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�ن���ن       � ��أو 
خالل  عنه  اليوم  عاملنا  يختلف  ال 
التي  الدول  اأن  يف  ال�سابقة  االألفيات 
ت�سهد  التي  تلك  هي  عليه  ت�سيطر 
فالعلم  وتكنولوجيًّا؛  علميًّا  تقدًما 
تقدم.  كل  لب  هما  والتكنولوجيا 
ومن  واال�ستقرار،  التوازن  ولتحقيق 
اليوم، يتحتم على  ال�سالم يف عامل  َثمَّ 
كثري من الدول اأن تن�سط من انخراط 

مواطنيها يف هذين املجالني.
العلمي  التقدم  اإىل  لن�سل  ولكن 
والتكنولوجي يجب اأن تكون �سعوب 
فال  االأ�سا�س.  يف  متعلمة  الدول  تلك 
عجب اأن العلم واملعرفة قد ا�ستخدما 
للتحكم.  ك�سالح  التاريخ  مر  على 
الرغم  الفرعوين، وعلى  تاريخنا  ففي 
والتكنولوجية  العلمية  العجائب  من 
بعد  بهر  اإليها يف  نتطلع  زلنا  ما  التي 
اآالف ال�سنني، فمن املعروف اأن نخبة 
حمدودة فقط هي التي كانت متعلمة؛ 
العجائب  تلك  باأ�رسار  مت�سكت  حيث 
العظمى  الغالبية  اإن  حني  يف  بقوة، 
الذين  العاملني  من  كانت  ال�سعب  من 
حدود  على  معرفتهم  اقت�رست 
لكل  يكفي  مبا  املختلفة  تخ�س�ساتهم 
تلك  اإجناز  يف  دوره  يوؤدي  اأن  منهم 
من  نتعجب  زلنا  ما  التي  املعجزات 

اأمرها حتى اليوم.
واملعرفة  العلم  فاإن  االأ�سف  مع 
ي�ستغالن  هذا  يومنا  حتى  يزاالن  ال 
ب�سفتهما �سالحني، لي�س فقط للتحكم 
احلرب  �سئون  يف  اأو  ال�سعوب،  يف 
الدول  ال�سيا�سية واال�ستخرباتية بني 
املتناحرة، ولكن ما هو اأخطر من كل 
ذلك هو اأنهما ي�ستخدمان يف التفنن يف 
ت�ستخدم  اأي�ًسا  التي  االأ�سلحة،  �سنع 

من اأجل التحكم وال�سيطرة.
البديهي  فمن  هذا  كل  وبعد 
التي  املتف�سية  الفو�سى  تلك  ملحاربة 

�سيا�سيًّا،   – االآن  فيها  اأنف�سنا  جند 
يكون  اأن   – ا  واقت�ساديًّ واجتماعيًّا، 
هذا  من  للخروج  الوحيد  ال�سبيل 
النفق املظلم هو التعليم. فعلى الرغم 
االإن�سان  يحتاجه  ما  اأ�سل  اأن  من 
والغذاء،  املاء،  هو  البقاء  اأجل  من 
فاإن  التعليم  دون  فاإنه  واملاأوى، 
الكائنات  بقية  عن  يرتقي  ال  االإن�سان 
فن�سبح  الكوكب؛  هذا  ت�ساركه  التي 

جمرد نوٍع اآخر من الثدييات.
وال   – برفاهية  لي�س  التعليم  اإن 
– فهو من  كذلك  يكون  اأن  اأبًدا  يجب 
ولذلك  لالإن�سان.  االأ�سا�سية  احلاجات 
دولة،  اأية  اأولويات  يعتلي  اأن  يجب 
املكافحة  النامية  الدول  وباالأخ�س 

مثل دولتنا.
يف هذا العدد نطرح ب�سكل مب�سط 
فمن  االأ�سا�سية.  احلاجة  تلك  للغاية 
االأ�سا�سي  املو�سوع  ذلك  خالل 
وا�سع النطاق نناق�س بع�س اجلوانب 
بالتعليم،  املرتبطة  التاريخية 
النظر  وجهات  بع�س  اإىل  باالإ�سافة 
املعا�رسة.  واالقت�سادية  االجتماعية 
ت�سويًقا  االأكرث  املو�سوعات  ومن 
التي نطرحها تعليم العلوم من خالل 
النجوم:  بني  ما  ال�سينمائية"  االأفالم 
�س4، و"االإعاقات  املعرفة"  اإىل  رحلة 

التعليمية لدى االأطفال" �س14.
العدد،  بقراءة  فلت�ستمتعوا 
تعليقاتكم  ال�ستقبال  ونتطلع 
خالل  من  مقرتحاتكم  و/اأو 
بنا:  اخلا�س  االإلكرتوين  الربيد 

PSCeditors@bibalex.org
العدد  بهذا  ت�ستمتعوا  اأن  فناأمل 
اجلديد وبالعام اجلديد، واأن جتعلوا 
لكم  ا�ستدامة  اأكرث  جديدة  بداية  منه 

وملن حولكم.

بقلم: ماي�سة عزب



�ن���ن       � ��أو 

د. م�سرية اجلزيري
مدير برنامج التعليم العايل مبوؤ�س�سة فورد، القاهرة

التعليمالتعليم
بين اإلتاحة والجودة

بني ال�سلع االجتماعية كافة يعد التعليم من من 
التي  االإمكانات والقدرات  اأكربها من حيث 
ي�سملها. فاإليه نن�سب ازدهار االأمم، ورخاء اقت�ساداتها، 
يف  بدوره  نحفل  كما  الفقر.  على  التغلب  على  وقدرتها 
اأرواحهم،  وحترير  قدراتهم،  وتعزيز  االأفراد،  ترقية 
كافة  املجتمعات  وتزخر  كمواطنني.  فعالياتهم  وزيادة 
حتوالت  حياتهم  �سهدت  ون�ساء  لرجال  احلية  باالأمثلة 
كبرية بفعل التعليم؛ فجعلوا ر�سالتهم يف احلياة الدفاع 

بقوة عن حق اجلميع يف احل�سول عليه. 
لة  الـُم�سكَّ النامية  البلدان  حكومات  �سعت  لقد 
االأمية  على  الق�ساء  اإىل  اال�ستقالل  على  ح�سولها  بعد 
منه،  االأوىل  ال�سنوات  يف  التعليم  اإجبارية  على  والتاأكيد 
اأخرى -  نف�سه - من بني خدمات  التعليم  ي�سبح  واأن 
ا للجميع. ولكن - ل�سوء احلظ - هذا الهدف االأخري  حقًّ
لالألفية  االإمنائية  االأهداف  وتن�س  املنال.  بعيد  يزال  ال 
العامل  يف  مكان  كل  يف  االأطفال  يتمكن  اأن  �رسورة  على 
حيث  2015؛   عام  بحلول  االبتدائي  التعليم  اإمتام  من 
ال  الدرا�سة  عمر  يف  طفل  مليون  مائة  هناك  يزال  ال  اإنه 
ن�سبة  ترتفع  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  مدار�س.  اإىل  يذهبون 
النامية؛  البلدان  يف  �سيما  وال  التعليم  من  املت�رسبني 
و�سواًل  االأعلى  للم�ستويات  التعليم  �سلم  �سعدنا  فكلما 
اإىل املرحلتني الثانوية واجلامعية، ت�ساءل عدد الطالب 

املقيدين باملدار�س. 

واملوؤ�س�سات  باملدار�س  االلتحاق  �سعوبة  وُتعدُّ 
التعليمية احلاجز االأ�سا�سي الذي مينع ماليني ال�سباب 
عاملنا  ويف  احلياة.  يف  الكاملة  اإمكاناتهم  حتقيق  من 
على   جلي  ب�سكٍل  التعليم  من  احلرمان  يظهر  اليوم 
املجموعات املهم�سة ب�سبب العرق اأو ال�سكن يف االأقاليم 
االقت�سادية.  االإمكانات  �سعف  اأو  املركز،  عن  بعيًدا 
مع  امل�ساواة  عدم  االأ�سكال من  هذه  تتقاطع  ما  وعادة 
احلرمان  يعانني  الن�ساء  اأن  لنجد  االجتماعي،  النوع 
احلكومات  وت�سعى  الرجال.  من  اأكرث  التعليم  من 
التحديات  تلك  اإىل مواجهة   املدين  املجتمع  ومنظمات 
من  والثقافية  البنيوية  العوائق  الإزالة  حماولة  يف 
االأخ�س  للجميع، وعلى  التعليم  التاأكيد على حق  اأجل 

للمجموعات املهم�سة تاريخيًّا.
يف  اأنه  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  االإ�سارة  املهم  من  ولكن 
�سعينا الإتاحة التعليم للجميع علينا اأال نفرت�س اأن االإتاحة 
بينما  املثال،  �سبيل  فعلى  بال�رسورة.  اجلودة  تت�سمن 
جلميع  التعليم  اإتاحة  هدف  حتقيق  على  م�رس  قاربت 
االأطفال يف املرحلة االبتدائية، فاإنها حتتل اأ�سواأ مكانة يف 
العامل فيما يتعلق بجودته، وذلك وفًقا لتقرير التناف�سية 
العاملي لعام 2013 − 2014. فاإتاحة التعليم هي بالفعل 
بدون  وحدها  االإتاحة  ولكن  عنه،  التنازل  ميكن  ال  حق 
االإمكانات يف احلياة. فما  جودة  ال تفي  بغر�س حتقيق 
�ستجعلهم  كانت  اإن  املدار�س  اإىل  االأطفال  اإر�سال  فائدة 

اأميني وظيفيًّا؟

ول�سوء احلظ، يقت�رس التعليم ذو النوعية اجليدة يف 
العديد من الدول - ومن بينها م�رس - على املدار�س التي 
اإىل  االأثرياء ممن ينتمون  الطلبة والطالبات  يرتدد عليها 
الذي  الوقت  ففي  عالية.  واقت�سادية  اجتماعية  طبقات  
املدار�س  اإىل  اأبناءها  امل�رسية  االأ�رس  اأغلب  فيه  تر�سل 
�سخمة  اأعداًدا  ت�سم  التي  املتهاوية  ببنيتها  احلكومية 
الفقرية،  والرتفيهية  االأكادميية  ومواردها  االأطفال،  من 
ومدر�سيها الذين يتقا�سون مرتبات �سئيلة، فهناك على 
اجلانب االآخر عائالت مي�سورة احلال قادرة على اأن تقدِّم 
الأبنائها رفاهية التعليم بلغات اأجنبية ويف مدار�س خا�سة 
بكلِّ ما حتويه من مرافق وموارد ي�ستطيع املال �رساَءها.
ت�ستمر هذه االزدواجية مروًرا باملراحل االأعلى من 
اجلامعات  اإىل  املي�سورون  الطالب  ي�سل  حيث  التعليم؛ 
اخلا�سة، اأو اإىل االأق�سام اجلديدة ذات امل�ساريف امللحقة 
باجلامعات احلكومية. ويف البلدان التي تعاين من ن�سبة 
العام  قطاعاها  ي�ستطيع  ال  والتي  البطالة،  من  كبرية 
اأن  ميكننا  اخلريجني،  من  كبري  كم  ا�ستيعاب  واخلا�س 

ن�ستنتج ب�سهولة من �سيح�سل على الوظائف اجليدة.
فهو  االجتماعي.  للحراك  ال�سبيل  هو  التعليم  اإن 
ينطوي على اإمكانيات عظيمة تفتح االأبواب املغلقة وتهدم 
احلواجز االجتماعية والنوعية. غري اأنه من دون فر�س 
توؤكد على اإتاحة التعليم اجليد للجميع، فمن �ساأن التعليم 

ز من الظلم االجتماعي. م تلك احلواجز ويعزِّ اأن يدعِّ
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الرتفيه هو الهدف االأول لالأفالم، غري اأن بع�س 
االأفالم ال ترفه عن النا�س فح�سب، بل ُتَعلِّمهم اأي�ًسا. 
ف  ُتَعرِّ حيث  تعليمية؛  ر�سالة  لها  االأفالم  هذه  مثل 
من  جمموعة  خالل  من  املعقدة  بالنظريات  النا�س 
فيلم  اأن  من  الرغم  وعلى  بحنكة.  املحاكة  الق�س�س 
"ما بني النجوم" )Interstellar( من اأفالم اخليال 
م  العلمي، فاإنه ال يناأى عن الواقع متاًما؛ حيث اإنه ُيَقدِّ

جمال الفيزياء النظرية للجمهور.
ُيعنى جمال الفيزياء النظرية بالنظريات واالأفكار 
هامة،  اأ�سئلة  يطرح  وهو  اختبارها.  ميكن  ال  التي 
ذلك  دون  فمن  الكون.  ن�ساأة  كيفية  عن  مثاًل  اأحدها 
ت�سمن  حيث  راكدة؛  الفيزياء  تكون  العلمي  املجال 
كان  جديدة.  اأفكار  طرح  دميومة  النظرية  الفيزياء 
األربت اأين�ستاين عامل فيزياء نظرية، وقد اأثرى فهمنا 

عن العامل وطرح اأفكاًرا جديدة.
 - ثرون  كيب  اإًذا؟  العلوم  الفيلم  يقدم  كيف 
معروف  نظرية  فيزياء  عامل   - للفيلم  التنفيذي  املنتج 
باإ�سهاماته يف الفيزياء الفلكية وفيزياء اجلاذبية. وعلى 
الرغم من اأن النظريات العلمية التي يطرحها الفيلم مل 

ُتخترب، فاإنها ترتكز على "تخمينات علمية".

ال يفرت�ض بنا اأن ننقذ العامل، بل نرتكه)1(
االأر�س من  اعُتربت احلياة على كوكب  دائًما ما 
امل�سلمات؛ غري اأن فيلم "ما بني النجوم" ال يفرت�س 
االأر�س  كوكب  يعد  مل  الفيلم  ففي  بال�رسورة.  ذلك 
الب�رسية  م�ستقبل  ومي�سي  احلياة،  دعم  على  قادًرا 
يف اأيدي العلماء ورواد الف�ساء الذين يغامرون ذهاًبا 

ملناطق غري معروفة بحًثا عن كوكب بديل.
بني  ما  ال�سفر  هل  ا:  هامًّ �سوؤااًل  الفيلم  فيطرح 
ممكًنا.  لي�س  ال،  هذا،  يومنا  حتى  ممكن؟  النجوم 
بحيث  للغاية  �سخمة   - التبَّانة  درب   - فمجرتنا 
ب�رسعة  لعبورها  عام   100.000 الب�رس  ي�ستغرق 
اإىل  م  تتقدَّ مل  الب�رسية  فاإن  احلظ،  ول�سوء  ال�سوء. 

هذا احلدِّ بعد؛ ولكن، هل هناك طريق خمت�رس؟
وجود  عن  مالحظ  دليل  هناك  لي�س  االآن،  حتى 
اأين�ستاين والفيزيائي  اأن  اإال  ذلك الطريق املخت�رس، 
تلك  مثل  اأن  نظرياتهما  يف  ي�رسحان  روزن  ناثان 
تلك  وُتعرف  موجودة.  تكون  قد  املخت�رسة  الطرق 

الطرق بـ"كباري اأين�ستاين - روزن" تيمًنا بالعاملنْي، 
وُتعرف اأي�ًسا بالثقوب الدودية.

فتحتني  ذات  نظرية  اأنفاق  الدودية  والثقوب 
تربطان نقطتني خمتلفتني يف الزمكان. فدعونا نتخيل 
مرت،  كيلو   100 طولها  االأر�س  من  قطعة  هناك  اأن 
واأنت تريد اأن تنتقل من النقطة اأ اإىل النقطة ب، علًما 
ا اأق�سى ل�رسعتك. فماذا اإذا مت طيُّ هذه  باأن هناك حدًّ
القطعة الأي �سبب؟ اإذا حدث ذلك ف�ستقرتب منك اأبعد 
اإىل  الو�سول  من  و�ستتمكن  القطعة،  تلك  يف  النقاط 

النقطة ب اأ�رسع بدون تغيري �رسعتك.
لكن، كيف تتكون الثقوب الدودية؟ وفًقا لنظرية 
�سات  الن�سبية العامة الأين�ستاين، فاإن الكتلة ُتنتج تقوُّ
يف الزمان واملكان؛ وهكذا، ميكن الأية كتلة يف الكون 
عبور  اأن  اإال  الدودية.  الثقوب  تكوين  اإىل  توؤدي  اأن 
االأفالم؛  ره  ت�سوِّ كما  �سهاًل  لي�س  الدودية  الثقوب 
املمكن  من  اأنه  غري  ب�رسعة.  تنهار  قد  اإنها  حيث 

احلفاظ على ا�ستقرارها با�ستخدام الطاقة ال�سالبة.

بل   .. ُم�ِسنٌّ  فيزيائي  فاأنا  املوت؛  اأخ�سى  ل�ست 
اأخ�سى الزمن)2(

ي�سعر  ملاذا  للجميع؟  واحد  هو  هل  الزمن؟  ما 
ي�سعرون  حني  يف  ا  جدًّ بطيًئا  مير  اأنه  اأحياًنا  النا�س 
ا يف اأوقات اأخرى؟ هل هذا جمرد  اأنه مير �رسيًعا جدًّ

ا؟ اإح�سا�س اأو اأن الزمن يختلف حقًّ
بني  "ما  فيلم  يف  رئي�سيًّا  دوًرا  الزمن  يلعب 
اإحدى  مبثابة  ذاته  حدِّ  يف  كان  حيث  النجوم"؛ 
االأخرى  ال�سخ�سيات  يف  تتحكم  التي  ال�سخ�سيات، 

ل حياتهم. وت�سكِّ
واملكان  الزمان  من  كلٌّ  ُيعترب  كان  املا�سي،  يف 
بتغيري  اأين�ستاين  قام  حتى  وذلك  م�ستقلة،  كينونة 
فوفًقا  باملكان.  يرتبط  اأنه  اعتقد  للزمان حني  فهمنا 
اإليها  ي�سري  واحدة  كينونة  واملكان  الزمان  فاإن  له، 
ببطء  مير  الزمن  يجعل  الذي  ما  ولكن،  بالزمكان. 

لبع�س االأ�سخا�س و�رسيًعا للبع�س االآخر؟
من املثري للمفاجاأة اأن اجلاذبية توؤثر يف الزمن؛ 
�سبيل  على  اجلاذبية.  زادت  كلما  اأبطاأ  مير  حيث 
االأقمار  على  املوجودة  ال�ساعات  تختلف  املثال، 

عن  العاملي  املواقع  تتبع  لنظام  التابعة  اال�سطناعية 
تلك املوجودة على االأر�س؛ الأنها يف جماالت جاذبية 
خمتلفة؛ اأي اإن العلماء يعدلون ال�ساعات ملعاجلة فرق 

التوقيت الدقيق.
باخت�سار، يوؤثِّر كلٌّ من املكان واحلركة يف الزمن؛ 
االأرجاء  يف  النا�س  يتحرك  عندما  اأ�رسع  مير  فهو 
والعك�س �سحيح. وهكذا، فلي�س االأمر جمرد اإح�سا�س.

اليوم عيد ميالدي، وهو مميز؛ الأنك قلت يل يوًما 
اإننا قد نكون بنف�ض العمر عندما تعود)3( 

اأين�ستاين  اأفكار  اإحدى  هي  التواأم  مفارقة 
مع  الزمن  يختلف  كيف  ت�رسح  فهي  ال�سائقة؛ 
هناك  كان  اإن  تخيل  واملواقع.  ال�رسعات  اختالف 
ي�سافر  حني  يف  االأر�س  على  يبقى  اأحدهما  تواأمان؛ 
ملن  ببطء  الوقت  ف�سيتحرك  ال�سوء،  ب�رسعة  االآخر 
كلُّ  ولكن  بذلك،  ي�سعر  فال  ال�سوء؛  ب�رسعة  يتحرك 
فعندما  ذلك ج�سمه.  تقل �رسعته مبا يف  �سيء حوله 
يعود - ومل تكرب �سنه كثرًيا - �سيجد اأن تواأمه الذي 

بقي على االأر�س قد اأ�سبح �سيًخا.

جارجانتوا )4(
والعودة  الف�ساء  اإىل  ال�سفر  املمكن  من  هل 
ب�سالم، اأو هي مغامرة خطرة؟ اأحد االأخطار املحتملة 
هو اأن يبلعك ثقب اأ�سود عمالق. ويف الفيلم ُيطلق على 

الثقب االأ�سود القريب ا�سم جارجانتوا.
ولذلك  ميتة،  جنوم  بب�ساطة  ال�سوداء  الثقوب 
لي�ست  فهي  خاطًئا؛  انطباًعا  "ثقب"  كلمة  تعطي 
بكم  معباأة  هي  بل  الف�ساء.  يف  خاوية  مب�ساحات 
هائل من املادة يقدر بع�رسة اأ�سعاف حجم ال�سم�س، 
ر قطره بقطر مدينة نيويورك.  م�سغوط يف مكان يقدَّ

اء موت اأي جنم؛  وال تتكون الثقوب ال�سوداء جرَّ
النجم  وِليتحول  العمالقة فح�سب،  النجوم  بل موت 
من  اأكرب  يكون  اأن  بد  ال  اأ�سود،  لثقب  انفجاره  بعد 
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ن الثقب االأ�سود،  ال�سم�س ع�رس مرات. ومبجرد تكوُّ
ت�سبح جاذبيته اأقوى من اأن يفلت منها ال�سوء، ومن 
تبتلع  ال  "ال�سوداء".  بالثقوب  ت�سميتها  جاءت  هنا 
الثقوب ال�سوداء اإال االأ�سياء التي تقرتب منها كثرًيا، 

يف حيٍز ُيطلق عليه العلماء "اأفق احلدث".

قهر  على  بقدرتنا  اأنف�سنا  ُنَعرِّف  ما  "دائًما 
تلك  اللحظات.  هذه  نعدُّ  ونحن  امل�ستحيل، 
لالأعلى،  التطلع  على  فيها  نتجراأ  التي  اللحظات 
ومعرفة  للنجوم،  والو�سول  احلواجز،  وك�سر 

املجهول.")5(
ال�سائقة  باالأفكار  مليء  النجوم"  بني  "ما  فيلم 
التي ال ميكن تطبيقها حتى االآن، ولكن جمال االأمر 
بعلم  مدعوًما   - الفيلم  فيزعم  احتماليته.  يف  يكمن 
بحلم.  لي�س  النجوم  بني  ما  ال�سفر  اأن   - حقيقي 
مثل  العلماء  اأن  اإال  وغام�س،  مظلم  مكان  الكون  اإن 

اأين�ستاين ي�سيئون ال�سموع لك�سف اأ�رساره.
اأمثال كري�ستوفر نوالن -  و�سانعو االأفالم من 
خمرج فيلم "ما بني النجوم" - يقدمون النظريات 
ذلك  لي�س  العظيم  فالفيلم  رائعة.  بطريقة  ال�سعبة 
الذي ميدُّ امل�ساهدين بجميع االإجابات؛ بل هو الفيلم 

الذي يحثهم على اإيجاد االإجابات باأنف�سهم.

