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كان  ال�صناعي  الع�صر  خالل  التعليم  منظومة  اإن 

املعلومات  من  ق��در  اأك��ر  الطالب  تلقني  اأ�صا�صها 

الآن  اأما  العملية،  احلياة  معرتك  لدخول  لتهيئتهم 

فقد انتقلنا اإىل ع�صر املعرفه حيث اأ�صبح احل�صول 

وخطوات  ث��واين  ب�صع  اإل  يتطلب  ل  املعلومات  على 

ب�صيطة من جهاز الكمبيوتر اأو حتى الهاتف املحمول 

وكم  وف��رة  هناك  اأن  اإذ  املعلومات،  على  للح�صول 

هائل من املعلومات ولكن يبقى ال�صوؤال كيف ن�صتفيد 

على  قائم  ق��وي  اقت�صاد  لبناء  املعلومات  ه��ذه  من 

ال�صناعات املعرفية ولتقدمي القيمة امل�صافة ملا هو 

متاح.

واتقاده  الذهن  ب�صفاء  يتمتعوا  اأن  يجب  فطالبنا 

الإبداع  ركائز  اأهم  الإب��داع مما يرز  والقدرة على 

املعلومات وقدرته على  لتحليل  الفرد  ا�صتعداد  وهي 

ال�صحيحة.  القرارات  واتخاذ  ومعاجلتها  التفكري 

حيث اأن التفكري هو اخلطوة الأوىل يف طريق الإبداع 

هذه  يف  التعليم  منظومة  على  يتحتم  لذا  والإن��ت��اج 

املرحلة اأن تكون داعمًا اأ�صا�صيًا ملنطلق تعليم التفكري 

الإبداعي وعلى املنظومة التعليمية ردم الفجوة بني 

املعلومات  تكدي�س  على  القائمة  ال�صائدة  املفاهيم 

ي�صارك  ل  خامل  متلقي  جمرد  الطالب  جتعل  التي 

يف توليد املعلومات والو�صول اإليها مما يعطي احلق 

يف  والأخ��ري  الأول  امل�صوؤول  هو  يكون  ب��اأن  للمدر�س 

احل�صة املدر�صية يف ظل تهمي�س دور الطالب وعدم 

اجلو  وخلق  املعلومة،  لتوليد  التفكري  على  حتفيزه 

الإبداعي مبنح الطالب م�صاحة اأكر للتفكري وتوليد 

وو�صع  التفكري  يف  للمعلم  وم�صاركتهم  املعلومات 

احللول ومناق�صتها.

اإن )ادوارد دي بونو( ينادي بوجوب اأن يكون التفكري 

يتم  اأن  ويقرتح  ذاتها  بحد  تدر�س  منف�صلة  م��ادة 

وطريقة  التفكري  يف  ال�صت  القبعات  طريقة  تدري�س 

عند  الإب��داع��ي  التفكري  لإث���راء  اجلانبي  التفكري 

الطالب. واأ�صري هنا اإىل بع�س القواعد التي تتبناها 

نظرية �لقبعات �ل�ست يف �لتفكري حيث تق�سم �أمناط 

التفكري اإىل �صتة اأنواع اأو قبعات كالتايل:

�صرد  على  الأوىل  بالدرجة  تعتمد  البي�صاء:  القبعة 

احلقائق ب�صورة حمايدة ومن ثم �صردها بحيث ل 

تكون �صلبية ول ايجابية.

القبعة ال�صفراء: ت�صري اإىل التفكري اليجابي والتي 

ت�صجع على اإبراز ايجابية الفكرة املطروحة.

الذي  الت�صاوؤمي  التفكري  اإىل  ال�صوداء: ت�صري  القبعة 

يركز على خماطر و�صلبيات الفكرة املطروحة 

القبعة احلمراء: ت�صري اإىل التفكري العاطفي بحيث 

على  وت��رك��ز  ال��واق��ع  ع��ن  النظر  مرتديها  ي�صرف 

العواطف.

