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افتتاحي��ة الع��دد
تس��عى كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق إىل إب��راز ص��ورة مش��رفة تن��م ع��ن فك��ر متق��د ألعض��اء أس��رتها الكرمي��ة أس��اتذة
وطلبة .وقد أتيحت هلؤالء األعضاء الفرصة بافتتاح جملة علمية وتربوية (مدارات) لكي خيطوا إسهاماتهم الفكرية،
ويس��طروا بأقالمه��م توجه��ات وآفاق��ا تعليمي��ة يف اجمل��االت املختلف��ة .ويغرس��وا انتماءه��م لألس��س والقي��م الرتبوي��ة ال�تي
تتماش��ى م��ع ه��دف كلية الرتبي��ة بالرس��تاق ،ورس��التها ،ورؤيتها.
يطي��ب لن��ا إص��دار الع��دد األول جملل��ة م��دارات ال�تي تع��د جمل��ة تربوي��ة علمي��ة إخباري��ة ،تص��در عددي��ن يف كل ع��ام
دراس��ي .ته��دف إىل توثي��ق أخب��ار األنش��طة والفعالي��ات ال�تي جت��ري يف م��دار الكلي��ة الداخل��ي .أيض��ا تس��عى إىل تش��جيع
األف��كار التعليمي��ة والرتبوي��ة والعلمي��ة ال�تي تثمره��ا عق��ول مفكريه��ا م��ن األس��اتذة والطلب��ة  .تدع��م اجملل��ة األقس��ام
بالكلية كافة إلبراز إجنازاتهم من خالل األعمدة اليت توثق املواضيع الفكرية والعلمية والرتبوية املتجددة واملقاالت.
وتع��رض األخب��ار ال�تي تؤك��د األنش��طة والفعالي��ات ال�تي جت��وب قاع��ات الكلي��ة وأركانه��ا وس��احاتها .وتض��م رك��ن
اإلجنازات البحثية اليت ختط اجلهود الفكرية لكل من األساتذة والطلبة .حتتضن مدارات يف عباءتها املواهب الطالبية
واإلبداع��ات املختلف��ة؛ لتؤك��د حتفي��ز الكلي��ة ودعمه��ا لتطويره��م حن��و مس��تقبل أفضل.
نأمل أن تكون مدارات حمطة انطالقة لكل من يسعى إىل توثيق فكر علمي وتربوي مستنري .كما نرجو أن تكون
مصدر إهلام لرفد اهلمم ،وشعلة انطالقة بعطرها الفواح ،ونور فكرها الوضاء ،وقوة نشاطها الفاعل.

د .أمحد محيد البادري
عميد كلية الرتبية بالرستاق

اخبــار الكليــة
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األس��بوع التعريف��ي بكلي��ة الرتبية بالرس��تاق

بــدأت كليــة التربيــة بالرســتاق
اســتعدادها  -منــذ مطلــع شــهر ســبتمبر
 باجتماعــات مكثفــة؛ الســتقبال الطلبــةالجــدد المقبوليــن للدراســة بالكليــة
للعــام األكاديمــي 2020/2019م،
البالــغ عددهــم  300طالــب وطالبــة
فــي تخصصــات العلــوم والرياضيــات،
واللغــة اإلنجليزيــة.
أعــدت الكليــة جاهزيتهــا للبرنامــج
التعريفــي الــذي اشــتمل علــى فعاليــات
عــدة ،ولقــاءات بالطلبــة لتعريفهــم بأنظمــة
الكليــة ،وهيكلهــا ،وأقســامها ،والمــواد

المطروحــة ،واألنشــطة التــي تشــتمل
عليهــا ،والخدمــات الطالبيــة ،وتعريــف
الطلبــة بمكونــات البرامــج التخصصيــة
المطروحــة ،وتعريفهــم بالبرنامــج
التأسيســي ،وأدى الطلبــة اختبــارات
تحديــد المســتوى فــي اللغــة اإلنجليزيــة،
وتقنيــة المعلومــات ،والرياضيــات،
وعقــدت لقــاءات بيــن الطلبــة ورؤســاء
األقســام ،وأعضــاء هيئــة التدريــس،
وحثهــم علــى االلتــزام والتميــز ،والتفــوق،
وتوضيــح طبيعــة المقــررات الدراســية
التــي سيدرســها الطلبــة.

ســعت الكليــة إلــى دعــم الجانــب
النفســي ،ودافعيــة الطلبــة مــن خــال
محاضــرات قدمهــا أعضــاء هيئــة
التدريــس ومنهــا" :الحيــاة الجامعيــة
طمــوح وتحــدي" قدمهــا الدكتــور
هاشــل الغافــري ،وقــدم الدكتــور
ســلطان الفــزاري محاضــرة بعنــوان
"نعــم ،أســتطيع أن أحقــق التــوازن"،
حــث الطلبــة علــى التكيــف مــع البيئــة
الجامعيــة ،وتنظيــم الوقــت ،وحفــظ
التــوازن بيــن الدراســة واألنشــطة،
وكيفيــة التقييــم الذاتــي ،والتحفيــز لتحقيــق

النجــاح .فضــا عــن محاضــرة قدمهــا
األســتاذ محفــوظ الصبــاغ بعنــوان "
الحيــاة الجامعيــة ،طمــوح وتحــدي".
اشــتمل األســبوع التعريفــي علــى
عــروض مســرحية ،وعــروض مرئيــة،
ولقــاءات اجتماعيــة تخــص طالبــات
الســكن الداخلــي ،وتعريفهــن بقوانيــن
الســكن ،وأنظمتــه ،والالئحــة الداخليــة
للقســم ،ومــا تتضمنــه مــن شــروط
وضوابــط.

مش��اركة الكلي��ة يف اجتم��اع اجلمعي��ة العلمي��ة لكلي��ات الرتبية يف احت��اد اجلامع��ات العربية

حرصــا مــن الكليــة علــى توطيــد أواصــر التعــاون العلمــي
والبحثــي مــع الجامعــات العربيــة ،فقــد شــارك الدكتــور أحمــد البــادري
عميــد الكليــة ،فــي اجتمــاع الجمعيــة العلميــة لكليــات التربيــة فــي
اتحــاد الجامعــات العربيــة ،المنعقــد بتاريــخ  7أكتوبــر 2019م ،بكليــة
التربيــة ،بجامعــة الســلطان قابــوس.
وتأتــي مشــاركة الدكتــور عميــد الكليــة؛ تلبيــة لدعــوة مــن األميــن
العــام للجمعيــة ،للوقــوف علــى أعمــال الجمعيــة فــي المرحلــة الســابقة،

وتعــرف خططهــا المســتقبلية .كمــا اســتهدف االجتمــاع مناقشــة
مجموعــة مــن القضايــا فــي الحقــل التربــوي ،وتعــرف المســتجد منهــا،
والوقــوف علــى خبــرات الجامعــات العربيــة فــي المجــاالت األكاديميــة
والعلميــة والبحثيــة.
وممــا يذكــر ،بــأن الجمعيــة قدمــت دعــوة للدكتــور عميــد كليــة التربيــة
بالرســتاق ،لالنضمــام لعضويتهــا؛ توطيــدا ألواصــر التعــاون بيــن
الجامعــات العربيــة وكليــات التربيــة .بالوطــن العربــي.

األنش��طة الطالبي��ة يف املرحل��ة اجلامعية

مع��رض األنش��طة الطالبية

أقامــت كليــة التربيــة بالرســتاق معرضــا لألنشــطة
الطالبيــة يــوم الثالثــاء الموافــق 2019/9/10م ،يهــدف
إلــى التعريــف باألنشــطة الموجــودة بالكليــة المختلفــة:
الثقافيــة ،والمســرحية ،والفنيــة ،والرياضيــة ،والكشــفية،
والعلميــة ،واالجتماعيــة التــي تســهم بدورهــا فــي تحفيزهــم
الكتشــاف ميولهــم ،ومواهبهــم  ،وقدراتهــم .
تعــد األنشــطة الطالبيــة دعامــة أساســية فــي التربيــة،
ودورهــا فــي تحقيــق األهــداف التربويــة ،وركــز المعــرض
علــى تحفيــز الطلبــة للمشــاركة الفاعلــة فــي األنشــطة،
ودور األنشــطة فــي صقــل شــخصية الطالــب الجامعــي،
وانفتاحــه بالمشــاركة ،وتعزيــز ثقتــه بنفســه ،واعتمــاده
علــى تحمــل المســؤولية ،والمواجهــة ،واإلبــداع والتميــز.

انتخاب��ات اجملل��س االستش��اري الطالبي
بــدأت كليــة التربيــة بالرســتاق عمليــة التصويــت
النتخابــات المجلــس االستشــاري الطالبــي يــوم
اإلثنيــن الموافــق 2019 / 9 /23م ،الختيــار ممثلــي
المجلــس .وجــرت عمليــة التصويــت واالنتخــاب
وفــق االســتعداد والتنظيــم المخطــط لهــا مســبقًا .ويعــد
المجلــس االستشــاري الطالبــي حلقــة الوصــل التــي
تعكــس آراء الطلبــة ،وتوجهاتهــم ومطالبهــم ،وتيســر
لهــم التواصــل والنقــاش فــي القضايــا األكاديميــة،
والتربويــة ،واالجتماعيــة ،والنفســية .وبنــاء علــى عــدد
الطلبــة بالكليــة ،فــإن عــدد الطلبــة الممثليــن للمجلــس،
والحاصليــن علــى أعلــى األصــوات هــم  14طالبًــا،
وقــد أعلنــت الكليــة أســماءهم فــي المواقــع اإللكترونيــة.

د /محود الشكري
مس��اعد العميد للش��ؤون األكادميية املساندة
تعــد مرحلــة الدراســة الجامعيــة مــن
أكثــر المراحــل العمريــة الدراســية متعــة
فــي حيــاة اإلنســان ،حيــث يلتحــق الطلبــة
بالدراســة الجامعيــة بعــد اجتيازهــم مراحل
التعليــم األساســي ومرحلــة التعليــم مــا بعــد
األساســي التــي كانــت تتصــف فــي األربــع
ســنوات األخيــرة منهــا بالنشــاط والحيويــة
والرغبــة فــي إثبــات الــذات وتقلبــات فــي
الحالــة المزاجيــة وحــدة فــي الطبــاع و
ضعــف فــي االتــزان االنفعالــي وتشــوه
فــي مفهــوم الهويــة ،وهــي صفــات ناتجــة
عــن مرحلــة المراهقــة التــي يمــر بهــا
الطالــب فــي تلــك الفتــرة ،ممــا تجعــل مــن
الفــرد قــد يواجــه تحديــات فــي التأقلــم مــع
الــذات ومــع اآلخــر والحيــاة بشــكل عــام.
إال أنــه مــع التحــاق الطلبــة بمرحلــة
الدراســة الجامعيــة فــإن معظــم تلــك
الصفــات تكــون قــد تغيــرت بشــكل ملحوظ
حيــث يتشــكل لــدى الفــرد مفهــوم هويــة
جديــد ويبــدأ نــوع مــن االتــزان والثبــات
االنفعالــي وتتحســن صورتــه عــن ذاتــه
وعــن اآلخريــن ممــا يــؤدى إلــى تحســين
درجــة تأقلمــه وتفاعلــه مــع اآلخريــن،
مــع أن مســتوى الطاقــة لــدى الطلبــة ال
يــزال مرتفعــا إال أن وســائل توجيــه
هــذه الطاقــة واســتغاللها يكــون أكثــر
عمليــا وواقعيــا ،حيــث يتجــه الطالبــة إلــى
اســتغالل طاقاتهــم فــي تنميــة مواههبهــم
وهواياتهــم ،لذلــك فــإن األنشــطة الطالبيــة
تعــد متنفســا أساســيا لــدى الطلبــة يعمــل
علــى تنميــة مهاراتهــم وصقــل مواههبهــم
ويمكنهــم مــن شــغل أوقاتهــم بمــا يعــود
بالنفــع والفائــدة إلــى الطالــب نفســه ولــدى
األخريــن.
إن وجــود األنشــطة يعــد عنصــرا أساســيا
مهمــا فــي ســنوات الدراســة الجامعيــة،
حيــث تعمــل وبشــكل فاعــل علــى تحقيــق
التــوازن فــي شــخصية الطلبــة بيــن
الجوانــب العقليــة والجســدية والنفســية
والمهاريــة واالجتماعيــة ،لذلــك تتكــون
لــدى الطالــب شــخصية متوازنــة ال يطغــى
عليهــا جانــب علــى اآلخــر ،ويمكــن
أن يحقــق الطالــب هــذا التــوازن فــي
شــخصيته مــن التخطيــط الجيــد لبرنامجــه
اليومــي ومــن خــال حســن إدارتــه لوقتــه

وهــذه مهــارات تعطــي الطلبــة مــن خــال
مقــررات البرنامــج التأسيســي والبرنامــج
التربــوي فــي الســنة األولــى مــن الدراســة
الجامعيــة.
إن المتعــة التــي يشــعر بهــا الطلبــة مــن
خــال مشــاركتهم فــي األنشــطة الطالبيــة؛
ومــن خــال مــا يحققونــه مــن إبداعــات
وإنجــازات ومــن خــال مــا يحصلــون
عليــه مــن مراكــز متقدمــه وجوائــز
وحفــات تكريــم ،يعــد شــعورا ً ال يوصــف
يبعــث فــي نفوســهم الفرحــة ويشــعرهم
بتحقيــق الــذات وإثباتهــا والشــعور
باإلنجــاز والمنافســة ،ممــا يــؤدي إلــى
تأكيــد ثقتهــم فــي ألنفســهم واألخريــن
ويدفعهــم إلــى المزيــد مــن اإلنجــاز
والتطــور والعطــاء.
إن فكــرة " المشــاركة فــي األنشــطة
الطالبيــة تــؤدى إلــى اشــتغال الطلبــة عــن
الدراســة وتضعــف تحصيلهــم األكاديمــي"
هــي فكــرة غيــر عقالنيــة بــل علــى
العكــس تمامــا فــإن األنشــطة الطالبيــة
تــؤدى إلــى صقــل المهــارات لــدى الطلبــة
وتعمــل علــى تنميــة مواههبهــم وتشــجعهم
علــى التفكيــر واالبتــكار فضــا عــن أنهــا
تنمــي حــس المســؤولية لديهــم واإلســهام
فــي خدمــة المجتمــع وتطــوره.
توجــد  -فــي كليــة التربيــة بالرســتاق
 الكثيــر مــن الجماعــات والمناشــطوالفعاليــات الطالبيــة التــي تشــرف عليهــا
األقســام األكاديميــة والمراكــز المســاندة،
وجميــع هــذه الفــرص موجــه للطلبــة
ومتاحــة للجميــع لالســتفادة منهــا ،ومــا
علــى الطالــب إال التوجــه إلــى مركــز
الخدمــات الطالبيــة لالنظمــام إلــى واحــدة
مــن هــذه المناشــط أو أكثــر مــن هــذه
الجماعــات ،لــذا فأننــي أشــجع طلبــة
الكليــة جميعهــم علــى اســتغالل هــذه
المرحلــة العمريــة مــن مراحــل حياتهــم
خيــر اســتغالل؛ بــإن يعملــوا علــى صقــل
مواهبهــم وهواياتهــم ويطــورا قدراتهــم
وذلــك مــن خــال اســتفادتهم مــن األنشــطة
والجماعــات الطالبيــة الموجــودة فــي
الكليــة ،التــي حقــا ســوف تســهم فــي
تحقيــق التــوازن فــي شــخصياتهم.
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كل النظــرات فــي الصــورة الحقتنــي
أينمــا ذهبــت ،فــي المــدن ،فــي األريــاف،
الشــقق التــي ســكنتها ،واألخــرى التــي
نمــت فيهــا يوميــن أو ثالثــة ،فــي الوطــن،
فــي المنفــى ،وحتــى فــي تلــك المــدن التــي
بصقتنــي كعلكــة ولّــى طعمهــا.
لــم تتركنــي النظــرات ،كنــت أراهــا
فــي منامــي ويقظتــي علــى حــ ٍد ســواء،
أرقتنــي نظراتــه رغــم أن لــه
ولطالمــا ّ
عيونــا هــي األكثــر وداعــةً فــي العالــم.

