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مقال

بعنوان  وهو  منهجيّات،  من  عشر  الحادي  العدد  ملّف  يحمل 

رغم ضجيجه:  تعلّمه"، صوتًا مسكوتًا عنه  يقود  أيًضا،  "الطالب 

تعبير  ترجمات  من  واحد  الطالب  وصوت  الطالب.  صوت  إنّه 

وكالة المتعلّم، أو الطاقة المحّركة. هذه  Student Agency، أو 

الترجمات جميًعا تصّب في خانة واحدة: العمليّة التعليميّة ذات 

والطالب.  واألهل،  ومعلّمين(،  )إدارة  المدرسة  الثالثة،  األركان 

وإذا كان الركنان األّوالن مسموًعا صوتهما بوضوح في القرارات 

المتعلّم  فإّن صوت  والماليّة،  والتنفيذيّة  واإلجرائيّة  األكاديميّة 

هو المكبوت؛ صوته ال يُسمع إاّل بِمنّة من معلّمة أو معلّم ضاقا 

تكتفي  ال  حيويّة  إدارتها  مدرسة  من  بمبادرة  أو  بالتلقين،  ذرًعا 

بتنظيم ميزانيّات وحسابات أرباح ومخطّطات توّسع.

لكن، ما صوت المتعلّم؟ 

هـو حّقـه في المشـاركة في قـرارات زمنين حاسـمين بالنسـبة 

ره، لخمسـة أيّام  إليـه: األّول هـو الحاضـر، أي وقتـه معظـم نهـا

فـي األسـبوع، فـي المدرسـة؛ حيـث يشـارك فـي قـرارات إدارة 

وتكـون  هـذا الحيّـز المكانـّي – الزمانـّي الحيـويّ بالنسـبة إليـه، 

هـذه المشـاركة تدريًبـا أساسـيًّا عـى المواطنـة وفهـم العالقة 

بيـن العـاّم والخـاّص، وإرسـاء القوانين وغير ذلك مـن ضرورات 

إدارة المجتمعـات. أّمـا الزمـن الثانـي فهـو المسـتقبل، والـذي 

هـو هـدف العمليّـة التعليميّة التـي تحتكرها المدرسـة. فصوت 

تعلّمـه،  سياسـات  وضـع  فـي  يشـارك  أن  يقتضـي  الطالـب 

وتحديـد أهدافـه وتوّجهاتـه، وأشـكال تدريسـه المتوافقـة مع 

أمزجتـه وميولـه وأنـواع ذكاءاتـه، وطـرق تقييمـه، وغيـر ذلك 

مـن الممارسـات التعليميّـة التـي ال يكـون المتعلّـم فيهـا إاّل في 

موضـع المفعـول بـه ورّد الفعـل.

هل نغالي في طرحنا هذا؟

رير  التقا ذّمة  عى  وذلك  بخير،  العربّي  وطننا  في  التعليم  ليس 

والمؤّسسات  الوزارات  رير  وتقا ودراسات،  أبحاث  عى  المتّكلة 

بشكل  السمع  أصخنا  ولو  والمعلّمين(.  )اإلدارات  التربويّة 

التعليميّة،  العمليّة  في  األغلبيّة  جمهور  صوت  لسمعنا  جّدي، 

المتعلّمين، يقول لنا إّن األمور ليست بخير، لكّن ذلك قلّما يرد 

ربّما لم نعتد  والدراسات، ألّن الصوَت موجوٌد لكنّنا  رير  في التقا

أن نسمعه، وقد آن أوان أن نبحث عن كيفيّة ذلك.

وفي هذه الكيفيّة، نقرأ في الملّف عن أهّميّة إشراك المتعلّمين 

التخطيط  "أهميّة  مقال  في  التعليميّة  للعمليّة  التخطيط  في 

ريم  بقلم  والطالب"  المعلّم  بين  المشاركة  تحقيق  في  ودوره 

وكالة المتعلّم في مقال  وتطبيقات تراعي  وعن أمثلة  الجعبة؛ 

علي عزّ الدين "وكالة المتعلّم بين المفهوم والممارسة"؛ ومقااًل 

عن تطبيق مفهوم القّوة المحّركة بعنوان "لنمنح سلوى القّوة 

المحّركة" لدالل حّمودة؛ ويقّدم محّمد الزعبّي تقنيّات تطبيقيّة 

وفي  التفكير"؛  "محّكات  مقاله  في  المتعلّم  بوكالة  مرتبطة 

واسعة األفق عن مفهوم  السياق، تقّدم خالدة قطاش مناقشة 

القّوة المحّركة، ونموذًجا تطبيقيّا في مقالها "تكييش المعرفة"، 

وفي ختام  للنقاش مستقباًل؛  أوسع  آفاًقا  يفتح  أن  نأمل  والذي 

الراغب بسماع صوت  المعلّم  تفيد  نقرأ خطوات عمليّة  الملّف 

المتعلّمين في مقال "نحو تعلّم متمركز حول المتعلّم" ألمجاد 

أبو هالل.

كرامي  ريما  الدكتورة  مع  الشاملة  التربويّة  المحاورة  تخرج  وال 

عبر  الطاّلب  "تعلُّم  المترجم  المقال  كذلك  السياق،  هذا  عن 

ممارستهم التدريس".

وفي المقاالت العاّمة، نقرأ عن ارتباط أسلوب المعلّم وشخصيّته 

المؤّسسات  في  المستمّر  التحسين  آليّات  وعن  بمتعلّميه، 

التفاعليّة  الرقميّة  العلميّة  المعارض  تنظيم  وآليّة  التربويّة، 

 STEM منحى  تطبيق  فاعليّة  عن  دراسة  وملّخص  وأهّميّتها، 

التعليمّي، وأسلوب التعليم المبنّي عى المكان. كما نقّدم ملّخًصا 

والتأّمل الخاّص بمجلّة  عن التقرير النهائّي لمخرجات المراجعة 

منهجيّات، باإلضافة إىل أبواب المجلّة الثابتة.

العدد الحادي عشر بين أيديكم، ومعه تمنيّاتنا بعاٍم جديد ملؤه 

واألمل بدوام التشارك  ونستحّقه جميًعا،  الخير الذي نتوق إليه 

والتعليم العربيّين. بيننا جميًعا لما فيه مصلحة التعلّم 

الصوت موجود، لكن هل نسمع؟!
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ملّف العدد

كة!  لنمنح ســلوى القّوة المحّرِ

الفّعالة  وأهّميّتها  للمتعلّم  المحّركة  القّوة  عن  الكثير  قيل 

جميعها  ولكّن  مختلفة،  تعريفات  المحّركة  وللقّوة  والدائمة. 

وأن يُسِهم في  واحد: أن يكون للطالب صوت،  اتّفق عى مفهوم 

رات  ر ما يتعلّمه، وأن يمتلك تعلَّمه. ونظرًا إىل اختالف مها اختيا

هذا العصر الالزمة لتعزيز تقّدم البشريّة اختالًفا كبيرًا عّما ساد 

سابًقا، ترّكز القّوة المحّركة عى الدور المتغيِّر للطالب في عصر 

المعلومات وال سيّما مع ظهور الثورة الصناعيّة الرابعة. 

رًا لتعزيز القّوة المحّركة لدى الطالب، وفق  تقّدم هذه المقالة أفكا

 ،Howard Gardnerنظريّة العقول الخمسة الالزمة للمستقبل لـ

واستراتيجيّات  معيّن  لنهج  يمكن  كيف  يبيّن  اقتراًحا  فتقّدم 

وقادر عى  ه نحو المستقبل،  وُموّجَ ر ماهر  محّددة تخريج مفّكِ

نقديًّا،  تركيًبا  وتركيبها  وتوليفها  وتقييمها  المعلومات  انتقاء 

ويُعتبر امتالك  لخلق تعلّم جديد خلًقا أخالقيًّا يسوده االحترام. 

رات الهدَف األهّم، في ظّل عصر أصبحت فيه  الطاّلب هذه المها

وغير  ومن مصادر مختلفة موثوقة  المعلومات في يد الجميع، 

موثوقة. 

والقّوة المحّركة العقول الخمسة 

يمكن  مختلفة  عقول  خمسة  عن   Gardner )2008( يتحّدث 

للطالب أن يتحّى بها، وهي: 

العقل المنضبط الذي يكون عى دراية جيّدة بطرق التفكير 	 

اتّباع  ويكون قادرًا عى  التخّصصات،  المتنّوعة من مختلف 

أنماط التفكير. 

دالل حّمودة

العقل المرّكِب الذي يمكنه تجميع المعلومات وربطها مًعا 	 

من مصادر مختلفة، لتشكيل وحدة متماسكة.

عى 	  منفتًحا  ويكون  االحترام،  عى  ز  يرّكِ الذي  العقل 

ر الجميع.  االختالفات، فيقّدِ

رات األخالقيّة. 	  ه نحو المسا العقل األخالقّي الموّجَ

م الحلول اإلبداعيّة. 	  العقل المبِدع الذي يقّدِ

وتوفير الصوت  ر كيف يمكننا، برعاية القّوة المحّرِكة  دعونا نفّكِ

الحياة  وفي  التعلّم  نشاطات  في  للطالب  والملكيّة  ر  واالختيا

والتصرّف  رات  الخيا اتّخاذ  من  المتعلِّم  نمّكن  "أن  المدرسية، 

وفقها، بطرق تُحِدث فرًقا في حياته" )Code, 2020(. وألّن اتّخاذ 

عديدة  مهارات  من  الطالب  تمّكن  إىل  يحتاج  الفّعالة  رات  الخيا

ربة الشاملة لتنمية القّوة  وطرق تفكير متنّوعة، أعتقد أّن المقا

المحّرِكة الفّعالة لدى الطالب مدى الحياة تكمن في جعل هدفنا 

تخريج طاّلب طّوروا العقول الخمسة لديهم. 

إىل  باالستماع  المحّرِكة  القّوة  لمفهوم  تطبيقنا  يبدأ  هنا،  من 

وأن يؤّكِد  صوت الطالب؛ فعى المعلّم أن يترك أبوابه مفتوحة، 

يكون قد  أن  بعد  قوله،  الطاّلب  يريد  ما  لسماع  استعداده  عى 

ر مع  واقتراح األفكا قّدم لهم نموذًجا عن كيفيّة طرح األسئلة، 

اآلخرين. كما عليه أن يستقبل الطلبة في الصباح عندما يصلون 

ويتواجد  االستراحات،  خالل  معهم  ويتفاعل  المدرسة،  إىل 

معهم عند نهاية الدوام المدرسّي. باإلضافة إىل ضرورة انضمامه 

أسئلة  فيطرح  اهتماماتهم،  عن  والسؤال  مجموعاتهم،  إىل 

عليهم ويقّدم لهم اقتراحات حول كيفيّة الحصول عى مزيد من 

مقال
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المعلّمون  يضمن  بها.  يهتّمون  التي  القضايا  حول  المعلومات 

وقابليّة  مرونة  يظهرون  عندما  المحّرِكة  القّوة  مفهوم  تطبيق 

مثيرة  فكرة  هذه  مثل:  مفتوحة  أسئلة  ويطرحون  التكيّف، 

من  إليه  تحتاج  الذي  وما  تحقيقها؟  يمكنك  كيف  لالهتمام، 

دعم؟ ما الذي جعلك تقول ذلك؟ فيدرك الطالب دوره في ذلك 

كلّه، وهذا اإلدراك هو الخطوة األوىل في تملّكه القّوة المحّركة 

أو وكالة المتعلّم.

مثال توضيحّي

عاًما،   13 العمر  من  تبلغ  المتوّسطة،  المرحلة  في  طالبة  سلوى 

ر في هذا العالم  تحتاج إىل خارطة تنير لها طريق تعلّمها، لإلبحا

التي نساعد بها  واستكشاف تعقيداته. يجب أن تكون الطريقة 

التخّصصات  تعلّم  أهّميّة  تكمن  وهنا  ودقيقة.  صارمة  سلوى 

المدارس.  في  تُقّدَم  التي  المدرسيّة  المواد  ضمن  األكاديميّة 

قة بعناية حول القضايا  ومنّسَ عة  د سلوى بموارد متنّوِ دعونا نزّوِ

المطلوب بحثها. لنستخدم مصادر مختلفة، مثل مقطع فيديو 

في  وزمالءها  سلوى  ساِعد  ريكاتير.  كا ورسم  وقّصة  ومقال 

اطلب منهم تصميم نشاطات لمساعدتهم  المعلومات.  تصّفح 

إذ  مًعا،  المعلومات  لتجميع  أفضل،  فهًما  المصادر  فهم  عى 

رة التركيب.  يساعدهم ذلك عى تطوير مها

علينـا أن نـدرك أّن القـّوة المحّركـة في سـياق التعليـم متعّددة 

األبعـاد، فهـي تتجاوز األفـراد الذيـن يسـعون وراء اهتماماتهم، 

ثقافـات  تكـون  "حيـث  التعلّـم،  تعزيـز سـياقات  وتعمـل عـى 

فيشـترك المقدّمـة،  فـي  واهتماماتهـم  ولغاتهـم  الطـاّلب 

مًعـا"  تعليميّـة  سـياقات  إنشـاء  فـي  والمعلّمـون  الطـاّلب   

)Vaughn, 2020(. نشعر أحيانًا نحن، المعلّمين، بالرغبة بتزويد 

يحتاجون  ما  ليس  ذلك  ولكّن  الالزمة،  المعلومات  بكّل  طاّلبنا 

إليه. دع سلوى تطرح األسئلة التي تنشأ نشوًءا طبيعيًّا بدراستها 

وامنحها الحّريّة في متابعة قضيّة تثير  وّفرتَها لها،  المراجع التي 

ر  وساعدها عى صياغة سؤالها، ثّم ادعمها في اختيا اهتمامها، 

الماّدة  كانت  إذا  اإلجابات.  عى  للعثور  األنسب  التفكير  طريقة 

التي نتحّدث عنها العلوم الطبيعيّة، فإّن طريقة التفكير المالئمة 

ريخ مثاًل، فالتقييم النقديّ  هي الطريقة العلميّة. أّما في ماّدة التا

األنسب  هو  التصميمّي  والتفكير  المالئمة،  التفكير  طريقة  هو 

لماّدة التصميم... تكتسب سلوى في هذه الحالة القّوة المحّركة 

رات  واضحة من مها من خالل العمل، بحيث تكتسب مجموعة 

وقدرة عى تكوين الروابط بمفردها  التفكير )العقل المنضبط(، 

تطوير  لمساعدتها عى  والتوليف(،  التركيب  القادر عى  )العقل 

وكالتها بطريقة أفضل. 

وعندما  بها،  الخاّصة  التصميمّي  التفكير  عمليّة  سلوى  مع  تابع 

تواجه عقبات، تحّدث معها عن ضرورة المثابرة في إيجاد حلول 

للعقبات. اسألها "كيف يمكنك أن تتجاوزي العقبات؟ َمن الذي 

ز القّوة المحّرِكة عى قدرة الطاّلب عى تنظيم  قد يساعدك؟" ترّكِ

تختبر  أن  بمجرّد  راتهم.  مها في  والتأّمل  وأفكارهم  أفعالهم 

وأسهمت  رته،  ومنظَّمة للتعلّم الذي اختا سلوى تجربة محّدَدة 

بأن  لها  اسمح  تعلّمها.  في  نشطًا  عاماًل  تصبح  تصميمه،  في 

وكيفيّة  وضعها  ر مكان  وبأن تختا تعرض أعمالها في المدرسة، 

ر جمهورها وكيفيّة إعالنها عن  تقديمها. واسمح لها أيًضا باختيا

التواصل  وسائل  منشورات  في  صوتًا  سلوى  امنح  ريعها.  مشا

وأمسيات  المدرسة،  في  األخرى  العرض  وطرق  االجتماعّي، 

سياسات  ومراجعة  السنويّ،  الكتاب  ولجنة  المفتوح،  البيت 

المدرسة، وغيرها من النشاطات الشبيهة.

بالمواد  الخاّصة  التفكير  بطرق  دراية  أكثر  سلوى  أصبحت  كلّما 

منها،  كّل  في  الصغيرة  ريع  المشا وبتنفيذ  المختلفة،  الدراسيّة 

تصبح أكثر جاهزيّة لحّل المشكالت التي قد تواجهها في حياتها. 

القضايا  بعض  عن  قرأت  أو  سمعت  سلوى  أّن  اآلن  لنفترض 

إحداها. في  تتعّمق في  أن  ورغبت في  وبحثت عنها،  العالميّة 

خاللها  من  يمكنها  منّصة  توفير  من  التأّكد  علينا  الحال،  هذه 

حّصة  المنّصة  تكون  وقد  القضيّة،  بهذه  اهتمامها  عن  التعبير 

لدى سلوى  أصبحت  الدراسيّة.  الحصص  إحدى  أو  الصّف  مربّي 

بها،  يُحتَذى  نماذج  عى  بالعثور  لها  اسمح  بها.  تقوم  مهّمة 

تقّدمها  التي  والطريقة  مهّمتها  عى  للتركيز  مساحة  وامنحها 

وعى َمن تسلّط الضوء. كلّما تعرّفت سلوى إىل عدد أكبر  فيها، 

وإلهاًما، وقادرًة عى معرفة  رة  من القدوات، أصبحت أكثر استنا

عقلها  عمل  دعم  في  دورنا  يأتي  هنا  مهّمتها.  متابعة  كيفيّة 

اإلبداعّي، لضمان اكتسابها القّوة المحّركة التي تؤثِّر في إنجازها 

دة وهادفة لبلوغ هدف محّدد. العمل بطريقة متعّمَ

امنحها األدوات والمساحة لتمكينها من كسر النمطيّة والتحليق 

استنتاجاتها  ر  إلظها جديدة  طرق  إنشاء  أو  السرب،  خارج 

مختلف  في  الخبراء  إىل  لالستماع  الفرص  امنحها  ونتائجها. 

واستجواب  العرض  وصاالت  المتاحف  رة  وزيا المجاالت، 

القيّمين عى المعارض والفنّانين، واإلشادة بإخفاقاتها باعتبارها 

القّوة  تُطّوَر  "ال  أنّه  فالمعروف  جديدة؛  مناطق  في  غزوات 

أفراد  مع  مشتَرًكا  تطويرًا  تُطّوَر  بل  فقط،  الفرد  من  المحّرِكة 

من  عة  متنّوِ مجموعة  ضمن  والمعلّمين،  األقران  مثل  آخرين، 

عندما   .)Vaughn, 2020( االجتماعيّة"  والتفاعالت  السياقات 

موقع  إنشاء  أو  إلكترونّي،  كتاب  نشر  عى  بالقدرة  سلوى  تشعر 

ملصقات  نشر  أو  وتوزيعها،  مواد  نشر  أو  اإلنترنت،  شبكة  عى 

أو غير  أو نشر بودكاست،  الخاّص لدعم حملتها،  من تصميمها 

ونتائجها، ستضطّر إىل التأّمل في موقفها  ذلك، لعرض قضيّتها 

الواجب  الوكالة في  تمارس  أخالقيّة  رة  وستصبح مفّكِ ودورها، 

األخالقيّة،  رات  الخيا اتّخاذ  إىل  ذلك  بعد  وكالتها  تمتّد  المدنّي. 

والتعبير عن أخالقيّاتها.

تعرف سلوى أيًضا عن مختلف القضايا التي اختارها الزمالء من 

خالل  من  أو  ينظّمونها،  التي  رة  المصّغَ  Ted-Ex منتديات  خالل 

عندما  المدرسة.  أنحاء  جميع  في  أقيمت  التي  المناقشات 

القضايا،  تعقيدات  وتعيش  المختلفة  اآلراء  إىل  سلوى  تستمع 

رة منفتحة تحترم آراء غيرها. تستخدم سلوى هياكل  تصبح مفّكِ

أولئك  مع  للتفاعل  المدرسة،  في  القيم  عى  القائمة  التفاعل 

وتعتمد عى ثقة تنبع  الذين لديهم آراء مختلفة بعقل متفتّح. 

واضحة يمكنها  وخريطة طريق  من أساس متين لطرق التفكير، 

معارف  اكتساب  إىل  وللسعي  باحترام،  النزاعات  لحّل  اتّباعها 

ردنر  "المحترَمون" )قصد جا رون  المفّكِ اكتسابًا أخالقيًّا.  جديدة 

واإلنسان(  واألخالقيّات  اآلخر  يحترم  الذي  التفكير  التعبير  بهذا 

من  المحّرِكة  القّوة  يمارسون  إذ  الحقيقّي،  للتغيير  وكالء  هم 

والعمل.  خالل المناصرة 

ومحترمة  ومبِدعة  منضبطَة  رة  مفّكِ اآلن  سلوى  أصبحت 

قّوتها  وتستخدم  المعلومات،  تجميع  عى  قادرة  وأخالقيّة 

وتشكيل العالم من حولها. نقفز في  المحّرِكة للتأثير في التغيير 

َسة تنفيذيّة ومديرة  الزمن إىل األمام، فنجدها قد أصبحت مؤّسِ

تغيير  في  تسهم  أن  المتوَقّع  ومن  النمّو،  ناشئة سريعة  شركة 

العالم. 

***

التوّجه  هذا  دفع  مدارسنا  في  نستطيع  نسأل: هل  النهاية،  في 

ريع منعزلة وتجارب فرديّة إىل رحلة تعلّم حرّة  وتحويله من مشا

ولكنّها مرّكَزة، إذ  ومنظَّمة، بحيث تكون هذه الرحلة مفتوحة، 

ذلك  سيتماشى  كيف  المعلّم؟  فيها  ويشترك  الطالب  يقودها 

زالت تتّبعها الكثير من الجامعات  مع األساليب التقليديّة التي ما 

في برامجها، من قبول الطلبة إىل تخرّجهم؟ هل من الممكن أن 

نصل إىل اليوم الذي نرى فيه الطالب يتخّرَج من المدرسة عندما 

فيبيِّن  علميّة،  بدّقة  عالميّة  مشكلة  فيه  يتناول  مشروًعا  يقّدم 

األكاديميّة  التخّصصات  من  المكتسبة  التفكير  طرق  إتقانه  فيه 

م طريقة لمعالجة المشكلة، ويعرض وجهات  المختلفة، ويصّمِ

نظره وما تعلّمه؟ أوّد فعاًل أن أرى ذلك في مدارسنا قريًبا.

دالل حّمودة
العربيّة  األكاديميّة  في  الثانويّة  المرحلة  مديرة 

الدوليّة
قطر

المراجع

• Bandura, A. )2006(. Toward a Psychology of Human Agency. Perspectives on Psychological Science. 1)2(. 164–180. 
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x 

• Code, Jillianne. )2020(. Agency for Learning: Intention, Motivation, Self-Efficacy and Self-Regulation. Frontiers. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00019/full 

• Ellerbeck, Stefan, et al. Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. https://www.weforum.org/focus/
fourth-industrial-revolution

• Gardner, Howard. )2008(. Five Minds for the Future. Harvard Business Press. 
•  Vaughn, Margaret. )2020(. What is student agency and why is it needed now more than ever? Theory into Prac-

tice. 109-118. 

مقال

11 102023 شتاء 2023 شتاء

https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00019/full 
https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution 
https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution 


ملّف العدد

"تكييــش"* المعرفــة أو اســتالب القــّوة المحّركــة للتعلـّـم

"تكييش"* المعرفة أو استالب القّوة المحّركة للتعلّم

المدرسّي،  مجتمعي  في  أعيشها  التي  الظواهر  من 

األخرى  المدرسيّة  المجتمعات  في  ظهورها  وأالحظ 

وقت مضى، ظاهرة "تكييش"  ظهورًا سافرًا أكثر من أيّ 

المعرفة، كما أفّضل تسميتها. أعني بها إدراك المعرفة 

والعملة في  رقميّة أو عملة،  بأنّها شيء يقاس بقيمة 

عالم المدارس هي العالمة. 

من المفارقات التي اعتُِبرت لدى الكثيرين نكتة طريفة 

الدراسة  عى  األّمهات  تسابُُق  كورونا،  جائحة  إبّان 

تأمين  بغية  أطفالهّن،  عن  عوًضا  االمتحانات،  وتقديم 

حول  النكات  تعّددت  وكم  ألبنائهّن.  األعى  العالمات 

أمر  وهو  العالمة،  عى  وتنافسهّن  األّمهات  خالفات 

التفكير  في  تعّمقنا  ما  إذا  الطرافة  عن  يكون  ما  أبعد 

في معناه؛ فهو يعني أّن تعلّم الطلبة ليس الهدف من 

عند  غائًبا  الطالب  يصبح  حيث  العالمة،  بل  الدراسة، 

للطلبة  المحّركة  القّوة  تخبو  وبذلك،  العالمة.  حضور 

حاالته،  أفضل  في  ربّما  التعلّم،  ويصبح  والمعلّمين، 

عمليّة اجترار للمعلومات التي يفرغها الطالب عى ورقة 

االمتحان، حيث يتالشى أثر تعلّمها. 

محّركات حضور الطلبة إىل المدرسة

الطلبة  مع  نعقدها  التي  الحوارات  في  مؤّشرات  ثّمة 

هذا  واقع  في  التأّمل  إىل  ا  حّقً تدعونا  تعلّمهم،  حول 

التعلّم. ومن األسئلة التي أُصّر عى طرحها أثناء تدريسي 

د. خالدة موسى قطّاش

مقال

ماّدة نظريّة المعرفة: "لماذا تأتون إىل المدرسة؟" تختلف إجابات 

معّدل  عى  "للحصول  هي:  ثالث،  شيوًعا  أكثرها  ولكّن  الطلبة، 

و"ألّن أهلنا يريدون ذلك".  و"لنصبح أذكياء"،  الجامعة"؛  يدخلنا 

وهي إجابات تمثّل المحّركات اآلتية: 

دخول الجامعة
يعتقد بعض الطلبة أّن معّدل عالماتهم يُدِخلهم الجامعة، ومن 

للتعبير عن  الُمستخَدمة  "يُدِخلهم"  االنتباه إىل كلمة  المهّم هنا 

عن  يعبّر  بفاعليه  ليسوا  استخدام فعل  أّن  فيبدو  الهدف.  هذا 

انتقال مكانّي، من ناحية أخرى.  وعن  الذات من ناحية،  تغييب 

المكانّي من المدرسة إىل الجامعة عمليّة  وكأّن عمليّة االنتقال 

يُدِخلهم  الذي  الرئيس  العامل  أّما  فيها.  تفاعل  ال  ميكانيكيّة 

يحصلون  بـ"رقم"  معلّق  أمرهم  أّن  أي  المعّدل؛  فهو  الجامعة 

وما يهّمهم هو تحصيل  د مصيرهم،  ر نهائّي يُحّدِ عليه في اختبا

والتعلّم. تكمن المشكلة األخرى في  الرقم، ال تحصيل المعرفة 

وتفاصيله؛ ففي األردن، هناك حدود دنيا للقبول  غياب السياق 

بدوره  مرتبط  وهذا  الجامعيّة،  التخّصصات  من  مجال  كّل  في 

متّصل  تنافس  وجود  عن  فضاًل  التخّصص،  عى  الطلب  بشّدة 

بتوزيع المعّدالت، باإلضافة إىل الفروقات الواردة بين التقّدم إىل 

جامعات خاّصة والتقّدم إىل جامعات حكوميّة. من هنا، نجد أّن 

التفكير المطلق في اعتماد دخول الجامعة عى المعّدل اعتماًدا 

ر الطالب  رئيًسا، قد ال يكون دقيًقا من دون فهم السياق الذي يختا

ر  وفقه. يدفع هذا إىل التساؤل عّما إذا كان الوعي بوجود الخيا

ومعلّميهم؟ أم أّن التعامل يكون مع  وأهلهم  حاضرًا عند الطلبة 

القّوة  تغييب  إىل  يؤّدي  ما  الواقعّي،  السياق  خارج  الُمطلَقات 

المحّرِكة لديهم؟  
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مقال
اكتساب الذكاء 

يكشف هذا المحّرك عن عدم اعتقاد الطلبة بأنّهم أذكياء، وعن 

أصياًل فيهم.  أمر خارجّي ال جزًءا  أنّها  المعرفة عى  إىل  نظرتهم 

هذه  ونغّذي  أعمارهم،  بحسب  األطفال  نميِّز  أنّنا  إىل  هنا  أنّوه 

العربّي  المثل  ورغم ما يتضّمنه  الصغر.  الفكرة في أطفالنا منذ 

كبيرة  حكمة  من  بسنة"  منك  أعرَف  بيوم،  منك  "أكبر  القائل: 

ر السّن ال  تُظِهر أهّميّة الخبرة في الحياة، إاّل أنّه ال يعني أّن صغا

لهم للتحلّي بالذكاء في استخدامها.  يمتلكون من المعرفة ما يؤّهِ

تدفعني هذه اإلجابة من الطلبة إىل التأّمل والتساؤل عّما إذا كان 

ل عاماًل آخر يؤّدي إىل  مثل هذا التمييز الواعي، أو الالواعي، يُشّكِ

وامتالك  تغييب قّوة الطلبة المحّرِكة في األخذ بزمام تعلّمهم 

وتنميتها بما يرونه مناسًبا؟      معرفتهم 

اتّباع إرادة األهل
كأنّهم  فنشعر  المسلوبة،  الطلبة  إرادة  المحّرك  هذا  يُظِهر 

يتِّبعونَه  وهم  والمجتمع،  األهل  رسمه  ر  مسا عى  مجبرون 

ألجل أهلهم أو معلّميهم. أنصح طلبتي عادًة، في هذا السياق، 

معهم  وأستمّر  يريدونه،  وال  غيرهم  يريده  بأمر  القيام  برفض 

وأّن هناك  بالنقاش حتّى يستنتجوا أنّهم ليسوا مسلوبي اإلرادة، 

وجودهم في هذا المكان. فتُرى، إىل أيّ  ويستحّق  ما يرغبون به 

وفق المنظومة المدرسيّة في  مدى يُسِهم النظام الُمخطَّط له 

استالب وعي الطلبة بقّوتهم المحّرِكة للتعلّم؟ وهل نُسِهم نحن، 

المعلّمين، في ذلك؟ أم أنّنا جزء منه أيًضا؟

واقع "التكييش" بين فترتين

كورونا من سلب  به جائحة  أسهمت  ما  أتجاهل  أن  أستطيع  ال 

الجائحة،  فترة  ففي  المحّرِكة.  قّوتهم  والمعلّمين  الطلبة 

المحّركة  القّوة  تغييب  فاقمت  التي  المفاهيم  بعض  سادت 

و"الفاقد  بعد"،  عن  "التعلّم  مثل  والمعلّمين،  الطلبة  لدى 

و"الوضع الطبيعّي الجديد"...  و"التباعد االجتماعّي"،  التعليمّي"، 

والمأمول. ألم يهدف التعلّم عبر  وكلّها تعبيرات مفارقة للواقع 

اإلنترنت إىل إبقاء التواصل والتعليم؟ وفي أفضل حاالته، ألم يكن 

تعلًّما فيه قرب، رغم ظروف الحجر المفروضة؟ ألم يضِف البقاء 

والمعلّمين، بحيث أنتجت  في المنازل خبرًة جديدة إىل الطلبة 

الذي  التعلّم  هذا  نسّمي  فكيف  للجميع؟  مسبوق  غير  تعلًّما 

جرى عن بعد "فاقًدا" لمجرّد أنّه غير ُمخطَّط في المناهج التي 

الحظر  فترات  في  المكانّي  تباعدنا  يخلق  ألم  الواقع؟  عن  تعزلنا 

الُمطلقة  النظرة  فإّن  يكن،  وأيًّا  فريد؟  نوع  من  ربًا  وتقا تواصاًل 

عن  تتخّل  لم  إذ  جمودها،  عى  بقيت  والتمدرس  المدرسة  إىل 

وزادتها  "تكييش" المعرفة فحسب، بل عّمقت أثر هذه الظاهرة 

حّدة.

تُشبه حالُنا ما  المدرسة، ال  إىل  وبعد فترة من عودتنا  اآلن،  أّما 

ر األلم ال تختفي بالسرعة ذاتها التي  كانت عليه قبل الجائحة؛ فآثا

تحدث بها. لم تبدأ ظاهرة "تكييش" المعرفة في زمن كورونا، بل 

رّسختها  والثقافة التي  تفاقمت خالله بفعل اإلعالم االجتماعّي 

التي  بالحتميّة  المليء  وخطابها  الرسمّي،  التعليم  مؤّسسات 

نعترف  بأن  الظاهرة،  علينا مخاطبة هذه  لذلك،  الناس.  تشرّبها 

وأنا ال  الداخل.  لتفتيتها من  إليها  والتعرّف  التراكمّي،  بوجودها 

وأّولها  أرى مفرًّا من أن نحّرِر التعليم من كّل العوامل اآلسرة له، 

والثقة بأّن خططنا التعليميّة  وما يتعلّمه،  سيطرتنا عى الطالب 

التي تعرّضه للخبرات دون تحديد النهايات، هي التي تمّكنه من 

ولعّل تقديم المثال الحّي من صميم  ومعرفته.  امتالك تعلّمه 

الواقع هو األكثر قدرة عى توضيح مفهوم القّوة المحّركة للطلبة 

تِين )Internalized( لتعلّمهم، فضاًل عن المعلّمين الذين  الُمَذّوِ

المعنى  عى  تعليمهم  في  ليرّكزوا  العالمة  أسر  من  يتحرّرون 

والحب.  والحكمة 

أنموذج تجربة في مواجهة "التكييش" 

قبل فترة، قرّرنا نحن، معلّمي نظريّة المعرفة، مرافقة المتعلّمين 

لخبرات  طلبتنا  يتعرّض  أن  أردنا  حيث  رة"،  الحا في  "حّصة  في 

نظريّة  اليوميّة، ألّن  الحياة  ويمارسوا معرفتهم في  الناس،  مع 

وأشكالها  المعرفة  التفّكر في ماهيّة  يرتكز عى  المعرفة مساق 

للطلبة  يمكن  التي  األماكن  جميع  تحّرينا  لذا،  وإشكاالتها. 

ريّة  التجا والمحاّلت  الفنّيّة  والمعارض  المتاحف  مثل  رتها،  زيا

المصنوعات  محاّلت  بعض  إىل  إضافة  والمكتبات،  المتخّصصة 

ريخيّة، فتكّونت بين  اليدويّة كالجلد أو الصابون، وأماكن أثريّة وتا

رحلة عى األقدام  أيدينا قائمة من 36 مكانًا للتعلّم الحّي. نظّمنا 

لطلبة الصّف الحادي عشر، البالغ عددهم 95 طالًبا، نجوب فيها 

كاّلً  رافق  12 مجموعة،  إىل  الطلبة  قّسمنا  المدرسة.  أرجاء حّي 

وكلّفنا كّل مجموعة بثالث  منها معلّم من مساقاتهم األخرى. 

