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كلمة العدد

عن مواجهة المتغ ّيرات وإعادة تشكيل الهويّة المهن ّية
لم يُجمع التربويّون من قبل عىل أمر أكثر من إجماعهم عىل
أن ما واجهه التعليم من تح ّديات في المرحلة الراهنة ليس
إال امتدا ًدا ألزمة سابقة عرفت فيها األنظمة التعليميّة ،وال
تزال ،ضمو ًرا في دورها وفي إنتاجها المعرف ّي .وضمن هذا
السياق ،وفي الحديث عن أه ّميّة تضافر الجهود واستغالل
األزمة لوضع الخطط بهدف تطوير قطاع التعليم ،أصبح
المعلّم الحلقة األقوى ضمن معادلة التغيير التي فرضت
نفسها .فكيف ّ
تمكن المعلم من تفعيل دوره؟
قد ال يكون دوره قد تغيّر بالضرورة ،ولم يتغيّر ،لكنها
العالقة مع المهنة والعالقة مع الذات هي التي تطوّرت.
فإن كانت المرحلة األوىل من األزمة قد اتّسمت باختالل
في المعايير المهنيّة ،وقلق وبحث عن الذات الشخصيّة
والذات المهنيّة نتيجة اختالف العوامل والظروف ،فإ ّن
المرحلة اآلنيّة تميّزت ،أقلّه لدى البعض ،بوضع أكثر
استقرا ًرا ،وذلك نتيجة رحلة بحث خاضها المعلّم ،ربما
وحده دون أي ّ دعم ،إلعادة تشكيل هويّته المهنيّة،
وبالتالي تحديث دوره لما يتواءم مع احتياجات ّ
طلبه
المستج ّدة .كيف يكون المعلّم ً
فاعل إن لم يبادرإىل خلق
الفرص وتح ّمل مسؤوليته الفعليّة تجاه مهنته؟ هذه
ّ
الهويّة المهنيّة التي ّ
الصف وخارجه ،في عالقة
تتجل في
المعلّم مع الطالب واألهل والمحيط وزمالء العمل،
ترتبط ً
حتما بمسؤوليّته تجاه نفسه وتجاه تطويرمعرفته
وأدواته وممارساته واستراتيجيّاته وفلسفته التعليميّة،
بعي ًدا عن تداعيات النظام التعليم ّي .فهذا يتكامل مع
هويّته الشخصيّة ،أي منظومة القيم التي يتمتّع بها والتي
تؤثّر ً
حتما في القرارات المتعلّقة بمهنته .ليس بالضرورة
أن يتشابه المعلّمون في أدائهم وفي تفاعلهم مع مراحل
األزمة ،فمن البديه ّي أن تختلف تجارب المعلّمين باختالف
الصفات الشخصيّة والبيئة والعوامل والسياق والمدرسة
والخدمات المق ّدمة .التعليم ،ضمن تعريفات أخرى ،هو
ّ
الصف
عمليّة تأقلم وتغيير مستم ّر ين بما يتناسب مع
والطالب والسياق .كيف يتفاعل المعلّم مع المتغيّرات
وكيف يتح ّمل مسؤوليّة عمله؟
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في ملف هذا العدد ،مجموعة من ثمانية مقاالت عن
أدوات واستراتيجيّات ومبادرات .انطلق المعلّمون من
سؤال يختصر المهنة بأكملها :كيف نعلّم؟ من نشرة
أخبار صفيّة لتعليم اللغة الفرنسيّة ،إىل مبادرة إلكساب
ّ
الطلب مهارات الحياة اليوميّة للتعامل مع التعليم
اإللكترون ّي ،إىل تجربة جديدة تفاعليّة لتدريس ّ
طلب
ّ
الصف األ وّل .والعلوم ،كيف ند ّرس هذه المادة عن بعد
دون مختبرات؟ من تدريس العلوم بطريقة اإلشكاليّات إىل
ما ّدة الطبيعيّات في نسختها االفتراضيّة .ث ّم مبادرة عن
تحويل المنزل إىل ّ
منصة تعليميّة للطلبة لضمان استمرار
التعليم .واللغة العربيّة التي نخشى ً
دائما ضياعها؟ أدوات
واستراتيجيّات لتعليم اللغة العربيّة عن بعد .وفي ختام
ّ
الملف ،تطبيقات مختلفة يفيد منها المعلّمون .عىل
ّ
الملف ،عسر االنتقال إىل العالم االفتراض ّي وتحليل
هامش
في المشكلة البنيويّة التي يعانيها التعليم في البلدان
العربية .ودور المدرسة ،من الذي قال إنّها المكان الوحيد
للتنشئة االجتماعيّة ،أال يجد بعض الطالب عافيتهم في
التعليم عن بعد؟ في السياق ذاته ،ما دور الوالدين في تتبّع
مسار أبنائهما دراسيًّا؟ وما العوامل التي تؤدي إىل الهدر
ّ
الطلب؟ إشكاليّة تؤثّر سل ًبا في مشاريع
الدراس ّي لدى
التنمية المجتمعيّة ،قد يكون اختالف شكل التعليم
واح ًدا من الحلول المطروحة ّ
لحل مشكلة الهدر ،فدائرة
ّ
الصف ،أو ليس هذا ما استخلصناه من
التعليم أوسع من
الجائحة؟ مثال ،تعليم مختلف من خالل جولة علميّة في
مراكز ومتاحف من أجل تنمية مستديمة .ث ّم مبحث آخر
ّ
الخاصة في تسليع
للتنمية وتساؤالت حول دور الشركات
التعليم .وبما أ ّن الطالب هو في قلب المعادالت ،كيف ال
نقتل ثقافة التعلّم؟ وهل يكون المعلّم ً
فاعل إن لم يطرح
التساؤالت حول دوره؟ دعوة لوقفة ّ
تأمل نقدي ّ في واقع
المدرسة ضمن محاورة العدد .وعىل ضوء ّ
كل ما سبق ،أي ّ
معلّم نريد؟ مقاالت مختلفة في مضامينها ،متنوّعة في
تو ّجهاتها ،هي تفاصيل تسهم في تشكيل هويّة المعلّم.
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ّ
ملف العدد :كيف نعلّم في زمن كورونا؟
أيّة أدوات واستراتيجيّات لتعليم مختلف؟
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ّ
ملف العدد

نهدف في هذا المقال إىل تسليط الضوء عىل أه ّميّة التعليم
الرقم ّي في ما ّدة اللغة الفرنسيّة لصفوف المرحلة الثانويّة
نظ ًرا لضرورة محاكاة ّ
طلب القرن الواحد والعشرين،
ووجوب تقديم محتوًى تعليم ّي يتوافق مع تطلّعاتهم
االجتماعيّة والفكر يّة.

“جاءنا الخبر اآلتي”

ّ
ّ
ّ
ّ
نشرة أخبار صفية رقمية تبشر
بمستقبل تعليم ّي واعد بعد الجائحة
كالرا اللقيس

مق ّدمة

في ّ
ظل ما آلت إليه األوضاع التعليميّة بعد انتشار وباء
ّ
والمؤسسات
كورونا ،وما نتج عنه من إغالق للمدارس
التعليميّة ّ
كاف ًة ،ظهر التعليم عن بعد بوصفه إشكاليّ ًة
معاصرة ،كان معظم مؤيّديها أولئك الذين يسعون إىل
ّ
إيجاد ّ
مؤقت يمنع ضياع العام الدراس ّي المنصرم،
حل
ّ
البنى
أما معارضوها فمنهم من يعلّل رفضه بانعدام ِ
ً
مقتنعا أ ّن
التحتيّة الالزمة لهذه العمليّة ،ومنهم من كان
التعليم الرقم ّي عمليّة فاشلة من شأنها أن تعيق عمليّة
التعلّم الحقيق ّي .وبين المؤيّدين والمعارضين غاب عن
نظر معظم المعلّمين أ ّن التعليم عن بعد شأن ،والتعليم
الرقم ّي شأن آخر ،إذ إ ّن األساليب التقليديّة أو التفاعليّة
ّ
الصف أو خارجها عبر وسيلة
يمكن أن تكون داخل غرفة
تواصل تعليميّة إلكترونيّة.
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هذا التعليم الجديد الذي فرضته أزمة كورونا أصبح جز ًءا
أساسيًّا من عمليّة التعليم ،إذا ما ّ
تمكن األساتذة من تطوير
ً
خصوصا أ ّن التعليم ما بعد كورونا
مهاراتهم التكنولوجيّة،
ً
لن يكون عىل ما كان عليه
سابقا.

التعليم الرقم ّي لمستقبل تعليم ّي أفضل

في هذا اإلطار ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن التعليم الرقم ّي
ً
ضرورة ّ
ملح ًة منب ّه ًة إىل أه ّميّة تغيير الدور الرئيس
أصبح
ّ
للمؤسسات التعليميّة ،فإذا كانت مناهجنا حتّى اليوم
ً
معتمدة عىل التلقين والحفظ السلب ّي للمعلومات فقد آن
األوان لطرح تساؤالت عديدة حول هذا الدور للبحث في
كيفيّة تعديله ،أو تطويره ،أو ربما إعادة بنائه .إ ّن نظامنا
ً
ً
أجيال
بعيدة نو ًعا ما عن الفكر
التعليم ّي التقليدي ّ ولّد
ً
هائلة من
النقدي ّ والفكر اإلبداع ّي ،لذلك غال ًبا ما نرى كميّ ًة
المعلومات الخطأ والشائعات السلبيّة التي يتناقلها ّ
طلبنا
وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل االجتماع ّي ،دون
التدقيق في صدقيّة محتواها ،أو دراسة تأثيرها السلب ّي في
متلقي هذه المعلوماتً .
سلوكيّات ّ
إذا ،ال ب ّد أو ًّل من إعادة
ّ
متلقين
النظر في أساليب التعليم التي أنتجت متعلّمين
للمعلومات بطريقة سلبيّة ،وأساليب تقليديّة حالت دون
دفع المتعلّمين للبحث عن الحقائق العلميّة وما وراءها
ّ
مؤشرات ومؤثّرات من شأنها أن تغيّر في سلوكيّات
من
آن ً
معا.
المتعلّم الفرد والمجتمع في ٍ
في إطار آخر ،أال نالحظ أ ّن المتعلّمين في معظمهم قادرون
عىل إعادة صياغة فيلم سينمائ ّي ،والتفكير في سلوكيّات
أبطاله ،في حين أنّهم عاجزون عن دراسة شخصيّات في
ً
ّ
خصوصا في المرحلة الثانويّة؟ هل سألنا أنفسنا
نص أدب ّي
يوما :لِ َم بإمكان ّ
ً
طلبنا حفظ أغنية أو خطاب ألي ّ ممثّل
تلفزيون ّي بسرعة قصوى في حين يعجزون عن حفظ
مقاطع من كتاب التاريخ أو الجغرافيا؟ هل ّ
فكرنا ً
يوما إذا ما
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كان هذا الجيل ً
فعل غير آب ٍه بالتعليم أم أنّنا نحن المعلّمون
غير آبهين بمتغيّرات الحياة ،وما زلنا قابعين في قعر
الوسائل التقليديّة التي ال يمكن أن تتوافق مع تطلّعات
ّ
طلبنا اليوم؟ هل يجوز أن نلوم طال ًبا يهمل محتوى ال
يُشبهه في شيء ،محتوًى نفرضه عليه ظنًّا منّا أنّه حقيقة
ثابتة ،في حين أ ّن الحقائق تتغيّر يوميًّا؟ هل يجوز أن نقيّم
طال ًبا وفق ما استطاع أن يحفظ من معلومات في حين
أنّه باستطاعته إيجاد ما نطلبه منه من خالل بحث بسيط
عبر مح ّرك البحث؟ قد يجيب المعترضون بأ ّن التلميذ
الذي يستخدم مح ّرك البحث إليجاد إجابة هو مشروع
إنسان غير ّ
مفكر غافلين بذلك عن أ ّن التفكير الفعل ّي ليس
بالحفظ والتلقين ،لكنّه في كيفيّة البحث عن الحقيقة
واكتساب معلومة راسخة في الذهن ال يمحوها الزمن.

ّ
الصف
تجربة نشرة أخبار رقم ّية في

ً
ً
متواضعة في التعليم الرقم ّي مع ّ
طلب
تجربة
أسرد عليكم
ّ
الصف الثالث الثانوي ّ في فرع اإلنسانيّات ،وذلك في إطار
موضوع إنشاء باللغة الفرنسيّة حول مفهوم االستعباد
المعاصر وأشكاله المختلفة في الواقع االجتماع ّي اللبنان ّي.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه التجربة ت ّمت مطلع العام
الدراس ّي  2021-2020حضور يًّا عىل مرحلتين إذ إ ّن الظروف
اقتضت تقسيم المتعلّمين إىل قسمينّ ،
كل منهما يأتي
عىل حدة إىل المدرسة ،وذلك تالف ًيا النتقال العدوى.
إيمانًا منّي بأه ّميّة التعليم الرقم ّي وبغية تجسيد قناعاتي
ً
واقعا عمليًّا ،تع ّمدت أن أشرح الدرس عينه
التعليميّة
ّ
لكل من الفئتين بطريقة مختلفة ،وذلك بهدف تحليل
النتائج األخيرة ،وتكوين فكرة واضحة عن أه ّميّة التعليم
الرقم ّي .فمع الفئة (أ) حاولت شرح موضوع اإلنشاء
بطريقة تقليديّة ،ومع الفئة (ب) رجعت إىل التعليم
الرقم ّي .أُشير في هذا السياق إىل أ ّن الشرح التقليدي ّ لم
ّ
الحصة التعليميّة الواحدة في حين أ ّن الشرح الرقم ّي
يتع َّد
الذي اعتمدته مع ّ
طلب الفئة (ب) امت ّد عىل ثالث حصص
تعليميّة وذلك إليالء التمارين الرقميّة أه ّميّ ًة قصوى .في
الختام ،كان ال ب ّد من إجراء اختبار تقويم ّي لكال الفئتين بعد
انتهاء عمليّة الشرح ،لتقييم أداء المتعلّمين من ناحية،
وتقييم دور التعليم الرقم ّي من ناحية أخرى.
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قبل الخوض في تفاصيل التجربة ،ال يمكننا إغفال الصعوبات
ً
خصوصا فيما يتعلّق بصياغة موضوع إنشاء،
عند المتعلّمين
سوا ًء أكان من ناحية جمع األفكار وصياغتها عىل نحو
مترابط ،أو من ناحية إيجاد المصطلحات الالزمة لصياغة
الموضوع .كنّا اعتدنا تقليديًّا أن نبدأ بكتابة المفردات عىل
اللوح وشرح معانيها للمتعلّمين إىل جانب عرض براهين
وأفكار يتو ّجب عىل ّ
طلبنا حفظها واستثمارها بطريقة
معيّنة داخل موضوع اإلنشاء ،األمر الذي اختبرته مع الفئة
(أ)ً .
إذا اقتصر دوري مع الفئة (أ) عىل كتابة بعض المفردات
ً
إضافة
وبعض الجمل وشرحها ومناقشتها مع المتعلّمين
إىل شرح الموضوع بالتأكيدّ .
أما دور المتعلّمين ،فقد اقتصر
عىل جمع ما ق ّدمته لهم في إطار مترابط .وما إن انتهى
الشرح والمناقشة حتّى تو ّجب عىل المتعلّمين صياغة
موضوع اإلنشاء عىل شكل اختبار تقويم ّي ،وقد جاءت
النتيجة عىل النحو اآلتي  %20 :من المتعلّمين (وهم من
ذوي القدرات اللغويّة العالية) تمك ّن من صياغة الموضوع
عىل نحو كامل %60 ،منهم حاول ربط المعلومات بطريقة
صحيحة مع ك ّم هائل مع األخطاء اللغويّة والبنيويّة ،إذ
إنّهم ك ّرروا عد ًدا كبي ًرا من األفكار في مقاطع ع ّدة ،م ّما
أثّر سل ًبا في عالماتهمّ .
أما الباقون ( )%20فقد استخدموا
ما حفظوه غي ًبا في إطار غير مترابط كليًّا ،وهو ما أفقد
العبارات معناها ،وحال دون إيصال األفكار عىل نحو
صحيح ،لذلك فشلوا في الصياغة ،فكانت عالماتهم دون
ربع العالمة الكاملة.
ّ
أما مع الفئة (ب) ،فقد كان الشرح عىل نحو مختلف كليًّا،
إذ إنّني استعضت بشرائح “بوربوينت” التفاعليّة عن اللوح
ّ
الصف ّي ،وكانت العمليّة التعليميّة عىل مراحل ع ّدة وبرامج
مختلفة سأضعها في بنود أدناه:
الطلب موضوع اإلنشاء عىل اللوح ،لكنّهم ّ
 -1لم يقرأ ّ
تلقوه
ضمن مقطع فيديو بسيط عىل صورة نشرة إخبار يّة من
شأنها أن تطرح تساؤالت عند المتعلّمين :هل انتهى
االستعباد مع انبثاق شرعة حقوق اإلنسان ،أم أنّه اتّخذ
ً
ً
ً
سابقا؟ يعود سبب
خطورة م ّما كان عليه
جديدة أكثر
صو ًرا
اختيار طريقة نشرة األخبار لعرض موضوع اإلنشاء أله ّميّة
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ّ
الطلب
 -4بعد مشاهدة هذه المقاطع كلّها ،كان عىل
استخالص عبارات منها ،وذلك من خالل صور معيّنة ،إذ
إنّني عرضت في عدد من الشرائح مجموعة صور من شأنها
أن تساعد المتعلّم عىل استذكار الجمل المذكورة في
الفيديو ،وذلك َ
بغية كتابتها في سياق مختلف عن الفيديو
ليتوافق مع موضوع اإلنشاء المطلوب.

المؤثّرات السمعيّة البصر يّة عىل تلّقي المعلومة عند
ً
خصوصا أنّها ستح ّرك الجزء األيمن من الدماغ،
المتعلّم
األمر الذي سينعكس إيجابًا عىل تركيز المتعلّمين ّ
أما عن
كيفيّة تحضيرها :استخدمت موقع  Picassionلخلق GIF
 Speaking characterواستخدمت شارة األخبار التي
ح ّملتها من مح ّرك “جوجل” ،ث ّم دمجتهما في برنامج
“بوربوينت” لخلق فيديو ،وهو المنتج األخير الذي عرضته
أثناء شرح موضوع اإلنشاء.
 -2بعد نقاش طويل تابع المتعلّمون مقاطع فيديو ّ
حضرتها
ّ
مخصص لخلق
عىل برنامج  ،Plotagonوهو برنامج مجان ّي
برامج لألطفال من خالل شخصيّات متح ّركة ذات انفعاالت
عديدة ضمن خلفيّات شبه واقعيّة ،يعرض ٌّ
ً
صورة
كل منها
من صور االستعباد المعاصر ،عىل سبيل المثال ،ربّة منزل
تتعامل بطريقة فوقيّة مع عاملة إفريقيّة ،كما تابعوا نهج
االستعباد الوظيف ّي داخل الشركات ،واستعباد األطفال
المجبرين عىل العمل ،إىل آخر تلك القائمة .هذه المقاطع
ً
كفيلة
التي ق ّدمتها لهم عىل طريقة برامج األطفال كانت
أن ت ُ ّ
رسخ في ذهنهم خمسة أنواع من االستعباد المعاصر
بعي ًدا عن الحفظ.

 -5في المرحلة األخيرة ،طلبت من المتعلّمين البحث عبر
مح ّرك “جوجل” عن أنواع االستعباد التي استخلصوها
من مقاطع الفيديو ،واستخراج براهين جديدة يُمكن أن
تضاف إىل الموضوع ،وقد دار نقاش بسيط حول النتائج
التي عرضوها في ّ
حصة الحقة.
َ
صياغة الموضوع ً
كامل
 -6في الختام ،طلبت من المتعلّمين
ّ
الخاص ،وكانت النتيجة عىل النحو اآلتي%100 :
بأسلوبهم
من المتعلّمين نجحوا %80 .منهم نالوا عالمة ،20/15
و %20نالوا عالمة نجاح دونها.

تعليم طويل األمد

بعد مرور ثالثة أسابيع عىل النتائج ،كان عىل المتعلّمين
ثان يدور حول محور العنصر يّة واالستعباد،
صياغة موضوع ٍ
ً
مختلفا نو ًعا ما عن الموضوع األ وّل ،وكان ذلك
لكنّه كان
في سياق اختبار تقريريّ .كانت النتيجة أ ّن ّ
طلب الفئة
(ب) ّ
تمكنوا بسهولة من استذكار المعلومات المذكورة

ّ
وتمكنوا من صياغة موضوعهم
في العرض التفاعل ّي،
الجديد ،في حين أ ّن ّ
طلب الفئة األوىل ّ
تذمروا من صعوبة
الموضوع ،وأثبت التصحيح أ ّن الذين ّ
تلقوا التعليم الرقم ّي
ً
ّ
عالية ج ًّدا مقارنة بأولئك الذين تابعوا
حصلوا عالمات
التعليم التقليديّ ،األمر الذي ّ
يؤكد عىل تأثير التعليم الرقم ّي
في الذاكرة الطويلة األمد ،وذلك الحتوائه عىل مؤثّرات
سمعيّة بصر يّة.

خالصة

نُدرك جيّ ًدا أ ّن ّ
لكل نظر يّة جديدة مؤيّديها ومعارضيها،
كما ّ
نؤكد أ ّن التعليم الرقم ّي أكثر صعوبة من التعليم
ً
ً
طويلّ .إل أنّنا ،من
خصوصا أنّه يتطلّب تحضي ًرا
التقليديّ،
منطلق ضرورة مواكبة التق ّدم التكنولوج ّي ،ووجوب لعب
دور إيجاب ّي ف ّعال ضمن الغرف الدراسيّة ،نؤمن أنّنا لن نكون
معلّمين حقيقيّين ّإل عندما نبني جس ًرا بيننا وبين ّ
طلبنا.
التعلّم ال يمكن أن ّ
يظل في القرن الواحد والعشرين ،هذا
القرن المنبثق من رحم التكنولوجيا والذكاء االصطناع ّي ،ما
كان عليه في القرون الماضية ،أل ّن لهذا الجيل خصوصيّته
التي ال يمكننا إغفالها.
كالرا اللقيس
أستاذة ومد ّربة عىل التعليم الرقم ّي
لبنان

 -3في مرحلة ثالثة ،وبغية االنتقال من عالم الطفولة وبرامج
األطفال إىل العالم الحقيق ّي ،شاهد المتعلّمون تقري ًرا
متلف ًزا حقيقيًّا عن واقع استعباد العامالت األثيوبيّات في
لبنان يسلّط الضوء عىل نظام الكفالة وشروط العمل التي
تدفع بالعامالت للهروب حينًا ولالنتحار أحيانًا.
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ّ
ملف العدد

“اإلنترنت واألشياء” خطوة
نحو “إنترنت األشياء”

ّ
تأمالت في ممارسات التعلّم خالل الحجر
ميسرة أبو شعيب

ً
وطالبة من المراحل
في غزّة ،التحق نحو  292,325طال ًبا
ّ
كافة بمدارسهم ،وبلغ عدد الطلبة الجدد الداخلين إىل
ّ
الصف األ وّل االبتدائ ّي  .20,681هذه األعداد جعلتني أقف
عند نوعيّة التعليم المق ّدم لهؤالء الطلبة خالل الجائحة :ما
شكل هذا التعليم؟ هل سيكون مثل العام المنصرم ّ
منص ًة
ّ
يسجل األهالي عليها عدد بطاقات التعلّم اإللكترون ّي التي
حلّها الطالب ،أو حلّها له أحد أفراد أسرته؟

مقدمة

هل يستطيع طفلك تنظيم حاجات التسوّق اإللكترون ّي
في جدول بيان ّي؟ هل بإمكانه استثمار موجودات غرفته
لغايات التعلّم عن بعد؟ أعني أمو ًرا مثل ترتيب قرطاسيّته
ّ
مجسم هندس ّي من ألعابه إلتمام
حسب الحجم ،أو صنع
مه ّمة ،أو واجب في ما ّدة الرياضيّات .هل ّ
يحل مشكالت
حياتيّ ًة عبر توظيف العمليّات الحسابيّة الرئيسة األربع؟
ات وصفات
هل يساعد طفلك والدته في تقدير كميّ ِ
ً
ً
األطعمة؟ هل يستطيع إذا جاع ،أن ّ
خفيفة
وجبة
يحضر
ً
متكاملة ،مثل التي يقرأ عنها في دروس العلوم؟ هل
يستطيع توضيب قائمة طعام مكتوبة بإمالء دقيق؟
ً
فرصة ليتعلّم الطفل مهارات الحياة
فلنجعل التعليم اآلن
التي تصقل شخصيّته.

عن “إنترنت األشياء”

إنترنت األشياء  IoTمبحث علم ّي قد يس ّهل التعليم ً
فعل،
بينما التعلّم بوساطة “اإلنترنت واألشياء” هو نهج يق ّرب
ّ
ّ
الطلب ،ويسمح لألطفال
كل ما يحتاجه المعلّم من
أن يكونوا شركاء المعلّم في تعلّم مهاريّ .وعلينا ،نحن
المعلّمين ،أن نق ّدم استراتيجيّات نوعيّ ًة ،وبدائل ترتكز عىل
تعلّم األطفال داخل منازلهم وفق المنحنى التكامل ّي ،مع
التركيز عىل الجوانب النمائيّة للطفل ،وحالته النفسيّة.
في موازاة ذلك ،علينا أن نستثمر تقنيّات مثل “إنترنت
ّ
حواس الطفل ،واستعمال يديه
األشياء” وغيرها ،لتشغيل
وعقله ،وعلينا ترك ما لهثت خلفه جهات التعليم سابقاً،
من إحصاءات نجاح ،وأرقام كبيرة تُعزى إليها “نجاحات”
ّ
والمنصات وتفاعل األهل معها ،فهذا
المدير يّات،
ليس ً
بديل نستكشف به الجوانب الملهمة المه ّمة عند

يحاول هذا المقال تسليط الضوء عىل كيفيّة إكساب
الطالب مهارات الحياة الضرور يّة من المنزل بالتزامن مع
التعليم اإللكترون ّي ،وتعليم ّ
األمهات استخدام محسوسات
وموجودات منزليّ ًة للمساعدة في تعليم أطفاله ّن بصورة
تفاعليّة.
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األطفال .وللوصول إىل مرحلة استغالل التقنيّات الحديثة،
علينا أن نبدأ من التعليم التفاعل ّي المهاري ّ المتّصل بالحياة
الذي يكون الطفل محوره .هذا ما أقترحه هنا بتجربتي في
التعليم بوساطة “اإلنترنت واألشياء” التي استلهمتها من
مصطلح “إنترنت األشياء” ،رغم اختالفها عنه.

التعلّم باإلنترنت واألشياء

مع انطالق عمليّة “التعلّم عن بعد” ،كما ُس ّميت ،وجدت
نفسي أمام أسئلة كثيرة ،منها :ماذا أفعل ألجعل التعلّم
ّ
الصف الثالث داخل منازلهم ،مع م ّدة
قري ًبا من طلبة
تركيزهم التي ال تتجاوز  5دقائق؟ ما هو شكل التعلّم الذي
سيدور بيني وبين الطلبة؟ ما الذي سيساعدني ألخطو نحو
التعلّم الذي أطمح إليه؟
يركز عىل حاجات ّ
اتّجهت نحو تعلّم ّ
كل طفل بصورة
منفصلة ،وهو تعلّم منزل ّي بوساطة عناصر محسوسة من
غرف الطلبة ،ومن حدائقهم ،ومن مطابخهم ،تعلّم يكون
الطالب جز ًءا منه ،ويعلّمه ً
أيضا المهارات التي كان يفترض
أن يتعلّمها في المدرسة ،مع مراعاة الجانب العاطف ّي
للطلبة في ج ّو من عدم اليقين اجتاح العالم إىل جانب
ّ
الحساسة.
الوباء ،ال سيّما في مرحلتهم النمائيّة
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ّ
الصف الثالث الموا ّد جميعها عدا اللغة
أعلّم طلبتي من
اإلنجليز يّة .لذلك ،كنت ّ
أفكر في طريقة تجعل تعلّمهم
وفق المنحنى التكامل ّي عبر الموا ّد .اجتمعت مع ّ
الطلب
وأولياء أمورهم افتراضيًّا عبر تطبيق “زوم” ،واتّجهت
معهم نحو تطبيق تعلّم يناسب الظروف ،وعملت عىل
حثّهم للتعلّم من أقرانهم وبيئتهم ،ومن تطبيقات حديثة
توسمت فيها إيصال التعلّم ّ
كثيرةّ ،
بأقل وقت وجهد
ً
قلقة ج ًّدا من عدم معرفتي الكافية ّ
للطلب،
ممكن .كنت
ولمستوياتهم ،وللفروق الفرديّة بينهم ،ولذكاءاتهم
المتنوّعة ،ولم أكن أعرف أ ّن بعضهم يعرف الكثير عىل
المستوى التقن ّي ،ويستخدم التقنيّة بمستوى متق ّدم.

أمثلة واقع ّية

ً
تعليما ّ
مبسطًا تض ّمن التركيز عىل المفهوم ،وربط
ق ّدمت
التعلّم الجديد بتعلّم آخر قريبً .
مثل :في ما ّدة الرياضيّات
ضمن مفهومي (األشكال الهندسيّة ،والكسور) ،طلبت
من ّ
الطلب جلب موا ّد وأشكال (أشياء) من غرفهم تمثّل
الدائرة ،والمثلّث ،والنصف ،والربع .وكذلك في درس
القسمة ،طلبت توزيع المالعق عىل الدمى.

النباتات ،أو أسباب موت البذور ،أو عدم نموّها .في إحدى
الم ّرات وصلني شريط فيديو مص ّمم بوساطة برنامج
حاسوب لنبتة رسمها طالب ،وكتب حولها معلومات،
وهو قد استخدم الحاسوب دون أن أطلب ذلك .ناقشت
ً
موهبة،
معه قدرته عىل استخدام الحاسوب ،فاكتشفت
ّ
الصف.
أظنّني لم أكن ألكتشفها داخل

ّ
التبصر
من الحذر إىل

في ما ّدة العلوم ً
أيضا ،ق ّدمت درس مراحل نم ّو النباتات
بطلبي إليهم زراعة بذور ،وتتبع مراحل نموّها ،وتسجيل
ً
إما مصو ً
مالحظاتهم ّ
مكتوبة .لقد وصلني من الطلبة
ّرة أو
أشياء لم أكن طلبتها ،مثل :رسومات ،ومعلومات محاذية
للرسم ،ووصف تع ّدى مرحلة اإلنبات ،كأسباب موت بعض
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بسبب مخاوف انتابتني حول عدم وصول المفهوم،
والفروق الفرديّة الكبيرة بين الطلبة ،كنت أعطيهم مه ّمات
َق ْبليّ ًة تدور حول مفهوم الدرس ،ألفحص المعنى الموجود
لديهم حولهً .
مثل :في درس تقريب األعداد ،سألت ّ
الطلب
عن معنى التقريب ،فدارت أجوبة معظمهم حول طريقة
شرح مدرسيّة سابقة ،ولم يصلوا إىل معنى التقريب
ً
ً
مستخدما في حياتهم ،كتقريب األرقام
مفهوما
بوصفه
مهارة متعلّ ً
ّ
ً
قة بالعمليّات
محل البقالة ،أو بوصفه
داخل
الحسابيّة األساسيّة .هكذا كنت أق ّدم لهم مفاهيم
الرياضيّات عبر مشكالت حياتيّة فعليّة ،لتكون الرياضيّات
مهارة يوميّ ًة ،ال بطاقة تعلّم إلكترونيّ ًة مج ّر ً
ً
دة.

من أسباب دهشتي خالل هذه الم ّدة ،طريقة ّ
الطلب في
ً
حلول
أداء المه ّمات والواجبات المعطاة لهم ،وتقديمهم
ً
ممتعة خالل ذلك،
إبداعيّ ًة فيها ،واستخدامهم أساليب
بد ًءا من استخدام الصلصال الملوّن في تشكيل األرقام،
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وليس انتها ًء بتصميم ألعاب إلكترونيّة مذهلة ،وقد ص ّمم
طالب كبسولة زمن ً
أيضا بمساعدة والدته المهت ّمة
بالحاسوب.
ً
ملحوظة عقب تقديم المه ّمة،
أرسل لي والد أحد الطلبة
ً
المعداد ،وتصوير
قائل“ :أمضى ابني ثالث ساعات في صنع ِ
الفيديو ،وتحريره ،وإرساله بالتنسيق الصحيح ،وقد
تشارك في صنعه مع إخوته وج ّدتهم ”.ث ّم ّ
عقب عىل
كالمه“ :أتمنّى عودتهم إىل المدرسة ،فلو كانوا معك
لشرحت لهم المفهوم في ثالث دقائق!” .صدمت
هناك،
ِ
كنت ّ
لدى سماع ذلك؛ هل ُ
ألقن المعلومات للطلبة؟ وهل
إرسال واجب إلكترون ّي يحلّه الطالب في دقيقتين وجه
آخر للتلقين؟ كلّما ّ
ّ
منفذة بطريقة إبداعيّة،
تلقيت مه ّمة
ورأيت التنوّع لدى الطلبة في إنجاز المه ّمات الموكلة إليهم،
ذهبت ّ
أدوات قتل إلبداع
أفكر :كم م ّرة كنّا بوصفنا معلّمين
ِ
طلبتنا داخل المدارس!

التعاون مع األسرة

ال ّ
شك لدي ّ في أ ّن الممارسة تقود لممارسة أفضل،
ّ
يتحقق
مع اطمئناني إىل جدارة ممارسات التعلّم الذي
بالخبرات المباشرة والممارسات العمليّة ،كالتعلّم باللعب،
ال سيّما خالل الحجر المنزل ّي لألطفال مع أقرانهم .إنّه
تعلّم يلبّي حاجات الطفل من مهارات حياتيّة يكتسبها
بنفسه عبر التجريب ،ويجعل الحجر المنزل ّي ذا منفعة.
حاولت فيما بعد نقل مفهوم استثمار المنزل من أجل
إنتاج وسائل تعليميّة تفاعليّة تن ّمي مهارات األطفال
األمهات واألسرة ،فاجتمعت ببعض ّ
بمساعدة ّ
األمهات،
وتساءلت عن الوسائل التعليميّة التي قد تستخدمها ّ
كل
ً
فقيرة،
أ ّم مع أطفالها؟ فلو كانت الموا ّد الحاضرة في البيت
ً
محسوسا
كيف أُنتج من األشياء الموجودة تعلّ ًما تفاعليًّا
ينجذب الطفل إليه؟ بدأت بنشاط عن شيء يوجد في
حقائبه ّن يستخدمنه لشرح مفهوم معيّن ألطفاله ّن في
ما ّدة تختارها األ ّم .وإليكم بعض هذه األشياء والتعلّمات
المرتبطة بها:
 -1بطاقة ال ُهويّة الشخصيّة:
ماذا لو ص ّمم ّ
كل طفل هوي ّ ًة شخصيّ ًة ّ
خاص ًة به ،كيف
ستكون؟ ما مكوّناتها؟ ماذا عن معرفة شجرة العائلة،

13

ومعرفة البلد التي ولد فيها؟ ألسنا ند ّرس هذا في مفهوم
الجنسيّة ومتعلّقاته في ما ّدة “التنشئة الوطنيّة”؟ ماذا عن
حساب عمره من تأريخ ميالده ،أو تعامله مع األرقام؟
 -2المحفظة والعمالت النقديّة:
أليس جلد الحيوانات واختالف كسائه في صميم مبحث
العلوم؟ أنواع العمالت وأجزاؤها تأتي ضمن الثقافة الماليّة
والحسابّ .
أما تصميم العملة من أماكن وأشخاص فهو
باب لدراسة الفنون والجغرافيا والتاريخ.
ّ
المعقم:
 -3علبة
تأريخ اإلنتاج وم ّدة الصالحيّة ،ومحاذير االستخدام،
والتركيب الكيميائ ّي ،وحروف اللغة اإلنجليز يّة الكبيرة
الموجودة عىل العلبةّ ،
كل ما سبق فرصة لتعلّم شيء
متصل بالمفاهيم التي نتناولها في المدرسة.
ما سعيت إليه في هذا النشاط هو أن تبتعد ّ
األمهات عن
الطريقة التقليديّة في تدريس أطفاله ّن ،وأن نربط التعلّم
بالحياة اليوميّة من خالل استثمار األشياء الموجودة حولنا،
وأن ّ
يشغل الطفل أكثر من ّ
حاسة في عمليّة التعلّم بإنتاجه
ً
وسيلة تعليميّ ًة .إ ّن هذه الطريقة في التعليم ّ
تغذي اإلبداع،
وتن ّمي جوانب عمليّ ًة مه ّم ًة له في هذه المرحلة النمائيّة.
ً
ختاما ،فلنجعل أطفالنا منتجين لتعلّمهم ،فلو كان الطفل
أمام حاسوبه في المنزل ،أو أمام المعلّم في غرفة صفيّة،
فإ ّن التلقين في الحالين يصنع منه ً
تابعا .دورنا هو أن ننقله
من طور ّ
التلقي إىل اإلبداع ،والتفاعل ،وتنمية المهارات.
ما حدث جعلني أرى أ ّن التعليم عن بعد قد يتفوّق عىل
ً
ّ
حاجة
الصفيّة ،ما دام يلبّي
التعليم الحضوري ّ في الغرفة
ً
ً
محسوسة عند ّ
الطلب ،ويُق ّدم خبرات تعلّم مالئمة لهم
فرديًّا .إ ّن الوسيط اإللكترون ّي يجب ّأل يكون ً
أداة لنقل
التلقين من الغرف الصفيّة إىل ّ
منصات التعلّم اإللكترون ّي.
ث ّمة قائمة طويلة من المهارات اإلبداعيّة ،والرقميّة،
واليدويّة التي يمكن دمجها في مه ّمات تعلّميّةّ ،
خاص ًة مع
كون العالم يستثمر أكثر فأكثر في التقنيّات الحديثة.
ميسرة أبو شعيب
معلّمة وباحثة
فلسطين
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ّ
ملف العدد

كيف د ّرست خالل
الجائحة؟
موالي الحسن اإلدريسي
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تعليم النشاط
العلم ّي لطلبة
ّ
الصف األ ّول
االبتدائ ّي
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التعليم عن بعد من األشكال الحديثة للتعليم ،التي واكبت
التطوّر التكنولوج ّي ،وهو العمليّة التعليميّة التي يكون فيها
المتعلّم بعي ًدا عن المد ّرس .جاءت الجائحة لتعطي هذا
ً
النوع من التعليم
فرصة لنقل التعليم من النمط التقليدي ّ
المبن ّي عىل حضور المتعلّمين في الفصل الدراس ّي ،إىل
نمط حديث مبن ّي عىل اعتماد تكنولوجيا االتّصال.
أمام الوضع االستثنائ ّي الناتج عن ّ
تفشي فيروس كورونا
المستج ّد ،بادرت وزارة التربية الوطنيّة المغربيّة باإلسراع
في محاولة إيجاد ّ
حل لتعطّل المدارس عبر تقديم تعليم
عن بعد باستخدام مختلف قنوات التواصل ،سوا ًء التلفاز
أو موقع ( .)TILMIDTICEوقد ساعد عىل ذلك توفر بنية
تحتيّة للتواصل عن بعد ،والعديد من الهواتف الذكيّة
واألجهزة اللوحيّة.
ّ
لكل معلّم تجربته خالل هذه الظروف ،وسأتح ّدث هنا
ّ
للصف األ وّل من المستوى االبتدائ ّي ،أعلّم
بوصفي مد ّر ًسا
ما ّدة النشاط العلم ّي ،عن تفاصيل تجربتي في التعامل مع
هذه المرحلة.

