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 االنضباط المدرسي في المملكة 
العربية السعودية ... الواقع ... 

والمأمول 

)االنضب�اط  إنَّ قضي���ة 
املدريس( مهمة ألي مجتمع يف العالم، 

ملاذا؟
ألن الطبيعة اإلنس�انية لديها غرائز للخري وغرائز 

للرش، واإلنس�ان بطبعه يحتاج إىل من يضبط سلوكه، سواء 
كان م�ن خالل الضب�ط الداخيل عن طريق الدي�ن والقيم واألخالق 

والضم�ري، أو من خالل الضبط الخارجي الذي ينفذ عن طريق القانون 
واألنظمة واللوائح.

وتكُمن أهمية االنضباط املدريس يف أنه يساعد عىل تحقيق األمن واالستقرار 
يف املدرس�ة؛ ما يؤدي الحقاً إىل انتقال هذا األمن واالس�تقرار يف املجتمع، 

ويساهم يف حفظ حقوق األفراد، ويُعد كطريقة وقائية من الوقوع 
يف االنحراف والجريمة، وقد يُرس�م من خالله طريق ناجح 

لحف�ظ أمن ه�ذا الوطن الغ�ايل عىل أنفس�نا.والذي 
يس�اهم يف تحقي�ق االنضباط امل�دريس ليس 

املدرس�ة فحس�ب بل جميع مؤسسات 
واملدرس�ة  )كاألرسة  املجتم�ع 

واملسجد ووس�ائل اإلعالم 
وغريها(.

 شارك يف التغطية :
  أعداد الفريق العلمي :سعاد اليزيدي 

-  سعده الصاعدي - سلمى الصالح 
-عواطف بنيان - رؤى مصطفي

إدار فريق الندوة : فوزية الطواله 
محمد الضالع
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ندوة
تعاني مدارسنا من بعض املشكالت واملخالفات السلوكية ومن أهمها التغيب عن املدرسة بدون إذن 
، والتأخر الصباحي ، والتأخر عن الحصص ، وهذه األمور لها انعكاسات سلبية عىل العملية التعليمية 
برمتها من أجل انضباط مدارسنا ومصلحة ابنائنا وإسهاًما من مجموعة قضايا وطنية يف إلقاء الضوء 
عىل قضايا الوطن اس�تضافت املجموعة من لهم الخربة وأهل العلم والتعليم يف ندوة خصصت ملناقشة 

قضية االنضباط املدريس والتي أقيمت عىل مدى يومني متتاليني .

وعىل بركة الله بدأ افتتاح الندوة ليومها األول سعادة الدكتور محمد 
ابن سعود املقبل  وكيل الوزارة املساعد للعالقات الخارجية
واملرشف العام عىل املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي 

املح�ور األول
وبدأت املسرية يف ركاب العلم لنرى الواقع كما هو ثم وجدنا الحلول 

التي تحدث عنها سعادة الدكتور عيل الخرباني يف املحور األول :

مفهوم االنضباط المدرسي 
وأهميته محمد ابن سعود املقبل
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اس�تهل املقب�ل كلمته بالش�كر 
ملجموعة قضايا وطنية واألستاذ 
خالد التويجري ولس�مو االمرية 
الجوهرة رئيس�ة اللجنة العلمية 
ولألستاذة فوزية الطوالة وايضا 
األعض�اء يف املجموعة ثم تحدث 

قائالً .
للمعلوم أن االنضباط املدريس له 
عالقة أكيدة يف التحصيل الدرايس 
للط�الب وأيض�ا له اث�ره العايل 
عىل تكوين الس�مات الس�لوكية 
والش�خصية للطالب الس�عودي 

بشكل عام.
مجه�ودات ال�وزارة يف متابع�ة 
االنضب�اط بش�كل يتح�ول هذا 
االنضباط إىل سلوك وهذا السلوك 
يتح�ول اىل عادات عن�د الطالب 
ويك�ون ه�و ج�زء م�ن ثقاف�ة 
املجتمع وأعتقد في�ه مجهودات 
قام�وا به�ا الزم�الء يف ال�وزارة 
لجنة يرأس�ها س�عادة الدكتور 
نياف الجاب�ري لجنة االنضباط 
وأمني ه�ذه اللجنة األس�تاذ عيل 
الخربان�ي وايض�ا الدكتورة هيا 
الجان�ب  ع�ىل  ت�رشف  الع�واد 
النس�ائي يف عملي�ات االنضباط 
م�ن خالل إرشافها الس�ابق عىل 

وكالة التعليم .
والقضي�ة املهم�ة الت�ي تطرقوا 
م�ن  والزمي�الت  الزم�الء  له�ا 
ذك�رت  الت�ي  املح�اور  خ�الل 
كيف نس�تطيع نتط�ور عمليات 
االنضباط املدريس بالجهود التي 
تقدمه�ا ال�وزارة لك�ن فيه دور 
اخر واملطلوب من املجتمع نفسة 
أنه يقوم بها يف عمليات املساهمة 
يف عملي�ة االنضب�اط وأثره عىل 

العملية التعليمية .
وأتمن�ى أن يك�ون اللق�اء ثري 

ومجزي بإذن الله.

وب�دأت املس�رية يف ركاب العل�م لنرى 
الواق�ع كم�ا ه�و ث�م وجدن�ا الحلول 
التي تحدث عنها س�عادة الدكتور عيل 

الخرباني يف املحور األول :
» مفهوم االنضباط املدريس وأهميته »

-------
واتضحت الص�ورة أكثر وأكثر بعد أن 
حدثنا سعادة املستشار االستاذ عبدالله 

العتيبي عن املحور الثاني :
» االلتزام باالنضباط املدريس وأثر ذلك 

يف تعزيز شخصية الطالب والطالبة »
-------

ومع القيادات الرتبوي�ة املؤثرة يف القرار 
نستطيع أن ندرك ماذا يحدث عىل طاولة 
القرار حيث تحدثت لنا سعادة الدكتورة 
هيا بن�ت عبدالعزيز الع�واد عن املحور 

الثالث :
 املؤثرات املحفزة عىل االنضباط املدريس            

-------
وواص�ل معنا س�عادة ع�يل الخرباني 
بخربت�ه الرتبوية والعلمي�ة الكبرية يف 
إث�راء نقطة أخرى وإلقاء الضوء عليها 

يف املحور الرابع :
» األثر اإلعالمي والتوعوي عىل انضباط 

الطلبة »
-------

واس�تمر مداد الفك�ر والعلم يف املحور 
الخامس :

» أثر املحاسبية ونتائجها وانعكاساتها 
عىل العملية التعليمية »

حي�ث حدثنا س�عادة الدكت�ور نياف 
الجاب�ري وهو املس�ؤول ع�ن امللف يف 
وزارة التعلي�م ع�ن إج�راءات تحقيق 
االنضباط والحد من الغياب يف مدارس 

التعليم العام .
-------

ِبْس�م الل�ه وعىل برك�ة الل�ه وانطلقنا 
يف رحلتن�ا م�ع أه�ل املي�دان يف ندوة 

االنضباط املدريس يف يومها الثاني 
 يتح�دث لنا ضيوف هذه الليلة عن أثر 
االنضب�اط ومقوماته عىل أرض الواقع 
من خالل خرباتهم املعرفية ومالمستهم 

للواقع من خالل املمارسة والتطبيق .
املتحدث�ني س�عادة  أول  م�ع  وبدأن�ا 

الدكت�ور عبدالحمي�د الش�ايجي الذي 
تناول الحديث عن دور القيادة املدرسية 
يف تحقي�ق االنضب�اط امل�دريس حيث 
ت�م دمج املح�ور  األول مع الرابع وهو 
»دور القائ�د يف بناء القدوة املؤسس�ية 
يف املدرس�ة وتأثري ذل�ك عىل االنضباط 

املدريس« لتداخل املحورين .
-------

األوىل  البيئ�ة  األرسة ه�ي  أن  ال ش�ك 
التي يتعل�م فيها األطفال الدين والقيم 
واألخالق ، التي تس�اعدهم مستقباًل يف 
تكوين س�لوكيات صحيح�ة ومتوافقة 
م�ع املعاي�ري املتف�ق عليه�ا م�ن ِقبَل 

املجتمع :
تك�ون  أن  األرسة  تضم�ن  وبالت�ايل 
ترصف�ات أبنائه�م الط�الب وبناته�م 
الطالبات يف املدرس�ة بم�ا يتماىش مع 
األنظم�ة واللوائح املعتم�دة من وزارة 

التعليم .
فاي�زة  االس�تاذة  س�عادة  وتحدث�ت 

باسكران عن محور :
تحقي�ق  يف  واملجتم�ع  األرسة  دور   «

االنضباط املدريس »
-------

للنش�اط الطالبي املدريس أهمية كبرية 
يف  تحقي�ق غاي�ات التعلي�م التي منها 
السلوكي وتنمية االتجاهات  االنضباط 
الس�لوكية البن�اءة , وتهيئ�ة الطلب�ة 
ليكون�وا أعض�اء نافع�ني يف املجتم�ع 
وحدثتن�ا س�عادة  االس�تاذة فاطم�ة 

الدورسي عن املحور الثالث :
» األنشطة املدرسية ودورها يف التشجيع 

عىل االنضباط املدريس«
-------

يص�ل تأث�ري  انضب�اط الط�الب ، إىل 
يتمي�ز  ال�ذي  املجتم�ع  يف  الس�لوك 
بعالق�ات حوار متماس�كة ومس�توى 
تعليمي مرتفع ويتحقق فيه االنضباط  
بدرجات أعىل من غ�ريه نتيجة لضبط 
السلوك وتوجيهه الصحيح واستكملت 
س�عادة االس�تاذة  فاطم�ة الدورسي 

الحديث عن املحور االخري :
» أث�ر االنضباط املدريس ع�ىل اإلنجاز  

واملخرجات التعليمية » .
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ومع القيادات الرتبوية املؤثرة يف القرار نستطيع أن ندرك ماذا يحدث 
عىل طاولة القرار حيث تحدثت لنا سعادة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز 

العواد -وكيل وزارة التعليم للتعليم املوازي ١٤٣٩ه�
-وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية منذ عام ١٤٣2ه�.

والتعلي�م  الرتبي�ة  ب�وزارة  الخاص�ة  الرتبي�ة  ع�ام  مدي�رة   -
١٤٣2/١٤٣١ه�.
 عن املحور الثالث :

 المؤثرات المحفزة على االنضباط 
المدرسي  هيا بنت عبدالعزيز العواد

مس�اكم الله بالخري جميعاً وش�كراً 
الرتحي�ب  وجمي�ل  لالس�تضافة 
س�عيدة به�ذه الن�دوة املهم�ة ويف 
هذه املجموع�ة الراقية ذات الصدى 
وأخ�ص  مس�ماها  م�ن  الوطن�ي 
بالش�كر س�مو األم�رية الدكت�ورة 
العلمية  اللجن�ة  الجوه�رة رئي�س 
واألس�تاذ خالد التويجري مؤس�س 
املجموعة واألستاذة فوزية الشمري 
وكافة أعضاء املجموعة واسمحوا يل 
أن تكون مداخلتي مكتوبة تسهيال 

عىل األخت فوزية واللجنة العلمية
وبم�ا أن زمالئي تطرق�وا لعدد من 
املحف�زات لالنضباط امل�دريس فلن 
أك�رر وس�أخترص أود التأكيد عىل 
أن ما نس�عى إليه لي�س االنضباط 
الذي يتش�كل يف ش�خصية الطالب 
نتيجة الخ�وف من إيق�اع العقوبة 
عليه بل نس�عى لالنضب�اط الذاتي 
املبني عىل قيم مكتسبة لدى الطالب 
يمارسها عن قناعة وليس ملجرد أن 
هناك احتمالية عقاب سيقع عليه يف 
ح�ال خالف األنظم�ة أو التعليمات 
انضباط يك�ون ش�عاراً للطالب يف 
الحياة بش�كل عام داخل املدرس�ة 
وخارجه�ا انضباط مس�تدام يمثل 

جزءاً أساس�اً م�ن ش�خصيته هذا 
النوع م�ن االنضباط الذي ننش�ده 
ي�زرع زراع�ة يف ش�خصية الطفل 
من�ذ الصغ�ر وتحف�زه عوامل عدة 
تنش�أ يف األرسة وما يتلقاه فيها من 
توجيهات وضبط للس�لوك، وتعليم 
الطفل التمييز بني ما هو الئق وغري 
الئق، املقبول وغري املقبول، الصواب 
والخطأ، ... نجاح األرسة يف مهمتها 

ً ينتج عنه أفراداً منضبطني ذاتيا
له�ا  األرسة  يف  الس�ليمة  التنش�ئة 

دور كبري جداً يف مس�ألة االنضباط 
ومن�ه االنضباط امل�دريس، فتحفيز 
األبناء وتش�جيعهم عند أي س�لوك 
حس�ن ينعكس ع�ىل دافعيتهم ألن 
يكونوا محط رضا والديهم وكس�ب 
التش�جيع والثن�اء. ويزي�د اهتمام 
الطف�ل باملدرس�ة وبالتعلم متى ما 
وج�د من أرست�ه متابع�ة واهتمام 
وزي�ارات للمدرس�ة ومش�اركة يف 
األنشطة املدرسية، وتقديم الخدمات 
التطوعية يف املدرسة، وإشعار الطفل 

ندوة
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أن هذه املنشأة هي بيته الثاني الذي 
يمكن أن يجمعه بأرسته كما يجمعه 

