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برعاية

كيف تسهم التكنولوجيا الحديثة في إحداث تحويل في الصفوف المدرسية
إن الوعود التي حملتها التكنولوجيا اجلديدة بإحداث حت ّول في عملية التعليم من خالل تزويد الطالب بالتعليم
الذي يناسب شخصيته ويح ّفز كافة الطالب على التفاعل واملشاركة .وقد لفت هذا انتباه التربويني ،وذوي
الطلبة ،وصانعي السياسات على ح ّد سواء.
ّ
والمعلمون
يتّ فق ذوي الطلبة
على أهمية وجود التكنولوجيا
في الصفوف المدرسية

ّ
والمعلمين في أهمية وجود التكنولوجيا في التعليم ،أغسطس/آب .2012
المصدر :رأي ذوي الطلبة
أبحاث هارت مؤسسة ليد كوميشن.

ً
ّ
موقعا
ستحتل التكنولوجيا
أكثر أهمية في تحضير الشباب
لمواجهة مستقبلهم.
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ّ
المعلمون

األهل

التكنولوجيا والتعليم:
تحويل التعليم في الصفوف المدرسية
ّ
التعلــم المدمــج
باســتعمال أســاليب
إن الوعـود التـي حملتهـا التكنولوجيـا اجلديـدة بإحـداث حتـ ّول فـي عمليـة التعليـم مـن خلال تزويـد
الطالـب بالتعليـم الـذي يناسـب شـخصيته ويح ّفـز كافـة الطلاب علـى التفاعل واملشـاركة .وقـد لفت هذا
انتبـاه التربويين ،وذوي الطلبـة ،وصانعـي السياسـات علـى حـ ّد سـواء.

ّ
التعليم المدمج القائم
إدخال أساليب
ّ
التعليم عن طريق
على الجمع بين
ّ
والتعليم داخل المدرسة
اإلنترنت

الشاشات
المشتركة
األلعاب

اللوحات البيضاء
االفتراضية

+

المصدر :معهد كليتون كريستنسن لالبتكار التحويلي

يسمح المحتوى

اإلنترنت للطالب
بأن ّ
يتعلموا بالوتيرة

عندما يكونون جاهزين

بناء على المحتوى

المستوى التالي بعد

ّ
ألنه مبني على

الموجــود علــى

التــي تناســبهم.

لها ،وينتقلون الى

أن يكونوا قد استوعبوا
المفاهيم المطلوبة

للمستوى الحالي.

الدردشة

ااالجهزة اللوحية/

الهواتف المحمولة

االختبارات االلكترونية

عن طريق اإلنترنت

فوائـد التعليـم المدمج

يخضع الطالب

الختبارات التقييم

دروس الفيديو المرئية

يسير الطالب على
مسارات ّ
تعلم مختلفة

تسمح المرونة

تساعد األدوات المتوفرة ضمن
ّ
المدر سين
التعليم المدمج
ّ

الموجود على اإلنترنت

المفاهيم للطالب

األنسب له – ويكتسب هذا

مساقات مخصصة

التعليم بالطرق

المدرسين أعداد كبيرة من
لدى
ّ
الطالب في الصفوف الدراسية.

( .)MODULAR

المتوفرة في
ّ
تعلم
أسلوب

بأن باستيعاب

األنسب لهم.

بتعليم كل طالب باألسلوب

خاصة عندما يكون
األمر أهمية ّ

ومبا أنّ كافة الطالب يتع ّلمون بسرعات مختلفة ،وميتلكون مستويات متفاوتة من اخللفيات املعرفية
والتص ّورات حول املواضيع ،فإن التع ّلم الرقمي ( )Digital Learningيو ّفر طريقة فريدة من نوعها،
املوسع للمدارس الثانوية أواألطفال.
ويق ّدم حلو ًال مص ّممة لتناسب حالة كل طالب سواء على مستوى
ّ
ولكـن بالنظـر الـى الوضـع حـول العالـم ،فمـن الصعـب القول بـأن التأثير الفعلـي للتكنولوجيـا قد ارتقى
الـى مسـتوى الدعـاي الكبيـرة التي حظي بها أو ملبيـ ًا للطموحات املطروحة بخصوص قدرة التكنولوجيا
علـى إحـداث حتـ ّوالت فـي قطـاع التعليـم .فقـد أنفقـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـا يزيـد علـى 100
مليـار دوالر لتزويـد املـدارس بالتكنولوجيـا ،إال أنـه اليوجـد الكثيـر مـن النتائـج التـي تعكـس جنـاح هذه
االسـتثمارات .قامـت دولـة البيـرو بتزويـد  800ألـف طالب في مدارسـها احلكومية بكمبيوتـرات محمولة
ذات تكلفـة منخفضـة تقـ ّدر قيمتهـا بحـدود  200مليـون دوالر إال أن هـذه اجلهـود أخفقـت فـي تقـدمي
النتائـج املرجـ ّوة .و مـن الناحيـة االخـرى ،جنـد دو ًال فـي آسـيا تلجـأ إلـى حتويل مـواد املناهـج التعليمية
مـواد رقميـة دون تقـدمي وجـود رابـط واضـح الـى كيـف سيسـهم هـذا فـي رفـع مسـتويات إمكانيـة
احلصـول علـى التعليـم أو حتسين جـودة التعليـم.

