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�شروط الن�شر يف املعلم العربي

ويذك�ر  باختص�ار  بنفس�ه  الكات�ب  يع�ّرف  أن   -
عنوان�ه ورق�م هاتف�ه الثاب�ت واحملم�ول إضاف�ة إىل 

إن وج�د. اإللكرتون�ي  عنوان�ه 
املعتم�دة  واملراج�ع  باملص�ادر  املوض�وع  يوّث�ق  أن   -
اس�م  علي�ه:  املتع�ارف  التوثي�ق  أس�لوب  وف�ق  في�ه 
املؤل�ف وش�هرته ، عن�وان الكت�اب أو البح�ث، اس�م 
م�كان  النش�ر،  دار  الرتمج�ة،  ح�ال  يف  املرتج�م 

الصفح�ة. رق�م  النش�ر،  تاري�خ  النش�ر، 
- أن يكون املوضوع غري منش�ور س�ابقًا، وغري معد 

للنشر يف قناة أخرى.
- أال يزيد البحث أو املقال مع مصادره وهوامشه 

عن مثاني صفحات A4 خبط منرة 14.
-  ختض�ع امل�واد املرس�لة إىل اجملل�ة للتقوي�م قب�ل 

النشر.
عل�ى  التعدي�ات  بع�ض  إج�راء  للمجل�ة  حي�ق   -

املوض�وع. س�ياق  يناس�ب  املوض�وع مب�ا 
-  تنش�ر املوضوع�ات حبس�ب تسلس�ل وروده�ا إىل 
اجمللة، وحبسب أبوابها ، وحبسب اعتبارات فنية.
-  خيض�ع ترتي�ب املوضوع�ات يف اجمللة العتبارات 

فنية.
- ترج�و اجملل�ة م�ن كّتابه�ا ارس�ال مقاالته�م أو 
حبوثه�م منض�دة عل�ى احلاس�وب ومراجعته�ا من 

قب�ل الكاتب.

 المقاالت واآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الوزارة.

 المقاالت التي ترد إلى المجلة الترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

مجلة تربوية ثقافية فصلية
ت�سدرها وزارة الرتبية  يف اجلمهورية العربية ال�سورية -  ال�سنة 73 

تاأ�س�ست املجلة عام ١٩٤٨
العدد: 479

يح��دد اال�ش��راك ال�ش��نوي يف 
ال�ش��ورية  العربية  اجلمهوري��ة 

على النحو االآتي:

لل�وزارات  س�ورية  ل�رية   1000
واملؤسس�ات احلكومي�ة واملنظمات 

والنقابي�ة. الش�عبية 
600 لرية سورية للمدارس.

للمعلم�ن  س�ورية  ل�رية   300
واألف�راد.

للنس�خة  س�ورية  ل�رية   100
واألف�راد. للمعلم�ن  الواح�دة 
العرب�ي،  الوط�ن  يف  دوالرًا   50

الربي�د. أج�ور  إليه�ا  تض�اف 
60 دوالرًا خ�ارج الوط�ن العرب�ي، 

تض�اف إليه�ا أج�ور الربي�د.
كل  يف  االش�رتاك  ب�دالت  تدف�ع 
املدارس واملؤسس�ات الرتبوية، إىل 
والذي�ن  فيه�ا  الروات�ب  معتم�دي 
بتحويله�ا  ذل�ك  بع�د  يقوم�ون 
اجل�اري  اجملل�ة  حس�اب  إىل 
املرك�زي  س�ورية  مص�رف  ل�دى 
يش�عر   أن  عل�ى   3481/23 رق�م 
التحوي�ل  به�ذا  اجملل�ة  حماس�ب 

إمتام�ه. بع�د 
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التعليم والتربية
 على التنمية المستدامة

أكثر من ثالثة عقود مرّت على مناداة اجملتمع الدويلّ بالتنمية املُستدامة، وال تزال 
مواردنا الطبيعيّة مهدّدة بالزوال، وتعاني الكثري من اجملتمعات من اختناقات كبرية 

حتوِّل حياهتا اآلمنة واملستقرّة إىل أزماتٍ متكرّرة ال ميكن اخلروج منها. 
التقنيّة  احللول  من خالل  املُستدامة  التنمية  ال ميكن حتقيق  أّنه  جليّاً  أصبح  وقد 
عملنا،  وآليّات  تفكرينا  طريقة  نغيّر  أن  علينا  بل  وحدها،  واالقتصاديّة  والسياسيّة 
تعزيز  على  قائمًة  تكون  والتعليم  الرتبية  يف  خمتلفة  نوعيّة  توفري  ميكننا  وبالتايل 

مهاراتنا باجتاه التنمية املُستدامة.
احتياجات احلاضر  لتلبّي  باألساس عمليّة تطوير اجملتمع  املُستدامة هي  فالتنمية 
على  نتغلّب  حبيث  احتياجاهتا،  تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  بدون 

الّتدهور البيئيّ مع عدم التخلّي عن حاجات التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة.
مستقرٍّ  جمتمع  إىل  لنصل  خاصّاً  اهتماماً  الرتبية  عمليّة  نُولِي  أن  علينا  هنا،  من 
وآمن، فاألمن املائيّ واألمن الغذائيّ واألمن الوطينّ مسؤوليّاتٌ تربويّة يتمّ تعلُّمها على 

مقاعد الدراسة، لتنتقل من هناك سلوكاً وقيماً جمتمعيّة للمجتمع بأكمله.
وكما استطعنا أن نوجّه مناهجنا الرتبويّة لتتمحور حول التنمية املُستدامة نتطلّع إىل 
أن نعطي يف جملّة املعلّم العربيّ مساحاتٍ واسعةٍ للموضوعات اليت ترّكز على الرتبية 
من أجل املواطنة، واملهارات احلياتيّة اليت تقود بالنهاية إىل تغيري أمناط تفكرينا باجتاه 

التنمية املستدامة ملواردنا، علَّنا نسهم يف بناء مستقبٍل أكثر إشراقاً ألجيال الغد.

المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 
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ُيقبل آذار فتشرق األرض والقلوب بربيع جيدّد احلياة، وتتزامن أفراح احلياة يف 
هذا الشهر العطر مع يوم اللغة العربيّة واالنتصارات الوطنيّة واملعلّم األبيّ واألمّ 
املعطاء واملرأة املناضلة، لكلٍّ منهم نصيب من العيد والبهجة، فأوَّل يوم من آذار 
هو اليوم العربيّ للّغة العربيّة وقد جاء بناءً على قرار اجمللس التنفيذيّ للمنّظمة 
العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم عام 2009م وكان تتوجياً لليوم العامليّ للّغة العربيّة 
فيه  أقرّت  والذي  عام،  كّل  من  األوّل  كانون  من  عشر  الثامن  يف  يصادف  الذي 
اللّغات  ضمن  العربيّة  اللّغة  إدخال  1973م  عام  املّتحدة  لألمم  العامّة  اجلمعيّة 

الرمسيّة ولغات العمل يف األمم املّتحدة.

والتطوير  البناء  عملية  يف  ودورها  األمم  حياة  يف  اللّغة  أمهيّة  تنامي  وأمام 
باعتبارها مفتاح املعرفة وأداة التواصل، جاءت فكرة االحتفاء باليوم الدويلّ للّغة 

األمّ مببادرة من بنغالدش.

وّقعت اليونسكو موافقة يف مؤمترها عام 1999م ليبدأ االحتفال باللّغة العربيّة 
حول العامل يف احلادي والعشرين من شهر شباط من كّل عام.

آذار ولغة الجمال واإلبداع

رئيس التحرير - سمر طعمة

المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 
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إنَّ إدراك األمم املّتحدة ألمهيّة اللّغات ودورها الفعّال يف نشر الثقافة واملعارف 
ولغتنا  االحتفاليّات،  هذه  وراء  األثر  أكرب  له  كان  الوطنيّة  اهلويّة  على  واحلفاظ 
يُعطيها أمسى املعاني، فتصوغ اجلمال  العربيّة متجدّدة كتجدّد احلياة وهي من 
لفظاً وإحساساً وقد حباها اهلل من الصفات الصوتيّة والنحويّة والدالليّة وسعة 

التعبري ومواكبة احلضارة ما جيعلها يف مركز الصدارة اللغويّة.

إنَّ االحتفال باللغة العربيّة يف أيّامها الثالثة واجب ومسؤوليّة تقع على عاتق أبناء 
الوطن مجيعهم ألنّ اللغة هويّة األمّة، ووعاء أفكارها، ومركز عروبتها، ومنهج حياة 

املبدعني املتألقني.

ولتمكني اللغة وسائل عدَّة، تأتي من احملافظة على نطق الفصحى واستخدامها 
مبدعة  جديدة  طرائق  واستخدام  بوسائله،  واإلعالم  للتعليم  وحيدة  وسيلة 
ليقبل النشء على تعلّمها حبَّاً وطواعيّة وإقامة املسابقات واملهرجانات الشعريّة 
اللّغة  متكني  تعزيز  شأنه  من  ذلك  كّل  القراءة،  وتنمية  واإلبداعيّة  والقصصيّة 
العربيّة ووزارة الرتبية تسعى جاهدة عرب معلِّميها والقائمني عليها إىل متكني اللّغة 

العربيّة والنهوض هبا.

افتتاحّية العدد

المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 
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أ. د. عيسى الشّماس*

المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ابن سينا.. 
الفيلسوف التربوّي

وُلِـد ابـن سـينا سـنة )370 هــ - 980 م(، يف قريـة )أفشـنه( قـرب خبـارى يف 
تركسـتان، مجهوريّـة أزبكسـتان حاليّـًا. وامسـه أبـو علـي احلسـن ابـن عبـد اهلل 
امللّقب بالشـيخ الرئيس، نشـأ يف بيت له اشـتغال خبدمة الدولة، فرحل مع والده 
وهـو صغـر السـنّ إىل مدينـة خبارى اليت كانت ُتعترب كعبـة العلماء، وفيها تلّقى 

ابـن سـينا علومـه ومعارفـه وأملَّ بالقـرآن الكريـم فحفظـه.

* باحث وأكادميي تربوي، وشاعر وأستاذ يف كلية الرتبية، جامعة دمشق.
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تلّقى ابن سينا تعليمه يف سنوات تشّكله 
األوىل على يد أبيه الذي كان أحد مشايخ 
من  طائفة  وهي  اإلمساعيليّة،  الطائفة 
من  منط  على  أفكارها  ترتكز  املسلمني 
عبد  حرص  لقد  اجلديدة.  األفالطونيّة 
اهلل على تلّقي ابنه ألفضل تعليم حيث إّنه 
كان طفالً نبيهاً وذكياً. وعلى الرغم من أنّ 
إاّل  والده،  معتقدات  أبداً  يتبع  ابن سينا مل 
من  الكثري  أنّ  حقيقة  من  جدّاً  استفاد  أّنه 
البيت  يف  جيتمعون  كانوا  حينها  العارفني 
أصبح  وملّا  واملناظرة.  للحديث  أبيه  عند 
قد  سينا  ابن  كان  سنوات،  عشر  عمر  يف 
الكثري  حفظ  مثلما  للقرآن  حافظاً  أصبح 
األعمال  من  وغريها  العربيّة  القصائد  من 

 .)1987,5,Gutas( األدبيّة
قواعد  دراسته يف جماالت  تابع  ثمّ  ومن 
واللّغة  واألدب  والتفسري  اإلسالميّة  الرتبية 
والعلوم  واهلندسة،  واحلساب  والفقه، 
والكالم  والطب  واملنطق  الرياضيّة، 
والفلسفة. حيث بدأ بدراسة الطبّ وهو يف 
الثالثة عشرة من عمره، حّتى أصبح طبيباً 
له  وصارت  عشرة،  الثامنة  سنّ  يف  وهو 
سُمعة معروفة يف الطبّ يف بلده وما حوهلا، 
ترمجة  بعد  أوروبا  يف  اشتُهر  أّنه  حني  يف 
وانتشارها  والعربيّة  الالتينيّة  إىل  أعماله 

.)1916 ,Ibn Sina( على نطاق واسع
حياته،  يف  التنّقل  كثري  سينا  ابن  كان 
فتنّقل بني مدن جرجان ومهذان وأصفهان، 
حيث  الوقت  من  فرتة  مهذان  يف  واستقرّ 
طاهر  أبي  الدولة  لشمس  وزيراً  عمل 
الديلمي، غري أنّ جنود مشس الدولة ثاروا 

عليه،  وقبضوا  داره  وهنبوا  سينا  ابن  على 
ما  ولكنّه  هلم  إرضاء  الدولة  مشس  فنفاه 

لبث أن أعاده إليه. 
ويُقال إنّ ابن سينا انتقل بعد موت مشس 
الدولة إىل عالء الدولة أمري أصفهان، فتابع 
اللغويّة  بالعلوم  واهتمّ  والقراءة  التأليف 
يف  مات  أن  إىل  خاصّ  بشكل  واملعرفيّة 
أصفهان. وهناك حظي برعاية أمريها عالء 
الدولة، و أصاب جسده املرض واعتّل، بسبب 
خلل يف جهازه اهلضميّ ممّا أدّى إىل أمل يف 
أسبوعاً  كان ميرض  إّنه  قيل  حّتى  معدته، 
األدوية،  تناول  من  وأكثر  أسبوعاً،  ويُشفى 
أّنه ال فائدة من  ولكنّ مرضه اشتدّ، وعَلِمَ 
العالج، فأمهل نفسه وقال: »إنّ املدبّر الذي 
تنفعنّ  فال  بدنيّ،  تدبري  عن  عجز  بدء  يف 
مبا  وتصدّق  وتاب،  واغتسل  املعاجلة«، 
لديه من مال للفقراء، وللعبيد واجلمعيّات 
للمغفرة،  طلباً  غلمانه  وأعتق  اخلرييّة، 
وتوفى يف حزيران سنة 1037م، عن عمر 
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ناهز السابعة واخلمسني، ودُفن يف مهدان، 
ما يُعرف اليوم جبمهوريّة أوزباكستان إيران 

)ابن خلكان، 1972، 50(.
فقد  التأليف،  يف  ناشطاً  سينا  ابن  كان 
كتب  مؤّلفاً،   )276( من  يقرب  ما  ترك 
بضع  عدا  ما  العربيّة،  باللغة  معظمها 
مؤّلفات صغرية ُكتبت بلغته األمّ الفارسيّة، 
يف  مؤّلفاً   )68( سوى  منها  يبقَ  مل  ولكن 
املكتبات العربيّة واألجنبيّة. فشملت كتاباته 
والتصوّف  والرتبية  الفلسفة  موضوعات 
واللغة  والكيمياء  والطب  واملوسيقا  والفلك 
خلّفها  اليت  كتبه  أشهر  ومن  والشعر. 
واإلهليّات  الطبيعة  يف  )الشّفاء(  كتاب 
وغريها، وكتاب )القانون( يف الطب، وكتاب 

)السياسة( يف الرتبية.
مشهور  طبيب  بّأّنه  سينا  ابن  يُعرف 
يف  املهمّة  وإسهاماته  مكتشفاته  خالل  من 
وعالجها  األمراض،  من  عدد  تشخيص 
اكتشافها، وما زالت  اليت استطاع  باألدوية 
العامل  بلدان  يف  منتشرة  الطبّيّة  شهرته 
الباحثون  مؤّلفاته  من  ويستفيد  أمجع، 
واملعنيون بالطبّ وعالج األمراض املختلفة.

ولكن على الرغم من شهرة ابن سينا يف 
اجملال الطبّيّ، فقد كانت له إسهامات على 
قدر كبري من األمهيّة يف جمال علم الفلك 
الرتبويّة،  الفلسفة  يف  سيّما  وال  والفلسفة، 
حيث أضاف ابن سينا للرتبية العربيّة الكثري 
حقول  يف  املهمّة،  واملعطيات  املبادئ  من 
واالجتماعيّة  واألخالقيّة  الدينيّة  الرتبية 
آراء  وله  واجلماليّة،  واجلسميّة  والعقليّة 
فلسفيّة وتربويّة مهمّة تتعلّق باملنهاج واملعلّم 

والتلميذ. 
ليكون  باإلنسان  سينا  ابن  اهتمّ  وهكذا 
إنساناً كامالً يف اجلسم والنفس، قادراً على 
كلّها؛  احلياة  بأعباء  والقيام  العلم  اكتساب 
ابن سينا يف الرتبية، املنهل  فجاءت نظرية 
الثرّ الذي روى دوافع أبناء عصره وحاجتهم 
فاضلة  تربية  وتربيتهم  أبنائهم  تعليم  إىل 
وقيمهم  االجتماعيّة  مبادئهم  مع  تتماشى 

اليت تنطلق من معتقداهتم الروحيّة.

فلسفة الرتبية عند ابن سينا
ابن سينا، حتضّ  الرتبية يف عصر  كانت 
احلسنة  واملعاملة  الفاضلة  األخالق  على 
عمليّة  نشطت  لذلك  السويّ  والسلوك 
التعليم، وال سيّما عند أبناء األمراء واألثرياء 
لتعليم  واملعلّمني  املربّني  أحضروا  الذين 
الرتبية  كانت  ولذلك  وتأديبهم.  أبنائهم 
ابن  باهتمام  حظي  الذي  اجملاالت  أحد 
سينا ضمن أحكام فلسفته اليت ناقش من 
خالهلا موضوعات علميّة متعدّدة اجلوانب، 
يرسم  وهو  ورسائله،  كتبه  يف  ضمّنها 
خالل  من  الرتبويّ  لفكره  واضحة  معامل 
للرتبية،  األساسيّة  باملبادئ  األخذ  ضرورة 
مرّكزاً على الرتبية اخللقيّة بوصفها عمليّة 
واالجتماعيّة  الشخصيّة  اجلوانب  متعدّدة 
واإلنسانيّة وهي عمليّة مستمرّة مع استمرار 

حياة الشخص. 
اّتخذ ابن سينا من النفس اإلنسانيّة حموراً 
بوصفها  الرتبويّة،  فلسفته  بناء  يف  أساسيّاً 
الرصني  املّتزن،  اإلنسان  لبناء  أساساً 
الناجح يف حياته اخلايل من العلل النفسيّة 
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من  انطالقاً  اجلسديّة،  بالعلل  ربطها  اليت 
جاءت  ولذلك  السليمة.  الطبيّة  نظرته 
على  احلفاظ  أجل  من  الرتبويّة  فلسفته 
الفرد من والدته وحّتى   / اإلنسان  سالمة 
صحيحة  تربية  تربيته  خالل  من  شبابه، 
تؤّثر يف جناحه وسعادته وقدرته اإلنتاجيّة. 
فكان البن سينا آراء تربويّة عديدة وردت 
الرسالة  يف  وأكثرها  كتبه  من  العديد  يف 
متيّز  ما  وأبرز  السياسيّة(،  )كتاب  املسمّاة 
به املذهب الرتبويّ البن سينا، هو أنّ الرتبية 
مشلت  بل  واحدة  مرحلة  على  تقتصر  مل 
مرحلة تربية الطفل منذ والدته حّتى زواجه 
أّنه  كما  االجتماعيّة،  احلياة  يف  واخنراطه 
اهتمّ بوحدة الشخصيّة اإلنسانيّة وتكاملها 
العقليّ واجلسديّ واالنفعايلّ؛ وحثّ بصورة 
على  الصيبّ  تدريب  وجوب  إىل  خاصّة 
فيما  ومتّكنه  طبيعته،  تناسب  صناعة 
 .)1990 )اخلوري،  عيشه  كسب  من  بعد 
وبذلك انفردت رسالة ابن سينا يف السياسة 
رمست  حيث  بالرتبية،  الواضح  باالهتمام 
أبناء  تربية  يف  واملهمّة  الرئيسيّة  اخلطوط 

اجملتمع، ليكون اجملتمع صاحلاً.     
وتنتمي نظرة ابن سينا الرتبوية إىل مدرسة 
وال  املتميّزة،  اإلسالميّة  العربيّة-  الفلسفة 
سيّما فيما أورده يف كتاب )القانون( حيث 
واالعتناء  التعليم،  آراءه يف  ابن سينا  أبدى 
بالطفل قبل والدته وبعدها، وينّظم عالئق 
جتاهه،  األهل  واهتمامات  بأمّه،  الولد 
معه  التعامل  حلسن  توجيهيّة  وإرشادات 

والعناية بصحّته )زيعور، 1985(. 
فتناول ابن سينا املذهب الرتبويّ كقّطاع 

تشتمل  اليت  العمليّة  احلكمة  قّطاعات  من 
أغراضها على: )األخالق وسياسة النفس، 
التدبري للعالئق العائليّة أو احلكمة املنزليّة، 
السياسة  أو  املدنيّ  العلم  أو  املدن  علم 

املدنيّة(.
فكتب رسالته يف السياسة اليت تضمّنت 
مخسة أجزاء، حتدّث فيها عن الرجل وأهل 
بيته ودخله وأوالده، مرّكزاً على تعهّد تربية 
األبناء منذ الوالدة، مروراً مبراحل الطفولة، 
يصبح  وحيث  والبلوغ،  النضج  سنّ  وحتى 
ما  توظيف  على  قادرين  راشدين  األبناء 
تعلّموه يف حياته العمليّة اخلاصّة والعامّة. 
وهذا ما يربز يف كتابَي )القانون والسياسة( 
يُعدّان مصدرَين تربويَني مهمَّني إذا  اللذين 
العصر  يف  الرتبية  عن  يُكتب  مبا  قورنا  ما 

احلديث. 
اليت  الرتبويّة  فلسفته  من  وانطالقاً 
تستند إىل قواعد وأسس عمليّة، هتتمّ ببناء 
اإلنسان ورعايته من طفولته وحّتى نضجه 
وبلوغه سنّ الرشد واالستقالليّة، فقد قدّم 
ابن سينا توجيهات تتضمّن سياسة مفصّلة 
تدبري غريه،  أو  نفسه  الفرد  تدبري  أجل  من 
وهي سياسة هادفة متكاملة ومتناسبة مع 
مراحل منوّ الطفل من الناحيتنَي اجلسديّة 
كبرية  أمهيّة  سينا  ابن  ويعطي  والعقليّة؛ 
منهما  كّل  يناسب  ما  ويقدّم  للمرحلتني، 
معرفته  من  منطلقاً  والتدبري،  العناية  من 
متكاملة.  كوحدة  اإلنسانيّة  بالشخصيّة 
حبيث تتضمّن هذه العناية مظاهر السلوك 
العمليّ  والتطبيق  واالجتماعيّ  الذاتيّ 
اليت  اإلنسانيّة  الشخصيّة  لتنمية  املطلوب 
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تعبّر عن اجلوهر احلقيقيّ لإلنسان بوصفه 
ابن سينا بضرورة  وإميان  اجتماعيّاً،  كائناً 
واجلماعة  الفرد  فاعلني خلري  أفراد  وجود 

باعتبار اخلري غاية الفلسفة العمليّة.
ويدعو ابن سينا إىل تربية وتعليم لكّل فرد، 
وهذا يتماشى مع تعاليم الشرع اإلسالميّ 
اليت استوحى منها آراءه ونظرياته الفلسفيّة 
أن  بدّ  ال  إذ  والعمليّ؛  النظريّ  اجملالنَي  يف 
والتعليم غاية قريبة ذات صلة  للعلم  يكون 
الدنيويّة  وحاجاته  العمليّة  اإلنسان  حبياة 
البعيدة/  والغايات  األهداف  جانب  إىل 
القصوى للرتبية الدينيّة واخُللُقيّة )النقيب، 
2001، 221(. وهنا يرّكز ابن سينا على 

يقوم  الذي  االجتماعيّ  اجلانب  جانبَني: 
بتوجيه الفرد وفق إمكاناته، ليصبح عضواً 
اخُللُقيّ،  لنفسه وجمتمعه؛ واجلانب  مفيداً 
هي  واملوجّهة،  املبّكرة  اخُللقيّة  الرتبية  ألنّ 
أنّ مّثة  آن معاً. وال شكّ  غاية ومنطلق يف 
االجتماعيّ  اجلانب  بني  تكامليّة  عالقة 
واجلانب اخُللقيّ، باعتبار أنّ اإلنسان حيمل 

األخالق.
العمليّة  إىل  العامّة  النظرة  إطار  ويف 
يف  الطرائق  سينا  ابن  عرض  الرتبويّة، 
وحول  العلوم،  وحتصيل  املعرفة  اكتساب 
تصنيف العلوم وواجبات املعلِّم حيال املُتعلِّم. 
فقد عاجل وظائف املدرّس، وشروطه املهنيّة 
تعويده  أي  الولد  تأديب  ويف  واألخالقيّة، 
وإدماجه االجتماعيّ عرب جعله يتمّثل اآلداب 
الشائعة والسلوكات السائدة. وتنتهي الرتبية 
عند ابن سينا بأنّ جتعل الولد يكتسب مهنة 
وتؤهّله للعمل واالنفصال عن أسرته وتكوين 

مستقلّة  جديدة  )أسرة(  اجتماعيّة  خليّة 
خاصّة به داخل اجملتمع.

الرتبويّة  الفلسفة  مشلت  وبذلك 
)السيناويّة( السلوكات واألفعال والتوجيهات 
اليت جيب أن يتواّلها األب واملعلِّم واملؤدّب، 

يف األسرة والكتاتيب واملدارس..

املراحل الرتبويّة عند ابن سينا
العمليّة  إىل  العامّة  النظرة  إطار  يف 
يف  الطرائق  سينا  ابن  عرض  الرتبويّة، 
وحول  العلوم،  وحتصيل  املعرفة  اكتساب 
تصنيف العلوم وواجبات املعلِّم حيال املتعلِّم. 
فقد عاجل وظائف املدرّس وشروطه املهنيّة 
وإدماجه  الولد  تأديب  ويف  واألخالقيّة، 
االجتماعيّ عرب جعله يتمّثل اآلداب الشائعة 
والسلوكات السائدة. وتنتهي الرتبية عند ابن 
الولد يكتسب مهنة تؤهّله  سينا بأن جتعل 
للعمل واالنفصال عن أسرته وتكوين خليّة 
اجتماعيّة )أسرة( جديدة مستقلّة خاصّة به 

داخل اجملتمع.

مرحلة التعليم األوىل:
ناقش ابن سينا يف كتاب )السياسة( معامل 
يسمّى  ما  وهو  التعليم،  يف  األوىل  املرحلة 
التعليم األساسيّ، وتبدأ حني  اآلن مبرحلة 
يستوي لسان الصيب ويُهَيَّأ للتلقني والتعليم، 
حبيث يتعلّم يف هذه املرحلة القرآن الكريم 
وأصول  والكتابة  والقراءة  الدين  ومعامل 
اللغة والشعر على أن يبدأ يف تعلّمه الشعر 
قصر  إىل  نظراً  حفظه  لسهولة  بالرجز 
الشعر  أنّ مضمون  كما  وزنه،  وخّفة  أبياته 
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على  واحلثّ  العلم  مدح  يكون يف  أن  جيب 
األخالق احلميدة. 

العمر املناسب 
لدخول املدرسة: 

لدخول  املناسب  العمر  أنّ  ابن سينا  رأى 
الطفل إىل املدرسة وتلّقي العلم، هو بعد أن 
تشتدّ مفاصله، ويصبح قادراً على التحّكم 
مرحلة  أي  األخرى؛  قواه  وبعض  بعضالته 
»إنّ  بقوله:  ذلك  فيحدّد  اجلسديّ،  النضج 
سنّ السادسة من العمر هي السنّ املناسبة 
الصيبّ  يُقدَّم  أن  حينها  ميكن  إذ  للتعلّم، 
القرآن  تعلّم  يف  ويأخذ  للمعلّم،  أو  للمؤدِّب 
الدين  معامل  ويلّقن  اهلجاء،  حروف  وصور 

)ابن سينا، 1294هـ، 157(. 
على أن يتدرّج التعليم والتعلّم من السهل 
إىل الصعب، مبا يتناسب مع تطوّر املراحل 
الفهم  على  وقدرته  الطفل  عند  النمائيّة 

واالستيعاب.
وهذا يّتفق مع النظريات الرتبويّة احلديثة 
املدرسة  إىل  الدخول  سنّ  حدّدت  اليت 
الالزم  النضج  ألنّ  التعلّم،  عمليّة  وبدء 
السادسة  السنة  الطفل  بلوغ  يتطلّب  للتعلّم 
الطائفيّة  القدرات  تأخذ  حيث  عمره،  مع 
)العقليّة واجلسميّة والنفسيّة( عند الطفل 

بالظهور يف إطار القدرة على التعلّم.

 متطّلبات هذه املرحلة: 
متطلّبات  املرحلة  هلذه  سينا  ابن  يضع 
الرتبويّة، يرجع بعضها إىل  لتؤدّي وظائفها 
إىل  اآلخر  بعضها  ويرجع  املعلِّم،  طبيعة 

للمعلّم  فبالنسبة  التعليميّة؛  البيئة  طبيعة 
يُشرتط فيه اخلربة من جهتنَي، جهة اخلربة 
اخلربة  وجهة  وتأديبهم،  الصبيان  تعليم  يف 
على  واالطالع  الناس  أشراف  خدمة  يف 
أحواهلم األخالقيّة وآداهبم االجتماعيّة وما 
من  ميدحون  وما  أفعال،  من  يستقبحون 
الصيب،  إىل  اخلربة  تلك  ينقل  كي  خصال، 
وأن يكون وسطاً ما بني اجلمود واخلّفة أي 
أن يكون وقوراً ورزيناً، باإلضافة إىل العقل 

والدين واملروءة والنزاهة والنظافة.
أمّا يف متطلّبات البيئة التعليميّة، فينهي 
يف  منفرداً  الطفل  تعليم  عن  سينا  ابن 
املنزل، ملا يف ذلك من تفويتٍ ملنافع التعليم 
بالصيب مدعاةٌ  االنفراد  أنّ  كما  اجلماعيّ، 
لكنّه  التعليم،  من  ونفوره  وملله  لضجره 
التعليم  يف  الصيبّ  مع  يكون  أن  يشرتط 
حتسّنت  ممّن  اجللدة  أبناء  اجلماعيّ 
التعليم  ضرورة  ويُرِجع  وآداهبم.  أخالقهم 
سينا،  )ابن  التالية:  الفوائد  إىل  اجلماعيّ 

السياسة، 2007(.
من  أكثر  أترابه  بأخالق  يتأّثر  الصيب   -

تأّثره بأخالق الكبار.
أثناء  يف  الصبيان  بني  املعلّم  حترّك   -

الدرس تدفع امللل والضجر.
العلم  طلب  يف  التنافس  روح  خلق   -

وحتصيله بني الطالب.
الفهم  يطوّر  للحديث  األطفال  تبادل   -

ويعزّز احلفظ والرواية.
تعزيز  يف  يسهم  الصداقات  تكوين   -
مكارم األخالق من خالل املنافسة واملباهاة 

واملساجلة واحملاكاة.
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مرحلة التعليم الثانية )التعليم 
الثانويّ(: 

يشري ابن سينا إىل مرحلة التعليم الثانويّ 
يف تعليم الكتاتيب مبرحلة التخصّص عندما 
بعض  اكتساب  بدء  الطالب  على  يتعيّن 
النظر عن وضعهم  بقطع  اليدويّة  املهارات 
األطفال  إعطاء  »جيب  يقول:  االجتماعيّ. 
بعد سن الرابعة عشرة حريّة اختيار املوادّ 
اليت يرغبون ليتخصّصوا فيها، سواء كانت 
فن  األدب،  اليدوية،  املهارات  )القراءة، 
التجارة،  اهلندسة،  علم  الطبّ،  الوعظ، 
الصناعة( أو أيّة مادّة أو ختصّص يرغبون 
مبمارسته يف وظيفتهم املستقبليّة«. ويقول: 
التحلّي  جيب  انتقاليّة  مرحلة  هذه  »إنّ 
الذي  بالسنّ  يتعلّق  فيما  باملرونة  خالهلا 
يتخرّج فيها الطالب، حيث جيب أن يُؤخَذ 
الطالّب  العاطفيّ لدى  التطوّر  يف االعتبار 
فلسفة  )ويكيبيديا،  املُختارة«  وموادّهم 
املدرسيّ  للتوجيه  يكون  وهنا  الرتبية(. 

أمهيّة كبرية يف مساعدة الطالّب يف عمليّة 
االختيار، فإمّنا متابعة التحصيل الدراسيّ 

العلميّ، وإمّا التوجّه إىل التعليم املهينّ.

مرحلة تعّلم الصنعة )التعليم 
املهينّ(:

مل يقتصر اهتمام ابن سينا على التعليم 
العامّ فحسب، بل أعطى أمهيّة كبرية لتعلّم 
الصنعة، أو ما يُعرف اليوم بـالتعليم املهينّ، 
واهتماماته،  الصيب  ميول  مبعرفة  ويبدأ 
لتعلّم الصنعة اليت تناسب هذه  واستعداده 

امليول واالهتمامات. 
من  الرابع  الفصل  يف  سينا  ابن  حتدّث 
عن  )الشفاء(  كتاب  من  اإلهليّات  قسم 
من  هبا  يّتصل  ما  وبعض  العادلة  املدينة 
أحكام، وال سيّما حتريم البطالة والتعّطل، 
فال جيوز أليّ فرد يف املدينة إاّل ويكون له 

عمل يتكسّب منه ويفيد به غريه.   
يعين  ال  البطالة  حتريم  أنّ  ويوّضح 
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فهو  الكسب،  وجوه  لكّل  العنان  إطالق 
اليت  واألعمال  املهن  من  جمموعة  حيرّم 
والسرقة  كالقمار  العامّة  باملصلحة  تضرّ 
واللصوصيّة والرِّبا. أمّا العاطلون عن العمل 
فهم قسمان: قسم صحيح البدن قادر على 
القسم  هذا  وحكم  يرفضه،  لكنّه  العمل 
أمّا  املدينة،  من  والطرد  األرض  من  النفي 
العمل ملرض  الثاني فهو عاجز عن  القسم 
أو آفة أصابته، وهؤالء يوضعون يف موضع 
يكفل  َقيِّمٌ  يرعاهم  أن  على  هلم،  مناسب 
احتياجاهتم ويكفي املدينة شرّهم مستعيناً 
موارد  من  املدينة  توّفره  الذي  العامّ  باملال 
ابن سينا  وكأنّ   .)1960 عدّة )ابن سينا، 
الذين  يعين هبؤالء ذوي احلاجات اخلاصّة 
يستحّقون العناية اخلاصّة من خالل برامج 
إعداد تؤهّلهم للحياة االجتماعيّة، فيكونوا 

أعضاء نافعني ألنفسهم وجملتمعهم.

أمهيّة تعليم الصنعة / املهنة: 
سينا  ابن  يصنّف  )السياسة(  كتاب  يف 
التجارة  األوّل،  قسمني:  يف  الكسب  وجوه 
املبنية على استثمار املال، والثاني الصناعة 
يفّضل  ولكنّه  املهارات،  على  املعتمدة 
تعتمد  التجارة  التجارة، ألنّ  الصناعة على 
على املال، واملال سريع التلف؛ أمّا الصناعة 
اإلنسان  يفقدها  ال  مهارات  إىل  فتستند 
بسهولة. ويقسم صناعات ذوي املروءة على 
العقل،  على  يعتمد  ما  منها  أقسام،  ثالثة 
ومنها ما يعتمد على األدب، ومنها ما يعتمد 

على اليد  )ابن سينا، السياسة، 2007(.
فللمهنة كما يرى ابن سينا أمهيّة قصوى 

يف إقامة املدينة العادلة، ولذلك يشدّد على 
البدء بالتعليم املهينّ بعد إهناء مرحلة التعليم 
ميل  يُراعى  أن  على  )األساسيّ(  األوىل 
مناسبتها  ومدى  إىل صنعة حيبّها،  الصيب 
من  وحيّذر  إلتقاهنا.  وقابلياته  لطبيعته 
إجبار الصيب على تعلّم مهنة ال متيل إليها 
كما  وطبائعه،  قابلياته  تناسب  وال  نفسه، 
املهنة،  حتديد  يف  الوالد  تدخّل  من  حيّذر 
الصبية  من  كثري  أعمار  بضياع  ويستشهد 
يف تعلّم ما ال يصلحون له أو ال يصلح هلم، 

ومعها تضيع جهود الوالدين واملربّني. 
من  األهل  به  يقوم  مبا  يذّكرنا  وهذا 
حتديد مستقبل األبناء الدراسيّ أو املهينّ، 
األبناء،  يرغبه  مبا  وليس  هم  يرغبون  مبا 
هؤالء  من  كثري  حليف  الفشل  فيكون 
على  أُجربوا  ألّنه  فيه  هلم  ذنب  وال  األبناء، 
العقليّة  وقدراهتم  ميوهلم  يناسب  ال  عمل 
واجلسديّة، لذا جيب أن تكون مهمّة حتديد 
واملربّي،  الصيب  بني  شراكة  املناسبة  املهنة 
مع إتاحة اجملال لتغيري املسار املهينّ يف حال 

ثبات عدم صالحيته للصيب.

دور املؤدّب/ املعّلم يف حتديد مهنة 
الصيب:

يؤّكد ابن سينا أمهيّة دور املؤدِّب/ املعلّم 
يف حتديد املهنة املناسبة للصيب وحّثه على 
التوجيه  عملية  مع  يتناسب  وهذا  تعلّمها. 
بعد  احلديثة  الرتبية  هبا  تأخذ  اليت  املهينّ 
األساسيّ،  التعليم  مرحلة  املتعلّم  إمتام 
إذا مل تكن  ليختار املهنة اليت يرغب فيها، 

له رغبة يف متابعة الدراسة األكادمييّة.
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لقبول  أساسيّة  عوامل  ثالثة  حدّد  وقدّ 
)ابن  تناسبه:  اليت  الصنعة  تعلّم  الصيب 

سينا، السياسة، 2007، 87-86(
- اختيار الصنعة: أي إعطاء الصيب حرية 
تعلّمها، من  اليت يرغب يف  الصنعة  اختيار 
التوجيه  من خالل  بل  إلزام،  أو  إكراه  دون 
وقدراته،  ميوله  مع  يتوافق  ملا  واإلرشاد 
وإتقاهنا  الصنعة  مع  التكيّف  من  يتمّكن 
صنعة  أي  »ليس  فيقول:  فيها،  والنجاح 
ومواتية،  له  ممكنة  هي  الصيب،  يرومها 
لكن ملا شاغل طبعه وناسبه؛ وإّنه لو كانت 
بالطلب  وتنقاد  جتيء  والصناعات  اآلداب 
كان  ما  إذا  واملالءمة،  املشاكلة  دون  واملرام 
أحد غفالً من األدب، وعارياً من صناعته؛ 
وإذا ألمجع الناس كلّهم على اختيار أشرف 

اآلداب وأرفع الصناعات.
لنجاح  ضروري  أمر  االختيار  فحرية 
يرغبها، فيخلص  اليت  الصنعة  اإلنسان يف 
يقولوا:  أمل  فيها،،  وجودها  وحيّقق  هلا 
وهذا  أجل..!  اإلميان«  من  العمل  »إتقان 
كّل  يراقب  أن  املعلّم،   / املؤدّب  من  يتطلّب 
ومدى  واستعداداته،  قدراته  ويعرف  صيبّ 
له  ويقدّم  اختارها،  اليت  للصنع  تقبّله 
إتقان  يف  تعينه  اليت  واإلرشادات  النصائح 
صنعته. ويف ذلك يؤّكد ابن سينا: »إذا اختار 
له املعلّم / املؤدّب إحدى الصناعات، تعرّف 
قدر ميله إليها ورغبته فيها، ونظر هل جرت 
منه على عرفان أم ال ؟ وهل أدواته أو آالته 
مساعدة له عليها أم خاذلة ؟. وهنا يشدّد 
ابن سينا على تأمني املستلزمات الضرورية 
للقيام بأي صنعة، وإاّل كفاءة الفرد ورغبته 

يف العمل ال يؤدّيان اهلدف املنشود من هذه 
إىل  »كساٍع  القول:  عليه  وينطبق  الصنعة. 
اهليجا بغري سالح«. فثمّة تكامل بني املوارد 
البشرية واملوارد املادية، يف أي عمل ناجح، 

وهذا يتطلّب توافرمها معاً. 
اليت  الرتبية  وهي  اخلاصّة:  الرتبية   -
أو  جسديّة  إعاقة  لديهم  الذين  تناسب 
فكريّة، قد تكون ناجتة عن عوامل وراثيّة/

تربويّة غري مناسبة، وهو  أو عوامل  خُلقيّة 
ذوي  بـ:  حديثاً  تسميتهم  على  اصطلح  ما 
إىل  حيتاجون  الذي  اخلاصّة،  احلاجات 
هلم  تؤمّن  اليت  اخلاصّة  الرتبية  من  نوع 
إعاقاهتم  مع  تتناسب  التعلّم  مستلزمات 
بأّنهم  يشعرون  فال  اجملتمع،  يف  وتدجمهم 
عالة عليه، بل يكونون مؤهّلني وفاعلني إىل 

جانب اآلخرين. 
وقد اهتمّ ابن سينا هبذه الفئة من األفراد 
منذ الطفولة، الذين ال ذنب هلم يف إعاقتهم، 
ووضع هلا منهجاً خاصّاً للتعليم خيتلف عن 
ويتمّ  األسوياء.  األطفال  من  غريهم  منهج 
ومتابعة  اختبار  لعمليّة  بإخضاعهم  ذلك 
خالهلا  من  يستطيع  املؤدّب،   / املعلّم  من 
والعقليّة  قدراهتم اجلسديّة  ما هي  معرفة 
والنفسيّة، وعلى هذا األساس يوجّههم إىل 
ويوّضح  صنعة.  أو  علم  من  يناسبهم   ما 
ابن سينا هذا املنهج العلمي الرتبوي بقوله: 
»ينبغي ملدبّر الصيب إذا رام اختيار الصناعة، 
قرحيته،  ويسرب  الصيب،  طبع  أوالً  يزن  أن 
التدبري،  وخيترب ذكاءه.. فإنّ ذلك أحزم يف 
ال  ما  يف  الصيب  أيام  تذهب  أن  من  وأبعد 
يؤاتيه، ضياعاً يف الوقت واجلهد. وال شكّ 
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املؤدّب/  من  يتطلّب  املنهج  هذا  تطبيق  أنّ 
الصناعات  أو  التعلّم  أنواع  معرفة  املعلّم 
من  منها  كّل  تتطلّبه  وما  واحلرف،  واملهن 

استعدادات جيب توافرها لدى كّل صيبّ.

مراعاة الفروق الفرديّة:   
من املعروف علميّاً ونفسيّاً وتربويّاً أنّ مّثة 
فروق فردية بني األفراد، حتى ضمن األسرة 
الواحدة، فهم ليسوا متساويني يف القدرات 
تابع  وهذا  والنفسيّة،  والعقليّة  اجلسديّة 
بالعوامل  اخلاصّة  البيولوجيّة  لالختالفات 
فيها  ينشأ  اليت  وللبيئة  فرد،  لكّل  الوراثيّة 
ويستمدّ منها مقوّمات النموّر والتطوّر عرب 

مراحل النموّ املتدرّجة. 
 ويبدو أنّ الشيخ الرئيس )ابن سينا( قد 
تنبّه إىل هذه الفروقات وتأثريها يف عملية 
التعلّم واكتساب السلوكات وإتقان الصناعة 
اليت يرغب الفرد يف العمل هبا. ويقول مبيّناً 
سهولة  »مّثة  األفراد:  بني  الفروقات  هذه 
على  وصعوبتها  قوم  على  اآلداب  بعض 
آخرين؛ ولذلك نرى واحداً من الناس تؤاتيه 
البالغة، وآخر يؤاتيه، وآخر يؤاتيه الشعر، 
بالغة  يقال  وهلذا  اخُلَطب؛  تؤاتيه  وآخر 
العلم وبالغة الشعر. فإذا عن هذه الطبقة 
خيتار  واحداً  وجدت  أخرى،  طبقة  إىل 
اهلندسة،  علم  خيتار  وآخر  احلساب،  علم 
ثائر  وهكذا جتد  الطبّ؛  علم  وآخر خيتار 
عليها  تدور  حتى  طبقة،  طبقة  الطبقات، 

مجيعها«. 
االختالفات  هذه  سينا  ابن  عزى  وقد 
جّل  اهلل  إاّل  يعلمها  ال  غامضة  أسباب  إىل 

ذكره. فقد قال: »ثمّ منَّ عليهم برأفته مَنّاً 
وآرائهم  عقوهلم  يف  جعلهم  بأنْ  مُستأنَفاً، 
ورُتَِبهم  مُتَفاضلني، كما جعلهم يف منازهلم 
وتقارب  أحواهلم  استواء  يف  ملا  متفاوتني، 
أقدارهم من الفساد الداعي إىل فنائهم )ابن 

سينا، املرجع السابق، 57(.
أليست مراعاة هذه الفروقات بني األفراد 
اليت حتدّث عنها ابن سينا، هي من مبادى 
يف  مراعاهتا  جيب  اليت  احلديثة،  الرتبية 
تتنوّع  حبيث  والتعليميّة،  الرتبويّة  العمليّة 
لكّل  الفرصة  تتاح  كي  والوسائل  األساليب 
متعلّم ليتعلّم حبسب قدراته واستعداداته؟.

طرائق التعليم عند ابن سينا
على الرغم من املنهج الرتبويّ / التعليميّ 
السنني،  مئات  منذ  ابن سينا  وضعه  الذي 
الدارس لطرائق هذا املنهج وأساليبه،  فإنّ 
سيلحظ أنّ مّثة تطابقاً يف كثري من جوانبه، 
مع طرائق الرتبية احلديثة وأساليبها، وكأنّ 
ابن سينا كان سبّاقاً إىل وضع منهج يراعي 
للمتعلّم،  والنفسيّة  العقليّة  الشروط  فيه 
لكي يتعلّم ما يراد له أن يتعلّم ويبلغ أهدافه 

بيسر وسهولة.
وقد وضع ابن سينا مبادئ تربوية متعدّدة، 
مبادئ  مع  جوانبها،  من  كثري  يف  تلتقي 
الفيلسوف  هبا  نادى  اليت  احلديثة  الرتبية 
الرتبويّ )جان جاك روسو( يف القرن الثامن 
عشر، وال سيّما: التدرّج يف التعليم والبدء 
اجملردة،  قبل  احملسوسة  األشياء  بتعليم 
وتقديم املادة التعليميّة بشكل مشوّق، عدم 
اكثار املعلِّم من استعمال الطريقة التلقينيّة، 
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وهذا  نفسه،  تعليم  على  الطفل  واعتماد 
وعدم  الذاتيّ«  »التعلّم  بــ  حديثاً  يعرف  ما 
والنواهي  األوامر  إصدار  يف  اإلفراط 
للطفل، ألنّ إكثارها قد يقضي على دافعيّة 
إىل  إضافة  تفكريه.  قوّة  وإضعاف  الطفل، 
عدم استخدام العقوبة البدنيّة مع األطفال.

واألساليب  للطرائق  تفصيل  يأتي  وفيما 
الرتبويّة / التعليميّة اليت اقرتحها ابن سينا 

لتطبيق هذه املبادئ:

1- التدرّج من السهل إىل الصعب:
يرى ابن سينا أنّ هذا الشرط، هو الشرط 
األوّل لعملية تعلّم ناجحة، ألّنه يتناسب مع 
تطوّر قدرات الطفل الطائفيّة، واستعداداته 
واالستيعاب.  الفهم  على  وطاقته  النمائيّة، 
التعلّم  التدرّج يف  عملية  ابن سينا  ويوّضح 
يف  اآلتي  باملثال  الصعب  إىل  السهل  من 

أوالً  يتعلّم  أن  الصيب  على  »إنّ  األدب: 
الرجز ثمّ القصيدة، ألنّ رواية الرجز أسهل 
أقصر  الرجز  بيوت  لكون  أمكن،  وحفظه 
ووزنه أخفّ« )ابن سينا، السياسة،،2007، 
أنّ ابن سينا رّكز يف مثاله  84 (. يُالحظ 

السمع،  على  وقعه  حلسن  الشعر  على 
يتعلّم  الشعر  طريق  وعن  حفظه.  وسهولة 
الطفل اللغة وأصوهلا، واألخالق ومكارمها، 
خلدون،  )ابن  وفضائلها  احلسنة  والعادات 

 .)1097 ،1967

يف  سيّما  وال  الطفل،  أنّ  املعروف  ومن 
القصرية  اجُلمَل  إىل  مييل  األوىل،  مراحله 
بسرعة  فيحفظها  اخلفيف،  اإليقاع  ذات 
ويتذّكرها ويردّدها متى يشاء، وهذا واضح 
تعدّ  اليت  وأشعارهم  األطفال  أغاني  يف 
روافد تربويّة ممتازة إذا ما أُحسِن صنعها، 
من  الطفل  فيكتسب  ومضموناً،  شكالً 
خالهلا القيم الرتبويّة األصيلة، وتُغنى ثروته 
اللغويّة، وتنمو قدرته على التعبري واحملادثة.

ولذلك يقدّر ابن سينا الشعر تقديراً عالياً 
يف كونه وسيلة تعليميّة ناجعة ورافداً تربويّاً 
)مشس  أمهّها:  من  عدّة  ألسباب  ممتازاً، 

الدين، 1988، 135-134(.
- لغته متوازنة وتراكيبه مسبوكة، حمبوكة 
ممّا يقوّي ذاكرة األطفال. وميرّن أذهاهنم، 
تعقيداً  األكثر  املفاهيم  الستيعاب  ويهيئهم 

فيما بعد.
الكالم  فصيح  على  التالميذ  يعوّد   -
وبليغه، ممّا يعينهم على احملادثة الصحيحة 
املناسبة، ويوسّع خميّلتهم،  بانتقاء األلفاظ 

ويفتح آفاقهم الفكريّة.
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ومدح  األدب  بفضل  التالميذ  يعرّف   -
العلم.

- إنشاد الشعر هو يف نفسه متعة جتعل 
التعلّم منعشاً ومرفهاً للسامع واملنشد معاً. 
يف  املعلّم  على  أنّ  على  سينا  ابن  ويؤّكد 
ذات  قصرية  قصائد  اختيارَ  التعلّم  بداية 
قصائد  حنو  يتدرّج  ثمّ  ومن  سهلة،  حبور 
التعلّم ممتعاً  يكون  وبذلك  وأصعب.  أطول 
للتالميذ وحمّفزاً هلم لبذل اجلهد ملزيد من 
املعارف  واكتساب  التعلّم،  عملية  يف  القدّم 

واخلربات املقصودة.

2- التعليم اهلادف:
املختلفة،  العصور  عرب  التعليم  يكن  مل 
حتقيقها  إىل  يسعى  غاية  أو  هدف  بال 
بالعلوم  تزويدهم  سيّما  وال  املتعلّمني،  يف 
حياهتم،  يف  حيتاجوهنا  اليت  واملعارف 
الشخصيّة  والسلوكات  القيم  وإكساهبم 
واالجتماعيّة، مبا يسهم يف تكيّفهم الذاتيّ 
الفرد  أهداف  تكون  حبيث  واالجتماعيّ، 
يعيش  الذي  اجملتمع  أهداف  مع  متوافقة 

فيه.
الرتبويّ/  املنهج  بدا واضحاً يف  وهذا ما 
بني  مجع  حيث  سينا،  ابن  عند  التعليميّ 
تعلّم القراءة والكتابة إىل جانب الوقاية من 
الذميمة،  واألخالق  السيئة  العادات  هجوم 
والشيم  احلميدة  األخالق  على  والتدرّب 
الرفيعة؛ وليس هذا سوى حماولة لالنتقال 
بآرائه النظريّة إىل جمال التطبيق يف الرتبية 

اخُللُقيّة )مشس الدين، 1988، 135(.
الغزايل، من  وهذا ما يتوافق مع ما يراه 

العناية  إىل  ماسّة  الطفل حباجة  قلب  أنّ  
جوهرة  الطفل  قلب  أنّ  فعنده  واالهتمام. 
نفيسة، ساذجة خالية عن كل نقش وصورة 
ما  كّل  إىل  ومائل  نقش،  ما  لكّل  قابل  وهو 
إليه، فإن عُوِّد اخلري وعُلّمَه، نشأ  به  يُمال 
عليه وسُعد يف الدنيا واآلخرة، وشاركه يف 
عُوِّد  وإن  ومؤدِّب،  له  معلِّم  وكّل  أبوه  ثوابه 
وهلك،  شقي  البهائم  إمهال  وأمُهل  الشرّ 
له  والوايل  القيّم عليه  الوزر يف رقبة  وكان 
أنّ  كما  ألّنه   .)92 1982،ج3،  )الغزايل، 
البدن يف االبتداء ال خيلق كامالً وإّنما يكمل 
فكذلك  بالغذاء،  والرتبية  بالنشوء  ويقوى 
وإّنما  للكمال،  قابلة  ناقصة  تُخلق  النفس 
والتغذية  األخالق  وهتذيب  بالرتبية  تكمل 
نفسه،  السابق  املرجع  )الغزايل،  بالعلم 

.)45

فابن سينا مل يقصر اهتمامه على اجلانب 
أقرنه  بل  فحسب،  التعليم  يف  النظريّ 
علم،  من  فائدة  ال  إذ  التطبيقيّ،  باجلانب 
بياجه(  )جان  الرتبية  فيلسوف  يقول  كما 
ويؤّثر يف  املتعلّم  إىل شخصيّة  ينفذ  إذا مل 

سلوكاته وتصرّفاته.

3- التعّلم اجلماعيّ:
اجتماعيّ  كائن  بأّنه  اإلنسان  يوصف 
بطبعه، ال يستطيع أن يعيش منعزالً عن أبناء 
جنسه مهما امتلك من إمكانيات، ولتحقيق 
جيد  أن  يف  الشخص  يرغب  اجلانب  هذا 
نفسه من خالل اجلماعة اليت ينتمي إليها؛ 
ولذلك رّكزت الرتبية احلديثة على اجلانب 
والتهذيب،  التعليم  عملية  يف  االجتماعيّ، 
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وال سيّما يف مراحل الطفولة، حيث يُوّظف 
تعليميّة ممتازة، ألنّ  تربويّة  اللعب كوسيلة 
األطفال حيبّون اللعب اجلماعيّ ويرون فيه 

تلبية حلاجاهتم ورغباهتم.
»هتذيباً  سينا:  ابن  يقول  كما  ذلك  ويف 
ومتريناً  هلممهم  وحتريكاً  ألخالقهم 
بالطفل  املعلّم   / املؤدّب  وإنّ  لعاداهتم.. 
يباهي  أن  بدّ  فال  والسأم،  للضجر  أجلب 
زمالءه ويغبطهم، كما أنّ الرفاق يتعارضون 
من  كلّه  وهذا  احلقوق؛  ويتبادلون  الزيارة 
أساب املباراة واملباهاة واملساجلة واحملاكاة. 
فعندما يتحادث الصبيان، تفيد احملادثة يف 
انشراح العقل، وحتّل منعقد الفهم، ألنّ كّل 
واحد من أولئك الصبيان يتحدّث بإعجاب 
غرابة  وتكون  ؛  وأغرب ممّا مسع  رآه  عمّا 
والتعجّب  منه،  التعجّب  يف  سبباً  احلدث 
به  للتحدّث  وداعياً  حلفظه،  سبباً  بالتايل 
)ابن سينا، السياسة، 2007، 85(. ومن 
املعروف تربوياَ ونفسيّاً، أنّ للرفاق واألقران 
تأثريات كبرية على سلوك الطفل، ومعارفه 
وخرباته الشخصيّة واالجتماعية، من خالل 
وما  خمتلفة  معارف  من  يتداولونه  وما 
تكون  ال  قد  أفعال، حبريّة  من  به  يقومون 

متاحة هلم يف بيوهتم أو يف مدارسهم.  

4- الثواب والعقاب:
القضايا  من  والعقاب  الثواب  تعدّ قضيّة 
اليت شغلت حيّزاً كبرياً من اهتمامات علماء 
الرتبية وعلم النفس، قدمياً وحديثاً، بالنظر 
العقاب يف  أو  الثواب  اليت يرتكها  للتأثريات 
التعليم  عمليّة  ويف  عامّة،  الرتبوية  العمليّة 

يف  سيّما  وال  خاصّة،  املتعلّم  عند  والتعلّم 
أثناء حدوثه أو بعده. 

وقد اعترب ابن سينا العقاب ضرورة تربويّة 
يلجأ إليها يف بعض احلاالت امللحّة، فيقول: 
الطفل  بتهذيب  البدء  الضروري  من  »إّنه 
وتعويده اخلصال من النظام قبل أن ترسّخ 
فيه العادات املذمومة اليت يصعب إزالتها إذا 
ما متّكنت يف نفس الطفل. أمّا إذا اقتضت 
ينبغي  فإّنه  العقاب،  االلتجاء إىل  الضرورة 
مراعاة منتهى احليطة واحلذر، فال يؤخذ 
الوليد أوالً بالعنف، وإّنما بالتلّطف ثم تُمزج 
العبوس  يستخدم  وتارة  بالرهبة،  الرغبة 
املديح  يكون  وتارة  التأنيب،  ما يستدعه  أو 
والتشجيع أجدى من التأنيب وذلك وفق كّل 

حالة )مشس الدين، 1988(.
بالعملية  اهتمّ  قد  سينا  ابن  أنّ  ومبا 
وضع  فقد  املختلفة،  جوانبها  من  الرتبويّة 
حمدّدات خطوات واضحة الستخدام الثواب 
اكتساب  من  الطفل  لتجنيب  والعقاب، 
العادات السيّئة والسلوكات املرفوضة، اليت 
فإذا   « فيقول:  منها.  التخلّص  يصعب  قد 
فلم  عليه،  غلب  ذلك  من  الطفل  متّكن  ما 
لذلك  نزوعاً؛  عنه  وال  مفارقة،  له  يستطع 
ينبغي أن جننّبه مقابح األخالق. ويكون ذلك 
واإلحياش،  باإليناس  والرتغيب،  بالرتهيب 
باإلقبال واإلعراض، واملديح والتوبيخ«. وإذا 
باليد يف  الضرب  استخدام  من  بدّ  ال  كان 
موجعاً،  قليالً  أوّله  فليكنْ  األحيان،  بعض 
ساء  موجعة،  كانت  إذا  األوىل  الضربة  ألنّ 
ظنّ الصيب مبا بعدها، واشتدّ خوفه؛ وألّنها 
مبا  ظنّه  حَسُن  مؤملة،  غري  خفيفة  كانت 
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السياسة،  )ابن سينا،  به   بقي، فلم حيفل 
2007، 83(. ولذلك جيب أن تكون عقوبة 

الضرب أبويّة وتربويّة، أي أن تّتسم بالرفق 
واللني، وليس بالقسوة املفرطة.

صحيح أنّ ابن سينا آمن بالثواب والعقاب، 
ولكنّهما املعنويان وليس املادّيان، فإىل جانب 
العقاب املعنويّ الرتهيب واإلعراض، هناك 
واإلقبال،  واحلمد  الرتغيب  معنويّ  ثواب 
)السياسة  كتاب  األمر يف  أوضح هذا  وقد 
-فصل تدبري الرجل ولده(، حيث اهتمّ برتبية 
الطفل وتأديبه يف مرحلة مبّكرة من عمره 
على  اإلقدام  وعند  أوليّة،  وقائيّة  كخطوة 
الثواب والعقاب ينبغي مراعاة طبيعة املتعلِّم 
عند  فالعقوبة  عليه؛  أقدم  الذي  والعمل 
وحرص  للسلوك  وتوجيه  إرشاد  سينا  ابن 
على تعديله برفق، وحيرص كذلك على أن 
يكون الدافع من وراء العقاب ليس االنتقام 

الرتبية واإلخالص يف  بل حسن  والكراهيّة 
ذلك  ويف   .)1988 الدين،  )مشس  العمل 
تأكيد على أنّ نفس الطفل ليست خيّرة وال 
من  الشرّ  أو  اخلري  يكتسب  وإّنما  شريرة، 
عليه.  تُمارس  اليت  والتنشئة  الرتبية  خالل 
وهذا يتفق مع آراء فيلسوف الرتبية احلديثة 
الطفل  أنّ  يرى  الذي  روسو(  جاك  )جان 
واخلربات  املعلومات  من  خلوّ  وهو  يولد 
املؤّثرات  خالل  من  ويكتسبها  والسلوكات، 

الرتبويّة اليت يتعرّض هلا.
ولكن على املبدأ الرتبويّ الذي يقول: »لوّحْ 
بالعصا وال تستخدمْها« يوصي ابن سينا بأاّل 
بعد استنفاد  إاّل  املربّي على الضرب  يُقدم 
أمهيّة  الطفل  يدرك  حتى  كلّها،  الوسائل 
يشدّد  وهنا  يناهلا.  اليت  الضرب  عقوبة 
احلدث  من  الوقاية  على  الرئيس  الشيخ 
فيقول:  فيه.  الوقوع  قبل  للعقاب  املسبّب 
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نتيجة  الضرب  عقوبة  الصيب  توّقع  »إذا 
تدخّل  بعد  يضرب  ومل  خمالفة،  أو  خلطأ 
منها  الشفعاء، فسيكون حذراً  أو  الوسطاء 
ومتجنّباً اخلطأ الذي سيؤدّي إليها. ويكون 
الصيب قد أخذ الفرصة الالزمة ليفّكر مبا 
يرتّتب على هذا العمل أو ذاك، قبل اإلقدام 
عليه ولكن إذا أصبح من الضروري االلتجاء 
إىل الضرب، ينبغي أن ال يرتدّد املربّي على 
فإنّ  موجعة،  األوىل  الضربات  تكون  أن 
الصيب يعدّ الضربات كلّها هيّنة، وينظر إىل 

العقاب نظرة استخفاف، ولكنّ االلتجاء إىل 
والوعيد  التهديد  بعد  إاّل  يكون  ال  الضرب 
املطلوب«  األثر  إلحداث  الشفعاء  وتوسّط 
وبذلك  السابق(.  املرجع  الدين،  )مشس 
الرتبويّة  النظريات  مع  سينا  ابن  يلتقي 
العقاب،  استخدام  عن  تنهى  اليت  احلديثة 
وتأخذ مببدأ  اجلسديّ،  العقاب  سيّما  وال 
السلوك  يعزّز  الذي  اإلجيابيّ  التعزيز 
على  يعمل  الذي  السليبّ  والتعزيز  املقبول، 

إزالة مسبّبات السلوك غري املقبول.
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د. محمد قاسم عبد اهلل*

التربية ومجتمع المعرفة
 رأس المال الفكري 

أصبحـت املعرفـة املتمثلـة باخلـربة اإلنسـانية والقيـم واملعتقدات واملهـارات حاليًّا 
سـيادهتا.  مـن  تسـميته  اكتسـب  عصـر  يف  وتأثـرًا  فاعليـة  العناصـر  أكثـر  مـن 
وتعـد املعرفـة حاليّـًا مـن أنفـس املـوارد الـيت تعتمدهـا املؤسسـات يف اإلنتـاج أو يف 
تقديـم خدماهتـا. وهتـدف هـذه الدراسـة إىل التعـرف علـى )جمتمـع املعرفـة( يف 
عصـر املعرفـة باعتبـار هـذا اجملتمـع ميّثـل فئـة اختصـت جبمـع املعرفـة وحتليلها 
دورهـم  علـى  ترّكـز  كمـا  باملعلومـات.  املختصـن  فئـة  وهـي  ونشـرها،  وتنظيمهـا 

اجلديـد والرؤيـا املسـتقبلية هلـم يف عصـر إدارة املعرفـة.