ر الطلبة أدوارهم بين أن يكونوا كتّابًا  أسئلة معرفيّة، حيث اختا

مون عرًضا  مين يقّدِ رين، أو مقّدِ للمحتوى، أو مقّرِرين، أو مصّوِ

والمعلّمون  الطلبة  رَك  تشا الحاضرين.  لجميع  اليوم  نهاية  في 

المعرفة  بأهداف  تتعلّق  والتي  لألسئلة،  إجابات  عن  البحث 

واألخالقيّة  والدينيّة  الثقافيّة  واألبعاد  ومناظيرها،  وسياقاتها 

إىل  تدعوهم  الحياة،  من  واقعيّة  أمثلة  عن  بالبحث  إلنتاجها، 

المعرفة في  الباحثون عن  الطلبة هم  األسئلة. كان  التفكير في 

وزّودناهم  رتها  ورغم أنّنا اقترحنا عليهم أماكن لزيا هذا النشاط، 

لهم،  القرار  حرية  بأّن  ذّكرناهم  غوغل،  خرائط  عى  بمواقعها 

يرونه  مثال  أيّ  عن  والكتابة  التصوير  بإمكانهم  أّن  لهم  وأّكدنا 

والمقّرِرون. مناسًبا، إذ هم الحّكام 

الحظ المعلّمون في هذه الرحلة أّن الطلبة لم تحّركهم العالمة، 

ر  ولم تحكمهم األفكا ولم تضبطهم قوانين االنضباط المدرسّي، 

الجولة.  بداية  الشيء في  قيّدهم بعض  أّن ذلك  الُمسَبقة، مع 

لكنّهم سرعان ما أدركوا بوعي أّن األمر بيدهم، فَحكمتْهم األسئلة 

وفضولهم، وحكمهم اكتشافهم قدرتهم القويّة عى االستكشاف 

وقادرون  بدافع الفضول، كما حكمهم شعورهم بأنّهم عارفون 

عى اكتساب المعرفة وإنتاجها. وفي النهاية، عمد كثير منهم إىل 

وقّدروها  استخدام األمثلة التي اختاروها من أماكن اكتشفوها 

ر  أثا الذي  تعلّمهم  فاحتضنّا  هم،  أرادوه  ما  وتعلّموا  بأنفسهم، 

قة.  الكثير من النقاشات الُمعَمّ

من  المساحة  هذه  المدرسة  توفير  أّن  إىل  هنا  رة  اإلشا تجدر 

واالحتضان من العوامل الرئيسة التي تُسِهم في  والدعم  الحّريّة 

التحرّر من الـ"تكييش". 

* * *

عى  السيطرة  محاولة  إىل  تلقائيًّا  باإلنسان  جائحة  أيّ  تدفع  قد 

ويبدو أّن هذا ما حصل في السنوات القليلة الماضية.  محيطه، 

ما  كنّا كذلك من قبل؟ كيف؟  للتأّمل: هل  تبقى فرصة  ولكنّها 

أو  القريب  بالمستقبَل  وعينا  نترجم  كيف  اآلن؟  فاعلون  نحن 

كثيرة  ماّديّة  وقيم  الـ"تكييش"  من  نتحرّر  كيف  عمليًّا؟  البعيد 

أخرى، تدفعنا إىل تقنين المعرفة بقياسها بأرقام مبهمة وتجاوز 

وكيف نستعيد قّوتنا التي تحّركنا إلعطاء معنى التعلّم  التعلّم؟ 

من أجل الحياة؟ أسئلة ما زلُت أتأّمل فيها كّل يوم، وأجد السهل 

الممتنع الذي نستطيع تأديته ببعض اإلرادة واألمل والحب.

د. خالدة موسى قطّاش
األدبّي  والتحليل  المعرفة  نظريّة  معلّمة مساَقي 

واألداء المسرحّي
األردن
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ملّف العدد

علي عّز الدين

بيـن  المتعلّـم  وكالـة 
والممارسة المفهوم 

مقال

لكّن  شيء،  كّل  وتطّور  و2023،   2015 سنتي  بين  العالم  تغيّر 

مفاهيم  العصر.  بها  تواكب  هويّة  عن  تبحث  تزال  ال  مدارسنا 

عالمنا،  تغزو  جديدة  ومصطلحات  جديدة،  ومهن  جديدة، 

والمفاهيم  والصراع بين األجيال يستمّر. ومن بين المصطلحات 

والذي ذّكرني   ،Agency الوكالة  التربويّة الجديدة، ظهر مفهوم 

عدد  اختفى  التي  والسفر  السياحة  وكاالت  بإعالنات  يومذاك 

اإللكترونيّة.  التطبيقات  وجود  مع  هذا،  يومنا  في  منها  كبير 

البكالوريا  ترجمتها منظّمة  المحّرِكة، كما  القّوة  أو  الوكالة  لكّن 

والتعليم.  الدوليّة، ترتبط بسفر في عالم التعلّم 

بصفتي مدرِّبًا لبرنامج السنوات االبتدائيّة، لم تكن الكلمة جديدة 

استخدامها  أيًضا  السهل  من  يكن  لم  بل  فحسب،  إلّي  بالنسبة 

لم  ترجمتها  ألّن  الفرنسيّة،  أو  العربيّة  مثل  اللغات،  بعض  في 

تكن واضحة واختلفت من شخص إىل آخر. وعندما نُِشر برنامج 

معلّمي  معظم  كان   ،2018 سنة  الُمعّدَل  االبتدائيّة  السنوات 

البرنامج يناقشون هذا المفهوم بطرح األسئلة اآلتية: ما الوكالة 

ندرِّب  كيف  أهّميّتها؟  ما  نطبِّقها؟  كيف  المحّرِكة؟  القّوة  أو 

أولياء األمور عن هذا المفهوم؟ كيف تؤثِّر في تخطيطنا اليومّي؟ 

حول مفهوم وكالة المتعلّم

عى  الوكالة  "تنطوي  بقوله:  الوكالة   Bandura )2006( عرّف 

ووضع  العمل،  خطط  ووضع  الخيارات  اتّخاذ  عى  القدرة 

في  نالحظ  التنفيذ".  وتنظيم  للتحفيز  مناسبة  عمل  مسارات 

زاتنا، وأنّنا  هذا التعريف أّن الوكالة مرتبطة بحياتنا اليوميّة وإنجا

ونحن من  القرار،  مسؤولون عن تحقيق ذواتنا؛ فنحن أصحاب 

فكرة  إىل  أعود  الطرح  هذا  لتبسيط  راتنا.  خيا مسؤوليّة  ل  يتحّمَ

وكالة السياحة والسفر، حيث كنّا نلجأ إىل الوكيل لتنظيم رحلتنا، 

رحلتنا من دون الحاجة اىل  م  وكالء أنفسنا، ننظِّ أّما اآلن، فنحن 

وسيط. حين نُقلِت هذه الفكرة إىل الفصل الدراسّي، بدأنا نربط 

والمعلّم.  مفهوم الوكالة بالطالب 

Bandura في تعريفه  اعتمد برنامج السنوات االبتدائيّة نظريّة 

والملكيّة  الصوت  بمفهوم  وربطها  المحّرِكة،  القّوة  مصطلح 

ر، وعبّر عن ذلك بالرسم اآلتي:  واالختيا

                                                        

وقّدم تعريفات للمصطلحات:

إليهم، 	  رف  ويتّعَ للطالّب،  المعلّم  يسمع  المتعلّم:  صوت 

التعلّم  عمليّة  صلب  من  ويجعلها  اهتماماتهم،  ويكتشف 

والتعليم. 

رات، ألنّه يعرف أّن 	  م المعلّم للطاّلب عّدة خيا االختيار: يقّدِ

طاّلب اليوم ليسوا طاّلب األمس، وأّن اهتماماتهم وميولهم 

تطوير  عى  تساعد  مفتوحة  بمهّمات  فتكليفهم  مختلفة. 

تفكيرهم الناقد واإلبداعّي. 

والتعليم، 	  يصبح الطالب شريًكا في عمليّة التعلّم  الملكّية: 

ويشارك  ر. يتعرّف إىل نواتج التعلّم،  ويختا ويحلّل  ويناقش 

وعاء،  اليوم مجرّد  النجاح. لم يعد طالب  وضع معايير  في 

بل أصبح يعرف ماذا يريد، وال دور للمعلّم هنا سوى التوجيه 

والدعم. واإلشراف 
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الكاتبتان  تستخدم  والملكية،  ر  واالختيا الصوت  إىل  باإلضافة 

و)Kathleen McClaskey )2016 العناصر اآلتية   Barbara Bray

لتعريف الوكالة: 

ا لتحقيق األهداف.	  االلتزام: يُعتبر االلتزام مهّمً

بالجوائز 	  المرتبطة  الداخليّة  الحوافز  عى  يُرّكَز  الحافز: 

والمكافآت. 

د الطالب أهدافه في بداية الفصل مع المعلّم، 	  الهدف: يحّدِ

ويصّمم خطّة عمل الكتسابها وتطويرها. الطالب الذي يجد 

صعوبة في القراءة، مثاًل، يضع الهدف اآلتي: قراءة كّل يوم 

المعلّم،  مع  ومشاركتها  القراءة  وتسجيل  دقائق،   5 لمّدة 

يُراَجع  ذلك  وبعد  شهر.  لمّدة  إلكترونّي  تطبيق  خالل  من 

ويُعّدل، بحسب التقّدم الذي حصل.  الهدف 

مجموعة 	  إىل  الذاتيّة  الكفاءة  تشير  الذاتّية:  الكفاءة 

المعتقدات التي نتمّسك بها حول قدرتنا عى إكمال مهّمة 

تساعد  أن  يمكن  مهّمة  رة  مها الذاتيّة  فالكفاءة  معيّنة. 

الطاّلب في تحصيلهم، وتعزّز صّحتهم العاطفية. 

هي  الطاّلب  "وكالة  فيقول:   Trevor Mackenzie )2018( أّما 

بتمكين  تتعلّق  إنّها  للواجبات.  رات  خيا توفير  مجرّد  من  أكثر 

تلبية  يمكنهم  وكيف  إليه،  يحتاجون  ما  فهم  من  المتعلّمين 

 Will Richardson وفي السياق ذاته،  يكتب هذه االحتياجات". 

)2022( "نحن نخلق الظروف التي يمكن أن تزدهر فيها الوكالة، 

والتي بموجبها يمكن لطاّلبنا خلق قّوتهم الخاّصة". 

تتعلّق بكّل شيء يدور  الكاتب  التي يتحّدث عنها  الظروف  هذه 

في المجتمع المدرسّي: اإلدارة، والمناهج، والمعلّمين، والطاّلب 

وأولياء األمور. عى اإلدارة أن تدعم وكالة المعلّم ليستطيع بدوره 

دعم وكالة الطاّلب، وذلك عن طريق:

التأّمل 	  عى  تشّجعه  أسئلة  وطرح  المتعلّم  إىل  االستماع 

والتفكير.

وضع خطط فرديّة للتطوير بمشاركته.	 

ريع.	  ر قدراته ودعمها من خالل المشا إفساح المجال إلظها

والتعلّم منها.	  إفساح المجال الرتكاب األخطاء 

ربط التعلّم بالواقع، ومنحه معنًى ومغزًى. 	 

وتحّولها من  المدرسة،  ثقافة  في  كبيرًا  تأثيرًا  النقاط  تؤثِّر هذه 

ونيّة عند الجميع بحسب قدراتهم.  ثقافة تنافسيّة إىل ثقافة تعا

ممارسات تدعم وكالة المتعلّم

مدارس  داخل  طبّقتها  التي  الممارسات  بعض  هنا  أعرض 

هذه  أهّم  ومن  زرتها.  مدارس  داخل  شاهدتُها  أو  فيها،  عملت 

الممارسات: 

والتحضير أ. مشاركة الطالِب المعلَّم التخطيط 
نشرُت سنة 2015 مدّونة بعنوان: هل تسمع صوت المتعلّم؟ 

رّكزُت فيها عى أهّميّة دمج الطاّلب في عمليّة التخطيط والـتأّمل. 

في  وندرِّسها  نصّممها  التي  بالوحدات  مرتبطة  الندوة  وكانت 

برنامج السنوات االبتدائيّة التابع لمنظّمة البكالوريا الدوليّة. لكّن 

هذه الفكرة قابلة للتطبيق في أيّ مدرسة، ومن خالل أيّ منهج؛ 

للمعلّم  يمكن  الدراسيّة،  الوحدة  أو  الدراسيّة  السنة  بداية  فمع 

ر مع الطاّلب  ويختا أن يشارك أهداف التعلّم الخاّصة بالوحدة، 

الموضوعات التي يرغبون بها:

ففي الصّف الثالث مثاًل، وفي ماّدة اللغة العربيّة، كان عى الطالب 

وصفيّة. في الصّف  ويكتب فقرة  والموصوف،  أن يتعلّم الصفة 

الموجود  التمرين  المعلّم  يستبدل  المتعلّم،  وكالة  ينّمي  الذي 

أو  الشخصيّة  ر  الطالب اختيا ويطلب من  المدرسّي،  الكتاب  في 

الصورة التي يرغب بوصفها.  

وكالة المتعلّم؛ في االجتماع التحضيريّ في بداية  مثال آخر عى 

يُقرَّر  والمعلّمون،  العلوم  منّسق  يحضره  الذي  الدراسيّة  السنة 

رات  ويُرّكَز عى تدريس مها الدراسّي،  المنهاج  تخفيف محتوى 

أّن  من  القرار  هذا  وينطلق  الذاتّي.  والتعلّم  والبحث  التساؤل 

المعرفة أصبحت في متناول الجميع، والذهاب إىل المدرسة في 

الحصول  رات، مثل كيفيّة  المها ز عى تعليم  يرّكِ أن  يومنا يجب 

عى المعرفة، وكيفيّة التحّقق من مصدرها. 

ب. تعبير الطاّّلب عن آرائهم
تعبير  عن  رائًعا  مثااًل   )assembly( األسبوعّي  االجتماع  يعّد 

المتعلّمين عن آرائهم؛ فهو من إعداد الطاّلب للطاّلب، يشاركون 

ر الجديدة المتعلّقة به مع مجتمع المدرسة  فيه تعلّمهم واألفكا

كلّه كّل أسبوع. تختلف هذه االجتماعات من مدرسة اىل أخرى، 

وفق  وبعضها  المراحل،  وفق  الطالب  يقسم  المدارس  فبعض 

عرًضا  االجتماع  هذا  خالل  زمالءهم  الطاّلب  يشارك  الصفوف. 

المعلّمون  يشرف  توعويّة.  حملة  أو  مغنّاة،  مسرحيًّة  أو  مرئًيّا، 

دون الطاّلب بالنصائح لتحسينها.  عى محتوى هذه العروض، ويزّوِ
نطبِّقها  أخرى  الطاّلب ممارسة  يمثّل مجلس  أخرى،  ناحية  من 
كّل سنة  بداية  الطالّب. في  ر صوت  يُقّدَ الصدد، حيث  في هذا 
ت الطاّلب لزميلين  دراسيّة، تُجرَى انتخابات في كّل فصل، ويصّوِ
مع  المجلس  يجتمع  الطاّلب.  مجلس  في  ليكونا  زمالئهم  من 
ق المناهج، ومدير الشؤون الماليّة(  فريق القيادة )المدير، ومنّسِ
قد  المدرسة.  لتحسين  ر  األفكا ويتبادلون  شهريًّا،  واحدة  مرّة 
في  المعّدات  أو  الكافيتريا،  في  بالطعام  ر  األفكا بعض  تتعلّق 

الملعب، أو تصميم حديقة، أو غير ذلك.   

انطالًقا من تجربتي، شاهدُت بعض المدارس تعرض عى الطاّلب 
رات تقييم المدرسة من المنظّمات العالميّة،  رير الخاّصة بزيا التقا
أو من التفتيش الوزاريّ، وتطلب منهم تقديم مقترحات للتطوير؛ 
ر أّن الطاّلب شركاء في تطوير مدرستهم وتحسينها. ذلك باعتبا

 
ج. توفير فرص للطاّّلب لتطوير مهارات عصرهم  

ر لهذا  أذكر من بين هذه الفرص احتفال اليوم العالمّي، حيث ُحّضِ
ومارس.  واحدة في األسبوع بين شهرَي يناير  اليوم بفرز حّصة 
الخامس في عشرة  الصّف  إىل  األّول  الصّف  الطاّلب، من  ُجِمع 
حتّى  األّول  الصّف  من  طاّلبًا  فصل  كّل  ضّم  مختلفة.  فصول 
روح األسرة  لتعزيز  الصّف نفسه،  األخوة في  ووِضع  الخامس، 

والمجتمع الواحد من الطاّلب.

عملت جميع الفصول في هذه الساعات، تحت إشراف معلّمين 
واحدة.  وإعداد عرض تقديمّي عن دولة  لعشرة أسابيع، للتعلّم 
باليوم  احتفالنا  في  الدراسّي  الفصل  نهاية  في  العروض  َمت  ُقّدِ
عرض  والثقة.  اإلبداع  من  الكثير  المتعلّمون  وأظهر  العالمّي، 
والمعلومات،  ر  األفكا بعض  اختاروها  التي  الدولة  عن  الطاّلب 
الخامس  الصّف  طاّلب  ساعد  لها.  المناسبة  األزياء  وصّمموا 
الطاّلب األصغر سنًّا، وشكلّت هذه الحصص العشرة فرصة تعلّم 

مختلف، يمزج طاّلب المرحلة االبتدائيّة، ويجعل منهم قادة.  

مقال

االحتفال  عن  أسابيع  عشرة  إىل  الممتّد  المشروع  هذا  يبعدنا 
المأكوالت  وتناول  المالبس  بعرض  يكتفي  الذي  الشكلّي 
إىل  اليوم  هذا  تحّول  إذ  الشعبيّة؛  الرقصات  وعرض  التقليديّة 
والثقافة،  والتراث  والتقاليد  العادات  عن  قة  ُمعّمَ تعلّم  فرصة 
تطبيق  من  يُظِهره  ما  إىل  باإلضافة  الجماعّي.  العمل  خالل  من 
ودمج  َر اإلبداعيّة، بكسر الحواجز بين الصفوف  المدرسة األفكا
الطاّلب من فئات عمريّة مختلفة، ليتعلّموا من بعضهم البعض. 

د. تقديم التغذية الراجعة 
يُعتبر اجتماع أولياء األمور والمعلّمين والطاّلب )االجتماع الثالثّي 
رائًعا عن هذه الممارسة. يُِعّد  three ways conference( مثااًل 
والمجاالت  المعلّمون مستندات تحتوي عى نقاط قّوة الطاّلب 
الذين  األمور  أولياء  بحضور  وذلك  تحسين،  إىل  تحتاج  التي 
الدراسّي  للفصل  أبنائهم  مع  عمل  خطّة  ويكتبون  يناقشونهم 
المضي قدًما،  التي تساعد عى  البنّاءة  الراجعة  التغذية  القادم. 
والتعلّم من األخطاء.   تسِهم في تعزيز قدرة الطالب عى التأّمل 

* * *

ولكّن  األوىل،  للوهلة  صعًبا  المتعلّم  وكالة  مفهوم  يبدو  قد 
الممارسات األربع التي شرحتها توِضح المفهوم أكثر. نبدأ بدعم 
وكالة المتعلّم بإجراءات بسيطة للغاية من اليوم األّول من السنة 
األساسيّة  االتّفاقات  كتابة  سوى  ذلك  يقتضي  وال  الدراسيّة، 
واالحترام، أو إشراك الطاّلب  لمجتمع الطاّلب، أو مشاركة الثقة 
غنيّة  لتجربة  وطالّبك  نفسك  التعلّم... ستعّد  بيئة  تصميم  في 
يتعلّمون،  علِّم طاّلبك كيف  والنمّو.  للتعلّم  نوعها  وفريدة من 

وَدع لهم الحّريّة في متابعة الطريق. 
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نحو تعلـّـم متمحور حول المتعلّم

أمجاد أبو هاّلل

ملّف العدد

من  "التحّول  هو  وفضولي،  انتباهي  ر  أثا مقااًل  رًا  مؤّخَ قرأُت 
التفكير  إىل  المقال  هذا  دعاني  الهيوتوغوجيا".  اىل  البيداغوجيا 
مواكبة  عى  تعين  مبتِكرة،  نظرًة  التعليم  إىل  النظر  أهّميّة  في 
بالطاّلب  المتّصلة  سيّما  وال  التعليم،  في  السريعة  التغيّرات 
يثير  ال  بعضها  بات  التي  القديمة  التعليم  طرق  إىل  ونظرتهم 
اهتمامهم ودافعيّتهم إىل التعلّم. لكن، أيّ تغيير في طرق التعليم 
يواَجه بالرفض في البداية، إذ قد يسبّب دمج النماذج التعليميّة 
وصلوا إىل مرحلة االستقرار  الحديثة إرباًكا لدى المعلّمين الذين 
ولدى بعض الطلبة الذين اعتادوا الطرق التقليديّة  في مهنتهم، 
أّن مهارات معلّم  والمدراء. غير  األهالي  التعليم، فضاًل عن  في 
القرن الواحد والعشرين وكفاياته وقدرته عى إدارة التغيير، من 
السياق  مع  يتناسب  ما  وفق  تدريجيًّا  التغيير  ف  توظِّ أن  شأنها 
والتعليم.  وتوّجًها مختلفين في التعلّم  التعليمّي، ما يولِّد نظرة 

وجوب إحداث تغيير في العمليّة  تحّدث كثير من التربويّين عن 
ونسمع الكثير من  التربويّة، كما أننا نحضر العديد من الندوات 
في  يجول  الذي  السؤال  ولكّن  مفيدة.  وجميعها  التنظيرات، 
وما  التغيير؟  أحِدث هذا  أن  لي  "كيف  العصر هو:  خاطر معلّم 

الخطوات التي علّي اتّخاذها؟"  

التي  والخطوات  االستراتيجيّات  عى  الضوء  المقال  هذا  يسلّط 
إّن  إذ  المرجّو،  التغيير  إلحداث  اتّخاذها  المعلّم  عى  ينبغي 
مختلفة،  تعليميّة  أدوات  في  التفكير  إعادة  إىل  يحتاج  التجديد 
ودرجة من البراغماتيّة والمهنيّة، وصبر هائل وقدرة عى اإلقناع، 

فضاًل عن الذكاء االجتماعّي. 

أعد التفكير في أدوات التعليم  

دور  تصميم  إعادة  في  يكمن  فيه  التفكير  علينا  جزء  أّول  لعّل 
عى  وارتكازه  التعليم  تمحور  فكرة  وتغيير  وهيكلته،  المعلّم 
المعلّم، حتّى يصبح الطالب هو محور العمليّة التعليميّة. عندما 
ا لمواجهة  يقرّر المعلّم أن يحذو هذا الحذو يجب أن يكون مستعّدً
العديد من الشكاوى من الطلبة وأولياء أمورهم. سيتذّمر الطلبة 
بأّن عليهم عبئًا كبيرًا، أو أّن المعلّم غير متمّكن من التعليم؛ فهو 
يعتمد عى عمل الطلبة في الصّف، وال سيّما عندما يعود الطلبة 
األمر  الوقت،  من  كثير  إىل  تحتاج  ال  أقّل  مهّمات  مع  البيت  إىل 

الذي يجعل األهل عديمي الثقة بالمعلّم وقدراته. 

مقال

يتحّقق  حتّى  وبذكاء،  تدريجيًّا  التغيير  إدخال  هي  هنا  النصيحة 
ومتمحوٌر حول المتعلّم. يمكن للمعلّم، مثاًل، البدء  تعلٌّم فاعٌل 
روح المنافسة اإليجابيّة بين  وتنمية  بالتعليم عن طريق اللعب، 
وذلك  األفضل،  للتعلّم  قدراتهم  توظيف  إىل  باإلضافة  الطلبة. 
ن  يمّكِ بدّقة  مدروس  ومنطٍق  فاعلة،  دراسيّة  خطط  بتصميم 
الطلبة  نتائج  تُظِهر  التعليم.  النوع من  إىل هذا  اللجوء  تبرير  من 
المعلّم  استخدم  إذا  سيّما  وال  الجديدة،  الطريقة  هذه  نجاعة 
يكتفي  أن  عن  عوًضا  طلبته،  رات  مها ي  تنّمِ التي  االستراتيجيّات 

بتزويدهم بالمعلومات. 

كن براغماتّيًا

في  ما  ذ  وينّفِ ط  ويخطِّ يعمل  أن  يعني  عمليًّا  المعلّم  يكون  أن 
النظريّ فحسب، بل  بالكالم  التغيير ال يتحّقق  عقله، ألّن إدخال 
ويطبِّق ما يطالب به اآلخرين. يتّم  يحتاج المعلّم إىل أن يمارس 
ن المعلّم من أفضل الطرق التي من  ذلك بطريقة تدريجيّة تمّكِ
د الذي  والترّدِ وقع الخوف  وتخّفِف من  شأنها أن تُحِدث تغييرًا، 
يعانيه بعض الطلبة، وذلك بإخراجهم من منطقة الراحة، نتيجة 
واالعتماد  ر  واالبتكا تغيير طرق التعليم، إىل مرحلة االستكشاف 

عى الذات.  

تخيّل انطباع الطلبة إذا بدأ المعلّم الوحدة بالقول: "حسنًا، إليكم 
ولكن أنتم  النتائج التي نحتاج إىل تحقيقها بحلول نهاية الوحدة، 
أشبه بسقوط  وذلك  لتحقيقها".  تعلّمكم  من سيصّمم خارطة 
يمكننا  "كيف  الطلبة:  سيتساءل  إذ  محيط،  وسط  الطائرة  من 
ذلك وأنت لم تعلّمنا؟!" العتيادهم عى التلقين. وبداًل من ذلك، 
ق هذه النتائج، ماذا  يمكنه مثاًل، أن يبدأ بسؤال: "إن أردنا أن نحّقِ
يمكن أن نعمل برأيكم؟" إذ سيتمّكن بهذه الطريقة من إشراكهم 
بالقول:  أنفسهم  في  الرهبة  زرع  دون  من  التعلّم،  عمليّة  في 
"أنتم من سيصّمم خارطة التعلّم". بهذه الطريقة يطبِّق المعلّم 
خارطة  رسم  اىل  الطلبة  ويدفع  الذهنّي،  العصف  استراتيجيّة 

تعلّمهم من غير أن يصّرح بذلك.
من األهّميّة بمكان تسيلح الطلبة بالثقافة الالزمة للتغيير، مثل 
وكيفيّة  ومقتضيات العمل التعاونّي،  تزويدهم بأدوات البحث، 
وغيرها من  واستراتيجيّة إدارة الوقت،  تحديد أهداف تدريجيّة، 
ومن دون  األمور التي تمّهد الطريق إىل إحداث التغيير بسهولة 

اعتراض. 
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جميع  ألّن  التغيير،  إدخال  في  المعلّم  يترّدد  أن  الطبيعّي  من 
ولكن  محّددة،  تعليميّة  نتاجات  وفق  اختبارهم  يجب  الطلبة 
بما  التقليديّة،  الطرق  عن  مختلفة  بطرق  ذلك  تحقيق  يمكن 
 different( والمختلفة  المتعّددة  تعلّمهم  وطرق  يتناسب 
التوّصل إىل  learning modalities(. يكمن الهدف األسمى في 
المعلّم  والطالب. فهدف  المعلّم  بين  بالتشارك  النتاجات  هذه 
بنواحي  بربطها  تعلّمه،  عمليّة  إدارة  عى  قادر  جيل  خلق  دائًما 

الحياة المتعّددة وجعله متعلًّما مدى الحياة. 

كورونا"  "فيروس  عن  بحث  بإعداد  طلبته  المعلّم  يكلِّف  عندما 
اعتمادها  يمكن  طرق  عّدة  يجد  أسبوع،  خالل  وتسليمه  مثاًل، 
والتي يجب أن يكون طلبته قد مرّوا بها. يمكن،  لتسليم البحث، 
ر بعض الطلبة بحثًا مكتوبًا كما جرت العادة، بينما  مثاًل، أن يحّضِ
م آخرون صورًا معبِّرة عن موضوع البحث، وتكتب مجموعة  يقّدِ
أخرى قّصة كرتونيّة خياليّة... يجب قبول كّل هذه الطرق طالما 
أّن جميع الطلبة توّصلوا إىل النتيجة المطلوبة، ولكن بطرق التعلّم 
المفّضلة لديهم. يتشّجع الطلبة بذلك ألداء مهّماتهم باستمرار 
لم يفرض عليهم طريقة تقديم  المعلّم  أّن  ونشاط، مع علمهم 
إىل  باإلضافة  ر.  واالبتكا للتفكير  مساحة  لهم  م  قَدّ بل  العمل، 
ذلك، لن ينسى الطلبة المعلومات التي بحثوا عنها، ألنّهم بذلوا 

جهًدا لتوصيلها إىل المعلّم بطريقة مبتكرة تناسب تفكيرهم. 

اصِبر عىل طلبتك 

ُوِضع لقرون من هيكلة  لن يحدث التغيير في ليلة وضحاها، فما 
دور المعلّم ال يمكن محوه وتغييره بسهولة. بعض الطلبة يتقبّل 
أن  ينبغي  البداية.  في  اآلخر  بعضهم  يرفضه  حين  في  التغيير، 
يكون المعلّم صبورًا وقادرًا عى التنّقل السلس بين طرق التدريس 
وتقبّلهم للتغيير.  المختلفة، حتّى يضمن مشاركة جميع الطلبة 
زًا  إنجا ليس  الطالب،  عى  المرتَِكز  التعلّم  في  النجاح  فتحقيق 
سهاًل بأيّ حال من األحوال. وبالتالي، يجب أن يصبر المعلّم أثناء 
محاولته تحقيق النجاح تحقيًقا صحيًحا، فإن لم تحدث الفوضى 

في البداية، لن يتمّكن من الوصول إىل المبتغى.  

يقتضي ذلك توظيف الطلبة القادرين عى إدارة تعلّمهم لتوجيه 
تعلّمهم  الطلبة  لقيادة  الطرق  أحد  األقران  فتعلُّم  زمالئهم، 
من  العديد  هناك  ومتابعته.  المعلّم  من  بتوجيه  بأنفسهم، 
األقران،  المعلّم  ر  يختا أن  الممكن  من  إذ  األقران؛  لتعلّم  الطرق 
وذلك لغرض في نفسه )طالب لديه معرفة جيّدة عن الموضوع، 
للطلبة  ر األقران  أو أن يترك حّريّة اختيا وآخر بحاجة إىل دعم(، 
أنفسهم. وقد يسبِّب هذا الوضع أحيانًا بعض المشكالت للمعلّم 
الطلبة  م  يقّسِ أن  أو  قرين،  دون  من  الطلبة  أحد  يُتَرك  عندما 

أسماء  عليها  مكتوب  أوراق  بسحب  وذلك  عشوائيًّا،  تقسيًما 
الطلبة، أو باستخدام تطبيق إلكترونّي، مثل "عجلة األسماء". 

 
لنفترض أّن المعلّم في حّصة اللغة اإلنكليزيّة يطلب إىل الطاّلب 
الحالة،  هذه  في  الخسوف.  مثل  علميّة،  لظاهرة  تفسير  كتابة 
وآخر  اللغة،  من  نًا  متمّكِ طالًبا  المعلّم  يكلِّف  أن  المنطقّي  من 
بعضيهما  الطالبين  مساندة  فيضمن  العلوم،  ماّدة  من  نًا  متمّكِ
البعض إلخراج موضوع صحيح علميًّا ولغويًّا. في النتيجة، يحّقق 
وفهم  ز الواجب باستيعاب  ويتمّكنان من إنجا الطالبان الفائدة، 
حّس  ي  تنّمِ التي  الطرق  من  األقران  تعلّم  يعّد  وعليه،  واضح. 
التأكيد  مع  مستداًما  تعلّمه  وتجعل  الطالب،  عند  المسؤوليّة 
التي  والنقاط  القّوة  ومواطن  عى ضرورة معرفة المعلّم طلبته 

تحتاج إىل تطوير.

تألَّم حتّى تكسب 

وكّل  ُمرضية.  النتيجة  ولكّن  وشاّق،  وعر  التغيير  إىل  الطريق 
والربط  التحليل  مستوى  إىل  بطلبته  يصل  أن  إىل  يطمح  معلّم 
شأنه  من  الحديثة  التعليم  نماذج  إتقانه  أّن  كما  البنّاء،  والنقد 
أن يوصل الطالب إىل قّمة الهرم التعليمّي )هرم بلوم(. من هنا، 
فيها  أحّس  التي  المرّات  بعدد  كثيرًا  المعلّم  يكترث  أاّل  يجب 
وإنّما يصّمم عى إعادة المحاولة،  بالفشل عند إحداث التغيير، 
في  التكنولوجيا  توظيف  مثل  مختلفة،  استراتيجيّات  باعتماد 
أفضل  نتائج  طلبته  يحّقق  كيف  بذلك  المعلّم  فيرى  التعليم. 
بين  والربط  التحليل  عى  لقدرتهم  الختاميّة،  رات  االختبا في 

رات الحياة.  المعلومات المدروسة ومها

بالتركيز  التعليم  وهيوتوغوجيا  التواصليّة  النظريّة  تكييف  يمكن 
قدرات  وتوائم  العصر،  تواكب  واستراتيجيّات  مناٍح  عّدة  عى 
تناسبها  ال  والتي  الحديثة،  تفكيرهم  وطريقة  المختلفة  الطلبة 
عينيه  المعلّم نصب  وضع  إذا  لذلك،  القديمة.  التعليم  أساليب 
إىل  ودفعه  ومركزها،  التعلّميّة  العمليّة  محور  الطالب  جعل 
وقادرًا عى إدارة  االعتماد عى ذاته، ليكون مسؤواًل عن تعلّمه، 
ر يفرض عليه  وربطها بالواقع، فإّن هذا الخيا العمليّة التعليميّة 
وقادرًا  التعليميّة،  للعمليّة  رًا  وميّسِ ومتفاعاًل  مرنًا،  يصبح  أن 
أجل  وليس من  التعلّم،  أجل  التعليميّة من  المواد  تحضير  عى 

رات، أو بهدف إتمام المنهاج الدراسّي.  االختبا

اربط التعلّم بحياة المتعلّم 

ز عى التفكير الُمنظَّم،  لعّل منحى "STEM" من األساليب التي ترّكِ
القائم  التعلّم  إىل  أنّه مستند  إىل  باإلضافة  بالحياة.  التعلّم  وربط 

توظيف  عى  قادرًا  الطالب  يغدو  حيث  المشكالت؛  حّل  عى 
اجتماعيّة،   - النفس  بالنواحي  تُعنَى  التي  العليا  التفكير  عمليّات 
د هذا المنحى الطالب  وتطوير التفكير والتحليل لدى الطالب. يزّوِ
العمل  سوق  لمتطلبات  يهيِّئه  ما  والمتفّرِد،  الممنهج  بالتفكير 

المستقبلّي.  

المئويّة،  النسبة  طلبته  تعليم  يوّد  المعلّم  أّن  اآلن،  لنفترض، 
بَم  الماّدة؟  هذه  تعلّم  علينا  "لَم  يسألون:  الطلبة  من  فالعديد 
كثيرًا في حياتهم  تفيدهم  بأنّها  عادًة  المعلّم  يجيب  ستفيدنا؟" 

العلميّة الحًقا، لكن كيف؟ 

أحمد  ذهب  مثال:  مشكلة.  أو  تحّديًا  المعلّم  م  يقّدِ أن  يمكن 
كانا  وحين  كرة.  يشتري  أن  يريد  وكان  السوق  اىل  والدته  مع 
المحّل  إىل  وذهبت  األلعاب،  محّل  في  أّمه  تركته  السوق،  في 
وذهب ليحاسب  ر أحمد الكرة التي يريدها  المجاور. عندما اختا
الكرة،  ثّمة خصم %20 عى سعر هذه  أّن  األخير  أخبره  التاجر، 

ر أحمد ولم يعرف المبلغ الذي عليه دفعه.  فاحتا

طلبته  إىل  يطلب  أن  للمعلّم  يمكن  المثال،  هذا  من  انطالًقا 
مساعدة أحمد لمعرفة سعر الكرة؟  

يساعدون  كيف  يتعلّمون  الطلبة  جعل  كذلك،  الممكن،  من 
اآلخرين، فيقّدم المعلّم مشكلة مختلفة، مثل: كيف يمكن إيجاد 
حلول لمشكلة الجوع في السودان؟ يمنح المعلّم الطلبة أدوات 
والحاسوب المحمول، ثّم يطلب منهم  للمساعدة، مثل الجّوال 
ومستداًما،  والتأّمل بالحّل إن كان مناسًبا  البحث إليجاد الحّل، 

وربطه بأهداف التنميّة المستدامة. 

