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ملخص:
تهذف هزه اللشاءة ،ألخذ الىخب اإلاإظعت إلاهاساث اللشن الخادي والهششًٍ ،ئلى جلذًم مىكىس
آلاخش -ألامشٍيي هىا -ئلى الخهلم في الهطش اإلاهشفي اإلاذفىم بلىة الخىىىلىحُا والغاًت الاكخطادًت .وفي
هفغ الىكذ سضذ الكشوف والخدذًاث والشهان الخازت نلى ئنادة الىكش في مفهىم وأدواس ووقاةف
الخهلم الخللُذًت بما ٌعخجُب ومخؿلباث الهطش اإلاهشفي .وكذ اكخط ى رلً أنادة الىكش في اإلاطفىفت
الخللُذًت للمهاساث /الىفاًاث واكتراح همزحت حذًذة جأخز بهين الانخباس الجاهب اإلاهشفي واإلانهي والخلني
اإلاهلىماحي ،مو اكتراح أشياٌ حذًذة مً ؾشاةم الخهلم جخجاوص الطُغت الخللُذًت ئلى ضُغ جلىم نلى
الخهلم الجماعي اإلاإظغ نلى اإلاششوم واإلاشىالث والخطمُم.
 الكلمات اإلافاثيح :الخهلم -نامل مهشفي -اإلاششوم -الخطمُم -اإلاشىالثAbstracts:
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This reading, of one of the books establishing the skills of the twenty-first
century, aims to present the perspective of the other - the American here - to
learning in the knowledge age driven by the power of technology and economic
purpose. At the same time, monitoring the conditions, challenges and stakes
inducing a reconsideration of the concept, roles and functions of traditional learning
in a way that responds to the requirements of the knowledge age. This required
reconsidering the traditional matrix of skills/competencies and proposing new
models that take into account the knowledge, professional and informational aspect,
while proposing new forms of learning methods that go beyond the traditional
formula to formulas based on group learning based on project, problems and design.
Key words: learning – knowledge worker - project - design - problems

ثقذًم
ًلىٌ سٍدشاسد ساًلي (  )Richard Rileyوصٍش التربُت
والخهلُم ألامشٍيي في نهذ ولُيخىن ":هلىم خالُا
بانذاد اإلاخهلمين لىقاةف غير مىحىدة بهذ. . .
باظخخذام جلاهاث لم ًخم اخترانها بهذ . . .مً أحل
خل اإلاشاول التي ال وهشف ئلى آلان ختى أنها مشاول "،
بهزه اإلالىلت ضذس اإلاإلفان ( )1الىخاب؛ وهي ملىلت
حهىغ فلعفت الىخاب والهذف مً وساء جألُفه،
وجػو مىاهج الخهلُم وغاًاجه وأهذافه ووقاةفه في
خاهت اإلاعاءلت أمام الخؿىساث الىبيرة التي أظفش نجها
الخاسٍخ ؤلاوعاوي في اللشن الخالي ،ما هشف نً ئشيالُت اظخمشاسٍت بشامج ومىهجُاث
وؾشاةم جإدي وقاةف وجخذم أهذافا وملاضذ جيخمي ئلى الهطش الطىاعي وأخشي
معخدذزت ًخؿلبها الىلىج الفهلي الىاحو ئلى الهطش اإلاهشفي؛ نطش ئداسة اإلاهشفت وئهخاحها
وئهخاج وظاةل ئداستها.
ًذوس الىخاب خىٌ إلاارا وهُف ٌهُذ فهل الخهلم في اإلاشهذ الهالمي حشىُل هفعه،
وخىٌ ما كذ ًجلبه هزا الخدىٌ الهالمي ،الزي ًُؿلم نلُه ً
غالبا "خشهت مهاساث اللشن
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الخادي والهششًٍ" (  ،)the 21st century skills movementللمإظعت التربىٍت  .وٍلذم
هفعه بانخباسه "خاسؾت ؾشٍم حذًذة للمعانذة في جىحُه هشىفاجىا وسخالجىا ئلى مجهاج
للخهلم مىحه لهطشها"(.)2
ًمىً أن وهخبر هزا الىخاب مً أواةل اإلاإلفاث ألامشٍىُت ()3التي افخخدذ اإلاجاٌ أمام
الباخثين ،فشادي وحماناث ،للخألُف في مهاساث الخهلم في اللشن الجذًذ وظبل أحشأتها.
وسغم أهه ضذس مىز ما ًىاهض نلذا مً الضمً (  )2009ئال أن دوسه الخأظِس ي في خلل
الخخؿُـ وألاحشأة للمهاساث الجذًذة في هزا اللشن ،واظخمشاسٍت جؿىٍشه وحغزًت
ملترخاجه بطُغت ئلىتروهُتَّ ،أهله للخفاف نلى مشهض الشٍادة أمام اإلاإلفاث التي أنلبخه،
وال أدٌ نلى رلً مً جخطُظ مىكو ئلىترووي له ًدىي الىثير مً ألاظىاد التي جىضح
ملترخاجه وجىكيراجه وجدُُجها ،فػال نً جشحمخه مإخشا ئلى اللغخين الشوظُت واليىسٍت (.)4
فهى بمثابت مششوم مخجذد ما صاٌ ًىمى وٍخؿىس.
 .1فزضية الكحاب وأضئلحه ؤلاشكالية
ًىؿلم اإلاإلفان مً فشغُت (ً )5إظعان نلحها هخباهما ،فدىاها أن الهالم كذ حغير
بشيل حزسي في الهلىد الللُلت اإلااغُت لذسحت أن أدواس الخهلم والخهلُم في الخُاة
الُىمُت كذ حغيرث ً
أًػا ئلى ألابذ  .ونلى الشغم مً أن الهذًذ مً اإلاهاساث اإلاؿلىبت في
اللشون اإلااغُت ،مثل الخفىير الىلذي وخل اإلاشىالث ،هي أهثر أهمُت الُىم ،فان هُفُت
حهلم هزه اإلاهاساث ومماسظتها في الخُاة الُىمُت في اللشن الخادي والهششًٍ جخغير
بعشنت .وهىان بهؼ اإلاهاساث الجذًذة التي ًجب ئجلانها ،مثل
الشكمُت ،والتي لم ًخم ختى جخُلها كبل خمعين ً
ناما.

الذساًت اإلاهلىماجُت/

وجفشنذ نً هاجه الفشغُت أظئلت اخخباسٍت هما ظمُاها شيلذ اإلاىؿلم ألاظاط
للىخاب وئشيالُخه ،وسغم أنها في قاهشها بعُؿت ئال أن الخفىير فحها بشيل بيُىي وفي
ئؾاس ئضالح الخهلُم في اللشن الخالي ،وباألخز بهين الانخباس مشوهت الهطش اإلاهشفي
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وؾفشاجه اإلاهشفُت والخلىُت وآزاسها الاكخطادًت والاحخمانُت والثلافُتً ،بين بىغىح
حجمها الخلُلي.
وأوٌ ظإاٌ هى؛ هُف ظُيىن الهالم بهذ نششًٍ ً
ناما أو أهثر مً آلان نىذما
ًترن ؾفلً اإلاذسظت وٍخشج ئلى الهالم؟ مو الهلم أهه نالم ًخؿىس بعشنت ،وٍدخاج
اظدُهابه ئلى جيىًٍ مىاص لخؿىساجه ،وبانخماد أدواث جىفش ئمياهُت الاظدُهاب وحعهلها.
ً
وزاهحها؛ ما اإلاهاساث التي ظُدخاحها ؾفلً لُيىن
هاجخا في هزا الهالم الزي
ً
ًمىىً جخُله بهذ نششًٍ ً
()6؟ في قل " نالم مطغش" أهثر اسجباؾا
ناما مً آلان
بالخىىىلىحُا والىلل ،ومهاسف مخىامُت ،ومىحت ئنالمُت حاسفت جدخاج ئلى جشوٍؼ،
وجللباث اكخطادًت ناإلاُت جإزش نلى وقاةف ودخل الجمُو ،وئحهاد نلى اإلاىاسد
ألاظاظُت؛ اإلااء والغزاء والؿاكت ،والخاحت اإلااظت ئلى حهاون نالمي بشأن الخدذًاث
البُئُت ،وجضاًذ اإلاخاوف بشأن الخطىضُت وألامً ،والػشوسة الاكخطادًت لالبخياس لخيىن
كادسة نلى اإلاىافعت ناإلاُا ،والخاحت ئلى ؾشق أفػل إلداسة الىكذ وألاشخاص واإلاىاسد
واإلاشاسَو.
وزالثها؛ ما الكشوف التي حهلذ خبراث الخهلم نالُت ألاداء الخاضت كىٍت للغاًت في
ساهىىا()7؟ ال شً في أن رلً ساحو ئلى اإلاعخىٍاث الهالُت لخدذًاث الخهلم ،والتي جأحي
ً
غالبا مً شغف شخص ي داخلي ،أو مً الشناًت الخاسحُت والذنم الصخص ي ،زم ؤلارن
اليامل للخؿأ ،وبدصجُو لخؿبُم الذسوط الطهبت اإلاعخفادة مً الخؿأ في مىاضلت
الطشام مو الخدذي اإلاؿشوح.
أما العإاٌ الشابو والزي حاء الىخاب حىابا نلُه ،فهى :هُف ظخيىن اإلاذسظت ئرا
جم جطمُمها خىٌ ئحاباجً نلى ألاظئلت الثالزت ألاولى؟ هزه ؤلاحابت جم بملخػاها زم
ئنادة ضُاغت الىخاب هيل وفم ظإالين حىهشٍين مخبىنين بملترح جؿبُلي (الجضء
الثالث) شيل ما ظماه الياجبان " الششاهت مً أحل مهاساث اللشن الخادي والهششًٍ"

