التقنية ومدرسة المستقبل :
خرافات وحقائق

ورقة عمل مقدمة لندوة  :مدرسة المستقبل
كلية التربية  /جامعة الملك سعود
 1423 / 8 / 17-16هـ
 2002 /10 / 23-22م

د .بدر بن عبداهلل الصالح
أستاذ مشارك تقنية التعليم والتصميم التعليمي
كلية التربية  /جامعة الملك سعود /الرياض

1

التقنية ومدرسة المستقبل  :خرافات وحقائق
د .بدر بن عبداهلل الصالح  /أستاذ مشارك تقنية التعليم

ندوة  :مدرسة المستقبل /كلية التربية  /جامعة الملك سعود
 1423 / 8 / 17-16هـ

 2002 /10 / 23-22م

مقدمة :
شهد العامل يف السنوات األخرية مجلة من التحديات املعلوماتية ذات أبعاد سياسية
واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية .سياسياً؛ برزت ظاهرة النظام العاملي اجلديد وهيمنة القوة
الواحدة والتكتالت السياسية ؛ اقتصادياً برزت ظاهرة عوملة االقتصاد وانفتاح السوق وحماوالت
اهليمنة التجارية من خالل التكتالت االقتصادية ونشوء الشركات القارية؛ اجتماعياً ،تتمثل
التحديات املعلوماتية مبخاطر العزلة االجتماعية واالستخدام غري األخالقي للمعلومات؛ ثقافياً،
برزت ظاهرة االنفتاح احلضاري أو عوملة الثقافة والدعوة حلوار احلضارات وتقبل الرأي اآلخر،
وتبعات ذلك على اخلصوصية الثقافية لألمم؛ وأخرياً ،تربوياً ،شكل التحديات املعلوماتية
بأبعادها املختلفة منطلقاً لدعوات عديدة بضرورة إصالح النظام الرتبوي جبميع مدخالته
وعملياته وخمرجاته ،خصوصاً يف ضوء عجز النظام احلايل عن مواجهة التحديات اليت أفرزهتا
تقنية املعلومات واالتصال ،وحتول العامل من جمتمع صناعي إىل جمتمع معلومايت .هلذا ،تتسابق
موجه بالتقنية .وقد
كثري من األمم إلصالح نظمها الرتبوية هبدف إعداد مواطنيها لعامل ّ
املوجهه بوساطة ) التقنية ( Technology - Based
استقطب اإلصالحات املعتمدة على ( أو ّ
 ) Educational Reformsدعماً سياسياً ومالياً ضخماً يف العديد من دول العامل املتقدمة
والنامية على حد سواء ،وشاع خطط التقنية إلحداث التحول يف النموذج الرتبوي .يف
الواليات املتحدة – على سبيل املثال – صرف حوايل (  ) 6.9بليون دوالر يف عام واحد
فقط ( 1999م ) لتوفري الشبكات واحلواسيب يف مدارس التعليم العام ( Kleiman, 2001,
موجه بوساطة
 .) p.1العامل يبحث عن حتـ ــول ( جوهري ) يف النموذج الرتبوي  :من منوذج ّ
موجه بوساطة
املعلم ( أو املدرسة ) ومعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة ،إىل منوذج ّ
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املتعلم ومعتمد على مصادر متعددة .وإذا كان الرتبويون عموماً يتفقون على ضرورة هذا
التحول ،إال أن اجلدل واالختالف يرتكزان حول الكيفية اليت ينبغي أن تستجيب هبا مدرسة
املستقبل إلحداث هذا التحول ،وما هذه الندوة إال واحدة من بني منتديات متواصلة يف هذا
السبيل.
الرتبية على مفرتق طرق (  ) Zanker, 2000, p.xi؛ الرتبويون ( والتقانيون ) ،كل منهم
حياول رسم معامل صورة مدرسة املستقبل من منظوره اخلاص .ومع ذلك ،تركزت أغلب وجهات