ّ
قصتي مع األدوات

كحل
في البداية استعنت بتطبيقات التواصل االجتماع ّي ّ ٍ
أوّل ّي في هذه المرحلة المفاجئة .ول ّما كنت عضوًا في فريق
ّ
المؤسسة تحت إشراف
إنتاج الموارد الرقميّة عىل مستوى
مؤطّر تربويّ ،اضطررت إىل وسائل جديدة ،فقد كلّف ّ
كل
عضو من األعضاء الثمانية للفريق بمه ّمة مح ّددة لتسهيل
العمل ،وإلنتاج أكبر قدر من الموارد الرقميّة؛ منهم من
تكلّف باألسناد أي الوسائل التعليمية من صور ومشاهد
وغيرها ،والبحث عن المعلومات التي سنحتاجها إلنجاز
درس من الدروس المق ّررة ،ومنهم من تكلّف بالجانب
التقن ّي لتحويل الدرس إىل فيديو (تعليق صوتي ،تحرير
أفالم .)...في النهاية يُ َ
رسل المنتج إىل المشرف التربوي ّ
الذي ّ
يؤشر عليه ،العتماده وعرضه عىل شاشة التلفاز،
وعىل الموقع ،كي يتمكن أكبر عدد من المتعلّمين من
ً
متابعته.
فضل عن ذلك ،قمنا بمعيّة الفريق التربوي ّ
للمدرسة بإنشاء قناة ّ
خاصة عىل ( )YouTubeلتسهيل
متابعة الدروس لمن فاته تتبّعها في المصادر األخرى.
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ً
إذا ،بدأ األمر باستخدام تقنيّة بسيطة بدافع الحاجة ،ث ّم
تطوّر عملي فاستخدمت وسائل تقنيّة أكثر تعقي ًدا ،بدافع
مواكبة العمل الجماع ّي.

نظرة إىل الطريقة المعتمدة

ً
حفاظًا عىل ّ
ومحاولة لتجنيبهم الجلوس
صحة المتعلّمين،
ً
طويلة ،كنت أتواصل معهم ّ
كل يوم في
إىل أجهزتهم م ّد ًة
وقت متّفق عليه ،ال يتجاوز مداه ثالث ساعات .وقد لجأت
ً
فتارة أرسل لهم الدرس
إىل تنويع أساليب التواصل معهم؛
ً
وتارة
عىل صورة فيديو تكون م ّدته من  5إىل  10دقائق،
أخرى أشرح لهم الدرس عن طريق الصوت فقط ،ومن ث ّم
أحيلهم إىل صفحة الكتاب من أجل إنجاز بعض التطبيقات
ً
تقويما.
الواردة فيه بوصفها
بعد إنجاز ّ
كل تلميذ للواجب المطلوب منه أفسح
ّ
خاصة
للجميع المجال ليرسلوا لي إنتاجاتهم برسائل
احتراما للشفافيّة ،وتجنّ ًبا ّ
ً
للغشّ .
أخصص لهذه اإلنتاجات
وقتًا لتصحيحها ،ث ّم أعيد إرسالها إليهم بقصد تعريفهم
ً
مستقبل .في
أخطاءهم وتصحيحها ،ومحاولة تجنّبها
ّ
ّ
وأحفز
وأشجعها،
هذا اإلطار ،أشير إىل اإلنتاجات الجيّدة
ً
مضاعفا لتحسين مستواهم.
من يحتاجون جه ًدا
لما سبق بُ ْعد نظريّ ،إذ من المعلوم أ ّن التعليم عن بعد
ينقسم إىل نوعين رئيسين :النوع األ وّل هو المتزامن ،وهو
مبن ّي عىل التواصل ،والتفاعل في الوقت نفسه بين األستاذ
والمتعلّمّ .
أما النوع الثاني فهو غير المتزامن ،إذ يقوم
المد ّرس عىل توفير الما ّدة الدراسيّة بواسطة الفيديو أو
ّ
ويتلقى التفاعالت في وقت الحق .وقد
أي ّ وسيلة أخرى،
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اعتمدت النوع الثانيً ،
آخذا بعين االعتبار الجانب االجتماع ّي والما ّدي ّ للمتعلّمين ،أل ّن أغلبهم ينتمي إىل أسر فقيرة يصعب
ّ
يتمكن الجميع من تتبّعه دون استنفاد
عليها مسايرة التكلفة الباهظة لشبكة اإلنترنت ،وكنت أقلّص حجم الفيديو كي
رصيدهم من اإلنترنت ،ث ّم أرسله إليهم عىل أن ّ
أتلقى التفاعالت في وقت الحق.

ّ
التقصي
نموذج

ّ
في إطار التعليم غير المتزامن عن بعد ،د ّرست ّ
الصف األ وّل اإلبتدائ ّي في ما ّدة العلوم حول موضوع “الماء في
طلب
حياتي” .كان الهدف األ وّل أن يتع ّرف المتعلّمون إىل المصادر الطبيعيّة للماء ،وإىل مصادر أخرى له من صنع اإلنسان ،وكان
الهدف الثاني توعيتهم بضرورة الحفاظ عىل الماء.
ّ
التقصي من أجل الوصول بالمتعلّم إىل مرحلة
وبما أنّها ما ّدة علميّة تقتضي اتّباع منهج علم ّي معيّن ،فقد استعنت بمنهج
استيعاب الهدفين من الدرس ،متبّ ًعا الخطوات ال ُمبيّنة أدناه المرتّبة حسب الهدف:

ّ
والتأكد
هذه اإلجابات بمثابة فرضيّات سيت ّم تمحيصها،
منها خالل المراحل القادمة من الدرس.
ّ
ّ
التقصي يكون عن طريق التجربة
التقصي :من المعلوم أ ّن
أو المالحظة أو البحث في وثائق .وبما أ ّن هذا الدرس هو
درس عن بعد ،فقد اعتمدت عىل مشاهد مختلفة ق ّدمتها
للمتعلّمين عن طريق الفيديو لتحقيق الهدف األ وّل.
نحو الهدف الثاني
 االستعانة بمجموعة من المشاهد في فيديو الدرسبقصد تحديد السلوك السليم والسلوك الخاطئ للحفاظ
عىل الماء بوصفه ما ّدة أساسيّة للحياة .وفي هذا اإلطار
ق ّدمت للمتعلّمين عبر الفيديو نشاطًا تعلّميًّا يتض ّمن
مشاهد ،وطلبت منهم أن يضعوا كلمة “نعم” عىل
السلوك السليم ،وكلمة “ال” عىل السلوك الخطأ.
 تبادل النتائج ومناقشتها ،وذلك بفتح نقاش معالمتعلّمين ،واستحضار الفرضيّات التي أشاروا إليها
في بداية الدرس .وفي هذه المرحلة دحضنا الفرضيّات
الخطأ ،وتبنّينا الفرضيّات الصحيحة.
 تنظيم المعارف الجديدة ،واستيعابها خالل مرحلة“أستخلص” ،التي يبيّنها فيديو الدرس ،حيث تُكتب النتائج
عىل السبّورة اإللكترونيّة من أجل تمكين المتعلّمين من
نقلها إىل دفاترهم في وقت الحق.
 استثمار المعارف ،وإضافة بعد إجرائ ّي لها خالل مرحلة“أُطبّق” ،وهي مرحلة تقويميّة ّ
نتأكد خاللها من استيعاب
المتعلّمين للمعارف الجديدة المق ّدمة .وقد طالبت
ّ
الطلب ً
أيضا بتمييز الماء الذي نشربه عن الماء الذي ال
نشربه ،بكتابة “أشربه” أو “ال أشربه” تحت المشاهد
ّ
متوفرة لدى ّ
المق ّدمةً ،
الطلب
علما بأ ّن هذه المشاهد
في ك ّراساتهم.

نحو الهدف األ ّول
ّ
التقصي ،إذ ق ّدمت للمتعلّمين مشه ًدا لس ٍّد يحتوي عىل ماء.
 اختيار وضعيّة تفضي إىل سؤالّ
التقصي :من أين يأتي الماء الموجود في الس ّد؟
 طرح سؤال صياغة فرضيّات الطلبة :بمالحظة المشهد واستخدام المعرفة السابقة ،أجاب ّالطلب :األمطار ،النهر ،البحر ...وقد أخذت
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المخرجات

رغم قلّة اإلمكانات ،انخرط أغلب المتعلّمين في التعلّم،
ّ
وتحقق لديهم فهم الدروس في األقسام االفتراضيّة
الجديدة ،لكن مع اقتراب السنة الدراسيّة من نهايتها،
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ً
ضعيفا ،ولم يصل إىل المستوى المنشود،
أصبح تفاعلهم
نظ ًرا لمجموعة من األسباب ،منها:
 عدم ّتوفر األجهزة الذكيّة لدى بعض المتعلّمين بسبب
الحالة الما ّديّة ألسرهم ،وهو ما حال دون متابعة الدروس.
 غياب شبكة اإلنترنت ،أو ضعفها لدى أغلب المتعلّمينّ
يشخص
نظ ًرا لتكلفتها المرتفعة .هنا ال ب ّد للمد ّرس أن
أوضاع المتعلّمين ،ليختار الطرائق المناسبةً .
مثل :إذا كانت
المشكلة تتعلّق بعدم ّ
توفر حزم كافية لدى المتعلّمين
ّ
متوسطة .ويبقى
يمكن تحضير الموا ّد بأحجام صغيرة أو
اإلشكال في كون بعض المد ّرسين لم ّ
يتلقوا تدري ًبا أو
تكوينًا يساعدهم عىل التعامل مع األدوات اإللكترونيّة.
األميّة لدى بعض اآلباءّ ،
 ّخاص ًة في المناطق القرويّة ،التي
تحول دون قدرتهم عىل مساعدة المتعلّمين في مواكبة
الدروس.
آخر المطاف ،أصبح استخدام أدوات التعليم عن بعد
ً
ضرورة ال بديل لها ،شئنا أم أبينا ،من أجل استمرار العمليّة
التعليميّة ،وليس أمامنا سوى االنخراط في التعليم
اإللكترون ّي ،وتطويره من أجل تحقيق أهداف التعلّم.
كانت التجربة غنيّ ًة ولها نجاحاتها ،لك ّن التح ّديات ً
أيضا كانت
ً
ً
أسئلة حملناها معنا في رحلة اإلجابة
حاضرة ،وأثارت لدينا
ّ
ولعل
عنها ،استعدا ًدا لمواجهة احتمال تكرار التجربة.
بعض أه ّم تلك األسئلة :هل كان تعليمنا عن بعد يحصل
في بيئة آمنة للتعلّم؟ هل كانت أساليب التقييم التقليديّة
ً
مالئمة لتقييم تعلّم ّ
الطلب في األقسام االفتراضيّة؟ هل
كنّا مدركين نظر يًّا لحاجات المتعلّمين وشروط التعلّم؟
وهي أسئلة تحتاج إىل تضافر العلوم التي تُعنى بدراسة
العوالم االفتراضيّة ،وتلك التي تعنى بدراسة التعلّم.
موالي الحسن اإلدريسي
أستاذ التعليم االبتدائ ّي
المغرب
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ّ
ملف العدد

ّ
الصف غير قادر عىل االلتحاق؟ وماذا عن
لو كان نصف
إصرارنا النابع من كياننا التربوي ّ لتوفير التعليم العادلّ ،
وأل
نكون سب ًبا في تمييز في التعليم كان له الكثير من الضحايا؟
الحل كان بسيطًا :أقوم بتأجيل ّ
ّ
حل اإلشكاليّة ،وأطلب من
المتعلّمين الذين لم يتس ّن لهم متابعتي تزامنيًّا أن يقوموا
بإرسال الفرضيّات التي يرغبون بإرسالها حينما ينتهون من
ّ
الحصة.
حضور تسجيل

ال تلقين مع كورونا
تدريس العلوم بطريقة
ّ
ات
ي
اإلشكال
عدي علي أحمد

مفهوما علميًّا دون أن أقع في ّ
ً
فخ
كيف أشرح عن بع ٍد
التلقين مع اإلبقاء عىل مركز يّة المتعلّم في العمليّة
التعلّميّة ،وعىل طرائق التعليم النشط؟
يهدف هذا المقال إىل عرض تجربة تعليميّة في ما ّدة
ّ
العلوم مع ّ
الصف الحادي عشر ت ُ ّ
مكن المعلّمين
طلب
باختالف ّ
تخصصاتهم من الحصول عىل إجابات عمليّة لهذا
السؤال.

عرض اإلشكال ّية كركيزة لتعليم نشط

لقد اعتدت في التعليم الحضوري ّ في الصفوف النظر يّة
ّ
الحصة
أو العمليّة في المختبر أن أستثمر جز ًءا من وقت
في صياغة وضعيّة باعثة لتساؤالت المتعلّمين ،بصورة
تسهم في خلق إشكاليّة واضحة لهم ،فيقومون باقتراح
فرضيّات لمناقشة اإلشكاليّة المطروحة وحلّها ،ولم أجد
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ً
صعوبة في أن أقوم بذلك عن بعد في التعليم التزامن ّي.
ومن المه ّم اإلشارة إىل أ ّن خاصيّة التسجيل في تطبيق
ً
ّ
الحقا
ألتمكن من إيصال هذه اإلشكاليّة
“زوم” ساعدتني
ّ
الحصة .هذه االستراتيجيّة
إىل المتعلّمين المتغيّبين عن
القائمة عىل عرض اإلشكاليّة ،وصياغة ّ
الطلب لفرضيّات
حلّها يُمكن االرتكاز عليها في تعليم ّ
كل الموا ّد .وهي
تكون أكثر فاعليّ ًة كلّما ارتبطت بحياة المتعلّمين اليوميّة
وبالمسائل التي تثير اهتمامهم.
االستراتيجيّة التي استخدمتها كانت لدرس االنقسام
الخلوي ّ ّ
للص ّف الحادي عشر .وكانت اإلشكاليّة حول اآلليّة
المعتمدة في االنقسام الخلوي ّ من أجل المحافظة عىل
عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة عن االنقسام.
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ّ
أهم ّية النقاش حول الفرض ّيات

طلبت من المتعلّمين إرسال الحلول المقترحة لإلشكاليّة
(الفرضيّات) عبر أي ّ وسيلة تواصل متاحة مثل “واتس
آب” ،أل ّن مشاركة المتعلّمين في اقتراح الحلول تجعلهم،
بعد نجاحهم في صياغة اإلشكاليّة ،مرك ًزا لعمليّة تعلّم
نشط ف ّعال ً
طبقا لخبرتي.
أرسل المتعلّمون الفرضيّات فرديًّا في بعض الحاالت ،وبعد
عمل جماع ّي في غرف المجموعات عىل برنامج “زوم”
في حاالت أخرى ،دون أن يقوموا بعرضها أمام رفاقهم.
ناقشت هذه االقتراحات مع األفراد أو المجموعات ،ال
إلعطائهم ّ
الحل الصحيح ،لكن ليحاولوا إقناعي بصوابيّة
ً
عادة عاجزين عن إقناعي
فرضيّاتهم .يكون المتعلّمون
بفرضيّاتهم حين تكون محتوية عىل أخطاء أو مبادئ غير
مناسبة ،وينتبهون غال ًبا إىل هذه األخطاء أثناء النقاش.

إتاحة الفرصة للجميع

ارتبكت ً
قليل حيال فكرة االنتهاء من معالجة اإلشكاليّة
ّ
الحصة نفسها؛ أل ّن ذلك يعني أ ّن المتعلّم الذي لم
في
ّ
ً
ّ
محروما من إمكانيّة
بالحصة سيكون
يتمكن من االلتحاق
المشاركة كرفاقه ،ومن اإلدالء بآرائه وفرضيّاته حيال
اإلشكاليّة موضوع ّ
الحصة ،والنتيجة هي العودة إىل التلقين
الذي أحاول االبتعاد عنه منذ بدأت التعليم .ولو قلنا إ ّن
ّ
الصف ،فماذا
ذلك محض اضطرار أو حالة استثنائيّة ضمن
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ماذا عن مشاركة المتعلّمين أفكارهم من حلول
واقتراحات بينهم؟
الحصة التالية استخدمت ّ
ّ
منصة إلكترونيّة تسمح لي
في
بالكتابة ،ومشاركة الصور والمستندات ،وت ُ ّ
مكن المتعلّمين
من وضع المالحظات والتعليقات بصورة تزامنيّة
ُ
عرضت الفرضيّات التي
(.)SketchTogether, Jamboard
سبق للمتعلّمين اقتراحها ،وطلبت إىل ّ
كل منهم أن يضع
ً
إشارة أو أن يكتب اسمه تحت فرضيّته .ث ّم بدأت بنقاش
الفرضيّات مع المتعلّمين عىل الهواء وأظهر النقاش معهم
الثغرات التي تعاني منها بعض الفرضيّات ،وكذلك ّ
صحة
الفرضيّة التي تناسب اإلشكاليّة موضوع البحث.
بعد انتهاء النقاش صار ّ
ً
واضحا ،وكان من
حل اإلشكاليّة
ّ
الضروري تسجيل بعض المالحظات عىل دفاتر المتعلّمين،
ّ
الحصة؛ فلم أرسل لهم الرسومات
وهو ما أع ّده جز ًءا من
النص الذي أعتمده بوصفه ًّ
ّ
حل لهذه
التوضيحيّة أو
ً
مباشرة خالل
اإلشكاليّة ،بل طلبت منهم أن يقوموا بكتابته
ّ
الحصة.

التقويم التكوين ّي عن بعد

بقي لنا خطوة ،هي تقويم ما قمنا به ،لنكون عىل علم
بالمستوى الذي بلغناه من هدفنا ،وكانت الخطوة عىل
مرحلتين:
المرحلة األوىل هي الطلب إىل المتعلّمين تكرار ّ
حل اإلشكاليّة
في وضعيّة جديدة ،كتغيير عدد الكروموسومات ،أو
استبدال خليّة األنثى مكان خليّة الذكر في درس االنقسام
الخلويّ ،وإرسال الحلول خارج وقت ّ
الحصة بوصفه تدري ًبا
منزليًّا ،وقد كانت النتيجة مرضية.
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ّ
الحصة التالية بالطلب إىل
المرحلة الثانية كانت خالل
المتعلّمين تنفيذ تطبيقات جديدة مرتكزة عىل الحلول
ّ
التي ّ
الحصة السابقة ،مثل تنفيذ رسومات
توصلنا إليها في
لمراحل عمليّة االنقسام الخلوي ّ بعد عرض صور حقيقيّة
تظهر ما يحدث في الخليّة بصورة ّ
عامة دون تفاصيل ،كما
ً
ً
تماما.
واضحة
هي حالة الصور المجهر يّة التي ال تكون
قام المتعلّمون بتنفيذ الرسومات الجديدة ونجحوا
في استخدام المكتسبات التي حصلوا عليها خالل
ً
ّ
جديدة حول
الحصة الماضية ،كما اكتسبوا معلومات
مراحل االنقسام الخلويّ ،وهو ما كان مطلوبًا تحصيله
ّ
في الموضوع نفسهّ .
الحصة مج ّد ًدا ،وأرسل
سجلت
ً
مباشرة ،ولم أقم بعرضها
المتعلّمون فيها الرسومات إل ّي
أمامهم لكي أسمح للمتعلّمين الذين لم يستطيعوا متابعة
ّ
الحصة بإرسال رسوماتهم إل ّي ،وفهم أخطائهم إن وُجدت.
ً
ً
صحيحة لمراحل االنقسام
رسوما
بعد ذلك ،شاركتهم
الخلويّ ،لينقلوها إىل دفاترهم .وصار باإلمكان االنتقال إىل
بعض التدريبات والتطبيقات.

األطر النظر يّة لطريقتي في التعليم النشط
حضور يًّا وعن بعد

يعاني التعليم من مجموعة من المشكالت منها ما هو
بنيوي ّ يتعلّق باألسس النظر يّة التي ترتكز عليها عمليّة
ّ
المتوفرة،
التعليم ،ومنها ما هو إجرائ ّي يتعلّق بالموارد
ً
مستقاة من الخبرة .هذه
سوا ًء كانت ما ّدي ّ ًة أو معرفيّ ًة أو
المشكالت تفاقمت بسبب قرار التعليم عن بعد في ّ
ظل
جائحة كورونا الكاشفة.
من المشكالت العميقة التي أصابت عمليّة التعليم أ ّن
المحاوالت الرصينة للتحوّل نحو التعليم النشط ّ
تلقت
ً
ضربة قوي ّ ًة ،فوجد المعلّم نفسه أمام تح ٍّد غير مسبوق
بسبب االنقطاع المكان ّي والزمان ّي عن تالميذه ،إذ خرج
التلميذ من مركز العمليّة التعليميّة ،ليعود المعلّم إليه
ًّ
محتل.
أمام هذا الواقع الصعب غير المسبوق ّ
نفذت تجارب
ً
عديدة لمحاولة إعادة العمليّة التعليميّة إىل فاعليّتها
ً
مجموعة
بإعادة التلميذ إىل مركزها .وقد طوّرت بصعوبة
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من االستراتيجيّات التي بدأت بصورة عفويّة بالنقاش
والحوار المتزامن ،وبعض الحوارات الجانبيّة غير المتزامنة
التي كنت أضط ّر لها بسبب المعوّقات الكثيرة.
الطريقة التي أعتمدها هي في األصل طريقة هجينة تجمع
بين مكوّنات عديدة ،أبرزها:
 ّحل اإلشكاليّات المرتبطة بالحياة اليوميّة ،مثل إشكاليّة
تأثير المشروبات في عمليّة الهضم ،أو إشكاليّة الحميات
الغذائيّة ،أو إشكاليّات علميّة أخرى تملك القدر الكافي
من الوضوح والقدرة عىل خلق الدافعيّة ،مثل عدم كفاية
الوقت الذي نأخذه في مضغ الطعام لهضم النشويّات في
الفم.
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 البنائيّة التي تكون في حالتي هذه وظيفيّة تعتمد المتعلّممرك ًزا لنشاط فردي ّ أو جماع ّي يسهم من خالل خطوات
معيّنة ّ
لحل المشكلة في بناء مجموعة من المفاهيم
أو الكفايات لدى المتعلّم .هذه الخطوات تكون ً
تارة من
ً
وتارة تحت إرشاد المعلّم.
وظيفة المتعلّمين منفردين،
 استراتيجيّة التجربة والخطأ التي تسمح للمتعلّم ّبتلقي
التقويم من المعلّم بصورة مستم ّرة لتأكيد الخطوات
الصحيحة ،أو نقدها وإظهار العيوب فيها ،وهو ما يسمح
للمتعلّم بإعادة صياغة خطوات جديدة.
 التعلّم من الخطأ ،وهو مسألة أساسيّة في االستراتيجيّةالسابقة ،وقد يفتقر إليها التعليم عن بعد بصورة كبيرة،
إذ يرسل المعلّمون الما ّدة التعليميّة التي ّ
توضح المفاهيم
وعي تا ّم بأ ّن المتعلّم
الصحيحة فقط .لقد أصبحت عىل
ٍ
بحاجة ّ
ماسة لالطّالع عىل الحلول الخاطئة أو ًّل ،أو صياغتها
بنفسه لكي يفهم من خاللها العيوب التي تتض ّمنها
طريقته في التفكير ،ومصدر أخطائه الذي يمكن أن يكون
في مكتسبات قبليّة خاطئة .هذا االطّالع من شأنه أن
ّ
يمكن المتعلّم أكثر من تخطّي المفاهيم المغلوطة التي
ً
سيكتشف عدم صالحيّتها بنفسهّ ،
عميقا
وإل فسوف تبقى
في فكره لتظهر مج ّد ًدا خالل االختبارات والتقويمات
والسلوكيّات.
 خالل ّحل المشكلة يترك المعلّم للتالمذة ح ّر يّة اختيار
الطريقة التي يرغبون باستخدامها ،فيسمح لهم باستخدام
ّ
ويمكن نفسه من اكتشاف
قدراتهم وتوظيف ذكاءاتهم،
الفوارق الفرديّة بينهم.
 بعد اقتراح الحلول ومناقشتها فرديًّا ،تسمح المناقشةالجماعيّة للمتعلّمين باكتساب مهارات الحوار والنقاش،
والتفاعل االجتماع ّي فيما بينهم ،حتّى لو كان ذلك عن
بعد.
 عمليّة التقويم التي أعتمدها تت ّم أو ًّل بصورة مباشرة،تسمح بتكرار سياق مشابه يكشف مكامن الفهم غير
المكتمل ،وثان ًيا بصورة غير مباشرة تسمح بتقويم إمكانيّة
توظيف المكتسبات في سياقات أخرى ،أي أنّه يعطي
ّ
يتفحصها الطالب من خالل
للمكتسبات صفة وظيفيّة ال
عمليّة استرجاع فقط.
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ً
واقعا جدي ًدا أظهر
فرضت جائحة كورونا عىل التعليم
مكامن الضعف في المناهج ،وآليّات التعليم ،وأعاد عمليّة
التعليم إىل مربّع التلقين ،لكن يمكن للمعلّم توظيف
خبرته في التعليم أو ًّل ،واألدوات التي ّ
توفرها البرمجيّات
والمواقع المختلفة ثان ًيا ،ليستخدم استراتيجيّات ّ
تمكنه
من اإلبقاء عىل التعليم النشط ،وإتاحة الفرصة العادلة
للتعلّم أمام الجميع ،وإجراء التقويم الالزم الذي ّ
يمكنه
من قياس النتائج ،ومدى ّ
تحقق األهداف .االستراتيجيّات
الممكن اعتمادها يمكن لها أن تجمع بين أسس نظر يّة
عديدة تغني عمليّة التعليم ،وتسعى لتحقيق تعليم أفضل
في هذا الظرف االستثنائ ّي.
عدي علي أحمد
أستاذ في التعليم الثانويّ
لبنان
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محاورة

 ُولِ ُِّ
وهجرنا منها عام  .1948درست بمدرسة خليل أبو ريا تلميذ
دت بالقدس عام 1941
ُ
درست الرياضيّات ثم د ّرستها سنوات عديدة.
السكاكين ّي برام هللا.
 حرب  1967كانت أ ّول حدث ر ّدني لرشدي ووعيي ،وأخرجني من الطرق المعبّدة حيثبدأت أسير وفق طريق حقيق ّي َو ِعر ّ
ُ
أشق مساري وأحكم فكري وفعلي وأك ّون معان ّي

وفهمي .بد ًءا بعام  1971ومع بعض األصدقاء بدأنا حركة العمل التطوع ّي بمنطقة رام هللا

والبيرة ثم انتشرنا في أنحاء الضفة .في الفترة نفسها عملت في جامعتي بيرزيت وبيت
لحم بتدريس الرياضيّات.
 عملت عمي ًدا لشؤون الطلبة ببيرزيت بين  1981 - 79ث ّم م ّرة أخرى عام .1986 حصلت عىل دكتوراه في التربية من جامعة هارفارد عام .1988ّ
“مؤسسة تامر للتعليم المجتمع ّي”.
 عام  1989أثناء االنتفاضة األوىل تركت بيرزيت وأنشأتً
أستاذا زائ ًرا إىل مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة هارفارد ،ومكثت
 عام  1997ذهبتفيه  10سنوات حيث أنشأت الملتقى التربوي ّ العرب ّي وزرت عبره  29دولة عملت فيها مع
ّ
ومؤسسات وجامعات.
أشخاص
 عام  2007عدت إىل فلسطين وعملت في مخيمي شعفاط والدهيشة بمجموع  3سنواتونصف.
 منذ تموز  2018أعمل مع ّمؤسسة ُج ُهد (مراكز األميرة بسمة) في أنحاء األردن .أعمل
معهم وفق الرؤية“ :المجاورة عىل طريق العافية”( ،المجاورة لبنة أساسيّة في بنية
ً
قيمة جوهر يّة ّ
نفكر ونعمل وفقها في  52مرك ًزا).
المجتمع والعافية

ّ
ومؤسسات ،عبر
 بسبب كورونا وإغالق المراكز أعمل تطوعيًّا مع أفراد ومجموعاتأدوات االتصال اإللكترون ّي عن بعد ،وفق الرؤية نفسها .أكتب حاليًّا خواطر يوميّة بعنوان

“خواطر مستلهمة من الطبيعة الشافية”.
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 النظر في تجربتك وما تق ّدمه ،يشير إىل تلك العالقة األساس ّية بين الحياة الشخص ّية وتب ّدالتها منً
وصول إىل تطوير رؤية تجاه التعليم والتعلّم قائمة عىل
جهة ،وفهم التعليم والتعلّم من جهة أخرى،
مفردات وتجارب فريدة ،من الرياض ّيات إىل رفض المأسسة ،من التعلّم إىل “الحكمة” و”العافية”
ّ
الخاصة في التعلّم؟
و”المجاورة” .نبدأ بسؤال عا ّم ،كيف أفضت تجربتك إىل رؤيتك
نعم هذه القناعات والخالصات جاءت من حياتي ،من تجربتي في العيش والتعليم ّ
وكل الظروف المحيطة .ولدت في
القدس سنة 1941م ،في موضع ّ
يتوسط الطريق بين مهد المسيح وقبره ،كنت أستطيع الذهاب مش ًيا إىل الموضعين ،وفي
النكبة سنة ُ 1948ه ّجرنا من القدس.
ّ
المبكرة في القدس ،تحدي ًدا حين انتزعني أهلي من حديقة بيتنا ،من “بستاننا”،
أوّل تم ّرد عشته ض ّد التعليم كان في الطفولة
ووضعوني في ّ
صف “البستان” ،المرحلة األوىل من الدراسة في الروضة .ببساطة أخذوني من بستان حقيق ّي ،ووضعوني في
كل ما فيه مز يّف ،أشياء مصنّعة مرتّبة حتّى تؤ ّدي إىل شيء مح ّدد مرسوم ً
بستان ّ
سلفا ،بدل احترام التعلّم كقدرة عضويّة،
محل بستان حقيق ّي ،كان أوّل مثال عىل احتالل تعليم نظام ّي ّ
ال تحتاج ّإل إىل ج ّو حقيق ّي .احتالل بستان مصنَّع ّ
محل التعلّم.
حين انتزعني أبي من البستان الحقيق ّي ليأخذني إىل ّ
صف “البستان” ،كنت أختلق ّ
كل يوم أعذا ًرا لعدم ذهابي ،وتنقلها خالتي
إىل أبي .حتّى انتبه أبي ،وكان سائق سيّارة أجرة ،ربطني يومها بحبل ،ووضعني في السيّارة ،وألزمني بالذهاب.
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من ّ
صف “البستان” ،حتّى الدكتوراه في هارفارد ،كانت
التجربة انتزا ًعا لي م ّما هو حقيق ّي ،ألوضع في ما هو
مصنّع.

ينطوي عىل إيحاءات غير صحيحة ،مثل كلمة “نجاح”،
مفردة تح ّرك إيحا ًء غير صحيح وال دقيق ،وهو يبدو
دون معنى.

ً
وصول إىل
م ّرت هذه الطفولة ،وما بعدها من دراسة،
حرب  ،67اللحظة الفارقة في وعيي بما أفعل .بدأت
الحرب وأنا أراقب في االختبارات النهائيّة في كليّة
ُ
عملت مد ّر ًسا للرياضيّات من  1962إىل .1967
“بيرزيت”،
عمليًّا ،بدأت الحرب وانتهت دون أن أدرك أو أفهم ما
حصل ،عندها تساءلت عن فائدة هذه المعرفة التي
وكنت أنشرها ،إذ ال عالقة لها ّ
ُ
ُ
بكل ما
حصلت عليها،
حولنا ،ال عالقة لها بما يجري ،وبما يغيّر حياتنا كلّها؛
نكون ضمن وضع أستطيع فيه ّ
التنقل والحركة إىل ّ
كل
مدن بالد الشام ،والتواصل مع ّ
كل المنطقة ،ث ّم في
ساعات أصير غير قادر عىل الوصول إىل ع ّمان ،وأصير
وعي
تحت االحتالل ،وتحت حكم جديد .كان لحظة
ٍ
وإدراك ،لكنّني لم أفعل شيئًا حيال ذلك ّإل في .1971

تح ّدثت مع بعض األصدقاء ،واتّفقنا عىل استعمال
أيدينا .بدأنا حركة العمل التطوع ّي في منطقة رام هللا
والبيرة .كان رئيسا بلديّتي رام هللا والبيرة ،كريم خلف
وعبد الجواد صالح متعاونين معنا ،فبدأنا بأعمال داخل
المدينتين ،وبعدها أخذنا نتو ّجه إىل القرى والمخيّمات
المحيطة برام هللا.
استم ّرت ظاهرة العمل التطوع ّي هذه عشر سنوات،
وقد قلبت أفكاري كلّها .أذهب إىل الناس وأراقبهم
وأعمل معهم في المخيّم والقرية .أعرفهم بالعيش
والعمل بينهم ،ويتب ّدى لي الفرق بين هذه التجربة ،وبين
القراءة عن هذه المجتمعات ومحاولة فهمها عن بعد.

في الحقيقةّ ،
ثمة فترتان في حياة المجتمع
ً
حركة من األعماق ،األوىل
الفلسطين ّي أحدثتا داخلي
من  71إىل ،81أي عقد السبعين ّيات ،والثانية من  87إىل
 ،91أي االنتفاضة األوىل .هاتان الفترتان كانتا مصدر
إلهامي ،ورسوخ معان ّي ،وفهمي للحياة.

 فلنبدأ باألوىل ،عقد السبعين ّيات ،ما الذيتح ّرك فيك بوصفك معلّ ًما وتربويًّا بعد حرب
67؟

ّ
الضفة الغربيّة ،كنا
شاركت حتّى في رصف شوارع في
نمشي بدل استخدام وسائل نقلّ ،
خاص ًة حين تكون
ً
كبيرة ،كان العدد أكثر من مئة في م ّرات عديدة.
األعداد
ً
كنّا نمشي مسافات طويلة إىل ق ًرى ومخيّمات .مجموعة
متباينة من األعمار ،رجال ونساء ،جميعهم يعملون ،لم
يكن هناك قوانين وال نظام داخل ّي وال تراتبيّة .حافظنا
عىل هذا العمل أسبوعيًّا ّ
كل يومي جمع ٍة وأح ٍد م ّدة
عشر سنوات.

في  1971التقيت بعض األصدقاء ،وشاركتهم فكرة أنّني
ً
ً
ورغبة
فكرة
في حياتي كلّها لم أستعمل يديّ ،وأ ّن لدي ّ
ً
وقناعة بشأن ربط الفكر بالواقع ،وأنّني اكتشفت حينها
كم أ ّن هذا الربط صعب دون األصابع.

وفي  1973اقترحت عىل رئيس جامعة بيرزيت ،حنّا
ناصر أن يعتمد العمل التطوع ّي في الجامعة ،فاعتمدته
الجامعة فو ًرا متطلّب تخ ّر ج ،وال زال كذلك حتّى اليوم.
انتقلت الظاهرة من المجتمع إىل الجامعة والمدارس،
دون أن تغادر المجتمع .يمكن وصفها بحركة للعمل
ً
نشطة في رام هللا والبيرة عىل
التطوع ّي ،بقيت حيّ ًة
مدى عقد من الزمن.

فحين أتع ّرف إىل الحياة من نافذة معرفة مكوّنة من
“أبجديّة” ،سأنظر إليها من خالل كلمات ،وهذا خلل

وفي  1981غادرت إىل هارفارد لدراسة الدكتوراه ،ابتعدت
عن البلد م ّدة خمس سنوات .بالتزامن بدأت الفصائل
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السياسيّة تنظّم مجموعات عمل تطوع ّي ،وبدأت
ً
مجموعة
المجموعات تتمايز بانتمائها ولونها ،لم تعد
ً
واحدة للجميع عىل اختالف انتماءاتهم وأفكارهم ،صار
ث ّمة تصنيف تابع لمجموعات سياسيّة ،ونوا ٍد تابعة لها،
وهي باعتقادي فقدت الروح التي بدأنا بها.

أن ّ
تتوفر لدينا .تح ّدثت مع جامعة بيرزيت ومدير يّة تربية
رام هللا ،اشتغلت م ّدة خمس سنوات معهم عىل المناهج
الجديدة ،لكنّني وجدت أنّها في جوهرها لم تتغيّر .كان
تجدي ًدا في الشكل ،ال الجوهر .حينها ق ّررت العمل عىل
فكرتين:

ّ
والمجلت فـي
 تناولنا تجربـة النواديالرياض ّيات والعلوم؛ من أين أتت وكيف
تط ّورت؟

مجلّـة رياضيّـات يكتـب الجميـع فيهـا .ونوادي علـوم
شج ُ
ورياضيّات ّ
عت الطلبة عىل تأسيسها والعمل من
ّ
خاللها .فيما ّ
المجلت ،أصدرنا سبعة أعداد دون
يخص
ميزانيّة ،أوّل مجلّة طبعنا منها  1500نسخة ،ونفدت
بسرعة ،فطبعت ألف نسخة أخرى ونفدت ،والعدد
الثاني كان ثالثة آالف نسخة ،والعدد السابع ،األخير ،كان
سبعة آالف نسخة .لم يكن لدينا رئيس تحريرّ ،
كل ما
الطلب واألطفال ،أو المعلّمون والمعلّمات ي ُ َ
يرسله ّ
نشر
كما هو؛ هذه خبرتهم وهي مه ّمة .كان هدف المجلّة
القول :إ ّن الرياضيّات ليست حك ًرا عىل األكاديميّين .كنت
أسأل األسئلة ،وأطلب من ّ
الطلب والطالبات أن يعطوني
المعنى .ال أنسى أب ًدا إجابة طفلة عمرها سبع سنوات عن
سؤالي :ما هي النقطة؟ قالت“ :هي دائرة دون خزق”.

المرجعيّة الرئيسة عندي هي مرحلة السبعينيّات،
والعامل الرئيس فيها كان والدتي .كان عمري ً 35
عاما،
ً
وكنت أعيش معها وهي ّ
تماما .كنت أتساءل:
أميّة
كيف تستطيع تصميم فساتين للنساء دون أي ّ معرفة
ً
“زلزال
بالرياضيّات .هذا التفكير بأم ّي ،أحدث ما أسميه
بركانيًّا”ً ،
زلزال خلخل األشياء التي أعرفها كلّها ،وبركانًا
أخرج من داخلي أشيا ًء مختلفة .والدتي ّ
فجرت األشياء
المغيّبة في حياتي ،وبدأت تطلع من داخلي.
ومع أنّني انتبهت لهذا التح ّول ومعانيه الجديدة في
 ،1976لم أتج ّرأ أن أكتب عنه ،أو حتّى أن أحكي عنه
ّ
متخص ًصا بالرياض ّيات لم
في إطار عا ّم .بوصفي تربويًّا
أستطع القولّ :
إن أمي تفهم أكثر ّ
مني في الرياض ّيات،
أو القول :إنّني ال أفهم رياض ّياتها.
ً
مساقا في جامعة بيرزيت وس ّميته
في  1979ص ّممت
“الرياضيّات في االتّجاه اآلخر” ،أحبّه ّ
ّ
وتشجع له
الطلب،
عدد قليل من المعلّمين وافقوا عىل العمل معي .كانت
جامعة بيرزيت تمتلك الجرأة َ
لقبول مساق غير مستورد
من مركز المعرفة الغرب ّي .عملت مع ّ
الطلب تجريبيًّا
م ّدة سنة .بعدها أق ّرته الجامعة في ّ ،1979
وظل ع ّدة
سنوات ث ّم جرى إلغاؤه .في الدول العربيّة كان ث ّمة ما
يس ّمى بالرياضيّات المعاصرة التي وضعتها اليونسكو،
ّ
وطبّقت في ّ
الضفة وغزّة .وقتها
كل الدول العربيّة عدا
ّ
المتخصصين في الرياضيّات ،واتّفقنا
التقيت مع بعض
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ّ
ّ
الطلب في
أما نوادي العلوم والرياض ّيات ،فكان
المدارس يقولون :إنّه ال ّ
تتوفر لديهم مختبرات ومكتبات
إن ّ
لعمل نوا ٍد .وكنت أقول لهمّ :
كل المعارف تبدأ
بسؤال عندك ،ال بنظر يّة وال بكتاب .السؤال عندك،
وأنت تسعى للوصول إىل تفسير أو جواب أو ّ
حل له.
ولذلك قلت لهم :ابدؤوا بسؤال ،فليبدأ ّ
كل واحد
منكم بسؤال ،ث ّم يبحث عن جواب .ال حاجة لمعلّمين
ومعلّمات ،ابحثوا بأنفسكم.
ً
ً
ناجحة ،تحدي ًدا في
تجربة
ال يمكنكم تصوّر كم كانت
مدارس البنات .برأيي النساء أقرب لألمل ،حتّى في الوقت
الراهن في بالدنا ،النساء أقرب بكثير لألمل ،ألنّه ّن مرتبطات
بالحياة والواقع أكثر من الرجال.
نجحت النوادي في مدارس البنات في رام هللا والخليل
ً
مدرسة
ونابلس وجنين وطولكرم ،وكنت حين أزور
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ّ
والطلب ،كأنّها
يستقبلني حشد كبير من الطالبات
مظاهرة.

