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بقلم :ماي�سة عزب

ن أو  ن

ال يختلف عاملنا اليوم عنه خالل
الألفيات ال�سابقة يف �أن الدول التي
ت�سيطر عليه هي تلك التي ت�شهد
تقد ًما علم ًّيا وتكنولوج ًّيا؛ فالعلم
والتكنولوجيا هما لب كل تقدم.
ولتحقيق التوازن واال�ستقرار ،ومن
َث َّم ال�سالم يف عامل اليوم ،يتحتم على
كثري من الدول �أن تن�شط من انخراط
مواطنيها يف هذين املجالني.
ولكن لن�صل �إىل التقدم العلمي
والتكنولوجي يجب �أن تكون �شعوب
تلك الدول متعلمة يف الأ�سا�س .فال
عجب �أن العلم واملعرفة قد ا�ستخدما
على مر التاريخ ك�سالح للتحكم.
ففي تاريخنا الفرعوين ،وعلى الرغم
من العجائب العلمية والتكنولوجية
التي ما زلنا نتطلع �إليها يف بهر بعد
�آالف ال�سنني ،فمن املعروف �أن نخبة
حمدودة فقط هي التي كانت متعلمة؛
حيث مت�سكت ب�أ�رسار تلك العجائب
بقوة ،يف حني �إن الغالبية العظمى
من ال�شعب كانت من العاملني الذين
اقت�رصت معرفتهم على حدود
تخ�ص�صاتهم املختلفة مبا يكفي لكل
منهم �أن ي�ؤدي دوره يف �إجناز تلك
املعجزات التي ما زلنا نتعجب من
�أمرها حتى اليوم.
مع الأ�سف ف�إن العلم واملعرفة
ال يزاالن حتى يومنا هذا ي�ستغالن
ب�صفتهما �سالحني ،لي�س فقط للتحكم
يف ال�شعوب� ،أو يف �شئون احلرب
ال�سيا�سية واال�ستخرباتية بني الدول
املتناحرة ،ولكن ما هو �أخطر من كل
ذلك هو �أنهما ي�ستخدمان يف التفنن يف
�صنع الأ�سلحة ،التي � ً
أي�ضا ت�ستخدم
من �أجل التحكم وال�سيطرة.
وبعد كل هذا فمن البديهي
ملحاربة تلك الفو�ضى املتف�شية التي

جند �أنف�سنا فيها الآن – �سيا�س ًّيا،
واجتماع ًّيا ،واقت�صاد ًّيا – �أن يكون
ال�سبيل الوحيد للخروج من هذا
النفق املظلم هو التعليم .فعلى الرغم
من �أن �أ�صل ما يحتاجه الإن�سان
من �أجل البقاء هو املاء ،والغذاء،
وامل�أوى ،ف�إنه دون التعليم ف�إن
الإن�سان ال يرتقي عن بقية الكائنات
التي ت�شاركه هذا الكوكب؛ فن�صبح
جمرد نوعٍ �آخر من الثدييات.
�إن التعليم لي�س برفاهية – وال
يجب �أبدًا �أن يكون كذلك – فهو من
احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان .ولذلك
يجب �أن يعتلي �أولويات �أية دولة،
وبالأخ�ص الدول النامية املكافحة
مثل دولتنا.
يف هذا العدد نطرح ب�شكل مب�سط
للغاية تلك احلاجة الأ�سا�سية .فمن
خالل ذلك املو�ضوع الأ�سا�سي
وا�سع النطاق نناق�ش بع�ض اجلوانب
التاريخية املرتبطة بالتعليم،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض وجهات النظر
االجتماعية واالقت�صادية املعا�رصة.
ومن املو�ضوعات الأكرث ت�شوي ًقا
التي نطرحها تعليم العلوم من خالل
الأفالم ال�سينمائية" ما بني النجوم:
رحلة �إىل املعرفة" �ص ،4و"الإعاقات
التعليمية لدى الأطفال" �ص.14
فلت�ستمتعوا بقراءة العدد،
ونتطلع ال�ستقبال تعليقاتكم
و�/أو مقرتحاتكم من خالل
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بنا:
PSCeditors@bibalex.org

فن�أمل �أن ت�ستمتعوا بهذا العدد
اجلديد وبالعام اجلديد ،و�أن جتعلوا
منه بداية جديدة �أكرث ا�ستدامة لكم
وملن حولكم.

التعليم
التعليم
بين اإلتاحة والجودة
د .م�شرية اجلزيري
مدير برنامج التعليم العايل مب�ؤ�س�سة فورد ،القاهرة

من
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بني ال�سلع االجتماعية كافة يعد التعليم من
�أكربها من حيث الإمكانات والقدرات التي
ي�شملها .ف�إليه نن�سب ازدهار الأمم ،ورخاء اقت�صاداتها،
وقدرتها على التغلب على الفقر .كما نحفل بدوره يف
ترقية الأفراد ،وتعزيز قدراتهم ،وحترير �أرواحهم،
وزيادة فعالياتهم كمواطنني .وتزخر املجتمعات كافة
بالأمثلة احلية لرجال ون�ساء �شهدت حياتهم حتوالت
كبرية بفعل التعليم؛ فجعلوا ر�سالتهم يف احلياة الدفاع
بقوة عن حق اجلميع يف احل�صول عليه.
لقد �سعت حكومات البلدان النامية الـ ُم�ش َّكلة
بعد ح�صولها على اال�ستقالل �إىل الق�ضاء على الأمية
والت�أكيد على �إجبارية التعليم يف ال�سنوات الأوىل منه،
و�أن ي�صبح التعليم نف�سه  -من بني خدمات �أخرى -
حقًّا للجميع .ولكن  -ل�سوء احلظ  -هذا الهدف الأخري
ال يزال بعيد املنال .وتن�ص الأهداف الإمنائية للألفية
على �رضورة �أن يتمكن الأطفال يف كل مكان يف العامل
من �إمتام التعليم االبتدائي بحلول عام 2015؛ حيث
�إنه ال يزال هناك مائة مليون طفل يف عمر الدرا�سة ال
يذهبون �إىل مدار�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ترتفع ن�سبة
املت�رسبني من التعليم وال �سيما يف البلدان النامية؛
فكلما �صعدنا �سلم التعليم للم�ستويات الأعلى و�صو ًال
�إىل املرحلتني الثانوية واجلامعية ،ت�ضاءل عدد الطالب
املقيدين باملدار�س.

وتُع ُّد �صعوبة االلتحاق باملدار�س وامل�ؤ�س�سات
التعليمية احلاجز الأ�سا�سي الذي مينع ماليني ال�شباب
من حتقيق �إمكاناتهم الكاملة يف احلياة .ويف عاملنا
اليوم يظهر احلرمان من التعليم ب�شك ٍل جلي على
املجموعات املهم�شة ب�سبب العرق �أو ال�سكن يف الأقاليم
بعيدًا عن املركز� ،أو �ضعف الإمكانات االقت�صادية.
وعادة ما تتقاطع هذه الأ�شكال من عدم امل�ساواة مع
النوع االجتماعي ،لنجد �أن الن�ساء يعانني احلرمان
من التعليم �أكرث من الرجال .وت�سعى احلكومات
ومنظمات املجتمع املدين �إىل مواجهة تلك التحديات
يف حماولة لإزالة العوائق البنيوية والثقافية من
�أجل الت�أكيد على حق التعليم للجميع ،وعلى الأخ�ص
للمجموعات املهم�شة تاريخ ًّيا.
ولكن من املهم الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنه يف
�سعينا لإتاحة التعليم للجميع علينا �أال نفرت�ض �أن الإتاحة
تت�ضمن اجلودة بال�رضورة .فعلى �سبيل املثال ،بينما
قاربت م�رص على حتقيق هدف �إتاحة التعليم جلميع
الأطفال يف املرحلة االبتدائية ،ف�إنها حتتل �أ�سو�أ مكانة يف
العامل فيما يتعلق بجودته ،وذلك وف ًقا لتقرير التناف�سية
العاملي لعام  .2014 − 2013ف�إتاحة التعليم هي بالفعل
حق ال ميكن التنازل عنه ،ولكن الإتاحة وحدها بدون
جودة ال تفي بغر�ض حتقيق الإمكانات يف احلياة .فما
فائدة �إر�سال الأطفال �إىل املدار�س �إن كانت �ستجعلهم
�أميني وظيف ًّيا؟

ول�سوء احلظ ،يقت�رص التعليم ذو النوعية اجليدة يف
العديد من الدول  -ومن بينها م�رص  -على املدار�س التي
يرتدد عليها الطلبة والطالبات الأثرياء ممن ينتمون �إىل
طبقات اجتماعية واقت�صادية عالية .ففي الوقت الذي
تر�سل فيه �أغلب الأ�رس امل�رصية �أبناءها �إىل املدار�س
احلكومية ببنيتها املتهاوية التي ت�ضم �أعدادًا �ضخمة
من الأطفال ،ومواردها الأكادميية والرتفيهية الفقرية،
ومدر�سيها الذين يتقا�ضون مرتبات �ضئيلة ،فهناك على
اجلانب الآخر عائالت مي�سورة احلال قادرة على �أن تق ِّدم
لأبنائها رفاهية التعليم بلغات �أجنبية ويف مدار�س خا�صة
بك ِّل ما حتويه من مرافق وموارد ي�ستطيع املال �رشا َءها.
ت�ستمر هذه االزدواجية مرو ًرا باملراحل الأعلى من
التعليم؛ حيث ي�صل الطالب املي�سورون �إىل اجلامعات
اخلا�صة� ،أو �إىل الأق�سام اجلديدة ذات امل�صاريف امللحقة
باجلامعات احلكومية .ويف البلدان التي تعاين من ن�سبة
كبرية من البطالة ،والتي ال ي�ستطيع قطاعاها العام
واخلا�ص ا�ستيعاب كم كبري من اخلريجني ،ميكننا �أن
ن�ستنتج ب�سهولة من �سيح�صل على الوظائف اجليدة.
�إن التعليم هو ال�سبيل للحراك االجتماعي .فهو
ينطوي على �إمكانيات عظيمة تفتح الأبواب املغلقة وتهدم
احلواجز االجتماعية والنوعية .غري �أنه من دون فر�ص
ت�ؤكد على �إتاحة التعليم اجليد للجميع ،فمن �ش�أن التعليم
�أن يد ِّعم تلك احلواجز ويعزِّز من الظلم االجتماعي.
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بقلم :ب�سمة فوزي

ر�ؤية كونية

الرتفيه هو الهدف الأول للأفالم ،غري �أن بع�ض
الأفالم ال ترفه عن النا�س فح�سب ،بل ُت َعلِّمهم � ً
أي�ضا.
مثل هذه الأفالم لها ر�سالة تعليمية؛ حيث ُت َع ِّرف
النا�س بالنظريات املعقدة من خالل جمموعة من
الق�ص�ص املحاكة بحنكة .وعلى الرغم من �أن فيلم
"ما بني النجوم" ( )Interstellarمن �أفالم اخليال
العلمي ،ف�إنه ال ين�أى عن الواقع متا ًما؛ حيث �إنه ُي َق ِّدم
جمال الفيزياء النظرية للجمهور.
ُيعنى جمال الفيزياء النظرية بالنظريات والأفكار
التي ال ميكن اختبارها .وهو يطرح �أ�سئلة هامة،
�أحدها ً
مثل عن كيفية ن�ش�أة الكون .فمن دون ذلك
املجال العلمي تكون الفيزياء راكدة؛ حيث ت�ضمن
الفيزياء النظرية دميومة طرح �أفكار جديدة .كان
�ألربت �أين�شتاين عامل فيزياء نظرية ،وقد �أثرى فهمنا
عن العامل وطرح �أفكا ًرا جديدة.
ً
كيف يقدم الفيلم العلوم �إذا؟ كيب ثرون -
املنتج التنفيذي للفيلم  -عامل فيزياء نظرية معروف
ب�إ�سهاماته يف الفيزياء الفلكية وفيزياء اجلاذبية .وعلى
الرغم من �أن النظريات العلمية التي يطرحها الفيلم مل
تُخترب ،ف�إنها ترتكز على "تخمينات علمية".

()1
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ال يفرت�ض بنا �أن ننقذ العامل ،بل نرتكه
دائ ًما ما اعتُربت احلياة على كوكب الأر�ض من
امل�سلمات؛ غري �أن فيلم "ما بني النجوم" ال يفرت�ض
ذلك بال�رضورة .ففي الفيلم مل يعد كوكب الأر�ض
قاد ًرا على دعم احلياة ،ومي�سي م�ستقبل الب�رشية
يف �أيدي العلماء ورواد الف�ضاء الذين يغامرون ذها ًبا
ملناطق غري معروفة بح ًثا عن كوكب بديل.
فيطرح الفيلم �س� ًؤال ها ًّما :هل ال�سفر ما بني
النجوم ممكن؟ حتى يومنا هذا ،ال ،لي�س ممكنًا.
فمجرتنا  -درب الت َّبانة � -ضخمة للغاية بحيث
ي�ستغرق الب�رش  100.000عام لعبورها ب�رسعة
ال�ضوء .ول�سوء احلظ ،ف�إن الب�رشية مل تتق َّدم �إىل
هذا احل ِّد بعد؛ ولكن ،هل هناك طريق خمت�رص؟
حتى الآن ،لي�س هناك دليل مالحظ عن وجود
ذلك الطريق املخت�رص� ،إال �أن �أين�شتاين والفيزيائي
ناثان روزن ي�رشحان يف نظرياتهما �أن مثل تلك
الطرق املخت�رصة قد تكون موجودة .وتُعرف تلك

بالعاملي،
الطرق بـ"كباري �أين�شتاين  -روزن" تيمنًا
ْ
وتُعرف � ً
أي�ضا بالثقوب الدودية.
والثقوب الدودية �أنفاق نظرية ذات فتحتني
تربطان نقطتني خمتلفتني يف الزمكان .فدعونا نتخيل
�أن هناك قطعة من الأر�ض طولها  100كيلو مرت،
و�أنت تريد �أن تنتقل من النقطة �أ �إىل النقطة ب ،عل ًما
طي هذه
ب�أن هناك ح ًّدا �أق�صى ل�رسعتك .فماذا �إذا مت ُّ
القطعة لأي �سبب؟ �إذا حدث ذلك ف�ستقرتب منك �أبعد
النقاط يف تلك القطعة ،و�ستتمكن من الو�صول �إىل
النقطة ب �أ�رسع بدون تغيري �رسعتك.
لكن ،كيف تتكون الثقوب الدودية؟ وف ًقا لنظرية
الن�سبية العامة لأين�شتاين ،ف�إن الكتلة تُنتج تق ُّو�سات
يف الزمان واملكان؛ وهكذا ،ميكن لأية كتلة يف الكون
�أن ت�ؤدي �إىل تكوين الثقوب الدودية� .إال �أن عبور
الثقوب الدودية لي�س ً
�سهل كما ت�ص ِّوره الأفالم؛
حيث �إنها قد تنهار ب�رسعة .غري �أنه من املمكن
احلفاظ على ا�ستقرارها با�ستخدام الطاقة ال�سالبة.

ل�ست �أخ�شى املوت؛ ف�أنا فيزيائي ُم ِ�سنٌّ  ..بل
()2
�أخ�شى الزمن
ما الزمن؟ هل هو واحد للجميع؟ ملاذا ي�شعر
النا�س �أحيانًا �أنه مير بطيئًا ج ًّدا يف حني ي�شعرون
�أنه مير �رسي ًعا ج ًّدا يف �أوقات �أخرى؟ هل هذا جمرد
�إح�سا�س �أو �أن الزمن يختلف حقًّا؟
يلعب الزمن دو ًرا رئي�س ًّيا يف فيلم "ما بني
النجوم"؛ حيث كان يف ح ِّد ذاته مبثابة �إحدى
ال�شخ�صيات ،التي تتحكم يف ال�شخ�صيات الأخرى
وت�ش ِّكل حياتهم.
يف املا�ضي ،كان ُيعترب ك ٌّل من الزمان واملكان
كينونة م�ستقلة ،وذلك حتى قام �أين�شتاين بتغيري
فهمنا للزمان حني اعتقد �أنه يرتبط باملكان .فوف ًقا
له ،ف�إن الزمان واملكان كينونة واحدة ي�شري �إليها
بالزمكان .ولكن ،ما الذي يجعل الزمن مير ببطء
لبع�ض الأ�شخا�ص و�رسي ًعا للبع�ض الآخر؟
من املثري للمفاج�أة �أن اجلاذبية ت�ؤثر يف الزمن؛
حيث مير �أبط�أ كلما زادت اجلاذبية .على �سبيل
املثال ،تختلف ال�ساعات املوجودة على الأقمار

اال�صطناعية التابعة لنظام تتبع املواقع العاملي عن
تلك املوجودة على الأر�ض؛ لأنها يف جماالت جاذبية
خمتلفة؛ �أي �إن العلماء يعدلون ال�ساعات ملعاجلة فرق
التوقيت الدقيق.
باخت�صار ،ي�ؤ ِّثر ك ٌّل من املكان واحلركة يف الزمن؛
فهو مير �أ�رسع عندما يتحرك النا�س يف الأرجاء
والعك�س �صحيح .وهكذا ،فلي�س الأمر جمرد �إح�سا�س.

اليوم عيد ميالدي ،وهو مميز؛ لأنك قلت يل يومًا
()3
�إننا قد نكون بنف�س العمر عندما تعود
مفارقة التو�أم هي �إحدى �أفكار �أين�شتاين
ال�شائقة؛ فهي ت�رشح كيف يختلف الزمن مع
اختالف ال�رسعات واملواقع .تخيل �إن كان هناك
تو�أمان؛ �أحدهما يبقى على الأر�ض يف حني ي�سافر
الآخر ب�رسعة ال�ضوء ،ف�سيتحرك الوقت ببطء ملن
يتحرك ب�رسعة ال�ضوء؛ فال ي�شعر بذلك ،ولكن ك ُّل
�شيء حوله تقل �رسعته مبا يف ذلك ج�سمه .فعندما
يعود  -ومل تكرب �سنه كث ًريا � -سيجد �أن تو�أمه الذي
بقي على الأر�ض قد �أ�صبح �شيخً ا.

()4

جارجانتوا
هل من املمكن ال�سفر �إىل الف�ضاء والعودة
ب�سالم� ،أو هي مغامرة خطرة؟ �أحد الأخطار املحتملة
هو �أن يبلعك ثقب �أ�سود عمالق .ويف الفيلم ُيطلق على
الثقب الأ�سود القريب ا�سم جارجانتوا.
الثقوب ال�سوداء بب�ساطة جنوم ميتة ،ولذلك
تعطي كلمة "ثقب" انطبا ًعا خاطئًا؛ فهي لي�ست
مب�ساحات خاوية يف الف�ضاء .بل هي معب�أة بكم
هائل من املادة يقدر بع�رشة �أ�ضعاف حجم ال�شم�س،
م�ضغوط يف مكان يق َّدر قطره بقطر مدينة نيويورك.
وال تتكون الثقوب ال�سوداء ج َّراء موت �أي جنم؛
بل موت النجوم العمالقة فح�سب ،ولِيتحول النجم
بعد انفجاره لثقب �أ�سود ،ال بد �أن يكون �أكرب من

"دائمًا ما ُنعَ ِّرف �أنف�سنا بقدرتنا على قهر
امل�ستحيل ،ونحن نع ُّد هذه اللحظات .تلك
اللحظات التي نتجر�أ فيها على التطلع للأعلى،
وك�سر احلواجز ،والو�صول للنجوم ،ومعرفة
()5
املجهول".
فيلم "ما بني النجوم" مليء بالأفكار ال�شائقة
التي ال ميكن تطبيقها حتى الآن ،ولكن جمال الأمر
يكمن يف احتماليته .فيزعم الفيلم  -مدعو ًما بعلم
حقيقي � -أن ال�سفر ما بني النجوم لي�س بحلم.
�إن الكون مكان مظلم وغام�ض� ،إال �أن العلماء مثل
�أين�شتاين ي�ضيئون ال�شموع لك�شف �أ�رساره.
و�صانعو الأفالم من �أمثال كري�ستوفر نوالن -
خمرج فيلم "ما بني النجوم"  -يقدمون النظريات
ال�صعبة بطريقة رائعة .فالفيلم العظيم لي�س ذلك
الذي مي ُّد امل�شاهدين بجميع الإجابات؛ بل هو الفيلم
الذي يحثهم على �إيجاد الإجابات ب�أنف�سهم.

