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منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
في خضم ما يعيشه العالم أجمع من أيام
عصيبة نتيجة الجتياح وباء كورونا ،بدأت تتصاعد
تساؤالت عديد عن مستقبل كل شيء؛ االتصاالت،
العالقات االجتماعية ،األعمال ،المقتنيات،
والمواصالت ،وغيرها كثير ،ولكن يأتي على
رأس القائمة :التعليم ،ودعوني أكون أكثر
ً
ً
تحديدا ألطرح تساؤال يتمحور حول :ما مستقبل
المدرسة؟ في ظني ،هذا السؤال األكثر أهمية
من بين األسئلة التي نتداولها حول المستقبل،
وذلك لكونها من تتولى تشكيله ،أو على أقل
تقدير تسهم بشكل كبير في تشكيله عندما

نضعها في الموضع الالئق بها .يبرز هذا التساؤل
ً
أيضا ليحتل موضع الصدارة في األهمية لكون
ً ُ
المدرسة التي نعايشها في حياتنا حاليا تعد من
أكثر المرافق العامة أثرية ،حيث لم يطرأ عليها
تغييرات جوهرية يمكن أن تغير من شكلها وآلية
العمل فيها منذ نشأة التعليم النظامي قبل
ً
أربعة قرون تقريبا ،حيث حافظت ببسالة وبشكل
يدعو للعجب والتعجب على نفس الصورة التي
بدأت بها ،عدا تغييرات شكلية في طباعة
الكتب وما تحتويه من معلومات ،واألدوات
المستخدمة ،ونوعية المباني.

تأثير أهداف البدايات على المنظومة عبر الزمن
بدأت هذه المدارس بهدف تعليم األفراد أبجديات
ً
القراءة والكتابة ،والتهيئة العامة ليكونوا نسخا
متشابهة يشكلها سوق العمل بالصورة التي
ً
ً
يريدها .هذا الهدف كان ناجحا نوعا ما لتصدير
نماذج بشرية مصنعية متشابهة تخدم النهضة
الصناعية حيث الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من
العمالة والوظائف األخرى المساندة .استمرت
المدرسة في العمل وفق هذا الهدف بطريقة أو
أخرى مع وجود تباين هامشي بين دولة ودولة،
ً
ً
ومدرسة ومدرسة ال يرقى ليكون تغيرا جذريا في
كينونتها وطريقة عملها .فهل محافظتها على
هذه الكينونة طيلة األربعة قرون دليل على
فاعلية هذه المنهجية؟ أم أنه خوف من التغيير
بمنظومة بهذا الحجم ،واالعتياد على ممارسات
قائمة ،وانشغال المتخصصون في التعليم
بالتطوير والتحسين في العمليات بدال من أصل
الفكرة والمنظومة ككل؟ أي كان السبب ،من
الواضح أننا نستخدم خرائط قديمة لطرق ومدن
جديدة ،وأن النموذج المصنعي القائم على
ً
إنتاج نسخ بالجملة لم يعد صالحا منذ فترة ليست
بالقصيرة ،ولن يتحمله العالم أكثر مما تحمله.
رأت المجتمعات في المدرسة وسيلة سهلة
لتوريث ثقافتها وقيمها ،كما وجدتها وسيلة
للمساعدة على اكتساب المعارف األساسية،
وتمضية الوقت بصورة مفيدة إلى حين اجتياز
مرحلة عمرية محددة ،يحصل بعدها الطالب على
شهادة اجتياز ال أكثر .المدرسة في صورتها اليوم
قائمة على ما تم تسميته بالمنهج العام ،الذي
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يعنى بتقديم وجبة واحدة ،بمكونات واحدة،
بمذاق واحد ،بكمية واحدة لكل الطلبة على
اختالف حاجاتهم ،وتنوع ميولهم ،وتعدد
طموحاتهم ،وقبل ذلك تفاوت استعداداتهم
ً
العامة والخاصة .المدرسة اليوم أقل تأثيرا
في واقع حياة الطلبة ومستقبلهم الوظيفي
والشخصي واالجتماعي ،الحياة من حولها تغيرت
وتبدلت ،وهي على حالها تسير بنفس النمطية،
حيث المصادر من حولها أكثر فاعلية وكفاءة
وجاذبية في تحقيق األهداف التي وضعت هي
من أجلها ،حتى غدت المدرسة اليوم ال تعدو أن
تكون مرحلة يجب اجتيازها بهدف اجتيازها ،بل
ُ
حتى شهاداتها لم تعد معتبرة ،حيث يطالب الطلبة
خوض اختبارات واجتياز محكات أخرى تضعها
الجهات التي يرغب الخريج االلتحاق بها سواء كانت
جامعات أو سوق عمل ،مع قيام تلك الجهات
بإعادة تأهيله بعد التحاقه بها .ال أحد يمكنه
اإلجابة عن السبب في إلزام الطلبة للدراسة
ً
اثني عشر عاما ،ولما يتعين على المدرسة أن
تتكون من صفوف مرحلية محددة ،ولماذا تم
اختيار العمر الزمني كأساس لتوزيع الطلبة على
الصفوف الدراسية وليس استعداداتهم العقلية
وميولهم واهتماماتهم التخصصية ،ولما يحتاج
الطلبة لدراسة كل هذه المقررات التي ال يرى
الطالب نفسه لها قيمة في حياته أو مستقبله؟
هذه مجموعة أسئلة ،وغيرها كثير ،يصعب على
التربويين ومخططي النظم التعليمية تقديم
إجابة مقنعة عليها.

منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل

ما الذي حرك الماء الراكد؟
نعيش اليوم ثورة تقنية رهيبة ،وتقدم علمي
ً
يفوق ما كان يسمى سابقا «الخيال العلمي»،
تتعاظم فيه المعرفة بصورة ليس لها مثيل عبر
التاريخ ،ويكفي هنا أن أشير إلى ما أشار إليه فولر
( )Fuller, 1982من أن المعرفة تحتاج إلى ما
يقارب القرن لتصل إلى الضعف إلى ما قبل عام
1900م ،أما ما بعد الحرب العالمية الثانية بحسب
شيلينج ( )Schilling, 2013فإن المعرفة تتضاعف
كل  25سنة ،أما مع انتهاء العشر السنوات األولى
من القرن الحادي والعشرين فاألمر أصبح أكثر
ً
ً
تسارعا ،وأكثر تباينا بين التخصصات ،فعلى سبيل
المثال تتضاعف المعرفة كل سنتين في مجال
ً
تقنية النانو ،في حين تتضاعف كل  18شهرا
في المجاالت الطبية والصحية ،وفي العموم
وصل العالم إلى متوسط تضاعف المعرفة في
ً
المجاالت العلمية المتنوعة إلى ما يقارب  13شهرا.
هذا التزايد المتسارع في حجم ونوع المعرفة
يعد من أبرز التحديات التي يواجهها من يتولى
زمام التخطيط للمناهج التعليمية سواء في
التعليم العام أو الجامعي .إن كان الهدف من
المدرسة مساعدة الطلبة على اكتساب المعارف
والمعلومات ،فعن أي معلومات ومعارف
نتحدث؟ وإن كان الهدف مساعدة الطلبة على
اكتساب المهارات ،فكيف يمكن ذلك في بيئة
نمطية ،تجعل من العمر الزمني هو األساس،
والكم المعلوماتي هو الوسيلة؟
نحن نعايش عصر اندمجت فيه الثقافات واللغات
واألعمال والمصالح ،وارتبط القاصي بالداني
في ثوان معدودة ،وأصبحت المعلومة في
متناول اليد ،بل بضغطة زر في قرية نائية لتصله
قبل أن يرتد إليه طرفه ،كما لم تعد بيئة العمل
ً
تلك التي تروح وتغدو إليها بالمركبة أو ماشيا،
بل هي مشاعة في بقاع األرض ،تتواصل مع
أجناس عدة ،وتحقق معهم أهداف مشتركة.
بل حتى بيئة اللعب لألطفال لم تعد هي غرفته
الصغيرة ،أو ملعبه المحيط بمنزله ،كما لم يعد
أبناء عمومته أو جيرانه ،أو زمالئه في المدرسة
أو حتى أبناء جلدته هم وحدهم من يالعبونه
ويتواصلون معه .أبعد هذا كله ،هل يمكن
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للمدرسة أن تصر على السير قدما في منهاجها
العام ،ومنهجيتها البالية في التدريس والتعليم
ً
الجمعي المصنعي؟ األمر لم يعد خيارا لها؛ فهي
بين أمرين ال ثالث لهما :أن تستمر في منهجيتها
القائمة مع العمل على تطوير ممارساتها
اليومية ،وفي هذه الحالة يجب أن تقبل بواقع أن
ً
ً
يكون دورها هامشيا جانبيا ،وتستخدم لألغراض
الرسمية .الخيار الثاني ،أن يكون هناك ثورة صاخبة
وليس مجرد تطوير وتحسين ،ثورة على المنهجية
القائمة ،وعلى األهداف التي وضعت من أجلها،
وأساليب تحقيقها ،تتجاوز معها الفجوة الكبيرة
التي أحدثها عدم المساس بالمدرسة ونسيانها
في خضم التغيرات الكبيرة والسريعة التي حدثت
ً
للعالم منذ منتصف القرن العشرين تقريبا .ال
أظن أن العالم لم يفكر في هذا األمر ،بل أنا
على يقين أن هناك من حاول ويحاول القيام
بشيء من ذلك ،ولكن الخوف من التبعات
المرئية وغير المرئية ،اقتصادية واجتماعية وقد
تكون سياسية ،نتيجة للمساس بمكون ضخم
بحجم النظام التعليمي أدى إلى االكتفاء بإجراء
التحسينات ،واالنكفاء على ما هو موجود،
ً
وتوفير بدائل أكثر أمانا وأقل كلفة تتمثل في
االختبارات المعيارية للقبول في الجامعات أو
التقدم لسوق العمل ،وبرامج تهيئة في سوق
العمل تسهم في ردم الخلل ،فيما يظنون ،في
مخرجات التعليم.

