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 التعلیم القائم علی البرهان ثورة ترّبویة 

 في فضاء الّثورة الصناعیة الرابعة 

 

 

 

   الملّخص 

فائق الذ�اء، فع�� امتداد هذا ال�وكب تتشباك األدمغة   يتجھ �وكبنا قدما ليصبح �ونا عبقر�ا سي��نتيا

يبشر   �لھ  وهذا  اإل�سانية،  واملعارف  ا�خ��ات  وتتضافر  البشر�ة،  اإلرادات  وتتفاعل  العقول،  وتتخاصب 

املتش�ل من جماع   ا�جم��  الو��  إنھ ش�ل من أش�ال  التار�خ،   �� إبدا�� فارق  إ�سا�ي  اليوم بوالدة و�� 

العقول والعبقر�ات جميعها فوق هذا ال�وكب، ليتج�� �� ال��اية ع�� صورة عبقر�ة  األدمغة ومن تضافر  

إ�سانية خارقة ليس لها مثيل ولن ي�ون لها نظ�� �� التار�خ اإل�سا�ي برمتھ. فالثورة الصناعية الرا�عة �عمل 

ال� ب�ن �ل ما هو ف��يائي ورق�ي و�يولو��، و�� هذا  الفاصلة  إلغاء ا�حدود  ون ا�جديد املغمور اليوم ع�� 

بفيض اإلبداعات العبقر�ة واألصوات وال�لمات والصور، يتوجب علينا أن نحدث ثورة تر�و�ة نتجاوز ف��ا  

 Antonioأزمة العالقة ب�ن قديم ال يموت وجديد ال �ستطيع أن يولد كما يقول كتاب أنطونيو غرام��ي (

Gramsci ��ال الثورة  وأ�عاد  حدود  تتناول  املقالة  هذه  الرا�عة  ).  الصناعية  الثورة  خضم   �� املنتظرة  بو�ة 

 وتبحث �� مختلف تجليا��ا وأ�عادها �� ظل عالم محموم بالتغ�� والتثو�ر.  

 

Abstract 

Our planet is making headways to become a genius and ultra-intelligent cybernetic. Ideas 

compete, people interact, and human experiences and knowledge conglomerate. This heralds 

today a birth of a collective, creative human consciousness formed from a myriad of ideas and 

geniuses in the image of a  super human who has no, and won’t have,  a comparable in the entire 

human history. Today, the fourth industrial revolution seeks to abolish the boundaries between 

the physical, the digital, and the biological domains. In this new universe, flooded with genius 

creations, sounds, words and images, there must be an educational revolution as well to 

overcome the crisis of the relationship between the old that does not die and the new that cannot 

be born, to use Gramsci's words. Consequently, this article deals with the limitations of the 

education a revolution in the midst of the fourth industrial revolution and examines its various 

dimensions in the light of a world feverish of change. 
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 : مقدمة 

الثورة �� ال��بية والتعليم، وليس مجرد التطو�ر أو التغي��، هو سبيلنا لدخول الثورة الصناعية الرا�عة، 

ينا عن ن
ّ
مطية التفك�� ال��بوي وجموده �� مجال  ونحن قادرون ع�� إحداث تلك الثورة �� �عليمنا إذا تخل

التعليم والتخطيط ال��بوي، وهذا األمر يتطلب أيضا نمطا من التخطيط الثوري الحتياجاتنا املستقبلية  

بحيادية، �عيدا عن الن�عة العاطفية االنفعالية، و�عيدا عن األخطاء ال�ي أعاقت تقدمنا ا�حضاري وال��بوي  

ي�� الثوري يجب أن ي�ون شموليا ت�امليا يأخذ �� ا�حسبان تفاعل املنظومات  لعقود طو�لة من الزمن؛ فالتغ

ال��بو�ة واالجتماعية ضمن خر�طة جينية تقوم ع�� التغي�� ا�جذرّي �� املنا�ج التعليمية �شمولية وعمق،  

وتط التعليم،  بيئة  وتحس�ن  جذر�ا،  التقليدية  التدريس  طرق  و�غي��  املعلم  كفاءة  رفع  ذلك  و�ر  و�تضّمن 

أنظمتھ، وذلك �لھ يجب أن يتم �� سياق الت�امل والتفاعل مع مختلف النظم االجتماعية والسياسية �خلق  

بنية مجتمعية مت�املة متكيفة مع االنفجارات التكنولوجية وا�حضار�ة الهائلة ال�ي �شهدها اإل�سانية منذ  

 مطلع القرن ا�حادي والعشر�ن. 

��بية ضرور�ة جدا ملواكبة الثورات الصناعية املتجددة، ومن غ�� هذه  لقد أصبحت الثورة �� التعليم وال

الثورة فإّن الثورة الصناعية الرا�عة ال�ي ننشدها ستل��م ثقافتنا، وتدّمر، واقتصادنا وتن��ك وجودنا األخال�� 

اليوم،   مجديا  �عد  لم  التعليم  و�صالح  وتحس�ن  تطو�ر  عن  وا�حديث  جار واإل�سا�ي، 
ّ
الت بّينت  ب  وقد 

�� بالدنا عقم هذه ا�حاوالت وفشلها خالل العقود املاضية، ولم يكن للمليارات ال�ي أهدرت ع��    اإلصالحية

االصالح نفعا أو جدوى، ولم �غّ�� �� جوهر التعليم، بل زادت الط�ن بلة، واملشكالت �شاب�ا والعقد �عقيدا،  

وحال هذه اإلصالحات كحال الّ�ج�ن الذي يظل يحفر نفقا طو�ال لسنوات للهروب، و�ذا هو ينت�ي بھ 

 إ�� غرفة ا�جالد.  

