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 متهيد

»ال �سك اأن الغد �سي�ستمر يف اإده��سن�، وتقع الده�سة عندم� نكت�سف

اأن م� يحدث غداً لي�س مزيداً مم� كنّ� عليه، وال عملية تطور

 تدريجية له، اإمنّ� هو ذلك النوع من التحول الذي يخرتق

خططن� وتوقع�تن� العقالنيّة االأكرث �سالبة«.

)الكت�ب، �س 25(

ات�ضفت ال�ضنوات الأوىل من القرن احلايل بالّتغريّ ال�رشيع، الذي غطى كل جمالت احلياة يف القت�ضاد ويف البنى الجتماعية والبيئية.  
اإليها اأعداداً هائلة من الأطفال وال�ضباب والبالغني،  وكان لنت�ضار التكنولوجيا الرقمية التي نفذت اإىل خرباتنا احلياتية، اأن جذبت 

بو�ضفهم م�ضتهلكني ومنتجني.

قراءة يف كتاب

اإلبداع ومستقبلّيات الّتعليم

اأمني دراو�سة

الإبداع وم�ضتقبلّيات الّتعليمالعنوان
اآّنا كرافتاملوؤلف
وليد ال�ضويركياملرتجم

موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القّطانالنا�رش
الطبعة الأوىل، 2013�ضنة الن�رش

274 من القطع املتو�ضطعدد ال�ضفحات

إصدارات حديثة
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ال�ضبكة  عامل  اإىل  الدخول  من  متكننا  نتيجة  حياتنا  وتغريت 
احلوا�ضيب،  خالل  من  ومكان،  زمان  اأي  يف  العنكبوتية 

والهواتف النقالة، واأجهزة اللعب، ... وغريها.

يحكمان  ومتناف�ضني  �ضائعني  خلطابني  الكتاب  يتطرق 
اأن  يعتقد  الأول  وال�ضباب:  بالطفولة  املتعّلقة  النظريات 
وحماية  رعاية  اإىل  وبحاجة  خطر،  ويف  �ضعفاء،  الأطفال 
ميتلكون  وال�ضباب  الأطفال  اأن  فريى  الآخر،  اأما  الكبار.  

القدرات والإمكانيات، واأن على الكبار متكينهم فقط.

بخوف  الرقمية  الثورة  الأوىل  النظر  وجهة  ت�ضتقبل  وبينما 
اأنها  بو�ضفها  والت�ضجيع،  بالرتحاب  الثانية  ت�ضتقبلها  وقلق، 

تقدم الإمكانيات والإثارة.

ويت�ضاءل الكتاب، كيف ميكن للمعلمني اأن ي�ضتجيبوا لهذين 
اخلطابني؟ وما الذي يتعنيّ عليهم فعله يف �ضبيل ذلك؟ وترى 
املوؤلفة اأن اخلطابني ل يفيان بالغر�س.  واأن التحديات املحلية 
اأننا  لنا  تظهر  نواجهها،  التي  املت�ضارعة  والتغريات  والعاملية 
التب�رش.   من  كبري  بقدر  الإبداعية  طاقتنا  لتقييم  ما�ّضة  بحاجة 

وعلى التعليم اأن ينمي، يف كل منا، مفهومًا �ضاماًل لالإبداع. 
واأن اأ�ضاليب التعليم يجب اأن تتم بطريقة اإبداعية لتحقيق هذا 

الهدف اأي�ضًا.

الطفولة بو�ضفها قادرة ومتمكنة وموؤثرة  اإىل  الكتاب  وينظر 
يف الفعل والإنتاج، لذلك تدرك الكاتبة اخل�ضائ�س اجلوهرية 

للطفولة وال�ضباب الآخذين يف التغري.

يقوم الكتاب يف حماوره الرئي�ضية على اأربعة مفاهيم: التعددية، 
جتلياتها  �ضوء  يف  ويناق�ضها  امل�ضاركة.   الإمكانيات،  املرح، 
الرقمية من قبل الأطفال وال�ضباب يف عالقتهم بالتكنولوجيا 

والتحولت يف امللتيميديا.

تتبلور من خاللها  اأن  لنا طرقًا ميكن  تفتح  ال�ضابقة  واملفاهيم 
عملّية تعليمّية مالئمة، توؤّكد على اأهمّية الإبداع يف و�ضائلها 

واأهدافها.

م�ضتقبلّيات  خلق  يف  التعاون  اأهمية  اأي�ضًا  الكتاب  ويناق�س 
ممكنة للتعليم، من خالل احلوار وامل�ضاركة، اللذين تعززهما 

من ور�ضة الفنون اخل�ضبية يف التعليم مع طلبة م�رشوع »عني عريك نظيفة«.
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الو�ضائط الّرقمية.

وتاأمل الباحثة اآنا كرافت اأن ي�ضعى املعلمون من خالل مناق�ضة 
هذه املفاهيم املرتبطة بالطفولة وال�ضباب، اإىل اإعمال الفكر يف 
التغيري الذي حدث على الطفولة وال�ضباب، واأن يقوموا بدور 
موا�ضلة  يف  ال�ضباب،  جانب  اإىل  وت�ضاركّي،  ون�ضط  فاعل 

التغيري با�ضتمرار، واأن يقيموا احلوار التفاعلي معهم.

عندما  الده�ضة  وتقع  اإدها�ضنا،  يف  �ضي�ضتمر  الغد  اأن  �ضك  ل 
نكت�ضف اأن ما يحدث غداً لي�س مزيداً مما كّنا عليه، ول عملية 
تطور تدريجية له، »اإمنّا هو ذلك النوع من التحول الذي يخرتق 
خططنا وتوقعاتنا العقالنّية الأكرث �ضالبة« )الكتاب، �س 25(.

اإن العديد من توقعاتنا املا�ضية مل تكن �ضائبة، مثل: فريو�س 
هناك  وكانت  وغريها،   ... الّرقمّية  واملكاتب  الألفّية، 
الإنرتنت  ك�ضبكة  بها،  التنبوؤ  على  نقدر  مل  رئي�ضية  تغريات 
متامًا.   خمتلف  واقت�ضادي  اجتماعي  عامل  اإىل  قادت  التي 
حتديات  املعلمني  على  يفر�س  باملفاجاآت  املتخم  عاملنا  اإن 
كثرية، وعامل املفاجاآت هو الذي قاد اآّنا كرافت لتاأليف هذا 

الكتاب الثمني.

 الطفولة والشباب يف تغّير دائم

وت الفّع�ل والت�س�رك يف �سي�غة »ميثّل التمكني وال�سّ

الع�مل تطلع�ً وجتربة، يف اآن مع�ً، لكثري من ال�سب�ب«.

)الكت�ب، �س 51(

مو�ضوعًا  بو�ضفها  الطفولة  ظهور  الع�رشون  القرن  �ضهد 
الأطفال  روؤية  عن  كبري  حتول  وهو  لذاتها،  الدرا�ضة  ي�ضتحق 
بالعائلة وح�ضب، متلقني للحماية، ومادة  بو�ضفهم ملحقني 

اأولية للرتبية.

