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السقجمة:

أنا ....وأنت،....
عديدي القارئ.......

تػجّب عميشا أف نكػف (متعمسين) شيمة أياـ عسخنا،

في دأب متػاصل،

نش ّقب في خفايا ما نعثخ عميو مغ مرادر...
نُػغل التعسق في دواخميا الستذابكة،
الذائكة أحياناً...
والسػرقة السدىخة في ٍ
أوقات أُخخ.

نُفاجأ بالججيج الستػاثب ،الحؼ يتػؽ ويتصمع،

إلى التحخر....

مغ أروقة ...و دىاليد الكبت ...و الدجػف السغمقة،

متجافعاً نحػ آفاؽ مذخقة،
وإلى فزاءات مزيئة...
عديدي القارئ......

إنشا قج نترادـ ونتبلقى،

مع العشت و مع القدػة السزشية،،

ونحغ نقمب بعزاً مغ صفحات مصػية،
أببلىا القجـ....
وأخشى عمييا الجىخ...

فخمجت تتسحػر،

وتتمػػ وجعاً...
بيغ شيات عالع محدوف،

لع تأتيا الدانحة أبجاً كي تعمػ إلى الدصح وتصفػ،
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فتشفس عشيا عػالق تمظ الدػالف،

مغ الداؼيات،

ٍ
رشفات مغ ؼيس الجعة وراحة البال،
لتسشح الكل
فيسا يسثبلف عرارة مكػنات...

لع تتكذف بعج.

لقج اجتاحتشا ..عديدي القارئ!.....

ندسات (التعمم) اليادئة اليانئة،

فتعالت أصػاتشا ..و تشامت قجراتشا....
وقج اقتحع بشا (السعمم)،

ذلظ الكائغ الحؿيقي،......

تمظ السدافات الستخامية ...مغ عسخه القمق،

في ثػب مغ الخشاقة والسخح والحدف أحياناً....
بداحات (التعميم) الخحبة.
عديدي القارئ......

عميشا أف نحسج هللا عمى نعسائو تمظ،

وعميشا أف نخعى ما ىػ لشا في التعميم....
وما يخز اآلخخيغ مغ حػلشا ؼيو.

فسا تتزسشو ىحه السحكخة....

عبارة عغ تػصيات ..آمل أف تتفحريا...

عديدؼ القارغ...

وتفتتيا ...بػية الػصػؿ لمغايات السخجػة مشيا.
ؼباسع هللا نبجأ،،،،،،
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التعمبم السفقهد:

يحق لي ويحق لظ  ......عديدي القارئ ،ولكل فخد مغ أفخاد البذخية جسعاء،

أف نتحجث فخادػ أو جساعات عغ التعميم وماىيتو ،وما لو وما عميو مغ تبعات،
أضحت مخكد ىسشا ،ومحط أنطارنا .كسا يحق لشا أف نتشاوؿ كل ما يتزسشو مغ

معارف ،وميارات ،ونسه ،وتطهر ،وما إلى ذلظ مغ مدائل نػقغ أنيا تخرشا ،سػػ
أف كاف في ماضيشا أو في حاضخنا أو في مدتقبمشا .نبحث مغ خبلليا ونجػس في

بػاششيا عغ مػاشغ الدعادة والخفاـية ،لكل فخد مشا ....أو لكل جساعاتشا السشتذخة في

كل األمكشة والبقاع ،وعبخ أؼ زماف كاف ....في عالع يزج بسا تزيق بو مشاحيو،
ٍ
مشا نجسيا مغ غيخ تخصيط أو
بدخسشا الحؼ ال يتػقف  ....وال يشزب ،وإف اخزات ّ
وصف ،مسا يجعمشا نتػه عمى غيخ ىجػ .....فشعػد نشكأُىا مغ ججيج ،لشقحسيا في

متاىات:

التعجيل ،والتغييخ ،والتججيج ،والتحديغ ،والشسػ ،والتصػر....

كميا كمسات تحسل ٍ
معاف عمسية سامية ،كثي اًخ ما الحقتشا فييا المعشة ....ونحغ

نتشاوليا ونجتخىا الػاحجة تمػ األخخػ ،كل مشا يفدخىا بسا يحمػ لو ،ويرػغ ليا
السعاييخ كسا يخػ ،غيخ أف اليجؼ السشذػد مشيا واحج أبجًا ،وغالبًا ما تحسل الصخيق
السؤدية إليو:
"تحقيق تصمعات الفخد مشا ،وتصمعات مجتسع البذخية جسعاء،
أو حتى في أضيق نصاؽ لحلظ ،وىػ ما يختز بالسجتسع

الرغيخ مغ حػؿ الفخد".

إّنو ومغ خبلؿ ما عخضشا في األسصخ الدالفة ،يرح لشا أف نصمق عمى الفخد
البذخؼ الحؼ يقػـ بيحا الشذاط مدسى (الستعمم) ،عمسًا بأف كل أبشاء البذخ ما ىع إال

(متعمسين) ....أوليذ أنا قج أُمخنا ومغ مشصمق مزاميغ ديششا الحشيف أن:
نصمب العمع مغ السيج إلى المحج؟
عميو فشحغ (متعمسهن) شيمة فتخة حياتشا الجنيػية بكامميا
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و مأمػروف أيزًا بسا جاء في الحجيث الذخيف:
(إعسل لجنياؾ كأنظ تعير أبجًا،

خخؾ كأنظ تسػت غجًا).
واعسل أل ا
مغ ىشا جاءت وتجفقت السقػالت الستػاتخة ،ؼيسا يختز بالتعميع ،مغ العمساء

التخبػييغ ،عخبًا كانػا أـ عجسًا ،فصفحت تعبيخات مثل:

التعميع السدتسخ ،والتعميع مجػ الحياة ،وتعميع السدتقبل ،وتعميع الكبار ،وغيخ

ذلظ الكثيخ مسا ىػ مدتحجث ،إال أنو لع يتدحدح بعيجًا عسا ورثشاه ،نحغ السدمسيغ،
مغ الدمف الرالح.

إذا ما أجمشا فكخنا عمى الساضي الحؼ وّلى مغ حيػاتشا وعبخ كل األجياؿ

الدالفة ،مغ خبلؿ ما مارستو وابتجعتو في كل السجاالت الحياتية ،وعبخ كل
الستصمبات ،والتصمعات ،والخغبات ،الشاتجة عغ مداولة نذاشات حياتيا ،في مختمف

أنساشيا وصفاتيا ،تحت كل الطخوؼ ،القاسية مشيا والييشة ....وعبخ تقمب ضخوفيا

البيئية الستسجدة ما بيغ الذجة والديػلة ....وعبخ كل الشداعات ،واالنتساءات ،والسيػؿ

الفخدية والجساعية ،كالقبمية والقهمية والجيهية وغيخىا ،مسا يطيخ التكتبلت

والتحدب:.....

" إنو و مغ بيغ كل ىحا وذاؾ ،ندتخمز كل ما حجث مغ نسػ وتصػر في

السشاحي الستعجدة ،لجػ ذلظ الذتات البذخؼ ....الحؼ نمحع قػة تذتتو تمظ ....كمسا

امتجت الحقب وتشامت أعجاد األمة".

لقج ناؿ التعميع نريبو مغ ذلظ الشسه ومغ ذلظ التطهر الكثيخ ....إال أنشا

وفي ىحه الدانحة ،يدخنا أف نتعخض لمسعشى الحؼ يعشيو الشسه وذلظ الحؼ يعشيو
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التطهر  .قج يخاؿ لمبعس أنيسا متخادفاف ،أؼ أنيسا يحسبلف نفذ السعشى ....غيخ
أف الفارؽ ؼيسا بيشيسا كبيخ ججاً ،إال أنو ال يسكغ ألحجىسا أف يتحقق دوف اآلخخ.
يعشي الشسػ:

بل:
الديادة في الحجع ،أو الديادة في العجد ،أو الديادة في الكسية ،فسث ً

إناء اسصػانيًا سميسًا ،وأخح يخمي بجاخمو بعزًا مغ ثسخات
إذا أحزخ الذخز ً
البمح ،الػاحجة تمػ األخخػ ،لسجة ال تتجاوز الخسذ دقائق ....مغ غيخ تػقف ،فإف
الفخد الستتبع لمعسمية يبلحع:
زيادة عجد الثسار.

زيادة حجع كػمة الثسار.

فإف الستتبع
كسا أنو إذا ما صب الذخز سائبلً كالساء مثبلً ،في ذاؾ اإلناءّ ،
لمعسمية أيزًا سيبلحع ازدياد كسية الدائل في فتخة وجيدة.
ماذا يعشي ذلظ؟

يعشي أ ّف نسػا قج حجث في كمتا الحالتيغ.

مقارنة بحالة الشسػ ىحؼ:

يشسي في ذاتو قج ًار كبي ًاخ مغ السرادر السعخؼية والسيارية
يسكغ لمفخد أيزًا أف ّ
وغيخىا ،والتي ببل شظ ....ستشعكذ عمى أسمػب حياتو.
أما في حالة التصػر:

فبل يعشي ذلظ:

كع يسمظ الفخد مغ السرادر ،بل كع يسكشو أف يفعل بسا يسمكو ،وىحا ببل شظ

سيشعكذ عمى أسمػب حياتو.

أال تخػ عديدؼ القارغ أف الفارؽ كبيخ بيشيسا؟
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قج يعشي التصػر أيزاً:
رغبة الفخد وقجرتو عمى تمبية حاجاتو الخاصة ،ورغباتو،
وحاجات ورغبات اآلخخيغ السذخوعة.

في شخح وتعخيف الخغبة السذخوعة أورد العالع التخبػؼ راسل ل .آكهف:
(ىي عشجما ال يؤدؼ الذعػر بالخضا إلى الحج

مغ رغبة وقجرة اآلخخيغ عمى التصػر).
قج يعشي التصػر أيزًا:
(التعمع) أو (زيادة كفاءة الفخد).
مغ ىحا السشصمق يسكغ لشا أف نقػؿ:

" أنو ال يسكغ لفخد ما أف يتعمع إنابة عغ فخد آخخ ،وعمى نفذ السشػاؿ

فالتصػر يخز الفخد بعيشو ....ومغ ىشا نبعت فكخة التصػر الحاتي لمفخد ،والحؼ

البجيل لو في عسمية التعمع أو التصػر".

(التعمع) ىػ ناتج عسمية التعميع ....وبحلظ تعتبخ غاية التعميع ىي (التعمع)،
وبشاء عميو ....يربح لدامًا عميشا ؾ(...تخبػييغ) ،أف نشحى بالعسمية التعميسية،
ً
السشحى الججيج الستصػر ،لبمػغ تمظ الغاية.
يخصئ الكثيخ مشا حيشسا يتصخقػف لتػصيف التعميع بأنو:

(فعل ....أو عسمية نقل السعخفة أو السيارة....أو التجريذ....أو الجراسة)،

حيث يتع معطع ذلظ عغ شخيق التمقي واالستخجاع ،ومتابعة الحفع بالتكخار

واالجتخار الستػاصل لمسعمػمة ،فحلظ ىػ الحؼ يؤدؼ إلى بقاء السادة في ذاكخة
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الستعمع ،لفتخات قريخة ومحجودة ،لع تتح لو مغ خبلليا الفخصة ،كي يقػـ بتصبيقيا

عمى أرض الػاقع بالقجر األوفخ ،فدخعاف ما يصػييا الشدياف ومغ ثع الدواؿ.

إف التعميع في صػرتو السحكػرة تمظ ،يتستع بأىجاؼ جسة تتخاوح ما بيغ ما ىػ
ّ
ٍ
خاؼ عغ الكثيخيغ .ومغ بيشيا تمظ التي ال يتصخؽ ليا السيتسػف
معمػـ وما ىػ

بالتعميع ومشيا أمخ الحفاظ عمى نسط التعميم الستهارث من غيخ تطهر يحكخ .لكغ

بعس السعمسيغ ،وبخغبة مشيع ،يقػمػف ببعس التحديشات التي قج تدتيػؼ الستعمسيغ

والسدئػليغ ،عمساً بأن التحدين ليذ تطهرا ،ألنو يكػف في أغمب األحياف رأسياً
وليذ أساسيًا ،كسا ىػ معخوؼ في عسميات التصػر ،لكشو يتشاوؿ بعزًا مغ الجػانب
التي قج تداعج في لع الذسل ،والتحخيظ في الػجية الرحيحة ،مثل:
ٍ
وبعس مسا تذسمو
تغييخ نػعية الدبػرات ....وكيؽية استخجاماتيا....

التػجييات واإلرشادات ،التي تخد في شابػر الرباح ....وفي تفعيل دور أولياء

األمػر ....وغيخ ذلظ ،مسا ىػ سيل ،يقع في اإلشار العاـ لمتعميع ....ويباعج ما

بيغ ذلظ السيتع بأمخ التعميع و تبعات السدؤولية.

إف مثل ىحه السدالب ىي التي جعمت التعميع يشأػ عغ التصػر والسػاكبة مسا
ّ
جعل مخدود العسميات التعميسية واـيًا وضعيفّا في مزسػنو وفي أىجافو.
إف ىجؼ العسمية التعميسية الحؼ يجور ويجػس في خمج كل فخد مشا ،ىػ:
ّ
أف يذعخ الستعمسػف بسعشى وجػدىع ،وبحلظ يسكشيع أف يجركػا مغ خبلؿ ىحا

اليجؼ الدامي ،تمظ الؿيسة التي يسكشيع إتاحتيا لآلخخيغ ....وكيف يسكشيع أف

يجركػا أنيع أصبحػا أكثخ نفعًا ليع ....وىحا يعشي تسكيغ الستعمسيغ مغ األخح
بالتصػر الحؼ نشذجه ....ألجل تعميع أفزل.

كغيخه مغ الشذاشات الحياتية ....فقج خصى السيتسػف بالتعميع خصػة إلى

األماـ ،فرار معشى التعميع مغ مشطػرىع التخبػؼ:
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(ىػ عبارة عغ عسمية تغحية أو تشذئة ....قرج مشيا:
اإلضيار واالستشباط واالستخخاج).

يعشي ذلظ أف التعميع عسمية مدتسخة ،كسا أسمفشا ذكخه ،تخمي إلى استخخاج

اإلمكانيات الكامشة في داخل األفخاد (الستعمسين) ،والتي تتأتى عغ جاىدية الفخد
البذخؼ ....وإعجاده الخباني ،مشح لحطة تكػيشو داخل رحع أمو ،لسداولة كافة نذاشاتو

الحياتية.

أف الفخد الستعمع ىػ محػر العسمية التعميسية....وىػ
ندتخخج مسا تع سخدهّ ،
الحؼ يدعي بقجراتو الحاتية لبمػغ أىجافو في الحياة ،مدتخجماً في ذلظ كل خبخاتو

وإمكاناتو العقمية ،والبجنية ،والهتججانية ،والرحية ،والشفدية ،وغيخىا....ومغ أىع
تمظ األىجاؼ الحق الحؼ ال يشازعو عميو أحج وىػ:
(الدعي إلى تحقيق سعادتو الفخدية....
وسعادة اآلخخيغ مغ حػلو).

بشاء عمى ما أسمفشا ذكخه يسكغ لشا أف نقػؿ:

إن التعميم ىه عسمية مقرهدة ...تخمي إلى تعجيل سمهك الفخد ندبياً
(ّ
وإيجابي ًا) .سشتصخؽ في الرفحات التالية إلى أنػاع التعميع ،ومدسياتو السختمفة ،و
تحجيج أىجافو ،التي تخمي جسيعيا في تصػيخ وتعجيل سمػؾ الستعمسيغ.

سشػرد لسحات مغ التعخيفات السختمفة لمتعميع ،وعسمياتو ونطخياتو السشبثقة أساسًا مغ

نطخيات التعمع ،والتي القت اعتخاضًا مغ بعس العمساء التخبػييغ.
يعتبخ التعميع مغ األساسيات التي الزمت حياة اإلنداف مشح فجخ حياتو .فيػ يخقى
بحياة الفخد والسجتسع ،ويداعج في تحقيق آماؿ األفخاد والسجتسعات وتحقيق تصمعاتيع

بسا يبث مغ خبللو مغ أفكار وؾيع ومثل في مشاحي الحياة السختمفة ،الثقاؼية مشيا
واالجتساعية واالقترادية وغيخىا ،فيػ يؤدؼ إلى تفاعل األفخاد والسجتسعات في تػجو

مػحج ،لبمػغ أىجاؼ ليذ في اإلمكاف بمػغيا مغ غيخ تفعيل عسمية التعميع.
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وفي العرخ الحالي نبلحع أف التخصيط الدميع في التعميع يؤدؼ إلى نتائج

إيجابية ،في خمق الفخد الستصمع لتغييخ واقعو السعاش إيجابياً ،والحؼ بجوره يقػد إلى

االرتقاء بالسجتسعات اإلندانية.

مفـيـهم التعـميـــم:

كسا أسمفشا ،يعج التعميع مغ األساسيات التي الزمت اإلنداف مشح أف بجأ كيف

يتعامل مع مكػنات السحيط الحؼ يعير ؼيو ،وبسا أف اإلنداف كائغ اجتساعي
بصبعو ،فقج وجب عميو التفاعل والتجاخل مع كل ما يحيط بو في مجتسعو ،مغ
كائشات حية أو غيخ حية ،مغ حيػانات ونباتات ،ومغ جسادات ومختفعات

ومشخفزات وكيػؼ وأغػار ،ومغ أمصار ورياح وبخد وح اخرة ،ومع كل ما يشزػؼ

تحت مدسى الكائشات الحية والكائشات غيخ الحية ،مسا تذتسل عميو البيئة والسجتسع

الحؼ يحػؼ أماكغ تػاجج اإلنداف.

وقج ربصت عسمية التعميع باإلنداف ألنو ىػ الكائغ الػحيج السؤىل جدجياً

وعقميًا لسثل ىحه العسمية ،والؿياـ بيا بكل ما تتصمبو مغ مياـ .أما بؿية الكائشات
الحية ،ونقرج بيا(الحيػانات) ،تشزػؼ تحت ما يعخؼ بعسمية التعمع والتجريب
والسحاكاة والتقميج.

إف لمتعميع مفاـيع تحجد ماىيتو ،ومعاييخ تقاس بيا نذاشاتو ومقػماتو ومعارفو

السختمفة ،ومثل ىحه السفاـيع والسعاييخ ال يسكغ ليا أف تتحقق إال عغ

شخيق اإلنداف ،الحؼ جعمو هللا خميفة في األرض ،يعسخىا بحدب متصمبات وغايات

تشزػؼ تحت إمكاناتو الجدسانية والعقمية ،وما تحتػيو مغ مسيدات تسيده عغ بؿية
الكائشات الحية ،وتسشحو القجرة عمى تحقيق آماؿ وشسػحات أسسى ،تفجخ لجيو

الصاقات السثمى ،لئلبجاع واالبتكار والتججيج واإلنذاء والتعجيل ،في كل السػاشغ التي

تيسو وتداعجه في تدخيخ ما يحيط بو ،وما يعير ؼيو مغ واقع حتى يرل إلى

مخافئ الحياة الديمة السيدخة اآلمشة.

والتعميع مشح القجـ يعتبخ عسمية مشطسة مقرػدة ،مغ خبلليا تقجـ ألفخاد

السجتسع السعارؼ التي تداعجىع عمى تعجيل سمػكيع ،بصخيقة إيجابية ،تداعجىع في
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تصػيخ وتخؾية أنفديع ،وتبجؿ أحػاليع لؤلحدغ ،وذلظ باإلبقاء عمى مكػنات السعخفة

اإليجابية ،وتخسيخ قػاعجىا ،ونبح الدمبيات ،التي تقاس بسدتػػ ما تخمفو مغ أضخار
في مديخة حياة األفخاد.

لقج تصخؽ كثيخ مغ الباحثيغ والعمساء التخبػييغ إلى تعخيف التعميع وتػضيح

مفيػمو ،إال أنيع جسيعاً يتفقػف عمى أف التعميع عسمية مقرػدة ومشطسة وليا أىجاؼ،
فعمى سبيل السثاؿ نػرد األتي:

(يسكغ القػؿ أيزّا( :إ ّف التعميع ىػ عسمية مشطسة ومقرػدة وىادفة تخمي إلى
إحجاث التعمع لجػ مغ تتع معو تمظ العسمية ،كسا يحجث فعبلً في التعميع الشطامي
وغيخ الشطامي ،وفي تػجيو اآلباء ألبشائيع ،أو السخشجيغ أو رجاؿ الجيغ أو رجاؿ

الدياسة واإلعبلـ).

مغ التعخيف الدابق ،يسكن استشتاج :أف لكل عسمية تعميع ناتج ،وىػ (التعمم)

وعميو فإف مغ األىجاؼ األساسية لعسمية التعميع ،الػصػؿ إلى عسمية تعمع لجػ

األفخاد ،وفعالية ىحا التعمع لجػ أفخاد السجتسع ،تقاس بيا ماـية السجتسع ،ومػقعو مغ

التقجـ والتحزخ والتسيد في إشار حياة اإلنداف .كسا ندتشتج أيز ًا :أف عسمية التعميع
ليدت قاصخة عمى التعميع في القاعات والسجارس والسعاىج والجامعات ،إنسا قج يكػف

تعميسًا غيخ نطامي ،ال تقخع لو األجخاس ،وال تحذج لو الصػابيخ ،وال تعيغ لو اإلدارات
والسجرسيغ ،وىػ التعميع الحؼ يتحرل عميو الفخد مغ أفخاد مجتسعو حدب مػاقعيع
في السجتسع ،مغ خبلؿ مجػ تفاعمو ؼيو ،ومثل ىحا التعميع غيخ السقرػد ،إف صح
لشا ذلظ ،ووصفشا التعميع الشطامي بالسقرػد ،فسغ السفتخض أف تخاعى ؼيو القػاعج
البلزمة لعسمية التعميع ،حتى تسكغ الفخد مغ التعميع الشافع .ومغ ىحه القػاعج ،أف

يكػف السعمع قجوة في مجتسعو يتسيد بكل ما ىػ إيجابي ،إذ أف مثل ىحا التعميع ال
يخصط لو مدبقاً ،إنسا يأتي نتيجة المحطة ،وجمو يعتسج عمى البشيات السعخؼية،
والخبخات الدابقة لجػ السقتجػ بيع ،فيػ تعميع يسكغ أف ترفو بأنو تعميع عفػؼ.

أما التعميع السقرػد فيػ ذلظ التعميع السخصط لو ،ذو األىجاؼ السحجدة ،فيػ

ليذ قر ًاخ عمى أماكغ مخررة لمتعميع وحدب ،وإنسا يسكغ أف يتع عغ شخيق
أشخاؼ أخخػ تسثل السعمع ،وفي مػاقع عامة غيخ محرػرة ،مثل الحؼ يقجمو اآلباء
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في السشازؿ ،واألئسة في السداجج ،وما يقجمو اإلعبلميػف مغ خبلؿ الػسائط

اإلعبلمية السختمفة ،ويمؿيو الدياسيػف في السشابخ الدياسية ،وما يقػـ بو السعمسػف
في مػاقع غيخ السجرسة أو قاعات الجرس.

التــعميــم معــخفـة ومـيــارة:

التعميع يذسل جػانب مختمفة ،فيػ قج يكػف في شكل معارؼ بأنػاعيا السختمفة

في السجاالت الستعجدة ،القجيع مشيا والحجيث ،أو التشبؤات السدتقبمية ،وقج يكػف

التعميع في مجاؿ تعميع السيارات مثل الخسع والرشاعات وكل ما ىػ ميارؼ ،فكل

ذلظ يخزع لمتعميع بسفيػمو الذسػلي ،الحؼ يخضي تصمعات الفخد والسجتسع في آف

واحج ،فالسجتسع حخيز عمى اإلبقاء عمى ثقافتو السسيدة لو ،وعمى سمػؾ أفخاده

بسػجب تمظ الثقافات ،ويعج كل ما يخخج عغ ىحا الشيج ليذ تعميساً بالسعشى ،إنسا
مفيػـ التعميع لجيو ىػ الحؼ يخقى إلى تحقيق الدمػؾ اإليجابي دومًا.
إف بمػغ أىجاؼ التعميع السخصط ليا تعتسج اعتساداً كبي اًخ عمى مجػ كفاءة
وفعالية مغ يقػمػف بسيسة التعميع ،وكمسا ارتفعت قجراتيع واتدعت مجاركيع وثقافاتيع،

كانػا أكثخ إلسامًا بصخؽ تػصيل السعارؼ أو السيارات لؤلفخاد الستعمسيغ ،وكمسا تستعػا
بقجر مغ السثابخة والربخ ،واترفػا بالرفات التي تسيد السعمع الكفء عغ غيخه،

بل وأكثخ قخبًا ،وسشتشاوؿ بعس صفات ومسيدات السعمع الكفء
كاف بمػغ األىجاؼ سي ً
الحقًا.

نظــم التعـميــم ومــجارســـو:

في عرخنا الحؼ نعيذو اآلف ،والحؼ يعتبخ عرخ الدخع السعخفي ،وتجفق

يشابيع الثقافة والسعمػمات ،العرخ الحؼ أصبح أكثخ تعقيجًا بقجر ما تػسعت البذخية
في استحجاث الػسائط السقخبة لمسجتسعات ،والتي ساعجت كثي ًاخ في نذخ وتعسيع

السعارؼ ،حتى أصبح يذار إلى أف العالع أصبح أسخة واحجة بل أسخة صغيخة ،إال أف

بل دءوبا .وفي مجاؿ التعميع غاص
الػصػؿ إلى بػاشغ السعخفة يتصمب جيجًا وعس ً
العمساء والباحثػف التخبػيػف ،كثي ًاخ في أغػاره وأتػا بكل ما قج يداعج في نذخه
وتجػيجه ،واىتسػا كثي اًخ بتجريب السختريغ التخبػييغ ،مغ إدارات ومعمسيغ ،وعامميغ
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في حقل التعميع مغ أجل تغصية كل أوجو القرػر التي شالت التعميع ،السيسا أف

أنػاعًا كثيخة مغ نطع التعميع قج شفت عمى الدصح مثل :التعميع عغ بعج ،والتعميع
السدتسخ ،وتعميع الكبار ،والتعميع السفتػح ،والتعميع العخضي ،والتعميع غيخ الخسسي،
وغيخ ذلظ مغ السدسيات ،التي احتفع كل نػع مشيا بأىجافو ونطسو

وسياساتو ،وأصبحت مػاكبة ىحا الخزع اليائل مغ أنػاع التعميع ،الستسثل في معارفو

وأنساشو السختمفة تتصمب جيػدًا متػاصمة مغ السختريغ وقج أدػ ذلظ إلى تقديع
مجارس التعميع إلى نهعين رئيدين:

 -1السجرسة التقميجية:

وىي السجرسة التي نعاير أسمػبيا حاليًا ،وىي الستسثمة في التعميع الػجاىي
أو ما يعخؼ بالتعميع اإليجاعي ،وىػ الحؼ يتشاوؿ ويتبشى عسميات التمقيغ

واالستخجاع والحفع غيخ السبخر ،الحؼ كثي ًاخ ما يقػد لشدياف السعمػمة بعج الفخاغ مغ
االمتحاف الحؼ يعتبخ األداة الػحيجة لتقػيع الستعمع.