ال أحد �شّك �� أننا �عيش اليوم �� خضم ثورة تكنولوجية ثقافية اجتماعية شاملة. فالوظائف ت��اجع  

واملّدخرات تتال��ى، حيث نجد أنفسنا �� �عيش �� نظام عاملي خارج سيطرتنا. ومن البداهة أن نتحدث عن  

ل أحد جوانب هذه الثورة �� ثورة معرفية جامحة أنتج��ا األجيال ا�جديدة من الباحث�ن واملفكر�ن، وتتمث

إم�انية الوصول إ�� األش�ال ا�جديدة للمعرفة �سهولة ويسر. ونحن املعلمون ن�افح اليوم ملواكبة ا�جديد  

. ففي  
ّ
املدرسة  �� الفكر ال��بوي ألّن أك�� ما �علمناه �� ا�جامعة �ان زائدا عن ا�حاجة، ولم يكن ضرور�ا قط

اع��از وشموخ أمام الفصل، بل بات ذلك ال�خص الذي يتوجب  لم �عد املعلم هو ذلك الذي يقف ب

بّد من اإلشارة �� هذا املقام إ�� اال��يار األسرّي،    عليھ اليوم أن يكون متواضعا كفؤا ومهنّيا وجذابا. وال

وا�خدمات   السلع  �س��ل�ون  اليوم  فالشباب  املعيشة.  مستو�ات  وارتفاع  املواليد،  معدالت  وانخفاض 

غ��   د  بمعدالت 
ّ
يول الذي  االجتما�ّ�  ك 

ّ
التفك و�عاظم  املفرطة  الفردية  تنامي  مع  ذلك  و���افق  مسبوقة؛ 

 مشكالت كث��ة ومتنوعة.  

عليم.
ّ
دت هذه التحّوالت الكب��ة ا�حاجة إ�� ثورة را�عة �� الت

ّ
ومثل هذه الثورة ال ت�ون أو ال    لقد ول

ستبدال املعلم�ن ذوي األداء الضعيف، أو بناء  يمكن أن تتحّقق بمجّرد إدخال ا�حاسبات إ�� املدارس، أو ا

فصول دراسية حديثة، أو إدخال منا�ج وطنية، أو �غي�� الكتب املدرسية القديمة فحسب، بل تحتاج إ�� 
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نا �� مسيس ا�حاجة إ�� ثورة ��  
ّ
أن م. وهذا �ع�ي 

ّ
إجراء �غي��ات عميقة وشاملة وجوهر�ة �� التعليم والتعل

ال��بو�ة لتمك� أننا  أنظمتنا  الّتعلم والتعليم من أن يصبح جزًءا من أسلوب حياتنا ووجودنا. وهذا �ع�ي  ن 

ما من خالل قدرة هذا النظام  نحتاج إ�� تقييم نظامنا التعلي�ي  
ّ
ليس عن طر�ق امتحانات خارجية، و�ن

ناغم مع هذا العالم الذي يزداد صعو�ة و�عقيًدا؛  
ّ
نا نحتاج إ�� من�ج تر�وي ال ي ع�� الت

ّ
ز ع�� حالة  أي أن

ّ
رك

بل نحتاج إ�� من�ج جديد يركز املعرفة الراهنة الّساكنة استجابة لسؤال: ماذا �عرف؟ ومن ذا الذي �عرف؟  

ع�� معرفة شائكة معقدة بأسبا��ا وجوهر وجودها بصيغة: ملاذا أعرف؟ وكيف أعرف؟ وما �� حدود  

لة، أي معرفة متغ��ة بتغاير الظروف  هذه املعرفة؟ وهذا �ع�ي معرفة موجهة نحو األسباب والعلل الفاع

واملتغ��ات و�� املعرفة املطلو�ة �� عالم تتالحم فيھ التغ��ات املتسارعة، وتر�سم �� حركة تتفاعل ف��ا  

باب �� عصر عنوانھ  
ّ

ف، وتلك �� املعرفة املتغ��ة ال�ي يحتاجها الش
ّ
املعرفة مع العمل �� ص��ورة ال تتوق

ورة الرا�عةالتغّ�� الدائم والنمّو امل 
ّ
 .تصالب مع �ل أش�ال التعقيد والتغي�� ا�حادث �� فضاء الث

�اء االصطنا�� املتفجر باإلبداعات  
ّ

وألننا �عيش �� عصر الثورة الرقمية واالنفجار املعر��، أي �� زمن الذ

ا الكتشاف  الضرور�ة  الذكية  باملهارات  الطالب  تزو�د  إ��  يحتاج  التعليم  فإن  املهولة،  ملعرفة  اإل�سانية 

وتقييمها والتعامل معها بطر�قة ذكية. فالتكنولوجيا الثور�ة تتطور اليوم باستمرار، وكذلك الطرائق ال�ي  

فإن   اإلبدا��  التطور  هذا  وضمن  والتعليم،  ال��بية  مجال   �� ا�جديدة  والنظر�ات  الطالب  ��ا  يتعلم 

 ووسائل التعلم ا�جديدة.  التكنولوجيا ا�جديدة �عزز أنواًعا مختلفة من التفاعالت ال��بو�ة

التعليم   أساليب  و�جعل  الطالب،  عقلية  �غي��  إ��  يؤدي  واإلن��نت  التكنولوجيا  تأث��  أّن  د 
ّ

املؤك ومن 

الطالب وسائلهم   ي�ون  أن  ُيتوقع  التأث��  أو داللة. وضمن هذا  مع�ى  ألّي  وفاقدة  م��ا  جدوى  التقليدية ال 

م والتفاعل ال��بوي ملواكبة الطا�ع الثوري للتطور ا�جديد، بما وطرائقهم اإلبداعية ا�خاصة �� عملية التعل

ھ إذا �انت املعرفة من شأنھ أن �عكس تصورا��م واهتماما��م وطموحا��م ا�خاصة.  
ّ
ومن البداهة القول إن

املعرفة  تحصيل   �� واملعلم  الفصل  ع��  االعتماد  فإن  ومتعددة،  متنوعة  مصادر  من  �سهولة  متاحة 

ا�جد عديم  العالم .  وى سيكون  ع��  شمو�ّ�  نحو  ع��  تنفتح  أن  املدارس  ع��  يتوجب  أنھ  �ع�ي  وهذا 

ا�خار��، وأن �عمل ع�� ز�ادة معامل ارتباطها وتفاعلها مع ا�جتمع بصورة أوسع وأعمق وأشمل، حيث  

م والن�ج
ّ
ب ضمن هذه الصيغة من التفاعل مع ا�جتمع أن يكونوا أك�� قدرة ع�� التعل

ّ
ال

ّ
 .  يمكن للط

لتعلم املستقب�� �� ا�جتمعات االف��اضية ُيوجب ع�� الطالب اكتساب مهارات اجتماعية ذكية، تتمثل فا