()8
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( )the Partnership for 21st Century Skillsئؾاسا له .أما العإالان فهما :ما مهنى الخهلم
في اللشن الخادي والهششًٍ؟ (الجضء ألاوٌ) وما هي مهاساجه (الجضء الثاوي)؟
 .2خزيطة الكحاب ومضاميىه
ًخيىن الىخاب مً زالزت أحضاء مترابؿت جختركها حعهت فطىًٌ .خػمً الجضء ألاوٌ
والزي ًدمل نىىان "ما مهنى الخهلم في اللشن الخادي والهششًٍ؟" فطلين ازىين؛ ًلذم
ألاوٌ ملاسهت بين الخهلم كذًما وخذًثا ،مدذدا ألادواس ألاسبهت التي ًلهبها الخهلُم في
مشاخل جؿىس اإلاجخمو مً اإلاجخمو الضساعي ئلى اإلاهشفي مشوسا بالطىاعي ،وخالٌ رلً أناد
جدذًذ ألادواس الجذًذة للخهلُم في اللشن الخادي والهششًٍ في ئؾاس ٌعخدػش جدذًاث
اإلاهً والىقاةف اإلاعخلبلُت في نالم الهمل الزي ظِخخشج ئلُه اإلاخهلمىن .وٍخخظ
الفطل الثاوي بالخذًث نما ظماه باللىي ألاسبو اإلاخلاسبت ( )four converging forces
التي مً اإلامىً أن جدذر زىسة في الخهلُم وجدلم جىاصها حذًذا بين ألادواس الخاسٍخُت
وألادواس الجذًذة ،وهي الهمل اإلاهشفي ،وأدواث الخفىير ،وأهماؽ الخُاة الشكمُت ،وحهلم
البدث في ئؾاس حهلُم خلُلي ،واهؿالكا مجها ًلذم أمثلت ألهىام الخهلم الجذًذة ألاهثر
ً
اوسجاما مو نطشها.
ًدىاوٌ الجضء الثاوي بالخطىص مهاساث اللشن الخادي والهششًٍ الشةِعُتً ،شهض
الفطل الثالث نلى ؤلاؾاس الزي ؾىسجه الششاهت مً أحل مهاساث اللشن الخادي
والهششًٍ ) (P21لخىحُه جؿىس اإلاشهذ الخهلُمي ،وَغؿي اإلاجاٌ ألاوٌ مً مهاساث اللشن
الخادي والهششًٍ ،وهى؛ "حهلم الخهلم وحهلم الابخياس" ،مهاساث الخفىير الىلذي وخل
اإلاشىالث ،والخىاضل والخهاون ،وؤلابذام والابخياس .بِىما خطظ الفطل الخامغ
إلاهاساث اإلاجاٌ الثاوي وهى "الذساًت الشكمُت"؛ اإلاهشفت اإلاهلىماجُت ،الثلافت ؤلانالمُت،
ؤلاإلاامخىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث .أما الفطل العادط فخطظ للمجاٌ
العادط؛ مجاٌ اإلاهاساث الخُاجُت.
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ًيخلل الجضء الثالث ئلى الجاهب الهملي ؤلاحشاتي للخهلم وفم مهاساث اللشن الخادي
والهششًًٍ .ىكش الفطل العادط ئلى أكىي دافهين ؾبُهُين للخهلم وهشفهما؛ ألاظئلت
ً
واإلاشىالث .وٍلذم الفطل العابو بهذ رلً ً
حذًذا إلاماسظت الخهلم في اللشن
ئؾاسا
الخادي والهششًٍ مذفىنا بأظئلت ومشىالث في ئؾاس مشاسَو حهاوهُت؛ حهخمذ بالخهلم
باإلاششوم "همىرج ( ")Project Learning Bicycleوالخهلم اللاةم نلى خل اإلاشىالث
واللاةم نلى الخطمُمً .ىاكش الفطل الثامً الششوؽ الاظتراجُجُت واإلاادًت ألاظاظُت
للُام حهلم ًلىم نلى الخهلم بانخماد اإلاشاسَو .وٍخخخم بىكشة خاؾفت نلى ئؾاس نمل
حهلُمي معخلبلي مدخمل ًدعاءٌ هُف ظدخؿىس همارحىا الخالُت لخهلم اللشن مً
اإلاهاساث اللاةمت نلى اإلاهاساث ئلى الخبرة.
ًلذم الفطل الخاظو /الخاجمت ،سؤٍت خىٌ هُف ًمىً للمجخمهاث اإلاعخلبلُت أن
جػو الخهلم أهثر في ضمُم الهم الثلافي وما كذ حهىُه شبىت الخهلم اإلاعخلبلُت مً
اإلاذاسط والخذماث نبر ؤلاهترهذ للمىاؾىين في الغذ .وٍخخخم بالترهيز نلى الخدذًاث
الهاإلاُت اإلالخت في نطشها وهُف ًمىً للخهلم ئششان اإلاخهلمين واإلاىاؾىين في حمُو
أهداء الهالم في مشاسَو جطمُم حهاوهُت حعاهم في خلم نالم أفػل وحهلم أهثر حذوي.
خخم الىخاب بثالزت مالخم؛ ًلذم أولها كاةمت جػم مطادس الخهلم لللشن الخادي
والهششًٍ .أما الثاوي فُىسد جاسٍخا مىحضا "للششاهت إلاهاساث اللشن الخادي والهششًٍ"
وئؾاس الخهلم الخاص بها .أما الثالث فُلذم ضُغت /مهادلت ظهلت للخزهش بمهاساث اللشن
الخادي والهششًٍ الشةِعُت ،وهي ضُغت جمضج بين اإلاهاساث الخللُذًت؛ اللشاءة والىخابت
والخعاب ،والجذًذة؛ مىصنت نلى اإلاجاالث الثالزت اإلاشاس لها ظابلا.
 .3ثصىر حىل الحعلم في القزن الحادي والعشزيً
 .1.3الحعلم بين اإلااض ي واإلاطحق ل :الىظائف وألادوار
ًىؿلم الياجبان في ظهحهما ئلى جدذًذ مفهىم الخهلم في اللشن الخادي والهششًٍ مً
خلفُت لُبرالُت ضشفت جدذد وقاةف ألاهكمت الخهلُمُت في جىفير نماٌ مهشفُين لعىق
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الشغل الزي ٌهشف همىا غير معبىق في جاسٍخ ؤلاوعاهُت ،مشهضًٍ نلى اإلاياظب
الاكخطادًت للؿشفين؛ الهامل وسب الهمل؛ وهي الخلفُت التي ًلخطها شهاس "الخهلم
هعب"( .)learning is earning ( )9لزلً فان ول اإلاعاعي التي جىحه جدذًذهما للخهلم
مديىمت بهزه الخلفُت .لهزا ضشخا بهزا اللطذ مىز الطفداث ألاولى مً الىخاب.
ًلىالنً " :خمثل أخذ ألادواس الشةِعُت للخهلُم في ئنذاد نماٌ ومىاؾني اإلاعخلبل للخهامل
مو جدذًاث نطشهم .وول بلذ ًدخاج ئلى هكام حهلُمي ًيخج "نماٌ اإلاهشفت الخبراء"
( )expert knowledge workersلزلًً ،طبذ الخهلُم هى مفخاح البلاء الاكخطادي في
اللشن الخادي والهششًٍ"(.)10
وألن الخهلم باب ئلى الشفاه الاكخطادي والفشدي في نطش جكهش فُه مهً وأنماٌ
حذًذة حهخمذ ولُا نلى اإلاهشفت والخلاهت والخىاضل الفهاٌ لخىلشع في اإلالابل أخشي
حهخمذ الجهذ الهػلي والزهني واإلاهام الشوجُيُت ،وهى ما ٌعخدبو في اإلالابل حغيرا ظشَها
في الىفاًاث واإلاهاساث اإلاؿلىبت .ما ًجهل الخهلُم والخهلم في وسؾت الاظخجابت لخاحُاث
العىق اإلاخىامُت مً الهماٌ ،أو الاججاه لطىانت ؤلاوعان الزي ٌهخمذ في هثير مً
جفػُالجه وكشاساجه نلى ما ًىفشه الهمل في العىق وفي اسجباؽ مهه مً خُاة هشٍمت.
ئن الخهلم والخهلُم ،ئرن ،سهُىان ،شئىا أم أبِىا بهالم الاكخطاد ،أي بمعخلبل
الهمل واإلاهً ،وهى ما ًفشع نلى ألاهكمت الخهلُمُت ججذًذاث وجدُِىاث حعخجُب
للمهً والىقاةف اإلاعخلبلُت ،وهي بال شً ظدخؿلب مضٍجا حذًذا مً الىفاًاث
واإلاهاساث اإلاخجذدة واإلاشهت ونلى دسحت نالُت مً الذكت وؤلابذام ،وكذسة نلى "اهدعاب
اإلاهشفت وجؿبُلها بعشنت وفهالُت ،في ظُاق حهلم حماعي ،أو مشاسَو؛ الىخذة ألاظاظُت
لهمل اللشن الخادي والهششًٍ"(.)11
كبل أن ًبين الياجبان باظخفاغت أدواس الخهلم في اللشن الخادي والهششًٍ؛ غاًت
الىخاب ألاظاظُت ،كذما هكشة جاسٍخُت ألدواس الخللُذًت التي هُؿذ به في الهطش الضساعي
والطىاعي ،وانخبراها أدواسا ناإلاُت لُهؿُا لفىشتهما ؾابو الهاإلاُت ولُكهشاها بمكهش ألامش
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الانخُادي الزي ًخترق الخذود الخاسٍخُت ،ما دامذ ألادواس زابخت وئن حغيرث بهؼ
مكاهشها.
جخدذد أدواس الخهلُم في ول مشاخل الخؿىس ؤلاوعاوي في" :جمىُيىا مً اإلاعاهمت في
الهمل واإلاجخمو ،وجىمُت مىاهبىا واظخهذاداجىا الزاجُت وجؿىٍشها ،واللُام بمعإولُاجىا
اإلاذهُت واإلاجخمهُت والعُاظُت ،وهلل ناداجىا وكُمىا وجلالُذها ئلى ألاحُاٌ الجذًذة" (.)12
ففي الهطش الضساعي ،نىذما واهذ صسانت ألاسع هي الهمل