القبعة اخل�صراء: ت�صي اإىل التفكري الإبداعي الذي 

تبحث عن الأفكار اجلديدة التي مل تطرح بعد.

القبعة الزرقاء: وترمز اإىل التفكري ال�صمويل للتحقق 

من ��ستعمال كافة �أمناط �لتفكري �ل�سابقة.

 

بو�صع مادة منف�صلة  القرار  اأخذ  يتوجب علينا  لذا 

مع  امل���ادة  تلك  دم��ج  اأو  التفكري  بتدري�س  تخت�س 

بتو�صيع  للطالب  ت�صمح  بحيث  الدرا�صية  املناهج 

مداركه والو�صول اإىل املعلومة عن طريق التفكري يف 

�صبيل بناء جيل مبدع ليكونوا مواطنني مناف�صني يف 

جمتمع املعرفة.

فهد اأ�صعد اأبو الن�صر 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأغر
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تخيلت اأننا يف عام 2015م وقد انتهت وزارة الرتبية 

املقررات  »لنظام  التطويرية  مبادرتها  من  والتعليم 

الأ�صا�صي  التعليم  تطوير  ومبادرة  الثانوي  »للتعليم 

وقام  والريا�صيات.  العلوم  مناهج  تطوير  وكذلك 

وحتقيق  بتفعيل  »ت��ط��وي��ر«  ع��ب��اهلل  املللك  ب��رن��ام��ج 

الأهداف املن�صودة منه.

ووجدت نف�صي اأ�صاأل هل ما نطلب من الوزارة القيام 

به ون�صائلهم ونتذمر من التعليم احلايل مرتبط مبا 

تقوم به الوزارة اأو ما �صتقوم به فقط؟ اأم اأن هناك 

عوامل اأخرى توؤثر و�صتوؤثر خارج نطاق الوزارة.

موؤهلون  احلاليون  ومعلم  معلمة  مليون  الن�صف  هل 

للقيام مبا تطلبه املناهج اجلديدة؟ هل كلهم قابلون 

هل  ال��ت��دري��ب؟  على  م��واف��ق��ون  ه��م  ه��ل  للتدريب؟ 

ي�صتطيعون مواكبة التطوير يف جمال التعليم ؟

للنقا�س  جم��اًل  افتح  لأن  اإل  ل�صيء  ل  هنا  ���ص��وؤايل 

وحتفيز امل�صوؤولية الفردية لهوؤلء املعلمني.

راجعت  والتعليم  الرتبية  يف  تخ�ص�صي  جم��ال  يف 

ودر�صت الكثري من �صيا�صات واأنظمة التعليم العاملية 

للمعلمني  التعليمي  التاأهيل  جمال  يف  اأك��ر  وق��راأت 

لهم  التعليمية  الكفاءة  اختبارات  واأنظمة  واملعلمات 

عامليًا ووخل�صت اإىل التايل:

�صيح�صن  ال�صيا�صات  وو���ص��ع  النظمة  تطوير   •
ا�صتدامة  وي�صمن  التعليم  نوعية  م��ن  م��وؤك��دًا 

اجلودة الن�صبية

واإيجابًا  �صلبًا  ارتبط  الأنظمة  هذه  جناح  ن�صبة   •
بنوعية وموؤهل وقدرات املعلمني 

من  الأدن���ى  احل��د  اأّم���ن  املعلم  رخ�صة  ن��ظ��ام   •
املهارات من املعلم

ال�صف  يف  التعليمية  العملية  واج���ادة  ج���ودة   •
ارتبطت كلية برغبة و مبادرة املعلم

 )competencies evaluation( نظام تقييم املعلمني •
مل يوؤثر يف جودة �لتعليم و�إمنا كان مبثابة تقرير 

تاأثري  اأي  عنه  ينتج  ومل  املعلمني  ب��اأداء  اح�صائي 

على اأدائهم لعدم ارتباطه بنظام حتفيز اأو اقاله

ولكن  حتمية  ���ص��رورة  حملياً  القائمة  اجلهود   •
تفتقر اإىل الرغبة واملبادرة من الكادر التعليمي.