اليوم ،سيسألك الناس :لماذا سيدرس الطالب إن لم
يكن ّ
ثمة عالمات وجوائز وعقاب!

المختلف في هذه الرؤية أنّه ال يوجد ّ
حل جاهز وال
تعليمات ،وال شيء مفروض ،كنت أقول :فليبدأ ّ
كل
شيء منكم ،ولكم فعل ما تريدون .صارت تتك ّون
نشوة من الفعل النابع كل ّيًا من ّ
الطلب والطالبات ،ال
ً
ً
ً
سلطة تقول
مرجعا أو
نموذجا مطلوب التطبيق ،وال
لهم ما يفعلون .وكانوا يتساءلون عن ّ
كل شيء :ما
معنى رياض ّيات؟ وما معنى معرفة؟ وما معنى تعلّم؟

ً
الحقا عن إمكان ّية استعادة هذه
 سنسألكالرؤية اليوم ،وتطبيقها ،لكن ّ
نود لو تعطينا اآلن
ً
لمحة عن مرحلة االنتفاضة األوىل ،كانت ً
أيضا
ً
ً
حافلة في حياتك وتجربتك بوصفك
مرحلة
تربويًّا ومعلّ ًما.

م ّرت سنتان ونصف لم ينتبه خاللها االحتالل “اإلسرائيل ّي”
لهذه النوادي ،حتّى استدعاني الحاكم العسكريّ ،وقال:
إ ّن هذه النوادي ممنوعة ،ما لم تكن بإذن أو تصريح.
قلت له :إنّها مج ّرد رياضيّات .فقال“ :هذه رياضيّات
سياسيّة” .حينها لم أفهم ما يقصد ،ولكن بعدها أدركت
معنى ما كنّا نفعله ،إذ ال يمكنك السيطرة عىل الناس إن
كانت مرجعيّتهم من داخلهم.
من وقتها بدأت التركيز عىل المعنى ،وأ ّن ّ
كل إنسان
مصد ُر معنًى .اعرفوا ما الموجود بالكتب والقواميس
وما عىل غرارها ،لك ّن الضروري ّ أن ّ
تفكروا بأنفسكم
بوصفكم مصد ًرا للمعنى .أنت شريك في تكوين
المعنى .من أوائل السبعينيّات ،ظلّت هذه القناعة
ً
قناعة أساسيّ ًة .نعمّ ،
كل إنسان مصدر معنًى
معي
ومعرف ٍة وفهم ،إنّه شريك ،وليس هو المصدر الوحيد
ّ
ّ
المجلت واألندية،
الطلب كانوا مصدر
وال األفضل.
ورسخت القناعة لديهم ّأل أح َد يستطيع تغيير ّ
قصتهم.
يحضرني هنا خليل السكاكين ّي ،قبل أكثر من مئة
عام تن ّبه إىل ّ
أن إذالل الطلبة نابع من ثالثة مصادر،
هي :وجود عالمات ،وجوائز ،وعقاب .وحين ّ
أسس
ً
مدرسة في  1909في القدس ،كان شعارها“ :إعزاز
التلميذ ال إذالله” ،وط ّبق هذا الكالم فعل ّيًا عبر :ال
َ
طرحت هذا الطرح
عالمات ،وال جوائز ،وال عقاب .إن
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في العام الدراس ّي  1987 – 1986كنت عمي ًدا لشؤون
الطلبة في جامعة بيرزيت ،واندلعت االنتفاضة في
ّ
المؤسسات
كانون أوّل ديسمبر  ،1987وأغلق االحتالل
ً
ً
فرصة
فرصة،
التعليميّة الفلسطينيّة ،فبدا لي اإلغالق
للتعلّم .التقيت مع مجموعة من مد ّرسي بيرزيت،
وتساءلنا :ما العمل؟ كانت لدي ّ مقترحات لجامعة
بيرزيت ،ولم تُقبل ،فق ّررت ترك الجامعة نهائيًّا .خرجت
مؤس ً
وأسست (تامر) .كانت ّ
ّ
سة ض ّد المأسسة.
المؤس َ
ّ
ّ
سة في القدس في  ،1989وحصلنا عىل
سجلنا
مؤس ً
تصريح للعمل بوصفنا ّ
سة ،لكن دون أيّة ميزانيّة.
وصار لنا في شعفاط مق ّرٌ
ّ
للمؤسسة .انطلقنا من فكرة
السبعينيّات :التعلّم قدرة عضويّةّ ،
وكل ما يحتاجه
التعلّم كي يحدث هو أجواء حقيقيّة غنيّة حيّة فيها
ً
مستقيما .كانت
كثير من المعطيات ،ليست خطًّا
ّ
مؤسسة تامر هي توفير أجواء
الفكرة الرئيسة في
تعلّميّة ّ
بكل المعاني المختلفة .وبدأنا حملة قراءة عىل
صعيد فلسطين في .1992
في السنة نفسها ،أعلنّا عن أسبوع قراءة وطن ّي ،وتركنا
ّ
لكل مشارك فعل ما يريد .كان ث ّمة حيويّة كبيرة في
المجتمع بسبب االنتفاضة ،ولِجان األحياء ،وكانت روح
ً
عالية .من ّ
عكا حتّى رفح ،انتظمت مجموعات
المبادرة
للقراءة في أسبوع القراءة .ث ّم خرجنا بفكرة جواز سفر
للقراءة ،بعنا منه مئة ألف نسخة في أوّل سنة .فيه
معلومات عن الكتب التي قرأها ّ
كل حامل جواز .لم
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نضع قائمة كتب ،كان ّ
الطلب يختارون .كانت هناك
سبعة جوازات متتالية ،يكون الطالب قد قرأ  150كتابًا
عند بعد االنتهاء منهاً .
أيضا كان لدينا شخصيّة مسرحيّة
طوّرها يعقوب أبو عرفة مع فاتح عزّام ،شخصيّة “نخلة
الشبر” ،كنّا نذهب إىل القرى ،فيخرج األطفال مش ًيا
الستقبالنا ،ونجد أهل القرية في انتظارنا .بعد العرض،
كان يعقوب يطلب من األطفال أن يخرجوا للمسرح
ّ
المنصة ،ليقولوا ما يريدون .وم ّر ًة في غزّة كنّا
أو
ً
شخصا ،فوجدنا أربعمئة طفل،
نخطّط لعرض لثمانين
والعشرات منهم يريدون مشاركة قصصهم وتجاربهم،
كانت “مظاهرات” من نوع ّ
خاص.

 هل من الممكن استعادة هذه التجارب اليوم؟حاليًّا ّ
ننفذ “مجاورات” أكثر من أي ّ شيء آخر .إنّنا
ّ
متوقفون اآلن بسبب كورونا .نظّمنا عبر تطبيق “زوم”
 12لقا ًء عن فيروسات عقليّة .في األزمات يُترك الناس
ّ
المؤسسات واألطر غير قادرة عىل الفعل،
وح َدهم.
فيأخذ الناس قرارهم ودورهم ،وهذا شيء أساس ّي
مه ّم ج ًدا من وجهة نظري.
اليوم تغلي في نفوس الشباب حول العالم فكرة
ّ
المؤسس ّي ،أن يعملوا دون خبراء
الخروج من اإلطار
ونماذج وسلطات .اليوم في الحجر ربّما تكون الفرصة
أكبر لالنفكاك عن الشخص الذي يريد توجيهي
وإخباري ما أفعل ،وما ال أفعل .التعليم الرسم ّي كما
يظهر غير قادر عىل التح ّرر من كتب مق ّررة والعودة
إىل كتب بيان وتبيين ،والعودة من منهاج إىل رؤية في
ّ
المعرفة ترتبط بحقيقة ّ
يتغذى من أربعة
أن اإلنسان
أنواع من التربة (التي يجب أن ّ
تشكل المنهاج) :التربة
األرض ّية والثقاف ّية والمجتمع ّية والوجدان ّية .صعب
تغيير المناهج لكن يمكننا إدخال هذه التربات في
أعمالناٌّ ،
كل وفق سياقه.
أعمل اليوم عىل هذه الفكرة وأرى أنّها أساس حياتنا
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وتعلّمنا وثقافتنا .أي ّ شيء ال ينبع من تربة ال ينمو.
انظروا إىل جمال اللغة العربيّة ،نضيف حرف الياء إىل
ً
“تربية” ،ث ّمة عالقة حرفيّة بينهما.
“تربة” فتصير
في المجاورات ،المسؤوليّة هي للذات ،ال يوجد
مسؤول ّإل ذاتك .المجاورة تحمي مثل رحم األ ّم،
خاص ًة إن ّ
ّ
ركزت عىل أنواع التربة األربعة.
المجاورات تحدث عفويًّا بكثرةً ،
مثل :الشبّان الذين
ّ
مؤسسة وال نظام.
يجتمعون للغناء والدبكة ،دون
النوادي التي تح ّدثت عنها هي مجاورات ،العمل
التطوع ّي هو نوع من المجاورة .في فلسطين كانت
ً
تجربة في المجاورة ،كان الطالب
سجون االحتالل
ً
شخصا آخر
يُعتقل ع ّدة أشهر ،وحين يخرج يكون
بخبرات حياتيّة ،وثقة بالنفس ،ولسان طلق .كان
األسرى يتجاورون .يوجد الكثير مما يمكن فعله ،قد
ال نستطيع تغيير المناهج وأشياء أخرى في التعليم،
لكن ال يوجد ما يمنع أربعة أشخاص ً
مثل عن االجتماع
ً
معا ليقوموا بنشاطات معيّنة ،من المه ّم تشجيع هذا،
وتأكيد أنّهم مسؤولون عن أنفسهم وتعلّمهم .تنشغل
ّ
المؤسسات والمنظّمات بأشياء قابلة للقياس ،لك ّن ما
ال يقاس ،ويرتبط بـ”العافية” ،هو مسؤوليّة الشخص
نفسه.

فلنتح ّدث ع ّما هو مستطاعً .
مثل :فعل النطق واإلصغاء
ً
أساسا في المجاورة .إنّه يمكن أن يت ّم داخل
بوصفه
ّ
الحصة .مع معلّمات
المدارس ،يمكن أن ندخله إىل
من شعفاط في القدس ،أدخلنا موضوع االستماع
ّ
الصف .بدأت المعلّمات بسؤال طالب في بداية
إىل
ّ
ّ
كل ّ
الصف بما فعله منذ خرج من
حصة أن يح ّدث
المدرسة يوم أمس ،حتّى وصل اليوم إليها ،ماذا رأى؟
وما هي األشياء التي ّ
فكر فيها وفعلها؟ الطفل يبدأ بعد
هذا االستماع بالتفكير واالنتباه لما يحصل حوله ،ويبدأ
بالتعامل مع ما يحصل معه عىل أنّه خبرات وتجارب،
تصبح عند مشاركتها مصد ًرا للمعرفة .في النهاية،
المكوّن الرئيس لإلنسان هي ّ
قصته .هذا ممكن مع
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ً
الطلب األصغر سنًّا ،كون المنهاج ّ
ّ
شراسة منه في
أقل
ّ
للحصة.
المراحل األكبر ،ويمكن إدخال النطق واإلصغاء

 وماذا عن ّقصة المعلّم نفسه؟

قصصه ّن اليوميّة المألوفة ،بدأن يدركن أ ّن قصصه ّن
ّ
تستحق أن تُحكى ،وخضنا سنة وسبعة أشهر حافلة
بالقصص.
الخالصة ،في شعفاط وفي الدهيشة وفي النزهة ،لم
أعط ً
ً
واحدة للقراءة ،فقط نبدأ بالمعرفة والمعاني
ورقة
ِ
التي تكوّنت عنده ّن في حياته ّن .يحتاج األمر صب ًرا بال
ّ
شك .أسوأ ما في المدنيّة الحديثة أ ّن السرعة صارت
ً
ً
ً
ورشة م ّدتها ثالثة
وقيمة أساسيّ ًة .ينظّمون
قيمة ،بل
ً
شهادة والتي هي بالضرورة
أيّام ،ويسلّمون المشاركين
شهادة مزوّرة! هذا شيء مؤلم وال ب ّد من أن نستحضره
ً
دائما لنفعل عكسه .مج ّرد اإلصغاء تعلّم.

ُ
وصلت لها بسبب
ربّما نحتاج الوصول إىل القناعة التي
ّ
كل ما مررت به .اإلصغاء أكبر هديّة يمكن أن يهديها
المعلّم للطلبة .فاإلصغاء أكثر من أي ّ شيء آخر يساعد
الطلبة في ترتيب عالمهم الداخل ّي بأنفسهم .في 2008
بعد عودتي من هارفارد ،كانت قناعاتي ّ
ترسخت ،ولم
يكن لدي ّ أي ّ اهتمام بالعمل في األكاديميا .بدأت العمل
مع ّ
أمهات معلّمات من مخيم شعفاط في القدس،
اشتغلت معه ّن لسنتين .قلت له ّن :إن كنت ّن قادرات
عىل تدبّر أمور حياتك ّن في وضع مثل وضع المخيّم ،وما
تزلن تحافظن عىل المحبّة واألمل ،فما الذي يمكنني
تقديمه ل ُك ّن! دوري ببساطة أن أص ّر عىل دور “المرآة”،
التي تنظرون فيها لتروا الكنوز التي في دواخلك ّن.

ّ
خاص ًة في األوضاع
فلنتح ّدث عن “العافية”التي نعيشها اليوم ،مثل كورونا واألزمات
الراهنة التي تعصف بنا ،ما توصيفك للعالقة
بين التعلّم والعافية؟

هذا أسلوبي .إذا لم يبدأ الشخص من ّ
تأمالته وخبراته
واجتهاده ،فأي ّ شيء يبنيه سينهار ألنّه بدون أساس.
مع النساء كان ً
سهل أن تعلن الكنوز عن نفسها ،ألنّه ّن
قادرات عىل تدبير أمور معيشته ّن في ظروف قاهرة.
قلت لهن“ :أنت ّن العمود الفقري ّ للشعب الفلسطين ّي،
ّ
المؤسسات وال األحزاب .لو أننا استبدلنا بأي ّ واحدة
ال
ً
خمسة من علماء التربية وعلم النفس واإلدارة،
منك ّن
لن يستطيعوا أن يفعلوا ما تفعلن ،وأن يبذلوا ما
تبذلن من جهد نفس ّي وتربوي ّ واجتماع ّي وإداريّ ،إ ّن
إدارة شؤونك ّن في ظروف مثل هذه شيء ال يقدر عليه
ّ
المتخصصون”.

ً
ً
قيمة.
قيمة ،العلم ليس
العافية قيمة .المعرفة ليست
َ
قيمة .المجاورة بنية أساسيّة
حتّى المجاورة ليست
في المجتمعّ .
أما العافية ،فهي قيمة .والتعلّم هو
قدرة عضويّة .هذه القدرة أ ُ
ْ
خفيت و ُخ ّربت من قبل
التعليم الرسم ّي الذي بدأ في أوروبا قبل  400سنة.
ما أراه وأعتقد به أ ّن عافية اإلنسان الذهنيّة والعقليّة
ّ
خاص ًة ،مرتبطة بالتعلّم كقدرة عضويّة .التعلّم قدرة
بيولوجيّة ،يمكن تخريبها ،ويمكن استخدامها ألغراض
ً
قيمة في ح ّد ذاته .لقد حوّلوا التعليم
سيّئة .التعلّم ليس
إىل قيمة حين ألحقوا به فكرة الشهادات ،أنت متعلّم
والبرهان عىل ذلك أ ّن لديك شهادة!

قبل ّ
تفشي كورونا ً
أيضا ،استعملت األسلوب َ
نفسه مع
نساء مركز األميرة بسمة بح ّي النزهة في ع ّمان .في
البداية قلت :ليس عندي ما أشاركه معك ّن .يجب أن
يخرج ُّ
كل شيء منك ّن ،وتتكلّمن .أو َّل األمر لم يعرفن عن
أي ّ شيء يحكين ،وبمج ّرد أن بدأ بعضه ّن بالحكي ،حكي

اليو َم مع كورونا ،أرى ّ
أن التعليم عن بعد فيه مض ّرة
ّ
ً
ساعات أمام
جالسا
يظل الطفل
تفوق الفائدة؛
ٍ
شاشة ،والشاشة نفسها ضا ّرة ،إىل جانب الجلوس
ً
طويلة .هذه َمض ّرة .الطفل متوتّر ،والجسم
ساعات
ساكن ،والحركة لمن فيه عمره شيء أساس ّي .التعليم
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مصمم عىل ّ
ّ
أن إنهاء المنهاج هو المطلوب.
عن بعد
المنهاج صار أه ّم من ّ
كل شيء.

كورونا وترامب ،أمران من الضروري ّ أن يهزّانا لتنبيهنا
إىل أنّه ث ّمة شيء خطأ في نمط حياتنا .من المه ّم عناية
ً
رخصة
الناس ببعضهم في مجاورات ال تتطلّب إذنًا وال
وال ميزانيّات .إنّها أمل بالنسبة لنا .هي عمليّة بطيئة
ً
تحتاج صب ًرا وإيمانًا ،وتحتاج ً
أهدافا.
رؤى ،ال
العالم العرب ّي ما زال قائ ًما عىل وجود ترابط خارج الدولة.
العالقات بين الناس ما زالت أساسيّة ،تجد ذلك حتّى في
المدن .أنا أقول :إ ّن لدينا مقوّمات للبقاء والحياة أكثر
من الواليات المتّحدة األمريكيّة ً
مثل .برأيي إن انحلّت
الدولة عندهم فليس لديهم بديلّ .أما نحن ،فمن ينظر
ً
أعجوبة في البقاء .ال تزال لدينا لغة
إىل اليمن وغزّة ،يبصر
عربيّة حيّة ،وعالقات حيّة بالكامل.
يجب أن يكون العيش بعافية ضمن مجاورات هو
الرؤية التي تحكم التعلّم .ما نحتاجه موجود لدينا،
المه ّم أن نع َي ذلك .لسنا بحاجة الستيراد شيء ما
دمنا بعافية.
أثناء دراستي للماجستير في أواسط الستينيّات كنت
معج ًبا ببرتراند راسل  ،Bertrand Russellكنت معج ًبا
ج ًّدا بالمنطق والبديهيّات والوصول إىل نتائج ،لكنّني
شعرت بوجود خطأ ماّ ،
كل هذه الطريقة ملهية ،أل ّن
األه ّم هو ما لم أنتبه له؛ راسل لم يعرف الحياة ،لم
ّ
المؤسسة
يختبرها بيديه ،هذا ما جعلني أبتعد عن
التعليميّة .في أوّل صيغة ق ّدمتها ألطروحة الدكتوراة،
قالوا لي :إ ّن المنهجيّة غير واضحة! قلت لهم :بالعكس،
ال توجد منهجيّة .أنا لم أستعلمها ،كنت قد مررت
بتجارب أفضت إىل نتائج مذهلة .كان نهجي ّ
التأمل في
خبرات أم ّر بها واالجتهاد في تكوين معنى لها .النظر يّات
والمفاهيم نحتاجها في أمور تقنيّةّ ،
أما في الحياة فهي
مشوّهة.
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ً
ّ
المؤسسة الدينيّة .والدي ابتعد عن
أيضا تم ّردت عىل
الكنيسة ،ألنّهم يستخدمون ّ
اللفة اليونانيّة في الصالة،
وكان يسأل عن السبب ،فال يحصل عىل إجابات ،وذهب
ليستمع إىل لقاءات دينيّة يعقدها خاله في بيته عبر
مجاورة .الدين كالتعلّم ،يفقد روحه وجوهره حين
يتمأسس.
ّ
المؤسسة األكاديميّة
تم ّردت في السبعينيّات عىل
والدينيّة ،وكتبت كتيّ ًبا اسمه “مسيحيّة ّ
أمي ومسيحيّة
الغرب” ،وفي  2006حين تح ّدث البابا ض ّد اإلسالم،
ً
رسالة من عشر صفحات ،ألح ّدثه عن اإلسالم
أرسلت له
الذي أعرفه ،وعن فهمي للمسيحيّة البعيدة عن مسيحيّة
روما.
ترسخت قناعتي ّ
ّ
أن اإلنسان مرجع نفسه لكن ضمن
مجاورات .يخسر اإلنسان إذا لم ينظر إىل نفسه عىل
“رحم” ،وال يصمد
أنّه مرجع ،وإىل المجاورة عىل أنّها ِ
في عالم شرس .أنا معجب باإلمام عل ّي بوصفه مربّ ًيا.
لديه مقولتان:

“ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه” .و”قيمة ّ
كل
امرئ ما يحسنه”.
هاتان العبارتان يجب أن تكونا العمود الفقريّ
للتعليم العرب ّي .فيهما كل ما يعافينا من المدن ّية
الحديثة ،واأليديولوج ّية المهيمنة.
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ّ
ملف العدد

ما ّدة الطبيع ّيات في نسختها
االفتراض ّية
وداد رفيق ِضيا

أرى التعليم المهنـة الوحيدة القادرة عىل تبليغ رسالة
المجتمع .وهذا ما جعلها تحافظ عىل مكانتها المرموقة
في المجتمع مقارنة ببقيّة المهـن ،أل ّن مردودها ال يعود
عىل الفرد فقط ،إذ يتع ّداه إىل المجتمع ّ
كاف ًة .لطالما كانت
ً
شغفا لمن يمارسها ،وهي حلمي منذ الصغر،
هذه المهنة
لذلك سعيت إىل هذا الهدف حتّى حصلت عىل مبتغاي
ّ
يشكل العمل في التعليم عامل قلق
بالتعليم في لبنان.
وضغط نفس ّي بسبب المتغيّرات الناتجة عن تر ّدي األوضاع
ّ
ّ
الصحيّة
ومؤخ ًرا
المعيشيّة :االقتصاديّة واالجتماعيّة،
مع جائحة كورونا .هذا الفيروس فرض ،فيما فرضه عىل
ً
واقعا.
حياتنا ،أن يصبح التعليم عن بعد
سأتناول في هذا المقال تجربتي في تعليم ما ّدة الطبيعيّات
عن بعد للصفوف الثانويّة بعد انتقالي إىل العمل في
مدرسة إماراتيّة.
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تح ّديات البداية

ً
صعبة ،وذلك عندما تفاجأت
في الواقع كانت البداية
بالمستوى التعليم ّي ،والطرائق المتّبعة في التعليم عن بعد
التي تعتمد أساليب متطوّرة سوا ًء عىل صعيد التفاعل مع
ّ
الطلب ،أو عىل الصعيد اإلداري ّ والتقن ّي.

تُطلَب منه أثناء الشرح ليق ّدمها إىل المعلّمة ،ويكون دوري
بوصفي معلّ ً
مة مراقبة هذه األنشطة .ومن ث ّم ّ
أوضح
المعلومات وأقوّم األبحاث وأصوّبها في مكانها ،م ّما يخلق
ً
تفاعل قويًّا بيني وبين ّ
الطلب ،وهو األمر الذي ينعكس
عىل مدى االستيعاب والحماس المستم ّر.

كانت الخطوة األوىل اعتماد آليّة مستحدثة للدوام المدرس ّي
ضمن نموذج التعليم الهجين ،أي دمج التعليم المباشر مع
التعليم عن بعد بإعطاء خيارات متع ّددة ألولياء األمور،
ً
إضافة إىل تنوّع األساليب والنماذج التعليميّة .فقد ُق ّدمت
لهم سيناريوهات مرنة لتوقيت الدوام المدرس ّي ،إذ بات
ّ
الست ساعات يوميًّا بما يالئم
يتراوح ما بين الخمس إىل
حاجات الطلبة وظروف العائلة.
يكون التلميذ المحور األساس أثناء الشرح ،وذلك بمشاركته
ّ
الحصة التي تكون عىل هيئة أبحاث مختصرة
المستم ّرة في

ً
مباشرة
كما في عدد من المدارس ،تكون حصص التدريس
بيني وبين ّ
الطلب عبر  ،Google meetوهذا ما ّ
يمكنني
من رؤية التالميذ والتفاعل معهم بطرح األسئلة ،والطالب
ّ
الصف من دون وجود أيّة
بدوره يجيب كأنّه موجود في
صعوبات.
وعبر “جوجل” استعملت خدمة ّ Google classroom
لكل
ً
صف ،كما فتحت ّ
ّ
لكل درس يحوي ّ
منفصلة ّ
كل
ملفات
منها الموا ّد التي يتض ّمنها الشرح :فيديوهات توضيحيّة،
مقاالت ،مه ّمات...
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أدوات للشرح عىل اللوح التفاعل ّي

من المعلوم لدي ّ ً
سابقا بسبب تجربتي في التعليم ،وألنّني
ً
مختلفة ضمن ما ّدة األحياء ،أنّني بحاجة
أعطي ثالثة مناهج
إىل لوح تفاعل ّي ألستطيع أن أشرح الصور والرسوم البيانيّة،
وأيضا لكتابة إجابات ّ
ً
ً
مباشرة .لهذا ،أستخدم نظام
الطلب
ً
سهل.
“جامبورد”  ،Jamboardإذ إ ّن الرسم عليه يكون
وقلما إلكترونيّين ليظهر ّ
أحضرت ً
ً
كل ما أكتبه
أيضا لو ًحا
عىل اللوح ّ
ً
للطلب عىل ّ
مباشرة ،وهذا
منصة Jamboard
من أه ّم ما أستعمله للتوضيح ،كما يمكنني إرسال رابط
اللوح ّ
للطلب للكتابة والمشاركة باآلراء والشرح.
ً
متنبهة ّ
للطلب ّ
ألتأكد من أنّهم
أثناء الشرح عل ّي أن أكون
ً
جميعا يشاركون في الشرح وإعطاء األفكار .وعىل الرغم
من كفاءة هذه الوسائل ،أواجه بعض المشكالت مع شبكة
ً
فجأة ،فال
اإلنترنت؛ ففي بعض األحيان تغلق الكاميرات
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ً
أستطيع مشاهدة وجوه ّ
تطبيقا
الطلب ،لذلك أستخدم
بسيطًا ّ
ّ
يوفر لي دوالب ّ
الطلب،
حظ أدخل فيه أسماء
ّ
الحصة أنقر عليه ،فيدور ويقع االختيار عىل طالب
وأثناء
لإلجابة عن السؤال ،أي أنّه بمثابة قرعة ،هكذا أضمن أكبر
مشاركة من ّ
الطلب ،ويكون الجميع عىل استعداد في أي ّ
لحظة لإلجابة.

نموذج تطبيق ّي

ّ
المنصـات،
فيمـا يأتـي ،سأشـرح كيـف أستخـدم هـذه
ألوضح ما تكلّمت عنه ً
ّ
سابقا ،وذلك من خـالل مثـال درس
ّ
شرحتـه
للصـف العاشـر تحـت عنـوان التكـاثـر الخلـوي ّ
.Cellular Reproduction

أدوات طرح األسئلة والعمل التطبيق ّي

ّ
المنصة التعليميّة  Spiralألسئلة أكون قد
أستخدم
الحصة ،أرسل الرابط إىل ّ
ّ
ّ
الطلب
الحصة .أثناء
أعددتها قبل
المنصة ،فيجيبوا عن ّ
ً
ّ
مباشرة بما
كل سؤال
لينض ّموا إىل
اكتسبوه من معلومات ،أو عبر فيديو توضيح ّي للفقرة،
بعد أن يشاهدوه ويدوّنوا المعلومات ويستع ّدوا لإلجابة.
هذا ما يضمن نشاط الطالب وتفاعله بصورة أكبر ،كما أ ّن
ً
مباشرة عند طرح السؤال،
هذا النشاط يُظهر لي من يجيب
فإذا طرحت أكثر من سؤال ،وكان بين الطلبة من ال يجيب،
أعمل عىل تشجيعه.
أما من ناحية التطبيق ،فبعد شرح ّ
ّ
كل درس يجب عىل
الطالب أن يشارك بنشاطات ّ
صفيّة تتض ّمن نماذج أسئلة،
ودراسة حاالت ،وتفسير بيانات .ولضمان فاعليّة هذه
المه ّمة أستخدم  ،Classkickوهي ّ
منصة تعليميّة ،أضع
فيها نموذج األسئلة ،وأرسل رابطه للطلبة .بعد ذلك،
ً
مباشرة
أضغط عىل ز ّر “عرض العمل” كي أستطيع أن أرى
ما يكتبه ّ
الطلب ،ث ّم ّ
أصحح لهم ما هو خطأ ،وأضع إشارة
ّ
“صح” عىل اإلجابة الجيّدة ،وهذا ما يحفزّهم عىل إنهاء
ّ
ّ
الحصة ،كما يمكنهم الضغط عىل “إشارة اليد”
الحل أثناء
ّ
الكف
التي تعني “أحتاج إىل مساعدة” ،فيظهر أمامي
األخضر مرفو ًعا بالقرب من اسمه ،حينها أستطيع الوصول
إىل صفحته ،وتوضيح أي ّ سؤال غير واضح له.

أدوات المختبرات االفتراض ّية واالختبارات

تُع ّد المختبرات ً
أداة توضيحيّ ًة مه ّم ًة ج ًّدا للوصول إىل كثير
من األهداف ،ومنها إجراء األبحاث العلميّة .وبسبب عدم
إمكانيّة تحقيق أهداف المختبر في ّ
ظل جائحة كورونا ،فأنا
ّ
المنصة التعليميّة  ،Gizomsوالغرض منها تطبيق
أستخدم
مختبرات افتراضيّة ،وهو ما يتيح للطالب مشاهدة فيديو
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توضيح ّي أو االطالع عىل معلومات تكون في لعبة ً
مثل،
ثم يجيب الطالب عن أسئلة تدفعه لتطبيق ما فهمه من
النشاط ،وما ّ
توضح له من أفكار المختبر ،وأهداف الدرس.
ّ
الصفيّة أستخدم نماذج جوجل
أخي ًرا ،بالنسبة لالختبارات
 .Google Formsفي هذا التطبيق ّ
أحضر االختبار ،وفي
الوقت نفسه يمكنني إدخال اإلجابات الصحيحة ،لكنّها
ال تظهر للتالميذ ،وأختار توزيع العالمات بما يتناسب
مع وزن ّ
كل سؤال .وعند انتهاء وقت االختبار ،أستطيع
أن أغلق االختبار ،فال يستطيع التلميذ اإلجابة بعد ذلك.
هكذا أضمن عدم تناقل اإلجابات بين ّ
الطلب ،أل ّن الوقت
مدروس ّ
ً
مباشرة حسب
بدقة .ثم تُعطى النتيجة للتلميذ
اإلجابات الصحيحة ،م ّما ّ
يخفف من أعباء التصحيح عل ّي.
بالتأكيد ث ّمة مساوئ لهذه الوسيلة ،إذ يستطيع التلميذ
فتح أي ّ مرجع ،وأخذ ما يريده منه ،لذلك ما زلت أخضع
في هذه األيّام للتدريب عىل ّ
منصة تعليميّة جديدة تدعى
ّ
خاصة باالختبارات ،فإذا فتح التلميذ
 ،Markezyوهي
االختبار ،يغلق حينها ّ
كل شيء عىل الحاسوب ،فال يمكنه
فتح أي ّ مرجع عليه.
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ّ
الحصة عبر فتح  Jamboardجديد وضعت عليه
ابتدأت
ّ
الحصة حول
عنوان الدرس ،واألهداف الرئيسة .كانت
ّ
كل ما يتعلّق بمراحل دورة الخليّة .Stages of cell cycle
َ
أعطيت ّ
مجموعة مترادفات:
الطلب
 ،Interphas, Mitosis Cytokinasisوح ّددت لهم م ّدة
عشر دقائق للبحث عن التعريفات ،واألحداث في هذه
المراحل ،ث ّم شاركت معهم رابط  ،Spiralفأجابوا عن أوّل
سؤال .اطّلعت عىل اإلجابات التي كان بعضها _بطبيعة
توضيحا ،وكنت ّ
ً
ً
أحفز
صحيحا ،واآلخر يتطلّب
الحال_
ّ
الطلب عىل اإلجابة .اخترت إحدى اإلجابات غير الواضحة،
ونقرت عىل دوالب االختيار العشوائ ّي ،فوقع االختيار عىل
أحد ّ
الطلب ،وسألته عن رأيه في الذي كتبه زميله ،وإن
كان يوافقه أم ال ،األمر الذي جذب ّ
الطلب لمحور النقاش
والدرس .وبعد أن ّ
وضحت الفكرة ،كتبت عىل Jamboard
بوساطة لوح الرسم اإللكترون ّي وقلمه الشرح أل وّل هدف.
انتقلنا إىل السؤال التالي ،ث ّم النقاش ومن بعده الشرح
وهكذا .وكان الطلبة أحيانًا يشاركونني الكتابة عىل اللوح
ّ
الصف ،ألنّهم يملكون
كما لو أنّهم موجودون معي في
رابط اللّوح.
بعد هذه المرحلة ،أي بعد انتهاء حصص الشرح ،انتقلت
إىل المرحلة الثانية وهي التطبيق ،كنت قد ّ
حضرت نماذج
ّ
الحصة أرسلت الرابط
أسئلة عىل  ،Classkickوعند بداية
ّ
ّ
الحل .في الوقت نفسه ،كنت أتتبّع
للطلب ليبدؤوا
ً
مباشرة عىل ورقتهم بوساطة القلم
إجاباتهم عبر الكتابة
اإللكترون ّي .في كثير من األحيان ،كانت تظهر لي إشارة اليد
المرفوعة وبجانبها اسم الطالب ،وكأنّه يطلب أن يسأل في
ّ
ً
مباشرة إىل ورقة الطالب ،وأساعده
الصف ،حينها أذهب
في بحثه عن اإلجابة الصحيحة ،وفي بعض األحيان
أستعين بزميله ليشاركنا ورقته ،وكأ ّن ّ
الطلب يجيبون عن
األسئلة في عمل جماع ّي.
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الحصة التي تلتها كانت ّ
ّ
حصة المختبر االفتراض ّي عىل
 ،Gizmosوكنت قد ّ
حضرت ورقة المختبر عىل ،Classkick
وذلك بعد أن شاركت ّ
الطلب رابط المختبر االفتراض ّي
لدورة الخليّة ،حيث شاهدوا فيديو المختبر ،ث ّم انتقلنا إىل
لعبة أحجيّة تركيب .هنا كان عليهم أن يرتّبوا األحداث في
صحيحا .وعندما يستطيع أحد ّ
ً
الطلب
دورة الخليّة ترتي ًبا
ترتيبها بالصورة الصحيحة ،تظهر له عبارات التهنئة ،وهو
ّ
ويشجع زمالءه عىل البحث عن
ما يجعله يشعر بالفخر،
الترتيب الصحيح.
كانت المرحلة الثالثة ّ
حل الورقة وتتبّع اإلجابات .وهو وقت
التركيز ،وتوضيح ما لم ّ
أما ّ
يتوضح بعدّ .
الحصة األخيرة لهذا
حصة االختبار ،وقد ّ
ّ
الدرس ،كانت ّ
الحصة
حضرت لهذه
اختبا ًرا قصي ًرا عىل نماذج جوجل ،وح ّددته بوقت .خالل
الحصة ،فتح ّ
ّ
الطلب االختبار وبدؤوا اإلجابة .وعند انتهاء
ً
مباشرة للتالميذ،
الوقت أغلقت النموذج ،وظهرت النتيجة
إذ كنت قد أدخلت اإلجابات والعالمات ،األمر الذي س ّهل
عل ّي التصحيح.

خالصة

ّ
أتذكر األساليب التي كنت أتّبعها في
في الختام ،عندما
التدريس ً
سابقا ،وأرى اآلن إىل أين قد وصلت ،أشعر بالتطوّر
الكبير الذي ّ
حققته في قدراتي المهنيّةّ ،
فكل تدريب أخضع
له يزيد من خبرتي ،ولدي ّ الفضول الذي يجعلني أحضره
بحماس لمعرفة ّ
كل تفاصيله ،وهذا ما يطوّرني أكثر .لقد
ً
مفروضا ،لكن ما زال ث ّمة سلبيّات
بات التعليم عن بعد أم ًرا
ال يجوز إغفالها ،وأه ّمها األعباء الكبيرة التي يتكبّدها
المعلّم ،األمر الذي يتطلّب جه ًدا أكبر ،فقد ازدادت ك ّميّة
ً
التحضير ّ
إضافة إىل زيادة ك ّميّة العمل المنزل ّي.
لكل درس،
وفوق ّ
كل ذلك ،فإ ّن الجلوس أمام الحاسوب لساعات
طويلة ينعكس سل ًبا عىل ّ
صحة المعلّم والطالب.
وداد رفيق ِضيا

مد ّرسة ما ّدة الطبيعيّات ّ
لطلب المرحلة الثانويّة
لبنان /اإلمارات
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ّ
ملف العدد

أنشطتنا خارج المنهاج

نموذج الستمرار التعليم

خواطر حول مبادرة “س ّبورة وطبشورة”
مها جمال أبو منشار
الصح ّي ،حو ْ
ّ
ّلت مبادر ُة “سبّورة وطبشورة”
خالل الحجر
ّ
منصة تعليميّة لطلبة المدرسة ،أق ّدم فيها
منزلي إىل
دروس الجغرافيا باستخدام الطباشير واللوح أو “السبّورة”
ً
فعل ،باإلضافة إىل أساليب عديدة أخرى ،في محاولة
ّ
الصف والمدرسة عبر الشاشات عن
إلعادة الطلبة إىل ج ّو
بعد ،وهي حوّلت ً
أيضا منازل الطلبة إىل مقاعد رقميّة
ّ
المنصات التعليميّة.
للدراسة عبر
في هذا المقال سأعرض المبادرة في عناوين سرديّة،
ألحاول خلق تصوّر عنها عند القارئ.