االقتبا�سات
دكتور براند - املمثل: مايكل كني( 1)
دكتور براند - املمثل: مايكل كني( 2)
مريف - املمثلة: جي�سيكا �سا�ستاين( 3)
بقية ( 4) وزمالوؤه  ماكونهي  ماثيو  املمثل  كوبر- 

اأع�ساء الطاقم
كوبر - املمثل ماثيو ماكونهي( 5)

املراجع
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

بد  فال  عجزي.  اأمقت  اأن  للوقت  مل�سيعة  "اإنها 
لن  �سيًئا.  بالًء  اأبل  ومل  حياته،  يف  ي�ستمر  اأن  للمرء 
يكون لدى النا�س وقت لك اإن ظللت غا�سًبا اأو �ساكًيا". 

�ستيفن هوكينج
ال بد اأنك قد �سمعت عن حتدي دلو الثلج؛ حيث 
باملاء  وملئه  دلو،  جلب  يف  بع�سهم  النا�س  يتحدى 
اأنف�سهم. بعيًدا عن ال�سحكات  البارد، و�سكبه على 
كان  االأ�سا�سي  فاإن هدفه  التحدي،  لذلك  امل�ساحبة 
الكثري،  عنه  النا�س  يعرف  ال  قا�ٍس  مبر�ٍس  التوعية 

وهو الت�سلب اجلانبي ال�سموري.
واملعروف   - ال�سموري  اجلانبي  الت�سلب 
اإف�ساد  اإىل  يوؤدي   - جيهريج  لو  مبر�س  اأي�ًسا 
اخلاليا الع�سبية يف املخ والنخاع ال�سوكي، والذي 
الع�سالت  بني  االإ�سارات  اإىل خ�سارة  بدوره  يوؤدي 
واملخ. وعندما تف�سل الع�سالت يف ت�سلُّم االإ�سارات 
ياأتي ال�سلل عاقبة   ، َثمَّ والغذاء، فاإنها متوت؛ ومن 

لهذا املر�س ال ميكن االإفالت منها.
اجلانبي  الت�سلب  مثل  مر�س  �ساأن  ومن 
بع�س  قوة  اأن  اأية روح؛ غري  يك�رس  اأن  ال�سموري 
�ستيفن  مر�س.  اأي  من  اأقوى  وت�سميمهم  النا�س 
هوكينج اأحد هذه القامات التي مل تبتل روحها بقبح 
�س باملر�س واأم�سى  املر�س. ففي �سن مبكرة، �ُسخِّ
اأ�سرًيا لكر�سي مدولب، وغري قادر على احلديث اإال 
"جهاز مولِّد للحديث". وعلى الرغم من  من خالل 
فقد  حدود؛  اأية  عامله  يعرف  فلم  اجل�سدية،  القيود 
لي�س  اأنه  يعني  املر�س  ذلك  باأن  اإخباره  اأن  اعرتف 

اأمامه الكثري ليعي�س قد حفَّز عزميته.
قرر هوكينج  عليها،  ي�سبح حماًل  اأن  من  فبداًل 
اأ�سهم  نظرية  فيزياء  عامل  فهو  الب�رسية.  ُيَعلِّم  اأن 
والن�سبية  الكونيات،  علم  مثل:  عدة؛  جماالت  يف 

العامة، واجلاذبية الكمية. وا�ستهر هوكينج بكتابه 
باأ�سلوب  �ساغه  والذي  للزمن"،  خمت�رس  "تاريخ 
مفهوم للجميع. وقد حاول يف كتابه هذا �رسح ن�ساأة 
الكون، كما ناق�س مو�سوعات �سعبة؛ مثل: الثقوب 

ال�سوداء، واجلاذبية، وطبيعة الزمن.
هنالك العديد من علماء الفيزياء النظرية، ولكن 
كان  والأنه  هوكينج.  �ستيفن  مثل  النا�س  من  قليل 
عن  موؤخًرا  فيلم  اأُنتج  فقد  للغاية،  ملهمة  �سخ�سية 

حياته هو وزوجته بعنوان "نظرية كل �سيء".
اإ�سهاماته  اإرث �ستيفن هوكينج يف  فال ينح�رس 
ما  وعلمهم  النا�س  األهم  حيث  النظرية؛  الفيزياء  يف 
املثابرة  وهو  اأال  التعليمية،  الكتب  يف  يجدوه  لن 
والت�سميم. فلم متنعه قيوده اجل�سدية من اأن يعمل 
املدولب  كر�سيه  من  ر  ُحرِّ  ،2007 عام  ويف  ويحلم. 
جاذبية  بدون  اجلو  يف  لل�سباحة  الفر�سة  واأُعطي 
قيد  على  هوكينج  يزال  ال  للف�ساء.  كندي  مركز  يف 
احلياة، وهو ياأمل يف التحليق اإىل الف�ساء ذات يوم.

املراجع
www.hawking.org.uk
www.alsa.org/about-als
www.biography.com
www.amazon.com
www.sciencekids.co.nz
www.physicsoftheuniverse.com
www.imdb.com/
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نظم الكتابة 
البدائيـــــــــة

بقلم: معتز عبد املجيد

من  عدة  واالأهمية يف  التميُّز  بالغ  دوًرا  الكتابة  لعبت 
ممار�سة  االأغلب  يف  الكتابة  وكانت  القدمية.  املجتمعات 
اأ�سولها  اإىل  اأ�سارت االأ�ساطري والديانات  رة؛ بحيث  موقَّ
عن  التعبري  لغة  تطور  الكتابة  تاريخ  ح  ويو�سِّ االإلهية. 
يو�سح  كما  العالمات،  من  غريها  اأو  احلروف  طريق 
تطور نظم التمثيل اللغوي من خالل الر�سوم يف خمتلف 

احل�سارات االإن�سانية.
وهي  االأولية،  الكتابة  نظم  الكتابة  نظم  �سبقت  قد 
رة  الـُمذكِّ الرموز  اأو  الفكرية  بالر�سوم  الكتابة  نظم 
يتم  التي  احلقيقية  الكتابة  كانت  حني  يف  املخت�رِسة. 
قارئ  ي�ستطيع  بحيث  القول  داللة  تكويد  خاللها  من 
الكتابة  وتختلف  الحًقا.  تطوًرا   - بدقة  تف�سريها  اآخر 
تكويد  تتجنب  التي  االأولية،  الكتابة  عن  احلقيقية 
الداللة  تف�سري  يجعل  مما  النحوية،  والزوائد  الكلمات 
باملرة،  م�ستحيلة  اأو  اأكرث �سعوبة  عملية  للن�س  الدقيقة 

اإال اإذا كان ال�سياق وا�سًحا ومعروًفا.
الرمزية  التوا�سل  نظم  عن  الكتابة  نظم  وتتميز 
االأخرى باأنه يتعني على املرء فهم اللغة املنطوقة املتعلقة 
بها اإىل حدٍّ ما لفهم الن�س. وعلى العك�س، ال تتطلب النظم 
الرمزية االأخرى مثل اللوحات االإر�سادية، والر�سومات، 
باللغة  م�سبقة  معرفة   - والريا�سيات  واخلرائط، 

املنطوقة.
ينعتها  �سمة  وهي  لغة،  ب�رسي  جمتمع  كل  ميتلك 
عملية  اأن  غري  الب�رس.  لبني  املميزة  بالفطرية  كثريون 
ال�سفهية  للنظم  اجلزئي  وتكميلها  الكتابة  نظم  تطور 
التقليدية كانت عملية متقطعة، وبطيئة، وغري منتظمة. 
من  اأبطاأ  ب�سورة  ن�ساأتها  مبجرد  الكتابة  نظم  وتتغري 
نظرياتها ال�سفهية؛ فتحفظ يف طياتها �سمات وتعبريات 
وهكذا،  املنطوقة.  للغة  ال�رسيعة  التغريات  من  تنج  مل 
للمعلومات  دائًما  �سجالًّ  توفر  اأنها  الكتابة  فوائد  فمن 
يف  اأخرى  مرة  ا�سرتجاعه  ميكن  ما،  بلغة  عنها  الـُمعربَّ 

امل�ستقبل.

الكتابة  من  الكتابة  نظم  تطور  مراحل  نتتبع  عندما 
تتبع  اأنها  جند  فاإننا  احلقيقية،  للكتابة  و�سواًل  االأولية 

�سل�سلة عامة من مراحل التطور:
متثل ( 1 التي  الرمزية  ال�سور  بال�سور:  الكتابة  نظام 

ُيعنى  فيما  وذلك  مبا�رس،  ب�سكل  واملفاهيم  االأ�سياء 
باملراحل الفرعية التي ميكن متييزها كما يلي:

التي  ▪ الرمزية  ال�سور  املخت�رِسة:  رة  الـُمذكِّ الرموز 
ر ب�سفة اأ�سا�سية. تعمل كُمذكِّ

رة: ال�سور الرمزية التي متثِّل �سيًئا  ▪ الرموز الـُم�سوَّ
واملالحظات،  الزمني،  الت�سل�سل  مثل:  مفهوًما؛  اأو 
واالأ�سماء،  واالألقاب،  والطواطم،  والتوا�سل، 

والدين، والعادات، والتاريخ، وال�سري.
الرموز الفكرية: الوحدات اخلطية هي رموز جمردة  ▪

متثِّل فكرة اأو مفهوًما ب�سكل مبا�رس.
اإىل ( 2 اخلطية  الوحدات  ت�سري  ال  االنتقايل:  النظام 

اإىل  بل  فح�سب،  متثلها  التي  االأفكار  اأو  االأ�سياء 
اأ�سمائها اأي�ًسا.

النظام ال�سوتي: وحدات خطية ت�سري اإىل اأ�سوات اأو ( 3
ال  الوحدات  اأ�سكال هذه  اأن  اإىل رموز منطوقة؛ غري 
ترتبط بدالالتها. وتنق�سم بدورها اإىل الفروع التالية:

لفظية: وحدة خطية اأو ر�سم لفظي ميثِّل كلمة كاملة. ▪
مقطعية: وحدة خطية متثِّل مقطًعا. ▪
اأبجدية: وحدة خطية متثِّل �سوًتا اأوليًّا. ▪

اأف�سل نظم الكتابة بال�سور، �سواء بالرموز الفكرية 
اأو الرموز املخت�رِسة االأوىل هي:

يف  ▪ ال�سالحف  اأ�سداف  على  املحفورة  جياهو  رموز 
تقريًبا.  امليالد  قبل  عام 6.000  اإىل  وترجع  جياهو، 
هي عالمات مميزة ترجع اإىل ما قبل التاريخ وجدت 
يف جياهو، اأحد مواقع ح�سارة البايليغانغ يف الع�رس 

احلجري احلديث، يف هينان، بال�سني.
اإىل  ▪ ترجع   - تارتاريا  األواح  اأو   - فينت�سا  عالمات 

من  جمموعة  وهي  تقريًبا؛  امليالد  قبل   5.300 عام 

الرموز من الع�رس احلجري احلديث ما بني القرنني 
ال�ساد�س واخلام�س قبل امليالد، وتنتمي اإىل ح�سارة 

فينت�سا بجنوب �رسق اأوروبا.
النقو�س ال�سندية القدمية ترجع اإىل عام 3.200 قبل  ▪

اخلا�سة  النقو�س  من  جمموعة  وهي  تقريًبا؛  امليالد 
بح�سارة وادي ال�سند يف كوت ديجي وهارابا، ما بني 

القرنني اخلام�س والثالثني والع�رسين قبل امليالد.
يف العامل القدمي تطورت نظم الكتابة احلقيقية من 
الكتابات القدمية يف بدايات الع�رس الربونزي املبكر 
يف االألفية الرابعة قبل امليالد. هذا، وتعد ال�سومارية 
والهريوغليفية   - االأ�سورية  قبل  ما  اأو   - القدمية 
كلتاهما  ن�ساأت  وقد  الكتابة،  نظم  اأقدم  امل�رسية 
بني  ما  االأولية  الرموز  نظم  من  ل�سابقاتهما  تطوًرا 
اأول  ظهرت  بحيث  امليالد؛  قبل  و3200   3400

الن�سو�س املت�سقة يف حوايل 2600 قبل امليالد.
�ساع  التي  املواد  حول  جلي  اتفاق  هناك  لي�س 
يف  العادة  كانت  فقد  املبكرة.  الكتابة  نظم  يف  ا�ستخدامها 
اأو غريها  املعادن،  اأو  االأحجار،  على  الع�سور احلفر  كل 
من املواد التي تتحمل؛ بهدف احلفاظ على ال�سجل. ومن 
اأتت  حيث  واللفائف؛  االألواح  الكتابة  يف  ال�سائعة  املواد 
االألواح من اأ�سول كلديوية، والثانية من اأ�سول م�رسية.

املمكن  من  حيث  املعرفة؛  عن  اأهمية  تقل  ال  الكتابة 
اإنتاج كم اأكرب من املعرفة وحفظه بوجود الكتابة. فعندما 
اإدارة  كيفية  تدوين  ت�ستطيع  الكتابة،  ما  تعرف ح�سارة 
واإجنازاتها؛  ومنا�سباتها،  حياتها،  واأ�سلوب  اأمورها، 
الدقيقة لتخرب عنها. كما ت�ستطيع  ال�سجالت  فتبقى هذه 
طريق  عن  بعيدة  اأماكن  من  اأفكار  ا�سترياد  احل�سارات 
على  قادرة  الكتابة  عرفت  التي  االأمم  فكانت  تدوينها؛ 

احتالل اأخرى مل تعرفها؛ الأن الكتابة كانت م�سدر قوة.
املراجع
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بقلم: هند فتحي من ال  يتجزاأ  ال  جزء  الكتابة  اأن  يف  لل�سك  جمال 
�سعي االإن�سانية وراء املعرفة؛ فالتعليم، والتعلم، 
وتوثيق العلوم اعتمدت جميعها عليها. واعتمدت الكتابة 
عليه،  يكتب  وو�سط  مفهوم،  خطي  نظام  على  بدورها 
برحلة  �سبيهة  رحلة  لالأقالم  كان  وقد  بها.  يكتب  واأداة 
والتي   - االإلكرتوين  الورق  اإىل  الربدي  من  الورق 
تناولناها يف عدد - خريف 2013- من ن�رسة مركز القبة 
ال�سماوية العلمي - فدعونا منر على املحطات االأ�سا�سية 

يف هذه الرحلة.
االأ�سكال االأوىل

منذ  االأوىل  االإن�سان  نقو�س  الكهوف  جدران  �سهدت 
قرابة 6.000 عام، وكانت االأحجار املدببة اأدوات النق�س 
قبل   3.000 عام  حوايل  ويف  حينها.  املتاحة  الوحيدة 
واالألواح  الربدي  اأوراق  على  الكتابة  ازدهرت  امليالد، 

الطينية على التوايل.
امل�رسيون  ا�ستخدم  الربدي،  اأوراق  على  للكتابة 
االأقالم اأو الفر�س الق�سبية الرفيعة املحفوظة يف لوحات 
االأحبار.  على جتاويف حتمل  عاجية حتتوي  اأو  خ�سبية 
وفًقا لبع�س الباحثني، ا�ستمر ا�ستخدام االأقالم الق�سبية 
وورق  ق،  الرَّ وورق  احليوانات،  جلود  ا�ستخدمت  حتى 

الرب�سمان بداًل من الربدي.
عالمات  ترتك  كتابة  اأداة  الطني  على  احلفُر  وتطلَّب 
وا�سحة دون تفتيت ال�سطح، ومن ثمَّ ا�سُتخدمت الُقليمات 
الق�سبية ذات احلواف املثلثة احلادة. ومن اجلدير بالذكر 
اأنه بعد ذلك - حوايل عام 1300 قبل امليالد - ا�ستخدم 
االألواح  على  للحفر  �سبيهة  معدنية  ُقليمات  الرومانيون 

ال�سمعية.
قلم الري�سة

الرب�سمان،  وورق  ق  الرَّ ورق  ا�ستخدام  ازدهار  مع 
الطيور  ري�س  من  امل�سنوعة  الري�س  اأقالم  ا�ستخدام  غريَّ 
من  املاأخوذ  الطويل  الري�س  وكان  الكتابة.  اأ�سلوب 
البجع، والديوك الرومية، واالإوز يعطي اأف�سل النتائج؛ 
االأقالم على خزان احلرب  النوع من  فاعتمدت فكرة هذا 

الطبيعي املتمثل يف القناة املجوفة بج�سم ري�سة الطائر.
كان يتم اقتالع الري�س وجتفيفه بتعري�سه للحرارة 
من  التي  الدهنية  املواد  نزع  يتم  كان  َثمَّ  ومن  الهادئة، 

هذه  بري  الُكتَّاب  على  وكان  احلرب.  يف  التاأثري  �ساأنها 
حوافها  بري  اإعادة  يتم  وكان  ال�ستخدامها،  االأقالم 
ب�سهولة كلما بلدت، ثم يغم�س القلم يف احلرب مللء خزان 

احلرب.
عام  حتى   600 عام  من  مهيمنة  الري�س  اأقالم  ظلت 
على  لال�ستخدام  منا�سبة  ظلت  اإنها  اأي  ميالدية؛   1800

االأنواع اجلديدة من الورق.
قلم احلرب ال�سائل املعدين

للقلم  اخرتاع  براءة  اأول  لت  �ُسجِّ قد  اأنه  املرجح  من 
ا.  جتاريًّ يطرح  مل  النموذج  ولكن   ،1803 عام  يف  املعدين 
اخرتاع  براءة  �سيفر  جون  ل  �سجَّ  1819 عام  ويف 
مل  اأنه  غري  اإنتاجه،  وحاول  معدين  ري�سة  لقلم  بريطانية 
قبل  املعدنية  ال�سائل  احلرب  الأقالم  �ساماًل  اإنتاًجا  يحدث 
ع�رسينيات القرن التا�سع ع�رس، وكان ذلك يف برمنجهام 

باململكة املتحدة.
من  ن  حم�سَّ اإ�سدار  اخرتاع  براءة  لت  �ُسجِّ كما 
االأقالم املعدنية - وهي االأقالم ذات الراأ�س الفوالذية - 
ر ت�سميم  يف عام 1830 ملخرتعها جيم�س بريي. وقد وفَّ
اأكرث  كان  كما  احلرب،  من  وبطيًئا  منتظًما  اإمداًدا  القلم 

�سال�سة مما �سبقه من اأقالم ذات راأ�س فوالذية.
اأقالم  ا�ستخدام  كان  نف�سه  القرن  خم�سينيات  يف 
االأقالم  جودة  كانت  حني  يف  االندثار،  يف  بداأ  قد  الري�س 

الفوالذية يف تزايد م�ستمر.
قلم احلرب ال�سائل

اخرتاع  براءة  مع  التالية  االأ�سا�سية  املحطة  جاءت 
ملخرتعه   1884 يف  ال�سائل  احلرب  لقلم  عملي  منوذج  اأول 
ت�سوبها  ال�سابقة  النماذج  كانت  فقد  واترمان؛  لوي�س 

عيوب جعلتها غري عملية و�سعبة يف بيعها.
وقد تاألف ذلك القلم من ثالثة اأجزاء رئي�سية: ال�سنُّ 
الذي يت�سل مع الورق، واجلزء الذي يغذي ال�سن باحلرب 
ويتحكم يف اإمداد احلرب، واالأنبوب امل�ستدير الذي يحمي 

خزان احلرب الداخلي ويثبت به ال�سن.
لقد مرت تقنية ملء خزان احلرب بتطورات عديدة من 
ِقَبل خمتلف امل�سنعني يف القرن الع�رسين، وما زالت اأقالم 
احلرب ال�سائل تباع حتى يومنا هذا بو�سفها اأدوات كتابة 

كال�سيكية.

