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إن الحديث عن دور النقابة وفي الشيور األولى من عمرىا إنما ىو حديث عن

تطمعاتيا وتوجياتيا نحو تطوير مينة التعميم ودعم المعمم ،وىذا صناعة لممستقبل؛
ألن المعمم الذي يربي طالباً اليوم يممك بذلك نصف الحاضر وكل المستقبل.
ولما كان التعميم ىو االستثمار الحقيقي نظ اًر لدوره في تعزيز المواطنة

واليوية وتأكيد الثوابت الوطنية والمجتمعية ،فقد أصبح مفتاح بناء الشخصية

اإلنسانية بكل جوانبيا المعرفية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية ىو المدخل

الحقيقي لمتنمية البشرية المستدامة في أفق مدرسة مجتمعية.

والتعميم أولوية وطنية ورافعة أساسية لصياغة طرق التفكير وصنيع أدوات

العمل ،وقادر عمى حل المشكالت ،ومبتكر البدائل.

وىو بكميتو سيعاني من انتكاسة في مسيرتو إن لم يكن في وعاء المغة العربية

التي تحفظ اليوية ،وتنير السبيل إلى مجتمع المعرفة واالرتقاء المتقدم.

ولذا فمن الواجب إيجاد مرجعية مشتركة تبنى عمييا السياسات والق اررات التربوية
لتطوير عممية التعميم في وعاء المغة العربية من خالل تطوير التعميم ،وزيادة

فعالية التعميم ،وتحسين مستوى الطمبة واالرتقاء بيم وبمعارفيم المغوية ،وبما يجب
أن يمتمكوه خالل كل فترة تعميمية ،والوقوف عمى استخدام المغة ومعايشتيا لحياة

الطمبة منطمقين من الواقع الذي تعيشو المغة ،لنصل إلى بناء ما يجب أن تكون
عميو.

مسؤولية المؤسسات:
ومن منطمق مسؤولية المؤسسات المجتمعية جميعاً الحتضان النيوض

بمستوى استخدام المغة العربية فإن وضع إطار مشترك لممعايير الوطنية يكون
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قابالً لمقياس لكي يكون قابالً لمتطوير ،وبأيدي خبرات وطنية ذات كفاءة عالية
منفتحة عمى التجارب الدولية مراعية لإلمكانات المحمية.

وتعتبر المؤسسات التعميمية واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية وغيرىا ذات

مسؤولية مشتركة ،ولكل دورىا في ىذا المجال ،إذ ال يمكن لو ازرة التربية أو نقابة
المعممين أن تقوم بيذا الدور انفراداً دون ىذه المؤسسات ،وان كان دور ىاتين
المؤسستين ىو األبمغ أث اًر واألكثر وضوحاً.
دور النقابة:
إن أىداف نقابة المعممين التي تم بمورتيا في النظام الداخمي لنقابة المعممين
كثيرة نذكر منيا:
 االرتقاء برسالة المعمم ومينتو وتطويرىا ،والمحافظة عمى أخالقياتيا وتقاليدىا.
 اإلسيام في رفع المستوى المعرفي واألكاديمي واالجتماعي واالقتصادي لممعمم.
 رفع مستوى الوعي الميني لممعمم ،والمشاركة في التطوير واإلبداع وتشجيع
المبادرات والمواىب والكفاءة بين المعممين.

 المشاركة بتحديث وتطوير التشريعات واألنظمة المتعمقة بمينة التعميم.
 وضع الخطط والبرامج والرؤى لالرتقاء بمينة التعميم ورسالة المعمم وتطويرىا،
والمحافظة عمى أخالقيات وتقاليد المينة.

 بناء شراكات حقيقية مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالعممية
التربوية.

