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وطاقته  املتعلم  بحاجات  ويرتبط  ونمو،  قدرة  التعلم  يعد 
عىل املامرسة. وبالتعلم يتسع وعي املتعلم ويتعمق، ويساهم 
ىف دعم اإلرادة وهتذيب الذوق والرقى به، والتعلم يف جوهره 
للمتعلم  ليحقق  دائم  ونمو  باحلياة،  املتعلم  لقاء  ألنه  هبجة 
إنسانيته. كام أن تقدم األمة ومستقبلها أصبح مرهوًنا بإعامل 
العقل وبكفاءة وقدرة  أبنائها عىل التعلم، وما حيققه التعليم 

ىف الوقت نفسه من هبجة. 
وتقاس حيوية أى أمة من األمم عىل قابلية أطفاهلا للتعلم 
أي قابليتهم للنمو وتقبل كل جديد، وهي مرونة يف مواجهة 
واقع  تطلب  كلام  والتغيري  للتعديل  دائم  واستعداد  احلياة، 
وحب  وشوق  للذات،  استكشاف  التعلم  إن  ذلك،  احلياة 
الشعور  بازدياد  للتعلم  القابلية  وتزداد  هبا.  وسمو  للحياة، 

بفرحة التعلم وهبجته.
أوال: توصيف إلشكالية التعلم  

ترتبط أساليب التعلم بثقافة كل جمتمع ونظمه االجتامعية، 
ونظمه،  املجتمع  قيم  يعكس  اجتامعي  نشاط  لكونه  نظًرا 
وبالتاىل تؤثر تلك األساليب  يف املجتمع وتتأثر به يف تبادل دائم 
املجتمع  يصنعها  التعلم  أساليب  فإن  ومرن ومستمر، وعليه 
ويتقبلها ويوافق عليها. فعىل سبيل املثال تتضح عالقة التأثر 
الطبقية،  البنية  ذا  املجتمع  ىف  التعلم  لعملية  احلاكمة  والتأثري 
للنمط  وعاكسة  مرتمجة  أداة  التعلم  أساليب  تصبح  حينام 
الطبقى ىف املجتمع، وذلك من خالل معلم مهيمن هو املصدر 
الوحيد للتعلم يقوم بتلقني املتعلمني ما سبق وتم إمالؤه عليه 
بأنفسهم   املتعلمني مل يسعوا  السلطة، وبالتاىل فإن  من جانب 

أساليب  وتكون  اكتسابه،  يريدون  ما  عىل  واحلصول  للتعلم 
التلقني والتلقي من أعىل هي أساليب التعلم التي تشكل لدى 
املعلم  سلطة  أمام  بالعجز  وإحساًسا  سلبًيا،  اجتاًها  املتعلمني 
يف  حمبوًسا  التعلم  يبقى  لذلك   ونتيجة  واستبداده،  وقهره 
اللسان دون اليد، ويف الكالم دون العمل والسلوك واإلنتاج. 
الطبقية  البنية  إىل  بدوره  بالعجز  اإلحساس  هذا  ويعود 
للمجتمع وثقافته ونظمه، وبالتاىل تصبح أساليب التعلم هي 
وليد املجتمع وهي التي تشكل أفراده  يف آن واحد. وعندما 
تغيب عن املجتمع متعة احلياة وهبجته وفرحته تتالشى عند 

املتعلم هذه املتعة وتلك البهجة والفرحة.
تكبل  التي  القيود   تلك  إىل  االستسالم  عدم  جيب  أنه  إال 
املجتمع، بل جيب كرسها لتحرير املتعلم، والتحول من تعليم 
العبودية والقهر إىل تعليم احلرية واالستقالل، وحتويل التعليم 
ويستظهر  حيفظ  ومتعلم  ملقن  معلم  التخلف:  ثالثية  من 
وامتحان يتم فيه اسرتجاع واجرتار ما تم حفظه وختزينه إىل 

ثالثية التقدم وهي نعلم نفكر نبدع. 
ثانيا: حمددات االنتقال بالتعليم املرصى إىل املنافسة العاملية

ومن أجل اخلروج من هذا النفق املظلم الذى حيارص عملية 
تتسم هبا مسرية  أن  التحوالت جيب  فهناك عدد من  التعلم، 
تطوير التعليم املرصي من أجل وضعه يف إطار العاملية وذلك 

عىل النحو التاىل:
فكرة  تبني  خالل  من  املرونة  إىل  اجلمود  من  التحول   *
التطوير املستمر يف سياق منظور اسرتاتيجي واضح، فاملرونة 
يف النظام التعليمي أساس ملواجهة التغري املستمر يف معطيات 