قلم احلرب اجلاف
ا�ستخدام  فكرة  الود  جون  االأمريكي  املخرتع  طور 
ع احلرب على الورق يف عام 1888. وكان  كرة دوارة توزِّ
املق�سود بذلك االخرتاع يف بادئ االأمر الكتابة على اجللد؛ 

ا. غري اأنه مل ي�ستثمر جتاريًّ
االأخوان  اأجرى  الع�رسين،  القرن  ثالثينيات  ويف 
حرب  قلم  الإنتاج  جتارب  بريو  وجورج  الزلو  املجريان 
يف  القلم  اخرتاع  براءة  على  الزلو  فح�سل  عملي؛  جاف 
له،  التجاري  النموذج  عام 1943 طرح  ويف  عام 1938. 
حيث  املتحدة؛  اململكة  يف  الإنتاجه  رخ�سة  على  وح�سل 
يعمل  وجدته  التي  امللكية  اجلوية  القوات  ا�ستخدمته 
اأف�سل من قلم احلرب ال�سائل يف االرتفاعات. ويعرف قلم 

احلرب اجلاف بـ "بريو" يف كثري من اأنحاء العامل.
براءة  بيك  الفرن�سي مار�سيل  ا�سرتى  يف عام 1945 
االأ�سا�سي  املنتج  القلم  واأ�سبح  بريو،  من  االخرتاع 
الإنتاج  �سناعية  عملية  بيك  ر  طوَّ وقد   .- بيك   - ل�رسكته 
ب�سكٍل  كلفتها  من  خفَّ�ست  والتي  اجلاف،  احلرب  اأقالم 

كبري.
قلم الكرة الدوارة

يف بداية ثمانينيات القرن الع�رسين، ا�ستحدثت اأقالم 
يف  امل�ستخدم  ال�سميك  عك�س احلرب  فعلى  الدوارة.  الكرة 
اأقالم احلرب اجلاف، ا�ستخدمت هذه االأقالم كرة متحركة 
وحرًبا �سائاًل �ساعدا على كتابة اأكرث �سال�سة. وقد ح�سنت 
الدوارة يف  الكرة  اأقالم  اأداء  التقنية  التعديالت  من  كثري 

ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي.
هناك اأنواع وعالمات جتارية عديدة من االأقالم حول 
كبرية.  �سناعية  حركة  يعك�س  الذي  االأمر  اليوم؛  العامل 
تقوم  التي  الرقمية  االأقالم  اأ�سبحت  ذلك،  على  عالوة 
بتحويل خط اليد اإىل بيانات رقمية ت�ستخدم يف تطبيقات 
عديدة من اأجهزة االإدخال ال�سهرية يف هذه االأيام. فهذه 
الرحلة الطويلة لن تنتهي طاملا ا�ستمرت العقول الب�رسية 

املبدعة يف ت�سميم اأدوات مبتكرة.
املراجع
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عانت الن�ساء على مر التاريخ من املجتمعات؛ فدائًما 
ما كان هناك اأمر اأو اآخر اعُترَبت الن�ساء اأقل �ساأًنا منه، اأو 
غري قادرات على القيام به، اأو مبنتهى الب�ساطة ممنوعات 
منتجات  جمرد  الن�ساء  احل�سارات  بع�س  فاعتربت  منه. 
يف  فح�سب،  االأبناء  تربية  على  دورهن  وق�رست  لالأطفال 
حني اأعطتهن ح�سارات اأخرى قلياًل من احلرية؛ ف�سمحت 

لهن بالعمل يف احلقول، اأو كطبيبات، اأو يف االأ�سواق.
وعلى العك�س فاإن بع�س احل�سارات االأخرى عك�ست 
اأن  اأعتقد  اأنني  اإال  والن�ساء،  للرجال  التقليدية  االأدوار 
اأن  هي  التاريخ  يف  املجتمعات  معظم  يف  العامة  القاعدة 
بالكامل.  قدراتهن  با�ستغالل  لهن  ُي�سَمح  مل  الن�ساء 
ذلك  اأن  اأعتقد  فاإنني  املراأة  لق�سية  منا�رًسا  وب�سفتي 
الو�سع كان - وال يزال اإىل حد ما - ظلًما كثرًيا، وم�رس 

مل تكن قط مبناأى عن اأي من ذلك.
على الرغم من تلك الظروف فاإن هناك عديًدا من االأمثلة 
يف التاريخ امل�رسي التي اأثبتت اأن الن�ساء مل يكن دائًما يف 
الو�سع ال�سيئ الذي كن فيه يف نهاية القرن التا�سع ع�رس. 
فبالفعل �سهدنا ع�سوًرا كانت فيها الن�ساء ملكات وقائدات، 
كما �ساركن يف نواٍح كثرية من املجتمع. اإال اأنه مع تدهور 
اأ�سبح  منه،  جزًءا  ب�سفتها  وم�رس  العربي  العامل  حالة 

الو�سع يف ذلك الوقت بعيًدا كل البعد عن املثالية.
كان االختالط مع الرجال من خارج جماعتهن ممنوًعا 
ا، مما جعل عملهن حتى ح�سولهن على  على الن�ساء منًعا باتًّ
التعليم بعد بلوغهن اأمًرا م�ستحياًل. وقد ف�سلت كثري من 
ال�سماح  باملنزل ب�سفة عامة، دون  بناتهم  تعليم  العائالت 
لهن بالذهاب اإىل املدر�سة. وقد بداأ كل ذلك يف التغري بف�سل 
القواعد  حتدين  الالتي  ال�سجاعات  الن�ساء  من  جمموعة 

املقيدة للمجتمع وحاربن من اأجل حقوقهن.
االأمرية فاطمة اإ�سماعيل

عام  م�رس  حكم  الذي  اإ�سماعيل  اخلديوي  ابنة  هي 
ع�رس  �ستة  وملدة   1863
كانت  وبالطبع  عاًما، 
ثرية؛ فقد امتلكت اأرا�سي 
عديدة  اأماكن  يف  زراعية 
ا  من البالد. اإال اأنها عو�سً
بذلك  ت�ستمتع  اأن  عن 
الرثاء قررت اأن ت�ستثمره 

يف �سيء اإيجابي.

كان  وقد   - با�سا  علوي  طبيبها حممد  اأبلغها  عندما 
مدنية  جامعة  الإن�ساء  كر�ست  خا�سة  جلنة  يف  ع�سًوا 
تواجهها،  التي  املالية  وامل�سكالت  بالفكرة   - م�رس  يف 
االأرا�سي  من  فدادين  ب�ستة  فتربعت  ت�ساعد.  اأن  قررت 
اأرا�سيها  القاهرة، كما خ�س�ست ريع 661 فداًنا من  يف 
جموهراتها  باعت  اإنها  حتى  اجلامعة،  الإن�ساء  الزراعية 
اخلا�سة للح�سول على املزيد من املال. هكذا ندين جميًعا 

لالأمرية فاطمة بالف�سل يف اإن�ساء جامعة القاهرة.
تقبل  مل  ولكنها   ،1908 يف  اجلامعة  تاأ�س�ست  وقد 
الن�ساء يف بادئ االأمر. ولالأ�سف فاإن راعية جامعة القاهرة 
االأمرية فاطمة قد توفيت عام 1920 قبل اأن ت�سهد دخول 
الن�ساء  قبول  يف  اجلامعة  بداأت  حيث  اجلامعة؛  الن�ساء 
وقد  اإن�سائها.  من  عاًما  ع�رسين  بعد  اأي   ،1928 عام  يف 
ذلك  وراء  االأ�سا�سي  االإلهام  فاطمة  االأمرية  اعتربت 
القرار؛ فال يعقل اأن ي�ستمر رف�س قبول الن�ساء يف جامعة 

تدين بوجودها الإحداهن.
هدى �سعراوي

ولدت هدى �سعراوي 
يف  الن�ساء  قمع  ذروة  يف 
تكن  مل  والأنها  م�رس. 
فقد  فالحة،  اأو  اأمرية 
احلياة  هدى  عا�ست 
حيث  التقليدية؛  امل�رسية 
وكان  باملنزل،  تعلمت 
منها  االأ�سغر  الأخيها 

�سنًّا االأف�سلية عليها، كما تزوجت من قريب لها يكربها 
باأربعني عاًما، وهو علي �سعراوي.

كيف  احلرملك"  "�سنوات  كتابها  يف  هدى  �رسحت 
اأ�سعلت طفولتها وزواجها املبكر مقتها للنظام الذكوري 
لتلعب  ال�سخ�سية  جتربتها  فاألهمتها  فيه؛  ن�ساأت  الذي 
ذلك  ومع  امل�رسية.  املراأة  تنوير  يف  لعبته  الذي  الدور 
فقد كان زواجها ذا منفعة متبادلة؛ حيث جلاأ علي كثرًيا 
اإىل راأي زوجته فيما يتعلق باالأمور ال�سيا�سية، كما دعم 

تطلعاتها واأن�سطتها.
�ساركت هدى يف ثورة 1919 العظيمة؛ حيث اأ�سبحت 
جلنة  اأ�س�ست  كما  الن�سائية،  امل�سريات  قائدات  اإحدى 
وبعد  عليها.  امل�رسفة  هي  وكانت  الوفد  حزب  يف  للن�ساء 
يف  اأوروبا  يف  للمراأة  الدويل  املجل�س  اجتماع  من  عودتها 

ع�رسينيات القرن املا�سي، والذي ح�رسته ب�سفتها ممثلة 
عن م�رس، اأ�س�ست هدى املجل�س امل�رسي للمراأة. وقد دعا 
والن�ساء  الرجال  بني  للم�ساواة  رئا�ستها  حتت  املجل�س 
تعليم  االأمور  تلك  بني  ومن  الق�ساء،  واأمام  �سيء  كل  يف 

الن�ساء بالطبع.
نبوية مو�سى

عا�ست نبوية مو�سى 
يف  واأخواتها  اأمها  مع 
در�ست  وقد  القاهرة، 
عديد  مثل  مثلها  باملنزل 
امل�رسيات  الفتيات  من 
يف اأواخر القرن التا�سع 
َعلََّمت  اأن  وبعد  ع�رس. 
االإجنليزية  اللغة  نف�سها 
�سعرت  والريا�سيات، 

مبدر�سة  االلتحاق  يف  فنجحت  املزيد؛  يف  بالرغبة  نبوية 
يف  التدري�س  دبلوم  على  وح�سلت  للفتيات،  ابتدائية 
ابتدائية  �سة  َمدرِّ يف  �سة  ُمَدِرّ عينت  َثمَّ  ومن  عام 1908، 

للفتيات.
اآرائها،  عن  التعبري  يف  نبوية  بداأت  الوقت  ذلك  يف 
اأن  نبوية  الحظت  فقد  متنوعة.  اإ�سدارات  يف  بكتابتها 
الرجال الذين يقومون بنف�س عملها يح�سلون على راتب 
اأكرب من ذلك الذي حت�سل عليه. فقدمت �سكوى ر�سمية 
َعت  ادَّ حيث  ُرِف�َست؛  ال�سكوى  اأن  اإال  التعليم،  لوزارة 
الوزارة اأن الرجال املدر�سني يف نف�س املدر�سة التي تعمل 
َثمَّ  ومن  الثانوية،  املدر�سة  دبلومة  على  حا�سلون  بها 

ي�ستحقون راتًبا اأعلى.
ولرف�سها اال�ست�سالم �رسعت نبوية يف احل�سول على 
وجود  عدم  يف  تكمن  كانت  امل�سكلة  اأن  اإال  الدبلومة؛  تلك 
ا�سطرت  لذلك  الوقت.  ذلك  يف  للفتيات  ثانوية  مدار�س 
بنف�سها،  العامة  الثانوية  المتحانات  للدرا�سة  نبوية 
اأ�سبحت املراأة االأوىل  ومبواجهتها تلك للمجتمع باأ�رسه 
يف تاريخ م�رس التي تنجح يف التخرج يف املدر�سة الثانوية.
حماوالت  من  الرغم  على  النجاحات  توالت  وقد 
 - الوقت  ذلك  يف  الرئي�سي  ال�سيا�سي  واحلزب  املجتمع، 
حزب الوفد - وكذلك االحتالل الربيطاين لوقفها. فبعد 
�سة لكتابتها ما اعتربوه مقاالت  اأن ف�سلت من عملها كُمَدِرّ
قامت  للن�ساء،  اأف�سل  وتعليم  ملعاملة  تدعو  حُمر�سة 

بقلم: اأحمد غنيم وم
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لطالبان  تابعون  م�سلحون  ا�ستقل  عندما  ذلك  كان 
عنها  و�ساألوا  مالال،  متنها  على  كانت  التي  احلافلة 
باال�سم، ومن ثمَّ اأطلقوا عليها الر�سا�س. وال�سبب وراء 
قيام هوؤالء الرجال الب�سعني بذلك العمل العنيف �سد فتاة 
�سغرية هو اأنها داعية تنادي باحرتام حقوق الفتيات يف 
عليها  ت�سيطر  منطقة  يف  وذلك  عليها،  واحلفاظ  التعليم 

حركة طالبان، التي اأرادت منع الفتيات من التعليم.
تاأتي مالال من خلفية تو�سح �سغفها املتقد وكفاحها 
من اأجل التعليم؛ حيث تعنى عائلتها بعدد من املدار�س، 
نعومة  منذ  التعليم  اأهمية  فيها  غر�ست  فقد  ولذلك 
اأظافرها. فقد �سجعها والدها على التعبري عن اأفكارها 
يف  الفر�سة  لها  �سنحت  حيث  خوف؛  دون  واآرائها 
على  اليومية  جتربتها  عن  للكتابة   2009 عام  م�ستهل 
ع�رسة  احلادية  ب�سن  فتاة  ب�سفتها  اأردو  بي.بي.�سي. 

حتت التهديد يف منطقة حتتلها طالبان.
وقد كتبت حتت اال�سم امل�ستعار جول ماكاي، ومن 
خالل كتاباتها منحت اجلماهري من اأنحاء باك�ستان ملحة 
عادية.  عادية يف ظروف غري  فتاة مدر�سية  داخل حياة 
ت�سافر  وكانت  باك�ستان،  عرب  معروفة  اأ�سبحت  وقد 
مع والدها حل�سور االجتماعات؛ حيث طالبت بحقوق 

الفتيات يف التعليم.
وجود  لطالبان  اأ�سبح  عندما   ،2012 اأكتوبر   9 يف 
ذلك  ويف  تهديًدا،  مالال  ُاعُترِبت  �سوات،  وادي  يف  قويٌّ 
لتلك  اأراد  اهلل  اأن  اإال  اإ�سكاتها؛  حاولت  امل�سئوم  اليوم 
توجيه  من  الرغم  فعلى  بالف�سل.  تبوء  اأن  املحاولة 
جنت  قد  اهلل  من  مبعجزة  فاإنها  راأ�سها،  اإىل  الر�سا�سة 
وحتملت؛ فقد دخلت الر�سا�سة راأ�سها، ولكنها حتركت 
حتت اجللد اإىل رقبتها؛ لت�ستقر يف نهاية املطاف يف كتفها.
بعد الهجوم �سافرت مالال اإىل اإجنلرتا؛ حيث تلقت 
موؤقت  ب�سكل  باالنتقال  االأمر  بها  انتهى  وقد  العالج، 
اإىل اإجنلرتا ملتابعة تعليمها هناك. لقد كانت مالال داعية 
ذلك  ا�ستعادت  وقد  ُت�ساب؛  اأن  قبل  بالتعليم  ومنادية 
االأمم  يف  �سهرية  كلمة  األقت  وقد  �ُسفَيت.  اأن  بعد  الدور 
املتحدة طالبت فيها قادة العامل بالعمل على و�سع نهاية 
االأطفال  جميع  متكني  من  التاأكد  وعلى  والفقر،  لالأمية 

حول العامل من الذهاب اإىل املدر�سة والتعلم.

ومل تدع بال كلل من اأجل احلق يف التعليم فح�سب، 
على  امل�ساعدة  اأجل  من  با�سمها  وديعة  اأي�ًسا  هناك  بل 
عدة  لبالد  �سافرت  وقد  العامل.  حول  االأطفال  تعليم 
اإهمال  بعدم  نادت  حيث  التحرك؛  على  القادة  لتحث 
حقوق االأطفال. كما كتبت كتاًبا عن حياتها وكفاحها من 

اأجل تو�سيل ر�سالتها اإىل العامل.
لل�سالم  نوبل  جائزة  على  باملنا�سفة  مالال  ح�سلت 
التعليم.  اأجل  من  امل�ستمرة  لدعوتها  تقديًرا  عام 2014؛ 
الكلمة  خالل  من  هامة  اأ�سئلة  طرحت  االحتفالية  واأثناء 
التي األقتها: "ملاذا تكون الدول القوية قادرة على اختالق 
احلروب يف حني تف�سل يف �سنع ال�سالم؟ ملاذا يكون منح 
ال�سالح اأمًرا �سهاًل، يف حني يكون منح الكتب اأمًرا �سعًبا؟"
يف  غاية  فتاة  مالال  تعترب  ع�رسة  ال�سابعة  فب�سن 
التي  االأ�سئلة  لطرح  الكافية  ال�سجاعة  لديها  الذكاء، 
"نحن  لالأ�سف ما زلنا نطرحها حتى االآن. تقول مالال: 
يوجد  ال  اأنه  نعتقد  حيث  احلداثة؛  ع�رس  يف  نعي�س 
واأربعني  خم�سة  منذ  القمر  اإىل  و�سلنا  لقد  م�ستحيل. 
لنا  اأن يكون  املريخ قريًبا؛ فالبد  عاًما، وقد نهبط على 
كل طفل  منح  على  القدرة  والع�رسين  الواحد  القرن  يف 

تعليًما راقًيا".
حتاول  واحدة  فتاة  جمرد  فهي  مالال  قالت  وكما 
من  حمرومة  اأخرى  فتاة  مليون   66 اأ�سوات  تو�سيل 
التعليم. فاإذا كان هناك مثٌل اأعلى ُيطمح اإليه، فاإن مالال 

يو�سفزاي هي ذلك املثل االأعلى.

املراجع

http://www.bbc.com/news/world-
asia-23241937
http://www.theguardian.com/
books/2013/oct/30/malala-yousafzai-
fatima-bhutto-review
http://www.theguardian.com/
world/2014/dec/10/malala-yousafzia-
nobel-peace-prize-attack

بقلم: جيالن �سامل

يوازي  اأ�سبح  ا�سم  هو  مالال 
ا  عمَّ والدفاع  واجل�سارة،  ال�سجاعة، 
وقيم.  مبادئ  من  ال�سخ�س  به  يوؤمن 
اأتت من مكان يطلق عليه  فمالال هي فتاة 
وادي �سوات يف مقاطعة خيرب بختونخوا 
ا�ستهرت  وقد  باك�ستان؛  غرب  �سمال  يف 
منت  على  الر�سا�س  عليها  اأُطِلق  عندما 

حافلة املدر�سة يف عام 2012.

مبقا�ساتهم؛ حيث ح�سلت على تعوي�س جيد بلغ خم�سة 
اآالف جنيه م�رسي، وهو مبلغ كبري يف ذلك الوقت.

ا�ستخدمت نبوية تلك النقود لالنتقال اإىل االإ�سكندرية، 
وبناء مدر�سة هي معهد جماين للتعليم االبتدائي للفتيات. 
وباالإ�سافة اإىل كل ذلك مل َتِكل من الدعوة يف جميع اأنحاء 
املراأة،  الفتيات، وح�سور موؤمترات حقوق  بتعليم  البالد 

وامل�ساركة يف تأسيس المجلس المصري للمرأة.
غريهن الكثريات

هناك عديد من الن�ساء الالتي ال ح�رس لهن يف تاريخ 
وحقوقهن،  الفتيات،  اأجل  من  كافحن  والالتي  م�رس 
وتعليمهن. فهناك َمَلك حفني - اأول امراأة م�رسية تتخرج 
امراأة  اأول   - القلماوي  و�سهري   - ابتدائية  مدر�سة  يف 
االإنتاج،  غزيرة  وكاتبة  القاهرة،  جامعة  تدخل  م�رسية 
الدويل  القاهرة  معر�س  موؤ�س�سي  واأحد  �سيا�سي،  ورمز 

للكتاب.
�سديد  املجتمع  كان  حيث  اجلنوب؛  نن�سى  ال  ودعونا 
اأكرب  اإحدى  ال�سعيد   اأمينة  جاءت  وحيث  االنغالق، 
نا�سطات حقوق املراأة يف تاريخ م�رس. واأخرًيا ولكن لي�س 
اآخًرا، هناك ُدرية �سفيق، التي تدين لها الن�ساء باحلق يف 
منذ  ال�سعب  جمل�س  يف  متثيل  لهن  يكون  واأن  الت�سويت، 

د�ستور 1956.
ا �سبق؛ اإال اأنه مع  والن�ساء اليوم اأكرث حترًرا بكثري عمَّ
التحديات االقت�سادية وال�سيا�سية يف م�رس موؤخًرا فاإنهن 
ب�سفتي   - واأنا  جمتمعنا.  يف  عظيمة  حتديات  يواجهن 
يف  االأو�ساع  ت�ستمر  اأن  اآمل   - املراأة  لق�سية  ن�سرًيا 
التح�سن، ولي�س التدهور، م�ستقباًل، واأن ميكننا ا�ستخدام 
والكفاح  املراأة  لتمكني  االآن  لنا  املتاحة  احلديثة  التقنيات 
اأكرث من اأجل حقوقهن، واأال ن�ست�سلم حتى يح�سلن على 

جميعها.

املراجع
http://newsroom.macleay.net
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اإن التعليم هو مفتاح التقدم. هذه املعلومة يعرفها 
اأكرث تقدًما  اأجمع؛ فكل دولة �سعدت لت�سبح  العامل 
اإىل  باالإ�سافة  ورا�سخ،  قوي  تعليم  نظام  لها  يكون 
اإىل  بالو�سول  لها  ت�سمح  مرت�سخة  عمل  اأخالقيات 
مل�ستوى  االرتقاء  اإىل  تطمح  دولة  فاأي  ولذلك  القمة. 
الدول املتقدمة يجب اأواًل وقبل اأي �سيء اأن تنظر اإىل 

نظامها التعليمي.
الف�سل  داخل  يحدث  اأمر  جمرد  لي�س  والتعليم 
الدرا�سي؛ فهناك اأنواع عدة من التعليم التي يحتاج 
كامل  ب�سكل  متطوًرا  اإن�ساًنا  ي�سبح  لكي  املرء  اإليها 
اأن  اإال  املجتمع.  يف  فاعاًل  ع�سًوا  ليكون  ا  وم�ستعدًّ
التعليم الذي تكون احلكومة م�سئولة عنه هو التعليم 
املرافق  وجود  من  تتاأكد  اأن  اأواًل  فيجب  االأكادميي؛ 
املالئمة التي ميكن للطلبة الذهاب اإليها، ومن تعيني 
املدار�س واجلامعات،  للعمل يف  واالأ�ساتذة  املدر�سني 
من  م�ستوى  لكل  املنا�سبة  املناهج  ت�سميم  وكذلك 

التعليم.
لكن مع االأ�سف لي�ست لكل الدول املوارد الكافية 
التي  الدول  بع�س  اأن  كما  للتعليم.  االأولية  الإعطاء 
القوي  احلافز  لديها  يكون  ال  الالزمة  املوارد  متتلك 
الأ�سباب  التعليم  ي�ستحقه  الذي  االهتمام  لتوجيه 
�سيا�سية. فيظل انعدام التعليم م�سكلة قائمة يف بع�س 
الدول االإفريقية على الرغم من وجود املدار�س؛ فقد 
ال تكون متاحة لكل الطلبة ب�سبب امل�سافة اأو الندرة.

