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* اللغة العربية وأهمية تعليمها للناطقين بغيرها ومناهجها وأساليبها
* مشاريع تجارية تنطلق من كليات العلوم التطبيقية
* التربية البيئية بالمؤسسات التعليمية
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اختتام برنامج الدبلوم المهني في التدقيق الداخلي بالتعليم العالي

وزيرة التعليم العالي تلتقي وزير خارجية مالطا
استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود
البوسعيدية وزيرة التعليم العالي معالي جورج
فيال وزير خارجية جمهورية مالطا والوفد
المرافق له والمكون من سعادة جوزيف مانجون
سفير مالطا المعتمد لدى السلطنة الغير مقيم،
والفاضلة هيلجا ميزي مدير عام بقسم الشؤون
السياسية بوزارة الخارجية المالطية ،وتم خالل
الزيارة مناقشة مجموعة من االمور أهمها تسهيل
اجراءات استخراج التأشيرة للطلبة العمانيين
المبتعثين إلى جمهورية مالطا ،هذا وقد رحب
معالي وزير الخارجية بفكرة أن تستخرج التأشيرة
من خالل احدى السفارات االوروبية وتأتي هذه
الخطوة إثر المقترح الذي تقدمت به معالي وزيرة
التعليم العالي خالل االجتماع .والجدير بالذكر
أنه يوجد حاليا عدد  55طالب عماني يدرسون
بجامعة مالطا والتي تعد من أعرق الجامعات في

اختتمــت وزارة التعليــم العالــي البرنامــج التدريبــي
الخــاص لموظفــي دائــرة التدقيــق الداخلــي والــذي أقيــم
مؤخــرا بديــوان عــام الــوزارة بعنوان “ الدبلــوم المهني
فــي التدقيــق الداخلــي “ قدمهــا معهــد أصــول للتدريــب
واالستشــارات حيــث كانــت أبــرز أهــداف البرنامــج هــي
إحــداث تحــول فــي نظــام الرقابــة والتدقيــق ،مــن أنظمــة
التدقيــق والرقابــة الماليــة التقليديــة إلــى أنظمــة
التدقيــق والرقابــة الماليــة المتطــورة المبنيــة علــى
أصــول علميــة ومهنيــة حديثــة ،اســتنادا إلــى المعاييــر
الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل المعاهــد الدوليــة فــي
مجــال التدقيــق والرقابــة .وقــد أســهم البرنامــج فــي
تدريــب وتعريــف موظفــي دائــرة التدقيــق باألســاليب
الحديثــة فــي التدقيــق الداخلــي .

التخصصات الطبية والهندسية على مستوى
العالم ،حيث حصلت هذه الجامعة على اعتراف
عالمي من عدة مؤسسات في اإلتحاد األوروبي
وبريطانيا ،وذلك لما تقدمه هذه الجامعة
من محاضرين على مستوى أكاديمي عالي
الجودة ومن بيئة تعليمية ممتازة وتخصصات
علمية دقيقة ،والجدير بالذكر بأن مؤسسات
التعليم العالي المالطية تمتاز بالمستوى
العالي في مجاالت عدة من أهمها هندسة
الطيران والسياحة والتأمين وإدارة األعمال
باإلضافة إلى التخصصات الطبية والهندسية .
هذا وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من
الفاضل حمد البلوشي مدير عام البعثات ،والسيدة
علياء بنت سعود البوسعيدية مديرة دائرة التعاون
الدولي وأحمد العزري مدير دائرة البعثات الخارجية
وأحمد القطيطي من دائرة التعاون الدولي.

وتلتقى بوزير الدولة بوزارة الخارجية االيرلندية
والمسؤول عن التجارة والتنمية

وختام برنامج الذكاء االنفعالي ( الوجداني )

استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود
البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أمس بمكتبها
معالي جوكوستيللو وزير الدولة بوزارة الخارجية
االيرلندية والمسؤول عن التجارة والتنمية وسعادة
الدكتور نايال ها لوهان سفير ايرلندا والدكتور
محمد درويش القنصل الفخري العام إليرلندا والوفد
المرافق له  ،وقد تم خالل اللقاء مناقشة مجموعة
من النقاط أههما :رغبة الطرفين في توقيع مذكرة
التفاهم بين الجانبين لتكون كإطار عام للتعاون
المشترك في مجاالت التعليم العالي وتبادل الخبرات
في مايتعلق باإلبتعاث الطالبي وأنظمة التعليم
العالي واإلستفادة من مختلف الخبرات ،باإلضافة
إلى تنظيم زيارات طالبية وتبادل الزيارات العلمية
بين البلدين.
كما تم التطرق إلى جودة التعليم في معاهد
التكنلوجيا اإليرلندية وامكانية ابتعاث عدد من
الطلبة العمانيين إليها ،إضافة الى بعض مؤسسات
التعليم العالي االيرلندية .علما بأن وزارة التعليم
العالي تقوم بابتعاث الطلبة العمانيين للدراسة
في تخصصات الطب والهندسة واإلدارة والعلوم

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

علي بن ناصر السنيدي
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المحررون

 عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي خــــالد بن درويـــش المجيني -بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

باإلضافة الى برامج التأسيس في اللغة االنجليزية.
كما في اللقاء التطرق إلى التعاون األكاديمي مع
مؤسسات التعليم العالي االيرلندية فيما يتعلق
بمشروع جامعة عمان ومدينة العلوم والتقنية.
كما تم خالل اللقاء تقديم دعوة لزيارة معالي
الوزيرة الموقرة الى إيرلندا لالطالع عن قرب على
مؤسسات التعليم العالي .كما تم في اللقاء التطرق
إلى موضوع ريادة األعمال وإنشاء المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
والجدير بالذكر أنه يوجد حوالى  551طالب وطالبة
عمانيين يدرسون في تخصصات الطب والهندسة
واالدارة والعلوم  .ويتم اإلشراف عليهم من قبل
الملحقية الثقافية في لندن ،ويتم حاليا دراسة إنشاء
ملحقية ثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هذا وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من
الفاضلة مريم الخصيبي مدير عام المساعد
للبعثات ،وأحمد بن محمد العزري مديرة دائرة
البعثات الخارجية ومحمود بن محمد الرحبي مدير
دائرة اإلعالم.وأحمد بن خميس القطيطي من
دائرة التعاون الدولي.