االقتبا�سات

(((1دكتور براند  -املمثل :مايكل كني
(((2دكتور براند  -املمثل :مايكل كني
(((3مريف  -املمثلة :جي�سيكا �شا�ستاين
(((4كوبر -املمثل ماثيو ماكونهي وزمال�ؤه بقية
�أع�ضاء الطاقم
(((5كوبر  -املمثل ماثيو ماكونهي
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�ستيفن هوكينج:
"�إنها مل�ضيعة للوقت �أن �أمقت عجزي .فال بد
للمرء �أن ي�ستمر يف حياته ،ومل �أبل بال ًء �سي ًئا .لن
يكون لدى النا�س وقت لك �إن ظللت غا�ض ًبا �أو �شاك ًيا".
�ستيفن هوكينج
ال بد �أنك قد �سمعت عن حتدي دلو الثلج؛ حيث
يتحدى النا�س بع�ضهم يف جلب دلو ،وملئه باملاء
البارد ،و�سكبه على �أنف�سهم .بعي ًدا عن ال�ضحكات
امل�صاحبة لذلك التحدي ،ف�إن هدفه الأ�سا�سي كان
قا�س ال يعرف النا�س عنه الكثري،
مبر�ض ٍ
ٍ
التوعية
وهو الت�صلب اجلانبي ال�ضموري.
الت�صلب اجلانبي ال�ضموري  -واملعروف
� ً
أي�ضا مبر�ض لو جيهريج  -ي�ؤدي �إىل �إف�ساد
اخلاليا الع�صبية يف املخ والنخاع ال�شوكي ،والذي
ي�ؤدي بدوره �إىل خ�سارة الإ�شارات بني الع�ضالت
واملخ .وعندما تف�شل الع�ضالت يف ت�س ُّلم الإ�شارات
والغذاء ،ف�إنها متوت؛ ومن َث َّم ،ي�أتي ال�شلل عاقبة
لهذا املر�ض ال ميكن الإفالت منها.
ومن �ش�أن مر�ض مثل الت�صلب اجلانبي
ال�ضموري �أن يك�رس �أية روح؛ غري �أن قوة بع�ض
النا�س وت�صميمهم �أقوى من �أي مر�ض� .ستيفن
هوكينج �أحد هذه القامات التي مل تبتل روحها بقبح
املر�ض .ففي �سن مبكرة� ،شُ خِّ �ص باملر�ض و�أم�سى
�أ�س ًريا لكر�سي مدولب ،وغري قادر على احلديث �إال
من خالل "جهاز مو ِّلد للحديث" .وعلى الرغم من
القيود اجل�سدية ،فلم يعرف عامله �أية حدود؛ فقد
اعرتف �أن �إخباره ب�أن ذلك املر�ض يعني �أنه لي�س
�أمامه الكثري ليعي�ش قد حفَّز عزميته.
فبدل من �أن ي�صبح ً
ً
حمل عليها ،قرر هوكينج
�أن ُي َعلِّم الب�رشية .فهو عامل فيزياء نظرية �أ�سهم
يف جماالت عدة؛ مثل :علم الكونيات ،والن�سبية

العامة ،واجلاذبية الكمية .وا�شتهر هوكينج بكتابه
"تاريخ خمت�رص للزمن" ،والذي �صاغه ب�أ�سلوب
مفهوم للجميع .وقد حاول يف كتابه هذا �رشح ن�ش�أة
الكون ،كما ناق�ش مو�ضوعات �صعبة؛ مثل :الثقوب
ال�سوداء ،واجلاذبية ،وطبيعة الزمن.
هنالك العديد من علماء الفيزياء النظرية ،ولكن
قليل من النا�س مثل �ستيفن هوكينج .ولأنه كان
�شخ�صية ملهمة للغاية ،فقد �أُنتج فيلم م�ؤخ ًرا عن
حياته هو وزوجته بعنوان "نظرية كل �شيء".
فال ينح�رص �إرث �ستيفن هوكينج يف �إ�سهاماته
يف الفيزياء النظرية؛ حيث �ألهم النا�س وعلمهم ما
لن يجدوه يف الكتب التعليمية� ،أال وهو املثابرة
والت�صميم .فلم متنعه قيوده اجل�سدية من �أن يعمل
ويحلم .ويف عام ُ ،2007ح ِّرر من كر�سيه املدولب
و�أُعطي الفر�صة لل�سباحة يف اجلو بدون جاذبية
يف مركز كندي للف�ضاء .ال يزال هوكينج على قيد
احلياة ،وهو ي�أمل يف التحليق �إىل الف�ضاء ذات يوم.
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www.youtube.com/watch?v=6c_CW3Iv6j4
www.youtube.com/watch?v=n2s1-RHuljo
www.space.com
science.nasa.gov
www.wisegeek.com
www.britannica.com
solarsystem.nasa.gov
science.howstuffworks.com
science.nationalgeographic.com
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ال�شم�س ع�رش مرات .ومبجرد تك ُّون الثقب الأ�سود،
ت�صبح جاذبيته �أقوى من �أن يفلت منها ال�ضوء ،ومن
هنا جاءت ت�سميتها بالثقوب "ال�سوداء" .ال تبتلع
الثقوب ال�سوداء �إال الأ�شياء التي تقرتب منها كث ًريا،
يف حي ٍز ُيطلق عليه العلماء "�أفق احلدث".
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نظم الكتابة
البدائي ـ ـ ـ ــة
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لعبت الكتابة دو ًرا بالغ التم ُّيز والأهمية يف عدة من
املجتمعات القدمية .وكانت الكتابة يف الأغلب ممار�سة
مو َّقرة؛ بحيث �أ�شارت الأ�ساطري والديانات �إىل �أ�صولها
ِّ
ويو�ضح تاريخ الكتابة تطور لغة التعبري عن
الإلهية.
طريق احلروف �أو غريها من العالمات ،كما يو�ضح
تطور نظم التمثيل اللغوي من خالل الر�سوم يف خمتلف
احل�ضارات الإن�سانية.
قد �سبقت نظم الكتابة نظم الكتابة الأولية ،وهي
نظم الكتابة بالر�سوم الفكرية �أو الرموز الـ ُمذ ِّكرة
املخت�صة .يف حني كانت الكتابة احلقيقية التي يتم
ِ
من خاللها تكويد داللة القول بحيث ي�ستطيع قارئ
�آخر تف�سريها بدقة  -تطو ًرا الح ًقا .وتختلف الكتابة
احلقيقية عن الكتابة الأولية ،التي تتجنب تكويد
الكلمات والزوائد النحوية ،مما يجعل تف�سري الداللة
الدقيقة للن�ص عملية �أكرث �صعوبة �أو م�ستحيلة باملرة،
وا�ضحا ومعرو ًفا.
�إال �إذا كان ال�سياق
ً
وتتميز نظم الكتابة عن نظم التوا�صل الرمزية
الأخرى ب�أنه يتعني على املرء فهم اللغة املنطوقة املتعلقة
بها �إىل ح ٍّد ما لفهم الن�ص .وعلى العك�س ،ال تتطلب النظم
الرمزية الأخرى مثل اللوحات الإر�شادية ،والر�سومات،
واخلرائط ،والريا�ضيات  -معرفة م�سبقة باللغة
املنطوقة.
ميتلك كل جمتمع ب�رشي لغة ،وهي �سمة ينعتها
كثريون بالفطرية املميزة لبني الب�رش .غري �أن عملية
تطور نظم الكتابة وتكميلها اجلزئي للنظم ال�شفهية
التقليدية كانت عملية متقطعة ،وبطيئة ،وغري منتظمة.
وتتغري نظم الكتابة مبجرد ن�ش�أتها ب�صورة �أبط�أ من
نظرياتها ال�شفهية؛ فتحفظ يف طياتها �سمات وتعبريات
مل تنج من التغريات ال�رسيعة للغة املنطوقة .وهكذا،
فمن فوائد الكتابة �أنها توفر ًّ
�سجل دائ ًما للمعلومات
الـ ُم َّعب عنها بلغة ما ،ميكن ا�سرتجاعه مرة �أخرى يف
امل�ستقبل.

عندما نتتبع مراحل تطور نظم الكتابة من الكتابة
ً
و�صول للكتابة احلقيقية ،ف�إننا جند �أنها تتبع
الأولية
�سل�سلة عامة من مراحل التطور:
1 )1نظام الكتابة بال�صور :ال�صور الرمزية التي متثل
الأ�شياء واملفاهيم ب�شكل مبا�رش ،وذلك فيما ُيعنى
باملراحل الفرعية التي ميكن متييزها كما يلي:
املخت�صة :ال�صور الرمزية التي
▪ ▪الرموز الـ ُمذ ِّكرة
ِ
تعمل ك ُمذ ِّكر ب�صفة �أ�سا�سية.
▪ ▪الرموز الـ ُم�ص َّورة :ال�صور الرمزية التي مت ِّثل �شي ًئا
�أو مفهو ًما؛ مثل :الت�سل�سل الزمني ،واملالحظات،
والتوا�صل ،والطواطم ،والألقاب ،والأ�سماء،
والدين ،والعادات ،والتاريخ ،وال�سري.
▪ ▪الرموز الفكرية :الوحدات اخلطية هي رموز جمردة
مت ِّثل فكرة �أو مفهو ًما ب�شكل مبا�رش.
2 )2النظام االنتقايل :ال ت�شري الوحدات اخلطية �إىل
الأ�شياء �أو الأفكار التي متثلها فح�سب ،بل �إىل
�أ�سمائها � ً
أي�ضا.
3 )3النظام ال�صوتي :وحدات خطية ت�شري �إىل �أ�صوات �أو
�إىل رموز منطوقة؛ غري �أن �أ�شكال هذه الوحدات ال
ترتبط بدالالتها .وتنق�سم بدورها �إىل الفروع التالية:
▪ ▪لفظية :وحدة خطية �أو ر�سم لفظي مي ِّثل كلمة كاملة.
▪ ▪مقطعية :وحدة خطية مت ِّثل مقط ًعا.
▪ ▪�أبجدية :وحدة خطية مت ِّثل �صو ًتا �أول ًّيا.
�أف�ضل نظم الكتابة بال�صور� ،سواء بالرموز الفكرية
املخت�صة الأوىل هي:
�أو الرموز
ِ
▪ ▪رموز جياهو املحفورة على �أ�صداف ال�سالحف يف
جياهو ،وترجع �إىل عام  6.000قبل امليالد تقري ًبا.
هي عالمات مميزة ترجع �إىل ما قبل التاريخ وجدت
يف جياهو� ،أحد مواقع ح�ضارة البايليغانغ يف الع�رص
احلجري احلديث ،يف هينان ،بال�صني.
▪ ▪عالمات فينت�شا � -أو �ألواح تارتاريا  -ترجع �إىل
عام  5.300قبل امليالد تقري ًبا؛ وهي جمموعة من

بقلم :معتز عبد املجيد

الرموز من الع�رص احلجري احلديث ما بني القرنني
ال�ساد�س واخلام�س قبل امليالد ،وتنتمي �إىل ح�ضارة
فينت�شا بجنوب �رشق �أوروبا.
▪ ▪النقو�ش ال�سندية القدمية ترجع �إىل عام  3.200قبل
امليالد تقري ًبا؛ وهي جمموعة من النقو�ش اخلا�صة
بح�ضارة وادي ال�سند يف كوت ديجي وهارابا ،ما بني
القرنني اخلام�س والثالثني والع�رشين قبل امليالد.
يف العامل القدمي تطورت نظم الكتابة احلقيقية من
الكتابات القدمية يف بدايات الع�رص الربونزي املبكر
يف الألفية الرابعة قبل امليالد .هذا ،وتعد ال�سومارية
القدمية � -أو ما قبل الأ�شورية  -والهريوغليفية
امل�رصية �أقدم نظم الكتابة ،وقد ن�ش�أت كلتاهما
تطو ًرا ل�سابقاتهما من نظم الرموز الأولية ما بني
 3400و 3200قبل امليالد؛ بحيث ظهرت �أول
الن�صو�ص املت�سقة يف حوايل  2600قبل امليالد.
لي�س هناك اتفاق جلي حول املواد التي �شاع
ا�ستخدامها يف نظم الكتابة املبكرة .فقد كانت العادة يف
كل الع�صور احلفر على الأحجار� ،أو املعادن� ،أو غريها
من املواد التي تتحمل؛ بهدف احلفاظ على ال�سجل .ومن
املواد ال�شائعة يف الكتابة الألواح واللفائف؛ حيث �أتت
الألواح من �أ�صول كلديوية ،والثانية من �أ�صول م�رصية.
الكتابة ال تقل �أهمية عن املعرفة؛ حيث من املمكن
�إنتاج كم �أكرب من املعرفة وحفظه بوجود الكتابة .فعندما
تعرف ح�ضارة ما الكتابة ،ت�ستطيع تدوين كيفية �إدارة
�أمورها ،و�أ�سلوب حياتها ،ومنا�سباتها ،و�إجنازاتها؛
فتبقى هذه ال�سجالت الدقيقة لتخرب عنها .كما ت�ستطيع
احل�ضارات ا�سترياد �أفكار من �أماكن بعيدة عن طريق
تدوينها؛ فكانت الأمم التي عرفت الكتابة قادرة على
احتالل �أخرى مل تعرفها؛ لأن الكتابة كانت م�صدر قوة.
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�ش�أنها الت�أثري يف احلرب .وكان على ال ُكتَّاب بري هذه
الأقالم ال�ستخدامها ،وكان يتم �إعادة بري حوافها
ب�سهولة كلما بلدت ،ثم يغم�س القلم يف احلرب مللء خزان
احلرب.
ظلت �أقالم الري�ش مهيمنة من عام  600حتى عام
 1800ميالدية؛ �أي �إنها ظلت منا�سبة لال�ستخدام على
الأنواع اجلديدة من الورق.
قلم احلرب ال�سائل املعدين
من املرجح �أنه قد ُ�س ِّجلت �أول براءة اخرتاع للقلم
املعدين يف عام  ،1803ولكن النموذج مل يطرح جتار ًّيا.
�سجل جون �شيفر براءة اخرتاع
ويف عام َّ 1819
بريطانية لقلم ري�شة معدين وحاول �إنتاجه ،غري �أنه مل
إنتاجا ً
�شامل لأقالم احلرب ال�سائل املعدنية قبل
يحدث � ً
ع�رشينيات القرن التا�سع ع�رش ،وكان ذلك يف برمنجهام
باململكة املتحدة.
حم�سن من
كما ُ�س ِّجلت براءة اخرتاع �إ�صدار َّ
الأقالم املعدنية  -وهي الأقالم ذات الر�أ�س الفوالذية -
يف عام  1830ملخرتعها جيم�س بريي .وقد و َّفر ت�صميم
القلم �إمدادًا منتظ ًما وبطي ًئا من احلرب ،كما كان �أكرث
�سال�سة مما �سبقه من �أقالم ذات ر�أ�س فوالذية.
يف خم�سينيات القرن نف�سه كان ا�ستخدام �أقالم
الري�ش قد بد�أ يف االندثار ،يف حني كانت جودة الأقالم
الفوالذية يف تزايد م�ستمر.
قلم احلرب ال�سائل
جاءت املحطة الأ�سا�سية التالية مع براءة اخرتاع
�أول منوذج عملي لقلم احلرب ال�سائل يف  1884ملخرتعه
لوي�س واترمان؛ فقد كانت النماذج ال�سابقة ت�شوبها
عيوب جعلتها غري عملية و�صعبة يف بيعها.
وقد ت�ألف ذلك القلم من ثالثة �أجزاء رئي�سية :ال�س ُّن
الذي يت�صل مع الورق ،واجلزء الذي يغذي ال�سن باحلرب
ويتحكم يف �إمداد احلرب ،والأنبوب امل�ستدير الذي يحمي
خزان احلرب الداخلي ويثبت به ال�سن.
لقد مرت تقنية ملء خزان احلرب بتطورات عديدة من
ِق َبل خمتلف امل�صنعني يف القرن الع�رشين ،وما زالت �أقالم
احلرب ال�سائل تباع حتى يومنا هذا بو�صفها �أدوات كتابة
كال�سيكية.

قلم احلرب اجلاف
طور املخرتع الأمريكي جون الود فكرة ا�ستخدام
كرة دوارة توزِّع احلرب على الورق يف عام  .1888وكان
املق�صود بذلك االخرتاع يف بادئ الأمر الكتابة على اجللد؛
غري �أنه مل ي�ستثمر جتار ًّيا.
ويف ثالثينيات القرن الع�رشين� ،أجرى الأخوان
املجريان الزلو وجورج بريو جتارب لإنتاج قلم حرب
جاف عملي؛ فح�صل الزلو على براءة اخرتاع القلم يف
عام  .1938ويف عام  1943طرح النموذج التجاري له،
وح�صل على رخ�صة لإنتاجه يف اململكة املتحدة؛ حيث
ا�ستخدمته القوات اجلوية امللكية التي وجدته يعمل
�أف�ضل من قلم احلرب ال�سائل يف االرتفاعات .ويعرف قلم
احلرب اجلاف بـ "بريو" يف كثري من �أنحاء العامل.
يف عام  1945ا�شرتى الفرن�سي مار�سيل بيك براءة
االخرتاع من بريو ،و�أ�صبح القلم املنتج الأ�سا�سي
ل�رشكته  -بيك  .-وقد ط َّور بيك عملية �صناعية لإنتاج
�أقالم احلرب اجلاف ،والتي خ َّف�ضت من كلفتها ب�شك ٍل
كبري.
قلم الكرة الدوارة
يف بداية ثمانينيات القرن الع�رشين ،ا�ستحدثت �أقالم
الكرة الدوارة .فعلى عك�س احلرب ال�سميك امل�ستخدم يف
�أقالم احلرب اجلاف ،ا�ستخدمت هذه الأقالم كرة متحركة
وح ًربا ً
�سائل �ساعدا على كتابة �أكرث �سال�سة .وقد ح�سنت
كثري من التعديالت التقنية �أداء �أقالم الكرة الدوارة يف
ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي.
هناك �أنواع وعالمات جتارية عديدة من الأقالم حول
العامل اليوم؛ الأمر الذي يعك�س حركة �صناعية كبرية.
عالوة على ذلك� ،أ�صبحت الأقالم الرقمية التي تقوم
بتحويل خط اليد �إىل بيانات رقمية ت�ستخدم يف تطبيقات
عديدة من �أجهزة الإدخال ال�شهرية يف هذه الأيام .فهذه
الرحلة الطويلة لن تنتهي طاملا ا�ستمرت العقول الب�رشية
املبدعة يف ت�صميم �أدوات مبتكرة.
املراجع
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جمال لل�شك يف �أن الكتابة جزء ال يتجز�أ من
�سعي الإن�سانية وراء املعرفة؛ فالتعليم ،والتعلم،
وتوثيق العلوم اعتمدت جميعها عليها .واعتمدت الكتابة
بدورها على نظام خطي مفهوم ،وو�سط يكتب عليه،
و�أداة يكتب بها .وقد كان للأقالم رحلة �شبيهة برحلة
الورق من الربدي �إىل الورق الإلكرتوين  -والتي
تناولناها يف عدد  -خريف  -2013من ن�رشة مركز القبة
ال�سماوية العلمي  -فدعونا منر على املحطات الأ�سا�سية
يف هذه الرحلة.
الأ�شكال الأوىل
�شهدت جدران الكهوف نقو�ش الإن�سان الأوىل منذ
قرابة  6.000عام ،وكانت الأحجار املدببة �أدوات النق�ش
الوحيدة املتاحة حينها .ويف حوايل عام  3.000قبل
امليالد ،ازدهرت الكتابة على �أوراق الربدي والألواح
الطينية على التوايل.
للكتابة على �أوراق الربدي ،ا�ستخدم امل�رصيون
الأقالم �أو الفر�ش الق�صبية الرفيعة املحفوظة يف لوحات
خ�شبية �أو عاجية حتتوي على جتاويف حتمل الأحبار.
وف ًقا لبع�ض الباحثني ،ا�ستمر ا�ستخدام الأقالم الق�صبية
حتى ا�ستخدمت جلود احليوانات ،وورق ال َّرق ،وورق
الرب�شمان بد ًال من الربدي.
وتط َّلب احلف ُر على الطني �أداة كتابة ترتك عالمات
وا�ضحة دون تفتيت ال�سطح ،ومن ث َّم ا�ستُخدمت ال ُقليمات
الق�صبية ذات احلواف املثلثة احلادة .ومن اجلدير بالذكر
�أنه بعد ذلك  -حوايل عام  1300قبل امليالد  -ا�ستخدم
الرومانيون ُقليمات معدنية �شبيهة للحفر على الألواح
ال�شمعية.
قلم الري�شة
مع ازدهار ا�ستخدام ورق ال َّرق وورق الرب�شمان،
غي ا�ستخدام �أقالم الري�ش امل�صنوعة من ري�ش الطيور
َّ
�أ�سلوب الكتابة .وكان الري�ش الطويل امل�أخوذ من
البجع ،والديوك الرومية ،والإوز يعطي �أف�ضل النتائج؛
فاعتمدت فكرة هذا النوع من الأقالم على خزان احلرب
الطبيعي املتمثل يف القناة املجوفة بج�سم ري�شة الطائر.
كان يتم اقتالع الري�ش وجتفيفه بتعري�ضه للحرارة
الهادئة ،ومن َث َّم كان يتم نزع املواد الدهنية التي من

بقلم :هند فتحي
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اكت�شف احلياة
العلوم
حكايات

بقلم� :أحمد غنيم

عانت الن�ساء على مر التاريخ من املجتمعات؛ فدائ ًما
ما كان هناك �أمر �أو �آخر اع ُت َربت الن�ساء �أقل �ش�أ ًنا منه� ،أو
غري قادرات على القيام به� ،أو مبنتهى الب�ساطة ممنوعات
منه .فاعتربت بع�ض احل�ضارات الن�ساء جمرد منتجات
للأطفال وق�رصت دورهن على تربية الأبناء فح�سب ،يف
حني �أعطتهن ح�ضارات �أخرى ً
قليل من احلرية؛ ف�سمحت
لهن بالعمل يف احلقول� ،أو كطبيبات� ،أو يف الأ�سواق.
وعلى العك�س ف�إن بع�ض احل�ضارات الأخرى عك�ست
الأدوار التقليدية للرجال والن�ساء� ،إال �أنني �أعتقد �أن
القاعدة العامة يف معظم املجتمعات يف التاريخ هي �أن
الن�ساء مل ُي�س َمح لهن با�ستغالل قدراتهن بالكامل.
وب�صفتي منا� ًرصا لق�ضية املر�أة ف�إنني �أعتقد �أن ذلك
الو�ضع كان  -وال يزال �إىل حد ما  -ظل ًما كث ًريا ،وم�رص
مل تكن قط مبن�أى عن �أي من ذلك.
على الرغم من تلك الظروف ف�إن هناك عديدًا من الأمثلة
يف التاريخ امل�رصي التي �أثبتت �أن الن�ساء مل يكن دائ ًما يف
الو�ضع ال�سيئ الذي كن فيه يف نهاية القرن التا�سع ع�رش.
فبالفعل �شهدنا ع�صو ًرا كانت فيها الن�ساء ملكات وقائدات،
نواح كثرية من املجتمع� .إال �أنه مع تدهور
كما �شاركن يف ٍ
حالة العامل العربي وم�رص ب�صفتها جز ًءا منه� ،أ�صبح
الو�ضع يف ذلك الوقت بعيدًا كل البعد عن املثالية.
كان االختالط مع الرجال من خارج جماعتهن ممنو ًعا
على الن�ساء من ًعا باتًّا ،مما جعل عملهن حتى ح�صولهن على
التعليم بعد بلوغهن �أم ًرا م�ستحي ًال .وقد ف�ضلت كثري من
العائالت تعليم بناتهم باملنزل ب�صفة عامة ،دون ال�سماح
لهن بالذهاب �إىل املدر�سة .وقد بد�أ كل ذلك يف التغري بف�ضل
جمموعة من الن�ساء ال�شجاعات الالتي حتدين القواعد
املقيدة للمجتمع وحاربن من �أجل حقوقهن.