الذين  لهوؤالء  اال�ستمرارية  م�سكلة  توجد  كما 
يف  الطلبة  ت�سجيل  فمعدل  املدر�سة؛  اإىل  يذهبون 
املدر�سة الثانوية اأقل من 7% يف اإفريقيا، ولكن هذا ال 
يعني اأن الطلب على التعليم منخف�س؛ فعلى العك�س 
اأخرى  هو مرتفع، ولذلك فهناك �سعي وراء و�سائل 

للتعليم اإىل جانب النظام التعليمي التقليدي.
التعليم عن بعد، الذي يعرف  اأحد اخليارات هو 
اإىل  للذهاب  املرء  يحتاج  فال  االإلكرتوين.  بالتعليم 
جهاز  اأ�سبح  حيث  للتعلُّم؛  التقليدي  التعليم  مكان 
االإنرتنت  وو�سلة  اللوحي  الكمبيوتر  اأو  الكمبيوتر 
منفًذا للتعليم للكثريين. فكما تقول عايدة اأوبوكو - 
من�سا - م�ست�سار خا�س الأجندة التنمية ملا بعد 2015 
باللجنة االقت�سادية التابعة لالأمم املتحدة يف اإفريقيا: 

"التعليم االإلكرتوين عايل اجلودة �رسورة".
تلقي  طريق  عن  يكون  االإلكرتوين  والتعليم 
تتم  اأن  فيمكن  االإنرتنت؛  عرب  الدرو�س  الطلبة 
العملية التعليمية باملنزل، اأو مبكان العمل، اأو يف اأي 
املدر�سون  يكون  قد  الطالب.  فيه  يرغب  اآخر  مكان 
ولكن  مبا�رسة،  للتدري�س  موجودين  غري  واالأ�ساتذة 
العملية  للتفاعل خالل  ومتنوعة  عديدة  و�سائل  هناك 
التعليمية، كما ميكن التوا�سل بني الطلبة من خالل 

الف�سل الدرا�سي الظاهري.
اأن تنقل الدرو�س بالبث املبا�رس، وميكن  فيمكن 
اأن يكون التفاعل حلظيًّا؛ كما ميكن اأن تكون الدرو�س 
تداول  وميكن  االإنرتنت.  على  وحمملة  م�سجلة 
والفرو�س  العمل،  واأوراق  التقدميية،  العرو�س 
اإلكرتونيًّا بي�رس؛ فيتم اال�سرتاك وتقييم العمل متاًما 

كما يف الف�سول الدرا�سية احلقيقية. ولهذه الو�سيلة 
اأثناء  اأنف�سهم  توقيت  للطلبة  فيمكن  عدة؛  منافع 
تلقيهم للدر�س مبا يتنا�سب معهم. كما ميكن للطالب 
البث  درو�س  عدا  فيما   - ي�ساء  وقتما  الدر�س  تلقي 
اأمناط  مع  الدرو�س  تكييف  ميكن  ولذلك   - املبا�رس 

احلياة املختلفة ب�سهولة.
عملية  على  للم�ساعدة  عدة  عوامل  توافر  يجب 
تعوقهم  م�سكالت  الطالب  ف�سيواجه  واإال  التعليم 
�رسورة  هي  العوامل  تلك  اأحد  اال�ستمرار.  عن 
وتفاعلية؛  لالهتمام  مثرية  بطريقة  املعرفة  تقدمي 
ي�ستطيعون  وبذلك  الطالب،  معها  يتفاعل  حتى 
وي�سهل  اجلديدة.  املعلومات  من  مزيد  حت�سيل 
ال  حيث  االإلكرتوين؛  التعليم  يف  املحتوى  يف  التنويع 
ت�ستخدم الكتابة فقط، بل يوجد هناك اأي�ًسا اأ�سوات 
االألعاب  خالل  من  الطلبة  مع  وبالتوا�سل  و�سور. 
ال�سائقة واأوراق االأعمال، والتي ي�سهل تقدميها على 
وتركيزهم  باهتمامهم  االحتفاظ  ي�سهل  ال�سا�سات، 

ومن ثم ا�ستمرارية التعلُّم.
للغاية؛  هامة  الدرا�سي  الف�سل  يف  واملناق�سات 
املتبادل  التعلم  خالل  من  بدياًل  الطالب  متنح  حيث 
من  للتعلم  التقليدي  االأ�سلوب  عن  ا  عو�سً بينهم، 
وي�سهل  املدار�س.  يف  ال�سائد  وهو  املدر�س  خالل 
القيام بتلك املناق�سات من خالل املنتديات التفاعلية، 
وهي اأ�سا�سية لنجاح جتربة التعليم االإلكرتوين. كما 
ي�سهل  حيث  للطلبة؛  بالن�سبة  هامٌّ  املدر�س  راأي  اأن 
الدرد�سة  خالل  من  وا�سح  غري  حمتوى  اأي  �رسح 

والر�سائل كذلك.
لعام  االإلكرتوين  للتعليم  اإفريقيا  تقرير  قدم 
املتكاملة  االت�ساالت  �رسكة  ن�رسته  والذي   ،2014

بحثيًّا  تقريًرا   - العامل  اأنحاء  جميع  يف  لالأحداث 
اإفريقيا. وقد ربط  االإلكرتوين يف  التعليم  جممًعا عن 
بالنمو  االإلكرتوين  للتعلم  املتزايد  الطلب  التقرير 
املزدهر للبنية التحتية لالت�ساالت؛ حيث اإن الإفريقيا 
اأعلى معدل منو يف االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية يف 
النطاق  ا�سرتاكات  على  اأي�ًسا  ذلك  وينعك�س  العامل. 
العري�س املتنقلة، وهو ما �سينعك�س على زيادة الطلب 

على التعليم االإلكرتوين.
املحيطة"  "الب�سرية  �رسكة  اأعلنته  ما  "ح�سب 
خمت�سة  �رسكة  وهي   -  )Ambient Insight(
�ست  يف  االإلكرتوين  التعليم  فاإن   - ال�سوق  باأبحاث 
ع�رسة دولة اإفريقية ما زال ال يتعدى 15%؛ فيتوقع 
مليون دوالر يف  اإىل حوايل 513  منه  الدخل  و�سول 
2016. وتقرتح ال�رسكة ثالثة عوامل حمفزة النطالق 
�سوق التعليم االإلكرتوين يف اإفريقيا: الرقمنة وا�سعة 
يف  الت�سجيل  وزيادة  االأكادميي،  للمحتوى  النطاق 
اعتماد  وزيادة  االإلكرتونية،  العايل  التعليم  دورات 

ال�رسكات للتعليم االإلكرتوين."
اأكرب  لقطاع  االإلكرتوين  التعليم  اإتاحة  مع زيادة 
على  منه  امل�ستفيدين  ي�ساعد  اأن  ناأمل  اجلمهور،  من 

منح اإفريقيا م�ستقباًل اأكرث اإ�رساًقا.
املراجع

www.dw.de/can-tech-help-solve-some-of-
africas-education-problems/a-17436932
https://www.td.org/Publications/Magazines/
TD/TD-Archive/2014/09/Intelligence-E-
Learning-Finds-a-Foothold-in-Africa
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اختباًرا  يوؤدي  الثانوية  باملدر�سة  طالًبا  اأن  تخيل 
ما  اإذا  االإجابات  مراقبة  ميكن  التحليل  فبذلك  للذكاء؛ 
قام الطالب باختيار اإجابة ثم اأعاد النظر فيها. فيمكن 
االآن متابعة احتماالت الطالب للتعرف على املنطق وراء 
ا�ستجابته  كيفية  لقيا�س  وا�ستخدامها  ال�سك  حلظة 
االإلكرتوين  التعليم  اأدوات  خالل  من  املعطاة  للمعلومة 
اأو الكتب؛ للتعرف على ما ينجح وما يحتاج الإعادة نظر.

لكل  التعليمية  التجربة  �سخ�سنة  هي  الفكرة 
ما  م�ستخدم  ي�ساهد  عندما  يحدث  مثلما  طالب، متاًما 
خا�سية  بت�سغيل  ويقوم  يوتيوب،  �سبكة  على  فيديو 
من  الفيديوهات  جميع  مل�ساهدة  التلقائي  الت�سغيل 
نف�س النوعية. فكلما زاد اال�ستخدام االإلكرتوين زادت 
املجموعة  البيانات  تلك  �ساأن  ومن  املتولدة،  البيانات 

تعريفنا ب�سلوكيات امل�ستخدم نحو و�سيلة التعليم.
وتركز البيانات ال�سخمة اأو التنقيب يف البيانات 
التعليمية على تطوير لوغاريتمات لبيانات التدري�س، 
واكت�ساف اأمناط البيانات اآخذة يف االعتبار ت�سل�سل 
اأفعال  واأية  للطالب،  فعالية  االأكرث  املو�سوعات 
اإىل  ت�سري  اأفعال  واأية  بالدرجات،  ترتبط  للطالب 
التفاعل والر�ساء، وكيف ميكن للطالب اأن يطور من 
التي  االأف�سل  اخلا�سية  باختيار  االإلكرتوين  تعليمه 

توؤدي اإىل جتربة تعليمية اأف�سل.

فاإنه  اإلكرتونيًّا  يدر�س  اأو  الطالب  يتعلم  فعندما 
لتحليالت  تابًعا  االإلكرتوين  للتعليم  نظاًما  ي�ستخدم 
مع  التفاعل  ميكنها  التي  ال�سخمة"،  "البيانات 
فيتم  �سخ�سية.  وفرو�س  حمتوى  بتو�سيل  الطالب 
جتميع تلك املجموعة من البيانات وتخزينها يف قاعدة 

بيانات الإنتاج توقعات حول اأداء الطالب امل�ستقبلي.
معلومات  لوحات  يف  التوقعات  تلك  تعر�س 
ب�رسية ت�ساعد الطالب على �سخ�سنة املواد التعليمية 
وم�ستويات  اهتماماتهم  مع  تتالءم  التي  املنا�سبة، 
مل�ساعدة  للمدر�سني  النتائج  نف�س  وتر�سل  اأدائهم. 

الطالب بقدر االإمكان.
املتحدة  بالواليات  املدار�س  اأنظمة  اأطلقت  وقد 
تقنية  با�ستخدام  البيانات  لتحليل  نظاًما  موؤخًرا 
كمبيوتر  نظام  عمل  طريق  عن  ال�سخمة  البيانات 
يعطي  واآمن  �سائع  تن�سيق  يف  البيانات  لتخزين 
جتمعها،  التي  البيانات  يف  كاماًل  حتكًما  املدار�س 
م�ساركتها.  يتم  من  ومع  ا�ستخدامها،  وكيفية 
غري  موؤ�س�سة  ت�سكلت  مفتوح  م�سدر  هو  والربنامج 
مليون  مبائة  ر  تقدَّ مب�ساعدة  الإدارته  للربح  هادفة 
دوالر من موؤ�س�ستي جايت�س وكارنيجي؛ االأمر الذي 
زاد من ن�سبة النجاح اأكرث من 10%، وقلل من ن�سبة 

ترك املدر�سة اإىل الن�سف.

بتحليالت  يتعلق  فيما  االإلهام  عن  بحثنا  واإذا 
االأملاين  القومي  املنتخب  فاز  فقد  الكبرية؛  البيانات 
طريق  عن   ،2014 عام  القدم  لكرة  العامل  بكاأ�س 
البيانات  بكل  بالفريق  والعاملني  املدرب  تعريف 
املحللة لكل العب يف فريقهم والفرق املناف�سة، وتطبيق 
التقنيات الالزمة لتدريب الالعبني للفوز بكل مباراة. 
الكبرية  البيانات  اأدوات  جتمع  مباراة  كل  فبعد 
الكامريات  جميع  من  امل�سجلة  الفيديوهات  جميع 
املحيطة بامللعب، ومن ثم حتول امللعب ل�سبكة، ومتنح 
رقميًّا  حتركاتهم  ملالحقة  مميزة؛  عالمة  العب  كل 
وجتميع اأعداد مرات مل�س الكرة، وم�سافات احلركة، 

و�رسعاتها، والتغريات يف االجتاه.
اأحد  كان  االأملاين،  القومي  للمنتخب  بالن�سبة 
�رسعة  حت�سني  هو  العامل  كاأ�س  قبل  اأهدافه  اأهم 
متو�سط  من  ملحوظ  تغيري  هناك  فكان  التمريرات؛ 
اإىل   2010 يف  ثانية   3.4 حوايل  ا�ستحواذ  فرتة 
على  التحليالت  نف�س  تطبيق  مت  كما   .2014 يف   1.1
اإمكانه  وكيفية  العب  كل  بدرا�سة  املناف�سة  الفرق 
وتطبيق  الدفاعات،  واخرتاق  الهجمات،  عرقلة 
اختالف  هناك  فكان  امللعب.  يف  اال�سرتاتيجيات  تلك 
وا�سح بني اأداء الفريق االأملاين واأداء الفرق االأخرى.

االأنظمة  يف  ال�سخمة  البيانات  توؤثر  �سوف 
املدار�س  يف  فقط  ولي�س  كبري،  ب�سكل  التعليمية 
جزًءا  كنت  فاإذا  بالفعل؛  االأمر  بداأ  لقد  واجلامعات. 
ت�ساعدك  روؤية  اإىل  حتتاج  فاإنك  تعليمية  منظمة  من 

على ا�ستغالل البيانات ال�سخمة.

وكيف  املخرجات،  وما  التعليم،  يف  ال�سخمة  البيانات  تعني  ماذا  بو�سوح  يفهمون  من  هم  قليلون 
لها اأن توؤثر يف حياة الطالب واملدر�سني اأو املدربني والالعبني، حتى الفروق بني االأنواع االأ�سا�سية من 

البيانات.
موؤ�رسات  على  واحل�سول  الطالب  تقدم  ملتابعة  ارتقاًء  اأكرث  و�سيلة  املدر�سني  لدى  كان  اإذا  فماذا 
املعنية  ال�رسكات  املفاهيم.  بع�س  فهم  يف  معاناتهم  اأو  خاطئة  اإجابات  بع�سهم  اإعطاء  وراء  لالأ�سباب 
النجاح  ل�سمان  جديدة  اأداة  املدر�سني  ملنح  ال�سخمة  البيانات  حتليالت  االآن  ت�ستخدم  التعليم  بتقنيات 
با�ستخدام االختبارات ال�سخ�سية لتكوين بروفايالت مف�سلة لكل طالب جتمع حوايل ع�رسة ماليني نقطة 

بينية لكل طالب.

املراجع
mashable.com/2014/09/03/education-
data-video/
www.sporttechie.com/2014/07/08/sap-
and-germany-make-smart-big-data-
choices-at-world-cup/
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بقلم: ماي�سة عزب

التعبــري  �ــرسورة  ناق�ســت  ال�ســابق  العــدد  يف 
عــن الــذات، الــذي يتحقــق يف اأف�ســل �ســوره عــن طريــق 
اأحــد اأ�ســكال الفنــون. والفــن لي�ــس جمــرد منفــذ �سحــي 
للتعبري؛ واإمنا االأن�سطة االبتكارية الب�سيطة هي اإحدى 
اللبنــات االأ�سا�ســية لنمــو االأطفــال. ففــي الواقع اأن تعلم 
االبتــكار وتقديــر اجلماليــات الب�رسيــة قــد يكــون اأهــم 
االآن مــن اأي وقــت م�ســى لتطويــر االأجيــال القادمــة مــن 

االأطفــال اأثنــاء منوهــم.
مينــح الفــن - اأو جمــرد احلديــث عنــه - االأطفــال 
عــن  املعــربة  الكلمــات  لتعلــم  الفر�ســة  ال�ســن  �سغــار 
االألــوان، واالأ�ســكال، واالأفعــال. ففــي �ســن الواحــدة 
ميكــن لالآبــاء القيــام ببع�ــس االأن�ســطة الب�ســيطة مثــل 
جتعيــد ورقــة وت�ســميتها "كرة"؛ وبحلول �ســن املدر�ســة 
االبتدائيــة ميكــن لالأطفــال ا�ســتخدام الكلمــات لو�ســف 
ابتكاراتهــم اأو التحــدث عــن م�ســاعرهم جتــاه اأنــواع 

خمتلفــة مــن االأعمــال الفنيــة.
ع االأطفــال علــى التعبــري عــن اأنف�ســهم  عندمــا ُي�َســجَّ
واملخاطــرة اأثنــاء ابتكارهم لالأعمــال الفنية، ينمو لديهم 
ــا للغايــة يف حياتهــم  احل�ــس االإبداعــي الــذي يكــون مهمًّ
فيمــا بعــد. باالإ�سافــة اإىل ذلــك، فــاإن الر�ســم، اأو النحــت 
بال�سل�سال، اأو ن�ســج اخلرز على اخليط، كلها اأن�ســطة 
مــن �ســاأنها تطويــر املهــارات املرئيــة - احليزيــة. حتــى 
االأطفال �سغار ال�سن ي�ستطيعون التعامل مع الهواتف 
الذكيــة اأو الكمبيوتــرات اللوحيــة؛ االأمــر الــذي يعنــي 
اأنهــم ي�ســتقبلون املعلومــات الب�رسيــة حتــى قبــل اأن 

يتعلمــوا القــراءة.
العــامل  عــن  مزيــد  معرفــة  اإىل  االأطفــال  "يحتــاج 
خــالف مــا يتعلمونه من خالل الكتابة واالأرقام. فتعليم 
الفنــون يعلــم الطــالب كيفيــة تف�ســري املعلومــات املرئيــة، 
ونقدهــا، وا�ســتخدامها، وكذلــك كيفيــة اتخــاذ القرارات 
ا�ســتناًدا عليها،" هكذا يقول د. كريي فريدمان؛ رئي�ــس 
تعليــم الفنــون والت�سميــم بجامعــة �ســمال اإلينــوي. ففي 
واالختيــارات  القــرارات  اتخــاذ  جتربــة  اأن  الواقــع 
اأثنــاء ابتــكار االأعمــال الفنيــة تنتقــل اإىل اأجــزاء اأخــرى 

مــن احلياة.

وكثــري مــن التحــركات التــي حتــدث اأثنــاء ابتــكار 
االأعمــال الفنيــة " مثــل االإم�ســاك بالفر�ســاة اأو النق�ــس 
باألوان ال�ســمع " تكون �رسورية من اأجل منو مهارات 
احلركــة الدقيقــة لــدى االأطفــال �سغــار ال�ســن. فح�ســب 
التطــور  حمطــات  فمــن  لل�سحــة  القوميــة  املوؤ�س�ســة 
الرئي�ســية يف حــوايل �ســن الثالثــة ر�ســم الدائــرة والبــدء 
ر�ســم  الرابعــة  وب�ســن  االآمنــة،  املق�ســات  با�ســتخدام 
املربــع والبــدء بتقطيــع خطــوط م�ســتقيمة با�ســتخدام 
علــى  احل�سانــات  مــن  عــدة  برامــج  وتركــز  املق�ــس. 
ا�ســتخدام املق�س؛ حيث اإنه ي�ســاعد على تطوير املهارة 

التــي �ســيحتاجها االأطفــال فيمــا بعــد للكتابــة.
بــني  ارتباًطــا  هنــاك  اأن  الدرا�ســات  تظهــر  كمــا 
الفــن واأوجــه اأخــرى مــن االإجناز. فيقــول تقرير منظمة 
الذيــن  االأطفــال  اإن  الفنــون":  اأجــل  مــن  "اأمريكيــون 
اأكــرب  ي�ســاركون يف الفنــون بانتظــام تكــون فر�سهــم 
اأو امل�ســاركة يف معر�ــس  اأكادميــي،  اإجنــاز  يف حتقيــق 
للريا�سيــات اأو العلــوم، اأو الفــوز بجائــزة يف الكتابــة اأو 

ال�ســعر عــن االأطفــال الذيــن ال ي�ســاركون يف الفنــون.
باهتمــام  حتظــى  ال  الفنــون  اأن  مــن  الرغــم  علــى 
كبــري ن�ســبيًّا مــن �سانعــي القــرار وقــادة التعليــم، فــاإن 
تعري�ــس االأطفــال للفنــون والثقافــة مــن �ســاأنه التاأثــري 
ب�ســكل كبــري يف تطورهــم. امل�ســكلة هــي اأنــه ال يهتــم اأحــد 
تقريًبــا بدرا�ســة مــدى تاأثري الفنــون والثقافة يف الطالب 

اأو توثيــق ذلــك.
ــل  ــادرة للبحــث يف مث ــة ن ــاك فر�س ــه كانــت هن اإال اأن
تلــك العالقــات عندمــا افتتــح متحــف كري�ســتال بريدجــز 
ــة اأركن�سا�ــس. فمــن  ــل بوالي ــن االأمريكــي يف بنتونفي للف
خــالل درا�ســة وا�ســعة النطــاق تعتمــد علــى االختيــار 
الع�ســوائي للرحــالت املدر�ســية للمتحــف ثبــت وجــود 
عالقــات �ســببية قويــة بــني تعليــم الفنــون والعديــد مــن 

املخرجــات املرغــوب فيهــا.
فعلــى مــدى عــام �ســارك حــوايل اأحــد ع�ــرس األــف 
ــكلت  ــث �س ــة؛ حي ــمائة مدر�ــس يف الدرا�س ــب وخم�س طال
بالقرعــة جمموعــة  فــازت  التــي  املتقدمــة  املجموعــات 
تفــز  مل  التــي  املجموعــات  �ســكلت  حــني  يف  املعاجلــة، 

عــدة  وبعــد  التحكــم.  جمموعــة  املبا�ــرسة  بالزيــارات 
اأ�ســابيع مــن زيــارة جمموعة املعاجلــة املتحف مت اإجراء 

اال�ســتبيانات علــى جميــع الطــالب.
لقيا�ــس  عــدة  مو�سوعــات  اال�ســتبيانات  �ســملت 
مــدى  لقيا�ــس  وكذلــك  بالفنــون،  امل�ســاركني  معرفــة 
واالهتمــام  التاريخــي،  والتعاطــف  لديهــم،  الت�ســامح 
مــن  وغريهــا  الفنــون  متاحــف  بزيــارة  امل�ســتدام 
املوؤ�س�ســات الثقافيــة. كمــا ُطِلــب مــن امل�ســاركني كتابــة 
مقــال عــن اأحــد االأعمال الفنية التي مل يكونوا يعرفونها 

�ســابًقا.
يف جتربــة م�ســابهة "درا�ســة تتمحــور حــول عر�ــس 
م�ــرسحي" اأجريــت قرعــة ملنــح تذاكــر جمانيــة حلــوايل 
ن�ســف عــدد �ســبعمائة طالــب بواليــة اأركن�سا�ــس، كانــوا 
قــد تقدمــوا مل�ســاهدة م�ــرسحية "هاملــت" اأو "ن�ســيد عيــد 

امليــالد" مب�ــرسح حمــرتف يف فايتفيــل.
مت�ســقة  ذكرهمــا  ال�ســابق  التجربتــني  ونتائــج 
يتعر�ســون  الذيــن  الطــالب  فُيظِهــر  ملحــوظ؛  ب�ســكل 
اأقــوى،  نقديــة  تفكرييــة  مهــارات  الثقافيــة  للتجــارب 
وم�ســتويات اأعلــى مــن الت�ســامح االجتماعــي، وتعاطًفــا 
تاريخيًّا اأكرب، كما ينمو لديهم ح�س تذوقي فيما يتعلق 

باملتاحــف الفنيــة واملوؤ�س�ســات الثقافيــة.
التجــارب  اأن  بو�ســوح  ذلــك  مــن  ن�ســتخل�س 
�ــس الطــالب ملجموعــة متنوعــة مــن االأفــكار  الثقافيــة ُتَعرِّ
التــي تتحداهــم بوجهــات نظــر خمتلفــة حــول احلالــة 
االإن�ســانية. لــذا يجــب اأن يكــون تو�ســيع نطــاق الفنــون 
"�سواء عن طريق الربامج املدر�سية اأو من خالل زيارة 
ــا مــن املناهج  املتاحــف واملعار�ــس الفنيــة" جــزًءا حموريًّ

املدر�ســية.