الرواد في مجال
لقد تمكن ّ
ّ
التعلم عن طريق اإلنترنت
من تحقيق ً
أثرا أكبر من
معظم الجهود المبذولة
في مجال تكنولوجيا
الرواد
التعليم ّ
ألن هؤالء ّ
سعوا إلى البحث عن
حلول لتلك المشاكل
وفهم عملية االبتكار

إن القضيـة األساسـية ال تكمـن فـي التكنولوجيـاّ ،
وإنـا فـي اإلخفـاق فـي فهـم عمليـة االبتـكار ،ومـن ث ّم
وضـع اسـتراتيجية تسـمح لالبتـكار بحـل التحديـات التـي نواجههـا وحتقيـق التحـول فـي التعليم.
إن حقيقـة أن املـدارس لـم حتصـل علـى الكثيـر مـن النتائج املثمرة ج ّراء اسـتثمارها فـي التكنولوجيا ال
يأتـي كمفاجـأة .فـكل شـركة أو مؤسسـة تقريبـ ًا فعلـت الشـيء ذاتـه عندما ط ّبقـت االبتكار .مـن الطبيعي
أ أن تقـوم أيـة مؤسسـة بإقحـام االبتـكار فـي صلـب منوذجهـا التشـغيلي القائـم لكـي حتافـظ علـى
اسـتمرارية مـا تفعلـه حاليـ ًا ،وليـس الدخـال التحـول اجلـذري عليـه .
لقد متكن الر ّواد في مجال التع ّلم عن طريق اإلنترنت من حتقيق أثر ًا أكبر من معظم اجلهود املبذولة في
مجال تكنولوجيا التعليم ألنّ هؤالء الر ّواد سعوا إلى البحث عن حلول لتلك املشاكل وفهم عملية االبتكار
بشكل صحيح .حيث أحدث هؤالء أثر ًا هاما من خالل تقدمي مواد دراسية مع ّينة في املدارس التي تعاني
من مصاعب مالية في بعض املناطق ،على سبيل املثال .تدريجيا ،بدأ املعنيني بالعملية التربوية ور ّواد
األعمال قد باغتنام الفرص التي يو ّفرها "التعليم املدمج" ( ،)Blended Learningكما نس ّميه نحن،
والذي يقوم على املزج بني التعليم عن طريق اإلنترنت والتعليم في املدارس من أجل خدمة الطالب.
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إذا مــا ُط ّبــق "التعليــم املدمــج" بالطريقــة الصحيحــة ،فإنــه قــادر علــى جتــاوز
القيــود املوجــودة فــي اســتخدام الوقــت ،واملــكان ،واملســار املخصــص
لالســتيعاب ،ووتيــرة الدراســة ،بحيــث يســمح لــكل طالــب بالعمــل بحســب
اخلاصــة – ســواء كان الطالــب ّ
يفضــل العمــل ضمــن مجموعــة أو
احتياجاتــه
ّ
بشــكل فــردي ،أو فــي حــل املســائل العمليــة أو فــي العمــل علــى املشــاريع،
ســواء كان متصــ ً
ا بشــبكة اإلنترنــت أو بعيــد ًا عنهــا .وهــذا النــوع مــن
التعليــم يحافــظ علــى فوائــد األســاليب التقليديــة ولكنّــه يقــ ّدم فــي الوقــت
ذاتــه فوائــد جديــدة تتم ّثــل فــي مواءمــة أســاليب التدريــس مــع االحتياجــات
الشــخصية للطالــب ،وفــي ســهولة الوصــول إلــى التعليــم ،و املســاواة فــي
احلصــول عليــه ،باإلضافــة الــى التحكــم فــي التكاليــف.
إن الســؤال الــذي يطــرح نفســه متنامــي هــو كيــف ميكــن للمعنيــن بالعمليــة
التربويــة االســتفادة مــن هــذه الفوائــد .فالتع ّلــم املدمــج ليــس ج ّيــد ًا أو
ســيئ ًا بح ـ ّد ذاتــه .بــل هــو عبــارة عــن مســار للتع ّلــم ير ّكــز علــى الطالــب
وميكــن تطبيقــه علــى نطــاق واســع ويســمح لــكل طالــب حتقيــق كامــا
أقصــى إمكاناتــه ،اال أن جنــاح التعليــم املدمــج ليــس مضمونــ ًا.
لكــي يتــم تطبيــق االبتــكار فــي مجــال معـ ّـن بطريقــة تــؤدي إلــى حصــول حت ّول
علــى مســتوى املؤسســة  ،فــإنّ أحــد املفاتيــح األساســية هــو تطبيــق االبتــكار
بأســلوب يســبب تغييــرا ( – )disruptivelyوليــس مــن خــال اســتعماله
لينافــس النمــوذج القائــم حاليــا املتعاملــن وخلدمــة املتعاملــن احلاليــن ،وإمنا
مــن خــال تركــه لينافــس علــى "مســتهلكني غيــر موجوديــن" فــي البدايــة بحيث
ال يكــون هنــاك أي بديــل آخــر عــن هــذه املنافســة علــى اإلطــاق.