ألاظاس ي للمجخمو واهذ

اإلاعاهمت في اإلاجخمو حهني حهلم هُفُت جىفير الغزاء ألهثر مً أظشجً .ووان هلل اإلاهشفت
والخلالُذ والخشف الخاضت بالخُاة الشٍفُت ئلى أؾفالً غشوسة أظاظُت للبلاء ...ولم ًىً
للخهلُم الزي ًخجاوص اإلاهاساث الضسانُت أولىٍت كطىي  .وجذوس اإلاعإولُاث اإلاذهُت خىٌ
اللُام بيل ما في وظهً إلاعانذة حيراهً وآلاخشًٍ في كشٍخً نىذما ًيىهىن في خاحت
ئلحها ،ألنهم بذوسهم ظِعانذوهً نىذما جيىن في خاحت ئلحهم  .أما في الهطش الطىاعي،
نىذما جدىٌ العيان بشيل هبير مً مضسنت ئلى مذًىت واهخلل الهمل مً الخلىٌ ئلى
ً
اإلاطاوو ،لهب الخهلُم ً
أدواسا حذًذة في اإلاجخمو .نادة ما ًيىن لذي الشحاٌ معاس أو
معاسان وقُفُان؛ الهمل في الخجاسة أو اإلاطىو أو في وقُفت هخابُت ،أو أن ًطبدىا
مذًشًٍ أو ئداسٍين أو مهىُين مخخطين ئرا وان باميانهم الخطىٌ نلى شهادة حامهُت.
ووان الخدذي الخلُلي للطىانت هى جذسٍب أهبر نذد ممىً مً نماٌ اإلاطىو والخجاسة.
لزا واهذ اإلاهاساث الهىذظُت والهلمُت -اإلادشواث الجذًذة للىمى الطىاعي -راث كُمت
خاضت ،ئلى حاهب اإلاهاساث ؤلاداسٍت واإلاالُت الالصمت للخفاف نلى نمل اإلاجمو الطىاعي
بعالظت .ومو الاخخالؽ الىبير للثلافاث في اإلاشاهض الخػشٍت ،أضبذ الىاط أهثر ً
ونُا
للخلالُذ اإلاخخلفت نً جلالُذهم.
أما في اللشن الخادي والهششًٍ" ،فلذ أدي جدىلىا الخاسٍخي ئلى نطش اإلاهشفت ،ئلى
حغُير الخىاصن ئلى ألابذ فُما هى مؿلىب وكُم في نملىا وحهلمىا وخُاجىا"

( .)13وضاسث

اإلاعاهمت في الهمل واإلاجخمو جلخط ي اللذسة نلى حهلم اإلادخىي ألاظاس ي إلاجاٌ اإلاهشفت
 30ديسمبر 2020
15

محمد صوضان

التعلم في القرن الحادي والعشرين
قزاءة في كحاب " :مهارات القزن الحادي والعشزيً :الحعلم مً أجل الحياة في عصزها

بعشنت مو ئجلان مجمىنت واظهت مً الخهلماث ألاظاظُت واللذسة نلى الابخياس وجىقُف
الخىىىلىحُا واإلاهاساث اإلاهىُت اإلاؿلىبت للهمل والخُاة .وضاس جىمُت اإلاىاهب الصخطُت
وجؿىٍشها سهُىا بجهل ألادواث الشكمُت في مخىاوٌ الجمُو ،وسدم الهىة الشكمُت بين
ألاغىُاء والفلشاء باإلاهلىماث لخىفير اإلاضٍذ مً الفشص للمخهلمين لخدلُم ئمياهاتهم.
وجمىين الىاط في ول ميان ،بهذ رلً ،مً اإلاعاهمت بمىاهبهم الخاضت في صخت
وسفاهُت مجخمههم واكخطادهم ومجخمههم هيل

 .أما الىفاء باإلاعإولُاث اإلاذهُت

فُخدلم مً خالٌ الىضىٌ ئلى مجمىنت واظهت مً اللػاًا والخلاةم وآلاساء
واإلاىاكشاث التي ًىفشها لىا ناإلاىا الزي ًضداد زش ًاء بىظاةل ؤلانالم اإلاخطلت بالشابىت،
وهى ما ًدلم ئمياهاث اإلاشاسهت اإلاعدىيرة في ضىو اللشاس الذًملشاؾي .أما هلل

ناداجىا

وكُمىا وجلالُذها ئلى ألاحُاٌ الجذًذة فلذ ضاس جدذًا خلُلُا خطىضا في نالم أدث
فُه صٍادة الخىلل ،والهجشة ،والتزاوج ،والىضىٌ ئلى فشص الهمل في حمُو أهداء الهالم