وكان لظهور التلفزيون دور كبري يف اإتاحة الفر�ضة لالأطفال 
من  جديدة،  بطرق  الوا�ضع  العامل  يف  لالنخراط  وال�ضباب 
خالل القت�ضاد املتغريّ، حيث �ضاهم القت�ضاد املعومل وو�ضائط 
الإعالم اجلديدة يف بناء الطفولة وال�ضباب، وترافق ذلك مع 
البيئية والإيكولوجية.  وا�ضتفادوا من منافع �ضوقنة  التغريات 
يف  ال�ضوق  تطور  يف  ت�ضهم  ن�ضاطاتهم  و�ضارت  الطفولة، 
وكان  الكبرية.   ال�ضوق  ديناميكية  نتيجة  معّينة،  اجتاهات 
تاأثرياً  واأ�ضد  اأقوى  عنا�رش  واأ�ضافت  اأثرها،  الرقمية  للثورة 

نتيجة  كان  فتطورها  للطفولة.   ال�ضاملة  ال�ضوقنة  عملية  على 
على  قدرتهم  اإىل  النا�س  نظر  طريقة  يف  التلفزيون  اأحدثه  ما 

الختيار.

ومع انت�ضار الو�ضائط الرقمية واإمكانية ا�ضتخدامها منذ ال�ضغر 
الأجهزة  ا�ضتعمال  اإمكانية  وازدياد  وخارجه،  املنزل  يف 
اأن  على  القدرة  وال�ضباب  الأطفال  لدى  اأ�ضبح  املحمولة، 
وتطور  والتوّجه،  واملعنى،  بالهوية،  احل�س  ذواتهم  يف  ينّموا 
م�ضار احلياة، من خالل »النخراط مع الآخرين حملّيًا وعاملّيًا، 
باأدوات  املزوّدين  وال�ضباب،  الأطفال  اإن  وافرتا�ضّيًا.  واقعّيًا 
الت�رشف  على  بالقدرة  ح�ّضًا  غالبًا  متنح  )التي  الرقمّية  البيئة 
اأكرب مما مينحه التوا�ضل املبا�رش وجهًا لوجه(، يحظون بالّدعم 
والتمكني اأكرث بكثري مما ح�ضل عليه اأقرانهم قبل خم�ضني عامًا« 
)�س 37(.  فاأحدثت الثورة الرقمية تاأثراً جليًا يف كل جوانب 

احلياة، فاأجرت حتوًل يف اأ�ضلوب عي�ضنا ون�ضج عالقتنا.

الإمكانيات  التعليم، هو دمج  يواجه  الذي  الأكرب  والتحدي 
الأمر ميثل حتديًا  بينها يف جتربة واحدة، وهذا  فيما  املتناق�ضة 
للمعلمني؛ نظراً مل�ضوؤولياتهم القانونية للحفاظ على الأطفال، 
واجبات  من  تظل  حمايتهم  فم�ضوؤولية  اآن.   يف  ومتكنهم 
التمكني  فيما »ميّثل  املدار�س،  العاملون يف  فيهم  الكبار، مبن 
وت الفّعال والت�ضارك يف �ضياغة العامل تطلعًا وجتربة يف  وال�ضّ

اآن معًا، لكثري من ال�ضباب« )�س 51(.

وال�ضباب  الأطفال  حقوق  احرتام  من  بد  ل  لذلك، 
واحتياجاتهم، عرب الرعاية واحلماية والتمكني يف عامل يت�ضف 
بل  ومعقد،  �رشيع  وتكنولوجي  واجتماعي  اقت�ضادي  بتغري 

يتميز بتغري بيئي وروحي اأي�ضًا.

اإعادة  »هارجريفز«  �ضماه  فيما  الّدفع  يف  يتمثل  التحدي 
هند�ضة النظام، فكيف ي�ضتجيب املعلمون وكل مهتم بالتعليم 
لهذا امل�ضهد املتغريّ بعيون مفتوحة على كال اخلطابني، الذي 
متكينه؟  يف  يطالب  الذي  والآخر  خطر،  يف  الأطفال  يرى 
ننطلق مع الأطفال وال�ضباب »يف رحلة حتّول  اأن  لنا  وكيف 
م�ضتقبليات  اإىل  وتف�ضي  فيها،  اجلميع  انخراط  ت�ضتدعي 

مثمرة، ومالئمة، ومثرية، و�ضاملة؟« )�س 52(.

اأكانت موجهة ل�ضف  �ضواء  التعليم حتتاج  اأن خدمة  ل ريب 
اأم �ضنة درا�ضية، اأم مدر�ضة ... اإىل امل�ضاركة الفاعلة املبدعة يف 

اإنتاج م�ضتقبليات منا�ضبة للذين يتعلمون يف فيها.



رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون232

مفاهيم  والّتعلم:  اإلبداع  مستقبلّيات   
اإلبداع املتغرية

»واالآن اأ�سبح الع�مل الغربي ينظر اإىل االإبداع بو�سفه

ج�نب�ً ال غنى عنه، وحيوي�ً، وذا قيمة علي� يف حي�تن�«.

)الكت�ب، �س 55(

يدرك  اأن  ب�رشورة  العرتاف  ازداد  احلايل،  القرن  بداية  يف 
الدرا�ضات  واأخذت  الثقايف.   �ضياقه  خالل  من  الإبداع 
التجريبية التي تتناول مو�ضوع الإبداع يف الثقافات املختلفة، 
كويّن  مفهوم  وجود  تّدعي  مقولة  اأي  �ضقوط  عن  تتحدث 
يف  الإبداع  حول  ال�ضائدة  الت�ضورات  وبداأت  لالإبداع.  
التعليم وعلم النف�س تدرك تدريجيًا بو�ضفها اإ�ضكالية، كونها 
النظر الغربية ملفهوم الفرد والن�ضاط الجتماعي  تتبنى وجهة 
مب�ضاوئ  املتخ�ض�ضون  واأقر  الأجيال.   عرب  اخلربات  وتناقل 
تنامي  مع  ذلك  ترافق  التعليم،  يف  لالإبداع  املعومل  الت�ضور 
العامل  من  عديدة  اأجزاء  يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  جهد 
اأكرث  يكون  التعليم  يف  لالإبداع  ت�ضّور  »اإيجاد  على  للتاأكيد 
الّت�ضور  اأحد مالمح هذا  للّتعميم.  وكان  قابلّية  عاملية واأكرث 
هو الرتّكيز على اأهمّية العامل الجتماعّي« )�س 55(.  و�رشع 
الأطراف،  مت�ضابك  بو�ضفه عماًل م�ضرتكًا  الإبداع  اإىل  ينظر 

ولي�س عملية اأحادية.

بو�ضفه  بالإبداع  العرتاف  مت  الع�رشين،  القرن  نهاية  ويف 
ت�ضمل جميع مناحي احلياة، ووثيقة الرتباط  عملّية وا�ضعة، 
العلم  جمالت  يف  واإجنازات  معرفية  وحقول  ب�ضياقات 
والتكنولوجيا وبكل ما له عالقة بحياتنا اليومية.  و�ضار ينظر 
اإىل الإبداع على اأنه يتحدد ثقافيًا واجتماعيًا بناًء على النتائج 
املرتتبة على اأ�ضلوب قيا�ضه.  والآن اأ�ضبح العامل الغربي ينظر 
اإىل الإبداع بو�ضفه جانبًا ل غنى عنه، وحيويًا، وذا قيمة عليا 

يف حياتنا.

صعود اإلبداع يف الّتعليم
تتحدث الكاتبة عن جمموعة من الدوافع التي اأدت اإىل �ضعود 
اإىل راأ�س الأوليات، وترّكز على الدوافع القت�ضادية  الإبداع 
بيئية  ترتبط بدورها بدوافع  التي  والجتماعية والتكنولوجية 

وروحية.