املراجع
www.pbs.org/parents/education/music-arts/the-
importance-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
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بقلم: ملياء غنيم

هــل
يجب منع األطفال
دون االثني عشر 

من استخدام

المحمولةالمحمولة
عــرب بينما  االأخبــار  اآخــر  اأت�سفــح 

مــن  الفي�ســبوك  علــى  ح�ســابي 
ــال  خــالل جهــاز االآيفــون اخلا�ــس بــي، ا�ســتوقفني مق
عنــوان  حتــت  بو�ســت"  "هافنغتــون  مبوقــع  من�ســور 
"ع�رسة اأ�سباب ملنع االأطفال دون االثني ع�رس عاًما من 
ا�ســتخدام االأجهزة املحمولة". يف تلك اللحظة وجدتني 
اأجفــل واأنــا اأنظــر اإىل ابنتــي ذات ال�ســتة اأعوام املن�ســغلة 
ْكِمــج  بحما�ــس بلعبــة ال�ــرسعة "�سابــواي �ســريفر" )ُمرَتَ
االأنفاق( على جهاز االآيباد اخلا�س بها بعينني تركزان 
باإحكام يف حني تتحرك اأ�سابعها على ال�سا�ســة ب�ــرسعة 

ال�ســوء.
لعبــة  لعــب  يف  ترغبــني  هــل  "عزيزتــي،  �ســاألتها: 
جمــدًدا:  حاولــت  ا.  ردًّ اأجــد  فلــم  القطــع؟"  ترتيــب 
"حبيبتــي، اإننــي اأحتدث اإليِك"؛ فهزت كتفيها ال مبالية، 
يف حــني بقيــت عيناهــا ثابتتــني باهتمــام علــى ال�سا�ســة. 
حتركت يف جل�ستها بعيًدا عني بع�س ال�سيء؛ لتعود اإىل 
االنهمــاك يف اللعــب، وقــد اختــارت اأن تنغم�ــس متاًمــا يف 

عــامل االأنفــاق اخلا�ــس بهــا.
لوهلــة،  الكلمــات  الرابــط وتاأملــت  علــى  �سغطــُت 
اآملــة دون ثقــة اأن اأجــد املقــال غــري مقنــع. كتبــت املوؤلفــة 
كري�ــس روان؛ خبــرية العــالج الوظيفــي لطب االأطفال – 
واملعلمــني،  واالأمهــات،  االآبــاء  "اأدعــو  ذلــك:  كان  ــا  اأيًّ
واحلكومــات ملنــع االأطفــال دون االثنــي ع�ــرس عاًمــا مــن 
اأحلقــت  ا�ســتخدام جميــع االأجهــزة املحمولــة". وقــد 
عــي اأنهــا قائمــة علــى بحــوث  نداءهــا بع�ــرسة اأ�ســباب تدَّ
ت�ســتدعي هــذا احلظــر؛ منها: احلرمان مــن النوم، وداء 
ــة،  ــي، واالأمرا�ــس العقلي ال�ســمنة، وتاأخــر النمــو العقل

ــة، واالإدمــان، واخلــرف الرقمــي)1(. والعدواني
وتربــط الكاتبــة مقالهــا بدرا�ســات مــن االأكادمييــة 
لطــب  الكنديــة  واجلمعيــة  االأطفــال،  لطــب  االأمريكيــة 
االأطفــال  وموؤ�س�ســة  كيــزر،  وموؤ�س�ســة  االأطفــال، 

االأ�سحاء والن�سطاء بكندا، وموؤ�س�سة كومن �سين�س 
ميديــا بو�سفهــا م�ســادر ر�ســمية لدعــم ندائهــا.

جديــدة؟  لعبــة  حتميــل  باإمــكاين  هــل  "مامــا، 
اأرجــوِك يــا مامــا، اأرجــوِك اكتبــي كلمتــك ال�ــرسية 
بعينــني متو�ســلتني وهــي  اإيلَّ  ابنتــي  نظــرت  هنــا". 
اأن  دون  يــدي،  يف  بهــا  اخلا�ــس  باالآيبــاد  تدفــع 
ــا: "مَل ال تقومــني  ــت عليه ــي. عر�س ــة من تنتظــر اإجاب
بعمــل �ســيء اآخــر غــري اللعــب باالآيبــاد، مثــل اللهــو 
باألعابــك اأو قــراءة كتــاب؟" ف�ساحــت قائلــة: "ولكن يا 
مامــا، اأريــد هــذه اللعبــة ب�ســدة!" وقــد امتــالأت عيناهــا 
بالدموع وبداأت �سفتها ال�سفلى يف االرجتاف مهددة 
بانفجــار ه�ســتريي كامــل اإذا اأ�ــرسرت علــى اأن تقــوم 

مبــا اقرتحتــه.
املــخ  حتفيــز  بــني  ارتبــاط  وجــود  تبــني  "قــد 
النامــي الــذي ي�ســببه التعر�ــس املفــرط للتكنولوجيــا 
– مثــل الهواتــف املحمولــة، واالإنرتنــت، واأجهــزة 
االآيبــاد، والتلفزيــون، وغريهــا – والتاأثــري ال�ســلبي 
املعــريف،  والتاأخــر  واالنتبــاه،  الوظيفــي  االأداء  يف 
وتراجــع  االندفــاع،  وزيــادة  الدرا�ســي،  والتاأخــر 
القــدرة علــى �سبــط النف�ــس، مثــل �ــرسعة الغ�ســب 

".)Small, 2008; Pagini 2010(
اإىل  العنيــف  االإعالمــي  املحتــوى  يــوؤدي  "فقــد 
العــدوان لــدى االأطفــال )Anderson, 2007(." "وقــد 
ي�ســهم املحتوى االإعالمي ال�ــرسيع يف نق�س االنتباه، 
ف�ســاًل عــن انخفا�ــس معــدالت الرتكيــز والذاكــرة، 
ويرجــع ذلــك اإىل ت�ســذيب املــخ للم�ســارات الع�سبيــة 
 Christakis، 2004;( االأماميــة الق�ــرسة  اإىل  االأماميــة 

".)Small، 2008

الكلمــات  يف  انغمــرت  كلمــا  بالذعــر  اأ�ســعر  بــداأت 
الــواردة باملقــال، وقــد عــادت اإىل ذهنــي كل تلــك االأوقــات 
�َســَعرت فيهــا  اأو  التــي انفعلــت فيهــا ابنتــي غا�سبــة، 

بت�ســتت انتباههــا عنــي اأثنــاء اأداء الفرو�ــس املنزلية. هل 
ا ب�سماحي لها با�ستخدام التكنولوجيا  اأ�رس طفلتي حقًّ

احلديثــة؟
فاأنــا، وغــريي مــن االآبــاء، دائًمــا مــا اعتربنــا 
املهــارات التكنولوجيــة جــزًءا رئي�ســيًّا مــن عمليــة 
التعلُّــم. فبال�ســماح البنتــي با�ســتخدام التكنولوجيا 
احلديثــة مثــل الكمبيوتــر واالأجهــزة املحمولــة يف 
�ســن �سغــرية، فاأنــا اأحر�ــس علــى عــدم تخلفهــا اأو 
م�ســتقباًل.  الرقميــة")2(  "الفجــوة  مــن  معاناتهــا 
فاأنــا اأعدهــا كــي ت�سبــح �ســخ�ًسا يتمتــع بالــذكاء 
واحلنكــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة؛ لتكــون قــادرة 
علــى حتقيــق اال�ســتفادة الق�سوى مــن التكنولوجيا 
احلديثــة ولتكــون تلــك دافًعــا لهــا، ولكــي ت�ســتطيع 

ت�ســغيل اأي جهــاز جديــد يعرت�ــس طريقهــا.
ــا  واإنهــا حلقيقــة اأننــي – وكثرييــن مثلــي – اأحياًن
مــا اأقــع يف خطــاأ اإ�ســاءة ا�ســتخدام تلــك التكنولوجيــا 
الثمينــة، عــن طريــق ال�ســماح لهــا مبجال�ســة طفلتــي 
ــا عــن التوا�ســل مع ابنتي ب�ســكل اأكرب. فاأعرتف  عو�سً
اأدفــع طفلتــي ال�ســتخدام  االأحيــان  بع�ــس  باأننــي يف 
اأجهزتهــا االإلكرتونيــة لكــي اأتفــرغ لبع�ــس الوقــت، 
ولي�ــس فقــط لكــي تتعلــم �ســيًئا جديــًدا اأو لت�ســتفيد مــن 

ا�ســتخدامها.
احلديثــة  التكنولوجيــا  اأن  اأي�ًســا  حقيقــي  هــو  كمــا 
باأ�ــرسها لي�ســت واحــدة. فاألعــاب الفيديــو نف�ســها تاأتــي يف 
عديد من النكهات، واالأ�سناف، وم�ستويات التعقيد؛ وهي 
حقيقــة قــد جتاهلهــا مقــال هافنغتــون بو�ســت. فعلــى �ســبيل 
املثــال، فــاإن لعبــة "لــرين مــاي األفابيــت" )تعلــم االأبجديــة( 
ال حتاكــي لعبــة "جرانــد ثيفــت اأومــو" )�ــرسقة ال�ســيارات 
بــريدز"  "اأجنــري  لعبــة  باإمــكان  اأنــه  كمــا  الكــربى(؛ 
)الطيــور الغا�سبــة( اأن تعلــم االأطفــال الفيزيــاء، يف حــني ال 

ت�ســتطيع لعبــة "فــروت نينجــا" )نينجــا الفاكهــة( ذلــك.

عـــــــاًما
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اأو نق�س الذكاء؛ ولكنه ينتج عن ال�سعف يف قدرة املخ 
على ترجمة ال�سور التي ي�ســتقبلها من خالل العينني 

اأو االأذنــني اإىل لغــة مفهومــة.
عندمــا  القــراءة  يف  االأ�سا�ســية  امل�ســكالت  حتــدث 
يكــون هنــاك �سعوبــة يف فهــم العالقــة بــني االأ�ســوات، 
واحلــروف، والكلمــات؛ اأي يف ربــط اأ�ســوات احلديــث 
باحلــروف، ومــن َثــمَّ دمــج احلــروف يف كلمــات. واأحياًنــا 
�س ُع�ــرس القــراءة ل�ســنوات وال يتــم التعــرف  مــا ال ُي�َســخَّ
عليــه حتــى الكــرب. فعادة ال ي�ســتطيع االآبــاء التعرف على 
اال�سطراب قبل دخول االأطفال املدر�ســة؛ حيث عادة ما 
يكون املدر�سون هم اأول من يالحظون ذلك اال�سطراب.
القــراءة  ع�ــرس  يعانــون  الذيــن  االأطفــال  ُيظِهــر 
القــراءة  �ــرسعة  انخفا�ــس  ت�ســمل:  عــدة،  ــا  اأعر�سً
وطالقتهــا، وال�سعوبــة يف متييز احلــروف والكلمات، 
والتع�ــرس يف االإمــالء، واأحياًنــا التاأخــر يف احلديــث. 
ومــن االأعرا�ــس االأ�سا�ســية االأخــرى عك�ــس احلــروف 
االأطفــال  هــوؤالء  يجــد  قــد  كمــا  العك�ســية؛  والكتابــة 
ا اأو يف �ــرسح  �سعوبــة يف التعبــري عــن اأنف�ســهم �ســفويًّ
اأفكارهــم اأثنــاء املحادثــة. وميكن لُع�ــرس القراءة اأي�ًسا 
اأن يوؤثــر يف مناطــق اأخــرى مــن حيــاة الطفــل؛ مثــل: 

الرتكيــز، ومهــارات الذاكــرة، والتنظيــم.
القــراءة  متع�ــرسي  م�ســاعدة  للمدر�ســني  وميكــن 
عليهــا مــن خــالل اأن�ســطة وتقنيــات تعليميــة خا�ســة؛ ففــي 
بيئــة اإيجابيــة وُم�َســجعة ميكــن للطفــل املتع�ــرس يف القــراءة 

ال�ســعور بالنجــاح والزهــو. فعلــى �ســبيل املثــال، اإذا كانــت 
ل اإعطاء  هناك ح�سة للقراءة ب�سوت عاٍل يف الف�سل، ُيَف�سَّ
الطفــل وقًتــا اأكــرث لقــراءة مــادة خمتــارة م�ســبًقا؛ حتــى 
يت�ســنى لــه التدريــب يف املنــزل قبــل القيــام بذلــك يف الف�سل.
كمــا ميكــن لو�ســائل التعليــم املعتمــدة علــى حوا�ــس 
ا�ســتخدام  للمدر�ســني  فيمكــن  امل�ســاعدة؛  متعــددة 
تقنيات تعتمد على ال�سمع، والروؤية، واللم�س من اأجل 
حت�ســني مهــارات القــراءة. فعلــى �ســبيل املثــال، ميكــن 
اال�ســتماع للق�س�ــس اأو الكتــب امل�ســجلة، اأو حت�س�ــس 

�ســكل احلــروف اأثنــاء قــراءة الكلمــات ب�ســوت عــاٍل.
قلــة  مــن  ويعانــون  ب�ســهولة  يت�ســتتون  والأنهــم 
الرتكيــز، يحتــاج الطــالب متع�ــرسو القــراءة مزيــًدا 
ــل منحهــم  ــك يف�س مــن الوقــت الإكمــال مهامهــم، ولذل
وقًتــا اأطــول لالمتحــان. وي�سطــر املدر�ســون الإعــادة 
التعليمات، والكلمات االأ�سا�سية، واملبادئ عدة مرات 
لهــوؤالء الطــالب حتديــًدا؛ للتاأكــد من فهمهم لها ب�ســكل 
�سحيح. كما ميكن لالآباء امل�ســاعدة بالقراءة الأبنائهم 
ب�ســوت مرتفــع، كمــا ميكنهــم انتقــاء كتــب ذات خــط 

اأكــرب وم�ســافات اأكــرب بــني االأ�ســطر.
خلل الكتابة

اكت�ســاب  كيفيــة  يف  توؤثــر  تعليميــة  اإعاقــة  هــو 
االأطفال للغة املكتوبة ومدى ا�ستخدامهم للغة للتعبري 

اأكــرث  عا�ــرست  بالتدري�ــس  جتربتــي  خــالل 
مــن مائتــي طالــب تــرتاوح اأعمارهــم مــن اخلام�ســة 
اإىل الثامنــة. وال اأ�ســتطيع القــول بــاأن جميــع طالبــي 
كانــوا مــن املتقدمــني درا�ســيًّا؛ بــل تعاملــت مــع طــالب 
يحتاجــون اإىل م�ســاعدة �ســخ�سية للقيــام بوظائفهــم يف 
الف�ســل ا�ســتكى اآباوؤهــم مــن عــدم قدرتهــم علــى القيــام 
بواجباتهــم املنزليــة مبفردهــم، اأو الذيــن يواجهــون 
�سعوبــة يف القــراءة اأو يف حــل امل�ســائل الريا�سيــة. 
وال يعنــي ذلــك اأن هــوؤالء االأطفــال اأقــل ذكاًء؛ اإال اأنهــم 
الَتَعلُّــم  عمليــة  مــن  ــب  ُت�سعِّ م�ســكالت  مــن  يعانــون 

بالن�ســبة لهــم فتعرقــل عليهــم اللحــاق بزمالئهــم.
تلــك امل�ســكالت، التــي تعتــرب مــن اال�سطرابــات 
اأو االإعاقــات التعليميــة، توؤثــر يف قــدرة العقــل علــى 
ا�ســتقبال املعلومــات، اأو معاجلتهــا، اأو حتليلهــا، اأو 
تخزينهــا. وال يعــرف الباحثــون بدقــة االأ�ســباب وراء 
تلــك اال�سطرابــات؛ اإال اأنهــا تبــدو مرتبطــة باالختالف 
يف تركيبات املخ اأو اختالل اجلهاز الع�سبي املركزي. 
وقــد تكــون تلــك االختالفــات جينيــة، اأي اأنــه ميكــن 
توارثهــا مثلهــا مثــل عديــد مــن ال�سفــات االأخــرى التــي 
تورث من االآباء واالأجداد؛ كما ميكن اأن تكون ب�سبب 

م�ســكالت حتــدث اأثنــاء الو�ســع اأو احلمــل.
وهنــاك بع�ــس العالمــات امل�ســرية اإىل ا�سطرابــات 
التعليم التي ميكن للمدر�سني واالآباء مالحظتها؛ مثل: 
ال�سعوبــة يف التحــدث، اأو القــراءة، اأو الكتابــة، اأو حــل 
امل�ســائل احل�ســابية، وكذلــك �سعوبــة اتبــاع التعليمــات 
وتذكــر مــا قيــل لهــم، باالإ�سافــة اإىل عــدم االنتبــاه يف 
اال�سطرابــات  مــن  متعــددة  اأنــواع  الف�ســل. وهنــاك 
التعليميــة، والتــي مــن �ســاأنها التاأثــري يف االأ�ســخا�س 
ب�ســور خمتلفــة. واال�سطرابــات االأكــرث �ســيوًعا هــي:

ُع�سر القراءة
بــني  �ســيوًعا  االأكــرث  التعليمــي  اال�سطــراب  هــو 
االأطفــال، والــذي يوؤثــر يف قدرتهــم علــى الَتَعلُّــم. وهــذا 
اال�سطــراب ال ينجــم عــن تخلف عقلي، اأو اإ�سابة املخ، 
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ــة لي�ســت نتيجــة ل�سعــف  عــن اأفكارهــم. وهــذه االإعاق
فكــري، كمــا ال تعتمــد علــى قــدرة الطفــل علــى القــراءة. 
اء  ففــي راأي الباحثــني قــد يحــدث خلــل الكتابــة جــرَّ
امل�ســكالت الكامنــة يف الرتميــز الهجائــي، وهــي عمليــة 
تفنيد الكلمات املكتوبة يف الذاكرة العاملة اأثناء حتليل 

احلــروف التــي ت�ســكل الكلمــة اأثنــاء تعلمهــا.
ــاًل يف  واخلــط ال�ســيئ ال يعنــي اأن الطفــل يعــاين خل
الكتابة؛ فاالأطفال املختلون كتابيًّا قد يعانون من ت�سنج 
يف اأ�سابعهم اأثناء كتابة املداخالت ال�سغرية، كما قد ال 
يكملــون الفرو�ــس الكتابيــة ب�سورة مقروءة، اأو بطول 
وحمتوى منا�ســبني، اأو يف نطاق زمني حمدد. وت�ســمل 
عالمــات اخللــل الكتابــي واأعرا�ســه االأخــرى: البــطء يف 
الكتابــة اأو النقــل، وعــدم التنا�ســق يف امل�ســافات بــني 
اأو احلــروف وبع�سهــا، واخللــط  الكلمــات وبع�سهــا 
بــني احلــروف، واالإم�ســاك املرتبــك بالقلــم، واالأخطــاء 
االإمالئيــة املتعــددة، وكذلــك تخطــي بع�ــس الكلمــات يف 

اجُلَمــل اأو عــدم كتابــة الكلمــات ب�ســكل كامــل.
فــال ميكــن اأن يكــون احلــل االأوحــد هــو تفــادي 
الكتابــة ُكليــًة عــن طريــق ا�ســتخدام الكمبيوتــر، مهمــا 
كانــت �ســدة اخللــل الكتابــي لــدى الطالــب. وقــد ي�ســمل 
احلركيــة؛  االإعاقــات  معاجلــة  الكتابــة  خلــل  عــالج 
ــى التحكــم يف حــركات الكتابــة. وميكــن  للم�ســاعدة عل
للطــالب التدريــب علــى كتابــة احلــروف واالأرقــام يف 
لــالأذرع؛  الكبــرية  احلــركات  با�ســتخدام  الهــواء 
لتح�ســني الذاكــرة احلركيــة لتلــك االأ�ســكال الهامــة.

علــى  االأطفــال  عوا  ُي�َســِجّ اأن  املدر�ســني  وعلــى 
االإم�ســاك ال�ســليم بالقلــم، وكذلــك الو�سعيــة اجل�ســدية 
ال�ســليمة، وو�سعيــة الــورق اأثنــاء الكتابــة. فمــن املهــم 
للغايــة غر�ــس تلــك االأمــور يف اأ�ــرسع وقــت ممكــن؛ الأنــه 
ي�سعــب علــى الطــالب تــرك العــادات ال�ســيئة فيمــا بعــد. 
وميكن للطالب الذين يعانون من خلل الكتابة التدريب 
مــن خــالل املهــام التــي تخلــو مــن ال�سغــط؛ مثــل كتابــة 
اخلطابــات اأو اليوميــات، اأو كتابــة قوائــم امل�ســرتيات.
جديــر بالذكــر اأن االأوراق ذات ال�ســطور املرتفعــة 
اأو خمتلفــة اللــون ت�ســاعد علــى ت�ســكيل احلــروف يف 
االأماكــن ال�سحيحــة. كمــا ميكــن اأن تدعــم امل�ســجالت 
عمليــة اأخــذ املالحظــات كعن�ــرس م�ســاعد لال�ســتعداد 
للفرو�س الكتابية. ولهوؤالء الذين يكتبون ببطء ميكن 
للمدر�ــس اأن يجعل الطالب ي�ســتكمل املهام يف خطوات 

ــا عــن اإمتامهــا مــرة واحدة. �سغــرية عو�سً
اخللل احل�سابي

مــن  النــوع  هــذا  يعانــون  الذيــن  االأ�ســخا�س 
اال�سطرابــات التعليميــة يواجهــون �سعوبــة يف فهــم 
احلقائــق  وَتَعلُّــم  معهــا،  التعامــل  وَتَعلُّــم  االأرقــام، 
الريا�سيــة. ويجــزم الباحثــون اأن اخللــل احل�ســابي 
ينتــج عــن اختــالف يف تطــور املــخ ووظيفتــه، واختالف 
هيــكل بع�ــس اأجــزاء املــخ؛ حيــث ترتبــط تلــك املناطق يف 

املــخ بالَتَعلُّــم والذاكــرة.
ــا؛ فقد وجــد الباحثون  ميكــن اأن يكــون اخللــل وراثيًّ
اأن الطفل امل�ساب باخللل احل�سابي غالًبا ما يعاين اأحد 
والديه اأو اأحد اإخوته من نف�س اخللل. وُتظهر االأبحاث 
اء اإ�سابة اأجزاء  اأي�ًسا اأن اخللل احل�ســابي قد ينتج جرَّ

معينــة مــن املــخ؛ االأمــر الــذي يت�ســبب فيمــا يطلــق عليــه 
الباحثون "اخللل احل�ســابي املكت�ســب«".

طفــل  مــن  احل�ســابي  اخللــل  اأعرا�ــس  تــرتاوح 
الآخــر، كمــا ميكــن اأن تظهــر يف �ســكل خمتلــف يف كل 
مرحلــة عمريــة. وميكــن اكت�ســاف اخللــل منــذ �ســن مــا 
قبــل املدر�ســة، عندمــا يتاأخــر الطفــل يف العــد، اأو عندمــا 
يواجه �سعوبة يف تذكر االأرقام ويتخطى بع�سها عند 
العد، باالإ�سافة اإىل �سعوبة حتديد اأي الرقمني اأكرب، 
وكلهــا عالمــات تــدق ناقو�ــس خطــر اخللــل احل�ســابي.