ئلى هىم آخش مً اإلاضج والاخخالؽ ،وأضبدذ اإلاجخمهاث في حمُو أهداء الهالم أهثر ً
جىىنا
ً
زلافُا مً أي وكذ مط ى .ونلى الشغم مً أن هزا الخىىم كذ حلب الخُىٍت والثراء
ً
مطذسا
إلاجخمهاجىا ،ئال أن الاخخالفاث بين الثلافت الخللُذًت واللُم الخذًثت ال جضاٌ
ً
ملللا للخىجش في الهالم  .وٍخمثل جدذي اللشن في بىاء هىٍدىا الخاضت والخفاف نلحها ،وفي
ً
حمُها أن هخهلم الدعامذ والخهاؾف مو الهىٍاث واللُم
الىكذ هفعهً ،جب نلُىا
اإلاخخلفت لآلخشًٍ ،والخفاف نلى الاوسجام الاحخماعي.
ئن ناإلاىا اإلاهاضش ،وحهلُمىا في مفترق ؾشكه ،جخدىم فُه ٍأبو ملىي مخلاسبت ( four
 )converging forcesجلىدها خخما هدى ئنادة ضُاغت مفهىم حذًذ للخهلمً ،خجاوص
اإلافاهُم الخللُذًت ئلى الخهلم مً أحل الخُاة (

 )learning for lifeفي اللشن الخادي

والهششًٍ .أوالها؛ الهمل اإلاهشفي (  )Knowledge workالزي ًخؿلب " نماال ٌعخخذمىن
اللىة الهللُت وألادواث الشكمُت لخؿبُم مهاساث مهشفُت حُذة في نملهم الُىمي"

()14

بشيل حهاووي وفي فشق وفي ئؾاس مشاسَو .أدي هزا الخدىٌ في الهمل ئلى جضاًذ الػغـ
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نلى أهكمت الخهلُم في حمُو أهداء الهالم للخذسَغ بؿشق مً شأنها أن جيخج نماال
مهشفُين ٌعخؿُهىن كُادة اإلاشاسَو الابخياسٍت وئهجاح اكخطاد اإلاهشفت والخذماث .هما
أدي الاهخلاٌ ئلى اإلاهمل اإلاهشفي ئلى الخاحت اإلاتزاًذة ئلى ناملين ٌعخهُػىن اللىة
البذهُت بالهللُت لخلم وابخياس مىخجاث وخذماث حذًذة جدل اإلاشىالث الخلُلُت ،وجلبي
اخخُاحاث صبىاء خلُلُين وجذفو بالىمى والهمل الاكخطادي.
وزاوي اللىي ،هي :أدواث الخفىير (  )Thinking toolsالتي لم حهذ ملخطشة نلى الجهذ
الزهني ،وئهما اجخزث أشياال جلىُت جمىىىا مً الخفىير بعشنت وفهالُت وفي قشوف
كُاظُت ،خطىضا مو ما جدُده آلالت ؤلانالمُت والخلاهُت واإلاهشفُت مً بُاهاث في جطخم
غير معبىق .ومو هزه ألادواث "أضبدذ اإلاهام الهللُت للهمل اإلاهشفي أظهل وأهثر هفاءة
خُث أضبدذ أدواجىا الشكمُت ووظاةلىا في الخفىير والخهلم والخىاضل والخهاون والهمل
أهثر كىة وجيامال واجطاال وأظهل في الاظخخذام" ( .)15ئن العشنت التي جخؿىس بها جلىُاث
اإلاهلىماث والاجطاالث ألاظاظُت= أدواث الخفىير ،مزهلت ً
خلا وهى ما ًػو الخهلُم خلا
في كلب الخدذي.
زالث اللىي هي أهماؽ الخُاة الشكمُت ( )Digital lifestylesالتي حشيل البِئت اإلاثالُت
لؤلحُاٌ الجذًذة الزًً ًمىً حعمُتهم بـ"اإلاىاؾىين الشكمُين" ( )digital nativesاإلاداؾين
بمىخىحاث سكمُت وجىىىلىحُت مخهذدة اإلاهام وألادواس والىقاةف .نىغ مً وان كبلهم
مً "اإلاهاحشًٍ الشكمُين" (  )digital immigrantsالزًً حهلمىا الخلا في خُاتهم نمل
الخىىىلىحُا ( .)do technologyوَهذ أولئً أوٌ حُل في الخاسٍخ ٌهشف الىثير خىٌ أكىي
أدواث الخغُير في مجخمهىا  -جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث الشكمُت  -مً هباس العً؛
آبائهم ومهلمحهم .و"ًإدي هزا ئلى حغُير دًىامُىُاث ألاظشة واإلاذسظت ،خُث ًدبادٌ
الؿالب ألادواس وٍطبدىن مششذًً سكمُين ،وٍطبذ اإلاهلمىن وأولُاء ألامىس ً
ؾالبا بذوام
حضتي"( .)16فمثل هإالء ال ًىاظبهم ،في الخهلم ،همىرج "اإلاطىو" وال همىرج "ؤلاسظاٌ
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ً
ً
ً
وحهاوهُا
وشخطُا
جفانلُا
أخادي الاججاه" ،فهم في خاحت ئلى ؾشق حذًذة لجهل الخهلم
ً
ً
ومبخىشا ،وبهزا الىمىرج ًمىً ئششاههم والخفاف نلحهم بيشاؽ في اإلاذاسط.
وئبذانُا
وسابو اللىي هي؛ بدث الخهلم (

 )Learning researchأو "الخهلم نً الخهلم"

( ،)learning about learningوالزي هشف نً آلُاث ونملُاث حذًذة في الخهلم ،وأناد
الىكش في الىثير مً الطىافاث الخللُذًت التي نملذ نلى همزحت مشاخل الخهلم ،في ئؾاس
الاظخفادة مما خللخه الهلىم اإلاهشفُت بمجاالتها اإلاخخلفت .والاهخمام ب الخهلم الخلُلي
( )Authentic learningبششوؾه وظُاكاجه اإلاداهُت إلاجاالث الخُاة الىاكهُت ،والترهيز
نلى بىاء الىمارج الهللُت (  )mental models buildingللمخهلم ،رلً أن بىاء وحغُير
همارحىا الهللُت ،وهُفُت مهالجخىا ومشاكبدىا إلاذسواجىا في ئؾاس الععي ئلى جيىًٍ هاجه
الىمارج مما ٌشيل حضءا مهما مما ًذوس خىله الخهلم .زم ئرواء الذافو الذاخلي
( ،)Internal motivationألهه ًمىً أن ٌعاهم بلذس هبير في اإلاشاسهت اليشؿت ،والفهم
ألانمم ،والشغبت في مهشفت اإلاضٍذ  .وحهل الخهلم جفشٍذًا ًأخز بهين الانخباسالزواءاث
اإلاخهذدة (  ،)Multiple intelligencesورلً بدصجُو ؾشاةم الخهلُم اإلاخخلفت إلاؿابلت
ألهماؽ الخهلم اإلاخىىنت وجىفير ؾشق مخهذدة للمخهلمين للخهبير نً فهمهم .زم احخمانُا
( )Social learningبترهيزه نلى همىرج الخهلم في فشق ومجمىناث؛ رلً أن الخهاون
اإلاباشش والافتراض ي ًضٍذ مً دافهُت الخهلم وٍإدي ئلى هخاةج أفػل وأهثر ً
ئبذانا وٍؿىس
اإلاهاساث الاحخمانُت واإلاخهذدة الثلافاث.
جخلم هزه اللىي ألاسبو ،في الىكذ هفعه ،الخاحت ئلى أشياٌ حذًذة مً الخهلم
وجىفش ألادواث والبِئاث واإلابادب الخىححهُت اإلاؿلىبت إلظىاد ودنم مماسظاث الخهلم في
اللشن الخادي والهششًٍ" ( .)17وهى ما ًجهل الخهلم مؿالبا بمشاحهت ؾشاةله ومىاهجه
بشيل ًدلم جىاصها بين ألادواس الخللُذًت والجذًذة ،وبين الىفاًاث اللذًمت وجلً التي
ّ
نلم أكل ،حهلم
فشغها الهطش اإلاهشفي بلُادة الخلىُت والهلم والاكخطاد .وجبني شهاس " ِ
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أهثر"( .)Teach Less, Learn More ( )18مو ألاخز بهين الانخباس جىفير الكشوف اإلاىاظبت
وألادواث ألاظاظُت.
 .2.3مهارات القزن الحادي والعشزيً :اإلاجاالت وألاهمية
وان الخهلُم في اإلااض ي ًشهض نلى جطشٍف اإلادخىٍاث اإلاهمت ليل مجاٌ مىغىم،
بالترهيز ،أوال ،نلى مفشداث البرامج الخللُذًت التي حشمل نادة اللشاءة والىخابت والفىىن
واللغاث اإلادلُت والىؾىُت وألاحىبُت والشٍاغُاث والهلىم والذساظاث الاحخمانُت
والجغشافُا والتربُت نلى اإلاىاؾىت والخاسٍخ .لىً ،وفي ئؾاس اللشن الجذًذ أغُفذ
ئلىاإلاىغىناث الخللُذًت مخهذدة الخخططاث(  )interdisciplinaryمىغىناث اللشن
الخادي والهششًٍ راث الطلت ببهؼ اللػاًا واإلاشاول الشةِعُت في نطشها ،مثل الىعي
الهالمي ( ،)global awarenessأي الىعي والفهم الزي ًأخز بهين الانخباس حهذد الثلافاث
وامتزاحها .واإلاهشفت البُئُت ( )environmental literacy؛ الىعي البُئي وفهم الؿاكت
)financial literacy؛ وحشمل اإلاهشفت