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

طلبة تطبيقية صحار يبتكرون برنامج المرشد األكاديمي
ابتكــر الطالبيــن حمــود بــن ســالم المخمــري
وســلطان بــن ناصــر البطاشــي طالبيــن بقســم
تقنيــة المعلومــات بكليــة العلــوم التطبيقيــة بصحــار
وبإشــراف الدكتــورة رشــا شــاكر عبــد الوهــاب
أســتاذة مســاعدة بقســم تقنيــة المعلومــات بالكليــة
لتطبيــق تكنولوجيــا جديــدة تقــوم بتقديــم المشــورة
األكاديميــة أوتماتيكيــا وبإســتخدام الحاســوب ،هــذه
التقنيــة الجديــدة يمكــن ان تســاعد علــى إرشــاد
الطالــب أكاديميــا وذلــك باألعتمــاد علــى إســتخدام
نظــام ذكــي يقــدم النصائــح واإلرشــادات للطالــب

الجامعــي والــذي بــدوره يســاعد علــى تحقيــق األداء
األكاديمــي األمثــل لحياتهــم الجامعيــة .
وتقــوم فكــرة البرنامج بتقديــم المشــورة األكاديمية
بوجــود بعــض األدوات الذكيــة التــي ستســاعد كل
مــن الطــاب والمرشــد واألكاديمــي فــي أختيــار
وإســداء النصيحــة إلختيــار المناهــج الدراســية
المطلــوب مــن الطالــب تســجيلها خــال الفصــل
الدراســي .كمــا يســاعد النظــام المقتــرح بتزويــد
الطالــب تلقائيــا بالحــد األدنــى لدرجــات المــواد التــي
تــم تســجيليها فــي الفصــل الدراســي.

