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تمهيد

يحمل كل واحد منا صوًرا فريدة عن المدرسة تعود بنا إلى بعٍض من أقدم ذكرياتنا. فنحن نتذكر معلمينا 
وزمالئنا أيام الدراسة وساحات ومالعب املدرسة املختلفة. ويف الغالب تتميز مثل هذه الصور ببعض السامت 

املشرتكة والدامئة، مثل: ذكريات مقاعد فصول الدراسة يف شكل صفوف أم بطريقة دائرية حول املنضدات، ومكتب 

املُعلم، والسبورات، وأنشطة الطالب املدوَّنة يف صيغة أمثلة ومعلقة عىل الجدران. وبالنظر بشكل أكرث عمًقا، فإننا 

نجد َثَّة تسلسل هرمي وعالقات راسخة بني املُعلمني والطالب وقادة املدرسة وأولياء األمور واملجتمع ككل. بيد أن 

ذلك النمط من »التفكري التقليدي« الذي حافظ عىل النامذج العتيقة املرتبطة بتحقيق أولويات سابقة صار يتآكل 

بشكل رسيع لتحل محله مقاربات جديدة تحث عىل إحداث التغيري. 

وقد مّهد االلتقاء بني التطورات االجتامعية واالقتصادية الوصول إىل مثل هذه الحالة. فال ريب أن التكنولوجيا 

الحديثة لعبت دوًرا حاساًم يف تغيري الطريقة التي من خاللها يتمكن األفراد من التواصل والتفاعل والعمل وكذا 

الحصول عىل املعلومات عىل نطاق عاملي.  فقد فرضت االضطرابات السياسية واالقتصادية الجارية حالة من 

عدم التيقن يف جميع أنحاء العامل، بيد أنه يف مجال التعليم ميكن أن تقدم حالة االضطراب العاملي تلك فرًصا 

مواتية أيًضا. وتتوافق مقاربة »التفكري عرب التصميم« هذه، مثلام هو مطبق يف مجال التعليم، بشكل كبري بحيث 

تتجاوب مع ديناميات االضطراب والتحديات التي تواجهها جميع الجهات املعنية بالتعليم يف عاملنا املُعارص. 

لكن االحتامالت املمكنة ال تزال بعيدة املدى. ومثلام يقوم الرتبويون وصانعو التغيري بتحديد أولوياتهم وفًقا 

لالحتياجات والسياقات املختلفة عىل الصعيد العاملي، فإن أمناط التدريس واملناهج والتقييم وعملية التعليم نفسها 

تعد منفتحة عىل فكرة إعادة التخيُّل وإعادة التصميم. 

وألن بيئة التعليم بجميع عنارصها متر اآلن بتحول من نوع خاص، تربز أهمية مقاربة التفكري عرب التصميم مبا 

توفره من عنارص املرونة والرباغامتية لعملية االستجابة لالحتياجات واألهداف املحلية وحتى الفردية.  ويبني 

التقرير الصادر بالتعاون بني »وايز« ومؤسسة » إيديو« كيف ميكن لعقلية التفكري عرب التصميم أن توسع من 

نطاق األفكار املرتسخة يف أذهاننا حول املدارس والنظم املدرسية إىل ما هو أبعد من تلك النامذج العقيمة. فيمكن 

للتفكري عرب التصميم أن يشجع ثقافة التعاون بني املُعلمني لالستفادة منها لتحسني النتائج عرب جميع موضوعات 

وبيئات عملية التعلم. ومع توسع الطالب يف نطاق خرباتهم بشكل كبري، نجدهم يتعاطون مع ديناميات جديدة 

وحقائق ناشئة تتطلب اكتسابهم مهارات جديدة تقودهم لتحقيق النجاح. ومن ضمن هذه املهارات القدرة 

عىل التأمل يف عملية التعلم الخاصة بهم، وكذلك استكشاف طرق فريدة إلحراز التقدم وذلك مبساعدة ودعم 

أقرانهم ومعلميهم وأولياء أمورهم. ونحن نعلم أنه عندما يكون الطالب أكرث انخراطًا يف تصميم بيئاتهم التعليمية 

زًا لتحقيق النجاح يف نهاية املطاف.  واكتشاف أولوياتهم الخاصة، فإنهم يكونون أكرث إحساًسا باملسؤولية وتحفُّ

ويدعو التقرير املشرتك بني »وايز« ومؤسسة »إيديو« جميع الجهات املعنية بالتعليم إىل اغتنام الفرص للتأمل 

عي معرفة املستقبل وال الوظائف  وتبادل الخربات واالستمرار يف إجراء التجارب. ويف حني أننا ال نستطيع أن ندَّ

التي سيوفرها لنا، ميكن ملقاربة التفكري عرب التصميم إلهام ومتكني الرتبويني الفطنني والسبَّاقني من جميع البيئات 

التعليمية بحيث نستطيع توقع ما سيحتاجه املستقبل من مهارات وخربات جديدة.  وبالنسبة لجميع املهتمني 

بالتعليم باعتباره أداة للتمكني،  ميثل التفكري عرب التصميم منهًجا قياًم يوفر وجهات نظر مشّوقة وتبعث عىل األمل 

ويفتح باب اإلمكانيات عىل مرصعيه.  

 ستافروس يانوكا

  الرئيس التنفيذي

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« 
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كتابة منقوشة

كما هي الحال مع غالبية المعلّمين، اضطّر مدّرس اللغة اإلنجليزية تشارلز شريوك )المعروف باسم 
تشارلي(، للتغّيب من حين آلخر يوًما كامالً عن فصله الدراسي في مدرسة بيشوب ماكنامارا 
الثانوية في والية ماريالند. مل تكن نتيجة هذا الغياب قّط سارة بالنسبة للطالب. ويف هذا الصدد، تشري 

مارغريت روزا، األستاذة يف جامعة واشنطن، إىل أن غياب املعلم األسايس »يعني يف األغلب يوًما ضائًعا بالنسبة 

ملعظم األطفال، أيًا تكن املؤهالت العالية التي يتمتّع بها املعلم البديل« )كرونهولز، 2013، الصفحة 18(.

وهكذا، ومن منطلق شعوره بالقلق إزاء التحدي الذي يواجهه املعلمون البدالء يف محاولتهم إرشاك الطالب 

بفاعليّة يف الصفوف الدراسية، خطرت يف بال تشاريل  فكرة )2016(: ماذا لو حظي الطالب بفرصة العمل عىل 

مشاريعهم التي يحبّونها أثناء غياب املعلّمني األساسيني عن صفوفهم؟ آمن تشاريل أن هذه الفكرة ستؤيت أكلها 

لجهة إرشاك الطالب واستثامر وقته بفعاليّة أكرب. وهكذا، وبفضل تشجيع أحد زمالئه، أقدم عىل مشاركة فكرته 

مع زمالئه اآلخرين خالل نشاط تحدي التصميم الذي تنظّمه رابطة املعلمني يف املدرسة تحت عنوان »كيف ميكننا 

ابتداع عادات ومامرسات روتينية تؤسس لثقافة االبتكار يف صفوفنا ومدارسنا؟«

اصطلح تشاريل تسمية الفكرة »SubHack« )التكيّف مع املعلم البديل(، وقد شعر يف البداية بالتوتر إزاء طرحها 

عىل املأل، لكنها لقيت تجاوبًا من العديد من األقران يف مجتمع التعليم. فقد اختار قطاع املدارس املوّحدة يف 

مقاطعة كونرتا كوستا الغربية بكاليفورنيا التي تبعد آالف األميال عن املكان، الفكرة لتطبيقها يف مدارسها التي 

يعاين فيها قرابة ثالثة أرباع الطالب مّمن يناضلون للبقاء محّفزين، من الحرمان االجتامعي واالقتصادي. كام تقّدم 

أصبح تشاريل رشيوك قائًدا يف مدرسته ومجتمعه بل وتجاوز حدودهام من خالل مشاركة املامرسات املتعلقة بأفكار التصميم مع اآلخرين يف 

املحيط األكرب من حوله. صورة: منظمة أيديو
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موظّفون يف مؤسسة جوجل التعليمية )Google for Education( بعرٍض للمساعدة عىل صقل الفكرة، فقامت 

مجموعة منهم بإجراء االختبارات عىل الفكرة التي نظر إليها املعلّمون بوصفها حاّلً واعًدا إلعادة تحفيز طالبهم 

ومشاركتهم يف الصفوف )غونزاليس، 2016(.

وتعليًقا عىل ذلك، تقول سوزان غونزاليس، املعلمة يف قطاع املدارس املوّحدة يف مقاطعة كونرتا كوستا الغربية 

بكاليفورنيا )2016(: »متّكن هذا الربنامج من إلهام طالٍب كرث لالستفادة من مهارات التفكري النقدي وحل املشكالت 

أثناء تطوير مهاراتهم يف القراءة والكتابة. كام مّكنهم الربنامج من املبادرة إىل إضفاء الطابع الشخيص عىل تعلمهم، 

ما أثر عن رفع منسوب الحامسة والتشويق لديهم للذهاب إىل املدرسة«.

زادت التعليقات اإليجابية حول فاعلية الفكرة من ثقة تشاريل ملواصلة جهوده عىل هذا الصعيد إىل أن تبوأ منصب 

مدير التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس يف مدرسته، فدمج عملية التفكري عرب التصميم وآلياتها يف جلسات 

التطوير املهني للمعلمني، وبرامج أخرى، ما ابتدع مساًرا جديًدا وإلزاميًا لقيادة املعلمني.