إذا ما ُ
ط ّبق “التعليم المدمج”
بالطريقة الصحيحة ،فإنه قادر على
تجاوز القيود الموجودة في استخدام
الوقت ،والمكان ،والمسار المخصص
لالستيعاب ،ووتيرة الدراسة ،بحيث
يسمح لكل طالب بالعمل بحسب
الخاصة
احتياجاته
ّ
ولكــي نشــرح مــا الــذي نعنيــه بذلــك ،مــن املهــم بدايــة أن نفهــم مــا هــو
التحويــل ( )disruptionوأن نبنــي علــى أســاس األفــكار التــي طرحهــا
كاليتــون كريستنســن للم ـ ّرة األولــى فــي عملــه الشــهير "معضلــة املُبتكــر".
ففــي ّ
كل ســوق أعمــال ،هنــاك مســاران :هنــاك الوتيــرة التــي تتطــور بهــا
التكنولوجيــا ،وهنــاك الوتيــرة األبطــأ التــي َ َ
ت ّقــق إمكانيــة اســتخدام ا
املتعاملــن لهــذه التطــورات بشــكل عملــي .متيــل احتياجــات ا املتعاملــن عادة
إلــى االســتقرار النســبي مــع مــرور الوقــت ،فــي حــن تتطــور التكنولوجيــا
بوتيــرة أســرع .املنتجــات واخلدمــات التــي ال تكــون ج ّيــدة مبــا يكفــي فــي
بــادئ األمــر لتلبيــة احتياجــات املتعامــل ااملتوســط ،تراكــم مجموعــة مــن
املزايــا والوظائــف تفــوق قــدرة املتعاملــن علــى اســتخدامها.
تســمى االبتــكارات التــي حتافــظ علــى اســتمرارية مســار الشــركات الرائــدة
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ـن "االبتكارات املســتدامة" (.)Sustaining Innovations
ضمــن قطــاع معـ ّ
بعــض هــذه االبتــكارات قــد يشــ ّكل اكتشــافات دراماتيكيــة ،فــي حــن أنّ
البعــض اآلخــر يعــد ابتــكار ًا روتينيــا .فالطائــرات التــي تطيــر ملســافات أطول،
والكمبيوتــرات التــي متتلــك ســرعة معاجلــة أكبــر ،والتلفزيونــات التــي تعرض
صــور ًا أوضــح بكثيــر أو بد ّقــة مذهلــة هــي جميعهــا "ابتــكارات مســتدامة".
ليــس املهــم فــي األمرمــدى التطــور التكنولوجــي الــذي ينطــوي عليــه االبتــكار
فهــو شــيء غيــر مه ـ ّم .فاملهــم هــو أ ّنــه طاملــا أن االبتــكار يســاعد الشــركات
الرائــدة علــى صنــع منتجــات أفضــل ميكنهــم بيعهــا مقابــل أربــاح أكبــر إلــى
أفضــل متعامليهــم ،ف ّإنهــم ســيعثرون علــى طريقــة لتحقيــق هــذه االبتــكارات.
ولكــن فــي بعــض احلــاالت ،نــرى نوعــ ًا مــن االبتــكارات يســ ّمى االبتــكار
التحويلــي ( .)Disruptive Innovationهــذا النــوع مــن االبتــكارات ليــس
اختــراع .بــل عوضـ ًا عــن احملافظــة علــى اســتمرارية موقــع الشــركة الرائــدة
فــي الســوق  ،فــإنّ هــذا النــوع مــن االبتــكار يقــوم بتحويــل ذلــك املســار مــن
خــال تقــدمي منتــج أو خدمــة ليســا بجــودة مــا تبيعــه الشــركات فعليــا .ومبــا
أنّ هــذا النــوع مــن االبتــكار التحويلــي ال يتم ّتــع بجــودة املنتــج احلالــي أو