»باملربي«  ي�صمى  املعلم  كان  القريب  بالأم�س  اذكر 

حقيقة  ورغبة  �صمولية  ثقافة  �صماته  اأهم  من  وكان 

يف بناء الن�صان.

ويح�صرين ق�صة �صمعتها عن الأ�صتاذ القدير تركي 

التقنية  الكلية  مدربني يف  يحا�صر يف  وكان  الرتكي 

ي�صاألهم عن الوظيفة ال�صعبة التي يرتدد الن�صان يف 

العمل فيها وكانت الجابة من الغالبية »الق�صاء« فرد 

الأ�صتاذ قائال �صبحان اهلل هبتم الق�صاء ومل تهابوا 

التدري�س  فمهنة  »معلمني«.  الق�صاة  كمعدي  العمل 

القيم  فيها  تت�صكل  مراحل  يف  الن�صان  ببناء  تعنى 

عالقة  فيها  تتبلور  ذلك  من  واله��م  والخالقيات 

خاّلقة  اإيجابية  جتربة  اإما  فتكون  بالتعليم  املتعلم 

فّر  �صلبية  واإما جتربة  تعلم ملدى احلياة  ينتج عنها 

و�صهادة  مرحلة  اعترها  اأو  عمره  باق  املتعلم  منها 

تنتهي بالتوظيف.

م�صكالتنا اليوم تتلخ�س يف نوعية ومهارات الكادر 

التفكري،  لأل��ي��ات  يفتقد  العموم  يف  ال��ذي  الب�صري 

رعوي يعتمد على التلقي كما اعتاد يف ال�صف.

وقبل اأن ا�صتطرد يف حديثي اأود اأن ا�صيد بنخبة من 

املعلمني واملعلمات الذين اتخذوا من التدري�س ديدنًا 

واجادوا به فوق كل العقبات من مناهج وقلة موارد 

وبريوقراطية �صادت البيئة ال�صفية.

العقبات  على  فتغلبوا  ان�صان  ي�صنعون  انهم  ق��رروا 

و�صنعوا ذلك الن�صان.

واملعلمات  املعلمني  من  الخرين  على  اتكلم  هنا  اأنا 

اأوديها  من ت�صكل لهم التدري�س م�صدر رزق ومهمة 

تنتهى بانتهاء الدوام .وظيفة روتينية ت�صاوي الراتب 

الذي اتقا�صاه اأخر ال�صهر والذي �صيتزايد بالتقادم 

بغ�س النظر عن �صعف اأو اجادة يف الداء.

ودللت.  موؤ�صرات  فالأرقام  لالإح�صائيات،  اأع��ود 

 2010 �صبتمر   8 يف  ت���وداي  ي��وا���س  �صحيفة  ففي 

ن�صرت تتحدث عن تقاع�س نظام التقييم املعتمد به 

اداء  م�صتوى  على  التاأثري  من  الوليات  من  عدد  يف 

املعلمني. و هنا اطرح �صوؤاًل كم من الن�صف مليون 

والتطوير  التغيري  مواكبة  على  ق��ادر  �صعودي  معلم 

القادم يف التعليم ؟

وحتى ل يفهم من حديثي انني �صد مبداأ التقييم بل 

بالعك�س ا�صيد به واأوؤيده ولكن يجب اأن يدعم باأليات 

وا�صنطن  �صحيفة  ففي  خمرجاته  ت�صاند  تنفيذيه 

من��وذج  ع��ن  كتبت   2010 اغ�صط�س   12 يف  بو�صت 

مبديرة  الداء  يف  الفردية  القدرة  ميثل  التعليم  يف 

جمعت  ال�صفي  ل���الأداء  م��ع��اي��ريًا  و�صعت  مدر�صة 

عليه اأكر من 100 متحي�س جماعي ليعتمد كنظام 

معلم   67 خ�صارة  اث��ره  على  ك��ان  للمعلمني  تقييمي 

عام  مهلة  اأعطوا  اآخ��رون  ومئات  وظائفهم  ومعلمة 

لتح�صني الداء واإل الف�صل.

