
 (*)ِعلم التعلّم
  يستخدم الباحثون أدوات مستعارة من الطب

   وعلم االقتصاد ملعرفة أصلحها للصفوف الدراسية؛ 

 لكن النتائج مل حتقق جناحا يذكر يف املدارس.

>B<كانرتويتز .  

  

 �ختصار

ُجيري الباحثون مئات التجارب يف مسعى من 

جانبهم إىل إدخال العلوم الدقيقة يف مدارس 

  الوال�ت املتحدة.

  

بدأت احلركة عندما وضع الرئيس السابق    

عدم التخلي «<جورج بوش> األب قانون 

واستمرت هذه احلركة يف » ،)١(عن أي طفل

  عهد الرئيس <أو�ما>.

  

ديثة الناشئة �ستخدامهم التقا�ت احل   

والطرائق اجلديدة يف حتليل البيا�ت، ُجيري 

الباحثون دراسات كان من املستحيل 

  إجراؤها قبل عشر سنوات.

  

واألحباث اجلديدة تطرح حتد�ت يف وجه    

املعتقدات الواسعة االنتشار، من قبيل أن 

احلكم على املعلمني ينبغي أن يتم بصورة 

علمية، وأن أساسية انطالقا من مؤهال�م ال



حجم الصف الدراسي ذو أمهية حامسة، وأن 

الطلبة حباجة إىل تعليمات مفّصلة لكي 

  يتعلموا.

 

  

  

ترتأس ندوة دراسية جامعية حول االنتباه وقابلية تشتت الذهن لدى . فيشر> Aكانت <

األطفال الصغار عندما الحظت أن جدران قاعة الدراسة كانت جمردًة من الصور. وهذا ما دفعها 



إىل التفكري يف قاعات صفوف ر�ض األطفال اليت عادة ما تكون مزدانة �مللصقات املبهجة 

ملخططات البيانية والرسوم الفنية. وتساءلت عن �ثري كل تلك احلوافز واخلرائط املتعددة األلوان وا

البصرية يف األطفال الذين هم أكثر عرضة لتشتت الذهن من طلبتها يف جامعة كارنيگي ميلون. 

  فهل تؤثر الزينة يف قدرة األطفال الصغار على التعلم؟

  

يشر>، جتربة تضمنت . گودوين>، وهي طالبة جامعية لدى <فKوملعرفة ذلك، أعدت <

تالميذ ر�ض األطفال يف مدرسة كارنيگي ميلون لألطفال، وهي مدرسة اختبارية داخل احلرم 

تلميذا من روضة األطفال يف  ١٢اجلامعي. وتقضي التجربة أن جتلس جمموعتان تضم كل منهما 

الزينة، وأن غرفة جيري بشكل متناوب تزيينها �شياء تشرتيها <گودوين> أو إبقاؤها جمردة من 

تستمع كل جمموعة يف كلتا احلالتني إىل ثالث قصص عن العلوم. وكان الباحثون يصورون التالميذ 

على شريط فيديو ويدّونون فيما يعد مدى االنتباه الذي يبديه كل طفل. ويف �اية القراءة، كانت 

يف الغرفة اخلالية من الزينة  تطرح على التالميذ أسئلة تتعلق مبا استمعوا إليه. وتبني أن الذين كانوا

  أولوا على األرجح انتباها أكثر من اآلخرين وأحرزوا عالمات أعلى يف اختبارات الفهم.

  

وتشكل مئات التجارب املماثلة لتجربة <فيشر> جزءا من املساعي الرامية إىل إدخال العلوم 

عدم التخلي عن أي «ون الدقيقة يف مجيع صفوف املدارس األمريكية. فقد بدأت احلركة مع قان

للرئيس السابق <جورج بوش> األب واستمرت يف عهد الرئيس <�راك أو�ما>. ويف  )١(»طفل

لتشجيع الباحثني على  )٢(ا)IES، أنشأت وزارة الرتبية والتعليم معهَد العلوم الرتبوية (٢٠٠٢عام 

العشوائية اليت يعتربها  ، ال سّيما التجارب املقارِنة)٣(»حبث صاحل علميا«متابعة ما يوصف ب 

مركز لتبادل املعلومات «القاعدَة الذهبية. كما أنشأت احلكومة ما هو مبثابة   IES  مؤيدو املعهد

لتزويد معلمي املدارس بقاعدة بيا�ت �لنتائج املتعلقة بكل شيء بدءا » للنتائج الناجحة

  لة.�ستعراضات مناهج تعليمية خاصة وحىت تقنيات تدريس قائمة على أد

  

وحاليا يستخدم الباحثون تقا�ت �شئة وطرائق جديدة لتحليل البيا�ت من أجل استحداث 

جتارب كان من املستحيل إجراؤها حىت قبل عشر سنوات. فكامريات الفيديو تتتّبع حركة العني 

طلبة ملعرفة املكان الذي يوّجه التالميذ انتباههم إليه؛ وحمساسات البشرة تبلغنا عما إذا كان ال

متنبهني أم يشعرون �مللل. أما علماء االقتصاد، فقد توصلوا إىل معرفة كيفية تقليص بيا�ت حماكاة 



  التجارب العشوائية اليت غالبا ما يكون تنفيذها يف املدارس صعبا و�هظ التكلفة.