بمعلميه وأصدقائه.
له�ذا  مدرك�ة  التعلي�م  ووزارة 
الجان�ب ومدركة باملقاب�ل للفجوة 
ب�ني املدرس�ة واألرسة التي تتس�ع 
مع رسعة انتش�ار وسائل التواصل 
االجتماعي التي أبعدت أفراد األرسة 
الواحدة عن بعضهم، وأبعدتهم عن 
متابعة تعليم أبنائهم ولذلك أسست 
الوزارة لردم هذه الفجوة من خالل 
إطالقها ملبادرة لرشاكة املدرسة مع 
األرسة واملجتم�ع، ع�رب نظام تعليم 
منفتح ع�ىل األرس واملجتمع، يمّكن 
ويل األمر م�ن القيام بالدور املتوقع 
من�ه يف دع�م تعلي�م وتعل�م ابنائه 
الحديث يطول عن دور األرسة؛ وما 
تضمنته أوراق العمل التي قدمت يف 
ملتقى )ارتقاء( لرشاكة املدرسة مع 
األرسة واملجتمع الذي أقامته الوزارة 
يف الفصل ال�درايس االول من العام 
املايض يبني أهمية هذه العالقة بني 
األرسة واملدرس�ة يف دعم التحصيل 
القيم  ال�درايس للطالب ومنظوم�ة 

لديه.
وهناك عامل آخر محفز لالنضباط 
امل�دريس وه�و )البيئ�ة املدرس�ية 
الجاذب�ة( وال أقصد البيئ�ة املادية 

الرتب�وي  املن�اخ  إنم�ا 
الصحي املنظم واملنضبط 
ال�ذي تصنعه املدرس�ة 
بتبنيها لثقافة مدرسية 
لالنضب�اط  داعم�ة 
ضم�ن منظوم�ة قيم 
ل�كل  وممارس�ات 
املدرس�ة  منس�وبي 
ق�دوة  ليكون�وا 
للط�الب )املظه�ر 
الالئق - أس�اليب 
الحوار - السلوك 

- االحرتام املتب�ادل بينهم - احرتام 
يف  وحق�ه  الطال�ب  تعل�م  وق�ت 
الحصول عىل فرص تعلم مناس�بة 
لقدراته )سواء كان ضعيفاً ويحتاج 
متفوق�اً  أو  العالجي�ة،  للربام�ج 
ويحتاج ألن يق�ّدر تفوقه وتقدم له 
الربامج اإلثرائية( وإش�عار الطالب 
بأنه محور اهتمام املدرسة وتقديم 
الحل�ول مل�ا يواجهه من مش�كالت 
وتقدي�م األنش�طة الت�ي ترفه عن 
الي�وم  جم�ود  وتك�ر  الطال�ب 
الدرايس وتعطيه الحيوية والنشاط 

الستئناف الحصص الدراسية.
كل ذل�ك يجعل الطال�ب يقبل عىل 
املدرس�ة ويقتنع بأهمي�ة حضوره 
وأن�ه ه�و م�ن س�يخر إذا تغيب 

عنها.

وم�ن ضم�ن العوامل املهم�ة أيضاً 
األق�ران  أو  األصدق�اء  منظوم�ة 
)وبخاص�ة بعد املرحلة االبتدائية يف 
ف�رتة املراهقة( وه�ي املرحلة التي 
يب�دأ فيها االنتم�اء لجماعة األقران 

يأخذ حيزاً كبرياً من االهتمام
ألن املراه�ق م�ن يس�عى من خالل 
االنتم�اء للجماعة إىل تأكي�د الذات 
والشعور بقيمته وسط هذه الجماعة 
فالط�الب مع أقرانه�م وأصدقائهم 
يكتس�بون من بعضه�م الكثري من 

السلوكيات السلبية واإليجابية 
وغالب�اً ما ن�رى املراهق�ني يف هذه 
املرحلة يميلون ملمارسة السلوكيات 
التي تث�ري االنتباه وع�ادة ما يكون 
للمخالف�ات لألنظم�ة والتعليم�ات 
تأثري بارز ع�ىل املجموعة فيقتدون 

ببعضهم.
امل�دارس  تطب�ق  لذل�ك 
تعلي�م  اس�رتاتيجيات 
وتعل�م تلب�ي رغب�ات 
الط�الب واحتياجاته�م 
مث�ل التعل�م التعاون�ي 
)يف مجموع�ات( فتك�ون 
املجموع�ات تحت إرشاف 
معلمني يوجهونها ليكتسب 
الطالب من خاللها مهارات 
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ندوة
اجتماعي�ة مهمة مث�ل العمل بروح الفريق ومس�اعدة 
اآلخري�ن والتكام�ل واملش�اركة فتصنع املدرس�ة لهم 
فرص�ا من خالل ه�ذه املجموعات الكتس�اب صداقات 

وسلوكيات إيجابية تدعم انضباطهم املدريس... 

المداخالت  
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم 

بكل الخري والتقدير والعطاء
أشكر فرسان ندوة هذه اللية ملا قدموه لنا من علم غزير 

ومعلومات وافرة وفكر دقيق أفادتنا جميًعا
ومداخلتي هذه الليلة 

 يف ن�دوة “ االنضب�اط امل�درىس ىف اململك�ة .. الواقع.. 
واملأمول” 
تتمثل يف :

إن عملية توفري وتطوير نظام مدريس فاعل مس�ئولية 
كل م�ن له عالق�ة بالعملية الرتبوي�ة التعليمية ، حيث 
يتطلب تحقيق االنضباط تنفيذ إجراءات وقائية عالجية 
للحد من مشكالت االنضباط املدريس ىف إطار اجتماعي 

تشاركي تعاوني .
     وأعتقد أن األس�باب التى تؤدي إىل ظهور املشكالت 
السلوكية ىف املدرس�ة قد يكون عدم االنضباط املدريس 

من أهم أسبابها .
والسؤال :

١ ( م�ا دور املدرس�ة الفاعلة ىف تحقيق س�مات البيئة 
التعليمية املشجعة لالنضباط املدرىس ؟

2 ( ما واقع البيئة التعليمية يف مدارس اململكة الس�يما 
تلك التى تقع ىف املناطق النائية ؟

٣ ( ما العالقة الس�ائدة بني الطالب واملعلمني ، وإدارة 
املدرس�ة ، وأولياء األمور ؟ ألنها قد تكون أحد أس�باب 

نفور الطالب وعدم التزامهم باالنضباط املدريس .
أختكم :

الجوهرة بنت فهد ابن محمد

المداخلة الثانية 
م�ن وجه�ة نظ�ري أرى أن االنضباط امل�دريس ثقافة 
مفقودة لدى رشيحة ال يستهان بها من الطلبة ، كما إن 
غياب الطالب قبل وبعد العطل واإلجازات الرسمية ، ال 
تزال تشكل هاجسا مس�تمرا ومشكلة تتكرر كل عام ، 
وهذه املشكلة ال تَُحل دون تعاون األرسة ، حيث يتطلب 

األمر حم�الت توعية ألولياء األمور به�دف إقناعهم أن 
املشكلة أكرب مما يتصورون كونها تتعلق ببناء شخصية 
الطال�ب ، حيث يؤدي االس�تهتار بالنظ�م والغياب إىل 
انعكاس�ها عىل سلوكه ىف املس�تقبل ، بحيث لن يصبح 

لديه أي تقدير أو احرتام لجميع النظم والقوانني .
لذلك فاقرتاحي لتحقي�ق قيم االنضباط املدريس ، عمل 

حملة وطنية بعنوان :
“ معا لتحقيق قيم االنضباط املدريس “

أختكم : الجوهرة بنت فهد ابن محمد
بالنسبة لسؤال سمو األمرية الجوهرة:

دور املدرس�ة الفاعل يتحقق بالقيادة املدرسية الفاعلة 
للمدرسة  وقد تم التأكيد عىل هذا الدور من خالل األدلة 
التنظيمية واإلجرائية لقواعد السلوك واملواظبة وحملت 
إدارة املدرس�ة مسؤولية التقصري يف ذلك  فإن املدارس 
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الت�ي تطبق دلي�ل قواعد الس�لوك 
واملواظب�ة وتقوم ع�ىل متابعة ذلك 
مع الطالب فتنخفض لديها نس�بة 
الغياب وكذلك املش�كالت السلوكية 
عن املدارس األخ�رى التي التعتني 
بذلك. اما بالنسبة للمدارس النائية 
فه�ي مش�مولة بالربام�ج واملتابعة 
مثله�ا مث�ل االدارات األخرى بل قد 
تف�وق عليها يف التطبي�ق والتنظيم 
كون أع�داد الط�الب لديه�م قليلة  
وعن العالقة ب�ني املعلمني والطالب 

واولياء األمور وادارة املدرسة 
ف�إن الربام�ج الوزارية تس�اعد يف 
تقوي�ة العالق�ة بما يخ�دم العملية 
التعليمي�ة ويحقق يف جذب الطالب 
للمدرس�ة ولعل ابرز تل�ك الربامج 
هو برنامج املدارس املعززة للسلوك 
االيجاب�ي  املتضمن جائ�زة التميز 
السلوكي  وكذلك برنامج خصائص 
املعلم�ني  يس�اعد  وال�ذي  النم�و 
واإلداريني عىل تفهم طبيعة املرحلة 
العمرية للط�الب ويحد مم تصعيد 
املش�كالت معه�م وبالنس�بة لكون 
االنضب�اط املدريس ثقاف�ه مفقودة 
ل�دى البع�ض فصحي�ح وتحت�اج 
تكات�ف وتعاون جه�ات اخرى مع 
ال�وزارة الس�يما االع�الم  والوزارة 
ش�كلت لجنة وزاري�ة مركزية مثل 
م�ا ذك�ر د. نياف  لتقوي�ة املتابعة 
واالنتظام خاصة يف االيام املستهدفه  
ودراسة هذه املشكلة وايجاد الحلول 
املناس�بة له�ا  واملتاب�ع للميدان يف 
االونة االخرية وم�ن خالل الزيارات 
امليدانية يجد ان نسبة الوعي باهمية 
ارتفعت حتى  الحضور واالنضباط 
ان املدارس نفس�ها اصبحت توجد 
تل�ك  الط�الب يف  الحل�ول لج�ذب 

االسابيع.
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

سعدنا هذا املس�اء بنخبة من نخب 

املس�رية  يف  له�م دوره�م  الوط�ن 
التعليمي�ة قدم�وا الكث�ري ومازالوا 
يقدم�ون فمرحبا بهم وش�كرا لهم 
لوطنيتهم الفذة وتفانيهم يف خدمة 
الوطن .وم�ن خالل اس�تعراضكم 
ملحاور ندوة االنضب�اط املدريس يف 

اململكة .. الواقع .. واملأمول.
يتب�ادر ل�دي بع�ض األس�ئلة اود 

طرحها عليكم عىل النحو التايل .
س١/ كلن�ا يعلم أن ف�رتة اإلجازة 
فرتة ليست بالقصرية وتمتد تقريبا 
لثالث اشهر .وال نرى استثمارها يف 
تحسني البيئة التعليمية كأستكمال 
الكتب  امل�دارس وطباع�ة  تجهي�ز 
وتجهيزها ...ال�خ فعند بداية العام 
ال�درايس نجد النقص واالعذار التي 
تجعل لدى املجتم�ع واولياء االمور 
عدة تس�اؤالت . تطلبون االنضباط 
م�دى  .اي�ن  القوان�ني  وتضع�ون 
مصداقية ال�وزارة وهي تخل بهذه 

القوانني .
 س2/ ال�دول املتقدم�ة يف املج�ال 
التعليمي س�بقتنا بإدخال االنظمة 
الوس�ائل  يف  خاص�ة  العدي�دة 
املستخدمة يف تعليم تالميذها . متى 
ن�رى الكت�اب االلكرتون�ي بدال من 
الكتب الت�ي يحملها التالميذ وتثقل 

عليهم .
 س٣/ اوج�د نظام نور للتس�هيل 
عىل الوزارة وأولي�اء االمور يف كثري 
من املشكالت  التي تتعلق بالتالميذ

كث�ريا تواصل�ت م�ع القائمني عىل 
النظام . س�ريفر النظام دائما يعلق 
باستمرار. متى نرى مثل هذا النظام 
يعطي الصورة الواضحة لويل االمر 
عن سري عملية التعليم ألبنائه  كأسم 
املق�رر  وتوصيف املقرر واالس�تاء 
القائم بالتدريس ليس�هل التواصل 
معه من خالل االيميل .... الخ أخره 

من الخدمات .شاكره لكم



106

تكامل في الخدمات بين 
بوابة المستقبل و نظام نور

وتق�ول  الدكت�ورة  دالل الحرب�ي 
للعل�وم  العربي�ة  ناي�ف  جامع�ة 
األمنية  نائبة رئيسة الفريق العلمي 
ملجموع�ة اش�كر ه�ذه املجموع�ه 
الراقي�ه والوطني�ة   التي اتاحت يل 

الفرصه للمشاركه معكم .
بالنس�بة للفق�رة ١ هن�اك لجن�ة 
مركزية لالس�تعداد للعام الدرايس 
ولج�ان يف إدارات التعلي�م ملتابعة 
واإلرشاف  والتنس�يق  االس�تعداد 
املش�كالت  ومعالج�ة  املب�ارش 
والصعوب�ات الت�ي ق�د تؤث�ر عىل 
االس�تعداد والجاهزية بشكل عام، 
وتت�وىل تعبئ�ة واعتم�اد تقاري�ر 
)جاه�ز(  برنام�ج  يف  االس�تعداد 