سمبيات التعميع مغ خبلؿ ىحه السجرسة كثيخة ،شسمت كل الجػانب الستسثمة ؼيو مغ

إدارييغ ،ومعمسيغ ،ومشاىج ،وكتب مجرسية ،ونذاشات ،ومجخبلت ،ومخخجات،
وبشيات أساسية ،ومحجودية الستعمسيغ وأعجادىع.

مغ خبلؿ ىحه السجرسة ضيخت كثيخ مغ اإليجابيات ،مثل نذخ التعميع

والسعخفة ،تخؾية السجتسعات ،تػضيف األفخاد السؤىميغ ،إرساء قػاعج االقتراد ،بث

روح التحخر والػششية ،تسييج سبل الحياة الديمة والخفاـية ألفخاد السجتسع ،في حياتيع
السدتقبمية.

 -2السجرسة الحجيثة:
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في ىحه السجرسة يسيد الستعمع بقجر كبيخ مغ األىسية ،إذ أنيا تعتبخ الستعمع

محػ اًر لمعسمية التعميسية ،عمى عكذ السجرسة التقميجية التي تعتبخ السعمع ىػ محػر
العسمية التعميسية ،وىػ السرجر األساسي لمسعمػمات ومشبع السعخفة.

مغ السبلحع أف ىحه السجرسة تيتع بالسعمع ،فيي تجعل مشو مخشجًا ومديبلً
وميد اًخ ومػجياً لمستعمسيغ ،إذ أنيا تدسح لمستعمع باستخجاـ كل شاقاتو وقجراتو في
سبيل الحرػؿ عمى السعخفة ،كسا أنيا تعتبخ السشاىج خصػشًا عخيزة وعشاويغ ،بجؿ
مزاميغ ذات تفاصيل دؾيقة ،تقجـ في ممعقة لمستعمع .اتخحت ىحه السجرسة مغ

السشاىج أداة مخنة لبلستخجاـ في سبيل تعميع أفزل ،يعتسج اساسًا عمى الستعمع ،حيث
ويفعل نذاشو ويبخز قجراتو ،وتطيخ مع سيخ عسمية التعميع الفخوؽ الفخدية،
يقػـ ّ

حيث يجج كل معمع ضالتو السشذػدة مغ خبلؿ عسمية التعميع ومغ ثع الػصػؿ إلى

مبتغاة.

مغ اإليجابيات ليحه السجرسة ،أنيا تيجؼ السجتسع فخدًا قاد ًار عمى العصاء وعمى
االنغساس في قزاياه ،وحل مذكبلتو ،نتيجة ما تحرل عميو مغ معارؼ وميارات،
كسا أنيا انتذمت الستعمع مغ قػقعة الحفع والشدياف ،وأصبح السعمع يتعامل

عسميًا مع السعخفة بحشكة ودراية تامتيغ .وىي أيزًا تسشح الفخد الستعمع الثقة في
نفدو ،وفي حؿيقة ما تحرل عميو مغ السعمػمات والسيارات ،وبحلظ يكػف قج حقق

ما كاف يربػ إليو في تحقيق الحاجات والتصمعات بخوح تػاقة ومدئػلية تامة ،تجاه

نفدو ومجتسعو ،الحؼ أصبح أكثخ التراقًا بو كشاتج لصخيقة التعميع التي انتيجيا.

مكــهنات العـسميــة التـعميســية:

تتكػف العسمية التعميسية مغ عائج اإلجابة عمى ىحه األسئمة:
لساذا نعمع؟

وتسثل اإلجابة اليجؼ التعميسي.

كيف نعمع؟

وتسثل اإلجابة الصخيقة واألنذصة والػسائل.

ىل تع التعمع؟

وتسثل اإلجابة التقػيع.

ماذا نعمع؟

وتسثل اإلجابة السدتػػ التعميسي.
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عميو يسكغ القػؿ أف مكػنات العسمية التعميسية ىي :األىجاؼ ،والسحتػػ،

وشخائق التجريذ ،والتقػيع ،وىحه السكػنات تسثل مشطػمة متفاعمة مع بعزيا
البعس ،فبل تتع العسمية التعميسية بفعالية إال بتفعيميا مجتسعة ويتع في ذات الػقت

التجاخل الكامل مع بعزيا البعس كالجدج الػاحج ،ويسكغ تػضيح ذلظ في السخطط

في الرفحة التالية :

إف التكامل بيغ ىحه السكػنات يزفي عمى العسمية التعميسية صفة الشزػج والكساؿ،

وتربح بحلظ مشصمقًا لكل عسميات التصػيخ والتعجيل ،في سبيل تحقيق

شسػحات األفخاد والسجتسعات ،ومػاكبتيا لسا يجور في السحيط الخارجي مغ عمػـ

واكتذافات .إف تججيج ىحه السكػنات يعتبخ دعػة لبلنصبلؽ مغ قاعجة صمبة ،لبمػغ
أعمى الجرجات وأكثخىا فاعمية في سبيل الػصػؿ لتعميع أفزل.

نـظـخيـات التـعـميــم:

تعتبخ نطخيات التعمع السشصمق األساسي في الػصػؿ إلى افتخاضات ونطخيات

خاصة بالتعميع ،فسعطع التعخيفات الخاصة بعسمية التعمع تذيخ إلى أف عسمية التعمع

عبارة عغ تعجيل سمػؾ الفخد إيجابيًا وذاتيًا .وقج شبقت معطع ىحه الشطخيات ذلظ
الخأؼ عمى أنػاع مختمفة مغ الحيػانات .ىحا وقج انتقج كثيخ مغ العمساء التخبػييغ
تصبيق نطخيات التعمع عمى عسميات التعميع ليحا الدبب .لحا نجج أنو وفي حؿبة الحقة

بج أت تطيخ بعس التعخيفات الستعمقة بسرصمح التعميع والتي أصبحت ؼيسا بعج
أساساً لشطخيات التعميع وإليظ عديدؼ القارغ بعزاً من ىحه التعخيفات:
تعخيف رقع (:)1

(التعميع ىػ عبارة عغ عسمية تذكيل مقرػد لبيئة الفخد ،برػرة تسكشو مغ

تعمع الؿياـ بدمػؾ محجد ،أو االشتخاؾ في سمػؾ معيغ ،وذلظ تحت شخوط محجدة).
(ستيفغ كػرؼ )Stephen Corey
تعخيف رقع (:)2

(التعميع ىػ عبارة عغ مجسػعة أفعاؿ االتراؿ والق اخرات السرشػعة بذكل

مقرػد أو مشطع ،ليتع استغبلليا وتػضيفيا بكيؽية مقرػدة ،مغ شخؼ شخز أو

مجسػعة مغ األشخاص ،يجخمػف وسيصاً في إشار مػقف تخبػؼ تعميسي).
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(الجريج)

تعخيف رقع (:)3

(التعميع ىػ عبارة عغ عسمية التفاعل بيغ السجرس وتبلميحه في غخفة الرف

أو في قاعة السحاضخات أو في السختبخات)
(أبػ ىبلؿ)

وتبشى نطخيات التعميع برفة عامة عمى محهرين أثشين ىسا:

 /1مبادغ وأسذ ترشيف التغيخات السفخوض حجوثيا في البيئة الرؽية.
 /2التشبؤ بالشتائج وضبصيا.

ىشالظ عشرخاف ميساف بالبيئة الرؽية ،ىسا السعمع والستعمع ،ومغ خبلؿ

التفاعل ؼيسا بيشيسا تتع عسمية التعمع واضعيغ في الحدباف كل السؤثخات األخخػ مغ

بيئة الرف ،وبيئة السجرسة الجاخمية ،والبيئة السحيصة ،والسجتسع ،والكتاب السجرسي،

والسشيج ،والػسائل ،وكل مقػمات العسمية التعميسية ،والتي تؤثخ سمبًا أو إيجابًا عمى
سيخ عسمية التعميع .ويخزع ناتج عسمية التعميع لمتقػيع عغ شخيق التغحية الخاجعة

بذتى أنػاعيا وأساليبيا.

يقػدنا ذلظ لسفيػـ نطخية التعميع مغ وجيات نطخ التخبػييغ الحيغ عخضػا

بعس التعخيفات لشطخية التعميع نـحكـخ مشيا:
.1

(أنيا مجسػعة مغ العبارات التي تعتسج عمى بحث عمسي سجيج قابل

لئلعادة ،تدسح لمسخء بأف يتشبأ بكيؽية تأثيخ متغيخات معيشة في البيئة التعميسية
(الرف) خاصة بتعمع التمسيح).

(جػردوف 1968ـ )Gordon
.2

(أنيا نطخية فخعية في التخبية مثميا مثل نطخية اإلرشاد الشفدي ونطخية

اإلدارة ونطخية التقػيع)

(بػشامب )Beauchamp
.3

(أنيا مجسػعة مغ السبادغ الستكاممة ،التي تػجو تختيب الطخوؼ

السختبصة بإنجاز األىجاؼ التخبػية ،مع االفتخاض بأف تكػف ىحه السبادغ قابمة
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لمتصبيق في السػاقف التخبػية السختمفة).
(سشيمبيكخ )Senilbeaker

ويسكششا أف ندتخمز مغ ىحه التعخيفات ،أف نطخية التعميع تتزسغ عسميات

الػصف والتفديخ إلى جانب التشبؤ والزبط ،شأنيا في ذلظ شأف الشطخية العمسية في

كل السجاالت السعخؼية األخخػ.

السؤسدة التخبهية التعميسية الحجيثة
السجرسة السدتقبمية:

عشجما نتحجث عغ التعميع األفزل ،نعشي بحلظ تػفيخ كل اإلمكانات البلزمة،

التي تعتبخ البشي األساسية في بشاء صخح تخبػؼ تعميسي ،يعسل عمى الشيػض
بالسجتسع مغ قػقعة الختابة والتخمف ،إلى شخؽ أفاؽ ججيجة ،تتدع بالحجاثة والتججيج،
تداعج في تحديغ وتصػيخ العسمية التخبػية والتعميسية عمى ٍ
حج سػاء ،والدسػ بيا

وبكل متعمقاتيا مغ بيئة تعميسية ،ومعمع ،ومتعمع ،ومشياج ،لتربح في مػاكبة مدتسخة

مع مجخيات األحجاث ،والسدتججات ،والسػاقف التعميسية ،القػمية والعالسية ،ويػافق
ذلظ السعخفة التامة لػسائط التقشية الحجيثة الستاحة ،وشخؽ استخجاميا االستخجاـ

األمثل ،والتي أصبحت اليػـ في تشػع وتصػر دائسيغ ما بيغ الفيشة واألخخػ.

نعشي بالسؤسدة (السجرسة) ،وىي تمظ الجية التعميسية التي تُعشى ببشاء
الستعمسيغ ،تخبػيًا ،وأكاديسيًا ،واجتساعيًا ،وثقاؼيًا ،وبتشسية الدمػؾ اإليجابي فييع،
الحؼ يدتشج إلى الؿيع برفة عامة ،والسجتسعية مشيا برفة خاصة .تعسج السجرسة

عادة إلى بمػرة وتحديغ القزايا والغايات التخبػية والتعميسية  ،لتػاكب التصمعات
ً
السدتقبمية لؤلمع ،والعسل عمى مدايختيا ،بجانب االحتفاظ بالثػابت العقائجية

واالجتساعية ،التي تسثل ثقافة أفخاد السجتسع عمى الرعيج السحمي أو القػمي .تعسل
السؤسدة (السجرسة) أيزًا ،في ذات الػقت ،عمى العشاية بالجػانب الحياتية السثمى
لمفخد ،وأىسيا الجػانب العقمية ،والدمػكية ،والػججانية ،والسيارية ،مع إعجاده لسػاجية

بل ،في مديختو التخبػية والتعميسية
جسيع التحجيات الستبلحقة ،الستػقعة مدتؿب ً

السدتسخة.
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تيجؼ السؤسدة (السجرسة) إلى استخجاـ األساليب العمسية التي تشاسب الفخد في بمػغ

أىجافو ،وذلظ بإتباع الشطع التخبػية الستصػرة مغ حيغ آلخخ ،مع تػفيخ البيئة

التعميسية السثمى ،واستخجاـ الػسائط التعميسية ،ذات التقشيات الحجيثة ،التي تداعج

وتديل عسمية التعميع لجػ األفخاد ،عبلوة عمى االىتساـ باحتياجات الستعمسيغ ،فإف

السجرسة تػلي عشاية كبيخة وخاصة لتجريب السعمسيغ ،وتحديغ وتصػيخ أدائيع ،وذلظ
بسا تبحلو مغ متابعات إدارية ،وإشخاؼية ،ودورات تجريبية ،قريخة وشػيمة ،ومداعجتيع

في إيجاد الحمػؿ السشاسبة لسذكبلتيع اآلنية والسدتقبمية ،بجسيع أنػاعيا ،األكاديسية،

واالجتساعية ،والسالية ،وغيخىا ،مسا يػفخ بيئة صالحة ليع لمؿياـ بسياميع عمى
السدتػػ السخغػب.

لع تعج مياـ السجرسة قاصخة عمى التقيج بالمػائح ،ومخاؾبة العسل السجرسي،

وضبط الشطاـ ،وحفع السمفات ،وكتابة الخصابات وإرساليا واستؿباليا ،وتصبيق
العقػبات عمى السعمسيغ والستعمسيغ والعامميغ فييا ،إنسا تعجػ ذلظ إلى اإلشخاؼ،

والتػجيو ،والؿيادة الدميسة ،السشبثقة مغ إدارة تعميسية ذات دراية بالعسل التخبػؼ

ومؤسداتو السختمفة ،وقج أصبح ذلظ مغ الدسات األساسية لمسجرسة السدتقبمية ،عميو
فالخخوج مغ الحيد الزيق في تعخيف ماـية السجرسة ،صار لدامًا عمى التخبػييغ ،إذ

أف التغيخات التي أشخنا إلييا سابقاً ،غيخت في تكػيغ ذاتية السجتسعات ،فرار
السجتسع في تغيخ مدتسخ تبعًا لتمظ الستغيخات ،وعميو البج مغ إيجاد صيغ ذات شابع

مػاكب لسا يجور في الداحة ،وخاصة في السؤسدات التعميسية ،التي تعتبخ البػتقة

السشاسبة إلعجاد عجيشة السعخفة والشسػ ألفخاد السجتسع.

تبعًا لحلظ تغيخ ثػب السجرسة التقميجية البالي ،إلى ثػب آخخ سساتو اإلبجاع
والتصمع ،يعسل عمى الدسػ بالستعمع ،والسعمع ،والسشياج ،في ضل السجرسة السدتقبمية،

التي تحػؼ السشاخ السشاسب الستججد ،وفقًا لؤلحجاث والخؤػ العالسية الستبلحقة ،التي
ال يسكغ مدايختيا إال عغ شخيق تعميع راشج ،متصػر ،ومتصمع لؤلحدغ.

بيئة السجرسة السدتقبمية

أصبح تعخيف البيئة السجرسية واسعاً ،يذسل كل ما يتعمق بالسجرسة داخميا

وخارجيا ،ويذسل كل ما لو صمة مباشخة أو غيخ مباشخة بالسجرسة  .في مجاالت
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التكشػلػجيا الحجيثة ،شسمت البيئة كل األسباب التكشػلػجية القائسة ،مغ خصط،

وأىجاؼ ،وشبكات اتراالت ،وتقشيات ،وبخمجيات وغيخىا ،كسا شسمت كل التعاشي

والتعامل والتفاعل ،السحمي والقػمي والعالسي ،الحؼ أصبح في الستشاوؿ ،سػػ أف

كاف مخئيًا أو مدسػعًا أو مقخوءًا.
إف حجيثشا عغ البيئة السجرسية في السجرسة السدتقبمية ،أصبح ببل حجود وببل
ججراف ،ذلظ مغ واقع دورىا السؤثخ السباشخ عمى السجخيات التخبػية ،والتعميسية،

داخل السجرسة ،فأصبحت البيئة السجرسية بيئة عالسية ،تذسل البيئة السجتسعية

السحمية ،أو القػمية ذات التأثيخ األكبخ ،التي يعسل التخبػيػف فييا جاىجيغ عمى

تخسيخ الؿيع والسبادغ الشابعة مغ ثقافة مجتسعاتيع لجػ الستعمسيغ بشاة السدتقبل ،

غيخ أف السجخيات العالسية في البيئة العالسية الػاسعة ،كثي ًاخ ما نقذت رؤاىا عمى
ججراف عقػؿ الستعمسيغ ،وأصبحت في مج وجدر مع رؤاىع السجتسعية ،فكع مغ متعمع

نبح وضعو االجتساعي ،وأصبح في مجتسعو نذا ًاز فكخيًا أو سمػكيًا.
يسكششا تقديع األثخ البيئي إلى قدسيغ:
وتقػيع.

أ.

األثر المعنوي :يتعمق باألكاديسيات مغ أىجاؼ ومشاىج وشخؽ تجريذ

ب.

األثر الحسي :ويتعمق بالسباني والسشذآت بالسجرسة.

ىحا وقج أشار الجكتػر دمحم جياد إلى عجـ تجاوز الجانب الحدي في البيئة

السجرسية ،بسا لو مغ أثخ مباشخ في التمقي والتحريل لجػ الستعمسيغ( :عشجما

يتحجث السخترػف عغ بعس أوجو القرػر في مدتػػ األداء والتحريل العمسي
لصبلب السجارس في مخاحل التعميع السختمفة ،يعدو الكثيخ مشيع سبب ذلظ إلى

السشاىج الجراسية أو السعمع أو حتى شخيقة التجريذ ،وقمة مغ يعدوف ذلظ إلى الذكل

الحدي ،ودوره في استقصاب نفدية الصالب ،إذ أف الحجخة الجراسية
(الفرل) تعج مغ أىع العػامل في فتح نفدية الصالب إلى تمقي أؼ معمػمة.
وتبعًا لحلظ يسكغ تقديع البيئة الحدية التعميسية إلى قدسيغ:
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.1

الحذ التخبهي :وىػ إحداس السجرسة بالسذكبلت واالحتياجات

التخبػية لمسجتسع السحيط بيا ،مغ خبلؿ دراسة الحاالت ،ومعخفة األسباب ،والذخوع

في حميا ،والتػعية السدتسخة.
.2

الحذ الجسالي :ويقرج بو السطيخ العاـ لمسجرسة ،وإعصاء الرػرة

السثمى لبيئة تخبػية جسيمة داخل الحي ،إذ أنيا تعج حي اًد لمعمع ،ولحلظ وجب أف تكػف
بل ،عبلوة عمى أنيا َم ْعمع لمعمع والسعخفة ،ذلظ بتػفيخ الجػ
َم ْعمسًا حزاريًا أصي ً
الحدي الجسالي ،فعشج إنذاء مجرسة السدتقبل يجب األخح في االعتبار بالسعاييخ

اآلتية:

أ.

ب.
جػ.

جساؿ الترسيع الجاخمي والخارجي لمسجرسة.

استخجاـ األلػاف السشاسبة لكل قدع مغ أقداـ السجرسة.

تذجيخ األقداـ والسبلعب ،وتػزيع أشجار الطل في السسخات وفي

داخل الفرػؿ ،لتعصي راحة نفدية لمصالب).

()1

جل اىتساميا لمسطيخ
مغ غيخ السخغػب ؼيو ،أف تػلي اإلدارات التخبػية ُ
الخارجي لمسؤسدة التعميسية فقط ،مدتشجة في ذلظ إلى إصبلح بيئة السجرسة

الجاخمية ،والتي كسا أسمفشا تؤثخ تأثي ًاخ مباش ًاخ عمى تحريل الستعمسيغ ،إنسا السخغػب
ؼيو في ذات الػقت ،أف تأخح اإلدارة التعميسية في حدبانيا كل السجخبلت الخاصة

بالعسمية التعميسية في كفو واحجة  ،إذ أف إىساؿ أؼ جانب مشيا يعج سمبًا في عسمية
التعميع ،فاإلدارة الحاذقة ىي التي تخصط وترسع وتشفح في رؤية عامة لؿيادة العسل
التخبػؼ ،في سبيل إرضاء شسػحات وتصمعات الستعمسيغ ومجتسعاتيع ،والدسػ

بالسعمسيغ إل ى مخاتب الؿيادة واألداء الستسيد بالتجريب السدتسخ الشاجح والسػاكب،
لئلف اخزات العمسية والثقاؼية العالسية.

إذا نطخنا لسا يجور مغ حػلشا ،اليػـ ،نجج أف االىتساـ الدائج لجػ اإلدارات

التعميسية ،يتسثل في بشاء وتدييغ بشيات السؤسدات التعميسية ،كالسجارس ،ومكاتب
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اإلدارات السجرسية ،مع تػفيخ األثاثات البلزمة ،بالقجر السسكغ ليا ،وىي ِسسة تقجمية

لكشا إذا تػغمشا في دواخل تمظ السؤسدات نججىا خاوية ،متبخئة مغ
حزارية مػاكبةّ ،
أىع أىجافيا ،وىي تصػيخ وتحديغ العسمية التعميسية ،بسا تتزسشو مغ مقخرات دراسية
ومعمسيغ ومتعمسيغ.

السقخرات الجراسية بػضعيا الحالي أصبحت كاالجتخار ،ال تػاكب ما يجخؼ

ال في فتخات متباعجة،
في الداحة التعميسية ،ندبة لعجـ تعيجىا بالتشؿيح والتعجيل ،إ ّ

فأصبح السعمسػف يجلػف بسعارؼ أماـ شبلبيع حدب ما جاء في مقخر الكتاب

السجرسي ،وقج تكػف السعمػمة قجيسة تجاوزىا الدمغ ،مسا قج تُجخل السعمع في الحخج
أماـ تبلميحه ،أو تجعمو تحت قائسة السعمع غيخ السػاكب لؤلحجاث ،أو تدج بو في
عجـ التقيج باألمانة العمسية السصمػبة.

حكى لي أحج السعمسيغ ،في مخحمة التعميع األساسي  ،أنو كاف يجرس تبلميحه

درسًا يختز بالسجسػعة الذسدية ،وقج ذكخ كل الكػاكب التي وردت في الكتاب
السجرسي لصبلبو ،غيخ أنو ،يعمع أف عجد الكػاكب في السجسػعة الذسدية ال يسكغ

ال أف الكتاب السجرسي حرخه  .ومغ ضسغ مجسػعة الكػاكب السحكػرة ذكخ
حرخه ،إ ّ
ٍ
أف
أمغ عمى ذلظ ،فانبخػ لو أحج التبلميح
بترػيب جاء ؼيو ّ
اسع الكػكب "بمػتػ" و ّ
"بمػتػ" ال يعج مغ الكػاكب  .عجب السعمع الستسكغ مغ مادتو السجعػمة بسقخره،
والتي وردت معمػماتو في الكتاب السجرسي السصبػع بالدػداف ،الرادر عغ إدارة

السشاىج بخت الخضا ،وسأؿ التمسيح مغ أيغ جاء بحلظ فأردؼ التمسيح" :مغ اإلنتخنت

يا أستاذ" ،وجاء إلى أستاذه في اليػـ التالي بسقاؿ شػيل وضح ؼيو اآلتي:

"إف "بمػتػ" مغ حيث الحجع والذكل والسػاصفات العمسية الخاصة بالكػاكب ال

يعج كػكباً ،وأبعج عغ قائسة الكػاكب السعخوفة".
ماذا يشتج عغ ذلظ:
أ.

ب.

كػكب.
"بمػتػ"
ٌ
جػ.

سيدتسخ السعمع في تخسيخ السعمػمة الػاردة في الكتاب السجرسي.

أف
سيجمذ الصالب لبلمتحاف وسيجيبْ ،
إف ورد ذكخ "بمػتػ" ،عمى ّ
أصبحت السعمػمة لجؼ التمسيح كحبة دفيشة.
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د.

ال يخضى السعمع بالتسادؼ في الكحب لكشو يرخ عميو تقيجًا بالسقخر

ىػ.

بل أماـ نفدو ،ومجتسعو ،وقػميتو  ،وعالسيتو؟
ما مػقف التمسيح مدتؿب ً

الجراسي.

و.

بل مغ معمسو ومشيجو وإداراتو التعميسية؟ يجفعشا
ما مػقف التمسيح مدتؿب ً

ىحا ألف يتدع السقخر الجراسي ،والسشيج ككل ،بالتججيج السدتسخ الستاح لمسعمسيغ
والستعمسيغ عمى ٍ
حج سػاء ،وأف يكػف أكثخ مػاكبة بالقجر السدسػح بو اجتساعيا،
وثقاؼيًا ،عمى أف ال يتعجػ حجود العقيجة والتػجيو السجتسعي.

أما بالشدبة لمسعمع والستعمع ،فحطيسا مغ االىتساـ ليذ باألحدغ مغ حع

السقخرات الجراسية .السجاؿ ىشا ال يدسح لشا بالخػض في تفاصيل ىحا السػضػع،

إنسا نحخص عمى أف نحرخ دراستشا ؼيسا يختز بالسعمع السدتقبمي ،والستعمع

السدتقبمي ،والسجرسة السدتقبمية.