  

ية ويتخطى قسم كبري من البحوث اجلديدة القياسات البسيطة لالختبارات املوحدة لدراسة عمل

. بليكشتاين> [أستاذ مساعد يف كلية الرتبية جبامعة Pالتعلم أثناء حدوثها. ويقول السيد <

إنين معينٌّ بقياس األشياء املهمة، وقد قمنا بتطوير تقا�ت وطرائق جديدة جلمع «ستانفورد]: 

ملنوطة ، فجزء من التجربة هو قياس حسن إجناز الطلبة للمهمة ا»البيا�ت لالستحواذ على العملية

�م؛ كما أن الباحثني يسجلون عدة أمور من بينها مدى شدة حتديق العني واالستجابة الكهر�ئية 

حتليل التعّلم املتعدد «للبشرة وما يتبادله الطلبة مع زمالئهم. ويسمي <بليكشتاين> هذا النهج 

  .»)٤(األساليب

  

لواسعة االنتشار بتبيان أنه ال و�لفعل تطرح املنهجية احلديثة حتد�ت يف وجه االعتقادات ا

ميكن احلكم على املعلمني انطالقا فقط من مؤهال�م العلمية، وأن حجم الصف ليس دائما �لغ 

األمهية، وأن الطلبة قد يشاركون عمليا بصورة أكرب حني يُفرض عليهم إمتام واجب دراسي. ومع أن 

ج كل اآلفات اليت تصيب املدارس لعال» الرصاصة السحرية«هذه الدراسات مل تتوصل بعد إىل 

األمريكية، بيد أن النتائج قد بدأت مبلء بعض الثغرات اليت تتخلل تلك األحجية البالغة التعقيد 

  اليت ُتسمى تربية وتعليم.

  

 (**)بحث عن أنماط
  

لقد تبني أن األسئلة االستفزازية تسفر عن نتائج مذهلة. ففي سلسلة من التجارب اليت أجريت 

لبة املدارس املتوسطة والثانوية، حاول <بليكشتاين> أن يفهم أفضل السبل لتدريس على ط

الر�ضيات والعلوم وذلك بتجاوز األدوات البدائية نسبيا مثل االختبارات املتعددة اخليارات لتقييم 

إن الكثري مما جيري يف جماالت اهلندسة والعلوم هو «معرفة الطلبة. فهو يقول يف هذا الصدد: 

فشل بعينه. فأنت حتاول القيام بشيء ما، لكن حماولتك تبوء �لفشل، وعندئذ تعيد تقييم آرائك؛ ال

وكانت هذه إحدى العمليات اليت » مث تعيد احملاولة من جديد �عتماد جمموعة من األفكار اجلديدة.

ري دراسات فنحن ُحنضر األطفال إىل املخترب وجن«�مل بتحقيقها �عتماد هذه األدوات اجلديدة: 

ويقوم الباحثون بوضع أجهزة » نطلب إليهم فيها إقامة نوع من املشاريع اهلندسية أو العلمية.



استشعار يف املخترب وأحيا� على األطفال أنفسهم. وبعد ذلك جيمعون البيا�ت وحيللو�ا حبثا عن 

س بشأن الكيفية مثة الكثري من األمور اليت تتعارض مع احلد«أمناط. ويالحظ <بليكشتاين> أن 

  »اليت يتعلم �ا الناس، وما نود أن نبّينه هو أن حدسنا يكون خمطئا أحيا�.

 

 

 (***)الكف عن إلقاء المحاضرات

الدلیل واضح على المستوى الجامعي: فطلبة 
العلوم یكتسبون قدرا أقل من التعلم حین یقتصر 

 .دورھم على مجرد اإلصغاء السلبي

يقدم أساتذة العلوم يف اجلامعات جملدات ضخمة من العظات 

سعيا وراء احلقيقة من خالل البيا�ت والتجارب الدقيقة، لكنهم 

حني يدخلون إىل الصف يستخدمون أساليب قدمية الطراز وغري 

فّعالة. فاجلزء األكرب من املقررات العلمية العليا يقوم بتدريسه 

رات، حىت أمام مئات الطلبة؛ مما أستاذ عن طريق إلقاء احملاض

يبني أن طرائق التدريس البديلة حتقق قدرا أكرب من التعلم لدى 

  الطلبة ومعدالت رسوب أقل.

  

وترد تلك الطرائق احلديثة حتت أمساء خمتلفة، مبا يف ذلك    

التعلم النشط. والسمة املشرتكة فيما بينها تتمثل �ن الطلبة 

ون احلصة الدراسية وهم بدال من اإلصغاء السليب يقض

منخرطون يف اإلجابة عن األسئلة وحل املسائل ومناقشة احللول 

مع زمالئهم والتفكري املنطقي يف شأن املادة اليت يدرسو�ا 

واحلصول يف الوقت ذاته على الردود واملالحظات العادية من 

مدّرسهم. وكما ورد يف دراسة أجر�ا األكادميية الوطنية للعلوم 

، ويف استعراض مفصل نشر على اإلنرتنت يف ٢٠١٢ يف عام

يف إطار مداوالت األكادميية الوطنية للعلوم  ٥/٢٠١٤الشهر 

يف الوال�ت املتحدة، فإن هذا النهج حيّسن عملية التعّلم يف 



خمتلف جماالت العلوم واهلندسة ويف كل من املقررات التمهيدية 

  ].واملتطورة [انظر الرسم البياين أسفل اإلطار

  

وهنالك الكثري من الطرق املختلفة لتطبيق التعلم اإلجيايب.    