النظر حول اإلصالح الرتبوي عل استثمار معطيات التقنية املعلوماتية إلحداث التحول يف
النموذج الرتبوي .هذا اجتاه إجيايب ومرغوب ،ولكنه غري مستغرب ،فهو حدث يتكرر مع كل
تقنية جديدة  :األفالم يف الثالثينات واألربعينات من القــرن املاضي ،والتلفاز يف اخلمسينات
والستينات من القرن نفسه ،والفيديـ ــو يف السبعينات ،فاحلواسيب الدقيقة يف الثمانينات
املاضية ،وأخرياً ،الشبكات يف أواسط العقد املاضي وأوائل األلفية الثالثة ( Jonassen, et. La ,
 .) 1999, p.11ولكن مع هذا كله ،الذي يتغري يف نظر الكاتب هو التقنية فقط ،أما الفكر
الرتبوي فيبقى تقليدياً يف طرحه برغم مرارة وقساوة دروس املاضي البعيد والقريب اخلاصة
بتوظيف التقنية يف التعليم .فاملالحظ أن التقنية دائماً ما حتتل الصدارة يف التخطيط الرتبوي،
على حساب املنظور الشامل للتغيري الرتب ــوي (  ) systemic Changeالذي يعين جبميع
مكونات املشروع الرتبوي .إن تأسيس اإلصالح الرتبوي املعاصر على التقنية ليس خطأ حب ــد
ذاته ،ولكن اخلطأ الذي يتكرر مع كل تقنية جديدة هو النظر إىل أن التقنية ( لوحدها ) قادرة
على إحداث التغيري املنشود ،حىت أصبح أمراً شائعاً أن " متلئ العربة بالعتاد قبل إعداد احلصــان
الرتبــوي " (  ،) Kleiman, 2001, p.1وأصبح الرتبية والتقنية " مشكلـة مالحقــة مستمــرة " (
فوسرت1990 ،م ،ص  ) 135يف غياب الرؤية الواضحة والتخطيط االسرتاتيجي .ولذا ال
غرابة أن تصبح املدرسة ميداناً لتجارب مكلفة ،القليل منها فقط كان له بعض التأثريات
اإلجيابية ،ولكنها تأثريات مل تصل إىل جوهر املشروع الرتبوي ( التعلم الصفي ) ،ولذا ،مل تكن
قادرة على إحداث حتول ملموس يف النموذج الرتبوي .ال يتسع اجملال هنا إىل مناقشة هذه
القضية مناقشة مستفيضة ،فهذه الورقة ليس سوى " صيحة من أجل االستيقاظ " حول عدد
من القضايا اجلوهرية املرتبطة بطبيعة العالقة بني التقنية ومدرسة املستقبل.
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هدف الورقة :
هدف هذه الورقة إىل إثارة عدد من القضايا ( اجلوهرية ) املرتبطة بصميم دور التقنية يف
مدرسة املستقبل والعالقة بينهما ،ومها دور وعالقة يكتسبان أمهية خاصة يف نظرنا ،ألن
مفهومنا وتصوراتنا عنهما ،سيؤثران حتماً بالكيفية اليت نريد أن تكون عليها مدرسة املستقبل،
وما يتبع ذلك من تأثري على كافة مكونات املشروع الرتبوي  :طالباً ومعلمني ،منهجاً وتقومياً،
إدارة وإشرافاً .إن حتليل القضايا اليت تثريها هذه الورقة ،ميكن أن يساعد على توفري قدر من
اإلجابات املطلوبة لإلجابة عن أسئلة مهمة مثل  :كيف ينبغي أن تستجيب املدرسة لتحديات
املستقبل ؟ وكيف ينبغي أن توظف التقنية يف مدرسة املستقبل ؟ وعلى أي أساس فلسفي أو
نظري ؟ وما دور املعلم والطالب فيها ؟  ..إخل
التقنية ومدرسة المستقبل  :خرافات وحقائق :
إن ما حيصل يف عالقة التقنية بالتعلم املدرسي ،كثرياً ما يعتمد على تصورات خاطئ ــة (