واظخذامت اإلاىاسد؛ زم مدى ألامُت اإلاالُت (

الاكخطادًت والخجاسٍت وسٍادة ألانماٌ؛ ومدى ألامُت الصخُت ( )health literacy؛ الشناًت
الصخُت والخغزًت والؿب الىكاتي؛ ومدى ألامُت اإلاذهُت (

)civic literacy؛ اإلاشاسهت

اإلاذهُت والعُاظُت ،وخذمت اإلاجخمو ،وألاخالق والهذالت الاحخمانُت .غير أن اإلاىاغُو
ألاهم ألاظاظُت والخىاقمُت في هزا اللشن معُجت بثالر مجمىناث أظاظُت حهخبر
"ألاهثر ؾلبا وئلخاخا في اللشن الخادي والهششًٍ ،وهي مهاساث الخهلم والابخياس ،ومهاساث
اإلاهلىماث وؤلانالم والخىىىلىحُا زم اإلاهاساث الخُاجُت والىقُفُت"

( .)19والتي ظماها

الياجبان -وفم جطىس همىرجي ًشاعي جشجُبها مً خُث ألاهمُت والخىىم وفم جشاجب ألىان
كىط كضح -بـ"كىط كضح اإلاهشفت واإلاهاساث" ( .)20()The Knowledge-and-Skills Rainbow
 .1.2.3مهارات جعلم الحعلم وجعلم الابحكار (

Learning to Learn and Innovate

)skills
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جشهض اإلاجمىنت ألاولى مً مهاساث اللشن الخادي والهششًٍ نلى الخهلم وحهلم
الابخياس؛ وحشمل الخفىير الىلذي وخل اإلاشىالث (الخفىير الخبير) ،والاجطاٌ والخهاون
(الخىاضل اإلاهلذ) زم ؤلابذام والابخياس (الخُاٌ الخؿبُلي والاخترام) .وجتربو أنلى ظلعلت
اإلاهاساث ألاظاظُت لهزا اللشن ،وهي اإلافخاح ألاظاط لىلىج نطش الخهلم مً أحل ومذي
الخُاة .ورلً إلاا جخؿلبه مً "اللذسة نلى ؾشح ألاظئلت اإلاهمت وؤلاحابت نلحها ،واإلاشاحهت
الىلذًت إلاا ًلاٌ خىٌ مىغىم مهين ،وؾشح اإلاشىالث وخلها ،والخىاضل والهمل مو
آلاخشًٍ أزىاء الخهلم ،وخلم مهاسف وابخياساث حذًذة حعانذ في بىاء نالم أفػل"(.)21
وبخطىص اإلاهاسة ألاولى؛ الخفىير الىلذي وخل اإلاشىالث ،فان ما ًمىدها اللىة
والخؿىس ،في كشهىا الخالي خاضت ،هى جلً الخلىُاث الخىىىلىحُت اللىٍت اإلاخاخت الُىم،
والتي بانخمادها هطل ئلى أهبر كذس مً اإلاهؿُاث وألادواث ،والبدث فحها وبها ،وجدلُلها
وجخضٍجها وئداستها وئنادة ئهخاحها لذنم الخفىير الىلذي وخل اإلاشىالث

 .وٍمثل هزا

الانخماد ،في جملً اإلاهاسة وجؿبُلها ،نلى أدواث خاسج الزاث ،في هفغ الىكذ جدذًا
هبيرا ،ئر أن مهمت الخفىير نامت والىلذي خاضت ظتزداد حهلُذا .لىً ًمىً "جؿىٍش هزه
اإلاهاساث بشيل أهثر فانلُت مً خالٌ مشاسَو حهلُمُت هادفت مذفىنت بأظئلت ومشىالث
حزابت"(.)22
ئرا وان الخهلُم كذًما وخذًثا مهخما بأظاظُاث الخىاضل الجُذ ممثال في اللشاءة
والخهبير بؿالكت والىخابت الىاضخت فان العُاق الجذًذ أشياال حذًذة مً الخىاضل
اإلاهخمذ نلى الشكمُاث ،واإلاىفخذ خاسج الخذود الىؾىُت لخلبُت خاحُاجه الثلافُت
والاكخطادًتً ،ػو جدذًاث حذًذة أما الخىضل الفهاٌ والخهاون الجُذ جخجاوص
ألاشياٌ الخللُذًت وجلخط ي مجمىنت شخطُت أوظو وأنمم بىثير مً مهاساث الاجطاٌ
والخهاون لخهضٍض الخهلم ً
مها  .وٍمىً حهلم هزه اإلاهاساث مً خالٌ مجمىنت مخىىنت مً
ً
احخمانُا؛ مً خالٌ الخىاضل والخهاون بشيل
ألاظالُب ،ولىً مً ألافػل حهلمها
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ً
وحها لىحه أو افتر ً
حعذًا أو ً
اغُا نبر الخىىىلىحُا .و"حهذ
مباشش مو آلاخشًٍ ،ئما
مشاسَو الخهلم الجماعي التي جىؿىي نلى جىاضل وحهاون مىثف خالٌ الذوسة"(.)23
ً
وهكشا إلاؿالب اللشن الخادي والهششًٍ باالبخياس اإلاعخمش لخذماث حذًذة ونملُاث
أفػل ومىخجاث مدعىت لالكخطاد الهالمي ولهمل اإلاهشفت ؤلابذاعي اإلاؿلىب في الىثير
ً
مً الىقاةف راث ألاحىس ألافػل في الهالم ،لزلً ال ًيبغي أن ًيىن
مفاحئا أن ؤلابذام
والابخياس نلى سأط كاةمت مهاساث اللشن الخادي والهششًٍ  .وٍمىً جىمُت هاجه اإلاهاسة
باإلاماسظاث اإلالخاخت بانخماد بِئاث الخهلم التي حهضص الدعاؤٌ والطبر والاهفخاح نلى
ألافياس الجذًذة ،وجىفش معخىٍاث نالُت مً الثلت والخهلم مً ألاخؿاء وؤلاخفاكاث.
ئن مهاساث الخفىير الىلذي وخل اإلاشىالث ،والخىاضل والخهاون ،وؤلابذام والابخياس
هي زالر مجمىناث مً اإلاهاساث مً الذسحت ألاولى في ضىذوق أدواجىا للخهلم والهمل
والخُاة في اللشن الخادي والهششًٍ.
 .2.3.2مهارات اإلاعلىمات وؤلاعالم والحكىىلىجيا ( Information, media, and
)technology skills
جلىم هاجه اإلاهاساث التي ًمىً حعمُتها هزلً بـ"مهاساث مدى ألامُت الشكمُت"
( )Digital Literacy Skillsنلى اللذسة نلى جىفير اإلاهلىماث ،وئجلان وظاةل ؤلانالم،
وغبـ الخلىُت ،وهي الصمت للىضىٌ ئلى زشوة اإلاهلىماث والىظاةـ اإلاخىفشة آلان وجلُُمها
واظخخذامها وئداستها وؤلاغافت ئلحها  .ومً شأن جملً هاجه اإلاهاساث أن ًىفش لجُل
ألاهترهذ (  )net generationكىة غير معبىكت لخىمُت كذسجه نلى