ففي الصفوف الصغرية، يعمل الطلبة يف الغالب ضمن 

جمموعات لتكملة سلسلة خطوات تشكل مسألة أكرب حجما. 

طالب، يستخدم  ٣٠٠إىل  ١٠٠ويف الصفوف املؤلفة من 

بة اليت تتيح للطل chickers »النقر«املدرسون غالبا أجهزة 

نقل اإلجا�ت إىل املعلم على الفور عن طريق الضغط على زر 

من مقاعدهم؛ مما يتيح ا�ال للمعلم على الفور مبعرفة نسبة 

الطلبة الذين استوعبوا املادة. وأفضل األسئلة هي تلك اليت تثري 

حتد� وتتضمن الفهم واستعمال املفاهيم األساسية بدال من جمرد 

 يتوصل معظم الطلبة إىل فهم احلفظ عن ظهر قلب. وحني

خاطئ لسؤال ما، يطلب املعلم إىل الطلبة مناقشة املوضوع مع 

زمالئهم ا�اورين ومن مث يُعاد االقرتاع. وخالل ذلك، يستمع 

املعلم إىل تلك احملاد�ت ويقدم املساعدة اهلادفة إىل الطلبة. 

 و�عتماد أي من هذه الطرائق، يقضي املعلم وقتا طويال وهو

يتكلم، ولكن املستمعني هم الطلبة الذين كانوا قد استعدوا 

للتعّلم. فيفهمون سبب أمهية املادة وكيف ميكن استخدامها يف 

حل املسائل. وبذلك تصبح املادة يف سياق جيعلها مفهومة بدال 

من طرحها كمجموعة من احلقائق واإلجراءات اليت ال معىن هلا 

  هر قلب دون فهمها.واليت ال ميكنهم سوى حفظها عن ظ

  

) ١٢-Kوتقدم البحوث التعليمية لصفوف التعليم األساسي (   

صورة أقل وضوحا عن مزا� التعلم اإلجيايب. ويعود ذلك إىل أن 

البحوث يف التعليم األساسي تكون أكثر صعوبة بسبب وجود 

قدر أكرب من األشياء خارج حيِّز سيطرة الباحثني. ولعل العامل 

يتمثل �ملستوى غري املتجانس واملتدين غالبا املتغري األهم 



إلجادة الباحثني فهم املوضوع. ومبا أن التعلم اإلجيايب يتطلب 

التطبيق العملي وتقدمي ردود حيال التفكري كاخلبري (العاِمل)، فإنه 

يستدعي أن يكون لدى املعلم قدر أكرب من اخلربة. أما يف 

م أو إملامه �ملوضوع أي املستوى اجلامعي، فال متثل معرفة املعل

مشكلة، ألن جمموعات الطلبة تكون أكثر جتانسا فيما تكون 

القضا� اليت قد تؤثر يف التعّلم أقل. ولسوء احلظ، سيظل 

املستوى املتدين إلجادة معلمي العلوم فهم املواضيع يف مرحلة 

التعليم األساسي قائما إىل أن يتحسن التعليم العلمي اجلامعي 

الذي يسمح جلميع الطلبة، مبن فيهم املعلمني املرتقبني إىل احلد 

ملرحلة التعليم األساسي، �لتخرج وهم مزودون بفهم راسخ 

  للعلم وبنموذج أفضل لعلم التعليم والتعّلم.

  

و�لنظر إىل وجود الكثري من األدلة العلمية وراء التعّلم    

لطرائق يف النشط، يربز السؤال التايل: ملاذا يندر استخدام هذه ا

الكليات واجلامعات؟ ويرّد سبب ذلك جبزء منه إىل التعّود دون 

غريه؛ فقد بدأ إلقاء احملاضرات يف الكليات واجلامعات نظرا 

لعدم وجود الكتب ومن َمثّ كان من املتوجب إمالء املعلومات 

ونسخها. ومل تكن طرائق التعلم قد تكيفت بعد مع وجود 

هشاشة فهم عملية التعلم، حيث املطابع. والسبب الثاين هو 

يعتقد معظم الناس، مبن يف ذلك األساتذة واإلداريون يف 

الكليات، أن التعلم يتم مبجرد اإلصغاء إىل املعلم. وهذا 

صحيح إذا كان املرء يتعلم شيئا يف منتهى البساطة، مثل التنبيه 

، لكن التعلم »جيب أكل الفاكهة احلمراء ال اخلضراء«إىل أنه 

د، مبا يف ذلك التفكري العلمي، يتطلب املمارسات املوسعة املعق

والتفاعالت اليت وردت سابقا بشأن إعادة برجمة الدماغ حرفيا 

لكي يتسىن له استيعاب املزيد من القدرات اجلديدة. والسبب 

األهم وراء عدم قدرة تغري املنهجيات يف التعليم العايل يكمن يف 

واجلامعات يتم تقديرها  انعدام وجود احلوافز. فالكليات



ومكافأ�ا فقط وفقا ملدى ما حتققه من جناح يف مالحقة مبلغ 

األربعني بليون دوالر سنو� من أموال البحوث الفدرالية. ومن 

مث ينعدم وجود احلافز الذي حيث على استخدام طرائق التعلم 

القائمة على البحوث بدال من اخلرافات الرتبوية والتعّود. 