* أستاذ الصحة النفسية جبامعة حلب - عضو احتاد الكتاب العرب
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لقد مرّت اجملتمعات مبراحل عرب تطورها 
التارخيي بدءاً من اجملتمع الزراعي، مروراً 
بعد  ما  وجمتمع  الصناعي،  باجملتمع 
وأخرياً  املعلومات،  جمتمع  ثم  الصناعة، 
جمتمع املعرفة. إنَّ القفزة املعرفيّة السريعة 
ظهور  إىل  أدت  قد  اليوم  نشهدها  اليت 
اإلنسانية  للمجتمعات  جديدة  معطيات 
يف  شاع  فقد  هنا  من  سابقاً.  تعهدها  مل 
يعبّر  جديد  مصطلح  األخريين  العقدين 
عن منط جديد من اجملتمعات هو )جمتمع 
 ،Knowledge Society املعرفة( 
املعلومات(  )جمتمع  مفهوم  بعد  وذلك 
حني  وذلك   information society

صدر تقرير ملنظمة األمم املتحددة للرتبية 
والذي  2005م  عام  والعلوم  والثقافة 
جمتمعات  اختزال  ميكن  »ال  بأّنه  تضمّن 
وراء  واملربر  معلومات«.  إىل جمتمع  املعرفة 
ذلك هو أنّ بروز جمتمع املعلومات، ال ينبغي 
التكنولوجيات اجلديدة،  ثورة  اعتباره مثرة 
لتحقيق  وسيلة  يكون  ألن  يصلح  ال  وأنه 
ازدهار  ألن  للمعرفة،  حقيقي  جمتمع 
قواعد  يقيم  أن  وحده  ميكنه  ال  الشبكات 
املعرفة. صحيح أن املعلومات وسيلة مهمة 
ومن  املعرفة.  هي  ليست  ولكنها  للمعرفة، 
أبرز أمثلة االهتمام مبجتمع املعرفة ما يقوم 
املعرفة  به االحتاد األوروبي بصدد جمتمع 
يف  عُقد  الذي  األوروبي  القمة  مؤمتر  مثل 
لشبونة عام 2000م واختذ قرارات لدعم 
بناء جمتمع املعرفة واالستفادة من معطياته، 
التنمية  تقرير  العربي  املستوى  وعلى 
برنامج  عن  صدر  الذي  العربية  اإلنسانية 

العربي  والصندوق  اإلمنائي،  املتحدة  األمم 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي الذي محل 
شعار »حنو إقامة جمتمع املعرفة«. ويهدف 
املناسبة  البيئة  توفري  إىل  املعرفة  جمتمع 
لتفعيل املعرفة » كمّاً ونوعاً ونشرها وزيادة 
تنشيطها وتوظيفها مبا يساهم يف التنمية 
حيّقق  مبا  عامة  والتنمية  خاصة  البشرية 

 .life quality جودة احلياة
اجملتمع  من  اجلديد  النمط  هذا  إنّ 
املعرفة(  )اقتصاد  نسميه  ما  عليه  يهيمن 
الصناعي  االقتصاد  بعد  تطور  الذي 
اقتصادي  انتاج  إعادة  إىل  يهدف  والذي 
لبناء  كسبيل  وذلك  للمجتمعات،  اجتماعي 
ونشرها  املعرفة،  كسب  أجل  من  القدرات 
يف  وفعالية  بكفاءة  وتوظيفها  وتسويقها، 
والقطاعات.  اإلنسانية  األنشطة  خمتلف 
االتصاالت  وتكنولوجيا  العوملة  أدت  وقد 
عاملي  جمتمع  تكوين  إىل  واملعلومات 
املوضوعات  حول  مشرتكة  مبعرفة  يتمتع 
واإلمكانيات مجيعها،  وكانت املوارد املادية 
والعمليات التحويلية اخلاصة هبا أي املوارد 
عليه  قام  الذي  األساس  هي  االقتصادية، 
النمو االقتصادي، فيما كانت هناك أمور مثل 
املوسيقا والفن وامتزاج الثقافات أي املوارد 
الثقافية، هي العوامل اليت دفعت إىل النمو 
يف اجملتمع بأسره، ومع وصول اجملتمع إىل 
مرحلة النضج أصبحت هذه املعرفة متاحة 
يف الوثائق والقوانني املكتوبة والقوانني غري 
الناس ومعتقداهتم والكلمات  وآراء  املكتوبة 
اليت يستخدموهنا يف كل لغة أي يف الثقافة 
غياب  حيث  من  احلال  هو  وكما  وأدواهتا، 
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التوزيع العادل للموارد املادية واالقتصادية، 
بداخل  املساواة  عدم  من  نوعاً  أحدث  مما 
وإتاحة  توزيع  عدم  أدى  فقد  اجملتمع، 
إعاقة  إىل  متساٍو  بشكل  املعرفة  وتقاسم 
أمهية  املعرفة  جمتمعات  وتدرك  التنمية. 
وتوزيعها  وتقامسها  وبنائها  املعرفة  وجود 

بشكل مالئم من أجل تنمية اجملتمع.
نشوء  يف  سارعت  اليت  العوامل  ومن 
للعوملة  السريع  التطور  املعرفة(:  )جمتمع 
للمعلومات  السريع  التطور  وانتشارها، 
وتقييم مستويات الكفاءة اإلنتاجية، وتغيري 
شكل وفرص العمل املرافق للتطور التقين، 
وتغيري نظم التعامل املعريف وتغيري تركيزها، 

والزيادة الكبرية يف املعرفة .  
مبفهوم  املعرفة(  )جمتمع  مفهوم  ارتبط 
 Economy society )اقتصاد املعرفة(
باعتباره حركة جوهرية يقوم فيها االقتصاد 
والذي  اإلنتاج  من  بدالً  املعرفة  على 
والتعليم  واملهارات  املعارف  تطوير  يتطلب 
والتدريب، من هنا ظهرت مفاهيم: اجلودة 
تركز  اليت  املفاهيم  من  وغريها  والتمكني 
على املكوّن املعريف يف الشخصية والسلوك 
أو   ،output املخرج  ويف   behavior

 ,Vallima, & Hoffman( الناتج  
 .)2008

املعرفة  بأنَّ  املعرفة  جمتمعات  تتميز 
تشّكل أهم املكونات اليت يتضمنها أي عمل 
باالقتصاد  يتصل  فيما  نشاط، وخاصة  أو 
كاّفة  األخرى  واألنشطة  والثقافة  واجملتمع 
كبري  كم  توافر  على  معتمدة  أصبحت  اليت 
جمتمع  ويتسم  واملعلومات،  املعرفة  من 

املعرفة أو اقتصاد املعرفة بكون املعرفة لديه 
وليست  اخلام.  املواد  أو  املنتجات  أهم  من 
جمتمعات املعرفة أمراً حديثاً، فعلى سبيل 
املعرفة  يتقامسون  الصيّادون  كان  املثال 
منذ زمن بعيد بشأن التنبؤ بالطقس وذلك 
يعيشون  اليت  احمللية  اجملتمعات  إطار  يف 
املزيد باستمرار إىل هذه  هبا، ويتم إضافة 
هذه  مال  رأس  من  جزءاً  تعد  اليت  املعرفة 
اجملتمعات. األمر الذي جد حديثاً هو أنه: 

1- بفضل التكنولوجيا احلديثة، مل يعد 

ضرورياً التقيّد بالتواجد يف املكان اجلغرايف 
املعرفة من  باإلمكان مشاركة  وإّنما  نفسه، 
التطور  بفضل  خمتلفة  جغرافية  أماكن 
التكنولوجي ووسائل االتصال احلديثة مثل 
التعلّم عن بعد، والفيديو كونفرس وغريها.

حالياً  املتاحة  التكنولوجيا  تسمح   -2

املعرفة  لتقاسم  اإلمكانيات  من  املزيد 
وحفظها واستعادهتا.

مكونات  أهم  من  املعرفة  أصبحت   -3

رأس املال يف العصر احلايل، وأصبح تقدّم 
على  بالقدرة  أساساً  مرتبطاً  جمتمع  أي 

استخدامها.
املكونات  أحد  املعرفة  أصبحت   -4

احلايل،  العصر  يف  املال  لرأس  األساسية 
بالقدرة  مرتبط  جمتمع  أي  تقدّم  وأصبح 

على استعمال هذه املعرفة وتوظيفها. 

 مفهوم املعرفة: 
 )1997,Advinsson( يؤكد ادفنسون
والتقنية  اخلربات  وتطبيق  املعرفة  أنّ  على 
الفنية  واملهارات  العمالء  بني  والعالقات 
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مجيعها، تشّكل رأس املال الفكري للمؤسسة 
عليها  يتعني  هلا  مورداً  املعرفة  فتصبح 
املفهوم  هذا  لنا  يعكس  منها.  االستفادة 
أنَّ املعرفة متّثل القوة على اختاذ الفعل أو 
فله   )Fleming( فلمنج  نيل  أمّا  العمل. 
البيانات  بني  العالقة  حنو  خاصة  نظرة 
بأنّ:  يرى  فهو  واملعرفة.  واملعلومات 
معلومات،  تشكل  ال  البيانات  »جمموعة 
املعرفة،  تشكل  ال  املعلومات  وجمموعة 
وجمموعة املعرفة ليست حكمة، وجمموعة 
احلكمة ليست حقيقة«. تستند هذه الفكرة 
إىل كون املعلومات واملعرفة واحلكمة أكثر - 
ببساطة - من جمرد جمموعات. فالبيانات 
ارتباطها  دون  معنى  بذات  ليست  مبدئيّاً 
مبجال أو زمان، أي أهنا خالية من السياق 
)Out of Context(، ومبا أهنا خالية من 

مع  معنوية  بعالقة  ترتبط  فإهنا ال  السياق 
أي شيء آخر. 

جتذب  معينة  بيانات  نتلقى  فعندما 
انتباهنا فإن ذلك يعين حماولتنا يف إجياد 
أو  معنى  البيانات  لتلك  هبا  ننسب  طريق 

قصداً. 
تلك  ربط  حناول  إننا  أخرى،  بعبارة 
يف  سابقاً  معروفة  أخرى  بأشياء  البيانات 
بوقت  )وقت(  كلمة  نربط  فقد  الذهن. 
إقالع  وقت  أو  مثالً،  الدرس  أو  احملاضرة 
قريبة  حالة  أية  أو  السفر  عند  الطائرة 
للذهن. ولكن عندما ال يكون للبيانات سياق 
يكون  قد  أو  معنى  هلا  يكون  ال  الذهن  يف 
هلا معنى ضئيل. ويف الغالب يكون السياق 
يصنع  فإنه  ذلك  ومع  احلدس  من  قريباً 

املعنى للبيانات. 
ليست  البيانات  فإن »جمموعة  هنا  ومن 
كون  إىل  ضمناً  تشري  إمنا  معلومات« 
بعالقات  ترتبط  ال  اليت  البيانات  جمموعة 
تعتمد  وقد  معلومات.  ليست  أجزائها  بني 
متثل  ال  أو  متثل  البيانات  كون  مسألة 
معلومات على فهم الفرد هلا ونظرته إليها. 
جمموعة  على  الفهم  درجة  وتعتمد 
البيانات بال شك على العالقات اليت يكون 
وتطبيقها،  تبنيها  على  قادراً  الفرد  ذلك 
العالقات مجيعها  يعتمد على  بدوره  وهذا 
وبالتايل  املاضي  يف  إدراكها  لـه  سبق  اليت 
يكون فهم املعلومات على أهنا فهم العالقات 
البيانات  أجزاء  بني  أو  البيانات  أجزاء  بني 
يأتي  العالقات  بعد  وما  أخرى.  ومعلومات 
جمرد  من  أكثر  وهو   )Pattern( النمط 
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ثبوت  معاً  جيسد  إنه  للعالقات،  عالقة 
 Consistency Completeness

لنفسها  تُحدث  اليت  وكماهلا  العالقات 
عالقة  حتصل  عندما  اخلاص.  سياقها 
يكون  واملعلومات  البيانات  وسط  النمط 
املعرفة.  لتمثيل  األساس  هو  النمط  ذلك 
واألمناط نادراً ما تكون ثابتة. ولكي ندرك 
مفهوم املعرفة بشكل أكثر وضوحاً ومبا له 
عالقة بورقة العمل هذه، ال بد من تعريف 
إدارة  عملية  توضح  لكي  املعرفة  أصناف 
اختصاصيي  دور  وحتديد  منها  كل صنف 

املعلومات يف العمليات اإلدارية هلا. 

تصنيف املعرفة: 
 Nanoka( وتاكيوشي  نانوكا  يصنف 
املعرفة    )1995  and Takeuchi

حسب إدارهتا إىل صنفني، مها:
 Explicit( الصرحية  املعرفة   -1

املنّظمة  املعرفة  وهي   )Knowledge

باملظاهر  تتصف  اليت  احملتوى  حمدودة 
اخلارجية هلا، ويعرب عنها بالرسم والكتابة 
حتويلها  التكنولوجيا  وتتيح  والتحدث 

وتناقلها.
 Tacit( الضمنية  املعرفة   -2

القاطنة  املعرفة  وهي   )Knowledge

إىل  األفراد وسلوكهم وهي تشري  يف عقول 
الداخلي،  واإلحساس  والبديهية  احلدس 
اخلربة  على  تعتمد  خفية  معرفة  إهنا 
هـي  بـل  بالتكنولوجيا،  حتويلها  ويصعب 
تنتقل بالتفاعل االجتماعي. ومع ذلك فإن 
عمليات  من  أمناط  أربعة  يعرفون  املؤلفني 

التحويل للمعرفة بني الصنفني أعاله، وهذه 
العمليات تشمل :

إىل  ضمنية  معرفة  حتويل  عملية   -  1
الفرد  مشاركة  عنـد  أخرى  معرفة ضمنية 
مبعرفته الضمنية مع اآلخرين وجهاً لوجه.

إىل  صرحية  معرفة  حتويل  عملية   -  2
الفرد  ميزج  عندما  أخرى  معرفة صرحية 
قطعاً أو أجزاءً من املعرفة الصرحية ليخرج 

حبكم مهارته وخربته مبعرفة جديدة.
إىل  ضمنية  معرفة  حتويل  عملية   -  3
معرفة صرحية، وهذه العملية من أساسيات 
التوسع يف قاعدة املعرفة التنظيمية، وذلك 
من خالل ترميز أو تدوين اخلربات وختزينها 
استخدامها  إعادة  به  ميكن  الذي  بالشكل 
 Stehr, Nico( واملشاركة هبا مع اآلخرين

.)1994

إىل  صرحية  معرفة  حتويل  عملية   -  4
ضمنية عندما يبدأ املوظفون بتطبيع املعرفة 
واستخدامها يف  هبا  املشاركة  أو  الصرحية 
توسيع أو إعادة دراسة معرفتهم الضمنية. 
النمطني  يف  املعرفة  إدارة  حتديات  وتكمن 
االبتكار  إدارة  يتطلبان  اللذين  األخريين 
يرّكز  أخرى  ناحية  ومن  معاً.  وتشجيعه 
سبندر )Spender ,1996( على املعرفة 
التنظيمية ويرى أهنا نتاج للتفاعل بني الفرد 
واملؤسسة ويصنفها إىل أربعة أصناف هي:

الواعية  الصرحية  املعرفة   -1

اليت   )Conscious Knowledge(
اليت  واملفاهيم  والنظريات  تتمثل باحلقائق 

تعلمها الفرد أو اكتشفها باخلربة.
 Objective( املوضوعية  املعرفة   -  2
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يتقامسها  معرفة  وهي   )Knowledge

وتتمثل  ضمنية(  )معرفة  املؤسسة  أفراد 
جبسد املعرفة املهنية املشرتكة.

 Automatic( اآللية  املعرفة   -3

يكتسبها  معرفة  وهي   )Knowledge

العمل )وهي ضمنية( وتتمثل  الفرد خـالل 
باملهارات واملواهب واآلراء الشخصية.

 Collective( التجميعية  املعرفة   -4

ضمنية  معرفة  وهي   )Knowledge

الكامنة،  اجلماعة  مبعرفة  تتمثل  أيضاً 
 )1997,Boisot( بينما يصنفها بويزوت
إىل أربعة أصناف اعتماداً على العالقة بني 
املعرفة ودرجة  متغريين مها مدى تصنيف 

انتشارها، واألصناف هي :
1 - املعرفة اخلاصة وهي معرفة مصنفة 
ولكنها غري منتشرة جاهزة للتداول ولكنها 

حمدودة االنتشار.
2 - املعرفة الشخصية غري املصنفة وغري 
وخربته  الفرد  إدراك  متثل  اليت  املنتشرة 

وبصريته يف العمل.
مصنفة  معرفة  وهي  العامة  املعرفة   -3

والتقارير  والكتب  الصحف  مثل  منتشرة 
واملكتبات.

4- الفهم العام وميثل املعرفة غري املصنفة 

االجتماعي  بالتواصل  منتشرة  ولكنها 
 Stehr,( العامة  واألفكار  واملناقشات 

 .)1994  Nico

العمليات املعرفية: 
 Cognition processes

اليت  العقلية  الوظائف  جمموعة  هي 

والتفكري،  واإلدراك،  االنتباه،  تتضمن: 
والربط  والتعميم  والتجريد  والتذكر، 
واحملاكمة، واالستقرار واالستنتاج ومعاجلة 

املعلومات حتى تؤدي وظيفة معينة. 
إهنا جمموعة العمليات العقلية العليا واليت 
القرارات.  واختاذ  املشكالت  حلل  توظف 
نعاجل  عقلية  أدوات  الوظائف  هذه  وتعترب 
)عبداهلل،  املعرفة  أو  البيانات  عن طريقها 

واحلسني 2014(. 
أو خليط  االمتزاج  فاملعرفة هي حصيلة 
واخلربة  واملعلومات  والقيم  التجارب  من 
فيها  تستخدم  اليت  البشريّة  واحلكمة 
أعاله  املذكورة  العقلية  املعرفية  العمليات 
هبدف توظيفها واستثمارها لتحقيق أهداف 

اسرتاتيجية يف التنمية.  
احليوية  املوارد  أهم  من  واملعرفة 
هنا  ومبعثرة  منثورة  أهنا  إال  للمؤسسات 
أو  املنظمة  وزوايا  أحنــــــاء  بني  وهناك 
عرضة  هم  الذيـن  اخلربة  ذوي  عقول  يف 

للضياع. 
ديفنبورت   Davenport et al ويرى 
هي  املعرفة  بأنّ   )1998( وآخرون 
خربة  إليها  يضاف  املعلومات  من  جمموعة 
وفهم للسياق والتعبري عنه، وهي أكثر قيمة 
وفعالية من املعلومات إذ أهنا جاهزة الختاذ 

القرار والقيام بأداء األعمال. 
وبشكل مبسط فإن املعرفة هي التعاقب 
فهي  املعلومات،  بعد  يأتي  الذي  الّطبيعيّ 
 Rooney,( ذات مرتبة أعلى من املعلومات
 David, Hearn, Greg, & Ninan,

.)2005 Abraham
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اجملتمع: 
تربطهم عالقة  األفراد  هو جمموعة من 
اجتماعية أومهنية لتحقيق أهداف حمددة. 
اخلرباء  من  فئة  هم  املهين  اجملال  ويف 
األكادمييني  أو  الباحثني  أو  واملختصني 
إنتاج املعرفة وتوظيفها  الذين يعملون على 
ويف  وتطويره  اجملتمع  بناء  يف  ونشرها 

حتقيق التنمية الشاملة.   
الناس  من  جمموعة  هو  املعرفة  جمتمع 
الذين حياولون  املتقاربة،  ذوي االهتمامات 
االستفادة من جتميع معرفتهم سوياً بشأن 
هذه  وخالل  هبا،  يهتمون  اليت  اجملاالت 
املعرفة،  هذه  إىل  املزيد  يضيفون  العملية 
العقلي  النتاج  هي  املعرفة  فإن  وهكذا 
واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكري. 
إنه اجملتمع الذي يضم جمموعة من األفراد 
وجيمعون  اهتماماهتم،  تتقارب  الذين 
االهتمامات،  هبذه  املرتبطة  املعرفة 
ويضيفون العديد من األفكار إليها، وبذلك 
املعرفة  إىل  جديدة  معرفة  يضيفون  فإهنم 

اليت حصلوا عليها مسبقاً. 
حمصلة  هي  اجلديدة  املعرفة  هذه  إن 
االنتباه،   : هي  عقلية  معرفية  عمليات 
ومعاجلة  والتذكر  والتفكري  واإلدراك، 
واالستنتاج  واالستقراء  وحتليلها  املعلومات 
وحل املشكالت والتجريد والتعميم والربط 

واملقارنة. 
الذي  »املفهوم  هو  املعرفة  جمتمع  إن 
يصف اجملتمعات - اليت تتصف اقتصادياً 
على  االعتماد  من  عالية  بدرجة  وثقافياً، 
للمعرفة  املنتجة  اإلبداعية  اإلمكانات 

تقنيات  إىل  واستناداً  والتقنية«  العلمية 
 data-processing البيانات  معاجلة 
يف عصر املعلومات اليت توظف يف جماالت 
والتقين،  واملعريف  االقتصادي  التنافس 
البحث  بني  الوثيقة  العالقة  تظهر  هنا  من 

العلمي والتنمية.  
جمتمع  عن  خيتلف  املعرفة  جمتمع  إن 
نقل  يف  يساعد  األول  ألن  املعلومات 
املعلومات حبيث ميكن توظيفها واستثمارها 
من  القطاعات.  خمتلف  يف  فعالة  بطريقة 
ناحية ثانية فإن جمتمع املعرفة يتضمن كماً 
املعلومات  تكون  بينما  املعلومات،  من  كبرياً 
ويستند جمتمع  أقل.  املعلومات  يف جمتمع 
للبيانات  املتسارعة  الزيادة  على  املعلومات 
متاثلها  وعدم  تناقضها  وعلى  وإنتاجها 
   information dissemination

التكنولوجيا  يف  االبتكار  من  تنتج  اليت 
 ,Vallima, & Hoffman( احلديثة 

  .)2008

ويعتمد جمتمع املعرفة على مبدأ احلرية 
اجلميع  وأهنا لصاحل  املعرفة،  واجملانية يف 
من  املزيد  حتقيق  هبدف  اجملتمع،  يف 
التطور هلذه املعرفة. ويُعترب املعلمون الذين 
والفنانون  املواد  نفس  بتدريس  يقومون 
واملتجانسة،  املتقاربة  االهتمامات  ذوي 
واملهندسون الذين يتحدثون مع العلماء حول 
خمتلف  يف  والباحثون  هندسي،  مشروع 
اجملاالت حني يناقشون قضية أو موضوعاً 
بشرية  عناصر  يُعتربون  مجيعهم  معيناً، 
ولتحقيق  املعرفة.  جمتمع  تكوين  يف  مهمة 
بنية  من  املعرفة  جملتمع  البد  اهلدف  هذا 
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قاعات  من  املادية  البيئة  منها:  حتتية 
تكنولوجية  وبنية  ولوحات،  وجتهيزات 
اإللكرتونية  والشبكات  التعليم  تقنيات  من 
ومؤمترات مرئية )فيديو كونفرنس( وتعليم 

افرتاضي، والتعلم عن بعد.

خصائص جمتمع املعرفة: 
يتبني لنا من هذه التعريفات بأنّ جمتمع 
املعرفة يتضمن جمموعة عناصر مهمة هي:

وخرباء  باحثني  من  مكوّن  جمتمع  إنه 
ومنتجني للمعرفة.

اليت  والبيانات  املعلومات  إىل  يستند   -1

أجل  من  احلديثة،  التكنولوجيا  فجرهتا 
تكوين املعرفة.

تقدمها  اليت  واملعلومات  البيانات   -2

التكنولوجيا احلديثة هي مبثابة مادة خام، 
واملعرفة هي عملية فهم واستيعاب ومعاجلة 
لتلك املعلومات هبدف تكوين وإبداع معرفة 
جديدة. وهكذا ننتقل من الكم إىل النوع يف 

املعرفة. 
عقلية  عمليات  استعمال  يتطلب  إنه   -
والتحليل  واإلدراك  االنتباه  مثل  معرفية 
املعلومات،  ومعاجلة  والتذّكر  واملقارنة 
والتفكري وحل املشكالت، باعتبارها عمليات 

عقلية عليا.
4- إنه على صلة وثيقة بالتعلّم والتحصيل 

واكتساب املعرفة والتعلّم مدى احلياة.
العمود  هي  والتشاركية  التعاون  إنه   -5

الفقري فيه.
بالتفكري  مرتبط  املعرفة  جمتمع  إنه   -6

أو  )التباعدي(  اإلبداعي  والتفكري  الناقد 

املرن.
املعرفة  يوظف  املعرفة  جمتمع  إنه   -7

والتنمية  خاصة  البشرية  التنمية  خلدمة 
الشاملة عامة. 

يف  ويطبقها  املعرفة  هذه  ينتج  إنه   -8

ويف  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
اإلصالح الرتبوي واإلداري والتنظيمي. 

إن املبدأ املهم يف جمتمع املعرفة هو شبكة 
املعلومات وطرق املعرفة، وفاعلية تطبيقها، 
يف  واستعماهلا  عالية  بنوعية  وتوظيفها 
اإلبداع والتنمية من جهة ويف التعلم وتقييمه 

من جهة ثانية.  
اليت  املقولة  على  املعرفة  جمتمع  يعتمد 
تنص على أن »املعرفة قوة للتدليل على أن 
إنتاج املعرفة، وليس فقط حيازة املعلومات، 
البقاء  لضمان  الوحيدة  الوسيلة  هو 
على  يؤكد  وهذا  الوجود«.  يف  واالستمرار 
احلصول  فيها  املهم  ليس  مرحلة  يف  أننا 
اإللكرتونية،  الشبكات  )عرب  املعلومات  على 
ووسائل التواصل االجتماعي مثالً( بل املهم 
ليس  املهم  وأن  املعرفة من جهة،  إنتاج  هو 
»كم املعلومات«، وإمنا »نوع املعرفة« من جهة 

أخرى. 
التوجه  يتطلب  اجلديد  اجملتمع  هذا  إن 
املركزية  خصائصه  تعكس  متطلبات  حنو 
والرتبية  العلمي،  البحث  يف  وأهدافه 

والتعليم، ويف اإلنتاج والتنمية عامة.  
جمتمع  خصائص  على  الضوء  وإللقاء 
الصناعي،  اجملتمع  مع  مقارنة  املعرفة 
بني هذين  الفروق  التايل  اجلدول  لنا  يبني 

اجملتمعني: 
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جمتمع املعرفة جمتمع الصناعة 
املساواةاهلرمية

التميز واإلبداع واالبتكارالتماثل )التشابه(
التنوعالقياسية 
الالمركزيةاملركزية 
الفاعليةالكفاءة 

االقتصاد مبوارد الطبيعة - مكافحة التلوثاستنفاذ موارد الطبيعة + التلوث
تقييم التكنولوجيااالستهالك والقوة املنتجة املادية 

تعدد اجملاالت وتداخلها - الشمولية والتكامليةالتخصص - التفكيك 
 individuality الفردية  synergy /corporation التآزر والتعاضد

جودة احلياة، واحلفظ على موارد البيئة تعظيم الثروة املادية
quantity التأكيد على الكمquality التأكيد على النوع واجلودة

التعبري الذاتي حتقيق الذات األمان والضمان

املصدر : عليان )2012(
دورة  عرب  املعرفة«  »جمتمع  تشكيل  مير 
 Knowledge املعرفة«  »دورة  تسمى 
ثم نشر  املعرفة  توليد   : تتضمن    Cycle

وتوظيفها،  املعرفة  استخدام  ثم  املعرفة 
ويعقبها تغذية راجعة . ويتطلب هذا اجملتمع 
االهتمام  منها:  البيئة  يف  عناصر  توفر 
والتجهيزات،  والتنمية،  العلمي،  بالبحث 
التفكري  على  وحث  إلكرتونية،  وشبكات 
وتكوينها  املعرفة  إنتاج  ويعترب  اإلبداعي. 
عليها  يقوم  اليت  األساسية  الركائز  أحد 
االقتصاد اجلديد الذي حتل فيه »املعرفة« 

حمل »العمل ورأس املال«.  
جمتمع  هو  املعرفة  جمتمع  فإن  وهكذا 
اإلنسان اجلديد واملتجدد، واملبدع، والعقل 
اجملتمع  يف  كما  املكٍون«،  »العقل  أو  الفعال 

الثروات  غياب  عن  عوض  الذي  الياباني 
البشرية  املوارد  إعداد  من خالل  الطبيعية 
وتكوين  اإلبداع  يف  العالية  القدرات  ذات 

املعرفة )عليان، 2012(. 

مراحل تكوين جمتمع املعرفة: 
مر تطور جمتمع املعرفة وتشكله يف ثالث 

مراحل هي: 
املعرفة  جمتمع  طليعة  وجود  األوىل: 
كانت  وفيه  احلديثة.  التقانة  ومستخدمي 
واملركز  احملور   technology التقانة 
اإلصالح  لتحقيق:  ويوظف  يتداخل  الذي 
االقتصادي، واإلصالح السياسي، والتنمية 
البشرية، واإلصالح االجتماعي، واإلصالح 
اإلداري والتنظيمي. وفيها يكون لرأس املال 
املعرفة،  جمتمع  يف  الطليعة  دور  البشري 
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بنية  مغايرة  ظروف  يف  يكون  أن  وميكنه 
أساسية للنهضة والتنمية. 

املرحلة الثانية: تتطلب تكثيف اإلصالح 
والتكنولوجيا  العلم  واستخدام  والتطوير، 
يشكل  مبا  املسافات،  مجيع  يف  املتاحة 
فإذا  املعرفة،  جمتمع  لنمو  املناسبة  البيئة 
كان حمو األمية، وتعليم الكبار هدفه جعل 
كافة الشرائح والفئات متعلمة ومثقفة، فإن 
القادر  اإلنسان  إعداد  يعين  املعرفة  جمتمع 
يف  وتوظيفها  املعلومات  استخدام  على 
خمتلف نواحي احلياة: يف املستوى الرتبوي، 
املستوى  وعلى  واملهنة،  العمل  ومستوى 
البحثي. وهنا يظهر املبدعون الذين يضيفون 
اجلديد إىل املعرفة وتطبيقاهتا يف خمتلف 
احملور  هي  التقانة  كانت  فإذا  القطاعات. 
التقانة  استخدام  فإن  األوىل،  املرحلة  يف 
 technology application وتوظيفها
املرحلة  يف  احملور  هي   / exclusive

املعرفة  جمتمع  منو  يظهر  وفيها  الثانية.  
يف  احلديثة  التقانة  مستخدمي  وازدياد 

اجملتمع.
املرحلة الثالثة: تكامل جمتمع املعرفة 
وحتقيق التطور والتنمية الشاملة املستدامة 
وزيادة  املعرفة،  جمتمع  تكامل  خالل  من 
يكونون يف  الذين  واملفكرين  املبدعني  عدد 
احملور واملركز لكل تطور. فإذا كانت التقانة 
يف املركز واحملور يف املراحل السابقة، فإن 
ورجاهلا  ومبدعيها  املعرفة  تكامل  جمتمع 
اإلصالح   أشكال  وأن  واحملور  املركز  هو 
كافة تتحقق من خالهلا سواء أكانت بشرية 
استخدام  كان  فإذا  إدارية.  أم  صناعية  أم 

املرحلة  يف  احملور  هي  وتوظيفها  التقانة 
 knowledge الثانية، فإن جمتمع املعرفة
society هو احملور يف املرحلة الثالثة.   

املرحلة  )يف  املعرفة  جمتمع  حتقيق  إن 
الثالثة( يتطلب عدداً من املتطلبات أمهها: 
قيادة إدارية فعالة، ومتكني األفراد العاملني، 
وبناء اسرتاتيجي متكامل، وهياكل تنظيمية 
مرنة ومتناسبة مع متطلبات العمل، وتعميق 
الثقايف  والتغيري  األفراد،  لدى  املعرفة 
متمركزة  رؤية  وتكوين  العاملني،  لألفراد 
حول املبدأ، وإعادة تركيب املوارد البشرية، 
هندسة  وإعادة  وقياس،  رصد  وآليات 
العمليات.  وميكن اعتبار العاملني باملعرفة 
املعرفة،  وخرباء  املعرفة(،  )منتجو  العامة 
تشكيل جمتمع  يف  األساسية  العناصر  هم 

.)Stehr, Nico,1994( املعرفة

ملاذا )جمتمع املعرفة(؟ 
املعرفة  جمتمع  منوذج  طرح  ظل  يف 
له  وفقاً  تباينت  الغربية،  اجملتمعات  يف 
جمتمعات العامل يف مدى قدرهتا على توفري 
مقومات )جمتمع املعرفة(. وقد عبّر تقرير 
واقع  عن  2003م  لعام  اإلنسانية  التنمية 
املعرفة،  جمتمع  ظل  يف  العربية  اجملتمع 
اجملتمع  على  يصعب  أنه  إىل  أشار  حني 
وذلك  املعرفة،  إنتاج  يف  املسامهة  العربي 
التعليم،  نوعية  تردي  منها  أسباب  لعدة 
احملفزة  اجملتمعية  البنية  مكونات  وضعف 
على اكتساب املعرفة. من هنا فقد خلصت 
من  القدرات  بناء  »ضرورة  إىل  التوصية 
خالل إصالح التعليم، والتنشئة االجتماعية، 



36 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا

ووسائل اإلعالم«.  
الذي  اجملتمع  هو  املعرفة  جمتمع  إن 
وتكوينها  املعرفة  إنتاج  يف  بفعالية  يساهم 
وحسن  توظيفها  ثم  ومن  وتطويرها، 
استخدامها، فتقد الدول يقاس مبا تقدمه 
من إنتاج للمعرفة وحتديثها. من هنا تصبح 
ختضع  اليت  التجارية  السلعة  مثل  املعرفة 
للبيع والشراء، وتكون مصدر دخل للمجتمع 
الذي ينتجها. إن الذي مييز جمتمع املعرفة 
إمكانية  أو  املعلومات  على  احلصول  ليس 
ذلك  األهم من  بل  بكفاءة،  منها  االستفادة 
وإبداعها.  )تكوينها(  املعرفة  إنتاج هذه  هو 
فيها  مهماً  دوراً  واخلربة  العلم  أهل  ويلعب 
العلمية والتقنية، فأهل  من خالل خرباهتم 
العلم والتعليم من باحثني ومعلمني حيتلون 
مكانة متميزة يف تكوين املعرفة.  نالحظ من 
خالل هذه التوصية أن جوهر التوجه حنو 
جمتمع املعرفة هو »الرتبية والتعليم« أو ما 
نسميه عامة مؤسسات التنشئة االجتماعية 

socialization اليت تتضمن: 

الالنظامية  الرتبية  مؤسسات   -1

واألقران،  األسرة  من  بدءاً  النظامية  وغري 
الثقافية،  واملراكز  واجلمعيات،  والنوادي 
واإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي حتى 

اجملتمع الكبري الواسع عامة.
2- مؤسسات التعليم النظامي من رياض 

األطفال، واملدارس واجلامعات.  
العلوم  يف  واملختصون  الباحثون  تساءل 
اجملتمعية  البنى  قدرة  عن  االجتماعية 
العربية  واألسرة  العموم  وجه  على  العربية 
من  االقرتاب  على  اخلصوص  وجه  على 

املعرفة،  اكتساب  إطار  يف  القدرات  بناء 
وفق املفهوم العصري جملتمع املعرفة. وقد 
باعتبارها اخللية  األسرة  الرتكيز على  كان 
الفرد.  شخصية  فيها  تتشكل  اليت  األوىل 
الباحثون  هبا  اهتم  اليت  الثانية  والقضية 
واملفكرون العرب هي التحديات اليت تواجه 
أبرز  ومن  املعرفة.  جمتمع  يف  الشباب 
االبتكار  تناوهلا:  مت  اليت  التحديات  هذه 
وأمهيته  املعريف  والتفاعل  الشباب،  عند 
والقدوة،  واملعتقد،  والثقافة  الشباب،  لدى 
األبوية،  والسلطة  اإلنسانية،  والقيم 
من  الشباب  وموقف  الثقافية،  واملمارسة 
الرتاث الفكري والثقايف، ووسائل االتصال، 
وحالة االغرتاب، والتحديث، وثقافة الغرب 

واالنفتاح. 
تنمية  أساليب  على  البعض  ركز  وقد 
الشباب يف جمتمع املعرفة من خالل: رفع 
التواصل  بأمهية  الوالدين  وعي  مستوى 
الشباب  مهوم  وحبث  السن،  صغار  مع 
التعليمية،  املناهج  يف  وخاصة  ومشكالهتم 
ثقافياً  الشباب  وعي  مستوى  وحتسني 
احلقوق  وفهم  احلوار  وتشجيع  وفكرياً، 
النقدي  التفكري  وتنمية  والواجبات، 
اليت  املنظمات  دور  وتفعيل  واإلبداعي، 
فراغ  وقت  واستثمار  بالشباب،  تعنى 
واملبادرات  التطوع  برامج  وتفعيل  الشباب. 
 ,Vallima, & Hoffman( االجتماعية

.)2008

يتناوهلا  اليت  املهمة  القضايا  من 
التنمية  املعرفة  جمتمع  ظل  يف  الباحثون 
»التنشئة  نسميه  وما  للشباب  السياسية 
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 political »السياسية االجتماعية للشباب
عدة  الشباب  باعتبار   socialization

املعرفة يف ظل  تكوين جمتمع  املستقبل يف 
التغريات التقنية واملعرفية احلديثة.  وتظهر 
أمهية الشباب يف جمتمع املعرفة من خالل 
االقتناع  واإلدراك.  االقتناع،  مها  شرطني 
بلورة  اإلبداع  يف  مهم  دور  للشباب  بأن 
اخلطط وتنفيذها بشكل واقعي، وإدراك أو 
فهم مرحلة الشباب وما يفعلونه يف التنمية.  

أسس قيام »جمتمع املعرفة«: 
يؤكد تقرير التنمية اإلنسانية العربية على 
جمموعة من األسس اليت البد من توفرها 

لقيام جمتمع املعرفة من أمهها:
اجلودة  عايل  للتعليم  الكامل  النشر   -1

لطريف  خاصة  عناية  إيالء  مع  والنوعية، 
مدى  املستمر  وللتعليم  التعليمي  املتصل 
الطفولة  مبرحلة  االهتمام  مع  احلياة، 
للجميع  األساسي  التعليم  وتعميم  املبكرة، 
مع إطالة أمده لعشرة صفوف على األقل، 
واستحداث منظومة تعليم الكبار، والتعليم 
بالتعليم  والنهوض  احلياة،  مدى  املستمر 

العايل.
يف  ذاتية  قدرة  وبناء  العلم،  توطني   -2

البحث العلمي والتطوير التقين يف خمتلف 
خالل  من  اجملتمعية  واألنشطة  القطاعات 
العلوم  األساسية، وحبوث  البحوث  تشجيع 

االجتماعية.
والتنظيم  التعبري  حريات  إطالق   -3

واالبتكار  اإلبداعي  للتفكري  تتيح  اليت 
والتطور  العلمي  البحث  وحليوية  بالظهور 

التكنولوجي، والتعبري الفين واألدبي.
يف  املعرفة  إنتاج  منط  حنو  التحول   -4

خالل  من  واالقتصادية  االجتماعية  البيئة 
للتجدد،  القابلة  املوارد  تطوير  التوجه حنو 
واعتماد القدرات التقنية واملعرفية الذاتية، 
يف  واألسواق  االقتصادية  البيئة  وتنويع 

»االقتصاد اجلديد« اقتصاد املعرفة.
ومنفتح  عام  معريف  منوذج  تأسيس   -5

منسيه  وما  التفكري،  يف  باملرونة  يتميز 
ميثل  الذي  »اإلبداعي«  التباعدي  التفكري 

جوهره« األصالة، واملرونة، والطالقة«. 
عالوة على ذلك فإن جمتمع املعرفة يعمل 
تكوين  يف  ومشاركتهم  أعضاء  إجياد  على 
الناس  حياة  لتحسني  واستعماهلا  املعرفة 

.  .human conditions وظروفهم

الشباب وجمتمع املعرفة: 
يف  األساسي  الركن  هم  الشباب  أن  مبا 
البناء االجتماعي، فال بد من توفري شروط 
التفاعل اخلالق مع اجملتمع. من هنا اجته 
التالية:  التساؤالت  عن  لإلجابة  الباحثون 
أجل  من  الشباب  يتصرف  أن  جيب  كيف 
إعادة التوازن يف جمتمع املعرفة؟  وإىل من 
التشتت  حالة  من  ليتخلص  الشباب  يتجه 
تكوين  من  مينعه  الذي  النفسي  واالغرتاب 
اختاذ  على  لتعينه  إجيابية  بصورة  أفكاره 
يف  التحديات  مواجهة  من  متكنه  مواقف 
ولقد مت حتديد  املعرفة«.   عصر »جمتمع 
يف  املعرفة  وجمتمع  الشباب  مقومات 
جمتمع  يف  الشباب  دور  التالية:  النقاط 
التفاعل  الشباب،  عن  االبتكار  املعرفة، 
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انعكاسات  للشباب،  وأمهيته  االجتماعي 
واملعرفة  الشباب  على  واجملتمع  الثقافة 
والقدوة  واملعتقدات،  الثقافة  )وخاصة 
والسلطة  اإلنسانية،  والقيم  احلسنة، 
األبوية، واملمارسة الثقافية، والرتاث ووسائل 
االتصال واخلطاب الديين، وحالة االغرتاب 
وعصر  الغرب  وثقافة  والتحديث  النفسي، 

االنفتاح(.  
يف  الشباب  تنمية  حماور  أن  تبني  وقد 
جمتمع املعرفة، واليت جيب العمل عليها مع 

الشباب هي:
بأمهية  الوالدين  وعي  مستوى  رفع   -1

التواصل مع صغار السن والشباب.
ومشكالهتم  الشباب  مهوم  دراسة   -2

وخاصة مبا يتعلق باملناهج التعليمية واقرتاح 
املناهج  تليب  أن  جيب  وفيها  هلا.  احللول 

حاجات الشباب ومتطلباهتم وميوهلم.
لدى  الثقايف  الوعي  3- حتسني مستوى 

الشباب.
4- تشجيع احلوار والتفاعل االجتماعي 

الثقايف واملعريف بني األجيال.
وسائل  يف  الشباب  برامج  متويل   -5

االتصال واألنشطة االجتماعية مع االهتمام 
بشغل وقت الفراغ.

مبفهوم  الشباب  وعي  مستوى  رفع   -6

االجتماعي  النوع  أو   Gender اجلندر 
وما  واألنثى(  للذكر  االجتماعي  )الدور 
والسلطة،  التمكني  مفاهيم،  من  به  يرتبط 

واحلقوق، والعنف املبين على اجلندر.
استثمار قطاع  العمل على  ذلك  ويتطلب 
الشباب يف جمتمع املعرفة، وتوسيع إمكانية 

عطاء الشباب ضمن املؤسسات االجتماعية 
التطوع  من  ومتكينهم  قدراهتم،  وتنمية 
االجتماعية  والتنشئة  املبادرة  وسلوك 
املنظمات  خالل  من  للشباب  السياسية 

والنقابات واالحتادات مبختلف أشكاهلا.
عليها:  الرتكيز  جيب  اليت  األوليات  ومن 
سلوك املواطنة من حقوق وواجبات، والوالء 
واالنتماء، حقوق وواجبات ذوي االحتياجات 
اإلنسان،  الشباب حبقوق  تثقيف  اخلاصة، 
وتعبري،  مشاركة،  من  املدنية،  واحلقوق 

وإدارة الشؤون العامة. 
إن تأهيل اجملتمع وبناءه االجتماعي على 
أسس قوية مبا يساعده على التفاعل املثمر 
التعامل  يتطلب  العاملية  املستجدات  مع 
النظم  مدخالت  باعتبارها  الفئة  هذه  مع 
واجملتمع  املعرفة  جمتمع  يف  االجتماعية 
التأهيل.  إعادة  على  القادرة  املستقبلي 

)غرايبة، 2007(. 
 

إدارة نظم املعرفة يف »جمتمع 
املعرفة«: 

ومنهج  مفهوم  هي  املعرفة  نظم  إدارة 
ووسيلة  كأداة  املعلومات  تقنية  يستخدم 
واملعارف  اخلربات  وختزين  لتجميع 
ونشرها  هبا  املشاركة  وتسريع  لتسهيل 
تقوم  اليت  اآللية  أهنا  أو  قدر ممكن.  بأكرب 
املعرفة  بتنظيم وتوجيه واستغالل عمليات 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات من وسائل 
أو  حملية  شبكات  ومن  حديثة  اتصاالت 
اإللكرتوني  والربيد  اإلنرتنت  مثل  دولية 

)املطريان، 2007(. 
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أواًل: تكوين املعرفة
طريق:  عن  يتم  أن  ميكن  املعرفة  تكوين 
التعلم  التدريب،  الدروس،  احملاضرات، 
النمو  مع  املستمر  والتدريب  العمل(  )أثناء 

املهين

ثانيًا: نشر املعرفة، يكون عن طريق: 
املقابالت،  الدروس،  احملاضرات، 
البوابة  الشبكات،  املكاملات،  االجتماعات، 
اإللكرتونية، الكتيبات واملقاالت، املسابقات، 
العمل،  أثناء  التدريب  التثقيفية،  الندوات 

تشكيل فرق عمل

ثالثًا: املشاركة باملعرفة
األفكار  أفضل  ومشاركة  تبادل  من  البد 
الذهنية  املوارد  أكرب من  يتيح أستفادة  مما 

التطور  و  وإمكانية أحسن لالبتكار  املتاحة 
يف اإلبداع. ويتم ذلك عن طريق: املقابالت 
املوظفني(،  وجتمع  ملقابالت  )غرفة 
االجتماعات، الزيارات، تكنولوجيا املعلومات 
 e-mail, internet. Intranet,(
 ،)networks, knowledge-base

قواعد البيانات )امللكاوي،2007(. 

رابعًا: استخدام املعرفة
إن املعرفة مل تعد قوة يف عصر السرعة 
تطبيق  إمنا  والكمبيوتر،  واإلنرتنت 
وللمعرفة  القوة.  هو  املعرفة  واستخدام 
مجيع  يف  ومتنوعة  كثرية  استخدامات 
اجملاالت سواء كانت هذه اجملاالت إدارية أو 
فنية، وال بد من االستفادة منها سواء على 
املستوى اخلاص كالشركات واملؤسسات أو 

املصدر:  املطريان )2007(

شكل )1( إدارة نظــــم املعـــــرفة
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العام كالقطاع احلكومي. ومن استخداماهتا 
تكنولوجيا  استخدامات  املثال  سبيل  على 
املتطورة  االتصاالت  ووسائل  املعلومات 
اليت تسمى يف عصرنا  والتقنيات احلديثة 
هذا عامل الرقمية )Digital(، ولوال املعرفة 
وال  التكنولوجيا  ظهرت  ملا  واستخداماهتا 
واالكتشافات  احلديثة  االتصاالت  وسائل 
واالبتكارات اإلجيابية اليت تصب يف مصلحة 
اإلنسان، فإن هذه االبتكارات واالكتشافات 
عصرنا  يف  نشهدها  اليت  واالخرتاعات 
أو  اكتشافها  قبل  عليها  احلكم  مت  احلايل 
  Stehr, Nico( بأهنا مستحيلة  اخرتاعها 

.)1994

املعرفة  إىل  النّظر  املنّظمات  على  ينبغي 
رئيسي هام وحيوي  وأصل  أساسي  كمورد 
هذه  أن  يعين  وهذا  املنظمة.  أصول  من 
إجياد  إىل  احلاجة  أمس  يف  املنظمات 
واخلربات  األفكار  إلدارة  سليمة  طرق 
يف  املعرفة  عمليات  مجيع  متتلكها.  اليت 
وتبادل  باملعرفة  واملشاركة  األمهية،  منتهى 

هبا  متتاز  اليت  العناصر  أهم  من  اخلربات 
رئيساً  دوراً  تلعب  إهنا  كما  املعرفة،  إدارة 
عناصر  إحدى  من  وهي  املؤسسة،  لنجاح 
عوامل النجاح اهلامّة إلدارة املعرفة. يعتقد 
الباحث  Zack  زاك )1998( أنه ال بد 
من املشاركة باملوارد املتاحة للمؤسسة  لكي 
تنجح يف إدارة املعرفة. أيضاً، معظم املؤيدين 
من  البد  أنه  على  متفقني  املعرفة  إلدارة 
الرتكيز على اجلوانب االجتماعيّة للمشاركة 
لوجه،  وجهاً  االجتماعات  مثل  باملعرفة، 
خالل  الّثقة  وبناء  الفعليّة،  احلوار  وغرف 
متكامل  نظام  وبناء  الشّخصيّ،  االّتصال 
أن  للمجتمع  تسمح  حتى  املعلومات  إلدارة 
 .)2000,APQC( يزدهر حتت أيّ ظرف
 Starr )1999( وكما أكد الباحث ستار
على  املنّظمة يعتمد منطقياً  على أن جناح 
املعرفة،  يف  املشاركة  اسرتاتيجية  وضوح 
اليت  املؤسسة  ثقافة  على  فعالً  ويعتمد 
يتشاركون  موّظفيها  جتعل  أن  عليها  جيب 
املعرفة ويستخدموهنا تلقائيّاً ويتغلّبوا على 
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القضايا  هذه  الثقة.   وقضايا  التحديات 
ميكنها أن متيز بني النّجاح والفشل.

التحديات اليت تواجه األكادميين 
والباحثن العرب يف جمتمع املعرفة: 
تكوين  جوهر  اإلبداعي  اإلنتاج  يعترب 
املعريف  التالقح  أن  كما  املعرفة.  جمتمع 
الفرعية  للتخصصات  العلمي  واإلبداع 
بعدة  االهتمام  تتطلب  االجتماعية  والعلوم 
للمبدع  اإلنتاج  فرص  تزايد  منها:  قضايا 
وأدبية، وعلمية،  يف جماالت خمتلفة فنية، 
وهتيئة  اإلبداعية  اإلجنازات  فرص  وتزايد 
أبرز  ومن  لإلبداع.  املوضوعية  الظروف 
املعرفة:  جمتمع  تواجه  اليت  التحديات 
اإلبداعي  والسياق  العلمي  البحث  حتديات 
متعلقة  وحتديات  تنظيمية  وحتديات  له، 
بالتكوين االجتماعي الثقايف وخاصة البنية 
االقتصادية والثقافية، والتعليمية، ثم البنية 

اإلعالمية، ومناخ اإلبداع وبيئته.

اخلالصة:
اإلبداعية  املعرفة  منو  مؤشرات  إن 
يدل  العربي،  املعرفة  جمتمع  يف  وإنتاجها 
على ضعف يف االستثمار يف البنى التحتية. 
من هنا جيب التوجه حنو التوسع الكمي 
اخنفاض  ثم  ومن  املوارد  قصور  رغم 
واجلامعات  البحثية  املراكز  من  كل  جودة 
املعرفة  إنتاج  مؤسسات  أهم  باعتبارها 
قلة مشاركة  فإن  ثانية  وتكوينها. من جهة 
والطبية  اهلندسية  املؤسسات  يف  الباحثني 
املعريف  املنتج  تكوين  حالة  تبقى  والتقنية 

اإلبداعي يف وضع ال ميكن التنبؤ به لكشف 
اقتصاد  ويف  التنمية  يف  إسهامه  مدى 
املعرفة. من هنا يتطلب السعي حنو تدريب 
على  التطبيقية  القطاعات  يف  األكادمييني 
البحث  من خالل  اإلبداعية  املعرفة  تكوين 
العلمي. واالهتمام بناحية نوع املنتج املعريف 

اإلبداعي. )عبد الوهاب، 2007(.  
إن هذه النتيجة تتطلب العمل على معاجلة 

التحديات املنوه عنا سابقاً من خالل:
كافة  القطاعات  بني  اجلهود  تنسيق   -1

االقتصادية  االجتماعية  البنية  إلقامة 
توفري  مع  اسرتاتيجية،  وفق خطة  والعلمية 
احلاضنات املعرفية لتطبيقات التكنولوجية 

واملشروعات املستندة إليها.
اإلبداع  يف  وخطط  مبادرات  إطالق   -2

العلمي والبحثي ممثلة يف املراكز واهليئات 
البحثية واجلامعات، مع بلورة بيئة قانونية 

تشجع على اإلبداع. 
واالعتماد يف  تأكيد ضمان اجلودة    -3

جمال البحوث وااللتزام باملعايري العاملية يف 
نشر املعرفة وتطبيقاهتا.

غري  التفكري  أمناط  من  التخلص   -4

العلمي من خالل من خالل االعتماد على 
املنتج املعريف الذي حنصل عليه من البحوث 

العلمية الرصينة واحملكمة. 
االجتماعية  العلوم  دور  ترسيخ   -5

التطبيقية مبؤسساهتا  العلوم  مع  وتكاملها 
املختلفة )األسرية، والثقافية، واإلعالمية(.

ومناهجها  التعليمية  النظم  تطوير   -6

مبا يليب متطلبات جمتمع املعرفة بدءاً من 
مرحلة الطفولة.
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املراجع:
1- أبو زيد، أمحد )2005( املعرفة وصناعة املستقبل. الكويت: سلسلة الكتاب العربي، عدد 

.61

احتاد  جملة  العربي.  الوطن  يف  املعرفة  جمتمع  لتعزيز  رؤية   )2004( إبراهيم  حجر، 
اجلامعات العربية. العدد 43.

2- عبد الوهاب، عبد الوهاب جودة )2007( سياق اإلبداع العلمي وفرص اإلسهام يف بناء 
جمتمع املعرفة بالوطن العربي. املؤمتر العلمي الدويل األول لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

جبامعة السلطان قابوس، 2-3 ديسمرب 2007 سلطنة عمان. 
3- عبد اهلل، حممد قاسم، وفايز احلسني )2014( علم النفس السريري ألطباء االسنان. 

مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية جامعة حلب. 
4- عليان، رحبي )2012( جمتمع املعرفة: مفاهيم أساسية. املؤمتر 23 لالحتاد العربي 

للمكتبات واملعلومات. قطر 18-20 نوفمرب . الدوحة. 
5- علي، نبيل، )2007( جمتمع املعرفة كمحور للنهضة. املستقبل العربي. العدد 342. 

6- غرايبة، فيصل )2007( التحديات اليت تواجه الشباب العربي يف جمتمع املعرفة. املؤمتر 
العلمي الدويل األول لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان قابوس 2-4 ديسمرب 

2007، سلطنة عمان. 

7- امللكاوي، إبراهيم )2007( إدارة املعرفة: املمارسات واملفاهيم. عمان: دار الوراق. 
8- املطريان، مطريان عبداهلل )2007( إدارة نظم املعرفة: الرأس املال الفكري. 

9- Rooney, David, Hearn, Greg, & Ninan, Abraham )2005). 

Handbook on the Knowledge Economy. Cheltenham: Edward 

Elgar.

10- Stehr, Nico )1994): Knowledge Societies. London, Sage

11- Vallima, J. & Hoffman, D. )2008). Knowledge society discourse 

and higher education. Higher Education, 56)3), 265-285.

7- ضرورة الرتكيز على أخالقيات املهنة، 

وأخالقيات البحث العلمي وااللتزام هبا من 
قبل القائمني على جمتمع املعرفة.

إىل  االقتصاد  جمتمع  من  التحول  إن 
جمتمع املعرفة مسؤولية اجتماعية متكاملة 
تتطلب إدماج تكوين املعرفة يف بنية النظم 

التعليمية والبحثية، مع الرتكيز على تنفيذها 
بطريقة إبداعية تشجع على التفكري الناقد 

واإلبداعي ووعي املعرفة. 
وورش  التدريبية  بالدورات  واالستمرار 
العمل اليت تعترب العنصر الرئيسي يف النمو 

املهين - املعريف. 
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د. وليد حماده*

رياض األطفال
 وأهمّيتها التربوّية 

تعـدّ ريـاض األطفـال مؤسّسـات تربويّـة واجتماعيـة تسـعى إىل تأهيـل الطفـل 
تأهيـالً سـليمًا لاللتحـاق مبرحلـة التعليـم األساسـيّ، وذلك حّتى ال يشـعر الطفل 
باالنتقـال املفاجـئ مـن البيـت إىل املدرسـة، حيـث ُتـرتك لـه احلريـة التامّـة يف 
ممارسـة نشـاطاته واكتشـاف قدراتـه وميولـه وإمكانيّاتـه وبذلـك فهي تسـعى إىل 

مسـاعدة الطفـل يف اكتسـاب مهـارات وخـربات جديـدة..

* مدرّس يف جامعة البعث، حيمل دكتواره يف الرتبية .
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املرحلة  هي  األطفال  رياض  مرحلة  إذاً   
 6-3 من  املبّكرة  الطفولة  تقابلها  اليت 
باملرحلة  النفس  علماء  ويسمّيها  سنوات 
احلرجة )Critical stage( وفيها ينفصل 
الطفل ألوّل مرّة حبياته عن أسرته من جوّ 
أّنه  خاصّة  الغربة  جوّ  إىل  واأللفة  الدفء 
يقابل مجهوراً من الناس وهو الذي مل يعتدْ 
يف حياته إاّل على مقابلة أشخاص معينني، 
الطفل، تسمّى  يؤدّي ذلك إىل صدمة  وقد 
صدمة االنفصال اليت قد تؤدّي إىل العزلة 
واالنطواء وكثرة البكاء والرتدّد لدى الطفل، 
وقد يتطوّر األمر إىل ردود فعل جسميّة ال 
أساس هلا كأوجاع البطن أو الرأس، كذلك 
حماوالً  والتعب  والدوخة  الطعام  رفض 

كسب عطف األهل للبقاء يف املنزل.

إذًا أبرز األمور اليت ُتالحظ عند 
طفل الروضة هي:

1- اخلوف من الروضة.

2- اخلوف من الغرباء واجلمهرة.

3- التعلّق باألبوين وخاصّة األمّ.

4- ردود فعل مَرضيّة

املرحلة  هذه  يف  األطفال  حيتاج  لذا 
معلّمات  قبل  من  املستمرّ  التشجيع  إىل 
الفريقيّ  العمل  حبّ  لتنمية  الرياض  هذه 
واملشاركة  التعاون  روح  وغرس  لديهم، 
والثقة  النفس  على  واالعتماد  اإلجيابيّة، 
اللغويّة  املهارات  من  الكثري  واكتساب  فيها، 
السليمة  االجتاهات  وتكوين  واالجتماعيّة 

جتاه العمليّة التعليميّة. 
ويُعتبَر الطفل يف املناهج احلديثة احملور 

فهي تدعوه  األساسيّ يف نشاطاهتا مجيعاً 
فيه  وتنمّي  الذاتية،  النشاطات  إىل  دائماً 
واالكتشاف،  واحملاولة  التجريب  عنصر 
مبدأ  وترفض  احلر،  اللعب  على  وتشجعه 
اإلجبار والقسر بل ترّكز على مبدأ املرونة 
كلّه  وهذا  والشمول،  والتجديد  واإلبداع 
يستوجب وجود املعلّمة املُدرَّبة املُحِبّة ملهنتها 
واليت تتمّكن من التعامل مع األطفال حببّ 

وسعة صدر وصرب.  
مرحلة  األطفال  رياض  مرحلة  إنّ 
املراحل  عن  أمهيّة  تقّل  ال  هادفة  تعليميّة 
تربويّة  مرحلة  أّنها  كما  األخرى  التعليميّة 
متميّزة، وقائمة بذاهتا هلا فلسفتها الرتبويّة 
وأهدافها السلوكيّة وسيكولوجيتها التعليميّة 
أهداف  وترتكز  هبا،  اخلاصّة  والتعلّميّة 
األطفال  ذاتيّة  احرتام  األطفال على  رياض 
اإلبداعيّ  تفكريهم  واستثارة  وفرديّتهم 
املستقّل وتشجيعهم على التغيّر دون خوف، 
العادات  وتعويدهم  بدنيّاً  األطفال  ورعاية 
الصحيّة السليمة ومساعدهتم على العيش 
والعمل واللعب مع اآلخرين وتذوّق املوسيقا 
والفن ومجال الطبيعة وتعويدهم التضحية 

ببعض رغباهتم يف سبيل صاحل اجلماعة.
) بدران ، 2000 ، ص116 (

الدور الرتبويّ لرياض األطفال
ال  األطفال  رياض  يف  الرتبية  أهداف  إنّ 
عامّ،  بشكل  الرتبية  أهداف  عن  تنفصل 
املواطن  بناء  إىل  هتدف  الرتبية  كانت  فإذا 
الصاحل الذي يسهم يف بناء وطنه بشخصيّة 
متكاملة، فإنّ الدور الرتبويّ لرياض األطفال 
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يتمّثل يف:
النواحي  من  الطفل  تنمية شخصيّة   -1

واللّغويّة  واحلركيّة  والعقليّة  اجلسميّة 
واالنفعاليّة واالجتماعيّة.

عن  التعبري  على  الطفل  مساعدة   -2

نفسه بالرموز الكالميّة.
عن  التعبري  على  الطفل  مساعدة   -3

خياالته وتطويرها.
مع  االندماج  على  الطفل  تساعد   -4

األقران.
واملُلكيات  احلقوق  احرتام  تنمية   -5

اخلاصّة والعامّة.
6- تنمية قدرة الطفل على حّل املشكالت.

النظاميّ  للتعليم  الطفل  تأهيل   -7

وإكسابه املفاهيم واملهارات اخلاصّة بالرتبية 
الدينيّة واللّغة العربيّة والرياضّيات والفنون 

واملوسيقا والرتبية الصحيّة واالجتماعيّة.
من  الطبيعيّ  لالنتقال  الطفل  يُؤهَّل   -8

األسرة إىل املدرسة بعد سنّ السادسة.
له  كإنسان  بذاته  الطفل  ثقة  تنمية   -9

قدراته ومميزاته.
10- التعاون مع األسرة يف تربية األطفال 

)خلف، 2005، ص74( 

دور رياض األطفال يف منوّ الطفل:
وتنبع أمهيّة دور رياض األطفال من خالل 
تأثريها البالغ يف منوّ الطفل، ومن هنا تأتي 
ضرورة توافر املستلزمات األساسيّة يف دور 
واالحتياجات  املتطلّبات  لرتاعي  الرياض 
توافر  املستلزمات:  هذه  ومن  به،  اخلاصّة 
الطفل  منوّ  على  تساعد  اليت  األنشطة 

أعمار  تناسب  جتهيزات  وجود  املتكامل، 
مناسبة  مساحات  وختصيص  األطفال، 
بأنواعها  األلعاب  توّفر  إىل  إضافة  للعب، 
كاّفة حبيث يشعر الطفل باحلريّة والراحة 
أثناء وجوده داخل دور الرياض. )الناشف، 

1997،ص93(

منوّ  وحاجات  خصائص  حتديد  وميكن 
طفل ما قبل املدرسة من جوانب عدّة: 

)الصحيّ،  اجلسميّ  الطفل  منوّ   -1

احلركيّ( 
الطفل  ومنوّ  العقليّ  الطفل  منوّ   -2

االجتماعيّ واالنفعايلّ.
وفيما يلي عرض هلذه اجلوانب:

أواًل: النموّ اجلسميّ )الصحيّ، 
احلركيّ( لدى طفل ما قبل املدرسة

النموّ اجلسمي: هو التغيّرات اليت حتدث 
السلوك  هبما  ويرتبط  والوزن،  الطول  يف 

احلركيّ واحلسّيّ.
يف  لألطفال  والوزن  الطول  يتزايد 
إاّل  سريعاً،  تزايداً  املدرسة  قبل  ما  مرحلة 
نفسه  باملعدّل  ال حتدث  التغيّرات  هذه  أنّ 
السابقة  املرحلة  يف  به  كانت حتدث  الذي 
هنا  فاملعدّل  واملهد(  الرضاعة  )مرحلة 
التالية.  املرحلة  يف  بطئاً  ويزداد  أبطأ، 
 Physical( اجلسميّ  النموّ  على  ويظهر 
املرحلة  هذه  يف   )Development

فالعظام  اجلسم،  أجزاء  نسب  يف  تغيّرات 
مع  تدرّجاً  أكثر  مبعدّل  تنمو  والعضالت 
الطفل  شكل  إىل  الرضيع  بشكل  حتوّل 
الصغري، إال أنّ الرأس والوجه تظّل نسبتهما 
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أكرب مقارنة بأجزاء اجلسم األخرى. والنموّ 
تطرأ  اليت  التغيّرات  هو  للطفل  احلركيّ 
خالل حياته على سلوكه احلركيّ، كما يعبّر 
والقدرات  واملهارات  احلركات  جمموع  عن 
فطفل  مالحظتها.  ميكن  اليت  احلركيّة 
الروضة قادر على اجلري والقفز، وحيتفظ 
مستقيم،  خّط  على  مشيه  أثناء  بتوازنه 
ويركب الدرّاجات دون االستعانة باآلخرين 
رجل  على  ويقف  اجلانبيّة،   بالعجالت  أو 
ويستطيع  بأمان،  الشارع  ويعرب  واحدة، 
واحد،  وقت  يف  شيء  من  بأكثر  اإلمساك 
والكتابة  الرسم  على  قدراته  إىل  إضافة 

وعمل أشكال من الصلصال.
النموّ  جوانب  من  اجلسمي  النموّ  ويُعدّ 
املهمّة، والذي يؤّثر بشكل مباشر على بقية 
واملعريفّ  اللّغويّ  كالنموّ  األخرى  اجلوانب 
واالجتماعيّ واالنفعايلّ. لذا جيب على  دور 
من  اجلانب  هبذا  االهتمام  األطفال  رياض 

املستلزمات  توفري  النموّ عن طريق  جوانب 
وتوفري  الروضة،  وخارج  داخل  املادّيّة 
مساحات كافية ملمارسة األنشطة احلركيّة 
كأنشطة املشي والوثب الطويل وأنشطة كرة 

القدم واجلري وغريها. 

ثانيًا: النمو العقليّ 
)املعريفّ، الذهينّ(

مرحلة  املبّكرة  الطفولة  مرحلة  وتُعتبَر 
والبحث،  واالستطالع  واالستفسار  السؤال 
السؤال  من  يُكثِر  املرحلة  هذه  يف  فالطفل 
واالستفسار: ماذا، ملاذا، وكيف، ومتى وأين 
االستزادة  تلك  بأسئلته  حياول  وهو  ومَنْ؟ 
رغبته  عليه  ويُالحَظ  املعرفيّة،  العقليّة 
اهتمامه.    تثري  اليت  األشياء  معرفة  يف 

.)2002 ,Owens(
الروضة  لطفل  بالنسبة  التخيّل  وميّثل 
مفردات  إنشاء  على  تقوم  عقليّة  عمليّة 
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املبّكرة  الطفولة  مرحلة  وتتميّز  جديدة، 
وبأحالم  اخليايلّ  أو  اإليهاميّ  باللعب 
خياله،  قوّة  الطفل  على  ويُالحَظ  اليقظة، 
وأّنه مولَع باللعب بالدمى والعرائس ومتثيل 
 ،2009 احلميد،  )عبد  الكبار.  أدوار 

ص104(.
األطفال  رياض  دور  عاتق  على  ويقع 
النموّ  زيادة  على  العمل  يف  كربى  مسؤوليّة 
العقليّ عند األطفال وذلك من خالل العمل 
للطفل  واسعة  متنوّعة  مثريات  توفري  على 
ورحالت  نزهات  يف  اصطحابه  طريق  عن 
وتنمية  تشجيع  على  والعمل  مجاعيّة، 
والطوابع  كالصور  املختلفة  الطفل  هوايات 
الدور  ألعاب متثيل  الدمى وتشجيع  وتوفري 
التواصل  أطر  وفتح  اخليال،  على  املعتمدة 
العارضة،   ( األطفال.  مع  واحلوار  اللفظيّ 

2003، ص45(.

تنمية  إىل  املرحلة  الطفل يف هذه  حيتاج 
واإلدراك  التذّكر  مثل  العقليّة  املهارات 
األغاني  ترديد  خالل  من  وذلك  والتفكري، 
واألناشيد والقصص اليت سبق أن تعلّمها، 
وال بدّ من تربية حواس الطفل مع تدريبه 
خربات  وتنويع  املنّظمة،  املالحظة  على 
الطفل الفرديّة، حتى يكتسب خربة متكاملة 
شخصيّته. وتكامل  منوّه  تطوّر  على  تعمل 

)2007 ,Creesh(

ثالثًا: النموّ االجتماعيّ واالنفعايلّ 
األطفال  رياض  مرحلة  مييّز  ما  أهمّ  إنّ 
هو  واالجتماعيّة،  االنفعاليّة  الناحية  من 

العنف وشدّة التأّثر وعدم االستقرار. 