االستراتيجيّات  من   )Gamification( التلعيب  استراتيجيّة  تعّد 
التعلّم،  زه عى  وتُحّفِ الطالب،  لدى  المسؤوليّة  تنّمي حّس  التي 
وتمّكنه من االنخراط في الدراسة عبر األلعاب، وتضمن تفاعله مع 
م بأسلوب ممتع بغية تحقيق األهداف  الماّدة الدراسيّة التي تُقَدّ
في  إيجابيًّا  الطالب  إشراك  عى  التلعيب  يعمل  كما  المرجّوَة. 
عمليّة التعلّم أكثر من أيّ وسيلة تعليميّة أخرى.  ينخرط األطفال 
مت الحّصة  ز، فإذا ما ُصّمِ عادًة بسهولة في اللعب لوجود ُمحّفِ

 leader( ولوحة التميِّز باستخدام عناصر التلعيب، من منافسة 
من  المرجّوَة  النتاجات  لتحقيق  جهده  الطالب  يبذل   ،)board
ولكنّها تؤّدِي اىل استدامة التعليم.  الدرس بطريقة غير مباشرة، 
وينّميها، من تفكير تحفيزيّ  ز اللعب عمليّات عادات العقل  يُحّفِ
الذي   )personalization( بالتعليم  التفرّد  وكذلك  وابتكاريّ، 

يُشِعر كّل طالب بتميُّزه وأهميّته في العمليّة التعليميّة. 

وفي السياق ذاته، يمكن استخدام لعبة البينغو، وتحضير إجابات 
إجابة  يجيب  الذي  الطالب  يتقّدم  حيث  الماّدة،  من  ألسئلة 
يرتكب  وحين  زمالئه،  عى  المناسبة  البطاقة  ويجد  صحيحة 
خطأً يخسر بعض النقاط. يتأّهل الطالب الذي أتّم اللعبة أّواًل إىل 
وهكذا. المهّم في استخدام التلعيب تطويع  المرحلة األصعب، 

عناصر اللعب لتحفيز الطلبة عى التعلّم. 

* * *

االحتواء  أسلوب  المعلّم  استخدام  أّن  نجد  تقّدم،  ما  عى  بناًء 
إن  وال سيّما  والطالب،  المعلّم  بين  يولِّد عالقة طيّبة  والتعزيز، 
تعلّمهم،  طريقة  في  واآلخر  الحين  بين  طلبته  المعلّم  ر  استشا
كأن يسألهم إن كانوا يفّضلون حضور الحّصة في الصّف أو في 
المدرسة  نظام  كان  إن  الصّفيّة،  الغرفة  خارج  الطلق  الهواء 
المهّمة،  تسليم  طريقة  ر  اختيا حّريّة  منحهم  أو  بذلك.  يسمح 
بالكتابة أو الرسم أو التمثيل أو تقديم أغنية، مراعاة الحتياجاتهم 

واهتماماتهم. 

بجديدة  ليست  ُعِرَضت  التي  واالستراتيجيّات  الطرق  لعّل 
ينّمي  اليومّي  تخطيطهم  ضمن  إدراجها  ولكن  المعلّمين،  عى 
وهذا،  التعلّم.  استدامة  إىل  ويؤّدي  الطالب،  عند  المسؤوليّة 

بالتأكيد، الهدف األسمى للعمليّة التعليميّة.  

أمجاد أبو هاّلل
مديرة التعليم اإللكترونّي 
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ملّف العدد

ا لكّل عمل، فإنّه بالغ األهّميّة في العمليّة التعليميّة، فهو ما يحّدد  إذا كان التخطيط مهّمً

وضع الخطط، من السلطة  ورغم أهّمية التدّرج في  مدى تحّقق األهداف المرتبطة بها. 

المسؤولة عن صياغة المنظومة التربويّة إىل المعلّم، إاّل أّن المعلّم هو من يمثّل العنصر 

رير التي يقّدمها المعلّمون في نهاية كّل سنة في تقييم  والتقا األهّم في عمليّة التخطيط. 

أدائهم، ومدى تعلّم طلبتهم ومشاركتهم الفاعلة معهم، تؤّكد هذه الحقيقة.

 

ارتباطه  بتبيان مدى  فيبدأ  بمختلف مستوياته،  التخطيط  الضوء عى  المقال  يسلّط هذا 

بتنظيم العمليّة التعليميّة، وما يقع عى المعلّم من مسؤوليّة. ثّم ينتقل إىل توضيح الفروق 

الفرديّة والخصائص النمائيّة والعمريّة التي تجب مراعاتها في التخطيط، وكيفيّة إسهامه 

رة إىل  والعالمّي. لينتهي باإلشا والمحلّّي  في تحقيق نجاح الطالب عى الصعيد المدرسّي 

التحّديات التي تحول دون تحقيق ذلك. 

مفهوم التخطيط وتداعياته التربويّة

شأنها  من  مسبقة،  إجراءات  واتّخاذ  خطّة  "وضع  أنّه  منها  عديدة،  تعريفات  للتخطيط 

القصور في  يكمن  إىل تحقيقها" )عدس، 1999، 14(.  التي تسعى  التربويّة  األهداف  بلوغ 

وطبيعة  والطالب، أو إىل الوسائل  رة إىل دور المعلّم  هذا التعريف، برأيي، في عدم اإلشا

اإلجراءات المسبقة. وفي تعريف آخر، يُعتبر التخطيط "عمليّة ترتيب األولويّات في ضوء 

ورغم أهّميّة هذا التعريف لما تضّمنه  والبشريّة" )مرسي، 1998، 14(.  اإلمكانات الماّديّة 

ر األولويّات. وفي تعريف ثالث، هو "تصّوُر  ر اختيا ح معيا من إمكانات بشريّة، إاّل أنّه لم يوّضِ

ذها  وينّفِ مسبق للموقف التعليمّي، بإجراءاته المختلفة التي يجب أن يُخِطّط لها المعلّم 

ر الوقت  ز التعريف األخير عى معيا وأبو شقير، 81(. يرّكِ زمنيّة محّددة" )حلس  في فترة 

رة إىل التفاعل المطلوب حصوله.  من دون اإلشا

رؤية  يُِعين عى تحقيق  تنظيم  التخطيط  أّن  أرى  بناًء عى ذلك، 

األهداف  تحديد  إجراءات  إىل  باالستناد  التعلّم،  لنتاجات  سابقة 

ما  وفق  تدريسها،  واستراتيجيّات  تحقيقها،  ووسائل  المرجّوة، 

تقتضيه البيئة التعليميّة وحاجات الطلبة. يتطلّب ذلك مشاركة 

الطلبة معلَّمهم في عمليّة التخطيط، ومعرفة المعلّم المسبقة 

وتحديد المّدة  ومالءمتها لتنظيمه،  ومداخله،  بنظريّات التعلّم 

عناصر  بمختلف  االهتمام  التعريف  يولي هذا  للتطبيق.  الزمنيّة 

التخطيط. ويُعّد توقيت مرحلة التنفيذ والعناصر المشتركة فيها 

مقال

خطط  توجد  إذ  التخطيط،  مستويات  لتحديد  األساس  العنصر 

قصيرة  وخطط  والفصليّة،  السنويّة  كالخطط  األمد،  طويلة 

األمد، كالخطط اليوميّة. 

واإلجراءات، بين عاّمة  يقودنا ذلك إىل اختالف نوعيّة األهداف 

وخصائصهم  ومدى قدرتها عى مراعاة طبيعة الطاّلب  وخاّصة، 

وبالتالي، ال يمكن  والفروقات بينهم.  واختالفاتهم  واحتياجاتهم 

لخطط التدريس التي ال تراعي ذلك، النجاُح في خلق تعلّم فاعل 

أهّمّية التخطيط ودوره في تحقيق 
المشاركة بين المعلّم والطالب

ريم مفيد الجعبة
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التخلّي عن معظم  يثبت ما نقوله اضطرارنا إىل  للطلبة.  وممتع 

مرحلة  في  والدخول  كورونا،  جائحة  أثناء  المعتادة،  خططنا 

عمليّة  "تعزيز  إىل  بدوره  يهدف  والذي  االستراتيجّي،  التخطيط 

والبيئة التي يغلب  واالنسجام بين المؤّسسة التعليميّة  التكيّف 

عليها طابع التغيير والتجديد" )العوضي، 2013، 1(. يشير ذلك إىل 

رة التكيّف مع كّل جديد، مثل التعليم  ضرورة تحلّي المعلّم بمها

ر أفضل الحلول المتاحة، ومواءمتها لتخطيط  عن بعد، عبر اختيا

والتعديل.    قابل للتكرار 

تحقيق عمليّة  الكبرى في  المسؤوليّة  إّن  القول  يمكن  هنا،  من 

من  يضعه  بما  وذلك  المعلّم،  عاتق  عى  تقع  الفّعال  التعلّم 

مشاركتهم  لضمان  طلبته،  مع  تفاعله  يراعي  هادف،  تخطيط 

ركًة دائمة. فمن األهّميّة بمكان أن يخطّط المعلّم  النشطة مشا

أهداف  نحو  ًها  موّجَ التخطيط  يكون  كي  طلبته،  خصائص  وفق 

الفهم  قائم عى  تعلّم  ونحو  تحقيقها،  يمكن  وواقعيّة  واضحة 

واإلتقان. بذلك، يجعل المعلّم حاجات الطلبة المختلفة، العقليّة 

واستراتيجيّاته  وأهدافه  راته  والنفسيّة، أساس اختيا والجسديّة 

والتقييم. أذكر هنا ما فعله أحد  وأساليبه في التعليم  ونشاطاته 

المدرّبين في دورة تدريبيّة حول التعلّم النشط، حيث استخدم 

رهاب القطط،  دمية قطّة، ليكتشف أّن لدى إحدى المشتركات 

يُغَفر  قد  أمامها.  الدمية  ُوِضعت  عندما  وصرخت  بكت  إذ 

ولكن ال  للمدرِّب عدم معرفته خصائص المشاركين في دورته، 

يُغَفر للمعلّم ذلك بالنسبة إىل طلبته. 

مراحل التخطيط القائم عىل المشاركة 

توجيه  بأس من  فال  المعلِّم،  عبئًا عى  ل  يشّكِ التخطيط  كان  إذا 

وذلك بالسعي الحقيقّي  العبء نحو مرحلة جديدة في التعلّم، 

إىل إشراك الطالب فيه. يقتضي ذلك المرور بثالث مراحل، تجعل 

الطلبة قادرين عى اإلسهام في التخطيط: 

أ. مرحلة التقليد
ليقوم  النمذجة،  استراتيجيّات  استخدام  فيها  المعلّم  يستطيع 

خريطة  لوضع  التخطيط  ذلك:  مثال  بتقليده.  الحًقا  الطالب 

مفاهيميّة لطريقة كتابة نّص خيال علمّي، أو قصص شخصيّة، 

ويترك  بعضها،  المعلّم  ينمذج  فيها.  ر  األفكا توليد  طرق  وإبراز 

ر طرق  الباب مفتوًحا أمام الطلبة لتقليد ما قّدمه المعلّم، واختيا

وأعتقد أّن  وفق الموضوعات.  مة  ورسم خرائط مقّسَ مشابهة، 

العمل الجماعّي في هذه المرحلة يكون مثمرًا. 

ب. مرحلة التدريب
سابقة  نماذج  دراسة  وفق  التخطيط  فيها  الطالب  يستطيع 

وطريقته. مثال  ومحاولة محاكاتها بصياغته  قّدمها المعلّم له، 

ليضع  مثاًل،  اإلعالل  لتدريس  كاماًل  مخطّطًا  الطالب  منح  ذلك: 

الطالب نموذًجا كاماًل، يتضّمن النشاطات وطرق التقييم للدرس، 

يكون  قد  المخطّط.  تنفيذ  الطالب في طرق  المعلّم  يناقش  ثّم 

العمل الجماعّي، وإن كان ضمن مجموعات ثنائيّة، مفيًدا لتبادل 

ر بين األعضاء.  األفكا

ج. مرحلة الممارسة
يتنبَّه  كاملة،  تعليميّة  خطط  لوضع  الحّريّة  فيها  الطالب  يُمنَح 

فيها لرغباته. نمّر هنا في مرحلة االستكشاف والعمل الجاد الذي 

نلمحه في قيادة الطلبة تعلّمهم. يصل الطلبة إىل هذه المرحلة 

ويفّضل  والجامعة،  كالثانويّة  مة  متقّدِ دراسيّة  مراحل  في 

بعضهم فيها العمل الفرديّ عى الجماعّي. 

ورغم تمّكن الطالب، وفق هذه المراحل، من التخطيط بمفرده، 

في  الراجعة  التغذية  وتقديمه  له،  المعلّم  متابعة  من  بّد  ال 

توّقعاته من  رفع  المعلّم  يكون عى  وبالتالي،  منها.  كّل مرحلة 

وحدة األداء لديهم، بمراعاة العوامل  رفع  والعمل عى  الطلبة، 

التعليميّة  والبيئة  والدافعيّة  كالقدرة  تعلّمهم،  في  المؤثِّرة 

والبشريّة التي تالئم خصائصهم، فضاًل عن المثيرات التي  الماّدية 

وفاعليّة التدريس الذي يقّدمه. كما أنّه من  يستخدمها المعلّم 

تجاه  نقديّ  منظور  تبنّي  عى  طلبته  المعلّم  يساعد  أن  المفيد 

الطالب  ليغدو  اإلبداع،  تنمية  عى  ر  االقتصا دون  من  تعلّمهم، 

ناقًدا ومستكشًفا وقادرًا عى حّل المشكالت الحياتيّة المختلفة.

 
استراتيجّيات وأساليب تعليمّية داعمة للتخطيط

المعلّم  بين  المشاركة  عى  القائم  التخطيط  تحّقق  يقتضي 
وتنويع  مناسبة،  تعليميّة  استراتيجيّات  تصميم  والطالب 

لدى  والضعف  القّوة  نقاط  تُراَعى  بحيث  التدريس،  أساليب 

النشط،  التعلّم  مثل  تعليميّة،  استراتيجيّات  فاستخدام  الطلبة؛ 

الذهنّي،  والعصف  المشكالت،  وحّل  التعاونّي،  والتعلّم 

كالخرائط  المعرفة،  وراء  ما  واستراتيجيّات  التعليميّة،  والدراما 

يُعّد من مباعث  وغير ذلك،  بالتساؤل  والتدريس  المفاهيميّة، 

وخلق عالقات بين أطراف البيئة  والتعلّم بمتعة،  رة الدافعيّة  إثا

المدخل  االستراتيجيّات  هذه  اعتَمَدت  إذا  ذلك  يتّم  التعليميّة. 

التكاملّي في التعليم، وال سيّما في تعليم اللغات، حيث تُسِهم في 

خلق بيئة تعليميّة تتالءم مع خصائص الطلبة واهتماماتهم. هذا 

الجيكسو  استراتيجيّات، مثل  ذ مع طلبتي  أنّفِ أشهده عندما  ما 

تعلّم  تحقيق  عى  مساعدة  من  تقّدمه  لما  التعليميّة،  والدراما 

ممتع وفاعل، وتزيد من دافعيّة الطلبة وانجذابهم، لكنّها تحتاج 

ويتالءم مع تكيّفات الطلبة  إىل تخطيط متأّنٍ ال يعتمد االرتجال، 

واستجاباتهم. 

لعّل الحديث عن تخطيط يلبّي احتياجات الطاّلب يقترن بالحديث 

عن ضرورة توفير تعليم للجميع، وذلك من باب العدالة ومراعاة 

بين  والتباين  االختالف  بأوجه  االهتمام  يقتضي  وهذا  الحقوق. 

إىل  تعلًّما  م  يُقّدِ حيث  بينهم،  الفرديّة  الفروق  ومراعاة  الطاّلب، 

يدّل ذلك عى  التعليمّي.  المجتمع  ويدمجها في  الفئات كاّفة، 

الفرديّة  الفروق  يناسب  بما  التعليميّة  األساليب  تطويع  ضرورة 

بين الطاّلب، وال تكون مراعاة التمايز باالستجابة لالختالفات عند 

الذي  األمر  للدروس.  التخطيط  عند  بل  الحّصة،  أثناء  ظهورها 

يدعونا إىل االهتمام بجوانب االختالف بين الطلبة أثناء التخطيط، 

االستجابة  وطريقة  التعلّم  وأنماط  والثقافة  الذكاءات  مثل 

للمثيرات، ومدى االستعداد للتعلّم. 

كيفّية إشراك الطالب في التخطيط ودور المعلّم 
فيه

للعمليّة  التخطيط  في  الطلبة  إشراك  قرار  المعلّم  يتّخذ  عندما 

مدى  وفق  اإلشراك،  عمليّة  تصنيف  عليه  يتوّجب  التعليميّة 

فّعاليّتها والمساحة المعطاة للطلبة، إىل صنفين: 

زمام  	 وإشراك حقيقيّة، يتسلّم الطلبة فيها  عمليّة تخطيط 

يعتريها  وما  التعليم،  تخطيط  عمليّة  في  بعضها  أو  األمور 

واضحًة لدى  من فعاليّات. تترك هذه العمليّة غالًبا بصمًة 

الطلبة. 

كاملًة،  	 المعلّم  مظلَّة  تحت  تكون  وهميّة،  تخطيط  عمليّة 

لها،  المعلّم  ر  تصّوِ عن  باالختالف  للطلبة  السماح  دون  من 

وإن أظهر المعلّم تسامًحا ظاهريًّا. ال أرى في هذه العمليّة 

ق  فائدة تُرَجى سوى تغيير النمط المتََّبع، وال أعتقد أنّها تحّقِ

في  اإلسهام  إىل  السعي  في  الطالب  رغبة  تشبع  أو  الرضا، 

رؤيته خالل رحلته التعليميّة.  وضع 

واستخدام  الطلبة،  دافعيّة  رة  إثا في  المعلّم  دور  إىل  هنا  أشير 

رة إىل أّن  استراتيجيّات تُحاكي خصائص النمّو لديهم. وتجدر اإلشا

والذي يؤّدي إىل الوصول  المقصود ليس تنويع أهداف التعليم، 

التي تؤّدي إىل الوصول  وإنّما تنويع الطرق  إىل أهداف مختلفة، 

ر فيرك لمعرفة أنماط  إىل الهدف. عندما كنُت أطبِّق، مثاًل، اختبا

والشفويّ  والبصريّ  وجدت النمط السمعّي  التعلّم لدى طلبتي، 

الفاعل تخطيطه  بّد أن يوائم المعلّم  وغيرها. فال  والمحسوس 

مع هذه األنماط، إذ إّن معظم مصادر األدب التربويّ تتّفق عى 

ويُفترَض أن تُتاح له  وقدرته،  أّن كّل طالب متفّرِد في خصائصه 

ما  السياق  هذا  في  أذكر  التعليميّة.  األهداف  لتحقيق  الفرص 

وطلبتي  والمعتقلين، من منطلق أنّي  خطّطُت له حول األسرى 

بعضهم عى  الدولّي، فعمل  األحمر  الصليب  أعضاء في مكتب 

مهارات حركيّة، كتنظيم جموع الزائرين، وعمل آخرون عى رسم 

لألسرى  وحقوًقا  قواعد  آخرون  واستقى  السجون،  مخطّطات 

وأهلهم. عمل كّل واحد منهم وفق نمطه لتحقيق هدف واحد، 

شخصيًّا  عنه  أعبّر  ما  هذا  والمشاركة.  التفاعل  من  جّو  في 

العاّمة  الحدود  يعرف  المعلّم  أّن  أي  الفضفاض،  بالتخطيط 

رات  واالختيا التفاصيل  ولكّن  الطلبة،  مهّمات  وأساس  للعمل 

ويعلي من  ن مشاركته  وحده، فيثّمِ الداخليّة تبقى بيد الطالب 

شأنها ويشعر بصناعة أثره.  

تنبثق  للمنهاج،  العاّمة  "األسس  أّن  إىل  نشير  السياق،  هذا  وفي 

وهذا  من الفلسفة العاّمة للمجتمع" )دليل المعلم، 2002، 2(. 

والقضايا  ريخّي،  والطالب بالموروث التا يعني عدم حصر المعلّم 

مقال
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الحدود  يتجاوز  بتعلٍُّم  األهداف  ربط  المهّم  من  بل  المحلّيّة، 

في  لنا  قدوة  وخير  العالميّة.  إىل  ويصل  والمحلّيّة،  المدرسيّة 

االستقصائّي  المنهج  اتّبعوا  الذين  المسلمون  العلماء  ذلك 

والتجريب قبل أن يعرفه غيرهم.  والبحث 

المدرسّي،  العمل  فئات  جميع  بين  كاماًل  ونًا  تعا ذلك  يقتضي 

وأولياء  المحلّي  المجتمع  أفراد  مع  واإلدارة،  التربويّ  كالمرشد 

ال  كي  الطاّلب،  جميع  تناسب  طرق  ممارسة  لتشجيع  األمور، 

والطريقة محصورًا بالمعلّم. يجب  يكون اإلشراف عى المحتوى 

الطلبة  تفّوق  تدعم  استراتيجيّات  لتطبيق  الجهود  توظَّف  أن 

والتقويم  التخطيط  معايير  واستخدام  مثاًل،  كالمناظرة  محلًيّا، 

الطلبة لممارسة أدوار خارج صفوِفهم،  ر  تُحّضِ والتي  العالميّة، 

هنا  أذكر  خارجيّة.  وبرامج  مؤّسسات  مع  مشاركتهم  وتدعم 

وما اكتسبوه من الثقة منها،  فوز طلبتي في مسابقة المناظرة، 

ومألوفة لديهم، يقود  حيث كانت استراتيجيّة تدريس ُمعتَمدة 

والبراهين  الحجج  جمع  خطوات  أّول  من  تعلّمه  فيها  الطالب 

لما  مسبق  ر  تصّوِ وضع  بذلك  يستطيع  إذ  عليها،  األدلّة  ووضع 

واضح "من أين  والحوار، أي لديه تخطيط  سيجري عليه العمل 

يبدأ؟" و"كيف ينهي؟" 

مقال
المحتوى،  ر  واختيا األساليب،  لتنويع  الحّرية  بعض  ومنحهم 

وإشراك طلبتهم فيه.

ندرك أيًضا مدى التحّديات التي قد يواجهها المعلّم في سبيل 

العمل عى إشراك الطلبة في عمليّة التخطيط. وأهّمها عدم دعم 

المعلّمين  ثقة  وعدم  الفكرة،  هذه  التقليديّة  التربويّة  القيادات 

بالمهّمة. باإلضافة إىل عدم معرفة  القيام  بقدرات طلبتهم عى 

ولنا تجميل  الطلبة أسس القيام بذلك، فُهم، إىل اليوم، مهما حا

الواقع، يظلّون خاضعين للتلّقي. 

 ***

ومدى فّعاليّته  نستنتج مّما سبق مدى أهّميّة التخطيط عاّمة، 

حين ينصهر وعناصره باحتياجات الطلبة المختلفة، وخصائصهم 

لتحقيق  أمامهم  الفرصة  يتيح  الذي  األمر  وتبايناتهم.  النمائيّة، 

وعليه، ال بّد لنا نحن، المعلّمين، بتحليل  وعالمّي.  نجاح محلّّي 

طلبتنا كما نحلّل مناهجنا، للوصول إىل تخطيط يناسب كّل واحد 

في  العالميّة  والتجارب  المعايير  متابعة  عى  والعمل  منهم، 

التعليم، لتعميم ما يناسبنا منها، وتدوين كّل تقّدم في مستواهم؛ 

فطلبتنا مختلفون، ال يمكن أن نطلب منهم الوصول إىل األهداف 

الفرصة  وإتاحة  بأنفسهم،  ثقتهم  نعزّز  أن  علينا  كما  بطرقنا. 

التعليميّة،  العمليّة  وإشراكهم في  أنفسهم  للتعبير عن  أمامهم 

رئيًسا في التخطيط.  وبذل الجهد الالزم لجعلهم عنصرًا 

ريم مفيد الجعبة
معلّمة لغة عربيّة

 فلسطين

التحّديات الممكن مواجهتها أثناء التخطيط 

الطلبة،  احتياجات  يلبّي  تخطيط  وضع  تواجه  تحّديات  هناك 

ومتطلّبات أعمارهم. ومن أهّمها عدم انتباه بعض المعلّمين إىل 

ومنظّمًة،  ومنهجيًّة  التخطيط، عمليًّة عقليًّة  الفرق بين عمليّة 

سير  نموذج  تضع  والتي  للتخطيط،  مكتوبًا  شكاًل  الخطّة،  وبين 

خطأ  في  المعلّمين  من  العديد  أوقع  األمر  هذا  الطلبة.  تعلّم 

ر التخطيط مهّمة جانبيّة، وأوقع بعضهم اآلخر في مطبّات  اعتبا

المدرسة  بين  أمثل،  استغالاًل  الموارد  استغالل  تنسيق  قلّة 

دور  تعزيز  أهّمية  إىل  ذلك  يشير  كما  المعلّم.  وخبرات  والبيت 

واإلرشاديّ، ورفع كفاءته، وفق البيئة الخارجيّة،  المعلّم اإلداريّ 

واستغاللها لمصلحة  والعالميّة،  والمحلّيّة،  الداخليّة،  والصّفيّة 

الطالب، وتلبية احتياجاته المختلفة، وما يناسب ميوله وقدراته. 

يحضرني هنا ما نقله مرسي عن بانت الذي اعتبر أّن أخطر أنواع 

)مرسي،  هدف"  بال  "التخطيط  هو  رًا  انتشا وأكثرها  التخطيط 

يتّبعون  المعلّمين  أّن عدًدا من  والحظُت، لألسف،   .)16 ،1998

ر التخطيط عبر الوثائق الورقيّة لمجرّد التخطيط،  هذا النوع إلظها

ضرورة  إىل  ذلك  يشير  واإلشرافيّة.  اإلداريّة  المتابعة  ولغايات 

توعية المعلّمين بأهّميّة التخطيط ومالئمته الحتياجات الطلبة، 

المراجع

 •https://classroom.google.com/c/MjI0MDcyNjIzN- .رات التدريس محاضرات في مها  حلس، داوود، ومحّمد، أبو شقير.
zYz/m/MjI0MDcyNjIzNzcz/details

عدس، محّمد عبد الرحيم. )1999(. اإلدارة الصّفيّة. دار المجدالوي للنشر.• 
رأفت محّمد. )2013(. تطبيق التخطيط االستراتيجّي وعالقته بتطوير التعليم اإللكترونّي في جامعة القدس المفتوحة •  العوضي، 

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيّة. مكتبة المنهل.
مرسي، محّمد منير. )1998(. تخطيط التعليم واقتصاديّاته. دار اآلفاق العربيّة. • 
والتعليم الفلسطينيّة. )2002(. دليل المعلّم. مركز المناهج. •  وزارة التربية 
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ملّف العدد

من  األخيرة  الحّصة  تلك  منذ  ذهني  في  حاضرًا  عدنان  زال  ما 

رواية  قراءة  أنهينا  اليوم  ذلك  في  اليومّي.  الدراسّي  الجدول 

واحتدم في عقولنا سؤال  الشمس"،  "رجال في  غّسان كنفاني 

الرواية الختامّي: "لماذا استسلموا للموت؟ لماذا لم يطرقوا جدار 

حاولت  الرواية  تناولت  التي  النقديّة  القراءات  أغلب  الخزّان؟". 

الصف  في  الطالب  عدنان،  لكّن  أيًضا،  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 

بل خرجوا من  يموتوا،  لم  لي:  قال  إذ  آخر،  رأي  له  كان  السابع، 

الخزّان وهربوا. ودليل عدنان أّن فلسطين ورواية معاناة سّكانها 

هربوا،  لقد  العالم.  دول  معظم  في  حاضرتان  االحتالل  جرّاء 

وانتشروا في األرض، يخبرون الناس عّما جرى لهم في فلسطين.

في هذا المقال، نسلّط الضوء عى محّكات التفكير بوصفها أداة 

والتحّدث بحّريّة،  مهّمة تساعد الطاّلب عى التعبير عن آرائهم، 

وإنتاج معرفة جديدة، ليس بالضرورة أن تتوافق مع ما في ذهن 

التعبير  للطلبة  تتيح  أداة  هي  المنهاج.  في  ورد  ما  أو  المعلِّم 

وكالتهم في  وتعزّز  آرائهم بالقضايا الحياتيّة المحيطة بهم،  عن 

وبهذا المعنى،  ويبحثون عن إجاباتها.  الصّف، فيثيرون األسئلة 

الطلبة  يكتسبها  أن  يجب  التي  اإلنسانيّة  رات  للمها تعزيزًا  تُعتبر 

ويقتصر دور المعلِّم في هذه األداة  وخارجها،  داخل المدرسة 

والحوار من دون أن يتدّخل به. عى اإلشراف عى النقاش 

مقال

التفكير   محّكات 
ــت  ــة ليس ــة المقبولــ اإلجابــ
ــده وحـ ــم  ــن المعلّـ ــي ذهـ فـ

محّمد تيسير الزعبي

حول المفهوم

تدّل محّكات التفكير عى حلقات فكريّة تتضّمن تحديد المفاهيم 

أو المشكالت أو القضايا، ثّم تحليلها باستخدام البيانات المتعلّقة 

بها، ثّم تقييم المعلومات التي نجمعها عبر أدوات مختلفة، مثل 

ما.  تجربة  تأدية  أو  والحوار،  التواصل  أو  التفكير،  أو  المالحظة، 

رصد القضايا أو المفاهيم إىل  واستناًدا إىل هذا المفهوم، يحتاج 

العميقة،  العقليّة  رات  المها واستخدام  العليا،  التفكير  رات  مها

ر، كي يصبح المتعلّم  وإدراكها إدراًكا كافًيا، وما يتعلّق بها من أفكا

راته  نًا من التحليل، وجمع البيانات والربط بينها، وتطوير مها متمّكِ

والتعليم – األردن، 2017(. في هذه الجوانب )وزارة التربية 

أصل االستراتيجّية 

والنقاش  اشتهر اليونانيّون القدماء بعقد جلسات دائريّة للحوار 

تخرج  الحلقات  كانت  ما  وغالًبا  فكريّة.  أو  حياتيّة  قضايا  حول 

من  عنها  تمّخض  ما  وتنفيذ  بها،  االلتزام  ينبغي  معيّنة  بنتائج 

والمسؤولون  وال سيّما إذا اشترك فيها قادة المجتمع  قرارات، 

ريخيّة مختلفة، انتقل هذا  ر الترجمة في أزمنة تا فيه. ومع ازدها

والحوار  النقاش  حلقات  فصارت  فيه،  وبرعوا  العرب  إىل  الفّن 

وفي الساحات  والعلماء،  تُعقد في أيّ مكان: في بيوت السادة 

واألسواق األدبيّة، وفي المساجد ودور العبادة. وأصبحت معظم 

الحلقات.  المجتمع، بمختلف طبقاتها، تشارك في هذه  فئات 
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تطّور دور حلقات النقاش من مرحلة إصدار القرارات، إىل مرحلة 

رة النقاش والتعبير، بل غدت مجااًل  ر القدرات اللغويّة ومها إظها

والمتعة وقضاء لحظات سعيدة )دياب ، 2000(.  رحًبا للتسلية 

آليّة التنفيذ 

إذ يجلس  التفكير كثيرًا من اإلجراءات،  ال تحتاج حلقة محّكات 

ثالثة  يجلس  بينما  دائريًّا،  جلوًسا  الصّفيّة  الغرفة  داخل  الطلبة 

الحلقة،  تقييم  دورهم  ويكون  الدائرة،  خارج  أربعة  أو  طاّلب 

أنموذج  وفق  التحسين،  ومجاالت  فيها  القّوة  وتحديد جوانب 

أو  المعلّم  يقرأ  الحلقة.  عقد  قبل  وطلبته  المعلّم  عليه  يتّفق 

أحد الطلبة النّص المراد تحديد المفهوم أو المشكلة فيه، أو قد 

رة يدّونها المعلّم عى اللوح، ثّم يمنح طلبته وقتًا  تكون هناك عبا

الطلبة من معرفة  يُمنَع  ر حولها.  األفكا وتكوين  الفرديّ  للتأّمل 

األسئلة  ليثيروا  المحّكات،  حلقة  عقد  قبل  رة  العبا أو  النّص 

واآلراء المدّعَمة بدليل، يرّدون عى ما  ويقّدموا الحلول  حولها، 

ر.   يطرحه بقيّة زمالئهم من أفكا

يمكن للمعلّم كذلك أن يقّسم الطلبة إىل مجموعات متساوية، 

القضيّة  أو  المشكلة،  أو  المفهوم،  مجموعة  كّل  تناقش  بحيث 

في  مًعا  يندمجون  ثّم  المكتوبة،  رة  العبا أو  النّص،  في  الواردة 

وآراءها عن  رؤيتها  وتعرض كّل مجموعة  واحدة،  حلقة كبيرة 

جميًعا  يستمعون  الطلبة،  بين  النقاشات  انتهاء  وبعد  القضيّة. 

وفق المعايير المتَّفق  رصدوا أداءهم  إىل تقرير المراقبين الذين 

والشواهد. عليها مسبًقا، وتكون آراء المقيّمين مدّعَمة باألدلّة 

تنظيم مختلِف للحّصة  

وفق  اعتاد الطلبة عى نمط ثابت للحّصة، لكنّهم اآلن يتعاملون 

الصّفيّة،  الغرفة  في  جلوسهم  طريقة  فيه  تختلف  جديد  نمط 

المعلّم  يسمعوا  أن  الطلبة  اعتاد  التعلّم.  استراتيجيّات  وكذلك 

يتحّدث ويشرح، حتّى إذا ما انتهى الشرح، وجدنا الطلبة يحاكون 

فهم  التفكير،  محّكات  استراتيجية  ووفق  اآلن،  أّما  علّمهم.  ما 

أحدهم  يضطر  أن  دون  من  معيّنة،  قضيّة  حول  نقاًشا  يديرون 

وليس هناك من يصدر حكًما  بالتكلّم،  رفع يده ألخذ اإلذن  إىل 

الطلبة  يألفه  لم  تعلّمي جديد  وهذا أسلوب  وآرائه،  أقواله  عى 

من قبل. 

رة أو قضيّة تهّم الطلبة،  ا أو عبا ر نّصً إذا كان المعلّم ماهرًا، يختا

ويحرص حرًصا شديًدا أاّل  وتراعي اهتماماتهم،  وتلبّي حاجاتهم، 

يؤثِّر في سير النقاش.

