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على امل�ستوى الأول، فاإن الإيثار بب�ساطة هو: العمل بنوايا طيبة على 
حت�سني حياة ياة الآخرين. يعتقد العديد من النا�س اأنَّ الإيثار ينبغي 
اأن يقرتن بالت�سحية بكل ما متلك من وقت وجهد ومال، ولكن عندما 
ت�ستطيع فعل »اخلري كاأف�سل ما يكون«، مع احلفاظ على حياة مريحة 
م�ستدام  نوع  وهذا  خريين،  يكون  اخلري  فاإن  لنف�سك،  وم�ستدامة 
ومطلوب من الإيثار، لأنه ميكنك من التعلم والإبداع، ورمبا يحدوك 

اإلى طرح مبادرات م�ستقبلية جديدة نحو مزيد من »الإيثار«.

ال،  الَفعَّ الإيثار  هو  الإيثار؛  من  والعايل  الثاين  امل�ستوى  فاإن  ولذا 
ونعني به القيام باأف�سل ما ميكن من اأعمال اخلري، وباأقل قدر من 
املوارد. فاإذا كان الإيثار ب�سكل عام هو املبادرة باأي عمل من اأعمال 
الفرق،  ي�سنع  الذي  هو  ال  الفعَّ الإيثار  فاإن  ح�سنة،  بنوايا  اخلري، 
لأنه يعني طرح املبادرات اخلريية والتطوعية املنا�سبة، يف التوقيت 
املوارد.  باأدنى  عائد،  اأعلى  وحتقيق  املنا�سب،  املكان  ويف  املنا�سب، 
وهذا هو ما ي�سنع الفرق. وقد يعني هذا اأنَّ بع�س طرق فعل اخلري 
فعل اخلري  ومبادرات  اأن طرق  من  الرغم  على  اأف�سل من غريها، 
كلها مطلوبة ومرغوبة. اإل اأن بع�سها اأكرث فاعلية من بع�سها الآخر، 
اإلى  توؤدي  التي  وال�سرتاتيجيات  اإدارتها،  وطرق  روؤيتها،  ب�سبب 
ما  وكاأف�سل  م�ستوياته  اأرقى  يف  يكون  اخلريي  فالعمل  ا�ستدامتها. 
يكون، عندما يخدم الآخرين، وُيقدم مثاًل يحتذى يف اإدارة العطاء 

باأعلى م�ستويات الأداء، في�سيف درو�سا وعربا يتعلم من الآخرون.

اأن نتعلَّم ونعرف مفاتيح القراءة والكتابة التقليدية، في ثواٍن... مل يعد كافيًا 
اأن يدخلوا �سوق العمل، ناهيك عن النجاح فيه،  اأراد الطالُب  فلو 
�سمن ثقافة الرقمنة املدفوعة بالتكنولوجيا والوفرة والتوا�سل مع 
اأ�سواق العمل العاملية يف مطلع القرن احلادي والع�سرين، فال مهارة 
ول قيمة تعلو فوق قيمة التفكري امل�ستقل والتفكري الإبداعي. تتطلَّب 
الكفاءة والقدرة على العمل يف القرن احلادي والع�سرين جمموعًة 
احلادي  القرن  مهارات  ف  وُتعرَّ املهارات،  من  متامًا  خمتلفًة 
املعلومات،  وا�ستثمار  احللول،  تقدمي  )مهارات  باأنَّها  والع�سرين 
والإبداع، والتوا�سل مع و�سائل الإعالم، والتعاون والأداء امل�سرتك، 
ميكن  وعمليات  قدرات  كلُّها  وهذه  العاملية(؛  الرقمية  واملواطنة 
»�سبب«  نتجاوز  اأن  بات علينا  تعلُّمها وتطبيقها، ومن هنا  للطالب 

ز على »كيفية« حتقيق التغيري. الحتياج اإلى التغيري لرنكِّ

جمال بن حويرب
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املدر�سة،  ى ذكاء  ي�سمَّ يتمتَّعون مبا  العايل  كان الطالُب ذوو الإجناز 
روا قدرات  فا�ستطاعوا بالتايل التفوُّق يف الأن�سطة املدر�سية، فقد طوَّ
املدر�سي  النظام  مراحل  عرب  ب�سال�سة  بالنتقال  لهم  ت�سمح  خا�سة 
ال وكتابة الإجابات يف  لأنَّهم اكت�سبوا املهارات الالزمة للتح�سيل الفعَّ
الختبارات. يرجع التفوُّق الدرا�سي لدى الطالب الناجحني اأكادمييًا 
ى »املدر�سة«،  ب�سكل كبري اإلى اأنَّهم تعلَّموا اللعب والتفوُّق يف لعبة ت�سمَّ
ومع ذلك فاإنَّ عديدًا من الطالب، ل �سيَّما ذوي الذكاء املدر�سي، ل 
يتمحور ذكاء  ال�سارع«.  ب�سكل عام مبفهوم »ذكاء  ُيعرف  ميتلكون ما 
امل�ستوى  ذي  التفكري  مبهارات  يتمتَّعون  الذين  الطالب  حول  ال�سارع 
العايل والقدرات التي ت�سمح لهم بالنتقال اإلى ما هو اأبعد من النجاح 
يف المتحان التحريري، ما ميّكنهم من العي�س والعمل والتناف�س يف 
اليومية  احلياة  م�سكالت  ومواجهة  املدر�سة،  خارج  احلقيقي  العامل 

احلقيقية.
املدر�سة  من  الناجح  والنتقال  التحوُّل  حتقيق  على  طالبنا  مل�ساعدة 
ُتلقى  كانت  املعلم، حيث  التعلُّم من  ة  م�سوؤوليَّ نقل  علينا  اإلى احلياة، 
تنا  مهمَّ و�ستكون  بالفعل،  تنتمي  حيث  املتعلِّمني  اإلى  تقليديًا،  عليه 

نا يف مطلع عام 2019 اأن ُنقّدم لكم ملخ�سًا  ي�سرُّ
باأريحية  ع�س  حياتك؟  تقِيّم  »كيف  لكتاب  رائعًا 
والذي  العاملية«،  املمار�سات  اأف�سل  من  وتعلَّم 
بقيادة  هارفارد  جامعة  اأ�ساتذة  من  فريق  اأّلفه 
دور  ويتناول  كري�ستن�سني،  كاليتون  الربوفي�سور 

واملوؤ�س�سي.  ال�سخ�سي  امل�ستويني  على  الإن�سانية  املمار�سات  يف  النظريات 
ففي الوقت الذي تكون فيه اخلربات واملعلومات ُمعلِّمًا جيدًا، نواجه اأوقاتًا 
النظريات  تلعب  وهنا  العمل،  اأثناء  التعلُّم  ُكلفة  ل  حتمُّ فيها  ن�ستطيع  ل 
تف�سري  املغامرة يف  على  عنا  ت�سجِّ واإن�سانية  وفل�سفية  عقلية  كطريقة  دورها 
ما �سيحدث حتى قبل اأن نختربه، كما ت�ساعدنا على التجريب وا�ست�سراف 
العملية  باأنها  النظرية  تعريف  بهذا  اأن يحدث. وميكننا  له  نريد  ما  و�سنع 
�سكل  يف  �سوغها  بعد  ا�ستنتاجها  اإلى  تقودنا  التي  الفل�سفية  اأو  الذهنية 
عبارات. الإجابات ال�سهلة �ساحرة ومغرية، بينما يتطلَّب حل امل�سكالت فهمًا 

عميقًا، وهذا ما �سوف ت�ساعدنا النظريات على روؤيته من زاوية جديدة. 