الوزاري.
ورصد التقري�ر الذي أعدته اللجنة 
ه�ذا العام إىل اكتم�ال جاهزية ٤2 
إدارة تعليمية للتجهيزات املدرسية 
بنس�بة ٩7%، و ٣٣ إدارة تعليمية 
للمباني بنس�بة ٩6%، وفيما يتعلق 
بنسبة جاهزية املقررات لكل مرحلة، 
تش�ري النس�بة املوزونة إىل نس�بة 
إنجاز ٩١% للمرحل�ة االبتدائية، و 
٩٩% للمرحل�ة املتوس�طة و %77 
للمرحلة الثانوي�ة . وتأخر وصول 
)نظ�ام  الثانوي�ة  املرحل�ة  كت�ب 
املقررات( للمدارس ناتج عن تأخر 
لج�ان تطوي�ر املنه�ج م�ن إعداد 
الربوفة النهائية للمطابع وبخاصة 
بعد إقرار التوس�ع يف تطبيق نظام 
املق�ررات عىل الصف األول الثانوي 

يف جميع مدارس اململكة
 وبالنسبة للفقرة 2

فال�وزارة توف�ر الكتب الدراس�ية 
بصيغته�ا الرقمي�ة لجميع املراحل 
الدراس�ية و األنظم�ة ع�ىل بواب�ة 

ع�ني التعليمي�ة.  كم�ا ت�م إضافة 
بارك�ود للكتاب املدريس ) الورقي(  
ملحتوي�ات و أنش�طة إضافي�ة. و 
كذلك تقنيات الواقع املعزز يف كتب 
العلوم و كود لنصوص االستماع يف 

كتب لغتي.
وفيم�ا يتعل�ق بنظ�ام ن�ور فه�و  
نظ�ام إدارة تربوي�ة فقط ويهدف 
التعلي�م وجمي�ع  إىل رب�ط وزارة 
امل�دارس وإدارات التعليم بمناطق 
بنظ�ام  اململك�ة  ومحافظ�ات 
معلوم�ات مركزي وقاع�دة بيانات 
مركزية، حيث يقدم مجموعه كبريه 
للمعّلمني  االلكرتونيه  الخدمات  من 
ومدي�ري  واإلداري�ني  والط�الب 
املدارس وأولي�اء األمور. ومن أبرز 
وظائ�ف النظ�ام إدخ�ال درجات 
الطلبة وحفظها، وتسهيل تدقيقها 
ومراجعته�ا، إضاف�ة إىل إرس�الها 
ل�إدارات وأولي�اء األم�ور. رص�د 
غياب الطالب وتأّخرهم يف الحضور 
صباحاً إىل املدرسة، وإعداد تقارير 

عن ذلك. و غريها من الخدمات.
أم�ا النظام الذي يخت�ص بالعملية 
التعليمي�ة و املحت�وى فقد أطلقت 
وزارة التعليم برنامج بوابة املستقبل 
للتح�ّول نح�و التعلي�م الرقمي يف 
١500 مدرس�ة ويت�م التوس�ع يف 
تطبيق�ه ليش�مل جميع امل�دارس، 
حيث تم تحويل الفصول الدراسية 
التقليدية إىل فصول ذكية و تحويل 

الكتب الورقية إىل إلكرتونية. 
ويوج�د تكام�ل يف الخدم�ات بني 
بوابة املس�تقبل و نظ�ام نور حيث 
تستفيد البوابة من جميع املعلومات 
املوج�ودة يف نظ�ام ن�ور من حيث 
معلومات املس�تخدمني ، لذا فيمكن 
الق�ول ب�أن نظام ن�ور هو خاص 
ببيانات املستخدمني واملدارس بينما 
بواب�ة املس�تقبل خاص�ة بالعملية 

التعليمي�ة وتق�دم البوابة مجموعة 
من الخدمات التعليمية:

نظ�ام إدارة التعلم يت�م من خالله 
تفاع�يل  اثرائ�ي  تقدي�م محت�وى 
للط�الب  ويمك�ن للمعل�م من رفع 
الواجب�ات املنزلي�ة وأوراق العم�ل 
باإلضافة اىل االختبارات االلكرتونية 
وبن�ك األس�ئلة والخط�ة الفصلية 
و خدم�ة التواص�ل م�ع الطالب و 
أولياء األم�ور. أيضاً تق�دم البوابة 
خدم�ة التحض�ري االلكرتوني التي 
يتمك�ن املعل�م م�ن خالله�ا م�ن 
تقديم تحض�ريه. ويمكن للمعلمني 
و الط�الب واإلدارة املدرس�ية م�ن 
االط�الع ع�ىل الربنامج األس�بوعي 
الفص�ول  جدول�ة  و  واليوم�ي. 

االفرتاضية للطالب.
أولي�اء  خدم�ة  البواب�ة  وتدع�م 
األم�ور بحيث يمكن�ه االطالع عىل 

ندوة
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الحالة الدراس�ية ألوالده و متابعة 
املالحظات الس�لوكية إن وجدت و 
التواصل املب�ارش من خالل البوابة 
م�ع املعلم�ني و اإلدارة املدرس�ية، 
ويمكن ل�ويل األمور الدخول لبوابة 
املستقبل باستخدام اسم املستخدم 

وكلمة املرور لنظام نور
سؤال أ. خالد التويجري. 

م�ا تعليقك ع�ىل الحمل�ة اإلعالمية 
التواص�ل  ش�بكات  يف  املنت�رشة 
االجتماعي ان الدكتورة هيا العواد 

ستتوىل وزارة التعليم ؟ 
ش�كًرا لس�ؤالك ومن حيث صحته 
فلم يتصل بي أحد ولم يبلغني أحد 
بيشء بهذا الخصوص من الجهات 
الرس�مية وبالتايل فهو غري صحيح 
كما ان الحسابات التي تتداوله كلها 
حس�ابات بمعرفات مجهولة وأود 
إضاف�ة أن هذا الخرب تم تداوله من 

حوايل عام وقصد به اإلساءة ملعايل 
الوزير أثناء املقاالت الصحفية بينه 
وبني االس�تاذ قينان الغامدي واالن 
يقصد به اإلس�اءة يل كوني توليت 

وكالة للبنني والبنات. 
السالم عليكم : 

أش�كر فرس�ان الن�دوة ع�ىل إثراء 
موض�وع االنضباط املدريس  ، كما 
أش�كر كل م�ن ش�ارك يف التقديم 
واإلعداد من أعضاء الفريق العلمي 
بقي�ادة س�مو األم�رية الدكت�ورة 

الجوهرة .
 ( مصطل�ح  أن  الجمي�ع  يعل�م 
بالج�زاءات  مق�رتن   ) االنضب�اط 
والعقوبات ؛  ألنه يهدف إىل التقويم 
والتأدي�ب ، وه�ذا املج�ال أعن�ي 
التأديب�ي ل�ه تطبيقات واس�عة يف 
أنظمة اململكة مثل :  تأديب القضاة 
واألطب�اء واملحام�ني واملوظفني ...  

ويحظ�ى بترشيع�ات حاكم�ة من 
خالل قواعد ش�املة مث�ل : قواعد 
ووس�ائل  والتحقيق  االختص�اص 
االثبات  ..  واملجال التأديبي املقرتن 
باالنضب�اط امل�دريس م�ن وجه�ة 
نظ�ري اليخرج ع�ن ذلك ، س�واء 

بشكل كيل أوجزئي .
ذات  للجه�ات  ه�ل    : الس�ؤال 
االختصاص بوزارة التعليم مشاريع 
تنظيمي�ة ش�املة  ) غ�ري املعمول 
به�ا اآلن ( تس�ري يف ه�ذا االتجاه ) 
التأديب�ي ( بمايتوافق م�ع الواقع 
العميل وكينون�ة الطالب ، وطبيعة 

العملية التعليمية والرتبوية ؟
املستش�ار القانوني  عادل عبدالله 

التويجري .
ال�وزارة لها أدل�ة تأديبية واضحة 
للطالب والطالبات  وتعمل يف ضوئها 
جمي�ع إدارات التعليم وهي املرجع 
األساس لها  حيث صدر دليل قواعد 
السلوك واملواظبة لطالب وطالبات 
املرحل�ة املتوس�طة والثانوية لعام 
١٤٣7 ويتضمن عقوبات تصل اىل 
الحرم�ان من الدراس�ة ملدة عام يف 
املخالفات السلوكية عالية الخطوره  
وكذل�ك قواع�د الس�لوك واملواظبة 
لطالب وطالبات   املرحلة االبتدائية  
لع�ام ١٤٣٩  وال�ذي ت�م تحكيمه 
فنياً وقانونياً من ذوي االختصاص  
والخ�ربه يف الجامع�ات والجه�ات 
ذات العالقة وال�ذي تم الرتكيز فيه 
عىل تعديل الس�لوك ك�ون املرحلة 
العمري�ة للط�الب تس�توجب ذلك  
ومحاسبة ويل االمر يف حال التقصري 
بما لدى الوزارة من صالحيات ومن 
ثم الرف�ع  اىل الجهات األخرى ذات 
العالقة  وكل ذلك موضح بإجراءات 
اجرائية وتنظيمية   وأدلة  وخطوات 
اضافة اىل ماتحتوية تلك األدلة من 

اجراءات وقائية وعالجية
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واتضح�ت الص�ورة أكث�ر وأكثر بعد أن حدثنا س�عادة املستش�ار 
االستاذ عبدالله العتيبي عن املحور الثاني :

ِبْسم الله الرحمن الرحيم 
اسعد الله مساء الجميع 

معاكم االستاذ / عبدالله العتيبي 
اش�كر هذه املجموع�ه الراقي�ه والوطنية   التي اتاح�ت يل الفرصه 

للمشاركه معكم .

" االلتزام باالنضباط المدرس��ي وأثر ذلك 
في تعزيز شخصية الطالب والطالبة " عبدالله العتيبي

يف حقيق�ة االمر االنضباط املدريس 
بالش�خصية  وثيق�ة  عالق�ة  ل�ه 
ان  يعتق�د  الن�اس  م�ن  كث�ري   ,
عالق�ه  ل�ه  امل�دريس  االنضب�اط 
مبارشه  بالتحصيل الدرايس ولكن 
يف حقيق�ه االم�ر ان هن�اك عالقه 
وثيق�ه ب�ني االنضب�اط كا قيم�ة 

وبني تنمية الشخصيه فاالنضباط 
ينمي الش�خصيه ويعززها بشكل 
مبارش وغري مبارش مثل هذه القيم 
تس�هم يف قضي�ه التواف�ق النفيس 
واالجتماع�ي والرتبوي لدى الطالب 
سواء يف محيطه املدريس او محيطه 
االجتماع�ي  وس�يتم مناقش�ه هذا 

املوضوع من خالل املداخل التالية :
ا/املدخل االول :م�ن خالل تحليل 
العالق�ه ب�ني االنضب�اط وتعزيز 
وتنميه الشخصيه االنضباط ينمي 
اإلحساس باملس�ؤلية لدى الطالب 
بش�كل واض�ح وكذلك ي�ؤدي إىل 
الشعور باالنجاز والشعور باالنجاز 

ندوة
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يف ح�د ذات�ه ك حاجه ل�دى الفرد 
وهو احدى ركائ�ز النجاح يف هذه 
الحياه ،س�واء يف الحياه الدراسية 
او الحياه الشخصيه او االجتماعيه 
فش�عور الطال�ب باالنج�از يؤدي 
به اىل مزيد م�ن البحث عن إنجاز 
باملسؤولية  اإلحس�اس  اخروكذلك 
والش�عور باالنجاز يع�زز فاعليه. 
ومب�ارش   واض�ح  بش�كل  ال�ذات 
االنسان من خالل إنجازاته يحقق 
أهدافه وتحقيق الهدف هو مكسب 
للش�خصيه من الناحيه الشخصيه 

واالجتماعيه 
االنضباط يخلق حالة من االنسجام 
ففي الدراسه الوزاريه عملتها وزاره 
التعلي�م يف االتجاه�ات الطالبي�ة 
ناحيه املدرسه ونحو املعلمني تبني 
م�ن حقيق�ه االمر من خ�الل هذه 
الدراس�ه ان الط�الب  الذين تكرر 
غيابهم بشكل واضح وايضا تكرر 
التأخر الصباحي والتأخر الدرايس 
يؤثر ع قضاي�ا كثريه جدا  وجدت 
هذه الدراس�ه  ان ازدي�اد الغياب 
لدى الطالب وتكرر بش�كل واضح 
وايض�ا التأخ�ر الصباحي  يتكون 
لديهم مع الوقت اتجاهات س�لبيه 
نح�و املدرس�ه والدراس�ه ونح�و 
املعلم�ني الن يف حقيقه االمر غياب 
الطالب او تأخ�ره الصباح يفقده 
الكث�ري م�ن ف�رص التعل�م التي 
يس�تفيد منه�ا الط�الب اآلخرون 
وكذل�ك فرص التعلم تراكميه فانه 
عند الغياب املتكرر والتأخر  يفقده 

فرصه االستفاده.
ايضا يفقده االستفاده من املشاركه 
الطالبية وتكوين عالقات جيده مع 
الطالب  حيث ان قضيًة االنضباط 
امل�دريس تتي�ح له�م ف�رص أكرب 

للمشاركه يف األنشطة وكذلك اقامه 
عالقات جي�ده وهذه أم�ور مهمه 
للطالب ولإنسان بشكل عام حتى 
ينمو بشكل كبري وواضح وصحي 
وه�ذه امله�ارات مهم�ه لتكوي�ن 

الشخصيه االيجابيه.
: الحاج�ات  الثان�ي  ب/ املدخ�ل 
اإلنس�انية التي تطرق له�ا العالم 
ماس�لو ) هرم ماسلو( وهو تطرق 
إىل حاجات أساس�يه لدى اإلنسان، 
بإمكان�ي االن ان اعمل عمليه ربط 
بني هذه الحاجات وبني االنضباط 
امل�دريس فالطالب ع�ادة املنضبط 
ع�ادًة  ه�و  املدرس�ه  يف  دراس�ياً 
محب�وب من قب�ل اداره املدرس�ة 
وكذلك محبوب من الوالدين وايضا 
ال يتلقى إعانات معينه ويشعر هذا 
الطالب بقبوله من اآلخرين س�واء 
م�ن املحي�ط األرسي أو امل�دريس 
ه�ذا الش�عور بالقب�ول ينعك�س 
ايجابي�ا عىل ارتف�اع تقدير الذات 
وعندم�ا يرتفع التقدي�ر يصل إىل 
مرحله تحقيق الذات  واذا استطاع 
اإلنس�ان تحقيق ذاته فبالتأكيد ان 
ذلك سيس�اعد ع اإلنجاز ويساعد 