مهاصفات وترسيم السجرسة السدتقبمية:

يخاعى في تخصيط وترسيع مكػنات السجرسة السدتقبمية ،مػاصفات وشبيعة

البيئة السحيصة بيا ،وبحلظ يختمف شكل ،وـيكل ،السجرسة مغ مػقع آلخخ كل حدب

بيئتو .فيشالظ البيئة الحزخية ،التي تتدع مبانييا بالتقشية السعسارية الستشػعة ،ذات
األشكاؿ اإلبجاعية ،مغ تراميع وألػاف وزخارؼ متشػعة ،وما إلى ذلظ مغ
السػاصفات الحجيثة والسدتحجثة ،التي تسيدىا عغ غيخىا مغ السػاقع األخخػ ،وذلظ

تبعًا لشػعية الدكاف ،الحيغ يتسيدوف عغ بعزيع في نػاح كثيخة ،مثل الحالة
االقترادية ،والثقاؼية ،واالجتساعية ،التي تحػييع داخل أشخ ذات مدتػيات
متسايدة .فبلبج لمسجرسة أف تػاكب مثل ىحا الطخؼ ،بل أف تكػف أكثخ تسي اًد بحيث
تدتقصب الستعمسيغ وتحثيع عمى التجافع نحػىا والبقاء فييا لفتخات ،أؼ أف تكػف
السجرسة جاذبة لمستعمسيغ ،تسجىع بإحداس االنتساء إلييا ،حيث أنيا تسثل وسصاً

مغاي ًاخ لبيئتيع السشدلية .مثل ىحه السجارس تتستع بالكثيخ مغ أسباب الحياة التعميسية
الستصػرة ،مثل الشطافة ،والشطاـ ،والتأثيث ،مع وفخة الستصمبات السجرسية بأنػاعيا،
مثل الحػاسيب وما يتعمق بيا مغ تقشيات كفيمة بتػافخ العسمية التعميسية .نالت مشيا
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السجف الكبيخة كعػاصع الػاليات ومثيبلتيا ،فيي أقل حطًا إال أنيا محميًا يجب أف
تكػف مسيدة ىي األخخػ بسا قج تزيفو البيئة مغ إبجاع في التذييج السعسارؼ،

والسػاصفات الجاخمية لمسجرسة التي تجعميا في الصميعة ،مقارنة بسا يحيط بيا مغ

مجتسع بكل مكػناتو.

ما نربػ إليو في خاتسة السصاؼ ،مجرسة مدتقبمية ججيجة متسيدة ،تحجث عغ

نفديا ،رم ًاد واضحًا يشع عسا بجاخمو مغ بيئة متصػرة ،تسثل ميجًا يداعج الستعمسيغ في
تصػيخ أنفديع ومجتسعاتيع.
ىشالظ أشياء ىامة وأساسية يجب مخاعاتيا عشج تذييج السجرسة السدتقبمية ،في

أؼ بيئة كانت ،ندبة لسا ليا مغ أىسية تعميسية وتخبػية ،السيسا ونحغ نربػ إلى

تعميع أفزل  .نهرد فيسا يمي بعز ًا مشيا:
 .1أف يكػف شكميا وتخصيصيا أميد مسا ىػ مػجػد في بيئتيا ،يفزل
الذكل ذو الدوايا القائسة بشدبة  3-1أكثخ مغ الدوايا الحادة ،وخاصة إذا كانت

الفرػؿ تستج مغ الذخؽ إلى الغخب ،وأف تقدع إلى مجاميع ،مثل الفرػؿ،

والججراف ،والسكاتب ،والسخافق العامة ،وتتستع بالسخارج ،والسجاخل الدميسة ،التي

تداعج في التحخؾ ،مع وجػد مخارج لمصػارغ ،وأف تكػف الذبابيظ واألبػاب عشج

مجاخل اليػاء.
.2

أف تكػف األرض التي شيجت السجرسة بيا مدتػية ،تخمػ مغ االرتفاع

واالنخفاض السعيق لمحخكة بجاخميا ،لجػ السعمسيغ والستعمسيغ و العامميغ فييا ،أو ما
قج يحجث خمبلً في السباني السذيجة مدتؿببلً ،مع تجييد السبشى بكل الستصمبات في
حاالت الذغب ،والحخوب ،والكػارث مثل الحخائق ،بحيث تكػف ممجأ آمشًا لمستعمسيغ

والعامميغ ،مع تػفيخ مخارج دخػؿ وخخوج لمسعمسيغ والستعمسيغ مشفرمة عغ بعزيا.
.3

أف يخاعى عشج التذييج سيػلة الػصػؿ لمسجرسة ،مسا يتختب عميو

دراسة مػاشغ البيئة الخارجية وما تتسيد بو مغ تخصيط وشخؽ ،قريخة أو مسيجة،

لتداعج في الديخ عمى األقجاـ ،وخصػط مػاصبلت دائسة.
.4

أف تذيج السجرسة في مػاشغ الدكغ ،حيث تقخب السدافات بيشيا وبيغ

مشازؿ الستعمسيغ ،كي تديل تغحيتيا بالستعمسيغ ،لػفختيع ،كسا أنيا تكػف أبعج مغ
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مشاشق الزػضاء ،مثل األسػاؽ ومخاكد الرشاعات ،ومغ مشاشق الدحاـ ،وحخكة
الديارات ،ووسائط الشقل ،والجخاف ،والزػضاء ،وعغ الخوائح الكخيية.
.5

أف تكػف متدعة ،بحيث تتيح لمستعمسيغ الحخكة مغ أداء الشذاشات

عمى اختبلفيا ،الخياضية ،والثقاؼية ،واإلعبلمية وغيخىا ،وأف تكػف بيا مداحات

خزخاء فديحة ،تتيح لمستعمسيغ الخاحة الشفدية التي تداعجىع في تعديد الشػاحي

الػججانية والسيػؿ .يقػدنا ذلظ إلى تجشب األبشية الخأسية التي تربح عائقًا لكل ما
ذكخنا.

 .6مخاعاة الجساليات في الذكل والترسيع لمسخافق السختمفة ،وىػ غالبًا ما
يتع عغ شخيق اختراصييغ يتستعػف بالخبخة والجراية في ىحا السجاؿ .ومسا ال يدسح

بو عمي األشبلؽ ،التخصيط العذػائي الفخدؼ الحؼ تقػـ بو إدارات بعس السجارس،
وذلظ بإضافة بعس السباني أو إزالتيا.
.7

االىتساـ بالشطافة داخل أسػار السجرسة وخارجيا ،وىػ ما يػفخ بيئة

.8

وفخة الساء والكيخباء واإلضاءة البلزمة ،داخل وخارج القاعات،

صحية سميسة لمسجرسة.

والسكاتب ،والسعامل ،والسختبخات.
.9

وفخة األثاثات البلزمة ومتانتيا وجساليا وسبلمة صشاعتيا .وسيػلة تحخيكيا.

 .11وفخة األسذ الرحية والسخافق العامة ،بسا يفي بحاجات الستعمسيغ

والعامميغ بالسجرسة ،مع تعيجىا بالشطافة والريانة السدتسخة.

 .11استبعاد األشياء السؤذية التي قج تؤدؼ لئلعاقة والحخؽ ،مع تػافخ

معجات الدبلمة مثل شفايات الحخيق وغيخىا.

 .12يجب أف يؤمغ مػقع السجرسة سبلمة الػصػؿ إلييا والخجػع مشيا،

وذلظ بجراسة خارشة البيئة التي تقع فييا السجرسة ،دراسة واضحة بحيث ال يشعجـ

األمغ ،ؼيربح الحىاب لمسجرسة نػع مغ السخاشخة ،وال يتع إال بالتحػط والتخقب

وتػقع األسػأ ،مسا يعج سمباً عمى العسمية التعميسية ،ورسالة السجرسة االجتساعية
والثقاؼية.
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بل،
 .13أف يخاعى في تذييج السجرسة إمكانية ازدياد أعجاد الصبلب مدتؿب ً

وذلظ بالخجػع لتشبؤات الجراسات الدكانية ،وكذػفات التعجاد الدكاني السبخمج.

أف السجرسة السدتقبمية ،ىي التي تذيج عمى أساس الجراسة الدميسة التي

تخزع لمسعاييخ اليشجسية ،التي تمبي خجمات الستعمسيغ والعامميغ بيا بجسيع فئاتيع
وأعسارىع ،ويداىع في ذلظ االختراصيػف التخبػيػف ،حتى تكتسل الرػرة اإلنذائية
والتخبػية في إبخاز الشسػذج الرحيح.

(أشار دكتػر دمحم جياد جسل في دراسة نسػذج السجرسة إلى(:)1

.1

التخصيط العسخاني والبيئة السحيصة بالسبشى.

.3

تػجيو السبشى داخل السػقع ومجػ تشاسبو مع السخافق السحيصة بو.

.2
.4

دراسة السداحة الجاخمية والخارجية لمسبشى الجراسي.

دراسة اعتبارات الدبلمة في ترسيع السسخات والسخارج ،بسا يتساشى

بسا يتشاسب مع حجع السجرسة وعجد شبلبيا.

.5

دراسة الشسػذج السجرسي ،وإمكانية قابمية اإلضافة لمسداحات الجاخمية

والخارجية في حالة الشسػ الصبلبي).

ويخاعى في ترسيع الفرػؿ بالسجرسة السدتقبمية ما يمي:

.1

دراسة االحتياجات الشفدية لمسعمسيغ والستعمسيغ ،ودراسة أبعاد السيػؿ

.2

دراسة االحتياجات والسداحات داخل الفرػؿ وخارجيا ،التي تداعج

.3

العسل عمى تػفيخ البيئة البلزمة الرحيحة ،لمسداعجة في تخكيد

.4

االبتعاد عغ ترسيع فرػؿ ذات شكل غيخ مخيح ،إما كبيخة ججا،

والتصمعات الخاصة بيع.

السعمع والستعمع في أداء مياميسا.
الستعمسيغ أثشاء عسمية التعمع.

بالسقارنة مع أعجاد الصبلب ،أو صغيخة ججاً تػحي بازدحاميا.
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.5

اختيار مػاد البشاء بسا يتشاسب مع البيئة التي تذيج بيا السجرسة.

.7

االختيار السشاسب لئلضاءة حدب وفخة إمكاناتيا.

 .6االختيار السشاسب لمجىانات داخمياً وخارجياً ،عمى أف يكػف جسيبلً
ومػاكبًا ومخيحًا لمشفذ.
.8

مخاعاة الدبلمة عشج التذييج بسا يصيل عسخ السشذآت ،وعجـ تعخضيا

لمترجع أو االنييار.

وقج أورد فييع مرصفى في ترسيع الفرػؿ(:)1

(يشبغي مخاعاة االعتبارات التالية عشج ترسيع الفرػؿ الجراسية:

 .1االبتعاد عغ الذكل التقميجؼ لمفرػؿ الجراسية ،بحيث تدتػعب عجداً
مشاسبًا مغ الصبلب ،يتيح السشاقذة والتفاعل مع السعمع ،مع تػفيخ االحتياجات
والسداحات السصمػبة لمصالب داخل الفرل.

.2

اختبار نطاـ التيػية والتكييف ،أو اإلضاءة الصبيعية أو الرشاعية ،بحيث

يكػف ليا التأثيخ الشفدي اإليجابي عمى الصبلب.
.3

اختيار مػاد البشاء والتذصيبات الجاخمية والخارجية ،التي تشاسب مع

.4

مخاعاة اختيار ألػاف الجىانات سػاء الجىانات الجاخمية أو الخارجية،

.5

تػفيخ مشاخ بيئي مشاسب يداعج عمى التخكيد في العسمية التعميسية).

السػقع والسشاخ ،كأف يتع عسل قػاشع الفرػؿ بحيث يديل تخكيبيا.

إلعصاء بيئة مجرسية جسيمة ذات شابع فشي يتشاسب مع البيئة السحيصة.
السعـمم السدتــقبــمي والستـعمــم السدتــقبـمي:

أو ًال:

السعــمم السدتـقــبمي
ال يختمف اثشاف في أف السعمع ىػ عشرخ أساسي في العسمية التعميسية ،وىػ

رقع ال يسكغ تجاوزه ،إذ أنو أحج الخكائد والقػاعج التي تقػـ عمييا عسمية التعميع

والتخبية مع ًا ،وحيغ نتحجث عغ السعمع نقرج ذلظ الفخد التخبػؼ السؤىل أكاديسيًا وفشيًا
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ونفديًا لسداولة نذاشات ميشة التعميع السختمفة بفاعمية ودراية تامتيغ ،أو أنشا نقرج
ذلظ الفخد التخبػؼ الحؼ يعخؼ كيف يقػد العسمية التعميسية التخبػية ويجيخىا رغبة في

الػصػؿ إلى تعميع أفزل وتخبية سميسة ،أو أنو ذلظ الفخد الحؼ يتفاعل مع الستعمسيغ
عمى اختبلؼ أنساشيع وقجراتيع لتحقيق شسػحاتيع ،ومداعجتيع لمدعي في حل

مذكبلتيع ،كسا أنو ذلظ الفخد التخبػؼ الحؼ يتفاعل اجتساعياً مع مجتسعو ساعياً لبمػغ

غاياتو وأىجافو.

السعمع الحؼ نقرجه ىػ ذلظ الفخد السؤىل الحؼ انتسى إلى ميشة التعميع ،تجفعو

الخغبة األكيجة لسداولة ميشة التعميع بكل ما تتستع بو مغ صعػبات ومذكبلت ،والحؼ

يعي تسامًا أنيا ميشة تكميف تػضفو ألداء رسالة سامية حسميا األنبياء مغ قبمو ،كسا
وىي ميشة تحتاج إلى نػعية مشتقاة مغ البذخ وليدت ميشة الجسيع.

أما أولئظ الحيغ يجخمػف مغ أبػاب ميشة التعميع كعابخؼ سبيل ،أو لفتخة اتكاءه

بل عمى التعميع
مؤقتة ،أو لسمئ فخاغ ،أو ليجؼ خاص يخمػف إليو ،يعج أولئظ عبئًا ثؿي ً
وعمى التخبية ،إذ أنيع يدجػف بالستعمسيغ في ؾيعاف مطمسة ،يتمسدػف فييا شخيق

الحؿيقة السشذػدة ،في عذػائية تامة ،أو تسميكيع معارؼ عفا عمييا الدمغ أو تجاوزىا

إنداف العرخ الحالي في العالع مغ حػلشا ،أو تسميكيع ما ىػ ٍ
عار عغ الرحة يشأػ

بيع بعيجاً عغ التصمعات واالبتكارات التي يشذجونيا ،سعياً مشيع في مدايخة أو مػاكبة
ما يجور حػليع مغ معمػمات وتقشيات.

أما السعمع العابخ ،الحؼ يخمى بو قرجًا في مجاؿ التعميع ،ال يدتصيع أف يقشع
نفدو بأنو ذو نفع لصبلبو ،فيػ إما أف يكػف واعياً وعارفاً لزعفو في مادتو التعميسية،

أو قجراتو العمسية ،أو تأىيمو الفاعل لسداولة السيشة ،أو لعجـ قبػلو اجتساعيًا وسط
شبلبو أو اقخأنو أو مجتسعو ،وفػؽ كل ذلظ لعجـ إرضائو لشفدو ؼيسا يبثو مغ معارؼ
أو تصبيقات بيغ أيجؼ شبلبو.

عميو لدـ أف تتػخى الجقة في:
.1

اختيار السعمع.

.2

تجريب السعمع.

 -1اختيــار السعــــمم السدتقبمي:
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أصبح اختيار السعمع أم ًاخ ضخوريًا كي نأمغ شخ السعمسيغ العابخيغ ،ولشدعى

نحػ تعميع أفزل ،وذلظ مغ خبلؿ وضع اعتبارات كثيخة لمسعمع وىػ يقػـ بسيامو
الجديسة التي تتعمق بالشفذ البذخية ،أعقج الشفػس عمى اإلشبلؽ ،راميًا بكل ىسو إلى

تعجيل سمػؾ ىحه الشفذ ايجابياً ،بصخيقة مشطسة ومقرػدة ،وبحلظ وجب عميو بحؿ

الجيج الكافي الستػاصل في سبيل أداء مياـ ىحه السيشة -ميشة التعميع ، -نتشاوؿ

ؼيسا يمي بعزًا مغ ىحه االعتبارات التي يختكد عمييا أصحاب القخار مغ التخبػييغ،
قسة اليخـ التعميسي ،مغ خبلؿ التعاوف والتذاور مع مغ ىع مغ دونيع مغ

السخؤوسيغ في سمع السياـ التخبهية.
أ -االعتبار األكاديسي:

مغ الستػقع أف يكػف السعمع السدتقبمي مؤىبلً تأـيبلً أكاديسيًا ،وفشياً ،وثقاؼيًا،

ومجربًا بالقجر الحؼ يفي لو أف يخقي مغ عمى عتبات سمع التجريذ ،وذلظ بحرػلو
عمى درجة البكالػريػس مغ كمية تخبية تشتسي إلى جامعة معتخؼ بيا عالسيًا ،وأف

يكػف تأىيمو تأـيبلً شامبلً ليذ في السجاؿ األكاديسي فقط ،إنسا يذسل جانب
التجريب ما قبل الخجمة ،وىػ تجريب نتػقع أف يذغل فتخة زمشية مشاسبة أثشاء الجراسة

بل عمى األقل ،يقػد التجريب فييا خبخاء تجريب ،وليذ أساتحة
بكمية التخبية ،عامًا كام ً
الكميات مسغ يحتاجػف ىع أنفديع لمتجريب ،ذلظ لقمة خبختيع في ىحا السجاؿ ،نتعذع

ال لعسمية التجريب أثشاء الجراسة،
في إدارات كميات التخبية أف تزع نيجًا واضحًا فعا ً
ممدمًا لكل الستعمسيغ بالكمية ،عمي أف يكػف اجتيازه مغ قبل الصبلب الجارسيغ
متصمباً رئيداً مغ متصمبات الجامعة ،أؼ ال نجاح وال تخخيج مغ غيخ الشجاح في
كػرسات التجريب الستفق عمييا بشدب عالية.

التجريب الحؼ أشخنا إليو يحػؼ كل الشذاشات والسيارات البلزمة التي تجفع

بالصالب الستجرب مغ تسكيغ نفدو مغ ؾيادة شبلبو ،مدتؿببلً ،أكاديسياً وتخبػيًا في
بيئة مجرسية ججيجة سيساىا االرتقاء بالستعمسيغ إلى مراؼ أقخانيع في شتى دوؿ
العالع الستحزخ ،يعشي ذلظ أف الصالب الستجرب الحؼ ال يفي باالحتياجات البلزمة

والزخورية في عسميات
السجارس الحجيثة.

التجريذ ،ال يدتحق أف يقمج وساـ ميشة التجريذ في
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أف السجرسة التقميجية تيجؼ إلى تعميع مسيد بالسعمػمة التي تبث مغ جانب

واحج كالشبع الحؼ ال يشزب ،يرب في معيغ واحج كالتغحية بالسمعقة Spoon

 . Feedingانتيى ىحا الجور الحؼ يعسل عمى استخجاع السعمػمة وبسعشى آخخ
يخمي إلى التحكخ السفشي لسعارؼ متخاكسة متخاصة بفعل التمقيغ ومخور الػقت ،حتى
أف اجتخار مثل ىحه السعمػمات أصبح غيخ ذؼ نفع في الحياة العسمية السجتسعية

لمستعمع ،فيػ ما فتىء أف يتحكخ إال وتبلشت السعمػمة بعج حيغ ،السيسا والسعارؼ
أصبحت بالقجر الحؼ ال يسكغ لعقل الستعمع أف يعييا جسيعًا ،ويعسل عمى تخديشيا

حدب شاقتو العقمية وذاكختو السحجودة ،التي ستسكشو مغ استخجاعيا مخة ومخة

ومخات ،إنسا أصبح التصبيق بتفعيل السيارات والقجرات لجػ الستعمسيغ ضخوريًا،

بحيث يسكغ لمستعمع التعامل مع السعمػمة كسيارة وليذ كاستخجاع ،وكسا نعمع فإف
السيارات تسارس عغ شخيق التحميل والتخكيب والتصبيق فيي تدتخجـ أكثخ مغ حاسة

لجػ

الستعمع،

وأنو

كمسا

استخجـ

في

التعميع

أكثخ

مغ

حاسة

ازداد تخكيد السعمػمة ،وعمى العكذ كمسا قمت الحػاس السدتخجمة في التعميع يتع

ندياف وزواؿ السعمػمة بديػلة ،السيسا وأف ىشالظ ارتباط مباشخ ما بيغ الحاكخة

والتعميع ،فبل تعميع مغ غيخ تحكخ وال تحكخ مغ غيخ تعميع.

إف الجور الحؼ كاف يقػـ بو السعمع تجاه الستعمع مغ تخصيط وسخد وحذػ

لمسعارؼ وتمخيز واختبارات ،بجسيع أشكاليا ،أصبح في السجرسة السدتقبمية دو اًر
سالبًا ،وذلظ لسا تسميو الػاقعية التعميسية اليػـ في العالع ،فشحغ مجيشػف ليحا الستعمع

بالكثيخ فعميتا أف نجتاز بو ،وعغ شخيقو ،كل العؿبات التي قج تقف كسذكبلت في

شخيق تعمسو ،لحا رأيشا أف يتشحى السعمع عغ دوره السحػرؼ في عسمية التعميع ،ليربح
مدتذا اًر ومػجياً ومذاو اًر لمستعمع في السشاحي التعميسية السختمفة ،فتعجيل الدمػؾ

لؤلحدغ لع يعج قد ًاخ ًً ،والتعميع السشطع لع يعج حقاً ووقفًا عمى السعمع وحدب ،والتعميع
كأمخ مقرػد أصبح لمستعمع ؼيو حق كبيخ وندبة عالية تجعمو مذاركًا في عسمية

تعميسو ،شالسا أف عسمية التعميع لع تعج قاصخ عمي السعمع بل أصبح السجتسع يخمي
مغ وراء التعميع ألشياء كثيخة تداعجه في دخػؿ عرخ التقشيات والسذاركات العمسية
العالسية .أف ما تتػقعو مغ السعمع السدتقبمي أف يكػف ممسًا إلسامًا واسعًا بسادة
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تخررو وبكل ما قج يتعمق بيا مغ قخب أو بعج معشى وتفدي ًاخ وتصبقًا ،كسا تتػقعو
أف يكػف مختبصاً ارتباشاً وثيقاً مغ خبلؿ محتػػ ىحه السادة بسجتسعو ،رامياً لتحقيق

شسػحاتو وتبشى ثقافتو ،مغ خبلؿ ما يغخسو عسميًا في شبلبو رسل السدتقبل وبشاتو،
كسا أنو يجب أف يكػف مججدًا في كل ما ىػ داخل أو خارج إشار مادة تخررو
وباستسخار ،وأف يكػف باحثًا متقرياً لكل ما ىػ ججيج مكتذف ،مغ شتى السرادر
الستاحة ،وأف يكػف متصمعًا ومبتك ًاخ ومتسخسًا في شخيقو ؾيادة شبلبو ؾيادة سميسة مغ
خبلؿ السادة الجراسية وأىجافيا ،وأف يتصمع ألف يعمع شبلبو كيف يدسػف بأنفديع الي

مخافيء التفكيخ ال أف يعمسيع كيف يفكخوف ،وبحلظ يكػف قج مشحيع الفخصة الكاؼية

لتعميع أنفديع ذاتيًا .أف دفع الستعمسيغ لعسمية التعميع الحاتي يعتبخ قسة تصػر عسمية
التجريذ ،إذ أف الستعمع ذاتيًا أميد بكثيخ مغ أقخانو الحاصميغ عمي السعارؼ بالتمقي،
فيشا تختمف الخغبات والجافعية نحػ التعميع ،والسسارسات أثشاء عسمية التعميع واالعتساد
عمى الشفذ أكثخ مغ االعتساد عمى السعمع ،واستثارة إمكانية البحث والتقري أكثخ

مغ االتكاء والحرػؿ عمى السعمػمة الجاىدة مغ السعمع ،كسا أف الستعمع ذاتياً يربح
مرج ًار لمتعمع لغيخه ويربح قجوة حدشة في التػصل إلى السعارؼ بالصخؽ السختمفة
التي ليذ مغ الديل التػصل إلييا مغ خبلؿ السعمع ،كسا أف التعميع الحاتي لجػ

الستعمسيغ يجفع بالسعمسيغ أف يحخروا أنفديع مغ قيػد الفػؾية التعميسية الستبعة في

شخائق التجريذ التقميجية ،والتي تربح غيخ ذات فائجة ليع في عرخ السعمػمات

والسعارؼ الستجفقة والستاحة لجػ الجسيع ،كسا تتيح لمسعمسيغ االستفادة مغ شبلبيع

بسا يحرمػف عميو مغ معارؼ لع تدعفيع ضخوفيع لمحرػؿ عمييا ،كسا أف عسمية
التعميع الحاتي تتيح لمجسيع التصمع لؤلحدغ وتداعجىع في التصبيقات البلزمة
واالبتكارات والتصمعات والتججيج في مديخة التعميع السدتقبمي.

ب.

االعتــبار الثـقــافي:

نتػخى في السعمع السدتقبمي التػشح بثػب الثقافة الفزفاض ،الحؼ يجسع في

ثشاياه شتى أنػاع الثقافة العمسية ،والفشية واالجتساعية واالقترادية والتقشية والدياسية،

وكل أنػاع الثقافة التي تتصمبيا ميشتو كسعمع مدتقبمي ،ؼبالقجر الحؼ يكػف ؼيو السعمع

مثقفًا مسي ًاد ،يشاؿ احتخاـ شبلبو ،ومغ ثع يدرع جد ًاخ مغ الثقة ؼيسا بيشو وبيشيع يربح
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شخيقًا مسيجًا لمحػار والسشاقذة ،والتحقق مغ السعمػمات ،والػصػؿ إلى تمخيز مقشع
لسعمػماتيع األكاديسية ،ومغ ثع إمكانية تصبيقيا التصبيق األمثل في مجتسعاتيع،
وزيادة خبخاتيع وتخاكسيا لتداعجىع في االبتكار واالستكذاؼ.