أقامـــت وزارة التعليـــم العالـــي ممثلـــة فـــي دائـــرة تنميـــة المـــوارد
البش ــرية  ،وبالتع ــاون م ــع كلي ــة العل ــوم التطبيقي ــة بعب ــري برنامج ــا
تدريبـــا لمـــدة ثالثـــة أيـــام متتاليـــة بعنـــوان الـــذكاء االنفعالـــي
( الوجدان ــي ) مؤخ ــرا ،وقام ــت ب ــإدارة البرنام ــج نص ــراء بن ــت مس ــلم
الغافري ــة مش ــرفة قس ــم داخل ــي بكلي ــة العل ــوم التطبيقي ــة بعب ــرى.
وانقســـمت األهـــداف العامـــة لبرنامـــج الـــى هدفيـــن رئيســـيين :
هـــدف وقائـــي  ،وهـــدف إرشـــادي نمائـــي .الهـــدف الوقائـــي يتمثـــل
فـــي اكســـاب المتدربيـــن بعـــض األســـاليب اإلرشـــادية التـــي
تكس ــبهم بع ــض المه ــارات ألدراك انفعاالته ــم و انفع ــاالت االخري ــن
حوله ــم وكيفي ــة التعام ــل معه ــا وم ــع مش ــكالت الحي ــاة المختلف ــة.
أم ــا اله ــدف اإلرش ــادي اإلنمائ ــي تمث ــل ف ــي تنمي ــة ال ــذكاء االنفعال ــي
لـــدى المتدربيـــن  ،ممـــن لديهـــم مســـتوى منخفـــض مـــن الـــذكاء
االنفعال ــي  .وارتك ــزت مح ــاور البرنام ــج عل ــى أربع ــة نق ــاط أساس ــية
وهـــي التعريـــف بالـــذكاء االنفعالـــي ( الوجدانـــي )  ،كيفيـــة تحســـين
النضـــج الوجدانـــي للفـــرد  ،أبعـــاد الـــذكاء الوجدانـــي  ،و مكونـــات
ال ــذكاء الوجداني.وتط ــرق البرنام ــج إل ــى مجموع ــة م ــن التوصي ــات
المهمـــة التـــي تمكـــن الملتحقيـــن بالبرنامـــج مـــن رفـــع مســـتوى
النضـــج الوجدانـــي لديهـــم  .مـــن ضمـــن تلـــك التوصيـــات  :الوعـــي
بال ــذات ،تقب ــل ال ــذات ،البح ــث ع ــن المعن ــى األعم ــق للحي ــاة والت ــي
تتجـــاوز حـــدود الـــذات الفرديـــة .فـــي أبعـــاد الـــذكاء الوجدانـــي
اســتعرض البرنامــج أهميــة فهــم الفــرد لعواطفــه الشــخصية وكيفيــة
إدارته ــا ،وأهمي ــة التحفي ــز النفس ــي والتفاع ــل الداخل ــي م ــع عواط ــف
االخريـــن وباإلضافـــة الـــى فـــن بنـــاء العالقـــات الشـــخصية .وفـــي
المح ــور الراب ــع م ــن البرنام ــج ت ــم تع ــرف المتدربي ــن عل ــى مجموع ــة
م ــن مكون ــات ال ــذكاء الوجدان ــي م ــن بينه ــا ف ــن االحس ــاس باألخ ــر،
التحكـــم بالعواطـــف وقراءتهـــا ،باإلضافـــة إلـــى تعريـــف الملتحقيـــن
بالبرنام ــج إل ــى أهمي ــة وأث ــار األس ــئلة الفردي ــة الذكي ــة لتعام ــل م ــع
مش ــكلة م ــا وكيفي ــة وضعه ــا ضم ــن إط ــار تفكي ــر إيجاب ــي والبع ــد
عـــن التفكيـــر الســـلبي فـــي تقييـــم المشـــكالت الفرديـــة.
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اللغة العربية وأهمية تعليمها للناطقين بغيرها
ومناهجها وأساليبها
تعتبر اللغات من أهم المعايير التي تقاس بها فاعلية األمم؛
وبقدر ما لهذه اللغات من أصالة وحيوية وانتشار وقدرة
على مسايرة روح العصر بقدر ما يكون ألصحاب هذه اللغات
من مكانة عالية ،ودور عظيم في مضمار التقدم الحضاري.
ولقد اهتمت األمم بتعليم لغاتها ،وحرصت كل الحرص
على تطويرها ،ونشرها خارج نطاق المتكلمين بها؛ من أجل
تعريف اآلخرين بما تحمله هذه اللغة من فكر وعمل ،تترتب
عليه رغبة في االتصال بأصحابها ،والتعاون معهم :ثقافيا،
واجتماعيا ،وسياسيا ،واقتصاديا.
وتتمثل أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المكانة
العالمية التي تبوأتها اللغة العربية في العصور القديمة والحديثة؛
حيث جعلت هذه المكانة من تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات
األخرى ضرورة ملحة ومهمة عظمى.
وتنبع أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أنها لغة
اإلسالم الذي تدين به شعوب أكثر من أربعين دولة من دول العالم؛
حيث اتخذ اإلسالم من اللغة العربية لسانا له ،وأنشأ هذا بين اللغة
العربية واإلسالم عالقة ترقى فوق كل جدل ،وأوجد صالت ال تدفع،
وروابط ال تقطع ،وأواصر ال تنفصم عراها ،وبمثل ما حفظ اإلسالم
اللغة العربية،فقد أسهم في تعليمها للناطقين بغيرها في انتشار
اإلسالم.
من هنا ارتبطت اللغة العربية ارتباطا قويا باإلسالم؛ ألنها لغة الدين
اإلسالمي لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ،سواء أكانوا
يتكلمون العربية أم ال يتكلمون بها؛ فهم يتلون القرآن الكريم في
أصله العربي آناء الليل ،وأطراف النهار ،وليست هناك ترجمة في أية
لغة يمكن أن تستخدم بديال عن األصل العربي ،وكـل هذا جعل من
تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبين ال يسقطان عن كل مسلم؛
ألن تعليم العربية لغير أهلها يعني تعليم اإلسالم ورسالته السمحة.
من أجل هذا يالحظ في توصيات أي ملتقى إسالمي الدعوة لتعليم
اللغة العربية ،ونشرها بين أفراد الشعوب غير الناطقة بها.
واللغة العربية أقدر اللغات على فهم آيات اهلل وتدبره؛ لذا فليس
من العجيب أن يقول سبحانه وتعالى لمصطفاه في شأن القرآن
نزَل ِبهِ الرُّوحُ َْ
الكريمَ ﴿:
المينُ ع َلى َق ْل ِبكَ ُ
لتك َ
ون منَ ا ْلمنذِ ِرينَ
للناس في َ
هذا
ين﴾ .وقوله تعالى ﴿:وَ َل َقدْ ضرَبنا
ِ
عرَبيٍّ ِ
ِبلسانٍ ِ
مب ٍ
ا ْل ُقرْآنِ من ُك ِّل َ
علهُمْ َ
رُون ُقرآنا ِ َ
مث ٍل َّل َّ
يتذ َّك َ
عوَج
عرَبيا غيرَ ذِي ٍ
ون﴾ ،وقوله تعالى﴿ :حم تن ِز ٌ
َّل َّ
علهمْ يت ُق َ
الرَّحيم
الرَّحمن
يل منَ
ِ
ِ
عرَبيا ِّل َقوْم يع َل َ
مون﴾،وقوله تعالى﴿:
كتابٌ ُفص َلتْ آياتهُ ُقرْآنا ِ
ٍ
َ
ُ
َ
عرَبيا ِّلتنذِرَ أمَّ ا ْل ُقرَى وَمنْ حوْ َلها
وَك َذلكَ أوْحينا إِ َليكَ ُقرْآنا ِ
جمع َل رَيبَ فيهِ َف ِريقٌ في ا ْلجنةِ وَ َف ِريقٌ في
وَتنذِرَ يوْمَ ا ْل ِ
السعي ِر﴾.
وكان لدراسة اللغة العربية وآدابها شأن عظيم في البالد اإلسالمية