اخلدمــة احلاليــة ،فــإنّ متعاملــي الشــركة ال يســتطيعون اســتخدامه .عوضـ ًا
عــن ذلــك ،جنــد بــأنّ االبتــكار التحويلــي يقــ ّدم فوائــده لالشــخاص غيــر
القادريــن علــى اســتهالك املنتــج األصلــي أو مــا يطلــق عليهــم "املســتهلكني
غيــر املوجوديــن" ،إ ّمــا أل ّنــه باهــظ التكلفــة أو أل ّنــه غيــر مالئــم.
وعــادة مــا تكــون هــذه االبتــكارات التحويليــة أبســط مــن املنتجــات احلاليــة
وأنســب ســعر ًا منهــا .هــذا األمــر يســمح لهــا بالتجـ ّذر علــى شــكل تطبيقــات
بســيطة وغيــر متط ّلبــة ضمــن ســوق جديــدة أو ضمــن إحــدى ســاحات
املنافســة احلاليــة .وفــي هــذه احلالــة ،يختلــف تعريــف اجلــودة ،وبالتالــي
معنــى التحســن ،عــن تعريــف اجلــودة والتحســن فــي الســوق األصليــة.
ومبــا أنّ تعريــف األداء يختلــف اختالفـ ًا جذريـ ًا ،ومبــا أنّ متعاملــي الشــركة
الرائــدة ال يســتطيعون اســتعمال املُنتــج ،فــإنّ هــذه الشــركات جتــد صعوبــة
كبيــرة فــي تطبيــق هــذه النوعيــة مــن االبتــكارات التحويليــة.
يتحســن االبتــكار التحويلــي تدريجيــا كمــا هــو متو ّقــع .فالشــركات
ّ
اجلديــدة تطــرح منتجــات تُعتبـ ُر بالنســبة لهــا مبثابــة ابتــكارات حتافــظ علــى
اســتمراريتها علــى طــول مســارها .وفــي حلظــة مع ّينــة ،يصبــح االبتــكار
التحويلــي ج ّيــد ًا مبــا فيــه الكفايــة ملعاجلــة املشــاكل األكثــر تعقيــد ًا ويهيمــن
علــى الســوق ،فــي حــن تضطــر الشــركات الرائــدة فــي الســوق والتــي متتلــك
خطــوط منتجــات قدميــة إلــى اخلــروج مــن ســوق املنافســة.
لقــد رأينــا هــذا النمــط يحصــل فــي كافــة القطاعــات ،مــن الكمبيوتــرات
إلــى الســيارات .فالكمبيوتــرات الشــخصية شــ ّكلت ابتــكار ًا حتويليــ ًا
للكمبيوتــرات الكبيــرة والكمبيوتــرات املصغــرة  .وهــا هــي الهواتــف الذكيــة
اآلن ،والتــي كانــت يومـ ًا مــا منتجـ ًا بدائيـ ًا ،تُعتبـ ُر فــي املراحــل املب ّكــرة مــن
حتويــل ســوق الكمبيوتــرات احملمولــة .ومــن جهتهــا ش ـ ّكلت شــركة تويوتــا
وغيرهــا مــن شــركات الســيارات اليابانيــة نوعــ ًا مــن االبتــكار التحويلــي
لشــركات الســيارات األمريكيــة فــي ديترويــت ،واآلن تقــوم شــركتي
هيونــداي وكيــا بتحويــل الشــركات اليابانيــة .أ ّمــا اإللكترونيــات العاملــة
علــى الترانزســتورات والتــي كانــت بدائيــة جـ ّد ًا فــي بــادئ األمــر إلــى حـ ّد
أن املراهقــن فقــط كانــوا هــم مــن يقتنوهــا ،فقــد تطـ ّورت مــع مــرور الوقــت
وباتــت املنتجــات العاملــة حتــدث حتويــ ً
ا علــى الصمامــات اإللكترونيــة

