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اإلفتتاحية
مجتمع المعرفة.. مجتمع البناء

عبدالاله عبدالقادر بن عثمان - رئيس التحرير

1

�أخرى�
ً
�يتلقاها�من�مدارس�ومراكز�مختصة،�وأحيانا

ً
يتعلم�اإل�سان����حياتھ�الكث���من�الدروس�ا��تلفة..�أحيانا

�ل��ص�تھ�وفكره�وأخالقھ،�فإذا��ان�
ً
يتلقاها�من�مجتمعھ�الذي��ع�ش�فيھ..�و���بالشك،�الدروس�األك���صقال

��سود�ُجل�فكره�و��ص�تھ�ا��هل�ا��الك،�أما�إذا��ان�
ً
ا��تمع�يرزح�تحت�ظالم�ا��هل�والتخبط،�سي�تج�فردا

�يتحلون�بالتعقل�وا��لم�واملعرفة.
ً
�باملعرفة�والعلم،�فسيخرج�من�أصالبھ�أفرادا

ً
ا��تمع�مك�سيا

و���عصرنا�ا��اضر،�أصبح�مجتمع�املعرفة�من�ا��تمعات�املهمة،�وقد�ورد��عر�ف�هذا�النوع�من�ا��تمعات�بأنھ�

��شأن�ا��االت�
ً
مجموعة�من�الناس�ذوي�االهتمامات�املتقار�ة،�الذين�يحاولون�االستفادة�من�تجميع�معرف��م�سو�ا

ال�����تمون���ا،�وخالل�هذه�العملية�يضيفون�املز�د�إ���هذه�املعرفة،�وهكذا�فإن�املعرفة����الناتج�العق���وا��دي�

�لدى�السياسي�ن�وصا����السياسات�والعلماء�
ً
لعمليات�اإلدراك�والتعلم�والتفك��،�وُ�ستخدم�هذا�املصط���كث��ا

املهتم�ن�بالدراسات�املستقبلية�وهناك��عض�قصص�النجاح���تمعات�املعرفة�مثل�حركة�ال��مجيات�ا��رة�وغ��ها.

وتتم���مجتمعات�املعرفة�عن�غ��ها�من�ا��تمعات�األخرى�أن�املعرفة�ف��ا��ش�ل�أهم�املكونات�ال���يتضم��ا�أي�عمل�

أو��شاط،�وخاصة�فيما�يتصل�باالقتصاد�وا��تمع�والثقافة،�و�افة�األ�شطة�األخرى�ال���أصبحت�معتمدة�ع���

توافر�كم�كب���من�املعرفة�واملعلومات،�و��سم�مجتمع�املعرفة�أو�اقتصاد�املعرفة�بكون�املعرفة�لديھ�من�أهم�املنتجات�

،�فإنھ�ع���س�يل�املثال��ان�الصيادون�يتقاسمون�املعرفة�منذ�
ً
�حديثا

ً
أو�املواد�ا��ام،�ول�ست�مجتمعات�املعرفة�أمرا

زمن��عيد��شأن�الت�بؤ�بالطقس�وذلك����إطار�ا��تمعات�ا��لية�ال����ع�شون���ا،�و�تم�إضافة�املز�د�باستمرار�إ���

�آخر�من�
ً
�من�رأس�مال�هذه�ا��تمعات،�أما�ا��ياة�التكنولوجية�اليوم�فرضت�واقعا

ً
هذه�املعرفة�ال����عد�جزءا

�التقيد�بالتواجد����نفس�
ً
املم��ات�اإلضافية���تمع�املعرفة،�حيث�بفضل�التكنولوجيات�ا��ديثة،�لم��عد�ضرور�ا

�باملز�د�واملز�د�من�اإلم�انيات�لتقاسم�املعرفة�وحفظها�
ً
امل�ان�ا��غرا��،�كما�أن�التكنولوجيا�املتاحة��سمح�حاليا

�
ً
�من�أهم�مكونات�رأس�املال����العصر�ا��ا��،�و�ات�تقدم�أي�مجتمع�مرتبطا

ً
واستعاد��ا،�وأصبحت�املعرفة�أيضا

�بالقدرة�ع���استخدامها.
ً
أساسا

�قّيمة،�يتطلب�ذلك�ب�ية�تحتية�تضم�ما�ي��:
ً
�بخصائص��عطي�ثمارا

ً
�ومتصفا

ً
ول�ي�نؤسس�مجتمع�معرفة�جيدا

-�ب�ية�مادية:�مثل�قاعات�االجتماعات�ولوحات�املناقشة.

-�ب�ية�تحتية�تكنولوجية:�مثل�تقنيات�تقاسم�املعلومات�والقوائم�ال��يدية�اإللك��ونية�وغ��ها،�وصفحات�الو��ي�

و��رات�ا��ادثة�وعقد�املؤتمرات�املرئية�(فيديو�كونفرا�س)�واالجتماعات�التخيلية�االف��اضية،�و��ئات�التطو�ر�

من�خالل�التعاون،�والتعلم�عن��عد.

�
ً
�فعاال

ً
�مساعدين�ع���إ�شاء�مثل�هذه�ا��تمعات،�ل��تقي�الفرد�بفكره�وعقلھ�وحياتھ�و�صبح�عنصرا

ً
فلنكن�أ��اصا

من�عناصر�البناء����هذه�ا��ياة.
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التمكين المجتمعي

من االتجاهات الجديدة والمتجددة

في تكنولوجيا التعليم
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التمكين المجتمعي

١-الثقافة�البصر�ة�الرقمية
�اآلالف�من�

ً
���ظل�التطورات�التكنولوجية�املتالحقة،�تصدر�يوميا

والتقنيات� التكنولوجية� واألدوات� والتطبيقات� ال��مجيات�

ا��ديدة،�والعتماد�التعامل�مع�التكنولوجيا����املقام�األول�ع���

حاسة�البصر��ان�من�الضروري�أن��سلط�الضوء����تخصص�

تلك� مع� الع�ن� �عامل� كيفية� دراسة� ع��� التعليم� تكنولوجيا�

����دراسة�الثقافة�
ً
التقنيات�الرقمية،�وقد��عددت�األبحاث�سابقا

البصر�ة�بجوان��ا�ال����شمل�التعلم�والتفك���واالتصال�البصري،�

للتقنيات� الواسع� االن�شار� ظل� ��� �– اليوم� أصبحنا� أننا� إال�

التكنولوجية�–����حاجة�م��ة�لدراسة�تأث���تلك�الرقميات�ع���

البصري� واالتصال� والتفك��� التعلم� عملية� تتم� وكيف� الع�ن�

الرقمي�من�خاللها،�و��ش�ل�أدق�مما�نجدها�عليھ�اآلن،�فالبد�إذن�

الرقميات� دراسة� ل�شمل� البصر�ة� الثقافة� مفهوم� ا�ساع� من�

وكيف�يتم�التعلم�البصري�من�خاللها.

٢-ثورة�األنفوميديا
أو�كما�يطلقون�عل��ا�ثورة�الوسائط�املتعددة�والتفاعلية،�فنجد�

وجھ� ع��� التعليم� تكنولوجيا� مجال� ��� ال��بو�ة� األبحاث�

ا��صوص،���تم�بدراسة�اس��اتيجيات�أو�تقنيات�تناول��ا�بحوث�

كث��ة،�لذا�فمن�الضروري�ع���الباحث�ن�أن�ي�سموا��سعة�األفق����

االطالع�ع���جديد�التقنيات�والوسائط�الرقمية�ودراسة�فاعلي��ا�

خر�طة� �غي��� ��� ساهمت� ال��� املعلوماتية� فالثورة� التعليم،� ���

ب�ن� ما� جمعت� لكو��ا� الدراسة� �ستحق� العلمية،� العالم�

االتصال� وسائل� من� وغ��ها� التفاع��،� واإلعالم� امللتيميديا�

ا��ديثة.

٣-املنصات�التعليمية�اإللك��ونية
أداوت� أهم� كإحدى� املنصات� تلك� عن� ا��ديث� لنا� سبق� لقد�

اتجاهات� أهم� من� �
ً
أيضا �عد� و� املعكوس،� التعلم� اس��اتيجية�

تكنولوجيا�التعليم�ا��ديدة،�وال���أتاحت�التعلم�والتدر�ب�عن�

�عد��ش�ل�جيد�ل��ميع��غض�النظر�عن�امل�ان�والزمان،�هذه�

املنصات�تطورت�فيما��عد�إ���ما��سمى�“�الو�ب�نار�التعليمي�“�

مقال� ��� عنھ� نتحدث� سوف� والذي� �instructional webinar

مستقل��عد�ذلك.

٤-الشب�ات�التعليمية�االجتماعية
،�حيث�

ً
�عن�الشب�ات�االجتماعية�املتاحة�حاليا

ً
و�تختلف�كث��ا

�ش�ت�ألغراض�التعليم�فقط،�ولعل�أشهرها�االدمودو،�لذا�ننوه�
ُ
أ

أنھ�ع���الباحث�ن�واملهتم�ن�بتطو�ر�العملية�التعليمية�دراسة�تأث���

�أل��ا�تجمع�ما�
ً
وفاعلية�تلك�الشب�ات�ع���العملية�التعليمية،�نظرا

الشب�ات� ومزايا� اإللك��و�ي� التعلم� إدارة� أنظمة� مزايا� ب�ن�

االجتماعية�التواصلية.

٥-الو�ب�٣٫٠�وأدواتھ
����عصر�

ً
�ل��ر�طة�الزمنية�ألجيال�الو�ب،�فنحن��ع�ش�حاليا

ً
وفقا

ا��يل�الثالث�للو�ب�والذي�بدأ�منذ�عام�٢٠١٠م�ومن�املتوقع�

ان��اؤه����عام�٢٠٢٠م،�وعندما��سرد�البحوث�ال���تناولتھ�بأدواتھ�

،�بل�وقليلة�االن�شار����
ً
�ونادرة�أيضا

ً
املتعددة،�نجدها�قليلة�جدا

بي�تنا�العر�ية،�لذا�فمن�الضروري�ع���الباحث�ن����هذا�األمر�

فاعلي��ا� ع��� والتعرف� �
ً
مستقبال األدوات� تلك� ��لب� الس���

التعليمية.

٦-الواقع�االف��ا����وأدواتھ
وهو�أحد�أهم�االتجاهات�املتجددة��ش�ل�يومي�سواء����أداوتھ�أو�

تقنياتھ،�ولعل�من�أهم�العيوب�ال���نجدها����بحوثنا،�اقتصار�

اف��اضية� ب�ئات� إ�شاء� مجرد� ع��� الباحث�ن� قبل� من� االهتمام�

ع��� �شتمل� مفهوم� االف��ا���� التعلم� أن� ح�ن� ��� �عليمية،�

�
ً
منظومة�مفاهيمية�واسعة�النطاق،�فنجد�الغرب�قد�وصل�مثال

إ���الرو�وت�الذي�يفكر�و�ت�لم�بطالقة�بل�و�شعر،�و�قوم�بمهام�

�ب�ل�سهولة،�لذا�أدعو�الباحث�ن�إ���االطالع�
ً
اإل�سان�العادي�أيضا

الواقع� أدوات� وظفت� وال��� �،
ً
تحديدا األجن�ية� البحوث� ع���

االف��ا�������التعليم،�ومحاولة�نقلها�إ���اللغة�العر�ية.

٧-التعلم�املؤقلم
التعلم� أو� التكيفي،� بالتعلم� �

ً
أيضا و�سمى� �غر�ب� ل�س� مفهوم�

القائم�ع���استجابة�األفراد�املتعلم�ن،�وهذا�النوع�الذي�أعلن�

��اية�مبدأ�التعلم�الذي�ينص�ع���“مقاس�واحد�يناسب�ا��ميع”،�

�
ً
فمفهوم�التعلم�املؤقلم�يقدم�ا��توى�بطرق�مختلفة�تختلف�وفقا

الستجابات�املتعلم�ن�من�حيث�الكم�والكيف،�فيتعلم�الطالب�

بالطر�قة�ال���تناسبھ�والسرعة�ال���تالئمھ.
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٨-التعلم�التجر���
من� وهو� اإلبداع،� أو� التجر�ة� أو� االستكشاف� خالل� من� التعلم�

االتجاهات�املتجددة����مجال�تكنولوجيا�التعليم�واملنا���وطرق�

التدر�س،�و�يقوم�ع���مبدأ�التعلم�الفطري�الذي�يقوم�بدوره�ع���

تلك� ��� توظف� أن� يمكن� ال��� األ�شطة� أهم� ولعل� التجر�ب،�

االس��اتيجية����اللعب�التعليمي،�و����هذا�اإلطار�أدعو�ا��ميع�إ���

االستعانة�بكتاب�“التعلم�التجر����أو�ا����ا�ي“�للدكتور�جودة�

أحمد�سعادة.

٩-�الو�ب�ا��يطي
قد�يخفى�ع���ا��ميع�هذا�املصط���ولكن��عد�تقنية�"الو�ب�

�من�أنماط�التصفح�املستحدثة�
ً
ا��يطي�Surround Web�"�نمطا

منذ�عام�٢٠١٤م�وال���لو�استخدمت�بطر�قة���يحة،�ألتاحت�

التعليمية� بي�تھ� داخل� ال��يح� التكيف� فرصة� للمتعلم�

اإللك��ونية،�خاصة�ملا�يتم���بھ�من�توز�ع�للمحتوى�التعليمي�ع���

حيث� املتعلم،� يقط��ا� ال��� الغرفة� محتو�ات� وأجسام� أسطح�

فتتوافر� االف��اضية،� الب�ئة� لتخليق� ا��قيقية� الب�ئة� توظف�

داخل�هذه�الغرفة��افة�السبل�للتصفح�ا��يطي�ثال�ي�األ�عاد�

٣D�Web Surround�مع�إم�انية�التفاعل�مع��ل�أجزاء�هذه�الب�ئة�

االف��اضية،�فهو�ب�ل��ساطة�يقوم�ع���توظيف�األشياء�ا��قيقية�

داخل�الب�ئة�االف��اضية.

١٠-�االستقدام�اإللك��و�ي
�ل� إ��� نظرنا� فإذا� متجدد،� ولكنھ� بجديد� ل�س� موضوع�

اس��اتيجياتنا�وتقنياتنا�التعليمية�سوف�نجدها�مجرد�استقدام�

من�ا��ارج�وتم�توظيفها�بطر�قة�تالئم�الب�ئة�والتعليم�العر�ي،�

الغر�ي�ن؟� �
ً
خصوصا الغ��،� لتصورات� أسرى� سنكون� م��� فإ���

فالبد�أن��س���إ���إنتاج�تقنيات�واس��اتيجيات�نا�عة�من�الب�ئة�

األبحاث� وك��ة� والتعلم� باإلبداع� إال� هذا� يتم� وال� ا��لية،�

والدراسات.

١١-��نظر�ة�االبت�ارات�ال�ا��ة
��نظر�ة�جديدة،�ومصط���قد�يت��ب�منھ�الكث��ون،�فنظر�ة�

�Claytonلـ �(Disruptive innovations) ال�ا��ة� االبت�ارات�

و�سقط� جديدة� ابت�ارات� تأ�ي� كيف� �شرح� � �Christensen

األيام� ��� النظر�ة� تلك� أهمية� ت��ز� وسوف� قديمة،� ابت�ارات�

االف��ا���� والعالم� ا��ديثة� التقنيات� لثورة� �
ً
نظرا القادمة�

ال��� باالبت�ارات� �ع��� النظر�ة� فهذه� مستمر،� �ش�ل� وتقدمهما�

خالل� من� التعليمية،� العملية� وتجو�د� تحس�ن� ��� �ساهم�

دمت�
ُ
استخدامها�مع�فئة�لم�تقدم�لها�أي�مساعدات�من�قبل،�أو�ق

لها�بطر�قة�خاطئة.
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�بتخرج�
ً
احتفلت�مؤسسة�التواصل�للتنمية�اإل�سانية�مؤخرا

(١٠٠٠)�شاب�وشابة�من�مشروع�"الشباب�أمل"�املمول�من�

مؤسس���إم��ي�إن�ا����ية،�والعون�للتنمية،�والذي�شمل�٢٠�

.
ً
�وتقنيا

ً
�مهنيا

ً
تخصصا

و���ا��فل�الذي�أقيم�بمدينة�س�ئون�قال�وكيل�محافظة�

عصام� وال��راء� الوادي� مدير�ات� لشؤون� حضرموت�

الكث��ي:�"إنھ�لفخر�أن�يكون�نص�ب�وادي�حضرموت�١١٠�

شاب�وشابة�من�ب�ن�١٠٠٠�ع���مستوى�اليمن�عموما"،�ودعا�

الكث��ي�الشباب�املتخرج�ن�لعدم�انتظار�الوظيفة�العامة�بل�

الس���إل�شاء�مشار�ع�خاصة�والتم���ف��ا،�فالسوق�يزدحم�

بمختلف�التخصصات�لكن�الناس�تقصد�املتم��ين،�حسب�

قولھ.

وتقدم�الوكيل�الكث��ي�بالشكر�ا��ز�ل�للمؤسسات�الداعمة�

�ي���ء�الطر�ق�لـ�١٠٠٠�شاب�
ً
�إ���أن�مشروعا

ً
واملنفذة،�مش��ا

لهو�أك���مشروع�وهذا�الذي�يبحث�عنھ�ا��تمع�و�ثق�فيھ.

�
ً
وهنأ�الوكيل�بن�ح���ش�البنات�والشباب�املتخرج�ن�منوها

إ���أ��م����السلطة��ع��ون�أن�يحتضن�وادي�حضرموت�هذا�

ا��فل�الذي�يمثل�ا��مهور�ة��ش�ل�عام.

فيما�أشار�املدير�العام�ملؤسسة�التواصل�رائد�إبراهيم�قاسم�

����لمتھ�إ���أن�هذه�الكوكبة�املتخرجة�هم�مشار�ع�حياة�

�إ���أن�املؤسسة�أ�لمت�هذا�
ً
ول�سوا�مشار�ع�موت،�منوها

ال��نامج�رغم�الظروف�الصعبة�ال���يمر���ا�الوطن�ليكون�

ختامھ����محافظة�العمل�والتار�خ�حضرموت.

ملؤسسة� التنفيذي� املدير� ألقاها� الداعمة� ا��هات� �لمة�

العون�األستاذ�عبدالاله�بن�عثمان�قال�ف��ا:�أ��م�يفتخرون�

�
ً
أيضا لد��م� ال��� ا����ية� �MTN مؤسسة� مع� بالشراكة�

�إ���إنھ�من�
ً
مشار�ع�أخرى�معها�ومؤسسة�التواصل،�مش��ا

من أخبار العون
تخرج (1000) شاب وشابة من برنامج "الشباب أمل" الممول من قبل العون

ا��ميل�أن�يتخرج�١٠٠٠�شاب�من�هذا�ال��نامج�والبالد�تمر�

�إ���أن�ال��نامج�عبارة�عن�قنطرة�
ً
��ذا�الظرف�العص�ب،�الفتا

�ع���بالشباب�إ���سوق�العمل�من�خالل�إعطا��م�أساسيات�

للمجتمع� العمل� يبقى� لكن� واملهارات� الفنية� العلوم� ���

واإلحسان�هو�األساس.

التواصل� مؤسسة� شكرت� بامد��� صابر�ن� الطالبة�

تمو�لهم� ع��� العون� ومؤسسة� ا����ي� �MTN ومؤسسة�

وتنفيذهم�لهذا�ال��نامج،�وأو��ت�����لمة�ا��ر�ج�ن�أن�

ال��نامج�عمل�ع���تنمية�قدرات�الشباب�والشابات�وتأهيلهم�

لسوق�العمل�وا��د�من�البطالة،�كما�دعت�زمال��ا�وزميال��ا�

لتوجيھ�تحية�شكر���ميع�املؤسسات�الداعمة�ال���شقت�

لهم�طر�ق�التم���واإلبداع.

من� األمل"� "و�بقى� �عنوان� شعر�ة� قصيدة� ا��فل� وتخلل�

ووصلت�ن� الز�يدي� أ�س� ألقاها� باشعيب� سامي� �لمات�

إ�شاديت�ن�ألقاها�امل�شد�محمود�عبد�هود�وأيمن�صابر،�كما�

عرضت����ا��فل�مادت�ن�مصورت�ن�تح�ي�س���ال��نامج�من�

إنتاج�الشباب�املشارك�ن����دورات�املونتاج�والتصو�ر.

ا��دير�ذكره�أن�ال��نامج�الذي�اس��دف�١١�محافظة�يحتوي�

��التمديدات�الكهر�ائية،�وصيانة�
ً
�وفنيا

ً
�مهنيا

ً
ع���٢٠�تخصصا

والتصو�ر� واملونتاج� العامة،� والعالقات� وا��اسوب� ا��وال�

�عن�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�
ً
وا��رافيكس�والتدب���امل����،�فضال

والسكرتار�ة�والتكييف�والت��يد�وغ��ها�وغ��ها.