غير الناطقة بالعربية منذ العصور األولى لإلسالم؛ لكونها لغة
الدين والدولة ،وكانت العربية تدرس في جميع مراحل التعليم من
الكتّاب إلى المدارس العالية ،وكان يهتم بها طلبة علوم الدين،
والمرشحون للمناصب الحكومية من الكتّاب ،والعمال ،وكان
الكتّاب على جانب كبير من الثقافة :األدبية ،واللغوية بمقتضى
مهمتهم.
فضال عن أن انتصار العرب على الشعوب التي انضوت تحت
لوائهم اقترن بشيئين مهمين هما :الدين اإلسالمي الحنيف،
واللغة العربية.
ومنذ استقرار العرب في البالد المفتوحة ،وانتشارهم في المدن
والقرى ،سعوا إلى نشر العربية لغة القرآن الكريم؛ فانتشرت المدارس
في حواضر متعددة في كافة أنحاء البالد اإلسالمية ،وتحتّم على
طالب العلم أن يرحلوا إلى هذه المدارس المتفرقة؛ لتلقي العلم
فيها ،وكان لدراسة العربية التي يتعلمها المسلمون غير العرب -
لغة القرآن الكريم  -مراكز عديدة ،مثل :الري ،ونيسابور ،وأصفهان،
وبخارى ،وهراة ،وسمرقند ،واستانبول ،وتبريز ،وحيدر أباد.
وتتمثل أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها -
أيضا  -فيما تحمله هذه اللغة لإلنسانية من تراث ثقافي عظيم؛
فمن من الثابت تاريخيا وحضاريا أن العربية قد حملت أمانة نقل
علوم اليونان ،وفلسفتها إلى العالم ،وأصبحت العربية لغة العلوم
في العصور الوسطى؛ حيث نقلت ما أبدعه العلماء المسلمون في
علوم :الطب ،والصيدلة ،والطبيعة ،والكيمياء ،والرياضيات ،والفلك،
والموسيقى وغيرها ،ومن أمثال هؤالء العلماء المسلمين :ابن سينا،
وجابر بن حيان ،والحسن بن الهيثم ،والفارابي ،والرازي ،وغيرهم
كثير؛ فتهافت علماء الغرب على تعلم اللغة العربية؛ وترجمت الكتب
العربية إلى اللغات األجنبية؛ وظهرت اكتشافات نسبت إلى علماء
الغرب ،رغم أن أصلها مأخوذ من العلماء العرب المسلمين.
وفي العصر الحالي تتمثل أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها؛ بفضل ظهور العالم العربي على الساحة العالمية في
مختلف المجاالت:السياسية ،واالقتصادية ،والعلمية ،والعسكرية،
واالجتماعية ،والدينية ،كما أن الوطن العربي أصبح اآلن قوة بشرية
لها وزنها ،وتأثيرها الفعال في موازين القــوى العالمية ،هذا فضـال
عن انفتاح سوق العالم العربي للعمالة األجنبية ،وحرص دول العالم
على المشاركة في هذا السوق؛ لذا لم يكن ممكنا لدولة ،أو هيئة ،أو
عالم ،أو باحث أجنبي االستغناء عن تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية.
إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمكن أن يسهم أيضا بدور
فعال في مواجهة التحديات المعاصرة للدين اإلسالمي ،والخطة
الخفية لنشر الفرقة بين المسلمين بانتزاع حبل اللغة العربية
الذي يعتصمون به ،وحينئذ يسهل تشويه تعاليم اإلسالم بين
من ال يعرفون اللغة العربية .كما يبرز تعليمها الشخصية العربية
واإلسالمية في كافة ميادين الحياة ،فضال عن أن تعليم العربية

كلغة أجنبية يمكن أن
يسهم بدور فعال في
حفظ اللغة نفسها،
بل في تطويرها وإثراء
حصيلتها.
ونظرا ألهمية تعليم
اللغة العربية في
الغربية؛
المجتمعات
فقد بدأ االهتمام
بتعليم اللغة العربية
في جامعات الدول
ومدارسها
األجنبية
د .هند بنت عبداهلل الهاشمية
في القرن السابع عشر
أستاذة مساعدة بقسم المتطلبات
الميالدي ،حينما دخلت
العامة -كلية العلوم التطبيقية
اللغة العربية ألول مرة
في جامعة “ كامبردج “
في إنجلترا ،وكان لذلك
هدفان أحدهما ديني ،واآلخر اقتصادي.
وفي الواليات المتحدة األمريكية فإن االهتمام بتعليم اللغة
العربية حديث نسبيا؛ فقد بدأ عام 1974م ،حينما أدخلت العربية
في مدرسة اللغات التابعة للجيش األمريكي ،ومنذ ذلك الوقت ظهر
اهتمام متزايد باللغة العربية؛ وانتشرت مراكز تعليم اللغة العربية
بها ،كما نظر إلى اللغة العربية على أنها حقل مهم في الدراسات
اإلنسانية ،ينبغي أن تهتم به مؤسسات التعليم األمريكية.
وشهد النصف األخير من القرن العشرين إقباال شديدا على تعلم
اللغة العربية في البالد العربية واألجنبية؛ فتضاعف أعداد دارسيها
من غير أبنائها في المدارس والجامعات العربية وغير العربية ،وال
ريب أن عوامل كثيرة كانت دافعة إلى هذا اإلقبال ،من أهمها:
اإلقبال على دراسة اإلسالم؛ لفهم تعاليمه العقدية والشرعية،ومعرفة أسرار دستوره القرآن الكريم ،وسنة نبيه محمد صلى اهلل
عليه وسلم وفهم سيرته.
المكانة :العلمية والسياسية التي أحرزتها اللغة العربية فيالمؤسسات العلمية ،والهيئات السياسية.
الثروة النفطية التي تفجرت في كثير من البالد العربية ،أدت إلىتوثيق الصالت التجارية بين البلدان األجنبية.
النهضة المعرفية التي شهدتها البالد العربية بعد استقاللها،بإنشاء المعاهد والجامعات ،التي استقطبت كثيرا من أبناء شعوب
العالم الثالث لمواصلة دراستهم.
ورغم األهمية الكبيرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،غير
أن أهلها لم يقطعوا شوطا كبيرا في نشرها ،وتدريسها لغير أبنائها،
كما قطع أهل اللغات األخرى ،ولم تدرس دراسة علمية دقيقة.
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مشاريع تجارية تنطلق من كليات العلوم التطبيقية
التقت بهم :زمزم بنت ناصر المعمرية