ع التمي�ز وايض�ا ش�عور الطالب 
باالنضباط يحق�ق له قضيه األمن 
النفيس فيكون بعيد عن اإلحراجات 
من قب�ل إدارة املدرس�ه م�ن قبل 
زم�الءه ....الخ  وهذا األمن النفيس 
ال�ذي يتحقق له يش�عره ويحقق 
ل�ه القب�ول االجتماع�ي وإنتماءه 
لالخري�ن بش�كل واض�ح حس�ب 
الت�درج يف ه�رم ماس�لوا يحق�ق 
ل�ه القب�ول االجتماع�ي وإنتماءه 
لالخري�ن بش�كل جي�د بع�د ذلك 
تقدير الذات ث�م تحقيق الذات ثم 

اإلبداعات األخرى.
ج/ مدخ�ل ف�رص التعزيز:كم�ا 
تعلم�ون الطالب األكث�ر إنضباطاً 
هو يف الغالب يحقق فرص أكرب من 
خ�الل املعلمني أو م�ن قبل االرسه 
فبالت�ايل يكون اتجاه�ات ايجابيه 
نحوهم وتقل مع الوقت السلوكيات 
السلبيه التي تهدف إىل لفت االنتباه 
ك العن�ف وكما اثبت املختصني ان 
اإليجابيه داخل  السلوكيات  تعزيز 
املدرس�ه  يقلل السلوكيات السلبيه 
بش�تى  واملخالف�ات  العن�ف  ك 
أنواعه�ا وان�ا اعتق�د أهمي�ه هذا 
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التعزي�ز يف خلق ش�خصيه جيده 
وخلق سمات لهذه الشخصيه وهو 
األص�ل يف الرتبي�ه واالس�تثناء هو 
العقاب ولكن التأكيد هنا أن قضيه 
الطال�ب املنضب�ط الفرص�ه لديه 
عالي�ه بينما الطالب الغري منضبط 
فرصه قليله وسنجد الفرق  بينهما 
يف ممارسه بعض السلوكيات ومن 
خ�الل الخربه امليداني�ه يف التعليم 
وجدنا أن الط�الب الذين يخفقون 
يف درجاتهم  واهمالهم يف الجوانب 
الدراس�ية والغياب يصبحون اكثر 
ممارسه للس�لوكيات  السلبيه من 
ب�اب لفت االنتب�اه وبالتايل يصبح 
ممارسة السلوكيات السلبيه أفضل 
ل�ه م�ن أن يوص�ف بأن�ه متاخر 

حي�ث  دراس�ياً 
يك�ون  أن  يفض�ل 
أن  م�ن  مش�اغب 
يطلق علي�ه متأخر 
دراسيا وهو بالتايل 
يعوض هذا الجانب 
مع الوقت بممارسة 
السلبيه  السلوكيات 
ل�دى  العن�ف  ك 
املدارس وهذا يفر 
لن�ا أحيانا إنتش�ار 
املدارس  العن�ف يف 
الطالب  بعض  لدى 
الذي لديهم تحصيل 

متدني .
جوان�ب  أو  اخ�رى  مداخ�ل  د/ 
ايجابي�ه اخرى نتيج�ة االنضباط 
الثقه بالنفس(  املدريس )شخصية 
النه يشعر باالنجاز والتحدي يشعر 
بأن�ه حقق أهدافه يش�عر ان لديه 
مشاركات اجتماعية مختلفه داخل 
املدرس�ه ف�إذا أخذ ه�ذه الفرص 

كامله تزداد ثقته بنفسه ويكتسب 
الخربات س�واء الخ�ربات الصفيه 
او غري الصفيه تؤثر يف ش�خصيته 
بعد ذلك أفضل م�ن الطالب الغري 
منضب�ط الذي يتلقاه بش�كل غري 
تراكمي وبالتايل الياخذ الحد الكايف 
منها لتنمية شخصيته سواء داخل 
الفصل او يف االنشطه الغري صفيه

كذل�ك االنضباط يعود الطالب عىل 
اكتساب عادات النجاح وقد يكون 
اول عادات النج�اح للطالب بل ان 
الخ�ربه الجديده يف حي�اة الطالب 
الجوانب الدراسية فإذا نجح نجح 
يف جوانب حياته االخرى. فاملدرسة 
تكس�به ه�ذه الع�ادات للنجاح ) 
االنضب�اط املدريس ، احرتام الوقت 

، الجدي�ه ، احرتام النظام ، احرتام 
الزمالء والتعامل معهم (

ع  بالع�ادة  نرك�ز  الغي�اب    / و 
الغياب املتكرر وهو قد يكون سبب 
يف مشكلة للطالب سواء يف التوافق 
النف�يس أو الرتب�وي أو االجتماعي 
وقضي�ه الغياب املتك�رر والتأخر 
إىل س�لوكيات  ي�ؤدي  الصباح�ي 

سلبيه أخرى تؤثر ع بناء الشخصيه 
وأنا اعت�رب أن االنضباط هو عامل 
حماية بينما الغياب عامل خطوره 
،كنا نعتقد س�ابقا ان هناك عالقه 
بني االنضباط والتحصيل وينتهي 
املوض�وع عند ه�ذا الح�د لكن يف 
حقيقه االمر االنضباط املدريس هو 
عادة نجاح بالدرجة األوىل والغياب 
ك عام�ل خط�وره له انعكاس�ات 
خطريه ك ش�عور اإلنسان بالفشل 
يف بداية مش�وار حياته  اذا لم يكن 
هناك ضبط وتعاون بني املدرس�ه 
والبي�ت ف ه�ذا الغي�اب س�يولد 
غي�اب آخر حت�ى يش�عر الطالب 
بالفش�ل يرتت�ب عليه انتكاس�ات 
أخ�رى ك عدم قدرت�ه عىل مجاراه 
زمالءه وهذا يخلق ش�عورا 
ق�د يعادي اآلخري�ن ويبدأ 
يمارس س�لوكيات س�لبيه 
كنوع من التعويض وكذلك 
لتحقيق نوع م�ن املجاراه 
يسعى ملمارس�ة سلوكيات 
سلبيه كالغش واالعتماد ع 
الفاقد  كتعوي�ض  اآلخرين 
يك�ون  أيض�ا  التعليم�ي 
عرض�ه للتنمر فق�د يكون 
علي�ه  متنم�ر  أو  متنم�را 
وهذه مش�اهده يف املدارس 
حي�ث أن الط�الب الذي�ن 
مس�توياتهم منخفض�ه قد 
يعوض ذل�ك بالتنم�ر ع اآلخرين 
أو عىل ط�الب معين�ني  كاملثاليني  
داخ�ل الفص�ل أو يك�ون عرضه  
للتنم�ر علي�ه ك إط�الق األلق�اب 
عليه، قد يص�ل الطالب إىل مرحلة 
اإلحباط عىل أثر الضغوط املدرسيه 
واالرسي�ه ،ويع�رف املختصني ان 
احد املدخ�الت املهمه للعدوان عىل 

ندوة
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اآلخرين هي قضية اإلحباط وبالتايل 
ي�ؤدي به إىل ممارس�ة اي ش�كل 
من أش�كال العنف ضد املدرس�ٍة 
أو ض�د زم�الءه أو ض�د املعلمني 
،هن�اك نقاط كثرية حول موضوع 
االنضب�اط امل�دريس مه�م يف بناء 
الش�خصية الطالبية وهو ال يؤدي 
فقط إىل قضية التحصيل الدرايس 
فق�ط ،ه�و ي�ؤدي إىل التحصي�ل 
الدرايس الجيد وهو يودي إىل بناء 
ش�خصية جيدة حس�ب تسلس�ل 
معني من خالله يكتس�ب الطالب 
عادات نجاح ،يج�ب توعية االرسة 
والطال�ب واملعلم�ني ع�ن أهمي�ه 
االنضباط امل�دريس وما يرتتب عىل 

ذلك من دافعيه للطالب اإليجابي.
وبعد ذلك تق�وم بتثبيت الحضور 
واالنرصاف، ث�م تكون املتابعة من 
خ�الل مكات�ب التعلي�م وإدارات 
التعليم ، لجنة مركزية عىل مستوى 
الوزارة كانت تجتمع بشكل دوري 
وكن�ا نراج�ع البيان�ات ، ث�م بعد 
ذلك أصبحنا نس�تخلص مؤرشات 
وتثبي�ت  واالن�رصاف  الحض�ور 
الحضور واالنرصاف بشكل يومي 
، ونتواصل فيها يف امليدان، الحقيقة 
النتائج كانت مبهرة والتحسن كبري 
بمجرد ش�عور املي�دان باملتابعة، 
بدأن�ا يف املتابعة بش�كل ش�هري، 
ث�م بع�د ذل�ك أصبح�ت املتابعة 
أس�بوعية ، ثم تحولن�ا إىل متابعة 
ثالثة أيام يف األس�بوع ، ثم تحولنا 
بمتابعة بشكل يومي ، أنا شخصياً 
مع�ي األس�تاذ ع�يل خرضاني كنا 
يف مجموعة واتس�اب شبيهة بهذه 
املجموع�ة املباركة ، مع مس�اعدي 
مديري التعليم للشؤون التعليمية،  
كن�ا نحصل ع�ىل اإلحص�اءات ثم 

نضعه�ا يف املجموع�ة ث�م نض�ع 
هدف، كن�ا نريد نرك�ز عىل ثبيت 
الحضور واالنرصاف نريد أن نرفع 
نسبة املدارس التي تثبت الحضور 
واالنرصاف بش�كل تلقائي بمجرد 
واالن�رصاف  الحض�ور  تثبي�ت 
باملتابع�ة  امل�دارس  ستش�عر 
وبأهمي�ة املتابعة وب�أن نتائجهم 
يتم االطالع عليها من خالل وزارة 
التعليم من خ�الل اللجنة املركزية 
يف وزارة التعلي�م ، وتحس�ن كبري 
وبش�كل جيد يف بداية العام كنا يف 
مستويات ٤٣% من مدارسنا تثبت 
الحضور واالنرصاف،  تحس�نا إىل 
نس�بة 7٤% وم�ع مطل�ع الفصل 
الثان�ي م�ن العام املايض النس�بة 
تج�اوزت ٩٩% من امل�دارس التي 
تقوم بتثبيت الحضور واالنرصاف 
قادري�ن  أصبحن�ا  أنن�ا  حت�ى   ،
ع�ىل متابعتها مدرس�ة مدرس�ة ، 
ومل�اذا ال تق�وم بتثبي�ت الحضور 
واالن�رصاف،     طبعاً ه�ذا العمل 
حقيقة كان يكش�ف لنا باستمرار 
بع�ض الجوان�ب املتعلق�ة بنظام 
نور وكيف علينا نطورها من أجل 
مس�اعدة امليدان عىل العمل الجيد، 
وكن�ا نحس�ن باس�تمرار يف نظام 

ن�ور ، يعن�ي خالل الع�ام املايض 
بنيت ثقافة كب�رية يف امليدان صار 
كل قائد مدرس�ة يشعر باملتابعة ، 
كل إدارة تعلي�م تش�عر باملتابعة ، 
إذا وج�دت يف املجموعة أن الزمالء 
يعن�ي أن بع�ض إدارات التعلي�م 
يق�ل فيه�ا املتابع�ة كن�ت بنفيس 
أح�اول أتواصل م�ع مدير التعليم 
ويح�دث تحس�ن كب�ري يف الي�وم 
الثاني ، فالنتيجة أنه زرعت ثقافة 
كبرية تتعل�ق باالنضباط أصبحت 
البيانات متاحة والبيانات تكشف، 
ثم بعد ذلك أصبحنا قادرين طاملا 
أن�ه يثب�ت الحض�ور واالنرصاف 
نح�ن قادرين ع�ىل رصد مؤرشات 
وتنعك�س  واالن�رصاف  الغي�اب 
بشكل تلقائي عىل انضباط املدارس 
األيام التي تسبق االختبارات نشأة 
ثقاف�ة تراكمي�ة عىل مدى س�نني 
عديدة. نش�أة ثقافة تراكمية ربما 
عىل س�نني عديدة انه يف األيام التي 
تسبق اختبارات الطالب يتواجدون 
االس�تعداد  لغ�رض  منازله�م  يف 
لالختبارات ، وهي ثقافة طبعاً غري 
صحيحة ، لكنها تراكمت عىل املدى 
الزمني ، لك�ن مع تثبيت الحضور 
واإلن�رصاف ومعرفة املي�دان بأن 
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البيانات يتم االطالع عليها من قبل 
قي�ادات ال�وزارة ، ومن قبل معايل 
وزير التعليم ، ومن قبل نائب وزير 
التعلي�م ، ومن قبل وكالء الوزارة ، 
واللجن�ة املركزية يف ال�وزارة ، بدأ 
اإلحس�اس والتحس�ن امللموس يف 
األيام التي تسبق االختبارات ، إنما 
كنا نطمنئ حقيقة بشكل يومي عىل 
نسب الغياب،  فهي نسب ال أعتربها 
مرتفعة حينما نقارن أنفسنا مثالً 
باملؤرشات يف أمريكا ، أيضاً النسب 
تعطين�ا مصداقية ألنها نمط ثابت 
فتعطينا مصداقية حقيقة عىل أنها 
هن�اك جدي�ة يف ضب�ط الحضور 
واالنرصاف يف املدارس وأن مديري 
املدارس فعالً يس�جلون الغياب ثم 
يتأكدون أنه يس�جل بش�كل جيد 
يعن�ي عىل س�بيل املث�ال،  أظن يف 
أسواء األحوال لم يتجاوز الغياب يف 
املتوسط العام بني 6% و 7% بشكل 
يومي ربما يزي�د يف التعليم األهيل 
عن�ه يف التعليم الحكومي ويزيد يف 
تعليم البنات عن�ه يف تعليم البنني 
، هذه بنظرة إيجابية يف املتوس�ط 
الع�ام الغياب يف تعلي�م البنني إذا 
اس�تحرضت االحص�اءات بش�كل 
جيد يف تعليم البنني الحكومي ربما 
يف مس�توى 5% ، يرتفع يف التعليم 
األه�يل ويرتفع يف لدى البنات ربما 
يتج�اوز 6% ، بصفة عامة نحن يف 
مس�توى معقول يعن�ي يف أمريكا 
الغياب قد يصل ١0% بشكل يومي 
، فحض�ور الطالب بش�كل يومي 
كان مطم�نئ حقيق�ة والجوان�ب 
التي كان نعمل عليها بش�كل أكرب 
ونس�تمر يف تكثيف إجراتنا عليها 
واألي�ام. يف ه�ذا الع�ام طورن�ا ، 
يعني الي�وم تحدي�داً بلغني خرباً 