الأمرية فاطمة �إ�سماعيل
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هي ابنة اخلديوي �إ�سماعيل الذي حكم م�رص عام
 1863وملدة �ستة ع�رش
عا ًما ،وبالطبع كانت
ثرية؛ فقد امتلكت �أرا�ضي
زراعية يف �أماكن عديدة
من البالد� .إال �أنها ً
عو�ضا
عن �أن ت�ستمتع بذلك
الرثاء قررت �أن ت�ستثمره
يف �شيء �إيجابي.

عندما �أبلغها طبيبها حممد علوي با�شا  -وقد كان
ع�ض ًوا يف جلنة خا�صة كر�ست لإن�شاء جامعة مدنية
يف م�رص  -بالفكرة وامل�شكالت املالية التي تواجهها،
قررت �أن ت�ساعد .فتربعت ب�ستة فدادين من الأرا�ضي
يف القاهرة ،كما خ�ص�صت ريع  661فدا ًنا من �أرا�ضيها
الزراعية لإن�شاء اجلامعة ،حتى �إنها باعت جموهراتها
اخلا�صة للح�صول على املزيد من املال .هكذا ندين جمي ًعا
للأمرية فاطمة بالف�ضل يف �إن�شاء جامعة القاهرة.
وقد ت�أ�س�ست اجلامعة يف  ،1908ولكنها مل تقبل
الن�ساء يف بادئ الأمر .وللأ�سف ف�إن راعية جامعة القاهرة
الأمرية فاطمة قد توفيت عام  1920قبل �أن ت�شهد دخول
الن�ساء اجلامعة؛ حيث بد�أت اجلامعة يف قبول الن�ساء
يف عام � ،1928أي بعد ع�رشين عا ًما من �إن�شائها .وقد
اعتربت الأمرية فاطمة الإلهام الأ�سا�سي وراء ذلك
القرار؛ فال يعقل �أن ي�ستمر رف�ض قبول الن�ساء يف جامعة
تدين بوجودها لإحداهن.

هدى �شعراوي

ولدت هدى �شعراوي
يف ذروة قمع الن�ساء يف
م�رص .ولأنها مل تكن
�أمرية �أو فالحة ،فقد
عا�شت هدى احلياة
امل�رصية التقليدية؛ حيث
تعلمت باملنزل ،وكان
لأخيها الأ�صغر منها
�سنًّا الأف�ضلية عليها ،كما تزوجت من قريب لها يكربها
ب�أربعني عا ًما ،وهو علي �شعراوي.
�رشحت هدى يف كتابها "�سنوات احلرملك" كيف
�أ�شعلت طفولتها وزواجها املبكر مقتها للنظام الذكوري
الذي ن�ش�أت فيه؛ ف�ألهمتها جتربتها ال�شخ�صية لتلعب
الدور الذي لعبته يف تنوير املر�أة امل�رصية .ومع ذلك
فقد كان زواجها ذا منفعة متبادلة؛ حيث جل�أ علي كث ًريا
�إىل ر�أي زوجته فيما يتعلق بالأمور ال�سيا�سية ،كما دعم
تطلعاتها و�أن�شطتها.
�شاركت هدى يف ثورة  1919العظيمة؛ حيث �أ�صبحت
�إحدى قائدات امل�سريات الن�سائية ،كما �أ�س�ست جلنة
للن�ساء يف حزب الوفد وكانت هي امل�رشفة عليها .وبعد
عودتها من اجتماع املجل�س الدويل للمر�أة يف �أوروبا يف

ع�رشينيات القرن املا�ضي ،والذي ح�رضته ب�صفتها ممثلة
عن م�رص� ،أ�س�ست هدى املجل�س امل�رصي للمر�أة .وقد دعا
املجل�س حتت رئا�ستها للم�ساواة بني الرجال والن�ساء
يف كل �شيء و�أمام الق�ضاء ،ومن بني تلك الأمور تعليم
الن�ساء بالطبع.

نبوية مو�سى

عا�شت نبوية مو�سى
مع �أمها و�أخواتها يف
القاهرة ،وقد در�ست
باملنزل مثلها مثل عديد
من الفتيات امل�رصيات
يف �أواخر القرن التا�سع
ع�رش .وبعد �أن َع َّل َمت
نف�سها اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات� ،شعرت
نبوية بالرغبة يف املزيد؛ فنجحت يف االلتحاق مبدر�سة
ابتدائية للفتيات ،وح�صلت على دبلوم التدري�س يف
عام  ،1908ومن َث َّم عينت ُم َد ِّر�سة يف َمد ِّر�سة ابتدائية
للفتيات.
يف ذلك الوقت بد�أت نبوية يف التعبري عن �آرائها،
بكتابتها يف �إ�صدارات متنوعة .فقد الحظت نبوية �أن
الرجال الذين يقومون بنف�س عملها يح�صلون على راتب
�أكرب من ذلك الذي حت�صل عليه .فقدمت �شكوى ر�سمية
لوزارة التعليم� ،إال �أن ال�شكوى ُرف َِ�ضت؛ حيث ا َّد َعت
الوزارة �أن الرجال املدر�سني يف نف�س املدر�سة التي تعمل
بها حا�صلون على دبلومة املدر�سة الثانوية ،ومن َث َّم
ي�ستحقون رات ًبا �أعلى.
ولرف�ضها اال�ست�سالم �رشعت نبوية يف احل�صول على
تلك الدبلومة؛ �إال �أن امل�شكلة كانت تكمن يف عدم وجود
مدار�س ثانوية للفتيات يف ذلك الوقت .لذلك ا�ضطرت
نبوية للدرا�سة المتحانات الثانوية العامة بنف�سها،
ومبواجهتها تلك للمجتمع ب�أ�رسه �أ�صبحت املر�أة الأوىل
يف تاريخ م�رص التي تنجح يف التخرج يف املدر�سة الثانوية.
وقد توالت النجاحات على الرغم من حماوالت
املجتمع ،واحلزب ال�سيا�سي الرئي�سي يف ذلك الوقت -
حزب الوفد  -وكذلك االحتالل الربيطاين لوقفها .فبعد
�أن ف�صلت من عملها ك ُم َد ِّر�سة لكتابتها ما اعتربوه مقاالت
ُمر�ضة تدعو ملعاملة وتعليم �أف�ضل للن�ساء ،قامت

مالال هو ا�سم �أ�صبح يوازي
ال�شجاعة ،واجل�سارة ،والدفاع ع َّما
ي�ؤمن به ال�شخ�ص من مبادئ وقيم.
فمالال هي فتاة �أتت من مكان يطلق عليه
وادي �سوات يف مقاطعة خیرب بختونخوا
يف �شمال غرب باك�ستان؛ وقد ا�شتهرت
عندما �أُطلِق عليها الر�صا�ص على منت
حافلة املدر�سة يف عام .2012

مبقا�ضاتهم؛ حيث ح�صلت على تعوي�ض جيد بلغ خم�سة
�آالف جنيه م�رصي ،وهو مبلغ كبري يف ذلك الوقت.
ا�ستخدمت نبوية تلك النقود لالنتقال �إىل الإ�سكندرية،
وبناء مدر�سة هي معهد جماين للتعليم االبتدائي للفتيات.
وبالإ�ضافة �إىل كل ذلك مل َتكِل من الدعوة يف جميع �أنحاء
البالد بتعليم الفتيات ،وح�ضور م�ؤمترات حقوق املر�أة،
وامل�شاركة يف تأسيس المجلس المصري للمرأة.

غريهن الكثريات

هناك عديد من الن�ساء الالتي ال ح�رص لهن يف تاريخ
م�رص والالتي كافحن من �أجل الفتيات ،وحقوقهن،
وتعليمهن .فهناك َم َلك حفني � -أول امر�أة م�رصية تتخرج
يف مدر�سة ابتدائية  -و�سهري القلماوي � -أول امر�أة
م�رصية تدخل جامعة القاهرة ،وكاتبة غزيرة الإنتاج،
ورمز �سيا�سي ،و�أحد م�ؤ�س�سي معر�ض القاهرة الدويل
للكتاب.
ودعونا ال نن�سى اجلنوب؛ حيث كان املجتمع �شديد
االنغالق ،وحيث جاءت �أمينة ال�سعيد �إحدى �أكرب
نا�شطات حقوق املر�أة يف تاريخ م�رص .و�أخ ًريا ولكن لي�س
�آخ ًرا ،هناك ُدرية �شفيق ،التي تدين لها الن�ساء باحلق يف
الت�صويت ،و�أن يكون لهن متثيل يف جمل�س ال�شعب منذ
د�ستور .1956
والن�ساء اليوم �أكرث حتر ًرا بكثري ع َّما �سبق؛ �إال �أنه مع
التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية يف م�رص م�ؤخ ًرا ف�إنهن
يواجهن حتديات عظيمة يف جمتمعنا .و�أنا  -ب�صفتي
ن�ص ًريا لق�ضية املر�أة � -آمل �أن ت�ستمر الأو�ضاع يف
التح�سن ،ولي�س التدهور ،م�ستقب ًال ،و�أن ميكننا ا�ستخدام
التقنيات احلديثة املتاحة لنا الآن لتمكني املر�أة والكفاح
�أكرث من �أجل حقوقهن ،و�أال ن�ست�سلم حتى يح�صلن على
جميعها.

املراجع
http://newsroom.macleay.net
http://www.wisemuslimwomen.org/
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املراجع
http://www.bbc.com/news/worldasia-23241937
http://www.theguardian.com/
books/2013/oct/30/malala-yousafzaifatima-bhutto-review
http://www.theguardian.com/
world/2014/dec/10/malala-yousafzianobel-peace-prize-attack
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كان ذلك عندما ا�ستقل م�سلحون تابعون لطالبان
احلافلة التي كانت على متنها مالال ،و�س�ألوا عنها
باال�سم ،ومن ث َّم �أطلقوا عليها الر�صا�ص .وال�سبب وراء
قيام ه�ؤالء الرجال الب�شعني بذلك العمل العنيف �ضد فتاة
�صغرية هو �أنها داعية تنادي باحرتام حقوق الفتيات يف
التعليم واحلفاظ عليها ،وذلك يف منطقة ت�سيطر عليها
حركة طالبان ،التي �أرادت منع الفتيات من التعليم.
ت�أتي مالال من خلفية تو�ضح �شغفها املتقد وكفاحها
من �أجل التعليم؛ حيث تعنى عائلتها بعدد من املدار�س،
ولذلك فقد غر�ست فيها �أهمية التعليم منذ نعومة
�أظافرها .فقد �شجعها والدها على التعبري عن �أفكارها
و�آرائها دون خوف؛ حيث �سنحت لها الفر�صة يف
م�ستهل عام  2009للكتابة عن جتربتها اليومية على
بي.بي�.سي� .أردو ب�صفتها فتاة ب�سن احلادية ع�رشة
حتت التهديد يف منطقة حتتلها طالبان.
وقد كتبت حتت اال�سم امل�ستعار جول ماكاي ،ومن
خالل كتاباتها منحت اجلماهري من �أنحاء باك�ستان ملحة
داخل حياة فتاة مدر�سية عادية يف ظروف غري عادية.
وقد �أ�صبحت معروفة عرب باك�ستان ،وكانت ت�سافر
مع والدها حل�ضور االجتماعات؛ حيث طالبت بحقوق
الفتيات يف التعليم.
يف � 9أكتوبر  ،2012عندما �أ�صبح لطالبان وجود
قوي يف وادي �سواتُ ،اعت ُِبت مالال تهديدًا ،ويف ذلك
ٌّ
اليوم امل�شئوم حاولت �إ�سكاتها؛ �إال �أن اهلل �أراد لتلك
املحاولة �أن تبوء بالف�شل .فعلى الرغم من توجيه
الر�صا�صة �إىل ر�أ�سها ،ف�إنها مبعجزة من اهلل قد جنت
وحتملت؛ فقد دخلت الر�صا�صة ر�أ�سها ،ولكنها حتركت
حتت اجللد �إىل رقبتها؛ لت�ستقر يف نهاية املطاف يف كتفها.
بعد الهجوم �سافرت مالال �إىل �إجنلرتا؛ حيث تلقت
العالج ،وقد انتهى بها الأمر باالنتقال ب�شكل م�ؤقت
�إىل �إجنلرتا ملتابعة تعليمها هناك .لقد كانت مالال داعية
ومنادية بالتعليم قبل �أن تُ�صاب؛ وقد ا�ستعادت ذلك
الدور بعد �أن �شُ ف َيت .وقد �ألقت كلمة �شهرية يف الأمم
املتحدة طالبت فيها قادة العامل بالعمل على و�ضع نهاية
للأمية والفقر ،وعلى الت�أكد من متكني جميع الأطفال
حول العامل من الذهاب �إىل املدر�سة والتعلم.

ومل تدع بال كلل من �أجل احلق يف التعليم فح�سب،
بل هناك � ً
أي�ضا وديعة با�سمها من �أجل امل�ساعدة على
تعليم الأطفال حول العامل .وقد �سافرت لبالد عدة
لتحث القادة على التحرك؛ حيث نادت بعدم �إهمال
حقوق الأطفال .كما كتبت كتا ًبا عن حياتها وكفاحها من
�أجل تو�صيل ر�سالتها �إىل العامل.
ح�صلت مالال باملنا�صفة على جائزة نوبل لل�سالم
عام 2014؛ تقدي ًرا لدعوتها امل�ستمرة من �أجل التعليم.
و�أثناء االحتفالية طرحت �أ�سئلة هامة من خالل الكلمة
التي �ألقتها" :ملاذا تكون الدول القوية قادرة على اختالق
احلروب يف حني تف�شل يف �صنع ال�سالم؟ ملاذا يكون منح
ال�سالح �أم ًرا �سه ًال ،يف حني يكون منح الكتب �أم ًرا �صع ًبا؟"
فب�سن ال�سابعة ع�رشة تعترب مالال فتاة غاية يف
الذكاء ،لديها ال�شجاعة الكافية لطرح الأ�سئلة التي
للأ�سف ما زلنا نطرحها حتى الآن .تقول مالال" :نحن
نعي�ش يف ع�رص احلداثة؛ حيث نعتقد �أنه ال يوجد
م�ستحيل .لقد و�صلنا �إىل القمر منذ خم�سة و�أربعني
عا ًما ،وقد نهبط على املريخ قري ًبا؛ فالبد �أن يكون لنا
يف القرن الواحد والع�رشين القدرة على منح كل طفل
تعلي ًما راق ًيا".
وكما قالت مالال فهي جمرد فتاة واحدة حتاول
تو�صيل �أ�صوات  66مليون فتاة �أخرى حمرومة من
التعليم .ف�إذا كان هناك مث ٌل �أعلى ُيطمح �إليه ،ف�إن مالال
يو�سفزاي هي ذلك املثل الأعلى.
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�إن التعليم هو مفتاح التقدم .هذه املعلومة يعرفها
العامل �أجمع؛ فكل دولة �صعدت لت�صبح �أكرث تقد ًما
يكون لها نظام تعليم قوي ورا�سخ ،بالإ�ضافة �إىل
�أخالقيات عمل مرت�سخة ت�سمح لها بالو�صول �إىل
القمة .ولذلك ف�أي دولة تطمح �إىل االرتقاء مل�ستوى
الدول املتقدمة يجب �أو ًال وقبل �أي �شيء �أن تنظر �إىل
نظامها التعليمي.
والتعليم لي�س جمرد �أمر يحدث داخل الف�صل
الدرا�سي؛ فهناك �أنواع عدة من التعليم التي يحتاج
�إليها املرء لكي ي�صبح �إن�سانًا متطو ًرا ب�شكل كامل
وم�ستع ًّدا ليكون ع�ض ًوا فاع ًال يف املجتمع� .إال �أن
التعليم الذي تكون احلكومة م�سئولة عنه هو التعليم
الأكادميي؛ فيجب �أو ًال �أن تت�أكد من وجود املرافق
املالئمة التي ميكن للطلبة الذهاب �إليها ،ومن تعيني
املدر�سني والأ�ساتذة للعمل يف املدار�س واجلامعات،
وكذلك ت�صميم املناهج املنا�سبة لكل م�ستوى من
التعليم.
لكن مع الأ�سف لي�ست لكل الدول املوارد الكافية
لإعطاء الأولية للتعليم .كما �أن بع�ض الدول التي
متتلك املوارد الالزمة ال يكون لديها احلافز القوي
لتوجيه االهتمام الذي ي�ستحقه التعليم لأ�سباب
�سيا�سية .فيظل انعدام التعليم م�شكلة قائمة يف بع�ض
الدول الإفريقية على الرغم من وجود املدار�س؛ فقد
ال تكون متاحة لكل الطلبة ب�سبب امل�سافة �أو الندرة.
كما توجد م�شكلة اال�ستمرارية له�ؤالء الذين
يذهبون �إىل املدر�سة؛ فمعدل ت�سجيل الطلبة يف
املدر�سة الثانوية �أقل من  %7يف �إفريقيا ،ولكن هذا ال
يعني �أن الطلب على التعليم منخف�ض؛ فعلى العك�س
هو مرتفع ،ولذلك فهناك �سعي وراء و�سائل �أخرى
للتعليم �إىل جانب النظام التعليمي التقليدي.
�أحد اخليارات هو التعليم عن بعد ،الذي يعرف
بالتعليم الإلكرتوين .فال يحتاج املرء للذهاب �إىل
مكان التعليم التقليدي للتع ُّلم؛ حيث �أ�صبح جهاز
الكمبيوتر �أو الكمبيوتر اللوحي وو�صلة الإنرتنت
منف ًذا للتعليم للكثريين .فكما تقول عايدة �أوبوكو -
من�سا  -م�ست�شار خا�ص لأجندة التنمية ملا بعد 2015
باللجنة االقت�صادية التابعة للأمم املتحدة يف �إفريقيا:
"التعليم الإلكرتوين عايل اجلودة �رضورة".
والتعليم الإلكرتوين يكون عن طريق تلقي
الطلبة الدرو�س عرب الإنرتنت؛ فيمكن �أن تتم
العملية التعليمية باملنزل� ،أو مبكان العمل� ،أو يف �أي
مكان �آخر يرغب فيه الطالب .قد يكون املدر�سون
والأ�ساتذة غري موجودين للتدري�س مبا�رشة ،ولكن
هناك و�سائل عديدة ومتنوعة للتفاعل خالل العملية
التعليمية ،كما ميكن التوا�صل بني الطلبة من خالل
الف�صل الدرا�سي الظاهري.
فيمكن �أن تنقل الدرو�س بالبث املبا�رش ،وميكن
�أن يكون التفاعل حلظ ًّيا؛ كما ميكن �أن تكون الدرو�س
م�سجلة وحمملة على الإنرتنت .وميكن تداول
العرو�ض التقدميية ،و�أوراق العمل ،والفرو�ض
�إلكرتون ًّيا بي�رس؛ فيتم اال�شرتاك وتقييم العمل متا ًما
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كما يف الف�صول الدرا�سية احلقيقية .ولهذه الو�سيلة
منافع عدة؛ فيمكن للطلبة توقيت �أنف�سهم �أثناء
تلقيهم للدر�س مبا يتنا�سب معهم .كما ميكن للطالب
تلقي الدر�س وقتما ي�شاء  -فيما عدا درو�س البث
املبا�رش  -ولذلك ميكن تكييف الدرو�س مع �أمناط
احلياة املختلفة ب�سهولة.
يجب توافر عوامل عدة للم�ساعدة على عملية
التعليم و�إال ف�سيواجه الطالب م�شكالت تعوقهم
عن اال�ستمرار� .أحد تلك العوامل هي �رضورة
تقدمي املعرفة بطريقة مثرية لالهتمام وتفاعلية؛
حتى يتفاعل معها الطالب ،وبذلك ي�ستطيعون
حت�صيل مزيد من املعلومات اجلديدة .وي�سهل
التنويع يف املحتوى يف التعليم الإلكرتوين؛ حيث ال
ت�ستخدم الكتابة فقط ،بل يوجد هناك � ً
أي�ضا �أ�صوات
و�صور .وبالتوا�صل مع الطلبة من خالل الألعاب
ال�شائقة و�أوراق الأعمال ،والتي ي�سهل تقدميها على
ال�شا�شات ،ي�سهل االحتفاظ باهتمامهم وتركيزهم
ومن ثم ا�ستمرارية التع ُّلم.
واملناق�شات يف الف�صل الدرا�سي هامة للغاية؛
حيث متنح الطالب بدي ًال من خالل التعلم املتبادل
بينهمً ،
عو�ضا عن الأ�سلوب التقليدي للتعلم من
خالل املدر�س وهو ال�سائد يف املدار�س .وي�سهل
القيام بتلك املناق�شات من خالل املنتديات التفاعلية،
وهي �أ�سا�سية لنجاح جتربة التعليم الإلكرتوين .كما
�أن ر�أي املدر�س ها ٌّم بالن�سبة للطلبة؛ حيث ي�سهل
�رشح �أي حمتوى غري وا�ضح من خالل الدرد�شة
والر�سائل كذلك.
قدم تقرير �إفريقيا للتعليم الإلكرتوين لعام
 ،2014والذي ن�رشته �رشكة االت�صاالت املتكاملة

للأحداث يف جميع �أنحاء العامل  -تقري ًرا بحث ًّيا
جمم ًعا عن التعليم الإلكرتوين يف �إفريقيا .وقد ربط
التقرير الطلب املتزايد للتعلم الإلكرتوين بالنمو
املزدهر للبنية التحتية لالت�صاالت؛ حيث �إن لإفريقيا
�أعلى معدل منو يف االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف
العامل .وينعك�س ذلك � ً
أي�ضا على ا�شرتاكات النطاق
العري�ض املتنقلة ،وهو ما �سينعك�س على زيادة الطلب
على التعليم الإلكرتوين.
"ح�سب ما �أعلنته �رشكة "الب�صرية املحيطة"
( - )Ambient Insightوهي �رشكة خمت�صة
ب�أبحاث ال�سوق  -ف�إن التعليم الإلكرتوين يف �ست
ع�رشة دولة �إفريقية ما زال ال يتعدى %15؛ فيتوقع
و�صول الدخل منه �إىل حوايل  513مليون دوالر يف
 .2016وتقرتح ال�رشكة ثالثة عوامل حمفزة النطالق
�سوق التعليم الإلكرتوين يف �إفريقيا :الرقمنة وا�سعة
النطاق للمحتوى الأكادميي ،وزيادة الت�سجيل يف
دورات التعليم العايل الإلكرتونية ،وزيادة اعتماد
ال�رشكات للتعليم الإلكرتوين".
مع زيادة �إتاحة التعليم الإلكرتوين لقطاع �أكرب
من اجلمهور ،ن�أمل �أن ي�ساعد امل�ستفيدين منه على
منح �إفريقيا م�ستقب ًال �أكرث �إ�رشا ًقا.