تحتضن كليات العلوم التطبيقية
طلبة ذو أفكار تجارية إبداعية ،منهم
من بدأ مشروعه الخاص وسجله
تجاريا ومنهم من ما زال يطور
الفكرة ليصل إلى مبتغاه ويسجل
االسم التجاري له .سعت وزارة
التعليم العالي إلى تشجيع الطلبة
لالنخراط في السوق الحر وذلك
لتكون سمة ملتقى اإلبداع الطالبي
الرابع عشر “ريادة األعمال لتنمية
مستدامة” ،كما تضمنت مسابقة
اإلبداع الطالبي مسابقة المشاريع
الصغيرة .من هذا المنطلق التقينا
بطلبة كليات العلوم التطبيقية
لنعرف مشاريعهم الصغيرة ،وكيف
تكونت الفكرة لديهم ،وآلية تطوير
مشاريعهم؟

جرناس العرب

برواز

أسعد بن حمود بن مبارك الغافري –
تقنية معلومات عن مشروعه التجاري
(جرناس العرب الوطنية للتجارة
والمقاوالت) قال :كالم المصطفى
عليه أفضل الصالة والسالم“ :تسعة
أعشار الرزق في التجارة” ،كان الدافع
األساسي الذي جعلني أبدأ مشروعي
الخاص فبحثت عن مشروع مبدئي
يتناسب مع ظروفي كوني على مقعد الدراسة فوجدت قطاع النقل
والخدمات هو بداية مشواري التجاري.
وأضاف الغافري“ :سعيت لتطوير مشروعي عن طريق الخطط التي
أعددتها سابقا واالستفادة بمن سبقوني في هذا المجال وأضفت
في الشركة نشاط آخر وهو تركيب مواد العزل وتأجير معدات الهدم
والبناء ،كما أن أخطائي كانت بمثابة المفاتيح لتطوير ذاتي واكتساب
الخبرات الكفيلة للمضي قدما إلى األمام وإنجاح مشروعي التجاري.
واختتم الغافري حديثه بأن حسن التعامل مع المستفيدين من
المشروع ،والجودة وااللتزام بالوقت كانت له بمثابة مفاتيح كانت
ألبواب مغلوقة.

أما أميرة بنت زايد الغافرية –
دراسات االتصال -كانت بداية
فكرة مشروعها (برواز لتغليف
الهدايا وخدمات التصوير)
هو شغفها باألعمال اليدوية
والتصوير .وتقول :ال زلت
في بداية المشوار وأحرص
دائما على خلق منتجات عالية
الجودة لزبائني وفي منظور
متطلباتهم وهذا ما أكسبني
النجاحات األولى في المشروع ،كما أنني أسعى جاهدة لتوفير تصاميم
وهدايا بأشكال عصرية ترضي مختلف األذواق وبأسعار مغرية مع توافر
الجودة واإلخالص قبل كل شيء.

نسايم

وكان الهدف من مشروع (نسايم لبيع الصوتيات اإلسالمية لألعراس)
هو مشروع لخالصة بنت ناصر الرحبية – دراسات االتصال -هو من
اآلثار السلبية المترتبة على سماع األغاني ،والرغبة في خلق أجواء فرح
في حدود ضوابط الدين .وأضافت :بعد الرغبة الملحة من الزبائن
في الحصول على أعداد وتنوع أكثر ،سعيت إلى توسيع المجال من
خالل زيادة العدد والعمل على إنتاج الصوتيات بشكل متكامل واأللحان
والدف المناسب لكل أنشودة .وتختتم الرحبية حديثها :اكتساب
السمعة الطيبة للمشروع من خالل الترويج في الصحف ووسائل
التواصل االجتماعي ومن خالل تجارب السابقين في مثل هذا المجال.

توباز
حدثنا مازن بن عبد اهلل العلي –دراسات اتصال -عن بداية الفكرة
لمشروعه :مشروعي التجاري توباز لتصميم المطبوعات ،انطلقت
الفكرة من خالل موهبتي في التصميم وإلمامي بالبرامج المتعلقة
بهذا الجانب ،كما أني سعيت إلى تطوير مهارتي في التصميم وذلك
بسبب حاجة سوق العمل للمصممين وقلة الشباب العماني المنخرط
في هذا المجال.
بدأت التصميم في البداية مجانا لكل من كان بحاجة إلى التصميم،
كما أنني ال أتردد في المشاركة بأي مسابقة تعنى بهذا الجانب ،حسب
ما قاله العلي :وأسعى إلى توسيع مدار الشركة ليضم عددا أكبر من
الشباب العمانيين العاملين في مجال التصميم إلتاحة فرصة عمل
لهم ،وأيضا بعد تشجيع حضرة صاحب الجاللة للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
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عالم الصم والبكم....عالم صامت تحـــــركــه إشارات األيادي وتمتمات الشفاه

أجرى الحوار :ليلي بنت خليفة المقبالية

يستعمل بعض األشخاص الذين يعانون من
مشكالت في السمع أو الكالم حركات وإشارات
خاصة باليدين للتواصل مع اآلخر ويسمى ذلك
لغة اإلشارة .وهذه اللغة ليست مجرد إشارات
وحركات عشوائية وإنما هي لغة قائمة بذاتها
لها خصوصيتها ومفرداتها وتحمل في طياتها
إحساس ومشاعر ورسالة أشخاص حرموا
من طرق التواصل الطبيعي التي نحن كبشر
طبيعيين نمتلكها ونستخدمها بغير إدراك
مباشر منا ألهمية وقيمة ما نملك.
حرص المهتمون بشؤون ذوي االحتياجات
الخاصة من فئة الصم والبكم على ادماج هذه
الفئة اجتماعيا مع المجتمع المحيط بها من
خالل التعريف بلغة اإلشارة واحتياجات الشخص
المتحدث بها .من هذا المنطلق وألول مرة في
مؤسسة حكومية  ..وبمبادرة من المديرية
العامة للشؤون اإلدارية والمالية وبالتعاون مع
دائرة الموارد البشرية أقامت وزارة التعليم
العالي دورة تدريبية لموظفي الوزارة بعنوان
إتقان لغة اإلشارة والتعامل مع أصحاب اإلعاقة
من فئة ( الصم والبكم ) بالتعاون مع المدرب
المحفز محمد السناني رئيس ومؤسس فريق
مرسال النجاح  ,ومدرب معتمد من األكاديمية
العربية والعالمية لتدريب والتطوير ,ومدرب
معتمد من وزارة التنمية االجتماعية والجمعية
العمانية للمعوقين