وانطالقًا من حر�سنا على اإثراء م�سروع »حتدي الأمية« الذي اأطلقه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
عربي  وطفل  �ساب  مليون   30 وي�ستهدف  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
حتى العام 2030، وذلك بالتعاون بني موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اإلى  بادرنا  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  اليون�سكو،  للمعرفة، ومنظمة 
تلخي�س كتاب: »حمو الأميَّة ل يكفي: مهارات القرن احلادي والع�سرين يف 
الع�سر الرقمي«، من تاأليف يل كروكيت واإيان جوك�س، حيث يوؤّكد املوؤلفان 
نتاأّكد من  اأن  يعني  ما  املُتعّلم؛  اإلى  املُعلم  التعلم من  نقل م�سوؤولية  �سرورة 
ما  وهذا  املدر�سة؛  يف  جون  يتخرَّ بعدما  اإلينا  بحاجة  يكونوا  لن  طالبنا  اأنَّ 
يجب اأن يفعله الآباء مع الأبناء. يتمحور حمو الأمية الرقمية حول امتالك 
الطالب ما ي�سمى ذكاء ال�سارع؛ اأي متكني الطالب قبل دخول �سوق العمل 
العمل  من  ميّكنهم  ما  والناقد،  امل�ستقبل  التفكري  مهارات  امتالك  من 
والتناف�س يف العامل احلقيقي ومواجهة م�سكالت احلياة اليومية وحتدياتها.

م ملخ�سًا من تاأليف ميت�سل ريزنيك،  ونظرًا لأهمية التعلم مدى احلياة نقدِّ
بعنوان »اإبداع مدى احلياة: دور املمار�سة وال�سغف والتعاون واللعب يف �سنع 
اتها من منوذج  اأن ت�ستمدَّ العملية التعليمية منهجيَّ الإبداع«، ويرى �سرورة 
ال�ستمرار  ويتطلَّب  الأول.  املقام  يف  الإبداع  على  القائم  الأطفال  ريا�س 
ويبدعون  رون  يفكِّ كيف  اجلميع  يتعلَّم  اأن  املتغريِّ  عاملنا  يف  والزدهار 
ق على التخيُّل والبتكار  وينخرطون يف حلقات تعلُّم ت�ستند اإلى الرتكيز املتعمِّ
ل، متامًا كما يفعل الأطفال يف الرو�سات التقليدية،  واللعب وامل�ساركة والتاأمُّ

ك التفكري البتكاري. اأي اأنَّ احللقات الإبداعية هي حُمرِّ

ذكاء املدر�شة وذكاء ال�شارع
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طالبنا  بتبعية  املطالبة  من  التحوُّل  هي  كمعلِّمني 
لنا، اإلى جعل وظيفتنا زائدة عن احلاجة.

هو  والتعليم  للتدري�س  واملختلف  النموذج اجلديد 
منوذج ان�سحاب تدريجي، وهنا ينبغي اأن تتمحور 
يكونوا  لن  طالبنا  اأنَّ  من  د  التاأكُّ حول  تنا  م�سوؤوليَّ
جون من املدر�سة؛ وهذا  بحاجة اإلينا بعدما يتخرَّ

ا نفعله كاآباء. ل يختلف عمَّ
وعلينا هنا طرح بع�س الأ�سئلة الأعمق مثل: ماذا 
م�ساعرهم  تكون  اأن  نريد  كيف  لطالبنا؟  نريد 
وهم  فعله  عليهم  يجب  الذي  وما  واأفكارهم؟ 
يرتكون املدر�سة ويخو�سون غمار احلياة يف عامل 

ب من العمل واللعب والعي�س الكرمي؟ مركَّ
هذا يعني اأنَّ على املدار�س اأن تتغريَّ ب�سكل جذري 
الذكاء  بني  املتزايد  النق�سام  تقليل  اأردنا  اإذا 
اإن�ساء  نريد  ا  كنَّ فاإن  ال�سارع،  وذكاء  املدر�سي 
نعدَّ  واأن  طالبنا،  مب�ستقبل  �سلة  اأكرث  مدار�س 
فعلينا  ينتظرهم،  الذي  احلقيقي  للعامل  طالبنا 
اأن نبادر اإلى تفعيل خم�سة تغيريات �سرورية على 

الأقل.

1. قبول امل�شهد الرقمي اجلديد: اأي القبول 
باأنَّ تغيري التعليم يبداأ بتطوير جمموعة كاملة 
ال�سرورية  والعاطفية  املعرفية  الذكاءات  من 
يف ثقافة القرن احلادي والع�سرين، وهذا ميثِّل 
يف املقام الأول مع�سلًة تخ�سُّ العقلية، قبل اأن 

تخ�سَّ الربجميات والأجهزة الرقمية.
الو�شول  واإمكانيات  الإر�شادات  توفري   .2
اإلى املعلومات: يتيح امل�سهد الرقمي اجلديد 
للطالب الو�سول اإلى املعلومات وخربات التعلُّم 
خارج املدار�س والف�سول الدرا�سية، ومع ذلك 
الختبارات،  على  احلايل  تركيزنا  وب�سبب 
اأو  �سحيح  ب�سكل  طالبنا  توجيه  ن�ستطيع  ل 
نهم  م�ساعدتهم على تطوير املهارات التي متكِّ
القوية  الأدوات  لهذه  ال  الفعَّ ال�ستخدام  من 
والتوا�سل معها، ونتيجة لذلك يكون الطالب، 
وجهتهم  دون  يحدِّ َمن  هم  املعلمني،  ولي�س 
ولنفهم  بها،  يفعلونه  وما  اإليها  ي�سلون  وكيف 
على  نكون  اأن  يجب  اجلديد،  الرقمي  امل�سهد 
العامل  هذا  يف  ونندمج  ننغم�س  لأن  ا�ستعداد 

ونحن نحت�سن الواقع الرقمي اجلديد.
اأن نتعامل مع التحوُّل  3. تغيري العقول: يجب 
يف اأمناط التفكري الذي يحدث للجيل الرقمي، 
دة،  املتعدِّ الو�سائط  يف  ويعملون  يعي�سون  فهم 
والو�سول  املهام،  د  وتعدُّ الإنرتنت،  وعرب 
نة،  امللوَّ والر�سومات  املعلومات،  اإلى  الع�سوائي 

ومقاطع الفيديو وال�سوت، والعامل املرئي.
ت�سمل  اأن  يجب  بكلِّيَّته:  املتعلِّم  تعليم   .4
�سورة تعلُّم الطالب جمموعًة من الإجنازات، 
حلل  النظريات  وتطبيق  التعلُّم،  ومظاهر 

م�سكالت العامل احلقيقي.
اخلارجي:  العامل  مع  الرتابط  تاأكيد   .5
املدر�سة  يف  التعليم  بني  العالقة  ندعم  اأن  اأي 
زيادة مالءمة  اأردنا  ما  اإذا  اخلارجي  والعامل 
اإدراك مدى  الطالب  على  يجب  وهنا  التعلُّم، 
بحاجة  فهم  العامل؛  مع  يتعلَّمونه  ما  مالءمة 
العامل  املحتوى كما يحدث يف  �سياق  اإلى فهم 

خارج املدر�سة ولي�س املحتوى فح�سب.