ويهدف النموّ االجتماعيّ واالنفعايلّ عند 
حول  التمرّكز  من  ختلّصهم  إىل  األطفال 
االنفعاالت،  ضبط  على  والقدرة  الذات، 
وتسهم  اآلخرين،  مع  التصرّف  وحسن 
النموّ  تعزيز  يف  األطفال  رياض  مؤسّسات 
تنمية  خالل  من  الطفل  لدى  االنفعايلّ 
املختلفة  االنفعاالت  إدراك  على  القدرة 
والدهشة،  والغضب  واخلوف  السعادة  مثل 
والسلوك  التصرّف  على  القدرة  وتنمية 
إضافة  باآلخرين،  املساس  دون  االنفعايلّ 
إىل تنمية القدرة على فهم مشاعر وحاجات 
تسهيل  يف  دور  للروضة  أنّ  كما  اآلخرين. 
تنمية  خالل  من  اجتماعيّاً  الطفل  منوّ 
كيفيّة  فتعلّمه  لديه؛  االجتماعيّة  املهارات 
كما  متوازنة،  معاملة  اآلخرين  مع  التعامل 
وتغليب  والواجب،  احلقّ  فكرة  لديه  تعزّز 
الفرد،  مصلحة  على  اآلخرين  مصلحة 
وكيفيّة التعامل مع الكبار. )كفايف، 2008، 

ص149( .
يف  األقران  جلماعة  يكون  أن  وميكن 
اجلوانب  تنمية  يف  واضح  دور  الروضة 
فوجود  الطفل؛  شخصيّة  يف  االجتماعيّة 
الطفل يف أسرته ال يكفي لرتبيته اجتماعيّاً 
عن  االجتماعيّ  للنموّ  غنى  وال  وانفعاليّاً، 
املتمّثلة  املختلفة  العديدة  للنماذج  التعرّض 
يف أطفال الروضة. )عبد احلميد، 2002، 

ص 119(.
لتعليم  مهمّاً  مكاناً  الروضة  وتُعدُّ 
اخُللقيّة  واملعايري  القيم  من  الكثري  الطفل 
ال  وهو  السائدة يف جمتمعه،  واالجتماعيّة 
يتدرّب  ولكن  فقط،  والقيم  املعايري  يتعلّم 
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االستخدام  واستخدامها  تطبيقها  على 
الصحيح. )كفايف، 1995، ص 123( 

للطفل  االنفعايلّ  النموّ  حاجات  وتكمن 
وهو جيعل  باألمن  الشعور  إىل  احلاجة  يف 
ويساعده  حوله  ومبَنْ  بنفسه  يثق  الطفل 
هذا الشعور على االنطالق يف لعبه وتفكريه 
احلبّ  إىل  واحلاجة  الكبار.  مع  وعالقاته 
الطفل  إحساس  يف  تتمّثل  واليت  والعطف 
شعور   - ذلك  من  والعكس  مرغوب،  بأّنه 
الطفل  يقود   - مرغوب  غري  بأّنه  الطفل 
إىل االنعزال واالنكماش.)حطيبة، 2009، 

ص60( )عاطف، 2005، ص82(.

دور رياض األطفال يف هتيئة الطفل 
للمدرسة:

تتسم البيئة يف مدرسة احلضانة بنوعيّة 
خاصّة، فعلى الرغم من أنّ املراكز اليت ترعى 
األطفال تسمّى مدارس )احلضانة(  صغار 
على  تنطوي  أّنها  بيد  األطفال(  )رياض  أو 
معظم  يفهم  املعامل  واضحة  غري  عالقات 
الناس من خالهلا معنى املدرسة، إذ يوجد 
يف هذه املدارس كثري من اللعب ونظم جديدة 
ونشاطات تعاونيّة وبعض التوجّه يف املواقف 
اجلماعيّة، كما يوجد جمال كبري جدّاً للتعلّم 
ويؤّكد على أنواع التحصيل اليت تسدّ الثغرة 
بني املهارات اليت اكتسبها الطفل يف حياته 
حيتاج  اليت  الضروريّة  واملهارات  املنزليّة 

إليها يف مدرسة األطفال.
ويعتمد دخول الطفل إىل رياض األطفال 
بشكل كبري على موقف األمّ من هذه املسألة 
فإذا شعرت األم بأنّ طفلها شديد االنعزال 

وال يواجه أطفاالً يف مثل سنّه أو إذا كانت 
فإّنها يف  بأعمال إضافيّة،  للقيام  مضطرة 
هذه احلالة على يقني من الدوافع اليت أدّت 
األطفال،  رياض  إىل  الطفل  إرسال  إىل  هبا 
بالذنب  أخرى  ظروف  يف  األم  تشعر  وقد 
املدرسة وترى يف  إدخال طفلها إىل  نتيجة 
املنهمرة نتيجة وجوده فيها توبيخاً  دموعه 

هلا.
وتكون رياض األطفال عادة صغرية وغري 
من  املدارس  هذه  تتمّكن  ال  رمسيّة حبيث 
اتباع نظام مرن لدى دخول األطفال إليها، 
طفلها  مع  البقاء  يف  مثالً  لألمّ  كالسماح 
لبعض الوقت صباحاً، إذ تشري بعض الدالئل 
إىل أنّ األطفال الذين ينتقلون من مدارس 
الرمسيّة  األطفال  مدارس  إىل  احلضانة 
كرفض  االنفعاليّة،  للمشكالت  إظهاراً  أقّل 
املدرسة، من األطفال الذين يدخلون مدارس 
رياض  خبربة  املرور  دون  مباشرة  األطفال 
أن يصعب على  املمكن  األطفال، حيث من 
الطفل الذي يدخل املدرسة ألوّل مرّة القيام 
بواجباته املدرسيّة إذا مل يتمّكن مُسبقاً من 
بعض جوانب العمل املدرسيّ، وتلجأ العديد 
من رياض األطفال يف هذه األيام إىل بعض 
التعليم  النشاطات البسيطة كاللعب وطرق 
انتقال  لتسهيل عمليّة  النظاميّة وذلك  غري 

الطفل إىل مرحلة التعليم النظاميّ.

مسؤوليّة األهل جتاه أطفال 
الرياض:

1- توفري اجلوّ األسريّ اآلمن اخلايل من 

املشاحنات والتوّتر.
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2-  تلبية احتياجات الطفل من الناحية 

اجلسميّة والنفسيّة واالجتماعيّة.
3-   تعويد الطفل على النظافة وقضاء 

حاجته بنفسه.
للطفل الرتداء  الفرصة  إعطاء   -4

مالبسه )التعلّم باحملاولة واخلطأ(.
بالعطلة  للروضة  الطفل  هتيئة   -5

بالروضة  الطفل  بتحبيب  وذلك  الصيفيّة، 
على أّنها مكان مجيل يتعلّم فيه أشياء كثرية 
للمدرسة  مرافقته  إىل  حبياته باإلضافة 

أثناء املهرجانات أو أيّة مناسبة.
الطفل  أمام  احلديث  األهل  جتنّب   -6

عن تكاليف الرسوم وصعوبة املنهاج وأمهيّة 
النجاح، لئالّ  يكتسب الطفل خوفاً من اجلوّ 

املدرسيّ.
خالل  للروضة  طفلها  األم  7- مرافقة 

الروضة  الطفل  يألف  لكي  األوّل  األسبوع 
وجوّ الصفّ الدراسيّ.

على  األهل  يتعرّف  أن  املهمّ  من   -8

الطفل  استعداد  توّضح  املؤشرات اليت 
لاللتحاق باملدرسة، وأن يتحاوروا مع مربّية 
لكي  االستعدادات  هذه  خبصوص  الصف 
ارتباطه  يكرّس  مبا  الطفل  لدى  تعزّزها 

بالروضة ويزيد من اهتمامه وانتمائه هلا.
العطلة  قبل انتهاء  الطفل  تعويد   -9

واملسامهة  املبّكر  النوم  الصيفيّة على 
بالصباح،  فراشه  كرتتيب  املنزليّة  باألمور 
على  يتعوّد  لكي  وهكذا  األلعاب  ترتيب 
يف  اإلجناز  منها النظام،  قيم  جمموعة 
تعلّمها  اليت  اخلربات  نقل  حمدّد،  موعد 
تقسيم  الروضة،  إىل  املنزل  يف  ومارسها 

العمل ومشاركته للغري وهكذا..
أولياء  يدفع  أاّل  الضروري  من   -10

األمور أطفاهلم للروضة قبل توّفر مهارات 
جسديّة  مهارات  مثل  بالطفل،  معيّنة 
لوحده،  احتياجاته  قضاء  يستطيع  حبيث 
مقابلة  على  كالتعوّد  االجتماعيّة  املهارات 
وتوّفر  نفسه  عن  والتعبري  الغرباء  وجوه 
القدرات العقليّة بأن يكون مستوى اإلدراك 
ومبستوى  مبعدّل  للطفل  العقليّ  والنموّ 

الذين بعمره.
  يستوجب على ذوي الطفل إتاحة الفرصة 
الكافية له ملمارسة النشاط احلركيّ القوي 
حيث إنّ ذلك طريقه لسلوك املستقبل الذي 
اخلطأ  ومن  شخصيّته،  وينمّي  ذاته  يؤّكد 
اعتبار احلياة العقليّة يف هذه املرحلة مكوّنة 
عملياته  إنّ  إذ  فقط،  وحركة  إحساس  من 
فهو  ضيّق  نطاق  على  ولكن  تعمل  العقليّة 
الكايف  اللغويّ  احملصول  بعد  يكتسب  مل 
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مُنصبّاً  معنويّاً  تفكرياً  يفّكر  جيعله  الذي 
العقليّة  عملياته  ولكنّ  اجملرّدة  األمور  على 
العناية اخلاصّة مبشاعره وختيالته،  تُعنى 
األطفال  ورياض  التمهيديّة  وللفصول 
العامل املباشر يف حتقيق ذلك. )العناني ، 

2002 ، ص 38(.

األسبوع التمهيديّ وتكيّف الطفل:
على  الرياض  تدأب  أن  جداً  املهمّ  من 
على  اجلدد  أطفاهلا  وتدريب  استقبال 
والوضع  البيئة  مع  االجتماعيّ  التكيّف 
اجلديد، وذلك ألمهيّته يف حياهتم اجلديدة 
وألّنها األساس واخلطوة اجلادّة هلذا البناء 
فقد أُعِدّ لألسبوع األوّل برامج خاصّة من كّل 
عام تندرج حتت مسمّى األسبوع التمهيديّ، 
اجلديد  املناخ  على  األطفال  لتعويد  وذلك 
غري ما كانوا عليه مبا يشعرهم باالستقرار 
وما  للروضة  والوئام  النفسيّ  واالطمئنان 
يدور فيها، وميكن أن يتحّقق النجاح لربامج 
األهداف  تتحّقق  وأن  التمهيديّ  األسبوع 
النجاح،  عوامل  له  توّفرت  إذا  منه  املرجوّة 
وهي أن حتّضر الروضة احتفاالت وبرامج 
املسلية  واأللعاب  األناشيد  على  مشتملة 
والتوصيل  التلوين  طريق  عن  واملسابقات 

ومنح اهلدايا لتشجيع األطفال. 
األسبوع  الطفلة  أو  الطفل  حضور  لذا 
األمر  ويل  ووجود  بدايته  منذ  التمهيديّ 
يساعد  الوقت،  لبعض  الروضة  جبانبه يف 
الطفل  وإمكانيات  قدرات  اكتشاف  على 
وتشجيعه على اللعب والتحدّث مع اآلخرين 

والتفاعل مع املعلّمة أو أطفال الروضة.

عوامل جناح األسبوع 
التمهيديّ:

األسبوع  جناح  أنّ  على  الدراسة  تؤّكد   
التمهيديّ يُبنى على عوامل، منها: 

الدقيقة  الرتبويّة  الربامج  تفعيل   -1

حاجات  تلبية  على  تقوم  اليت  اهلادفة 
األطفال النفسيّة واالجتماعيّة والرياضيّة.

2- حصر النتائج اإلجيابيّة هلذا األسبوع 

عند تطبيق براجمه واكتشاف ما يلي عند 
الطفل:

باملدرسة  الطفل  إحساس  زيادة   -1

املبّكر  بكّل شوق واحلضور  واإلقبال عليها 
برغبته الشديدة.

االصطفاف  يف  الطفل  مشاركة   -2

الصباحيّ بكّل مهّة ونشاط.
3- متابعة العالمات اليت توحي بانسجام 

الطفل كالضحك واملرح واللعب واالطمئنان.
بني  نادرة  تعترب  اليت  احلاالت  تتبّع   -4

وصعوبة  والبكاء  كاالنطواء  األطفال  أولئك 
النطق.

وينوّه األخصائيون االجتماعيون خبطورة 
وأمهيّة إعداد الطفل للتكيّف مع الروضة، 
فعمليّة إعداد األطفال املبتدئني للتكيّف مع 
الروضة هي من أشقّ العمليّات االجتماعيّة 
اىل  حتتاج  فهي  ذاته،  الوقت  يف  وأمهّها 
للجوّ  حدا  على  طفل  لكّل  عميقة  دراسة 
على  والتعرّف  به  حييط  الذي  املدرسيّ 
العميقة يف  اآلثار  ومتابعة  الفعليّة  حاجاته 
املعوّقات  على  للوقوف  وتصرفاته  سلوكه 
ودرجة  األسرة  جمال  يف  صادفته  اليت 

عمقها يف حياته.
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د. أحمد المحّمد*

سنغافورة رؤًى مشتركة 
نحو آفاق بعيدة للتعليم

ُتعدّ قصّة نظام التعليم يف سنغافورة قصّة تطوّر آسيويّ ناجحة جدًّا 
 Lee Kuan( »واستثنائيّة، حن أدرك رئيس الوزراء السنغافوريّ »يل كوان يو
Yew( بعد استقالل بالده عن ماليزيا يف عام 1965م، أنّ التعليم هو السبيل 

الوحيد الذي ميكن أن يقضي على مشاكل اجملتمع السنغافوريّ. 

* باحث ومدرّس يف كلية الرتبية، جامعة دمشق.
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الطبيعيّة  مبوارده  الشحيح  البلد  هذا 
واألميّة  املُدقع  والفقر  باألوجاع  املُنهَك 
األعراق،  بني  والتناحر  والتنافر  والفساد 
شرائح  مُجمل  على  تأثري  من  هلذا  وما 
أقل  الدولة ويف  كاّفة، فكيف هلذه  اجملتمع 
إليه  أن تصل إىل ما وصلت  50 عاماً  من 
على  وتقدّم  وهنضة  وحضارة  تطوّر  من 
أسراره  نكشف  ما  هذا  األصعدة مجيعها؟ 

يف سطور هذه املقالة.

حملة عن دولة سنغافورة:
تتكوّن  اليت  سنغافورة  مساحة  تبلغ 
الرئيسة  من55 جزيرة، واحدة كربى وهي 
710 كم2، وتقع يف  والباقي جزر صغرية 
اجلنوبيّ  الطرف  قبالة  آسيا  شرق  جنوب 
لشبه جزيرة املااليا ممّا جيعلها واحدة من 
املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  أصغر 
إحصاءات  حسب  فيصل  سّكاهنا  عدد  أمّا 
العام 2020م  إىل  5,817,394 مليون 
العامل  دول  أكثر  من  جيعلها  ما  نسمة 
سنغافورة  سّكان  وينقسم  بالسّكان،  كثافة 
هي  رئيسة  عرقيّة  جمموعات  ثالث  إىل 
الصينيون 76 % واملاليزيون 14 % واهلنود 

9% وأقليات خمتلفة%1.

مراحل اإلصالح يف النظام 
التعليميّ:

إىل  السنغافوريّ  التعليم  نظام  خضع 
بناء  وشهد  اإلصالح،  حركات  من  العديد 
من  العديد  وتوظيف  املدارس  من  العديد 
عندما  السبعينيات  حلول  ومع  املدرّسني، 
بدأت  مستقلّة  كدولة  سنغافورة  ترسّخت 
اهلدر  من  الكثري  هناك  أنّ  احلكومة  تدرك 
املهارات  ألنّ  املدرسة  يرتكون  الطالب  ألنّ 
اكتساهبا  ميكن  الوظائف  تتطلّبها  اليت 
أدّى  الذي  األمر  العمل،  مواقع  يف  بسهولة 
على  ترّكز  إصالحات  مرحلة  نشوء  إىل 
املناهج  على  الرتكيز  مّت  حيث  »الكفاءة« 
وإنشاء  الدراسيّة  الكتب  وتوحيد  الدراسيّة 
أيّة  هناك  يكن  ومل  املدارس،  تفتيش  هيئة 
فكرة لالبتكار أو لتطوير املناهج الدراسيّة 

جتري مببادرة من املدرّس أو املدرسة.
ويف أواخر الثمانينيات بدأت وزارة الرتبية 
بدراسة الكيفيّة اليت ميكن أن يستجيب هبا 
طرأت  اليت  املتغيّرة  لالحتياجات  التعليم 
نتيجة االقتصاد القائم على املعرفة وكانت 
املدارس  من  عدد  إنشاء  يف  االستجابة 

املستقلّة.
وقد عُِرَفتْ املرحلة الثالثة إلصالح نظام 
التعليم يف سنغافورة باسم )النموذج املرّكز 
مبادرات  فيها  أُطلقت  اليت  القدرة(  على 
إصالحيّة عدّة: كان أوّهلا يف عام 1997م 
األمّة(  تعلّم  التفكري،  وهي مبادرة )مدارس 
 Thinking Schools, Learning(
Nation(، وكانت قائمة على أربعة مبادئ: 

إعطاء  املعلّمني،  أجور  يف  النظر  )إعادة 
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قادة املدارس مزيداً من االستقالليّة، إلغاء 
املدرسيّ،  التميّز  واستحداث  التفتيش 
يُشرف  جمموعات  إىل  املدارس  تقسيم 
عليها موجّهون خمتصون(، مّكنهم ذلك من 
حيث  جديدة  برامج  واستحداث  التطوير 
أتاح هذا النظام للمعلّمني االلتقاء والتحدّث 
وضع  إىل  أدّى  ممّا  املهنيّة،  جهودهم  عن 
الذي   iSHARE املشرتكة  املصادر  نظام 
فيه  يضع  اإلنرتنت،  عرب  كربنامج  استُخدم 
املعلّمون أفضل دروسهم؛ ليجري تبادهلا مع 
اآلخرين. حيتوي 70 ألف درس، وأصبحت 
طبيعة  من  يتجزّأ  ال  جزءاً  املشاركة  ثقافة 
2005 م جرى إطالق  املدارس. ويف عام 
مبادرة جديدة وهي مبادرة )تعليم أقّل، تعلّم 
 )Teach Less, Learn More()أكثر
حجم  وتقليل  التدريس  طرائق  على  رّكزت 
ما  وهذا  التفكري.  جمال  إلفساح  احملتوى 
التعليم  جودة  على  الرتكيز  املعلّمني  شجّع 
لتوضيح  التكنولوجيّة  الوسائل  واستخدام 
على غرض  االهتمام  وعدم قصر  املعلومة 

اإلعداد لالختبارات.

السّلم التعليميّ يف سنغافورة:
من  سنغافورة  التعليميّ يف  السلّم  يتكون 
األطفال،  رياض  مرحلة  اآلتية:  املراحل 
ألنّ  اختياريّة،  مرحلة  وهي  سنتان  مدّهتا 
التعليميّ.  السلّم  يف  ليست  املرحلة  هذه 
املرحلة االبتدائيّة، وتستقبل األطفال بعمر 
املرحلة جمانيّ  هبذه  والتعليم  سنوات  ست 
إمتام  وعند  سنوات.  ست  ملدّة  وإلزاميّ، 
التالميذ المتحان  يتقدّم  السادس،  الصفّ 

املرحلة  مغادرة  امتحان  يسمَّى  وطينّ 
االمتحان  هذا  ويهدف   ،PSLE االبتدائيّة 
للتعليم  التالميذ  مالءمة  مدى  تقرير  إىل 
الثانويّ، ووضعهم يف املنهج الثانويّ املناسب 

ملستواهم الدراسيّ وقدراهتم وميوهلم.
الثانويّة  إىل  فتقسم  الثانويّة  املرحلة  أمّا 
الثانويّة  واملرحلة  سنوات،  أربع  ملدّة  الدنيا 
سنوات.  ثالث  ومنها  سنتان  منها  العليا 
حيث  متنوّع  الثانويّ  التعليم  أنّ  واحلقيقة 
املرحلة  اختبار  اجتياز  بعد  الطالب  يُخيَّر 
نتائج  على  بناءً  عدّة  خيارات  االبتدائيّة 

امتحان هذه املرحلة. 
وهذا سبب متيّز التعليم السنغافوريّ بأن 
يكون هناك خيارات أمام الطالب لاللتحاق 

بالربنامج املالئم لقدراته وميوله.
أربع  إىل  ثالث  اجلامعيّة  واملرحلة 
يف  وطنيّة  جامعات  أربع  وهناك  سنوات، 
سنغافورة  جامعة  وهي:  فقط،  سنغافورة 
نغ  نانيا  وجامعة   ،)NUS( الوطنيّة 
سنغافورة  وجامعة   ،NTU(للتكنولوجيا
سنغافورة  وجامعة   ،)SMU( لإلدارة 
وتُعدُّ   .)SUTD( والتصميم  للتكنولوجيا 

هذه اجلامعات من أرقى جامعات العامل.
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املعّلم السنغافوريّ:
لدعم  جهدها  قصارى  سنغافورة  تبذل 
احلصول  أجل  من  املعلّمني  جهود  وتقدير 
على تعليم ذو جودة عالية يف املدارس. وتتبع 
خبصوص  اإلجراءات  من  العديد  الدولة 
الثلث  من  مدرّسيها  اختيار  منها:  املعلّمني 
الثانويّة.  املدرسة  خرّجيي  من  األفضل 
ويُقبل واحد فقط من كّل مثانية متقدّمني 
للقبول يف برنامج إعداد املعلّمني، وذلك بعد 

عملية انتقاء شائقة ومرهِقة.
ذلك  يتضمّن  املقبولني  للطالّب  بالنسبة 
واملقابالت  من اخلطوات واإلجراءات  كثرياً 
الصارمة مع جلان االختيار اليت ترّكز على 
امليزات الشخصيّة اليت تكوّن مدرّساً جيّداً، 
لسجلّهم  مرّكزة  مراجعات  إىل  باإلضافة 

مدرستهم  جتاه  ومسامهتهم  األكادمييّ، 
وجمتمعهم.

من  املعلّم  يُعفى  املدارس  أغلب  ويف 
األعمال اإلداريّة والكتابيّة كاّفة حتى يتفرّغ 
حمرتمة  مهنة  فالتدريس  فقط.  للتعليم 
تقدير  ألنّ  فقط  ليس  سنغافورة،  يف  جدّاً 
ألنّ  بل  ثقافتهم،  من  جزء  هو  املعلّمني 
يصبح  أن  صعبٌ  هو  كم  يعرفون  اجلميع 
بفضل  أّنه  يعلم  أيضاً  والكل  مدرّساً،  املرء 
سنغافورة  طلبة  يتبوّأ  سنغافورة  مدرّسي 

أعلى املراتب يف العامل.

تأهيل املعّلمن يف سنغافورة:
تدريب  تقديم  الرتبية على  وزارة  حترص 
املعلّمني  وتشجيع  احلديثة،  التقنيات  على 
احملمولة،  احلاسوب  أجهزة  اقتناء  على 
والكتب اللوحيّة اإللكرتونيّة، وتدفع من مثنها 
السنغافوريّ  املعلّم  يتلّقاه  ما  ويقدّر   ،%40

سنويّاً  تدريب  100ساعة  تدريبات،  من 
حبيث  دوريّ،  بشكل  موّزعة  أدنى  كحدّ 
ألحدث  ومواكبته  كفاءته  رفع  يف  تـساهم 
الرتبويّ  باجملال  الصلة  ذات  التطوّرات، 
وتأهيلهم  املعلّمني  قبول  ويتمّ  والتعليميّ. 

وفق اإلجراءات اآلتية:
1- يتم اختيار املعلّمني يف سنغافورة من 

الثانويّة  املرحلة  طلبة يف  ثالثة  أفضل  بني 
العليا.

إحدى  يف  تدريبه  املعلّم  يتلّقى   -2

يف  املرموقة  العليا  التعليم  مؤسّسات 
سنغافورة. حيث يُعَدُّ املعهد الوطينّ للتعليم 
املعلّمني يف  لتدريب  الوحيد  املعهد   )NIE(
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»نانيانغ«  جامعة  من  قسم  وهو  سنغافورة 
التقنيّة. ويهدف املعهد إىل أن يكون معهداً 
يف  بتميّزه  معروفاً  املستوى  عامليّ  جامعيّاً 
ويقدّم  التعليميّة.  واألحباث  املعلّمني  تعليم 
هذا املعهد برامج ملستويات إعداد املعلّمني 
اخلدمة  قبل  ما  برامج  من  ابتداءً  مجيعها 
إىل برامج التدريب يف أثناء اخلدمة، ويتلّقى 
املرشّحون للتدريس يف أثناء التدريب منحة 
شهريّة تساوي 60% من أجر املعلّم املبتدئ. 
جّذاباً  عمالً  املعلّم  تدريب  جيعل  ما  وهذا 
بدوره  وهذا  سنغافورة،  مرموقة يف  وحالة 
مبكانة  تتمّتع  مهنة  املعلّم  عمل  جيعل 

مرموقة وجّذابة.
املستقبليني  املعلّمني  على  جيب   -3

بكالوريوس  درجة  مسبقاً  حيملون  الذين 
يكملوا  أن  املعرفة،  من  معتمد  فرع  يف 
املعهد  املعلّمني يف  إعداد  برامج  من  واحداً 
اجتياز  إىل  إضافة   )NIE( للتعليم  الوطينّ 
هناك  )ويوجد  الدخول.  كفاءة  اختبار 
للمرشّحني لاللتحاق مبهنة  برامج متنوّعة 
تعليم  مستوى  على  اعتماداً  التدريس، 
املرشّح عند االلتحاق بالربنامج، وهذا يعين 
مدرّساً  يصبح  أن  الفرد  يستطيع  أّنه ال 
اليت  املادّة  من  التمّكن  دون  سنغافورة  يف 
إىل سنة  إضافة  عاٍل  على حنو  سيدرسها 
مهنة  يف  املُضين  التعليم  من  األقّل  على 

التعليم.
سنوات  ثالث  مدّة  املعلّمون  يُرَاَقب   -4

سيناسبهم،  مهينّ  مسار  أيّ  حيدّد  لكي 
القيادة  موهبة  إىل  التعرّف  وجيري 
املعلّمون  هؤالء  ر  يُحضَّ وعندئذ  مبّكراً، 

املدارس  وتعمل  مستقبليّة،  قياديّة  ألدوار 
القيادة  إنّ  مبدأ:  حتت  السنغافوريّة 
الضعيفة هي سبب رئيس لفشل املدارس، 
وعرب اختيار أفراد موهوبني يف وقت مبّكر 
يف مسريهتم املهنيّة، واالستثمار يف تدريبهم 
وتعليمهم وتطويرهم ويتضمّن هذا التدريب 
يف  قسم  رئيس  منصب  إىل  الرتقية  غالباً 
أكادمييّة  إىل جلان  واالنتداب  عمر صغري، 
وإداريّة عدّة، وإىل مهمّات يف وزارة الرتبية، 
يف  أشهر  ستة  مدّة  دراسيّ  مقرّر  وحضور 
القيادة التنفيذيّة يف املعهد الوطينّ للتعليم 

.)NIE(

تأهيل املعّلمن يف أثناء اخلدمة:
تضع وزارة الرتبية أهدافاً سنويّة للمعلّمني 
وجيري  للمدارس.  تضعها  كما  واملديرين، 
إدارة  نظام  يف  سنوياً  املعلّمني  أداء  تقويم 
األداء املُحسَّن. حيث جيري تقويم املعلّمني 
خمتلفة،  كفاءة  عشرة  ست  إىل  باالستناد 
الصف  غرف  داخل  عملهم  ذلك  يف  مبا 
األكرب.  املدرسيّ  اجملتمع  مع  وتفاعلهم 
ذلك  يف  مبا  عدّة  أشكاالً  املكافآت  وتتخذ 
الوزارة  وتقوم  الراتب،  وعالوات  التكريم 
والتقدير  اجلوائز  ملنحهم  املعلّمني  باختيار 

على املستوى الوطينّ.
لذا بدأت وزارة الرتبية منذ عام2011م 
بإنشاء  العمليّة  هلذه  الدافعة  القوّة  بإعداد 
هيئة  وهي  للمعلّمني،  سنغافورة  أكادمييّة 
مستقلّة يديرها املعلّمون من أجل املعلّمني، 
بقيادة  والنقاش  التفكري  ثقافة  لتعزيز 
هذه  تقدّمها  برامج  ستة  وهناك  املعلّمني. 
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األكادمييّة للمعلّمني يف أثناء اخلدمة تلبية 
الحتياجاهتم يف كل مستوى وهذه الربامج: 
املاهر  للمعلّم  املُحسَّن  اإلرشاد  )برنامج 
STEM، وبرامج املعلّمني القادة، والربنامج 

 ،BTOP املبتدئني  للمعلّمني  التعريفيّ 
التعليم،  ملوّظفي  املهنيّة  التنمية  وبرنامج 
وبرنامج التنمية املهنيّة واإلداريّة للموّظفني، 
وبرنامج املربّي املتميّز OEIR. إضافة إىل 
الوطين  املعهد  مع  تقدّم  الرتبية  وزارة  أنّ 
الذين  للمعلّمني  دراسيّة  منحاً  للتعليم 
يسعون إىل احلصول على درجة املاجستري 
واخلارج،  سنغافورة  يف  الدكتوراه  ودرجة 

بوقت كامل أو وقت جزئيّ.
تبذل  سنغافورة  دولة  أنّ  نرى  هنا  ومن 
املعلّمني  متييز  سبيل  يف  جبّارة  جهوداً 
منحهم  ثمّ  ومن  األفضل،  اإلمكانات  ذوي 
التدريب وفرص العمل اليت حيتاجون إليها 
لتسلّق سلّم وظيفيّ واضح املعامل يوّفر هلم 

زمرة متنوّعة من املسارات الوظيفيّة لتبوّء 
التدريس  ميادين  يف  عليا  قياديّة  مناصب 

والقيادة ويف الوزارة.
»بيزا«  برنامج  نتائجه يف  حّقق  ما  وهذا 
PISA الذي أّكد بأنّ املعلّمني هم العناصر 

اجلودة  عايل  تعليم  توفري  أمهيّة يف  األكثر 
بتوفري  التزامها  الوزارة  تواصل  ولذلك 
املهنيّة  التطلّعات  لدعم  واملوارد  اجلهود 
اجملاالت  أهمّ  قدراهتم يف  ولبناء  للمعلّمني 
بوصفهم  دورهم  تعزيز  على  تساعد  اليت 

معلّمني.
املعلّمني تُعَدُّ  أجور  أنّ  إىل  اإلشارة  جتدر 
متساوية مع املهن األخرى. وهناك عالوات 
األساسيّ،  األجر  من  إىل %30  تصل 
حتدّد  صارمة  سنويّة  تقوميات  عرب  وذلك 
خمتلفة.  كفاءات  إىل  باالستناد  األهليّة 
 )49  - بني )47  املعلّم  ويرتاوح نصاب 

حصّة أسبوعياً، ومدّة احلصّة 30 دقيقة.
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ما قصّة الرياضيّات يف سنغافورة؟
مناهج  كّل  تستورد  سنغافورة  كانت 
عام  منذ  لكنّ  أخرى،  دول  من  الرياضيّات 
1980م بدأت يف اختاذ هنج جديد لتدريس 

مناهج  استرياد  من  بدالً  الرياضيات، 
املناهج يف  بتطوير هذه  قامت  الرياضيات 
يف  الرتبية  وزارة  وقامت   ،)Cdis( معهد 
لتعليم  أهداف جديدة  بوضع  نفسه  الوقت 
األهداف  هذه  رّكزت  حيث  الرياضيّات، 
منهاج  أوّل  وأُصدِر  املشكالت  حّل  على 

للرياضيّات االبتدائيّة يف عام 1982م.
 ويرّكز على التمّكن من املفاهيم الرياضيّة 
الرئيسة اليت تعتمد النمذجة. أمّا من حيث 
دور املعلّم فهو يتمحوّر حول غرس )احلسّ 
سيعرفون  حبيث  الطلبة،  يف  الرياضيّ( 
مألوفة  غري  رياضيّة  مسائل  حيلون  كيف 
مسبقاً.  عليها  تدرّبوا  قد  يكونوا  أن  دون 

البصريّة،  الوسائل  على  املعلّمون  ويعتمد 
وحيّثون طلبتهم بأّنه ال يوجد طريقة واحدة 

صحيحة حلّل مشكلة ما. 
الطلبة   ميتلك  لذلك،  ونتيجة 
الصف  يغادرون  الذين  السنغافوريون 
اليت  تقريباً  نفسها  املهارات  السادس 
يغادرون  الذين  األمريكيون  الطلبة  ميتلكها 

الصفّ الثامن.
 ويتلّقى كّل املعلّمني السنغافوريني التدريب 
يف منهاج الرياضيّات الفريد هذا. وقد لفت 
بعد  األنظار  السنغافوريّ  التعليميّ  النظام 
أن جنح طالّهبم يف حتقيق مراكز متقدّمة 
العامليّة،  الرياضيّات  مسابقات  يف  جدّاً 
 ،1995 لألعوام  األوّل  املركز  بتحقيق 
 )timss( اختبار  يف  2003م   ،1999

يف  وتصدّرت  والعلوم،  للرياضيّات  العامليّة 
اختبارات »بيزا« عام 2015م املركز األوّل 
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وعام  والعلوم.  والقراءة  الرياضيّات  يف 
2012م حّل طلبة سنغافورة ثانياً يف مادّة 

الرياضيّات يف اختبارات »بيزا«، وحلّوا ثالثاً 
يف مادّة العلوم والقراءة على مستوى العامل.

حّفزت هذه النتائج دوالً عديدة لالستفادة 
من تلك التجربة يف تصميم املناهج، وتطوير 
وإعادة  املعلّمني،  وإعداد  التدريس،  طرائق 

النظر بنظام اإلدارة.    

أسباب جناح النظام التعليميّ 
يف سنغافورة:

يف  التعليميّ  النظام  جناح  أنّ  شكّ  ال 
جاء  وإّنما  فراغ،  من  يأتِ  مل  سنغافورة 
واسرتاتيجيات  هادف  ختطيط  نتيجة 
استغالل  يف  جادّة  نظرة  ونتيجة  مدروسة 
العقل  يف  واالستثمار  البشريّة  املوارد 
وهذا  طبيعيّة  موارد  وجود  لعدم  البشريّ 
االستثمار من أجل النهوض باقتصاد البالد 

وما هو مطلوب من جيل املستقبل. 
وهلذا هناك عوامل عديدة يف هذا النجاح 

قام هبا »يل كوان يو« ومن هذه العوامل:
- اختياره عدداً من الشخصيّات األكّفاء 
عمل  فريق  لتوفري  احلكومة  يف  للعمل 
القرارات  لصنع  األوىل  الدرجة  من  ناجح 

وتنفيذها.
- حرصه على طيف واسع من التجارب 
رسم  قبل  منها  واالستفادة  الرائدة  العامليّة 
ثمّ  ومن  وتطويرها  احلكومة  سياسات 

. تنفيذها بدّقة وتأنٍّ
والدراسيّة  العلميّة  البعثات  تكثيف   -

للخارج.

- ختصيص ميزانيّة عالية للتعليم، حيث 
يف  ميزانيّة  أكرب  ثاني  التعليم  ميزانيّة  تُعَدُّ 

الدولة. 
- توجيه معظم موارد الدولة لالستثمار 

باإلنسان.
الثالث  الصفّ  من  الطلبة  تدريس   -
االبتدائي على أيدي مدرّسني متخصصني.

انتقاء املعلّمني، حيث يتمّ  - تركيزه على 
املتخرّجني  املعلّمني  من   %30 أفضل  قبول 

للتدريس فقط.
إىل  سنغافورة  يف  التعليم  نظام  سعي   -
ومساعدة  استثناء،  دون  طفل  كّل  رعاية 
مواهبهم،  اكتشاف  يف  مجيعهم  األطفال 
شغفهم  وتنمية  إمكانياهتم،  كامل  وإدراك 
حتفيز  جانب  إىل  احلياة.  مدى  بالتعلّم 
بطرق  التفكري  يف  الشباب  لدى  الرغبة 
فرص  وإجياد  املشكالت،  حلّل  جديدة، 

جديدة للمستقبل.
اخليارات  من  كبرية  تشكيلة  توفري   -
مساعدة  هبدف  وتقنية،  نظرية  للطالب، 
إمكانياهتم  كامل  إىل  ليصلوا  الطلبة 
وقدراهتم يف املدرسة، ويف هناية املطاف يف 

مكان العمل.
لقد رأت سنغافورة منذ البداية يف التعليم 
واالقتصاد  األمّة  لبناء  األساس  حجر 
الوطينّ؛ وهلذا حققت إجنازات هائلة جعلت 
منها دولة متقدّمة، إال أنّ اإلجناز احلقيقيّ 
الصغرية  اجلزيرة  هذه  حّققته  الذي 
أرقى  أحد  يُعَدُّ  تعليميّ  نظام  تطوير  هو 
حيث  منازع،  بال  العامل  يف  التعليم  أنظمة 
تكوين كفاءات  التعليميّ من  مّكنها نظامها 
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البلد،  اقتصاد  بناء  يف  سامهت  وخربات 
وهلذا ميّثل التعليم إحدى أولويّات احلكومة 
جيّدة  نتائج  حيّقق  أّنه  كما  السنغافوريّة، 
وتتحدّد  والدويلّ.  الوطينّ  الصعيدَين  على 
اإلنسان  تكوين  يف  والتعليم  الرتبية  مهمّة 
عنصراً  منه  لتجعل  وبنائه،  السنغافوريّ 
مستقبل  تطوير  يف  املسامهة  على  قادراً 
يف  األوّل  املركز  إىل  وصلت  حّتى  بلده. 
التعليم حبسب املنتدى االقتصاديّ دافوس 

لعام 2020م. 

خصائص اجملتمع السنغافوريّ:
األحباث  بأمهيّة  سنغافورة  تؤمن   -
هلذا  اهلائلة  املبالغ  وختصّص  التعليميّة 

الغرض.
كفاءة  برفع  كثرياً  سنغافورة  هتتمّ   -
برامج  خالل  من  التعليم  بنظام  العاملني 
التدريب وتنمية املهارات االحرتافيّة خاصّة 

للمعلّمني ومديِري املدارس.
- هناك وعي مجاعي مشرتك بني معظم 
املواطنني جتاه أمهيّة التعليم، وهو مرتبط 
جتاه  القوميّة  باملسؤوليّة  العامّ  بالشعور 

بناء دولة قويّة تتمّتع بالرفاهيّة والتجانس 
االجتماعيّ وحترتم التعدديّة العرقيّة والقيم 

القوميّة.
واملشرّعون  واملعلّمون  والطالّب  اآلباء   -
جتاه  العميقة  رؤيتهم  يف  مجيعاً  يشرتكون 
املستوى  على  للتعليم  البالغة  األمهيّة 
الفرديّ، ومعظم الطالب يتصفون بااللتزام 

والطاعة داخل الغرف الصفيّة.
-حترص سنغافورة فيتجنّب اإلعالن عن 
واضحة  خّطة  دون  من  تربويّة  سياسة  أيّة 

لبناء القدرات املناسبة هلا.
- مواطنو سنغافورة من بني أكثر املواطنني 

ثراءً وتعليماً يف العامل.
مع  واألهايل  لآلباء  جلسات  هناك   -
الدروس  عن  للحديث  املدرسة  املعلّمني يف 

وكيفيّة تدريسها والتعامل معها.
- هناك احرتام كبري لدى املواطنني جتاه 
القانون وتطبيقه، فهناك بعض السلوكيّات 
غرامات  ممارسيها  تكبّد  واليت  احملظورة 
العلكة  ومضغ  التدخني  مثل  عالية،  ماليّة 
يف الشارع، أو األكل والشرب والتصوير يف 

وسائل النقل، وغريها من السلوكيّات.
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ختامًا:
أمهيّة  سنغافورة  دولة  جتربة  من  نرى 
بالبالد،  النهوض  يف  التعليم  على  الرتكيز 
فخالل أقّل من 50 عاماً جنحت سنغافورة 
مُثقلة  إنكليزيّة  مستعمرة  من  التحوّل  يف 
بالعمالة والبطالة والفقر واألميّة والتناحر 
أكفأ  من  بواحدة  التمّتع  إىل  األعراق  بني 
قوى العامل، فأكثر من نصف قوّهتا العاملة 
من خرّجِيي اجلامعات، وهذا يؤّكد سريها 

يف الطريق الصحيح. 
هذه الرؤية اجلماعيّة املشرتكة هي ميزة 

قد تقتصر على اجملتمع السنغافوريّ.
ينعدم  متقدّمة  دولة  ســــنغـافورة  واليوم 
يف  اقتصاد  أقوى  وأحد  الفساد،  فيها 
العـامل، تتصـــدّر املراتـــــب األوىل عامليّاً يف 
التعليم وفق ما جــــــاء بنتائج االختبـــــارات 

الدوليّة.
لذا كانت جتربة التعليم يف سنغافورة من 
أهم التجارب اليت ميكن أن يستفاد منها يف 
تكامل  من  به  متيّزت  ملا  تعليميّ  نظام  أيّ 
وجتويد يف إطار انعكاسات الواقع وتطلّعات 

املستقبل.
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محمد بهاء اسماعيل حلبّية*

دور اإلشراف الوقائّي 
في تأهيل المعّلمين الجدد 

على مواجهة المشكالت

يُعَتـرب العلـم العصـب احلقيقـيّ لتقـدّم األمـم وتطوّرهـا وهـو الوسـيلة األساسـيّة 
اليت تقود اإلنسـان إىل حتقيق أهدافه، كما يُعَترب التعليم مهنة تربويّة سـامية 
ملـا تقـوم بـه هـذه املهنـة مـن الرعايـة واالرتقـاء واالهتمـام بأغلى ثـروة على وجه 

األرض أال وهي اإلنسـان.

* باحث تربوي سوري.
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عناصر  أهم  من  الرتبويّ  اإلشراف  ويُعدُّ 
يقع  حيث  والتعليميّة،  الرتبويّة  العمليّة 
العمليّة  دور كبري يف حتسني عناصر  عليه 
املهمة  إنّ  بل  التعليميّة مجيعها وتطويرها، 
الرتبويّ  لإلشراف  واألساسيّة  األوىل 
وتنميتهم  املعلّمني  قدرات  تطوير  هي 
على  ومساعدهتم  أدائهم  مستوى  لتحسني 
وتزويديهم  تواجههم،  اليت  املشكالت  حّل 
قدرات  الكتشاف  وذلك  الالزمة  باخلربات 
املعلّمني ومواهبهم وهتيئة الفرصة املناسبة 
يتمّتع  اليت  واملواهب  القدرات  تلك  إلظهار 
العمليّة  تطوير  يف  كاّفة  اجملاالت  يف  هبا 

الرتبويّة والتعليميّة والرقي هبا.
ولقد مرّ اإلشراف الرتبوي يف مراحل عدّة؛ 
أوّهلا التفتيش اليت هتدف إىل تصيّد أخطاء 
املعلّم، ثم برزت مرحلة التوجيه الرتبويّ اليت 
دافعيّته  لزيادة  املعلّم  حاجات  على  رّكزت 
العمليّة  لتحديد  املربّون  سعى  ثم  للعمل، 
الرتبوي  اإلشراف  خالل  من  اإلشرافيّة 
العمليّة  جوانب  على  يركز  الذي  الشامل 
اإلشراف  اختذ  وقد  مجيعها،  اإلشرافيّة 
اإلشراف  مثل  متنوّعة  حديثة  اجتاهات 
واإلشراف  واإلكلنكيّ  والعياديّ  التشاركيّ 
متنوّعة  أساليب  خالل  من  باألهداف، 
الصفيّة  الزيارات  منها:  أهدافه  لتحقيق 
والدورات  التوضيحيّة  والدروس  املخّططة 
والزمريّة  الفرديّة  واالجتماعات  التدريبيّة 

والتعليم املصّغر.  )هرتيه، 1999، ص6(
اهلدف  كان  إذا  القول:  ميكننا  ولذلك 
أداء  تطوير  اإلشرافيّة  للعمليّة  الرئيس 
األكرب  األمهيّة  فتكون  وحتسينه،  املعلّم 

مل  الذين  اجلدد  باملعلّمني  لالهتمام  هي 
ميارسوا مهنة التدريس من قبل ويفتقدون 
من  عرضة  أكثر  ألّنهم  العمليّة  اخلربة  إىل 
اليت قد تعرتضهم  واملشاكل  للخطأ  غريهم 

يف غرفة الصف.

الشعور باملشكلة وحتديدها:
إنّ الباحث يرى بأّنه من الضرورة البحث 
عمّنْ يرشدنا آللية االخنراط مبهنة التعليم 
املشكالت  بعض  مواجهة  على  ويساعدنا 
لكي  مهنة  كّل  يف  كما  تواجهنا  قد  اليت 
تكون معاجلتنا لتلك املشاكل مستوحاة من 
جتارب من سبقنا ويكون تصرفنا صحيحاً، 
هبذه  األجدر  هو  الرتبويّ  فاملشرف  ولذلك 
املهمّة وذلك عن طريق ما يسمّى اإلشراف 

الوقائيّ.
حتسني  إىل  الرتبويّ  اإلشراف  ويهدف 
العمليّة التعليميّة فهو يويل اهتمامه لعناصر 
التعليم والتعلّم مجيعها واليت تتضمّن املعلّم 
اإلشرافية  والعمليّة  واملنهج،  والتلميذ 
بني  للتعامل  عمليّة  هي  املنطلق  هذا  يف 
املشرف واملعلّم وبقدر ما يكون هذا التفاعل 
الطمأنينة  للمعلّم  يوّفر  ما  بقدر  مفتوحاً 
التعليميّ  السلوك  تعديل  تساعد على  اليت 

للمعلّم واجتاهاته حنو اإلشراف الرتبويّ.
بنمو  يهتمّ  تربويّ  قائد  هو  املشرف  إنّ 
املعلّم وتطوّره ومساعدته يف حّل مشكالته.

اإلشراف   )2004 )نشوان،  وعرّف 
الرتبويّ:

بأّنه سلسلة من اجلهود املنّظمة واملوجّهة 
وحتليل  تشخيص  هبدف  املعلّم  أداء  حنو 
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املوقف الصّفيّ بالتعاون مع املشرف الرتبويّ 
قدراهتم  تطوير  على  املعلّمني  ملساعدة 
املنهاج  وتنفيذ  التعلّم  تنظيم  يف  ومهاراهتم 
الرتبويّ وحتقيق أهدافه بفاعليّة. )نشوان، 

2004، ص194- 195(

قياديّة  عمليّة  بأّنه  الزهري:  وعرّفه 
باملوقف  تُعنى  منّظمة  تعاونيّة  دميقراطيّة 
من  مجيعها  بعناصره  التعلّمي  التعليميّ 
ومعلّم  وبيئة  وأساليب  ووسائل  مناهج 
وطالب، وهتدف إىل حتسني عمليّة التعليم 

والتعلّم. )الزهري، 1987، 40(

إنّ اإلشراف الرتبوي املعاصر يتميّز 
بكونه:

عمليّة فنيّة: هتدف إىل حتسني التعليم 
وتنشيط  وتوجيه  رعاية  خالل  من  والتعلّم 
واملتعلّم  املعلّم  من  لكّل  املستمرّ  النموّ 
العمليّة  يف  أثر  له  من  ولكّل  واملشرف 

التعليميّة التعلّميّة.
عمليّة تشاوريّة: تقوم على احرتام رأي 
على  والقائمني  واملتعلّمني  املعلّمني  من  كّل 
فيه،  واملؤّثرين  الرتبويّ  اإلشراف  عمليّة 
وتسعى هذه العمليّة إىل هتيئة فرص النموّ 

وتشجّع على االبتكار واإلبداع.
على  بالقدرة  تتمّثل  قياديّة:  عمليّة 
من  وغريهم  واملتعلّمني  املعلّمني  يف  التأثري 
وتنسيق  التعليميّة،  بالعمليّة  عالقة  هلم 
العمليّة  تلك  حتسني  أجل  من  جهودهم 

وحتقيق أهدافها.
االعرتاف  إىل  هتدف  إنسانيّة  عمليّة 
الثقة  وتعزّز  إنساناً  بصفته  الفرد  بقيمة 

ممّا  واملتعلّم  الرتبويّ  املشرف  بني  املتبادلة 
واستثمارها  العالقات  توجيه  من  ميّكنه 

على النحو األمثل.
املؤّثرة  بالعوامل  تُعنى  شاملة:  عمليّة 
مجيعها لتحسّن العمليّة التعليميّة التعلّميّة 
ألهداف  العامّ  اإلطار  ضمن  وتطويرها 

الرتبية والتعليم. )خليل، 2012، 5 (

مفهوم اإلشراف الرتبويّ بن األمس 
واليوم:

لضبط  جوالهتا  التعليم  إدارات  ابتدأت 
نوعيّة املعلّمني بفحص أداء املعلّم مبا سُمِّي 
التفتيش  جهاز  ووضع  املركزيّ،  بالتفتيش 
عدداً من املوّظفني، هلم خربة واسعة يف موادّ 
دراسيّة كاللّغة العربيّة واإلنكليزيّة أو العلوم 
والرياضيّات واالجتماعيّات يقومون بزيارة 
واحد  كّل  ويتوّلى  مفاجئ  بشكل  املدارس 
التالميذ  فحص  ختصّصه  حسب  منهم 
هذا  ضوء  على  ويبين  دراستهم،  موادّ  يف 
فيوصي  املعلّم  أداء  على  حكمه  الفحص 

برتقيته أو تثبيته أو نقله.
القرن  الثالثة األخرية من  العقود  وخالل 
إىل  الرتبوية  الدراسات  توصلت  العشرين 
جتديد املسميات على ضوء التعديالت على 
التوجيه  إىل  أقرب  التفتيش فهذا  مضمون 
أصبح  أّنه  أي   ، التفتيش  إىل  منه  املُغين 
جهداً يهدف إىل مساعدة املعلّم على النموّ 
فشيئاً  األداء، وشيئاً  والكفاءة يف  املهنة  يف 
تطوّرت األمور وغدا منوّ التلميذ هو اهلدف 
جبوانبها  الرتبويّة  العمليّة  تطور  وأضحى 
املتعدّدة هو الغاية، وأصبحنا أمام مصطلح 
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مضامني  من  يقابله  وما  الرتبويّ  اإلشراف 
جديدة. )خليل ،2012 ،6(.

مهمّات اإلشراف الرتبويّ:
1- االنتقال بالعمليّة الرتبويّة من التعليم 

إىل التعلّم.
2- االنتقال من املعرفة إىل تنمية أنشطة 

التفكري.
املدرسة  معلّمات  تقييم  االنتقال من   -3

إىل بناء نظام قيميّ لديه.
4- االنتقال من تقييم املدرّس إىل تقييم 

املدرسة وتفاعالهتا مع البيئة.
إىل  املدرسة  دراسة  من  االنتقال   -5

)خليل  بغريه.  وعالقاته  التعليميّ  النظام 
)8، 2012،

مهمّات املشرف الرتبويّ:
1- هتيئة املعلّمني اجلدد لعملهم.

2- عقد الدورات للمعلّمني أثناء اخلدمة.

3- تنظيم اجتماعات مع املدرّسني.

4- العمل على تطوير املنهج.

إدارة  يف  للمحاكاة  مناذج  عرض   -5

الصفوف.
6- املشاركة يف اختيار املعلّمني وتوزيعهم 

على املدارس.
7- تشجيع املعلّمني على التحاور ضمن 

إطار الكتب املدرسيّ املقرّر لتحقيق أهداف 
املنهج.

كحلقة  ملوقعه  املشرف  استثمار   -8

على  العمل  وامليدان يف  اإلدارة  بني  اتصال 
تكامل دروهبما. )خليل ،2012 ،10(

أهم مسوّغات االهتمام باملعّلمن 
اجلدد:

يف  حرجة  فرتة  األوىل  األيام  تُعترب   -1

إىل  حباجة  وهم  اجلدد  املعلّمني  خدمة 
الفشل  النجاح وجتنب  يساعدهم على  من 

واإلحباط.
2- املعلّمون اجلدد حباجة إىل مساعدة 

واالجتاهات  واملهارات  املعارف  تطبيق  يف 
بشكل عمليّ بعد أن تلقوه على شكل إعداد 

أكادمييّ أثناء الدراسة.
التدريب  املعلّمون اجلدد حباجة إىل   -3

بعمليّة  الصلة  ذات  املهنيّة  املهارات  على 
الدرس.

واملهمّات  والصالحيّات  املسؤوليّات   -4

املنوطة باملعلّمني اجلدد حباجة إىل توضيح 
باإلضافة إىل ضرورة تعرّفهم على القوانني 
ينطلقوا  حّتى  وذلك  والتعليمات  واألنظمة 

إىل عملهم بعلم ودراية.
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5- ال بدّ للمعلّمني اجلدد من أن يكونوا 

للطلبة  االجتماعيّة  بالبيئة  تامّ  وعي  على 
وكذلك القيم والعادات والتقاليد والظروف 
مع  التعامل  ليسهّل  والثقافيّة  االقتصاديّة 

اجملتمع احملليّ املرتبط هبؤالء الطالب.
هو  ملا  اجلدد  للمعلّمني  التوضيح   -6

إداريّة ومدرسيّة  مطلوب منهم من مهمات 
هذه  أداء  من  اجلدد  املعلّمون  يتمّكن  حّتى 
)قسم  عليها.  تدريبهم  من  بدّ  ال  املهمّات 

التعليم املدرسي األونروا، 1999، 3(

أنواع اإلشراف الرتبويّ
اإلشراف الدميقراطيّ:

لإلشراف  الدميقراطيّ  املفهوم  ظهر 
لالعرتاضات  نتيجة  جديد  كمفهوم 
اإلشراف  إىل  وُجِّهت  اليت  واالنتقادات 
أساس  على  املفهوم  هذا  يقوم  التفتيشيّ. 
حّل  يف  البناء  املشرتك  والتفكري  التعاون 
القضاء  يتمّ  وبذلك  التعليميّة،  املشكالت 
الرئيس  بني  العالقة  مشكالت  على 

واملرؤوسني وبني املفّتش واملعلّم.
واملعلّم  املشرف  بني  السائدة  فالعالقة 
تكون عالقة واعية وطيبة وتتسمّ باإلنسانيّة 

احلسنة.
على  الدميقراطيّ  اإلشراف  ويعتمد 
القيادة احلكيمة اليت تدرّس وحتسّن العمليّة 
التعليميّة، وتدعو إىل إشراك املعنيني بأمر 
حتسني التعليم مجيعهم للمسامهة فيه. كما 
ومنحه  املعلّم،  شخصيّة  احرتام  على  يؤّكد 
حريّة التفكري بطريقته اخلاصّة، فضالً عن 

إتاحة الفرصة له للنموّ والتطوير الذاتيّ.

بإمكانات  اإلشراف  من  النوع  هذا  ويثق 
وتوجيه  النموّ  على  وبقدراهتم  املعلّمني 
طريق  عن  وتقوميها  بأنفسهم  أنفسهم 
الربامج التدريسيّة املخصّصة هلذا الغرض.

اإلشراف التصحيحيّ:
ويف هذا النوع من اإلشراف الرتبويّ تكون 
غاية املشرف اكتشاف أخطاء املعلّم أو نقاط 
الضعف يف أدائه والعمل على تصحيحها أو 
العمل على  العيوب يف حينها دون  معاجلة 
تداركها مسبقاً، حيث يقوم بتصحيح اخلطأ 
وقد يكون بسيطاً أو جسيماً، فلكّل نوع من 
هبا  يقوم  التعامل  من  األخطاء صيغة  هذه 
كان  فإذا  املعلّمني،  مع  الرتبويّ  املشرف 
اخلطأ بسيطاً وال يرتّتب عليه آثار ضارّة وال 
احلالة  هذه  ففي  التعليميّة،  بالعمليّة  خيّل 
اخلطأ  هذا  بتجاوز  الرتبويّ  املشرف  يقوم 
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واإلشارة إليه بإشارات عابرة وبأسلوب لبق 
وأن  وذكي، حتى ال حيرج صاحب اخلطأ، 
يستخدمها  اليت  والعبارات  املفردات  تكون 
من  خالية  املعلّمني  مع  الرتبويّ  املشرف 
السخرية أو التأنيب وتكون تربويّة إرشاديّة 

وبنّاءة وإجيابيّة.
يكون  عندما  الثانية  احلالة  يف  أمّا 
التالميذ  توجيه  يؤدّي إىل  اخلطأ جسيماً، 
حتقيق  عن  ويبعدهم  صحيح  غري  بشكل 
يتوجّب  احلالة  هذه  يف  املرجوّة،  األهداف 
الرتبويّ تصحيح هذا اخلطأ  على املشرف 
بأسلوب لبق ومبا ميتلكه من خربة ودراية يف 
هذا اجملال من خالل إجراء مقابلة عرضيّة 
أو اجتماع فرديّ، حبيث يوّفر جوّاً من الثقة 
واملودة للمعلّم من خالل اإلشارة إىل املبادئ 
واألسس اليت تدعم وجهة نظره وتبيّن مدى 
ثمّ  ومن  اخلطأ،  هذا  يسبّبه  الذي  الضرر 
يصل مع املعلّم إىل قناعات أكيدة وواضحة 
من قبل املعلّم لضرورة التخلص منها وعدم 
حاالت  كّل  وإبعاد  مستقبالً،  هبا  الوقوع 
على  قدراته  يف  الشكّ  أو  للمعلّم  اإلساءة 

التعليم.

اإلشراف البنائيّ:
رؤية  ترتقي  اإلشرايف  النوع  هذا  ويف 
ومرحلة  البناء  حالة  إىل  الرتبويّ  املشرف 
ويف  التصحيح،  مرحلة  جتاوز  بعد  البناء 
ذكر  عدم  الرتبويّ  املشرف  دور  يكون  هذا 
لديه  كانت  إذا  إاّل  إليه  اإلشارة  أو  اخلطأ 
بداية  تكون  هنا  ومن  بديلة،  مقرتحات 
لألهداف  واضحة  رؤية  الرتبويّ  اإلشراف 

الرتبويّة والوسائل لوضع املقرتحات املناسبة 
واخلّطة املالئمة ملساعدة املعلّم على النموّ 
عن  والبعد  املستقبل  على  والرتكيز  الذاتي 
مدى  أبعد  إىل  اليت حّققها  املاضي  أخطاء 
الرتبويّ  املشرف  تركيز  يكون  وأن  ممكن، 
النموّ  على  والعمل  املستقبل  على  واملعلّم 

والتطور.
واإلشراف البنائيّ يتعدّى غاية التصحيح 
إىل غاية البناء وإحالل اجلديد الصاحل حمّل 
املشرف  تعاون  خالل  من  اخلاطئ  القديم 
أن يكون عليه  ينبغي  املعلّم يف رؤية ما  مع 
باإلمكانات  املعلّم  وميدّ  اجليّد  التدريس 
والوسائل الالزمة للتنفيذ، كذلك ميدّه بكّل 

ما هو جديد يساعد وحيّقق النموّ املهينّ.

اإلشراف اإلبداعيّ:
ومفيدة  جديدة  أفكار  ابتكار  هو  اإلبداع 
جتميع  أو  معيّنة  مشكالت  حبّل  ومتصلة 
من  املعروفة  األمناط  تركيب  وإعادة 
املعرفة يف أشكال فريدة، وال يقتصر على 
اجلانب التكنيكيّ، فهو رؤية الفرد لظاهرة 
إنّ  القول  ميكن  لذلك  جديدة  بطريقة  ما 
اإلبداع يتطلّب القدرة على اإلحساس بوجود 
مشكلة تتطلّب املعاجلة ومن ثمّ القدرة على 
التفكري بشكل خمتلف ومبدع ومن ثمّ إجياد 
بأنّ  جوان  العالِم  ويرى  املناسب.  احلّل 
واالستعدادات  القدرات  من  مزيج  اإلبداع 
بيئة  وجدَت  اليت  الشخصيّة  واخلصائص 
العقليّة  بالعملّيات  ترقى  أن  مناسبة ميكن 
أو  للفرد  ومفيدة  أصليّة  نتائج  إىل  لتؤدّي 
الشركة أو اجملتمع أو العامل )أبو صعيليك 



68 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا

ودعمس ، 2008 ، 255(.
اإلشراف القياديّ:

املفاهيم  من  القياديّ  اإلشراف  يُعدُّ 
بقبول  حظي  والذي  املعاصرة،  اجلديدة 
كبري من جانب املختصني واملهتمّني مبجال 
من  النوع  هذا  وإنّ  الرتبويّ،  اإلشراف 
الفكريّ،  االستقالل  على  يشجّع  اإلشراف 
ويُعنى بالنشاط التعاونيّ يف تطوير الربامج 
املشكالت حبيث  وحّل  السياسات  وحتديد 
فيه  ما  لتحقيق  دوره  شخص  كّل  يأخذ 
خدمة املصلحة العامّة، فضالً عن تشجيعه 
أنفسهم،  واملعلّمني  املشرفني  بني  التعاون 
وبني املشرفني ومديِري املدارس، كما شجّع 
والقدرات  اإلمكانات  لتطوير  اجلهود  بذل 

للعاملني على مستوى املدرسة.

اإلشراف املوقفي:
أن  إشرايف  منوذج  أيّ  قدرة  لعدم  نظراً 
هلذا  مجيعها،  املوقفيّة  التفاصيل  حيوي 
تبقى هناك حاجة إىل منحى إشرايف يهتمّ 
وبالعالقات  واملعلّم  الصف  غرفة  بأحدث 
ويسمّي  املعنيني،  لكّل  املتبادلة  الشخصيّة 
دونكانويت )waite،1995( هذا اإلشراف 
 contexted( باإلشراف املُسبَق للموقف

.)supervision - situationally

اإلشرافيّة  النمـاذج  أنّ  يرى  هذا  ويف 
احلاليّة  التعقيدات  ختاطب  مل  السابقة 
العوامل  باالعتبار  تأخذ  ومل  للمدارس 
النموّ  يف  مهمّاً  دوراً  تلعب  اليت  املوقفيّة 
والتالميذ،  املعلّمني  من  لكّل  العقليّ 
النموّ  هذا  يف  املدرسة  تلعبه  الذي  والدور 

)دواني،2003،67(.
اإلشراف الوقائيّ:

ويف هذا النوع من اإلشراف يقوم املشرف 
الرتبوي على التنبّؤ بالصعوبات واملشكالت 
مزاولتهم  عند  اجلدد  املعلّمني  تواجه  اليت 
تالفيها  على  يعمل  وأن  التعليميّ،  لعملهم 
يأخذ  وأن  الضارّة،  آثارها  من  والتقليل 
أنفسهم،  تقويم  يف  ويساعدهم  بأيديهم 
والعراقيل  الصعوبات  هذه  ومواجهة 

بأنفسهم والتغلّب عليها.
احملافظة  إىل  الوقائيّ  اإلشراف  ويهدف 
على املعلّم كي ال يفقد ثقته يف نفسه عندما 
نفسه  يُعد  مل  اليت  احلياة  متاعب  تواجهه 
االحتفاظ  على  القدرة  ومينحه  ملالقاهتا، 
بتقدير طالبه وعلى مواصلة النموّ ومواجهة 
مواقف جديدة. وفيه يعمل املشرف الرتبويّ 
على أن يرسّخ يف نفس املعلّم بعض املبادئ 
طريقها  وعن  فيها،  ويثق  هبا  يؤمن  اليت 

يستطيع أن يتجنّب املتاعب واملواقف.
باألخطاء  الرتبويّ  املشرف  تنبّؤ  إنّ 
قبل  املعلّم  فيها  يقع  قد  اليت  واملشكالت 
امليدانيّة  ملمارساته  استناداً  تأتي  وقوعها 
يف  والتعليميّة  الرتبويّة  وخرباته  السابقة 
أو  الصف  داخل  وتعليمه  إدارته  أثناء 
تواجه  اليت  خارجه، والصعوبات والعراقيل 
املعلّمني اجلدد تكاد تكون متنوّعة، واملواقف 

التعليميّة متعدّدة.
جيعل  أن  حياول  هبذا  الرتبويّ  واملشرف 
لعدم  السعي  الوقائيّ  اإلشراف  من  غايته 
معه  ويرسم  األخطاء  هذه  يف  املعلّم  وقوع 
عليها  والتغلّب  لتالفيها  املناسبة  اخلطط 
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ناجحاً  والتعليميّ  الرتبويّ  يكون عمله  لكي 
الرتبويّ  املشرف  على  توجّب  لذا  وسليماً، 
أن يستعمل من األساليب ما يتناسب ونوع 
املعلّمون  يواجهها  اليت  واملواقف  الصعوبات 
حديثو العهد يف جمال التعليم. كأن يشرح 
املوقف ويضع مع املعلّمني خّطة ملواجهة هذه 
يقوم  أو  واملواقف قبل حدوثها،  الصعوبات 
وافرتاضيات  ومناقشات  حوارات  بإجراء 
ملا ميكن أن حيثّ من أخطاء أو متاعب مع 
قد  هبذا  الرتبويّ  املشرف  ويكون  املعلّمني، 
إدراك ما يعرتضهم من متاعب  مّكنهم من 
على  ويعملوا  هلا  حيتاطوا  لكي  ومشاكل 

جتاوزها وختّطيها. 
يعمل  اإلشرايفّ  النمط  هذا  ظّل  ويف 

املشرف الرتبويّ على أن:
املعلّمني مبادئ اإلميان  يغرسَ يف نفوس 
املتاعب  بعض  يف  يقعوا  ال  حتى  والثقة 
النفسيّ  األمن  يتحّققَ  حتى  واملتاهات، 
جسور  وبينهم  بينه  تقومَ  وأن  للمعلّمني، 
بينهم  الشكّ  حاالت  وتزول  واحملبة،  الثقة 

وترسّخ الطمأنينة يف نفوسهم.
ويُعتبَر هذا النوع من االجتاهات احلديثة 
يف اإلشراف الرتبويّ األميز ألّنه يعتمد على 
إجراءات وقائيّة جيب أن يقوم هبا  املشرفون 
األقّل  على  أو حتدّ  متنع  الرتبويون، حبيث 
من وقوع املعلّم يف األخطاء خالل ممارسة 
يُعتبَر  والذي  التعلّميّة  التعليميّة  العمليّة 
األخرى  االجتاهات  أمّا  حمورها،  املعلّم 
العالجيّة  الناحية  فتعتمد يف جمملها على 
الوقوع  بعد  يتمّ  الدور  وهذا  والتصحيحيّة 

يف اخلطأ.