محمد السناني
س  :أستاذ محمد ما أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية في
خدمة فئة الصم والبكم وخدمة خطط وجهود المختصين والمهتمين
بشؤون هذه الفئة في إدماجهم مع فئات المجتمع األخرى؟
إن لمثل هذه الدورات أهمية كبيرة لألشخاص الصم سواء كانت
الدورات في تعليم لغة اإلشارة للناطقين أو كانت دورات لألشخاص
الصم لرفع مستوى كفائتهم.
س  :ما المحاور الرئيسية التي حرصتم على التركيز عليه في هذه
الدورة؟
في دورة إتقان لغة اإلشارة وكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة (
الصم والبكم ) تم التركيز على تحريك دوافع المتدربين في إتقان
لغة اإلشارة ورفع مستوى ثقتهم في التواصل مع األشخاص الصم
باإلضافة إلى التدريب العملي ألداء لغة اإلشارة باستخدام أساليب
تدريبية تساعد في تسريع تعلم لغة اإلشارة لدى المتدرب.
س  :هل من مميزات خاصة يجب على متعلم هذه اللغة أن يمتلكها
ليصبح مؤهال بشكل فعلي لتعامل مع هذه الفئة؟
ليست هنالك أي مميزات لمن يرغب في تعلم لغة اإلشارة والتعامل
مع األشخاص الصم وإنما هنالك صفات ينبغي على كل من يرغب في
التعامل مع هذه الفئة أن يمتلكها وهي ( الرغبة في تعلم لغة اإلشارة
والتواضع واألمانة واإليثار )
س  :ما اإلمكانيات المتاحة لالختصاص في مجال لغة االشارة في
السلطنة؟

إن أخذنا لغة اإلشارة كتخصص أكاديمي فاإلمكانات متاحه من وجهه
نظري في الوقت الحالي لوضع لغة اإلشارة كتخصص في كلية اآلداب
كتخصص الترجمة لغة إشارة.

س :في لغات البشر األسوياء كما هو حال اللغة العربية مثال هناك
لفظ فصيح ولفظ آخر دارج أو عامي؟ كيف هو الحال مع متعلم لغة
اإلشارة كيف يستطيع الفصل بين األمرين؟

س :ما الفرق بين مدرب لغة اإلشارة ومترجم لغة اإلشارة في
االختصاص؟

ال يختلف األمر كثيرا فقط يكون االختالف في إشارات المحافظات
والواليات وبعض المؤسسات الحكومية وغالبا لغة اإلشارة ترتكز
على اللغة العربية الفصحى فالترجمة هي من تحدد اللغة المترجمة
إن كانت عامية أو فصيحة.وأضرب مثاال على ذلك في اللغة
اإلنجليزية فكلمة واحدة يمكن أن تترجم على حسب لهجة كل بلد
عربي سواء خليجي أو سوري أو مصري إلى آخره  ،فلغة اإلشارة ثابته
وإنما المتغير نوع الترجمة وكيفيتها.

هنالك فرق من حيث اإلمكانات في توصيل المعلومة فليس كل
مترجم مدرب ،فالمدرب يمتلك أدوات وأساليب تدريبية تسهل
وتسرع في عملية التعلم واكتساب مهارات وغالبا يستطيع المدرب أن
يكون مترجم لغة أشارة ألنه يصبح متمرسا في أداء اإلشارة أما مترجم
لغة اإلشارة فيكون ملما بشكل كبير في أداء لغة اإلشارة لترجمه من
وإلى لغة اإلشارة ولكن ليس بالضرورة أن يمتلك مقدرة في التدريب
وهنا أعني بالتدريب التدريب االحترافي وليس التدريب التقليدي الذي
ال يعتمد على أساليب تدريبية حديثه.
س  :عالم صامت تحركه إشارات األيادي وتمتمات الشفاه .ما األسباب
التي شكلت لدى محمد السناني دافعا شخصيا لالختصاص واالهتمام
بشكل خاص بعالم هذا الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة؟
الرغبة في مساعدة هذه األشخاص الصم وخاصة فيما يخص الجانب
النفسي فأغلب الصم يتحاورون معي في مشاكلهم ومعظمها تكون
عدم ثقة بالنفس لذا أعمل على تحفيزهم وكذلك رغبتي في نشر لغة
اإلشارة بشكل أوسع وإخراجها من دائرة الخجل إلى دائرة التوسع
حتى يتعود على وجودها المجتمع ويقبل عليها بشكل أوسع فالمجتمع
لآلن أغلبه ال يمتلك المعرفة الكافية بلغة اإلشارة أو بشكل أصح
بماهية فئة الصم.
س :من المالحظ اختالفات الحركات اإلشارية من منطقة إلى أخرى
في العالم ،فهل هناك هوية واضحة للغة اإلشارة العربية عموما
والعُمانية خصوصا؟
نعم هنالك هوية واضحه فهنالك قاموس موحد للغة اإلشارة العربية
وهنالك قاموس اإلشارة العمانية وبدورها الجمعية العمانية لذوي
اإلعاقة السمعية ووزارة التنمية االجتماعية ال تدخر جهدا في تطوير
لغة اإلشارة وال ننسى الجمعية العمانية للمعوقين فهي من وضعت
فكر لغة اإلشارة متمثلة في شخصيات لها الفضل بعد اهلل تعالى
في تطور لغة اإلشارة وأخص بالذكر األستاذة وحده شريف والرائد
سعيد البداعي واألستاذة موزة الغافرية وأمل بني عرابه وخالد
العامري وعائشة الريامية  ،فهم مترجمون لغة إشارة ذا كفاءة ولهم
يرجع فضل تطور لغة اإلشارة سواء كمنهج إشاري أو كضبطية مسار
األشخاص الصم.