عندما نتعلَّم القراءة والكتابة بلغة ما ونلمُّ بها اإلى حدٍّ معقول، ن�سبح 
قادرين على التوا�سل من خاللها، ومع ذلك ين�سبُّ تركيزنا على بنية 
اللغة، والرتجمة، والنطق، واإخراج الكلمات، ولكن عندما نتقن اللغة، 
تن�ساب املفاهيم يف عقولنا وتخرج من اأفواهنا، وت�سبح هذه العمليات 
اأن  نريد  فيما  تفكرينا  على  الرتكيز  فين�سبُّ  اإلينا،  بالن�سبة  لواعية 
نقوله ولي�س على الرتجمة اأو النطق، وهكذا ن�سبح اأكرث فاعليَّة وقدرة 

ا نق�سد. على التعبري عمَّ
فيكون  الكتابة؛  يتعلَّمون  الذين  الأطفال  على  نف�سه  الأمر  ينطبق 
كالقلم  الأدوات  وا�ستخدام  احلروف  ت�سكيل  على  من�سبًا  تركيزهم 
م يف العمر والنمو وا�ستخدام هذه الأدوات كل يوم،  والورق، ومع التقدُّ
عقولنا  من  اأفكارنا  فتنتقل  �سلة،  ذات  غري  والعمليَّة  الأدواُت  ت�سبح 
لوحة  اأم  قلمًا  اأكانت  �سواء  الأداة،  عرب  مبا�سرة  التوا�سل  و�سيلة  اإلى 

مفاتيح.
يف معظم الأحيان ل ي�سمُل م�ستوى معرفة القراءة والكتابة املهارات 
ومن  املدر�سة،  خارج  حلياتهم  طالبنا  اإليها  يحتاج  التي  ة  الأ�سا�سيَّ
هنا علينا اأن ننتقل اإلى م�ستوى اأعلى: اأن ين�سبَّ هدفنا على م�ستوى 
الطالقة؛ اأي امل�ستوى الذي ت�سبح فيه هذه املهارات ب�سيطة حتى تكون 
زًا  لواعية، وحينها ت�سبح املهارات جزءًا من الالوعي ول ت�ستهلك حيِّ

من تركيزنا.

القراءة والكتابة مقابل الطالقة



والع�سرين  احلادي  القرن  بيئة  يف  الطالب  نعلِّم 
بالطالب؛  �سلة  وذات  لالهتمام  مثرية  مع�سالت 
املناهج  من  عنا�سر  ن  تت�سمَّ املع�سالت  وهذه 
هم باملمكنات ال�ستة  رة، ولتوجيه الطالب مندُّ املقرَّ

التالية:
حتديدها  هو  امل�سكلة  تعريف  التعريف:   .1
نبداأ،  اأن  قبل  حلها  طرق  وتخطيط 
�سياغة  اإعادة  التعريف  مهارات  ن  وتت�سمَّ
املوجودة،  الفرتا�سات  ي  وحتدِّ امل�سكلة، 
)�سواء  التفا�سيل  وجتميع  احلقائق،  وجمع 
ي  التحدِّ اإلى  والنظر  الدمج(،  اأو  بالتق�سيم 
اأو  معها  تتوافق  دة  متعدِّ نظر  وجهات  من 

تراها من زاوية عك�سية.
الفح�س،  مرحلة  هو  الكت�ساف  الكت�شاف:   .2
ما  هذه؟  النظر  وجـــهة  اإلى  و�ســـلنا  كيــف 
القرارات التي اتخذت يف املا�سي واأو�سلتنا اإلى 
هنا؟ ما الذي كان ميكننا عمله ب�سكل خمتلف 
قائم  هذا  هل  خمتلفة؟  نتيجة  اإلى  ي  ليوؤدِّ
هذه  يف  اإلينا  الآخرون  ينظر  كيف  وينطبق؟ 
امل�سكلة؟ ما الذي جنح يف ظل ظروف مماثلة؟ 
اأف�سل  اأجل فهم  مينحنا الكت�ساف �سياقًا من 
حتديد  الكت�ساف  مهارات  وت�سمل  للم�سكلة، 
والغربلة  ال�سريعة  والقراءة  املعلومات،  مكان 
د من  والتاأكُّ والتحليل  وو�سع مالحظات ذكية، 

اإعادة  وقت  ومعرفة  املواد،  وترتيب  احلقيقة 
النظر يف مرحلة التعريف لتعديل ما مت اإجنازه 

على اأ�سا�س ما مت اكت�سافه.
ت�سمح  خال�سة  عقلية  عمليَّة  وهذه  احللم:   .3
امل�ستقبل،  يف  �سيحدث  كما  احلل  بتخيُّل  لنا 
ت�سوُّر  على  التخيُّلية  القدرة  هذه  وت�ساعدنا 
ما  على  منفتحني  البقاء  وعلى  ممكن،  هو  ما 
توليد  احللم  مهارات  وت�سمل  م�ستحيل،  هو 
وتخيُّل  الحتمالت،  وا�ستك�ساف  الرغبات، 
اإلى  الزمن  يف  وال�سفر  ال�سيناريوهات،  اأف�سل 

امل�ستقبل املثايل.
ة  عمليَّ على  الت�سميم  ينطوي  الت�شميم:   .4

اأوًل: مهارة تقدمي احللول
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u حل امل�شكالت: اأي القدرة على حل امل�سكالت 

دة يف احلياة اليومية. املعقَّ
والإبداع  التفكري  على  القدرة  اأي  الإبداع:   u

لتطوير حلول  الرقمية  وغري  الرقمية  البيئات  يف 
فريدة ومفيدة.

u التفكري التحليلي: اأي القدرة على التفكري 
التحليلي، مبا يف ذلك اإمكانية املقارنة واملعار�سة 
اأو  توجيه  دون  والتطبيق  والتوليف  والتقييم 

م�ستوى  اأعلى  ا�ستخدام  على  والقدرة  اإ�سراف، 
من التحليل والتقييم والإبداع.

ب�سال�سة  التعاون  على  القدرة  اأي  التعاون:   u

يف العامل املادي والفرتا�سي مع �سركاء حقيقيني 
وافرتا�سيني على م�ستوى العامل.

u التوا�شل: اأي ينبغي اأن يكون الطالب قادرين 
على التوا�سل، لي�س كتابًة اأو حديثًا فح�سب، ولكن 
دة املختلفة،  اأي�سًا من خالل �سيغ الو�سائط املتعدِّ

اأن يكونوا قادرين على التوا�سل ب�سريًا،  وينبغي 
من خالل الفيديو وال�سور يف غياب الكتابة، كما 

يفعلون من خالل الكتابة واحلديث.
هذه  ت�ســـــمل  وامل�شــــوؤولـــيَّة:  الأخـــالق   u

عة مثل  املجموعة من ال�سلوكيات ا�ستجابات متنوِّ
ل  وحتمُّ املالية،  ة  وامل�سوؤوليَّ التكيُّف،  على  القدرة 
ة ال�سخ�سيَّة، والوعي البيئي، والتعاطف،  امل�سوؤوليَّ

والت�سامح، وغريها الكثري.