املراجع

www.dw.de/can-tech-help-solve-some-ofafricas-education-problems/a-17436932
https://www.td.org/Publications/Magazines/
TD/TD-Archive/2014/09/Intelligence-ELearning-Finds-a-Foothold-in-Africa

بقلم� :أحمد خالد
قليلون هم من يفهمون بو�ضوح ماذا تعني البيانات ال�ضخمة يف التعليم ،وما املخرجات ،وكيف
لها �أن ت�ؤثر يف حياة الطالب واملدر�سني �أو املدربني والالعبني ،حتى الفروق بني الأنواع الأ�سا�سية من
البيانات.
فماذا �إذا كان لدى املدر�سني و�سيلة �أكرث ارتقا ًء ملتابعة تقدم الطالب واحل�صول على م�ؤ�رشات
للأ�سباب وراء �إعطاء بع�ضهم �إجابات خاطئة �أو معاناتهم يف فهم بع�ض املفاهيم .ال�رشكات املعنية
بتقنيات التعليم ت�ستخدم الآن حتليالت البيانات ال�ضخمة ملنح املدر�سني �أداة جديدة ل�ضمان النجاح
با�ستخدام االختبارات ال�شخ�صية لتكوين بروفايالت مف�صلة لكل طالب جتمع حوايل ع�رشة ماليني نقطة
بينية لكل طالب.

املراجع
mashable.com/2014/09/03/educationdata-video/
www.sporttechie.com/2014/07/08/sapand-germany-make-smart-big-datachoices-at-world-cup/
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تخيل �أن طال ًبا باملدر�سة الثانوية ي�ؤدي اختبا ًرا
للذكاء؛ فبذلك التحليل ميكن مراقبة الإجابات �إذا ما
قام الطالب باختيار �إجابة ثم �أعاد النظر فيها .فيمكن
الآن متابعة احتماالت الطالب للتعرف على املنطق وراء
حلظة ال�شك وا�ستخدامها لقيا�س كيفية ا�ستجابته
للمعلومة املعطاة من خالل �أدوات التعليم الإلكرتوين
�أو الكتب؛ للتعرف على ما ينجح وما يحتاج لإعادة نظر.
الفكرة هي �شخ�صنة التجربة التعليمية لكل
طالب ،متا ًما مثلما يحدث عندما ي�شاهد م�ستخدم ما
فيديو على �شبكة يوتيوب ،ويقوم بت�شغيل خا�صية
الت�شغيل التلقائي مل�شاهدة جميع الفيديوهات من
نف�س النوعية .فكلما زاد اال�ستخدام الإلكرتوين زادت
البيانات املتولدة ،ومن �ش�أن تلك البيانات املجموعة
تعريفنا ب�سلوكيات امل�ستخدم نحو و�سيلة التعليم.
وتركز البيانات ال�ضخمة �أو التنقيب يف البيانات
التعليمية على تطوير لوغاريتمات لبيانات التدري�س،
واكت�شاف �أمناط البيانات �آخذة يف االعتبار ت�سل�سل
املو�ضوعات الأكرث فعالية للطالب ،و�أية �أفعال
للطالب ترتبط بالدرجات ،و�أية �أفعال ت�شري �إىل
التفاعل والر�ضاء ،وكيف ميكن للطالب �أن يطور من
تعليمه الإلكرتوين باختيار اخلا�صية الأف�ضل التي
ت�ؤدي �إىل جتربة تعليمية �أف�ضل.

فعندما يتعلم الطالب �أو يدر�س �إلكرتون ًّيا ف�إنه
ي�ستخدم نظا ًما للتعليم الإلكرتوين تاب ًعا لتحليالت
"البيانات ال�ضخمة" ،التي ميكنها التفاعل مع
الطالب بتو�صيل حمتوى وفرو�ض �شخ�صية .فيتم
جتميع تلك املجموعة من البيانات وتخزينها يف قاعدة
بيانات لإنتاج توقعات حول �أداء الطالب امل�ستقبلي.
تعر�ض تلك التوقعات يف لوحات معلومات
ب�رصية ت�ساعد الطالب على �شخ�صنة املواد التعليمية
املنا�سبة ،التي تتالءم مع اهتماماتهم وم�ستويات
�أدائهم .وتر�سل نف�س النتائج للمدر�سني مل�ساعدة
الطالب بقدر الإمكان.
وقد �أطلقت �أنظمة املدار�س بالواليات املتحدة
م�ؤخ ًرا نظا ًما لتحليل البيانات با�ستخدام تقنية
البيانات ال�ضخمة عن طريق عمل نظام كمبيوتر
لتخزين البيانات يف تن�سيق �شائع و�آمن يعطي
املدار�س حتك ًما ً
كامل يف البيانات التي جتمعها،
وكيفية ا�ستخدامها ،ومع من يتم م�شاركتها.
والربنامج هو م�صدر مفتوح ت�شكلت م�ؤ�س�سة غري
هادفة للربح لإدارته مب�ساعدة تق َّدر مبائة مليون
دوالر من م�ؤ�س�ستي جايت�س وكارنيجي؛ الأمر الذي
زاد من ن�سبة النجاح �أكرث من  ،%10وقلل من ن�سبة
ترك املدر�سة �إىل الن�صف.

و�إذا بحثنا عن الإلهام فيما يتعلق بتحليالت
البيانات الكبرية؛ فقد فاز املنتخب القومي الأملاين
بك�أ�س العامل لكرة القدم عام  ،2014عن طريق
تعريف املدرب والعاملني بالفريق بكل البيانات
املحللة لكل العب يف فريقهم والفرق املناف�سة ،وتطبيق
التقنيات الالزمة لتدريب الالعبني للفوز بكل مباراة.
فبعد كل مباراة جتمع �أدوات البيانات الكبرية
جميع الفيديوهات امل�سجلة من جميع الكامريات
املحيطة بامللعب ،ومن ثم حتول امللعب ل�شبكة ،ومتنح
كل العب عالمة مميزة؛ ملالحقة حتركاتهم رقم ًّيا
وجتميع �أعداد مرات مل�س الكرة ،وم�سافات احلركة،
و�رسعاتها ،والتغريات يف االجتاه.
بالن�سبة للمنتخب القومي الأملاين ،كان �أحد
�أهم �أهدافه قبل ك�أ�س العامل هو حت�سني �رسعة
التمريرات؛ فكان هناك تغيري ملحوظ من متو�سط
فرتة ا�ستحواذ حوايل  3.4ثانية يف � 2010إىل
 1.1يف  .2014كما مت تطبيق نف�س التحليالت على
الفرق املناف�سة بدرا�سة كل العب وكيفية �إمكانه
عرقلة الهجمات ،واخرتاق الدفاعات ،وتطبيق
تلك اال�سرتاتيجيات يف امللعب .فكان هناك اختالف
وا�ضح بني �أداء الفريق الأملاين و�أداء الفرق الأخرى.
�سوف ت�ؤثر البيانات ال�ضخمة يف الأنظمة
التعليمية ب�شكل كبري ،ولي�س فقط يف املدار�س
واجلامعات .لقد بد�أ الأمر بالفعل؛ ف�إذا كنت جز ًءا
من منظمة تعليمية ف�إنك حتتاج �إىل ر�ؤية ت�ساعدك
على ا�ستغالل البيانات ال�ضخمة.
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يف الع��دد ال�س��ابق ناق�ش��ت ��ضرورة التعب�ير
ع��ن ال��ذات ،ال��ذي يتحق��ق يف �أف�ض��ل �ص��وره ع��ن طري��ق
�أح��د �أ�ش��كال الفن��ون .والف��ن لي���س جم��رد منف��ذ �صح��ي
للتعبري؛ و�إمنا الأن�شطة االبتكارية الب�سيطة هي �إحدى
اللبن��ات الأ�سا�س��ية لنم��و الأطف��ال .فف��ي الواقع �أن تعلم
االبت��كار وتقدي��ر اجلمالي��ات الب�رصي��ة ق��د يك��ون �أه��م
الآن م��ن �أي وق��ت م�ض��ى لتطوي��ر الأجي��ال القادم��ة م��ن
الأطف��ال �أثن��اء منوه��م.
مين��ح الف��ن � -أو جم��رد احلدي��ث عن��ه  -الأطف��ال
�صغ��ار ال�س��ن الفر�ص��ة لتعل��م الكلم��ات املع�برة ع��ن
الأل��وان ،والأ�ش��كال ،والأفع��ال .فف��ي �س��ن الواح��دة
ميك��ن للآب��اء القي��ام ببع���ض الأن�ش��طة الب�س��يطة مث��ل
جتعي��د ورق��ة وت�س��ميتها "كرة"؛ وبحلول �س��ن املدر�س��ة
االبتدائي��ة ميك��ن للأطف��ال ا�س��تخدام الكلم��ات لو�ص��ف
ابتكاراته��م �أو التح��دث ع��ن م�ش��اعرهم جت��اه �أن��واع
خمتلف��ة م��ن الأعم��ال الفني��ة.
عندم��ا ُي َ�ش َّ��جع الأطف��ال عل��ى التعب�ير ع��ن �أنف�س��هم
واملخاط��رة �أثن��اء ابتكارهم للأعم��ال الفنية ،ينمو لديهم
احل���س الإبداع��ي ال��ذي يك��ون مه ًّم��ا للغاي��ة يف حياته��م
فيم��ا بع��د .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ف���إن الر�س��م� ،أو النح��ت
بال�صل�صال� ،أو ن�س��ج اخلرز على اخليط ،كلها �أن�ش��طة
م��ن �ش���أنها تطوي��ر امله��ارات املرئي��ة  -احليزي��ة .حت��ى
الأطفال �صغار ال�سن ي�ستطيعون التعامل مع الهواتف
الذكي��ة �أو الكمبيوت��رات اللوحي��ة؛ الأم��ر ال��ذي يعن��ي
�أنه��م ي�س��تقبلون املعلوم��ات الب�رصي��ة حت��ى قب��ل �أن
يتعلم��وا الق��راءة.
"يحت��اج الأطف��ال �إىل معرف��ة مزي��د ع��ن الع��امل
خ�لاف م��ا يتعلمونه من خالل الكتابة والأرقام .فتعليم
الفن��ون يعل��م الط�لاب كيفي��ة تف�س�ير املعلوم��ات املرئي��ة،
ونقده��ا ،وا�س��تخدامها ،وكذل��ك كيفي��ة اتخ��اذ القرارات
ا�س��تنادًا عليها "،هكذا يقول د .كريي فريدمان؛ رئي���س
تعلي��م الفن��ون والت�صمي��م بجامع��ة �ش��مال �إلين��وي .ففي
الواق��ع �أن جترب��ة اتخ��اذ الق��رارات واالختي��ارات
�أثن��اء ابت��كار الأعم��ال الفني��ة تنتق��ل �إىل �أج��زاء �أخ��رى
م��ن احلياة.

وكث�ير م��ن التح��ركات الت��ي حت��دث �أثن��اء ابت��كار
الأعم��ال الفني��ة " مث��ل الإم�س��اك بالفر�ش��اة �أو النق���ش
ب�ألوان ال�ش��مع " تكون �رضورية من �أجل منو مهارات
احلرك��ة الدقيق��ة ل��دى الأطف��ال �صغ��ار ال�س��ن .فح�س��ب
امل�ؤ�س�س��ة القومي��ة لل�صح��ة فم��ن حمط��ات التط��ور
الرئي�س��ية يف ح��وايل �س��ن الثالث��ة ر�س��م الدائ��رة والب��دء
با�س��تخدام املق�ص��ات الآمن��ة ،وب�س��ن الرابع��ة ر�س��م
املرب��ع والب��دء بتقطي��ع خط��وط م�س��تقيمة با�س��تخدام
املق���ص .وترك��ز برام��ج ع��دة م��ن احل�ضان��ات عل��ى
ا�س��تخدام املق�ص؛ حيث �إنه ي�س��اعد على تطوير املهارة
الت��ي �س��يحتاجها الأطف��ال فيم��ا بع��د للكتاب��ة.
ً
ارتباط��ا ب�ين
كم��ا تظه��ر الدرا�س��ات �أن هن��اك
الف��ن و�أوج��ه �أخ��رى م��ن الإجناز .فيق��ول تقرير منظمة
"�أمريكي��ون م��ن �أج��ل الفن��ون"� :إن الأطف��ال الذي��ن
ي�ش��اركون يف الفن��ون بانتظ��ام تك��ون فر�صه��م �أك�بر
يف حتقي��ق �إجن��از �أكادمي��ي� ،أو امل�ش��اركة يف معر���ض
للريا�ضي��ات �أو العل��وم� ،أو الف��وز بجائ��زة يف الكتاب��ة �أو
ال�ش��عر ع��ن الأطف��ال الذي��ن ال ي�ش��اركون يف الفن��ون.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن الفن��ون ال حتظ��ى باهتم��ام
كب�ير ن�س��ب ًّيا م��ن �صانع��ي الق��رار وق��ادة التعلي��م ،ف���إن
تعري���ض الأطف��ال للفن��ون والثقاف��ة م��ن �ش���أنه الت�أث�ير
ب�ش��كل كب�ير يف تطوره��م .امل�ش��كلة ه��ي �أن��ه ال يهت��م �أح��د
تقري ًب��ا بدرا�س��ة م��دى ت�أثري الفن��ون والثقافة يف الطالب
�أو توثي��ق ذل��ك.
�إال �أن��ه كان��ت هن��اك فر�ص��ة ن��ادرة للبح��ث يف مث��ل
تل��ك العالق��ات عندم��ا افتت��ح متح��ف كري�س��تال بريدج��ز
للف��ن الأمريك��ي يف بنتونفي��ل بوالي��ة �أركن�سا���س .فم��ن
خ�لال درا�س��ة وا�س��عة النط��اق تعتم��د عل��ى االختي��ار
الع�ش��وائي للرح�لات املدر�س��ية للمتح��ف ثب��ت وج��ود
عالق��ات �س��ببية قوي��ة ب�ين تعلي��م الفن��ون والعدي��د م��ن
املخرج��ات املرغ��وب فيه��ا.
فعل��ى م��دى ع��ام �ش��ارك ح��وايل �أح��د ع��شر �أل��ف
طال��ب وخم�س��مائة مدر���س يف الدرا�س��ة؛ حي��ث �ش��كلت
املجموع��ات املتقدم��ة الت��ي ف��ازت بالقرع��ة جمموع��ة
املعاجل��ة ،يف ح�ين �ش��كلت املجموع��ات الت��ي مل تف��ز

بالزي��ارات املبا��شرة جمموع��ة التحك��م .وبع��د ع��دة
�أ�س��ابيع م��ن زي��ارة جمموعة املعاجل��ة املتحف مت �إجراء
اال�س��تبيانات عل��ى جمي��ع الط�لاب.
�ش��ملت اال�س��تبيانات مو�ضوع��ات ع��دة لقيا���س
معرف��ة امل�ش��اركني بالفن��ون ،وكذل��ك لقيا���س م��دى
الت�س��امح لديه��م ،والتعاط��ف التاريخ��ي ،واالهتم��ام
امل�س��تدام بزي��ارة متاح��ف الفن��ون وغريه��ا م��ن
امل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة .كم��ا ُط ِل��ب م��ن امل�ش��اركني كتاب��ة
مق��ال ع��ن �أح��د الأعمال الفنية التي مل يكونوا يعرفونها
�س��اب ًقا.
يف جترب��ة م�ش��ابهة "درا�س��ة تتمح��ور ح��ول عر���ض
م��سرحي" �أجري��ت قرع��ة ملن��ح تذاك��ر جماني��ة حل��وايل
ن�ص��ف ع��دد �س��بعمائة طال��ب بوالي��ة �أركن�سا���س ،كان��وا
ق��د تقدم��وا مل�ش��اهدة م��سرحية "هامل��ت" �أو "ن�ش��يد عي��د
املي�لاد" مب��سرح حم�ترف يف فايتفي��ل.
ونتائ��ج التجربت�ين ال�س��ابق ذكرهم��ا مت�س��قة
ب�ش��كل ملح��وظ؛ ف ُيظ ِه��ر الط�لاب الذي��ن يتعر�ض��ون
للتج��ارب الثقافي��ة مه��ارات تفكريي��ة نقدي��ة �أق��وى،
وم�س��تويات �أعل��ى م��ن الت�س��امح االجتماع��ي ،وتعاط ًف��ا
تاريخ ًّيا �أكرب ،كما ينمو لديهم ح�س تذوقي فيما يتعلق
باملتاح��ف الفني��ة وامل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة.
ن�س��تخل�ص م��ن ذل��ك بو�ض��وح �أن التج��ارب
الثقافي��ة ُت َع ِّر���ض الط�لاب ملجموع��ة متنوع��ة م��ن الأف��كار
الت��ي تتحداه��م بوجه��ات نظ��ر خمتلف��ة ح��ول احلال��ة
الإن�س��انية .ل��ذا يج��ب �أن يك��ون تو�س��يع نط��اق الفن��ون
"�سواء عن طريق الربامج املدر�سية �أو من خالل زيارة
املتاح��ف واملعار���ض الفني��ة" ج��ز ًءا حمور ًّي��ا م��ن املناهج
املدر�س��ية.
املراجع
www.pbs.org/parents/education/music-arts/theimportance-of-art-in-child-development/
www.edweek.org/ew/
articles/2014/12/03/13greene.h34.html
www.nytimes.com/2013/11/24/opinion/sunday/
art-makes-you-smart.html?_r=0

هــل

يجب منع األطفال
العلم و�أنا

دون
االثني عشر
ً
عـــــــاما
من استخدام

المحمولة
بينما �أت�صف��ح �آخ��ر الأخب��ار ع�بر
ح�س��ابي عل��ى الفي�س��بوك م��ن

الأ�صحاء والن�شطاء بكندا ،وم�ؤ�س�سة كومن �سين�س
ميدي��ا بو�صفه��ا م�ص��ادر ر�س��مية لدع��م ندائه��ا.
"مام��ا ،ه��ل ب�إم��كاين حتمي��ل لعب��ة جدي��دة؟
�أرج��وكِ ي��ا مام��ا� ،أرج��وكِ اكتب��ي كلمت��ك ال��سرية
هن��ا" .نظ��رت ابنت��ي �إ َّيل بعين�ين متو�س��لتني وه��ي
تدف��ع بالآيب��اد اخلا���ص به��ا يف ي��دي ،دون �أن
تنتظ��ر �إجاب��ة من��ي .عر�ض��ت عليه��اَ " :مل ال تقوم�ين
بعم��ل �ش��يء �آخ��ر غ�ير اللع��ب بالآيب��اد ،مث��ل الله��و
ب�ألعاب��ك �أو ق��راءة كت��اب؟" ف�صاح��ت قائل��ة" :ولكن يا
مام��ا� ،أري��د ه��ذه اللعب��ة ب�ش��دة!" وق��د امت�ل�أت عيناه��ا
بالدموع وبد�أت �شفتها ال�سفلى يف االرجتاف مهددة
بانفج��ار ه�س��تريي كام��ل �إذا �أ��صررت عل��ى �أن تق��وم
مب��ا اقرتحت��ه.
"ق��د تب�ين وج��ود ارتب��اط ب�ين حتفي��ز امل��خ
النام��ي ال��ذي ي�س��ببه التعر���ض املف��رط للتكنولوجي��ا
– مث��ل الهوات��ف املحمول��ة ،والإنرتن��ت ،و�أجه��زة
الآيب��اد ،والتلفزي��ون ،وغريه��ا – والت�أث�ير ال�س��لبي
يف الأداء الوظيف��ي واالنتب��اه ،والت�أخ��ر املع��ريف،
والت�أخ��ر الدرا�س��ي ،وزي��ادة االندف��اع ،وتراج��ع
الق��درة عل��ى �ضب��ط النف���س ،مث��ل ��سرعة الغ�ض��ب
(".)Small, 2008; Pagini 2010
"فق��د ي���ؤدي املحت��وى الإعالم��ي العني��ف �إىل
الع��دوان ل��دى الأطف��ال (" ".)Anderson, 2007وق��د
ي�س��هم املحتوى الإعالمي ال��سريع يف نق�ص االنتباه،
ف�ض�لا ع��ن انخفا���ض مع��دالت الرتكي��ز والذاك��رة،
ً
ويرج��ع ذل��ك �إىل ت�ش��ذيب امل��خ للم�س��ارات الع�صبي��ة
الأمامي��ة �إىل الق��شرة الأمامي��ة (;Christakis, 2004
2008