إنه يف نظ�ام نور ط�ورت اآلليات 
التي يق�وم تثبيت فيه�ا الحضور 
واإلن�رصاف، فالجه�د أصبح أقل 
يف ألن الثقافة نرشت، واإلحس�اس 
أصبح كبري بأهمية تثبيت الحضور 
واإلنرصاف بش�كل يومي، فسهلت 
اإلج�راءات يف نظام ن�ور عىل قادة 
املدارس من أجل أن يكون التثبيت 
تلقائ�ي ، وأيض�اً الضب�ط ، يعني 
تعدي�ل عىل الغياب بش�كل يومي، 
اآلن أصبحت املتابعة أكرب، وامليدان 
واع�ي بأهمية املتابع�ة ومؤرشات 
املتابعة ، فاإلس�رتاتيجية األساسية 
التي عملنا عليها هي إس�رتاتيجية 
الشفافية املحاسبية، مع استعمال 
اللغ�ة الحضارية، اللغ�ة املتطورة 
مع الزمالء ، اللغة اإليجابية بشكل 
كبري م�ع الزم�الء ق�ادة التعليم ، 
ألن الرس�ائل الت�ي كن�ا نبعثها يف 
املجموعة س�واء أنا واالس�تاذ عيل 
خرضاني،  كانت رس�ائل إيجابية 
مدي�ري  مس�اعدي  الزم�الء  م�ع 

التعلي�م للش�ؤون التعلي�م، وه�م 
بدورها من الطبيعي  ينقلونها إىل 
زمالئه�م يف مكات�ب التعليم، ومن 
مكات�ب التعليم إىل ق�ادة املدارس 
، وكن�ا حريصني أن تك�ون لغتنا 
اللغ�ة اإليجابية اللغة املحفزة ،عىل 
أننا نعم�ل معاً ، ع�ىل أننا نتلمس 
مع بعضنا البع�ض الجوانب التي 
تس�اعدنا يف تحس�ني أداء. فطبعاً 
يمكن االس�تاذ عيل خرضاني قدم 
وذك�ر أننا م�ن خ�الل اللجنة كنا 
اس�تفدنا م�ن وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي بشكل كبري ، وساعدونا 
املش�اهري، الش�خصيات اإليجابية 
ذات الصدى الواسع يف يعني قبول 
املجتم�ع بها وذات العدد الواس�ع 
من املتابع�ني ، اس�تفدنا منهم يف 
أنهم يشجعون وينرشون الرسائل 
هذه اإليجابية للطالب يف الحضور 
، خصوصاً يف بداية العام الدرايس 
ويف األيام التي تس�بق االختبارات 
، وكان له�ا أثر واضح ، اس�تفدنا 

ندوة
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من حس�ابات األندي�ة الرياضية،  
اس�تفدنا م�ن حس�ابات الالعبني 
املش�اهري ، اس�تفدنا م�ن بع�ض 
ميدي�ا  السوش�يال  يف  املش�اهري 
ذوي الش�خصيات اإليجابية التي 
لديها قبول يف املجتمع ولهم شكر 
حقيق�ة يف هذا الجانب ، يف املجمل 
تحس�ن كب�ري وكنا نتكي بش�كل 

رئييس عىل أننا متى ما زاد الحافز 
ل�دى قي�ادات امل�دارس بضب�ط 
الحض�ور واالن�رصاف ، مت�ى ما 
الحضور.هن�اك  يف  تحس�ن  كان 
عدد من االسرت اتيجيات اإلضافية 
التي اس�تعمالناها ، وسنستمر يف 
اس�تعمالها، ولك�ن اإلس�رتاتجية 
اس�رتاتيجية  ه�ي  الرئيس�ية 

املحاس�بية ، من خالل الش�فافية 
، من خالل نرش النتائج واملتابعة 
اليومية لن�رش النتائ�ج ، وتزويد 
إدارات التعلي�م به�ا ، ث�م تمنح 
جوائز للمدارس يف جائزة التعليم 
للمدارس املتميزة ، إدارات التعليم 
املتميزة يف االنضب�اط املدريس يف 
مستوى اململكة العربية السعودية 
التعلي�م  إدارات  يف  املي�دان،  يف 
تمنح الجوائز للم�دارس املتميزة 
أرج�و   . امل�دريس  االنضب�اط  يف 
أن أك�ون قدمت ألن�ي حاولت أن 
أركز عىل االس�رتاتيجية األساسية 
الت�ي نعم�ل عليها ، طبع�اً هناك 
اس�رتاتيجيات أخ�رى نعم�ل من 
خاللها ، مثل تطوير آليات الربط 
بني حض�ور الطال�ب وانضباطه 
وتحصيل�ه الدرايس ، وه�ذا طبعاً 
يحدث يف الثانويات نظام املقررات 
، يعن�ي غي�اب الطالب محس�وب 
علي�ه بدرجات يف املق�رر ، وبذلك 
الحظن�ا يق�ل غي�اب الطال�ب يف  
ثانوي�ات نظ�ام املق�ررات ، أيضاً 
حت�ى حاولن�ا تثبي�ت الغياب يف 
إش�عار الطالب الذي يرس�ل لويل 
أم�ره بش�كل ش�هري يف إش�عار 
يرس�ل اربع�ة م�رات للطالب يف 
العام الدرايس يف املرحلة االبتدائية 
، يرس�ل لويل امر الطالب ، حاولنا 
نثبت يف هذا التقرير ، كذلك مؤرش 
ي�دل ع�ىل انضب�اط الطال�ب يف 
املدرس�ة .   وختاماً أكرر ش�كري 
وتقديري ألعضاء ه�ذه املجموعة 
املبارك�ة والزم�الء املش�اركني يف 
الندوة ولس�مو األم�رية الجوهرة 

واألستاذة فوزية الطوالة .
الل�ه  ورحم�ة  عليك�م  والس�الم 

وبركاته 
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ندوة
وواص�ل معنا س�عادة ع�يل الخربان�ي أم�ني اللجن�ة املركزية 

لالنضباط املدرسة بوزارة التعليم.
 بخربت�ه الرتبوية والعلمية الكب�رية يف إثراء نقطة أخرى وإلقاء 

الضوء عليها يف املحور الرابع :

" األثر اإلعالمي والتوعوي على 
انضباط الطلبة "

عيل الخرباني

يع�د االنضب�اط خلق يدعم س�لوك 
األف�راد يف مي�دان املمارس�ة ع�ىل 
مس�توى جميع النشاطات فهو من 
أهم مبادئ النج�اح وركائز تطوير 
الذات بل هو استش�عار للمسؤولية 
الرشعية واألخالقية واألدبية لإعمار 
واألوقات والق�درات واملكانات التي 
إتاحه�ا الله س�بحانه لألفراد حيث 
يعل�م االقتص�اد يف الجهد والس�ري  
وفق خطوات مناس�بة تس�اعد عىل 
اكتش�اف نقاط الضع�ف وعالجها 
وتعدي�ل االنحرافات قب�ل تفاقمها 
باس�تمرار  النف�س  ومحاس�بة 
والح�رص عىل أداء الدور املكلف به 
بروح م�ن املس�ؤولية واإلخالص ، 
واالنضباط امل�دريس عنرص مهم يف 
أي مجتمع  لتحقيق أهدافه وسالمة 
أف�راده وتتمي�ز جميع املؤسس�ات 
الناجح�ة بانه�ا بنيت ع�ىل احرتام 
الس�لطة وم�ن يمثله�ا وانظمته�ا 
وقوانينها وله أهمي�ة كربى لجميع 
املوسسات ومحتوياتها اذ انه محور 
العملي�ة الرتبوي�ة الفاعل�ة وتكمن 
أهميت�ه يف قي�م املدرس�ة بتحقيق 
أهدافها مما يتطل�ب تطبيق بعض 
القواع�د الرتبوية الحاكمة لس�لوك 

الطالب واملعلمني يف محيط املدرسة 
حيث يتم وض�ع القواعد والقوانني 
الت�ي تدع�م التكامل ب�ني الطالب 
واملعلمني خاص�ة ان الطالب الذين 
القواع�د اليحرتمون  يخالفون هذه 
أنفسهم فقط من فرصة التعليم بل 
يعيقون تقدم أقرانهم كما ان بعض 
املمارسات السلوكية الخاطئة ينتج 
عنها اضطرابات يف العملية التعليمية 
وضع�ف انتظامه�ا ، واالنضب�اط 
القائم عىل التحكم الذاتي هو أفضل 
أنواع االنضباط النه شكل من أشكال 
الوعي الذاتي والذي يعطي الفرصة 
لتقويم السلوك والتحكم فيه ويقوم 
ع�ىل اإليمان ان الطالب يس�تحقون 

ان يكونوا موضع ثقة وتقدير،
االنضباط بشكل واسع  يف اللغة يدل 

عىل الحزم والعزم ولزوم اليشء 
أم�ا االصط�الح فهو ضب�ط امليول 
والس�لوك أما بإرادة الفرد أو تاثري 

سلطة خارجية .
ففي القاموس األمريكي هو التدريب 
والس�يطرة عىل النفس والترصفات 
بغ�رض التحس�ن الش�خيص، ويف 
تعريف أنه ق�درة الفرد عىل تحمل 
املس�ؤولية يف أي س�لوك م�ن خالد 

األح�كام والق�رارات الت�ي يمر بها 
الفرد.

وقيل ه�و الق�درة ع�ىل اداء املهام 
وإنجازها دون ضجر أو ملل.
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وقي�ل قدرة الفرد عىل توجيه العمل 
وتوجيه�ه نح�و الهدف حت�ى يتم 

تحقيق الهدف بشكل كامل،
وعرفته وزارة التعليم 

بمدى التزام الطالب باملدرسة وتقبل 
التعليم�ات والتوجيه�ات وإنفاذها 
م�ن خ�الل املدرس�ة ويف محيطها 
ويعتمد االنضباط عىل قمع النزعات 
وعىل قوة اإلرادة والعزم والتحكم يف 

النفس.
أنواع االنضباط:

األول الذاتي:ويقوم عىل قوة اإلرادة 
والع�زم والتحك�م يف النفس وعدم 
االنصياع لألهواء، ومحافظة الطلبة 
ع�ىل النظ�ام والحض�ور واله�دوء 
والقي�ام بالواجب�ات املدرس�ية من 

تلقاء أنفسهم
وهو أفضل أنواع االنضباط.

