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التفكير اإلبداعي
�إن منظومة التعليم خالل الع�صر ال�صناعي كان
�أ�سا�سها تلقني الطالب �أك�بر ق��در من املعلومات
لتهيئتهم لدخول معرتك احلياة العملية� ،أما الآن
فقد انتقلنا �إىل ع�صر املعرفه حيث �أ�صبح احل�صول
على املعلومات ال يتطلب �إال ب�ضع ث��واين وخطوات
ب�سيطة من جهاز الكمبيوتر �أو حتى الهاتف املحمول
للح�صول على املعلومات� ,إذ �أن هناك وف��رة وكم
هائل من املعلومات ولكن يبقى ال�س�ؤال كيف ن�ستفيد
من ه��ذه املعلومات لبناء اقت�صاد ق��وي قائم على
ال�صناعات املعرفية ولتقدمي القيمة امل�ضافة ملا هو
متاح.
فطالبنا يجب �أن يتمتعوا ب�صفاء الذهن واتقاده
والقدرة على الإب��داع مما يربز �أهم ركائز الإبداع
وهي ا�ستعداد الفرد لتحليل املعلومات وقدرته على
التفكري ومعاجلتها واتخاذ القرارات ال�صحيحة.
حيث �أن التفكري هو اخلطوة الأوىل يف طريق الإبداع
والإن�ت��اج لذا يتحتم على منظومة التعليم يف هذه
املرحلة �أن تكون داعم ًا �أ�سا�سي ًا ملنطلق تعليم التفكري
الإبداعي وعلى املنظومة التعليمية ردم الفجوة بني
املفاهيم ال�سائدة القائمة على تكدي�س املعلومات
التي جتعل الطالب جمرد متلقي خامل ال ي�شارك
يف توليد املعلومات والو�صول �إليها مما يعطي احلق
للمدر�س ب ��أن يكون هو امل�س�ؤول الأول والأخ�ير يف
احل�صة املدر�سية يف ظل تهمي�ش دور الطالب وعدم
حتفيزه على التفكري لتوليد املعلومة ،وخلق اجلو
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الإبداعي مبنح الطالب م�ساحة �أكرب للتفكري وتوليد
املعلومات وم�شاركتهم للمعلم يف التفكري وو�ضع
احللول ومناق�شتها.
�إن (ادوارد دي بونو) ينادي بوجوب �أن يكون التفكري
م��ادة منف�صلة تدر�س بحد ذاتها ويقرتح �أن يتم
تدري�س طريقة القبعات ال�ست يف التفكري وطريقة
التفكري اجلانبي لإث ��راء التفكري الإب��داع��ي عند
الطالب .و�أ�شري هنا �إىل بع�ض القواعد التي تتبناها
نظرية القبعات ال�ست يف التفكري حيث تق�سم �أمناط
التفكري �إىل �ستة �أنواع �أو قبعات كالتايل:
القبعة البي�ضاء :تعتمد بالدرجة الأوىل على �سرد
احلقائق ب�صورة حمايدة ومن ثم �سردها بحيث ال
تكون �سلبية وال ايجابية.
القبعة ال�صفراء :ت�شري �إىل التفكري االيجابي والتي
ت�شجع على �إبراز ايجابية الفكرة املطروحة.
القبعة ال�سوداء :ت�شري �إىل التفكري الت�شا�ؤمي الذي
يركز على خماطر و�سلبيات الفكرة املطروحة
القبعة احلمراء :ت�شري �إىل التفكري العاطفي بحيث
ي�صرف مرتديها النظر ع��ن ال��واق��ع وت��رك��ز على
العواطف.

القبعة اخل�ضراء :ت�شي �إىل التفكري الإبداعي الذي
تبحث عن الأفكار اجلديدة التي مل تطرح بعد.
القبعة الزرقاء :وترمز �إىل التفكري ال�شمويل للتحقق
من ا�ستعمال كافة �أمناط التفكري ال�سابقة.
لذا يتوجب علينا �أخذ القرار بو�ضع مادة منف�صلة
تخت�ص بتدري�س التفكري �أو دم��ج تلك امل��ادة مع
املناهج الدرا�سية بحيث ت�سمح للطالب بتو�سيع
مداركه والو�صول �إىل املعلومة عن طريق التفكري يف
�سبيل بناء جيل مبدع ليكونوا مواطنني مناف�سني يف
جمتمع املعرفة.
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأغر

التعليم في 2015م
ن�شرت تتحدث عن تقاع�س نظام التقييم املعتمد به
يف عدد من الواليات من الت�أثري على م�ستوى اداء
املعلمني .و هنا اطرح �س�ؤا ًال كم من الن�صف مليون
معلم �سعودي ق��ادر على مواكبة التغيري والتطوير
القادم يف التعليم ؟
وحتى ال يفهم من حديثي انني �ضد مبد�أ التقييم بل
بالعك�س ا�شيد به و�أ�ؤيده ولكن يجب �أن يدعم ب�أليات
تنفيذيه ت�ساند خمرجاته ففي �صحيفة وا�شنطن
بو�ست يف  12اغ�سط�س  2010كتبت ع��ن من��وذج
يف التعليم ميثل القدرة الفردية يف االداء مبديرة
مدر�سة و�ضعت م�ع��اي�ير ًا ل�ل��أداء ال�صفي جمعت
عليه �أكرث من  100متحي�ص جماعي ليعتمد كنظام
تقييمي للمعلمني ك��ان على اث��ره خ�سارة  67معلم
ومعلمة وظائفهم ومئات �آخ��رون �أعطوا مهلة عام
لتح�سني االداء و�إال الف�صل.
تخيلت �أننا يف عام 2015م وقد انتهت وزارة الرتبية
والتعليم من مبادرتها التطويرية «لنظام املقررات
«للتعليم الثانوي ومبادرة تطوير التعليم الأ�سا�سي
وكذلك تطوير مناهج العلوم والريا�ضيات .وقام
ب��رن��ام��ج املللك ع�ب��اهلل «ت�ط��وي��ر» بتفعيل وحتقيق
الأهداف املن�شودة منه.
ووجدت نف�سي �أ�س�أل هل ما نطلب من الوزارة القيام
به ون�سائلهم ونتذمر من التعليم احلايل مرتبط مبا
تقوم به الوزارة �أو ما �ستقوم به فقط؟ �أم �أن هناك
عوامل �أخرى ت�ؤثر و�ست�ؤثر خارج نطاق الوزارة.
هل الن�صف مليون معلمة ومعلم احلاليون م�ؤهلون
للقيام مبا تطلبه املناهج اجلديدة؟ هل كلهم قابلون
للتدريب؟ ه��ل ه��م م��واف�ق��ون على ال�ت��دري��ب؟ هل
ي�ستطيعون مواكبة التطوير يف جمال التعليم ؟
��س��ؤايل هنا ال ل�شيء �إال لأن افتح جم��ا ًال للنقا�ش
وحتفيز امل�س�ؤولية الفردية له�ؤالء املعلمني.
يف جم��ال تخ�ص�صي يف الرتبية والتعليم راجعت
ودر�ست الكثري من �سيا�سات و�أنظمة التعليم العاملية
وق��ر�أت �أك�ثر يف جمال الت�أهيل التعليمي للمعلمني
واملعلمات و�أنظمة اختبارات الكفاءة التعليمية لهم
عاملي ًا ووخل�صت �إىل التايل:
• تطوير االنظمة وو��ض��ع ال�سيا�سات �سيح�سن
م ��ؤك��د ًا م��ن نوعية التعليم وي�ضمن ا�ستدامة
اجلودة الن�سبية
• ن�سبة جناح هذه الأنظمة ارتبط �سلب ًا و�إيجاب ًا
بنوعية وم�ؤهل وقدرات املعلمني
• ن�ظ��ام رخ�صة املعلم �أ ّم ��ن احل��د الأدن ��ى من
املهارات من املعلم
• ج��ودة واج ��ادة العملية التعليمية يف ال�صف
ارتبطت كلية برغبة و مبادرة املعلم
• نظام تقييم املعلمني ()competencies evaluation
مل ي�ؤثر يف جودة التعليم و�إمنا كان مبثابة تقرير
اح�صائي ب��أداء املعلمني ومل ينتج عنه �أي ت�أثري
على �أدائهم لعدم ارتباطه بنظام حتفيز �أو اقاله
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• اجلهود القائمة حمليا ً ��ض��رورة حتمية ولكن
تفتقر �إىل الرغبة واملبادرة من الكادر التعليمي.
اذكر بالأم�س القريب كان املعلم ي�سمى «باملربي»
وكان من �أهم �سماته ثقافة �شمولية ورغبة حقيقة
يف بناء االن�سان.
ويح�ضرين ق�صة �سمعتها عن الأ�ستاذ القدير تركي
الرتكي وكان يحا�ضر يف مدربني يف الكلية التقنية
ي�س�ألهم عن الوظيفة ال�صعبة التي يرتدد االن�سان يف
العمل فيها وكانت االجابة من الغالبية «الق�ضاء» فرد
الأ�ستاذ قائال �سبحان اهلل هبتم الق�ضاء ومل تهابوا
العمل كمعدي الق�ضاة «معلمني» .فمهنة التدري�س
تعنى ببناء االن�سان يف مراحل تت�شكل فيها القيم
واالخالقيات وااله��م من ذلك تتبلور فيها عالقة
املتعلم بالتعليم فتكون �إما جتربة �إيجابية خالّقة
ينتج عنها تعلم ملدى احلياة و�إما جتربة �سلبية ف ّر
منها املتعلم باق عمره �أو اعتربها مرحلة و�شهادة
تنتهي بالتوظيف.
م�شكالتنا اليوم تتلخ�ص يف نوعية ومهارات الكادر
الب�شري ال��ذي يف العموم يفتقد لأل�ي��ات التفكري,
رعوي يعتمد على التلقي كما اعتاد يف ال�صف.
وقبل �أن ا�ستطرد يف حديثي �أود �أن ا�شيد بنخبة من
املعلمني واملعلمات الذين اتخذوا من التدري�س ديدن ًا
واجادوا به فوق كل العقبات من مناهج وقلة موارد
وبريوقراطية �سادت البيئة ال�صفية.
ق��رروا انهم ي�صنعون ان�سان فتغلبوا على العقبات
و�صنعوا ذلك االن�سان.
�أنا هنا اتكلم على االخرين من املعلمني واملعلمات
من ت�شكل لهم التدري�س م�صدر رزق ومهمة �أوديها
تنتهى بانتهاء الدوام .وظيفة روتينية ت�ساوي الراتب
الذي اتقا�ضاه �أخر ال�شهر والذي �سيتزايد بالتقادم
بغ�ض النظر عن �ضعف �أو اجادة يف االداء.
�أع��ود للإح�صائيات ,فالأرقام م�ؤ�شرات ودالالت.
ففي �صحيفة ي��وا���س ت ��وداي يف � 8سبتمرب 2010