هــذا الصبــاح رأيتــه فــي المنــام ،كان
ً
طويــا و ســعيدًا أكثــر مــن العــادة،
أذكارا و أدعيــة،
يســقي الــزرع ويتمتــم
ً
اســتيقظتُ هلعًــا عندمــا التفــتَ نحــوي،
كان العــرق يمــأ وجهــي وعنقــي رغــم
أنــه الشــتاء ،وكانــت الســاعة تشــير إلــى
الســابعة .خوفــي مــن أن أُطــرد مــن العمــل
هــذه المــرة؛ جعلنــي أقفــز مــن الســرير
وأســتعد للذهــاب بســرعة ،وحينمــا هممــت
بالخــروج أدركــت أنــه يــوم الســبت.
يحــدث هــذا بيــن الحيــن و اآلخــر .أيــام
الســبت بغيضــة ،أقضيهــا دون فعــل شــيء
ســوى الشــعور بوحدتــي و غربتــي أكثــر.
أعــود أدراجــي .هــذه الشــقة تظــن نفســها
بيتًــا ،رغــم أنــه ال يحيــط بهــا النرجــس
وال الياســمين وال الليمــون ،ليــس لهــا
رائحــة اللبــان ،وال تملؤهــا تلــك النظــرات
فــي الصــور .أرضيتهــا غالبًــا مــا تكــون
بــاردة ،فهــي ليســت مفروشــة بالســجاد
الفارســي .أســكن فيهــا منــذ حوالــي
ســنتين ،وهــي أطــول مــدة قضيتهــا فــي

قص��ة قص�يرة

مــكان واحــد منــذ زمــن.
جارتــي امــرأة مســنة تقضــي وقتهــا فــي
الحياكــة وتصفــح ألبــوم الصــور التــي لــم
يبــق منهــا أحــد .تصنــع ألــذ مربــى فــي
العالــم ،وجميــع قطــط الحــي قططهــا.
لعينيهــا بريــق مــن ذلــك النــوع الــذي
يظهــر علــى العيــن حينمــا تكــون علــى
وشــك البــكاء .بيــن الحيــن واآلخــر أزور
جارتــي ،تحكــي لــي ببهجــة طفــل عــن
قصــص قديمــة ،منهــا مــا حــدث بالفعــل
ومنهــا مــا تظــن أنــه حــدث .تســألني ع ّمــا
يحــدث فــي الخــارج ،وأجيبهــا بأننــي ال
أعــرف أكثــر ممــا تعــرف ،فتسترســل
مجــددًا فــي الحديــث عــن الماضــي.
الماضــي الــذي تعرفــه هــذه المــرأة هــو
مــكان وليــس زمنــا .حينمــا أتحــدث إليهــا
أدرك بأننــا نختلــف فــي ذلــك؛ فالماضــي
الــذي أعرفــه أنــا شــخص ،يســافر معــي،
يشــاركني طعامــي ،و ينــام علــى الجانــب
اآلخــر مــن الســرير ،يظهــر فــي أحالمــي
وكوابيســي أكثــر منــي ،بــل إننــي أحيانًــا
عندمــا أنظــر إلــى المــرآة أرى انعــكاس

مسر ح

الطال��ب  /أس��امة بن عب��داهلل الكويلي

وجهــه ال وجهــي.
ـرا فــي
ـ
كثي
ـدق
ـ
يح
ـه
ـ
أعرف
الماضــي الــذي
ً
الصــور ،يشــير إلــى نفســه فيهــا " هأنــذا"،
وأحــدق أنــا فــي كليهمــا ،وأتذكــر ،أننــا كنــا
ـكان وحيــد.
شــخ ً
صا واحـدًا فــي مـ ٍ
صغيــرا ،ظننــت أن العالــم
حينمــا كنــت
ً
أكبــر مــن أي شــيء ،ظننــت أن هنــاك
أشــياء كثيــرة يجــب أن أراهــا ،ظننــت
أننــي ســأملك حيــاة رائعــة بعيــدًا عــن
مــكان صــوري .أخبرنــي صاحــب النظــرة
األكثــر وداعــة فــي العالــم ذات مســاء
قديــم؛ أن الصــور هــي العالــم الكبيــر،
وأنهــا ســتجمعنا ولــو فرقتنــا أمكنــة
األرض.
هــذا الصبــاح ،أدركــت بــأن الصــور
عالــم ضيــق ،وأنهــا كأمكنــة األرض التــي
أعرفهــا جيــدا ،وصلــت لهــذه القناعــة ،وال
أعلــم مــا الســبب ،ربمــا ألنــه الســبت.
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ش��عر

مل تع��د عيناك

يناك م َ
َرأ ى...
َل َت ُع��د َع ِ
ب عينَي َهــا ال َجمــا ُل ُمؤبَّــدٌ
فــي هُــد ِ
ضــت
ت َركــت بصفحــات التَّحيُّـ ِـر اِذ َم َ
صــةٌ
مــا بَيــنَ
ــن قِ َّ
ِ
أســوار الَمدائِ ِ

ِــي ِفتنَــةٌ في َمــن ِبقل ِبهــا يُو لَــدُ
ه َ
ص ـدُوا
الرائِيــنَ ِحيــنَ تر َّ
مــا يقت ُـ ُل َّ
ت َتلــو َخبَاياهــا النُّ ُجــو ُم و ت َــوأَدُ

ــورها
كَانَــت تُح ِدّثُنِــي البِــادُ َو ُ
س ُ
الماضــي َو ِلــي
فَتَـ َـو كَأ َت َ
ِ
ـاي بِ
عينَـ َ

ِلت َــد ُّق فــي أ َشــا ئِها ِمنِّــي اليَــدُ
َّ
َّــماء ت َم َّجــدُ
أن
المواضــي فــي الس ِ
ِ
َامـ ِل يَرقُـدُ
علــى األَن ِ
هَمـ ُ
ي َ
ـس العَ ِ
صـ ّ

لَــم ت َلت َ ِفــت ِل َ نِينهــا ِسـعَةُ ا ل َمــد ى
مواجهــا فــإِذا ِبهــا
نبَّشــتُ فــي أ َ ِ
علــى نوافــ ِذ أ ُ َّمتِــي
أَنــا َمــا َوقَفــتُ َ

َمــو ُؤودة ٌ نَظــراتُ قَلبــي ُكلَّمــا
ِلــي أ ٌ َّمـةُ بَيــنَ ا لنُّجــو ِم تكـ َّـو ر ت

كَانَــت إِذا نَ َ
طــقَ َّ
صــدَّرت
الزمــانُ ت َ َ

صـدُ
تُقصــى علــى َحـ ِدّ ال ِنّ ِســي و تُف َ
يــس لَ َهــا غَــدُ
ُح ِ ّريــةٌ مات َــت َولَ َ

آنَســتُ آمــا َل البَشــا ِئر أُخ َمــدُ

يو ًمــا ...و كَانَــت فِــي البَرايا ت َصعَدُ
ــامع ت َشــ َهدُ
س ِ
ُك َّل ال َمحا فِــ ِل و ال َم َ

يــا أمــة كانــت تهــاب و ليــس فــي

أعطافهــا إال األمانــي مقصــد

صيّــةٌ
دهــاك
مــاذا
اليــوم أنــ ِ
ِ
ت قَ ِ
َ
ْ
الرمــا ِل و لــم تعُــد
ثبــان ِ ّ
غــارت ب ُك ِ

عــن َك ِّل
ــك الغَــدُ؟
عيــن الي َُؤ ِ ّر ِق ِ
ٍ
صــدُ!
عينــاك مــرأى
ِ
للزمــان فَتُق َ
ِ

هاش��م مخيس مح��د املعمري
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كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق حتتف��ي بأبنائه��ا خرجيي دفعة 2019م
احتفــت الكليــة فــي الســادس مــن نوفمبر
بتخريــج  235خريجــا وخريجــة مــن
دفعــة  ،2019فــي تخصصــات تقنيــة
المعلومــات ،وإدارة األعمــال الدوليــة،
وإعــداد معلــم اللغــة اإلنجليزيــة .رعــى
الحفــل ســعادة ناصــر بــن ســليمان
الســيباني نائــب رئيــس الهيئــة العامــة
لإلذاعــة والتلفزيــون ،وبحضــور ســعادة
الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد الصارمــي
وكيــل وزارة التعليــم العالــي ،وســعادة
الشــيخ هــال بــن ســعيد الحجــري
محافــظ جنــوب الباطنــة ،وعــدد مــن
أصحــاب الســعادة ،ومديــري الجهــات
الحكوميــة واألهليــة ،وعــدد مــن أعضــاء
الهيئــة األكاديميــة بالكليــة ،والطلبــة
الخريجيــن ،وعــدد مــن أوليــاء أمورهــم.

مش��اركة كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق يف مؤمتر اهلندس��ة ببغداد
شــارك الدكتــور حــارث العــزي والدكتــور ســعد الصبــار فــي المؤتمــر الدولــي الثانــي للهندســة وعلــوم المــواد الــذي أقيــم فــي الجامعــة
التكنولوجيــة فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد فــي الفتــرة مــن  ، 2019 / 9 / 26 - 25وشــارك الدكتــور حــارث العــزري مســاعد العميــد
للشــؤون األكاديميــة والبحــث العلمــي بالكليــة متحدثــا رئيســا بالمؤتمــر بورقــة علميــة بعنــوان «استكشــاف العالــم الداخلــي للنــواة»  ،كمــا
شــارك الدكتــور ســعد صبــار رئيــس قســم البحــث العلمــي بورقــة بحثيــة بعنــوان « النشــر العلمــي وبنــاء الهويــة اإللكترونيــة للباحثيــن» .
يعــد المؤتمــر أحــد الفعاليــات البحثيــة لعلــوم الهندســة حيــث ضــم قرابــة  4000ورقــة علميــة تناولــت علــوم المــواد المختلفــة ،وإتاحــة
الفرصــة الســتعراض المســتجدات العلميــة فــي تخصــص الهندســة .

القيم املؤسس��ية
د /هاشل بن س��عد الغافري

اللق��اء العش��رون جلوال��ة كلي��ات العل��وم التطبيقية
وكلي��ة الرتبية بالرس��تاق

شــاركت عشــيرة جوالــة الكليــة فــي اللقــاء العشــرين لجوالــة كليــات
العلــوم التطبيقيــة الــذي أقيــم فــي كليــة العلــوم التطبيقيــة بصاللــة فــي
الفتــرة مــن (  25 – 20يوليــو  ، ) 2019وجــاءت مشــاركة الكليــة
بمشــاركة اثنــي عشــر جــواال وبإشــراف قائــد عشــيرة الجوالــة الفاضــل
ســلطان الزيــدي.
تعــد مشــاركة الكليــة دليــا علــى اهتمامهــا بالحركــة الكشــفية التــي
بدورهــا تصقــل الجانــب الكشــفي فضــا عــن إرشــاد الطلبــة ،وانضباطهم.
دورا مهمــا للجوالــة فــي خدمــة
إن المناشــط الكشــفية فــي الســلطنة تبــرز ً
عماننــا الحبيبيــة ،وتكشــف عــن التقــدم فــي المســتويات كافــة ،وتتيــح
الفرصــة لتبــادل الخبــرات والثقافــات.

الكلي��ة تس��تضيف احتفائي��ة وزارة
التنمي��ة االجتماعي��ة بيوم امل��رأة العمانية
احتفلــت وزارة التنميــة االجتماعيــة بيــوم المــرأة
العمانيــة ،الــذي يصــادف يــوم  17مــن أكتوبــر مــن
كل عــام ،وأقيــم الحفــل فــي قاعــة الرســتاق ،بحــرم
الكليــة ،وذلــك تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الســيدة
حجيجــة بنــت جيفــر بــن ســيف آل ســعيد ،وبحضــور
معالــي الشــيخ محمــد بــن ســعيد الكلبانــي وزيــر
التنميــة االجتماعيــة ،وعــدد مــن أصحــاب المعالــي،
ومحافــظ جنــوب الباطنــة ،والمكرميــن أعضــاء مجلــس
الدولــة ،وعــدد مــن المســؤولين فــي الجهــات الحكوميــة
والعســكرية ،ورئيســات جمعيــات المــرأة العمانيــة.

التطــورات التــي تعيشــها المجتمعــات
الحديثــة فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة،
جعلــت االمؤسســات تولــي اهتمامـا ً كبيــرا ً
لموضــوع القيــم المؤسســية .تتعلــق القيــم
المؤسســية بالعنصــر البشــري فــي
عالقاتــه التفاعليــة داخــل المؤسســة،
أعالقــات إنســانية كانــت أم عالقــات
مهنيــة أم إداريــة ،وبمــا يتبنــاه األفــراد
مــن قيــم لهــا تأثيــر فــي جــودة المؤسســة
وفاعليتهــا  .لذلــك فــإن منظومــة القيــم
فــي المؤسســة ذات تأثيــر كبيــر فــي
ســلوكات الفــرد العامــل أ قائــدا ً كان أو
مرؤوس ـا ً وبالتالــي تعــد ركيــزة أساســية
مــن مرتكــزات العمــل المؤسســي.
وللعمــل المؤسســي مرتكــزات كثيــرة
منهــا:
 -1القيــم والمبــادئ وهــي مجمــوع
األفــكار ،واالتجاهــات الموجهــة لســلوك
العامليــن.
 -2النمــط اإلداري أي نــوع الســلطة،
وأســلوب اإلدارة الممــارس.
 -3الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ويعنــى
بتقســيم العمــل وترتيــب الوظائــف
والمهــام.
 -4المــوارد البشــرية وهــو مرتكــز يهتــم
بتوصيــف الوظائــف وتقييمهــا واختيــار
الكفــاءات وتدريبهــم وتطويرهــم.
 -5االســتراتيجيات ويشــمل الرؤيــة
الشــاملة و التخطيــط التكاملــي ومنهجيــة
العمــل.
 -6قيــاس األداء وتقويمــه ويركــز علــى
قيــاس الفاعليــة والمــوارد المتاحــة
والتغذيــة الراجعــة.
 -7الكفايــات و المهــارات ويهتــم
بتعزيــز المهــارات القياديــة واإلداريــة
واإلنســانية والتقنيــة.
وال يمكــن للعمــل المؤسســي أن يحقــق
نجاحــه وتميــزه مــا لــم تتحقــق فيــه
مجموعــة مــن األســس مثــل؛ وضــوح
الرؤيــة والرســالة التــي تتبناهــا المؤسســة
و وجــود اللوائــح والقوانيــن المنظمــة
لســير العمــل و توفــر رأس المــال و
القيــادة المؤهلــة التــي تتســم بــروح
التميــز والدافعيــة لإلنجــاز و قــدرة
المؤسســة علــى صنــع القــرار و توفــر
الخطــط والبرامــج ،وقابليتهــا للتطبيــق
وتوفــر عوامــل المســؤولية والرقابــة
والمحاســبة والتقويــم المســتمر .هنــاك
ثالثــة عوامــل رئيســية تؤثــر علــى األداء