�� القدرة ع�� الّتعاون والتعاطف و�ناء العالقات اإل�سانية والعاطفية واملرونة لدعم قدر��م ع�� التعلم مع  

عليم �� حدود املدرسة و��ن جدرا��ا،  اآلخر�ن ومن خاللهم. فالتعليم الثوري املعاصر يختلف اليوم عن الت

وهذا ال ينفي أن التعليم املدر��ي قد ي�ون جزءا من الّنظام التعلي�ي ا�جديد الذي ��دف إ�� تمك�ن الطالب 

تر�و�ة   جماعات  ضمن  التعلم  مسؤولية  وتحّمل  واإلبداع  العمل  حوافز  وامتالك  واالستقالل،  التم��  من 

 متناظرة.  
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نتظرة لن ت�ون يوما ثورة ناجحة ما لم تنبع من اهتمام الناس واملتعلم�ن واملعلم�ن إن الثورة ال��بو�ة امل

وحاجات ا�جتمع، و�جب �� �ل األحوال أن تنبثق من الضرورة التار�خية للثورة الصناعية الرا�عة، وهذا  

ورة تنتجها األنظمة  �ع�ي أن الثورة املنشودة يجب أن ت�ون ثورة اجتماعية شاملة، وال يمك��ا أن ت�ون مجرد ث

 السياسية ال�ي تحكمنا ع�� مقاييسها األيديولوجية الضّيقة. 

و�� هذا املسار تتطلب الثورة املنتظرة أن ي�ون التعليم والتعلم استمرار�ة وجودية مدى ا�حياة، وذلك  

وأن ت�ون    لتمك�ن األجيال ا�حالية واملستقبلية، ال من أن ت�ون منتجة �� هذا العالم ا�جديد فحسب، بل

قادرة ع�� مواجهة التحديات ا�جتمعية أيضا، والسيما هذه ال�ي تفرضها الثورة الصناعية الرا�عة، وتلك  

ال�ي تفرضها التحديات املصاحبة لها مثل �غي�� املناخ والنمو الس�ا�ي، والشيخوخة الس�انية، واملشكالت  

 الطبية، وغ��ها من التحديات ا�حدقة بالوجود اإل�سا�ي. 

عن أهمية هذا التعلم املستقب�� ا�جديد    -ال�اتب األمر��ي املستقب��  -)،  Alvin Toffler�ع�� ألف�ن توفلر (

األميون �� القرن الواحد والعشر�ن لن يكونوا أولئك الذين ال �ستطيعون القراءة أو الكتابة، بقولھ: "

. وقد ورد هذا االقتباس ��  1�حياة"بل أولئك الذين ال �ستطيعون الفهم والتعلم و�عادة التعلم مدى ا

، وورد فيھ أيضا قولھ: "من خالل �عليم 1970) الذي صدر عام  Future Shockكتابھ "صدمة املستقبل" ( 

الطالب كيفية التعلم، والتعلم عن التعلم، و�عادة التعلم، فإن التعليم يكتسب طاقة هائلة وقوة متجددة.  

ا هم أولئك الذين ال �ستطيعون القراءة، ولكن أولئك الذين لم يتعلموا  وع�� هذا النحو لن ي�ون األّميون غد

 كيف يتعلمون".  

وهذه الرؤ�ة تكشف عن مثالب األنظمة التعليمية الرسمية القائمة اليوم. وهذا يؤدي إ�� طرح �ساؤل�ن  

� ينجحون  كيف  يتعلمون  أ��م  أم  يتعلمون؟  كيف  �علمون  اليوم  مدارس   �� الطالب  هل  �  جوهر��ن: 

األ�ادي�ي  التصنيف  مسألة  حول  ودو��  وط�ي  قلق  وجود  السياق  هذا   �� و�الحظ  فحسب؟  االمتحانات 

ل�جامعات، ومستوى إنتاجية التعليم واألداء الذي يحققھ، ومثل هذا االستغراق �� قضايا التصنيف واألداء  

ات والتصنيفات، ومثل هذه  واألمور ال�ي تبدو لنا ش�لية قد �عزز فكرة أن التدريس �ستخدم فقط لالختبار 

الرؤ�ة تتعارض تماما مع التحديات ال�ي ستواجهها األجيال ا�حالية خالل هذا القرن بما يحملھ من ثورات  

  ومفاجآت لن تخطر ع�� البال.

 الجمود التربوي:  

يم ) الوضع ال�ار�ي الذي �عا�ي منھ التعلR. Keith Sawyerيتناول عالم النفس األمر��ي ر. كيث سو�ر ( 

التقليدي. و�حدد منظومة املتغ��ات الفاعلة �� انتاج هذا ا�جمود �� مقالتھ املوسومة "تحس�ن التعلم: نتائج  

 
عتاب القرن الحادي والعشرين، ترجمة لبنى الريدي، القاهرة، الهيئة    -  1

ٔ
لفين توفلر، تحول السلطة، المعرفة والثروة والعنف على ا

ٔ
ا
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(22) 

) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  �شر��ا  ال�ي  التعليمية"،  العلمية  عام  OECDالبحوث   ��  (2008  ،

 : 2تقليدي وقضاياه أبرزهاوتضّمنت هذه املقالة عددا من املالحظات الهامة �شأن التعليم ال

-   .
ً
 تّم تصميم املدارس التقليدية حول اف��اضات عامة لم يتم اختبارها علميا

إذا �انت املعرفة مجموعة من ا�حقائق واإلجراءات �حل املشا�ل فإن وظيفة املدرسة التقليدية تكمن    -

 �� نقل هذه ا�حقائق واملعلومات إ�� الطالب. 

التقليدية  - املدارس  ا�حقائق    ��  من  كب��ة  مجموعة  ع��  يحصلون  عندما  متعلم�ن  الناس  �عت�� 

 واإلجراءات. 