ّ
التعلم المدمج
التكنولوجيـا والتعليـم :تحويـل التعليـم فـي الصفوف المدرسـية باسـتعمال أسـاليب

املف ّرغــة مــن الهــواء .لفتــرة مــن العقــود ،لــم يكــن هنــاك أي ابتــكارات
حتويليــة فــي قطــاع الفنــادق ،لكــن شــركة ( )Airbnbباتــت تغ ّيــر هــذا
الواقــع اليــوم .وفــي ّ
كل حالــة مــن احلــاالت ،جنــد بــأنّ االبتــكار التحويلــي
ّ
قــد اتّبــع النمــط ذاتــه :حيــث أنــه بــدأ فــي مجــال ليــس فيــه أي اســتهالك
خــارج االطــار العــام للســوق مــن خــال تطبيــق بســيط نســبي ًا ومــن ثــ ّم
تطــور ووصــل إلــى درجــة إحــداث حتــ ّول غ ّيــر وجــه القطــاع ا الفندقــي.
وفــي قطــاع التعليــم ،هنــاك مجموعــة واحــدة فقــط مــن التكنولوجيــات التــي
حققــت أثــر ًا هامـ ًا يتبــع النمــط ذاتــه :أال وهــي التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت.
ال يشـ ّكل التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت ،مبعظمــه ،نوعـ ًا مــن االبتــكار التحويلي
للمــدارس الفعليــة التــي هــي عبــارة عــن مبانــي وصفــوف .فاملــدارس تو ّفــر
الدعــم األساســي للطــاب وعائالتهــم مبــا يتجــاوز اجلوانــب األكادمييــة.
عوض ـ ًا عــن ذلــك جنــد بــأنّ التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت قــد وجــد طريقــه
خــال العقديــن املاضيــن إلــى املــدارس مــن خــال حتويــل الصــف
الدراســي التقليــدي .وقــد مــأ هــذا النــوع مــن التعليــم مجــاالت غيــر
مســتخدمة فــي املــدارس ،كحالــة أن يكــون املعنيــون بالعمليــة التربويــة
راغبــن بتقــدمي مــا ّدة دراســية مع ّينــة ،ولكــن لعــدد مــن األســباب – مثــل
غيــاب املــوارد املاليــة أو عــدم تو ّفــر املد ّرســن ،علــى ســبيل املثــال – لــم
تتمكــن املدرســة مــن توفيــر هــذه املــادة الدراســية .ومــن بعــض املجــاالت
ترســخ فيهــا التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت خــال الفتــرة املاضيــة جنــد
التــي ّ
حــاالت املتس ـ ّربني مــن املــدارس وكذلــك مــن يريــدون إعــادة املــادة التــي
واملتخصصــة التــي
رســبوا بهــا بطــرق أخــرى ،إضافــة إلــى املــواد املتق ّدمــة
ّ
ال متتلــك املــدارس املــوارد الكافيــة لتدريســها.
لقــد كانــت األشــكال األولــى مــن التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت بدائيــة للغايــة.
فاملضمــون كان رتيبـ ًا وباعثـ ًا علــى امللــل؛ كمــا أنّ القــدرة علــى التواصــل مــع
املد ّرســن والطــاب عــن طريــق اإلنترنــت كانــت مليئــة بالكثيــر مــن التح ّديات.
لكــنّ التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت – حالــه حــال كل االبتــكارات التحويليــة –

اســتم ّر فــي
التحســن .فاحملتــوى أخــذ يصبــح أكثــر ق ـ ّوة ومتانــة .كمــا أنّ
ّ
البرامــج باتــت تســتعني بالبيانــات الرقميــة لتصبــح أكثــر قــدرة علــى التك ّيــف
املنصــات اإللكترونيــة تســتعمل
وتلبيــة االحتياجــات الشــخصية .وبــدأت
ّ
أســاليب التع ّلــم والتقنيــات املعتمــدة علــى األلعــاب مــن أجــل حتســن تفاعــل
املتع ّلمــن .وأصبــح التواصــل عبــر اإلنترنــت أقــوى بكثيــر ،مــع وجــود تقنيات
الفيديــو ،والدردشــة ،والشاشــات اإللكترونيــة املشــتركة ،واللوحــات البيضــاء
االفتراضيــة التــي مت ِّكــن النــاس مــن التعــاون أينمــا كانــوا فــي جميــع أنحــاء
العالــم .ومبــا أنّ التع ّلــم املتن ّقــل ( )Mobile Learningوغيــره مــن األشــكال
قــد بــدأت تظهــر وتخ ّفــض تكلفــة التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت ،فقــد بــات
الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن التعليــم واحلصــول عليــه أســهل.

حتســن التع ّلــم عــن طريــق اإلنترنــت ،خــال الســنوات القليلــة املاضيــة،
كمــا ّ
ّ
بعــد أن انتقــل خــارج نطــاق جــذوره األصليــة القائمــة علــى التعلــم عــن بعــد أو
التع ّلــم االفتراضــي .فقــد بدأنــا نــرى تزايــد ًا فــي حضــور التع ّلــم عــن طريــق
اإلنترنــت ضمــن املــدارس مــن خــال أســاليب التع ّلــم املدمــج .والســؤال الــذي
يطــرح نفســه هــو كيــف ميكــن للمعنيــن بالعمليــة التربويــة حتقيــق أكبــر قــدر
ممكــن مــن الفائــدة مــن أســاليب التع ّلــم املدمــج ،والســيما مواءمــة األســاليب
التعليميــة وفقــ ًا لالحتياجــات الشــخصية للطالــب ،وســهولة الوصــول إلــى