من التقنيـ ـ ــة (
أو خرافات ) حول ما هو مطلوب لتحقيق األهداف الرتبوية املتوخاة
 .) Kleiman, 2001, p.2فيما يأيت نلخص هذه القضايا من خالل ما أمساه كليمان (
 : ) Kleiman, 2001خرافات وحقائق ،ولكننا نوسع هذا املنظور ونضيف إليه.
الخرافة األولى :
التقنية جوهر مدرسة المستقبل ،وستكون سبب التغير المطلوب لنهضة
حقيقة في تقاليد التعليم والتعلم المدرسي ،بغض النظر عن األسس الفلسفية
أو النظرية الفتراضاتنا حول الكيفية التي تحدث بها عملية التعلم.
مدرسة املستقبل هي بيئة تعلم غنية باملصادر ،وستكون التقنية حمركاً أساسياً يف عجلة
موجهة بالتقنية.
التحول يف النموذج الرتبوي ،وهلذا ،تتميز اإلصالحات الرتبوية املعاصرة بأهنا ّ
ولكن التقنية لوحدها لن تكون سبب التغري االجتماعي املطلوب لنهضة حقيقية يف التعلم
املدرسي ما مل نغري افرتاضاتنا حول التعلم وعلم التدريس ودور التقني ـ ـ ــة ( Jonassen, et
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 .) al.,1999,P.219إن التحول يف النموذج الرتبوي يعتمد على دمج ثالثة عناصر رئيسة تعمل
حالياً على توجيه وتشكيل هذا النموذج بدرجات متفاوتة تبعاً ملدى اندماج هذه العناصر (
: ) Trilling & Hood, 1999, p.
 ظهور تقنيات جديدة ختتلف عما سبقها من تقنيات.
 ظهور افرتاضات جديدة حول التعلم.
 ظهور مهارات جديدة للعمل واحلياة يف عصر املعرفة ختتلف عن املهارات اليت
سادت العصر الصناعي.
االفرتاضات التقليدية حول التعلم ( السلوكية ) تشري إىل أن الطالب يدخل املدرسة
كوعاء أو لوح فارغ (  ) Blank Slateميكن أن تودع فيه أو تنقش عليه املعلومات .بناءً على
هذا االفرتاض ،أصبح حلقة التعلم (  ) Learning Cycleهي  :املثري – االستجابة –
التعزيز .التدريس املعتمد على هذا النموذج ( مع أو بدون التقنية ) هو تدريس مباشر ( نقل
معلومات ) ،وحتكم من املعلم حيث تكون خمرجات التعلم حمددة مسبقاً وسهلة القياس ألهنا
إما صحيحة أو خاطئة .االفرتاضات املعاصرة حول التعلم ( البنيوية – ) Constructivism
تعتقد أن الطفل ال يأيت للمدرسة بعقل فارغ يودع فيه املعلومات ،وإمنا لديه خربات سابقة
ميكن البناء عليها .طبقاً هلذا التصور ،حنن نتعلم من اخلربات اليت نعايشها وتفسري هذه اخلربات
بناءً على ما نعرفه ،وإعطاء األسباب املنطقية حوهلا ،والتعقيب على اخلربات واملربرات املنطقية.
هذه هي عملية تكوين املعىن أو بناء املعرفة اليت تقع يف قلب الفلسفة البنيوية .هذه الفلسفة
تفرتض (  : ) Janassen, et al., 1999, p.2-6أن املعرفة تبىن وال تنقل ،وأن بناءها ينتج عن
نشاط ،وأن املعرفة ( التعلم ) حتدث يف سياق ،وأن املعىن يف عقل املتعلم ،وأن هناك وجهات
نظر متعددة حول العامل ،وأن بناء املعرفة يتضمن حتكم املتعلم ،ويتطلب تعقيب الفرد على ما
تعلمه ،وأن بناء املعرفة عملية تفاوضية اجتماعية ،وهلذا ،ميكن الشراكة بني املتعلمني يف اإلدراك
وتكوين املعىن .إن مضامني ذلك ملدرسة املستقبل يعىن أن هذه املدرسة جيب أن تدعم التعلم
اهلادف الذي يتميز بأنه نشط وبنائي ومقصود وأصيل وتع ــاوين ( Janassen, et al., 1999,
 .) p.8-10ولذا ،فإن مدرسة املستقبل توفر بيئة تستخدم التقنية فيها لدعم التعلم اهلادف من
خالل تشجيع الطالب على  :بناء املعرفة ( ال إعادة إنتاجها ) ،واحلوار واملناقشة وليس
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استقبال املعلومات ،وتوضيح ما تعلموه وليس التكرار ،والتعقيب على ما تعلموه وليس توصيف
ما تعلموه ،والتعاون وليس املنافسة ( .) Janassen, et., al., 1999, p.16
باختصار ،التقنية لوحدها ال تكفي إلحداث تغيري جوهري يف النموذج الرتبوي ،كما ال
يكفي إذا وظف يف ضوء االفرتاضات التقليدية حول التعلم وعلم التدريس ،ألن ذلك ،يكرس
فقط خصائص النموذج احلايل .هلذا ،فالدور القادم للتقنية املعتمد على أسس فلسفية ونظرية
خمتلفة كلياً عما عهده اجملتمع الرتبوي ،وحده سيكون حجر الزاوية يف إحداث حتول حقيقي يف
التعلم املدرسي .إن الرتبية تشهد رمبا للمرة األوىل تزاوجاً فريداً بني التقنية والنظرية الرتبوية.