السعمع السثقف ىػ الحؼ يأخح بصخؼ مغ كل معخفة ،حتى ال يذعخ بالحخج

حيغ تثار قزية أو أمخ في مجتسع ما ،أو أؼ وقت مغ األوقات ،يقػـ ؼيو السعمع

بجور السذخؼ والسػجو والسدتذار والقجوة السعخؼية ،وغيخ ذلظ مغ السػاقف التي

تػحي بتسمكو لثقافة عالية ،إذا ما قػرف بخصفائو في السيغ األخخػ ،بحلظ تعشي
الثقافة لمسعمع زيادة معارفو ،ليذ األكاديسية فحدب ،بل في كل ما يتعمق بحياتو

كفخد مغ أفخاد السجتسع ،أؼ يجب أف يصخؽ كل أبػاب السعخفة ،ويدمظ سبل التعمع،

فالسعمع ،ىػ بالحق ،متعمع مجػ الحياة.

السعمع السثقف ليذ ذلظ الفخد السجادؿ الحؼ يثيخ القزايا ويجادؿ في غيخ ما

ىػ مػضع لمججؿ ،وليذ ذلظ الفخد الحؼ يتبشى الحجيث إنابة عغ الغيخ ،والحؼ يفتي
في كل شيء مغ غيخ دراية تامة ،إنسا السعمع السثقف ،ىػ ذلظ الحؼ يبجؼ رأيو

الرحيح في ثقة كاممة ،ألنو مذبع بالسعمػمة السػاكبة التي قج تقػد اآلخخيغ إلى

الصخيق الرحيح.

السعمع السثقف ليذ ذلظ الفخد الحؼ يفشي حياتو ووقتو في الحرػؿ عمى

السعمػمة ،لديادة حريمتو الثقاؼية فقط ،إنسا ذلظ الحؼ يتحرل عمى السعمػمة في
الػقت السشاسب ،وبالصخيقة السشاسبة ،فقج يكػف الحرػؿ عمييا مغ أجيدة اإلعبلـ

السختمفة أو قج يكػف استقاىا مغ الكتب ،والسجبلت ،والرحف ،والشجوات،
والسحاضخات ،أو في السداجج ،والسشتجيات ،والمقاءات الدياسية والثقاؼية

واالجتساعية ،أو مغ الذارع ،أو في السقاىي ،واألنجية الخياضية والثقاؼية ،أو حتى

في السشاسبات االجتساعية ،مثل مجسعات األفخاح ،والسآتع ،واالحتفاالت ،وغيخ ذلظ

مسا ىػ محيط بحياة السعمع في البخ والبحخ والجػ.
ج .االعتـبـار التـجريـبي:

أف ما يسيد السعمع عغ غيخه مغ أصحاب الػضائف ىػ التجريب ،وتجريب

السعمع ال يعشي التجريب عمى أداء عسل ما ،حديًا كاف أو معشػيًا ،أو التجريب عمى
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الؿياـ بػضيفة معيشة ومتصمباتيا ،أو عسمية معيشة ومقتزياتيا ،إنسا تجريب السعمع

كسعمع مدتقبمي ،تعشي بحؿ جيج كبيخ ،ومسيد ،وفاعل ،في خمق شخرية متكاممة،

لمؿياـ بسيسة عطيسة وىي ميسة التعميع .يقتزي التجريب ليحه السيسة نػعًا خاصًا

مغ التختيب الحؼ يقػد لخمق إنداف قادر و مػاكب عقميًا ووججانيًا ومياريًا ،يشغسذ
انغساساً مباش اًخ في قزايا مجتسعو ،برػرة مثمى ذات اعتبارية خاصة لسا يجور مغ
حػلو بل أكثخ تصمعًا مغ ذلظ .يقتزي ذلظ التستع برفات ومسيدات ،تعج مغ
الستصمبات األساسية ،في فخد مثالي ىػ السعمع السدتقبمي ،ولكي تجرب شخرًا في

مثل شخرية ىحا السعمع ،عميظ أف تزع كل اإلمكانات البلزمة بيغ يجيو ،وأف
أف األمخ يحتاج
تخزع كل المػائح السالية في سبيل تحقيق متصمبات ىحه الخسالة ،إذ ّ
بالفعل إلى الجعع السالي فكحب مغ تفػه بالسثل :السعمع شسعو تحتخؽ لتزيء سبل
اآلخخيغ ،وتػقف ،مغ غيخ أف يمحق بيا إذا الزم ذلك الجعم السالي ،ؼيفتخض مغ
الداعيغ لتجريب السعمع السدتقبمي أف يفخدوا السيدانيات الكبيخة مغ الجخل القػمي

لمتعميع السدتقبمي وإال لتكدخت كل الجيػد التي يبحلػنيا أماميع.

إف فاقج الذيء ال يعصيو -فيل يدتؿيع أف نػكل أمخ التعميع بالسجرسة

السدتقبمية إلى معمع ال يعي ما الفارؽ بيغ الحجيث والقجيع ،أو أف نتخكو يدخح ويسخح

بسا يعخفو وبسا ال يعخفو؟ بسا ال يسمكو مغ مقػمات السيشة ،وبسا ال يجركو مغ معارؼ
متججدة مغ حػلو؟ أـ ىل مغ األمانة أف تمحقو بسا يدسى تجريبًا وليذ ىػ مغ
السجربػف ،غيخ السختريغ،
التجريب في شيء؟ دورات قريخة يتجسع فييا السعمسػف و ّ

يتشاقمػف فييا بعزاً مغ األدوار الخاسخة ،وبعزًا مغ الدسشارات والسشاقذات البالية،
فكميا تجور في فمظ واحج ال صمة لو بالتجريب،وقج تدتخجـ ىحه الجورات بعزًا مغ

الخبخاء ،وىع قجامى السعمسيغ الحيغ لع يخزعػا ىع أنفديع إلى دورات تجريبية تؤىميع

كي يكػنػا مجربيغ لمسعمسيغ.

لقج أصبح التجريب عمسًا قائسًا بحاتو ،والسيسا تجريب السعمسيغ ،وفػؽ ذلظ
تجريب السعمع السدتقبمي ،فيشالظ آليات خاصة لحلظ تدتخجـ في تجريب السعمع
السدتقبمي ومغ بيشيا التجريب الحاتي الحؼ أصبح ديجف جسيع التخبػييغ الستصمعيغ
إلى تجريب أفزل ،ويختمف التجريب الحاتي لمسعمع السدتقبمي عغ أؼ تجريب
34

لمسعمسيغ ،إذ أنو يعصي الفخصة العسمية السبشية عمى الخغبة الستػلجة مغ السعمع

نفدو ،لتجريب ذاتو مغ خبلؿ األجيدة والػسائط الستػفخة مثل التمفاز ،وأشخشة

يقػـ السعمع ذاتو،
الكاسيت ،والفيجيػ ،والفيجيػ كشف اخنذ ،والتعميع السرغخ ،ؼيو ّ
ويتعخؼ عمى سمبياتو وايجابياتو في أدائو التجريدي ،ومغ ثع يعسل عمى ترحيح

وضعو وتقػيسو تقػيسًا ذاتياً ،يتاح لو ؼيو نقس نفدو ،وتعجيل سمػكو التجريبي ،مغ

نػاح عجة ،تتعمق بالسادة التعميسية ،وبالستعمع ،ويكؽيو التجريذ ،والتقػيع ،وكل ما

يتصمبو الجرس الػاحج ،أو الجروس السختمفة.

خبيخ دائسًا مع السعمع السدتقبمي ،يتحرل مغ
تربح عسمية التجريب الحاتي
اً
خبللو عمى ما يصمبو ،وعمى تحقيق شسػحاتو وعمى االبتكار وإدخاؿ ما ىػ مصمػب،

في خصة تجريدو ،متصمعًا لؤلدوار العميا دائسًا.
أثشاء عسمية التجريب الحاتي ال ييسل السعمع السدتقبمي دور السػجييغ

التخبػييغ ،ومجيخ السجرسة ،وذلظ بإشخاكيع في تجاربو ،ومػاقفو التعميسية ،واالستساع
ليع واألخح بشرائحيع ،عشج إجخاء التعجيل البلزـ في مدار العسميو التعميسية ،إذا

أقتزى األمخ ذلظ.

د .االعتــبار الفــشي:

يعتبخ التأىيل الفشي مغ األساسيات التي يجب أف يخزع لو السعمع السدتقبمي،

ويتستع بو ونقرج بالتأىيل الفشي :امتبلؾ السعمع لمخبخة الكاؼية في كيؽية التعامل مع

السادة الجراسية والستعمع في آف واحج ،مدترحباً في ذلظ السعخفة التامة بأبججيات
الدمػؾ اإلنداني الدميع ،الحؼ يعصي كل السذاركيغ الحق الكامل في األخح والعصاء

بالسذاركة الفاعمة ،ويراحب ذلظ أيزًا اإللساـ الكامل ،كسا أسمفشا ،ببػاشغ السادة

إف السعمع الحؼ يعخؼ
الفعاؿ واألمثلّ .
التعميسية ،والسقجرة الثقاؼية الستشامية ،والتجريب ّ
كيف يأخح بدماـ األداء التجريدي الفعاؿ ،داخل وخارج حجخة الجرس ،والحؼ يعكذ

كيف تداس قػالب التعامل بيشو وبيغ شبلبو ،ويجرؾ مجػ التبايغ في قجراتيع ومعخفة

مداحة الفخوؽ الفخدية بيشيع ،ىػ السعمع الحؼ يبشى عميو تصػيخ وتخؾية العسمية
التعميسية اليادفة ،وىػ السشاط بو تشفيح مشاىج ومقخرات الدياسة التعميسية السبيشة عمى
األىجاؼ السخاد بمػغيا .أف السعمع السدتقبمي الحؼ يعمع كيف يتعامل ويتفاعل مع
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نػعية ججيجة مغ الستعمسيغ ،مغ أولئظ الحيغ يستمكػف قجرات اختمفت كثي ًاخ عغ
سابقاتيا ،في أوقات مزت تبعاً لمحخاؾ االجتساعي العالسي ،والحيغ يتستعػف

بحريمة وافخة مغ السعارؼ ،ساعجتيع في الحرػؿ عمييا ،ما وقفػا عميو وتبيشػه مغ

خبلؿ ما جاءت بو ثػرة االتراالت ومرادر السعمػمات الستجفقة في محيصيع ،حيغ

يعمع كل ذلظ صار لداماً عميو أف يدايخ ىحه األوضاع الججيجة ،بالججيج السبتكخ
أداء ،وليعمع أف دوره القجيع قج قزي نحبو ،وأف عرخ السعمػمة التقميجية ذات
سمػكًا و ً
الدخعة البصيئة ،وذات الربلحيات الباؾية لفتخات متتابعة قج انتيى .سيػاجو السعمع

السدشقبمي زخسًا غيخ مػروث مغ السدتججات ،تتشاشح ؼيو السعارؼ ،والسػاقف،
والسذكبلت التعميسية تباعًا ،وتشزح ؼيو العقػؿ باألفكار والشطخيات والتصبيقات

العمسية الستػالية ،كسا أنو سيربح جدءًا ال يتج أد مغ ىحا السجتسع ،بل يجب أف
يتفاعل مع معصياتو ومخخجاتو بجقة وححر وإدراؾ سميع.
عمى السعمع السدتقبمي أف يبجع في شخيقة التجريذ السدايخة لطخوؼ

الستعمسيغ ولمسجتسع مغ حػلو ،السيسا وأف مجتسعو قج تجاوز حجود السحمية إلى

العالسية ،ؼيعسج دائسًا إلى الحػار والتعاير اليادؼ مع الستعمسيغ ،متخحًا مغ مػقعو
مشب ًاخ لمتجاوؿ والذػرػ ،فمع تعج السعمػمة ممكًا لو إنسا ىي ممظ الجسيع ،ويسيل دائسًا

لتػفيخ القجر الكبيخ مغ وقت الحرة لمستعمسيغ ،حيث أنيع سيػفخوف لو كسًا غيخ
قميل مغ السعارؼ والخبخات ،التي قج يعاني كثي ًاخ في الحرػؿ عمييا ،إف السذاركة
الفعالة في إدارة شئػف الجرس (السادة التعميسية) بيغ السعمع والستعمسيغ تؤتي أكميا
بصخيقة مباشخة ومثسخة ،إذ أنيا ال تخزع لمشدياف الدخيع مثمسا كاف يجور أثشاء

عسميات الدخد السسممة الخوتيشية ،التي تداعج الستعمسيغ في الذخود الحىشي ،والجعػة
إلى الشعاس ثع الشػـ .كسا أف شخيقة التفاعل ىحؼ تداعج في إذكاء روح التفكيخ

الدميع ،والججؿ العمسي اليادؼ ،والترجؼ لآلراء السزادة ،وتخسيخ السعمػمة

كسمخز وناتج لمجرس ،والسداعجة في حل السذكبلت.

مغ خبلؿ الشقاش والحػار يطيخ دور السعمع السدتقبمي كخبيخ في إدارة

الحػار ،بتػزيع الفخص وتحػيل الشقاش ألفخاد آخخيغ ،وجسع السفيج السثسخ مغ ناتج
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الشقاش ،وتختيبو والتأميغ عميو بالحجة العمسية الرحيحة ،وبحلظ نتحرل عمي

مدتخمز يخضي شسػح الجسيع.

تخمل عسمية التجريذ ،ومغ خبلؿ التفاعل الحؼ تعخضشا إليو ؼيسا بيغ السعمع

السدتقبمي والستعمسيغ ،تصبيق دور التعميع السيارؼ أو السػاقف السيارية أو السدتػػ

الحدحخكي كسا يدسيو العالع اليػـ ،يقػـ السعمع بسداعجة الستعمسيغ والفشييغ الستػفخيغ

بالسجرسة في شتى أنػاع السػاد الجراسية ووسائط التقشيات الستػفخة ،بتحجيج أنػاع

الشذاشات العسمية داخل حجخة الجرس أو السعسل او في فشاء السجرسة أو أؼ مكاف

أعج لحلظ  ،ذلظ مغ أجل وضع السادة الجراسية الشطخية في قػالب التصبيق ،والتي

تعتبخ مخحمة أساسية تجعع الستعمع كثي ًاخ في تثبيت معمػماتو وتدويجه بالخبخة العسمية

التي يسكغ أف تداعجه في تصبيق محتػيات السادة الجراسية في مجتسعو ،والتي تجفع

بو ألف يكػف عالسًا مبتك ًاخ.

أصبح ىجؼ العسمية التعميسية مداولة األنذصة وتحخيظ السيارات الفخدية ،فعمى

السعمع السدتقبمي أف يمع إلساماً دؾيقاً بخرائز شبلبو ويتعخؼ عمى اتجاىاتيع
وقجراتيع وشسػحاتيع عغ كثب ،ويعسل عمى تػجيو تمظ السيػؿ والقجرات والصسػحات

الػجية الرحيحة ،ؼباإلرشاد الستػاصل الفاعل يدتصيع السعمع السدتقبمي خمق الفخد
السشاسب لسجتسعو ولئلندانية برفو عامة ،إذف عمي السعمع السدتقبمي الؿياـ

بالستابعة المريقة اليادفة لصبلبو ،وتبريخىع بأىجافيع وكيؽية بمػغيا ،ال يػقفو عغ
ذلظ األعجاد السيػلة مغ الستعمسيغ في قاعات الجرس ،أو االكتطاظ السسقػت داخل

حجخات الجرس بالستعمسيغ ،فالسعمع السدتقبمي يدتصيع أداء ميامو في أؼ شكل مغ

أشكاؿ البيئات السجرسية عمى اختبلفيا ،بسا لجيو مغ خبخات ووسائط تقشية ،وعيغ

ثاؾبة تتحكع في الخؤية السدتقبمية وقخاءتيا قخاءة سميسة ،فصخيقة التجريذ عغ شخيق

الس جسػعات أو الصخيقة الفخدية أو الجسعيات أو حمقات التعاير ،أو شخيقة العرف

الحىشي ،أو تبادؿ األدوار ،وشخؽ تشسية التفكيخ السختمفة ،كميا تداعج في األداء
السسيدوإنجاز السياـ التعميسية عمي الػجو األكسل.
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مغ واجبات السعمع السدتقبمي االىتساـ بسعصيات الخياؿ ،فسغ ميامو إشبلؽ

عشاف الخياؿ لصبلبو ،وأعسالو في محاوالت الػصػؿ إلى الحؿيقة ،فسغ غيخ إعساؿ
الخياؿ يربح الستعمع مقيجًا وأسي ًاخ ومتمؿيًا فقط.

حيغ يرل الستعمع ،الحؼ أفخد لشفدو مداحة كبيخة مغ الخياؿ ،إلى السبتغى

الرحيح ،يذكل لو ذلظ دافعاً قػياً في أف يدتخجـ قجرتو عمى التفكيخ البشاء ،الحؼ

يداعجه في تحقيق شسػحاتو سػاء كانت معخؼية أو وججانية أو ميارية ،ومغ ىشا
يشبغي عمى السعمع أف يجفع شبلبو إلى تعمع التفكيخ ،وبحلظ يشسى فييع روح الشذاط
العمسي والتقػيع الحاتي ،وبسعشى آخخ يجعميع أكثخ قجرة عمى االعتساد عمى أنفديع.

نبلحع ،مسا سخدنا ،أف دور السعمع السدتقبمي السذخؼ ،السػجو ،االستذارؼ،

قج أصبح ىامًا في بشاء أفخاد قادريغ عمى العصاء السسيد ،واألداء الدميع ،حدب
مػاقعيع في مجتسعاتيع ،كسا أصبح دوره أساسياً في بشاء أمة عالسة ببػاشغ أمػرىا،
أمة مشافدة ومػاكبة لسا يجور مغ حػليا بل أكثخ تفػقًا في كثيخ السجاالت.
ه .االعتـبار التــقشـي:

أنشا ال نقرج بالتقشية الػسائط والػسائل الحجيثة السدتخجمة في التعميع

والتخبية ،إنسا نقرج إلى جانب ذلظ تقشية السعمػمة وإتاحة الفخصة العمسية في قالب

يداعج السعمع والستعمع في اقتشاء السعخفة ،وما يتسخس عشيا مغ عمع مجروس

وتصبيق سميع يختقي بالعسمية التعميسية والتخبػية ،كاستخجاـ الػسائط التقشية في عسمية

التجريذ والتي أصبحت ممدمة لمسعمع السيسا السعمع السدتقبمي ،إذ أنيا تداعج كثي ًاخ
في تقخيب السعشى والسفيػـ لجػ الستعمسيغ ،بسا تتستع بو مغ خػاص تعميسية متفخدة.

فيي تتسيد بد يػلة االستخجاـ ،مع تػفيخ قجر كبيخ مغ السفاـيع التي يرعب عمى
السعمع اإلتياف بيا مغ غيخ معاناة ،كسا أنيا تخترخ الػقت في الكذف والػصػؿ

بل فالسعمع
إلى األىجاؼ العامة والخاصة بالشدبة لمػحجات الجراسية ،ونزخب لحلظ مث ً

الحؼ يسزي أربعيغ دؾيقة في إيراؿ السعمػمة إلى الستعمسيغ وتقجيسيا بالصخيقة
التقميجية ،مغ غيخ استخجاـ الػسائط التقشية الحجيثة وتمخيريا  ،نججه ال يأخح مغ

الػقت السذار إليو غيخ نرفو إذا استخجـ الػسائط السعشية في عخض دروسو عمى

تكػف جدءًا مغ الجرس وليدت عامبلً معيشًا فقط.
الستعمسيغ ،ذلظ ألنيا أصبحت ّ
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يبلحع في الػسائط التقشية الحجيثة أنيا تقخب الساضي وتجدجه حاض ًاخ ،ومغ خبلليا

يدتصيع الستعمع أف يعاير مػضػع الجرس ،برػرة غيخ تمظ الرػرة الخيالية ،مثمسا

نذاىج عبخ شاشات التمفاز مغ مػضػعات تعميسية مختمفة .وفي كثيخ مغ التجارب
العمسية وعسميات التذخيح ،تجدج ىحه التقشيات ،العسميات أماـ الستعمسيغ في أدؽ

صػرىا ،ومكػناتيا ،وتفاعبلتيا ،فتمقائياً تديج مغ ميارة الستعمع ،وتجعمو أكثخ معخفة

وإلسامًا بالسادة التعميسية السعشية.
لشأخح مثبلً الػحجات التعميسية الخاصة بانقداـ الخبليا سػاء كانت خبليا

جدجية أو خبليا جشدية ،إف الذخح الشطخؼ الحؼ يتمقاه الستعمع مغ معمسو ،وميسا
استخجـ مغ وسائل تعميسية ،كالرػر والسخصصات والسجدجات فيي ال تفي بالغخض

كامبلً ،وقج تجعل الستعمع في حاالت كثيخة مغ التخدد في التػفيق ما بيغ خيالو وما

بل عغ
تطيخه الػسائل التعميسية التي أشخنا إلييا .ففي حالة العخض االلكتخوني مث ً

ال وأكثخ تعبي ًاخ عغ الػاقع،
شخيق التمفاز أو جياز الحاسػب ،تكػف الرػرة أكثخ كسا ً
فذكل الكخومػزومات وشخيقة تػزيعيا وانفراليا ،مشقدسة ومتباعجة نحػ األقصاب،
وضيػر الخيػط الكخوماتيجية ،ومغ ثع بجاية عسمية االنقداـ التجريجي في مختمف

حاالتو ،كاالنقداـ الفتيمي واالنقداـ االختدالي ،وعجد الخبليا الشاتجة مغ تمظ
االنقدامات ،يتابع الستعمع ىحه الحخكة الستقشة البجيعة ،بكل تخكيد وتفاعل بجسيع

حػاسو ،فيػ مسا الشظ ؼيو ستتحخؾ عسمية التعمع ؼيو ايجابيًا وبحلظ تخسخ السعمػمة

في ذىشو ،بالتجخبة الثخة ،ومغ ثع يربح قاد اًر عمى استخجاـ ىحه األجيدة ،وسيشقب
في محتػاىا مدتخجماً أسمػب التعميع الحاتي الحؼ يجعمو أكثخ خبخة وأكثخ إلساماً
بل لسادتو الجراسية .إف روافج ومدارات التقشية الحجيثة أصبحت متذعبة ،كميا
وتفعي ً

تقػد إلى تعميع أفزل إذا ما أحدغ استخجاميا.

السعمع السدتقبمي ىػ خيخ مغ يػجو ىحا االستخجاـ الػجية الرحيحة ،وذلظ

بإلسامو التاـ بيا وبكيؽية التعاشي لسختمف أوجييا التعميسية ،ؼبسا أنو أصبح مذخفًا

ومدتذا ار ومػجياً ومداعجًا لصبلبو في التحريل العمسي والعسمي السيارؼ ،وذلظ
بإقحاميع في السجاالت التقشية التي تجعل مشيع رسل عمع في مجتسعاتيع ،وجب عميو
أف يقػدىع نحػ مدتقبل مذخؽ بسا لجيو مغ خبخات ازداد نسػىا ،بتفاعمو مع شبلبو
39

مغ خبلؿ الحػار والسشاقذة والعسل .إذا استثسخ السعمع السدتقبمي كل ما ىػ متاح

لجيو مغ إف اخزات التقشية الحجيثة ،وإذا درب نفدو ذاتيًا في عسمية تجريب مدتسخة داخل
ىحا اإلشار التقشي ،وإ ذا تصمع لمسديج مغ السعارؼ إلثخاء خبخاتو ،وإذا تجاخل مع
شبلبو بالذػرػ في الحرػؿ عمى الخأؼ الرائب الحؼ سػؼ يدتخجـ في األداء

السسيد الستصمع ،وإذا استصاع نقل ىحه التجارب مغ خبلؿ شبلبو إلى مجتسعاتيع،

وإذا أحذ أنو أبمى الببلء الشافع نحػ كل ذلظ ،يربح لشا أف نصمق عميو اسع السعمع

السدتقبمي التقشي.

و .االعتـبار االتجـتــساعي:

إذا صح لشا أف نقػؿ إف اإلنداف كائغ اجتساعي ،فإف السعمع السدتقبمي ىػ أحج

األفخع والخكائد األساسية التي يقػـ عمييا السجتسع ،وبحلظ يربح عميو مغ

االلتدامات ما يفػؽ قجرات غيخه مغ أعزاء السجتسع الحؼ يعير ؼيو ،بل يتعجػ

مدئػلية ىحا السجتسع السحمي الرغيخ إلى مجتسع أوسع ،ىػ الػشغ الكبيخ ،كسا أنو

يتجاوز ذلظ إلى القػمية إف كانت قػمية واحجة ،وقج تكػف قػميتاف ،كسا ىػ الحاؿ
عشجنا في الدػداف ،فشحغ عخب وأفارقة في وقت واحج ومغ كبل القػميتيغ تجخؼ فيشا
دماء االنتساء.

إف السعمع السدتقبمي قج يتجاوز كل ذلظ ،ويربح فخداً مغ أفخاد السجتسع العالسي،

الحؼ أصبح ميجدًا بالدواؿ ،مغ جخاء الرمف الشابع مغ أبشائو في الجوؿ الرشاعية
الكبخػ وذلظ بسا يدشجوف بو وباء االحتباس الحخارؼ القادـ ال محالة.

لشترػر عديدؼ القارغ وضع السعمع السدتقبمي ،والتحجيات التي تقف في

شخيقو ،وىػ يرارع ويعاني كي يرل إلى أىجافو السعمشة .فيل يحق لشا ويحق لو أف

يكػف أحج األفخع والخكائد األساسية التي يقػـ عمييا السجتسع؟

أف اإلجابة دائسًا باإليجاب ،فكع مغ مجتسعات شسدت معالع حزاراتيا

وثقافاتيا مغ جخاء التجحخج إلى الػ ارء ،وذلظ بعجـ دفع العسمية التعميسية إلى األماـ،
وكع مغ مجتسعات ضمت تخكس داخل السدارات السطمسة في مػاشغ الجيل والتخمف

مغ جخاء التقػقع وعجـ االىتساـ بالتعميع والسعمع.
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إف السعمع السدتقبمي االجتساعي ،يسثل حجخ الداوية في االنتفاضة العمسية

السدتقبمية ،فإذا ما أُرشج أَرشج وإذا ما أُشخؼ عميو أَشخؼ عمى غيخه فكل إناء بسا ؼيو

يشزح .عمى السجتسعات بذعػبيا السختمفة بتكخيذ الجيج األدبي والسادؼ،

لبلستخجاـ في رفعة وتخؾية أوضاع السعمسيغ السدتقبمييغ العمسية والتقشية والتصمعية،

وذلظ بحذج كل ما يمدـ مغ تحفيد وتسػيل وتػفيخ الستصمبات البلزمة ،نحػ مدتقبل

اجتساعي يفي بحاجات السعمسيغ ،ليربح ذلظ مشصمقًا صمبًا نحػ تعميع أفزل.
في نياية السصاؼ نتخؾ لمسجتسعات وضع السعاييخ البلزمة لتقػيع معمسييا،
مغ واقع مسارساتيع التعميسية في مجتسعاتيع داخل مختمف السؤسدات والسػاقع

التعميسية.