لماذا نحتاج إلى ثورة منظومية ال تحسين
وتطوير
ما أرجوه هنا أن يقوم التربويون ومخططو
النظم التعليمية في بالدنا بالمبادرة ببناء تصور
ً
لمدرسة المستقبل والعمل على تنفيذه تدريجيا،
من باب بيدي ال بيد عمرو ،تقوم على تعزيز
روح اإلبداع الفردي بما يتطلبه ذلك من التركيز
على االستعدادات العقلية ال العمر الزمني،
وبناء الخبرات ال اكتساب المعلومات ،والمهارات
الذهنية والشخصية واالجتماعية ال المحتوى
المعلوماتي ،ومهارات التعلم ال أساليب التدريس،
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والمهارات المهنية ال االستعداد لالختبارات
الموسمية ،والتخصص المبكر ال المنهج العام.
هذه القضايا ال تتحقق بمجرد تدريب المعلمين،
ونشر التوعية العامة ،ووضع األهداف مكتوبة
في التعاميم الوزارية ،وال حتى من خالل تعديل
وثائق المنهج ووضع نظام جديد للتعليم ،هذه
قضايا تتطلب إحداث منظومة جديدة للتعليم
ُ
والتعلم ال تستمد أركانها ومقوماتها مما هو
موجود للبناء عليها .ومن المهم اإلشارة هنا إلى
أن وجود معلم متميز في الفصل الدراسي،
يقدم إضافات علمية ومهارية عامة ،وقد يحبب
الطلبة لمادته العلمية ،ويؤدون فيها بشكل
ً
جيد ،ولكن ذلك ال يقدم بناء متكامال لصناعة
التميز بعيد المدى ،ألنه غير منظومي .كي
ً
أكون أكثر وضوحا فيما أطرحه هنا ،سأجلي
مواطن الضعف أو دعوني أسميها مواطن
الخلل األساسية التي تجعل ما هو قائم من
نظام تعليمي متمثل في المدرسة ال يتناسب
مع طبيعة التغيرات التي يعيشها العالم في
وقتنا الحاضر ،بل منذ وقت ليس بالقصير .تجلية
مواطن الضعف هذه تقودنا إلى ما الذي
يمكن أن تكون عليه مدرسة المستقبل ،أو
من المفترض أن تكون عليه هذه المدرسة.

مواصفات مدرسة المستقل
التركيز مطلب مهم لتحقيق الفاعلية
أول نقاط الضعف في المنظومة المدرسية
ً
القائمة حاليا هي عدم وجود التركيز؛ حيث
المهارات واسعة وكثيرة والمعلومات متناثرة،
وال يوجد متابعة لنموها ،كما ال يوجد تركيز
على المهارات المفتاحية منها .المهارات كما
المعلومات بعضها يعتمد على بعض ،وال يتوقع
أن يتم اتقان مهارة متقدمة ،دون اتقان المهارة
التي تقوم عليها .لكل فرد مهاراته الذهنية
والبحثية والشخصية واالجتماعية التي يطورها
بنفسه أو من خالل مساندة موجهة لهذه
المهارات ،تحديد هذه المهارات يختلف من فرد
آلخر ،كما تختلف من مجال آلخر .تحديد وتعرف
المهارات المفتاحية التي يحتاج إليها الفرد في كل
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مرحلة أمر في غاية األهمية ليتمكن من العبور
إلى المرحلة التالية بثقة واطمئنان وعلى أسس
متينة .مع األسف الشديد ،التركيز في المدرسة
التقليدية مفقود عدا التركيز على أبجديات
القراءة والكتابة ،وال أقول مهاراتهما ،وأبجديات
العلوم ومعلوماتها ،وال أقول معارفها وخبراتها.
نعم هناك وثائق للمنهج ،وفيها يتم وضع
مصفوفات تسمى مصفوفات المدى والتتابع
الخاصة بالمحتوى المعرفي ،ولكن وجودها بحد
ذاته ال يكفي ،إذ ال يعني ذلك التركيز ،وإنما يعني
وجود التسلسل العام ،وبينهما فارق ال يخفى
على ذي لب وتأمل .التركيز يعني أن تكون هناك
مهارات ومحتوى متدرج تتم متابعة التقدم
فيه على مدى طويل ،فلو على سبيل المثال:
مهارات التحليل كمهارات مركبة تسعى النظم
ً
التعليمية إلى تنميتها ،فإنه يتعين أوال تحديد
المهارات الفرعية المتضمنة داخل التحليل ،ومن
ثم تقسيم كل مهارة إلى مستويات صعوبة،
بحيث تصبح المهارة الدنيا مهارة مفتاحية لما
بعدها ،تتم متابعة تقدم كل طالب على حدة
فيها على مدار سنوات دراسته من خالل محتوى
معرفي عميق .عمليات التدريس والتقويم
القبلي والمرحلي والختامي جميعها يجب أن
ً
تقوم على هذا األساس أيضا من المتابعة
لجميع المهارات المحددة في المرحلة الدراسية.

التكاملية وسيلة االندماج الحقيقي
خلل آخر في المنظومة التعليمية الحالية يتمثل
في كونها غير تكاملية؛ فهي مكونة من برامج
منفصلة ،تتضمن محتوى غير مترابط ،بمهارات
معزولة ،تفتقر إلى المدى والتتابع الحقيقي.
نعم هناك محاوالت لعمليات الترابط بين
المقررات الدراسية ،ولكن هذا ال يعدو أن يكون
ً
ً
شكليا أو قاصرا؛ التكامل يعني التركيز على
الموضوعات المفاهيمية وتناولها كما هي في
الحياة الحقيقية متداخلة ومترابطة بين المجاالت
المتنوعة ،وهو ما يحقق المغزى الحقيقي من
مفهوم التكامل بين المناهج .الموضوعات
المفاهيمية تساعد الطلبة على االندماج في.
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نشاطات تعلم تتسم بالعمق والتحدي والجاذبية
مرتبطة بحياتهم واحتياجاتهم .هذا األمر ال
يتحقق بمجرد تحسين مستوى أساليب التدريس،
أو مطالبة الطالب أن يربط محتوى مقرر بعينه
بآخر ،فهذا تسطيح شائع لمفهوم عميق الداللة.

التمايز لتحقيق التميز
لعل من أكثر مواطن الضعف ،وأشدها
ً
فتكا في منظومة التعليم التقليدية ،وأكثرها
ً
ارتباطا بالفجوة الحضارية بين المدرسة والتقدم
اإلنساني في جميع المجاالت ،هو عدم قدرتها
على تحقيق التمايز في التعليم والتعلم بدرجة
فاعلة وبكفاءة مناسبة .في النظام التعليمي
التقليدي جميع الطلبة يعايشون نفس الخبرات ،ال
توجد خطة فردية لكل طالب مرتبطة بمسار خاص
به .التعامل وفق هذا النظام وفق المفهوم
الجمعي القائم على متوسط األداء ،أي أننا
نقيس مدى تقدم الطلبة من خالل متوسط
أدائهم العام في جميع المقررات الدراسية ،وهو
أمر ال يتوافق مع المنطق الحياتي الذي يفرض
األداءات المتباينة بين األفراد وفق خبراتهم
وقدراتهم وميولهم واهتماماتهم ،حيث التعامل
قائم على أساس فردي ،ال األداء الجمعي
للمجتمع في كل المجاالت .وجود مسار خاص
بكل طالب يراعي استعداداته العقلية العامة،
ً
واستعداداته العقلية الخاصة وفقا للمجال
الذي يبرع فيه ،ووفق السرعة التي يمكن أن
ً
يسير بها هو ،ال متوسط سرعة المجموعة معا،
هو ما يحقق التمايز الحقيقي .هذه الفكرة ال
ً
تستقيم مطلقا مع هيمنة منهج عام واحد
على النظام التعليمي ،وتقسيم الطلبة وفق
ً
عمرهم الزمني ،ومطالبتهم جميعا أن يتقدموا
لألمام بسرعة واحدة في كل المجاالت.