الثان�ي االنضب�اط الخارجي : وهو 
املحافظة عىل النظام داخل املدرسة 
بالتوجيهات  ويف محيطها والتقي�د 
واألنظمة وقواعد السلوك واملواظبة،

وعرف بأن�ه مجموع�ة التوجيهات 
والتعليمات الصادرة من املسؤولني 
للطالب اللتزامهم بالقواعد واألعراف 

التعليمية.
ولتحقيق غاية إنشاء مواطن صالح 
مهتم�ا بوطن�ه وبيئت�ه وممتلكاته 
وصالح�ا يف نفس�ه تعتم�د الوزارة 
مبدأ التطوير والتحسني يف برامجها 
وفعاليته�ا وأس�لوب أدائها وتوفري 
س�بل تحقيق النمو السوي املتوازن 

عقليا وجسميا وعاطفيا .
قد كان مفهوم االنضباط يف املايض 
عىل أساس الجرب والسلطة والعقاب 
وه�ذا النوع م�ن النظ�ام قائم عىل 

الرهبة والخ�وف ، أما الحديث فهو 
قائم عىل أس�اس الحاج�ة واحرتام 
ال�ذات وتعزي�ز الدافعي�ة وتولي�د 
الط�الب  ل�دى  الصادق�ة  الرغب�ة 
للقي�ام بالعمل الصحيح وتس�عى 
العملية التعليمية لتعزيز االنضباط 
ل�دى الضاب�ط النها وثيق�ة الصلة 
لتدريب الطال�ب عىل االتزان الفعيل 

والنفيس.
والتعلي�م العام هو بمثاب�ة العمود 
الفقري الواصل بني التعليم األسايس 
والتعليم العايل ، والشباب هم عماد 
املجتمع والش�باب املنضبط سلوكيا 
وفكري�ا ق�ادر عىل اح�داث التغيري 
يف أي مج�ال م�ن مج�االت الحياة 
لتحقيق الحياة املس�تدامة وهذا ما 

تدعو إليه رؤية 20٣0
وتعترب املدرس�ة من اهم املؤسسات 
املعززة والداعمة لتنشئة االجتماعية 
للطالب حي�ث تزداد فيه�ا أطراف 
التفاع�ل االجتماع�ي التي تكس�ب 
الطال�ب ضب�ط انفعاالتهم، ويبقى 
الس�ؤال مالذي يبق�ى للطالب بعد 
انتهائه من املدرسة وكالذي يضبط 
سلوكه هل هو االنضباط الخارجي 

أم الذاتي؟
العوامل املؤثرة يف االنضباط الذاتي

األرسة وه�ي التي تزرع يف أطفالها 
كيفي�ة التعامل وضب�ط االنفعاالت 

لدى أطفالها.
املدرس�ة ولها أهمية بالغة إلكساب 
الطالب املهارات والخربات والسيما 
انها املكان الذي يقيض فيه الطالب 

فرتة زمنية طويل 
جماع�ة األقران وي�زداد تأثريها يف 
مرحل�ة املراهقة فيس�تمد توجهاته 

وانتماءاته .
املن�اخ امل�دريس من خ�الل طريقة 

تعامل األفراد يف ذلك املناخ.
املدريس مشكلة  االنضباط  ومشكلة 
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ندوة
شائعة تش�غل املعلمني يف املدارس 
واآلباء يف املنازل ومنا يسبب ضعف 
االنضباط امل�دريس: ترب الطالب 
م�ن امل�دارس كث�رة الغي�اب ع�ن 
املدرس�ة اث�ارة الش�غب والفوىض 
وأي مش�كلة س�لوكية تؤث�ر ع�ىل 
س�ري الصف والتطاول عىل املعلمني 

واملشكالت بني الطلبة.
أهميت�ه ، ه�و رضورة م�ن امله�م 
االهتم�ام به�ا  فهو يع�ود الطالب 
ع�ىل التحكم يف ترصفاته  وتزيد من 
حماسهم لالشرتاك يف الصف وتزيد 

من انتباههم وتحصيلهم العلمي،
فهو رشط أسايس للتعلم والتعليم 

مه�م م�ن الجان�ب االجتماعي بني 
أهمي�ة  يعل�م  واملعلم�ني  الط�الب 
والتخطي�ط  والتنظي�م  التع�اون 
واإلنجاز وينمي مجتمع ذو س�لوك 
حض�اري ويعل�م أهمي�ة اح�رتام 
حقوق اآلخرين  ومن أساليب تعليم 

االنضباط:
تعليم الطلبة وأولياء أمورهم لوائح 

السلوك واملواظبة .
توفري إط�ار ينظم واجبات وحقوق 
اح�رتام حق�وق وس�لطة  الطلب�ة 
الهيئة التعليمية واإلدارية  الحد من 
اشرتاك املشكالت السلوكية االرتقاء 
الحس�نة وتعزيزه�ا  بالس�لوكيات 
وتعهدها بالتشجيع والرعاية  توفري 
فرص لتمكني الطالب من املشاركة 
البن�اءة والتعب�ري عن ال�رأي ومما 
يزي�د من انضب�اط الطلب�ة تقوية 
الجان�ب الديني لديهم النه يزيد من 
االنضباط الذات�ي، االهتمام باملناخ 
امل�دريس واتاح�ة الفرص�ة للطلبة 
لط�رح ارائه�م وإرشاك الطالب يف 
أنش�طة وورش عم�ل وإرشاكه�م 
يف اتخ�اذ بعض الق�رارات وتحديد 

اإلجراءات واألنظمة .

املركزي�ة  اللجن�ة  أم�ني  واض�اف 
لالنضباط املدرس�ة بوزارة التعليم 
، طبع�اً املح�ور الرابع س�نتحدث 
عنه بمش�يئة الله وهو يهتم بأثر أو 
يتحدث عن اآلثر اإلعالمي والتوعوي 
عىل انضباط الطلبة، تش�هد معظم 
املجتمعات اليوم تنافس مكش�وف 
أو مسترت معلن أو خفي بني نظامني 
ترب�وي أو إعالمي نت�ج عنه ميالد 
تناقض�ات خط�رية يف عق�ل الفرد 
والن�شء وطرق تفك�ريه ، فالنظام 
الرتبوي يقوم ع�ىل القيم متمثلة يف 
املحت�وى ال�درايس املنضبط، وعىل 
قيم التنافس يف التحصيل واإلنجاز، 
بينم�ا يس�تند النظ�ام اإلعالمي إىل 
االتص�ال الجماه�ريي ال�ذي يهتم 
بالجدي�د دون التأم�ل يف محت�واه، 
وباملوضوعات املتنوعة دون الرتكيز 
عىل تخص�ص بعينه وتقديم برامج 
ترفيهية ممتعة التي يس�هل فهمها 
بغ�ض النظ�ر ع�ن ق�وة أو ركاكة 
األس�اليب أو نوع املفردات اللغوية 
فيه�ا، فالتناق�ض ب�ني النظام�ني 
الرتبوي واإلعالم�ي ترتب عنه نوع 
م�ن التص�ادم يف العالق�ة القائمة 
بني املؤسس�ات الرتبوية واإلعالمية، 
وظه�ور تباين واضح ب�ني الثقافة 
املدرس�ية التي تعتمد ع�ىل املعرفة 

ذات الطابع األكاديمي وبني الثقافة 
اإلعالمي�ة الت�ي تروجه�ا وس�ائل 
الرتويج�ي  الطاب�ع  ذات  اإلع�الم 
املس�تند إىل االثارة والدعاية، طبعاً 
أهمي�ة الرتبي�ة اإلعالمي�ة، الرتبي�ة 
اإلعالمي�ة مهم�ة لتثقيف الناش�ئة 
بس�بل فهم األمور وتقديرها وسبل 
التعايش م�ع اآلخرين واس�تيعاب 
مقتضي�ات العرص الحديث، وآليات 
التفاعل مع العوملة، وتعبئة الشباب 
ملواجهة األح�داث الجارية، الطارئة 
م�ن  وتمكينه�م  الطارئ�ة،  وغ�ري 
املهارات التي تعينهم عىل املواجهة، 
عوض�اً عن الخوف واالستس�الم أو 
االنع�زال والرف�ض أو التربي�ر أو 
اسقاط املشكالت عىل الغري، وأيضاً 
تس�اعد الطالب عىل فه�م حقوقهم 
وواجباته�م، وأيض�اً وتقدي�ر قيم 
الش�ورى واإلخ�الص وأيض�اً حب 
الوط�ن، واالنتم�اء الصحي�ح ل�ه، 
واحرتام اآلخ�ر، والحري�ة العادلة، 
والتضلي�ل،  الش�ائعات  ومواجه�ة 
الفكري�ة  االنحراف�ات  ومحارب�ة 
واملنحرف�ني، وفق الطرق املناس�بة 
لذلك، إذاً الرتبية اإلعالمية مهمة جداً 
توفر  اإلعالمية  فالرتبي�ة  للناش�ئة، 
س�احة كبرية من الف�رص ملعالجة 
أيضاً املشكالت النفس�ية والثقافية 
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منه�ا  يعان�ي  الت�ي  واالجتماعي�ة 
الطلبة يف املدرس�ة، كمشكلة األمية 
التكنولوجي�ة  الحضاري�ة واألمي�ة 
ع�ىل  ع�الوة  السياس�ية،  واألمي�ة 
التوترات التي تنشأ بفعل التواصل 
مع اآلخرين وعدم اآللفة والتحيزية 
واالستقراق املحلية وغريها، ونشاهد 
ذلك كثرياً يف برامج التواصل عندما 
نرى كثري من ابنائنا يصطدمون مع 
كثري من الثقافات وذلك بس�بب قلة 
الوعي اإلعالمي أو الرتبية اإلعالمية، 
أيض�اً تلعب الرتبي�ة اإلعالمية دوراً 

بارزاً يف اكساب الطالب الثقافة 
وامتالكهم  النقي�ة،  اإلجتماعية 
مهارة النقد والتقويم والتحليل 
وحل املشكالت، أيضاً تكسبهم 
األش�ياء وب�ني  ب�ني  الرب�ط 
الحديث  مه�ارات  املتغريات، 
واملهارات  والكتابة  والقراءة 
التي  والثقافية  اإلجتماعي�ة 
تساعدهم عىل اتصال فعال 
وتمكنه�م م�ن اس�تيعاب 
يف  الثقافية  الخصوصيات 
عالقاتها م�ع العموميات 
الثقافي�ة  واملتغ���ريات 
عىل  وتس�اعد  األخ�رى، 

الق�دوة  نم�وذج  تكوي�ن 
الحسنة وامتالك الطالب ملهارات 
والحوار  والع�رض  الخطاب�ة 
اإلنج�ازات  تقدي�ر  وحس�ن 
والص�رب،  أيض�اً  والتحم�ل 
اجتماعية  وتعزي�ز مفاهي�م 
تقديمه�ا يف ص�ور  يمك�ن 
وألوان ش�تى تستخدم فيها 
وس�ائط عديدة ، تستخدم 
عدي�دة  كوس�ائط  أيض�اً 
كاملعلمني يستخدمونها يف 
املناهج الدراسية واإلذاعة 
املدرس�ية،  والصحاف�ة 
أيضاً واألنشطة الالصفية 

والحف�الت  املدرس�ة  واملع�ارض 
الت�ي  واملناس�بات  واملهرجان�ات 
تقيمها امل�دارس س�نوياً أو فصلياً 
أو حسب املقتضيات التي تقوم من 
أجله�ا، إىل جانب الفنون املدرس�ية 
ع�ىل حس�ب اختالفها، وذل�ك بقية 
إعداد الطالب ليكون عضواً فاعالً يف 
مجتمعه، عىل الرغم من ذلك إال أنها 
تحت�اج إىل تقوية، وايض�اً إىل رفع 
الوعي اإلعالم�ي، والرتبية اإلعالمية 

لدى أبنائنا الطالب.
وأكد الخربان�ي عيل اهمية  توظيف 
والتقني�ة  االع�الم 

لتعزي�ز االنضباط، يج�ب علينا أن 
ندرك أهمية تعامل الطلبة مع وسائل 
اإلع�الم والتقيي�م الناق�د ملحتواها، 
واتخاذ قرارات واعية كمستخدمني 
واملحت�وى  للمعلوم�ات  ومنتج�ني 
اإلعالمي، كما نعلم اآلن أكثر ابناءنا 
الطلب�ة اآلن ينتجون أفالم، ينتجون 
مقاط�ع، ينتج�ون أيض�اً مش�اهد 
تمثيلية، أيضاً تس�ليحهم بالوسائل 
الت�ي تحميه�م من خط�ر االنرتنت 
والتحقق م�ن املعلوم�ات التي يتم 
والتميز  نرشها ومدى مصداقيته�ا 
الحقيق�ي  والخ�رب  الش�ائعة  ب�ني 
والتعبري عن رأيهم بشكل مسؤول 
فنعل�م  وتفاع�يل، 
نصيب  ب�أن  جميعاً 
الجي�ل الح�ايل م�ن 
اإلعالم  تأثري وس�ائل 
تكوين  يف  الجماهريية 
أنماط  وتحديد  ثقافته 
سلوكه واكس�ابه القيم 
والع�ادات  واملفاهي�م 
واالتجاه�ات ق�د تزاي�د 
كثرياً يف ظ�ل تقدم تقنية 
واملعلوم�ات  االتص�االت 
باألقمار  الفضاء  وازدحام 
تعزيز  طبع�اً  الصناعي�ة، 
امله�ارات اإلعالمي�ة للطلبة 
التقنية  تطورات  مع 
الحديثة تحول موقف 
الرتبوي�ة  املؤسس�ة 
االتصال  تقني�ة  م�ن 
اإلعالمية،  واملؤسسات 
أصبح����ت  حي��ث 
اإلعالم وتقنية  وس�ائل 
يف  تس�تخدم  املعلومات 
الرتبوية  العملي�ة  صلب 
والتعليمية، فإن مش�كلة 
الرتبية مع اإلعالم ال تمكن 
يف تأثري وسائيل مع النشء 
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ندوة
بق�در م�ا ترتب�ط بكيفي�ة تعامل 
الن�شء مع تبثه وس�ائل اإلعالمية، 
وهنا تأت�ي دور الرتبية اإلعالمية يف 
إكساب الطالب املهارات، كاملهارات 
التالية: مه�ارة القدرة عىل االختيار 
والتمييز ب�ني الحقيقة واالش�اعة، 
أيض�اً مهارة الفك�ر الناقد ومهارة 
الفرز واالنتقاء الحس�ن، مما يؤدي 
إىل نموه�م نمواً متزن�اً متكامالً يف 
جميع جوانب ش�خصيته، يجب أن 
يتفق رجال الرتبية واإلعالم عىل أن 
املسؤولية يف تحسني الطفل والشاب 
يف نظ�رة اإلعالم تبدأ يف األرسة فإن 
واإلعالم�ني  الرتبوي�ني  مس�ؤولية 
عظيم�ة يف إيص�ال ه�ذا الوعي إىل 
األرس تتحم�ل هي بدوره�ا وتأخذ 
عىل عاتقها حماية النشء من اآلفات 
الت�ي تهدده، وذل�ك بتعليم أبنائهم 
وتدريبهم عىل مهارة التفاعل الواعي 
م�ع برام�ج اإلعالم س�واًء مرئي أو 
مسموع أو إلكرتوني، ودور اإلعالم ال 
يقل عن دور املدرسة أو دور األرسة 
يف التنشئة االجتماعية إال إن لم يكن 
يفوق دورهما بما يتوفر من لإعالم 
م�ن عن�ارص التش�ويق والتجدي�د 
واإلثارة، إىل وأيضاً تفعيل املدرس�ة 
يف التغلب عىل الدور السلبي لإعالم 
وتقوية دوره اإليجابي، طبعاً عندنا 
اإلع�الم ع�ن طريق برام�ج التقنية 
الجدي�دة ، أو دور التقنية الحديثة 
امل�دريس  االنضب�اط  تحقي�ق  يف 
مهم ج�داً ال يخف�ى عليك�م تلعب 
التقني�ة دور رئييس يف تقديم حلول 
مناسبة ملش�كالت تربوية معارصة 
كث�رية وذلك م�ن خ�الل دورها يف 
اإلث�ارة والتحفيز وتقديم معلومات 
الوظيفية والتوجيهية ال يقترص دور 
التقنية ع�ىل إثارة املتلق�ي وتقديم 
املعلوم�ات بكل ما يمكن أن تس�هم 