جولة سريعة في المبادرة

ُ
أنشأت غرف تدريس افتراضيّ ًة لتدريس الجغرافيا
للصفوف :العاشر ،الحادي عشر ،الثاني عشر .وكان
ذلك عبر تطبيق  MYUالذي عرضت محتوى الدروس
عليه ،باستخدام أساليب تدمج ما بين التعليم اإللكترون ّي
والتعليم التقليديّ.
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ص ّممت الما ّدة التعليميّة ،إىل جانب أنشطة غير منهجيّة
تدمج الطالبات وأولياء األمور في العمليّة التعليميّة ،وقد
لجأت في ذلك إىل ما يس ّمى “التصميم التعليم ّي” ،أي
إنّني عملت عىل تصميم الما ّدة بما يتناسب مع احتياجات
حصة ّ
طالباتي .تحتوي ما ّدتي التعليميّة عىل تصوير ّ
صفيّة
ّ
مصغرة م ّدتها  10دقائق ،أشرح خاللها للطالبات محتوى
الكتاب باستخدام السبورة والطبشورة .من أجل صناعة
ركبت سبّ ً
الفيديوّ ،
ورة في مطبخي ،ألستخدمها في عمليّة
الشرح ،ومن ث ّم كنت أكلّف الطالبات بتلخيص الدرس.
عملت عىل فتح آفاق تفكير الطلبة بسلسلة من النقاشات
عبر غرف الحوار ،وإثراء الما ّدة التعليميّة بأوراق عمل،
واختبارات إلكترونيّة ،وتنشيطه ّن عبر ألعاب إلكترونيّة.
هكذا كنت أساهم في تشجيع الطالبات عىل التعلّم الذات ّي،
إذ إ ّن هذه الما ّدة تبقى في متناول األيدي ّ
كل الوقت،
ً
مرونة في التعلّم حسب األوقات
وهو ما يعطي الطالبة
المناسبة لها.
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تحتوي ّ
منصتنا التعليميّة عىل مجموعة من األنشطة غير
المنهجيّة ،التي تحاكي مهارات الطالبات ،وتساعده ّن عىل
استثمار وقته ّن ،وتو ّجهه ّن نحو التفكير في احتياجاته ّن،
ّ
وتشجعه ّن عىل ممارسة هواياته ّن ،وتعزّز عد ًدا من القيم
لديه ّن ،باإلضافة إىل كونها تعمل عىل إشراك األهل ،وعىل
التعاون مع معلّمين ومد ّربين من المجتمع المحلّ ّي.
استخدمنا المنهج الوصف ّي في التواصل مع الطالبات
لمعرفة احتياجاته ّن ،وآرائه ّن حول مواصلة المسيرة
التعليميّة .واستخدمنا المنهج التطبيق ّي في قبول
المقترحات ،واختيار الطريقة ،واليوم المناسب لعرضها.
لإلبقاء عىل حماس المشاركة ،تواصلت مع الطالبات فرديًّا
ّ
الخاص ،وتح ّدثت معه ّن حول آرائه ّن في سبل زيادة
عىل
التفاعل ،ث ّم ق ّررت بعدها كتابة منشور أسبوع ّي باسم
“دردشة مسائيّة” نتح ّدث فيه سويًّا ،بغرض كسر الحاجز
النفس ّي بيني وبين الطالبات ،وتحفيزه ّن عىل متابعة
الدروس واستثمار الوقت.
وبنا ًء عىل طلبه ّن باستثمار مواهبه ّن ،مع إيماني بكون
ً
ً
برنامجا
مناسبة لتعليم استثمار الوقت ،أنشأت
الفرصة
الستثمار الوقت أسبوعيًّاّ ،
كل يوم فيه يض ّم فقرتين ،منها
ما هو أنشطة منهجيّة ،ومنها أنشطة أخرى غير منهجيّة،
ال يستغرق عملها أكثر من نصف ساعة يوميًّا .وكان
البرنامج األسبوع ّي من ّو ًعا:
حصة ّ
ّ
صفيّة من  10دقائق /غرف الحوار والمناقشة/
صناديق الواجبات /الفقرة الرياضيّة /الفقرة اإلرشاديّة/
الفقرة الورديّة /فقرة اللغة /فقرة دردشة مسائيّة /الفقرة
الدينيّة /فقرة تعزيز القيم /مشاهدة برنامج مشترك.
عملت ً
أيضا عىل رفع مستوى طالباتي من خالل استخدام
التكنولوجيا الرقميّة في تنمية المهارات العقليّة العليا
لديه ّن ،مثل التفكير ،والتحليل ،والتخيّل ،والربط ،إذ لم
ّ
والملخصات.
تقتصر المشاركة عىل الحصص وأوراق العمل
قد طرحت أسئلة العصف الذهن ّي ،وشاركنا روابط تتعلق
بالدرس ،وألحقناها بأسئلة النقاش ،وأثرينا الما ّدة بالعديد
من األلعاب ،والمسابقات اإللكترونيّة ،واالختبارات ً
أيضا.
كنت أرصد مشاركاته ّن عىل دفتر المتابعة لتحسين
تحصيله ّن الدراس ّي.
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في سبيل دمقراط ّية المبادرة

طبّقنا ً
أيضا مبدأ (القيادة التشاركيّة)؛ مع أنّني تولّيت
قيادة األنشطة في األسبوع األ وّل ،وذلك ليتسنّى للطالبات
معرفة آليّات تطبيقها ،كنّا خالل األسابيع التي تلته نفوّضه ّن
لقيادة العمل ،وفي مطلع ّ
كل أسبوع كان يت ّم تغيير قائدة
ّ
ّ
كل نشاط ،فحصل الجميع عىل ّ
وللتأكد من
حق المشاركة.
ً
استبانة لمعرفة آراء
مدى فاعليّة التعليم عن بعد عملت
الطالبات حول التعليم عن بعد ،وأثره في جوانب حياته ّن
المختلفة.
وكي نخلق ً
شكلنا ِف ً
مشجعة للطالباتّ ،
ّ
رقا من
بيئة
المجتمع المحلّ ّي والمعلّمات من مدرستي ،للتواصل مع
طالباتي وتقديم الدعم له ّن ،مثال :عملنا عىل التشبيك مع
مد ّربة رياضيّة لتدريب الطالبات ،وإدخال الرياضة إىل نظام
حياته ّن بإعطاء حصص رياضيّة عبر “فيسبوك” .كذلك،
عملنا عىل التشبيك مع معلّمة لغة إنجليز يّة لمتابعة
الطالبات في دراسة المصطلحات اإلنجليز يّة عبر تطبيق
 ،MYUمع مشروع إلصاق ملصق إيجاب ّي باللغة اإلنجليز يّة
عىل أشياء كثيرة االستخدام .كذلك ،إرشاد الطالبات
وتحفيزه ّن ،وإضفاء الطاقة اإليجابيّة عىل نفسيّة الطالبات
عن بعد من قبل مرشدة اجتماعيّة.

كان نصب أعيننا...

 خلق بيئة تعليميّة رقميّة غنيّة بالنشاط ،والتشارك،والنقاش ،والتفكير ،والتعبير.
 اإلسهام في إبقاء الطالبات عىل اتّصال بالمنهج الدراس ّي. اكتشاف مهارات الطالبات المتع ّددة في مختلفالمجاالت.
 تكوين شخصيّة واثقة عند الطالبات من خالل القيادةالتشاركيّة.
 تطوير قدرات الطالبات التكنولوجيّة. المساهمة في تغير أساليب التعليم والتقويم التقليديّة. استثمار وقت الطالبات ،وتعليمه ّن إدارة الوقت. زيادة التواصل بين المعلّمات والطالبات. اإلسهام في تغيير موقف الطالبات حول التعليم عن بعد. توفير الما ّدة الدراسيّة عىل قناة في “يوتيوب” .هي اآلنقائمة وتغطّي ما ّدة الفصل األ وّل.
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شواخص في طريق المبادرة

 عمل صفوف افتراضيّة عىل تطبيق  .MYUشمل هذاالمستويات الثالثة التي أد ّرسها.
 صناعة فيديوهات الحصص ونشرها .شمل هذا العديدمن الحصص المصوّرة ،التي أع ّدت باستخدام السبّورة
والطبشورة.
 عمل امتحانات شهر يّة ويوميّة للطالبات عىل مواقعمثل.Travinty ، Live Worksheets :
 عمل استبانة إلكترونيّة ،وتوزيعها عىل الطالبات ،وأولياءاألمور إلكترونيًّا.
 تصميم ألعاب تفاعليّة .أنجزت ما يقارب ً 12لعبة تفاعليّ ًة
تحاول ترسيخ الما ّدة في ذهن الطالبات باستخدام برامج
مثل.Jigsaw planet، Word wall :
 تصميم الطالبات خرائط مفاهيميّة عىل برنامج .Canova تدريب الطالبات عىل كثير من التطبيقات التي استعملتها،وطلب مه ّمات تتطلّب هذه التطبيقات والبرامج ،ليكون
التدريب عمليًّا .شمل التدريب والمه ّمات برامج كثيرة،
ً
سابقا م ّما استخدمته أنا ،باإلضافة إىل عمل
منها ما ذكرته
االستبانات في “نماذج جوجل” ،وموقع Solar System
 Scopeلمعرفة عمر الكواكب ،وتحويل الواجبات إىل موا ّد
رقميّة باستخدام  ،Kinemasterو .vRecorderوهو ما زاد
من المعرفة التكنولوجيّة لدى الطالبات.
 -vتعميم التجربة بالمشاركة في ندوات رقميّة حول
التعليم.
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قبل أن أقول إىل اللقاء...

في الختام ،ال أرى لنا غنًى عن “السبّورة” في العمليّة التعليميّة ،وقد عملت باستخدامها عىل تحويل ما ّدة الجغرافيا إىل ما ّدة
ً
ممتعة مشوّقة ّ
معتمدة طرائق تبتعد عن التلقين ،وساهمت بمساعدة الطالبات عىل تطوير إمكاناته ّن ،واستثمار
ميسرة،
ً
ّ
شريكة في العمليّة التعليميّة،
الصف بما يسهم في جعل الطالبة
قدراته ّن ،وتوسيع مداركه ّن ،ليشعرن أنّه ّن جزء مه ّم من
فتلعب الطالبات دو ًرا إيجابيًّا تفاعليًّا بتولّيه ّن أدوا ًرا قيادي ّ ًة في األنشطة غير المنهجيّة.
مها جمال أبو منشار
معلّمة في المرحلة الثانويّة
فلسطين
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ّ
ملف العدد

ّ
منصات التعليم باستخدام الحواسيب واألجهزة الذكيّة
عبر اإلنترنت .ومن سمات هذا التعليم ُح ً
كما أنّه يسمح
باختالف المكان ،وبعد المسافة بين عناصر العمليّة
التعليميّة :أي بين األستاذ والطالب والكتاب.
ّ
والتحفظ
تع ّددت اآلراء تجاه هذا التعليم ما بين ال ّرفض
والقبول ،وارتبط هذا التشرذم في الموقف من اللجوء
إىل العالم االفتراض ّي لمتابعة التعليم بع ّدة معوّقات ،منها
ما له عالقة باألمور الماديّة ،وتأمين مستلزمات التعليم
عن بعد ،ومنها ما له عالقة بعدم القدرة عىل استخدام
التكنولوجيا ،ومنها ما له عالقة باقتناع بعض المعنيّين
بصعوبة التواصل والتفاعل بين قطبي العمليّة التعليميّة
أي المعلّم والمتعلّم.

تعليم اللغة العرب ّية عن بعد

أدوات واستراتيج ّيات
در يّة كمال فرحات

مق ّدمة

لدى معاناة العالم مع جائحة كورونا أصبح التعليم
ً
ضرورة ،وتحوّل من كونه
اإللكترون ّي أو “التعليم عن بعد”
تقنيّ ًة تساعد في تطوير العمليّة التعليميّة إىل مطلب ّ
ملح
لجأ إليه العالم لمتابعة التعليم“ .التعليم عن بعد” حاليًّا
يحدث عبر الفضاء االفتراض ّي الذي غزا العالم ،وسيطر
عىل حياتنا ،فبات من المه ّم توظيفه في مجاالت إيجابيّة.
الفضاء االفتراض ّي سيسمح للمتعلّم بالمشاركة في

38

شتاء 2021

البحث في هذه المعوّقات يطول ،وسأنطلق من تجربتي
الذاتيّة في عمليّة التعليم عن بعد ألم ّهد للنظر في
المعوّق الثالث ،أي اختالف وجهات النظر حول جدوى
هذا التعليم ،ومدى فاعليّته في تحقيق مخرجات العمليّة
التعليميّة ،فالحكم عىل الشيء فرع عن تصوّره ،وأنا هنا
معنيّة بتصوير تجربتي.

محور العمل ّية التعليم ّية

إ ّن سيرورة عمليّة التعليم وصلت بنا إىل قناعة بكون فاعليّته
ً
مرتبطة بالطرائق النشطة ،وأن يكون المتعلّم محور العمليّة
التعليميّة ،والمعلّم يكون المو ّجه والمرشد ،يصوّب مسار
التعليم إذا عاج المتعلّم عن الخط السليم ،وربّما اتّجه
معظم المعلّمين إىل هذا الطريق ،لكن مع جائحة كورونا
حدث ما يشبه الكابح الذي عطّل العمليّة التعليميّة.
الجيل الجديد صار متعلّ ًقا بالحواسيب ووسائل
التكنولوجيا ،وزاد إحساس أبنائه بأ ّن الحياة تدور في فلك
هذه التكنولوجيا .لهذا ،زاد اهتمامهم بالموا ّد العلميّة،
ً
ونفروا من موا ّد اللغات والعلوم اإلنسانيّة.
انطالقا من
تدريسي ما ّدة اللغة العربيّة ،أرى أ ّن الحاجة إىل تطوير
ً
طرائق تعليم هذه الما ّدة أصبحت ّ
خصوصا مع
ملحة
التعليم عن بعد.
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انطلقت شخصيًّا من تو ّجه المتعلّمين إىل ما له عالقة
بوسائل التكنولوجيا فأدخلت في تعليمي برامج الحاسوب
ومنها  ،Power Pointفحوّلت الدروس إىل هذه التقنيّة،
وشعرت بتفاعل المتعلّمين مع الدرس ،وكان ذلك
في العام الدراس ّي السابق ،ث ّم كان ما كان ودخلنا في
ّ
والمنصات التعليميّة مثل:
معمعة التعليم عن بعد،
 Zoom، Microsoft Teamsوغيرهما .العمل في هذه
ّ
المنصات يتطلّب تفعيل التواصل بين المعلّم والمتعلّم.
أصبحت الحاجة أكبر إىل استخدام وسائل تساعد المعلّم
حصته ّ
عىل تحويل ّ
حص ًة تفاعليّ ًة .وإ ّن لهذا النوع من
التعليم ميزة اإلفادة من التقنيّات التي يق ّدمها العالم
االفتراض ّي ،من برامج تعليميّة أو تسجيالت صوتيّة أو
ً
ّ
المنصات تتيح التفاعل بين
إضافة إىل أ ّن
فيديوهات،
بالصوت ّ
األستاذ والمتعلّم ّ
والصورة أثناء عرض المحتوى
التعليم ّي.

أدوات التعليم التفاعل ّي واستراتيج ّياته

تكتسب بعض الموا ّد القدرة عىل تفعيل التواصل من
طبيعتهاّ ،
أما ما ّدة اللغة العربيّة فهي تواجه الكثير من
السهام كونها ما ّدة يراها بعض الناس غير مرنة ،أو قد يرى
بعضهم أنّها تبعث عىل الملل ،لهذا عىل المعلّم أن يحرص
حصته ،ليتخلّص من هذه ّ
عىل تحضير ّ
الشوائب العالقة
بالما ّدة.
ينقسم التعليم إىل تعليم تلقين ّي يق ّدم المعلّم فيه
المحتوى للطالب ،وتعليم نشط يُو َّجه فيه المعلّم الطالب
ّ
التقصيّ .
أما
إىل المحتوى ويثير إشكاليّات عنده لغرض
التعليم التفاعل ّي فهو الذي تُبنى فيه الما ّدة عىل اإلرسال
واالستقبال ،والتقويم ،والتغذية الراجعة ،والتفاعل بين
المعلّم والمتعلّمين .والمعلّم الناجح هو الذي يدمج ّ
كل
التقنيّات ليكون منتِ ًجا .ويمكن تحويل ما سبق إىل عمل
إلكترون ّي بتخطيط الدرس اعتما ًدا عىل المحتوى المعرف ّي،
والتقنيّات الحاسوبيّةّ ،
والسياق البيداغوج ّي .يمكن للمعلّم
في التعليم عن بعد أن يستخدم العديد من األدوات
واالستراتيجيّات ،ومنها:
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العروض التقديم ّية مثل Power Point

يساعد هذا البرنامج عىل جذب انتباه المتعلّمين ،وتحويل
اللقاء غير المباشر معهم إىل عمل ح ّي ،فهذه التقنيّة
ً
ً
خصوصا عبر
إثارة لالهتمام،
تجعل عرض الدرس أكثر
ّ
المتوفرة فيه ،إذ يسمح
استخدام الوسائط المتع ّددة
باستخدام الصوت والفيديو والصور ،فيسمح لمن يعرض
ّ
ً
تفاعل معهم.
المتلقين ،ويكون أكثر
أن يلفت انتباه
ّ
ّ
التوقع
مطبق ًة استراتيجيّة
استخدمت هذا البرنامج
النصً ،
مثل :د ّرست ّ
لموضوع ّ
نص “من يعيد توابيتنا إىل
ً
موحية بالبعد،
الوطن” لألديبة غادة الس ّمان ،فاخترت صو ًرا
وبالموت ،وأضفت فيديو يعرض لمشاهد الحرب والدمار،
ً
عصفا ذهنيًّا ع ّما توحيه هذه الصور ،وعملت مع
وأدرت
الطلبة عىل ربط ذلك بعنوان ّ
النص.
يسمح البرنامج بتصميم ّ
الشرائح وفق ما يريده المعلّم،
إذ يمكن إضافة ّ
ّ
التحكم بعدد
الشرائح وحذفها ،ويمكن
ّ
ّ
السطور في ّ
ويوفر
الخط المطلوب،
كل شريحة ،مع تنويع
هذا البرنامج العديد من ال ّرسوم التي يمكن إضافتها إىل
الشرائح .يساعد ذلك في عرض األسئلة واألنشطة خالل
الدرس بسهولة ،مع استخدام نمط األسئلة الموضوعيّة
(اختيار من متع ّدد) ،ومع إضافة بعض المؤثّرات الصوتيّة
التي ّ
تدل عىل صواب اإلجابة أو خطئها .كما أ ّن هذا
البرنامج ال يتطلّب من مستخدمه أن يكون بار ًعا في تنفيذ
التصاميم ،بسبب وجود تصاميم جاهزة ،تس ّهل عمل
المعلّم.

استراتيج ّية العمل التشارك ّي

من المه ّم خلق ج ّو من التفاعل بين المتعلّمين عبر
ّ
المنصات ،ويمكن ذلك بإنشاء منت ًدى تُعرض فيه قضيّة
معيّنة يعالجها المتعلّمون ،ويتشاركون ً
معا في البحث
حولها عبر مشاريع جماعيّة أو فرديّة ،ويمكن تقسيم
المتعلّمين إىل مجموعات ،لتحكيم أعمالهم.
تسمح ّ
منصات التعليم بتحقيق هذا العمل التشارك ّي،
ً
مثل :في ّ
منصة  Microsoft Teamsيمكن تشكيل ع ّدة
للصف الواحد ،ويكون ّ
فرق ّ
لكل فريق قناة ،Channel
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مع توزيع العمل ،واختيار بحث ليقوم به ّ
الطلب .يمكن
الطلب بالعصر الجاهل ّي ً
لتنمية معرفة ّ
مثل إعداد أبحاث
تشاركيّة حول الحياة االجتماعيّة ،والحياة الفكر يّة،
والحياة االقتصاديّة في ذلك العصر .يجتمع ّ
كل فريق في
ّ
الخاصة مع متابعة المعلّم لعملهم عبر دخوله إىل
قناته
القناة ،وهنا يمكننا تحقيق مبدأ التعلّم غير المتزامن ،أل ّن
ّ
الحصة التعليميّة ،إذ في
العمل قد يكون في غير توقيت
التعليم عن بعد ث ّمة التعليم المتزامن وغير المتزامن.
إ ّن عمل المجموعات هذا هو عمل نشط كان يزاوله
المتعلّمون في التعليم الحضوريّ ،وال مانع من اإلفادة
منه في التعليم عن بعد ،وفيه تعميق للعمل التعاون ّي.
من هنا ،يجب تعزيز مهارات العصف الذهن ّي ،والتداول،
والنقاش ،واحترام رأي اآلخرين ،وتقبّل النقد.

ّ
التقصي
استراتيج ّية

ّ
التقصي في التعليم هو الطريق الذي يسمح للمتعلّم
ً
انطالقا
بالوصول إىل معلومات جديدة عن طريق التجربة
من خبراته ،وذلك بصورة مستقلّة جزئيًّا أو كليًّا عن المعلّم.
وتستند هذه االستراتيجيّة إىل األنشطة االستكشافيّة التي
يمكن تنظيمها من خالل اإلنترنت ،ليقوم المتعلّمون
بتنفيذها عبر مه ّمات تحتوي روابط مصادر إلكترونيّة.
وتض ّمن االستراتيجيّة طرائق تقييم ذات ّي ،يعرف من خاللها
المتعلّم ما ّ
تحقق من األهداف التعليميّة المطلوبة.
يمكن تدريب المتعلّم الكتساب المعرفة العلميّة من خالل
المالحظة ،وطرح اإلشكاليّات ،ومن ث ّم البحث في الكتب
ً
وصول
والمراجع ،وجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها،
ّ
التقصي في ما ّدة
إىل النتائج ،ويمكن استخدام استراتيجيّة
اللغة العربيّة ببحث المتعلّم في قضيّة معيّنة مرتبطة
بمحور من محاور منهاجه ،عىل أن يعرض ما ّ
توصل إليه
أمام زمالئه.
من األساليب التي يتّبعها المعلّم إلنجاح هذه االستراتيجيّة
ما يكون من خالل تزويد المتعلّمين بأسئلة مفتوحة ،تسهم
في البدء بعمليّة االستكشاف ،ومن ث ّم ّ
يتلقى المعلّم
اإلجابات فيعلّق عليها ،ومن المه ّم أن يُعط َي للمتعلّمين
الوقت الكافي للتّفكير ،ويحرص عىل ترك فرصة االكتشاف
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ّ
والتوصل إىل المعلومات بأنفسهم ،مع ضرورة مراعاة
الفروقات الفرديّة بين المتعلّمين ،وإدراك حجم التفاوت
بينهم ،ومن ث ّم ترك المجال لهم للتخيّل.
التقصي قد ّ
ّ
تحقق المبدأ الذي يبرز مع التعليم
استراتيجيّة
عن بعد ،وهو التعليم المقلوب ،بمعنى أنّنا في التعليم
المعتاد قد نبدأ بشرح الدرسّ ،
أما مع التعليم عن بعد
ّ
بالتقصي
فيمكن البدء بطرح القضيّة ويقوم المتعلّمون
حولها ،ثم يأتي التطبيق.

استراتيج ّية المحاضرة

تعتمد هذه االستراتيجيّة عىل المعلّم ،حيث يقوم المعلّم
بتطوير المحتوى التعليم ّي ليتناسب مع احتياجات
المتعلّمين المختلفة ،ولهذه االستراتيجيّة ميزة سهولة
الوصول إىل المحتوى التعليم ّي عبر الموقع ،كما يمكن
التنويع في الحصول عىل المصادر التعليميّة من مواقع
متع ّددة ،ويمكن استخدام الوسائل التعليميّة المتع ّددة
من ّ
النص والصورة والصوت والفيديو.

استراتيج ّية المناقشة

تعمل هذه االستراتيجيّة عىل تنشيط دور المتعلّم،
ّ
الخاصة به ،وتساعد هذه
فيستطيع طرح األفكار
االستراتيجيّة عىل خلق مهارة التفكير لدى المتعلّمين ،وهي
مناسبة للمق ّررات اإللكترونيّة .وتتيح هذه االستراتيجيّة
تبادل الخبرات واآلراء بين المتعلّمين.

خالصة

ً
ً
سهل ،فهو يحتاج إىل
عمل
إ ّن التعليم عن بعد ليس
قدرات جديدة لدى المعلّم والمتعلّم ،وهو لن يكون
ً
ناجحا إذا لم يتقاسم طرفا العمليّة التعليميّة عمليّة تطوير
ّ
والتمكن من أدواتها .ومن المه ّم
االستراتيجيّات التعلّميّة،
تحفيز التفاعل وتشجيع تبادل الخبرات بين المتعلّمين،
والبحث عن وسائل جديدة ،واستراتيجيّات تناسب عمليّة
التعليم عن بعد ،وبعد أن نكون فعلنا ما بوسعنا إلنجاحه
ولعبور هذا الظرف ،يمكن أن نبدأ بالتفكير في إطالق
الحكم عليه.
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در يّة كمال فرحات
أستاذة في الجامعة اللبنان ّية
لبنان

شتاء 2021

ّ
ملف العدد

قد يكون اضطرارنا للتقنية آت ًيا من ظرف طارئ كالحظر،
وقد يكون ً
ناتجا عن رؤية إدار يّة أو قيمة تسويقيّة لمدرسة
تريد أن تنافس مدارس أخرى ،وما بينهما من احتماالت.
الفكرة هي أ ّن التقنية التي أثّرت في ّ
كل شيء ال ب ّد أن تؤثّر
في التعليم ،وهي تؤثّر .األثر المنشود في النهاية هو ما في
صالح العمليّة التعليميّة.

تطبيقات في
خدمة المعلمّ

ّ
الصفيّة ال ب ّد أن
إ ّن االستدخال المنشود للتقنية في الغرفة
يحافظ عىل المكاسب االجتماعيّة والتربويّة التي ّ
تحققها
ّ
ّ
الصحيّة ،وأن يضيف
الصفيّة ذات البيئة التعلّميّة
الغرفة
إليها مكاسب أخرى جديدة مثل إعداد الطلبة لمهارات
العصر؛ فهم في النهاية كما يظهر لنا من الماضي القريب،
ومن الدراسات المستقبليّة سيشغلون وظائف ال نعرفها
اآلن.

نور الدين زهير

يهدف هذا المقال إىل توسيع خيارات المعلّمين والمدارس
فيما يتعلّق باستخدام التقنية ،بتقديم عدد من الخيارات،
وتمكين المعلّمين واإلدارات من أبجديّات البحث عن
التقنية المناسبة.

نوعان من التقنية في التعليم

يمكننا أن ننظر إىل التقنية في التعليم عىل أنّها تنقسم إىل
نوعين أو مدرستين:

األ ّول :التكنولوجيا التي بُنيت عىل مكاسب الغرفة
ّ
الصف ّية

ّ
الصفيّة ،ودرسوا حال
هنا قام المبرمجون بدراسة الغرفة
المعلّم والطالب وعناصر البيئة المدرسيّة بحسبان ّ
كل من
سبق عىل أنّهم مستخدمون للتقنية أو قطاع مستهدف،
وصنعوا برمجيّات تخدم العمليّة التعليميّة؛ ّ
إما عن طريق
زيادة كفاءة عمليّة ّ
صفيّة ،أو تقليل الوقت الذي تحتاجه،
أو عن طريق ّ
حل مشكلة تواجه العمليّة التعليميّة.
ومن األمثلة عىل هذا النوع:
تطبيق “نوهاند”  ،Nohandوهو تطبيق يتيح اختيار الطلبة
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بصورة عشوائيّة لإلجابة أو التطوّع في مه ّمة ّ
صفيّة ما.
ً
إذا ،هو تطبيق يساعد المعلّمة أن ّ
تركز عىل أشياء أخرى،
ويختصر وقت رفع األيدي واالنتقاء ،ويضيف نو ًعا من
ّ
الترقب الذي يصاحب عمليّة السحب العشوائ ّي.

الثاني :التكنولوجيا التي حملت مكاسب التقنية من
العالم إىل المدرسة

ً
فرصة
في هذا النوع ،رأت الشركات أو الهيئات التدريسيّة
ّ
الصفيّة ،فالشاشة والس ّماعة
في تقنية ما لتطبّق في البيئة
ّ
ً
دخلتا إىل البيئة
مثل وُجدا خارج البيئة
الصفيّة أوّال ،واستُ ِ
ّ
ً
الحقا .وهذا ينطبق عىل تكنولوجيّات أحدث مثل:
الصفيّة
تطبيقات المراسلة ،العارض الضوئ ّي ،األفالم ...إىل آخر
ذلك.
عمليّة تبنّي التقنية هي عمليّة تشاركيّة بين اإلدارات
والمعلّمين والطلبة .تجري هذه العمليّة عىل هامش عمليّة
التعليم ،وتتض ّمن التجريب والمشاركة والتغذية الراجعة
بين عناصر البيئة المدرسيّة نحو انتقاء النافع واستبعاد
األعباءّ .
وكل مدرسة ستجد ضالّتها في تقنيّات قد تختلف
ع ّما تجده مدرسة أخرى ،إذ ث ّمة أساليب وطرائق مختلفة
للتعليم تتبنّاها المدارس المختلفة.
في نهاية دورة ق ّدمتها في مدرستي حول “تطبيقات
مفيدة للمعلّم” ،تق ّدمت باقتراح أرى من المفيد أن يُع ّمم
عىل المدارس جميعها:
كل قسم من أقسام المدرسة يجتمع أسبوعيًّا أو ّ
إ ّن ّ
كل
أسبوعين ليتشارك الممارسات الفضىل في تعليم المبحث
ّ
الخاص به ،فيفيد المعلّم من خبرة زميلته وبالعكس،
فليك ْن عرض هذه الممارسات ّ
كل م ّرة عن طريق تطبيق
تعليم ّي جديد ،يلعب فيه المعلّم المكلّف بمشاركة خبرته
دور األستاذ ،ويلعب بقيّة المعلّمين دور التالميذ .هذا
يتيح لنا تجربة التطبيقات في بيئة زمالة آمنة .هكذا نكون
ّ
الخاصة بالممارسة التعليميّة ،وتشاركنا
تشاركنا المعرفة
استكشاف التطبيقات المختلفة.
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كيف أتع ّرف إىل التطبيقات الجديدة؟

ّ
الخاصة بالمعلّمين عىل
 -1متابعة المجموعات والقنوات
وسائل التواصل المجتمع ّي مثل “فيسبوك” Facebook
أو “يوتيوب”  YouTubeأو “تليغرام” .Telegram
 -2استخدام مواقع البحث عن البدائل مثل:
 www.alternativeto.comوإدخال التطبيق التعلّم ّي
الذي تريد االطّالع عىل بدائل له.
 -3متابعة خدمة بودكاست  Podcastيق ّدمها معلّمون،
مثل“ :طائفة البيداغوجيا”  Cult Of Pedagogyللمعلّمة
جينيفير غونزالس.
 -4قراءة كتب حديثة عن التقنية في التعليم.
 -5متابعة الصحافة المدرسيّة أو المهت ّمة بالتعليم حول
العالم.

تقن ّيات جديرة بالذكر
أنظمة إدارة التعلّم
LMS: Learning Management Systems
يسمح ّ
كل من هذه التطبيقات بإدارة عمليّة التعلّم بصورة
شاملة ،منها ما هو مدفوع إذ تشتريه المدرسة ،ومنها ما
هو مجان ّي.
يمكن كتابة قائمة طويلة ج ًّدا هنا:
 صفوف جوجل Google-classroom صفوف مايكروسوفت Microsoft Education صفوف آبل Classroom Apple كالس دوجو ClassDojo غوروو gooru إيديونيشن edu-nation مانيجباك managebac كانفس Canvas -موودل Moodle
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وتتفاوت هذه التطبيقات في نقاط قوّتها وضعفها،
والمفاضلة بينها مجال بحث طويل .منها ما قد يستخدمه
صفه ،ومنها ما ّ
المعلّم في ّ
يتوقع أن يكون استخدامه قرا ًرا
مدرسيًّا ًّ
عاما .لك ّن المشترك بينها هو أ ّن هذه التطبيقات
كلّها تسعى إىل رقمنة عمليّة التعليم ،أي إنّها تقوم
ّ
للصف أو المدرسة ،بما في ذلك
بصناعة نسخة رقميّة
المنهاج والطلبة وتفاعلهم مع المعلّمة أو المعلّم ،ودفاتر
العالمات ،والحضور والغياب ...إىل آخر تلك القائمة
الطويلة .وال ب ّد أن نشيد بكون تطبيق عرب ّي المنشأ مثل
إيديونيشن مع ّربًا بالكامل.
ث ّمة أم ٌر من المه ّم ذكره هنا ،وهو أ ّن صفوف جوجل
ً
مثل وعد ًدا آخر من التطبيقات تسمح للمد ّرس الح ّر ،أو
المدارس الحكوميّة باستخدام التطبيق ّ
مجانًا ،بينما تطلب
مقابل ما ّديًّا في حال كانت المدرسة ّ
ً
تتلقى المال.

تطبيقات مختارة ّ
توفر وسائل مساعدة عىل
التعلّم

ً
هذه التطبيقات ّ
وسيلة تعليميّة ما ،يمكن استخدامها
توفر
ّ
الصفيّة أو خارجها ،وتتنوّع الوسائل التي
داخل الغرفة
تق ّدمها .يجب أن ننبّه هنا إىل أ ّن ّ
كل تطبيق نذكره في
هذه القائمة له مجموعة من المنافسين ،وسنحاول
تبيان شيء من القيمة المضافة التي يق ّدمها التطبيق الذي
نذكره.

نيربود Nearpod

تطبيق عرض تفاعل ّي ،بعكس البرامج التي تعرض الشرائح
عىل شاشة كبيرة يواجهها الطلبة ،وتلتفت نحوها المعلّمة
بين الفينة واألخرى ،فإ ّن هذا التطبيق يسمح باستعراض
الشرائح نفسها عىل أجهزة الطلبة وهم يجلسون في دائرة،
ّ
الصفيّة بالكامل بوجود
وهو يرقمن عمليّة المشاركة
ّ
فيوفر الوقت
أسئلة واستفتاءات وعرض أشرطة ...إلخ،
ّ
الحصة.
الذي يقتطعه تنظيم األنشطة التفاعليّة من وقت
ّ
الصفي،
في حال التعليم عن بعد ،فإ ّن نيربود يضبط اإليقاع
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ً
سهلة ألن يقوم بها
ويو ّجه الطالب الذي يجد المه ّمة
بعمق ،بدل أن ينجزها بسرعة قد تشوّش عىل من يجدون
ً
صعوبة ما.
في المه ّمة

ّ
مفضل عند كثير من المعلّمين لتطبيق “زوم” ،لكونه
ً
متوافقا مع بقيّة تطبيقات مكتب مايكروسوفت ،م ّما
يجعله خيا ًرا ّ
موف ًقا لكثير من المدارس.

بادلت Padlet

ّ
منصات المساقات الرقم ّية

ّ
عامة للمعلومات والروابط بين
تطبيق مشاركة
المجموعة .فيه ما يشبه مجلّة الحائط الرقميّة التي يمكن
لألستاذ والطلبة أن يساهموا في بنائها ً
معا ،وقد يع ّد
ً
هيكل عظميًّا أوّليًّا للمعلومات ،ث ّم ّ
يتول الطلبة
المعلّم
إضافة عناصر الحياة له .التطبيق مناسب ج ًّدا للعصف
الذهن ّي ،وهو وسيلة رائعة لتدوين المالحظات بطريقة
ً
مرجعا للدرس ،في
جماعيّة .البادلت الناجز يمكن جعله
حال المراجعة ً
مثل ،أو لمشاركته مع الطالب المتغيّب.
ّ
وقد يكون ّ
الصف ّي في حال التعليم عن بعد.
بديل للتفاعل

سالك Slack
التطبيق في أصله تطبيق إلدارة التعاون بين فرق العمل،
ّ
يوفر خدمة المراسلة المبوّبة حسب الموضوع أو مجموعة
المراسلة ،ويس ّهل عمليّة البحث عن الرسائل المقصودة
بطريقة تجعل البريد اإللكتروني يبدو بدائيًّا .يستخدمه
إما وحدهّ ،
كثير من المعلّمين ّ
وإما بشبكه مع تطبيقات
أخرى ،فهو متوافق للتكامل مع عدد هائل من التطبيقات.

فرق مايكروسوفت Microsoft Teams

باإلضافة إىل كونه ّ
يوفر خدمة تقترب من خدمة تطبيق
سالك إلدارة التعاونّ ،
يوفر “فرق مايكروسوفت” القدرة
عىل إجراء االجتماعات المصوّرة بكفاءة عالية ،وهو بديل
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في مواقع مثل “إدراك” و”رواق” العربيّين ،وغيرهما
مثل :خان أكاديمي  ،Khan Academyتيد إيد ،Ted-Ed
إيديكس  ،edXسكيل شير  ،Skillshareيوديمي ،Udemy
كورسيرا  ،Courseraفيوتشر ليرن  ...Future learnإلخ،
ً
مساقا تعليميًّا أو شريطًا حول
يمكن للمتعلّم أن يشاهد
موضوع مح ّدد ،يكون هذا الشريط أو المساق من إعداد
أحد المعلّمين المتميّزين ،وهو ما يكون مناس ًبا للتعلّم
الذات ّي ،أو للطلبة الذين يمارسون ّ
اللتمدرس ،أو للمعلّمين
أنفسهم.
يؤخذ عىل هذه التطبيقات أنّها تحاول استبدال المدرسة
أو الجامعة كلّيًّا م ّما يه ّدد وظيفة المعلّم ،ويضعه في
مقارنة دائمة مع معلّم آخر ،وقد يكون هذا نقطة قوّة
اللمدرسيّة ً
في عين أنصار ّ
مثل.

تطبيق إدبزل edpuzzle

ً
ً
هجينة ،فهو أتى ليساعد
خدمة
هذا التطبيق يق ّدم
المعلّمين عىل استخدام موا ّد الفيديو المرئيّة بكفاءة
أعىل .يقوم التطبيق عىل وضع أسئلة داخل الشريط الذي
يشاهده الطالب ،ويمكن عرض الشريط مع أسئلته عىل
أجهزة الطلبةّ ،
كل طالب عىل حدة ،أو عرضه عىل الطلبة
ً
ً
نقاشا .ويق ّدم
مجموعة ،وجعل األسئلة تفتح
بوصفهم
كغيره من التطبيقات إضافات أخرى مثل :التصحيح،
ومنح الدرجات ،ورفع التعليق الصوت ّي ،وغير ذلك.
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تطبيقات االختبارات

خدمات اكتشاف السطو األدب ّي

يمكن الحديث عن التطبيق السابق “إدبزل” بصفته تطبيق
اختبارات ،لكن ث ّمة تطبيقات كثيرة إلتمام االختبارات،
فتطبيقات إدارة التعلّم كلّها تقري ًبا تحوي عىل إضافة إدارة
االختبارات ،وتختلف مواصفات االختبار من تطبيق آلخر،
من جهة ممكنات األسئلة وأشكالها.

َ
كنت معلّما يكلّف الطلبة َ
بمه ّمة كتابة مقاالت
إذا
ً
ّ
عادة ضمن البرامج الدوليّة ،فإنّك
متخصصة ،كما يجري
قد تكون بحاجة لخدمات مثل تيرن إت إن  ،Turnitinالتي
تكشف نسبة االقتباس في أبحاث الطلبة ،وهذا يريح
المعلّم من بحث طويل لتصحيح المقاالت المطوّلة.