دور الطالب في إنتاج معرفته

المعلّم الماهر هو الذي يدعم الممارسات التعليميّة النوعيّة في 

غرفته الصّفيّة، ويحرص عى تطويرها. من هنا، هو يعرف مسبًقا 

حوارات  في  االجتماعيّة  حياتهم  سياق  في  ينخرطون  طلبته  أّن 

يراقب  وربّما  العائلة،  أو  األصدقاء  مع  الموضوعات  مختلفة 

المنازل  أو  العزاء  بيوت  أو  األفراح  صاالت  في  الحوارات  بعض 

ويعبِّرون عن  وفي كّل حوار يشارك الناس آراءهم،  التي يزورها، 

أفكارهم. 

يأمل كّل معلِّم أن يوصل طلبته إىل هذا المستوى من النقاش، 

ربط ما يتعلّمه  ذلك أّن إنتاج المعرفة يتطّوَر عندما يبدأ الطالب 

يتعامل معها  التي  والقضايا  بواقع حياته  المدرسّي  الكتاب  في 

يوميًّا، فينتقل بذلك من متعلّم يتلّقى المعارف إىل متعلِّم ذاتّي. 

عة، ويستشهد بأقوال العلماء  يلجأ الطالب إىل مصادر بحث متنّوِ

والخبراء، ثّم يعيد ذكرها عى مسامع زمالئه في اليوم التالي الذي 

تُعَقد فيه جلسة محّكات التفكير. يدرك بعد ذلك أّن المشاركة 

رات التواصل،  في أيّ حوار تتطلّب امتالك القدر الكافي من مها

ر،  والتي تقتضي بدورها امتالك مفردات كافية للتعبير عن األفكا

خ  رأي اآلخرين وعدم مقاطعتهم. فإذا استطعنا أن نرّسِ واحترام 

هذه المهارات في سلوك الطالب، نكون قد أنتجنا فرًدا صالًحا 

في المجتمع )دياب ، 2000(.

ال بّد من تكرار هذه الممارسات التعليميّة التي يدعمها المعلّم 

بتقبّله وجهات نظر طلبته المتباينة، وعدم رفض رأيهم أو توجيه 

فكرهم وفق ما يرغبه، وتحفيزهم وتشجيعهم عى االستمرار بها. 

أضف إىل ما سبق ضرورة البحث عن األدوات التي تدمج الطلبة 

كاّفة في الحوارات، من دون أن يكون تحصيلهم األكاديمّي مانًعا 

ومكان.  زمان  انخراطَهم في هذه الحوارات المهّمة لهم في كّل 

المنهاج  دروس  بين  روابَط  توِجد  أسئلة  رة  إثا أهّميّة  ننسى  وال 

يسمح  وبالتالي،  يناقشونها.  التي  والقضايا  لها  يتعرّضون  التي 

ر المطروحة للحوار، أو يضيفون  المعلّم بأن يعّدل الطلبة األفكا

رًا أخرى في أوقات الحقة لحلقة محّكات التفكير. إليها أفكا

يستثمر المعلّم الماهر الذي يُخِضع تجربته لتأّمل مستمر، تطّور 

لهم  يتيح  الحوار.  وإجراء  النقاشات  إدارة  في  طلبته  رات  مها

وإضافة  رات،  والعبا بالنصوص  ودعمها  الموضوعات  اقتراح 

مالحظات جديدة يوّدون تناولها في جلساتهم، أو أسئلة يرغبون 

قادر عى  تكّون طالب  إىل  كلّه  يؤّدي ذلك  إجاباتها.  بالعثور عى 

إنتاج معرفته بنفسه.

التحّديات
جلوس الطلبة جلوًسا دائريًّا ليس عبثيًّا، فالجلوس الدائريّ يجعل 

المتحاورين عى القدر نفسه من األهّميّة، فال يكون هناك طالب 

الغرف  في  المعلّم  يبحث  أن  يجب  لذلك،  اآلخر.  من  أفضل 

الصّفيّة الضيّقة عن مكان يتمّكن فيه الطلبة من الجلوس جلوًسا 

رًا مناسًبا. أّما إذا كان عدد الطلبة  وقد تكون المكتبة خيا دائريًّا، 

واحدة  وضعهم في دائرتين،  في الصّف كبيرًا، فيلجأ المعلّم إىل 

دور  الخارجيّة  الدائرة  في  الطلبة  يؤّدِي  بحيث  األخرى،  داخل 

المراقبين، بينما يناقش اآلخرون في الدائرة الداخليّة القضيّة أو 

المفهوم، ثّم يتبادلون األدوار في المرّة القادمة.

وفي حال قّدم أحد الطلبة معلومة غير صحيحة، أو دعا إىل قيم 

البعض،  الطلبة أن يصّححوا لبعضهم  سلبيّة، فيقتضي هنا عى 

وإذا كان الخطأ متعلًّقا بما  وأن يدركوا جميًعا دورهم في ذلك. 

يمكن دراسته في الحّصة، فبإمكانهم تأجيل تصحيحه إىل حين 

ولكن إذا كان الخطأ ال  العودة إىل الدرس في الكتاب المنهجّي، 

يمكن تأجيله، فبإمكانهم تصحيحه مباشرة.   

محّكات  جلسة  نصوص  ر  اختيا يحذر  الماهر  فالمعلّم  وعليه، 

التفكير من الكتاب المنهجّي، ذلك أّن مخاطر هذا األمر أكبر من 

استراتيجيّات  وفق  الطالب  يدرسها  الكتاب  فنصوص  منافعه؛ 

وفق  يتّم  النصوص  ر تلك  أّن اختيا تدريس ترّغبه بها، فضاًل عن 

من  وتتدّرج  للطلبة،  النمائيّة  المراحل  تراعي  معيّنة  منهجية 

ال  التي  ر  األفكا بعض  فيها  يكون  وقد  األصعب.  إىل  األسهل 

يستطيع أيّ طالب الحديث عنها، مثل المفاهيم العلميّة المجرّدة 

والحقائق، األمر الذي يجعل مساحة خوض حوار فيها محدودة.

***
وإدارة  والنقاش،  الحوار  رات  مها أّن  نجد  تقّدم،  ما  عى  بناًء 

وتدعيم الرأي بدليل  وتناسق،  الجلسات، وتحّدث الطلبة بمرونة 

وحّجة، لن تترّسخ في أذهان الطلبة في مّدة قصيرة. لذلك، يجب 

والممارسة،  أن يمرّوا في مراحل طويلة ومستمرّة من التدريب 

بوكالتهم؛  والشعور  تعلّمهم  إدارة  عى  قادرين  يصبحوا  كي 

ويخوضون في نقاشات بنّاءة. من هنا،  فيخرجون باستنتاجات، 

يحرص المعلّم الماهر عى عقد جلسة محّكات التفكير شهريًا، 

اليوميّة،  الواردة فيها بما يشرحه في الحصص  رات  ليربط المها

ويدعو الطلبة إىل توظيف ما اكتسبوه في الحصص كلّها، أو في 

المواقف الحياتيّة.

محّمد تيسير الزعبي
خبير أساليب اللغة العربية ومصّمم برامج تدريبيّة

األردن

مقال

المراجع

رة.•  رات التفكير وتعلّمها في منهاج الرياضيّات لطلبة المرحلة االبتدائية العليا. دار المنا رزق. )2000(. تعليم مها دياب، سهيل 
والتعليم. )2017(. محّكات التفكير.•  وزارة التربية 
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مقاالت عاّمةمقاالت عاّمة



وليد إمبارك

مقال

قل لي كيف تُدّرِس 
أقـل لك َمن أنت! 

قد ال يهتّم التدريب الذي يتلّقاه المعلّمون كثيرًا بأهّميّة النمّو االجتماعّي والعاطفّي كعامل 

ونحن، المعلّمين، نعرف المحتوى الخاّص بما نعلِّم،  ز الطاّلب األكاديمّي.  من عوامل إنجا

رات إداريّة للفصول الدراسيّة نستند إليها عندما نقف  ومها ولدينا شهادات تثبت كفاءاتنا، 

ونحاورهم. لكن، هل يكفي ذلك لنكون معلّمين ناجحين؟ أم يلزمنا المزيد من  أمام طاّلبنا 

رات لتحقيق ذلك؟ ماذا لو كنّا نشعر بالتوتّر حيال عالقتنا بطاّلبنا خارج مجال دراستنا؟  المها

وكأّن ذلك  العاطفّي مع طلبتهم،  ر جانب من االلتزام  لماذا يخشى بعض المدرّسين إظها

ز  ويرّكِ العواطف،  المبنّي عى  التعلّم  بعضنا  يتجنّب  لماذا  التعليم؟  ر عمليّة  لمسا تحريف 

فقط عى دعم ذكاء المتعلّم من دون الغوص في عالم المشاعر؟ 

والجامعات، كان النجاح مبنًيّا عى المجاالت األكاديميّة، حيث التمّكن  منذ نشأة المدارس 

ويزيد من احتماليّة حصوله  والقراءة يمنح الطالب درجات جيّدة،  رات الرياضيّات  من مها

عى شهادة جامعيّة. ال شّك في أّن هذه المهارات مهّمة وأساسيّة، ولكن نعتقد أّن الوقت 

رات الالزمة لتحقيق نجاح يستمّر مدى الحياة.  قد حان للتركيز عى مجموعة أخرى من المها

وعليه، ال يمكن فهم َمهّمة المعلِّم من دون العودة إىل ما يشير إليه األصل الالتينّي لفعل 

وإنتاج، حيث يكمن دوره الرئيس في مرافقة الطفل  وتدريب  "علّم" )ēdŭcāre( من تعليم 

راته، قصَد التعرّف إىل بيئته وإدراكها، بدًءا من  في مسيرة تعلّمه، ومساعدته عى تنمية مها

مشاعره واحتياجاته، من أجل تحصيل الُمنتَج المراد. 

الفكريّ  النمّو  تحسين  عىل  بالمعلّم  اآلمن  االرتباط  يعمل  كيف 
للطفل؟

قادتها  والتي  التعلّم،  رحلة  خالل  واألمان  النفسّي  بالرفاه  تعنى  التي  الدراسات  أظهرت 

تنشئتهم  تتحّسن  آمن بمعلّمهم  ارتباط  لديهم  الذين  الطاّلب  أّن  جامعات كبرى كهارفرد، 

مقال
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لذلك، من  أفضل.  النجاح سعًيا  إىل  يسعون  االجتماعيّة، حيث 

الطالب  اكتساب  في  يسهم  بالمعلّم  اآلمن  االرتباط  أّن  الواضح 

عندما  والمعرفيّة.  واللغويّة  والعاطفيّة  االجتماعيّة  رات  المها

يُشعر المعلّم طاّلبه بالدفء ويُظهر التعاطف في تعامله معهم، 

يتمّكن الطفل ذو االرتباط غير اآلمن من بناء عالقات متينة مع 

الحديث  يحيلنا  مرونة.  وأكثر  مقاومة  أقّل  ويصبح  معلّمه، 

التعلّق"  والطالب إىل "نظرية  المعلّم  بين  العاطفّي  االرتباط  عن 

والتي   ،John Bowlby )1988( عند   )Attachment Theory(

مثل  أخرى،  أنظمة  بين  من  تحفيزيًّا  نظاًما  االرتباط  هذا  تعتبر 

ونظام تقديم الرعاية. يتعلّق األطفال، مثاًل،  النظام االستكشافّي 

وبانعدام األمان في  ويشعرون باألمان في حضورهم  بوالديهم 

غيابهم، وهو الشعور ذاته الذي يظهره الطالب مع المعلّم الذي 

والتقدير.  والذي يشعره باألهّميّة  يلهمه األمان، 

االنخراط األصيل: كن أنت وال تكن غيرك 

كّل طالب أصيل، وكذلك هو المعلّم. لذلك، ال بّد للمعلّم من أن 

واقعيّة بالنسبة إليه.  يعبِّر عن نفسه باألسلوب الذي يبدو أكثر 

يحترم  وأصليًّا،  هادئًا  تواصاًل  طاّلبه  مع  التواصل  للمعلّم  يمكن 

الطاّلب  تَمّكُن  والتحفيز.  باالهتمام  ويشعرهم  احتياجاتهم 

التواصل مع  وطرق  العالقات  عة من  من تجربة مجموعة متنّوِ

واالهتمام  بالراحة  الشعور  المزيد من فرص  البالغين، يمنحهم 

واالنتماء إىل الفصل والمجموعة والمعلّم. وتتّصل إحدى اآلليّات 

الصّفّي  التعامل  من  النوع  هذا  خاللها  من  يتّم  التي  التفاعليّة 

الطالب.  مع  األوىل  االبتسامة  أو  للضحك  المعلّم  تبادل  بمدى 

من  جزًءا  وتشّكل  التربويّ،  العمل  مع  االبتسامة  هذه  تنسجم 

عى  ويضفي  والطالب،  المعلّم  يجمع  الذي  العاطفّي  الموقف 

.)Jefferson, 2013( المحيط شعورًا بالرفاه واألمان

قد يتواصل طالب هادئ يجلس عى مقعد في آخر الصّف تواصاًل 

وقد يشعر الطالب الذي  أفضل مع معلّم يشّجعه بطرق هادئة. 

يسعى إىل لفت االنتباه بتلبية احتياجاته عندما يشّجعه المعلّم 

دافعيّة  وتحفيز  صوته  دعم  إىل  دفعه  به  يريد  ُمعلَنًا،  تشجيًعا 

إنّهم  لهم  نقول  أن  بطلبتنا،  اهتمامنا  نعلن  أن  لديه.  التعلّم 

أجسامهم  وفسيولوجيّة في  نفسيّة  استجابات  يثير  محبوبون، 

)الدوبامين(،  السعادة  هرمون  تدّفق  في  تسهم  أن  شأنها  من 

من  وتزيد  المكافأة  رات  مسا ر  وتيّسِ )اإلندورفين(،  والتركيز 

وهذا بدوره يؤّدي إىل استعداد جيّد  سرعة التشابكات العصبيّة، 

ومتوازن نحو تعلّم أفضل. أظهر علماء النفس أّن البشر بحاجة 

احتياجاتنا  أحد  بالفعل  هذا  يكون  قد  محبوبين؛  يكونوا  أن  إىل 

وكما  الحياة.  في  األساسيّة  أهدافنا  وأحد  األساسيّة،  اإلنسانيّة 

ما  وهذا  معنى،  ذات  الحياة  يجعل  ما  هذا  البعض:  يقول 

يستحّقه الطالب... الحب واالهتمام. 

يتيح  المثال،  سبيل  عى  إضافيّة،  كلغة  الفرنسيّة  فصل  في 

للّغتين  المتزامن  االستخدام  أو  اللغويّة،  التعّدديّة  استخداُم 

العربيّة والفرنسيّة، تأكيَد الشعور باألمان؛ فاللغة األخرى ال تهّدد 

ر عمليّة  هويّة الطالب كما يظّن بعض أولياء األمور، بل هي تيّسِ

وينتقل  ر  ويجد األفكا األّم،  الطالب بلغته  ر  االندماج، حيث يفّكِ

إىل إمكانات الترجمة من دون خوف أو شعور باإلحباط. 

الدوليّة  البكالوريا  في  التعلّم  نظام  أّن  السياق  هذا  في  ونتذّكر 

هي:  أساسيّة،  عناصر  ثالثة  من  يتكّون  مهّم  مثلّث  عى  ينبني 

ره. تحّرك دافعيّة هذه العناصر  صوت الطالب، وانتماؤه، واختيا

نحو تساؤل  يسير  للطالب حتّى  المحّركة  القّوة  وتدفع  التعلَّم، 

ودائم. فكلّما شعر الطالب بإمكانيّة نقل التعلّم من لغة إىل  بنّاء 

أخرى من دون ضغط أو قيد، يتحّسن تدّفق الكالم عنده، وتتكّون 

له شخصيّة قويّة وتفاعليّة. 

استمتع بالتجربة: كن شجاًعا ولطيًفا

عندما ينشئ المعلّم عالقات آمنة مع طاّلبه، يعزّز نمّو شعورهم 

واالنتماء. من هنا، يتوّجب عى المعلّم أن يأخذ بضع  بالرفاهيّة 

يحول  الذي  الجليد  بها  يكسر  التي  الطرق  إىل  ليتعرّف  لحظات، 

وطاّلبه. فال يخاف إذا فشل؛ إذ كّل ما يقوم به محاوالت،  بينه 

وال وجود للفشل. هو يحاول أن يعيش مغامرات فريدة معهم، 

وليست حجرًا يمنع  ويخبر نفسه أّن العواطف جسر إىل اآلخر، 

من الوصول إليه. 

وقتًا طوياًل مع معلّميهم في المدرسة،  وبما أّن الطاّلب يقضون 

حيث  للطاّلب؛  األكاديمّي  للتطّور  حيويًّا  المعلّمين  دعم  يكون 

واألمان في دعم استقالليّة الطالب الذي  يسهم الشعور بالرفاه 

والخطأ، ألنّه يشعر بدعم نفسّي  والمبادرة  لن يخشى المخاطرة 

بطابع  الممزوج  التعامل  النوع من  الذي يدعم هذا  المعلّم  من 

ثقته  وتتطّور  ذلك،  نتيجة  الطالب  شخصيّة  تقوى  المغامرة. 

بنفسه ألنّه أزاح حاجز الخوف الذي كان يحرمه متعة التساؤل 

وشغفه، عندما أدرك قيمة المحيط اآلمن الذي يعيش داخله. 

والمشاعر،  نحن لسنا آالت تدريس، بل كائنات مليئة بالعواطف 

بأفعال  الطاّلب  مع  العالقات  بناء  تسهيل  في  دورنا  ويكمن 

بسيطة، ولكنّها عميقة. لذا، ينبغي عى المعلّم أن يسأل، مثاًل، إن 

ويتبادلون من  تناول جميع الطاّلب وجبة الفطور، وماذا يأكلون 

ووّدية تضفي إيجابيّة عى مناخ الفصل،  الطعام. لحظة قصيرة 

ويُعزِّز ثقته وشعوره.  وهذا ما قد يُشِعر الطالب باالهتمام، 

في  وتزدهر  ستنمو  بأنّها  وثِق  البذور،  زراعة  بعمليّة  استمتع 

طبيب  وهو  داماسيو،  أنطونيو  يقول  حدائقك.  تتجاوز  حدائق 

مفتونًا  زلت  "ما  األعصاب:  وعلم  السلوكيّة  العصبيّة  األمراض 

بحقيقة أّن المشاعر ليست الجانب الغامض للعقل فحسب، بل 

ل إىل قرارات أيًضا". إنّها تساعدنا عى التوّصِ

وليد إمبارك
معلّم لغة فرنسيّة ودكتور في علم النفس التربويّ

تونس/ قطر

مقال

 المراجع

	 Jefferson, Gail. )2013(. Studies of Laughter in Interaction.
	 Bowlby, John. )1988(. A Secure Base Parent-Child Attachment and Health Human Development.
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KAIZEN

مقال

 )Kaizen( مبدأ التحسين المستمّر
وأهّمّيته في بناء نظام الجودة 

في المؤّسسات التعليمّية
د. حرز هللا لخضر

يعّد تحقيق معايير الجودة الشاملة في المؤّسسات التعليميّة مطمًحا 
يُعتبر  السياق،  هذا  وفي  التعليميّة.  بالمنظومة  للنهوض  استراتيجًيّا 
أنجع  من  تنظيميّة،  وثقافة  عمل  كمنهجيّة  المستمّر،  التحسين  مبدأ 
وحركة  وال سيّما مع سرعة التحّوالت التكنولوجيّة  األساليب التدريبيّة، 
نظام  بناء  في  المحوريّ  العامل  يُمثِّل  كما  الشامل.  والتطوير  اإلبداع 
الجودة الشاملة في المؤّسسات التعليميّة، إذ ينطلق من فلسفة مفادها 
إىل  نظرًا  باستمرار،  متجّددة  البشريّة  واإلبداعات  ر  واألفكا القدرات  أّن 
ومكانيّة  زمنيّة  حدود  عند  تقف  وال  الحيويّ،  البشريّ  العقل  طبيعة 
ر بهذه  وتزداد تنافسيّته، بقدر االستثما معيّنة. تتحّقق فعاليّة التنظيم 
بالموارد  الكاملة  العناية  بإيالء  إاّل  ذلك  تحقيق  إىل  سبيل  وال  القدرات، 
وتطويرًا  تموياًل  والتكوين،  التدريب  في  ر  باالستثما وذلك  البشريّة، 

وتمكينًا.

بهيئة  االهتمام  التعليم،  مؤّسسات  إىل  بالنسبة  ذلك،  صدارة  في  يأتي 
التدريس والفريق اإلداريّ، إذ يجب العمل عى تعزيز كفاءاتهم التعليميّة 
والتنظيميّة، ليكونوا موارد معرفيّة وفكريّة تسهم في صناعة التميّز، عبر 

وتنويعها.  تكثيف برامج تنمية الموارد البشريّة 

 Continuous( المستمّر  التحسين  مفهوم  حول 
 )Improvement

التي  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  أهم  أحد  المستمّر  التحسين  يعتبر 
جاءت بها المدرسة اليابانيّة في اإلدارة، فهو يُمثِّل جوهر فلسفتها في 
و  Brown ويَُعرُِّف  البشريّة.  للموارد  ريّة  االبتكا القدرات  وبناء  التطوير 

للعمليّة  متزايد  تدريجّي  "تحّسن  بأنّه:  المستمّر  التحسين   Marshall

القائمة، والتركيز عى فعل الشيء الصحيح بشكل صحيح ومنذ مقال
وليس  الموظّفين،  المسؤوليّة عى جميع  ووقوع  األوىل،  المرّة 
 .)103 ص   ،2015 أحمد،  وبني  )حوامدة  وحدها"  اإلدارة  عى 
تتكّون  "فلسفة  بأنّه:  المستمّر  التحسين   Deming عرّف  كما 
واسعة  وأنّه عمليّة  وتخفض الفشل،  من مبادرات تزيد النجاح 
)حوامدة  والتدريجّي"  المستمّر  ر  واالبتكا التركيز  من  النطاق 

وبني أحمد، 2015، ص 103(. 

عى  الفقريّ  عمودها  يقوم  إداريّة،  فلسفة  المستمّر  التحسين 
واإلثراء  واإلبداع  والتجديد  والمبادرة  التحسين  ثقافة  نشر 
والتطوير لكّل النشاطات والمهّمات التي يؤّديها الموظّفون داخل 
التحفيز  طريق  عن  اإلداريّة  القيادة  بتشجيع  وذلك  المنظّمة، 
المعرفة  ر  استثما في  ذلك  هدف  يكمن  والمعنويّ.  الماديّ 
مالحظاتهم،  من  واإلفادة  العاملين،  لدى  الُمكتنَزة  الضمنيّة 
وجه، في  ز المهّمات عى أحسن  وإنجا لتحسين ظروف العمل 
وضع نظام جماعّي  والوصول إىل  سبيل تحقيق أقصى اإلفادات 

للجودة داخل المنظّمة.  

الشهيرة  اليابانيّة  بالكلمة  المستمّر  التحسين  مفهوم  يرتبط 
والتي تشير إىل المدلول نفسه، حيث تنقسم الكلمة   ،"Kaizen"
وتعني   ،"Zen"و ومستمرّة،  جيّدة  وتعني   ،"Kai" جزأين:  إىل 
 "Kaizen" ترجمة  يمكن  وبالتالي،  والتحسين.  والتغيير  الحكمة 
مستمّر"  "تحسين  أو  لألفضل"،  "تغيير  أو  جيّد"،  "تغيير  بأنّها 

.)Medinilla, 2014(

يمثّل مبدأ التحسين المستمّر فلسفة الجودة الشاملة واألساس 
الفكريّ الذي تقوم عليه، والذي يرتبط بتطوير ممارسات جديدة 
والقوانين  وإيجابيّة للموارد البشريّة، تؤثِّر في تحسين العمليّات 
م هذا المنهج في األداء أساًسا  واإلجراءات التنظيميّة كاّفة. "يقّدِ
وذلك إذا ما الزمه مجهود  والنجاح،  م  وجوهريًّا للتقّدِ حقيقًيّا 
 ،)433 ص   ،2009 الرب،  )جاد  البشريّة"  الموارد  إلدارة  مناسب 
والتطّور  المهاريّ  التميُّز  المنظّمة هو  ألّن مرّد كّل تحسين في 

والمعرفّي للعنصر البشريّ.  الفكريّ 

في  المستمّر  التحسين  مبدأ  تمكين  عوامل 
المؤّسسات التعليمّية

مة إىل تنمية مواردها  تسعى المنظّمات الرائدة في الدول المتقّدِ
ر فيها، باتّباع النشاطات اآلتية:   البشريّة واالستثما
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المواءمة االستراتيجيّة لسياسات إدارة الموارد البشريّة. 	 
التواصل الفّعال. 	 
ركته. 	  تمكين الموظّف ومشا
والتطوير. 	  التدريب 
والعمل الجماعّي. 	  الِفَرق 
 	.)Oakland, 2003( والتحسين المستمّر المراجعة 

عى  العمل  يجب  المستمّر،  التحسين  سياسة  نجاح  أجل  من 
والقدرة عى إطالق  وظيفيّة تمكينيّة، تتميَّز بالفاعليّة  خلق بيئة 
وإرساء  والقرار،  ركيّة في الرأي  والتشا وحّريّة التفكير  المبادرات 
رات الجودة. عبّر )Nair )2017 عن  قيم تنظيميّة قائمة عى مؤّشِ
زمنًيّا بهدف  ليس مبادرة محدودة   Kaizen مبدأ" بقوله:  ذلك 
والتفكير  ر لمدى الحياة من البحث  أو بموعد نهائّي، بل هو مسا
ومن أجل إطالق العنان لـ Kaizen، تجب  والتحسين...  والتعلّم 
الرؤية طويلة  بما في ذلك  التمكين،  العديد من عوامل  مراعاة 
ووضع قيمة العميل  وتعاون كّل شخص في المنظّمة،  المدى، 
والجودة في المقام األّول، واتّخاذ منظور النظام بأكمله )مدخل 

والشفافيّة. النظم(، وتعزيز الشجاعة 

وفي الحديث عن المؤّسسات التعليميّة، يجب أن تشمل سياسة 
التحسين المستمّر جميع المستويات الوظيفيّة في المؤّسسة، 
أَْوىَل  من  تُعتبر  التي  التدريس  وهيئة  اإلداريّ  الفريق  سيّما  وال 
والوظيفيّة  التعليميّة  راتها  بتطوير مها المعنيّة  المهنيّة  الفئات 
بمتغيّرات  خبيرًا  المعلّم  يكون  أن  ينبغي  باستمرار.  وترقيتها 
ًما  وُمتحّكِ وماهرًا  وتجديدها،  وساعًيا إىل تنمية معارفه  عصره، 
بلغة العصر وتقنيّاته، وفق المستوى الذي يجعله قادرًا عى أداء 

مهّماته بالكفاءة المطلوبة.         

العوامل  أحد  األساتذة  أداء  يعّد  التعليم،  أنظمة  جميع  "ففي 
ونتائج  التعليميّة  المؤّسسات  فعاليّة  تحّدد  التي  األساسيّة 
األداء  من  عاٍل  مستوى  عى  األساتذة  يحافظ  ولكي  التعلّم... 
المسؤوليّة  الظروف، يجب عليهم تحّمل  المهنّي في ظّل هذه 
الشخصيّة عن أدائهم ونمّوهم وتطّورهم. فاألساتذة هم العنصر 
األكثر أهّميّة في أيّ نظام تعليمّي، ويعتمد مدى جودة تعليمهم 
واالستعداد،  والتدريب  والخبرة  الت  والمؤّهِ الدافع  عى 
ومجموعة من العوامل األخرى، ليس أقلّها البيئة وهياكل اإلدارة 

التي يؤّدون دورهم فيها" )مليكة، 2017، ص 97(.  
مات التي  والمقّوِ وعليه، ال بّد من مراعاة مجموعة من العوامل 
تُرسي دعائم التحسين المستمّر داخل المؤّسسة، ومن أهّمها: 

وتشجيعها . 1 المستمّر  التحسين  لفلسفة  العليا  اإلدارة  دعم 
بمنح الحوافز الماديّة والمعنويّة، وكّل متطلّبات نجاح جهود 

التحسين المستمّر، إذ لن يُكتَب لها النجاح من دون ذلك. 

عمليّات . 2 كفاءة  تضمن  المستمّر،  للتحسين  منهجيّة  تبنِّي 
التحسين وفعاليّتها.

المستمّر . 3 التحسين  نحو  تتّجه  منظَّمة،  ثقافة  بناء  ضرورة 
ربطها بتحسين أداء العمليّات.  وتفي بمتطلّباته، مع ضرورة 

جميع . 4 في  ومفتوح  حقيقّي  فّعال  اتّصال  نظام  توّفُر 
أساليب  وتنّوع  المعلومات  تحديث  عى  مبنّي  االتّجاهات، 
االتّصال الحديثة، فيسهم في تثمين التحسينات والتطّورات 
وبني  )حوامدة  والعمليّات  األداء  مستوى  عى  قة  الُمحّقَ

أحمد، 2015(. 

معايير  التعليميّة  المؤّسسات  تضع  أن  "أهّميّة  تظهر  هنا،  من 
التعديالت  وإجراء  القصور  أوجه  لتحديد  وذلك  للبرامج، 
تجويد  إىل  المستمّر  التحسين  يهدف  المستمّر.  التقييم  عبر 
التدريسيّة،  الهيئة  أعضاء  ذلك  في  بما  والمنتجات  الخدمات 
رات... كما أّن التطبيق  واالختبا والمناهج  والبرامج  والمساقات 
ومشاركة  ثقافيًّا  تغييرًا  يتطلّب  المستمّر  للتحسين  الناجح 
والطلبة في نشاطات التقييم  واسعة من أعضاء هيئة التدريس 
 Dahlgaard, et. al., 2007,( "واالجتماعات المتكرّرة المتنّوعة 
p: 8(. فالتحسين المستمّر يشمل اإلجراءات والمهّمات اإلداريّة 
أّن عى  المستويات جميعها. يعني ذلك  وفي  والتعليميّة كاّفة 
الفئات  وتُشِرك جميع  التغيير  إدارة  تُحِسن  أن  اإلداريّة  القيادة 
والتنفيذ  االقتراح  مستوى  عى  التحسين  خطّة  في  المهنيّة 
التغيير،  والتقييم، حتّى تشعرهم بالمسؤوليّة في تحّمل مهّمة 

وليتشارك الجميع في إنجاح الخطّة ويصبحوا سنًدا داعًما لها.

والتحسين  الجودة  نظام  إلرساء  الـ14  المبادئ 
المستمّر عند ديمنغ 

-1900( ديمنغ  إدوارد  الشاملة  الجودة  نظام  في  الخبير  قّدم 
1993(، رؤية متكاملة إلرساء نظام الجودة وتحسين مستوى أداء 
المؤّسسات، تمثّلت في 14 مبدأ كلّيًّا. قد تساعد هذه المبادئ 
المديرين وصنّاع القرار في قطاع التعليم عى رسم استراتيجيّات 
أجل  من  والعمل،  للفكر  ضابطة  رات  كمؤّشِ بها،  يُهتَدى  فّعالة 
تحقيق الجودة في المؤّسسات. أّما المبادئ األربعة عشر، فهي: 

ضرورة تحسين أنظمة العمل )التخطيط واإلنتاج والخدمة( . 1
والخدمات تحسينًا مستمرًّا. 

التركيز عى أهّميّة القيادة الهادفة. . 2
القيادة . 3 وبين  واإلدارات  األقسام  بين  الحواجز  تقليل 

والموظّفين. 
األساليب . 4 واتّباع  رات،  المها لتنمية  التدريب  استخدام 

الحديثة للتدريب عى الوظيفة. 
استخدام المنهجيّة العلميّة.. 5

إشراك كّل فرد في تنظيم عمليّة التحويل والتطبيق لمفهوم . 6
الجودة الشاملة.

وتبنّي الفلسفة الجديدة، إذ نحن في . 7 ضرورة إدخال التغيير 
عصر اقتصاديّ جديد. 

إيجاد عالقة طويلة األمد مع الموظّفين. . 8
التربويّ . 9 القائد  بين  االتّجاه،  ثنائي  الفّعال  االتّصال  تشجيع 

وجميع  العمل  فريق  لدى  الخوف  إلزالة  والموظّفين، 
العاملين في المنظّمة. 

التخلّي عن التفتيش الشامل لتحقيق الجودة، والتوّقف عن . 10
تهديد العاملين. 

واإلنتاجية . 11 الجودة  بتحسين  الدائم  العليا  اإلدارة  التزام 
باستمرار. 

تطوير . 12 عى  الجميع  وتشجيع  قويّ  تعليمّي  برنامج  وضع 
الذات. 

إعطاء الفرص لرفع روح فريق العمل المعنويّة.. 13
تجنّب التعارض بين األهداف ووضع أهداف واضحة وثابتة . 14

)Dahlgaard, et. al., 2007(

في  المهّمة  المؤّشرات  من  مجموعة  عى  المبادئ  هذه  رّكزت 
عالقة  ذات  وهي  فعاليّتها،  وتحقيق  الحديثة  المنظّمات  بناء 

مباشرة بضمان الجودة في مؤّسسات التعليم. 
ر ذاته، نبّه ديمنغ إىل أهّميّة دور القيادة اإلداريّة، حيث  وفي اإلطا
إقامة  عى  والحرص  الموظّفين،  عى  انفتاحها  ضرورة  عى  أّكد 
ومراعاة  واحترام القانون  عالقات طيّبة معهم، ترتكز عى الثقة 
العالقات اإلنسانيّة. كما أّكد عى أّن العالقة مع الموارد البشريّة 
بوضع  وذلك  الفّعال،  واالتّصال  المشاركة  تقوم عى:  أن  يجب 
جميعها؛  المؤّسساتّي  االتّصال  اتّجاهات  يشمل  أفقّي  نظام 

مقال

واقع  وعدم تناقضها مع  ووضوحها،  وتكامل أهداف المؤّسسة 
العمل أو أهداف الموظّفين. وفي ذلك أّكد عى أهّميّة التدريب 
المناخ  وإثراء  رات،  المها تحديث  عمليّة  في  فّعال  كعنصر 
واإليجابيّة، فضاًل عن تحفيز  والقيم الجديدة  ر  التنظيمّي باألفكا

والنقد البنّاء.  الموظّفين بتشجيع المبادرات 

ر ديمنغ إىل قضيّة تنظيميّة مهّمة ترتبط  باإلضافة إىل ما سبق، أشا
والتهديديّة،  القهريّة  األساليب  تجنّب  وهي  القياديّة،  رة  بالمها
والتأكيد عى تنمية أسلوب الرقابة الذاتيّة عند الموظّفين. األمر 
"باألمن  التنظيم  علم  في  ى  يسّمَ ما  تحقيق  في  يسهم  الذي 
وخلق  اإلبداعات،  لتفجير  المثاليّة  البيئة  يمثّل  الذي  الوظيفّي" 

الوالء واالنتماء التنظيمّي. 