اخللــط  اخللــل  لهــذا  االأخــرى  االأعرا�ــس  ومــن 
بــني العالمــات احل�ســابية - الزائــد )+(، والناق�ــس 
)-(، والق�ســمة علــى )÷(، وال�ــرسب يف )x( - وفهــم 
وظائفهــا، وكذلــك �سعوبة فهم مبادئ القيمة املكانية، 
االإيجابيــة  والقيــم  االأعــداد،  وم�ســتقيمات  والكميــة، 
اإىل �سعوبــة فهــم  وال�ســالبة، والك�ســور، باالإ�سافــة 
الطــالب  يواجــه  كمــا  وحلهــا.  الكتابيــة  امل�ســائل 
امل�سابــون باخللــل احل�ســابي �سعوبــة يف فهــم املبــادئ 
املتعلقــة بالزمــن؛ مثل: االأيام، واالأ�ســابيع، واالأ�ســهر، 

واملوا�ســم، وكذلــك التعامــالت املاليــة.
باخللــل  امل�سابــون  االأطفــال  يتخلــف  وقــد 
احل�سابي مبكًرا يف املدر�سة، كما قد ي�سابون بالتوتر 
اأو الكراهيــة ال�ســديدة للريا�سيــات؛ لذلــك يجــب اتبــاع 
بع�ــس اال�ســرتاتيجيات العالجيــة مــن اأجــل حت�ســني 
مهــارات الطالــب احل�ســابية. فيمكــن للمدر�ســني اأو 
االآباء ا�ســتخدام الر�ســوم التو�سيحية ور�ســم ال�سور 

ــة. ــادئ الريا�سي ــة لتب�ســيط املب ــائل الكتابي للم�س
اأي�ًســا  ومــن �ســاأن االألعــاب املرتبطــة بالريا�سيــات 
اأكــرث  بالراحــة  وال�ســعور  املــرح  علــى  الطفــل  م�ســاعدة 
اإعطــاء االأطفــال  يف تعاملــه مــع الريا�سيــات. وال يجــب 

ا ريا�سية كثرية؛ حتى  امل�سابني باخللل احل�سابي فرو�سً
ال ي�ســعروا بال�سغط ويفقدوا الرتكيز اأثناء حل امل�ســائل.

ال يجــب اخللــط بــني االإعاقــات التعليميــة وغريهــا 
اأو ا�سطــراب نق�ــس  مــن االإعاقــات؛ مثــل: التوحــد، 
االنتباه مع فرط الن�ســاط، اأو اال�سطرابات ال�ســلوكية 
ــك اال�سطرابــات مــن  ــى الرغــم مــن اأن تل االأخــرى، عل
�ســاأنها اأي�ًســا اأن توؤثــر يف قــدرة الطفــل علــى الَتَعلُّــم 

ــة. ــة ب�ســورة طبيعي ــة التعليمي ومتابعــة العملي
واإحــدى اخلطــوات الهامــة هــي فهــم ال�سعوبــات 
ــم واالأخــذ يف االعتبــار  التــي يواجههــا االأطفــال يف الَتَعلُّ
كيفيــة تاأثريهــا يف قدرتهــم علــى التوا�ســل، ومهاراتهــم 
يف م�ســاعدة اأنف�ســهم، وا�ســتعدادهم لتقبــل االن�سبــاط، 
وتاأثــري ذلــك يف اللعــب، والقــدرة علــى اال�ســتقاللية. 
مــع  والعمــل  التقييــم  علــى  امل�ســاعدة  لالآبــاء  فيمكــن 
التقييــم  بذلــك  القيــام  علــى  واملدر�ســني  املحرتفــني 
وجــود  لتو�سيــح  الالزمــة  التعليميــة  واالختبــارات 

ا�سطــراب تعليمــي مــن عدمــه.
ا�ســرتاتيجيات  علــى  العثــور  لالآبــاء  ميكــن  كمــا 
خمتلفــة للعمــل مــع اأبنائهــم غــري تلــك املذكــورة �ســابًقا. 
واأخــذ  اأبنائهــم  مراقبــة  االآبــاء  علــى  يتحتــم  ولذلــك 
واملعاجلــني؛  املدر�ســني  مــع  مل�ســاركتها  املالحظــات 
للعثور على اأف�سل اال�ســرتاتيجيات والدعم الأطفالهم. 
يف  طفلــك  فر�ــس  حت�ســنت  �ــرسيًعا  حتركــت  فكلمــا 

قدراتــه. اأق�ســى  اإىل  الو�ســول 
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تعلمنــاها في المدرســـة

عشــرة أشياء 
غير صحيحــــة 

 ، يت�ســابه التعليــم االبتدائــي يف معظــم مناطــق العــامل؛ فهــو يتبــع منًطــا واحــًدا معروًفــا: االأبجديــة، والعــدُّ
واحل�ســاب، وبع�ــس املعلومــات العامــة حــول الطبيعــة، وج�ســم االإن�ســان، وبع�ــس مفاهيــم الكيميــاء والفيزيــاء 
االأ�سا�سية. وعلى الرغم من احتياجنا ملعرفة تلك املعلومات واملهارات التي نتعلمها يف املدر�سة، فوجهة نظري اأن 
ذلــك النظــام قــدمي للغايــة مبــا ال يتنا�ســب مع الع�رس احلايل. فمثاًل، يوجد عديــد من املعلومات امل�سللة التي نتلقاها 

دون التفكــري يف �سحتهــا اأو اأ�سلهــا.

لدينا خم�ض حوا�ض
اأخربونا يف املدر�سة اأن لالإن�سان خم�س حوا�س - اللم�س، وال�سم، والتذوق، والب�رس، وال�سمع - وبذلك 

فاأي حا�سة اأخرى تعد حا�سة �ساد�سة! واحلقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك.
فهناك عديد من االأ�سياء التي ن�سعر بها كب�رس وال تندرج حتت قائمة احلوا�س اخلم�سة ال�سالف ذكرها 
التي تعلمناها يف املدر�سة. فعلى �سبيل املثال، نحن ن�سعر �سواء كنَّا متزنني اأم ال، و�سعورنا بالدوار دليل 
على حدوث خلل يف تلك احلا�سة. كما ميكننا ال�سعور باجلوع اأو العط�س حتى لو مل تقرقر معدتنا اأو يجف 

حلقنا؛ وذلك الأن املخ يتعامل مع ال�سعور باجلوع والعط�س بطرق خمتلفة متاًما.
فيتمتع االإن�سان بحوا�س اأكرث بكثري مما يتوقع واأكرث مما تو�سل اإليه العلماء، حتى اإنهم ال ي�ستطيعون 

ح�رسها كلها؛ ولكننا بالتاأكيد لي�س لدينا خم�س حوا�س فقط.

الل�سان منق�سم اإىل مناطق للتذوق
هذا مفهوم قدمي ورا�سخ يف مرحلة التعليم االبتدائي: "يا اأطفال! هل تعلمون اأنه يوجد يف الل�سان مناطق للتذوق؟ 

نعم، هذا �سحيح! هناك مناطق خمتلفة يف الل�سان لتذوق ما هو مر، اأو حلو، اأو حام�س، اأو مالح!"
خطاأ! حاول و�سع اأي �سيء حلو املذاق على اأي جزء من اأجزاء 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 اأكرث ح�سا�سية جتاه بع�س 

النكهات من غريها، هذا هو كل االأمر.

اجلزر يقوي النظر
ح�سًنا، هذا ال ميكن اأن يكون غري حقيقي؛ األي�س كذلك؟ فجميعنا نعلم اأن فيتامني )اأ( �رسوري 
من اأجل روؤية جيدة. وبينما يعترب هذا �سحيًحا، ومبا اأنك حتتاج لفيتامني )اأ( للروؤية اجليدة، فال 
يوجد اأي دليل على اأن االإفراط يف تناول اجلزر �سيجعل روؤيتك خارقة. ومع ذلك، فهذا مل يكن ما 

ن�رسه اجلي�س االإجنليزي خالل احلرب العاملية الثانية.
فقد بداأ املقاتلون االإجنليز يف ا�ستخدام تقنية الرادار للك�سف عن الطائرات االأملانية خالل احلرب؛ 
ا يف اإ�سقاطها. من َثمَّ بداأت وزارة الغذاء الربيطانية بحملة ترويجية ترجع فيها ال�سبب وراء جناح القوات يف اإ�سقاط  فاأ�سبحوا ماهرين جدًّ
الطائرات هو تناولهم للجزر. وكان ُيعَتَقد حينها اأن ذلك جمرد حيلة لت�سليل االأملان؛ حتى ال يكت�سفوا ا�ستخدام اجلي�س االإجنليزي للرادارات.

ال�سبانخ مليئة باحلديد
اأن  قط  اأ�ستطع  مل  �سخ�سيًّا  اأنا  نفعل.  مل  اأم  اأحببناها  �سواء  املتعددة،  لفوائدها  ال�سبانخ  تقدير  على  ربينا 
اأ�ست�سيغها؛ ولكنني اأُجربت على تناولها مرات عديدة لفوائدها ال�سحية املفرت�سة، وكل هذا يرجع خلطاأ ح�سابي!
فريجع ال�سبب يف اعتقادنا حتى االآن اأن ال�سبانخ مليئة باحلديد اإىل خطاأ ارتكبه الكيميائي االأملاين 
اإريك فون ولف يف عام 1870. فقد ح�سب اأن كل 100 جم من ال�سبانخ حتتوي على 3.5 جمم من احلديد. 
ولكنه قام عن طريق اخلطاأ بتحريك الفا�سلة الع�رسية يف هذا الرقم خانة واحدة اإىل جهة اليمني، ومن 
هنا ظهرت اخلرافة؛ فتعترب 35 جمم كمية كبرية فيما يتعلق مبحتوى احلديد! ومن َثمَّ ظهرت ال�سخ�سية 

الكرتونية بوباي يف عام 1929؛ لرت�سخ هذا املفهوم يف املجتمع اإىل االأبد.

بقلم: اأحمد غنيم
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ن�ستخدم 10٪ فقط من عقولنا
ا من اأخماخنا؟ فتخيل ماذا �سيحدث اإذا ا�ستخدم اأي  "يا اأطفال! هل تعلمون اأننا ن�ستخدم جزًءا �سئياًل جدًّ
اإن�سان جميع قوى خمه؛ األي�س ذلك مده�ًسا؟" تداول النا�س تلك اخلرافة لفرتة من الزمن، ثم انت�رست اأكرث عن 
عي ن�رس احلقائق، وعن طريق بع�س االأفالم مثل فيلمي "لو�سي"  طريق بع�س املواقع على �سبكة االإنرتنت التي تدَّ

و"بال حدود". اإًذا، ما مدى م�سداقية هذه املعلومة وما مدى عدم �سحتها؟
ح�سًنا، �سحيح اأننا ال ن�ستخدم خمنا بالكامل يف نف�س الوقت؛ فبع�س اأجزاء املخ تعمل بن�ساط اأكرث يف بع�س 
االأوقات يف حني ال تعمل االأجزاء االأخرى بنف�س الن�ساط. اإال اأن احلقيقة هي اأننا ن�ستخدم اأكرث بكثري من 10%؛ 
فيكون معظم املخ ن�سيًطا طوال الوقت، ولكن لي�س كل اأجزائه. ومع ذلك، فال ميكن اال�ستغناء عن اأي جزء من 
اء ال�سكتة الدماغية - قد يوؤدي ذلك اإىل اإعاقة  اأجزاء املخ؛ فمجرد فقدان جزء �سغري من املخ - مثلما يحدث جرَّ
خطرية. عالوة على ذلك، ال يوجد اأي جزء من اأجزاء املخ "ال ي�ستخدم اأبًدا " كما تزعم اخلرافات؛ ولذلك ال ميكن 

"تفعيل" اأجزاء مفقودة من املخ للتمتع بقوى خارقة.
 

ا ينبغي �سرب ثمانية اأكواب من املياه يوميًّ
هذا ما اأخربونا به يف املدر�سة كما لو اأنها معلومة �سحيحة علميًّا: "ينبغي اأن ت�رسب لرتين من املاء يوميًّا واإال ف�ست�سبح يف ماأزق!" 
ح�سًنا، فاالأمر ال ي�سري على هذا املنوال؛ فينبغي اأن ت�رسب عندما ت�سعر بالعط�س فقط. فاإذا مل ت�سعر بالعط�س، فال ت�رسب املياه؛ الأن ما 

�سيحدث هو اأنك �ستخرجها يف �سورة بول يف نهاية املطاف.
اإًذا كيف ظهرت تلك اخلرافة؟ ح�سًنا، فقد بداأ كل هذا الزخم من درا�سة ن�رسها جمل�س الغذاء والتغذية االأمريكي يف عام 1945، 
والتي ن�ست على احتياجنا حلوايل لرتين ون�سف يوميًّا. ولكن، ما مل ين�رسه مروجو اخلرافة هو اأن الدرا�سة ن�ست على اأن معظم 
املياه توجد يف االأ�سل يف الطعام الذي نتناوله. عالوة على ذلك، ت�ستفيد �رسكات تعبئة املياه من هذه اخلرافة؛ الأنها ت�ساعدها على زيادة 
مبيعاتها. ما عجز اجلميع عن ذكره هو اأن كمية املياه التي يجب تناولها غري حمددة؛ فاالأمر يتوقف على مدى �سعورك بالعط�س فقط!

كري�ستوفر كولومب�ض هو من اكت�سف اأن االأر�ض كروية
هذا  ون�سب  اجلديد،  العامل  فاكت�سف  اإ�سبانيا؛  من  غرًبا  اأبحر  م�ستك�سًفا  كولومب�س  كري�ستوفر  كان 

االكت�ساف اإليه �سحيًحا؛ اإال اأنه ين�سب اإليه خطاأً اكت�ساف كروية االأر�س.
وقد اعتقد النا�س يف كروية االأر�س ملئات ال�سنني. فقد اقرتح اأر�سطو ذلك، ثم قام اإيراتو�ستين�س بقيا�س 
ال�سنني من  الهند قبل مئات  االإبحار غرًبا الكت�ساف  الرومان اقرتحوا  اإن  االأر�سية؛ حتى  الكرة  حميط 
اكت�ساف كولومب�س ذلك. وعندما اقرتح كولومب�س ذلك االأمر، اأرجع ال�سبب اإىل اأن االإبحار �رسًقا مهمة 
�سعبة؛ حيث ينبغي املرور من اإفريقيا للو�سول اإىل هناك. وقد ُرِف�س اقرتاحه يف بادئ االأمر، ولكن مل يكن 
ال�سبب هو اعتقاد النا�س اأن االأر�س م�سطحة. فقد كانوا يعلمون اأن االأر�س كروية، ولكن احل�سابات التي 
ا لعبورها. ا غرًبا؛ فظنوا اأنها م�سافة كبرية جدًّ قام بها النا�س حينذاك توقعت ا�سطراره لالإبحار بعيًدا جدًّ

التفاحة �سقطت على راأ�ض نيوتن
الن�سخة ال�سهرية من تلك الق�سة هي: "كان نيوتن يجل�س حتت �سجرة تفاح عندما �سقطت واحدة على راأ�سه؛ من َثمَّ جاءته حلظة الوحي 
التي اكت�سف فيها وجود اجلاذبية، والتي و�سع ب�سببها نظرياته". واحلقيقة لي�ست بعيدة كثرًيا عن تلك الرواية، وهو االأمر الذي يجعلها 
�سحيحة اإىل حدٍّ ما! فقد �رسد نيوتن نف�سه ق�سة جلو�سه حتت �سجرة تفاح عندما اأتته فكرة نظرية اجلاذبية. ولكن التفاحة مل ت�سقط على 
راأ�سه؛ فيمكن اأنه قد راأى تفاحة ت�سقط من ال�سجرة لي�س اأكرث. كما اأنه ا�ستغرق �سنوات عديدة الإر�ساء نظرية اجلاذبية قبل ن�رسها؛ فهي مل 

تكن حلظة وحي فورية كما تزعم الق�س�س.
فان جوخ قطع اأذنه 

اأهتم بالفن وتاريخه. وبينما دارت ح�س�س  اأتذكره من ح�س�س الر�سم؛ فاأنا ل�ست فناًنا، ولكنني  هذا هو تقريًبا ال�سيء الوحيد الذي 
الر�سم عادًة حول جودة ر�سوم الطالب - االأمر الذي �ساحبه �سعوري باالإحراج عند ت�سلمي عالماتي ال�سيئة - مل ندر�س تاريخ الفن. ومع 

ذلك، فكثري من املعلمني كانوا مييلون ل�رسد ق�سة فان جوخ.
والق�سة كالتايل: "كان فان جوخ فناًنا متميًزا، ولكنه كان جمنوًنا بع�س ال�سيء. وقد ا�ستبك يوًما ما مع �سديق له ُيدعى جوجان؛ حيث 

كان يحمل �سفرة قطع بها اأذنه ليقدمها كهدية ملحبوبته يف وقت الحق تلك الليلة." يا له من جمنون! اأكان كذلك حًقا؟
اقرتحت موؤخًرا اأبحاث موؤرخني اأملانيني عدم �سحة تلك الق�سة؛ فيبدو اأن فان جوخ مل يقم بقطع اأذنه، بل فعل ذلك �سديقه جوجان عن 

طريق اخلطاأ، وقد كان جوجان مبارًزا ماهًرا. ومن املحتمل اأن يكون فان جوخ قد اختلق الق�سة باأكملها حلماية �سديقه.

"News" اأ�سل كلمة اأخبار باالإجنليزية
اأخبار  كلمة  اأ�سل  تعلم  "هل  بها:  اأخربوك  قد  معلميك  اأن  املرجح  من  اأخرى  ق�سة 
)news(؟ ح�سًنا، هي دمج الأول حروف من الكلمات التالية: �َسَمال )North(، وجنوب 
بقاع  كل  من  تاأتي  االأخبار  الأن  وذلك   ،)West( وغرب   ،)East( و�رسق   ،)South(
االأر�س!" فاإذا قمت ببحث ب�سيط على �سبكة االإنرتنت عن "اأ�سل كلمة اأخبار" ف�ستظهر 
لك النتيجة التالية: "اإجنليزي متو�سط متاأخر: جمع كلمة "نيو" )new(، وهي ترجمة 
الالتينية من   )nova( "نوفا" كلمة  اأو  القدمية،  الفرن�سية   )noveles( "نوفال" كلمة 

الع�سور الو�سطى، وتعني االأ�سياء اجلديدة." وهذه هي الق�سة مبنتهى الب�ساطة.
يف هذه االأيام وهذا الع�رس، اأي خرب، اأو رابط، اأو �سورة نراها يجب اأن نتق�سى عن 
اأ�سلها؛ الأن كثرًيا من املعلومات مغلوطة، واملثل ي�رسي على ما تعلمناه يف املدر�سة اأي�ًسا.

املراجع
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ُيَعد التعليم اأهم العنا�رس يف عملية تقدم اأي دولة؛ 
الأنه م�سئول عن تربية �سعوب مثقفة ملمة باملعرفة، 
اأو اأجيال غافلة رغم تخرجها يف املدار�س واجلامعات 
ولكنها جاهلة يف حقيقة االأمر. واملوؤ�س�سات التعليمية 
دولة  اأية  انهيار  عن  االأول  امل�سئول  هي  الفا�سدة 
تقرير  ح�سب   - املثال  �سبيل  على  فم�رس  العامل؛  يف 
والذي   ،2014-2013 لعام  العاملي  التناف�سية 
املركز  حتتل   - العاملي  االقت�سادي  املنتدى  اأ�سدره 

االأخري فيما يتعلق بجودة التعليم االأ�سا�سي.
فينبغي اأن تكون اإعادة هيكلة املنظومة التعليمية 
وم�رس  نامية؛  دولة  اأية  اأولويات  قائمة  راأ�س  على 
لي�ست با�ستثناء عن ذلك. وبينما توجد عدة عنا�رس 
اأخرى ينبغي اأخذها يف االعتبار، فاإن العوامل الثالثة 
على  احل�سول  ل�سمان  الرئي�سي  املفتاح  هي  التالية 
الوقت:  نف�س  يف  وم�ستدام  ممتاز  تعليمي  م�ستوى 
بالتدري�س؛  للعمل  املنا�سبني  االأ�سخا�س  اختيار 
معلمني  لي�سبحوا  املدر�سني  مهارات  وتطوير 
على  قادر  التعليمي  النظام  اأن  من  والتاأكد  الني؛  فعَّ

تقدمي اأف�سل م�ستوى تعليمي ممكن للطالب.
اأحد االأ�سباب الرئي�سية وراء م�سكالت التعليم يف 
م�رس هو البيئة غري ال�سحية التي يعمل فيها املعلم. 

املثال،  �سبيل  على  احلكومية،  املدار�س  معظم  ففي 
حوايل  ف�سل  كل  في�سم  بالطالب؛  الف�سول  تكتظ 
�ستني طالًبا اإن مل يكن اأكرث، ويت�سابه احلال يف بع�س 
فدخل  لذلك،  باالإ�سافة  اأي�ًسا.  اخلا�سة  املدار�س 
ُنه من  ِكّ املعلم ال يتنا�سب مع متطلبات احلياة؛ فال مُيَ
اأدى  مما  منا�سب،  معي�سي  م�ستوى  على  احل�سول 

بدوره لتف�سي ظاهرة الدرو�س اخل�سو�سية.
على  املعلمني  تدريب  ينبغي  ذلك،  على  عالوة 
يت�سنى  حتى  جيًدا؛  تدريًبا  التدري�س  تقنيات  اأحدث 
الطالب  مع  املتاعب  من  نوع  اأي  مواجهة  لهم 
اختبارات  ت�سع  اأن  الوزارة  وعلى  معها.  والتعامل 
اأي  مبقدور  لي�س  الأنه  املعلمني؛  لتقييم  �سارمة 
على  معهم  والتعامل  للطالب  التدري�س  �سخ�س 
اختالف اأعمارهم. ففي املا�سي، كانت الوزارة تتبع 
املعلمني وتدريبهم، مثل معهد  الإعداد  �سيا�سة معينة 
املعلمني؛ اإال اأن املادة العلمية ال�سعيفة والتدريب غري 
الكايف خالل فرتة الدرا�سة حتى بعد التخرج قد اأديا 

اإىل عدم ظهور نتائج مثمرة.
جميع  مثل  ومثلها  الرتبية،  كلية  ظهرت  َثمَّ  من 
الكليات يف م�رس، فاإن الدرا�سة بها تعتمد على احلفظ 
بالركود،  املناهج  فتت�سم  االأول.  املقام  يف  والتلقني 

ومن ثم، فاإن املعلمني املدربني جيًدا �سي�ساعدون على 
عملية تطوير معايري التعليم يف م�رس.