هنا إىل أ ّن بعض التطبيقات يمكن استخدامها عىل جهاز
المعلّم الذي يقوم بمسح آراء الطلبة وإجاباتهم بوساطة
بطاقات مثل بليكرز .plickers
 ما الذي يقوله مستخدمو البرنامج أو التطبيق منالمعلّمين عنه؟ يمكن االشتراك بمجموعات عىل وسائل
التواصل لالطّالع عىل حوارات المعلّمين ،أو عىل مراجعاتهم
للتطبيقات عىل “يوتيوب”.
 ما مدى مناسبة التطبيق للفئة العمر يّة للطلبة؟ ما جودة خدمات التدريب والصيانة (ما بعد البيع) لدىالشركة المزوّدة؟

من أه ّم التطبيقات لعمل االختبارات :نماذج جوجل
 ،Google Formsنماذج مايكروسوفت Microsoft
 ،Formssإيدمودو  ،Edmodoإيزي أسسمنت �Easy As
 ،sessmentووفو ً .Woofu
أيضا يمكن الحديث عن
تطبيقات أخرى توظّف مفهوم التلعيب كتطبيقات اختبار،
ّ
مستقل.
لكنّنا فصلناها هنا إىل نوع

التطبيقات كثيرة ،ماذا أستخدم؟

خالصة

تطبيقات التلعيب

يقوم مبدأ التلعيب عىل جعل األعمال أو الدراسة تشبه
ّ
منصة “إدراك”
اللعبة ،وث ّمة مساق جدير بالذكر عىل
حول التلعيب وكيفيّة استدخاله عىل األعمال والتعليم.
الدرس الذي يوظّف التلعيب يجعل من الطالب عضوًا في
لعبة ،وعليه كسب النقاط لقاء إنجاز َ
المه ّمات واجتياز
االختبارات المطلوبة.
من أه ّم تطبيقات التلعيب :ماينكرافت النسخة التعليميّة
 ،Minecraft: Education Editionجيمكيت ،Gimkit
كالس دوجو  ،ClassDojoكاهوت  ،Kahootكالس كرافت
 .Classcraftوفي الحقيقة كثير من التطبيقات التعليميّة
السابق ذكرها بدأت توظّف التلعيب ً
أيضا.
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المعلّم الذي لم يواكب صدور التطبيقات سيجد نفسه أمام
قائمة طويلة من التطبيقات الممكن استخدامها ،وسيجد
نفسه محتا ًرا في قراره حول أي ّ تطبيق سيستخدم .كذلك،
ً
نظاما إلدارة التعلّم ،ولم
المدرسة التي لم تتب ّن مسبّ ًقا
تعقد ورشات لتعليم المعلّمين حول التطبيقات التي تريد
استخدامها ،ستجد نفسها أمام قائمة خيارات محيّرة
ً
ج ًّدا .هنا ،لسنا نزكي
تطبيقا بعينه ،لكنّنا سنحاول اإلضاءة
عىل األسئلة التي تساعدنا عىل اتّخاذ القرار األكفأ لنا.
 هل يتكيّف التطبيق أو النظام مع اللغات المستخدمةفي المدرسة؟
 هل ث ّمة تطبيقات اعتادها الطلبة بسبب استخدام أحدالزمالء أو إحدى الزميالت في الهيئة التدريسيّة لها؟
ً
تطبيقا لتعميمه ،فما هو الخيار
 إذا كانت المدرسة تختاراألنسب ّ
لكل الحقول المعرفيّة التي تد ّرسها المدرسة؟
 هل يتكامل التطبيق أو يتوافق مع تطبيقات أخرى مفيدة؟ هل يمكن للهيئة اإلدار يّة مراسلة الشركة لتعديل شيءعىل التطبيق وتكييفه مع المدرسة حال شرائه؟ هل ث ّمة
نسخة مجانيّة أو تجريبيّة؟
 هل يجب تحميل التطبيق عىل خوادم المدرسة ،أم يمكناستخدام التقنيّات السحابيّة؟ ما تكلفة ّ
كل خيار؟
ّ
الصفيّة؟ ما درجة
 هل لدى الطلبة أجهزة داخل الغرفةتوافق التطبيق مع األجهزة المختلفة؟ تجدر اإلشارة
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ّ
مفضلة
أل ّن الشركات تحاول أن تكون “محطّة وحيدة”
للمستفيد من الخدمة ،صار كثير من التطبيقات ّ
يحل
ّ
محل بعضها اآلخر .واعتياد الطلبة عىل تطبيق مح ّدد يزيد
من كفاءة استخدامه ،وال يشعر الطلبة أنّهم بحاجة لتنزيل
مجموعة كبيرة من التطبيقات بعدد المعلّمين الذين
يعلّمونهم .لهذا كلّه ،إتقان المعلّم أو الفريق التعليم ّي
لتطبيق أو اثنين مح ّددين هو الخيار األمثل ،وهو بالتأكيد
أفضل من االستخدام السطح ّي لعدد كبير من التطبيقات.
أقتبس هنا من المعلّمة المصر يّة ريمان نمر كالمها في
ندوة “منهجيّات” حول التعلّم والتعليم في زمن الحجر،
إذ تقول:
ً
كفاية عىل أه ّميّة التطبيقين نيربود
“ال يمكنني التشديد
وبادلت ...أرى أ ّن نجاح التعليم عن بعد ال يكمن في كثرة
ّ
التمكن منها وإن كانت قليلة”.
األدوات ،لكنّه يكمن في

نور الدين زهير
ق ّيم مصادر داعمة وعضو هيئة تحرير منهجيات
األردن
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التعليم عن بُعد و ُعسر
االنتقال إىل العالم االفتراض ّي

المجتمع .وكلّها ترتبط بالتعليم بوصفه رهانًا إنسانيًّا .فكيف ّ
تشكلت وجوه مك ّعب التعليم عن بعد في الطريق نحو اعتماده
أسلوبًا في التعلّم؟ ومن يا ترى يقبع خلف هذه الوجوه؟ ولماذا قد يهت ّم بالتعليم عن بعد؟ وهل يدرك أولئك القابعون خلف
وجوه المك ّعب غايتهم من التعليم في لحظة كهذه؟

ّ
مكعب التعليم عن بعد
تكنلوجيا المعلومات

السياسة التعليم ّية

نعيم حيماد

أولياء األمور:
صوت 2

أولياء األمور:
صوت 1

المعلّم \ المعلّمة
المتعلّم \ المتعلّمة

السياسة التعليم ّية
في األيّام التي اشت ّدت فيها وطأة التعليم عن بعد ،حكى لي
أحد اآلباء كيف أ ّن طفله أصبح يتح ّدث لغة اآللة ويتّبعها
اتّبا ًعا ،ولم يعد مهت ًّما بما يدور حوله ق ْدر اهتمامه برنّات
الهاتف ،وقراءة الرسائل القصيرة لزمالئه ،واإلصغاء
الدقيق لكالم معلّمته .علّق األب عىل هذا الموقف ً
قائل:
أشهد ً
يوما بعد يوم عزلة ابني ،وأعتقد أ ّن معايشة اآللة
فشل عملنا في التربية ،فأي ّ تعليم هذا
تُغيّر الذهنيّة ،وت ُ ِ
ّ
يتحكم بأرواح أطفالنا بعد أن سع ْينا في تحريرها
الذي صار
من التعليم التقليديّ.
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انطوى ما أس ّر به األب لي عىل مشكلة حقيقيّة يعانيها
التعليم في البلدان العربيّة ،وهي مشكلة بنيويّة ،ومن
أعراضها في ّ
ظل األزمة الحاليّة ْ
عس ُر االنتقال من العالَم
ّ
سيتكشف أكثر
االفتراض ّي .وهو ما
الواقع ّي إىل العالَم
ِ
إذا نظرنا في التعليم عن بعد بوصفه مك ّع ًباّ :
كل وجه
من وجوهه يترابط بنيويًّا مع الوجوه األخرى ،وأي ّ عبث
ّ
يمس أ َ َح َدها تتداعى له باقي الوجوه .فالسياسة التعليميّة
تخاطب أولياء األمور ،والمعلّم /المعلّمة ،والمتعلّم/
المتعلّمة ،وتقتني أساليب التدريس ،وترسم مالمح
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ّ
ويحتل ق ّمة المك ّعب ،فهو
هذا الوجه سياس ّي بامتياز،
الضابط األ وّل لسمفونيّة التعليم ،والمح ّدد لمصيره إن
ّ
ّ
ُ
تشكله
الهاجس الوحيد الفريد ورا َء
صح التعبير .وكان
ّ
وتوقفت
إتما َم سلسلة من العمليّات التي انطلقت بنجاح،
بصورة طارئة بسبب الفيروس .وهذا الوجه بقدر ّ
تحكمه
في مسار التعليم ،هو غريب عنه ،ألنّه ال يُحسن اإلنصات
لألصوات المتعالية المطالبة بتوفير شروط التعلّم :الوسائل
التكنولوجيّة للمعلّم والمتعلّمين ً
معا ،واالتّصال عبر
مجانًا في ّ
اإلنترنت ّ
ظل األزمة ،وغيرها .إ ّن ه ّمه األسمى
أن ينضبط الفاعلون ،وأن يُتقنوا العمل ،ويخرجوا المنتوج
أفضل إخراج.
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أولياء األمور :الصوت 1

الوجه الثاني للمك ّعب يتقاسم مع الوجه األ وّل الرغبة في
إخراج منتوج ،بمواصفات نوعيّة ،تُشبع جموح المستخدم
ً
وتوق ّعاته .فآباء ّ
رغبة منهم في
الطلب ينزلقون ُمكرهين،
ضمان مستقبل أبنائهم ،نحو خدمة أجندة سياسيّة لنظام
اقتصادي ّ مثقل بهاجس الربح .وفي ّ
ظل التّعليم عن بعد
يوفر أولياء األمور ّ
ّ
كافة االحتياجات ألبنائهم ،ويداومون
عىل تتبّع مسارهم الدراس ّي حتّى ال يضيّعوا تعلّم محتوى
المنهاج الدراس ّي بصورة خطيّة.
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أولياء األمور :الصوت 2

ّ
ٌ
وجه ثالث ،إنّه صوت آخ ُر آلباء
وينشق عن الوجه الثاني
ّ
الطلب ،غير مؤمن بجدوى هكذا تعليم ،ألنّه يطوي وال
فصل ،ي ُ َش ّدد وال ّ
يتوقع ،يضع النهايات
يفتح ،يُ ْجمل وال ي ُ ِّ
وال يعود إىل المجريات .هكذا ترتفع آمال آولياء أمور
ّ
وتتكسر في أحايين أخرى ،بال ّرغبة وعدم
المتعلّمين أحيانًا،
القدرة ،وبالطّموح وقلّة الحيلة ،وبالعقول التوّاقة وضيق
الخواطر .إنّه صوت أتعبه ضغط الحياة اليوميّة ،وأنهكته
التّجربة الجديدة للتعلّم.

المعلّم /المعلّمة

وأما الوجه الرابع للمك ّعب فهو المعلّم /المعلّمة .إنّه أمل
الوجوه الثالثة السالفة وضامن مساعيها .يقف المعلّم
ً
متسائل حول جدوى
بخبرته النظر يّة والعمليّة حائ ًرا
التعليم في هذه المرحلة .لكن يبدو أ ّن األحداث تتسارع
ّ
بالتأمل؟ إ ّن األمر
بما ال يُتيح الوقت حتّى للتفكير ،فما بالك
أشبه بماكينة ال ّ
تتوقف عن العمل ّإل بتغليف المنتج كلّه.
إ ّن المعلّم في نهاية المطاف يؤ ّدي وظيفته ،ويخشى ّأل
نسق مع اإلدارة التربويّة
يؤ ّديَها .إنّه يستجمع قوّته ،ويُ ِّ
ّ
ً
ويصحح
دروسا،
ليبقى عىل اتصال بمتعلّميه؛ يعطي
التمارين ،ويُ َق ِيّم التعلّم عبر وسائل االتّصال الجديدة.
فمع األزمة ّ
تشكل ُمعلّم جديدُ ،معلّم عن بعدّ .
أما شروط
التعلّم فهي ما زالت في بداية ّ
تشكلها.
المتعلّم /المتعلّمة
ً
مرتبكا؛ متعلّم يحدوه
ويقف الوجه الخامس للمك ّعب
أمل النجاح وتُعييه وجوه المكعب الناشزة المتنافرة.
إنه مركز سيرورة التعليم ا ّدعا ًءّ ،
وكل السعي فيه وألجله
استعراض .وحتّى لو كان التعليم ألجله ،ألجل أن ينال حظّه
من وظائف المستقبل ،ففي نهاية المطاف ،ال يعمل سوى
عىل استكمال مساره كمنتج .إ ّن استخدام أي ّ أسلوب في
التدريس ال ب ّد وأن يأخذ في االعتبار تنمية المتعلّم :عقله،
وخياله ،وانفعاله ،وجسده .والتعليم عن بعد كأسلوب
فرضته األزمة ،ينبغي له أن يستجيب لتح ّدي تنمية هذه
الجوانب في المتعلّم ،إذا أراد له بالفعل أن يكون في مركز
عمليّة التعلّم.
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تكنولوجيا المعلومات

ّ
أما الوجه السادس للمك ّعب فهو األداة المتفوّقة عىل
ذاتها ،إنّها التكنولوجيا العابرة ألسطح المك ّعب ،محوّلة
ما ّدته إىل برمجيّات ال تعرف سوى التمركز ،وجذب أوجه
المك ّعب األخرى نحوها .ونحن بالفعل ننجذب إليها قس ًرا،
مؤمنين بأ ّن دورنا ال ينبغي له أن يتوقف لمج ّرد كونها أداة
ُّ
تحكم قبل أن تكون أداة تعليم .ونؤمن ً
أيضا ،ونحن في
عزّ الدعوة إىل التح ّرر من األساليب التقليديّة للتعليم ،أ ّن
التكنولوجيا ينبغي أن تشهد ثورة ،تتح ّرر فيها من عناصر
ّ
التحكم والضبط ،بفضل العقليّات التي تُدرك أه ّميّة الحر يّة
في ّ
تشكل الفهم اإلنسان ّي.

المجتمع

سأنتقل اآلن من النظر في األوجه الستّة للمك ّعب إىل ّ
تأمل
ّ
الحس
مصدر بقائها وهو المجتمع .فالمك ّعب هو صنيع
العا ّم ،إذ ت َ َش َّكل المك ّعب بفضله تدريجيًّا ،وهو َمن يتح ّمل
مسؤوليّة إعادة تشكليه .والمتعلّم بوصفه جز ًءا من ّ
الحس
العا ّم ،هو في نهاية المطاف نتاج تنشئة اجتماعيّة ،وهو في
الوقت نفسه األحوج إىل أن يتميّز بذاته ،ويعيد النظر في
تربيته ألجل التغيير .لكن الحلقة الذهبيّة التي يُعقد عليها
األمل مفقودة ،بسبب تنشئة اجتماعيّة غير مستديمة
ساهم فيها التعليم ذاته .ونحن المعلّمين محكومون
بأدوارنا ،وهي في مك ّعب التّعليم عن بعد غارقة في
الوضوح .إ ّن مشكالت التعليم تتفاقم ما دمنا نحجب
ً
رحبة للتعلّم ،وما دام التعليم
عن عقولنا رؤية مجاالت
رضا يستخدم ّ
ميكانيكيًّا ُم ْغ ً
كل ما هو جديد ،ث ّم يُبقي عىل
جوهره التقليديّ .لقد صار المتعلّمون في العالم العرب ّي
مجبرين عىل استخدام الوسائل التي ّ
توفرها تكنولوجيا
المعلومات ،إىل ح ّد أ ّن إتقانها أصبح مطل ًبا ًّ
ملحا من قبل
مديري السياسات التعليميّة .فأُضيفت إىل ما يُع ّد أساسيًّا
مثل القراءة والكتابة والحساب ،مع تهميش رسم ّي ّ
لكل
ما ينبغي للتعليم أن يؤ ّديه ألجل حياة المتعلّمين بصفتهم
وج ًها ً
رئيسا من أوجه المك ّعب .وتأكي ًدا عىل الدور الذي
ينبغي أن يضطلع به التعليم ،نستشهد بما أورده Sterling
) ،)2001في كتابه “التعليم المستدام ،تجديد الرؤية حول
التعلّم والتغيير”:
1
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َ
مدارسنا تتع ّرض النتقادات تريد أن تعرف لماذا
“لقد شهدنا
‘ال يستطيع جوني القراءة ،ال يستطيع جوني الكتابة’؟ والتي
دعت للعودة إىل ‘األساسيّات’ ...لكن لماذا يتوقف خوفنا
عند ذلك؟ ...لماذا ال نخشى أ ّن جوني ال يستطيع الرقص،
أو ال يستطيع الرسم ،أو ال يستطيع ّ
التنفس ،أو ال يستطيع
ّ
التأمل ،أو ال يستطيع االسترخاء ،أو ال يستطيع التغلّب عىل
القلق والعدوانيّة (االعتداء عىل حقوق الغير) والحسد ،أو
ّ
والرقة؟ ...أ ّن جوني ال يعرف
ال يستطيع التعبير عن الثقة
نفسه من يكون؟ ...دعونا نقبل أ ّن المهارات األساسيّة ال
بصحة جوني ،أو سعادته ،أو ّ
ّ
صحته العقليّة ،أو
شأن لها
بقائه ،لك ّن لها شأنًا بأهليّته للعمل .من يهت ّمً ،
إذا ،إن كان
تعليم جوني يؤ ّدي دوره؟” ()p.43
وكما ارتبكت أوجه مك ّعب التعليم عن بعد في العالم
العرب ّيّ ،
تعقد موقف “جوني” مع التعليم عن بعد .فليس
للتعليم االفتراض ّي سوى أن يعكس أسوأ ما في التعليم
الحضوريّ؛ إنّه مرآة ،وفوق ذلك هي مز يَّفة إن بدا ث ّمة
في األفق أمل .ال ينبغي لغاية التعليم أن تكون مج ّرد فتح
قنوات للتواصل ،فالتواصل يتع ّدى مج ّرد كونه ً
قناة ،إنّه
عمليّة تفاعليّة من شأنها أن تعيد الحياة إىل “جوني” .إ ّن
مجتمعاتنا التربويّة في ّ
أمس الحاجة لدمج الممارسة
التعليميّة والتعلّميّة في ّ
كل فعاليّات المجتمع الثقافيّة
ّ
تشجع عىل التفكير اإلبداع ّي من مثل المسرح،
التي
والسينما ،والرسم ،والكتابة اإلبداعيّة ،واالختراع العلم ّي،
وغيرها ،حتى ال تكون المدرسة سال ًحا يفتك بخيال
المتعلّمين ،ومن ث ّم يح ّد من تفكيرهم العقل ّي التحليل ّي
الناقد البنّاء.
إ ّن استقصا ًء بسيطًا لواقع المتعلّمين قبل الجائحة ،وفي
أثنائها ،وفي ّ
ظل اعتماد الوسائط الرقميّة جزئيًّا ،سيشي
لنا بالتخبّط الحاصل في عمليّة التعلّم .فالمتعلّم يتحوّل
بصعوبة بين السياقات التي تحكم وجوده ،بسبب غياب
تصوّر يفرض التكامل فيما بينها .فال هو أشبع حاجاته
االقتصاديّة ،وال هو نال الحماية البيولوجيّة ،وال ملك
القدرة عىل فرض االتّزان النفس ّي ،وال هو ّ
حقق االندماج
االجتماع ّي ،وال ّ
توفر له مناخ طبيع ّي ،فكيف يمتلك
القدرة عىل حمل ّ
كل هذه األثقال ،إذا أضيف إليها تحوّل
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الوسائط الرقميّة إىل قدر جديد يزيد ً
ثقل إىل أثقاله! إ ّن
التعليم االفتراض ّي يحتاج مسبّ ًقا ألرضيّة صلبة حتّى يكون
متكاملّ ،
ً
وإل تحوّل إىل “دراما” ،ال هي تسير بوتيرة الحياة
ّ
َ
بالتأمل فيها ،وال العبو أدوارها قادرون
فتسمح
الواقعيّة
عىل مراجعة منطلقاتهم واالتّفاق عىل قواعد لعب جديدة.
إنّها “دراما” بال حماية للمنخرطين فيهاّ ،
خاصة أنّنا نقف
ّ
متماستين لعالمين،
لدى ممارستنا لها عىل أنطولوجيّتين
أحدهما واقع ّي واآلخر افتراض ّي ،أحدهما يجتاحه الوباء،
واآلخر يجتاحه ضعف اإلمكانات ،واالنتقال بينهما يحدوه
األمل ويعوقه اإلحباط.

خالصة

إنّها فرصة ذهبيّة ألن نقف وقفة ّ
تأمل في هذا الموقف
المستج ّد ،علَّنا ندرك أ ّن التعليم عن بعد هو نمط وجود،
وفيض لوجودنا الواقع ّي الذي يحتاج إىل تجديد هياكله
ليتحوّل بالضرورة ،دون ارتباك ،ودون تالعب ،ودون الرغبة
ّ
التحكم إىل عالم افتراض ّي ،وإىل عالم ممكن يرتفع
في
بعالمنا الواقع ّي بعي ًدا عن حالة التشظّي والتجزيء والتوتّر.
وإذا ّ
توقف التعليم عن لعب دوره الحقيق ّي في العالم
ً
فصدقا لن يفلح بذلك في العالم االفتراض ّي .إنّه
الواقع ّي،
في ذلك مثل “الدراما” ،ال تخلق التوتّر ،واليكون لها أثر
ً
مستقاة من حياتهم الواقعيّة
عىل الجمهور ،ما لم تكن
حيث يكونون “في ورطة” .وإذا كان دور التعليم في العالم
الواقع ّي هو التنمية وحفز اإلبداع وحفظ المكتسبات ،فإ ّن
دوره األساس ّي في العالم االفتراض ّي هو إتاحة فرص تعلّم
أكبر للجميع ،وتيسير التواصل ،ودعم القيم ،وفق رؤية
تكامليّة لحياة المتعلّمين.
نعيم حيماد
معلّم وعضو هيئة تحرير منهجيات
المغرب

المراجع:
- Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Re-visioning Learning and
Change (4th Edition). Green Books.
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لمرحلة الطفولة أه ّميّة بالغة وخصوصيّة مميّزة ،ألنّها
ّ
تتشكل فيها الخبرات األوىل ،إذ يُ َع ّد فيها
المرحلة التي
الطفل ليستقبل مراحل عمره التالية بإدراك قويّ ،وبعقليّة
ّ
المبكرة من
ناضجة .يشير مفهوم الطفولة هنا إىل المرحلة
حياة اإلنسان التي يعتمد فيها عىل اآلخرين المحيطين به،
فيستجيب لعمليّات التفاعل االجتماع ّي التي تدور حوله،
ويتزوّد خاللها بالعادات ،والتقاليد ،والقيم ،والمعايير،
وأساليب التفكير (عفيفي .)1993 ،فما أثر الظروف الراهنة
التي فرضت التعليم عن بعد عىل التنشئة االجتماعيّة
لألطفال؟ تظهر مخاوف واضحة حول هذا لدى ذوي
االختصاص،

تح ّديات ومخاوف حول التنشئة
االجتماع ّية بين التعليم الحضوريّ
سها نصر هللا

والتعليم عن بعد

وهذا المقال يحاول اإلجابة عن السؤال حول الجوانب
اإليجابيّة والسلبيّة للتعليم الحضوري ّ والتعليم عن بعد في
التنشئة االجتماعيّة لألطفال.

التنشئة االجتماعية لألطفال في التعليم الحضوريّ

تشير مجموعة واسعة من البحوث التي أُجريت في
مجاالت متع ّددة مثل علم نفس النموّ ،وعلم االجتماع،
وعلم التربية إىل التأثير الواضح لمرحلة الطفولة في
تشكيل القدرات الذهنيّة ،واكتساب السلوك االجتماع ّي.
وللسنوات الثمانية األوىل دورها الف ّعال في هذا ،نظ ًرا
لتأثيراتها التي تستم ّر طيلة حياة الطفل ،إذ ال يقتصر التعلّم
عىل س ّن معيّنة أو عىل البيئة الدراسيّة الرسميّة .إ ّن قدرة
الطفل عىل التعلّم تبدأ لحظة والدته ،ومنذ ذلك الحين
يبدأ إدماج الطفل في اإلطار الثقاف ّي للمجتمع عن طريق
توريثه أساليب التفكير والمعتقدات والعادات والتقاليد
السائدة ،وما يرتبط بها من أنماط سلوكيّة حتّى تصير
من مكوّنات شخصيّته فيما يعرف بالتنشئة االجتماعيّة
(الفنيش.)2004 ،

بنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن أولياء األمور والمعلّمين بحاجة إىل
اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة لتوفير بيئة مناسبة
المبكر ،والتفاعل مع الطفل ،وينبغي عليهم ً
ّ
أيضا
للتعليم
ّ
أن يكونوا عىل دراية ّ
بالمؤشرات التي تنذر بتعثّر الطفل
تامة
نمائيًّا.
ول ّما كان األطفال يكتسبون السلوك االجتماع ّي بمحاكاة
المق ّربين إليهم مثل أعضاء األسرة والمعلّمين ،كانت
المدرسة من أه ّم العوامل التي تساهم في دمج الفرد
ّ
المؤسسة القادرة عىل توفير الفرص
في المجتمع ،وهي
الكافية إلكساب تالميذها الخبرات التعليميّة ،والكشف
عن ميولهم واستعداداتهم للمهن التي تناسبهم .بهذا،
أصبحت المدرسة قو ًّة اجتماعيّ ًة مو ّج ً
هة تعمل عىل بناء
الشخصيّة السويّة ،وتهيئة الطفل لمواجهة تح ّديات الحياة
االجتماعيّة (أبو جاللة.)2001 ،
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في إطار “التقارب االجتماع ّي” ،يم ّهد التعليم الحضوري ّ
للتنشئة االجتماعيّة عبر المناهج التعليميّة ،والتفاعل
مع اآلخرين ،الذي يُع ّد مه ًّما إلكساب الطفل المهارات
االجتماعيّة التي يحتاجها ،إذ إ ّن وضع األطفال في
مجموعات من نفس عمره ين ّمي مهاراته االجتماعيّة
كاالتّصال الف ّعال مع اآلخرين ،الذي يشمل تحيّة اآلخرين
وتقديرهم واحترامهم وحسن التح ّدث واالستماع،
والقدرة عىل إدراك اإلشارات الكالميّة وغير الكالميّة،
وتفسيرها ،وتوجيه النزاعات إيجابيًّا ،ويدرك بذلك األطفال
معنى العمل التطوع ّي وأه ّميّة العمل اإلنسان ّي ،بما يشمل
مساعدة الضعفاء ،و يتعلّمون أسس األخالق والمسؤوليّة
االجتماعيّة التي تساعدهم عىل أداء أدوارهم المستقبليّة
المطلوبة ،وهي كأي ّ بيئة اجتماعيّة قد تسهم في إعادة
إنتاج بعض السلوكيّات السيّئة.

ً
دائما أفضل مكان للتنشئة
هل المدرسة هي
االجتماع ّية؟

لدى مشاهدة االتّصال في ساحة المدرسة أو الصفوف،
يطفو السؤال عن نوعيّة المهارات االجتماعيّة التي
يكتسبها األطفال في هذا السياق .ث ّمة اعتقاد بأ ّن األطفال
ً
بعضا السلوكيّات االجتماعيّة ،وردود
يعلّمون بعضهم
الفعل المقبولة اجتماعيًّا ،لكن الواقع أنّهم ليسوا قادرين
عىل تقديم ما يحتاجونه في هذا المجال لبعضهم.
ّ
الصف الثاني
تحكي والدة الطفلة (ليان) ،وهي طالبة في
االبتدائ ّي ،عن أنّها تعاني من ترديد ابنتها لبعض األلفاظ،
ومن بعض تص ّرفاتها التي تصفها بالسيّئة ،وأنّها قد اضط ّرت
ع ّدة م ّرات إىل تغيير ّ
صف ابنتها ،ومع حرصها أجبرت البيئة
المدرسيّة _عىل ح ّد وصفها_ ابنتها عىل اكتساب هذه
السلوكيّات.
غال ًبا ما تكون التنشئة االجتماعيّة السلبيّة في المدارس
ّ
مدمرة ،وتتطلّب من الوالدين بذل الكثير من الجهد
والوقت لتعديل سلوكيّات أبنائهما بعد التع ّرض لهذه
ً
البيئة ً
طويلة ،ومن نماذج هذه المهارات االجتماعيّة
فترة
السلبيّة :المضايقات ،النميمة ،الوقاحة...
االختالط باألقران ليس بالضرورة أن يجعل الطفل راض ًيا

54

عن نفسه ،بل قد يجعله معتم ًدا عىل اآلخرين في اتّخاذ
قراراته ،كما يحفزّه عىل تعلّم أساليب التالعب السياسيّة
ليحظى َ
بالقبول .عىل النقيض ً
أيضا ،يمكن أن يكون وضع
الطفل في فصله الدراس ّي أفضل اجتماعيًّا ،إذا وُجد المعلّم
الكفؤ ،غير أ ّن الكثافة ّ
الطلبيّة في الفصول ،واالنشغال التا ّم
بما هو مطلوب من واجبات ومه ّمات ً
عادة ما يقلّل حجم
ّ
الصف .هكذا أفقد نظام
تفاعل المعلّم االجتماع ّي داخل
التعليم المعلّم دو َر المرشد االجتماع ّي ،فتراجع دوره في
عمليّة التنشئة االجتماعيّة ،وتراجعت هي األخرى لصالح
الحرص عىل الحصول عىل عالمات جيّدة في االختبارات.

يروي والد الطالب (محمد) أ ّن ابنه كان يرفض الذهاب إىل
المدرسة بسبب تن ّمر أقرانه عليه الرتدائه النظّارة ،وأنّه
ً
جرأة .لقد أتاح له الفضاء
في التعليم عن بعد كان أكثر
اإللكترون ّي ،والحماية الوالديّة نو ًعا من الشجاعة في التعبير
عن نفسه والتواصل مع أقرانه ،ما س ّهل عليه االنخراط
معهم في األنشطةّ .
أما في نموذج التعليم المدرس ّي
التقليديّ ،فاألمور مختلفة ً
تماما ،إذ ث ّمة قدر قليل ج ًّدا
من الحر يّة لألطفال الحاضرين ،وينبغي عىل األطفال
اتّباع التعليمات ،وطلب اإلذن قبل التح ّرُك أو التح ُّدث،
ً
ّ
تكييفا أو تنميطًا ،ال
الصف ،وهو ما يدعى
أو الوقوف في
ً
تنشئة اجتماعيّ ًة.

منذ إعالن حالة الطوارئ في فلسطين ،تغيّر نمط الحياة إىل
ضرورة “التباعد االجتماع ّي” ،م ّما أ ّدى إىل االعتماد المكثّف
عىل توظيف الوسائط التقنيّة الحديثة للتعويض عن ذلك،
ً
حلول جزئيّ ًة للتخفيف
وق ّدم التعليم اإللكترون ّي عن بُعد
من آثار “التباعد االجتماع ّي” .تمثّلت الحلول بنشر
اإلرشادات المكتوبة ،والفيديوهات ،وبرامج المحاكاة التي
ّ
الطلب عىل تنظيم الوقت ،واالنضباط ،والتركيز،
ت ُ َد ّرب
والعمل الجماع ّي عن بُعد .لقد ّ
شكل التطوّر المتسارع في
تقنيّات التعليم عن بعد أساس ثورة التعليم التي نعيشها
ّ
ً
حلول للعديد من
ستوفر ثورة التعليم
اآلن ،وكباقي الثورات
ً
اإلشكاليّات ،لكنّها ستخلق ً
جديدة تشغل العالم،
أيضا قضايا
أه ّمها تلك المتعلّقة بمرحلة الطفولة :هل يالئم التعليم
عن بعد الخصائص النمائيّة لألطفال في هذه المرحلة؟
هل ّ
يوفر التعليم عن بعد التنشئة االجتماعيّة المناسبة
لألطفال؟ كيف سيكتسب الطفل القيم والمهارات الالزمة
لالنخراط في الحياة المجتمعيّة؟ ما هي الجوانب اإليجابيّة
والسلبيّة للتعلّم عن بعد في التنشئة االجتماعيّة لألطفال؟
ّ
تشجع األبوين
إ ّن التربية االجتماعيّة عبر التعليم عن بعد
عىل منح الطفل شعو ًرا باألمان والثقة بالنفس في
المواقف المتع ّددة ،واألطفال في التعليم عن بعد
يحصلون عىل بعض االستقالليّة ويتواصلون مع اآلخرين
بثقة ،وال يخضعون لضغط أقرانهم بسهولة ،وسيتعلَّم
األطفال من عائالتهم والمحيطين بهم كيفيّة التص ّرُف
والتفاعل في البيئات االجتماعيّة ،وهو ما قد يسمح لهم
أن يصبحوا اجتماعيّين بصورة سويّة.

هل يزيد التعلّم عن بعد الفروقات الفرديّة
االجتماع ّية لدى األطفال؟

التنشئة االجتماع ّية في التعليم عن بعد
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ليس لدى ّ
كل اآلباء اإلمكانيّة ،أو االستعداد النفس ّي إلشراك
أطفالهم في أنشط ٍة اجتماعيّة متنوّعة ومتابعتهم خاللها،
إذ أشارت الدراسات عىل م ّر السنين إىل تداعيات إضافيّ ًة
ّ
الطلب.
للتباينات االجتماعيّة واالقتصاديّة عىل قدرات
ربّما تستطيع المدرسة تضييق هذه الفجوات إىل ح ٍّد ما،
بينما في غياب التعليم الحضوري ّ ستزداد الفجوات ً
عمقا،
ويكون الضرر أكبر عىل األطفال في الصفوف الدنيا ،فيؤثّر
ذلك في القدرات األكاديميّة والعاطفيّة في السنوات
الالحقة.
وهذا ما أشارت إليه دراسة الصميدعي ( ،)2017إذ تبيّن
أ ّن الظروف والمالبسات المحيطة بالطفل تؤثّر فيه تأثي ًرا
كبي ًرا بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ،كما أك ّدت
نسبة كبيرة من المعلّمين عىل وجود فارق بين األطفال
عىل المستويين العاطف ّي واألكاديم ّي ،يعود إىل التباين
ّ
الخاصة بالتعليم ،والحالة االقتصاديّة
في المستويات
واالجتماعيّة للوالدين.
وبرغم وجود بعض العائالت غير المؤ ّهلة لتقديم مهارات
اجتماعيّة معيّنة لم يتعلّموها هم أنفسهم ،فإ ّن أولياء
األمور ،مع التطوّر واالطّالع عىل نماذج تنشئة اجتماعيّة
جيّدة ،يمكنهم تقديم الكثير ألبنائهم .هذا ما ّ
أكده أولياء
أمور بعد تجربتهم في التعليم عن بعد.
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أخي ًرا ،نرى أ ّن للتعليم الحضوريّ ،والتعليم عن بعد
مميّزاتهما ،وال يمكننا بما لدينا من معرفة الجزم بأفضليّة
ّ
يخص
التعليم الحضوري ّ عىل التعليم عن بعد في ما
التنشئة االجتماعيّة لألطفال أو العكس .إ ّن أفضل نموذج
للتنشئة االجتماعية هو ما يكون لألطفال فيه قدوة ناضجة
تتواصل معهم باهتمام ،إذ ّ
تجسد هذه القدوات نموذ ًجا
للطفل يعلّمه التفاعل السليم مع اآلخرين ،فيكتسب
مهارات االتّصال الف ّعال ،باإلضافة إىل القدرة عىل التعبير
عن رأيه بثقةّ ،
وحل المشكالت بفاعليّة ،سوا ًء كانت هذه
القدوة الوالدين واألسرة ،أو المعلّمين في المدرسة،
فالطفل كائن اجتماع ّي ،يمكن تشكيله وقولبته ،وتبقى
التنشئة االجتماعيّة لألطفال محو ًرا مه ًّما يدعو إىل البحث
والتمحيص في انعكاس تأثيره المباشر ،وغير المباشر عىل
بناء جيل سوي ّ ف ّعال ّ
يحقق تطلّعات ّ
األمة.
سها صبحي نصر هللا
معلّمة وباحثة في تربية الطفل
فلسطين
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مفهوم تربويّ

ّ
التعلم بالمشروع
يُع ّد التعلّم بالمشروع طريقة تدريس تعود جذورها
إىل كتابات تربويّين أمثال  Deweyو KarplusوBruner
( ، (Krajcik and Czerniak, 2018وهو يقوم في أدبيّات
التعليم عىل ستّة مبادئ رئيسة هي :التعلّم ذو المعنى،
والمشاركة بفاعليّة ومسؤوليّة ،والمسار المفتوح،
والتعاون والمشاركة ،واإلنجاز الملموس ،والنم ّو التكامل ّي
( .(Raby,12016يعمل التعلّم بالمشروع عىل رفع مستوى
الحافز يّة لدى المتعلّمين ،وتنمية مقدرتهم عىل ّ
حل
المشكالت ،وتدريبهم عىل االستقالل الذات ّي والمسؤوليّة
أثناء المشاركة ،وإعدادهم لقيادة المشاريع االجتماعيّة
المستقبليّة ( .(Proulx, 2004ويرى الحميدان (،)2005
فضل عن ذلك أنّه ي ُ ّ
ً
وفر للطالب فرصة المشاركة في ّ
كل
مراحل المشروع الذي يُص ّممه تحت إشراف معلّمه.
ّ
الطلب حضور يًّا ،أو عن
يَحدث التعلّم بالمشروع مع
بُعد ( .(Savin-Baden,12007وث ّمـة نماذج شرحت
ّ
الطلب (الحميدان،؛2005؛
كيفيّة إنجاز مشروع مع
 (Raby, 2016عبر مراحل يمكن إيجازها فيما يأتي:
K

R

P

S

R

 -1اختيار المشروع :يَعرض المعلّم عىل ّ
الطلب فكرة إقامة
مشروع مدرس ّي حول موضوع يُح ّدده وي ُ ّ
وضح لهم الفائدة
منه .ويضطلع ّ
الطلب ،بعد التداول المشترك حول حيثيّاته
ومصادره الالزمة ،بمه ّمات يُنجزونها في المرحلة الالحقة.
ّ
الطلب في
 -2وضع خطّة لتنفيذ المشروع :ينتظم
مجموعات لمناقشة مه ّماتهم وم ّدة إنجازها .ويشرف
ال ُمعلّم عىل هذه المرحلة ،ويُق ّدم ّ
للطلب الدعم إذا لزم
األمر .وقد يطلب منهم تقديم تقرير بسيط عن تصوّرهم
ألدوارهم.
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 -3تنفيذ المشروع :يعمل ّ
الطلب حسب التصوّر الذي
وضعوه ألنفسهم تحت إشراف المعلّم ،فيقومون
بتجميع المعلومات وتحليلها ومناقشتها فيما بينهم،
ً
جاهزة للعرض ،مستخدمين مصادر
وتنظيمها لتصبح
ً
مختلفة .قد تستغرق هذه المرحلة ساعات أو
وأدوات
ً
حصصا .وليس شرطًا أن يكون العمل النهائ ّي مميّ ًزا ،بل
ّ
الطلب مهارات وتو ّجهات إيجابيّة.
يكفي أن يكتسب
 -4تقويم المشروع :يُناقش المعلّم مع ّ
طلبه ما أنجزوه
وما أفادوه خالل ذلك ،وما إذا كانت خطّة المشروع
ً
واضحة ،ومدى حماستهم ،ويمكن أن يطلب منهم كتابة
تقرير عن اإلنجاز.
ويُح ّدد ّ ،)2014( Proulx
لكل من الطالب والمعلّم،
ً
رئيسة .فالطالب ُمف َّوض
في التعلّم بالمشروع ،أدوا ًرا
يلتزم بتنفيذ المشروع ويفهم أهداف التعلّم ويضع
ً
أهدافا لنفسه .وهو ُمشارك يُواظب عىل الحضور
ويحترم المواعيد ،ويُثابر في إنجاز المه ّمات ،ويَعرف
دوره ومسؤوليّاته ويؤ ّديها كما ينبغي ،ويُبقي عىل
الحافز .وهو ُمتعاون يعمل بصورة تفاعليّة ،ويُساعد
أقرانه في أداء مه ّماتهم ،ويَنتبه لالقتراحات وينفتح
ً
توافقا بين مراكز اهتمام أقرانه ومراكز
عليها ،ويخلق
ّ
ظهر التضامن مع
اهتمامه ،ويُحفز زمالءه في الفريق ،ويُ ِ
أقرانه في نتائج المشروع ،وفي ّ
كل مرحلة من مراحله.

ّ
الصفيّة ويُشرف عليها ،ويتفاعل بصورة ف ّعالة
األنشطة
ّ
الصف ،ويُساعد في ّ
مع جماعة
حل المشكالت بطريقة
ّ
ّ
حفز يُن ّمي الثقة بالنفس لدى المتعلمين،
مدروسة .وهو ُم ِ
ّ
مؤشرات
ويُواظب عىل التشجيع والتعزيز ،ويُح ّدد
التق ّدم ال ُمح َرز .وهو ُمقيّم يضطلع بمسؤوليّته من خالل
طرائق التقييم المناسبة ،ويُقيّم نو ًعا وك ًّما باستمرار
تعلّمات المتعلّمين ،ويُزوّدهم بانتظام بتغذية راجعة.

المراجع:
 -الحميدان ،إبراهيم .)2005( .التدريس والتفكير (الطبعة األوىل) .مركز الكتاب للنشر.
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- Krajcik, S., & Czerniak, M (2018). Teaching Science in Elementary and
Middle School: A Project-Based learning approach (5th ed). Routledge.
- Proulx, J. (2004), Apprentissage par projet. Presses de l’Université du
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ّ
أما المعلّم فهو ُمد ِّرب يُراقب بعناية ،ويتّخذ قرارات
ً
ً
ّ
استراتيجيّة ،ويمنح المتعلمين هامشا من االستقالل
الذات ّي ،ويَق َبل المجازفة والتر ّدد .وهو ُم ّ
نشط يُنظّم
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االقتصاديّة والسياسيّة واالجتماعيّة ،كما تتيح لهم االستفادة من الوسائل التقنيّة
الحديثة في تطوير حياتهم.