".)Small,

ب��د�أت �أ�ش��عر بالذع��ر كلم��ا انغم��رت يف الكلم��ات
ال��واردة باملق��ال ،وق��د ع��ادت �إىل ذهن��ي كل تل��ك الأوق��ات
الت��ي انفعل��ت فيه��ا ابنت��ي غا�ضب��ة� ،أو َ�ش�� َعرت فيه��ا

بت�ش��تت انتباهه��ا عن��ي �أثن��اء �أداء الفرو���ض املنزلية .هل
�أ�رض طفلتي ح ًّقا ب�سماحي لها با�ستخدام التكنولوجيا
احلديث��ة؟
ف�أن��ا ،وغ�يري م��ن الآب��اء ،دائ ًم��ا م��ا اعتربن��ا
امله��ارات التكنولوجي��ة ج��ز ًءا رئي�س�� ًّيا م��ن عملي��ة
التع ُّل��م .فبال�س��ماح البنت��ي با�س��تخدام التكنولوجيا
احلديث��ة مث��ل الكمبيوت��ر والأجه��زة املحمول��ة يف
�س��ن �صغ�يرة ،ف�أن��ا �أحر���ص عل��ى ع��دم تخلفه��ا �أو
معاناته��ا م��ن "الفج��وة الرقمي��ة"( )2م�س ً
��تقبل.
�ش��خ�صا يتمت��ع بال��ذكاء
ف�أن��ا �أعده��ا ك��ي ت�صب��ح
ً
واحلنك��ة م��ن الناحي��ة التكنولوجي��ة؛ لتك��ون ق��ادرة
عل��ى حتقي��ق اال�س��تفادة الق�صوى م��ن التكنولوجيا
احلديث��ة ولتك��ون تل��ك داف ًع��ا له��ا ،ولك��ي ت�س��تطيع
ت�ش��غيل �أي جه��از جدي��د يعرت���ض طريقه��ا.
و�إنه��ا حلقيق��ة �أنن��ي – وكثريي��ن مثل��ي – �أحيا ًن��ا
م��ا �أق��ع يف خط���أ �إ�س��اءة ا�س��تخدام تل��ك التكنولوجي��ا
الثمين��ة ،ع��ن طري��ق ال�س��ماح له��ا مبجال�س��ة طفلت��ي
ً
عو�ض��ا ع��ن التوا�ص��ل مع ابنتي ب�ش��كل �أكرب .ف�أعرتف
ب�أنن��ي يف بع���ض الأحي��ان �أدف��ع طفلت��ي ال�س��تخدام
�أجهزته��ا الإلكرتوني��ة لك��ي �أتف��رغ لبع���ض الوق��ت،
ولي���س فق��ط لك��ي تتعل��م �ش��ي ًئا جدي��دًا �أو لت�س��تفيد م��ن
ا�س��تخدامها.
كم��ا ه��و حقيق��ي � ً
أي�ض��ا �أن التكنولوجي��ا احلديث��ة
ب�أ��سرها لي�س��ت واح��دة .ف�ألع��اب الفيدي��و نف�س��ها ت�أت��ي يف
عديد من النكهات ،والأ�صناف ،وم�ستويات التعقيد؛ وهي
حقيق��ة ق��د جتاهله��ا مق��ال هافنغت��ون بو�س��ت .فعل��ى �س��بيل
املث��ال ،ف���إن لعب��ة "ل�يرن م��اي �ألفابي��ت" (تعل��م الأبجدي��ة)
ال حتاك��ي لعب��ة "جران��د ثيف��ت �أوم��و" (��سرقة ال�س��يارات
الك�برى)؛ كم��ا �أن��ه ب�إم��كان لعب��ة "�أجن��ري ب�يردز"
(الطي��ور الغا�ضب��ة) �أن تعل��م الأطف��ال الفيزي��اء ،يف ح�ين ال
ت�س��تطيع لعب��ة "ف��روت نينج��ا" (نينج��ا الفاكه��ة) ذل��ك.
تتمة املقال �ص 23
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خ�لال جه��از الآيف��ون اخلا���ص ب��ي ،ا�س��توقفني مق��ال
من�ش��ور مبوق��ع "هافنغت��ون بو�س��ت" حت��ت عن��وان
"ع�رشة �أ�سباب ملنع الأطفال دون االثني ع�رش عا ًما من
ا�س��تخدام الأجهزة املحمولة" .يف تلك اللحظة وجدتني
�أجف��ل و�أن��ا �أنظ��ر �إىل ابنت��ي ذات ال�س��تة �أعوام املن�ش��غلة
بحما���س بلعب��ة ال��سرعة "�صاب��واي �س�يرفر" ( ُم َ َت ْك ِم��ج
الأنفاق) على جهاز الآيباد اخلا�ص بها بعينني تركزان
ب�إحكام يف حني تتحرك �أ�صابعها على ال�شا�ش��ة ب��سرعة
ال�ض��وء.
�س���ألتها" :عزيزت��ي ،ه��ل ترغب�ين يف لع��ب لعب��ة
ترتي��ب القط��ع؟" فل��م �أج��د ردًّا .حاول��ت جم��ددًا:
"حبيبت��ي� ،إنن��ي �أحتدث �إليكِ "؛ فهزت كتفيها ال مبالية،
يف ح�ين بقي��ت عيناه��ا ثابتت�ين باهتم��ام عل��ى ال�شا�ش��ة.
حتركت يف جل�ستها بعيدًا عني بع�ض ال�شيء؛ لتعود �إىل
االنهم��اك يف اللع��ب ،وق��د اخت��ارت �أن تنغم���س متا ًم��ا يف
ع��امل الأنف��اق اخلا���ص به��ا.
�ضغط ُ��ت عل��ى الراب��ط وت�أمل��ت الكلم��ات لوهل��ة،
�آمل��ة دون ثق��ة �أن �أج��د املق��ال غ�ير مقن��ع .كتب��ت امل�ؤلف��ة
كري���س روان؛ خب�يرة الع�لاج الوظيف��ي لطب الأطفال –
�أ ًّي��ا كان ذل��ك�" :أدع��و الآب��اء والأمه��ات ،واملعلم�ين،
واحلكوم��ات ملن��ع الأطف��ال دون االثن��ي ع��شر عا ًم��ا م��ن
ا�س��تخدام جمي��ع الأجه��زة املحمول��ة" .وق��د �أحلق��ت
نداءه��ا بع��شرة �أ�س��باب ت َّدع��ي �أنه��ا قائم��ة عل��ى بح��وث
ت�س��تدعي ه��ذا احلظ��ر؛ منها :احلرمان م��ن النوم ،وداء
ال�س��منة ،وت�أخ��ر النم��و العقل��ي ،والأمرا���ض العقلي��ة،
والعدواني��ة ،والإدم��ان ،واخل��رف الرقم��ي(.)1
وترب��ط الكاتب��ة مقاله��ا بدرا�س��ات م��ن الأكادميي��ة
الأمريكي��ة لط��ب الأطف��ال ،واجلمعي��ة الكندي��ة لط��ب
الأطف��ال ،وم�ؤ�س�س��ة كي��زر ،وم�ؤ�س�س��ة الأطف��ال

بقلم :ملياء غنيم
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خ�لال جتربت��ي بالتدري���س عا��صرت �أك�ثر
م��ن مائت��ي طال��ب ت�تراوح �أعماره��م م��ن اخلام�س��ة
�إىل الثامن��ة .وال �أ�س��تطيع الق��ول ب���أن جمي��ع طالب��ي
كان��وا م��ن املتقدم�ين درا�س�� ًّيا؛ ب��ل تعامل��ت م��ع ط�لاب
يحتاج��ون �إىل م�س��اعدة �ش��خ�صية للقي��ام بوظائفه��م يف
الف�ص��ل ا�ش��تكى �آبا�ؤه��م م��ن ع��دم قدرته��م عل��ى القي��ام
بواجباته��م املنزلي��ة مبفرده��م� ،أو الذي��ن يواجه��ون
�صعوب��ة يف الق��راءة �أو يف ح��ل امل�س��ائل الريا�ضي��ة.
وال يعن��ي ذل��ك �أن ه���ؤالء الأطف��ال �أق��ل ذكا ًء؛ �إال �أنه��م
يعان��ون م��ن م�ش��كالت تُ�ص ِّع��ب م��ن عملي��ة ال َت َع ُّل��م
بالن�س��بة له��م فتعرق��ل عليه��م اللح��اق بزمالئه��م.
تل��ك امل�ش��كالت ،الت��ي تعت�بر م��ن اال�ضطراب��ات
�أو الإعاق��ات التعليمي��ة ،ت�ؤث��ر يف ق��درة العق��ل عل��ى
ا�س��تقبال املعلوم��ات� ،أو معاجلته��ا� ،أو حتليله��ا� ،أو
تخزينه��ا .وال يع��رف الباحث��ون بدق��ة الأ�س��باب وراء
تل��ك اال�ضطراب��ات؛ �إال �أنه��ا تب��دو مرتبط��ة باالختالف
يف تركيبات املخ �أو اختالل اجلهاز الع�صبي املركزي.
وق��د تك��ون تل��ك االختالف��ات جيني��ة� ،أي �أن��ه ميك��ن
توارثه��ا مثله��ا مث��ل عدي��د م��ن ال�صف��ات الأخ��رى الت��ي
تورث من الآباء والأجداد؛ كما ميكن �أن تكون ب�سبب
م�ش��كالت حت��دث �أثن��اء الو�ض��ع �أو احلم��ل.
وهن��اك بع���ض العالم��ات امل�ش�يرة �إىل ا�ضطراب��ات
التعليم التي ميكن للمدر�سني والآباء مالحظتها؛ مثل:
ال�صعوب��ة يف التح��دث� ،أو الق��راءة� ،أو الكتاب��ة� ،أو ح��ل
امل�س��ائل احل�س��ابية ،وكذل��ك �صعوب��ة اتب��اع التعليم��ات
وتذك��ر م��ا قي��ل له��م ،بالإ�ضاف��ة �إىل ع��دم االنتب��اه يف
الف�ص��ل .وهن��اك �أن��واع متع��ددة م��ن اال�ضطراب��ات
التعليمي��ة ،والت��ي م��ن �ش���أنها الت�أث�ير يف الأ�ش��خا�ص
ب�ص��ور خمتلف��ة .واال�ضطراب��ات الأك�ثر �ش��يو ًعا ه��ي:

عُ �سر القراءة

ه��و اال�ضط��راب التعليم��ي الأك�ثر �ش��يو ًعا ب�ين
الأطف��ال ،وال��ذي ي�ؤث��ر يف قدرته��م عل��ى ال َت َع ُّل��م .وه��ذا
اال�ضط��راب ال ينج��م ع��ن تخلف عقلي� ،أو �إ�صابة املخ،

�أو نق�ص الذكاء؛ ولكنه ينتج عن ال�ضعف يف قدرة املخ
على ترجمة ال�صور التي ي�س��تقبلها من خالل العينني
�أو الأذن�ين �إىل لغ��ة مفهوم��ة.
حت��دث امل�ش��كالت الأ�سا�س��ية يف الق��راءة عندم��ا
يك��ون هن��اك �صعوب��ة يف فه��م العالق��ة ب�ين الأ�ص��وات،
واحل��روف ،والكلم��ات؛ �أي يف رب��ط �أ�ص��وات احلدي��ث
باحل��روف ،وم��ن َث�� َّم دم��ج احل��روف يف كلم��ات .و�أحيا ًن��ا
م��ا ال ُي َ�ش َّ��خ�ص ُع��سر الق��راءة ل�س��نوات وال يت��م التع��رف
علي��ه حت��ى الك�بر .فعادة ال ي�س��تطيع الآب��اء التعرف على
اال�ضطراب قبل دخول الأطفال املدر�س��ة؛ حيث عادة ما
يكون املدر�سون هم �أول من يالحظون ذلك اال�ضطراب.
ُيظ ِه��ر الأطف��ال الذي��ن يعان��ون ع��سر الق��راءة
أعر�ض��ا ع��دة ،ت�ش��مل :انخفا���ض ��سرعة الق��راءة
� ً
وطالقته��ا ،وال�صعوب��ة يف متييز احل��روف والكلمات،
والتع��سر يف الإم�لاء ،و�أحيا ًن��ا الت�أخ��ر يف احلدي��ث.
وم��ن الأعرا���ض الأ�سا�س��ية الأخ��رى عك���س احل��روف
والكتاب��ة العك�س��ية؛ كم��ا ق��د يج��د ه���ؤالء الأطف��ال
�صعوب��ة يف التعب�ير ع��ن �أنف�س��هم �ش��فو ًّيا �أو يف ��شرح
�أفكاره��م �أثن��اء املحادث��ة .وميكن ل ُع��سر القراءة � ً
أي�ضا
�أن ي�ؤث��ر يف مناط��ق �أخ��رى م��ن حي��اة الطف��ل؛ مث��ل:
الرتكي��ز ،ومه��ارات الذاك��رة ،والتنظي��م.
وميك��ن للمدر�س�ين م�س��اعدة متع��سري الق��راءة
عليه��ا م��ن خ�لال �أن�ش��طة وتقني��ات تعليمي��ة خا�ص��ة؛ فف��ي
بيئ��ة �إيجابي��ة و ُم َ�ش��جعة ميك��ن للطف��ل املتع��سر يف الق��راءة

بقلم� :سارة خطاب

ال�ش��عور بالنج��اح والزه��و .فعل��ى �س��بيل املث��ال� ،إذا كان��ت
هناك ح�صة للقراءة ب�صوت عا ٍل يف الف�صلُ ،ي َف َّ�ضل �إعطاء
الطف��ل وق ًت��ا �أك�ثر لق��راءة م��ادة خمت��ارة م�س��ب ًقا؛ حت��ى
يت�س��نى ل��ه التدري��ب يف املن��زل قب��ل القي��ام بذل��ك يف الف�صل.
كم��ا ميك��ن لو�س��ائل التعلي��م املعتم��دة عل��ى حوا���س
متع��ددة امل�س��اعدة؛ فيمك��ن للمدر�س�ين ا�س��تخدام
تقنيات تعتمد على ال�سمع ،والر�ؤية ،واللم�س من �أجل
حت�س�ين مه��ارات الق��راءة .فعل��ى �س��بيل املث��ال ،ميك��ن
اال�س��تماع للق�ص���ص �أو الكت��ب امل�س��جلة� ،أو حت�س���س
�ش��كل احل��روف �أثن��اء ق��راءة الكلم��ات ب�ص��وت ع ٍ��ال.
ولأنه��م يت�ش��تتون ب�س��هولة ويعان��ون م��ن قل��ة
الرتكي��ز ،يحت��اج الط�لاب متع��سرو الق��راءة مزي��دًا
م��ن الوق��ت لإكم��ال مهامه��م ،ولذل��ك يف�ض��ل منحه��م
وقتً��ا �أط��ول لالمتح��ان .وي�ضط��ر املدر�س��ون لإع��ادة
التعليمات ،والكلمات الأ�سا�سية ،واملبادئ عدة مرات
له���ؤالء الط�لاب حتدي��دًا؛ للت�أك��د من فهمهم لها ب�ش��كل
�صحيح .كما ميكن للآباء امل�س��اعدة بالقراءة لأبنائهم
ب�ص��وت مرتف��ع ،كم��ا ميكنه��م انتق��اء كت��ب ذات خ��ط
�أك�بر وم�س��افات �أك�بر ب�ين الأ�س��طر.

خلل الكتابة

ه��و �إعاق��ة تعليمي��ة ت�ؤث��ر يف كيفي��ة اكت�س��اب
الأطفال للغة املكتوبة ومدى ا�ستخدامهم للغة للتعبري

ع��ن �أفكاره��م .وه��ذه الإعاق��ة لي�س��ت نتيج��ة ل�ضع��ف
فك��ري ،كم��ا ال تعتم��د عل��ى ق��درة الطف��ل عل��ى الق��راءة.
فف��ي ر�أي الباحث�ين ق��د يح��دث خل��ل الكتاب��ة ج�� َّراء
امل�ش��كالت الكامن��ة يف الرتمي��ز الهجائ��ي ،وه��ي عملي��ة
تفنيد الكلمات املكتوبة يف الذاكرة العاملة �أثناء حتليل
احل��روف الت��ي ت�ش��كل الكلم��ة �أثن��اء تعلمه��ا.
واخل��ط ال�س��يئ ال يعن��ي �أن الطف��ل يع��اين خل ً�لا يف
الكتابة؛ فالأطفال املختلون كتاب ًّيا قد يعانون من ت�شنج
يف �أ�صابعهم �أثناء كتابة املداخالت ال�صغرية ،كما قد ال
يكمل��ون الفرو���ض الكتابي��ة ب�صورة مقروءة� ،أو بطول
وحمتوى منا�س��بني� ،أو يف نطاق زمني حمدد .وت�ش��مل
عالم��ات اخلل��ل الكتاب��ي و�أعرا�ض��ه الأخ��رى :الب��طء يف
الكتاب��ة �أو النق��ل ،وع��دم التنا�س��ق يف امل�س��افات ب�ين
الكلم��ات وبع�ضه��ا �أو احل��روف وبع�ضه��ا ،واخلل��ط
ب�ين احل��روف ،والإم�س��اك املرتب��ك بالقل��م ،والأخط��اء
الإمالئي��ة املتع��ددة ،وكذل��ك تخط��ي بع���ض الكلم��ات يف
ا ُ
جل َم��ل �أو ع��دم كتاب��ة الكلم��ات ب�ش��كل كام��ل.
ف�لا ميك��ن �أن يك��ون احل��ل الأوح��د ه��و تف��ادي
الكتاب��ة ُكلي�� ًة ع��ن طري��ق ا�س��تخدام الكمبيوت��ر ،مهم��ا
كان��ت �ش��دة اخلل��ل الكتاب��ي ل��دى الطال��ب .وق��د ي�ش��مل
ع�لاج خل��ل الكتاب��ة معاجل��ة الإعاق��ات احلركي��ة؛
للم�س��اعدة عل��ى التحك��م يف ح��ركات الكتاب��ة .وميك��ن
للط�لاب التدري��ب عل��ى كتاب��ة احل��روف والأرق��ام يف
اله��واء با�س��تخدام احل��ركات الكب�يرة ل�ل�أذرع؛
لتح�س�ين الذاك��رة احلركي��ة لتل��ك الأ�ش��كال الهام��ة.
وعل��ى املدر�س�ين �أن ُي َ�ش ِّ��جعوا الأطف��ال عل��ى
الإم�س��اك ال�س��ليم بالقل��م ،وكذل��ك الو�ضعي��ة اجل�س��دية
ال�س��ليمة ،وو�ضعي��ة ال��ورق �أثن��اء الكتاب��ة .فم��ن امله��م
للغاي��ة غر���س تل��ك الأم��ور يف �أ��سرع وق��ت ممك��ن؛ لأن��ه
ي�صع��ب عل��ى الط�لاب ت��رك الع��ادات ال�س��يئة فيم��ا بع��د.
وميكن للطالب الذين يعانون من خلل الكتابة التدريب
م��ن خ�لال امله��ام الت��ي تخل��و م��ن ال�ضغ��ط؛ مث��ل كتاب��ة
اخلطاب��ات �أو اليومي��ات� ،أو كتاب��ة قوائ��م امل�ش�تريات.
جدي��ر بالذك��ر �أن الأوراق ذات ال�س��طور املرتفع��ة
�أو خمتلف��ة الل��ون ت�س��اعد عل��ى ت�ش��كيل احل��روف يف
الأماك��ن ال�صحيح��ة .كم��ا ميك��ن �أن تدع��م امل�س��جالت
عملي��ة �أخ��ذ املالحظ��ات كعن��صر م�س��اعد لال�س��تعداد
للفرو�ض الكتابية .وله�ؤالء الذين يكتبون ببطء ميكن
للمدر���س �أن يجعل الطالب ي�س��تكمل املهام يف خطوات
�صغ�يرة ً
عو�ض��ا ع��ن �إمتامه��ا م��رة واحدة.