وميكن لقارئ هذا املقال الطالع على تقييم الداء 

الذي اعتمد يف هذا الرابط:

http://dcps.dc.gov/DCPS/
In+the+Classroom/
Ensuring+Teacher+Success/
IMPACT+)Performance+Assessment(

وعندما بحثت يف اأدوات التقييم املختلفة عامليًا و ما 

كتب عن املعلم العظيم وجدت خم�صًا من ال�صفات 

�جتمعت فيها كلها وكلها ال تكت�سب بالتدريب و�إمنا 

تتولد من اجادة وممار�صة ورغبة عند املعلم ذاته

اأولها اأخالقيات ال�صف ووجدت اأن نظام الرقابة هو 

اأ�صل متاأ�صل بالدين تقاع�صنا يف اأدائه فكان خمرج 

التعليم ناق�صًا

الإملام باملمار�صات التعليمية العاملية كان �صمة اأخرى 

وت�صفح  الكمبيوتر  يف  كب�س  ب�صغطة  متوفرة  وهي 

النرتنت وكم معلم قام بذلك؟

وانتهي مبهارات القيم املعرفة والتي اإما تكون اأو ل 

تكون. فلي�س من �صاأن الوزارة ومل اأ�صمع بدورة اعداد 

بالكلية  تعود  و�إمنا  للمعلمني  �ملعريف  و�لتو�سع  للقيم 

على الفرد، الفرد امل�صوؤول – املعلم امل�صوؤول.

وظيفة  التدري�س  مهنة  من  �صنع  ال�صويد  يف  الفرد 

يقب�س عليها اأعلى الأجور ولي�س العك�س رفع الأجور 

ميتهن  ال�صويد  يف  املدر�س  واأ�صبح  الأداء  لتجويد 

من اأكر الوظائف احرتامًا ورفعة. اأداء فرد فر�س 

الحرتام والقيمة.

مليون  الن�صف  ه��وؤلء  اأن  لو  ماذا  بخيايل  وانتهيت 

معلم ومعلمة بدوؤوا من اليوم ولي�س يف عام 2015 اأن 

املعلم واطلعوا  و يتحلوا بخلق  يتو�صعوا يف معرفتهم 

على اأف�صل املمار�صات العاملية وارادوا باإرادة حقيقة 

اأن يوؤثروا يف طالبهم ويعوا اأنهم ي�صنعون اإن�صان.؟

2015م  عام  تعليم  اىل  ونتطلع  ن�صتحق  حقًا  فنكون 

ونحن موؤهلون قادرون مبعلمني اكفاء.

د.اأالء حممود ن�صيف

مديرة اإدارة الأبحاث والتطوير

التعليم في 2015م
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املعر�س  ع��ن��وان  ه��و  اأف�����ص��ل«  حياه  اأف�صل  »مدينة 

 2010 لعام  ال�صني   – �صنغهاي  يف  املقام  العاملي 

به ما يقرب من 240 دولة ومنظمة  اأ�صرتك  والذي 

عاملية يعر�صون به ق�صة التطور الثقايف لكل دولة وما 

اأف�صل بف�صل توظيف املوارد  تو�صلت اليه من حياة 

وتطوير العلوم مبا يخدم تقدم �صعوبها ورفاهيتها.. 

لقد مت افتتاح املعر�س يف الول من مار�س وا�صتمر 

حتى اآخر اكتوبر 2010م، ح�صره العديد من روؤ�صاء 

اأكر  املعر�س  �صجل  فقد  ال�صخ�صيات  وكبار  الدول 

 70 زواره  ع��دد  بلغ  حيث  الط��الق  على  زوار  ع��دد 

مليون زائر.