التعليم املصري نقلة نوعية نحو العاملية
د. حسن شحاتة

أستاذ املناهج بكلية الرتبية جامعة عني شمس
رئيس القسم ومدير مركز تطوير التعليم اجلامعي األسبق
عضو املجالس القومية املتخصصة
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إصالح التعليم: الفرص والتحديات
وتقبل  املتنوع  اإلدراك  وأساس  وخارجًيا،  داخلًيا  احلياة 

االختالف.
التعلم  يقدمه  فيام  التنوع  إىل  التجانس  من  التحول   *
عىل  الطالب  بني  بالتمييز  واألخذ  خربات،  من  للطالب 
املتوسط  الطالب  الفردية، والتخيل عن فكرة  الفروق  أساس 
هو النموذج رغم تنوع القدرات وتنوع البيئات، خاصة وأن 
متكررة من  نسًخا  أنتجت  التعليم  التجانس يف  تبني خاصية 
املتعلمني يتم تشكيلهم يف أنامط جامدة، وتلك الصيغة معوقة 

للتنمية يف هذا القرن اجلديد.
*  التحول من ثقافة احلد األدنى إىل ثقافة اإلتقان واجلودة، 
حيث إن تعليمنا الراهن يكتفي يف التدريس واالمتحان بتوافر 
مادة  كل  يف  النجاح  رشط  وهو  واملهارة،  املعرفة  من   %50
احلد  وثقافة  اجلامعي.  قبل  وما  اجلامعي  التعليم  يف  دراسية 
ما  وهذا  املتعلمني،  بأنصاف  نؤمن  أننا  إىل  تشري  هذه  األدنى 
يرفضه الفكر الرتبوي احلديث يف عرص رسيع التغري والتعقد، 
الصعوبات  ملواجهة  التعويضية(  )الرتبية  يتطلب:  ما  وهو 
)التعلم  ثم  التعلم،  قبل  الطالب  يواجهها  التي  واملشكالت 
التعلم،  عملية  أثناء  مشكالت  من  يواجهونه  ملا  العالجي( 
املعلم  لتفيد  للتشخيص  آلية  االمتحانات  تصبح  وبالتاىل 
والنفسية  واالجتامعية  الطبية  اخلدمات  مثل  مثلها  واملتعلم؛ 

التي جيب أن تتوافر يف املدارس واجلامعات.
حيث  االبتكار؛  ثقافة  إىل  االجرتار  ثقافة  من  التحول   *
الدنيا والتي ال  التعليم اآلن يركز عىل املستويات املعرفية  أن 
تتجاوز اسرتجاع املعرفة والتي تأخذ باحلفظ اآليل أو احلفظ 
األصم يف التدريس واالمتحان عىل حد سواء. ومن ثم فإن 
الرتبية من أجل االبتكار، واإلبداع البد أن يكون هلا الصدارة، 

ألن إشكالية االسرتجاع تعد من أهم معوقات التنمية.
أن  ذلك  التقويم،  ثقافة  إىل  التسليم  ثقافة  من  التحول   *
املعلم  أو  املدرسى  الكتاب  يقدمه  بام  يكتفى  الراهن  التعليم 
من حقائق ويعتربمها املصدر للمعرفة، والرأي هنا يعترب رأي 
املدرسية  واإلدارة  واملعلم  الطالب  يفتقد  وهكذا  السلطة، 
تسود  أن  التي جيب  التقويم  وثقافة  الفاحصة  الناقدة  العقلية 
التعليمية ملعرفة ما يتحقق من أهداف،  العملية  مجيع عنارص 
والتنفيذ.  التخطيط  سياسة  عليها  تبنى  التي  املعرفة  وتوفري 
وتصويب  الذايت  التصحيح  توفري  ىف  التقويم  يساهم  لذلك 

املسار.
اإلجيايب،  السلوك  إىل  االستجايب  السلوك  من  التحول   *
السائد يف مؤسسات  السلوك هو  النمط من  حيث يعد ذلك 

التواكل  يف  ويتمثل  التخلف  لعصور  وتراث  التعليم 
يف  العلمية  غري  والنظرة  التغيري  إرادة  وضعف  واالستسالم 
تفسري الظواهر واألحداث ومن نتائجه  اإلرهاب والتطرف، 
وبناء عليه فإن التعليم  صار بحاجة ملحة إىل السلوك اإلجيايب 
حيث يكون املتعلم إجيابًيا فعااًل نشًطا مشارًكا يف كل مواقف 