الخفىير والخهلم

والخىاضل والخهاون وؤلابذام .وحشمل ،جفطُال ،اإلاهشفت اإلاهلىماجُت ،والثلافت ؤلانالمُت،
واإلاهشفت بمجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث(.)24
جخجه هزه اإلاجمىنت ئلى الخمهير نلى الىضىٌ ئلى اإلاهلىماث بىفاءة وفهالُت،
وجلُُمها بشيل هلذي وهفإ ،زم اظخخذامها بذكت وئبذام .ئن الىضىٌ ئلى اإلاهلىماث
وجلُُمها وجؿبُلها وئداستها بشيل حُذ ،واظخخذام مطادس اإلاهلىماث بشيل مىاظب
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وفهاٌ ،مجشد حضء مً اإلاهاساث التي جدذد اإلاهشفت الشكمُت .لزلً فمً اإلاهم ً
أًػا فهم
هُفُت اظخخذام أهىام مخخلفت مً الىظاةـ لخبلُغ ملاضذ مهُىت ،وهُفُت الاخخُاس مً
بين الهذًذ مً خُاساث الىظاةـ اإلاخاخت آلان ،وهُفُت ئوشاء سظاةل فهالت وملىهت في
مجمىنت مخىىنت مً الىظاةـ وبأشياٌ مخخلفت ،فهزه ألادواث والىظاةـ هي ألادواث
ألاظاظُت لهزا اللشن ،وهي غشوسٍت إلداسة ألاشياٌ وألاهماؽ اإلاتزاًذة باظخمشاس
لخىىىلىحُا اإلاهلىماث وؤلانالم والاجطاالث .ونلى الشغم مً أن مخهلمي اللشن الخادي
جلىُا ًيىهىن ً
والهششًٍ الزًً جم جىححههم ً
غالبا أهثر ؾالكت في اظخخذام الخىىىلىحُا
مً آبائهم أو مذسظحهم ،ئال أنهم ظُدخاحىن ً
داةما ئلى ئسشاداث خىٌ هُفُت جؿبُم هزه
ألادواث اللىٍت نلى أفػل وحه في الخهلم اإلاهلذ واإلاهام ؤلابذانُت.
 3.2.3اإلاهارات اإلاهىية والحياثية ()Career and Life Skills
جذفهىا الىجيرة العشَهت للخغير الخىىىلىجي والىمى الاكخطادي والخماصج الثلافي ئلى
الخىُف بعشنت مو الؿشق الجذًذة للخىاضل والخهلم والهمل والهِش ،ففي نطشها
جخغير الىقاةف واإلاهً بشيل مىخكم ،وجكهش أهىام حذًذة ً
جماما مً ألانماٌ مً
الابخياساث في الهذًذ مً اإلاجاالث مما ًجهل مهمت الخهلم مذي الخُاة ضهبت ،وهى ما
ٌعخذعي حملت مً اإلاهاساث الػشوسٍت التي مً اإلامىً أن حعاًش هزه الخدىالث .وفي
ملذمتها؛ اإلاشوهت واللذسة نلى الخىُف (

 ،)Flexibility and Adaptabilityبخهذًل

الاظتراجُجُاث وجىُُفها الظدُهاب الكشوف الجذًذة والتي أضبدذ مهاساث أظاظُت
للخهلم والهمل واإلاىاؾىت الخلت في اللشن الجذًذ  .هزه اإلاهاساث ًمىً جؿىٍشها بالهمل
ً
حهلُذا بشيل جذسٍجي والتي جخدذي فشق اإلاخهلمين لخغُير اإلاعاس نىذما
"نلى مشاسَو أهثر
ال حهمل ألامىس بشيل حُذ ،والخىُف مو الخؿىساث الجذًذة في اإلاششوم ،ودمج أنػاء
الفشٍم الجذد"(.)25
جلحها في ألاهمُت مهاسة اإلابادسة والخىحُه الزاحي ( ،)Initiative and Self-Direction
والتي حصجو نلى الاظخلاللُت في الخهلم والابخياس في الفهل ،وجىدعب بخلذًم كذس مىاظب
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مً الخشٍت ليل مخهلم إلاماسظت الخىحُه الزاحي واإلابادسة وكُادة حهلمه الفشدي ،ئر ًجب
أن ًيىن الىكذ ،وألاهذاف ،وخؿـ اإلاششوم ،ونبء الهمل ،والخهلم "في الىكذ
اإلاىاظب" ولها راجُت ؤلاداسة ومىحهت ً
راجُا .زم مهاسة الخفانل الاحخماعي والثلافي ( Social
 )and Cross-Cultural Interactionالتي جخغُا ئداسة الزاث في نالكتها باآلخش وبمدُؿها؛ ئر
حهذ اللذسة نلى الهمل بفهالُت وئبذام مو أنػاء الفشٍم وصمالء الذساظت بغؼ الىكش
نً الاخخالفاث في الثلافت وألاظلىب مهاسة أظاظُت في اللشن الخادي والهششًٍ.
وظُيىن فهم الاخخالفاث الثلافُت والاحخمانُت واظدُهابها ،واظخخذام هزه الاخخالفاث
للخىضل ئلى أفياس وخلىٌ أهثر ً
ئبذانا للمشىالث را أهمُت متزاًذة ؾىاٌ الىكذ  .وكذ"
أدث ألابدار الخذًثت خىٌ أهمُت الزواء الهاؾفي والاحخماعي في همى الؿفل وحهلمه
الىاجح ئلى مجمىنت مخىىنت مً البرامج واإلاىاد الخهلُمُت التي جذنم اإلاهاساث الاحخمانُت
والالتزام الاحخماعي"(.)26
وجلخم بالعابلخين مهاساث ؤلاهخاحُت واإلاداظبت /اإلاعاءلت(

Productivity and

 ،)Accountabilityواللُادة واإلاعإولُت (  .)Leadership and Responsibilityئن جدذًذ
ألاهذاف وجدلُلها ،وجدذًذ أولىٍاث الهمل ،وجذبير الىكذ بشيل حُذ ،وجلىٍم الىخاةج
وجذاسن الخهثراث وألاخؿاء وجصخُدها ولها مهاساث جذنم الهمل والخهلم بشيل حُذ.
ئن اإلاهاساث الخُاجُت والىقُفُت العابلت غشوسٍت للهمل والخهلم في اللشن الجذًذ.
"ونلى الشغم مً أن هزه اإلاهاساث واهذ مىحىدة ظلفا ،ئال أنها اهدعبذ أهمُت حذًذة في
قل أدواث الخىىىلىحُا الشكمُت اإلاخاخت آلان للهمل والخهلم .وٍبلى العإاٌ ألاهم؛ هُف
ًمىً أحشأتها؟
 .3.3مهارات القزن الحادي والعشزيً؛ أطز ألاجزأة
ًلترح اإلاإلفان ألحشأة اإلاهاساث العابلت في ئؾاس الخهلم الفطلي زالزت أؾش /أشياٌ
أظاظُت مً الخهلم جخفم في جشهيزها نلى الخهلم الزاحي والخهاووي والابخياسي وجىمُت
الخفانالث الاحخمانُت غمً معخىٍاث اإلاىاحهت الىاكهُت والافتراغُت .وجىؿلم مً أظُت
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ألاظئلت واإلاشىالث هدافض ودافو ئلى الخهلم مهخبرة البىاء الذكُم لؤلظئلت ألاظاظُت خىٌ
ناإلاىا الؿبُعي والبدث نً ئحاباث دكُلت لها مً ضمُم اإلاىهج الهلمي وأهم ابخياساث
ؤلاوعان الظخىشاف وهشف اإلاهشفت الجذًذة .هما جىكش ئلى اإلاشىالث بانخباسها
اإلادفضاث الؿبُهُت للخهلم.
جدىمذ في هزه ألاؾش الثالزت الخلفُت الاكخطادًت والخؿىس الخلني وما ًفشغاهه مً
غغىؽ نلى اإلاىكىماث الخهلُمُت هيل .والىخاب وفم هزه الاكتراخاث اإلاىحهت بهزه
الخلفُاث ًمثل همىرحا -هما ظبم -لذلُل حهلُمي ًىحهه اكخطاد العىق ظانُا ئلى
ججاوص الىاكو اإلاخالش ي ئلى أفم بىاء همىرج حهلُمي ٌعخجُب لؿمىخاث ؤلاوعان
واإلاجخمو ،باإلافهىم الاكخطادي ،والزي جدذدث بهؼ مالمدها في "الخطىٌ نلى حهلُم
حُذ ،ونمل الةم ،ودخل في اكخطاد ضحي ،وؾاكت معخذامت وبأظهاس مهلىلت ،وبِئت
صخُت ،وبزٌ ول ما في وظهىا لللػاء نلى الفلش ،واوهذام اإلاعاواة بين ألاغىُاء
والفلشاء ،والطشاناث في الهالم الىاحمت نً مثل هزه الخفاوجاث"(.)27
 .1.3.3الحعلم القائم على اإلاشزوع ()Project-based Learning
ٌهذ الخهلم في ئؾاس اإلاششوم مً أهجو ؾشاةم الخهلم الفهالت للُامه نلى الاهؿالق
مً مذخالث وضىال ئلى مخشحاث دكُلت ،مشوسا بعيروسة مدذدة اإلاهالم والخؿىاث.
فػال نما ًخؿلبه مً لذن اإلاخهلمين مً سهاهاث نلى الخهلم الزاحي والخهاووي
والابخياسي ،ومً لذن اإلاذسظين مً جخؿُـ دكُم لجمُو مشاخله .ئهه بهُاسة بعُؿت
ًدُذ الخهلم نلى اإلاشاول الىاكهُت وَصجو نلى اإلابادسة واإلاشوهت والخىُف والخدفيز
والخىحُه واإلاشاكبت الزاجُين ،وٍدلم همى أهبر للمهشفت الفشدًت والجمانُت ،ومعخىٍاث
زلت وجدفيز أفػل ،وجدعين الخفانالث الاحخمانُت واإلاشانش ججاه اإلاخهلمين آلاخشًٍ .ئهه
ٌششن الؿالب بهمم في حهلمهم ،وٍخجاوص الخفل ئلى الفهم الهادف ،وجيخج نىه مياظب
حهلُمُت هبيرة اإلاخهلمين الزًً لذيهم مجمىنت واظهت مً أهماؽ وخلفُاث الخهلم.
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اكترح اإلاإلفان همىرحا دنىه بـ"همىرج دساحت حهلم اإلاششوم" (