جمموعة  ارت���اأت  املعر�س  اأه���داف  على  وب��الط��الع 

احل��دث  ه���ذا  م��ث��ل  يف  للم�صاركة  اله��م��ي��ة  الأغ����ر 

ال����دول يف تطوير  ل��رتك��ي��زه ع��ل��ى ع��ر���س جت����ارب 

املختلفة  املعرفة  ل�صبل  وا�صتخدامهم  جمتمعاتها 

لتطوير جوانب احلياه املوؤثرة يف رقي �صعوبهم. ومن 

 MTE الأغ��ر مع كل من  �صراكة جمموعة  كانت  هنا 

للم�صاركة  العربية  ال��دول  وجامعة  دب��ي،   -  Studio
ربحية  موؤ�ص�صة غري  MTE هي  اإن  املعر�س.  يف هذا 

املختلفة  الدولية  املعار�س  وب��ن��اء  بت�صميم  تقوم 

التي تتناول اخرتاعات العلماء يف الع�صور القدمية 

وعر�س تاريخ تطور احل�صارات من خالل جم�صمات 

تعك�س التطور الفكري واملعريف عر الع�صور، وقد مت 

ال�صتعانة بخراتهم لعر�س جمموعة من املج�صمات 

وقد  العربية هناك،  الدول  بجناح جامعة  التفاعلية 

اإخرتاعات عدة  مثلت تلك املج�صمات جمموعة من 

العلمية ملخرتعني من خمتلف  املجالت  يف خمتلف 

الديانات تعر عن مدى عمق التبادل الثقايف الذي 

احل�صارة  ف��رتة  ط��وال  والعلماء  الباحثني  بني  ك��ان 

)امل�صلمون  العلماء  جهود  كانت  وكيف   ، الإ�صالمية 

وهو  واحد  هدف  لتحقيق  موحدة  امل�صلمون(  وغري 

املجتمعات  وبناء  العلوم  وتطوير  بالن�صان  الرتقاء 

لتوفري حياه كرمية للب�صرية.

وقد ت�صمن املعر�س بع�س المثلة لبع�س خمرتعات 

هذا  يومنا  ال�صتخدام حتى  قيد  التي هي  امل�صلمني 

عن  تعر  التي  الإخ��رتاع��ات  بع�س  اإىل  بالإ�صافة 

ت�صامن احل�صارات مثل جم�صم �صاعة الفيل )�صاعة 

 ،)The Elephant Clock of Civilization( )احل�صارات

من  يقرب  ما  منذ  وبنائها  بت�صميمها  ق��ام  وال��ذي 

والتي  اجل��زاري  امل�صلم  املهند�س  العامل  ع��ام   800

تعك�س جمموعة من احل�صارات الهندية، اليونانية، 

ال�صينية، امل�صرية جمتمعة. كما مت عر�س )�صفينة 

هي«  »زينج  امل�صلم  ال�صيني  للم�صتك�صف  الكنز( 

لرحالت  �صباقة  ال�صتك�صافية  رحالته  كانت  والتي 

والرتغايل  كلومبو�س  كري�صتوفر  الإيطايل  البحار 

هي«  »زينج  ق��ام  حيث  وماجيالن،  فا�صكوديجاما 

ا�صتك�صافية خالل 28 عاما منذ عام  ب�صبع رحالت 

البلدان  فيها  زار   ، ميالدية   1433 وحتى   1405

اآ�صيا ومنطقة  الهندي وجنوب  املحيط  الواقعة على 

اخلليج والبحر الأحمر ،  ت�صمن ا�صطوله البحري ما 

يقرب من 317 �صفينة �صميت ب�صفن الكنز لحتوائها 

على كم هائل من املوؤن والهدايا املختلفة . هذا وقد 

اأحتوى املعر�س على جم�صمني لكت�صاف �صيني اآخر 

 South Facing التي تواجه اجلنوب«  »العربة  ي�صمى 

عام   4000 قبل  ت�صتخدم  ك��ان��ت  وال��ت��ي   Chariot
لتحديد  البو�صلة  اإخ��رتاع  قبل  امل�صافرين  قبل  من 

الإجتاهات . 