***

بناًء عى ما تقّدم، نجد أّن هذه المبادئ الكلّيّة ذات أهّميّة بالغة 
بالنسبة إىل مؤّسساتنا التعليميّة، والتي ال تزال تعاني ضعًفا مزمنًا 
ربات  والمقا القيادة  رات  ومها التنظيمّي  التطوير  أساليب  في 
مفهوم  وفق  وإدارتها  البشريّة  الموارد  لتنمية  وذلك  الحديثة، 
هندسة  إلعادة  جاًدّا  عماًل  ذلك  يتطلّب  باألهداف.  اإلدارة 
العمليّات اإلداريّة والعناية بجودة برامج التدريب، باعتبارها أهّم 

عوامل التحسين المستمّر، وصواًل إىل ضمان الجودة الشاملة. 

د. حرز هللا لخضر
الموارد  إدارة  في  متخّصص  أكاديمّي  باحث 

البشريّة
الجزائر
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مقال

م معارض علمّية  كيف نُنظِّ
ورقمّية تفاعلّية؟

زايد أمل أبو 

للعلوم،  والترويج  للتعلّم  ممتعة  فضاءات  المعارض  م  تُقّدِ
المعروضات.  مع  والتفاعل  التساؤالت  وطرح  الفضول  رتها  بإثا
الفّعال تحديًّا في بيئات المدرسة، لما تحتاج  ل المعرض  ويُشّكِ
وموارد  ماّديّة  وتكاليف  تصميم  ودّقة  تنظيم  حسن  من  إليه 
والترويجّي.  التعليمّي  السياق  في  جودتها  في  يؤثِّر  ما  بشريّة، 
التحّديات،  هذه  اإللكترونّي  ر  المسا إىل  التعليم  تحّول  ضاعف 
وفرض علينا تحّوالت جديدة لتطبيقها تطبيًقا فّعااًل، أو دمجها 
في أنماط المعارض السابقة، للخروج بمعارض تفاعليّة تواكب 

التطّور وتسهم في استدامة تنفيذها.   

إحدى  في  طُبِّقت  التي  النماذج  بعض  المقال  هذا  يعرض 
المدارس الحكوميّة في قطاع غزّة، حول كيفيّة تصميم معارض 
بيئات  رقميّة يمكن توظيفها في  أو معارض  تفاعليّة مدرسيّة، 
بسياق  المعارض  هذه  تتّسم  اإللكترونّي.  أو  المدرسّي  التعلّم 
رحالت معرفيّة تسهم  وفي  واضحة،  محّدد ضمن بؤرة علميّة 

في كسر الجمود وتوسيع أفق الطالب. 

حول المعارض العلمّية التفاعلّية

مة،  تطّورت أساليب تعليم العلوم تطّورًا متزايًدا في الدول المتقّدِ
عمليّة  رات  مسا له  ويوّفِر  الطالب،  حول  يتمركز  نهج  ضمن 
ومهارات  العلمّي  التفكير  طريقة  اكتساب  من  نه  تُمّكِ مختلفة 
التعلّم النشط  أّن بيئة  وآخرون )2011( إىل  التعلّم. يشير سعادة 
الخاّصة  العقليّة  النماذج  بناء  في  االشتراك  عى  الطلبة  ع  تشّجِ
بيئة  وفي  ويختبرونها،  يحّصلونها  معلومات  من  انطالًقا  بهم، 
فيها،  التعلّم  عملية  رًا  ميّسِ والمعلّم  محورها،  الطالب  يكون 

ًعا الطاّلب عى العمل. ومشّجِ

تدعم  تعلّم  بيئات  تصميَم  فّعااًل  تعليًما  العلوم  تعليم  يتطلّب 
والمعارض  الزراعيّة  والمساحات  العلمّي  المختبر  مثل  ذلك، 
وال سيّما المعارض العلميّة،  التعليميّة. تُمثِّل هذه المساحات، 
وتوفير الموارد الماليّة الالزمة لها،  تحديًّا حقيقيًّا في تصميمها، 
يُعّد  لذلك،  النامية.  الدول  في  التعليم  يتناسب مع ظروف  بما 
التفكير في االستراتيجيّات منخفضة التكلفة مسألًة ذات أولويّة 
تحقيقها،  يجب  والتي  المستدامة،  التنمية  أهداف  إىل  بالنسبة 
لتأثيرات  العالم  يستعّد  حيث   ،19 كوفيد  جائحة  بعد  خصوًصا 

.)UN, 2020( واسعة النطاق

مقال
تصميًما  المعارض  هذه  تصميم  بمكان  األهّميّة  فمن  وعليه، 
يتناسب مع ظروف محدوديّة الموارد الماّديّة، وبطريقة تفاعليّة 
للعلوم  الترويج  في  الطلبة  قدرات  وتنّمي  الفّعال،  التعلّم  توّفِر 
في المجتمع المحلّي، بالتفاعل اليدويّ، أو طرح تساؤالت حول 

المعروضات العلميّة في سياقات ثقافيّة وحياتيّة. 

معرض "إحياء ابن الهيثم"

وحـدة  التـاسع،  للصّف  الفلسطـيـنّي  العلـوم  منهـاج  يحتوي 
خصائص  ومنها  حياتنا.  في  الضوء  موضوع  تتناول  فيزيائيّة 
ومسيرة  ومجاالت تطبيقه في الحياة العاّمة،  راته  ومسا الضوء 
وال سيّما العالِم الحسن بن  العلماء في اكتشاف ماهيّة الضوء، 
المدرسيّة،  الحّصة  وباالستناد إىل تساؤالت طُرِحت في  الهيثم. 
الطالبات  توّصلت  الهيثم،  ابن  زات  إنجا حول  بحثيّة  رات  ومسا
"إحياء  بعنوان  علمّي  معرض  تنظيم  فكرة  إىل  المعلّمات  مع 
تفاعلًيّا  توظيًفا  الضوء  لعلم  ريخيًّا  تا سياًقا  ف  يوظِّ الهيثم"،  ابن 
في  فت  ُوظِّ هذا.  زمننا  إىل  الهيثم  ابن  زمن  من  يمتّد  وعمليًّا، 
والورق  الكرتون  مثل  التكلفة،  منخفضة  ماّديّة  موارد  المعرض 
والهواتف  واألجهزة  األدوات  وبعض  بسيطة،  وأدوات صناعيّة 
طالبات  في  تمثّلت  بشريّة  وموارد  الطالبات،  لدى  المحمولة 
العلوم،  مبحث  ومعلّمات  العلوم(  )سفيرات  العلمّي  النادي 
ومواقع إلكترونيّة مفتوحة المصدر، مثل مكتبة الشرق األوسط 
ريخيّة منها، مثل مخطوطة  الرقميّة التي استُخرَِجت الوثائق التا

"كتاب المناظر" البن الهيثم. 

طرق  ر  االعتبا بعين  أُِخذت  للمعرض،  التخطيط  مرحلة  في 
وهي:   ،Wagensberg )2001( وصفها  كما  الثالثة،  التفاعل 
والتفاعل   ،)Hands on( التفاعل اليدويّ أو العاطفة االستفزازيّة
والتفاعل الثقافّي أو   ،)Minds on( العقلّي أو العاطفة الواضحة

العاطفة الثقافيّة )Heart on(. تكّون المعرض من: 
الثقب، . 1 ذات  التصوير  آلة  مثل  اليدويّ،  التفاعل  معروضات 

مع  يتناسب  بما  المعروضات  هذه  ُصنِعت  األشّعة.  وبيت 
قدرتها عى تحّمل التداول اليدويّ من الجمهور الزائر. 

والرؤية، . 2 العين  معروضة  مثل  العقلّي،  التفاعل  معروضات 
ومعروضة النفق السحريّ، ونشاط قراءة الجملة المعكوسة، 
ونشاط "ماذا ترى تحت المجهر والهولوغرام؟" تشّكل التفاعل 
العقلّي مع المعروضات بطرح األسئلة والتفاعل مع سفيرات 
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ص لكّل نشاط سفيرة علوم بهدف تنمية  العلوم، حيث ُخّصِ
بعض  تنفيذ  إىل  باإلضافة  المعرض.  في  الفّعال  التواصل 
المبدأ  ط  تبّسِ التي  التجارب  وبعض  الشارحة  المعروضات 

العلمّي الخاّص بكّل معروضة. 
المعروضات . 3 تمثّل في تصميم معظم  ثقافّي  ريخّي  تا سياق 

معروضة  مثل  بالضوء،  الخاّصة  الهيثم  ابن  مخطوطات  من 
َمت من مخطوطة تشريحيّة للعين،  والرؤية التي ُصّمِ العين 
بيت  م  ُصّمِ كما  بالعين.  ر  اإلبصا آليّة  تُبيِّن  أخرى  ومخطوطة 
رات الضوء في  األشّعة )الصندوق الضوئّي( الذي يدرس مسا
عى  الضوء  خطوط  تُبِرز  دراسًة  بة  والمحّدَ رة  المقّعَ المرايا 
سطح ثنائّي األبعاد. فضاًل عن مخطوطات ابن الهيثم الرياضيّة 
مخطوطة  كّل  فُعِرَضت  الضوئيّة،  رات  المسا تدرس  التي 
إىل  باإلضافة  الثقافّي.  الربط  بهدف  للمعروضة  مصاحبة 
زاته في التأسيس لمنهج  وإنجا البوسترات التعريفيّة بالعالِم 
البحث العلمّي، ومن هنا كانت فكرة استلهام عنوان المعرض. 

مستويات التفاعل الثاّلثة في معروضة واحدة

وكان  الهيثم،  ابن  المسلم  العالم  باسم  الكاميرا  اختراع  اقترن 
من المهّم تسليط الضوء عليها في المعرض التفاعلّي. ُصِمَمت 
الفعاليّة العلميّة بعنوان "آلة التصوير ذات الثقب"، المستوحاة 
من الغرفة المظلمة )الُقمرة( التي اكتشف فيها ابن الهيثم مبدأ 
سير الضوء في خطوط مستقيمة، ما يؤّدِي إىل تكّون صور مقلوبة 
ومساوية للجسم في الطول. باالستناد إىل تصميم معروضة آلة 
التصوير التي توّصل إليها في زمانه من دون أيّ تحسينات، طّورنا 
معروضة تابعة لها مع بعض التحسينات، حيث أضفنا العدسة 
والتي عملت عى تركيز الصورة عى الحائل في الغرفة  بة،  المحّدَ
وخصائصه  المظلمة بكفاءة أكبر، كما توّصلنا إىل صفات الخيال 
في آلة التصوير ذات الثقب. يمثّل ذلك مستوى التفاعل اليدويّ 

المباشر. 

عمل  لمبدأ  شارح  نموذج  تصميم  العلوم  سفيرات  اقترحت 
الكاميرا، استخدمنه في إثراء الحوار القائم مع الجمهور، بهدف 
التصوير  آللة  العلمّي  المبدأ  ألّن  وذلك  التواصل.  قنوات  تنويع 
ذلك  ومثّل  ورياضيًّا سليًما.  علميًّا  توضيًحا  يتطلّب  الثقب  ذات 

تفاعاًل عى المستوى العقلّي. 

من  الثقب،  ذات  التصوير  بآلة  المرتبطة  المعروضات  َمت  ُصّمِ
عناصر في البيئة الطبيعيّة، ومن علب كرتون ُمنتج غذائّي. األمر 

والثقافّي، في ضرورة  اليدويّ  المستوى  التفاعل عى  الذي مثّل 
وتعزيز  النفايات،  تراكم  والحّد من مشكلة  البيئة،  تدوير عناصر 
مع  الهيثم  البن  بوستر  ُعِرض  كما  البيئيّة.  االستدامة  مفاهيم 
أخرى  ومخطوطة  المظلمة،  الغرفة  يكتشفون  أناس  مجموعة 
ووضوح  الثقب  حجم  بين  العالقة  ح  توّضِ المناظر  كتاب  من 
الصورة المتكّونة في آلة التصوير. مثّل ذلك تفاعاًل عى المستوى 
التساؤل  عى  قائم  بعرض  شيًِّقا  إبرازًا  الطالبات  أبرزته  الثقافّي، 

وتكوين المعرفة تدريجيًّا.  

الفّعال  الترويج  ومهارات  الُمستهَدفة  الفئة 
للمعرض

ن المعرض فعاليّات استمرّت أسبوعين، مستهدفًة طالبات  تضّمَ
من  المحلّّي  والمجتمع  األخرى،  المدارس  وطلبة  المدرسة 

األهالي. تحّقق الترويج الصحيح للمعرض عن طريق: 
تصميم بوستر إلكترونّي للدعوة. . 1
هاشتاك . 2 ضمن  ُملهَمة  مقوالت  تضمن  إبداعيّة  منشورات 

#إحياء_ابن_الهيثم. 
مقاطع فيديو تشويقيّة عى مواقع التواصل االجتماعّي، مثل . 3

مقطع مشهد صورة ضوئيّة زخرفيّة تكّونت في المعرض. 
وُمرّكَز بالفعاليّات العلميّة. . 4 تصوير فيديو ختامّي قصير 
العين . 5 معروضة  تصميم  كيفيّة  ح  توّضِ فيديوهات  عرض 

رة  مقّعَ عدسة  صناعة  وكيفيّة  األشّعة،  وبيت  والرؤية 
مسطَّحة من خامات المختبر بطريقة سهلة، لتعميمها في 
وتوظيفها  الراغبين من المعلّمين في تنفيذها  اإلنترنت عى 

في التعلّم. 
في . 6 المعرض  تنفيذ  تسهيُل  الترويج  هذا  ثمرة  من  وكان 

زيادة الفئة المستهَدفة.  مدارس أخرى، ما أّدى إىل 

معرض "غازات مجهولة"

تزخر ماّدة الكيمياء للصّف العاشر األساسّي بالتجارب الكيميائيّة، 
والتساؤل، بعيًدا عن  والتي يتطلّب تدريسها طريقة االستقصاء 
رة التمييز  العرض النظريّ. لذلك، كان عى الطالبات امتالك مها
زات المتصاعدة من هذه التجارب، لتكون أساًسا يُنطلَق  بين الغا
المواد  توفير  كان  ولّما  أعى.  مستوى  ذات  تجارب  في  منه 
ر اإلسرائيلّي، جاءت  الكيميائيّة صعًبا في قطاع غزّة بسبب الحصا
والبحث  رقمّي تفاعلّي قائم عى التساؤل  فكرة تصميم معرض 
واجهنا  بطريقة سهلة يمكن تطبيقها بتكلفة منخفضة. غير أنّنا 

بعض التحّديات التي تحول دون تصميم المعرض؛ كان التحّدي 
رقميّة  األّول ارتفاَع تكلفة البرمجيّات الالزمة لتصميم معارض 
الجاذبة  البيئة  توفير  في  الثاني  التحّدي  وتمثّل  افتراضيّة.  أو 

للتفاعل. لكنّنا تغلّبنا عى التحّديين باتّباع اإلجراءات اآلتية: 
والتي قد . 1 م في المعرض العلمّي،  تحديد التجارب التي ستُقّدَ

تكون تجارب منهجيّة أو ال منهجيّة.  
ز متصاعد ال يُكَشف عن هويّته بهدف . 2 كّل تجربة ينتج عنها غا

التشويق، وحّث الطالبات عى البحث عنه. 
لتسهيل . 3 ز،  غا كّل  عن  الكشف  في  مختلفة  آليّة  استخدام 

زات، وتسهيل التمييز بينها.  رنة العمليّة بين الغا المقا
واألدوات . 4 المواد  ويعرضَن  التجربة،  المختبر  صديقات  ذ  تنّفِ

ز الكيميائّي.  من دون الكشف عن اسم الغا
حسب . 5 الغاز  ر  يُصّوِ درامّي  سياق  في  علمّي  تساؤل  وضع 

العمليّة  بالتطبيقات  أو  بالبيئة،  وعالقته  وصفاته  خصائصه 
السياق  هذا  في  الحراريّ.  باالحتباس  وعالقته  له  المصاحبة 
العلوم  تربط  بطريقة  المعرض  يتناوله  الذي  الموضوع  يُبلَور 

ر مفهوم االستدامة لدى الطالب.  والبيئة، وتطّوِ بالحياة 
المكّونات . 6 بكّل  حدة،  عى  تجربة  لكّل  قصير  فيديو  تصوير 

بمساعدة  تجربة  كّل  بعد  التساؤالت  عرض  ثّم  السابقة، 
رات الطالبات في التعامل  وبتوظيف مها صديقات المختبر، 

رات اإلعالم الجديد.  مع أدوات التصوير ومها
الصّف . 7 بيئة  عى  رفعه  ثّم  للفيديو،  المونتاج  عمليّة  تنفيذ 

االفتراضّي )غوغل سايت(. 

زات . 8 ّنَ التساؤالت عن الغا تطّلع الطالبات عى الفيديو، ثّم يدّوِ
لهّن  والمقّدَمة  رة  الميّسَ المعلومات  فَن  ويوظِّ المجهولة، 
فضاء  عبر  بحث  رحلة  في  ينطلقن  ثّم  الدرامّي،  السياق  في 

اإلنترنت. 
المجهولة، . 9 زات  الغا هذه  حول  إلكترونيّة  مسابقة  م  تُصّمَ

وتتفاعل الطالبات معها ويسلّمن نتاج البحث وفقها. 
المختبر . 10 صديقات  من  للمتفاعالت  علميّة  مكافأة  رصد 

البحث،  عمليّة  في  زة  ممتا نتائج  حّققَن  الالتي  والطالبات 
بتنظيم رحلة علميّة أو تقديم شهادات تقدير. 

* * *

المعارض  التفكير المستمّر في توفير تعلّم فّعال عبر فضاءات 
آفاًقا  َخلَق  اإللكترونّي،  التعلّم  بيئة  في  أو  المدرسيّة،  العلميّة 
العلميّة  النشاطات  في  الطالبات  قدرات  لتوظيف  مختلفة 
واالستقصاء وتبنّي األدوار القياديّة والمسؤوليّة المجتمعيّة، في 
وزمانًيّا، ضمن أجواء من  وتجاوز الحدود، مكانيًّا  الترويج للعلوم 
ر. ساعد ذلك كلّه الطالبات عى تبنّي مفهوم التعلّم مدى  االنبها
الحياة، في ظروف استثنائيّة، عى المستوى السياسّي والعالمّي. 

زايد أمل أبو 
معلّمة علوم
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مقال

 "STEM" فاعلّيــة تطبيــق منحــى
مهــارات  تنميــة  فــي  التعليمــّي 
التفكيــر اإلبداعــّي لــدى الطلبــة

هنادي الخطيب

مقال
إىل  العالم،  دول  أغلب  في  والتعليميّة  التربويّة  المؤّسسات  تسعى 

مواكبة التطّور السريع في شتّى مجاالت العلوم اإلنسانيّة والطبيعيّة 

إىل  سعًيا  والماّديّة  البشريّة  الموارد  جميع  رت  ُسّخِ وقد  والتقنيّة، 

اللحاق بركب ثورة المعرفة والتكنولوجيا. وال يأتي هذا التطّور إاّل بدعم 

أسس النظام التعليمّي وعناصره وبيئته الحاضنة، لتقديم تعليم فّعال 

الفاعلة  المشاركة  نهم من  ويمّكِ األفراد،  يلبّي احتياجات  ذي معنى، 

عن  فضاًل  االقتصاديّ،  ر  واالزدها المستدامة  التنمية  تحقيق  في 

ر في مجاالت العلوم النظريّة والتطبيقيّة  التنافس في اإلبداع واالبتكا

من  جيل  إيجاد  إىل  الفّعال  التعليم  هذا  مثل  يؤّدي  والتكنولوجيا. 

ناجًحا،  تعاماًل  التطّورات  التعامل مع هذه  القادرين عى  المتعلّمين 

والذين  ومن لديهم القدرة عى توظيف ما يتعلّمونه توظيًفا عملًيّا، 

امتالكهم  جانب  إىل  التفكير،  رات  مها من  المناسب  بالقدر  يتحلّون 

ر معرفّي متكامل. الرؤية في ما يدرسونه من مواّد علميّة ضمن إطا

ولكّل فرد الحّق في الحصول عى التعليم الذي  التعليم حّق للجميع، 

الفكريّة  راته  مها تنمية  في  ويسهم  وميوله،  قدراته  مع  يتناسب 

وعلماء النفس بتنمية  وقد ازداد اهتمام التربويّين  وعاداته العقليّة. 

إعادة  ثّم  المعرفة،  اكتسابه  وطرق  المتعلّم  لدى  التفكير  رات  مها

رات العقل باستجابة الفرد ألنماط معيّنة  إنتاجها، حيث تتشّكل مها

حلول  إىل  تحتاج  التي  التساؤالت  أو  المواقف  أو  المشكالت  من 

وتأّمل.  وتفكير وبحث 

في  التفكير  رات  مها ضمن   "STEM" منحى  إىل  المقال  هذا  يتطّرق 

تعليم المواد العلميّة المختلفة، مبيّنًا أهّميّة هذا المنحى في تعليم 

هذه المواد، وذلك بعرض أنموذج دراسة تطبيقيّة أجريت في إحدى 

المدارس. 

 "STEM" تعليم مهارات التفكير ومنحى

رات التفكير من المجاالت التربويّة النشطة في العالم.  أصبح تعليم مها

حيث  مة،  الُمتقّدِ الدول  في  نتائجه  أحرزته  ما  ر  إطا في  هذا  ويأتي 

مجاالت  عى  إيجابًا  ينعكس  التفكير  وتنمية  الطاّلب  تعليم  أّن  تبيّن 

النظر في برامج  إعادة  المختلفة. من هنا، بات من الضروريّ  الحياة 

رات التفكير، لضمان التطّور  إعداد الطالب، بما يُسِهم في تنمية مها
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مقال

طاقاته  أقصى  باستخدام  للفرد  يسمح  الذي  الفّعال  المعرفّي 

تأهيله  إىل  ويؤّدي  التغيير،  يثيرها  التي  المشكالت  لحّل  العقليّة 

ليكون عضًوا فاعاًل في مجتمعه، وُمسِهًما في تنميته وتطويره. 

التفكير استخدام استراتيجيّات تدريسيّة  رات  يتطلّب تعليم مها

وال  وعمليّاته،  التفكير  رات  مها ممارسة  عى  المتعلّم  تساعد 

وإنّما بناء المعلومات  يكون التأكيد فيها عى تلّقي المعلومات، 

ومعالجتها واكتشاف ما تتضّمنه من عالقات. 

يُعّد مدخل العلوم المتكاملة "STEM" من المداخل العالميّة في 

المناهج والبرامج الدراسيّة. وهو يقوم عى التكامل بين مجاالت 

ر  اختصا فالكلمة  والتكنولوجيا؛  والهندسة  والرياضيّات  العلوم 

 Science,( الدراسيّة  المقرّرات  من  األوىل  األربعة  للحروف 

هذا  ويسعى   .)Technology, Engineering, Mathematics

ولديها  المجاالت،  هذه  من  متمّكنة  أجيال  إعداد  إىل  المنحى 

في  واألحداث  األشياء  عليه  ستكون  ما  تخيّل  عى  القدرة 

ومواجهة التحّديات  وكيفيّة االستعداد لمواجهتها  المستقبل، 

والممارسات  وفق ما يُسِهم في تطبيق المعارف  التي تفرضها، 

المكتسبة، من خالل مشروعات يتبنّاها المتعلّم. 

والتحّديات  يهتّم منحى "STEM" بالتعلّم القائم عى المشكالت 

والمشروعات المرتبطة بالحياة، مع توظيف األساليب اإلبداعيّة 

واالستنتاج، حيث يحدث التعلّم  والتقّصي  والتحليل  في البحث 

واتّباع  الحقيقّي،  المشكالت في سياقها  لحّل  العملّي  بالتطبيق 

المفاهيم.  أو  الحقائق  بحفظ  وليس  للتعلّم،  متكامل  منهج 

يُدرَّس محتوى محّدد كوحدة دراسيّة متكاملة، بما يتوافق مع 

رات  مهّمات العمل في القرن الواحد والعشرين، فمعظم االبتكا

النتاج  إىل  للوصول  المختلفة،  التخّصصات  بها  تتداخل  الحديثة 

وبالتالي، يتطلّب تطبيق المنحى في الصفوف الدراسيّة  النهائّي. 

أو  لدرس  التخطيط  عند  األربعة  التخّصصات  معلّمي  تعاون 

وحدة تعليميّة، من أجل تحقيق التكامل. 

"STEM" أنموذج دراسة تطبيقّية لمنحى

أهداف الدراسة 
المناهج  إعداد  عى  القائمين  أمام  المجال  الدراسة  هذه  تتيح 

والبرامج والنشاطات في الميدان التربويّ بتبنّي أساليب تعليميّة 

والعشرين  الواحد  القرن  طاّلب  واحتياجات  تتناسب  جديدة، 

في  العلوم  منهاج  وضع  عى  القائمين  تفيد  كما  وتوّجهاتهم. 

وعمليّاته ضمن محتوى المنهج لطلبة  رات التفكير  تضمين مها

انتباه  جذب  في  الدارسة  هذه  تسهم  وقد  األساسيّة،  المرحلة 

المواد  بين  التكامل  تتناول  مماثلة  دراسات  إلجراء  الباحثين 

المختلفة. ويمكن تلخيص أهداف الدراسة بأمرين:  
وتصميمها في ماّدة العلوم، باستخدام . 1 وحدة كاملة  إعداد 

منحى "STEM" للصف التاسع األساسّي. 
تنمية . 2 في   "STEM" منحى  استخدام  فاعلية  إىل  التعرّف 

التفكير اإلبداعّي لدى الطلبة. 

عناصر الدراسة
يتطلّب  والذي  التجريبّي،  شبه  المنهج  عى  الدراسة  اعتمدت 

وجود مجموعات من األفراد، يُعالج فيها أثٌر ُمتغيِّر مستقّل أو 

المنهج  هذا  وفق  التصميم  يقوم  أكثر.  أو  تابع  ُمتغيِّر  في  أكثر 

واألخرى  العيّنة إىل مجموعتين، إحداهما تجريبيّة  عى تقسيم 

ضابطة.

األساسّي  التاسع  الصّف  في  طالبة   70 الدراسة  عيّنة  شملت 

الباحثة  سكن  مكان  من  لقربها  اختيرت  ثانويّة،  مدرسة  في 

وتعاون إدارة المدرسة  ولسهولة تطبيق الدراسة فيها،  وعملها، 

مجموعتين،  إىل  عشوائًيّا  تقسيًما  العيّنة  َمت  ُقّسِ وموافقتها. 

مجموعة تجريبيّة يبلغ عدد أفرادها 35 طالبة، ُدرِّْسَن من خالل 

ومجموعة ضابطة يبلغ عدد أفرادها  تطبيق "STEM" التعليمّي، 

الجدول  في  يرد  ما  عى  االعتياديّة،  بالطريقة  ُدرِّْسَن  طالبة،   35

اآلتي: 

َمت وحدة دراسيّة )النظام الشمسّي( في ماّدة علوم األرض  ُصِمّ

وفق منحى "STEM"، وأُعّد دليل المعلّم وفقه لتدريس الوحدة. 

اللفظيّة  الصورة  اإلبداعّي،  للتفكير  "تورانس"  ر  اختبا واستُخِدم 

)أ(، تعريب الشنطي )1983(، كأداة للدراسة. 

من  الشمسّي"  النظام  "مكّونات  درس  مخطّط  أدناه  ونعرض 

:STEM وحدة "المجموعة الشمسيّة، وفق نموذج

المتغيِّر المستقّل  العدد الصّف  المجموعة  المتغيِّر التابع

 التجريبيّة
 الضابطة

 التاسع األساسّي أ
 التاسع األساسّي ب

35 
35     

"STEM"منحى 
 الطريقة االعتياديّة

رات التفكير اإلبداعيّ        تنمية مها
 

التقويمواألنشطة  األجراءاتاألهدافالمحتوى

المفاهيم العلمية 
تجّمع لعدد هائل : المجرة

ر  والغبا من النجوم 
.والغازات

 
جرم سماويّ معتم : القمر

ر تابع للكوكب الذي يدو
.حوله

 
ويّة : كويكب أجرام سما

ور صلبة صغيرة الحجم تد
.حول الشمس

 
ويّة في : مذنّب أجرام سما

النظام الشمسّي ذات 
.  مدارات طويلة

 

تعرف كيف تصنّف * 
الكواكب حسب 

.المعطيات
 

 تعّدد خصائص الكواكب* 
.الفيزيائيّة

 
 تصنّف مكّونات النظام* 

.الشمسيّ 
تقارن بين الكواكب * 

.  حسب المعطيات

تقسم المعلمة الطالبات اىل *
مجموعات، تعطي كّل مجموعة مهّمة 

.لتنفيذ المهّمة دواتأوتعليميّة  
 

وف*  ق ترسم الطالبة النظام الشمسّي 
ام باستخد أبعاد الكواكب عن الشمس 

واألدوات الهندسيّة .المسطرة 
 

بهذا  ةانالتبّ مناقشة سبب تسمية درب *
.االسم

ص خصائن يبيّ تصّمم الطالبة جدواًل * 
.الكواكب

 
ل تقّدم الطالبة عرض بوربوينت حو * 

والكواكب .النظام الشمسّي 
 

ا تصّمم المجموعة تلسكوب مبدئيّ * 
  لكّل ) المستلزمات. كمشروع للوحدة

(:تلسكوب
رات من زوج• - الضعيفة القراءة نظّا

  عليه الحصول يمكنك الذي النوع
الصيدليّة من

وقويّة صغيرة مكبّرة عدسة•
  الورق من أنابيب أو ثقيل كرتون•

 12-10 حوالي طولها يبلغ ،المقّوى
  من قلياًل  أكبر وقطرها ،بوصة

المكبّرة العدسة
اإلخفاء شريط•

مقص•
 

.حّل األسئلة* 
 

.تقرير خطّة العمل* 
 

بطاقة سير العمل * 
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مقال
وفي الدرس أنشطة فرديّة تقوم عى استعمال مصادر المعلومات 

ز تصميم  لتنظيم نقاش مع الزميالت. وأنشطة جماعيّة مثل إنجا

وفق المعطيات المطلوبة، كحجم الكوكب أو  للنظام الشمسّي 

البعد عن الشمس وغيرهما.

نتائج الدراسة 
بعد تطبيق اإلجراءات الخاّصة بالدراسة وجمع بيانات متغيِّراتها 

النتائج الُمتعلّقة  وتحليلها إحصائًيّا، ال بّد من عرض  ومعالجتها 

وذلك بهدف الكشف عن أثر فاعليّة  باستجابات أفراد الدراسة. 

رات التفكير اإلبداعّي لدى  تطبيق منحى "STEM"  في تنمية مها

طالبات الصّف التاسع األساسّي. 

ريّة  المعيا واالنحرافات  الحسابيّة  طات  المتوّسِ استُخرِجت قيم 

أفراد  لدرجات  ريّة  المعيا واألخطاء  لة  الُمعّدَ طات  والمتوّسِ

رة  والضابطة، في كّل مها الدراسة في المجموعتين، التجريبيّة 

واألصالة،  )الطالقة،  اإلبداعّي  التفكير  ر  اختبا رات  مها من 

والمرونة( لدى الطالبات. وذلك وفق التطبيقين الَقبلّي والَبعدي 

والجدول اآلتي يُبيِّن ذلك:   ر،  عى االختبا

 الُمتغيِّر التابع
 (المهارات(

 العدد المجموعة

القبليّ   البعدي
طات  الُمتوّسِ
الحسابيّة 

لة  الُمعّدَ

األخطاء 
ريّة ط  المعيا الُمتوّسِ

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياريّ 

ط  الُمتوّسِ
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 الطاّلقة

 التجريبيّة
35 

30.43 6.25 42.80 8.84 42.62 
.817 

 الضابطة
35 

29.94 8.36 30.17 8.54 30.35 
.817 

 األصالة

 التجريبيّة
35 

7.14 3.01 12.57 4.54 12.21 
.332 

 الضابطة
35 

6.60 3.43 7.23 3.17 7.60 
.332 

 المرونة

 التجريبيّة
35 

20.91 6.29 33.46 10.69 33.09 
.684 

 الضابطة
35 

20.54 8.63 21.03 8.11 21.39 
.684 

واضحة في النتائج لصالح  يبيّن هذا الجدول أّن هناك فروقات 

"المجموعة  وحدة  تدريس  تّم  بحيث  التجريبيّة؛  المجموعة 

الشمسيّة" وفق منحى "STEM" لمّدة شهرين، وبعد ذلك تّمت 

ر تورانس للتفكير اإلبداعّي، فأظهرت نتائجه أّن هناك  إعادة اختبا

رات التفكير اإلبداعّي عند  أثرًا كبيرًا لهذا المنحى في تنمية مها

الطالبات.

توصيات الدراسة 
في ضوء ما توّصلت إليه الدراسة، نوصي باآلتي: 

توجيه نظر القائمين عى بناء المناهج وتصميمها وتخطيطها، . 1
إىل ضرورة دمج منحى "STEM" بمناهج العلوم، وتطويره في 

المرحلة األساسيّة. 
المختلفة، . 2 والوسائل  بالمصادر  غنيّة  تعليميّة  بيئات  توفير 

إلتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة الفّعالة بعمليّة التعليم، 
رات التفكير المختلفة لديهم.   وتنمية مها

3 . "STEM" إجراء المزيد من الدراسات حول مدى فاعليّة منحى
إيجابيًّا في  رًقا  التي تُحِدث فا المتغيِّرات  في تنمية عدد من 

عمليّة التعلّم. 
عى . 4 المعلّمين  لتدريب  عمل  وورش  تدريبيّة  دورات  عقد 

 ،"STEM" منحى  عى  قائمة  ومشروعات  نشاطات  تصميم 
وعى كيفيّة التدريس وفقه. 

إجراء العديد من الدراسات لمعرفة أثر التدريس وفق منحى . 5
"STEM" في المواّد األخرى.  

* * *

يُعزَى تأثير تطبيق منحى "STEM" التعليمّي في التدريس إىل تنّوع 

استراتيجيّات التدريس والتقييم فيه، والذي أّدى إىل كسر نمطيّة 

والمزج بين  التدريس من خالل النشاطات التعليميّة المختلفة، 

رات البحث.  رات التفكير ومها مها

ويساعد في إنجاح التدريس القائم عى منحى "STEM" ما يتحّى 

حّب  رأسها  عى  خصائص،  من  المتوّسطة  المرحلة  طلبة  به 

فلسفة  مع  المنسجَمين  التجريب  وشغف  العلمّي  الفضول 

األربعة  الرئيسة  العلوم  بين  والدمج  التكامل  أّن  كما  المنحى. 

رات  المها في  والرياضيّات(  والهندسة  والتكنولوجيا  )العلوم 

المعرفيّة والتطبيقيّة، يؤّدي إىل توسيع أفق اإلدراك لدى الطالب 

لتقديم أفضل  المجموعات  بين  المنافسة  روح  ورفع  وتفاعله، 

وتحّديات  ومشكالت  ووضع الطالب في مواقف تعليميّة  أداء، 

مختلفة، تطلب منه التفكير بطرق إبداعيّة جديدة. 