معين��ة م��ن امل��خ؛ الأم��ر ال��ذي يت�س��بب فيم��ا يطل��ق علي��ه
الباحثون "اخللل احل�س��ابي املكت�س��ب»".
ت�تراوح �أعرا���ض اخلل��ل احل�س��ابي م��ن طف��ل
لآخ��ر ،كم��ا ميك��ن �أن تظه��ر يف �ش��كل خمتل��ف يف كل
مرحل��ة عمري��ة .وميك��ن اكت�ش��اف اخلل��ل من��ذ �س��ن م��ا
قب��ل املدر�س��ة ،عندم��ا يت�أخ��ر الطف��ل يف الع��د� ،أو عندم��ا
يواجه �صعوبة يف تذكر الأرقام ويتخطى بع�ضها عند
العد ،بالإ�ضافة �إىل �صعوبة حتديد �أي الرقمني �أكرب،
وكله��ا عالم��ات ت��دق ناقو���س خط��ر اخلل��ل احل�س��ابي.
وم��ن الأعرا���ض الأخ��رى له��ذا اخلل��ل اخلل��ط
ب�ين العالم��ات احل�س��ابية  -الزائ��د ( ،)+والناق���ص
( ،)-والق�س��مة عل��ى (÷) ،وال��ضرب يف ( - )xوفه��م
وظائفه��ا ،وكذل��ك �صعوبة فهم مبادئ القيمة املكانية،
والكمي��ة ،وم�س��تقيمات الأع��داد ،والقي��م الإيجابي��ة
وال�س��البة ،والك�س��ور ،بالإ�ضاف��ة �إىل �صعوب��ة فه��م
امل�س��ائل الكتابي��ة وحله��ا .كم��ا يواج��ه الط�لاب
امل�صاب��ون باخلل��ل احل�س��ابي �صعوب��ة يف فه��م املب��ادئ
املتعلق��ة بالزم��ن؛ مثل :الأيام ،والأ�س��ابيع ،والأ�ش��هر،
واملوا�س��م ،وكذل��ك التعام�لات املالي��ة.
وق��د يتخل��ف الأطف��ال امل�صاب��ون باخلل��ل
احل�سابي مبك ًرا يف املدر�سة ،كما قد ي�صابون بالتوتر
�أو الكراهي��ة ال�ش��ديدة للريا�ضي��ات؛ لذل��ك يج��ب اتب��اع
بع���ض اال�س�تراتيجيات العالجي��ة م��ن �أج��ل حت�س�ين
مه��ارات الطال��ب احل�س��ابية .فيمك��ن للمدر�س�ين �أو
الآباء ا�س��تخدام الر�س��وم التو�ضيحية ور�س��م ال�صور
للم�س��ائل الكتابي��ة لتب�س��يط املب��ادئ الريا�ضي��ة.
وم��ن �ش���أن الألع��اب املرتبط��ة بالريا�ضي��ات � ً
أي�ض��ا
م�س��اعدة الطف��ل عل��ى امل��رح وال�ش��عور بالراح��ة �أك�ثر
يف تعامل��ه م��ع الريا�ضي��ات .وال يج��ب �إعط��اء الأطف��ال

امل�صابني باخللل احل�سابي ً
فرو�ضا ريا�ضية كثرية؛ حتى
ال ي�ش��عروا بال�ضغط ويفقدوا الرتكيز �أثناء حل امل�س��ائل.
ال يج��ب اخلل��ط ب�ين الإعاق��ات التعليمي��ة وغريه��ا
م��ن الإعاق��ات؛ مث��ل :التوح��د� ،أو ا�ضط��راب نق���ص
االنتباه مع فرط الن�ش��اط� ،أو اال�ضطرابات ال�س��لوكية
الأخ��رى ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن تل��ك اال�ضطراب��ات م��ن
�ش���أنها � ً
أي�ض��ا �أن ت�ؤث��ر يف ق��درة الطف��ل عل��ى ال َت َع ُّل��م
ومتابع��ة العملي��ة التعليمي��ة ب�ص��ورة طبيعي��ة.
و�إح��دى اخلط��وات الهام��ة ه��ي فه��م ال�صعوب��ات
الت��ي يواجهه��ا الأطف��ال يف ال َت َع ُّل��م والأخ��ذ يف االعتب��ار
كيفي��ة ت�أثريه��ا يف قدرته��م عل��ى التوا�ص��ل ،ومهاراته��م
يف م�س��اعدة �أنف�س��هم ،وا�س��تعدادهم لتقب��ل االن�ضب��اط،
وت�أث�ير ذل��ك يف اللع��ب ،والق��درة عل��ى اال�س��تقاللية.
فيمك��ن للآب��اء امل�س��اعدة عل��ى التقيي��م والعم��ل م��ع
املحرتف�ين واملدر�س�ين عل��ى القي��ام بذل��ك التقيي��م
واالختب��ارات التعليمي��ة الالزم��ة لتو�ضي��ح وج��ود
ا�ضط��راب تعليم��ي م��ن عدم��ه.
كم��ا ميك��ن للآب��اء العث��ور عل��ى ا�س�تراتيجيات
خمتلف��ة للعم��ل م��ع �أبنائه��م غ�ير تل��ك املذك��ورة �س��اب ًقا.
ولذل��ك يتحت��م عل��ى الآب��اء مراقب��ة �أبنائه��م و�أخ��ذ
املالحظ��ات مل�ش��اركتها م��ع املدر�س�ين واملعاجل�ين؛
للعثور على �أف�ضل اال�س�تراتيجيات والدعم لأطفالهم.
فكلم��ا حترك��ت ��سري ًعا حت�س��نت فر���ص طفل��ك يف
الو�ص��ول �إىل �أق�ص��ى قدرات��ه.

املراجع

www.webmd.com
www.nichd.nih.gov
www.mayoclinic.org

اخللل احل�سابي

| ربيــع 2015

الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعان��ون ه��ذا الن��وع م��ن
اال�ضطراب��ات التعليمي��ة يواجه��ون �صعوب��ة يف فه��م
الأرق��ام ،و َت َع ُّل��م التعام��ل معه��ا ،و َت َع ُّل��م احلقائ��ق
الريا�ضي��ة .ويج��زم الباحث��ون �أن اخلل��ل احل�س��ابي
ينت��ج ع��ن اخت�لاف يف تط��ور امل��خ ووظيفت��ه ،واختالف
هي��كل بع���ض �أج��زاء امل��خ؛ حي��ث ترتب��ط تل��ك املناطق يف
امل��خ بال َت َع ُّل��م والذاك��رة.
ميك��ن �أن يك��ون اخلل��ل وراث ًّي��ا؛ فقد وج��د الباحثون
�أن الطفل امل�صاب باخللل احل�سابي غال ًبا ما يعاين �أحد
والديه �أو �أحد �إخوته من نف�س اخللل .و ُتظهر الأبحاث
جراء �إ�صابة �أجزاء
� ً
أي�ضا �أن اخللل احل�س��ابي قد ينتج َّ
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ﺃﻓﻀـ ـﻞ
ﻋ ـﺸﺮﺓ
العلم يف حياتنا

عشــرة أشياء
غير صحيحــــة

تعلمنــاها في المدرســـة
بقلم� :أحمد غنيم

يت�ش��ابه التعلي��م االبتدائ��ي يف معظ��م مناط��ق الع��امل؛ فه��و يتب��ع ً
منط��ا واح��دًا معرو ًف��ا :الأبجدي��ة ،والع��دُّ،
واحل�س��اب ،وبع���ض املعلوم��ات العام��ة ح��ول الطبيع��ة ،وج�س��م الإن�س��ان ،وبع���ض مفاهي��م الكيمي��اء والفيزي��اء
الأ�سا�سية .وعلى الرغم من احتياجنا ملعرفة تلك املعلومات واملهارات التي نتعلمها يف املدر�سة ،فوجهة نظري �أن
ذل��ك النظ��ام ق��دمي للغاي��ة مب��ا ال يتنا�س��ب مع الع�رص احلايل .فمث ًال ،يوجد عدي��د من املعلومات امل�ضللة التي نتلقاها
دون التفك�ير يف �صحته��ا �أو �أ�صله��ا.

لدينا خم�س حوا�س

1
2
3
4
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�أخربونا يف املدر�سة �أن للإن�سان خم�س حوا�س  -اللم�س ،وال�شم ،والتذوق ،والب�رص ،وال�سمع  -وبذلك
ف�أي حا�سة �أخرى تعد حا�سة �ساد�سة! واحلقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك.
فهناك عديد من الأ�شياء التي ن�شعر بها كب�رش وال تندرج حتت قائمة احلوا�س اخلم�سة ال�سالف ذكرها
التي تعلمناها يف املدر�سة .فعلى �سبيل املثال ،نحن ن�شعر �سواء كنَّا متزنني �أم ال ،و�شعورنا بالدوار دليل
على حدوث خلل يف تلك احلا�سة .كما ميكننا ال�شعور باجلوع �أو العط�ش حتى لو مل تقرقر معدتنا �أو يجف
حلقنا؛ وذلك لأن املخ يتعامل مع ال�شعور باجلوع والعط�ش بطرق خمتلفة متا ًما.
فيتمتع الإن�سان بحوا�س �أكرث بكثري مما يتوقع و�أكرث مما تو�صل �إليه العلماء ،حتى �إنهم ال ي�ستطيعون
ح�رصها كلها؛ ولكننا بالت�أكيد لي�س لدينا خم�س حوا�س فقط.

الل�سان منق�سم �إىل مناطق للتذوق

هذا مفهوم قدمي ورا�سخ يف مرحلة التعليم االبتدائي" :يا �أطفال! هل تعلمون �أنه يوجد يف الل�سان مناطق للتذوق؟
نعم ،هذا �صحيح! هناك مناطق خمتلفة يف الل�سان لتذوق ما هو مر� ،أو حلو� ،أو حام�ض� ،أو مالح!"
خط�أ! حاول و�ضع �أي �شيء حلو املذاق على �أي جزء من �أجزاء الل�سان غري طرف ل�سانك؛ فهل ما زلت تتذوقه؟
نعم ،تفعل .فال يوجد ما يثبت وجود مناطق للتذوق يف الل�سان؛ ولكن توجد مناطق يف الل�سان �أكرث ح�سا�سية جتاه بع�ض
النكهات من غريها ،هذا هو كل الأمر.

اجلزر يقوي النظر

ح�سنًا ،هذا ال ميكن �أن يكون غري حقيقي؛ �ألي�س كذلك؟ فجميعنا نعلم �أن فيتامني (�أ) �رضوري
�صحيحا ،ومبا �أنك حتتاج لفيتامني (�أ) للر�ؤية اجليدة ،فال
من �أجل ر�ؤية جيدة .وبينما يعترب هذا
ً
يوجد �أي دليل على �أن الإفراط يف تناول اجلزر �سيجعل ر�ؤيتك خارقة .ومع ذلك ،فهذا مل يكن ما
ن�رشه اجلي�ش الإجنليزي خالل احلرب العاملية الثانية.
فقد بد�أ املقاتلون الإجنليز يف ا�ستخدام تقنية الرادار للك�شف عن الطائرات الأملانية خالل احلرب؛
ف�أ�صبحوا ماهرين ج ًّدا يف �إ�سقاطها .من َث َّم بد�أت وزارة الغذاء الربيطانية بحملة ترويجية ترجع فيها ال�سبب وراء جناح القوات يف �إ�سقاط
الطائرات هو تناولهم للجزر .وكان ُيع َتقَد حينها �أن ذلك جمرد حيلة لت�ضليل الأملان؛ حتى ال يكت�شفوا ا�ستخدام اجلي�ش الإجنليزي للرادارات.

ال�سبانخ مليئة باحلديد

ربينا على تقدير ال�سبانخ لفوائدها املتعددة� ،سواء �أحببناها �أم مل نفعل� .أنا �شخ�ص ًّيا مل �أ�ستطع قط �أن
�أ�ست�سيغها؛ ولكنني �أُجربت على تناولها مرات عديدة لفوائدها ال�صحية املفرت�ضة ،وكل هذا يرجع خلط�أ ح�سابي!
فريجع ال�سبب يف اعتقادنا حتى الآن �أن ال�سبانخ مليئة باحلديد �إىل خط�أ ارتكبه الكيميائي الأملاين
�إريك فون ولف يف عام  .1870فقد ح�سب �أن كل  100جم من ال�سبانخ حتتوي على  3.5جمم من احلديد.
ولكنه قام عن طريق اخلط�أ بتحريك الفا�صلة الع�رشية يف هذا الرقم خانة واحدة �إىل جهة اليمني ،ومن
هنا ظهرت اخلرافة؛ فتعترب  35جمم كمية كبرية فيما يتعلق مبحتوى احلديد! ومن َث َّم ظهرت ال�شخ�صية
الكرتونية بوباي يف عام 1929؛ لرت�سخ هذا املفهوم يف املجتمع �إىل الأبد.

ن�ستخدم  ٪10فقط من عقولنا
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"يا �أطفال! هل تعلمون �أننا ن�ستخدم جز ًءا �ضئي ًال ج ًّدا من �أخماخنا؟ فتخيل ماذا �سيحدث �إذا ا�ستخدم �أي
�إن�سان جميع قوى خمه؛ �ألي�س ذلك مده�شً ا؟" تداول النا�س تلك اخلرافة لفرتة من الزمن ،ثم انت�رشت �أكرث عن
طريق بع�ض املواقع على �شبكة الإنرتنت التي ت َّدعي ن�رش احلقائق ،وعن طريق بع�ض الأفالم مثل فيلمي "لو�سي"
و"بال حدود"� .إ ًذا ،ما مدى م�صداقية هذه املعلومة وما مدى عدم �صحتها؟
ح�سنًا� ،صحيح �أننا ال ن�ستخدم خمنا بالكامل يف نف�س الوقت؛ فبع�ض �أجزاء املخ تعمل بن�شاط �أكرث يف بع�ض
الأوقات يف حني ال تعمل الأجزاء الأخرى بنف�س الن�شاط� .إال �أن احلقيقة هي �أننا ن�ستخدم �أكرث بكثري من ٪10؛
فيكون معظم املخ ً
ن�شيطا طوال الوقت ،ولكن لي�س كل �أجزائه .ومع ذلك ،فال ميكن اال�ستغناء عن �أي جزء من
�أجزاء املخ؛ فمجرد فقدان جزء �صغري من املخ  -مثلما يحدث ج َّراء ال�سكتة الدماغية  -قد ي�ؤدي ذلك �إىل �إعاقة
خطرية .عالوة على ذلك ،ال يوجد �أي جزء من �أجزاء املخ "ال ي�ستخدم �أب ًدا " كما تزعم اخلرافات؛ ولذلك ال ميكن
"تفعيل" �أجزاء مفقودة من املخ للتمتع بقوى خارقة.

ينبغي �شرب ثمانية �أكواب من املياه يوم ًّيا
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هذا ما �أخربونا به يف املدر�سة كما لو �أنها معلومة �صحيحة علم ًّيا" :ينبغي �أن ت�رشب لرتين من املاء يوم ًّيا و�إال ف�ست�صبح يف م�أزق!"

ح�سنًا ،فالأمر ال ي�سري على هذا املنوال؛ فينبغي �أن ت�رشب عندما ت�شعر بالعط�ش فقط .ف�إذا مل ت�شعر بالعط�ش ،فال ت�رشب املياه؛ لأن ما
�سيحدث هو �أنك �ستخرجها يف �صورة بول يف نهاية املطاف.
�إ ًذا كيف ظهرت تلك اخلرافة؟ ح�سنًا ،فقد بد�أ كل هذا الزخم من درا�سة ن�رشها جمل�س الغذاء والتغذية الأمريكي يف عام ،1945
والتي ن�صت على احتياجنا حلوايل لرتين ون�صف يوم ًّيا .ولكن ،ما مل ين�رشه مروجو اخلرافة هو �أن الدرا�سة ن�صت على �أن معظم
املياه توجد يف الأ�صل يف الطعام الذي نتناوله .عالوة على ذلك ،ت�ستفيد �رشكات تعبئة املياه من هذه اخلرافة؛ لأنها ت�ساعدها على زيادة
مبيعاتها .ما عجز اجلميع عن ذكره هو �أن كمية املياه التي يجب تناولها غري حمددة؛ فالأمر يتوقف على مدى �شعورك بالعط�ش فقط!

كري�ستوفر كولومب�س هو من اكت�شف �أن الأر�ض كروية
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كان كري�ستوفر كولومب�س م�ستك�ش ًفا �أبحر غر ًبا من �إ�سبانيا؛ فاكت�شف العامل اجلديد ،ون�سب هذا
�صحيحا؛ �إال �أنه ين�سب �إليه خط�أً اكت�شاف كروية الأر�ض.
االكت�شاف �إليه
ً
وقد اعتقد النا�س يف كروية الأر�ض ملئات ال�سنني .فقد اقرتح �أر�سطو ذلك ،ثم قام �إيراتو�ستين�س بقيا�س
حميط الكرة الأر�ضية؛ حتى �إن الرومان اقرتحوا الإبحار غر ًبا الكت�شاف الهند قبل مئات ال�سنني من
اكت�شاف كولومب�س ذلك .وعندما اقرتح كولومب�س ذلك الأمر� ،أرجع ال�سبب �إىل �أن الإبحار �رش ًقا مهمة
�صعبة؛ حيث ينبغي املرور من �إفريقيا للو�صول �إىل هناك .وقد ُرفِ�ض اقرتاحه يف بادئ الأمر ،ولكن مل يكن
ال�سبب هو اعتقاد النا�س �أن الأر�ض م�سطحة .فقد كانوا يعلمون �أن الأر�ض كروية ،ولكن احل�سابات التي
قام بها النا�س حينذاك توقعت ا�ضطراره للإبحار بعي ًدا ج ًّدا غر ًبا؛ فظنوا �أنها م�سافة كبرية ج ًّدا لعبورها.

التفاحة �سقطت على ر�أ�س نيوتن

الن�سخة ال�شهرية من تلك الق�صة هي" :كان نيوتن يجل�س حتت �شجرة تفاح عندما �سقطت واحدة على ر�أ�سه؛ من َث َّم جاءته حلظة الوحي
التي اكت�شف فيها وجود اجلاذبية ،والتي و�ضع ب�سببها نظرياته" .واحلقيقة لي�ست بعيدة كث ًريا عن تلك الرواية ،وهو الأمر الذي يجعلها
�صحيحة �إىل ح ٍّد ما! فقد �رسد نيوتن نف�سه ق�صة جلو�سه حتت �شجرة تفاح عندما �أتته فكرة نظرية اجلاذبية .ولكن التفاحة مل ت�سقط على
ر�أ�سه؛ فيمكن �أنه قد ر�أى تفاحة ت�سقط من ال�شجرة لي�س �أكرث .كما �أنه ا�ستغرق �سنوات عديدة لإر�ساء نظرية اجلاذبية قبل ن�رشها؛ فهي مل
تكن حلظة وحي فورية كما تزعم الق�ص�ص.
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هذا هو تقري ًبا ال�شيء الوحيد الذي �أتذكره من ح�ص�ص الر�سم؛ ف�أنا ل�ست فنانًا ،ولكنني �أهتم بالفن وتاريخه .وبينما دارت ح�ص�ص
الر�سم عاد ًة حول جودة ر�سوم الطالب  -الأمر الذي �صاحبه �شعوري بالإحراج عند ت�سلمي عالماتي ال�سيئة  -مل ندر�س تاريخ الفن .ومع
ذلك ،فكثري من املعلمني كانوا مييلون ل�رسد ق�صة فان جوخ.
والق�صة كالتايل" :كان فان جوخ فنانًا متميزًا ،ولكنه كان جمنونًا بع�ض ال�شيء .وقد ا�شتبك يو ًما ما مع �صديق له ُيدعى جوجان؛ حيث
كان يحمل �شفرة قطع بها �أذنه ليقدمها كهدية ملحبوبته يف وقت الحق تلك الليلة ".يا له من جمنون! �أكان كذلك ح ًقا؟
اقرتحت م�ؤخ ًرا �أبحاث م�ؤرخني �أملانيني عدم �صحة تلك الق�صة؛ فيبدو �أن فان جوخ مل يقم بقطع �أذنه ،بل فعل ذلك �صديقه جوجان عن
طريق اخلط�أ ،وقد كان جوجان مبارزًا ماه ًرا .ومن املحتمل �أن يكون فان جوخ قد اختلق الق�صة ب�أكملها حلماية �صديقه.

9

فان جوخ قطع �أذنه

�أ�صل كلمة �أخبار بالإجنليزية ""News
ق�صة �أخرى من املرجح �أن معلميك قد �أخربوك بها" :هل تعلم �أ�صل كلمة �أخبار
()news؟ ح�سنًا ،هي دمج لأول حروف من الكلمات التالية� :شَ َمال ( ،)Northوجنوب
( ،)Southو�رشق ( ،)Eastوغرب ( ،)Westوذلك لأن الأخبار ت�أتي من كل بقاع
الأر�ض!" ف�إذا قمت ببحث ب�سيط على �شبكة الإنرتنت عن "�أ�صل كلمة �أخبار" ف�ستظهر
لك النتيجة التالية�" :إجنليزي متو�سط مت�أخر :جمع كلمة "نيو" ( ،)newوهي ترجمة
كلمة "نوفال" ( )novelesالفرن�سية القدمية� ،أو كلمة "نوفا" ( )novaالالتينية من
الع�صور الو�سطى ،وتعني الأ�شياء اجلديدة ".وهذه هي الق�صة مبنتهى الب�ساطة.
يف هذه الأيام وهذا الع�رص� ،أي خرب� ،أو رابط� ،أو �صورة نراها يجب �أن نتق�صى عن
�أ�صلها؛ لأن كث ًريا من املعلومات مغلوطة ،واملثل ي�رسي على ما تعلمناه يف املدر�سة � ً
أي�ضا.
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ُي َعد التعليم �أهم العنا�رص يف عملية تقدم �أي دولة؛
لأنه م�سئول عن تربية �شعوب مثقفة ملمة باملعرفة،
�أو �أجيال غافلة رغم تخرجها يف املدار�س واجلامعات
ولكنها جاهلة يف حقيقة الأمر .وامل�ؤ�س�سات التعليمية
الفا�سدة هي امل�سئول الأول عن انهيار �أية دولة
يف العامل؛ فم�رص على �سبيل املثال  -ح�سب تقرير
التناف�سية العاملي لعام  ،2014-2013والذي
�أ�صدره املنتدى االقت�صادي العاملي  -حتتل املركز
الأخري فيما يتعلق بجودة التعليم الأ�سا�سي.
فينبغي �أن تكون �إعادة هيكلة املنظومة التعليمية
على ر�أ�س قائمة �أولويات �أية دولة نامية؛ وم�رص
لي�ست با�ستثناء عن ذلك .وبينما توجد عدة عنا�رص
�أخرى ينبغي �أخذها يف االعتبار ،ف�إن العوامل الثالثة
التالية هي املفتاح الرئي�سي ل�ضمان احل�صول على
م�ستوى تعليمي ممتاز وم�ستدام يف نف�س الوقت:
اختيار الأ�شخا�ص املنا�سبني للعمل بالتدري�س؛
وتطوير مهارات املدر�سني لي�صبحوا معلمني
ف َّعالني؛ والت�أكد من �أن النظام التعليمي قادر على
تقدمي �أف�ضل م�ستوى تعليمي ممكن للطالب.
�أحد الأ�سباب الرئي�سية وراء م�شكالت التعليم يف
م�رص هو البيئة غري ال�صحية التي يعمل فيها املعلم.