المؤسســي أولهــا الموظــف ومــا يمتلكــه
مــن مهــارات ومعرفــة واهتمامــات وقيــم
واتجاهــات ودوافــع نحــو العمــل وثانيهــا
الوظيفــة ،متطلباتهــا ،وصعوباتهــا،
وتحدياتهــا ،ومــا تقدمــه مــن فــرص
للتنميــة والتطويــر .وثالثهــا البيئــة
التنظيميــة ؛ ويقصــد بهــا منــاخ العمــل
و اإلشــراف ووفــرة المــوارد واألنظمــة
اإلداريــة والهيــكل التنظيمــي .
تعــد القيــم المؤسســية أحــد مكونــات
الخطــة االســتراتيجية للمؤسســات مثــل
الرؤيــة والرســالة لتشــكل فــي مجموعهــا
ثالثيــة األبعــاد يُسترشــد بهــا فــي عمليــات
التخطيــط ،والتنفيــذ ،واإلدارة والقيــم
المؤسســية عمليــة عقليــة تمكــن الفــرد
مــن التمييــز بيــن الخطــأ والصــواب
وتــزوده برؤيــة عــن اتجاهــات األفــراد
وطبيعــة الثقافــة المؤسســية .
تتمثــل أهميــة القيــم للمؤسســة فــي ضبــط
الســلوك العــام لألفــراد والتقليــل من نســبة
األنــا والذاتيــة تبعزيــز دور الضميــر
المحفــز لعمليــة اإلتقــان فــي العمــل كمــا
تعمــل علــى تحقيــق الشــعور بالمســؤولية
الفرديــة تجــاه العمــل واإلنجــاز هــذا
بــدوره يــؤدي إلــى تحقيــق نوعــا مــن
الضبــط الداخلــي والخارجــي للمؤسســة .
تنــوع القيــم التــي يجــب أن تتمثلهــا
المؤسســة مثــل :
 القيــم اإلنســانية التــي تهتــم بالموظــف،ونمــوه ،وتطــوره أكثــر مــن الجوانــب
الماديــة.
 المشــاركة االجتماعيــة :إن 1العمــلبالفريــق والمشــاركة فــي القــرارات تتيــح
الفرصــة للفــرد فــي إبــراز دوره وتشــبع
حاجتــه فــي إثبــات الــذات .
 قيمــة الفعاليــة :وتعنــي قــدرة المؤسســةعلــى اســتثمار مواردهــا المتاحــة بمــا
يعــود عليهــا بنتائــج إيجابيــة .
 قيمــة العــدل :تعــزز لــدى الموظفيــنالثقــة فــي اإلدارة واالنتمــاء للمؤسســة.
 قيمــة الترويــح :وتعنــي إفســاح المجــاللراحــة الموظفيــن أثنــاء العمــل ليشــعروا
بإنســانيتهم فــي مواجهــة ضغــوط العمــل
 قيمــة التعزيــز :وتعنــي االهتمــاموكفاءتهــم
وحاجاتهــم
باألفــراد
و ا قتر ا حا تهــم .
 قيمــة االنضبــاط :ألن الســلوكالمنضبــط واحتــرام ســاعات العمــل
يحقــق نتاجــات أفضــل.
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اخلري��ج /هيثم بن س��يف بن س��عيد البادي
ختصص :إدارة األعم��ال الدولية
س��نة التخرج2019 :
أنهيــت فــي عــام  ٢٠١٤المرحلــة الثانويــة في
واليتــي (صحــم) بنجــاحٍ علــى مــا أظــن  -وإن ســمحتم لي
ســأقول :إنــي قــد أنهيتهــا بشــق األنفــس  -لــم أكــن علــى
درايــ ٍة بمــا ينتظرنــي أو بمــا هــو آت .لــم أكــن أعــرف
وجهتــي المقبلــة .علــى كل حــال  ،لقــد قُبِلــت فــي كليــة
الرســتاق للعلــوم التطبيقيــة آنــذاك .كان تخصصــي هــو
إدارة األعمــال الدوليــة  ،ولألمانــة لــم أكــن واعيــا بمعنــاه
أو بمجــا ِل عملــ ِه فــي المســتقبل .قطعــتُ وعــدا ً علــى
نفســي  -المتكاســلة عــن العمــل الــدؤوب  -بــأن أبــذ َل
قُصــارى ُجهــدي وأن أحصــل علــى أعلــى الدرجــات لكــي
ـدون أي تعثــر.
أكم ـ َل فتــرة َ دراســتي الجامعيــة بنجــاح وبـ ِ

كانــت تجربتــي الجامعيــة حافلــة باإلنجــازات  -التــي
أراهــا ُمرضيــة نســبةً إلــى مســتواي الدراســي  -ولكنهــا
أيضــا ً كانــت مليئــةً بالتحديــات والمواقــف الصعبــة.
علمتنــي الحيــاة الجامعيــة أهــم قيمــة مــن القيــم
الحياتيــة وهــي الصبــر .لربمــا مــررتُ بفتــرات يائســة
أثنــاء دراســتي الجامعيــة بســبب طــول المــدة ،وكثــرة
المــواد الدراســية ومتطلباتهــا ،والعمــل الدراســي
الــذي كان شــاقا ً نوعــا ً مــا نظــرا ً إلمكانياتــي المحــدودة
والتزامــات األهــل خــارج إطــار الجــو الدراســي .ال
أعلــم تمامــا ً كيــف انقضــت فتــرة الســنوات الخمــس
بــدون أن أشــعر بهــا ،ولكنــي أعلــم أنهــا علمتنــي الكثيــر،
وجعلتنــي ( الئقــا ً مجتمعيــا ً ) إن صــ ّح التعبيــر بســبب
كثــرة األشــخاص الذيــن التقيــتُ بهــم وتعاملــت معهــم.
كان لهــذا الســبب الــدور األبــرز فــي صقــل شــخصيتي
وتطويرهــا؛ ألن النــاس بطبيعتهــم يتميــزون باختــافِ
أجناســهم وطبائعهــم .هــذا االختــاف والتنــوع ســاعدني
بطريقـ ٍة أو بأخــرى علــى فهـ ِـم العقليــات المختلفــة ومعرفــة
الطــرق المناســبة للتعامــل معهــم بمســاعدة قاعــدة بياناتــي
الشــخصية والتــي تشــكلت جــراء مقابلــة عــدد كبيــر مــن
األشــخاص خــال ســنوات عــدة .كان األســتاذ الجامعــي
لــه الــدور األبــرز فــي تطويــر الطلبــة وتحفيزهــم وتنميــة
مهاراتهــم .لربمــا أن هنــاك العديــد مــن األســاتذة لــم
ينتبهــوا لهــذه النقطــة الحساســة أو لــم يكونــوا علــى علـ ٍـم
بدورهــم وأهميتــه ،ولكنــي خــال فتــرة دراســتي بكليــة
التربيــة بالرســتاق التقيــت بعــدد مــن المعلميــن األكفــاء
ـار األفضــل،
الذيــن كانــوا دائمــا مــا يوجهوننــي نحــو المسـ ِ

ويأخــذونَ بيــدي نحــو النجــاح .كانــوا دائمــا يشــجعونني
علــى تطويـ ِـر مهاراتــي ويرشــدونني لمفاتيــح النجــاح فــي
المســتقبل.
ُ
عبــر عــن مــدى امتنانــي
ي أي كلمــة ت ُ
ليســت لــد ّ
وتقديــري وشــكري لهــم  ،ال يســعني في هــذه المقالة إال أن
أقــول  :شــكرا ّ لكــم جميعـا ً علــى مــا قدمتمــوه لــي مــن دعـ ٍـم
وعلـ ٍـم نافــع .وهــا هــي الســنوات الخمــس مضــت مســرعةً
كالبــرق أو كالضــوء .لــم أصــدق أنــي قــد تخرجــتُ
وأتممــتُ عملــي بنجــاحٍ وهلل الحمــد  ،وبالمعــدل التراكمــي
الــذي حلمــتُ بــه والــذي يوافــقُ مســتواي الدراســي .ال
أســتطيع وصــف شــعور الراحــة النفســية لتحقيقــي هــذا
الهــدف المنتظــر  ..كمــا أننــي ال أســتطيع وصــف فرحتــي
ـعور ال
وفرحــة أهلــي بتخرجــي علــى حـ ٍد ســواء .حقـا ً شـ ٌ
يوصــف  ،ولكننــي أســتطي ُع أن أقــو َل لكــم :إننــي بمنتهــى
الســعادة.
ال يســعني فــي النهايــة إال أن أوجــه رســالة لــكل
طالــب وطالبــة علــى مقاعــ ِد الدراســة بــأن يســتغلوا
أوقاتهــم فــي المفيــد  ،وأن يحاولــوا قــدر اإلمــكان زيــادة
محصلتهــم المعرفيــة  ،وأن يصبــروا .ال تنســوا حديــث
نبيكــم الكريــم  -عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم -
أنــه مــن ســلك طريقــا ً
يلتمــس فيــه علمــا ً  ،ســهل هللا لــه
ُ
طريقــا إلــى الجنــة .اســتحضروا نيــة العبــادة قبــل ذهابكــم
لمحاضراتكــم الدراســية  ،احترمــوا أســاتذتكم وتعاونــوا
معهــم ،اجتهــدوا فلــك ِل مجتهــ ٍد نصيــب  ،ولــك ِل حاصــ ٍد
ثمــرة .دمتــم بــود

تواص��ل مع خرجية

اخلرجي��ة /خدجي��ة بنت مراد البلوش��ية
ختصص احملاس��بة
س��نة التخرج2019 :

هــا قــد انطــوت صفحــة مــن صفحــات
الحيــاة ،صفحــة كان فيهــا الجــد واالجتهــاد رفيقــا ً علــى
الــدوام ،لحظــة نــودع فيهــا الدراســة والتعــب وجــاء

وقــت الحصــاد ،نحصــد فيهــا ثمــرة اجتهادنــا ،مودّعيــن
فيهــا أجمــل اللحظــات ،رافعيــن كلمــات الشــكر للهيئــة
األكاديميــة واإلداريــة بالكليــة ،وداعــا ً لــكل لحظــة
عملنــا ومضينــا فــي ســبيل تحقيقــه ،فشــكرا ً لمــن ســاندنا
وشــاركنا فرحــة نجاحنــا وتخرجنــا.
شــعوري اليــوم كخريجــة يفــوق أي شــعور  ،امتزجــت
مشــاعري بيــن فــرح هــذا اليــوم الجميــل والحــزن
لمفارقــة هــذا الصــرح العلمــي كليتــي العريقــة (كليــة
التربيــة بالرســتاق)
أشــعر بالفخــر لمــا وصلــت إليــه مــن تحقيــق إلنجــازات
فأشــعر أننــي جــزء مــن إنجــازات الكليــة وأننــي إحــدى
خريجاتهــا ،رحلــة دراســتي امتزجــت بالفــرح والمعانــاة..
واجهــت صعوبــات علــى الصعيــد األكاديمــي وصعيــد
األنشــطة الطالبيــة ولكــن كنــت مصــرة علــى أتخطــى
هــذه العقبــات وأصــل إلــى القمــة وأتخــرج بــكل فخــر.
اليــوم بالــذات أوجــه شــكري لكليتــي فلهــا الفضــل بتمكيــن
مهاراتــي وقدراتــي التــي تســهم فــي بنــاء مســتقبل بــادي
عُمــان .

نصيحتــي أوجها إلخواني الطلبة وأخواتي الطالبات
بالصبــر والكفــاح وعــدم االستســام فالحيــاة الجامعيــة
لــم تكــن بالنســبة لــي عطــاء أكاديميــا فقــط  ،فالحيــاة
الجامعيــة كانــت جــزءا مهمــا فــي تطويــر شــخصيتي
أصبحــت أكثــر صبــرا وقياديــة .
ال أنســى فضل األســرة األكاديمية (قسم إدارة االعمال)
فلهــم فضــل تعليمــي وتمكينــي ألكــون فــردا منافس ـا ً فــي
ســوق العمــل .
وأخيــرا ً شــكرا جزيـاً لعمــادة الكليــة ،والهيئــة التدريســية
واألكاديميــة علــى مــا قدمتمــوه لنــا نحــن الخريجيــن مــن
عطــاء .

منجــزات طالبيــة
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الطال��ب عب��د الرمح��ن بن س��عيد بن راش��د املقبال��ي حيقق املرك��ز األول يف مس��ابقة القرآن
الكري��م ،ضمن مس��ابقة اإلب��داع الطالبي على مس��توى كلي��ات العل��وم التطبيقية.

حيق��ق فري��ق الكلية لإلنش��اد املركز األول يف مس��ابقة األنش��اد ،وتك��ون فري��ق الكلية من:

أمح��د املكتوم��ي ،وأمحد اجلاب��ري ،وجهاد الرديين ،وس��يف الش��رجي ،وس��ليمان البلوش��ي،
وحممد املكتومي ،ويوس��ف احلبس��ي.

حق��ق الطالب��ان عيس��ى القاي��دي ،وأس��امة الكويلي اجلائ��زة التش��جيعية يف املواه��ب الطالبية.

حقق��ت الطالب��ة فاطم��ة بن��ت حمم��د ب��ن قاس��م العجمي��ة املرك��ز األول يف مس��ابقة
التش��كيل الثالث��ي األبع��اد ،ونال��ت اجلائ��زة التش��جيعية يف املس��ابقة نفس��ها كل من مروة
الوردي��ة ،ومسي��ة العوفي��ة ،وس��ارة العثماني��ة ،وأن��وار الربختي��ة ،وريه��ام العجمي��ة.

ف��ازت الطالب��ة طي��ف املعمري��ة باملركز األول يف مس��ابقة القص��ة القصرية باللغ��ة العربية.

اخبــار الكليــة
12

اللق��اء التعريف��ي :مع��ا حنو مس��توى أكادميي أفض��ل ألبنائنا
نظمــت الكليــة يــوم الخميــس الموافــق  3أكتوبــر ،لقــاء تعريفيــا تحــت
شــعار :معــا نحــو مســتوى أكاديمــي أفضــل ألبنائنــا ،واســتهدف اللقــاء
االجتمــاع بأوليــاء أمــور طلبــة الكليــة؛ لتعريفهــم بالنظــام األكاديمــي
بالكليــة ،ومتطلبــات اجتيــاز البرنامــج التأسيســي ،والبرامــج األكاديميــة
التخصصيــة ،إضافــة إلــى تعريفهــم بخدمــات الدعــم واإلرشــاد
المقدمــة للطلبــة .تــم مــن خــال اللقــاء اإلجابــة عــن استفســارات
أوليــاء األمــور كافــة ،كمــا تــم االلتقــاء ببعــض المرشــدين األكاديمييــن
علــى الطلبــة ممــن يقعــون تحــت المالحظــة األكاديميــة ،وتــدارس
وضعهــم مــع أوليــاء أمورهــم ،واقتــراح خطــط العــاج المناســبة.

قس��م اللغ��ة اإلجنليزيــة يس��تضيف طلب��ة جن��وب الباطن��ة
ّ
نظــم القســم
ضمــن الفعاليــات العلميــة لقســم اللغــة اإلنجليزيــة ،لخريــف ،2019
حلقــة تدريبيــة ،اســتهدفت طلبــة مــدارس محافظــة جنــوب الباطنــة ،ونفّــذ فيهــا طلبــة
القســم ،طرقــا إبداعيــة لتدريــس مهارتــي القــراءة والكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة.