اأهداف التعليم للقرن احلادي والع�شرين
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مهارة املعلومات هي القدرة على تف�سري املعلومات تلقائيًا، وب�سكل حد�سي يف جميع 
وا�ستخدامها  يتها،  واأهمِّ معناها  واإدراك  الأ�سا�سيَّة،  املعرفة  ل�ستخراج  الأ�سكال 
لإمتام املهام يف العامل احلقيقي، وهناك خم�س خطوات ل�ستثمار مهارة املعلومات:
دة، فلن حت�سل  1. طرح اأ�شئلة جيِّدة: لأنَّه اإن مل يكن باإمكانك طرح اأ�سئلة جيِّ
فهم  مثل  قدرات  احليويَّة  الأ�سئلة  طرح  مهارات  ن  تت�سمَّ دة.  جيِّ اإجابات  على 
امل�سكلة التي يجب حلُّها، الكلمات الرئي�سة، وت�سكيل الأ�سئلة حول تلك الكلمات، 
والع�سف الذهني، والتفكري الأعمق، وفهم امل�سائل الأخالقية، وال�ستماع بعمق 
املعلومات غري  وا�ستبعاد  نقدي،  ب�سكل  ث  والتحدُّ بحكمة،  وال�ستعرا�س  وفهم، 

ذات ال�سلة، وم�ساركة املعارف واخلربات ال�سخ�سيَّة.
اأولويات  وو�سع  املعلومات،  مكان  حتديد  ت�سمل  الإدراك:  مهارات   .2
ا�سرتاتيجيَّات البحث، والقراءة ال�سريعة وفح�س م�سادر البيانات ذات ال�سلة، 
والت�سفية والتنقية، وتدوين املالحظات الذكية، ومعرفة متى يحني الرجوع اإلى 

مرحلة طرح الأ�سئلة الأولى، وذلك طبعًا لطرح مزيٍد من الأ�سئلة.
بيانات  وتلخي�س  وتق�سيم  تنظيم  ت�سمل  ق:  والتحقُّ التحليل  مهارات   .3
مع  ومتعاونًا  م�ستقاًل  العمل  مهارة  ت�سمل  كما  امل�سادر،  من  عة  متنوِّ جمموعة 
ة البيانات وحتليلها  الأقران اأو املعلمني، اأو غريهم من اأع�ساء الفرق لتوثيق �سحَّ
دة  اجليِّ البيانات  م�سادر  بني  والتمييز  والإدراج  للمالءمة  البيانات  وفح�س 
ال�سخ�سيَّة وتقدير  الآراء  بالقدرة على متييز احلقائق عن  تتعلَّق  والغثَّة، وهي 
القيمة وفح�س البيانات ل�ستخراج معناها والتحيُّزات الكامنة بها، وبا�ستخدام 
هذه املهارات تكون قادرًا على حتديد متى جُتيب البيانات عن الأ�سئلة الأ�سلية، 
وحتديد متى تكون املعلومات غري كاملة، واأخريًا تنطوي هذه املهارة على التوثيق 
الحتمالت  وا�ستخدام  امل�سداقية  لتحديد  املالحظات  وتدوين  والت�سجيل 
اإ�سافية ح�سب احلاجة، كما  بيانات  للبحث عن  التخمينات  واأف�سل  والنزعات 

اخلطوات  وترتيب  وحتديد  الفجوات،  حتليل 
ففي  اأخرى،  اإلى  نقطة  من  للو�سول  الالزمة 
د  الت�سميم نبني من امل�ستقبل للحا�سر، ونحدِّ
معامل الطريق ون�سع املواعيد النهائية القابلة 
وجود  الت�سميم  مهارات  ن  وتت�سمَّ للتحقيق، 
والبدء  املهمة،  تنفيذ  فكرة وا�سحة عن كيفية 
وو�سع  العتبار  يف  النهائية  النتيجة  و�سع  مع 
التعليمات  وكتابة  بها،  مبتدئني  اخلطوات 
وي�سهل  ومنطقية  واإيجابية  ب�سيطة  اأجزاء  يف 

اتباعها.
ة مو�سع التنفيذ وحتويل  5. التنفيذ: و�سع اخلطَّ
احللم اإلى حقيقة هو تنفيذ احلل. هناك نوعان 

من عنا�سر تنفيذ احلل وهما: 

احلادي  القرن  مدار�س  يف  والن�سر،  الإن�ساء   -
لكن  حقيقيًا،  حاًل  الطالب  ي�سع  والع�سرين، 
الإن�ساء هو ن�سف العمل فقط؛ اإذ عليهم ا�ستكمال 
املهمة وتنفيذ احلل )اأي ن�سره( ، فمن دون تنفيذ 
حلِّهم ب�سكل كامل، لن يعرفوا ما اإذا كان �سينجح 
ن مهارات تنفيذ احللول القدرة على  اأم ل، وتت�سمَّ
وا�ستخدام  املعلومات  تقدمي  طرق  اأن�سب  حتديد 

هذه ال�سيغة لتقدمي املعلومات وحل امل�سكلة.
القرن  ف�سول  يف  املعلومات:  ا�شتخال�ص   .6
احلادي والع�سرين الدرا�سية، ي�سارك الطالب 
وتقييم  الذاتي  التقييم  عرب  التقييم  ة  عمليَّ يف 
عن  امل�سوؤوليَّة  اإح�سا�س  فيكت�سبون  الأقران، 
ة  عمليَّ ر  وتوفِّ نتائجه،  عن  وامل�ساءلة  احلل 

للنظر  للطالب  الفر�سة  املعلومات  ا�ستخال�س 
ة التنفيذ لتحديد ما  اإلى الناجت النهائي وعمليَّ
عمله  ميكن  كان  وما  د،  جيِّ ب�سكل  اإجنازه  متَّ 
ا�ستخال�س  مهارات  وت�سمل  اأف�سل،  ب�سكل 
كل  يف  النظر  اإعادة  على  القدرة  املعلومات 
يف  والتفكري  ة  العمليَّ مراحل  من  مرحلة 
امل�سارات التي مت اتباعها للو�سول من »تعريف 
الأ�سئلة  وطرح  احلل«،  »تنفيذ  اإلى  امل�سكلة« 
التي  واملعلومات  امل�ستخدمة  العمليات  ب�ساأن 
مت احل�سول عليها، والتفكري ب�سكل حا�سم يف 
لعمليَّة  وفقًا  والعمل  والناجت،  العمليَّة  من  كل 
اجلديدة،  الأفكار  وا�ستيعاب  هذه،  التفكري 
ونقل ما يتعلَّمونه اإلى ظروف جديدة وخمتلفة.

ثانيًا: مهارة املعلومات

بة يَّة مبا�شرة، بل عمليَّة حلقيَّة ودائريَّة ومركَّ مهارات تقدمي احللول لي�شت عمليَّة خطِّ

" "
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الأ�سئلة مللء  اإلى مرحلة طرح  العودة  ال�سروري  ن معرفة متى يكون من  تت�سمَّ
الفراغات بحيث ميكن حتويل البيانات اإلى معرفة وحكمة.