مدى حاجة املعّلمن اجلدد لإلشراف 
الوقائيّ:

إنّ املعلّم حيتاج إىل أكثر من نوع إشرايف 
وخرباته  املعلّم  قدرة  حسب  وذلك  واحد، 
واملوقف التعليميّ الذي ميرّ به، لكن املعلّم 
التوجيه واإلشراف  اجلديد ال يستغين عن 
فمهما  الوقائيّ،  باإلشراف  بدءاً  الرتبويّ 
تبقى  أن  فيجب  وخربته  املعلّم  قدرة  بلغت 
وإنّ  قائمة،  املشرف  مع  التكامليّة  عالقته 
املعلّمني اجلدد أوىل باالهتمام وبشكل أكرب 
هؤالء الذين مل يسبق هلم أن مارسوا مهنة 
التعليم من قبل فاألمر جديد عليهم لذلك 
وتوجيه  إرشاد  كّل  إىل  ماسّة  حباجة  فهم 
يدفع اجتاه ترسيخ أقدامهم يف هذا امليدان 
الواسع، وهم حباجة إىل منْ يأخذ بأيديهم 
مهنتهم  جمال  يف  بقدراهتم  االرتقاء  إىل 
استخدام  إىل  األمر حيتاج  اجلديدة، وهذا 
من  املعلّم  يعصم  ألّنه  الوقائيّ  اإلشراف 

الوقوع يف األخطاء ويعطيه الثقة بنفسه.
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أهم جماالت ممارسة اإلشراف 
الوقائيّ مع املعّلمن اجلدد:

جمال التخطيط للتدريس:
التنفيذ  حلسن  ضمان  التخطيط  يف 
وعلى  العمل  يف  العشوائيّة  عن  واالبتعاد 
املعلّم  لدى  قناعة  تطوير  الرتبويّ  املشرف 
املبتدئ حول مهنة التعليم على أّنها ليست 
هلا  مهنة  هي  وإّنما  وسهلة،  بسيطة  مهنة 
وإجراءاهتا  وعملياهتا  وأصوهلا  قواعدها 
املهن  من  تقّل عن سواها  ال  املتعدّدة وهي 
وأنّ  مُسبق  وختطيط  إعداد  إىل  حتتاج 
التخطيط واإلعداد للدروس يوميّاً يتضمّن 

عدداً من امليزات، أمهّها:
1- زيادة الثقة بالنفس قبل دخول الفصل 

الدراسي.
اخلاصة  التعليميّة  األهداف  حتقيق   -2

بكّل درس.
3- توّقع املواقف التعليميّة اليت قد تظهر 

أثناء تنفيذ الدرس.
وميوهلم  التالميذ  مراعاة خصائص   -4

واحتياجاهتم أثناء اإلعداد.
5- حتديد الطرق واألساليب التدريسيّة 

وعمليات  التعليميّة  والوسائل  واألنشطة 
التقويم وإعدادها قبل البدء بالدرس.

لإلضافة  للمعلّم  الفرصة  إتاحة   -6

والتجديد واالبتكار.
يف  والتعلّم  التعليم  عمليتَي  تسهيل   -7

البيئة الصفيّة.
8- اكتشاف أيّ قصور يف احملتوى أو يف 

 ،2008 )حلس،  األخرى.  املنهج  عناصر 
.)250

التعليميّة  اإلجراءات  جمال 
التعّلميّة:

إنّ هذا اجملال يأتي تنفيذاً ملا مّت التخطيط 
ساعد  الذي  الرتبويّ  واملشرف  مسبقاً،  له 
املعلّم يف جمال التخطيط ال بدّ أن يتابع معه 
للدروس،  وامليدانيّ  العمليّ  التنفيذ  عمليّة 

وتشمل املواقف التدريسيّة ما يلي:
1- طرح املعلومات.

2- توفري املواقف اخلرباتيّة.

3- تقويم التعلّم بأنواعه.

4- تعزيز التعلّم.

الشفويّة  الطالب  أعمال  متابعة   -5

والتحريريّة وتصحيحها.
كالغياب  االعتياديّة  األعمال  متابعة   -6

والردّ على املعامالت.)حلس، 2008 ،24(

الضبط  بقواعد  االلتزام  جمال 
الصّفيّ:

من  كبرية  درجة  على  اجملال  هذا  إنّ 
السابقة  اجملاالت  ألنّ  وذلك  األمهيّة 
مجيعها حتتاج إىل ضبط صّفيّ ناجح من 
أجل جناحها، وإنّ العمليّة التعليميّة التعلّميّة 
ال تؤتي مثارها إن مل ينجح املعلّم يف إدارة 
على  والعمل  ومناسب  سليم  بشكل  صّفه 
ضبط الصفّ بطريقة دميقراطيّة تنبع من 
االحرتام املتبادل بني الطالب واملعلّم وليس 
املعلّم  وإنّ  املعلّم،  على تسلّط  مبنياً  ضبطاً 
املشرف  وتوجيه  إرشاد  إىل  اجلديد حيتاج 
إىل  الوصول  طريق  له  يرسم  كي  الرتبويّ 
ضبط الصفّ وإدارته بالشكل األمثل وذلك 
فيعطي  واملعلّم  املشرف  بني  لقاءات  خالل 
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املراجع:
1- حلس، داوود بن درويش )2008(: حماضرات يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية ، 

ط2، غزة.
الزقازيق،  املعاصر، جامعة  الرتبوي  اإلشراف   :)2012( إبراهيم  عماد حممد  2- خليل، 

مجهورية مصر العربية.
3- دواني، كمال  )2003(: اإلشراف الرتبوي )مفاهيم وآفاق(، دار وائل.

4- دعمس ، مصطفى منر )2015(: إعداد وتأهيل املعّلم، دار األسرة.
5- دليمي ، طارق عبد أمحد )2016(: اإلشراف الرتبوي واجتاهاته املعاصرة، دار املنهل.

الرتبوية، ط3،  واإلشراف  املدرسية  اإلدارة  )1987(: أسس  رياض مصباح   ، الزهري   -6
مؤسسة دار العلم، رام اهلل.

7- السعود، راتب )2002(: اإلشراف الرتبوي اجتاهات حديثة، عمان، األردن.
8- األونروا )1999(: دور املشرف الرتبوي ومدير املدرسة يف رعاية املعّلم املبتدئ يف مهنة، 

قسم التعليم املدرسي، دائرة الرتبية والتعليم، عمان.
9- هرتيه، عيد )1999(: معوقات اإلشراف الرتبوي يف املرحلة األساسية الدنيا كما يراها 

مشرفو ومعلمو املرحلة األساسية الدنيا يف األردن، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية.
وعالقتها  املدرسية  الصفية  الزيارات   :)2004( عمر  تيسري حممود، مجيل  نشوان،   -10

باجتاهات معلمي العلوم باملرحلة األساسية حنو اإلشراف الرتبوي، جملة جامعة غزة، سلسة 
العلوم االنسانية، العدد األول، غزة، فلسطني.

هذا  يف  للمعلّم  السابقة  خربته  املشرف 
اجملال.

جمال التقويم:
إنّ هذا اجملال يشمل نتاجات ما حّققته 
اجملاالت السابقة مبعنى أنّ عمليّة التقويم 
تنفيذ  عمليّة  أثناء  حتقيقه  مّت  ما  توّضح 
التخطيط  على  اعتمدت  واليت  الدرس 
أحد  الصّفيّ  الضبط  أنّ  كما  املُسبق، 
أركان جناح تلك العمليّة، لذا على املشرف 
القيام  كيفيّة  اجلديد  املعلّم  تعليم  الرتبويّ 

استفادهتم  مدى  ومعرفة  الطالب  بتقويم 
من الدروس.

أي   - اجملال  هذا  يف  به  نوصي  وممّا 
مفعِّالً  يكون  أن   - الوقائيّ  اإلشراف 
جتاه  أويلّ  بشكل  اإلشرافيّة  للممارسات 

املعلّمني اجلدد.
املشرفني  أعداد  زيادة  على  نعمل  وأن   
اإلشراف  مفهوم  تعديل  وعلى  الرتبويني، 
كالتخلّي  الرتبويني  املشرفني  لدى  الرتبويّ 
عن سياسة التفتيش األوليّة اليت تؤّثر سلباً 

على عمل املعلّم.  
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ومنظر  نفس  عامل  سكنر(  )بوروس 
يف  الكبري  دوره  جداً.  شهري  تربوي 
عِلمَي النفس والرتبية دفع رابطة علم 
النفس األمريكي لتكرميه ثالث مرات 
يف حياته، وهذا مل حيصل ألحد قبله.

يسمع  مل  العامل  يف  مربّ  من  وما 
سكنر،  ومحامة  التعزيز،  جبداول 
واإلشراط اإلجرائي، والتعليم املربمج، 
يف  سكنر  بصمات  من  بعض  وهذه 

علمَي النفس والرتبية.

سكنر(  فريدريك  )بوروس  ولد 
»سسكويهانا«  يف  1904م  عام  يف 
الشرقي  الساحل  على  بنسلفانيا  يف 
للواليات املتحدة، والده )وليام سكنر( 
كسائر  جيداً  بولده  يعتين  كان  حماٍم 
أُتيح  لذلك  الوسطى،  الطبقة  أبناء 

من علماء التربية

سكنر
B.F. Skinner 
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لبوروس أن ميارس اختبارات كثرية يف طفولته، ومنها إقامته خط تلغراف بني منزله 
األوىل  دراسته  سنوات  يف  كثرياً  قرأ  ميلر(.  )رفائيل  وصديقه  طفولته  رفيق  ومنزل 
عن احليوانات، وكان يربي الثعابني والضفادع ويدرب احلمام ليقوم بأداء اخلدع. يف 
الثامنة عشرة التحق بكلية »هاملتون األخوية« يف نيويورك وكان هدفه أن يصبح كاتباً.

يف عام 1926م خترّج فيها حيمل شهادة بكالوريوس يف األدب اإلجنليزي، حاول 
بعدها أن يصبح أديباً، كتب القصائد والقصص ملدة عامني، وحاول كتابة رواية هامة، 
أن يتحول يف  بأنّ  الشيءَ لديه ليقوله فاكتأب وفّكر  لكنه أصيب خبيبة أمل وشعر 
دراسته حنو الطب النفسي فقرأ »واطسون« و »بافلوف«، وبناء على ذلك التحق عام 
1928م جبامعة هارفارد يف والية ماتشوستس الستكمال دراسته العليا يف علم النفس، 

وبعد الدكتوراه اليت ناهلا عام 1931م حصل على زماالت عدة يف جامعة هارفارد، ثم 
انتقل إىل جامعة مينيسوتا لتدريس علم النفس بني عامي 1936-1945م، ثم إىل 
جامعة إنديانا ملدة عامني، ثم ما لبث أن عاد إىل جامعة هارفارد عام 1947م. وبعد 

التقاعد بقي يف هارفارد أستاذاً ممارساً حتى وفاته.

يف سنواته األكادميية تلك قدّم سكنر أفكاره يف حوارات تلفزيونية وأصبح مشهوراً 
جداً مثل جنم سينمائي أو تلفزيوني. ويف 18 آب 1990م توّفى سكنر مبرض سرطان 
الدم، لكنه بقي بكامل طاقته الذهنية يكتب ويفكر حتى آخر يوم يف حياته. كان سكنر 

غزير التأليف فقد نشر 21 كتاباً و 180 مقالة.

كتابه األول »سلوك العضويات« نشره عام 1938م شرح فيه نظريته يف السلوك 
اإلجرائي اإلرادي والتعزيز لتقوية سلوك املتعلم. ويف عام 1948م كتب روايته »والدن 
الثانية« وهي نوع من اليوتوبيا يف قرية أمريكية يعيش أفرادها وفق نظرية اإلشراط 

اإلجرائي. 

اللفظي  السلوك  )1953م(  اإلنساني  والسلوك  العلم  منها:  أخرى  كتباً  قدم  ثم 
)1957م( حتليل السلوك )1961م( وتكنولوجيا التدريس عام )1968م(.
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وقبيل وفاته بثمانية أيام قدم مقاالً جلمعية علم النفس األمريكية يف بوسطن وهو 
يف السادسة والثمانني من عمره، ويف الليلة اليت سبقت وفاته كتب مقالته األخرية )هل 

ميكن أن يكون علم النفس هو العقل؟(.

وويليام جيمس،  وثوراندايك،  وبافلوف،  داروين،  بـ:  وبواكريه  ثقافته  تأّثر سكنر يف 
لكنه جتاوزهم مجيعاً.

اإلشراط  يف  نظريته  ووضع  النفس،  علم  يف  التجرييب  البحث  يف  مدرسة  أسّس 
بتشكيل  واعتقد  التعزيز،  مصطلح  باستخدام  السلوك  ضبط  على  ورّكز  اإلجرائي، 
السلوك بالتعزيز ودوره الكبري يف التعلّم، كما حتدى التحليالت البديلة للسلوك وأنتج 
اإلنسان،  إىل  الفأر  من  العضويات  بسلوك  التنبؤ  على  القدرة  من  وزاد  حرة،  وقائع 
الذي وضعه  النفسي  التحليل  الذي طرحه واطسون، وناقش  السلوكية  ووسّع مفهوم 
فرويد، وانتقد نظرية برونر، لذلك كله كان أعظم عامل نفس معاصر عمل يف السلوك 

اإلنساني.

لتدريب الفئران واحلمام، وكان ينام يف  يف »بدروم« منزله أسس صندوقاً جتريبياً 
االستجابة  معدّل  سكنر  اكتشف  وبذلك  جتاربه،  ليجري  البالستيك  من  كبري  خزان 
وقدمه بوصفه متغرياً مستقالً يعتمد على البحث النفسي، واخرتع املسجّل التصاعدي 

لقياس معدل االستجابة ليشكل )جداول التعزيز(.

البالغ  اهتمامه  أوىل  لكنه  بافلوف،  فعل  كما  أساسي  كمحور  باملثري  يهتم سكنر  مل 
لالستجابة، ومتركزت أفكاره حول الشروط واملالبسات اليت حتيط باالستجابة غري 
يف  قوانينه  وضع  ثم  إجرائية(،  )استجابة  ومساها  البيئة  يف  حمدد  مبثري  املرتبطة 

)اإلشراط اإلجرائي( و )االكتساب(.

األطفال  لرعاية  اإلجرائي( وهو سرير هوائي  التشريط  )جهاز  أيضاً  اخرتع سكنر 
أوتوماتيكياً عندما قرر هو وزوجته )إيفون( إجناب الولد الثاني )جويل فارغاس(.
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كما طوّر نظاماً إرشادياً يقوم فيه احلمام بتوجيه القذائف والصواريخ.

هكذا تبدو )السلوكية( عند سكنر ليست جمرد نظرية يف علم النفس، لكنها منهج 
وفلسفة ورؤية شاملة وعلم ال يعتمد التنظري.

ومن أبرز إضافات سكنر أيضاً اهتمامه بتقانة التعليم الذاتي املربمج وفق الطريقة 
والية  يف  اجلسدي  العقاب  منع  يف  أسهم  كما  مربجمة.  كتباً  أصدر  وقد  اخلطية، 

كاليفورنيا، ويف إلغاء عقوبة اإلعدام يف بعض الواليات األمريكية.

بعد وفاة سكنر احندرت السلوكية بوصفها نظرية معرفية، ومعمل )محامة هارفارد( 
الذي أقامه سكنر عام 1948م وأغلق عام 1998م، وبات يشار إىل سلوكية سكنر 

على أهنا من زمن املاضي.

والسلوكية اجلديدة يف علم النفس التطبيقي اليوم هي شكل خمتلف عن تلك اليت 
موت سكنر(، مثة  )تاريخ  و1990م  واطسون(  )بيان  م   1913 عامي  بني  ازدهرت 
سلوكيون جدد مسّوا أنفسهم: )السلوكيون املنهجيون( حتدوا ما قدمه سكنر من خالل 

املنحى السلوكي االجتماعي، والتعلم االجتماعي )هل، توملان، باندورا، روتر(.

)املعرفية(  جتاوزت  حديثة  نظريات  وظهور  التعلم  نظريات  تطور  رغم  ولكن 
والتعلم  للمعلومات  الذاتية  املعاجلة  اعتمدت على  وأخرى  و)السلوكية(،  و)اإلنسانية( 
املرتبط باحلاسوب، وعلى نظرية التعلم يف العصر الرقمي )النظرية االتصالية(، فإن 

استخدام نظرية سكنر ال يزال مفيداً يف استخدام التعزيز بعد االستجابة. 

والرتبويون يف عاملنا لن ينسوا أبداً: »مبدأ التغذية الراجعة« و »تنوع جوانب التعلم« 
و »مراعاة الفروق الفردية« و »الرتكيز على نشاط املتعلم وفعاليته« وهذا بعض مما 

قدمه سكنر.

* مدير التحرير رائد حامد.
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صبا علي أسعد*

معّوقات تعّلم الرياضّيات
لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسّي 

 الحلقة األولى

وحسّاسـة،  هامّـة  مكانـة  األوىل(  )احللقـة  األساسـيّ  التعليـم  مرحلـة  حتتـلّ 
أهـم  الرياضيّـات إحـدى  وتعـدّ  ملـا بعدهـا.  املرحلـة األوىل واألسـاس  باعتبارهـا 
املـواد الدراسـيّة يف هـذه املرحلـة، الرتباطهـا الوثيـق باجملـاالت العلميّـة األخـرى 
ولدورهـا الكبـر فيمـا يشـهده العامل من تقدّم علميّ وتقـينّ، إضافًة إىل ضرورهتا 
يف جمـاالت احليـاة املختلفـة، وبالتـايل فإّنـه من املفرتض أن تكـون عملية تطوير 

تدريـس الرياضيّـات مـن أوليّـات تطويـر التعليـم يف هـذه املرحلـة.

* باحثة يف جمال تربية الطفل، حاصلة على ماجستري يف الرتبية.
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 ،2004( عبيد  يشري  الصدد  هذا  ويف 
احلضاريّ  الدور  تعاظم  مع  أّنه  إىل   )13

يف  الرياضيّات  به  تقوم  الذي  والنفعيّ 
التقدّم  وأوجه  املعاصرة،  املعرفة  جماالت 
األمهيّة  من  يصبح  والتقينّ،  العلميّ 
وذكيّاً  قويّاً  إعداداً  التالميذ  إعداد  مبكان 
احلسّ  تكوين  حيث  من  الرياضيّات،  يف 
الرياضيّات،  مفاهيم  وإدراك  الرياضيّ، 
ويف  سياقات جمتمعيّة،  مهاراهتا يف  إتقان 

مواقف واقعية، ويف أطر قيميّة.
مركزية  تتضحّ  سبق،  ما  على  بناءً 
األخرى،  الدراسيّة  املوادّ  بني  الرياضيّات 
التعليم  من  األوىل  املرحلة  وحساسيّة 
األساسيّ بني مراحل التعليم األخرى، األمر 
الرياضيّات  بتدريس  االهتمام  الذي جيعل 
يف هذه املرحلة ضرورة ملحّة وذلك بالعمل 
لعناصر  املستمرّ  الشامل  التطوير  على 
على  مبنيّاً  تطويراً  كاّفة  الدراسيّ  املنهج 
دراسات علميّة دقيقة وعلى االستفادة من 
جتارب اجملتمعات املتقدّمة يف هذا اجملال.

معوّقات تعّلم الرياضيّات
تُعدّ الرياضيّات كمادّة دراسيّة ذات أمهية 
يف املراحل التعليميّة مجيعها، وتزداد أمهيّتها 
ملا  األساسيّ  التعليم  من  األوىل  املرحلة  يف 
تقدّمه للطفل من خربات رياضيّة متّكنه من 
يف  ومشاركاً  ناقداً  العقل  مُنفتِح  يكون  أن 
جمتمعه. ونظراً لألمهية الكبرية للرياضيّات 
الكثري  اجتهد  فقد  حتّققه،  أن  ميكن  وما 
واملعلّمني  املناهج  وواضعِي  الرتبويني  من 
القائمني على تدريس الرياضيّات يف وضع 

األهداف ورسم االسرتاتيجيّات اليت تساعد 
بالشكل  دوره  أداء  على  الرياضيّات  معلّم 
املالئم، ولكن بالرغم من كّل هذا االهتمام 
فال تزال الشكوى قائمة حول صعوبة هذه 
املادّة وتعقيدها، ووجود املعوّقات اليت حتول 
البحث عن  فإنّ  لذا  أهدافها.  دون حتقيق 
عمليّة  تواجه  اليت  واملشكالت  الصعوبات 
ووضع  أسباهبا،  ومعرفة  الرياضيّات  تعلّم 
زيادة  يف  يساهم  قد  لعالجها،  اخلطط 
فعّاليّة عمليّة تعلّم الرياضيّات، األمر الذي 
يؤدّي إىل حتقيق األهداف املرجوّة وبالتايل 
يساعد على تطوّر األمم وتقدّمها. وقد مّت 
العمليّة  مبكوّنات  املقال  هذا  يف  حتديدها 
الرتبويّة اليت تتكوّن من املنهج واملعلّم وبيئة 

التعلّم.

 معوّقات تتعّلق باملعّلم وعناصر 
املنهاج:

الرياضيّات  ومعلّم  عامّة  بصفة  املعلّم 
بصفة خاصّة هو حجر الزاوية يف العمليّة 
الرتبويّة واملفتاح الرئيس يف العمليّة التعليمية 
كلّها، ويؤّكد الرتبويّون على أنّ املعلّم اجليّد 
ميكن أن يعوّض أيّة قضيّة مل ترد يف املناهج 
املدرسيّة  والربامج  والنشاطات  والكتب 
ويكون  األخرى،  والفنيّة  املادّيّة  واإلمكانات 
وألنّ الرياضيّات  إليها.  حباجة  التلميذ 
يقوم  ومصطلحات  رموز  جمرّد  تَعُدْ  مل 
تعدّت  بل  واسرتجاعها،  حبفظها  التالميذ 
على  القدرة  التلميذ  لدى  ليصبح  ذلك 
الرياضيّة  األفكار  بني  الرتابط  استخدام 
ويفهم أنّ األفكار الرياضيّة مرتابطة ومبنيّة 
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الرياضيّات  ويطبّق  البعض،  بعضها  مع 
جيدر  فإّنه  الرياضيّات.  خارج  بيئات  يف 
البيئة ويف  الرياضيّات يف  يتبيّن  أن  باملعلّم 
جماالت املعرفة املختلفة كما جيب عليه أن 
اليت  املواقف  أو  يوّفر اخلربات  أو  يستخدم 
تشّكل البداية النطالق املتعلّم حنو اكتشاف 
الرياضيّات املتأصّلة وتنميتها. ولكنّ الواقع 
يف  يُرى  ال  الرياضيّات  تعليم  يف  املُشاهَد 
من  العديد  يف  وجدنا  حيث  االجتاه،  هذا 
أسلوب  على  املعلّمني  اعتماد  احلاالت 
التعلّم،  التالميذ يف  التلقني، وعدم إشراك 
الرياضيّات  مفاهيم  بتحفيظ  واكتفائهم 
بدالً من تنمية استيعاهبا، ما جيعل العديد 
الكافية  القدرة  ميتلكون  ال  التالميذ  من 
خمزون  من  ميتلكونه  ما  توظيف  على 
من  يقابلهم  ما  مواجهة  رياضيّ يف  معريف 
أنّ  إىل  إضافة  حياهتم،  جديدة يف  مواقف 
أثناء احلصّة  الطريقة اليت يتبعها املعلمون 
هي عرض املفهوم على التالميذ، ثم يقوم 
حبّل مترين أو أكثر بنفسه على السبّورة، و 
يطلب منهم نقله إىل كرّاساهتم ثم تكليفهم 

بواجب منزيلّ. 
وعلى املعلّم الناجح عند اختياره لطريقة 
أن  تعليميّ  موقف  لكّل  املناسبة  التدريس 
من  املوقف  ذلك  يناسب  ما  أيضاً  خيتار 
وسائل تعليميّة، فكّل من الطريقة والوسيلة 
أجل  من  األخرى  مع  تكامل  يف  تعمالن 
حتقيق األهداف اخلاصّة بالدروس. وليس 
التعليميّة  للوسائل  أحد ما  على  خبافٍ 
عامّ،  بشكل  املوادّ  تدريس  يف  أمهيّة  من 
وذلك  خاص،  بشكل  الرياضيّات  ومادّة 

خاصّة  طبيعة  ذات  تعليميّة  مادّة  بوصفها 
وحيتاج  واستنتاجها،  حقائقها  بناء  يف 
هبا،  خاصّة  تعليميّة  وسائل  إىل  تعلّمها 
عن  البحث  املعلّم  من  يقتضي  الذي  األمر 
على  التالميذ  تُعني  اليت  كاّفة  الوسائل 
إدراك حقائقها ومفاهيمها اجملرّدة بطرائق 
 Denies ميسّرة وبسيطة، فقد أّكد دينيز
التعليميّة  الوسائل  استخدام  ضرورة  على 
الرياضيّة  واجملسّمات  احلسيّة  والنماذج 
 .)2003 )الرحيلي،  األفكار  جتسّد  اليت 
ميرّ  اليت  التعليميّة  اخلربات  كانت  فكلّما 
هلا  أصبح  الواقعية  إىل  أقرب  التلميذ  هبا 
اليت  باألهداف  الصلة  وثيق  ملموساً  معنىً 
يسعى إىل حتقيقها. ونظراً ألمهيّة توظيف 
الرياضيّات  تعليم  يف  التعليميّة  الوسيلة 
فقد أشارت ورشات العمل يف وزارة الرتبية 
السوريّة كورشة دمج التقانة يف التعليم ما 
بني )6/21/ 2014 - 7/1/ 2014م( 
وورشة عمل شبه مركزيّة ملنسّقي ومدرّبي 
 /3/6 تاريخ  التعليم  يف  التقانة  دمج 
الوسائل  إىل أمهيّة وجدوى دمج  2015م 

التعليميّة  العملية  يف  التعليمية  واملعينات 
التعليميّة واالرتقاء هبا  لتحسني املخرجات 
يف  املعلّم  يواجه  قد  ولكن  األفضل.  حنو 
املعوّقات  بعض  التعليميّة  للوسائل  توظيفه 
عدم  املثال  سبيل  على  نذكر  والصعوبات، 
يف  املوجودة  التعليميّة  الوسائل  مطابقة 
املدرسة مع موضوعات املقرّر أو عدم إملام 
املعلّم بكفايات استخدام الوسائل التعليميّة  
وغريها )الونوس، 2017( لذا فإنّ التغلّب 
من  يكون  قد  املشكالت  هذه  مثل  على 
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على  حيرص  الذي  الناجح  املعلّم  صفات 
يساعده  وقد  ألهدافه  األمثل  التحقيق 
حنو  إجيابيّة  الجتاهات  امتالكه  ذلك  يف 
منها  واإلفادة  التعليميّة  الوسائل  توظيف 
من أجل حتقيق األهداف املنشودة وحتسني 
على  إجياباً  ينعكس  التعليميّة ممّا  العملية 

املخرجات التعليميّة.
تعلّم  يف  التجديديّة  الرؤى  مع  وتناغماً 
وتعليم الرياضيّات الذي ينظر للرياضيّات 
من  تنبع  املرتابطة  احلقائق  من  كمجموعة 
تقييم  نظام  من  بدّ  ال  البشريّ،  النشاط 
يسمح للمتعلّمني باالنشغال بأنشطة تشمل 
الرياضيّ،  واالتصال  والتفكري  املسألة  حّل 
حبيث تكون عملية التقويم عملية حقيقيّة 
ممّا  التدريس،  عمليّة  من  يتجزّأ  وجزءاً ال 
يسهم يف اختاذ قرارات سليمة عن املتعلّمني 
وكيفيّة تعلّمهم. األمر الذي يتطلّب التنويع 
على  حتتوي  حبيث  التقويم  أساليب  يف 

مقابالت  وعمل  األسئلة  وطرح  املالحظة 
فرديّة تساعد على بناء جسور من الثقة بني 
احلديث  على  وتشجّعهم  واملتعلّمني،  املعلّم 
واملناقشة، كذلك ميكن تقييم املتعلّمني من 
وكتابات  األقران،  وتقييم  املهام  أداء  خالل 
التالميذ، وهناك وسيلة هامّة وهي التقويم 
الذاتيّ، حيث يقال »ما من أحد أفضل من 
جيعل  ممّا  وهذا  أدائه«،  تقييم  يف  املتعلّم 
واقع  ولكن  تعلّمه.  يتحمّل مسؤوليّة  املتعلّم 
املمارسات التدريسيّة يف مدارسنا يشري إىل 
وجود مجلة من صعوبات حالت دون حتقيق 
معرفة  كقصور  احلقيقيّ،  التقويم  أهداف 
التقويم  إجراءات  جتاه  ومهاراهتم  املعلّمني 
البديل، عدم تقبّل بعض التالميذ واملعلّمني 
ورفضهم  البديل،  للتقويم  األمور  وأولياء 
هلذا النوع من التقويم لعدم تعوّدهم عليه. 
موضوعيّة  بشأن  الشكوى  تلك  إىل  إضافة 
يرى  حيث  التقويم،  من  النوع  هذا  وعدالة 
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التقويم  جمال  يف  املتخصّصني  بعض 
قبل  من  حتيّز  حدوث  احتماليّة  الرتبويّ 
وأخرياً  املتعلّمني،  أداء  تقويم  عند  املعلّمني 
صعوبة إدارة الصفّ يف ضوء انشغال املعلّم 
أو مساعدته،  املتعلّمني  أداء أحد  يف تقويم 
الفوضى.  من  حالة  حدوث  إىل  يؤدّي  ممّا 

)أبو شعرية وآخرون،2001(

معوّقات تتعّلق بالكتاب املدرسيّ:
ال خيفى على أحد دور الكتاب املدرسيّ 
ما  حيدّد  إّنه  إذ  التعليميّة،  العمليّة  يف 
ومفاهيم  معلومات  من  التلميذ  سيدرسه 
وحقائق فالكتاب املدرسي يعترب أداة رئيسة 
يستخدمه  حيث  والتعلم  التعليم  عملية  يف 
قبل  التدريسيّ  عمله  ختطيط  يف  املعلّم 
التنفيذ  عمليّة  أثناء  ويف  بتنفيذه،  الشروع 
الفهم  من  وميّكنهم  طالّبه  انتباه  ليثري 
من  األخرية  املراحل  ويف  واالستيعاب 
املعلومات  وتثبيت  تعلّمهم  لتعزيز  درسه 
لديهم، وهو هبذا يُعتبَر عنصراً جوهريّاً يف 
عنه.  االستغناء  ال ميكن  التعليميّة  العمليّة 
)عبيدات، 1999 ، 45( ولكن لن يستطيع 
مجيعها  التعليميّة  الوظائف  تأدية  الكتاب 
من  فيه مجلة  توّفرت  إذا  إاّل  منه  املطلوبة 
املواصفات منها ما يتعلّق بالشكل اخلارجيّ 
وجاذبيّته،  الغالف  متانة  من حيث  للكتاب 
الطباعة  ووضوح  الكتاب،  حجم  مناسبة 
العناوين.  وبروز  والرسومات  والصور 
من حيث  الكتاب  يتعلّق مبحتوى  ما  ومنها 
وضوحه ودّقته وعمقه ومشوليّته ومناسبته 
ما  ومنها  ومستوياهتم.  التالميذ  لقدرات 

يتعلّق بطريقة عرض مادّة الكتاب من حيث 
تنظيمها ووضوحها وجاذبيّتها والتدرّج فيها 
 .)2006 )دياب،  الصعب.  إىل  السهل  من 
الكتاب  أنّ  على  أّكدت  الدراسات  لكنّ 
احملتوى  يف  ضعف  من  يعاني  املدرسيّ 
اليت   )2014( الونوس  كدراسة  العلميّ 
كتب  يف  اهلندسيّ  احملتوى  بتحليل  قامت 
رياضيّات احللقة األوىل من مرحلة التعليم 
وأشارت  الوطنيّة،  املعايري  وفق  األساسيّ 
يف  املتضمّن  اهلندسيّ  احملتوى  توافق  إىل 
املعايري  مع  األوىل  احللقة  رياضيّات  كتب 
الوطنيّة بدرجة ضعيفة. أمّا دراسة حاكمة 
)2017( فقد هدفت إىل حتديد مهارات 
كتاب  حمتوى  يف  املتوافرة  العدديّ  احلسّ 
األساسيّ،  الثامن  الصفّ  لتالميذ  اجلرب 
فيه،  املهارات  هذه  توافر  مدى  ومعرفة 
اليت  املهارات  أنّ  إىل  النتائج  أشارت  وقد 
تعزّز احلسّ العدديّ تتوافر بشكل متوسّط، 
وأوصت الدراسة إىل ضرورة تدعيم الكتاب 
باألنشطة اليت تشجّع على املناقشة وتقديم 
واملشاريع  املشكالت  حّل  بطريقة  املواضيع 
باالبتعاد عن  التعاونيّ، ممّا يسمح  والعمل 
والرتكيز  التعلّم  لعمليّة  التقليديّة  األساليب 

على نشاط املتعلّم.
لنتائج  السريعة  املراجعة  هذه  من خالل 
جمال  يف  الرتبويّة  والدراسات  البحوث 
القيمة  بإظهار  تقم  مل  أّنها  جند  املناهج، 
تأكيد  من  بالرغم  للرياضيّات،  الوظيفيّة 
ضرورة  على  للمنهاج  العامّة  األهداف 
ما  حيث  العلميّة،  املستجدّات  استيعاب 
كثرية  حاالت  يف  الرياضيّات  تعليم  زال 
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لفظيّاً ورمزيّاً بالدرجة األوىل وينفصل عن 
واقع احلياة والبيئة احمليطة إىل حدّ كبري، 
معلوماهتم  تسخري  عن  املتعلّمني  يعوق  ممّا 
احلياة.  مواقف  يف  التطبيقيّ  باالستخدام 

)أبو عمرية،2000، 16( 

 معوّقات تتعّلق بالبيئة الصّفيّة:
من أبرز العوامل املؤّثرة يف فاعليّة عمليّة 
من  شرطاً  تُعتبَر  اليت  الصفّ  بيئة  التعلّم 
تكون  أن  الفعّال حيث جيب  التعلّم  شروط 
وبالنظر  التالميذ،  النتباه  وجاذبة  حمّفزة 
البيئة  أنّ  نالحظ  امليدانيّ،  الواقع  إىل 
الصّفيّة احلاليّة تعاني العديد من املشكالت 
واملعوّقات اليت يعود معظمها إىل افتقارها 
إىل  أدّى  ممّا  اجليّد،  التصميم  ألسس 
اخنفاض يف مستوى أداء املعلّم واملتعلّم على 
حدّ سواء، ولعّل من أبرز هذه املشكالت ما 

يأتي:
حيث  من  الدراسيّة  الصفوف  ضيق   -
املساحة وضعف قدرهتا االستيعابيّة، وعدم 
متطلّبات  مع  واملقاعد  الطاوالت  توافق 
إىل  باإلضافة  احلديثة،  التعلّم  عمليّات 
اإلضاءة  كطريقة  األخرى  املاديّة  العناصر 

والتهوية ووسائل التدفئة الغائبة أساساً.  
باألعداد  الدراسيّة  الصفوف  ازدحام   -
اهلائلة من التالميذ حبيث يصل أكثرها إىل 

)40( أو أكثر.  
مشكالت  التالميذ  بعض  يواجه  قد  إذاً 
يف تعلّم الرياضيّات حيث ينخفض مستوى 
أدائهم عن أقراهنم يف التحصيل الدراسيّ، 
املعلّمون  يتوّقعه  ممّا  أقّل  إجنازهم  ويكون 

التالميذ  هؤالء  بعض  يتعّثر  وقد  منهم، 
والنجاح،  العليا  الصفوف  إىل  االنتقال  يف 
ويعيدون السنة الدراسيّة وغالباً ما يرتكون 
متعلّقة  األسباب  تكون  فقد  املدرسة، 
كبري  قدر  إىل  الذي حيتاج  املنهاج  بصعوبة 
وتنظيم  اجلهد  وبذل  واملواظبة  املثابرة  من 
ما  وهو  جيّد  بشكل  واستثماره  الوقت 
يف  األسباب  تكون  أو  التلميذ،  به  يقوم  ال 
أسلوب  يف  أو  التدريس  يف  املعلّم  طريقة 
تعامله واالجتاه الذي يكونه التلميذ حوله. 
عمليّة  تعيق  اليت  األسباب  تتعدّد  قد  إذاً 
ولكنّ  وتعرقلها  التالميذ  بعض  لدى  التعلّم 

النتيجة واحدة )مشكالت يف التعلّم(. 
لذا فإنّ الكشف املبّكر عن معوّقات التعلّم 
لدى التالميذ يكتسب أمهيّة متميّزة نظراً 
تفاقم  دون  حيول  الذي  التدخّل  إلمكانيّة 
التلميذ  حياة  يف  وتأثريها  املشكلة  هذه 

الدراسيّة السلوكيّة.

  ما أهمّ األسباب اليت أدّت إىل 
وجود هذه املعوّقات؟

معوّقات تعليم الرياضيّات بشكل 
خاصّ:

عند  السوريّة  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
ومناهج  عامّ  بشكل  الرتبويّة  املناهج  بناء 
الرياضيّات بشكل خاصّ على مدخل املعايري، 
للمؤسّسات  مرجعيّة  املعايري  هذه  لتغدو 
األهداف  خالهلا  من  وتتوّضح  الرتبويّة 
واملسؤوليّات واألدوار، فتكون بالتايل أساساً 
يف احلكم على مدى اإلجناز وجودته وإطار 
للمساءلة واحملاسبة. وباملقابل فقد ظهرت 
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للمناهج  التقومييّة  الدراسات  من  العديد 
توافقها  مدى  على  التعرّف  بغية  املقرّرة 
مع هذه املعايري اليت وُضِعَت على أساسها، 
نذكر منها على سبيل املثال دراسة الونوس 
)2014( واليت وجدت تدّني مستوى وجود 
املعايري  )قائمة  وفق  الرياضيّات  معايري 
يف  الوارد  اهلندسة  حمتوى  يف  الوطنيّة( 
وخاصّة   األوىل  احللقة  الرياضيّات  كتب 
هندسيّة  وهي معايري  الرابع،  الصفّ  يف 
الدنيا  التفكري  مهارات  مع  تتوافق  بسيطة 
املرحلة األساسيّة األوىل،  لتالميذ صفوف 
وهي بذلك تفتقر إىل مهارات التفكري العليا 
يف  الرياضيّات  معايري  عليها  أّكدت  اليت 
)قائمة املعايري الوطنية(. أمّا دراسة حاكمة 
عمليات  معظم  أنّ  وجدت  فقد   )2017(
طريق  عن  تتمّ  املدرسيّة  الكتب  تطوير 
حساب  على  الرياضيّة  التمارين  تكثيف 
الرتكيز على املهارات الرياضيّة اليت تنادي 

آلليّة  بالنسبة  األمر  وكذلك  املعايري.  هبا 
التقويم املتبعة حيث أصدرت وزارة الرتبية 
السوريّة ما يسمّى دليل التقويم التخصصيّ 
ملادة الرياضيّات )2019( حيث أّكد الدليل 
على ضرورة االنتقال إىل مراحل أخرى من 
تقويم التالميذ وفق آليات جديدة تتناسب 
خمتلفة  أمثلة  فقدّم  املطوّرة،  املناهج  مع 
لقياس  املستعملة  التقويم  أدوات  حول 
على  املعلّم  تعريف  إىل  باإلضافة  املهارات، 
آليّة توزيع الدرجات يف كل صفّ، حيث مّت 
توزيع الدرجات يف مادّة الرياضيّات خالل 
اآلتي:  النحو  على  والثاني  األوّل  الفصلني 
ومجاعيّة  فرديّة  وأنشطة  أحباث   %40(
وأوراق عمل، 20% اختبار مرحليّ واحد يف 
الفصل الدراسيّ، 40% اختبار الفصل األوّل 
 .)%100 األول  الفصل  حمصّلة  تأتي  ثمّ 
 ،2019 الرتبويّ،  والتقويم  القياس  )مركز 
التدريسيّة  املمارسات  واقع  أنّ  إال   )46

أشار إىل وجود مجلة من  يف مدارسنا قد 
صعوبات حالت دون حتقيق أهداف التقويم 
احلقيقيّ، أمهّها عدم مالءمة ظروف البيئة 
املدرسيّة لتطبيقه، ونقص الكفايات املتعلّقة 
هبذا النوع من التقويم لدى املعلّمني، ووجود 
هذا  جدوى  بعدم  لديهم  راسخة  قناعات 
على  املُلقاة  األعباء  إىل  إضافة  التقويم، 
عاتقهم. كما يشّكل الكتاب املدرسيّ مُعيقاً 
آخر من حيث كرب حجم احملتوى وخلوّه من 
به  أوصت  الذي  للتقويم  داعمة  تطبيقات 
وزارة الرتبية السوريّة. كما ويسبّب التالميذ 
حينما  املعوّقات  هذه  من  جزءاً  أنفسهم 
تكتّظ الغرفة الصفيّة هبم.                                                    
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نالحظ ممّا سبق:
الواضحة  العمليّة  األهداف  غياب   
السوريّة  العربيّة  اجلمهورية  يف  للتعليم 
واعتمادها على أهداف نظرية يُطبّق مبنأى 
عنها، وهي أقرب ما تكون للمثل العليا اليت 
كان حيلم ببعضها أصحاب املدن الفاضلة، 
الكاملة  اجملتمع  حلالة  تصوّر  فيها  وليس 

الواقعيّة املنشود. 
املدرسيّة  املباني  يف  القصور  نواحي   
األنشطة  تنفيذ  يتعلّق جبانب  مبا  وخاصّة 
املتضمّنة يف املناهج املطوّرة وضعف املعايري 
املدرسيّة  املباني  تصميم  آليّة  حتكم  اليت 
واألنشطة  املطوّرة  املناهج  مع  لتتوافق 

املتضمّنة فيها.
إىل  والتفاهتا  الرتبويّة  اإلدارات  مجود   
تسيري األمور ال إىل التطوير، وتقصريها عن 
مواجهة حاجات املستقبل الرتبويّ. )السيد، 

بال تاريخ، 5(. 
حتقيق  يف  التعليميّة  اخلطة  جناح   
أهدافها يتوّقف على مدى استجابة املعلّمني 
على  قدرهتم  مدى  وعلى  األهداف  هلذه 
ترمجتها إىل مواقف سلوكيّة، ولكن ما جنده 
أنّ املعلّمني مهمومون بأمور حياتيّة أخرى، 
يطوّرون  فال  ثانويّ  هلم  بالنسبة  والتعليم 
أنفسهم ومعظمهم حباجة إىل إعادة تأهيل. 
ترّكز  اليت  املتبعة  التدريسيّة  واألساليب 
البعد عن  كّل  بعيدة  والتلقني  احلفظ  على 
فهم  من  العليا  التفكري  ملستويات  االلتفات 
تنحصر يف  فهي  واستنباط،  ونقد  وحتليل 
وإعادة  والتذّكر  احلفظ  يف  املتعلّمني  دور 
ما يسمعونه دون أن يتعمّقوا يف مضمونه، 

وعي،  دون  وختزينها  واستقبال املعلومات 
فيتحوّلون بذلك إىل أواٍن فارغة يصبّ فيها 

املعلّم كلماته.

ما املقرتحات للتغّلب على أسباب 
معوّقات تعّلم الرياضيّات أو للتقليل 

منها بقدر اإلمكان؟
أواًل- مقرتحات خاصّة باملباني 

املدرسية:
للمباني  حمدّدة  معايري  لغياب  نظراً 
واليت  املطوّرة  املناهج  مع  تتوافق  املدرسيّة 
من املفروض أن تشّكل بيئة تعليميّة هتدف 
تتضمّنه  وما  املناهج  أهداف  حتقيق  إىل 
املدرسيّ  املبنى  يعجز  قد  متطلّبات،  من 
من  بدّ  ال  لذا  تلبيتها،  عن  احلايل  بواقعه 
وضع معايري جلودة املبنى املدرسيّ استناداً 
احللقة  يف  املطوّرة  املناهج  متطلّبات  إىل 
األساسيّ، حبيث جتعل  التعليم  من  األوىل 
وحيّقق  املناهج  احتياجات  يلبّي  املبنى 
الرتبية  تطوّر  واقع  مع  ويتناسب  أهدافها 
املنشود. وقد أوصت العديد من الدراسات 
إعادة  بضرورة   )2017( السلوم  كدراسة 
وفق  املدرسيّة  املباني  تصميم  يف  النظر 
التطوّرات  مع  لتتوافق  البناء  جودة  معايري 

احلاصلة يف املناهج.

ثانيًا- مقرتحات خاصّة بالكتاب 
املدرسيّ: 

التقومييّة  الدراسات  من  العديد  أوصت 
بضرورة  احمللّيّ  املستوى  على  أُجريت  اليت 
املطوّرة  املناهج  وتقويم  وجتريب  حتليل 
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لقائمة  مطابقتها  من  للتأّكد  تعميمها  قبل 
أساسها،  ُطوِّرَت على  اليت  الوطنيّة  املعايري 
وحّتى حتّقق الرياضيّات الوظيفة اجملتمعيّة 
التطبيقيّة  النفعيّة  والفائدة  منها  املرجوّة 
املتوّقعة من تدريسها، ينبغي أاّل يكون منهج 
التعليمية  املراحل  خمتلف  يف  الرياضيّات 
يف برج عاجيّ مبعزل عن اجملتمع وثقافته 
يساعد  أن  بدّ  ال  بل  وتطلّعاته،  وحاجاته 
اجملاالت  يف  االندماج  على  املنهج  حمتوى 
كمواطن  الفرد  خيدم  مبا  كاّفة  احلياتيّة 
صاحل منتج يف اجملتمع. فاحلكم على جودة 
ومبقدار  خالل  من  يكون  وكفاءته  املنهج 
على  ومساعدته  وبيئته  حبياته  ارتباطه 
كمواطن  والتعايش  جمتمعه  مع  التكيّف 
منتج فعّال. فقد آن األوان أن تتحوّل نظرة 
نظاماً  كوهنا  من  الرياضيّات  إىل  التالميذ 
مشوّقاً  نشاطاً  كوهنا  إىل  جمرّداً  شكليّاً 

الرمز  العدد  الفكر مع دالالت  يتفاعل فيه 
الفهم  بغرض  والنموذج  والنمط  والشكل 
املعريفّ واإلعداد املهاريّ والتذوّق اجلمايلّ. 

ثالثًا- مقرتحات خاصّة باملعّلم:
تشديد الرقابة على املعلّمني، وتأتي تلك 
الرقابة من خالل املتابعة وعقاب املقصّرين 
كما  الكفاءة،  ذوي  من  املدرّسني  ومكافأة 
إلعطاء  هلم  معيناً  رواتبهم  رفع  يتعيّن  أّنه 
وإخضاع  بوسعهم  ما  كّل  التعليميّة  العملّية 
على  تدريبيّة  لدورات  الرياضيّات  معلّمي 
ليتمّكنوا  واحملليّة  العامليّة  املهنيّة  املعايري 
من االطالع على كّل ما هو جديد يف جمال 
تدريس الرياضيّات، مع متابعتهم ملعرفة نوع 
التدريسيّة.  سلوكياهتم  احلاصل يف  التغيّر 
بالوسائل  املدارس مجيعها  وضرورة تزويد 
الرياضيّات واليت  التعليميّة اخلاصّة مبادّة 
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املعلّمني  وحثّ  احلديثة،  واملناهج  تتناسب 
احملليّة  البيئة  مصادر  من  االستفادة  على 
يف إنتاج الوسائل التعليميّة واستخدامها يف 
بالدورات  واالهتمام  الرياضيّات،  تدريس 
جمال  يف  الرياضيّات  ملعلّمي  التدريبيّة 

الوسائل التعليميّة.

رابعًا- مقرتحات خاصّة بالتقويم:
للمعلّمني  التدريبيّة  الدورات  زيادة 
وتكثيفها يف جمال تطبيق التقويم احلديث، 
آلليّات  حة  املوضِّ اإلرشاديّة  األدّلة  وزيادة 
تطبيق التقويم احلديث واحتساب عالمات 

التالميذ من خالله.



87 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

أحمد محّمد جواد محسن الحكيم*

طرائق فّعالة 
في تعليم الرياضّيات المدرسّية

إنّ مهام االرتقاء يف تعليم الرياضيّات وتعّلمها، ليسـت يسـرة، بسـبب ما تواجهه 
مـن إعاقـات وحتدّيـات صعبـة متداخلـة، منهـا تركيـز أكثـر حنو حفظ مهـارات أو 
خطـوات حـّل مسـائل دون تفسـر أو ربط باملفاهيم أو التطبيقـات اليت حتتاجها 
هـذه املهـارات. أضـفْ إىل ذلـك االجتاه أكثر حنو اسـتعمال اختبـارات تعتمد على 
هـذه املهـارات وتذّكـر احلقائـق من ناحيـة، ومن ناحية أخـرى اإلخفاق يف الرتكيز 

علـى طرائـق حّل املسـألة، وعلـى التفكر العقليّ وأسـاليبه.

* باحـث وأكادميـي عراقـي، مقيـم يف سـورية، حيمـل شـهادة املاجسـتري يف الرياضيـات مـن جامعـة 
دنـدي يف بريطانيـا، عـام 1٩٨1م.
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مدرّسني  تتطلّب  املهام  هذه  فإنّ  لذلك 
الرياضيّات،  ملادّة  عميق  بفهم  يتمّتعون 
الطالب  تعلّم  كيفيّة  حول  واضحة  ورؤية 
عالية  مهارات  تتطلّب  كما  للرياضيّات، 
للطالّب  فعّالة  بطرائق  التدريس  أجل  من 
مجيعهم. وعلى هذا األساس وضع كثري من 
الرتبويني واملؤسّسات اليت هتتمّ بالرياضيّات 
واالقرتاحات  الطرائق  من  العديد  الرتبويّة 
هذا  يف  منها  قسماً  سنذكر  والتوصيات، 

املقال.

أفضل مخسة أساليب لتدريس 
الرياضيّات:

بالدينجري  إيرن  الرتبويّة  قامت 
كليّة  من   ،)1()Erin Baldinger(
جامعة  يف  اإلنسانيّ  والتطوير  الرتبية 
الواليات  يف   )Minnesota(مينيسوتا
مبادئ  مخسة  بوضع  األمريكيّة،  املتحدة 
خربهتا  من  استخلصتها  فعّالة،  وأساليب 
مساعدة  أجل  من  والبحث،  التدريس  يف 
الطالب مجيعهم ودعمهم يف االخنراط يف 

مادّة الرياضيّات.

1- االعتقاد أنّ مجيع الطالب 
ميكنهم تعّلم الرياضيّات

ينبغي على كّل مدرّس رياضيّات أن يعتقد 
بغضّ  طالّبه،  من  طالب  كّل  أن  يؤمن  أو 
النظر عن مستواه املعريف السابق واحلايل، 
وذلك  الرياضيّات،  تعلّم  على  القدرة  لديه 
من خالل البحث عن قدراته الفرديّة، ومن 
القدرات  ثمّ كيف ميكن االرتكاز على هذه 

أهمّ  من  املبدأ،  هذا  ويُعدُّ  الدرس.  أثناء 
املبادئ األساسيّة للمدرّس اجليّد. 

2- استخدام التدريب كأداة 
لتحضر الدرس

إنّ أكثر القضايا اهلامّة يف إعداد الدروس 
طرائق  ربط  هي  الرياضيّات،  ملدرّسي 
الطالب  خربات  مع  ونظرياته  التدريس 
من  وذلك  مدرّسني،  سيصبحون  الذين 
يقود  أن  وهي  العمليّة،  تدريباهتم  خالل 
يكون  معيّنة، حبيث  مناقشة  الطالب  أحد 
أحد الطالب معلّماً بينما الطالب اآلخرون 
التدريب،  وخالل  »متعلّمني«،  سيكونون 
وتوجيه  للتوّقف،  فرصة  هناك  ستكون 
أنّ  حبيث  مستمرّ،  وتفاعل  وحوار  أسئلة، 
الذي يقود املناقشة ميكنه التوصّل إىل فكرة 
عن نوع املشكالت واإلعاقات اليت تعرتضهم 
طريقة  استعمال  وميكن  الدرس،  أثناء 
الذين  هلؤالء  املرئيّ  أو  الصوتيّ  التسجيل 
فرصة  إلعطائهم  مدرّسني،  سيصبحون 
ولتكوين  للدرس،  عرضهم  طريقة  لتحليل 

تفاعٍل مستمرّ بينهم.

3- البحث عن حلول متعدّدة ملسائل 
الرياضيّات

الكليّات  يف  الرياضيّات  تدريس  أثناء 
املدرّسني،  إعداد  يف  املختصة  املعاهد  أو 
الرياضيّات  مسائل  حّل  يتعّني  ذلك  فإنّ 
أن  يتطلّعون  الذين  الطالب  سيقوم  اليت 
يف  حبلّها  رياضيّات  مدرّسي  يصبحوا 
املدرسة، وخالل هذه العمليّة سيتم حتليل 
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حللول  خطط  عن  والبحث  املسائل  هذه 
للحصول على  وهذا سيساعدهم  متعدّدة. 
طلبتهم،  قيام  كيفيّة  عن  ومعلومات  أفكار 
معينة.  ملسألة  حل  مبواجهة  املستقبل  يف 
أنّ هناك يف  التعرّف على  فضالً عن ذلك 
من  متعدّدة صحيحة  األحيان طرقاً  أغلب 
ناحية الرياضيّات حلّل مسألة معيّنة، وأنّ 
دور املدرّس هو مساعدة الطالب للتوصّل 
إىل تلك الروابط اليت تربط خطوات احللول 

املختلفة.

4- االستماع إىل ما يقوله الطالب
إنّ مدرّسي الرياضيّات يف املدارس، عليهم 
أنّ  وإدراك  طالهبم  إىل  االستماع  التزام 
لديهم ما يقولونه عن الرياضيّات. وبتقييم 
والتأسيس  مجيعها  الطالب  مشاركات 
بفهم  االرتقاء  يف  يساعدهم  سوف  عليها 

أوسع للرياضيّات.

5- إدراك أّنه ليس هناك طريقة 
سريعة لتعّلم الرياضيّات

متعدّدة  طرائق  استعمال  من  بدّ  ال 
سيصبحون  الذين  الطالب  ملساعدة 
تدريس  طرائق  على  التعرّف  يف  مدرّسني، 
حل  أو  وتطبيق  تدريب  منها:  الرياضيّات، 
مسائل أو مشاهدة مقاطع تسجيل أو قراءة 
وحتليل وجهات نظر خمتلفة عن التدريس. 
إنّ التصدّي هلذه الطرائق مجيعها، ستكون 
مؤّثرة وحامسة، لكنّها ستكون غري منتجة، 
أو  حلول سريعة  على  احلصول  حاولنا  إذا 
اعتقدنا أنّ هناك أسلوب واحد ميكن العمل 

الطريقة  اختيار  عند  أّنه  غري  دائماً،  به 
الصحيحة ميكن التقدّم خبطا واسعة.

فقط أربعة مبادئ فعّالة لتعليم 
الرياضيّات:

 ،)Maria Miller( ميلر  ماريا  الرتبوية 
أربعة  وضعت  أيضاً،  مينيسوتا  جامعة  من 
مبادئ، ستبقي تعليم الرياضيّات يف املسار 
جعل  هي:  اعتقادها،  حسب  الصحيح 
الرياضيّات هلا معنى، وتذّكر أهداف تعليم 
التعليميّة،  الوسائل  واستعمال  الرياضيّات، 
لكنّنا  وحتبيبها)2(،  الرياضيّات  ومعايشة 
والثاني  األول  املبدأين  باختصار  سنذكر 

فحسب.

أواًل: جعل الرياضيّات هلا معنى
التعليم  يف  جهدنا  قصارى  نبذل  عندما 
الرياضيّات  حقائق  فهم  هدفه  الذي 
»ملاذا«،  عن  السؤال  يصبح  ومهاراهتا، 
وليس  معيّنة،  فكرة  فهم  يف  كبري  تأثري  له 
يأتي  ال  الفهم،  هذا  لكنّ  »كيف«.  فقط 
سنوات  يستغرق  قد  ربّما  مباشرة،  دائماً 
السبب  وهلذا  معيّنة،  حقيقة  الستيعاب 
يستعمل العديد من مؤّلفي الكتب املدرسيّة 
الطريقة احللزونيّة، إذ يرجعون إىل مفهوم 
معيّن يف السنة التالية أو اليت بعدها، وإنّ 
بشكل  تأديته  يتمّ  مل  إذا  جيّداً  يُعدُّ  ذلك 
احللزونيّة  الطريقة  فإنّ  ذلك  ومع  مفرط، 
املدرسي  الكتاب  ألنّ  أيضاً،  سلبياهتا  هلا 
بالضرورة  ليس  التالية  للسنوات  املقرّر 
ينجح يف تقديم املوضوع يف املستوى نفسه، 
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هلذا فإّنه قد حيتاج إىل تعليم األساسيّات 
مرّة أخرى.

إنّ كيفيّة حّل مسألة معيّنة يُدعى الفهم 
اإلجرائيّ، الذي قد يقوم به املتعلّم بصورة 
آليّة، دون وعي منه عن كيف جتري خطوات 
يتمّ  اليت  اخلطوات  هذه  فإنّ  لذلك  احلّل. 
بصورة  تُنسى  غالباً  الطريقة  هبذه  تعلّمها 

سهلة جدّاً.
بني  أو  »ملاذا«،  و  »كيف«  بني  العالقة  إنّ 
خطوات احلّل والفهم معّقدة، وال ميكن أن 
تكون أحدمها قبل األخرى دائماً، أضفْ إىل 
آخـــر.  أّنها قد ختتلف من متعلّم إىل  ذلك 
 Conceptual( ّكما أنّ الفهــــم التصــورّي
اإلجرائيّ  والفهــم   )Understanding

 ،)Procedural Understanding(
املعرفة  أنّ  حبيث  اآلخر،  أحدمها  يساعد 
بالنسبة  هامّة  تُعدُّ  ملاذا(  )فهم  التصوّريّة 
لتطوير وتنمية خطوات احلّل بطالقة، بينما 
معرفة خطوات احلّل بطالقة تدعم تطوير 
الفهم والتعلّم الالحق. وال بدّ من التوضيح 
يعين  الرياضيّات،  يف  التصوّريّ  الفهم  أنّ 
والعالقات،  والعمليّات  املفاهيم  استيعاب 
فيعين  اإلجرائيّ،  الفهم  أمّا  بينها.  والربط 
حلّل  اخلطوات  أو  اإلجراءات  استعمال 
معنى.  وذات  مرنة  بطريقة  معيّنة  مسألة 
التعليم،  يف  التناوب  ينبغي  إّنه  ميلر  وترى 
عمليّة  إجراء  ميكن  كيف  نُعلّم  أن  مبعنى 
معيّنة، مثالً مجع الكسور، ثم ندع الطالب 
يتدرّبون. بعد ذلك نشرح ملاذا جتري هذه 
بعض  إىل  نرجع  ثمّ  الشكل،  هبذا  العملية 
على  قائمة  وكقاعدة  وهكذا.  التدريبات، 

أاّل  املدرّس  على  يتعيّن  والتجربة،  اخلربة 
املتعلّم  يعرف  حّتى  أيّ موضوع،  كليّاً  يرتك 
فهم  اختبار  وميكن  »ملاذا«.  ويفهم  »كيف« 
املتعلّمني أليّ موضوع، بالطلب منهم تقديم 
أيّ  أو  شكل  مع  يُفّضل  ذلك،  على  مثال 

توضيح آخر.

ثانيًا: تذّكر أهداف تعليم 
الرياضيّات

أهداف  عن  السؤال  يربز  ما  غالباً، 
تدريس الرياضيّات، هل هي إكمال الكتاب 
املدرسيّ يف هناية السنة الدراسيّة؟ والتأّكد 
أم  االختبار؟  يف  سينجحون  املتعلّمني  أنّ 
من  املتعلّمون  يتمّكن  أن  هي:  األهداف  أنّ 

القيام بإجراء عمليّات حسابيّة وغريها...
فرعيّة«،  »أهداف  هي  سبق  ما  كّل  إنّ 
الرياضيّات  لتعلّم  الرئيسة  األهداف  أمّا 
الرتبويني،  يؤّكد ذلك معظم  كما  املدرسية، 

فهي:
)أ( إنّ املتعلّم ينبغي أن تكون لديه القدرة 
اليوميّة  الرياضيّات يف حياته  تطبيق  على 
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املتغيّر دائماً  العامل  ومع ما جيري يف هذا 
الضرائب  مع  التعامل  مثالً  جدّاً.  واملعّقد 
واملشرتيات  الذكيّة  والبطاقات  والقروض 
فهماً  يتطلب  ذلك  كّل  والتسوّق.  واملوازنة 
كتوزيع  الرياضّيات  من  ملوضوعات  جيّداً 
احلصص والتناسب والنسبة املئويّة ومعرفة 
أعداد كبرية وصغرية واإلحصاء واالحتماالت 

والقدرة على التقدير والتقريب.
إىل  الطالب  إعداد  إىل  احلاجة  )ب( 
والعلوم.  الرياضيّات  يف  متقدّمة  دراسات 
إىل  كّل طالب حيتاج  ليس  النهاية  ألّنه يف 
حيتاجون  كثريين  هناك  لكنّ  مثالً،  اجلرب 
إليه. كما أنّ الطالب ال يعرفون دائماً، املهنة 

اليت ميكن أن خيتاروها فيما بعد.
النشاطات  من  جمموعة  هناك  )ج( 
هي  الرياضيّات،  يف  عليها  الرتكيز  ينبغي 
املقارنة  والقدرة على  العقليّ  التفكري  تعلّم: 
والرتميز  والتجريد  والرتتيب  والتصنيف 
والتعليل  املفاهيم  بني  والربط  والتعميم 

والتقييم.
هو   )Reasoning( العقليّ  والتفكري 
منطقيّة،  بطريقة  التفكري  على  القدرة 
وكذلك تربير أو تعليل التفكري الذي يقوم به 
 if A( الفرد. وهي باختصار إذا كان أ فإنّ ب
then B(، مع أّنها مل توّضح هبذه الصيغة 
النظرية ملعظم الطالب)3(، فإنّ أفضل مثال 
لتعلّم التفكري العقليّ هو اهلندسة املدرسية، 

إذا ما أُحسن تعليمها.
من  بعضاً  يالحظون  الطالب،  جعل  )د( 
واالجتاه حنو حتبيبها  الرياضيّات  مجاليّة 
أو على األقّل التأّكد أّنهم لن يشعروا سلبيّاً 

اجتاه الرياضيّات.
لذلك، كلّما أمكننا أن تبقى هذه األهداف 
احلقيقيّة األساسيّة يف الذهن، كلّما أمكن، 
األهداف  ربط  يتمّ  أن  أفضل،  بصورة 
قدرة  هناك  كانت  وكلّما  معها.  الفرعيّة 
والفرعيّة يف  الرئيسة  األهداف  إبقاء  على 
الذهن، فإنّ املدرّس سيكون تدريسه أفضل.

ينبغي  األهداف،  هذه  مع  وبالتوازي 
املدرسي،  املنهاج  أو  الكتاب  أنّ  إىل  االنتباه 
هو جمرّد أداة لتحقيق هذه األهداف، وليس 
هدفاً حبدّ ذاته، لذلك جيب أال نكون عبيداً 
الرياضيّات، حسب  مدرسي يف  كتاب  أليّ 

ما تقوله ماريا ميلر.

ثالثًا: مقارنة بن تعليم رياضيّات 
فعّال، وآخر أقّل فاعليّة

هناك مساران شائعان لتعليم الرياضيّات، 
أحدمها قائم على تعليم املهارات، وهو أكثر 
شيوعاً، حيث يرّكز املدرّسون حصريّاً حنو 
السريع  والتذّكر  احلسابيّة  املهارات  تنشئة 
التعليم اآلخر، فيقوم على  بينما  للحقائق. 
الفهم، حيث يشجّع املدرّسون طالّهبم حلّل 
أيّة مسألة بطريقة هلا معنى، ومن ثمّ يقومون 
بتفسري كيفيّة حلّهم للمسألة، اليت تثمر عن 
من  أكثر  هناك  أنّ  على  التعرّف  يف  زيادة 
اتفق  وقد  املسائل.  من  كثري  حلّل  طريقة 
معظم الباحثني أنّ كال املسارَين مهمّان، أي 
جهدهم  قصارى  بذل  عليهم  املدرّسني  أنّ 
من أجل الوصول إىل الطالقة يف اإلجراءات 
القائمة على استيعاب املفاهيم. لذلك فإنّ 
تؤدّي  تعليميّة،  بطرائق  يقومون  املدرّسني 
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إمّا إىل إحباط أو إىل االرتقاء بتعليم الرياضيّات، كما يف األمثلة اآلتية لطرائق تعليم يقوم 
هبا بعض املدرّسني)4(:

طرائق تعليميّة أكثر فاعليّةطرائق تعليميّة أقّل فاعليّة

املسائل  حل  كيفية  لطالبه  املدرّس  يبيّن 
خطوة خطوة، ويتوقع منهم القيام بطريقته 

بالضبط.

يسأل املدرّس أحد طالبه لتفسري كيف حل 
مسألته.

يتأكد املدرّس أن طالبه لن يضلوا عندما 
حل  ينهوا  أن  بعد  التوقف  منهم  يطلب 

مسألة معينة، وانتظار إكمال اآلخرين.

املدرّس، فضول طالبه ويشجعهم يف  يثري 
البحث أكثر، وذلك بتوجيه أسئلة هلم تبدأ 

بعبارة »ماذا حيصل إذا...؟«.

وفجأة  لطالبه  مسائل  املدرّس حبل  يقوم 
على  احلفاظ  أجل  من  لإلجابة،  يصل 

اهتمامهم يف الرياضيّات.

الرياضيّات  أن  املدرّس لطالبه كيف  يبيّن 
ليست صعبة، ويؤكد أهنم باإلمكان تعلّمها.

املسائل  حبل  يقومان  الطالب  من  اثنان 
على اللوح، بينما اآلخرون يشاهدون.

الطالب أثناء الدرس يتناقشون يف مسائل 
الرياضيّات.

من  مرتباً  زوجاً  ثالثني  للطالب  يُقدّم 
األعداد كي يقوموا برمسها.

ينشغل الطالب برسم خمطط بياني يبيّن 
املسار الذي يصل إىل حالة حرجة للدالة.

جيد الطالب الوسط والوسيط ومنوال فئة 
من األعداد.