ن عددا قليال من اجلامعات يف الوال�ت املتحدة، إن والواقع أ

وجدت، يتعقب طرائق جيري اتباعها يف الصفوف. وما دام ذلك 

صحيحا، فلن تتاح أمام الطلبة الفرصة ملقارنة نوعية التعليم 

الذي سيتلقونه يف مؤسسات خمتلفة، ومن مث ال تشعر أي 

 مؤسسة بضرورة للتحسن.

>C٢٠٠١ل يف الفيز�ء لعام . واميان> حاز جائزة نوب،  

    ويشغل منصبا مشرتكا يف قسم الفيز�ء جبامعة 

  ستانفورد وكلية التعليم اجلامعية التابعة هلا.



 

  على اإلنرتنت يف ٥/٢٠١٢ استعراض ُنشر يف الشهر

 USAof  sProceedings of the National Academy of Science

بّني أنه من املرجح أن يرسب طلبة العلوم الذين حيضرون 

صفوف احملاضرات التقليدية بشكل أكرب من أولئك الذين 

يشاركون يف صفوف استعملت فيها تقنيات التعلم النشط. 

تعلم النشط املهام اجلماعية حلل املسائل وتلقي ويتضمن ال

  الردود بشكل منتظم من املعلم.

 ACTIVE LEARNING INCREASES“املصدر: 
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ENGINEERING, AND MATHEMATICS,” BY   



SCOTT FREEMAN ET AL., IN PROCEEDINGS 
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SCIENCES USA, VOL. 111, NO. 23; JUNE 10, 

2014  

 

  

الذي يكتشف   )٥(»�الكتشاف«غري أن األمر الذي لقي رواجا يف اآلونة األخرية هو التعلم 

فيه الطلبة �نفسهم احلقائق بدال من تلّقيها مباشرة من املعّلم. وحياول <بليكشتاين> وزمالؤه يف 

، وهي شبكة من ورش العمل الرتبوية اليت أنشأها <بليكشتاين> يف FabLab @Schoolاملوقع

، التعرف مباشرة على احلجم الفعلي لإلرشاد الذي حيتاج إليه الطلبة. صحيح أن ٢٠٠٩عام 

إن «األهايل ال يودون رؤية أبنائهم وهم يعانون اإلحباط يف املدارس، لكن <بليكشتاين> يقول: 

فقد حاول هو » شل تكون جمزية للغاية ومتثل طرائق جيدة للتعلم.هناك مستو�ت من اإلحباط والف

وزمالؤه يف إحدى الدراسات معرفة ما إذا كان الطلبة يتعلمون أكثر عن موضوع علمي معني إذا ما 

استمعوا أوال إىل حماضرة عنه أو قاموا بنشاط تفسريي له. فاالستماع أوال للمحاضرة يعترب، حبسب 

وكان الطلبة » املعلومات مث املمارسة، فاالطالع أوال ومن مث �يت دور التطبيق.تلقي «قوله، مبثابة 

مقسومني إىل جمموعتني: األوىل تبدأ بتلقي احملاضرة، والثانية تبدأ �لنشاط التفسريي. وقد كرر 

الباحثون التجربة يف دراسات عدة وتوصلوا إىل نتائج متسقة إىل حد ما: فقد حقق الطلبة الذين 

يف املئة مما حققه الطلبة اآلخرون الذين استمعوا  ٢٥ا أوال �لتطبيق العملي أداء أفضل بنسبة قامو 

إن الفكرة هنا تكمن يف أنه إذا استمعت إىل «إىل احملاضرة يف البداية. ويقول <بليكشتاين>: 

سئلة احملاضرة أوال دون أن تستكشف املسألة بنفسك قليال، فلن تكون عندئذ على علم متاما �أل

  »اليت جتيب عنها احملاضرة.

  

وتعمل األدوات والطرائق اجلديدة لتحليل البيا�ت على جعل البحوث الرتبوية أكثر دقة 

. ماتسوديرا> [أستاذ اإلدارة والسياسات العامة يف جامعة كورنيل] يف Jوفعالية. وقد أسهم <

رس الصيفية وأثر متويلها من الباب إعادة إحياء أداة حبث قدمية واستخدامها يف دراسة جدوى املدا

األول، وهو بر�مج احتادي موجه إىل املدارس اليت لديها نسبة مئوية معينة من الطلبة ذوي الدخول 

، على مقارنة جمموعتني من الطلبة )٦(املتدنية. وتعمل الطريقة، املسماة حتليل االرتداد واالنقطاع

دارس الصيفية، على سبيل املثال، أجرى على جانيب عتبة معينة. ففي الدراسة عن امل

<ماتسوديرا> مقارنة بني الطلبة الذي أحرزوا يف االمتحا�ت نتائج أعلى بقليل من املستوى الذي 



يؤهلهم لاللتحاق �ملدارس الصيفية وبني الطلبة الذين أحرزوا نتائج أدىن منه بقليل، وذلك ملعرفة 

الطلبة يف االمتحا�ت. ويستخدم التصميم يف إجراء  ما إذا كانت املدرسة اإلضافية حتسن نتائج

  حماكاة لتجارب مقارِنة عشوائية.

