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بدال من االعتماد على الوظيفة التقليدية كم�صدر دخل

مجموعة من ال�شباب يتبنون ن�شر «ثقافة االبتكار» في الأردن

] عمان � -شباب الد�ستور

انطالقاً من حبهم الكبير لوطنهم الأردن و�إيماناً
منهم بقدرة ال�شاب الأردن��ي على االبتكار والريادة،
قامت مجموعة من المتطوعين ال�شباب ب�إطالق م�شروع
غير ربحي يدعى (رحلة �إل��ى االبتكار) بهدف ن�شر
ثقافة الإبتكار والريادة االجتماعية بين جيل ال�شباب
وذلك من خالل تنظيم ور�شات عمل تفاعلية ودورات
تدريبية متخ�ص�صة لتعريف ال�شباب ب�أ�س�س ومهارات
الإبتكار والريادة والتفكير الإبداعي مع تقديم وتحليل
العديد من الأمثلة وق�ص�ص النجاح المحلية ،كما تتم
ا�ست�ضافة متحدثين �شباب ممن قاموا بتنفيد م�شاريع
ريادية نوعية لم�شاركة الح�ضور ق�ص�ص نجاحهم
والدرو�س الم�ستفادة في قالب من التعليم التفاعلي
والترفية الهادف.
ودعم توجه الخريجين ال�شباب ليكونوا �أ�صحاب
�أع��م��ال ب����د ًَال م��ن االعتماد على ال��دول��ة �أو الوظيفة
التقليدية كم�صدر دخل هو من �أهم �أهداف هذا الم�شروع
بحيث يتم تقديم خدمات ار�شادية و ا�ست�شارية في عالم
الريادة واالعمال كما يتم الربط بين �أ�صحاب الم�شاريع
الريادة و حا�ضنات الأعمال المنت�شرة في العديد من
محافظات المملكة.
وقام هذا الم�شروع النوعي والحديث الت�أ�سي�س
بخدمة م��ا ي��زي��د على ��� 500ش��اب و�شابة م��ن كافة
محافظات الوطن و ي�سعى المنظمون الى خدمة ما يزيد
على � 2000شاب مع نهاية العام القادم.
ب�لال ر���س�لان ،وه��و �أح��د الم�ؤ�س�سين للم�شروع
وم�س�ؤول تطوير الأعمال ،قال �أن الأردن من �أكثر دول

العالم حاجة لتنمية ثقافة الأبتكار ورعاية الم�شاريع
الريادية لأن الإبتكار �أ�سا�سه اال�ستغالل الأمثل للموارد
المتوفرة في �أي بلد ،فكلما �شحت الموارد كان االبتكار
الو�سيلة الأنجع للنمو االقت�صادي �إ�ضافة الى ما يوفرة
من فر�ص عمل ت�ساهم في تقليل ن�سب البطالة.
وع��ن اال�ستمرارية وم�صادر تمويل الم�شروع،
ق��ال��ت ن���داء خ���روب (م�����س ��ؤول ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة و
الت�سويق)� ،إن الم�شروع قائم بتمويل من بع�ض �شركات
القطاع الخا�ص الم�ؤمنة بدور ال�شباب في الم�ساهمة
في التنمية المحلية ،م�ؤكدة �أن العدد الكبير من طلبات
االن�ضمام التي ت�ستقبلها المبادرة يوميا من خالل
موقعها االلكتروني (www.TTinnovation.
 )orgيتطلب من المنظمين البحث الم�ستمر عن موارد
مالية �إ�ضافية وذلك لتتمكن من تقديم خدماتها المختلفة
والمجانية لعدد �أكبر من ال�شباب في جميع محافظات
المملكة.
وع��ن الخطط الم�ستقبلية ق��ال ر���س�لان «�أن��ن��ا
ن�سعى لت�أ�سي�س حا�ضنة �أعمال للم�شاريع ذات الطابع
االبتكاري بحيث نقوم بم�ساعدة و توجيه �أ�صحاب
الأفكار لتحويل �أفكارهم الريادية الى م�شاريع منتجة
ت�ساهم ف��ي خدمة االقت�صاد الأردن����ي ،لذلك ف�إننا
ن�سعى ال�ستقطاب الدعم الكافي من الجهات الحكومية
والخا�صة لتنفيذ �أهدافنا �ضمن الخطة المعدة».
يذكر �أن م�شروع رحلة �إلى االبتكار يتم تنفيذه
و�إدارته من خالل متطوعين �شباب (�أعمارهم بين  22و
 30عاما) يجمعهم هدف تقديم نموذج ع�صري لم�شروع
وطني بالكامل ،ليثبتوا ب�أن ال�سماء وحدها تمثل �سقفاً
لطموحات ال�شباب الأردني المجتهد.