فكّر تشاريل رشيوك وعمل كمصمم.
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بسبب انزعاجها من انتشار الصيد الجائر للحيوانات البرية في كينيا، شاركت الطالبة ميرسي سيغي 
واثنتان من زميالتها في مسابقة إينوفيت كينيا )االبتكار في كينيا( في العام 2013، من خالل فكرة 
تطوير جهاز الستشعار حركة الصيادين الدخالء. قامت الفتيات، اللوايت أطلقن عىل أنفسهّن لقب »الفريق 

أ« )A Team(، ببناء منوذج أويل للجهاز مبساعدة من املرشدين )باسولكا، 2014(.

وألن اختبار النامذج األّولية يف الربيّة كان محفوفًا بالكثري من املخاطر، طلبت مرييس وزميلتاها من أخوتهن األصغر 

سًنا تقّمص دور األسود من أجل اختبار جهاز االستشعار. وهكذا، تابع فريق العمل جهوده مستخدًما منط التفكري 

التجريبي إلجراء املزيد من التحسينات واالختبارات عىل الجهاز الذي حظي كنتيجة لذلك باهتامم وطني يف عموم 

كينيا )إسكالينو، 2014(.

ويف هذا السياق، تقول مرييس سيجي، التي وصلت إىل نهائيات مسابقة إينوفيت كينيا لعام 2013 )2016(: »عندما 

أطرح يف سّن مبكرة فكرة التغيري فإمنا أطرحها ألجعل من مجتمعي مكانًا أفضل للعيش... لقد اكتشفت أن العامل 

يخبىء يف ثناياه الكثري من األشياء، ولذا ينبغي لنا جميًعا مغادرة مناطق األمان التي نعيش فيها، وبذل املزيد من 

الجهود لجعل هذا العامل مكانًا أفضل«.

فكّرت مرييس وعملت كمصممة.

 اكتسبت مرييس ثقًة كبريًة يف النفس حتى  أصبح مبقدورها أن تحدث تغيريًا يف سن ُمبكر ليك تجعل من مجتمعها مكانًا أفضل للعيش. 

Global Minimum الصورة مأخوذة من
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عانى النظام التعليمي في البيرو من مشكالت كثيرة على مدى عقود، ال سّيما مع صعوبة إيجاد 
المعلمين المؤهلين، والحصول على أراٍض رخيصة ومناسبة لبناء مدارس جديدة. ورغم القيود 

والعوائق املعقدة، متّكن رائد األعامل البريويف كارلوس رودريجيز-باستور واملرّب خورخي إيزوسيك تشيسامن من 

ابتداع منوذج مدريس جديد أطلقا عليه تسمية »مدارس إينوفا«. وألن الهدف من هذه املدارس كان مساعدة األرس 

منخفضة ومتوسطة الدخل، كان البّد من املوازنة بني إبقاء الرسوم التي يدفعها الطالب دون 130 دوالًرا يف الشهر 

وتوليد ربٍح للمؤسسة باملقابل. وعىل الجانب اآلخر، وألن املؤّسسني كانا يخططان لنرش هذه املدارس عىل مستوى 

الدولة، كان البّد لهذا النموذج أن يجمع بني قابلية التوّسع والتمدد وتوفري تعليم عاملي راٍق للطالب.

ومن خالل انتهاج األسلوب التعاوين، قام فريق متعدد التخصصات من منظمة أيديو لالبتكار والتصميم، بشكل 

متزامن، بوضع اسرتاتيجية للمناهج الدراسية لهذه املدارس، وتصميم مبانيها، وطرق التدريس فيها، ووضع الخطط 

التشغيلية والتكنولوجية ذات الصلة، ووضع النظام املايل األسايس الخاص بها. وقد قامت جميع قرارات التصميم 

الرئيسية عىل اسرتاتيجيٍة تتمحور حول اإلنسان، واستناًدا إىل الخربة التي اكتسبها فريق العمل من تعامله مع 

املربنّي وأولياء األمور والطالب، واملعرفة التي اكتسبها حول الواقع املحيل يف البريو. فعىل سبيل املثال، رسعان ما 

تبنّي أنه ويف حني يفتقر العديد من املعلّمني إىل املؤهالت الرضورية للتدريس عىل مستوى دويل تنافيس، فإنّهم 

يشعرون برغبة عميقة يف دعم تطلعات الشباب، ويتشّوقون إىل تحسني أدائهم. ولذا، حّدد فريق العمل الحّل 

املناسب بالجمع بني نهَجني اثنني، أال وهام التعلّم من األقران والتعلّم املختلط؛ وهكذا تم تقسيم اليوم الدرايس 

إىل قسمني، األول فصول دراسية يضّم كل منها 30 طالبًا يعملون بشكل تعاوين عىل مشاريع تحت إرشاف املعلّمني 

الذي يرشدون خطواتهم يف التعلم؛ ويف القسم الثاين يتعلمون بطرق موّجهة ذاتيًا، بشكل مستقل، وبالوترية التي 

 ،)Khan Academy for math learning( تناسبهم مستخدمني أدوات رقمية مثل أكادميية خان لتعلم الرياضيات

)ويلر، 2015(. والسبب أن استخدام الطالب للوسائل التكنولوجية املتطّورة يتيح للمعلم الواحد اإلرشاف عىل 

 تم تشييد النموذج املدريس الجديد باسم »مدارس إينوفا«  يف بريو بهدف إحداث نقلة نوعية يف الدولة عرب سد فجوة التحصيل األكادميي. 

صورة: منظمة أيديو
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فصلني دراسيني يف نفس الوقت، ما ميّكن معلم الفصل اآلخر من التفّرغ لتطوير نفسه مهنيًا أو لتخطيط الدروس، 

وهي مهام يدعمها »مركز موارد املعلمني«، وهو يعّد قاعدة بيانات مصممة بالتعاون مع املعلمني تتضّمن أكرث من 

20,000 خطة درسية.

ومن خالل االستفادة املثىل من املنصات التكنولوجية القامئة، وتخطيط املساحات القابلة للتعديل بكفاءة، وجدولة 

األوقات املناسبة إلعداد املعلمني وتدريبهم، متّكن تصميم مدارس إينوفا من تحقيق أقىص استفادة ممكنة من 

املوارد املحدودة وإبقاء التكاليف عند مستوى منخفض، ما ساعد املدارس يف أن تكون متاحة للجميع. كام 

يستفيد التصميم من اقتصاديات الحجم )وفورات اإلنتاج الكبري( يف بناء الشبكات، مبا فيها نظام البيانات املشرتكة 

واألدوات املركزية.

أنشئ نظام مدارس إينوفا عىل أيدي فريق يفكّر ويعمل مثل املصممني.
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تصدير

عشت في العام 2003 حدثين بارزين في حياتي؛ األول كان عند إعالن الرئيس األمريكي السابق جورج 
بوش االبن الحرب على العراق. كنت أدرّس آنذاك يف قسم االتصال البرصي يف جامعة واشنطن بسانت لويس، 
والحظت تجاهل الطالب ملا بدا وكأنّه قرار تاريخي. سارع أعضاء هيئة التدريس اآلخرون يف الكلية إىل اإلشارة 

إىل أنه يف »أيامهم السالفة« كانت الهيئة الطالبية ستتظاهر ُحكاًم ضد الحرب، معرتضة عىل ما شّكل بكل وضوح 

قراًرا غري إنساين. دخلت إىل شعبة الطالب املستجدين صباح اليوم التايل، ويف نيّتي مناقشة وقع هذا الخرب ودالالته 

عليهم وعىل حياتهم، ولكّن املفاجأة كانت عندما عرّبوا عن رغبتهم يف استكامل التمرين قيد التنفيذ - وهو 

مراجعة أسلوب طباعة النصوص التي كان من املفرتض أن تحصل يف صباح ذلك اليوم. لكنني مل أتراجع عن نيّتي 

وطلبت منهم أن نضع جانبًا كل الفروض الدراسية لنتحّدث قليالً. أتاحت يل املناقشة معرفة الكثري عن مشاعر هذا 

الجيل وطريقة تفكريه، فهم مل يوافقوا عىل فكرة أن ينخرط بلدهم يف حرب، وما كانوا يرغبون برؤية أحد ميوت. 

ولكنهم فهموا أن هناك قطبًا مخفيّة كثرية يف هذه القضية، وأدركوا مبا فيه الكفاية أن قرار الذهاب إىل الحرب 

كان معقًدا بشكل غري معقول. لقد تابعوا األخبار، وشاهدوا الصور – وألنهم عرفوا الكثري عن الواقع املعقد، شعروا 

بالعجز إزاء تحديد دورهم يف العامل يف ظل ذلك الواقع.