حضر�االحتفال�الوكيالن�املساعدان�بوادي�حضرموت�املهندس�

هشام�السعيدي�واألستاذ�عبدالهادي�التميمي�وعضو�مجلس�

النواب�األستاذ�أحمد�باحو�رث،�وعدد�من�مدراء�عموم�وفروع�

م�اتب�الوزارات�وممثل�ن�عن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ووجهاء�

وأعيان.
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التمكين المجتمعي

�عت���مصط���"مجتمع�املعرفة�"�من�املصط��ات�ا��ديدة،�ال���ظهرت����غضون�التحوالت�العلمية�والفكر�ة�والتكنولوجية�والسياسية،�ال���بدأ��شهدها�راهن�

�من�العشر�ة�األخ��ة�من�القرن�املنصرم،�كمصط��ات�العوملة�والسوق�ا��رة�والنظام�العاملي�ا��ديد�والثورة�الرقمية�وحوار�أو�صدام�الثقافات�
ً
اإل�سانية�انطالقا

وغ��ها،�وع���مستوى�املفهوم�يتخذ�هذا�املصط���اتجاه�ن:�أولهما�عادي،�يطلق�ع���جماعة�من�الناس�تجمع�بي��م�اهتمامات�فكر�ة�أو�أدبية�أو�علمية�أو�سياسية�

موحدة،�فيتكتلون����مجتمعات�معرفية�مصغرة،�يجمعون�ف��ا�ما�توصلوا�إليھ�من�معارف�ومعلومات�وإنجازات�وغ���ذلك،�أما�ثان��ما،�فهو�أوسع�وأعمق،�حيث��ش�ل�

�لدى�العديد�من�األطروحات�السياسية�والدراسات�املستقبلية�املتخصصة.
ً
�أساسيا

ً
محورا

ر�بمستقبل�جديد�ع���مستوى�اإلنجاز�
ّ

�التطورات�ا��ار�ة�ت�ش
ّ

ومن�جهة�أخرى،��شهد�العالم�مرحلة�إعادة�اعتبار�للثقافة�من�زاو�ة�اس��اتيجيات�املستقبل،�خاصة�وأن

املادي�والتقدم�التكنولو��،�ومراكز�البث�اإللك��و�ي،�و�رامج�التنفيذ����مجاالت�اإلدارة�والعمل�الوظيفي،�فلقد�أصبح�مصط���ثورة�املعلومات�ومجتمع�املعرفة�

ومجتمع�ا��اسوب�ومجتمع�ما��عد�الصناعة�ومجتمع�ما��عد�ا��داثة،�ومجتمع�اقتصاد�املعرفة�وا��تمع�الرقمي�وغ��ها�من�املصط��ات،�املم���الرئ�������قبة�

تار�خية�هامة�من�تار�خ�ال�شر�ة.�

مجتمع المعرفة
وتحدياته 

عبدالله تركماني
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التمكين المجتمعي

�مجمع�املعرفة�هو�ذلك�ا��تمع�الذي�يحسن�استعمال�املعرفة�
ّ

إن

����سي���أموره�و���اتخاذ�القرارات�السليمة�والرشيدة،�وكذلك�هو�

ذلك�ا��تمع�الذي�ي�تج�املعلومة�ملعرفة�خلفيات�وأ�عاد�األمور�

بمختلف�أنواعها،�وقد�أفضت�الثورة�املعرفية�إ���مجتمع�املعرفة�

�–�ع���املعارف�ك��وة�أساسية،�أي�
ً
الذي�أصبح��عتمد�–�أساسا

كأساس� ال�شر�ة�وكفاء��ا�ومعارفها�ومهارا��ا� خ��ة�املوارد� ع���

للتنمية�اإل�سانية�الشاملة.

ع��� املعادالت� قلب� ��� املعرفة� بوضعھ� املعرفة،� مجتمع� �
ّ

إن

اختالف�أنواعها��ش�ل�فرصة�تار�خية�نادرة�ونقلة�نوعية�فر�دة�

�
ّ

أن كما� وا��اه،� والكسب� السلطان� أساس� املعرفة� من� تجعل�

"مجتمع�املعرفة�"�يضع�اإل�سان�كفاعل�أسا���،�إذ�هو�مع�ن�

من� املرجوة� الغاية� أنھ� كما� واملادي،� واملعر��� الفكري� اإلبداع�

التنمية�ال�شر�ة�كعضو�فاعل�يؤثر�و�تأثر�و�بدع�لنفسھ�ولغ��ه�من�

�
ّ

أن ي�ب�ن� وهكذا� والتفاعل،� والتخاطب� التبادل� شب�ات� خالل�

�ع���وفرة�املوارد�
ً
املعادلة�االقتصادية�ا��ديدة��ال��عتمد�أساسا

الطبيعية�وال�ع���وفرة�املوارد�املالية،�بل�ع���املعرفة�والكفاءات�

واملهارات،�أي�ع���العلم�واالبت�ار�والتجديد�.

خصائص�مجتمع�املعرفة:

�غ���مسبوق،�بحيث�يندر�أن�يمر�يوم�
ً
�معرفيا

ً
�ع�ش�العالم�انفجارا

اك�شافات� عن� أنباء� املتخصصة� ا��الت� لنا� تحمل� أن� دون�

واخ��اعات�جديدة،�ففي�مجال�اإللك��ونيات�-�ع���س�يل�املثال�-�

تتوا���املك�شفات،�بحيث�أصبح�ال��اكم�املعر���ي��ايد�بمتوالية�

�ال�شر�ة�
ّ

،�و�ش���املعطيات�إ���أن
ً
هندسية�و�تضاعف��ل�١٨�شهرا

راكمتھ� ما� مقدار� املعارف� من� األخ��ين� العقدين� ��� راكمت� قد�

ا��ضاري� التار�خ� لت�
ّ
ش� ال��� السابقة� السن�ن� آالف� طوال�

لإل�سانية.

�
ً
�ما�تكون�التكنولوجيا�األحدث�أحسن�أداء�وأرخص�سعرا

ً
وغالبا

�من�سابق��ا،�كما�
ً
�و�عقيدا

ً
�وأك���تقدما

ً
�وأخف�وزنا

ً
وأصغر���ما

وتتطلب� كثافة� أك��� إلنتاجها� الالزمة� واملعلومات� املعرفة� �
ّ

أن

�للقدرات�ال�شر�ة�من�علماء�ومطور�ن�وتقني�ن،�
ً
�م��ايدا

ً
ارتفاعا

كما�أصبح�التنافس����الوقت�والعمل����الزمن�ا��قيقي�����ل�

مواقع�العمل�وا��دمات�ال����عمل�بال�توقف�لتلبية�احتياجات�

املس��لك�ن����جميع�أنحاء�العالم،�هو�السمة�األبرز�لإلنتاج.�

وع���صعيد�آخر،��غّ��ت�طبيعة�الوظيفة�والعمل�عّما��ان�عليھ�

ا��ال����عصر�الصناعة،�فا��امعة�االف��اضية�والعيادة�ال���

اإللك��ونية،� والتجارة� �عد،� عن� والعالج� االس�شارات� تقدم�

والعمل����امل��ل،�غ��ت�املفهوم�التقليدي�للعمل�والوظيفة.�

األ�عاد�ا��تلفة���تمع�املعرفة:
�مختلفة�وم�شابكة�يجب�استغاللها�

ً
أصبح���تمع�املعرفة�أ�عادا

كما�ي�ب��،�ح���ال�نبقى��ع�ش�ع���هامش�ا��تمع�الدو��،�ومن�

أهم�هذه�األ�عاد�ما�ي��:�

(١)�-�البعد�االقتصادي،�إذ��عت���املعلومة����مجتمع�املعرفة����

السلعة�أو�ا��دمة�الرئ�سية�واملصدر�األسا����للقيمة�املضافة�

�ا��تمع�
ّ

وخلق�فرص�العمل�وترشيد�االقتصاد،�وهذا��ع���أن

اقتصاده� شراي�ن� مختلف� ��� و�ستعملها� املعلومة� ي�تج� الذي�

و�شاطاتھ�ا��تلفة�هو�ا��تمع�الذي��ستطيع�أن�ينافس�و�فرض�

نفسھ.�

ان�شار� �ع��� املعرفة� مجتمع� �
ّ

أن إذ� التكنولو��،� البعد� �- �(٢)

مجاالت� مختلف� ��� وتطبيقها� املعلومات� تكنولوجيا� وسيادة�

ا��ياة،����املصنع�أو�املزرعة�واملكتب�واملدرسة�والب�ت...�ا��،�

واملعلوماتية� اإلعالمية� بالوسائط� االهتمام� ضرورة� �ع��� وهذا�

مجتمع،� ل�ل� املوضوعية� الظروف� حسب� وتطو�عها� وتكييفها�

البعد� �ع��� كما� ال��مجيات،� أو� بالعتاد� يتعلق� فيما� سواء�

وسائل� من� الالزمة� الب�ية� توف��� املعلومات� لثورة� التكنولو���

اتصال�وتكنولوجيا�االتصاالت�وجعلها����متناول�ا��ميع.�

درجة� سيادة� املعرفة� مجتمع� �ع��� إذ� االجتما��،� البعد� �- �(٣)

معينة�من�الثقافة�املعلوماتية����ا��تمع،�وز�ادة�مستوى�الو���

ا��ياة� ��� ودورها� املعلومة� وأهمية� املعلومات،� بتكنولوجيا�

الوسائط� بتوف��� مطالب� هنا� وا��تمع� لإل�سان،� اليومية�

واملعلومات�الضرور�ة�من�حيث�الكم�والكيف�ومعدل�التجدد�

وسرعة�التطو�ر�للفرد.

�العمل����أي�
ّ

�التغي���سيطال�أسس�العمل�نفسها،�ذلك�أن
ّ

إن

ع��� ��ا� والتصرف� املعلومات� إدارة� ع��� س�توقف� �ان� حقل�

األدمغة�االصطناعية�ووسائل�اإلعالمية،�ولذا�شهدنا�والدة�فاعل�

�شري�جديد�هو�اإل�سان�الرقمي�الذي�ي�تمي�إ���عمال�املعرفة�(�

ذوي�الياقات�البيضاء�)�الذين�يردمون�الهوة�ب�ن�العمل�الذه���

والعمل�اليدوي،�إذ�ال�فاعلية����العمل�من�غ���معرفة�قوامها�

�
ً
االختصا����والقدرة�ع���قراءة�رموز�الشاشات،�مما�طرح�إطارا

�هو�"�العمالة�املعرفية�".
ً
�جديدا

ً
مفهوميا

(٤)�-�البعد�الثقا��،�إذ��ع���مجتمع�املعرفة�إعطاء�أهمية�معت��ة�

للمعلومة�واملعرفة،�واالهتمام�بالقدرات�اإلبداعية�لأل��اص،�

وتوف���إم�انية�حر�ة�التفك���واإلبداع،�والعدالة����توز�ع�العلم�

واملعرفة�وا��دمات�ب�ن�الطبقات�ا��تلفة����ا��تمع،�كما��ع����شر�

الو���والثقافة����ا��ياة�اليومية�للفرد�واملؤسسة�وا��تمع�ك�ل.�

�مجتمع�املعرفة�ال�يقتصر�ع���إنتاج�املعلومة�وتداولها،�وإنما�
ّ

إن

يحتاج�إ���ثقافة�تقّيم�وتح��م�من�ي�تج�هذه�املعلومة�و�ستغلها����

واجتما��� ثقا��� محيط� إيجاد� يتطلب� مما� ال��يح،� ا��ال�

وسيا����يؤمن�باملعرفة�ودورها����ا��ياة�اليومية�للمجتمع.

�ما�يقلق�البعض����القضايا�ال���يث��ها�مجتمع�املعرفة�هو� �أشدَّ
ّ

إن

ما�لها�من�آثار�ع���الهو�ة�وا��صوصيات�الثقافية،�وهو�قلق�لھ�ما�

ي��ره����ظل�ما�نراه�من�محاوالت�قوى�الهيمنة�االقتصادية�تنميط�

سلوكيات�ال�شر�وثقاف��م����ا��تمعات��افة�وإخضاعها�لنظام�

���مجتمعات�اس��الكية،�إذ�يحمل� قيم�وأنماط�سلوك�سائدة�

إ���كث���من� القادمة� فيض�األف�ار�واملعلومات�والصور�والقيم�

ا��تمعات�إم�انية�تفّجر�أزمة�الهو�ة،�ال���أصبحت�من�املسائل�

الرئ�سية�ال���تواجھ�التفك���اإل�سا�ي�ع���املستوى�العاملي،�و���

سياق�هذه�األزمة�ت�بعث�العص�يات�القبلية�والطائفية�واملذهبية�

والقومية�الضيقة،�وتزداد�الرغبة����البحث�عن�ا��ذور�وحماية�

ا��صوصية.�

�هاجس�ا��صوصية�الثقافية�هو�نفسھ�هاجس�األصالة�
ّ

و�بدو�أن

�حماية�الذات�الثقافية�
ّ

،�إذ�يخطئ�من��عتقد�أن
ً
واملعاصرة�معا

تكمن����عزلها�عن�العالم�ا��ار���وحماي��ا�من�مؤثرات�الثقافة�

�الذات�الثقافية�املطلوب�حماي��ا�
ّ

الكونية،�فغ���عن�التوكيد�أن

من�االغ��اب����ثقافة�اإلبداع�ول�س�االس��الك،�ثقافة�التغي���

الشامل�ول�س�ثقافة�ا��مود�واالحتماء�بالسلف�الصا��،�ثقافة�

األجزاء� ثقافة� ال� ا��ضاري� اإل�سا�ي� بأفقها� القومية� الوحدة�

املفككة�ال����عت����ل�م��ا�أنھ�بديل�لألمة.

��عض�الدراسات�تحاول�ال��ك���ع���تار�خية�و�س�ية�الهو�ة�
ّ

ع���أن

وعدم�اإلقرار�ب�با��ا،�مما�يجعلها�مرنة�قد�تتعا�ش�أو�تقت�س�من�

وسقوط� التقارب� عوامل� �ساعدها� قد� بل� أخرى،� ثقافات�

ا��واجز�ع���تفاعل�إيجا�ي�وخالق�مع�مجتمع�املعرفة،�لذلك�قد�

ونحمي� املعرفة� مجتمع� ثقافة� نقاوم� كيف� ل�س� السؤال� يكون�

أنفسنا�م��ا،�ولكن�كيف��ع�ش�عاملنا�الراهن�بواقعية�ودون�
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��عض�
ّ

تناقضات�وتأزم�و�ال�إحساس��عقدة�نقص�أو�خوف�كما�أن

�هذه�الثقافة�ال���دد�الهو�ة�بالفناء�أو�التذو�ب،�
ّ

املقار�ات�ترى�أن

بل��عيد��شكيلها�أو�ح���تطو�رها�لتتكّيف�مع�ا��اضر،�فاإل�سان�

يتجھ�نحو�إم�انية�أن��ع�ش���و�ات�متعددة�دون�أن�يفقد�أصالتھ�

القومية.

وال�يفارق�الو���با��قائق،�املوصوفة�أعاله،�منطق�املساءلة�الذي�

عن� �
ً
�اشفا البحث،� موضع� املعرفة� مجتمع� ثقافة� لوازم� يضع�

�
ً
إم�انا��ا�واحتماال��ا�املتعارضة،�ال�من�املنظور�الذي�يرى��عدا

�من�الظاهرة،�وإنما�من�املنظور�الذي�يلمح�التناقض�داخل�
ً
واحدا

الظاهرة�نفسها،�ومن�ثم�يكشف�عن�إم�انات�أن�تنقلب��عض�

الوسائل�ع���غايا��ا�األولية،�فتؤدي�وظائف�مغايرة�ومناقضة����

تقنيات� وتقدم� املعلومات� ثورة� �
ّ

أن ��� شك� فال� دالة،� حاالت�

نقيض� إ��� تؤدي� أن� يمكن� املعرفة،� ��تمع� املالزمة� االتصال،�

�عن�االستغالل،�ومن�ثم�إدراكها�
ً
�توظيفها��عيدا الهيمنة�لو�تمَّ

وإخضاعها�لشروط�مغايرة�من�عالقات�االعتماد�املتبادل�للتنوع�

ال�شري�ا��الق.

(٥)�-�البعد�السيا���،�إذ��ع���مجتمع�املعرفة�إشراك�ا��ماه������

اتخاذ�القرارات�بطر�قة�رشيدة�وعقالنية،�أي�مب�ية�ع���استعمال�

املعلومة،�وهذا�بطبيعة�ا��ال�ال�يحدث�إال�بتوف���حر�ة�تداول�

املعلومات،�وتوف���مناخ�سيا����مب���ع���الديمقراطية�والعدالة�

واملشاركة� القرار� اتخاذ� عملية� ��� ا��ماه��� وإقحام� واملساواة،�

السياسية�الفعالة.�

دور�التعليم����مجتمع�املعرفة:

أمام�الثورة�العلمية�والتكنولوجية�الهائلة�ال���تصاحب�مجتمع�

ر�نظام��عليمي�يحقق�ا��ودة،�و�منح�الفرصة�
ّ
املعرفة�البد�من�توف

ل��صول�ع���خ��ات��عليمية�تل���االحتياجات�اآلنية�واملستقبلية�

�أن��عتمد�
ً
لدفع���لة�التنمية�اإل�سانية�الشاملة،�فلم��عد��افيا

�
ّ

التعليم�ع���نقل�ا����ة�من�املعلم�ن�إ���األجيال�القادمة،�ألن

املستقبل�يحمل�الكث���من�التحديات ، �لذلك�من�الضروري�أن�

مشا�ل� مع� التعامل� من� ��م�
ّ

تمك ال��� بالقدرات� أبناءنا� ��
ّ

�س�

وس�نار�وهات�لم��عاصرها�ولم�نتعامل�معها�ولم�نتخيل�إم�انية�

حدو��ا . �

ا��قبة� هذه� ��� �
ً
وشامال �

ً
جذر�ا �

ً
�غّ��ا التعليم� مفهوم� �غّ��� لقد�

آثار� عل��ا� و�سيطر� املعرفة� مجتمع� ثقافة� تظللها� ال��� الزمنية�

الثورة�التكنولوجية�واملعلوماتية،� حيث�أصبحت�املعرفة�ال�لية�

وف��ة� باملدرسة� يرتبط� ال� التعليم� وأصبح� االخ��ال ، � عن� �
ً
بديال

التلمذة�فحسب، �ولكنھ��عليم�مستمر��سمح�بحق�االختيار�وحر�ة�

االختالف، �وحيث�أصبح�التعليم�هو�ا��رك�األسا����ملنظومة�

لتمك�ن� الفاعلة� الوسيلة� وهو� الشاملة ، � االجتماعية� التنمية�

اإل�سان�من�ا����ات�والقدرات�وإليجاد�فرص�العمل�املتاحة����

اإلنتاج�كثيف�املعرفة. �

يرتبط� املعرفة� مجتمع� �
ّ

أن �ع��� فإنھ� ش�ئا� �ع��� هذا� �ان� وإن�

للفرد� �
ً
فرصا فيھ� ���ء� �ل� ي�يح� الذي� التعليم� مجتمع� بمفهوم�

اآلخر�ن، � مع� ليع�ش� و�تعلم� ليعمل ، � و�تعلم� ليعرف ، � ليتعلم�

شر�حة� وجود� ضرورة� يتطلب� ذلك� و�ل� ذاتھ ، � لتحقيق� و�تعلم�

عر�ضة�من�ا��تمع�ع���مستوى��عليمي�عاٍل�ومتطور�وقادر�ع���

مختلف� ��� التعليم� لنظم� �
ً
تحديا يمثل� وهذا� واالبت�ار، � اإلبداع�

بحيث� نفسها� تطو�ر� سرعة� مسؤولية� عل��ا� و�لقي� ا��تمعات ، �

تصبح�مجتمعات�منتجة�للمعرفة .

وصفھ� يمكن� ما� ��� سنوات� عدة� منذ� تايوان� شرعت� �،
ً
فمثال

بمشروع�رائد�لتوف���التعليم�ل��ميع�من�دون�اش��اطات�مسبقة�

ل�س� وذلك� والوظيفي،� األ�اديمي� باملستو��ن� أو� بالسن� تتعلق�

وسائل� من� ووسيلة� ل��ميع� أسا���� حق� التعليم� �
ّ

ألن فقط�

منظمة� قررت� مثلما� اإل�سا�ي� والتواصل� واإلبداع� االس�نارة�

�إزالة�العقبات�التقليدية�
ّ

�من�منطلق�أن
ً
اليون�سكو،�وإنما�أيضا

وغ���التقليدية�من�أمام�الساع�ن�إ���رفع�مستو�ا��م�األ�اديمية�أو�

تحديث� ��� الراغب�ن� أو� جديدة� عمل� مجاالت� عن� الباحث�ن�

بمنافع� البالد� ع��� �عود� أمر� تخصصهم� مجاالت� ��� معلوما��م�

عظيمة،�و�ما�يجعل�تايوان�صنوا�لألمم�الكب��ة����هذا�العصر�

رئ�سي�ن� كمحددين� املعرفة� وصناعة� االتصاالت� بثورة� امل�سم�

للنجاح�والتفوق.
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�بمدينة�املكال�فعاليات�الدورة�التدر��ية�ا��اصة�بنظام�حوسبة�
ً
بدأت�مؤخرا

شؤون�الطالب�ومنصة�ال�شر�املدر����لسكولز�وك،�بتمو�ل�من�مؤسسة�العون�

للتنمية�وإشراف�مكتب�وزارة�ال��يبة�والتعليم��ساحل�حضرموت.

