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البيئة  بــحــمــايــة  الــكــبــر  اهــتــمــامــنــا  .. وانـــطـــاًقـــا مـــن 

هذا  يف  مهمة  خــطــوات  مــن  حققناه  مــا  كــل  ومـــع  الطبيعية، 

املجال نالت بها عمان مكانة طيبة بني الدول املهتمة بحماية 

البيئة عند تخطيط وتنفيذ امل�صاريع الإمنائية، وامل�صي قدًما 

يف تطوير ال�صات القائمة مع املنظمات الإقليمية والدولية 

املعنية، ف�صًا عن قيام كل مواطن بواجبه ملا لذلك من اأهمية 

اأية  مــن  العامة  وال�صحة  الطبيعية  مــواردنــا  حلماية  كبرة 

واملتميزة  اجلميلة  الطبيعة  على  وللمحافظة  �صارة،  تاأثرات 

التي وهبها اهلل لعماننا احلبيبة.

 من خطاب ح�صرة �صاحب اجلالة

 ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ

مبنا�صبة العيد الوطني الثاين والع�صرين املجيد

1992/11/18م
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كتيب احتفايل مبنا�صبة ت�صليم كاأ�س مولنا ح�صرة �صاحب اجلالة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 

مل�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية للعام الدرا�صي 2008/2007م
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حممد بن �صامل ال�صبلي

املراجعة اللغوية

خمي�س بن حبيب التوبي
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  ينظر العامل اأجمع يف الوقت احلا�صر اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية نظرة تلقى على كاهلها 

العملية  للحياة  واإعداده  وتعليمه  الن�سء  تربية  لي�صت فقط يف  امل�صوؤوليات،  العديد من 

اإعداًدا جيًدا يتفق مع حاجات املجتمع ومتطلباته ويتوافق مع املتعلم وميوله واهتماماته، 

ا ينظر اإليها على اأن لها دوًرا اأكرب يف تطور املجتمع والنهو�س به. واإمنا اأي�صً

وعلى هذا الأ�صا�س مل يعد اهتمام املوؤ�ص�صات الرتبوية من�صًبا على اجلانب املعريف 

ال�صحية  والعادات  القيم  غر�س  اأ�صبح  واإمنا  فقط،  والعلوم  املعارف  بتلقني  والعلمي 

والجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع الذي تنتمي اإليه هذه املوؤ�ص�صات اأمًرا ذا اأهمية 

بالغة. وحتقيًقا لذلك جاءت فل�صفة الرتبية والتعليم واأهدافها العامة يف ال�صلطنة موؤكدة 

لهذا الدور املتكامل يف بناء �صخ�صية املتعلم من الناحيتني العلمية والأخالقية.

ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامية  التوجيهات  جاءت  ذاته  النهج  وعلى 

قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ باإقامة م�صابقة لأبنائه الطلبة والطالبات 

تعنى بغر�س قيم املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية من خالل منهج 

التعليمية ذاتها املحور  للموؤ�ص�صة  املر�صومة   الأهداف  ال، يجعل من حتقيق  فعَّ تربوي 

الرئي�س الذي تدور حوله هذه امل�صابقة.

ومنذ كانت النطالقة الأوىل لهذه امل�صابقة يف العام الدرا�صي 1992/91 ا�صتطاعت 

اأن حتقق العديد من املكا�صب الرتبوية الهادفة من خالل ما غر�صته يف نفو�س الطالب 

من القيم الرتبوية املختلفة، حيث عقدت ندوة وطنية مل�صابقة املحافظة على النظافة 

وال�صحة يف البيئة املدر�صية خالل الفرتة من 19-21مايو 2003م، �صارك فيها عدد 

ميدانية  علمية  درا�صة  اجــراء  مت  كما  الرتبوية،  الأ�صرة  واأع�صاء  الأمــور  اأولياء  من 

للوقوف على مدى فاعلية هذه امل�صابقة واأهميتها الرتبوية للطالب واملجتمع املدر�صي، 

كما �صارك فيها عدد من طلبة املدار�س واملعلمني بغية التعرف على مرئياتهم حولها 

نحو مزيد من العطاء املتوا�صل
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التو�صيات  جــاءت  وقــد  تطويرها،  ب�صاأن  ومقرتحاتهم 

والنتائج موؤكدة لأهمية ا�صتمرار تفعيل امل�صابقة والرتقاء 

وال�صلوك  العملية  املمار�صة  اأهمية  تاأكيد  خــالل  من  بها 

ا بامل�صتوى التح�صيلي للطالب  اأي�صً احل�صن، مع الهتمام 

مبا يعزز حمتوى املناهج الدرا�صية.

وال�صكر كل ال�صكر للقائمني على املوؤ�ص�صات الرتبوية من 

اأبنائنا  اإك�صاب  معلمني وم�صرفني ومديري مدار�س على اهتمامهم  امللحوظ  يف 

ملمو�ًصا  واقًعا  وتطبيقها  ومفاهيمها،  امل�صابقة  هذه  مبادئ  والطالبات  الطلبة 

والأن�صطة  الربامج  كافة  بناء يف  وتفاعل  اإيجابية  �صلوكيات  وا�صًحا يف  اأثره  غدا 

توؤكد عليه امل�صابقة من مبادئ �صلوكية  الرتبوية ال�صفية والال�صفية، تطبيًقا ملا 

تعنى بالهوية الثقافية العمانية والنتماء الوطني والإن�صاين، والتفاعل مع العامل 

والنظافة، وغريها من  والنظام  الن�صباط  قيم  وغر�س  بناءة،  باإيجابية  املحيط 

العادات الجتماعية والقت�صادية وال�صحية والبيئية، والوعي باملكت�صبات الوطنية 

واأهمية املحافظة عليها. 

التعليمية   الظاهرة   ملنطقة  بالتهنئة  اأتقدم  اأن  �صانحة  اأجدها فر�صة  واأخرًيا 

قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ملولنا  الغالية  للكاأ�س  احت�صانها  على 

اأتقدم  ــ وح�صولها على املركز الأول، كما  ــ حفظه اهلل ورعاه  بن �صعيد املعظم  

للعام  امل�صابقة  بهذه  الفائزة  واملدار�س  الأخرى  التعليمية  املناطق  لكافة  بالتهنئة 

بامل�صابقة على ح�صن  العاملة  اللجان  ا�صكر كافة  2007/ 2008م، كما  الدرا�صي 

اأدائها، ودورها الرائد يف خدمة اأهداف هذه امل�صابقة.

 وفقنا اهلل واإياكم و�صدد على طريق اخلري خطاكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
يحيى بن سعود السليمي

وزير التربية والتعليم
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بــرهــنــت عــلــى مــرونــتــهــا، واتــ�ــصــاعــهــا لكل 

الأطـــــروحـــــات الـــفـــكـــريـــة، والجتــــاهــــات 

الـــربـــويـــة، والــــــــروؤى اجلـــمـــالـــيـــة، فلم 

اإمنـــــــا كانت  مــــــوؤطــــــرة،  تـــكـــن جـــــامـــــدة، 

مــ�ــصــروًعــا مــفــتــوًحــا لــــاإبــــداع اخلـــاق 

ــــــــــــداع الــــهــــادف  غـــــر النـــــفـــــعـــــايل، الإب

حــــ�ــــصــــاري. ــــاء  ــــن ب يف  ـــاهـــمـــة  املـــ�ـــص  اإىل 

مـــقـــروءة  وم�صموعة  مــ�ــصــاحــات  خــلــقــت 

لل�صوت الناقد، والراأي امل�صتنر، والأفكار 

الوطنية  املــفــردات  عــن  بت  نقَّ املــوجــهــة، 

الربة  يف  وبــحــثــت  لــلــتــجــدد،  الــقــابــلــة 

اخل�صبة عن الأ�صالة واملعا�صرة.

اأدبـــيـــات مـــن احلــكــمــة والــفــكــر والعمل   

اأ�صا�س احلوار البناء  الــدوؤوب بنيت على 

التطلعات  روح  مب�صاعله  تــتــدفــاأ  الـــذي 

ليحدد مامح الروؤية وهدى الب�صرة، 

وكاأنها قطوف دانية.

الف�صل الأول
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اإن م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة 

�صاحب  ح�صرة  لدن  من  بتوجيهات  �صدرت  املدر�صية 

ـ حفظه اهلل  اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظمـ 

اأبنائه وبناته، و�صعًيا  ا من جاللته على  ورعاه،  حر�صً

اإعداًدا  واإعــدادهــم  لهم،  الكاملة  الرعاية  توفري  نحو 

مع  ومتناغًما  الع�صرية،  احلياة  متطلبات  مع  يتالءم 

غر�س القيم ال�صاحلة ومبادئ الدين. وقد بداأت هذه 

امل�صابقة يف العام الدرا�صي 1992/1991م، ويتم تنفيذ 

كما  ال�صلطنة،  ومنا�صطها يف جميع مدار�س  فعالياتها 

يتم تقييم فعالياتها مركزيًّا على م�صتوى ال�صلطنة.

تعريف امل�صابقة:

»هي م�صابقة بني مدار�س ال�صلطنة على كاأ�س ح�صرة �صاحب اجلاللة   

ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه،   وهي م�صابقة التكامل 

بني البيئة املدر�صية للمتعلم وبني ممار�صته لالأن�صطة ال�صفية والال�صفية من 

خالل التطبيق واملمار�صة،  مع الأخذ يف العتبار  رغباته وميوله«. 

البيئة  وال�صحة يف  النظافة  املحافظة على  مل�صروع م�صابقة  املتتبع  اإن    

عبداهلل بن �صامل اآل فنة

مدير مكتب امل�صابقة 

وع�صو اللجنة الرئي�صية للم�صابقة

تعريف امل�صابقة



13

املدر�صية منذ بداية تطبيقها يف العام الدرا�صي 1992/1991 م وحتى اليوم، ليجد 

اأنه م�صروع مفتوح لالإبداع، وحقل خ�صب للكثري من املمار�صات الرتبوية التعليمية 

باأهميتها وحفزت الطاقات  ال�صنني قناعات  اأفرز بعد مرور كل تلك  الهادفة، ما 

لالإ�صهام والتطوير، فكان التناف�س ال�صريف بني املناطق التعليمية داعًما ومعززا 

يف تنفيذ كافة م�صامينها، مرتقًيا باجلودة ما �صمن دميومتها.

ومن التعريف اخلا�س مب�صمى امل�صابقة فاإن من اأبرز جوانب اهتماماتها الأتي :

البيئة ال�صفية:- 1 اأي املكان الذي يتعلم فيه الطالب  من خالل مراعاته يف 

واأج�صامهم  واأحذيتهم  و�صعرهم  الطالب  مالب�س  من  كل  نظافة  ال�صف 

واأ�صنانهم،  واللتزام بالزي املدر�صي، و�صالمة الكتب من التمزيق وال�صور 

من  اجلدران  و�صالمة  الف�صول  اأر�صية  ونظافة  الت�صويه،  من  والر�صومات 

الت�صوهات وطرق امل�صامري، واأجهزة التكييف والأدوات الكهربائية من العبث 

والنوافذ  الأبــواب  وكذلك  والتك�صري،  الكتابات  من  والكرا�صي  والطاولت 

و�صالمة ال�صبورة وخلوها من  الت�صوهات.

 املبنى املدر�صي:- 2 ال�صاحات واملمرات من حيث نظافتها ووجود �صالل املهمالت 

الت�صوهات   من  واملمرات  اجلــدران  وخلو  املدر�صة،  مرافق  على  وتوزيعها 

والعبث، نظافة مر�صحات )الفالتر( ثالجات مياه ال�صرب، ونظافة اأحوا�س 

مياه ال�صرب وتوفر اللوحات التعليمية  والتوجيهية و�صالمتها اللغوية.

و�صالحية  واخلراطيم،  املهمالت  �صالل  ووجــود  نظافتها  املياه: - 3 دورات 

الأبواب ووجود الأقفال و�صالمة الأدوات الكهربائية.

املق�صف املدر�صي :- 4 نظافته واللتزام باأ�صناف املواد الغذائية املقررة وتنوعها 

و�صالحيتها و�صالمة التخزين، ووجود البطاقة ال�صحية للعاملني فيه.

n م�صابقة للتكامل بني البيئة املدر�صية للمتعلم وممار�صته لالأن�صطة ال�صفية والال�صفية.
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ا منا�صًبا للتعليم  ويف حالة �صالمة ماذكر فاإن البيئة  املدر�صية املنا�صبة  توفر جوًّ

والتعلم،  ما يتيح ممار�صة الأن�صطة يف جو من الأريحية، وهذا مطلب اأ�صا�صي، 

اإمكاناتها اإىل توفري ما ذكر، وهذا ما يت�صح من  حيث ت�صعى الوزارة  بكامل 

خالل روعة الت�صميم للمباين املدر�صية مع توفري كامل اأثاثها، من اأجل �صمان 

�صري العملية التعليمية وفق ما خطط لها.

الأن�صطة ال�صفية والا�صفية: 

ال�صفية:	   ـــطـــة  ـــص ـــ� الأن

التي  الأعــمــال  تلك  وهــي 

الف�صل  طلبة  بها  يــقــوم 

ف�صلهم  اإطار  يف  الواحد 

مناق�صة  مثل  الــدرا�ــصــي، 

امللخ�صات والتقارير التي 

واإعداد  الطالب،  يعدها 

وم�صادر  الف�صل  مكتبة 

التعلم الأخرى  وال�صحف 

والو�صائل الإي�صاحية،  وامل�صاركة يف اجلوانب الإدارية والتنظيمية للف�صل 

)جمل�س الف�صل(.

دور جلنة التقييم الرئي�صية:	  اأثناء زيارة الف�صول:  يتم تقييم م�صتوى ثقافة 

ح�صب  والبيئة  والنظافة  ال�صحة  لق�صايا  وا�صتيعابه  فهمه  ومدى  الطالب 

امل�صتوى واملرحلة الدرا�صية، �صعًيا نحو التفكري عاملًيا والتطبيق حملًيا. ومع 

ما ذكر يف البيئة ال�صفية فاإن اللجنة تركز خالل  زيارتها للف�صل على :

	  ربط املادة الدرا�صية بحياة الطالب، حيث مت ر�صد موا�صيع  املواد الدرا�صية 
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املتعلقة مبرتكزات امل�صابقة. 

	 تبني عنا�صر ومقرتحات ذات اأولوية باأهداف وم�صامني  امل�صابقة و مرتبطة 
بها:

املواطنة ال�صاحلة ــ النتماء للوطن والولء حل�صرة �صاحب اجلاللة  1 -

ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ.

تر�صيخ مباأدي الإميان واخلري والإح�صان لالآخرينـ ـ العالقات الإن�صانية  2 -

العالية، وتر�صيخ مبادىء التعاي�س ال�صلمي بني ال�صعوب، واحرتام قيم 

وثقافات ال�صعوب الأخرى.

التم�صك بالعادات والتقاليد والقيم الأ�صيلة النافعة. 3 -

النظافة ب�صقيها املادي واملعنوي. 4 -

ال�صحة العامة بكل جوانبها وال�صحة النف�صية. 5 -

التغذية واأهميتها وعالقتها بال�صحة. 6 -

اأهمية الريا�صة وعالقتها بال�صحة. 7 -

الأمثل  الإ�صتغالل  وطــرق  الطبيعية  وم�صادرها  باأنواعها  البيئة  8 -

للموارد.

التلوث بجميع اأنواعه وانعكا�صه على �صحة الإن�صان وتاأثريه على املناخ  9 -

العاملي.

الثقافة املرورية وال�صلوك اخلاطىء يف قيادة ال�صيارات وارتفاع ن�صبة  10 -

احلوادث والثمن الجتماعي والقت�صادي لذلك.

الأمرا�س املنت�صرة وخا�صة ) الإيدز ــ ال�صل ــ ال�صكري ــ �صغط الدم ــ  11 -

فقر الدم...الخ(.

املخدرات ــ التدخني وما �صابهها...الخ. 12 -

n البيئة املدر�صية املنا�صبة توفر جوًا للتعليم والتعلم
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الن�صطة الا�صفية:

ــطــة  التي  ــص ــ� تــلــك الأن  هـــي 

ــهــا الـــطـــالب خـــارج  ميــار�ــص

الف�صل الدرا�صي وتتم داخل 

له  وبع�صها  املدر�صي،  احلرم 

عالقة باملجتمع  املحلي وباقي 

املوؤ�ص�صات الأخرى. 

الإدارة  ن�صاط  تقييم  ويــتــم 

والن�صاط  العلمي،  والن�صاط  الجتماعي،  والن�صاط  الثقايف،  والن�صاط  الطالبية، 

حمددة  بنود  وفق  والإر�ــصــادي،   الك�صفي  والن�صاط  الريا�صي،  والن�صاط  الفني، 

خا�صة بكل ن�صاط، وميكن اأن  نحدد بع�س بنود التقييم ب�صكل عام يف الآتي:

اإملام وفهم الطلبة لالأدوار املناطة بهم. 1 -

- 2 مهارة الطلبة يف ا�صتعرا�س الأن�صطة.

- 3 دورهم يف تنظيم الندوات واملحا�صرات  وتوثيقها.

- 4 حداثة الأعمال املقدمة وا�صتغالل خامات البيئة.

- 5 منا�صبة العمل املقدم للمرحلة الدرا�صية.

- 6 خدمة املوا�صيع املختارة لق�صايا البيئة والنظافة وال�صحة.

- 7 اللتزام  بخطوات اإعداد ال�صحف والو�صائل الإي�صاحية  والبحوث.

- 8 امل�صاغل والأن�صطة التدريبية للجماعات.

- 9 توثيق الفعاليات بال�صور.

- 10 دور جمال�س الف�صول يف تفعيل  اأن�صطة  امل�صابقة.

اأهمية الريا�صة والألعاب ال�صعبية. 11 -

دور الك�صافة  واملر�صدات. 12 -

- 13 دور امل�صـــرح  والفنـــون الت�صكيلية.
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وحمايتها  و�صونها  البيئة   على  املحافظة  اإن   

اأ�صبح هدًفا حموريًّا مرتبًطا بالتنمية ال�صاملة 

ومرتبًطا  بتنفيذها،  عمان  �صلطنة  تقوم  التي 

ال�صعب  �صعى  التي  املباركة  النه�صة  بطروحات 

احلكيمة  القيادة  حتت  حتقيقها  اإىل  العماين 

حل�صرة  �صاحب اجلاللة  ال�صلطان قابو�س بن 

�صعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ.

عماد  هـــم  الـــطـــالب  اأن  ـــا  اأدركـــن واإذا    

امل�صتقبل، واأنهم ميثلون حوايل ثلث العمانيني، 

يتبني لنا الدور الكبري الذي توؤديه امل�صابقة يف 

التكيف  على  القادر  ال�صالح  املواطن  تن�صئة 

معه،  والتفاعل  جمتمعة  مع  والتكيف  نف�صه  مع 

اخلارجي  العامل  مع  والتفاعل  التكيف   كذلك 

ال�صريحة  هذه  اإك�صاب  خالل  من  به   املحيط 

واملهارات  والجتــاهــات  واملفاهيم،  املعلومات 

خاللها  من  والتي  برباجمها  املرتبطة  والقيم 

ت�صعى امل�صابقة اإىل حتقيق الآتي:

حول  املــعــرفــيــة  الــطــالب  ح�صيلة  •زيــــادة  	
النظافة وال�صحة والبيئة.

م�صامني امل�صابقة.. وغاياتها

جابر بن مو�صى العربي 

م�صت�صار الوزير ل�صوؤون امل�صابقة

رئي�س اللجنة الرئي�صية للم�صابقة 
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جميع  مب�صاركة  اإل  يكتمالن  ل  وحمايتها  البيئة  على  املحافظة   بــاأن  •الإدراك  	
على  القائم  الــدويل  التعاون  اإطــار  ويف  اجلــوار،  دول  مع  وبالتعاون  العمانيني، 

ال�صعوب  مع  التوا�صل  ثقافة  وتر�صيخ  ال�صالم،  قيم  واإر�صاء  املتبادل،  الحــرتام 

واحرتام معتقداتها.

قادًرا  يكون  لكي  بنف�صه،  ثقته  وتعزيز  اإمكاناته،  املتعلم وتطوير  •تنمية �صخ�صية  	
على حتمل  امل�صوؤولية والعتماد على الذات.

املجتمع  فئات  التعاون بني  وتعزيز  التطوع  وثقافة  والولء،  املواطنة  روح  •تكري�س  	
املجتمع  وموؤ�ص�صات  املدر�صة  بني  التعاون  خــالل  من  املدر�صي  وغــري  املدر�صي 

املختلفة.

ثقافية  وكقيمة  اأخالقية،  وكعادة  ك�صلوك  املدر�صية  البيئة  يف  النظافة  •ممار�صة  	
وح�صارية يف احلياه اليومية.

• الهتمام باملرافق املدر�صية وجتهيزاتها، واملمتلكات العامة واخلا�صة واملحافظة  	
عليها.

ثقافة  ون�صر  الآخــريــن،  ثقافة  على  والتعرف   التوا�صل  قيم  الطلبة  •اإك�صاب  	
ال�صالم واحرتام الراأي الآخر من خالل املنا�صبات الدينية والوطنية والإقليمية 

والعاملية.

البيئة  على  باملحافظة  املرتبطة  العامة  اخلدمة  م�صاريع  يف  امل�صاركة  •تعزيز  	
وحمايتها.

•تر�صيخ قيم ال�صورى ومبادئها، والتعرف على احلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان،  والقدرة  	
على التعامل مع الآخرين.

• تنمية الإح�صا�س باخلطر الذي يهدد الكرة الر�صية ب�صبب عدم املحافظة على البيئة  	
وحمايتها، حيث ال�صتغالل غري الر�صيد للموارد الطبيعية وما له من اآثار �صارة مثل 

الت�صحر وانت�صار الأمرا�س واجلفاف، والتلوث النفطي وتلوث املاء والهواء.
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�صعب  من  �صعبة  باعتبارها  اأ�صا�صية  اإ�صالمية  قيمة  النظافة  اأن  على  •الرتكيز  	
الإميان.

وموؤ�ص�صات  الأمــور  واأولياء  والأمهات  الآبــاء  وجمال�س  املدار�س  بني  التعاون   • 	
املجتمع واأفراده  لتوفري بيئة نظيفة، ودعم برامج امل�صابقة وفعالياتها.  وهذا 

ما ي�صري اإليه املخطط الآتي:

n تن�صئة املواطن ال�صالح القادر على التكيف مع نف�صه وجمتمعه والتفاعل معه
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اإن تلك امل�صامني والغايات ترمي جميعها اإىل تنمية وعي املتعلم   

والجتاهات  واملهارت  واملفاهيم  املعلومات  واإك�صابه  قيمه،  وتر�صيخ 

املتعلقة باأهمية النظافة، اأيًّا كانت، نظافة �صخ�صية اأو متعلقة بنظافة 

وعدم  التلوث  وحمايتها من  البيئة  نظافة  اأو  فيه،  يعي�س  الذي  املكان 

الإ�صرار بها، باعتبار اأن ذلك مرتبط ارتباًطا وثيًقا ب�صحة الإن�صان 

الذي هو هدف التنمية ال�صاملة وغايتها وعمادها. ول ميكن اأن يتحقق 

املطلب  بني  جتمع  التي  ال�صاحلة  املواطنة  تربية  اإطــار   يف  اإل  ذلك 

الوطني والبعد الكوين يف العالقة بني ال�صعوب التي توفر املناخ  املالئم، 

لإر�صاء دعائم ال�صالم وتر�صيخ قيم الحرتام املتبادل وتقا�صم منافع 

التنمية والرخاء بني الب�صر.

  وهذا  ما ت�صعى اإليه م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف 

البيئة املدر�صية التي توظف كل املقررات الدرا�صية والأن�صطة ال�صفية 

والال�صفية لتحقيق هذا الغر�س.
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وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  تعد 

نا�صجة تكونت من مزيج  املدر�صية فل�صفة  البيئة  يف 

التجربة الرتبوية مع البديهة النابهة للقائمني عليها، 

وعلى امتداد الزمن ج�صدت مرجعية للفكر الرتبوي 

الذي يقود النه�صة يف مراحلها املختلفة.

ولقد اأثبتت امل�صابقة على مدى ال�صنوات املن�صرمة 

ا�صتقراأت  الفعالة،  للفكرة  الثاقبة  الفل�صفة  اأنــهــا 

عجز  كل  واأزاحــت  الت�صورات،  فو�صعت  الظروف، 

حميط قبل اأن تبث الفكرة اإىل الواقع، نطاق التجربة 

احلقيقي.

وبالفعل انطلقت الفكرة بفل�صفتها اإىل الواقع، بعد 

�صلكت  الأحــالم،  تالم�س  اإيحاءات خاطفة  كانت  اأن 

متاهت  الــرتبــوي،  احلقل  وعاي�صت  الــقــومي،  النهج 

الدرا�صي  التح�صيل  اأ�صرت  ن�صجت،  حتى  كيانه  يف 

كلماتها،  بعذب  املوهبة  رافقت  املده�س،  بتاألقها 

اأح�صت بعنفوان ال�صجايا، ن�صجت اأثواب الألفة ال�صماء 

بانتمائها الوطني.

ثوابت تربوية نرية اأوجدتها امل�صابقة، فبدت وكاأنها 

اجتاهات امل�صــابقــــة

�صعيد بن �صالح بن حممد العطار

نائب مدير دائرة ال�صوؤون 

الإدارية واملالية للحافالت 

رئي�س اللجنة املحلية للم�صابقة 

مبنطقة �صمال الباطنة التعليمية
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التوجهات  تلك  �صاحبتها  الطلبة،  لأبنائنا  الب�صرية  الطبيعة  يف  غريزيًّا  مر�صومة 

العطاء  فكان  بها،  املعنيني  قبل  من  الع�صماء  والهمم  البينة،  والــروؤى  الوا�صحة، 

اأ�صخى لنفو�س ت�صنمت ظهر العزائم، ور�صمت اخلطى للطاحمني.