�س من  ُتدرَّ وتغيري طريقة التدري�س واملواد التي 
اأجل تطوير  اتخاذها من  ينبغي  التي  اأهم اخلطوات 
املدار�س  يف  �س  ُتدرَّ التي  فاملواد  التعليمي.  النظام 
اأن تتوافق مع قدرات الطالب العقلية؛ مبعنى  يجب 
كل  يف  ُتَدَر�س  التي  املعلومات  تكون  اأن  ينبغي  اآخر، 
العقلية  الطالب  قدرات  مع  متوافقة  تعليمية  مرحلة 

وفًقا لفئاتهم العمرية.
ت�ساعد  اأن  ينبغي  �س  ُتدرَّ التي  املواد  اأن  كما 
فال  ثم  ومن  بعد،  فيما  العملية  حياتهم  يف  الطالب 
يف  النجاح  اأجل  من  فقط  باحلفظ  يقوموا  اأن  يجب 
التفكري  على  الطالب  �سي�ساعد  فهذا  االختبارات. 
يف  يواجهونها  م�سكالت  اأية  وحل  �سحيح  ب�سكل 
با�سرتجاع  �سيقومون  كما  وخالفه،  االمتحانات 
قدراتهم  مع  تتوافق  الأنها  ب�سهولة؛  املعلومات 

العقلية.
خمتربات  توافر  وعدم  التكنولوجيا  وغياب 
العيوب  �سمن  من  املدار�س  داخل  ومكتبات  منا�سبة 
العديدة املوجودة يف املدار�س امل�رسية؛ فلالأ�سف اإن 
كثرًيا من املدار�س ال يوجد بها اأي نوع من االأجهزة 
التكنولوجية. كما ال حتتوي املكتبات املدر�سية على 
املالئمة  املعدات  اإىل  املختربات  وتفتقر  مفيدة،  كتب 
ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  الكيميائية  املواد  حتى 
وتخيله.  الف�سل  يف  يتعلمونه  ما  فهم  على  الطالب 
املنا�سب  احلكومي  التمويل  غياب  اإىل  هذا  ويرجع 

لكثري من املدار�س يف عديد من املناطق يف م�رس.
قرارات  اتخاذ  امل�رسية  احلكومة  على  فيتحتم 
وقت  اأ�رسع  يف  امل�سكالت  هذه  على  للق�ساء  �سارمة 
ممكن؛ الأن اأطفال اليوم هم االأمل يف م�ستقبل اأف�سل. 
الراهنة  التعليمية  التعامل مع االأزمة  واال�ستهتار يف 
�سينحدر مب�ستوى م�رس العلمي اأكرث فاأكرث؛ فينبغي 
اأكرث  ي�سبحوا  حتى  اأف�سل  ب�سكل  املعلمني  تدريب 
ي�سبحوا  حتى  الطالب  يحفزون  ثم  ومن  كفاءة؛ 
�سينعك�س  الذي  جمتمعهم،  فيفيدوا  اإنتاجية  اأكرث 
اال�ستقرار  فيحقق  امل�رسي  االقت�ساد  على  بدوره 

واالزدهار.

املراجع
www.ukessays.com/
www.civicpole.net/
www.telegraph.co.uk
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بني  البطالة  معدالت  ارتفاع  من  الرغم  على 
الثانوي  بعد  ما  التعليم  يزال  فال  اخلريجني، 
اأولوية كبرية بني  مرغوًبا فيه ب�سدة يف م�رس وذا 
الكليات  جميع  حتدد  عام،  كل  ويف  االأ�رس.  معظم 
واملعاهد اأعداًدا معينة لقبول الطلبة اجلدد؛ في�سبح 
للطلبة؛  كابو�ًسا  العامة  الثانوية  امتحانات  وقت 
االأماكن  من  حمدود  عدد  على  يتناف�سون  حيث 

املتاحة باجلامعات احلكومية.
نحو  امل�رسيون  وال�سباب  االأطفال  ويق�سي 
اأن  اإال  الر�سمي؛  التعليم  نظام  عاًما يف  اأربعة ع�رس 
وجود مر�سد اأكادميي ال يعد اأمًرا �سائًعا يف املدار�س 
امل�رسية، ودور هوؤالء املر�سدين يتمثل يف الن�سح، 
واالإر�ساد، ودعم الطالب لتحقيق اأحالمهم. ولذلك، 
اأحالمهم  عن  العامة  الثانوية  طالب  ُي�ساأل  فحني 
اإجاباتهم  تكون  ما  غالًبا  امل�ستقبلية،  وخططهم 
على  يعتمد  االأمر  "هذا  مثل  وتقليدية؛  مبهمة 
بكلية  األتحق  اأن  يف  "اآمل  اأو  النهائي"  جمموعي 

جيدة".
يوؤدي ذلك اإىل حالة جند فيها كثرًيا من ال�سباب 
امل�رسيني يدر�سون مواد لي�ست من اهتماماتهم وال 
ب�سبب  ذلك  يفعلون  ولكنهم  قدراتهم،  مع  تتنا�سب 
املجموع - وذلك ينطبق على االأقل على من يلتزمون 
عن  يتخلون  فبب�ساطة   - احلكومي  التعليم  بنظام 

اأحالمهم.
قد يكون ذلك اأي�رس ما ي�ستطيع ال�سباب فعله؛ 
اأن ي�سعوا اأحالمهم جانًبا فقط لعدم وجود فر�سة. 
ويف حني اإنه ال يوجد �سيء معيب يف ذلك، يجب اأن 
على  �سعداء  اأفراًدا  �سيجعلنا  هنا: هل هذا  نت�ساءل 
اأو  باملدر�سة،  طالًبا  كنت  ف�سواء  الطويل؟  املدى 
باجلامعة، اأو متخرًجا، فال تتخلَّ اأبًدا عن اأحالمك؛ 
وا�سَع دائًما لتحقيقها عاجاًل اأو اآجاًل. ففي الواقع 

اأنك لن ت�سبح اأبًدا اأكرب من اأن حتقق حلمك. 
لذلك، تقوم عديد من املوؤ�س�سات يف جميع اأنحاء 
العامل مببادرات منتظمة مل�ساعدة االأفراد على اإكمال 
�سورة  يف  �سواء  اأحالمهم،  وحتقيق  درا�ساتهم 
املواقع  من  عديد  لذا ظهرت  فعلي.  دعم  اأو  اإر�ساد 
اإىل  الو�سول  على  الطلبة  ت�ساعد  التي  االإلكرتونية 

الدعم مبختلف �سوره مثل املنح الدرا�سية.
النظر  بغ�س  للجميع  متاحة  الدرا�سية  واملنح 
اأو  اهتماماتهم،  اأو  االجتماعية،  خلفياتهم  عن 
ال�سيا�سة. فاملنح  اأو  الدينية  اآرائهم  اأو  جن�سياتهم، 
عليها  احل�سول  ولكن  موجودة،  دائًما  الدرا�سية 
يتطلب بع�س اجلهد من جانبك؛ لذا عليك موا�سلة 
البحث عنها. وبع�س االأمثلة ملواقع البحث عن املنح 

الدرا�سية هي:
- CollegeNET.com;
- CollegeScholarships.com;
- Foras4all.com;
- Fundsforngos.org;
- IIE.org;
- InternationalScholarships.com;
- Scholarshiper.com;
- Scholarship-Positions.com;
- Scholarships.com; and
- StudyAbroad.com.
كما تقوم مكتبة االإ�سكندرية - بو�سفها مركًزا 
من  بعديد   - ون�رسها  املعرفة  اإنتاج  يف  للتميز 
املبادرات  تلك  واإحدى  التعليم،  جمال  يف  املبادرات 
هي الدليل االإلكرتوين "فر�س متويل التعليم العايل 
 .2011 عام  يف  اأُطلق  والذي  العربية"،  املنطقة  يف 

ويوفر الدليل معلومات عن الفر�س املتاحة من املنح 
الدرا�سية، وغريها، والتي ُتقدم اإىل الطالب العرب 

وموؤ�س�سات التعليم العايل.
االإلكرتوين  املوقع  يت�سمن  ذلك،  على  عالوة 
التقدمي  بخطوات  الطالب  تعريف  اأجل  من  دلياًل 
االأكادميية  وامل�سطلحات  اجلامعات،  ومتطلبات 
�سائعة اال�ستخدام. كما يقدم الدليل ن�سائح عملية 
اإعداد  وكيفية  التقدمي  ا�ستمارات  ملء  طرق  عن 
باجلامعات،  لاللتحاق  املطلوبة  الداعمة  الوثائق 
التو�سية. وكلٌّ من  الذاتية وخطابات  ال�سرية  مثل 
الدليل االإلكرتوين للمنح ودليل الطالب متاح جماًنا 
 .bibalex.org/he_funding من خالل هذا الرابط
بتنفيذها  املكتبة  تقوم  اأخرى  مبادرة  وهناك 
التي  م�ستقبَلَك"،  ْد  "َحدِّ موؤمترات  �سل�سلة  وهي 
لكي  ا  �سنويًّ املوؤمتر  وُيعقد   .2006 عام  منذ  بداأت 
"ُكن ما تريد بغ�س النظر عن الكلية  يبعث بر�سالة 
التي تلتحق بها". ويو�سح املوؤمتر لطالب الثانوية 
اجلامعية  املرحلة  اإىل  �سينتقلون  الذين  العامة 
والنظام  املدر�سي  الدرا�سة  نظام  بني  االختالفات 
التي  الكلية  اختيار  اإىل  ير�سدهم  كما  اجلامعي؛ 
تتنا�سب مع ميولهم بت�سليط ال�سوء على املجاالت 
وملزيد  املتاحة.  املختلفة  العمل  وفر�س  الدرا�سية 
قوموا  اإقامته  ومواعيد  املوؤمتر  عن  املعلومات  من 
bibalex.org/ التايل:  الرابط  على  املوقع  بزيارة 

.yesbu
ق�سة جناح

قد يظن كثريون اأن اإيجاد 
اإن  بل  م�ستبعد؛  اأمر  فر�سة 
ق�س�س  من  ع�رسات  هناك 
م�رسيني  ل�سباب  النجاح 
اأحالمهم.  حتقيق  ا�ستطاعوا 
لهوؤالء  مثال  الزيني  وعلياء 
بالتقدم  قامت  حيث  الطلبة؛ 
للمنح  الغد  قادة  "برنامج  اإىل 

الدرا�سية"، وهي اإحدى مبادرات ال�رساكة ال�رسق 

االأمريكية  املوؤ�س�سة  باإدارتها  تقوم  التي  اأو�سطية 
والتدريب  التعليم  خلدمات  اأو�سطية  ال�رسق 
املعروفة با�سم "اأمدي�ست"، وقد ح�سلت على منحة 
درا�سية جامعية مدتها اأربع �سنوات يف عام 2008.

العلوم  علياء  در�ست  املنحة،  تلك  خالل  ومن 
االأمريكية ببريوت، ومتكنت  ال�سيا�سية يف اجلامعة 
للتدريب  فر�سة  على  احل�سول  من   2010 عام  يف 
االإمكانيات  اإىل الطالب ذوي  م  ُتقدَّ بكلية ديكن�سون 
ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  قادة.  لي�سبحوا  توؤهلهم  التي 
�ساركت علياء يف م�سابقة كتابة املقال التي نظمتها 
اجلامعة االأمريكية ببريوت يف عام 2011، وربحت 
يف  طالبة  عربية..  "م�رسية..  مقالها  عن  جائزة 

اجلامعة االأمريكية ببريوت".
وبعد التخرج، قدمت علياء عديًدا من اخلطب يف 
منا�سبات خمتلفة، حتدثت فيها عن جتربتها بهدف 
اخلا�سة  املدونة  وعلى  ال�سباب.  من  غريها  اإلهام 
بها، قدمت نف�سها كاتبًة: "اأنا علياء الزيني؛ امراأة 
من  قدر  اأق�سى  ولتحقيق  للتميز،  ت�سعى  �سابة 

االإمكانات التي تنا�سل من اأجل اكت�سافها".
ففي جمتمع مثل جمتمعنا، يجب اإتاحة مزيد من 
اأحالمهم،  حتقيق  يف  يرغبون  الذين  لل�سباب  الدعم 
ولي�سوا على ا�ستعداد لقبول االختيار االأكرث اأمًنا. 
فينبغي للمجتمع وموؤ�س�ساته تقدمي ما هو اأكرث من 
اأحالمهم  اإىل  الو�سول  على  ال�سباب  لت�سجيع  ذلك 
والندم.  ال�سائعة  بالفر�س  مليء  م�ستقبل  وجتنب 
وتعزيز  حياتنا،  يف  التحكم  كيفية  على  والتعرف 
اأهدافنا، وحتقيق اأحالمنا، يتطلب منَّا وقًتا؛ ولكن 
لدينا  كان  اإذا  وقت  لدينا  زال  ما  اأنه  احلظ  حل�سن 

الرغبة يف ا�ستغالله.
املراجع     
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ومستقبل اإلصالح
بقلم: ماي�سة عزب

عندما ننظر حولنا اليوم هنا يف م�رس، ي�سعر 
خمتلف  يف  امل�سكالت  كرثة  من  باالرتباك  املرء 
مكبلني  اأنف�سنا  جند  والتي  احلياتية،  اجلبهات 
طريق  نبداأ  وكيف  اأين  من  نعرف  فال  بها؛ 
اأنف�سنا  التي جند  املربكة  االإ�سالح. وهذه احلالة 
فيها هي نتاج عقود من اتخاذ القرارات اخلاطئة، 
والتي تنجم عن ِق�رَس الروؤية الذي تدفعه يف كثري 
من االأحيان معتقدات واآراء اأحادية التفكري وغري 

مدرو�سة، حتى اإن كانت ح�سنة النية.
اإىل  االقت�ساد  من  عديدة،  مناطق  وهناك 
عميق،  ت�ساركي  تفكري  اإىل  ب�سدة  حتتاج  ال�سحة، 
اإال  ال�ساقة؛  املكثف واملجهودات  البحث  وكثري من 
والذي  وحمورية،  اأهمية  االأكرث  العوامل  اأحد  اأن 

يقع يف لب كل �سيء، هو التعليم.
على الرغم من وجود جوانب عدة يف هذا املجال 
االأكرث  يل  يبدو  اأحدها  فاإن  االهتمام،  اإىل  حتتاج 
اإحلاًحا يف الوقت احلايل؛ اأال وهو التعليم املهني. فاإذا 
االأ�سا�سية،  م�رس  م�سكلة  حل  يف  اأمل  اأي  لدينا  كان 
تلك  حلل  نحتاج  فاإننا  ال�سباب،  ماليني  بطالة  وهي 
التي  امل�سكلة  وهي  ممكن،  وقت  باأ�رسع  امل�سكلة 
تتمحور يف املقام االأول حول نظرة جمتمعية م�سوهة.
املميزات  اأهم  من  العاملة  القوة  اأن  والواقع 
التناف�سية مل�رس. فح�سب الوكالة املركزية للتعبئة 
العاملة  القوة  و�سلت  واالإح�ساءات،  العامة 
التقديرية اإىل حوايل 27 مليون �سخ�س مبتو�سط 
ا )2012(؛ االأمر  400.000 خريج جامعي �سنويًّ
يف  االأكرب  العاملة  القوة  م�رس  من  يجعل  الذي 
من  وواحًدا  االأو�سط،  وال�رسق  العربي  العامل 

اأكرب جتمعات خريجي اجلامعة عامليًّا.
مع ذلك، فقد اأ�سبح جليًّا اأن كفاءة اخلريجني 
املطلوب.  للم�ستوى  ترقى  ال  مب�رس  اجلامعيني 
الطلبة  عدد  يف  الفائقة  للزيادة  ذلك  ويرجع 
يوؤدي  مما  اجلامعات،  قدرة  عن  اجلامعيني 
م�رس  وتواجه  التعليم.  جودة  يف  حاد  النخفا�س 
الفنية  اخلربة  يف  ا  م�ستمرًّ نق�ًسا  الوقت  نف�س  يف 

اإىل  يرجع  والذي  لغري خريجي اجلامعة،  املتاحة 
الدونية  والنظرة  املنخف�س  االجتماعي  امل�ستوى 
التعاون  )منظمة  الفنية  بالوظائف  املت�سلني 

والنمو االقت�سادي والبنك الدويل، 2010(.
الدولة  ل�سيا�سة  نتيجة  هي  احلالية  وامل�سكلة 
فقد  بامل�ساواة.  يتعلق  فيما   1952 ثورة  اأعقاب  يف 
املواطنني؛  جلميع  جمانيًّا  اجلامعي  التعليم  اأتيح 
االأمر الذي اأدى يف نهاية املطاف اإىل فائ�س هائل من 
خريجي اجلامعة. وقد تعهدت الدولة يف بادئ االأمر 
بتعيني جميع اخلريجني يف االإطار احلكومي، اإال اأنه 
اأ�سبح من امل�ستحيل ا�ستيعاب  بعد مرور عقود قد 
ا،  �سنويًّ اجلامعيني  اخلريجني  اآالف  من  مزيد 
ذكرها  ال�سابق  ال�سيا�سة  عن  نتج  اأنه  وخا�سًة 

فائ�س غزير من الوظائف الزائدة عن احلاجة.
فاأ�سبح التعليم اجلامعي على مر العقود منذ 
الثورة هدًفا للجميع؛ حيث يعترب كل ما هو دون 
من  مزيد  فهناك  ثم  ومن  الف�سل.  من  نوًعا  ذلك 
على  العثور  يف  يف�سلون  الذين  اجلامعة  خريجي 
وظائف تنا�سب درا�ستهم وتدريبهم؛ فينتهي بهم 
املطاف يف اأعمال لي�سوا بكفء لها، اأو برف�س ذلك 

والعزوف عن العمل كليًّا.
اخلربة  متييز  يجب  العامة،  النظرة  ولتغيري 
التعليم  مع  باملقارنة  االأوجه  بع�س  يف  الفنية 
التعليم  يقدم  اجلامعي؛ فمثاًل، ومنذ عام 1976، 
متاحة  غري  جديدة  فنية  معرفة  اليابان  يف  املهني 
يف اجلامعات؛ االأمر الذي غري من الثقافة اليابانية 
مراكز  على  اأمل يف احل�سول  هناك  اأ�سبح  بحيث 
خالل  من  اأف�سل  تقنية  ومهارات  اأعلى  اإدارية 

ا عن التعليم اجلامعي. التعليم املهني عو�سً
املدار�س  منحت  التي  القوانني  �ُسنَّت  كما 
من  عالية  م�ستويات  اإىل  ترتقي  التي  التدريبية 
كانت  وقد  االعتماد.  من  اأعلى  م�ستوى  اجلودة 

التدريبية  املدار�س  عدد  زاد  اأن  ذلك  نتيجة 
اإىل   1976 يف  مدر�سة   893 من  املتخ�س�سة 

2520 مدر�سة يف 1980.
وباملثل يف الربازيل يف عام 1996، �ُسن قانون 
التعليم  و�سيا�سات  معايري  قانون  با�سم  عرف 
القومي، والذي اأن�ساأ مدار�س تعليم مهني يف اإطار 
معاهد التعليم العايل. وقد اأدى �سم املدار�س الفنية 
ملعاهد التعليم العايل اإىل تغري كبري يف الروؤية؛ حيث 
عام  يف  مدر�سة   178 من  الفنية  املدار�س  عدد  زاد 

2000 اإىل 612 مدر�سة يف عام 2002.
الفقر،  لتقلي�س  حيوي  اأمٌر  املهارات  اإن 
واالنتعا�س االقت�سادي، والنمو امل�ستدام؛ ولذلك 
فاإن االهتمام ال�سيا�سي بالتعليم والتدريب الفني 
واملهني يف تزايد عامليًّا. فتعمق منظمة اليون�سكو 
من دعمها للتعليم والتدريب الفني واملهني ب�سفته 
ولي�س  والتدريب،  التعليم  الإ�سالح  الزاوية  حجر 

احللقة االأ�سعف يف النظم التعليمية.
والتدريب  للتعليم  ا�سرتاتيجيتها  خالل  ومن 
الدور  اليون�سكو  منظمة  ُتقر  واملهني،  الفني 
النمو،  يف  يلعبه  الذي  واملحوري  االأ�سا�سي 
البطالة  م�سكالت  معاجلة  يف  اأهميته  وباالأخ�س 
والتنمية  والدخل،  امل�ساواة  وتفاوت  ال�سبابية، 
االقت�سادية املجتمعية، وب�سورة اأ�سمل، حتديات 

امل�ستوى املعي�سي.
 - الالزمة  االإجراءات  التخاذ  االأوان  اآن  فقد 
وباأ�رسع وقت - لالإ�سالح من النظرة املجتمعية 
نحو التعليم والتدريب الفني واملهني، ولدعم جيل 
العمالة الزاهية واملتدربة جيًدا، والتي  جديد من 
ل�سابق  امل�رسية  العاملة  القوة  اإعادة  �ساأنها  من 

رونقها ومتيزها حمليًّا، واإقليميًّا، ودوليًّا.
املراجع

www.unesco.org
www.aucegypt.edu
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بقلم: د. حممد �سليمان
 مدير متحف املخطوطات، مكتبة االإ�سكندرية

للتعلُّم  دار  اأول  احلكمة  بيت  يعترب 
والتعليم اأُقيم خالل احلقبة الذهبية للح�سارة 
القرن  منت�سف  من  متتد  والتي  االإ�سالمية، 
واخلام�س  ع�رس  الرابع  القرنني  اإىل  الثامن 
اأو   - احلكمة  بيت  وامتد  امليالديني.  ع�رس 
قل امتدت هذه اجلامعة مبفهومنا احلديث - 

اأبو جعفر  اخلليفة  وهم:  العبا�سية؛  الدولة  خلفاء  من  ثالثة  خالل فرتة حكم 
اإن�ساوؤها، واخلليفة هارون  اإليه  ين�سب  �سنة 775م، والذي  املتوفى  املن�سور 

الر�سيد املتوفى �سنة 809م، ومن بعده املاأمون املتوفى �سنة 833م.
النظر  وبغ�س  احلكمة.  بيت  فيه  ن�ساأ  عهٍد  اأي  حول  الروايات  واختلفت 
املاأمون  اخلليفة  عهد  يف  �سيته  وذاع  ازدهر  فاإنه  الروايات،  اختالف  حول 
املاأمون  حب  املعروف  من  كان  فقد  الر�سيد.  هارون  والده  مل�سرية  ا�ستكمااًل 
للعلم، واللغة، واالأدب، واملعرفة ب�سكل عام؛ حيث اأغدق االأموال على االأدباء، 
للعلماء  وحمفاًل  للدار�سني  قبلة  احلكمة  بيت  واأ�سبح  والعلماء.  وال�سعراء، 
ومركًزا للرتجمة، فقد كان نافذة احل�سارة االإ�سالمية على احل�سارة اليونانية 