التعليمية� االلك��ونية� ل��دمات� "سكولز�وك"� شركة� تنفذها� ال��� الدورة�

�ستمر�ع���مدى�خمسة�أيام�بمشاركة�أخصائي�ن�ومدراء�١٥�مدرسة�من�مدارس�

التعليم�العام�بمدينة�املكال،�و���ا��لسة�االفتتاحية�ألعمال�الدورة�أكد�مدير�

دائرة�التدر�ب�والتأهيل�بمكتب�وزارة�ال��بية�با��افظة�أكد�ع���أهمية�إقامة�

والتطور� ا��ديث� العصر� ال���تواكب�متطلبات� النوعية� الدورات� مثل�هذه�

�املشارك�ن�االستفادة�من�الدورة�وعكسها����الواقع�العم���
ً
االلك��و�ي،�حاثا

�إ���أن�هذه�الدورة����االنطالقة�االو���لر�ط�مدارس�
ً
بإتقان�وسرعة،�مش��ا

ا��افظة�بمنظومة�شبكة�واحدة�بما�ف��ا�املدير�ات�ا��اورة�والنائية،�واالنتقال�

من�مرحلة�ا��انب�التقليدي�إ���اإللك��و�ي،�مما�س�سهل�الكث���من�الوقت�ع���

العون� مؤسسة� بدور� �
ً
مشيدا الدرجات،� وتوز�ع� رصد� ��� املدرسية� اإلدارات�

للتنمية�ودعمها���ال�التعليم�و���شر�ك�فاعل�مع�مكتب�ال��يبة����تنفيذ�

بمدراس� التعليم� جودة� وتحس�ن� الهادفة� التعليمية� ال��امج� من� العديد�

حضرموت.

من أخبار العون

حوسبة شؤون الطالب ومنصة النشر المدرسي في دروة تدريبية بالمكال

من�جهتھ�اعت���رئ�س�قسم�التخطيط�والتطو�ر�القائم�بأعمال�رئ�س�قسم�ال��امج�

والتطو�ر�واملشار�ع�بمؤسسة�العون�للتنمية�ها�ي�سالم�باوز�ر�أن�نجاح�ال��نامج�

سوف�ي�يح�للمؤسسة�توسيع�دائرة�ال��نامج�ل�شمل�مناطق�ومدارس����ا��افظة،�

�ع���أن�املؤسسة�س�تا�ع�حركة�ال��نامج�ومدى�نجاحھ�والتفاعل����هذا�
ً
مؤكدا

�إ���أن�ال��نامج�يأ�ي����رأس�املثلث�الذي�وضعتھ�املؤسسة�من�خالل�
ً
االطار،�منوها

عدة�برامج،����"قيم������مدرس��"�و"مدرس���أجمل"،�وأو���أخصا�ي�التعليم�

العام�بمؤسسة�العون�للتنمية�سالم�ع���حمدة�أن�املؤسسة��عد�مرحلة�التدر�ب�

�إ���أن�الهدف�من�
ً
ستقوم�بتجه���ودعم�املدارس�باألجهزة�والطا�عات�ا��ديثة،�الفتا

ال��نامج�توف���الوقت�للمدير�واملعلم�والطالب�من�خالل�منصة�ال�شر����ا��صول�

�إ���أن�ال��نامج�سيوفر�الكث���من�الوقت�عند�املعلم�
ً
ع���معلومات��املة،�مش��ا

����
ً
و�ستغل�ذلك����غرس�القيم�الن�يلة�وا��ضار�ة�للطالب�ال������موجودة�أصال

املنا���وتوج��ها�بالطر�قة�ال��يحة�وتحر�كها����صا���الطالب�و�ما��ساهم����

خدمتھ�لبلده.

وكشف�مدير�شركة�"سكولز�وك"�ل��دمات�االلك��ونية�التعليمية�عبدالباسط�

بخضر�إ���أن�ال��نامج�سيحدد�املش�لة�عند�املدرس�أو�الطالب�أو�االمتحان�والعمل�

ع���حلها����وقت�مبكر�واستكشاف�م�ان�ا��لل�والعمل�معا��تھ،�وشكر�مدير�

مدرسة�١٤�أكتو�ر�سعيد�أحمد�العماري�����لمة�لھ�نيابة�عن�املشارك�ن�واملشار�ات�

بالدورة�مؤسسة�العون�للتنمية�ع���إقام��ا�مثل�هذه�الدورات�ال�����تم�با��انب�

اإللك��و�ي�مما��ساعد�االدارات�املدرسية�ع���سرعة�إنجاز�ورصد�الدرجات����وقت�

مك���وقيا���.
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التوقيع على عقود تنفيذ المرحلة األولى للتأهيل االستراتيجي
لمشروع مياه مدينة الهجرين التاريخية بدوعن

وقع�بمقر�مؤسسة�العون�للتنمية�الواقع�بأبراج�بن�محفوظ�

للتأهيل� األو��� املرحلة� تنفيذ� عقود� ع��� املكال� بمدينة�

االس��اتي���ملشروع�مياه�مدينة�ال��ر�ن�التار�خية�بمدير�ة�

العون� مؤسسة� وتمو�ل� بدعم� حضرموت� محافظة� دوعن،�

للتنمية.

حيث�أجر�ت�مراسم�توقيع�العقود�مع�الشركت�ن�الفائزت�ن�

املاء� ��� مشروع� و��� التأهيل� من� األو��� املرحلة� ب�نفيذ�

حضرموت� أسواق� شركة� بھ� وفازت� الشمسية� بالطاقة�

املركز�ة�ل��ضار�والفواكھ،�البالغة��لفتھ�اإلجمالية�مليون�

و(١٩٧)�ألف�و(١٧٠)�ر�ال�سعودي،�ومناقصة�مشروع�بناء�

خزان�أر����سعة�(٦٠٠)�م���مكعب�وتنفيذ�خطوط�االرسال�

يم��،� ر�ال� ألف� و(١١١)� مليون� �(١٢٣) بت�لفة� الرئ�سية�

وفازت�بھ�"هاجكو"�للمقاوالت�والتجارة�وقعها�عن�مؤسسة�

العون�للتنمية�املدير�التنفيذي�عبدالاله�عبدالقادر�بن�عثمان�

محمد� عمر� الشركة� مدير� حضرموت� أسواق� شركة� وعن�

أحمد� خالد� والتجارة� للمقاوالت� "هاجكو"� وعن� ا�������

سالم�باحداد.

عبدالاله� للتنمية� العون� ملؤسسة� التنفيذي� املدير� وأكد�

مت�امل� مشروع� لد��ا� املؤسسة� أن� عثمان� بن� عبدالقادر�

��دف�إ���تطو�ر�مشروع�مياه�ال��ر�ن�الذي�أسسھ�املغفور�

لھ�بإذن�هللا�الشيخ�سالم�بن�أحمد�بن�محفوظ،�وواصل�من�

�عده�أبناءه�دعمهم�لهذا�املشروع�الذي��ستفيد�منھ�أك���من�

١٠�الف��سمة�من�أبناء�مدينة�ال��ر�ن�التار�خية�وضواح��ا،�

�ا��هت�ن�املنفذت�ن�للمشروع�ن�ال���تقع����منطقة�االمتياز�لل��ر�ن�ع���مضاعفة�ا��هود�وا��ودة����العمل�واالل��ام�
ً
داعيا

�إ���أن�هذه�املرحلة�تندرج�ضمن�برنامج�وحزمة�من�ال��امج�الهادفة�لتأهيل�
ً
بالشروط�واملواصفات�ال������العقد،�منوها

الب�ية�التحية�و�ادر�وموظفي�مشروع�مياه�ال��ر�ن.

حضر�التوقيع�رئ�س�قسم�التخطيط�والتطو�ر�بمؤسسة�العون�ها�ي�باوز�ر�وأخصا�ي�املشار�ع�باملؤسسة�املهندس�إبراهيم�

خان.
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ما����تكنولوجيا�التعليم؟
�افة� ��� أصبحت� ح��� �

ً
واسعا �

ً
ان�شارا التكنولوجيا� ان�شرت�

وز�ادة� استخدامها� عن� ننفك� ال� و��نا� اليومية� حياتنا� مجاالت�

،�لدرجة�أن�البعض�من�األفراد�ال��ستطيعون�
ً
االعتماد�عل��ا�يوميا

االستغناء�ع��ا����حيا��م.

ال�ننكر�بأن�التكنولوجيا�لها�إيجابيات�عدة��عود�علينا�بفوائد�

اليومية،� أعمالنا� �افة� ��� وا��هد� الوقت� اختصار� مثل� جمة�

ورفع� �
ً
مثال املكت�ية� أعمالنا� ��� اإلنتاجية� ورفع� وقتنا� استغالل�

املستوى�الفكري�والثقا���للبعض�واالنفتاح�ع���العالم�وغ��ها�

الكث���الكث��،�لدرجة�أننا�ال��ستطيع�إحصاء��افة�فوائدها،�ومن�

هذا�املنطلق�االيجا�ي�للتكنولوجيا�تم�استخدامها�واستغاللها����

املنظومة�التعليمية�����افة�البلدان،�فأصبح�التعليم�ال��ع��ف�

املعلومات� من� الهائل� للكم� �
ً
ونظرا زمانية،� وال� جغرافية� بحدود�

ا��زنة�واملتاحة�ل��ميع،�أصبحت�تكنولوجيا�التعليم�ال�مفر�م��ا،�

بحيث�أنك�أصبحت��ستخدمها�وأنت�ال��علم،�فع���س�يل�املثال�

ال�ا��صر،�إن�أردت�معرفة����ء�جديد�سمعت�عنھ�بالصدفة،�أو�

أردت�القيام��عمل�مع�ن�لم��عرفھ�من�قبل�ول�س�لديك�أد�ى�فكرة�

عنھ�وكيفية�عملھ،�فإنك��سهولة��ستخدم�هاتفك�الذ�ي�أو�جهاز�

االن��نت� شبكة� إ��� للوصول� االلك��ونية� األلواح� أو� الكمبيوتر�

وتبحث�عنھ،�فتطلع�وتتعلم�ومن�املمكن�أن�تتطبق��سهولة�تامة.

�ال�تقتصر�ع���األطفال�والصغار�بالسن�
ً
تكنولوجيا�التعليم�فعليا

من� ذلك� مالحظة� و�مكن� البعض،� لدى� عليھ� متعارف� هو� كما�

لتعليم� أهميتھ� عن� �غفل� أن� يجب� فال� السابق؛� مثالنا� خالل�

املث��� الطرق� لتعليمهم� الصغر� منذ� مداركهم� وتوسيع� األطفال�

الستخدامھ����عملية�التعلم�وال��فيھ�كذلك،�ضمن�معاي���محددة�

يتم�تحديدها�من�قبل�ا��هة�ال���تقوم��عملية�التعليم،�وقد�تم�

املدارس� ��� التعليمية� املساقات� ��� التعليم� تكنولوجيا� إدراج�

خالل� من� لطال��ا� بتقديمھ� تقوم� مدارس� فهنالك� وا��امعات،�

مخت��ات�التعليم����مساقات�معينة�غ���مساقات�الكمبيوتر�ح���

وهنالك� ف��ا،� محصورة� ل�ست� التكنولوجيا� بأن� الطالب� �علم�

مدارس�معينة�قامت�باالستغناء�عن�الكتب�واس�بدالها�بألواح�

فاس�بدلت� الالزمة،� والتمار�ن� املساقات� �افة� عل��ا� إلك��ونية�

الكتب�الكث��ة�بجهاز�واحد��سهل�ع���الطالب�أخذه�معهم�أينما�

ذهبوا،�وأشارت�الدراسات����هذه�املدارس�إ���أن�هذه�الفكرة�قد�

تكنولوجيا� فسبل� ب��اعة،� �ستخدمو��ا� وأصبحوا� لهم� راقت�

ف��ا� العلمي� الزخم� أن� كما� ��صرها� مجال� وال� عديدة� التعليم�

�و���ش���ا��االت،�وال�شر�ة����مختلف�البقاع�ال�غ���
ً
واسع�جدا

لها�عن�التعليم�و�نفس�الوقت�ال�غ���عن�التكنولوجيا����ا��ياة،�

ولذلك�أصبح�مفهوم�تكنولوجيا�التعليم�مستخدم�من�قبلنا�ح���

�بحياتنا.
ً
وإن�لم�نكن��علم�بمفهومھ�ا��قيقي،�فنحن�نطبقھ�فعليا

التكنولوجيا�وتطورها:
رت��ش�ٍل�كب���

ّ
التكنولوجيا����أواخر�القرن�العشر�ن�ظهرت�وأث

طرق� ها�
ّ
محل ت�

ّ
وحل القديمة� بعة�

ّ
املت والوسائل� التعليم� ع���

تكنولوجية�جديدة�ساعدت�الطالب�للوصول�إ���املعلومة�ب�ل�

سهولة،�فجميع�املؤسسات�التعليمية�بنوع��ا�ا��كومي�وا��اص�

ع��� الطالب� ملساعدة� فّعالة� �عليم� وسائل� توف��� ع��� ت�سابق�

ر�لھ�القدرة�ع���اإلبداع�والتمّ��،�ومن�هذه�األساليب�
ّ
م�وتوف

ّ
التعل

(جهاز� اآل��� ا��اسب� ا��ا��:� الوقت� ��� املستخدمة� ا��ديثة�

وسائل� �،(CD's) املضغوطة� التعليمية� األقراص� الكمبيوتر)،�

التعليم�البصر�ة�والسمعية�مثل�(التلفاز،�والفيديو،�وغ��ها)،�

اإلن��نت�وهو�رائد�املعرفة�ومن�أحد�أهم�الوسائل�التعليمية����

الوقت�ا��ا��.

و�عرف�تكنولوجيا�التعليم�بأ��ا�طر�قة�أو�عملية�مت�املة��ش��ك�

إدخال� خاللها� من� يتم� وتطبيقات� وأف�ار� تر�و�ة� نظر�ات� ف��ا�

��� الوسائل� هذه� تتوافق� بحيث� م،�
ّ
التعل ��� تكنولوجيا� وسائل�

تطو�ر�و�سهيل�عملّية�التعليم�وإيجاد�حلول�جيدة�ومفيدة��َ�ّل�

التعليم� ��� التكنولوجيا� واستخدام� التعليم،� مشا�ل� جميع�

أن� حيث� للمعلم،� ا��قيقي� املرشد� ��� أصبحت� األ�اديمي�

ب�ّل� للطالب� العلمية� املادة� يوجھ� أن� اآلن� املعلم� باستطاعة�

سهولة،�فالقدرة�ع����غي���ش�ل�املعلومة�من�خالل�ا��تو�ات�

توجيھ� �سهولة� املعلم� أمكنت� عم��� كتطبيق� عرضها� وإم�انية�

مشاركة� ع��� والقدرة� وفهمها،� ال��يحة� للمعلومة� الطالب�

املعلومة�واأل�شطة�التعليمية��عت���الكمبيوتر����الوقت�ا��ا���

محط�أنظار�الطالب،�فأصبح�باإلم�ان�مشاركة�املعلومة�من�خالل�

��� و�التا��� االجتما��،� التواصل� وسائل� أو� األ�اديمّية� موقع�

طر�قة�تفاعلية�ملشاركة�املعرفة�والعلم�ب�ن�الطالب�عن��عد.

أما�مشاهدة�الدروس�وا��اضرات�فقد�أصبح�باإلم�ان����يل�

ا��اضرات�وت��يلها�ع���اإلن��نت�ليقوم�الطالب�بمشاهد��ا�مرة�

أن� يمكن� الدرس� فهم� الطالب� �ستطع� لم� إذا� و�التا��� أخرى،�

�شاهدها�مّرة�أخرى،�فهذا�األمر�ساعد�الكث���من�الطالب�ع���فهم�

لھ،� بال�سبة� التعليمية� املصادر� من� كمصدر� وحفظها� املعلومة�

لتقديم� حاجة� هناك� �عد� لم� فإنھ� االمتحانات� تقديم� وعن�

من� االمتحانات� تقديم� باإلم�ان� فاآلن� الورق،� ع��� االمتحانات�

اإلجابات� من� التأكد� الطالب� ع��� �سّهل� ف��� اإلن��نت،� خالل�

�توف���الوقت�ع���املعلم�وا��هد�الذي�
ً
وسهولة�ت��يحها�وأيضا

يبذلھ�لوضع�العالمات،�كما�أن�استخدام�التكنولوجيا����التعليم�

�حيث�ال�يخلو�مجال�من�مجاالت�التعليم�من�
ً
الذا�ي�أصبح�مهما

والطب،� (الهندسة،� مثل� التعليمية� التكنولوجيا� وسائل�

والفضاء،�والزراعة،�والدفاع،�وعلوم�العصر�ا��ديثة�ا��تلفة)�
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�ع���التعليم�م��ا:�أصبحت�
ً
رت��ش�ٍل�كب���ولها�أهمية�أيضا

ّ
فقد�أث

�
ً
التكنولوجيات����املرشد�ا��قيقي�للطالب،�فقد��انت�قديما

هناك�الكتب�و�وجد�مكتبة�فيبحث�الطالب�عن�الكتاب�الذي�

ير�ده�للوصول�إ���املعلومة،�ولكن����الوقت�ا��ا���يمكن�للطالب�

عن�طر�ق�اإلن��نت�أن�يصل�إ���املوضوع�الذي�ير�ده�من�خالل�

الكتاب� تحميل� و�ستطيع� �،google وأشهرها� البحث� مواقع�

�من�القراَءة�
ً
اإللك��و�ي�أو�مشاهدة�الفيديوهات�التعليمية،�فبدال

عن�طر�ق�الكتاب�يمكن�قراءة�الكتاب�عن�طر�ق�ا��هاز�وهذا�األمر�

غ���ال��ص�عن�الكتب�ولكن�اختلفت�الطر�قة�
َ
ال��ع���أن��ست

وسهولة�الوصول�إ���املعلومة.

كذلك�فالقدرة�ع���إخفاء�املصادر�التعليمية�أصبحت�ممكنة،�

فهناك�مصادر�كب��ة�ع���شبكة�اإلن��نت�فقط�يحتاج�الطالب�أن�

م�م��ا،�وقمة�اإلبداع�والتم���هو�أن�
ّ
يبحث�عن�هذه�املصادر�و�تعل

�عرف�الطالب�كيف�يخفي�مصادره�و���القاعدة�األو���ل�ي�يكون�

الطالب�نا��،�فع���س�يل�املثال�طالب�حاسوب�يمكن�أن�يجد�

�
ً
وأيضا التعليمية� اإللك��ونية� املواقع� ع��� املصادر� من� الكث���

فيديوهات�يمكن�من�خاللها�أن�يتعلم�ال��مجة�ال�����واها�و�صبح�

فاألمر� األخرى،� التخصصات� من� والكث��� ا��ال� هذا� ��� مبدع�

متوقف�ع���البحث�عن�املصادر،�ووفرت�التكنولوجيا�هذه�امل��ة�

الرا�عة.

إ���جانب�ذلك�تمك�ن�قدرات�اإلبداع�للطالب،�حيث�أن�تطور�

التكنولوجيا�ووجود�مصادر��عليمية�مختلفة،�مثل:�جهاز�العرض�

واملنتديات،� اإلن��نت،� ع��� التعليمية� واملواقع� �،Data show

والتواصل�االجتما�ّ�،�والكتب�واملقاالت،�وغ��ها،�وفرت�للطالب�

القدرة�ع���اإلبداع�والتمّ��،�وتطو�ر�القدرات�الذاتية،�والبحث�

عن�مصادر��عليمية،�يتعلم�من�خاللها�الطالب�سواء��ان�هذا�

األمر����ا��امعات�أو�التعليم�الذا�ي،�ولكن�التكنولوجيا�سالح�ذو�

حدين�إما�أن��ستخدم�للتطو�ر�والتعليم�أو�لضياع�وقت�الطالب�

أن� العلم� لطلب� �س��� الذي� الطالب� يحذر� أن� فيجب� و�ش�تھ�

يوجھ�وقتھ�وتفك��ه�ع���التطور�واإلبداع�وز�ادة�املعرفة.

التعليم�التكنولو��:
التعليم�التكنولو�ّ��هو�أحد�الوسائل�التعليمية�ا��ديثة،�يتم���

ا��ديثة� التقنية� والوسائل� التكنولوجية� الوسائل� باستخدامھ�

جهد� بأقل� للمتلقي� املعلومة� وصول� إ��� ��دف� أنواعها،� ب�افة�

ممكن�وأقصر�وقت،�و�ستخدم�فيھ�شب�ات�اإلن��نت،�وا��اسب�

اآل��،�والوسائط�املتعددة�من�فيديو،�وصورة،�وصوت،�و�مكن�

م�من�تقييم�الطالب��ش�ل�فوري�عن�
ّ
هذا�النوع�من�التعليم�املعل

طر�ق�عدد�من�النقاشات�واالختبارات�واالست�يانات.