يف توجي�ه املتلقي وتعديل س�لوكه 
وفكره، وأيضاً من األمور التي تلعب 
التقني�ة له�ا فيها دوراً ه�ي األمور 
الوظيفي�ة التنظيمي�ة م�ن خ�الل 
للحص�ول عىل أفض�ل النتائج بأقل 
تكلفة مادية وزمنية، نشاهد ذلك يف 
أكثر من برامج التواصل االجتماعي 
نصل إىل اله�دف بأقل تكلفة مادية 
واجتماعية، فأصبحت مهمة للنشء، 
طبع�اً ال يخفى ما للتقنية من فوائد 
جمه، فهي تجس�د املعلومة وتبسط 
فهمه�ا، وتش�بع حاج�ات املتلقي، 
وتمنح�ه الحيوي�ة والنش�اط أثناء 
العرض، وتخت�زل الوقت املفرتض 
لل�رشح، ويعت�رب التعلي�م أحد أهم 
ال�ذي ينبغي  املجتم�ع  مؤسس�ات 
أن يوظف ويس�خر التقنية لخدمة 
أهدافه واهدف تغيري إيجابي يخدم 
بيئة العمل لحل املشاكل والتحديات 
التي تواجهه، وم�ن أبرز التحديات 
ه�ي ضع�ف االنضب�اط امل�دريس 
،ويعت�رب االنضباط ذات�ه هو حجر 
األساس لالنضباط املدريس وزيادة 
متوسط االنضباط الذاتي تؤدي إىل 

زيادة مستوى االنضباط املدريس.

ون�وه عن االث�ر وال�دور اإلعالمي 
يف االنضباط امل�دريس خالل العام 
املايض والع�ام الذي يس�بقه كان 
كب�رياً ج�داً، حي�ث تم االس�تفادة 
من جميع برامج وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي يف خدم�ة االنضب�اط 
املدريس، كان له الدور الكبري يف نرش 
هذه الثقافة لدى الطالب، لدى ويل 
األمر، لدى املجتمع، رغم املحاربات 
الت�ي وجهها، رغم الرفض، وأيضاً 
عدم القب�ول من بع�ض الرشائح 
التي ال نعلمها، وايضاً الرفض من 
بع�ض الحس�ابات الوهمي�ة التي 
تح�ارب التعليم يف ه�ذا الوطن أو 
تحارب الوطن بش�كل عام، ولكن 
ل�م يلتفت له�ا االبناء ول�م يلتفت 
لها أيض�اً اإلعالميون وال الرتبويني 
حيث شارك جميع الرشائع وجميع 
الطبق�ات يف ن�رش وع�ي وثقاف�ة 
قيمة االنضب�اط لدى املجتمع، كما 
ش�اهدنا جميع اإلمارات ش�اركت 
يف تهنئ�ة الط�الب ببداي�ة الع�ام 
الدرايس وزيارته�م أيضاً يف بداية 
الع�ام ال�درايس وتش�جيعهم عىل 
قيمة االنضباط ال�درايس وبدايته، 
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ونالحظ ايضاً جميع املش�هورين يف برامج السوشيل 
ميديا وبرام�ج التواصل، وأيضاً نالحظ جميع األندية 
الرياضية لكثرة محبيها من الطلبة، وأيضاً تشجعهم 
عىل االنضب�اط املدريس وتحفزهم عىل ذلك، وكل ذلك 
اس�تخدم ع�ن طريق اإلع�الم، هذا دليل ع�ىل اإلعالم 
ل�ه دور كبري جداً ج�داً جداً، حيث تفاع�ل الجمهور 
وتفاع�ل أولياء األمور وكان له أث�ر إيجابي يف امليدان 
ملسناه خالل زيارتنا للميدان مع بداية العام الدرايس، 
فرق شاس�ع جداً عىل األعوام السابقة، فرق كبري جداً 
يف انضباط الطلبة وحضورهم واهتمامهم يف املدرسة، 
واستشعارهم بأهمية الدراسة وأن هناك من يهتم بهم 
وهناك أيضاً من يتابع حضورهم وغيابهم خالل العام 
الدرايس، فإذا برامج التواصل االجتماعي واإلعالم كان 
لها آثر إيجاب�ي كبري جداً يف تحقيق االنضباط بغض 
النظر عن املس�بطني أو بعض الحسابات الوهمية أو 
الزائفة فلم يلتفت له�ا إال القليلون املخادعون، ولكن 
بفضل الله أصبحت اآلن فكرة س�ائدة عند الجميع أن 
االنضب�اط مهم، وأن االنضباط قيمة أساس�ية يتمثل 
ويتصف بها ابنائنا يف اململكة العربية السعودية، هذا 
دليل أيضاً عىل أهمية التقنية، كش�فت دراسة القراءة 
واملجتم�ع واملعرفة التي أعدها مركز امللك عبد العزيز 
الثقايف العاملي عن توجهات الش�باب الس�عودي بني 
اإلع�الم الرقمي واإلعالم التقلي�دي، كانت أبرز نتائج 
هذه الدراسة أن 70% من املعرفة إلكرتوني و ٣0% من 
املعرفة ورقية، بالنسبة لألدوات املستخدمة للحصول 

عىل املعلومات واملعرفة اإللكرتونية، احتل الهاتف 
املرتبة األوىل، ثم الحاس�ب اآليل ثم املحول ثم 
األجهزة اللوحية، وهذا هو التفسري املنطقي 
لذلك، كما كانت هناك دراس�ة اس�تطالعية 
بس�يطة عىل عين�ة ٣00 طال�ب تقريباً يف 
والثانوية،  االبتدائي�ة واملتوس�طة  املرحلة 
وتب�ني أن أغلب أفراد العينة يس�تخدمون 
ش�بكات التواص�ل االجتماعي�ة، وج�اءت 
النس�بة كالت�ايل: طبعاً الواتس�اب وتويرت 

وفيس بوك وس�ناب شات وإستقرام، طبعاً 
نس�بة طالب املرحلة الثانوية بلغت %75 

وطالب املرحلة املتوسطة 5١% وطالب 
املرحل�ة االبتدائي�ة ١2%، هذا يثبت 
أن ش�بكات التواص�ل اإلجتماعي�ة 
انترشت بش�كل كب�ري بني الطالب 

يف مختل�ف املراح�ل التعليمية والصغار والش�باب ال 
يتحركون اليوم إال بأجهزة االتصال التي تجعل العالم 
كله بم�ا يحمله من مواد مختلف�ة يف متناول أيديهم، 
طبعاً نحن هنا نحتاج إىل ضوابط، إىل إبداع، إىل إنتاج، 
إىل توجيه أبنائنا لالس�تخدام األمثل لهذه التقنية، إىل 
أن يكون�وا مصممني، إىل أن يكونوا منتجني، هم بهذه 
املواد التي يتلقاها الغري، ولكن تكون مواد ذات قيمة، 
وذات فائدة، يس�تفيد منها الجميع، أيضاً تكون وفق 
املبادئ اإلس�المية، وفق الع�ادات والتقالي�د، وأيضاً 
تكون يف األس�اليب الرتبوية أيضاً لالنضباط املدريس 
خالية من الس�خرية واإلساءة، وتكون باللغة العربية 
ومفهومة للقارئ واملستمع، أيضاً دور التقنية املقنن 
يف تعزي�ز االنضباط الذاتي، كان لها دور كبري يف بناء 
املفاهيم الس�ليمة، تحس�ني نوعية التوجيه واإلرشاد، 
دورها الرئييس يف استنارة اهتمام الطلبة، أيضاً تعمل 
عىل زيادة املش�اركة اإليجابية للطلبة، والتقنية تلعب 
دور املرش�د املس�اعد للطالب عىل مواجه�ة تحديات 
العرص ومش�كالته، يف الختام نق�ول أنه تبني لنا اآلن 
وبج�الء مدى أهمية التقنية وآثره�ا الفاعل يف تعزيز 
االنضب�اط الذاتي، التقنية واإلع�الم عنرصان مهمان 
اآلن ألبنائنا وذلك بتعزيز انضباطه وتحقيق انضباط 
يف املدرسة، مما يستوجب عىل املعنيني تطويره وتوليته 
مزيداً من العناية باالس�تفادة منه يف ش�تى امليادين، 
حت�ى نخرج بهدف ذا آثر فع�ال يف بناء األجيال بناءاً 
س�ليماً، يكون بع�د ذلك لبن�ات صالح�ة، يقوم عىل 
كواهلهم مس�تقبل مرشق لوطنه�م وأمتهم، ولن 
يتثن�ى ذلك إال بتضاف�ر جهود املخلصني 
م�ن أبناء األم�ة الذين ل�ن يبخلوا بما 
يس�تطيعون م�ن وق�ت وجهد علم 
ومادة يسخرونها يف سبيل دعم كل 
ما من شأنه تقوية البناء الرتبوي 
والتعليمي خدمة ألجيالنا وسعياً 
لتحقيق رؤي�ة اململكة 20٣0، 
األس�مى  اله�دف  وتحقي�ق 
الرتبوية  املؤسس�ة  من وج�ود 
أجيال  والتعليمي�ة، وهو وتربي�ة 
الله،  صالح�ة مصلحة ب�إذن 
هذا والل�ه أعلم، وصىل الله 
وس�لم وب�ارك ع�ىل نبينا 

محمد.
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ندوة

حيث حدثنا س�عادة الدكتور نياف الجابري وهو املس�ؤول 
عن املل�ف يف وزارة التعليم عن إج�راءات تحقيق االنضباط 

والحد من الغياب يف مدارس التعليم العام .

أثر المحاسبية ونتائجها وانعكاساتها 
على العملية التعليمية " نياف الجابري

   يف البداي�ه الس�الم عليكم ورحمة 
الله وبركاته ، ونوه بجهود

    الزمالء الكرام بدايًة أسجل شكري 
لس�مو األم�رية الجوه�رة بنت فهد 
آل س�عود عىل حرصها و متابعتها 
واتصالها الش�خيص حقيقة وحثها 

يل عىل املشاركة.
 ش�كري ملقدم�ة الندوة األس�تاذة 
فوزية الطوالة ، وتحياتي وتقديري 
ألعض�اء مجموع�ة قضاي�ا وطنية، 
لزمالئ�ي  وتقدي�ري  وتحيات�ي 
فرسان الندوة الدكتورة هيا العواد، 
والدكتور محمد املقبل، واألستاذ عبد 
الله عتيبي، واألستاذ عيل خرضاني.

 حقيقة حديثي يركز عىل اإلجراءات 
الت�ي اتخ�ذت لتحس�ني االنضباط 
املدريس يف وزارة التعليم بشكل مركز 
خالل العام امل�ايض، يف مالحظاتنا 
امليداني�ة ع�ىل امل�دارس الحظنا أن 
االنضباط إىل حد كبري يرتبط بقيادة 
املدرسة ، كلما كانت قيادة املدرسة 
أكثر جدي�ة يف االنضباط، كلما كان 
انضباط الطالب مؤثر بدرجة أكرب 

     وأيض�اً نح�ن نوق�ن بأننا قيادة 
امل�دارس واملعلمني وقادة التعليم يف 
مكات�ب التعليم ويف إدارات التعليم، 

ه�م من يعملون مع ال�وزارة ، وهم 
التأث�ري  الذي�ن نس�تطيع  الفري�ق 
عليهم بالقرار ويجب أن نحس�بهم 
ونتواصل جميعاً مع بعضنا البعض 

يف تحسني االنضباط.
     واستعملنا اسرتاتيجية الشفافية، 
تعم�ل  الت�ي  التقني�ة  وتطوي�ر 

عليها ال�وزارة يف ضب�ط الحضور 
واالنرصاف من خالل االستفادة من 
خدم�ات برنامج نور وهو الربنامج 
س�جالت  ويتاب�ع  يضب�ط  ال�ذي 
حض�وراً وانرصافاً ونتائجهم كذلك 
وتس�جيلهم ونقلهم ب�ني املدارس، 
طورنا التسهيالت املتاحة يف النظام 
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من أج�ل متابعة االنضباط بش�كل 
يوم�ي، بحي�ث نتأك�د إن املدارس 
تقوم بتسجيل الغياب بشكل يومي، 
وبع�د ذلك تقوم بتثبي�ت الحضور 

واالنرصاف.
      ث�م تك�ون املتابع�ة م�ن خالل 
مكات�ب التعلي�م وإدارات التعلي�م 
، ع�ن طري�ق لجن�ة مركزي�ة عىل 
مستوى الوزارة كانت تجتمع بشكل 
دوري وكنا نراجع البيانات ، ثم بعد 
ذل�ك أصبحنا نس�تخلص مؤرشات 
الحضور واالنرصاف ونقوم بتثبيت 
الحضور واالنرصاف بشكل يومي ، 

ونتواصل فيها يف امليدان.
      الحقيق�ة النتائ�ج كانت مبهرة 
بمج�رد ش�عور  كب�ري  والتحس�ن 
املي�دان باملتابعة، بدأن�ا يف املتابعة 
بشكل شهري، ثم بعد ذلك أصبحت 
املتابع�ة أس�بوعية ، ث�م تحولنا إىل 
متابع�ة ثالثة أيام يف األس�بوع ، ثم 

