واالإنت��اج 

امل�شت��دام للغ��ذاء الأجل االأم��ن الغذائ��ي، والتزويد 

بامل��واد االأولية ال�شناعي��ة وفر�س التوظيف. وقد 

اأك��د مكتب امل��اب على اأن تو�شيته ت��رد يف �شياق 

اإع��لن اجلمعي��ة العمومي��ة ل��لأمم املتح��دة ع��ام 

2011 »ال�شن��ة الدولي��ة للغاب��ات« بغي��ة زي��ادة 

الوع��ي ب�ش��اأن اإدارة و�ش��ون كل اأن��واع الغاب��ات 

والتنمية امل�شتدامة. 

ت�شليم جائزة ال�شلطان قابو�س حلماية البيئة

تكرمي املجيدين يف برنامج التنمية املعرفية
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زمن التعلم وعالقته بجودة التح�شيل 

الدرا�شي يف لقاء تربوي

نظم��ت وزارة الرتبية والتعلي��م لقاء تربويا 

بعنوان )زمن التعلم وعلقته بجودة التح�شيل 

الدرا�ش��ي(، وذلك حتت رعاية �شعادة �شعود بن 

�ش��امل البلو�شي وكي��ل وزارة الرتبي��ة والتعليم 

للتخطي��ط الرتب��وي وتنمية امل��وارد الب�رصية، 

ومدي��ري  بال��وزارة  امل�شت�شاري��ن  بح�ش��ور 

العم��وم ونوابه��م، وعدد م��ن مدي��ري الدوائر 

املعنية يف مديريات تطوير املناهج، والتقومي 

الرتبوي، وتنمية املوارد الب�رصية بديوان عام 

الوزارة، ومديري وروؤ�شاء اأق�شام تنمية املوارد 

الب�رصي��ة يف املحافظ��ات التعليمية املختلفة، 

بجانب مديري املدار�س وامل�رصفني الرتبويني 

وامل�رصف��ني االإداري��ني وع��دد م��ن املعلم��ني 

م��ن كاف��ة املحافظ��ات  االأوائ��ل واملعلم��ني 

التعليمية.

اأ�ش��ار �شعادة �شعود بن �شامل البلو�شي وكيل 

ال��وزارة اإىل اخلطاب االأخ��ري حل�رصة �شاحب 

اجللل��ة ال�شلط��ان قابو�س بن �شعي��د املعظم � 

حفظ��ه اهلل ورعاه � اأثن��اء انعقاد جمل�س عمان 

ال��ذي اأ�شار في��ه جللته اإىل ���رصورة مراجعة 

م�شرية الرتبية والتعليم يف ال�شلطنة وتطرق �شعادته اإىل اآليات 

التحدي��ث والتطوير الت��ي ت�شهدها املنظوم��ة التعليمية بكافة 

مكوناتها. وبني �شعادته اأن الوزارة تعكف يف املرحلة الراهنة 

عل��ى درا�ش��ة ومناق�ش��ة املقرتح��ات واملرئي��ات الت��ي اأبداها 

العامل��ون يف امليدان الرتب��وي والتي تتن��اول العمل الرتبوي 

من كافة جوانبه املختلفة.

الرتبية والتعليم تختتم حلقة العمل التدريبية اخلا�شة 

بربنامج �شركة �شك�شبري امللكية 

اختتم��ت بفن��دق �شف��ري انرتكونتيننتل–اخلوير فعاليات حلق��ة العمل التدريبية لربنام��ج �رصكة �شك�شبري 

امللكية،والت��ي نظمته��ا وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة مبكت��ب الربام��ج التعليمي��ة الدولية،بالتع��اون مع 

املجل���س الثقايف الربيطاين و�رصكة �شك�شبري امللكية،وا�شتهدفت احللقة عدداً من اأخ�شائيي وم�رصيف الن�شاط 

امل�رصح��ي باأرب��ع حمافظ��ات تعليمي��ة وهي:م�شقط،وجن��وب الباطنة،و�شم��ال ال�رصقية،والداخلية،بجان��ب 

 ع��دد م��ن املخت�ش��ني بالن�ش��اط امل�رصح��ي بدائ��رة االأن�شط��ة والتوعي��ة الطلبي��ة بدي��وان ع��ام ال��وزارة.