 يدرك املعلمون هذه ا�حقائق واإلجراءات، وتتمثل مهم��م �� نقلها إ�� الطالب. -

، يتبعها حقائق و�جراءات معقدة    -
ً
و�تطلب هذا التعليم معرفة ا�حقائق واإلجراءات األك�� �ساطة أوال

ّم فإن املعلم�ن أو مؤلفي الكتب أو الكبار من ا�خ��اء يقومون بتحديد تدّرجات املواد  �ش�ل م��ايد.  
َ
ومن ث

و�سلسلها وتناغمها وأهدافها ومضامي��ا، و�ل هذا يجري �عيدا عن فهم الكيفية ال�ي يتعلم ف��ا األطفال ��  

 الواقع. 

ر�ق اختبار الطالب ملعرفة عدد  و�� ��اية األمر يتم تحديد مدى نجاح العمل املدر��ي ودرجتھ عن ط   -

التعليم مفارقا لعالقتھ مع   ال�ارثة حيث نجد هذا  تكن  ��ا. وهنا  ال�ي احتفظوا  ا�حقائق واإلجراءات  هذه 

 ا�جتمع وقضاياه الوجودية.  

ت إعداد الطالب وتأهيلهم �ش�ل فّعال  
ّ
و�� هذا السياق يمكن اإلشارة إ�� املدارس الّنموذجية ال�ي تول

 ) �االهان  �ش��  كما  املدارس  هذه  وظفت  لقد  العشر�ن،  القرن  أوائل   �� الصنا��  االقتصاد   .R�خدمة 

Callahan,1962 داف هذه املدارس �� ) لنقل مجموعة متجا�سة من ا�حقائق واملعارف للطالب. وتمثلت أه

قولبة الطالب ضمن نموذج معر�� موحد يفرض ع�� الطالب معرفة واحدة ضمن من�ج قيا��ي واحد. وقد 

التنظيم   وهذا  اإلنتاجية،  والورش  املصا�ع   �� يجري  ملا  مماثلة  بطر�قة  و�شغيلها  املدارس  هذه  تنظيم  تم 

�ونوا مجّرد عمال مؤهل�ن للعمل �� املصا�ع  أن ي  -إن لم يكن قد فرض عل��م    -املدر��ي سّهل ع�� الطالب  

 ). R. Callahan, Education and the CultofEfficiency, 1962واملعامل والورش الصناعية (

من   تتطلبھ  وما  ف��ا  ا�حياة  وموجبات  والعشر�ن،  ا�حادي  القرن  تحديات   �� ننظر  عندما  ھ، 
ّ
أن وا�حل 

للعيش ضرور�ة  ومعلومات  وخ��ات  ومهارات  اإلبداع   معارف  مطالب   �� نفكر  أن  علينا  يتوّجب    فيھ، 

وضرورات االبت�ار والتجديد والتفك�� النقدي �� أع�� مستو�اتھ ملواجهة التحديات وحّل املشكالت املكثفة  

 . 3عالية التعقيد �ي �ستطيع ا�حياة ومواجهة متطلبا��ا ومستجدا��ا �ش�ل أفضل

 
2-Optimizing Learning: Implications of Learning Sciences Research, OCDE, Avril 2008. t.ly/agDo 
3- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 
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ٔ
 علي ا

 

(23) 

) أّن نجاح التعليم التقليدي يقاس  Thrive�ا "االزدهار"() �� كتا�Valérie Hannonترى فال��ي هانون( 

بمدى النجاح املتحقق �� ز�ادة الناتج ا�ح�� اإلجما��، و�نظر إ�� هذا التعليم بأنھ جيد ألنھ يتيح للمعلم�ن  

فرصا تنافسية من أجل الوصول إ�� وظائف أفضل �� سوق العمل. ولكّن مثل هذا التعليم بدأ يفقد جدواه  

هذا الزمن، حيث أصبحت الغاية من التعليم �� تحقيق النمو واالزدهار �� عالم يتغ�� باستمرار    �ليا ��

 و�ثور بصورة متواصلة.

ب، بل يفرض فرضا  
ّ
ح�ى اآلن اعتدنا ع�� التوقع بأّن التقّدم التكنولو�ّ� للثورة الصناعّية الرا�عة يتطل

مج  ع��  قادرة  وفعالة  جديدة  عاملية  �عليم  نظم  االستثمارات  ابت�ار  من  الرغم  وع��  ولكن،  العصر،  اراة 

الّ�خمة ال�ي وظفت �� تكنولوجيا التعليم، فإّن ذلك لم يجد نفعا ولم يتحّقق التغي�� املنشود. وُيعزى ذلك،  

رّ�ما، إ�� التوتر ب�ن القوى املتنافسة حول مسألة تفر�د التعليم وتوحيد معاي��ه: فتفر�د الّتعليم يؤّدي إ��  

ا املنا�ج  تلبية  توحيد  أّن  ح�ن   �� والطالب،  للتالميذ  الفر�دة  واالهتمامات  واملواهب  املتغ��ة  الحتياجات 

 و�عميمها �ش�ل ا�حرك األسا��ي للنمّو السريع، وانخفاض الت�اليف، وز�ادة األر�اح.

ب�ن املعلم وتأسيسا ع�� ما تقّدم يجوز لنا أن �ستنتج أن العالقة ب�ن التعليم والتعلم، كما �� العالقة  

تحصيلهم   �� األفضل  تحقيق  ع��  القدرة  الطالب  فيھ  يتحّسس  انفعاليا،  إ�سانيا  طا�عا  تأخذ  واملتعلم، 

  وت�و�ن �خصيا��م. و�ذا كّنا نر�د �� حقيقة األمر ألبنائنا ا�حصول ع�� مستو�ات عالية �� التحصيل
ّ

، فإن

. ويستنتج  ال�ي تقصر عن أداء هذه الغايةتحقيق هذا األمر ال يكون من خالل املنا�ج الواحدة ل�جميع  

.  عالية �� التحصيل ال �ع�ي أن ا�جميع يصل إل��ا بطر�قة واحدةمن ذلك أيضا أّن ما يتحّقق من مستو�ات  

 املنا�ج املوّحدة �ع�ي تكرار العملية ال��بو�ة ب�لفة أقّل. وهو املبدأ  
ّ

ومن املعروف، كما أشرنا أعاله، أن

تائج وز�ادة األر�احالذي يؤّسس للمجتمع ا
ّ
�اليف وتوحيد الن

ّ
 . لصنا�� القائم ع�� خفض الت

) الذي يتم فيھ  Le modèle standard de l'éducationيتمّ�� الّنموذج التعلي�ي املعياري املوّحد للتعليم (