ز .االعتــبـار اإلداري:

نعشي باإلدارة ىشا ،مجيخ السجرسة والسعمسيغ والسػضفيغ والفشييغ .فالسعمع

السدتقبمي يسثل أحج أفخاد اإلدارة السجرسية ،ؼيحق لو التذاور والتفاكخ وتبادؿ اآلراء،

ؼيسا يخز السجرسة ،في كل ما يجور داخميا أو خارجيا ،حدب المػائح السعجة لحلظ.

كسا تتختب عميو حقػؽ نحػ اإلدارة التعميسية يجب اإليفاء بستصمباتيا عمى الػجو
األكسل .أما اإلدارة الستسثمة في شخز مجيخ السجرسة (السذخؼ السؿيع) الحؼ يديخ

عمى تػفيخ كل ما لمسعمع مغ استحقاؽ ،سػاء كاف مادياً ،كالسدتحقات السالية أو

األدوات واألجيدة البلزمة في عسمية التجريذ وفي عسمية مسارسة األنذصة السجرسية،

أو أدبيًا داخل وخارج السجرسة ،كسداعجتو في حل مذكبلتو بأنػاعيا ،وكتابة التقاريخ
اإلدارية والسالية والفشية ،وكل ما تصمبو اإلدارات التعميسية األخخػ في اليخـ اإلدارؼ،
وتييئة البيئة الجاخمية ليتسكغ مغ أداء ميامو عمى الػجو األكسل ،كالقاعات وحجخات
الجرس والسعامل الخاصة بالعمػـ أو المغات ،وحجخات التخبية الفشية في مجارس

البشيغ ،أو حجخات العمػـ الشدػية في مجارس البشات ،والعسل عمى تػفيخ السياديغ

والداحات والتذجيخ البلزـ ،الزػئي والطمي ،ومػارد السياه والكيخباء ،واالىتساـ

بالشطافة والشطاـ والت ختيب العاـ ،وتػفيخ الفشييغ والعساؿ ،والعسل عمى تعخيفو بأولياء
األمػر والسجالذ التخبػية ،وعمى الدوار الػافجيغ إلى السجرسة مغ رجاالت السجتسع،

ورجاؿ األعساؿ ،والعمساء ،والعسل عمى تقخيب الذقة بيشو وبيغ أقخانو داخل السجرسة،
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والسجارس السجاورة ومجارس السحميات ،والػحجات التعميسية السختمفة .إف إقحاـ السعمع

السدتقبمي في كل ما ورد ذكخه ،بجعمو خبي اًخ بالقجر الحؼ يؤىمو ألف يكػف اإلدارؼ
السدتقبمي ،ويسشحو ذلظ أيزًا الثقة والخغبة األكيجة في السزي قجمًا بصبلبو نحػ

أفاؽ تعميسية أرحب ،كسا يبث ذلظ ؼيو روح اإلدارؼ الشاجح ،الحؼ يعجؿ مغ سمػكو

وسمػؾ شبلبو لؤلحدغ ،ويبمػر ؼيو شخرية اإلدارؼ السسيد ،مسا يشصبع ذلظ إيجاباً

عمى شبلبو ومدتقبميع السعخفي والتحريمي ،فكخيًا ومياريًا ،كسا يبعث ؼيو روح
التعاوف والسذاركة مع الصبلب داخل وخارج حجخات الجرس ،ويدرع ذلظ الخوح

الجيسقخاشية في التعامل ،وف ي تبادؿ اآلراء ،وحخية التفكيخ ،وإشبلؽ عشاف الخياؿ،
مسا يعصي التعميع اليػية السبلئسة لو ،وتحسل صفتيغ ،إف تػفختا تػفخ التعميع

األفزل،وىسا :الحخية والجيسقخاشية في التعميع.

يبتعج السعمع السدتقبمي (بيحا األسمػب) عغ العسل داخل روح التدمط والعشت

واإلرىاب والكبت والقدػة الستعسجة ،التي يعاني الستعمسػف مشيا كثي ًاخ في زمانشا ىحا،
مسا يشتج عشيا متعمسػف متخددوف ،متعثخوف ،قميمػ الخبخة والتصبيق العسمي ،لسا
درسػه أو شاىجوه داخل مجارسيع.

ح .االعتـبـار الشذــاطي:

اقتخنت كمسة الشذاط بالحخكة واألداء العسمي ،الستقمز كثي اًخ بسجارس اليػـ ،وذلظ مسا
أدػ إلى خمق متعمسيغ وخخيجيغ حفطو لسػاد دراسية ،سخعاف ما تتبلشى عغ

أذىانيع وتربح في شي الشدياف.

ال نذظ أبجًا في أف السعخفة الستشػعة السجعسة بالعسل والتصبيق ،سيكتب ليا
بل مقارنة بسعخفة التحكخ والحفع ،الشاتجة عغ التمقيغ واالستخجاع.
البقاء أمجًا شػي ً
فأجياؿ األمذ معطسيع مغ الحفطة الحيغ يتخخجػف مغ الجامعات ومؤسدات التعميع
العالي ،وىع ال يجيجوف تصبيق فقخة واحجة عسميًا مسا درسػه ،والداحة مميئة بسثل

ىؤالء السيسا وأنيع خخيجػ اإلشبلع عمى الكتب السقخرة ،والسحكخات التجارية،

والسحكخات الخاصة بأساتحة السجارس والجامعات ،يختع اشبلعيع االمتحاف ،الحؼ ال
يسثل معيا ًار صادقًا لمشجاح والتسيد .فكثيخ مغ الستسيديغ الحيغ حرمػا عمى درجات
عالية محىمة ،في مجاؿ محجد ،يتخخجػف في مؤسدات التعميع العالي ويجخمػف مجاؿ
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العسل بعج تجريبيع ،فيع ال يدتصيعػف أف يصبقػا إال القميل ججًا مسا حفطػه .أنيع
يفتػف في كل ما يتعمق بسجاليع بتسيد ٍ
عاؿ ،لكشيع في التصبيق فاشمػف .وليشطخ
القارغ الكخيع إلى جسػع الخخيجيغ اليػـ في كل مجاالت العسل ،فبل يدتحق الكثيخ

مشيع إال أف تػصفيع بأنيع يحتاجػف لمسديج مغ التجريب والسعخفة ،ويربح ذلظ أم ًاخ ًً
واقعاً.
لشسّيد شبلبشا ونف ّعل دورىع التعميسي والتصمعي واإلبتكارؼ ،وجب عميشا أف نيتع
بالسعمع السدتقبمي ،الحؼ ييتع باألنذصة السجرسية مثمسا ييتع بالسادة الجراسية.

اء كانت داخل حجخة الجرس أو خارجيا ،تشسي في الستعمع
ذلظ ألف الشذاشات سػ ً
السيارات والقجرات التي تحجد مداره في الحياة ،فيػ أؼ الستعمع بانتسائو ألحج
األنذصة السقامة بالسجرسة ،يشسي ذاتو أوالً ويعسل عمى مداعجة غيخه في التصمع
لمػضع الحؼ يشاسبو .تذسل األنذصة في السجارس نذاشات الجسعيات السختمفة

كجسعيات :العمػـ ،الخياضيات ،الفشػف ،الرحة ،الدراعة ،اإلصبلحات ،الثقافة،

الخياضة.

في معيج بخت الخضا  ،في حؿبة الدتيشات مغ القخف الساضي ،كانت

السجتسعات الجراسية تسثل حكػمة كاممة تفخد ليا السيدانيات ،وتخزع لشقاش الجسعية
العسػمية التي تسثل البخلساف ،فتتع إجازة بعس البشػد وتعجيل بعزيا ،وشصب بعس

البشػد غيخ الزخورية .يحدع األمخ في جمدة بخلسانية أو جمدتيغ ،بحزػر

السدتذاريغ (أساتحة السجرسة) الحيغ يجمدػف خمف أعزاء الجسعية العسػمية ،التي

يفعميا ويجيخىا الستعمسػف بأنفديع .تبجأ الجسعيات بعج ذلظ في مسارسة نذاشاتيا،
ّ
بيسة ودراية ،فكل فخد يعخؼ واجباتو ،ويجرؾ فائجة ذلظ تسامًا لو ولمسجتسع السجرسي.
كل ىحا الدخع مغ الشذاط ال يتأتى إال بإيساف وتفعيل السعمع السدتقبمي الحؼ يخشج
ويذخؼ بيسة ،مع دفع عجمة العسل في تعجيل السدار الشذاشي التخبػؼ ،إذا دعا

األمخ.

إف الشذاط السجرسي ،يعج الستعمع كي يكػف خبي اًخ فاعبلً في مجاؿ ما،
ؼيدتصيع أف يقػد العسل بقميل مغ الجيج والتسدظ بعسمية التعميع الحاتي السدتسخة، .
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وعميو كاف لدامًا عميشا أف نحتفي بساضي بخت الخضا وندترحبو في تخصيصشا لمسدتقبل ليػاكب

كفايات السعمع السدتقبمي.

يتسيد السعمع السدتقبمي باإللساـ بكع ليذ بالقميل مغ األنذصة وكيؽية تصبيقيا،

والتي تداعج في تحديغ أداء الستعمسيغ ،بسعشى آخخ ،فالسعمع السدتقبمي شعمة مغ
الشذاط السشطع السختب الحؼ ال يتػقف عغ العصاء ألؼ سبب كاف ،وىػ السعمع الحؼ

ال يغسس لو جفغ في متابعة الستعمسيغ ،وذلظ مغ خبلؿ التفاعل معيع في عسمية
الشذاط ،التي قج تتصمب تجخمو السباشخ لمحرػؿ عمى ناتج عمسي ،أو تصبيق

صعب الػصػؿ إلييا مغ الستعمسيغ.
لسعمػمةُ ،
إف السعمع السدتقبمي ،يتخح مغ الشذاط مشب ًاخ لبث محتػيات وحجتو الجراسية،
أؼ أنو يجعػ لمتصبيق الدميع لمسعارؼ التي يتمقاىا الستعمسػف ،وىػ الحؼ يعتبخ نفدو

فاشبلً في أداء ميامو التجريدية ،إذا ما فذل الستعمسػف في مدتػػ التصبيق ،فحيشسا

يدتصيع الستعمسػف تصبيق ما درسػه ،يعج ذلظ نجاحًا لمسعمع السدتقبمي ولفخقتو مغ
الستعمسيغ والفشييغ والعساؿ وإلدارة السجرسة بالكامل.

إف الشذاط السجرسي يتصمب إلى جانب السعمع السدتقبمي الححؽ ،دعساً مالياً
معتب ًاخ ،ودعسًا معشػيًا كبي ًاخ ،مغ الجيات التعميسية التشفيحية ،التي اتخحت مغ ذلظ
الذأف ىجفًا ال مشاص مغ الػصػؿ إليو .يعشي ذلظ أف السعمع السدتقبمي ليذ ىػ
الستفخد بداحة الشذاط ،إنسا األمخ يتعمق بجيات أخخػ يأمل السعمع السدتقبمي في

تزافخىا معو.

السعـمـم والستـعمســين:

إف السعمع السدتقبمي وبسا يحسل مغ مفاـيع معاصخة تجاه العسمية التعميسية

وتجاه الستعمسيغ ،الحيغ يسثمػف الصخؼ الثاني في عقج اتفاؾية التعميع ،يجخل إلى

مجاؿ التعميع والتفاعل مع الستعمسيغ مغ أبػاب كثيخة ،ومجاخل متعجدة ،حتى يسكشو

اإليفاء بستصمبات ميامو التعميسية والتخبػية .تذسل ىحه السجاخل الحق في التعميع
والحخية ؼيو ،ومغ ثع الجيسقخاشية البلزمة إلتاحة فخص التعميع السختمفة .والسدئػلية

كتكميف رسالي ،وتصػيخ وتعجيل مدارات العسمية التعميسية ،والتخقي بالستعمع مغ
خبلؿ بث روح التعميع الحاتي ؼيو ،وحثو عمى التصمع واالبتكار ،وتعميسو ؾيع التفكيخ
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بسختمف شخقو ،لتعيشو في حل مذكبلتو ،ومغ ثع مذكبلت التعميع التي تطيخ ما بيغ
الفيشة واألخخػ ،كشتاج لمسسارسة والجخػؿ في السدتججات ،وتعميسو كيؽية التعامل مع

السعصيات التعميسية والعمسية والسجتسعية كسجخبلت لمتعميع ،ومغ ثع كيؽية التعامل مع

السخخجات مغ ناحية تقػيسيا التقػيع األمثل ،وتختيبيا وتعجيميا ،ودفعو نحػ التحمي
بخوح الباحث السجػد ،الحؼ يقػـ بالتصبيقات السثمى لمعمػـ بأنػاعيا ،ألغخاض البحث

العمسي ،وبث روح التعاوف مع أفخاد السجتسع ،الحؼ أصبح مجتسعًا حجيثًا في أفكاره
يسيل دومًا لتأخح معارفو مشحى التصبيق ،وليذ التشطيع وصياغة األحاديث واجتخارىا.
يجخل السعمع في تفاعمو مع الستعمسيغ وىػ يحسل ىسػمًا أكثخ بكثيخ مسا أشخنا
إليو في األسصخ الدابقة ،فعميو إذًا أف يسدظ بحماـ السبادرة والؿيادة ،وأف يكػف تػاقًا

لتحقيق شسػحاتو التعميسية والتخبػية ،وشسػحات الستعمسيغ ومجتسعو ،وذلظ بالتحمي

بالربخ والسثابخة والتدود بالسعمػمة الرحيحة ،والثقافة العالية التي سػؼ تجفع بو
إلى الؿيادة الدميسة .مغ أولى ميامو التفاعل التاـ مع الستعمسيغ ،وذلظ يأتي مغ واقع

الحػار والسشاقذة العمسية والتخبػية اليادفة ،وفتح األبػاب والصخقات التعميسية

والتخبػية ،ليمج مغ خبلليا الستعمسػف إلى السذاركة الفاعمة في عسمية تعميسيع،

وتعتبخ ندب السذاركة العالية مغ جانب الستعمسيغ مقػدًا صحيحًا وسميسًا وفعاالً في

عسمية التعميع ،فصخح السدألة التعميسية لمشقاش مثبلً ،أو إلبجاء اآلراء برػرة مكثفة ما

بيغ السعمع والستعمع تثسخ إيجابيًا ،وتشأػ بالستعمع عغ التمقيغ ،والخضاء بسا جاء بو

السعمع ،حتى وإف لع يكغ مقتشعًا بو ،أو مجركًا حتى لسعشاه .تداعج السذاركة في
صقل وتجريب أذىاف الستعمسيغ عمى العسميات التعميسية بخمتيا ،ابتجاء بسخحمة الحفع

وانتياء بسخحمة إشبلؽ العشاف لمعقل التفكيخؼ ،في األخح بتبلبيب السعمػمة وتقشيتيا
وتختيبيا وإدراؾ معانييا وتخكيبيا  ،وتصبيقيا تصبيقاً جيجاً ومغ ثع تقػيسيا التقػيع
األمثل .فالسعمع السدتقبمي السجػد ىػ الحؼ يعصي الستعمسيغ الفخصة الػاسعة

والسشاسبة في تبادؿ األفكار ،أو السذاركة الفخدية أو الجساعية في السدألة التعميسية،

حيث أف ذلظ يػلج األفكار األكثخ تختيبًا ويعيغ عمى الديخ نحػ تعميع مخغػب.
السعمع السدتقبمي ىػ السعمع الحؼ ال يحتكخ السعخفة لشفدو ،فإنو وإف حاوؿ

ذلظ سيقع بيغ بخاثغ الفذل ،إذ أنو وميسا كانت قجرتو العقمية والعمسية ،وقجرتو في
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حفع السعمػمة واستشباشيا ،فإنو لغ يدتصيع إدراؾ معمػمات ومعارؼ بالكع اليائل

الحؼ نمحطو اليػـ ،فيشالظ كع ىائل مغ السعارؼ الستججدة لحطة بمحطة.

عمى السعمع السدتقبمي أف يعمع أف مغ بيغ الستعمسيغ مغ يستمظ معارؼ في مجاؿ

معيغ ال يجركو السعمع نفدو ،فقج تكػف الفخصة قج سشحت لستعمع أف يستمظ معمػمة

ما ،لع تتح الفخصة لو في امتبلكيا ،كسا أنو قج يكػف مغ بيغ الستعمسيغ مجسػعة مغ
السػىػبيغ الحيغ يتسيدوف بصاقات ذىشية أعمى بكثيخ مغ أقخانيع ،أو حتى مغ بعس

معمسييع ،وأنيع ربسا يكػنػا مرج ًار لسعمػمة تحدب في قائسة السعمػمات الججيجة عمى
السعمع نفدو.

ليعمع السعمع السدتقبمي أيزًا أف مغ بيغ الستعمسيغ مغ تيدخ لو امتبلؾ

وسائط التقشية الحجيثة ،التي سخخىا لتعميسو ،مسا زاده معخفة بالسقارنة مع قخنائو في

نفذ السدتػػ التعميسي .وليجرؾ أيزاً أف مغ بيغ اآلباء واألميات وأولياء األمػر مغ
ىع مخترػف في بعس مجاالت السعخفة التي يقػـ بإيراليا لمستعمسيغ .كسا ال

يشدى السعمع السدتقبمي أيزاً أف الذارع في السجتسعات السحمية ،أصبح يشزح
بالكثيخ مغ السعارؼ لحطة بمحطة ،وأف الستعمسيغ ىع جدء ال يتج أد مغ ىحا الذارع.

إف األخصخ مغ ذلظ كمو ،ىػ انفتاح جسيع الشػافح والسجاخل إلى عالع يزج

بالسعخفة أيسا ضجيج ،وبحلظ يؤثخ تأثي اًخ مباش اًخ في الستعمسيغ أيشسا كانػا ،برػرة
أوسع مسا يتمقػنو مغ معمسييع ،وبرػرة أبقى أث ًاخ ألنيا تأتي مغ مرادر متعجدة

بػسائط متعجدة ،سسعية ،برخية ،سسعية برخية ،متحخكة وساكشو محدػسة تجاعب

جسيع حػاس الستعمسيغ ،فيي إذف معخؼية ووججانية وحخكية.

ليجرؾ السعمع السدتقبمي أيزًا أف ىشالظ لغات عرخية غيخ المغات السعخوفة،
أصبحت لغات تخاشب بيغ الستعمسيغ محمياً وعالسياً ،قج يغيب الكثيخ مغ معانييا

لجػ السعمع السدتقبمي.عمى السعمع السدتقبمي أف يجرؾ أيزًا أف ىشالظ تػاصل بيغ
الستعمسيغ غيخ مخئي وال مدسػع ،ال يدتصيع التقاشو حتى الػالجيغ في البيت الػاحج.

كسا أف السعمع السدتقبمي يجب أف يعمع أنشا (ندحف) وال نشصمق نحػ مدتقبل مثيخ

ومتججد ،ال يشطخ لمساضي كثي ًاخ ،وال يعتخؼ بالتقاليج والعادات ،وال يعتخؼ بالسثل
والؿيع ،وال يعتخؼ بالستبايشات جسيعيا (الكبيخ -الرغيخ ،القػؼ -الزعيف،
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السعافى -السخيس) مدتقبل ال يعتخؼ حتى بالسجتسع وباألسخة والرجاقات

وباألعخاؼ ،مدتقبل يجخؼ نحػ وميس لغ يجركو أبجاً ،وسػؼ لغ يعخؼ أيغ يقف،
كيف يفكخ؟ وماذا يعسل؟ ولساذا يعسل؟ أنو في خزع ىحه الغػغائية يتمسذ السعمع

السدتقبمي شخيقة السميء باألشػاؾ واألحخاش والسخاشخ ،مغ أجل إذكاء نار
ٍ
عاتية.
يح
الفزيمة ،والتسدظ بؿي ٍع أصبحت في ميب ر ٍ

يسثل السعمع السدتقبمي حداـ األماف لئلندانية ،التي اكتدت بالخعػنة

والبلمباالة ،ويسثل شػؽ الشجاة لعالع يغػص إلى الؿيعاف .وىشا يجػز لشا أف نقػؿ أف

السخخج مغ ىحه السحشة والشجاة مغ االندالؽ ىػ السعمع السدتقبمي ،الحؼ بو سيبشى

السدتقبل ،الحؼ يقػدنا إلى السػاكبة اآلف وغجًا ،وإلى السحافطة عمى مػقع الرجارة

وقت الصػقاف.

صـفـات ومسيـدات السعمـم السدتـقبـمي:

نحغ نعمع أنو ال حجود رقسية نحرخ مغ خبلليا الرفات اإلندانية اإليجابية،

كسا أنو يدتحيل عمى أؼ فخد أف يحطى بيحا الكع اليائل مغ الرفات السسيدة

لئلنداف الفاضل ،دوف أف يتسيد ببعس غيخ قميل مغ أضادىا ،التي نعتبخىا ال
إندانية ،لكشا نتػسع الخيخ دائسًا في ذلظ الفخد التخبػؼ ،الحؼ يزع تحت دثاره أكبخ
قجر مغ السسيدات الحسيجة ،التي يتصمع إلييا كل إنداف في سبيل إثخاء وتحديغ
الػضع اإلنداني برفة عامة ،وتحديغ سمػؾ الستعمسيغ بشاة السدتقبل برفة

خاصة.

نتمسذ في ىحه الفقخة بعزًا مسا نشذجه مغ صفات كخيسة تشحػ نحػ السثالية
بل واضحًا بيشو وبيغ غيخه مغ أفخاد
في السعمع السدتقبمي ،والتي قج تكػف فاص ً

البذخية ،الحيغ يستيشػف ميشًا متبايش ة وإف عبل قجرىا ،أوليا التػجو الجيشي اإلسبلمي
الدميع ،وذلظ بتصبيق كل التعاليع السداعجة في عسمية التعميع والتخبية ،التذبث بالمغة
العخبية الفرحى ،اإللساـ العمسي بالقجر السدتصاع ،اإللساـ الثقافي الكبيخ ،الدمػؾ

اإليجابي نحػ الستعمسيغ ،اإليساف بخسالتو ،الخغبة في تعاشي السيسات التعميسية
والتخبػية ،نكخاف الحات ،التفاؤؿ بالسدتقبل ،حدغ الخمق ،العمع بسبادغ اإلدارة والؿيادة

والدياسة ،اإللساـ بكل شخؼ مغ أشخاؼ العمػـ السجرسية السختمفة ،إجادة الحػار
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والشقاش بيشو وبيغ الستعمسيغ وغيخىع ،إجادة إدارة الحػار بيغ الستعمسيغ أنفديع ،إعجاد
وتحزيخ دروسو بصخيقة سميسة ومدتسخة ،االستشتاج الدميع ،سخعة البجيية والحكاء

الستقج واإلب جاع الخبلؽ ،عجـ السيل إلى الكدل وإىساؿ الػاجبات ،التسدظ بخوح
التججيج واالبتكار ،التصبيق العمسي الرحيح لمسعارؼ ،التسدظ بخوح الحخية في

التعميع والتسدظ بسسارسة الجيسقخاشية التعميسية الدميسة ،مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ
الستعمسيغ ،القجوة الحدشة وعجـ التسيد بيغ الستعمسيغ ،الحخكة داخل السجتسع والتفاعل

مع أولياء األمػر والخيخيغ وأصحاب الخأؼ وأصحاب الساؿ ،احتخاـ اإلدارة السجرسية

واإلدارات التعميسية برفة عامة ،الحزػر التاـ

أثشاء تأدية ميامو التعميسية،

والسحافطة عمى الشطاـ ،تصبيق المػائح السجرسية والمػائح اإلدارية ،احتخاـ رؤسائو
ومخءوسيو ،التسكغ مغ تقػيع نفدو في كل السجاالت ومحاسبة الشفذ السحاسبة

الشاجعة ،تقػيع أداء الستعمسيغ ،وفػؽ كل ذلظ االىتساـ الدائج ،بالشذاط والتجارب

العسمية وتشديق الديارات والخحبلت والمقاءات العمسية والتخبػية لمستعمسيغ.

إنيا ببل شظ صفات رسالية ال يحتسميا إال مغ شاء لو هللا ذلظ ،وىي مياـ

صعبة التصبيق إال لسغ سخخ لحلظ ،ولمقارغ الكخيع الفزل في أف يزيف مغ

الرفات مسا لع نحكخه فيػ خزع ال ندتصيع اقتخافو ،لكشا تصخقشا ليحا البعس لشبيغ

ؼيو أف السعمع السدتقبمي فخد تخبػؼ غيخ عادؼ ،وجب عميشا االعتخاؼ بحلظ ،وبحؿ

كل ما قج ندتصيع بو إعانتو عمى إتساـ رسالتو عمى الػجو األكسل ،وذلظ بالخأؼ

والذػرػ والشريحة ،وقبل ذلظ كمو بالساؿ ،فمتكغ السيدانية السخررة لمتعميع حكػميًا
وشعبي ًا تحتكخ أعمى الشدب مغ الجخل القػمي ،حتى ندتصيع أف نشتقل مغ مخحمة
(الدحف) إلى مخحمة االنصبلؽ.