اضطرتني هذه املناقشة للتوقّف والتفّكر قليالً. كانت جامعة واشنطن مقصًدا ألملع الطالب عىل مستوى الواليات 

املتحدة، ولّكنهم كانوا يشعرون بأنهم غري مستعّدين ملواجهة ما يتخبّط فيه العامل من مشاكل معّقدة. كان هؤالء 

الطالب يدرسون تخّصص التصميم؛ ويف رأيي، مل يكن التصميم يتعلّق فقط بجامل الرسوم البيانية أو الذكاء يف 

التواصل، بل بإدراك الدور الذي يلعبه املرء يف صنع القرارات التي تؤثّر عىل عاملنا، ورغدنا يف العيش، وراحتنا، 

وتجاربنا، واألهم من كل ذلك تفاهمنا مع اآلخرين. أدركت أن نظامنا التعليمي مل ينجح يف إعداد شبابنا لخوض 

غامر هذا العامل الذي صنعناه لهم، وأن ذلك ميثّل مشكلة ميكن للتصميم املساهمة يف حلّها.

شاءت الصدف أو األقدار يف تلك السنة أْن زارتنا مرييديث ديفيس إللقاء كلمة يف جامعة واشنطن. ومثّلت تلك 

املناسبة الحدث الثاين املؤثر يف حيايت. بدأت ديفيس العمل كمدرّسة يف إحدى املدارس املتوّسطة لتشغل من ثّم 

منصب أستاذة مادة التصميم الجرافييك وتكرّس حياتها املهنية الستكشاف العالقة السببية بني التصميم والتعلّم. 

تحّدثت يف كلمتها عن التصميم بوصفه عمليّة تخدم التعلّم – إذ ال يكتفي الطالب بتعلّم التصميم، بل يستخدمون 

عمليات التصميم كوسيلة لتعلم املواد األكادميية مثل الفيزياء والكيمياء واألدب والرياضيات. كام سلطت ديفيس 

الضوء عىل نُُهج التعلّم الرتبوية القامئة عىل املشاريع وحل املشكالت. وقد ساعدين حديثها عىل فهم أن هناك 

أساًسا لحديس بشأن املامرسات والبحوث ذات الصلة عىل حدٍّ سواء. شجعني ذلك عىل مواصلة العمل لفهم الدور 

الذي ميكن أن يلعبه التصميم واملصممون يف مساعدة نظمنا التعليمية يف التطور والتقّدم.

يف السنوات الالحقة، تعرّفت عىل ِفكر جان بياجيه ومنهجه البنايئ، وسيمور بابرت ونظرياته يف التعلم البنايئ، 

وجون ديوي وأفكاره التقدمية املتعلّقة بتعزيز التعلم املتمحور حول الطالب واملوّجه ذاتيًا، وبطبيعة الحال، ديفيد 

كييل والعمل الذي قامت به منظمة أيديو بشأن تصميم التفكري. وقد أدركت من خالل عميل عىل مدى السنوات 

العرش املاضية يف منظمة أيديو ومع العديد من رشكائنا، الفوارق الدقيقة التي يتسم بها االبتكار يف التعليم – 

أدركت  كذلك أننا نرغب جميعنا بحّق ألطفالنا أن يزدهروا ويتقّدموا، لكني أدركت يف املقابل مدى  الغموض 

الذي يلّف الطريق املؤدية إىل هناك.

يعّد التعليم من أكرث القضايا التي تنطوي عىل تحديات يف عاملنا. ورغم وجود العديد من األجندات ووجهات النظر 

املتنافسة بشأن حلول التدريس والتعلم، ينبغي لنا مواصلة طرح األسئلة عن تصميم مدارسنا، والثقافات التي 

نبنيها، وطرق تعزيز التعلّم بذاته.
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وبينام يزداد العامل تعقيًدا يوًما بعد يوم، يحتاج شبابنا إىل مساعدتنا يف تطوير مهاراتهم وأمناط تفكريهم لخوض 

غامر عاملهم الدائم التغري. وعىل الجانب اآلخر، يتعني عليهم أال يكتفوا بدور املراقبني السلبيني، وأن يدركوا أن لهم 

دوًرا يف صياغة ذلك العامل. وبينام نقف يف مواجهة التعقيدات الناجمة عن نظمنا العاجزة القارصة، يتعني علينا 

إدراك أن كل فرد – مبن فيهم نحن – ميكنه لعب دور يف تصميم مستقبل أفضل. ومن هذا املنطلق، يعّد التفكري 

والعمل كمصمم نهًجا ميكننا جميًعا استخدامه البتداع حلول مبتكرة تتمحور حول اإلنسان للمشاكل التي نواجهها 

يف كل جوانب حياتنا.

لقد شهد العقد املايض اهتامًما متزايًدا بعمليات التفكري عرب التصميم وآلياته. ويواصل العلامء دراسة التفكري عرب 

التصميم كمنهج تطبيقي عن طريق إجراء البحوث النوعية والكّمية. كام يبحث مامرسو التعليم عن السبل الكفيلة 

بإدخال التفكري عرب التصميم يف صلب عملهم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، بالتوازي مع الجهود الرامية 

إىل إضفاء الطابع الرسمي عىل هذا النهج وتشجيع الطالب عىل استخدامه خارج الفصول الدراسية واعتامده يف 

حياتهم اليومية. ومنذ العام 2006، زاد البحث عن مصطلح التفكري عرب التصميم )بحسب موقع اتجاهات جوجل 

لقياس عمليات البحث عن املصطلح يف جميع أنحاء العامل( مبا يقارب 100%. 

ومع ذلك، يرتافق هذا االهتامم، والجهود التي تلته، من أجل إضفاء الطابع الرسمي عىل التفكري عرب التصميم 

وتوثيقه، مع بعض االرتباك والقلق، وحتى الجدل، حول مغزى التفكري عرب التصميم ونهجه، وقدرته عىل صنع 

التأثري املطلوب. ويف حني أننا نتفّهم ونستوعب أسباب هذا القلق، فإننا نقّدر بشكل كبري الجهود، ال سيام تلك 

التي تبذلها منظامٌت مثل وايز، لتسليط الضوء عىل التفكري عرب التصميم ومشاركته عىل الصعيد العاملي عن طريق 

إصدار املنشورات وعقد الفعاليات التي تجمع تحت مظلّتها وجهات نظر مختلفة حول هذا النهج االبتكاري. 

استندنا يف هذا البحث بشكل رئييس إىل عملنا مع املامرسني الذين نقّدر مسريتهم الطويلة من العمل اإلبداعي 

عىل مدى سنوات عديدة. إذ كثريًا ما يشري املعلّمون إىل أنهم مارسوا بالفعل شكالً من أشكال التفكري عرب التصميم 

الذي ميثّل نهًجا منطقيًا برأيهم، ألنه يعكس التقدير الذي يولونه لقيم التعاطف واالنفتاح. لكّن ذلك ال يعني أن 

حزمة األدوات األساسية للمعلّمني تتضمن بالرضورة معرفة كيفية استخدام هذا النظام القيمي بطريقة مبتكرة 

إلحداث تغيريات إيجابية عىل مستوى املنظمة، بدًءا بالتكوين الفردي وانتهاء بهيكليات األنظمة التعليمية؛ واآلكُد 

أنهم ال ميتلكون هذه املعرفة حتى اآلن. ومن هذا املنظور، يهدف هذا التقرير – وهو عبارة عن مراجعة قامئة عىل 

البحوث واملامرسة – إىل رفد املعلمني واإلداريني وقادة املنظامت غري الهادفة للربح، وواضعي السياسات، وأولياء 

األمور، باملزيد من األدوات لنقل التفكري عرب التصميم من نطاق املنطق البديهي إىل نطاق املامرسة الشائعة - مبا 

يؤدي يف نهاية املطاف إىل إعداد الطالب إعداًدا أفضل للمستقبل.

ويف هذا املقام، يغمرنا الحامس ملواصلة هذا الجهد معكم.

 ساندي سبيترش

)IDEO( رشيك ومدير عام التعليم يف منظمة أيديو 

محارض يف معهد هاسو بالترن للتصميم وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة ستانفورد

 



xii

ملخص تنفيذي

تتطلب احتياجات القرن الحادي والعشرين اعتماد أساليب جديدة في التعلّم. كذلك يتطلّب نجاح الطالب 
يف يومنا هذا مهارات يف التعاون واإلبداع والتفكري النقدي وحل املشكالت، وقد أضحت هذه املهارات وعىل نحو 

متزايد محوَر االهتامم يف مرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العايل. غري أن احتياجات التعلّم هذه البّد أن 

تكون أكرث شموالً إذا ما أردنا للشباب النجاح يف خوض غامر املستقبل املجهول واملعّقد ومواجهة التحديات الكامنة 

يف طريقه. 

نحتاج إىل صّناٍع للتغيري، وأشخاص يعيدون تعريف املشكالت بطرق مبتكرة، ويلهمون اآلخرين أفكاًرا جديدة، 

ويتجشمون عناء املخاطر املدروسة بكل اقتدار، وال يتوقفون البتّة عن التعلّم. إّن صناع التغيري هم أولئك الذين 

يطبّقون ويطّورون حلوالً تهدف إىل تحسني أحوال الفرد والجامعة، سواء داخل الفصول الدراسية، أو يف املدارس أو 

املجتمع املحيل أو املجتمع بصفة عامة. هذا هو بالضبط أسلوب املصمم ومحور اهتامم هذا التقرير.