سوقا  توزيع املعرفة املوّحدة املعيار�ة ال�ي �ش�ل موضوعا أو مادة يخت�� الطالب ��ا. ويش�ل هذا القطاع  

كب��ا مثمرا ألر�اح الشر�ات املتعددة ا�جنسيات ال�ي تدعو إ�� إصالح التعليم. وهذا ما يؤكده أستاذ جامعة  

 Global Education) الذي��ى أّن ما �سميھ حركة اإلصالح العاملية (PasiSahlbergهارفارد باسيساهلب��غ(

ReformMovement, ou GERM  (ألن    ي�ي ع�� آليات السوق نفسها. تؤكد أهمية اعتماد النظام التعل

اليوم أفضل مسار ووسيلة ممكنة لتطو�ر النظام  - من وجهة نظر أ�حاب هذه ا�حركة  -هذه اآلليات �ش�ل  

التعلي�ي املعاصر،و�عبارة أخرى يكّرس التيار اإلصال�� �� مجال التعليم اآلليات نفسها ال�ي �عتمد �� عالم  

 . 4األسواق والتجارة العاملية

و�ناء ع�� هذا التوّجھ املعلن من قبل ا�حركة العاملية، فإّن خ�خصة التعليم يجب أن تقوم ع�� صورة  

الذي   املوّحد  املعياري  امل��اج    ي�ا��املن�ج  يقّررها  ال�ي  ا�خ��ات واملعارف  الذين يحفظون و�تقنون  الطالب 

�� القرن العشر�ن. وهو اقتصاد    املدر��ي. ويعكس هذا النظام ال��بوي صورة النظام االقتصاد الصنا��

 
4- How GERM is infecting schools around the world, Washington Post, juin 2012. https://t.ly/Bi2J 
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(24) 

ي ا�خيال اإل�سا�ي وال أن ��جع السمات  
ّ

�عتمد ع�� املصا�ع وخطوط اإلنتاج، وهو ال �ستطيع أن �غذ

 .  اإلبداعية �� التعليم

ط شركة بيارسون (WIRED)يذكر تقر�ر من مجلة "وايرد"
ّ
، و�� شركة صناعية  (Pearson)5كيف تخط

األ  واملستثمر  كب��ة  شركة  �عليمية   �� التعليم -التعليمية    (Bridge)سا��ي  نموذج  خالل  من  العالم  لغزو 

هذه   لنجاح  حيو�ا  أمرا  سي�ون  ال��بو�ة  املعاي��  توحيد  أّن  بوضوح  ندرك  أن  علينا  يجب  وهنا  املوحد. 

الكب��ة، وألنھ من دون ذلك، يصبح من املستحيل ز�ادة وتوليد األر�اح الالزمة لدعم املصا�ح  املشروعات 

 .6�خاصةا

ا�حادي والعشر�ن   القرن   �� التعليم  فإّن  الصورة  واالبت�ار  وع�� خالف هذه  يقوم ع�� عنصراالبداع 

ب ع�� البشر فهم الذ�اء االصطنا�� والتنافس مع اآلالت والرو�وتات  
ّ
والقدرة ع�� االكتشاف، حيث ي��ت

بالذ�اء اليوم  املتشّبعة  القائم ح�ى  التعليم  نظام  أّن  �ع�ي  با�خ��ات  ؛ وهذا  الطالب  تزو�د  �ساعد ع��  ال 

 واملهارات والقدرات ال�ي يحتاجو��ا ملواجهة التحديات املتوقعة �� القرن ا�حادي والعشر�ن. 

�عد   العالم   �� األك��  العاملي هو  التعليم  أّن قطاع  العاملية  التقديرات  تبّ�ن  املستوى االقتصادي  وع�� 

ادية �� السوق حسب تقر�ر منتدى وادي السيلي�ون العاملي  القطاع الص��، وتقدر قيمة ا�حركة االقتص

)GlobalSiliconValley  ومع نمو س�ان العالم تتقّدم صناعة  2020تر�ليون دوالر بحلول عام    6.3) بمبلغ .

سع �ّل يوم مع قدوم أجيال متجددة من الطالب والتالمذة
ّ
. و�الحظ 7التعليم بوصفها صناعة مستدامة تت

والّتوظيف،  �� هذا   ال��بو�ة،  والعمالة  التدر�ب   �� أسا��ي  �ش�ل  تتمثل  القطاع  هذا  ت�اليف  أّن  الّسياق 

التحتية   البنية  ��يئة   �� الكب��  اإلنفاق  عن  فضال  واألجهزة،  واملنا�ج  الكتب  و�نتاج  املعلم�ن،  وتأهيل 

 الضرور�ة للعملية ال��بو�ة �� هذا القطاع التعلي�ي.

الو  لهذا  طبيعة  االقتصادي  وكنتيجة  التعاون  ومنظمة  الدو��،  البنك  يدعو  للتعليم،  االقتصادي  اقع 

النوع   هذا  إ��  ا�خاصة  والشر�ات  ا�ح�ومات  و�عض  إ��  والتنمية،  ُينظر  حيث  ال��بو�ة  اإلصالحات  من 

ھ فرصة لز�ادة رأس املال البشري إ�� أق�ىى حد، وذلك دون اهتمام بدور التعليم �� بناء  
ّ
التعليم ع�� أن

املنافسة  الق ع��  ال��بية  تقتصر  بحيث  ا�جتمع،   �� الثقا��  والت�امل  االزدهار  وتحقيق  الثقافية  يم 

السوقية والقيمة االقتصادية املاّدية فحسب. و�عبارة أخرى يتّم �غييب ا�جانب اإل�سا�ي �� العملية 

 . ال��بو�ة

التعل تخطف  الّتعليم   �� الرأسمالية  اإلصالحات  هذه  أّن  د 
ّ

املؤك والطالب  ومن  (املدرسون  أهلھ  من  يم 

للر�ح   األولية  �عطى  حيث  والّتوظيف،  والر�ح  واالستثمار  للتجارة  مفتوحة  سلعة  وتجعلھ  وا�جمهور)، 

 �� والرو��  واألخال��  اإل�سا�ي  النمو  تحقيق   �� للمجتمع  ا�حقيقة  االحتياجات  إهمال  و�تّم  واالستثمار، 