اعتمد مجلس الجامعة العربيّة عىل مستوى الق ّمة،
في دورته السادسة والعشرين ،العقد العرب ّي لمحو
ّ
األميّة وتعليم الكبار ( ،)2024-2015الذي ُع ّد عق ًدا
للقضاء عىل ّ
األميّة في جميع أنحاء الوطن العرب ّي
بجميع صورها (األبجديّة ،والرقميّة ،والثقافيّة).
ّ
العامة
وتكلّف بمتابعة تنفيذ هذا العقد األمانة
لجامعة ال ّدول العربيّة والمنظّمة العربيّة للتربية
والثقافة والعلوم (ألكسو).
ً
وانسجاما مع التزام األلكسو بتفعيل العقد العرب ّي،
وإعداد إطار مرجع ّي تعتمده الدول العربيّة لوضع
أُطرها الوطنيّة في ضوئه ،أصدرت اإلطـار العربـ ّي
ّ
األميّـة كوثيقة
لوصـف مؤ ّهالت المتح ّرر من
استرشاديّة تصف المعارف والمهارات والقيم
واالتّجاهات التي من الضروري ّ أن يمتلكها الفرد للخروج
من دائرة ّ
األميّة ،كما تساعد راسمي السياسات وصنّاع
القرار في وضع الخطط واتّخاذ القرارات الجيّدة،
ّ
وتمكن الفنيّين في هذا المجال من تصميم البرامج
وأساليب التعليم ،ووسائل التعلّم ،وأدوات التقويم
الناجعة.
ورأت األلكسو أ ّن تحديد مفهوم إجرائ ّي للفرد ّ
األم ّي
وحصر الفئة المستهدفة هما مطلبان أساسيّان لتنفيذ
خطّة العقد العرب ّيّ ،إل أنّها ّ
أكدت بالمقابل عىل ضرورة
األميّة في ّ
تعريف مفهوم التح ّرر من ّ
ظل مستج ّدات
راهنة يشهدها الوضع العرب ّي ،من بينها انتقال ماليين
األطفال من مستوًى دراس ٍ ّي إىل آخر متق ّدم بمهارات
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أساسيّة متدنّية في القراءة والكتابة والحساب،
وهو ما ي ُ ّ
رشحهم لالنضمام إىل أعداد ّ
األميّين
الحقيقيّين م ّمن ال توردهم اإلحصاءات
الرسميّة ،وارتفاع مع ّدالت الرسوب والتس ّرب
خاص ًة اإلناث قبل تَ ّ
بين األطفال ّ
مكنهم من
المهارات األساسيّة وارتدادهم إىل ّ
األميّة قبل
الوصول إليهم مج ّد ًدا من طرف أجهزة محو
األميّةْ ،
ّ
وعصف النزاعات المسلحة ب ُمكتسبات
تعليميّة ج ّمة تَطلّب إنجا زُها عقو ًدا ،نتج عنه
الحرمان من التمدرس لعدد من النازحين
والالجئين.
وعىل هذا األساس ح ّد َد العقد العرب ّي لمحو
األميّة وتعليم الكبار (ّ )2024-2015
ّ
األم ّي بأنّه
ّ
كل مواطن ال يستطيع استخدام المهارات
الحياتيّة اليوميّة التي تُس ّهل له عمليّات تواصله
مع اآلخرين ،وتعامله مع متطلّبات العمل
وأدواته ووسائله المختلفة ،وح ّد َد التح ّرر من
ّ
األميّة بأنّه تعليم المواطنين جميعهم ذكو ًرا
ً
وإناثا ،استخدام المهارات الحياتيّة اليوميّة
من وسائل تواصل كتابيّة أو قرائيّة أو حسابيّة،
أو معارف ومهارات تساعدهم عىل تسيير
شؤون عملهم وحياتهم بصورة إيجابيّة تُس ّهل
مشاركتهم في مختلف فعاليّات مجتمعهم

شتاء 2021

لذلك اتّجه العقد العرب ّي نحو تحقيق أهداف حضار يّة رئيسة منها :تحري ُر جميع
األميّة بحلول 2024م ،وس ّد منابع ّ
األميّين في الوطن العرب ّي من ّ
ّ
األميّة من خالل
استيعاب جميع األطفال في س ّن التمـدرس ،وتحقيق مبدأ إلزاميّة التعليم ،والح ّد
من ظاهرة ال ّرسوب والتس ّرب ،وتوسيع برامج محو ّ
األميّة للفئات األكثر فق ًرا واألش ّد
احتيا ًجا لتمكينهم من المشاركة في مجتمع المعرفة ،وتلبية حاجات التعلّم ّ
لألميّين
ّ
كافة من خالل إتاحة البرامج التنمويّة (التعليميّـة والثقافيّة واالقتصاديّة) لتنمية
التعلّم مدى الحياة الستدامة التنمية ،وتضييق الفجوة النوعيّة بين الجنسين في مجال
تعليم الكبار ،وتجفيف منابع ّ
األميّة ومكافحة االرتداد إليها.
وتجسي ًدا لروح العقد العرب ّي لمحو ّ
األميّة وتعليم الكبار ( )2024-2015سطّرت المنظّمة
برامج تعليم الكبار ،وهي :الحاجة إىل
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم الحاجات من
ِ
ّ
التمكن من المهارات األساسيّة ،والحاجة إىل المعرفة األساسيّة بما فيها المعرفة
الدينيّة ومعرفة حقوق المواطنة وواجباتها ،والحاجة إىل الثقافة العلميّة والمعلومات
ّ
ّ
المتخصصة بما فيها
العامة ،والحاجة إىل الح ّد األدنى من المعلومات في المجاالت
المجال العلم ّي ،والصح ّي ،واالقتصاديّ ،واالجتماع ّي ،والسياس ّي ،والفن ّي الجمال ّي،
والحاجة إىل مهارات الحياة وكفايات القرن الحادي والعشرين.
وقد لقيت مبادرة العقد العرب ّي لمحو ّ
األميّة وتعليم الكبار ( )2024-2015استجابة
األميّة هو ّ
عدد من الدول العربيّة التي آمنت بأ ّن محو ّ
الحل للكثير من المشكالت
المستعصيّة في العالم العرب ّي.

المراجع:
 المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم .)2019( .اإلطار العربي لوصف مؤ ّهالت المتحرّر من ّاألميّة.
http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/29-8-2019-1.pdf
 جامعة الدول العربية .)2015–2024( .إطار عمل العقد العربي لمحو ّاألميّة وتعلـيم الكبار.

http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%
D8%B1%D8%A7%D8%AA%20.pdf
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التعاون بين األسرة والمدرسة
سيرورة انخراط الوالدين في تت ّبع
مسار أبنائهما دراس ّيًا
عزيز رسمي
يوسف إمهال

مق ّدمة
سنناقش في هذا المقال مسألة التعاون بين المدرسة
ً
خصوصا في جانبها المتعلّق بمدى مشاركة
واألسرة،
أولياء األمور في تتبّع دراسة أبنائهم ،إذ يُع ّد الوسط
العائل ّي ذا أه ّميّة كبرى في الحياة الشخصيّة واالجتماعيّة
والدراسيّة لألطفال ،بوصفه أساس تربيتهم.
سنعرض نموذجين يتناوالن طبيعة مشاركة األسرة
في عمليّة تمدرس األبناء ،ث ّم سنتط ّرق إىل العالقة بين
سمات الوسط األسري ّ والهدر المدرس ّي ،ث ّم الخصائص
األسر يّة لألطفال المتس ّربين دراسيًّا.
ً
ً
جملة من العوامل تؤثّر
وفقا للعديد من المؤلّفين ،فإ ّن
بصورة كبيرة عىل التكييف المدرس ّي للتالميذ ،عىل غرار
العوامل المتعلّقة بالوسط المدرس ّي (المردود الدراس ّي/
التكرار /الفشل المتك ّرر) ،وكذلك العوامل المتعلّقة
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بالوسط السوسيو-اقتصادي ّ (العزلة /الهجرة /انخفاض
دخل األهل /عمالة األطفال) ،إضافة إىل الخصائص
الشخصيّة لألطفال (صعوبات التعلّم /السلوك /الجنس/
المواقف تجاه المدرسة /عادات العمل) ،وأخي ًرا
مجموعة من العوامل المتعلّقة بالبيئة األسر يّة.

مشاركة الوالدين في التت ّبع الدراس ّي لألطفال

اهت ّم عديد من المؤلّفين بموضوع مشاركة الوالدين في
التتبّع الدراس ّي ألطفالهم ( .(Deslandes, 2010وم ّما
أوردوه أ ّن مشاركة الوالدين في التتبّع الدراس ّي يتوافق
مع دور اآلباء في تربية أبنائهم في المنزل والمدرسة
عىل ح ّد سواء ،إذ تهدف هذه الممارسة األبويّة إىل
تحقيق النجاح التربوي ّ والتنشئة االجتماعيّة للطفل.
وفي هذا الصدد تح ّدد المهارات األبويّة عىل أنها نتيجة
لمسار دمج المعرفة ،والمواقف ،والمهارات المح ّددة
D
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الالزمة لتلبية حاجات الطفل من الدعم التربوي ّ بصورة
ً
انطالقا
مالئمة .عمليًّا ،يمكن أن تكون مشاركة الوالدين
من تحفيز الطفل ،وإعطاء تفسيرات مح ّددة ،وكذلك
توفير مجموعة من استراتيجيّات التعلّم ،ومساعدة
الطفل عىل إنجاز الواجبات المنزليّة .وسنتّجه في
القسم اآلتي إىل تقديم نموذج مشاركة الوالدين في
التتبّع الدراس ّي لصاحبه  ،)2010( Deslandesباإلضافة
إىل نموذج عمليّة مشاركة الوالدين في المدرسة
الذي طوّره .)1997( Hoover-Dempsey & Sandler
ه

ه

نموذج “دسالند”

قد ح ّدد  ،)2010( Deslandesما مجموعه خمسة أبعاد
ّ
تخص مشاركة اآلباء في التتبّع الدراس ّي:
 الدعم العاطف ّي :وهو يتمثّل في التشجيع والتهنئةوالمساعدة في الواجبات المنزليّة ،ومناقشة االختيار
ه
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الممكن تطبيقه ،وكذا الحضور إىل المدرسة للمساعدة
في األنشطة التي يشارك فيها األطفال ،ومرافقتهم في
مختلف المناسبات كالسفر أو غيرها.
 التواصل مع المعلّمين :مثل المكالمات الهاتفيّة أواللّقاء مع المعلّمين.
 تفاعالت بينيّة (آباء-أطفال أو آباء-مراهقين)ّ :تركز عىل
الحياة اليوميّة في المدرسة ،كالقيام بمحادثات حول
المدرسة ،أو العمل ،أو حول النتائج المدرسيّة.
 التواصل بين اآلباء والمدرسةّ :تتجل من خالل حضور
اجتماعات اآلباء أو المشاركة في لجان صنع القرار.
 التواصل البين ّي (آباء-أطفال ،أو آباء-مراهقين) :الذيينشأ من النقاشات حول األحداث الجارية أو المشاريع
المستقبليّة.
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نموذج مسار التعبئة األبويّة
()Hoover-Dempsey & Sandler, 1997

إ ّن إشراك اآلباء في مسار تمدرس األبناء ليس ً
دائما أم ًرا
ً
سهل .وهنا ّ
أكد مجموعة من المؤلّفين
( )Bronfenbrenner, 1986; Deslandes, 2010أ ّن نجاح
ّ
التدخالت مرتبط بمشاركة الشركاء جميعهم ،أي عىل
هذه
مستوى المدرسة ،واألسرة ،والمجتمع .وهؤالء الشركاء
ً
جميعا إىل العمل التشارك ّي من خالل تعزيز
مدعوّون
أشكال التبادل والتفاعل بغية تحقيق ّ
تدخل مالئم ناجع
لصالح التلميذ .ومن أجل مواجهة صعوبة إشراك الوالدين
في تلك السيرورة ،طوّر ّ
كل من & Hoover-Dempsey
) ،Sandler (1997نموذ ًجا لمسار المشاركة بين الوالدين
والمؤسسة المدرسيّةً .
ّ
وفقا لهذين المؤلّفين ،فإ ّن قرار
ً
انطالقا من ثالثة أبعاد رئيسة :بناء دور
إشراك الوالدين يأتي
الوالدين ،والشعور بالكفاءة مقابل النجاح في المدرسة،
ّ
المتوفرة من قبل
ث ّم الدعوات والطلبات وفرص المشاركة
الطفل والمعلّم .يبدو هذا النموذج من وجهة نظرنا مثي ًرا
لالهتمام؛ ألنّه ّ
يركز عىل العناصر التي تسمح أو ًّل للتلميذ
بالشعور بالدعم ،مع األخذ بعين االعتبار مسألة تح ّدي
أي ّ مسار يق ّرر اآلباء االنخراط ،أو عدم االنخراط عبره في
المسار الدراس ّي ألطفالهم .وفي السطور التالية سنق ّدم
باختصار هذه األبعاد الثالثة.
7

ً
عالقة مع النجاح الدراس ّي للتالميذ .فالشعور بكفاءة الوالدين بخصوص النجاح المدرس ّي يع ّرف عىل أنّه ثقة
الوالدين في قدراتهم ،وفاعليّتهم وتأثيرهم في النجاح الدراس ّي .في هذا الصدد ،إ ّن اآلباء ذوي الشعور العالي
بالكفاءة ،يثقون في قدراتهم ويؤمنون بالتأثير اإليجاب ّي لمشاركة الوالدين في النجاح المدرس ّي للطفل.
ويرتبط شعور الوالدين بالفاعليّة ً
أيضا بإدراكهم للجهد والمثابرة التي يق ّدمهما الطفل في التعلّم الدراس ّي.
عامة إىل أه ّميّة جهد الطفل ً
عال بالكفاءة يرجعون النجاح الدراس ّي بصفة ّ
بدل من
فاآلباء الذين لديهم شعور ٍ
العوامل غير المستق ّرة (كالذكاء).
 طلبات األطفال والبيئة المدرسيّة :إ ّن انخراط اآلباء في المسار الدراس ّي ألبنائهم له عالقة ًأيضا بالمتطلّبات
الصادرة من الطفل ومن بيئته المدرسيّة .نظ ًرا للعالقة العاطفيّة التي تربط بين الطفل ووالديه ،فإ ّن دعوات
دعم األطفال تؤثّر إيجابًا في انخراط اآلباء في المسار الدراس ّي لألطفال.
وفي اإلطار نفسه ،إ ّن درجة مشاركة الوالدين أكبر لدى األطفال ذوي النتائج الدراسيّة الجيّدة .فالدعم الذي
ّ
يق ّدمه اآلباء لألطفال يكون أكثر فاعليّة عندما ّ
ويوضح
يشجع المحيط التعاون بين المدرسة والبيئة الدراسيّة،
الشكل ( )1قرار الوالدين بالمشاركة في المسار الدراس ّي لألطفال:

 بناء دور الوالدين وتشكيله :إ ّن بناء دور الوالدين بخصوصالتعلّم المدرس ّي لألطفال يتأثّر بعاملين أساسيّين ،هما:
ّ
يخص
التمثّالت حول دور اآلباء ،والمعتقدات في ما
ً
انطالقا من
التطوّر وتربية الطفل .تمثّل دور الوالدين يُبنى
ّ
التوقعات ،المتطلّبات وقواعد الجماعة،
أربعة متغيّرات:
والفهم األ وّلي لدور الوالدين ،ث ّم رأي الوالدين بشأن ما
يجب فعله أو اجتنابه ،وكذلك مختلف التص ّرفات الحاليّة
للعضو داخل الجماعة .في حين تتمثّل البنية الثانية لدور
الوالدين في المعتقدات حول التنمية والتعليم بكونها
عناصر مفيدة لفهم دور الوالدين.
ً
عامل مؤث ّ ًرا
 الشعور بالكفاءة :يمثّل الشعور بالكفاءةفي مسار انخراط الوالدين في تربية األطفال .ويبدو أ ّن له
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الشكل ( :)1قرار الوالدين المشاركة في المسار الدراس ّي لألطفال (.)Hovver-dempsey & Sandler,1995
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العالقة بين البيئة األسر يّة والهدر المدرس ّي

ً
مشكل اجتماعيًّا يحيّر مختلف
أضحى الهدر المدرس ّي
الباحثين واألساتذة والمهنيّين في البيئة المدرسيّة.
والتداعيات االجتماعيّة والفرديّة لالنقطاع الدراس ّي كثيرة
ج ًّدا ،فهؤالء التالميذ يعانون من سوء التكيّف االجتماع ّي
الذي يتمثّل في مجموعة من اضطرابات السلوك والجنوح
.(Janosz & LeBlanc, 1996 ; Langevin, 1999)
تلعب األسرة دو ًرا مه ًّما في التطوّر الشخص ّي واالجتماع ّي
للطفل بوصفها أوّل نسق لتفاعل الفتيان منذ الوالدة،
وعىل طول حياتهم ( .(Deslandes, 2010وهو نسق يؤثّر
إىل ح ّد كبير في المردود الدراس ّي للطفل .ومن الواضح أ ّن
الفتيان ال ينقطعون عن الدراسة بسبب افتقارهم لإلرادة
أو الرغبة فقط ،لكن ً
أيضا بسبب انحدارهم من وسط أسري ّ
غير مالئم للتنميّة الشخصيّة والدراسة عند الطفل.
J

D

حسب  ،)2010( Deslandesفإ ّن المشاكل السلوكيّة التي
تؤ ّدي إىل الهدر المدرس ّي ال يمكن معالجتها دون االهتمام
الكبير بوضع األسرة .عىل سبيل المثال ،انخفاض مستوى
تعليم الوالدين ،ونقص التماسك بين أفراد األسرة ،وتدنّي
المستوى السوسيو-اقتصاديّ ،كلّها عوامل مرتبطة ارتباطًا
ً
وثيقا بالهدر المدرس ّي لدى األطفال .وقد ارتبطت بعض
ّ
الممارسات األبويّة ً
كتوقعات
أيضا بالهدر لدى التالميذ،
الوالدين المنخفضة للنجاح الدراس ّي بخصوص أطفالهم،
ً
إضافة إىل نقص اإلشراف األبوي ّ والممارسات العقابيّة غير
المالئمة ،وكذلك غياب مشاركة الوالدين في األنشطة
المدرسيّة .وترتبط هذه الممارسات باألسلوب الذي
يتبنّاه اآلباء في تعاملهم مع األبناء .في هذا اإلطار ،تفيد
نتائج مجموعة من الدراسات بأ ّن الممارسات األبويّة التي
تصنَّف ضمن النمط المتساهل ،أو السلطوي ّ تؤثّر سل ًبا عىل
المردود الدراس ّي للتالميذ .في المقابل ،فإ ّن اآلباء الذين
يتبنّون أسلوبًا دمقراطيًّا في تعاملهم مع األبناء يؤثّرون
إيجابًا في فرص النجاح الدراس ّي ألطفالهم.
ه

الحالة األسر يّة لألطفال المنقطعين عن الدراسة

ً
واحدة من العناصر األكثر أث ًرا في
تُع ّد البيئة األسر يّة
ظاهرة الهدر المدرس ّي ،وقد بيّنت مجموعة من األدبيّات
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( )Janosz & LeBlanc, 1996; Langevin, 1999ضمن هذا
اإلطار أ ّن مشاركة الوالدين في تعليم الطفل تؤثّر إيجابًا
في النجاح الدراس ّي؛ ففي البيئة األسر يّة يستع ّد األطفال
لألنشطة الفكر يّة التي تطلبها المدرسة ويطوّرون مختلف
المهارات االجتماعيّة والشخصيّة األساسيّة لنجاحهم
الدراس ّي ،في المقابل ،فإ ّن وجود بعض الصعوبات في
البيئة األسر يّة يؤثّر سل ًبا في المسار التعليم ّي للتلميذ،
كما أ ّن بعض الخصائص العائليّة مثل المستوى السوسيو-
اقتصاديّ ،والسوسيو-ثقاف ّي ،ومستوى تعليم الوالدين،
وبنية األسرة وديناميّتهاّ ،
كل ذلك يؤثّر في المسار الدراس ّي
للطفل .وفيما يأتي بعض التفصيل في األمر:
 المستوى السوسيو-اقتصاديّطالما ارتبط الوضع السوسيو-اقتصادي ّ لألسرة بالهدر
ً
خصوصا من ناحية الدخل
المدرس ّي لدى األطفال،
المنخفض للوالدين ،وعمالة األطفال ،كذلك إ ّن عد ًدا كبي ًرا
صعبة متأزّ ً
ً
ً
مة
حياة
من المنقطعين عن الدراسة يعيشون
اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
 المستوى السوسيو-ثقاف ّيً
ً
حاسما في مسألة
عامل
يع ّد المستوى السوسيو-ثقاف ّي
النجاح الدراس ّي للطفل .في الواقعّ ،
كل عائلة تم ّرر ألطفالها
ّ
تتحكم في طموحات
بعض المعايير والعادات والقيم التي
الطفل ومواقفه تجاه الدراسة .عىل سبيل المثال :البيئة
ً
عموما تساهم
األسر يّة التي تعزّز وتث ّمن القراءة ،والمعرفة
مالئم للنجاح الدراس ّي.
في خلق ج ٍ ّو
ٍ
 المستوى الدراس ّي للوالدينيمثل تدنّي مستوى تعليم األبوين واح ًدا من العوامل
المؤديّة إىل االنقطاع عن الدراسة .إ ّن مستوى مشاركة
ً
وثيقا
األبوين في الدعم المدرس ّي لألطفال يرتبط ارتباطًا
بمستواهم التعليم ّي ،وإ ّن المستوى الدراس ّي للوالدين
يؤثّر كذلك في التحفيز الفكري ّ للطفل ،وتعزيز الرغبة في
التعلّم ،والوعي بفوائد التمدرس وطبيعة الخطاب الذي
يستخدمه الطفل.
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 بنية األسرةتصنّف بنية األسرة من بين العناصر التي يمكن أن تؤثّر
في المسار التعليم ّي للطفل ،فالخالف بين الوالدين يؤثّر
سل ًبا في النجاح الدراس ّي للتلميذ .كما أ ّن العنف اللفظ ّي
أو الطالق يؤ ّديان إىل شعور األطفال بعدم األمان والغضب
واإلحباط .مع ّدل الهدر المدرس ّي يكون عال ًيا في األسر ذات
المعيل الواحد ،التي تتميّز ّ
إما بوجود األب ،أو األ ّم ،بصرف
النظر عىل اختالل التوازن بين الزوجين ،ومثل ذلك مدى
إشباع االحتياجات العاطفيّة ،يمكن أن يؤثّر في المسار
الدراس ّي للطفل.
 الدينام ّية األسر يّةّ
توضـح أعمـال عديـد المؤلّفيـن مثـل Bronfenbrenner
( ،)1986وجود عالقة بين النماذج السلوكيّة للوالدين من
جهة ،والسلوك االجتماع ّي والدراس ّي للطفل من جهة
أخرىّ .
توقعات اآلباء المنخفضة بخصوص نجاح األطفال
هي ً
أيضا عامل مؤثّر في النجاح الدراس ّي للطفل ،ومن
بين المواقف العائليّة التي تؤثّر في السلوك االجتماع ّي
والمدرس ّي لألطفال ،نجد االهتمام الذي يوىل إلدارة وقت
الطفل ،واالنضباط األسريّ ،وإدارة أماكن الدراسة ،أي
توفير مساحة ومناخ مالئمين للدراسة .كذلك ،ر ّد فعل
ّ
المحصلة.
اآلباء تجاه ضعف النتائج الدراسيّة
6

خاتمة

يعتمد النجاح الدراس ّي للتالميذ عىل عوامل ع ّدة ،من أه ّمها
ذلك العامل المتمثّل في البيئة األسر يّة .ونظ ًرا أله ّميّة هذا
العامل في تحقيق النجاح الدراس ّي للتالميذ ،فقد ّ
ركزنا في
هذا المقال عىل تحليل العالقة بين الممارسات األبويّة في
الدعم المدرس ّي للطفل وظاهرة الهدر المدرس ّي.
عىل الرغم من أنّنا قدمنا هذه األبعاد بصورة منفصلة ،ال
يستبعد هذا وجود ترابط بينها ،وسيكون من االختزال
المض ّر القول بكون الهدر المدرس ّي مرتبطًا فقط بالبيئة
األسر يّة ،إذ إ ّن التالميذ المع ّرضين لخطر الهدر المدرس ّي
يعانون من ثلّة من المشكالت المختلفة ،سوا ًء أكان ذلك
في المنزل أو في المدرسة.

B

ا

عزيز رسمي
أستاذ باحث ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
المغرب

يوسف إمهال
طالب باحث ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
المغرب

المراجع:
- Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. Development Psychology, 22, 723-742.
- Deslandes, R. (2010). Le difficile équilibre entre la collaboration et l’adaptation dans les relations-école-famille. In G. Pronovost, Familles et réussite éducative. Actes de colloque du 10e Symposium québécois de Recherche sur la famille (p. 197-215), Québec.
-Hoover-Dempsey, K.V. & Sandler, H.M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67 (1), 3-42.
- Janosz, M. & Le Blanc, M. (1996). Pour une vision intégrative des facteurs reliés à l’abandon scolaire. Revue canadienne de psycho-éducation, 25 (1), 61-88.
- Langevin, L. (1999). Abandon scolaire : on ne naît pas décrocheur ! (2nd ed.). Les Éditions Logiques.
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العلوم في المراكز والمتاحف

فضاء لتعلّم أغنى وتنمية مستديمة
بيسان بطراوي

تقديم

نرى اليو َم أه ّميّة البحث العلم ّي وارتباطه المباشر بحياتنا
اليوميّة أكثر من أي ّ وقت مضى .وعىل الرغم من أه ّميّة
باقي مجاالت المعرفة ،تبقى المعرفة العلميّة ذات أه ّميّة
ّ
خاصة لصلتها المباشرة بالتنمية االقتصاديّة ،والقرارات
اليوميّة كأخذ المطاعيم ض ّد األمراض ،وطرق تناول
المضا ّدات الحيويّة .في الحقيقة ،إ ّن الثقافة العلميّة تع ّد
إحدى أه ّم المهارات األساسيّة للقرن الحادي والعشرين،
ّ
ّ
ً
أساسا
تشكل
مؤشرات التطوّر المجتمع ّي ،إذ
ومن أه ّم
التّخاذ القرارات السياسيّة واالقتصاديّة المستندة إىل
الحقائق ،كما أنّها تساهم في تحسين السلوكيّات الفرديّة،
ّ
التوصل إىل قرارات ترتكز عىل أسس أخالقيّة
وتساهم في
( .)Laetsch, 1987, cited in Liu, 2009ربّما ليس ث ّمة
فرصة لطرح هذا الموضوع أفضل من يومنا هذا ،إذ نواجه
جائحة كورونا.
كما رأينا في معظم دول العالم ،فإ ّن قرار شخص واحد
بعدم اتّخاذ الوقاية الالزمة ،قد يؤثّر في كامل المجتمع،
ويلقي بتبعات عىل اقتصاد الدولة .إضافة إىل ذلك ،فقد
أظهر الوباء العالم ّي ك ّميّة المعلومات المغلوطة( (�Misin
 )formationالمتداولة ،ورأينا ما س ّمي بوباء المعلومات
( .)Infodemicولألسف ،إ ّن هذا الوباء هو فقط واحد من
تح ّديات كبيرة كثيرة بانتظار اإلنسانيّةّ ،
كل منها يتطلّب منّا
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ً
ً
رصينة ،ومسؤوليّة فرديّة ومجتمعيّة في اتّخاذ
معرفة
قرارات مبنيّة عىل المعرفة واألبحاث العلميّة المعاصرة.
تُع ّد نسبة األبحاث العلميّة في منطقة الشرق األوسط
ً
ضئيلة ،إذ ّ
شكلت
وشمال إفريقيا خالل العقود الماضية
المنشورات العلميّة والهندسيّة فيها عام  2013ما
نسبته  %1.8من األبحاث المنجزة في العالم (Siddiqi
ّ
الماسة لتنمية
 ،)et al., 2016وهو ما يشير إىل الحاجة
هذا المجال بحثيًّا ومجتمعيًّا .وهنا يأتي دور تعلّم
العلوم وأه ّميّة المعرفة العلميّة ،ليس بوصفها مفاهيم
ونظريات ت ُ ّ
لقن في المدرسة أو الجامعة ،بل بوصفها ً
أداة
استقصائيّ ًة ومجموعة مهارات فكر يّة التّخاذ قرارات أكثر
ً
ومنهجا في الحياة يستند إىل التفكير الناقد .وهذا
فاعليّة،
ّ
العامة ،وفي البيئات
يحتاج إىل حضور العلوم في الحياة
غير الرسميّة.
يناقش المقال موضوع تعلّم العلوم في البيئات غير
ً
إضافة إىل تسليطه الضوء عىل دور المتاحف
الرسميّة،
خاصة .يتط ّرق المقال ً
والمراكز العلميّة بصورة ّ
أيضا إىل
أه ّميّة تعليم المفاهيم والقضايا العلميّة المعاصرة التي
غال ًبا ما تتع ّرض لإلهمال ضمن مناهج التعلّم المدرس ّي،
حيث يجري التركيز عىل العلوم كمعرفة فقط ،ال كمهارات
أو منهج تفكير.

العلوم في البيئات غير الرسم ّية

تعلّم العلوم غير الرسم ّي هو الذي يحدث خارج إطار
ّ
المؤسسات التعليميّة الرسميّة (أي المدرسة ،أو الكلّيّة ،أو
الجامعة)  ،وخارج المنهاج األكاديم ّي المق ّرر .لذا ،فإ ّن هذا
التعلّم يحدث عىل مدى حياة المتعلّم في بيئات مختلفة
تتض ّمن :الوسائل اإلخبار يّة واإلعالميّة ،والفعاليّات
والمهرجانات العلميّة ،وحدائق الحيوانات والنباتات،
والمحادثات مع المعارف ،واألنشطة ّ
اللمنهجيّة،
والمتاحف والمراكز العلميّة .وبعكس تعلّم العلوم في
البيئات الرسميّة ،فإ ّن هذا التعلّم يتيح للمتعلّم الفرصة
لقيادة عمليّة التعلّم دون أي ّ قيود أو اختبارات أو ضغوط
أخرى ،وغال ًبا ما يحدث هذا التعلّم في سياق اجتماع ّي
يوفر للمتعلّم ً
مريح م ّما ّ
بيئة تعليميّة ذات جودة عالية
(.)Hofstein & Rosenfield, 1996
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من الممكنً ،
وفقا لمجلس األبحاث األمريك ّي (National
 )Research Council, 2009تلخيص مزايا تعلّم العلوم غير
ً
مقارنة بتعلّم العلوم الرسم ّي كاآلتي:
الرسم ّي
 ّحث اهتمام المتعلّم بالعلوم.
 زيادة المعرفة المتعلّقة بالعلوم. زيادة قدرة المتعلّم عىل التفكير النقدي ّ والتحليل ّيوالمنطق ّي.
 تشجيع المتعلّم عىل االهتمام بالعلوم وتطوّرها.ً
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن تعلّم العلوم غير الرسم ّي في الغالب
يخلق ات ّ ً
صال شخصيًّا وارتباطًا ما بين المتعلّم والمعلومة،
ً
ّ
ويرسخ
تراكما نوعيًّا إىل جودة التعلّم،
م ّما يضيف
المعلومة في ذهن المتعلّم ووجدانه .وبما أ ّن التعلّم غير
الرسم ّي ليس مربوطًا بمنهاج تعليم ّي مح ّدد ،فإنّه يتيح
للمتعلّم فرصة أكبر لمواكبة األبحاث العلميّة الجديدة
التي تحدث ّ
كل يوم ،والتي ترتبط بحياتنا وتح ّركاتنا يوميًّا.
أخي ًرا ،فإ ّن تعلّم العلوم غير الرسم ّي ،كونه ذا تأثير أكبر
عىل اهتمام المتعلّم بالعلوم ،فبإمكانه أن يزيد من اهتمام
الشباب في مواكبة المهن العلميّة ،وذلك يعود بفائدة
كبيرة لتنمية المجتمع .ومن الضروري ّ اإلشارة هنا إىل أ ّن
تعلّم العلوم غير الرسم ّي ال يغني عن تعلّم العلوم الرسم ّي
ضمن إطار المدرسة أو الجامعة ،بل هو مك ّمل معزّز له،
لكنّه تعلّم ضروري أساسي ًّ
ً
مجتمعا مزده ًرا
حقا إذا أردنا
ّ
ّ
ً
منفتحا حضار يًّا .وعىل الرغم من قلّة فرص تعلّم العلوم
غير الرسميّة في عالمنا العرب ّي ،توجد بعض المبادرات
والمراكز التي تعمل في هذا االتّجاه ،مثل رابطة المراكز
العلميّة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مساحات النخراط المتعلّم حس ّيًا ومعنويًّا

لقد لعبت المتاحف العلميّة عىل مدى التاريخ دو ًرا مه ًّما
في بناء الجسور ما بين العالم العلم ّي والمجتمع .في
بداية نشأتها ،كانت المتاحف العلميّة بمثابة مراكز لعرض
قدرات الدولة واالفتخار بإنجازاتها العلميّة والتقنيّة
والعسكر يّة .وكانت هذه المتاحف تتبع منهجيّة “شاهد
ً
ً
كبيرة أو حاج ًزا ما
مسافة
دون أن تلمس” ،فكانت تترك
بين الزائر والمعلومة العلميّة .ولكن منذ ستينيّات القرن
الماضي ،شهدت المتاحف العلميّة تغييرات فلسفيّة
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توفر _إىل ح ّد ما_ هذه العوامل ّ
أ ّن المتاحف العلميّة ّ
كافة
ّ
وتشجع عليها ،فإنّها تمثّل سياقات ف ّعالة لتعلّم حقيق ّي
للعلوم.
وال ينحصر دور المتاحف والمراكز العلميّة عىل التعلّم
فقط ،إذ إنّها ً
ّ
تشكل مراكز مجتمعيّ ًة تهدف إىل
أيضا
خلق تغيير حقيق ّي في المجتمع .عىل سبيل المثال،
ّ
توفر مدينة العلوم في نابولي االيطالية (Citta della
 )Scienzaنموذ ًجا جدي ًدا للمراكز العلميّة ،فهي تتض ّمن
مرك ًزا تفاعليًّا للعلوم ،ذا قبّة سماويّة ،وحاضنة للشركات
ّ
والصحة ،ومرك ًزا
الناشئة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
للعالقات الدوليّة يهدف إىل خلق شراكات بحثيّة علميّة
ما بين إيطاليا والعالم بإناب ٍة وتفويض من وزارة األبحاث
ً
إضافة إىل ذلك ،هي تقع في المنطقة الصناعيّة
اإليطاليّة.
القديمة في مدينة نابولي ،المنطقة التي أهملت ولم يُعد
إعمارها .بالتالي فإ ّن مدينة العلوم في نابولي تمثل مرك ًزا
تنمويًّا مجتمعيًّا يعمل عىل نشر الثقافة العلميّة ،وخلق
فرص عمل للشباب ،وإعادة بناء جزء مه ّم من المدينة،
وتمثيل الحكومة لخلق شراكات علميّة ف ّعالة.

مه ّمة ،تهدف إليجاد أساليب عمليّة تفاعليّة جديدة
إلشراك الزوّار بالعلوم ً
بدل من أن يكونوا مشاهدين
فقط ( .)Battrawi & Wahbeh, 2015ومنذ ذلك الحين
بدأت تظهر ما يس ّمى المراكز العلميّة التفاعليّة ،أو
“المتاحف العلميّة من الجيل الثاني” ،إذ بدأت من مركز
اإلكسبلوراتوريوم في مدينة سان فرانسيسكو األمريكيّة،
ومركز أونتاريو للعلوم في كندا (.)Amodio, 2013
يميّز المراكز العلميّة ما ّ
توفره من معروضات تفاعليّة ّ
تركز
ً
إضافة
عىل المتعلّم ،وتكون ذات صلة مباشرة بحياة الزائر،
إىل برامجها العلميّة التي تهدف إىل نشر الثقافة العلميّة
المجتمعيّة وزيادة انخراط المجتمع بالعلوم واألبحاث
َ
“عامل تغيير”
العلميّة .هكذا ،تمثّل المراكز العلميّة
( )agents of changeفي المجتمع سوا ًء من الجانب
التربويّ ،أو االجتماع ّي ،أو التنمويّ .وقد أظهرت ع ّدة من
األبحاث التربويّة مدى تأثير المراكز العلميّة التفاعليّة عىل
تعلّم العلوم المجتمع ّي ،فهي بحسب :)2008( Ecsite
ا

 تزيد من معرفة الزائر وفهمه للعلوم.ً
ً
ملتصقة بالذاكرة من الممكن أن
تجربة تعلّميّ ًة
 تق ّدمتؤثّر (عىل المدى البعيد) في تو ّجهات الزائر نحو العلوم
وتص ّرفاته.
ّ
وتشجع
 لها تأثيرات شخصيّة واجتماعيّة في الزائرين،تبادل المعرفة والعلم ما بين األجيال المختلفة.
 -لها تأثيرات اقتصاديّة.
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فرصة لنشر معارف أساس ّية للقرن الحادي
والعشرين
يتيح تعلّم العلوم ضمن سياق المتاحف والمراكز العلميّة
المجال لشتّى طرق التعلّم والفهم المختلفة ،إذ يأتي
ّ
الطلب بقدرات ومهارات مختلفة مما يجعل عمليّة
ّ
معقدة ،لكن في المركز العلم ّي بإمكان
التعليم عمليّة
الطالب تطبيق مهاراته بحر يّة ،واالنخراط مع المعلومة
ّ
الخاصة (.)Hofstein & Rosenfield, 1996
بطريقته
ً
ً
فرصة
إضافة إىل ذلك ،إ ّن المراكز والمتاحف العلميّة تق ّدم
حقيقيّ ًة ّ
للطلب والزوّار لالحتكاك المباشر مع المعلومة
والتجربة العلميّة ،وأحيانًا العلماء بأنفسهم ً
أيضا ،م ّما
ّ
يوفر عامل دهشة لدى الزائر .هذا يساعد ذلك عىل
ً
عموما .للحصول
زيادة جودة التعلّم ،واالهتمام بالعلوم
عىل تعلّم علوم حقيق ّي من الضروري ّ أن ّ
يتوفر للمتعلّم
التشجيع ،وإثارة الفضول ،واإلقرار الذات ّي بضرورة الفهم
ّ
المستقل ( .)Hodson, 1996وبما
العلم ّي ،وإعمال الفكر
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كما ذكرنا ً
آنفا ،إ ّن البشر يّة في لحظة حاسمة من
ً
جميعا االرتقاء بالوعي والمسؤوليّة
تاريخها تستدعي منّا
االجتماعيّة والتعزيز الكافي للثقافة العلميّة لمواكبة ما
يحدث من تغييرات علميّة ،ومناخيّة وطبيّة وتكنولوجيّة،
وما ظاهرة االحتباس الحراري ّ والتغير المناخ ّي ،وتقنيّة
الذكاء االصطناع ّي ،وأمن الحاسوب والمعلومات ّإل أمثلة
عىل ذلك.
إ ّن التعلّم الرسم ّي المنهج ّي األكاديم ّي في المدرسة
والجامعة وغيرهما ضروري ّ ج ًّدا ألجل توظيف العلم
في الحياة ،لكن غال ًبا ما ت ُ َ
همل هذه المواضيع العلميّة
المعاصرة بين مطرقة منهاج المساقات التعليميّة ك ًّما
من جهة ،وسندان الم ّدة الزمنيّة المتاحة من جهة أخرى.
لذلك ،فإ ّن المتاحف العلميّة هي مساحات وفضاءات
مه ّمة للتط ّرق إىل هذه الموضوعات المعاصرة في العلوم.
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خاتمة

تط ّرق المقال بسرعة إىل موضوع تعلّم العلوم غير الرسم ّي
بهدف تسليط الضوء عىل أه ّميّة المتاحف والمراكز
العلميّة .وعىل الرغم من قلّة ّ
توفر هذه المساحات في
عالمنا العرب ّي ،فهي قيد النموّ ،وث ّمة العديد من المبادرات
الملهمة في هذا المجال .وال ب ّد من ذكر ضرورة الخلط
الدائم ما بين التعليم المدرس ّي والتعليم خارج المدرسة
للوصول إىل منظومة تعلّم متكاملة يكون المعلّم جز ًءا
أساسيًّا فيها.