خدمـات تحليـل البيانـات في هارفـارد بزنس ريفيو

كيف يمكن للمعنيين بالعملية التربوية
تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة من
ّ
التعلم المدمج ،والسيما مواءمة
أساليب
ً
وفقا لالحتياجات
األساليب التعليمية
الشخصية للطالب ،وسهولة الوصول
إلى التعليم والمساواة في الحصول
عليه ،وكذلك ضبط تكاليفه؟
التعليــم واملســاواة فــي احلصــول عليــه ،وكذلــك ضبــط تكاليفــه؟
القاعدة األولى بسيطة ج ّد ًا حتى وإن بدت مخالفة للحدس .ال تبدأ
بالتكنولوجيا.
بل يجب على املدارس أن تتّبع عملية تصميم مج ّربة وحقيقية بهدف االبتكار
بنجاح .وتتم ّثل اخلطوة األولى في اختيار شعار قادر على توليد احلماسة ،
من خالل حتديد املشكلة التي حتتاج إلى حل أو الهدف الذي يجب حتقيقه.
بعض املشاكل قد تكون متع ّلقة بخدمة الطالب في املدارس التقليدية في
املواد الدراسية األساسية ،في حني أنّ بعض املشاكل األخرى قد تنشأ
نتيجة لوجود فجوات في خدمة الطالب املوجودين على الهامش – والسيما
في املجاالت التي ال تكون املدارس قادرة فيها على توفير مواد دراسية مع ّينة
على سبيل املثال .كال هذين املجالني يستحقان ممارسة االبتكار فيهما .ولكن
في كلتا هاتني احلالتني ،ال يجب أن تكون املشكلة أو أن يكون الهدف املنشود
هو التكنولوجيا – مثل محاولة حل مشكلة "نقص األجهزة" – كما ال يجب أن
يقود إلى نشر استخدام التكنولوجيا لغرض نشرها فقط.
بعداآلنتهاء من حتديد املشكلة أو الهدف ،من املهم التعبير عنهما بطريقة ذكية
(أو كما ُيقال باإلنكليزية " )"SMARTأي بطريقة مح ّددة ،وقابلة للقياس،
وقابلة للتحقيق ،وواقعية ،وذات إطار زمني واضح ،بحيث تكون املؤسسة
قادرة وبكل وضوح ودون أدنى غموض على تعريف معنى النجاح ،وحتديد
ما إذا كان هذا النجاح قد حت ّقق أم ال.
يتم ّثل أحد األخطاء الشائعة في الفشل باالستعانة باملوارد الصحيحة لقيادة
هذه اجلهود .في هذه احلالة تكون النتيجة أمر ًا من اثنني :إ ّما أن يجد
املع ّلمون أنفسهم مك ّلفني مبهام تدريس ال يستطيعون القيام بها أو يخضعون
يتعي على املدارس اختيار ا فرق العمل
إلشراف بيروقراطي مفرط .وبالتالي ّ
ّ
املناسبة  ،أعضاء فرق العمل املناسبون لطبيعة املشكلة املراد حلها.
فقد ش ّكلت مديرية التعليم في مالبيتاس في كاليفورنيا ،على سبيل املثال،
فرق ًا تنسيقية لدعم املع ّلمني في جهودهم الرامية إلى حتقيق االبتكار ضمن
ومتخصصة بتصميم املدارس
صفوفهم الدراسية ،وأرسلت فرق ًا خبيرة
ّ
إلعادة النظر في بنية بعض من املدارس التابعة لها.
ومع وجود الشعار احلماسي املطلوب وتنظيم فريق العمل املناسب،
حان الوقت للتصميم .نقطة البداية هي النظر إلى املدرسة من وجهة
نظر الطالب لفهم ما الذي يحاولون إجنازه في حياتهم ،وبالتالي فهم
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األشياء التي مت ّدهم بالدافع واحلافز .وعندما ينجح القادة في تص ّور
التصميم الصحيح من وجهة نظر الطالب ،أي ما يجعل هؤالء الشباب
يشعرون بأنّ املدرسة تتالءم بصورة مثالية مع األشياء التي ته ّمهم،
فإنّهم يصلون إلى الصف وهم يتوقون إلى التع ّلم .وهذا ال يعني بأن
املعنيني بالعملية التربوية ال يجب أن يغرسوا بعض املعارف واملهارات
وامليول األساسية لدى الطالب ،ولكن إذا ما أرادت املدارس إجناز هذه
األهداف بسالسة ،فإنّها يجب أن تكون بطبيعتها مكان ًا مش ّوق ًا يح ّفز
الطالب على التع ّلم .وهذا ال يعني فهم ما يحاول الطالب إجنازه فحسب،
وإمنا يعني أيض ًا فهم التجربة التي يحتاجها هؤالء الطالب إلجناز تلك
املهام ،ومن ث ّم جتميع املوارد الصحيحة ودمجها بالطريقة الصحيحة
ملنحهم تلك التجربة.