يقوم الطالب بإجراء جتربة جلمع بيانات 
من أجل احلصول توقعات معينة.

جيلس الطالب يف مقاعدهم هبدوء ليقوموا 
أو يف حبل وظائفهم. ثنائياً  بينهم  فيما  الطالب  يتناقش 

جمموعات صغرية، عند حل املسائل.

الدراسية،  السنة  من  األول  األسبوع  أثناء 
يقوم املدرّس برفع الكتاب املدرّسي، قائالً: 
للدراسة  جاهزين  مجيعاً  تكونوا  أن  »آمل 
جبهد كبري هذه السنة، وهذا كتاب ضخم، 

البد أن ندرس كل شيء فيه«.

املدرّسي  كتاهبم  أن  طالبه،  املدرّس  يُخرب 
يف  سيستعملها  اليت  املصادر  أحد  هو 
من  وظيفتكم،  ستكون  واليوم  التدريس. 

خارج هذا املصدر.
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رابعًا: آراء منتجة، وأخرى غر 
منتجة يف تعّلم الرياضيّات 

مكوّنات  عن  شامل  اتفاق  هناك  يكن  مل 
التعليم الفعّال للرياضيّات، األمر الذي جعل 
من  تتمّكن  ال  املدرسيّة  واألنظمة  املدارس 
وضع آراء حمدّدة، تبيّن النشاطات املطلوبة 
لتعليم ذي جودة عالية منتج يف الرياضيّات. 

لكنّ رؤية كل مدرّس وخربته هي اليت تؤّثر يف 
الطريقة اليت يتبعها يف تدريس الرياضيّات، 
الذي  اآلتي  اجلدول  يف  موّضحة  هي  كما 
وأخرى  منتجة  نظر خمتلفة،  وجهات  يبيّن 
غري منتجة عن تعليم الرياضيّات وتعلّمها، 
ملدرّسي  القوميّ  اجمللس  ذكرها  كما 

الرياضيّات يف الواليات املتحدّة)5(:

آراء منتجةآراء غر منتجة

على  الرياضيّات  تعلّم  يرّكز  أن  ينبغي 
تطبيق خطوات احلل وعلى حفظ عدد من 

الروابط األساسية.

ينبغي أن يرّكز تعلّم الرياضيّات على تنمية 
فهم احلقائق وخطوات احلل من خالل حل 

املسائل والتفكري العقلي، واملناقشة.

تعلّم  إىل  فقط  حباجة  الطالب  إنّ 
وطرائق  معروفة،  حسابية  خوارزميات 
مسائل  حلل  واستعماهلا  نفسها،  مقررة 

جربية.

إن مجيع الطالب هم حباجة إىل تشكيلة 
اليت  واألساليب  اخلطط  من  واسعة 
أن  على  املسائل،  حلل  اختيارها  ميكن 
العامة  الطرائق  على  مقتصرة  غري  تكون 
واخلوارزميات الثابتة واإلجراءات املعروفة.

الرياضيّات  تطبيق  تعلّم  للطالب  ميكن 
فقط بعد التمكن من املهارات األساسية.

ميكن للطالب تعلّم الرياضيّات من خالل 
البحث عن مسائل، سواء كانت من احلياة 
اليومية أو من الرياضيّات، ثم القيام حبلها.

الطالب،  إخبار  فقط  هو  املدرّس  دور  إنّ 
والقوانني  والقواعد  التعريفات  هي  عما 
اليت ينبغي أن يعرفوها، ثم يقوم بتوضيح 
حل  يف  املعلومات  هذه  استعمال  كيفية 

مسائل الرياضيّات.

يف  الطالب  إشغال  هو  املدرّس  دور  إنّ 
مهام تعليمية ترتقي وتعزز التفكري العقلي 
تدفع  اليت  الدروس  وتبسّط  املسألة  وحل 
الطالب حنو املشاركة يف فهم الرياضيّات.
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إنّ دور الطالب هو حفظ املعلومات املقدّمة 
هلم، ثم استعماهلا يف حل مسائل رتيبة يف 

الوظائف واالختبارات.

مشاركني  يكونوا  أن  هو  الطالب  دور  إنّ 
هلا  الرياضيّات  يف  املهام  جلعل  بفاعلية 
خمتلفة  تشكيلة  باستعمال  وذلك  معنى، 
وتفسري  املادة،  وعرض  اخلطط  من 
السابقة  باملعرفة  روابط  وإجياد  احللول، 
لديهم،  املألوفة  واخلربات  بالسياقات  أو 
واستخدام التفكري العقلي بالنسبة لغريها.

إن املدرّس الفعّال جيعل الرياضيّات يسرية 
خطوة  خطوة  هبم  بالسري  وذلك  للطالب، 
عند حل املسألة، لضمان أهنم مل ميلّوا أو 

أصاهبم اإلرباك.

الفعّال يقدم للطالب حتديات  املدرّس  إن 
واالجتهاد  املثابرة  مناسبة ويشجعهم على 
اجلهد  يدعم  أنه  كما  املسائل،  حل  يف 

اإلبداعي يف تعلّم الرياضيّات.

آراء  تأثري  يلّخص  السابق  اجلدول  إنّ 
املدرّسني واعتقاداهتم عن تعليم الرياضيّات 
هذه  أنّ  نالحظ  أن  ينبغي  لكن  وتعلّمها. 
اآلراء واملعتقدات ال ميكن اعتبارها جيّدة أو 
سيّئة. وعوضاً عن ذلك ينبغي أن تُفهم على 
تعليم  تنفيذ  تعيق  عندما  منتجة  غري  أّنها 
فعّال أو عندما حتدّ من عملية فهم الطالب 
الرياضيّات  حمتوى  يف  اهلامّة  للقضايا 

وتطبيقاهتا. 

تعليم الرياضيّات من أجل الفهم:
من  كثري  أنّ  تبيّن  متزايدة  أدّلة  هناك 
لديهم طـالقة يف  الرياضيّات  املتعلّمني يف 
 ،)Procedural Fluency( اإلجراءات 
استيعاب  يف  مصاعب  يواجهون  أّنهم  غري 
 Conceptual( التصوريّ  الفهم 
يف  الطالقة  وتعين   .)Understanding

سابقاً  ذكرناه  ما  إىل  إضافة  اإلجراءات، 

أو  خطوات  واستعمال  تطبيق  على  القدرة 
ودّقة.  بسرعة  خمتلفة  مسائل  حّل  خطط 
الرياضيّات  يف  الباحثون  يشدّد  لذلك 
الفهم  التعليم من أجل  الرتبويّة على أمهيّة 
يف  الرياضيّات  دروس  ألنّ  التصوّريّ، 
وتعلّم  التدريب  على  ترّكز  ما  غالباً  الواقع 
املنهاج  أهداف  من  أنّ  مع  اإلجراءات، 
الدراسيّ مساعدة املتعلّمني يف التمّكن من 
قادرين  كي جتعلهم  الرياضيّات،  يف  الفهم 
يف  النجاح  ثمّ  ومن  معارفهم،  تطبيق  على 
تعلّمهم. لذلك فإنّ حفظ الرياضيّات مل يعُد 
كافياً لالرتقاء بالفهم، وعلى هذا األساس 
إىل  يؤدي  تعليم  إىل  حباجة  الطالب  فإنّ 
فهم احلقائق الكامنة وراء اإلجراءات. وقد 
أوضح الرتبويون أّنه حني يتعلّم الطالب أيّ 
لديهم  يكون  ال  فإّنه  مهارة،  أيّة  أو   إجراء 
لذلك  احلقائق.  هذه  لتعلّم  قوي  حافز 
يوصي اجمللس القوميّ ملدرّسي الرياضيّات 
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يف الواليات املتحدة أن يكون تعلّم احلقائق 
واملفاهيم، إمّا قبل أو أثناء تعليم اإلجراءات، 
طرائق  التزام  أوصى  كما  بعدها.  وليس 
الفهم  تعميق  أجل  من  إضافيّة  تعليميّة 

تتضمّن اآلتي:
لربط  للطالب  أسئلة  توجيه   -1

مثالً  وراءها.  الكامنة  باحلقائق  اإلجراءات 
توضيح  ينبغي  القسمة،  مفهوم  تعلّم  عند 

)ملاذا( ال ميكن القسمة على الصفر.
وتفسري  تعليل  أسئلة هدفها  توجيه    -2

خطوات حّل املسألة. 
االنشغال  حنو  الطالب  تشجيع   -3

إلجياد  تدفعهم  حبيث  ممتعة،  مبسائل 
حلول هلا، وجتعلهم يقومون بتكوين متثيالت 
متعدّدة هلذه املسائل، فضالً عن ذلك تعزّز 

من مشاركة الطالب يف ذلك.
مبقارنة  القيام  الطالب  على  جيب   -4

البدائل املمكنة حلّل املسألة.
مبقارنة  القيام  الطالب  على  جيب   -5

خطوات حّل خاطئة ملسألة معيّنة.
غري  مسائل  حلّل  الطالب  حاجة   -6

مألوفة.

التفكر اإلبداعيّ اخلالّق يف 
الرياضيّات:

لبّ  اخلالّق  اإلبداعيّ  التفكري  يُعدُّ 
على  يقوم  ألّنه  وأساسها،  الرياضيّات 
جمموعة نشاطات عقليّة عليا، تعتمد على 
االكتشاف والتخمني والتخيل واالفرتاضات 
وحتليل ناقد ألوضاع معيّنة وتوجيه أسئلة 
عميقة. وميكن تنمية التفكري اإلبداعيّ جبعل 

للبحث والتحرّي،  دروس الرياضيّات مكاناً 
الرياضيّات أغلب األحيان ليس  لكنّ تعليم 
واملهارات.  التدريب  يرّكز على  إّنما  كذلك، 
يقدّمها  اليت  االقرتاحات،  ضمن  ومن 
هي  اإلبداعيّ  التفكري  لتنمية  الرتبويون، 
مثل  مرّكبة،  باملعلومات  غنيّة  مسائل  حّل 
حمدّدة«  غري  »مسائل  تُدعى  اليت  املسائل 
وهي   ،)Open-Ended Problems(
العقليّة  بالنشاطات  القيام  للمتعلّم  تسمح 
له  املسائل  من  النوع  هذا  إنّ  املطلوبة)6(. 
أكثر من حّل صحيح واحد، وأكثر من طريقة 
للحصول على هذه احللول، كما يف املسألة 
موجبني  عددين  ضرب  كان  إذا  اآلتية: 
وجمموعهما  وتسعون،  ستة  هو  صحيحني 
قيمة  احتماالت  هي  فما  ثالثني.  من  أقّل 

هذين العددين؟)7(

من أجل تعّلم مجيع الطالب ألعلى 
مستوى ممكن:

تعلّم  مستوى  لزيادة  ملحّة  حاجة  هناك 
أجل  ومن  مجيعهم،  للطالّب  الرياضيّات 
اجمللس  يرى  اهلدف،  هذا  إىل  الوصول 
الواليات  يف  الرياضيّات  ملدرّسي  القوميّ 
من  جمموعة  تغيري  من  بدّ  ال  أّنه  املتحدة، 
دروس  يف  السائدة  املنتجة  غري  األفعال 
تسبّب  اليت  املدارس  ويف  الرياضيّات 
اإلخفاق يف حتقيق هذا اهلدف، نذكر منها:

استعمال  حنو  كبري  تركيز  هناك   -1

أساليب تعلّم ال تتضمّن أيّ ترابط مع املعنى 
اليت حتتاجها هذه  التطبيقات  أو  الفهم  أو 

األساليب.
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فرص  الطالب  من  للعديد  تتاح  ال   -2

وإذا  ومراجعة،  تقوية  دورات  يف  للمشاركة 
أتيحت هلم، فإّنها تكون غري كافية وخميّبة 

لآلمال.
3- هناك إمكانات حمدودة للحصول على 

التكنولوجيّة  واألدوات  التعليميّة  الوسائل 
احلديثة اليت حيتاجها مدرّسو الرياضيّات.

4-  إعطاء أمهية كبرية لنتائج االختبارات 

واالمتحانات اليت ترّكز على املهارات وتذّكر 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  احلقائق 
ختفق يف أن متنح فرصاً كافية حلّل املسائل 

والتفكري العقليّ.
مدرّسي  من  للعديد  تتوّفر  مل   -5

دورات  يف  للمشاركة  فرص  الرياضيّات، 
بتعليم  املرتبط  املهينّ  والتطوير  التدريب 

الرياضيّات وتعلّمها.

ما هو املطلوب من مدرّس 
الرياضيّات؟

إنّ دروس الرياضيّات الفعّالة، تتطلّب من 
املدرّس القيام باآلتي:

1- إظهار املوافقة على األفكار املختلفة 

للطالّب.
 إنّ املدرّس يتحدّى طالّبه بالتفكري بعمق 
أجل  من  حبلّها،  يقومون  اليت  املسائل  عن 
ألنّ  املطلوبة،  احللول  هذه  وراء  ما  إدراك 
كيفيّة  بتوضيح  الطالب  قيام  يضمن  ذلك 
الطريقة  اختاروا  ملاذا  وأيضاً  إجيادها، 

املناسبة للحّل.
2- تأثري التعلّم يتمّ عن طريق طرح أسئلة 

تتسم بالتحدّي واملتعة.

حتّفز  ال  أسئلة،  بطرح  املدرّس  يقوم   
االستطالع  حبّ  على  فقط  الطالب 
الفطريّ، وإمنا تشجّعهم أيضاً على البحث 

عن مزيد من هذه األسئلة.
3- تسليط الضوء على املواقف اإلجيابيّة 

يف  الطالب  قدرة  وعلى  للرياضيّات، 
ممارسة الرياضيّات.

ثقة  تعزيز  باستمرار،  عليه،  املدرّس  إن 
نفوسهم  يف  وغرس  بقدراهتم،  الطالب 
اهلدف  فقط ميكن حتقيق  ليس  أّنه  فكرة 
قادرون  هم  إّنما  الرياضيّات،  من ممارسة 
الرياضيّات  وأنّ  اهلدف،  هذا  حتقيق  على 

ال تُقدَّم هلم كشيء سحريّ أو غامض)8(.
تعليم موضوع  بواقع  النهوض  إنّ  وأخرياً، 
إهناء  أيضاً،  يتطلّب  وتعلّمها،  الرياضيّات 
املتعلّمني  لدى  والتوّتر  واإلحباط  السلبيّة 
كثري  يف  النامجة  املوضوع،  هذا  اجتاه 
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حقائق  فهم  يف  معاناهتم  عن  جوانبها  من 
الرياضيّات وإدراك عالقاهتا اجملردة، األمر 
أن تكون غري حمبّبة، وأقّل  الذي يؤدّي إىل 
التوّقف  ينبغي  لذلك  تشويقاً.  املوضوعات 
عن تلك الطرائق التعليميّة اليت تقلّل أو متنع 
مثالً  الرياضيّات.  لتعلّم  دافع  أو  حافز  أيّ 
أن تكون املادّة يف درس الرياضيّات، نظرية 
طويلة جمرّدة جاّفة دون أن يرافقها أيّة أمثلة 
أو أن يكون هناك غموض وإهبام يف معاني 
هناك  تكون  أن  أو  واملصطلحات،  الرموز 
وظائف منزليّة كثرية، أو أنّ بعض املدرّسني 
واستعالء  برتّفع  الطالب  مع  يتعاملون 
وغطرسة، أو أّنهم يعتمدون أسلوب املواجهة 
والتحدّي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
على املدرّس أن يقوم بنشاطات من شأهنا 

خالل  من  الرياضيّات  جتاه  السلبيّة  تغيري 
خلق ظروف أثناء دروس الرياضيّات، يشعر 
فيها املتعلّمون باالطمئنان والراحة النفسيّة 
عند إجابتهم عن األسئلة أو تقدميهم أليّة 
معلومات أو القيام بالتجارب، أو حّتى عند 
ارتكاهبم أيّ خطأ. فضالً عن ذلك أنّ هذه 
تساؤالت  عن  جتيب  أن  عليها  الدروس 
تطبيقات  عن  خباصّة  املتعلّمني،  هؤالء 
الرياضيّات، ألنّ هناك كثري من املتعلّمني ال 
يفهمون الرياضيّات وال تكون حمبّبة هلم وال 
يتحمسون لتعلّمها إاّل حني يرون تطبيقاهتا 
أو يستخدموها يف حياهتم اليوميّة. أضفْ 
حنو  واالندفاع  احلماس  أنّ  ذلك،  إىل 
كان  إذا  إاّل  يتم  أن  ميكن  ال  الرياضيّات 

املدرّس نفسه متحمّساً مندفعاً.

املراجــــــع:
)1)https://cehdvision2020.umn.edu/blog/better-prepare-math-

teachers-success/

)2)https://www.homeschoolmath.net/teaching/teaching.php

)3)Department of Education and Science, Math. From 5 to 16, 

Second Ed., Her Majesty’s Stationary Office, Lonodon, 1989, p.21

)4)https://www.andrews.edu/sed/leadership_dept/webinars/

presentationdocuments/the_effective_mathematics_classrroom.pdf   

)5) National Council of Teachers of Mathematics, Principles to 

Actions, NCTM, Reston,2014, p.11. 

)6) Sinary, E. & A. Nahornick, Teaching and Learning Mathematics 

Research Series, Toronto, 2016. p.12

)7) Pelfroy,R., Open-Ended Questions for Math., University of 

Kentucky, 2000, p.2.                                         
)8( مصدر سابق، رقم )4(.
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د. علي عفيف تجور*

ظاهرة التنّمر اإللكتروني
 بين طلبة الجامعة

شـهد العـامل اتسـاعًا عظيمـًا يف العديـد مـن اجملـاالت الـيت مـا عـادت كالسـابق، 
وأصبح العامل أسـهل وأكثر تطورًا، ال سـيما يف جماالت التواصل املرئي واملسـموع، 
فقـد أصبحـت وسـائل التواصـل االجتماعـي احلديثـة سـببًا يف هنضـة العديـد 
مـن اجملتمعـات، حيـث أدت تكنولوجيـا االتصـال واملعلومـات إىل إحـداث حتـوالت 
جذريـة يف مفاهيـم االتصـال واملـكان والزمـان وكـذا الفضـاء االجتماعـي وبـدأت 

تسـيطر علـى  معظـم جمـاالت احليـاة اإلنسـانية.

* دكتوراه تربية اختصاص )تقنيات التعليم(.
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وعلى الرغم من اآلثار اإلجيابية لوسائل 
التواصل االجتماعي إال أهنا تتسم بالعديد 
على  التأثري  شديدة  السلبية  اآلثار  من 
الضوابط  غياب  ظل  يف  والفرد  اجملتمع 
الوسائل  هذه  استخدام  لتقنني  واملعايري 
للحد من انتشار الظواهر املختلفة واملؤذية 
على األفراد. وال خيفى أن شرحية الشباب 
الشرائح  أكثر  من  املراهقني  سيما  ال 
التواصل  مواقع  مع  تعاطياً  االجتماعية 
بفعل  وذلك  وتطبيقاهتا  االجتماعي 
واسع  نطاق  إتاحة  على  وقدرهتا  جاذبيتها 
من احلرية واالختيار واإلنرتنت وما شاهبها 
رؤية  على  يؤثر  ال  افرتاضي،  جمتمع  من 
تصوراهتم  على  يؤثر  بل  فحسب  الشباب 
طريقة  وعلى  اآلخرين،  وعن  ذواهتم  عن 
احنرافهم،  وأشكال  وأفكارهم  حياهتم 
الشباب  من  بعض  أعطت  الوسائل  فتلك 
والتحرش  العدوان  ممارسة  على  القدرة 
أو  احملمولة  اهلواتف  بواسطة  بأقراهنم 
أو  الدردشة  عرب  اإللكرتونية،  الرسائل 
الشتائم  تبادل  أو  بالصور  االبتزازات  حتى 
واملسبات عرب هذه املواقع بسلوكات تعرف 
مبا يسمى التنمّر اإللكرتوني والذي عُِرَفت 
تزايد  ومع  املدارس،  تالميذ  لدى  بداياته 
أدوات  ملختلف  والشباب  الطلبة  استخدام 
عرب  وتطبيقاهتا  احلديثة  التكنولوجيا 
الفضاء  عرب  التنمّر  إنتاج  أُعيد  اإلنرتنت، 
التنمّر  بني  الفروق  تُعزَى  حيث  اإللكرتوني 
املدرسي واإللكرتوني إىل خصائص اجلهاز 
املستخدمة  احلديثة  والتقنيات  اإللكرتوني 
اليت تسّهل قدرة املتنمّر على التخفي، وهو 

جاذبية  أكثر  اإللكرتوني  التنمّر  جيعل  ما 
االتصال  وسائل  مستخدمي  بني  وانتشاراً 
اإللكرتونية، إضافة إىل السهولة اليت يتم هبا 
نقل احملتوى مع ضعف التعاطف الوجداني 
الذي ينبثق من أن املتنمّر ال يرى آثار أفعاله 
 ,27AKbulut & Eristi( على الضحية
p,2011( عالوة على نقص الرقابة على 

وسائل االتصال اإللكرتونية.
مثل  اإللكرتوني  التنمّر  أشكال  وتتعدد 

)التهديد واإلهانة، انتهاك اخلصوصية، 
االستهزاء، اإلقصاء، التحرش اجلنسي... 
السليب  تأثريه  طرق  تتعدد  وبالتايل   ،) إخل 
على تكيف الطالب أكادميياً وعلى صحتهم 
اإلساءة  مظاهر  أحد  ميّثل  كما  النفسية، 
غزال،  )أبو  الرتبوي  النظام  وإىل  للطالب 

 .)275 ،2010

ومن ناحية أخرى، فإن طلبة اجلامعة هم 
املهم  فمن  وبالتايل  وأمله،  املستقبل  رجال 
اليت  الظواهر  حول  آرائهم  على  التعرف 
ميكن أن هتدده أو تعوقه. وعلى ذلك، نسعى 
بني  اإللكرتوني  التنمّر  ظاهرة  تعرّف  إىل 

الطلبة اجلامعيني. 

مفهوم التنمّر اإللكرتوني: 
 ,Tokunaga( توكيوناجا  يعّـرفه 
2010(  بأنه أي سلوك يتم عرب اإلنرتنت 

الرقمية،  أو  اإللكرتونية  اإلعالم  وسائل  أو 
خالل  من  مجاعة  أو  فرد  به  يقوم  والذي 
رسائل  يتضمن  الذي  املتكرر  االتصال 
إحلاق  هتدف  واليت  عدوانية،  أو  عدائية 
املتنمّر  هوية  تكون  وقد  باآلخرين،  األذى 
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جمهولة أو معروفة للضحية، كما قد حيدث 
التنمّر اإللكرتوني داخل املدرسة أو خارجها 

)الشناوي، 2014، 3(.
)Vanden( فاندين  يعّرف  كما 

التهديد  سلوك  بأنه  اإللكرتوني   التنمّر 
باستخدام  املستمرة  واملضايقات  اللفظي 
الربيد  اهلاتفية،  كاالتصاالت  التكنولوجيا 
الويب  عرب  النصية  والرسائل  اإللكرتوني، 

.)2015,1036,VandenBos(
ونعّرف التنمّر اإللكرتوني بأنه فعٌل عدائي 
يقوم به املتنمّر إلكرتونياً باستخدام التقنية 
إحلاق  بغرض  آخر  طرف  ضد  احلديثة 
الضرر به مادياً، معنوياً، اجتماعياً ونفسياً.

أشكال التنمّر اإللكرتوني:
يف  اإلنرتنت  الشبكة  استخدام  اتساع  مع 
اجملتمع  فئات  ودخول  املعامالت  خمتلف 
شكلت  املستخدمني،  قائمة  إىل  مجيعها 
بيئة اجتماعية  التواصل االجتماعي  مواقع 
افرتاضية وعلى الرغم من اآلثار اإلجيابية 
اجلوانب  من  العديد  هنالك  أن  إال  هلا، 
السلبية اليت بدأت تظهر نتيجة االستخدام 
اخلاطئ هلذه املواقع ومن هذه اجلوانب اليت 
والذي  اإللكرتوني  التنمّر  الظهور  يف  بدأت 
ومن  أشكاله،  وتعددت  الوقت  مع  تطور 

أشكال  التنمّر اإللكرتوني:
النصية  والرسائل  اهلاتفية  املكاملات   -1

من طرف معروف أو جمهول عرب اجلوال أو 
مواقع اإلنرتنت يقوم فيه بالسب أو التهديد 
أو بنشر شائعات عن طرف آخر يهدف من 
خالله إىل اإلضرار باآلخر وتشويه مسعته.

اجتماعياً  الالئقة  غري  التعليقات   -2

أو  مقال  أو  خاصة،  صورة  على  وأخالقياً 
بني  وتداوله  اإلنرتنت  على  منشور  فيديو 

أوساط اجملتمع.
3- التصوير من غري علم الطرف اآلخر 

ونشر صوره على وسائل التواصل املختلفة 
هبدف إحلاق اإليذاء به.

4- نشر مقاطع فيديو أو صور حقيقية 

أو معدلة يبدو فيها الطرف اآلخر يف وضع 
ال يرغب اآلخرون يف مشاهدته.

5- نشر شائعة أو معلومات عن الطرف 

اآلخر هبدف اإلساءة أو تشويه السمعة.
على  الشخصية  احلسابات  اخرتاق   -6

مواقع التواصل االجتماعي.
7- الدخول غري املصرح به وغري القانوني 

للشبكات هبدف اإلساءة لآلخرين.
قنوات  من خالل  واالبتزاز  التحرش   -8

التواصل اإللكرتونية املتعددة.
اإلنرتنت  مواقع  روابط  استخدام   -9

اخلداعية واليت متكن املتنمّر من نشر أخبار 
وصور غري الئقة على صفحة الضحية.

10- انتحال الشخصية، ونشر مشاركات 

إلكرتونية خمتلفة تسيء لآلخرين.
11- تسريب معلومات ال يرغب الطرف 

اآلخر مطلقاً يف اطالع أحد عليها.
اإللكرتوني  االستبعاد  أو  النبذ   -12

على  ما  شخص  يرد  ال  عندما  وحيدث 
بالسرعة  فورية  أو  إلكرتونية  رسالة 
 ,2008,  Smith & et al( املتوقعة. 
199(، )درويش، الليثي، 2017، 207(، 

)الشيخي، 2019(.
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مقارنة بن التنمّر التقليدي 
والتنمّر اإللكرتوني: 

حول  الدراسات  من  عدد  مراجعة  بعد 
واإللكرتوني  التقليدي  نوعيه  يف  التنمّر 

)مقراني، 2018، 21(، )درويش، الليثي، 
اختالفات  وجود  تبني   ،)206  ،2017

واضحة بينهما، واجلدول اآلتي يوضح أهم 
هذه الفروق. وهو من إعداد الباحث.

التنمّر اإللكرتونيالتنمّر التقليدي

حيدث يف زمان ومكان حمددين يتواجد 
فيه املتنمّر مع الضحية.

يسمح للمتنمّر مبضايقة الضحية يف أي 
وقت ويف أي مكان.

حدوده صغرية، ومن املمكن أن يعرف عنه 
أفراد قليلون فقط.

غري حمدود وينتشر بسرعة وممكن أن 
يعرف عنه شرحية واسعة من الناس.

يشمل اإليذاء اجلسدي كالضرب وسرقة 
املمتلكات.

اليشمل اإليذاء اجلسدي ولكنه قد يؤدي 
إليه.

يشرتط فيه التكرار لكي يُعترب تنمّراً.

ال يشرتط فيه التكرار، إذ أن عملية تنمّر 
واحدة عادة ما تأخذ مدى أوسع ، ويكون 
فيها تفاعل أو تأييد من أشخاص آخرين 

أيضاً.

عادة ما يرتبط بإمكانيات املتنمّر 
اجلسدية والنفسية يف احلياة الواقعية.

عادة ما يرتبط خبربة املتنمّر التكنولوجية 
وخاصة يف استخدام شبكة اإلنرتنت اليت 

تتيح له التخفي وعدم كشف هويته.

قد يكون الدافع إظهار قوة املتنمّر أمام 
اآلخرين.

قد يكون الدافع إظهار عد القدرة على 
إظهار القوة أمام اآلخرين.

ينتهي التنمّر بانتهاء فعل التنمّر، وقد 
تبقى الذكرى فقط و أثرها على الضحية 

واألفراد املتضررين.

من الصعب حتديد وقت النتهاء التنمّر، 
وذلك ألن مادة التنمّر موجودة يف مكان 

ما على اإلنرتنت، وقد تصل ألفراد 
خمتلفني يف أوقات خمتلفة.
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سبل مواجهة التنمّر اإللكرتوني:
ليست  االفرتاضية  اإلنرتنت  بيئة  إن 
أدواهتا  خالل  من  حتمل  فهي  آمنة  بيئة 
بالغة، مما  وإمكاناهتا فوائد مجة وأضراراً 
حلماية  مهارات  مستخدميها  من  يتطلب 
الذين  أولئك  من  اإللكرتونية  صفحاهتم 
ملمارسة  غفلتك  أو  ضعفك  يستغلون  قد 
جمموعة  من  بد  ال  لذا  اإللكرتوني  التنمّر 
واملهارات  باملعارف  املتعلقة  من اإلجراءات، 
هذه  ومن  اإللكرتونية  بالسالمة  املتعلقة 

االجراءات، نذكر:
مجيعها  الكمبيوتر  أجهزة  محاية   -1

بكلمة  املنقولة  واألجهزة  النقالة  واهلواتف 
مرور تتغري من حني اىل آخر.

تطبيقاتك  األمنية يف  اجلوانب  فعّْل   -2

جتعلها  وال  حساباتك  يف  كامل  وبشكل 
مفتوحة للجميع. فجميع شبكات التواصل 

االجتماعي والربيد اإللكرتوني وغريها لديها 
ومتنحك  اخلصوصية  من  تعزز  خاصية 
محاية أكرب من أن خيرتق اآلخرون حسابك 

أو يستغلّوا معلوماتك بشكل يضر بك.
تشارك  وال  خلصوصيتك  انتبه   -3

تفاصيل حياتك وحتركاتك مع اآلخرين قد 
تبدو إليك هذه األمور صغرية وال أحد يهتم 
هلا، ولكنها تعطي املتنمّر إلكرتونياً معلومات 
من  ويستطيع  حياتك،  منط  عن  هامة 
خالهلا اكتشاف مواقع ضعفك واستخدامها 

ضدك.
الدخول  تسجيل  قبل  جيداً  التفكري   -4

إىل املواقع، أو استخدام التطبيقات اليت ال 
تعرف مصدرها.

التنمّر  حياول  مستخدم  كل  حظر   -5

عليك بأي شكل من األشكال.
االجتماعية  املساندة  عن  البحث   -6
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مقرتحات ملواجهة التنمّر 
اإللكرتوني:

يف ضوء ما سبق نقرتح ما يلي:
والتوعية  اإلرشاد  زيادة  على  العمل   -1

من خماطر االستخدام اخلاطئ لإلنرتنت.
هيئة  وأعضاء  الطلبة  مشاركة   -2

التدريس يف برامج توعوية ملناقشة طبيعة 
التنمّر اإللكرتوني وكيفية معاجلته.

اجتماعيني  مرشدين  وجود  ضرورة   -3

يف  يسهم  مما  الكليات،  يف  ونفسيني 
وتقديم  الظاهرة،  هذه  من  التخفيف 

املساندة االجتماعية هلم.
4- تشجيع الطالب للمشاركة يف أنشطة 

طالبية تدعم الروابط االجتماعية.
5- إجراء املزيد من الدراسات والبحوث 

املختلفة  اجلوانب  على  الضوء  تلقي  اليت 
للتنمر بشكل عام والتنمّر اإللكرتوني بشكل 

خاص. 
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 أ.د. معمر نواف الهوارنة*

أثر التنّمر في التكّيف النفسي واالجتماعي 
لدى الطلبة

 مل يُعـدِ االهتمـام باملشـكالت الطالبيّـة ترفـًا تربويّـًا، إّنمـا هنـاك حاجـة ملحّـة 
لـدى  واالجتماعـيّ  النفسـيّ  والتكيّـف  الطالبيّـة  املشـكالت  لدراسـة  وماسّـة 
الطلبـة، وبشـكل خـاصّ يف مرحلَتـي الطفولـة واملراهقـة. فاألوضـاع االقتصاديّـة 
واالجتماعيّـة والرتبويّـة والتكنولوجيّـة املتغيّـرة إضافـة إىل األحـداث األخـرى 
املتسـارعة أدّت إىل زيـادة صعوبـة احليـاة وتعقيداهتـا، وإىل ظهـور العديـد مـن 
املشـكالت على األصعدة كاّفة، ومنها املشـكالت املتعّلقة يف سـلوكيّات الطلبة غر 

املرغوبـة الـيت حتـدث عـادة يف غيـاب الرقابـة املدرسـيّة واألسـريّة..

* دكتوراه يف الرتبية، عميد كلية الرتبية الثالثة يف درعا.
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 ومـن املشـاكل الـيت حتـدث يف اخلفـاء واليت 
تؤّثـر سـلباً علـى أبنائنـا األطفـال واملراهقني 
)االسـتقواء(  التنمّـر  سـلوك  يسـمّى  مـا 
يف  نفسـه  الطالـب  علـى  يؤثـر  والـذي 
ثـمّ  ومـن  زمالئـه  وعلـى  اجملـاالت مجيعهـا 
وقـد  عـامّ،  بشـكل  املدرسـيّ  النظـام  علـى 
يف  شـيوعاً  أكثـر  الظاهـرة  هـذه  أصبحـت 
ظـّل عصـر العوملـة واالنفجـار املعـريف ثـورة 
حيّتـم  الـذي  األمـر  واملعلومـات  االتصـاالت 
علينـا كمختصني وباحثـني ومعلّمني ومربني 

الظاهـرة. هبـذه  هنتـم  أن  أمـور  وأوليـاء 
االنتشار،  متزايدة  ظاهرة  التنمّر  يُعدّ 
النفسيّة  املشاكل  من  الكثري  عليه  وتنطوي 
اخلطورة  بالغة  والشخصيّة  واالجتماعيّة 
الضحايا،  أو  املتنمّرين  الطالب سواء  على 
إذ يشّكل التنمّر خطراً على املشاركني فيه 
البيئة  على  سلبيّة  نتائج  ذو  وهو  مجيعاً، 
واالنفعايلّ  املعريف  والنموّ  العامّة  املدرسيّة 

واالجتماعيّ للطلبة. 
والتنمّر ظاهرة موجّهة من طفل إىل آخر 
ويف  قليالً،  منه  أصغر  أو  عمره  مثل  يف 
والنتائج  أكرب،  اخلطر  يصبح  احلالة  هذه 
احلاليّة على األطفال الضحايا واملستقوين 
الضحايا  يعاني  حيث  بالغ،  أثر  ذات 
)االنسحاب(  االجتماعيّ  االنعزال  من 
وعدم  واملضايقة  واالضطهاد  والرفض 
األكادميي  األداء  وكذلك  باألمهيّة،  الشعور 
املنخفض إضافة إىل أنّ النتائج املستقبلية 
الضحايا  بعض  يتحوّل  كبري حيث  خطرها 
أمناطاً  املستقوون  يطوّر  أو  مستقوين  إىل 
من السلوك االجتماعيّ واإلجراميّ وتعاطي 

الكحول واملخدرات واستخدام السالح.

حجم ظاهرة التنمّر: 
تُعدّ ظاهرة التنمّر يف تزايد مستمرّ رغم 
والتصدّي  الظاهرة  هذه  ملخاطر  التوعية 
والبيئة  املدرسة  مستويات  على  لوقفها 
احملليّة واجملتمع بشكل عامّ. فهناك طالب 
من كّل سبعة طالب هو مستقٍو أو ضحيّة، 
ويؤّثر التنمّر على مخسة ماليني طالب يف 
الواليات  يف  واملتوسطة  األساسيّة  املرحلة 
املتحدّة األمريكيّة ويتعرّض ما نسبته )%10 
أو  لالستقواء،  العامل  أطفال  من   )%15  -
يف  لالستقواء  يتعرّضون  أفراداً  رؤوا  أّنهم 
اللفظيّة  أو  )اجلسميّة،  املختلفة  اجملاالت 
من   )%25( وأنّ  اجلنسيّة(  أو  النفسيّة  أو 

األطفال اعرتفوا بأّنهم ضحايا لالستقواء.
ويف أسرتاليا تعرّض )50%( من األطفال 
الذكور الذين ترتاوح أعمارهم )11 -15( 
يتعرّضون   )%20( حنو  وإنّ  للتنمّر.  سنة 
النفسيّة  التأثريات  من  املدى  طويلة  ملعاناة 
والسيكوسوماتيّة واألفكار االنتحاريّة جرّاء 

التنمّر عليهم. 
إنّ )30%( من الطلبة يف سنّ الدراسة يف 
إمّا مستقوون  التنمّر:  أمريكا مشاركون يف 
مثالً  اليابان  ويف  متفرّجون،  أو  أو ضحايا 
 ،)%17( وإسبانيا  أسرتاليا  ويف   )%15(
اإلسكندينافية،  الدول  يف  و)%10( 
و)20%( يف إجنلرتا وكندا بني طلبة املرحلة 

األساسيّة.
قدمية  ظاهرة   Bullying التنمّر 
زمن  منذ  مجيعها  اجملتمعات  يف  موجودة 
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بعيد، وهي موجودة يف اجملتمعات املتقدّمة 
)الصناعيّة(، وكذلك يف اجملتمعات النامية، 
من  مبّكر  عمر  يف  التنمّر  سلوك  ويبدأ 
الطفولة حتى أنّ بعضهم يراه يبدأ يف عمر 
مفهوم  بتشكيل  الطفل  يبدأ  السنتني حيث 
ويستمر  تدرجيياً  ويبدأ  لالستقواء،  أويل 
حتى يصل إىل الذروة يف املرحلة األساسية 
والسادس(،  واخلامس،  )الرابع،  املتوسطة 
يبدأ  ثم  األساسية،  املرحلة  يف  يستمر  ثم 
يكون  وقلما  الثانوية،  املرحلة  يف  باهلبوط 
حاالت  وباستثناء  اجلامعية.  املرحلة  يف 
السخرية فال يُسمع عن حوادث استقواء يف 
اجلامعات والكليات، بالرغم من أننا نسمع 
حاالت استقواء بني األزواج حيث يستقوي 
الزوج على زوجته، أو تستقوي الزوجة على 
زوجها، كما أن بعض بيئات العمل قد يتوفر 

فيها بعض أشكال التنمّر. 

البيئة  من  مكتسب  سلوك  هو  والتنمّر 
سلوك  وهو  الشخص،  فيها  يوجد  اليت 
خطر على األطراف املشاركني فيه مجيعاً، 
النفسي  األذى  قوي  طرف  ميارس  وفيه 
واجلسدي واجلنسي جتاه فرد أضعف منه 
العقلية. وأنه من  أو  القدرات اجلسمية  يف 
لدى  العقالنية  غري  الفكرة  نزيل  أن  املهم 
الكثري من الناس اليت ترى يف التنمّر سلوكاً 
دون  تلقائياً  وينتهي  األطفال،  بني  طبيعياً 

تدخل من أحد.

أشكال التنمّر: 
للتنمّر ميكن عرضها  هناك أشكال عدّة 

كما يلي: 
والصفع،  كالضرب  اجلسميّ:  التنمّر 
أو  والقرص  والعرقلة،  والرفس  والقرص، 
على  إجباره  أو  السحب،  أو  أرضاً  اإليقاع 
فعل شيء،  وقد يكون هلذا النوع من التنمّر 

آثار قصرية وطويلة املدى.
النعوت،  يشمل  ما  وهو  اللفظيّ:  التنمّر 
والتجريح،  والرتهيب،  واإلهانة،  والتلقيب، 
أو  واللعن،  والشتم  والسبّ  والتهديد، 
التهديد، أو التعنيف أو اإلشاعات الكاذبة، 

أو إعطاء ألقاب ومسمّيات مُعيبة للفرد.
التنمّر اجلنسيّ: استخدام أمساء جنسيّة 
وينادي هبا، أو كلمات قذرة أو ملس، أو هتديد 
باملمارسة، أو القيام بأعمال مؤذية أو مهينة 
جنسيّاً للشخص اآلخر، مثل تعابري مهينة، 
غري  جنسيّ  معنى  ذات  جسديّة  وحركات 
إباحيّة،  وصور  جنسيّة،  واقرتاحات  الئق، 

وهو غالباً ما يبدأ يف سنّ املراهقة.
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املضايقة  والنفسيّ:  العاطفيّ  التنمّر 
من  والرفض  واإلذالل  والتخويف  والتهديد 

اجلماعة. 
منع  االجتماعيّة:  العالقات  يف  التنمّر 
األنشطة  بعض  من ممارسة  األفراد  بعض 
نشر  أو  صداقاهتم  رفض  أو  بإقصائهم 

شائعات عن اآلخرين. 
التنمّر على املمتلكات: أخذ أشياء اآلخرين 
أو  إرجاعها  عدم  أو  عنهم  فيها  والتصرّف 

إتالفها. 
التنمّر العرقيّ: وهو التنمّر على عرق أو 
دين أو لون أو جنس الشخص اآلخر، وقد 
أنواع  ليشمل  التنمّر  من  النوع  هذا  يصل 
التنمّر املذكورة أعاله واصالً إىل حدّ القتل.

األشكال  هذه  إنّ  القول  من  بدّ  ال  وهنا 
السابقة قد ترتبط معاً، فقد يرتبط الشكل 
أو  االجتماعيّ  مع  اجلسديّ  مع  اللفظيّ 

غريها. 
كما ميكن أن يكون التنمّر اليوم أكثر تطوّراً 
من خالل الوسائل احلديثة كاإلنرتنت مثل: 
إرسال رسالة عن طريق الربيد اإللكرتوني، 
على  إشاعات  نشر  أو  اخللويّ  اهلاتف  أو 
مساحة  يعطي  وهذا  اإلنرتنت،  صفحات 

إضافيّة للتنمّر.  

ما هو التنمّر اإللكرتونيّ عرب 
اإلنرتنت؟

يتضمّن التنمّر عرب اإلنرتنت نشر أو إرسال 
رسائل إلكرتونيّة )أحياناً دون ذكر االسم(، 
ومقاطع  وصور  نصوص  من  ذلك  يف  مبا 
نشر  أو  هتديد  أو  مضايقة  هبدف  فيديو، 

عرب جمموعة  آخر  على شخص  الشائعات 
متنوّعة من املنصّات الرقميّة مثل الشبكات 
االجتماعيّة على اإلنرتنت وغرف الدردشة 

واملدوّنات والرسائل الفوريّة والنصيّة.

ما سبب مشاركة األطفال يف التنمّر 
عرب اإلنرتنت؟

على  التنمّر  وراء  الدافع  يكون  غالباً ما 
اإلنرتنت هو الغضب أو االنتقام أو اإلحباط. 
هو  الدافع  يكون  األحيان،  من  كثري  ويف 
الشعور باحلاجة إىل الرتفيه أو باالهتمام أو 
بامللل بسبب وجود وقت فراغ كبري وإشراف 
الدوافع  أنّ  ومبا  الوالدين.  من  حمدود 
ختتلف، فاحللول واالقرتاحات لالستجابات 

ختتلف أيضاً لكّل حالة.

عالمات تدل على أن طفلك رمبا 
يكون ضحية للتنمّر عرب اإلنرتنت:

استخدامه لألجهزة   يف  جذريّ  تغيّر    •
)زيادة أو نقصان مفاجئ(.

املواقف  من  العديد  بتجنّب  • يبدأ 
االجتماعيّة.

وفقدان  الشديد  احلزن  عليه  • يبدو 
االهتمام واالنعزال عن الناس واألنشطة.

يكون  عندما  شاشته  بإخفاء  • يبدأ 
اآلخرون قريبني منه.

•  إغالق حسابات الشبكات االجتماعيّة 
فجأة أو إنشاء حسابات جديدة.

للتنمّر أشكاالً كثرية،  أنّ  من هنا نالحظ 
فيها  حيدث  اليت  البيئة  على  ويعتمد 
حتدث  التنمّر  أشكال  فبعض  السلوك، 
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يف  أو   School Bullying املدرسة  يف 
بيئة  يف  حيدث  وبعضها  اإلصالح،  مراكز 
كما   ،Workplace Bullying العمل 
أنّ بعض أشكاله ال حتتاج إىل التكرار لكي 
اجلنسيّ.  التنمّر  استقواء خاصّة يف  تكون 
آخر،  إىل  بلد  تنمّر من  كلمة  هذا وختتلف 
مهمّاً يف  الثقافيّة دوراً  الفروق  حيث تؤدي 
تعريف املفهوم وأشكاله والنظر إليه، إضافة 
إىل أنّ نظام املدارس خمتلف وكذلك دخول 
أدوات قياس  الطلبة الصفّ األول، وكذلك 
وتقدير التنمّر خمتلفة، فهي تارة ترشيحات 
األقران، أو تقارير املعلّمني ومالحظاهتم أو 
االستبيانات أو التقارير الذاتيّة، كما ختتلف 
الطفل  فيها  يتعرّض  اليت  للفرتة  النظرة 
شهر  آخر  أو  شهرين  آخر  هي  هل  للتنمّر 

وكم مرّة يف األسبوع وهكذا.  

خصائص املتنمّر )املستقوي - 
اجلاني(: 

للمتنمّر  اخلصائص  من  العديد  هناك 
منها ما يلي:

1- القوّة بسبب العمر، اجلنس، احلجم.

يف  لّذة  جيد  فاملُتنمِّر  األذى،  تعمّد   -2

توبيخ الضحيّة أو السيطرة عليها.
3- الفرتة واستمرار التنمّر ومعاودته على 

فرتات طويلة. 

اآلثار اليت يرتكها التنمّر على 
املتنمّر )املستقوي - اجلاني(:  

ونفسيّة  واجتماعيّة  صحيّة  آثار  للتنّمر 
خطرية على املتنمّر نذكر منها: 

1- تعاطي الكحول واملخدّرات.

إيذاء  عند  بالذنب  الشعور  عدم   -2

اآلخرين.
3- اإلجرام يف املستقبل. 

عالمات تعرّض الطفل للتنمّر:
والعالمات  اإلشارات  من  العديد  هناك 
واليت  املعلّمون  أو  األهل  يالحظها  قد  اليت 
تدّلهم على أنّ هذا الطفل يتعرّض للتنمّر، 
املناسبة  اخلطوات  اختاذ  على  وتساعدهم 

لعالج األمر، ومنها ما يلي:
عدوانيّ  لشخص  الطفل  حتوّل   -1

وافتعاله للشجارات.
2-  الرتاجع األكادمييّ.

من  استبعاده  يتمّ  أو  الوحدة،   -3

جمموعات الصداقة يف املدرسة.
يف  األمان  عدم  أو  باخلوف  الشعور   -4

املدرسة.
الصفيّة،  للمشاركة  االستعداد  عدم   -5

والتعرّض الستهزاء وسخرية اآلخرين.
واألكل،  النوم  أمناط  يف  التغيّر   -6

والدموع املتكرّرة.
7- وجود الكدمات غري املربّرة واخلدوش.

جلبها  أو  اخلاصّة  املمتلكات  فقدان   -8

للمنزل بصورة مدمَّرة.
9- سرقة املال من املنزل.

10- الرتدّد يف استعمال اإلنرتنت، وهذا 

يف حال التعرّض للتسلّط اإللكرتونيّ.
عند  واضح  بشكل  االضطراب   -11

واّللجوء  احلاسوب،  أو  اهلاتف  استخدام 
عند  األجهزة  إغالق  أو  اهلاتف  إلخفاء 
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دخول أحد إىل الغرفة.
12- قضاء ساعات طويلة على اإلنرتنت 

واالتصاالت  والربيد  الرسائل  وتلّقي 
املشبوهة.

خصائص املتنمر)الضحية(: 
التنمّر  موقف  يف  للضحيّة  كذلك 

خصائص وهي:
سريعة  فالضحيّة  السقوط،  قابلية   -1

االخنداع، وال تستطيع الدفاع عن نفسها.
تشعر  فالضحيّة  الدعم،  غياب   -2

بالعزلة والضعف. 
كما تتصف الضحايا بأهنا متلك تقديراً 
ذاتيّاً منخفضاً، وعدداً قليالً من األصدقاء، 
وفشل  وقلق  وسلبيّة  بالفشل،  وإحساساً 
ومعظمهم  بالنفس،  ثقة  وفقدان  وضعف 
جيعلهم  ممّا  أقراهنم،  من  جسديّاً  أضعف 
خيشون  كما  واإلمهال،  بالوحدة  يشعرون 
قدرهتم  يعيق  ممّا  املدرسة  إىل  الذهاب 
يرتاوح  دراسيّاً  أداءً  وخيلق  الرتكيز،  على 
الدائم  الوجود  مع  والضعف  التهميش  بني 
باالفتقار  يشعرهم  ممّا  بالعنف  للتهديد 
إىل األمان، األمر الذي ينتج عنه األعراض 

البدنيّة والنفسيّة لديهم. 

اآلثار اليت يرتكها التنمّر يف 
الضحايا:

ونفسيّة  واجتماعيّة  صحيّة  آثار  للتنمّر 
خطرية على الضحايا، نذكر منها ما يلي: 

1- ارتفاع نسب تعرّضهم لالكتئاب والقلق 

واالنتحار، واضطرابات نفسيّة أخرى.

املدرسة  إىل  أسلحة  محل  حماولة   -2

هبدف الدفاع عن النفس.
الشعور  بسبب  املدرسة  عن  التغيّب   -3

بعدم األمان.
4- ضعف التقدير الذاتيّ لدى الضحايا.

على  السيطرة  على  القدرة  عدم   -5

النفس يف أثناء الغضب وبالتايل ينجم عليه 
سلوك تدمري الذات.

األعراض  ببعض  اإلصابة  احتمال   -6

وآالم  كالصداع  األسباب  جمهولة  املرضيّة 
املعدة ... إخل.

7- إن التعرّض للتنمّر يؤّثر بشكل سليبّ 

الذي  األمر  النموّ االجتماعيّ وهو  كبري يف 
قد يؤدّي هبؤالء إىل العزلة االجتماعيّة.

كيف يؤّثر التنمّر يف الطفل الذي 
يشاهد حادثة التنمّر؟

 حني يشاهد الطفل أفعال التنمّر واإليذاء 
بشكل مستمرّ، ويشعر بالعجز أمام ما يراه، 

فإّنه قد يواجه:
1- شعوراً شديداً بالذنب.

عاجز  ولكنّه  موجود  بأّنه  إحساساً   -2

عن فعل شيء، ويف احلاالت القاسية ميكن 
أن يسبّب ذلك حدوث صدمة له.

قد  أّنه  من  واخلوف  بالقلق  شعوراً   -3

يصبح الضحية التالية.

ملاذا ال يتدخّل األطفال الذين 
يشهدون واقعة التنمّر؟

يتمّ  تدخّل  أفضل  بأنّ  األحباث  تُظهر 
الذين  األطفال  من  يكون  التنمّر  لوقف 
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ولكنّ  الكبار،  من  وليس  الواقعة،  يشهدون 
يف معظم احلاالت ال يتدخّل هؤالء الشهود 

ألّنهم:
1- يعتقدون أنّ طفالً آخر سوف يتدخّل.

أن  أو  لإليذاء  تعرّضهم  من  2- خيافون 

يكونوا غري حمبوبني.
أصدقاء  من  يكونوا  أن  خيافون   -3

املعتدي، حّتى لو كانوا ال حيبون ما يفعله.
الذي  بالطفل  صداقة  تربطهم  ال   -4

يتعرّض للتنمّر.

أسباب التنمّر عند األطفال 
واملراهقن:

ال أحد يُولَد متنمّراً، ولكن ميكن أليّ طفل 
ظّل  يف  وميارسه  التنمّر  سلوك  يتعلّم  أن 
العامّة  ظروف معينة. ميكن بيان األسباب 
اليت تقف وراء سلوك التنمّر لدى األطفال 

واملراهقني مبا يلي:

1ـ العوامل الشخصيّة: 
هناك دوافع خمتلفة لسلوك التنمّر، فقد 
عن  يصدر  سلوكاً  أو  طائشاً  تصرّفاً  يكون 
الفرد عند شعوره بامللل، كما أّنه قد يكون 
سلوك  ممارسِي  إدراك  عدم  يف  السبب 
التنمّر وجود خطأ يف ممارسة هذا السلوك 
أنّ  يعتقدون  ألّنهم  أو  األفراد،  بعض  ضدّ 
ذلك،  يستحقّ  عليه  يُستقوَى  الذي  الطفل 
أطفال  لدى  التنمّر  سلوك  يكون  قد  كما 
آخرين مؤشّراً على قلقهم، أو عدم سعادهتم 
يف  للتنمّر  ضحايا  وقوعهم  أو  بيوهتم،  يف 

السابق.                   

االنفعاليّة  اخلصائصّ  أنّ  إىل  إضافة 
املهارات  وبعض  اخلجل،  مثل  للضحية 
جتعله  قد  األصدقاء  وقلّة  االجتماعيّة 

عرضة للتنمّر.

2ـ العوامل النفسيّة:
الغرائز  على  أساساً  مبنيّة  وهذه 
والعواطف والعقد النفسيّة واإلحباط والقلق 
واالكتئاب، فالغرائز هي استعدادات فطريّة 
نفسيّة جسميّة تدفع الفرد إىل إدراك بعض 
الفرد  يشعر  وأن  معيّن،  نوع  من  األشياء 
الشيء،  لذلك  إدراكه  عند  خاصّ  بانفعال 
وعندما  خاصّاً،  سلوكاً  حنوها  يسلك  وأن 
يف  باإلحباط  املراهق  أو  الطفل  يشعر 
املدرسة مثالً عندما يكون مُهمَالً وال جيد 
االهتمام  وعدم  وبشخصيّته  به  اهتماماً 
بقدراته وميوله، فإنّ ذلك يوّلد لديه الشعور 
عوائق  لوجود  واالنفعال  والتوتر  بالغضب 
يؤدّي  ما  أهدافه  حتقيق  وبني  بينه  حتول 
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سواء  والتنمّر،  العنف  سلوك  ممارسة  إىل 
بأنّ  لشعوره  ذاته  على  أو  اآلخرين،  على 
ذلك يفرغ ضغوطه وتوتراته، كما أنّ األسرة 
على  احلصول  الطالب  من  تطلب  اليت 
التحصيل يفوق قدراته  مستوى مرتفع من 
للطالب  القلق  هذا  يسبّب  قد  وإمكاناته، 
االكتئاب،  إىل  بالنهاية  ذلك  كّل  يؤدّي  وقد 
وتفريغ هذه االنفعاالت من خالل ممارسة 
سلوك التنمّر. وتظهر العوامل النفسيّة من 

خالل ما يلي:
يف  والتجاهل  باإلمهال  الشعور    -1

املنزل، أو وجود عالقة سيّئة مع األبوين.
2- الشعور بالضعف والعجز يف حياهتم، 

فحني يتم تضييق اخلناق على الطفل بشكل 
عن  يبحث  األحيان  بعض  يف  فإّنه  كبري، 
طرق أخرى للحصول على القوّة وممارسة 

السيطرة على اآلخرين.
االهتمام جلذب  عن  والبحث  الغرية   -3

االنتباه.
4- االفتقار إىل الشعور باألمان النفسيّ 

والعاطفيّ. 

3ـ العوامل االجتماعيّة: 
وتتمّثل بكل الظروف احمليطة بالفرد من 
احملليّ  واجملتمع  السكينّ  واحمليط  األسرة 
فضالً  اإلعالم  ووسائل  األقران  ومجاعة 
عن بيئة املدرسة، ففي نطاق األسرة ترتاوح 
الذي  العنف  بني  ما  لألبناء  اآلباء  معاملة 
قد يصل إىل حدّ اإلرهاب، والتدليل الذي 
الغارب،  على  احلبل  ترك  حدّ  يبلغ  قد 
فالعنف يوّلد العنف، كذلك غياب األب عن 

األسرة ووجود أمّ مُكتئبة أو مشاكل الطالق 
والعنف  األبناء،  على  وأثرها  الزوجني  بني 
األسريّ الذي قد يسود يف بعض األسر، كّل 
لتوليد  بيئة خصبة  تكون  قد  العوامل  هذه 

العنف والتنمّر عند األبناء.
وقد تكون الظروف االجتماعيّة مثل تدّني 
دخل األسرة وأميّة اآلباء واألمهات وظروف 
احلرمان والقهر النفسيّ واإلحباط من أهمّ 
ممارسة  إىل  الطالب  تدفع  اليت  العوامل 
يكون  إذ  املدرسة،  داخل  التنمّر  سلوك 

الطالب غري متوافق مع حميطه اخلارجيّ.
كما أنّ تسخري وسائل اإلعالم للمصلحة 
التلفزيونيّة  الربامج  وتنفيذ  اخلاصّة، 
نتائجها،  النظر عن  بغضّ  بأشكال جتاريّة 
والطرق اليت تنّفذ فيها، كّل ذلك قد يؤدّي 
وال  والتنمّر،  العنف  سلوك  انتشار  إىل 
نغفل أنّ وسائل اإلعالم هلا تأثري يف جنوح 
واملسلسالت  الربامج  خالل  من  األحداث، 
وأفالم  التلفاز  يعرضها  اليت  واألفالم 
أو  لألطفال  املخصّصة  سواء  السينما 
السلوك  يف  مباشر  تأثري  فلها  للمراهقني، 
تستثري  إذ  واملراهق،  للطفل  االجتماعيّ 
خياله، وتدفعه يف بعض األحيان إىل تقمّص 
ما  خصوصاً  يشاهدها  اليت  الشخصيّات 
والعنف.  واحلركة  باملغامرات  منها  اتصل 
ما  خالل  من  االجتماعيّة  العوامل  وتظهر 

يلي:
أنّ  تعلّم  عن  نتجت  سابقة  جتارب   -1

التنمّر يؤدّي لتحقيق الرغبات.
احلقيقيّ  السيء  باألثر  الوعي  عدم   -2

للتنمّر على الضحية.
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3- أغلب األطفال الذين ميارسون التنمّر 

هم نفسهم مّتت ممارسة التنمّر عليهم من 
قبل.

من  جزءاً  األطفال  هؤالء  يكون  أن   -4

من  جملموعة  االنضمام  طريق  عن  اتفاق، 
املتنمّرين طلباً للشهرة أو اإلحساس بالتقبّل 

من اآلخرين، أو لتجنّب تعرّضهم للتنمّر.
والتنمّر يف  العدوانيّة  وتعلّم  اكتساب   -5

وسائل  من خالل  أو  املدرسة  يف  أو  املنزل 
اإلعالم.

للتنشئة  أنّ  الدراسات  أظهرت  ولقد 
األسريّة دوراً يف ارتفاع نسبة العنف والتنمّر 
األسباب  وهذه  املدارس،  يف  األقران  بني 
تكمن يف طريقة تربية األهل ألطفاهلم، مثل 
التذبذب يف اختاذ القرارات وعدم االتفاق 
والعقاب بني  الثواب  على أسلوب معيّن يف 
على  اختالف  إىل  يؤدّي  ممّا  الوالدين، 
أطفال  عنه  وينتج  املنزل،  يف  القوانني 
أنّ  املدارس،  كما  أقراهنم يف  متنمّرون مع 
األطفال  عقاب  وعدم  الرتبية  يف  التساهل 
عنيفة  سلوكيّات  إىل  يؤدّي  أخطائهم  على 

من قبل األطفال يف املدارس.

4ـ العوامل املدرسيّة: 
وتشمل السياسة الرتبويّة وثقافة املدرسة 
ودور  املدرسة  يف  والرفاق  املاديّ  واحمليط 
وغياب  والعقاب  بالطالب  وعالقته  املعلّم 
ميارسه  الذي  فالعنف  املختصّة،  اللجان 
املعلّم على الطلبة مهما كان نوعه، لن يقف 
عند حدود إذا كان الطالب مُذعناً له، فال 
مؤّقت  الظاهريّ  اإلذعان  أنّ  يدرك  أن  بدّ 

ليكون  وينتشر  كراهية،  طيّاته  بني  حيمل 
الصفّ  طلبة  بني  له  مضادّاً  عامّاً  رأياً 
واملدرسة، ومن احملتمل أن يصل إىل درجة 
التنمّر املضادّ سواء املباشر أو غري املباشر، 
وقد تكون املمارسات االستفزازيّة اخلاطئة 
التحصيل  وضعف  املعلّمني  بعض  من 
جلماعة  السليبّ  والتأثري  للطالب  الدراسيّ 
الطلبة  قبل  من  واالستهتار  واملزاج  الرفاق 
غري  والنفسيّة  الشخصيّة  واخلصائص 
السويّة وضعف العالقة بني املدرسة واألهل 
واملعيشيّة  األسريّة  والعوامل  والظروف 
كون  أو  املعلّم  شخصيّة  وضعف  للطالب 
أسلوبه دكتاتوريّاً والتمييز بني الطلبة وعدم 
إملام املعلّم باملادّة املدرسيّة، كّل هذه العوامل 
قد تساعد على تقوية وإظهار سلوك التنمّر 
من قبل بعض الطلبة.                              

كما أنّ العالقة املتوترة والتغيّرات املفاجئة 
والقمع  والكبت  واإلحباط  املدرسة  داخل 
للطلبة واملناخ الرتبويّ الذي يتمّثل يف عدم 
وضوح األنظمة املدرسيّة يف تعليماهتا ومبنى 
بالطالّب.  الصفوف  واكتظاظ  املدرسة 
هذه  كل  الفعّال،  غري  التدريس  وأسلوب 
تؤدي إىل اإلحباط، ما يدفعهم  عوامل قد 
للقيام مبشكالت سلوكية يظهر بعضها على 
شكل تنمر، وال ننسى هنا من هذا املقام أن 
نتحدّث عن مجاعة الرفاق واليت قد تؤدّي 
التنمّري  السلوك  إثارة  على  متعددة  أدواراً 
على  األطفال  بعض  تقوّي  فقد  تعزيزه،  أو 
غريهم من األطفال استجابة لضغط مجاعة 
وهذا  شعبيّة،  كسب  أجل  ومن  األقران، 
يظهر جليّاً يف مرحلة املراهقة، حيث يعتمد 
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املراهق يف تقديره لذاته وإظهار قدراته من 
خالل مجاعة األقران اليت تؤدّي دوراً كبرياً 

يف النموّ االجتماعيّ للمراهق.

5ـ أسباب مرتبطة باإلعالم 
والتكنولوجيا:

على  عادةً  اإللكرتونيّة  األلعاب  تعتمد 
مفاهيم مثل القوّة اخلارقة وسحق اخلصوم 
أعلى  لتحصيل  كاّفة  األساليب  واستخدام 
تربويّ،  هدف  أيّ  دون  واالنتصار  النقاط 
لذلك جند األطفال املدمنني على هذا النوع 
مبا  اليوميّة  احلياة  يعتربون  األلعاب،  من 
فيها احلياة املدرسيّة امتداداً هلذه األلعاب، 
بني  أو  مدارسهم  يف  حياهتم  فيمارسون 
نفسها،  بالكيفيّة  هبم  واحمليطني  معارفهم 
يدمنون  األبناء  ترك  خطورة  تكمن  وهنا 
ألعاب العنف، لذلك ينبغي على األسرة عدم 
األلعاب  هذه  على  األبناء  بتقوقع  السماح 
والسعي للحدّ من ألعاب العنف، كما ينبغي 
تلك  انتشار  ومتنع  تتدخّل  أن  الدولة  على 
ألّنها  القانون  بسلطة  ولو  املُخيفة  األلعاب 

بسيط  وبتعليل  هبم،  وتفتك  األبناء  تدمّر 
ملا يُعرض يف التلفاز من أفالم، سواء كانت 
تزايد  نالحظ  الصغار،  أو  للكبار  موجّهة 
واالستهانة  اهلمجيّ  والقتل  العنف  مشاهد 
اآلونة  يف  كبري  بشكل  البشريّة  بالنفس 
هذا  أحد خطورة  على  وال خيفى  األخرية، 
األمر خصوصاً إذا استحضرنا ميل الطفل 
إىل تصديق هذه األمور وميله الفطريّ إىل 

التقليد وإعادة اإلنتاج.

أساليب التخفيف من التنمّر ودور 
املعاجل النفسي:

ويظهر دور املعاجل النفسي فيما يأتي:
واملعتدى  املتنمرين  سلوكيات  متابعة   -1

أولياء  إبالغ  حلني  املدرسة  يف  عليهم 
حول  املالحظات  تسجيل  ثم  أمورهم، 
سلوكهم يف املنزل واملدرسة ويف أثناء وبعد 

فرتة العالج. 
عليهم  واملتنمَّر  املتنمّرين  حتديد   -2

داخل الصفوف الدراسيّة.
3- معاجلة التنمّر بناءً على األسباب اليت 
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أدّت لوجوده عند الطفل من خالل التواصل 
مع األهل.

كبرياً  دوراً  يؤدّي  النفسيّ  املعاجل   -4

خالل  من  وذلك  التنمّر،  ظاهرة  عالج  يف 
إىل  أدّت  اليت  األسباب  ملعظم  معرفته 
من  لإلساءة  تعرّضه  أو  املتنمّر  عدوانيّة 
التواصل  طرق  على  تدريبه  ثمّ  ومن  غريه، 

االجتماعيّة السلميّة.
5- توفري بيئة أسريّة آمنة.

عن  واآلباء  األبناء  بني  الصلة  توثيق   -6

لألبناء  واالتصاالت  احلوار  تدعيم  طريق 
دون مقاطعتهم.

اليت  ملشاكله  والديه  الطفل  مشاركة   -7

يتعرّض هلا.
8- منح األطفال املُعتدى عليهم درجة من 

االستقالليّة الذاتيّة يف خمتلف أمور احلياة.

غري  مرنة  بشخصيّة  املعلّمني  حتلّي   -9

الغرف  يف  تواجدهم  أثناء  يف  متسلّطة 
الصفيّة.