احلياة.
*  التحول من االعتامد عىل اآلخر إىل االعتامد عىل الذات. 
الكتاب  واعتبار  التلقني  عىل  املرصى  التعليم  يعتمد  حيث 
جمرد  أصبحت  واملكتبات  املعرفة  مصادر  كل  هو  املدريس 
يساهم ىف  إىل معلم  بحاجة  فالتعليم  وبالتاىل  تربوي.  ديكور 
املعرفة  مفاتيح  امتالك  عىل  ويساعد  املعرفة  وتسهيل  تيسري 
ومهارات احلصول عليها ويدرب عىل التعلم الذايت والتقويم 
احلياة،  مدى  التعلم  من  املزيد  إىل  املتعلم  يدفع  الذي  الذايت 
وعليه جيب أن يتم إثراء الكتاب املدريس من خالل اإلشارات 
والتكليفات إىل القراءة خارج املقرر وعرب بنك املعرفة الذي 

يوفر التعدد والتنوع.
*  التحول من التعليم حمدود األمد إىل التعلم مدى احلياة؛ 
حيث أن التعليم من أجل احلياة يعد أحد مفاتيح القرن احلايل 
الواحد والعرشين، ويتطلب ذلك التدريب املستمر وحتديث 
املجتمع  ومطالب  حلاجات  استجابة  احلياة  مدى  املعلومات 

املتجددة دائاًم وحاجات سوق العمل املتغرية دائاًم.
أن  حيث  املشاركة،  ثقافة  إىل  القهر  ثقافة  من  التحول   *
كل ما سبقت اإلشارة إليه ساهم ىف تشكيل ثقافة القهر التي 
عدة  أمور  ىف  سائدة  صارت  حتي  التعليم  ختلف  إىل  أدت 
الرأي  تقبل  الواحد وعدم  الواحد والفكر  الرأي  من أمهها   
اآلخر والتعليم البنكي والتعليم لالمتحانات وليس للحياة، 
التعددية  الديمقراطي وتشجيع  التوجه  يتعارض مع  وهو ما 
أن  حيث  والالمركزية،  املشاركة  وثقافة  الوطنية  السياسة  يف 
باملبادرة  األخذ  تفرض  والعرشين  الواحد  القرن  مطالب 
وحقوق  السياسية  والديمقراطية  الفردية  واحلرية  واإلبداع 
املناهج  منظومة  هبا  تأخذ  أن  جيب  أمور  وكلها  اإلنسان. 
تدريًسا وأنشطة وتقوياًم، بل وإدارة وتوجًها من أجل إنسان 

جديد.
الناقد،  التفكري  ثقافة  إىل  التحصيل  ثقافة  من  التحول   *
وتدريسها  الناقد،  التفكري  مهارات  تنمية  يتطلب  وذلك 
التعليمية،  املؤسسات  يف  تعلمها  جيب  عامة  كمهارات 
واعتبارها حمور بناء الربامج التعليمية، وهو أمر تفرضه طبيعة 
واملعقدة،  الرسيعة  بالتغريات  تزدحم  التي  املعارصة  احلياة 
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واالجتامعية  بل  الديمقراطية،  احلياة  مطالب  إىل  باإلضافة 
واالقتصادية عىل حد سواء. ومن املالحظات اليومية يتضح 
أن املدارس املرصية وكذلك اجلامعات ال حترص عىل تشجيع 
وال  الناقد،  التفكري  مهارات  لتنمية  تسعى  وال  التفكري، 
دخول  مع  خاصة  عقوهلم،  يستخدمون  كيف  الطالب  تعلم 
املؤسسات  إىل  احلديثة  واالسرتاتيجيات  احلديثة  التقنيات 
بتطوير  املعنية  اجلهات  عىل  يفرض  الذي  األمر  التعليمية، 
التعليم األخذ ىف االعتبار تطوير مهارات التفكري الناقد بصفة 
الطالب  تدريب  وكذلك  دراسية،  مادة  داخل كل  ثم  عامة، 
عىل مهارات التفكري الناقد من خالل أنشطة املواد الدراسية، 
ومن خالل األنشطة احلياتية، وسوف تساهم مجيعها ىف حتقيق 

فرحة للمتعلم ومتعة التعلم.
ثالًثا: املناهج الدراسية اجلديدة ودعم التفكري النقدي 

احللول  واختبار  فحص  كونه  يف  يتمثل  الناقد  التفكري  إن   
تأميل  تفكري  منها عىل صواب، وهو  هو  ما  لتحديد  املقرتحة 
عىل  ويقوم  نعتقد،  أو  نفعل  ماذا  تقرير  عىل  يركز  عقالين 
فن  هو  بل   ، بكفاءة  واستخدامها  وتقويمها  املعلومات  مجع 
تفكريه جيًدا  ليكون  الطالب  يفكر  التفكري عندما  التفكري يف 
وأكثر وضوًحا ودقة، ويتمثل يف طرح األسئلة أو البحث من 
وتقدير  املتنوعة  واحللول  والتقييم  الفهم  إىل  الوصول  أجل 
عىل  والتعرف  املشكالت،  وحل  املختلفة  النظر  وجهات 
الغموض،  كشف  مثل:  املهمة  والعالقات  املركزية  القضايا 
والتوصل  صحيحة،  استنتاجات  ووضع  اآلراء،  وفحص 
وتقويمها،  االفرتاضات  وتفسري  البيانات  من  التعميامت  إىل 
وتقييم  القرارات  وتقييم  والرباهني  الدالئل  عىل  واحلكم 