هنادي الخطيب
رياضيّة معلّمة تربية 

األردن

المراجع

رات التفكير •  يعتمد المقال عى رسالة ماجستير للكاتبة، تحت عنوان "فاعليّة تطبيق منحى "STEM" التعليمّي في تنمية مها
اإلبداعّي لدى طالبات الصّف التاسع األساسّي )في ماّدة العلوم(. جامعة الطفيلة التقنيّة/ األردن، 2021/2022.
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مقال

عّفت مواسي حمزة

التعلّم المبنّي عىل المكان 

مقال

عن  تتوّقف  ال  التربويّة  األعين  تكاد  الحديث،  عصرنا  في 
في  تكنولوجّي،  تطّور  وكّل  رقمّي،  تطبيق  كّل  رصد  محاولة 
بنا ُسبل  ا ضاقت  التعليميّة. فهل حًقّ العمليّة  سبيل تحسين 

التعليم البديل واإلبداعّي؟  

البديل،  التدريس  أنماط  أحد  عى  الضوء  المقال  هذا  يلقي 
والذي يملك حظوظًا للنجاح في مدارسنا العربيّة، وهو التعلّم 
نمط  وهو   ،)place based education( المكان  عى  المبني 
راج عالميًّا منذ عّدة سنوات، وهو موضوع بحثي في  تعليمّي 

تحضيري للدكتوراه. 

والتعلّم المبنّي عليه  حول مفهوم المكان 

فحسب،  طبيعّي  مورد  إىل  يشير  "مكان"  مصطلح  يعد  لم 
روابط  ثناياه  بين  ويطوي  خاّصة،  هويّة  يحمل  حيّز  إىل  بل 
عاطفيّة وثقافيّة وشعبيّة وتراثيّة، وذكريات فرديّة وجمعيّة. 
المكان"  التعليم يشمل "روح  المكان في مجال  الحديث عن 
نها اإلنسان مع  التي تُصَقل نتيجة العالقات الوطيدة التي يكّوِ
التطّور  أّدى  وقد   .)Taun, 1974( حوله  من  والطبيعة  بيئته 
جديدة،  مصطلحات  والدة  إىل  "مكان"  مصطلح  اعترى  الذي 
مثل "الحّس المكانّي" )place of sense(، و"االرتباط المكانّي" 
 meaning of( المكان"  و"داللة   ،)attachment place(

.)place identity( "و"هويّة المكان ،)place
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أّما نمط التعلّم المبنّي عى المكان، فيرتكز عى العالقة الطرديّة 
توطّدت  كلّما  إذ  بالمسؤوليّة،  وشعوره  الطالب  انتماء  بين 
وانتمائه  به  صلته  أواصر  تعّمَقت  بالمكان،  الطالب  عالقات 
 Mesch and( ومسؤوليّة أكبر للحفاظ عليه وشعر بالتزام  إليه، 
Monar, 1998(. من هنا، يحّقق إدخال المكان في صلب العمليّة 
عند  القيم  بعض  تعزيز  في  يتمثّل  ا،  مهّمً بيئًيّا  ربًحا  التعليميّة 
الطالب، مثل الشعور باالنتماء والتعلّق بالمكان. وهو يولّد الرغبة 
وعى الطبيعة فيه من أجل األجيال القادمة،  في الحفاظ عليه 

ومن شأن ذلك كلّه أّن يحّقق االستدامة. 

أسس التعلّم المبنّي عىل المكان

الهواء  في  التعلّم  أنماط  من  نمط  المكان  عى  المبنّي  التعلّم 
الطلق، خارج الغرف الصّفيّة. لكنّه ينفرد عن سائر أنماط التعلّم 
في الخارج بمجموعة أسس تميّزه، وال بّد من مراعاتها لتحقيق 

ر )Sobel )2005 إىل هذه األسس، ذاكرًا منها:  النجاح. وأشا
ومعنًى في . 1 وقًعا  المحيطة يحمل  البيئة  ر مكان من  اختيا

نفس الطالب.  
التعامل مع المكان عى أنّه "النّص التعليمّي" الذي يتوّجب . 2

واضٍح  باتّباع نهٍج  واستكشاف خفاياه،  البحث في معالمه 
متَّفق عليه. يشمل ذلك: 

رًا يتيًما.  	 سيرورة عمل متواصلة، وليس لقاًء أو مسا
والتعلّم الشائق  	 استخدام استراتيجيّات البحث الذاتي 

والفّعال استخداًما حيًّا بين أحضان المكان.  
مثل  	 المختلفة،  زواياه  من  المكان  هويّة  في  البحث 

الثقافيّة  أبعاده  أو  ريخيّة،  التا جوانبه  في  البحث 
الحيويّ  التنّوع  أو  الجغرافيّة،  معطياته  أو  والتراثيّة، 

فيه...  
اإلسهام في صقل الهويّة البيئيّة المحلّيّة وصياغتها. . 3

وفي الحديث عن الهويّة البيئيّة، نجد أّن )Brown  )2016 يمنحها 
ثقاًل وطنيًّا، إذ يعتبرها نتاج التجارب الذاتيّة التي يمّر فيها اإلنسان 
وقع  ذات  التجارب  هذه  كانت  وكلّما  المكان،  مع  تعامله  في 
إيجابّي في نفسه، زاد حبّه للمكان وتعاظم شعوره باالنتماء إليه. 
ا  مهّمً عنصرًا  المكان  يصبح  عندما  البيئيّة  الهويّة  مالمح  تتحّدد 
تجاهه،  بالمسؤوليّة  الشعور  يتطّور  حيث  االنتماء،  عناصر  من 
المشاركة  في  باالنخراط  ذلك  يتحّقق  عليه.  الحفاظ  وبضرورة 

الفّعالة بتأدية أعمال تخدم المجتمع المحلّّي.   

وأهداف  المكان  عىل  المبنّي  التعلّم  أهّمّية 
تطبيقه

العربيّة  وفي مدارسنا  عاّمًة،  التعلّمّي  النمط  أهّمية هذا  تكمن 
عى وجه التحديد، في أمرين:

وبين أحضان . 1 الدراسة في الهواء الطلق، تحت قبّة السماء 
وقتًا أو جهًدا أو مااًل، عى  الطبيعة، من دون أن يكلِّفنا األمر 
النحو الذي يقتضيه تصميم حيّز تعليمّي من الطراز الحديث.  

يسُهل تطبيقه، فهو متاح للجميع، حيث يرتبط التعلّم هنا . 2
بتحديد هويّة المكان، مثل عين ماء، أو حرش، أو واٍد، أو بئر، 
أو  أو بيت عربّي فلسطينّي،  البلد،  أو نواة  أو معصرة عنب، 
رة، أو مقام... ومن المعروف أّن مواقع مدارسنا  شجرة ُمعّمِ
مع  ومتداخلة  الطبيعة،  مع  منسجمة  بمعظمها  العربيّة 

نسيج البيئة في المحيط القريب.  

التعلّم،  النمط من  بتطبيق هذا  بلوغها  التي يمكن  األهداف  أّما 
فتكمن في اآلتي:

ترسيخ قيم االستدامة: التعلّم المبنّي عى المكان يطوي بين . 1
ثناياه قيًما عليا، منها تقوية الشعور باالنتماء، وتعزيز الهويّة 

والحفاظ عى الطبيعة.  البيئيّة المحلّيّة، 
المبنّي . 2 التعلّم  الروتين:  وكسر  التعليم  أساليب  في  التنويع 

التعليم  روتين  كسر  فرصة  للطالب  يوّفِر  المكان  عى 
وال  التعلّم،  دافعيّة  يرفع من مستوى  أمر  وهذا  التقليديّ. 
والبحث  الفّعالة،  المشاركة  الُمعتَمدة هي  اآلليّة  أّن  سيّما 
زواياه، باالعتماد عى التجربة  في هويّة المكان من مختلف 
والنشاطات الشيِّقة  وطرق االستكشاف،  الذاتيّة الميدانيّة، 

الجّذابة. 
يتّم . 3 المكان  عى  المبني  التعلّم  به:  الطالب  يُعنَى  ما  تَعلُّم 

الطالب  أّن  أي  بالطالب.  المحيطة  البيئة  في  حيّز  ضمن 
يبحث في أبعاد مختلفة لمكان يحمل معانَي خاّصة، تمّسه 

والجمعّي.   عى المستويين الذاتّي 

أمثلة عىل التعلّم المبنّي عىل المكان

ع في النرويج روضات المزار
بُنِيت الروضات ضمن األراضي التابعة للمزارع، حيث التعلّم يرتكز 
إىل التجارب الذاتيّة التي يعيشها الطالب أثناء تواجده في الحظائر 
عى  المبنّي  التعلّم  آلية  تُطبَّق  والجداول.  والبحيرات  والحقول 

مقال
الحياة  دمج  عى  معّدوه  َدأَب  أسبوعي،  برنامج  بتنظيم  المكان 
دورة  عن  التعلّم  مثل  التعليمّي،  بالمنهاج  للمزرعة  الطبيعيّة 
حياة الحيوانات الداجنة، أو ظروف نمّو النباتات، أو أنواع التربة 
والصخور، أو العمليّات الحسابيّة، وذلك ببيع منتوجات المزرعة 
وتتعّدى حدود الخيال  واألمثلة ال تنتهي  في األسواق القريبة... 

.)Cohen & Rønning, 2017(

مدارس الغابات في بريطانيا واسكتلندا
المضامين عن مجاالت مختلفة بين أحضان  باإلضافة إىل تعلّم 
مناسبات  لتنظيم  الغابات  المدارس  هذه  تستِغّل  الغابة، 
ريع وأمسيات فنّيّة وأدبيّة. تتمثّل رؤية هذه المدارس في  ومشا
ضرورة مواكبة الطاّلب عن كثب التغيّراِت التي تمّر فيها الغابات، 
عليها  الحفاظ  فّعااًل في  دورًا  ويؤّدون  بإدارة شؤونها  فيهتّمون 

 .)Archimedes Training, 2008(

* * *
واقع مدارسنا بالًء،  نخلص مّما سبق إىل أّن هناك من يرى في 
بها مبادرات  ينسج  إبرة  البالء عن  يبحث في كومة  وهناك من 
التي  التعلّم  تطّورات  تكن  لم  إذا  التحّديات.  لمواجهة  إبداعيّة 
توّصلت إليها شعوب العالم في أقصى بقاع األرض في متناول 
اليد، فعلينا أن ندرك أنّنا ال نحتاج أحيانًا إىل أكثر من النظر حولنا، 

لنجد الحّل عى مرمى حجر. 

عّفت مواسي حمزة
طالبة دكتوراه في الجغرافيا وعلم البيئة

 فلسطين

 المراجع

	 Archimedes Training. )2008(. Forest Schools OCN Level 3 Handouts and Portfolio. Sheffield.
	 Cohen, B. J. & Rønning, W. )2017(. Place-based learning: making use of nature in young children's learning in 

rural areas in Norway and Scotland. Calderon's Cedes. 37)103(. 393-418.
	 Mesch, G. S., & Manor, O. )1998(. Social ties, environmental perception, and local attachment. Environment and 

Behavior. 30. 504-519.
	  Powers, A. )2004(. An Evaluation of Four Place-Based Education Programs. The Journal of Environmental 

Education. 35. 17-32.  
	 Sobel, D. )2005(. Place-based education: connecting classrooms & communities. Great Barrington. MA: Orion 

Society.  
	 Tuan, Y. F. )1974(. Topophilia, Englewood Cliffs. Prentice-Hall, NJ.

57 562023 شتاء 2023 شتاء



مقال
مقال

في يوليو/ تّموز 2022، قرّرت الهيئة التأسيسيّة لمجلّة منهجيّات 

باالعتماد  المنّصة،  المجلّة/  رحلة  في  وتأّمل  بمراجعة  القيام 

الهدف  كان  انطالقتها.  منذ  نشرتها  التي  التسعة  أعدادها  عى 

أعضاء  من  نظرهم،  ووجهات  المجلّة  عى  القائمين  آراء  فهَم 

تحديد  وبالتالي  والمتابعين،  والمساهمين  ريّة  االستشا الهيئة 

المجلّة  عمل  صقل  شأنها  من  التي  والتوصيات  المخرجات 

والمنّصة في الفترة القادمة، ورسم الخطط المستقبليّة لهما.

المراجعة  النهائّي لمخرجات  التقرير  يلي مقتطفات من  في ما 

لمبدأ  استكمااًل  ومساهمينا،  قرّائنا  أيدي  بين  نضعها  والتأّمل، 

راية تطوير التعليم  الشراكة بيننا جميًعا في هذا المشروع الرافع 

في العالم العربّي.

غايات المراجعة 

تمحورت مراجعة منهجيّات حول الغايات/األهداف اآلتية:
التعرّف إىل آراء المسهمين والمتابعين في ما يخّص المجلّة/ 	 

وتجربتهم في اإلسهام/المتابعة بشكل  المنّصة بشكل عام، 
خاّص.

المحطّات 	  أهّم  عى  والوقوف  منهجيات  رحلة  في  التأّمل 
والمنجزات التي حّققتها المجلّة. 

المنّصة 	  المجلّة/  عمل  تواجه  التي  التحّديّات  تحديد 
والتوصيات المرتبطة بها. 

والقائمين عى منهجيّات 	  المسهمين  تطلّعات  إىل  التعرّف 
للمرحلة القادمة من عملها.

تضّمنت المراجعة أدوات كّميّة وأخرى نوعيّة، شملت: 
والمنّصة 	  ثالث مجموعات تركيز مع مسهمين في المجلّة 

من بلدان مختلفة في الوطن العربّي
مقابالت فرديّة ألعضاء الهيئة التأسيسيّة	 
له 	  استجاب  ريّة،  االستشا الهيئة  ألعضاء  )نوعيًّا(  استبيانًا 

ثمانية أعضاء 
استبيانًا للمسهمين/ المتابعين لمنهجيّات، استجاب له 167 	 

مسهًما/ متابًعا

من هم الُمسِهمون في منهجّيات؟

عن  منهجيّات  بيانات  قاعدة  في  الموجودة  البيانات  تحليل  تّم 
المسهمين في األعداد التسعة األوىل، وكانت عى النحو اآلتي:

أسهم في منهجيّات خالل األعداد التسعة األوىل 290 تربويًّا 	 
من معظم الدول العربيّة. 

ــات  ــّي لمخرج ــر النهائ ــن التقري م
المراجعــة والتأّمل الخــاّص بمجلّة

من 	   41%  )171( النساء  من  كانوا  المسهمين  من   59%
الرجال )119(.

وفلسطين %59 من 	  ولبنان  الُمسِهمون من األردن  يشّكل 
مسهمي منهجيّات في األعداد التسعة األوىل.

أّما بالنسبة إىل نوع اإلسهامات، فموّضحة بالرسم البيانّي:	 

وكان الفتًا أّن 63 مسهًما )%22( نشر/ أسهم في منهجيّات أكثر 
من مرّة.

مجلّة/  متابعي  من  االستبيان  في  المشاركون 
منّصة منهجّيات:

خالل  منهجيّات  منّصة  عى  رُِفع  الذي  لالستبيان  استجاب 
صفاتهم  وكانت  مسهًما،  متابًعا/   167 آب  أغسطس/  شهر 

الديموغرافيّة عى النحو اآلتي: 
من 	  و38%   ،)103( النساء  من  كانوا  المجيبين  من   62%

الرجال )64(.
الفئات 	  ضمن  من  منهجيّات  لمتابعي  األعى  النسبة  كانت 

العمريّة )40-59(، بينما كانت نسبة المتابعين ضمن الفئة 
ا.  العمريّة 20 – 29 سنة منخفضة جّدً

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

5

40

55

50

16

1

نفسي  عن  التعبير  في  صعوبات  لدي  عام  بشكل  "أنا 

أخطئ،  أن  من  الخوف  يالزمني  وكان  العربيّة،  باللغة 

بأنّني  الثقة  أعطتني  منهجيّات  في  التجربة  لكّن 

وشّجعتني عى االستمرار في تجربة الكتابة"  أستطيع، 

)معلّمة علوم، لبنان(

" دائًما نجد صعوبة في تحديد مقاالت لطاّلبنا 

أصبح  اليوم  العربيّة،  باللغة  الجامعات  في 

)محاِضرة  منهجيّات"  خالل  من  ممكنًا  ذلك 

في جامعة، لبنان( 
أرض  من  واقعيّة  مساحة  "منهجيّات 

وليس من أبراجه العاجيّة" )منّسق  التعليم 

برامج، األردن( 

اسمي  وجدت  أنّني  بنفسي  فخورة  "كنت 

عربيّة/  لغة  معلّمة  رسميّة:  مجلة  في 

الدوحة"
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تجربة اإلسهام في منهجّيات 

بأنّهم  االستبيان  في  رًكا(  مشا  57( المشاركين  من   35% أشار 
بأنّها  وقيّم معظمهم تجربته  أسهموا بشكل ما في منهجيّات، 

رًكا(.  ا )11 مشا رًكا(، أو جيّدة جّدً زة )39 مشا ممتا

وظهر تقدير المسهمين لتجربة اإلسهام في منهجيّات جليًّا في 
ومن  أنّه،  إىل  فيها  المشاركون  ر  أشا والتي  التركيز،  مجموعات 
في  مهارات  اكتسبوا  المجلّة،  عى  القائمين  مع  العمل  خالل 
بشكل  اآلتية  الجوانب  وفي  عام،  بشكل  العربيّة  باللغة  الكتابة 

خاّص: 
وآليّات التبويب 	  تنظيم المحتوى 
والفرعيّة 	  ر العناوين المناسبة – الرئيسة  اختيا
ر لتتناسب مع المقال المهنّي أو 	  واألفكا تبسيط المفردات 

المدّونة 
استخدام مصطلحات ومرادفات مناسبة باللغة العربيّة 	 

أقّيم تجربتي 

أّما عن نتائج اإلسهام في منهجيّات، فنقرأ في الجدول

استطعت من خاّلل إسهامي 

مقال

54321

39

11
401

نظر  وجهة  من  منهجّيات  يمّيز  الذي  ما 
المشاركين في المراجعة/ التأّمل: 

يميّز  ما  أهّم  أّن  إىل  التركيز  مجموعات  في  المشاركون  ر  أشا

العربّي، فهي مساحة مهنيّة  المعلّم  قريبة من  أنّها  منهجيّات، 

تسمح للمعلّم بـِ: 

توثيق التجربة بطرق عمليّة )غير معّقدة(.	 

في 	  آخرين  تربويّين  مع  الممارسات  التجارب/  مشاركة 

العالم العربّي. 

يواجهه 	  الذي  التحّدي  الخبرة/  التجربة/  الرأي/  عن  التعبير 

التربويّون/ المعلّمون في سياق ما.

ومن أهّم ما يجذب المشاركين إىل المجلّة والمنّصة أنّها تحاكي 

القراءة/  سهلة  فهي  العربّي؛  المعلّم  وواقع  العمليّة  التجارب 

عى  الممارِس  المعلّم/  وتحّث  التربويّ،  للممارس  المتابعة 

وكذا التعبير  ومتابعة المستجّدات في الحقل التربويّ،  القراءة 

وتسهم  العربيّة.  باللغة  الكتابة  خالل  من  رأيه  تجربته/  عن 

العرب  التربويين  بين  التشبيك  عى  التشجيع  في  منهجيّات 

وتبادل الخبرات في ما بينهم. 

العربيّة  باللغة  والنشر  الكتابة  أهّميّة  عى  المشاركون  وأّكد 

شأنه  من  الذي  األمر  العربّي،  العالم  في  التربويّين  رِِسين  للمما

بلغة عربيّة  التربويّة  المفاهيم  المصطلحات/  يعزّز استخدام  أن 

متجّذرة، وتعريفها في السياق العربّي، باإلضافة إىل: 

باللغة 	  بالتربية  والمهتّمين  للتربويين  غنّي  محتوى  تقديم 

للمعلّم  وعمليّة  متنّوعة  مصادر  توفير  وبالتالي  العربيّة، 

العربّي. 

تعزيز ثقافة القراءة لدى المعلّم العربّي.	 

العربيّة 	  باللغة  التربويّة  المفاهيم  المصطلحات/  نشر 

والتشجيع عى استخدامها.

ما المواّد التي يتابعها قرّاء منهجّيات؟

وكشف  منهجيّات،  قرّاء  من  عمليّة  عيّنة  االستبيان  شّكل 

والتي يظهرها الشكل اآلتي: موضوعات اهتماماتهم، 
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نجحت منهجّيات في: الباب / القسم
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مع  وتفاعلي  المجلّة  عىل  اطاّّلعي  خاّلل  من 
المنّصة:

مقال

من التوصيات/ االقتراحات العاّمة: 

المرحلة 	  في  لمنهجيّات  والتحّديات  التوصيات  أهم  من 

المحتوى  ومستوى  هويّتها  عى  تحافظ  أن  هي  الالحقة، 

تحٍدّ  ذاتها  بحّد  فاالستمراريّة  صفحاتها،  عى  المنشور 

رئيس.  وهدف 

أهّميّة التركيز عى ارتباط المحتوى بواقعنا في العالم العربّي 	 

ر مواضيع ملّفات تتعلّق بقضايا  وبالتالي اختيا بشكل أصيل، 

اللغة  ثنائيّة  شملت  ذلك  عى  )األمثلة  عربّي  سياق  ذات 

من  الكثير  في  النائية  المناطق  في  التعليم  من  والحرمان 

الدول العربيّة(.

في ما يتعلّق بالندوات، أّكد المشاركون عى أهّميّة الندوات 	 

ضمن عمل منهجيّات، إذ إنّها تحمل باإلضافة إىل المحتوى 

طرح  وإمكانيّة  التربويّين،  مع  التواصل  عى  القدرة  الغنّي، 

وقت  أسئلة مباشرة، عدا عن إمكانيّة حضور الندوة في أيّ 

إىل  المشاركون  ر  أشا ر،  اإلطا هذا  وفي  مسّجلة.  كونها 

الندوات،  من  سلسلة  ضمن  معيّن  موضوع  تناول  إمكانيّة 

تغطية  من  منهجيّات  لتتمّكن  واحدة،  ندوة  من  بدالً 

الجوانب المتعلّقة بهذا الموضوع كاّفة، وبشكل أكثر تعّمًقا 

وتوّسًعا. 

هذه 	  خالل  ومن  منهجيّات،  أّن  إىل  المشاركون  ر  أشا

والممارسات  األفعال  بنمذجة  تقوم  التأّمل،  المراجعة/ 

والتفّكر  والمراجعة  )التأّمل  وتطبيقها  إليها  تدعو  التي 

ركيّة مع أصحاب  وكذلك العمل بتشا والغايات،  باألهداف 

المراجعة/  نتائج  نشر  إىل  المشاركون  دعا  وعليه  العالقة(. 

ر  التأّمل لتشجيع اآلخرين عى الفعل ذاته، ومشاركة األفكا

مع شريحة أكبر من المسهمين في منهجيّات... 

بعض الموضوعات المقترحة لملّفات قادمة

القادمة،  منهجيّات  ألعداد  عديدة  ملّفات  المشاركون  اقترح 

منها: 

العالم 	  التربويّة في  مراجعة/ تحليل/ نقد/ فهم السياسات 

وأّكد  متكرّر،  بشكل  الموضوع  هذا  ظهر  حيث  العربّي، 

العديد من المشاركين عى أهّميّة تناول السياسات التربويّة 

الفهم  ذلك  في  بما  مختلفة،  زوايا  من  العربّي  العالم  في 

والتطوير.  والنقد  والتحليل 

العربّي 	  العالم  في  المختلفة  التعليميّة  األنظمة  رنة  مقا

حيث  من  بينها  رنة  والمقا والوطنيّة(،  الدوليّة  )المناهج 

رات الحياتيّة.  المحتوى النظريّ مقابل المها

اللغة 	  نمّو  في  ذلك  وأثر  العربّي،  العالم  في  اللغة  ثنائيّة 

وتطّورها لدى األطفال. 

والتعلّم. 	  الفنون في التعليم 

– من 	  – حقوقه  )ظروفه  العربّي  العالم  في  المعلّم  أوضاع 

منظور مهنّي وليس من منظور سياسّي(. 

إصالحات المناهج في األنظمة التعليميّة العربيّة. 	 

اللغة العربيّة ومشكالت تعليمها. 	 

والتحرّريّة في التعليم. 	  التعليم التحرّريّ – الراديكاليّة 

والواجبات المدرسيّة...	  الفروض 
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جايسون إبرِل 

مترجممقال

تعلُّم 
الطاّلب عبر 
ممارستهم 

التدريس

ينخرطون  فإنّهم  درًسا،  الثانويّة  المدارس  طاّّلب  يُقّدم  حين 
والتنظيم  البحث  مهارات  ويُطّورون  التعلّم،  في  بنشاط 

والُمحادثة. 

ارتياد  من  األوىل  األشهر  في  والحماس  الُجهد  مرحلة  بعد 
الطاّلب المدرسة، يحمل فصال الخريف والشتاء، كما يحدث كّل 
االنخراط  عى  الطاّلب  مثابرة  عى  الحفاظ  تحّدي  دراسيّة،  سنة 
توّفر  الدراسّي  العام  من  الدقيقة  المرحلة  هذه  الدرس.  في 
الطاّلب األساسّي من خالل  التزام  للمدرّسين فرصًة لإلبقاء عى 

ر. "التعلّم بالمشروع"* الذي يُعزّز لديهم التعاوَن واالختيا
بالمشروع  التعلّم  يجعُل  جديٌد  "بحٌث  بعنوان  له  مقالة  في 
تيرادا  يُوكي  إلينا  نقَل   ،)Edutopia( موقع  عى  نُشرت  فّعااًًل"، 
)Youki Terada( ببالغٍة ِقيَمَة التعلّم بالمشروع، عندما كتب أّن 
ر الشعور بالهدف  التعلّم بالمشروع "يُعزّز لدى المتعلّمين الصغا
ويهيّئهم  الذي يَْصبُون إىل تحقيقه، ويدفُعهم إىل التفكير الناقد، 

راٍت مثَل التعاوِن وحّل المشكالِت واإلبداع". لمهٍن تُقّدُر مها

يعرف المعلّمون أّن التعلّم سلسلة ال تنتهي، لذلك نحُن ندرك 
ويغادرونها.  تمام اإلدراك أّن المعلّمين يدخلون حياتنا باستمرار 
يُدرّسها  التي  المهنّي  التطوير  ندوات  في  ساعات  نقضي  وقد 
ولكن، في بعض األحيان، يكون أفضُل ُمدرّسينا موجوًدا  خبراء، 
في فصولنا الدراسيّة. نعلم جميًعا، أيًضا، أّن أحَد أفضل مظاهر 

رة ُمعيّنة هو تعليم شخص آخر إتقان تلك المهارة. إتقان مها
 

دِرّْس لتتعلّم 

أكثر  ِمن  واحًدا  الدراسّي  الفصل  في  األدوار  قلب  يُعتبر 
والذي  االستراتيجيّات نجاًحا لتعزيز انخراط الطاّلب في الدرس، 
بإسناد  المعلّمون  يقوُم  حيث  وقت؛  أيّ  في  يُعتمد  أن  يمكن 
مهّمة التدريس إىل طاّلبهم. يشّكل الدرس التعليمّي الفّعال في 

Originally published (June 24, 2020) on Edutopia.org. [The Benefits of Having High School Stu-
dents Learn by Teaching] was translated with the permission of Edutopia. While this translation 
has been prepared with the consent of Edutopia, it has not been approved by Edutopia and may 
therefore differ from the authentic text. In cases of doubt the authentic text should be consulted 
and will prevail in the event of conflict.

ا  والُمتمركز حول الطالب، نوًعا خاّصً نظري، القائم عى المشروع 
ونيّة: إنّه محاضرٌة يُلقيها الطالب. عزّزْت هذه  ريع التعا من المشا
وال سيّما  االستراتيجيّة في صفوفي انخراط الطاّلب في التعلّم، 

في نهاية فصل، أو نهاية العام الدراسّي.

الكلّيّة عندما  عايشُت تجربتي األوىل مع محاضرات الطاّلب في 
ونّي. كان المجال  كلّفني أستاذ األدب بإعداد مشروع محاضرة تعا
وتقديمها  المحاضرة  ر موضوع  أمام مجموعتي الختيا مفتوًحا 
وتعليمهم درًسا اجتهدنا في إعداده. أتذّكر جيًّدا هذه  لزمالئنا، 
التجربة بعد انصرام عقود من الزمن: لقد كانت تجربة تعليميّة 
واليوم،  هذا.  يومنا  حتّى  يُمحى  ال  أثرًا  نفسي  في  تَركْت  قويّة، 
ال  مثيلة  فرصة  عى  الثانويّة  المدرسة  طاّلب  يحُصل  أن  هدفي 

تُنسى. 

يتميّز أسلوبي الخاّص في تكليِف الطاّلب بإعداد محاضراٍت بأنّه 
بسيٌط ومباشر: في مجموعات صغيرة من ثالثة أو أربعة طاّلب، 
ويعّدون  أحّددهم أنا أو هم، يبحث الطاّلب في موضوع يهّمهم، 
للفصل  بعناية  حّضروه  درٍس  بتعليم  يقومون  ثّم  محاضرة، 
وبالتالي ُخبراء  بأكمله )ولي أيًضا(. هنا يصبح الطاّلب ُمدرّسين، 
وتكون لدى الطاّلب مجموعة متنّوعة من  في موضوع بحثهم. 
الزمن  تحليل  إلقاُء محاضرات حول  منها:  ر  لالختيا االهتمامات 
في  الذاتيّة  السيرة  عناصر  أو  الرومانسّي،  الشعر  في  والذكرى 
لرؤساء  الخطابيّة  االستراتيجيّات  أو  وولف،  فرجينيا  مقاالت 

الواليات المتّحدة أو قادة العالم.

راٍت لتقديمها  واختبا تقوُم المجموعات، أيًضا، بإعداد تقييماٍت 
متنّوعة من  وتجيب عن مجموعة  الدراسّي.  الفصل  إىل طاّلب 
ما  وغالًبا  ر.  الُمختا بالموضوع  أعضائها  معرفة  ر  الختبا األسئلة 
أخيرًا،  منزليّة.  واجبات  ز  بإنجا زمالئهم  بتكليف  الطاّلب  يقوم 
اللحظة  وتكون هذه  التعلّم هذه.  تجربَة  ذاتيًّا  كّل طالٍب  يتأّمل 
بحركيّة  المرتبطة  الداخليّة  األعمال  عن  للكشف  مناَسَبًة 
المجموعة، مثَل ما الذي نجَح أو لم ينجح، وَمن قام بكّل العمل، 

وما إىل ذلك. 

من  تعلّمهم  يقتصر  ال  الطاّلب  أّن  العمليّة،  في  األهّم  والنقطة 
رات األساسيّة مثل البحث،  المحاضرات التي يُلقونها، عى المها
والتفكير؛ بل إنّها تُوّفر  والعرض الشفهّي،  واالستيعاب القرائّي، 
الجماعّي.  فضولهم  يُشّجع  ما  التعلّم،  بامتالك  إحساًسا  لهم 

من  متنّوعًة  ومجموعًة  الُمحتوى،  تُعلّم  الطاّلب  محاضرات  إّن 
المعارف المشتركة بين المناهج الدراسيّة.

يتمثّل  غبطته،  هو  ُمجٍز،  ُمقابٌل  فثّمة  المعلّم،  إىل  بالنسبة  أّما 
في رؤية مجموعة من طاّلبه وُهم يُحاضرون أمام طاّلب آخرين، 
ينبغي  وال  لآلخرين.  ُمتعلّمين  ُمعلّمين  يُصبحون  رؤيتهم  بل 
مرّات  عّدة  قمُت  فقد  الطاّلب؛  زمالء  عى  الجمهور  يقتصر  أن 
وُمعلّمي الدراسات  زمالئي من ُمعلّمي اللغة اإلنجليزيّة،  بدعوة 
وغيرهم من اإلداريّين، ليكونوا  ومديري المدارس،  االجتماعيّة، 

"الطاّلب" عند طاّلبي الُمحاِضرين.

ر الرئيسة  أثناء إلقاء أحِد الطاّلب محاضرًة حول الربط بين األفكا
ُمدرّس  استجوب  فيتزجيرالد،  سكوت  وف.  كيتس  جون  لدى 
اللغة اإلنجليزيّة طاّلبي بسلسلة من األسئلة الّصعبة، أجاب عنها 
التعلّم  محبّة  غرس  في  نأُمل  كنّا  إذا  وثبات.  بثقة  الُمحاِضرون 
مدى الحياة في طاّلبنا، ألن يكون من الجيّد غرس محبّة التدريس 

في نفوسهم أيًضا؟

في  ُمدهشة.  بأساليب  الطاّلب  محاضرات  توظيُف  يُمكن 
مدرستي، َخّصَص قسم الدراسات االجتماعيّة مشروع محاضرة 
ُد المجموعة قضيًّة يُواجهها مجتمعنا،  يمتّد عى مدار العام. تُحّدِ
محلّيًّة أو وطنيّة أو عالميّة، ثّم تبحث في الحلُول الُمحتملة لهذه 
المعلومات،  وتجمع  الُمقابالت،  المجموعات  تعِقُد  المشكلة. 
نهاية  في  المحاضرات.  إللقاء  وتستعّد  التصميم،  خطّة  وتُحّدد 
مجموعة  كّل  فيها  تُحاضر  مسائيّة  ندوًة  نعقُد  الدراسّي،  العام 
نشاُط  يُوّفر  المجتمع.  من  وأعضاء  والمعلّمين  زمالئهم  أمام 
تعليميّة  تجربة  عام،  مّدة  يستمّر  والذي  هذا،  المحاضرة  إلقاِء 
العمليّة  رات  والمها بالمحتوى  اإللمام  بين  تجمُع  األثر،  دائمة 

الواقعيّة.