امللقاة  املهام  من  جمموعة  وتوجد   -10

على عاتق املعاجل النفسيّ للحدّ والتخفيف 
من ظاهرة التنمّر املدرسيّ، منها: 

هلؤالء  اإلرشاديّة  املقابالت  تكثيف   
الطالّب ملعرفة أسباب املشكلة والعمل على 

تالفيها.
  توجيه الطالّب وتوعيتهم ملفهوم التنمّر 
إحلاق  لتجنّب  وأسبابه  ومظاهره  وأشكاله 
من خالل حصص  وذلك  باآلخرين،  األذى 
الفرديّة  واملقابالت  اجلمعيّ  التوجيه 

ومقابالت أولياء التالميذ.
 الرتكيز على الربامج الوقائيّة للحدّ من 

التنمّر.
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د. م. يعرب نبهان*

كيف تخطط مدن المستقبل؟

أدركـت خمتلـف بلـدان العـامل وتكتالتـه اإلقليميـة منـذ أواخـر السـتينات أمهية 
تقنيـات علـوم الفضـاء، ودخلـت كثـر من الدول هذا اجملال لكي تشـارك يف جمال 
لألغـراض  الفضـاء  اسـتخدامات  برامـج  مـن  واالقتصاديـة  العلميـة  االسـتفادة 
السـلمية، حيـث إن هنـاك الكثـر مـن الفوائـد العلميـة املباشـرة وغـر املباشـرة، 
مثـل إدخـال الكثـر مـن التحسـينات علـى دراسـة املـوارد الطبيعيـة واألرصـاد 
وعلـوم املنـاخ وتقنيـة االتصاالت والبـث اإلذاعي والتلفاز وأنظمـة حتديد املواقع 
العاملي  وزيـادة درجـة الدقـة واألمـان للمالحـة البحريـة واجلويـة، باإلضافة إىل 

اسـتحداث وتطويـر صناعـات تسـاهم يف أمـن ورفاهيـة الشـعوب.

* باحث سوري حيمل شهادة دكتوراه يف هندسة الليزر من بريطانيا.
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ق إحدى  بعد  عن  االستشعار  تقنية  وتعد 
الفضاء،  علوم  يف  الرئيسة  التقنيات  أهم 
فضائية  صور  التقنية  تلك  توفر  حيث 
ملتقطة بأطياف خمتلفة وذات دقة وضوح 
عالية ملساحات شاسعة من األراضي بصفة 
املعلومات  توفري  يف  يساهم  مما  دورية، 
اليت تساعد يف إجراء األحباث والدراسات 
اخلاصة حبماية البيئة والكشف عن املوارد 
العمراني  النطاق  وختطيط  الطبيعية 
من  وغريها  الزراعية  احملاصيل  ومراقبة 

اجملاالت احليوية التنموية.
املعلومات  نظم  تقنية  أعطت  كما 
املعلومات  لقواعد  آخر  بُعداً  اجلغرافية 
الرقمية من حيث الربط املكاني للمعلومة، 
بعد  عن  االستشعار  تقنية  من  واالستفادة 
واليت أصبحت أحد املصادر األساسية لبناء 
ختطيط  ويعد  اجلغرافية.  املعلومات  نظم 
اليت  احليوية  أحد اجملاالت  املستقبل  مدن 
تتطلب االستفادة من تلك التقنيات يف توفري 
املعلومات واخلرائط احملدثة دورياً لتوضيح 
اخلدمات  وتوزيع  للمدينة  الشاملة  الرؤية 
استخدامات  وبيان  كافة  بتصنيفاهتا 
األراضي ودراسة التغريات واليت تساهم يف 
النطق  وحتديد  للمدينة  األمثل  التخطيط 
املستقبلية  املتطلبات  يواكب  مبا  العمرانية 
التقنيات من دقة  ملا توفره هذه  هلا، نظراً 
املعلومة وسرعة التنفيذ وخفض التكاليف.

أواًل : االستشعار عن بعد
يعد االستشعار عن بعد أحدث التقنيات 
الصور  وحتليل  مبعاجلة  ختتص  اليت 

أقمار  امللتقطة ملناطق من األرض بواسطة 
وذلك  الغرض،  هلذا  خمصصة  اصطناعية 
البيئة  ومشاكل  الطبيعية  املوارد  لدراسة 
وغريها، وتتميز هذه التقنية بتوفري الرؤية 
التمييزية  والقدرة  األرض  لسطح  الشاملة 
التصوير  توفري  وكذلك  والطيفية،  املكانية 
املطلوبة،  للمناطق  واملتزامن  الدوري 
مقارنة  تكلفتها  اخنفاض  إىل  باإلضافة 
بالوسائل التقليدية املعروفة كالصور اجلوية 

أو احلصر احلقلي.

- خصائص تقنية االستشعار عن 
بعد

بأهنا  بعد  عن  االستشعار  تقنية  تُعرّف 
معينة  خواص  أو  معلومات  على  احلصول 
األرض  سطح  على  الظواهر  بعض  عن 
أو  االحتكاك،  دون  بعيدة  مسافة  من 
مباشرة،  به  االتصال  أو  اهلدف،  ملس 
وتسجيل  التقاط  أجهزة  باستخدام  وذلك 
احملمولة  الكهرومغناطيسية  اإلشعاعات 
على األقمار االصطناعية ثم التعّرف على 
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اهلدف باالستعانة بأجهزة ووسائل املعاجلة 
والتحليل للصور الفضائية.

نشأة وتطور االستشعار عن بعد
بدأت تقنية االستشعار عن بعد باستخدام 
باستخدام  التفكري  بدأ  ثم  اجلوية  الصور 
الصور الفضائية وذلك للحصول على صور 
أكرب وأمشل لسطح األرض حيث مت إطالق 
األقمار االصطناعية األكثر تعقيداً وتغطي 
أجهزة  حتمل  ألهنا  وذلك  أدق  معلومات 

ولواقط )حساسات( استشعار متطورة.
أول  إطالق  مت  1972م  عام  ففي 
بدراسة  خيتص  أمريكي  اصطناعي  قمر 
املوارد  تقنية  بأقمار  وسُميت  األرض 
األرضية وتسمى أيضاً الندسات -3،2،1  
يسمى  ما  -1.2.3( وهو   Landsat(
أيضاً  هناك  أن  كما  منها،  األول  باجليل 
استُخدمت  مهمة  اصطناعية  أقمار  ثالثة 
وهي  بعد  عن  االستشعار  تطبيقات  يف 
سكاي الب يف عام 1973م والقمر هاكم 

)Hcmm( الذي أُطلق يف عام 1978م.
توالت  والتسعينيات  الثمانينيات  ويف 
األقمار  من  الثاني  اجليل  انطالقات 
بعد،  عن  لالستشعار  االصطناعية 
 7  ،5  ،4  - الندسات  انطلقت  حيث 
حتمل  واليت   ) 4.5.7-Landsat(
اجليل  من  تعقيداً  أكثر  استشعار  أجهـزة 
أطلقت  كذلك   ،)TM,ETM( مثل  األول 
فرنسا أول قمر يف عام 1986م من سلسلة 
حتمل  سبوت )SPOT( واليت  أقمار 
الندسات،  أقمار  تضاهي  منفردة  مميزات 

جريس  الياباني  القمر  إطالق  ذلك  تال  ثم 
)JERS-1( الذي أُطلق يف عام 1992م، 
آي  اهلنديان  القمران  ذلك  بعد  أُطلق  كما 
1991م  عام  إس )1D,1C-IRS( يف  أر 
إي  األوروبي  القمر  وأُطلق  1995م،  و 
وقام  1995م،  عام   )1-ERS( إس  أر 
القمر  بإطالق  1996م  عام  يف  الكنديون 
استخدم  كما   ،RADARSAT رادارسات
لتثبيت  تستخدم  منصة  الفضائي  املكوك 
الرادار  وأجهزة  الكامريات  من  عدة  أنواع 
اآلن  وأصبح  1981م.  عام  منذ  وذلك 
من  على  املعلومات  احلصول  باإلمكان 
تصل  اليت  احلديثة  االصطناعية  األقمار 
واليت  واحد  مرت  إىل  املكانية  قوة وضوحها 
إيكونوس  واملسماة  1999م،  عام  أُطلقت 

)IKONOS( األمريكية الصنع.

تطبيقات االستشعار عن بعد
العلمي  األساس  الفضائية  الصور  توّفر 
اخلرائط  أنواع  لوضع  الدقيق  والتطبيقي 
لتنفيذ املشاريع  والبيانات الالزمة مجيعها 
زمن  يف  واإلقليمي  الوطين  املستوى  على 
حتتاجه  ما  هو  وهذا  قياسيَني،  وتكاليف 
العصر  هذا  يف  وخاصة  التنمية،  خطط 
أن  واملاُلحظ  التطور،  بسرعة  متيز  الذي 
االستفادة  ميكنها  العامل  يف  الدول  معظم 
من تطبيقات تقنية االستشعار عن بعد يف 

جماالت تطبيقية عدة، منها:
-  اجليولوجيا واجليومورفولوجيا:

حيث تفيد هذه التقنية يف رسم اخلرائط 
اجليولوجية واجليومورفولوجية املختلفة أو 
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ق عمل املسوحات السطحية اليت تساعد يف 
والبرتولية، وحيث  املعدنية  الثروات  كتشف 
واسعة  مناطق  تغطي  الفضائية  الصور  أن 
وميكن احلصول عليها بصفة دورية، لذلك 

تعد أفضل وسيلة لتحديث اخلرائط.
لتصنيف  الصور  حتليل  -  الزراعة: 
مراقبة  وكذلك  هلا،  خرائط  ورسم  الرتبة، 
والغابات،  الزراعية  احملاصيل  وتصنيف 
وأيضاً  النباتي  الغطاء  مساحة  وحساب 
بآفات  املصابة  املزروعات  أماكن  معرفة 

زراعية.
-  املسطحات املائية: دراسة ومراقبة 
التغريات  ملعرفة  وذلك  املائية  املسطحات 

اليت قد حتدد هلا من ملوثات.
احلصول  ميكن  اجلوية:  -  األرصاد 
األقمار االصطناعية  على صور دورية من 
يف  منها  لالستفادة  وذلك  اجلوي  للغالف 
املناخية  والتغريات  السحب  حركة  مراقبة 

املختلفة.
-  ختطيط املدن: مراقبة توسع املدن 
أو يف استعماالت األراضي فيها، ومع حتسن 
الفضائية  للصور  املكانية  الوضوح  قدرة 
أصبح باإلمكان رسم خرائط دقيقة للمدن.

والصناعية:  الطبيعية  - الكوارث 
ميكن احلصول على صور دورية من األقمار 
االصطناعية بأطياف خمتلفة تساعد على 
يف  أو  األرض،  سطح  يف  التغريات  حتديد 
الطبيعية  الكوارث  مثل  البحرية،  املياه 
األرضية،  االنزالقات  الرباكني،  )الزالزل، 
)حرائق  الصناعية  والكوارث  الفيضانات( 

الغابات، االنفجارات، بقع الزيت(.

ثانيًا:  تقنية نظم املعلومات 
اجلغرافية

تعد نظم املعلومات اجلغرافية من الوسائل 
تسهيل  يف  بغزارة  سامهت  اليت  احلديثة 
قرارات  اختاذ  أثناء  املخططني  وأداء  مهام 
مشكلة  حتليل  أو  بتطوير  تتعلق  مكانية 
استخدمت  ولقد  مكاني.  بعد  ذات  معينة 
هذه التقنية يف العديد من اجملاالت العلمية 
املختلفة كدراسة توزيع اخلدمات أو حتليل 
استعماالت األراضي أو تقسيم طرق النقل 

واملواصالت.

- خصائص تقنية نظم املعلومات 
اجلغرافية

تتباين املفاهيم والتفسريات حول األبعاد 
اجلغرافية،  املعلومات  لنظم  التعريفية 
أن  ميكن  اليت  اجملاالت  باختالف  وذلك 
يكون هلا عالقة وظيفية وتطبيقية مع هذه 
املعتمد على  النظام  أن هذا  التقنية، حيث 
إدخال  يف  أساس  بشكل  اآليل  احلاسب 
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وختزين وإدارة و حتليل و إخراج املعلومات 
املوارد  مبختلف  املرتبطة  اجلغرافية 
النظام  يسمح  و  الصناعية،  أو  الطبيعية 
برتمجة املعلومات اهلائلة من مصادر عديدة 
ومطابقة  معاجلة وحتويل  بطرق  وحتويلها 
باإلجياز  يتميز  بسيط  شكل  إىل  آلية 
ووضوح الرؤية والشمولية، مما يسهل على 
التعامل مع  املسؤولني اختاذ قراراهتم عند 
أي ختطيط أو متابعة أي مشروع أو برنامج.

- نشأة وتطور نظم املعلومات 
اجلغرافية

يف  جغرايف  معلومات  نظام  أول  بدأ 
منتصف الستينيات مع بداية ظهور أنظمة 
)نظام  بـ  يُعَرف  والذي  املتكاملة  املعلومات 
والوحدة  الكندي  اجلغرافية  املعلومات 
املتحدة(  اململكة  يف  للخرائط  التجريبية 
واليت صممت لتنفيذ بعض املشاريع املتعلقة 
كما  السكاني،  والتعداد  الغابات  بإدارة 
برزت جهود يف بعض اجلامعات األمريكية 
لرسم وحتليل اخلرائط وأعمال التخطيط 
احلضري واملواصالت، وكانت هذه البدايات 
الدول  يف  املركزية  اإلدارات  على  مقتصرة 
احلاسب  أجهزة  تستخدم  اليت  املتقدمة 
أدى  مما   ، )Main Frame( الكبرية
استخدامها  واقتصار  تكلفتها  إىل  ارتفاع 

على تلك اجلهات.
املؤسسات  عدد  أصبح  السبعينيات  ويف 
زاد  كما  مؤسسات،  عشر  حوايل  املنتجة 
هلذه  املستخدمة  املؤسسات  عدد  قليالً 
اهليئات  على  اقتصرت  لكنها  النظم، 

اإلدارات  إىل  باإلضافة  الكبرية  واملؤسسات 
النظم  أمساء  لتعدد  ونظراً  املركزية. 
فقد  اجملال،  هذا  يف  املستخدمة  والربامج 
على  االتفاق  السبعينيات  منتصف  يف  مت 
تسميتها باسم )نظم املعلومات اجلغرافية(

الشخصي  احلاسب  أجهزة  ظهور  ومع 
نظم  برامج  أوىل  ظهرت  الثمانينيات،  يف 
جتاري  شكل  على  اجلغرافية  املعلومات 
يف  البيئة  أحباث  معهد  أنتجه  والذي 

 .)ESRI( الواليات املتحدة األمريكية
ومع تطور تقنية احلاسب يف التسعينيات 
على  النظم  هلذه  املنتجة  الشركات  تعددت 
واستخدام  مجيعها  احلاسب  أجهزة  أنواع 
يف  ساهم  مما  املتطورة،  التشغيل  برامج 

سهولة استخدامها واخنفاض تكلفتها.
اجلغرافية  املعلومات  نظم  وأصبحت 
الضرورية  الوسائل  من  احلايل  وقتنا  يف 
واحلياة  الطبيعية  املوارد  وإدارة  لتخطيط 
املدنية وأصبحت وسيلة فعالة لنقل املعلومة 
واملعرفة وتشمل هذه النظم عمليات إدخال 
وبناء  املختلفة  للمعلومات  وإدارة  وختزين 
هلذه  وحتليل  اجلغرافية  للبيانات  قواعد 

البيانات.

- تطبيقات نظم املعلومات 
اجلغرافية

تقنياً  املتقدمة  الدول  معظم  أن  جند 
أساسياً يف عملها  أصبحت تعتمد اعتماداً 
وإدخال  اجلغرافية  املعلومات  نظم  على 
احلكومية  اجلهات  معظم  يف  التقنية  هذه 
و اخلاصة، وعلى األخص يف اجلهات اليت 
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ق ومعظم  العامة،  اخلدمات  بتقديم  تقوم 
اتصال مباشر من خالل  هذه اجلهات هلا 
تلك  استُخدمت  فقد  احلاسب،  شبكات 

التقنية يف جماالت عدة، مشلت:
الطرق  وإنشاء  ختطيط  - املواصالت: 
اليت  اخلدمات  أنواع  وحتديد  وصيانتها 
حتتاجها القرى واملدن الواقعة على الطرق، 
الضرورية  املعلومات  على  واحلصول 
ومراقبة  السري  اجتاهات  لتحديد  املختلفة 
وتنظيم إشارات املرور ووضع مراكز ونقاط 

الدوريات األمنية.
الكوارث  مواقع  حتديد  - الكوارث: 
املؤدية  الطرق  وأسرع  وأقرب  واحلرائق 
ومعرفة  اجملاورة،  املنشآت  وحتديد  إليها 
املواد املخزنة فيها، وحتليل أساليب اإلنقاذ 

والوقاية.
ختزين  الطبيعية:  - الثروات 
املعلومات واإلمدادات بالتحليالت والبيانات 
بالدراسات  املتعلقة  واخلرائط  اجلغرافية 
اجليولوجية املختلفة، مثل البحث والتنقيب 

عن الثروات الطبيعية.
وحتويل  حتليل  املدن:  - ختطيط 
اخلرائط املختلفة إىل معلومات وتطبيقات 
األراضي  قطع  حتديد  يف  تساعد  مفيدة 
وكذلك حتليل  العامة،  واملرافق  واخلدمات 
والكهرباء  الصحي  والصرف  املياه  شبكات 

وربط خمططات املدن يبعضها.
وتصنيفها  الرتبة  حتليل  - الزراعة: 
املشاريع  يف  اجلوفية  املياه  أماكن  وحتديد 
الزراعية، وحساب املنتجات وإدارة املزارع.

وحتليل  ختطيط  - االتصاالت: 

شبكات اخلطوط اهلاتفية وأبراج وشبكات 
االتصاالت.

- الشواطئ: حتليل املعلومات والبيانات 
والكائنات  البحار  مبياه  املتعلقة  البحرية 
والنباتات البحرية، وحتديد أماكن الشعاب 

املرجانية وصيد األمساك.
وعموماً تدعم نظم املعلومات اجلغرافية 
أنشطة التخطيط املختلفة كإدارة الكهرباء، 
الغاز، االتصاالت السلكية،  املياه، اجملاري، 
معينة  قدرات  باستخدام  الكيبل  وخدمات 
املشكالت،  حتليل  األمحال،  إدارة  مثل 
أنظمة  حتليل  )اجلهد(،  الفولتية  اخنفاض 
ضغط  وحتليل  املواقع  حتديد  اخلطوط، 

وتدفق الشبكة، كشف التسرب.

ثالثًا: أثر تقنيات املعلومات يف 
التخطيط ملدن املستقبل

يف  األساس  العنصر  اخلريطة  تعد 
امليدانية  واألعمال  واملشاريع  الدراسات 
واإلمنائي  العمراني  بالتخطيط  تتعلق  اليت 
للمدن. ومت استخدام الصور اجلوية عوضاً 
عن املسح األرضي إلعداد خمططات املدن 
هذه  أن  إال  احلضري،  منوها  ومراقبة 
الطرق واجهت أيضاً الكثري من الصعوبات، 
واجلهود  العالية  التكاليف  حيث  من 
مما  لإلعداد  املستغرق  والزمن  املبذولة 
للتغريات  السريعة  املتابعة  إمكانية  من  حد 
يف  الكبري  التطور  ومع  املدن.  يف  والنمو 
مستشعرات األقمار االصطناعية، من حيث 
للصور  العالية  املكانية  التوضيحية  القدرة 
واحد،  مرت  إىل  وصلت  واليت  الفضائية 
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وتعدد األطياف املستخدمة يف التقاط تلك 
احلصول  إمكانية  إىل  باإلضافة  الصور، 
عليها بصفة دورية مكن من استخدام الصور 
الفضائية يف إنتاج وحتديث اخلرائط، مما 
جعل إعداد خمططات املدن وحتديثها يتم 

بصورة سريعة ودقيقة وبتكاليف مناسبة.
اجلغرافية  املعلومات  نظم  وأضافت 
الصور  تلك  مع  للتعامل  هائلة  إمكانيات 
قواعد  مع  مكانياً  وربطها  واخلرائط 
األراضي  كاستخدامات  املختلفة  املعلومات 
وغريها.  واملواصالت  واملرافق  واخلدمات 
وأمكن عرب هذه النظم حتليل تلك املعلومات 
اليت أدت إىل تسهيل مهام وأداء املخططني 
بتطوير  تتعلق  مكانية  قرارات  اختاذ  أثناء 
ختطيط  ويعتمد  معينة.  مشكلة  حتليل  أو 
إجياد  على  وتطويرها  املستقبلي  املدينة 
ويعتمد  هبا  املرتبطة  للمشكالت  احللول 
ذلك بشكل كبري على مدى توفر املعلومات 
لذا  التنفيذية.  واجلهات  األجهزة  لدى 
وسائل  تطوير  إىل  الدول  بعض  سعت 
وتساهم  املعلومات  على  احلصول  وطرق 
املعلومات  بعد ونظم  تقنية االستشعار عن 
اجلغرافية يف تزويد املدن ببعض املعلومات 

الدورية، نظراً للمزايا اليت تتمتع هبا مثل:
بالوسائل  مقارنة  التكاليف  - توفري 
األخرى كالتصوير اجلوي واملسح األرضي.

للدراسة  املستغرق  الزمن  - تقليص 
واحلصول على النتائج السريعة.

دوري  بشكل  املعلومات  على  احلصول   -
يتيح دراسات املقارنة واجتاه النمو.

بالبيانات  املعلومات  قواعد  - ربط 

املعلومات  حتليل  يتيح  مما  واخلرائط 
مكانياً.

عمل  يف  املبذولة  اجلهود  - توفري 
الدراسات املماثلة عرب الوسائل التقليدية.

وللوصول إىل أفضل النتائج يف استخدام 
هذه التقنيات يف جمال التخطيط املستقبلي 

للمدن،  نوجز أهم اخلطوات:
االصطناعية  األقمار  صور  - اختيار 
الرسم  مقياس  على  اعتماداً  املناسبة 
املطلوب أو حجم منطقة الدراسة ونوعيتها. 

الصور حسب منطقة  - معاجلة وحتليل 
الدراسة ونوعية النتائج واألهداف املطلوبة، 
ومراقبة  إلظهار  الصور  يتم حتسني  حيث 
التغري يف املدينة أو إلظهار بعض الظواهر. 

املتوفرة  واخلرائط  املعلومات  - مجع 
ميدانية  مسوحات  وعمل  الدراسة  ملنطقة 
جغرافياً  الصور  لتصحيح  احلاجة  حسب 
.)GPS( باستخدام جاهزة حتديد املواقع

- إنتاج صور هنائية تظهر املعامل املطلوبة 
وميكن استخدامها كخريطة أساس.

)Projection(  االعتماد على مسقط -
حمدد لضمان تطابق املعلومات.

التفصيلية  املعلومات  بتجميع  - القيام 
أو  املختصة  اجلهات  من  الدراسة  ملنطقة 

باملسوحات امليدانية.
الصور  من  املعلومات  - استخالص 
شرائح  على  املطلوبة  للمناطق  الفضائية 

. )Vector Layers( اجتاهية
- ربط قواعد املعلومات بالبيانات املكانية 

للمنطقة.
- حتليل املعلومات وفق متطلب الدراسة.
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فوزية عبد الحكيم عامر*

اإلعالم المرّبي الحديث
 والمعّلم الجديد

اجليـل  شـخصيّة  بنـاء  يف  اإلعـالم  تأثـر  علـى  الرتكيـز  مبـكان  األمهيّـة  مـن 
اجلديـد، فقـد أّثـرت وسـائل االتصـال واإلعـالم علـى طـرق التدريـس وأسـاليب 
ومنـاذج  سـلوكيّة  أمناطـًا  يقـدّم  اإلعـالم  فأصبـح  التالميـذ،  إىل  املعلومـات  نقـل 
مثاليّـة يف الرتبيـة والتعليم، ممّا يسـاهم يف التنشـئة والرتبيـة إىل جانب املربّن 

يف البيـوت واملعّلمـن واملعّلمـات يف املـدارس.

* معّلمة يف مدارس دمشق، حاصلة على دبلوم تقانيّ هندسيّ.
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عليه  حيصل  الذي  النموّ  تعين  فالرتبية 
واالجتماعيّة  الفعليّة  اجملاالت  يف  الفرد 
هبذا  وهي  املختلفة،  واالنفعاليّة  اجلسميّة 
اإلنسان،  يف  والتغيّر  النموّ  تعين  املعنى 
لكي يتمّكن من مواجهة الظروف والعوامل 
معها  التعامل  مبقدوره  ويكون  البيئيّة 

بأسلوب خيدمه وخيدم أفراد جمتمعه.
والتعليم هو عمليّة نقل املعارف واخلربات 
أفراد  أو  فرد  إىل  وإيصاهلا  املهارات  أو 
الطرق  هذه  أهمّ  ومن  معيّنة)1(  بطريقة 

)اإلعالم(.

اإلعالم املعاصر:
بأّنه  املعاصر  نعرّف اإلعالم  أن  نستطيع 
عقليّة  فكريّة  عمليّة  أو  مقولة  عن  عبارة 
لكنّها  األغراض،  متعدّدة  مضامني  ذات 
واحد  شيء  إىل  النتيجة  حيث  من  هتدف 
نقل  وسائل  بوساطة  اإلنسان  هو خماطبة 
إعالميّة حديثة متقدّمة ومتطوّرة، فاإلنسان 
هو الذي يصنع اإلعالم، وهو نفسه هدف 
تتمّ  اإلعالميّة  والعملية   ، ومبتغاه  اإلعالم 
أساسيّة  عناصر  ثالثة  خالل  من  وتتكامل 
مرتابطة ومتصلة مع بعضها وتقوم بدورها 

يف آن معاً، و هذه العناصر هي:
وتوجه  تصنع  اليت  اجلهة  أي  املوجّه:  1ـ 

املادّة اإلعالميّة.
2ـ الناقل: أي األداة اليت تقوم بنقل املادّة 

اإلعالميّة.
3ـ املخاَطب: وهو اجلهة اليت تتلّقى املادّة 

اإلعالميّة.
إىل  العناصر  هذه  نردّ  أن  وبإمكاننا 

احلال  واقع  مع  تطابقاً  أكثر  مسمّيات 
اإلعالم  ووسائل  اإلعالم  رجُل  فندعوها: 
 )2( العامّ  الرأي  الذي هو  ومجهور اإلعالم 
السنّ،  وكبار  وشباب  ويافعني  أطفال  من 

ذكوراً وإناثاً.
املؤسّسات  اإلعالم  بوسائل  واملقصود 
الثقافة  تنشر  اليت  األهليّة  أو  احلكوميّة 
كهدف  الرتبويّة  بالنواحي  وتُعنى  للجماهري 
لتكيّف الفرد مع اجلماعة احملليّة ومن هذه 

املؤسّسات:
الصحف  3ـ  التلفزيون.  2ـ  اإلذاعة.  1ـ 

احملليّة. 4ـ دور السينما. 5ـ اإلنرتنت.
ومؤّثر  وكبري  فعّال  دور  املؤسّسات  وهلذه 
أيضاً، وتُعترب ذات حدّين، أحدمها نافع إذا 
ما استُغِلَّ للفائدة والتثقيف واآلخر ضارّ إذا 
ما أُسِيء استعماله، وهذه املؤسّسات هامّة 
االتصال  وسريعة  االنتشار  واسعة  ألهنا 
أفراد اجملتمع  ومتوّفرة لدى عدد كبري من 
اجلديدة  املبادئ  نشر  ميكن  طريقها  وعن 
والتوجيه  القيّمة  واآلراء  السليمة  واألسس 
الصحيح والقيم اليت يرضى عنها اجملتمع 

املعينّ.)3(
ما  أكثر  من  اإلعالم  وسائل  تُعتبَر  حيث 
كاّفة  اليوميّة  بتفاصيل حياتنا  يرتبط  باتَ 
ومن أكثر ما يتفاعل معه اإلنسان على مدار 
ودور  كبرية  أمهيّة  الوسائل  فلهذه  الساعة، 
حيث  كاّفة،  والصعد  املستويات  يف  مؤّثر 
وسائل  أنّ  الدراسات  من  العديد  أثبتت 
وأشكاهلا  أنواعها  اختالف  على  اإلعالم 
يف  والتثقيف  والتعليم  الرتبية  بدور  تقوم 
على  مؤّكدة  والتعليميّ،  الرتبويّ  اجملالنَي: 
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ق يؤدّي  خمتلفة  معلومات  من  يُعرض  ما  أنّ 
إىل تعلّم الناس منها واطالعهم عليها، لكنّ 
بعض الدراسات تفيد بأنّ لوسائل اإلعالم 
تربويّة  أمور  عرض  يف  ختصّصيّاً  دوراً 

وتعليميّة هادفة وموجّهة.)4(

دور اإلعالم يف الرتبية:
ضمن  اإلعالميّة  املادّة  تُقدَّم  عندما 
املواصفات الفنيّة ويتمّ اختيارها على أسس 
بالغاً  تربويّاً  تأثرياً  حتّقق  فإّنها  موضوعيّة 
يف جوانب متعدّدة يف حياة اإلنسان، نذكر 

منها:
املواقف  وبيان  والتوجيه  اإلرشاد  1ـ 
اهلدف  هذا  ولتحقيق  واالجتاهات: 
كسب  اإلعالم  وسائل  حتاول  الرئيسيّ 
اجتاهات الناس ومواقفهم أو تغيري بعضها 
قدرة  على  بالضرورة  يتوّقف  وهذا  لديهم، 
مادّهتا  وأثر  اإلعالميّة  الوسائل  هذه 
املتلقني  على  كذلك  و  الناس،  إىل  املوجّهة 
أو  الثابتة  ومواقفهم  وطبائعهم  أنفسهم، 
اليت  للمؤّثرات  استجابتهم  ومدى  املتغيّرة 
بأشكاهلا  اإلعالميّة  الوسائط  إليهم  تنقلها 

املختلفة. )5(
2ـ العمل املستمرّ والدعوة املتصلة حملاربة 
اجملتمع اخلرايفّ املتخلّف املبينّ على اجلهل:

وخلق  بواقعهم  الناس  بتوعية  وذلك 
التغيري  بضرورة  االهتمام  وإثارة  االجتاه 

واإلصالح والتطوير.)6(
الرتبية  إنّ  العليا:  التفكري  مهارات  3ـ 
اكتساب  على  املتعلّم  تساعد  اإلعالميّة 
األقّل  على  أو  العليا،  التفكري  مهارات 

اإلعالم  ألنّ  بأمهيّتها،  وشعوره  إحساسه 
جمال خصب جدّاً لتفعيل مهارات التفكري، 
التالية:  املهارات  تعلّم  يستدعي  وهو 
التفكري  مهارة  الناقد،  التفكري  )مهارة 
اإلبداعيّ، مهارة اختـاذ القرار، مهـــــارة حل 

املشكالت(. )7(
الرتاث  نقل  يف  هامّ  دور  لإلعالم  4ـ 
إىل  فرد  ومن  آخر  إىل  جيل  من  الثقايفّ 
واإلضافة  جمتمع  إىل  جمتمع  ومن  فرد، 
والتطلّعات  األهداف  مع  وتكييفه  عليه، 
للتغيري  أداة  ليكون  اجلديدة،  االجتماعيّة 
جديد  جيل  تنشئة  يف  املسامهة  وكذلك 

متفاعل مع ثقافة وتراث اجملتمع. )8(
التنشئة االجتماعيّة: وتتضمّن عمليّة  5ـ 
يتعلّم  اليت  الطريقة  االجتماعيّة  التنشئة 
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بواسطتها الفرد كيف يتكيّف مع اجلماعة 
وقد  االجتماعيّ،  السلوك  اكتسابه  عند 
املدرسة  دور  بأنّ  الدراسات  وجدت معظم 
يف التنشئة االجتماعيّة يتعدّى حدود تأثري 
البيت والعائلة نظراً ألّنها تنقل الطفل إىل 
آفاق أوسع من املعرفة، كما تنقل إليه ثقافة 
اجملتمع ككّل فإن تأثريها يف هذا اجملال ال 
ميكن أن يقارَن بوسائل اإلعالم )9(، و ربّما 
بالذات  األطفال  على  اإلنرتنت  تأثري  كان 
أقوى وأعمق من تأثري أيّة وسيلة أخرى نظراً 
للمرونة االتصاليّة الكبرية اليت يتمّتع هبا فهو 
يُعتبَر أحد العوامل اهلامّة يف تنمية الطفل 
و تنشئته وتطبيعه اجتماعيّاً وتشجيعه على 

املشاركة واحلوار مع اآلخرين.
الطفل  يتعلّم  السليم:  الرتبويّ  النهج  6ـ 
ومفاهيم تربويّة، ويوّظفها يف سلوكه  قيماً 
قد  بذلك  اإلعالم  وسائل  وتكون  احلياتيّ 
يف  واألسرة  واملدرسة  الروضة  ساعدت 

تقديم النهج الرتبويّ السليم للطفل. )10(

دور اإلعالم يف التعليم:
ثقافيّة  أبعاداً  لإلعالم  إنّ  القول  ميكن 
األبعاد  هذه  ومن  عديدة،  وتنمويّة  تعليميّة 
وبناء  املعارف  زرع  يف  اإلعالم  دور  ينبثق 

العقل واإلدراك يف أهمّ النقاط التالية:
1ـ يعمل اإلعالم يف تعزيز مدارك األطفال 
وتنميتها، و كذلك يف إثراء قاموسهم اللغويّ 

واملعريفّ والكالميّ.
2ـ إنّ أمهيّة الوسائل السمعيّة والبصريّة 
بأقسامها وأنواعها املختلفة أصبحت حتتّل 
مكان الصدارة يف املدرسة احلديثة على أّنها 

وسائط ووسائل ناجعة يف التعليم ومعينات 
على االستيعاب لكوهنا تقدّم املادّة التعليميّة 
احلفاظ  مع  واملتعة  التشويق  من  إطار  يف 
بالوقت نفسه على مضموهنا العلميّ. )11(

اإلبداع  عامل  بني  االتصال  حتقيق  3ـ 
التطبيق  وعامل  العلميّ  والبحث  واالبتكار 
العلميّة  احلقائق  ببسط  وذلك  العمليّ، 

ونشرها وتعميمها بني الناس.)12(
4ـ التثقيف: يُعترب من األهداف الرئيسة 
املختلفة،  اإلعالم  وسائل  إليها  تسعى  اليت 
الذين  الناس  ثقافة  يف  الزيادة  به  ونعين 
يقرؤون أو يستمعون أو يشاهدون ما يُعرَض 

من خالهلا.)13(
األساسيّة  مهمّته  العلميّ  اإلعالم  5ـ 
تنمية  على  تعمل  كوسيلة  دوره  من  تتضح 
الثقافة العلميّة للجمهور فهو بالنسبة إليهم 
وسيلة ذات أمهية كبرية يف تضييق الفجوة 

بني التخصّص والثقافة العامّة. )14(
ملوضوعات  اإلعالم  وسائل  معاجلة  6ـ 
الواسعة  املوضوعيّة  وتغطيتها  متعدّدة 

للعلوم كاّفة. )15(
املناسبة  التعليمية  الربامج  تقديم  عرب 
اإلجنازات  وإبراز  وتبسيطها،  وشرحها 
احلديثة  املكتشفات  وعرض  العلميّة 

بأسلوب مناسب. )16(
العربيّة  اجلمهوريّة  يف  الرتبية  ووزارة 
عرب  بعد  عن  التعلّم  آليّة  طوّرت  السوريّة 
تغّطي  واليت  املختلفة،  الرتبويّة  املنصّات 
مراحل العمليّة التعليميّة مجيعها باإلضافة 
الفضائيّة  به  تقوم  الذي  اهلامّ  الدور  إىل 

الرتبويّة يف هذا اجملال.
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ق كيف حنمي أبناءنا يف زمن االنفتاح 
اإلعالمي؟

اآلباء  يعي  أن  احلماية  وسائل  أهمّ  من 
تقتصر  ال  الرتبية  بأنّ  واملربّون  واألمّهات 
على اإلطعام والكساء والتعليم فكّل ما سبق 
هو رعاية، أمّا الرتبية فتعين تقويم األخالق 
وهتذيبها، وزرع حبّ اخلري واحلق واجلمال 
يف نفوس األبناء  فضالً عن تدريبهم على 
تقوية اإلرادة، وإرشادهم إىل حتديد اهلويّة 
عن  فضالً  ودينهم،  ألوطاهنم  واالنتماء 
تدريبهم على تذوّق اجلمال واستنكار الُقبح 
يف كّل شيء وتنمية مهارات التفكري اإلبداعيّ 
والنقد البنّاء)17(. وجيب على األهل تعليم 
الطبيعيّ وغريه  الواضح بني  الفرق  أبنائهم 
السليم مع وسائل  التعاطي  وغرس عادات 
اإلعالم، وتنمية التعبري عن النفس والتحّكم 
أيضاً  اخلرباء  ويقرتح  باألعصاب(18(. 
مبشاهدة  لألطفال  الوالدان  يسمح  أاّل 
مراقبة  وينبغي  العنف،  وأفالم  الربامج 
ألعاب الفيديو اليت يلعبوهنا، باإلضافة إىل 
ذلك فهم يرون بأّنه جيب على الوالدين أن 
يساعدا أطفاهلما على التمييز بني اخليال 
الذي  احملتوى  انتقاء  عرب  والواقع(19(. 
يتضمّن حتديد ما هي القنوات اليت ميكن 
طبيعة  من  والتأّكد  الطفل،  يشاهدها  أن 
ومن  اإلنرتنت  يف  يتصّفحها  اليت  املوادّ 
توافر أنظمة احلماية يف اجلهاز، واالبتعاد 
خطراً  تشّكل  اليت  واملواقع  الصفحات  عن 
على الطفل (20(. وعلى اجلهات احلكوميّة 
دور هامّ يف محاية اجلمهور بشكل عامّ من 
خالل تبنّي برامج إعالميّة جادّة، هتدف إىل 

االرتقاء مبجاالت املعرفة اإلنسانيّة امللتزمة 
بالقيم واألخالق والنسق االجتماعيّ واليت 
تؤّكد على املقومّات السياسيّة للمجتمع مبا 
حيّقق االتفاق والتجانس بني األفراد )21( 
اإلجيابيّ  بدوره  القيام  لإلعالم  يتيح  ممّا 
الثقافيّة  اجملاالت  خمتلف  يف  الفعّال 

والرتبويّة والتعليميّة.
ختاماً: ال يوجد هناك علم أو تنمية بال 
تعتمد  اليت  السياسيّة  فاألنظمة  إعالم، 
بأنّ  ترى  وتعليمها  شعوهبا  تربية  على 
يد  يف  وضروريّ  أساسيّ  سالح  اإلعالم 
تزويد  هو  فاإلعالم  اإلنسان،  لبناء  الدولة 
واملعلومات  الصحيحة  باألخبار  الناس 
تساعدهم  اليت  الثابتة  واحلقائق  السليمة 
من  واقعة  عام صائب يف  رأي  تكوين  على 
حبيث  املشكالت،  من  مشكلة  أو  الوقائع 
يُعترب هذا الرأي تعبرياً موضوعيّاً عن عقلية 
ذلك  ويعين  وميوهلم  واجتاهاهتم  اجلماهري 
التنوير  الوحيدة من اإلعالم هي  الغاية  أنّ 
واألرقام  واحلقائق  املعلومات  طريق  عن 
تعبري  فاإلعالم  ذلك.  وحنو  واإلحصاءات 
صاحب  جانب  من  ذاتيّاً  وليس  موضوعيّ 
أم  صحفيّاً  أكان  سواء  اإلعالميّة  الرسالة 
أم   )22( تلفزيونيّاً  أم  سينمائيّاً  أم  إذاعيّاً 
التواصل  لشبكات  الواسع  اجملال  يف  يعمل 
االجتماعيّ أو املواقع اإللكرتونيّة على شبكة 
العربيّة  للشعوب  ميكن  ال  حيث  اإلنرتنت، 
أن تتقبّل التغيّرات الضروريّة لتنميتها قبل 
الناس،  العلميّة وشيوعها بني  املعرفة  نشر 
على  االعتماد  هو  لذلك  أفضل طريق  وإنّ 

وسائل اإلعالم.
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د. أنس بديوي*

األغالط الشائعة في الّلغة العربّية

مـا زالـت اللغـة العربيّة تشـدّ ناطقيها إىل ذاكرة عريقة تسـتعصي على النسـيان، 
وحتفـر يف وجودهـم طاقـات املعرفــة واإلبـداع والتنـوّع والتجديـد، إضافـة إىل 
اسـتمرارها املتأّتـي مـن نـزول القـرآن الكريـم بلسـان عربـيّ مبـن، و قـد أُشـر 
ـا جعلنـاه قرآنـًا  إىل ذلـك غـر مـرّة يف القـرآن الكريـم، مـن مثـل قولـه تعـاىل: }إنَّ
عربيّـًا{، )سـورة الزخـرف، اآليـة3(. وقولـه تعـاىل: }بلسـاٍن عربـيٍّ مبن{، )سـورة 

الشّـعراء، اآليـة 195( . 

*  الدكتـور أنـس بديـوي: دكتـوراه يف النقـد األدبـيّ احلديـث، عضـو احتـاد الّكتـاب العـرب، لـه سـت 
جمموعـات شـعريّة، وثالثـة كتـب نقديّـة، حائـز علـى جائـزة الدولـة التشـجيعيّة يف األدب عـام 201٦م.



132 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ية
رب

لع
ب ا

حا
ي ر

ف وللّغة العربيّة مزايا تنفرد هبا عن غريها 
من اللّغات، من أمهّها:

1- البعد الديينّ للعربيّة؛ فهي لغة القرآن 
املنيع يف وجه احلمالت  اللّغة  الكريم، سدّ 
الشعوبيّة اليت عصفت بالعروبة، من تعجيم 

وترتيك وفرنسة.
2- الوضوح والسهولة.

3- احليويّة واملرونة والتطوّر والطواعيّة.
4- الغنى املفرداتيّ والرتاكييبّ.

5- القابليّة للتطوير بوساطة وسائل كثرية 
كاالشتقاق واجملاز والتعريب.

قاعديّ  هنج  على  تسري  إذ  التنظيم؛   -6
خاصّ، مل حيتج يف تطوير بنيته الذاتيّة إىل 

قواعد مقرتضة من اللّغات األخرى.
مظهره  لعّل  و  االقتصاد،  و  اإلجياز   -7
الصريفّ  املبنى  معاني  تعدّد  يف  األجلى 

الواحد بتعدّد السياقات اليت يرد فيها. 
خصوصيّـة  جتمع  اللغة  تلك  كانتْ  ولـمّا 
تسابقوا  متكلّميها  فإنّ  والقومـيّ،  املقدَّس 
صفائها  على  حمافظة  هبا،  االهتمام  إىل 
ونقائها، خدمة لدينهم وتراثهم ووجودهم . 
ولعّل مـن أسـبق جوانـب االهتمـام باللّغـة 
الـفصحى الـتنبيـه علـى ما ميكـن أن يدخـل 
فوُضعـتْ  منهـا؛  ليستْ  كلمـات  مـن  إليهـا 
غري  من  العربيّـة  الكلمـة  لتمييز  ضوابط 
»تُعرَف  العربيّـة:  أئمّـة  فقـال  العربيّـة. 
النّقل:  أحـدهــا،  بوجوه:  االسم  عُجمة 
الّثانـي،  العربيّة.  أئمّة  أحد  ذلك  ينُقل  بأن 
العربـيّـة، حنوَ:  األمساء  أوزان  خروجه عن 
يف  مفقود  الوزن  هذا  مثل  فإنَّ  إِبْرَيْسَم، 
الّثالـث،  العربيّ.  اّللسان  يف  األمساء  أبنيـة 

أن يكون أوّله نون ثم راء، حنوَ نرْجس، فإنَّ 
أن  الرّابـع  عربيّة.  كلمة  يف  يكون  ال  ذلك 
يكون آخره زاي بعد دال، حنوَ مهندز، فإنَّ 
ذلك ال يكون يف كلمة عربيّة. اخلامس أن 
جيتمع فيه الصّاد واجليم، حنوَ الصّوجلان. 
السّادس أن جيتمع فيه اجليم والقاف، حنوَ 
املنجنيق. السّـابع أن يكون مخاسـيًّا ورباعيّـًا 
»الباء،  وهي:  الذالقة،  حروف  عن  عاريًا 

الرّاء، الفاء، الالم، امليم، النون«)1(.  
باألعـاجم  العرب  اختالط  بدأ  إنْ  وما 
ظاهـرة  بدأتْ  حّتى  الشّعوب  من  وغريهم 
اإلشارة  مع  ظهرانيهم،  بني  تتفشّى  اللّحن 
عصر  أعـراب  بعض  بغلط  القول  أنّ  إىل 
االحتجاج مسـألـة مشـهورة عند أهـل اللّغة. 
ففي كتـاب اخلصائص البن جنّيّ )ت 392 
هـ( )باب يف أغالط العـرب( نقل فيه قول 
أستاذه أبي علي الفارسـيّ: »إّنما دخل هذا 
ألّنهم  كالمهم،  يف  الغلط(  )ويقصد  النحو 
قوانني  وال  يراجعوهنا،  أصول  هلم  ليستْ 
على  طباعهم  هتجم  وإّنما  هبا.  يعتصمون 
الشيء،  استهواهم  فربّما  به،  ينطقون  ما 

فزاغوا عن القصد«)2(.
علماء  ذاك  االختالط  أمر  محل  وقد 
عند  مكانيّـة،  حدود  وضع  على  العربيّـة 

اللغة  علوم  يف  املُزهر   -1٩٩٨ السيوطي،   -  1
حواشيه  وضع  و  صحّحه  و  ضبطه  أنواعها.  و 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  منصور،  علي  فؤاد 

ج1: 21٣ .
2 - ابن جنّي، د.ت - اخلصائص. حتقيق حممّد 

علي النجار، دار اهلدى، بريوت، ج٣: ٣7٣.
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»على  حبرصهم  متّثلتْ  للنحو،  التقعيد 
وابتعد  البادية  سكن  من  بلغة  االحتجاج 
األعجميّة  باألمم  واالحتكاك  املدينة  عن 

اجملاورة«)3(.
مسـألة  يف  والتصنيـف  التأليـف  ويشّكل 
من  اخلطأ  وتبيان  اللّسـان  وتثقيف  اللحن 
حرصاً  تعكس  متميّزة  صورة  الصّواب 
تلحن  )ما  كتـاب  ويعدّ  اللّغة،  على  شديداً 
فيـه العـوام( للكسائيّ )ت 189 هـ( من أقـدم 
الكتب يف هذا املوضوع، وتبعته كتب أخرى 
عبيدة  ألبي  العـامّـة(  فيـه  تلحن  )ما  مثل 
يلحن  و)مـا  هـ(،  )ت 208  املثنّى  بن  معمر 
الباهلـيّ )ت 231  العامّـة( ألبي نصر  فيـه 
هـ(، وكتب كثيـرة أخرى، تقف على مالحن 

اخلاصّة والعامّة)4(.
بدايـات  رّكزتْ  احلديث  العصر  ويف 
اللغـويّ، على  التأليـف يف اللحن أو اخلطأ 
لغـة الصّحف، مثل كتـاب )إصالح الفاسـد 
من لغة اجلرائـد( حملمّد سـليم اجلنـدي)5(، 
و)أخطاؤنـا يف الصحف والدواويـن( لـصالح 

٣ - فلفل. حممّد عبدو، 2007- اللغة الشعريّة 
عند النحاة دراسة للشاهد الشعريّ و الضرورة 

الشعريّة يف النحو العربيّ. دار جرير، ص٤7 .
٤ - ينظر: - الفاخوري. حممود، د.ت- مصادر 
مطبوعات  العربيّة.  املكتبة  يف  البحث  و  الرتاث 

جامعة حلب، ص٦1. 
الّلحن  مصنّفات   -1٩٩٦ أمحد،  قدّور.   -
اهلجريّ.  العاشر  القرن  اللغويّ حّتى  والتثقيف 

وزارة الثقافة، دمشق، ص٥٦.
٥ - صدر عن مطبعة الرتّقي، دمشق، 1٩2٥.

الدّين الزعبالوي)6(. 
واملرئيّ  املسموع  اإلعالم  أصبح  أن  وبعد 
يف  اللغويّـة  الثقافة  مكوّنات  أهمّ  أحد 
عصرنـا احلديث، ظهرت حماوالت ترصد 
اللغـويّ عند املشتغليـن هبذا احلقل  اخلطأ 

الّتقـانـيّ، 
مثل كتـاب )أخطاء العربيّة املعاصرة عند 
الكّتاب والصحفيني( ألمحد خمتار عمر)7(.

اللّغـوي  الّتطوّر  بني  التفريق  من  بدّ  وال 
يعين  ال  اللّغـوي  الّتطـوّر  إذ  واخلطأ؛ 
إطالقاً نسف قواعد اللغة واخلروج عليها. 
اخلطأ حبتميّة  على  الذي حيتجّ  واإلنسان 
فإنّ  وباملقابل  عاجز،  إنسان  هو  التطوّر 
بقاءه حبيس قواعد لغويّـة جامـدة سيجعلـه 
عاجـزاً أيضاً »عن إدراك خصوصيّـة داللـة 
جيتـرّ  العجز(   )ذلك  سيجعلـه  )و(  اللغة 
دالالت عصر مضى، ويعيش دالالت حقل 
عن  ويتغرّب  سابق،  اجتماعـيّ  تارخيـيّ 
املعاصرة، ويعجز عن نقل جتربته  اللحظة 
دالالت  يستعري  وهو حني  واحليّـة  املعيشـة 
املاضي للحاضر فإّنـه يُفقد التجربة بذلك 

حيويّتها وحضورها وخصوصيّتها«)8(. 
ولعلَّ الواقع الرّاهن الذي نعيشه يظهر لنا 
أزمة لغويّة تعصف بالوطن العربيّ، تتجلّى 
على حنٍو سافر من خالل هجوم اللهجات 

٦ - صدر عن املطبعة اهلامشيّة، دمشق، 1٩٣٩ .
7 - صدر عن عامل الكتب، القاهرة، 1٩٩1 .

التطوّر   - د.ت  جاسم،  احلميدي. حممّد   -  ٨
الكاتب  مطبعة  الشائعة.  واألخطاء  الّلغويّ 

العربيّ، دمشق، ص٣٣.
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ف التخاطب  وسيلة  أصبحت  اليت  العاميّة، 
أداة  العربيّة  البلدان  بعض  ويف  اليوميّ، 
نا لو نظرنا إىل  األديب شعراً ونثراً. على أنَّ
ثنائيـّة الفصحى والعاميّة من منظور الواقع 
من  مستويني  أمام  أنفسنا  لوجدنـا  املعيش 
الذي  الرمسيّ،  املستوى  هو  األوَّل،  اللغة. 
والتأليـف  والقراءة  الكتابـة  بلغة  يتجسَّـد 
املتلّقني  مع  التواصل  ووسيلة  واإلبـداع، 
بوصفه  يتمّثـل  والّثاني  املواقف.  بعض  يف 
يف  الناس،  بني  والتفاهم  اخلطاب  وسـيلة 

بيئاهتم املختلفة واملتنوّعة. 
طغيان  يف  يكمن  احلقيقيّ  واخلطر 
الذي هو أصل،  األوّل  الثاني على  املستوى 
الذي  الواقع  أنّ  ذلك  معاً.  ال يف وجودمها 
تعيشه اللغة العربيّة يُظهرها »لغة مزاحَمَة 
أجنبيّة  وبلغات  بعاميّات  دارها  عقر  يف 
ومنافسة  حوار  عالقة  هبا  تربطها  أخرى 

حيناً وعالقة صراع حيناً آخر«)9(.  
الذات  تتجاوز  اللغويّـة  األزمـة  وحدود 
تتبدّى  مجاعيّ،  ثقايفّ  سـياق  إىل  املفردة 
من خالله مظاهر تقاعس لغـويّ عـدّة، من 

أمهّها على سبيل املثال ال احلصر)10(:

على  أضواء   -201٣ عبدو،  فلفل. حممّد   -  ٩
العرب،  الكّتاب  اّتحاد  العربيّة.  الّلغويّة  املشكلة 

دمشق، ص21.
و  الثقافة   -2001 نبيل،  علي.  ينظر:   -  10
الثقايفّ.  املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب  عصر 
سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة و 
الفنون و اآلداب، الكويت، العدد )27٦(، ديسمرب، 

ص2٣٦و2٣7.

ال  األدراج،  حبيسة  لغويّـة  سـياسـات   -  
ترى النور.

السـلطات،  ضامرة  لغويّـة  جمامـع   -
حمدودة املـوارد. 

يف  اللّغة  أثـر  مع  متجاوب  غري  تعليم   -
أمور التعليـم والرتبيّـة. 

معارضة شـديدة  يواجه  متعّثر  تعريب   -
روّاد  وبعض  األكادمييّني  من  كثري  قبل  من 

الثقافـة. 
الثقافـة  رفد  عن  غائبـة  لغويّـة  ثقافـة   -

العلميّـة.
بعض  مستوى  على  كاف  غري  وعي   -
املسألـة  خبطورة  السـياسـيّـة  القيادات 

اللغويـة. 
والبدّ من اإلشارة إىل أثر العوملة يف مسألة 
وإذا  للهويّـة.  املشّكل  اخلاصّ  عن  االبتعاد 
كانت اللغة العربيّة هويّـة انتمائنا إىل أمّتنا 
من  سليمة  عليها  احملافظة  فإنّ  وتراثنا، 
علل النطق واالستعمال والكتابة هي أساس 
البنيان يف تقويم الفكر ورفده باملعرفة، من 
دون أن يعين ذلك رفضاً مطلقاً لآلخر؛ إذ 
تبادل التأّثر والتأثيـر مسـألـة تعكس جتدّد 
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على  وقادرة  فاعلة  واستمرارها  اللّغة، 
استيعاب املتغيّر على أساس ثابت متني. 

ولعلَّ االبتعاد عن أخذ اللغة من مظاّنها، 
وحماولة  والتنقري،  والتدقيق  البحث  وترك 
اختالف  على  للمخاطبني،  الداللة  إيصال 
مستوياهتم اللّغويّة، كانت من مجلة األسباب 
اليت أدّت إىل بروز ظاهرة األخطاء الشّائعة 
يف اللّغة العربيّة املعاصرة، مع اإلشارة إىل 
»أنّ اللّغة ال يكفي المتالك مهارة التحدّث 
هبا أن نتعلّم قواعدها، فمعرفة قواعد اللّغة 
حصيلة معرفيّة ال تكسب بالضرورة مهارة 
ذلك«)11(. على  تساعد  بل  هبا،  التحدّث 

وسنحاول أن نرصد أمثلة من بعض األخطاء 
اللغويّة الشائعة، يف أربعة حماور هي:  

أوّاًل: اخلطأ يف الكتابة: 
- يكتبون )يا أبيت( بإثبات الياء. والصَّواب: 
يا أبتِ. ألّننا عندما حذفنا الياء من يا أبي 
عوّضنا عنها بالتاء،  وال جيمع بني العِوض 

واملعوَّض عنه. 
- يكتبون كلمة )ابن( إذا جاءت صفة بني 
لقب  فاصل،  بينهما  يفصل  علمَني  امسَني 
والصَّواب:  وصل.  مهزة  دون  من  كنية،  أو 
حممّد  ابن  احلمويّ  خالد  كقولنا:  إثباهتا. 
الطبيـب حممّد  ابن  أو خالد  ماهر.  صانع 

. رجـل فـذٌّ
- يكتبون )سوريّا أو سوريّة(. والصَّواب: 
سوريَة، بتاء مربوطة وياء خمّففة مفتوحة. 

11 - فلفل. حممّد عبدو، 201٣- أضواء على 
املشكلة الّلغويّة العربيّة. مرجع سابق، ص1٩.

امليم  بعد  باأللف  )مائة(  يكتبون   -
املكسورة. والصَّواب كتابتها: )مئة(، من دون 
العرب  عن  نقلت  األوىل  الكتابة  ألنَّ  ألف؛ 
قبل النقط والّشكل، تفريقاً بينها وبني كلمة 

)منه(. 
املربـوطة،  بالتاء  )ثقاة(  كلمة  يكتبون   -
مجع  )قضاة(  مثل  تكسري،  مجع  جمموعة 
بالتاء  )ثقات(  كتابتها:  والصَّواب  قاٍض، 

املبسوطـة، ألنّ مفردها )ثقة(. 

ثانيًا: اخلطأ يف استعمال الكلمة:
- يقولون: )بكى فالن من شدّة التأثري(. 

والصَّواب: )بكى من شدّة التأّثر(. 
والصَّواب:  إِرَباً(.  إِرَباً  )قّطعه  يقولون:   -
)إِرْباً إِرْباً(، مبعنى عضواً عضواً. وأمّا األرَب 
فمعناها: احلاجة والعقل، وال تُستعمل كلمة 

اإلرْب إاّل للعضو يف اإلنسان أو احليوان.  
الّتعب(.   إمارة  عليه  )بدتْ  يقولون:   -

والصَّواب: )أمارة الّتعب(. مبعنى عالمته.
أمامي(.   )كلّمتـه عندما وقف  - يقولون: 
والصَّواب: )عندما وقف تُجاهـي أو ُقبالتـي 
وقفَ  تعين  أمامي  وقفَ  ألنَّ  إزائـي(؛  أو 

مُديراً يل ظهره. 
مؤّنثـة.  كلمـات  املتكلّمني  بعض  ر  يُـذكِّ  -

مثل: )بئر وأرنب وَضبُع وميني(. 
للمدّة  )برهـة(  كلمـة  بعضهم  يسـتعمل   -
القصيـرة من الزَّمـن. والصَّواب اسـتعماهلـا 
للمدَّة الطويـلـة، واستعمال: )هنيهة( للمدّة 
والّتاج  القاموس  أجاز  وقد  القصرية. 

استعمال )الربهة( للمدّة القصرية.
- يقولون: )بَِهت لون الّثوب(. والصَّواب: 
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ف )شَحَب لونه أو تغيّر(. 
من  جُعبته  يف  ما  )أخرجَ  يقولون:   -

السّهام(. والصَّواب: )ما يف جَعبته(.
- يقولون: )أصيب فالن جبَلطة دمويّة(.  

والصَّواب: )جبُلطة(. 
فالن(.  حمظيّـة  )فالنـة  يقولون:   -
والصَّواب: )حَظيّـة(. وهي اليت تكـون ذات 
حيظى،  حظِي،  وفعلُهـا:  ومنزلـة،  حّظ 

حَظوة وحَِظة.
والصَّواب:  الزّاجل(.  )احلمام  يقولون:   -
أو  الزّاجل  ألنّ  الزّجّال(؛  أو  الزّاجل  )محام 
الزّجّال هو الذي يزجُل احلمام أي يرسله، 

واحلمام أضيف إليه. 
والصَّواب:  الوادي(.  ة  )حافَّ يقولون:   -

)حاَفة الوادي(. 
والصَّواب:  الّتربة(.  )خُصوبة  يقولون:   -
)خِصب الّتربة أو إخصاهبا أو اختِصاهبا(. 

- يقولون: )دخل املنزل خِلسة(، والصَّواب: 
)خُلسة(. وهي الفرصة السّاحنة. 

كذا(.  من  فالن  )اندهشَ  يقولون:   -
وجود  وال  دُهِشَ(؛  أو  )دَهِشَ  والصَّواب: 

للفعل  اندهشَ  فـي العربيّة. 
والصَّواب:  العدوّ(.  )دامهنا  يقولون:   -

)دمهنا(. 
- يقولون: )الـرَّقـم واحد و . . .  والصَّواب: 
عالمـات  على  يطلق  ما  وهو  )الـرَّْقـم(، 
أو  الدّاهيـة،  فتعين  )الرََّقـم(  أمّا  األعداد، 
لون األرقـم، وهو من أخبث أنواع احليّـات، 

أو موضع كانـت تعمل فيه النّصال.  
خيـرة  من  فالن  )يُعتـبـر  يقولون:   -
معانـي  ومن  )يُعَدّ(،  والصَّواب:  النّاس(. 

الـفعـل  اعترب: تعجّب واّتعَظ. 
- يقولون: )اسـتغلّيت األرضَ(. والصَّواب: 
)اسـتغللـتُ األرضَ(، أي أخذتُ غلّـتـهـا، من 
الفعـل استغـّل بالم مشدَّدة مفتوحة، ال من 

اسـتغلّى. 
 

ثالثًا: أخطاء يف تصريف الكلمة: 
- يقولون: )شريعة سـمحاء(. والصَّواب: 
)أفعـل(،  مؤّنث   )فعالء(  ألنّ   )سـمْحة(؛ 
وال يـوجد فـي العربيّـة )أسـمح( حّتى نقول 

سـمحاء، أمّا مؤّنث  )فعل( فهو )فعلة(. 
شـراكة(.  وفالنة  فالن  )بني  يقولون:   -
والصَّواب: )شـركة(، وفعلها شَِرك ويشرَك 

شَِركة وشِرْكة وشِرْكاً وشَِركاً.
والصَّواب:  يقولون: )هو شـغوف هبا(.   -

)مشـغوف هبا(، أي شـديد احلبّ هلا. 
حسودة(.  أو  صبورة  )امرأة  يقولون:   -
والصَّواب: )صبور أو حسود(؛ ألنّ  فعول هنا 
مبعنى فاعل، وذلك لوجـود املوصوف. ومل 
يشّذ عن هذه القاعـدة إاّل عدّوة، إذ قالوا: 
فالنـة عدوّة اهلل. أمّا إذا كان املوصوف غري 
بني  بالتاء  التفريق  الواجب  فمن  معروف، 
تفـوز يف  الصّبورة  كقولنا:  واملؤّنـث.  املذّكر 

معركة احلياة. 
عندي(.  مصان  )سرّك  يقولون:   -
والصَّواب: )مصون(؛ ألنّ املعاجم ليس فيها 

الفعل أصان. 
والصَّواب:  شيّق(.  )حديث  يقولون:   -

)شائق(، وكلمة )شيّق( معناها مشتاق. 
- يقولون: )هذا رجل معطاء، وهذه امـرأة 
معطاء(؛  امرأة  )هذه  والصَّواب:  معطاءة(. 
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ألنّ هذه الصفة يستوي فيها املذّكر واملؤّنث، 
ومعناها كثري العطاء.   

مُسْتَهْتِر(.  رجل  )هذا  يقولون:   -
األباطيـل.  كثري  أي  )مُسْتَهْتَر(،  والصَّواب: 
صيغة  على  إاّل  يأتي  ال  )استُهتِر(  والفعل 

املبين للمجهول.  

رابعًا: أخطاء يف تركيب اجلملة:  
- يقولون: )ال أرغب يف هذا األمـر كونـه 
أخطاء  من  وهذا  املتاعب(،  يل  يسـبّب 
أرغب  )ال  والصَّواب:  احلرفيّـة.  الرتمجـة 

فيه ألنَّه يسـبِّب يل املتاعـب(. 
- يقولون: )هذا األمر بالنسبة يل مهمّ(. 
ألنَّ  مهمّ(؛  عندي  األمر  )هذا  والصَّواب: 

النسبة تستدعي وجود طرَفيها. 
فسوف  اخلري  فعلت  )طاملا  يقولون:   -
ألنَّه  خطأ؛  اسـتعمال  وهذا  به(.  تُجزى 

جيعل طاملا شـرطيّـة.  
كثري(.  مال  عندي  )يوجد  يقولون:   -
الكون  ألنَّ  كثري(؛  مال  )عندي  والصَّواب: 
العام، يوجد، وكائن، وموجود..، ال يُذكر مع 
يُؤدّيان  ألنَّهما  واجملرور؛  اجلار  أو  الّظرف 

معنى واحداً. 

وهذا  ومجيل(.  رائع  هو  )كم  يقولون:   -
والصَّواب:  احلرفيّـة.  الرتمجة  أخطاء  من 

)ما أروع أو ما أمجل(. 
فالن  جاء  إذا  فيما  أعلم  )ال  يقولون:   -
الرتمجة  أخطاء  من  وهذا  جييء(.  مل  أو 
؟  جاء  هل  أعلم  )ال  والصَّواب:  احلرفيّـة. 

أو مل جيئ(. 
والصَّواب:  أبداً(.  أرهَ  )مل  يقولون:   -
أبداً   الظرف  نسـتعمل  ألّننا  قّط(،  أرهَ  )مل 
الظرف  ونستعمل  املسـتقبل،  على  للداللة 

قّط للداللة على املاضي. 
- يقولون: )ال زال فالن مريضاً(. وهذه 
النافيـّة  ال  لدخول  الدّعـاء؛  تفيد   اجلملة 
زال  )ما  والصَّواب:  املاضـي.  الفعـل  على 

فالن مريضاً(. 
- يقولون: )بني أمحدَ وبني خالدٍ مودّة(. 
بني  يُكرّر  ال  بني  الظرف  ألنَّ  خطأ؛  وهذا 
املعطوف واملعطوف عليه إذا كانا ظاهرَين، 
فإن كان أحدمها مضمراً ُقدِّم ووجب تكرير 
مودّة(.  خالدٍ  وبني  )بينه  فنقول:  الّظرف، 
وأجازوا تكرير بني إذا فصل بني املتعاطَفني 

كالم طويل.  
- يقولون: )خُذِ الطائرة(، بدالً من )سافر 
يف الطائـرة(. و)خْذ وقتك( بدالً من )تأنّ أو 
متهّْل(. وهذا من أخطاء الرتمجة احلرفيّـة.

املوصـوف  عن  يعدلون  حني  خيطئون   -
األربع.  اجلهات  ذكرهم  عند  الصّفـة،  إىل 
محاة(.  جنوبيَّ  محـصُ  )تقع  فيقولون: 

والصَّواب: )تقع محـصُ جنوبَ محاة(. 
- يقولون: )فالن ال أخالق له(. والصَّواب: 
)فالن سيّئ األخالق(؛ ألنّ اخللق قد يكون 
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ف الدنيا  يف  وليس  سيّئاً،  يكون  وقد  حسناً 
إنسان ليس فيه أخالٌق حسنة وسيّئة.

خامسًا:  أخطاء يف تعدية األفعال 
أو املصادر:

)أثَّر  والصَّواب:  عليه(.  )أّثر  يقولون:   -
ـر به(؛ فقد ورد عن علي  فيه(، وأجازوا )أثَّ
رضي اهلل عنه يذكر زوجه فاطمة الزّهراء 
رضي اهلل عنها: )فجرّتِ الرّحى حّتى أّثرت 

بيدها(. 
- يقولون: )آخذه على ذنبه(. والصَّواب: 
)آخذه بذنبه(، و )أخذه بذنبه(. قال تعاىل: 
»ال يُؤاخُذُكمُ اهلل باللّغِو يف أميانكمُ«. )سورة 
البقرة، اآلية  225(، ويف موضع آخر »فُكالًّ 
أخذنا بذنبه«. )سورة العنكبوت، اآلية  40(.