ّ
المعلمين
فإن ضمان امتالك
ّ
للفرص التي تسمح لهم بتحقيق ما
يريدون ،وتجعلهم يحظون بالتقدير،
ويتطو رون
ويمارسون المسؤولية،
ّ
ويتقد مون في حياتهم المهنية يعد
ّ
ً
ً
أساسيا للغاية
أمرا
نعلم بأنّ املد ّرسني ُيعتبرون جزء ًا أساسي ًا من جتربة الطالب .ولكن لكي
حتظى املدارس بقبول املعلمني لهذه األفكار وتبنّيهم لها ،فهي بحاجة إلى
أن تعمل الى جانب املعلمني أيض ًا ،وهذا هو السبب الذي يجعل العمل
على االهتمام بتجربة املع ِّلم هو اخلطوة التالية .فاملع ّلمون لديهم وظائف
شخصية يؤ ّدونها في حياتهم ،ولن تكون النتيجة السحرية مضمونة إال
عندما تو ّفر املدارس للطالب واملع ّلمني على ح ّد سواء ،جتارب مناسبة
حتقق لهم ما يصبون إليه من أماني .لذلك فإنّ ضمان امتالك املع ّلمني
للفرص التي تسمح لهم بتحقيق ما يريدون ،وجتعلهم يحظون بالتقدير،
وميارسون املسؤولية ،ويتط ّورون ويتق ّدمون في حياتهم املهنية يعد أمر ًا
أساسي ًا للغاية .وبغية توفير هذه العوامل احمل ّفزة للمع ّلمني ،فقد جلأت
املؤسسات التي تستعمل أساليب التع ّلم املدمج إلى التجربة من خالل
خاصة إلى املع ّلمني،
توسيع نطاق عمل املع ّلمني املتميزين ،وإيكال مهام
ّ
وتوظيف طرق التعليم اجلماعي ،وتقدمي املكافأة على اإلجنازات عبر منح
املع ّلمني بعض املؤهالت التقديرية اإلضافية ،وإعطائهم سلطات إضافية.
اخلطوة التالية هي اخلطوة التي تشهد أخير ًا دخول التكنولوجيا واألجهزة
إلى املعادلة .فالهدف هو تصميم البيئة االفتراضية واملكانية لتكون مالئمة
للتجارب املرغوبة من الطالب واملع ّلم على ح ّد سواء.
يتعي على املدارس أن تطرحها على نفسها عند
ومن بني األسئلة الها ّمة التي ّ
اختيار احملتوى والبرمجيات ما يلي :هل يجب أن نبني مناهجنا وبرمجياتنا
اخلاصة بنا؟ أم هل يجب أن نلجأ إلى مصدر خارجي واحد أم إلى ع ّدة
ّ
مصادر لتزويدنا بهذه املناهج والبرمجيات؟ أم أننا يجب أن نتبنّى حل
امليسرة ( – )facilitated-network solutionأي منصة تدمج
الشبكة
ّ
مناهج متع ّددة مأخوذة من ع ّدة مصادر؟ وتُعتب ُر دراسة األجهزة املطلوبة،
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وحتديد نوعها وعددها ،أمر ًا في ذات األهمية أيض ًا لكي تكون البرمجيات
متوافقة مع جتارب الطالب واملع ّلم.
يتعي على الفرق املعن ّية أن تأخذ بعني االعتبار البيئة احمليطة التي
أخير ًاّ ،
يتع ّلم الطالب فيها .هل سيكون النموذج التقليدي لتصميم املدرسة الشبيه
باملصانع مالئم ًا للطالب واملع ّلمني ومي ّكنهم من النجاح؟ أم أنّ األفضل هو
مقسمة إلى وحدات مختلفة تزيد من إمكانية تخصيص عملية
وجود بيئة ّ
التعليم بحسب احتياجات كل طالب؟ هناك أعداد متزايدة من برامج التع ّلم
املدمج التي تتبنّى النموذج الثاني.
من هنا فصاعد ًا يكون الوقت قد حان لترجمة الرؤية إلى واقع عملي .وهذا
يعني اتخاذ اخليارات من بني هذه اخلطوات املختلفة وتصميم منوذج
تدريسي متكامل ومتناغم.
بعد انتهاء الفريق من التصميم ،ال يكون عمله قد انتهى بعد .فالتنفيذ أمر هام
أيض ًا .واملدارس يجب أن تبني الثقافة الصحيحة .فالتع ّلم املدمج يس ّرع الثقافة
اجل ّيدة ويجعلها عظيمة ،لكنّه سيس ّرع أيض ًا الثقافة السيئة ويجعلها بائسة.
كما ينبغي على املدارس أن تن ّفذ تصاميمها بتواضع وأن تعترف بأنها لن
تتوصل على األرجح إلى التصميم الصحيح من احملاولة األولى .وبالتالي،
ّ
فإنّ تبنّي أسلوب عمل قائمة على االستكشاف ملساعدة قادة املدارس في
حتديد املخاطر ومعاجلتها أثناء إطالقهم لبرنامج التع ّلم املدمج – وتكرار
التجربة بنا ًء على ذلك – سيساعد في جتنّب األخطاء املكلفة سواء بالنسبة
للطالب أو بالنسبة ملوازنة املدرسة احملدودة أص ً
ال.
ال ُيعتب ُر التع ّلم املدمج مبثابة العالج الناجع  .بل هو عبارة عن استراتيجية
ميكن تطبيقها على نطاق واسع وميكنها كسر الروتني املتأصل في التصميم
التقليدي للمدارس ،والذي ُيجب ُر التربويني على اختيار أشياء مع ّينة وترك
أشياء مع ّينة أخرى .وبالتالي فإن التعليم املدمج يسمح للمع ّلمني بالوصول
يتعي
إلى الطالب بطرق غير مسبوقة من قبل .ولكن لكي ينجح هذا األسلوبّ ،
على قادة املدارس أال يبدؤوا بتطبيق التعليم املدمج أو التكنولوجيا ملج ّرد
الرغبة في تطبيقهما فحسب ،وإمنا يجب عليهم اتّباع عملية تصميم حذرة
تسمح لهم باالستفادة القصوى من الطاقة الكامنة لهذا األسلوب.