ميّس التصميم جميع جوانب الحياة يف عاملنا. ويبني هذا التقرير يف ثناياه أن املصممني يعملون من أجل التأثري عىل 

التجربة اإلنسانية، وهم يقومون بذلك بشكل عام من خالل اتّباع عقليّات وآليات محددة تشّجع عىل التعامل مع 

التحديات بوصفها فرًصا للتصميم. هناك أربع عقليات تحكم إجامالً سلوكيات املصمم، وهي الرتكيز عىل اإلنسان، 

والتعاون، والتفاؤل، والتجريب. وعىل الجانب اآلخر، يعمل املصممون غالبًا بطريقة محددة، متّبعني يف ذلك عمليًّة 

تساعدهم عىل توليد األفكار وتطويرها، تبدأ بتعريف املشكالت وتفهم رؤى اآلخرين، ثّم استخدام التوليف وبناء 

النامذج األولية لتطوير األفكار االسرتاتيجية، وتنتهي بالتنفيذ. 

وهكذا، يشكل منط تفكري املصّممني وعملهم مًعا ما يُعرف بـ’التفكري عرب التصميم‘، وهو أسلوٌب للتفكري اإلبداعي 

وحل املشكالت يركّز عىل اإلنسان. وعليه، ميثّل التفكري والعمل كمصمم، ومن ثّم، استخدام التفكري عرب التصميم، 

وسائل فّعالة لتشجيع الناس ليصبحوا صناع تغيري يف مجال التعليم.

منا االهتامم بشكل مثري يف العقدين املنرصمني باستخدام التفكري عرب التصميم يف البيئات التعليمية من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش. ورغم هذا النمو، مل تعَط أهمية التفكري عرب التصميم باعتباره مكّونًا أساسيًا يف حزمة 

األدوات االحرتافية للمعلمني، االهتامم الكايف. كذلك مل يُقّدم سوى الحد األدىن من التوجيه حول كيفية دعم التفكري 

عرب التصميم يف مجال التعليم، والتطوير املهني واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات الالزمة لتطبيق هذا النهج 

بنجاح. ولذا، يهدف هذا التقرير، من خالل إيالء االعتبار الواجب للبحوث واملامرسات الحالية ذات الصلة، إىل 

املساهمة يف سّد الفجوة سالفة الذكر عرب السعي لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة، أال وهي:

إبراز أفضل املامرسات االسترشافية واألفكار الجديدة ذات الصلة بالتفكري عرب التصميم يف 	 

التعليم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش

تقديم التوصيات الالزمة وعرض القدرات الكامنة للتفكري التصميمي إلثراء تجارب املامرسني 	 

املهتمني بتطبيق التفكري عرب التصميم يف بيئاتهم التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف 

الثاين عرش

تحديد األسئلة املحّفزة لالستقصاء التي من شأنها الدفع نحو املزيد من البحوث	 
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يستند هذا التقرير إىل الجهود املبذولة يف عدة بلدان، ومنها بوتان، وبريطانيا، وكولومبيا، والهند، وكينيا، والربتغال، 

وسرياليون، وتايوان، والواليات املتحدة األمريكية. كام يدرس املوضوعات التالية استناًدا إىل مقتطفات مستمدة 

من دراسات حالة أكرث طوالً، وينتهي باقرتاح عدد من التوصيات املوّجهة لصانعي السياسات واملامرسني والباحثني 

األكادمييني. ولذا، تتضمن الدروس الرئيسة التي يخلص إليها التقرير ما ييل:

1- ُيستخدم التفكير عبر التصميم إلعادة تصّور النماذج والنظم المدرسية بشكل أساسي.
متى استُخِدم إلنشاء مدارس ومناذج مدرسية جديدة، فإن التفكري عرب التصميم يشّجع فرق التصميم عىل اتّباع منط 

التفكري التجريبي لتحقيق غايتهم. ويشمل ذلك التدقيق يف الفرضيات بشأن ماهيّة املدرسة أو ’ما يجب أن تكون 

عليه‘ وتغليب فكرة ’الدور الذي ميكن أن تلعبه‘لتلبية احتياجات الطالب عىل الوجه األمثل. ويقوم هذا النهج عىل 

مكّون رئييس آخر، وهو العمل الجامعي مع املجتمعات املحلية بحيث )أ( يراعي الحساسيات الثقافية و)ب( يكون 

شامالً ويستوعب الطالب واملعلمني واإلداريني وأولياء األمور وغريهم من الجهات املعنية. وأخريًا، تتّسم املدارس 

والنامذج املدرسية التي يتم إنشاؤها عن طريق استخدام التفكري عرب التصميم بأنّها قابلة للتكيّف والتعديل قصَد 

االستجابة للتغرّيات املستمرة والتكيّف مع السياقات املختلفة –فال يقترص أثرها عىل موقع واحد فحسب، بل 

يتزايد عىل نطاق واسع يف عدة مواقع.

2- يدعم التفكير عبر التصميم إحداث التغيير في الثقافة المدرسية عبر تغيير أسلوب العمل 
الجماعي للمعلمين.

يتحّول املعلّمون الذين ميارسون التفكري عرب التصميم إىل صّناع للتغيري عرب تطويرهم لعقليات متفائلة وذات منحى 

عميل؛ إذ يستخدم املعلمون واإلداريون التفكري عرب التصميم اليوم للتعاون بطرق جديدة يف التصدي للتحديات 

ذات الصلة باملناهج الدراسية واملدرسة. ويلعب قادة املدارس من جهتهم دوَر ملهمي التغيري من خالل البدء 

بالتحيّز للعمل وإجراء تجارب بسيطة ومتكررة. كذلك يقّرون بالحاجة للتطّور املستمر من خالل االبتكار، ويدركون 

دورهم الحاسم يف وضع الضوابط ومتكني اآلخرين من االبتكار.

3- يدعم التفكير عبر التصميم تطوير الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين
يتعلّم الطالب من خالل تحديات التصميم، تفعيل إمكانياتهم االبتكارية واإلميان بقدراتهم عىل تغيري العامل املحيط 

بهم. وتساعد خربات التفكري عرب التصميم املكتسبة، سواء داخل املدرسة أو خارجها، الطالب عىل تطوير مهارات 

القرن الحادي والعرشين. ويف هذا الصدد، يسوق التقرير أمثلة عن مدارس علّمت طالبها اعتامد نهج التفكري عرب 

التصميم كسبيل لربط املواد الدراسية النظرية بخربات تعلم واقعية وتطبيقية وقامئة عىل املشاريع.
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ومن أجل امليض قدًما يف هذا االتجاه، تتضّمن املسارات املوىص بها لتعزيز التفكري عرب التصميم يف التعليم، سواء 

عن طريق البحوث أو املامرسة، الجهود التالية:

تحديد وتقييم مجموعة من مخرجات التعلم لتحقيق فهم أفضل ألثر التفكري عرب التصميم يف 	 

التعليم. ويتطلب ذلك ابتداع وتجريب أساليب نوعية وكمية مختلفة، مبا يف ذلك تقييم التأثري 

عىل العديد من املؤسسات والبلدان. ومن منطلق أن التقييم يف البيئات التعليمية من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش ميثّل تحدياٍت معينة، تربز الحاجة التّباع وسائل مبتكرة لتحديد 

األثر والنجاح.

إدراج التفكري عرب التصميم يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي، وإرشاك الجهات املعنية 	 

يف النظام البيئي األكادميي. فاملعلمون يف مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، وكذا أولياء 

األمور واإلداريني، بحاجة تكوين فهم أفضل للتفكري التصميمي ودوره املنشود يف النظم 

التعليمية التي يعملون يف ظلّها. ويتطلب ذلك إدراج التفكري عرب التصميم يف تدريب املعلمني 

وتطويرهم املهني، كام يستلزم اعرتاف كليات الرتبية به بوصفه أسلوبًا معتربًا ألصول التدريس 

يستحق أن يُدرج يف مناهجها الدراسية.

معالجة القضيّة األوسع نطاقًا ذات الصلة بصياغة وتنظيم املبادئ التوجيهية واملامرسات 	 

الفضىل عىل نحو ميّكنها من التمّدد عرب النظم املدرسية والبلدان املختلفة، بالتوازي مع 

الحفاظ عىل النهج التعاطفي )تفهم رؤى اآلخرين( والنشط والتجريبي للتفكري التصميمي. 

والسؤال هنا هو كيف ميكننا توسيع نطاق التفكري عرب التصميم عىل نحٍو يقود السياسات 

واملامرسات التعليمية عىل املستوى الوطني؟

وبرصف النظر عاّم إذا كان قرّاء هذا التقرير من املعلمني أو اإلداريني أو أولياء أمور أو الطاّلب أو قادة املنظاّمت 

غري الربحيّة أو صّناع السياسات، فإن الهدف األسايس منه إمنا يتمثل يف تشجيع الجميع عىل مناقشة السبل التي 

تكفل للتفكري التصميمي قيادة وتعزيز االبتكار يف التعليم بغية إعداد جميع الطالب للمستقبل بشكل أفضل. 