قـ��راءة يف َع َـتـ َبـ��ة َّ
الـنـ� ّ
�ص

جلن��ة التنمي��ة املهني��ة وخدم��ة اجملتم��ع والتعلي��م
املس��تمر تطل��ق حزم��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة
أعلنــت لجنــة التنميــة المهنيــة وخدمــة المجتمــع والتعليــم
المســتمر عــن حزمــة البرامــج التدريبيــة التــي ســتنفذها فــي
العــام األكاديمــي  ،2020 /2019وتســتهدف برامــج اللجنــة
مجتمــع الكليــة والمجتمــع الخارجــي ،وتتنــوع برامجهــا
هــذا العــام لتضــم عــددا مــن :البرامــج التدريبيــة ،وحلقــات
العمــل ،والمحاضــرات العامــة داخــل الكليــة وخارجهــا.

زي��ارة فري��ق االعتماد الرباجمي

اســتقبلت كليــة التربيــة بالرســتاق الفريــق الــذي
شــكلته الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي لتدقيــق
البرنامــج التأسيســي واعتمــاده بالكليــة ،وبــدأت الزيــارة
فــي صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق  8أكتوبــر ،وقــام
الفريــق بمراجعــة الوثائــق واألدلــة التــي تقدمــت بهــا
الكليــة ،كمــا أجــرت عــددا مــن المقابــات فــي ســبيل
مراجعــة البرنامــج ،واعتمــاده.

د /محود بن خلفان الدغيش��ي
عت َبــات
اهتــ ّم الــدرس الســيميائي بـــ « َ
كثيــر مــن
النــصّ اإلبداعــي» ،واحتفــى
ٌ
ســيميائية بتلــك العتبــات؛ كونَهــا
باحثِــي ال ِ ّ
ً
تُشــ ّكِل مدخــا فنيًّــا وإبداعيًّــا يقــود إلــى
ضاتِــه
دهاليــز النــصّ ال ُمن َجــز ،وتَتَبُّــعِ و َم َ
اإلشــراقِيّة وترابطاتــه اللفظيــة والدالليــة؛
فهــي تلــك المداخــل التــي تتخلــل النــصّ
« المتــن » وتك ّملــه وتُت َ ّممــه  .وتكمــن
عنصــرا مه ًّمــا فــي
أهميتهــا فــي كونهــا
ً
تشــكيل الداللــة وتفكيــك الــدوال الرمزيــة .
وإيضــاح الخــارج قصــد إضــاءة الداخــل .
يُعَــدُّ « العنــوان » النّــواة الدالليــة
تتفــرع منهــا بقيــة
المركزيــة التــي
ّ
الــدالالت فــي النصــوص ال ُمن َجــزة داخــل
العمــل الفنــي  .وهــو ـ أي العنــوان ـ بمثابــة
«كلمــة المــرور» التــي يســتطيع الناقــد
مــن خاللهــا الولــوج إلــى أعمــاق النــص
البعيــدةِ األغــوار ،وال ُمعَتَّمــة المناطــق،
وفــكّ شــيفرتها المجهولــة وطالســمها
المخبــوءة  .وهــو_ كمــا يقــول الغذّامــي _
أول لقــاء بيــن القــارئ والنــص  .وكأنــه
نقطــة االفتــراق حيــث صــار هــو آخــر
أعمــال الكاتــب ،وأول أعمــال القــارئ .
فالعنــوان فــي الخطــاب ال ّ
شِــ ْعري يُعَــدُّ
جــز ًءا عضويًّــا يتعالــق بمــا يمكــن أن
تطرحــه البنيــة ال ّ
شِــعرية مــن داللــة
وإيحــاء ،وهــو يُشَــ ّكِل فــي جملتــه مبتــدأ ً
الخبــر  .وقــد
بينمــا تُشَــ ّكِل النّصــوص
َ
ُحــدِّد للعنــوان أربــ ُع وظائــف أساســية،
هــي  :اإلغــراء ،واإليحــاء ،والوصــف،
والتعييــن  .فهــو يمثــل عالمــة بصريــة
تواجــه المتلقــي وتســتوقفه وتمــارس
فاعليتهــا فــي أســره والتأثيــر عليــه وتوجيه
فهمــه؛ ألنــه الجملــة األولــى التــي تواجــه
القــراءة والســواد األول الــذي يُقلِّــص
مســاحة البيــاض فــوق النــصّ ؛ وبالتالــي
فإنــه ال يمكــن َوضْــ ُع «العنــوان» علــى
صــي ،بــل هــو مركزيــة
حافــة «العالــم» النّ ّ
العالــم الــذي تــدور حولــه كواكــبُ النــص
كلُّهــا ،بمعنــى َّ
أن التوتــرات الشــعورية
والهواجــس المضطربــة ،والمنطلقــات
النفســية التــي تتــوزع مناطقُهــا فــي

ِــص
النصــوص يمكــن للعنــوان أن يُقلّ َ
فائضهــا فــي كلمــة أو جملــة بوصفــه طاقـةً
مفتوحــةً علــى عوالــم النــص.
ُ
فالنــصُّ ال يكتســب ال َك ْينُونـةَ ،ويحوزهــا
فــي «العالــم» إال بالعَ ْن َونَــة ،هــذا الحــدث
ً
قابــا للتــداول
المكتــوب
الــذي يجعــل
َ
والحيــاة ،ومــن هنــا خطــورة «العنــوان»
وقوتــه فــي الفتــك بالمجهــول والعــدم
ّ
وإنجــاز الحضــور ،بوصفــه حدثًــا يقــع
فــي اللغــة وباللغــة .
َّ
فــإن العالقــة بيــن النــص
فــي المقابــل
ْ
و «العنــوان» عالقــة جدليــة ،إذ بــدون
النــص يكــون العنــوان وحــده عاجـ ً
ـزا عــن
تكويــن محيطــه الداللــي ،وبــدون العنــوان
يكــون النــص باســتمرار عرضـةً للذّوبــان
ـوص أخــرى .
فــي نصـ ٍ

انظــر  :مراجع القراءة :
ّ
محمــد الهــادي المطــوي ،فــن التعالــي
صــي والمتعاليــات النصيــة ،المجلــة
الن ّ
العربيــة للثقافــة ،تونــس ،ع1997 ،32م،
ص. 195
جميــل حمــداوي ،الســيميوطيقيا والعنونــة،
مجلــة عالــم الفكــر ،الكويــت ،مــج،25
ع1997 ،3م .
عبــدهللا الغذامــي ،الخطيئــة والتكفيــر،
منشــورات النــادي الثقافــي ،جــدة،
الســعودية ،ط1985 ،1م .
ســامح الرواشــدة ،تقنيــات التشــكيل
البصــري فــي الشــعر العربــي المعاصــر،
مؤتــة للبحــوث والدراســات ،الكــرك،
األردن ،مــج ،12ع1997 ،2م .
خالــد حســين حســين ،ســيمياء العنــوان
القــوة والداللــة « النمــور فــي اليــوم
:
ّ
العاشــر « لـــزكريا تامــر نموذ ًجــا،
مجلــة جامعــة دمشــق ،م ،21ع 3و ع،4
2005م .
الطاهــر رواينيــه ،الفضــاء الروائــي فــي
الجازيــة والدراويــش لعبــد الحميــد بــن
هدوقـــة ،دراســة فــي المبنــى والمعنــى،
مجلــة المســاءلة ،ع ،1ربيــع 1991م .
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النس��وية :نش��أتها وأهدافها

د /ميمون��ة اخلروصية
كثيــرة هــي التحديــات التــي تعصــف
باألمــة اإلســامية ســواء أداخليــة كانــت أم
خارجيــة إال أن األخطــر هــي التحديــات الخارجيــة
التــي تغــزو شــبابنا فكريــا وتــروج لمفاهيــم ترفــع
فــي ظاهرهــا شــعارات براقــة تدفــع بالشــباب إلــى
تبنيهــا والتشــبث بهــا بينمــا فــي حقيقتهــا تنطــوي
علــى معــان ضمنيــة تتصــادم مــع ثوابــت العقيــدة
اإلســامية ومبادئهــا .ومــن بيــن تلــك المفاهيــم
مفهــوم النســوية .ويهــدف المقــال الحالــي إلــى
البحــث فــي تاريــخ هــذا التوجــه الفكــري أو التيــار
وإبــراز أهــم أهدافــه مــع اإلشــارة إلــى العالقــة
بينهــا وبيــن الدعــوة للمســاواة بيــن الجنســين.
 بداية ظهور مفهوم "النسوية":كانــت نظــرة المجتمعــات الغربيــة إلــى المــرأة
فــي فتــرة العصــور الوســطى أو مــا يطلــق عليهــا
بعصــور الظــام  -التــي امتــدت مــن القــرن
التاســع إلــى بدايــات القــرن الســادس عشــر -نظــرة
ســلبية وســببها التعاليــم الدينيــة المحرفــة المأخــوذة
مــن األســاطير اليونانيــة والرومانيــة فنُظــر إلــى
المــرأة أنهــا ســبب الخطيئــة ومنبعهــا الدائــم
وأنهــا مخلــوق ناقــص نظــرا لجنســها ؛ فجعلــت
المــرأة تحــت ســلطة الرجــل الكاملــة بــل مــن حقــه
أن يبيعهــا وعلــى ســبيل المثــال حــدد القانــون
اإلنجليــزي عــام  1805بيعهــا بســت بنســات،
أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فحقهــا فــي اإلرث
محــدودة ،وفــي التملــك ،وال يوجــد حــق لهــا حتــى
فــي كســب يدهــا بــل كل مــا عندهــا ملــك لزوجهــا
؛ كــردة فعــل لتلــك األوضــاع المترديــة للمــرأة فــي
العصــور الوســطى التــي اســتمرت حتــى عصــر
الثــورة الصناعيــة ومــا تالهــا ظهــر فــي الغــرب
تيــار نســوي لتحريــر المــرأة فــي القــرن التاســع
عشــر ،الــذي مهــد لــه ظهــور األفــكار التنويريــة
مثــل حقــوق اإلنســان إضافــة إلــى قيــام الثــورة
الفرنســية واألمريكيــة التــي أثــارت قضايــا لهــا
ارتبــاط بحقــوق المــرأة فأصبحــت لهــا أهليــة

بعــد أن كانــت أهليتهــا ناقصــة ،وأصبــح لهــا
حــق فــي العمــل بــدون موافقــة الــزوج ،كمــا بــدأ
منحهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حــق
االنتخــاب تدريجيــا ،وفــي إنجلتــرا قامــت الكاتبــة
اإلنجليزيــة مــاري وولســتونكرافت (Marry
 )Wollstonecraftبكتابــة وثيقــة مهمــة بعنــوان
"الدفــاع عــن حقــوق المــرأة A Vindication of
 ، "the Rights of Womenواتهــم هــذا التيــار
منــذ نشــأته الديــن باضطهــاد المــرأة ،وتكويــن
الصــورة الســلبية عــن المــرأة فــي الذهنيــة الغربيــة
 ،ولــذا مــن الضــروري الوعــي بالظــروف التــي
أفــرزت مثــل هــذه التيــارات المعاديــة للديــن الــذي
لــم ينصــف المــرأة حقهــا.
إال أن محــاوالت المــرأة الغربيــة فــي محاربــة
االضطهــاد لــم تكلــل بالنجــاح حتــى القــرن
العشــرين بظهــور الجمعيــات المعنيــة بالدفــاع عــن
قضاياهــا ،ومــن بيــن الجمعيــات الجمعيــة الوطنيــة
للمــرأة (The national organization for
)womenفــي الواليــات المتحــدة عــام 1966م .
 أبــرز األهــداف التــي يســعى تيــار النســوية إلــىتحقيقهــا:
يمكــن تلخيــص مطالبــات التيــار النســوي
والجمعيــات المعنيــة بحقــوق المــرأة بالمســاواة
المطلقــة بيــن الجنســين ،وحقهــا فــي االســتقالل
الجنســي ،وحــق تقريــر المصيــر ( الحــق فــي
اســتعمال موانــع الحمــل واإلجهــاض) ،رفــض
األســرة والــزواج والدعــوة لملكيــة المــرأة
لجســدها ،وإلغــاء األدوار النمطيــة للرجــل والمرأة
فــي األســرة  ،ولقــد حظــت تلــك المطالبــات بدعــم
منظمــة األمــم المتحــدة فضمنتهــا فــي المعاهــدات
واالتفاقيــات الصــادرة عنهــا .نشــير إلــى قضيــة
منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
 الدعوة للمساواة بين الجنسين:أكــدت االتفاقيــات والمعاهــدات الحقوقيــة الدوليــة

التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة علــى ضــرورة
المســاواة المطلقــة بيــن المــرأة والرجــل ورفــض
أي تمييــز بينهمــا فــي أي مجــال مــن المجــاالت.
وهــو مــا يطلــق عليــه بلغــة االتفاقيــات الدوليــة
بثقافــة (الجنــدر )Genderوهــو مصطلــح يســعى
إلــى التماثــل الكامــل بيــن الذكــر واألنثــى ورفــض
االعتــراف بالفروقــات والتقســيمات بينهمــا حتــى
تلــك التــي تســتند إلــى أصــل الخلقــة والفطــرة
كإعــان القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة
والــذي كان فــي عــام  ، 1967واتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي عــام
 1979وتعــرف بســيداو وغيرهمــا.
 التعليق على حق المساواة بين الجنسين: .1فــي الوقــت الــذي شــملت االتفاقيــات المعنيــة
بالمــرأة بعــض الجوانــب اإليجابيــة مثــل الدعــوة
إلــى كفالــة المــرأة وتطورهــا ،والقضــاء علــى
األفــكار والممارســات الدونيــة القاضيــة بتفــوق
أحــد الطرفيــن علــى اآلخــر ،والدعــوة إلــى القضاء
علــى أشــكال االتجــار بالمــرأة واســتغاللها،
وكذلــك حــق المــرأة فــي التعليــم والحصــول علــى
أجــر مســاو فــي العمــل .إال أنهــا ســعت إلــى
تحقيــق المســاواة المطلقــة فــي الجوانــب جميعهــا
دون تمييــز بيــن المجــاالت التــي يحــق للمــرأة أن
تتســاوى فيهــا مــع الرجــل ،وبيــن المجــاالت التــي
تعــد المســاواة فيهــا ظلمــا وجــورا نظــرا الختــاف
تكوينهمــا النفســي والجســدي والعقلــي وهــي بهــذا
تكــون قــد كلفتهــا فــوق طاقتهــا .
 .2قضيــة المســاواة فــي الفكــر الغربــي الــذي
صيغــت فــي ضوئــه القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة
بنيــت علــى ثقافــة (الجنــدر )Genderوتعنــي
عــدم التســليم بوجــود فــوارق بيــن الذكــر واألنثــى
بــل نظــرت إلــى أن التميــز التمييــز بينهمــا فــي
أي مجــال نتيجــة لالختــاف الجنســي يعــد عمــا
مجحفــا ومهــدرا لكرامــة المــرأة .ولــذا فهــي دعــوة
لمصادمــة الســنن االجتماعيــة وســنن الفطــرة