استجابة الّتعليم
التغري  يف  الثالثة  الدوافع  لهذه  العامل  حول  التعليم  ا�ضتجابة 

على  انعك�ضت  والتكنولوجي،  والجتماعي  القت�ضادي 
الت�ضديد على اجلانب الإبداعي يف املناهج الدرا�ضية منذ نهاية 
دور  تدرك  كثرية  دول  حكومات  وبداأت  املا�ضي،  القرن 

الإبداع واأهميته التي ل غنى عنها يف التعليم.

 مستقبلّيات الّتعليم

»ويركز اخلط�ب حول م�ستقبلي�ت التعليم املحتملة

على مبداأ االإجن�ز االأعلى، الذي يتطلب اإعداد متعلمني ن�جحني

واأ�سح�ب مب�درات جريئة يف املج�ل االقت�س�دي،

ومواطنني لديهم ح�س� ب�مل�سوؤولية واهتم�م� ب�ل�سحة،

واالأهم �رشورة اإنت�ج مفكرين مبدعني ونقدينّي«.

)الكت�ب، �س 71(

تتناول الكاتبة م�ضتقبليات الّتعليم املحتملة واملمكنة واملحّبذة 
يف  املحتملة  امل�ضتقبليات  يف  التفكري  اإن  وتقول  كتابها،  يف 
على  املت�ضارعة  التحولت  على  الرتكيز  اإىل  تقودنا  التعليم 
التي  التحولت  ومن  التنبوؤ،  منظور  من  العاملي،  امل�ضتوى 
الثقايف،  والتنوع  والتغيري،  الاليقينّية،  تنامي  ر�ضدها  ميكن 
والتفاعل  ال�ضكاين،  والنمو  املتزايدة،  البيئية  والتحديات 
الرقمي ... وغريها.  وهذه امل�ضتقبليات املحتملة التي تواجه 
التعليم على �ضعد حمتملة،  لها  ي�ضتجيب  اأن  ت�ضتلزم  التعليم، 
اأكرب،  جمتمعّي  وتالحم  النخراط  اإىل  »احلاجة  وكذلك 
واهتمام بال�ضّحة، والتفات اإىل م�ضاألة الهوّية والت�ضارك على 

عدد من امل�ضتويات« )�س 69(.

على  املحتملة  التعليم  م�ضتقبليات  حول  اخلطاب  ويركز 
ناجحني  متعلمني  اإعداد  يتطلب  الذي  الأعلى،  الإجناز  مبداأ 
واأ�ضحاب مبادرات جريئة يف املجال القت�ضادي، ومواطنني 
�رشورة  والأهم  بال�ضحة،  واهتمام  بامل�ضوؤولية  ح�س  لديهم 
اإنتاج مفكرين مبدعني ونقدّيني.  وهذه امل�ضتقبليات املحتملة 
مرتافقة مع ن�ضال اإن�ضاين عاملي من اأجل العثور على ا�ضتجابات 
عرب و�ضائل تت�ضف باملرونة و�رشعة ال�ضتجابة وال�ضتباقّية يف 

املبداأ والعمل.

مستقبلّيات الّتعليم املنشودة
من  تنبوؤية واأكرث حترراً  اأقل  اإىل منطقة  ياأخذنا  والرتكيز عليها 
اإىل  النقدي الأخالقي  التي توؤدي �ضمن احلوار  النقدية  القيم 
املحبذة  امل�ضتقبليات  وهذه  بديلة.   مل�ضتقبلّيات  مقرتحات 
حتدد جمموعة من القيم، ونظراً لل�ضعوبات التي نواجهها يف 
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الإمكانات املتوفرة يف هذا القرن، وعدا عن الوقت ال�ضائع 
يف م�ضافة النتقال من الّتخطيط اإىل املمار�ضة، فالكاتبة تقرتح 

ا�ضتك�ضاف امل�ضتقبلّيات املمكنة، لأن ذلك اأجدى.

 مستقبلّيات الّتعليم املمكنة

»اإّن اأ�سئلة »االإمك�نيّة الوا�سعة« حول م�ستقبليّ�ت التّعليم تتعّلق

مبجموعة من الق�س�ي�، من بينه� �سوؤال م� الذي يعنيه اأن تكون

لة املعرفيّة عند متعلم�ً؟ وكيف؟ ... و�سوؤال م� الذي تعنيه املح�سّ

احلديث عن قدرات املتعّلم؟«.

)الكت�ب، �س 73-72(

التعليم،  تواجه  التي  املمكنة  امل�ضتقبليات  على  الرتكيز  اإن 
ياأخذنا اإىل عامل اخليال اخل�ضب، من خالل تاأمل الإمكانيات 
الإبداع  بني  الربط  يبداأ  النقطة  هذه  ومن  واملرنة،  املبدعة 

وم�ضتقبليات التعليم.

ميكن اأن يرى التفكري يف م�ضتقبليات التعليم املمكنة كنوع من 
من  طيفًا  ي�ضتدعي  »وقد  الوا�ضع«،  »املمكن  حول  الت�ضاوؤل 
اإليه بو�ضفه �رشورة يف  املوؤثرة يف كّل ما يقّيم وينظر  الأبعاد 
�ضياق الّتغري املحتمل امل�ضتمّر واملت�ضارع« )�س 72(.  وبهذا، 
فاإن م�ضتقبليات التعليم املمكنة تبدو يف ان�ضجام يف موقفها مع 
امل�ضتقبليات املحتملة، فهي تقر باحلاجة اإىل حتقيق اإجناز اأكرب، 
والعمل على اإعداد متعلمني مبدعني، واأ�ضحاب مبادرات يف 
القت�ضاد، ومواطنني لديهم �ضعور كبري بامل�ضوؤولية، وت�ضجيع 

املفكرين واملبدعني، وغريها من اأمور.

تهبها  التي  القدرات  خالل  من  التعليم  م�ضتقبليات  وتتحقق 
مواطنني  وجذب  والتكنولوجية،  الرقمية  امل�ضتجدات 
اأعلى.   م�ضتوى  اإىل  للو�ضول  ذاتية  دوافع  ميلكون  ومتعلمني 
الّتعليم  م�ضتقبلّيات  حول  الوا�ضعة«  »الإمكانّية  اأ�ضئلة  »اإّن 
يعنيه  الذي  ما  �ضوؤال  بينها  من  الق�ضايا،  من  مبجموعة  تتعّلق 
لة  اأن تكون متعلمًا؟ وكيف؟ ... و�ضوؤال ما الذي تعنيه املح�ضّ

املعرفّية عند احلديث عن قدرات املتعّلم؟« )�س 73-72(.

تطّور  اأن  ميكن  التي  بالكيفية  ترتبط  منهجية  اأخرى  واأ�ضئلة 
منا�ضبًا.   تطويراً  والقدرات  التدري�ضية  الأ�ضاليب  هذه  بها 
لقد حددت املوؤلفة املالمح الأ�ضا�ضية للطفولة وال�ضباب التي 
�ضاهمت الثورة الرقمية يف ت�ضكيلها وهي: تعّددية الهويات، 
وتناولتها  امل�ضاركة،  املرح،  النخراط  بالإمكانيات،  الوعي 

بالتف�ضيل يف الف�ضول الأربعة التالية.