وعىل هذا األساس، تّم تحرير هذا التقرير بأسلوب يناسب القرّاء الذين تتفاوت معرفتهم بالتفكري عرب التصميم، 

ومنهم الذين يتعرفون عليه للمرة األوىل من خالل هذه الدراسة، أو أولئك الذين يستخدمونه بالفعل يف املامرسات 

اليومية، أو الذين يطبّقونه بجرأة يف مواجهة التحديات املنهجية.
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أيًّا يكن عمرك، فال شك أن العالم بات اليوم يختلف كثيًرا عما كان عليه في طفولتك، إذ أصبح أكثر 
تعقيًدا وترابطًا واعتماًدا على التكنولوجيا. تحدث التغيريات برسعة، وتنطوي باستمرار عىل مشاكل جديدة 
و«رشيرة« تتطلّب إيجاد حلول إبداعية وجديدة لها. ويف هذا الواقع الدينامييك تتغرّي احتياجات الطالب برسعة، 

وستستمر يف التغرّي مع كل جيل جديد. ولذا، ال بّد من إعداد طالب اليوم ليس إلدارة الرسعة الهائلة للتغيري 

فحسب، بل ليزدهروا ويقودوا اآلخرين عرب التغيري.

نحن بحاجة إلى تنشئة جيل من صناع التغيير.
ليس هذا باألمر السهل، إذ تحاول املدارس التوفيق بني العديد من األولويات، مبا فيها الضغوط املتصاعدة لتحسني 

نتائج االختبارات املدرسية لطالبها باستمرار، وإثبات منّوهم. وعىل الجانب اآلخر، بات أصحاب العمل واملدارس 

ينظرون بشكل متزايد إىل ما هو أبعد من نطاق املواد الدراسية، ويدركون أهمية ما يسمى مبهارات القرن الحادي 

والعرشين، مثل اإلبداع، والتفكري النقدي، والتعاون، والتواصل. 

كذلك أضحت شخصية الطالب، ومكوناتها، وكيفية تطويرها، تشّكل عىل نحٍو متزايد أولوية لدى املدارس. فقد 

أضحى املربّون يركّزون يف جميع أنحاء العامل عىل إضفاء الطابع الشخيص عىل النموذج التعليمي، والتشكيك 

يف مصداقية منوذج التعليم املوّحد الذي يناسب الجميع، ناهيك عن أن التعليم ذاته يواجه العديد من 

تحديات التغيري.

وجد املعلمون الذين يبحثون عن السبل الكفيلة بتحسني مخرجات التعلم للطالب ضالّتهم يف األساليب التي يشكل 

وها األكرث نجاًحا من بني املجموعة الواسعة من مناذج التعلم القائم عىل املشاريع وحل  الطالب محورها، فَعدُّ

املشكالت. فوضُع الطالب أمام أسئلة مفتوحة ليس لها إجاباٌت محددة، تدور حول التحديات القامئة يف عامل الواقع، 

إمنا يدفعهم نحو املزيد من االستقصاء والبحث، وابتداع إجابات فريدة ومتفردة عىل تلك األسئلة، بل وإدراك 

وجود طائفة متنوعة من »اإلجابات الصحيحة« التي ميكن استنباطها لحّل أنواع معينة من املشكالت.  

التفكري عرب التصميم أسلوٌب يلجأ إليه املربّون بشكل متزايد باعتباره مصدر إلهام لهيكلة املشاريع وتعزيز املهارات 

الصانعة للتغيري. كام ميثّل التفكري عرب التصميم يف الوقت عينه منَط تفكري ونهًجا البتداع بدائل خالقة عرب تقنيات 

أنرثوبولوجية قامئة عىل سلوكيات واحتياجات وتفضيالت اإلنسان. 

يف ضوء ما سبق، يتناول هذا التقرير يف املقام األول أوجه التشابه واالختالف بني التفكري عرب التصميم واألساليب 

التعليمية األخرى، ويسلّط الضوء عىل التيار الكاِمن املستوحى من فكر جون ديوي الذي يوحد هذه األساليب.  

وتحقيًقا لهذه الغاية، يقوم التقرير باستعراض البيئات التعليمية الحالية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين 

عرش بحثًا عن أمثلة توّضح كيفيّة تعزيز التفكري عرب التصميم ملهارات االبتكار وبناء الثقة اإلبداعية لدى الطالب 

واملعلمني، ويلهمهم لصنع مختلف أنواع التغيري التي يتوقون إىل رؤيتها يف العامل.

وإذا كان تعزيز املهارات ’الصانعة للتغيري‘ ميثّل أولويّة قصوى، فإننا عندئٍذ بحاجة إىل تصميم املدارس بشكل أفضل 

يك تكون قادرة عىل دعم هذه املهارات. فالرتكيز عىل الجوانب األكادميية واألداء وتوحيد املعايري يريس ثقافة قد 

تدفع الطالب واملعلمني إىل الشّك بقدراتهم اإلبداعية، مام سيجرّدهم بشكل أسايس من املهارات التي يحتاجونها 

أكرث من أي يشء – أال وهي القدرة عىل ابتداع تغيريات إيجابية يف ظّل نظام معقد.

ا وملفتًا للنظر، تتسم أهم  ويف حني يبلغ االهتامم الراهن للباحثني واملعلّمني بالتفكري عرب التصميم مبلًغا هامًّ

البحوث التي تدور حول التفكري عرب التصميم بالتفنن والتنوع، إذ غالبًا ما تستند إىل عدد قليل من املشاركني، 

وتكون بالرضورة غري قابلة إلعادة إنتاجها. وهكذا يغدو مبقدور التباينات يف هذه البحوث إرباك أفضل الجهود 

التي يبذلها املامرسون إلدراج التفكري عرب التصميم يف صميم البيئات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف 

الثاين عرش.
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من ناحية أخرى، شهدت الجامعات ازدهاًرا يف برامج التفكري عرب التصميم. فقد أطلق ديفيد كييل، مؤسس 

منظمة أيديو، يف العام 2005 معهد هاسو بالترن للتصميم يف جامعة ستانفورد، والذي يُشتَهر باسم »دي سكول  

)d.school(«، وتتمثل رسالته مبساعدة الجيل القادم يف أن يصبحوا حاّليل عقد مبتِكرين. وحذت حذو ستانفورد 

جامعاٌت أخرى من بينها كلية ويذرهيد لإلدارة )جامعة كيس وسرتن ريرسف، 2011(، وجامعة هارفارد )برنامج 

القيادة والتفكري عرب التصميم، 2017(، وكلية »دي سكول يف باريس« )كلية بونتس ]مدرسة بون إي شوسيه 

الوطنية سابًقا[، باريس، 2014(، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )برنامج إتقان االبتكار والتفكري عرب التصميم، 

2013(، وكليّة سعيد إلدارة األعامل )كِمبل، 2011(، والدكتورة شييل غولدمان من جامعة ستانفورد )مخترب التعليم 

والتصميم »REDlab« ، 2009(، وكليّة فوكس إلدارة األعامل )جامعة متبل، 2011(، وكلية معهد هاسو بالترن 

للتفكري التصميمي )جامعة بوتسدام، أملانيا، 2007(، ومحرتَف »رومتان ديزاين ووركس« وكلية رومتان لإلدارة 

)جامعة تورنتو، 2005 و2011 عىل التوايل(. ثم أعقب ذلك قيام خريجي هذه الربامج بقطع شوط إضايف يف هذه 

املسرية عرب تأسيس مدارس عامة وخاصة، وتطوير الربامج التدريبية، وتوفري املوارد ذات الصلة، واالنخراط يف إجراء 

األبحاث، وإطالق الحركات التي تركّز عىل الطالب، والتي تتمحور جميعها حول التفكري عرب التصميم.

عىل الجانب اآلخر، تسهم املنظامت غري الربحية والوكاالت الحكومية يف إيجاد بيئة داعمة لالهتامم بالتفكري عرب 

التصميم )معهد هاسو بالترن للتصميم بجامعة ستانفورد ومنظمة أيديو، 2013(، لتعّزز بذلك قدرة االبتكار لدى 

الطالب واملعلمني، وتطّور أدوات تعليمية مبتكرة، وتستحدث تصوراٍت جديدة حول مستقبل املدارس )منظمة 

أيديو، 2010(. ويف هذا الصدد، أطلق مركز مينا )الرشق األوسط وشامل أفريقيا( للبحوث التصميمية يف لبنان، 

ومخترب إعادة اخرتاع التعليم )ReinventED Lab( يف شارلوتسفيل بفرجينيا، وبرنامج بروميثيوس للتعليم 

)Prometheus Education(  يف شنجن بالصني، مامرساٍت يف التفكري عرب التصميم موّجهة إىل املعلمني والطالب 

 )GEMS( واملؤسسات. وعىل التوازي، عمد مشغلو بعض املدارس الكربى، مبا فيها مجموعة جيمس للتعليم

ومقرها دب، إىل جعل التفكري عرب التصميم موضوًعا مركزيًا عىل أجندة الجهود الرامية إىل تعزيز االبتكار لدى 

 .)Teach Middle East«، 2015« الطالب )برنامج تعليم الرشق األوسط

كذلك يبدي صناع السياسات اهتامًما متزايًدا بإدراج التفكري عرب التصميم يف الئحة أولويات التعليم الوطنية 

واإلقليمية. فها هي املدارس األسرتالية تعكف عىل تطبيق منهج درايس وطني حديث »للتصميم والتكنولوجيات« 

يشجع الطالب يف الصفني التاسع والعارش عىل استخدام »التفكري عرب التصميم إلنتاج حلول مصممة خصيًصا 

لتلبية احتياجات محددة أو الستحداث فرص نافعة لألفراد واملجتمعات اإلقليمية والعاملية« )املناهج الدراسية 