ُمنتًجا  المعلّمين  أمام  الطاّلب  يُلقيها  التي  المحاضرات  توّفر 
من  العديد  بدمج  لنا  يسمُح  ما  الطاّلب،  لتعلّم  تتويًجا  يعكس 
من  األهّم  وربّما  واحد.  جامٍع  مشروع  في  المهّمة  رات  المها
الخاّصة  رات  المها جانب  إىل  تُعلّم  الطاّلب  محاضرات  أّن  ذلك، 
وحّل  التعاون،  مثل  ملموسًة  واقعيًّة  راٍت  مها بالمحتوى، 
رات  وهي مها والبحث.  والتواُصل،  النزاعات،  وحّل  الُمشكالت، 

راسخة لدى طاّلبنا في المستقبل. ستبقى 

مقال
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أبواب المجلّة



مفهوم  تربويّ

التعليم الُمْستدام نموذٌج تعليمّي، يهدُف إىل 
ونشر  إرساء قانون االستدامة لدى الطاّلب، 
القيم بين المدارس والكلّيّات والُمجتمعات، 
التعليميّة  الثقافة  في  تحّول  وإحداث 
وممارستها  االستدامة  نظريّة  تطوير  عبر 
التعليم  يُعتبر  ُهنا،  من  ناقدة.  بطريقة 
اإلمكانات  يُقّدر  تحويليًّا،  نموذًجا  الُمستدام 
البشريّة ويحافُظ عليها، ويُمّكنُها من تحقيق 
والبيئيّة  واالقتصاديّة  االجتماعيّة  الرفاهيّة 

 .)Sterling, 2001(

"التعليــم  فــي  ُمســتدام  كلمــة  تتميّــزُ 
هــي:  توصيفــات،  بأربعــة  الُمْســتدام" 
والممارســَة التعليميّين،  اســتدامته التفكيَر 
صّحــّي،  وأنّــه  عنــه،  للّدفــاع  وقابليتــه 
عــى  تســاعد  فاالســتدامة  دائــم.  وهــو 
والنُّظــم  والمجتمعــات  النــاس  بقــاء 
التعليــم  قابليّــة  وتفيــد  اإليكولوجيّــة؛ 
الُمْســتدام للّدفــاع عنــه إمكانيّــَة تبريــره 
وأنّــه تمكــن ممارســته  ــا،  ــا وأخالقيًّ تعليميًّ
بتكامــل وعدالــة واحتــرام وشــموليّة؛ وهــو 
صّحــّي ألّن التعليــم الُمْســتدام فــي حــّد 
ذاتــه نظــاٌم قابــل للتكيـّـف والحيــاة، يُجّســد 
عــى  الصّحيّة،ويَبــرُز  العالقــات  ويُغــّذي 

التّعليم 
الُمْستدام

Sustainable
Education 
فــي الطريقــة التــي نــرى بهــا التعليــم والتعلـّـم، بنــاًء عــى رؤيــة أكثــر 
 .)El-Haggar & Samaha, 2019( إيكولوجيّــة أو عالئقيّــة للعالــم
فضــاًل عــن ذلــك، هــو تعليــم ديمقراطــّي، يســعى إىل وضــع التعليــم 
ــات  ــدل الحكوم ــات ب والمجتمع ــن  والُمتعلّمي ــن  ــد المعلّمي ــي ي ف
والشــركات، ويدعــم القيــم األساســيّة وحّق تكافــؤ الفــرص للجميع، 
ركيًّا، بــدل أن  ويؤّكــد عــى جعــل التعلّــم ذا معنــى، وجّذابًــا، وتشــا

.)Sterling, 2001( ــا ــلبيًّا، وتقريريًّ وَس ــا،  ــون تنفيذيًّ يك

رات الفكــر  نتــج التعليــم الُمْســتدام عــن تالقــح عــدد مــن تيّــا
ريــخ التعليــم، مــن بينهــا: التعليــم اإلنســانويّ،  والممارســة عرفهــا تا
التحــرّريّ.  والتعليــم  الشــمولّي،  والتعليــم  التقدميّــة،  والنزعــة 
Montes- رزة مــن أمثــال ُمنتِســوري  )وأســهمت فيــه شــخصيّات بــا

  ،)Rogers( ــرز ــوي )Dewey(، وروج ــتاينر )Steiner(، ودي sori(، وش
.)Freiri(  وفريــري

• El-Haggar, S., Samaha, A. (2019). Roadmap for Global Sustainability – Rise of the Green Communities. Springer Nature 
Switzerland AG. Retrieved from  https://doi.org/10.1007/978-3-030-14584-2

• Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Re-Visioning Learning and Change. Green Books, Totnes.
• Sterling, S. (2003). Whole System Thinking as a Basis for Paradigm Change in Education. Explorations in the Context 

of Sustainability. Ph.D. Thesis, Bath: University of Bath.

المراجع

مقال

مســتويات النظــام الُمختلفــة؛ كمــا أنّــه دائــم كونــه يعمــل بشــكل 
جيّــد بمــا يكفــي مــن الناحيــة العمليّــة، مــا يجعــل هــذا النــوع مــن 

.)Sterling, 2003( لالســتمرار  مرّشــًحا  التعليــم 

الُمعاصر  التعليم  أنواع  من  ُمتقّدًما  نموذًجا  الُمستدام  التعليم  ُعّد 
عى  للحفاظ  "التعليم  مفهوَمي  بعد  ظهر  البيئة،  حول  الُمتمرِكز 
البيئّي"  و"التعليم   )Nature conservation education( الطبيعة" 
إشراك  زيادة  عى  يرّكز  وهو   .)Environmental Education(
بين  الروابط  فهم  وزيادة  المستدامة،  التنمية  قضايا  في  المواطنين 
البيئة واالقتصاد والثقافة، وكيفيّة تأثير الممارسات اليوم في األجيال 

القادمة )التقرير العالمّي لرصد التعليم  لليونسكو عام 2016(.

الُمْســتدام" ليــس ُمجــرّد "إضافــة" بســيطة  مفهــوم "التعليــم 
ــّي  ــّوٌل ثقاف ــه تح ــيّة، لكنّ ــج الدراس ــتدامة إىل المناه ــم االس لمفاهي
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إعـادة  كوفيـد-19:  بسـبب  التعلّـم  "فاقـد  تقريـر  صـدر 
بنـاء التعلّـم الجيّـد للجميـع في منطقة الّشـرق األوسـط 
اليونسـكو  عـن  مشـترًكا،  صـدورًا  إفريقيـا"،  وشـمال 
واليونيسـف والبنـك الدولـّي، سـنة 2022. وكان الغـرض 
كيفيّـة  يصـُف  َمنهجـّي  دليـٍل  توفيـر  إصـداره  وراء  مـن 
جائحـة  سـبّبتها  التـي  باالضطرابـات  الطـاّلب  تعلّـم  تأثّـر 
االسـتجابة  تدابيـر  ُمخرجـات  ويعـرُض  كوفيـد-19، 
فاقـد  السـتعادة  الحكومـات  أطلقتهـا  التـي  التعليميّـة 
جميـع  يختبرهـا  جيّـدة  تعليـم  تجربـة  ويخلـق  التعلّـم، 
المتعلّمين في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا.

قـّدم التقريـر مجموعـة مـن البيانـات، الُمتعلّقـة بإغـالق 
المـدارس فـي منطقة الّشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، 
وفاقـد  لكوفيـد-19،  التعليميّـة  االسـتجابة  وطبيعـة 
هـذه  أّن  وأّكـد  بالجائحـة.  المرتبـط  الُمحتَمـل  التعلّـم 
البيانـات ُخالصـُة اعتمـاد نمـاذج محـاكاة كوفيـد-19 التي 
أصدرهـا البنـك الدولـّي سـنة 2020، لمعاينـة التأثير الذي 
يُحتمـل أن يُخلّفـه إغـالُق المـدارس فـي عـدٍد مـن نتائـج 
التعلّـم، تمهيـًدا لمواجهة تبعـات فاقد التعلّـم الُمحتملة 

وتحليلهـا.

اتّبعتها  التي  المنهجيّة  ُمفّصاًل  عرًضا  التقرير  عرََض 
لرصد  فيها  المستخدمة  رامترات  والبا الُمحاكاة  برامُج 
ودرجة فعاليّة تدابير التخفيف  تداعيات إغالق المدارس، 
األوسط  الشرق  منطقة  دول  حكومات  نهجتها  التي 
ثالثة  الُمتّبعة  المنهجيّة  اعتمدت  وقد  إفريقيا.  وشمال 
ملحوظ  )إغالق  ؤلّي  تفا ريو  سينا هي:  ريوهات،  سينا
للمدارس عى المستوى القطريّ، وتطبيق تدابير التخفيف 
 50 في  الجزئّي  اإلغالق  يؤثِّر  أن  وتوّقع  عالية،  بفعاليّة 

فاقُد التعلّم بسبب كوفيد-19:
إعادُة بناء التعلّم الجّيد للجميع في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

)إغالق  متوّسط  ريو  وسينا الطاّلب(.  من  بالمائة 
ملحوظ للمدارس عى المستوى القطريّ، وتطبيق 
أن  وتوّقع  متوّسطة،  بفعاليّة  التخفيف  تدابير 
الطاّلب(.  بالمائة من   75 الجزئّي في  اإلغالق  يؤثّر 
للمدارس  ملحوظ  )إغالق  تشاؤمّي  ريو  وسينا
التخفيف  تدابير  وتطبيق  القطريّ،  المستوى  عى 
الجزئّي،  اإلغالق  غياب  وتوّقع  ضعيفة،  بفعاليّة 

ا(. ر اإلغالق تاّمً واعتبا

يرتفع  أن  توّقع  إذ  الُمحاكاة،  نتائج  التقرير  رَصد 
بسيط  نّص  قراءة  عى  القدرة  )عدم  التعلّم  فقُر 
الشرق  العاشرة( في منطقة  بحلول سّن  وفهمه 
جائحة  تفّشي  جرّاء  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
كوفيد-19، بمقدار 9.4 نقطة مئويّة؛ ورّجح زيادة 
الكفاءة  األدنى من  الُمستوى  األطفال دون  نسبة 
أن  وتوّقع  للطاّلب؛  الدولّي  التقييم  برنامج  في 
يُسّجل فاقد المداخيل مدى الحياة ما يقارب 0.8 
الناتج  التعلّم  فاقد  بسبب  أمريكّي  دوالر  تريليون 
ر كوفيد-19 في منطقة الشرق األوسط  عن انتشا

وشمال إفريقيا.
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الُمحاكاة،  نماذج  تطبيق  من  الُمستفادة  الدروس  من  مجموعة  إىل  التّقرير  وتطّرق 
التعلّم  الُمتعلّمين إىل  ُوصول جميع  أهّميّة تعزيز ُمختلف األساليب لضمان  بينها:  من 
واألهل إىل الدعم لمواجهة  وحاجة الُمعلّمين  والخدمات عى السواء، دعًما لرفاههم؛ 
التحّديات الناشئة عن توّقف التعلّم الحضوريّ، والتحّول نحو األساليب الرقميّة وسواها 
االستجابة  ُسبُل  لتنظيم  شاملة  بيانات  توفير  وضرورة  بعد؛  عن  التعلّم  أساليب  من 

ورصدها، ووضع االستراتيجيّات اآليلة إىل التخفيف من التداعيات، وإىل تعافي التعلّم.

وفترة  ر الجائحة،  قّدم التقرير مجموعة من التوصيات خّصت ثالث فترات: فترة انتشا
ر الجائحة، أّكد التقرير عى ضرورة  التعافي الُمبّكر، وفترة ما بعد الجائحة. في فترة انتشا
وضمان  فيه،  والمشاركة  بُعد  عن  التعلّم  إىل  الوصول  إمكانيّة  تحسين  في  االستمرار 
تسرّب  دون  والحؤول  األساسيّة،  رات  المها عى  والتركيز  والتعلّم،  التدريس  فعاليّة 
والتوجيه للتعامل مع تحّديات  الطاّلب. كما شّدد عى ضرورة تزويد الُمعلّمين بالدعم 
ر في الُمعلّمين، وضمان  الجائحة وُفرصها، وتعزيز السياسات المعنيّة بالُمعلّم واالستثما
ُمشاركة األهل وُمقّدمي الرعاية باستمرار في استرتيجيّات التواصل ونهج سياسات دعم 
الُمبّكر، أّكد التقرير عى ضرورة ضمان إعادة فتح  وفي فترة التعافي  وشاملة.  واضحة 
لتوجيه  تقييمات شاملة  وإجراء  أدلّة،  إىل قرار مبنّي عى  استناًدا  آمن  المدارس بشكل 
ُخطط التعليم، وإتاحة تزويد كاّفة الُمتعلّمين بتعليم تعويضّي جيّد، وتطبيق برامج تعلّم 
تعويضيّة واستلحاقيّة للتعويض عن فاقد التعلّم. وفي فترة ما بعد الجائحة أّكد التقرير 
وتنفيذها، بالتزامن  عى ضرورة تصميم سياسات تُتيح تسريع التعلّم لجميع الُمتعلّمين 
مع بناء قدرة كبيرة عى الصمود، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتقديم الدعم الشامل 
المتعلّمين،  متطلّبات  مع  للتكيّف  وقابلة  وفّعالة  ُمنصفة  تعليميّة  نُظم  بناء  إلعادة 
جهود  وُمناصرة  التعليم،  قطاع  في  للجائحة  االستجابة  ُسبل  لتمويل  اآلليّات  وتحديد 

والُمنصف في هذا القطاع. والُمجدي  ر الفّعال  االستثما



مساحة نمّو وتطّور آمنة ومحّفزة تعمل في عّمان- األردن، 
في  سنة(   6-17( اليافعات  واليافعين/  األطفال  تستقبل 
وفي مخيّمات صيفيّة  الدراسّي،  العام  أندية متنّوعة خالل 
متعلّقة  برامج  أكوان  تصّمُم  العام.  نهاية  عطلة  خالل 
واستكشاف الكائنات الحيّة داخل المدن  بالزراعة الحضريّة، 
ضمن  والعمل  الطبيعة،  في  والتخييم  والمشي  وخارجها، 
واكتساب  الجماعيّة،  القرارات  اتّخاذ  عى  والقدرة  فريق، 
رات عمليّة تدعم استقالليّة األطفال، والتعبير عن الذات  مها
والفنون  والمسرح  وسردها  الحكايات  تأليف  خالل  من 
والتأّمل  التساؤل،  األطفال عى  تُسانُد قدرات  األخرى. كما 

بالعالم المحيط بشكل نقديّ. 

بداية جائحة كورونا  رسميًّا سنة 2020، قبل  أكوان،  ُولدت 
ببضعة أيّام، وهي ناتج شغف الفريق بمفهوم التعلّم، وتراكم 

خبرات أعضائه وعضواته وامتزاجها مع خلفيّاتهم المختلفة. 
الواقع  في  الُمجتمعات،  بأّن  االعتقاد  من  المشروع  ينبع 
تخيّل  إلعادة  متاحة  تحويليّة  مساحات  إىل  بحاجة  الحالّي، 
التعلّم والتربية من خالل التجربة. وتنطلق آليّات عمل أكوان 
والذكاء العاطفّي  أّن الفلسفة،  وتصميم برامجها من فكرة 
رات العمليّة التي تحّول  واالجتماعّي، وتشّكل الهويّة، والمها
المستهلكين/ المستهلكات إىل منتجين/ منتجات، والروابط 
هي  والجسد،  النفس  مع  السليمة  والعالقة  الطبيعة،  مع 
ر طفولة صّحيّة، وتمّهد لحياة واعية  عناصر مفتاحيّة الختبا

وأصيلة. 

نقديّ،  "عقل  التقاطعّي:  نهجها  خالل  من  أكوان،  تواكُب 
هذه  تنمية  رحلة  في  األطفاَل  صّحّي"،  جسد  ُمحّب،  قلب 
هذا  وتطبُِّق  متكاملة.  وبطريقة  بالتوازي  الثالثة  العناصر 

النهج ضمن أنشطتها كاّفة؛ فإىل جانب التركيز عى اكتساب أكوان للتعلّم التكاملّي
تصّب  التي  المحّددة  الفنّيّة  أو  والحياتيّة  التقنيّة  رات  المها
تُساند  يُعقد،  أو مخيّم  ناٍد  كّل  في  المحوريّ  الموضوع  في 
والتعبير  مشاعرهم  فهم  عى  القدرة  ليكتسبوا  األطفاَل 
عنها، ويتعرّفوا إىل كيفيّة التعامل معها. كما يتّم التركيز عى 
رات اإلصغاء وصياغة األسئلة الواضحة، وتقديم الحجج  مها
التركيز  إىل  باإلضافة  عنها،  يُعبَّر  الّتي  ر  لألفكا المنطقيّة 
تؤمن  وهي  واستكشافها.  الجسديّة  القدرات  تنمية  عى 
بالحاجة الماّسة إىل تربية األطفال في مجتمعاتنا عى احترام 
من  أطفال  استقبال  إىل  تسعى  لذا  واالختالف،  التعّدديّة 
ومن دول متنّوعة،  واقتصاديّة مختلفة  خلفيّات اجتماعيّة 
ليختبروا التنّوع الموجود في العالم ويتعاملوا مع االختالف، 
للجميع.  مريحة  بيئة  لتوفير  مشترًكا  مجهوًدا  ويبذلوا 
وتتطلُّع أكوان، حين توّفِر اإلمكانات الماّديّة في المستقبل، 
حّسيّة  إعاقات  ذوي  أطفال  الستقبال  المساحة  تهيئة  إىل 

وحركيّة ونفسيّة - اجتماعيّة.

تنتهي  قوقعات  في  ينشؤون  ال  األطفال  أّن  أكوان  وتعتقد 
تتضّمن دوائر  عند حدود األسرة، بل في مجتمعات أوسع 
اجتماعيّة مختلفة، وتدعو األطفال وأهاليهم، أو محتضنيهم، 

المربّون  يتشاركها  جماعيّة،  تعلّم  رحلة  إىل  ينضّموا  أن  إىل 
واألطفال،  والعائالت  األهلّي  المجتمع  وأفراد  والمربّيات 
ركيّة.  تشا عمليّة  األطفال  تنشئة  بأّن  الفريق  من  إيمانًا 
وقدرتهم عى تجسيد النهج  والمربّيات  ويمثّل دور المربّين 
الرحلة  هذه  في  أساسيّين  عاملين  وممارسته،  الموصوف 
بين  نقديّة  تكافليّة  أرضيّة  بناء  أكوان عى  ترّكز  لذا  التربويّة، 
الميّسرين والميّسرات، والمتطّوعين والمتطّوعات، وجميع 
األنشطة  في  المشاركات  المشاركين/  والبالغات  البالغين 
سعًيا  البعض  بعضهم  ويساندون  فيواكبون  األطفال؛  مع 
لفهم تاريخهم الشخصّي وما يجلبون معهم من تجارب إىل 
البشريّة،  وحدودهم  قدراتهم  واستكشاف  المساحة،  هذه 
عى  وبالتالي  أنفسهم،  فهم  عى  تساعدهم  أدوات  وتطوير 
مساعدة األطفال عى إيجاد مكانهم في هذا العالم والتفاعل 
األرضيّة  هذه  أكوان  تبني  ومسؤوليّة.  واحترام  بحّب  معه 
وتقييم،  متابعة  اجتماعات  طريق  عن  المشتركة  التربويّة 
ويجرّب  الفريق فيها  يبحُث  تربويّة دوريّة  ولقاءات مواكبة 
ردود  وأدوات تربويّة مختلفة، كما يتعّمق في أنواع  رين  تما
ويعبّر  األطفال،  مع  األنشطة  خالل  من  وأسبابها  األفعال 
ويتعامل معها بشكل  عن المشاعر المختلفة خالل العمل، 

فرديّ أو جماعّي.
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محتوى الكتاب

المعرفّي-  والتحّدي  العربيّة  التربويّة  "المنظومات  كتاب  م  يُقّدِ
للباحث   ،)2017 الثانية-  )الطبعة  واالستشراف"  للنقد  مداخل 
ونقديّة  تحليليّة  رؤية  جرموني،  رشيد  التربية  سوسيولوجيا  في 

واستشرافيّة لواقع المنظومات التربويّة العربيّة. 

إىل  بالنظر  لمحتوياته،  مقتضب  عرض  لتقديم  الكتاب  هذا  اخترنا 
رات، نذكر منها:  مجموعة من االعتبا

مركزيّة الحقل التربويّ في التحّول المعرفّي واإلصالح التنمويّ 	 
رنا العربيّة.  الذي تنشده أقطا

ربته للمنظومات 	  الرؤية التكامليّة التي يقترحها الكتاب في مقا
في  السائد  والتجزيء  االختزال  منطق  عن  بعيًدا  التربويّة، 

العديد من الدراسات التربويّة. 
بين 	  الجامعة  الكتاب  في  المعتمدة  المنهجيّة  ربة  المقا

علم  في  حقلين  وبين  واالستشراف،  والنقد  التشخيص 
المناهج.  اجتماع  وعلم  التربية  اجتماع  علم  هما:  االجتماع، 
رير الميدانيّة  فضاًل عن اعتماد الكاتب عى مجموعة من التقا
رير البنك الدولّي ومنظّمة الشفافيّة  الدوليّة والعربيّة، مثل تقا

العالميّة وتقرير المعرفة العربّي. 

متن 	  في  إثباتها  واًل  محا مركزيّة،  فرضيّة  من  الكاتب  ينطلق 
والتكوين  التربية  منظومات  فشل  "أّن  في  تتمثّل  كتابه، 
المالّية  اإلمكانّيات  ضعف  إىل  مرّده  ليس  المنطقة،  في 
إىل  يعود  ما  بقدر  الاّلزمة،  البشريّة  والموارد  واللوجستّية 
من  انطالًقا  واآلفاق".  المعالم  واضحة  تنمويّة  رؤية  غياب 
التشخيص  عن  االبتعاد  يحاول  الكتاب  صاحب  نجد  ذلك، 
االختزالّي ألزمة المنظومات التربويّة العربيّة إىل النقد الجذريّ 

لها. 

األّول "في تشخيص  الفصل  الكتاب في خمسة فصول؛ في  جاء 
النزعة  بين  العربّية،  التربويّة  المنظومات  أزمة  مظاهر  بعض 
الطبيعة  عن  فيه  المؤلِّف  يكشف  النقديّة"،  والرؤية  االختزالّية 
في  تتحّكَم  والتي  العربّي،  الوطن  في  التربويّة  لألزمة  المرّكَبة 
والتوّجهات السياسيّة الكبرى،  رات التنمويّة  إنتاجها طبيعة االختيا
وال يمكن اختزال أسبابها في عوامل جزئيّة. ذكر الباحث عدًدا من 
رات إحصائيّة.  مظاهر هذه األزمة البنيويّة، مسترشًدا بأرقام ومؤّشِ
وضعف  منها: الفشل في تعميم التمدرس في المستويات كاّفة، 
رغم  التربويّ  الدعم  وضعف  الطاّلب،  لدى  األساسيّة  المعارف 
وعدم  العربيّة،  البلدان  في  للتعليم  المرصودة  الميزانيّات  ارتفاع 
تكافؤ الفرص في التعليم، فضاًل عن التصنيف المتدنّي للجامعات 

العربيّة دوليًّا، باإلضافة إىل ضعف األداء التربويّ للمعلّمين. 

ع إىل ثالثة مستويات؛ تبرز في  والتي تتوزّ هذه الوضعيّة المترّدية، 
مقّدمتها العوامل السوسيو- سياسيّة، باعتبارها المدخل األساس 
التعليمّي-التربويّ،  المجال  قلبها  وفي  التنمويّة،  العمليّة  لنجاح 
التربويّ سياساُت الدول في  إّن إحدى األسباب الرئيسة للفشل  إذ 
هذا المجال، في ظّل نسق التسلّط واالستبداد المهيِمن عى أغلب 
وغياب مناخ الحّريّات األكاديميّة وهيمنة النماذج  البلدان العربيّة، 
التربويّة الغربيّة. ثاني هذه العوامل هي العوامل السوسيو- ثقافيّة 
المرتبطة أساًسا بالتمثاّلت السلبيّة التي تكّونت لدى فئات المجتمع 
العوامل  أخيرًا  وتأتي  العموميّة.  المدرسة  تجاه  اإلعالم  ووسائل 
أنموذًجا  أكانت  التنمية،  إىل  بنظرتنا  المتعلِّقة  تنمويّة  السوسيو- 
ويعود  الذات  من  ينطلق  مجتمعيًّا  واجتهاًدا  إبداًعا  أم  مستورًدا 
والتي اختُزِلت  إليها؛ فيقّدم الفصل نقًدا لطبيعة تصّوراتنا للتنمية، 
في ما هو تقنّي- إجرائّي، مبتعدة عن مفهوم التنمية الشامل، بما 
المنبثقين من  العلمّي  بالبحث  والنهوض  التعليم  تنمية  ذلك  في 
ع عى البحث األساسّي  ووطنيّة تُشّجِ وتقاليد علميّة  رؤية فلسفيّة 

النظريّ. 

بعض  الخامس  الفصل  في  جرموني  رشيد  يقترح  النهاية،  في 
"مداخل اإلصاّلح التربويّ" التي تتجاوز التحّديات اآلنيّة وتستشرف 
والفكريّ  القيمّي  المدخل  أّواًل،  وهي،  المستقبليّة.  الرهانات 
الذي  المعرفّي  النموذج  أو  المرجعّي  ر  اإلطا هي  أي  والفلسفّي، 
ًدا  ينطلق منه اإلصالح التربويّ، والذي ينبغي أن يكون أصياًل ومتجّدِ
بين  توافقيّة  إبداع صيغة  في  االجتهاد  نفسه، من خالل  اآلن  في 
بـ"القيم  أسماه  ما  هذا  اإلسالميّة.  الدينيّة  والقيم  الكونيّة  القيم 
المدخل  ثانًيا،  يأتي،  والمجتمع".  المدرسة  ل  تؤّهِ التي  التثويريّة 
المنتِج  باالقتصاد  والتكوين  التربية  بربط  والسياسّي،  االقتصاديّ 
ويمثّل المدخل  وتوطين المعرفة، بدل استيرادها استيراًدا جاهزًا. 
البيداغوجّي ثالث هذه المداخل، والذي يكون باجتهاد خبراء التربية 
وتأسيس  العصر،  لروح  ومواكب  أصيل  تربويّ  نموذج  إبداع  في 
والدراسات  األبحاث  بإعداد  تهتّم  التي  والتفكير  البحث  مراكز 
التنظيمّي  المدخل  رابًعا،  البيداغوجيّة.  العّدة  وتجديد  رنة،  المقا
ويعّد  ومواكبة التحّوالت.  واإلداريّ من خالل صياغة قوانين مرنة 
بضمان  يتّم  والذي  األخير،  المدخل  اجتماعّي  السوسيو-  المدخل 

تكافؤ الفرص، وتعزيز دور المدرسة في االرتقاء االجتماعّي. 

زكرياء عريف
 باحث ومدّرِس في التعليم الثانويّ

 المغرب
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المؤلِّف،  نظر  وجهة  بحسب  المظاهر،  هذه  فهم  يمكن  ال  لكن، 
بطبيعة  المتعلِّق  سياسّي  السوسيو-  العامل  إىل  الرجوع  دون  من 
المنظومة  بنتائج  تتحّكَم  التي  االستراتيجيّة  التنمويّة  رات  االختيا
المنظومات  معظم  تغليب  عى  والقائمة  ومخرجاتها؛  التعليميّة 
اإلفادة  النجاح بغرض  أرقام  الكم )تضخيم  العربيّة منطق  التربويّة 
من المنح والقروض( عى منطق الكيف، أي الجودة في المخرجات. 

يقودنا ذلك إىل التساؤل عن طبيعة المناهج الدراسيّة المعتمدة 
في المدارس العربيّة؟ وهو ما يجيب عنه الكاتب في الفصل الثاني: 
مع  وتشخيصّية  نظريّة  وقفة  المناهج-  سوسيولوجيا  "في 
المناهج الدراسّية في المنظومات التربويّة العربّية". تبرز نقطتان 
التفكير  غياب  أّولهما:  العربيّة،  المناهج  محتوى  بصدد  أساسيّتان 
تكون  الغلبة  إّن  إذ  العربيّة؛  التربويّة  المناهج  واإلبداع في  النقديّ 
والتفكير  والتلقين، بدل تحفيز الطاّلب عى اإلبداع  لمنطق الحفظ 
العربّي.  الوطن  في  الدين  تدريس  منهجيّة  وثانيهما:  النقديّ. 
في  الدراسيّة  المقرّرات  بعض  المؤلِّف  درس  ر،  اإلطا هذا  في 
تدريس  إشكاليّة  أّن  معتبرًا  والمغرب(،  )السعوديّة  عربيّين  بلدين 
تؤثِّر  التي  المزمنة  اإلشكاليّات  أهّم  العربيّة  المدرسة  في  الدين 
التربويّة  المنظومة  في  ليس  والثقافيّة،  القيميّة  المخرجات  في 
والتنمويّة عاّمة، مقّدًما أمثلة من المناهج تؤّدي إىل  فحسب، بل 
تغذية التطرّف وتبتعد عن الحّس النقديّ في بناء العقيدة بحسب 

وجهة نظر المؤلّف. 

أّما في الفصل الثالث، فيتوّقف الباحث عند "تجلّيات ومستتبعات 
والقيمّي".  والمعرفّي  المجتمعّي  النسيج  في  التربويّة  األزمة 
الراهن  السياق  يشهدها  التي  القيميّة  التحّوالت  ذلك،  وفي صلب 
وتأثيراته في المدرسة والجامعة العربيّة، حيث رصد الباحث تراجع 
وإعادة  المجتمعيّة  القيم  إنتاج  في  التعليميّة  المؤّسسات  دور 
برصده  فكرته  ًدا  ومؤّكِ المرجعيّات،  غياب  بأزمة  منذرًا  إنتاجها، 
ووجود  والجامعّي،  شيوع مظاهر العنف في الوسطين المدرسّي 
تعاطي  إىل  أّدى  والذي  ر،  المدّمِ السيكولوجّي  اإلحباط  من  حالة 
"التصّحر  إىل  الفصل  يشير  كما  والتدخين.  والكحول  المخدرات 
في:  يتجّى  والذي  العلمّي،  البحث  واقع  يطبع  الذي  الفكريّ" 
في  إشراكهم  وعدم  الباحثين،  وتهميش  العلميّة،  الجماعة  غياب 
المعرفّي  التصّحر  هذا  سبب  الباحث  يرجع  العموميّة.  السياسات 
األجنبيّة  ريع  المشا عى  والمراهنة  التنمويّ  المشروع  إجهاض  إىل 

من دون وعي نقديّ. 

وفي الفصل الرابع: "في رصد بعض العوامل واألسباب المؤّدية إىل 
استمرار تأّزم المنظومات التربويّة العربّية"، يحلّل الكتاب أسباب 



السؤال األساس القويّ يجب أن يقود إىل دراسٍة 
عميقٍة مرتبطة بالماّدة التي ندّرِسها  

ومرتبط  قيمٍة  ذو  األساس  السؤال  أّن  من  نتأّكد  أن  يجب 
والصّف الذي ندرِّسه. يجب أن يختلف  بالماّدة التي ندرِّسها 
عن  الخامس  الصّف  في  العلوم  ماّدة  في  األساس  السؤال 
والصّف  سؤال الرياضيّات في الصّف نفسه. تُساعد الماّدة 
أسئلة  طرح  وعى  األسئلة،  شكل  تحديد  عى  ندرِّسه  الذي 

ق. ر َفهم معّمَ تثير التفكير وتساعد المتعلّمين عى إظها

 السؤال األساس القويّ يجب أن يكون ذا معنى 
للمتعلّمين  

يجـب أن تكـون األسـئلة األساسـيّة ذات معنـى للمتعلّـم، 
المتعلّميـن:  اسـأل  ذلـك.  عـى  تسـاعد  التسـاؤل  فـأركان 
"هل السـؤال األسـاس ذو معنى بالنسـبة إليكـم؟" اإلجابات 
ع المتعلّمين عى مشـاركة  سـتكون غنيّة وشـخصيّة. نُشـّجِ
عـى  إجاباتهـم  وعـرض  األسـئلة،  تلـك  اختيارهـم  سـبب 
ل تأّمـالت  الجمهـور فـي نهايـة وحـدة البحـث الحـّر. تُشـّكِ

كيف تصف...؟ • 
كيف تقارن... مع...؟ • 
و...؟ •  ما العالقة بين... 
ماذا سيحدث لو...؟ • 
كيف يمكنك تغيير...؟ • 
كيف يمكنك تحسين...؟ • 
ما شعورك نحو...؟ • 
ق...؟ •  لماذا تصّدِ
رأيك...؟ •  ما 
ره؟ •  ر الذي كنت ستختا ما الخيا
ماذا كنت ستفعل فعاًل مختلًفا؟ • 
لماذا تشعر...؟ • 
كيف ستشرع في حّل...؟ • 
إذا كنت في هذا الوضع، ماذا كنت ستفعل؟ • 
لماذا تدعم/ ال تدعم...؟ • 
ما الذي يمكن أن يتحّسن بشأن...؟ • 

تلك  استخدام  آخر،  إىل  وقٍت  من  المتعلّمين،  إىل  نطلب 
في  مًعا  ونتناقش  األساسيّة،  أسئلتهم  لصياغة  النماذج 
األمر  واحدة،  أو جميعنا في مجموعة  مجموعات صغيرة 
أسئلة  بطرح  المتعلّمين  رات  مها تقييم  عى  يساعدنا  الذي 

أساسيّة جيّدة.  
 

ماكينزي، تريفور. وبوشبي، ربيكا. )2022(. عقليّة 
إصدارات  علي(.  الدين،  عّز  )ترجمة:  التساؤل. 

ترشيد التربويّة. ص 110-108.

لإلبـداع، مقال وفرصـة  للحضـور  جـذب  عامـل  المتعلّميـن 
التسـاؤل.   رحلـة  ولمشـاركة 

لإلجابة  ناقًدا  تفكيرًا  التفكير  فصلنا،  في  المتعلّمين،  عى 
قة،  ُمعّمَ بحٍث  بعمليّة  يقومون  األساسيّة.  األسئلة  عن 
وُمميَّزة.  ويبتكرون إجاباٍت جديدة  ويتناقشون مع بعضهم، 
باألسئلة  المتعلِّقة  الخصائص  من  الالئحة  هذه  نعِرض 

األساسيّة داخل الفصل:  

السؤال األساس... • 
يحّثُ عى التفكير العميق.• 
ع عى جمع المعلومات وتقييمها.•  يُشّجِ
إجابته فريدة.• 
يساعد المتعلّمين عى حّل مشكلة.• 
ر جديدة، بدل اإلجابات الُمعلَّبة.•  ر أفكا يساعد عى ابتكا
ع عى التفكير الناقد، وليس عى الحفظ فقط. •  يُشّجِ
قد ال تكون له إجابة. • 

ع  تشّجِ أساسيّة،  أسئلة  صياغة  عى  األّولية  األسئلة  تساِعد 
واحد؟  أيّ  والحصول عى معلومات مختلفة:  التفكير  عى 

كيف؟ ماذا لو؟ لماذا؟ أيجب؟ 
األسئلة التي تبدأ بـ"ماذا لو؟" تساِعد المتعلّم عى استخدام 

معرفته السابقة لطرح فرضيات متعّددة. 
األسئلة التي تبدأ بـ"أيجب؟" تساِعد المتعلّم عى اتّخاذ قرار 

أخالقّي أو عملّي مستنًدا إىل دالئل. 
األسئلة التي تبدأ بـ"لماذا؟" تساِعد المتعلّم عى فهم السبب 
ومحتوى  العالقات  فهم  عى  أيًضا،  تساِعد،  والنتيجة. 

المشكلة.  

نتشارك هذه الالئحة من األسئلة األّولية مع المتعلّمين:  
ماذا سينتج إذا...؟ • 
كيف...؟ • 

كيف يكون السؤال قويًّا ذا معنى؟
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محاورة مع 

د. ريما كرامي عّكاري

تواجه 	  التي  برأيك،  اإلشكالّيات،  أبرز  ما 
التعليم في العالم العربّي؟ 

ورسالتي،  بدايًة أعتبر نفسي محظوظة لتقاطع مهنتي بشغفي 

التي عاينتها  ما يجعلني أتفاعل مع القضايا انطالًقا من الهموم 

وكذلك ما عايشته من  واألبحاث،  والقراءة  من خالل تجربتي، 

أساًسا،  يعاني،  التعليم  أّن  أرى  ُهنا،  من  "تمام".  مشروع  خالل 

مشكلًة بنيويّة. واإلشكاليّة، ضمن هذا السياق، أّن هذه الُمشكلة 

الغرفة  المعلّم أهدافه في  غير ظاهرة؛ بمعنى عندما ال يحّقق 

الصّفيّة، نعتبر أّن المشكلة من المعلّم، بينما في الحقيقة يجّسد 

هذا المثال ُمشكلة بُنية علينا إظهارها حتّى نتمّكن من تفكيكها، 

والتحاور لحّل جزئيّاتها الُمختلفة. 