عمليات التفكري.
املشكالت  حل  يف  املستخدم  التفكري  نوع  ىف  والبحث   
التي  االستدالل  عمليات  وتقييم  املتكونة،  واالستنتاجات 
تؤدي إىل االستنتاج الذي يوصل إىل نوعية العوامل التي تتخذ 
يف صنع القرار، وهو تفكري مبارش يركز عىل النتائج املرغوبة، 
والتحليل النقدي للمعلومات.. إنه التمييز وحل املشكالت 
والدفاع  التنافس  عىل  القدرة  وهو  املألوفة،  غري  املواقف  يف 
عن وجهة نظر بفاعلية، وهو بمثابة املهارات العقلية املنطقية 
واالسرتاتيجي  التفسريي  باالستدالل  اخلاصة  واملهارات 
االفرتاضات  وإدراك  االستنتاج  عىل  القدرة  ويف  والتوافقي، 
أية  فإن  وبالتاىل  الرباهني.  وتقويم  والتفسريات  واالستنباط 
مفتوحة  املشكالت  حل  عىل  الطالب  قدرة  إىل  تشري  نتائج 
وهي  الناقد،  التفكري  عىل  قدرة  جوهرها  يف  هي  النهايات، 

استمتاع للمتعلم وهبجة ومتعة.

فقد  التعليم  عملية  ىف  النقدى  التفكري  ألمهية  ونظًرا 
التفكري  ذلك  تبنى  عىل  اجلديدة  الدراسية  املناهج  حرصت 
من أجل تطوير عقول الطالب وإمتاعهم، ويتضح ذلك عىل 

النحو التاىل: 
* قدمت ثالثة أنواع من التفكري الناقد، يدور النوع األول 
عرض  هي:  ومراحله،  االستقبايل،  الناقد  التفكري  حول 
واالقرتاح  املقارنة  مهارات  ضوء  يف  تتم  التي  املعلومات 
والتأكيد  التحديد  ومهاراهتا  االختبار  ومرحلة  والصياغة، 
الوصف  ومهاراهتا  التفكري  اسرتاتيجية  حتليل  ومرحلة 
واملناقشة. ويليها النوع الثاين وهو التفكري االنتقائي، والنوع 

الثالث التفكري املقارن.
 * تعليم التالميذ عمليات البحث يف الظواهر، وتزويدهم 
بمهارات االستقصاء العلمي، وإبداء التساؤل والبحث عن 
وهذا  واالستمتاع،  االستطالع  يف  رغبتهم  من  نابعة  أسئلة 
املعلومات  ومجع  املالحظة  مثل  العلمي  البحث  تعزيز  يعني 
وتنظيمها وحتديد املتغريات واختبارها، واستنتاج احللول من 
واملنطقي  املنضبط  بالتفكري  يتسم  الذي  الذايت  التعلم  خالل 
وتقبل الغموض يف املشكالت املختلفة، وحتتاج هذه األنشطة 
تساؤالت  اآلخرين  وعىل  أنفسهم  عىل  التالميذ  يطرح  أن 
مشكالت  إىل  الدراسية  املادة  املعلم  حيول  أن  بعد  كثرية، 
مراحل  له  االستقصائي  التفكري  أن  هو  هنا  واملهم  متدرجة، 
يتوقف اختيار  املشكلة، حيث  أساسية، وهي: مرحلة حتديد 
ويتم  املعلومات  مجع  ومن  املتعلمني  خصائص  عىل  املشكلة 
التالميذ  يوجهها  التي  باألسئلة  املعلومات  عىل  احلصول 
وتساهم  املعلومات،  من  والتحقق  التجريب  مرحلة  ثم 
عملية  وتوجيه  املعلومات  من  املزيد  حتقيق  ىف  املرحلة  هذه 
التساؤل  من  املزيد  عىل  التالميذ  املعلم  ويشجع  اختيارها، 
التفسري،  مرحلة  ثم  معلومات،  من  لدهيم  توافر  ما  لتوظيف 
موضوع  للظاهرة  علمية  تفسريات  التالميذ  خالهلا  ويقدم 
البحث، وتعد مجيعها مراحل تساهم ىف حتقيق  املتعة للمتعلم.
وتتبنى  الفلسفية،  الرباهني واألدلة  تقويم  تقوم عىل  إهنا   *
نامذج التفكري الواعي، حيث يكون التلميذ واعًيا بالتفكري، وهو 
يقدم نموذًجا يقوم عىل تصور يشمل عدًدا من أنامط التفكري، 
من  بحالة  البدء  هي:  املرتابطة  املراحل  من  عدًدا  ويتضمن 
الشك، عندما يواجه التلميذ املشكلة ويتكون لديه هدف معني، 
ويبدأ العمل يف حتقيقه، ثم وضع املتعلم لعدد من االحتامالت 
املمكنة حلل املشكلة، وهذه املرحلة هي مرحلة تقويمية ذاتية، 
ثم  اهلدف،  ليتحقق من مدى قرب احلل من  املتعلم  يقوم هبا 
مدى  عن  البحث  حول  واملعارف  األمثلة  خالل  من  التحقق 
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للتحقق  األدلة والرباهني  تقديم  ثم  واقعية هذه االحتامالت، 
من نقاط القوة أو نقاط الضعف يف كل احتامل، وأخرًيا وضع 