والصَّواب:  منه(.  )استأذن  يقولون:   -
)استأذن على  أمّا  كذا(،  فعل  )استأذنه يف 
فالن( فمعناه طلب اإلذن يف الدخول عليه.

فالن(.  ويف  بفالن  )أمَل  يقولون:   -
أكثر  و)أمَّل(  فالناً(.  )أمََل  والصَّواب: 

استعماالً. 
- يقولون: )أحال الكالم إليه(. والصَّواب: 

)أحال عليه(. 
- يقولون: )بادر جلاره(. والصَّواب: )بادر 

إىل جاره(. 
- يقولون: )أجاب على سؤاله(. والصَّواب: 
)أجاب سؤاله(، أو عن سؤاله، أو إىل سؤاله. 
- يقولون: )حنَّ لوطنه(. والصَّواب: )حنَّ 
إىل وطنه(، وقولنا )حنَّ عليه( معناه عطف 

أو أشفقَ.
للتضامن(.  أحوجنا  )ما  يقولون:   -

والصَّواب: )ما أحوجنا إىل التضامن(.
كذا(.  جامعة  من  )خترَّج  يقولون:   -
ألنَّ  كذا(؛  جامعة  يف  )خترَّج  والصَّواب: 

معنى )خترَّج( تعلّم وتدرّب. 
- يقولون: )ارتاب من األمر(. والصَّواب: 
)ارتاب يف األمر(،  أي شكّ فيـه، أمّا إذا كان 
ونقول  بالباء،  الفعل  فنُعدِّي  التُّهمـة،  املراد 
)ارتاب به(، أي اّتهمه، ورأى منه ما يَِريبه. 

واستناداً  قوّته  على  )استند  يقولون:   -
قوّته،  إىل  )استند  والصَّواب:  قوّتنا(.  على 

و استناداً إىل قوّتنا(.
حبّقه(.  الصّادر  )احلكم  يقولون:   -

والصَّواب: )احلكم الصّادر عليه(.
والصَّواب:  له(.  )أصغى  يقولون:   -
قال  حنوه،  بسمعه  مال  أي  إليه(،  )أصغى 
تعاىل: »ولتَصْغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون 

باآلخرة«. )سورة األنعام، اآلية  113(. 
العمل(.  عن  عاطل  )فالن  يقولون:   -
باقٍ بال  العمل(، أي  والصَّواب: )عاطل من 

عمل، وهو قادر عليه.
- يقولون: )يعاني من اآلالم(. والصَّواب: 

)يعاني آالماً(،  أي يُقاسي. 
اجلود(.  على  فالن  )تعوّد  يقولون:   -

والصَّواب: )تعوّد اجلود(. 
وبعد، فتلك بعض األخطاء اليت شاع بني 
يعين  ال  اخلطأ  وشيوع  استعماهلـا،  الناس 
صحّتـه. ومّثة فرق بني استعمال األفصح أو 
الفصيح، واستعمال اخلطأ. إذ حكم األوّل 
ألّنه  فاملنع؛  الّثاني  أمّا حكم  غالباً،  اجلواز 
يهرف  فوضى،  وجيعلها  اللغة،  بنيان  يهدم 

هبا من ال يعرف. 



139 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

د. محمد دواليبي*

الّلغة العربّية بين الكائن والممكن

كـرّم اهلل الّلغـة العربيّـة حـن اختارهـا لغـة للقـرآن الكريـم، }إنـا أنزلنـاه قرآنـًا 
النبيّـن  وخـامت  املرسـلن  سـيّد  قلـب  علـى  هبـا  وأنزلـه  تعقلـون{،  لعلكـم  عربيـًا 
)حممّـد( صّلـى اهلل عليـه وسـّلم، وجعـل أمـم املعمـورة بكاملهـا حـن تتلـو آيـات 
الذكـر احلكيـم تتلوهـا بالّلغـة العربيّـة علـى اختـالف لغاهتم وهلجاهتـم، فهل بعد 
هـذا التكريـم تكريـم؟!. وهـل بعد هذا التشـريف تشـريف؟!؛ أن يصطفي اخلالقُ 
عـزَّ وجـلَّ هـذه الّلغـة الكرميـة األصيلـة مـن دون بقيـة لغـات األرض لتكـون أداة 
كتابـه العزيـز، فهـل حـازت أمّـة يف حياة البشـريّة كمـا حازت أمّة العـرب على مثل 

هـذا التكريـم؟!، وهـل بعـد هـذا السـموِّ مسـوٌّ؟!.

القديـم واألدب  العربـي  النقـد  وآداهبـا مـن جامعـة حلـب، اختصـاص  العربيّـة  الّلغـة  * دكتـوراه يف 
واألندلسـيّ. العباسـيّ 
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ف  مكانة الّلغة العربيّة عرب تارخيها:
وحنن إذا استعرضنا تاريخ لغتنا اجمليدة 
فإّننا  ومتّكنها  تطوّرها  مراحل  وتتبعنا 
ورفعتها،  اللّغة  هذه  عزّة  مدى  نستشرف 
طويلة  بفرتات  العربيّة  األمة  مرَّت  فلقد 
العربيّة  اللّغة  كانت  تارخيها  عرب  وممتدّة 
الفصحى والرصينة لغتها السائدة والدارجة 
بني الناس، ومل تكِن العاميّة معروفة عندهم 
كما هي اليوم ما خال بعض اللهجات احملليّة 
اخلاصّة بكّل قبيلة من قبائل العرب، واليت 
كانت تنضوي حتت عباءة الفصحى عموماً، 
املتحدّث  خيرج  أن  العجيب  من  إّنه  حتى 
عن لغته األمّ، وإن فعل ذلك فقد جعل من 
بألسنة حِداد،  والقذع  للنقد  نفسه عرضة 
ما  وهذا  والسخرية،  للتهّكم  عرضة  وبات 
علمناه منذ زمن اجلاهلية الذي وصلت فيه 
ومجال  وقوَّهتا  زهوِّها  أوج  إىل  العرب  لغة 
من  استخدامها  وحسن  وصورها  تعابريها 

قِبل الناطقني هبا.

الّلغة العربيّة واحلديث النبويّ 
الشريف:

الشاهد  الشريف  النبويّ  احلديث  ويعدُّ 
اآلخر بعد القرآن الكريم على قدسيّة هذه 
الصالة  عليه  أوتي  فقد  السامية،  اللّغة 
حديثه  فكان  الكلم،  جوامع  والسالم 
فنون  لدراسة  خصباً  ميداناً  الشريف 
الناس  وخاطب  ومجاليّاهتا،  العربيّة  اللّغة 
مجيعاً مبا يفهمونه على اختالف مشارهبم 
احلديث  علم  فكان  ثقافاهتم،  ومستويات 
بذاته،  قائماً  مميّزاً  علماً  الشريف  النبويّ 

بلوائه  تعقد  وفقهه،  وقواعده  أصوله  له 
الدراسات، وتدور يف ساحاته الندوات، وإىل 
يُعدُّ النبع الفيّاض للمهتمني  اليوم ما يزال 

بأمور العربيّة وشؤوهنا.

الّلغة العربيّة والشعر القديم:
فإّننا  الشعر اجلاهليّ  إىل  إذا وصلنا  أمّا 
سنجد أنفسنا أيضاً أمام حبر عميق الغور 
واسع املدى يغرتف القارئ واملتذوّق للّغة من 
مُعينِه اغرتافاً ال حدَّ له، فقد عاشت اللّغة 
وتأّلق جنمها  وهباء،  عزّ  فرتة  آنئذٍ  العربيّة 
وتراكيبها  حروفها  وكانت  السماء،  كبد  يف 
الشعراء  فأبدع  والضياء،  النور  بني  تتقلّب 
وتذوّق  وقصائدهم،  معلّقاهتم  اجلاهليون 
القارئ العربيّ كلماهتا ومجلها، واستحسن 
من  وفهم  وتشابيهها،  وكناياهتا  استعاراهتا 
خالهلا جمتمعه، واستوعب الكون من حوله، 
واجتماعيّة  تارخييّة  وثيقة  الشعر  فكان 
 ... وفنيّة  ونفسيّة  وسياسيّة  واقتصاديّة 

إخل.
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كلّها  اجلوانب  هذه  اجتمعت  لقد  فعالً 
الشعر  قّدمها  اليت  اجلاهليّة  القصيدة  يف 
وتأسر  النفوس  وتسحر  العقول  متّتع  بلغة 
والنفس  األذن  على  وقع  فللكلمة  القلوب، 
قام  به، وفضالً على ذلك فقد  ال يستهان 
علم النحو والصرف على أعمدة هذه اللّغة 
البحوث  عن  ناهيك  واجلّذابة،  الساحرة 
الكثرية اليت بُنيت على الشعر العربي عموماً 
تلك  استمدّت  فقد  خصوصاً،  واجلاهليّ 
ال  ثرٍّ  مُعني  من  املتنوّعة  مادّهتا  البحوث 
ينضب ما يزال يرفد دراساتنا وحبوثنا إىل 

يومنا هذا.

الّلغة العربيّة عرب العصور:
الفتوحات اإلسالميّة:

الدولة  رقعة  تتسع  الفتوحات  عهد  ويف 
اللّغة  معها  وتنتشر  اإلسالميّة  العربيّة 
العربيّة انتشاراً واسعاً لتصري لغة عامّة ينطق 
هبا العربيّ وغري العربيّ من الداخلني حتت 
وحيصل  اإلسالميّة،  العربيّة  الدولة  لواء 
الداخلة  العناصر  لغات  مع  والتأّثر  التأثري 
إليها، ولكن الغلبة كانت للعربيّة اليت سادت 
الدراسات يف  سيادة الفتة، وانطلقت منها 
شّتى العلوم ويف خمتلف امليادين؛ فكان مثالً 
علم اللّغة وعلم الفقه يف اللّغة، وعلم النحو 
والصرف وعلم العروض وعلم البالغة وعلم 
النقد وفنّه .... إخل، وكذلك العلوم األخرى 
الغنيّة  العربيّة  اللّغة  كلّها  استوعبتها  اليت 

ومشلتها يف عباءهتا الواسعة.
الدولة  عهود  وتتواىل  السنون  ومتضي 
انتشار  معها  ويتواىل  اإلسالميّة،  العربيّة 

وتتعدّد  تطوّرها  ويتواىل  العربيّة  اللّغة 
أساليبها وتتأّلق فنوهنا من فرتة إىل أخرى 
على يد علماء اللّغة وعلماء البيان والبديع، 
وعلماء الكالم واجلدل ... إخل، وحنن جند 
زمن  ذروته  يف  التأّلق  وهذا  التطوّر  هذا 
العهد العباسيّ خصوصاً وكذلك األندلسيّ، 
ففي العصر العباسيّ ازدهرت اللّغة العربيّة 
العربيّة  غدت  فقد  جدّاً،  واسعاً  ازدهاراً 
الوعاء الفسيح الذي استوعب العلوم كاّفة، 
عالقة  ال  اليت  العلوم  احتضنت  إّنها  حّتى 
واملنطق  الطب  كعلوم  العربيّة  باللّغة  هلا 
والفلسفة واالقتصاد والزراعة وكّل ما كتب 
واإلنسانيّة  التطبيقيّة  العلوم  من  وصدر 
عموماً، أضفْ إىل ذلك حركة الرتمجة اليت 

نشطت.

العصر العباسيّ:
ويف زمن العصر العباسيّ كان من اللغات 
والعلوم الداخلة من األمم األخرى من مثل 
حركة  وكانت  واهلنديّة،  الفارسيّة  اللّغة 
وعميقة  وناجحة  غنيّة  جتربة  الرتمجة 
فقط  ليس  قدرهتا  األمّ  لغتنا  فيها  أثبتت 
بل  األخرى  اللغات  علوم  استيعاب  على 
فيه  معرض؛  وأهبى  عبارة  بأمجل  تقدميها 
متعة لعقل القارئ، وهبجة لنفسه، أضفْ إىل 
ذلك ما كان حيظى به الشعراء والكّتاب عند 
اجلمِّ  العطاء  من  والوالة  واألمراء  اخللفاء 
وما  الشعر  من  ينظمونه  ما  على  والوفري 
فرتى  وفنونه،  النثر  إبداعات  من  خيّطونه 
الشعراء  أفواه  من  تتناثر  العربيّة  حروف 
بسموّ  مبتهجة  مرتاقصة  الكتاب  وأقالم 
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ف مكانتها ورفعة قدرها، فمن الشعراء الكبار 
بالصنعة  شعره  امتاز  الذي  متام  أبا  نذكر 
الطباق،  وظاهرة  االختيار  وحسن  اللفظيّة 
وهذه كلّها وجوه لرفاهيّة اللّغة العربيّة اليت 
وصلت إليها يف تلك الفرتة، وهذا أبو الطيّب 
كان  الذي  واحلكمة  احلرب  شاعر  املتنيب 
الذين  املميّزين  العرب  الشعراء  من  واحداً 
تأّلقت العربيّة مبفرداهتا وفنوهنا وصورها 
والكلمة صوراً  باحلرف  رسم  فقد  بشعره، 
وصفه  وخصوصاً  التاريخ  خلّدها  للحرب 
ونذكر  احلمدانيّ،  الدولة  سيف  حلروب 
مثاالً وجيزاً لواحدة من تلك الصور، يقول: 

هُمْ أتوَك جيرُّونَ احلديدَ كأنَّ
                     سَرَوا جبيادٍ ما لَهُنَّ قوائمُ

مخيسٌ يُشِرُق األرضَ والَغرْبَ َزحُْفهُ
                   ويف أُُذِن اجلوزاءِ مِنْهُ َزماِزمُ

وقفتَ، وما يفْ املوتِ شكٌّ لواقفٍ
                 كأنَّكَ يف جَْفِن الرَّدى وهو نَائمُ

مترُّ بكَ األبطاُل َكلْمى هزميًة
احٌ وثَغرَُك باسمُ                 ووجهُكَ وضَّ

تارخييّة  وثيقة  القصائد  تلك  وغدت 
الزمان، وخصوصاً  مرِّ  على  بطوليّاً  ورمزاً 
الكوفة  من  خرج  الطيّب  أبا  أنّ  علمنا  إذا 
اللّغة  ليتعلّم  العراق  يف  السماوة  بادية  إىل 
يف  األعراب  يد  على  وقواعدها  وأصوهلا 
وملنْ  لنفسه  بذلك  فأسّس  البادية،  تلك 
كّل  منها  أفاد  واسعة  لغويّة  مدرسة  بعده 
من قرأ ومسع فنّه الشعريّ؛ ومثله ُكثر من 
إخل.   ... والبحرتي  فراس  كأبي  الشعراء؛ 
يد  على  وتسمو  تتأّلق  اللّغة  جند  وكذلك 
والتوحيديّ  كاجلاحظ  العربيّ  النثر  أئمةِ 

الكّتاب  كبار  وسهل بن هارون وغريهم من 
للغة  استخدامهم  طرق  يف  أسّسوا  الذين 
مذاهب  هبا  التصرّف  وحسن  العربيّة 
مست  وفكريّة  وبالغيّة  نقديّة  واجتاهات 
وال  املعطاء،  اللّغة  مساء  يف  جنمُها  وتأّلق 
يتسع اجملال هنا أكثر من ذلك لذكر املكانة 
أهلها  عند  األمّ  لغتنا  نزلتها  اليت  الرفيعة 
بذكرهم،  اجملال  يضيق  وكّتاب  شعراء  من 
برعاية  املبدعة  يدهم  على  ظفرت  فقد 
الفتة ومكانة سامية مل تظفر هبا لغة أخرى 
بالسويّة نفسها، وال ننكر أبداً التأّثر والتأثري 
الفارسيّة  اللّغتني  وبني  العربيّة  اللّغة  بني 
واهلنديّة، وهذا أمر طبيعيّ يف جمال تداخل 
الثقافات واحلضارات، وتالقي األفكار بني 

األمم والشعوب.

الّلغة العربيّة يف العصر األندلسيّ:
العربيّة  اللّغة  حال  كانت  نفسه  والشيء 
العربيّة  اخلالفة  زمن  األندلس  بالد  يف 
يد  على  أيضاً  العربيّة  فتأّلقت  اإلسالميّة، 
العديد من سدنتها من شعراء وكّتاب، أمثال 
وابن  قريش(  )صقر  الداخل  الرمحن  عبد 
خفاجة  وابن  القسطلي  درّاج  وابن  زيدون 
وابن  ابن شُهيد  أمثال  كّتاب  ومن  وآخرين، 
أبي اخلصال وابن باجة ويكثر أعالم اللّغة 
املغرب  فكان  املغربيّ،  أيضاً ضمن احمليط 
العربيّ مساء  الوطن  امتداد  على  واملشرق 
سطعت فيها مشس اللّغة العربيّة متوهّجة 
فقد  معاً،  والقلوب  العقول  أنارت  مضيئة 
بشعره  واألدب  الفكر  بغذاء  العقول  أمدّت 
ونثره، وكذلك املنطق والفلسفة وعلم الفلك 
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مبتعة  القلوب  وأهبجت  العلوم،  من  وغريها 
والعبارة  الطيّبة  والكلمة  الناصع  احلرف 
تلك  الساحرة؛  الفنيّة  والصورة  السلسة 
خلق  تعيد  باستعاراهتا  كانت  اليت  الصورة 
تصنع  اليت  وتشبيهاهتا  الذهن،  يف  احلياة 
االنسجام بني الطبيعة واإلنسان، وجمازاهتا 
الكون  نبض  تغّذي  اليت  عموماً  اجلميلة 
والتناغم  التأّلق  وتزيد  املختلفة  بعناصره 
الشعريّ  الذهن  عرب  وذلك  مكوّناته  بني 
من  مادّته  يستمدّ  الذي  املبدع،  والنثريّ 
مُعني هذه اللّغة الغنيّة املعطاء، فال ينضب 
بل  ضرعها  جيفّ  وال  يزيد،  بل  ينبوعها 
كلّما ضربنا  القيثارة  وكأّنها  ويفيض  يثري 
على أوتارها زادت حنيناً وطرباً، فال تتعب 
زادتنا طرباً،  وال تكّل، وكلّما زدناها ضرباً 
هذه هي حقيقة لغتنا، هذه هي ماهيّة اللّغة 
العربيّة؛ حرف ذهيبّ ومجلة كرمية، زادها 

اهلل مجاالً ورونقاً. 

الّلغة العربيّة يف العصور احلديثة:
السالفة  العهود  تلك  هناية  مع  ولكنّ 
باللّغة  اهتمامنا  يف  تراجعاً  نلحظ  بدأنا 
هذا  وكان  هلا،  الصحيح  وباستخدامنا 
ويعلم  تعلمون  كما  متدرّج  بشكل  الرتاجع 
اجلميع، وذلك ألسباب عديدة أو باألحرى 
اللهجات  تفشّي  نلحظ  فصرنا  جدّاً،  كثرية 
ولعّل  ومقلقاً،  خميفاً  تفشيّاً  العاميّة 
السبب األهمّ يعود إىل ابتعادنا عن القراءة 
والدواوين  الكتب  من  والصحيحة  اجلادّة 
وليس علوم  العلوم،  واملخطوطات يف شّتى 
القراءة  عن  فابتعادنا  فحسب،  العربيّة 
يف  أّثر  متفاوت  بشكل  الكتب  من  املباشرة 
نوعيّة عالقتنا مع املخطوط وزاد يف قربنا 
عصرنا  أنّ  رغم  واجلاهز،  املطبوع  من 
شعراء  من  كباراً  أعالماً  عرف  احلديث 
اللّغة  فنون  يف  أقالمهم  أبدعت  وكّتاب 
يألوا جهداً يف خدمة  ونثرها، ومل  شعرها 
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ف اللّغة، وذلك من أمثال الشاعر الكبري أمحد 
وبدر  اجلواهريّ  مهدي  وحممّد  شوقي 
قباني  ونزار  إقبال  وحممّد  السيّاب  شاكر 
وعمر أبو ريشة وغريهم، وكذلك من الكّتاب 
مصطفى صادق الرافعيّ ومصطفى لطفي 
حممود  وعبّاس  حسني،  وطه  املنفلوطيّ 
العّقاد وحنّا مينة وحممّد املاغوط وغريهم 
اللّغة  وأعالم  القلم  وفرسان  األدباء  من 
ينبض  رائعاً  تراثاً  وتركوا  وآداهبا،  العربيّة 
وافراً، وهنا  أصيالً  تراثاً  باحلياة، وخيتزن 
إبراهيم  النيل حافظ  حيضرنا قول شاعر 

عن هذه اللّغة الغنيّة:
أنا البحرُ يف أحشائِهِ الدُّرُ كامنٌ

          فهْل سألُوا الغوّاصَ عن صدَفاتِي
بالقراءة  عموماً  الناس  اهتمام  ولكنّ 
املدّ  أمام  ويتناقص  يرتاجــع  بدأ  واملتابعة 
اللغويّ الدخيل الذي أّثر بوضوح على لغتنا 
نصيبها،  من  وافراً  حّظاً  يأخذ  وبدأ  األمّ، 
حتّل  الدخيلة  اللفظة  بدأت  فشـيئاً  وشيئاً 
ذلك  نلمس  كما  األصيلة،  اللفظة  حمّل 

كانت  احلديثة  التكنولوجيا  ولعّل  واضحاً، 
واحدة من األسباب اليت أّثرت يف توجيهنا 
التكنولوجيا  إنّ  احلقيقة  ويف  اللغويّ، 
إنّ  بل  هلا،  ذنب  ال  املتعدّدة  بصورها 
الذنب ذنبنا، فهي وُجدت كأداة لننتفع هبا 
وتساعدنا على الوصول إىل غاياتنا العلميّة 
هلا  استخدامنا  طريقة  ولكنّ  أكرب،  بسرعة 
يكون أحياناً سلبيّاً، فال يؤتي مثاره املرجوّة، 
والدواوين  والكتب  والقواميس  فاملعاجم 
تطوّر  مع  أكثر  لنا  متاحة  صارت  وغريها 
اآللة احلديثة، والبعض منّا يستفيد استفادة 
عظيمة من هذه املعطيات التقنية احلديثة، 
الغالبيّة الساحقة مييلون  أنّ  ولكن نالحظ 
األغراض  تناول  يف  والدعة  السهولة  إىل 
عناء  أنفسهم  يكلّفون  فال  عموماً،  العلميّة 

البحث والتدقيق.

التأثر السليبّ للمجتمع املعاصر 
يف العربيّة:

طالّبنا  يف  نلحظها  أخرى  وظاهرة 
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خصوصاً على خمتلف مراحلهم الدراسيّة، 
ينطقوا  أن  من  وخشيتهم  خجلهم  وهي 
ورفاقهم  أقراهنم  أمام  الفصحى  بالعربيّة 
يتعرّضون  أاّل  خشية  أسرهتم  وحّتى 
من  مسعناه  ما  وهذا  والتهّكم،  للسخريّة 
شرائح عديدة من طالّب املدارس واملعاهد 
واجلامعة، فهل يُعقل مَن كان خيجل باألمس 
أن  ويلحن يف كالمه،  بلغته خطًأ  ينطق  أن 
يأتي اليوم ليخجل أن ينطق بلغته الفصحى 
مَنْ  نلوم  وال  عجيبة،  لَمفارقة  إّنها  األم؟! 
ينتابه هذا اخلجل وتلك اخلشية، ألنّ التيار 
بقوانني  لألسف  يسري  أمسى  للحياة  العامّ 
كما  والعاميّة  الضيّقة،  ومسالكها  العاميّة 
عن  بالتعبري  يفي  وال  ضيّق  رداؤها  نعلم 

مقتضيات احلياة اليوميّة. 
العربيّة  العبارات  نسمع  بتنا  إّننا  ثمّ 
ممتزجة بالعبارات األجنبيّة بشكل ملحوظ، 
كومبيوتر،  جلمع  كمبيوترات  مثالً  كقوهلم 
مجع  وبيبسيات   ،CD مجع  وسيديات 
هذا  مصدر  قصّة  يعرف  وأغلبنا  بيبسي، 
فنقول  احلفل  كلمة  نستبدل  كما  الشراب، 
ومثلها  ومكسيكانو،  وبرغر،  وكيك،  بارتي، 
كثري ال جمال لذكرها مجيعاً هنا، فهل بتنا 

خنجل من لفظ حرفنا العربيّ حّقاً؟!.
وبال شك حنن مع األخذ بثقافات األمم 
وفهم  األجنبيّة  اللغات  تعلّم  ومع  األخرى، 
منها،  الثقايفّ  خمزوننا  وزيادة  طبيعتها 
املفردة  حتّل  أاّل  شريطة  ولكن  أكيد،  هذا 
األجنبيّة حمّل لفظتنا العربيّة األمّ، والسؤال 
اللفظة  تشكو هذه  مِمَّ  نفسه  يفرض  الذي 
كتابة  حّتى  جانباً؟!،  نُنحيها  حتى  العربيّة 

األمساء لدى البعض وتوقيعهم صار باخلّط 
األجنيبّ، فهل هنالك رجل أو طالب غربيّ 
أو  جامعته  يف  العربيّة  باللّغة  امسه  يكتب 
األجنبيّة  الكتابة  عن  ناهيك  عمله،  مكان 
الدارجة على ألبسة البعض من دون أن يعلم 
مرتدي ذلك الرداء ما يُكتَب على ردائه من 
كلمات أجنبيّة قد يكون فيها إساءة لوطننا 
وال  يعلم  املرتدي  أنّ  أو  وأصولنا،  وعاداتنا 
الكثري،  ونذكر  ونذكر  لألمر،  أمهيّة  يعطي 
احلداثة  مع  حنن  نقول:  حال  كّل  على 
بعروبتنا  املساس  دون  من  ولكن  واألناقة 
األمساء  انتشار  ظاهرة  نلحظ  كما  ولغتنا، 
يف  التجاريّة  احملال  بعض  على  األجنبيّة 
)مودرن  إمّا غربيّة خالصة  وهي  األسواق، 
)بيت  مثالً  أو  هاوس(  تشيكني   - فاشن 

املودة( مكتوبة باحلرف األجنيبّ.

حلول وتوصيات 
لصيانة الّلغة العربيّة:

كبح  من  بدّ  ال  للغتنا  احلال  هذه  وأمام 
مجاح هذا الرتاجع وذاك املدّ اللغويّ األجنيبّ، 
توّفر  بدّ من  واحلّل بسيط وسهل ولكن ال 
عوامل عدّة، منها ما هو ذاتيّ ومنها ما هو 
موضوعيّ، فأمّا العامل الذاتيّ فيتجلّى يف 
إرادة التغيري اليت تكمن يف نفس كّل عربيّ، 
فينبغي أن نبدأ من أنفسنا بإعادة السيطرة 
على ألسنتنا والتدقيق يف عباراتنا، وحسن 
لكّل  املناسبة  العربيّة  األلفاظ  استخدام 

مقام واحلرص على احرتام لغتنا األمّ.
األثر  إىل  فيعود  املوضوعيّ  العامل  وأمّا 
االجتماعيّ، ومنه دور األسرة أوّالً يف خلق 
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ف وطنهم  بلغة  أبنائهم  لنطق  املالئم  املناخ 
وبلدهم قدر املستطاع، ثمّ يأتي دور املدارس 
وكّل  واجلامعات  واملعاهد  كاّفة  مبراحلها 
تقوم  أن  ينبغي  اليت  التعليميّة  املؤسّسات 
النشء  حتبيب  يف  األساسيّة  بوظيفتها 
يف  حيصل  ما  وهذا  هبا؛  وترغيبه  بلغته 
والدأب،  املتابعة  إىل  حيتاج  ولكن  العموم 
يف  اإلجيابيّ  املؤسّسات  موقف  نذكر  وهنا 
كما  عدّة  قوانني  صدرت  فقد  األمر،  هذا 
نعلم تلزم بتمكني اللّغة العربيّة، وقد مشلت 
هذه القوانني والتوصيات كّل ما ذكرناه من 
داخل  واالهتمام  وتعربيها  مسميّات احملال 
اللّغة  إلتقان  التوجيه  طرق  يف  املدارس 
الثقافيّة  الندوات  إقامة  كذلك  العربيّة، 
الرتاث األصيل  األدبيّة واحرتام  واألمسيات 
والقرارات  القوانني  هذه  ولكنّ  عموماً، 
حتتاج إىل مساندة ومؤازرة وتنفيذ متواصل 
وجامعة  ومدرسة  أوّالً  كأسرة  قبلنا،  من 
تتضافر  حتى  وذلك  أخرى،  ومؤسّسات 
ثقايفّ  لغويّ  واقع  خللق  كلّها  اجلهود 

وحضاريّ جديد.
أثر  أيضاً  املوضوعيّ  العامل  يف  ويندرج 
اإلعالم؛ املقروء واملسموع واملرئي، ورغم أنّ 
تلك الوسائل تقوم بواجبها ضمن إمكاناهتا، 
والندوات،  الثقافيّة  الربامج  من  تبثّ  فهي 
مع  واللقاءات  الثقافيّة  الفعّاليّات  وتتابع 
واملؤمَّل  كاّفة،  املعرفة  ميادين  يف  املثّقفني 
منها أن تزيد من نشاطها اإلعالميّ وتضع 
النطق  على  احلثّ  حماولة  أعينها  نصب 
باملصطلحات  النطق  وجتنّب  األمّ  باللّغة 
الناس،  عامّة  يفهمها  ال  قد  اليت  األجنبيّة 

تلك  سيل  ألنّ  املثّقفني،  بعض  وحتى 
علينا  وينبغي  وقويّ،  جارف  املصطلحات 
مجيعاً بشرائحنا كاّفة أن جنعل سدّاً لغويّاً 
وأن  السيل،  ذلك  من  احلدَّ  حياول  عربيّاً 
كما  العربيّ  احلرف  بنطق  التزامنا  نعيد 
من  الروح  يبثّ  أن  شأنه  من  وهذا  جيب، 
لغتنا، ويعيد نبض احلياة  جديد يف جسد 
من  قلبها  ليخفق  شرايينها  إىل  الصحيحة 
سيعيدون  الذين  بأبنائها  وتزهو  جديد، 
عليهم  حنت  كما  احلنون  أمّهم  إىل  الدفء 
بدفئها يوم وُلِدوا وبلغوا وتعلّموا منذ نعومة 
يتمّ  وحني  وتراكيبها،  حبروفها  أظافرهم 
مبستحيل،  هذا  وليس  اهلل،  شاء  إن  ذلك 
شفاه  على  ناصعة  مشرقة  لغتها  تعود 
كباقي  لغتهم  موقع  ويثبتون  هبا،  الناطقني 
حّقها  وهذا  تأّلقها،  هلا  ويعيدون  اللغات، 
علينا، أمل سيتحقق، وأملنا باهلل كبري وأملنا 
بأنفسنا وباألجيال الالحقة كبري أيضاً بأن 
ننتشل لغتنا الغالية من أمواج عاتية تعصف 
هبا وبنا، أمواج تسعى إىل أن ننسى مفرداتنا 
فننسى تراثنا ونبتعد عن أصالتنا وتارخينا 
ووطننا  ذلك  هلم  هيهات  ولكن  اجمليد، 
الغايل ميتلك عوامل النهوض كلّها، وأبناؤه 
وإن عصفت هبم احلال لفرتة فإّنهم يدركون 
وتارخيهم،  لغتهم  حبَّ  أنفسهم  قرارة  يف 
كما  احلال،  تلك  اجتياز  يستطيعون  وإّنهم 
لوطنهم  عشقهم  بل  حبّهم  ضمناً  يدركون 
عزَّ  اهلل  أنّ  وخصوصاً  الوطن،  هذا  وللغة 
وجل بشرهم باحلفاظ على هذه اللّغة )لغة 
القرآن الكريم( حني قال: }إنا حنن أنزلنا 

هذا الذكر وإنا له حلافظون{.
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نبيل تللو*

المعاجم أحادية اللغة: عربي - عربي:
من الورقّي إلى اإللكترونّي

ال ختلـو مكتبـةٌ مـن املكتبـات مـن معجـٍم واحـدٍ علـى األقـّل مـن املعاجـم، سـواءٌ 
ـ عربـي، أو ثنائيّة وأكثر، فهي رفيقٌ مـالزم لكلِّ باحثٍ  كانـت أحاديّـة اللغـة عربـيـ 
يف أيِّ فـرع مـن فـروع العلـوم أو اآلداب، ولـكلِّ مرتجـٍم مـن لغـةٍ إىل أخـرى. وترجـع 
ـه حيتـوي علـى معانـي الكثـر مـن الكلمـات  أمهيّـة املعجـم األحـادي اللغـة إىل أنَّ
الـيت ال ميكـن أن حييـط هبـا فـردٌ واحـدٌ مـن أفـراد تلـك اللغـة مهمـا بلـغ حرصـه 
علـى اسـتقصاء هـذه الكلمـات، يف حـن أنَّ املعاجـم الثنائيّـة جتعلنـا نلحـق بركـب 

احلضـارة العاملـيّ، وتسـاعدنا علـى أن ننهـل منهـا ونرفـد منهـا.

* صحفي وباحث من مواليد دمشق عام 1٩٤7م، حيمل إجازة يف اجلغرافية.
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ف بأنَّ  نعرف  حني  املعجم  أمهيّة  وتزداد   
ثروة اللغة من املفردات تزداد يوماً بعد يوٍم 
نتيجة االحتكاك والتداخل الذي حيدث بني 
ل  األمم والشعوب من خالل التجارة أو التنقُّ
االتصال  وسائل  تطوِّر  ومن  والسياحة، 
كاألقمار  املعلومات  يف  طفرة  أحدثت  اليت 
وغريها،  اإلعالم  ووسائل  االصطناعيّة 
فتزداد اللغة ثراءً باملفردات، ما جيعل كمّاً 
هلذا  جمهوالً  املفردات  من  كثرياً  أو  قليالً 
قلًة  اجملهول  هذا  وخيتلف  ذاك،  أو  الفرد 

وكثرةً باختالف الوسط الثقايف لألفراد.
احلايلّ  الورقيّ  بشكلها  املعاجم  أنَّ  غري 
أوشكت على االندثار إن مل تكن قد اندثرت 
املرتبطة  اإللكرتونيّة  املعاجم  لظهور  فعالً، 
القرن  أواخر  منذ  )اإلنرتنت(  بالشابكة 

العشرين. 
بعض  على  سنتعرَّف  املقالة  هذه  ويف 
واحلديثة،  القدمية  العربيّة  معامجنا 
ونتطرَّق إىل املعاجم اإللكرتونية اليت أزاحتها 
عن عرشها الذي جلست عليه طيلة قرون، 
ما  والقراء  القارئات  كرام  ر  يتذكَّ أن  راجياً 

نسوه، وأن يتعرفوا على ما ال يعرفونه.
مفردات  يضمُّ  كتابٌ  هو  تعريفاً  املعجم 
واشتقاقها  معانيها  ويشرح  بكاملها،  اللغة 
أمثلة عن  ويذكر  لفظها  ويفسِّرها وطرائق 
كيفية استعماهلا باللغة نفسها أو أكثر، ومن 
دون إمهال أيّة مفردة، وقد أتت هذه الكلمة 
اإلهبام؛  إزالة  ومعناه  »أعْجَمَ«  الفعل  من 
للتمييز بني  واإلعجام هو تنقيط احلروف 
املتشاهبة منها شكالً وتشكيلها باحلركات. 
وتُستعمل كلمة » القاموس« للغرض نفسه، 

منهما  أجزاء  أو  احمليط  أو  البحر  وتعين 
والكلمتان  غوراً،  فيهما  موضٍع  أبعد  أو 
مبعنى  وتُستخدمان  لبعضهما،  مرتادفتان 
بأنَّه  العربيّة  املعاجم  تُعرِّفه  لغوي  مرِجع 
بالشكل  مضبوطًة  اللغة  ملفردات  كتابٌ 
ومشروحة، ومرتَّبة على احلروف اهلجائيّة.                                                  
املتقدِّمني  العرب  املعاجم  أصحاب  ولكنَّ 
مل يطلقوا كلمة )معجم( على أعماهلم، من 
فارس،  ابن  )مقاييس(  إىل  اخلليل،  )عني( 
)مصباح(  إىل  اجلوهريّ،  )صحاح(  إىل 
و)عُباب(  الزبيدي،  و)تاج(  الفيّومي، 
الزخمشري،  و)أساس(  الصاغاني، 
إىل  وصوالً  أبادي،  الفريوز  و)قاموس( 
و)موارد(  البستاني،  )حميط(  احملدثني يف 
الشرتوني، و)منت( رضا، و)منجد( املعلوف، 
و)مرجع( العاليلي، غري أنَّ استعماهلا على 
العاشر  القرن  حنو  يف  واسعبدأ  نطاقٍ 
للموصليّ  )الشيوخ(  كمعاجم  امليالديّ، 
والبغدادي وابن شاهني، ومعجم )الصحابة( 
للمثنَّى، ومعاجم )قراءات القرآن وأمسائه( 
للنّقاش املوصلي، و)معجم األدباء(  و)معجم 

البلدان( للحمويّ.           
على  العامّة جيب  الفائدة  هذه  ولتحقيق 
املعجم أن يقدِّم معلومات معيَّنة عن الكلمة 
قصداً إىل التوضيح واملزيد من البيان، ومن 

أهمّ هذه املعلومات ما يلي:

النطق واهلجاء: 
الكتابيّ يف جممله  النظام  أنَّ  املعلوم  من 
كّل  ليس  إذ  كامالً،  متثيالً  النطق  ميثِّل  ال 
له  ينطق  ما  كّل  وليس  يُنطق،  يُكتب  ما 
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مقابٌل كتابيّ، وبالتايل فإنَّ احتمال اخلطأ 
يف النطق وارد، لذا واجهت املعاجم العربيّة 
هذه املشكلة بضبط الكلمة بالشكل الكامل.

التحديد الصريفّ: 
نوع  إىل  العربيّة  املعاجم  تشري  وكذلك 
وإىل  فعٌل؟،  أم  صفٌة  أم  اسمٌ  أهي  الكلمة 
وكيف  والتأنيث،  التذكري  من حيث  وضعها 
الصور  وإىل  ولزومها،  وتعديتها  تُؤنَّث، 

االشتقاقية اليت ميكن أن تتولَّد منها.

الشرح: 
أي بيان املعاني بدقةٍ ووضوح، وهو العمل 
تعدُّد  إىل  اإلشارة  مع  للمعجم،  األساسيّ 
أو  الطب  يف  واستعماالهتا  للكلمة  املعنى 
ويُشرتط يف  .إخل،   .  . الزراعة  أو  اهلندسة 
من  وخالياً  أن يكون موجزاً  املعاني  حتديد 

الغموض واللبس.

أنواع املعاجم:
ومناهجها،  أهدافها  بتنوِّع  املعاجم  تتنوّع 
العموم  زاوية  من  مادّهتا  حيث  ومن 

واخلصوص، وأهمّ هذه األنواع:

أواًل: املعاجم حبسب اهلدف:
حسب  املعاجم  تصنيف  واملقصود 
استيفائها حباجة الباحث، وتأتي يف ثالثة 
أنواع: معاجم األلفاظ، فاللفظ هنا معلوم، 
أغلب  حال  هو  وهذا  جمهول،  املعنى  لكنَّ 
البن  العرب  لسان  مثل  العربيّة،  معامجنا 
بيان  وهدفها  املعاني،  ومعاجم  منظور. 
معلوم،  فاملعنى  للمعاني،  املناسبة  األلفاظ 
جمهول،  عليه  الداّل  الصحيح  اللفظ  لكنَّ 
)معاجم  و  سيده.  البن  )املخصَّص(  ومنها 
األبنية(، وهتدف إىل حصر األلفاظ العربيّة 
الصرفيّة،  األوزان  أبنيتها  على  موّزعة 
فاألبنية هنا أساس العمل، ثم تأتي املفردات 
تلك  أشهر  ومن  ذاك،  أو  البناء  هلذا  تابعًة 

املعاجم  )ديوان األدب( للفارابيّ.

ثانيًا: املعاجم حبسب املنهج:
ختتلف املعاجم برتتيب املفردات، وهناك 

أربع طرائق لذلك يف معامجنا العربيّة:
ــ املعاجم الصوتية التقليبيّة: وفيها تُرتَّب 
املفردات وفقاً للرتتيب الصوتي، فاملفردات 
اليت حتتوي على أعمق األصوات تُذكر أوّالً، 
ومن  وهكذا،  فاألقّل  عمقاً  األقّل  يليها  ثمّ 
أشهر هذه املعاجم )العني( للخليل بن أمحد.

ــ املعاجم األلفبائيّة التقليبيّة: وهي معاجم 
حافظت على فكرة التقليب السابقة، لكنّها 
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ف يف  احلروف  ألسبقيّة  وفقاً  الكلمات  رتَّبت 
حتتوي  اليت  فالكلمات  األلفبائيّ،  الرتتيب 
على حرف اهلمزة تُذكر أوالً، ثمّ تليها اليت 
حتتوي على حرف الباء يف بدايتها، ثمّ اليت 
حتتوي على حرف التاء، وهكذا، ومن أشهر 

تلك املعاجم )اجلمهرة( البن دريد.
ــ املعاجم األلفبائيّة حبسب األوّل: وهذه 
فرتتَّب  التقليب،  فكرة  عن  تتخلَّى  املعاجم 
أشهر  ومن  األوّل،  للحرف  وفقاً  الكلمات 
للشيباني،)أساس  )اجليم(   املعاجم  تلك 

البالغة( للزخمشري.
ــ املعاجم األلفبائيّة حبسب اآلخِر:وتسمَّى 
تُرتَّب  وفيها  القافية(،  )معاجم  أيضاً: 
الكلمات ألفبائيّاً أيضاً، لكن حسب احلرف 
األخري، ومن أشهر هذه املعاجم  )الصحاح( 

للجوهري.
وكلُّ معجم من هذه املعاجم ال بُدَّ أن يشري 
عليه يف  سار  الذي  املنهج  إىل  مقدّمته  يف 
يف  كلمةٍ  عن  البحث  وعند  كلماته.  ترتيب 
املعجم ال بُدَّ من معرفة أصل هذه الكلمة، 
اخلطوات  اتباع  جيري  ذلك  إىل  وللوصول 

التالية:
التجريد من الزيادة: عندما تكون الكلمة 
من  بُدَّ  ال  مزيدة،  عنها  الكشف  املراد 
جتريدها من الزيادة، مثل كلمة )استعالم( 

اليت تصبح )علم ( بعد جتريدها.
الردّ إىل املفرد: عندما تكون الكلمة مثنى 
مثال:  املفرد،  إىل  ردها  جيب  مجعاً،  أو 
)قوسان( مفردها )قوس(، )رجال( مفردها 

)رجل(.
الكلمة  تكون  عندما  املاضي:  إىل  الردّ 

املاضي،  إىل  ردّها  جيب  مضارعاً،  فعالً 
كذلك  )وعى(.  ماضيه  )يعي(  فعل   مثال: 
تُردُّ إىل املاضي يف حالة األمر، مثال:  )ُقْل(  

تصبح  )قال(.
بعد أن جتتاز الكلمة هذه اخلطوات، تصبح 
مهيَّأة إىل أن يُكشف عنها يف املعجم العام 
يف  الدارجة  اللغة  مفردات  كلَّ  يضمُّ  الذي 
االستعمال اليوميّ، أو يف املعجم املتخصِّص 
الذي ال يستعمله عادةً إال املتخصِّصون يف 
علميّة  اخلاصّ،  االهتمام  ذات  جماالهتم 
واهلندسيّة  الطبيّة  املعاجم  مثل  ثقافيّة،  أو 

والفيزيائيّة والفلسفيّة والنقديّة.
وإضافًة إىل هذا التقسيم العامّ للمعاجم، 
من  نوعَني  يضمُّ  آخر  تقسيمٌ  أيضاً  هناك 

املعاجم:
اليت  املعاجم  وهي  اللغة:  أحادية  املعاجم 
معيَّنة  واحدة  لغةٍ  ألفاظ  على  تقتصر 
ومعانيها، كما هو احلال يف املعاجم العربيّة 
املعاجم  من  كبري  وعددٍ  مجيعها،  القدمية 

العربيّة احلديثة.
 املعاجم متعدِّدة اللغة: وهي املعاجم اليت 
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حسب  فرتّتبها  حمدَّدة،  لغةٍ  ألفاظ  تضمُّ 
تذكر  ثم  املادة،  مداخل  وجتعلها  منهجه 
ما يقابلها يف لغةٍ أو أكثر، وذلك كأن تُذكر 
الكلمة العربيّة متبوعة مبا يقابلها يف اللغة 
وهذه  كليهما،  أو  الفرنسية  أو  اإلنكليزية 

تسمَّى باملعاجم ثنائيّة اللغة أو ثالثيّتها.

املعاجم تارخييًّا:
التاريخ اإلنسانيّ  الثابتة يف  من احلقائق 
قديم،  املعجميّ  التأليف  أنَّ  هو  الثقايفّ 
فاألمم السابقة اليت وضعت األسس األوىل 
للمعاجم يف شكل تصنيف رسائل وجداول 
وُِجدَت آثارها يف بعض مكتبات العامل، مثل 
البابليني واآلشوريني الذين متثَّلت معرفتهم 
يف أسطواناتٍ رأسيّة من ألواٍح خزفيّة، وتُعَدُّ 
ما  بالد  بثقافة  ملعرفتنا  الرئيسي  املصدر 
بني النهرين، ألنَّ هذه األلواح اشتملت على 

تفسرياتٍ للغة البابليني واآلشوريني.
تأليف  عرفوا  الذين  اليونانيون  وكذلك 
امليالد،  قبل  الثالث  القرن  يف  املعاجم 
البيزنطي  فانس  أرسطو  أكمل  عندما 
مكتبة  أمني  وهو  ق.م(،   180 ــ   257(
معبد اإلسكندرية، قائمة الكلمات اليونانيّة 
الغريبة والصعبة، ثمَّ فسَّرها وحدَّد معانيها، 
وتال ذلك حماوالتٌ أخرى عدة، ما جيعلها 

آباء املعاجم الغربيّة احلديثة.  
بعضها  كثرية،  معاجم  الصينيون  وألَّف 
مرتَّب حبسب املعنى، وبعضها اآلخر حسب 
ومنها  للكلمة،  الكتابيّ  الرمز  أي  الصورة 
عامي  بني  ُكتِبَ  الذي  )هوفاين(  معجم 
حسب  مفرداته  ورُتِّبت  م،   601 ــ   581

كيفيّة  يف  كبرياً  تطوّراً  هذا  ويُعَدُّ  نطقها، 
الرتتيب عند الصينيني.

أمّا اهلنود فقد ألَّفوا كثرياً من املعاجم اليت 
تشرح ألفاظ نصوصهم الدينيّة وأشعارهم، 
الذي  )أماراكاكا(  هو  هندي  معجم  وأقدم 
اخلامس  القرن  إىل  تأليفه  تاريخ  يرجع 

امليالديّ.

تطوُّر املعجم العربيّ:
بدأت فكرة املعجم عند العرب بعد نزول 
الكريم، ومتثَّل فيه كثريٌ من هلجات  القرآن 
اإلسالم،  يف  العرب  غري  ودخول  العرب، 
واستعصاء بعض مفردات القرآن على كثريٍ 
القرآن  غريب  شرح  استدعى  ممِّا  منهم، 
العرب عموماً. وكانت أوىل  واحلديث ولغة 
القرآن تُنسب  الرسائل املعجميّة يف غريب 
لعبد اهلل بن عبَّاس )ت 65 هـ، 687 م( 
األزرق يف غريب  بن  نافع  املسمَّاة )مسائل 
القرآن(، ثم تتالت الرسائل يف هذا اجملال 
إىل أن وصل األمر إىل املعاجم مبعناها العام 
والشامل اليت ظهرت يف النصف الثاني من 
القرن اهلجريّ بتأليف اخلليل بن أمحد )ت 
177 هـ، 793 م( ملعجمه املسمَّى )العني( 

على  مادّته  وترتيب  تبويب  اعتمد  الذي 
الصوتيّة،  خمارجها  حسب  اهلجاء  حروف 
 356 )ت  القايل  علي  أبو  أثره  اقتفى  ثمّ 
هـ، 966 م( يف معجمه )البارع( الذي رتَّبه 
معجٍم  أوّل  وهو  احلروف،  خمارج  حسب 
يظهر يف األندلس، وتال ذلك ظهور املعاجم 
اليت اقتفت أثر اخلليل يف الرتتيب والتبويب 

على طريقة املخارج:
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ف ــ أبو منصور األزهري )282 ــ 370 هـ، 
895 ــ 980 م( َكتَبَ )هتذيب اللغة(.

)ت  سيده  بابن  املعروف  احلسن  أبو  ــ 
458 هـ، 1065 م( َكتَبَ )احملكم واحمليط 

األعظم(.
385 هـ،  ــ  ــ الصاحب بن عبَّاد )326 

938 ــ 995 م( كتب  )احمليط(.

هـ،   321 ــ   223( األزدي  دريد  ابن  ــ 
الكالم  )مجهرة  كتب  م(   933 ــ   838

واللغة( وفق الرتتيب األلفبائيّ.
 395 )ت  فارس(  بن  )أمحد  أمّا  ــ 
الطريقة  بني  خلط  فقد  م(   1004 هـ، 
األلفبائيّة وتبويب املادّة حسب بنية كلماهتا 
يف معجمه )مقاييس اللغة(، وله معجمٌ آخر 

هو: )اجململ(.
ــ ولكنَّ اجلوهري )ت 400 هـ، 1009 
معجمه  ترتيب  يف  طريقة  أحدث  فقد  م(، 
)الصحاح( باتباعه الرتتيب األلفبائيّ، وشذَّ 
داخل  األلفاظ  ترتيب  طريقة  اختاذ  يف 

األبواب حسب احلرف األخري.
ــ ويف أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن 
)الزخمشري(  ألَّف  اهلجريني،  السادس 
1143م(  ــ   1074 هـ،   538 ــ   467(
فيه  تفرَّد  الذي  البالغة(  )أساس  معجمه 
رتِّب  حيث  األلفبائية،  الطريقة  باتباع 
الكلمات حسب أوائلها ثم ثوانيها فثوالثها، 
وهي الطريقة اليت ما زالت متَّبعة حتى اآلن 

يف ترتيب األلفاظ.
ــ وألَّف )ابن منظور( )630 ــ 771 هـ، 
1232 ــ 1369 م( املعجم األشهر )لسان 

يف  اجلوهريّ  طريقة  فيه  متَّبعاً  العرب( 

صحاحه.
واللسان  الصحاح  هنج  على  وسار  ــ 
)الفريوز أبادي( )729 ــ 817 هـ، 1328 
ــ 1414 م( يف كتابه )القاموس احمليط(، 
حيث  من  القاموس  هذا  مليِّزات  ونظراً 
اإلجياز والضبط والدّقة، فقد أُعيد طبعه 

مراراً منذ القرن التاسع عشر.
 1145( الزبيدي(  )املرتضى  واعتمد  ــ 
على  م(   1790 ــ   1732 هـ،   1205 ــ 
)تاج  معجمه  تأليف  يف  احمليط  القاموس 
عليه  وزاد  القاموس(،  من جواهر  العروس 
يف أّنه حتدَّث عن حرف كلِّ باب من أبواب 
احلرف  ذلك  خصائص  مبيِّناً  معجمه، 

واستعماالته اللغويّة.
العام،  العربيّ  املعجم  تطوّر  وقد صاحب 
والكشف  املعاني  شرح  إىل  يهدف  الذي 
)معاجم  بـ:  يُعرف  ما  وهو  غوامضها،  عن 
بـ:  تُعرف  املعاجم  من  آخر  نوعٌ  األلفاظ(، 
األلفاظ  إجياد  هبدف  املعاني(،  )معاجم 
والرتاكيب اليت يستطيع الكاتب أن يعبِّر هبا 
عن معاني عنده أو استجدَّت يف حياته. وقد 
منحىً خيتلف  املعاجم  من  النوع  هذا  أخذ 
إذ  مادته،  ترتيب  يف  األلفاظ  معاجم  عن 
مؤّلفات  وأوىل  املوضوعات.  طريقة  اعتمد 

هذا النوع:
كتاب األلفاظ  لـ: ابن السكيت )186 ــ 

244 هـ، 802 ــ 858 م(.

بن  الرمحن  عبد  لـ:  الكتابيّة   األلفاظ 
 932 هـ،   320 )توّفى  اهلمذاني  عيسى 
م( الذي اختذ هنج ابن السكيت يف الرتتيب 
أبواباً  موضوعاته  مقسِّماً  املوضوعيّ، 
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متعدِّدة.
جعفر  بن  قدامة  لـ:  األلفاظ(   )جواهر 

ى 337 هـ، 948 م(. )املتوفَّ
العسكري  هالل  أبي  لـ:  )التلخيص( 
يُعَدُّ  الذي  م(   1003 هـ،   394 ى  )املتوفَّ
تنظيماً  املوضوع  هذا  يف  الكتب  أهم  من 
واتساعاً، ألنَّه يرقى إىل مستوى املعجم مع 

إجيازه واختصاره.
)فقه اللغة( لـ: أبي منصور الثعاليب )350 
ــ 429 هـ، 961 ــ 1037 م( وسار على 

النهج نفسه يف كتابه.
األندلسي  سيده  ابن  لـ:  )املخصَّص( 
1065 م(،  ــ   1007 458 هـ،  ــ   398(
كتابه،  يف  التأليف   من  النوع  هذا  وتوَّج 
الذي بلغ مرتبة عالية من التبويب والتنظيم 
أكرب معجم من  والشمول واالستيعاب، فهو 
معاجم املعاني العربيّة حتى اآلن، وأغزرها 
أنَّه محل عنوان: معجم  لو  واألفضل  مادّة، 

املعاني.
ف  تتوقَّ العربي، مل  التأليف  تاريخ  وطيلة 
كتابة معاجم األلفاظ حتى الوقت احلاضر، 
والشروح،  املختصرات  أسلوب  اختاذه  مع 

ومن ذلك ما كتبه:
املتوفى   ( الرازي  بكر  أبي  بن  حممد  ــ 
( من اختصار ملعجم  م   1261 660 هـ، 

الصحاح يف كتاب: )خمتار الصحاح(. 
أمحد  لكاتبه:  املنري(  )املصباح  معجم  ــ 
هـ،   770 ى  )املتوفَّ الفيومي  حممد  بن 

1368م(.

بعد هذه الفورة يف كتابة املعاجم العربية 
أحادية اللغة، حتى بلغت حنو 1500 معجم، 

بدأ عهدٌ من الظلمة منذ أواخر القرن الرابع 
عشر امليالدي، وراح يتزايد ويعمَّ مع دخول 
نريان  حتت  العربي  الوطن  أقطار  معظم 
االحتالل العثماني، فلم يكن هناك متنيب يف 
الشِّعر، وال ابن سينا يف الطبِّ، وال بريوني 
يف العِلم، وال جاحظ يف األدب، لقد نُسِيت 
األدب،  فاحنطَّ  وفنوهنم،  وعلومهم  كتبهم 
واملتعلمني،  العلم  نور  وأفل  الطب،  وتشعْوذ 
استمرَّ مخسة  سُِباتٌ عميقٌ  املنطقة  وساد 
عشر،  التاسع  القرن  إطاللة  ومع  قرون. 
الوطن  بدأ  نابليون،  محلة  بعد  سيما  ال 
العربي يَفيقُ من غفوة القرون اخلمسة إثر 
بالغرب  الوثيقة  واالتصاالت  االحتكاكات 
وثقافيّاً  وسياسيّاً  واقتصاديّاً  عسكريّاً 
واجتماعيّاً، وبدأت تباشري هذه النهضة يف 
املشرق يف موقعني كانا دوماً أرضاً خصبة 
لالنبعاث والتطوّر، ومها بالد الشام ومصر، 

فكتب:
 1301 ــ   1235( البستاني  بطرس  ــ 
)حميط  معجم  م(   1883 ــ   1819 هـ، 
الطريقة  على  كلماته  ورتَّبَ  احمليط(، 

األلفبائيّة وفق أوائل الكلمات.
ــ   1266( الشرتوني  اخلويل  سعيد  ــ 
معجم  م(   1919 ــ   1849 هـ،   1337

)أقرب املوارد(، الذي جاء ترتيبه على أوائل 
الكلمات أيضاً.

هـ،   1366 ــ   1293( معلوف  لويس  ــ 
)املنجد(  معجمه   م(   1946 ــ   1876

برتتيب أوائل الكلمات وإضافة صوٍر وأشكاٍل 
مع قسٍم خاصّ لألعالم.

ـ 1367هـ  ــ عبد اهلل البستاني )1270ـ 
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ف ـ 1953 م( معجم )منت اللغة(  ــ 1854 هــ 
املرتَّب ألفبائيّاً. 

أصدره جممع  الذي  الوسيط(  )املعجم  ــ 
األلفبائيّ،  بالرتتيب  بالقاهرة  العربية  اللغة 

وصدر اجلزء األوّل منه عام 1960م.
)احمليط  آخرون  وأربعٌة  اللجمي  أديب  ــ 
معجم اللغة العربيّة(، الذي صدرت طبعته 
الرتتيب  ويعتمد  م1993،  عام  األوىل 

األلفبائيّ. 
اللغة  )كنز  معجم  غالب  حنا  الدكتور  ــ 
موسوعة يف املرتادفات واألضداد والتعابري(، 
الذي صدرت طبعته األوىل عام 2003م. 

غري أنَّ هذا الزخم الكبري يف تأليف املعاجم 
استمرّ  الذي  عربي،  ــ  عربي  اللغة  أحاديّة 
على مدى التاريخ العربيّ اإلسالميّ، وكانت 
تعتمد على جهد فردٍ واحد يف كتابتها، مع 
تراجع  قد  بأوّل،  أوّالً  إمكان حتديثها  عدم 
منذ أواخر القرن العشرين مع ظهور  كثرياً 
ف متاماً مع  اإلنرتنت، بل إنَّه قد كاد أن يتوقَّ
تعد  فلم  والعشرين،  احلادي  القرن  دخول 
الصحف  وقراءة  للدردشة  مكاناً  الشابكة 

وال  املنتديات،  على  واالطالع  والتسوُّق 
الصفحات  وضع  على  استخدامها  يقتصر 
للشركات  مواقع  وإنشاء  الشخصيّة 
تعليميُّة  أداةٌ  أيضاً  املختلفة، فهي  واهليئات 
أساسيٌّة، فهناك مكتباتٌ افرتاضيّة وقواعد 
ودوائر  وكتب  ونشر  ومقررات  معلومات 
إلكرتونيّة(  و)معاجم  إلكرتونيّة،  معارف 
موضوع هذه املقالة، اليت تعتمد على جهد 
اللغة  مفردات  بتخزين  وتقوم  مؤسساتٍ، 
العربيّة يف احلاسوب، أو إدخال معجٍم كامٍل 
أو معاجم عدّة متكاملة، أو وضعها يف قرٍص 
ملاليني  يتيح  ما  وهذا  دي(،   )سي  مدمج 
الناس االستفادة منها عرب الشابكة، وجيري 
إذ  آليّة،  بطريقةٍ  املعاجم  هذه  يف  الكشف 
اليت  األزرار  على  بالضغط  الباحث  يكتفي 
حتمل حروف الكلمة املطلوبة، فتظهر على 
وكتابتها  شروحها  مع  احلاسوب  شاشة 
يكتفي  وال  التصريف،  وصيغ  الصحيحة 
املعجم اإللكرتونيّ بشرح كلمة )رغب( مثالً، 
)رغب  فـ  اجلر،  يذكر عالقاهتا حبرف  بل 
يف( هلا داللة خمتلفة عن )رغب عن( وعن 
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)رغب إىل(. ومِمَّا ساعد على انتشار املعاجم 
الفارق  استخدامها، هو  وتوسّع  احلاسوبيّة 
فالورقيّة  الشكلني،  بني  التكلفة  يف  الكبري 
اإللكرتونيّة  أنَّ  حني  يف  الكلفة،  باهظة 

منخفضة الكلفة إن مل تكن جمانيّة، 
تتولَّى  اليت  املؤسَّسات  أنَّ  عن  ناهيك 
اإلشراف على هذه املعاجم تقوم بتحديثها 
من  يستجد  ما  كّل  وإضافة  وتطويرها 
مفرداتٍ عامّة ومصطلحات متخصِّصة إىل 
املعاجم أوّالً بأوّل، بل ظهر  منوذجٌ آخر أكثر 
الناطق(،  )املعجم  يسمَّى  ما  وهو  تطوّراً، 
الصحيح  النطق  ملستخدمه  يقدِّم  الذي 
كتابتها مع صورة ومتارين  للكلمة وطريقة 

وألعاب.
وملزيدٍ من اإليضاح حول املعاجم أحاديّة 
ـ عربي، نوِرد املعجمني التاليني: اللغة عربيـ 

* املعجم التفاعليّ للغة العربية: 
The Interactive Arabic 

Dictionary

https://www.syr-res.com/
ويطلق  العربية،  للغة  التفاعليّ  املعجم 
احلاسوبيّ  )املعجم  اسم  أيضاً  عليه 
مشرتك  وجهدٍ  تعاوٍن  مثرة  هو  التفاعليّ(، 
بني عددٍ من الباحثني واملهندسني واخلرباء 
املعهد  يف  العربيّة  واللغة  املعلوماتيّة  يف 
والتكنولوجيا  التطبيقية  للعلوم  العايل 
إطار  وذلك يف  السوريّة دمشق،  بالعاصمة 
اتفاقيّة تعاون بني املعهد ومدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنيّة بالعاصمة السعوديّة 
الرياض، اللذين ميوّالن بشكٍل مشرتك هذا 

املعجم احلاسوبيّ التفاعليّ مفتوح املصدر، 
واملوجَّه للناطقني باللغة العربيّة وملن تعلَّمها 
باملعهد  املسجّلني  الطلبة  ويُفيد  ثانية،  لغًة 
من  والتكنولوجيا  التطبيقيّة  للعلوم  العايل 
خاصّة  سرّ  وكلمة  مستخدم  اسم  خالل 
بكل مشرتك، وبالتعاون مع املنظمة العربيّة 

للرتبية والثقافة والعلوم.
)اإلسكوا(، وهي من املنظمات املتخصّصة 
ومقرّها  العربيّة  الدول  جامعة  نطاق  يف 
من  وغريها  التونسيّة،  العاصمة  يف  حالياً 
املؤسّسات العربيّة العاملة يف جمال الكتابة 

والبحث.

خصائص املعجم: 
معجم أحادي اللغة عربي - عربي.

والرتاكيب  واملعاني  املفردات  يتناول 
اللغويّة والعبارات االصطالحيّة املستحدثة 

مجيعها. 
املعجميّ  املستوى  على  معلومات  يقدّم 

والصريفّ واإلحصائيّ.
يتيح البحث عن معاني املفردات، ويعرض 
إىل  إضافًة  وأمثلته،  معنى  كّل  خصائص 
املصاحبة  كالكلمات  أخرى  معلومات 
واجملاالت الدالليّة والعبارات االصطالحيّة 
والنحويّة  والصرفيّة  اللغويّة  والفوائد 

والبالغيّة واألخطاء الشائعة.
تبيِّن  اليت  بالشواهد واألمثلة احليَّة  غين 

وجوه االستعمال الصحيح للمفردات.
والفرعيّة  األصليّة  املفردات  يورد 
األفعال  ويصرِّف  مجيعها،  والقياسيّة 
والنحويّة  الصرفيّة  حاالهتا  يف  واألمساء 
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ف كلّها، وذلك عن طريق ربطه بنظام االشتقاق 
والتصريف املفتوح املصدر.

العربيّة  اللغة  يف  للمتخصّصني  يتيح 
تنميته وإثراءه باملفردات واملعاني والروابط 

الدالليّة، وحتديث حمتوياته.
للربط  الالزمة  الربجميّة  الواجهات  ر  يوفِّ
والتكامل مع تطبيقات معاجلة اللغة العربيّة 

باحلاسوب.
للكلمة  اإلمالئيّ  التدقيق  خدمة  يقدّم 

املدخلة يف حال وجودها، ويقرتح البدائل.
 

ميزات النظام اللغويّة:
1- استيعابه جذور العربيّة مجيعها: أكثر 

من سبعة آالف جذر ثالثيّ ورباعيّ.
2- استيعابه املصادر السماعية مجيعها: 

حنو 14400 مصدر.
من  أكثر  مجيعها:  األفعال  استيعابه   -3

24 ألف فعل ثالثيّ ورباعيّ.

املشتقة  األمساء  توليد  على  قدرته   -4

واملصادر القياسية مجيعها؛ وذلك اعتماداً 
ألف   80 من  أكثر  االشتقاق:  قواعد  على 

اسم مشتق ومصدر.
والصرف  النحو  أبواب  مراعاته   -5

والتصريف  باالشتقاق  املتعلّقة  مجيعها 
لألفعال واألمساء، ومنها قواعد التصريف 

املشرتك: العلل واإلبدال واإلدغام.
6- قدرته على رسم اهلمزة وفق قواعد 

رمسها، سواء يف األفعال أو األمساء.
والشكل  للكلمات  التام  ضبطه   -7

باحلركات.

امليزات الربجميّة: 
استقالليّة املعجم احلاسوبيّ عن الربنامج، 
وإمكان تعديل املعجم احلاسوبيّ إضافًة أو 
الربنامج  تطوير  وإمكان  تغيرياً،  أو  حذفاً 
اللغة  أخرى من معاجلة  لربطه مبستويات 
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مع  التعامل  وسهولة  باحلاسوب،  العربيّة 
املستخدم من خالل قوائم خيارات، وقابليّة 
 MacOS عمل النظام يف أيِّ نظام تشغيل

.Windows أو Linux أو Solaris أو

جدول احملتويات: 
البيانات،  منوذج  احلاسوبيّ،  املعجم 
املعنى،  املدخالت،  الصرفيّة،  األنواع 

الشواهد، جمموعات املعاني.

* موسوعة املعاجم الشاملة:
أكثر  على  حتتوي  رقميّة  موسوعة  هي 
من 30 معجم يف اجملاالت كلّها، واملعاجم 
حتميلها  وميكن  العربيّة  باللغة  مجيعها 
pdf. وميكن احلصول عليها على  بصيغة 
شكل قرص مضغوط مساحته 400 ميغا 

تقريباً.
/https://www.farescd.com

ختامًا نقول:
 لقد فوجئ العامل بتسارع خطوات الثورة 

 املراجع:
 - صناعة املعجم العربيّ لغري الناطقني بالعربيّة، املؤّلف والناشر: املنظمة العربيّة للرتبية 

والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، اململكة املغربيّة، 1983م.
- املعجم العربيّ نشأته وتطوّره، الدكتور حسني نصّار، دار مصر للطباعة بالقاهرة، 1988م.