وميكن لقارئ هذا املقال االطالع على تقييم االداء
الذي اعتمد يف هذا الرابط:
http://dcps.dc.gov/DCPS/
In+the+Classroom/
Ensuring+Teacher+Success/
)IMPACT+(Performance+Assessment

وعندما بحثت يف �أدوات التقييم املختلفة عاملي ًا و ما
كتب عن املعلم العظيم وجدت خم�س ًا من ال�صفات
اجتمعت فيها كلها وكلها ال تكت�سب بالتدريب و�إمنا
تتولد من اجادة وممار�سة ورغبة عند املعلم ذاته
�أولها �أخالقيات ال�صف ووجدت �أن نظام الرقابة هو
�أ�صل مت�أ�صل بالدين تقاع�سنا يف �أدائه فكان خمرج
التعليم ناق�ص ًا
الإملام باملمار�سات التعليمية العاملية كان �سمة �أخرى
وهي متوفرة ب�ضغطة كب�س يف الكمبيوتر وت�صفح
االنرتنت وكم معلم قام بذلك؟
وانتهي مبهارات القيم املعرفة والتي �إما تكون �أو ال
تكون .فلي�س من �ش�أن الوزارة ومل �أ�سمع بدورة اعداد
للقيم والتو�سع املعريف للمعلمني و�إمنا تعود بالكلية
على الفرد ,الفرد امل�س�ؤول – املعلم امل�س�ؤول.
الفرد يف ال�سويد �صنع من مهنة التدري�س وظيفة
يقب�ض عليها �أعلى الأجور ولي�س العك�س رفع الأجور
لتجويد الأداء و�أ�صبح املدر�س يف ال�سويد ميتهن
من �أكرث الوظائف احرتام ًا ورفعة� .أداء فرد فر�ض
االحرتام والقيمة.
وانتهيت بخيايل ماذا لو �أن ه��ؤالء الن�صف مليون
معلم ومعلمة بد�ؤوا من اليوم ولي�س يف عام � 2015أن
يتو�سعوا يف معرفتهم و يتحلوا بخلق املعلم واطلعوا
على �أف�ضل املمار�سات العاملية وارادوا ب�إرادة حقيقة
�أن ي�ؤثروا يف طالبهم ويعوا �أنهم ي�صنعون �إن�سان.؟
فنكون حق ًا ن�ستحق ونتطلع اىل تعليم عام 2015م
ونحن م�ؤهلون قادرون مبعلمني اكفاء.
د�.أالء حممود ن�صيف
مديرة �إدارة الأبحاث والتطوير