نبـذة حول المؤلف

متخصص بشؤون مستقبل التعليم وهو
مايكل هورن هو متح ّدث وكاتب
ّ
يعمل مع مجموعة من املؤسسات التربوية بهدف حتسني حياة ّ
كل طالب من
طالبها .وهو أحد الشركاء املؤسسني ملعهد كاليتون كريستنسن لالبتكار
التحويلي (Clayton Christensen Institute for Disruptive
 )Innovationوأحد الزمالء املُميزين فيه ،حيث ُيعتب ُر هذا املعهد مبثابة
ّ
تتوخى الربح .ويشغل مايكل منصب االستشاري
مؤسسة فكرية ال
األساسي املسؤول عن قسم احللول املتشابكة الذي يق ّدم خدمات ُمبتكرة
ملؤسسات التعليم العالي؛ وهو مدير صندوق التعليم  +التكنولوجيا ،الذي
ُيعتب ُر مشروع ًا خيري ًا مشترك ًا بني تو سيغما ( )Two Sigmaوروبن هود
( )Robin Hoodويهدف إلى االستفادة من الطاقة الكامنة للتكنولوجيا
لزيادة التحصيل العلمي للطالب ذوي الدخل احملدود.

ّ
التعلم المدمج
التكنولوجيـا والتعليـم :تحويـل التعليـم فـي الصفوف المدرسـية باسـتعمال أسـاليب

القمة
نبـذة عن
ّ
القمـة العالميـة للحكومـات هـي حـدث عالمي رئيسـي على مسـتوى العالم مـن حيث التركيز
ً
سـنويا في تحديد مسـار الجيل القادم من
على استشـراف حكومات المسـتقبل ،يسـاهم
الحكومـات مـع التركيـز علـى كيفيـة تسـخير االبتـكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديـات العالمية.
القمـة هـي بمثابـة بوابـة إلـى المسـتقبل ،حيث أنها منصـة لتحليل التوجهات المسـتقبلية
والتحديـات والفـرص التـي تواجـه البشـرية والبحث في طرق االسـتعداد لها من قبل
حكومـات العالـم ،كمـا أنهـا منصـة لعرض االبتكارات والممارسـات الناجحة وإلهام اإلبداع
لمواجهـة التحديات المسـتقبلية.
ً
أيضـا منصـة لتبـادل المعرفة على مدار العـام ونقطة يتالقى
القمـة العالميـة للحكومـات هـي
فيهـا العمـل الحكومـي مـع التفكيـر المسـتقبلي والتكنولوجيا واالبتكار ،وهـي بمثابة منصة
دائمـة لريـادة الفكـر ومركـز تواصـل وتعاون وعمل مشـترك لصناع القـرار والخبراء والرواد في
مجـال التنميـة حول العالم.
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