اإن املتمعن يف م�صامني امل�صابقة يدرك اأنها منهل تربوي يزخر بالروؤى واملرتكزات 

التي تهم الفرد واملجتمع على حد �صواء، كونها ت�صمل بدائرتها العديد من الجتاهات 

املتكاملةـ الرامية اإىل حتقيق اأهداف حمددة على قائمة الرتقاء والتطوير الرتبوي، 

فمن خالل التعاي�س الل�صيق مع اجتاهاتها ات�صح اأنها م�صلك تربوي ملح ي�صهم اإىل 

قنواتها  عليه  تنطوي  ملا  للمتعلمني،  والعلمي  الرتبوي  ال�صلوك  تعديل  يف  كبري  حد 

من ُمثل وروؤى تربوية تهدف اإىل ال�صمو بكيان الفرد واملجتمع، وتعديل ال�صلوكات، 

امل�صا�س  ذات  الع�صر  ق�صايا  اإىل  النتباه  مع  املهارات  وتنمية  القدرات،  وتطوير 

اجلانب  التي متثل  الإلهية  واملُثل  املبادئ  مقدمتها  ويف  والإن�صانية،  الكون  مب�صري 

ما  بكل  والنقاء،  الطهر  مقومات  على  القائمة  الكرمية  احلياة  لد�صتور  الأخالقي 

يوحي به هذا املفهوم من دللت توؤثر على �صائر التوجهات الفكرية لالإن�صان، عالوة 

على مناهجه التي يخطو بها نحو حتقيق الأمان ال�صحي ملجتمعه وبيئته، ف�صاًل عن 

اجلوانب  اأول  فاإن  ولهذا  جمالتها،  ب�صتى  حياته  به  يغذي  الذي  الثقايف  ر�صيدها 

التي تركز عليها اجتاهات امل�صابقة هو اجلانب ال�صلوكي والوجداين للطالب بالقدر 

يغدو  ا�صتعداداته حتى  وتن�صيط مهاراته، وبعث كوامن  الذي يكفل �صقل مواهبه، 

لبنة �صاحلة يف �صرح اأ�صرة م�صتنرية جتعل من نف�صها مركز اإ�صعاع للتعمري يف كيان 

اجتماعي متما�صك متعاون على حماية ال�صالح العام، و�صون موارده وعنا�صره بكل 

ما يعود على الوطن واملواطنني باليمن واخلري.

والقيم  املبادئ  ترجمة  يتوقف على مدى قدرتنا على  اأن ذلك  فيه  �صك  ل  وما 

ميار�صه  ملمو�س،  عملي  �صلوك  اإىل  امل�صابقة  اجتاهات  بها  تزخر  التي  واحلقائق 

الطالب يف حياته اليومية داخل املدر�صة وخارجها، يتجلى يف حر�صه بل ومناق�صته 

الآخرين يف تنفيذ وتطبيق ما قد ت�صربه من مفاهيم ومعارف ا�صتوعبها من خالل 
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فعاليات ومنا�صط وبرامج امل�صابقة املتنوعة.

و�صرد  ال�صفهي،  والتلقني  احلفظ  حد  عند  تقف  ل  امل�صابقة  من  فالغاية 

احلقائق وت�صطريها على ال�صبورةـ  اأجمل ما يكونـ  اإمنا تتعدى ذلك اإىل الإدراك 

الواثقة،  والقناعة  احلاذق،  والتذوق  اليقيني،  والوعي  الدقيق،  والفهم  التام، 

كافة هذه  اإىل �صهر  الهادف  والطموح  املتحم�صة،  والغرية  النا�صجة،  والإرادة 

موجًها  عمليًّا  �صلوًكا  ليعطي  متداخلة،  متفاعلة  معادلة  يف  ودجمها  العنا�صر 

بالقيم واملبادئ التي ت�صع من ذات الطالب نف�صه، فتنعقد ثمارها اأفعاًل حميدة 

على اأر�س الواقع واحلياة.

كما وتعد امل�صابقة م�صاًقا تربويًّا متكاماًل ترادفت م�صائله مت�صقة مع اأ�صولنا 

معطياتها  تتوافق  والثقافية،  احل�صارية  تطلعاتنا  مع  من�صجمة  الرتبوية،  

�صمن اإطار تربوي تعليمي، وكما نلم�س ذلك وا�صًحا جليًّا من خالل م�صامني 

اآلية ن�صطة موؤهلة لتوثيق ال�صلة بني مداخل  واجتاهات امل�صابقة فت�صوغ منها 

وت�صدهما  املنهجية  غري  بالأن�صطة  الدرا�صية  املــواد  فرتبط  الرتبوية،  العملية 

مًعا بواقع احلياة وجمرياتها اليومية، لتحقيق التفاعل معها بكل مهارة وحذق، 

n م�صابقة املحافظة على الن�صافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية.. مرجعية للفكر الرتبوي



م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية

24

مرثية العطاء الرتبوي بالعديد من ال�صلوكات التي تعود على الطالب واملدر�صة والبيئة 

املحيطة بهما بالنفع الوافر العميم.

فامل�صابقة من هذا املنطلق و�صيلة فاعلة ميكن تطويعها لرفع امل�صتوى التح�صيلي 

للطالب، اإذ هي �صبيل ين�صط البحث وال�صتق�صاء وينمي امليول وال�صتعدادات، وي�صقل 

املواهب واملهارات، ويعزز القيم اخللقية واملُثل الجتماعية النبيلة، وهي الأداة الفاعلة 

الأن�صطة خلدمة املنهاج، فت�صطفي من بني ثناياه ما هو كفيل  القادرة على توظيف 

اإىل �صلوكات رائقة، وممار�صات  الأن�صطة، واتقاد جذوتها وترجمة ذلك  بتفعيل هذه 

عملية ت�صهم اإىل حد كبري يف اإعانة الطالب على اإدراك املفاهيم الفكرية والنظريات 

العلمية، حتى تتبلور لديه حقائق الربط بني املنهاج املقرر، وواقع احلياة العملية وبني 

الكتاب املدر�صي وعنا�صر البيئة املحيطة ب�صقيها الجتماعي والطبيعي.

ونحن اإذ نقول اإنها مظلة جمعت حول حمورها كافة الأن�صطة املدر�صية، اإمنا نعني 

فاعليتها وقدرتها على تبادل املعطيات، وت�صهيل املدخالت بني جوانب العملية الرتبوية 

باعتبارها حلقة و�صل توؤلف بني هذه املنافذ واملنا�صط، وح�صن ربطها باملنهاج املقرر 

اأن تكون بدياًل ينوب مناب هذه  الرتبوية دون  املنظومة  التكامل بني حلقات  لتحقيق 

الأن�صطة اأو يلغيها، حيث يعترب الن�صاط املدر�صي املركب احليوي الذي األفته �صواطئ 
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الفكر  مبكنونات  الزاخرة  حياتها  للم�صابقة  اأمنت  بناءة  فكرة  مثلت  التي  امل�صابقة 

والإبداع، ول تعترب غاية يف حد ذاتها بقدر ما هي بناء طالب، وتكوين اإن�صانيته للقدرة 

على الإ�صهام بجدارة ووعي يف م�صرية النماء، وذلك من خالل تطوير لقدراته العلمية، 

وحفز طاقته الإبداعية، و�صقل مهاراته املتنوعة.

اإن العالقة ما بني الأن�صطة املدر�صية واجتاهات امل�صابقة، والتاآلف احلميم بينها 

اأن  ثاقًبا  اإمعاًنا  والعلمية، وكونت  الثقافية  فل�صفة منهجية، خدمت �صخ�صية الطالب 

التقييم،  بناءة  التخطيط،  �صمولية  الأهــداف،  مت�صقة  املدر�صية  الأن�صطة  جماعات 

فيا�صة الإجناز، لهذا حر�س القائمون على امل�صابقة على حتديد الأدوار التي يجب اأن 

تلعبها جماعات الأن�صطة املدر�صية خلدمة اجتاهات امل�صابقة، �صعًيا لتحقيق غاياتها 

النبيلة فكان احل�صاد يانع الثمار، مورًقا باملفاخر.

وملا كانت مراحل الدرا�صة هي من اأهم املراحل التي مير بها الإن�صان، حيث يت�صكل 

الدنيا،  هذه  يف  رحلته  اإبان  ترافقه  التي  ال�صحية  والعادات  القيم  وتتبلور  ال�صلوك، 

�صعت  والوطن جميًعا،  واملجتمع  الأ�صرة  لت�صمل  من خالله  دائرتها  وتت�صع  تنت�صر  ثم 

م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية بر�صالتها الرتبوية الكربى 

ذات الأثر العميق اإىل بث الوعي ال�صحي والبيئي بني النا�صئة الذين هم نواة املجتمع، 

فاأولت هذا الجتاه ما يتنا�صب واأهميته على اعتبار اأن غر�س بذرة ال�صلوك الإيجابي، 

اإبان  الثمار  اأطيب  �صجرتها  و�صتطرح  �صتزهو  اليوم  والبيئية  ال�صحية  القيم  وتعميق 

املراحل املتقدمة، وبهذا توؤكد امل�صابقة اأنها احلياة الناجعة للطلبة، تلهجهم بالطموح، 

وجتعلهم معتمدين على قدراتهم الذاتية، ت�صلحهم بالثقة بالنف�س وتزخرهم بالعزم 

يكتبون  ذليلة،  املعارف  لهم  فتنقاد  اأمامهم  الطريق  ت�صق  يريدون،  ما  لنيل  وال�صرب 

باأفياء  فينعمون  والأخــالق  العلم  موكب  ن�صيج  فهي  م�صرقة،  �صفحات  دمائهم  بعرق 

املعارف وثمرات اجلد والجتهاد.

اإن تر�صيخ مبداأ النتماء الوطني يف نفو�س فلذات الأكباد اأحد اأهم الجتاهات التي 

n امل�صابقة تن�صط البحث واال�صتق�صاء وتنمي امليول واال�صتعدادات



م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية

26

توليها امل�صابقة التي تعد قراءة �صحيحة متكاملة حلب الوطن، فغدت نقطة الو�صل ما 

اأجل عمان،  التفوق من  بني الطالب وعمان بعظمة كربيائها، فعندما يحظى بفر�صة 

اأجل عمان، وعندما يتفاعل مع املجتمع من  وعندما يحافظ على كتابه املدر�صي من 

واألعابه  بفنونه  واملوروث احل�صاري  املا�صي  اأ�صالة  اأجل �صوت عمان، وعندما يج�صد 

عمان،  اأجــل  من  العامة  املمتلكات  على  يحافظ  وعندما  عمان،  اأجــل  من  التقليدية 

بكل  فامل�صابقة  لذلك  عمان،  خلدمة  التطوعية  الأعمال  يف  بفعالية  ي�صارك  وعندما 

ه�صابها و�صهولها امتداد جذري لتعزيز النتماء الوطني لدى طلبتنا الذين هم �صند 

قومي ملجد عمان املعطاء، فاملرتكزات التي اأولتها امل�صابقة والقائمون عليها املتمثلة يف 

حتقيق الذاتية الوطنية خري فكر يرقى بالعطاء الرتبوي على اعتبار اأن الإجنازات التي 

حتققت يف الجتاه الوطني والتي تناغمت مع طموحات امل�صابقة التي �صعت بفكر متقد 

وعزمية واثقة، حمققة املزيد من التقدم لأجيال امل�صتقبل فاحتة اأمامهم العديد من 

الفر�س لي�صهموا بدورهم وي�صطلعوا مب�صوؤوليتهم ك�صريك حقيقي يف �صناعة وحتقيق 

التنمية الوطنية والتي ترتكز على اأ�ص�س عميقة من الرتابط والوفاء و�صدق الولء لقائد 

امل�صرية املباركة على امتداد اأر�س �صلطنة عمان الطاهرة.

تربوي  م�صاق  املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  اإن 

تعليمي يك�صف بجالء عن مدى اإدراك خططنا الرتبوية ملقومات كياننا الوطني واأبعاده 

و�صامخ  الأجيال  م�صتقبل  على  ا  حر�صً اجلهود  من  املزيد  لبذل  يحدونا  الإن�صانية، 

امل�صابقة جل اهتمامها، �صيكون  اأولتها اجتاهات  التي  القيم اخلرية  املنجزات، فتلك 

والعمل على  بها،  ال�صمو  اإىل  الأيادي  اإذا ما جتلت  الطالب  الثمار على  عائدها وفري 

تطبيقها �صلوكيًّا بعيًدا عن القوالب املنظرة، فت�صوغ قوالب التثقيف والتهذيب، وتختط 

مناهج العطاء والبناء، لتكون معيًنا ل تن�صب مناهله، تفي�س روافده بكل ما هو عذب 

نبعه  جرعات  من  لتنهل  اأعناقها  ت�صرئب  التي  الظماأى  الأنف�س  تلك  بها  يروى  فرات 

الفيا�س، فرت�صخ فيها معامل اخلري، وت�صتد ال�صواعد املفتولة تعمر الوطن، تزرع الأجنم 

الوثري،  الفرا�س  تن�صج  والــرثاء،  الوعد  مغزل  حول  طاقاتها  تتجمع  الوفاء،  اأر�س  يف 

وتر�صف �صذى ال�صهد من ثغر عمان امل�صتقبل.
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الف�صل الثاين

الأفكار اخلاقة،  بواعثها  تغر  ثقافة 

وعاداته،  بقيمه،  الطالب  ومكت�صباتها 

دللته  ثــم  �صلوكاته،  ومنــط  وروؤيــتــه، 

بــاملــواهــب و�صور  اإليها  املــرمــوز  املــاديــة 

الأن�صطة واملمار�صات.

جديد  و�ــصــع  اإىل  الــتــطــلــع  فــلــ�ــصــفــتــهــا 

تنقي  اأن  ا�صتطاعت  امل�صتقبل،  مغٍر هو 

اأفكاره من ال�صوائب، وتبعدها عن خط 

�ــصــره، لــئــا تــعــرقــل خــطــوه املتحرك 

نحو الأفق.

ورغبات  مــفــتــوحــة،  خــــيــــارات  فــكــانــت 

اإىل  تتطلع  مــنــداحــة  واآمــــاًل  م�صرعة، 

اآفاق اأرحب متكنها من العمل بفاعلية، 

مراتب  مــن  مــائــمــة  مــرتــبــة  ت�صنمت 

العلم، اأ�صحت ركيزة من ركائز العملية 

التعليمية التعلمية، وينبوًعا من ينابيع 

�صيا�صة  مـــن  تــ�ــصــتــقــى  الــتــي  احلــقــيــقــة 

النه�صة التعليمية. 
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البوابة  التعليم  فيه  ي�صكل  الـــذي  الــوقــت  يف 

للقيام  واإعــداده  العماين  املواطن  لبناء  الأ�صا�صية 

التنمية  اأ�صا�س  التعليم  باعتبار  املن�صود،  بــدوره 

العملية  تقييم  عمليات  فاإن  امل�صتدامة،  الب�صرية 

مع  لتتواكب  تطويرها  اإىل  وال�صعي  التعليمية 

احلالية،  املرحلة  يف  الوطنية  التنمية  احتياجات 

تتم يف الواقع وعلى نحو ملمو�س ومتوا�صل تنفيًذا 

ال�صلطان  اجلــاللــة  �صاحب  ح�صرة  لتوجيهات 

قابو�س بن �صعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ.

وباخت�صار  ــارة،  الإ�ــص ميكن  الإطـــار  هــذا  ويف 

بــــارز ومــلــمــو�ــس هو  �ــصــديــد اإىل منــــوذج عــمــلــي 

يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  “م�صابقة 
البيئة املدر�صية” التي بداأت بتوجيهات من جاللة 

ال�صلطان املعظم، ومن الأهمية مبكان الإ�صارة اإىل 

اأن هناك العديد من النماذج التي يجري تعديلها 

يف اجلوانب املختلفة للعملية التعليمية، من مناهج 

واإدارة تعليمية ومعلمني وطرق تدري�س وغريها.

امل�صاركة �صبيل لتنمية القيم

وال�صلوكيات الإيجابية

د.  عبداحلميد املوايف 
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ينطلق يف احلقيقة من نقطة اأ�صا�صية هي اأن هذه امل�صابقة مل تعد اأمًرا هام�صيًّا، اأو 

م�صاألة مظهرية على هام�س العملية التعليمية، ولكنها اأ�صبحت بعد تطويرها جزًءا 

داخل  وت�صاحبها  مراحلها،  كل  تتخلل  ذاتها،  التعليمية  العملية  من  واأ�صا�صيًّا  ا  مهمًّ

غرف الدرا�صة وخارجها، وامتداًدا اإىل البيئة املحيطة باملدر�صة كذلك، لأن املدر�صة 

وموؤ�ص�صة  اإ�صعاع  م�صدر  ـ  املدر�صة  ـ  ولكنها  حميطها،  عن  معزولة  اأو  بعيدة  تعد  مل 

ا يف بناء �صخ�صياتهم  تنوير يعول عليها املجتمع لي�س فقط يف تعليم اأبنائه، ولكن اأي�صً

العماين يف  التي طاملا متيز بها املواطن  القيم  الإيجابية وتنمية  وتنمية �صلوكياتهم 

املا�صي وم�صتمرة معه يف احلا�صر، ويحر�س املجتمع والدولة على ا�صتمرارها وتعميق 

النظافة  على  املحافظة  وم�صابقة  عام،  بوجه  املدر�صة  فيه  ت�صهم  ما  وهو  جذورها، 

وال�صحة يف البيئة املدر�صية بوجه خا�س، بدور حيوي. ومنذ اأكرث من ثالثني عاًما 

الفرد  لتثقيف  و�صيلة  يبقى  األ  يجب  “التعليم  اأن  على  املعظم  ال�صلطان  اأكد جاللة 

يف  ا  مهمًّ دوًرا  عمان  تلعب  حتى  �صخ�صيته  بتكوين  ا  اأي�صً يعنى  اأن  يجب  بل  فقط، 

l ”ال�صوؤون العاملية

املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  اأن  بالذكر  جدير 

يف  الطالب  لكل  تت�صع  عملية  ملمار�صة  �صيغة  منها  يجعل  نحو  على  وتطورت  جاءت 

املدار�س للم�صاركة فيها. 

ا لتنمية �صلوكياتهم الإيجابية  ومبا ي�صهم يف تدريبهم كذلك، ويفتح الطريق اأي�صً

اأن يت�صلح بها املواطن العماين، ومبا يعزز قدرته  وجتذير وتقوية القيم التي ينبغي 

على القيام بدوره املن�صود ك�صريك اأ�صا�صي يف �صياغة وتوجيه التنمية الوطنية. 

وانطالًقا من اأن ال�صلوك هو يف الواقع تعبري على نحو اأو اآخر عن قيم واجتاهات 

n املدر�صة م�صدر اإ�صعاع يف تعليم االأبناء وتنمية �صخ�صيتهم و�صلوكياتهم وقيمهم االإيجابية

l النطق ال�صامي، خطب وت�صريحات ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ) 1970 -1995 ( وزارة 

الإعالم، خطاب جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم يف العيد الوطني ال�صابع 18- 11 ـ 1977  �س 137.
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ال�صخ�صية، فاإنه ميكن الإ�صارة باخت�صار �صديد اإىل اأبرز القيم التي ت�صعى “م�صابقة 

املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية” اإىل جتذيرها وتنميتها: 

اأن م�صابقة  العتبار  الو�صع يف  والعمل اجلماعي: مع  الذات  العتماد على  اأوًل: 

و�صممت  و�صعت  م�صابقة  املدر�صية هي  البيئة  وال�صحة يف  النظافة  على  املحافظة 

ت�صرف  التي  الأ�صا�صي  والتعليم  العام  التعليم  التطبيق يف مدار�س مراحل  اأجل  من 

والفتيات  والفتية  الأطفال  اإىل  موجهة  اأنها  مبعنى  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عليها 

امل�صابقة  اأن تركز  الطبيعي  فاإنه من  ال�صابعة ع�صرة تقريًبا،  ال�صابعة حتى  من �صن 

انطالًقا  وذلك  العمل اجلماعي،  وامل�صاركة يف  الذات  العتماد على  قيمة  زرع  على 

للم�صابقة،  واملتنوعة  املختلفة  الأن�صطة  وتنميتها من خالل  القيمة  زرع هذه  اأن  من 

املرحلة  الطالب يف هذه  اهتمامات  ي�صتوعب خمتلف  نحو  وتتعدد على  تتنوع  والتي 

اأن يعد الطالب وي�صجعهم  العمرية، وب�صكل عملي ملمو�س ومفيد كذلك، من �صاأنه 

على املبادرة للعمل الذاتي من جانب، وامل�صاركة يف العمل اجلماعي ل�صالح البيئة 



33

واملجتمع من جانب اآخر، ومن املوؤكد اأن تنمية هذا التوجه يفيد الفرد واملجتمع بعد 

ذلك، انطالًقا من اأن قيمة امل�صاركة يف العمل اجلماعي ـ حتى على هذا امل�صتوى ـ هي 

قيمة اأ�صيلة، و�صعها ودعا اإليها ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد 

املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ منذ انطالق م�صرية النه�صة العمانية احلديثة يف الثالث 

والع�صرين من يوليو عام 1970، وذلك عندما اأعلن جاللته “اإننا ناأمل اأن يقوم كل 

فرد منكم بواجبه مل�صاعدتنا على بناء امل�صتقبل املزدهر ال�صعيد املن�صود لهذا الوطن، 

لأنه كما تعلمون اأنه بدون التعاون بني احلكومة وال�صعب لن ن�صتطيع اأن نبني بالدنا 

اإذا مل يقم ع�صو منه  بال�صرعة ال�صرورية، واأن احلكومة وال�صعب كاجل�صد الواحد 

 l ”بواجبه اختلت بقية الأجزاء يف ذلك اجل�صد

اأهمية و�صرورة وقيمة امل�صاركة من جانب كل   ويعرب ذلك على نحو وا�صح عن 

اأبناء الوطن يف العمل من اأجل بناء وتقدم هذه الأر�س الطيبة. 

وتاأكيًدا للعالقة الوثيقة بني الإ�صهام يف العمل اجلماعي وخدمة الفرد واملجتمع 

ا على اأن “املواطن يخدم نف�صه  يف الوقت نف�صه، اأكد جاللته ـ حفظه اهلل ورعاه ـ اأي�صً

ونافًعا يف جمتمعه فهو  فاإذا كان ع�صًوا منتًجا  لنف�صه يخدم وطنه،  اأوًل، وبخدمته 

l l يفيد نف�صه وجمتمعه”. 

فاإن من م�صابقة  �صبق  وارتباًطا مبا  التطوعي:  العمل  باأهمية  ال�صعور  ثانًيا: زرع 

املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية بعنا�صرها وتطبيقاتها العملية 

املختلفة، من �صاأنها اأن تفتح عيون الطالب على اأهمية وقيمة العمل التطوعي خلدمة 

الإدراك  هذا  لأن  فقط  لي�س  الأهمية،  �صديد  اأمر  وهو  بنا.  املحيط  واملجتمع  البيئة 

النطق ال�صامي، خطب وكلمات ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم، 1970 –    l

1995، وزارة الإعالم، م�صقط، 1995، �س 17.

n امل�صابقة تركز على زرع قيمة االعتماد على الذات وامل�صاركة يف العمل اجلماعي.

النطق ال�صامي، مرجع �صابق، حديث جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم فى �صيح اخلريات    l l

اأثناء اجلولة ال�صنوية ال�صامية، يف  30 – 1 – 1995. �س 412.
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عندما يتعمق ميكن اأن يقود الفرد اإىل م�صاركة اأو�صع يف �صوؤون جمتمعه القت�صادية 

والجتماعية وال�صيا�صية وغريها، ثم يتحول اإىل عن�صر فاعل يف حميطه الجتماعي، 

وهو هدف ت�صعى اإليه حكومة ح�صرة �صاحب اجلاللة عرب �صيا�صات متعددة تعليمية 

ا لأن التطور الجتماعي الذي مير به  وثقافية واإعالمية واجتماعية وغريها، ولكن اأي�صً

املجتمع العماين ي�صري يف اجتاه احلد تدريجيًّا من الدور الذي تقوم به الدولة لإتاحة 

اأكرب للمواطنني وجلماعات املجتمع املدين للقيام بدورها يف خدمة  الفر�صة ب�صكل 

املجتمع، وذلك جلزء من تطور عام تعي�صه الكثري من املجتمعات يف ظل العوملة. 

اأكرث  من  هو  العماين  املجتمع  اأن  من  فبالرغم  العمل:  احــرتام  تنمية  ثالًثا:   

التطور  عجلة  فاإن  طبيعته،  عن  النظر  بغ�س  للعمل،  احرتاًما  اخلليجية  املجتمعات 

لتنمية  ب�صكل مت�صارع تطرح معها حاجة متزايدة  تدور  التي  والتحديث  الجتماعي 

قيمة احرتام العمل لدى املواطن. 

العماين منذ مراحل عمره الأوىل، وذلك لتعويده على الإقبال على العمل املتاح 

عندما ينخرط يف �صوق العمل بعد تخرجه اأو اإنهاء مراحل تعليمه. ومن املعروف اأنه 
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ي�صمل  اإطار  الإن�صان  ويف  املبكرة من عمر  القيمة يف املرحلة  الأ�صهل زرع هذه  من 

ا. ثم تفيد هذه امل�صابقة ب�صكل كبري يف هذا املجال. اأقرانه اأي�صً

رابًعا: تعميق ال�صعور باملواطنة: ففي ظل الأهمية الكبرية لتعميق ال�صعور باملواطنة 

على اأ�صا�س من امل�صاواة بني اأبناء الوطن، وهو ما اأكد عليه النظام الأ�صا�صي للدولة، 

بالتاأكيد  تتجاوز  املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  فاإن 

ت�صكل  لأنها  بها،  املرتبطة  الأن�صطة  بع�س  يف  املتمثل  املبا�صر  اأو  ال�صطحي  اجلانب 

بطبيعتها بوتقة، اأو وعاء، ي�صم كل طالب املراحل التعليمية املختلفة يف التعليم العام 

من اأجل حتقيق اأهداف امل�صابقة، وهو ما يعني تعزيز قيمة امل�صاواة بني الطالب من 

جانب و�صعورهم باأهمية وقيمة ما يقومون به بالن�صبة لهم وللمجتمع من حولهم، وهو 

ما ي�صب يف النهاية يف تعميق ال�صعور باملواطنة، ثم زيادة اإدراك اأهمية احلفاظ على 

املمتلكات العامة، �صواء كانت مرافق املدر�صة اأو غريها باعتبارها مرافق عامة تفيد 

الأجيال املتتابعة من ال�صباب واملواطنني.

وقبل ربع قرن وجه ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املعظم ال�صباب اإىل اأهمية 

العيد  يف  خطابه  يف  جاللته  اأكد  حيث  الوطنية،  املكت�صبات  على  احلفاظ  و�صرورة 

املكت�صبات  على  املحافظة  اأوًل  لزاًما  “عليكم  اأن  على  املجيد  ع�صر  الثالث  الوطني 

ما  تزيدوا  اأن  على  العمل  ثم  قبل،  من  اآبائكم  بن�صال  حتققت  التي  والإجنـــازات 

ا�صتطعتم من خري ومناء من اأجل امل�صلحة العامة، جاعلني ن�صب اأعينكم اأن اخلري 

l والرقي والطمئنان ل ميكن حتقيقها اإل باجلهد واجلد”. 

املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  اأن  بالذكر  جدير 

توفر اإطاًرا وا�صًعا للعمل ي�صارك الطالب يف اإدارته وحتديد جوانبه، بل والتعبري عن 

ا من خالله، �صواء عرب اأن�صطة الإدارة الطالبية التي يقوم  مواهبهم واإبداعاتهم اأي�صً

n توجيه ال�صباب نحو اأهمية و�رضورة احلفاظ على املكت�صبات الوطنية

l النطق ال�صامي، مرجع �صابق، حديث جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم  لل�صباب يف العيد الوطني 

الثالث ع�صر املجيد، 18 – 11 – 1983، �س 206.
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بها الطالب لتدريبهم على اإدارة �صوؤونهم والتعامل املبكر مع ما يتطلبه احلفاظ على 

مدار�صهم يف اأف�صل �صورة، اأو من خالل الأن�صطة التي متار�صها اجلماعات املختلفة 

متيزهم،  على  ومكافاأتهم  املختلفة  املجالت  يف  املتميزين  وفرز  امل�صابقة  اإطار  يف 

ا. وذلك هدف اأ�صيل من اأهداف امل�صابقة. ت�صجيًعا لهم وحفًزا لزمالئهم اأي�صً

خام�ًصا: اإنه مع الو�صع يف العتبار اأنه من غري املمكن الإحاطةـ  يف هذا املقامـ  بكل 

اجلوانب ذات ال�صلة مب�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية، 

اأنه  اإل  ـ  اأن مت تطويرها  ـ بعد  التعليمية  العملية  اأق�صامها ولتداخلها يف  لتعدد  نظًرا 

ميكن الإ�صارة اإىل اأن امل�صابقة ت�صهم على نحو اإيجابي يف تنمية وزيادة وعي الطالب 

باأهمية و�صرورة احلفاظ على امللكية العامة للمجتمع، �صواء يف املدر�صة اأو يف مناطق 

من  الكثري  عليها  وتنفق  الدولة  تقيمها  التي  الأخــرى  للمرافق  بالن�صبة  اأو  الإقامة، 

الأموال لتحقيق م�صالح املواطنني يف املجالت املختلفة، كذلك ت�صهم ب�صورة فاعلة 
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يف تر�صيخ ثقافة التطوع من خالل م�صاريع اخلدمة العامة وحمالت العمل التطوعي 

التي ينفذها الطالب من اأجل خدمة املجتمع املحلي.  

امل�صابقة  هذه  حتدثه  الــذي  ــر  والأث القيمة  من  كبرًيا  جانًبا  فــاإن  حال  اأيــة  على 

وكذلك  والتنظيم،  واجلدية  اللتزام  على مدى  كبري  واإىل  حد  النهاية،  يتوقف يف 

يف  بها،  واملعنيني  عليها  القائمني  جانب  من  امل�صابقة  به  حتظى  الــذي  الهتمام 

ال�صعور  واأن ذلك  الأر�س الطيبة، خا�صة  املنت�صرة على امتداد هذه  جميع املدار�س 

بالهتمام واجلدية واللتزام �صرعان ما ينتقل اإىل الطالب ويوؤثر على نحو ملحوظ 

يف ا�صتجاباتهم واأدائهم، ومن هنا تاأتي اأهمية وقيمة اإعطاء املثل والقدوة من جانب 

والرتبوية  التعليمية  الأن�صطة  وكافة  امل�صابقة،  هذه  حتقق  لكي  وامل�صوؤولني  املعلمني 

الأخرى الأهداف املرجوة منها. 

n تنمية وزيادة وعي الطالب باأهمية املحافظة على امللكية العامة للمجتمع.
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والأحا�صي�س  امل�صاعر  جمموعة  هو  العلمي:  الجتـــاه 

معني  موقف  لتــخــاذ  الــفــرد  تدفع  التي  وال�صلوكيات 

بالتاأييد اأو املعار�صة فيما يتعلق مبو�صوع ذي �صبغة فيه 

خالف يف وجهات النظر. ومن املمكن خلق الجتاهات 

العلمية من خالل املمار�صات والتطبيق الفعلي للمفاهيم 

خالل  نظريًّا  الطالب  يتعلمها  التي  والقيم  واملدركات 

درا�صته. وكما عرف هارلن الجتاه باأنه » حالة التهيئة 

تفاعله  ما خالل  بطريقة  الطالب  يكونها  التي  امل�صبقة 

الأحـــداث مــا يجعله  اأو  الأ�ــصــيــاء،  اأو  الأ�ــصــخــا�ــس،  مــع 

ي�صلك �صلوًكا معينا منتظًما يف املواقف املماثلة ».اأي اأن 

الجتاهات هي حمركات ال�صلوك، وميكن تلخي�س اأهم 

الجتاهات العلمية فيما يلي :

1- حب ال�صتطالع: وي�صري اإىل رغبة الطالب يف املعرفة 

فهو يت�صاءل ويف�صر عما يثري انتباهه ومييل للقراءة 

والبحث.

2- العقالنية: وهو اجتاه يوجه �صلوك الطالب بحيث ل 

ير�صى بالتف�صريات الغام�صة، بل يبحث عن الأ�صباب 

الطبيعية لالأحداث والأ�صياء والظواهر من حوله.

د. �صبيح بن رحمان ال�صاعدي

خبر مناهج وخمتربات باملديرية 

العامة لتطوير املناهج

م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة 

املدر�صية وتنمية االجتاهات العلمية
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تو�صيحها  ميكن  اجتاهات  وهي  العلمي:  والتوا�صع  العلمية  والأمانة  املو�صوعية   -3

على النحو الآتي :

  املو�صوعية يف جمع البيانات وتف�صريها، والأمانة يف نقل النتائج اأو عمل الأبحاث 

دون حتريف اأو حتيز �صخ�صي، ويكون متوا�صًعا يف معرفته ول يبالغ يف املعلومة 

التي يعرفها.

اأهميته يف دفع الطالب لفهم  له  النا�صجة: وهي اجتاه  والعقلية  العقلي  التفتح   -4 

فال  اأدلــة،  من  ي�صتجد  ما  �صوء  يف  للتغيري  قابلة  احلقائق  بكون  والقبول  العلم 

نقد  ويتقبل  خاطئة،  اأنها  الأدلة  اأو�صحت  اإذا  ال�صخ�صية  لآرائه  الفرد  يتع�صب 

الآخرين لأعماله.

5- توخي الدقة وعدم الت�صرع يف اإ�صدار الأحكام: وهذا الجتاه يوجه �صلوك الطالب 

اإىل جمع الأدلة املطلوبة قبل اإ�صدار الأحكام.

اأثر امل�صابقة على تنمية الجتاهات العلمية 

املحافظة  م�صابقة  اأثر  اإىل  التطرق  من  فالبد  العلمية  الجتاهات  و�صحنا  اأن  وبعد 

على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية  على  تنمية  تلك الجتاهات، حيث تعترب 

امل�صابقة كن�صاط داعم لتعزيز تلك الجتاهات وتنميتها مبا ينفع الطالب واملدر�صة 

بد  ل  التي  العلمية  الجتاهات  اأحد  هو  ال�صتطالع  حب  فمثاًل   الُعماين،  واملجتمع 

امليل  الطالب حب  فيه  يبدي  الذي  الجتاه  املتعلم، حيث هو ذلك  تنميتها عند  من 

للمعرفة والفهم عندما يواجه مبوقف ي�صعب عليه تف�صريه يف �صوء ما يتوفر لديه من 

معلومات حمدودة. ويت�صم ذلك ال�صخ�س بكرثة الأ�صئلة وال�صتف�صارات ومييل للبحث 

عن اإجابة ا�صتف�صاراته من خالل القراءة واملمار�صة الفعلية، ما يدفعه اإىل املزيد من 

ا لدى الأطفال من خالل توفري  الن�صاط والتعلم، وهذا الجتاه ممكن تنميته خ�صو�صً

n حب اال�صتطالع والعقالنية واملو�صوعية والتفتح العقلي وتوخي الدقة.. اجتاهات تنميها امل�صابقة
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الكتب والق�ص�س واملو�صوعات العلمية امل�صورة  والرد على اأ�صئلتهم بكل دقة وو�صوح 

و�صفافية. تكمن تنمية هذا الجتاه من خالل معلم مادة العلوم، ومنذ بداية تعلم 

الطفل للعلوم يف املدر�صة، وت�صاعده مواقف امل�صكالت التي ل تعطى فيها الإجابات 

يتعلق  ا مبا  اأو احللول بطريقة مبا�صرة على تنمية حب ال�صتطالع لديه، خ�صو�صً

مب�صكالت البيئة املحيطة به.

على  املــــ�ــــصــــابــــقــــة  اأثــــــــــر 

الربية البيئية

ويف هذا املجال ل بد من 

البيئية  الرتبية  تعريف 

الذي تبناه موؤمتر تيلي�س 

ال�صوفيتي  ــــالحتــــاد  ب

1977م على اأنها »عملية 

توعية  خاللها  مــن  يتم 

الأفراد واملجتمع ببيئتهم 

ــرهــا  ــا�ــص وتـــفـــاعـــل عــن

والفيزيائية  البيولوجية 

والثقافية،  والجتماعية 

عـــن تزويدهم  ــاًل  فــ�ــص

ـــم  ـــي ـــق ـــــاملـــــعـــــارف وال ب

والــكــفــايــات واخلــــربة، 

تي�صر  التي  وبـــالإرادة  بل 
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لهم �صبل العمل، فرادى وجماعات حلل م�صكالت البيئة يف احلا�صر وتفادي حدوث 

ا من  مثيالتها يف امل�صتقبل« وبالتايل ميكن القول اإن الرتبية البيئية ت�صكل بعًدا مهمًّ

اأبعاد الرتبية، وهي جديرة باحتالل املكانة الالئقة بها يف املناهج الدرا�صية يف جميع 

مراحل التعليم واأنواعه، والرتبية ل ينبغي لها اأن تقت�صر يف هذا املجال على تلقني 

اأن  يجب  بل  التح�صيل،  وو�صع اختبارات  الكتب  وتاأليف  املناهج  و�صياغة  املعارف 

تتعدى ذلك اإىل تكوين م�صاعر التقدير والحرتام للبيئة وال�صعور بامل�صوؤولية واحلر�س 

على الإ�صهام يف حماية اإطار احلياة.

املدر�صة  حتتل  حيث  والوعي البيئي،  البيئية  الرتبية  جمال  يف  مهم  دور  وللمدر�صة 

الطالب  اإك�صاب  للبيئة، وحتــاول  الجتماعية  احلاجات  تعك�س  بحيث  مهمة  مكانة 

عليها  البيئة واملحافظة  حماية  حتقق  التي  والقيم  والجتاهات  ال�صليمة  العادات 

وهذا  الطالب ملدر�صتهم.  حماية  من  اإل  تبداأ  لن  البيئة  حماية  اأن  كما  و�صيانتها، 

الأمر يتطلب جمموعة من املمار�صات اليومية يف املدر�صة مثل املحافظة على نظافة 

املدر�صة و�صيانة مرافقها والنهو�س بها، واحلفاظ على البيئة املجاورة للمدر�صة من 

التلوث، والإ�صهام يف املحافظة على عنا�صرها و�صيانتها.

تعد م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية  من الأن�صطة الهادفة 

هذا  بتفعيل  امل�صابقة  عملت  حيث  الدرا�صي،  املنهج   يف  البيئية  للرتبية  والداعمة  

اأفكارهم، وتر�صيخ اجتاه   اأبنائنا الطالب على تنمية  الن�صاط وتطويره بغية ت�صجيع 

وتفادي  امل�صكالت  تلك  وحل  واأخطارها،  البيئية  امل�صاكل  ومناق�صة  ال�صتطالع  حب 

وقوع  مثيالتها يف امل�صتقبل. وقد اأكدت امل�صابقة على اأهمية ن�صر الثقافة البيئية يف 

كل مدار�س ال�صلطنة وذلك من خالل متابعة:

- اإجراء التطبيقات امليدانية وحماكاتها.

n اإك�صاب الطالب عادات واجتاهات وقيًما �صليمة حتقق حماية البيئة واملحافظة عليها
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النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  يف  للم�صاركة  الطلبة  من  اأكربعدد  ت�صجيع   -

وال�صحة يف البيئة املدر�صية .

- ن�صر الثقافة البيئية لدى الطلبة  وتفعيلها  يف كل مدار�س ال�صلطنة.

- تو�صيع مظلة اإجراء املمار�صات امليدانية وفق قدرات الطالب والعمل على ت�صجيع 

الطلبة للو�صول اإىل الخرتاع والبتكار يف احلفاظ على مدر�صتهم وبيئتهم.

 - حماولة ا�صتغالل كل ما هو متاح  من املمار�صات ال�صحيحة،  وتوظيف المكانات 

املتاحة وتذليل ال�صعوبات، وعدم التذرع بعدم وجود  الإمكانات واإمنا الإرادة  

ت�صنع الإجناز.

ومن خالل املتابعة  والتقييم وجد اأن م�صابقة  املحافظة على النظافة وال�صحة يف 

ا منها :- البيئة املدر�صية  برزت اأمور ونقاط مهمة جدًّ

•اثراء فكر وثقافة احلفاظ على البيئة لدى  الطالب يف املدر�صة . 	

وتوجيهها  العلمية   بالجتاهات  الهتمام  الرتبية يف  فل�صفة  امل�صابقة  • دعمت  	
نحو احلفاظ على البيئة.

•يعد املنهج الدرا�صي وامل�صابقة والأن�صطة دعائم يف تطوير وتنمية الجتاهات  	
العلمية لدى الطالب.

•عملت امل�صابقة على اإفراز مواهب طالبية واعدة يف ممار�صة اأن�صطة  احلفاظ  	
على البيئة، حيث اإن هذه املواهب �صت�صهم يف تطوير فكر وثقافة احلفاظ على 

البيئة مما �صتوؤدي اإىل ا�صاعة ثقافة احلفاظ على البيئة على امل�صتوى الإقليمي 

والعاملي.
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وبالعودة اإىل  الجتاهات العلمية جند اأن م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة 

يف البيئة املدر�صية ن�صاط داعم لتعزيز تلك الجتاهات. وبالتايل يتطلب من املعلم 

امل�صرف  وجود كفايات علمية ومهنية لديه  متكنه من القيام بالآتي :-

اأوًل: توفري مناخ نف�صي يف الغرفة ال�صفية جتعل من املعلم  قدوة ح�صنة للطلبة يحتذي 

به. 

الكلمات  معاين  توفر  �صريطة  تعلمها  املطلوب  الجتاهات  اأو  الجتاه  حتديد   : ثانًيا 

امل�صتخدمة يف و�صف الجتاه اأو النوع اأو ال�صلوك املت�صلة به، وذلك مبا يتنا�صب 

وم�صتويات منو امل�صتهدفني.

ثالًثا : توفري مواقف تعليمية تتيح فر�س التعلم اجلماعي من خالل القيام  بتجارب اأو 

م�صاريع جماعية والتو�صل اإىل نتائج معينة ومناق�صتها وتقوميها واتخاذ القرار 

اجلماعي  املنا�صب لها.

رابًعا : اختيار و�صائل واأ�صاليب منا�صبة تتيح للمتعلم ممار�صة اأنواع ال�صلوك اخلا�س 

بتلك الجتاهات، ومن تلك الو�صائل والأ�صاليب :

واملتعلقة  منها  امل�صورة  ا  وخ�صو�صً العملية  والعرو�س  العلمية  الق�ص�س  توفري   -

بالبيئة املحيطة.

العلمية يف مواقف معينة قد  اإن�صانية تظهر يف �صلوكها الجتاهات  - عر�س مناذج 

تكون �صخ�صيات بارزة اأو بع�س الطلبة ما ي�صهم يف تعريف الطلبة بجوانب من 

ال�صلوك العلمي الذي ميكن القيام مبثله يف مواقف معينة.

- الن�صاط العملي واإجراء التجارب يف املعمل.

n املواهب الطالبية ت�صهم يف تطوير فكر وثقافة احلفاظ على البيئة.
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- مناق�صة املعتقدات اخلاطئة واخلرافات ال�صائعة.

الفر�س  له  وتتوفر  الآراء  الطالب  يناق�س  امل�صكالت، حيث  اأ�صلوب حل  ا�صتخدام   -

احل�صول  دون  املعلومات  اإىل  للتو�صل  كذلك  له  الفر�صة  واإتاحة  عنها،  للتعبري 

عليها ب�صورة جاهزة.

- تفعيل اأ�صلوب الرحالت العلمية والزيارات امليدانية.

- اتباع اأ�صاليب تعليم متطورة تنا�صب م�صتوى الطالب.

- النفتاح على املجتمع وطلب امل�صاركة منه يف �صنع واتخاذ القرارات.

العوامل املوؤثرة يف تكوين الجتاه العلمي:

بالإ�صافة اإىل املعلم الكفء فاإن هناك عوامل اأخرى ت�صاعد يف تكوين الجتاه ما 

يتطلب من ن�صاط املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية اأن ي�صركها 

يف التاأثر اإيجابيًّا يف تكوين الجتاه العلمي ومنها :  

•الأ�صرة من خالل عملية التطبيق الجتماعي. 	

•املوؤ�ص�صة الرتبوية من خالل التفاعل بني الطالب واملعلم. 	

•البيئة املحيطة. 	

•الأ�صدقاء. 	

•الثواب والعقاب. 	

•و�صائل الإعالم. 	
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•املوؤ�ص�صات الجتماعية، والتقاليد والأعراف. 	

كما  اأن لن�صاط املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية دوًرا مهًما يف  

تعزيز وظائف الجتاهات العلمية، ومن هذه الوظائف  :

ال�صخ�س  اأهداف  من  الكثري  الجتاهات يف حتقيق  ت�صاعد  تكيفية حيث  وظيفة  اأ- 

وتزويده بالقدرة على التوافق مع املواقف اجلديدة.

ب - وظيفة تنظيمية حيث تك�صب ال�صخ�س معايري واأطًرا لتنظيم خرباته.

جـ - وظيفة دفاعية من حيث اأن ال�صخ�س عندما تتولد لديه اجتاهات جديدة تقوم 

بوظيفة دفاعية عن الذات عند اإحداث تغريات يف البيئة.

للعامل  معاٍن  لكت�صاب  املعرفة  على  احل�صول  على  ال�صخ�س  م�صاعدة  وظيفة  د-  

املحيط به.

امل�شادر

- اأحمد خريي كاظم. »اجتاهات يف تدري�س العلوم ــ دور الق�صة العلمية يف حتقيق هدف التفكري العلمي»  �صحيفة الرتبية نوفمرب 1966.

- اأحمد خريي كاظم، �صعيد ي�س زكي.» تدري�س العلوم». القاهرة : دار النه�صة العربية،1981.

القرائية  وامليول  القراءة  نحو  النف�صية  الجتاهات  بني  العالقة  �صالمة.»درا�صة  اأحمد  حممد  جابر،  احلميد  عبد  جابر   -

والتح�صيل الدرا�صي» مركز البحوث الرتبوية – جامعة قطر، 1984.

- مي�صيل كامل عطا اهلل، »طرق واأ�صاليب تدري�س العلوم».ط2. دار امل�صرية للن�صر والتوزيع – الأردن، 2002.
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n ال�صخ�صيات البارزة والنماذج االإن�صانية تعرف الطلبة بجوانب من ال�صلوك الذي ميكن القيام مبثله.
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تعترب العالقة بني البيت واملدر�صة حجر الأ�صا�س   

ج�صور  عملية مد  التعليمية، وباتت  الرتبوية  العملية  يف 

املوؤ�ص�صتني  هاتني  بني  والإيجابي  احلقيقي  التوا�صل 

للمهتمني  ال�صاغل  ال�صغل  الإن�صان  حياة  يف  املهمتني 

مبختلف جوانب ال�صاأن الجتماعي والرتبوي والتعليمي، 

بل تعدى ذلك اإىل اهتمام املخت�صني بالبعد القت�صادي  

وخمتلف اأبعاد ال�صخ�صية الإن�صانية، واأ�صبحت النظرة 

التميز  على  وقدرته  التعليمي  النظام   جودة  مدى  اإىل 

والرتقاء قائمة على م�صتوى ودرجة العالقة القائمة بني 

املدر�صة واملنزل، باعتبارهما مكونني يكمالن بع�صهما 

القيام  على  قـــادًرا  جياًل  املح�صلة  يف  لينتجا  ا  بع�صً

�صك  ل  وما  يعي�صها،  التي  واملرحلة  الع�صر  مبتطلبات 

على  والقائم  للمدر�صة  القدمي  التقليدي  الدور  اأن  فيه 

التلقني وح�صو الطالب باملعلومات قد اأ�صبح �صرًبا من 

�صروب املا�صي، حيث مل تعد تلك الوظيفة هي الوظيفة 

مبفهومها  الرتبية  اأ�صبحت  بل  للمدر�صة،  احلقيقية 

الوا�صع وال�صامل حم�صلة متكاملة من اجلوانب العقلية 

واجل�صمانية والنفعالية والجتماعية للطلبة، ومن هذا 

جمال�س الآباء والأمهات.... �شراكة وتفاعل

�صعادة ال�صيخ الدكتور

 �صعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي

رئي�س جمل�س الآباء والأمهات بولية 

اخلابورة مبنطقة �صمال الباطنة

نائب رئي�س جمل�س الآباء والأمهات 

بولية حم�صة مبحافظة الربميي
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املنطلق فقد اجتهت العالقة بني موؤ�ص�صة املهد واللبنات الأوىل لأجيال امل�صتقبل وهي 

الأ�صرة وبني املدر�صة والتي تعترب مبثابة الأ�صرة الثانية اأو املكون ال�صريك ل�صخ�صية 

هذه الأجيال مبختلف جوانبها، اإىل التكامل والتن�صيق والتعاون التام ملا فيه م�صلحة 

الطالب، وباتت ال�صراكة احلقيقية بني املدر�صة واملنزل مقيا�ًصا من املقايي�س الدالة 

ـ  العامل  دول  وت�صابقت  عاملي،  نظام  اأي  يف  التعليمية  اخلدمات  جودة  م�صتوى  على 

والأنظمة  القوانني  كافة  وو�صع  العالقة  هذه  تاأ�صيل  اإىل  ـ  منها  املتقدمة  وخ�صو�صا 

واللوائح امل�صاعدة على تفعيلها ودعمها للم�صي قدما يف مد املزيد من روابط العالقة 

الإيجابية بني البيت واملدر�صة، وهنا تكمن الأهمية احلقيقية ملجال�س الآباء والأمهات 

يف خمتلف دول العامل، حيث �صعـت خمتلف النظم واملوؤ�ص�صات اإىل تفعيل هذه العالقة 

وتوظيفها ملا فيه م�صلحة املجتمع بكل مكوناته.

 وتعترب �صلطنة عمان واحدة من دول العامل التي اأولت هذا اجلانب اهتماًما 

ركائز  اأ�صا�صية من  ركيزة  واملدر�صة  البيت  بني  الرتباط  م�صاألة  ا، وجعلت من  خا�صًّ

جمال�س  يف  ممثاًل  البيت  بني  العالقة  تفعيل  عملية  واأولــت  ككل،  الرتبوية  العملية 

الآباء والأمهات واملدر�صة بكافة مكوناتها وهيئاتها اأهمية ق�صوى، ويف ال�صطور الآتية 

�صن�صعى اإىل ت�صليط بع�س ال�صوء على طبيعة الدور الذي ت�صطلع به جمال�س الآباء 

والأمهات يف مدار�س ال�صلطنة من خالل ثالث نقاط رئي�صية هي :

اأول : اأهداف جمال�س الآباء والأمهات.

ثانيا : اأدوار جمال�س الآباء والأمهات.

ثالثا : جمال�س الآباء والأمهات وم�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة 

املدر�صية تفاعل واإجنازات.

وفيما يلي عر�س خمت�صر مل�صمون هذه النقاط الثالث :

n توثيق ال�صلة بني الهيئة التدري�صية واأولياء االأمور لتن�صئة مواطنني �صاحلني يف املجتمع
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اأول : اأهداف جمال�س الآباء والأمهات :

حددت املادة )6( من لئحة جمال�س الآباء والأمهات وال�صادرة مبوجب القرار الوزاري 

رقم )99/10( واملعدلة مبوجب قرار معايل وزير الرتبية والتعليم رقم )2002/44م( 

الأهداف التي  ت�صعى جمال�س الآباء والأمهات اإىل حتقيقها فيما يلي :

 • يحقق	 مبا  باملدر�صة  التدري�صية  والهيئة  الأمــور  اأولياء  بني  ال�صالت  توثيق 

تعاونهم على تن�صئة الطالب لي�صبحوا مواطنني �صاحلني يف املجتمع.

  • احلاجات	 هذه  تلبية  يف  وامل�صاركة  وم�صكالتهم  الطالب  حــالت  درا�صة    

والعمل على حل تلك امل�صكالت.

 • تنمي	 التي  الربامج  واقــرتاح  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  الطالب  رعاية 

قدراتهم مبا ي�صهم يف رفع امل�صتوى التعليمي والجتماعي لديهم.

 • درا�صة متطلبات املجتمع املدر�صي وامل�صاعدة يف حل ما يعرت�صه من م�صكالت	

توؤثر يف الأداء واإعداد اخلطط املنا�صبة للنهو�س به. 

• تاأكيد دور املدر�صة كمركز اإ�صعاع يف املجتمع املحلي وتن�صيط ذلك الدور.	

 • واخللقية	 والقت�صادية  الجتماعية  للظواهر  الت�صدي  يف  املدر�صة  م�صاركة 

من  احلد  اأو  عليها  للق�صاء  الالزمة  التدابري  واتخاذ  املجتمع،  ت�صر  التي 

اآثارها.

• توعية الطالب نحو العناية باملبنى املدر�صي، واملحافظة على حمتوياته.	

 • باملدر�صة	 املحيطة  البيئة  يف  العامة،  باملرافق  العناية  نحو  الطالب  توعية 

واملحافظة عليها.

• توعية الطالب نحو امل�صاركة يف امل�صابقات والأن�صطة املدر�صية املختلفة.	
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ثانًيا : اأدوار جمال�س الآباء والأمهات:

ميكن من خالل الأهداف املحددة ملجال�س الآباء والأمهات والواقع املعا�س   

يف  باأدائها  املجال�س  هذه  تقوم  التي  الأدوار  من  جملة  ا�صتخال�س  املجال�س  لهذه 

ر�صالتها الداعمة مل�صرية الرتبية والتعليم، باعتبار هذه املجال�س �صريًكا اأ�صا�صيًّا يف 

برامج واأن�صطة وزارة الرتبية والتعليم ككل، وهذه الأدوار هي :

 • بني	 الو�صل  حلقة  مبثابة  والأمهات  الآباء  جمال�س  تعترب  الجتماعي :  الدور 

املجال�س  هذه  تقوم  بها، وبالتايل  املحيط  املحلي  املجتمع  ومكونات  املدر�صة 

ا الأ�صرة باعتبارها  مبد ج�صور التعاون بني املدر�صة وهذه املكونات وخ�صو�صً

النواة الرئي�صية لت�صكيل هذه املجتمعات ككل، كما اأن جمال�س الآباء والأمهات 

املرتبط  القرار  �صنع  عملية  يف  الأ�صرة  دور  تعزيز  يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم 

التوا�صل  حلمة  تقوية  على  ي�صاعد  الذي  لأبنائهم، الأمر  التعليمية  بالعملية 

n جمال�س االآباء واالأمهات �رضيك اأ�صا�صي يف برامج واأن�صطة وزارة الرتبية والتعليم 
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ا يف تعزيز ثقافات  بني اجلانبني. كما تلعب جمال�س الآباء والأمهات دوًرا مهمًّ

املجتمع وعاداته وتقاليده وتاأ�صيلها يف نفو�س الأجيال والتي ينتهجها الفرد 

يف تفكريه وتوجهاته وتنمية قيم املواطنة والولء والنتماء الوطني وحتقيًقا 

الراأي  عن  التعبري  وحرية  ال�صورى  لقيم  املعززة  املجتمعية  ال�صراكة  ملبداأ 

وامل�صاركة احلقيقية يف �صنع القرار.