الحقيقة المقابلة للخرافة األولى :
ليس بالتقنية وحدها يحدث التحول الحقيقي في النموذج التربوي لمدرسة
المستقبل ،وإنما يتطلب ذلك حدوث تغيير جوهري في افتراضات
التربويين الفلسفية والنظرية حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد ،وتوظيف
التقنية في ضوء هذه االفتراضات.
الخرافة الثانية :
دور التقنية في مدرسة المستقبل هو التدريس المباشر ،أي استخدامها
كأدوات للتعليم بالطريقة نفسها التي عمل بها المعلمون .هذا الدور
سيكون حافزاً لتحديث التربية وإحداث التحول في النموذج التربوي.
مع كل تقنية جديدة ناقش الرتبويون كيفية توظيفها لتحقيق األهداف الرتبوية .ولكن
لسوء احلظ يبقى االستخدام األوضح واألكثر شيوعاً هو استخدامها للتدريس ( نقل احملتوى
يدرس هبا املعلم .وبرغم أمهية هذا الدور لدعم حماضرة املعلم (
التعليمي ) بالطريقة نفسها اليت ّ
البور بوين مثالً ) ،إال أنه ليس كافياً إلحداث حتول حقيقي يف النموذج الرتبوي ملدرسة
املستقبل ،وإمنا تكريس املفهوم التقليدي للتقنية ،الذي يعين أن املعرفة متضمنة فيها ،أي أن
دورها هو نقل املعرفة ( التدريس املباشر ) ،ودور الطالب هو تعلم هذه املعرفة كما يتعلمها من
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املعلم ،متاماً مثل العربات أو احلاويات اليت تنقل البقوليات حملالت البق ــالة ( ) Clark, 1983؛
(
املنطق هو  :إذا نقل البقوليات ،سيأكل الناس ،إذا نقل التعليم ،سيتعلم الطالب
 .) Janassen, et al., 1999ولكن التاريخ البعيد والقريب يدلل على أن هذا الدور للتقنية مل
يغري النموذج الرتبوي ،فهو ال يتعدى تبادالً يف األدوار ،التقنية بدالً من املعلم " .لقد بين
أحباث كثرية حول احلواسيب وتقنيات أخرى أن التقنية ليس أكثر فاعلية من املعلمني يف
تدريس الطالب (  .) Janassen, et al., 1999, p.12إن استخدام التقنية كمعلم يعين أهنا
تعرض املعلومات وتوجه أسئلة ،وحتكم على استجابة املتعلم ( وهي وظائف ميكن أن يؤديها
اإلنسان بشكل أفضل ) ،بينما يستقبل الطالب املعلومات ،وخيزنوهنا ،ويسرتجعوهنا ( وهذه
وظائف تؤديها احلواسيب بشكل أفضل ) ،ما حيصل عليه املتعلمون عبارة عن معرفة خاملة (
 ) Inert Knowledgeال يستطيعون استخدامها يف مواقف جديــدة ( مشكلة نقل التعلم
 .) Transfer Problemينبغي إذن إعادة تصوراتنا وافرتاضاتنا حول دور التقنية يف التعليم
لتصبح أدوات لتعلم الطالب لبناء معرفتهم اخلاصة؛ دور التقنية ( واملعلم ) يف التعلم هو دور
غري مباشر  :حفز ودعم النشاطات اليت تشجع اهنماك املتعلم بالتفكري الذي ميكن أن ينتج
عنه التعلم ،وبعبارة أخرى ،استخدامها كشريك فكري يتعلم الطالب معها وليس فيها ،أي أن
الطالب ميثل (  ) Representsما يعرفه بدالً من تذكر ما يعرفه املعلم أو ما تقدمه التقنية ( أو
الكتاب ) ،حيث توفر التقنية وسائل مرنة لتمثيل ما يتعلمه الطالب ( Janassen, et al.,
.) 1999, p.14
ميكن للتقنية أن تكون شريكاً فكرياً إذا استخدم كأدوات لدعم بناء املعرفة ،وكسياق
لدعم التعلم عن طريق العمل ،وكوسائط اتصال الستكشاف املعرفة ،وكوسيط اجتماعي لدعم
احلوار والتعاون بني املتعلمني ،ومساعدة املتعلمني على توضيح ومتثيل ما تعلموه ،والتعقيب (
 ) Reflectionعلى ما تعلموه وبناء التمثيالت الشخصية للمعـىن ( املعرفة ) ( Janassen, et
 .) al., 1999, p.13-14باختصار ،ركزت الرتبية تقليدياً على التدريس ،بناءً على االفرتاض بأن
التعلم يتبع التعليم حتماً ،ولكن التشديد يف السنوات األخرية على التحصيل ،أدى إىل إعادة
النظر بوجهة النظر املبسطة هذه ،حيث بدأ تعلم الطالب بدالً من تدريس املعلمني يأخذ
مكانة جوهرية يف عملية الرتبية ،أي انتقال الرتكيز من املدخالت إىل العمليات ( Zanker,
.) 200,p.x
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الحقيقة المقابلة للخرافة الثانية :
إن استخدام التقنية كأدوات للتدريس المباشر بدالً من أدوات للتعلم
يتعلم الطالب معها ( وليس منها ) سيكون قاصراً عن إحداث تغيير
جوهري في النموذج التربوي ،ولذا ينبغي أن تتغير الطرق التي تستخدم