جانب من التكريم

د .محمد محمود العناقرة
تت�شكل توجهات المجتمع الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية من
خالل التفاعل بين الأفراد من جهة ،وم�ؤ�س�سات المجتمع من ناحية
�أخرى ،وت�أتي �أهمية هذه الم�ؤ�س�سات في التن�شئة الوطنية بما تغر�سه
ومعان تجعلهم مرتبطين بوطنهم ومنتمين
في نفو�س �أفرادها من قيم
ٍ
له ،ومن �أب��رز هذه الم�ؤ�س�سات :الأ�سرة ،والم�ؤ�س�سات الإعالمية،
والم�ؤ�س�سات التعليمية (المدر�سة ،الجامعة) ،وم�ؤ�س�سات المجتمع
المدني.
�أو ً
ال :الأ�سرة
تعتبر الأ�سرة النواة المهمة في �أي مجتمع .وتبرز �أهميتها من
خالل الدور الذي ت�ضطلع به ،وتمثل التن�شئة االجتماعية �أهم وظائف
الأ�سرة� ،إذ �إنّ تربية الأجيال ،و�إعدادهم للعي�ش ،والعمل في المجتمع
عن طريق تعليمهم و�إك�سابهم العادات واللغة و�صقل �شخ�صيتهم� ،أهم
رافد للمجتمع بمواطن �صالح يخدم وطنه وبلده.
وتلعب الأ�سرة دور ًا كبير ًا في التوعية ،والتنوير ،والتربية
الوطنية ب�إك�ساب الأف��راد روح الم�س�ؤولية ،وتدريبهم على احترام
القانون ،وتعويدهم على التعاون ،واحترام الر�أي الآخر ،وعلى العمل
الجماعي ،وتنمية روح التكافل.
وت�ساهم الأ�سرة في توعية الأبناء ،وحثهم على العمل المتميز
ال��ذي ي�ساعدهم في دفع حركة التنمية ،وبناء م�ؤ�س�سات الوطن،
وحماية منجزاته ،وغر�س االنتماء بنفو�سهم ،وتوعيتهم ب�أهمية
العمل ،وتعريفهم بثقافة العيب ،والق�ضاء على الأمرا�ض االجتماعية،
ونهيهم عن ال�سلوكيات التي تعرقل م�سيرة الوطن.
ويكمن دور الأ���س��رة ف��ي تر�سيخ ح��ب ال��وط��ن واالن��ت��م��اء له
بالو�سائل التالية:
توعية الأب��ن��اء ب�أهمية اح��ت��رام ال��وط��ن ،ومليكه،
.1
ود�ستوره ،وااللتزام بقوانينه.
التعريف ب�صروح الوطن ،والمواقع التاريخية الهامة.
.2
توعية الأبناء بتاريخ بالدهم ،و�صفحاته الم�شرقة
.3
والم�ضيئة.
تعريف الأبناء بالرموز الوطنية والتاريخية الذين
.4
تعاقبوا على �أر�ض الأردن.

من ال�شباب الم�شاركين في الم�شروع

ا�ست�ضافته جامعة الإ�سكندرية

م�شاركة مميزة لطلبة جامعة الح�سين بن طالل في الملتقى الإبداعي الرابع ع�شر
] اال�سكندرية� -شباب الد�ستور -عبداهلل �آل الح�صان