 • يف	 بارز  بدور  والأمهات  الآبــاء  جمال�س  ت�صاهم   : والأخالقي  القيمي  الدور 

اجلوانب  تنمية  يف  ا�صرتاكها  خالل  من  لالأجيال  ال�صاحلة  التن�صئة  عملية 

املتعلقة بالقيم وم�صادر اللتزام يف اأنف�س الطلبة، �صواء من خالل امل�صاركة 

مبا�صرة  غري  بطريقة  اأو  والتوعوية،  التثقيفية  الربامج  طريق  عن  املبا�صرة 

من خالل القدوة ال�صاحلة والنموذج الإيجابي، لذا فاإن تنمية قيم اللتزام 

والعدالة توؤدي اإىل اإيجاد جمتمع مرتابط من خالل الرتبية اخللقية والدينية 

القائمة على، اإتباع التعاليم الدينية والأخالقية الهادفة اإىل حتقيق مبادئ 

والأمهات  الآباء  جمال�س  فاإن  وبالتايل  واملجتمع،  للفرد  والرخاء  ال�صتقرار 

مطالبة بلعب الدور احلقيقي يف هذا اجلانب من خالل امل�صاركة يف التوعية 

باملجتمع  تلحق  اأن  ميكن  التي  الأ�صرار  ومدى  ال�صلوكيات،  بع�س  مبخاطر 

من نتاجها، والقيام بدور فعال يف مكافحة الظواهر ال�صلبية التي يبتلى بها 

املجتمع عن طريق املتابعة والتوجيه والن�صح والإر�صاد .

 • الدور الرتبوي والتعليمي : اإن املتتبع لربامج ومناهج وزارة الرتبية والتعليم	

املدر�صة  بني  ناجحة  جمتمعية  �صراكة  باإيجاد  الهتمام  مقدار  عليها  يلحظ 

الأ�صرة،  ا  وخ�صو�صً والأهلي  منها  الر�صمي  املجتمع  موؤ�ص�صات  وخمتلف 
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منطلقة يف ذلك من كون الآباء والأمهات هم حملة ر�صالة الرتبية الأوائل، 

وهم القيمون على اأول موؤ�ص�صة تربوية عرفها تاريخ الب�صرية، وهم املعنيون 

قبل غريهم بنجاح النهج الرتبوي وبلوغ غاياته، وهم اأ�صحاب احلق الأول يف 

مواكبة م�صرية الرتبية والتعليم لفلذات الأكباد، وهم اأ�صحاب الف�صل الأول 

فقد  وبالتايل  والتفوق،  للنبوغ  لالأبناء  املنا�صبة  املجتمعية  الظروف  خلق  يف 

والربامج  املناهج  وتقييم  وتفعيل  �صياغة  يف  �صركاء  والأمهات  الآباء  اأ�صبح 

الآباء  جمال�س  ت�صهم  التعليم.كما  مراحل  خمتلف  يف  والتعليمية  الرتبوية 

والأمهات بدور كبري يف عمليات تقومي ال�صلوك والإ�صهام يف عالج الظواهر 

ال�صلبية وتدعيم اجلوانب الإيجابية يف ال�صلوك الطالبى.

 • يف	 مهم  اقت�صادي  دور  لها  والأمهات  الآبــاء  جمال�س   : القت�صادي  الــدور 

تدعيم قيم حب العمل والهتمام به، وتعزيز هذا اجلانب يف حياة الطالب 

ومهاراته  رغباته   مع  يتوافق  ما  نحو  مهنيًّا  الطالب  توجيه  يف  وامل�صاعدة 

واجتاهاته وميوله واإمكاناته ، بحيث تتحقق املوازنة املطلوبة بني احتياجات 

اإىل  بالإ�صافة  وامليول،  الرغبات  وتلك  الأجيال  اأمام  املتاحة  العمل  اأ�صواق 

اجلوانب  باأهمية  التوعية  جمال  يف  والأمهات  الآباء  ملجال�س  احليوي  الدور 

غري  وال�صلوكيات  الأمناط  احلد من  و�صرورة  الأفراد  حياة  يف  ال�صتهالكية 

املرغوبة يف هذا اجلانب، وت�صجيع املبادرات وامل�صاريع الذاتية التي يتبناها 

الأبناء اأو الأ�صر عموما، وت�صجيع ا�صتخدام املنتجات الوطنية وجعلها اخليار 

الأول دائًما.

 • التوعوي	 الدور  اإن  القول  ميكن  ال�صابقة  الأدوار  خالل  التوعوي : من  الدور 

هذه  تلعبها  اأن  ميكن  التي  الأدوار  اأهــم  من  هو  والأمــهــات  ــاء  الآب ملجال�س 

n الدور التوعوي ملجال�س االآباء واالأمهات هو من اأهم االأدوار التي ميكن اأن تلعبها 
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املجال�س يف خمتلف املجالت الجتماعية والرتبوية والتعليمية والقت�صادية، 

حيث يقع على عاتقها مهمة تثقيف وتوعية الآباء والأمهات من ناحية مبا هو 

مطلوب منهم، وكذلك توعية وتثقيف الطلبة من الناحية الأخرى مبا يرتبط 

بهم يف خمتلف املجالت واجلوانب احلياتية.

 • بني	 الو�صل  همزة  هي  والأمــهــات  الآبــاء  جمال�س  اأن  مبا   : الوقائي  ــدور  ال

هذه  عاتق  على  فاإنه  ككل،  املحيط  املجتمع  وبني  بينها  ثم  واملنزل  املدر�صة 

يف  تبداأ  التي  ال�صلبية  وال�صلوكات  للظواهر  النتباه  م�صوؤولية  تقع  املجال�س 

امل�صاعدة  الوقائية  الإجــراءات  اتخاذ  وبالتايل  املحلي،  املجتمع  يف  الظهور 

للجهات الر�صمية لبث الوعي الالزم لتجنبها قبل الوقوع فيها، وتوعية الأبناء 

مبخاطرها و�صلبياتها.

يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  وم�صابقة  والأمــهــات  الآبــاء  جمال�س   : ثالًثا 

�لبيئة املدر�صية .. تفاعل واإجنازات :

الرتبوية  الآليات  اإحدى  والأمهات  الآباء  جمال�س  تعترب  املنطلقات  تلك  من 

اإجناح  يف  الكبار  الآمال  عليها  وتعول  الأهمية، بل  مبنتهى  املدر�صة  اإليها  تنظر  التي 

اإن�صانية،  ر�صالة  الرتبوية  الر�صالة  اأن  اعتبار  على  الرتبوية،  ومقا�صدها  مراميها 

مبقومات  وجدانه  واإثــراء  الإن�صان  تقومي  هدفها  والت�صحية،  الإيثار  مبعاين  مفعمة 

احلياة  واقــع  مواجهة  من  متكنه  التي  وقدراته  خرباته  وتنمية  وال�صالح،  النجاح 

بالجتاهات  مقروًنا  يكون  اأن  بد  ل  ذلك  فــاإن  احلــال  وبطبيعة  �صعوباتها.  وتذليل 

تلك  التفاعل مع  و�صبل  الثبات  مواطن  تنري له  التي  والقيم  باملثل  املليئة  وال�صلوكات 

املواقف احلياتية وتبعاتها. 
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املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  دور  فاإن  لذا 

خمتلف  بني  الربط  يف  بــارًزا  دوًرا  تلعب  التي  والقواعد  الثوابت  جل  حول  يتمحور 

واملعطيات  املدخالت   �صتى  و�صمن  الرتبوية،  العملية  وركب  الجتماعية  الفعاليات 

التي ت�صارك بها خمتلف القطاعات يف معادلة تن�صب حول رفع امل�صتوى التح�صيلي 

للمتعلم، وتعديل ال�صلوك الطالبي، وتنمية املهارات، وتذليل امل�صكالت التي تعرت�س 

امل�صرية الرتبوية ومعاجلتها بحيث تغدو عوامل ا�صتقطاب وحوافز للتكاتف والتعاون 

جلميع الطلبة وذويهم ومنت�صبي احلقل الرتبوي �صمن اإطار اإعداد املواطن ال�صالح 

بكل ما يف هذا امل�صطلح من اأبعاد ومرام.

م�صابقة  ثوابت  تفعيل  على  والأمهات  الآبــاء  جمال�س  تعمل  اأن  غرو  فال  لذا 

املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية بعد اأن اآمنت باأهميتها كم�صاق 

تعليمي يت�صق كل الت�صاق مع �صائر حلقات املنظومة الرتبوية، يتميز بفاعليته وقدرته 

على التعامل مع �صتى عنا�صر العمل الرتبوي، اإذ وجدناها من خالل املعاي�صة الفعلية 

النظرية  بني  الربط  على  وعملت  اللباب،  اإىل  الق�صور  جتــاوزت  اأنها  لرباجمها، 

لرتبية  الأمثل  الأ�صلوب  ل�صياغة  والــروؤى  الهتمامات  كافة  وا�صتقطاب  والتطبيق، 

اأبناء هذا الوطن الغايل تربية ترقى بهم اإىل امل�صتوى املرموق الذي يوؤهلهم ملجاراة 

روح الألفية الثالثة من تاريخ الب�صرية بكل ما يكتنفها من م�صاعب، وينتظرها من 

منجزات ويواكبها من معارف واكت�صافات.

على  التاأكيد  ا�صتطاعت  قد  اأنها  يجد  امل�صابقة  وفكر  فل�صفة  يف  املتاأمل  اإن 

اإمنا  والتعليمية،  الإداريــة  وكوادرها  املدار�س  على  حكًرا  لي�صت  الرتبوية  املهمة  اأن 

بينها  فيما  تتقا�صم  املجتمع،  يف  القائمة  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  جميع  م�صوؤولية  هي 

n املهمة الرتبوية لي�صت حكًرا على املدار�س، بل هي م�صوؤولية جميع املوؤ�ص�صات الرتبوية
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الأدوار وتتكامل املعطيات اإزاء هذه املهمة وما ت�صتدعيه من انتهاج اخلطط واتخاذ 

القرارات والتو�صيات التي من �صاأنها اأن توفر التالزم والتوازي بني الأهداف الرتبوية 

والأغرا�س التنموية ب�صتى اأبعادها.

م�صابقة  توظيف  على  والأمهات  الآباء  جمال�س  حر�صت  الأ�صا�س  هذا  وعلى 

املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية لتو�صيع جمالت التعاون والعمل 

املدر�صة  بني  والتكافل  التكامل  حلقات  تنمي  اأنها  اعتبار  على  الآخرين  مع  البناء 

واملجتمع، وتف�صح املجال اأمامه للم�صاركة يف امل�صوؤولية و�صنع القرار الرتبوي وتقوميه، 

ففتحت الآفاق الرحبة التي مكنت موؤ�ص�صات املجتمع من العمل بفاعلية لأداء ر�صالتها 

على الوجه الأكمل يف اأن تكون كياًنا داعًما للمدر�صة بالفكر الثاقب والروؤى ال�صائبة 

واخلربات الثمينة لتاأتلف معا يف بلورة النهج الرتبوي ال�صامل ملختلف الأ�ص�س والدعائم 

التي ت�صكل املنهجية الرتبوية احلديثة التي ل تعرف للم�صوؤولية اإطاًرا جامًدا، ول تقف 

يف عطائها عند حد، بل تنطلق وثابة توظف القدرات يف ر�صد املعامل وتوجيه الزمام 

لتظل امل�صرية قومية ال�صراط، ثابتة اخلطى، �صاخمة املرتقى، �صاعية للو�صول اإىل 

اأهدافها.

لقد كان ملجال�س الآباء والأمهات عطاءات خرية يف اإطار م�صابقة املحافظة 

على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية، ن�صتاأن�س بتقدمي بع�س من هذه العطاءات 

على �صبيل التمثيل ل احل�صر :

. • الرتقاء بالتح�صيل الدرا�صي وهو اأكرب ح�صنات امل�صابقة	

 • كذلك	 العامة،  املمتلكات  على  واملحافظة  الوطني  النتماء  تعزيز 

غر�س حب الأعمال التطوعية خلدمة املجتمع املحلي.
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 • ال�صفية	 والبيئة  عامة  ب�صفة  املدر�صية  البيئة  جعل  يف  امل�صاهمة 

ب�صفة خا�صة بيئة منوذجية للحياة ال�صحية الآمنة.

 • باعتباره	 املدر�صي  الكتاب  على  املحافظة  باأهمية  الإح�صا�س  تعميق 

جزًءا من ثقافة وح�صارة وكيان الطالب.

 • وحمالت	 واملحا�صرات  كالندوات  املدر�صية  الأن�صطة  يف  امل�صاركة 

العامة،  اخلدمة  وبرامج  واملع�صكرات  واخلارجية  الداخلية  التوعية 

وهذبت  ال�صلوك  �صقلت  التي  التخ�ص�صية  والأ�صابيع  وامللتقيات 

الوجدان وو�صعت املدارك.

 • هذا	 اأثــرت  التي  امل�صابقات  ورعاية  العلمية  بالتطبيقات  الهتمام 

اجلانب، واأ�صهمت يف تنمية امللكات العلمية للطالب.

 • درا�صًيا	 واملتاأخرين  املتفوقني  املوهوبني،  للطالب  الرعاية  تقدمي 

وكذلك الطالب امل�صتحقني للمعونة.

 • احلياة	 ممار�صة  على  وت�صجيعهم  الطالبية  الإدارة  احت�صان 

الدميقراطية من خالل جماعات الأن�صطة املدر�صية وتوليد الدافع 

الذاتي وال�صت�صعار بامل�صوؤولية جتاه البيئة املدر�صية ومقتنياتها. 

  • غر�س قيمة حب املوروث احل�صاري للمجتمع العماين باعتباره ثروة	

وطنية يجب املحافظة عليها.

هذه يف �صطور قالئل جولة خاطفة يف عامل  جمال�س الآباء والأمهات، حاولنا 

من خاللها ت�صليط ب�صي�س من ال�صوء على بع�س اجلوانب احليوية املرتبطة 

بهذه املجال�س من حيث اأهدافها ودورها والرتباط الوثيق بينها وبني م�صابقة 

املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية.

n االرتقاء بالتح�صيل الدرا�صي هو اأكرب ح�صنات امل�صابقة
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مفهوم االنتماء الوطني:

نني:  مكوِّ الوطني  لالنتماء  اأن  عليه  املتعارف  من 

القانون  بفعل  املرء  يكت�صبه  الأول  ووجداين.  قانوين 

منذ ولدته، اأو من بلد اآخر ين�صاأ فيه، واإذا اأراد ذلك. 

ر  والثاين هو ذاك الرابط العاطفي الذي ينمو ويتطوَّ

ا مع  ما بني الفرد والنا�س الذين يعي�س معهم، واأي�صً

الأر�س التي يعي�س عليها.

اأوًل اإىل اأ�صرته التي ت�صمى يف علم  فالإن�صان ينتمي 

الأولية )Primary Group(، حيث  الجتماع املجموعة 

حماط  هو  اإخوته.  ومع  والديه  كنف  يف  وينمو  يولد 

باأفراد العائلة طوال الوقت، يعرفهم ومييِّزهم حتى 

ومن  بالأمان  ي�صعر  معهم  الكالم؛  ي�صتطيع  اأن  قبل 

والوحدة.  بال�صعف  وال�صعور  اخلوف  ينتابه  دونهم 

الطفل،  يعرفه  ل  وطبيعي  فطري  هو  النتماء  هذا 

وت�صم  الوقت  مع  انتمائه  دائــرة  لتت�صع  يعي�صه  لكنه 

العائلة الكربى اأو الع�صرية والقبيلة.

م�شاركة الطالب يف �ش�ؤون بيئتهم املحلية وجه مهم لنتمائهم الوطني

د. منر فريحه

م�صت�صار مناهج الربية الوطنية

وزارة الربية والتعليم
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املوؤ�ص�صة  وهــي  الطفل،  بها  يلتحق  التي  املدر�صة  على  الــدائــرة  ت�صتمل  ذلــك  وبعد 

ه، يتوا�صل ويتعلم ويلعب  الجتماعية الثانية التي ينتمي اإليها حيث هناك من هم ب�صنِّ

معهم. فال تناق�س بني النتماءين العائلي واملدر�صي، بل اإن هاتني املوؤ�ص�صتني يكمل 

ا، بالرغم من اأن لكل واحدة منهما دورها وخ�صائ�صها. بع�صهما بع�صً

الوطن  عنا�صر  لبع�س  الطفل  وعي  تكوُّن  يبداأ  ا،  اأي�صً املنزل  يف  ورمبا  املدر�صة،  يف 

ال�صن،  ينمو يف  وكلما  ون�صيده، ومييز علمه ويحبه.  ا�صم وطنه،  اإذ يحفظ  ورموزه، 

تزداد معارفه وتنمو مهاراته وم�صاعره نحو وطنه. وهنا من ال�صهل اأن نلم�س تاأثري 

الوطني  الن�صيد  ين�صد  اأن  واجتاهاته،  قدراته  من  الناحية  هذه  تكوين  يف  املدر�صة 

اأو يف  الوطنية والدينية كاإلقاء ق�صيدة،  املنا�صبات  ال�صلطاين مثاًل، وي�صارك يف  اأو 

اأو ال�صري يف مواكب الحتفالت الوطنية والدينية. كل  متثيلية ذات مو�صوع وطني، 

بالتايل  ومتتِّ  وملواطنيه،  ول�صلطانه  للوطن  حبه  على  اإيجاًبا  توؤثر  الن�صاطات  هذه 

ا وب�صًرا، بيئة وجمتمًعا. �صعوره بالنتماء اإىل ال�صلطنة اأر�صً

انتماءات اأخرى؟

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه: هل هناك انتماءات اأخرى ي�صعر بها الطالب اأو يفهمها 

ويعي�صها؟

ينتمي الإن�صان يف حياته اإىل اأكرث من جمموعة، بالرغم من انتمائه اإىل وطن واحد. 

فاإذا كان النتماء الوطني هو الأ�صا�صي وال�صامل، فيمكن ت�صمية النتماءات الأخرى 

اإىل  ينتمي  فهو  العامل.  بلد وجمتمع يف  اأي  توجد يف  التي  الثانوية  النتماءات  باأنها 

ف نف�صه باأنه فالن ابن فالن من قبيلة... هذا  اأ�صرته وقبيلته كما ذكرنا �صابًقا، فيعرِّ

النتماء ميكن و�صفه بالبيولوجي، اأي لي�س بقدرة اأي فرد اأن يغريِّ من عنا�صر وروابط 

وجوده الف�صيولوجي كمخلوق على الأر�س. اإذ ميكنه اإذا �صاء تغيري �صائر النتماءات 

التي �صنتناولها، با�صتثناء هذا النتماء، اأي ل ي�صتطيع الدعاء باأنه لي�س ابن فالن 

)اأبيه(، اأو لي�س اأ�صله من هذه القبيلة اأو تلك.

اأو  “اأنكلوفوين”،  اأو  “فرنكوفوين”،  فهو  يتكلمها.  لغة  اإىل  الإن�صان  ينتمي  كذلك 

n يف املدر�صة واملنزل يتكون وعي الطفل لبع�س عنا�رض الوطن ورموزه 
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ا من الناحية الوجدانية لأنها  عربي... فاللغة عن�صر مهم يف انتماء الفرد، خ�صو�صً

حتمل ثقافة جمتمع اأو وطن معني، وهي و�صيلة تفاعله وتوا�صله مع اآخرين يتكلمونها، 

يف  وحتى  واآرائــه.  م�صاعره  عن  تعبريه  و�صيلة  اأنها  كما  وطنه.  اأبناء  خا�س  وب�صكل 

النتماء القانوين، باتت اللغة اأحد املتطلبات الأ�صا�صية حل�صول الفرد على جن�صية 

اإن اأكرثية الدول التي ت�صتقبل مهاجرين للعمل والإقامة ملدة  البلد الذي يقيم فيه. 

طويلة اأو ب�صكل دائم ت�صرتط على من يتقدم بطلب للح�صول على جن�صية اأن يتقن لغة 

البلد، واإل فاإنه ل يعطى احلق القانوين لالنتماء.

ا. فالبي�س وال�صود و”الت�صيكانو” هم  الأ�صل الإثني اأو العرقي هو انتماء طبيعي اأي�صً

نات الأ�صا�صية لنتماء غالبية ال�صعب الأمريكي مثاًل، واليوم ميكن اإ�صافة العرق  املكوِّ

الأ�صفر اأو الآ�صيويني، كما ي�صمونهم هناك. ومن ال�صعب اإيجاد بلد يكون كل �صكانه 

من اإثنية واحدة نظًرا لعملية الختالط بني الب�صر يف �صائر اأنحاء املعمورة.

نوع اآخر من النتماء هو النتماء الديني، بحيث تت�صارك جمموعة كبرية من النا�س 

ذاتها،  ال�صالة  اأفرادها  يوؤدي  واحــدة،  دينية  عقيدة  يف  املختلفة  الأر�ــس  بقاع  من 
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وميار�صون الطقو�س الدينية ذاتها، ولهم كتاب مقد�س واحد، وجتمع بينهم روابط 

روحية منبثقة من تعاليم الدين الواحد والإميان امل�صرتك. وهذا النتماء ل يتطلب 

تواجد املوؤمنني يف بلد واحد، بل هم فعاًل يف بلدان عدة.

ا  هناك النتماء القومي الذي له تاأثريه ومكانته يف �صل�صلة انتماءات الإن�صان، خ�صو�صً

 Nation( بعد القرن ال�صابع ع�صر عندما قدمت املمالك الأوروبية فكرة الدولة ـ الأمة

State( بعد معاهدة “و�صتفاليا”، بحيث انتقلت تبعية النا�س من الإقطاعي ك�صخ�س، 

اإىل موؤ�ص�صات الدولة. فاأ�صبح الأوروبي يعرف نف�صه باأنه فرن�صي اأو �صوي�صري، اأو...

اأبناءها  اأ�صارك  العربية  الدول  اإحدى  مواطن  اأين  يعني  مثاًل،  عربي  باأين  فالقول 

ق�صاياها  يف  اأ�صارك  كما  اإغنائها،  اأو  تطويرها  يف  واأ�صهم  ذاتها،  العربية  الثقافة 

ال�صيا�صية والقت�صادية...

اإن اأي نوع من هذه النتماءات ي�صع الفرد �صمن جمموعة يرتبط باأع�صائها ب�صكل 

مبا�صر غالًبا عندما يعرفهم ويتفاعل معهم، اأو ب�صكل غري مبا�صر من خالل م�صاركته 

واإياهم النتماء الديني اأو اللغوي اأو القومي لكن من دون معرفته ال�صخ�صية بهم.

يبقى النتماء الوطني من اأهم ميزات انتماء املواطن يف هذا الع�صر الذي يعرتف 

بالدولة كمرجع قانوين ووجداين لكل مواطن. وهذا النتماء ل يتعار�س مع ما عر�صنا 

له من انتماءات اأخرى تبقى ـ من حيث هوية الفرد ـ ت�صكل العنا�صر املهمة يف هويته 

التي يفتخر بها اأكانت دينية اأو اإثنية اأو قومية. ميكن القول اإن النتماء الوطني هو 

دورها  يتقل�س  اأن  يجب  التي  الفردية  النتماءات  اأ�صكال  لكل  وجامع  �صامل  انتماء 

ل�صاحله.

دور املدر�صة كموؤ�ص�صة اجتماعية يف عملية النتماء:

وبالعودة اإىل دور املدر�صة يف بلورة مفهوم النتماء الوطني لدى الطالب، جندها تقوم 

الرتكيز  اإىل  بهم  لت�صل  املختلفة  انتماءاتهم  وتوعيتهم حول  الوطن  اأجيال  بتثقيف 

والتوجهات  املدر�صية  والكتب  املناهج  على  ذلك  يف  وتعتمد  الوطني.  انتمائهم  على 

احلكومية جلعل املتعلمني يعون عنا�صر انتمائهم لوطنهم، ثم القيام مبا هو متوقع 

n املدر�صة تقوم بتثقيف الطالب وتوعيتهم حول اإنتمائهم الوطني
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منهم من واجبات ون�صاطات. ففي هذه املوؤ�ص�صة يتبلور مفهوم املواطنة مبا فيه من 

البيئة املحلية وانتهاًء بالأمور الوطنية  فخر بالوطن، وامل�صاركة يف �صوؤونه بدًءا من 

ذات الطابع العام. كذلك تقوم جلان وجمعيات يرتبط عملها بالنظام الرتبوي من 

على  املحافظة  م�صابقة  وفعاليات  كاأن�صطة  الجتــاه،  هذا  يف  ت�صب  ن�صاطات  خالل 

النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية والتي تعتقد اأن النتماء اإىل الوطن ل يقت�صر 

يقرن  اأن  يجب  لكن  للمواطنة،  ومعربِّ  جميل  مظهر  فهذا  به،  والعتزاز  ه  حبِّ على 

الطالب القول وال�صعور بالعمل. فما هو هذا العمل؟

اإنه م�صاركة كل مواطن ومواطنة يف ق�صايا و�صوؤون بلدهم انطالًقا من اهتمامهم يف 

يعي�صون  التي  والبلدة  املدر�صة واحلي  واملتمثلة يف  املبا�صرة  بيئتهم املحلية  يتعلق  ما 

يف  واجلدية  التنظيم  خالل  من  للوطن  خدمة  اإىل  يــوؤدي  الطالب  فان�صباط  فيها. 

بعدم  كتابه  نظافة  على  يحافظ  الذي  فالطالب  به.  يت�صل  ما  وكل  املدر�صي  العمل 

الكتابة عليه اأو ت�صويه ال�صور والر�صومات التي بداخله يكون يوؤدي خدمة وواجًبا نحو 

مدر�صته ووطنه باإظهار المتنان من خالل املحافظة على “الأمانة” التي بني يديه، 

والتي �صتقدم لزميل اآخر ليدر�س فيها. وتر�صيد ا�صتعمال املياه والكهرباء يف املدر�صة 

هو توفري للمال العام بدل هدره من دون اأية فائدة.

كما اأن حت�صيل الطالب يفيد الوطن لأنه اأحد موارده الب�صرية التي تعمل على تطويره 

ورفعة �صاأنه. فعندما ي�صبح الطالب العماين مهند�ًصا وطبيًبا وحما�صًبا ومعلًما و... 