األسرتالية، 2016(. وتلك هي سنغافورة تؤكد بدورها عىل أهمية التفكري عرب التصميم يف تلبية الطلب املتزايد يف 

السوق العاملية. فعىل سبيل املثال، أوصت لجنة االسرتاتيجيات االقتصادية يف سنغافورة بإدراج القدرات التصميمية 

يف مجاالت اختصاص »قواها العاملة عن طريق ترسيع إدخال برامج ومقررات خاصة بالتفكري عرب التصميم يف 

املؤسسات التعليمية املحلية )بدًءا من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وصوالً إىل مرحلة الدراسات العليا( » )كوه 

وتشاي وونغ وكونغ، 2015(. وتستند هذه الجهود إىل تاريخ طويل من التعليم والتعلم القامئني عىل التصميم 

يف السياقات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، وال سيّام النهج املستمّد من كتاب »التصميم 

بوصفه محّفزًا للتعلم« الذي أصدره الصندوق الوقفي الوطني للفنون يف الواليات املتحدة، وكتاب »التصميم 

يف التعليم العام« الذي أصدرته الكلية امللكية للفنون )تحت رعاية مجلس املدارس ووزارة التعليم والعلوم يف 

اململكة املتحدة(.
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ما الذي يقدّمه هذا التقرير
مل توِل البحوث التي أجريت عن التفكري عرب التصميم ودوره يف التعليم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، 

االهتامم الكايف بطريقة تفكري املصممني ومنط عملهم، واآلليات التي يقوم عليها التفكري عرب التصميم، وال بكيفية 

قدرة هذا النهج عىل تغيري أسلوب العمل الجامعي الذي يتّبعه الكبار يف هذه األنظمة. ولذا، يركّز التقرير عىل 

هذه املوضوعات ويتناولها عرب إجراء مراجعة تقوم عىل البحوث واالستخدامات الحالية للتفكري التصميمي يف 

البيئات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش.

يستند تحليلنا إىل سلسلة من املقتطفات املستمدة من دراسات حالة أوسع نطاقًا أدرجت التفكري عرب التصميم 

يف بيئات التعلّم والتعليم. ويرتكز التحليل عىل دراسة األبعاد الثالثة لطريقة تنفيذ التفكري عرب التصميم وأسلوب 

دمجه يف التعليم، والنظر يف املتغرّيات املحتملة التي قد تطرأ عىل التعليم حاملا يبدأ املعنيون بالتفكري والعمل 

كمصّممني، بحيث يتمثّل هدفنا من ذلك يف فهم السياقات املعقدة ابتداع مبادئ توجيهية غايتها إثراء السياسات 

واملامرسات التعليمية وتجربة التعلم ورفدها باملعلومات الالزمة.

وعليه، يتمحور هذا التقرير حول سؤال مركزي، أال وهو:

كيف يمكن لعمليات التفكير عبر التصميم وآلياته المساعدة في اإلجابة 
على أسئلة تدور حول كيفية تصميم المدارس، وإمكانية قيام المعّلمين 
بالعمل جنًبا إلى جنب، والسبل الكفيلة بإشراك الطالب في التفكير عبر 

التصميم واالستفادة منه؟

ننطلق هنا من فرضيّة مفادها أن التفكري عرب التصميم يحقق أكرب تأثري عندما توظَّف عملياته وآلياته يف وضع 

املناهج الجديدة وإرساء الثقافات املدرسية وتطوير النظم التعليمية.

ويف هذا الشأن، ينظر التقرير يف ثالثة مجاالت تخترصها األسئلة التالية:

 إذا اختلف أسلوب تعليم الطالب، وأسلوب عمل املعلّمني ...	 

كيف يتعني عىل مدارسنا ونظمنا أن تتغرّي عندئٍذ؟

 إذا كّنا نعتمد أساليب مختلفة يف تعليم الطالب...	 

ما هو النمط الذي يتعني عىل املعلّمني انتهاجه للعمل بشكل مختلف؟

 إذا كّنا نريد لطالبنا أن يكونوا صّناع تغيري...	 

ما املواد التي يتعني علينا تدريسها بطريقة مختلفة وكيف؟

من أجل استلهام جوهر التفكري عرب التصميم وتعزيز فرضيتنا، أجرينا مقابالت مع 24 تربويًا وأكادمييًا ومصّماًم 

وقائد فكر. استخدمنا بيانات املقابالت لتثليث النتائج املستمّدة من دراسات الحالة، وحّددنا مخرجات 

وموضوعات بعينها تسلط الضوء عىل سبب وكيفيّة إمياننا بقدرة التفكري عرب التصميم عىل املساعدة يف إعداد 

الطالب يف جميع أنحاء العامل لبناء مستقبل أفضل لهم. صحيٌح أّن صغر حجم العينة من األشخاص الذين قابلناهم 

يحول دون تعميم النتائج التي توصلنا إليها عىل عدد أكرب من املتعلّمني واملعلّمني، غري أننا نأمل يف أن تكون 

القصص الواردة يف منت هذا التقرير مبثابة الرشارة إلجراء مناقشات حيّة وغنية.
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سنستكشف يف الفصل األّول آلية/منط تفكري املصّممني وطريقة عملهم، ونحّدد آليًة محددة قد تشّجع عىل 

النجاح يف حل املشكالت؛ ثّم نتناول يف الفصل الثاين التفكري عرب التصميم بوصفه وسيلة إلعادة تصّور شكل النظم 

التعليمية. ويف الفصل الثالث، نسلّط الضوء عىل مساهمة نهج التفكري عرب التصميم يف تغيري منط العمل الجامعي 

الذي يتّبعه الكبار يف األنظمة التعليمية. وسنختتم الدراسة بعرض قصص ملهمة قّدمها متعلمون شباب مارسوا 

التفكري عرب التصميم، ونُتِبعها بدعوة استرشافية إلجراء املزيد من البحوث يف هذا الشأن.

يهدف هذا التقرير إىل مساعدة املامرسني عىل استيعاب اإلثارة التي تحيط بالتفكري عرب التصميم يف اآلونة الراهنة، 

وتقديم أمثلة ملهمة من أفراد طبّقوا التفكري عرب التصميم يف شتى أنحاء العامل من منطلق رغبتهم بتدعيم الجهود 

املبذولة لتطبيقه يف بيئاتهم التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش.

أما الهدف النهايئ للتقرير فيتجسد يف دعم جهود الرتبويني امللتزمني بأسلوب التفكري النقدي واملنفتحني عىل الُنُهج 

املبتكرة لتلبية االحتياجات املتنوعة للطالب واملستمرة بالتغري. وعىل الجانب اآلخر، نأمل أن نتمّكن من االستجابة، 

ولو جزئيًا، للدعوة لجعل االسرتاتيجيات املستخدمة يف التفكري عرب التصميم أكرث وضوًحا وإتاحة للمامرسني 

باعتبارها وسيلة لتحسني تعلّم الطالب )أندرسون وآخرون، 2014، الصفحة 6(.
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تابع أندرو، الطالب يف الصّف التاسع يف أكادميية هرني فورد يف ديربورن بوالية ميشيغان األمريكية، يف العام 2009، 

مقّرًرا أساسًيا عن التفكري عرب التصميم تحت عنوان »أساسيات االبتكار«، وكان مرشوعه األول إعادة تصميم الشارة 

االسمية ألحد زمالئه يف الصف. ورغم أنها كانت مهمة سهلة، ذكر أندرو يف حوار موجز عن املقرر، أن تصميم شارة 

زميله ساعده يف إدراك أن بإمكانه القيام بعمل يؤدي إىل إسعاد اآلخرين. وأضاف أنه تعلّم أن باستطاعته أن يغدو 

قائًدا – وأّن مبقدوره تحسني تجربة اآلخرين عرب االستامع إىل احتياجاتهم واهتامماتهم وتقديم ما يسهم يف تلبيتها. 

وحني ُسئل عن اليشء اآلخر الذي يرغب يف إعادة تصميمه بعد هذا املرشوع، نظر من حوله لربهة وقال: »رمبا 

أستطيع تقديم أفكار تسهم يف تحسني األوضاع االقتصادية يف والية ميشيغان... وأيًضا كافيترييا املدرسة... أود أن 

أضع تصمياًم جديًدا لها...«

المصمم هو – بكل بساطة – فرٌد يعمل على تغيير أمر ما أو إدخال تحسيناٍت عليه. وال شّك أن مصطلح 
’مصمم‘يستدعي إىل الذهن العديد من املعاين والدالالت، بعضها أضيق نطاقًا من اآلخر، مثل تصميم األزياء أو 

التصميم الداخيل أو تصميم املواقع اإللكرتونية. يسعى املصّممون يف هذه املجاالت إىل ابتداع تجارب ممتعة 

لآلخرين – مبا فيها املساعدة يف تجميل األشياء، أو زيادة كفاءتها أو جاذبيتها. ولو رغبنا يف البحث يف اإلنرتنت 

عن الصور املتصلة مبصطلح »مصّمم« لظهرت أمامنا صور تقليدية، إن مل نقل منطية، لشبّان ِحسان املظهر داخل 

مكاتب أنيقة مضاءة تزيّنها قطع القامش وأقالم الرصاص امللّونة واللوحات الجميلة واملخططات البيانية باللونني 

األبيض واألسود، يف مقابل غياب تام ألّي إشارة إىل التفكري عرب التصميم طالب أو معلمني أو موظفني يف البيئات 

التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش.