بيسان بطراوي
باحثة في مجال العلوم والمجتمع
فلسطين /الواليات المتّحدة األمريكيّة
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الخدمات والمنتجات

تأثير
الشركات
ّ
الخاصة في
التعليم

دعم وتطوير أم سيطرة وتسليع؟

يوسف ح ّراش
مق ّدمة

تُع ّد مه ّمة دعم التعليم وتطويره مسؤوليّة المجتمع
ّ
المؤسسات
بأطيافه ،ابتدا ًء من الفرد ،إىل األسرة ،ث ّم
ّ
الخاص ،المتمثّل في الشركات
الحكوميّة ،مرو ًرا بالقطاع
التي تق ّدم منتجات وخدمات ّ
ّ
للمؤسسات التعليميّة
خاصة
ّ
ّ
الخاص
الخاصة والعموميّة .جدير بالذكر أ ّن دور القطاع
في تطوير التعليم في مستوياته ّ
كاف ًة يتزايد بصورة كبيرة،
ّ
خاصة مع تطوّر أساليب التعليم ومناهجه ،التي أصبحت
تتّسم بالتنافس فيما بينها لتحقيق التميّز ،واستقطاب أكبر
عدد من المعلّمين والمتعلّمين باإلضافة إىل المسؤولين،
ً
عموما.
والمهت ّمين بالتعليم
ً
واضحا في مدى
في العالم العرب ّي يمكن أن نالحظ تباينًا
ّ
الخاصة بالتعليم ،وهذا التباين يرجع
ارتباط دور الشركات
إىل عوامل عديدة تشمل عىل سبيل المثال ال الحصر:
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ً
إضافة إىل
األوضاع السياسيّة واالقتصاديّة للدول العربيّة،
مدى تركيز الحكومات والمجتمع عىل التعليم ،دون أن
ننسى بعض الجوانب الثقافيّة والتاريخيّة لهذه الدول.
هذا المقال يتط ّرق إىل الخدمات التي يق ّدمها القطاع
ً
ّ
مقارنة
الخاص لقطاع التعليم في العالم العرب ّي ،وذلك
بما هو حاصل في الدول المتق ّدمة ،مع شرح ّ
مبسط
لمدى أه ّميّة هذه الخدمات والمنتجات في دعم التعليم
وتطويره .في المقابل ،يلقي المقال بعض الضوء عىل
ّ
الخاص عىل التعليم
السلبيّات المحتملة لسيطرة القطاع
ّ
الخاصة،
في حال عدم إنشاء الضوابط والقوانين التنظيميّة
مع اإلشارة بإيجاز لواقع عالقات العمل بين الطرفين في
العالم العرب ّي ،والتح ّديات التي تواجهها هذه الشراكة.
أخي ًراّ ،
يركز المقال عىل أه ّميّة توفير بيئة العمل والظروف
ّ
الخاص وقطاع
المناسبة لزيادة فرص التعاون بين القطاع
التعليم ،واألثر اإليجاب ّي لهذا التعاون في نوعيّة التعليم.
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 .1الكتب المدرس ّية
ّ
المؤسسات
إ ّن إصدار الكتب المدرسيّة لم يعد حك ًرا عىل
الحكوميّة ،ووزارات التعليم فيها ،بل أصبح للكثير من
ّ
الخاصة ،ودور النشر نصيب في المحتوى
الشركات
التعليم ّي المستخدم في األقسام الدراسيّة في المدارس
والجامعات ،والجديد في الموضوع أ ّن الكثير من
ّ
المؤسسات التعليميّة الحكوميّة أصبحت تستخدم كت ًبا
ً
صادرة عن شركات ودور نشر ّ
خاصة ،و ذلك
مدرسيّة
راجع إىل أ ّن ميزة التنافسيّة التي تسيطر عىل سوق العمل
ّ
الخاص ينتج عنها تطوّر وتق ّدم سريعان في المنتجات
والخدمات المق ّدمة من طرف الشركات العاملة فيه،
باإلضافة إىل مراعاة أعىل مستويات الجودة وأساليب
العمل .عىل المستوى العالم ّي ،نجد العديد من الشركات
ودور النشر الرائدة في إصدار الكتب المدرسيّة في مختلف
عال لدرجة
الموا ّد التعليميّة ،وهي كتب ذات مستوًى ٍ
أ ّن إصداراتها تصل إىل الكثير من المدارس الحكوميّة
ّ
والخاصة في مختلف أنحاء العالمّ ،
أما عىل مستوى
العالم العرب ّي ،فإنّه من المالحظ عدم وجود الكثير من
ّ
ّ
تتخصص بإصدار
الخاصة التي
دور النشر والشركات
ّ
الماسة
كتب مدرسيّة باللغة العربيّة ،بالرغم من الحا ّجة
إليها في ّ
ظل تدنّي مستويات التعليم في الدول العربيّة
ً
مقارنة بنظيراتها األوروبيّة واألمريكيّة ً
مثل بشهادة كثير
ّ
المتخصصين .ذلك يرجع بصورة أساسيّة إىل احتكار
من
الحكومات عمليّة إنتاج الكتب المدرسيّة وتطويرها
وبيعها (منظّمة األمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة،
 ،)2017والذي يكون سب ًبا في تر ّدي نوعيّة المنتَج.
 .2الوسائل واأللعاب التعليم ّية
تُع ّد الوسائل واأللعاب التعليميّة جز ًءا مه ًّما من المصادر
التعليميّة ،إذ تلعب دو ًرا مساع ًدا في الشرح وتقريب
المفاهيم لدرجة أنّها ال تُع ّد من العناصر المك ّملة في
التعليم الحديث ،بل تلعب دو ًرا محور يًّا في تحديد مدى
نجاح العمليّة التعليميّة أو فشلها.
مع زيادة التركيز عىل الوسائل واأللعاب التعليميّة،
ونظ ًرا لتزايد الطلب عليها ،ازدهرت سوق عمل الوسائل
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التعليميّة لتطلق العنان للمصنّعين للتنافس من أجل إنتاج
أحدثها ،وضمان وصولها إىل مستخدميها عبر شبكات
ً
فاتحة المجال أمام الكثير من الشركات
التزويد العالميّة،
ّ
المؤسسات التعليميّة
للمشاركة في تصنيع ما تحتاجه
من هذه المنتجات المه ّمة وتوزيعها ،وأه ّم الشركات
العالميّة المنتجة للوسائل واأللعاب التعليميّة المعروفة
تنشط في أوروبا والواليات المتّحدة األمريكيّة والهند
والصين ،لك ّن التح ّدي يبقى في سهولة إيصال المنتجات إىل
باقي أنحاء العالم ّ
خاص ًة العالم العرب ّي بالطرق والتكاليف
المناسبة وعبر القنوات الصحيحة .لذلك ،يبقى السبيل
الوحيد لتوفير هذه الموا ّد في الدول العربيّة هو االستيراد
من الدول المصنّعة لها في ّ
ظل غياب القدرة عىل التصنيع
ً
منافسة ويمنع العدالة في وصولها
المحلّ ّي ،وهو ما يخلق
إىل جميع المدارس ال سيّما الفقيرة منها.
ّ
والمنصات التعليم ّية الرقم ّية
 .3البرامج
مع تطوّر التكنولوجيا ووسائل االتصال في العالم ،و ّجه
كثير من الشركات العاملة في المجال الرقم ّي استثماراته
صوب التعليم ،ما خلق تو ّج ًها جدي ًدا للتعليم يعتمد عىل
تسخير أحدث وسائل التكنولوجيا في العمليّة التعليميّة،
معتمدة في ذلك عىل ّ
ً
توفر الما ّدة العلميّة ،ووجود البنيّة
التحتيّة التي تدعم إيصالها إىل المتعلّم .نتيجة لذلك ،برز
نوع جديد من المحتوى التعليم ّي الرقم ّي يختلف عن
الطرائق التقليديّة في التدريس التي تعتمد عىل ّ
النص
والصورة بصورة أساسيّة ،ليتع ّداها إىل استخدام وسائط
متع ّددة كالصوت والفيديو والبرامج التعليميّة التفاعليّة،
ّ
متوف ًرا عىل شبكة اإلنترنت
فأصبح محتوى الكتب المدرسيّة
ليربط المعلّم بالمتعلّم افتراضيًّا دون الحاجة إىل التواصل
داخل الفصول المدرسيّة طيلة الوقت ،كما أ ّن الكثير من
المنصات الرقميّة أصبحت ّ
ً
ّ
هائل من الكتب
توفر ك ًّما
ً
متيحة بذلك إمكانيّة الوصول إىل
اإللكترونيّة للمتعلّمين،
مكتبات افتراضيّة كبيرة ّ
توفر الكثير من الوقت والتكاليف
لدرجة أ ّن مفهوم المكتبة أخذ يتغيّر في أذهاننا تدريجيًّا.
في العالم العرب ّي ،تتباين مستويات إنتاج المحتوي التعليم ّي
ً
واضحا
الرقم ّي واستخدامه من بلد إىل آخر ،إذ نجد تفاوتًا
أساسا إىل ّ
ً
توفر البيئة المناسبة الستثمار الشركات
يرجع
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ّ
الخاصة في هذا المجال ،ونقصد هنا البنيّة التحتيّة
ً
إضافة إىل برامج الحكومات فيما
والفرص االستثمار يّة
ّ
يخص التعليم.
 .4الخدمات
ّ
المؤسسات التعليميّة باختالف القطاع الذي تنتمي
تحتاج
إليه إىل توفير العديد من الخدمات الضرور يّة لعملها :النقل،
والتنظيف والصيانة ،باإلضافة إىل التغذية المدرسيّةّ .
كل
ّ
يصب في مصلحة العمليّة التعليميّة ويهدف إىل
ذلك
تحقيق الغايات المرجوّة منها.
ّ
المؤسسات التعليميّة عىل
وفي حين تعمل الكثير من
توفير ّ
كل الخدمات المذكورة أو جزء منها داخليًّا عن
ً
ً
كبيرة
نسبة
طريق أقسام أو موظّفين تابعين لها ،فإ ّن
منها أصبحت تشتري تلك الخدمات عن طريق التعاقد مع
شركات ّ
خاصة بهدف رفع نوعيّة الخدمة المق ّدمة من
جهة ،وخفض النفقات والتحكم بها بصورة أكثر فاعليّة
من جهة أخرى.
في العالم العرب ّي تتفاوت نسب التعاون بين قطاع التعليم
ّ
الخاص من جهة أخرى،
والتعليم العالي من جهة ،والقطاع
ّ
الخاص يلعب دو ًرا كبي ًرا
فنجد في بعض الدول أ ّن القطاع
ّ
للمؤسسات التعليميّة ،ما
في توفير العديد من الخدمات
يؤثّر بصورة مباشرة في نوعيّة التعليم ومدى انتشاره.

ّ
الخاصة عىل
التأثيرات السلب ّية لسيطرة الشركات
قطاع التعليم

بالرغم من الدور اإليجاب ّي الذي قد تلعبه الشركات
ّ
الخاصة في دعم التعليم وتطويره ،ال يخلو هذا التعاون
من السلبيّات ،كما يشير كثير من اآلراء الناقدة التي ّ
تحذر
من زيادة تكاليف التعليم ،وتزايد الفروقات في مستوى
ّ
المؤسسات التعليميّة ،في حال
التحصيل المدرس ّي بين
ّ
الخاصة عىل مصادر توريد المدارس
سيطرت الشركات
والجامعات.

ّ
“التخاصيّة
في هذا الصدد يشرح السورطي ( ،)2009أ ّن
االقتصاديّة” ورفع الحكومات يدها عن قطاع الخدمات بما
فيه التربية والتعليم ،عوامل من شأنها أن تؤ ّدي إىل سيطرة
ّ
ّ
المؤسسات التعليميّة ،وتحويلها إىل
الخاصة عىل
الشركات
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مصادر للربح أو سبل لتحقيق أهدافها الضيّقة ،وهو أحد
أوجه “تسليع التعليم” الذي ع ّرفه الكاتب عىل أنّه تحويل
التعليم من رسالة سامية إىل سلعة تباع وتشترى ،وتخضع
إىل قانون العرض والطلب .ونخشى هنا زيادة الفجوة بين
ّ
الخاص وزيادة الفروقات
مستوى التعليم الرسم ّي والتعليم
االجتماعيّة ،فتعيد المدرسة عندها إنتاج الفروقات
واللعدالة ً
ّ
بدل من إسهامها في تحقيق المساواة.
مثال آخر عىل هذا التأثير السلب ّي أن يُع ّد عدم تبعيّة المحتوى
ّ
الخاص
التعليم ّي في الكتب المدرسيّة الصادرة عن القطاع
لرقابة ومعايير الحكومة سب ًبا في خروجها عن المألوف
ً
مقارنة بالكتب المدرسيّة الوزار يّة ،وهو
في بعض األحيان
ّ
يشكل عامل تهديد لقيم المجتمعات المحليّة
ما قد
وثوابتهاّ ،
خاص ًة في العالم العرب ّي ،حيث ترتفع الدعوى إىل
حماية ال ُهويّة والثوابت ،في وقت امت ّدت فيه يد العولمة،
وطالت ما وراء الحدود لتجعل من التعليم ً
قناة من قنوات
ً
أهدافا تجار ي ّ ًة وسياسيّ ًة وأيديولوجيّة.
الدعاية التي تخدم
من ناحية أخرى ،فإ ّن إبقاء المناهج التعليميّة القديمة التي
ّ
المؤسسات التعليميّة المرتبطة
ال تُطوّر ،يُنتج عدم قدرة
بها عىل مواكبة التطوّر الهائل في شتّى مجاالت العلوم
واآلداب وأساليب التعليم ،وذلك يؤ ّدي إىل ظهور فجوة
ّ
الطلب المتخ ّرجين في هذه
في التحصيل العلم ّي بين
المؤسسات التعليميّة ،ونظرائهم الذين ّ
ً
ّ
تعليما حديثًا
تلقوا
يستخدم الكتب المدرسيّة الصادرة عن شركات النشر
ً
ّ
دائما عىل تحديث كتبها ،بتحديث
الخاصة التي تعمل
طبعاتها وتحسينها ً
شكل ومضمونًا ،ويُع ّد هذا ّ
التأخر أحد
أسباب عدم تساوي فرص التعلّم والعمل بين المتعلّمين
والخ ّر يجين في عالم أصبحت فيه التنافسيّة ميزة أساسيّة.
في ما ّ
يخص الوسائل واأللعاب التعليميّة ،فإنّه من المه ّم
الحديث عن مدى مطابقة الوسائل واأللعاب التعليميّة
لمختلف معايير السالمة والمالءمة المتعارف عليها ،ذلك
غير مدى قدرتها عىل تحقيق الغايات المرجوّة منها ،وهذا
الحديث بدوره يقودنا إىل التفكير في أه ّميّة وضع آليّات
ّ
الخاصة ،التي تسمح باستخدام الوسائل
الرقابة والضوابط
التعليميّة عىل أحسن وجه ،والحيلولة دون تأثيرها سل ًبا في
المستخدم ،سوا ًء أكان معلّ ًما أم متعلّ ًما.
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أبرز التح ّديات

ّ
الخاص
بالرغم من وضوح أه ّميّة تعزيز الشراكة بين القطاع
وقطاع التعليم في العالم بصورة ّ
عامة ،وفي الدول العربيّة
عىل وجه الخصوص ،تبقى هذه الشراكة في العالم العرب ّي
إىل يومنا هذا رهينة كثير من التح ّديات التي تلقي بظاللها
عىل تحقيق المصلحة المشتركة للقطا َع ْين ،وتؤ ّدي إىل
ّ
التأخر في النهوض بمستويات الخدمات الضرور يّة بما فيها
التعليم.
ّ
الخاصة في الدول العربيّة تمارس
ول ّما كانت الشركات
نشاطها ضمن أطر تح ّددها الحكومات في مجال األعمال
واالستثمار ،فإ ّن عدم توفير البيئة االستثمار يّة المالئمة
لنشاط الشركات يبقى العائق األكبر أمام تحقيق تق ّدم
ّ
الخاص ،ونعني
في الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع
بالبيئة المناسبة لالستثمار ذلك الوسط الذي يس ّهل
إنشاء الشركات وتسييرها بمحاربة البيروقراطيّة ،وتقديم
التمويل الالزم لتوسيع مجال العمل ،باإلضافة إىل ّ
توفر
ً
عموما.
البنية التحتيّة الداعمة لالقتصاد
من ناحية أخرى ،إ ّن استمرار احتكار الحكومات للتعليم
ّ
الخاص
والعمليّات المساندة له يضع حاج ًزا أمام القطاع
في المساهمة في الدعم والتطوير ،ويمنع إضفاء ميزة
التنافسيّة عليه ،وهي ميزة من شأنها أن تؤ ّدي إىل التسابق
ّ
المؤسسات
من أجل تقديم نوعيّة تعليم أفضل بين
المعنيّة بما يخدم األهداف المرجوّة منه.
أخي ًرا ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن النظرة التقليديّة للتعليم
السائدة في العالم العرب ّي تح ّد من مدى تطوّره وازدهاره،
وهي تلك النظرة التي ترى أ ّن التعليم مج ّرد مه ّمة بسيطة
تضطلع بها الحكومة دون غيرها ،والواقع أ ّن الجميع معن ّي
بالمساهمة في بناء التعليم في الدول ،أل ّن تضافر الجهود
سيؤ ّدي إىل نتائج أفضل في هذا المجال.

خاتمة

إ ّن واقع سوق األعمال ،والتطوّر الحاصل فيها يشيران إىل
ّ
الخاص وانخراطه في التعليم قابل للزيادة
أ ّن دور القطاع
والتطوّر ،وذلك مرتبط بمدى توفير البيئة والظروف
المناسبة لتشجيع هذا التكامل المه ّم بين القطاعات
الحيويّة في الدول العربيّة .وم ّما ال ّ
شك فيه ،أنّه كلّما
ّ
الخاص في التعليم بتوفير منتجات
زاد انخراط القطاع
وخدمات أكثر كلّما زاد مستوى التعليم وتطوّر أكثر ،شرط
أن يت ّم خلق نقطة توازن من طرف الحكومات تسمح
ّ
الخاصة في مجال التعليم بما
بتشجيع استثمار الشركات
ّ
يحقق المصلحة المشتركة للطرفين دون اإلخالل بمعايير
التعليم ورسالته األسمى ،أو زيادة تكاليفه تفاديًا لخلق
ّ
الخاص.
الفجوة بين التعليم الرسم ّي والتعليم
من أجل بلوغ هذا الهدف ،يتو ّجب عىل الحكومات وضع
اآلليّات ودراسة السبل التي تتيح هذا النوع من االستثمار
المجدي ،وتوفير ضوابط وقوانين رقابيّة تنظّم عمل
الشركات وتس ّهل مه ّمتها ،عىل ّأل تكون تلك الضوابط
ً
نابعة من
مستوردة من الخارج ،بل ويجب أن تكون
قيم المجتمع وأهدافه ،كما يتو ّجب عىل الشركات التي
ّ
المؤسسات التعليميّة بمختلف أنواعها أن
تتعامل مع
وأل تجعل الربحيّة ً
تراع َي مسؤوليّتها االجتماعيّةّ ،
غاية تب ّرر
المساهمة في اإلضرار بالمنظومات التعليميّة العربيّة ،أل ّن
الهدف األسمى للتعليم هو تنشئة أجيال تساهم في بناء
النهضة المنشودة.
يوسف ح ّراش
مسؤول العقود والمشتريات
األكاديميّة العربيّة الدوليّة
الجزائر /قطر

المراجع:
 السورطي ،يزيد .)2009( .السلطويّة في التربية العربيّة .سلسلة عالم المعرفة ،الكويت:المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.pp. 125-140 .

 منظّمة األمم اﻟﻤتّحدة للتربية والعلم والثقافة .)2017( .التقرير العالمي لرصد التعليمالمساءلة في مجال التعليم :الوفاء بتع ّهداتنا.
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بروفايل
مبادرة “ألكسو” للتعلّم المفتوح
والتعليم اإللكترون ّي وقت الكورونا

والخبرات ،وأفضل الممارسات ،والحلول التكنولوجيّة
لضمان استمرار يّة التعلّم والتعليم خالل فترة تعليق
الدراسة بسبب األزمات.

أطلقت المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم
ً
مبادرة بعنوان
“ألكسو” في بداية شهر آذار من هذا العام
“مبادرة األلسكو للتعليم اإللكترون ّي لمجابهة انقطاع
التعليم بسبب أزمة كورونا” .جاءت المبادرة ً
حرصا من
المنظّمة عىل المساهمة في ضمان استمرار يّة التعليم
في الظرف الراهن الذي فرضه وباء كورونا الذي أ ّدى
إىل إغالق المدارس وتعطّل الدراسة .لم تكن المبادرة
ً
ً
استكمال لمسار
استجابة لألزمة الطارئة فقط ،بل كانت
انتهجته المنظّمة نحو تضافر الجهود العربيّة في مجال
التعليم اإللكترون ّي من خالل ّ
منصة الموارد التعليميّة
العربيّة المفتوحة ،والتعليم اإللكترون ّي (.)MOOCs
تسعى المبادرة إىل تحقيق أربعة أهداف رئيسة:

ترجمت المبادرة أهدافها واقعيًّا بإتاحة شبكة الموارد
ّ
ومنصة رواق األلكسو
التعليميّة العربيّة المفتوحة،
لجمهور المعلّمين والمتعلّمين في أنحاء العالم العرب ّي
ّ
كاف ًةّ .
أما الشبكة العربيّة للموارد المفتوحة ،فهي تع ّد
الموحد إىل ّ
ّ
كل المحتويات التعليميّة التي يت ّم
المدخل
تطويرها في مختلف الدول العربيّة .كما أ ّن “الشبكة”
تُ ّ
مكن المستخدمين من ع ّدة أدوات تخ ّولهم إنشاء
المحتويات الرقميّة وإضافتها ورفعها عىل الشبكة،
وإسنادها بالتراخيص المناسبة ومشاركتها ،والتشبيك
بين الخبرات التعليميّة المتن ّوعة .تن ّوعت هذه األدوات،
ونذكر منها:
 إرسال الموارد التعليميّة التي أع ّدت مسبّ ًقا وإضافتهاّ
مخصصة عىل شبكة
وإتاحتها عبر روابط وعناوين
ّ
ّ
متخصصة) ،وتنظيمها
(منصات وطنيّة ،مواقع
اإلنترنت
وفهرستها عبر إضافة المعايير ،والبيانات الوصفيّة ذات
الصلة ،وتخصيص الترخيص المفتوح المناسب.
 مؤلّف الموارد ،وهو أداة إنشاء المحتوى الرقم ّي،وإدارته ما ّ
يمكن مؤلّفي الموارد التعليميّة من تحرير
المحتوى التعليم ّي الرقم ّي وتقديمه في صورة وحدات
تعليميّة ،ث ّم إضافة البيانات الوصفيّة الالزمة لتسهيل
عمليّة التنضيد اآلل ّي للموارد التعليميّة ليكون البحث
والوصول أكثر نجاعة وفاعليّة.

 .1المساهمة في إيجاد حلول تقنيّة بديلة ،باالستفادة
من مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتّصال
ّ
المؤسسات
في التعليم ،لمجابهة انقطاع الدراسة في
التعليميّة في الدول العربيّة ،وضمان استمرار يّة التعليم.
 .2تمكين ّ
الطلب والمعلّمين العرب من الولوج ّ
مجانًا
إىل المحتويات التعليميّة العربيّة المتاحة عبر ّ
منصات
ّ
المتخصصة في
األلكسو ،ومختلف المواقع والب ّوابات
الدول العربيّة.
 .3تنظيم دورات تدريبيّة عبر ّ
منصة األلكسو للتدريب
اإللكترون ّي لفائدة المعلّمين في الدول العربيّة ،مع
تقديم الدعم الفنّ ّي والمرافقة الالزمة لتمكينهم من
ّ
ّ
الخاصة بإنتاج
المنصات واألدوات
حسن استخدام
المحتويات التعليميّة وإتاحتها.
ّ
المتخصصة،
 .4تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات
ّ
والمؤسسات ،والخبراء ،والشركاء
والمنظّمات،
الفاعلين في مجال التعليم اإللكترون ّي ،وتبادل التجارب،
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إتاحة استخدام تلك األدواتّ ،
مكن المعلّمين من
تحقيق اآلتي:
 الجمع بين محتويات رقميّة بأشكال مختلفة ّ(نص،
ّ
وملفات صوتيّة ،ومقاطع فيديو).
وصور،
 -حفظ المحتوى الرقم ّي عىل صورة موارد تعليميّة
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مفتوحة ،وجعل ترخيصه أم ًرا ً
سهل.
 مشاركة المحتوى مع المعلّمين والمتعلّمينوالمهت ّمين من أنحاء العالم جميعها.
 إمكانيّة طباعة الموارد وتنزيلها عىل هيئة ّملفات
كل ّ
أيضا تنزيل ّ
 ،PDFكما يمكن ً
ملفات الوسائط
المتع ّددة المتض ّمنة في هذه الموارد.
 إمكانيّة إنشاء موارد جديدة باستخدام وثائق جوجل Google Docsأو مواقع مشابهة ،والتعديل عليها ،إذ
من المتاح العمل الجماع ّي عىل الوثيقة.
 تعديل المحتوى المفتوح ،وتكييفه حتّى يتناسبّ
الخاصيات األساسيّة للموا ّد الواقعة ضمن ترخيص
مع
ّ
الخاصة للدولة،
المشاع اإلبداع ّي ،وكذلك المتطلّبات
ّ
الخاصة للمتعلّم والفصول الدراسيّة.
واالحتياجات
 تركيب الموارد التعليميّة المفتوحة ودمجها ،إذ يمكنتركيبها ،ودمجها ،وتعديلها ،وتكييفها ،وتخصيصها،
وإعادة تنظيمها وصياغتها ،لتصبح الموارد القديمة
المتاحة ما ّدة أ ّوليّة إلنشاء موارد جديدة.
لضمان بناء هيكليّة قاعديّة للشبكة العربيّة تعمل عىل
تحقيق أهدافها المرج ّوة وتقديم العون للمعلّمين
والمتعلّمين عىل ح ّد سواء ،ت ّم تعيين ّ
منسقين وطنيّين
في الدول العربيّة األعضاء ،وذلك ضمانًا ّ
لتوفر معايير
الجودة والمصداقيّة في المحتويات الرقميّة التي تُدرج
عىل مستوى ّ
كل دولة .كما تك ّون مجموعات تتض ّمن
المحتويات التي أُنشئت ،وتنظّم حسب المصدر .حتّى
كتابة هذه السطور ،كان إجمال ّي مجموعات العمل
ً
مجموعة تمثّل الدول العربيّة األعضاء
اثنين وعشرين
في المنظّمة.
تعتمد مبادرة ألكسو للتعلّم المفتوح والتعليم
اإللكترون ّي وقت الكورونا عىل تقديم الدروس اإللكترونيّة
ّ
مؤسسة رواق ،وت ّم اعتماد
من خالل الشراكة مع
ّ
منصتها المركز يّة “رواق األلكسو” لدروس “مووك”.
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يمكن تحديد مراحل إنتاج الدروس التفاعليّة عبر
الخطوات اآلتية:
 .1إعداد دروس إلكترونيّة مفتوحة في ع ّدة ّ
تخصصات
ً
ّ
الملحة في هذا
استجابة للطّلبات الكبيرة
جاذبة،
المجال.
 .2استضافة الدروس التي ط ّورها المد ّرسون من
ّ
ومؤسسات التّعليم والتّدريب في
مختلف الجامعات
الوطن العرب ّي عىل ّ
منصة “رواق األلكسو” ،واستغاللها
في الدورات.
 .3تنظيم دورات تعريفيّة لنشر الوعي حول استخدام
التعلّم اإللكترون ّي المفتوح في ّ
كل المراحل التعليميّة
واإلفادة القصوى من مزاياه.
 .4تنظيم دورات تدريبيّة في مجال إنتاج ال ّدروس
اإللكترونيّة المفتوحة واستغاللها ،وذلك لفائدة
المد ّربين والمد ّرسين في الدول العربيّة.
في إطار المبادرة ،ق ّدمت دورات تدريبية ع ّدة للمعلّمين
ّ
ّ
المنصات واألدوات
والطلب لمساعدتهم عىل استخدام
التكنولوجيّة في ممارساتهم التعليميّة والتعلّمية.
آخر تلك الدورات ُق ّدم في تشرين األ ّول حيث انتهى
المعلّمون من التد ّرب عىل نظام الفصول االفتراضيّة
ً
 .ClassInويمثّل هذا النظام
برنامجا تعليميًّا يمكن
استخدامه للتعلّم المتزامن عبر اإلنترنت (االتّصال
الصوت ّي والفيديو) ،ويتض ّمن خدمات ع ّدة :اللوح
األبيض ،والتخاطب المتزامن ،والعمل التعاون ّي،
كما ّ
يوفر للمعلّمين القدرة عىل إنشاء أنشطة وسائط
متع ّددة بما يتناسب مع أنماط التعلّم المختلفة،
ّ
ويحقق المرونة في التعلّم .ق ّدمت المبادرة خدمات
هذا البرنامج باللغة العربيّة ،مع إتاحة الفرصة للحصول
عىل شهادات معتمدة من المنظّمة العربيّة للتربية
والثقافة والعلوم فور االنتهاء من الدورات التدريبيّة
المعلن عنها تبا ًعا عبر صفحة المنظّمة عىل وسائل
التواصل االجتماع ّي.

شتاء 2021

إعادة اختراع التعليم
َصد َر كتاب “إعادة اختراع التعليم” إلسماعيل سراج الدين،
في طبعته األوىل ،عن مكتبة اإلسكندر يّة عام  ،2015وهو
في األصل مجموعة أفكار ألقاها الكاتب في محاضرة
باللغة اإلنجليز يّة في االتّحاد العالم ّي للجامعات ،نُقلت
إىل العربيّة ،حسب قوله ،س ًّدا لفجوة التنظير في قضيّة
إصالح التعليم في مصر والعالم العرب ّي.
احتوى الكتاب عىل مق ّدمة وأحد عشر ً
فصل في موضوعات
متنوّعة وثيقة الصلة بمشكالت التعليم ،مقتر ًحا الحلول
ّ
وانصب التركيز من بداية الكتاب إىل نهايته عىل
لتجاوزها.
قضيّة إصالح نظام التعليم والتدريب في مصر ّ
خاص ًة
عموما ،في ّ
ً
ظل التغيّر العالم ّي السريع
والعالم العرب ّي
الذي فرضته ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت ،التي
أفرزت ثورة المعرفة الجديدة ،مش ّد ًدا عىل كون سياسات
ً
ناجحة ،ليست بالضرورة هي األنسب
الماضي ،مهما كانت
لمواجهة تح ّديات المستقبل.
ّ
يؤكد الكتاب ،في إشارة إىل أعطاب منظومة التّعليم ،عىل
أ ّن العمليّة التعليميّة في مصر طغت عليها الرغبة في
إخراج أعداد كبيرة من الخ ّر يجين ،ويكون ذلك أحيانًا عىل
حساب مضمون العمليّة التعليميّة نفسها ،وهو في نظره
ما يُسهم في تخلّف منظومة التعليم والتدريب عن تلبية
متطلّبات العصر.
ويرى الكتاب أ ّن اإلصالح األساس ّي لنظام التعليم والتدريب
يتطلّب الخروج عن الرؤية النمطيّة التي تربط بين الشهادة
الدراسيّة والتوظيف ،ويدعو إىل االنخراط في السياق العا ّم
لعالم القرن الحادي والعشرين ،المتّجه نحو “االقتصاد
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العلم والمعرفة ،وعىل خدمة
المعرف ّي” الذي يقوم عىل ِ
شعار التعلّم مدى الحياة.
ّ
ويتوقع الكتاب ،فيما لو سعت مصر والعالم العرب ّي
إىل إصالح نظام التعليم والتدريب ،أن يحدث تغيير في
ّ
مؤسسات التعليم والتعلّم ،وفي المختبرات
تركيبة
والخاصة ومعاهد البحوث ً
ّ
ّ
أيضا ،إذ سيصبح
العامة
ً
ضرورة
التعلّم المستم ّر أكثر من مج ّرد شعار؛ إنّه سيصبح
ً
ً
جديدة ،وتُج َبر
اقتصادية ،وسيتطلّب السوق مهارات
الشركات عىل التنمية المستم ّرة لمهارات قوّة العمل
ّ
الخاصة بها .ومن المر ّجح أن يَ ُم ّس التحوّل في التّعليم
ّ
المؤسس ّي.
المحتوى ،والمشاركين ،والطرائق ،والتنظيم
ينتقل الكتاب إىل الكشف عن شروط مواكبة مصر
للتحوّالت العالميّة الراهنة ،ومن ضمنها توفير مناخ عا ّم
منفتح يسمح بازدهار الدمقراطيّة وتق ّدم العلم ،ويُك ّرس
وحب االستطالع والنقد البنّاء ،بوصفها ً
ّ
قيما
التّسامح
العلم وتعميق النظرة العلميّة
يتعيّن تعزيزُها ،ألجل تق ّدم ِ
ّ
التعقل.
العقالنيّة ونهجها القائم عىل األدلّة والدعوة إىل
ويضيف الكتاب أ ّن مواكبة العصر ال تعني أن نكون مج ّرد
مستهلكين للتكنولوجيا ،بل ينبغي أن نُعزّز قدراتنا ،بصورة
أكبر ،في مجال البحث العلم ّي وتطوير التكنولوجيا،
ّ
مؤك ًدا أ ّن تطوير
لنتحوّل فعليًّا إىل ُمنتجين للمعرفة،
القدرات الذاتيّة في مجال العلوم والتكنولوجيا ال يُع ّد
ً
ً
حتما إىل إعادة
ترفا ،بل هو ضرورة مطلقة ستؤ ّدي
تصميم البنية التحتيّة للمعرفة بما فيها نظام التعليم
من مرحلة ما قبل المدرسة إىل مرحلة ما بعد الدراسات
ّ
والمؤسسات البحثيّة في الجامعات ،والمختبرات
العليا،
ّ
الخاص ،والبنيات الداعمة
المستقلّة والتابعة للقطاع

2020
خريف
شتاء 2021

والتي تتمثّل في المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف،
ما سيفضي إىل تحوّلها ،ومساهمتها بصورة ف ّعالة في
ً
جديدة لممارسة الثقافة.
خلق وظائف وفضاءات
ّ
ومؤسسات
ينتهي الكتاب إىل أ ّن إصالح النظام التعليم ّي
البحث العلم ّي في تفاعل مع التق ّدم التكنولوج ّي المذهل،
واالكتشافات العلميّة الحديثة ،سيُبوّئ مصر مرتبة الدول
المؤثّرة في صياغة الشكل المستقبل ّي للعالم .ويُراهن
الكتاب في ذلك عىل أمرين هما :التخلّص من البيروقراطيّة
الخانقة التي تقوم عىل األقدميّة ،ودعم الشباب وإتاحة
حر يّة االبتكار والتنفيذ لهم.
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المؤلف :إسماعيل سراج الدين
الناشر :مكتبة اإلسكندر يّة،
وحدة الدراسات المستقبل ّية
سنة النشر2015 :
عدد الصفحات90 :
الطبعة :األوىل

2020
خريف
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كي ال نقتلَ
ثقافة
التعلمّ
أحمد مصطفى عيد

تقديم

القيم المحور يّة في العمليّة التعليميّة ،والمشتركة
من
ِ
ُ
قيمة
بين المناهج والموا ّد الدراسيّة عىل اختالفها
التعلّم ،بمعنى أن نستكشف في الطالب رغبته الذاتيّة
تحفيزها وتطويرها إىل أن
في التعلُّم ،وأن نعمل عىل
ِ
ً
ً
وممارسة ،فيصبح
قيمة أساسيّ ًة وع ًيا
تتمثّل في حياته
التساؤل ،والتفكير ،والبحث ،واكتساب المعلومة
ً
ً
بداية،
مالزمة للطالب طيلة حياته الدراسيّة
مهارات
ٍ
ً
وطيلة حياته العمليّة نهاية .وبما أ ّن المناهج التعليميّة
تتّفق عىل هذه القيمة من جهة المبدأ ،فإ ّن هذه
ً
الممارسات الميدانيّة
نظرة عىل بعض
المقالة ستلقي
ِ
التي قد تؤثّر سل ًبا في تقديم هذه القيمة وتفعيلها لدى
الطلبة.
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ممارسات تقتل التعلّم