اإمنا ي�صاهم يف تثبيت �صيا�صة التعمني التي من اأهم تاأثريها هو تاأمني عمل للعماين 

وو�صعه اأمام م�صوؤولياته الوطنية.

ويف عملية بناء القيم الجتماعية والوطنية لدى املتعلم، اإمنا تكون املدر�صة تزرع يف 

ي�صتطيعه  للقيام مبا  ودافًعا  كافة،  ال�صعد  على  ل�صلوكاته  معايري  و�صخ�صيته  نف�صه 

لأجل جمتمعه ووطنه. فاملواطن ذو الأخالق الفا�صلة ل ي�صعه اإل اأن يهتم بكل ما هو 

مفيد لبيئته وجمتمعه ومدر�صته. يندفع وي�صارك بكل ن�صاط يوؤدي اإىل نفع ما، وميتنع 
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اإن  هنا.  املق�صود  هو  والطالب  فيها.  يعي�س  التي  الأماكن  هذه  يــوؤذي  عمل  اأي  عن 

وجوده يف املدر�صة يتطلب منه اأموًرا عديدة ميكنه القيام بها، اأو المتناع عن عملها 

د ما ميكنه عمله ل�صون بيئته،  اأن نعدِّ اأردنا  اأوًل. واإذا  حفاًظا على البيئة الطبيعية 

فنحتاج اإىل كتابة الكثري. لكن على الأقل األ ي�صبب لها �صرًرا متعمًدا كقطع �صجرة، 

اأو رمي اأو�صاخ، اأو امل�صاهمة يف تلويث مياهها.. وقد اأتت �صلطنة عمان يف طليعة الدول 

العربية التي حتافظ على بيئتها وت�صونها ب�صكل دائم بح�صب تقييم املنظمات العاملية 

املهتمة بال�صاأن البيئي. ويكفي اأن يعلم الطالب ذلك لي�صعر مب�صوؤوليته يف املحافظة 

على نظافة بيئته الطبيعية. ويركز جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ـ حفظه 

“على الإن�صان اأينما كان  اهلل ورعاه ـ يف كالمه دائًما على الهتمام بالبيئة كقوله: 

اأن ي�صاهم يف احلفاظ على البيئة، واأن يت�صالح معها، واأن يتعامل معها بعقالنية، 

واأن ينتبه للم�صببات الكثرية للتلوث �صواء طبيعية وبيولوجية، اأو �صناعية وكيميائية 

وفيزيائية” )1992 مبنا�صبة املوؤمتر العاملي للبيئة يف الربازيل(. لذا ميثل اهتمام 

الطالب ببيئة نظيفة وجًها لهتمامه مبكونات وطنه الطبيعية.

التي يعي�س فيها الطالب، فهو م�صوؤول عنها  البلدة واملنطقة  اأو  اإىل احلي  وبالن�صبة 

اآخر. لذا يكون التعرف عليها وعلى  وعن نظافتها وهدوئها وتطويرها كاأي مواطن 

مرافقها، وزيارة اآثارها مبثابة اخلطوة الأوىل يف اجتاه الهتمام بها. كما اأن وعي 

هذه  ملعاجلة  وخارجها  املدر�صة  يف  اآخرين  مع  والعمل  منها  تعاين  التي  امل�صكالت 

امل�صكالت يج�صد قمة ال�صعور بامل�صوؤولية من قبل الطالب نحو وطنه ككل. فمن يعمل 

خلري بلدته اإمنا يعمل خلري الوطن. فاملواطن امل�صوؤول ي�صعر باأن اأر�س الوطن كلها 

ه، فهو يرتبط بها لأنها العن�صر املادي الأ�صا�صي يف تكوين وطنه، يحافظ عليها  تهمُّ

ة كاأنها ملكه اخلا�س. وما اأ�صار اإليه  وعلى وحدتها، وعلى كل ما يبقيها جميلة وخريِّ

عماين  لكل  ملك  هما  املقد�س  وترابه  احلبيبة  عماننا  اأر�ــس  “اإن  ال�صلطان  جاللة 

يعي�س عليه ويتمتع بخرياته ويدافع عنه بروحه” )1972/11/18(. يقع هذا القول 

يف �صلب ال�صعور بالنتماء وحمبة الأر�س التي يعي�س عليها كل املواطنني الذين من 

n حمافظة الطالب على كتابه املدر�صي تظهر وعيه وواجبه جتاه مدر�صته ووطنه
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خالل اهتمامهم بها والدفاع عنها، اإمنا يهتمون ب�صيء نفي�س يعني لهم الكثري حتى 

الوطنية مبعزل عن م�صاركة  الروح  تنمو هذه  �صبيله. ول  للموت يف  اأنهم م�صتعدون 

مبجتمعه  تربطه  حيث  املحلي  مبجتمعه  مبا�صرة  عالقة  ذات  م�صاريع  يف  الطالب 

التوعية  حمالت  مثل  العام  الطابع  ذات  تلك  ا  خ�صو�صً وبوطنه،  اجلامع،  الوطني 

والتربع بالدم عند احلاجة والعمل اخلريي.

الوفاء للمدر�صة.... وللوطن:

الطرق  وب�صتى  الأوىل،  بالدرجة  املدر�صة  عليه  ت�صجع  والبلدة  بالبيئة  الهتمام  اإن 

والو�صائل. لذا ل ميكن للمتعلم اأن يتنا�صى واجباته نحو مدر�صته بو�صيلتني: المتناع 

عن القيام باأي �صيء ي�صبب اأذية من جهة، وامل�صاركة يف اأي ن�صاط يوؤدي اإىل حت�صني 

واقعها واملحافظة على نظافتها ومرافقها من جهة اأخرى.

ففي الباب الأول ل يقبل البتة اأن يقوم طالب مثاًل بتجريح الطاولة التي يدر�س عليها، 

فيه وزمالوؤه جتاربهم  الذي يجري  املخترب  اأو تخريب  الذي يجل�س عليه،  املقعد  اأو 

اأو يرمي الأو�صاخ يف اأي ركن من املدر�صة... فهذه املمار�صات التي ت�صدر  العلمية، 

عن بع�س الطالب تعك�س ل مبالتهم وعدم وفائهم ملوؤ�ص�صة ح�صنتهم وقدمت لهم 

كل الت�صهيالت املتوفرة فيها بهدف تعليمهم، فكيف يبادلونها كل هذا بالأذية؟ هل 

يقبل هوؤلء اأن يو�صفوا مبن “ي�صرب من البئر ثم يرمي فيه حجًرا”؟ وعندما حت�صل 

هكذا ممار�صات �صاذة، فاإنها تدل على اأنانية من يقوم بها لأنه يعترب اأن كل ما لي�س 

كان  اإذا  العامة”،  بـ”الأمالك  ي�صمى  ما  باأن هذا  ين�صى  لكنه  ملكه ميكن تخريبه. 

يفقه م�صمون هذا التعبري، التي ي�صتفيد منها النا�س جميعهم، وبت�صببه الأذى لها 

فكاأنه يوؤذي كل هوؤلء.

كذلك ين�صحب الأمر على مو�صوع النظافة اأكانت �صخ�صية اأم يف حميط املتعلم. اإذ 

اإن النظافة من الإميان، ول ميكن اأن يقبل طالب )اأو طالبة( األ يعتني بنظافة ج�صده 

كي ل يف�صح لالأمرا�س فر�صة لت�صيبه. األي�س العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم؟ فمن 
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يهمل نظافة ج�صده فاإنه ل بدَّ يهمل �صحته وحت�صيله الدرا�صي. وهذا لي�س هو املواطن 

الذي تعمل املدر�صة بكل كوادرها على اإعداده.

اأما تنظيف املدر�صة وحميطها كالتخل�س من الأو�صاخ اأو المتناع عن رميها، فاإمنا 

. فهذه ال�صلوكات احل�صارية تعك�س  يكمل �صورة النظافة ال�صخ�صية التي ذكرت للتوِّ

جوهر الطالب وقيمه ورقيه واأخالقه و�صعوره بالنتماء اإىل وطنه من خالل الهتمام 

بكل موارده البيئية والقت�صادية. فاملرفق العام كاملدر�صة يجب احرتامه واحلفاظ 

عليه لأن خدماته تقدم للجميع ومن دون متييز. فكل عملية �صيانة يف املدر�صة تتطلب 

ماًل، وكل كتاب مدر�صي يتلفه الطالب بتمزيق بع�س �صفحاته اأو الكتابة عليها اإمنا 

ومبرافق  بالنظافة  الهتمام  فعدم  معينة.  مالية  بكلفة  اآخر  كتاب  تاأمني  ي�صتوجب 

اإذ من يغار على  لبلده.  بانتمائه الوطني وحبه  املدر�صة يتناق�س مع ادعاء الطالب 

ومن  بنظافته،  يعتني  بج�صده  يهتم  ومن  �صيانتها،  على  ويعمل  عليها  يحافظ  بيئته 

فيها.  املتوفرة  والت�صهيالت  واأثاثها  بنائها  وعلى  عليها  يحافظ  ملدر�صته  وفيًّا  يكون 

هكذا يكون النتماء ذا معنى عملي و�صلوكي، ل كالمي فقط.

n املواطن ذو االأخالق الفا�صلة يهتم بكل ما هو مفيد لبيئته وجمتمعه ومدر�صته
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اإن امل�صاريع التي ترعاها وزارة الرتبية والتعليم يف مدار�س ال�صلطنة ت�صب يف خانة 

التوعية  من  النوع  هذا  اإىل  الطالب  تدفع  بحيث  باآخر،  اأو  ب�صكل  املواطنية  الرتبية 

الوطن ورموزه،  ولواجباتهم نحو  الوطنية  لهويتهم  تر�صيخ وعيهم  وامل�صاركة بهدف 

ونحو املجتمع وموؤ�ص�صاته مبا فيها املدر�صة.

مثل يحتذى:

م�صقط  مدينة  فازت  عندما  العاملي  ال�صعيد  على  جيدة  �صمعة  ال�صلطنة  جنت  لقد 

الأمم  جائزة  على  وح�صلت  2001م،  عام  عربية  عا�صمة  كاأنظف  الأول  باملركز 

اأف�صل  عن  وتقدير  “كتعبري  العامل  يف  مدينة  كاأنظف  2003م.  العام  يف  املتحدة 

التجارب واملمار�صات واخلدمات العامة املقدمة للجمهور يف جمال النظافة العامة” 

ال�صوؤون القت�صادية  )من من�صورات بلدية م�صقط(، والتي نظمت م�صابقتها دائرة 

والجتماعية التابعة لهيئة الأمم املتحدة مطلع عام 2002م.

فال ميكن اأن يقبل طالب اليوم ومواطنو امل�صتقبل اأن ترتاجع �صمعة وطنهم وعا�صمتهم 

من كونها اأنظف مدينة واأنظف عا�صمة اإىل مدينة كباقي املدن التي ل تتميز باأي مظهر 

ال�صلطنة  اإليه  يبداأ بوعيهم لأهمية ما و�صلت  الأمر  والبيئة. وهذا  بالنظافة  يرتبط 

الذي حققته  العاملي  واملوقع  اليوم،  النه�صة حتى  بدء  منذ  ال�صعد احل�صارية  على 

يف ال�صفافية والأمن و�صون البيئة الطبيعية وغريها من الإجنازات املهمة. لذا فهم 

مطالبون بالوفاء لوطنهم وال�صهر على اإجنازاته، وعدم اأذية الأمالك العامة، مبا يف 

ذلك مرافق املدر�صة التي يتعلمون فيها واأثاثها والبيئة املحيطة بها، واحلفاظ عليها 

نظيفة لتعك�س قناعة ونف�صية من يعمل ويتعلم فيها. وهذا ما تعمل م�صابقة املحافظة 

على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية حتقيقه من خالل اأن�صطتها وبراجمها التي 

ت�صارك فيها كل مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف ال�صلطنة مبختلف مراحلها.



65



م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية

66



الف�صل الثالث

ثمة �صعور فجائي غامر يجتاح الزوايا 

منرة  �ــصــالت  اإىل  فيحيلها  املعتمة، 

ال�صغرة، وتلمع  الأحــام  تتاألأ فيها 

في�س  عــلــى  امل�صتفي�صة  الأحــا�ــصــيــ�ــس 

النور.

كفلت  للتعلم،  متما�صًكا  وازًعـــا  �صكلت 

ر�صينة  قاعدة  وفق  ال�صخ�صية  حريته 

اإدراك  لــه  تــركــت  �ـــصـــرار،  ل �ــصــرر ول 

حدود احلرية بعد اأن بينتها، فا تواتر 

الوطن  تــرنــيــمــة  مــع  تــنــاغــم حــ�ــصــه  اأن 

مع  انــ�ــصــجــم  اأن  قــلــق  ول  الــ�ــصــامــقــة، 

احلقوق والواجبات.

ورثت الإح�صا�س النابه، ونظمت و�صائل 

التثقيف، واأعانت على م�صلك الطريق 

العام لدور  الــذوق  الــذي يقره  القومي 

ريا�س العلم.
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اجتماعية  موؤ�ص�صة  املدر�صة 

والرتقاء  ورعايتهم  الأبــنــاء  خلدمة 

و�صحيًّا  ونف�صيًّا  وثقافيًّا  روحيًّا  بهم  

اإليها  نطمح  التي  املكانة  اإىل  و�صوًل 

تتميز  املتكاملة  واملــدر�ــصــة  جميًعا، 

العملية  معطيات  يف  الــتــوازن  باإيجاد 

الرتبوية، بل حتر�س على تبني برامج 

تربوية مقننة ومدرو�صة تعطي العتبار 

لكافة الفئات الطالبية بكل مو�صوعية 

باأهمية  قناعتها  انطالًقا من  ومهارة، 

والجتماعية  الــنــفــ�ــصــيــة  احلـــاجـــات 

هم  الــذيــن  الطلبة  لــهــوؤلء  والفكرية 

راأ�صمال الأمة وعماد تنميتها.

يو�صف بن �صعيد بن حممد ال�صافعي 

نائب مدير دائرة الربامج التعليمية 

مبنطقة �صمال الباطنة

امل�شــابقــة والرعــاية الطـــالبيـــة 
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من تلك املنطلقات فاإن م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة 

لتمثـل  املرتابطة  وعنا�صرها  ال�صامية  وتوجهاتها  الف�صيحة  مبجالتها  املدر�صية 

حقـاًل �صا�صًعا يخدم جل الأهداف الرتبوية التي ن�صعى لتحقيقها يف الطالب والبيئة 

املدر�صية واملجتمع، وقد �صعى القائمون عليها جاهدين ؛ لتوفري بيئة تعليمية منا�صبة 

جلميع الطالب كل وفق اإمكاناته لتعزيز �صحتهم النف�صية ، فاأعدت برامج الرعاية 

لت�صمل الطالب املوهوبني والطالب املتفوقني درا�صيًّا، والطالب املتاأخرين درا�صيا، 

مرتكزات  متثل  امل�صابقة   جمــالت  اأن   اعتبار  على  للمعونة  امل�صتحقني  والطالب 

متنا�صقة متكاملة لقاعدة عري�صة متينة، لذا فال غرو بعد هذا اأن ت�صتاأثر الرعاية 

الطالبية بالهتمام باعتبارها ت�صبع كل الرغبات ؛ لهذا  ثمنتها امل�صابقة واأولتها جل 

الهتمام كونها ت�صب يف بوتقة ال�صحة النف�صية والعقلية التي ت�صعى امل�صابقة اأ�صا�ًصا 

اإىل حتقيقها، حيث ل يزال دفق م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة 

اأر�صدت  امل�صاعي اخلرية، حيث  وترتجمه  النرية  العقول  منه  ت�صتقي  نبًعا  املدر�صية 

جمالتها  فجاءت  التهذيب،  اإىل  اخلرية  النف�س  وزكت  التنقيح،  اإىل  الواعي  الفكر 

واأ�صاليبها ثمرات يانعة تدانت قطوفها، �صهلت منالها ملن ابتغى امتطاء ركب املجد.

n املوهبة االإن�صانية اأعظم واأندر واأهم ثروة ي�صتطيع اأي جمتمع اأن ميتلكها



م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية

70

ولقد حظي الطالب املوهوبون باهتمام خا�س على اعتبار اأن من احلقائق 

ثروة  واأهم  واأندر  اأعظم  الإن�صانية  املوهبة  اأن  الب�صري  التاريخ  امتداد  على  الثابتة 

اأن ميتلكها، فاملوهبة ا�صتعداد ينعم به اخلالق �صبحانه وتعاىل  اأي جمتمع  ي�صتطيع 

على فئة من عباده، متكنهمـ  اإن وجدوا العناية والرعايةـ  من التميز ب�صكل غري عادي 

واملفكرين  العلماء  �صفوة  منهم  يربز  حيث  احلياة،  جمالت  من  اأكرث  اأو  جمال  يف 

واملبتكرين الذين اعتمدت الإن�صانية يف ت�صييد ح�صاراتها منذ اأقدم ع�صورها على 

ما تنتجه اأفكارهم وعقولهم من اإبداعات واخرتاعات خالقة.

وها هي م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية تراءت 

�صعود  لها  وتر�صم  التطلع،  عامل  اإىل  ليخرجها  جاء  اإن�صان  �صورة  يف  املوهبة  لتلك 

والجتماعية  والنفعالية  العقلية  اخل�صائ�س  �صهوة  متتطي  فاأخذت  ب�صلمه،  املجد 

اأوىل خطوات  اإىل  به  لت�صل  الوهن  ت�صانده يف تخطي عقبات  ثم  املوهوب،  للطالب 

الدرر  تلك  ا�صتخراج  يف  وطموحاته  بل  املجتمع  لطموحات  حتقيقا  القومي  النهج 

الرباقة، ولعل ما ير�صمه القائمون على امل�صابقة من برامج تربوية اأ�صفر دليل على 

العطاء املتقد الذي اأولته التوجهات الرتبوية لالرتقاء بنقاء هذه املواهب الطالبية، 

وبالتايل تبقى املدر�صة زاوية ثرية بنور الأفق الإبداعي ملا لديها من تدفق �صاليل يف 

مواهب عدة تنبئ عن غد واعد فواح مبلكات الإبداع.

كما اعترب القائمون على امل�صابقة اأن الطالب املتفوقني درا�صيا هم الرثوة 

لها  الرتبوية  الرعاية  برامج  وتوفري  واإطالق طاقاتها  اكت�صافها  التي يجب  الب�صرية 

يف كل جمالت احلياة مركزين على الإثراء التعليمي، ودوره يف تنمية جوانب التفوق 

قدرات  لتنمية  ت�صتخدم  التي  العاملية  الجتاهات  من  اأنه  اعتبار  على  الطالب  لدى 

على  املتفوقني  جميع  مع  ا�صتخدامه  ميكن  حيث  باملرونة،  تتميز  والتي  املتفوقني 

اختالف جمالت التفوق .
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املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  اأكدت  ولقد 

الأداة  اأنها  لل�صك  جمال  يدع  ل  مبا  واأثبتت  الدرا�صي،  للتح�صيل  الدقيقة  رعايتها 

اتكاأت على  اأن  بعد  للنه�صة،  �صتكون �صناعة  بدورها  التي  الثقافة  ل�صناعة  الفعالة 

مبداأ اأن الأمم ل تبنى اإل ب�صواعد اأبنائها، لتاأخذ امل�صتوى التح�صيلي للطالب هدفها 

اأدراك   فقد   ، بها  اإل  تقوم  ل  والتي  الأ�صا�صية  ركائزها  اإحدى  الأ�صمى حيث جعلته 

القائمون عليها اأن الطلبة وح�صيلتهم العلمية جزء ل يتجزاأ من مبادىء امل�صابقة.

ومثلما يحتاج الطالب املتفوق درا�صيًّا رعاية واهتماًما لتعزيز جوانب تفوقه، 

يحتاج الطالب املتاأخر درا�صيا اإىل عناية خا�صة لعالج جوانب التاأخر املوجودة لديه، 

حر�س  فقد  الهتمام،  من  ت�صتحقه  ما  الطالب  من  الفئة  هذه  امل�صابقة  اأولــت  لذا 

الأ�صاليب الرتبوية، والعمل على  اأن�صب  با�صتخدام  القائمون عليها على م�صاعدتهم 

توفري بيئة تعليمية منا�صبة لهم، وذلك من خالل معرفة الأ�صباب والعوامل التي تقف 

وراء هذا التاأخر الدرا�صي، وت�صجيع هذه الفئة من فلذات الأكباد على البحث عن 

الطرق  ب�صتى  لديهم  التعليم  دافع  وتنمية  باأنف�صهم،  لهم  املنا�صبة  املعرفة  م�صادر 

حلمايتهم من زيادة التاأخر يف م�صتوى حت�صيلهم، هذا بالإ�صافة اإىل زيادة الهتمام 

باإثارة �صغفهم مبو�صوعات ت�صبع رغباتهم وتتما�صى مع ميولهم  التي ي�صعرون فيها 

بالنطالق واإثبات الذات.

من  الفئة  هــذه  اأداء  متابعة  على  املــدار�ــس  حر�صت  املنطلقات  تلك  مــن 

الطالب ومدى التح�صن الذي يبديه كل واحد منهم وتعزيزهم من اأجل جني  العائد 

�صرفاتها  على  ت�صتطلع من  اأن  وا�صتطاعت  املن�صود،  الأمل  ورعاية  الأف�صل  الرتبوي 

امللتقى العري�س الذي تت�صابك فيه عنا�صر م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة 

لتغذي  املتنا�صقة  بكامل جمالتها  الرتبوية  العملية  مع معطيات  املدر�صية  البيئة  يف 

الرتبوية  توجهاتنا  نطاقها  من  تنطلق  التي  املطالب  من  الرئي�صي  املطلب  هذا  مًعا 

ا هم ثروة ب�رضية يجب اكت�صافها n الطالب املتفوقون درا�صيًّ
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وتطلعاتنا امل�صتقبلية. ولهذا كانت الربامج املنفذة مطعمة بجرعات ال�صهد موجهة 

يف كل نب�صاتها اإىل  الرتقاء بالتح�صيل الدرا�صي.

التي  ال�صخية  املكرمات  اإحدى  �صمن  ال�صامي  مبفهومها  الإن�صانية  وجتلت 

يف  متمثلة  املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  بها  تاقت 

األ وهو جانب رعاية الطالب امل�صتحقني للمعونة،  اإحدى �صور التكافل الجتماعي، 

اأمام  عائًقا  �صكلت  امل�صنية مما  باأغاللها  الذين طوقتهم احلاجة  ال�صريحة  اأولئك 

تلبية طموحاتهم امل�صتقبلية.

اأن القاعدة الفقهية )التكافل الجتماعي( التي ثمنتها امل�صابقة، والتي  اإل 

عملت على حتقيقها جاءت لتن�صب نف�صها حار�ًصا اأميًنا له ح�صوره املهذب، وق�صماته 

مدار�صنا  بطون  على  ت�صطع  اأخذت  بالآخرين  والإح�صا�س  التكافل  ف�صم�س  البهية، 

والتدري�صية  الإدارية  والهيئات  اأنف�صهم  الطالب  بني  املتواجدة  التكاملية  من خالل 

وجمال�س الآباء والأمهات وموؤ�ص�صات املجتمع العامة واخلا�صة. 

قوة  املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  هي  ها 

ال�صامية ا�صتطاعت  يف الأ�صا�س، وتوافق يف ال�صري، ووحدة يف الهدف، فمنطلقاتها 

التطور  تتناغم مع  اأنها  الطالبية، موؤكدة  الرعاية  تلتف حوله  بناء  تكون حموًرا  اأن 

الذي ت�صهده ال�صلطنة يف جمال التعليم، على اعتبار اأنها ومنذ الوهلة الأوىل مليالدها 

اأثبتت اأن نهجها ـ بحمد اهلل وعونه ـ قومي ر�صيد، مرتامي اجلنبات، متعدد الروافد، 

وافر اخل�صب، زهي املروج، ل يعدم امل�صتطلع بني ثناياه العثور على بذرة طيبة، اإذا 

ما ا�صتنبتها اأنبتت له غرا�ًصا مزهرة، واإن تعهدها بالعناية والرعاية ل تلبث اأن توؤتي 

اأكلها ثماًرا زكية يانعة.
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ا يف تعزيز وتطوير              يلعب املبنى املدر�صي دوًرا مهمًّ

الطلبة  يوا�صل  الذي  املكان  باعتباره  التعليميـة  العمليــة 

فيه منوهم للحياة امل�صتقبلية بعد الأ�صرة ؛ حيث يق�صي 

الطلبة معظم يومهم الدرا�صي فيه، ومن هنا فاإن للمبنى 

املكان  يف  الطلبة  تكيف  على  النف�صية  دللتـه  املدر�صي 

الـذي يق�صون فيه يومهم الدرا�صي، فهو ميثل النطبـاع 

واملــزاج، وال�صعور الذي ي�صعر به الطالب، وهو ي�صري يف 

اأو يف  اأو يجل�س يف الف�صل الدرا�صي،  ممرات املدر�صة، 

احلديقـة، اأو ميار�س خمتلف الأن�صطة. 

          ويعد املبنى املدر�صـي وما يحتويه من مرافق تربوية 

هو العن�صر املادي مــن عنا�صر البيئة املدر�صيــة، اإ�صافة 

اإىل العن�صر الجتماعي املتمثل يف العالقات الإيجابية 

اأنف�صهم،  الطلبة  بني  املتبادل  الحــرتام  على  القائمة 

وبينهم وبني املعلمني واإدارة املدر�صــة، وتتكامل عنا�صر 

املريح  النف�صي  اجلو  الطلبة  منح   يف  املدر�صية  البيئة 

الذي ي�صعرون فيه باحلرية، ويجعل املدر�صة قادرة على 

بالطماأنينة  يت�صم  مناخ  يف  العنا�صر  جميع  مع  التعامل 

والأمان جلميع الأطراف.

�صامل بن حميد اجل�صا�صي 

نائب مدير دائرة تنمية املوارد الب�صرية 

لتطوير الأداء

رئيـ�س اللجنـة املحلية للم�صابقة 

مبنطقة الظاهرة التعليمية

املحافظة على املبنى املدر�شي

انعكــــا�س لدور امل�شابقـــــة املتجــدد
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          ويف هذا اجلانب اأولت وزارة الرتبية والتعليم اهتماًما كبرًيا باملبنى املدر�صي 

ال�صرورية،  املتطلبات  ومواكبة  وال�صيانة  والتاأهيل،  الت�صميم،  حيث  من  وتطويره 

اهتمام م�صابقة  املدر�صي �صمن  املبنى  اإدخال  الهتمام هو  اأبرز مظاهر هذا  ولعل 

الرئي�صية يف  كاأحد حماورها  املدر�صية،  البيئة  وال�صحة يف  النظافة  املحافظة على 

عملية تقييم املدار�س. 