بها التقنية من أدوارها التقليدية ( التقنية كمعلم ) إلى التقنية كأدوات
لتعلم نشط وبنيوي ومقصود وأصيل وتعاوني (
p.218

Janassen, et al., 1999,

) .ويتبع ذلك بالضرورة إعادة النظر بدور المعلم والمتعلم في

ضوء مضامين هذا الدور الجديد للتقنية في مدرسة المستقبل.
الخرافة الثالثة :
إعداد المعلمين لمدرسة المستقبل يتطلب تدريبهم قبل الخدمة من خالل
مقرر أو مقررين يركزان على تدريبهم في المهارات األساسية الستخدام
التقنيات والحواسيب التي تقدم على نحو منفصل وغير تكاملي مع مواد
التخصص وأساليب التدريس ،إضافة إلى دعم هذا التدريب بورش عمل
وقتية أثناء الخدمة .هذا التدريب يعد كافياً لدمج التقنية في التعليم.
يعد توافر مهارات استخدام احلواسيب واملصادر التقنية األخرى معرفة أساسية ال غىن
عنها لتوظيف التقنية يف التعليم ،ولكنها غري كافية إلعداد معلم متمكن وقادر على هتيئة طالبه
ملتطلبات احلياة والعمل يف عصر املعرفة .املعلم املتميز ليس فقط املتمكن من استخدام
احلواسيب والشبكات ،وإمنا هو معلم يعشق مادته ،ويهتم بتعلم طالبه ،وحي ــب مهنته( ،
 ،) Yelon, 1996,p.2,3ويوظف ما يسميه مرييل (  ) Merrill, 2001املبادئ األوىل للتعليم اليت
تشري إىل أن التعلم حيدث عندما :
 ينهمك املتعلمون يف حل مشكالت من العامل الواقعي.
 يتم تنشيط اخلربات السابقة ذات العالقة مبهام التعلم.
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 ينمذج املعلم ما ينبغي تعلمه وليس إخبار الطالب فقط مبا ينبغي تعلمه.
 يستخدم املتعلم املعرفة أو املهارة اجلديدة يف حل املشكالت.
 يشجع املتعلمون على دمج املهارات اجلديدة يف حياهتم اليومية.
من الواضح أن املبادئ السابقة ال تشري إىل التقنية بشكل مباشر ،ولكنها ضمنياً
موجودة ألهنا واحدة من بني بدائل عديدة ملشكالت التعليم والتعلم .إن معلم مدرسة
املستقبــل ليس املتمكـن مــن استخدام التقنية فقط ،وإمنا هو معلــم بنــيوي ( Constructivist
 ) Teacherيتمـيز بالعديد مــن اخلصائص ،مــن بينها (  : ) Hanley, 1994, p.تشجيع
مبادرات الطالب ،والتخلي عن كثري من التحكم الصفي ،والسماح الستجابات الطالب
بتوجيه النشاط التعليمي ،واستخدام خرباهتم واهتماماهتم يف تصميم مواقف تعليمية ،وتشجيع
روح التساؤل لدى الطالب من خالل توجيه أسئلة هادفة ومتعمقة ومفتوحة ،وتشجيع احلوار
اهلادف املتعمق بني الطالب ،وعدم فصل املعرفة عن عملية البحث عنها ،وعدم فصل التعلم
عن تقوميه ،وتقدمي مهام التعلم يف مواقف أصيلة ،وتشجيع الطالب على حتدي أفكار
وتصورات بعضهم البعض ،واحرتام أفكار طالبه وتقدميها قبل أفكاره ،وتشجيعهم على التعبري
الواضح عما تعلموه والتعقيب على ما تعلموه ،والرتحيب بقيادة الطالب وتعاوهنم وحتملهم
مسؤولية توجيه تعلمهم  ...إخل .هذه مهارات مهمة للمعلم مع التقنية أو بدوهنا ،وهي مهارات
تنطلق من افرتاضات خمتلفة حول الكيفية اليت يتعلم هبا الفرد.
املهارات السابقة هلا مضامني مهمة لربامج إعداد املعلم قبل اخلدمة ،فاملعلمون يعلمون
بالطريقة اليت عُلّموا هبا .املالحظ كما تشري األدبيات (  ) Hornung & Steve, 2000,p.17أن
هذه الربامج مل تساير التغريات التقنية يف اجملتمع ،فلم ت ّكيف طرق التدريس على سبيل املثال
لتعكس هذه التغريات ،وتفتقد العديد من كليات الرتبية خطة مكتوبة لدمج التقنية يف مناهجها
وبراجمها ،كما أن العديد من أعضاء هيئة التدريس فيها ال ينمذجون استخدام التقنية يف
مقرراهتم الدراسية ،ألن العديد منهم ال حيصلون على التدريب الذي حيتاجونه أنفسهم لكي
الفعال للتقنية.
ينمذجوا االستخدام ّ
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الحقيقة المقابلة للخرافة الثالثة :
تتطلب عملية إعداد المعلم لمدرسة المستقبل إعادة النظر جملة
وتفصيالً ببرامج اإلعداد قبل الخدمة وأثناءها ،ليس في مجال تقنية
المعلومات واالتصال فقط ،وإنما بجميع متغيراتها ومكوناتها بما في ذلك
طرق التدريس ،وإعادة صياغتها في ضوء االفتراضات المعاصرة حول
التعلم.
الخرافة الرابعة :
فور تعلم المعلمين أساسيات استخدام الحواسيب والشبكات سيكونوا
على استعداد الستخدام التقنية بفاعلية ( .) Kleiman, 2001
تبني أدبيات التغيري عموماً والتغيري الرتبوي خصوصاً ،أن التغيري يف اجتاهات املعلمني حنو
االبتكارات التعليمية وتبنيها واستبدال األساليب التقليدية اليت دربوا عليها وألفوها أمر بالغ
الصعوبة ويتطلب وقتاً طويالً للعديد من األسباب أمهها :
 عدم ترحيب املعلمني عموماً بالتغيري نظراً لتبعاته العملية والنفسية.
 عدم اهتمام القائمني على التغيري الرتبوي باإلدارة والتنفيذ اجليدين للتغيري ،فالتنفيذ
الضعيف للتغيري – تشري األدبيات – كثرياً ما يكون سبباً جوهرياً يف اإلخفاق.