وقد لقت هذه املج�صمات اإقبال جيد من قبل الزوار 

بت�صجيل ما يرتاوح بني 10 اإىل 15 األف زائر يوميًا 

مع  اهلل  �صاء  اإن  القادمة  الن�صرة  نلتقي يف  اأن  واإىل 

�صركاء اآخرين من �صركاء جناح جمموعة الأغر

وباهلل التوفيق،،،

 

مروه الهادي 

مديرة اإدارة ال�صركات والعالقات

مدينة أفضل، حياه أفضل
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مناسبات قادمة : 

التجارية  بالغرفة  الأعمال  �صباب  جلنة  نظمت 

ال�صناعية مبحافظة جدة معر�صها الثالث حتت 

عنوان »معر�س �صباب الأعمال 2010م« برعاية 

اأكتوبر  الفي�صل 18  الأمري خالد  ال�صمو  �صاحب 

لالنخر�ط  �ل�سباب  وحتفيز  لت�سجيع  2010م 

العمل  مبفهوم  والرت��ق��اء  احل��ر  العمل  �صوق  يف 

م�صاريعهم  تاأ�صي�س  م��ن  ومتكينهم  اخل��ا���س، 

بالإ�صافة  م�صتدام،  ب�صكل  وتنميتها  وتطويرها 

تواجه  التي  التحديات  تذليل  يف  امل�صاهمة  اإىل 

اللجنة  رئي�س  واأو�صح  الأعمال  �صباب  من�صاآت 

�صباب  جلنة  ا�صرتاتيجية  اأن  جمال  طارق  اأمين 

خالل  من  الر�صالة  حتقيق  على  تعتمد  الأعمال 

 – – ال��ت��م��وي��ل  خم�س حم���اور ه��ي )ال��ت�����ص��وي��ق 

الت�صهيل – التعلم – التوا�صل( كما تدعم اللجنة 

م�صاعدة �صباب الأعمال وم�صاندتهم على تر�صيخ 

روح  لتطوير  الحرتايف  واملنهج  اخللقي  ال�صلوك 

املبادرة والبداع يف بيئة الأعمال اخلا�صة بهم.

امل�صدر )جريدة املدينه(

م���ع���رض ش���ب���اب األع����م����ال ال��ث��ال��ث 
ينطلق ب300 مشروع تجاري

معهد الملك عبد اهلل لتقنية النانو..
مساهمة نحو التحول إلى االقتصاد المعرفي

بشائر المجتمع المعرفي

ال�صعودية..  العربية  اململكة  تدخله  ج��دي��د  ع��امل 

ال�صناعات  �صتتحول  حيث  النانوتكنولوجي..  عامل 

اإىل  “النانوتكنولوجي”،  تطبيقات  على  املعتمدة 

اأحد امل�صادر الأ�صا�صية لالقت�صاد الوطني ال�صعودي 

جميع  وتب�صر  امل��ق��ب��ل��ة،  القليلة  ال�����ص��ن��وات  خ���الل 

املعطيات من الأبحاث والدرا�صات والتطبيقات التي 

الذي  النانو..  لتقنية  اهلل  عبد  امللك  معهد  اأجراها 

امللك  جامعة  يف  ت����اري����خ2010/10/10م  يف  د�صن 

�صعود مب�صتقبل واعد يف هذه التقنية احليوية.

وي�صعى املعهد اإىل التميز والريادة عامليًا يف اأبحاث 

تقنية النانو وتطبيقاته ال�صناعية خلدمة الإن�صانية 

ودع���م الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��رف��ة، 

لعمل  الأبحاث  واإجراء  النانو  تقنيات  لتطوير  وذلك 

يف  للم�صاهمة  عالية  اقت�صادية  قيمة  ذات  منتجات 

بناء اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية.

دعم  النانو،  تقنية  توطني  اإيل  املعهد  يهدف  كما 

وت�صجيع البحث العلمي يف جمال تقنية النانو، اإقامة 

النانو،  منتجات  وت�صنيع  تطوير  �صراكات يف جمال 

ن�صر الوعي العلمي بعلوم النانو وتقنياته، وتوفري بيئة 

عمل حمفزة لالإنتاج.

امل�صدر )جامعة امللك �صعود – البوابة الخبارية(
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