ا يف احلفاظ على املبنى املدر�صي وما يحتويه              وقد لعبت امل�صابقة دوًرا مهمًّ

ـ وهم ميثلون  القائمني على امل�صابقة  من مرافق تربويـة، وذلك من خالل م�صاركة 

فئات تعليمية خمتلفة وكبرية ـ يف اتخاذ القرارات التي لها عالقة باملبنى املدر�صي؛ 

ليتوافق مع الأهداف الرتبوية التي ت�صعى املدر�صـة اإىل حتقيقها، مثل : مراعاة املرونة 

يف ت�صميم املبنى املدر�صي وقابليتـه للتو�صع فـي امل�صتقبل، وتوافر ال�صروط ال�صحية 

ودعم  له،  ال�صاملة  الدورية  ال�صيانة  وحتديد  املدر�صي،  باملبنى  اخلا�صـة  والأمنية 

واأ�صالتها،  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  باعتبارها جزًءا من عراقة  القدمية  املدر�صية  الأبنية 

واأن هذه العراقة متثل بيئة تربوية فريدة.
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فـي  التدري�س  وهيئات  املدار�س،  اإدارات  دور  تفعيل  امل�صابقة يف  واأ�صهمت             

مـن  وذلك  ومرافقــه،  املدر�صي  املبنى  نظافة  على  املحافظة  مفهوم  الطلبة  اإك�صاب 

خالل برامج التوعية وجل�صات املناق�صات، واحلوارات، وت�صجيع الطلبة على القراءة، 

وكتابة التقارير، والبحوث التي ميكن اأن تعزز هذا املفهوم.

ا على رفع م�صتوى كفاءة، وفاعلية املرافق الرتبوية من ف�صول              كما عملت اأي�صً

درا�صية، وخمتربات، ومراكز م�صادر التعلم، وغرف املهارات احلياتية، والقاعات 

بهذه  امل�صابقة  اهتمام  طريق  عن  وذلك  املرافق،  مـن  وغريها  الأغرا�س،  املتعددة 

املرافق �صواء من حيث النظافة، اأو ال�صيانة اأو الإ�صاءة اجليدة، اأو التهوية املالئمـة، 

n اإدخال املبنى املدر�صي �صمن اهتمام م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية
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اأو الأثاث املنا�صب من اأجل  توفري البيئة املدر�صية ال�صحية املالئمة للطلبة وتوفري 

الراحة والطمئنان  لهم بهدف تعزيز ولئهم وانتمائهم للمدر�صة، وهو اأمر �صروري 

من اأجل اإقبالهم على تلقي العلم والتعلم وقيامهم بالأن�صطة املدر�صية املختلفة.

 كما جعلت امل�صابقة املبنى املدر�صي حقاًل يتدرب فيه الطلبة على احرتام املكان الذي 

اأثاثه وجتهيزاته، باعتبار ذلك من اأخالقيات  واآداب   يتعلمون فيه ويحافظون على 

طالب العلم وجزًءا  اأ�صا�صًيا من م�صوؤوليات وواجبات املواطنة، وم�صلمات اأخالقياته 

ا للمعروف واجلميل، فهذا املكان الطاهر النظيف املريح  ينبغي التحلي بها باعتباره ردًّ

نظافتة  اأن نحافظ على  ينبغي  والتعلم  التعليم  الطالب على  ي�صاعد  ما  بكل  املجهز 

والوعي  باملعارف  الطالب  تزود  فاإذا   اأخالقي وطني،  كواجب  ومكوناته وجتهيزاته 

الخالقي  واجبه  اأدى  قد  يكون  بذلك،  القيام  على  ت�صاعده  التي  املهارات   واأك�صب 

اأي  و�صلوكه يف  اأخالقياته  �صينعك�س ذلك على  تاأكيد  وبكل  ــ  اأ�صلفنا  كما  ــ  والوطني 

مكان اآخر، لأن هذا  �صلوك الإن�صان ال�صوي واملواطن ال�صالح، وهذا ما �صعت م�صابقة 
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املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية اإىل حتقيقه خالل �صنوات عمرها 

وهذا  نلم�صه يف املباين الأبنية املدر�صية حاليًّا من نظافة وجمال واأناقة، فلول هذه 

هذا  نتائج  وتالحظ  تلم�س  اأن  وت�صتطيع   امل�صتوى  بهذا  مدار�صنا  كانت  ملا  امل�صابقة 

ال�صلوك يف �صوارعنا النظيفة وواجهات مبانينا وحمالتنا  التجارية اخلالية من العبث 

والت�صويه اإىل حد بعيد، الأمر الذي هياأ لبالدنا  احلبيبة عمان باأن تكون واحدة من 

اأنظف بلدان العامل.

 فالنظافة مرتبطة ب�صلوك ال�صعوب ووعيهم وثقافتهم، ف�صكرا لباين عمان احلديثة 

مــولنا  ح�صــرة �صــاحب اجلـــاللة ال�صلطـــان قــابـو�س بن �صعيد املعظم ـ حفظـه اهلل 

ورعــاه ـ  الذي اأمر بهذه امل�صابقة  ورعاها ودعمها لتكون عمان واجهة ح�صارية يعتز 

بها اأبناوؤها.

n املبنى املدر�صي حقل يتدرب فيه الطلبة ويحافظون على اأثاثه وجتهيزاته
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احلفاظ على الكتاب املدر�شي

الطالب  منها  يتزود  تربوية  حمطة  املدر�صي  الكتاب  يعترب 

باملعارف املتنوعة واملعلومات املختلفة، وهو مورد عذب لكل 

من ق�صد اأبواب العلم واألقى على عاتقه زمام قيادة التحدي 

اليوم  خالل  املعلومات  مباليني  ينب�س  عامل  يف  وال�صدارة 

الواحد.

 اإن قراءة الكتب  هي التي تبني عند الإن�صان  لغة العلوم، واإن 

العبقرية اإذا مل تتغذَّ بغذاء القراءة معر�صة اأن جتف وتذبل 

)احلمود، فهد 2006(.

اأف�صل    ويقول الدكتور عائ�س القرين : جزى اهلل الكتاب، 

تاجك  وهو  النبالء،  مع  واأجل�صك  بالف�صائل،  عرفك  ثواب، 

يف كل  واًد، وهو �صلوة احلا�صر والباد، وخري ما اأنتجه العباد 

) القرين ، عائ�س2000( والكتاب قبل كل �صيء نعمة ربانية 

ال�صمات   حتدد  اأمــة  وهوية  اأخالقية،  وتربية  وطنية  وقيمة 

ما  على  الإن�صان  لينفتح  مغلق  فكر  �صباب  يبدد  الإن�صانية، 

و�صلت اإليه الب�صرية من تطور علمي ومعريف مذهل، فاحلكمة 

تقول :

» لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�صان فالكتاب يهطل يف تالبيب 

الطالب اأنهاًرا عذبة من قيم روحية واإبداعات جوهرية جتعل 

الطالب يع�صقونه«.

د. �صامل بن �صعيد البحري 

مدير عام املديرية العامة للرتبية 

والتعليم  مبحافظة الربميي 
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 ومن هنا كان الكتاب املدر�صي الذي تعده  وزارة الرتبية والتعليم كتاًبا �صهرت فيه 

معارف  وقيم و�صلوكيات ي�صتفيد منها  الطالب  العماين يف موا�صلة رحلة التنمية 

يف عهد ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ـ حفظه اهلل 

ورعاه ـ وما ل �صك فيه اأن وزارة الرتبية والتعليم يف  اإعدادها للكتاب املدر�صي 

يف  املدر�صي  الكتاب  واأخرجت  مبدعة،  طاقات  واأفرغت  م�صنية  جهوًدا  بذلت 

موا�صفات متميزة، وجودة  عالية لي�صهل للطالب حمله وقراءته  وال�صتفادة مما 

اأو من اأحالم املنام،  يحتويه من درر ثمينة، فالكتاب مل ياأِت من وحي الف�صاء 

فقد كان  اأني�س الغرباء يحملونه يف �صفرهم ويحفظونه يف �صدورهم.

فعندما نطالع  �صري العظماء العباقرة فاإذا ال�صفة الالزمة للجميع م�صاحبتهم 

ومفيد  ــاء،  الأدب وحبيب  اجلل�صاء،  ندمي  والكتاب  باملعرفة،  وهيامهم  للحرف، 

امل�صاعر  ويلهب  الظلمة،  وينري  الفرحة،  ير�صم  الأ�صحاب،  وبهجة  الطالب، 

ويوقظ ال�صمائر. يقول الأديب الرو�صي تول�صتوي :) قراءة الكتب تداوي جراحات 

الزمن(. ويقول املتنبي: وخري جلي�س يف الزمان كتاب.

n جهود م�صنية وطاقات مبدعة وموا�صفات متميزة يحملها الكتاب املدر�صي
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 فاملعارف ت�صكل الأ�صا�س يف حياة الطالب ويف تربيته  املواطنية التي ل بد منها 

للبناء عليها، واملهارات والقدرات  والكفايات تبقى ناق�صة ما مل تغذَّ باملعارف.

باأهدافها  البيئة املدر�صية  النظافة وال�صحة يف   وتاأتي م�صابقة املحافظة على   

املتعددة لتغر�س يف نفو�س الطالب قيًما مثلى واأهداًفا نبيلة، وتنمي اجتاهاتهم 

الإيجابية نحو النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية، وتر�صيخ هذه القيم وجعلها  

معياًرا لل�صلوك ب�صفة عامة.

الكتاب  على  تركيزها  خالل  ومن  امل�صابقة  ا�صتطاعت  اأهدافها،  من  وانطالقا 

املدر�صي و�صالمته غر�س جمموعة من القيم والتي ياأتي يف مقدمتها املحافظة 

اأ�صا�صيًّا يف الرتبية القائمة على املواطنة  على املمتلكات العامة باعتبارها ركًنا 

ال�صاحلة التي تبني وتغر�س ال�صعور بامل�صوؤولية  واإرواء اجلانب النف�صي والعاطفي 

لدى الطالب من خالل الهتمام واملحافظة على منجزات  وطنهم واملحافظة  

و�صانها.  الأمانة  حمل  من  خري  ليكونوا  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  ممتلكاته،  على 
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�صلوكية  قيًما  املدر�صي  الكتاب  على  املحافظة   خالل  من  الطالب  يكت�صب  كما 

تتمثل يف املحافظة على كل ما يقع يف يديهم من كتب خمتلفة ودوريات وجمالت 

�صواء كانت يف املنزل اأو املكتبات العامة. وبذلك  ميكن تداولها على مدى �صنوات 

طويلة، وي�صبح هذا  ال�صلوك يتعدى ذلك  اإىل كافة املمتلكات اخلا�صة  والعامة  

التي ي�صتخدمها الطالب.

 كما عملت امل�صابقة على توعية الطالب باأهمية املحافظة على الكتاب املدر�صي 

والنظافة  ونظافته،  اأخــالقــه  جــوانــب   لأحــد  احلقيقية  ال�صورة  يعك�س  الــذي 

والأخالق �صنوان متالزمان كالهما  يعك�س �صورة الآخر، وكالهما مطالب به يف 

ديننا الإ�صالمي احلنيف. وحيث اإن الكتاب كنز حقيقي  من كنوز العلم واملعرفة 

والكنوز  النقية  امل�صادر  تلك  على  حفاظ  احلقيقة  يف  هو   عليه  املحافظة  فاإن 

الثمينة من املعرفة املتجددة وهي من القيم التي ت�صعى امل�صابقة اإىل غر�صها يف 

نفو�س طالبنا.

اإقامة  خالل  من  عليه  املحافظة  فتاأتي  ح�صارية  واجهة  الكتاب  كان   ما  واإذا   

�صداقة ملوؤها الحرتام واأ�صا�صها عمق ما يحمله  الكتاب بني دفتيه من معرفة 

وفائدة كاإحدى القيم التي ميكن حتقيقها.

  لقد متكنت م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية  من 

الكتاب املدر�صي من  اأهمية احلفاظ على  الطلبة حول  الوعي لدى  خالل تنمية 

تر�صيخ قيم يف نفو�س الطلبة وحتقيق غايات غاية يف الأهمية وهي : اأن الكتاب 

مورد من موارد ا�صتقاء العلم واملعرفة يجب احلفاظ عليه و�صونه، واأن للكتاب 

�صاملًا  الدرا�صي   العام  نهاية  يف  اإعادته  واأن  وطنية،  اقت�صادية  قيمة  املدر�صي 

الأول يف احلفاظ  على  الطالب  قبل  م�صاهمة  من  هو   اآخر  لي�صتخدمه طالب 

املال العام، وهي �صفة من �صفات املواطنة ال�صاحلة، واأن  الكتاب هو  اأمانة يف 

يد  الطالب ت�صلمه مع بداية العام  الدرا�صي وواجب الأمانة اأن يعيده �صاملًا مع 

نهاية العام الدرا�صي.  وتلك �صفات دينية واأخالقية يجب على كل م�صلم ومواطن 

n الكتب املدر�صي مود من موارد اإ�صتق�صاء العلم واملعرفة
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�صالح اأن يتحلى بها. وعليه فاإن الكتاب هو من املمتلكات العامة التي يجب على 

كل مواطن �صونها واحلفاظ عليها وحمايتها.

 وهكذا متكنت  امل�صابقة من خالل تنمية الوعي  وتر�صيخ القيم الإيجابية  لدى 

الطلبة اأن جتعل من احلفاظ على الكتاب املدر�صي منطلًقا لتنمية الوعي وتر�صيخ 

قيم اأخالقية ووطنية بالغة الأهمية يف تربية الن�سء ما اأك�صب امل�صابقة م�صداقية 

واأهمية كبرية خالل ال�صنوات املا�صية.
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الف�صل الرابع

وم�صة مرامية الأطراف، ممتدة اإىل حدود 

�صتات  مللمة  على  قــدراتــهــا  يف  تكمن  ق�صية 

الطالب املعريف واحل�صي واملعنوي.

مواهبه  عــلــى  عــيــنــيــه  يــفــتــح  اأن  اإىل  دفــعــتــه 

مبهورا  ا�صتعر�صها  فيه،  الكامنة  وطــاقــاتــه 

بهديرها ال�صاخب حينما تربز بقوة يف هيئة 

ر�صيقة على خلفية املجتمع البا�صم الطروب.

الــطــالــب واملجتمع،  قــامــة مــديــدة طــاولــهــا 

كانت  اأن  بعد  دوافــعــه، وحمــفــزاتــه  مل�صت يف 

فكرة جمردة تطوف خيالته الغائمة، فقدر 

الغد،  نحو  الــروؤيــة  بخيوط  الإم�صاك  على 

ويثبت  القرار،  لنف�صه  يوؤ�ص�س  اأن  وا�صتطاع 

ب�صره يف اجتاهات حمددة.
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النظافة وال�صحة             م�صابقة املحافظة على 

جاءت  �صامية  تربوية  مكرمة  املدر�صية  البيئة  يف 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  الأول  معلمنا  بتوجيهات 

ـ حفظه اهلل ورعاه  ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظمـ 

التعليم  به  يحظى  الــذي  ال�صامي  التقدير  لتوؤكد  ــ 

توفري  بهدف  ـ  ورعاه  ـ حفظه اهلل  لدن جاللته  من 

بيئة تعليمية حافزة ت�صهم يف الرتقاء مب�صتوى اأداء 

عنا�صر املنظومة الرتبوية، وقد اأكد جاللته ـ حفظه 

بكاأ�س  واأنعم  تف�صل،  حني  امل�صابقة،  اأهمية  ـ  اهلل 

جاللته على املنطقة الفائزة باملركز الأول. وبالتايل 

يكون التميز يف مقدمة الأهداف التي ت�صعى امل�صابقة 

اإىل حتقيقها، وبذلك وفرت امل�صابقة احلافز الذي 

يحتاجه احلقل الرتبوي. واملتتبع للم�صابقة، يجد اأنها 

الرتبويـة،  بالأن�صطة  اخلا�صة  الأهــداف  حققت  قد 

واملتمثلة يف ظهور املواهب، وتنميتها ورعايتها، وهنا 

الرتبويـة؛  الأن�صطة  تفعيل  يف  امل�صابقة  دور  نر�صد 

لتنمية املواهب الطالبية، ورعايتها.

حميد بن حممد احلجري

مدير عام املديرية العامة

 للرتبية والتعليم

 ملنطقة الظاهرة التعليمية

امل�صابقـة وظفت االأن�صطـة الرتبويـة  لت�صجيـع 

ورعايــة املواهب الطالبيــــــــــة



87

الأن�صطة الرتبوية )ال�صفية والال�صفية(:

          جاء يف دليل الأن�صطة الرتبوية ال�صادر عن دائرة الأن�صطة الرتبوية والتوعية 

الطالبية بوزارة الرتبية والتعليم ب�صلطنة عمان اأن الأن�صطة الرتبوية هي تلك الربامج 

والأن�صطة التي تهتم باملتعلم، وتعنى مبا يبذله من جهد عقلي اأو بدين يف ممار�صة اأنواع 

الن�صاط الذي يتنا�صب مع قدراته، وميوله واهتماماته داخل املدر�صة وخارجها، بحيث 

ي�صاعد على اإثراء اخلربة واكت�صاب مهارات متعددة مبا يخدم مطالب النمو البدين 

والتعليم،  الرتبية  وتطوره )وزارة  املجتمع  تقـدم  ومتطلبات  التالميذ،  لدى  والذهني 

2003 (.  وي�صري عدد من الباحثني اإىل اأن الأن�صطة املدر�صية ميكن اأن حتقق عدًدا من 

الأهداف منهـا ) �صامل حمود، و�صامي عبداهلل، 2008 ؛ منذر �صامح، 2008 (:

•اإيجاد بيئة حافزة ت�صاعد الطلبة على حب مدر�صتهم، وان�صباطهم فيها. 	

تعزيزاجلوانب التعليمية التي يدر�صها الطالب نظريًّا يف املقررات الدرا�صيـة  • 	 

اإىل  حمببة  تربوية  مواقف  تهيئة  خالل  من  و�صلوك  اأفعال  اإىل  وترجمتها 

نفو�س الطلبة.

•الإ�صهام يف م�صروعات اخلدمة العامة، وتنمية ال�صعور بالنتماء اإىل الوطن  	
وحبه، والعتزاز به.

ت�صجيع الطالب على التعلم الذاتي.  • 	 

اكت�صاف الطلبة املوهوبني يف الأن�صطة املختلفة. • 	 

تنمية روح الفريق الواحد بني الطلبة، وهيئة التدري�س، واإدارة املدر�صة. • 	 

تر�صيخ القيم الجتماعية البناءة مثل: التعاون، واملناف�صة ال�صريفة، وخدمة  • 	 

املجتمع.

م�صاندة املواد الدرا�صية، والعمل على تعميقها وتر�صيخها. • 	 

احرتام العمل والعاملني، وتقدير قيمة العمل اليدوي، وال�صتمتاع به. • 	 

n االأن�صطة الرتبوية هي برامج واأن�صطة تهتم باملتعلم وتعنى مبا يبذله من جهد عقلي اأو بدين
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تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع املجتمع والبيئة التي يعي�س فيها. • 	 

            ويوؤكد معظم الرتبويني اأهمية الأن�صطة الرتبوية )ال�صفية والال�صفية( كجزء 

مهم واأ�صا�صي من منهج املدر�صة احلديثة باعتبارها و�صيلة لإ�صباع حاجات الطلبة 

ال�صخ�صية والجتماعية والك�صف عن مواهبهم، وتنميتها، ورعايتها. وتذكر و�صحى 

اأنه لكي نتوخى الدقة، فاإن الأن�صطة الال�صفية اأجزاء اختيارية  ال�صويدي )1997( 

من الربنامج التعليمي ككل؛ لأن املهارات، واملفاهيم والجتاهات التي يتم تعلمها عن 

طريق مثل هذه الأن�صطة ت�صتحق مكاًنا يف الربنامج املدر�صي والفارق الرئي�صي بني 

الأن�صطة ال�صفية، والأن�صطة الال�صفية يتمثل يف ا�صتبعاد عن�صر الإجبار، لذا فهي 

ا غري عادية يف ا�صتخدام الدوافع وامليول الطبيعية. تتيح فر�صً

           وتعرف الأن�صطة الال�صفية باأنها »اخلربات والفعاليات التي ميار�صها الطلبة 
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خارج قاعات ال�صفوف الدرا�صية �صواء داخل املدر�صة، اأو خارجها، وقد تكون اأن�صطة 

ل �صفية ذات �صلة مبواد درا�صية معينة، وقد تكون اأن�صطة عامة وغري ذات �صلة مبواد 

درا�صية معينة«. ومن املعروف اأن دورالرتبية احلديثة ل يقت�صر على ما يقدم داخل 

الف�صل الدرا�صي بهدف تنمية الطلبة عقليًّا، وقيميًّا و�صلوكيًّا، واجتماعيًّا، بل ميتد هذا 

الدور اإىل العمل خارج الف�صل الدار�صي كجانب اأ�صا�صي �صمن امل�صوؤوليات الرتبوية، 

اأنها تعمل على تكوين عادات، ومهارات وقيم  اأهمية الأن�صطة الال�صفية يف  وتتمثل 

واأ�صاليب تفكريلزمة ملوا�صلة التعليم، فالندوات، والرحالت، والإذاعة، وال�صحافـة 

داخل  الطلبة  عليها  يح�صل  التي  للخربات  مكملة  الأن�صطة  من  وغريها  املدر�صيـة، 

الف�صل الدرا�صي وداعمة لتنمية مهاراتهم التفكريية ) را�صد العزري، 2008 (.

            وتــــوؤكد بع�س الـــــدرا�صات اأن امل�صـــــاركة يف هـــذه الأن�صطة لها اآثـــار اإيجـــابية 

 ) الــدافعية  وتنمية  بامل�صــــوؤولية،  وال�صعــــور  التح�صيل،  كتح�صني  امل�صــاركني  على 

 ) Steven & Peltier، 1994 كما اأكد بع�س الدرا�صات الآثار الإيجابية على امل�صاركني 

من الطالب املراهقني يف الأن�صطة الال�صفية من حيث منوهم الجتماعي والوجدانـي، 

وقدرتهم على �صبط النف�س، والتمتع بال�صحة النف�صيـة وزيادة تقدير الذات لديهـم 

 .) Feldman & Matjasko، 2005 (

            وت�صري و�صحى ال�صويدي )1997( اإىل اأن البناء املتكامل ل�صخ�صية املتعلم 

يف النواحي العقلية، والوجدانية، واجل�صمية ل يتم اإل من خالل مناخ مدر�صي يتيح 

احلركة والتفاعل من خالل املقررات الدرا�صية من جهة، وما ي�صاحبها من املنا�صط 

ول  اأخــرى،  جهة  من  وخارجها  املدر�صة  وداخــل  وخارجـه  الف�صل  داخل  واملجالت 

ينمو يف جميع اجلوانب،  اأن  للمتعلم  الفر�صة  اأتيحت  اإذا  اإل  يتحقق ذلك  اأن  ميكن 

والجتاهات؛ ليمار�س األواًنا من الأن�صطة يحقق فيها ذاته، ويتاأكد فيها منوه من حيث 

اجلوانب الوجدانية، والعقلية، واجل�صمية. 

دور امل�صابقة يف تفعيل الأن�صطة الربوية وتنمية املواهب الطابية:

ا غري عادية يف ا�صتخدام الدوافع وامليول الفردية n االأن�صطة الال�صفية تتيح فر�صً
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واملناطق  املركزي  امل�صتوى  امل�صابقة على  امل�صرفة على  اللجان  بذلت  لقد             

التعليمية دوًرا كبرًيا يف الإ�صراف على ر�صم خطط، وبرامج امل�صابقة، كما تقوم هذه 

اإيجاز دور  اآليات امل�صابقة يف �صوء الأهداف التي تتوخاها. وميكن  اللجان بتجديد 

امل�صابقة يف تفعيل الأن�صطة الرتبوية على النحو الآتي:

مليولهم،  ــا  ــًق وف الأنــ�ــصــطــة  يف  للم�صاركة  الــطــلــبــة  لـــدى  الــدافــعــيــة  تــعــزيــز   ■
وا�صتعدادهم.

وتقييمها  لالأن�صطة،  التخطيط  يف  للم�صاركة  الطلبة  اأمــام  الفر�صة  اإتاحة   ■
الإدارة  وجمل�س  الأن�صطة،  جماعات  وجمال�س  الف�صول  جمال�س  خالل  من 

الطالبية.

بناءال�صخ�صية  يف  فاعلة  ب�صورة  وا�صتثمارها  الرتبوية،  الأن�صطة  دور  تعزيز   ■
املتكاملة. 

■ ن�صر الوعي بني اأولياء الأمور باأهمية الأن�صطة الرتبوية يف العملية التعليمية.
■ اعتماد الأن�صطة الرتبوية اأحدى اأهم اآليات واأدوات تنفيذ اأهداف امل�صابقة.

فئة  الرتكيز على  دون  الأن�صطة  ملمار�صة  الطلبة  اأكرب عدد ممكن من  توجيه   ■
معينة.

■ توجيه املعلمني لالإ�صراف على الأن�صطة الرتبوية ح�صب رغباتهم وميولهم.
■ ربط الأن�صطة باملناهج الدرا�صية.

■ اعتماد الأن�صطة الرتبوية كاأ�صلوب من اأ�صاليب اكت�صاف املوهبة.
ورغبات  وميول  احتياجات  لتلبي  الأن�صطة  تنويع  �صرورة  اإىل  املدار�س  توجيه   ■
العقلي  الطلبة ب�صكل عام واملوهوبني ب�صكل خا�س، مع مراعاة منا�صبتها مل�صتواهم 

والعمري.   
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            وعند حتري الواقع فيما يخت�س مبمار�صة الأن�صطة الرتبوية جند اأن هناك 

جملة من الأن�صطة التي ميار�صها الطلبة يف مدار�س ال�صلطنة، والتي تنظم دوافعهم، 

بالتعبري  لهم  وي�صمح  والت�صامح،  التعاون  ي�صوده  مريح  اجتماعي  جو  يف  ون�صاطهم 

عن قدراتهم ومواهبهم. ومن اأمثلة هذه  الإدارة الطالبية التي تلعب دوًرا بارًزا يف 

اإدارة موؤ�ص�صات املجتمع املدر�صي  الثقافية والجتماعية والعلمية والفنية والريا�صية 

والك�صفية ، وعليه فاإن املوهبة ميكن اأن تعرب عن وجودها باأ�صكال متعددة مثل: املوهبة 

يف الذكاء العام، املوهبة يف التح�صيل الدرا�صي، املوهبة يف اخلطابة، واملوهبة الفنية، 

واملوهبة الأدبية، واملوهبة الريا�صية، واملوهبة املو�صيقية. 