 التعّدديّات

»يتعّلم العديد من اأفراد جيل االإنرتنت من خالل التع�ون مع املعّلمني

ومع بع�سهم بع�س�ً، على حد �سواء، وهم �سي�ستجيبون جيّداً 

لنموذج

عود والق�ئم على الرتكيز على الط�لب التعليم احلديث االآخذ يف ال�سّ

وعلى تعدديّة امل�س�رات والتّع�ون والتّكيّف ح�سب احل�جة«.

)ت�ب�سكوت، الكت�ب، �س 101(

اإن انت�ضار تكنولوجيا املعلومات والت�ضال وطبيعتها النافذة، 
اأدى اإىل انت�ضار التوا�ضل الّرقمي يف حياة ال�ضغار وال�ضباب، 
يكن  مل  كاأفراد  بفاعلّيتهم  قوّيًا  اإح�ضا�ضًا  لديهم  ولّد  الذي 
موجوداً قبل ذلك.  وخطط التعليم ومناهجه بحاجة لالإقرار 

بهذا الأمر، واأن تعمل به.

واإىل جانب الإح�ضا�س بالفاعلية، هناك طبيعة الطفولة وال�ضباب 
التعّددّية.  تتناول الكاتبة يف هذا الف�ضل جوانب التعّددية يف 
حياة الأطفال وال�ضباب، فيما يت�ضل يف الأماكن التي يتعلمون 
ويلعبون فيها، والنا�س الذين يتوا�ضلون معهم والن�ضاطات التي 
ينخرطون فيها، والقرائّيات التي يجيدون التعامل معها، وما 
يختربونه من فر�س اللعب والتعلم والتفاعل الجتماعي.  »اإّن 
ما يدعم وجوه التعّددية املتنوعة هذه عند الأطفال وال�ضباب 
ويعّززها –ول يرتبط بها بال�رشّورة ارتباطًا ح�رشيًّا- هو ع�رش 
الألعاب الّرقمّية، والت�ضبيك الجتماعي والإلكرتوين، واإنتاج 

املواقع وال�ضفحات عرب الإنرتنت« )�س 80(.

حدود  ل  تقّدمها  التي  والفر�س  الرقمّية  الأدوات  اإتاحة  اإن 
من  املتاحة  فالتعددية  عدة.   اأ�ضعدة  على  تبعاته  ولهذا  لها، 
اأخالقّية مهمة فيما يت�ضل  اإ�ضكالية  الّرقمي لها  خالل الف�ضاء 
والتحكم.   املراقبة  م�ضوؤولية  تقع  من  وعلى  باخل�ضو�ضية، 
تو�ّضع  الفرتا�ضية  البيئة  كانت  اإذا  ما  حول  املوؤلفة  وتت�ضاءل 

م�ضاحة الّتحّكم لدى الأطفال اأم اأنها تقلل منها؟

واللغز املحري املطروح اأمام الرتبويني، هو كيف ميكن لهم اأن 
»تاب�ضكوت«  ويعربّ  الأطفال؟  مع  املالئم  بال�ضكل  يتفاعلوا 
عن هذه النقطة مبا يلي: اإن الأ�ضاليب التدري�ضية املتبعة حاليًا 
واحد،  وقالب  واحد  مبعيار  وتت�ضف  املعلم،  حول  تتمحور 
التعليمّية،  العملية  يف  معزوًل  املتعلم  جعل  اإىل  يوؤدي  وهذا 
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خالل  من  الإنرتنت  جيل  اأفراد  من  العديد  يتعّلم  »بينما 
التعاون مع املعّلمني ومع بع�ضهم بع�ضًا، على حد �ضواء، وهم 
عود  �ضي�ضتجيبون جّيداً لنموذج التعليم احلديث الآخذ يف ال�ضّ
امل�ضارات  تعدديّة  وعلى  الطالب،  على  الرتكيز  على  والقائم 

والّتعاون والّتكّيف ح�ضب احلاجة« )�س 101(.

التعليم  اإىل  بقوة  املنجذبون  ال�ضباب  اأن  يحذر  »تاب�ضكوت« 
يكون  اأن  يريدون  املدر�ضة،  اأ�ضوار  خارج  امل�ضرتك  املتعّدد- 
م�ضداقيته،  التحذير  ولهذا  داخلها.   يف  هكذا  اأي�ضًا  التعليم 
منه  يحذر  ما  كان  اإذا  هنا،  نت�ضاءل  اأن  لنا  ميكن  ولكن 
احلداثة  مفرطة  اأو  التحكمّية  النظرة  من  نابعًا  »تاب�ضكوت« 
واملالئمة  واحل�ضا�ضية  والتنوع  املرونة  اإىل  تفتقر  التي  للتعليم 
ممكنة  تعليم  م�ضتقبلّيات  اإىل  فالو�ضول  للحاجات،  ائبة  ال�ضّ
اأي�ضًا باإدراك الّتبعات  ل يكون باتخاذ املواقف وح�ضب، بل 

الناجتة عنها.

 اإلمكانات

»ا�ستمل تفكري املمكن وميك�نيكية التحول مم� هو ك�ئن اإىل م� ميكن 

اأن يكون،

يف البداية، على عملية طرح االأ�سئلة والتخيّل والّلعب التوليفي ... 

لقد بنيّ

عمل جتريبي مع اأطف�ل بني 3 - 11 ع�م�ً، اأّن هوؤالء اأكرث اعتم�داً 

على

التّعبري اجل�سدي منه على الّلفظي«.

)الكت�ب، �س 104(

احلايل،  القرن  يف  وال�ضباب  للطفولة  املميزة  اخل�ضائ�س  من 
و�ضهولة  الإمكانات،  خاللها  من  تتوفر  التي  الطرق  تعّدد 
البعد  �ضوء  يف  وبخا�ضة  معها،  والتعامل  بها  التحكم 
الفرتا�ضي حلياة الأطفال.  ويف ال�ضفحات ال�ضابقة مت التطرق 
لالأوجه العديدة للتعددية، التي اأدى العي�س يف بيئة مرقمنة اإىل 
تاأ�ضلها يف التجربة احلياتّية لالأطفال وال�ضباب، وهي تعددية 
املكان والنا�س وال�ضخ�ضية والن�ضاطات والقرائيات.  والقوة 
املتدّفقة  املتعّددة  الإمكانيات  منها هي  تقف خلف كل  التي 
با�ضتمرار يف جمال الّتفاعالت بني التكنولوجيا والواقع املادّي 
واخليال اجلمعّي الإن�ضاين.  »اإّن التّحول امل�ضتمر »مّما هو كائن 
اإىل ما ميكن اأن يكون«، وهو ما اأطلقت عليه م�ضطلح »تفكري 
الإبداعية،  العملّية  لّب  بو�ضفه  اإليه  ينظر  اأن  ميكن  املمكن«، 
احلياة  مناحي  جميع  يف  اأو  �ضة  املتخ�ضّ املجالت  يف  �ضواء 

العامة، على امل�ضتوى الفردي اأو اجلماعي.  ن�ضاأ تفكري املمكن 
يف بدايته كت�ضّور ...، ثّم اأ�ضبح املو�ضوع الأ�ضا�ضّي لدرا�ضة 

بحثّية من اأربع مراحل...« )�س 103(.