تقرير هنائي مرتبط بحل املشكلة املعروضة.
التعلم واملجتمع عالقة  العالقة بني أساليب  إًذا أن  يتضح 
تبادلية، فال يكون هناك إصالح للتعلم والتعليم إال بأن يسمح 
له ويساعده ويدعمه تغيري يف أهداف املجتمع وفلسفته، كام 
أن التعلم هو مؤثر ومغري وموجه لثقافة املجتمع ونظمه. ومن 
ثم فإن تغيري اجتاه ونظرة الرتبويني منظرين وممارسني ميدانيني 
الذي  االجتامعي  الثقايف  التغيري  أساليب  أحد  هو  التعلم  إىل 
وتقدير  ومكانة،  قيمة  التعليم  شأن  إعالء  فيه  ما  أبرز  يكون 
العاملني فيه ومؤسساته لإلفادة من نواجته يف حتديث املجتمع، 
وبالتاىل فإن إعالء شأن التعلم هو تغيري ثقايف اجتامعي يكون 
والبهجة  املتعة  اجتامعًيا من خالل عودة  استثامًرا  التعليم  فيه 

إىل التعليم.
رابًعا: تطوير مهارات التعليم التفاعيل

يتوقف تطوير بيئة التعليم والتعلم وزيادة حيويتها وأنشطتها 
ىف مرص عىل طريقة ربط أنشطتها التعليمية بموضوعات من 
املواقف اليومية، والرتحيب بحل املشكالت بأكثر من طريقة 
استخدام  وتفعيل  مألوفة،  غري  أو  مألوفة  طرق  كانت  سواء 
وإقامة  جملة  وعمل  املشوقة،  واحلكايات  والطرائف  األلغاز 
وإقامة  األلعاب،  ركن  وإنشاء  ومهرجانات،  منافسات 
العمالء  استضافة  عىل  والعمل  ملصقات،  ونرش  النادي، 
الطالب،  بني  ونجاحهم  كفاحهم  قصص  ونرش  املرموقني 
عىل  الطالب  حتث  التي  الذكية  التعليمية  األلعاب  وتوظيف 
ممارسة التفكري وحماولة ربطها ببعض املفاهيم األساسية عند 
كمعرض  هبا  خاصة  حجرات  إنشاء  أو  املحتويات،  تقديم 
التعلم إىل تغيريات واعية تراعي أمهية  يتطلب توظيف متعة 
تضمينها أنشطة واسرتاتيجيات تعليمية وتقويمية يف املواقف 

التدريسية والبيئة التعليمية خالل تدريس املقررات.
النفيس  والرضا  الراحة  من  حالة  ختلق  التعلم،  متعة  إن 
املعرفة  عىل  احلصول  وبجدوى  التعليم،  عمليات  جلدوى 
واالندماج  االستغراق  من  حالة  ُتوجد  كام  معها،  والتعامل 
املتابعة  يف  املختلفة  حواسه  توظيف  ىف  تساهم  املتعلم،  لدى 
تقديم  أجل  من  واحلرية  واالستنتاج  والتجريب  والتحليل 
بموضوعية،  اآلخرين  آراء  عىل  واالنفتاح  اجلديد،  الفكر 
ويستشعر فائدة الوقت الذي استغرقه يف حتسني ما يقدمه من 
نتائج، وما حيدث لديه من نمو معريف ومهاري، مما يدفعه ملزيد 

من التعلم يف جوانب املعرفة املختلفة.