حين حقق الطالب علي الخاليفة المركز الثالث �ضمن محور جودة التعليم
العالي في بحثه المو�سوم «جودة التعليم العالي في الجامعات الأردنية/
درا�سة ميدانية لجامعة الح�سين بن طالل» تحت �إ�شراف الدكتور جهاد
الدحيات كما حقق الطالب حمزة متروك دوينع المركز الرابع في محور
الثقافة والهوية الوطنية ببحثه المو�سوم «�إدراك طلبة الجامعات الأردنية
للتحديات المعا�صرة» والذي ا�شرف عليه الدكتور عادل �آل خطاب.
ومن الجدير بالذكر ان هذا الملتقى عقد في رحاب جامعة الإ�سكندرية
بجمهورية م�صر العربية وتحت �إ�شراف المجل�س العربي لتدريب الطالب
في الجامعات العربية ،وقد �شارك في هذا الملتقى عدد كبير من الجامعات
العربية من �أربع ع�شرة دولة عربية وبمجموع واحد و�ستون بحثاً.
وعبر الطلبة عن �سرورهم في هذا النجاح وفرحتهم بهذا التفوق �إذ
يقدمون هذا الفوز واال�ستحقاق العلمي كهدية متوا�ضعة �إلى الأ�ستاذ
الدكتور طه الخمي�س رئي�س الجامعة الذي كان بدوره داعماً وم�شجعاً
ومتابعاً لفعاليات هذا الملتقى ولكافة �أع�ضاء الهيئات التدري�سية والإدارية
والطالبية في جامعة �أغلى الرجال جامعة الح�سين بن طالل.
abdullah_alhsaan@yahoo.com

من م�شاركة الطالب ا�سالم ابو �شريعة.

دورة تدريبية لتعزيز مفهوم الم�شاركة المجتمعية والعمل التطوعي
] �شباب الد�ستور  -عبداهلل ابراهيم الحويان

الم�شاركون في الدورة

وبين الم�شاركون ان اال�ستفادة من هذه الدورات تكمن في ت�أهيلهم
لكي ي�صبحوا مي�سرين لل�شباب في المراكز ال�شبابية لتعزيز الرغبة وحب
العمل التطوعي الذي ي�سهم ا�سهاما مبا�شرا في التنمية ال�شاملة  ,ا�ضافة
الى تعزيز روح التعاون واالخوة بين ال�شباب .
وا�ضافوا ان مثل هذه ال��دورات تخلق نوعا من االلفة و المحبة
بين الم�شاركين وتعزز من م�ستوى العالقات االجتماعية بين القيادات
ال�شبابية من كافة محافظات المملكة .
و عبر الم�شاركون عن اعتزازهم بالدورات التي يقدمها مركز اعداد
القيادات ال�شبابية في كافة مناطق المملكة والتي تنطلق من اال�ستراتيجية
الوطنية لل�شباب والتي تبناها المجل�س االعلى لل�شباب عام  2005عندما
اطلقها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين.
وبين رئي�س مركز اع��داد القيادات ال�شبابية محمد ال�صمادي ان
الهدف من عقد مثل هذه ال��دورات هو ت�أهيل م�شرفي المراكز ال�شبابية

ثاني ًا :الم�ؤ�س�سات الإعالمية
يمتلك الأردن العديد من الو�سائل الإعالمية ،ومنها:
ال�صحافة (جريدة الد�ستور ،والر�أي ،والعرب اليوم،
.1
والغد ،والأنباط ،والديار ،والجوردان تايمز باللغة الأجنبية).
م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
.2
وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
.3
م�ؤ�س�سات �أخرى مثل :المجل�س الأعلى للإعالم ،ومركز
.4
التدريب الإعالمي لتطوير العاملين في القطاع الإعالمي ،ومديرية
التدريب والإعالم التنموي.
وتعتبر و�سائل الإع�لام على اختالف �أنواعها من �أهم و�سائل
التن�شئة الوطنية ،و�أكثرها خطورة؛ لأنها في متناول معظم �أبناء
المجتمع ،وخا�صة الإذاعة والتلفزيون ،كما �أن البرامج المقدمة ت�ؤثر
ب�شكل كبير في نفو�س النا�س ،وكثير ًا ما يتقبلونها بعفوية تامة .ومن
هنا تلعب و�سائل الإعالم دور ًا كبير ًا في ت�شكيل اتجاهات الأفراد،
و�آرائهم ،ومواقفهم تجاه ق�ضايا معينة .ونظر ًا لأهمية و�سائل الإعالم
في التن�شئة والتربية الوطنية ،فقد انبثقت من مبادئ الد�ستور
الأردن��ي ،والميثاق الوطني ،وتهدف كلها �إلى تر�سيخ قيم االنتماء
الوطني ،وتنمية الروح القومية ،وتنمية ح�س المواطنة ال�صالحة.
و�ساهمت و�سائل الإع�ل�ام الأردن��ي��ة ب��دور مهم في التن�شئة
والتربية الوطنية من خالل:
تعزيز التما�سك االجتماعي بالتركيز على القيم
.1
الم�شتركة.
�شرح �سيا�سات الدولة ،والدفاع عنها ،بتخطيط �إعالمي
.2
ي�صوغه خبراء من الدولة.
الرد على الدعاية الم�ضادة التي تثيرها بع�ض الدول
.3
لزعزعة ا�ستقرار الدولة الأردنية.
ت�شكيل الر�أي العام.
.4
الت�أثير في �صنع القرار.
.5
خلق روح االعتزاز الوطني لدى المواطن ،و�إب��راز
.6
النجاح الذي حققه الأردن في �سائر المجاالت.
تثقيف المواطن بق�ضاياه المحلية.
.7
ا�ستقطاب الكفاءات الإعالمية لخدمة الثقافة الوطنية.
.8
ثالث ًا :الم�ؤ�س�سات التعليمية