260

ومن ىذا المنظور فان النقابة تتطمع إلى النيوض الشامل بالتعميم واالرتقاء
بمخرجاتو ،والوقوف عمى احتياجات المعممين وتوفير الدعم المستمر ليم وتزويدىم
بما ىو جديد ،ووضع البرامج المتكاممة ليم ابتداء من المعايير وانتياء بالنتائج.
وذلك من خالل التركيز عمى سبل النيوض بتعميم المغة العربية ،وتطوير وسائل
تعميميا وتحديث مواضيعيا ،والحفاظ عمى اليوية واالنتماء إلييا ،وتوظيف
المصادر الالزمة لرفع كفاءة المعممين من أجل تحسين تعمم الطمبة ،واعتبار أن
كل طالب يستحق الرعاية واالىتمام.
إن تدريب المعممين تدريباً نوعياً يبنى عمى احتياجات المعممين أصالً من
خالل البناء عمى برامج و ازرة التربية وعقد الورش لممشرفين واإلداريين لدعم تطوير
أداء المعمم عمى الموضوعات المتعمقة بالمغة ابتداء من الوعي المغوي مرو اًر
بمخارج الحروف وضبط الصفات انتياء بالنطق السميم وتوسيع دائرة الوسيمة
التعميمية ومراعاة الفروق الفردية أو تمايز الطمبة ورفع كفاءتو المينية

وعمى أن

يركز تدريب المعممين عمى تحسين الطرق واالستراتيجيات المستخدمة في تدريسيا،
مع تنفيذ حزم من األنشطة والفعاليات في فروع المغة وآدابيا ومجاالت الثقافة
العربية واإلسالمية وابداعات المغة.
إن تشجيع مبادرات المعممين واجب ضروري -وقد تم البدء فعمياً بيذا المجال
 -ومنيا المبادرات الخاصة التي تعنى بالمغة في مقرراتيا وأساليبيا ،والمشاريع
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التي تساعد الطالب عمى تذوق جمالياتيا ،ووسائل تعميميا ،وابتكار الطرق
اإلبداعية التي تنمي وعي الطالب وترفع من حبو ليا.
التشريعات:
تتطمع النقابة إلى المشاركة في صياغة التشريعات التي من شأنيا العناية

بالمغة األم وفي كافة مراحل التعميم ،وخصوصاً الصفوف الثالث األولى ورياض

األطفال ،وعدد الحصص المقرر ليا ،والعالمات المقررة ،والمواد التي تدرس بيا،
ومزاحمة لغة أخرى ليا ،واالىتمام بجودتيا وضرورتيا في مراحل التعميم العالي،
وتكاد تختفي في المناىج إال في بعض الممارسات النقاشية بين الطمبة ممن

يجدون صعوبة في بناء جممة في لغة أخرى فيمجأ لمعربية معتذ اًر أنو استخدميا في

ىذا الموقف ،وكأنيا لغة يعير بيا العربي ويوصف بيا بالمتأخر ،كما تتطمع النقابة

إلى ضرورة إيجاد مظالت متعددة في المدرسة لالرتقاء بجوانب المغة المختمفة ،من
خالل إعداد المسابقات وتعددىا واختيار نوعيتيا واتساعيا وأنواع الحوافز عمييا،
وفترات القراءة الحرة وأشكاليا ،وتنوع مصادر القراءة من الكتاب وجياز الحاسوب

داخل المدرسة ،والتوجو نحو التعمم بدل التعميم ،واالىتمام بكل مفردة في نظام
التعميم.

المناهج:
أما المناىج التي تشكل الدور األكبر في تكريس أىمية المغة فإن النقابة
تعتقد أنيا تقدم المغة لمطمبة ،ولذا فإن جعميا سمسمة معتدلة ،جاذبة ،تفاعمية ومرنة

أمر ضروري لتصبح أكثر قبوالً لمطمبة ،وأكثر رسوخاً وتأثي اًر ،والعناية بالمزج بين
الكتاب واألنشطة المتنوعة والوسائل التعميمية وطرق التعميم ،والعناية بالبيئة

الصفية المعززة ،وىذا يعني السعي لتقديميا بإطار شامل متكامل لكي يحافظ عمى
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كيانيا واستخداميا لدى الطمبة؛ لمخروج من دائرة السعي لمحصول عمى العالمات

إلى اكتسابيا كقيمة ال غنى عنيا.

وال بد من إثراء الكتاب المدرسي والتخمص من شوائبو وتفكيك صعوبتو

وطرحو بشكل مشوق والمراجعة الدائمة لمحتوياتو.