طرح  هي  املمكن،  تفكري  عليها  يقوم  التي  الأب�ضط  وال�ضيغة 
لعملية  الطريق  ميهد  وهذا  متعددة،  بطرق  لو«،  »ماذا  �ضوؤال: 
التحول من املعطى اإىل املمكن، اأي التحول من »ما هذا ال�ضيء؟ 

وماذا يفعل؟«، اإىل »ماذا ميكننا - وميكنني اأن اأفعل به؟«.

تفكري املمكن: مّما هو كائن إىل ما ميكن أن يكون
مّما  املختلفة  باأ�ضكاله  التحّول  احلايل  القرن  خ�ضائ�س  من 
البيئة  خالل  من  واملتحّقق  يكون،  اأن  ميكن  ما  اإىل  كائن  هو 
ثم  املمكن«،  »تفكري  مفهوم  الف�ضل  ويو�ضح هذا  الّرقمّية.  
يتطرق اإىل الكيفية التي ميكن تطبيقه بها بوا�ضطة طرق متنوعة 
لفهم الطبيعة املتغرية لالأطفال وال�ضباب.  وتناق�س اآنا كرافت 

اأي�ضًا بع�س التناق�ضات التي تنتج عن تعدد الإمكانات.

كائن  هو  مما  التحول  وميكانيكية  املمكن  تفكري  و«ا�ضتمل 
اإىل ما ميكن اأن يكون، يف البداية، على عملية طرح الأ�ضئلة 
مع  جتريبي  عمل  بنيّ  لقد   ... التوليفي  والّلعب  والتخّيل 
الّتعبري  على  اعتماداً  اأكرث  هوؤلء  اأّن  عامًا   11  -  3 بني  اأطفال 
درا�ضة حول  104(.  ويف  الّلفظي« )�س  منه على  اجل�ضدي 
بريطانيا،  يف  البتدائية  املدار�س  يف  باإبداع  يعملون  اأطفال 
تبني اأن تفكري املمكن ينطوي على التعرف على امل�ضكالت، 

وت�ضنيفها، وحتديدها، ثّم حّلها.

اإلمكانات املتعددة يف الطفولة والشباب
طبعت  اأن  الرقمية،  البيئة  اأعطتها  التي  الهائلة  للميزات  كان 
على  قدرتهم  وهو  اأ�ضا�ضي،  مبلمح  وال�ضباب  الطفولة  �ضكل 
الفعل واإظهار الفاعلّية.  فالأن�ضطة املرقمنة توفر و�ضائل متاحة 
الفعل.   على  الإقدام  على  والقدرة  الفاعلّية،  هذه  للتعبري عن 
من  اآلّيًا  الفعل  على  الإقدام  ي�ضتطيعون  وال�ضباب  فالأطفال 
خالل النقر بالفاأرة، �ضواء فيما يت�ضل بحياتهم الجتماعية، اأو 
يف جمال الّلعب الّتخيلي، اأو ابتكار حمتوى رقمي مثل ت�ضميم 

بناية اأو حترير ال�ضور ومقاطع الفيديو.

لدى  املمكن  تفكري  كبري يف  تاأثري  ذات  اأ�ضا�ضية  اأبعاد  وهناك 
وهي:  الفرتا�ضي،  الف�ضاء  يف  اليوم  وال�ضباب  الطفولة 
وتعدديتها،  اخليارات  طبيعة  يف  الكامنة  »الإمكانات 
اأن  ميكن  الذين  الأ�ضخا�س  بتنوع  املتعلقة  والإمكانات 
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ينخرطوا يف الف�ضاء الفرتا�ضي، واإمكانات »التعّلم عرب الفعل 
والفعل عرب التعّلم«، والإمكانات املتعددة يف تطبيق الأفكار« 

)�س 115(.

اإلمكانات املتعددة وغرفة الصف املدرسية
بينت اآنا كرافت اأن البيئة الّرقمّية التي ميكن لالأطفال وال�ضباب 
اأن يولّدوا فيها الأفكار ويختربوا النتقال مما هو كائن اإىل ما 
اأن يكون، تت�ضمن خ�ضائ�س متعددة، من بينها وجود  ميكن 
طيف وا�ضع من اخليارات، و�ضبكة كبرية من امل�ضاركني الذين 
الفعل  التعلم من خالل  الأفكار، ويتحقق معه  برفقتهم  تنتج 
اأن توّلد  اأن من �ضاأن هذه الأمور  التعلم.  وترى  والفعل عرب 
اإح�ضا�ضًا قويًّا بالرتباط بالن�ضاط الذي ينخرطون فيه، و�ضعوراً 

عميقًا مبعناه، ما يوؤدي اإىل اندفاع كبري باجتاهه.

التخيل  بذور  وال�ضباب  الأطفال  حياة  جوانب  يف  وتنت�رش 
التي يحملها بني جنباته تفكري املمكن.  وال�ضوؤال هو: كيف 
املدر�ضّية؟  ال�ضّف  غرفة  يف  له  انعكا�ضًا  يجد  اأن  لهذا  ميكن 

على  كبرياً  اهتمامًا  اأعطت  املمكن  درا�ضة  اأن  الكاتبة  وتقول 
مّر الزمن ل�ضياق البيئة التعليمّية الجتماعي.  وتفكري املمكن 
اإجنلرتا،  واملمار�ضات يف  ال�ضيا�ضات  بقوة يف خطاب  حا�رش 
وهو خطاب يعطي لالإبداع اهتمامًا متزايداً »غري اأن تطويره 
للتفكري  ال�ضياق الجتماعي، يقدم طريقة  نا�ضئ يف  كمفهوم 
حول ح�ضيلة املتعلم وحول اأ�ضاليب التدري�س.  ومن الوا�ضح 
ما  الرقمية،  التكنولوجيا  بيئة  يف  متاأ�ضلة  الإبداع  قوة  اأن 
يجعلنا ن�ضلم باأن الأطفال وال�ضباب يحدثون انتقاًل دائمًا وذا 
معنى على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي لهم، مما هو كائن اإىل ما ميكن 
اأن يكون« )�س 127(؛ �ضواء بتمثيل ال�ضخ�س لذاته يف �ضبكة 
توا�ضل اجتماعي، اأو بانتقاء م�ضار ما �ضمن لعبة الإنرتنت، اأو 

بكيفية ابتكار اأفالم متحركة ... .

اآخر  بعد  ا�ضتك�ضاف  كرافت  اآنا  توا�ضل  التايل،  الف�ضل  ويف 
الذي  الع�رشين،  القرن  وال�ضباب يف مطلع  الطفولة  اأبعاد  من 
يتجّلى عرب الّدمج بني الن�ضاط الواقعي والفرتا�ضي، األ وهو 

املرح.

من اإحدى ور�س العمل �ضمن م�ضار اإحياء الدمى يف التعليم.
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 املرح

»اإّن »التحدي االأكرب اأم�م الكب�ر الذين يعملون مع االأطف�ل

وال�سب�ب كمعلمني، هو ا�ستيع�ب املرح واجلّد بو�سفهم� وجهني

لعملة واحدة اأكرث من كونهم� عمليتني خمتلفتني«.