ففي معظم املدار�س احلكومية ،على �سبيل املثال،
تكتظ الف�صول بالطالب؛ في�ضم كل ف�صل حوايل
�ستني طال ًبا �إن مل يكن �أكرث ،ويت�شابه احلال يف بع�ض
املدار�س اخلا�صة � ً
أي�ضا .بالإ�ضافة لذلك ،فدخل
املعلم ال يتنا�سب مع متطلبات احلياة؛ فال ُ َي ِّكنُه من
احل�صول على م�ستوى معي�شي منا�سب ،مما �أدى
بدوره لتف�شي ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية.
عالوة على ذلك ،ينبغي تدريب املعلمني على
�أحدث تقنيات التدري�س تدري ًبا جي ًدا؛ حتى يت�سنى
لهم مواجهة �أي نوع من املتاعب مع الطالب
والتعامل معها .وعلى الوزارة �أن ت�ضع اختبارات
�صارمة لتقييم املعلمني؛ لأنه لي�س مبقدور �أي
�شخ�ص التدري�س للطالب والتعامل معهم على
اختالف �أعمارهم .ففي املا�ضي ،كانت الوزارة تتبع
�سيا�سة معينة لإعداد املعلمني وتدريبهم ،مثل معهد
املعلمني؛ �إال �أن املادة العلمية ال�ضعيفة والتدريب غري
الكايف خالل فرتة الدرا�سة حتى بعد التخرج قد �أديا
�إىل عدم ظهور نتائج مثمرة.
من َث َّم ظهرت كلية الرتبية ،ومثلها مثل جميع
الكليات يف م�رص ،ف�إن الدرا�سة بها تعتمد على احلفظ
والتلقني يف املقام الأول .فتت�سم املناهج بالركود،

ومن ثم ،ف�إن املعلمني املدربني جي ًدا �سي�ساعدون على
عملية تطوير معايري التعليم يف م�رص.
وتغيري طريقة التدري�س واملواد التي تُد َّر�س من
�أهم اخلطوات التي ينبغي اتخاذها من �أجل تطوير
النظام التعليمي .فاملواد التي تُد َّر�س يف املدار�س
يجب �أن تتوافق مع قدرات الطالب العقلية؛ مبعنى
�آخر ،ينبغي �أن تكون املعلومات التي ُت َد َر�س يف كل
مرحلة تعليمية متوافقة مع قدرات الطالب العقلية
وف ًقا لفئاتهم العمرية.
كما �أن املواد التي تُد َّر�س ينبغي �أن ت�ساعد
الطالب يف حياتهم العملية فيما بعد ،ومن ثم فال
يجب �أن يقوموا باحلفظ فقط من �أجل النجاح يف
االختبارات .فهذا �سي�ساعد الطالب على التفكري
ب�شكل �صحيح وحل �أية م�شكالت يواجهونها يف
االمتحانات وخالفه ،كما �سيقومون با�سرتجاع
املعلومات ب�سهولة؛ لأنها تتوافق مع قدراتهم
العقلية.
وغياب التكنولوجيا وعدم توافر خمتربات
منا�سبة ومكتبات داخل املدار�س من �ضمن العيوب
العديدة املوجودة يف املدار�س امل�رصية؛ فللأ�سف �إن
كث ًريا من املدار�س ال يوجد بها �أي نوع من الأجهزة
التكنولوجية .كما ال حتتوي املكتبات املدر�سية على
كتب مفيدة ،وتفتقر املختربات �إىل املعدات املالئمة
حتى املواد الكيميائية التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
الطالب على فهم ما يتعلمونه يف الف�صل وتخيله.
ويرجع هذا �إىل غياب التمويل احلكومي املنا�سب
لكثري من املدار�س يف عديد من املناطق يف م�رص.
فيتحتم على احلكومة امل�رصية اتخاذ قرارات
�صارمة للق�ضاء على هذه امل�شكالت يف �أ�رسع وقت
ممكن؛ لأن �أطفال اليوم هم الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل.
واال�ستهتار يف التعامل مع الأزمة التعليمية الراهنة
�سينحدر مب�ستوى م�رص العلمي �أكرث ف�أكرث؛ فينبغي
تدريب املعلمني ب�شكل �أف�ضل حتى ي�صبحوا �أكرث
كفاءة؛ ومن ثم يحفزون الطالب حتى ي�صبحوا
�أكرث �إنتاجية فيفيدوا جمتمعهم ،الذي �سينعك�س
بدوره على االقت�صاد امل�رصي فيحقق اال�ستقرار
واالزدهار.
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على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة بني
اخلريجني ،فال يزال التعليم ما بعد الثانوي
مرغو ًبا فيه ب�شدة يف م�رص وذا �أولوية كبرية بني
معظم الأ�رس .ويف كل عام ،حتدد جميع الكليات
واملعاهد �أعدا ًدا معينة لقبول الطلبة اجلدد؛ في�صبح
كابو�سا للطلبة؛
وقت امتحانات الثانوية العامة
ً
حيث يتناف�سون على عدد حمدود من الأماكن
املتاحة باجلامعات احلكومية.
ويق�ضي الأطفال وال�شباب امل�رصيون نحو
�أربعة ع�رش عا ًما يف نظام التعليم الر�سمي؛ �إال �أن
وجود مر�شد �أكادميي ال يعد �أم ًرا �شائ ًعا يف املدار�س
امل�رصية ،ودور ه�ؤالء املر�شدين يتمثل يف الن�صح،
والإر�شاد ،ودعم الطالب لتحقيق �أحالمهم .ولذلك،
فحني ُي�س�أل طالب الثانوية العامة عن �أحالمهم
وخططهم امل�ستقبلية ،غال ًبا ما تكون �إجاباتهم
مبهمة وتقليدية؛ مثل "هذا الأمر يعتمد على
جمموعي النهائي" �أو "�آمل يف �أن �ألتحق بكلية
جيدة".
ي�ؤدي ذلك �إىل حالة جند فيها كث ًريا من ال�شباب
امل�رصيني يدر�سون مواد لي�ست من اهتماماتهم وال
تتنا�سب مع قدراتهم ،ولكنهم يفعلون ذلك ب�سبب
املجموع  -وذلك ينطبق على الأقل على من يلتزمون
بنظام التعليم احلكومي  -فبب�ساطة يتخلون عن
�أحالمهم.
قد يكون ذلك �أي�رس ما ي�ستطيع ال�شباب فعله؛
�أن ي�ضعوا �أحالمهم جان ًبا فقط لعدم وجود فر�صة.
ويف حني �إنه ال يوجد �شيء معيب يف ذلك ،يجب �أن
نت�ساءل هنا :هل هذا �سيجعلنا �أفرا ًدا �سعداء على
املدى الطويل؟ ف�سواء كنت طال ًبا باملدر�سة� ،أو
متخرجا ،فال تتخ َّل �أب ًدا عن �أحالمك؛
باجلامعة� ،أو
ً
عاجل �أو � ً
وا�س َع دائ ًما لتحقيقها ً
آجل .ففي الواقع
�أنك لن ت�صبح �أب ًدا �أكرب من �أن حتقق حلمك.
لذلك ،تقوم عديد من امل�ؤ�س�سات يف جميع �أنحاء
العامل مببادرات منتظمة مل�ساعدة الأفراد على �إكمال
درا�ساتهم وحتقيق �أحالمهم� ،سواء يف �صورة
�إر�شاد �أو دعم فعلي .لذا ظهرت عديد من املواقع
الإلكرتونية التي ت�ساعد الطلبة على الو�صول �إىل
الدعم مبختلف �صوره مثل املنح الدرا�سية.
واملنح الدرا�سية متاحة للجميع بغ�ض النظر
عن خلفياتهم االجتماعية� ،أو اهتماماتهم� ،أو
جن�سياتهم� ،أو �آرائهم الدينية �أو ال�سيا�سة .فاملنح
الدرا�سية دائ ًما موجودة ،ولكن احل�صول عليها
يتطلب بع�ض اجلهد من جانبك؛ لذا عليك موا�صلة
البحث عنها .وبع�ض الأمثلة ملواقع البحث عن املنح
الدرا�سية هي:

ﺗﺘﺨﻞ
ﱠ
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;- CollegeNET.com
;- CollegeScholarships.com
;- Foras4all.com
;- Fundsforngos.org
;- IIE.org
;- InternationalScholarships.com
;- Scholarshiper.com
;- Scholarship-Positions.com
- Scholarships.com; and
- StudyAbroad.com.

بقلم�:إ�سراء علي
ويوفر الدليل معلومات عن الفر�ص املتاحة من املنح
الدرا�سية ،وغريها ،والتي تُقدم �إىل الطالب العرب
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
عالوة على ذلك ،يت�ضمن املوقع الإلكرتوين
ً
دليل من �أجل تعريف الطالب بخطوات التقدمي
ومتطلبات اجلامعات ،وامل�صطلحات الأكادميية
�شائعة اال�ستخدام .كما يقدم الدليل ن�صائح عملية
عن طرق ملء ا�ستمارات التقدمي وكيفية �إعداد
الوثائق الداعمة املطلوبة لاللتحاق باجلامعات،
مثل ال�سرية الذاتية وخطابات التو�صية .وك ٌّل من
الدليل الإلكرتوين للمنح ودليل الطالب متاح جمانًا
من خالل هذا الرابط .bibalex.org/he_funding
وهناك مبادرة �أخرى تقوم املكتبة بتنفيذها
وهي �سل�سلة م�ؤمترات " َح ِّد ْد م�ستقبلَكَ " ،التي
بد�أت منذ عام  .2006و ُيعقد امل�ؤمتر �سنو ًّيا لكي
يبعث بر�سالة " ُكن ما تريد بغ�ض النظر عن الكلية
التي تلتحق بها" .ويو�ضح امل�ؤمتر لطالب الثانوية
العامة الذين �سينتقلون �إىل املرحلة اجلامعية
االختالفات بني نظام الدرا�سة املدر�سي والنظام
اجلامعي؛ كما ير�شدهم �إىل اختيار الكلية التي
تتنا�سب مع ميولهم بت�سليط ال�ضوء على املجاالت
الدرا�سية وفر�ص العمل املختلفة املتاحة .وملزيد
من املعلومات عن امل�ؤمتر ومواعيد �إقامته قوموا
بزيارة املوقع على الرابط التايلbibalex.org/ :
.yesbu

ق�صة جناح

قد يظن كثريون �أن �إيجاد
فر�صة �أمر م�ستبعد؛ بل �إن
هناك ع�رشات من ق�ص�ص
النجاح ل�شباب م�رصيني
ا�ستطاعوا حتقيق �أحالمهم.
وعلياء الزيني مثال له�ؤالء
الطلبة؛ حيث قامت بالتقدم
�إىل "برنامج قادة الغد للمنح
الدرا�سية" ،وهي �إحدى مبادرات ال�رشاكة ال�رشق

�أو�سطية التي تقوم ب�إدارتها امل�ؤ�س�سة الأمريكية
ال�رشق �أو�سطية خلدمات التعليم والتدريب
املعروفة با�سم "�أمدي�ست" ،وقد ح�صلت على منحة
درا�سية جامعية مدتها �أربع �سنوات يف عام .2008
ومن خالل تلك املنحة ،در�ست علياء العلوم
ال�سيا�سية يف اجلامعة الأمريكية ببريوت ،ومتكنت
يف عام  2010من احل�صول على فر�صة للتدريب
بكلية ديكن�سون تُق َّدم �إىل الطالب ذوي الإمكانيات
التي ت�ؤهلهم لي�صبحوا قادة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�شاركت علياء يف م�سابقة كتابة املقال التي نظمتها
اجلامعة الأمريكية ببريوت يف عام  ،2011وربحت
جائزة عن مقالها "م�رصية ..عربية ..طالبة يف
اجلامعة الأمريكية ببريوت".
وبعد التخرج ،قدمت علياء عدي ًدا من اخلطب يف
منا�سبات خمتلفة ،حتدثت فيها عن جتربتها بهدف
�إلهام غريها من ال�شباب .وعلى املدونة اخلا�صة
بها ،قدمت نف�سها كاتب ًة�" :أنا علياء الزيني؛ امر�أة
�شابة ت�سعى للتميز ،ولتحقيق �أق�صى قدر من
الإمكانات التي تنا�ضل من �أجل اكت�شافها".
ففي جمتمع مثل جمتمعنا ،يجب �إتاحة مزيد من
الدعم لل�شباب الذين يرغبون يف حتقيق �أحالمهم،
ولي�سوا على ا�ستعداد لقبول االختيار الأكرث �أمنًا.
فينبغي للمجتمع وم�ؤ�س�ساته تقدمي ما هو �أكرث من
ذلك لت�شجيع ال�شباب على الو�صول �إىل �أحالمهم
وجتنب م�ستقبل مليء بالفر�ص ال�ضائعة والندم.
والتعرف على كيفية التحكم يف حياتنا ،وتعزيز
�أهدافنا ،وحتقيق �أحالمنا ،يتطلب منَّا وقتًا؛ ولكن
حل�سن احلظ �أنه ما زال لدينا وقت �إذا كان لدينا
الرغبة يف ا�ستغالله.
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كما تقوم مكتبة الإ�سكندرية  -بو�صفها مركزًا
للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�رشها  -بعديد من
املبادرات يف جمال التعليم ،و�إحدى تلك املبادرات
هي الدليل الإلكرتوين "فر�ص متويل التعليم العايل
يف املنطقة العربية" ،والذي �أُطلق يف عام .2011
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عندما ننظر حولنا اليوم هنا يف م�رص ،ي�شعر
املرء باالرتباك من كرثة امل�شكالت يف خمتلف
اجلبهات احلياتية ،والتي جند �أنف�سنا مكبلني
بها؛ فال نعرف من �أين وكيف نبد�أ طريق
الإ�صالح .وهذه احلالة املربكة التي جند �أنف�سنا
فيها هي نتاج عقود من اتخاذ القرارات اخلاطئة،
ِ�ص الر�ؤية الذي تدفعه يف كثري
والتي تنجم عن ق َ
من الأحيان معتقدات و�آراء �أحادية التفكري وغري
مدرو�سة ،حتى �إن كانت ح�سنة النية.
وهناك مناطق عديدة ،من االقت�صاد �إىل
ال�صحة ،حتتاج ب�شدة �إىل تفكري ت�شاركي عميق،
وكثري من البحث املكثف واملجهودات ال�شاقة؛ �إال
�أن �أحد العوامل الأكرث �أهمية وحمورية ،والذي
يقع يف لب كل �شيء ،هو التعليم.
على الرغم من وجود جوانب عدة يف هذا املجال
حتتاج �إىل االهتمام ،ف�إن �أحدها يبدو يل الأكرث
إحلاحا يف الوقت احلايل؛ �أال وهو التعليم املهني .ف�إذا
� ً
كان لدينا �أي �أمل يف حل م�شكلة م�رص الأ�سا�سية،
وهي بطالة ماليني ال�شباب ،ف�إننا نحتاج حلل تلك
امل�شكلة ب�أ�رسع وقت ممكن ،وهي امل�شكلة التي
تتمحور يف املقام الأول حول نظرة جمتمعية م�شوهة.
والواقع �أن القوة العاملة من �أهم املميزات
التناف�سية مل�رص .فح�سب الوكالة املركزية للتعبئة
العامة والإح�صاءات ،و�صلت القوة العاملة
التقديرية �إىل حوايل  27مليون �شخ�ص مبتو�سط
 400.000خريج جامعي �سنو ًّيا ()2012؛ الأمر
الذي يجعل من م�رص القوة العاملة الأكرب يف
العامل العربي وال�رشق الأو�سط ،وواح ًدا من
�أكرب جتمعات خريجي اجلامعة عامل ًّيا.
مع ذلك ،فقد �أ�صبح جل ًّيا �أن كفاءة اخلريجني
اجلامعيني مب�رص ال ترقى للم�ستوى املطلوب.
ويرجع ذلك للزيادة الفائقة يف عدد الطلبة
اجلامعيني عن قدرة اجلامعات ،مما ي�ؤدي
النخفا�ض حاد يف جودة التعليم .وتواجه م�رص
نق�صا م�ستم ًّرا يف اخلربة الفنية
يف نف�س الوقت ً

املتاحة لغري خريجي اجلامعة ،والذي يرجع �إىل
امل�ستوى االجتماعي املنخف�ض والنظرة الدونية
املت�صلني بالوظائف الفنية (منظمة التعاون
والنمو االقت�صادي والبنك الدويل.)2010 ،
وامل�شكلة احلالية هي نتيجة ل�سيا�سة الدولة
يف �أعقاب ثورة  1952فيما يتعلق بامل�ساواة .فقد
�أتيح التعليم اجلامعي جمان ًّيا جلميع املواطنني؛
الأمر الذي �أدى يف نهاية املطاف �إىل فائ�ض هائل من
خريجي اجلامعة .وقد تعهدت الدولة يف بادئ الأمر
بتعيني جميع اخلريجني يف الإطار احلكومي� ،إال �أنه
بعد مرور عقود قد �أ�صبح من امل�ستحيل ا�ستيعاب
مزيد من �آالف اخلريجني اجلامعيني �سنو ًّيا،
وخا�ص ًة �أنه نتج عن ال�سيا�سة ال�سابق ذكرها
فائ�ض غزير من الوظائف الزائدة عن احلاجة.
ف�أ�صبح التعليم اجلامعي على مر العقود منذ
الثورة هد ًفا للجميع؛ حيث يعترب كل ما هو دون
ذلك نو ًعا من الف�شل .ومن ثم فهناك مزيد من
خريجي اجلامعة الذين يف�شلون يف العثور على
وظائف تنا�سب درا�ستهم وتدريبهم؛ فينتهي بهم
املطاف يف �أعمال لي�سوا بكفء لها� ،أو برف�ض ذلك
والعزوف عن العمل كل ًّيا.
ولتغيري النظرة العامة ،يجب متييز اخلربة
الفنية يف بع�ض الأوجه باملقارنة مع التعليم
اجلامعي؛ فمث ًال ،ومنذ عام  ،1976يقدم التعليم
املهني يف اليابان معرفة فنية جديدة غري متاحة
يف اجلامعات؛ الأمر الذي غري من الثقافة اليابانية
بحيث �أ�صبح هناك �أمل يف احل�صول على مراكز
�إدارية �أعلى ومهارات تقنية �أف�ضل من خالل
التعليم املهني ً
عو�ضا عن التعليم اجلامعي.
كما ُ�سنَّت القوانني التي منحت املدار�س
التدريبية التي ترتقي �إىل م�ستويات عالية من
اجلودة م�ستوى �أعلى من االعتماد .وقد كانت

نتيجة ذلك �أن زاد عدد املدار�س التدريبية
املتخ�ص�صة من  893مدر�سة يف � 1976إىل
 2520مدر�سة يف .1980
وباملثل يف الربازيل يف عام �ُ ،1996سن قانون
عرف با�سم قانون معايري و�سيا�سات التعليم
القومي ،والذي �أن�ش�أ مدار�س تعليم مهني يف �إطار
معاهد التعليم العايل .وقد �أدى �ضم املدار�س الفنية
ملعاهد التعليم العايل �إىل تغري كبري يف الر�ؤية؛ حيث
زاد عدد املدار�س الفنية من  178مدر�سة يف عام
� 2000إىل  612مدر�سة يف عام .2002
�إن املهارات �أم ٌر حيوي لتقلي�ص الفقر،
واالنتعا�ش االقت�صادي ،والنمو امل�ستدام؛ ولذلك
ف�إن االهتمام ال�سيا�سي بالتعليم والتدريب الفني
واملهني يف تزايد عامل ًّيا .فتعمق منظمة اليون�سكو
من دعمها للتعليم والتدريب الفني واملهني ب�صفته
حجر الزاوية لإ�صالح التعليم والتدريب ،ولي�س
احللقة الأ�ضعف يف النظم التعليمية.
ومن خالل ا�سرتاتيجيتها للتعليم والتدريب
الفني واملهني ،تُقر منظمة اليون�سكو الدور
الأ�سا�سي واملحوري الذي يلعبه يف النمو،
وبالأخ�ص �أهميته يف معاجلة م�شكالت البطالة
ال�شبابية ،وتفاوت امل�ساواة والدخل ،والتنمية
االقت�صادية املجتمعية ،وب�صورة �أ�شمل ،حتديات
امل�ستوى املعي�شي.
فقد �آن الأوان التخاذ الإجراءات الالزمة -
وب�أ�رسع وقت  -للإ�صالح من النظرة املجتمعية
نحو التعليم والتدريب الفني واملهني ،ولدعم جيل
جديد من العمالة الزاهية واملتدربة جي ًدا ،والتي
من �ش�أنها �إعادة القوة العاملة امل�رصية ل�سابق
رونقها ومتيزها حمل ًّيا ،و�إقليم ًّيا ،ودول ًّيا.
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يعترب بيت احلكمة �أول دار للتع ُّلم
والتعليم �أُقيم خالل احلقبة الذهبية للح�ضارة
الإ�سالمية ،والتي متتد من منت�صف القرن
الثامن �إىل القرنني الرابع ع�رش واخلام�س
ع�رش امليالديني .وامتد بيت احلكمة � -أو
قل امتدت هذه اجلامعة مبفهومنا احلديث -
خالل فرتة حكم ثالثة من خلفاء الدولة العبا�سية؛ وهم :اخلليفة �أبو جعفر
املن�صور املتوفى �سنة 775م ،والذي ين�سب �إليه �إن�شا�ؤها ،واخلليفة هارون
الر�شيد املتوفى �سنة 809م ،ومن بعده امل�أمون املتوفى �سنة 833م.
واختلفت الروايات حول �أي عه ٍد ن�ش�أ فيه بيت احلكمة .وبغ�ض النظر
حول اختالف الروايات ،ف�إنه ازدهر وذاع �صيته يف عهد اخلليفة امل�أمون
ً
ا�ستكمال مل�سرية والده هارون الر�شيد .فقد كان من املعروف حب امل�أمون
للعلم ،واللغة ،والأدب ،واملعرفة ب�شكل عام؛ حيث �أغدق الأموال على الأدباء،
وال�شعراء ،والعلماء .و�أ�صبح بيت احلكمة قبلة للدار�سني وحمف ًال للعلماء
ومركزًا للرتجمة ،فقد كان نافذة احل�ضارة الإ�سالمية على احل�ضارة اليونانية
واحل�ضارات الأخرى.
وورد ذكر بيت احلكمة يف كثري من امل�صادر الرتاثية ،ومنها ما �أطلق عليه
خزانة احلكمة ،ولكنه ا�شتهر على مدار القرون ال�سالفة ببيت احلكمة .وملعرفة
املغزى من هذا اال�سم دعونا نتذكر مقولة هيجل عن احلكمة .يقول هيجل:
"احلكمة �أعلى املراتب التي ميكن �أن يتو�صل �إليها الإن�سان .فبعد �أن تكتمل
املعرفة وي�صل التاريخ �إىل قمته حت�صل احلكمة ،ومن ثم فاحلكيم �أعلى �ش�أنًا
من الفيل�سوف ،واحلكمة هي املرحلة التالية والأخرية بعد الفل�سفة� .إنها ذروة
الذرى ،وغاية الغايات ،وهني ًئا ملن يتو�صل �إىل احلكمة والرزانة".
رصا فقط على كونه مكانًا حلفظ الكتب ،ولكن
وبيت احلكمة مل يكن قا� ً
�رصحا ل�صناعة املعرفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .لقد كان جمم ًعا
كان ً
ً
متكامل .فتعرب ر�سومات املخطوطات القدمية لبيت احلكمة عن
ثقاف ًّيا تعليم ًّيا
كون ِه منتدى ملناظرات العلماء ،وحواراتهم ،وعر�ض �آرائهم ،ومناق�شاتهم،
وحلقاتهم حول العلم والتعلم �آنذاك .فهو �أ�شبه يف ر�سالته �إىل ر�سالة مكتبة
الإ�سكندرية القدمية ،وما لعبته من دو ٍر يف احلياة الثقافية والتعليمية وقتها،
وما تقوم به مكتبة الإ�سكندرية احلديثة � ً
أي�ضا يف هذا امل�ضمار.
كان بيت احلكمة مكتبة الإيداع باملفهوم احلديث ،في�ساق لها الكتب من
�شتى بقاع املعمورة ،وكان يطلق على هذه الكتب لفظ "التخليد" ،كما ورد
بكتاب "املكتبات يف الإ�سالم :ن�ش�أتها وتطورها وم�صائرها" .وقد �أمر � ً
أي�ضا
اخلليفة امل�أمون من خالل جمموعة من املتخ�ص�صني ب�رشاء الكتب من بالد
الروم على غِرار ما ن�سميه اليوم بلجنة التزويد ،لزيادة ر�صيد بيت احلكمة.
وذكر عبد املنعم ماجد مب�ؤلفه "تاريخ احل�ضارة العربية" ما ن�صه ":كانت
الدولة العبا�سية تعقد ال�صفقات ل�رشاء الكتب ،وتدفع يف �سبيلها �أغلى الأثمان،
وخا�صة يف عهد امل�أمون حكيم بني العبا�س ،الذي �سخر كل الإمكانيات وطرق