وه��دف الربنام��ج اإىل دعم املعلمني يف تطوي��ر مهاراتهم ومعرفتهم وثقتهم يف تدري���س االأدب ال�شك�شبريي 

وغريه��ا م��ن االآداب،وتطوير قدرة امل�رصفني يف املحافظ��ات التعليمية على التعامل م��ع التعليم امل�رصحي 

بج��ودة عالي��ة يف املدار�س،وتعريف الطالب ب��االأدب امل�رصحي العاملي عن طري��ق ممار�شته لهذا االأدب من 

خ��لل االأداء امل�رصحي،و�شق��ل مه��ارات الطالب والرتكيز على بن��اء �شخ�شيته املتكامل��ة عو�شا عن جمرد 

تنمية جانب املعارف والعلوم لديه.
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يحظــى تدري�س اللغ��ة العربي��ة باأهمية كب��رية يف النظ��ام التعليمي 
العم��اين، نظ��را لك��ون العربية هي اللغ��ة االأم يف ال�شلطنة واللغ��ة الر�شمية 

للدول��ة، وهي بالتايل ج��زء اأ�شيل م��ن الهوية الوطنية للإن�ش��ان العماين. 

الأج��ل ذلك فاإن تدري�س اللغة العربية باأ�شالي��ب ع�رصية جذابة بات �شوؤاال 

جادا مطروحا يف احلقل الرتبوي، ال�شيما اأن العربية تواجه اليوم يف عموم 

الوط��ن العربي حتديات كب��رية، فهناك درا�شات ت�ش��ري اإىل �شعف مهارات 

الق��راءة والكتاب��ة لدى طلبة ال�شف��وف الدنيا باملدار�س. ه��ذه ال�شعوبات 

ناجت��ة ع��ن اأ�شباب خمتلفة، منه��ا تقليديُة مناهَج واأ�شالي��َب تدري�ِس اللغة 

العربي��ة يف بع���س املدار�س، وكذلك ُيع��زى االأمُر اإىل التط��ور التقني الذي 

ج��ذب ال�شب��اب وال�شغ��ار نحو األ��واٍن من الت�شلي��ة الب�رصي��ة كالتليفزيون 

واألعاب الفيديو، وقلل من ممار�شتهم للقراءة والكتابة. تعد هذه ال�شعوبات 

حتديا كبريا ي�شعى النظام التعليمي العماين اإىل التغلب عليه.

اأولت وزارة  الرتبية والتعليم ُجل عنايتها للهتمام مبادة اللغة العربية، 

وتوج��د جهود كثرية لتطوير مهارة القراءة لدى الطلب، وتتوجه جمموعة 

كب��رية من ه��ذه اجلهود لطلب احللقة االأوىل م��ن التعليم االأ�شا�شي كونهم 

اللبنة االأ�شا�شية التي ينه�س عليها التعليم، ومن �شمن هذه اجلهود ال�شعي 

جلعل املناهج واأ�شاليب التدري�س جذابة وع�رصية، ف�شل عن و�شع اأ�شاليب 

لتطوي��ر اأداء املعل��م نف�شه، اإ�شاف��ة اإىل ا�شتخدام اأكرث م��ن و�شيلة لتدري�س 

اللغة العربية باملدار�س كالطريقة البغدادية والطريقة الت�شاركية.

ومن �شمن جهود الوزارة يف هذا املجال العمل على اإثراء مراكز م�شادر 

التعلم مبا يلبي احتياجات الط��لب ويتنا�شب وميولهم واهتماماتهم، من 

الُكُت��ب والق�ش�س امل�شورة واملقروءة؛ ويع��د معر�س الكتاب ال�شنوي نواة 

اأ�شا�شية لرفد مكتبة الطالب بال�شل�شل املختلفة يف �شتى العلوم واملعارف، 

وتر�شد الوزارة ميزاني��ة �شنوية ملعر�س الكتاب الذي يعد تظاهرة ثقافية 

جت��ذب الطالب اإىل القراءة وحتببه فيها، ف�ش��ل عن م�شابقة اإعداد كتيبات 

وق�ش�س داعمة للمنه��ج الدرا�شي التي اأثمرت خلل �شنواتها املا�شية عن 

اإ�شدار جمموعة ق�ش�س م�شورة للأطفال نابعة من ثقافة املجتمع العماين 

وخ�شو�شيته، ولقد اأ�شهمت يف تنمية مهارات القراءة لدى الطلب.

وتت��واىل ُجُه��وَد ال��وزارة يف ه��ذا اجلان��ب، فُهناك ن��دوٌة للغ��ِة العربّية، 

وهن��اك برامج مثل: )اأقراأ الأتعّلم، والتحدُّث بالف�شحى، ومعاجلة �شعوبات 

التعلم القرائي، ومعاجلة ا�شطرابات النطق والتخاطب(. كما قامت الوزارة 

بت�شكي��ل العديد م��ن اللجان منها جلنة تطوي��ر االأداء اللغوي، والتي قامت 

بدوره��ا  بتنفي��ذ العدي��د م��ن الربام��ج القرائي��ة يف خمتل��ف املحافظات 

التعليمية.