ولكن إذا سمحنا ألنفسنا بتجاوز نطاق هذه النظرة املحدودة إىل املصممني ودورهم، يُصبح مبقدورنا عندئٍذ 

اكتشاف الدور املؤثر والقيّم الذي ميكن أن يقوم به التصميم يف مجال التعليم.

توسيع نطاق تعريف التصميم
ال تعّد الجهود الرامية إىل توسيع نطاق تعريف التصميم حديثة العهد؛ فلو بحثنا يف أدبيات البحوث سنتمّكن 

من إيجاد السياق املناسب للموضوع. فقد قّدم ريتشارد بوكانان منذ خمسة وعرشين عاًما، تعريًفا دقيًقا وواعًدا 

ه ذلك املرء الذي يسعى إىل استكشاف  يشّكل إىل حّد كبري أساًسا للتعريف السائد اليوم ملصطلح ’مصمم‘، فهو يعدُّ

»أوجه التكامل امللموسة بني مجاالت املعرفة«، والذي يعمل من ثّم عىل »الجمع بني النظرية والتطبيق لتحقيق 

غاياٍت جديدة ومنتجاٍت مستجدة« وحل املشكالت )1992، الصفحة 6(. ويحاجج بوكانان بأن ليس هناك »مجال 

واحد من مجاالت الحياة املعارصة ال يشّكل فيه التصميم ]...[ عامالً هاًما يف صياغة التجربة اإلنسانية« )1992، 

الصفحة 8(. ويضيف بأّن مرونة التصميم امللفتة للنظر وقدرته عىل التوّسع إىل مجاالت جديدة يجعالنه »عرضة 

لتفسرياٍت غايٍة يف االختالف عىل املستويني النظري والتطبيقي« )بوكانان، 1992، الصفحة 18(.

مل يقف األمر عند هذا الحّد، بل وّسع الباحثون واملامرسون نطاق تأثري التصميم أكرث )كروس، 2001؛ الوسون 

ودورست، 2010(؛ إذ يحاجج كاردون وليونارد بأن »التصميم ليس مجرد مهمة يتعني إنجازها، وإمنا عملية حيّة 

متكاملة« ميكن تطبيقها عىل أّي مستوى أو موقف )2010، الصفحتان 3 و4(. ويف سياق التوسيع املذكور، اهتّم 

الباحثون بدراسة مكّونات عقلية املصمم، أو عبقريته وأخالقياته )كروس، 2001؛ الوسون ودورست، 2009؛ بروكس، 

2010؛ براون 2009؛ دورست، 2010؛ مارتن، 2010؛ سوري وهندريكس، 2010(.

يف سبعينيات القرن املايض، حظي مفهوم »املشكالت الرشيرة« )شون، 1992، الصفحة 132؛ ريتل وويرب، 1973(، 

بوصفها جوهر عمل املصمم وسبب شعوره بالقلق ومصدر تشويقه، بالزخم واالهتامم. تتّسم املشكالت الرشيرة 

بعدم وضوح مالمحها، وتعقيدها، وطبيعتها املتغرّية باستمرار، وغالبًا ما يصُعب حلّها أو يستحيل، وتفتقر إىل وجود 
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نقاط بداية ونهاية واضحة )كونز وريتل، 1970؛ وريتل وويرب، 1973(، ناهيك عن مقاومتها للتأطري مبؤرشات نجاح 

واضحة )كوين، 2005، الصفحة 6(. ومن جهته، عرّف هورست ريتل هذه املشكالت بأنها »تلك الفئة من املشكالت 

التي تتّسم باعتالل البنيان وقلّة الوضوح، ومعلومات مرِبكة مشِوشة، واشرتاك العديد من صناع القرار والعمالء 

ممن تتضارب رؤاهم ومصالحهم، ونتائج وتبعات تبعث عىل الحرية واإلرباك يف أوصال النظام برّمته« )تشريتشامن، 

1967، الصفحتان 141 و142B(. وهكذا تغدو املشكالت الكثرية، مبا فيها عدم املساواة والفقر والصحة واملجاعة، 

جميعها أمثلة عىل املشكالت الرشيرة التي ندرك وجودها بكرثة يف عاملنا اليوم.

لقد تحّولت عبارة »املشكالت الرشيرة« إىل محّك اختبار للمهتمني بالتصدي للتحديات املعقدة – إذ متثّل تحدياٍت 

كبرية تستلزم مزيًجا متناسًقا من اإلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاون يتخطى باقة األدوات التقليدية لحل 

املشكالت. وبحسب شييل غولدمان وزازا كابايادوندو، تقّدم عبارة ’املشكالت الرشيرة‘ »لغة جديدة«، لتربز يف 

نهاية املطاف الحاجة إىل انتهاج مقاربة جديدة، ولو كانت أولية، للتصدي للتحديات املعقدة )2017، الصفحة 6(.

وبسبب طبيعتها االجتامعية، تم وضع مصطلٍح جامع يعرّب عن النهج املتبّع يف التصدي لها، ظهر عىل األرجح يف 

العام 1935 وانترش يف ثانينيات القرن املايض من خالل األساليب القامئة عىل تفهم رؤى اآلخرين التي استخِدمت 

يف التصميم الصناعي )غولدمان وكابايادوندو، 2017؛ والوسون، 2005؛ وروي، 1987(. وقد ُعرف هذا النهج باسم 

’التفكري عرب التصميم‘.

ظهور التفكير عبر التصميم
رمبا ليس من املستغرب تقديم الباحثني واملامرسني لتعاريف مختلفة، وغالبًا متضاربة، للتفكري التصميمي )انظر 

الصفحة املقابلة(. ولذا نعتمد يف هذا التقرير التعريف التايل للتفكري التصميمي: »نهج البتداع بدائل خالقة 

عرب اتّباع تقنيات أنرثوبولوجية قامئة عىل سلوكيات واحتياجات وتفضيالت اإلنسان« )براون، 2008(. ونظرًا 

لكونه نهًجا للتفكري اإلبداعي وحل املشكالت يتمحور حول اإلنسان، يشّكل التفكري عرب التصميم جزًءا ال يتجزأ 

من املشاركات والبنى االجتامعية العميقة. وترضب جذوره يف عمق العقليات والعمليات اإلبداعية الهادفة 

إليجاد الفرص من أجل فهم اآلخرين وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم )منظمة أيديو، 2010؛ وغولدمان 

وكابايادوندو، 2017(.

ويف هذا الصدد، يذكر برنارد روث، الباحث واألستاذ بجامعة ستانفورد، أن التفكري عرب التصميم »سبق وأْن طبِّق 

بنجاح يف مجاالت الطب، والقانون، واألعامل التجارية، والهندسة، والعلوم الفيزيائية واالجتامعية، والفنون، 

وبطبيعة الحال، يف التعليم« )2017، الصفحة 17(. ويشري آخرون إىل املكانة الهامة التي يتمتّع بها التفكري عرب 

التصميم يف نظم الرعاية الصحية )دنكان وبرسلني، 2009(، واالسرتاتيجية واإلدارة )براون أند كاتز، 2009؛ ومارتن، 

2010(، والعمليات والدراسات التنظيمية )روم، 2003(، واالبتكار االجتامعي )براون ووايت، 2010(. 

وقد عمل الباحثون طيلة عقود عىل وضع تعريف للتفكري التصميمي )كيمبل، 2010؛ وأندرسون وآخرون، 2014(، 

وتوثيق أبعاده وتجلياته املختلفة )ميليس وآخرون، 2015؛ جوهانسون-سكولدبرغ، ووديال وسيتينكايا، 2013؛ 

كيمبل، 2011؛ ليندبرغ، نويسيك ومينل، 2010(. ويضع الباحثون التصميم يف خانة السامت املعرفية التي يصعب 

كثريًا فهمها وتعليمها، إذ يحتاج مامرسو التصميم إىل التكيّف مع العديد من متغريات العامل الحقيقي، وعىل 

التوازي التفكري بعمق يف مواقفهم وثقافاتهم وقيمهم واهتامماتهم ذات الصلة )كروس، 2005؛ والوسون ودورست، 

2003، الصفحتان 10 و12(.
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ويعزو الباحثان غولدمان وكابايادوندو »اإلثارة الراهنة بشأن التفكري عرب التصميم إىل الفرضيّة القائلة بأن أي 

شخص ميكنه تعلّم مامرسته« )2017، الصفحة 3(. ولذا، ال غرابة يف االهتامم املتزايد الذي يبديه املعلمون تجاه 

أسلوب تطبيق نهج التفكري عرب التصميم يف عملهم، سيّام إذا أخذنا يف االعتبار »املشكالت الرشيرة« التي قد 

ينطوي عليها التدريس والتعلّم يف البيئات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش.