ثانياً :الستـعمـم السدتـقبــمي:

ىػ الستعمع الحؼ ندعى إلعجاده إعجادًا سميسًا مسي ًاد ،ليكػف رم ًاد في مجتسعو،
ويحقق شسػحاتو ويمبي تصمعاتو .ونعتبخ إعجاد الستعمع السدتقبمي أم ًاخ مريخيًا ،إذ أنو

يجب أف تػفخ كل اإلمكانات البلزمة لتمبية رغبات الستعمع ،التي تعسل عمى مداعجتو
في التعميع سػاء كاف التعميع مشطسًا في قاعات الجرس أو غيخ ذلظ ،ولقج اتفق عمساء
التخبية حجيثاً ،أف الستعمع السدتقبمي ىػ محػر العسمية التعميسية ،إذ أف دوره في
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ال  ،فإشخاكو في عسمية تعميسو يعج مغ أولػيات
عسمية التعميع يعتبخ ىامًا وفعا ً

االىتساـ بو ،وذلظ عغ شخيق الحػار والسشاقذة ،وعغ شخيق مشحو الحخية الكاؼية في

التعميع والجيسقخاشية ؼيو ،التي تجعل مشو فخدًا يتسمظ حق اختيار ما يتعمسو مغ مػاد

تعميسية ،وتحجيج األوقات البلزمة لحلظ ،وبحلظ نجعل الستعمع السدتقبمي مذاركاً
مذاركة فعالو في تعمسو ،وانتقالو مغ قػقعة التعميع الػجاىي ،الستسيد باإلصغاء التاـ
والحفع واالستخجاع ،إلى مخحمة التعميع الحاتي ،الحؼ يدتصيع ؼيو أف يعمع نفدو

بشفدو ،تحت إشخاؼ معمسو بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة ،عبخ الػسائط التكشػلػجية
السختمفة ،التي تسشح التػاصل حقو ،وتجعل الستابعة مسكشو ،وتداعج في إرشاد وتقػيع

الستعمع السدتقبمي بالصخيقة السصمػبة.

يجب أف يتحمى الستعمع السدتقبمي بكل الرفات التي تجعل مشو متعمسًا تػاقًا
لمسعخفة مغ تمقاء نفدو ،فعميو أف يبحث ليحرل  ،ويتقسز السعمػمة التي سعى

إلييا سعيًا دءوبًا ،كسا عميو أف يتحمى بالججية في مسارستو لمتعميع ،ويدعى لمشيل
مغ مرادره وروافجه الستعجدة بذتى الصخؽ الستاحة ،وأف يجعل مغ معمسو سشجاً قػيًا

لو في االستعانة بو متى ما رأؼ ذلظ الزمًا.
حخؼ بالستعمع السدتقبمي أف يشغسذ في عسمية تعمسو ،ويمع بالستصمبات

السختمفة مغ مخاجع ووسائط تعميسية حجيثة ،مػاكبة ،مع كيؽية استخجاميا ،وإتقاف

التعامل والتفاعل معيا ،ليدت في أنيا معيشًا فقط ،وإنسا باعتبارىا جدءًا ال يتج أد مغ

السادة التعميسية.

يتػقع مغ الستعمع السدتقبمي استخجاـ وسائط تقشية بالكع الديل والسدسػح بو،

حتى يدتصيع إعساؿ ومذاركة أكبخ قجر مغ حػاسو ،وقج ثبت عمسيًا أنو إذا استخجـ
في العسمية التعميسية أكثخ مغ حاسة واحجة ،فإف الشاتج التعميسي سيكػف واف اًخ ومخك اًد،

أؼ تصػؿ مجة بقائو في ذاكخة الستعمع ،مسا يداعج كثي ًاخ في تصبيق السعارؼ في أوجو
الحياة السختمفة ،وإبخازىا في صػرة فعالة يعع نفعيا بالصخيقة العسمية الفعمية ،أكثخ مغ
عسميات التحكخ الشاتجة عغ عسميات التعميع الشطخية التمقيشية.

أورد ريتػذ ػارد إؼ مايػخ:

49

(يشعمم الطالب من الكمسات والرهر مع ًا أفزل مسا يتعمسهن من الكمسات

ان عخض السادة بالكمسات والرهر معاً يتيح لمطالب إنذاء نساذج ذىشية
فقطّ .
لفظية وترهيخية وبشاء روابط بيشيا.اما عخض السادة بالكمسات فقط فانو يتيح
لمطالب فخصة بشاء نسهذج ذىشي لفظي  ،إنسا ال يحتسل أن يتسكشها من بشاء نسهذج

ذىشي ترهيخي وإنذاء روابط بين الشساذج الحىشية المفظية والترهيخية)

إف الستعمع السدتقبمي ىػ ذلظ الفخد  ،الحؼ يدتصيع أف يبتكخ ويخمق مغ

عسمية تعميسو ،ما يفيجه ،ويفيج السجتسع برفة عامة ومجتسعو السحمي برفة خاصة،

ويداعج كثي اًخ في حل السذكبلت التي تص أخ جخاء تعاممو العسمي التصبيقي مع

معارفو ،ووضعيا في القالب العسمي بجيج فخدؼ أو جساعي يػفخه الستعمع السدتقبمي
الحخيز عمى تعميع نفدو.

الستعمع السدتقبمي الحؼ نخيجه  ،ىػ ذلظ الستعمع الحؼ ال يكل في الدعي

لئللساـ بالسعخفة ،واكتداب الخبخات الستػالية التي تتدمدل عغ بعزيا البعس ،فكل

خبخة قج تُخخج تعمسًا يؤدؼ إلى خبخة ججيجة ،ويعتبخ ذلظ أم اًخ مدتس اًخ ما استسخت حياة
األجياؿ .نحغ ندعى إلى الخبخات التي تداعجنا في أف تكػف السشصمق الرمب
السداعج في عسميات التعميع عمى اختبلفيا وأىسيا عسمية التعميع الحاتي.

يعتبخ التعميع الحاتي في قسة أنػاع التعميع الستػافخة حالياً في الداحة التعميسية،

مغ ناحية الفائجة الخاصة بالستعمسيغ والعامة بالسجتسعات ،إذ انو ومغ خبلليا تشأػ
بالستعمسيغ عغ اال تكالية ،وأسبابيا التي تعتبخ قاصسة الطيخ في السجتسعات،
والسحجسة لؤلفخاد عغ العصاء والخمق واإلبجاع .كسا أف التعميع الحاتي يػفخ الػقت

لمستعمع السدتقبمي ،ولئلدارات التعميسية في إبخاز كفاءة مقخراتيا الجراسية ،وتعسيع

الفائجة الشاتجة مشيا .كسا أف مسارسات عسميات التعميع الحاتي تػفخ كثي ًاخ مغ الجيج
والساؿ ،ويطيخ ذلظ جمياً في نطاـ التعميع عغ بعج ،والتعميع السفتػح ،والجامعات
االفتخاضية ،والتعميع اإللكتخوني برفة عامة.

أقتخف التعميع الحاتي بالتعميع السدتقبمي ،الحؼ يخػ في عسمية التخمز مغ

سمبيات التعميع التقميجؼ ،السسارس اآلف ،أم ًاخ ضخوريًا .ؼيو يتسكغ الستعمع أف يخخج
مغ بػتقة التحكخ واالجتخار ،الحؼ تربح السعمػمة ؼيو نديًا مشديًا بعج االختبار ،الحؼ
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يعتبخ حجًا لتػاججىا بحىغ الستعمع ،وحجاً لسسارسة نػاتجيا بعج فشائيا .كسا أف التعميع
الػجاىي ،يحذػ أذىاف الستعمسيغ بالسعمػمات ،التي يدتحيل تصبيقيا حدب السقخر
الجراسي الستاح بيغ أيجؼ الستعمسيغ ،ذلظ لقرخ مجة الجراسة ،ولقمة الخبخات

والسسارسات العسمية ،لحا يربح الخخيجػف مغ الستعمسيغ مغ غيخ ذوؼ الكفاءة في
الحياة العسمية ،السصالبيغ بتصبيق ما درسػه مغ مػاد تعميسية ،مغ خبلؿ مسارستيع

لمسيغ السعيشة التي يتجربػف مغ خبلليا عمى تصبيق دراستيع عسميًا.
يججر بشا أف نحكخ ىحه الػاقعة التي كشت شاىجًا عمى أحجاثيا ،وىي تحكي

عغ نػع مغ أنػاع القرػر في مقخراتشا الجراسية لجػ الخخيجيغ مغ جامعاتشا وىي كسا

يمي:

(اجتسعت مجسػعة مغ األصجقاء الدػدانييغ الباحثيغ عغ العسل ،مغ خخيجي

احجػ جامعاتشا في الخخشػـ -كمية التخبية  -في السسمكة العخبية الدعػدية ،وتحجيجاً
في مجيشة ججة ،ذلظ عشجما كاف االغتخاب ضخورة حياتية ممحة لكل األسخ الدػدانية،

وكاف مػضة ذلظ العرخ الحؼ اترف بالكداد في السأكل والسذخب والعسل ،وأصبح

كأنو مفخوض عمى شباب ذلظ الدماف فخضًا ،حتى اآلباء رفزػا بقاء أبشائيع
بجانبيع ،وشجعػىع أيًا تذجيع لمخحيل عغ الدػداف ،بالغالي والشؽيذ  ،سعيًا وراء

الخزؽ عمسًا بأف األب في الدػداف كاف يحخص عمى جسع أبشائو مغ حػلو ،ويتباىى
بحلظ ،أماـ األىل والعذيخة .
صجر إعبلف في الرحف السحمية عغ شمب مغ شخكة تحمية السياه بججة،

شمباً لػضائف معيشة ،ومغ ضسغ شخوط تقجيع الصمبات أف يكػف الصمب مراغاً

بالمغة اإلنجميدية.

وليعمع عديدؼ القارغ أف مجسػعة الخخيجيغ السحكػرة ،ىع مسغ درسػا السػاد

التعميسية في السجارس الثانػية بالمغة اإلنجميدية ،ودرسػا المغة اإلنجميدية كمغة أساسية

كسصمب جامعي ،يعشي ذلظ أف قبػؿ الصبلب لمجامعة يتػقف عمى الشجاح في المغة

اإلنجميدية .رغع ذلظ التفػؽ الجراسي في الجامعة السحكػرة والسخمػقة أيزا  ،إال أف

السجسػعة عجدت بكامميا عج ًاد تامًا عغ معخفة اسع شخكة تحمية السياه بالمغة

االنجميدية ،عمسًا بأف أحج أفخادىا مغ خخيجي قدع المغة اإلنجميدية والمغة الفخندية
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وآخخ مغ قدع الكيسياء واألحياء ،مسا اضصخىع إليفاد أحجىع إلى مػقع الذخكة التي

تبعج عغ مكاف سكشيع أكثخ مغ سبعة كيمػمتخات ،لئلشبلع عمى المػحة التي تصل

مغ أعمى بػابة الذخكة ،لسعخفة كمستي "تحمية السياه" بالمغة اإلنجميدية ،بعج أف غابت

عمييع تسامًا ،وألفػا فييا مغ الكمسات ما ال عيغ رأت وال أذف سسعت  .وجاءىع
السػفػد بكمسة " "DESALINATIONالتي تعشي "تحمية").
فمظ عديدؼ القارغ أف تترػر مجػ القرػر الحؼ كانت مقخراتشا الجراسية

تخػض في وحمة ،فقج غابت السقخرات الجراسية بكامميا في أف تزيف معمػمة أو

مػقفاً حياتياً يداعج الستعمع في تصبيق ما درسو ،وكثيخ مغ األمثمة تديخ في ىحا
السشحى.
إف الستعمع السدتقبمي ،ىػ غيخ ىحا الستعمع العاجد عغ االستفادة مغ مادتو

الجراسية في حياتو العامة ،كسادة تقػده إلى اإلبجاع والخمق لتصػيخ حياتو وحياة

مجتسعو وحياة اإلندانية برفة عامة.
سسات الستعمع السدتقبمي:

ؼيو :

ؼيسا يمي نحكخ بعزًا مغ سسات الستعمم السدتقبمي التي نتػخى تػافخىا

االعتجال واال تــدان :رغع الطخوؼ التي يعيذيا الذباب اليػـ ،إالّ أنو يجب أف يتحمى

باليجوء واالتداف ويشأػ بشفدو عغ الصير واالنجفاع غيخ السؤسذ ،وأف يتدع الستعمع
السدتقبمي بالكثيخ مغ السثالية والدمػؾ الحكيع.

الحــمــم :نتػخى في الستعمع السدتقبمي التحمي بالقجرة عمي الديصخة عمي االنفعاالت

والغزب ،الحؼ قج يقػده الي الجخػؿ في مذكبلت ىػ في غشى عشيا ،مع زمبلئو او
ً
معمسيو.
الحيـــاء :ىػ حاجد لمستعمع عغ فعل القبيح مغ األعساؿ،وقج صشفو الساوردؼ في

ثبلثة أقداـ:

الحياء مغ هللا.
الحياء مغ الشاس.

الحياء مغ الشفذ.
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قـهة األرادة :عمي الستعمع أف ال يتبع شيػات نفدو ،بل يعسل عمي كبح جساحيا ،

مسا يداعجه كثي اًخ في أداء واجبو السشاط بو.

الججية والعديسة :يتسيد الستعمع السدتقبمي ،في دراستو  ،بالتحمي بالججية والعديسة
في اقتحاـ مجاالت السعخفة والتعميع السختمفة.

اف الستعمع السدتقبمي بحاجة الي أف تتحقق ؼيو العدة والكخامة واإلباء،
العدة والكخامةّ :
بالقجر الحؼ ال يخخجو الي الطمع واحتقار اآلخخيغ.

تهقيخ واحتخام الكبار :الستعمع السدتقبمي ىػ الحؼ يحدغ التعامل مع الكبار ،سػػ اف
كانػا مغ كبار الدغ ،أو كبار القجر ،أو الػجياء.

البذاشة والطالقة :بيسا تتػثق لمستعمع السدتقبمي الرمة السجتسعية داخل السؤسدة
التعميسية  ،وبيغ أفخاد أسختو ،وتعيشو عمي الشجاح في مدتقبل حياتو.

الرجق :ىػ مغ الدسات التي يجب أف يتحمى بيا الستعمع السدتقبمي ،فممرجؽ مدايا
اجتساعية ،تحجد شخرية الفخد ومجػ مرجاقيتو في حياتو الجيشية واالجتساعية.

الكخم والدخاء :مغ الدسات التي يجب أف يتحمى بيا الستعمع السدتقبمي شالسا أنو

بل في مجتسع الغج.
سيربح فخدا فاع ً

السشطق الحدن :سسة حزارية  ،مكسمة لذخرية اإلنداف في مديخة حياتو ،وىي
سمػؾ حتسي لمستعمع السدتقبمي.

الدسات اإليجابية التي نخاىا في الستعمع السدتقبمي كثيخة ججًا ،وال يسكغ حرخىا بأية
حاؿ مغ األحػاؿ ،ندبة الرتباشيا بالدمػؾ االجتساعي الستججد ،الحؼ يتصمب تكشيكا
معيشًا لمتعامل مع اآلخخيغ ،فعمي الستعمع السدتقبمي ،أف يبحث جادا في الحرػؿ
عمي الدسات التي تداعجه في التخقي مغ أجل الػصػؿ الي أىجافو.
إعـجاد وتـجريب السعــمم السدتقـــبمي:

في سبيل إعجاد سميع لمسعمع السدتقبمي ،يجب أف يخاعى ويػضع في االعتبار

معصاء السيسا وىػ
أف يتسيد السعمع برفات خاصة ،تجعل مشو شخرًا مسي ًاد
ً
يسكشو
يخػض معخكة التججيج واالبتكار في مجاؿ التخبية والتعميع السدتقبمي ،حيث ّ
ذلظ مغ أف يكػف ميد ًاخ  ،ومداعجًا ،ومػجيًا ،ومقػمًا لصبلبو ،ولكل روافج العسمية
التعميسية في شتى مجاالتيا.

53

لمتأميغ عمى ذلظ رأؼ التخبػيػف عقج الجورات التجريبية ،وورش العسل،

والشجوات ،وتأسيذ السكتبات ،ودور الثقافة لتشسية السعمع ميشياً ،أثشاء الخجمة ،كي
يػاجو الستصمبات التعميسية الستججدة في الحاضخ والسدتقبل ،لحا لدـ تجريب السعمع

ليكػف رجل السيسات الرعبة تخبػيًا واجتساعيًا ،إذ أف دوره االجتساعي ال يشفرل،
بأية حاؿ مغ األحػاؿ ،عغ دوره التخبػؼ ،فيػ في مجتسعو مسي اًد بالدمػؾ القػيع،
سمػؾ الخجل السخشج الحؼ يداعج في حل مذكبلت مجتسعو ،باإلضافة إلى كل الؿيع

والسثل الستػقعة ،التي يتحمى بيا كفخد مغ أفخاد السجتسع.
التجريب األمثل:

يجب إتباع شخؽ التجريب الحجيثة ،التي تجعل مشو أكثخ تصمعًا وتجعمو مبتك ًاخ
ومججدًا ،ليػاكب شفخة التعميع السدتقبمي الحؼ حط بخحالو في عالع اليػـ ،العالع
الستججد.
أورد الجكتػر  /دمحم محسػد زيغ الجيغ:

(والتعميم  -بحكم طبيعتو – ميشة شاقة ومعقجة وخطيخة في آن معاً األمخ

الحي يتطمب األعجاد الجيج والتجريب السدتسخ لمسعمم  ،والتأكج من أنو يستمك من

السعارف والسيارات والكفايات ما يزسن لو التسكن من أداء أدواره الستعجدة

والستججدة))1(.

نتشاوؿ ؼيسا يمي الجػانب األربعة السذار إلييا ،بذكل مخترخ:

السيدـــخ:
السـعـمم
ّ

عسمية التيديخ في التعميع تعشي عسمية تدييل الرعاب ،قػالً أو فعبلً

لمستعمسيغ مغ قبل الستعمع ،ويشبغي أف نختقي بالسعمع إلى كيؽية تيديخ عسمية التعميع

لمستعمسيغ ،حتى تربح جاذبة ومستعة بالشدبة ليع ،وذلظ بتحديغ شخائق تشاوؿ
السادة التعميسية ،التػاصل الدميع بيغ السعمع والستعمسيغ ،وفي ذات الػقت يشأػ بيع

عغ التعقيجات الزارة ،واألسباب السشفخة ،التي تداعج الستعمسيغ عمى االنفبلت ،وقتل

الخغبات التعميسية فييع.
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إف إعجاد السعمع في ىحا السشحى يتصمب جيجًا كبي ًاخ ،وب اخمج متعجدة،
ّ
وواضحة ،ومدتسخة ،ومتابعة لريقة ،مغ قبل اإلشخاؼ التخبػؼ ،وجيات االختراص

في التعميع ،كسا تتصمب اإليفاء بحق السعمسيغ أدبيًا واقتراديًا واجتساعيًا.
السـعمـم السدــاعج:

يشادؼ كل العمساء التخبػييغ االختراصييغ ،في مجاالت التخبية والتعميع،

بسختمف تخرراتيع ،أف يكػف السعمع عػنًا ومداعجًا لمستعمع في عسمية التعميع ،وأف
يكػف سشجاً لو في دفعو إلى التعمع الفعاؿ ،السيسا وأف مثل ىحا الدمػؾ ،يبحر بحور

الثقة في الستعمسيغ ،التي تعسل عمى تفكيظ الحػاجد الػىسية بيشيع وبيغ معمسييع،

وتداعج كثي ًاخ في التحريل واإلبجاع.
يتصمب أسمػب السداعجة ىشا سمػكاً تخبػياً خاصاً مغ السعمع ،ويتصمب مشو

اإللساـ بالفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ ،وما يتختب عمييا مغ قجرات واتجاىات وميػؿ،

تديل عمى السعمع اختيار نسط السداعجة التي يتصمبيا كل فخد أو مجسػعة مغ

الستعمسيغ.

إف عسمية تجريب السعمسيغ عمى مثل ىحا الشػع مغ الدمػؾ ،تجاه الستعمسيغ

يربح حتسياً وأم اًخ ضخورياً وفاعبلً ،في استغبلؿ شاقات الستعمسيغ لتعميع أفزل،
وفي ضل عسمية تعميسية متكاممة.
السـعـمـم السـهتجــو:

يعشي التػجيو تعجيل السدار إلى األحدغ ،والتػجيو دائسًا يتع أثشاء أداء السياـ
في ميشة معيشة بػاسصة شخز ما ،ويقػـ بعسمية التػجيو شخز آخخ ،أكثخ إلسامًا
وتسخسًا في مجاؿ ىحه السيشة ،يعخؼ بالسػجو ،يعسل عمى متابعة صاحب السيشة في
أدائو ،وفي كل سمػؾ يتعمق بيا ،يداىع في تعجيل مداره وتأديتو لسيامو بالثشاء ،او

باإلضافة أو بالححؼ ،وغيخ ذلظ مغ األساليب التي تجفع بو إيجابيا في األداء.

في مجاؿ التعميع يعتبخ التػجيو الفاعل السدتسخ ،تجريباً لمسعمع السدتقبمي،

ويعتبخ أحج ركائد اإلعجاد السيشي والفشي بالشدبة لو ،فبتحدغ أداء السعمع ،تديل

عسمية ؾيامو بػاجبو نحػ الستعمسيغ ،وذلظ بتػجيييع التػجيو الدميع ،الحؼ يؤدؼ إلى
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تعجيل مدالكيع التخبػية والتعميسية ،ومغ ثع الػصػؿ بيع إلى غايات أفزل ،تشأػ

بيع عغ األساليب التقميجية السسارسة في التعميع اليػـ.

السـقــهم :
السعــمـم
ّ
إف عسمية التقػيع الفاعل ،تداعج السعمع كثي ًاخ في التػصل إلى السخدود
التعميسي كتغحية راجعة ،ىي خبلصة العسمية التعميسية بكامميا ،والتي بسػجبيا يتسكغ
السعمع مغ معخفة جػانب اإليجاب والدمب ،التي يعسل بجوره عمى تأىيميا او تعجيميا

او ححفيا ،كسا يعسل عمى تججيج أسمػبو التعميسي ،والدمػكي التخبػؼ مع الستعمسيغ،

ويكػف ذلظ دفعًا إيجابيا ،ومداعجة لمتخصيط السدتقبمي لسيامو .ليقػـ السعمع بجوره
الفاعل في تقػيع الستعمسيغ ،يجب أف تػلي العشاية الكاممة لتجريبو تجريبًا مدتس ًاخ،

نؤمغ
عمى أساليب التقػيع عامة ،وعمى أساليب التقػيع الحاتي برفة خاصة ،كي ّ
مدار العسمية التعميسية والتخبػية عمى ٍ
حج سػاء.
السـعمـم بيـن القـجيـم والحـجيـث:

يعتبخ السعمع في نطاـ التعميع التقميجؼ ،عبئًا ثؿيبلً عمى العسمية التعميسية،
حيث أنو لع يتع تجريبو التجريب األمثل ،في جػانب كثيخة مغ جػانب التعميع والتخبية

السختمفة ،كسا لع تتح لو فخصة السذاركة في التخصيط لمسشيج الجراسي الكثيف ،الحؼ

ٍ
بعس مغ
يشغسذ في تمقيشو لمستعمسيغ ،داخل حجخات مكتطة ،ال تسكشو مغ متابعة
الستمقيغ ،عمسًا بأنو يسارس ذلظ الشذاط في فتخة وقتية وجيدة ،ىي الحرة
الجراسية،لحا وفي مثل ىحه الطخوؼ ،ال يدتصيع السعمع اتخاذ القخار التخبػؼ الدميع،

فسيشتو تقترخ عمى إيراؿ السعمػمة مغ الكتاب السجرسي ،إلى عقػؿ الستعمسيغ،

ومغ ثع حفطيا واستخجاعيا مغ غيخ استيعاب ،بػية في تفخيغ ذلظ الكع اليائل مشيا،
في أوراؽ اإلجابة لبلمتحانات

بسختمف أنػاعيا  .ندتخمز مغ ىحا أف دور السعمع

أف السعمع ىػ العسػد الفقخؼ
دور نسصي غيخ فاعل ،بالسعشى الحؼ يحسل في شياتوّ ،
في العسمية التعميسية ،يتبمػر كل نذاط عغ شخيقو ،بسا يحسمو مغ معاف السخجعية في
السػاد الجراسية ،والدمػؾ التخبػؼ الدميع ،والتػاصل مع الستعمسيغ ،وبالتالي مع
السجتسع ،وغيخ ذلظ مغ األنذصة السراحبة داخل السجرسة و خارجيا.
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أما السعمع الفعاؿ ،ىػ السعمع الحؼ يجسع مغ الرفات ،واإلمكانات،

والكفايات ،ما يؤىمو ألداء السياـ التعميسية عمي الػجو األكسل.

وقج أشار ريذارد آؼ .أريشجس الي أف ىشالظ مدايا أربعة يتستع بيا السعمع الفعاؿ:
.1

تتػافخ لمسعمع الفعاؿ صفات تدسح لو بتصػيخ عبلقات إندانية حؿيؿية

مع شبلبو ومع اآلباء والدمبلء وقادر عمي خمق صفػؼ مجرسية ديسقخاشية لؤلشفاؿ

والسخاىقيغ.
.2

أف يكػف لمسعمع الفعاؿ تجاه ايجابي نحػ السعخفة وأف يتستع بديصخة

عمي ثبلثة أسذ معخؼية واسعة عمي األقل وىي التقجـ اإلنداني والتعمع وشخؽ

التجريذ ،وأف يدتعسل ىحه السعخفة لتػجيو العمػـ والفغ لسسارسة التعميع.

 .3يستمظ السعمع الفعاؿ مخدونًا مغ السسارسات التعميسية إلثارة وتحفيد
الصالب وتعديد تقجمو في استيعاب السيارات األساسية وتصػيخ التفكيخ العسيق

والتشطيع الحاتي لجييع.
.4

يستاز السعمع الفعاؿ بسيل لمتفكيخ العسيق وحل السذاكل ويعتبخ التعميع

عسمية تدتغخؽ العسخ كمو كسا بػسعو تذخيز السػاقف وتكييف واستخجاـ السعخفة

السيشية عمي نحػ مبلئع لتعديد تقييع الصالب وتصػيخ السجارس).