التطبيق: ي�سمل �سهر املعلومات يف بوتقة واحدة بحيث ميكن ا�ستخدامها،   .4
ة،  ن اأن�سطة مثل كتابة مقالة، اأو اإعداد تقرير، اأو اإجراء جتربة علميَّ وقد يت�سمَّ
�سناعة  فيها  يتم  التي  املرحلة  هو  والتطبيق  نة،  مدوَّ بناء  اأو  فيديو،  ابتكار  اأو 
فالقدرة  املعلومات؛  وا�ستيفاء  امل�سكالت،  وحل  الإجراءات،  وتنفيذ  املنتجات، 
حتليل  يتم  مل  ما  �سيئًا  تعني  ل  البيانات  من  هائلة  يات  كمِّ اإلى  الو�سول  على 

البيانات ب�سكل فعال، وحتويلها اإلى معرفة �سخ�سيَّة، ثم تطبيقها وجتريبها.
5. تقييم املهارات الأ�شا�شيَّة: ي�سمل القدرة على طرح الأ�سئلة ب�ساأن العمليات 
عة، والتفكري النقدي اإزاء العمليات، وتقييم ما مت  امل�ستخدمة واملعلومات املجمَّ
ة والنتيجة  تعلُّمه وكيفية تعلُّمه وما جنح وما مل ينجح وكيف ميكن حت�سني العمليَّ
اجلديد،  التعلُّم  وا�ستيعاب  التفكري،  هذا  وفق  ف  الت�سرُّ ثم  املقبلة،  املرة  يف 

وتطبيقه على احلالت والظروف الأخرى املماثلة اأو املختلفة.

الإبداع طريق البتكار الذي يعني تقدمي �سيء ما مل يكن موجودًا من قبل، وهو 
مهارة القرن احلادي والع�سرين، وهذه هي املكونات اخلم�سة ملهارة الإبداع:

ينبع  ابتكاره.  اإلى  حتتاج  وما  تك  مهمَّ عن  نف�سك  ب�سوؤال  ابداأ  التحديد:   .1
فهمك للم�سكلة من مرحلة التعريف يف مهارة املعلومات، وهي خطوة ت�سيف 
ال�سياق من خالل الكت�ساف، فدمج هاتني املرحلتني ي�سيف املعنى والرتابط 
حلُّها،  يتعنيَّ  التي  امل�سكلة  فهم  التعريف  مهارات  وت�سمل  امل�سكلة،  لعنا�سر 
وحتديد الكلمات الرئي�سة وتكوين اأ�سئلة حولها، والع�سف الذهني، والتفكري 
وال�ستعرا�س بحكمة،  بعمق،  وال�ستماع  الأخالقية،  امل�سائل  الأعمق، وفهم 
وم�ساركة  ال�سلة،  ذات  غري  املعلومات  وتر�سيح  نقدي،  ب�سكل  ث  والتحدُّ

املعارف واخلربات ال�سخ�سيَّة.
2. الإلهام: هذه هي مرحلة احللم احلقيقي، وهي تنطوي على تغذية املتعلِّم 
الإبداعية مبعلومات ح�سية ثرية. ت�سمل مهارات الإلهام القدرة على جتاوز 
ما هو معروف، وا�ستخدام امل�سادر املاألوفة وغري املاألوفة للتحفيز والإلهام، 

وروؤية الإمكانات اجلديدة، والتالعب بالأفكار والتجريب والتخيُّل.
خ�سم  يف  معنى  اأو  منط  اإيجاد  يعني  ال�ستقراء  الداخلي:  ال�شتقراء   .3
ف اإلى  املعلومات املعروفة واملتاحة، وت�سمل مهارات ال�ستقراء الداخلي التعرُّ
املفاهيم  بني  واجلمع  والعالقات،  ال�سالت  حتديد  على  والقدرة  الأمناط، 
اأو العنا�سر من املجالت املختلفة التي ل ميكن جمعها عادًة، والقدرة على 

التفكري ب�سكل اأعمق يف املعارف املوجودة.
ي اإلى ولدة فكرة جديدة.  4. التخيُّل: اندماج الإلهام وال�ستقراء الداخلي يوؤدِّ
تخيَّل حلظة »وجدتها!« التي �سرخ بها »اأر�سميد�س«. ت�سمل مهارات التخيُّل 
اإدراكها  ميكن  ل  عندما  واملفاهيم  والأحا�سي�س  الذهنية  ال�سور  ت�سكيل 
الق�س�س  العامل عرب  اأجل فهم  للتجارب من  م  واإ�سفاء معنى وتفهُّ ح�سيًا، 

والفن واملو�سيقى وال�سعر وامل�سرح وال�سينما، وما اإلى ذلك.

ثالثًا: مهارة الإبداع
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دناها اأ�ساًل؟ هل تتطابق مع تعريفنا؟ هل الفكرة  5. الفح�ص: مع تخيُّل فكرتنا اجلديدة، ينبغي علينا التوقُّف لفح�سها. هل تفي فكرتنا باملعايري التي حدَّ
قابلة للتطبيق؟ هل �ستنجح؟ هل ميكن اإجنازها يف الوقت احلايل و�سمن امليزانية احلالية؟ ت�سمل مهارات الفح�س القدرة على فح�س العمليَّات التي 
ن�سطلع بها واملنتج الذي مت اإن�ساوؤه، والقدرة على التفكري بعناية يف تلك العمليَّة، وت�سوُّر الفكرة كما لو كانت كاملة ومقارنتها بالغر�س الأ�سلي، ثم 

يات امل�ستقبلية. ا�ستخدام تلك الأفكار لإنتاج اأفكار جديدة، ومراجعة الفكرة احلالية، وتطبيقها على التحدِّ

رابعًا: مهارة التوا�شل مع و�شائل 
الإعالم

ن الأول: ال�شتماع املكوِّ

اًل للمحتوى  تعني مهارة و�سائل الإعالم اأن تكون ُمنِتجًا وم�ستهلكًا فعَّ
يخت�سُّ  الإعالم؛  و�سائل  ملهارة  نان  مكوِّ يظهر  هنا  ومن  الرقمي، 
والآخر  »ال�ستهالك«،  اأو  الإعالم،  و�سائل  مبدخالت  اأحدهما 

مبخرجات و�سائل الإعالم، اأو »الإنتاج«.