 التغيري مير مبراحل أو أمناط أمكن حتديدها يف أدبيات عديدة (
 .) Havelock,& Zlotolow 1995يبدأ التغيري مبرحلة الوعي مث تطوير االهتمام مث
التجريب الذهين ،فالتجريب الفعلي ،فالتبين ( أو الرفض )  ،مث الدمج .مرحلة التبين
ليس مؤشراً كافياً على جناح التغيري ما مل ( يُدمج ) التغيري يف السلوك اليومي للمعلم (
أو املنظمة ) .ينبغي إذن ،إتاحة الفرصة للمعلم للمرور هبذه املراحل اليت تتطلب وقتاً
معترباً؛ وجهداً مكثفاً من قبل القائمني علــى إدارة التغيري .ففــي دراسة شـركة أبـل (
 ) Appleاملطولة ملشروع " صفوف الغد الدراسية " ( Apple Classroom of
Roger, 1983,
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 ،) Tomorrowحدد الباحثون املراحل اليت مير هبا املعلم يف عملية دمج التقنية يف التعليم
فيما يأيت (: ).Kleiman, 2001, p.4
 .1املرحلة املدخلية
 .2مرحلة التبين
 .3مرحلة التكييف
 .4مرحلة االستخدام اليومي
 .5مرحلة االبتكار
الحقيقة المقابلة للخرافة الرابعة :
لكي يستخدم المعلمون التقنية بشكل كامل في التعليم العام ،ينبغي حدوث
تغييرات جوهرية في أساليب التدريس والمناهج وتنظيم الصف وأن هذه
التغيرات تحدث خالل سنوات وليس أسابيع أو أشهر ،وتتطلب نمواً مهنياً
كبيراً ،ودعماً فنياً وتعليمياً مستمراً ( .) Kleiman, 2001
الخرافة الخامسة :
مهارات الحياة والعمل في األلفية الثالثة أو ما اصطلح عليه بمهارات الثقافة
المعلوماتية هي مهارات تقنية في استخدام الحواسيب والشبكات مثل
مهارات تشغيل الحواسيب واستخدام لوحة المفاتيح وتحميل البرامج وتصفـح
المواقع ..إلخ هذه هي المهارات التي يجب أن تركز عليها مدرسة

المستقبل.
متثل املهارات يف تقنية املعلومات واالتصال (  ) ICTمتطلباً رئيساً ملواجهة حتديات احلياة
موجه بالتقنية ،وتشمل املهارات مجيع ما حيتاجه التعامل مع احلواسيب
والعمل يف عامل ّ

وشبكاهتا .ولذلك ،ركزت برامج الثقافة املعلوماتية على املفاهيم والعمليات األساسي ــة (
 ،) Operations & Skillsاليت متثل مدخالً ضرورياً لتوظيف التقنية يف حل املشكالت .إال أن
Basic
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املهارات املطلوبة لعصر املعرفة تتجاوز بكثري املهارات األساسية الستخدام التقنية ،فهذه
املهارات برغم أمهية تعلمها من قبل الطالب إال أهنا ليس كافية لتوفري منوذج يساعد الطالب
على تطبيق ما تعلمه ونقله من موقف إىل آخر .إن الفكرة حول مفهوم الثقافة املعلوماتية تبدو
ضبابية ،يف الوق الذي حيتاج فيه املتعلم إىل حل مشكالت العامل الواقعـي الــيت تتميز بكوهنا
مشكــالت غ ــري مبني ــة بنــاءً حمكم ـاً (  .) ill-structuredإيزنربج وجونسـون ( & Eisenberg
 ) Johnson, 1996على سبيل املثال ،طورا ما أمسياه باملهارات الس الكبرية ( Big Six Skills
) كأساس للثقافة املعلوماتية  )1( :تعريف ( أو حتديد املشكلة أو احلاجة املعلوماتية)2( ،
وتطوير اسرتاتيجيات البحث عن املعلومات املطلوبة )3( ،وحتديد املصـادر والوصول إليها،
( )4واستخدام املعلومات )5( ،ودمج هذه املعلومات )6( ،وتقومي املعلومات  :تقومي العمليــة
( الكفاءة ) وتقومي املنتج ( الفاعلية ) .ومثل ذلك ما جاء يف قائمة الكفايات التقنية اليت
طورهتا اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم (  .) ISTE,2000كذلك حــدد زانكــر (
 ) Zanker,2000مهارات تقنية املعلومات واالتصال بأهنا تشمل  :مهارات االتصال ،ومهارات
تقنية املعلومات ،ومهارات التفكري ،والعمل مع آخرين ،وحتسني املتعلم ألدائه ،وحل املشكلة.
املوجه ذاتياً ( املبادرة ،واالستقاللية ،وحل املشكلة ،والشعور
ويرى آخرون أن مهارات التعلم ّ
املوجه باألهداف ،والرغبة يف التعلم ،والتغري ،والتمتع بالتعلم
مبسؤولية التعلم ،والفضول ،والعمل ّ
) متثل مهارات مهمة لأللفية الثالثة (  .) Shoffner, 2000وحدد هود وترلنج ( & Hood
 ) Trilling, 1999ما يعتقدانه مهارات البقاء يف األلفية الثالثة  :التفكري والعمل الناقدين،
واالبتكارية  ،والتعاون ،وفهم الثقافات األخرى ،واالتصال  ،واحلوسبة ،واالعتماد على النفس.
من الواضح أن أغلب املهارات املذكورة ليس مهارات تقنية حول استخدام احلواسيب،
كما أن من الواضح أيضاً أن النظرة الضيقة واملبسطة ملهارات الثقافة املعلوماتية ،تنطلق أصالً
من املنظور التقليدي للتقنية كعتاد ومنتجات.
الحقيقة المقابلة للخرافة الخامسة :
إن تركيز برامج الثقافة المعلوماتية للطالب حول المهارات األساسية في
استخدام الحواسيب والمصادر التقنية األخرى ،وإهمال مهارات أخرى
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عديدة ومهمة ،لن يكون كافياً إلعداد طالب مثقف معلوماتياً يعرف متى
ويطور بدائل حلولها،
وكيف يحدد حاجاته ( أو مشكالته ) المعلوماتيةّ ،
ويقوم كفاءة وفاعلية الحل المعلوماتي .لهذا ينبغي إعادة تصوراتنا حول مفهوم
ّ
الثقافة المعلوماتية ومتطلبات الحياة والعمل في األلفية الثالثة.