و�عد�التعليم�اإللك��و�ي�من�أن���العمليات�ال����ساهم��ش�ل�

كب������سهولة�وت�س���تلقي�املعلومة،�لتعدد�مجاال��ا،�وقد�ساهم�

��� كب��� �ش�ل� العلمية� ا��ركة� دعم� ��� التكنلوجيا� استخدام�

املدارس�وا��امعات،�وعملت�ع������يع�الطالب�ع���اإلبداع�

الذه���وا��ر�ي،�وعملت�ع���كسر�روت�ن�ا��صص�التقليدي.

بحاجة� النوع� وهذا� م��امن� �عليم� اإللك��و�ي� التعليم� وأنواع�

لوجود�املعلم�والطالب����نفس�الوقت،�حيث�يلتقيان�ع���شبكة�

اإلن��نت����الوقت�ذاتھ،�و�تم���هذا�النوع�بأن�الطالب�يحصل�ع���

معلومات�مباشرة،�وإجابات�سر�عة�عن�أّي�استفسار�أو�سؤال،�

وهناك��عليم�غ���م��امن�ال�يحتاج�هذا�النوع�من�التعليم�لوجود�

�إ���جنب�مع�الطالب����الوقت�ذاتھ،�حيث��ستطيع�
ً
املعلم�جنبا

الطالب�ا��صول�ع���املعلومة�امل�شودة����أي�وقت،�وهذا�من�

سمات�هذا�النوع�من�التعليم،�ولكن�يؤخذ�ع���هذا�النوع�بأن�

الطالب�ال�يجد�اإلجابة�املباشرة�عن��عض�استفساراتھ،�وأهمية�

واملتعلم،� الطالب� ب�ن� التواصل� سهولة� اإللك��و�ي� التعليم�

والطالب�فيما�بي��م،�وذلك�عن�طر�ق�ال��يد�اإللك��و�ي�وغرف�

وسهولة� عام،� �ش�ٍل� االجتما�ّ�� التواصل� وتطبيقات� الدردشة�

النقاش�وطرح�وجهات�النظر�ع���اختالفها،�من�خالل�التعليق�ع���

ز�
ّ

يحف األمر� وهذا� واملدونات،� املنتديات� ��� املطروحة� املواضيع�

الطالب�و�جعلھ�أك���جرأة����طرح�أف�اره�ا��تلفة،�والتعب���عن�

رأيھ��ش�ل�وا��،�كذلك�سهولة�الوصول�إ���املعلم�����ّل�وقت�

و�أسرع�وقت�وأقل�جهد،�ح���لو��ان�خارج�ساعات�العمل،�عن�

طر�ق�مواقع�التواصل�وال��يد�اإللك��و�ي.

�سهولة�تلقي�طرق�وأساليب�مختلفة�مالئمة�للمعلم����مجال�
ً
أيضا

التعليم،�فم��م�من�يفضل�الطرق�املرئية�أو�املسموعة�أو�املقروءة،�

املنا��� ع��� العثور� وسهولة� العملية،� الطرق� يفضل� و�عضهم�

الدراسية�و���أي�وقت�وع���مدار�األسبوع،�حيث��ستطيع�الطالب�

��� �ان� سواء� يالئمھ� الذي� الوقت� ��� معلوماتھ� ع��� ا��صول�

الصباح�أو�املساء،�أما�العراقيل�ال���تواجھ�التعليم�اإللك��و�ي�

اختالفها،� ع��� اإللك��ونية� األجهزة� توفر� إ��� امل��ايدة� وا��اجة�

�ش�ل� االتصال� عملية� لت�س��� اإلن��نت� شب�ات� ر�
ّ
توف وعدم�

مستمر،�كذلك�عدم�توفر�برامج��عليمية�داعمة�للغة�العر�ية،�

وجهل�عدد�من�املعلم�ن�والطلبة،�وعدم�مقدر��م�ع���استخدام�

تلك�الوسائل،�وا��اجة�امل��ة�لوجود�فني�ن�وخ��اء�ومطور�ن�

ومدر��ن�إلك��وني�ن�للعمل�إدارة�وتنظيم�هذا�النوع�من�التعليم�

والت�لفة�ع���اختالفها.

من� الكث��� ��� الطالب� ان�باه� صرف� ع��� الوسائل� هذه� و�عمل�

األحيان،�هذا�باإلضافة�إ���أن�هذا�النوع�من�التعليم�قد�ساهم����

وطرق� اإلن��نت،� شب�ات� ع��� املتوفرة� غ��� الكتب� قراءة� ��رة�

مواجهة�معوقات�وسلبيات�التعليم�اإللك��و�ي�يجب�توفر�الو���

لدى�املعلم�والطالب����الوقت�ذاتھ�ألهمية�هذا�النوع�من�التعليم،�

وتوف���األجهزة�وشب�ات�اإلن��نت����الفصول�الدراسية،�إ���جانب�

إعطاء�دورات�مستمرة�للمعلم�ن�ملواكبة�التطّورات�ال���تحدث����

مجال�اإللك��ونيات�واإلن��نت،�ل�سهل�عل��م�القيام��عملهم�ع���

أكمل�وجھ.
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نمذجة التعليم
رؤية مستقبلية وخطوات جادة لتحقيقها
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"نمذجة�التعليم"..�وللعون�نص�ب�ف��ا
عد�اليمن�إحدى�الدول�العر�ية�ذات�الكثافة�الس�انية�العالية،�حيث�سعت�حكوم��ا�إ���توف���التعليم�ومنحھ�للمواطن�رغم�قلة�اإلم�انات�

ُ
�

وصعو�ة�الظروف�����عض�املناطق،�كما��عت���العملية�التعليمية����اليمن�قديمة�بال�سبة�إ����عض�الدول�العر�ية�األخرى،�إال�أ��ا�لألسف�

لم�ترتق��عد�إ���مصاف�تلك�الدول����نمذجة�التعليم�وجودتھ.

وقد��شأت�األنظمة�التعليمية����اليمن����ست�نيات�القرن�العشر�ن،�و�عد�العام�١٩٩٠م�أصبحت�العملية�التعليمية��ش�ل�عام����اليمن�

يتم�اإلشراف�عل��ا�عن�طر�ق�ثالث�وزارات،����(وزارة�ال��بية�والتعليم)�ومهم��ا�اإلشراف�ع���التعليم�العام�بنوعيھ�ا��كومي�وا��اص،�

(وزارة�التعليم�الف���والتدر�ب�امل��)�و�شرف�بدورها�ع���التعليم�الف���والتدر�ب�امل���الصنا���والزرا���والتجاري�والصنا���التق��،�أما�

ا��هة�الثالثة����(وزارة�التعليم�العا��)�ال����شرف�ع���التعليم�ا��ام���بنوعيھ�ا��كومي�وا��اص،�باإلضافة�إ���مراكز�البحوث�

والدراسات.

التعليم�وواقعھ����اليمن:
اليمن� ع��� املتعاقبة� واالجتماعية� السياسية� للظروف� �

ً
ونظرا

�ع���
ً
،�مما�ا�عكس�سلبا

ً
�كب��ا

ً
تأثرت�العملية�التعليمية�ف��ا�تأثرا

املرافق�التعليمية�من�جهة����نقصها�مقابل�ازدياد�عدد�الس�ان،�

املدارس� من� �
ً
خصوصا التعليمية� ا��رجات� ضعف� �

ً
وأيضا

�
ً
�ضعيفا

ً
األساسية�والثانو�ة،�وهو�األمر�الذي�خلق�فيما��عد��ادرا

العم��،� والتدر�ب� والتأهيل� العلمي� ا��زون� حيث� من� �
ً
�س�يا

ولتقليل�هذه�املش�لة�ال���استفحلت��ش�ل�عام����أرجاء�اليمن�

ا��هات� من� الكث��� جانب� إ��� التعليمية� املرافق� �عض� سعت�

واملؤسسات�إ���إيجاد�حلول�ممكنة�ل��روج�من�هذا�الداء.

من� الكث��� أو����ا� كما� ���ء،� اليمن� ��� التعليم� واقع� وُ�عت���

القليلة� األعوام� خالل� ا��تمعية� والدراسات� االستطالعات�

املاضية،�حيث�كشفت�إحدى�الدراسات�أن��سبة�األمية�القرائية�

تبلغ�حوا���(٧٠٪)����األر�اف�الذين��ش�لون�(٧١٪)�من�مجمل�

الس�ان،�وتصل����املدن�إ���(٣٨٪)،�وهناك�(٤٥٪)�من�املعلم�ن�ال�

يحملون�ح���الشهادة�الثانو�ة،�و(١٨٪)�م��م�بمؤهل�ثانوي،�ب�نما�

(١٣,٨٪)�فقط�حاصلون�ع���شهادة�جامعية�من�امللتحق�ن��سلك�

التعليم��ش�ل�عام����عموم�أرجاء�اليمن.

"ال���ء"� بـ� يوصف� ومازال� وصف� الذي� الوضع� هذا� والن�شال�

بال�سبة�للعملية�التعليمية����اليمن،�وافق�البنك�الدو������شهر�

أغسطس�من�العام�٢٠٠٠م�ع���برنامج���دف�إ���تطو�ر�التعليم�

التعليم� توسيع� ل��نامج� وتوسعة� متا�عة� �ان� الذي� األسا����

األسا���،�وقد�جرى�تنفيذه�بالتعاون�مع�وزارة�التنمية�الدولية�

ال��يطانية�وهولندا�منذ�شهر�يونيو�من�العام�٢٠٠٤م.

املدارس� إ�شاء� األسا���"� التعليم� تطو�ر� "مشروع� و�تضمن�

لها� التا�عة� املياه� ودورات� �(١-٩ (الصفوف� تأهيلها� وإعادة�

وا��ت��ات،� واألسوار،� الشرب،� ومياه� األيدي،� غسل� وأحواض�

للصفوف� الكيماو�ة)� املواد� (وم��ا� ا��ت��ات� معدات� وشراء�

�ل� ��� ا��طط� تنفيذ� إ��� املشروع� هذا� ��دف� كما� �،(١-٩)

ا��افظات،

�إال�أن�تنفيذ�اس��اتيجية�تطو�ر�التعليم�األسا����ترتكز�ع���أر�ع�

محافظات�معينة،�وقد�بلغ���م�هذا�املشروع�املش��ك�(مشروع�

التعليم�األسا���)�١٢٠�مليون�دوالر�أمر��ي،�وهو�محور� تطو�ر�

اس��اتيجية�تطو�ر�التعليم�األسا���،�و���شهر�نوفم���من�العام�

�EKN�ع�ا��لس�السو�دي�لضمان�ائتمانات�التصدير
ّ
٢٠٠٦م،�وق

اس�ئما�ي� صندوق� اتفاق� ال��يطانية� الدولية� التنمية� ووزارة�

ملساندة� الفنية� املساعدة� هذه� تقديم� وتم� الفنية،� للمساعدة�

عمليات�مشروع�تطو�ر�التعليم�األسا����مثل�مشروعات�اإلعداد�

الثا�ي� الثانوي�للفتيات�وإعداد�مشروع�التدر�ب�امل��� للتعليم�

الذي�بدأه�البنك�الدو��.

و��ذه�ا��طوات�وغ��ها�من�ا��طوات�األخرى�الساعية�إ���ر���

وأساليب� بطرق� مستواها� ورفع� اليمن� ��� التعليمية� العملية�

تحّسن�فيما��عد�من�مخرجا��ا�تكون�قد�أطلقت�مبادرة�هامة،�

�ما����تحس�ن�العملية�التعليمية����اليمن.
ً
ساعدت�نوعا
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أهمية�نمذجة�التعليم:
قبل�أن�نبحر�����عر�ف�مصط���"نمذجة�التعليم"��ستطلع�واياكم�

�النظام�اإلداري�العام�للعملية�التعليمية����اليمن،�حيث�تدير�
ً
أوال

عدة�وزارات�النظام�التعليمي�ع���مختلف�املستو�ات�كما�ذكر�

العام� التعليم� و�خضع� املوضوع،� هذا� بداية� ��� �
ً
سابقا ذلك�

وال�ليات� امل��� التدر�ب� معاهد� أما� التعليم،� وزارة� إلشراف�

ا��امعية�املتوسطة�فتديرها�وزارة�التعليم�الف���والتدر�ب�امل��،�

والبحث� العا��� التعليم� وزارة� لتنظيم� العا��� التعليم� و�خضع�

�قطاع�خاص�صغ���بلغ�نص�بھ�(٢٪)�من�
ً
العلمي،�و�وجد�أيضا

التعليم�األسا����والثانوي،�و(١٥٪)�لاللتحاق�با��امعة����عام�

�EdStats �٢٠٠٨ �The World Bank ذلك� أو��� كما� ٢٠٠٥م�

.database

املستو�ات،� �ل� ع��� العام� التعليم� اليمنية� ا��كومة� وتدعم�

وتخصص�معظم�الز�ادة����اإلنفاق����قطاع�التعليم�ملرحلة�ما�

�عد�الثانوي،�وأدت�هذه�الز�ادة����اإلنفاق�إ���توسيع�ا��دمات�

التعليمية،�ومن�(٢٥٠)�ألف�طالب����عام�١٩٧٠م،�زاد�العدد�اآلن�

�عن�ذلك،�
ً
إ���نحو�(٤٫٣)�مليون�طالب����التعليم�األسا���،�وفضال

فإنھ�ب�ن�عامي�١٩٩٦�و٢٠٠٤م،�زادت�معدالت�االلتحاق�بالتعليم�

ع���املستوى�الثانوي�من�(٣٢٤)�ألف�إ���(٥٩٥)�ألف�طالب،�

وع���املستوى�ا��ام���من�(١٠٤)�آالف�طالب�إ���(٢٠١)�ألف.

إ���جانب�ذلك�أطلقت�ا��كومة�اليمنية�منذ�وقت�قر�ب�مبادرة�

لتحس�ن�االتصاالت�وت�سيق�السياسات�ب�ن�الوزارات�الثالث�من�

�
ً
أيضا ا��كومة� وسعت� للتعليم،� ت�امال� أك��� رؤ�ة� وضع� أجل�

�مع�
ً
بالتعاون�مع�حكومات�هولندا�وأملانيا�واململكة�املتحدة،�وأيضا

التنمية� ووزارة� الدو��،� البنك� مثل� املانح�ن� متعددة� منظمات�

لتحقيق� الدولية� للتنمية� الكندية� والو�الة� ال��يطانية� الدولية�

تحس�نات�ملموسة����نظام�التعليم�ع����افة�املستو�ات.

إن�نمذجة�السلوك�اإل�سا�ي�جاءت�من�نظر�ة�التعلم�بالنمذجة�

ال����ع���دراسة�السلوك�اإل�سا�ي�ومحا�اتھ�لتحقيق�النجاح,�

التعليم� ��� لدراسة�نموذج�نا��� جاءت� التعليم� وفكرة�نمذجة�

النجاح� مستوى� نفس� إ��� للوصول� وتقليده� محا�اتھ� ومحاولة�

��� اليابا�ي� النموذج� �عت��� املثال� س�يل� فع��� إليھ,� وصل� الذي�

التعليم�من�أفضل�النماذج�ال���أ��رت�العالم�بتطورها�و��تائجها�

ال���غ��ت�حياة�الشعب�اليابا�ي�بأكملھ�من�تحت�الصفر�ن�يجة�ملا�

�عرض�لھ�من�و�الت�مدمرة����ا��رب�العاملية�الثانية,�فتحول�

�
ً
,�ف�ان�حقا

ً
�واقتصادا

ً
بالتعليم�إ���شعب�من�أر���الشعوب�قيما

�نموذج�كور�ا�ا��نو�ية�الذي�
ً
نموذج�يقتدى�بھ,�وال�يقل�عنھ�نجاحا

موارده,� وقلة� لتخلفھ� ن�يجة� األمم� ذيل� ��� يقبع� بلد� من� حّولها�

��� �
ً
رائدا �

ً
نموذجا فأوجد� التعليم� إ��� � وإم�انياتھ� جهوده� فحّول�

التعليم�فأصبح��عد�ذلك��ينافس�أك���اقتصاديات�العالم,�ونموذج�

�تحتاج�إ���دراسة�وتحليل�وغ��ها�من�
ً
سنغافورة����التعليم�أيضا

النماذج�ال���تحتاج�إ���دراسة�وتحليل.

إننا�بحاجة�إ���دراسة�نموذج�نا������التعليم�وتحليل�مكوناتھ�

لنصل�إ���ما�وصلوا�إليھ,�نحتاج�ألن�ندرس�ونحلل��ل�محتوى�من�

�نحاكيھ�
ً
محتو�ات�التجارب�النا��ة����التعليم�ونجعلها�نموذجا

ونقلده�ونظيف�عليھ��عض�التحس�نات�لنتفوق�عليھ,�نحتاج�أن�

ندرس�الب�ئة�التعليمية�ب�ل�مكونا��ا�وتفاصيلها�وكيف�أصبحت�

منا��هم� طبيعة� ندرس� أن� نحتاج� نا��,� لتعليم� حاضنة� ب�ئة�

�ع����
ً
ونحللها,�وندرس�كيف�استطاعت�إخراج�جيل�منتج�حر�صا

بناء�وتطو�ر�وطنھ,�نحتاج�أن�ندرس�ونحلل�وسائلهم�التعليمية,�

وتقنيات�التعليم�لد��م,�والتكنولوجيا�ا��ديثة,�وكيف�استفادوا�

م��ا����خدمة�العملية�التعليمية,�وكيف�استطاعوا�من�خاللها�

إكساب�املهارات�وا����ات�للمتعلم�ن,�وال�ن�����املعلم�العنصر�

طبيعة� ندرس� أن� فنحتاج� التعليمية,� العملية� ��� األقوى� املؤثر�

املعلم�لد��م�وكيف�جعلوا�منھ�مر�ي�أجيال،�وكيف��عامل����تلك�

النماذج�النا��ة����التعليم,�وكيف�يتم�تأهليھ�وتطو�ره�باستمرار�

�مبدعة�منتجة�بقيم�عالية.
ً
ليب���عقوال

����التعليم�و�غوص����أسباب�
ً
�نا��ا

ً
نحتاج�أن�نحدد�نموذجا

بجد� �عمل� �
ً
نموذجا م��ا� لنصيغ� نجاحھ� وظروف� ومتعلقات�

�
ً
�نموذجيا

ً
لتقليده�ومحا�اتھ�والتفوق�عليھ,�لنحصل�ع����عليما

�ساهم����إخراج�جيل�بناء�و��ضة�وتطور�وتقدم�يحمل�ع���عاتقھ�

ال��وض�بمجتمعھ�ووطنھ�وأمتھ.

����عملية�تحس�ن�العملية�
ً
إذن�فإن��ل�الذي�ورد�يصب�أساسا

التعليمية�أو�ما��سمى�بـ�"نمذجة�التعليم"،�فنمذجة�التعليم�هو�

�إ���تحس�ن�العملية�التعليمية����أنحاء�
ً
مصط�����دف�أساسا

ا��افظات�اليمنية�من��عاون�مع�وزارة�ال��بية�والتعليم�بالبلد�

�افة� ع��� بالطالب� واالهتمام� للمعلم�ن� تأهيلية� برامج� وإعداد�

مستو�ا��م�األساسية�(١�–�٩)،�وكذا�االهتمام�بالب�ئة�ال����ع�ش�

ف��ا�عناصر�العملية�التعليمية�وخاصة�املدرسة�واملعلم�والطالب.
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"العون"..�وفكر��ا����نمذجة�التعليم:
�عليم� إيجاد� ��� م��ا� كمساهمة� للتنمية� العون� مؤسسة� سعت�

برنامج�� اعتماد� إ��� اليمنية� ا��مهور�ة� محافظات� ��� نموذ���

"نمذجة�التعليم"�العام�من�خالل�تدش�ن�مجموعة�من�املشار�ع�

ال����ساهم����تطو�ر�العملية�التعليمية�مس��دفة�أر�ان�العملية�

التعليمية�من�رأس�الهرم����العملية�التعليمية�إ���املعلم�والطالب�

إنتاج� ع��� �ساعد� إيجا�ي� �عليمي� جو� ��لق� املدرسية� والب�ئة�

الفعالة� با����ات� املتعلم�ن� و�زود� أفضل،� �ش�ل� املعرف�

للمساهمة����إخراج�جيل�منتج�ومدرك�للمهمة�ال���سيقوم���ا�

أفضل،� �ش�ل� وطنھ� تجاه� بمسؤولياتھ� ال��وض� ��� واملتمثلة�

وتت��ص�أبجديات�هذا�ال��نامج����اآل�ي:

م�� �٢٠١٦ العام� هذا� خالل� تدشي��ا� تم� ال��� املشار�ع� من� �:
ً
أوال

�س��دف� والذي� املدرسية� اإلدارة� ��� امل��� الدبلوم� مشروع�

االدارات�املدرسية�من�خالل�مجموعة�من�الدورات�ال����ساهم����

�من�خالل�تنمية�مداركھ���موعة�من�املهارات�
ً
تطو�ر�املدير�إدار�ا

اإلدار�ة�والقيادية,�من�خالل��تزو�د�املدير�بمفاهيم�أساسية����

اإلدارة�وأساليب�القيادة�للمدرسة�ب�ل�مكونا��ا�لتطو�ر�العملية�

التعليمية�ف��ا�بجودة�عالية،�عن�طر�ق�خطط�سنو�ة�مدروسة�

إ��� للوصول� بأول� أوال� العمل� لتقييم� وفّعال� مستمر� و�إشراف�

أفضل�النتائج,�و�مشاركة�مجتمعية�فّعالة.