يتطلَّب ال�ستماع القدرة على فكِّ �سيفرة الر�سالة احلقيقية لو�سائل 
اإدراك  ثم  اإن�سان،  كل  لها  �س  يتعرَّ التي  املتاحة  املختلفة  الإعالم 
خاطئة  ب�سورة  تقدميها  اأو  انحيازها  اأو  الر�سائل  ت�سكيل  كيفية 
لت�سكيل  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  ن فهم كيفية  يت�سمَّ متامًا، كما 
ودرا�سة  معيَّنة  و�سيلة  ا�ستخدام  مدى  تقييم  اإلى  اإ�سافة  تفكرينا، 
اأخرى:  بعبارة  و�سيلة خمتلفة.  ا�ستخدام  الأف�سل  من  كان  اإذا  ما 
تر�سلها  التي  الر�سائل  ة  فاعليَّ مدى  قيا�س  حول  ال�ستماع  يتمحور 
عن  خمتلف  ومنط  ب�سكل  ا  منَّ كل  اها  يتلقَّ وكيف  الإعالم  و�سائل 

الآخرين.
الو�سيلة  ف�سل  اأوًل  ينبغي  الر�سالة  ة  فاعليَّ لقيا�س  الر�شالة:   u
يات  تات واإعالنات وُم�سهِّ عن الر�سالة، وعندما ُتزال جميع م�ستِّ
الو�سيلة الإعالمية، ما الر�سالة التي تاأتينا بالفعل؟ ماذا يقول 

لك ُم�سدر وُمر�سل الر�سالة؟
ب�سكل  الر�سالة  قادرًا على �سياغة  تكون  اأن  ال�شياغة: يجب   u

وا�سح ودقيق.
ق من الر�سالة، ما يتطلَّب بع�س مهارات  ل التحقُّ ق: ُيف�سَّ u التحقُّ
املعلومات، ومنها: التحليل والتوثيق وف�سل احلقائق عن الآراء 

وك�سف التحيُّزات.
درا�سة  ميكنك  الر�سالة،  وتفهم  ت�ستوعب  اأن  بعد  الو�شيلة:   u

تقييمًا  وكذلك  املادي  للتو�سيل  حتلياًل  ن  يت�سمَّ وهذا  الو�سيلة، 
جوانب  ثالثة  هناك  املختارة.  الو�سيلة  ومالءمة  جناعة  ملدى 
الت�سميم،  حول  رئي�س  ب�سكل  يتمحور  وهذا  الو�سيلة،  لتقييم 
والتما�سك  واخلط  الألوان  نظام  الت�سميم  عنا�سر  ن  وتت�سمَّ
والتوازن وامل�ساحات البي�ساء والإ�ساءة، وما اإلى ذلك، وينبغي 
اأن تعك�س كل هذه العنا�سر الر�سالة وتعمل فيما بينها بتناغم، 
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اأن  ينبغي  وعند ت�سميمها ب�سكل منا�سب، 
تو�سيل  على  قادرة  ال�سيغة  عنا�سر  تكون 
الكلمات،  ت�سبح  بحيث  بنف�سها،  الر�سالة 

اإن ُوِجَدت، ثانوية.
u ال�شال�شة: عندما تدر�س الو�سيلة، ا�ساأل 

من  منطقي  م  تقدُّ هناك  هل  نف�سك: 
البداية اإلى النهاية؟ عندما تكون الر�سالة 
�سل�سة وفيها ان�سيابية، فاإنَّ تكامل الو�سيلة 
ز الر�سالة بدرجة كبرية، ما  والر�سالة يعزِّ
ا لو كانت منفردة. يجعل تاأثريها اأكرب ممَّ

وغري  متكامل  تفاعل  هناك  املواءمة:   u
والر�سالة  الو�سيلة  بني  للك�سر  قابل 
العنا�سر  تلك  تكن  مل  فاإن  واجلمهور؛ 
اأو  فعالة،  الر�سالة  تكون  فلن  متوائمة، 

�ستكون اأقل فاعليَّة.

املكون الثاين: الفاعليَّة
ن مهارة و�سائل الإعالم اكت�ساب مهارات  تت�سمَّ
دة  املتعدِّ الو�سائط  عامل  يف  بفاعليَّة  التوا�سل 

التفاعلي.
نا  فاإنَّ ال�ستماع،  مع  فعلنا  كما  الر�شالة:   u

هنا اأي�سًا نبداأ بالر�سالة:
الر�سالة؟ ماذا تريد  املحتوى: ما حمتوى   u

اأن تقول؟
املعلومات  نف�س  تقدمي  ميكن  النتيجة:   u
نتائجها  منها  ولكل  خمتلفة،  بطرق 
با�سم  هذا  اإلى  ن�سري  ما  وغالبًا  اخلا�سة، 

»طابع الر�سالة«.
والغر�س  املحتوى  فهم  باتخاذ  الو�شيلة:   u

الو�سيلة  يف  التفكري  ميكننا  اأ�سا�سًا،  منه 

ثالثة  حتديد  خالل  من  الر�سالة  وبناء 
مكونات اإ�سافية:

نًا  مكوِّ جمهورك  طبيعة  تعدُّ  اجلمهور:   u
الأن�سب، فرمبا  الو�سيلة  اختيار  اأ�سا�سيًا يف 
دة  تكون لديك جمموعات دميوغرافية متعدِّ

يجب و�سعها يف العتبار.
َمن  تعرف  اأن  ذلك  بعد  عليك  القدرات:   u
والو�سائل  قدراتك،  تعرف  اأن  مبعنى  اأنت؛ 
على  وقدرتك  ا�ستخدامها،  ميكنك  التي 
اكت�ساب مهارات جديدة خالل هذه العمليَّة.
املتداولة  املعايري  ما  واأخريًا  املعايري:   u
واملقبولة حاليًا؟ فقد يكون وقتك حمدودًا، 
الر�سالة،  تو�سيل  وهذا عامل مهم جدًا يف 

ولأنَّ هناك دائمًا ميزانية حمدودة، �سيتعنيَّ 
عليك العمل مبا هو متاح.

ومع حتديد كل هذه العنا�سر؛ املحتوى والنتيجة 
الدميوغرافية  والرتكيبة  للر�سالة،  املبتغاة 
جلمهورك، وفهم قدراتك وخياراتك، وحتديد 
املعايري املطروحة، ي�سبح لديك كل ما حتتاج 
الأن�سب،  الإعالمية  الو�سيلة  لختيار  اإليه 
ب�ساأن  قرارك  �سينبع  الأحوال  معظم  ويف 
خربتك  من  تختارها  التي  الإعالمية  الو�سيلة 
اأن  وعليك  الإعالم،  لو�سائل  ومنتج  كم�ستهلك 
يف  املختلفة  الو�سائل  ة  فاعليَّ بتقييم  هنا  تهتم 
دة اإلى جمموعة معيَّنة من  تو�سيل ر�سائل حمدَّ

ني. املتلقِّ
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تتعلَّق مهارة التعاون باإتقان العمل اجلماعي الذي يتميَّز بالقدرة الالواعية 
حلل  والفرتا�سيني  احلقيقيني  ال�سركاء  مع  جماعي  ب�سكل  العمل  على 

امل�سكالت احلقيقية والفرتا�سية، وهناك خم�سة عنا�سر ملهارة التعاون:
نات الرئي�سة: 1. التاأ�شي�ص: تبداأ مهارة التعاون مبزج عديد من املكوِّ

وجمع  املعنيِّني  والأ�سخا�س  اجلماعي  العمل  حتديد  املجموعة:   u
عنا�سر املجموعة.