يعمل  حيث  للتدريس  أسلوب  التفاعيل  التعليم  ويعد 
أو  مهم،  سؤال  ألي  إجابة  الكتشاف  كفريق  معا  الطالب 
التعليم  من  النوع  هذا  ويتميز  قيمة،  ذي  مرشوع  تصميم 
استخدام  خالل  من  بنشاط  املتعلمون  يشارك  حيث  باملتعة، 
الصغرية،  املجموعات  وتعاون  واإلنرتنت،  التطبيقات، 
حتى يصبح من يتعلمون مدربني يف بعض األوقات، ويقوم 
الطالب بالتعلم يف بعض األحيان من خالل اإلمكانيات غري 
املحدودة التي تتاح عرب التابلت، كام أن املرشوعات واألسئلة 
الوسيلة  لدهيم  أصبح  وقد  الطالب،  ومحاسة  اهتامم  تثري 
ملواجهة تلك التحديات من خالل البحث والتعاون، ويف هذا 
التعلم التفاعيل يتم تقدير آراء الطالب وتعترب كل املشاهدات 
ذات قيمة فليس هناك صواب وخطأ بل العديد من احللول 
املحتملة. وبالتاىل كلام تعلم الطالب مهارات حل اخلالفات 
عندما تطرأ يف هذه البيئة التعليمية اجلديدة، ويستعني األعضاء 

بخرباهتم السابقة ومعرفتهم كلام ازدادت مشاركتهم.
تنفيذه  يتم  والذى   - اجلديد  التفاعيل  التعلم  فإن  ثم  ومن 
خطوة  يعد   - التعليمية  العملية  ىف  حمدود  نطاق  عىل  ولكن 
من  وذلك  التعليمية  املنظومة  تفعيل  أجل  من  متهيدية 
والسحابة  اخلاصة  الشبكات  مثل  الدعم  أنظمة  نرش  خالل؛ 
املواقع  من  مناهج  أو  برامج  أي  تنزيل  إلمكانية  اإللكرتونية 
خالل  من  التعليمي  املحتوى  تطوير  وأيًضا  التفاعلية، 
عن  فضال  التدريس،  أساليب  وحتديث  جديدة  تطبيقات 
امللحقة هبا، أضف  التدريس  الذكية وأدوات  السبورة  تقديم 
وأجهزة  واملرئية  السمعية  الوسائط  استخدام  ذلك  إىل 
ما  هو  وهذا  املعلومة  وتلقي  العرض  لتيسري  الربوجيكتور 
يساعد عىل سهولة التواصل والتفاعل بني املدرس والطالب، 
اإلنرتنت  عرب  الكتب  توفري  طريق  عن  التعليم  يتم  وحيث 
التواصل  أن  الطالب من رشائها وختزينها، كام  تنتهي معاناة 
الدراسة  أثناء  للمعلومات برسعة  التوصل  يتيح  الشبكة  عرب 
التدريبات  من  كبري  كم  توافر  احتاملية  وزيادة  املدرسة،  يف 
العملية، بل إن أهم من ذلك كله هو الرتفيه عن طريق إتاحة 
التليفزيون والوسائل السمعية والبرصية، باإلضافة إىل إتاحة 
األلعاب التفاعلية املمتعة، التي تتيح االسرتاحة من الدراسة 

من خالل شبكة اإلنرتنت وحاسب الفصل أو التابلت.
األلعاب  منها  التعلم  متعة  لتحقيق  أخرى  أنشطة  وهناك 
 Manipulating اليدوية  األشياء  واستخدام  واألدوار 
Objects واحلديث املضحك Talking Laughing واملشاركة 

 Learning Independently باستقاللية  والتعلم   Sharing

 Games األلعاب  ركن  تقدم  ملا  أضف  ممتًعا،  العمل  وجعل 
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جتلب  التي  األدوات  من  األلعاب  تعد  حيث    Corner

الكثري من متعة التعلم، والركن عبارة عن مكان واسع حيفز 
مالءمة  أكثر  التعلم  بيئة  وجيعل  باملادة  االهتامم  عىل  الطالب 
وهو  وفعااًل،  مفيًدا  الطالب  بني  التفاعل  وجيعل  للطالب، 
يصلح لكافة مستويات الطالب سواء األكثر إنجاًزا أو األقل 
إنجاًزا، ويساعد الطالب عىل اكتشاف العالقات التي ربام مل 
الروتينية. وركن األلعاب يكون  يستوعبوها خالل األنشطة 
ويزود  املتعلمني،  لكل  اليومي  التعليم  من  متكاماًل  جزًءا 
وحاجات  للمنهج  أهداف  عىل  قائمة  معنى  ذات  بمامرسة 
احتياجات  ملقابلة  متنوعة  أنشطة  يتضمن  كام  املتعلمني، 
ألنامط  تبًعا  منتظمة  بصورة  حتديثه  ويتم  املختلفة،  الطالب 
ويزود  تدريسها،  يتم  التي  واملوضوعات  املتعلمني  تعليم 
لدى  واالسرتاتيجيات  املهارات  تقييم  يف  تساعد  بأنشطة 

الطالب.