15

البشــرية؛ ألن االختــاف بينهمــا قائــم فليــس الذكــر
كاألنثــى .فضــا عــن أن القضــاء علــى أي دور
نمطــي بيــن الرجــل والمــرأة يــؤدي إلــى خلــق
النديــة والتنافــس بينهمــا فــي شــتى مجــاالت الحيــاة
وكأنهمــا فــي صــراع دائــم.
 .3مــا تطرحــه االتفاقيــات مــن حقــوق وواجبــات
يختلــف فــي اإلجمــال والتفصيــل عمــا هــو معمــول
بــه فــي تشــريعات دول عــده .
 .4لــم يــراع واضعــو االتفاقيــات الدوليــة األديــان
والشــرائع وال األوضــاع القائمــة فــي البلــدان بــل
عمــدوا إلــى إلغــاء كل مــا هــو قائــم واســتبداله
بمــا توصلــت إليــه قــرارات األمــم المتحــدة.
وإن كان ذلــك يتناغــم مــع واقــع الحيــاة الغربيــة
التــي ترفــض األخــذ بالديــن بــل أنهــا تنظــر
للديــن قيــدا علــى تمتــع المــرأة بحقوقهــا  ،إال أن
الالفــت للنظــر فــرض األخــذ باالتفاقيــات الدوليــة
وتعميمــه بالقــوة علــى الــدول وهــذا أمــر يتنافــى
مــع ميثــاق األمــم المتحــدة الــداع إلــى احتــرام
التنــوع الدينــي والثقافــي .حيــث تطــرح االتفاقيــات
الســابقة نفســها كبديــل عــن المرجعيــات التشــريعية
والدينيــة لتصبــح هــي المرجعيــة العليــا ،و عــدم
تضميــن المرجعيــات الســايقة التنفيــذ وممــا
طالبــت االتفاقيــة إلغــاءه مفهــوم القوامــة الــذي
تنظــر إليــه االتفاقيــات بأنــه يكــرس مفهــوم تبعيــة
المــرأة للرجــل .
 .5ربــط مســألة المســاواة بيــن الجنســين بالرفاهيــة
واألمــن النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي مثــل
مــا تــم ذكــره فــي وثائــق بعــض المؤتمــرات مســألة
فيهــا نظــر حيــث ال يمكــن أن يتحقق األمن النفســي
فــي حالــة تحميــل المــرأة بأعبــاء تفــوق طاقتهــا
دون مراعــاة لطبيعتهــا وقدراتهــا واألحــوال التــي
تمــر بهــا ،وبيــن األمــن االجتماعــي فــي ممارســة
المــرأة ألعمــال قــد تــؤدي إلــى غيابهــا لفتــرات
طويلــة عــن المنــزل .وبيــن األمــن االقتصــادي
وهــي تزاحــم الرجــل فــي األعمــال التــي تتــاءم
معهــم ممــا يــؤدي إلــى تقليــل فــرص العمــل
المتاحــة لهــم كذلــك .
 .6اســتحداث مصطلحــات تخفــي حقيقتهــا معانــي
خطيــرة مثــل مصطلــح "النــوع" ()Gender
وتبيــن أن هــذا المصطلــح وضــع بــدال مــن
مصطلــح "الجنــس" ( )Sexالــذي يشــير إلــى
الذكــر واألنثــى وهــذا معنــاه تقبــل جميــع أشــكال
التنــوع الجنســي مــن مثليــة وغيرهــا ،ومصطلــح
"االســتحقاقات األســرية" ()Family benefits
وهــو يشــير إلــى المســاواة المطلقــة فــي الميــراث
كميــراث األخ وأختــه علــى ســبيل المثــال ،وحــق
المــرأة فــي االختيــار بــدال مــن اإلجهــاض أو قتــل
الجنيــن  .ولــذا ينبغــي الحــذر عنــد التعامــل مــع

هــذه المصطلحــات نظــرا لمــا تُخفــي مــن معانــي
وممارســات وتوجهــات فكريــة مغايــرة ،حيــث
إن هــذه المصطلحــات لهــا خصوصيتهــا الفكريــة
والحضاريــة لكونهــا أوعيــة تحمــل خصوصيــات
الحضــارات التــي ظهــرت فيهــا.
 .7يهاجــم التيــار النســوي مصطلــح "األدوار
النمطيــة" ( )Stereotyped Rolesوكذلــك
التشــريعات الدوليــة المســاندة لمطالبــات هــذا
التيــار حيــث تجــرم اســتخدام هــذا المصطلــح .
ويقصــد بمصطلــح األدوار النمطيــة األدوار التــي
يؤديهــا كل مــن الرجــل والمــرأة التــي تتناســب مــع
طبيعتــه وفطرتــه .
يتضــح ممــا ســبق أن األيدلوجيــة الفكريــة التــي
انبثــق منهــا التيــار النســوي كانــت نتيجــة ظــروف
وأحــوال مــرت بالمــرأة الغربيــة وصبغــت
تطلعاتهــا بصبغــة تتســم بالنديــة والصــراع
مــع الرجــل والمســاواة المطلقــة فــي الحقــوق
والواجبــات دون النظــر إلــى االختالفــات الفطريــة
والطبيعيــة بينهمــا فبــدال مــن أن يكــون هنــاك
تكامــل بينهمــا أدى إلــى وجــود صــراع كانــت
المــرأة هــي الضحيــة فيــه بتحملهــا أعبــاء ال
تتفــق وطبيعتهــا فــي الوقــت الــذي كان التصــور
الدينــي المحــرف ســببا لذلــك .وعليــه ينبغــي علينــا
التعامــل بحــذر مــع هــذه التيــارات الفكريــة التــي
تعــد دخيلــة علــى مجتمعاتنــا اإلســامية ولســنا
بحاجــة إليهــا ألن اإلســام أســس العالقــة بيــن
الرجــل والمــرأة علــى التكامــل والتعــاون بينهمــا
وفــق ميــزان عــدل ال إفــراط وال تفريــط فيــه .كمــا
أن المــرأة فــي ظــل الشــريعة اإلســامية حظيــت
بمكانــة عاليــة ف ُكرمــت فــي اإلســام وهــي األم
واألخــت واالبنــة.
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أ .جواهر بنت موس��ى البلوش��ية
كان لســرعة التكنولوجيــا فــي حيــاة األفــراد ،والتنــوع
الكبيــر فــي التطبيقــات الجديــدة فــي وســائل التعامــل
اليومــي األثــر فــي تغييــر طريقــة تفكيــر وتفاعــل الطالــب
فــي البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة ســواءا بالمجتمــع المحلي
بشــكل عــام ،أو المجتمــع الجامعــي بشــكل خــاص.

وفــي خضــم التســارع المطــرد نحــو اســتخدام الطلبــة
للتكنولوجيــا و العالــم الرقمــي ،حتــى انهــا اصبحــت ســمة
يتســم بهــا طلبــة  ،2020فــإن ذلــك جميعــه أصبــح تحــدي
كبيــر يصعــب علــى مؤسســات التعليــم العالــي تطويعــه
فــي مجتمــع الحيــاة الجامعيــة.
وحــول ذلــك ،تأتــي أهميــة الدراســة حيــث انهــا عملــت
علــى تحليــل مــدى مواءمــة األنشــطة الطالبيــة (التقليديــة)
المعمــول بهــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــع شــخصية
الطالــب  ،2020حيــث تركــز هــذه الدراســة بشــكل عــام
علــى جانبــان ،األول هــو دراســة شــخصية الطلبــة ومــدى
تأثرهــا بالتكنولوجيــا والتطبيقــات الحديثــة ،والجــزء
الثانــي هــو دراســة مــدى رغبــة الطالــب واعجابــه
باالنشــطة الطالبيــة التقليديــة ومــدى فعاليتــه بهــا.
وقــد اســتهدفت الدراســة عينــة كبيــرة مــن طلبــة مؤسســات
التعليــم العالــي مــن مختلــف المؤسســات بالســلطنة ،و
أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة
بيــن شــخصية الطلبــة وانخراطهــم بالتكنولوجيــا الحديثــة

و التطبيقــات الذكيــة ،وبيــن مــدى مواءمــة االنشــطة
التقليديــة ومشــاركة الطلبــه بهــا.
وتركــز نتائــج الدراســة حــول مــدى مالءمــة األنشــطة
الطالبيــة فــي ضــوء التغيــر الديناميكــي فــي طريقــة
تفكيــر الطلبــة علــى الصعيــد االجتماعــي والثقافــي بســبب
تأثرهــم بالتكنولوجيــا الحديثــة والتطبيقــات الذكيــة،
وحــول مــدى اثــر ذلــك فــي احــداث فجــوة بيــن رغبــات
الطالــب الجامعــي ونوعيــة االنشــطه الطالبيــة التــي
تتبناهــا المؤسســات التعليمــه االمــر الــذي قــد يســهم فــي
ظهــور بعــض العــزوف لــدى الطلبــه.
فــكان مــن أهــم توصيــات البحــث جــاءت لوضــع توصيــف
لشــخصية الطالــب بالعقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي
والعشــرون االمــر الــذي سيســهم كثيــرا فــي توصيــف
االنشــطة الطالبيــة المناســبه وضــع اســتراتيجيات
ومعاييــر تتوائــم مــع شــخصية وفكــر الطالــب.
الكلمــات المفتاحيــة :األنشــطة الطالبيــة ،الحيــاة
الجامعيــة ،الرقمــي.

فاعلي��ة برنام��ج تعليم��ي قائ��م عل��ى تكنولوجي��ا النان��و كمتطل��ب للتوجه حن��و عصر الث��ورة الصناعي��ة الرابعة
يف تنمي��ة نزع��ات التفك�ير االبت��كاري ومه��ارات التفكري عالي الرتب��ة يف الفيزياء لدى طالب املرحل��ة الثانوية

د .إيه��اب أمح��د حممد خمتار
اســتهدف البحــث الحالــي تعــرف فاعليــة برنامــج
تعليمــي قائــم علــى تكنولوجيــا النانــو كمتطلــب للتوجــه
نحــو عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي تنميــة
نزعــات التفكيــر االبتــكاري ومهــارات التفكيــر عالــي
الرتبــة فــي الفيزيــاء لــدى طــاب الصــف الثانــي الثانــوي.
وقــد أعــدت المــواد واألدوات البحثيــة اآلتيــة:
 -1قائمــة مفاهيــم النانوتكنولوجــي الواجــب تضمينهــا فــي

منهــج الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة.
 -2برنامــج تعليمــي فــي الفيزيــاء قائــم علــى تكنولوجيــا
النانــو كمتطلــب للتوجــه نحــو عصــر الثــورة الصناعيــة
الرابعــة لــدى طــاب الصــف الثانــي الثانــوي.
 -3مقيــاس نزعــات التفكيــر االبتــكاري لــدى طــاب
الصــف الثانــي الثانــوي.
 -4اختبــار مهــارات التفكيــر عالــي الرتبــة فــي الفيزيــاء
لــدى طــاب الصــف الثانــي الثانــوي.
واســتخدامت كل من:
 -1المنهــج الوصفــي :ذلــك فــي اســتقراء البحــوث
والدراســات الســابقة ،واألدبيــات ،التــي تناولــت متغيــرات
البحــث الحالــي ،كذلــك فــي إعــداد أدوات البحــث ،ثــم فــي
مناقشــة نتائــج البحــث وتفســيرها.
 -2المنهــج التجريبــي ذو التصميــم شــبه التجريبــي:
لتحديــد فاعليــة برنامــج تعليمــي قائــم علــى تكنولوجيــا
النانــو كمتطلــب للتوجــه نحــو عصــر الثــورة الصناعيــة
الرابعــة فــي تنميــة نزعــات التفكيــر االبتــكاري ومهــارات
التفكيــر عالــي الرتبــة فــي الفيزيــاء لــدى طــاب الصــف
الثانــي الثانــوي.

أســفرت البحث عن نتائج عدة أهمها:
 -1وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة  0.01بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة
التجريبيــة وطــاب المجموعــة الضابطــة فــي التطبيــق
البعــدي لمقيــاس نزعــات التفكيــر االبتــكاري لصالــح
المجموعــة التجريبيــة.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة  0.01بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة
التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس
نزعــات التفكيــر االبتــكاري لصالــح التطبيــق البعــدي.
 -3وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة  0.01بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة
التجريبيــة وطــاب المجموعــة الضابطــة فــي التطبيــق
البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر عالــي الرتبــة لصالــح
المجموعــة التجريبيــة.
 -4وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة  0.01بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة
التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي الختبــار
مهــارات التفكيــر عالــي الرتبــة لصالــح التطبيــق البعــدي.

تس��جيل ثالث��ة أن��واع جديدة م��ن الطحال��ب البحرية اخلضراء  Bryopsidales, Chlorophytaعلى الش��اطئ الس��وري

د .آصف عباس

يعــد البحــر األبيــض المتوســط مــن أكثــر بحــار
العالــم تأثــرا بهجــرة األحيــاء البحريــة عبــر قنــاة
الســويس وتســمى بالهجــرة اللسبســية (Lessepsian
 )migrationنســبة إلــى مهنــدس مشــروع حفــر قنــاة
الســويس فردينانــد دي لســبس (;1971,1978 ,Por
,2009 ,Zenetos ;2000 ,Occhipint-Ambrogi
.)2010
إن ارتفــاع عــدد األنــواع الغريبــة فــي المتوســط
فــي الســنوات األخيــرة وال ســيما الحــوض الشــرقي
مؤشــر لتعرضــه لضغــوط تقــوده ليصبــح أكثــر اســتوائياُ؛
نظــرا لحساســيته الخاصــة للتغيــرات المناخيــة بســبب
موقعــه فــي خــط العــرض و تركيبتــه المغلقــةRibera( .

,Boudouresque ;1995 ,and Boudouresque
)1999
يعيــش فــي البحــر المتوســط نحــو  17000نــوع مــن
األحيــاء البحريــة يمثــل منهــا  %3,3أنــواع غريبــة Coll
 2010,.et alتبقــى هــذه النســبة موضــع شــك ؛ لعــدم
توفــر الدراســات والمعلومــات عــن الحــوض الشــرقي
مقارنــة مــع األبحــاث فــي الحــوض الغربــيZentos( .
 )2011 ,2010 ,.et alوبلــغ عــدد الطحالــب الكبيــرة
الغريبــة فــي الحــوض الشــرقي للمتوســط أكثــر مــن
 100نــوع ( ,. Hoffman et al ;2007 ,Johnson
.)2011
أمــا مــا يتعلــق بالشــاطئ الســوري ،فــإن

معلوماتنــا تعــود إلــى أبحــاث ميهــوب (ميهــوب
وآخريــن
وعباس,1992عبــاس
)1976
 2010,2011 ,2012،2014،2016،2017وقــد
صــد أكثــر
حــددا مالمــح الفلــورا الســورية حيــث ُر ِ
مــن  400نــوع مــن الطحالــب البحريــة علــى الشــاطئ
الســوري .وانطالقــا ً مــن األهميــة االقتصاديــة والطبيــة
للطحالــب البحريــة ،ارتفعــت فــي اآلونــة األخيــرة
وبشــكل ملحــوظ وتيــرة األبحــاث المتعلقــة بدراســتها
وأهميــة مســتخلصاتها؛ لتمتــع هــذه المســتخلصات
بخصائــص عالجيــة واســعة الطيــف ألمــراض عــده مثــل
األمــراض الســرطانية 2016 Hossam et Abbas

ومضــادات للفيروســات Ghannam et Abbas 2015
وصــادات للجراثيــم (زينــب وعبــاس  ( 2011باإلضافــة
إلــى الدراســات التــي تناولــت اســتخالص الغرويــات
الطحلبيــة مثــل اآلغــار آغــار (عبــاس وأخــرون ,2010
 ,2017و الكاراجينــان عبــاس 2012 ،و األلجينــات
عبــاس )2014 ،حيــث تتصــف هــذه المــواد بخاصيــة
التهلــم و اللزوجــة والتثبيــت ،لــذا تســتخدم فــي الصناعات
الدوائيــة ،والغذائيــة ،ومخابــر طــب األســنان ،ومخابــر
األحيــاء الدقيقــة ،ومعاجيــن األســنان ،ومســتحضرات
التجميــل.
ُجمــع  3أنــواع مــن الطحالــب الخضــراء ذات األصــل

الهادي-الهنــدي مــن شــاطئ الالذقيــة فــي شــهر نيســان

لعــام  2013وللمــرة األولــى 17 Codium arabicum

وهــو يتميــز بمشــرة خضــراء داكنــة مســطحة ومفصصــة
ذات مظهــر إســفنجي أمــا النــوع الثانــي فهــو Codium
 tayloriiوتبــدو مشــرته خضــراء داكنــة ومتفــرع إلــى
فــروع عريضــة ومســطحة عنــد نقطــة التفــرع أمــا
النــوع الثالــث فهــو  Codium paravulumذو المشــرة
الخضــراء الفاتحــة والمتفرعــة بشــكل غيــر منتظــم فــي
األجــزاء الســفلية وتكــون أســطوانية الشــكل فــي القمــة.