املعلم� بمشروع� اس��دافھ� تم� فقد� باملعلم� يتعلق� ما� وأما� �:
ً
ثانيا

ا����ف�الذي�ركز�ع���تطو�ر�املعلم����محور�ن�أساسي�ن�هما:

١.�تمثل�ا��ور�األول����تطو�ر�القدرات�الذاتية�للمعلم�من�خالل�

بناء�الثقة�بالنفس�وتأكيد�الذات���لق�تنمية�مستدامة�للمعلم،�

�ستطيع�من�خاللها�تكو�ن�قناعات�إيجابية��ساعده�ع���االتصال�

الفّعال�بالب�ئة�املدرسية�ا��يطة�بھ�مع�اإلدراك�ال�امل�ألهمية�

ع��� النتائج� أفضل� لتحقيق� منھ،� االستفادة� وضرورة� الوقت�

املستوى�ال������ال����ع�ن�املعلم�ع���أداء�املهمة�امللقاة�ع���

عاتقھ����أكمل�وجھ�وأحسن�صورة.

٢.�أما�ا��ور�الثا�ي�فقد�ركز�ع���بناء�القدرات�العلمية�واملهنية،�

من� يتمكن� ال��� لھ،� ا��ديثة� لألدوار� املعلم� إدراك� ��� واملتمثلة�

فّعالة� خطط� لرسم� فّعال� �ش�ل� ا��توى� تحليل� من� خاللها�

حديثة� وتكنولوجية� �عليمية� بوسائل� تنفيذها� ع��� �
ً
مستعينا

و�أساليب��عليمية��علمية،�تخاطب�املتعلم�ن�بجميع�مستو�ا��م,�

وإعداد� الصفية,� اإلدارة� ��� بمهارات� املعلم�ن� تزو�د� يتم� كما�

االختبارات,�وأساليب�التقو�م.

:�مشروع�املدرسة�االلك��ونية�الذي���دف�إ���توف���الوقت�
ً
ثالثا

الك��و�ي� نظام� خالل� من� واملعلم�ن� املدرسية� لإلدارات� وا��هد�

النظام� ع��� للتغلب� الطالب� شؤن� جميع� حوسبة� ع��� �عمل�

اليدوي�املعمول�بھ����املدارس,�مما��ساهم����تفعيل�األ�شطة�

�من�الوقت�وا��هد�للمعلم�
ً
الصفية�والالصفية�ن�يجة�لتوف���مز�دا

الناتج�عن�استخدام�نظام�إدارة�الطالب��ور�ط�املدارس�بمنصة�

تفاعل� ع��� س�نعكس� مما� � "سكولز�وك"� االلك��ونية� ال�شر�

الطالب�ونوعية�األ�شطة�املنفذة����املدارس،�األمر�الذي�سيؤدي�

إ���ظهور�نتائج�إيجابية�ع���املدرسة�إدارة�ومعلم�ن�وطالب.

:�مشروع�"قيم������مدرس��"،�وهو�مشروع�قيمي���دف�إ���
ً
را�عا

مستواهم� تجاه� الطالب� لدى� باملسؤولية� الشعور� مستوى� رفع�

التعليمي�و�عزز�انتما��م�للب�ئة�التعليمية�والب�ئة�ا��يطة�لها،�

��لق�جو��عليمي�عام����منطقة�املدرسة�من�خالل�تنمية�قيم�

االنتماء�تجاه�املدرسة�لدى�الطالب�من�خالل�عمل�أ�شطة�تركز�

ع���مجموعة�من�القيم��س���لتنمية�الو���لدى�جميع�املن�سب�ن�

للمدرسة،�وكذلك�ا��تمع�ا�����ا��يط��من�خالل�االستفادة�

فرق� بمشاركة� ا��تلفة،� اإلعالم� ووسائل� أدوات� جميع� من�

تطوعية�يتم�اختيارهم�من�ب�ئة�املدرسة�للعمل�ع����شر�الو���

بالقيم�املراد��عز�زها����ب�ئة�املدرسة�والب�ئة�ا��يطة���ا.

��تم� الذي� املشروع� وهو� أجمل"،� "مدرس��� مشروع� �:
ً
خامسا

بإعادة�تأهيل�الب�ئة�املدرسية�لتكون�ب�ئة�مناسبة�إليجاد�التفاعل�

االيجا�ي�ب�ن�اإلدارة�واملعلم�والطالب،�ي�تج�عنھ�إنتاج�للمعرفة�

الب�ئة� تحس�ن� خالل� من� وآمن,� أفضل� �ش�ل� املدرسة� داخل�

الصفية�ب�ل�مكونا��ا�وكذلك�تحس�ن�الب�ئة�خارج�الصف�لتعطي�

رسائل�إيجابية�للمتعلم،�وتكون�محفزة�لھ�ع���التحصيل��ش�ل�

أفضل.

إن�املشار�ع��ال����عمل�املؤسسة�ع���تنفيذها�خالل�هذا�العام�

٢٠١٦م��ش�ل�م��امن�مع��عضها�البعض��ساهم����الدفع����لة�

تطو�ر�التعليم�إ���األمام�من�خالل�وضع�بصمة�ع���واقع�التعليم،�

جميع� ع��� �
ً
وا��ا �

ً
أثرا ت��ك� مستدامة� تنمية� عنھ� ي�تج� مما�

�أو�
ً
املس��دف�ن�من�املشار�ع�سواًء��انوا�إدارات�أو�معلم�ن�أو�طالبا

.
ً
�محليا

ً
ح���مجتمعا
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برنامج�تأهيل�قيادات�وزارة�ال��بية�والتعليم:
و�ختص�هذا�ال��نامج�الذي���م�بدرجة�أساسية�قيادات�وزارة�

ال��بية�والتعليم�كو��م�هم�الشر�حة�األو���والعنصر�األسا����

الستمرار�العملية�التعليمية�وقطف�ثماره�ا��يدة�فيما��عد،�

�
ً
ولذا�اهتمت�مؤسسة�العون���ذه�الشر�حة�وأفرزت�لها�عددا

من�ال��امج�واأل�شطة�ا��اصة�وال���تصب����هذا�اإلطار�الذي�

من�شأنھ�تحقيق�نمذجة�التعليم.

تأهيل� برنامج� يحتض��ا� ال��� واأل�شطة� ال��امج� ضمن� ومن�

قيادات�وزارة�ال��بية�والتعليم:

-�دورات�التخطيط�االس��اتي��.

-�التطو�ر�واالبت�ار.

-�التقييم�واملتا�عة.

برنامج�القائد�ال��بوي:
و�تضمن�هذا�ال��نامج�جملة�من�الدورات�التدر��ية�وورش�العمل�

تحس�ن� و� ال��بو�ة،� القيادات� مهارات� تنمية� إ��� تؤدي� ال���

مخرجات�التعليم،�و�س��دف�ال��نامج�تحس�ن�مخرجات�التعليم�

بحضرموت،�واإلسهام����إيجاد�كفاءات�وقيادات�تر�و�ة�فعالة،�

ور�ط� وتحدي��ا،� ال��بوي� والتدر�ب� التوجيھ� مفاهيم� وتطو�ر�

ال��بية�والتعليم�بالتكنولوجيا�ا��ديثة�واالستفادة�م��ا.

ا،�و�(٨٤)�موجها�تر�و�ا،�و�(٢٠)� واس��دف�ال��نامج�(٦٠)�قيادي�

رؤساء� وهم:� �،
ً
وواديا �

ً
ساحال حضرموت،� محافظة� من� �،

ً
مدر�ا

الشعب�واألقسام�بمكتب�وزارة�ال��بية�با��افظة،�واملوجهون�

ال��بو�ون�با��افظة�واملدير�ات،�واملدر�ون�ال��بو�ون�با��افظة.

"العون"..�ومشار�ع�نمذجة�التعليم:
أخذت�مؤسسة�العون�للتنمية�نمذجة�التعليم�ع���عاتقها�ملا�لھ�

�عليمية� ت�شئة� وطالبھ� ا��تمع� ت�شئة� ��� كب��ة� أهمية� من�

أحد� وجعلتھ� كب��ة،� أهمية� ا��انب� هذا� وأولت� ��يحة،�

ولتنظيم� القادمة،� الف��ة� خالل� تحقيقها� تنوي� ال��� أهدافها�

عملية�النمذجة�وضعت�"العون"�عدد�من�املشار�ع�التنظيمية�

مجال� ��� النمذجة� هدف� تحقيق� ل�سهل� واملزمنة� ا��كمة�

التعليم،�وأول�هذه�املشار�ع:
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برنامج�الدبلوم�امل������اإلدارة�املدرسية:

الذي� املدرسية"� اإلدارة� ��� امل��� "الدبلوم� برنامج� �عت��� �
ً
أيضا

تطلقھ�مؤسسة�العون�أحد�املشار�ع�ا��اصة�من�قبل�املؤسسة�

لتحس�ن�عملية�التعليم�ونمذج��ا��ش�لها�الرا��،�حيث���دف�

هذا�ال��نامج����ش�لھ�العام�إ���تدر�ب�وتأهيل�(٩٠)�مدير�ومديرة�

املدرسّية� اإلدارة� مهارات� ��� ا��كومّية� املدارس� من� مدرسة�

التخطيط� مهارة� املشارك�ن� إكساب� إ��� باإلضافة� ا��ديثة،�

ال�شغي���للمدرسة،�ومهارة�إدارة�املوارد�ال�شر�ة����املدرسة،�

تطو�ر� عملّية� ��� ا��تمع� إشراك� مهارة� كذلك� وإكسا��م�

إم�انيا��ا� وتوظيف� املدرسّية� الب�ئة� تطو�ر� ومهارة� املدرسة،�

بفعالية�وكفاءة.

برنامج�املعلم�ا����ف:

أما�املشروع�الثا�ي�من�املشار�ع�ال���تطلقها�مؤسسة�العون���دف�

نمذجة�التعليم��ش�لها�املطلوب�هو�برنامج�"املعلم�ا����ف"�الذي�

مة�من�معلمي�املراحل�من�(�٦�–�
ّ
م�ومعل

ّ
��دف�إ���تأهيل�(١٠٥)�ُمعل

١٢�)�����طرق�ووسائل�التدر�س�ا��ديثة.

مهارة� املشارك�ن� إكساب� إ��� ال��نامج� ��دف� ذلك� جانب� إ���

إدارة� مهارة� املشارك�ن� وإكساب� الدرا���،� للمن��� التخطيط�

وإكساب� ا��تلفة،� الطالب� درات�
ُ
ق توظيف� وطرق� الصف�

إ��� باإلضافة� ا��ديثة،� م�
ّ
والتعل التعليم� طرق� مهارة� املشارك�ن�

إكساب�املشارك�ن�مهارة�التقو�م�الصفي�وتقديم�التغذية�الراجعة�

للطالب�وصياغة�االمتحانات�التحصيلّية،�وتنمية�املهارات�الذاتّية�

��نة��والقوّ�ة����ا��قل�ال��بوي�و�
ُ
مما�ُ�عزز�حضور�ال��صّية�امل

التعليمي.
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برنامج�التنمية�املهنية�للمعلم�ن:
الدرا���� امل��اج� لدمج� املعلم�ن� مهارات� تطو�ر� إ��� ال��نامج� هذا� و��دف�

والتكنولوجيا.

و�رنامج�التنمية�املهنية�للمعلم�ن�هو�برنامج�يتكون�من�أر�ع�مراحل،���دف�إ���

�وال�يقتصر�ع���
ً
تمك�ن�املعلم�ن�من�إنتاج�حصص�محوسبة�ليصبح�التعليم��شاركيا

املعلم�فقط،�بل�يمتد�أثره�إ���الطالب،�إذ�يتم�تدر�ب�املعلم�ن�ع���تقنيات�التعامل�

مع�ا��اسوب�ومهارات�العرض،�إضافة�إ���استخدام�االن��نت�كوسيلة��عليمية�

آمنة�يتم�بواسط��ا�مشاركة�املعلومات�والفعاليات����مواقع�ومجموعات��شاركية�

الرأي� وإبداء� التفاعل� ع��� و���عھ� إل��ا� الدخول� والطالب� للمعلم� ت�يح�

واالستفادة�م��ا،�وس�تم�تنفيذ�املرحلة�الثالثة�والرا�عة�من�املشروع.

تأهيل�معلمات�الر�ف:
من�اللفتات�ا��ميلة����نمذجة�التعليم�وال���لم��غفل�ع��ا�

��� للنمذجة� العامة� خط��ا� ��� للتنمية� العون� مؤسسة�

تأهيل�معلمي�الر�ف�وخاصة�"املعلمات"،�والذي�تمحور�

�ش�لھ�الفر�د����برنامج�تحت�مسمى�"تأهيل�معلمات�وادي�

دوعن�(معلمات�الر�ف).

و��دف�ال��نامج�إ���تمك�ن�(٣٢)�طالبة�من�طالبات�املرحلة�

من� دوعن� مدير�ة� ��� الر�ف� بنات� من� العامة� الثانو�ة�

ا��صول�ع���شهادة�دبلوم�املعلم�ن���دف��غطية�النقص�

���مدارس�التعليم�األسا����ا��اصة�بالبنات�بمعلمات�من�

بنات�الر�ف.

وس�تم�تنفيذ�ذلك�ع���توقيع�اتفاقية�شراكة�مع�مكتب�

لتأهيل� حضرموت� بمحافظة� والتعليم� ال��بية� وزارة�

املعلمات�ع����مدر��ن�معتمدين�من�املعهد�العا���إلعداد�

وتدر�ب�املعلم�ن،�وس�تم�التنفيذ����مدرسة�تتوسط�وادي�

دوعن�لتقليل��لفة�نقل�املتدر�ات�خالل�الصيفية�الثانية�

�من�
ً
�معتمدا

ً
من�ال��نامج،�حيث�س�تم��غطية�(١٣)�مقررا

قبل�وزارة�ال��بية�والتعليم����ا��مهور�ة�اليمنية�وستكون�

الدراسة����ف��ات�محددة�(�سمى�بالصيفية)�و���الف��ات�

ال���س�تمكن�ف��ا�املدر�ون�من�مكتب�ال��بية�بحضرموت�

��� الثانية� الصيفية� وتنفيذ� دوعن� وادي� إ��� ال��ول� من�

الطالبات� انتظام� �عد� من� أشهر،� �٣ ��� منتظمة� دراسة�

األسا���� التعليم� مدارس� ��� أشهر� �(٦) ملدة� كمعلمات�

بمدير�ة�دوعن.
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مشروع�"قيم������مدرس��"
والذي�يقوم�بالشراكة�مع�عدد�من�ا��هات�ا��كومية�والقطاع�ا��اص�وا����ية�وع���رأسها�مكت���وزارة�ال��بية�و�التعليم�وزارة�ال��ة�العامة�و�الس�ان��ساحل�حضرموت،�

وجامعة�حضرموت،�وإذاع���املكال�وسالمتك،�ومؤسس����ل�البنات�بصنعاء�ومبادرة�الشباب،�وجمعية�االسرة�السعيدة،�حيث��س��دف�هذا�املشروع�طالب�وطالبات�املدارس�

والثانو�ات،�كما���دف�إ���رفع�مستوى�الشعور�باملسؤولية�لدى�الطالب�تجاه�مستواهم�التعليمي�و�عزز�انتما��م�للب�ئة�التعليمية�والب�ئة�ا��يطة�لها،���لق�جو��عليمي�عام����

منطقة�املدرسة.

و�عد���صية�الطالب�والطالبة��ش�ل�عام�وسلوكياتھ��ش�ل�خاص،�من�أهم�العوامل�املساعدة�ع���نجاح�العملية�التعليمة����املدارس�االبتدائية�والثانو�ات�العامة،�و���أدق�

ما�ي��تب�عل��ا�من�أثار�سواء�باإليجاب�أو�بالسلب�تجاه�املدرسة�واملعلم�ن�من�ناحية�وتجاه�األسرة�وا��تمع�من�ناحية�أخرى،�ومن�خالل�ال��ك���ع���بناء�السلوك�االيجا�ي�وزرع�القيم�

�املسئولية�مما��ساهم����رفع�مستوى�الشعور�باملسؤولية�لدى�الطالب�تجاه�
ً
�للعلم�ومتحمال

ً
�محبا

ً
����ا��تمع�وطالبا

ً
�صا��ا

ً
األخالقية�واإليمانية�وقيمة�التطوع�فإننا�نب���فردا

مستواهم�التعليمي،�و�عزز�انتما��م�للب�ئة�التعليمية�والب�ئة�ا��يطة�لها،���لق�جو��عليمي�عام����منطقة�املدرسة،�يأ�ي�مشروع�"قيم������مدرس��"�لتعز�ز�السلوكيات�االيجابية�

���الطالب�من�خالل�التطوع����املدارس�والثانو�ات�ع���مجموعة�من�األ�شطة�ا��تلفة�من�ورش�عمل�ودورات�ومبادرات�طوعية�وأ�شطة�ثقافية�ومسرحية�تجسد�و�عزز�قيمة�

املدرسة����نفوس�الطالب.

معلم�العون�التكمي��:
واملشروع�الثالث�الذي�اعتمدتھ�مؤسسة�العون�للتنمية����مجال�

نمذجة�التعليم�هو�مشروع�"معلم�العون�التكمي��"،�و��دف�هذا�

املشروع�إ���املساهمة����التخفيف�من�مش�لة�نقص�املعلم�ن����

محافظة�حضرموت��للعام�الدرا����٢٠١٥�-٢٠١٦�م.

�ملا�تمر�بھ�البالد�من�ظروف�صعبة�وغياب�سلطة�الدولة�
ً
ونظرا

ا��قيقية�مما�ا�عكس�ع���العملية�التعليمية،�حيث�أن�من�ضمن�

ا�ع�اساتھ�النقص�ا��اد����املعلم�ن�واملعلمات��س�ب�ن�أساسي�ن�

أولهما:�ك��ة�املتقاعدين�من�املعلم�ن�واملعلمات،�وثان��ما:�عدم�

اعتماد�أي�توظيف�جديد�من�قبل�ا��كومة�ن�يجة�ملا�تمر�بھ�البالد�

من�ظروف�صعبة�وحروب.

وح���يتم�املساهمة����التخفيف�من�آثار�هذه�املعضلة�جاء�هذا�

املشروع��لتوف���ا��وافز�لبعض�املعلم�ن�املتعاقدين�خالل�هذا�

العام�الدرا����٢٠١٥�–�٢٠١٦م،�ع���أمل�أن��ستقر�األوضاع����

القر�ب�العاجل.
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نادي�املعلم:
و�عت���"نادي�املعلم"�أحد�ال��امج�واملشار�ع�الهامة�ال���تطلقها�

مؤسسة�العون�للتنمية���دف�نمذجة�التعليم،�والذي���دف�إ���

العمل�ع���اس�يعاب�جميع�املعلم�ن�بوادي�حضرموت�لرسالة�

النادي.

فيھ� وتنظم� واملعلمات� املعلمون� فيھ� يلتقي� هو� املعلم"� و"نادي�

الفعاليات�والندوات�وامللتقيات�العلمية�والثقافية��ال���تبحث�

فيھ� وتمارس� العامة،� والشؤون� والتعليمية� ال��بو�ة� القضايا�

العديد�من�األ�شطة�الر�اضية�بالت�سيق�مع�مكتب�وزارة�ال��بية�

��ش�ل�
ً
والتعليم�بالوادي�وال��راء/�حضرموت،�وسيكون�مجهزا

متم��،�كما�يحتوي�ع����مكتبة�علمية�وثقافية�وصاالت�ومالعب�

إيجاد� أجل� من� وغ��ها،� تدر�ب� وقاعة� ان��نت� وصالة� ر�اضية�

مجتمع�تر�وي�ي�بادل�فيھ�األف�ار�وا����ات�بما��سهم����االرتقاء�

���صية�املعلم�وصقلها.

نظام�املدرسة�االلك��ونية:
�بجميع�األعمال�الروتي�ية�اليومية�ال���

ً
وهو�نظام�يقوم�الك��ونيا

�ست��ف�الكث���من�الوقت�ا��هد�ال�شري�لدى�اإلدارات�املدرسة�

الطالب� معلومات� جميع� بأرشفة� النظام� و�قوم� واملدرس�ن،�

ونتائجهم�ومتا�عا��م�ابتداء�من�دخول�الطالب�من�الصف�األول�

وح���خروجھ�من�الثانو�ة�العامة،�كما�يقوم�باستخراج�جميع�

الكشوفات�والتقار�ر�والشهادات�املطلو�ة�من�قبل�م�اتب�ال��بية�

والتعليم،�و�وفر�هذا�النظام�الوقت�وا��هد�ب�سبة�٨٠٪.