منظومية األداء تتيح الخبرات الحياتية
ما يزيد من انعزالية المدرسة التقليدية عن
واقعها الحضاري هو افتقارها للمنظومية؛ فهي
منعزلة عن المجتمع وما يجري فيه من تغيرات
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وتطورات ،كما أنها منعزلة عن مؤسساته البحثية
والخدمية ،وتهمل شبكات االتصال العلمية .كل
مدرسة قائمة بذاتها ،تحيط نفسها بأسوار افتراضية
ُ
شاهقة ،تدير في حدودها المناشط التعلمية
التي تقدمها لطلبتها .هي بذلك تقدم معلومات
وفي أحسن األحوال بعض من المعارف،
ولكنها بعيدة كل البعد عن تقديم الخبرات
التربوية والمهنية الحقيقية .المدرسة جزء من
المجتمع المحيط بكامل مكوناته ومؤسساته
الحكومية وغير الحكومية ،ومؤسساته
المدنية والعلمية ،وهي بحاجة ملحة إلى هذه
المؤسسات لصناعة الخبرة الحياتية للطلبة ورسم
مالمح المسار المهني لهم في سن مبكر.

ٌ
استهداف التميز بعث للمواهب الحقيقية
من أكثر مواطن الضعف في المدرسة التقليدية
والتي أدت وتؤدي إلى هدر كبير في الثروة
البشرية القادرة على صناعة المستقبل ،عدم
استهدافها التميز بمجاالته المتنوعة .المدرسة
بمنهجيتها القائمة تستهدف تحقيق أهداف
تتعلق بالمنهج والتحصيل الدراسي فحسب،
وهو مجال محدود للغاية ،بل حتى في هذا
المجال ال تستهدف التميز بحيث تعمل على
خلق التحدي الذهني والمعرفي بما يتوافق
مع القدرة فتحقق بذلك أقصى نمو ممكن،
وإنما تكتفي بتحقيق أهداف المنهج العام
لتلك المرحلة العمرية .معظم األفراد لديهم
استعداد فطري للتميز في مجال محدد ،يتطلب
األمر لكي يتمكن هذا الفرد أو ذاك من تحقيق
ذاته من خالله ،والتميز على المستوى المحلي
أو حتى العالمي ،أن يتم الكشف والتعرف على
هذا المجال في سن مبكرة ،وتقديم التعليم
والتدريب الشخصي والتطوير طويل المدى
الكتساب المهارات الالزمة المتعلقة فيه في
وقت مبكر .عبر دابروفسكي ( )Dabrowskiعن
مجاالت التميز هذه بمصطلح «االستثارات الفائقة»
ً
وحددها بخمس مجاالت ،وأكد عليها أيضا العالم
في مجال الذكاء فيلدمان ( ،)Feldmanحيث أفاد
بأن االستعدادات الفطرية مهمة ،وهي في
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ذات الوقت متنوعة بين البشر ،وما يحدث الفرق
لدى األفراد هو عندما يتلقى الدعم التربوي
واالجتماعي في مجال التميز الذي لديه في
نوعية االستعدادات الفطرية .بناء التميز يحتاج إلى
عمليات مقصودة من التطوير (،)Development
وليس مجرد التعليم أو التربية سواء كانت رسمية
أو غير رسمية .هذه النظرة للتميز ،ال تقوم على
أساس الفروق الفردية ،أو المقارنات بفئات أو
أفراد آخرين ،وإنما داخل الفرد نفسه ككل،
وهذا ما ال تستوعبه المدرسة التقليدية .كل فرد
لديه منظومة من التداخل المرن بين دوافعه
ومشاعره ومقوماته الشخصية والعمليات
الذهنية واستعداداته للتميز في مجال محدد،
وفي ذلك نقل لالهتمام والتركيز من المقارنة
بين األفراد بشكل عام ،إلى المقارنة داخل
الفرد نفسه في مجال محدد ،وذلك بتقييم
ً
النمو داخل الفرد نفسه ،مقارنة بأدائه سابقا.

منهجيات التعلم جسر لتحقيق أهداف
التعلم والتطور
المدرسة بصورتها القائمة تستخدم استراتيجيات
غير فاعلة ،لكونها استراتيجيات جمعية
موروثة ،أي أن المعلمين في الغالب يمارسون
استراتيجيات للتدريس اعتادوها أو توارثوها من
معلمين سبقوهم ،أو تلك التي تحفظ لهم
وقت الحصة ،وتحافظ على هيمنتهم على
النظام داخل الصف الدراسي ،وتضمن لهم إنجاز
ً
المنهج في وقته المحدد .من المسلم به تربويا،
أن للطلبة أساليب مختلفة ومتنوعة للتعلم ،كما
أن لهم أنماط متنوعة من الذكاء ،ويصعب على
المعلم بخبراته الخاصة ،والوقت المتاح له مع
الطلبة أن يتعرف على هذه األساليب واألنماط،
ً
فضال أن يستطيع تلبية احتياجاتها في ضوء
ذلك .هذه المعلومات يتم معرفتها على مدى
ً
زمني طويل نسبيا ،ومن خالل تحليل مجموعة
كبيرة من البيانات المتعلقة بأداء الطالب ،وهو
ما يتطلب مساندة من خبراء ،وتقنيات علمية
متقدمة يصعب توفيرها لكل مدرسة على حدة.
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المهارات المفتاحية مفاتيح لبوابة
المستقبل
نقطة ضعف ظاهرة ومحورية فيما يتعلق
بإعداد النشء للمستقبل تتمثل في إهمال
المدرسة التقليدية للمهارات المفتاحية المتعلقة
بالمستقبل .تواجه المدرسة بال شك تحد في
ضخامة المعرفة وتنوعها وتناميها بشكل
مضطرد ،ولكن تحد آخر ال يقل أهمية عن ذلك
يتمحور حول التحول المتصاعد في الحياة العامة
والخاصة لألفراد والمجتمعات بما في ذلك
التغيرات المتسارعة في متطلبات سوق العمل
والحياة االقتصادية بشكل عام ،وهو ما أشار
إليه تقرير المنتدى االقتصادي العالمي )World
 )Economic Forum, 2020من أن الثورة الصناعية
الرابعة غيرت وتغير حياة البشر بشكل كبير،
وخلقت وتخلق ماليين من الوظائف واألنشطة
ً
االقتصادية المتنوعة الجديدة كليا مما يجعل
من التنبؤ بالمستقبل واحتياجات األفراد
ً
المعرفية لالستعداد لها أمرا في غاية الصعوبة،
وهو ما دعا المنتدى االقتصادي العالمي إلى
المطالبة بالتركيز أكثر على المهارات المفتاحية
التي تساعد الفرد على التكيف مع التغيرات
المتنامية ،والتأثير فيها بفاعلية وكفاءة عاليتين.
وقد دعا قبل ذلك إلى الشيء نفسه تقرير
اليونسكو عام  2005حيث أكد أهمية المهارات
وخاصة مهارات التفكير اإلبداعي حيث عدها
جواز األمم نحو المستقبل (.)UNESCO, 2005