الخرافة السادسة :
بمجرد وضع الحواسيب والشبكات في المدارس وقاعات الدراسة والمعامل،
سوف يتحسن التعلم مباشرة ،وكلما توافرت حواسيب أكثر سيتحقق تحسن
أكبر ( .) Kleiman,2001
يعد توافر احلواسيب والشبكات واملكونات األخرى للبنية التقنية أساساً جوهرياً
لتوظيف التقنية يف التعليم .احلواسيب ميكن أن تستخدم بطرق إجيابية مثل تشجيع
االستكشاف احلر ومقابلة احلاجات الفردية .. ،إخل كما ميكن أن تستخدم بطرق سلبية
مثل ممارسة مهام عدمية اجلدوى أو الوصول إىل مواد غري مالئمة .ولكن املالحظ أن
العديد من احلواسيب ذات السرعات العالية يف الوصول إىل الشبكة املعلوماتية العاملية (
اإلنرتن ) ،ال تستخدم بطرق مناسبة لتحسني التعليم والتعلم باملستوى املقبول لألسباب
التالية ( : ) Kleiman, 2001
 مل حيصل املعلمون على تدريب كاف لدمج التقنية يف جوهر التعليم الصفي،
ولذا تستخدم احلواسيب على هامش النشاط الصفي.
 ال حيصل املعلمون على دعم فين حلل املشكالت الفنية وق حدوثها.

 افتقاد املعلمني للربجميات اليت تدعم األهداف الرئيسة للمنهج ،واملصممة بشكل
جيد بناءاً على االفرتاضات احلديثة حول التعلم وعلم التدريس.
ونضيف لألسباب السابقة عدم توافر دعم تعليمي ( تدريب واستشارة عند الطلب
) للمعلمني لتجريب مناذج جديدة يف دمج التقنية يف املنهج ،وغياب اخلطط التقنية (
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الفعالة اليت تأخذ يف احلسبان مجيع مكونات املنظومة الرتبوية .إن
ّ ) Technology Plans
التقنية ال تعمل يف فراغ وإمنا يف سياق شبكة معقدة ومتداخلة من مكونات النظام
الرتبوي .إن توظيف التقنية بفاعلية ،يتطلب رؤية واضحة ألهدافنا ،وتطوير خططاً تقنية
حمددة لتحقيقها .ولكن لألسف ،يسبق التسارع حنو توفري التقنية يف املدارس الرؤية
الرتبوية والتخطيط الواعي الضروري الستخدام التقنية على حنو جيد .وحىت يف الدول
املتقدمة اليت تضع خططاً تقنية ،يالحـ ــظ كليم ــان (  ) Kleiman, 2001 p.6أن االنتباه
يوجه للتقنية اليت حتوهلا اخلطة لتكون هدفاً يف حد ذاهتا ،على حساب املكونات األخرى
ّ
للخطة .ويضيف  :أن التقنية أداة ،والتخطيط التقين مثل التخطيط لشراء واستخدام
أدوات البناء – اخلطوة األوىل هي تصميم املخطط الذي سيتم بناؤه.
إن أية خطة تقنية ينبغي أن تشمل يف األقل العناصر التالية  :تطــوير التعليـم ( املنهج ) ( ،) ID
وتطوير املنظمة (  ،) ODوتطوير مهين (  ،) FDوبنية تقنية ،ودعم فين ،ودعم تعليمي،
وميزانية كافية ،ومراقبة وتقومي.