Project Learning

 )28()Bicycleلبُان ؾشٍلت اشخغاٌ الخهلم باإلاششوم ،فانخبرا اإلاشاخل ألاظاظُت اإلاشيلت
لعيروسة ئهجاصه بمثابت عجالث اإلاششوم التي ال ًمىً الخدشن بذونها ،والتي جبذأ
بالححذًذ ( )Defineالزي ًخم "بخدذًذ العإاٌ أو اإلاشيلت أو ؤلاشيالُت أو الخدذي الزي
ًذفو الخهلم في اإلاششوم بىغىح ودكت" (ً .)29لحها وغو خطة (  )Planورلً بخطمُم
أوشؿت الخهلم بدُث ًخمىً اإلاخهلمىن مً الخهلم أهثر .زم الحىفيذ /الفعل (  )Doوالتي
ًيبغي أال جخػو للخىحُه اإلابالغ فُه لؤلظخار ،وال للفىض ى ؤلابذانُت للمخهلمين .زم أخيرا
مشخلت اإلازاجعة (  )Reviewخُث ًخم نشع ومشاحهت هخاةج اإلاششوم والذسوط اإلاخهلمت
وجلىٍم اليل.
ٌهمل الخهلم باإلاششوم بالؿشٍلت راتها التي حشخغل بها الذساحت -وٍلطذان راث
اإلالانذ والذواظاث اإلاخهذدة واإلالىد الخىحُهي الىاخذٌ -شاسن الجمُو في الذفو ئلى
ألامام وجيعُم نمل اإلاششوم ،واإلاشاسهت في ئداسة مششوم الخهلم باليامل (ئؾاس الذساحت)،
واظخخذام ظإاٌ أو مشيلت (اإلالاود=  )the handlebarsلخىحُه اإلاششوم ووغهه في
الؿشٍم الصخُذ .وبمجشد ئؾالق اإلاششوم ("نلى الؿشٍم")ً ،مثل مىدذس الؿشٍم دسحت
ً
جدذًا أهثر
الخدذي الزي ًمثله اإلاششوم للفشٍم؛ ئر ًمثل ضهىد اإلاىدذساث الشذًذة
مً الؿشق اإلاعؿدت .وَهخبر الخىاصن را أهمُت هبيرة لعير اإلاششوم= الذساحت ،فارا واهذ
دساحت اإلاششوم جمُل ً
هثيرا ئلى الِعاس ،فلذ ًيىن اإلاذسط كذ أفشؽ في الخىحُه .وكذ
واف مً
ًيىن هىان الىثير مً ؤلابذام الخهاووي والبىاء اإلاعخلل للمهشفت دون جىحُه ٍ
اإلاهلم لػمان جدلُم أهذاف الخهلم اإلاشحىة وفهم اإلابادب اإلاهىُت(.)30
ولجهل ههج اإلاششوم ٌهمل بشيل حُذً ،جب نلى اإلاذسظين جخطُظ الىكذ
لخطمُم وجخؿُـ أوشؿت اإلاششوم التي جدىاظب مو اهخماماث واخخُاحاث مخهلمحهم
ومجهاج اإلاادة ،باإلغافت ئلى وكذ الهمل اإلامخذ للمششوم الزي ال ًدىاظب بعهىلت مو
فترة الذساظت اللُاظُت.
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 .2.3.3الحعلم القائم على اإلاشكالت ()problems-based learning
ًخػمً الخهلم اللاةم نلى خل اإلاشىالث -وهى هىم مً الخهلم