)الكت�ب، �س 155(

املكونة  الأ�ضا�ضية  العنا�رش  من  اثنني  اإىل  الكاتبة  تطرقت  لقد 
الع�رشين:  احلادي  القرن  مطلع  يف  وال�ضباب  للطفولة 
التعّدديّات، الإمكانات.  وهاتان اخلا�ضيتان من خ�ضائ�ضهم؛ 
اأي التاأثري الفعال الناجت عن املزج بني تعددية فر�س الن�ضاطات 
تتطلبان  فيها،  الفعال  النخراط  مينحها  التي  الكبرية  والطاقة 
روؤية وا�ضحة من قبل الرتبويني للكيفية التي يرون بها دورهم 
يف حياة الأطفال وال�ضباب، فالرتبويون يحتاجون، »كناقلني 
جتاه  ملهّمتهم  وا�ضحة  روؤية  بلورة  اإىل  التعليمّية،  للخربات 
اأم،  الأذى؟  من  تتمّثل يف حمايتهم  وال�ضباب: هل  الأطفال 
فاعلة وا�ضتك�ضافية  النقي�س من ذلك، متكينهم كذوات  على 

الآن وحني يكربون؟« )�س 134(.

 االستكشاف واملرح

»اإّن االأطف�ل ي�ستك�سفون بيئ�تهم بف�عليّة، 

ويقدرون على بن�ء املعنى داخل ال�سي�ق بدعم الكب�ر وت�سجيعهم«.

)الكت�ب، �س 136(

جوهريًا  اأمراً  بو�ضفه  ال�ضتك�ضاف  دافع  اإىل  »ليفرز«  ينظر 
الأطفال  امل�ضتوى عند  التعلم عميق  اأن  الأطفال، ويرى  عند 
الذاتي والقدرات  الف�ضول والتخيل والإبداع والتحّكم  يثري 
واأن  الت�ضال،  ومهارات  الواقع  وا�ضتك�ضاف  الجتماعية 
كل ذلك يتطور يف �ضياقات تعليمية ت�ضّجع النخراط العميق 
»ال�ضتعداد  ي�ضّميه  اأو  ال�ضتك�ضاف،  دافع  يحركه  الذي 
ي�ضتدعيه  ا�ضتك�ضايف  »موقف  باأّنه:  و�ضفه  الذي  للف�ضول«، 
ت�ضّكل  التي  املحّفزة  للم�ضادر  الهائل  التنوع  اإىل  اللتفات 
حميطنا والنفتاح عليها، ما يجعل ال�ضخ�س يف ح�ضور دائم، 
وقادراً على النخراط يف الن�ضاطات التي تتطلب درجة عالية 

من الرتكيز والنغما�س« )�س 135(.

يف  كبرية  قيمة  له  اللعب،  وبالتايل  ال�ضتك�ضايف،  والدافع 
»ب�ضتالوزي«  �ضاغها  كالتي  الأوروبية  التعلم  نظريات 
اأهمية  على  اأكدت  والتي  و»مالجوزي«،  و»فرويل« 

وهناك  املعاين.   وبناء  والت�ضاركية  ال�ضتك�ضافية  املقاربات 
ال�ضمالية  اأمريكا  اآخرون يف  باحثون  اأوجدها  اأخرى  مقاربة 
ورو�ضيا، مثل »برونر« و«بياجيه« و«فيجوت�ضكي«.  وهذه 
ال�ضف، وبخا�ضة مع  التعلم والتعليم يف غرفة  املقاربات يف 
القائلة »اإّن الأطفال ي�ضتك�ضفون  تاأثرت بالفر�ضية  الأطفال، 
بيئاتهم بفاعلّية، ويقدرون على بناء املعنى داخل ال�ضياق بدعم 
الت�ضاركي  التعلم  فر�س  توفري  فاإّن  لذا،  وت�ضجيعهم.   الكبار 
الفّعال الذي مينح فيه القائمون على الّتعليم املرح اإىل جانب 
الإ�رشاف الّدقيق وال�ضتجابات املدرو�ضة والتفاعل والتحفيز 
ل�ضغار الأطفال« )�س 136(، اأ�ضبح قاعدة يف مدار�س اأوروبا 
و»برونر«  »بياجيه«  نظريات  على  تاأ�ضي�ضها  مت  التي  الغربية، 
و»فيجوت�ضكي« واآخرون.  وتبنى م�ضاحات التفاعل »البني- 

ذاتي« بني الالعبني وفق هذا الأ�ضلوب.

اللعب املتواصل
اإن نزعة املرح اآخذه يف ال�ضعود يف حياة الطفولة وال�ضباب، 
التعلم  منا�رشو  اللعب والعمل تذوب.  ويربر  واجلدران بني 
الكثرية  بالإيجابيات  موقفهم  الرقمية  الألعاب  خالل  من 
للتعلم يف الف�ضاءات املعتمدة على اللعب الرقمي، والنفتاح 
على قنوات متعددة للمعلومات، واكت�ضاب مهارات ا�ضتثنائية 
عرب القرائيات الب�رشّية، اإّن »التحدي الأكرب اأمام الكبار الذين 
يعملون مع الأطفال وال�ضباب كمعلمني، هو ا�ضتيعاب املرح 
كونهما  من  اأكرث  واحدة،  لعملة  وجهني  بو�ضفهما  واجلّد 

عمليتني خمتلفتني« )�س 155(.

 املشاركة

»اإّن ف�س�ءات املرح والت�سبيك االجتم�عي 

وتوليد املحتوى التي مي�سي فيه� االأطف�ل وال�سب�ب وقت�ً مهّم�ً 

توفّر فر�س�ً عديدة لتخيل االإمك�ن�ت 

من خالل التفكري املبني على »م�ذا لو«، و»ك�أّن«،

ولالنخراط يف تعددية من الن��س واالأم�كن والن�س�ط�ت، والهوي�ت، 

والقرائيّ�ت«.

)الكت�ب، �س 169(

قد  التي  الرابعة  اخلا�ضّية  الف�ضل  هذا  يف  كرافت  اآّنا  تتناول 
تكون الأكرث نفاذاً من بينها، األ وهي امل�ضاركة.

املشاركة بوصفها اخرتاقًا
حددت الكاتبة م�ضامني التعّددية والإمكانات واملرح الكامنة 
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يف حياة الأطفال، وتقول اإن ما يتخلل ذلك كله هو خا�ضية 
الفرتا�ضية  وال�ضباب  الأطفال  حياة  داخل  العالية  امل�ضاركة 
والواقعية على حد �ضواء، وما مييزها اأنها تتحقق يف الف�ضاءات 
الجتماعية والقت�ضادية، فو�ضول �ضوق املنتجات الرقمية اإىل 
املنازل وحقائب الأطفال وال�ضباب، يهبهم انفتاحًا قويًا على 
بع�ضهم البع�س من خالل الف�ضاءات الرقمية التي تطور ب�رشعة 

كبرية جمالت الت�ضبيك الجتماعي وتنفيذ الأفكار واللعب.

الألعاب  يف  الأع�ضاء  يت�ضارك  الرقمية  الف�ضاءات  وعرب 
م�ضاحات  هي  التي   ... ما  فكرة  تنفيذ  ويف  والأ�ضدقاء، 
اجتماعية واقت�ضادية يف الوقت نف�ضه.  والتوا�ضل من خالل 
اللعب والنخراط يف ال�ضبكات الجتماعية يحتاج نوعًا من 
ت�ضجيل الدخول، اأو رخ�ضة لتحميل الربجميات، اأو الدخول 
فالأطفال  لذلك،  الإعالنات.   بع�س  على  مواقع حتتوي  اإىل 
م�ضاركتهم  وتتحقق  الرقمية،  ال�ضوق  يف  بفاعلية  منخرطون 

وفقًا لهذه اخللفية امل�ضوقنة.