س :يقال ليس كل أبكم أصم وال كل أصم أبكم؟ مدى صحة
المقولة؟ وما مدى اختالف أهمية واحتياج الفئتين لتعلم لغة
اإلشارة؟
هي مقوله صحيحة فاألصم هو الشخص الذي لدية مشكلة في
جهاز السمع تؤدي الى فقدانه السمع وبالتالي تؤثر على قدرته
على سماع األصوات فمن هنا ندرك الحقيقة التالية أن األصم هو
الشخص الذي تكون لدية مشكلة في أعضاء جهاز السمع كأن يكون
خلل إيصالي أو خلل عصبي وتكون أعضاء إنتاج الكالم لديه سليمة
وهذا الخلل يؤثر على قدرته على سماع األصوات والخلل اإليصالي
يمكن عالجه من خالل التدخل الطبي ومن أمثاله تشوهات خلقية
في اإلذن أو التهابات شديدة أو خلل في طبلة اإلذن أما الخلل

العصبي وهو الذي يعاني منه األصم فال يمكن عالجه إال من خالل
التأهيل وتركيب سماعات طبية ويمكن أن يكون الخلل في العصب
السمعي المسئول عن توصيل األصوات من جهاز السمع إلى الدماغ
لذلك فاألصم هو الشخص الغير قادر فعلياً على الكالم أو الشخص
الذي فقد القدرة على نطق الحروف وهو قادر فقط على إصدار
األصوات من الحنجرة دون المرور باألوتار الصوتية .أما األبكم فهو
الشخص الذي يعاني من مشاكل في أعضاء إنتاج الكالم أو خلل
في مراكز إنتاج الكالم في الدماغ ولكن يكون جهاز السمع لديه
سليم وتكون المشكلة لديه في النطق ويمكن التدخل للتغلب على
المشكلة من خالل التأهيل وعالج النطق لدى الشخص .من هنا
ندرك الفرق التالي أن األصم من تكون لديه مشكلة في أعضاء
السمع ولكن اعضاء إنتاج الكالم سليمة لذلك ال يستطيع نطق
األصوات ألنه ال يسمعها ولو سمعها لنطقها ويمكن الوصول مع
األصم إلى نطق بعض الكلمات ولفظ بعض الجمل ويمكن له
التحدث مع االشخاص العاديين بطريقة بسيطة وكل هذا يحتاج
إلى برنامج تأهيلي جيد من خالل التدريب السمعي وبرامج عالج
النطق وتدريب أعضاء انتاج الكالم وتمارين التنفس لديه بطريقة
جيدة مع مراعاة الشروط الصحيحة في التدريب .وهنا ندرك الفرق
بين األصم واألبكم إذ يجب علينا االندمج مصطلح الصم والبكم
فاألبكم شي واألصم شيء آخر.
س :في رأيك ما اآلليات التي يمكن لها أن تفعل دور الوزارات
والمؤسسات الحكومية في خدمة فئة الصم والبكم؟ وما مدى
الفائدة المرجوة من هذا التعاون مستقبال على هذه الفئة؟

توظيف الصم وتأهيلهم من خالل الدورات التدريبية وكذلك تدريب
موظفي الوزارات الحكومية لتعلم لغة اإلشارة وإتقانها ليتعاملوا مع
هذه الفئة بسهولة ويسر لتستثمر الوزارات والمؤسسات من هذه
الفئة فهي طاقة بشرية فعالة أن وجهت بطريقة صحيحة.
س :لو تحدثنا قليال عن أبرز المشكالت والصعوبات التي قد
تواجه أصحاب االحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم في
التحصيل العلمي سواء على مستوى المدارس الحكومية أو
الخاصة أو على المستوى الجامعي واألكاديمي؟ ..وكيف يمكن
تفعيل دور المؤسسات التعليمية في السلطنة في عملية تطوير
الخدمات التعليمية المقدمة لطالب من أصحاب اإلعاقات السمعية
والكالمية؟
سأركز على االحتياجات الفعالة للصم لرفع مستوى تحصيلهم
التعليمي وهي منهج تعليمي متالئم مع األصم ومعلم ومدرب
ومترجم لغة إشارة ذو كفاءة .أما بخصوص دور المؤسسات
الحكومية فأتمنى أن تكون هنالك جامعة وكلية خاصة بالصم مثلما
يوجد هنالك مدرسة األمل للصم في الخوير فليس مستحيال أن
تنشئ جامعة أو كلية خاصة بالصم وكذلك لتفعيل دور المؤسسات
الحكومية في جميع مجاالتها فمن وجهة نظري من المناسب خالل
الخطط المستقبلية أن تخصص وزارة خاصة بالصم لتسيير شؤون
الصم بحيث تخصص لها ميزانية خاصة وال أستبعد أن نرى وزيرا
من فئة الصم كحق من حقوقهم قد يرى البعض أنه خيال ولكن
كل اإلبداعات في أرض الواقع كانت من نسج الخيال.
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د .أحمد بن حميد البادري
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد
كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

تعد التربية البيئية من االتجاهات
المعاصرة التي تحتمها طبيعة العصر
الحالي الذى يحظى بتفاعالت بين
مختلف مكونات البيئة المختلفة بطرق
إيجابية أدت إلى تطوير هذه العالقة،
وفي بعض األحيان بطرق سلبية ادت
إلى ظهور االختالل في التوزان البيئي.
ولذا في البداية نعرف التربية البيئية
على أنها عملية إنتاج أفراد صالحين
يتمتعون بالعديد من القيم واالتجاهات
والمهارات البيئية ويسهمون في صون
البيئة وحمايتها من المخاطر التي
تواجهها من خالل إكسابهم العديد من
المفاهيم والعادات السوية في عالقتهم
بالبيئة.