باإلاشاسَو -مشاسَو

جشهض نلى خل اإلاشىالث اإلاهلذة في الهالم الىاكعي باظخخذام مىهجُت دساظت الخالت
(ٌ .)case study approachهمل اإلاخهلمىن في مجمىناث ضغيرة للخدلُم والبدث وئًجاد
خلىٌ للمشىالث التي ًمىً أن ًيىن لها خلىٌ وؾشق مخهذدة إلالاسبتهاً .خفىق هزا الىىم
مً الخهلم نلى ألاشياٌ الخللُذًت ،وخاضت اإلاداغشة ،ألهه ًبهث نلى خشذ الهذًذ مً
اإلاهاساث مثل الخفىير الىلذي وؤلابذام والخفانل الاحخماعي والخىاضل ،فػال نً حهلم
مىهج الىكش والخدلُل "مثل ئوشاء فشغُاث كابلت لالخخباس وئكامت جفعيراث أهثر
ً
جماظيا"(.)31
وسغم أن هزا الشيل مً الخهلم ًدلم وعبا نالُت مً الاظخفادة ،ئال أهه سهين
باخخُاس أنػاء الفشٍم اإلاخىافلين وجدذًذ اللىانذ واإلابادب التي جذنم الخهاون
والاهخشاؽ ؤلاًجابُين ،واخخُاس ألاوشؿت الجمانُت التي حعخفُذ مً اخخالف وحهاث
الىكش والخبراث ألنػاء الفشٍم .واظخخذام اظتراجُجُاث اإلاىاكشت لذنم الخهلم الهمُم
بين أنػاةه.
 .3.3.3الحعلم القائم على الحصميم ()design-based learning
ًخػمً الخهلم نً ؾشٍم الخطمُم مجمىنت واظهت مً جدذًاث الخطمُم التي
جبني ً
فهما للمبادب الهلمُت ألاظاظُت .وسغم أن هزا الىىم مً الخهلم شاتو بشيل خاص
في حهلُم الهلىم ،خُث اإلاىاهج الذساظُت حعخجُب آللُت الخطمُم ئال أهه ًمىً حهمُمه
نلى بلُت مىغىناث الخهلم ما لم ًخم الترهيز نلى اإلاعخىي اإلاادي مىه ،بفهم الخطمُم
فهما ًلخطش نلى جيعُم نىاضش مادًت إلهخاج أشياٌ ابخياسٍت حشبو خاحاث اكخطادًت أو
جلىُت.
اكترح اإلاإلفان ألحشأة هزا ؤلاؾاس هفغ خؿىاث الخهلم باإلاششوم ،وئن بخفطُل أهثر
مىحه بالهم الاكخطادي أظاظا .ففي مشخلت الخدذًذ ًخم الذ سهض نلى مشيلت في الهالم
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الىاكعي والتي ظُجهل خلها ألامىس أظهل أو أفػل أو أظشم أو أكل جيلفت أو أهثر فهالُت
ً
أو أهثر ً
مخبىنا بخهشٍف اإلاشيلت هى اإلافخاح لبذء مششوم
ئمخانا؛ "ظإاٌ "هُف ًمىىىا"
جطمُم بذاًت حُذة" ( .)32بِىما ًُ َ
ىصح في الخؿىة الثاهُت؛ أي الخخؿُـ بأخز الىكذ
اليافي لفهم اإلاعخخذمين والهمالء والخىىىلىحُا والعىق أو مجاٌ اإلاشيلت واللُىد
اإلادُؿت بها ،واإلاشاكبت نً هثب وبشيل مخىشس هُف ًخهامل ألاشخاص الخلُلُىن في
مىاكف الخُاة الىاكهُت مو اإلاشيلت أو الخالت اإلاؿشوخت ،وئوشاء ملفاث حهشٍف مفطلت
لؤلشخاص الىمىرحُين وججاسبهم مو هزه اإلاشيلت .جأحي مشخلت الفهل /الخىفُز
باظخخذام مجمىنت مخىىنت مً جلىُاث الخخُل والهطف الزهني والخىضل ئلى
مجمىنت هبيرة مً خلىٌ الخطمُم اإلامىىت وفشص ؤلاًجابُاث والعلبُاث ليل مجها .زم
اخخُاس الخطمُم الىانذ باوشاء همىرج أولي له ،واخخباسه مو مجمىنت مخىىنت مً
ألاشخاص الخلُلُين في وغهُاث -مشىالث خلُلُت والاخخفاف بالسجالث الذكُلت
للىخاةج .وفي مشخلت اإلاشاحهت ًخم جلىٍم الخطمُم وضلل الىمارج ألاولُت نبر مشاحهاث
جىشاسٍت للخخلظ مً الهُىب وحهضٍض ؤلاًجابُاث وجدعين الىمىرج الجهاتي.
ًشجبـ أحشأة مهاساث اللشن الخادي والهششًٍ غمً ألاؾش الثالزت العابلت بجملت
مً الخذابير والهملُاث ( )33جخهلم أظاظا بانادة الىكش في مهاًير اخخُاس مىغىناث
الخهلم /اإلادخىي واإلاهاساث اإلاشجبؿت بها ،وفي أشياٌ الخلىٍم /الخلُُم اإلاخبهت ،واإلاىاهج
هيل وؾشق الخذسَغ ،والترهيز نلى الخؿىٍش اإلانهي للمذسط ،خاضت في قل الخؿىس اإلاعخمش
للمهشفت وأشياٌ جذبيرها جلىُا ومهشفُا ،والاهخمام ببِئاث الخهلم ممثلت في ئنادة الىكش
في البنى الخدخُت للمإظعاث بانادة حشىُلها وتهُئتها وفم ما ًخؿلبه الخهلم في الهطش
اإلاهشفي.
وهزه الهملُاث والخذابير سهُىت بمبادب ظخت ( )34ال ًمىً كُام ألاولى ئال بها .أولها
الزؤية اإلاشترهت والىاضخت بين ششواء اإلاإظعت التربىٍت؛ اإلاذسظين والعلؿت العُاظُت
والششواء الاكخطادًين واإلاخهلمين وأولُاء أمىسهم ،خىٌ غاًاث وأهذاف الخهلم .حعانذ
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هزه الشؤٍت اإلاشترهت أصخاب اإلاطلخت الشةِعُين نلى الخفاف نلى الالتزام ؾىٍل ألامذ
الالصم لخغُير هكام الخهلُم بمشوس الىكذ .زم الىكشة اليطقية إلايىهاث اإلاجهاج في نالكتها
بكشوف الخهلم ومذخالجه ومخشحاجه .زم ههج ضياضة رضمية جدبنى خؿؿا مشهت جلخلـ
جؿىساث الىاكو الاحخماعي والاكخطادي والهلمي والخلني وحعدششف آفاكها اإلاعخلبلُت
والخلاؽ اإلابادب والؿمىخاث اإلاخدىمت فحها وجدىٍلها ،بانخماد مجهاج مخيامل ،ئلى
ظُاظاث سظمُت جلىم نلى ججذًذ

مهاًير الخهلم الشظمُت وألاهذاف والغاًاث

ومماسظاث الخلُُم اإلاهخمذة .حعانذ هزه الخذابير في غمان اظخمشاس الخغُيراث في
أظالُب الخذسَغ الُىمُت ،واإلاىاهج ،وبِئت الخهلم في اإلاذسظت وفي الهمل بشيل ميعم
هدى دنم أهذاف الخهلم ألاظاط لللشن الخادي والهششًٍ .وسابو اإلابادب

القيادة

وضلطة القزار التي ًيبغي أن جيىن نلى ناجم أولئً ألاهثر كذسة نلى اجخار كشاس مىاظب
للخدذًاث والؿمىخاث الجذًذة .زم اعحماد ثكىىلىجيا الخهلم دنما ألهذاف الخهلم،
خاضت وأن جىفير وضىٌ ظهل للمخهلمين ئلى ؤلاهترهذ في الفطل الذساس ي ،باإلغافت ئلى
أحهضة الىمبُىجش وجىىىلىحُا الخهلم ألاخشيً ،
حضء خُىي مً أي ئنادة جطمُم للخهلُم
في اللشن الجذًذ .وأخيرا الحكىيً اإلاطحمز والذاجي للمذرص  ،ففي حمُو الخدىالث
الىاجختٌ ،هذ الخؿىٍش اإلانهي ليل مً اإلاذسظين الجذد واإلاماسظين أولىٍت كطىي للادة
الخهلُمً .جب أن ًطبذ اإلاذسظىن أهفعهم مخهلمين ،وٍدترفىا جؿىٍش مهاساتهم في
الخطمُم والخذسٍب والخِعير لخىحُه ودنم مشاسَو الخهلم الخاضت بمخهلمحهم.
مالحظات خحامية
ال أخذ ًجادٌ في أهمُت ألافياس والؿشوخاث التي خملها الىخاب ،ظىاء في جدذًذه
الجذًذ للخهلم في الهطش اإلاهشفي وهى جدذًذ فشغه الخؿىس اإلاخىامي للخلىُت الطىانُت
والبُىلىحُت ،وحغير أشياٌ الهمل والخفىير وجذبير اإلاهشفت بهذ جذخل كىة الخلىُت وهُمىت
الشؤي الاكخطادًت نلى الىاكو نلى خعاب مشهضٍت ؤلاوعان واإلاجخمو والثلافت في قل
واكو ًخدىم فُه العىق .أو في جدذًذه للىفاًاث /اإلاهاساث الجذًذة لللشن الخالي التي
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جبرص بدم حجم الخدذًاث التي جيخكش الخهلم /الخهلُم في وكذ ما صاٌ ًجتر فُه ئسزا
ماغىٍا ،كاضشا سؤٍخه نلى خاغش ًخالش ى باظخمشاس .وظىاء في اكتراخه ألؾش أحشأة
اإلاهاساث الجذًذة اإلاشجىضة نلى الخهلم الجماعي الخهاووي اظخجابت لذاعي العشنت التي
ًخؿىس بها الىاكو ضىب معخلبل ًخفي الىثير مً الخدذًاث.
وسغم أن الىخاب -هما ظبمً -طذس نً خلفُت هُى لُبرالُت أمشٍىُت جشهً معخلبل
الخهلُم بالىمى الاكخطادي وخاحُاث العىق الذولُت ئال أن رلً ال ًمىو رلً مً
الاظخفادة مىه بخىحُه ملترخاجه جىححها ًخذم الخهلُم اإلاجخمعي ئرا هىا فهال ممً ًشي
الخهلُم مطىها لئلوعان .ومو رلً فان واكهىا اإلاغشبي والهشبي ًإهذ جبهُت الخهلُم
الكخطاد العىق جبهُت جشبـ حىدة ألاهكمت التربىٍت بمذي اظخجابتها الهخكاساث
الششواث اإلاخهذدة الجيعُاث ،وما اخخالف البيُاث اإلاإظعُت داخل هكام جشبىي واخذ
ئال وحه ،مً نذة أوحه ،الستهان اإلاذسظت بداحُاث وأهذاف العىق واإلالاولت.
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