�س  د جمالت الهتمام واخلربة، وخ�سِّ u الأدوار وامل�شوؤوليَّات: حدِّ
امل�سوؤوليَّات  وا�سرح  فيه،  يتميَّز  الذي  دوره  الفريق  يف  ع�سو  لكل 
يف  ع�سو  لكل  وال�ستقاللية  ال�سيطرة  م�ستوى  د  وحدِّ دة  املحدَّ
ل  املجموعة، مع تو�سيح كيفية اتخاذ القرارات عندما ل ميكن التو�سُّ
اإلى اتفاق بالإجماع، وعليك حتديد الأطر الزمنية ملا يتم فعله، مع 
وتقرير  املجموعة،  داخل  اخلالفات  مع  للتعامل  ة  عمليَّ اأ�س�س  و�سع 
كيفية حتديد املجموعة للم�سوؤوليَّات، وما �سيحدث اإن مل ي�سطلع اأي 

اته. ع�سو يف املجموعة مب�سوؤوليَّ
u القواعد: حتديد كيفية التوا�سل ومدى حاجة الأع�ساء اإلى توا�سل 
�ستكون  وما  تاأ�سي�سها،  و�سبب  املجموعة  ومعايري  الآخر  مع  اأحدهم 

النتيجة، وكيف �سيتم تقييم النتائج.
ي اأو الق�سايا التي �ستعاجلها  u حتديد نطاق امل�شروع: تاأطري التحدِّ
ومعايري  امل�سروع  عات  وتوقُّ املعنية  الأطراف  وحتديد  املجموعة، 

ة. النجاح والنتائج املرجوَّ
ذات  واملطلوبة  املتاحة  املعلومات  حتديد  الالزمة:  املعلومات    u

ال�سلة بامل�ساألة.
ونطاق  التعاونية  ة  العمليَّ هذه  قادة  قائد/  حتديد  القيادة:   u

ته. م�سوؤوليَّ
ع�سو  لكل  الأداء  عات  توقُّ على  التفاق  املجموعة:  اتفاقيَّة   u
اأدوار  حتديد  ذلك  وي�سمل  املجموعة،  اتفاقية  وتوقيع  املجموعة  يف 

وم�سوؤوليَّات كل ع�سو يف املجموعة وحتديد املعايري والنتائج.

ي  ة اأو التحدِّ ر: تتولَّى املجموعة اإعداد ت�سوُّر للهدف اأو الق�سيَّ 2. الت�شوُّ
ل، وحتديده ودرا�سته كفريق واحد، والو�سول على نحو  اأو احلل املف�سَّ
التعاوين، واملعايري  نتائج هذا اجلهد  اتفاقية حول ماهية  اإلى  جماعي 
لهذا  ال�سرورية  العنا�سر  اأبرز  وهذه  النتيجة،  لتقييم  �سُت�ستخدم  التي 

اجلانب:
u حتديد امل�سكلة.

u حتديد الو�سع الراهن.
u  ت�سوُّر امل�ستقبل املرغوب فيه.

u  حتديد املعلومات الالزمة.
u حتديد املعلومات املتوافرة واملعلومات املطلوبة.

u  اإطالع بقية املجموعة على املعلومات اجلديدة اأوًل باأول.
ومتى  حلِّها،  وكيفيَّة  امل�سكلة  ن  )تت�سمَّ مكتوبة  عمل  ة  خطَّ تطوير    u

�سُتحل واأين، وَمن �سيقوم بكل جزء من العمل(.
ة قابلة للتنفيذ تعني حتديد جميع اخلطوات  3. الهند�شة: هند�سة خطَّ
ة  الأ�سا�سيَّ الهند�سة  مهارات  ن  وتت�سمَّ نريد،  ما  اإلى  للو�سول  الالزمة 
اأكرث  ة  عمليَّ اإلى  للو�سول  الفريق  يف  ع�سو  كل  اإلى  امل�سوؤوليَّات  تفوي�س 
ومناق�ستها  درا�ستها  ميكن  ة  خطَّ العمل؛  لتوجيه  ة  خطَّ وو�سع  فاعليَّة 
مرحلة  يف  ذكرناه  ما  ي�سبه  وهذا  م�ستمر،  ب�سكل  تقييمها  واإعادة 
الت�سميم يف مهارة تقدمي احللول، والعن�سر احلا�سم هنا هو ال�سماح 
هذه  يف  بالإ�سهام  واإبداعه  وروؤيته  فرد  لكل  ال�سخ�سيَّة  ة  القوَّ لنقاط 

العمليَّة.

تقدمي  مهارة  يف  التنفيذ  ة  بعمليَّ �سبيهة  ة  عمليَّ التنفيذ  التنفيذ:   .4
تطوير  على  الرتكيز  مع  التنفيذ  مو�سع  ة  اخلطَّ تو�سع  وهنا  احللول، 
اأع�ساء  ملختلف  ال�سخ�سيَّة  ة  القوَّ نقاط  َي�ستخدم  ملمو�س  منتج  اأو  حل 
املجموعة ب�سكل اأف�سل، وميثِّل تطوير احلل النظري ن�سف املهمة فقط، 

حيث ل بد اأن يتمَّ اختبار احلل لحقًا.

اإذا متَّ حل  ما  العمليَّة وحتديد  الفح�س مراجعة  ن  يت�سمَّ الفح�ص:   .5
وحتديد  التح�سني،  جمالت  ودرا�سة  ل،  اأم  الهدف  وحتقيق  ي  التحدِّ
التالية:  الت�ساوؤلت  عرب  اء  البنَّ والنقد  املالحظات  واإبداء  الإ�سهامات، 
ِبَعت القواعد  اتهم؟ هل اُتّ هل قام خمتلف الأع�ساء باأدوارهم وم�سوؤوليَّ
مع  املجموعة  تعاملت  كيف  القرارات؟  اُتِّخَذت  كيف  عليها؟  املتفق 
مت  وهل  املجموعة؟  اأع�ساء  بني  التوا�سل  ة  فاعليَّ مدى  ما  اخلالفات؟ 
عات الأداء الفردية واجلماعية؟ الوفاء باملواعيد النهائية للم�سروع وتوقُّ

خام�شًا: مهارة التعاون
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املواطنون الرقميون
مل تعد املواطنة تقت�سر على البلد الذي يقيم فيه املرء، فقد 
واحلوار  والتعاون  التوا�سل  الرقمية  الإعالم  و�سائل  رت  ي�سَّ

والنقا�س على نطاق دويل وا�سع.
املهارات،  هذه  من  مهارة  كل  طالبنا  يف  نزرع  عندما  ونحن 
فاإنَّنا ل ن�ساعدهم على اأن ي�سبحوا طالبًا اأف�سل فح�سب، بل 
ن�ساعدهم اأي�سًا على اأن ي�سبحوا منوذجًا ملا ن�سميه »املواطن 

الرقمي العاملي«.

ح�سِّ  غر�س  على  للم�ساعدة  ال�ستثنائية  الفر�س  اإحدى  ُتتاح 
لربنامج  ال�سحيح  التنفيذ  خالل  من  ال�سخ�سيَّة  ة  امل�سوؤوليَّ
بيئة  يف  املنا�سب  ال�سلوك  د  يحدِّ الذي  الرقمية،  املواطنة 
على  مل�ساعدتهم  الطالب  مع  نعمل  اأن  ينبغي  وهنا  الإنرتنت، 
عون �سنويًا على عقد  يوقِّ املنا�سب، وجنعلهم  فهم ال�ستخدام 
املبادئ  يوافقون من خالله على هذه  الذي  الرقمية  املواطنة 

ة ال�ست: الأ�سا�سيَّ
u احرتام اأنف�سهم.
u حماية اأنف�سهم.

u احرتام الآخرين.
u حماية الآخرين.

u احرتام امللكية الفكرية.
u حماية امللكية الفكرية.