كل ال�سبل ليعرث على الكنوز الفكرية احلبي�سة يف
مكتبات الق�سطنطينية وقرب�ص".
وال ميكننا ذكر بيت احلكمة بدون الإ�شارة
�إىل حركة الرتجمة يف ذلك الوقت ،والتي لعب
رئي�سا يف نقل علوم
فيها بيت احلكمة دو ًرا ً
اليونان وغريهم ،والدور الهام الذي لعبه
اخلليفة امل�أمون يف دعمه لهذه احلركة؛ حيث �أجمع امل�ؤرخون على "�أن جميع
النه�ضات العلمية العربية �إمنا هي فروع للأ�صل الذي �أنبته امل�أمون ،و�أن ما
جرى يف عهده من ترجمات للرتاث اليوناين ُيعت ََب م�رضب الأمثال" .ناهيك
عن الرتجمات التي متت من اللغات الأخرى مثل الفار�سية وال�سن�سكريتية
وال�رسيانية ،وما فعله امل�أمون من تهيئة الظروف والأموال ،وجلب العلماء
واملرتجمني ،وت�شجيعهم على الإقامة ببغداد .ومن غري املن�صف �أال ن�شري
ل�شيخ املرتجمني حنني بن �إ�سحاق الذي برع يف النقل من اللغات العربية،
واليونانية ،وال�رسيانية ،والفار�سية ،و�إليها ،بالإ�ضافة �إىل كونه من العلماء
البارزين يف الفل�سفة والطب ،وغريه كثري من كبار املرتجمني؛ �أمثال :يعقوب
ابن �إ�سحاق الكندي ،وعبد اهلل بن املقفع ،وثابت بن قرة.
كما �أُحلق ببيت احلكمة مكان للن�سخ والتجليدُ ،ي َعادل بدور الن�رش يف يومنا
هذا .كانت مهمة هذا الق�سم هي ن�سخ امل�ؤلفات العلمية التي متت ببيت احلكمة
وجتليدها ،وكذلك الأعمال التي ترجمت به .وكان من امل�سموح وقتها الإعارة
خارج بيت احلكمة مقابل ت�أمني يدفع حلني �إرجاع الكتاب امل�ستعار �آنذاك.
من اجللي �أمامنا �أننا ب�صدد م�ؤ�س�سة تعليمية ثقافية �أكادميية �شاملة .فهي
ملتقى للعلماء واملحاورات واملناظرات ،ومكان لإلقاء املحا�رضات والتعلم،
و�آخر للرتجمة والت�أليف ،و�آخر للن�رش والن�سخ ،ومكتبة عامة للقراءة
واالطالع واال�ستعارة ،حتت توجيه �أكرب �سلطة يف الدولة �أو اخلالفة وقتها
وهي خليفة امل�سلمني .وقد بلغ بيت احلكمة ذروته يف عهد اخلليفة امل�أمون
ً
ا�ستكمال لوالده هارون الر�شيد الذي كان يغزو عا ًما ويحج
(اخلليفة احلكيم)
عا ًما؛ بعك�س ما عرفته عنه العامة من الإغراق يف ملذات احلياة والطرف.
وكما انتهت مكتبة الإ�سكندرية القدمية باحلرق يف احلرب التي دارت
بني كليوباترا ويوليو�س قي�رص وبطلميو�س ال�صغري ،انتهى بيت احلكمة
� ً
أي�ضا باحلرق والتخريب على يد املغول بقيادة هوالكو عند دخول بغداد �سنة
656هـ1258 /م ،ف�ضاعت وحرقت الكتب امل�ؤ َّلفة واملرتجمة .كما �ضاع حلم
اخلليفة امل�أمون وقتها يف �أن تكون بغداد وبيت احلكمة قبلة الباحثني على
مر الع�صور .حتى �إن بع�ض امل�ؤرخني ذكروا �أنه من كرثة الكتب التي رماها
التتار يف نهر دجلة  -غري التي �أحرقت  -كانت تكفي لعبور اخليل عليها من
�ضفة �إىل �أخرى ،و�أنه تغري لون املاء �إىل لون مداد هذه الكتب ،و�أن املغول
ا�ستخدموها ً
بدل من الطني لبناء �إ�سطبالت اخليول .وانتهت �أ�سطورة بيت
احلكمة �إىل الأبد .ويبدو �أن بغداد � ً
أي�ضا انتهت �إىل الأبد بعد غزو الأمريكان
لها ،وتدمري متاحفها ومكتباتها .فلله الأمر من قبل ومن بعد.
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قارب النهار على بدايته و�أنت تت�ساءل� :ألن
ترحل هذه الكائنات عن غرفتي �أب ًدا؟ ما لهم ال
ينطقون؟ ملاذا ال ي�صدر منهم �أي تعبري �أو حركة؟
ف�أنت تريد �أن تبد�أ يومك ومتار�س طقو�س بدايات
يومك اجلديد ،وهم معك يف الغرفة ،ومل يخربوك
بعد ب�رسهم.
وفج�أة جتدهم وقد مت َّثلوا يف �صيغة �آدمية؛
�إن�سان طويل ج ًّدا و�آخر بدين ج ًّدا والثالث
ق�صري ج ًّدا .فتجد راحة بداخلك من هذا
التحول املفاجئ وتتال�شى متا ًما م�شاعر الده�شة
واخلوف ويحل حملها م�شاعر وت�سا�ؤالت
�أخرى :فماذا �ستخرب من هم معك يف البيت عن
�صفة الأ�شخا�ص الثالثة؟ و�أنت ما زلت منتظ ًرا
�أن يكملوا حوارهم معك.
يبادرك الطويل ج ًّدا بقوله :نحن نقدر لك
�صربك على زيارتنا ونعتذر عن �أية م�شاعر �سلبية
قد تولدت لديك �إزاء اقتحامنا بيتك وغرفتك.
ويكمل البدين بطريقته املعتادة و�صورته الآدمية
اجلديدة :لقد �آن الأوان يا �صديقنا �أن تعرف من
نحن ومن �أين جئنا .ويتدخل الق�صري ج ًّدا :لي�س
مه ًّما مكاننا ولكن املهم هو �أن تعرف �أننا جئنا
من كوكب كان مثل كوكبكم الذي مل حتافظوا
عليه .ويتدخل الطويل ج ًّدا :نحن ندعوك يا
�صديقنا لزيارة كوكبنا الذي ي�سبق كوكبكم؛ من
حيث �إ�صالح �سبل احلياة وطرائقها وتروي�ضها.
ثم ينظر �إىل البدين ليكمل :يف كوكبنا كل طفل
يتعلم ممار�سة �أق�صى درجة من حتمل امل�سئولية،
ويتم توجيهه �إىل العمل الذي حتدده رغباته
وقدراته� .إنه يولد يف �أح�سن حال ومن والدين
يتمتعان ب�صحة منوذجية بعد �أن قررت �أمه �أن
حتمل به بعد تفكري عميق وا�ستعداد تام .وينظر
�إىل الق�صري ج ًّدا ليكمل وك�أن ثالثتهم يقر�أون من
ملف مفتوح �أمام �أعينهم فيقول الق�صري ج ًّدا:
ينمو الطفل و�سط �أف�ضل الظروف ال�صحية،
ويتم تعزيز رغباته الطبيعية يف اللعب والتعلم
ب�أكرث الطرق التعليمية تطو ًرا وفعالية .ويداه
وعيناه و�أع�ضا�ؤه الأخرى تتاح لها كل فر�صة
ممكنة للتدريب والنمو� .إن الطفل عندنا يتعلم
كيف ير�سم ،ويكتب ،ويعرب عن نف�سه ،وي�ستخدم
تنويعة كبرية من الرموز مل�ساعدته وتو�سيع
جمال فكره .كما تغر�س فيه �سلوكيات الرقة،

والطيبة ،واللطف ،والكيا�سة؛ لأن كل �شيء
عندنا حوله رقيق ولطيف.
ثم يتوقف وينظر �إىل الطويل م�ش ًريا �إليه ب�أن
يكمل عنه ،ولكن توقفهم �أنت عن اال�سرت�سال
ً
مت�سائل :تقولون كوكبكم كان؟ �أيعني هذا �أنكم
مررمت مبا نحن فيه من م�شكالت وعقبات ،ثم
تغلبتم عليها؟ �أيعني هذا �أنكم كنتم مثلنا يف يوم من
الأيام؟ �أنا مهتم ج ًّدا �أن �أ�سمع بقية كالمكم و�آ�سف
على املقاطعة .ي�شري �إليك الطويل ج ًّدا باملوافقة
على ت�سا�ؤالتك ويكمل :يف كوكبنا اليوم تتم بوجه
خا�ص مراقبة منو قدرات الطفل على التخ ُّيل
وت�شجيعها وتطويرها .ويتعلم الطفل تاريخ عامله
وجن�سه ،وكيف �أن الإن�سان عندكم كما كان الفرد
عندنا كافح  -وما زال يكافح  -للخروج من �ضيق
�أفقه احليواين ال�سابق وغروره و�أنانيته� ،إىل حلم
الإمرباطورية املثالية الذي ما زال ال يفهمه جي ًدا.
ثم ي�شري �إىل البدين ج ًّدا فيقول ب�شكل �آيل
كما هو :والطفل عندنا يتم ترقيق كل رغباته
وحت�سينها ،فهو يتعلم من ال�شعر ،ومن الأمثلة
الناجحة ،ومن حب �أولئك الذين يحيطون به؛
لكي يتبدد قلقه وغمه .ويتم عندنا توجيه ف�ضول
الطفل وحب ا�ستطالعه جتاه العلم الوا�سع،
وتروي�ض الكربياء والطموح لديه جتاه حتقيق
الإجنازات امل�شرتكة مع بني جن�سه� .إن ال�صغري
يف كوكبنا عندما يكرب يعمل يف املجال الذي يحبه

ويجتذبه ،وهو الذي يختار ال�شيء الذي يريد
عمله.
يثريك هذا الكالم وتت�ساءل :عف ًوا �أيها
الأ�صدقاء� ،إنكم تتحدثون عن مكان مثايل ب�شكل
مبالغ فيه ،وقد ال يتحقق عندنا �أب ًدا .ولكن �أريد
�أن �أ�س�ألكم ما م�صري الفرد �أو الواحد منكم �إذا
ً
ك�سول وغري منتج؟ يتبارى البدين للإجابة
كان
ً
قائل� :إذا كان الفرد ً
ك�سول �أو بطيئًا؛ فلن يحدِث
�رض ًرا كب ًريا؛ �إذ �إن هناك مت�س ًعا للجميع يف
كوكبنا .لكنه عندئذ لن يجد �أي فرد يحبه ،ولن
ينمو ويتطور ،و�سيفقد الكثري من قدراتنا التي
ر�أيت ً
بع�ضا منها الليلة.
فنحن عندنا ال نحب �أولئك الذين يفتقرون �إىل
الن�شاط واحليوية وال يريدون تنمية مهاراتهم
وقدراتهم .ويتدخل الق�صري :ال يوجد عندنا
�ألعاب �أو ا�ستعرا�ضات ي�شاهدها الآخرون ،ال
يوجد �شيء ملجرد م�شاهدة الآخرين له .عاملنا
جميل ج ًّدا ورائع لق�ضاء العطالت ،ولكن لي�س
لأولئك الذين ال يفعلون �أو يقدمون �شيئا �أب ًدا.
يتدخل الطويل ً
مكمل :يا �صديقنا العزيز ،لقد
حدثت يف كوكبنا معجزة كبرية ي�صعب �رشحها
لك كما ي�صعب عليك ا�ستيعابها .لقد كنا يو ًما منذ
�آالف القرون مثلكم من حلم ودم؛ ر�أ�س ثابت،
ويدان مكانهما ثابت ،وكذلك قدمان ،ومل تكن
لدينا قدرة على التخل�ص من اجلاذبية ،وكنا
م�شدودين �إىل الأر�ض مثلكم بفعل تلك اجلاذبية.
ت�سمع �أنت ذلك فاغ ًرا فاهك فهذا كله -
بالن�سبة لك  -خيال يف خيال ،وال متلك �إال موا�صلة
اال�ستماع .يكمل الطويل كالمه� :إن املعجزة التي
�أخرجتنا وحررتنا من قيد �أج�سادنا ومن ع�رص
فو�ضى احلياة كانت هي حب العلم واال�ستطالع
والرغبة يف التفكري العميق حللول م�شاكلنا.
و�أردف الق�صري :وال تن�س كذلك رغبة �أ�سالفنا
القوية يف اللعب واللهو والتي امتدت يف حياة
البالغني منهم حتى و�صلت �إىل غريزة ال ميكن
�إ�شباعها يف حب املعرفة واال�ستك�شاف اخلالق،
حتى �صاروا مع مرور الزمن والقرون الطويلة
مثل ما ترى خملوقات متحررة ولديها قدرات
غري حمدودة .يقف الكالم واال�سرت�سال عند
�سماع �صوت جر�س املنبه الذي �صدر عن هاتفك
يذكرك مبوعد اال�ستيقاظ.
ولنكمل يف احللقة القادمة...
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القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�ض النجوم
 45دقيقة
واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة
العجائب ال�سبع
 30دقيقة
حياة الأ�شجار
 33دقيقة
كالوكاهينا
 35دقيقة
�رس النيل
 45دقيقة
رحلة كونية
 35دقيقة
الإ�سكندرية ،مهد علم الفلك
 22دقيقة

معلومات للزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم
دخول عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc
•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية،
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري
العرو�ض يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

�صباحا �إىل 4‚00
من 9‚30
ع�رصا
ً
ً

ما عدا ال�سبت:

ع�رصا
من  12‚00ظهرا �إىل 4‚00
ً

والثالثاء:

ً

من 9‚30
ظهرا
ً
�صباحا �إىل ً 12‚30

مواعيد اجلوالت

الأحد ،االثنني ،الأربعاء ،اخلمي�س:

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

ظهرا
ً 2‚30 - 12‚30 - 11‚00 - 9‚30
ظهرا
ال�سبت12‚00 :ظهرً ا ً 2‚00 -
�صباحا
الثالثاء11‚00 - 9‚30 :
ً

ع�رصا
�صباحا �إىل 4‚00
من 9‚30
ً
ً
‚
‚
ال�سبت من 12 00ظه ًرا �إىل  4 00ع� ًرصا

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

مواعيد اجلوالت

من الأحد �إىل اخلمي�س:
 3‚30 - 1‚30 - 12‚30 - 11‚30 - 10‚30ظه ًرا

لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة
اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww.bibalex.org/psc:
للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة اال�ستك�شاف
قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار

عرو�ض الفيديو ()DVD
الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات.

عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D

الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

عرو�ض رباعية الأبعاد ()4D

الطلبة 10 :جنيهات ،غري الطلبة 15 :جني ًها.

1 -1اخل��رف الرقم��ي :تده��ور الق��درات املعرفي��ة  -مث��ل
�ضع��ف الذاك��رة ق�ص�يرة امل��دى  -الناج��م ع��ن االعتم��اد
ب�ش��كل كب�ير عل��ى التكنولوجي��ا.
2 -2الفج��وة الرقمي��ة :م�صطل��ح ي�ش�ير �إىل الفج��وة ب�ين
الرتكيب��ة ال�س��كانية واملناط��ق الت��ي ميكنه��ا الو�ص��ول
�إىل تكنولوجي��ا االت�ص��االت واملعلوم��ات احلديث��ة وتل��ك
الت��ي ال ميكنه��ا الو�ص��ول �أو ذات االت�ص��ال املح��دود.
وت�شمل التكنولوجيا امل�شار �إليها :الهاتف ،والتلفزيون،
و�أجه��زة الكمبيوت��ر ال�ش��خ�صية ،والإنرتن��ت.

املراجع

| ربيــع 2015

•تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
•لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم
دخول املتحف جنيهني.
•جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

�أ�سعار الدخول
الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

وق��د �أغفل��ت الكاتب��ة � ً
أي�ض��ا الإ�ش��ارة �إىل �أن معظ��م
الأبحاث امل�ش��ار �إليها ترتبط بالتعر�ض ال�س��لبي لربامج
التلفزي��ون جمهول��ة الهوي��ة و�ألع��اب الفيدي��و العنيف��ة ،ال
للربام��ج التعليمي��ة التفاعلي��ة �أو للألع��اب الب�س��يطة الت��ي
تعزز مهارات حل امل�شكالت �أو الرباعة ،مثل "�صابواي
�س�يرفر" �أو "ف��روت نينج��ا" ال�س��الف ذكرهم��ا.
ومل ت��شر الكاتب��ة � ً
أي�ض��ا �إىل وج��ود �أبحاث �أخرى
تق�ترح وج��ود �صل��ة �إيجابي��ة ب�ين الألع��اب والنم��و
العقل��ي ،وكذل��ك الأبح��اث الت��ي ت�ؤك��د �أن الأجه��زة
املحمولة والربامج التلفزيونية �أدوات فعالة يف عملية
التع ُّل��م ،وخا�ص��ة مب�ش��اركة �أح��د الوالدي��ن �أو املعل��م
(.)Chiong, C. (2010); Fisch, S.M. (2004
عندم��ا ناق�ش��ت دع��وة الكاتب��ة حلظ��ر ا�س��تخدام
الأجهزة املحمولة مع �آباء �آخرين ،وجدت �أن معظمهم
مييلون �إىل ال�س��يطرة على اال�س��تخدام والإ�رشاف عليه
ب ً��دل م��ن املن��ع التام ،وهو الأمر الذي ر�أته الأغلبية غري
واقع��ي �أو مربر.
ف�لا يري��د �أي وال��د �أن ي��رى �أطفال��ه مت�أخري��ن يف
جم��ال ه��ام مث��ل امله��ارات التكنولوجي��ة .وم��ع ذل��ك،
فه��ل نح��ن ق��ادرون ح ًّق��ا عل��ى �أن نتحك��م يف ا�س��تخدام
تل��ك الأجه��زة؟ �أو �أنن��ا �س��وف نق��ع يف خط���أ �س��وء
اال�س��تخدام؟
تذم��رت ابنت��ي "مام��ا� ،أرج��وكِ  ،اللعب��ة
اجلديدة"...؛ فاقرتحت عليها "ما ر�أيك يف �أن نلعب لعبة
ترتيب القطع م ًعا ،ثم ب�إمكاننا �أن نلعب �سو ًّيا لعبة على
الآيب��اد ،لعب��ة نختاره��ا م ًع��ا؟"
يف تل��ك اللحظ��ة �أ�ض��اء وجهه��ا عن��د �س��ماع الكلم��ة
ال�س��حرية :م ًعا.
امل�صطلحات

www.huffingtonpost.com
www.slate.com
www-tc.pbskids.org
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