في هذا الّصدد، أعتبر أّن أبرز اإلشكاليّات التي تواجه التعليم في 

العالم العربّي وأكثرها صعوبة، غياُب الحوكمة المناسبة للمعلّم 

ولمهنة التعليم. نحُن نفتقد حوكمة تتطابق وأهداف المعلّمين 

ورسالتهم، ما يقود إىل ممارسات بيروقراطيّة هّشة تعيق تحقيق 

سة عى حوكمة  مؤّسَ غير  الممارسات  كون هذه  الرسالة  هذه 

غياب  هي  نظري،  وجهة  من  أُخرى  إشكاليّة  وهناك  مالئمة. 

المهنّي غائب من  ركّي  التشا الفكر  أّن  ركيّة؛ فنرى  التشا مفهوم 

ما  الرسميّة،  التعليميّة  المؤّسسة  إىل  الجامعة  إىل  المدرسة 

تطويرها،  عى  يعملون  ومن  التعليميّة  العمليّة  عناصر  يجعل 

وتناغم مع باقي  ينشطون بشكٍل فرديّ معزول من دون تنسيق 

العناصر. كما أعتبر أّن موضوع غياب االهتمام باإلشراف التربويّ 

وغموض مفهومه هو إشكاليّة حقيقيّة تواجه التعليم في العالم 

العربّي. فاإلشراف التربوي مفقود بمفهومه الحديث الذي يرّكز 

وقيادة العمليّة التعليميّة نحو التجّدد  عى تنمية مهنيّة المعلّم 

عفا  بوليسيّة  رقابة  إىل  أقرب  ممارسات  في  وموجود  الدائم، 

اإلشكاليّة  أّما  واضًحا.  مهنيًّا  تربويًّا  رًا  إطا تضّمن  ال  عنها،  الزمن 

النظرة  أّن  بمعنى  للمعلّم؛  المهنيّة  الهويّة  ُهزال  فهي  األخيرة 

وموظّفين  وعاملين  باعتبارهم منّفذين  زالت  ما  المعلّمين  إىل 

إعدادهم،  إىل  النظرة  المصطلح من  بما يشمل هذا  ال مهنيّين، 

كشركاء  معهم  التعامل  تشجيعهم  وإىل  عملهم،  شروط  إىل 

حقيقيّين في العمليّة التعليميّة. 

كّل هذه اإلشكاليّات )غياب األدوات والحوكمة والتعامل القويم 

التربويّة،  مع المعلّم كمهنّي( قادت إىل تضييق أهداف العمليّة 

أسـتاذة مشـاركة في اإلدارة التربويّة والسياسـات والقيادة في قسـم التربية في الجامعة 	 

األميركيّـة في بيروت.

بكالوريوس في العلوم ودبلوم لتدريس العلوم للمراحل الثانويّة. 	 

ماجستير اآلداب في تعليم العلوم من الجامعة األميركيّة في بيروت.	 

دكتـوراه فـي التربيـة مـن جامعـة بورتالنـد فـي واًليـة أوريغـون، مـع تخّصص فـي اإلدارة 	 

واإلشـراف التربـويّ للمراحـل K-12، ومـع التركيز التخصصـّي في إدارة المدرسـة، والتغيير 

والسياسـة التعليميّة. التنظيمـّي، 

رئيسة دائرة التربية في الجامعة األميركيّة في بيروت.	 

رئيسة اللجنة التنفيذيّة لشمعة )شبكة المعلومات التربويّة العربيّة(. 	 

عضو في الهيئة اللبنانيّة للعلوم التربويّة.	 

وزارة التربية اللبنانيّة.	  مستشارة سابقة لمشروع دراستي ومشروع اإلدارة التربويّة في 

مديـرة ومحّقـق رئيـس فـي مشـروع تمـام، وهو مشـروع بحثـّي تطويـريّ مشـترك أُطلق 	 

مـن خـالل مذّكـرة تفاهـم بيـن مؤّسسـة الفكـر العربـّي والجامعـة األميركيّة فـي بيروت، 

للبـدء باإلصـالح المدرسـّي والبحث عـن كيفيّة بنـاء القـدرات القياديّة من أجل التحسـين 

المسـتدام في المدرسـة.

المـدارس 	  لمديـري  المهنـّي  التطويـر  أنشـطة  مـن  العديـد  وتنفيـذ  بتصميـم  قامـت 

النطـاق. واسـعة  اإلصـالح  مبـادرات  مـن  كجـزء  أو  مسـتقل  بشـكل  سـواء  والمشـرفين، 

مقال
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مقال
األساسيّة  رسالتها  عن  معزولة  ميكانيكيّة  عمليّة  باتت  بحيث 

وعن التنمية المجتمعيّة، وأصبح التربويّون عاجزون عن اإلسهام 

في بناء نظام تربوي فّعال وخاّلق.

كيف يُمكننا تقريب التصّور النقديّ للباحثين 	 
في مجال التعليم إىل أرض الواقع؟ 

ر أّن النظام التعليمّي الذي نعمل  علينا، أّواًل، أن نأخذ بعين االعتبا

من  أكثر  فرديّين،  يكونوا  أن  إىل  التربويّين  البّحاثة  يدفع  ضمنه 

ضمن  التغيير  قيادة  وحتّى  والُمشاركة،  االنخراط  إىل  دفعهم 

السياقات  ضمن  الموجودة  الفرديّة،  هذه  التعليميّة.  العمليّة 

الُمختلفة، خصوًصا الجامعات، تحمُل أثرًا سلبيًّا كونها ال تنعكس 

إىل  رة  اإلشا أوّد  وُهنا،  الواقع.  أرض  عى  وممارسات  بأفعال 

الحوكمة  منحى  من  كثيرًا،  تختلف  ال  مساحة  الجامعات  كون 

ونماذج  محّددين  وأشخاص  بقرار  إاّل  المدارس،  عن  والتطوير، 

محصورة، عى غرار نموذج الجامعة األمريكيّة في بيروت.

بأهّميّة  يقتنع  أن  يجب  التربويّ  العلمّي  المجتمع  أّن  قناعتي 

يسمى  ما  أو  عمليّة،  حلول  إليجاد  البحثيّة  قدراته  توظيف 

التي  للمشكالت   )theory of practice( تطبيقيّة  نظريات 

يواجهها الممارِسون عى المستويات كاّفة في القطاع التربويّ. 

ربة  مقا وتبنّي  والتطوير،  البحث  عمليتَي  جمع  يستدعي  وهذا 

ر  وتثّمن األفكا ركيّة تنهي فوقيّة "الباحث" عى "الممارِس"،  تشا

الخبرة  عى  مبنيّة  ممارسات  اىل  وتُترَجم  األخير  يولّدها  التي 

أوسع  مساحة  بفتح  تُترجم  ربة  المقا هذه  السياق.  من  النابعة 

ره باحثًا من أجل البحث فقط،  لدور الباحث التربويّ، يتخطّى اعتبا

ليصير باحثًا إجرائيًّا، يقرّب أغراض البحث من ممارسات المعلّم 

وحوار  ركيّة عمليّة بينهما، من خالل تماّس ُمباشر  لتحقيق تشا

والبحث.  للتطوير  االستراتيجيّة  األولويّات  مًعا  ليحّددا  دائم 

تواجه  واقعيّة  بمشكالت  مرتبطًا  المعرفة  إنتاج  يصبح  ُهنا 

الُممارس، ومرتبطة بأولويّاته، للبحث عن إجابات ُمختلفة. وقد 

وبدؤوا بترجمته  أدرك التربويّون حول العالم أهّميّة هذا األمر، 

البلدان  سياق  وفي  أنّه،  أعتقد  التربويّ.  لإلصالح  مبادراتهم  في 

ربة، ألنّها  المقا الحاجة إىل اعتماد هذه  العربيّة، نحن في أمّس 

تمنحنا الفرصة لنسهم في إنتاج معرفة فّعالة ومتجّذرة في إرثنا 

الثقافّي. 

التنمية 	  تحقيق  في  المدرسة  دور  ما 
المستدامة في الُمجتمع؟

يتمثّل  التنمية،  في  اإلسهام  في  ومفصلّي  مهّم  دور  للمدرسة 

ربّما أّول هذه الشراكات  وعقدها مع محيطها.  ببناء الشراكات 

يكون مع العائالت التي فّوضت المدرسة تعليَم أبنائها، كوِن هذه 

رؤية  وهي تتطلب التوافق عى  وسهلة العقد،  الشراكة أساسيّة 

التنمية،  لقيادة عمليّة  المدرسة في دور مركزيّ  مشتركة تضع 

وإرساء التناغم والتكامل مع كّل المعنيين برعاية الطفل ليتحّول 

وبيئته.  إىل مواطن مسؤول ومنسجم مع محيطه 

في  المجال  هذا  في  جذريًّا  تحّواًل  ُهناك  أّن  المالحظ  ومن 

شائعًة  فكرة  ومحيطها  المدرسة  بين  الشراكة  باتت  إذ  العالم، 

االستفادة منها.  تمكن  وتجارب  ودروس  نماذج  وهناك  اليوم، 

من ُهنا، عى المدرسة بكّل أنواعها، حكوميّة أو خاّصة أو غيرها، 

أي  مجتمعيّة،  لتكون  محيطها  مع  الشراكات  لعقد  السعي 

وغير محصورة  مهتّمة بالحفاظ عى الحّق اإلنساني في التعلّم، 

ودخلها االقتصاديّ  بقضاياها اللوجستيّة مثل االعتماد الرسمّي، 

وغير ذلك. وبالطبع ال ننسى التأكيد عى دور الحكومات في دعم 

المدارس ضمن هذه السياقات. 

من 	  انطاّلًقا  المعلّم  تطوير  يُمكننا  كيف 
وأمانه  المهنّي  وتطويره  بشؤونُه  االهتمام 

الوظيفّي؟ 

، بين تطوير المعلّم مهنيًّا وإعداده تقنيًّا. ما  أوّد التفريق، مستهاّلً

نحُن بحاجة إليه في العالم العربّي هو التطوير المهنّي للمعلّم؛ 

وبالتالي، إذا لم  ز إىل هويّة مهنيّة ُمختلفة.  تطويره مهنيًّا باالرتكا

من  ذلك  وغير  الوظيفّي  وأمانه  المعلّم  بشؤون  االهتمام  يتّم 

األمور، لن يحصل التغيير، بل من الممكن أن تنعكس محاوالت 

ضمن  يتّم  أن  بالتطوير  يجدر  لذا،  يائسة.  محاوالت  إىل  التغيير 

وأوساطه  المعلّم  ظروف  األهّميّة  بعين  يأخذ  شمولّي،  منظور 

الُمختلفة. 

وإن أردنا النظر إىل الحالة الفنلنديّة أنموذًجا، نرى أّن المؤّسسة 

المعلّم  لتطوير  سنة،   25 مدار  عى  سعت،  ُهناك  التعليميّة 

أساًسا لتطوير العمليّة التعليميّة؛ فبات المعلّم ممّكنًا اقتصاديًّا، 

الدخول  وبات  تربويًّا.  ولديه مكانة بصفته خبيرًا  وظيفيًّا،  وآمنًا 

إىل مهنة التعليم أمرًا يحتاج إىل جهد ليَس بسيطًا، ما استدعى 

تغييرات ُمختلفة عى مستويات عديدة، أّدت في المحّصلة إىل 

تغيير جذريّ حقيقّي في النظام التربويّ وحوكمته وسياساته. 

عربيّة،  سياقات  في  ذلك  مثل  تحقيق  الصعب  من  يكون  وقد 

لعمله  طويلة  ساعات  المعلّم  من  تطلب  المؤّسسة  لكون 

الضغط  التغيير في خضّم  إىل  أن يسعى  األساسّي، فكيف عليه 

الذي يعانيه؟ لذا، من واجب المؤّسسات التربويّة أن تتّخذ القرار 

وأن تؤّمن ظروف انخراط المعلّم فيها،  في دعم عمليّة التطوير، 

خصوًصا أّن هناك نماذج ُمختلفة فّعالة لتمكين المعلّم وتطويره 

ذلك،  ولتحقيق  المستمر.  للتعلّم  أمامه  المساحة  وفتح  مهنيًّا 

ربّما يجب االعتماد بدايًة، في ظّل السياقات الصعبة للمعلّمين 

ونمذجتها  في منطقتنا العربيّة، عى البحث عن قصص النجاح 

عى  والمديرين  للمعلّمين  الصعبة  الظروف  فرغم  وتعميمها؛ 

السواء، إاّل أّن ُهناك قصص نجاح علينا اإلضاءة عليها، واعتمادها 

نماذج تمكينيّة للمعلّمين. 

ما دور المعلّم في عملّية التغيير؟ 	 

التجربة  أّن  إاّل  الصعبة،  المعلّمين  لسياقات  العميق  الفهم  مع 

وبناء قدراته  برهنت أّن تبنّي المعلّم نظرة أوسع لدوره التربويّ، 

أن يستكشف  يمّكنه من  المدرسة  اىل  المستند  التطوير  لقيادة 

تمهيًدا  ضمنها،  يتحّرك  أن  يستطيع  التي  الرماديّة  المساحات 

تسعى  نقابات  وبناء  السياسات،  تغيير  حتّى  يمتّد  أبعد  لدور 

وتذهب إىل مطالبات ُمختلفة نحو تطوير  لرسم حدود المهنة، 

عليها  العمل  يجب  ومسؤوليّة  نقديّة  نظرة  ضمن  شروطها، 

والتضحية لتحقيق التغيير المأمول. باستمرار، وكذلك النضال 

أدوار  عـى  مثـااًل  كورونـا  جائحـة  شـّكلت  السـياق،  هـذا  وفـي 

المعلّميـن الُمختلفـة المتحّديـة للواقع؛ فمعظـم المدارس في 

الكثيـر مـن البلـدان العربيـة كلبنـان وفلسـطين والسـودان، لـم 

ر الطلبة  تمتلـك منّصـات للدراسـة عـن بُعـد، ناهيك عـن افتقـا

كثيريـن  ومعلّميـن  معلّمـات  أّن  إاّل  اإللكترونيّـة.  األجهـزة  إىل 

أخذوا زمـام المبادرة وحّققـوا أهداًفا عديـدة. ُهناك مجموعة 

معيّنـة ابتكـرت بروتوكـواًل صّحيًّـا كمبـادرة للوصـول بأمـان إىل 

الطلبـة والُمضـّي بعمليّـة التعليـم. ومجموعـة أُخـرى وضعـت 

منهاًجـا جانبيًّـا، وقرّرت تعليمـه بما يتقاطع مـع الواقع والحياة 

العمليّـة. ومجموعـة أُخـرى عـزّزت عمليّـة التعليـم مـن خـالل 

الفاقـد  وتقليـص  األثـر  لتحقيـق  التواصـل مـع األهـل  قنـوات 

التعليمـّي. 

وهو 	  المتعلّم،  فاعلّية  بوكالة/  رأيك  ما 
وضمن  موضوع ملّف العدد من منهجّيات؟ 
المتعلّم  صوت  يكون  أن  يمكن  مجاالت  أيّ 

ضرورة للتطوير المدرسّي؟ 

يكـون  أن  المسـلّمات  مـن  بـات  التعلّـم،  عمليّـة  إىل  بالنسـبة 

المتعلّـم فاعـاًل فـي تعلّمه، وليـس مجـرّد طالب يتلّقـى التعليم 

واسـتقاًء مـن فلسـفة  والجانـب اآلخـر للسـؤال،  وعـاء لـه.  أو 

جـون ديـوي المتمثّلـة بإعـداد المتعلّـم ليكـون مواطنًـا، تظهـر 

أهّميّـة المجتمـع المدرسـّي فـي النظـر إىل الطالـب كمواطـن ال 

كمتعلّـم وحسـب، بما يمثّل هـذا األمر؛ أي التعامـل مع الطالب 

كمواطـن، مـن مسـاحة لالنطـالق وإعطـاء الصـوت للطلبـة. 
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ولديّ مثال عى ذلك: مدرسة طلبتها يعيشون ظروًفا اجتماعيّة مقال

ودور المعلّمين في ظّل هذا السياق الصعب  اقتصاديّة صعبة، 

كان قمعيًّا. في هذه المدرسة، كان من الصعب التأسيس إلعطاء 

الطلبة صوتًا في صفوفهم الُمختلفة، فاستخدمنا نشاطات ضمن 

الصّفيّة، في محاولة  الغرفة  إىل خارج  تمتّد  تعليم  استراتيجيّة 

لجعل الطلبة شركاء في تطوير تعليمهم ومدرستهم. واكتشفنا 

رات الطلبة في التواصل بين عناصر  أّن أهّم نقطة هي تعزيز مها

التواصل  أنواع  نوع من  المدرسّي مع خصوصيّات كّل  المجتمع 

الطلبة  وبين  والمعلّمين،  الطلبة  وبين  الطلبة،  بين  كالتواصل 

رة إىل ضرورة تعزيز فكرة لجان الطلبة التي  واإلدارة. وتجدر اإلشا

تضمن وجود فئة ممثّلة عن الطاّلب تسهم في الحوار مع اإلدارة 

الطلبة  وتعطي  بينهم،  التواصل  قنوات  وتوّسع  والمعلّمين، 

للتعلّم،  وبيئتهم  شروطهم  وتطوير  والفعل  للعمل  مساحة 

وصواًل إىل تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليّة تعلّمهم.

ما العوائق األساسّية التي تواجه فكرة إعطاء 	 
المتعلّمين صوتًا؟ وكيف يُمكن تخطّيها؟

برأيي العائق األساسّي هو إقناع الطالب نفسه بأّن ُهناك قواعد 

في البيئة المدرسيّة ليست بالضرورة متماثلة مع ما يحيط بها. 

الصعوبة  من  يصبح  األزمات،  تعاني  التي  العربيّة  البلدان  ففي 

بمكان أن تستقي العمليّة التعليميّة أمثلة من الواقع المعاش، 

المدرسة  تصبح  لذلك  االجتماعية.  البيئة  تفّكك  إىل  نظرًا 

لتعطي  القواعد  فتصّمم  المرتجى؛  المجتمع  عن  نموذًجا 

متطلّبات  بتناغم مع  وكالتهم  فيها  ليمارسوا  المساحة  الطاّلب 

قنوات  فتح  يجب  ربة،  المقا هذه  ضمن  المدرسي.  مجتمعهم 

التناغم بين صوت المعلّم  التواصل مع األهل، حتّى يتّم تحقيق 

وصوت األهل، فال يضيع الطالب بين الصوتين، خصوًصا أّن لكّل 

وللمدرسة كذلك.  مساحة قوانينها: للبيت قوانينه 

أّواًل،  العوائق:  لتخطّي  عليها  االعتماد  يمكننا  التي  اآلليّات  من 

وقوانين للمساحة المشتركة؛  وضع قواعد  ُمشاركة الطلبة في 

والتركيز عى لغة الطلبة  وثانًيا، العمل عى التواصل مع الطلبة، 

مع  ويتفاعلون  يتعاملون  وكيف  أنفسهم،  عن  يعبّرون  وكيف 

وثالثًا، التعامل معهم كشركاء  السلطة ضمن السياق المدرسّي؛ 

هي  األوىل  أساسيّتين:  قضيّتين  مع  التعامل  يجب  كما  فاعلين. 

فكرة االنضباط، وهذه فكرة علينا أن نتخّى عنها بالُمطلق، كونها 

خارجة من فكر قديم تقليديّ. والثانية هي إعداد الطلبة للتعامل 

مع االنتماء إىل الجماعة، وهذا مهّم للحفاظ عى التوازن. وبالتالي 

يُحاَفظ عى مساحة من الحّريّة الفرديّة إىل جانب هذا االنتماء 

إىل الجماعة، للحفاظ عى هويّة الطالب وتنمية شخصيّته. 

مع  تعلّمه،  في  واضًحا  الطالب  صوت  يكون  أن  الضروريّ  من 

القرارات،  اتّخاذ  وقدرته عى  ر مراحل نمّوه،  االعتبا األخذ بعين 

دراسة  وبعد  والعقالنيّة.  العاطفيّة  األمور  بين  الموازنة  وعى 

جهوزيّته عى المعطيات السابقة، نبدأ تدريجيًّا بإعطاء الطالب 

رات التي نحاول تمرينه عليها،  ومساحًة لتطبيق كّل المها صوتًا 

ليقوم  أاّل نهمل منحه مجااًل  وبالطبع علينا  القرارات.  مثل أخذ 

مستمرّة  تعلّميّة  عمليّة  البحث  أّن  ويختبر  البحث،  بعمليّة 

ضمن  خصوًصا  والمعلّم،  الزميل  فيهم  بما  الجميع،  يعيشها 

المعلّم نفسه  انخراط  الرقمّي من  المجال  الذي يفرضه  السياق 

االكتشاف  مساحة  فتتّسع  تعلّميّة؛  تجارب  لتصميم  كمتعلّم 

ما  وصيرورتها،  التعلّم  عمليّة  في  والمعلّم  المتعلّم  ويتساوى 

يعيد لها مصداقيّتها، وقدرتها عى أن تمنح الطالب صوتًا حقيقيًّا 

قائًما عى المحبّة والصدق. 

اليوم؟ 	  ر  صا وأين  "تمام"  مشروع  كان  أين 
وإىل أين تريدون أن يسير؟

المعلّم  إعداَد  األساس  هدفه  كان  "تمام"  مشروع  انطلق  حين 

حلول  استكشاف  ذلك  وراء  من  والغاية  إجرائيًّا.  باحثًا  ليصبح 

أخذ  الحًقا،  فقط.  نظريّة  أبحاث  ال  للتطبيق،  قابلة  منهجيّة 

بالتركيز  يتمثّل  للعوائق،  استجابًة  إضافيًّا  منًحى  المشروع 

تغيير  اتّجاهين:  ضمن  اإلجرائّي  البحث  رات  مها توظيف  عى 

بشكٍل  يتجّى  دوري  كان  وُهنا  المدرسة.  وتطوير  الممارسات، 

المهنيّة  والهويّة  التربويّة  القيادة  قضايا  إثارة  ضمن  رئيس 

يؤّدي  ومعالجتها.  التربويين  للممارسين  الجماعيّة  رات  والمها

إلكسابه  المعلّم،  لدور  التوسيعّي  الدور  هذا  "تمام"  مشروع 

المعلّم،  التقليديّ  النظام  يبتلع  لئاّل  اإلجرائّي،  البحث  رات  مها

ويقيّده أكثر، ذهابًا إىل عدم حصر العمل ضمن منطق التمكين 

رات الُمختلفة لترفد قدرة  عى البحث، إنّما امتداده إىل بناء المها

المعلّم عى قيادة مشروع التطوير المستند إىل المدرسة.  

وانطلقنا في تجربتنا من مدارس تجريبيّة خاّصة في ثالث دول، 

ولتثبيت  والتجارب،  السياقات  لتنويع  حكوميّة،  مدارس  إىل 

ومن الجميل في مسيرة المشروع أنّه  أرضيّة صلبة نقف عليها. 

لم يطرح فكرته المسبقة لإلصالح التربويّ ودعا إىل تطبيقها، إنّما 

تطبيق  اىل  كشركاء  ودعاهم  التربويين  الممارسين  عى  طرحها 

الفكرة عبر تجريبها وفحصها في سياقات ُمختلفة. وخالل هذه 

والبحث  والتفكير  للتأّمل  وتوّقفنا  صعوبات  واجهنا  التجارب 

غرار  عى  الصعوبات،  لهذه  استجابة  برامج  ببناء  وقمنا  لحلّها، 

في  واجهتنا  صعوبة  من  خرج  الذي  األهل  مع  الشراكة  برنامج 

أنّنا  المسبق  الفهم  لبنان. كّل ذلك مع  الحكوميّة في  المدارس 

ال نسعى فقط إلنجاح التجربة بعينها ضمن جدول زمنّي معيّن، 

إنّما لتحقيق أثٍر مستداٍم في المدرسة. 

ضمن  بالمشروع،  لحق  الذي  التطّور  إىل  انتبهنا  عامين،  ومنذ 

وحاجاتها.  المدارس  متطلّبات  إىل  استجابًة  الُمختلفة،  مرّكباته 

كذلك  جاءا  األهداف  وتحقيق  التطّور  هذا  أّن  إىل  ُهنا  وأشير 

ودخول  نتيجًة لفهم مانحي المشروع طبيعَة العمليّة التربويّة، 

مستمّرين  وحوار  نقاش  في  المشروع  عى  القائم  مع  المانح 

من  تخرج  حاجات  من  يتطلّب  بما  المشروع،  خطّة  ألقلمة 

خزين  لدينا  بات  الُمختلفة،  ربنا  تجا ومن  واليوم،  الواقع.  أرض 

رات لتصبح مدرسة  ومها معرفّي بما يَلزم المدرسة من خبرات 

متجّددة ذاتيًّا. أومن بأّن اعتماد الكثير من المؤّسسات التربويّة 

الحالي.  الوقت  عى نموذج االعتماد األجنبّي، خطوٌة جيّدة في 

ولكنّي أحلُم بأن تكون ُهناك نماذج من المدارس العربيّة تتخطّى 

تركيزها عى لوجستيّات االعتماد وغيرها، إىل قيامها بذاتها بوضع 

وأتمنّى أن تتبنّى  وتقيّمها كّل فترة.  وتراجعها  معايير للمدرسة، 

المجتمعيّة  المدرسة  نموذج  الحكومات  الرسميّة/  المؤّسسة 

المتجّددة ذاتيًّا، وتفتح المساحة والمجال لبناء قدرات المدرسة 

بأّن هذا أمٌر داعم  التطوير، لقناعتي  المؤّسساتية لقيادة عمليّة 

وتتفّوق  وضع برامج اعتماد توازي البرامج العالميّة،  سيؤّدي إىل 

وأولويّاته.  عليها بتناغمها مع السياق العربّي ومتطلّباته 

أنا فخورة بأّن مشروع "تمام" قد أصبح اليوم بمثابة مختبر حّي، 

وهو ما أعتبره أمرًا نادرًا، كون أحد أهّم العوائق في مجال البحث 

وقد  التربويّ هو توّفر مساحة تجريبيّة تطبيقيّة لهذه البحوث. 

مع  تجربته  خالل  من  واقعّي  بشكٍل  األمر  هذا  المشروع  حّقق 

الجديدة،  البحثيّة  األسئلة  أمام  أوسع  المجال  فبات  المدارس، 

وهذا  المعرفة،  تراكم  أو أيّ محاوالت بحثيّة من شأنها تسريع 

والثقة مع المدارس.  بالطبع بفضل الشراكة 

لقد بات لدى المشروع اليوم إجابات ُمختلفة ُمعّممة لالستفادة، 

يُمكن االعتماد عليها كنقطة لالنطالق نحو الرؤية التجّدديّة، عى 

يسعى،  الذي  المدرسة  إىل  المستند  التطوير  قيادة  برنامج  غرار 

إجرائيًّا  باحثًا  المعلّم  تحويل  إىل  المختلفة،  أهدافه  ضمن  من 

وقادرًا عى تقييمها. هذه المعرفة  ريع تطويريّة  طًا لمشا ومخطِّ

المستقاة من التجربة البحثيّة - التشاركية تُمثّل مدخاًل للقائمين 

ربة  عى المشروع في حوارهم مع صانعي السياسات؛ إذ باتت مقا

اإلصالح  حول  للحوار  مساحة  والمطبّقة،  الُمجرّبة  المشروع 

التربويّ وأساًسا لمبادرة أكبر تقّدم نموذًجا لإلصالح التربويّ تأخذ 

ربتها الُمختلفة.  ر دروس التجربة، ونجاحاتها، ومقا بعين االعتبا

واضح في الحقل 	  ُهناك حضور نسائّي كبير 
التربويّ، هل يتوازى هذا الحضور الكّمّي مع 
القرارات  صناعة  مستوى  عىل  نوعّي  حضور 

مثاًّل؟ 

أّواًل، أحـّب االحتفـاء دائًمـا بهـذا الحضـور النسـائّي الكبيـر فـي 

الحقـل، باالنطالق من قناعة أّن للنسـاء قـدرة أعى عى التحقيق 

ز فـي مجـال التطوير التربـويّ لعّدة أسـباب، أهّمهـا: أّن  واإلنجـا

83 822023 شتاء 2023 شتاء



مقال
النسـاء ال يسـتعجلن النواتج والظهور، ومعتـادات عى التعامل 

مـع التعقيـدات الُمختلفـة التـي غالًبـا مـا تفرض عليهّن بسـبب 

ريخـّي عـن مراكـز أخـذ القـرارات، مـا يجعلهـّن أكثر  غيابهـّن التا

وبالتالـي مسـتعّدات لقيـادة  وعًيـا لطبيعـة تهميـش المعلّـم، 

عمليّـة التغييـر. ومن ناحيـة ثانية، يرتبط هذا االسـتعداد بحجم 

التواجـد النسـائّي بيـن المعلّميـن، وبالتالـي يصبـح هـذا التفّوق 

العـدديّ جاهـزًا لرفـع الصـوت للتأثيـر فـي القـرارات الُمختلفـة 

كخطـوة أوىل، تمهيـًدا للوصـول والتأثيـر فـي مركـز أخـذ القرار. 

مـن ُهنـا، أعتبـر رسـالة تمكيـن المعلّـم فـي المنطقـة العربيّـة 

فـي  التغييـر  لفاعليّـة  المسـتعّدات  للمعلّمـات  فرصـًة ذهبيّـة 

عمليّـة التعليـم، وأيًضا لحمل مسـؤوليّات قياديّـة أكبر والُمضّي 

بها.  قدًمـا 

أّمـا مـن الناحيـة العمليّـة، فـال أعتقـد أّن هـذا الحضـور الكبيـر 

منعكـس عى مسـتوى صناعـة القرار؛ إذ مـا زالت المـرأة تناضل 

فـي المجـاالت الُمختلفـة ضمـن القطـاع التربـويّ للحصول عى 

مسـاحتها الطبيعيّـة، مـا يؤثّـر في اسـتعداديّة النسـاء. وبديهي 

أنّـه مـن المنهـك النضـاُل ضمـن المسـاحة األساسـيّة، ومن ثّم 

النضـال من أجل دفع المدرسـة، ضمـن المسـتويات الُمختلفة، 

والتقّدم.  إىل التطويـر 

رة فـي هـذا السـياق، إىل مؤّشـرات إيجابيّـة مـن  وتجـدر اإلشـا

خـالل وجـود المـرأة العربيّـة اليـوم في مناصـب عليا، عـى غرار 

وزيـرات التربيـة فـي سـلطنة ُعمـان وقطـر وغيرهمـا. وكذلـك 

الـدور اإلبداعـّي الالفت للنسـاء فـي اإلدارة الوسـطى، كمديرات 

المـدارس، حيـُث يتجـاور أداء دورهـّن مـع التميُّـز فـي توظيف 

وال شـّك فـي أّن  والتطويـر.  كّل المسـاحات مـن أجـل التغييـر 

ُهنـاك تقّدَمـا ملحوظًـا فـي هـذا التواجـد، ولكنّـه لـم يصل إىل 

التـوازن بعد.  مرحلـة 

والقدرات، 	  بوضٍع مثالـّي، كامتاّلك السـلطة 
مـا سـيكون مشـروعك لتطويـر التربيـة فـي 

العربّي؟  العالـم 

المنهجـّي  والعمـل  الشـراكات  عقـد  بأهّميّـة  مقتنعـة  أنـا 

الُمخطّـط جيّـًدا، وكذلـك، باالهتمـام بآليّـات التأسـيس لعمليّة 

الفكـريّ  المنحـى  فـي  تغييـر  بمعنـى  شـامل؛  تربـويّ  إصـالح 

ر األكبـر بقـدرات  ومـن ثـّم االسـتثما السـتراتيجيّات  اإلصـالح، 

المعلّميـن وتمكينهـم وإعطائهـم أمانًـا وظيفيًّـا، والعمـل فـي 

سـبيل الالمركزيّـة باتّجاه بنـاء نظام حوكمة للمؤّسسـة التربويّة 

كمنظّمـة مهنيّـة، وإعطـاء صالحيّـة القـرار للتربويّيـن، تأسيًسـا 

الثقافيّـة  بالخصوصيّـات  يهتـّم  ومتيـن،  قـويّ  تربـويّ  لنسـيج 

ويعطـي المجـال للسـياقات المتنّوعـة لتعكـس  واالجتماعيّـة، 

ومرّكباتهـا.  شـخصيّتها 

وفـي هـذا، ال منـاص من إعـادة الثقة واحتـرام المكانـة المهنيّة 

للتربويّيـن في كّل مجاالتهم، وال سـيّما الخبـراء والباحثين، كون 

إحـدى إشـكاليّات التعليـم في العالـم العربّي تتمثّل بعـدم الثقة 

بالخبـرات العربيّـة، واالعتمـاد فقط عـى التجـارب الغربيّة. من 

العـرب،  واألكاديميّيـن  البّحاثـة  بخبـرات  االحتفـاء  علينـا  ُهنـا، 

ر  وبناء الثقة واالسـتثما وكذلـك المعلّمات والمعلّمين العرب، 

بهـذه الخبـرات والتجـارب.  أنـا واثقة أنّـه باإلمـكان تحويل هذا 

ركّي. التصـور المثالـّي واقًعـا بالصبـر والمثابرة والعمل التشـا

هيئـة 	  وعضـو  وأكاديمّيـة  تربويّـة  بصفتـك 
ريّة لمنهجّيـات، كيـف تريـن تجربـة  استشـا
منهجّيـات كمجلّـة تربويّـة عربّيـة قائمة عىل 
وإتاحـة منّصـة للتفاعل  ُمشـاركة التجـارب 
العملّيـة  أطـراف  وجميـع  المعلّميـن  بيـن 

التربويّـة؟ 

رائعة وضروريّة وأساسـيّة.  رائعـة. هذا هـو اختصاري للتجربـة، 

وأعتقـد أنّهـا تمثّـل حاليًّـا أهـّم أداة للُممـارس التربـويّ. نقـاط 

للمعلّـم،  المعلّـم  مـن  أنّهـا  منهـا  محوريّـة،  منهجيّـات  قـّوة 

مـوارد  توفيـر  عـى  وحرصهـا  وللمعرفـة،  للخبـرة  واحترامهـا 

مـواّد  كتابـة  عـى  والباحثيـن  المعلّميـن  وتشـجيع  ُمختلفـة، 

موّجهـة للُممـارس، ما يمثّل اسـتراتيجيّة أساسـيّة لبناء جسـور 

بيـن عناصـر العمليّـة التعليميّـة. 

ومـا أفتخـر به هـو تراكـم أرشـيف منهجيّـات المعرفـّي التربويّ 

الغنـّي، كُمنتـج معرفـّي للُممـارس وبيـن يديـه، مـا أسـهم فـي 

خلـق الثقة بيـن الُمجتمـع التربويّ المهنـّي العربـّي ومنهجيّات. 

مـع  الُمسـتمّر  منهجيّـات  حـوار  هـي  أُخـرى،  بنقطـة  وأنـّوه 

مجتمـع المعلّميـن والتربويّيـن من خالل ندواتهـا، ومخاطبتهم 

ومجاورتهـم وتدريبهـم وعقـد نقاشـات معهـم.

ومـا أعرفـه وأقـّدره عـن منهجيّـات، أنّهـا تسـعى دائًمـا لتقييم 

والتطويـر ألدائهـا، بشـكٍل مبنـّي  أثرهـا لدفـع عجلـة التحسـين 

عـى البيانـات واآلراء المهنيّة، وحوارات حقيقيّـة صادقة، وهذا 

بحـّد ذاتـه مؤّشـر عـى نجاحهـا وتميّزها.
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