التعلُّم يف القرن احلادي والع�شرين
والع�سرين  احلادي  القرن  يف  التعلُّم  بيئة  يف  الأول  العن�سر 
هو ارتباط التعلُّم باملتعلِّم، ولي�س باملُعلِّم. اأما العن�سر الثاين 
اأعلى،  م�ستوى  على  تفكري  تطوير  ي�سمن  الذي  الإبداع،  فهو 
والعن�سر الثالث هو العامل احلقيقي، ويف بيئة التعلُّم احلالية 
لإبداع  امل�ستوى  عايل  التفكري  الطالب  ي�ستخدم  وامل�ستقبلية 

منتجات حقيقية كحلول مل�ساكل العامل احلقيقي.

التعلُّم الثابت 
ينجح  ا  اإمنَّ وتعليمهم،  الطالب  مع  ث  التحدُّ جمرد  ينجح  ل 
التعلُّم املرتبط باملتعلِّم؛ فالتعلُّم ذو املعنى هو ما يبقى، والتعلُّم 
ى »التعلُّم  ذو ال�سلة باملتعلِّم هو التعلُّم الفعال، وهذا ما ي�سمَّ
ر الطالب املعلومات  الثابت«، ونحن على يقني من اأنَّه لكي يتذكَّ
املدى  ق�سرية  الذاكرة  من  نقلها  عليهم  يجب  وي�ستوعبوها، 
هناك  هذا،  يحدث  ولكي  الدائمة،  الذاكرة  اإلى  )العاملة( 

اأربعة متطلَّبات:
1. اجعل املعلومات �سهلة احلفظ. يجب اأن ترتبط املعلومات 
اجلديدة ب�سيء ما يعرفه املتعلِّم بالفعل وله معنى بالن�سبة 
اأن يوِجد هذا  اإليه، واإن مل يكن هناك رابط، على املتعلِّم 
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الرابط على الفور.
الف�سل  اإلى  الطالب  بها  ياأتي  التي  املا�سي. اخللفية  ا�ستِق من خربات    .2
د فقط ما �سيتعلَّمونه، ولكن اأي�سًا ما اإذا كانوا �سيتعلَّمون  الدرا�سي ل حتدِّ

اأم ل.
3.  التكرار، ثم التكرار، ثم التكرار. يحتاج الطالب اإلى عديد من الفر�س، 
لرت�سيخ  وال�سياق  الوقت  ر  توفِّ التي  اخلربات  من  عة  متنوِّ جمموعة  واإلى 

الأفكار داخليًا.
تعزيز  اإلى  يحتاجون  الطالب  لأنَّ  دائمًا  اإيجابية  راجعة  اإفادة  م  قدِّ   .4

جهودهم بانتظام وب�سكل هادف.

�شبعة اأ�شئلة لتطوير �شيناريو التعلُّم
؟ u هل هناك م�سكلة اأو حتدٍّ

ي ذو �سلة باملتعلِّم؟ u هل هذا التحدِّ
u هل يتطلَّب ذلك تفكريًا ذا م�ستوى اأعلى؟
دة؟ u هل يتعامل مع اأهداف املناهج املتعدِّ

u هل يغر�س مهارات القرن احلادي والع�سرين؟
u هل ُت�ستخَدم الأدوات الرقمية لتقدمي منتج حقيقي؟

u هل هناك اأ�سياء ت�ستحقُّ التعلُّم ويجب اكت�سافها؟

حتدٍّ عظيم
ة ثقيلة وغري  ميثِّل تغيري املدار�س حتديًا كبريًا، ويف بع�س الأحيان تبدو املهمَّ
قابلة للتنفيذ، ولكن علينا التوقُّف للحظة والتفكري يف ق�سة هيلني كيلر: لقد 
يات كبرية يف حياتها، حيث فقدت ال�سمع والب�سر يف �سن خم�سة  واَجَهْت حتدِّ
على  املراأة  هذه  ح�سلت  ال�سديدة،  اإعاقتها  من  الرغم  وعلى  �سهرًا،  ع�سر 
درجة الدكتوراه، واأ�سبحت اأ�ستاذًا جامعيًا، واألَّفت اأكرث من 30 كتابًا، وتعدُّ 

رين يف القرن املا�سي. من اأعظم املفكِّ

�سعور  ما  كيلر،  »اآن�سة  طالبها:  اأحد  �ساألها  حياتها،  من  لحق  وقت  ويف 
رت هيلني كيلر يف هذا الأمر للحظة، وقالت: املكفوفني؟« فكَّ

الب�سر  امتالك  هو  الروؤية  على  القدرة  عدم  من  الأ�سواأ  الوحيد  »ال�سيء 
وافتقاد الب�سرية«.

األي�س هذا بال�سبط ما يدور حديثنا هنا حوله؟ فالأمر ل يتعلَّق بالنظر اإلى 
التدري�س  اأن يكون عليه  التعليم وما ميكن  اإلى م�ستقبل  بالتطلُّع  املا�سي، بل 
ر يف امل�ستقبل وما ميكننا القيام  والتقييم، ف�سع ذلك يف اعتبارك عندما تفكِّ
به لإعداد اأبنائنا وطالبنا للعامل الذي ينتظرهم مبجرد مغادرتهم املدر�سة.

ومانح  اخلبري،  املعرفة  م  مقدِّ لأنَّك  الطالب،  حياة  يف  عن�سر  اأهم  اأنت 
نًا من قدرات طالبك  الت�سجيع، ومر�سد الكوادر الب�سرية. عليك اأن تكون متيقِّ
وهو  الإطالق،  على  الأكرب  ي  التحدِّ تواجه  واأنت  ال�سكوك،  ت�سوبه  ع�سر  يف 
من  د  وتاأكَّ الفارق،  اإحداث  ت�ستطيع  اأنَّك  فخورًا مبعرفة  كن  التغيري.  ي  حتدِّ

اأنك �ستفعل.



هــل أنتــم مــن أصحــاب المبــادرات والمشــروعات الداعمــة لمحــو األميــة، 
قــت نجاحــًا  أو قمتــم باإلســهام فــي برنامــج أو حملــة فــي اإلطــار ذاتــه، حقَّ
الفتــًا علــى أرض الواقــع، وأســهمت فــي محــو أميــة عــدد مــن النــاس 

ضمــن مدينتكــم أو مجتمعكــم أو دولتكــم؟

إلــى  للمعرفــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ تدعوكــم 
التســجيل والمشــاركة فــي »تحــّدي األميــة« الــذي سيشــهد تكريــم 
ــزًا فــي مجــال محــو  أكثــر المشــروعات والمبــادرات والحمــات تميُّ

األميــة علــى مســتوى المنطقــة.

لاطــاع علــى التحــدي وآليــة المشــاركة فيــه، يمكنكــم زيــارة الموقــع 
http://www.literacychallenge.orgاإللكترونــي: 

شاب عربي بحلول عام 