العربيّة، أمحد  الرتاثيّة  املعاجم  ألف من  ألف ونصف  تعريف عن حنو  املعاجم  - معجم 
الشرقاوي إقبال، دار الغرب اإلسالميّ ببريوت، الطبعة األوىل 1978م.

- املعاجم العربيّة، حممود حممد سامل، الناشر: مكتب ممدوح، طنطا، مصر، 1993م.
- أجزاء عدّة من املوسوعة العربيّة واملوسوعة العربيّة العامليّة.

الرقميّة منذ أواخر القرن العشرين، وُذهَِل 
والتصوُّر،  اخليال  يفوق  حدٍّ  إىل  بتناميها 
عن  عجزوا  قد  الناس  أغلب  أنَّ  حتى 
يكن  ومل  مسايرهتا،  وأخفقوا يف  مواكبتها، 
السريع  التقينّ  التطوّر  ذلك هو  السبب يف 
فحسب، بل تلك الربامج التقنيّة اليت قلبت 
جعلت  اليت  العلميّة  واملبادئ  النظريات 
وقد  عهدناه،  الذي  العامل  غري  اليوم  عامل 
واحداً  جانباً  املقالة  هذه  يف  استعرضنا 
املعاجم  التقين:  التطوّر  هذا  من  فقط 
أن يعرف أحدٌ  اللغة، ودون  العربيّة أحاديّة 
أو يستشرف ويستشف مبا ستقدِّمه لنا يف 
التقنيات احلديثة من  والسنني  األيام  قادم 

تسهيالتٍ ال عهد لنا هبا. 
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د. راشد عيسى - األردن*

المعمار الفنّي 
في شعر توفيق أحمد

الشـعر اجلليـل إْفـكٌ مقـدّس، مـاء لـه خاصيّـة اخلمـر، طـر جـارح يسـوق درّاجـة 
طفـل، وردة تطـارد حنلـة، والشـاعر احلـقّ هـو مـن حيـرف الكلمـات عـن نواياهـا 
احلسـنة وخيرجهـا عـن طيبتها، ويفقدهـا عقلها، ويفّخخ مقاصدهـا ويدرّهبا على 

املكـر واملخاتلـة وعلـى الطاعـة الكاملـة لسـلطان املعنـى.

* د. راشد عيسى: ناقد وباحث من األردن.
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متلك  من  هي  العظيمة  فالقصيدة  لذا 
وليلة،  ليلة  ألف  يف  شهرزاد  شخصيّة 
جسَّاسة،  هجَّاسة  وسواسة  حدَّاسة 
خبثها،  يف  بريئة  هنَّاشة  دهَّاشة  رعَّاشة 
باخلطيئة  مبنوسة  براءهتا  يف  وخبيثة 
بالريب،  مشنشلة  بالغفران،  ومدروزة 
اليقني. وعروة  الشك  زرَّ  بني   ومرتدّدة 

املتميّز  ترى  الشعر  نظرية  أنّ  وأحسب 
وتنبض  األصالة،  فيه  تتمّثل  ما  وفق  على 
احلداثة،  به  وترتقي  املعاصرة  فيه 
شعر  يف  اجليّد  وفرة  أن  يل  ويرتاءى 
الذي  األساس  الفينّ  املعيار  هي  شاعر 
ويقود  الشاعر  بشهرة  يتحّكم  أن  ينبغي 
للشهرة  أنّ  غري  الدميقراطيّة.  إىل  شعره 
بالضرورة  مثاليّة  ليست  أخرى  أسباباً 
يتعلق  فيما  سواء  اجلميع  يعرفها  يكاد 
بقصيدته. يتعلّق  ما  أو  شخصيّاً   بالشاعر 

الشعراء  أنصاف  أنّ  علينا  خافٍ  فغري 
وأرباعهم قد ينالون حظوة واسعة من ذيوع 
اإلحالل  الشعراء  يكتفي  حني  يف  الصيت، 
العايل  حيائهم  وكربياء  وعزلتهم  بصمتهم 
مبهابتها. اجلرحية  النمور  تكتفي   كما 

ما  قصيدة  لشهرة  أنّ  معروفاً  بات  كما 
أيضاً  بالضرورة  تعود  ال  وعوامل  أقداراً 
معيار  ألنّ  الفنيّة،  اجلودة  معيار  إىل 
بالثبات  يتسم  ال  منزلق  نفسه  اجلودة 
مبهارات  فهو  باإلمجاع،  عليه  ووفق  وإن 
األدبيّ. النقد  واجتاهات  الفينّ   التذوّق 

التداعيات وأنا أطالع األعمال  كتبتين هذه 
الشعريّة للشاعر توفيق أمحد فوقعت على 
العذبة  الشعريّة  أسباب   موفور من  قسط 

االنتماء  معيار  أسفلت  كما  متّثل  اليت 
لألصالة واملعاصرة واحلداثة.

توفيق  شعر  فإنّ  األصالة،  حيث  فمن 
ذات  صافيّة  عربيّة  من  لغته  ميتحُ  أمحد 
القول  أساليب  مع  وتواشج  وتنسيق  جذور 
األجداد  القدماء  الشعراء  عند  الشعريّ 
يطوّعها  املعاصرين  اآلباء  الشعراء  ولدى 
لصاحل لغته الشعريّة اخلاصّة، فهو يستخدم 
يا  الوطء،  )خّفف  مثل  من  لغوية  تراكيب 
إىل  يتجاوزها  ثم  جرح(  رب  اهلل،  سقى 
)ضيعتين  كقوله  للمألوف  استخدام صادم 
النداء  ياء  باستخدام  الورد فوق اجلبل(  يا 
معنى  يستنطق  أو  بأل،  املعرَّف  االسم  مع 
ليتناصّ معه يف  ورد يف بيت شعر جاهليّ 
فكرته كقوله »أنا ال أقول وألف نار يف دمي/ 
يثور  فهو  مُتَردَّم«،  من  الشعراء  غادر  هل 
على املعنى ليؤسّس معناه اخلاصّ املناسب 

للزمن اخلاصّ:
فاالستعاراتُ القدميُة أخفقتْ

مي              يف حل بعض توحُّشي وتأزُّ
وهَوَتْ بيَ اللغُة العجوُز لشرفةٍ

        أُخرى وأَسْلَمين الصراُخ إىل فمي)1(
وقصيدة أسئلة اليت منها األبيات املذكورة 
بسبب  للشاعر  املتميزة  القصائد  من 
واجلميل  نفسياً  الغاضب  االنفعال  شحنة 
فنياً، ذلك ألنه بدا انفعاالً مجالياً مسؤوالً 
نزَاعاً إىل آفاق شعرية جديدة متمردة على 

املأنوس واملكرور:

 )1( ص٣٦0، اجملموعة الشعريّة الكاملة 
للشاعر توفيق أمحد.
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ا نريد قصيدة مل نَْكتَشِفْ  إنَّ
                    حبراً هلا ووليدةً مل تُْفَطِم

الشعرُ خارطُة اجلمال وكيفما
              صحَّتْ لك األمداءُ فيه َفحوِِّم

جاوْز إذا كان التجاوُُز مبدِعاً  
            هل غادر الشعراء منُ متَردَِّم)2( 
أن  جند  املذكورة  األبيات  تأملنا  وإذا 
الشاعر  إليه  يدعو  الذي  الفين  التمرد 
مترد  هو  وإمنا  اعتباطي،  غري  مترد 
اإلبداع. وصحة  األمداء  بصحة   مشروط 

منتم  توفيق أمحد  إن شعر  أقول  هنا  ومن 
رؤياه  يقدم  إنه  خاصة،  أصيلة  ينابيع  إىل 
الذي  العمودي  الشعر  من  بقالب  التمردية 
انتبهنا  وإذا  قدمياً،  شعرياً  شكالً  يعدّ 
ستني  قرابة  الشعرية  األعمال  يف  أن  إىل 
الشاعر  صلة  لنا  تأكدت  عمودية  قصيدة 
ولكن  العربي،  الشعر  موسيقى  بأرومة 
شعر  يف  فنية  ميزة  تصبح  الصلة  هذه 
من  هلا  هنا  العمودية  فالقصائد  شاعرنا، 
قدميها البنية الشكالنيّة وهلا من حداثتها 
تبعث  جديدة  مجاليّة  سيماءات  أعدّه  ما 
القصيدة.  روح  يف  دّفاقاً  إبداعيّاً   دماً 
فهي ختلو يف معظمها من عيوب اخلطابيّة 
القوايف  وتكلّف  واملباشرة  والتقريريّة 
القصيدة  لشروط  وتنحاز  اللغة،  وجمانيّة 
صعيد  فعلى  أسلوهبا،  وحداثة  املعاصرة 
فائضة  أبياتاً  جند  قلّما  القصيدة  حجم 
حنو  تنحو  القصيدة  وبنية  احلاجة،  عن 
له  فنقرأ  األبيات  بأقّل  الفكرة  اختزال 

 )2( ص٣٦2، املرجع السابق نفسه.

الطويلة  القصائد  ونقرأ  املقطوعات 
مخسني. إىل  أبياهتا  عدد  يصل   اليت 

وقوع  احتمال  إىل  أمحد  توفيق  تنبّه  وقد 
اللغويّة  املماطلة  يف  أو  التكرار  يف  الشاعر 
خمتزلة  لغة  يف  معانيه  يكّثف  مل  هو  إذا 
مكّثفة. قصرية  األخرية  قصائده   فرأينا 

املوهوب  الشاعر  إنّ  القول  ميكن  ولعلّه 
بيتاً  مخسني  من  قصيدة  يكتب  قد 
والتكرار،  الرتهّل  يف  قصيدته  تقع  وال 
الصورة  جتديد  لضرورة  انتبه  إذا  وذلك 
العصر  طبيعة  أنّ  غري  والرؤى،  واملعاني 
تقتضي  رمبا  شيء  كّل  يف  السريع 
بوقته. املشغول  للوقت  احرتاماً   اإلجياز 

هي  الصورة  أنّ  أيضاً  الفينّ  اليقني  ومن 
هي  أو  اجملد  إىل  الشاعر  بيد  تأخذ  اليت 
الذبول  من  القصيدة  حيفظ  الذي  الرتياق 
الشعر هو احللم،  والتآكل، ذلك ألنّ ملعب 
واحللم الشعريّ ال يتحّقق إال خبيال فّتاك 
غريب موحش يعيد إنتاج احلياة كما يريد 
تقصد  اجلليل  الشعر  فطبيعة  الشاعر، 
 تشويش احلواس وبلوغ اإلدهاش والسحر.

على حنو هذه الصورة:
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أَتَتْ من وراء البحر غابَة سوسٍن
         فهل عرَفتْ سرَّ األلوهة يف الشاِم

عُ يف بايل غماماتِ عطرها  توزِّ
         وتسكبُ ماء احلب يف قليبَ الظامي

أنا الشرُق يف صدري ربيعٌ مكسَّرٌ
                   وأكـماُم نعناٍع تذوب بأكماِم

مررتُ هبا والليل يَْكتُبُ قصيت
       بأجفاهنا شعراً َفتَـسَْكرُ أحالمي)3(

هذا هو ما أقصده باملخيال الفتاك الذي 
مساء  حتديداً  العمودية  القصيدة  جيعل 
الصور  من  املتالحقة  باملفرقعات  مرشوقة 
والتشخيصية،  والصوتية  واحلركية  اللونية 
منطيتها  من  القصيدة  خيرج  خميال  وهو 
املنربية وحييلها إىل فيلم سينمائي مدهش.

أمحد  توفيق  شعر  يف  املعاصرة  أمّا 
 فتتجلّى يف أغلب شعره، وهي عندي نوعان:

املرحلة،  نبض  ومعاصرة  الذات  معاصرة 
قصائده  يف  فترتاءى  الذات  معاصرة  فأمّا 
الوجدانيّة قصائد احلب والغزل الذي ينوّع 
فيها بني ما هو ذاتيّ من اللوعة ومكابدات 
الوجد، وما هو صويفّ شفيف وما هو حسي 
نزَّاع إىل هبجة الروح وغبطة اخلاطر حبثاً 

عن حلظة احلياة:
وأقسم لوال أنت ِعشتُ مشرداً

         أسريَ األسى والليل واجلوع والفقِر
فيا صدرها حسيب من الدهر كله

              بقية يوم فوق رابية الصـدِر)4(
اجلزء  فيه  ينوب  مما  هنا  فالصدر 

 )٣( ص٨0، املرجع السابق نفسه. 
)٤( ص٦0-٦1، املرجع السابق نفسه. 

األم  حلنان  رمزي  معادل  وهو  الكل،  عن 
الوطن. إىل  إجيابيّ  ومعادل   وحبها، 

توفيق أمحد يف شعره يف احلبّ والغزل ال 
حينما  فهو  األناني،  الدجنوان  دور  يلعب 
حينّ إىل عناق احلبيبة مثالً ال يطلب العناق 
احلسيّ العابر املنتهي، إمنا يتشّظى بالعناق 
للّذة  ال حقيقة، ففي احللم استمرار  حلماً 

االنتظار ويف احلقيقة قطيعة:

خيمد الشوق بالعناق فظلي
                        حُلُماً غريَ قابٍل للعناقِ

حسيبَ اآلن أن أصوغكِ شِعراً
                َظلَّ مخراً على فم الذوَّاقِ)5(

ويف قصيدته )املسافر( نلمح ذلك الشجن 
املكابدة  إىل  الشاعر  حييل  الذي  السراني 
املتسامية عما هو متحصّل ملموس وإىل ما 

هو غيابيّ حامل: 
أنا الطري املسافرُ يف األغاني

                  وأنتِ جبفينَ احُللمُ الوحيدُ
أنا الكلمات تولد يف جراحي

                       كما يتنهد الفجر الوليد
أحبكِ ال أحبكِ كلُّ شيءٍ

                   على أطراف مملكيت شريدُ
وأحلى احلب ما يبقى وعوداً

                 جتددها بداخلنا الوعود)6(
كهل  طفل  فيه  شاعر  أمام  حنن  إذاً 
صدرها  رابية  احلبيبة  أمومة  من  حسبه 
احلبّ  من  وحسبه  شعراً،  وصياغتها 

)٥( ص٦7، املرجع السابق نفسه..
)٦( ص7٦، املرجع السابق نفسه.
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امتالك  إىل  يسعى  ال  فهو  احلبّ،  وعودُ 
األنوثة لغرض شهوانيّ طارئ بل هو يكابد 
أو  اخلسران  يربح  كأنه  احلرمان  عبقرية 
يأنس  الذي  املكابر  العفيف  الذئب  كأّنه 
باصطيادها  ال  الغزالة  اصطياد  حبلم 
وكّل  مملول  مملوك  فكّل  احلقيقة،  على 
العاشق  مساوات  إذن  تلك  مبذول  حمّقق 
احللم. بعذوبة  املكتفي  بكينونيته   الزاهد 

يف  فتظهر  املرحلة  نبض  معاصرة  أمّا 
هو  ملا  تغنّي  اليت  القصائد  من  جمموعة 
وطينّ شاميّ، وما هو قوميّ عربيّ، وما هو 
كونيّ مجايلّ من خالل رؤيا شعوريّة تندف 
رومانسيّة وطنيّة جديدة، فحاور اجلرحَني 
الفلسطيينّ واللبنانيّ ونازف شعراء حيبّهم 
على غرار تكرميه للشاعر اللبنانيّ ميشال 

حجا:
طويلٌة كذرا لبنانَ قامتُهُ

                يسافرُ األَرُْز والتاريخ يُف دمهِ
مسافرٌ أبداً يف الّتيهِ يُْقلُِقهُ

          ما يُقلِقُ  الروضَ من آالم بْرعُمه)7(
على أن يف ديوانه األخري قصائد حمرتقة 
باألنني الكوني وبغربة األشياء عن طبائعها:

قال ثلجٌ عصيٌّ ببطن السماءْ
أيا أمي األرضَ

رُدَّي عليَّ حلاف املطرْ
كواني أنني الشجرْ

فهل بقليل من الورد يرفو 
جراح احلجرْ« )8(

)7( ص٣٦٣، املرجع السابق نفسه. 
)٨( ص٣٨٣، املرجع السابق نفسه.

القصائد،  بنى  يف  شكالنيّ  تنويع  مّثة 
العربي  الشعر  مكتوب على حبور  فبعضها 
وجمزوءة  كاملة  املختلفة  بتشكيالهتا 
على  قصرية  قصائد  ومّثة  وموشّحات، 
غرار قصائد التوقيعة أو الومضة، وقصائد 
متفاوتة الطول من شعر التفعيلة، وقصائد 

النثر مثل:
كانت ختتبئ يف حقيبيت 

فجأة وقَفتْ وردة إىل جانيب
 خلعت مالبسها 

سألتين بتوسّل غريب 
تريد أن تستبدل عطرها 

بعطر املرأة اليت ختتبئ يف احلقيبة)9(«
اإلدهاش  توقع  التوقيعات  هذه  مثل 
هو  ما  بني  والتأمّل  وااللتباس 
جتريديّ  سوريايلّ  هو  وما  واقعيّ 
واخليــــــــال. اللغة  فانتـــــازيا   من 

لتوفيق  الشعريّة  األعمال  فإنّ  وبإجياز 
إليقاعات  منذور  شاعر  عن  تنبّئ  أمحد 
بالتعبري  وموكول  الباذخة،  وفتنتها  اللغة 
احلزن  وفاكهة  والورد  القلب  حدوث  عن 
ممسوس  باحلياء  مرشوق  شاعر  اجلميل، 
شعره  يف  تفّتحها،  أثناء  يف  الرباعم  بنوايا 
ماء وخضرة ورفيفُ فراش وحفيفُ بتالت 
لكأن  عيوهنا،  من  مستحية  ودموع  حزينة 
حلظات  على  روحانيّة  شهادات  قصائده 
حتوّل العنب إىل مخر، وعلى غربة النفس 
عن نفسها إّنه يغين لّذة األمل كلّما اجتاحه 

أمل اللّذة.  

)٩( ص٤0٦، املرجع السابق نفسه. 
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محمد الحفري*

الحكاية أواًل 
في جاذبّية المسرح

بدايـة إنّ املسـرح عـامل قائـم يف حـد ذاتـه، عـامل مبـينّ علـى اخليـال ومياشـي 
الواقـع، عـامل يسـر علـى خـط رفيع بـن الواقع واخليـال مبعنـى أنّ الواقع ليس 
واقعـًا حرفيّـًا، وليـس كّل مـا نـراه أمامنـا هـو اخليال. ونسـتعن مبا يقولـه الروائيّ 
العاملـيّ السـودانيّ الطيّـب صـاحل وهـو كاتـب شـهر مـن أعمالـه )مواسـم اهلجـرة 
إىل الشـمال، دومـة ود حامـد، عـرس الزيـن( الـيت مُثلت كفيلم سـينمائيّ وغرها 

الكثـر، وقـد عمـل يف إذاعـة لنـدن.

* أديـب وقـاصّ، عضـو احتـاد الكّتـاب العـرب، حائـز علـى جائـزة الدولـة التشـجيعيّة يف جمـال 
األدب.
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 املهمّ أّنه حني عاد إىل قريته )كرمكول( 
قال له أهل بلدته: »مسعنا أّنك بقيت كاتباً 
الصبية،  أحد  ونادى  برأسه،  هزّ  كبرياً« 
ثم  من قصصه،  قصّة  يقرأ  أن  منه  وطلب 
مبا  رأيكم  »ايه  السودانية:  بلهجته  سأهلم 
كالم  »ده  ذاهتا:  وباللهجة  قالوا   « مسعتم؟ 
قال  عندها  لولوة«  فيه  بس  كالمنا  يشبه 

هلم: »اللولوة دي هي الفن«.
أخذنا هذا املثال لنقول إنّ الفنّ حيتاج منّا 
اللعب على الكلمات واحلركة واحلدث وغري 
ذلك، هذا اللعب هو مبعنى التعامل برشاقة 

يف مسألة الفنون.
يف احلقيقة، وقبل التحدّث عن الوسائل 
والوسائط والطرق اجلاذبة للمسرح، جيب 
القول إنّ الكثري من األشياء قد أّثرت عليه 
»الفيس  وصفحة  واإلنرتنت  التلفاز  منها 
بوك« ووسائل التواصل االجتماعيّ مجيعها، 
ومجهور  املرتديّة  املاديّة  احلالة  إىل  إضافة 
املسرح اليوم غري ما كان عليه يف السابق، 

ومع ذلك يبقى للمسرح روّاده وحمبّيه.   
اجلاذبيّة للمسرح هي حديثة وقدمية يف 
عتيقاً،  ذهباً  جيعلها  القِدم  أنّ  مبعنى  آٍن، 
ذاته  الوقت  يف  وهذا  األصالة،  هو  والقِدم 
ال مينعنا من استعمال التقنيات احلديثة، ال 
مينعنا من تطوير معارفنا واكتساب خربات 
جديدة تزداد وترتاكم يف كّل يوم، وهذا هو 
أساس احلياة، فقدر اإلنسان أن يكون عاملاً 

أو متعلّماً أو مُحبّاً لكليهما على األقّل.
وكوني أنتمي إىل فنّ الكتابة أوالً قبل غريه 

كاإلخراج مثالً، أقرأ التايل: 
»ركض الرجل حنو بيته  بأقصى سرعة 

واألوالد  تولول  الزوجة  كانت  ممكنة، 
يصرخون ...

الرجال  من  حلقة  وسط  تقف  كانت 
تنظر  عليها  بادياً  واحلزن  الوجه  شاحبة 

إليهم وكأّنها تتوسّل منهم العون.
عندما رأته مل تصدق ذلك، هاهو ينتصب 
وعينَيه  املديدة  بقامته  جديد  من  أمامها 

الدامعتنَي«
مفاتيح  تكون  أن  ميكن  الكلمات  هذه 
لو  فقط.  منها  نبدأ  قصصاً  أو  حلكايات، 
أاّل  أحدهم  من  الكالم  هذا  مثل  مسعنا 
أاّل  جرى؟،  عمّا  للسؤال  الفضول  يدفعنا 
ثمّ  احلكاية؟  هذه  ملعرفة  ونتشوّق  نتوق 
الكلمات  تلك  حتتمل  أاّل  ذلك  بعد  نسأل 
من  أّننا  مبعين  كثرية،  واحتماالت  تأويالت 
هذه البدايات قد ننسج الكثري من القصص، 
ولعّل هذا الفعل بالضبط ما نقوم به على 
صعيد احلياة حني نسمع حبكاية ال نعرف 
هناية هلا، فنبدأ بإطالق الشائعات من دون 

أن ندري أّننا نفعل ذلك. 
من  أبدأ  أن  السابق  املثال  من  أردتُ 
احلكاية على وجه اخلصوص، ثمّ بعد ذلك  
جاذبة  أخرى  أشياء  إىل  منها  ننتقل  قد 
للمسرح، ذلك ألّننا أبناء احلكاية أوّالً، وألن 
فنّيّ.  عمل  كّل  يف  األساس  حجر  احلكاية 
من  مسرحيّاً  عمالً  نقدّم  أن  نستطيع  هل 
دون حكاية، هل نستطيع أن نقدّم قصّة من 
دون جمموعة  من  رواية  تقدّم  هل  دوهنا؟، 
الفرق  طبعاً  هلا؟  احلاملة  احلكايات  من 
وبساطتها  احلاملة  احلكاية  بني  شاسع 
وبني ما يقدّم فنيّاً، وكالمنا بطبيعة احلال 
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إذاً  أغلبها.  الدراميّة  األعمال  على  ينطبق 
ال يوجد عمل فنّيّ من دون حكاية حاملة. 
والدبكات  االستعراضيّة  األعمال  وحّتى 
والرقصات وغريها تستند إىل فكرة أو جذر 

حكائيّ على األقّل. 
سُئِل مرّةً املسرحيّ السوريّ فرحان بلبل 
األيام  هذه  تُقدَّم  اليت  باألعمال  رأيه  عن 
فقال: »لقد تفوّقنا عليكم باحلكاية وتفوّقتم 
يقصد  كان  وبالتأكيد  بالتقنيات«.  علينا 
والتشكيل،  التلوين  على  وقدرهتا  اإلضاءة 
الديكور  تغري  على  القدرة  يقصد  كما 
وسينوغرافيا العرض كامالً وأمور أخرى... 
اللجوء إىل حكايات عامليّة كما  قد يكون 
قرأت يف بعض النصوص وكما عرض على  
عالء  سندريال،  )سندباد،  التلفاز  شاشة 
إىل  بابا(  علي  السحريّ،  واملصباح  الدين 
عروضنا  يف  مقبوالً  أمراً  هنالك،  ما  آخر 
هو  أين  أنفسنا  لنسأل  ولكن  املسرحيّة. 
املكرور  تقديم  يف  والفكريّ  الفنّيّ  جديدنا 
واملعروف؟ أين هي ذاتيّتنا يف تقديم ذاتنا؟ 

جيلنا  يالئم  جديد  من  هلا  أضفنا  وماذا 
بالدنا.  له  تتعرّض  وما  الرتبويّة  وتوجّهاتنا 
إّنين أدعو للتفكري جدّيّاً، ليس بتلك احلكايا 
وحسب، بل برفد املسرح حبكايتنا الشعبيّة 

وتراثنا الذي ال ينضب. 
يف  اجلاذبة  الوسائل  أوّل  هي  احلكاية 
وعادية  بسيطة  كانت  مهما  وهي  املسرح، 
وساذجة ميكن أن نصنع منها أشياء مهمّة.

هناك مقولة مهمّة مفادها: »ال شيء تافه 
وفقري أمامَ املبدِع فما يبدو تافهاً يف احلياة 

قد يصبح عظيمَ الشأِن يف الفنّ«. 
مناسبة  لتكون  باحلكاية  نرتقي  كيف 
للحياة املعيشة؟. يكون ذلك أوالً من خالل 
فيها  ما  إزالة  هنا  ونقصد  فنيّاً،  معاجلتها 
من شوائب ال تناسب النصّ ومن ثمّ العرض، 
وبعدها البدء بإعادة صياغتها أو تصنيعها 
احلكاية  على  االعتماد  ميكن  جديد،  من 
تقليدها  البناء وميكن  ثمّ  ومن  عامّ  كهيكل 
املبتدأ،  عند  وخاصّة  مشروع  أمر  وهذا 
التعلّم،  وسائل  من  وسيلة  هو  فالتقليد 
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ميكننا أيضاً االستفادة من تفاصيل احلكاية 
من كلماهتا وسردها وسريها وتقسيم ذلك 
إىل العديد من املشاهد، وبالتايل نكون قد 
إىل  بعد  فيما  حنوّله  كتابيّاً  نصّاً  اشتغلنا 
قلت  كما  دائماً  سأقول  لكنّين  فنّيّ.  عمل 

ويف غري موضع: النصّ ثم النصّ.
عليها  نشتغل  أن  نريد  اليت  احلكاية  يف 
أنّ  ودائماً  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  جيب 
لالنتباه،  الفتة  وهي  عاديّة،  غري  حكايتنا 
أن نضع احلدث يف سلّم أولياتنا، لنفّكرْ يف 
ذلك مليّاً ولنتوّقفْ عنده كثرياً ومن األفضل 
كيف  ذلك  بعد  ولنفكرْ  مباشرة  نطرقه  أن 
الذروة  إىل  وصوالً  احلدث  ذلك  نصعد 
ومعها عقدة العمل ومن ثمّ التفكري يف وضع 
أو  جزئيّة  كانت  سواء  النهايات  أو  احللول 
للتوضيح  نقول  الناحية  هذه  وعن  كليّة، 
بتقديم  معينّ  غري  عموماً  الفنّ  »إنّ  فقط  
احللول، هو يشري فقط إىل العيوب واملشاكل 
واألخطاء. أمّا احللول فتلك مسألة أخرى«. 
كثرياً  خمتلف  الطفل  مسرح  يف  األمر 
قلت  وقد  بالذات  الوقت  هذا  يف  وخاصّة 
فنّ  إىل  حباجة  حنن  سابقاً،  الكالم  هذا 
ألنّ  ذلك  والتصريح،  التوضيح  إىل  أقرب 
والزهرة  الذئب  مسألة  استغّل  من  هناك 
بطريقة  عليها  ولعب  وغريها  والفراشة 
تابع  وكلنا  كذلك.  حنن  ليصوّرنا  معاكسة 
وعاش األحداث اليت جرت يف بلدنا احلبيب 
والتصريح  التوضيح  أنّ  ونؤّكد  سورية، 
أاّل  جيب  شخصيّة  نظر  وجهة  وحسب 

يشغلنا عن سويّة العمل الفنيّة.  
وعوداً إىل ذي بدء، إىل احلكاية اليت نريد 

إىل عمل مسرحيّ  يتحوّل  كنصّ  نبنيها  أن 
أمر  وهذا  التشويق،  من  خيلو  ال  لألطفال 
بالعمل  يتعلّق  الطفل  جيعل  ألّنه  ضروريّ 
وينشد إليه وميكن إجياده على سبيل املثال 
بطريقة )سلّة، صندوق، أو حّتى عن طريق 
وسائل  أو  العمل  شخصيات  من  شخصيّة 
أخرى يبتدعها املشتغلون على العمل(، ومن 
خالل ذلك ميكن أن نثري األسئلة اليت تشحذ 
املفيدة،  املعلومة  وتقدّم  القدرات  وتنمّي 
ختتلف  بطريقة  احلال  بطبيعة  وتقدميها 
واخلطيب  واحملاضر  املعلّم  يفعله  ما  عمّا 
يف التلقني املمّل ألنّ للمسرح كما هو معلوم 
يتغيّر هبا  وسائل توصيليّة خاصّة وأهدافاً 

اجلمال. 
يسأل دائماً املتابعون والنّقاد ورمبا مجهور 
املسرح اجلادّ، يسألون عن الفرجة يف هذا 
العمل أو ذاك، والفرجة هي من صلب العمل 
غالباً يتمّتع هبا اجلمهور املتابع، ويف مسرح 
األطفال جيب أن نوسّع دائرة الفرجة، ميكن 
أن تكون أكثر من فرجة لشدّ اجلمهور ولفت 
ضرورات  من  ضرورة  املتعة  ألنّ  انتباهه، 
العرض، وربّما التعلّم من خالل اللعب هي 
الراهن.  التعلّم يف عصرنا  قواعد  أهمّ  من 
نستمتع  ومل  مسرحيّاً  عرضاً  حضرنا  إذا 
به فهذا يعين أنّ العرض مل يوصل رسائله 

بشكل صحيح. 
نرّكز يف هذه العجالة على احلكاية ألّنها 
أخرى  وأعمال  املسرحيّ  البناء  أساس  هي 
أن  جيب  الذي  األوّل  املدماك  وهي  كثرية، 
يكتمل  كي  أخرى  مداميك  له  تضــــاف 

البناء.
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حمد جّمول*

امرأٌة في رواية
)ُمغاَمرُة نجاٍح في مسيرِة كاتبة(

أحـالم برجـس أبـو عسّـاف، كاتبـة روائيّـة سـوريّة، وُلِـدت يف 18/3/1965م يف 
قريـة أم ضبيـب، يف حمافظـة السّـويداء، كان حلم طفولتها أن ُتغيّر العامل، شـبّت 
علـى هـذا احللـم، ولكنّهـا مل تكـن تعرف كيّفية حتقيقه، وَكبُـر هذا احللم مع تلك 
الفتـاة الريفيّـة لتبـدأ بتنفيـذه من خالل دخوهلـا معهد التعليـم االبتدائيّ، بعد 
حـرب ضـروس خاضتهـا مـع عـادات وتقاليد ُتعـارض انتقـال الفتاة مـن الريف إىل 
املدينـة إلكمـال التعليـم، إذ بـدأت بتغيـر ذاهتـا، والقـت جـزءًا مـن هـذا التغير 
يف التعليـم، فكانـت مُعلِّمـة ناجحـة مُنِحَـت شـــهادات تكريـم عــــدّة يف أكثـر مـن 

جمال. 

*  باحث يف الرتبية وعلم النفس، ورئيس مكتب اجملّلة يف تربية السويداء.
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األطفال  لتعليم  وطاقاهتا  روحها  وهبت 
كيفيّة االستماع وكيفيّة التفكري مدّة عشرين 
عاماً، انتقلت بعدها إىل إدارة املدرسة اليت 
كانت تُعلّم فيها ونالت العديد من شهادات 
يف  خربة  على  وحصلت  والتقدير،  الشكر 
التلميذ  وعالقة  التعليميّة  املشكالت  حّل 
أسلوب  معتمدةً  واملُعلِّم،  واألهل  اإلدارة  مع 
رافضة  للتفاهُم،  طريقة  واحلوار  املناقشة 
يف  كبرياً  جناحاً  وحّققت  والقسوة،  العنف 

ذلك.
سنّ  يف  وهي  اجلامعيّ  تعليمها  أكملت 
واالنشغال  الصعبة  الظروف  رغم  األربعني 
الزواج  وأعباء  البيت  ومسؤوليّات  بالعمل 
ليضع  طالقها،  إىل  أفضى  الذي  الفاشل 
جديداً  عبئاً  كاهلها  على  الطالق  هذا 
ابنها  برتبية  مبفردها،  تكّفلت،  إذ  ثقيالً، 
وابنتها، ومل يرتكها القدر وشأهنا، إذ عانت 
تغلَّبت  الذي  الثدي  بسرطان  اإلصابة  من 
عليه بإرادهتا الصلبة وهزمته شرّ هزمية، 
روحها  إىل  وعودة  ارتكاز  نقطة  واّتخذته 
إىل  وتنتقل  احلقيقيّ  التغيري  يف  لتبدأ 
أّنها  شعرت  خالهلا  ومن  الروائيّة.  الكتابة 
تبحث عنه، من حلم،  كانت  بدأت جتد ما 
منذ سنوات اّتسمت باملرارة، إذ أفرغت بني 
روايتها  وكانت  انتظارها،  معاناة  السطور 
اليت  عام2016م  امرأة(  )ظمأ  األوىل 
لنُسخها  ونفاذاً  للنظر  مُلفتاً  رواجاً  القت 
ثانية،  إعادة طباعتها طبعة  بدليل  مجيعاً، 
وصار هلا الكثري من املُعتنقني ألفكارها من 
الرجال والنساء، حيث اعتَبَرتْ ذلك خطوة 
التغيري،  يف  حلمها  حتقيق  خطوات  من 

ذلك احللم الذي راودها منذ طفولتها كما 
أنّ  ذكرنا، وأهمّ ما رّكزت عليه هو حقيقة 
إنسان هلا حقوق وعليها واجبات، ال  املرأة 
واالهتمام  بالثقافة  إاّل  املعرفة  حقّ  تعرفها 
ملُعاندهتا  عاد  القدر  ولكنّ  الروح.  بتغذية 
ثانية وهي يف أوج فرحها هذا بانتصاراهتا، 
إذ غيّب املوت املفاجئ فلذة كبدها )فادي( 
وهو يف ريعان الشباب وبداية العطاء وأوج 
الدراسة  من  انتهائه  بعد  والطاقة،  القوة 
يف  تأّلقه  جانب  إىل  وخترّجه،  األكادمييّة 
صدمتها  ورغم  والغناء.  املوسيقا  جمال 
بل  توازهنا،  تفقد  مل  أّنها  إاّل  هذه  الكبرية 
كفكفت دموعها بيد من تفاؤل وأمل وتابعت 
إهليّ  كان مبثابة صوت  موته  وكأنّ  املسري، 
ودعم  مسريهتا  يف  االستمرار  إىل  يدعوها 
أكملت  وهكذا  وأوالدها.  ابنتها)هديل( 
الثانية  روايتها  وأجنزت  الكتابة  مشوار 
)رحيل العوسج( يف عام2019م اليت القت 
وقد  الُقرّاء،  لدى  االستحسان  من  الكثري 
ملرضى  تربُّعاً  ريعها  من  قسماً  خصّصت 
ابنها.  املرحوم  لروح  إكراماً  السرطان 
األمّ  عسّاف،  أبو  برجس  أحالم  هي  هذه 
حلظة  كّل  تشعر،  زالت  ما  اليت  املكلومة 
حتوم  ابنها  روح  بأنّ  حياهتا،  حلظات  من 
قابعة يف  وهي  درهبا  تنري  وترعاها،  حوهلا 
عليائها، وهي مستمرّة يف مسريهتا الكتابيّة 
روايتها  لتنجز  وسالم،  بأمان  واحلياتيّة 
واليت  األنديز(،  جبال  يف  )وميضٌ  الّثالثة 
ع أن يكون هلا  هي قيد الّطباعة اآلن، وتتوقَّ
شُهرة عامليّة، ورغم كّل ما القته من مآٍس 
وصعوبات إال أنّ مقولتها املفّضلة وشعارها 
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يف احلياة هو قول الشاعر حممود درويش:
)على هذه األرض ما يستحقّ احلياة(.

وهذه جولة سريعة بني صفحات رواياهتا 
بادئني براويتها األوىل )ظمأ امرأة(:

متأل احلكايات بتنوّعها كّل ركن من أركان 
ومنها  للعيان  الظاهر  منها  جمتمعاتنا، 
والبيوت،  األزّقة  جدران  خلف  يتوارى  ما 
من  كّل  والبسيط،  واألُميّ  املثّقف  يتداوهلا 
اإلبداع  يأتي  بلغة خاصّة وخمتلفة،  موقعه 
ليصقل تلك احلكايات حِبرَفيّة فنيّة، ولغويّة 
الرواية  وطن  الضوء حنو  ليسلّط  مشوّقة، 
وانطباعه  رؤيته  وليقدّم صاحبه  وأبطاهلا، 
اخلاصّ، ناقالً صورة جمتمعه بكّل حماسنه 
ما  بصدق  تعكس  حمايدة  كمرآة  ومساوئه 
يقابلها من واقع. يبلغ اإلبداع من املصداقيّة 
الذروة عندما يكون املبدع هو وطن الرواية، 
وبطلها، والرسالة والرسول ... ظمأ امرأة، 
ل سابقة يف جمال األدب  كسرية ذاتيّة، تشكِّ
ومنطق  جرأة  من  به  اّتسمت  مبا  النسويّ، 
به  تسلِّط  شائق،  روائيّ  وأسلوب  ورؤية 
الكاتبة الضوء حنو واقع املرأة يف اجملتمعات 
املنغلقة على ثقافة ذكوريّة، يكرّسها أب أو 
أخ أو زوج، يهمِّش فيها دور املرأة وقدراهتا 
الفكريّة، وما يعكسه ذاك التمييز يف نفس 
إرباكات  من  يسبّبه  وما  ندبات،  من  املرأة 
قد تعيقها عن ممارسة دورها االجتماعيّ 
كزوجة أو أم، تُكتَسَب، بل تُكرَّس بتلقائيّة من 
كر، حني تكون الضحيّة واجلالد  سلطة الذَّ
بآن معاً، فتسهم يف إنشاء أسرة غري متوازنة 
وواجباهتم،  أفرادها  حقوق  مابني  نفسيّاً، 
رواية ظمأ امرأة استدرجت القارئ جبدارة 

جمتمعاتنا،  من  املظلمة  املساحة  تلك  حنو 
الريفيّة  اجملتمعات  اخلصوص  وجه  وعلى 
)غري املدنيّة(، األكثر متسُّكاً بعادات وتقاليد 

تشّكل املُشرِّع األوّل فيها.
ورؤية  رفيعة،  ولغة  مصقولة،  موهبة 
شفيفة، وشواهد ثقافيّة، وتارخييّة، وأدبيّة 
ذاتيّة  وجتربة  متنوّعة،  واجتماعيّة  رفيعة، 
الكاتبة  أدوات  كانت  تلك  ومشرِّفة،  مريرة 
برباعة  استخدمتها  اليت  أبو عسّاف  أحالم 
والذي  الروائيّ،  مشروعها  خدمة  يف 
جمتمعاتنا،  يف  املرأة  معاناة  حول  يتمحوّر 
احللول  وتقدِّم  العلّة  تكشف  كانت  حيث 
بآن معاً، بأسلوب أدبيّ وسرد شائق يغتين 
معها  نت  متكَّ وحِرَفيّة  واألحداث،  بالصور 
جبدارة من امتالك حواس ومشاعر القارئ، 
واستدراجه  األدبيّة،  وذائقته  وحتفيز فكره 
لتغدو  روايتها،  عامل  حنو  ومتعة  بسالسة 
بلوغ  حنو  وسيلة  ال  غاية  والتشويق  املتعة 
موجزة  مقدّمة  عرب  امرأة  ظمأ  النهاية.. 
شكل  خلفه  حيمل  شفافاً  ستاراً  شّكلت 
الكاتبة:  تقول  وأبطاهلا،  الرواية  تضاريس 
أوزارنا،  محل  عن  األحالم  تنوء  »أحيانا 

فنرتجَّل...عندها تبدأ الرواية«.
اللّذين  واألسريّ  االجتماعيّ  الغنب  هو 
كانت تالقيهما الفتاة وما زالت منذ صرختها 
األوىل يف جمتمع ال حيرتم اإلنسانيّة بشكل 
عامّ، وحالة التمييز بني الذكر واألنثى اليت 
وحترسه  أفراده،  على  اجملتمع  يفرضها 

العادات والتقاليد مُدعَّمة بشرائع دينيّة.
كان  اإلنسانيّ  والقهر  بالظلم  إحساس 
ظمأ  رواية  بطلة  عبري  صدر  على  جامثاً 
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بسهولة،  منه  التخلّص  تستطع  مل  امرأة، 
اجتهت  وكيفما  حلّت  أينما  يالحقها  فكان 
الكاتبة،  لتكتب  املؤمل،  واقعها  جنبات  يف 
أحالم، يف روايتها األوىل واليت صدرت عن 

دار ظمأ:
»مجيع الفتيات يف هذه العائلة نشأن على 
وتطرب،  احلياة  به  تزهو  صبياً  ماجداً  أنّ 
أفرح أمّه والعائلة أمجع، وأيّ فرح، خاصّة 
أنّ نشأته وطفولته ترافقت مع زوال خطر 
املوقع العسكريّ يف القرية. باملقابل نشأت 
متييز  من  عانته  ملا  خمتلفة،  نشأة  عبري 
املفرط  بشكله  وأحسّت  اكتشفته  وظلم، 
اكتشافها  ترافق  باردة.  نسمات  مع  باكراً 
واألخرى  الفينة  بني  عنيفة  باحتجاجات 
زادها  التحدّي،  طابع  شخصيّتها  لتأخذ 
تقودها  واليت  األسرة،  يف  املشاحنات  ُغبناً 
أمّها خبسارة عندما يشتدّ ظلم األب على 

اجلميع«.
احلارس  هي  املرأة  تكون  ما  فغالباً 
به  كبّلها  ملوروث  والشرعيّ  الطبيعيّ 
القدم،  يف  غارقة  سنوات  عرب  اجملتمع 
ُكلِّفَ  مهام  عن  مدافع  كشرطيّ  فأصبحت 
بطلة  وعبري  حياته.  يف  إرثاً  وأصبحت  هبا 
وذلك  احلراسة  تلك  متقت  كانت  الرواية 
اإلرث الثقيل، تكره حُرّاسه وتتمرّد عليهم، 
هلا:  يقال  هبا  اإلعجاب  أفضل حاالت  ويف 
»ليتكِ صبياً«. رغم ذلك كانت تتوق لتكون 
يف  الروح  شغف  تعيش  وتَُحبّ،  حُتبّ  أنثى 
توقها لالنعتاق، ألّنها متتلك كل مقوماهتا، 
فرضت  اليت  البغيضة  القيود  تلك  ولكن 
عليها منذ الصغر جعلتها ختشى الوقوع يف 
حماذير احلبّ والعالقات اليت تغين روحها 
املاَلمة  زوبعة  تثري  أن  من  خوفاً  العاطفيّة، 
وبأّنها وقعت يف احملظور الذي حترسه أمّها 
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الرجال  أمام  بضعفهنّ  مرّة  القرية،  ونساء 
خترج  تعُد  مل  بذهنيّة  ومرّات  وتبعيتهنّ، 
أجيال  املرتاكمة منذ  التبعية  إطار هذه  من 

وأجيال، فتقول الكاتبة:
»عاد املاضي بكّل قوّته لينادي »حيّ على 
الزمان« ليأخذ منها ما حاولت لسنوات أن 
حتتفظ به بعيداً هناك يف خزائن أعماقها، 
من  خطوة  لكّل  املرافق  الزمن  عيون  عن 
تنثين،  ال  اليت  املرأة  تبقى  كي  خطواهتا، 
وتُربكهم.  حوهلا  مَن  تُدهش  دائماً،  مميّزة 
أبعدت عن ذاكرهتا، وبشكِل قسريّ ومقيت، 
كّل ما يتعلّق بدّقات قلبها، لتصنع منه قالباً 
جليديّاً. حّقاً بدت امرأة عصيّة على احلب.

ذات شوق، أمعنت النظر بكل ما عاشته، 
اختلطت عواطفها وتشابكت، متنّت أن ترمي 

ثوباً ألبسته إياه أمها، تصرخ يف وجهها:
- أمّي، ثوبك أثقل كاهلي على مرّ األيام، 
تِع  أو يرفّ هلا جفن، مل  أن تضطرب  دون 
اليت غرستها يف اجلسد  الشوكة  آالم  أمّها 

الغضّ، إال بشكل متأخّر«.
رذيلة  احلبّ  تعترب  بيئة  يف  عبري  عاشت 
وممارسته يف العلن جرمية تُحاسَب عليها، 
ولكن  املفهوم  هذا  على  التمرُّد  حاولت 
وقتها  كانت  بأفكار  اصطدمت  للحظة 
تعدُّها صائبة، فاحلبّ يعين الزواج، والزواج 
طموحة.  فتاة  وهي  الطموح،  قتل  يعين 
تعاند  وهي  صاخباً  اجلسد  نداء  أصبح 
الردّ عليه، إذن: ما العمل يف ذلك؟ نعم مَنْ 
من  التخويف  وعلى   ، قمعيٍّ فكٍر  على  نشأ 
لو كان هذا اجملهول رجالً،  اجملهول، حّتى 
أو  أخاً  أو  أباً  الرجل  هذا  كان  لو  وحتى 

سيكون  معه  التعامُل  يف  فالقرار  يكن،  أيّاً 
خاطئاً، ال بل مدمِّراً. هذا ما أصاب عبري 
الفتاة الريفيّة الطموحة اليت سعت أن تفكّ 
وقد  مساعدة،  دون  بيدها  عبوديّتها  رقبة 
اعتقدت ذلك لفرط ثقتها بنفسها، فوقعت 
يف شرك جهلها بالرجل الذي كانت ختاف 
االقرتاب منه نتيجة لتوصيات أتقنتها أمّها 
واألخريات: »إيّاكِ والتحدّث مع الصبيان«، 
رجاالً،  وأصبحوا  كربوا  الصبيان  وهؤالء 
وكربت معهم وأصبحت امرأة طاغية األنوثة، 
فما كان منها إاّل أن قبلت بعريس زيَّنته هلا 
أمّها بأّنه خري من يليق هبا، وجلهلها وخياهلا 
املُشوَّه قبلت به، فهو حسن ابن خالتها، مَن 
حيرتم  ال  جمتمع  من  مُنقذها  بأّنه  حلمت 
بكّل  التناقضات  عاشت  وهنا  العنوسة. 
أقّضت  اليت  الفكريّة  التناقضات  معانيها، 
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حلم  عن  بعيداً  هبا  وطوَّحت  مضجعها 
اخلالف  وكان  امرأة،  تكون  بأن  فتاة حتلم 
بينها وبني حسن املهمِل لكّل ما حتتاجه يف 

حياهتا، فقالت الكاتبة:
زوجها  عبري  سألت  الكالم؟  هذا  »اآلن 
اتساعاً،  عيوهنا  ترمجته  بانزعاج  حسن 
حلظتها ذهب عقلها إىل كّل موقف اّتصف 
به حسن بسلبيّته وعدم تفاعله مع أيّ حدث 
ماذا  تتذّكر  تعد  مل  وقتها  ال،  يكن،  مهما 
صعدت  األرض  شياطني  وكأنّ  أصاهبا؟! 
لرتقص على قهرها،  خيبتها، وحّتى كرهها 

لزوج غري مُباٍل«.
وما هي هناية حياة زوجيّة مشوَّهة؟ اتُّخذ 
ضغط  وحتت  مشوَّه  بشكل  فيها  القرار 
ما  اعة  مشَّ هي  اآلن  إىل  وتقاليد  عادات 
للعلم  اللواتي اجتهنَ  الفتيات  يصيب بعض 
إسكاته  أو حماولتهنّ  األنوثة،  نداء  وأمهلنَ 
علميّ  طموح  من  ينتهنيَ  ريثما  حني  إىل 
روادهنَّ كما عبري بطلة رواية )ظمأ..امرأة(، 
وكأنّ الكاتبة تقول يف روايتها، كتحذير لبنات 
جنسها: بأنكنّ خانعات لقدركنّ املُزري حّتى 
لو وصلنتّ ألعلى مراتب العلم حينما يكون 
على  وبناء  عشوائيّاً،  الزواج  يف  قراركنّ 
مفهوم حَشَتْهُ يف رؤوسكنّ امرأة أخرى حّتى 
اخلاطئ  االختيار  نعم  أمهاتكنّ.  كانت  لو 
والذي ال  أيّة عالقة عاطفيّة  أو  الزواج  يف 
ما  هذا  كارثيّة.  هنايته  الطبيعة  نداء  يلبّي 
فعلته عبري عندما استدركت خطأ قرارها، 
ولكن حصل ذلك بعد فوات األوان، ليدفع 
ضريبة ذلك طفلني وامرأة سعت إليه، ومن 
إىل  تعود  ولكن  الطالق.  تَِبعات  تتحمّل  ثمّ 

نفسها يف التحدّي وتتغلّب على ذلك الشعور 
املُزري والكلمة اليت تثري االمشئزاز والريبة 
يف اجملتمع »مُطلَّقة« لتبدأ رحلة جديدة يف 
حياهتا وتتوَّج بفهم جديد هلذه احلياة ملؤه 
مجّلته  أو  مجيل،  هو  ما  بكّل  املفعم  األمل 
به  افتخرت  قانوناً  فغدا  إرادهتا،  مبحض 
وعانقت السماء. »مُطلَّقة« يعين هناية حلياة 
د بداية حلياة أخرى سيُكتَب هلا  فاشلة ومؤكَّ

النجاح، فتقول الكاتبة:
»انقضت ثالث سنوات منذ موجة البكاء 
اليت دامهتها يف سيارة األجرة، أثناء عودهتا 
مضت  سنوات  ثالث  احملامي،  مكتب  من 
عاشتها  تُذَكر،  ال  قليلة  منّغصات  هبدوء، 
بدون  األمام  حنو  دوماً  تنظر  وعيوهنا 
مبالغة، مل تعاِن كثرياً من كوهنا مُطلَّقة، ال 
كثرية  وأشياء  اجلديدة.  حياهتا  أحبَّت  بل 
ساعدهتا على ذلك، احرتامها هلذه الكلمة، 
هبا،  باالستخفاف  لآلخرين  السماح  وعدم 
األساس  هو  االقتصاديّ  استقالهلا  وكان 
كل  بوجه  لتقف  استندت عليه  الذي  املتني 

.» حتدٍّ
ومن  أمل  من  خالصة  هي  امرأة،  ظمأ 
رياحني، اجتمعت فيها األضداد يف جمتمعنا، 
كتبت الكاتبة عن ذلك بكّل صدق وفخر ال 
خيلو من ندم على تقصري عبري بفهم احلياة 
كما جيب، وبإزالة تلك الغشاوة بأنّ الرجل 
لنيل  حماربته  وعليها  للمرأة،  لدود  عدوّ 
حريتها. فأرادت أن تقول: احلياة طوع أيدي 
املُجدّات الطاحمات يف تغيري عُهدة  النساء 
أكل عليها الزمن وشرب يف عصر وصل فيه 
نساء  بعض  وشاركت  القمر،  إىل  اإلنسان 
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العربيّة  املرأة  لترُتك  فيه،  املتقدّم  العامل 
وعن  نفسها  عن  معتقداهتا  يف  تتخبَّط 
الرجل. ثمّ ها هي املرأة العربيّة، بدأت تعي 
بأفكار  مليء  برأٍس  وتطّل  حقيقة وجودها 
ذلك  االختيارات،  يف  احلقيقة  احلرية  عن 
تفرضها  تلني  ال  بعزمية  بعضهنّ  ميدّ  ما 

على مَنْ حوهلا بقوّة اليقني.
لفتاة  رحلًة  تعكس  رواية  امرأة،  ظمأ 
ريفيّة حاولت أن تكون أو ال تكون، لتمتلك 
يف هناية املشوار ناصية احلياة، احلياة اليت 
تنتظر اخلالص على يد بنات جنسها أوالً 
يف فهمهنّ بأهننّ صوت اإلله على األرض، 
وما عليهنّ إال فهم هذه احلقيقة واالنطالق 
وراء أحالمهنّ دون كلل أو ملل، وما الصّراع 
فتقول  أنفسهنّ،  مع  صراع  إال  حياهتنّ  يف 

بكّل شفافيّة:
»حلظات مؤّثرة مل تعشِها من قبل، قبضت 
عليها خلسة، وضعتها يف حقيبتها الزهريّة، 
من  أمسكتها  ثم  للشمس،  بيدها  أومأت 
جدائلها ووضعتها يف كبدها، فأذابت جليد 

األيام.
هاهي على شرفة العمر، تراءت هلا امرأة 
يلفحها عطش  وُلدت من جديد؛  رواية  يف 
حلم،  قارعة  على  زالت  فما  بعد،  يرتِو  مل 
يكاد يكتمل نسجه على نول احلياة. متتمت 
الفضاء  على  ذبذباته  ارتدّت  بصمت، 

الشّاسع..، حلمي، عليك روحي والسّالم«.
من  فأنت  كتاباً  تقرأ  أن  زمن احلرب  يف 
األبطال، أمّا أن تكتب هذا الكتاب فهذا نوع 

من القداسة.
لتنجز  الكتابة،  الكاتبة شغفها يف  تابعت 

حيث  العوسج(،  )رحيل  الثانية  روايتها 
حاولت أاّل تكرّر نفسها يف كتاباهتا، فجاءت 
أحرفها متناغمة مع نبض روحها وتغيُّرات 
وزفرات  تنهيدات  رصدت  ككّل،  الواقع 
اجملتمع يف حركته العشوائيّة، وتقلُّبات أيّامه 
هويّته  على  احملافظة  أجل  من  وصراعه 
فالعوسج،  التغيري.  موجات  تالطم  وسط 
الطبيعة  لقحط  يأبه  ال  مقاوم  عنيد  نبات 
اختارت  وعناداً،  صرباً  ذلك  يزيده  بل 
لكنّها  كلمات،  ببضع  روايتها  بدء  الكاتبة 
كانت كافية مبا ختلّلها من فِكر ومعنى، من 
داللة  وأكثر  إجيازاً  األكثر  املقدّمة  تشكيل 
والسياسيّة  االجتماعيّة،  روايتها  حنو عامل 
االنتماء  الرواية بدرجة ذاك  أبطال  ما بني 
األمسى، بالتزام البعض، وازدواجيّة البعض 
السامية من  فِكرته  اآلخر وتأرجحه مابني 
جهة، وممارستها على أرض الواقع من جهة 

أخرى.
»أيّتها   : املقدمة  تلك  يف  الكاتبة  تقول 
ما  إذا  الغيوم..  خلف  املتوارية  الشمس 
قدّمتُ لكِ جسدي قرباناً.. هال تشرقني؟«.

انعطافة  تشّكل  العوسج  رحيل  رواية 
الذي  النسويّ،  األدب  مسرية  يف  هامّة 
واملعاناة،  والشجون  باحلبّ  غالباً  اّتسم 
الرواية، تركت  الكاتبة، يف هذه  لكنّنا جند 
أحداث  بتوظيف  املتميّزة  الروائيّة  بصمتها 
الشأن  فلك  يف  للطواف  وأبطاهلا  الرواية 
لغوّية  بتقنيّة  بالتحديد  منه  والوطينّ  العامّ 
فكرتَها  مقدّمًة  مثّقفة،  عميقة،  عالية، 
بشكل فلسفيّ، إضافة إىل ما ختلّل الرواية 
منح  عامليني  وفالسفة  لكّتاب  شواهد  من 
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انصهار  مُراعية  الغِنى،  من  مزيداً  الرواية 
للرواية  العامّ  النسيج  ضمن  الشواهد  تلك 

ومقاصدها.
أن  الكاتبة  حاولت  العوسج  رحيل  برواية 
يتمسّك  الذي  األنثويّ  النبض  أغوار  تسرب 
بالكفاح املُسلّح وتكشف أسراره، لتضع أدب 
له  وتعيد  جديد  من  الواجهة  يف  املقاومة 
املرأة يف  الُقرّاء حول حقّ  لتكاشف  رونقه، 
بالنفس  التضحية  يف  للرجل  ندّاً  تكون  أن 
للجميع،  مُلكاً  دام  ما  الوطن  أجل هذا  من 
أو طبقة  للتمييز فيه بني جنس وآخر  فال 

وأخرى، هكذا رمست تصوّراهتا. 
اليت  الفتاة  )خولة(  قصّة  الرواية  حتكي 
هتديه  بطويلّ  بعمل  الطفولة  منذ  حتلم 
جدّها  كالم  صدى  تردّد  فلطاملا  للوطن، 
تيمُّناً  نصيب«  امسكِ  من  »لكِ  أذهنا:  يف 

هايل  الطيّار  ابنة  فهي  األزور،  بنت  خبولة 
واجلدّ الذي حارب يف فلسطني، مُستلهمة 
هذه  من  حتقيقه  على  واإلصرار  حلمها 
البيئة اليت تشرّبت منها أفكارها وفاجأهتا 
بكوهنا فتاة حتلم حلم الرجال، فقد جُوهبت 
بالرفض القاطع الذي ميتاز به جمتمعنا يف 
سخريته من طموح املرأة أيّاً يكن. هنا تربّع 
الكاتبة يف تصوير التأرجّح النفسيّ وخاصّة 
التحليق  عن  اإلصابة  أقعدته  الذي  للوالد 
إىل  جديد  من  فاّتجه  الوطن،   مساء  يف 
الدراسة ليصبح حمامياً ومن ثمّ مستشاراً 
واملرأة  الوطن  قضايا  عن  مدافعاً  قانونيّاً، 
على الشاشات ويف احملافل الدوليّة، وعند 
يبدّل  كما  أفكاره  يبدّل  البيت  إىل  وصوله 
مالبسه مانعاً ابنته من احللم، فتكتب خولة 
ألخيها عثمان الذي سافر إىل فرنسا برغبة 
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من والده لدراسة الطبّ، وهناك نكث بوعده 
)الرياضيّات(  سابقاً  فيه  برع  ما  ودرس 

كتبت يف رسالتها األخرية له:  
يضيّق  وهو  والدي  تصرُّفات  أكره  »بتُّ 
حريّة  عن  احملافل  يف  يتكلّم  عليّ،  اخلناق 
أحالمه  يوماً  بكى  ابنته.  وينسى  املرأة 
القادم«   حلمي  عليّ  ينكر  واآلن  الضائعة 
فخولة ابنته بطلة الرواية عندما نضج وأينع 
فكرها النضايلّ استطاعت أن تواجه قيود 
األهل واجملتمع، وقد عقدت العزم أن تقدّم 
روحها قرباناً له، فتتسلّل إىل حزب مقاِوم 
العمل  يف  االخنراط  على  الفتيات  حيثّ 
اخلوف  حاجز  متخّطية  وتفعلها  الفدائيّ، 
البالية،  والتقاليد  العادات  كرّسته  الذي 
مغادرة املنزل حتت جنح التهمة بأّنها هربت 
مع رجل، هذه التهم املُعلّبة يف فِكر اجملتمع 
الذي ال حيرتم أيّة رغبة جلميع أفراده، فما 

بالك املرأة؟ لترتك خلفها احلزن والعار..
»ال يعرف هايل كيف أصبح كنبيذ ختلّل 
جاهداً  سعى  خّل،  إىل  فتحوّل  دّنه  غطاء 
الرتبية »اإلسربطية«، كان  أوالده  يربّي  لكي 
يردّد على مسع األصدقاء: )القساوة ككور 
النار، نُدخل به الزجاج ثم نُخرجه فنصنع 

به األشياء اجلميلة(«.
هذا التناقض يف الطرح جعل أوالد هايل 
وحشة  يف  فهم  أهلهم،  عن  تامّة  ُغربة  يف 
الذي  األمان  إىل  للخروج  مُتلهّفني  دائمة 
درس  عثمان  فهذا  بأيديهم،  سيصنعونه 
والده  مُخالفاً  يتقنها  اليت  الرياضيّات 
اليت  وتلك خولة  الّطبّ.  دراسة  )هايل( يف 
زميلة  على  تعرّفت  أن  بعد  الرحيل  قرّرت 

السياسيّ  العمل  امتهنت  اليت  هلا)هاجر(، 
فكان  اجلهاد،  من  نوعاً  وعدّته  بعد  فيما 
والذي  املقاِوم  احلزب  املسؤول عن  والدها 
فكان  احلال،  بطبيعة  خولة  عليه  تعرّفت 
اشتاقت  أرض  إىل  الوصول  يف  هلا  سنداً 
الرجال  كما  لبنان(  )جنوب  فوقها  للنضال 
اجتازت  شاّقة  رحلة  وبعد  رفاقها.  من 
ومُرافِقها  نفسها  مُعرّضة  والسهول  الوهاد 
لشّتى أنواع اخلوف، وصلت. وبعد وصوهلا 
)عابد(  االستطالع  مسؤول  التقت  بقليل 
فسحرها بذكائه ورهافة حسّه، كان شاعراً 
متقلّب األهواء السياسيّة لذلك عُدّ تواجده 
يف هذا املكان نصراً مؤزراً، أمّا عابد فقد 
وشكيمتها  وفكرها  خولة  جبمال  أُعِجبَ 
أمل  .. ال  نتيجة مفادها  إىل  كفتاة ليصال 
املوت  مصريمها  قلبني  بني  ينمو  حلبّ 
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احلتميّ.
»كان كّل شيء يئنّ بصخب ويتصارع، فهل 
تعود  وال  معه  وهترب  فتنتها  سالح  ترمي 
من حيث أتت؟ جتسّدت تلك الفكرة أمامها 
ونضجّت، وها قد اتكأت أغصاهنا من ثقل 
التقتهم  الذين  لكل  ميتّ  ال  فعابد  محلها، 
صلب  فهو  متاماً،  خمتلف  إّنه  صلة،  بأيّ 
أّنه يتحدّث عن احلرب  يتّكلم بعذوبة، كما 

كاآلخرين«.
يف معسكر التدريب كادت بوصلة هدفها 
إلقائها  بعد  إليه  سعت  عمّا  تنحرف  أن 
خطبة يف إذاعة املعسكر، ممّا جعل املسؤول 
عن التدريب يغيّر نظرته إليها ويقرتح على 
القيادة االحتفاظ هبا يف التوجيه واإلرشاد. 
إىل  وتبقى  القرار  لذلك  سرتضخ  فهل 
جانب حبّها وتنعم فيما بعد بالزواج كبنات 
دغدغ  طاملا  حللم  وفيّة  تبقى  أو  جنسها؟ 
إىل  سعت  لوطن  وفيّة  وبالتايل  روحها، 
حتريره من سيطرة حمتّل غاصب؟ هذا ما 

توّضحه الصفحات األخرية من الرواية:
بقي  اإلذاعة:  ميكرفون  يف  خولة  »قالت 
يفنى  أن  هلل  طويلة  مدّة  يبتهلون  العرب 
ذلك،  أجل  من  البعض  صلّى  وقد  العدو، 
وماذا رأينا؟ حنن من بقينا على حالنا وقد 
وظلمه. حنن  وخساسته  ازدادت غطرسته 
هنا لنقول: ال للدّعاء إذا مل يرافقه صوت 
السالح، ال للدّعاء إن مل منزجه بالتضحية 
والنفيس،  الغايل  له  ونرخص  للوطن  فداءً 
كلّنا  فالشهادة هي قمّة اإلميان وحنن هنا 

مؤمنون، فما احلياة إال وقفة عزّ«.
واليت  خولة،  صديقة  هلاجر،  كان  ولكن 

غادرت أيضاً بيت أهلها حتت جنح الظالم، 
لتمارس العمل السياسيّ يف احلزب نفسه، 
كشفت  اليت  روايتها  به  اختتمت  آخر  رأياً 
فيها سرّ االختفاء لكلتيهما، وخاصّة خولة 
دروبه،  يف  مشت  الذي  النضايلّ  وعملها 

فكتبت يف هناية الرواية:
إال  ورفاقها  به  قامت  ما  عََظمَة  »رغم 
أنين.. ما زلتُ أشتاق خولة، فاحلياة جديرة 

بأن تُعاش...«
وهكذا قدّمت الكاتبة )أحالم برجس أبو 
عُدّ من  والذي  األدبيّ  العمل  عساف( هذا 
تراكيبه  املمتنعة، بسالسة  السهلة  األعمال 
هناية  إىل  القارئ  أنفاس  وأخذ  جهة  من 
أخرى،  جهة  من  هلفة  بكّل  الرواية  أحداث 
فشخصيات الرواية مجيعها أبطاالً تقدّمهم 
وإرادهتم  ومالحمهم  فكرهم  يف  الكاتبة 
الصلبة، وقد شبّهتهم بنبات العوسج املقاِوم 
الذي ال يأبه للعطش يف رحلته األبديّة مع 
القحط، ليستقرّ يف هناية املطاف يف أرض 
رطبة تروي ظمأ جذوره وشغفه يف احلياة، 
ومتلكه زمام العيش يف تغلّبه على اليباس، 
دعم  يف  نوعيّة  نقلة  ل  تشكِّ العوسج  رحيل 
مسرية الرواية النسويّة السوريّة. ويف هناية 
)ظمأ..امرأة(  األوىل  روايتها  وبعد  املطاف 
وحريّة  لقضايا  احنيازها  الكاتبة  تثبت 
املرأة احلقيقية اخلالية من املظاهر الكاذبة 
واالجنرار خلفها، بأحقيّة املرأة يف املساواة 
واجباهتا  يف  بل  احلقوق،  يف  فقط  ليس 

اجتاه وطنها وحبّها له.
دار ظمأ يف  الرواية األوىل عن  )صدرت 

عام 2016م(.