الحقيقة المقابلة للخرافة السادسة :
لكي تستخدم التقنية بفاعلية في التعلم المدرسي ،يجب أن تكون جزءاً من
خطة شاملة لتطوير التعليم .وبعبارة أخرى ،يجب دمجها بشكل كامل في

خطط تحسين المدارس ،وخطط المناهج وخطط النمو المهني وجميع

الخطط التربوية التي توضع بوساطة القيادات التربوية .إن تحقيق عائد تربوي

مرضي من التقنية ،يتطلب أن ينظر إلى التقنية كأدوات لمقابلة حاجات
جوهرية ،ال أن نحددها كأهداف جديدة معزولة ( .) kleiman, 2001,p.6
خالصة وتوصيات :

14

يعتمد منط مدرسة املستقبل على افرتاضاتنا حول التعلم ودور التقنية واملعلم والطالب،
توجه التقنية يف مدرسة
وليس على التقنية حبد ذاهتا ،فاألسس الفلسفية والنظرية هي اليت ّ
املستقبل وليس العكس .فإذا ارتضى الرتبويون االفرتاضات التقليدية السائدة حالياً حول
املتغريات املذكورة ،فإن مدرسة املستقبل لن ختتلف كثرياً عن النموذج السائد حالياً ،سوى
إضافة تقنيات جديدة إليها .أما إذا تبىن الرتبويون افرتاضات املدرسة البنيوية ودجم التقنية يف
التعلم املدرسي يف ضوء هذه االفرتاضات ،فإن حتوالت جذرية يف النموذج الرتبوي ملدرسة
املستقبل يتوقع حدوثها .يف احلالة األخرية ،ستكون مدرسة املستقبل بيئة تعلم دينامية ،مرنة
ومفتوحة ،تكون األولوية فيها لألسئلة واالستقصاء بدالً من حفظ احلقائق ،وتوظف التقنية
فيها كأدوات للتعلم بدالً من نقل املعلومات ،وتتصف خبرباهتا التكاملية ومبشكالت تعلم
أصيلة ،والرتكيز على العمليات بدالً من املنتجات ،وعلى النوع بدالً من الكم من خالل الرتكيز
على الفهم املتعمق ملفاهيم حمدودة بدالً من الفهم السطحي املصطنع ملفاهيم غزيرة ،وسيكون
التعلم مبجموعات صغرية غري متجانسة ،واعتماد أساليب تدمج التفكري اللفظي والبصري،
وموجهاً
والرتكيز على التقومي النوعي لألداء ،وسيكون املعلم مستشاراً معلوماتياً ومرشداً أكادميياً ّ
ومصمماً ومطوراً للمادة الدراسية وعضواً يف فريق تعاوين .يف مدرسة املستقبل سيبحث الطالب
بنشاط عن املعلومات وتقرير ما حيتاجه منها واملشاركة أحياناً يف دور اخلبري ،ولديه الرغبة يف
االستكشاف وخصوصية يف التفكري ،والبحث عن حلول فريدة ملشكالت التعلم ،وتوجيه
تعلمه والتحكم مبا يتعلم.
يف هذا النموذج ،لن تكون مدرسة املستقبل خطية (  ) Linearيف عملياهتا  :صفوف
مرتاصة من الطالب والقاعات الدراسية ،وحصة دراسية تتبعها أخرى ،ووحدات تعليمية
متتابعة ،وصف دراسي يتبعه آخر ،ومناهج جمزأة ومنفصلة عن الواقع ،وإدارة بريوقراطية ،ومعلم
يأمر وينهي؛ يف مدرسة املستقبل لن تدور هذه املكونات حول جرس املدرسة بنسق رتيب يشبه
اآللة يف خط التجميع (  ) Assembly Lineيف املصنع يف عملية اإلنتاج اجلماهريي لنسخ
متطابقة من املنتَج.
النموذج اجلديد ملدرسة املستقبل ،سيكون له دور مهم يف معاجلة مشكلتني رئيسيتني تعاين
منهما املدرسة التقليدية  :غياب احلافز للتعلم وصعوبة نقل التعلم إىل مواقف جديدة .هذا
النموذج اجلديد يتطلب دعماً سياسياً ومالياً وختطيطاً اسرتاتيجياً وتغيرياً شامالً وعقوالً متفتحة،
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تدمج الفكر الرتبوي املعاصر وإمكانات التقنية الفريدة لتوفري بيئة تعلم تعد املتعلمني لعامل
متغري.
توصيات :
بناءاً على املناقشة السابقة حملاور هذه الورقة ،يعتقد الكاتب بأمهية التوصيات التالية :
 -1التفكري اجلاد يف مراجعة برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة يف ضوء النظريات
والفلسفات الرتبوية املعاصرة ،واستشراف مناذج تربوية بديلة هلذا اإلعداد ،من
خالل االسرتشاد مبقارنات مرجعية (  ) Benchmark ingsمتميزة.
 -2التفكري اجلاد بنماذج بديلة لتنفيذ التدريب امليداين للمعلم يعتمد التعاون الوثيق بني
هيئات التدريس يف أقسام املناهج وطرق التدريس وتقنية التعليم ومعلمي التعليم
العام وطالب الدراسات العليا ،بغرض تقدمي خربات تكاملية للمعلم ،ومنذجة
التقنية يف التعليم بدالً من تقدمي مهارات التدريس على حنو جمزأ كما جيري حالياً.
 -3توفري فرص تطوير مهين ألعضاء هيئات التدريس بكليات الرتبية يف جماالت تطبيق
التقنية يف ضوء التحوالت النظرية والفلسفية املعاصرة حول التعلم ودور التقنية
واملعلم والطالب.
 -4املسارعة بوضع خطط تقنية لدمج التقنية يف مناهج كليات الرتبية وبراجمها تنطلق
من رؤية واضحة وأهداف حمددة لتحقيقها.
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