املشاركة املرحة ضمن إمكانات متعددة
التعّددية،  الأخرى:  اخل�ضائ�س  اإىل  امل�ضاركة  ن�ضم  عندما 
الرقمي  البعد  اإتاحة  اأن  اأن نرى  باإمكاننا  املرح،  الإمكانات، 
الأطفال  حياة  اأن  تعني  ال�ضخ�ضّية  وطبيعته  ح�ضوره  وكلّية 
ف�ضاءات  »اإّن  للم�ضاركة.  بالفر�س  مليئة  اأ�ضبحت  وال�ضباب 
مي�ضي  التي  املحتوى  وتوليد  الجتماعي  والت�ضبيك  املرح 
عديدة  فر�ضًا  توّفر  مهّمًا  وقتًا  وال�ضباب  الأطفال  فيها 
»ماذا  على  املبني  التفكري  خالل  من  الإمكانيات  لتخيل 
والأماكن  النا�س  من  تعددية  يف  ولالنخراط  و»كاأّن«،  لو«، 

والن�ضاطات، والهويات، والقرائّيات« )�س 169(.

اأن امل�ضاركة ترتفع يف هذه  يف هذا الف�ضل اأو�ضحت املوؤلفة 
الف�ضاءات، لأن اخليال يتحقق باحلياة فيها، والنا�س تنجذب 
بني  ت�ضمع  وال�ضباب  الأطفال  واأ�ضوات  اللعب،  لفر�س 

بع�ضهم بع�ضًا، وبني الآخرين من خالل طرق متعددة.

ول �ضك اأن خ�ضائ�س الطفولة وال�ضباب الأربع توفر بو�ضلة 
لالإبحار يف بحر الّتعليم امل�ضطرم وامل�ضّطر.

القرائّية والوسائط امّلوّسعة
تعميق القرائّية ووسائطها

بتعريف عامل جديد  الّرقمي  لتطور الت�ضال  الدار�ضون  �رشع 
�ضيغها،  وتنوع  بتعدديتها  تت�ضف  التي  القرائّيات  من  كلّيًا 

وهذا يتطلب اإ�ضرتاتيجيات ومهارات جديدة تتيح م�ضتويات 
تتغري  التي  واملدنية  والقت�ضادية  الفرديّة  امل�ضاركة  من  عالية 
با�ضتمرار لأن التكنولوجيا اجلديدة حتل حمل القدمية وتبعدها 

عن دائرة ال�ضتعمال.

تاأثريها  مدى  وعلى  الب�رشيّة«  »القرائّية  على  الباحثون  يركز 
على تغيري مفهوم القرائّية عمومًا.  وي�ضري كر�س اإىل اأن »القرائّية 
اجلديدة« تتغري بانتظام وب�ضور خمتلفة، ويناق�س هذا التغري فيما 
يف  مهّم  لعن�رش  »ويتطّرق  والإبداع.  والتعليم  بالتعلم  يتعلق 
املوؤلف«  األ وهو دمقرطة »�ضوت  الف�ضاءات اجلديدة،  هذه 

من خالل ما توفره الو�ضائط التكنولوجية« )�س 189(.

 القرائّيات اجلديدة

»ال تتيح ال�س��سة الرقمية للم�ستخدمني القراءة والت�أمل وح�سب، 

واإمن� متّكنهم كذلك من بن�ء م� »يقراأونه« 

واإع�دة ت�سكيله، وب�لت�يل حت�رش كبعد حيوّي يف اللحظة واملك�ن 

االآنينّي«.

)الكت�ب، �س 190(

مع  وال�ضباب  الأطفال  فيها  يتفاعل  التي  الأ�ضاليب  تتغري 
اإىل درا�ضة قام بها لنهارت  عاملهم با�ضتمرار.  وت�ضري املوؤلفة 
اأمريكا،  يف  املراهقني  عن  بدرا�ضة  قاموا  الذين  واآخرون، 
ونبهوا من خاللها اإىل الدور الكبري »لعملّية التاأليف وتوليد 
املحتوى بني الأطفال من الفئة العمرّية 12- 17، حيث تبنيّ 
واإدراج  التدوين  ميار�ضون  الدرا�ضة  �ضملتهم  ممن   %  64 اأّن 
ال�ضور عرب الإنرتنت.  وقد �ضمل ابتكار املحتوى حوارات 
ور والّن�ضو�س املحّملة مع مالحظة اأّن الفتيات اأكرث  حول ال�ضّ
مياًل اإىل حتميل ال�ضور الثابتة من الأولد الذين مييلون اأكرث اإىل 
حتميل مواد الفيديو« )�س 189(، ولوحظ من خالل الدرا�ضة 
وا�ضتخدامه،  الإنرتنت  اإىل  الدخول  حجم  بني  عالقة  ل  اأن 

وبني الطبقة الجتماعية والنوع.

ويذهب »تاب�ضكوت« اإىل اأن »الأطفال وال�ضباب من »جيل 
اأنف�ضهم  يف  طوروا  اأنهم  يف  جميعهم  ي�ضرتكون  الإنرتنت« 
تعهدها  مل  الّطرفية،1  الروؤية  ا�ضتخدام  يف  خا�ضة  ح�ضا�ضية 
الإنرتنت ل ي�رشعون  189(.  فجيل  ال�ضابقة« )�س  الأجيال 
بالقراءة من اأعلى ي�ضار ال�ضفحة، اإمنا مي�ضحون بب�رشهم كمية 
متنوعة من املعلومات املعرو�ضة اأمامهم على ال�ضا�ضة يف �ضور 

خمتلفة.
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اأما »في�رش«، في�ضف اأ�ضلوب القراءة هذا باأنه و�ضول ع�ضوائّي 
يلتقطون  ل  وال�ضباب  فالأطفال  ال�ضا�ضة،  على  للمعلومات 
التفا�ضيل التي تت�ضّمنها الّن�ضو�س املكّثفة.  ول تتيح ال�ضا�ضة 
الرقمية للم�ضتخدمني القراءة والتاأمل وح�ضب، »واإمنا متّكنهم 
بناء ما »يقراأونه« واإعادة ت�ضكيله، وبالتايل حت�رش  كذلك من 

كبعد حيوّي يف اللحظة واملكان الآنّيني« )�س 190(.

عر�س  اأتاح  ال�ضفحة،  على  متعددة  بيانات  م�ضادر  فوجود 
�ضور قويّة التاأثري ثابتة كانت اأو متحّركة، متعددة الألوان اأو 
مت�ضل�ضل  الطبقات وغري  متعدد  �رشداً  تت�ضمن  اللون،  اأحادّية 
زمنّيًا متاحًا على اأكرث من م�ضتوى، مبا ميكننا من قراءته على 
هو  هنا،  اأهمية  والأكرث  كبرية،  عر�س  وب�رشعة  ترتيب  اأّي 
ح�ضور �ضوت الكاتب وتفاعل اجلمهور معه على نحو غري 

م�ضبوق.

 التشارك يف صناعة مستقبليات التعليم
املشاركة واإلمكانات: االصطدام مبعضلة االنخراط

»يقول كالك�ستون اإّن التحدي الكبري الذي يواجهه كثري من 

الرتبويني 

يتعّلق مبدى روؤية الطالب للمدر�سة على اأنه� ذات عالقة بحي�تهم، 

ومدى قدرة التعليم على التّغلب على الت�سّور الذي يتبن�ه كثري من 

ال�سب�ب 

حول التّن�فر الق�ئم بني حي�تهم خ�رج املدر�سة وحي�تهم داخله�«.