  

وكان استنتاجه أن املدارس الصيفية ميكن أن تكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحسني 

  نتائج االختبارات بدال من تقليص حجم الصفوف.

  

بني املدارس اليت يكون مستواها  ويف دراسته عن الباب األول، أجرى <ماتسوديرا> مقارنة

أعلى بقليل من احلد الالزم للحصول على متويل احتادي وبني املدارس اليت يكون مستواها أدىن من 

هذا احلد بقليل. وتبني له أن التمويل مل حيدث فرقا يذكر يف التحصيل األكادميي للطلبة األكثر 

دود املتعلقة بتصميم البحوث. فمن املمكن أن احتماال للتأثر �لتمويل. لكنه أوضح أيضا بعض احل

تستفيد املدارس ذات النسبة املئوية األعلى من الطلبة الفقراء بصورة أكرب من التمويل اإلضايف.  

كما أن من املمكن أيضا أن تستخدم املدارس القريبة جدا من العتبة التمويَل إلنفاقه مرة واحدة 

ألجل لعدم تيقن هذه املدارس من أن عدد الطلبة فيها أكثر من توظيفه يف استثمارات طويلة ا

  سيبقى على حاله وأ�ا ستظل مؤهلة للحصول على متويل احتادي مستقبال.

  

ويقوم �حثون آخرون �ستخراج البيا�ت من أجل تتبع التقدم الذي حيرزه الطلبة مع الوقت. 

لومبيا ورئيس اجلمعية الدولية . بيكر> [أستاذ مساعد يف كلية املعلمني جبامعة كو Rويتذكر <

الستخراج البيا�ت الرتبوية] أنه حني كان يعمل على أطروحته للدكتوراه يف السنوات األوىل اليت 

، كان ينهض كل صباح عند الساعة السادسة ويتوجه بسيارته إىل مدرسة كان ٢٠٠٠تلت عام 

لى لوحة معّدة للعرض. وتبني بعد يقضي فيها اليوم برمته واقفا على قدميه وهو يدون املالحظات ع

مضي عقد من الزمن أن عمل <بيكر> الروتيين قد اختلف كليا. فقد أكمل هو وزمالؤه مؤخرا 

دراسة مطّولة مد�ا سبع سنوات، وممولة من املؤسسة الوطنية للعلوم، وهم يبحثون يف ملفات 

مج إلكرتوين لتعلم الر�ضيات السجل عن كيفية استخدام اآلالف من طلبة املدارس املتوسطة لرب�

. وبعد ذلك، تتبع الباحثون معرفة ما إذا كان الطلبة قد التحقوا �لكليات ASSISTmentsامسه

اجلامعية، وإن فعلوا ذلك، وما هو مدى انتقائية الكلية وما هي التخصصات اليت اختاروها، وذلك 

 لربجميات وبني إجنازا�م األكادمييةملعرفة ما إذا كان �ستطاعتهم الربط بني استعمال الطلبة ل



  الالحقة.

  

إن البيا�ت الضخمة تتيح لنا ا�ال للنظر على مدى فرتات زمنية طويلة «ويقول <بيكر>: 

وقد كان الشاغل األول له ولزمالئه هو معرفة ما الذي حيدث ». والتمعن يف التفاصيل الدقيقة

ولني التسلل إىل جمموعة من املشكالت من دون حما -�لنظام » يتالعبون«للطلبة الذين كانوا 

سواء ُكنت تتعمد إساءة استخدام الربجميات «االلتزام جبميع اخلطوات املطلوب اتباعها. ويقول: 

الرتبوية من أجل حتقيق هذا التعلم أم ال، فإن هذا التعّلم هو أداة للتنبؤ مبا إذا كنت سوف تلتحق 

وتبني أن التالعب �ملسائل السهلة » يف الدوام املدرسي.�جلامعة أفضل مما هو مدى انتظامك 

ينطوي على خماطر أقل من التالعب �ملسائل األكثر صعوبة. فالطلبة الذين يتالعبون �ملسائل 

السهلة رمبا كانوا قد أصيبوا �مللل، يف حني أن الطلبة الذين يتالعبون �ملسائل الصعبة قد ال 

ى <بيكر> أن هذا النوع من املعلومات قد يساعد يف النهاية يكونون قد فهموا املادة. وير 

املعلمني واملرشدين ليس فقط على معرفة الطلبة املعرضني ملخاطر املشكالت األكادميية، بل أيضا، 

  على معرفة سبب تعرضهم هلذه املخاطر وما الذي ميكن عمله ملساعد�م.

  

 (****)بناء قاعدة أدلة
  

م يف تكوين قاعدة أدلة مل تكن موجودة يف جمال التعليم منذ زمن بعيد. والدراسات احلديثة تسه

، ٢٠٠٢] إىل أنه حني بدأ عمله يف عام IES . وايتهرست> [املدير املؤسس للمعهدGويشري <

طلب إليه كبري املراقبني يف » عدم التخلي عن أي طفل،«أي مباشرة بعد سر�ن مفعول قانون 

اقرتاح منهاج للر�ضيات ثبتت فعاليته �لنسبة إىل طلبته. فأجابه  منطقة أغلبيتها من األقليات

ال يوجد مثل هذا املنهاج... ومل يكن ليصدق أن القانون يطالبه �سناد كل ما «<وايتهرست>: 

ويشري <وايتهرست> الذي يعمل اآلن » يقوم به إىل حبث علمي، ومل يكن هناك مثل هذا البحث.