�ضمن خطط مركز اعداد القيادات ال�شبابية

عقدت في بيت �شباب عمان اال�سبوع الما�ضي دورة تدريبية لم�شرفي
المراكز ال�شبابية في اقليم الو�سط اقامها مركز اعداد القيادات ال�شبابية
التابع للمجل�س االعلى لل�شباب تحت عنوان الم�شاركة المجتمعية
والتطوعية لل�شباب .
وتخلل هذه ال��دورة عدد من المحا�ضرات وور���ش العمل بمعدل
� 12ساعة تدريبية تحدثت عن عدد من الموا�ضيع اهمها اهمية العمل
التطوعي واختيار المبادرات ال�شبابية ا�ضافة الى الم�شاركة ال�شبابية
في م�ؤ�س�سات المجتمع المدني و معوقات وتحديات الم�شاركة ال�شبابية ,
وتخلل هذه المحا�ضرات عدد من ور�ش العمل عن اهمية التطوع ومجاالته
ا�ضافة الى المعوقات التي تعيق العمل التطوعي .

التنشئة
الوطنية

�سليمان �آل خطاب والطالب ابو �شريعة.

ا�ستطاعت جامعة الح�سين بن طالل ومن خالل طلبتها �أن ت�ضع ب�صمة
وا�ضحة في الملتقى الطالبي الإبداعي الرابع ع�شر والذي جاء تحت عنوان
(دور الجامعات العربية في مواجهة التحديات المعا�صرة) والذي عقد
موخرا في جامعة اال�سكندرية بجمهورية م�صر العربية.
وح�صدت جامعة الح�سين بن طالل العديد من الدروع والميداليات من
خالل تبو�ؤها مراكز متقدمة في الأبحاث العلمية التي �شاركت بها في هذا
الملتقى.
فقد ا�ستطاع الطالب �إ�سالم �أبو �شريعة و�ضمن محور الثقافة والهوية
الوطنية من الح�صول على المركز الثاني في بحثه المو�سوم «دور الهيئات
الطالبية في التمكين الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية :درا�سة ميدانية
جامعة الح�سين بن ط�لال» ,تحت �إ�شراف الدكتور �سليمان �آل خطاب
وحقق الطالب ح�سام ال�صنات المركز الثاني في المحور التكنولوجي
ببحثه المو�سوم «�إنتاج الغاز الحيوي الطبيعي من المخلفات الع�ضوية
من المنازل والمطاعم» والذي ا�شرف عليه الدكتور عمر الخ�شمان ,في

مؤسسات

كمدربين لل�شباب في مناطقهم وتحفيزهم للعمل التطوعي والم�شاركة في
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني المختلفة للنهو�ض بال�شباب االردني �ضمن
خطط اال�ستراتيجية الوطنية لل�شباب في مرحلتها الثانية والتي تهدف
الى االرتقاء بالقطاع ال�شبابي في الأردن  ،وتعزيز الم�شاركة ال�سيا�سية
و تعزيز الحقوق المدنية وال�سيا�سية لل�شباب ا�ضافة الى توعية ال�شباب
باتفاقيات حقوق الإن�سان والحقوق المدنية وال�سيا�سية وموقف الأردن
منها وتر�سيخ ال�سلوكيات االيجابية ال�صحية لل�شباب الأردني و تحفيز
م�شاركة ال�شباب في الترويج والدعم للبرامج والأن�شطة الهادفة �إلى
تجنب العادات ال�ضارة بال�صحة وال�سلوك .
وا�ضاف ال�صمادي ان هذه الدورة هي واحدة من عدة دورات يقوم
مركز اعداد القيادات ال�شبابية بعقدها للم�شرفين و ال�شباب ب�شكل عام
لت�أهيلهم لي�صبحوا قادة في مراكز عملهم و اماكنهم المختلفة  .وقام
ال�صمادي بنهاية الدورة بتوزيع ال�شهادات على الم�شاركين.