مدينة أفضل ،حياه أفضل
«مدينة �أف�ضل حياه �أف���ض��ل» ه��و ع�ن��وان املعر�ض
العاملي املقام يف �شنغهاي – ال�صني لعام 2010
والذي �أ�شرتك به ما يقرب من  240دولة ومنظمة
عاملية يعر�ضون به ق�صة التطور الثقايف لكل دولة وما
تو�صلت اليه من حياة �أف�ضل بف�ضل توظيف املوارد
وتطوير العلوم مبا يخدم تقدم �شعوبها ورفاهيتها..
لقد مت افتتاح املعر�ض يف االول من مار�س وا�ستمر
حتى �آخر اكتوبر 2010م ،ح�ضره العديد من ر�ؤ�ساء
الدول وكبار ال�شخ�صيات فقد �سجل املعر�ض �أكرب
ع��دد زوار على االط�لاق حيث بلغ ع��دد زواره 70
مليون زائر.
وب��االط�لاع على �أه��داف املعر�ض ارت���أت جمموعة
الأغ���ر االه�م�ي��ة للم�شاركة يف م�ث��ل ه��ذا احل��دث
ل�ترك �ي��زه ع�ل��ى ع��ر���ض جت ��ارب ال� ��دول يف تطوير
جمتمعاتها وا�ستخدامهم ل�سبل املعرفة املختلفة
لتطوير جوانب احلياه امل�ؤثرة يف رقي �شعوبهم .ومن
هنا كانت �شراكة جمموعة الأغ��ر مع كل من MTE
 - Studioدب��ي ،وجامعة ال��دول العربية للم�شاركة
يف هذا املعر�ض� .إن  MTEهي م�ؤ�س�سة غري ربحية
تقوم بت�صميم وب�ن��اء املعار�ض الدولية املختلفة
التي تتناول اخرتاعات العلماء يف الع�صور القدمية
وعر�ض تاريخ تطور احل�ضارات من خالل جم�سمات
تعك�س التطور الفكري واملعريف عرب الع�صور ،وقد مت
اال�ستعانة بخرباتهم لعر�ض جمموعة من املج�سمات
التفاعلية بجناح جامعة الدول العربية هناك ،وقد
مثلت تلك املج�سمات جمموعة من �إخرتاعات عدة
يف خمتلف املجاالت العلمية ملخرتعني من خمتلف
الديانات تعرب عن مدى عمق التبادل الثقايف الذي
ك��ان بني الباحثني والعلماء ط��وال ف�ترة احل�ضارة
الإ�سالمية  ،وكيف كانت جهود العلماء (امل�سلمون
وغري امل�سلمون) موحدة لتحقيق هدف واحد وهو
االرتقاء باالن�سان وتطوير العلوم وبناء املجتمعات
لتوفري حياه كرمية للب�شرية.
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وقد ت�ضمن املعر�ض بع�ض االمثلة لبع�ض خمرتعات
امل�سلمني التي هي قيد اال�ستخدام حتى يومنا هذا
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الإخ�تراع��ات التي تعرب عن
ت�ضامن احل�ضارات مثل جم�سم �ساعة الفيل (�ساعة
احل�ضارات) (،)The Elephant Clock of Civilization
وال��ذي ق��ام بت�صميمها وبنائها منذ ما يقرب من
 800ع��ام العامل املهند�س امل�سلم اجل��زاري والتي
تعك�س جمموعة من احل�ضارات الهندية ،اليونانية،
ال�صينية ،امل�صرية جمتمعة .كما مت عر�ض (�سفينة
الكنز) للم�ستك�شف ال�صيني امل�سلم «زينج هي»
والتي كانت رحالته اال�ستك�شافية �سباقة لرحالت
البحار الإيطايل كري�ستوفر كلومبو�س والربتغايل
فا�سكوديجاما وماجيالن ،حيث ق��ام «زينج هي»
ب�سبع رحالت ا�ستك�شافية خالل  28عاما منذ عام
 1405وحتى  1433ميالدية  ،زار فيها البلدان
الواقعة على املحيط الهندي وجنوب �آ�سيا ومنطقة
اخلليج والبحر الأحمر  ،ت�ضمن ا�سطوله البحري ما
يقرب من � 317سفينة �سميت ب�سفن الكنز الحتوائها
على كم هائل من امل�ؤن والهدايا املختلفة  .هذا وقد
�أحتوى املعر�ض على جم�سمني الكت�شاف �صيني �آخر
ي�سمى «العربة التي تواجه اجلنوب» South Facing
 Chariotوال �ت��ي ك��ان��ت ت�ستخدم قبل  4000عام
من قبل امل�سافرين قبل �إخ�تراع البو�صلة لتحديد
الإجتاهات .
وقد القت هذه املج�سمات �إقبال جيد من قبل الزوار
بت�سجيل ما يرتاوح بني � 10إىل � 15ألف زائر يومي ًا
و�إىل �أن نلتقي يف الن�شرة القادمة �إن �شاء اهلل مع
�شركاء �آخرين من �شركاء جناح جمموعة الأغر
وباهلل التوفيق،،،
￼
مروه الهادي
مديرة �إدارة ال�شركات والعالقات