اأمثلة تطبيقية لدور امل�صابقة يف توظيف الأن�صطة الرتبوية لتنمية املواهب ورعايتها:

            ميكن اإبراز دور م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية 

يف توظيف الأن�صطة الرتبوية لتنمية املواهب الطالبية من خالل املثالني الآتيني: 

اأوًل: التح�صيل الدرا�صي:

n امل�صابقة اأ�صفت روح املناف�صة ال�رضيفة بني املدار�س واملناطق التعليمية
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على  التعرف  يف  ت�صتخدم  التي  الو�صائل  بني  من  الدرا�صي  التح�صيل  يعد            

الطلبة املوهوبني؛ اإذ اإن التح�صيل يعد موؤ�صًرا على املوهبة. ويوؤكد الواقع احلايل اأن 

م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية، قد �صاعدت على توفري 

بيئة تربوية وتعليمية اأ�صهمت ب�صكل اإيجابي يف التح�صيل الدرا�صي، ذلك اأن امل�صابقة 

تقوم على مبداأ تربوي مهم، وهو العمل من اأجل حتقيق التميز وهذا يعني اأن امل�صابقة 

اأ�صفت روح املناف�صة ال�صريفة بني املدار�س، واملناطق التعليمية، وهذا بدوره اأ�صهم 

ومدربني  ومعلمني  متعلمني  التعليمية من  العملية  عنا�صر  اأداء  الرتقاء مب�صتوى  يف 

امل�صابقة  قبل  من  اهتمام  حمل  العنا�صر  هذه  كانت  فقد  وم�صرفني،  واخ�صائيني 

والقائمني عليها؛ اإذ اإن م�صاركتهم الفاعلة؛ لإبراز اأف�صل ماعندهم فــي جمال تطوير، 

اأو اإبتكار اأن�صطة تربوية ) �صفية ول �صفية ( متثل خربات ح�صية مبا�صرة، ومرتبطة 

باملناهج الدرا�صية اأ�صهمت يف جت�صيد املفاهيم املجردة التي يدر�صها الطلبة، وتعزيز 

اخلربات التي يح�صلون عليها داخل الف�صل الدرا�صي.

ثانياً: الإدارة الطابية:
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            وهو ن�صاط يهدف اإىل:

•اإبراز املهارات الفردية، وامل�صاركة الإيجابية يف خمتلف الفعاليات املدر�صية. 	

•تنمية ال�صخ�صية القادرة على العتماد على النف�س. 	

من  موقف  لكل  املنا�صب  القرار  واتخاذ  احلياة،  مواجهة  على  الطلبة  •تعويد  	
املواقف.

•تدريب الطلبة على احلوار، واملناق�صة الإيجابية، واملهارات يف التعامل.       	

•الإح�صا�س باأهمية العمل اجلماعي، وتنمية روح الفريق الواحد. 	

وتعمل الإدارة الطالبية على حتقيق هذه الأهداف من خالل اإ�صناد اأن�صطة اإ�صرافية 

للطلبة امل�صاركني يف هذا الن�صاط، بحيث ت�صهم هذه الأن�صطة يف تنمية اخل�صائ�س التي 

يتميز بها الطلبة امل�صاركون كالتعاون، والهدوء والثقة بالنف�س، وحتمل امل�صوؤولية، والقدرة 

على التاأثري يف الآخرين.

وعليه ميكن اإيجاز دور امل�صابقة يف رعاية املواهب الطالبية على النحو الآتي:

ظهور  يف  ي�صهم  ال�صابق  النحو  على  والال�صفية(  )ال�صفية  الأن�صطة  تفعيل  اإن   ■
املواهب الطالبيــة، ويوفر الفر�س املالئمة لرعايتها اإىل اأق�صى ما ميكن.

ا�صتخدام الأن�صطة الال�صفية يف توطيد العالقة بني الأ�صرة واملدر�صة؛ حيث من   ■
بني  والتوا�صل  التعاون،  تعزيز  على  القدرة  لها  الال�صفية  الأن�صطة  اأن  املعروف 

املدر�صة،  واملجتمع، وبالتايل فاإن اإيجاد هذه العالقة م�صاألة مهمة يف جمال رعاية 

الطلبة املوهوبني بجانب املدر�صة، فالأ�صرة ت�صتطيع اأن تقدم لالأبناء الأن�صطة التي 

تتنا�صب مع ميولهم واأعمارهم، ثم ت�صتطيع هذه الأ�صرة اأن تتوا�صل مع املدر�صة 

لت�صجيع اأبنائها اأثناء ا�صرتاكهم يف هذه الأن�صطة.

ثم  ومن  املتميزة،  الأعمال  لإبراز  الال�صفية؛  بالأن�صطة  اخلا�صة  الأعمال  تقييم   ■
توجيهها ورعايتها.

n لالأ�رضة دور يف تقدمي االأن�صطة التي تتنا�صب وميول اأبنائهم واأعمارهم
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التي  والكتيبات  واملالحق،  والــدوريــات،  املجالت،  يف  املتميزة  الأعمال  ن�صر   ■
ت�صدر عن الوزارة. 

■ عر�س الأعمال املتميزة يف املعار�س املدر�صية التي تقام اأثناء فعاليات امل�صابقة 
واملنا�صبات الرتبوية بهدف ت�صجيع الطلبة املوهوبني اإىل املزيد من بذل اجلهد 

والتقدم.

وم�صتوى  نف�صها،  املدر�صة  م�صتوى  على  الأن�صطة  يف  املتميزين  الطلبة  تكرمي   ■
املدار�س يف املنطقة وم�صتوى مدار�س ال�صلطنة.

املراجـع:

(. اأثر ا�صتخدام برنامج لالأن�صطة الال�صفية قائم على النظرية  را�صد بن �صيف العزري )2008. 1

البنائية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى تالميذ التعليم الأ�صا�صي ال�صفوف )1ـ 4(  من 

مرحلة التعليم الأ�صا�صي ب�صلطنة عمان. ر�صالـة دكتوراه غري من�صورة، معهد الدرا�صات الرتبويـة، 

جامعة القاهرة. 

الن�صاط فـي مدار�س قطاع اخلرب من وجهـة نظر  (. واقع  �صامل حمود، و�صامي عبداهلل )2008. 2

معلمي الن�صاط الفني ومديري املدار�س. جملة جامعة امللك �صعود، 2) 1 (، 1 – 48.

دار  عمان:   ، ط1. 3 والتطبيق.  النظريـة  بني  املعا�صـر  املدر�صـي  الن�صـاط   .)2008( �صامـح  منـذر 

املناهج للن�صر والتوزيع.  

: دائرة الأن�صطة الرتبويــة، وزارة  وزارة الرتبية والتعليم ) 2003 (. دليل الأن�صطة الرتبوية. ط1. 4

الرتبية والتعليم.    

(. املنا�صط املدر�صية الال�صفية واأهميته يف العملية الرتبوية.القاهرة:  و�صحى ال�صويدي )1997. 5

درا�صات يف املناهج وطرق التدري�س،40، 136 – 178.

Feldman. 6 ، A. F.، & Matjasko، J. L. )2005(. The role of school based extracurricular activities 

in adolescent development a comprehensive review and future Directions. Review of Educational 

Research، 75)2(، 159 –210. 

 Stevens، N. G.، & Peltier، G. L. )1994(. A Review of research on small – school student participation

in extracurricular activities. Journal of Research i



95

اجلابري..  �صامل  بن  خلفان  بن  علي 

مــن مــوالــيــد وليـــة الــر�ــصــتــاق بقرية 

احلزم.. بداأ العمل بالتلفزيون الُعماين 

النتهاء  بعد  وذلـــك  1980م،  عــام 

مبدر�صة  ــيــة   الــدرا�ــص مرحلته  مــن 

بالر�صتاق.  مر�صد  بن  نا�صر  المــام 

العمل  ا�صتمرار  مع  الدرا�صة  وا�صل 

مبجموعة  التحق  حيث  بالتلفزيون، 

من الدورات التدريبّية داخل ال�صلطنة 

وخارجها، وعمل ُمذيًعا باإذاعة »�صوت 

العرب» بالقاهرة خالل اإحدى فرتات 

اأكرث  يف  الأخبار  قــراأ  كما  التدريب، 

من ع�صر حمطات تلفزيونية واإذاعية 

عربية.

اأجرى احلوار

�صهيل بن �صامل ال�صنفري

حـوار مـع الإعــالمي

علي بن خلفان اجلابري

n جمال�س االآباء واملعلمني.. اأنتجت م�صاريع تعليمية وتربوية واجتماعية ل�صالح اأبنائنا الطلبة

علي بن خلفان اجلابري
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املذيعني،  لق�صم  رئي�ًصا  ثم  بالتلفزيون،  والثقافية  الدينية  الربامج  لق�صم  رئي�ًصا  عمل 

فمديًرا للبث، وبعد ذلك مديًرا لالأخبار بالتلفزيون، ثم ُم�صاعًدا للمدير العام لالأخبار، 

واأخرًيا م�صاعد مدير عام التلفزيون للربنامج الثاين. كما اأ�صهم مع جمموعة من الزمالء 

ال�صحفيني يف تاأ�صي�س »جمعية ال�صحفيني الُعمانية«، وقد مت اختياره اأول رئي�س لها ولغاية 

الآن.. ح�صل عام 2007م على و�صام ُعمان املدين من الدرجة الرابعة. وكان رئي�ًصا ملجل�س 

الآباء واملعلمني مبدر�صة اخلوير، ورئي�ًصا ملجل�س الآباء مبدر�صة الإمام املهنا بن �صلطان. 

الأ�صطر الآتية حتمل يف طياتها العديد من هذه الت�صاوؤلت حول جمال�س الآباء والأمهات.. 

العمل  وثقافة  الطالبية..  املواهب  اإىل  اإ�صافة  توؤديها..  التي  واجلهود  الأدوار  واأهــم 

التطوعي.. والعالقة بني البيئة واملدر�صة.. ودور م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة 

يف البيئة املدر�صية كفكر تربوي رائد. حول هذه الت�صاوؤلت كان لنا هذه الوقفة مع الإعالمي 

الأ�صتاذ املتميز علي بن خلفان اجلابري :

م�صاريع تربوية وتعليمية

 يعد مفهوم ال�صراكة يف املجال الربوي ُمتمثًا يف جمال�س الآباء والأمهات، حمور� 

البيت  بني  املُ�صتمر  للتوا�صل  وج�صًر�  والتعليمي،  الربوي  التكامل  عملية  يف  رئي�ًصا 

واملدر�صة، كونكم كنتم رئي�ًصا ملجل�س اآباء مدر�صة املهنا بن �صلطان.. ماهي اجلهود التي 

قام بها  املجل�س خلدمة املدر�صة؟

كنت رئي�ًصا ملجل�س الآباء مبدر�صة الإمام املهنا بن �صلطان، وقبل ذلك رئي�ًصا ملجل�س الآباء 

جهود  هي  الزمالء  مع  بها  قمنا  التي  اجلهود  اأن  واحلقيقة  اخلوير،  مبدر�صة  واملعلمني 

ع�صدت دور اإدارة املدر�صة واملعلمني، واأنتجت م�صاريع تعليمية وتربوية واجتماعية ل�صالح 

اأبنائنا الطلبة، ويكفي �صعور اإدارة املدر�صة اأننا معها �صركاء يف كل م�صاريعها، وُمتابعني 

لكل اخلطوات التي تقوم بها، وُن�َصّهل لها كل اجلوانب الإدارية واملالية قدر ا�صتطاعتنا، 

وهذه اإجنازات تفتقر اإليها الكثري من املوؤ�ص�صات التعليمية، لكنها حتققت يف املدر�صتني 

بف�صل الن�صجام بني الإدارة واملعلمني واملجل�س.
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ُمبادرات فردية

اأ�صبحت جمال�س الآباء والأمهات من ال�صروريات املُهمة يف حتقيق ر�صالة التعليم. 1 

الآباء  عــزوف  ظاهرة  اأ�صبحت  واملُ�صتجدات،  احلياة  منط  ت�صارع  ومــع  الباد،  يف 

عن املُ�صاركة يف املجل�س وُمتابعة اأبنائهم اإحدى الإ�صكاليات.. باعتباركم اأحد اأبرز 

املُ�صاهمني يف تطوير هذا الأمر.. ما دوركم يف تعزيز هذا اجلانب؟ واإىل اأي مدى 

جت�صيد  على  املدر�صية  �لبيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  ُم�صابقة  عملت 

العاقة بني البيت واملدر�صة؟.

يف  الدنيا، وتلك  ال�صفوف  ذات  املدار�س  يف  املتابعة  ُم�صتوى  بني  كبري  تفاوت  اأوًل هناك 

مرحلة ال�صهادة العامة، اإذ اإنَّ كفة املتابعة متيل ل�صالح الفئة الأوىل، وذلك طبيعي، ولكن 

هناك فئة مهما فعلنا هي ُمغيبة متاًما، وبالتايل فمهما ُبذل من جهد فاإنَّ الغياب هو �صيد 

املوقف، وقد عملنا ومن خالل تفعيل مقا�صد ُم�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف 

زيارة  على  حتر�س  جديدة  فئات  ومنا�صط، جعلت  برامج  ا�صتنباط  على  املدر�صية  البيئة 

املدر�صة والتفاعل معها، وهنا اأود اأنَّ اأقول اأن امل�صابقة يجب اأن تكون لها زيارات وُمتابعات 

التوا�صل،  ذلك  على  حتث  التي  املُبادرات  بكل  والأخذ  للتقومي،  املُخ�ص�صة  الأيام  خارج 

واعتباره يف لب عملها، واأن تعكف على متييز املبادرات الفردية للمدار�س وجمال�س الآباء، 

واإ�صافة حتفيز معنوي لها حتى ت�صعر هذه املجال�س اأنَّ دورها حمل تقومي وتقدير.

 اهتمام امل�صابقة

اإثرائها. 2  على  امل�صابقة  عملت  وطنية  ثروة  تعد  الواعدة..  الطابية  املواهب   

وجتويدها..  لو حتدثنا عن جهودكم بالتعاون مع املدر�صة يف رعاية هذه ال�صريحة 

من الطلبة؟

عجبت بطريقة قيام الطالب بعمليات 
ُ
املواهب الطالبية بالفعل هي حمل اهتمام امل�صابقة، واأ

ال�صرح التف�صيلية ملُنجزات املدر�صة، ومعرفة كل طالب بدوره متاًما، لأّن ذلك ُيعلم هوؤلء 

الطلبة اجلراأة يف احلديث والنقا�س، والإملام بدقائق الأمور، وهي اأ�صياء ُمهمة، واأدوات يف 

غاية الأهمية لالرتقاء مُب�صتوى الأداء يف احلياة، ويف املُمار�صة العملية يف املُ�صتقبل.

n طرح برامج التحفيز الدرا�صي.. واالهتمام بالفئات الطالبية االأقل حت�صيالً لرفع امل�صتوى التح�صيلي
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البحوث الجتماعية

جاهًد�.. و�صعت. 3  اإليه  ي�صعى  الكل  واإن�صانًيا  وطنًيا  واجًبا  التطوعي  العمل  ثقافة  ُتعترب   

امل�صابقة اإىل غر�س هذا املفهوم لدى اأبنائنا الطاب.. ما اأبرز الأعمال التطوعية التي 

قام بها  املجل�س يف خدمة �لبيئة املدر�صية وخارجها؟.

قام املجل�س وبالتعاون مع اإدارة املدر�صة يف تبني بع�س امل�صاريع اخلادمة للبيئة واملُجتمع، ومنها 

نتائجها،  على  الوقوف  وحُماولة  الطالب،  فئات  على  الجتماعية  البحوث  اإجراء  على  احلث 

وعالج بع�س احلالت التي تتطلب عالًجا، ف�صاًل عن عمل املجل�صني يف مدر�صة اخلوير ومدر�صة 

فئات  واإ�صراك  الطلبة،  هوؤلء  جتاه  اجتماعية  مُببادرات  القيام  �صلطان، على  بن  املهنا  المام 

من خارج املدر�صة للُم�صاركة يف ن�صاطاتها؛ كاجلامعات والكليات واملوؤ�ص�صات، لإ�صعار املعلمني 

والطالب باأهمية دورهم، وا�صتعداد املجتمع على التفاعل معهم متى ما ا�صتطعنا اإيجاد الربامج 

املبتكرة التي ُتوؤ�ص�س لفعٍل ُم�صرتك بني املدر�صة والبيئة.

برامج التحفيز الدرا�صي

املجال. 4  ترفد  عملية  اأدوار  الآباء  ملجل�س  اأ�صبح  واملدر�صة..  �لبيئة  بني  التعاون  بتحقيق   

امل�صتوى  كرفع  امل�صاكل؛  بع�س  حل  يف  املجل�س  قدمها  التي  الإ�صهامات  ما  الربوي. 

التح�صيلي، وتعديل بع�س الظواهر ال�صلوكية غر احلميدة؟

رفع املُ�صتوى التح�صيلي هو �صلب عمل املجل�س مع اإدارة املدر�صة واملعلمني، ويف بداية كل عام 

العلمية  الأ�صاليب  واقرتاح  اجلانب،  بهذا  لالهتمام  املجل�س  جلان  اأهم  من  جلنة  ت�صكيل  يتم 

والعملية لإثرائه، وتتمثل هذه الأ�صاليب يف طرح برامج التحفيز الدرا�صي، والهتمام بالفئات 

الطالبية الأقل حت�صياًل، والتفاق مع موؤ�ص�صات تدريبية وتثقيفية لعطاء جرعات ولو ق�صرية 

يف هذا املجال، اإ�صافة اإىل ا�صتحداث جوائز ُتقدم كل اأ�صبوع لل�صفوف املُتميزة علمًيا وان�صباًطا 

الدرا�صيني،  الف�صلني  يف  املُتميزين  الطالب  تكرمي  على  احلر�س  مع  النظافة،  على  وحمافظًة 

وابتكار اأ�صلوب تكرمي الطلبة اأ�صحاب املُ�صتويات املتطورة تعليمًيا و�صلوكًيا. 
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فكر العملية الربوية والوطنية

ا. 5  تربويًّ فكًرا  املدر�صية  �لبيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  ُم�صابقة  تعد   

رائًدا.. ما �لذي حملته ر�صالة هذه امل�صابقة باعتباركم اأحد املُتابعني لأن�صطتها؟. 

وما ُم�صتقبل جمال�س الآباء والأمهات ملدار�س ال�صلطنة، واآلية تطويره من وجهة 

نظركم ال�صخ�صية؟.

ا حتول فكر املُ�صابقة اإىل ُم�صابقة تبتعد عن الت�صطيح لتغو�س يف عمق نف�صية  اأعجبني جدًّ

هدف  النظيفة  املدر�صة  نعم  النبيلة،  ومقا�صدها  اأهدافها  بكل  اإليه  وتتوجه  الطالب، 

النظر،  منعن  حني  لكننا  لال�صتيعاب،  ومكان  للطالب،  راحة  النظيف  وال�صف  ومك�صب، 

اإنَّ  نقول  وعندما  الغاية،  هو  العلمي  التح�صيل  واأنَّ  الهدف،  هو  دوًما  الطالب  اأنَّ  نرى 

الفكري، ورجل  الت�صوي�س  عن  الواعي، البعيد  اليوم  فتى  نعني  الهدف، فاإننا  هو  الطالب 

العملية  فكر  فامل�صابقة هي  كباًرا.  اآماًل  عليها  احلكيمة  وقيادته  الوطن  يبني  الذي  الغد 

ربًطا  واخلا�س،  العام  املظهر  على  حفاًظا  التفكري  مُب�صتوى  ارتقاء  والوطنية،  الرتبوية 

دائًما بني الواجب الجتماعي والبيئي وُمتطلبات املُ�صتقبل، املُتمثلة يف ال�صتعداد ملرحلة 

ما بعد املدر�صة. 

ينظر  نظر، فالبع�س  اإعادة  اإىل  بحاجة  اأنها  اأرى  اأخرى  ق�صٌة  الآباء، فتلك  جمال�س  اأما 

ا، والبع�س ل يتفاعل معها على  اإليها على اأنها جابية ُم�صاعدات، وتلك نظرة قا�صية جدًّ

ل ي�صلم املتطوعون لأدائها من انتقاداتهم غري املرُبرة، وكاأن  نف�س الوقت  الإطالق، ويف 

هذه الفئة مت تفريغها لهذه املُهمة، ل كاأنها فئة ُمتطوعة ُتقدم خدمة عامة يجب اأن ُت�صكر 

عليها.

اأكرب، لأنها  اهتماًما  والأمهات  الآباء  جمال�س  باإيالء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطالب  وهنا 

ا يف الوقوف مع اإدارات املدار�س لتجاوز الكثري من  بالفعل مُيكن اأن تقوم بدور ُمهم جدًّ

العقبات، ولتحقيق املزيد من الإجنازات. 

n امُل�صابقة بكل اأهدافها ومقا�صدها النبيلة.. تغو�س بعمق يف نف�صية الطالب وتتوجه اإليه
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النظافة وال�صحة والبيئة اأ�صبحت يف الفرتة 

يف  امل�صابقات  مــن  للعديد  مو�صوًعا  الأخـــرية 

املــدار�ــس ملــا لهما مــن اأثـــر بــالــغ  الأهــمــيــة  يف 

تلك   من   وانطالًقا   الآن،  نعي�صها  التي  احلياة 

�صدرت   املفدى  القائد   من  وتقديًرا   الأهمية  

التوجيهات ال�صامية  لإجراء  م�صابقة املحافظة 

على  النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية.

هذه  تفعيل  على  الــدائــم  احلر�س  خــالل  ومــن 

وحتقيق  طالبنا،  نفو�س  يف  وغر�صها  امل�صابقة، 

اأر�صتها وزارتنا املوقرة،  اأهدافها ال�صامية التي 

على  جــاهــديــن  والــعــمــل  لها  بالتخطيط  قمنا 

وجعلها  بها،  الالئقة  بال�صورة  اأهدافها  تطبيق 

ممار�صات يقوم بها طالبنا يف حياتهم العملية  

اأو  البيئة، وذلك من خالل  �صواء  يف املدر�صة  

تو�صيح روؤية ور�صالة املدر�صة وت�صمينها جوانب 

امل�صابقة  هذه  تعترب  حيث  امل�صابقة،  ــداف  واأه

بن  قابو�س  ال�صلطان  من جاللة  �صامية  مكرمة 

�صعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ  .

اآمنة بنت عبداهلل بن ح�صني العولقي

مديرة  مدر�صة الأجيال  

للتعليم الأ�صا�صي  مبحافظة ظفار

بالفهم والوعي والتخطيط والتعاون البناء 

حتقق حلم الفوز
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من  امل�صاعدة  ــدي  الأي وتكاتف  املدر�صية،  لــالإدارة  امل�صنية  اجلهود  لبذل  ونتيجة 

الهيئة التدري�صية  وا�صتثمار توجيهات  م�صوؤويل  املديرية، ا�صتطعنا اأن نقطع �صوًطا 

ال�صلطنة  م�صتوى  على  الأوىل  احللقة  ملدار�س  الأول  باملركز  الفوز  حتقيق  يف  كبرًيا 

الذي  واملجتمع  طالبنا  ونفو�س  نفو�صنا  يف  الإيجابي  الأثر  له  كان  مما  العام،  لهذا 

باأهمية هذه  تعمل فيه موؤ�ص�صتنا الرتبوية. ومل يكن هذا الفوز ليتحقق لول الإميان 

امل�صابقة بيئيًّا و�صلوكيًّا وتربويًّا على اأفراد املجتمع، ومن هنا اأ�صبح الدافع اأكرب لبذل 

املزيد من العطاء امل�صتمر، لي�س للفوز فقط، بل للم�صي قدًما باإر�صاء اأهداف هذه 

امل�صابقة، والعمل على توجيهها التوجيه ال�صليم املرجو منها ما يعود بالأثر الإيجابي 

اإليه  جميًعا  وقد وفقنا بعون اهلل  على الطالب �صلوكيًّا ومنهجيًّا،وهذا  ما  نهدف  

ة ويعود الف�صل يف ذلك ـ بعد اهلل �صبحانه وتعاىل ـ  اإىل  دمج  اأن�صطة  امل�صابقة  ومنَّ

�صمن خطة املدر�صة وجعلها جزًءا من العملية التعليمية التعلمية  يتم تنفيذها من 

يتم  بحيث  وغاياتها،  امل�صابقة  باجتاهات   العالقة  ذات  الدرا�صية  املقررات  خالل 

والنقا�س  للحوار  للطلبة  الفر�صة  واإتاحة  الدر�س  اأثناء  املوا�صيع  تلك  على  التاأكيد 

وطرح الأ�صئلة عليهم، وت�صجيعهم على التفكري من اأجل اإيجاد احللول والإجابة على 

بع�س الت�صاوؤلت  وكذلك توظيف كل الأن�صطة الرتبوية ال�صفية والال�صفية خلدمة  

كما  ــ  التعلمية  التعليمية  العملية   من  جزء  هي  امل�صابقة   اأن  باعتبار  الغر�س  هذا 

اأ�صلفنا ــ وهي  تهدف اإىل  اإثراء معارف التالميذ وتنمية املهارات وتعزيز الجتاهات 

الإيجابية، وبناء �صخ�صياتهم وتعزيز ثقتهم باأنف�صهم.  وقد �صاعدنا يف حتقيق ذلك 

وعي املعلمات باأهداف امل�صابقة وغاياتها واأهميتها يف تعزيز العملية الرتبوية، على 

اعتبار  اأن امل�صابقة تعطي اأهمية كبرية للتطبيق واملمار�صة وتنمية املهارات . ونحمد 

اهلل اأننا  متكنا من حتقيق ذلك مع تالميذنا، وا�صعني ن�صب اأعيننا  اأن ن�صري يف هذا 

الجتاه.

وفق اهلل اجلميع  ملا فيه م�صلحة ورفعة وطننا الغايل عمان. 

n امُل�صابقة مكرمة من مكرمات جاللته ــ حفظه اهلل ورعاه ــ 
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اإل  الفوز منجز ثمني ومطلب غاٍل ل يتحقق 

م�صابقة  يف  الفوز  و�صرف  متوا�صل،  وجهد  عناء  بعد 

املدر�صية  البيئة  وال�صحة يف  النظافة  املحافظة على 

الذي  ال�صامي  بالو�صام  التتويج  ب�صرف  تاألًقا  يــزداد 

هو غاية ق�صوى ترنو اإليها الطموحات، وحتوم حولها 

امل�صتهدفني  ت�صتقطب  ال�صريف،  تناف�صها  يف  الأماين 

املنفذ  العمل  اإطــار  �صمن  والبناء  البذل  �صعيد  على 

الت�صحية  جمال  على  القائم  الواحد  الفريق  بــروح 

مفهوًما  الفوز  من  يجعل  الذي  الأمر  الإيثار،  وجالل 

النفو�س على  التي ت�صتحث  مفعًما باملعاين والدللت 

منظومة  �صمن  النطالقة  وموا�صلة  العهد  جتديد 

وتوليد اخلطوات  الروؤى  وا�صتلهام  والإبداع،  التكامل 

من منهل امل�صابقة ؛ لتظل رافًدا يغذي الفكر بدفقات 

التطوير  معارج  يف  �صعًدا  خطواته  تتواىل  الإبـــداع، 

التي  احلقة  الفوز  مرامي  هي  فهذه  البناء،  واآفـــاق 

يتطلعون  ممن  هــوؤلء  اعتبار  على  رموزها  تتعاظم 

النا�صئة  لرتبية  فنذروا جهدهم  الأمــاين،  منائر  اإىل 

وجمالدة مرا�صها.