المدر�سة
تعد المدر�سة من �أهم و�سائل تر�سيخ التن�شئة والتربية الوطنية
و�أكثرها ت�أثير ًا ،وت�ؤدي دورها في التربية الوطنية بنا ًء على �أ�س�س
تربوية محددة ت�صاغ من قبل متخ�ص�صين .وال يقت�صر دور المدر�سة
على تنمية االتجاهات الإيجابية ،والقناعات الوطنية عند الأفراد،
بل يتعدى ذلك �إل��ى تزويد الفرد بالمعارف ،والمفاهيم الثقافية،
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية المرتبطة بالتنظيمات،
والم�ؤ�س�سات الوطنية في المجتمع .وتجدر الإ�شارة هنا �أن عملية
التربية الوطنية في المدار�س ترتكز على ثالثة مرتكزات رئي�سية هي:
المعلم ،والمناهج ،والإدارة المدر�سية.
الجامعة
ت�أتي �أهمية الجامعات في مجال التن�شئة والتربية الوطنية بما
عال من التخ�ص�ص ،ومن
تملكه من �إمكانات وكفاءات على م�ستوى ٍ
ا�ستعداد للت�أثير في المجتمع المحلي .ويبرز دور الجامعة في التربية
الوطنية ب�إعدادها ك��وادر متميزة ترفد الوطن ،بتر�سيخ القناعات
الإيجابية التي اكت�سبها الفرد من قبل ،وت�أتي �أهمية الجامعة من
خالل:
تطوير �إمكانيات الطالب العلمية المتخ�ص�صة بال�شكل
.1
الذي يتنا�سب مع تحديات الع�صر وتطوراته.
ت�أ�صيل المعرفة الوطنية ب�إقرار م�ساقات �إجبارية
.2
تتعلق بتاريخ الدولة ،وتطورها ،والعوامل الم�ؤثرة فيها.
التعريف ب��دور القيادة الها�شمية ف��ي بناء الدولة
.3
الأردنية وتطويرها ،وتحقيق ا�ستقرارها.
تعميق مفاهيم الديمقراطية ،والم�ساواة ،والعدل بين
.4
الطالب ،وحقوق المواطنة وواجباتها ،والطرق ال�سليمة لممار�سة
الديمقراطية.
الم�ساهمة في تنمية المجتمع المحلي بن�شر الدرا�سات،
.5
والأبحاث العلمية المتخ�ص�صة.
رابع ًا :م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
تقوم فكرة المجتمع المدني على انتظام الأفراد في م�ؤ�س�سات،
�أو هيئات فاعلة ،وم�ؤثرة م�ستقلة عن الإ�شراف المبا�شر للدولة،
بحيث ت�شكل المجال العام ،ما بين الدولة والأفراد ،وتترك لهم حرية
تنظيم �أنف�سهم ب�شكل م�ستقل ،ويتوزع المجتمع المدني الأردن��ي
المعا�صر على �أكثر من ( )12فئة من التنظيمات المدنية ومن �أهمها:
الأحزاب ال�سيا�سية ،والهيئات الخيرية التعاونية ،والنقابات المهنية،
والنقابات العمالية ،والروابط والهيئات الثقافية ،والأندية الريا�ضية
وال�شبابية ،ومنظمات البيئة ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،والتنمية
الديمقراطية ،ومنظمات �أ�صحاب العمل ،والمنظمات الن�سائية،
وجمعيات الحماية ،والرعاية ال�صحية ،وم�ؤ�س�سات النفع العام.
وت�ساهم م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في عملية التن�شئة والتربية
الوطنية بما ي�أتي:
قيامها بدور ال�شريك للدولة في التنمية االقت�صادية.
.1
قيامها بالبرامج الهادفة ،والن�شاطات التي ت�صبو ل�صقل
.2
�شخ�صية المواطن ،و�إثارة االهتمام بق�ضايا ال�ش�أن العام لديه.
التنظيم الجماعي الذي توفره للعمل.
.3
�سلوكها الأخالقي المت�صل بقبول االختالف ،والتنوع
.4
بين الذات والآخرين ،واالعتراف بحق الآخرين في حماية م�صالحهم
وتحقيقها ،وااللتزام ب ��إدارة الخالف بينها وبين الدولة بالو�سائل
ال�سلمية المتح�ضرة ،وبقيم االحترام والت�سامح.