وال بد من االىتمام بنظريات عمم النفس ،واالىتمام بأنماط التفكير واالنفعال

والسموك االجتماعي وتطور عقل الطالب وكيفية تعميمو واكسابو المعرفة ،ومراعاة

إدراكو في صياغة المنياج وأبعاده.
المعلم:

كل الذي ذكرنا منوط بالمعمم ،وىو األساس داخل الغرفة الصفية ،لذا فإن

تفاعمو وطريقة تقديمو وشخصيتو تحدد مدى استعداد المتمقي لمّغة والتجاوب معيا،

وىذا ىو العبء الذي سنحاول إعانة المعمم عميو ليغرس حب المغة في طالبو.

وابتداء نسعى لموقوف عمى آراء المعممين وأخذ ممحوظاتيم حول الكتاب

واخراجو ،واستراتيجيات تنفيذه؛ كي يكون المعمم عمى دراية تامة بأسموب تنفيذ
المنياج قبل تدريسو.
وكذلك التخطيط لمتعميم وتحديد المصادر المناسبة ،واستثمار البيئة والمعجم

المغوي لدى الطمبة ،واثارة الدافعية ،وتأكيد التربية المرتكزة عمى الحرية المسؤولة
والحوار وتنمية القدرات وتشغيل المكتسبات التي تشرك المتعمم وتأخذ بعين

االعتبار اىتمامات المتعمم وميولو نحو موضوع التعمم والتعميم ،والبحث عن
فضاءات مالئمة في تعميم المغة وايصال جماليتيا لمتعممييا.
تشجيع المعمم الستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة والبعد عن الجفاف،

واعطاء وقت أطول لمتفاعل في الغرفة الصفية اعتماداً عمى أسس ثالثة (فكر،
263

اكتب ،تحدث ) أكثر ،ومساعدة الطمبة لتنمية مياراتيم اإلدراكية والحسية ،ودعم

القدرات البصرية والشفوية والمغوية وميارات االستماع والتفكير والتعبير والتحميل،
فيستخدم المعمم األرض والسقف والفضاء ،يزخرف معمم الفن حروفيا ،وينشد معمم

الموسيقى كمماتيا ،ويؤكد معمم المغة اإلنجميزية ثراءىا واتساع معانييا ،ويعتز

معممو العموم بمفرداتيا العممية واشتقاقاتيا ،فيكون بذلك كل معمم ىو معمم لغة
عربية.

كل ذلك يترجمو تطمع النقابة إلنشاء مركز تدريبي متطور عمى مستوى
اإلقميم ليخدم أىدافيا مع معممييا أوالً ،ويقدم خدمة لدول الجوار ،ويكون أحد

الوسائل ،باإلضافة لسعييا لمشراكة مع الجامعات األردنية والمؤسسات والييئات
المحمية واألىمية ووسائل اإلعالم بكل أنواعيا.
األهل:
ويستمر دور النقابة باتجاه ترسيخ دور األىل من خالل الركن األساس في

العممية التعميمية أال وىو المعمم ،وبكل الوسائل األخرى المتاحة ،لتجعل استخدام
المغة يمتد ليكون أسموب حياة وتواصل وتعايش ،ويكون مسؤولية مشتركة لنصل

إلى استخداميا بحيث ال تكون عبئاً مفروضاً عمى طالبنا ،بل ىي سبيمو إلى
ترجمة أفكاره وأحاسيسو ووجدانو ،حيث بات الطالب ولألسف يجد في المغات

األخرى وفي المختصرات اإللكترونية طرقاً أيسر وأسيل من استخدام لغتو األم.
إن المتأمل لمّغة العربية يدرك وبكل وضوح أنيا ليست لغة لفظ ومعنى

فحسب ،بل إنيا ترتقي إلى مستوى أعمى من ذلك ،فيي لغة خمق ولغة مقام،

وىذه ال توجد في لغات العالم األخرى ،فمن يق أر كتاب اهلل تعالى يجده يحتوي عمى

أدق خصوصياتنا ،وعمى أسرار حياتنا وعالقاتنا ،ومع ذلك ليس فيو لفظ واحد
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نخجل من قراءتو أو تفسيره ،ولو ترجمناه لمعامية مثالً لوجدنا الكثير من ألفاظنا

العامية بذيئة ومخجمة وال نقبل ألنفسنا أو ألبنائنا التفوه بيا ،مما يدل عمى أنيا لغة
الخمق في الخطاب اليومي ،ولغة خطاب اآلباء تختمف عن لغة خطاب األصدقاء،

فقول اهلل تعالى( :فال تقل ليما أف) ليس خطأ ألن كممة أف حرام أو عيب ،فقد
خاطب بيا أنبياء أقواميم حين قالوا ليم :أف لكم ولما تعبدون من دون اهلل ،لكن

مقام الكممة أقل مستوى لمخاطبة االبن لوالديو ،وىكذا فيل ارتقى أبناؤنا في
خطابيم إلى ىذا المستوى بمغة الشارع والمغة الممزوجة والمغات الدخيمة؟!