مل يكن كبري «سات الرتبوية وكبري الباحثني يف مؤسسة بروكينگز قائال: مديرا ملركز <براون> للسيا

املراقبني وحده يف ذلك، فلم يكن هناك سوى قدر قليل جدا من البحوث اليت تتناول �لفعل 

احتياجات واضعي السياسات واملربني، فمعظمها حبوث وضعها األكادمييون وكليات الرتبية لكي 

  »كليات الرتبية. وهذا هو احلد الذي وصلت إليه األمور.يطلع عليها األكادمييون و 

 



قد ال يتفق الكثري من الباحثني مع هذا التقييم الفظ. بيد أن هذا االنتقاد دفع ��تمع احمللي 

، كان <وايتهرست> IES حنو تفحص وشرح طرائقه ورسالته. ففي السنوات األوىل للمعهد

بوية بدراسات العقاقري، مشريين إىل أن األشخاص الذين وآخرون يقارنون �ستمرار العلوم الرت 

يتناولون املدارس بدراستهم، ينبغي أن خيتربوا املناهج التعليمية أو املمارسات التعلمية، كما يفعل 

الباحث يف جمال الصيدلة مع العقاقري اجلديدة. فاالسرتاتيجيات واملناهج التعليمية اللتان جتتازان 

  خالن حيز التطبيق بعد املرور مبركز تبادل املعلومات.تلك االختبارات ستد

  

والباحث الرتبوي السابق يف جامعة   IES ويف اعتقاد <إيستون> [املدير احلايل للمعهد

شيكاغو] أن مركز تبادل املعلومات مفيد بوجه خاص كطريقة لدفع احلكومة إىل بيع منتجات قد 

أعتقد أنه مصدر قّيم �لفعل، «تشعر مناطق املدارس احمللية ��ا مضطرة إىل شرائها. ويقول: 

اك دليل يثبت جناح هذا املنتج ومصدر موثوق به ميكنك التوجه إليه ملعرفة ما إذا كان هن

تقرير تلخص النتائج الراهنة بشأن  ٥٠٠ويضم مركز تبادل املعلومات اآلن أكثر من » التجاري.

هذه املوضوعات، مثل اإلرشاد يف جمال الر�ضيات للصغار والكتابة يف املدارس االبتدائية ومساعدة 

ئات اآلالف من التقارير لإلسهام يف الطلبة على عملية التقدمي للجامعات. كما أنه استعرض م

التمييز بني البحوث الراقية األداء واألعمال الضعيفة، مبا يف ذلك الدراسات املتعلقة مبواضيع من 

قبيل فعالية املدارس املستقلة ومكافأة املعلمني تبعا للجدارة، اليت استنار �ا املركز يف مناقشته لتلك 

  القضا�.

  

أحد أهم اإلسهامات اليت قدمها لتشديد احلكومة على العلوم ويقول <وايتهرست> إن 

الدقيقة تتمثل �لتغري اهلائل يف تعريف املعّلم الراقي األداء. ففي السابق كانت اجلودة حتدد على 

إن التشديد اآلن «أساس املؤهالت مثل شهادة معينة أو اعتماد من نوع ما. ويؤكد اآلن قائال: 

ة يف الصف الدراسي مقيسة �ملالحظات وبقدرة املعلمني على حتسني يتمحور حول مدى الفعالي

وعلى الرغم من وجود الكثري من اجلدل حول كيفية تقييم فعالية املعلم، فإن ». نتائج االختبارات

<وايتهرست> يعتقد أن التغيري يف النهج املتبع كان مدفوعا من قبل جمتمع البحوث، ال سيما 

بيا�ت وموارد دعم  -اخنرطوا يف هذا املوضوع فجأة بسبب توفر موارده الذين «علماء االقتصاد 

  »البحوث.

  



على التجارب املقارِنة   IES وقد أعرب الكثري من الباحثني عن استيائهم ألن تشديد املعهد

العشوائية أدى إىل إغفال بعض املنهجيات األخرى احملتملة الفائدة. فقد تسهم دراسات احلالة 

ارس احمللية، على سبيل املثال، يف وصف املمارسات التعلمية املعمول �ا مثلما تستخدم  ملناطق املد

. كيلي> [أستاذ علم النفس Aكليات إدارة األعمال دراسات احلالة اخلاصة �لشركات. ويقول <

إن الصورة القائمة حاليا هي مبثابة نظام بيئي (إيكولوجي) من «الرتبوي يف جامعة جورج ميسون]: 

أي معقدة �ملفهوم  -نهجيات، مما يبدو منطقيا ألن التعليم هو ظاهرة معقدة إن وجدت امل

ويقول <إيستون> إنه مازال يعتقد أن التجارب املقارِنة العشوائية تشكل جزءا مهما من ». العلمي

أيضا  وهو يعتقد أن التجارب قد تفيد». احلدث األخري املتّوج هلا«تلك العملية، وال متثل �لضرورة 

  يف بداية عملية التدخل الرتبوي ملعرفة ما إذا كانت هناك نتيجة فعالة وجديرة مبزيد من التقصي.