طخق اإلعجاد والتجريب لمسعمم السدتقبمي:
.1

مغ بيغ شخؽ اإلعجاد والتجريب لمسعمع السدتقبمي نػرد ما يمي:
التـجريـب الحاتـــي:

يعشي التجريب الحاتي أف يقػـ السعمع السدتقبمي بتجريب نفدو بشفدو ،مدتشجاً
في ذلظ عمى كل السفاـيع ،والتصبيقات الستاحة في مجاؿ التجريب الحاتي ،وبيحا

يدتصيع أف يخخج نفدو مغ بػتقة التجريب التقميجؼ ،الحؼ ما عاد ذا نفع في تخؾية

أداء السعمع السدتقبمي ،ويدتصيع أيزًا أف يفيع دوره كتخبػؼ ،في إدراؾ األبعاد
التخبػية لعسمية التعميع ،واالرتقاء بجوره الػضيفي في مجاؿ األداء التخبػؼ السصمػب،
والتذبع بالؿيع السختبصة بعسميات التعميع والتعمع.يذسل التجريب الحاتي لمسعمع

السدتقبمي ،اإللساـ بالسدتججات في مدار التعميع ،والعسل عمى تصػيخ نفدو ،ليػاكب
تمظ السدتججات ،سػاء كاف بسفخده أو مغ خبلؿ السجسػعة التي تدعى
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لبمػغ ذات اليجؼ ،فعمى التخبػييغ السختريغ ،بحؿ الجيػد وزيادة العصاء ،بتػفيخ

التخصيط البلزـ ،والبخمجة الدميسة ،مع تػفيخ كل اإلمكانات مادية كانت أو أكاديسية
أو ثقاؼية ،تمظ التي تداعج السعمع السدتقبمي في عسمية تجريبو الحاتي ،وتسكشو مغ

الؿياـ بسيامو عمى الػجو األكسل.

التجريب الحاتي يذتسل عمي جػانب متعجدة،تدتػجب إلساـ السعمع السدتقبمي

بيا ،ويعسل جاىجا عمي تصبيقيا تصبيقا سميسًا ،فيي تحسمو بعيجا عغ التقػقع في
الجانب األكاديسي فقط بل يتعجػ ذلظ ليرل إلي االىتساـ الشفدي واالجتساعي  .وقج
لخرت أمل األحسج ذلظ في اآلتي:
-

تعديد الحات لجػ الستعمع :اذ يتدع سمػؾ كثيخ مغ الستعمسيغ بالخجل

أو الخػؼ مغ السعمع  ،أو التػتخ والقمق إزاء مػقف تعمسي ما  ،وربسا يتدع سمػؾ
بعزيع الآلخخ بالغخور والخيبلء واالفتخار بالحات لسجخد أنو حقق بعس الشجاحات

 ،وتتسثل ميسة السعمع ىشا في تسكيغ الستعمسيغ مغ الرشف األوؿ مغ تعديد ثقتيع

بأنفديع .
-

اما ميستو إزاء الرشف الثاني الحؼ يعاني مغ غخور وخيبلء فتتسثل

في التيجئة والصسأنة وتججيج ؾيسة األعساؿ التي نجحػا فييا.
-

مغ السيسات األساسية لمسعمع أيزا :االىتساـ بصبيعة العبلقات الدائجة

بيغ الستعمسيغ مغ جية  ،وبيغ السعمسيغ مغ جية أخخػ  ،اذ مغ الزخورؼ أف تكػف
ىحه العبلقة ايجابية مبشية عمي االحتخاـ والتقجيخ الستبادليغ .
-

تػجيو الصمبة وإرشادىع :وىحه ميسة مشػط بيا السعمع أيزا اذ عميو

تقجيع السداعجة واإلرشاد لكل الستعمسيغ سػاء ؼيسا يتعمق مشيا بأمػرىع الذخرية

الخاصة  ،أو بعبلقتيع مع أسخىع أو ذوييع  ،أو بكيؽية معالجة السعمػمات بػية

تسثميا واستيعابيا  ،وتسكيشيع مشيا ثع مغ االعتساد عمي أنفديع في عسمية تعمسيع

وتشسية ميارات الثقة بالشفذ لجييع مغ خبلؿ إبخاز الجػانب االيجابية لحدغ سيخىع
وتقجميع الجراسي  ،وتعديد ىحه الجػانب بيغ الحيغ واآلخخ .
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-

تذخيز أوضاع الستعمسيغ وبيئتيع التعميسية  :ويتشاوؿ تذخيز السعمع

لمستعمع أمػر ىامة مثل  :معخفة أيغ ىػ اآلف ؟ كيف وصل الي ما وصل إليو ؟ إلي

أيغ يسكغ أف يرل ؟ وما ىػ السدتػػ الحؼ يسكغ أف يرل إليو؟)

وفي نفذ اشار التجريب الحاتي لمسعمع السدتقبمي أورد محسػد الديج :

.1

تعخؼ قجرات الستعمسيغ وميػليع واتجاىاتيع مغ خبلؿ السبلحطة

السباشخة واالختبارات التقػيسية البشائية والختامية والتذخيرية وتػضيفيا في تقجيع

العبلج السشاسب لكل متعمع في ضػء مػاشغ الزعف والقػة  ،وتقجيع العػف لو في
تعخؼ قجراتو الحاتية وتشسية ميػلو واتجاىاتو وتصػيخىا نحػ التعمع الحاتي الفعاؿ

والستػاصل
.2

مداعجة الستعمسيغ عمي اكتداب ميارات حل السذكبلت الصارئة

والججيجة  ،مغ خبلؿ تقجيع السداعجة لمستعمع في جسع السعمػمات وإضيار العبلقات
بيغ الطػاىخ وتقجيع الحمػؿ وفق مشيجية عمسية سميسة تقػـ عمي أساس تحجيج

السذكمة وفخوضيا واختبارىا وتجخيب الحمػؿ وتشسية القجرة عمي البحث والكذف

الحاتي باإلرشاد مغ السعمع حيغ الزخورة .
.3

تخصيط السػاقف التعميسية – التعمسية بسا يتشاسب مع قجرات وميػؿ

الجرسية وابتكار استخجاـ
الستعمسيغ مغ خبلؿ اتخاذ الق اخرات البلزمة بتكييف الخصة ا

األساليب والصخائق لتشاسب السػاقف السدتججة .
.4

تػضيف تقشيات التعمع الحاتي بسيارة وقجرة عمي استخجاـ التقشيات

.5

إجخاء البحػث والجراسات السيجانية مغ خبلؿ اشبلع السعمع عمي

الججيجة كالتمفاز والحاسػب والخاديػ .

السخاجع والبحػث والجراسات التخبػية والعمسية لخفع مدتػاه العمسي والسيشي والقجرة

عمي إجخاء البحػث التي تشسي التفكيخ العمسي والبحث اإلجخائي الحؼ يديع في حل
السذكبلت بذكل صحيح.

.6

تػضيف أساليب التعمع الحاتي في إشار مشطػمة متكاممة لمعسمية التخبػية مغ

خبلؿ استخجاـ السجخل الشطامي في التخصيط والتشفيح والتقػيع .
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.7

تجريب الستعمع عمي إتقاف السيارات السكتبية وتذسل ميارة الػصػؿ

الي السعمػمات والسعارؼ ومرادر التعمع ومخاكده  .وميارة االستخجاـ العمسي
الرحيح لمسرادر مغ حيث اإلقتباس والتػثيق والتقكيخ الشاقج والتشطيع ،وميارة

استخجاـ السعيشات التخبػية الستػافخة في مكتبة السجرسة أو خارج السجرسة .
.8

الؿياـ بجور السدتذار الستعاوف مع الستعمسيغ في كل مخاحل التعميع

.9

التفاعل االيجابي مع الستعمسيغ وخمق األجػاء االجتساعية الستفائمة مغ

والتعمع في التخصيط والتشفيح والتقػيع .

خبلؿ ابتكار مجاالت التػاصل بحخية بعيجا عغ الخوتيغ اليػمي لمعسل السجرسي

التقميجؼ السقيج بالرف والسحاضخات والكتاب).

()1

 -2التـجريب السقرــهد:

ىػ التجريب الحؼ يقػـ عمى أساس البخمجة والخصط ،التي تحجد مدار

العسمية التخبػية بجػانبيا السختمفة ،ومغ بيشيا تجريب السعمع السدتقبمي ،وإمجاده

بالسفاـيع الحجيثة في عسمية التجريذ ،مذتسمة عمى فشػف شخائقو الستعجدة ،في العسمية

التعميسية ،وندبة لسا لمسعمع مغ أدوار محجدة يقػـ بيا ،يشبغي أف يتع إعجاده إعجاداً
مشاسباً ،وأف يكػف بصخيقة مدتسخة ومترمة ومتججدة ،وذلظ بحكع تججد السيجاف
التعميسي ،يراحب ذلظ امتبلؾ السعمع لدسات خاصة تجعل مشو أكثخ استعجادًا لسيشة
التعميع ،ومجػ امتبلكو لمسعارؼ والسيارات العمسية والسيشية ،التي تجعمو أكثخ كفاءة

في أداء أدواره التخبػية والتعميسية.

ندبة لسا تػاجو التعميع السدتقبمي مغ صعػبات ،تجعل التخبػييغ أكثخ اىتسامًا بأخح

يج السعمع وتجريبو تجريبًا فاعبلً ،حتى يػاكب السدتججات التعميسية السدارعة .نحكخ
من ىحه الرعهبات:
.1

الشسػ الستدارع في الكثافة البذخية ،وما يتختب عمى ذلظ مغ قبػؿ

أعجاد كبيخة مغ الستعمسيغ ،في مجارس تعاني نقرًا كبي اخ في أعجاد السعمسيغ ،وعج اد
مخيعا في السػارد السالية ،وبخاصة في الجوؿ الفقيخة والجوؿ الشامية.
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.2

ثػرة السعمػمات التي أدت إلى االنفجار السعخفي ،في جسيع السجاالت،

.3

نجرة السعمسيغ السؤىميغ لعسمية التجريذ ،مسا يشتج عشو تخخيج شبلب

.4

عجد الكثيخ مغ السعمسيغ في مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ،

مسا تدبب في ضيػر عمػـ ومعارؼ ججيجة متتابعة.

ضعاؼ السدتػػ وغيخ مؤىميغ لمجخػؿ في سػؽ العسل.

حيث أف السشيج مػحج ،ويتع تصبيقو عمى جسيع الصبلب الحيغ يختمفػف في القجرات

العقمية ،وفي السيػؿ و االستعجاد لمتحريل الجراسي.

يشصمق إعجاد وتجريب السعمع السدتقبمي ،مغ قاعجة تسثميا الرعػبات التي

أشخنا إلييا ،والتي يخاعى فييا االختراصيػف ،الجهانب التالية عشج تشاوليم لخطط

وبخامج التجريب:

أ.
إلساـ السعمع السدتقبمي بالسشيج الجراسي ،ومػاكبتو لمسدتججات ،عمسياً
وإجتساعيًا وثقاؼيًا.
ب.

العسل عمى تصػيخ الشطاـ التعميسي ،حدب مقتزيات الحاؿ ،في

العالع مغ حػلشا ،وبالتالي تصػيخ قجرات وإمكانات السعمع التخبػية والتعميسية في ذات

الػقت.

جػ.

تغيخ محػرية التعميع مغ السعمع إلى الستعمع.

ىػ.

تصبيق مبجأ الجيسقخاشية والحخية في التعميع.

د.

و.

تصبيق نطاـ التعميع الحاتي.

نقل الستعمسيغ مغ الحفع واالستخجاع الى التصبيق والسسارسة.

ز.

ضخورة استخجاـ وسائط التكشػلػجيا الحجيثة في التعميع ،وخاصة

الحاسب اآللي وعمػمو السختمفة ،بػاسصة السعمع السدتقبمي ،إلرضاء شسػحات

الستعمسيغ السختمفة.

تذسل عسمية التجريب السقرػد ،كل الجػانب التعميسية والتخبػية ،وكل ما

يشبغي لمسعمع السدتقبمي أف يمع بو ويدتػعبو ،لتحديغ أدائو ،والدسػ بجوره الخائج ،نحػ
تعميع أفزل.

 -3التجريب غيخ السقرهد:
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وىػ ناتج العسميات التجريبية السقرػدة ،أثشاء تجريب السعمع السدتقبمي ،وتذسل

كل ما قج يص أخ ويدتجج ،مغ مدائل تعميسية أو تخبػية ،يشبغي لمسعمع أف يأخح بيا،
ويعجؿ فييا ،انصبلقا مغ محتػاىا ،بخامجو التعميسية السدتقبمية .يداعج التجريب غيخ

السقرػد السعمع السدتقبمي في التقري والتشقيب عغ السعخفة ،التي تداعجه كثي ًاخ في
أداء ميامو ،ويسثل ىحا التجريب عػناً تمقائياً لمسعمع ودعسا ألدائو.

ال يحتاج التجريب غيخ السقرػد إلى اختراصيغ ،أو خصط تدتقصع وقتاً
محجدًا لمؿياـ بو ،إنسا يحتاج فقط الستذارة التخبػييغ ،ومغ ثع التصبيق الدميع .كسا
أنو بعج دعػة لسذاركة الستعمسيغ ،في عسمية التعميع بالحػار والسشاقذة اليادفة ،ؼيسا

بيشيع وبيغ السعمع وبيشيع وبيغ أقخانيع .يدتػجب عمى التخبػييغ واختراصي

التجريب ،اإلىتساـ بسثل ىحا الشػع مغ التجريب ،وتخشيجه ،ودفع السعمع الستثساره،

إنتساء لسادتو التعميسية ،ولمستعمسيغ في ذات الػقت.
حيث أنو يجعل السعمع أكثخ
ً
تهفيخ اإلمكانات والتقشيات:

يججر بشا ىشا أف نتصخؽ لساـية التقشيات التخبػية والتقشيات التعميسية  ،وأثخىا

عمي مدار العسمية التخبػية ،فيي مشحى نطامي ييجؼ الي تصبيق السعخفة ،والخبخة

العمسية في مجاالت الحياة السختمفة.

وقج أورد الجكتػر دمحم محسػد الحيمة في ىحا السزسار:

(التقشيات التخبهية ىي :طخيقة مشيجية في التفكيخ ،والسسارسة ،تعج العسمية

ال ،وتحاول من خاللو تحجيج السذكالت التي تترل بجسيع
التخبهية نظام ًا متكام ً
مشاحي التعمم اإلنداني وتحميميا ،ثم ايجاد الحمهل السشاسبة ليا ،لتحقيق أىجاف
تخبهية محجدة ،والعسل عمي التخطيط ليحه الحمهل ،وتشفيحىا ،وتقهيم نتائجيا،

وإدارة تجسيع العسميات السترمة بحلك).

أما التقشيات التعميسية ،فقج عخفت عمي أنيا( :عسمية مشيجية مشظسة في

ترسيم عسمية التعميم ،والتعمم ،وتشفيحىا ،وتقهيسيا ،في ضهء أىجاف محجدة تقهم

أساساً عمي نتائج البحهث في مجاالت السعخفة السختمفة ،وتدتخجم تجسيع السهاد
الستاحة البذخية،وغيخ البذخية ،لمهصهل الي تعميم أكثخ فاعمية
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وكفاية))1(.

يحتاج السعمع السدتقبمي إلى كثيخ مغ اإلمكانات والتقشيات لمؿياـ بجوره كامبلً،

في كل الجػانب التي أسمفشا ذكخىا ،مغ أدوات ،وأجيدة ،ومػاد ،ومعامل ،وكل ما قج

تتصمبو العسمية التعميسية مغ متصمبات مادية أو مالية أو بذخية.

يديل العسمية التعميسية لجػ السعمع السدتقبمي،
تػفيخ اإلمكانات والتقشيات ّ
ال ،بل
ويجعمو يتفانى في أداء ميامو ،بصخيقو فعالو وسيمة ،ال تيجر وقتًا ،وال تبجد ما ً
،وفي ذات الػقت ،تداعج الستعمع كثي ًاخ في االستيعاب والتصبيق األمثل لمسحتػػ
الجراسي ،داخل وخارج أسػار السجرسة.

اف تجريب السعمع السدتقبمي عمى االستخجاـ الرحيح لمكع الستاح مغ

اإلمكانات والتقشيات ،ومعخفتيا ،واإللساـ بسحتػاىا ،يداعج السعمع السدتقبمي كثي اخ في

التجػيج ،وفي اإلبجاع ،وفي تصػيخ ذاتو ،وفي السػاكبة السصمػبة لسا يجخؼ مغ حػلو،

والشظ أف السدتفيج الخئيذ مغ ذلظ ىػ الستعمع ،الحؼ يقػـ بعسمية السذاركة

لمسعمم السدتقبمي في ذلك ،ومن ثم السجتسع ،الحي يحرل عمى ناتج عسمية

تعميسية مسيدة ،تترف بـ:
.1

ديسػمة أثخ التعميع في ذىغ الستعمع.

.3

إكداب الستعمع ميارات ججيجة تتعمق بجػانب حياتو السختمفة.

.2
.4

إثارة اىتساـ الستعمسيغ وجحبيع نحػ السادة الجراسية.

مداعجة الستعمع في تمقي تجريب متقجـ في الػسائط التعميسية.

يقػدنا الحجيث عغ اإلمكانات والتقشيات إلي الجخػؿ في عالع التكشػلػجيا،

التي أصبحت تتخدد عمي كل لداف ،وتشتذخ وتتسخكد في كل جػانب حياتشا  ،فسا مغ
ٍ
اكتذاؼ حجيث ،اال وكانت كمسة تكشػلػجيا خمف ذلظ  .قج يتبادر
حجث ججيج ،او
الي الحىغ اف كمسة تكشػلػجيا تتعمق باألجيدة واستخجاماتيا ،إال أ ّف ذلظ ال يعشي إال
أف :
جدءا يدي اخ مغ التعخيف .وقج أشار حدغ شحاتة في ىحا السزسار إلي ّ
(التكشػلػجيا ليدت ىجفا في حج ذاتيا ،ولكشيا وسيمة التقجـ في ىحا

العرخ،الحؼ تقجمت ؼيو وسائل اإلنتاج بقفدات يرعب عمي الجوؿ الشامية المحاؽ

بيا .والتكشػلػجيا تعخؼ بأنيا مجسػع السعارؼ والسيارات،التي تسكغ السجتسع بأفخاده
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ذاتيا مغ إنتاج الدمع والخجمات ،وقج تجخل بعس اآلالت باعتبارىا جدءًا مغ

التكشػلػجيا ،وىي في عبارة مػجدة  :معخفة كيؽية؟ أو عمع أصػؿ الرشاعة ،حيث ال

تعشي معخفة كيؽية التذغيل فقط .وىحا التعخيف يتزسغ ما يمي:جانب معخفي يتسثل
في السعمػمات والسعارؼ الستاحة ،وجانب بذخؼ يتزسغ السيارة).

() 1

تتصػر التكشػلػجيا بصخيقة مدتسخة ،فيي تتعمق بحياة اإلنداف ،فكل تصػر

يقػد الي تصػر آخخ  ،شالسا يتصمع اإلنداف إلي األحدغ دائسا في سبيل إرضاء
شسػحاتو ورغباتو الستججدة عمي الجواـ  ،يعشي ذلظ اف التكشػلػجيا تقػد دعػة لديادة

السعخفة ولمتصػر الحتسي ،مػاكبة لمتغيخ السدارع الحؼ يداعج كثي اخ في تحفيد الفكخ

اإلنداني لبلبتكار واإلبجاع .

نتيجة ليحا القفد الستتابع الي األماـ ،صار مغ الزخورؼ حجوث ثػرة في

مجاؿ اكتذاؼ واستحجاث األجيدة والػسائط  ،لتػاكب الثػرة السعخؼية غيخ السدبػقة،

وبحلظ يربح أمخ التعامل مع مثل ىحه األجيدة والػسائط  ،وكيؽية استخجاميا ،مغ
األىسية بسكاف .

أف السعمع السدتقبمي جدء ال يتج أد مغ تخكيبة السجتسع الحؼ يعير ؼيو ،
بسا ّ
وأحج أىع الخكائد في انصبلقتو الي األماـ  ،يربح أمخ تأىيمو وتجريبو في مجاؿ

التكشػلػجيا ،واقعا ممدما لكل القائسيغ عمي شئػف التعميع والتخبية .

أف السعمع السدتقبمي التكشػلػجي  ،الحؼ يستمظ مغ اإلمكانات ما يجعمو

يختمف كثي اخ عغ نطيخه في نطاـ التعميع التقميجؼ  ،ذلظ الحؼ يحجد ميسة السعمع فقط

 ،في تػصيل السادة الجراسية لمستعمع عغ شخيق التمقيغ والتكخار  .لكغ السعمع

السدتقبمي التكشػلػجي ،لو مغ السياـ التي تجعل مشو فخيقا مغ السعمسيغ  ،يدتصيع

أف يقػـ بعجة أدوار حدب تعجد األنذصة التعميسية التي يؤدييا .
أورد فييع مرصفى في ذلظ:

*.

عشجما يقػـ السعمع باستخجاـ الػسائل التعميسية وتكشػلػجيا التعميع

كأساليب مكسمة لعسمو التعميسي داخل غخفة الجراسة  ،فاف دوره سيشحرخ في

التخصيط واعجاد خصة زمشية الستخجاـ السػاد التعميسية وتذغيل األجيدة السخافقة .
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ؼيسكغ أف نقػؿ اف دور السعمع في ىحه الحالة يكػف بسثابة مجيخ لمتعميع وكسدتذار

وكسػجو .

*.

وعشجما يقػـ السعمع باستخجاـ اآلالت التعميسية  Hard Wareفاف دوره

*.

وإذا كانت السجرسة التي يعسل السعمع بيا تحتػؼ عمي مخكد لمػسائط

يشحرخ كسػجو ومخشج ومجيخ .

التعميسية فاف السعمع يربح السدئػؿ عغ السخكد ،ويكػف دوره األشخاؼ عمي

مجسػعات الصبلب الحيغ يدتخجمػف السخكد خبلؿ فتخات زمشية مججدة مدبقا لكي
يداعجىع عمي تحقيق أىجافيع التعميسية  .أؼ أف دور السعمع في ىحه الحاالت يكػف

كسشدق وكسخشج.
*.

وفي حالة استخجاـ الحاسب اآللي في العسمية التعميسية التي تتصمب

اال ستخجاـ الفخدؼ لمصبلب حدب مدتػياتيع وقجراتيع وسخعاتيع  ،فاف دور السعمع
يشحرخ في تقجيع احتياجاتيع التعميسية وتدويجىع باإلرشادات الزخورية وقت الحاجة

الييا).

الســعمـم السدتـقبـمي االلكتــخوني:

يربح السعمع السدتقبمي الكتخونيا اذا استخجـ الػسائط اإللكتخونية في عسمية

ويعخؼ دمحم جياد جسل ،التعميع اإللكتخوني بأنو:
التجريذ ّ .
( ذلظ الشػع مغ التعميع الحؼ يعتسج عمي استخجاـ الػسائط اإللكتخونية في

االتراؿ بيغ السعمسيغ والستعمسيغ وبيغ الستعمسيغ والسؤسدة التعميسية بخمتيا ،
وىشاؾ مرصمحات كثيخة تدتخجـ بالتبادؿ مع ىحا السرصمح مشياOnline :

Education ,Web based Education ,Electronic Educationوغيخىا مغ

السرصمحات).

()1

في فتخة العذخة سشػات األخيخة مغ القخف السيبلدؼ الدابق  ،تراعجت

مػجات متتابعة مغ السعارؼ الستجفقة  ،التي واكبتيا االكتذافات الستعجدة لػسائط
تكشػلػجية حجيثة  ،ساعجت كثي اخ في حفطيا ،و بثيا ،و تػصيميا ،الي الجيات
السدتفيجة بديػلة ويدخ .متخصية بحلظ كل العؿبات والسعػقات الحدية وغيخ الحدية
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 ،جغخاؼية كانت اـ شبيعية  ،كاف ليا الفزل في ربط السجتسعات مع بعزيا
يذبو بالػشغ الػاحج  ،بل سار الي أبعج مغ ذلظ فأشمق
البعس  ،حتى أصبح العالع ّ
عميو تعبيخ( :قخية صغيخة واحجة)  .يبجو لي أنو أصبح اآلف أسخة واحجة  ،يتجاخل

بعزيا مع البعس  ،فيتأثخ يسيشيا بذساليا  ،وفػقيا وتحتيا ،وىكحا تداوت األمػر
وتذابيت  ،فأصبح أمخ التخبية صعبا ،فبجؿ أف نخصط لمتخبية عمي نصاؽ األسخة في

القخية  ،أو عمي مدتػػ السشصقة أو عمي مدتػػ القصخ  ،أو عمي مدتػػ القارة ،
ازداد العبء عميشا ،فرخنا نتعيج أمػر تخبيتشا عمي مدتػػ العالع  ،ؼيا لو مغ عبء

! تبشتو أشباح العػلسة الجائخة ،والتيارات الجارفة ،لؿيع ومثل وثقافات األمع.

مغ ىشا تبجأ ميسة السعمع السدتقبمي الرعبة  ،التي يجب اف يشع إعجاده ليا

اإلعجاد الكامل  ،وتفخد لو السداحات واإلمكانات البلزمة ليتجرب تجريبا سميسًا ،في
كل ما يتعمق بالجانب التخبػؼ والتعميسي  ،الكتخونيا  ،ونعشي بحلظ صقل مياراتو ،
بالتخكيد عمي مداعجتو في امتبلؾ السعارؼ العامة والخاصة ،ومغ ثع كيؽية التعامل
واالستخجاـ األمثل لمػسائط االلكتخونية الستاحة  ،وبحلظ تتاح لو الفخصة في التصبيق

الدميع لسعارفو  ،مع إتاحة الفخصة لو لئلبجاع واالبتكار.

الحـاســب اآللــي:

يعتبخ الحاسب اآللي مغ أىع وأنفع الػسائط اإللكتخونية الحجيثة السدتخجمة

في مجاؿ التعميع  ،وذلظ باعتباره جيا از متعجد االستخجامات وأسيميا تشاوال مغ قبل

السدتخجـ ،كسا لو إ سيامات كبيخة في تفعيل وتجػيج دور السعمع السدتقبمي

اإللكتخوني.