يعمل النظام البيئي بشكل كلي متكامل وعبر عالقات متبادلة
بين عناصره المختلفة وكذلك يسعى إلى تحقيق التوازن بين
مدخالت النظام البيئي ومخرجاته؛ لذا فالتربية البيئية تهدف
إلى مساعدة المتعلمين بالمؤسسات التعليمية إلى اكتساب
معرفة وفهم مكونات البيئة األساسية ،ولدور اإلنسان فيها،
وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية اتجاه البيئة ،وتنمية سلوكياتهم
في التعامل مع البيئة ،وتنمية مهاراتهم في حل المشكالت
البيئية ،وتدريبهم على اإلجراءات المناسبة لتقويم مكونات
البيئة ،وتنمية لديهم المسؤولية اتجاه البيئة وقضاياها،
وتنمية المسؤولية المجتمعية اتجاه المشاركة في الفعاليات
التي تسعى إلى نشر الوعى البيئي وتعزيز التوزان في عالقة
المتعلمين مع البيئة.
مما ال شك فيه أن التعليم العام والتعليم الجامعي يؤدي
دوراً أساسياً في تنظيم التعامل مع البيئة وقضاياها ،ويحقق
الوعى والتوزان في المحافظة على الموارد البيئية عن طريق
تعلم مفاهيم التربية البيئية كجزء أساسي من المناهج
الدراسية بالمؤسسات التعليمية المختلفة من خالل دمجها
بالمواد الدراسية أو تخصيص مواد دراسية مستقلة ذات بعد
تكاملي مع المواد األخرى .على ان يتم تعزيز هذه المواد
بمنظومة من الزيارات الميدانية للمتعلمين لدراسة مكونات
البيئة ،والمشكالت التي تتعرض لها ،وطرق المحافظة
عليها على الواقع العملي .وينبغي للمؤسسات التعليمية
تحويل هذه المعارف المتنوعة عن الوسط البيئي وعالقته
باإلنسان لمهارات سلوكية تترجم إلى واقع ملموس لمعالجة
المشكالت البيئية ،واقتراح طرائق لحلها ،فض ً
ال عن أهمية
شمولية المعرفة ووحدتها عندما تكتسب من خالل منهاج
منظم ذي رؤية وأهداف موجهه وواضحة.
إن التربية البيئية بالمؤسسات التعليمية ينبغي أن تعد
من القضايا االستراتيجية أثناء تصميم منظومة المنهاج
الدراسي؛ نظراً ألهميتها في تفعيل العالقة اإليجابية بين
اإلنسان والبيئة ،وأهميتها في تنشئة جيل واعي ومدرك
أهمية البيئة التي تحيط به ،وألهميتها في توضيح وإبراز
اآلثار السلبية لسوء استغالل مصادر البيئة على الفرد
والمجتمع .لذلك فالتربية البيئية لها العديد من المبادئ

التي ينبغي غرسها لدى المتعلمين بالمؤسسات التعليمية
المختلفة وهي فيما يلي :تمكين المتعلمين من فهم ما
تتميز به البيئة ،ونشر وعى لديهم عن المقدرات البيئية،
وتثقيفهم بأهمية التكامل االقتصادي والسياسي حول العالم
لمعالجة القضايا البيئية ،وتعزيز لديهم قيم وضرورة التعاون
المحلي واإلقليمي والعالمي في التعامل مع البيئة.
وكما أكدت المبادئ األساسية للتربية البيئية على
وجوب ان تكون التربية البيئية شمولية للجوانب المختلفة،
ومستمرة داخل النظم التعليمية ،وأن تركز المبادئ على
أهمية تتناول التربية البيئية للقضايا المحلية في الوقت
الراهن والمستقبلية من خالل وجود رؤية واستراتيجية
وطنية بعيدة المدى ،ومع التأكيد على أهمية نشر الوعي
بالقضايا البيئية اإلقليمية والدولية أيضاً؛ نظراً ألن المجتمع
في الوقت الراهن يتأثر بأي اختالل في النظم البيئية في أي
موقع بالعالم.
أخيراً فالتربية البيئية تعد من القضايا التي تشكل بُعد
استراتيجي وطني للدول في تنشئة المتعلمين بالمؤسسات
التعليمية المختلفة؛ لذا ينبغي العمل على وجود منظومة
بيئية متكاملة داخل النظم التعليمية من خالل التركيز على
دور البيئة المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وكما ينبغي أن تكون التربية البيئية من األلويات بالنظم
التعليمية انطالقاً من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم
الجامعي من خالل التركيز على غرس األخالق والسلوكيات
البيئية لدى المتعلمين ،ودمج مفاهيم التربية البيئية
بالمناهج الدراسية ،وإنشاء الجماعات الطالبية الصديقة
للبيئة بالمؤسسات التعليمية المختلفة ،وأقامه العديد
من الفعاليات للمتعلمين والمجتمع لتوعيتهم بدورهم في
التنمية البيئية المجتمعية ،وتحقيق التكامل الحقيقي بين
المؤسسات الحكومية والخاصة في نشر الوعى البيئي،
والحفاظ على البيئة وصونها .وبالتالي تستطيع المؤسسات
التعليمية بعد ذلك إيجاد جيل لديهم وعي بيئي وشريك
حقيقي لتحقيق أهداف التربية البيئية ،ومما سيؤثر ذلك
إيجاباً في تنمية المجتمع المستدامة.