م��دى ادراك واط�لاع معلم��ي اللغ��ة اإلجنليزية يف الس��لطنة ح��ول مفه��وم إس��تقاللية املتعل��م وتطبيقاته

أ .قاس��م الوشاحي
لطالمــا كان فهــم طبيعــة اســتقاللية المتعلــم
وممارســاته فــي ســياقات تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة
اجنبيــة احــد المواضيــع الرئيســية فــي مجــال تعلــم هــذه
اللغــة كلغــة اجنبيــة طــوال االربعــة عقــود المنصرمــة.
ومــع ذلــك يبــدو اننــا انتقلنــا بســرعة كبيــرة مــن النظريــة
للمارســة فــي هــذا المجــال وانــه اليــزال هنــاك حاجــة
لتحليــل هــذه النظريــة مــن مختلــف األبعــاد للوصــول

الــى نقطــة توافــق تخــدم المتعلــم والمعلــم ويدعمهــا
المنهــج العلمــي .وعلــى الرغــم مــن مــرور مــدة زمنيــة
كافيــة إال ان المالحــظ انــه تــم منــح مســاحة محــدودة
جــدا فــي األدبيــات المتاحــة لدراســة مايعنيــه مصطلــح
اســتقالل المتعلــم بالنســبة للمعلميــن وهــذا هــو موضــوع
هــذه الدراســة .حيــث تبحــث هــذه الدراســة تصــورات
معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي مــدراس الســلطنة لمفهــوم
اســتقاللية المتعلــم واالليــات التــي يســتخدمهونها فــي
الترويــج لــه ضمــن المســاقات التعليميــة مــن خــال
األنشــطة الصفيــة واســتراتيجيات وطــرق التدريــس.
خلصــت نتائــج البحــث الــذي شــارك بــه  50معلمــا
ومعلمــه مــن معلمــي الحلقــة الثانيــة ومعلمــي دبلــوم
التعليــم العــام مــن مختلــف مناطــق الســلطنة مــن خــال
اإلســتبانه األلكترونيــة اضافــة المقابــات الالحقــة الــى
ان مدرســي اللغــة اإلنجليزيــة لديهــم اراء مختلفــة حــول
ماهيــة اســتقاللية المتعلــم وكان مــن المالحــظ ارتبــاط
هــذه االراء بمســتوى وعــي المعلميــن ومعتقداتهــم حــول
ادوارهــم التعليميــة المختلفــة .كمــا ان الدراســة كشــفت ان

غالبيــة المعلميــن يجــدون صعوبــة فــي تطبيــق المعــارف
الخاصــة باســتقاللية المتعلــم اثنــاء التدريــس ومــن
خــال االنشــطة الصفيــة .كمــا اتضــح مــن الدراســة ان
المعلميــن تعيقهــم بعــض الصعوبــات مثــل افتقــار الطــاب
لمهــارات التنظيــم الذاتــي . self-regulation skills
كمــا كان واضحــا مــن نتائــج الدراســة افتقــار معظــم
المعلميــن لإلســتراتيجيات األساســية لتطبيــق وتعزيــز
اســتقاللية المتعلــم .اضافــة الــى ذلــك كشــفت الدراســة
بعــض العوامــل التــي تعيــق اســتقاللية المتعلــم كمــا
ذكرهــا المعلمــون ومنهــا افتقــار الطالــب للحافــز والخبــرة
المحــدودة وقلــة اإلطــاع .امــا فيمــا يخــص المؤسســات
التعليميــة كشــف المعلمــون ان احــد ابــرز الحديــات التــي
تعيــق اســتقاللية المتعلــم هــي اســتخدام المنهــج الثابــت
 fixed curriculumوقلــة وســائل التدريــب المتاحــة.
بنــاء علــى هــذه النتائــج تــم اقتــراح بعــض التوصيــات
بمــا فيهــا وضــع خطــة مســتمرة لتدريــب المعلميــن والتــي
تشــمل ورش تدريبيــة وانمــاء مهنــي مــن اجــل التطبيــق
المتعلــم.
إلســتقاللية
الفاعــل

آالم الق��راءة الش��عرية النصي��ة وثنائي��ة املعن��ى يف ديوان (وقال نس��وة يف املدينة)

د .ش��يخة بنت عب��داهلل املنذرية
انطالقــا مــن ســيمائية الشــعرية النصيــة قامــت هــذه
الدراســة علــى البعــد التطلعــي لمالمــح شــعرية الوحــدة
العربيــة كألــم يعكــس شــعرية الــذات والزمــكان وشــتات
الواقــع والتشــظي فــي بعــد تحقــق هــذا الحلــم العربــي .
والشــك إن مســيرة األدب والطمــوح الجمعــي والغايــة
واحــدة بتحقيــق الحلــم العربــي مــن الوحــدة والتماســك
،وقــد كان للشــعراء العمانييــن دورهــم فــي رســم هــذه

الغايــة والتطلــع ومنهــم الشــاعر خالــد المعمــري فــي
ديوانــه (وقــال نســوة فــي المدينــة )  ،حيــث خلــق شــحنة
تصوريــة إبداعيــة  ،تمثلــت بمــزج الواقــع بالوضــع
الشــعري  ،فــي التوتــر بيــن الداخــل والخــارج  ،بعالقــة
الداخــل الطامــح والخــارج الرافــض  ،ممــا تحــرر مــن
هــذا الصــراع واالختنــاق انفــات فــي رحابــة العالــم
الشــعري بيــن األنــوي والجمعــي  ،والراهــن والتطلــع ،
والتجــاوز والتغييــر  ،والرمــز واألســطورة  ،فــي فضائيــة
طوبوغرافيــة شــعرية نصيــة بيــن فضــاء النــص وفضــاء
الواقــع الخارجــي .
أقمنــا دراســتنا بالبحــث فــي شــعرية النــص مــن
التشــكيل إلــى فضــاء رؤيــا الوحــدة العربيــة  ،إن منهجيتنا
فــي مســار االصطالحيــة الشــعرية عنــد الشــاعر خالــد
المعمــري ســرت بهــا مــن التحليــل اإلجرائــي المرتبــط
بالتشــكيل النصــي إلــى الرؤيــا فــي قــراءة ديوانــه (وقــال
نســوة فــي المدينــة)  ،ولقــد بنيــت القــراءة الشــعرية علــى
التشــكيل لكونــه المرحلــة األخيــرة مــن النتــاج األدبــي
عامــة  ،والشــعرية خاصــة  ،وتأتــي الخصوصيــة فــي

هــذه الدراســة مــن تفاعــل الفضــاء النصــي علــى مســتوى
التعبيــر والترميــز والتأويــل ،وصــوال إلــى الرؤيــا
النصيــة الطامحــة بتحقيــق الوحــدة العربيــة.
خلصــت هــذه الدراســة إلــى تقصــي تجليــات
التطلــع الطموحــي فــي البنيــة النصيــة عنــد الشــاعر خالــد
المعمــري مــن خــال فعــل القــراءة النصيــة واإلبــداع ،
وعكــس الشــاعر رؤيتــه الشــعرية الطامحــة فــي تحقيــق
الوحــدة العربيــة بيــن شــعرية الحلــم والتشــظي  ،فــي
تجليــات تفاعــات العمليــة الذهنيــة  ،التــي تعــد ردة
فعــل عنــد شــاعرنا مــن الوضــع الراهــن لتفــكك الوحــدة
العربيــة  ،وتجلــى البعــد التصــوري عنــد الشــاعر فــي
لغتــه الشــعرية التــي تســتبطن ثنائيــة الحلــم والعجــز
لتحقيــق الحلــم الوحــدوي العربــي ،فــي فنيــة حركــة الــدال
والمدلــول ،ورغبــة الشــاعر مــن البحــث عــن الــدفء
والحــب والوطــن العربــي .وظهــرت مقاربــة الرؤيــا
الحلميــة عنــد شــاعرنا فــي ديوانــه مــن بنيــة التشــكيل
النصــي بالتفاعــات والعالقــات النصيــة المتباينــة.

مقا ل
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غيــرت التكنولوجيــات الرقميــة طرائــق
التدريــس التقليديــة التــي يتعلــم بهــا
األشــخاص؟ وكيــف يمكــن اســتخدام األدوات عبــر
شــبكة اإلنترنــت بشــكل أفضــل فــي األوســاط التعليميــة؟
الهــدف مــن هــذه المقالــة العلميــة مناقشــة التعليــم التقليــدي
والتعليــم اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت فيمــا يتعلــق بأســئلة
معينــة مثــل :كيــف يختلــف التعليــم اإللكترونــي عــن
المراســات التقليديــة ،خاصـةً فيمــا يتعلــق بمهــام الطــاب
والمدرســين وخبراتهــم؟ مــا التحديــات الفنيــة والتربويــة
التــي يجــب أن يتغلــب عليهــا التعليــم اإللكترونــي عنــد
تقديمهــا فــي نظــام تعليمــي متكامــل؟
فــي عــام  ،1913عندمــا كانــت الســينما ال تــزال فــي
مهدهــا ،تنبــأ "تومــاس إديســون" بــأن هــذه التكنولوجيــا
الجديــدة ســتكون فــي طليعــة التعليــم ،إلــى الحــد الــذي
تُلغَــى فيــه الكتــب مــن المــدارس؛ ألن كل فــرع مــن فــروع
المعرفــة اإلنســانية ســيُدرس قريبًــا بواســطة الصــور
المتحركــة (Tamim, Bernard, Borokhovski,
.)2011 ,Abrami & Schmid
علــى النقيــض مــن العالــم الــذي تصــوره إديســون ،فقــد
أشــار تِميــم وآخــرون ( )2011إلــى أن "تأثيــر الوســائط
المرئيــة التناظريــة علــى التدريــس ،بمــا فــي ذلــك الفيديــو،
كان بســي ً
طا" (ص.)4.
ومــع ذلــك ،بعــد حوالــي مائــة عــام ،علــى األقــل فيمــا
يتعلــق بالتعليــم العالــي والتكنولوجيــا الرقميــة بــدالً مــن
التكنولوجيــا التناظريــة ،أصبــح التعليــم عبــر شــبكة
ً
ً
قابــا للتطبيــق عــن
بديــا
اإلنترنــت فــي وقــت قصيــر
التعلــم الجامعــي التقليــدي (.)2010 ,Petrakou
فقــد كشــفت نتائــج اســتطالع أجــري عــام 2007
( ،)2007 ,Allen& Seamanأن حوالــي ( )٪20مــن
طــاب الجامعــات األمريكيــة كانــوا مســجلين فــي دورات
تــدرس عبــر اإلنترنــت بالكامــل أي مــا يعــادل حوالــي
( 3.5مليــون طالــب) .وأظهــر هــؤالء الباحثــون أيضًــا
أن معــدل االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة علــى شــبكة
اإلنترنــت يبلــغ قرابــة ســتة أضعــاف عــدد المســجلين
فــي الــدورات التعليميــة المكافئــة التــي تُــدرس فــي بيئــات
أكثــر تقليديــة ،ممــا يجعــل التعلــم عبــر شــبكة اإلنترنــت
"أســرع طريقــة تعليميــة متناميــة فــي التعليــم العالــي"
(.)543.P ,2009 ,Shea& Bidjerano
ففــي اآلونــة األخيــرة ،بــدأت "الــدورات الضخمــة
المفتوحــة علــى شــبكة اإلنترنــت" ( )MOOCsفــي
الظهــور بأعــداد متزايــدة مثــل "كورســيرا"" ،تيدإكــس"،
وهــي بمثابــة أحــد أشــكال التعليــم اإللكترونــي ،وبــدا ألي
شــخص لديــه إمكانيــة الدخــول علــى شــبكة اإلنترنــت
الوصــول إلــى الــدورات الضخمــة المفتوحــة بســهولة
مــن خــال الــدورات القياســية الجامعيــة الموجهــة نحــو
أعــداد كبيــرة مــن الطــاب ( .)2012 ,Boxallوتُعــرف
هــذه المنافــذ المفتوحــة باســم "المنصــات اإللكترونيــة"،
وقــد أصبحــت تلــك المنصــات تمنــح درجــات علميــة
عُليــا ُكثــر االعتــراف بهــا بــل وأصبحــت تهــدد الشــكل
التقليــدي للجامعــات؛ ممــا حــدا بجامعــات العالــم الكبــرى
لتبنــي منصاتهــا الخاصــة وتقديــم العديــد مــن المقــررات
الدراســية عبــر هــذه المنصــات.
يشــير "التعلــم اإللكترونــي"  E-learningإلــى التعلــم
والدراســة المدعوميــن إلكترونيًــا (رقميًــا) .منــذ بدايــة
القــرن الحالــي ،أصبــح التعليــم اإللكترونــي ســائدًا بشــكل

د /حمم��د مصطف��ى عليوة
متزايــد فــي مؤسســات التعليــم العالــي (Koutsabasis,
)2011 ,Stavrakis, Spyrou & Darzentas
وامتــزج بالممارســة الشــائعة للتعلــم ،بينمــا يشــير
"التعليــم المختلــط" إلــى دمــج التدريــس التقليــدي الــذي
يحــدث وج ًهــا لوجــه مــع المحتــوى التعليمــي المقــدم
عبــر شــبكة اإلنترنــت :أي المــواد التــي يمكــن للطــاب
الوصــول إليهــا عبــر شــبكة اإلنترنــت اســتعدادًا للتدريــس
ً
تكميــا لــه.
وج ًهــا لوجــه أو
نظــرا ألن هــذه التكنولوجيــا تتطلــب عــددًا ضخ ًمــا مــن
ً
المســتخدمين لتبنيهــا واســتخدامها حتــى تكــون فعالــة،
فــإن التعليــم اإللكترونــي يجلــب معــه التحديــات التنظيميــة
الخاصــة بــه التــي تتعلــق بتوفــره علــى مــدار الســاعة.
ومــن بيــن هــذه التحديــات مســتويات الدعــم وأنواعــه،
والتغييــرات (التــي تبــدو ضروريــةً) فــي نظــام العمــل
والتعــاون الحالــي بيــن المعلميــن والطــاب واإلدارة
(()).2011 ,.Koutsabasis et al
فــي اآلونــة األخيــرة ،أصبــح التعلــم عبــر الهاتــف
المحمــول (التعلــم المتنقــل) ،مــع التقــدم الحاصــل فــي
التنقــل التكنولوجــي ،يعــزز فكــرة أن التعلــم يمكــن أن
يحــدث فــي أي وقــت وفــي أي مــكان مــن خــال اســتخدام
الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحاســوب المحمولــة وأجهــزة
الحاســوب اللوحيــة ،علــى ســبيل المثــال (,Lan & Sie
.)2010
يُبــرز االســتخدام المتزايــد لألجهــزة المحمولــة فــي بيئــة
التعليــم إحــدى الميــزات الرئيســة للتعليــم اإللكترونــي:
وهــي قدرتــه علــى دمــج مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط
فــي برنامــج إلكترونــي واحــد ،أي النــص األساســي،
والصــور ،والمقاطــع الصوتيــة ،والرســوم المتحركــة،
والفيديــو (.)2007 ,Sun & Cheng
تعمــل هــذه المــواد معًــا علــى إنشــاء مــواد تعليميــة
متعــددة الوســائط مصممــة لتعزيــز االهتمامــات التعليميــة
للمتعلــم لدرجــة أن أجهــزة الحاســوب لهــا تأثيــر كبيــر
فــي طبيعــة التعليــم والتعلــم (,Kozma ;1996 ,Dede
.)1994
علــى النقيــض ،تشــير األدلــة البحثيــة إلــى أن المــواد
التعليميــة متعــددة الوســائط ال تزيــد بالضــرورة مــن فهــم