إ���جانب�ذلك�يقوم�نظام�ال�شر�املدر����(منصة�سكولز�وك�

االن��نت� ع��� واألخبار� والفعاليات� األ�شطة� ب�شر� املعرفية)�

الف�سبوك،� ع��� املدارس� بصفحة� األخبار� هذه� ور�ط� مباشرة�

باإلضافة�إ���العديد�من�ا��دمات�كتقديم�االس�شارات�ال��بو�ة�

النتائج� و�شر� األمور،� وأولياء� واملعلم�ن� للطالب� والتعليمية�

�بحيث��ستطيع�الطالب�وو���أمره�من�طباعة�النتائج����
ً
الك��ونيا

أي�وقت�وأي�م�ان.
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برنامج�تحس�ن�الب�ئة�املدرسية:
و�رمي�هذا�ال��نامج�إ���إيجاد�ب�ئات��عليمية�مناسبة�لتطو�ر�العملية�التعليمية،�وتحقيق�األهداف�املرجوة�م��ا،�وذلك�ع���تحس�ن�الب�ئة�

املدرسية�بتوف���تجه��ات�ووسائل��ساعد�ع���تحس�ن�األداء�ال��بوي�والتعليمي�بمدارس�التعليم�العام�بحضرموت،�وتحس�ن�مخرجاتھ،�

وتحقيق�نقلة����التعليم�العام�بحضرموت.

�ع���النحو�اآل�ي:
ً
�وواديا

ً
���ذا�ال��نامج�عدٌد�من�مدارس�التعليم�األسا����والثانوي�بحضرموت،�ساحال

َ
وقد�اسُ�ْ�ِدف

�للر�اضيات�إ���صنعاء.
ً
�•تزو�د�(١٠٢٠)�مدرسة�للتعليم�األسا����با��ت��ات�ا��مولة�للعلوم�والر�اضيات،�وقد�جرى�إرسال�(٤٤٠)�معمال

�•�تزو�د�(٨)�من�مدارس�التعليم�الثانوي�باملكتبات�املدرسية.

�•�تزو�د�(٢)�من�مدارس�التعليم�األسا����بمرافق�لأل�شطة�املدرسية.

•�تزو�د�(٢٢)�من�املدارس�الثانو�ة�بحضرموت�وعدن�بمخت��ات�حاسوب.

..�حّيا�نمذجة�التعليم:
ً
أخ��ا

العون� ومؤسسة� بدأت،� قد� النمذجة� فعملية� إذن..�

ا��سنة� التنمو�ة� بمشار�عها� شرعت� قد� للتنمية�

للعملية�التعليمية�بالعديد�من�ال��امج�ا��تلفة�وال���

بدأت�ثمار��عضها�ت�تج�إ���األفضل..�فحّيا�بتعليم�راق،�

وحّيا�نمذجة�التعليم.
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تجارب من دول العالم
في مجال ... التعليم االلكتروني

سعاد محمد السيد
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�هناك�عدد�من�دول�العالم�املتطور�وح���دول�العالم�الثالث�

للتعليم� مختلفة� أنظمة� تطبيق� مجال� ��� رائدة� بتجارب� قامت�

لتوضيح� مساعدة� عرض� وسائل� باستخدام� بدأت� االلك��و�ي�

�عض�املفاهيم�والتجارب،�وان��ت�بتطبيق�أنظمة�متطورة�للتعليم�

عن��عد،�وفيما�ي����عض�هذه�التجارب:

�

��� التقليدية� األنظمة� من� التحول� � املتقدمة:� الدول� تجارب�

مجاالت�ا��ياة�إ���ا��ياة�الرقمية��عت���من�أهم�سمات�ا��تمع�

املتحضر،�وهذا�دليل�ع���ر���هذه�ا��تمعات،�واملت�بع�لتطور�

ا��ياة�إ���العالم�الرقمي�ي��ظ�أن�هذه�املواضيع�تح����باهتمام�

الدول�ع���أع���مستو�ا��ا�ضمن�تخطيط�محكم�ل�شر�مجاالت�

تجارب� �ستعرض� ي��� وفيما� ا��ياة،� منا��� ب�افة� املعلوماتية�

�عض�هذه�الدول�املتقدمة:

�

�تجر�ة�اليابان:��بدأت�تجر�ة�اليابان����مجال�التعليم�االلك��و�ي�

الدراسية� املواد� ت�ث� تلفاز�ة� شبكة� بمشروع� ١٩٩٤م� عام� ���

التعليمية�بواسطة�أشرطة�فيديو�للمدارس�حسب�الطلب�من�

خالل�(الكيبل)�كخطوة�أو���للتعليم�عن��عد،�و���عام�١٩٩٥م�

بدأ�مشروع�اليابان�املعروف�باسم�"مشروع�املائة�مدرسة"�حيث�

األ�شطة� وتطو�ر� تجر�ب� �غرض� باالن��نت� املدارس� تجه��� تم�

الدراسية�وال��مجيات�التعليمية�من�خالل�تلك�الشبكة،�و���عام�

١٩٩٥م�أعدت���نة�العمل�ا��اص�بالسياسة�ال��بو�ة����اليابان�

�لوزارة�ال��بية�والتعليم�تق��ح�فيھ�أن�تقوم�الوزارة�بتوف���
ً
تقر�را

�ل� ��� ا��ياة� مدى� التعليم� ��دمة� إقليمي� معلومات� نظام�

مقاطعة�يابانية،�وكذلك�توف���مركز�لل��مجيات�التعليمية،�إضافة�

ا��طط� ال��نة� ووضعت� للمعلومات،� وط��� مركز� إ�شاء� إ���

هذه� ع��� التعليم� هيئات� وأعضاء� املعلم�ن� بتدر�ب� ا��اصة�

التقنية�ا��ديدة�وهذا�ما�دعمتھ�م��انية�ا��كومة�اليابانية�للسنة�

املالية�١٩٩٧/١٩٩٦م،�حيث�أقر�اعداد�مركز�برمجيات�ملكتبات�

مجال� ��� والتطو�ر� البحث� ودعم� مقاطعة� �ل� ��� �عليمية�

بتقنيات� ا��اص� العلمي� البحث� ودعم� التعليمية� ال��مجيات�

التعليم�ا��ديدة�وكذلك�دعم��افة�األ�شطة�املتعلقة�بالتعليم�

املعاهد� ��� االن��نت� شب�ات� توظيف� دعم� وكذلك� �عد،� عن�

التعليم� من� جديدة� مرحلة� ذلك� �عد� لتبدأ� ال��بو�ة،� وال�ليات�

ا��ديث،�و�عد�اليابان�اآلن�من�الدول�ال���تطبق�أساليب�التعليم�

االلك��و�ي�ا��ديث��ش�ل�رسمي����معظم�املدارس�اليابانية.

�تجر�ة�الواليات�املتحدة�األمر�كية:�����دراسة�علمية�تمت�عام�

١٩٩٣م�تب�ن�أن�٩٨٪�من�مدارس�التعليم�االبتدا�ي�والثانوي����

الواليات�املتحدة�لد��ا�جهاز�حاسب�آ���ل�ل�٩�طالب،�و���الوقت�

ا��اضر�فإن�ا��اسب�متوفر����جميع�املدارس�األمر�كية�ب�سبة�

صا���� لدى� املعلومات� تقنية� و�عت��� است�ناء،� بدون� �(٪١٠٠)

التعليم� ��� قضايا� ست� أهم� من� األمر�كية� اإلدارة� ��� القرار�

األمر�كية� الواليات� جميع� أكملت� ١٩٩٥م� عام� و��� األمر��ي،�

خططها�لتطبيقات�ا��اسب����مجال�التعليم،�و�دأت�الواليات����

�عد� عن� التعليم� من��ية� تطبيق� أجل� من� الزمن� مع� سباق�

وتوظيفها����مدارسها،�واهتمت��عملية�تدر�ب�املعلم�ن�ملساعدة�

،�وتوف���الب�ية�التحتية�ا��اصة�
ً
زمال��م�ومساعدة�الطالب�أيضا

مع� املدارس� تر�ط� وشب�ات� آ��� حاسب� أجهزة� من� بالعملية�

�من�
ً
�عضها،�إضافة�إ���برمجيات��عليمية�فعالة��ي�تصبح�جزءا

املن���الدرا���،�و�مكننا�القول�أن�إدخال�ا��اسب����التعليم�

وتطبيقاتھ�لم��عد�خطة�وطنية�بل����أساس����املنا���التعليمية�

�افة.

�

التجر�ة�املال��ية:�����عام�١٩٩٦م�وضعت���نة�التطو�ر�الشامل�

املال��ية�للدولة�خطة�تقنية�شاملة�تجعل�البالد����مصاف�الدول�

املتقدمة�وقد�رمز�لهذه�ا��طة�(Vision�٢٠٢٠)�،�ب�نما�رمز�للتعليم�

���هذه�ا��طة�(The Education Act�١٩٩٦)�.��ومن�أهم�أهداف�

هذه�ا��طة�إدخال�ا��اسب�اآل���واالرتباط��شبكة�اإلن��نت�����ل�

فصل�درا����من�فصول�املدارس،�و�ان�يتوقع�أن�تكتمل�هذه�

ا��طة�(املتعلقة�بالتعليم)�قبل�حلول�عام�٢٠٠٠م�لو�ال�الهزة�

االقتصادية�ال���حلت�بالبالد����عام�١٩٩٧م،��ومع�ذلك�فقد�

بلغت��سبة�املدارس�املر�وطة��شبكة�اإلن��نت����د�سم���١٩٩٩م�

املدارس� و�سمى� �،٪٤٥ الدراسية� الفصول� و��� �، �٪٩٠ من� أك���

"املدارس� الدراسية� الفصول� ��� التقنية� تطبق� ال��� املال��ية�

الذكية"�(Smart Schools)�،�و��دف�مال��يا�إ����عميم�هذا�النوع�

من�املدارس����جميع�أرجاء�البالد،�أما�فيما�يتعلق�بالب�ية�التحتية�

فقد�تم�ر�ط�جميع�مدارس�وجامعات�مال��يا��عمود�فقري�من�

حزم� بنقل� �سمح� وال��� السر�عة� البصر�ة� األلياف� شبكة�

املعلومات�الكب��ة���دمة�نقل�الوسائط�املتعددة�والفيديو.

�

ال��بية� وزارات� من� عدد� اس��اليا� ��� يوجد� األس��الية:� التجر�ة�

والتعليم،�ففي��ل�والية�وزارة�مستقلة،�ولذا�فاالنخراط����مجال�

التقنية�متفاوت�من�والية�ألخرى،�والتجر�ة�الفر�دة����اس��اليا����

���والية�فكتور�ا،�حيث�وضعت�وزارة�ال��بية�والتعليم�الفكتور�ة�

ع���أن� عام�١٩٩٦م� ��� التقنية� التعليم�وإدخال� لتطو�ر� خطة�

ت�ت���هذه�ا��طة������اية�عام�١٩٩٩م��عد�أن�يتم�ر�ط�جميع�

مدارس�الوالية��شبكة�اإلن��نت�عن�طر�ق�األقمار�الصناعية،�وقد�

�لم��سبقها�
ً
تم�ذلك�بالفعل،�اتخذت�والية�فكتور�ا�إجراًء�فر�دا

��� يرغبون� ال� الذين� املعلم�ن� إجبار� إ��� عمدت� حيث� فيھ� أحد�

التعامل�مع�ا��اسب�اآل���ع���التقاعد�املبكر�وترك�العمل،�و��ذا�

�تقاعد�٢٤�٪�من��عداد�املعلم�ن�واس�بدالهم�بآخر�ن،�
ً
تم�فعليا

املستوى� ع��� الفر�دة� التجارب� من� فكتور�ا� والية� تجر�ة� �عد�

العاملي�من�حيث�السرعة�والشمولية،�وأصبحت�التقنية�متوفرة�

����ل�فصل�درا���،�وقد�أشاد�بتجر���ا�الكث��ون�وم��م�رئ�س�

شركة�مايكروسوفت�(بل�غي�س)�عندما�قام�بز�ارة�خاصة�لها،�

وهدفت�وزارة�ال��بية�األس��الية�-�بحلول�عام�٢٠٠١�م�إ���تطبيق�

خطة�تقنيات�التعليم����جميع�املدارس�بحيث�يصبح�املديرون�

واملوظفون�والطالب�قادر�ن�ع���:

من� واالستفادة� اآل��� ا��اسب� أجهزة� استخدام� إم�انية� �•

التطبيقات�العديدة�وعناصر�املنا���ا��تلفة.

•�االستخدام�الدائم�واملؤهل����تقنيات�التعليم،�وذلك����أ�شطة�

ا��ياة�العادية،�و���ال��امج�املدرسية�كذلك.

•�تطو�ر�مهارا��م����مجال�استعمال�العديد�من�تقنيات�التعليم.

و��نما�يمكن�(٩١٪)�من�املدارس�الدخول�إ���شبكة�اإلن��ن�ت�فإن�

محلية� شبكة� ا��ا��� الوقت� ��� �ستخدم� املدارس� من� �(٪٨٠)

داخلية.

�



2016 ابريل | تمكين | 40

واحة تمكين

تجارب�دول�ا��ليج
والتعليم� ال��بية� بوزارات� ممثلة� العر�ي� ا��ليج� دول� وضعت�

ا��هود� �ستعرض� ي��� وفيما� بالتعليم،� التقنية� لدمج� �
ً
خططا

املبذولة����دولة�االمارات�العر�ية�املتحدة�وسلطنة�عمان����هذا�

ا��ال:

�

ال��بية� وزارة� تب�ت� � املتحدة:� العر�ية� االمارات� دولة� تجر�ة� �

والتعليم�والشباب�مشروع�تطو�ر�منا���لتعليم�مادة�ا��اسب�

عام� املشروع� هذا� تطبيق� بدأ� وقد� الثانو�ة� باملرحلة� اآل���

والثا�ي� األول� الصف� البداية� ��� شمل� وقد� ١٩٩٠/١٩٨٩م�

الثانوي،�و�ان�املشروع�قد�بدأ�بإعداد�من���للصف�األول�الثانوي�

وتجر�بھ�باختيار�مدرست�ن�ب�ل�منطقة��عليمية�إحداهما�للبن�ن�

واألخرى�للبنات،�و���العام�التا���تم��عميم�التجر�ة�ل�شمل��افة�

�من�قبل�
ً
املدارس�الثانو�ة����الدولة،�ولقيت�هذه�التجر�ة�قبوال

�عن�األهداف�ال���حدد��ا�الوزارة�
ً
الطالب�وأولياء�األمور�فضال

فقد�أسفرت�التجر�ة�عن�النتائج�التالية:

�لدى�أولياء�األمور�نحو�أهمية�ا��اسب����
ً
دت�التجر�ة�وعيا

ًَ
•�ول

ا��ياة�املعاصرة.

•���عت�التجر�ة�معلمي�املواد�األخرى�ع����علم�ا��اسب�اآل��.

دت�لدى�اإلدارة�املدرسية�الرغبة����استخدام�ا��اسب����
ّ
•�ول

إدخال� نحو� تتجھ� الوزارة� جعل� مما� املدرسية� اإلدارة� مجاالت�

ا��اسب����مجاالت�اإلدارة�املدرسية.

استخدام� إ��� ينظرون� األخرى� املواد� معلمي� التجر�ة� جعلت� �•

ا��اسب�كوسيط��عليمي�لهذه�املواد.

و�عد�ذلك�و���ضوء�هذه�التجارب�تم�اعتماد�تدر�س�ا��اسب����

ا��اسب� استخدام� مهارات� كتاب� طرح� وتم� اإلعدادية� املرحلة�

ضمن�مادة�املهارات�ا��ياتية�للصف�ن�األول�والثا�ي�الثانوي،�وقد�

ُحددت�أهداف�ومجاالت�استخدام�التقنيات�ال��بو�ة����التعليم�

���الدولة����ضوء�أحدث�املفاهيم�ال��بو�ة�املطروحة�لتوظيف�

التحديات�ال��بو�ة����عملية�التعليم،�و�ت���ذلك����السياسة�

التعليمية�للوزارة�وا��طط�املستقبلية�املن�ثقة�عن�رؤ�ة�التعليم�

هذه� وتتمثل� املطورة،� املنا��� وثائق� و��� ٢٠٢٠م� عام� ح���

األهداف���:

التعليم� منا��� ��� والتعلم� التعليم� عملي��� وتطو�ر� تحس�ن� �.١

العام.

وذلك� املعلومات� عصر� مع� بكفاءة� للتعامل� الطالب� إعداد� �.٢

بإكسا��م�املهارات�املتصلة�بالتعليم�الذا�ي�واستخدام�ا��اسب�

االلك��ونية� املعلومات� مصادر� إ��� للوصول� االتصال� وشب�ات�

ا��لية�والدولية.

واملناطق� الوزارة� ب�ن� فيما� معلوما�ي� اتصال� شبكة� تطو�ر� �.٣

الوصول� ��� القرار� اتخاذ� مراكز� ملساعدة� واملدارس� التعليمية�

�سرعة�إ���مختلف�أنماط�املعلومات�املتصلة�بالطالب�واملعلم�ن�

والهيئات�اإلشرافية�واإلدار�ة�وغ��ها.

وإكسا��م� ا��دمة� أثناء� للمعلم�ن� تدر�ب� عمليات� تطو�ر� �.٤

الكفاءات�التعليمية�املطلو�ة�لتنفيذ�املنا���ا��ديدة�واملطورة،�

وذلك�بإ�شاء�املراكز�التدر��ية�����ل�منطقة��عليمية.

٥.��تطو�ر�عمليات�التقو�م�وذلك�بإ�شاء�بنوك�األسئلة�ل�ل�مادة�

االختبارات� استخدام� ��� والتوسع� الدراسية� املواد� من�

االلك��ونية.

�

�تجر�ة�سلطنة�عمان:��قامت�وزارة�ال��بية�والتعليم����السلطنة����

من� �س��� وطموحة،� شاملة� خطة� بإعداد� التعليم� تطو�ر� إطار�

خاللها�إ���اال���ام�مع�املتطلبات�التنمو�ة�للسلطنة،�وقد�نصت�

مرحلت�ن� من� يتكون� الذي� األسا���� التعليم� نظام� تطبيق� ع���

حلقت�ن� إ��� تقسم� سنوات� �١٠ ومد��ا� األسا���� للتعليم� األو���

املرحلة� ��� والثانية� �،(١٠ �- �٥) الثانية� وا��لقة� �(١-٤) األو���

الثانو�ة�ومد��ا�س�تان،�وسعت�الوزارة�إ���إدخال�ا��اسب�اآل���

لتحقيق� األسا���� التعليم� بمدارس� التعلم� مصادر� مراكز� ���

األهداف�التالية:

١.��اعتبار�مرحلة�التعليم�األسا����القاعدة�األساسية�ال���سوف�

يرتكز�عل��ا�إدخال�ا��اسب�إ���املدارس.

٢.��إكساب�الطلبة�مهارات�التعامل�مع�ا��اسب.

٣.�توف���برمجيات�حاسو�ية��ستخدم�الوسائط�املتعددة��ساعد�

العقلية�وتحتوي�ع���كم�هائل�من� ع���تنمية�قدرات�الطالب�

العلوم�واملعارف.

٤.�تنمية�مهارة�حب�االستطالع�والبحث�والتعلم�الذا�ي�واالعتماد�

ع���النفس����ا��صول�ع���املعلومات�من�مصادرها�ا��تلفة.

�ب�شكيل���نة�من�
ً
وقد�أصدر�معا���وز�ر�ال��بية�والتعليم�قرارا

ال��بية� ووزارة� قابوس� السلطان� جامعة� ��� االختصاص� ذوي�

التعليم� ملرحلة� املعلومات� تقنية� مادة� منا��� لوضع� والتعليم�

األسا����(ا��لقة�األو���للصفوف�(١-٤)�لتقوم�باملهام�التالية:

(األسس� املعلومات� تقنية� ملنا��� الفكر�ة� املرتكزات� تحديد� �•

واملرتكزات).

•��دراسة�األهداف�العامة�من�أجل�اشتقاق�األهداف�اإلجرائية�

وتحليلها.

•��مصفوفة�املدى�والتتا�ع�ملادة�تقنية�املعلومات.

•�وضع�وحدات�منا���تقنية�املعلومات�ل�ل�صف�من�الصفوف�

(١-٤)�كتاب�واحد�ل�ل�صف��شمل�جزأين�ل�ل�فصل�درا����

جزء.

•��تحقيق�الت�امل�الرأ����واألفقي�ب�ن�هذه�الوحدات.

•���ر�ط�منا���تقنية�املعلومات�بمنا���املواد�الدراسية�األخرى.

تقنية� منا��� وتقو�م� تحديث� الستمرار�ة� أسس� اق��اح� �•

املعلومات.