 
كبر شركة تعليم ونشر للكـتب في العالم متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في بريطانية بيارسون: هي شركة نشر وتعليم-5

ٔ
 .لندن، وتعد ا

6- Pearson's Quest to Cover the Planet in Company-Run Schools, WIRED, avril 2016. https://t.ly/ndUM 
7- 2020 Vision: A History of the Future (GSV, 2015) http://gsv.com/2020-vision/ 
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التجا التعليم وأنظمة  ا�جتمع. ونتيجة لذلك، أصبحت املصا�ح  الدافعة وراء تطو�ر تكنولوجيا  القوة  ر�ة 

زالت   ما  األسف،  ومع  االجتما��.  وال��وض  التعليم  تطو�ر  عملية  �عيق  الذي  األمر  وهو  الرقمية،  التعلم 

املمارسات ال��بو�ة الرأسمالية ال�ي عرفناها �� القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن تمارس ضغوطها وهيمن��ا ��  

ا واملنا�ج  العقدين  التعليم  تطو�ر  ع��  العمل  املف��ض  من  ھ 
ّ
أن مع  والعشر�ن،  الواحد  القرن  من  ألول�ن 

واألنظمة ال��بو�ة القائمة و�غي��ها جوهر�ا ملواجهة التحديات الكب��ة ال�ي تفرضها الثورة الصناعية الرا�عة  

 تلك الثورة ال�ي �عتمل �� قلب األلفية الثالثة ا�جديدة. 

تعلیم المبني علی البرهان:  البنائیة أو ال 

 �� ممكنة  البدائل  هذه  ومثل  البدائل.  عن  نتساءل  تجعلنا  املوحد  للتعليم  املعيار�ة  الوضعية  هذه 

م املدعوم من قبل الشر�ات التجار�ة  
ّ
املستو��ن املادي والتكنولو�� ع�� حد سواء. فالنموذج املعياري للتعل

ع��  �عتمد  الذي  التعليم  �عتمد  بيارسون  املعرفة    مثل  تحو�ل  أو  و�مكن،  (Instructionnisme)التلق�ن 

البنائية    )Constructivisme(اق��اح التعليم البنائي   بدال عنھ، وهو التعليم الذي يقوم ع�� النظر�ات 

، وغ��هما من املنظر�ن البنيو��ن �� مجال  )LevVygotsky(وفيكو�س�ي (Jean Piaget)عند جان بياجيھ

فإن البنائية ترى  ھ �� الوقت الذي ينظر فيھ إ�� ال��بية بوصفها عملية نقل للمعرفة،  .وهذا �ع�ي أنال��بية

 التعليم هو إعادة بناء للمعرفة، حيث يكون التعلم اختبارا دائما يقع �� سياق م�ي واجتما��، و�مكن 
ّ

أن

م با�خ��ة والعمل  التعب�� عن هذه الوضعية بالقول إنھ نوع من التعليم الذي يقوم ع�� العمل أي: التعل

 وال��هان معا.  

املعياري   النموذج   �� التدريس  �� طرق  النظر�ة  املعرفة  إن  القول  يمكن  الّتوضيح  املز�د من  ومن أجل 

، ت�ون مستقلة ومنفصلة عن الواقع، أي: عن ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا �علمها واستخدامها.   )(منا�ج موحدة 

(اإل  البنيوي  الّتعلم  فإن  ذلك  خالف  ب�ن وع��  أي:  والواقع،  املعرفة  ب�ن  العميقة  الصلة  ع��  يؤكد  درا�ي) 

املعرفة والنشاطات الفعلية ال�ي ترافقها حيث تتم العملية التعليمية �� سياقات النشاط والفعالية املعرفية  

ضمن.وهنا يأخذ التعليم صفتھ االجتماعية بحيث ال ي�ون منعزال، إذ يتعلم األفراد  8واإلدراكية للمتعلم�ن

عملية االندماج االجتما��، وذلك كنتيجة طبيعة للنشاطات ا�جماعية ال�ي يقومون ��ا و�تشار�و��ا أثناء  

أّ��م   كما  يتعلمو��ا  ال�ي  القضايا  و�ناقشون  و�تعاونون  يتفاعلون  السياق  هذا  ضمن  فاملتعلمون  التعلم. 

 .9يتشار�ون هذه املعرفة خالل أداء املهمات التعليمية

ز�ادة منسوب مفردا��م.   وع�� سبيل القاموس من أجل  التعلم من خالل  غات 
ّ
الل يمكن لطالب  املثال 

ز�ادة   اللغة وهو  إال جانبا واحدا من  يقّدم  باال�عزالية وال  اللغوي يتصف  التحصيل  النوع من  ولكّن هذا 

�م يتعلمون أشياء  املفردات. وع�� خالف ذلك عندما يت�لم املتعلمون مع أحد املتحدث�ن األصلي�ن للغة، فإ�

8- Brown, Collins, et Duguid, Situated Cognition and the Culture of Learning, 1989, t.ly/llo4 
9- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 
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  �� ال�لمات  استخدام  وكيفية  األصلية  الثقافة   �� ال�لمات  هذه  استخدام  كيفية  حول  مهّمة  جديدة 

 التفاعالت االجتماعية اليومية.

مؤّسس��ا   ومن  العشر�ن  القرن  أوائل  إ��  �عود  إذ  محدثة،  نظر�ة  أو  جديدة  فكرة  ليست  فالبنائية 

فيجو� وليف  بياجيھ،  جان  فّن  الكالسيكي�ن:  التعليم ع��   �� البنائية  املنا�ج  وتركز  وديوي.  وجون  س�ي، 

التدريس وفّن التعلم من خالل تحف�� الطالب ع�� حل املشكالت وحّ��م ع�� التفك�� �� أع�� مستو�اتھ، كما  

التقنيات النشطة (ا�خ��ات   النقدي، و��ّجع ع�� استخدام  أّ��ا �عزز مفاهيم اإلبداع والتعاون والتفك�� 

ملية، وحل املشكالت �� العالم ا�حقيقي) �خلق مز�د من املعرفة، ومن ثم ��جيع املتعلم�ن ع�� تقييم  الع

ونقد ما يفعلونھ وما يتعلمونھ، وكيف �شعرون بالتغ�� ا�حادث �� وع��م ومعرف��م لألشياء. وع�� هذا النحو  