حفيظة بنت حممد بن علي  اآل حممد

مديرة مدر�صة �صحم للتعليم العام 

منطقة �صمال الباطنة

امل�صابقة توثق عالقة الطالبة ببيئتها
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واإننا اإذ نعتز بكل �صموخ بهذا الفوز الغايل لرنى يف رموزه جت�صيًدا للجهود 

احلميدة التي بذلناها يف حقول التعاون والتكامل والذي يرتجم بفعالياته ا�صتقامة 

النهج، وبراعة الإعداد، وجزالة العطاء املت�صق مع توجهات الوزارة املوقرة، وثوابت 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ملولنا  ال�صامية  التوجيهات  ر�صختها  كما  الرتبوي  املنظور 

والتي حتر�س على توظيف  ـ  ـ حفظه اهلل ورعاه  املعظم  �صعيد  ال�صلطان قابو�س بن 

كافة املعطيات الرتبوية ل�صالح التنمية الب�صرية، ودمج براجمها مع تطلعات امل�صتقبل 

وطموحات الأجيال.

وعلى �صوء هذه الثوابت تبلورت قناعات كوادرنا الرتبوية م�صت�صعرة جالل 

امل�صوؤولية، ف�صرعت جتند كافة القدرات لبلوغ الغاية املن�صودة، وتعميم قيمها، لي�س 

املواطنني، متعاونني يف  فئات  بل بني جميع  واملتعلمات فح�صب،  املعلمات  بني قطاع 

هذا ال�صبيل مع كافة الروافد الجتماعية التي نرى يف معطياتها ال�صريك الأكرب يف 

�صنع القرار الرتبوي، اآخذين يف العتبار جالل املوقف، و�صمو الق�صد، وم�صداقية 

الأداء ل�صتى النظم والطروحات الرتبوية التي ترتئيها اللجان امل�صرفة على امل�صابقة 

�صواء على م�صتوى الوزارة اأو املديريات والإدارات التعليمية.

باإيقاعه نفو�صنا، بني  ولهذا فاإن هذا الفوز الذي قرت به قلوبنا واطماأنت 

الذي هو  ال�صليم  التخطيط  ياأتي يف مقدمتها  والأ�صباب  العوامل  على جمموعة من 

لبنة العمل الناجح، اإمياًنا منا باأهمية برجمة اأ�صا�صيات العمل ومرتكزاته، وجدولتها 

مدار  على  توزع  متتابعة  مراحل  على  تنفذ  املعامل،  حمددة  خطى  �صكل  على  زمنيًا 

العام الدرا�صي اأماًل يف حتقيق الأهداف املاأمولة.

وانطالًقا من ثقتنا باأهمية التن�صيق امل�صبق بني الروؤى والتوجهات الفكرية 

املتعددة، و�صرورة �صهرها يف بوتقة من اجلهد املوحد ال�صاعي نحو الهدف املن�صود، 

وتيجان  التميز  باأكاليل  املتوهجة  النواجت  ذي  املنظم  والعمل  اجلد  بدواعي  وعماًل 

لأبواب  وطرًقا  ثوابتها،  واإر�صاء  العلمية  املنهجية  اأولويات  بــاأوىل  واأخــًذا  ال�صداد، 

اإليه من جناح يف حتقيق الطموح  الفعل املبني على الإعداد وال�صتعداد وما يو�صل 

وعنا�صرها،  امل�صابقة  مرتكزات  املدر�صية  اخلطة  ت�صمني  على  واملاآرب،حر�صنا 

n امُل�صابقة مظلة تربوية تعليمية تت�صق مع منطلقاتنا احل�صارية 
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مراعني يف الوقت ذاته تنفيذ بنودها يف اإطار منهجية مت�صقة مع اخلطة الدرا�صية 

ومن�صجمة مع املقررات، فقد ارتكزت اخلطة على دعائم �صتى جمعت بني اأقطابها 

جل املعطيات التي من �صاأنها اأن تطوع م�صامني امل�صابقة واأهدافها خلدمة الطالبة 

بغية رفع امل�صتوى التح�صيلي لديها، وتنمية خرباتها و�صقل مهاراتها وا�صتغالل ذلك 

جميًعا يف بناء �صخ�صيتها وتكاملها من �صتى جوانب املعرفة.

املدر�صية وجمل�س  الأن�صطة  وجماعات  الف�صول  لنتخاب جمال�س  كان  كما 

العطاء  جتويد  يف  الــوا�ــصــح  اأثـــره  الــدرا�ــصــي  الــعــام  بــدايــة  منذ  الطالبية  الإدارة 

وم�صداقيته،  فحر�صنا على ا�صتغالل املنا�صبات لتنفيذ الفعاليات، كذلك ال�صتفادة 

لأول  املنطقة  ا�صتحدثتها  التي  الرائدة  التجربة  وهي  واملواهب  الأن�صطة  اأيــام  من 

مرة خالل العام الدرا�صي املن�صرم لإيجاد م�صاحة زمنية منا�صبة ومقننة ملمار�صة 

وقد  املديرية،  يف  املخت�صني  قبل  من  وفني  اإداري  اإ�صراف  وفق  املدر�صية  الأن�صطة 

اأ�صهم الإ�صراف واملتابعة �صواء على م�صتوى املدر�صة اأو املديرية يف ال�صري مبعطيات 

البتعاد  اآثرنا  حيث  الأ�صيلة،  مبنهجيتها  والتم�صك  ال�صائب  جمراها  يف  امل�صابقة 
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قا�صرة  فرتتد  اللباب  اإىل  النفاذ  دون  الق�صور  حد  عند  تقف  التي  ال�صكليات  عن 

عن حتقيق املجهود الرتبوي املبتغى، ومن هنا فاإن فعالياتنا املنفذة ظلت من�صبة ـ 

بتوفيق من اهلل وهديه ـ حول التعاي�س الفعلي مع امل�صرية الرتبوية تتخذ من الطالبة 

الرتقاء  على  تعينها  جديدة  اأ�صاليب  انتهاج  على  حتفزها  لرباجمها  حموًرا  ذاتها 

لديها  وحتبب  ال�صديد،  التفكري  متطلبات  لها  وحتدد  الدرا�صي،  حت�صيلها  مب�صتوى 

فكرة امل�صروعات العلمية الرائدة،  اإىل غري ذلك من اخلطى املوجهة التي تعمل على 

الو�صائل،  ب�صتى  امليول  واإ�صباع  املهارات  وا�صتنبات  ال�صتعداد  املواهب و�صقل  تنمية 

تتعامل  التي  املحفزات  هذه  لتعزيز  امل�صخرة  بالفعاليات  منا�صطنا  وبالتايل زخرت 

مع جوهر الق�صية وتتنافر مع �صكلياتها، حيث ركزت على امل�صابقات ب�صتى اأنواعها 

والزيارات والرحالت واإقامة مع�صكرات اليوم الكامل، وبرامج اخلدمة العامة داخل 

الداخلية واخلارجية خلدمة مرتكزات  التوعية  املدر�صة وخارجها، وتوجيه حمالت 

واحللقات  واللقاءات  التدريبية،  والربامج  امل�صاغل  وتكثيف  واجتاهاتها،  امل�صابقة 

الأمهات  جمل�س  مع  الأدوار  وتكامل  والبحوث،  والدرا�صات  الرتبوية  وامل�صروعات 

واملوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية اإىل غري ذلك من الربامج التي ي�صعب ح�صرها يف 

هذه ال�صطور. 

ولقد تاأكد لنا من خالل املمار�صة الفعلية باأن م�صابقة املحافظة على النظافة 

وال�صحة يف البيئة املدر�صية مظلة تربوية تعليمية، تت�صق مع منطلقاتنا احل�صارية، 

واآلية ن�صطة يعذب تطويعها لتفعيل املداخالت الرتبوية ب�صتى طرائقها ؛ لتغدو معادلة 

تزخر بالقيم والجتاهات التي تعزز املنجزات، وتوثب الطموح، ومنهجية اتخذت من 

الإبداع وهواة الفتنان  يت�صابق يف حقولها فوار�س  و�صيلة وغاية  الرتبوية  ال�صلوكات 

التح�صيل  نواجت  بني  الربط  جودة  متثل  التي  املكت�صبات  و�صوغ  الذات،  عن  للتعبري 

الدرا�صي اخلا�صة ومواقف احلياة العامة.

القدوة  تعزيز  نحو  يقود  والتجديد،  الأ�صالة  بني  يجمع  رائــد  اجتــاه  اإنها 

احل�صنة، ويولد يف النف�س اأبعاًدا ح�صارية توثق الع�صق بني الطالب وعنا�صر بيئته.

n الفوز يظل دائًما حافًزا لتحقيق اإجناز جديد



م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية

106

نعم، اإنها موقف يتفاعل فيه الفكر والوجدان، والروح واجل�صد، ين�صط دوافع 

للطالب،  العلمي  التح�صيل  م�صتوى  رفع  بفاعلية يف  وي�صهم  ويوجهه،  الذاتي  التعلم 

والفالح  ال�صالح  معاين  اأرقى  تعك�س  التي  املمار�صات  اأ�صكال  باأبهى  الذات  ويجمل 

وهي يف جملتها م�صاق يوثق النتماء وينقي الولء، يفعل التكامل يف العملية الرتبوية 

اإطاًرا يحفز  بتداخله الن�صط بني مفردات املنهاج والأن�صطة غري ال�صفية، لت�صبح 

ملجال�س  الطيبة  واملبادرات  العامة  اخلدمة  وبرامج  الرتبوية  امل�صروعات  تبني  على 

الآباء والأمهات، ما يولد ال�صغف باملناف�صة ال�صريفة والتميز املو�صوعي كعنوان حياتي 

للمجتمع الناجح.

ويف اخلتام كلمات الإطراء واأبجديات الثناء نبعثها باقات عطرة اإىل جمل�س 

الباطنة  �صمال  منطقة  يف  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  واإىل  باملدر�صة  الأمهات 

التعليمية، املوؤمنني بقد�صية الر�صالة التي نعمل من اأجلها، واإىل اللجنة املحلية للم�صابقة 

باملنطقة على ما اختطته من منهجية رائدة �صاهمت يف الرتقاء بامل�صابقة باملنطقة 

واإىل  البديع،  الفوز  اأركان هذا  الطالب حموًرا لرباجمها فوطئت بنظراتها  وجعلت 

معلمات املدر�صة  الالئي كان لقناعتهن باأهمية امل�صابقة للعملية الرتبوية التعليمية 

كم�صروع وطني ي�صتحق ما يبذل من اأجله، فبذلن من اجلهود الإ�صرافية والتوجيهية 

�صاربات اأروع �صور التفاين خلدمة فلذات الأكباد، موؤكدات يف الوقت ذاته اأن هذه 

امل�صابقة ل متثل عبًئا يثقل كاهل الإدارة املدر�صية واملعلمات متى ما وظفت التوظيف 

الأمثل وحر�صت املدر�صة على م�صداقية اأدائها، واإىل بناتي طالبات املدر�صة الالتي 

�صغن باأكفهن الواعدة هذا املنجز الثمني الذي ميثل حافًزا لتحقيق اجناز جديد، 

فعلى اهلل توكلنا وقد جددنا احلما�س، وعقدنا العزم على امل�صي قدما يف هذا الدرب 

بعزائم ما�صية، واإرادة قوية، وطموحات متجددة، وبنفو�س ل متل ول تكل، متخذين 

من التكافل والت�صامن منهجا وحتقيق الغاية واملرام هدًفا والإخال�س و�صدق الولء 

�صعاًرا، معتربين هذا الفوز حافًزا نحو انطالقات جديدة.    
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الف�صل اخلام�س

�صنوات م�صت، كان على الإجناز اأن 

يتاألق يف �صماوات العطاء، فقد انتقل 

للم�صابقة  التلقائية  العفوية  مــن 

اإىل خمرجة من خمرجات التنفيذ 

اجليد لا�صراتيجية اجليدة، هذا 

الأمر ظهر يف �صورة جهود معطاءة 

والإدارات  املــــديــــريــــات  بـــهـــا  تـــقـــوم 

ورعايتها  تاأ�صي�صها  يف  التعليمية 

�صاأنها  من  �صي�صر  التي  للم�صابقة 

اإذكاء الإجناز مب�صوغات خليقة به.

ولــكــي يــظــل زهـــو الإجنــــاز يف بريق 

ي�صعلها  اأن  الـــعـــطـــاء  عــلــى  وملــــعــــاٍن 

باأجنمه الزاهرة.   
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قراءة يف اأدبيات

 ندوة م�سابقة املحافظة على النظافة وال�سحة يف البيئة املدر�سية  

)2003/2002( وتو�سياتها

يف اإطار ال�صعي اجلاد واحلثيث لوزارة الرتبية والتعليم يف �صبيل التحديث 

البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  تطوير  يف  امل�صتمر  والتجديد 

املدر�صية، فقد تبنت الوزارة خالل العام الدرا�صي 2003/2002 درا�صة تقوميية ملعرفة 

اآراء ومقرتحات عينة من طالب املراحل الدرا�صية املختلفة لكافة مدار�س ال�صلطنة، 

وكذلك الكوادر الفنية والإدارية وجمال�س الآباء والأمهات، وقد بلغ عدد اأفراد عينة 

الطلبة 2292 وعدد الفئات امل�صاركة من مديرين ومعلمني وجمال�س الآباء والأمهات 

532. ومت ت�صميم ا�صتبانتني لقيا�س اآراء امل�صاركني وحتديد اأهم املقرتحات، حيث 

مت ا�صتخراج اخل�صائ�س ال�صيكومرتية لهما، ويف �صوء تلك النتائج اأ�صبح بالإمكان 

الرغبة  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد  الدرا�صة.  عنها  اأ�صفرت  التي  بالنتائج  الوثوق 

العالية يف ا�صتمرار امل�صابقة ملا لها من فوائد تربوية وتعليمية و�صحية.

 وقد خل�صت الدرا�صة يف �صوء نتائجها اإىل التاأكيد على اإ�صتمرار فعاليات 

امل�صابقة واأن�صطتها يف املدار�س نظًرا لأهميتها يف ن�صر الوعي ال�صحي داخل املدر�صة 

اإقفاله  وعدم  التح�صيلي  بامل�صتوى  والهتمام  املواهب،  اإبراز  يف  ودورها  وخارجها 

اأثناء تنفيذ فعاليات امل�صابقة واأن�صطتها يف املدار�س مع و�صع خطة اإعالمية لإبراز 

التعليمية  املديريات  ــوزارة  ال م�صتوى  على  الرتبوية  وم�صامينها  امل�صابقة  اأهــداف 

يف  النظر  فيها،واإعادة  للم�صاركة  املعنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ،ودعــوة  واملدار�س 

ا�صتمارة تقييم فعاليات امل�صابقة من حيث درجاتها وعنا�صرها لتتنا�صب مع اأهداف 

باعتباره  الطالب  على  الرتكيز  اأهمية  على  الدرا�صة  توؤكد  كما  وفعالياتها،  امل�صابقة 

إعداد : مكتب املسابقة
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امل�صابقة  فعاليات  بتنفيذ  العملية  املمار�صة  خالل  من  امل�صابقة  يف  الأول  امل�صتهدف 

واأن�صطتها واأهمية تكرمي الطلبة وتوزيع اجلوائز عليهم على م�صتوى الوزارة واملديريات  

واملدار�س ليكون حافًزا لهم على العطاء والتجديد والبتكار.

على  املحافظة  م�صابقة  ندوة  عقد  مت  التقوميية  الدرا�صة  هذه  �صوء  وعلى 

الأربعاء 17- اىل  الفرتة من )الثنني  خالل  املدر�صية  البيئة  يف  وال�صحة  النظافة 

19 ربيع الأول عام 1424 هـ / من 19-21 مايو 2003(،وخالل هذه الفرتة مت طرح 

اإحدى ع�صرة ورقة عمل ذات العالقة بامل�صابقة، وبعد املناق�صات امل�صتفي�صة لأوراق 

العمل املقدمة ومداخالت امل�صاركني خرجت تو�صيات الندوة لتوؤكد تثمني امل�صاركني 

لالإجنازات التي حققتها م�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية 

خالل تلك الفرتة من عمرها، لدورها يف ن�صر وتر�صيخ الوعي ال�صحي والبيئي والثقايف 

والإجتماعي لدى املعلمني، والتاأكيد على �صرورة ا�صتمرار فعالياتها وان�صطتها ودعمها 

وم�صامينها  للم�صابقة  العامة  الأهــداف  واأن  الرتبوية،  امل�صتجدات  مع  ين�صجم  مبا 

الرتبوية لتتكامل وتن�صجم مع الأهداف العامة للمناهج الدرا�صية والأن�صطة الرتبوية 

مع توجيه امل�صابقة وت�صخريها خلدمة املتعلمني مبا�صرًة من خالل اإك�صابهم اأمناط 

ال�صحية  والقيم  الإيجابية  الجتاهات  وغر�س  امل�صوؤولية  وحتمل  الإيجابي،  ال�صلوك 

والعادات والتقاليد الإجتماعية احلميدة مع اإيالء التح�صيل الدرا�صي اأهميًة ق�صوى 

وعدم اإغفاله اأثناء تنفيذ فعاليات امل�صابقة وبراجمها الرتبوية مع �صرورة ا�صتمرار 

عقد امل�صاغل واللقاءات الرتبوية الهادفة لرت�صيخ املفاهيم الرتبوية للم�صابقة واآليات 

تنفيذها واأن تكون خطة امل�صابقة �صمن خطة مدير املدر�صة بحيث تكون خطًة واحدة 

اللجنة  تعتمد  واأن  للمدر�صة،  املتاحة  الإمكانات  ووفق  والواقعية  بال�صمولية  تت�صم 

الرئي�صية للم�صابقة اأ�صلوب التقييم الع�صوائي مع اأهمية تفعيل دور كل من امل�صرفني 

خطط  متابعة  يف  املحلية  اللجنة  جانب  اإىل  الأن�صطة  واخ�صائي  والإداريــني  الفنيني 

الرتبوية  الأن�صطة  ملمار�صة  املنا�صب  الوقت  وحتديد  وفعالياتها،  ومنا�صطها  امل�صابقة 

n امل�صابقة قد نفذت التو�صيات وعملت على تفعيل وتطبيق كافة بنودها حمققة بذلك كل االآمال والطموحات
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بحيث ل يتعار�س مع تنفيذ املواد الدرا�صية، وكذلك تقدير الدور الإيجابي والتفاعل 

البناء من قبل جمال�س الآباء والأمهات فيما تقدمه من دعم مادي ومعنوي خلدمة 

العملية التعليمية التعلمية مبا يف ذلك حتقيق اأهداف وم�صامني امل�صابقة، مع التاأكيد 

على ا�صتمراريتها لتوؤكد بذلك على تنامي العالقة بني املوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع 

اخلا�س وكافة �صرائح املجتمع، مع النظر يف اإيجاد اآلية منا�صبة للتقييم املحلي على 

م�صتوى كل منطقة تعليمية، ومن حيث الهتمام باملبنى املدر�صي اأكدت الندوة على 

وم�صادر  والتغذية  والأثاث  املدر�صي  باملبنى  املتعلقة  ال�صحية  الإ�صرتاطات  مراعاة 

املياه، وفيما يتعلق بالأن�صطة كان من تو�صيات الندوة البحث عن اآلية لتقييم الأن�صطة 

مبا يتواءم وتقييم امل�صابقة.

ويف �صوء ما ذكر وبعد مرور تلك ال�صنني ووقوًفا على واقع احلال اليوم فاإننا 

جند اأن امل�صابقة قد نفذت تلك التو�صيات وعملت على تفعيل وتطبيق كافة بنودها 

حمققًة بذلك كل الآمال والطموحات وب�صكل مر�صي واحلمد هلل، اإل اأن ذلك لي�س اإل 

دافًعا لبذل املزيد من العطاء لي�صب يف بوتقة الرتقاء بها وحتديثها وفق ما ي�صتجد 

وجماراة واقع احلال، مع الأخذ يف احل�صبان النظر اإىل امل�صتقبل بعني مفتوحة وفكر 

املدر�صة  اأن  اإعتبار  على  امل�صتقبلية  التطلعات  مع  يتوافق  �صليم  وتخطيط  م�صتنري 

موؤ�ص�صة اجتماعية تخدم الطلبة وت�صعى نحو رعايتهم والرتقاء بهم ملواجهة حتديات 

احلا�صر وتطلعات امل�صتقبل، لذا فاإن العمل الذي تقوم به املدر�صة ل يقدر بثمن ملا 

لهذا العمل التنموي من تاأثري على التطوير والتنمية ال�صاملة بال�صلطنة واأن اجلائزة 

التي اأمر بها ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظة اهلل 

ورعاه ــ لأف�صل منطقة تعليمية هو مبثابة اإعالن يوؤكد اأهمية العمل يف جمال حماور 

امل�صابقة ) النظافة ــ ال�صحة ــ البيئة( بدًءا من هرم الوزارة وانتهاًء بقاعدتها.
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ين�صاب  دفاًقا،  ا  في�صً دائًما  تتجلى  النبيلة  العطاءات  اإن 

احرتام  اأهمية  واأدرك  اأح�س  ل�صعب  تتبلور  روؤية  احلياة  م�صرى  يف 

البيئة و�صونها، متفرًدا باملحافظة عليها، وجم�صًدا كل ما اكت�صبه 

وعًيا عميًقا، ومبادئ را�صخة، وقيًما رفيعة يف نفو�س اأبناء املدار�س 

على  املحافظة  م�صابقة  خــالل  من  معا�ًصا  حياتيًّا  م�صلًكا  ليتمثل 

النظافة وال�صحة يف البيئة املدر�صية. ولعل ما ي�صتجلب ال�صعادة يف 

هذه اللحظة هو ما ي�صتوجب التحية والتربيكات اإىل املديرية العامة 

العاملني بها على  للرتبية والتعليم مبنطقة الظاهرة، مهنًئا جميع 

وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  م�صابقة  يف  الأول  املركز  تبوئهم 

وا�صتحقاقهم  2008/2007م.  الدرا�صي  للعام  املدر�صية  البيئة  يف 

ال�صلطان قابو�س  الغالية حل�صرة �صاحب اجلاللة  الكاأ�س  بجدارة 

بن �صعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ــ. كما اأتوجه بال�صكر اجلزيل، 

والثناء العطر اإىل كافة اأقطاب العمل الرتبوي القائمني على تنفيذ 

تلك امل�صابقة مبختلف فئاتهم ومواقعهم ملا جادوا به من فكر وعطاء 

من  املدر�صية  ال�صاحة  على  هم  من  بالذكر  واأخ�س  حمــدود،  غري 

بتلك  �صغفوا  “ممن  وطالب  ومعلمات  ومعلمني  وم�صرفني  اإداريني 

اأزجي  كما  بناء”.  متكامل  تربوي  اإطار  �صمن  ومناقبها  امل�صابقة 

ال�صكر والتقدير اإىل اأ�صحاب ال�صعادة الولة )روؤ�صاء جمال�س الآباء 

قاطبة   والأمهات  الآباء  جمال�س  واأع�صاء  روؤ�صاء  واإىل  بالوليات( 

على  ال�صلطنة  اأرجــاء  جميع  يف  والأعيان  امل�صايخ  واإىل  باملدار�س، 

م�صاندتهم ودعمهم، وم�صاهماتهم املقدرة يف اإجناح فعاليات هذه 

امل�صابقة.

احلقل  يف  امل�صابقة  هــذه  تنفيذ  اأن  مـــدرك   اجلميع  لعل 

مولنا  لدن  من  �صامية  ورعاية  توجيهات  مبوجب  مت  قد  الرتبوي 

ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ــ حفظه 

اهلل ورعاه ــ، لتكون جزًءا من املنظومة والعمل الرتبوي، متكاملة يف 

تناغم وتنا�صق تامني عرب الأ�صاليب والأن�صطة والفعاليات  املدر�صية، 

�صعادة / حممد بن حمدان التوبي 

م�صت�صار الوزارة 

رئي�س اللجنة الدائمة للم�صابقة
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واأنها تت�صم بعمق تربوي ذي دور حيوي يف جمالت الرتبية والتعليم بالبالد.

اإن امل�صابقة املنبثقة عن الفكر الرائد لقائد البالد، قد �صكلت الآن ملحمة تربوية 

وتثقيفية  توعوية  برامج  به من  تزخر  ما  الكمال، عرب  نحو مراقي  وثابة  تتقدم يف خطى 

رائدة عملت على رقي الطالب فكًرا واأدًبا واأ�صلوًبا.

اإن غاياتنا اآمال ترجتى.. واأهدافنا اأعالم �صامقة تعملق طموح املجدين.. من فلذات 

�صي�صيئون  الذين  وهم  الغايل،  الوطن  هذا  ثروة  لأنهم  عليهم   معقودة  فالآمال  الأكباد. 

امل�صرق  امل�صتقبل  اآفاق  النه�صوي، يف �صور و�صاءة حتمل  باألوان الطيف  �صموًعا ممزوجة 

الأخاذ. وما احتفالنا هذا اإل اأمنوذج وتكرمي لكل العطاءات والإ�صهامات الفاعلة الطموحة. 

اإننا ن�صعر بالفخر والعتزاز بامل�صتوى املرموق للبيئة املدر�صية مبختلف املناطق التعليمية، 

والتي اأ�صحت حمل اإ�صادة، ومنارة جذب واإعجاب، يف املحافظة على املبنى املدر�صي بكل 

مقدراته.

ومبا اأن التحول املرغوب يف �صلوكيات املتعلمني مرهون مبدخالت وم�صتويات عدة، 

فقد كان لرثاء وخ�صوبة  املناهج الدرا�صية، وتفاعل الأن�صطة، وجهد القائمني على العملية 

التعليمية التعلمية باأ�صرها، دور كبري يف غر�س وتنمية  هذا الجتاه.

لقد برهنت كل الدللت واحلقائق واملوؤ�صرات على اأن امل�صابقة قد ا�صتطاعت عرب 

مراحلها اأن ترفد املجتمع بثمرات يانعة، غر�صت فيها �صنوف من الأدب والعلم والأخالق، 

الإجنازات  لأهمية  اأبنائنا  اإدراك  م�صتوى  يف  متثل  ح�صاريًّا  �صلوًكا  بدورها  عك�صت  كما 

ثابًتا يف احلفاظ على  التي حتققت على هذا الرتاب الطاهر، والذي جتلى م�صلًكا قومًيا 

ممتلكاته.

م�صك اخلتام نبع من املعاين والأخالق الفا�صلة، وفي�س من املبادئ القومية الرا�صخة 

ي�صتمدها اأبناوؤنا الطالب من وحي ديننا الإ�صالمي احلنيف، يف نهج تربوي ح�صاري �صليم؛ 

ليتوا�صل عطاء يف خدمة هذا الوطن  ومواطنيه.

k k k

رفدت املجتمع بثمرات يانعة
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