ومواكب��ة للتوجه��ات احلديث��ة يف تنمي��ة مه��ارات الق��راءة ال�رصيع��ة 

املرتبط��ة بالفهم ومهارات التفكري العليا ا�شرتك��ت ال�شلطنة عام 2011م 

يف الدرا�ش��ة الدولي��ة بريلز PIRLS التي تطبق عل��ى طلب ال�شف الرابع 

االأ�شا�ش��ي، وُيعَت��رب اال�ش��رتاك يف هذه الدرا�ش��ة جانبا م��ن جوانب تعاون 

ال�شلطن��ة مع املجتمع الدويل ملا فيه �شالح تعزيز مادة اللغة العربية لدى 

النا�شئ��ة، اإال اأّن املع��ول عليه اأكرث من غريه ه��و م�شاهمة املجتمع املحلي 

نف�ش��ه يف تعزي��ز ا�شتخدام الطلب للغ��ة العربية، لتبقى لغ��ة ال�شاد دائما 

لغ��ة حية متج��ددة �شامدة يف وجه الزمن وراف��دة للثقافة العاملية بعلوم 

ومعارف جديدة مكتوبة بها.

اهتمام متوا�شل 

باللغة العربية

ولنا لقاء

�سعود بن �سامل البلو�سي

وكيل وزارة الرتبية والتعليم 

للتخطيط الرتبوي

 وتنمية املوارد الب�رصية



حمدادات الن�سر يف جملة ر�سالة الرتبية

جملة ر�سالة الرتبية 

جمل��ة تربوية ف�سلية حمكمة، ت�سدرها وزارة الرتبية والتعليم 

ب�سلطنة عمان

تهدف اإىل  :

ن���ر الثقاف��ة الرتبوية بني فئات املجتمع الإن�س��اين وذلك من 

خ��ال عر���ض وحتليل البح��وث والدرا�س��ات والتج��ارب الرتبوية 

والإ�سهام مبعاجلة الق�سايا الرتبوية املختلفة والتي تهم العاملني 

يف املج��ال الرتب��وي ، كذل��ك اإب��راز اأه��م التجدي��دات والتوجهات 

الرتبوي��ة احلديثة يف جمال الرتبي��ة والتعليم ،  وتناولها بالبحث 

والتحلي��ل ، بالإ�ساف��ة اإىل عر���ض وتق��دمي الدرا�س��ات اجلامعي��ة 

كاملاج�ستري والدكتوراه على امل�ستوى الوطني والإقليمي.

جمالت الن�ر : 

الأبح��اث والدرا�س��ات الرتبوية التي تعالج م�س��كات وق�سايا 

الواقع الرتبوي.

عر���ض التجارب الرتبوي��ة القطرية والعاملي��ة عر�سا تعريفيا 

ونقديًا.

املق��الت الرتبوية التحليلي��ة والإبداعية مبا قد تفتح من اآفاق 

تربوية جديدة ، وقدرة حتليلية مبدعة يف جمال الرتبية والتعليم .

الأبح��اث واملقالت املبتكرة يف جمال حتديث اأ�ساليب التعليم 

والتعلم

ر�سائ��ل املاج�ست��ري والدكت��وراه  يف جمايل الرتبي��ة والتعليم 

�سواء النظري اأو التطبيقي.

املوا�سي��ع املتعلق��ة بجهود تطوي��ر التعليم بال�سلطن��ة ، �سواء 

املتعلق��ة بالطالب واملعلم وطرق التدري�ض واملناهج وتكنولوجيا 

املعلومات والتدريب والتاأهيل والن�ساط املدر�سي.

التحقيق��ات ال�سحفي��ة الت��ي تتن��اول الق�ساي��ا الرتبوي��ة يف 

امليدان الرتبوي بهدف اإيجاد احللول املنا�سبة لها.

احل��وارات ال�سحفية م��ع ال�سخ�سيات الرتبوي��ة املرموقة على 

امل�ست��وى الإقليمي والعربي والعاملي لا�ستفادة من جتاربها يف 

العمل الرتبوي. 

متابع��ات ح��ول حلق��ات العم��ل والن��دوات واملوؤمت��رات التي 

تقيمه��ا وت�سارك فيه��ا ال�سلطنة على امل�ست��وى املحلي والإقليمي 

والعاملي.