واحل�سارات االأخرى. 
وورد ذكر بيت احلكمة يف كثري من امل�سادر الرتاثية، ومنها ما اأطلق عليه 
خزانة احلكمة، ولكنه ا�ستهر على مدار القرون ال�سالفة ببيت احلكمة. وملعرفة 
هيجل:  يقول  احلكمة.  عن  هيجل  مقولة  نتذكر  دعونا  اال�سم  هذا  من  املغزى 
"احلكمة اأعلى املراتب التي ميكن اأن يتو�سل اإليها االإن�سان. فبعد اأن تكتمل 
املعرفة وي�سل التاريخ اإىل قمته حت�سل احلكمة، ومن ثم فاحلكيم اأعلى �ساأًنا 
من الفيل�سوف، واحلكمة هي املرحلة التالية واالأخرية بعد الفل�سفة. اإنها ذروة 

الذرى، وغاية الغايات، وهنيًئا ملن يتو�سل اإىل احلكمة والرزانة".
ولكن  الكتب،  حلفظ  مكاًنا  كونه  على  فقط  قا�رًسا  يكن  مل  احلكمة  وبيت 
الكلمة من معنى. لقد كان جممًعا  كان �رسًحا ل�سناعة املعرفة بكل ما تعنيه 
ثقافيًّا تعليميًّا متكاماًل. فتعرب ر�سومات املخطوطات القدمية لبيت احلكمة عن 
ومناق�ساتهم،  اآرائهم،  وعر�س  وحواراتهم،  العلماء،  ملناظرات  منتدى  كونِه 
اإىل ر�سالة مكتبة  اأ�سبه يف ر�سالته  اآنذاك. فهو  العلم والتعلم  وحلقاتهم حول 
االإ�سكندرية القدمية، وما لعبته من دوٍر يف احلياة الثقافية والتعليمية وقتها، 

وما تقوم به مكتبة االإ�سكندرية احلديثة اأي�ًسا يف هذا امل�سمار.
من  الكتب  لها  في�ساق  احلديث،  باملفهوم  االإيداع  مكتبة  احلكمة  بيت  كان 
�ستى بقاع املعمورة، وكان يطلق على هذه الكتب لفظ "التخليد"، كما ورد 
بكتاب "املكتبات يف االإ�سالم: ن�ساأتها وتطورها وم�سائرها". وقد اأمر اأي�ًسا 
اخلليفة املاأمون من خالل جمموعة من املتخ�س�سني ب�رساء الكتب من بالد 
الروم على ِغرار ما ن�سميه اليوم بلجنة التزويد، لزيادة ر�سيد بيت احلكمة. 
كانت  ن�سه:"  ما  العربية"  احل�سارة  "تاريخ  مبوؤلفه  ماجد  املنعم  عبد  وذكر 
الدولة العبا�سية تعقد ال�سفقات ل�رساء الكتب، وتدفع يف �سبيلها اأغلى االأثمان، 
وخا�سة يف عهد املاأمون حكيم بني العبا�س، الذي �سخر كل االإمكانيات وطرق 

بيت

كل ال�سبل ليعرث على الكنوز الفكرية احلبي�سة يف 
مكتبات الق�سطنطينية وقرب�س".

وال ميكننا ذكر بيت احلكمة بدون االإ�سارة 
اإىل حركة الرتجمة يف ذلك الوقت، والتي لعب 
علوم  نقل  يف  رئي�ًسا  دوًرا  احلكمة  بيت  فيها 
لعبه  الذي  الهام  والدور  وغريهم،  اليونان 
اخلليفة املاأمون يف دعمه لهذه احلركة؛ حيث اأجمع املوؤرخون على "اأن جميع 
النه�سات العلمية العربية اإمنا هي فروع لالأ�سل الذي اأنبته املاأمون، واأن ما 
ناهيك  االأمثال".  ُيعَترَب م�رسب  اليوناين  للرتاث  جرى يف عهده من ترجمات 
وال�سن�سكريتية  الفار�سية  مثل  االأخرى  اللغات  من  متت  التي  الرتجمات  عن 
العلماء  الظروف واالأموال، وجلب  املاأمون من تهيئة  وال�رسيانية، وما فعله 
ن�سري  اأال  املن�سف  غري  ومن  ببغداد.  االإقامة  على  وت�سجيعهم  واملرتجمني، 
العربية،  اللغات  من  النقل  يف  برع  الذي  اإ�سحاق  بن  حنني  املرتجمني  ل�سيخ 
واليونانية، وال�رسيانية، والفار�سية، واإليها، باالإ�سافة اإىل كونه من العلماء 
البارزين يف الفل�سفة والطب، وغريه كثري من كبار املرتجمني؛ اأمثال: يعقوب 

ابن اإ�سحاق الكندي، وعبد اهلل بن املقفع، وثابت بن قرة.
كما اأُحلق ببيت احلكمة مكان للن�سخ والتجليد، ُيَعادل بدور الن�رس يف يومنا 
هذا. كانت مهمة هذا الق�سم هي ن�سخ املوؤلفات العلمية التي متت ببيت احلكمة 
وجتليدها، وكذلك االأعمال التي ترجمت به. وكان من امل�سموح وقتها االإعارة 

خارج بيت احلكمة مقابل تاأمني يدفع حلني اإرجاع الكتاب امل�ستعار اآنذاك.
من اجللي اأمامنا اأننا ب�سدد موؤ�س�سة تعليمية ثقافية اأكادميية �ساملة. فهي 
والتعلم،  املحا�رسات  الإلقاء  ومكان  واملناظرات،  واملحاورات  للعلماء  ملتقى 
للقراءة  عامة  ومكتبة  والن�سخ،  للن�رس  واآخر  والتاأليف،  للرتجمة  واآخر 
اأو اخلالفة وقتها  الدولة  اأكرب �سلطة يف  واالطالع واال�ستعارة، حتت توجيه 
املاأمون  ذروته يف عهد اخلليفة  بيت احلكمة  بلغ  امل�سلمني. وقد   وهي خليفة 
)اخلليفة احلكيم( ا�ستكمااًل لوالده هارون الر�سيد الذي كان يغزو عاًما ويحج 

عاًما؛ بعك�س ما عرفته عنه العامة من االإغراق يف ملذات احلياة والطرف.
دارت  التي  احلرب  يف  باحلرق  القدمية  االإ�سكندرية  مكتبة  انتهت  وكما   
احلكمة  بيت  انتهى  ال�سغري،  وبطلميو�س  قي�رس  ويوليو�س  كليوباترا  بني 
اأي�ًسا باحلرق والتخريب على يد املغول بقيادة هوالكو عند دخول بغداد �سنة 
656هـ/ 1258م، ف�ساعت وحرقت الكتب املوؤلَّفة واملرتجمة. كما �ساع حلم 
على  الباحثني  قبلة  احلكمة  وبيت  بغداد  تكون  اأن  يف  وقتها  املاأمون  اخلليفة 
مر الع�سور. حتى اإن بع�س املوؤرخني ذكروا اأنه من كرثة الكتب التي رماها 
التتار يف نهر دجلة - غري التي اأحرقت - كانت تكفي لعبور اخليل عليها من 
املغول  واأن  الكتب،  هذه  مداد  لون  اإىل  املاء  لون  تغري  واأنه  اأخرى،  اإىل  �سفة 
بيت  اأ�سطورة  وانتهت  اإ�سطبالت اخليول.  لبناء  الطني  بداًل من  ا�ستخدموها 
احلكمة اإىل االأبد. ويبدو اأن بغداد اأي�ًسا انتهت اإىل االأبد بعد غزو االأمريكان 

لها، وتدمري متاحفها ومكتباتها. فلله االأمر من قبل ومن بعد.
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بقلم: د. عمر فكري
رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية

مركز القبة ال�سماوية العلمي، مكتبة االإ�سكندرية

األن  تت�ساءل:  واأنت  بدايته  النهار على  قارب 
ال  لهم  ما  اأبًدا؟  غرفتي  عن  الكائنات  هذه  ترحل 
ينطقون؟ ملاذا ال ي�سدر منهم اأي تعبري اأو حركة؟ 
فاأنت تريد اأن تبداأ يومك ومتار�س طقو�س بدايات 
يومك اجلديد، وهم معك يف الغرفة، ومل يخربوك 

بعد ب�رسهم.
اآدمية؛  �سيغة  يف  متثَّلوا  وقد  جتدهم  وفجاأة 
والثالث  ا  جدًّ بدين  واآخر  ا  جدًّ طويل  اإن�سان 
هذا  من  بداخلك  راحة  فتجد  ا.  جدًّ ق�سري 
التحول املفاجئ وتتال�سى متاًما م�ساعر الده�سة 
وت�ساوؤالت  م�ساعر  حملها  ويحل  واخلوف 
البيت عن  يف  �ستخرب من هم معك  فماذا  اأخرى: 
منتظًرا  زلت  ما  واأنت  الثالثة؟  االأ�سخا�س  �سفة 

اأن يكملوا حوارهم معك.
لك  نقدر  نحن  بقوله:  ا  جدًّ الطويل  يبادرك 
�سربك على زيارتنا ونعتذر عن اأية م�ساعر �سلبية 
وغرفتك.  بيتك  اقتحامنا  اإزاء  لديك  تولدت  قد 
ويكمل البدين بطريقته املعتادة و�سورته االآدمية 
اجلديدة: لقد اآن االأوان يا �سديقنا اأن تعرف من 
ا: لي�س  نحن ومن اأين جئنا. ويتدخل الق�سري جدًّ
اأننا جئنا  اأن تعرف  املهم هو  ا مكاننا ولكن  مهمًّ
حتافظوا  مل  الذي  كوكبكم  مثل  كان  كوكب  من 
يا  ندعوك  نحن  ا:  جدًّ الطويل  ويتدخل  عليه. 
�سديقنا لزيارة كوكبنا الذي ي�سبق كوكبكم؛ من 
حيث اإ�سالح �سبل احلياة وطرائقها وتروي�سها.

ثم ينظر اإىل البدين ليكمل: يف كوكبنا كل طفل 
يتعلم ممار�سة اأق�سى درجة من حتمل امل�سئولية، 
رغباته  حتدده  الذي  العمل  اإىل  توجيهه  ويتم 
والدين  ومن  حال  اأح�سن  يف  يولد  اإنه  وقدراته. 
اأن  اأمه  اأن قررت  يتمتعان ب�سحة منوذجية بعد 
حتمل به بعد تفكري عميق وا�ستعداد تام. وينظر 
ا ليكمل وكاأن ثالثتهم يقراأون من  اإىل الق�سري جدًّ
ا:  جدًّ الق�سري  فيقول  اأعينهم  اأمام  مفتوح  ملف 
ال�سحية،  الظروف  اأف�سل  و�سط  الطفل  ينمو 
والتعلم  اللعب  يف  الطبيعية  رغباته  تعزيز  ويتم 
ويداه  وفعالية.  تطوًرا  التعليمية  الطرق  باأكرث 
فر�سة  كل  لها  تتاح  االأخرى  واأع�ساوؤه  وعيناه 
يتعلم  عندنا  الطفل  اإن  والنمو.  للتدريب  ممكنة 
كيف ير�سم، ويكتب، ويعرب عن نف�سه، وي�ستخدم 
وتو�سيع  مل�ساعدته  الرموز  من  كبرية  تنويعة 
الرقة،  �سلوكيات  فيه  تغر�س  كما  فكره.  جمال 

�سيء  كل  الأن  والكيا�سة؛  واللطف،  والطيبة، 
عندنا حوله رقيق ولطيف.

ثم يتوقف وينظر اإىل الطويل م�سرًيا اإليه باأن 
اال�سرت�سال  عن  اأنت  توقفهم  ولكن  عنه،  يكمل 
اأنكم  هذا  اأيعني  كان؟  كوكبكم  تقولون  مت�سائاًل: 
ثم  وعقبات،  م�سكالت  من  فيه  نحن  مبا  مررمت 
تغلبتم عليها؟ اأيعني هذا اأنكم كنتم مثلنا يف يوم من 
ا اأن اأ�سمع بقية كالمكم واآ�سف  االأيام؟ اأنا مهتم جدًّ
باملوافقة  ا  جدًّ الطويل  اإليك  ي�سري  املقاطعة.  على 
على ت�ساوؤالتك ويكمل: يف كوكبنا اليوم تتم بوجه 
التخيُّل  على  الطفل  قدرات  منو  مراقبة  خا�س 
وت�سجيعها وتطويرها. ويتعلم الطفل تاريخ عامله 
وجن�سه، وكيف اأن االإن�سان عندكم كما كان الفرد 
عندنا كافح - وما زال يكافح - للخروج من �سيق 
اأفقه احليواين ال�سابق وغروره واأنانيته، اإىل حلم 
االإمرباطورية املثالية الذي ما زال ال يفهمه جيًدا.

اآيل  ب�سكل  فيقول  ا  جدًّ البدين  اإىل  ي�سري  ثم 
رغباته  كل  ترقيق  يتم  عندنا  والطفل  هو:  كما 
االأمثلة  ال�سعر، ومن  يتعلم من  وحت�سينها، فهو 
به؛  يحيطون  الذين  اأولئك  حب  ومن  الناجحة، 
لكي يتبدد قلقه وغمه. ويتم عندنا توجيه ف�سول 
الوا�سع،  العلم  جتاه  ا�ستطالعه  وحب  الطفل 
حتقيق  جتاه  لديه  والطموح  الكربياء  وتروي�س 
االإجنازات امل�سرتكة مع بني جن�سه. اإن ال�سغري 
يف كوكبنا عندما يكرب يعمل يف املجال الذي يحبه 

يريد  الذي  ال�سيء  يختار  الذي  وهو  ويجتذبه، 
عمله.

اأيها  عفًوا  وتت�ساءل:  الكالم  هذا  يثريك 
االأ�سدقاء، اإنكم تتحدثون عن مكان مثايل ب�سكل 
مبالغ فيه، وقد ال يتحقق عندنا اأبًدا. ولكن اأريد 
اإذا  اأو الواحد منكم  اأ�ساألكم ما م�سري الفرد  اأن 
البدين لالإجابة  يتبارى  كان ك�سواًل وغري منتج؟ 
قائاًل: اإذا كان الفرد ك�سواًل اأو بطيًئا؛ فلن يحِدث 
يف  للجميع  مت�سًعا  هناك  اإن  اإذ  كبرًيا؛  �رسًرا 
اأي فرد يحبه، ولن  كوكبنا. لكنه عندئذ لن يجد 
التي  الكثري من قدراتنا  ينمو ويتطور، و�سيفقد 

راأيت بع�ًسا منها الليلة.
فنحن عندنا ال نحب اأولئك الذين يفتقرون اإىل 
مهاراتهم  تنمية  يريدون  وال  واحليوية  الن�ساط 
عندنا  يوجد  ال  الق�سري:  ويتدخل  وقدراتهم. 
ال  االآخرون،  ي�ساهدها  ا�ستعرا�سات  اأو  األعاب 
عاملنا  له.  االآخرين  م�ساهدة  ملجرد  �سيء  يوجد 
لي�س  ولكن  العطالت،  لق�ساء  ورائع  ا  جدًّ جميل 
اأبًدا.  �سيئا  يقدمون  اأو  يفعلون  ال  الذين  الأولئك 
لقد  العزيز،  �سديقنا  يا  مكماًل:  الطويل  يتدخل 
حدثت يف كوكبنا معجزة كبرية ي�سعب �رسحها 
لك كما ي�سعب عليك ا�ستيعابها. لقد كنا يوًما منذ 
ثابت،  راأ�س  ودم؛  حلم  من  مثلكم  القرون  اآالف 
تكن  ومل  قدمان،  وكذلك  ثابت،  مكانهما  ويدان 
وكنا  اجلاذبية،  من  التخل�س  على  قدرة  لدينا 
م�سدودين اإىل االأر�س مثلكم بفعل تلك اجلاذبية.

 - كله  فهذا  فاهك  فاغًرا  ذلك  اأنت  ت�سمع 
بالن�سبة لك - خيال يف خيال، وال متلك اإال موا�سلة 
اال�ستماع. يكمل الطويل كالمه: اإن املعجزة التي 
اأخرجتنا وحررتنا من قيد اأج�سادنا ومن ع�رس 
فو�سى احلياة كانت هي حب العلم واال�ستطالع 
م�ساكلنا.  حللول  العميق  التفكري  يف  والرغبة 
اأ�سالفنا  رغبة  كذلك  تن�س  وال  الق�سري:  واأردف 
حياة  يف  امتدت  والتي  واللهو  اللعب  يف  القوية 
ميكن  ال  غريزة  اإىل  و�سلت  حتى  منهم  البالغني 
اخلالق،  واال�ستك�ساف  املعرفة  حب  يف  اإ�سباعها 
حتى �ساروا مع مرور الزمن والقرون الطويلة 
قدرات  ولديها  متحررة  خملوقات  ترى  ما  مثل 
عند  واال�سرت�سال  الكالم  يقف  حمدودة.  غري 
�سماع �سوت جر�س املنبه الذي �سدر عن هاتفك 

يذكرك مبوعد اال�ستيقاظ.
ولنكمل يف احللقة القادمة...
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القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�س النجوم
45 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

حياة الأ�سجار
33 دقيقة

كالوكاهينا
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

الإ�سكندرية، مهد علم الفلك
22 دقيقة

معلومات للزائر
ور�سوم 	• اليومي  اجلدول  على  لالطالع 

يرجى  ال�سماوية،  القبة  عرو�س  دخول 
زيارة موقعنا الإلكرتوين:

www.bibalex.org/psc
فنية، 	• ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  يرجى 

حتتفظ القبة ال�سماوية بحق اإلغاء اأو تغيري 
العرو�س يف اأي وقت بدون اإخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ال�سبت من 00‚12ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا

مواعيد اجلوالت
من الأحد اإىل اخلمي�س:

30‚10 - 30‚11 - 30‚12 - 30‚1 - 30‚3 ظهًرا
القبة 	• عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن 

ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم 	•

دخول املتحف جنيهني.
تذاكر 	• حلاملي  جمانية  املتحف  جولت 

القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�ساف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�ساف

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ما عدا ال�سبت:

من 00‚12 ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا
والثالثاء:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 30‚12 ظهًرا
مواعيد اجلوالت

الأحد، الثنني، الأربعاء، اخلمي�س:
30‚9 - 00‚11 - 30‚12 - 30‚2 ظهًرا

ال�سبت: 00‚12ظهًرا - 00‚2 ظهًرا
الثالثاء: 30‚9 - 00‚11 �سباًحا

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

قاعة اال�ستماع واال�ستك�ساف
بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 
موقعنا  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف،  ال�ستماع 

www.bibalex.org/psc:الإلكرتوين
للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف 

قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
االأ�سعار

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

)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

)4D( عرو�س رباعية الأبعاد
الطلبة: 10 جنيهات، غري الطلبة: 15 جنيًها.

وقــد اأغفلــت الكاتبــة اأي�ًســا االإ�ســارة اإىل اأن معظــم 
االأبحاث امل�ســار اإليها ترتبط بالتعر�س ال�ســلبي لربامج 
التلفزيــون جمهولــة الهويــة واألعــاب الفيديــو العنيفــة، ال 
للربامــج التعليميــة التفاعليــة اأو لالألعــاب الب�ســيطة التــي 
تعزز مهارات حل امل�سكالت اأو الرباعة، مثل "�سابواي 

�ســريفر" اأو "فــروت نينجــا" ال�ســالف ذكرهمــا.
ومل ت�ــرس الكاتبــة اأي�ًســا اإىل وجــود اأبحاث اأخرى 
تقــرتح وجــود �سلــة اإيجابيــة بــني االألعــاب والنمــو 
العقلــي، وكذلــك االأبحــاث التــي توؤكــد اأن االأجهــزة 
املحمولة والربامج التلفزيونية اأدوات فعالة يف عملية 
ــم  ــم، وخا�ســة مب�ســاركة اأحــد الوالديــن اأو املعل التعلُّ
.)Chiong، C. )2010(; Fisch, S.M. )2004(
ا�ســتخدام  حلظــر  الكاتبــة  دعــوة  ناق�ســت  عندمــا 
االأجهزة املحمولة مع اآباء اآخرين، وجدت اأن معظمهم 
مييلون اإىل ال�ســيطرة على اال�ســتخدام واالإ�رساف عليه 
بــداًل مــن املنــع التام، وهو االأمر الذي راأته االأغلبية غري 

واقعــي اأو مربر.
فــال يريــد اأي والــد اأن يــرى اأطفالــه متاأخريــن يف 
جمــال هــام مثــل املهــارات التكنولوجيــة. ومــع ذلــك، 
ــا علــى اأن نتحكــم يف ا�ســتخدام  فهــل نحــن قــادرون حقًّ
�ســوء  خطــاأ  يف  نقــع  �ســوف  اأننــا  اأو  االأجهــزة؟  تلــك 

اال�ســتخدام؟
اللعبــة  اأرجــوِك،  "مامــا،  ابنتــي  تذمــرت 
اجلديدة..."؛ فاقرتحت عليها "ما راأيك يف اأن نلعب لعبة 
ا لعبة على  ترتيب القطع مًعا، ثم باإمكاننا اأن نلعب �سويًّ

ــا؟" ــة نختارهــا مًع ــاد، لعب االآيب
يف تلــك اللحظــة اأ�ســاء وجههــا عنــد �ســماع الكلمــة 

ال�ســحرية: مًعا.
امل�سطلحات

القــدرات املعرفيــة  - مثــل - 1 اخل��رف الرقم��ي: تدهــور 
ــاد  ــدى - الناجــم عــن االعتم �سعــف الذاكــرة ق�ســرية امل

ب�ســكل كبــري علــى التكنولوجيــا.
بــني - 2 الفجــوة  اإىل  ي�ســري  م�سطلــح  الرقمي��ة:  الفج��وة 

الو�ســول  ميكنهــا  التــي  واملناطــق  ال�ســكانية  الرتكيبــة 
اإىل تكنولوجيــا االت�ســاالت واملعلومــات احلديثــة وتلــك 
املحــدود.  االت�ســال  ذات  اأو  الو�ســول  ميكنهــا  ال  التــي 
وت�سمل التكنولوجيا امل�سار اإليها: الهاتف، والتلفزيون، 

واأجهــزة الكمبيوتــر ال�ســخ�سية، واالإنرتنــت.

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