ن ا�خ��اء". و�قوم هذا الوصف ع�� ما  يمكن أن نطلق ع�� الطالب الذين �علموا وفق هذا املن�ج بـ "املتعلم�

 �� وأفاعيلهم  إطارا نظرّ�ا يوجھ �شاطا��م  املفاهيم  الفهم والعمل حيث �ش�ل  الطالب من وحدة  يمتلكھ 

دائرة ا�حياة العملية وضمن مختلف املواقف التعليمية وا�حياتية ع�� حد سواء. وهنا تجدر اإلشارة إ�� أّن  

 ياجات املتعلم�ن وميولهم بالدرجة األو��.  هذا التعليم يقوم ع�� أساس احت

د أّن اعتماد املن�ج البنائي �� العملية ال��بو�ة يمثل رك��ة لإلبداع واالستكشاف، وهو مع ذلك  
ّ

ومن املؤك

اآلن،  ح�ى  املعياري  جاه 
ّ
االت  �� ا�حال  هو  كما  املصا�ح  أل�حاب  كب��ة  مالية  أر�اح  تحقيق   �� �ساعد  ال 

جهود التحف�� وع�� التعلم القائم ع�� املشاريع والبناء، حيث �شارك املتعلم بو�� �� فالبنائية �عتمد ع��  

 بناء هو�تھ العامة �� وضعية ي�ون ف��ا ال��ك�� ع�� التعاون بدال من املنافسة.  

) "ليغو"  ال��بو�ة   )، و�� شركة LEGOفشركة  األلعاب  بإنتاج  ا�جنسيات متخصصة  دنماركية متعددة 

ليغو"، "لألطفال، �عتمد أساليب التعلم البنائية �� مختلف منتجا��ا ال��بو�ة. ومن من أشهر منتجا��ا لعبة

بالالتينية،   أ�علم"  الدنماركية، و"أنا  باللغة  جيًدا”  "العب  الشركة:  ال�ي تطرحها هذه  الشعارات  أهم  ومن 

وم بإنتاج املر�عات واملكعبات والقطع امللونة  . ومن املعروف أّن تلك الشركة تق”ألعابنا تجعل األطفال أذ�ى“و

التعليمية  العملية   �� مهّما  جزًءا  األلعاب  هذه  أصبحت  وقد  خاللها،  من  األطفال  يتعلم  ال�ي  الصغ��ة 

يا ع�� املن�ج البنائي �� ال��بية. وهناك عدد آخر من الشر�ات التعليمية  
ّ
لألطفال. وهذه األلعاب �عتمد �ل

�عتمد ع�� التكنولوجيا �� تصاميمها، وقد بدأت �عتمد املن�جية البنائية �� إنتاجها    ا�جديدة العديد ال�ي

 ال��بوي. 

ھ يتوجب  
ّ
وتتج�� منا�ج التعليم والتعلم باستخدام مبادئ البنائية �� صور وصيغ متعددة. وعليھ فإن

وأهدافهم التعليمية. و��  ع�� املعلم املتخّصص اختيار النماذج املالئمة و�عديلها لتلبية احتياجات الطالب 

)، املدير املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  LarryRosenstock( هذا السياق تندرج رؤ�ة الري روز�ستوك 
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(High Tech High)  الذي أطلق شبكة من املدارس ا�خاصة املعتمدة �� سان دييغو �� الواليات املتحدة ،

 . 10عليمية"ال�ي رفعت شعار " املعلم بوصفھ مصمما لل��امج الت

ر�زنك  ميتشل  (  (MitchelResnick)و�قدم  مؤسسة   �� التعلم  أبحاث  أمثلة  MITMediaLabأستاذ   ،(

�ان  ال�ي  ال�حظات   �� تأ�ي  ما  التعلم ل�خص  أن أفضل خ��ات  باللعب مو�حا  التعلم  �� حول  ملموسة 

و�دال من اعتماد طرائق  �شارك ف��ا �� عملية التعلم ضمن سياق األ�شطة ال�ي يح��ا و�رغب ف��ا. ولذا،  

قاسية ومز�جة، يمكن اعتماد أساليب مشوقة وجذابة. وقد بّينت �عض الدراسات أّن الشباب الذين لد��م  

�� مشاريع    ما يظهرون ترك�ً�ا كب�ً�ا عندما �شار�ون 
ً
التقليدية غالبا الدراسية  �� الفصول  اهتمام محدود 

م�ن يقدمون ع�� األ�شطة الصعبة طاملا ترتبط هذه األ�شطة  ��ّمهم حًقا. و�الحظ �� هذا السياق أن املتعل

ا وثيًقا باهتماما��م وشغفهم
ً
 . 11ارتباط

فوسوغيو�يفان يطرح  السياق  هذا  ضمن    (VossoughietBevan, 2014)  و��  �شرت  لهما  مقالة   ��

ق بالفعالية ال��بو�ة ا
ّ
 . 12لبنائية األ�اديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطّب ثالثة قضايا تتعل

العق��    كيف   -أوال ونمّوهم  ذ�ا��م  تنمية  ع��  الشباب  املتعلم�ن  �ساعد  أن  املشاركة  لعملية  يمكن 

 و�عز�زهو���م وتصّورا��م املستقبلية؟ 

م والفهم عند املتعلم�ن عن طر�ق  -ثانيا  
ّ
كيف يمكن تنظيم ال��امج وتنفيذها بطرق ��ّجع عملية التعل

اهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والر�اضيات �� سياقها من خالل أ�شطة  التنسيق ب�ن العلوم ووضع مف

 مجدية تر�ط ب�ن ممارسات متعددة؟ 

ا  
ً
كيف يمكن تحقيق التنسيق ب�ن ال��امج ال�ي ��ف إ�� تحف�� املتعلم�ن وتنمية ومهارا��م وتحقيق  -ثالث

 املتعلم�ن ا�جدد والقدامى؟وأهدافهم املش��كة، ومن ثم ��جيع التعاون والتفاعل ب�ن 

خالصة:

ع التغ��ات  
ّ
يبّ�ن الفحص النقدّي للتطورات ا�حادثة �� ميدان الثورات التكنلوجية أنھ يمكننا أن نتوق