التحول من التعليم إلى التطوير
على الرغم من أهمية التعليم بال شك ،إال
أن اقتصار منظومة التعليم التقليدية عليه ال
يتناسب مع وتيرة التغيرات الرهيبة التي تعيشها
المجتمعات نتيجة للمستويات النوعية والسرعات
الكمية للتطورات التقنية والعلمية .التغيرات
ً
التي نخوض غمارها كل يوم تتطلب تعليما يقوم
على بناء الخبرات وتطوير القدرات ال المعلومات
والمعارف جديدة .التعليم يقوم على فكرة
القيام بجهود منظمة تتخذ من التدريس
والتدريب واإلرشاد لنقل المعلومات والمهارات
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ما الذي حرك الماء الراكد؟
للطلبة .في حين أن التطوير يقوم على فكرة
تنظيم الجهود الكتساب قدرات ومهارات جديدة
أو تعزيز وتقوية ما هو موجود منها .التطوير
ً
يعني أيضا القيام بمجموعة تحوالت بل يمكن
تسميتها بنقالت حقيقية في االستعدادات
الفطرية في مجال ما ،بما يسهم في إحداث
تطور نوعي في هذه االستعدادات غير قابل
للعودة إلى الوراء ،مما يجعل منها أكثر قوة
وطاقة .مثال ذلك ،تحقيق نقلة نوعية في
االستعدادات الفطرية للقدرات االستداللية ،أو
األداء االستداللي في مجال التميز الشخصي في
مجال محدد .باختصار شديد ،التعليم يقوم على
التدرج العام في تناول المعلومات ،وال يقوم
على النمو الثابت المركز بشكل فردي لمجاالت
التميز الخاصة ،كما هو الحال في التطوير ،حيث
االتجاه نحو الخبرات ،واإلتقان ،واإلنجاز الحقيقي.
الفارق هنا جوهري ،حيث أن األول يقوم على
التغير الروتيني ،في مقابل اآلخر يقوم على التغير
الذي يقود إلى نمو في القدرة األساسية ،وإلى
أداء الفت ،وتحقيق إنجازات مرتبطة بالمستقبل.
التحول من التعليم إلى التطوير،
يتطلب التركيز على ثالثة مستويات من
التطور لدى الطلبة وفق مسارات محددة،
حيث تتحدد هذه المستويات في اآلتي:
 تطور االهتمام بمجال ما :مدرسةالمستقبل لن تتمكن من تقديم المنهج
العام على مدار اثني عشر سنة ،بل يجب أن
تعمل الخبرات التربوية على مساعدة الطلبة
على تطوير اهتماماتهم في المجال الذي
يميلون إليه ،ويتناسب مع استعداداتهم
الفطرية الخاصة .ومن المعلوم أن اإلنسان
ال تتولد لديه اهتمامات بمجال بعينه إال
عندما تتاح له بناء خبرات مباشرة من خالل
القراءة والتفاعل مع الخبراء والعلماء
في نفس المجال .وبناء على ذلك ،تعمل
المدرسة على تقديم الخبرات التربوية
والتطويرية للمساعدة في تطور اهتمامات
الطلبة بمجال بعينه ،ومتابعة تطور رغباتهم
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الستكشافه بشكل أعمق واالستمرار في
دراسته.
 تطور منهجية التفكير والبحث العلميوالمهارات الشخصية واالجتماعية :خلق
االهتمام بمجال ما ،أحد أهم مؤشرات
تحقيق األهداف المتعلقة بمدرسة
المستقبل ،إال أنه ال يكفي وحده .البد أن
تعمل المدرسة على تطوير شغف طلبتها
نحو التعمق في مجال ما ،واكتساب مهارات
الخبراء ومنهجيتهم العلمية في بحث قضايا
وموضوعات وتحديات مجال اهتمامهم
وتخصصهم .وبناء على ذلك ،فإن مدرسة
المستقبل البد أن تضع من بين مؤشرات
تحقيق أهدافها ،مدى تطور المنهجية
العلمية التي يتبعها الطلبة في تناولهم
لقضايا مجال اهتمامهم.
 تطور مستوى اإلنجاز :خلق االهتمام،ومن ثم تطور مهاراتهم التفكيرية والبحثية
ومهاراتهم الشخصية واالجتماعية ،غير
كاف لتحقيق أهداف المدرسة .البد أن
تعمل المدرسة على تطوير أداء الطلبة
بحيث يكونوا قادرين على العمل في مجال
اهتمامهم بجد وبمنهجية علمية صحيحة
باتجاه تحقيق إنجازات واضحة تميزهم عن
غيرهم ،وتجعل من اهتمامهم وجهدهم
ذا فائدة ملموسة ألنفسهم ولمجتمعهم.
وبناء على ذلك ،فإن مدرسة المستقبل يجب
أن تضع من بين مؤشرات تحقيق أهدافها
مدى تطور مستوى اإلنجاز لدى الطلبة،
وبعبارة أخرى كيف تطورت قدراتهم على
بلورة أفكارهم وجهودهم في منتجات
ملموسة ذات قيمة عالية تتناسب وقدراتهم
الذهنية العامة والخاصة.
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شكل رقم ()1

مستقبل سوق العمل والتعليم

ُ
في الجملة ،تشير التحديات في القرن الحادي
والعشرين إلى عدم مواءمة المهارات التي
يتعلمها الطلبة في المدارس التقليدية مع
متطلبات سوق العمل ،حيث أوضحت الدراسات
المتعلقة بسوق العمل في الشرق األوسط،
وشمال أفريقيا ،عدم كفاية المهارات الفنية،
والشخصية ،لدى القوى العاملة ،مما يؤدي
ُ
إلى عرقلة نموها ،والحد من قدرتها على تعيين
ً
الموظفين ( .)World Bank, 2014ووفقا لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECD, 2018فإن
األنظمة التعليمية بشكل عام غير ناجحة في
إعداد الطلبة لمهارات القرن الحادي والعشرين،
وال في إعدادهم للتعلم مدى الحياة .القضية
تتمحور حول أن هناك تحوالت عالمية كبيرة في
مختلف مجاالت الحياة ،مصحوبة ،أو يمكن القول،
تقودها ثورة تقنية متصاعدة تسمى «الثورة
الصناعية الرابعة» ،وقد تتبعها ثورات متتابعة
أخرى بشكل متسارع ،أضحى معها التعليم
بصورته القائمة ،بمحتواه المعرفي والمهاري،
أعجز عن إحداث التأثير المأمول منه في تهيئة
األجيال الصاعدة للتعامل مع التحديات التي أفرزتها
وتفرزها التغيرات الحياتية ،والثورة التقنية الهائلة.