وينبغي عند إعداد ركن األلعاب أن تكون عنارصه مناسبة 
منطقته  وجعل  مجيًعا،  هلم  وإتاحته  الطالب،  مجيع  ملستوى 
يعزز  وأن  نحوه،  الطالب  انجذاب  لضامن  وجذابة  مرشقة 
املادة  وتاريخ  حقائقها  حول  الطالب  يدرسها  موضوعات 
أن  البد  كام  الذايت،  التوجيه  عىل  الطالب  ويشجع  حوهلا، 
الطالب  ليستخدمها  األنشطة  من  نسخ  عدة  الركن  يتضمن 
عنارص  وتكون  الوقت،  ذات  يف  مجاعية  أو  فردية  بصورة 

الركن قابلة لالستخدام أكثر من مرة دون استبدال أو تغيري.

مثل  األدوات  من  جمموعة  األلعاب  ركن  يتضمن  وقد 
أو  للمشكلة   Cards بطاقات  أو  وكروت   Dice نرد  حجر 
 Playing Cards طرح أسئلة وورق عادي وبطاقات اللعب 
يدويات  جمموعة  إىل  باإلضافة   ،Puzzles ألغاز  وبطاقات 
Manipulatives وجمموعات ألغاز Spinners لتعزيز املفاهيم. 

احلظ  ولعبة   Magic Squares السحرية  املربعات  فضال عن 
 . Dominoes والدومينو Guessing والتخمني Bingo

Club وهو نشاط اجتامعي يمثل  النادي  هذا باإلضافة إىل 
وأولياء  واملعلمني  الطالب  من  جمموعة  من  تتكون  منظومة 
املادة  بتعزيز  األمور وغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني 
مهارات  لتطوير  وسيلة  وهو  املدارس،  يف  املمتعة  الدراسية 
تفكري الطالب وتعلم أنواع جديدة من املهارات ، ويعمل عىل 
تشجيع اإلبداع ويوفر للطالب فرًصا عديدة لالستمتاع، وهو 
املشكالت  وحل  التعلم  لتعزيز  مًعا  الطالب  لتفاعل  وسيلة 
البهجة  النادي  احلياة، كام جيلب  التي تستخدم يف  واملهارات 
اجتامعات  يف  لالهتامم  مثرية  مشكالت  مناقشة  طريق  عن 

النادي تتحدى الطالب يف كافة املستويات وتساعد عىل بناء 
النادي مثل: حل  أنشطة متعددة يف  املعرفة. ويمكن تضمني 
دروس  وعمل  واملنافسات،  واأللغاز  واأللعاب  املشكالت 
وعمل  األغاين،  أو  الكتب  باستخدام  ومناقشات  صغرية، 
جريدة  أبواب  واقرتاح  مجاعية،  أو  فردية  قصرية  اختبارات 
متعة  املسابقات  تعد  حيث  ومسابقات.  ورسوم  قصص  هبا 
وتطوير  املفاهيم  بتعزيز  هتتم  للطالب  دافعة  ووسيلة  وهبجة 
وهي  جيدة،  بطريقة  املشكالت  وحل  االجتامعية  املهارات 
بفاعلية يف جمتمعهم األوسع، وقد  رضورية للطالب للعمل 
الواحد  الفصل  أو بني طالب  الفصول  املسابقات بني  جتري 
أو داخل منزل الطالب بني أفراد األرسة أو كمسابقات فردية 
مسابقات  أو  األسبوع  الشهر/اليوم،  مشكلة  صورة  يف  أو 
االختبار القصري أو مسابقات تتعلق بفنون أو استخدام الشعر 

واألغاين يف مهرجان.
خامسا: نظرة مستقبلية حول النهوض بالتعليم 

املتعة  لتحقيق  التعليم  مستقبل  يف  نوعية  نقلة  إحداث  إن 
يعني جتاوز حدود الكم، واالهتامم بالكيف، فلم تعد النهضة 
ونوعية  الفصول  عدد  زيادة  عىل  تعتمد  القادمة  التعليمية 
املعلمني، بل جتاوز األمر ذلك إىل تغيريات كيفية يف العملية 
التعليمية نفسها، وبالتاىل فإن مهمة التعليم يف املستقبل باتت 