الستخجاـ الحاسب اآللي في مجاؿ التعميع  ،ىشالظ متصمبات خاصة إجخائية

وفشية ،يتحتع تػافخىا في السدتخجـ لمجياز ،وىػ السعمع السدتقبمي والستعمع  .إذ أف

الحاسب اآللي وسيمة يسكغ استخجاميا في التعميع التفاعمي ،الحؼ يزفي عمي

العسمية التعميسية صفة الجحب واإلمتاع  ،ذلظ بسا تزيفو ىحه السسارسة  ،مغ نقاش
وحػار  ،وأخح وعصاء  ،وسؤ ٍ
اؿ بيغ السعمع السدتقبمي والستعمسيغ  ،عبلوة عمي حفع
السػاد الجراسية ،وإمكانية الخجػع الييا عشج الصمب  ،وإمكانية بثيا إلي الجيات ذات

الرمة  ،وغيخ ذلظ مغ االستخجامات الستعجدة وخاصة مػاقع االنتخنت الداخخة
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بالكثيخ السثيخ  ،إضافة لحلظ فأف السدتخجـ يجج مغ البخامج ما قج يقخب الساضي
،وذلظ بتجديجه واقعا مخئيا ،مثل الرػر والخسػمات والتساثيل والخخائط .يدتفيج

الستعمسػف كثي اخ مغ السدايا االستخجامية الستػفخة في جياز الحاسب اآللي  ،مثل
التكبيخ والترغيخ  ،والتقخيب والتبعيج  ،والترػيخ والعخض ،لمسادة الجراسية مغ
جػانب متعجدة  ،حدب ما يتصمبو الجرس  ،ويطيخ ذلظ جميا في السػاد العمسية مثل

مادة األحياء  ،حيث يسكغ تكبيخ األجداء الرغيخة ،التي ال تخػ بالعيغ السجخدة ،

وإبخازىا بكامل مكػناتيا أماـ الستعمع مغ غيخ أية معاناة تحكخ  .يشصبق مثل ىحا

السذيج عمي كثيخ مغ ال سػاد الجراسية ؼيسا يتعمق بيا مغ قخاءة  ،وكتابة  ،وتجارب ،
ووسائل  ،وتذخيح  ،وتفكيظ ،وتخكيب  .يتع عخض كل ذلظ في أوضاع مختمفة

وجاذبة  ،ومشاسبة  ،ومػافقة بشدبة عالية لكل الستعمسيغ ،مخاعية لمفخوؽ الفخدية

بيشيع .

مسـيدات استخـجام الحاسـب اآللي في مجـال التعميـم :
*

يتسيد بقجرتو عمى تقجيع العجيج مغ الخيارات التعميسية والتقشية التي ال

*

لمحاسب اآللي قجرات كبيخة وىائمة في التعميع والتعمع  ،حيث يمعب

تدتصيع باقي الػسائل التعميسية التقميجية أداءىا.
أدوا اًر متعجدة مثل:

(كهنو آلة تعميسية  ،ومعمسا  ،ومتعمسا  ،وذلك نظ ًاخ لتهافخ البخمجة التي

تدسح بتخدين وإعادة تخدين السعمهمات  ،والتفاعل بيشو وبين األطخاف التي

تدتخجمو) .

ومع ضيػر اإلنتخنت  ،فقج بجأ العاممػف في التعميع الجامعي  ،االستعانة

بخػاص الحاسب اآللي إلثخاء العسمية التعميسية  ،عبخ مرادر السعمػمات الستعجدة

مثل الكتب اإللكتخونية  ،والجوريات  ،وقػاعج البيانات  ،والسػسػعات  ،والسػاقع

التعميسية األخخػ .ناـيظ عغ أىسية البخيج اإللكتخوني الحؼ يعج مغ تصبيقات
اإلنتخنت  ،والسجسػعات اإلخبارية ،ونقل السمفات  ،وغيخ ذلظ مغ الفػائج  .ولمحاسب

اآللي مسثبل في اإلنتخنت مدايا عجيجة في التعميع الجامعي  ،مشيا تػفيخ مرادر
السعمػمات  ،وزيادة الحريمة الثقاؼية لجػ الستعمع  ،ودعع السقخرات الجراسية ،
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وسخعة الحرػؿ عمى السعمػمة  ،وتػافخ عشرخ اإلثارة والتذػيق  ،وتػافخ السخونة

في التعمع  ،ودعع مبجأ التعمع الحاتي .

ومغ السسيدات أيزا :

*

تػفيخ السعمػمات بدخعة ىائمة .

*

تػفيخ الػقت والجيج .

*
*
*
*
.

*
*
*

تخديغ السعمػمات وعخضيا بذكل مشصقي .
الدساح لمستعمع بالتفاعل معو عغ شخيق تػفيخ التغحية الخاجعة .

التعامل مع السدتػيات السختمفة لمستعمسيغ.

تػفيخ العجيج مغ التصبيقات التعميسية  ،مثل بخامج الخسع والترسيع .

تػفيخ عشرخ التذػيق  ،الحتػائو عمى الرػت والرػرة في آف واحج
تذجيع التػاصل بيغ الستعمسيغ .

تػفيخ بيئة اجتساعية محفدة داخل الرف .

أنهاع استخجامات الحاسب اآللي في التعميم:

التعميم بسداعجة الحاسب اآللي:
*

يعتبخ مغ أىع االستخجامات في التعميع  ،حيث يأخح الحاسب اآللي

*

ويتخح ىحا االستخجاـ عجة أشكاؿ لعخض السادة التعميسية  ،مشيا:

*

(التكخار  ،والتجريب  ،والسسارسة  ،والذخح واإللقاء  ،والسشاقذة

*

يمعب الحاسب اآللي دو اًر كبي اًخ في العسمية التعميسية مغ حيث:

دور التعميع في حيغ يأخح الستعمع دور التعمع.

والحػار ،والسحاكاة ،واأللعاب التعميسية  ،وحل السذكبلت).
أ.

يزفي عمييا حيػية وبعجًا تقشيًا ججيجًا  ،يشاػ بيا عغ األسمػب

التقميجؼ الستبع في التعميع.
ب.

يعسل عمى مداعجة السعمسيغ والستعمسيغ في تدييل مدار العسمية

التعميسية .
68

جػ.

والستعمسيغ.
د.

يداعج في حل السذكبلت التعميسية التي قج تػاجو السعمسيغ

يعسل عمى خمق بيئة مساثمة  ،لحج كبيخ  ،لمبيئة التعميسية .

 -2التعميم السجار بالحاسب اآللي:
*

يدتخجـ الحاسب اآللي في ىحا السجاؿ في الؿياـ ببعس األعساؿ

اإلدارية الخوتيشية  ،التي تخص:

السقخرات الجراسية  ،وأمػر الستعمسيغ  ،واإلرشاد األكاديسي  ،وإعجاد

االختبارات وترحيحيا  ،وتشطيع العسمية التعميسية  .إضافة الي تػفيخ الجيج والػقت

ؼيسا يػاجو اإلدارة والسعمسيغ مغ مسارسات تعميسية .
 =3الحاسب اآللي كهسيمة تعميسية:
*

يدتخجـ الحاسب اآللي ػ ىشا ػ كػسيمة فعالة في التعميع  ،مغ خبلؿ:

-

حل التساريغ وأسئمة التقػيع واالختبارات .

-

التفاعل والتذػيق لمستعمع .

*

تػضح الكثيخ مغ السفاـيع والعسميات الرعبة.

*
*
*

عسمية التجريذ.

السشاقذة والحػار بيغ السعمع والستعمع .

تػفيخ فخصة التعمع مغ خبلؿ المعب .

مدايا استخجام الحاسب اآللي كهسيمة تعميسية:
*

يػفخ السعمػمات لمستعمع بذكل سخيع  ،ويعخضيا بصخؽ مختمفة.

*

يعسل عمى تحقيق مخاعاة الفخوؽ الفخدية.

*
*
*

يعسل عمى التفاعل مع الستعمع  ،ويدسح بالتغحية الخاجعة.

يعسل عمى تػفيخ خبخة تعميسية مشاسبة لمستعمسيغ.
يديع في إعصاء الستعمع الثقة بالشفذ لسػاصمة التعمع.
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*

يعسل عمى إيجاد بيئات تعميسية مشاسبة لمستعمسيغ  ،تحفدىع عمى

*

يعسل عمى تػفيخ الخبخات التعميسية وفخص التعمع  ،عغ شخيق

*

يعسل عمى تػفيخ خيارات متعجدة مغ األنذصة التعميسية لمستعمسيغ .

اإلستكذاؼ ومػاصمة التعمع .
السحاكاة والتقميج .
*

الرعبة .

يعسل عمى تجريب الستعمسيغ عمى الؿياـ بسياـ تحميمية  ،وحل السدائل

إستفـادة السعمم السدتقبمي من الحاسـب اآللي:

ال يسكغ لمحاسب اآللي أف يعسل مشفخدًا في التعميع بجوف دعع ومدانجة مغ

السعمع  ،فيه الحي:
-

يقخر حجع ونػع استخجاـ الحاسب اآللي في التعميع .

-

يعقج حمقات الشقاش والحػار التي تجخؼ عبخ الحاسب اآللي .

*

يختار البخامج التعميسية لمستعمع .

ولعل الجور الحؼ يحتاج إلى ميارات عجيجة مغ السعمع  ،قج ال يتػافخ

لجػ الكثيخ مغ السعمسيغ  ،مسا يتطمب:
-

تجريبيع عمى االستخجامات الستعجدة لمحاسب اآللي في التعميع .

تجريبيع عمى كيؽية االستفادة مشيا في تحديغ عسميات التعميع والتعمع.

رغع ىحة السحاسغ التي ذكخناىا في األسصخ الدابقة  ،لمحاسب اآللي  ،اال

أنشا نخػ أف التخبػييغ قج بالغػا في اإلشخاء والتقجيخ لؿيسة الحاسب اآللي  ،واالنتخنت

في مجارسيع  ،وذلظ بسا قج نسا الي عمسيع بأنيا ستكػف أدوات السدتقبل في تحجيث

التعميع  ،وأنيا ستجعميع  ،وحدب رغباتيع  ،يطيخوف بسطيخ معاصخ يػاكب اخخ
السدتججات في حقل التعميع  ،وعمي ذلظ استعاضػا بالحاسب اآللي واألجيدة

والسعجات  ،بجيبل عغ الكتب السجرسية  ،إال البعس مشيع  ،وتع استخجاـ ىحه األجيدة
بشفذ شخيقة استخجاـ ىحه الكتب .متشاسيغ أف األىع مغ ذلظ  ،ىػ شخؽ باب

التكشػلػجيا  ،الحؼ يعػؿ الجسيع عميو  ،مغ تخبػييغ وأولياء أمػر وأفخاد مجتسعات،

الحيغ يتصمعػف كثي اًخ ،في سبيل الحرػؿ عمي تعميع أفزل لؤلجياؿ القادمة .يتع ذلظ
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بتصبيق األسذ والسعاني الػاردة في مفيػـ التكشػلػجيا ،الحؼ تصخقشا اليو سابقا  ،مع

اإلىتساـ األمثل بتجريب السعمع السدتقبمي ،عمي ترسيع البخامج التعميسية ترسيسا
يتساشي مع السدتججات العرخية مغ مادة دراسية مػاكبة  ،وشخيقة تػصيل تمظ
السادة الجراسية الي الستعمسيغ،السذاركيغ فعميا في تشفيحىا  ،عبخ مثل ىحه الػسائط

الفعالة ،والعسل عمي تجريب السعمع السدتقبمي في كيؽية استخجاميا ،
ذات التقشيات ّ
والتعامل معيا ،ومعخفة مكػناتيا األساسية ،التي تداعجه كثي اخ في عسمية األداء
السصمػب مشو ومغ الستعمسيغ في ذات الػقت.

لقج أتاحت شبكة االنتخنت لمستعمسيغ الكثيخ مغ السعارؼ غيخ تمظ

السزسشة في السحتػؼ الجراسي  ،عميو فقج أصبحت الفخصة متاحة لمستعمسيغ

لبلتراؿ مباشخة بأحجث مرادر السعمػمات الستعمقة بأؼ مػضػع يخيجونو ،
أؼ أنو يسكغ لمذخز الحؼ يخيج أف يعخؼ السديج عغ أمخ ما اليػـ أف يدتفيج

مغ الخبخات التي تختقي الي مدتػيات عالسية  ،وأف يتابعو حتى يبمغ تسكشو

مغ السدتػػ الحؼ يخيجه  .إنو ال يسكغ لمغالبية العطسى مغ السعمسيغ
السدتقبمييغ  ،ورغع التجريب الحؼ تمقػه  ،أف يػاكبػا ،بأؼ شكل مغ األشكاؿ ،

كع السعمػمات الحؼ يخغب الستعمسػف بتمؿيو مغ السرادر التي يختارونيا

بأنفديع .

آكػؼ :
اورد راسل ؿّ .
(ال يقل تشهع الفعاليات واألنذطة العجيجة السثيخة لإلىتسام والستاحة لجسيع
الستعمسين أىسية عن ذلك  ،حيث يتعارض ىحا التشهع الي حج كبيخ مع الخؤيا

السحجودة التي تقجميا بزع مهاد اختارىا عجد من التخبهيين السجيهلين  ،واعتبخوا

مشاسب لجسيع الطالب  .وبالسقارنة مع غشى التشهع الحي
أنيا تذكل محهر تخكيد
ٍ

تقجمو شبكة اإلنتخنت  ،واألقخاص السجمجة CDو ،DVDوما تطخحو وتدتزيفو

وسائل اإلعالم األخخى  ،يبجو عالم الثقافة التقميجي مججبا وغامزا وغيخ متخابط .
وال يسكن ألي شخص تجخب متعة اإلبحار في شبكة
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األنتخنت ،أن يعاود الختجهع الي صفحات الكتاب الجافة أو الي السيام الرفية

السسمة  ،من دون أن يجرك مجى اإلثارة التي انطهت عمييا تجخبتو في عالم

اإلنتخنت مقارنة بيا).

لقج أصبحت الشطخة لعسمية التعميع والتخبية تتدع بالكثيخ السدتجج  ،لحا أصبح

دور السجرسة السدتقبمية والسعمع السدتقبمي  ،يختمف اختبلفا كبي اخ عغ الجور التقميجؼ

الدائ ج اآلف  ،وقج صار لداما عمي التخبػييغ اف يترفػا برفة التصمع الي مدتقبل
سيأتي بالكثيخ الستػقع وغيخ الستػقع  ،والعسل عمي التشرل مغ الدسات التقميجية

السػروثة ،
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الخــاتــــســــــة:

مغ خبلؿ سخدنا لسحتػيات ىحا الدخد ،تعخضشا لمتعميع السدتقبمي مسثبل في

السجرسة السدتقبمية  ،والسعمع السدتقبمي ،والسصمػبات السدتقبمية في كل ما يخز
العسمية التعميسية ،بػية

في السػاكبة البلزمة الزخورية لمسدتججات العالسية في

مزسار التعميع والتخبية  ،وؼيسا قج يؤثخ في السجتسع إيجابا أو سمبا ،انصبلقا مغ

السبادغ األساسية لمسجتسع ،والؿيع السذتقة مغ ديششا الحشيف ،ومغ عخوبتشا مسا
يحػيانو مغ قػاعج صمبة ،متعمقة بكل نذاشات الحياة اإلندانية التي يعتبخ الفخد فييا

خميفة هللا في األرض ،وفييا مغ األساسيات التي تجفع باإلنداف إلي التذبث بالحياة

واالنغساس في نذاشاتيا كأنو يعير أبجا ،دافعة لو إلى التصمع والدعي لمتخقي في
دروبيا الذائكة ً،في االتجاه اإليجابي دومًا ،في سبيل الػصػؿ الي هللا ،وقج ورد ذلظ
جميا في كثيخ مغ اآليات الكخيسة  ،واألحاديث الشبػية  ،التي ضل اإلنداف يدتخشج

اء وأمشا ،ومعخفة وعمسًا
بيا وىػ يدمظ سبيل تحديغ دروب حياتو لتربح أكثخ ثخ ً
إف لمسسارسات التعميسية السدتقبمية أىجافا يعسل التخبػيػف السخترػف عمي
نافعاّ .

صياغتيا ،آخحيغ في االعتبار واقع السجتسع اإلنداني السحمي والقػمي والعالسي ،في
حاضخه ومدتقبمو  .انو مغ السدتحدغ وقبل الخػض في بخمجيات التعميع السدتقبمي،

أف نخجع خصػات الي الػراء ونقخر اليجؼ األساسي مغ السؤسدة التعميسية ،ونفيسو

في ذات الػقت ،عمي أنو عسمية تغحية وتشذئة تعشي إضيار ،واستشباط ،واستخخاج

السعمػمة مغ الستعمع ايا كاف شفبل اـ فخدًا راشجًا ،وىحا ما حجث وتشاولشاه في

صفحات ىحا الكتاب .

أف التعميع ال يقترخ عمي مخحمة
ومسا تشاولشاه أيزا في محتػػ ىحا الدخدّ ،
الصفػلة فقط ،وإنسا ىػ عسمية تدتسخ باستسخار حياة اإلنداف ،مغ الصفػلة إلي

أف اإلنداف يجج حياتو في كل مخاحل عسخه شاؿ أـ قرخ.
الكيػلة  ،يعشي ذلظ ّ
أف البذخية تشاقمت تأريخيا قبل وجػد السجارس الشطامية ،
ويسكششا أف نبلحع أيزًا ّ
ًً
وىي تعتبخ فتخة شػيمة ،تذكمت ،وتبايشت ،وتصػرت  ،فييا ثقافات العالع بأثخه ،بجأ ً
بعرػر ما قبل التأريخ ،مخو ار بالعػالع القجيسة  ،وعرخ الشيزة ،ومصمع العرخ
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الحجيث .ىحا وقج عاشت الغالبية العطسى مغ البذخية أثشاء ىحه الحؿبة في مجتسعات

ريؽية وؾبائمية  ،كاف يشخخط األشفاؿ فييا ليربحػا أعزاء عامميغ فييا .

أف نطاـ التعميع التقميجؼ يخكد دائسا عمي التجريذ ،
تصخقشا أيزًا الي ّ
ويتخح مغ السعمع محػ ًار في العسمية التعميسية  ،بيشسا ال يعيخ عسمية التعمع انتباىًا،
والتي يجعل مشيا التعميع السدتقبمي ىجفا أساسياً ،وذلظ باتخاذ الستعمع محػ اًر لعسمية
التعميع  ،ؼيربح ىجؼ التعميع ىػ التعمع وليذ التجريذ .

إف التعمع الحاتي ىػاألبقى أثخا ،وأكثخ فائجة لمستعمع  ،إذا ما قارنا ذلظ بالتعميع
ّ
التقميجؼ الشطامي الحؼ نجاولو في مؤسداتشا التعميسية  ،لحلظ أفخدنا لو السداحة

الكاؼية بيغ صفحات ىحا الكتاب  ،واتخحناه مغ أنجع الدبل التعميسية التي يعػؿ

عمييا كثي ًاخ في التعميع السدتقبمي  ،فيػ نسط التعميع الحؼ يعصي الستعمع حخيتو وحقو
الجيسقخاشي ،في كيؽية إختيار نػعية وكيؽية تعمسو ،ويتيح لو مجاالت أوسع تشاوؿ

السػاد الجراسية  ،والسشاقذة  ،والحػار  ،والػصػؿ الي الحؿيقة العمسية التي يتصمع

الييا .

إنشا نتصمع الي تعميع مدتقبمي يفي باحتياجاتشا الذخرية والسجتسعية  ،ويفدح

السجاؿ واسعا أماـ أجيالشا القادمة في جػانب حيػاتيا الستعجدة ،التي تذسل السعخفة

والسعمػماتية العامة والسخترة  ،والسيػؿ والخغبات  ،الي جانب الحياة السيارية
السذبعة بالتقشية وسبل التكشػلػجيا الستججدة  ،بسا تتزسشو مغ بخمجيات ووسائط

مختمفة .

ؼيسا يمي بعزاً مغ آراء عمساء تخبػييغ ساىسػا مداىسات فاعمة  ،في حقل

التعميع السدتقبمي  ،وأبمػا ببلء العارفيغ  ،مسا ساعج كثي اخ في إرساء قػاعج التعميع،

وتعجيل مداره والتخقي بو :
أوال:

"التعميع بالشدبة الي يعشي إخخاج السعمػمات السػجػدة أساسا في عقل الصالب
ّ
 ...ذلظ أنشي ال أدرج عسمية وضع معمػمات غيخ مػجػدة تحت مدسى التعميع ،بل

ىي باألحخػ عسمية تجخل "
(مهريل سبارك)
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ثاني ًا:

"قج اليكػف تأثيخ التحريل العمسي والتسمق فػرياً مثل السػت ،إال أنيسا أشج
أث ًاخ في السجػ الصػيل.
(مارك تهين)
ثالثا:

إف التعميع أمخ يدتحق اإلعجاب ،لكغ تحكخوا مغ وقت آلخخ أنو ال يسكغ
ّ
تعميع ما ىػ ميع في الحياة ".
(اوسكار وايمج)

"إف ىجؼ التعميع ىػ التعمع وليذ التجريذ".
رابعاّ :
(راسل ل .آ ّكهف)
خامدـ ًا :

"ال شيء يثيخ انحىالي في التعميع مثل كع الجيل الحؼ يتدبب التعميع بتخاكسو

في ىيئة حقائق جامجة".

(ىشخي بخوكذ آدامد)

سادساً:
"يػشج

التعميع

الحؿيقي

البلمداواة

عمي

صعيج

التفخد،والشجاح

والسجج،والسػـبة،والعبقخية،ذلظ أف البلمداواة ال تعشي القجرة الستػسصة ،أو التفػؽ

الفخدؼ،وال الخزػع لمسعاييخ،وإنسا ىي مؿياس العالع ككل".

(فيميكذ اي .شيميشغ)
سابع ًا:

"لقج كبخنا ونحغ مرابػف بالتخسة مغ اإلعبلنات السدتسخة عغ العرػر

الججيجة والبجايات الججيجة،لجرجة أنشا لع نعج قادريغ عمي تسييد الحؿيقي مشيا عشجما

أف العرخ الججيج قاب قػسيغ أو أدنى بالفعل واما العرػر القجيسة
ترل أخي ًاخ .بيج ّ
ففي شخيقيا الى التبلشي بدخعة ممحػضة ".

(ليدلي غيمب)
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ثامشا:

" ال يػجج ،باعتقادؼ ،نقصة في فمدفة التعميع التقجمي أىع مغ تخكيده عمي

أىسية مذاركة الستعمع في صياغة األىجاؼ التي تػجو أنذصتو في عسمية التعمع ،
مثمسا ال يػجج خمل في التعميع التقميجؼ أخصخ مغ فذمو في تأميغ تعاوف فعاؿ يديع
مغ خبللو الصالب في بشاء األىجاؼ مغ دراستو".
(تجهن دوي)

تاسع ًا" :مجرسػؾ ىع أشخاص تسكشػا مغ التأقمع مع نطاـ فكخؼ ذاتي االستجامة
أرساه ججودىع ،واف كشت مغ أولئظ الحيغ يتسيدوف بأنيع أكثخ تفخداً وانجفاعاً مغ
اآلخخيغ ،فديتع تذجيعظ عمي مغادرة السجرسة ،وإيجاد شخائق أخخػ لتعميع نفدظ،

بسعشى أف تزفي بعجًا ثقاؼيا عمي أحكامظ الخاصة بظ .أما الباقػف ،ؼيجب أف
يتحكخوا دوما أنيع يخزعػف لمقػلبة والشسحجة بسا يبلئع احتياجات ىحا السجتسع
السحجدة وضيقة األفق".

(دوريذ ليدشغ)

عاش ًخا:

إف اليجؼ الخئيدي مغ التعميع يجب أف يكػف تشذئة رجاؿ ونداء قادريغ عمي
ّ
فعل أشياء ججيجة ،وليذ االكتفاء بسا فعمتو األجياؿ الدابقة ،تشذئة رجاؿ ونداء

مبجعيغ ومكتذفيغ ومبتكخيغ بسقجورىع نقج وتسييد كل ما يقجـ إلييع ورفزو".
(تجان بياتجيو)

أحج عذخ:

"اذا ما تجخأت عمي ذكخ حؿيقة أىع قػاعج التعميع وأكثخىا أىسية ،سأقػؿ انيا

ليدت تػفيخ الػقت بقجر ما ىي تبجيجه".
(تجان تجاك روسه)

اثشاء عذخ:

" لػ تبلءـ تعميع األشفاؿ والجراسات الستعمقة بيع مع ندعاتيع وقجراتيع،

ألصبح العجيج مشيع أعزاء نافعيغ في السجتسع".
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(صامهيل ريتذاردسهن)

ثالثة عذخ:

" التعميع ىػ الػسيمة إلبخاز كػامغ اإلنداف ،والسداعجة التي نتمقاىا مغ

اآلخخيغ آلية بحتة مقارنة باكتذاؼ الفصخة فيشا .وما يتع تعمسو بيحه الصخيقة مستع

وأثخه باؽ".

(رالف والجو ايسخسهن)

اربعة عذخ:

أجسل ما في إبجاعات الصفل ىػ أخصاؤه ،فعسمو رائع بقجر ما يحفل بو مغ

األخصاء الفخدية ومسل وبعيج عغ سساتو الذخرية بقجر ما يديل السعمع مغ أخصائو".

(فخاند سيديك)
خسدة عذخ:

إف القاعجة التي يتبعيا كل إنداف ليدت بأف يعتسج عمي التعميع الحؼ ـيأه
" ّ
لو انداف آخخ ،وال حتى بأف يػافق عميو ،بل بأف يكافح لخؤية األشياء عمي حؿيقتيا

اف اليديسة تكسغ في االستدبلـ".
وأف يكػف ىػ نفدو عمي شبيعتوّ .
(وودرو ويدمهن)

ستة عذخ:

أف التعميع الحؼ نمتو حاوؿ أف يجعل مشي
" في وسعي أف أثبت في أؼ وقت ّ
شخرا غيخ الحؼ أنا عميو اآلف .وكع ألػـ معمسي عمي الزخر الحؼ كانػا
ّ
سيمحقػنو بي ،وأشالبيع بأف يخدوا الي الذخز الحؼ أصبحت عميو اآلف .وألنيع
ّ
عاجدوف عغ ذلظ فدػؼ ألػميع وأى أد بيع أماـ العالع كمو".
(فخاند كافكا)

ندأؿ هللا العطيع ،أف يػفق القارغ الكخيع في أف يحرل عمي مبتغاه أو بعزاً
مشو  ،مغ بيغ شيات ىحا الكتاب ،وأف يػفقشا نحغ أبشاء الدػداف الغالي  ،لسا ؼيو
الخيخ  ،وأف يدجد خصانا ،أمة  ،ومدئػليغ تخبػييغ  ،ومختريغ  ،وتشفيح ييغ ،في

العبػر نحػ تعميع أفزل يخضي هللا والػشغ.
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