  

 (*****)من المختبر إلى الصف الدراسي
  

. موندي> [املدير F  .Jمازال إدخال هذا العلم اجلديد إىل املدارس يطرح حتد�. وتقول <

إن ما مييز البحوث «ية يف مؤسسة العلوم الوطنية]: املساعد يف مديرية التعليم واملوارد البشر 

الرتبوية، شأ�ا يف ذلك شأن الكثري من ا�االت األخرى، هي أ�ا عادة مسار عمل طويل، ومن غري 

وهناك أيضا حاجز قائم » املرجح للغاية أن يكون ألي دراسة فريدة �ثري يف فرتة قصرية من الزمن.

صف الدراسي. ففي املاضي، كان الكثري من الباحثني يشعرون �نه منذ زمن بعيد بني املخترب وال

ليس من واجبهم العثور على تطبيقات واقعية لعملهم. وكان معظم املعلمني يعتقدون أن اخلربة اليت 

اكتسبوها يف الصف الدراسي تعمل على اإلضعاف من شأن أي شيء ميكن للباحثني أن يطلعوهم 

    عليه.

 

جزءا من البحث الرتبوي قد  إن جعل املربني

حيقق النتائج املرجوة يف الصفوف الدراسية. 

وغالبا ما يشعر املعلمون �ن اخلربة اليت 

اكتسبوها جيري جتاهلها وأن عليهم بدال من 

ذلك اعتماد منهاج جديد كل بضع سنوات 

 من دون تقدمي الكثري من الشرح.



  

وكان من املفرتض أن يسهم مركز تبادل املعلومات الناجحة يف سد تلك الفجوة، لكنه تبني 

يف املئة فقط من مناطق املدارس احمللية اليت  ٤٢أن نسبة  ٢٠١٠ملكتب املساءلة العامة يف عام 

ط يف املئة فق ٣٤قام مبسحها قد مسعت به. وتبني يف املسح الذي أجراه مكتب املساءلة العامة أن 

من املناطق قد متكنت من النفاذ إىل املوقع اإللكرتوين ملركز تبادل املعلومات مرة واحدة على 

األقل، وأن نسبة أقل من ذلك تنفذ إىل املوقع بصورة متكررة. ويف تقرير حمّدث صدر يف 

، ذكر مكتب املساءلة العامة أن عملية النشر مازالت مسألة شائكة، وأن ١٢/٢٠١٣  الشهر

احلاجة إىل ذلك ملحة اآلن أكثر مما مضى مع تنفيذ املعايري احلكومية األساسية املوحدة. فالناشرون 

 يدفعون حبزم حنو اعتماد املناهج الدراسية اليت تدعي أ�ا متوائمة مع املعايري اجلديدة، لكنه ليس

مبقدور موظفي الشراء يف املناطق الذهاب إىل مركز تبادل املعلومات والبحث عن املعايري املشرتكة 

 - ا�ربة. وبدال من ذلك عليهم البحث عن دراسات تتعلق مبنهاج دراسي معني ينظرون فيه 

  وليست مجيع هذه الدراسات موجودة يف قاعدة البيا�ت.

  

اجة إىل قنوات أفضل للمدارس. وكجزء من احلل نشر وقد اعرتف <إيستون> وزمالؤه �حل

تعرض ما هو معروف عن موضوعات من قبيل تدريس » مبدأ تطبيقيا« ١٨مركز تبادل املعلومات 

الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلنكليزية أو تدريس مادة الر�ضيات للتالميذ الصغار. وقد مت مجع كل 

ضم الباحثني واملعلمني وإدارات املدارس معا. وتقول مبدأ تطبيقي منها من قبل فريق خرباء ي

<كورنر> [أستاذة علم النفس وأحد أعضاء فريق الر�ضيات األول ومديرة مدرسة كارنيگي 

ميلون لألطفال] إن املبادئ التطبيقية ميكنها أيضا توجيه البحوث املستقبلية. وهي حتّث طلبة 

ليت ترتبط مبجاهلم والبحث عن ا�االت اليت حتتاج إىل الدراسات العليا على االطالع على املبادئ ا

  املزيد من االستكشاف.

  

هذا وإن كل مسألة من مسائل البحث هي مبثابة حماولة إلدماج قطعة أخرى من أحجية كبرية 

. مرلينو> [رئيس شراكة القرن احلادي Jجدا يف مكا�ا املناسب. ويف هذا الصدد يقول <

)، وهي منظمة ال تستهدف STEMم العلوم والتقانة واهلندسة والر�ضيات (والعشرين ملبادرة تعلي

ال أظن أنه �إلمكان النظر إىل التعليم من الزاوية املتعلقة �مكانية «الربح يف ضواحي فيالدلفيا]: 

حتقيق النتائج الناجحة أم ال، كما لو أنه مصباح كهر�ئي. وال أعتقد أن املعرفة البشرية هي  

ففي العصر اآليل تعود� على التفكري يف األشياء بطريقة آلية. هل تعمل؟ وهل ميكن كذلك... 



  »إصالحها؟ وال أعتقد أنه يف وسعنا إصالح التعليم كإصالح نبتة طماطم، إننا نزرعه ونعتين به.