بشائر المجتمع المعرفي
معهد الملك عبد اهلل لتقنية النانو..
مساهمة نحو التحول إلى االقتصاد المعرفي
ع��امل ج��دي��د تدخله اململكة العربية ال�سعودية..
عامل النانوتكنولوجي ..حيث �ستتحول ال�صناعات
املعتمدة على تطبيقات “النانوتكنولوجي”� ،إىل
�أحد امل�صادر الأ�سا�سية لالقت�صاد الوطني ال�سعودي
خ�ل�ال ال���س�ن��وات القليلة امل�ق�ب�ل��ة ،وتب�شر جميع
املعطيات من الأبحاث والدرا�سات والتطبيقات التي
�أجراها معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو ..الذي
د�شن يف ت���اري���خ2010/10/10م يف جامعة امللك
�سعود مب�ستقبل واعد يف هذه التقنية احليوية.
وي�سعى املعهد �إىل التميز والريادة عاملي ًا يف �أبحاث
تقنية النانو وتطبيقاته ال�صناعية خلدمة الإن�سانية
ودع ��م االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي امل�ب�ن��ي ع�ل��ى امل�ع��رف��ة،

وذلك لتطوير تقنيات النانو و�إجراء الأبحاث لعمل
منتجات ذات قيمة اقت�صادية عالية للم�ساهمة يف
بناء اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما يهدف املعهد �إيل توطني تقنية النانو ،دعم
وت�شجيع البحث العلمي يف جمال تقنية النانو� ،إقامة
�شراكات يف جمال تطوير وت�صنيع منتجات النانو،
ن�شر الوعي العلمي بعلوم النانو وتقنياته ،وتوفري بيئة
عمل حمفزة للإنتاج.
امل�صدر (جامعة امللك �سعود – البوابة االخبارية)

م���ع���رض ش���ب���اب األع����م����ال ال��ث��ال��ث
ينطلق ب 300مشروع تجاري
�أمين طارق جمال �أن ا�سرتاتيجية جلنة �شباب
الأعمال تعتمد على حتقيق الر�سالة من خالل
خم�س حم ��اور ه��ي (ال�ت���س��وي��ق – ال�ت�م��وي��ل –
الت�سهيل – التعلم – التوا�صل) كما تدعم اللجنة
م�ساعدة �شباب الأعمال وم�ساندتهم على تر�سيخ
ال�سلوك اخللقي واملنهج االحرتايف لتطوير روح
املبادرة واالبداع يف بيئة الأعمال اخلا�صة بهم.

نظمت جلنة �شباب الأعمال بالغرفة التجارية
ال�صناعية مبحافظة جدة معر�ضها الثالث حتت
عنوان «معر�ض �شباب الأعمال 2010م» برعاية
�صاحب ال�سمو الأمري خالد الفي�صل � 18أكتوبر
2010م لت�شجيع وحتفيز ال�شباب لالنخراط
يف �سوق العمل احل��ر واالرت�ق��اء مبفهوم العمل
اخل��ا���ص ،ومتكينهم م��ن ت�أ�سي�س م�شاريعهم
وتطويرها وتنميتها ب�شكل م�ستدام ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ساهمة يف تذليل التحديات التي تواجه امل�صدر (جريدة املدينه)
من�ش�آت �شباب الأعمال و�أو�ضح رئي�س اللجنة

مناسبات قادمة :

• أكتوبــــر 2010

اختتمت مجموعة األغر مشاركتها بمعرض world expo 2010

• ديسمبر  2010تطلق مجموعة األغر مشروعها التدريبي للمحاورين ومدراء
الجلسات في ورش العمل.
• ينــايـــــــــــر  2011تطلق مجموعة األغر مشروع الحاوية الفكرية للشباب.
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