و�دأ�التطبيق�الفع���من�العام�الدرا����١٩٩٩/١٩٩٨م�بإ�شاء�

١٧�مدرسة��عليم�أسا����(١-٤)�ع���مستوى�السلطنة،�أعقب�

ذلك�افتتاح�٢٥�مدرسة����العام�التا���٢٠٠٠/١٩٩٩.�م�وجرى�

افتتاح�(٥٨)�مدرسة����العام�٢٠٠١/٢٠٠٠م،�و���فكرة�رائدة�

كب��ة� م��انية� وخصصت� �،
ً
تدر�جيا تطبيقها� ع��� الوزارة� �عمل�

إلنجاحها،�وتتوفر�لهذه�املدارس�اإلم�انية�الالزمة�لعملية��عليمية�

نا��ة�وفق�أهداف�التطو�ر.

التعلم�����ل�مدرسة�من�مدارس� وقد�تم�إ�شاء�مراكز�مصادر�

األجهزة� بأحدث� تزو�دها� وتم� السلطنة� ��� األسا���� التعليم�

التعليمية�والتكنولوجية�خاصة�ا��اسب�اآل��.





2016 ابريل | تمكين | 42

تمكين المرأة

تعليم الفتاة



2016 ابريل | تمكين | 43

تمكين المرأة

���ينظر�ا��تمع�للمرأة�ع���إ��ا�تؤدي�دورا�مهما����الت�شئة�لألوالد�و�البنات�الذين�يمثلون�بدورهم�

مجتمع�الغد�و�بالتا���فإن�مستواها�التعليمي�ينعكس��ش�ل�او�باخر�ع���مستوى�ال�شء�من�حيث�

قوتھ�و�ضعفھ�بما�يؤثر�سلبا�أو�إيجابا�ع���مستوى�تطور�البلد��ش�ل�عام�و�ال�يقتصر�ذلك�ع���

تلقي�التعليم����املدارس�بل�ع���أداء�الوالدين�معهم�قبل�مرحلة�الدراسة�فالوالدان�هما�اللبنة�

األو������بناء�األسرة�و�من�ثم�ا��تمع�،�و�مع�هذا�فإن�هذه�النظرة�ال�زالت�قاصرة�ا���حد�ما�و�إن�

�انت�مفيدة�للدفع���ذا�االتجاه�بما�يضمن�لهن�القدرة�ع���اتخاذ�القرار�و��عزز�من�ام�انا��ا����

ا��ماية�من�أية�ان��ا�ات�قد�تتعرض�لها�فاملعرفة�جزء�أصيل����موضوع�ا��ماية�ال���من�شأ��ا�

أن�تحافظ�ع���كرامة�اإل�سان�سواء�املرأة��ش�ل�مباشر�أو�ا��تمع�باملع���العام�؛�فمثال�نجد�أن�

املرأة�املتعلمة�ال�تقل�قدرة�عن�الرجل����إعالة�أسر��ا����حال�فقدت�العائل�ألي�س�ب��ان�و�ع���

عكس�ذلك�نجد�الكث���من�ال�ساء�و�الكث���من�األسر�_�و�هو�اإلحتمال�األك���_�سقطن����دوامة�

الفقر�و�الشتات�و�ا��اجة��ش�ل�سر�ع�و�مباشر�لعدم�أهلية�املرأة�لتحمل�األعباء�ال���يتحملها�

العائل�..�كما�نجد�أن�املستوى�االقتصادي�لألسر�ال����عتمد�ع���الشراكة�ب�ن�املرأة�املتعلم�ن�

الرجل�أع���من�غ��ها�..

إذن�فإن��عليم�املرأة��عزز�من�تطو�ر�عدة�مهارات�لد��ن�تمك��ن�من�اتخاذ�القرارات�املهمة�و�

املص��ية�بكفاءة�و�اقتدار�أع���من�غ��هن�ممن�لم�يحض�ن�بفرصة�التعليم�..

ا��� يؤدي� خاص� �ش�ل� واملرأة� األسرة� �عليم� مستوى� انخفاض� فإن� القياسية� الزاو�ة� من� � � �

انخفاض�دخل�االسرة،�و�ؤثر�ع���مستوى�ال��ة�و�ضع�ال�ساء�/�الفتيات����خطر�االستغالل�

سواًء�من�قبل�أفراد�األسرة�الذكور�االخوة�وغ��هم،����ظاهرة�ما��عرف�بظلم�ذوى�القر�ى،�او�

يضعهن����خطر�االستغالل�غ���الشر���من�قبل�اآلخر�ن����س�يل�البحث�عن�الرزق�و�توف���أد�ى�

سبل�ا��ياة.���

و�بالنظر�إ���الناتج�القومي�فإنھ�يحسب�للدول�بمقدار�ما�ي�تجھ�أفراد�ا��تمع�سنو�ات�ذكورا�

����العالم����تلك�الدول�ال���تح����
ً
واناثا،�و�ش���اإلحصائيات�إ���أن�معظم�الدول�األك���إنتاجا

ع��� با��صول� ال�ساء� فرص� ف��ا� تتد�ى� ال��� بالدول� مقارنة� للتعليم� أع��� بفرص� املرأة� ف��ا�

التعليم،�وعليھ�فإن��عليم�الفتيات�وال�ساء�بالتوازي�مع�نظرا��ن�الذكور��عت���مص��ة�قومية����

املقام�األول�قبل�النظر�ا���األمر�من�أي�زاو�ة�أخرى�وال����عد�قص��ة�النظر.�

كما�يحسب�التعليم�بمستوى�املعارف�وا����ة�ال���يمكن�نقلها�لألبناء�والبنات�وال�ساء�والرجال�

ع���حد�سواء�����أي�مجتمع��ان،�و�من�ثم�فإن�تفو�ت�فرصة�التعليم�للفتيات�وال�ساء����مجتمع�

ما�سوف�يؤدي�بالضرورة�إ���خلل�وا���تمثلها�تلك�ا��تمعات�ال����عا�ي�من�تد�ي�فرص�ال�ساء�

والفتيات�بااللتحاق�بالتعليم�.�
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كيف يمكن للشباب المشاركة
في بناء مجتمع المعرفة ؟

             زايد المليكي 



ات�البناء�وأفضل�من�يقوم�
ّ
الشباب�هم�عماد�ا��تمع�و�محر�

ب�شر�املعرفة�ونقلها�ذلك�ال��م��هم�الشر�حة�االقدر��واألك������

بالفاعلية� � ي�سم� الذي� ا��زء� وهم� �، العر�ية� ا��تمعات�

واإلنتاجية����ا��تمع،�و�التا���فإن�توجھ�الشباب�ا����شر�

املعرفة�ونقلها���ع���توجھ��ا��تمع��بأكملھ��نحو�املعرفة،�وم���

ما��انت�ا��تمعات���تم�باملعرفة�وت�سم���ا��فإ��ا�تز�د�من�قوة�

هذا�ا��تمع�وفعاليتھ�وازدهاره�.

�ولذلك�يجب�ان�يكون�من�البد��يات�لدى�شبابنا�أن�املعرفة�

ع���مر�الزمان����البوابة�الرئ�سية��للو���ولإلبداع�واالبت�ار�،�

فمن�خاللهما��ستطيع�بناء�مستقبل�حافل�باالنجاز�والتقدم�

سواء�ع���املستوى�الفردي��او�ا��تم���أو�ح���ع���مستوى�

اإل�سانية�جمعاء�����.�

و�لعل�السؤال�األهم�هنا�لدي�شبابنا�هو�كيف��ساهم�شباب����

بناء�مجتمع�املعرفة�،��لذلك�سأورد����مقال���هذه��عض�األمور�

الهامة�ال����ساعد�الشباب����مشارك��م�لبناء�مجتمع�املعرفة�

���اوطا��م�.�

�ان��التعليم�ب�ل�مجاالتھ�ومستو�اتھ�هو�الطر�ق�الرئ������ل�شر�

املعرفة�واالنتقال�إ���مجتمع�املعرفة�،�ولكن�ال�بد�ان�يكون�هذا�

�ع���إنتاج�املعرفة�و��شرها�من�خالل��الكث���من�
ً
التعليم��قادرا

األمور��وأهمها�:�

-�نقل�املعرفة�ثم�توط�ن�املعرفة،�وثم�تدر�ب�وتأهيل�الشباب�

للمشاركة�الفاعلة����عملي���النقل�والتوط�ن�لهذه�املعرفة

-�تب���و����يع�البحث�العلمي�وتوف���الب�ئة�املناسبة��للبحث�

العلمي����مختلف�ا��االت�.

-�العمل�ع���إنتاج�املعرفة�وتوظيفها�و�شرها���دمة�اإل�سانية�

ما� و�ل� واالقتصادي� االجتما��� ال�شاط� مجاالت� جميع� ���

يتعلق�باألفراد�وا��تمعات�.�

-�ايجاد�و�توف���املقومات�األساسية�و�الضرور�ة�لبناء�قواعد�

مجتمع�املعرفة�وال���من�أبرزها�تقنيات�االتصال�واملعلومات�

واإلن��نت،�وكذلك�ا��ت��ات�العلمية�ال���ساهمت��ش�ل�كب���

ع����سر�ع�انتقال�ا��تمعات����الدول�املتقدمة�ا���مجتمع�

املعرفة�.�

املؤسسات� مسئوليات� من� ��� ذكرها� السابق� النقاط� ولعل�

ا��كومية�والتعليمية�و�القطاع�ا��اص�،�ولكن�ال�بد�للشباب�ان�

يكون�لهم�دور�بارز����نقل�وتوط�ن�املعرفة�وذلك�من�خالل�التا���:�

-�تأس�س�مبادرات�شبابية�مهتمة�بمجال�بناء�مجتمع�املعرفة�

من�خالل�نقل�وتوط�ن�املعرفة��.�

االنتقال� بأهمية� شرائحھ� �ل� ��� ا��تمع� ب�ن� الو��� �شر� �-

��تمع�املعرفة�والية�االنتقال�التدر�����لذلك�.�

-�العمل�ع���إقامة�مشار�ع�و�رامج�بالشراكة�مع�القطاع�العام�

وا��اص�وا��هات�املمولة�ملشار�ع�الشباب�بحيث�يتم�الضغط�

الشبابية� واملبادرات� املؤسسات� قبل� من� ا��هات� هذه� ع���

ب�ب���مشار�ع���تم�بتطو�ر�مجتمع�املعرفة�.�

-�البحث�واالطالع�ع���التجارب�النا��ة����مجال�نقل�وتوط�ن�

املعرفة�،�وكذلك�املشار�ع�الدولية�ال���ساهمت����نقل�الدول�

املتقدمة�مجتمعا��ا�ا���مجتمع�املعرفة�.�

-�املشاركة����املؤتمرات�وامللتقيات�والفعاليات�الدولية�ال���

تتحدث�و��تم�بموضوع�مجتمع�املعرفة�.�

-�العمل�ع���ابت�ار�مشار�ع�و�رامج�وطنية�شبابية�ذاتية�تقدم�

نموذجا�متم��ا�للشباب����املساهمة�الفاعلة�لبلدا��م����نقل�

وتوط�ن�املعرفة�.�

و���األخ���اضع�ب�ن�يديكم�ملفا�مهما�يت�لم�عن�دور�الشباب����

للعام� العر�ي� املعرفة� تقر�ر� عن� عبارة� وهو� � املعرفة� مجتمع�

٢٠١٤�حيث�يأ�ي�هذا�التقر�ر�حول�"الشباب�وتوط�ن�املعرفة�"�

ضمن�اإلطار�العام�لتقر�ر�املعرفة�العر�ي�الثالث�لعام�٢٠١٤�

ل�سليط�الضوء�ع���واحدة�من�أهم�القضايا�أمام�ا��تمع�

اإلمارا�ي،�و���مسألة�إدماج�الشباب�وتمكي��م�من�املساهمة�

الفاعلة����نقل�وتوط�ن�املعرفة�باعتبارها�نقطة�انطالق�إلقامة�

�آلفاق�
ً
�مهما

ً
مجتمع�املعرفة����الدول�و�وصفها�كذلك�مدخال

أرحب�للتنمية�اإل�سانية�املستدامة.

�

ينطلق�هذا�التقر�ر�من�عدة�حقائق�وقواعد�فكر�ة؛�أولها�أن�

إلقامة� عل��ا� املعول� الرئ�سية� والفئة� الوسيلة� هم� الشباب�

مجتمع�املعرفة�أو�يجب�أن�يكونوا�كذلك.

�

اللذين� السابق�ن� التقر�ر�ن� خطوات� التقر�ر� و�ستكمل�هذا�

الوطن� ��� املعرفة� مجتمع� وإقامة� املعرفة� موضوع� اس��دفا�

العر�ي��ش�ل�عام�و���اإلمارات�ع���وجھ�التحديد.�فقد�حدد�

تقر�ر�املعرفة�األول�لعام�٢٠٠٩�،��عنوان�نحو�تواصل�معر���

منتج"،�املفاهيم�األساسية�الضرور�ة�لبناء�مجتمع�املعرفة����

الوطن�العر�ي�بما����ذلك�اإلمارات.
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الفجوة الرقمية
ملخص كتاب
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��عر�ف�بمحتوى�الكتاب:
لقد�اق��ح�املؤلفان�توز�عا�للمحتو�ات�كما�ي���:تقديم�عام�،�تطرقا�

فيھ�ا���أهمية�االق��اب�من�الفجوة�الرقمية�باعتبارها�مصط��ا�

بالواليات� االعالميةعام١٩٩٥� الساحة� ا��� ظهر� جديدا� غر�يا�

املتحدة�األمر�كية،بموجب�صدور�تقر�ر�وزارة�التجارة�ا��ارجية�

من� الشبكة*(أنظرص٢٦� فتحات� من� �عنوان*السقوط� الشه���

كتاب�الفجوة�الرقمية).كما�توقفا�عند��عر�ف�مصط���الفجوة�

الدول� و� املتقدمة� الدول� ب�ن� الفاصلة� الهوة� تلك� الرقمية،أي�

النامية����النفاذ�ا���مصادر�املعلومات�و�املعرفة�والقدرة�ع���

استغاللها،�واسبا��ا.�و���االطار�نفسھ،�تحدثا�عن�الغاية�املتوخاة�

من�املؤلف،�ومن�ثمة�تحديد�الهي�ل�العام�للكتاب�ك�ل.وفصل�

تمهيدي،�اختارا�لھ�عنوان�*�الفجوة�الرقمية،فجوة�الفجوات�*�

حيث�تحدثا�فيھ�عن�"�اليو�تو�يا�االلك��ونية�"�ودورها����توسيع�

هوة�الفروق�ب�ن�دول�الشمال�ودول�ا��نوب�ع���عدة�أصعدة،�

وثروتيا،،و���� �، و�شر�عيا� �، وتكنولوجيا،وتنظيميا� علميا،�

تحتية.والفصل�الثا�ي�،عا��ا�فيھ�صناعة�ا��توى�من�وجهة�نظر�

ا���نطاق�ا��توى�العر�ض�الذي��شمل� عر�ية،،حيث�االشارة�

شبھ� أو� ��ائيا� منتجا� أ�ان� سواء� ا��توى� صناعة� ناتج�

��ا�ي،وأدوات�تطو�ر�ا��توى�وتأمينھ�وتوز�عھ.أما�الفصل�الثالث�

،�فيعرض�لفجوة�االتصاالت�،�أهمي��ا�،�دورها�،توجها��ا��عرفها�

ح�ن� ��� العر�ي.� االتصاال�ي� املشهد� وراهن� قياسها،� ،وكيفية�

،يتطرق�الفصل�الرا�ع�ا���عصر�املعلومات�و�عقلھ،�وأزمة�العقل�

العر�ي�،و�العالقة�ب�ن�تكنولوجيا�املعلومات�و�العقل.أما�الفصل�

ا��امس�،�فقد�خصص�ملعا��ة�فجوة�التعلم،�و���هذا�االطار�،تم�

والتعليم� التعلم� وراهن� املعرفة،� مجتمع� ��� التعلم� إ��� التطرق�

التعليم� بمستوى� ال��وض� ��� املعلوماتية� العر�ي،ودور� بالوطن�

ا��ام���و�الثانوي�االعدادي�و�االبتدا�ي..ب�نما�خصص�الفصل�

السادس�ملعا��ة�فجوة�اللغة�من�منظور�معلوما�ي،وهو�ا��انب�

.والفصل� أهمية� من� لھ� ملا� وتؤدة،� بتأن� عنده� س�توقف� الذي�

السا�ع�و�األخ��،فقد�تناوال�فيھ�فجوة�اقتصاد�املعرفة�من�منظور�

الدول�النامية�عموما�،ومن�املنظور�العر�ي�بصفة�خاصة،�مع�

اإلشارة�إ���العرب�و�تحديات�اقتصاد�املعرفة،وأسباب�الفجوة�

الراهنة.و��� االزمة� لتجاوز� الكفيلة� السبل� االقتصادية،و�

األخ��،تمت�االشارة�ا���املصادر�واملراجع�ال���عب�م��ا�املؤلفان�

هندسة� ��� تجر���ما� عن� ،ناهيك� ومعطيا��ما� معلوما��ما،�

املعلومات�وتكنولوجيا�اللغات�ع���املستو�ات�القاري�و�العاملي�و�

ا����.�وغ���عن�البيان�،أن�هذا�الكتاب��عد�لبنة�أساسية�لفتح�

مجتمع� بناء� وسبل� الرقمية،� الفجوة� حول� موسع� عر�ي� نقاش�

معرفة�عر�ي،ول�س�هناك�من�فرصة�أفضل�من�الدورة�الثانية�

للقمة�العاملية���تمع�املعلومات�املزمع�عقده����تو�س�نوفم��٢٠٠٥

قراءة����ثنائية�الفجوة�الرقمية�و�اللغة�العر�ية�:
من� أنواع� ثالثة� املؤلفان� الرقمية؟.يق��ح� بالفجوة� يقصد� ماذا�

التعار�ف�من�حيث�مدى��غطي��ا�لدورة�اك�ساب�املعرفة�:�عر�ف�

ضيق�يحصر�مفهوم�الفجوة�الرقمية���(�النفاذ�ا���املعرفة�من�

حيث�توفر�الب���التحتية�الالزمة�ل��صول�ع���موارد�املعلومات�و�

املعرفة�بالوسائل�اآللية�أساسا�دون�إغفال�الوسائل�غ���اآللية�

من�خالل�التواصل�ال�شري..)�ان�هذا�التعر�ف�يركز�ع���ا��د�

الفاصل�ب�ن�مدى�توافر�الشب�ات�االتصاالتية،�ووسائل�النفاذ�

إ��� أوسع،يضم� االن��نت.و�عر�ف� �شبكة� ر�طها� إل��ا،وعناصر�

جانب�الوصول�إ���مصادر�املعرفة،اس�يعا��ا�من�خالل�التعبئة�

اقتصاديا� اس�ثمارها� والتدرب،و�التا��� والتعليم� والتوعية�

واجتماعيا�وثقافيا.و�عر�ف�أشمل،�أقل�ما�يقال�عنھ�إنھ��غطي�

توليد� إ��� املعرفة،باإلضافة� اك�ساب� لدورة� الواسع� النطاق�

و� اإلنتاجية� البحثية� املؤسسات� خالل� من� ا��ديدة� املعرفة�

ا��دماتية

إذن�ما����أسباب�الفجوة�الرقمية؟.
األسباب�متعددة،�ت��اوح�ب�ن�التكنولو���والسيا����واالجتما���

الثقا���:

املذهل� و� السر�ع� التطور� التكنولوجية،وتنصر��� األسباب�

للتكنولوجيا�ا��ديثة،وتنامي�االحت�ار�ة،وشدة�االندماج�املعر���

،وتفاقم�اال�غالق�التكنولو��.أما�األسباب�االقتصادية�فتتج������

الدول� الكبار(مجموعة� وتكتل� املعلومات،� ثقانة� �لفة� ارتفاع�

وفرض� الصغار،� ع��� األور�ي..)والضغط� االتحاد� الثمانية،�

عقو�ات�اقتصادية�ع���دول�نامية،واحت�ار�الشر�ات�الك��ى�و�

امللكية� العاملية،ت�لفة� التجارة� ألسواق� ا���سيات� املتعددة�

ع��� األقوى� جانب� إ��� اقتصاديا� التكنولوجيا� الفكر�ة،وانحياز�

حساب�األضعف.���ح�ن�،تتمثل�األسباب�السياسية����عوائق�

وضع�سياسات�التنمية�املعلوماتية،وانحياز�املنظمات�الدولية�إ���

با��يط� األمر�كية� املتحدة� الواليات� الكبار،وتفرد� صف�

ف��� السوسيوثقافية،� باألسباب� يتعلق� وفيما� ا��يومعلوما�ي.�

الفرص،� ت�افؤ� التعليم،وعدم� مستوى� تد�ي� ��� تتج���

األمية،والفجوة�اللغو�ة،وا��مود�امل��مي،�و�ا��مود�التنظيمي�

وال�شر���،وغياب�الثقافة�العلمية�والتكنولوجية.�وهكذا،فان�

اللغو�ة��عد�مطلبا�أساسيا،ونقطة�االنطالق� التصدي�للفجوة�

ا��قيقية،ذلك�أن�مص���الشعوب�واألمم�قد�أصبح�رهبنا�بمص���

��� املواجهة� و� الصمود� ع��� اللغة� هذه� القومية،وقدرة� لغا��ا�

ايكولوجية�لغو�ة�عاملية�مليئة�بالتحديات،وع���هذه�اللغات�أن�

تتالءم�مع�تواصل�إ�سا�ي،وتواصل�ما�عد�التخاطب،وتواصل�ما�

فوق�اللغة.وانطالقا�مما�سبق�ن�ساءل�كيف�هو�حال�اللغة�
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السبل� ��� وما� ؟� واملعلوماتية� العوملة� عصر� ضوء� ��� العر�ية�

الناجعة�لالنتقال�إ���مرحلة�مجتمع�املعرفة؟.ال�يختلف�اثنان����

ف��� �، جهة� ومزدوجة،فمن� حادة� أزمة� �عا�ي� العر�ية� اللغة� أن�

�شارك�اللغات�األخرى�تحديات�العصر،ومن�جهة�أخرى،��عا�ي�

أزمة�خانقة�ع���مستو�ات�التنظ���والت��يم�و�التعليم�والتوظيف�

و�التوثيق.وال�مندوحة�عن�الكالم،�أن�ما��عا�ي�منھ�اليوم�يرجع�

فيما�يرجع�إ�����ز�أهلها،وتقاعسهم،�ال�نقص����تأهيلها�وأهلي��ا�

مطالب� لتلبية� فقط،� ل�س� غ��ها� من� أك��� مؤهلة� العر�ية� إذ�

مجتمع�املعرفة،بل�أيضا�لتقوم�بدور�طال�������املعرفة�اللغو�ة�

ع���املستوى�اإل�سا�ي،ملا�تتمتع�بھ�منظوم��ا�النحو�ة�والصرفية�

وامل��مية�من�خصائص�ومم��ات�قلما�توجد����لغة�أخرى�من�

الصرفية� اإلنتاجية� �، النحو�ة� ،املرونة� الدقيق� التوازن� قبيل�

العالية،التوسط�اللغوي،�وهلما�جرا.ول���يص�الفجوة�اللغو�ة�

العر�ية،البد�من�الوقوف�عند�الفجوات�الفرعية�ال���ت�ناسل�عن�

الفجوة�األم،وتتجسد����الفجوات�اآلتية�الذكر�:فجوة�التنظ���

و�علمها،فجوة� اللغة� �عليم� فجوة� �، امل��م� فجوة� اللسا�ي،�

االستخدام�اللغوي،فجوة�املعا��ة�اآللية�للغة�العر�ية،فجوات�

الب���التحتية��،�وال���تتفرع�بدورها�إ���فجوة�املوارد�ال�شر�ة�،�

وفجوة�موارد�املعلومات�اللغو�ة�وفجوة�التوثيق�اللغوي�.�وفيما�

يتعلق�بأزمة�ا��طاب�اللسا�ي�العر�ي�املعاصر،فتعود�إ���ماي���:

اللغة،و�الصور�ة� خطأ�التوجهات�اللسانية،�واف��اض�شفافية�

املفرطة،والتمسك�بفكرة�استقرار�املع��،وغياب�املن���املنظومي�

���االق��اب�من�الظواهر�اللغو�ة،و�التمركز�حول�املع���اللغوي.�

روح� طغيان� ��� فتتمثل� العر�ي،� امل��م� لفجوة� بال�سبة� أما�

الـتقليد�ع���املعاجم�العر�ية�ا��ديثة،�وعدم�مسايرها�للمفاهيم�

املت�لم� كفاية� ال�عكس� أ��ا� �ع��� مما� ا��ديدة،� املصط��ات� و�

العر�ي�املعاصر،�ونضرب�مثاال�لذلك�بامل��م�الوسيط�وامل��م�

العر�ي�األسا���،�ناهيك�عن�القوام�س�الصغ��ة.أما�ا��ديث�عن�

امل��م�العر�ي�التار����فقد�مات�املشروع����مهده�بموت�األملا�ي�

ف�شر،.أما�وضع��عليم�العر�ية�و�علمها�فل�س�بأحسن�حال�مما�

سبق�،�حيث�طرق�التعليم�ما�تزال�تقليدية،وغ���علمية����غالب�

األحوال،ال���ء�الذي�نتج�عنھ�قطاع��عليمي�غ���منتج،التر�طھ�أية�

صلة�با��يط�السوسيواقتصادي،�وال�عالقة�لھ�بالتنمية�ال�شر�ة�

��� اإلصالحية� ا��اوالت� �عض� ينفي� ال� الواسع،وهذا� باملع���

مناطق�مختلفة�من�العالم�العر�ي�،�وال����س���جاهدة�إ���ر�ط�

التعليم�بالتنمية�املستدامة.ولعل�أسباب�هذه�الوضعية�كث��ة،�

م��ا�ما�يرتبط�بضعف�الكفاءات�،وم��ا�ما�يرتبط�بضعف�الب�ية�

التدب��� و� ال�سي��� ��� العقلنة� تدب��ها،وغياب� التحتية،وسوء�

وال��مجة.أما�استعمال�اللغة�العر�ية�اليوم�فيعا�ي�من�مزاحمة�

العاميات�والدارجات,�ولغات�اإلعالم�املشوه،�إننا�إذن�أمام�سيل�

من�التعددية�اللغو�ة�واالزدواجية�اللغو�ة.

لذا� سهال،� ل�س� السؤال� هذا� عن� ا��واب� إذن؟.إن� العمل� ما�

إننا����حاجة�ماسة،�أك���من�أي�وقت� نؤكد،�و�إ��اح�شديد،�

م����إ���ا��ث�ع���تداول�اللسان�العر�ي�ع���جميع�املستو�ات�و�

األصعدة،مع�عقلنة�دراس�نا�اللغو�ة،�مستفيدنا�من�التطبيقات�

املعلوماتية�املتطورة..و�ا��الة�هذه،�تجدر�اإلشارة�إ���أن�الدرس�

اللسا�ي�ا��اسو�ي�العر�ي�قد�قطع�مراحل�مهمة�وأساسية�ع���

مستو�ات�حوسبة�ا��رف�العر�ي�،وال�لمة،�و�ا��ملة،ونأمل�أن�

يتفرغ�املتخصصون����هذا�امليدان�إ���الفقرة،والنص،فا��طاب�

من�وجهة�نظر�معلوماتية.ومع�ذلك�فان�ما�أنجز���د�اآلن�ما�يزال�

ا��تمع� إ��� العر�ية� تدخل� أن� شأ��ا� من� ال��� املتطلبات� دون�

استعراض� إ��� بحاجة� الواسع،.ولسنا� بابھ� من� املعلوميا�ي�

املشار�ع�ال���حقق��ا��عض�الشر�ات�األجن�ية�أو�العر�ية�سواء�

فيما�يتعلق�با��لل�الصر���أو�ال��جمة�اآللية�أواملدقق�االمال�ي�أو�

امل��م�اآل���..وغ��ها�فذلك�موضوع�آخر�يحتاج�إ���بحث�موجھ.

و� املن��ية� القراءة� هذه� ��� قدمناه� ما� إنا� القول،� وخالصة�

يكون� أن� �عدو� ال� املعلوماتية� التنمية� ��� لكتاب� االستكشافية�

مجرد����يص�لبعض�مظاهر�األزمة�اللغو�ة�العر�ية،�مع�اإلشارة�

إ���ا��لول�املمكنة.وع���هذا�األساس�،فقد�انصب�اهتمامنا�ع���

من� �عد� األخ��� الرقمية،هذا� الفجوة� و� العر�ية� اللغة� ثنائية�

املواضيع�ذات�األولو�ة����اللقاءات�الدولية�و�العر�ية.ولهذا،�ال�

نجازف�إذا�قلنا�إنھ�ال�س�يل�ل��روج�من�األزمة�الراهنة�بدون�

ال��اق�بركب�مجتمع�املعرفة،�عبارة�أخرى،�إن�اإلصالح�اللغوي�

املطلوب،�البد�أن�يتم�بأق����سرعة�ممكنة�،�ح���ال�ت�سع�الفجوة�

اللغو�ة�ال���تفصل�ب�ن�العر�ية�ولغات�العالم�املتقدم�ع���حد�

عبارة�املؤلف�ن.



باملدارس� الصغ��� ا����ع� برنامج� لالخ��اع� حضرموت� مؤسسة� دش�ت�

ا��كومية،�حيث�باشرت�فرق�االك�شاف�ال��ول�ملدرسة�السالل�بفوه�ومجمع�

سبأ�بروكب�وتم��عر�ف�الطالب�عن�مؤسسة�حضرموت�لالخ��اع�ودورها����

احتضان�األف�ار�االبت�ار�ة�ورعاي��ا�للمخ��ع�ن،�وتفاعل�الطالب�مع�أ�شطة�

فر�ق�االك�شاف�التحف��ية.

هذا�و�تكون�ال��نامج�من�(٦)�مراحل��شارك�ف��ا�الطالب�املر���ن��عد�مرحلة�

الكهر�اء� ��� ومبادئ� ال�سيطة� االلك��ونيات� ع��� ف��ا� و�تدر�ون� االك�شاف�

ا��اسوب� باستخدام� والتصميم� االبدا��� والتفك��� النماذج� صناعة� وكيفية�

�س�تم�اك�شافهم�من�(١٥)�
ً
وغ��ها،�و�س��دف�املؤسسة�هذي�السنة�(٨٠)�طالبا

مدرسة�تتوزع�ع���محاور�مدينة�املكال.�ا��دير�بالذكر�أن�املؤسسة��ع��م�إقامة�

(٣)�برامج�نوعية�أخرى�ممولة�من�مؤسسة�العون�للتنمية�لهذا�العام�و���

برنامج�علماء�املستقبل�لطالب�الثانو�ة�املتفوق�ن����مواد�العلوم�والر�اضيات،�

و�رنامج�ابن�الهيثم�ملدر����الف��ياء�لتدر���م�ع���األبحاث�والتجارب�العملية�

لتفعيل�املعامل����املدارس،�و�رنامج�زو�ل�أل��اب�الدراسات�العليا�والباحث�ن�

لتدر���م�ع���(١٠)�أبحاث�حكمت�من�قبل����مجالت�علمية�مشهورة،�و�س���

املؤسسة�من�خالل�هذه�ال��امج�إ������يع�البحث�العلمي����حضرموت�و�

�سهيل�أدواتھ�للباحث�ن�وتمتلك�املؤسسة�مركز�حضرموت�لألبحاث�الطبيعية�

والتطبيقية�والذي��سهل�للباحث�ن�العمل����ب�ئة�مهيأة�ومحفزة�إلجراء�األبحاث�

والدراسات،�وتطمح�املؤسسة�أن�تحقق�حلم�الفقيد/�ها�ي�باجعالة،�و���ساعة�

فندق�املكال�كأك���ساعة����العالم،�و�رج�االخ��اع�الوقف�التعليمي���افظة�

القر�ب� ��� النور� ل��ى� املشار�ع� هذه� تب��� إ��� ا��لص�ن� وتدعو� حضرموت،�

العاجل�بإذن�هللا.

من أخبار العون
بتمويل من مؤسسة العون للتنمية..

مؤسسة حضرموت لالختراع تدشن برنامج المخترع الصغير في المدارس الحكومية
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�
ً
نظمت�مؤسسة�العون�للتنمية�بالتعاون�مع�مكتب�وزارة�الشئون�االجتماعية�والعمل�لقاء��عر�فيا

بمتطلبات�تقديم�وقبول�املشار�ع�لعام�٢٠١٧م�إلدراجها�ضمن�خط��ا�االس��اتيجية����مجاالت�

االجتماعية� وال��امج� وال��ية� التنمو�ة� واملشار�ع� الثالث� القطاع� مؤسسات� وتمك�ن� التعليم�

والطوارئ.

و���اللقاء�الذي�عقد����مدين���املكال�وس�ئون�اس��دف�منظمات�ا��تمع�املد�ي�وا��هات�ذات�

العام�ملكتب�وزارة�الشئون�االجتماعية�والعمل/�عبدهللا� الشراكة�حكومية�وغ��ها�اعت���املدير�

و�صما��ا� والتنموي� ا����ي� العمل� ��� الرائدة� املؤسسات� أحد� العون� مؤسسة� باجهام� رمضان�

�جميع�ا��معيات�واملؤسسات�ومختلف�منظمات�ا��تمع�املد�ي�
ً
موجودة�����ل�ا��االت،�مناشدا

املشاركة����نقاش�هذا�اللقاء�والتفاعل�واالستفادة�من�مخرجاتھ،�كو��ا��عت���منحة�ذهبية�تقدمها�

�إ���أن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�قد�أسهمت�وأبدت�
ً
مؤسسة�العون�ملنظمات�ا��تمع�املد�ي،�الفتا

قدر��ا�وتم��ها����تخفيف�معاناة�املواطن�ن�خالل�االزمة�ا��الية،�وأفرزت�قيادات�فاعلة����ا��تمع�

�إ���أهمية�تنمية�مهارا��ا�وقدرا��ا�ع���مز�د�من�العطاء�الذي��س���لھ�مكتب�
ً
��دمة�ا��تمع،�مش��ا

الوزارة�من�خالل�اس��اتيجية�تنظيم�الدورات�التدر��ية�بالتعاون�والشراكة�مع�تلك�املنظمات�للنظر�

القادمة�ملرحلة�االستقرار.

وأشار�األخ�صا���عمر�ا��ليفي�����لمتھ�عن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�إ���إسهامات�مؤسسة�العون�

ا����ية�والتنمو�ة�لعام�٢٠١٥م�تجاه�دعمها�وتمو�لها�للعديد�من�مشار�ع�منظمات�ا��تمع�املد�ي�

بوادي�حضرموت.

و���اللقاء�استعرض�رئ�س�قسم�التخطيط�والتطو�ر�بمؤسسة�العون�للتنمية/�ها�ي�سالم�باوز�ر�

�واالستفادة�من�تجارب�
ً
�مستداما

ً
الوجهات�العامة�ملشار�ع�عام�٢٠١٧م،�ع���أن�يكون�للمشروع�أثرا

�
ً
نا��ة�أو�ابت�ار�مشار�ع�تحقق�قصص�نجاح،�ع���أن��شمل�املشروع�جوانب�تطوعية�و�كون�نا�عا

من�احتياج�مجتم���مب���ع���دراسات�ت��ز�تنفيذه�ع���أن�تكون�األولية�للمشار�ع�ذات�الشرا�ات�

ومشار�ع�الدراسات�واألبحاث�ا��تمعية����مجاالت�عمل�مؤسسة�العون�للتنمية�(التعليم,�تمك�ن�

مؤسسات�القطاع�الثالث,�التنمو�ة,�ال��ية,�ال��امج�االجتماعية,�الطوارئ)�من�خالل�رسالة�

من أخبار العون

لقاء العون التعريفي بمتطلبات تقديم وقبول المشاريع لعام 2017 م بالمكال وسيئون
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ا��تمعات� تمك�ن� ��� االسهام� ��� السامية� للتنمية� العون� مؤسسة�

املس��دفة�من�خالل�منح�مؤس����مستدام�األثر����ب�ئة�محفزة�وفق�

�خطة�املؤسسة�االس��اتيجية�من�خالل�
ً
أفضل�املعاي���الدولية,�شارحا

رؤ���ا�ورسال��ا�وأهدافها�ومجاالت�الر�ادة����املنح�للتنمية�املستدامة.

هذا�و�تكون�ال��نامج�من�(٦)�مراحل��شارك�ف��ا�الطالب�املر���ن��عد�

مرحلة�االك�شاف�و�تدر�ون�ف��ا�ع���االلك��ونيات�ال�سيطة�ومبادئ����

والتصميم� االبدا��� والتفك��� النماذج� صناعة� وكيفية� الكهر�اء�

باستخدام�ا��اسوب�وغ��ها،�و�س��دف�املؤسسة�هذي�السنة�(٨٠)�

مدينة� محاور� ع��� تتوزع� مدرسة� �(١٥) من� اك�شافهم� س�تم� �
ً
طالبا

املكال.�ا��دير�بالذكر�أن�املؤسسة��ع��م�إقامة�(٣)�برامج�نوعية�أخرى�

علماء� برنامج� و��� العام� لهذا� للتنمية� العون� مؤسسة� من� ممولة�

والر�اضيات،� العلوم� مواد� ��� املتفوق�ن� الثانو�ة� لطالب� املستقبل�

و�رنامج�ابن�الهيثم�ملدر����الف��ياء�لتدر���م�ع���األبحاث�والتجارب�

العملية�لتفعيل�املعامل����املدارس،�و�رنامج�زو�ل�أل��اب�الدراسات�

العليا�والباحث�ن�لتدر���م�ع���(١٠)�أبحاث�حكمت�من�قبل����مجالت�

علمية�مشهورة،�و�س���املؤسسة�من�خالل�هذه�ال��امج�إ������يع�

وتمتلك� للباحث�ن� أدواتھ� �سهيل� و� حضرموت� ��� العلمي� البحث�

املؤسسة�مركز�حضرموت�لألبحاث�الطبيعية�والتطبيقية�والذي��سهل�

���ب�ئة�مهيأة�ومحفزة�إلجراء�األبحاث�والدراسات،� للباحث�ن�العمل�

وتطمح�املؤسسة�أن�تحقق�حلم�الفقيد/�ها�ي�باجعالة،�و���ساعة�

فندق�املكال�كأك���ساعة����العالم،�و�رج�االخ��اع�الوقف�التعليمي�

��افظة�حضرموت،�وتدعو�ا��لص�ن�إ���تب���هذه�املشار�ع�ل��ى�النور�

���القر�ب�العاجل�بإذن�هللا.



أكاديمية الموهوبين بسيئون تشارك بمعرض ITEX الدولي لالختراعات بماليزيا
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أصبحت�أ�اديمية�املوهو��ن��س�ئون�أحد�الصروح�العلمية�ل�س�ع���مستوى�وادي�حضرموت�

فحسب،�بل�ع���مستوى�اليمن��ش�ل�عام�من�خالل�اهتمامها�ورعاي��ا�للشباب�املوهو��ن����

�
ً
مختلف�ا��االت�اإلبداعية����العديد�من�مجاالت�العلوم�وإبراز�تلك�املواهب�ال���وجدت�حضنا

�فجرت��ل�طاقا��ا�اإلبداعية�ومدر��ن�أكفاء����تلك�ا��االت،�سواء��ان����علوم�الرو�وت�
ً
دافئا

واالبت�ارات�واالخ��اعات�والرسم�والنحت�وغ��ها�من�ا��االت�ا��تلفة�من�خالل�أقسامها،�إضافة�

إ���إسهامها����التنمية�ال�شر�ة����االهتمام�بالعملية�التعليمية�من�خالل�شرا�ا��ا�مع�مكتب�وزارة�

ال��بية�والتعليم�بالوادي�واملدير�ات����التدر�ب�والتأهيل�وإدخال�برامج�علمية��سهم�بالر���بالعملية�

التعليمية�وتحف���الطالب�ع���التنافس����التحصيل�من�خالل�عدد�من�ال��امج�وأبرزها�ا��وارزمي�

الصغ��،�إضافة�إ���خلق�العالقات�والشرا�ات�مع�العديد�من�املنظمات�الدولية�والعر�ية�واآلسيو�ة�

بامتالكها�و�االت�وتمثيل�تلك� العر�ية�واآلسيو�ة� العديد�من�ا��افل� ��� اليمن� وأصبحت�تمثل�

املنظمات�وا��معيات����عدد�من�تلك�ا��االت,�وال���تقف�خلفها����الدعم�املادي�واملعنوي�أحد�

املؤسسات�الرائدة�بمحافظة�حضرموت����التنمية�ال�شر�ة�و���مؤسسة�العون�للتنمية�راعية�

املوهو��ن�واملبدع�ن�بمحافظة�حضرموت.

��� واملوهو��ن� املبدع�ن� شبا��ا� خالل� من� الدولية� وا��افل� املسابقات� ��� ملشار�ا��ا� �
ً
وتواصال

�من�ا��وائز,�ها����اال�اديمية��شارك����
ً
االبت�ارات�واالخ��اعات�ال���حصدت�من�خاللها�عددا

ا��فل�الدو���والعاملي�وهو�معرض�itex�لالخ��اعات�بمال��يا،�والذي�شارك�فيھ�العديد�من�مخ�����

عوض� سالم� الشاب� ا����ع� وهم� باأل�اديمية� الشباب� ا����ع�ن� فر�ق� خالل� من� العالم� دول�

ال�اف�بقيادة�رئ�س�قسم�االبت�ارات�واالخ��اعات� باشامخة�وا����ع�الشاب�عطاس�عبدالقادر�

باأل�اديمية�االستاذ�/�محمد�عوض�بن�عبادة،�حيث�تأ�ي�هذه�املشاركة�بدعم�وتمو�ل�من�مؤسسة�

العون�للتنمية.

ظمت�فعالياتھ����الف��ة�من�١٢�–�١٤�مايو�٢٠١٦م����العاصمة�املال��ية�
ُ
ا��دير�بالذكر�بأن�املعرض�ن

كواالملبور.