الطــاب لمحتــوى الــدورة التدريبيــة (,Sun & Cheng
 .)2007وعــاوة ً علــى ذلــك ،توجــد بعــض األدلــة التــي
تشــير إلــى أن بعــض عناصــر الوســائط المتعــددة داخــل
محتــوى الــدورة التدريبيــة قــد يكــون لهــا تأثيــر ضــار
فــي مســتوى أداء الطــاب فــي التعلــم (&Bartscha
.)1996 ,Rieber ;2003 ,Cobern
◄التعلــم اإللكتروني مقارنة بالتعلم وج ًها لوجه.
مــا مــدى فعاليــة التعلــم اإللكترونــي مقارنـةً بالتواصــل
التقليــدي وج ًهــا لوجــه فــي تحقيــق نتائــج التعلــم نفســها ؟
يقــول روبنســون وهولنجــر ( )2008إن الدراســات
التــي تقيــس فاعليــة التعليــم اإللكترونــي تميــل إلــى أن
تنقســم إلــى ثــاث فئــات عموميــة وهــي :نتائــج الطــاب
مــن حيــث التحصيــل العلمــي (التــي تركــز علــى درجــات
وتقديــرات االمتحانــات)؛ ومواقــف الطــاب تجــاه التعلــم؛
ومســتوى رضــا الطــاب بشــكل عــام عــن التعلــم عبــر
شــبكة اإلنترنــت .ويســتمر هــؤالء المؤلفــون يقولــون:
إن نتائــج البحــوث تدعــم الــرأي القائــل :إن التعلــم عبــر
شــبكة اإلنترنــت (التعلــم اإللكترونــي) والتعلــم وج ًهــا
لوجــه يحققــان نتائــج التعلــم نفســها,Palloff& Pratt
.))2001
هــم يضيفــون أنــه ال ينبغــي أن يركــز البحــث علــى الحــد
الــذي يكــون فيــه التعليــم عبــر شــبكة اإلنترنــت والتعليــم
وج ًهــا لوجــه متســاويين ،أو علــى الطريقــة التــي يمكننــا
بهــا تطبيــق التعليــم وج ًهــا لوجــه علــى شــبكة اإلنترنــت،
بــل علــى مــا يُنفــذ بصــورة صحيحــة داخــل هــذه البيئــات
المخصصــة للتعلــم عبــر شــبكة اإلنترنــت.
وذكــرت آن وفريــك ( ،)2006بعــد اســتطالع رأي
( )105مــن طــاب الجامعــات األمريكيــة أن هــؤالء
الطــاب يفضلــون عمو ًمــا إجــراء المناقشــات وج ًهــا
لوجــه عنــد االنخــراط فــي مهــام صعبــة أو مهــام تتطلــب
(أو يدعمهــا) توضي ًحــا فوريًــا ،أو عندمــا يحتاجــون إلــى
التوصــل إلــى أفــكار جديــدة أو االنخــراط فــي التفكيــر
التعاونــي .كان غالبيــة هــؤالء الطــاب يُفضلــون
التواصــل بواســطة الحاســوب فــي المهــام البســيطة فقــط.
ـرا ،حيــث تســتند النتائــج
ومــع ذلــك تقــدم آن وفريــك تحذيـ ً
إلــى تصــورات الطــاب (لمــا يشــعرون أنــه جيــد بالنســبة
إليهــم؛ ومــا يفضلونــه) وليــس علــى مقاييــس مســتقلة لمــا
يشــكل فعليًــا التعلــم الفعــال.
وعليــه ،فــإن مــا ينفــذ جيــدًا ينبغــي أال يعتمــد ببســاطة
علــى مقارنــة درجــات طــاب التعلــم اإللكترونــي
بدرجــات الطــاب الذيــن يشــاركون فــي التعليــم والتعلــم
وج ًهــا لوجــه ،ولكــن علــى جــودة تجربــة التعلــم ككل
(.)2008 ,Robinson& Hullinger
تتمثــل إحــدى الطــرق المتبعــة لتقييــم الجــودة الشــاملة
لمشــاركة الطــاب فــي الجهــد الــذي يبذلــه الطالــب فــي
دراســة مــادة محــددة ،مــن حيــث اســتثمار الوقــت والطاقــة
(.)1998 ,Wilbur ;2003 ,Kuh
ال يــزال مــن مســؤولية الطالــب االنخــراط فــي األنشــطة
األكاديميــة ،فإنــه يقــع علــى عاتــق المعهــد التعليمــي
مســؤولية "إنشــاء تصاميــم دورات هادفــة تعــزز
التفاعــل والمشــاركة صوالتواصــل فــي بيئــة التعلــم علــى
اإلنترنــت" (.p ,2008 ,Robinson & Hullinger
.)107
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قص��ة قص�يرة ج��داً

الطالب��ة /أمني��ة حمف��وظ اهلنائي

تســاقط الطــوب بــا هــوادة ،هرعــت لتلــك الصــورة قبــل كل شــيء ،كانــت تــدرك جيــدا بأنــه ثباتهــا الوحيــد فــي
حيــن أن كل األشــياء مــن حولهــا تضطــرب ،ثــم ســارت تجــر ذيــول خيبتهــا ،جســدها الــذي أنهكتــه الشــيخوخة
وابتســامة عبثــا تحــاول بهــا مواســاة نفســها تاركــة خلفهــا ركام المدينــة ،ربمــا ركام ذاكــرة ،مــن يــدري؟!

ترمجة

الطال��ب  /خم��زوم املقبالي

خط عربي

الطالب  /س��يف الش��رجي

اخبــار الكليــة
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الكلي��ة حتتف��ل بالعي��د الوطين  49اجمليد
وســط أجــواء نوفمبريــة بهيجــة احتفــت أســرة كليــة التربيــة بالرســتاق
فــي الثامــن عشــر مــن نوفمبــر بالعيــد الوطنــي التاســع واألربعيــن المجيــد،
وعبــر المحتفــون عــن فرحتهــم الكبيــرة بالمناســبة المجيــدة ،ودعــوا هللا
عزوجــل أن يديــم علــى جاللــة الســلطان المعظــم ،وشــعب عمــان ،الخيــر
والرخــاء والرفعــة واالزدهــار ،وأن يعيــد المناســبة علــى القائــد المفــدى
أعوامــا عديــدة وهــو يرفــل بثــوب الصحــة والعافيــة.
ضــم الحفــل مجموعــة مــن الفعاليــات نفــذت بحــرم الكليــة ،وعلــى مســرحها
بقاعــة الرســتاق ،ومنهــا عــروض الفنــون الشــعبية العمانيــة ،وقصائــد فــي
حــب الوطــن وقائــده ،ومعــارض تراثيــة ،وغيرهــا.

برنام��ج الش��ورى صوتك يف كلي��ة الرتبية بالرس��تاق
فــي إطــار االســتعداد النتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى للفتــرة
التاســعة التــي ســتجري هــذا العــام اســتضافت كليــة التربيــة بالرســتاق بتاريخ
30أغســطس 2019م تلفزيــون ســلطنة عمــان؛ لتســجيل حلقــة البرنامــج
اإلذاعــي والتلفزيونــي "الشــورى صوتــك " والخاصــة بمحافظــة جنــوب
الباطنــة ،وقدمــت الحلقــة فــي قاعــة الرســتاق بكليــة التربيــة بالرســتاق.
أســهمت الكليــة فــي توفيــر االســتعداد الــازم ،واســتضاف البرنامــج عــددا

مــن المختصيــن ،وبحضــور مجموعــة مــن أبنــاء المجتمــع ،وقــد شــاركت
الدكتــورة شــيخة المنذريــة فــي البرنامــج ،وركــزت فــي مشــاركتها بالحديــث
عــن نجــاح تجربــة الشــورى فــي الســلطنة  ،ومــدى الوعــي المجتمعــي
بــاألدوار الرقابيــة والتشــريعية للمجلــس ،وقــد تخلــل البرنامــج نقــاش
تفاعلــي ،وحــوار ،وطــرح هــادف ،وبنــاء.

لق��اء جيم��ع ب�ين كلية الرتبي��ة بالرس��تاق والكلي��ة التقني��ة باملصنع��ة لتبادل اخلربات
مــن منطلــق حــرص الكليــة علــى تطويــر
أنظمتهــا ،ومراجعــة برامجهــا األكاديميــة،
ومقارنتهــا بأنظمــة المؤسســات األكاديميــة
األخــرى بالســلطنة ،نظمــت الكليــة ممثلــة
بقســم ضمــان الجــودة ،لقــاء بيــن الكليــة،
والكليــة التقنيــة بالمصنعــة ،تــم خاللهــا
عــرض تجربتــي الكليتيــن ،وتبــادل الخبــرات.

ف��ازت كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق باملرك��ز األول يف مس��ابقة املس��اجلة الش��عريةَّ ،
ومث��ل
الكلي��ة يف املس��ابقة الطالب��ان :س��يف الش��رجي ،والزه��راء اليعربي��ة.

عل��ى مس��توى الش��عر الفصي��ح حصل عل��ى اجلائزة التش��جيعية كل م��ن جهين��ة املعمرية ،وهاش��م املعمري.

الي��وم املفت��وح لقس��م املتطلب��ات العامة
رعــى الدكتــور أحمــد البــادري عميــد الكليــة ،حفــل افتتــاح اليــوم المفتــوح لقســم
المتطلبــات العامــة ،الثالثــاء الموافــق  12نوفمبــر 2019م ،بقاعــات الحــزم،
والمعــارض ،واليعاربــة ،وحضــر حفــل االفتتــاح الدكتــور حــارث العــزري مســاعد
العميــد للشــؤون األكاديميــة والبحــث العلمــي ،والدكتــور حمــود الشــكري مســاعد العميــد
للشــؤون األكاديميــة المســاندة ،والفاضــل جمعــة الهطالــي مديــر الشــؤون اإلداريــة
والماليــة ،ورؤســاء األقســام األكاديميــة ،والمراكــز المســاندة ،وعــدد مــن أعضــاء
الهيئــة التدريســية ،واإلدارييــن ،وطلبــة الكليــة.
وتجــول المدعــون بيــن الفعاليــات المنفــذة ،وهــي :معــرض البيئــات العمانيــة ،ومعــرض
جســر اللغــات ،ومعــرض األثريــات والتصويــر ،ومعــرض الخطــوط ،وعــروض
جمعيــة الصداقــة العمانيــة الصينيــة ،وركــن النــادي الثقافــي العمانــي.
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اآلث��ار املرتتب��ة عل��ى تربي��ة عام�لات املنزل لألبناء م��ن وجهة نظ��ر معلم��ات الصف األول يف والية عربي
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة اآلثــار المترتبــة
علــى تربيــة العامــات المنزليــة لألبنــاء مــن وجهــة
نظــر معلمــات الصــف األول بواليــة عبــري ،ومعرفــة
الفــروق فــي مــا بينهــا ،والتعــرف بالعالقــة بيــن كل
منهــا .حيــث لوحــظ أن العامــات المنزليــة تســبب
ـارا ســلبية علــى تربيــة األبنــاء .ولكــي نحصــل علــى
آثـ ً
بيانــات دقيقــة قمنــا بعمــل اســتبانة لمعلمــات الصــف
األول بواليــة عبــري ،ولهــذا الســبب قمنــا بصياغــة
مشــكلة بعنــوان ":مــا اآلثــار المترتبــة علــى تربيــة
العامــات المنزليــة علــى األبنــاء مــن وجهــة نظــر
معلمــات الصــف األول بواليــة عبــري".
تمثلت محاور الدراســة في األسئلة اآلتية:
 -1مــا مســتوى اآلثار(الثقافيــة ،االجتماعيــة،
والنفســية) علــى تربيــة العامــات المنزليــة األبنــاء
تبعــا ً لمتغيــرات حجــم األســرة ،المســتوى الثقافــي،
والمســتوى االجتماعــي) ؟
2ـ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( )α=0.05فــي اآلثــار المترتبــة علــى تربيــة

العامــات المنزليــة لألبنــاء ترجــع إلــى المتغيــرات
( حجــم األســرة ،المســتوى الثقافــي ،والمســتوى
االجتماعــي)؟
 -3هــل توجــد عالقــة بيــن اآلثــار الثقافيــة،
االجتماعيــة ،والنفســية المترتبــة علــى تربيــة
العامــات المنزليــة لألبنــاء؟
كمــا اشــتملت الدراســة علــى  29معلمــة مــن معلمــات
الصــف األول مــن مدرســة منابــر النــور ،مدرســة
بــاد الشــهوم ،ومدرســة العــارض.
أظهــرت نتائــج الدراســة أن اآلثــار الثقافيــة جــاءت
فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث قــوة تأثيــر تربيــة
العامــات المنزليــة لألبنــاء .كمــا أوضحــت النتائــج
أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اآلثــار
المترتبــة علــى تربيــة العامــات المنزليــة لألبنــاء
تعــزى لمتغيــر حجــم األســرة والمســتوى الثقافــي
والمســتوى االجتماعــي .وأشــارت نتائــج الدراســة
أيضــا ً بأنــه توجــد عالقــة طرديــة قويــة بيــن اآلثــار
االجتماعيــة والنفســية.