اإب��راز جهود الن�ساط الطابي املتفوق لطلبة �سلطنة عمان ، من 

خال م�ساركاتهم املتميزة يف املحافل الإقليمية والدولية.

الهتم��ام مبا ين�ر على �سبكة املعلوم��ات الدولية من ق�سايا 

وروؤى تربوية .

ت�سليط ال�سوء على الإ�سدارات والدوريات والكتب الرتبوية.

�سيا�سات الن�ر :

تن�ر املجلة الأعم��ال ذات ال�سلة بالرتبية والتعليم ، والتي مل 

ي�سبق ن�رها اأو تقييمها يف جهة اأخرى .

تعر���ض البح��وث والدرا�س��ات املقدم��ة للن�ر عل��ى ثاثة من 

املحكمني واتفاقهم يعد قاطعًا.

تعرب الأعمال الت��ي تن�رها املجلة عن اآراء كاتبيها ، ول تعرب 

بال�رورة عن راأي وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان .

الأعم��ال العلمي��ة الت��ي تق��دم للمجل��ة ول تن���ر يت��م اإب��اغ 

�ساحبها بعدم الن�ر ول تعاد اإليه.

اللتزام بالأ�سول العلمية يف اإعداد وكتابة البحوث والدرا�سات 

من حيث كتابة املراج��ع واأ�سماء الباحثني والقتبا�ض والهوام�ض 

، ويف�سل و�سع الهوام�ض واملراجع يف نهاية البحوث والدرا�سات.

تخ�س��ع اأولوي��ة الن�ر وترتيب البح��وث والدرا�سات يف املجلة 

لعتبارات فنية .

قواعد الن�ر  :

تر�س��ل الن�سخ��ة الأ�سلية من املو�سوع مطبوع��ة على احلا�سب 

الآيل ومرفق معها القر�ض املرن.

ي�س��ار  اإىل جميع املراجع العربية والأجنبي��ة �سمن البحث  اأو 

الدرا�سة بالإ�سارة اإىل ا�سم املوؤلف � الكتاب اأو امل�سدر اأو املرجع � 

دار الن�ر � مكان الن�ر � تاريخ الن�ر � رقم ال�سفحة.

الأعم��ال املقدمة ينبغ��ي اأن تكون مكتوبة بلغ��ة عربية �سليمة 

وباأ�سل��وب وا�س��ح م��ع مراع��اة ا�ستخ��دام املرتادف��ات العربي��ة 

للم�سطلحات الأجنبية.

كتاب��ة ا�س��م الباح��ث وجهة عمل��ه واأرق��ام الت�س��ال وعنوانه 

كام��ا  على ورق��ة م�ستقل��ة، واإرف��اق ملخ�ض ع��ن املو�سوع يف 

حدود �سفحة واحدة ، واإرفاق ن�سخة من ال�سرية الذاتية.

يعت��رب العم��ل العلم��ي قاب��ا للن���ر اإذا توافرت في��ه املعايري  

ال�سابق��ة يف �سيا�سات وقواعد الن�ر ، بالإ�سافة اإىل مراعاة اتباع 

الآتي :

الدرا�س��ات والبح��وث : اأن تق��دم يف ح��دود )4000 - 5000( 

كلم��ة واأن تخ�س��ع ل�سيا�س��ة التحكيم امل�س��ار اإليه��ا يف �سيا�سات 

الن�ر.

املق��الت : األ يزيد عدد  كلمات املق��ال عن )2500 -3500( 

كلم��ة ، واأن تكون املو�سوعات حديث��ة ، واأل يكون قد م�سى على 

اأعدادها اأكرث من �سنة واحدة .

التجارب القطرية :  األ يزيد عر�ض التجربة على )3000( كلمة 

، وتلقى ال�سوء على جناحات التجربة ، واإن تكون التجارب حديثة 

وم�ستمرة .

عر�ض كت��ب ودوريات وانرتنت : األ يزيد العر�ض عن )2000( 

كلمة ، واأن تكون الإ�سدارات حديثة .

ال�ستكتاب  :

تقدم املجلة مكافاأة مالية لكل من ين�ر له مو�سوع باملجلة.

 حقوق الن�ر :

ي�سم��ح بالقتبا�ض من املو�سوعات ال��واردة يف اأعداد املجلة ، 

مع �رورة الإ�سارة اإىل ذلك خال التوثيق .

االبحاث الواردة يف هذه املجلة حمكمة علميا