المهارات مجال تركيز مدرسة المستقبل
مدرسة المستقبل ال تقدم المعرفة في
هيئة تاريخ يروى ،بل تقدمها من أجل مساعدة
الطلبة على اكتساب أدواتها وصناعتها،
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ً
وإعادة تشكيلها أيضا من خالل استخدام قدراتهم
وتطوير إمكاناتهم العقلية لمواجهة المواقف
المختلفة في الحياة والتعامل معها بإيجابية
وبفكر مستقبلي .إن مجال التفوق الحقيقي
للطلبة يكمن في قدرتهم على استثمار ذكائهم
في المواقف الحياتية ،فهناك بعض األفراد
لديهم قدرة عالية على تنفيذ مكونات الذكاء
في المهام المدرسية المجردة ،ولكنهم ال
يعرفون كيف يطبقونها في مواقف الحياة
اليومية المعتادة .لذا كانت جهود الباحثين في
بدايات اإلحساس بالتحديات المستقبلية متمحورة
حول تحديد ماهية المهارات المفتاحية التي
يمكن أن تكون األدوات التي يحتاجها النشء
في حاضر حياتهم العامة ،ومستقبلهم المهني
لتحقيق النجاح والتميز بغض النظر عن طبيعة
ً
األعمال التي تنتظرهم ،والتي غالبا يصعب
التنبؤ بها .نجح الباحثون ،إلى حد ما ،في تحديد
الطبيعة العامة لهذه المهارات ،وإن اختلفوا
في مسمياتها ،وتفصيالتها ،وترتيب أولوياتها.
إلى حد ما ،توافقت آراء عدد ال بأس به من
الباحثين في هذا المجال على أربع مهارات
رئيسة ،تمت تسميتها بـ « ،»4Csوهي :اإلبداع
« ،»Creativityالتفكير الناقد «،»Critical Thinking
التواصل « ،»Communicationوالعمل في
فريق أو التعاون « ،»Collaborationوأضيف
إليها مهارة «إنتاج األفكار» .ويالحظ أن هذه
المهارات ليست كلها ذهنية صرفة؛ فما يمكن
ً
ً
اعتباره ذهنيا صرفا هي فقط المهارات التي
تندرج تحت مظلة مهارات التفكير الناقد .أما.
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مهارات التفكير اإلبداعي فهي مهارات متداخلة
ً
بين ما يمكن اعتباره ذهنيا ،وما يمكن اعتباره
ً
ً
شخصيا أو نفسيا .أما المهارات المندرجة تحت
مظلة التواصل والتعاون فهي مهارات شخصية
اجتماعية في أساسها ،وبالطبع لها ارتباطها
الوثيق ببعض المهارات الذهنية ذات العالقة.
 إنتاج األفكار وتمحيصها وتطويرها:تكمن أهمية المهارات المندرجة تحت
مظلة التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد
ً
في العمل معا لتوليد القدرة والقوة على
حل المشكالت ،وإنتاج األفكار الجديدة،
وتطويرها .هذه الجزئية على وجه التحديد
هي ما يبرز العالقة المهمة بين التفكير
اإلبداعي والناقد من جهة ،وبين متطلبات
وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة
في سرعة تغيرها ،وتنوعها ،وعدم القدرة
على التنبؤ بطبيعتها من جهة ثانية .العالم
بصورته التي نعيشها بالفعل في أيامنا هذه
يتطلب قدرات ذات ارتباط بحل المشكالت،
وممارسة القدرات اإلبداعية ،وإحداث األثر
الفريد ،هذه القدرات لم تعد مطلوب
توافرها فقط في قلة من البشر يمكن
تسميتهم بـ «الموهوبين» أو «المبتكرين»،
أو «المبدعين» ،للتعامل مع متطلبات
وتحديات العصر الحديث ،والتي من المتوقع
تصاعد وتيرتها ،وهو ما يستدعي وجود
قدر ال بأس به من هذه القدرات والمهارات
لدى عموم النشء ،وخاصة تلك المتعلقة
بحل المشكالت ،والتعامل مع التحديات
الجديدة ،والوصول إلى حلول أصيلة.
 اإلبداع جواز السفر األول نحوالمستقبل :يمكن النظر إلى اإلبداع بأنه
عملية عقلية تنطوي على توليد أفكار أو
مفاهيم جديدة ،أو الجمع بين األفكار أو
المفاهيم الحالية ،وبالتالي فهو ببساطة
عمل شيء ما بشكل جديد .هذه العملية
اإلبداعية قابلة للتشخيص ويمكن تتبعها
من خالل منتجات األفراد .حدد هذه العمليات
بعض الباحثين بأنها االستشعار بالمشكالت
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أو الثغرات في المعلومات ،وصياغة األفكار،
أو الفرضيات ،واختبار وتعديل هذه الفرضيات،
والتوصل للنتائج .ويدل هذا التفسير على
ً
أن العملية اإلبداعية ليست شيئا لدى الفرد
أو ليست لديه ،بل يدل على أنه يمكن
ً
للمعلمين والتربويين عموما التعرف على
ً
ً
هذه القدرات كميا ونوعيا من خالل دمج
الطلبة في مهام تتحدى هذه العمليات،
وتستفز مكنوناتها لديهم ،لتستثمر بعدها
في نمائها وزيادتها بقدر المستطاع.
ارتباط التفكير اإلبداعي بتحديات المستقبل
وثيق للغاية ،ويكفي هنا القول أنه كما أن
تعلم فك رموز الحروف عامل حاسم وأساس
للقدرة على القراءة وفهم المكتوب (لب
الدور التقليدي للمدرسة) ،فإن تطوير مهارات
التفكير اإلبداعي عامل حاسم وأساس
للقدرة على االبتكار (لب الثورة الصناعية
الرابعة) .لذا من المهم ،بل من أول أوليات
التربية إلعداد النشء للتحديات المقبلة في
هذا القرن ،مساعدة النشء على جعل
التفكير اإلبداعي جزء من عمليات تفكيرهم
األساسية ،وذلك بتمكينهم من التفكير في
اتجاهات مختلفة ،وربط مجموعة من األشياء
ً
أو األفكار أو األحداث ،والتي غالبا ما تكون
غير متصلة ببعضها ،إدراك ما تحتاجه المواقف
من تحسينات وتعديالت ،رؤية األشياء بترتيب
جديد وتنظيم مختلف لصناعة معان جديدة،
القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير
المواقف ،والبعد عن الروتين والجمود
والبقاء على موقف واحد لفترة طويلة،
ومن ثم القدرة على استشراف المستقبل،
وغيرها من المهارات ذات العالقة.
 التفكير الناقد أداة االختيار والتقويموالتطوير :يمكن النظر إلى مهارات
التفكير الناقد على أنها التنظيم الذهني
لعمليات االستيعاب والتطبيق والتحليل
والتركيب والتقويم للمعلومات التي
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تم جمعها أو بناؤها من خالل المالحظة
والخبرة والتأمل والتواصل والفحص والتي
تقود في مجموعها إلى تبني رأي أو
عمل .هذا يعني أن التفكير الناقد يركز
على التعامل مع القضايا أو التحديات
بغرض تحقيق الفهم الموضوعي ،وإصدار
األحكام ،والوصول إلى نتائج فاعلة ،وفق
قواعد وخطوات منطقية متدرجة ،ذات
معايير علمية .وبهذا تكون المهمة الذهنية
األساس هنا تتمثل في بناء فهم فاحص
وعميق يساعد على إصدار أحكام تتسم
بالجودة العالية ،وتعتمد على أدلة قوية.
ً
كما ذكرت آنفا ،القضية األساسية هنا
ذات االرتباط بمتطلبات المستقبل هي
القدرة على حل المشكالت .يحتاج الطلبة
لتطوير هذه المهارات إلى فرص لممارسة
تحليل المعلومات ،أو المواقف ،والنظر
إلى األجزاء والعالقات ،ثم تقييم وتقويم
هذه المعلومات التي تم تحليلها لتحديد
المسارات الجديدة التي يمكن طرقها ،ثم
أنهم بحاجة إلى ممارسة اإلنتاج اإلبداعي،
وهو ما يتطلب وضع هذه األجزاء معا
بطرق جديدة وغير مألوفة ،وهذا بشكل
خاص هو جوهر عملية السلوك اإلبداعي.
 التواصل مفتاح الكتساب الخبراتوالتأثير :وجود قدرات ومهارات ذهنية
ناقدة ،ووجود قدرات ومهارات إبداعية غير
كاف على اإلطالق للتعامل مع تحديات
المستقبل التي تتسم بقدر كبير من التعقيد
المهاري واإلنساني .لم تعد المجتمعات في
هذا العصر قادرة على االستقالل والعمل
في جزر مستقلة عن األمم األخرى ،كما
لم يعد األفراد قادرين على تحقيق قدر
كبير من التأثير بشكل فردي ،أو حتى مع
من هم في محيطهم االجتماعي ،بل لم
تعد القدرة على اإلنجاز وصناعة التغيير
واالبتكار من خالل التقوقع حول مجال
علمي محدد ،إذ أصبحت المعرفة والمهارات
متسارعة في كمها ونوعها يصعب معه
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حصرها ،أو حتى احتكارها من قبل حكومات
أو مؤسسات أو أفراد ،كما أصبحت القدرة
على االبتكار تتطلب تداخل مجموعات
متنوعة من العلوم والمعارف العلمية
ً
(.)Interdisciplinary
معا
واالجتماعية
هذه الحاجة أبرزت أهمية نوعين من
المهارات؛ األولى مهارات التواصل ،ويدخل
في ذلك مهارات االستماع الجيد ،وتفهم
وجهات نظر اآلخرين ،وتفهم وقبول واحترام
الثقافات األخرى ،والتعامل الجيد مع
االختالفات في وجهات النظر األخرى ،والقدرة
على اإلقناع .مهارات التواصل تتمحور حول
االستخدام الجيد للغة التعبيرية للتأثير على
مشاعر القراء أو المستمعين بهدف تغيير
مفاهيمهم وسلوكهم تجاه أحداث ،أفكار،
أشخاص أو غير ذلك .وبالتالي ،مهارات التواصل
ال يتم تقييمها بمعايير الدقة في المعلومات
أو مدى صدقها ،بل بناء على مدى القدرة
على اإلقناع بغض النظر عن جودة وصدق
المحتوى .استخدام الكلمات بطريقة
تعبيرية معينة تسهم في إحداث تغيير في
منظومة اهتمامات المستمع أو القارئ،
بل حتى في منظومة قناعاته ومفاهيمه.
النجاح وتحقيق التميز المهني ،يتطلب
قدرة على التواصل العالمي ،وها نحن ذا
نشهد كيف تتقلص المسافات المعنوية
والحسية والفكرية والعلمية بين الشعوب،
كما تتقلص بين المؤسسات التعليمية،
وتتقلص بين المؤسسات المهنية ،بل حتى
بين أطفالنا وأقرانهم في العالم أجمع،
حيث تجمعهم منصات التواصل االجتماعي،
واأللعاب االلكترونية المتنوعة .القدرة على
التواصل الفعال مع مختلف الفئات واألعمار
والجنسيات والثقافات أمر حيوي للغاية
في هذا العصر ،وعصر المستقبل القريب،
ً
حيث نشهد أيضا كيف تتصاعد الوظائف
والمهن التي تسمى بـ «العالمية» ،حيث ال
اعتبار للجنسية أو الموقع الجغرافي ،وإنما
للكفاءة والقدرة على التواصل الفعال.
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العمل في فريق مفتاح الستثمارالعقول والخبرات :المهارات المتضمنة
تحت مظلة التواصل ،تتطلب مهارات أخرى،
وهي النوع الثاني من المهارات وتندرج تحت
مظلة مهارات التعاون أو العمل في فريق.
هذه المهارات تعنى بالتفاعالت اإليجابية
التي تحدث بين اثنين أو أكثر لتحقيق أهداف
مشتركة .وغني عن القول هنا عن أهمية
مهارات العمل في فريق خاصة في عصر
تتداخل فيه العلوم بشكل واضح ويؤثر
بعضها ببعض ،في عصر تتكون فيه فرق
العمل من أفراد مختلفين في جنسياتهم
وأعراقهم وأفكارهم وثقافاتهم ،بل حتى
في موقعهم الجغرافي والمؤسساتي.
مهارات العمل في فريق ،من المهارات الرئيسة
التي حددتها وزارة العمل األمريكية كمهارة
مفتاحية في القرن الحادي والعشرين (US
 ،)Department of Labor, 1999حيث أشارت
إلى أنه يجب أن تسعى المؤسسات التعليمية
إلى إعداد طلبتها عليها بشكل احترافي.
مجرد وضع مجموعة من األفراد في
فريق ال يعني أنهم يعملون بفاعلية مع
بعضهم ،حيث البد من توافر مجموعة من
الخصائص المهمة في أفراد هذا الفريق
ً
ليتمكنوا من العمل سويا بفاعلية .من بين
هذه الخصائص االنفتاح إلى األفكار والتنوع
ً
في االهتمامات ،وتعني أيضا قبول اآلراء