الطالبت��ان

ش��يخة بن��ت عب��د اهلل الكلبانية

عنود بن��ت حممد الس��عيدية

م��دى تواف��ر متطلب��ات التخطي��ط اإلداري لدم��ج الطلب��ة ذوي اإلعاق��ة ل��دى مدي��ري م��دارس
حمافظ��ة مش��ال الباطن��ة م��ن وجه��ة نظ��ر املعلم�ين واملعلمات

الطالب��ة  /أن��وار بنت خال��د الربختية

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف بمــدى توافــر متطلبات
التخطيــط اإلداري لدمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة لــدى
مديــري مــدارس محافظــة شــمال الباطنــة مــن وجهــة
نظــر المعلميــن والمعلمــات ،وقــد أعــدت الباحثــة
اســتبانة مكونــة مــن  14بنـدًا تقيــس فيهــا مــدى توافــر
متطلبــات التخطيــط اإلداري لــدى مديــري المــدارس
مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات .وتكونــت
عينــة الدراســة مــن  30معلمــا ومعلمــة مــن مدرســة
علــي بــن أبــي طالــب للتعليــم األساســي ومدرســة
حــواء بنــت يزيــد للتعليــم مــا بعــد األساســي،
وأســفرت النتائــج عــن وجــود اتجــاه إيجابــي ودرجــة
موافقــة عاليــة لنظــام الدمــج فــي المــدارس العاديــة
مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات ،كمــا أســفرت
النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى ( )α=0.05فــي متطلبــات التخطيــط
اإلداري لدمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة لــدى مديــري

مــدارس محافظــة شــمال الباطنــة مــن وجهــة نظــر
المعلميــن والمعلمــات.
وكان للدراســة مجموعــة مــن التوصيــات مــن
أهمهــا :تهيئــة المــدارس العاديــة والفصــول الدراســية
الســتقبال الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،وإجــراء التســهيالت
الالزمــة لعمليــة الدمــج ،كذلــك إعــداد دورات تدريبيــة
لطــرق التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة  ،واألســاليب
الخاصــة بذلــك ،والعمــل علــى تفعيــل دور المــدارس
الحكوميــة لدمــج ذوي اإلعاقــة مــن خــال إعــداد
وتأهيــل المعلميــن لتعليــم ذوي اإلعاقــة وتوفيــر
الوســائل واألجهــزة التوضيحيــة لتســهيل عمليــة
تعليمهــم ،والوعــي بعــدم تأثيــر نظــام الدمــج بالســلب
فــي الطلبــة العادييــن ،فضــا عــن تضافــر جهــود
معلمــي التربيــة الخاصــة مــع معلمــي المــدارس
العاديــة جنبًــا إلــى جنــب.

درج��ة ممارس��ة مديري امل��دارس لس��لوكيات اإلدارة األوتوقراطية م��ن وجهة نظ��ر الطلبة
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف بدرجــة ممارســة مديــري المــدارس ســلوكيات اإلدارة
األوتوقراطيــة ،حيــث شــملت العينــة علــى  30طالبــا مــن مدرســة الطفيــل بــن عمــرو
للبنيــن ( ،)12-11واختيــروا بشــكل عشــوائي ،ونهجــت الدراســة المنهــج الوصفــي
كونــه المنهــج األنســب لتحقيــق أهــداف البحــث ،ولغايــات جمــع البيانــات الالزمــة
اســتخدمت االســتبانة المكونــة مــن  15بنــدا ،أداة لجمــع البيانــات ،وكانــت نتائــج
البحــث أن درجــة ممارســة مديــري المــدارس لســلوكيات اإلدارة األوتوقراطيــة مــن
وجهــة نظــر الطلبــة كانــت بدرجــة متوســطة.

الطال��ب /محد بن س��عيد الس��عدي

متهني اإلدارة املدرس��ية م��ن وجهة نظ��ر املعلمني

الطالب��ة /وج��دان بنت ص��احل الغافرية

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف بالشــروط الواجــب توافرهــا لتمهيــن اإلدارة
المدرســية مــن وجهــة نظــر المعلميــن؛ مــن خــال اإلجابــة عــن الســؤالين الرئيســين
اآلتييــن:
 )1ما شــروط المؤهالت العلمية الواجب توافرها فيمن يمتهن اإلدارة المدرســية؟
 )2ما الشــروط الشــخصية الواجب توافرها فيمن يمتهن اإلدارة المدرسية؟
لتحقيــق هــدف الدراســة ،وزعــت اســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن ( )27معلمــة.
واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي لعــرض المعلومــات.
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أهــم الشــروط المرتبطــة بالمؤهــات العلميــة التــي
يجــب توافرهــا فــي المرشــح لــإدارة المدرســية ،أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل
دراســي ال يقــل عــن درجــة البكالوريــوس فــي التربيــة ،فضــا عــن دبلــوم فــي التربيــة،
وأن يكــون قــد أكمــل خمــس ســنوات  -علــى األقــل  -فــي وظيفــة معلــم .ومــن أهــم
الشــروط المرتبطــة بالجانــب الشــخصي ،أن يتمتــع بقــدر عــال مــن القــدرات العقليــة،
واالتــزان النفســي ،ومــن الضــروري أن تكــون لديــه الرغبــة الجــادة لممارســة اإلدارة
المدرســية.
قدمت الدراســة مجموعة من المقترحات إلجرائها ،ومنها:
 تصور مقترح لتمهين التعليم في وزارة التربية والتعليم بســلطنة عمان. إعــداد مديــري المــدارس بســلطنة عمــان فــي ضــوء مدخــل تمهيــن اإلدارةالمدرســية.
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منجــزات طالبيــة
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حص��ل الطلب��ة ( حمم��د الذهل��ي ،وفه��د الذهل��ي ،ووس��ن املش��يفرية ) على املرك��ز الثاني يف
جمال الفيل��م القصري.

حص��ل زكري��ا اهلامش��ي على املركز الثاني يف مس��ابقة املق��ال الصحفي باللغ��ة اإلنجليزية

حصل��ت كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق عل��ى املرك��ز الثان��ي يف مس��ابقة املناظ��رات،
وتك��ون الفري��ق م��ن ( ميس��اء القرطوبي��ة ،وزيان��ة الرواحي��ة ،وانتص��ار الس��موم ).

يف مس��ابقة بي��ت الزب�ير للتفك�ير النق��دي ،حصل��ت كلي��ة الرتبي��ة بالرس��تاق
عل��ى املرك��ز الثان��ي ،ومث��ل الكلي��ة يف املس��ابقة (منص��ور الرواح��ي،
ووالء املقبالي��ة ،وش��هد البادري��ة ،وآمن��ة الس��عدية ،وش��فاء الس��اعدية).

مش��اركة عض��وي ن��ادي التصوي��ر (قص��ي املعم��ري وش��هد البادري��ة) يف ملتق��ي عم��ان
للتصوي��ر الضوئ��ي الثان��ي  ،٢٠١٨حي��ث حقق��ت الطالب��ة ش��هد البادري��ة الوس��ام الربون��زي يف
مس��ابقة امللتق��ى.

مقا ل
25

من املعل��م الناجح ؟

الطالب��ة /حليمة بين س��عد
ســأتحدث فــي هــذا المقــال عــن فــارس
ظــل يجــد و يجتهــد منــذ أن حمــل األمانــة إلــى
وقتنــا الحاضــر و هــو بالعطــاء نفســه مــن أجــل
مــاذا؟ مــن أجلكــم أيهــا الطــاب .
هــو شــخص غيــر عــادي باختصــار هــو
فــارس الميــدان التربــوي .وقــف وقفــةً يشــار
إليهــا بالبنــان إنــي أتحــدث عــن المحــارب ،الــذي
يحــارب ليقضــي علــى الجهــل و التخلــف أينمــا
وجــد بــكل أشــكاله و يخــرج فــي الوقــت نفســه مــن
الرجعيــة و التخلــف و يأخــذ بيــدك نحــو العالــم
المتفتــح المشــرق ،وهــو ال ُمرابــط علــى الحــدود
يحمــي عقولنــا .وقبــل كل شــيء هــو حامــل
رســالة غــراء تســير علــى نهــج األنبيــاء عليهــم
الصــاة وأزكــى التســليم ،فهــو حريــص أن يعلــم
النــاس وأن يبلــغ الرســالة التعليميــة حتــى آخــر
نفــس فــي حياتــه .مــا أعظمــك أيهــا المعلــم!
وقــف وقفــة الفــارس الشــجاع فــي وســط
الميــدان ليحــارب ذلــك الجهــل الــذي عمــا بداخلــك
أيهــا المتعلــم ،هــو الــذي أضــاء لــك الــدرب بعــد
الجهالــة ،هــو الــذي تحمــل الكثيــر مــن العــبء
و التعــب والجهــد مــن أجــل أن ينيــر عقلــك بالعلــم
والمعرفــة الغزيــرة .حقــا ً أنــه فــارس ،وكأنــه
يحمــي عقولنــا مــن أي غــزو.
أيهــا الطــاب (معلمــي المســتقبل)  :أنتــم اآلن
أصبحتــم تقولــون إنكــم معلمــون بعــد هذه الدراســة
الجامعيــة ،ولكــن تأملوهــا قلي ـاً هــل هــي مجــرد
كلمــة تقولونهــا هكــذا( نحــن معلمــون) ؟ ومــاذا
بعــد هــذه الكلمــة؟
الســؤال األهــم الــذي يطــرح نفســه هــل ســألت
نفســك أيهــا الطالــب يــا مــن ســيصبح معلم ـا ً بعــد
ســنة أو ســنتين كيــف تســتطيع أن تصبــح معلم ـا ً
ناجحــا ً ؟ وكيــف أرتقــي بمســتواي مــع طالبــي
لنظــل فــي مظلــة الرقــي والتألــق دومــا ً بعلمنــا
 .....كل هــذه األســئلة وغيرهــا ســتجيب عنهــا
الصفحــات القادمــة...

المعلــم هــو قائــد تربــوي ميدانــي يخــوض معركتــه
ضــد الجهــل و التخلــف و لينشــر العلــم و المعرفــة
 ،وهــو يعــد العمــود الفقــري ألي مدرســة
أو مؤسســة تعليميــة .المعلــم يحمــل رســالة
تربويــة و يجــب أن يكــون قــادرا علــى حملهــا
فقــد كان الرســول صــل هللا عليــه و ســلم وصــف
المعلــم بالرســول و هــذا دليــل علــى أن المعلــم
يحمــل أقــوى رســالة  ،و سيحاســب عليهــا ،
لــذا يجــب علــى المعلــم أن يســعى بشــتى أنــواع
الطــرق إلــى توصيــل هــذه الرســلة علــى أكمــل
وجــه وال يكتفــي فقــط توصيــل الرســالة بــل
يصاحبهــا فــي ذلــك أن يكــون المعلــم ناجح ـا ً فــي
توصيــل العلــم و المعرفــة.
هنــاك صفــات يجــب علــى المعلــم أن يتحلــى بهــا
حتــى يصبــح معلمــا ناجحــا قــادرا علــى توصيــل
الرســالة المســؤول عنهــا  ،فمــن أهــم الصفــات
أن:
ً
يكــون محبـا لمهنتــه :فمــن أجمــل العبــارات التــي
قيلــت فــي حــب العمــل « حــب مــا تعمــل حتــى
تعمــل مــا تحــب» حيــث إن المعلــم الناجــح يجــب
أن يكــون محب ـا ً لمهنتــه ،وتذكــر أن مهنــة التعليــم
مــن أشــرف و أهــم المهــن ألنــه مــن خاللهــا تعمــل
علــى تعليــم المجتمــع بأكملــه و تحــدث نقلــه كبيــرة
فــي عقــول النــاس.
اإلخــاص  :علــى المعلــم الناجــح يتحلــى
باإلخــاص و أن يقــوم بــكل واجباتــه و أعمالــه
علــى أكمــل وجــه  ،و إتقــان فــي عمليــة التعليــم .
ذكاؤه و فطنتــه و ســعة أفقــه وبعــد نظــره و يقظــة
عقلــه ليمكــن معالجــة مشــكالت التدريــس بحكمــه.
فهمــه التالميــذ و التكيــف مــع احتياجاتهــم  :علــى
المعلــم الناجــح أن يتواصــل معهــم
و التقــرب منهــم  ،وعــدم التحيــز فــي معاملتهــم
ممــا يــؤدي ذلــك إلــى تقربــه أكثــر مــن طبيعــة
تالميــذه و مــن خاللهــا يســتطيع معرفــه طرائــق
التدريــس وأســاليبه التــي ستســاعده فــي تعليمهــم
ومســاعدتهم علــى تجــاوز الصعوبــات التــي قــد
تواجههــم أثنــاء التعلــم  ،وهــذا يوطــد عالقتــه بهــم
و يكــون مــن أهــم أســباب نجاحــه.
تمكنــه مــن مادتــه ،ألن أخطــاءه تقلــل مــن ثقــة
تالميــذه بــه و تجعلهــم ال يهتمــون بالتحضيــر
الجيــد للمــادة.
ســعة اطالعــه :علــى المعلــم حتــى يصبــح ناجحـا ً
ال يكتفــي فقــط بالكتــاب المدرســي حتــى ال ينــزل
مســتواه إلــى مســتوى تالميــذه بــل عليــه كثيــرة
االطــاع علــى كل جديــد أو يدعــم مهنتــه مثــل
(علــى النفــس و التربيــة ،طرائــق التدريــس
...إلــخ) حتــى يكــون دائمــا ً فــي مســتوى ثقافــة
عصــره.

مســاعدة الطــاب  :المعلــم الناجــح بقدرتــه و ذكائه
يســتطيع أن يســاعد الطــاب علــى تجــاوز جميــع
المشــكالت التــي قــد تواجهــه فــي حياته ،فــا تعتقد
أيهــا المعلــم أن مهنتــك فقــط هــي محــدودة فــي
عمليــة التعليــم  ،بــل أنــت مســؤول عــن طالبــك
مــن جميــع الجوانــب و توجههــم وتســاعدهم علــى
حــل المشــكالت التــي قــد تواجههــم  .حتــى قــال
اإلمــام ابــن جامعــة  « :إذا غــاب بعــض الطلبــة
غياب ـا ً زائــدا ً عــن العــادة ســأل عنــه معلمــه
أو قصــد منزلــه بنفســه ،فــإن كان مريض ـا ً عــاده،
و إن كان فــي حاجــة أعانــه  ،و إن كان فــي غــم
خفــض عليــه ،و إن لــم يكــن شــيء مــن ذلــك تــودد
إليــه ودعــا إليــه».
التجديــد و البعــد عــن الروتيــن :مــن أهــم أســباب
عــدم حــب الطــاب التعليــم هــو تقيــد أغلــب
المعلميــن لوســيلة واحــدة فــي التدريــس ،ممــا
قــد يســبب لهــم الملــل؛ علــى المعلــم أن يبتكــر و
ينــوع فــي أســلوب التدريــس باســتخدام وســائل
تعليميــة متنوعــة و يكــون فيهــا المــرح ،ويجــب
عليــه أن يــوازن بيــن المــزح والجــد فــي التعليــم
حيــث قيــل « :أعــط الــكالم مــن المــزاح بمقــدار
مــا تعطــي الطعــام مــن الملــح».
القدرة على ضبط الفصل.
 -10احترام الطالب:
بالمختصــر المعلــم الناجــح هــو لــه دور فعــال
فــي التأثيــر فــي مســتقبل الطــاب  ،فهــو بكفاءتــه
يتــرك أثــرا ً فــي كل مــكان .هــو مــن يضــع أهدافــه
و خططتــه بنــاء علــى شــخصيات الطلبــة
و حاجاتهــم و اهتماماتهــم ،فنجــاح الطالــب فــي
مــواده يعتمــد بشــكل كبيــر علــى كفــاءة المعلــم
الناجــح و طرائــق تدريســه الفعالــة و المتميــزة،
و هــو مــن يمتلــك شــخصية إيجابيــة ومشــجعة
ويبنــي عالقــات إنســانية مــع طالبــة ،فيعــد المعلــم
الناجــح النمــوذج المثالــي الــذي يحتــذى بــه ،فمــن
خاللــه يتعلــم التالميــذ األخــاق و االنضبــاط
والتعــاون وااللتــزام والتســامح والنشــاط،
و يبعــث فــي تالميــذه روح العطــاء واالكتشــاف
و المغامــرة والتفــوق والتميــز .
مهنــة التعليــم مــن المهــن التــي تحمــل رســالة
عظيمــة جــدا ً  ،و المعلــم هــو مــن أكثــر األشــخاص
القادريــن علــى تــرك أثــر فــي نفــوس المتعلميــن
احــرص علــى أن يكــون أثــرك طيبــا ً و
 ،لذلــك
ْ
ملهم ـا ً لطالبــك.