ا�جار�ة �� طبيعة العمل ومستقبلھ، كما يمكننا التنبؤ بأهّم التحديات ال�ي تطرحها هذه التغ��ات �� ميدان  

مجال العالقات االجتماعية لعدد كب�� من ا�جماعات الثقافية واالجتماعية.    التوظيف واألمن الوظيفي، و��

اختفاء   إ��  التغ��ات  هذه  ف��ا  تؤّدي  ال�ي  بال�حظات  ة 
ّ
بدق التنبؤ  بم�ان  الصعو�ة  من  ھ 

ّ
أن لنا  و�بدو 

تمتة  الوظائف لصا�ح الرو�وتات املؤتمتة أو التنبؤ بالوظائف ا�جديدة ال�ي ستظهر مع تقدم تكنولوجيا األ

الذ�اء االصطنا�ّ�   بتأث��  ال�ي ستولد  النمط ا�حتمل من الوظائف  ھ ال يمكننا تصّور هذا 
ّ
أن الذكية، كما 

تحّديات وجودية   ا�حادي والعشر�ن  القرن  �� مجرى  أن اإل�سانية ستواجھ  اليوم  تؤكد  فالعلوم  املنتظر. 

10- Larry Rosenstock, High Tech High, Teachers as Designers: https://vimeo.com/105605942 
11- Resnick M., Edutainment? No Thanks. I Prefer Playful Learning, MIT, décembre 2013. https://t.ly/6LOT 
12- Vossoughi S., Bevan B. Making and Tinkering: A Review of the Literature https://bit.ly/38ee6qJ 
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ان
ّ
مساواة ب�ن الناس، ومقاومة  تتمثل �� التغ��ات املناخية، والنمو الس�ا�ي، وشيخوخة الس�

ّ
، وتنامي الال

 املضادات ا�حيو�ة، وتنامي األيديولوجيات.  

  �� وتوج��ها  ا�جديدة،  التحوالت  هذه  لتحف��  إ�سانيا  ال 
ّ

تدخ تتطلب  ا�جسام  التحديات  هذه  ومثل 

الذكية  مسارات إ�سانية، والسيما �� مجال ال��بية واألنظمة التعليمية حيث يجب االستفادة من القدرات  

الغايات   القادم وتوجيھ مساراتھ ضمن  التغي��  �� توف�� تر�ية نوعية قادرة ع�� احتواء  ل�خ��اء والقيادين 

م املتم��ة  
ّ
التعل ال��بو�ة الشاملة وتجارب  ق بتدخل إ�سا�ي �عزز االتجاهات 

ّ
يتعل اإل�سانية املرغو�ة. وهذا 

عها �� املستقبل.  واملستمرة وتوظيفها �� مواجهة التحديات وا�خاطر ال�
ّ
 ي يمكننا تحديدها وتوق

إّن تر�ية نوعية شاملة وعادلة ع�� مدى ا�حياة ومن أجلها، سواء أ�انت مدرسية رسمية أم غ�� رسمية،  

رقمية أم غ�� رقمية، ست�ون حيو�ة من لتحقيق االزدهار االجتما�� �� مستقبل لم تتحدد معاملھ بوضوح.  

الذي عرفنا �بوي 
ّ
ال� �� سياق  فالّنموذج  الو��   �� املعلومات  بقّوة غرس  �عمل  الذي  العشر�ن،  القرن   �� ه 

 ملواجهة التحديات  
ً
منا�ج موحدة مصممة إلنتاج قوة عمل للوظائف ال�ي لم �عد موجودة، لن ي�ون �افيا

االستكشاف   ع��  �عتمد  ألّ��ا  فعلها:  اآلالت  �ستطيع  ال  ال�ي  تلك  ست�ون  املستقبل  فوظائف  املقبلة. 

ت�ار، وتنطلق ع�� مقومات التفاعل االجتما��، واملهارات البدنية، والتعاطف، واإلبداع، والتعاون. و�� واالب

مجرى القرن ا�حادي والعشر�ن ستحتاج اإل�سانية إ�� علماء ور�اضي�ن ومهندس�ن وفنان�ن عمالقة البت�ار  

 
ّ
�عل ا�جميع  من  يتطلب  وهذا  إ�حاًحا.  األك��  ملشا�لنا  الناجعة  األقر��ن ا�حلول  اآلخر�ن  مع  التعا�ش  م 

والبعيدين. وست�ون ا�حاجة أك�� إ�� تزو�د املتعلم�ن باملهارات واملعرفة اإلبداعية ال�ي يحتاجون إل��ا إلعادة  

 . 13بناء ا�جتمع ع�� نحو جديد بطر�قة تمكنھ من مواجهة التحديات ال�ي تداهمھ

التقليدي، حّ�ى أك��ه حداث التعليم  فإّن  ة، هو �عليم مب�ّي ع�� املعلومة وآليات تحصيلها.  و�اختصار، 

ومثل هذا النمط من التعليم لم �عد صا�حا �� زمن الثورة الصناعية الّرا�عة. و�مكننا �� هذا السياق أن  

نوع من   (يوشي�ونومورا)، وهو  اليابانية  ال�ي وضع��ا  املستمر»  الّت�ام�ّ�  ال��ها�ي  «التعليم  طر�قة  �ستلهم 

يتجھ نحو التحّول من التعليم املب�ى ع�� املعلومة إ�� التعليم الذي يؤّسس ع�� ا�حكمة، أي    التعليم الذي 

من التعليم الذي يركز ع�� املعرفة العقلية إ�� �عليم شامل �ع�ى �عملية بناء ال�خصية ك�ل، ومن التعليم  

لعصر، ومن التعليم املرتبط  الذي ينقل الثقافة التقليدية إ�� التعليم املع�ي بخلق ثقافة جديدة تناسب ا

�سنوات املدارس إ�� �عليم مت�امل مستمر ع�� مدار العمر. ومثل هذه النظر�ة تؤمن بأّن �ل ��يء �� ا�حياة  

 
ً
 14.هو مادة للتعليم الذا�ي وأّن �عليم الطفل يجب أن يصاحبھ �عليم الوالدين واملدّرس�ن أيضا

 

 
13- Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, Préparé pour Groupe Média 
TFO, août 2017. https://t.ly/zTGG 
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