إننا بحاجة إلى المحافظة عمى قيم جبمنا عمييا ،ومنيا أدب التخاطب وبر

الوالدين وتوقير الكبير ،ولن نرتقي بذلك قبل بر المغة العربية وتوقيرىا وحسن

التخاطب بيا ،فإذا نجحنا في بناء معمم يحترم المغة ويوقرىا نجحنا في إيجاد من
يؤمن بضرورة حمل ىذه الرسالة السامية إلى جيل متعطش لفيميا وتعمميا

وممارستيا ،حتى تصبح بالنسبة لو منيج حياة وىوية تعبر عن ذاتو وتطمعاتو،
وتوحده بمن يشاركو دينو الحنيف حتى وان كان غير عربي؛ ألن لغة القرآن ىي

لغة مميار مسمم ونصف المميار وليست لغة مائة مميون عربي نسبة عالية منيم
شبو متبرئة من ىذه المغة.
إن األمر ليس باليين اليسير ،وتعترضو الكثير من العقبات ،والطريق

لتذليميا طويل ولكنو ليس مستحيالً لكل من جد واجتيد.

واجتيادنا سيكون في الخروج من تقديم اإلجابات القديمة لتحديات جديدة في

عصر "العالم فيو قرية".
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التعليقات والمناقشات
 د .عبداهلل المجاليبعد كبير
قال :إن الحديث ىو أماني غير متحققة عمى أرض الواقع ،فيناك ٌ
ومسافات شاسعة بين معممينا وطمبتنا والمغة العربية ،وسرد بعض األمثمة موضحاً:

أكون ،فقال لو مدير التربية:
جاء معمم ّ
عين حديثاً ليمقي القَ َسم :فقال :أقسم باهلل أن ُ
أقسمت وكفى.
كما صعد موجو لغة عربية إللقاء خطبة الجمعة ،فقال:
الحمد هلل.!...
إن
ُ
ّ
 د .حمدان نصرتساءل :ما السبيل لالرتقاء بمعممي المواد الدراسية لإلسيام الفعمي لتحسين
مستوى الطمبة في المغة العربية  ،ورأى أن ذلك يحتاج إلى برنامج متكامل تشترك

فيو أكثر من مؤسسة بما في ذلك مجمع المغة العربية األردني ،كما يرى أننا بحاجة
إلى معمم يحمل فمسفة محددة تجاه ما يقوم بو.
 د .حامد قنيبيتساءل :ىل نقابة المعممين راضية عن مخرجات المدرسة األردنية في مراحل

التعميم العام ،وىل معممنا قادر عمى أن يؤدي ىذه األمانة ويحققيا؟
 -إبراهيم الزقرطي /جائزة الحسن للشباب

تحدث ،من واقع خبرتو في الندوات والمؤتمرات ،قائالً :إن كثي اًر من المسؤولين

يقفون عائقاً أمام تحقيق الطموحات وكثير من المشروعات الرائدة في ىذا المجال.
 رد السيدة هدى العتوم266

قالت :إن الموم ال يقع عمى عاتق المعممين وانما عمى عاتق المؤسسات التي

انتياء بمجان التدريب
قصَّرت في إعدادىم بدءاً بالمدرسة ومرو اًر بالجامعة و ً
والتأىيل لممعمم.

ومن األمور التي تعمل النقابة عمى إنجازىا عبر شبكة واسعة من مثل:
التواصل مع محطات تمفازية ،وبرامج متخصصة لممعممين ،وانشاء محطة تمفازية

خاصة بالتعميم وذلك بالتعاون مع و ازرة التربية والتعميم بقصد تطوير أداء المعممين

لنرضى بالتالي عن أداء أبنائنا الطمبة.
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