شكل رقم ()2
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المختلفة ،والعمل على الموازنة بين تماسك
الفريق ووحدته وبين االستجابة للمطالب
الفردية .خاصية أخرى تتمثل في الثقة
المتبادلة بين أفراد الفريق ،هذه الخاصية
مهمة ليشعر الفريق باالرتياح نحو مشاركة
ً
بعضهم بعضا أفكارهم ورؤاهم دون خوف
من اإلهمال أو االستهزاء .وبال شك أن من
أهم أسباب نمو الثقة بين أفراد الفريق
شيوع االحترام بينهم وتحمل المسؤوليات
التي توكل إليهم بكفاءة وجدية .خاصية
مهمة ثالثة تتمثل في الدعم والمساندة؛
ً
العمل في فريق يتطلب دعما من كل
فرد للفرد اآلخر لتحقيق أهداف الفريق ،ال
أن يعمل كل فرد ليظهر تفوقه على اآلخر.
الفريق يعمل بفاعلية عندما يشعر كل فرد
بالوالء لآلخر ويقدم المساندة الالزمة ألي
فرد فيه عند مواجهته صعوبات في المهمة
الموكلة عليه .أعضاء الفريق ينظرون إلى
ً
بعضهم كفريق يكمل بعضهم بعضا ،ال
كمتنافسين يثبت أحدهم تفوقه على اآلخر.
مهارة رابعة رئيسة في العمل كفريق تتمثل
في االحترام ،احترام األفراد في شخوصهم
وأفكارهم وآرائهم وميولهم وطريقة
عملهم .االحترام يتضمن عدم تبادل اللوم
عند الخطأ أو التعثر ،وإنما تدارس كيف
يمكن االستفادة من الحدث والحصول على
تغذية راجعة مفيدة للخطوات القادمة.
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منظومة مهارات مفتاحية ال مهارات منعزلة
لعلنا الحظنا في منظومة المهارات الرئيسة
األربع السابق ذكرها كمهارات محورية ورئيسة
يحتاجها النشء ليكونوا على أهبة االستعداد
للتعامل مع تحديات القرن الواحد والعشرين
القائمة والمستقبلية ،أنها مهارات مترابطة
ً
ً
بعضها يسند بعضا ،وبتطويرها ونموها معا
ً
وبشكل متوازن يستطيع الفرد أن يحقق قدرا من
النجاح في حياته العامة والمهنية بما يتوافق
مع قدراته هو .إن الفرد بامتالكه مستوى عال
من القدرات اإلبداعية قادر على إنتاج أفكار عالية
ُ َّ
الجودة ،كما أنه معرض إلنتاج أفكار متواضعة
الجودة؛ لذا فهو في حاجة إلى قدرات ناقدة
ُ
َ َّ
عالية تعينه على تقييم ومن ثم تقويم أفكاره؛
ْ
لتكون أكثر فاعلية .ومن منطلق أن نق ل
ٌ
ِّ
األفكار إلى حيز التنفيذ أمر ال يقل أهمية عن
توليد األفكار الجيدة؛ فإن الفرد بحاجة إلى قدرات
عالية من مهارات التواصل والتعاون والعمل
في فريق؛ ليتمكن من ترجمة هذه األفكار
إلى برنامج عملي ،وهو األمر الذي يتطلب
قدرات عالية في تسويق األفكار وإقناع اآلخرين
ْ
ُّ
بجدواها ،ومن ثم وضع تصور عملي لتنفيذها.
من باب البعد عن التنظير ،وكمحاولة لبلورة
كل ما تقدم في منظومة تعليمية جديدة،
ً
لعلي أطرح مشروعا يمكن البناء عليه وتوسيع
فكرته أو موازاته .التصور قائم في األساس
على إعادة منظومة العملية التعليمية
في المدرسة لتكون قائمة على التطوير ال
التعليم ،واالستعدادات الفطرية المتخصصة ،ال
االستعدادات الفطرية العامة ،وبناء الخبرات ،ال
تقديم المعلومات ،والعمر العقلي ،ال العمر
ً
الزمني ،والتخصص المبكر ،ال المنهج العام ،أخذا
في االعتبار أن اختالف سرعات التعلم يتطلب
ً
تفريدا للتعلم ،واختالف أساليب التعلم تتطلب
ً
تنويع التعلم .وأعرض هنا أوال الخصائص العامة
لمدرسة المستقبل ،ويمكن تسميتها األركان
التي يعلو بنيانها باالستناد إليها ،وهي كاآلتي:
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 الركن األول :المرونة ،هي الخاصيةاألولى لمدرسة المستقبل ،وهي عماد
المدرسة وذروة سنامها ،وتستند بقية األركان
إليها في بقائها منتصبة .تؤكد هذه الخاصية
على أهمية التنوع المعرفي ،والمرونة
في مستوى العمق والتشعب الذي يمكن
تناول المحتوى المعرفي لكل موضوع ،أو
ً
مجموعة موضوعات معا تنتمي لمجاالت
ً
متنوعة .يتطلب األمر أيضا ترك هامش
كبير من المرونة في بناء الخبرات التعلمية
للمدرسة بناء على احتياجات وقدرات كل
طالب أو مجموعة من الطلبة بينهم شيء
من التجانس في قدراتهم واستعداداتهم
الفطرية التخصصية ،والتركيز على التفاعل
الكبير بين الطلبة والقضايا التي يتعاملون
معها .المرونة هنا تساعد على أن يتم
تصميم الخبرات التربوية والتطويرية لكل
طالب أو مجموعة من الطلبة بما يتناسب
مع اإلمكانات البشرية المتاحة للتنفيذ،
ً
وبما يتناسب أيضا مع الفئة المستهدفة
من الطلبة .تصميم كل خبرة تطويرية على
ً
حدة ال يعني مطلقا عدم وجود الترابط
بين الخبرات التربوية والتطويرية على مدار
العام بينها وبين بعض من جهة ،وبينها
وبين الخبرات في األعوام السابقة والالحقة
بحسب خطة التطوير المحددة للطلبة .المرونة
ً
في المجال المعرفي ،يقود أيضا إلى ضرورة
أن يكون هناك مرونة في التنوع المهاري
ً
بحسب احتياج الطلبة ،أو حتى طالبا بعينه،
وتتنوع هذه المهارات بين المهارات الذهنية
والشخصية واالجتماعية والتعلمية والبحثية.
المرونة في المجال المعرفي والمجال
ً
المهاري يتطلب أيضا مرونة في السرعة
والتسارع التي يتاح للطلبة من خاللها فيما
ً
يتعلق بالمضي قدما في السلم التعليمي
ً
ً
أو جزءا منه .وأخيرا ،وهو مهم لتحقيق كل
ً
ما تم ذكره سابقا ،البد من المرونة في
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ما الذي حرك الماء الراكد؟
الوقت والمكان ،حيث ال فصول محددة
طوال العام ،وال وقت ملزم متساو لجميع
الحصص الدراسية ،أو المهام التطويرية ،وال
مكان محدد للتعلم والتطوير.
 الركن الثاني :التركيز ،سبق الحديث عنمضمون هذا الركن في مواضع عدة من
هذا المقال ،التركيز في المحتوى المعرفي
وتتابعه ،التركيز في المحتوى المهاري
وتتابعه ،االنتقال المبكر نحو التركيز على
التطوير المهني في مجاالت التميز الشخصي
المتناسبة مع االستعدادات الفطرية الخاصة
بكل طالب مما يسهم مساعدة الطالب
على االختيار المبني على التجربة والفهم
للمجال المهني المستقبلي .هذه األنواع
من التركيز يترتب عليه تغييرات جذرية
في السلم الدراسي المكون من اثني
عشر مرحلة ،كما يتطلب تعديالت نوعية
وكمية في مكونات السلم الدراسي.
 الركن الثالث :التمحور حول البيانات،التدخالت التربوية والتطويرية البد أن تستند
إلى بيانات حقيقية يتم جمعها عن الطلبة
من خالل اختبارات نفسية موثوقة ومصممة
لهذا الغرض ،كما تستند إلى ما يتم جمعه
من خالل المالحظة وأداء الطلبة في
المهام اليومية ،وكذلك من خالل ما يشارك
فيه من نشاطات ،وألعاب الكترونية وغيرها.
االستناد إلى ما تمليه تحليل البيانات التي يتم
جمعها عن أداء الطلبة ،تساعد على تشكيل
نوعية الخبرات التي يتم توفيرها لهم ،وهي
بالتالي تشكل نوع التعلم ،ومسارات التطور،
ومستوى تركيزه ،ومدى سرعته وتسارعه.
كما تحدد نوع التغذية الراجعة التي تقدم
له حيث تسهم هذه التغذية الراجعة التي
تركز على األداء المستقبلي في تطوير
المهارات ذات األهمية لمساره هو ،ونتيجة
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لذلك يتم تحديد طبيعة المثيرات التعلمية
والتربوية والتطويرية المتنامية التي
تقدم له كخطوة الحقة ،إضافة إلى أنها
تسهم في تحديد مجموعات الطلبة الذين
يشاركهم الخبرات التربوية والتطويرية.
 الركن الرابع :المسارات التطويرية،العملية التطويرية في مدرسة المستقبل
تقوم على مسارات متنوعة حتى لذي
األعمار الزمنية المتقاربة ،هذه المسارات
تحل محل الفصول الدراسية حيث يتدرج
المسار من تعليمي إلى تطويري إلى مهني.
يشكل هذا المسار خريطة الطريق التي
يسلكها الطالب لتحقيق التطور والنمو
المعرفي والمهاري المناسبين له وفق
استعداداته الفطرية العامة والخاصة.
وجود مسار واضح يسهم في إعطاء معنى
للتعلم لدى الطالب ،كما يسهم في تظافر
جهود األسرة والمجتمع في دعم مسيرة
الطالب في هذا المسار ،كما يحدد بدقة
نوع وطبيعة اإلرشاد النفسي واألكاديمي
ً
والمهني ،مما يجعل منه أكثر نجاعة وتأثيرا.
وجود هذا اإلرشاد بأنواعه الثالثة يضمن
المتابعة الجيدة لمدى مناسبة هذا المسار
للطالب ،وبالتالي يمكن تعديل المسار في
حال وجد أنه غير مناسب له في أي مرحلة أو
موقع من مواقع المسار.
 الركن الخامس :التعلم والتطورمسؤولية ذاتية ،المدرسة ساحة لبناء
المعرفة وتطوير الذات من خالل الخبرات
التربوية والتطويرية التي توفرها للطلبة،
ً
ولكنها ليست مكانا لتوفير المعلومات ،حيث
يتعين على الطلبة تحمل مسؤولية تعلمهم
بأنفسهم .يلتقي المعلمون مع الطلبة في
أوقات متنوعة ،وفق المسارات الخاصة بهم،
وبحسب المشاريع التي يعملون عليها .دور

منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
المعلم فيها دور المرشد الخبير المتابع ،حيث
يتابع تطور الطلبة ممن هم تحت إشرافه،
وينسق الخبرات التربوية الخاصة بهم مع
خبراء وجهات ذات عالقة.
التعلم
تفريد
السادس:
 الركنوالتطوير ،منظومة التعلم والتطوير في
المدرسة ال تقوم على المقارنات المحكية
بين أداء الطلبة ،وإنما تقوم على أساس
تحديد المستوى القاعدي لكل طالب على
حدة ،ومقارنة أدائه بمحكين أساسيين:

استعداداته الفطرية العامة والخاصة،
وأدائه السابق .هذا يعني أن مناشط التعلم،
والخبرات التطويرية ،وأدوات التقويم،
تتكيف مع قدراته ،وتستحثها في مستويات
أعلى من حدودها القائمة إلى مستويات
أعلى وفق منهجية «نطاق النمو الممكن»،
وقد يساعد في ذلك وجود أجهزة ذكية
تستفيد من تقنيات الذكاء االصطناعي بما
يجعل منها قادرة على التفاعل الشخصي
مع كل طالب بحسب قدراته ومساره الخاص.

شكل رقم ()3

لتحقيق ذلك ،تنتهج المدرسة منهجية
«برمجية الرعاية الثالثية» ،والتي تركز
على التدوير بين ثالثة مكونات رئيسة:
الطالب ،مجال التميز ،والخبرات التطويرية.

شكل رقم ()4
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منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل

مقاييس تشخيصية للقدرات المتنوعة:
مدرسة المستقبل توظف أدوات التشخيص
لتحقيق أهدافها ،وإعطاء فاعلية أكبر
لعملياتها ،وقياس أثر الخبرات التي تقدمها
على التعلق في مجال محدد ،وتطور منهجية
التفكير والبحث العلمي ،والقدرة على اإلنجاز.
استخدام أدوات متنوعة لتحديد مواطن
القوة المتنوعة لدى الطلبة ،وعلى األخص
االستعدادات الفطرية العامة ،واالستعدادات
الفطرية الخاصة .كما تعمل هذه األدوات على
تشخيص الميول واالهتمامات وأنماط الذكاء
وأنماط التعلم ،وقياس مدى التقدم ،باإلضافة
إلى أنها تساعد في تقديم التغذية الراجعة،
ً
وتحديد المجموعات الطالبية المتجانسة نسبيا.
تعمل هذه األدوات التشخيصية على التعرف
بدقة في وقت مبكر على القدرات والمواهب
المتنوعة بما فيها غير المكتشفة وغير

المستثمرة .ويتطلب األمر االتجاه نحو استخدام
أكثر من مقياس واحد الكتشاف والتعرف على
هذه القدرات والميول واالهتمامات ،وذلك
بغرض جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات
المتنوعة المصادر ذات الطابع الشمولي .تتنوع
تلك المصادر بين كمية ونوعية تستقى من
أولياء األمور والمعلمين والمرشدين النفسيين
والتربويين واألقران ،واستخدام تقارير المعلمين
عن األداء العقلي واالجتماعي والعاطفي لكل
طالب ،والمعلومات المتصلة بدافعية الطالب
وأنماط التعلم المفضلة له ،وكذلك المعلومات
المرتبطة باهتمامات كل طالب وقيمه واتجاهاته
نحو المدرسة والمناشط غير الصفية التي يقوم
بها .محصلة البيانات هذه تسهم في أربعة جوانب
رئيسة :قياس التمايز بين الطلبة ،تحديد مجموعات
الطلبة الذين يمتلكون نفس المستوى ،تحديد
مستوى كل طالب في المستوى القاعدي،
تحديد نمط ومجاالت التميز المناسبة لكل طالب.

شكل رقم ()5

تحليل البيانات الضخمة:
يمكن اعتبار أن مدرسة المستقبل تعتمد في
ً
تحقيق رؤيتها وأهدافها التي أوردتها سابقا
على ما يمكن تحليله من بيانات ضخمة تتعلق
بالطلبة بالدرجة األولى ،ومعلميهم وأسرهم
والبيئة المحيطة .نقصد بالبيانات الضخمة هنا
مجموعة البيانات المتنوعة التصنيف والمصادر
التي تتعلق بأداء الطالب وسلوكياته في مواقع
متنوعة دراسية وغير دراسية ،وبصفة مستمرة،
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يصعب جمعها والتعامل معها بالطرق التقليدية،
وتتطلب تدخل تقنيات متقدمة من بينها الذكاء
االصطناعي لتحقيق أقصى استفادة منها .هذه
البيانات على نوعين :النوع األول بيانات مهيكلة،
وهي البيانات التي يتم تحصيلها بشكل مباشر من
خالل االختبارات وبطاقات المالحظة وأداء الطلبة
في المهمات اليومية أو الدورية ،وتظهر هذه
في جداول وبيانات واضحة .النوع الثاني بيانات
غير مهيكلة ،والتي يتم تحصيلها وجمعها من
خالل الممارسات غير الرسمية مثل كتابات الطلبة

منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
العامة ،البيانات التي يتم جمعها من األلعاب
ً
التي يختار اللعب فيها الكترونيا أو غير الكتروني،
الهوايات التي يمارسها وكيفية ممارسته
لها ،الرفاق الذين يختلط بهم بشكل مباشر،
المواقع التي يزورها على االنترنت في أوقات
فراغه ،الكتب التي يقرأها ،وغير ذلك من
البيانات .يتم استخدام أدوات تقنية لتحليل هذه
البيانات تتعامل معها على ثالثة مستويات:

مركز المعلومات والبيانات التفاعلية:
كل ما تم الحديث عنه لن تستطيع المدرسة
تقديمه بمفردها ،لذا البد من وجود مركز تتوفر
فيه الخبرات الالزمة لدعم المدارس في جميع
ً
ً
مهامها بدءا من عمليات التشخيص ،ومرورا برسم
المسارات ،وتقديم التغذية الراجعة حول مدى
التطور الذي تحدثه الخبرات التربوية على أداء
الطلبة ،وانتهاء باتخاذ القرارات المهمة المتعلقة
بكل طالب .يتكون المركز من علماء وباحثين
في مجال التعليم وبناء المناهج وتخطيط البرامج
ومتخصصين في اإلرشاد األكاديمي والنفسي
والمهني ،كما يضم خبراء تقنيين ومبرمجين.
تمتد خدمات المركز إلى جميع المدارس المحيطة
في المدينة التي ينتمي إليها ،ويرتبط هذا

التنقيب عن البيانات ( ،)Data Miningالتحليل
( ،)Data Analysisعرض النتائج (.)Dashboard
يتم الحصول على هذه البيانات من مصادرها
المتنوعة من خالل المدرسة واألسرة وذلك
بربط األجهزة المدرسية واألجهزة الذكية التي
يتعامل معها الطلبة بهذه األداة التقنية
التي تتولى التنقيب ،والتحليل ،وعرض النتائج.