  

وقد قامت منظمة <مرلينو> �دارة دراسة مقارنة عشوائية مد�ا مخس سنوات ممولة من 

شأن فعالية تطبيق املبادئ األربعة للعلوم املعرفية على تعليم العلوم يف املدارس ب  IES املعهد

 ١٨٠املتوسطة. فتم ختصيص مناهج دراسية معدلة أو غري معدلة بشكل عشوائي ملا جمموعه 

مدرسة يف بنسلفانيا وأريزو�. واستند جزء من الدراسة إىل أحباث العلوم املعرفية بشأن الطريقة اليت 

د �ا الناس من األشكال والصور. ويقول <مرلينو> إن الباحثني أدركوا أن بعض األشياء يستفي

يعمل عمليا على تشتيت االنتباه عن  –مثل كثرة األلوان  -اليت قد يضعها مصّممو الرسوم البيانية 

ن إدراج التعلم. كما وجد الباحثون أن الطلبة حباجة إىل تعليمات لدى قراءة األشكال البيانية. وميك

هذا النوع من النتائج يف تصميم الكتب الدراسية اجلديدة. وقد يقضي املعلمون مدة طويلة يف شرح 

  وتعليل معىن الرموز املختلفة الواردة يف شكل ما مثل األسهم واألشكال املقطعية.

  

يف  إن جعل املعلمني واملربني جزءا مهما من عملية البحث يسفر أيضا عن نتائج ميكن إدخاهلا

الصفوف الدراسية. وغالبا ما يشعر املعلمون �ن اخلربة اليت اكتسبوها من جتار�م يتم جتاهلها وأ�م 

يُعطون بدال من ذلك كل بضع سنوات منهاجا جديدا يفرتض أن يقوم على األدلة والرباهني دون 

يشعروا بوجه  شرح السبب الذي جعل املنهاج اجلديد أفضل من سابقه بكثري. كما أن الباحثني مل

. Nعام يف املاضي �ن من واجبهم شرح عملهم للمعلمني. وهذا أمر آخذ يف التغيري، كما تقول <

نيوكومب> [أستاذة علم النفس يف جامعة تيمبل واحملقق الرئيسي ملركز عمليات التعلم واملعلومات 

إذا اقتطعت منهم  يف اعتقادي أن الناس أخذوا يعون �لفعل فكرة أنك«املكانية]. فهي تقول: 

  »الضريبة االحتادية، فيفرتض بك أن تشاركهم يف معرفتك.

  

ميكن لتبادل املعرفة أن جيري �الجتاهني. ففي الدراسة املتعلقة �ملنهاج العلمي يف بنسلفانيا 

وكانوا مبثابة معلمني كبار، فهم «وأريزو�، كان املعلمون يشاركون يف التصميم األويل للتجارب، 

على حد قول <نيوكومب>. وألن الدراسة متت يف » ون ويقدمون إلينا املالحظات والردود،يدّرس

  مدارس فعلية بدال من املخترب، فقد كان الباحثون يدربون معلمي الصفوف مبوازاة التقدم يف العمل.

  

ويشري �حثون آخرون إىل النموذج الفنلندي الذي تشكل فيه النظر�ت الرتبوية ومنهجيات 

. سالبريگ> الذي وضع يف Pحث واملمارسات جزءا مهما من تعليم املعلمني، وفقا ملا ذكره <الب



، وهي شرح يبني كيف متكنت البالد من إعادة بناء نظامها )٧(»دروسا فنلندية« ٢٠١١عام 

الرتبوي واالرتقاء به إىل طليعة الدول يف الر�ضيات ومعرفة القراءة والكتابة. وبطريقة أو �خرى، 

عترب أن املقارنة �ملدارس األمريكية غري منصفة ألن فنلندا بلد يتسم بقدر أكرب من التجانس. لكن ي

<نيوكومب> تعتقد أن تدريب املعلم األمريكي ينبغي أن يتضمن آخر التطورات املستجدة يف 

علم نفس  تعليم الطلبة مادة«العلوم املعرفية. وتقول إنه يف الكثري من برامج تعليم املعلمني يتم 

» متخلفة عن الوقت احلاضر ليس مبدة عشر سنوات فحسب بل مبدة قد تصل إىل أربعني عاما.

وميكن هلذه اخلربة األساسية أن تساعد املعلمني على تقييم أمهية البحوث احلديثة وإجياد طرق 

 ال ميكنك فعال أن تكتب نصا عن كل ما حيدث يف«إلدخاهلا يف صفوفهم. وتقول <نيوكومب>: 

الصف الدراسي. وإذا كان لديك بعض املبادئ يف ذهنك بشأن ما تقوم به يف تلك اللحظات 

  »اخلاطفة، فأنت تقوم بعملك بشكل أفضل.

  

  

 ةاملؤلف

  
  Barbara 

Kantrowitz 

، وهو منظمة إخبارية غري رحبية Hechinger Report هي من كبار احملررين يف > كانرتويتز< 

تصب تركيزها على الصحافة الرتبوية. وهي تعمل أستاذة يف كلية كولومبيا للصحافة، وعملت حمررة وكاتبة 

 .ألكثر من عشرين عاما يف جملة نيوزويك تناولت خالهلا القضا� الرتبوية والصحية واالجتماعية
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