أٍنٔ٘ التينٔ٘ املَئ٘
بكله املشسف الرتبْٖ /أمحد احلازثٕ
مل تعد مَي٘ الرتبٔ٘ ذلصْزٗ يف التفكري مبتطلبات ّسادات اإلىطاٌ احلاضسٗ ،بكدز ما ٍٕ مْدَ٘
للتفكري بتطْٓس قدزاتُ ّمَازاتُ للتعامل مع متطلبات املطتكبلّ ،العنل عل ٙتَٔٝتُ ملْادَتَا ،لرا
كاىت احلاد٘ إىل اإلمنا ٛاملَين للنعلنني ساد٘ قاٜن٘ باضتنساز؛ ىظسًا ألٌ املعله ال ميكً أٌ ٓعٔش
مد ٚسٔاتُ مبذنْع٘ ذلددٗ مً املعازف ّاملَازات ،كنا أىُ ىظسا للتكدو املعسيف اهلاٜل الرٖ ٓتنٔص بُ
العصس احلالٕ ،أصبح مً الضسّزٖ أٌ حيافظ املعله ،عل ٙمطتْ ٚمتذدد مً املعلْمات ّاملَازات
ّاالجتاٍات احلدٓج٘ يف طساٜل التعلٔه ّتكئاتُ
ّإذا ما أضفيا إىل ما ضبل التأثريات الكبريٗ لجْزٗ التكيْلْدٔا ّاىعكاضاتَا عل ٙضاٜس دلاالت
احلٔاٗ ّميَا الرتبْٓ٘ ،زلد أٌ اإلمنا ٛاملَين للنعله ٓصبح أكجس ضسّزٗ مً ذٖ قبل مً أدل تْفري
اخلدم٘ الرتبْٓ٘ الالشم٘ للنعلهّ ،اليت تتضنً تصّٓدِ مبْاد التذدد يف دلاالت العنلٔ٘ الرتبْٓ٘،
ّباملطتذدات يف أضالٔب ّتكئات التعلٔه ّالتعلهّ ،تدزٓبُ علَٔا ّإدسا ٛالبشْخ اإلدساّ ،ٜ٘ٔاضتٔعاب
.كل ما ٍْ ددٓد يف الينْ املَين مً تطْزات تسبْٓ٘ ّعلنٔ٘
ّقد ٓظً البعض أٌ تينٔ٘ املعله مَئا عنلٔ٘ ميتَٔ٘ تكتصس عل ٙما ٓتعسض لُ مً إعداد داخل كلٔات
الرتبٔ٘ بسامر تينْٓ٘ ّتأٍٔلٔ٘ ،إال أٌ الْاقع عل ٙخالف ذلك ،فالتينٔ٘ املَئ٘ عنلٔ٘ مطتنسٗ تكاد
تكٌْ ْٓمٔ٘؛ سٔح ٓتعله املعله مً كل مْقف تعلٔنٕ ميس بُ داخل املدزض٘ ّخازدَا؛ كنا ٓكْو املعله
بتطبٔل ما تعلنُ خالل ضيْات الدزاض٘ اجلامعٔ٘ ّخالل الربامر التدزٓبٔ٘ املدتلف٘ داخل سذسٗ
الدزاضّ٘ٓ ،طتنع إىل ما ميس بُ شمالؤِ مً خربات ّمْاقف رلتلف٘ أثيا ٛممازض٘ عنلٔ٘ التدزٓظ
كنا ال تكتصس التينٔ٘ املَئ٘ للنعله عل ٙاالزتفاع بكفاٛتُ التدزٓطٔ٘ فكط ،فالتينٔ٘ املَئ٘ علنٔ٘
شامل٘ تعنل عل ٙتينٔ٘ مجٔع دلاالت عنل املعله ،الرٖ أصبح ميْطا بأدّاز ددٓدٗ ّعدٓدٗ فسضتَا
علُٔ املتغريات اجملتنعٔ٘ املعاصسٗ؛ فاملعله باسح ّمتأمل ،قاٜد ّمفكس ،مكٔه ّرلطط ّمتعله ،كنا
فسضت التغريات الطسٓع٘ ّاملتالسك٘ تغٔريات عل ٙمطتــْٓات الطله الْظٔفٕ للنعله فأصبشت كنا
ٓلٕ :املعله سدٓح التدــسزّ ،املعله اليامّٕ ،املعله الكفّ ،ٛاملعله املتنكًّ ،املعله اخلبري،
ّالْصْل إىل تلك املطتْٓاتٓ ،تْقف عل ٙالتينٔ٘ املَئ٘ الشامل٘ ّاملطتنسٗ للنعله .كنا تعد التينٔ٘
املَئ٘ للنعله الطبٔل لتطْٓس ّإصالح التعلٔه ملْادَ٘ التغريات اليت ٓشَدٍا اجملتنع للْصْل إىل دلتنع
ميتر قادز عل ٙامليافط٘