تحولنا ملتابعة بشكل يومي.
     أنا ش�خصياً ومعي األس�تاذ عيل 
خرضاني كنا يف مجموعة واتس�اب 
ش�بيهة به�ذه املجموع�ة املبارك�ة 
، م�ع مس�اعدي مدي�ري التعلي�م 
للشؤون التعليمية،  كنا نحصل عىل 
اإلحصاءات ثم نضعها يف املجموعة 
ٍَ، كنا نري�د أن نركز  ثم نض�ع هدفا
عىل ثبيت الحضور واالنرصاف نريد 
أن نرفع نس�بة املدارس التي تثبت 
الحضور واالنرصاف بشكل تلقائي 
بمجرد تثبيت الحضور واالنرصاف 
ستشعر املدارس باملتابعة وبأهمية 
املتابعة وب�أن نتائجهم يتم االطالع 
عليها من خ�الل وزارة التعليم من 
خ�الل اللجن�ة املركزي�ة يف وزارة 
التعلي�م ، وتحس�ن كب�ري وبش�كل 
جيد يف بداية العام كنا يف مستويات 
٤٣% من مدارس�نا تثبت الحضور 
نس�بة  إىل  تحس�نا  واالن�رصاف،  

7٤% ومع مطلع الفصل الثاني من 
العام املايض النسبة تجاوزت ٩٩% 
م�ن امل�دارس الت�ي تق�وم بتثبيت 
الحض�ور واالن�رصاف ، حت�ى أننا 
أصبحن�ا قادري�ن ع�ىل متابعته�ا 

مدرس�ة مدرس�ة ، ومل�اذا ال تق�وم 
بتثبيت الحضور واالنرصاف، طبعاً 

هذا العمل.
     طبع�اً هذا العم�ل حقيقة كان 
بع�ض  باس�تمرار  لن�ا  يكش�ف 
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ندوة
الجوان�ب املتعلق�ة بنظ�ام ن�ور 
وكيف علين�ا أن نطورها من أجل 
مساعدة امليدان عىل العمل الجيد، 
وكنا نحس�ن باس�تمرار يف نظام 
ن�ور ، يعني خالل الع�ام املايض 
بني�ت ثقافة كبرية يف امليدان صار 
كل قائد مدرسة يشعر باملتابعة ، 

كل إدارة تعليم تشعر باملتابعة.
     إذا وجدت يف املجموعة أن الزمالء 
يعن�ي أن بع�ض إدارات التعليم 
يق�ل فيه�ا املتابعة كن�ت بنفيس 
أحاول أتواصل م�ع مدير التعليم 
ويح�دث تحس�ن كب�ري يف الي�وم 
الثاني ، فالنتيجة أنه زرعت ثقافة 
كب�رية تتعلق باالنضباط أصبحت 
البيانات متاحة والبيانات تكشف، 
ثم بعد ذل�ك أصبحنا قادرين عىل 
رصد مؤرشات الغياب واالنرصاف 
وتنعك�س بش�كل تلقائ�ي ع�ىل 
انضباط امل�دارس يف األي�ام التي 

تسبق االختبارات.
نش�أت ثقاف�ة تراكمي�ة ربما عىل 
س�نني عديدة أن�ه يف األي�ام التي 
تسبق اختبارات الطالب يتواجدون 
يف منازله�م لغ�رض االس�تعداد 
لالختب�ارات ، وهي ثقاف�ة طبعاً 
غري صحيحة ، لكنها تراكمت عىل 
امل�دى الزمن�ي ، لكن م�ع تثبيت 
الحض�ور واإلن�رصاف ومعرف�ة 
املي�دان بأن البيان�ات يتم االطالع 
عليها م�ن قبل قي�ادات الوزارة ، 
وم�ن قبل مع�ايل وزي�ر التعليم ، 
وم�ن قبل نائ�ب وزي�ر التعليم ، 
ومن قب�ل وكالء الوزارة ، واللجنة 
املركزية يف الوزارة ، بدأ اإلحساسب 
باألنطباط والتحس�ن امللموس يف 
األيام التي تسبق االختبارات ، إنما 
كن�ا نطمنئ حقيقة بش�كل يومي 
عىل نس�ب الغي�اب،  فهي نس�ب 
ال أعتربها مرتفع�ة حينما نقارن 

أنفس�نا مثالً باملؤرشات يف أمريكا 
، أيضاً النس�ب تعطينا مصداقية 
ألنها نمط ثابت فتعطينا مصداقية 
حقيق�ة عىل أن�ه هن�اك جدية يف 
ضب�ط الحض�ور واالن�رصاف يف 
املدارس وأن مديري املدارس فعالً 

يسجلون الغياب.    
   ثم يتأكدون أنه يس�جل بش�كل 
جيد يعني عىل سبيل املثال،  أظن 
يف أس�وأء األح�وال ل�م يتج�اوز 
الغياب يف املتوس�ط العام بني %6 
و 7% بش�كل يوم�ي ربم�ا يزي�د 
يف التعلي�م األهيل عن�ه يف التعليم 
الحكومي ويزي�د يف تعليم البنات 
عنه يف تعلي�م البنني ، هذه بنظره 
إيجابية يف املتوس�ط العام للغياب 
يف تعلي�م البنني إذا اس�تحرضت 
االحصاءات بش�كل جيد يف تعليم 
البنني الحكومي ربما يف مس�توى 
األه�يل  التعلي�م  يف  يرتف�ع   ،  %5
ويرتف�ع لدى البنات ربما يتجاوز 

6% ، بصفة عامة نحن يف مستوى 
معقول يعني يف أمريكا الغياب قد 
يصل ١0% بشكل يومي ، فحضور 
الطالب بشكل يومي كان مطمئنا 
حقيقة والجوانب التي كان نعمل 
عليه�ا بش�كل أك�رب ونس�تمر يف 
تكثيف إجراءتنا عليها واأليام التي 
تس�بق االختبارات بش�كل رئييس 
واألي�ام إىل حد م�ا والتي تكون يف 

بداية العام.
يعن�ي اليوم تحدي�داً بلغني خرباً  
إن�ه يف نظام نور ط�ورت اآلليات 
الت�ي يقوم تثبي�ت فيها الحضور 
واإلنرصاف، فالجهد أصبح أقل ألن 
الثقافة نرشت، واإلحساس أصبح 
كب�رياً بأهمي�ة تثبي�ت الحض�ور 
واإلنرصاف بشكل يومي، فسهلت 
اإلجراءات يف نظ�ام نور عىل قادة 
املدارس من أجل أن يكون التثبيت 
تلقائ�ي ، وأيضاً الضب�ط ، يعني 
تعديل عىل الغياب بش�كل يومي، 
اآلن أصبحت املتابعة أكرب، وامليدان 
املتابعة ومؤرشات  بأهمي�ة  واعي 

املتابعة.
 فاإلس�رتاتيجية األساس�ية الت�ي 
عملن�ا عليه�ا ه�ي إس�رتاتيجية 
الشفافية املحاسبية، مع استعمال 
اللغة الحضاري�ة، اللغة املتطورة 
مع الزمالء ، اللغة اإليجابية بشكل 
كب�ري مع الزم�الء ق�ادة التعليم ، 
ألن الرس�ائل التي كن�ا نبعثها يف 
املجموعة س�واء أنا واإلس�تاذ عيل 
خرضاني،  كانت رس�ائل إيجابية 
م�ع الزم�الء مس�اعدي مدي�ري 
التعلي�م لش�ؤون التعلي�م، وه�م 
بدورها م�ن الطبيعي أن ينقلوها 
إىل زمالئه�م يف مكات�ب التعلي�م، 
وم�ن مكات�ب التعلي�م إىل ق�ادة 
املدارس ، وكنا حريصني أن تكون 
لغتنا اللغة اإليجابية اللغة املحفزة 
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،ع�ىل أننا نعمل مع�اً ، نتلمس مع 
بعضنا الجوانب التي تس�اعدنا يف 

تحسني األداء 
فطبع�اً االس�تاذ ع�يل خرضان�ي 
ق�دم وذكر أننا من خ�الل اللجنة 
كنا اس�تفدنا من وسائل التواصل 
االجتماعي بشكل كبري ، وساعدنا 
اإليجابية  الش�خصيات  املشاهري، 
قب�ول  الواس�ع يف  الص�دى  ذات 
املجتمع بها وذات العدد الواس�ع 
م�ن املتابعني ، اس�تفدنا منهم يف 
أنهم يشجعون وينرشون الرسائل 
اإليجابي�ة للط�الب يف الحضور ، 
خصوصاً يف بداي�ة العام الدرايس 
ويف األيام التي تس�بق االختبارات 
، وكان له�ا أثر واضح ، اس�تفدنا 
من حس�ابات األندي�ة الرياضية،  
اس�تفدنا م�ن حس�ابات الالعبني 
املش�اهري ، اس�تفدنا م�ن بعض 
املشاهري يف السوشيال ميديا ذوي 
الش�خصيات اإليجابية التي لديها 
قبول يف املجتمع ولهم شكر حقيقة 
يف هذا الجانب ، يف املجمل تحس�ن 
كب�ري وكن�ا نتكي بش�كل رئييس 
ع�ىل أننا متى م�ا زاد الحافز لدى 
قي�ادات املدارس بضبط الحضور 
واالنرصاف ، متى ما كان تحس�ن 

يف الحضور.
هناك ع�دد م�ن االس�رتاتيجيات 
 ، اس�تعملناها  الت�ي  اإلضافي�ة 

وسنس�تمر يف اس�تعمالها، ولكن 
ه�ي  الرئيس�ية  اإلس�رتاتيجية 
اس�رتاتيجية املحاسبة ، من خالل 
الشفافية ، من خالل نرش النتائج 
واملتابع�ة اليومية لن�رش النتائج ، 
وتزوي�د إدارات التعلي�م بها ، ثم 
تمن�ح جوائز للم�دارس يف جائزة 
التعليم للمدارس املتميزة ، إدارات 
االنضب�اط  يف  املتمي�زة  التعلي�م 
املدريس يف مستوى اململكة العربية 
الس�عودية يف املي�دان، يف إدارات 
التعلي�م تمنح الجوائ�ز للمدارس 
املتميزة يف االنضباط املدريس .     

    أرجو أن أكون قدمت مايغري ألني 
حاولت أن أركز عىل االسرتاتيجية 
األساس�ية الت�ي نعم�ل عليه�ا ، 

طبعاً هناك اس�رتاتيجيات أخرى 
نعمل م�ن خاللها ، مث�ل تطوير 
آليات الربط ب�ني حضور الطالب 
وانضباط�ه وتحصيل�ه الدرايس ، 
وهذا طبع�اً يح�دث يف الثانويات 
نظ�ام املق�ررات ، يعن�ي غي�اب 
الطالب محسوب عليه بدرجات يف 
املقرر ، وبذل�ك الحظنا قلة غياب 
الطالب يف  ثانويات نظام املقررات 
، أيضاً حتى حاولنا تثبيت الغياب 
يف إش�عار الطال�ب الذي يرس�ل 
لويل أمره بشكل شهري يف إشعار 
يرس�ل أربع�ة م�رات للطالب يف 
العام الدرايس يف املرحلة االبتدائية 
، يرس�ل لويل أمر الطالب ، حاولنا 
أن نثب�ت يف هذا التقري�ر ، كذلك 
مؤرشات يدل عىل انضباط الطالب 

يف املدرسة .
    وختاماً أكرر ش�كري وتقديري 
ألعض�اء ه�ذه املجموع�ة املباركة 
الن�دوة  يف  املش�اركني  والزم�الء 
ولسمو األمرية الجوهرة واألستاذة 

فوزية الطوالة .
الل�ه  ورحم�ة  عليك�م  والس�الم 

وبركاته ،،،
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وس�لوكيات  قواع�د  لتعزي�ز   ،

االنضباط املدريس .
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التوصية التاسعة :

وضع أنظمة لتش�جيع الطلبة 
واإلداري�ة  التعليمي�ة  والهيئ�ة 
امللتزمني بالضبط املدريس ، ورفع 
مس�توى املحاس�بية للمقرصين 

من قادة املدارس .
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التوصية العارشة :

دراس�ة حاالت عدم االنضباط 
املدريس وإجراء أبحاث ودراسات 
تقويمي�ة ودعمه�ا للكش�ف عن 

العوام�ل التي تس�هم يف مظاهر 
امل�دريس ووضع  االنضباط  عدم 
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للتطبيق لتنفيذها
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التوصية الحادية عرشة :
رف�ع الوع�ي االجتماعي حيال 
قيمة الوقت الذي يقضيه الطالب 
يف التعلي�م  واعتب�اره ث�روة من 

ثروات الوطن .
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التوصية الثانية عرشة :
اس�تصدار ترشيع�ات وطنية 
تج�رم التالع�ب بوق�ت التعل�م 
، بحي�ث تتضم�ن عقوب�ات : ) 

غرامات مالية ، مثاًل (
ع�ىل أولياء األم�ور ، واملعلمني 
وقادة امل�دارس الذين يتهاونون 

يف االنضباط والوقت .
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التوصية الثالثة عرشة :
تعزي�ز الراف�ع التعلي�م لدى 
الطالب من خالل برامج تكاملية 

للجهات ذات العالقة .
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التوصية الرابعة عرشة :
تحسني الرتبية البدنية للطالب 
بزيادة ع�دد حص�ص الرياضة 
)الرتبية البدنية( يف مدارس البنني 
: لتك�ون ٣ حص�ص يف املرحلة 
االبتدائي�ة وأن تكون حصتني يف 

املرحلة املتوسطة والثانوية .
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