)الكت�ب، �س 220(

يف هذا الكتاب حاججت اآّنا كرافت وجهة النظر القائلة »اإّن 
البيئة الرقمّية التي يزداد ح�ضورها اإىل جانب التجربة املعا�ضة 
ويدفعه  بل  ب�ضلة،  للتعليم  ميّت  واقعًا، هي تخريب خطري ل 

2011/12/29 فتاة حت�رش �ضفًا يف مدر�ضة الفخيد، م�ضافر يطا. )عد�ضة الفنان: اإدواردو �ضوتري�س خليل(
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اأن الأمر هو النقي�س،  219(.  واأو�ضحت  اإىل اخللف« )�س 
فاخل�ضائ�س الأربع التي جتلبها الو�ضائط الرقمية حلياة الأطفال 
لكيفية  مفهومنا  وتعمق  ال�ضديد،  تاأثريها  لها  وال�ضباب 
التفاعل والتعلم يف القرن احلايل، واخل�ضائ�س هي: التعددية، 

الإمكانات، املرح، امل�ضاركة.

ثناياها  التكنولوجيا حتمل يف  تعطيها  التي  العظيمة  القوة  اإن 
ت�ضورات حول الطفولة تركز على ما يقدر الأطفال وال�ضباب 
اأن يفعلوه، ل على ما جتب حمايتهم منه.  وت�ضري الكاتبة اإىل 
يف  املجتمع  م�ضوؤولية  هي  املخاطر  من  الأطفال  حماية  اأن 
تن�ضوي  اأن  اأنها يجب  اإل  الرتبويني،  وبالتايل على  الأ�ضا�س، 

حتت اخلطاب الذي ينادي بتمكني الطفولة.

يجد  الطفولة،  متكني  على  القائمة  النظر  وجهة  وبتبني 
املدر�ضون اأنف�ضهم اأمام متطلبات متناق�ضة.  ففي �ضياق ي�ضمح 
لالأطفال وال�ضباب الولوج اإىل جتربة مرحة وتعددية من خالل 
املدر�ضون  يعمل  اأن  اجلوهري  من  اأ�ضبح  الرقمية،  الو�ضائط 
من  رفيع  وم�ضتوى  وم�ضتدامة  عالية  م�ضاركة  متكني  على 
اإعادة  تفكري املمكن يف غرفة ال�ضف.  وبات من ال�رشوري 
الأطفال  جتربة  تهمي�س  ك�ضيا�ضة  ال�ضيا�ضات،  ببع�س  التفكري 
مع الإنرتنت، ومراجعة الت�ضورات حول التعليم التي تهدف 
اإىل حماية الأطفال وال�ضباب وح�ضب، ل لتمكني اإح�ضا�ضهم 

بامل�ضوؤولية.

توؤكد الكاتبة على �رشورة تعزيز امل�ضاركة املرتفعة والإمكانات 
العالية، لأن امل�ضاركة املرتفعة وتفكري املمكن ي�ضاعدان على 
نحو  على  يدرك  التوجه  وهذا  الفاعل.   الأطفال  انخراط 
اأو�ضح ما ميكن لالأطفال وال�ضباب اأن يقوموا به خارج غرفة 

ال�ضف.

وابتكار فر�س تعّلم �ضمن م�ضاركة كبرية وم�ضتوى عاٍل من 
تفكري املمكن يعطي موؤ�رشاً على اأن التعلم م�ضاغ �ضياغة اأمثل 

لتقوية قدرات املتعلمني.

ويرفع  املرتفعة،  امل�ضاركة  يدعم  الذي  الرتبوي  فالأ�ضلوب 
ويكافئه،  النخراط  على  املتعّلم  يحفز  الإمكانات،  �ضقف 
مرنة  عملية  التعّلم  يف  النخراط  اأن  يفرت�س  الأ�ضلوب  فهذا 
يقول  يعني كما  فيها.  وهذا  التاأثري  للت�ضكيل، وميكن  وقابلة 
من  كثري  يواجهه  الذي  الكبري  التحدي  »اأّن  كالك�ضتون 
اأنها ذات  الرتبويني يتعّلق مبدى روؤية الطالب للمدر�ضة على 

عالقة بحياتهم، ومدى قدرة التعليم على الّتغلب على الت�ضّور 
الذي يتبناه كثري من ال�ضباب حول الّتنافر القائم بني حياتهم 
خارج املدر�ضة وحياتهم داخلها« )�س 220(، فعملية تطوير 

الطالب حتتاج اأكرث من جمرد امتالك النوايا احل�ضنة.

 اخلامتة

اأن  تت�ضمن  التي  با�ضتنتاجاتها،  املوؤلفة  تخرج  النهاية  يف 
والتعليم  جديدة.   قرائيات  معها  جتلب  اجلديدة  الأدوات 
يحتاج اأن يعّد الطالب لمتالك الطالقة يف التعامل مع الطيف 
الوا�ضع من القرائيات التي يحبذ الأطفال وال�ضباب النخراط 
فيها.  واإننا نحتاج لمتالك وعي اأف�ضل بالفجوات املمكنة، 
التكنولوجي املنخف�س للمدار�س واملعايري  لي�س بني امل�ضتوى 
اأي�ضًا  بل  والنخراط،  التوا�ضل  عملية  حتتاجها  التي  املرتفعة 
بني حمدودية التوا�ضل املبا�رش وجهًا لوجه يف الغرف ال�ضفية، 

وما تقدمه التكنولوجيا من اإمكانات اإبداعية عالية.

وترى اآّنا كرافت اأن التحدي الأكرب هو يف العثور على طرق 
وعي  على  »واحلفاظ  حكيمة،  ب�ضورة  مبدع  تعليم  لتطوير 
ي�ضتفيد  ومن  واحلكيم،  املبدع  التعليم  هذا  ميتلك  مبن  ثاقب 

منه، وما هي قيمته الكربى« )�س 252(.

فم�ضتقبليات التعليم املبدعة تقوم على النخراط يف التعددية 
الأطفال  حياة  تخرتق  التي  وامل�ضاركة  واملرح  والإمكانات 
وال�ضباب.  واأن الأمر يرجع لنا كمواطنني عاملينيّ يف العمل 
الدوؤوب معًا عندما نحتاج حلوًل جديدة ومبتكرة للتحديات 
حيواتنا  م�ضهد  يف  بنا  املنوطة  الأدوار  نحدد  واأن  اجلديدة، 

املت�ضابكة الذي ل يكّف عن الّتغري.

ل ريب اأن الكتاب يت�ضمن ما هو ثمني وقيم للقارئ، و�ضيجد 
لتطوير  يحتاجونه  ما  كل  والتعليم  الرتبية  يف  امل�ضتغلون  فيه 
العملية  خالل  من  واإمكاناتهم،  وال�ضباب  الأطفال  قدرات 

الرتبوية التي انفتحت على اأفق وا�ضع ل حتّده حدود.

ب�حث يقيم يف رام اهلل

الهوامش:

من  القراءة-  يف  ي�ضتخدمها  –حني  الإن�ضان  متّكن  ب�رش  اآلّية  هي:  الّطرفية  الروؤية   1
تثبيت العني على اأكرث من كلمة واحدة يف وقت واحد.