المركز بالمراكز األخرى التي تنتشر في الدولة،
وخارجها .يتولى المركز مهام اعتماد أدوات
التشخيص والقياس ،وجمع البيانات وتحليلها
الناتجة عن تطبيق هذه األدوات ،كما يتولى
تحليل المركز من خالل خبرائه البيانات بشكل
دوري ،ويقدم اقتراحاته للمدارس والمعلمين
حول كيفية التعامل مع الفجوات في التعلم
أو المهارات لكل طالب .كما يسهم المركز في
تفعيل عال لشبكة تبادل المعلومات والمعرفة
بين المدارس في المدينة من جهة ،والمدارس
األخرى حول البالد كلها ،أو حتى مع مراكز
مشابهة في دول العالم ،وبالتالي المدرسة ليست
معزولة ،والخبرات متبادلة عبر شبكة واسعة من
العالقات .الشكل اآلتي يوضح الفكرة العامة:

تحليل البيانات الضخمة

الشكل رقم ()6
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منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
يالحظ من الشكل أعاله ،أن المركز يقوم بالدور
الرئيس في عملية التحول إلى مدرسة المستقبل،
حيث يتولى مهمة إدارة البيانات وتحليالتها والتي
تعد الروح المحركة لجميع العمليات داخل
المدرسة .يتولى المركز توفير أدوات جمع
المعلومات ،كما يتولى المراقبة العلمية
الجيدة لكل سلوكيات ،استجابات ،هوايات ،قدرات
الطلبة ،حيث تشكل هذه المعلومات مدخالت
العمليات في المدرسة ،يتم من خاللها وضع
المسارات األولية للطلبة ،وتحديد مجموعات
الرفاق ،كما سبق ذكره .يحدد خبراء المركز
بشكل مستمر الفجوة بين األداء والقدرات لكل
طالب ،والتي في ضوئها تتحدد الخبرات التطويرية
المناسبة له .يتلقى المركز من خالل أدوات جمع
البيانات من النوع األول أو النوع الثاني بطرق

إذ أن تحليل البيانات هنا يقوم على مبدأ البيانات
المفتوحة ،وتوظيف العقل الجمعي ،وال يقتصر
ً
أبدا على المركز وطاقاته الداخلية .بل يمكن
أن يتعدى ذلك ،إلى إجراء «برمجان» أو ما يسمى
هاكاثونات( )Hackathonمن وقت آلخر لمواجهة
التحديات والتساؤالت التي تظهر من حين آلخر.
قد تبدو هذه العمليات معقدة أو بعيدة
التنفيذ لكون التعامل مع عشرات اآلالف من
الطلبة وعدد كبير من المدارس وأولياء األمور
ً
ً
وغيرها ،إال أنه بالتأمل نجد أن ذلك ممكنا جدا
بفضل التقنيات الحديثة وخاصة ما يتعلق منها
بتحليل البيانات الضخمة ،والذكاء االصطناعي،
حيث يتم تغذية النظام بالمقترحات المتعلقة
بالحاالت المحتملة ،كما يكتسب النظام نفسه
خبرات إضافية من خالل النجاح أو الفشل في

مباشرة عن طريق شبكات الربط االلكتروني مع
المدرسة واألجهزة التي يعمل عليها الطالب
نفسه ،أو تلك التي يدخلها المعلمون أو أولياء
األمور أو المرشدون في النظام االلكتروني .يتم
من خالل تحليل البيانات تلك ،تحديد الخطوات
التالية ،واتخاذ مقترحات وبدائل بشأن المسار
الذي يمكن أن يسلكه الطالب .كما يالحظ من
الشكل أعاله ،هناك تبادل واسع للمعلومات
من مصادر متنوعة لتغذية النظام بأفضل السبل
في التعامل مع الحاالت المختلفة من الطلبة،

التعامل مع الحاالت ،أي أن النظام يتطور مع
الوقت ،كما يجب األخذ في االعتبار أن الطلبة
وإن كان بينهم اختالفات وفروقات كثيرة ،إال
أن بين مجموعات متنوعة منهم تشابه كبير،
وهو ما يعمل عليه النظام حيث يجمع الحاالت
المتشابهة مع بعضها بغض النظر عن موقعها
ومكانها ،ويقدم االقتراحات الخاصة لكل
مجموعة .الشكل أدناه يوضح طبيعة ونوعية
المقترحات التي يمكن أن يقدمها المركز.

الفاعلية والكفاءة والتأثير في مقابل االهتمام بالمخرجات

الشكل رقم ()7
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منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
يالحظ من الشكل أعاله ،أن المركز يقدم
مقترحات وأفكار للمناشط على ثالثة مستويات،
المستوى األول مقترحات استكشافية ،حيث
تساعد هذه المناشط على استكشاف اهتمامات
الطلبة ،كما تساعد الطلبة على التعرف على
المجاالت المتنوعة ،وتحرك لديهم الدافعية
للتعلم ،وفيها يتم تحديد الفجوة الخاصة بمجال
التطور لكل طالب أو مجموعة من الطلبة.
المستوى الثاني ،مقترحات تمكينية ،وفيها
يقدم المركز مقترحات للخبرات التربوية التي تعزز
المنهجية التفكيرية والبحثية والمهارات الشخصية
واالجتماعية من خالل المحتوى المناسب .في
هذا المستوى تحدث عمليات التطور الحقيقية
للطلبة في مجال استعداداتهم الفطرية
الخاصة .المستوى الثالث ،مقترحات تمايزية،
حيث تظهر هنا المقترحات التي تصقل مهارات
الطلبة الفردية على اإلنجاز ،ويتحدد من خاللها
الخطوة التالية في المسار الخاص بكل طالب.

خاتمة:
قد يكون عدم التحرك أو التحرك بحذر شديد في
ُ
إحداث نقلة في طريقة عمل المدرسة ،يعد
ً
ً
األكثر أمانا واألوفر كلفة ظاهريا ،إال أن الثمن
الحقيقي المتمثل في فقدان قيمة المدرسة
ً
ً
وأثرها سيكون مؤلما وباهضا للغاية ،عالوة
على ذلك من المؤكد أن المستقبل نفسه لن
يقبلها بالصورة التي هي عليها اآلن ،ولو أدخل
عليها بعض التحسينات والمكمالت التقنية،
وستفقد المزيد من البريق والتأثير ،وقد تخسر
حتى االعتراف الحصري بشهاداتها .هناك حاجة
ملحة لسد الفجوة الكبيرة التي تخلفت فيها
المدرسة والمنظومة التعليمية الرسمية بشكل
عام عن القفزات الحضارية والتقنية والعلمية بل
حتى طريقة التفكير التي يعيشها العالم اليوم
ً
ً
وما يمكن أن يحدث مستقبال استنادا على هذه
التغيرات الرهيبة .الحاجة اليوم أكثر من أي وقت
مضى أن يعقد مخططو التعليم العزم على
إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل،
وإحداث ثورة حقيقية في هذه المنظومة
ال مجرد تحسينات وتطويرات ،وإن لم يفعلوا
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فليس لهم بعد ذلك إال مواصلة اللوم على
ضعف إعداد المعلمين ،أو إهمال إدارات
المدارس ،أو عدم جدية الطلبة ،أو غير ذلك من
التعليالت التقليدية التي زخر بها األدب التربوي
طيلة الخمسين سنة الماضية .في هذه الورقة
ً
ً
قدمت تصورا ،وقد يكون قاصرا ،عن األسس
التي يجب أن تقوم عليها مدرسة المستقبل،
ومحور العمل الذي تتمحور حوله المتمثل
في التحول من التعليم إلى التطوير ،وقدمت
بعض التفصيالت ذات العالقة ،وعلى األخص
أهمية أن تقوم مدرسة المستقبل على تعزيز
روح اإلبداع الفردي بما يتطلبه ذلك من التركيز
على االستعدادات العقلية ال العمر الزمني،
وبناء الخبرات ال اكتساب المعلومات ،والمهارات
الذهنية والشخصية واالجتماعية ال المحتوى
المعلوماتي ،ومهارات التعلم ال أساليب التدريس،
والمهارات المهنية ال االستعداد لالختبارات
الموسمية ،والتخصص المبكر ال المنهج العام،
وهذا كله يعني االستثمار األكبر في إتاحة
المسارات المتنوعة والمتخصصة للطلبة ليختاروا
من بينها بما يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم.
ثم ختمت بنموذج أولي لكيفية بلورة تلك
األفكار من منظور عملي غير تنظيري .آمل أن
يكون في ذلك إثارة واستفزاز ألفكار الخبراء في
مجال التعليم والتخطيط والتقنية تبنى على
ما تقدم ،كما آمل أن يكون لنا في الوطن
العربي المشاركة في الحراك العالمي الهادف
إلى إيجاد منظومة جديدة للتعليم ،ال أن ننتظر
ما يصلون إليه ،لنبدأ بعدها بسنوات طويلة
محاولين االقتداء بهم ،وحينها تكون الفجوة
اتسعت أكثر ،ومعها يكون التحرك أصعب.

المراجع
 وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية )2016( . 2030تم استرجاعها بتاريخ 2020 /6 /20
متاح على الرابط:

منظومة التعليم من أجل المشاركة في تشكيل المستقبل
- Daniels, S., & Piechowski, M. M. (2009). Dabrowski’s levels and the process of development. In S. Daniels & M. M. Piechowski
(Eds.), Living with intensity (19-29). Scottsdale, AZ: Great Potential Press.
-Feldman, D. H. (1999). A Developmental, evolutionary perspective on gifts and talents.
Journal for the Education of the Gifted, 22,
(2), pp. 159-167.
-Fuller, R. (1982). Critical path. New York: St.
Martin’s Griffin.
-Schilling, D. (2013). Knowledge Doubling Every
12 Months, Soon to be Every 12 Hours. Industry into News. Retrieved on 4/6/2020,
at https://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-tobe-every-12-hours/3950
-UNESCO. (2005). Education for all: The quality
imperative. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
-US Department of Labor. (1999). Trends and
challenges for work in the 21st century,
Retrieved on 4/6/2020, at
https://www.dol.gov/oasam/programs/
herman/reports/futurework/report.htm
-World Economic Forum. (2020). Jobs of tomorrow: Mapping opportunity in the new
economy. Geneva: World Economic Forum.

18