عىل الرغم من االتّفاق عىل مركز يّة الطلبة في عمليّة
أبرز أهداف المناهج الدراسيّة
التعلّم ،وعىل أ ّن من ِ
إعدا َد أشخاص يؤمنون بأ ّن اكتساب المعرفة عمليّة
ال تنتهي بانتهاء مرحلة الدراسة ،فإ ّن هذه األهداف
الممارسات التي من شأنها أن تصوّرها
تتع ّرض لبعض
ِ
أهداف يمك ُن إرجاؤها وتأجيلها أو حتّى تجاوزها
بصور ِة
ٍ
ّ
ولعل أبرز هذه الممارسات ما يأتي:
لسبب أو آلخر،
ٍ
 -1إعطاء األولويّة إلنجاز الما ّدة أو تطبيق الخطّة
بحرف ّيتها ،وعدم العناية بما تثيره من أفكار
وتساؤالت:
َ
الفصل الدراس ّي وقد أع ّد منها ًجا
يبدأ المعلّم ال ُكف ُء
ً
ً
شامل
متكامل ،يوازن في محتواه بين الحقائق
الجانب النقدي ّ الذي يفسح المجال
والمعلومات وبين
ِ
ّ
ّ
ويفكروا في أبعاده،
ليتأملوا فيما يدرسونه،
للطلبة
ّ
الخاصة
ويسعوا لتتبّع فضولهم الذات ّي وأسئلتهم
فيما يتعلّق بتفاصيل هذا المحتوى ،األمر الذي يغني
عمليّة التعلّم باألسئلة والنقاش بين الطلبة والمعلّم،
وبين الطلبة أنفسهم ،وبحلقات المناظرة والجدل،
وبالبحث واستخراج المعلومات وعرضها .وبعد مض ّي
بضعة أسابيع من الفصل الدراس ّي ،تزدحم المه ّمات
والواجبات المطلوبة من المعلّم والطلبة .ومع األخذ
بعين االعتبار مجموع الموا ّد التي يدرسها الطلبة ،إىل
جانب السقف الزمن ّي إلعداد التقييمات وتقاريرها ،فإ ّن
حالة النشاط المعرف ّي هذه تتع ّرض لنوع من االختزال،
وأحيانًا التجاوز ً
تماما ،وتصبح أولويّة العمل مع الطلبة
إنجاز الجزء المطلوب من المحتوى ،استعدا ًدا للتقييم
الذي يجب أن يغطّي ك ًّما مح ّد ًدا منه.
السلوك أن يوح َي بأ ّن هذا التعلّم ّ
الخلق
شأن هذا
ِ
من ِ
حالة طارئة ّ
ٌ
مؤقتة،
الذي ابتُدئ َ به الفصل ما هو إال
ّ
متوف ًرا ،ويمكن (إذا
محكومة بفائض الوقت ما دام
ننحيه أو نستثنيهّ ،
دعا األمر) أن ّ
وأما ما ال يت ّم التعلّم
ّإل به ،والذي له األولويّة القصوى ،فهو إنجاز الما ّدة
المق ّررة في الوقت المح ّدد ّ
بغض النظر عن تفاعل
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الطلبة معها ،وفرصتهم ّ
لتأملها والتفكير فيما تعرضه من
موضوعات ،وإثارة الدافعيّة لتتبّع تفاصيلها والبحث في
سياقاتها ،فيغدو ك ّم التعلّم مق َّد ًما عىل نوعيّته.
 -2مركز يّة المعلّم في تناول الما ّدةً ،
تبعا لبناء المنهاج،
أو ألساليب عرضه:
في هذا الجانب تنشأ المشكلة من إحدى زاويتين:
* المحتوى التعليم ّي غير المتوازن ،الذي يقوم عىل ّ
ضخ
ك ٍ ّم كبير من المعلومات التي يُكلَّ ُف الطلبة باستظهارها
وإتقانها والدوران في فلكها فقط ،وال يقرن المحتوى
المعرف ّي بعوامل التحفيز وإثارة دافعيّة الطالب ،وال
بالمحتوى النقدي ّ أو الجدل ّي.
* األساليب التي يق َّدم من خاللها المحتوى – وإن كان
في مخطّطه تفاعليًّا – إذ من شأن األساليب غير المالئمة
لحماس
أن تحوّل أش ّد الموا ّد التعليميّة تفاعليّ ًة وإذكا ًء
ِ
ّ
فملخص فحفظ
الطلبة إىل ما ّدة جامدة مكوّنة من كتاب
فاستذكار ،وال دافع وراء ذلك إىل تساؤل أو تفكير أو بحث.
يؤ ّدي ذلك إىل مركز يّة المعلّم في عمليّة التعليم؛ فهي
عرضه للما ّدة وشرحه لتفاصيلها ،ما
في ُجلِّها تقو ُم عىل ِ
قد ّ
يؤكد للطلبة أ ّن التعلّم مقتص ٌر عىل دور المعلّم ،وأ ّن
المعرفة ُمعا ِد ٌلة فقط للما ّدة المق ّدمة داخل الغرفة
ّ
الصفيّة .وطبيع ٌّي _والحال كذلك_ أن يغد َو التقييم ً
قائما
عىل معرف ِة الطالب بالمحتوى مقتص ًرا عليها ،بعي ًدا عن
مالحظة أثر ما يتعلّمه الطالب في تكوينه المعرف ّي ،وتط ُّور
َملَكاته التعلّميّة _إن ّ
صح التعبير_ المتمثّلة في قدرته عىل
ّ
تأمل المحتوى المطروح ،ومناقشته ونقده ،وحافزه
ً
وصول إىل تكوين مفهوم أو
الذات ّي إلثراء معلوماته عنه،
وجهة نظر ّ
فاألثر الذي يُح ِدثه ذلك كلّه في حياته
خاصة،
ِ
ومحيطه.
 -3عدم إعطاء الطلبة بعض ّ
“صالح ّيات التعلّم”:
هذه النقطة ذات صلة بسابقتها؛ إذ تعزّز بدورها من
مركز يّة المعلّم في عمليّة التعلّمّ ،إل أنّه من األفضل
إفرادها بالحديث لعالقتها ،بعي ًدا عن المنهاج وأساليب
تناوله ،بالعنصر الرئيس في عمليّة التعلّم ،أال وهو الطلبة،
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ومساهمتهم الفاعلة ،كما تشعرهم بمسؤوليّة التعلّم
الواقعة عليهم .هذه المسؤوليّة التي تترتّب عليها
إجراءات عمليّة من ِق َبلهم ّ
يجسدها وعيهم ومتابعتهم
للمحتوى الذي تطرحه الما ّدة ،وسعيهم للمشاركة في
ّ
والتوسع وتشا رُك المعرفة
إثرائه بالمناقشة واإلضافة
ٌ
إجراءات
والخبرات .والمقصود بصالحيّات التعلّم
ً
ً
معروفة في الحياة المدرسيّة،
شائعة
عديدة قد تكون
ً
ً
فقرة دائمة في تخطيط
ّإل أ ّن علينا تكثيفها ،وجعلها
الموا ّد الدراسيّة ،واأله ّم أن يرى الطلبة تأثيرها وقدرتها
عىل التغيير في واقع التعلّم.
يمكن إجمال هذه اإلجراءات فيما يأتي:
 مساهمة الطلبة في تقييم أعمال بعضهم ًبعضا
بالمالحظة والنقد والتغذية الراجعة؛ فال يقتصر
تقييم أعمالهم عىل المعلّم ،بل يتح ّمل الطلبة بعض
المسؤوليّة في ذلك.
 تفعيل تبادل األدوار بين المعلّم والطلبة في ع ّدةمجاالت ،كتكليف الطلبة بتقديم بعض الدروس
ّ
وحث الطلبة عىل تبادل خبرات التعلّم ،وأن
وإدارتها،
يضطلع الطلبة بمه ّمة مساعدة زمالئهم واإلجابة عن
تساؤالتهم بإشراف المعلّم .مثل هذه السلوكيّات تثبت
للطّلبة أنّهم قادرون عىل تح ّمل مسؤوليّة تعلّمهم،
وأنّهم شركاء معاونون للمعلّم في عمليّة التعلّم،
ً
مهارات التعلّم التي
إضافة إىل أنّها تشحذ _عمليًّا_
ِ
يجب تزويد الطلبة بها من أجل إعداد متعلّمين مدى
الحياة (.)Lifelong learners
 تجنّب مفهوم اإلجابة النموذجيّة ،بمعنى اإلجابةالواحدة المعتمدة التي عىل الطلبة التزامها ،أو محاكاتها
واالقتراب منها قدر اإلمكان ،واالكتفاء باالتّفاق عىل
طبيعة اإلجابة وما يجب أن تتناوله؛ أل ّن من شأ ّن
اإلجابة النموذجيّة أن تجعل من تفكير الطالب _دو َن
بإطار ُمح ّدد ،وما عليه ّإل أن
وعي أحيانًا_ مقول ًبا مقيّ ًدا
ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
يتحرك ضمنه ،بدل من التعبير عن أفكاره بحر ية.
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 إشراك الطلبة في تقييم نوعيّة الما ّدة وطريقةعرضها؛ أي إبداء رأيهم فيما تعرضه من موضوعات،
وتلبيتها الحتياجاتهم واهتماماتهم ،وإفساح المجال
لهم القتراح البدائل التي يرونها أقدر عىل محاكاة
طموحاتهم تجاه الما ّدة ،إىل جانب اقتراح ما ّ
يفضلونه
من أساليب تضم ُن إقبالهم وتفاعلهم.
إ ّن تفعيل هذه اإلجراءات كفيل بأن يجعل الطلبة
يدركون دورهم ومسؤوليّتهم في التعلّم ،وأن يعتادوه
ً
ممارسة يوميّ ًة ،وأن يطوّروا ما يلزمهم لذلك من
مهارات.
 -4غياب القدوة المتعلّمة:
ّ
والصفات
حينما يدو ُر الحديث عن المعلّم الناجح
عادة ما يتباد ُر ّ
ّ
ً
للذهن أ ّن
يتحل بها،
التي ينبغي أن
المعلّم الناجح معل ٌم يتق ُن التدريس ويحبّه ،وال يؤخذ
ّ
يحب أن يتعلّم بقدر ما
بالحسبان أ ّن المعلّم الناجح
ّ
يحب أن يعلّم ،وأنّه يبحث عن المعلومة أو المهارة
الوقت ذاته الذي يشارك طلبته معارفه
الجديدة في
ِ
وخبراته.
يجعل من ّ
ُ
َ
كل محاوالت
غياب القدوة المتعلّمة
إ ّن
تحفيز التعلّم الذات ّي وتطوير مهاراته عمليّة منقوصة
تفتقد للتّجسيد الح ّي لهذا الفضول وهذه المهارات؛
فحين ال يرى الطلبة من المعلّم ّإل جانب نقل المعرفة،
أو توجيه الطلبة إىل العثور عليها ،وال يرو َن جانب
ّ
والشك ،والبحث ،واالستعانة بمصادر التعلّم
التساؤل،
المختلفة إلثراء المعرفة وتعزيزها ،كما ال يلمسون
ً
حرصا من المعلّم عىل التطوير المستم ّر ألساليب
التعليم ومهاراته ،فإنّنا تلقائيًّا ّ
نؤكد للطّلبة أ ّن التعلّم
َ
مرحلة الدراسة ،وال تلبث هذه المرحلة أن
ليس ّإل
تنتهي ،وعندها ّ
ّ
ونؤكد إىل جانب ذلك
يتوقف التعلّم،
اختصار مصادر المعرفة في المعلّم فقط ،الذي يملك
المعرفة ،ولديه اإلجابة الصحيحة عن ّ
كل سؤال.
إ ّن الصورة الواقعيّة لعمليّة “التعلّم” الناتجة عن
الممارسات السابقة ستكون كاآلتي:
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التعلّم عبارة عن نشاط مرحل ّي ّ
مؤقت ،ال ب ّد من اجتيازه
بنجاح للوصول إىل المرحلة التالية ،هذا النجاح يتمثّل
في تحصيل النتائج المطلوبة إلنهاء هذه المرحلة،
ً
معرفة
ولتحقيق هذه النتائج عىل الطلبة أن يظهروا
جيّ ً
دة بالمحتوى الذي ت ّم تناوله خالل الفصل أو العام
ً
صعوبة في بعض
الدراس ّي ،وإذا ما واجه الطالب
تفاصيل المحتوى الدراس ّي ،فما عليه ّإل التو ّجه إىل
بحل مشكالت التعلّم ّ
المعلّم الكفيل ّ
كاف ًة.

الخالصة

إ ّن صورة التعليم هذه _إىل جانب تعارضها مع المناهج
التعليميّة ّ
كافة ،ومع أساسيّات المفاهيم التربويّة_ قد
ّ
وسط ظروف التعليم الراهنة في ّ
َ
ظل جائحة
تلقت
كورونا هزّتها األخيرة ،وذلك من خالل المفاهيم
التعليميّة التي أثبتتها الجائحة عمليًّا؛ إذ أسهمت في
تعزيز مسؤوليّة الطالب في عمليّة التعلّم ،وأثبتت أ ّن
ّ
ّ
والحصة
الصفيّة
التعلّم أكب ُر وأدو ُم وأوسع من الغرفة
ّ
ولعل من أه ّم ما ّ
أكدته هذه
الدراسيّة والكتاب المق ّرر،
األزمة أ ّن نجاح المعلّم _إىل جانب كفاءته التدريسيّة_
ونجاح الطالب _إىل جانب متابعته للمحتوى الدراس ّي_
مرهونان بقدرة كليهما عىل تعلّم المهارات الجديدة،
وتطوير وسائلهما وأساليبهما التعليميّة والتعلّميّة،
ومجاراة التغيّرات المحيطة بسرعة واقتدار .لقد
كان التعلي ُم في ّ
ظل أزمة كورونا ،برهانًا حقيقيًّا عىل
ً
جميعا متعلّمون ،وما
أ ّن عناصر العمليّة التعليميّة
ّ
الخاص
علينا ّإل أن نجعل من معطيات هذا الظّرف
ً
وسلوكا ًّ
ً
عاما.
دائمة
استراتيجيّ ًة
أحمد مصطفى عيد
معلّم لغة عربيّة
األرد ّن
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ّ
المعلم الذي نريد
هيفاء ّ
نجار

المدرسة ليست مكانًا للتعلّم فقط ،هي مختبر تتالقح فيها
األفكار والرؤى ،ومنت ًدى للحوار والجدل الدائم ،وميدان
لإلبداع واالبتكار ،ومنطلق للتغيير .وهي بذلك ليست
مج ّرد حيّز جغراف ّي بل مساحة نفسيّة تتجاوز التحديد
كل ما فيها متح ّرك ومفتوح عىل ّ
والثبات؛ أل ّن ّ
اللنهاية.
هي مجال لوالدات متع ّددة للمعلّم والطالب عىل ح ّد
سواء ،وسفر دائم داخل الذات يكشف عن مجهوالت
داخل المعلّم والطالب ،ويميط اللثام عن أسئلة أعمق ما
ً
فيها أنّها ّ
أسئلة تلو أسئلة.
تظل بال أجوبة ،بل أنّها تولّد
ً
ً
خصبة ث ّر ًة فإنّه
مساحة نفسيّ ًة
ولكي تغد َو هذه المدرسة
ث ّمة عوامل عديدة تلعب دو ًرا في ذلك ،لكن يبقى المعلّم
هو األقنوم األه ّم ،ذلك المعلّم الذي آمن بدور التعليم في
نهضة المجتمعات ونمائها ،ودفعه شغفه بالتعليم نحو
ّ
الصف،
تلك المهنة ،وحمله هاجسه نحو التغيير إىل غرفة
لذا فإنّنا أحوج ما نكون إىل ذلك المعلم:

الملهم الذي يُعلي من شأن المخيّلة ،ويحلّق مع
ِ
طلبته إىل آفاق ال ضفاف لها ،فاإلبداع يجعل من
ً
صمت المنهاج ً
أجنحة تطير
نطقا ،ويحوّل ثباته
في ّ
كل االتّجاهات.
المنفتح الذي يرى أ ّن األفكار جميعها في موضع
اختبار دائم ،فليس ث ّمة مطلق بينها .وال يحتكر
الحقيقة أحد ،بل إ ّن الحقيقة تتع ّدد بتع ّدد
السالكين.

الواعي الذي يعي أ ّن التاريخ ال يُصنع من فوق ،وإنّما هو
يُصنع من األرض ،من ترابها وعرقها ،من آالمها وآمالها،
يصنع عىل يد البشر العاملين ّ
الخلقين.

ونقاشات ،فيزداد العمل غ ًنى وثرا ًء .ويتعامل مع طلبته
عىل أنّهم شركاء في رحلة التعلّم ،يجادلهم وينصت حتّى
إىل ما ال يقولونه.

المح ِ ّرض الذي يستفزّ فضول طلبته ،ويدفعهم إىل طرح
مزيد من األسئلة ،أل ّن األجوبة ال تأتي ّإل عىل طبق من
األسئلة.

القائد الذي ّ
يشكل نموذ ًجا لطلبته ،يشحنهم بلهب جديد،
ويجعلهم في فتوّة دائمة ،وحركة مستم ّرة ،وبحث دائم
عن المعرفة من مصادرها المختلفة.

الحالم الذي يعتقد أ ّن أجمل ما في التعلّم أنّه رحلة
ممتعة ،وأ ّن الطريق إىل البيت أجمل من البيت نفسه في
كثير من األحيان.

حل ،يعانق ّ
المتفائل الذي ينثر تفاؤله أينما ّ
كل ما يبني،
ويتح ّدى ّ
كل ما يعيق ،ويحارب االستسالم للواقع ،ألنّه
يدرك أنّه شكل من أشكال تعميم العجز والفشل.

ّ
الصف أكسير
ي الذي يعيد خلق األشياء ،يمنح
الخيميائ ّ
خر ج من طلبته أفضل ما لديهم ،ليصه َره في
الحياة ،ويُ ِ
بوتقة ّ
حب الحياة وعيشها بشتّى تجلّياتها وبهائها وزهائها.

ّ
متوقع ،يكسر
الرائي الذي يرى ما ال يُرى ،يحدس بما هو غير
ّ
التوقعات ،ويقدر عىل النفاذ إىل الجوهر المجهول من
أفق
أجل كشفه وإضاءته.

الصديق الذي يتّخذ من زمالئه رفاق درب ومسيرة ،بعي ًدا
عن المنافسة المريضة ،ويعقد بذلك معهم حوارات

المرح المبتسم ً
دائما الذي يستطيع رسم البسمة عىل
محيّا طلبته في ّ
كل األوقات ،وينتزع الضحكة من قلوبهم
في أحلك الظروف والمواقف العصيبة.

اآلمل الذي يعرف أ ّن ما يعمل من أجله قد ال
ّ
يتحقق أب ًدا ،فال يداخله اليأس أو القنوط ،بل
وإنّه ال ّ
يتوقف عن العمل كأ ّن ما يعمل من أجله
ّ
سيتحقق غ ًدا.

إ ّن الدور المنوط بالمدرسة عظيم ليس للطلبة وحدهم،
بل ولجميع العاملين فيها ،ولن نستطيع تكريس هذا الدور
وترجمته عىل أرض الواقعّ ،إل إذا تو ّجهنا إىل مدارسنا بمحبّة
وشغف ،وآمنّا بأ ّن التعليم وسيلتنا األه ّم في التغيير الذي
نريد ،وبأنّنا نساعد ّ
كل فرد من أفراد أسرة المدرسة عىل
تشكيل معنًى جديد في حياته.

ّ
المحب الذي يقبل طلبته عىل ما هم عليه باختالفهم
وقوّتهم وضعفهم ،والذي يدرك أ ّن األسئلة الكبرى ال
ّ
الحب ،وبهذه القوّة وحدها يمكن أن
تُطرح ّإل بقوّة
نتجادل ونتّفق عىل أنّنا مختلفون.

هيفاء ّ
نجار
ّ
العامة لمدرسة األهليّة
المديرة
والمطران ،عضو مجلس األعيان
األرد ّن

الباحث المتعلّم ً
دوما الذي ال يكتفي بما في المنهاج ،بل
يعي أ ّن العلم سيرورة ال ّ
تتوقف ،وأ ّن البحث هو ما يجعله
أكثر ً
ثقة وعطا ًء وأش ّد صب ًرا.

82

شتاء 2021

83

شتاء 2021

مقال مترجم

األساسيّة وتحديد النواقص فيما فهموه .تقول فيكي
ديفيس ( ،)Vicki Davisمديرة تكنولوجيا التعليم في ألباني،
جورجيا“ ،سيُكيّف المعلّمون الجيّدون طريقة تدريسهم
الطلب في ّ
في الموا ّد الدراسيّة جميعها مع ما يعرفه ّ
كل
مرحلة”ّ ،
مؤكدة عىل األه ّميّة التي تحظى بها التقييمات
التكوينيّة المستم ّرة في الفصل الدراس ّي.

التقييم التكوين ّي
ُ
سبع طرائق
إلجراء التقييمات
التكوين ّية في
ّ
صفك االفتراض ّي
نورا فليمنج Nora Fleming

ّ
الطلب ً
فعل.
يقوم التدريس عىل اكتشاف ما يتعلّمه
ّ
للتحقق من فهم
لذلك نُق ّدم لك ما يفعله المعلّمون
ّ
طلبهم حين يُد ّرسونوهم عبر اإلنترنت.
لقد أصبحت الدعائم األساسيّة الجديدة للتقييمات
التكوينيّة ،في الفصول الدراسيّة االفتراضيّة ،هي إبهام
ألعىل /إبهام ألسفل ،وإشارات اليد ،واستطالعات الرأي
عبر اإلنترنت ،ولوحات المناقشة ،ومربّعات الدردشة .ولم
يعد ث ّمة مجال لالختبارات المفاجئة التي يَستخدم فيها
ّ
الطلب القلم والورق .تُساعد قياسات الفهم السريعة
التأكد من استيعاب ّ
هذه المعلّمين عىل ّ
الطلب للمفاهيم
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ويرى مايك أندرسون ( ،)Mike Andersonالمستشار
التربوي ّ في دورهام ،نيو هامبشاير ،أ ّن المعلّمين ال
يحتاجون إىل تجديد تقييماتهم التكوينيّة التقليديّة كلّيًّا،
ويُوصيهم بتعديل الممارسات التي اعتادوا عليها _مثل
بطاقات الخروج ومشاركة التفكير في ثنائيّات_ حتّى
ويؤكد ً
ّ
تؤ ّدي وظيفتها في العالم االفتراض ّي.
قائل“ :قد
ً
صعوبة في الفصول
تبدو التقييمات التكوينيّة اآلن أكثر
ّ
الصف
الدراسيّة االفتراضيّة ،إذ ال يمكنك التجوّل في
ومراقبة طفل عن كثب ،لكنّني لست عىل يقين أ ّن عليها
أن تكون كذلك”.
يمكن للعديد من التطبيقات والمواقع الرقميّة الشهيرة،
في الواقع ،مث ل  Nearpodو Flipgridو Padletو�See
 ،sawأن تعمل فعليًّا ،جن ًبا إىل جنب ،مع التقييمات
َ
شحذها المعلّمون في صفوفهم
المج ّربة الموثوقة التي
السابقة للوباء .فتطبيق  ،Nearpodعىل سبيل المثال،
يُ ّ
مكن المعلّمين من أن يُدرجوا في الدرس اختبارات
قصيرة ،واستطالعات رأي ،ودراسات استقصائيّ ًة ،وألعابًا،
ّ
ّ
الطلب قبل االنتقال
بالتحقق من فهم
ما يسمح لهم
إىل المفهوم التالي .ولكن ال تبالغوا في ذلك كما يقول
أندرو ميلر ( )Andrew Millerمدير التدريس والتعلّم في
المدرسة األمريكيّة بِسنغافورة ،مش ّد ًدا عىل ضرورة حرص
المعلّمين عىل عدم إغراق ّ
الطلب بالكثير من التقييمات
االفتراضيّة ،والعديد من األدوات الجديدة ،ويوصي
ّ
والتأكد ً
دائما
بالتركيز عىل أداتين أو ثالث أدوات عىل األكثر،
من تحديد هدف واضح ُمميّز الستخدام ّ
كل منها .ومن
المه ّم ً
أيضا ّ
تذكر الحلول غير التقنيّة ،مثل المحادثات
الفرديّة ،البسيطة لكن العظيمة الفائدة ،التي يمكنها
توفير معطيات حول التق ّدم الذي يُحرزه ّ
الطلب ،وحول
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رفاهيّتهم .يقول ميلر (“ :)Millerإنّنا نواجه في بيئة التعلّم
عن بعد خطر تفاقم العزلةّ ،إل إ ّن جدولة الجلسات الفرديّة
مع ّ
الطلب ت ُ ّ
مكننا من تقييم تعلّمهم ،وتزويدهم بتغذية
راجعة في تواصل إنسان ّي حقيق ّي”.
أُق ّدم لكم أدناه بعض الطرائق المختلفة إلجراء المد ّرسين
التقييمات التكوينيّة في الفصل الدراس ّي االفتراض ّي:
 .1أدوات قياس العمق
كما تُستخدم أداة قياس العمق لفحص مستوى زيت
ُمحرك السيّارة ،يمكن للمد ّرسين إجراء اختبارات قصيرة
ّ
ّ
الطلب في المسار
للتأكد من أ ّن
سريعة افتراضيًّا،
الصحيح ،أكاديميًّا وعاطفيًّا.
ّ
الصف المباشر ،اطرح سؤاال ً ًّ
ّ
عاما حول درس
مستهل
في
ّ
حصة أمس ،مثل“ :هل الجميع ُمطْمئ ّن إزاء ما تعلّمناه
من [امأل الفراغ بما يناسب]؟” واطلب من ّ
الطلب اإلجابة
ُفرادى ،عن طريق إسقاط رمز تعبيري ّ أو إبهام ألعىل /إبهام
ألسفل في مربّع الدردشة أو في نافذة الفيديو .يمكن
ّ
للطلب ً
أيضا كتابة الجواب عىل ورقة مالحظات الصقة،
أو عىل قطعة من الورق وعرضها عىل الشاشة .ال ينبغي
أن تكون ّ
كل األسئلة جا ّدة؛ يمكن لألسئلة المسلّية أن
َ
تُساعد في جذب ّ
بداية الدرس .في هذه
الطلب لالنخراط
السلسلة من تغريدات  ،Twitterيتبادل المعلّمون أفكا ًرا
حول األسئلة المسلّية مثل“ :هل فطائر البوب هي نوع
من الرافيولي؟” و “هل ت ُ ّ
فضلون ّأل تكون لديكم مرافق أم
ر َُكب؟”
ً
خيار آخر :اسأل ّ
دقيقا حول المحتوى الذي
الطلب سؤاال
غطّيته مؤخ ّرًا ،ث ّم اطلب منهم تقييم فهمهم عىل مقياس
تقييم من  1إىل  .5يمكنهم رفع العدد المناسب من األصابع
كإشارات خالل فصل دراس ّي مباشر عبر اإلنترنت .ويمكن
أيضا اعتماد نهج إشارة المرور المعروف .اطلب من
ّ
الطلب إظهار لون بنا ًء عىل شعورهم تجاه الموضوع الذي
تقوم بتدريسه :أخضر  -انتقل إىل الموضوع التالي؛ أصفر
 تابع ببطء فأنا في طور االستيعاب؛ أو أحمر ّ -توقف ،ال
أفهم.
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 .2الدفاتر والمنشورات ذات الصفحة الواحدة الرقم ّية
يتمكن جميع ّ
ال ّ
الطلب من استيعاب المعلومات بالسرعة
نفسها ،وقد ال يرغبون في رفع أيديهم واإلقرار بذلك علنًا
ّ
ّ
الحصة ،تمارين
الصف ،لذلك فإعطاؤهم ،عند نهاية
في
تفكير تتيح لهم مساحة ّ
خاصة للتفكير بعمق أكبر واإلشارة
إىل ما فهموه وما لم يفهموه ،يُس ّهل عليهم مواكبة التعلّم
عن بعد.
تُق ّدم ريبيكا ألبير ( ،)Rebecca Alberوهي أستاذة التعليم
في لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ،اقترا ًحا للمد ّرسين بإنشاء
مستند “ّ ”Journal Jot
لكل طالب عبر اإلنترنت باستخدام
ّ
منصات مثل Blackboard
مح ّرر مستندات جوجل أو
الطلب بالمعلومات .ويُمكن ّ
لقياس مدى احتفاظ ّ
للطلب،
في دفاترهم ،االستجابة ُفرادى لمحفزّات مثل  :K-W-Lما
يعرفونه ،وما يُريدون معرفته ،وما تعلّموه ،أو  :3-2-1ثالثة
أشياء اكتشفتَها ،وشيئين وجدتَهما ُمشوّقين ،وشيء
واحد لم تفهمه.
يمكن للمد ّرسين ً
أيضا مالءمة النشاط أحادي ّ الصفحة لجيل
فليتشر ( )Jill Fletcherمع اإلعدادات االفتراضيّة .فليتشر،
وهي ّ
منسقة المناهج الدراسيّة في كابولي ،هاواي ،تطلب
من ّ
الطلب تدوين الثيمات الرئيسة ،واألسئلة ،واألفكار،
حول موضوع أو درس عىل صفحة واحدة (تشبه نو ًعا ما
الدليل الدراس ّي) ،وأن يُدرجوا فيها األعمال الفنيّة أو الصور
إذا رغبوا في ذلك .ويمكنهم إنشاء منشور ذي صفحة
واحدة عىل أداة مثل  Canvaأو عروض جوجل التقديميّة،
ً
صورة.
أو رسمها يدويًّا وإرسالها
 .3أحاديث وتغريدات المصعد
ّ
الطلب عىل تجميع الخالصات المه ّمة من
لمساعدة
ّ
الصف المباشر ،أن
الدرس ،اطلب منهم ،خالل وقت
لخصوا في دقيقة أو دقيقتين ّ
يُ ّ
كل ما تعلّموه في وحدة
معيّنة عن طريق كتابته في مستند جوجل ،أو في مربع
الدردشة ،أو عىل لوحة الرسائل االفتراضيّة مثل .Padlet
أيضا أن تطلب من ّ
يمكنك ً
الطلب المتطو ّعين أن يتشاركوا
الصف ،في ً 60
ّ
ثانية أو ّ
ّ
الخاص
أقل ،حديث المصعد
مع
ّ
الملخص الشفه ّي لما تعلّموه .وك ُمنعطف في
بهم ،أو
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القرن الحادي والعشرين ،يقترح مات ليفنسون (Matt
 ،)Levinsonمدير المدرسة في سياتل ،واشنطن ،أن
لخص ّ
يُ ّ
الطلب الدرس في تغريدة أو منشور ع ىل �Insta
 ،gramمع االلتزام بالح ّد األدنى لعدد األحرف.
 .4مربّع ،ومثلّث ،ودائرة
يُع ّد منح ّ
الطلب خيا ًرا من خالل التقييمات التكوينيّة ،كما
يقول أندرسون ( ،)Andersonأم ًرا بالغ األه ّميّة ،ألنّهم ال
يُعبّرون عن أفكارهم بالطريقة نفسها.
ويوصي أندرسون ( )Andersonباستخدام مربّع ومثلّث
ودائرة ،وهو نشاط يختار فيه ّ
الطلب شكال ً مع السؤال
ّ
المحفز المرتبط به .ويعني المربّع شيئًا ّ
تشكل في تفكير
ّ
الطلب ،واختيار المثلّث يجعلهم يستخلصون ثالثة أفكار
مه ّمة م ّما تعلّموه ،بينما تطلب منهم الدائرة مناقشة
ّ
تتشكل بصورة كاملة_ في أذهانهم.
شيء “يدور” _أفكار لم
وفي التعلّم غير المتزامن ،يُمكن ّ
للطلب تحرير إجاباتهم
بصورة مستقلّة في مستند عبر اإلنترنت بوصفه تمرينًا
للتفكير .أو يُمكن للمد ّرسين ،في درس متزامن ،جعل
ّ
الطلب بالتقاط أحد
التمرين تعاونيًّا من خالل مطالبة
األشكال ،ثم تقسيمهم إىل مجموعات بنا ًء عىل الشكل
ّ
الذي اختاروه .ويُمكن
للطلب مناقشة أفكارهم بإيجاز
مع زمالئهم في غرف االستراحة ،والعودة لمشاطرتها مع
ّ
الصف لتحقيق الهدف من التعلّم.
 .5ت َو َّسل ّ
الفن في تقييمك
في الوقت الذي يتساءل فيه المعلّمون ع ّما إذا كان بإمكان
قواعد الفصل الدراس ّي القديمة (والديكورات المعتادة
عىل جدران قاعة الدرس) مثل الصور المج ّمعة والخرائط
الذهنيّة والرسومات أن تلعب دورها في العالم االفتراض ّي،
يقول المعلّمون الذين تح ّدثنا إليهم :إنّهم يعثرون باستمرار
مكن ّ
عىل طرائق ت ُ ّ
الطلب من استخدام الف ّن والموسيقا
والدراما لمشاركة أفكارهم.
ّ
للطلب إنشاء إعالن لوصف مفهوم معيّن
ويُمكن
وتسويقه ،أو رسم صورة هزليّة تؤ ّر خ لحدث تاريخ ّي أو
تشرح مبدأ ً علميًّا ،أو كتابة قصيدة أو أغنية ،أو تمثيل فصل

شتاء 2021

من كتاب أو مشهد من مسرحيّة .ويمكنهم ،باستخدام
الهاتف ،تسجيل أصواتهم باستخدام تطبيقات مثل
ّ
المذكرات الصوتيّة ( ،)Voice Memosأو التقاط صور/
تصوير فيلم لعملهم باستخدام كاميرا الهاتف وتحميله
ومشاركته افتراضيًّا.

 .7بطاقات الخروج االفتراض ّية
ّ
الطلب عىل
يُع ّد استخدام بطاقات الخروج ،أو إجابات
ّ
الحصة
المطالب أو األسئلة في قسيمة ورقيّة ،عند نهاية
الدراسيّة عمليّة تقييم تكوينيّة معروفة سهلة التطبيق عبر
اإلنترنت.

 .6تقييمات النظير للنظير
ّ
الطلب ،عند التعلّم خارج
يكتسي تعزيز العالقات بين
حجرة الدرس ،أه ّميّة ّ
خاصة .ويمكنك القيام باألمرين في
معا ،بالتركيز عىل ما تعلّمه ّ
آن ً
طلبك بينما ّ
تشجعهم عىل
االتّصاالت العميقة بين النظراء.

يُمكن للمد ّرسين االحتفاظ بمستند جوجل قيد التشغيل
ّ
لكل طالب للحفاظ عىل خصوصيّة المعلومات ،أو توسيعها
ّ
الصف بأكمله عن طريق نشر األسئلة عىل ّ
منصة
لتشمل
يتمكن ّ
ّ
الطلب من مشاهدة إجابات
مثل  Flipgridحتّى
اآلخرين والتعليق عليها.
ّ
ّ
موسعة عىل أفكار
وللتع ّرف بصورة
الطلب ،استخدم
مطالب مفتوحة مثل هذه:
ً
تشويقا هو...
 ما وجدتُه اليو َم أكثر كان اليو ُم عصي ًبا أل ّن... ما الذي تفهمه جيّ ًدا؟ً
غامضا؟
 ما الذي ما زال ما الذي ال أدركه [أنا المعلّم]؟ ما هي الخالصات التي ستحظى باأله ّميّة بعد مض ّي ثالثسنوات؟
ً
سابقا]؟
 كيف يرتبط هذا بـ[شيء تعلّمته -كيف كنت لتنجز األمور بطريقة مختلفة اليوم؟

ً
عيّن ّ
رفيقا افتراضيًّا عىل مدار األسبوع ،أو نظّم
لكل طالب
ّ
الطلب كيفما اتّفق في أزواج ،لجعلهم يتح ّدثون عبر
ّ
الصف ويُقيّمون تعلّم بعضهم ً
بعضا.
للعمل في أزواج ،يمكن وضع ّ
الطلب في غرف جانبيّة عىل
 ،Zoomأو عىل ّ
منصة أخرى للتحاور عبر الفيديو ،بهدف
تنفيذ عدد من األنشطة المماثلة لتلك التي اضطلعوا
ً
ّ
للتحقق من الفهم .امنح
سابقا في الفصل الدراس ّي
بها
ّ
كل طالب نموذج تقييم عا ّم ،أو استخدم عمليّة التغذية
الراجعة عبر ( TAGالمترجم TAG :هي الحروف األوىل من
الكلمات الثالث “ ،”Tell، Ask، Giveوتعني عىل التوالي
وأعط”) لتقييم مه ّمة النظير؛ اطلب منهم
“أخبر ،واسأل،
ِ
أيضا .أو اطلب من ّ
مشاركة التغذية الراجعة معك ً
الطلب
تعليم بعضهم ً
ً
مفهوما أثنا َء تسجيل أنفسهم (صوت
بعضا
ّ
الملف لك لتراجعه .يمكن ً
أيضا تعديل
أو فيديو) وتحميل
هذه األنشطة لتالئم التعلّم غير المتزامن باستخدام
األدوات المتاحة في فصل جوجل الدراس ّي.
بخصوص الصفوف المتزامنة ،ن َ ِظّم حلقة برنامج حواريّ.
ّ
للطلب من ثالثة إىل أربعة أدوار لتمثيل أفكار أو
وعيّن
ّ
الطلب في
ثيمات مختلفة لوحدة دراسيّة ،مثل جعل
ّ
صف التاريخ يُقلّدون ً
قادة من بلدان مختلفة خالل الحرب
العالميّة الثانية .اطلب من ّ
كل طالب أن يناقش وجهة
ّ
الصف بطرح أسئلة
نظره أمام نظرائه ،واسمح لبقيّة
الستكشاف أفكارهم.
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التعلمّ
المنظّمَ
ذات ّياً
والتحصيل
الدراس ّي

• أ ّن الطالب القادر عىل التنظيم الذات ّي لتعلّمه هو القادر
ً
–أيضا – عىل ترقية مهاراته من خالل هذا التنظيم ،لذا
فإ ّن تعليم ّ
الطلب استراتيجيّات التعلّم المنظّم ذاتيًّا
يعكس هدف التعلّم مدى الحياة.
ّ
الطلب ،ألنّه
• يؤ ّدي دو ًرا مه ًّما وأساسيًّا في حياة
يؤ ّدي إىل ارتفاع إنجاز الفرد في ّ
كل المها ّم التي
عامة ،ويؤ ّدي إىل اندماج ّ
يقوم بها بصفة ّ
الطلب في
محتوى الما ّدة المتعلّمة ،واكتساب المعرفة والتغيّر
المفاهيم ّي بشكل أكبر.
• يمكن أن يتعلّمه الطالب في أيّة مرحلة عمر يّة.
• يجعل الطالب يظهر مزي ًدا من الوعي بمسؤوليّته في
جعل التعلّم ذا معنى ويجعله مراق ًبا ألدائه الذات ّي،
وينظر إىل المشكالت التعليميّة باعتبارها تح ّديات
يرغب في مواجهتها واالستمتاع بالتعلّم من خاللها.
• يسهم في تفعيل جوانب وعمليّات متع ّددة لعمليّة
التعلّم؛ حيث يوجد تفاعل بين العمليّات الشخصيّة
والسلوكيّة والبيئيّة ،بما ّ
ينشط ّ
الطلب سلوكيًّا ومعرفيًّا
ودافعيًّا.
• يعبّر عن القدرة عىل التخطيط والتوجيه وانتقاء
ويشجع ّ
ّ
الطلب للحصول
أنشطة تجهيز المعلومات،
ّ
للتحكم في دراستهم أكثر من
عىل المسؤوليّة األوليّة
االعتماد عىل توجيهات المعلّم.
• يُع ُّد أحد الحلول المناسبة لتحقيق جودة التعلّم
المنشودة ،إذ إ ّن آليّات التنظيم الذات ّي للتعلّم تساعد
ّ
الطلب عىل التمييز الدقيق بين الما ّدة التي ت ّم تعلّمها
بشكل جيّد والما ّدة التي ت ّم تعلّمها بشكل ّ
أقل جودة،
وبالتالي سوف ينظّمون دراستهم بشكل أكثر فاعليّة.
نشط عمليّة التعلّم ،ويسهم في بناء معلومات ما
• ي ُ ِّ
وراء معرفيّة ،ومعتقدات حول المعرفة ،والبحث
الذات ّي عنها ،ومواصلة القراءة والدراسة.

“يتّفق معظم الباحثين عىل أ ّن تحقيق هدف العمليّة التعليميّة
ّ
الطلب تنظيم جوانبهم المعرفيّة والدافعيّة
يتطلّب من
والبيئيّة ليكون تعلّمهم ذا معنًى ،وهذا األمر هو نفسه الهدف
من التعلّم المنظّم ذاتيًّا؛ فهو عمليّة مخطّطة وتقييميّة
ّ
الطلب
وتكيّفيّة ،مكوّنة من عمليّات واستراتيجيّات يقوم
بالبدء فيها وتنظيمها بطريقة مخطّطة م ّما يساعدهم عىل
التعامل بفاعليّة أكثر مع المها ّم المدرسيّة ،ويسعى ّ
الطلب
عادة ليكونوا ناجحين داخل الفصل الدراس ّي؛ وهذا األمر يحتاج
إىل أن يكون لديهم مهارة ،وهذا ما يقوم به التعلّم المنظّم
ذاتيًّا.
ً
إضافة إىل ذلك ،فث ّمة اعتبارات أشار إليها عدد من الدراسات
واألدبيّات التربويّة ،تجلّي أه ّميّة هذا النوع من التعلّم تتح ّدد
فيما يلي:
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التي يواجهونها ،كما أنّه يزيد من مستوى تفاعلهم مع
المعرفة ،ويسهم في تنمية مهاراتهم اإلبداعيّة في ّ
كافة
فروع المعرفة ،كما أ ّن له دو ًرا كبي ًرا في رفع مستوى
ّ
الطلب
التحصيل الدراس ّي ،األمر الذي يجعل تدريب
ً
ضرورة قصوى،
عىل استراتيجيّات هذا النوع من التعلّم
ً
خصوصا في العصر الحال ّي ،الذي أضحى التغيّر المستم ّر
ً
سمة بارزة من سماته”.

التعلّم المنظّم ذات ّيًا والتحصيل
الدراس ّي ،فهد بن عايد الردادي،
الناسخ العلمي للطباعة والتصوير،
2019م ،صفحة 25-27

ويتّضح م ّما سبق األه ّميّة القصوى للتعلّم المنظّم ذاتيًّا
في تحسين العمليّة التعليميّة ورفع كفاءة ّ
طلبها ،نظ ًرا
إلسهامه في زيادة وعي ّ
الطلب بمستوى تفكيرهم،
وبقدرتهم الذاتيّة عىل التعامل مع مختلف المواقف
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