تدور حول عدد من حماور، وهي: 
إىل  التعليم  تطوير  يف  احلديثة  الدراسات  كل  هتدف   *
توسيع دائرة املتاح أمام األجيال القادمة، فاإلتاحة هي اهلدف 
الذي يسعى ألن تكون املعارف يف متناول اجلميع، وتتحول 
هو  يكون  ربام  صغري  جهاز  يف  شخص  كل  يالزم  رصيد  إىل 
وسيلة االتصال التي حيملها الفرد أينام ذهب. إن السعي نحو 
اإلتاحة الكاملة هو هدف هام هتتم به دوائر البحث العلمي 

وأروقة العلوم املختلفة.
* املستقبل يتوافق مع شيوع نظرية وحدة املعرفة التي تثبت 
يوما بعد يوم صالحيتها الدائمة القتحام املستقبل، فالتقسيم 
يعد  مل  التطبيقية  والدراسات  واآلداب  العلوم  بني  التقليدي 
املختلفة، والتزاوج بني  الفروع  التداخل بني  إن  أمر مقدًسا، 
املعارف املتعددة قد خلق شبكة جديدة مل يكن هلا وجود من 
البرشية،  باحتياجات  كامل  وعي  عىل  تقوم  أهنا  ذلك  قبل، 
وبعيده،  قريبه  املستقبل  منها  يعاين  قد  التي  النقص  ونواحي 
يف  اجلديدة  األساليب  مع  متاما  تتناسق  املعرفة  وحدة  أن  كام 
التعليم، وال تصنع اإلنسان املوسوعي ولكنها تبرش بمجتمع 

املعرفة عىل نحو متكامل وبصورة دائمة.
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من جممل ما سبق يمكن القول أن مرص باتت عىل أعتاب 
االعتامد  بمبدأ  أساًسا  يأخذ  املعرفة  فصول  من  جديد  فصل 
فالتعليم  دونه،  يتوقف  وال  عنه  يرتاجع  وال  الذات،  عىل 
اجلديد يبرش بعملية بناء ذايت، ال حيتاج فيها إىل قوى داعمة أو 
عوامل مساعدة. فالتعلم هو مرادف ملعنى التعلم الذايت الذي 
واختزاهلا  واقتنائها  املعلومة  عىل  للحصول  الفرد  فيه  يسعى 
دائاًم  يتصلون  اليوم  أطفال  إن  اللزوم.  عند  واستخدامها 
بروافد املعرفة، وهم أسبق بكثري مما كنا عليه يف أعامرهم، كام 
أن تعاملهم مع اآللة اإللكرتونية يشري بقوة إىل تفوق كاسح 
عام نحن فيه. وإن تأمل األساليب اجلديدة يف التعلم هي أقدر 
عىل التأقلم مع الواقع وجماراة حركة التاريخ وتطور األشياء، 
كام مل حيدث من قبل، إذ أن رسعة دوران االكتشافات العلمية، 
من  ألجيال  هتيئ  أصبحت  قد  اإللكرتونية  واالخرتاعات 
الباحثني أساليب عرصية تؤدي هبم إىل ما هو أفضل وتدفعهم 
دفًعا نحو معاجلة املشكالت احلالية دون التحليق النظري أو 

السفسطة التنظريية بال جدوى أو طائل.

مرص  ىف  التعليمية  العملية  تأمله  الذي  التطوير  هذا  إن 
عىل  ثورة  يعد  ناحية  فمن  ذاته،  الوقت  ىف  وثروة  ثورة  يعد 
وكآبة  الثقيل،  والعبء  املنفر،  وامللل  اجلاف  النمطي  التعليم 
التلقي، والتعليم القائم عىل ثقافة اإليداع والتخزين البنكي، 
تعليم القطيع، وتعليم املقهورين، لتتحقق بذلك ثروة يف بناء 
البرش، بام يساهم ىف عودة الفريضة الغائبة وهي تعليم جديد 
التفكري،  رشايني  لتوسيع  والفرحة  واملتعة  البهجة  إطار  يف 
وحتويل قاعات الدرس إىل مباريات يف مالعب التعليم فيها 
التهيؤ العقيل، والرضا النفيس، وانطالق الروح واإلقبال عىل 

الدرس، والنشوة والبهجة واملتعة والسعادة.
إهنا ثورة لتشكيل إنسان عريب كوين مؤمن بأن التعلم للتفكري 
الطريق  هو  التعلم  هبجة  إىل  العائد  الطريق  وأن  وللمتعة، 
الصاعد إىل صحة املتعلم وقوة األمم، وأن املعلم املتفائل هو 
هم  فاملعلمون  الطريق؛  هذا  ورائد  والفرحة  السعادة  صانع 
يف  والفن  واآلداب  العلم  نرش  عىل  القادرون  اجلدد  البناؤون 

إطار من السعادة والبهجة عىل امتداد مرصنا احلبيبة.