ومبوازاة االهتامم املتزايد بالتفكري عرب التصميم، تربز دعواٌت متزايدة من الباحثني واملامرسني لالستشهاد باملزيد 

من األدلة التجريبية عىل قيمته وتأثريه )باديك-شواب وآخرون، 2010، الصفحة 48(. ويف هذا الصدد، يشري الباحث 

نايجل كروس إىل أن »البحوث يف مجال األنشطة التصميمية زادت زيادًة كبرية منذ منتصف ثانينيات القرن 

العرشين، ولكّن العدد اإلجاميل لهذه البحوث ال يزال محدوًدا بشكل ملفت للنظر، ونتائجها متباينة ألنها تستند 

غالبًا إىل شخص واحد أو مجموعات صغرية من املشاركني، ومل يجر اختبارها غالبًا عن طريق الدراسات املتكررة« 

)2001، الصفحة 81(. وهكذا، وبعد قرابة عقدين من الزمن، ال يزال االنتقاد الذي وّجهه كروس ساري املفعول.

فقد توقّع كروس أثناء توثيقه الجهود الرامية لتحويل التصميم إىل علم إبّان فرتة الحركة الحداثية يف القرن 

العرشين، »تجّدد ظهور بواعث القلق بشأن ما إذا كان التصميم علاًم أم ال يف بدايات القرن الحادي والعرشين« 

)2001، الصفحة 49(. ولعّل توقّعه ال يزال ذا مغزى يف يومنا هذا، ال سياّم يف ظّل استمرار منوذج العرص الصناعي، 

وذلك رغم املقاومة املستمرة التي يبديها املصّممون والعلامء لهذا التوّجه. وبحسب دونالد غرانت، »تُجِمع معظم 

آراء أخصائيي منهجيات التصميم واملصممني عىل أن فعل التصميم يف حد ذاته ليس نشاطًا علميًا ولن يكون؛ 

أي إن التصميم يف حد ذاته – وليس فعل التصميم – ميكنه أن يكون نشاطًا علميًا أو غري علمي« )1979(. وبناًء 

عليه، الحظ جرانت، وهو رأي كّرره كروس بعد عقود، أن »دراسة التصميم قد تكون نشاطًا علميًا؛ أي إن التصميم 

بوصفه نشاطًا قد يكون موضوع بحث علمي« )غرانت، 1979؛ وكروس، 2001(.

وبالتأكيد، ال يقترص الدافع إلضفاء الصبغة العلمية من خالل التقييس والتقييم عىل التصميم والتفكري عرب 

التصميم، إذ نجده قامئًا أيًضا يف مجال التعليم. ومع ذلك، ووفًقا ملا يشري إليه مرييديث ديفيس وديبورا ليتلجون، 

فإّن مثل »هذ الفلسفة الوضعية التي تؤمن بأن الواقع ميكن مالحظته من خالل التحّكم باملتغريات وأن هدف 

البحوث هو التنبؤ املوضوعي، قد ال تكون النهج األمثل لتقييم جميع النتائج يف سياق حاالت التعلّم املتغرية 

باستمرار يف املدارس من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش« )2017، الصفحة 32(. وعىل هذا النحو، نحّدد 

موقع التفكري عرب التصميم يف سياق هذا التشوش، يف محور الفلسفتني الوضعية والبنائية )أو عىل خطّي تقاطع 

الفلسفتني، بحسب الزاوية التي ننظر منها إىل املوضوع(.

ويشري الباحثون إىل حالة »النشوء« التي اتّسم بها التفكري عرب التصميم عىل مدى خمسني عاًما )غولدمان 

وكابايادوندو، 2017، الصفحة 13(. ويستشهد أنصار أساليب التعلّم القامئة عىل التصميم بـِ«قصص رائعة عن 

إنجازات الطالب«. ومع ذلك، ثّة نقص يف البحوث التجريبية التي تؤكّد مسؤولية هذه األساليب عن تلك النتائج 

اإليجابية، وتحديًدا فيام يتعلّق باملتطلبات الالزمة من أجل »قيادة السياسات واملامرسات التعليمية عىل املستوى 

الوطني« )ديفيس وليتلجون، 2017، الصفحة 21(.

ويف حني نعلن قبولنا بهذا التقييم وندرك أهمية جمع عدد أكرب من األدلة التجريبية ذات الصلة، يساهم هذا 

التقرير يف تقديم نتائج نوعية ترثي املناقشات الجارية حول كيفية مساعدة التفكري عرب التصميم يف دعم االبتكار 

يف سياقات التعلم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، والتأثري املحتمل لهذا النهج عىل السياسات واملامرسات 

التعليمية.
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التفكير عبر التصميم...

أسلوب تعلّم يركّز عىل تطوير الثقة اإلبداعية لدى األطفال.

  مورين كارول

)2010(

مفهوٌم مل يُحَسن استيعابه، ال من الجمهور وال من أولئك الذين يّدعون مامرسته. ]...] – تّم تحديد 

ثالث نظريات رئيسية ذات صلة: التفكري عرب التصميم بصفته منطًا معرفًيا، وبصفته نظرية عامة 

للتصميم، وبصفته مورًدا هاًما للمنظامت املعنية.

 —لويس كيمبل

 زميل مشارك يف كلية سعيد إلدارة األعامل بجامعة أكسفورد

)Fieldstudio( ومدير رشكة فيلدستوديو االستشارية 

لندن )2011(

احتاميٌل بطبيعته. وهو يركّز أساًسا عىل عملية تصّور ما ميكن أن يكون شكالً من حالٍة مستقبلية 

متوّخاة، كام يُعنى بوضع املخططات األّولية لتحقيق هذه النّية.

 —جيان ليدتكا

أستاذ يف كلية داردن للدراسات العليا يف إدارة األعامل بجامعة فرجينيا، وكبري مسؤويل التعليم سابًقا يف رشكة 

يونايتد تكنولوجيز )مارتن وكريستنسن، 2013(

يعني أن تكون متحّيزًا للقيام بالعمل مع الذين تصّمم لهم وتفهم رؤاهم... ]و[ أال يعرتيك 

الخوف من الفشل.

  بريين روث

 املؤسس واملدير األكادميي ملعهد هاسو 

بالترن للتصميم بجامعة ستانفورد )دونغ، 2015(

طريقٌة مبتكرة لحل املشكالت.

  بيج تالبوت

مدير االبتكار، كومنولث بنك أوف أسرتاليا )2016(

طريقة لحل املشكالت تعتمد عىل مجموعة معقدة من املهارات والعمليات واآلليات املنطقية 

التي تهدف إىل مساعدة األفراد يف ابتداع حلول جديدة للمشكالت. ]...[ ميكن أن تثمر عن أدوات 

أو أفكار أو أساليب رسد أو نظم جديدة. ]...[ كام أن من شأنها إيجاد أنواع جديدة من أساليب 

االستقصاء للمعلمني، واملتعلمني، وداخل الفصول الدراسية.

  شييل جولدمان

 مدير بحوث التعليم ومخترب التعليم )REDLab( يف جامعة ستانفورد

وزازا كابايادوندو، املدير املشارك ملبادرة التفكري عرب التصميم يف كلية سميث )2017(
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عملية التصميم
باعتباره نهًجا البتداع بدائل خالقة عرب تقنيات أنرثوبولوجية تعطي األولوية لسلوكيات واحتياجات وتفضيالت 

اإلنسان )براون، 2008(، يعّد التفكري عرب التصميم متجذًرا تجذًرا عفويًا يف مبادئ التصميم التي تتمحور حول 

اإلنسان. وهذه املبادئ قابلة للتطبيق والتحويل إىل مجاالت أخرى خارج نطاق التصميم، فهي تشّجع األفراد 

عىل تجاوز مناطق األمان الخاّصة بهم )ساندرز وستابرز، 2008؛ براون أند كاتز، 2009؛ هاسو بالترن، مينل وليفر، 

2012(. ويف هذا الصدد، يرى ليندبرغ وآخرون أّن »التفكري عرب التصميم يتيح للفرق متعددة االختصاصات تطوير 

التفاهم املتبادل بني أعضائها بسبب تركيزها الشديد عىل التعلم القائم عىل الفريق فيام يتعلق بكلٍّ من املشكلة 

وحلولها املحتملة« )ليندبرغ، نويسيك ومينل، 2010، الصفحة 35(. ويشّجع هذا النهج األفراد عىل »تجاهل« 

’األدراج‘ التي حرصوا أنفسهم داخلها خالل برامج التدريب األكادميي واملهني )ليندبرغ وآخرون، 2010، الصفحة 

35(، ما يتيح لهم استثامر إبداعاتهم وابتكاراتهم بقدر أكرب من الحرية )كييل وكييل ، 2013(.

تتأّلف عملية التصميم من مجموعة من المراحل التي يمّر فيها 
المصممون، بدًءا من تعريف المشكلة وتفهم رؤى اآلخرين 

وانتهاًء بالتنفيذ.

وهكذا، وعىل شاكلة وصفات إعداد الطعام، تتألف عملية التصميم من مجموعة من الخطوات املقننة. ومع ذلك، 

البّد من مالحظة أنه ال ينبغي دامئًا اتّباع خطوات هذه العملية وفًقا لرتتيب متسلسل، إذ ميكن -بل ويجب- أن 

يتم تكييفها وفًقا للحاالت املختلفة.

عىل الجانب اآلخر، تتكّون مجموعة أدوات التفكري عرب التصميم للمعلمني، التي تهدف إىل تكييف العملية لتناسب 

املعلمني تحديًدا، من خمس مراحل، أال وهي: االكتشاف، والتفسري، واالفتكار، والتجريب، والتطوير )أيديو، 2012( 

)انظر الشكل 1(. ويف كل مرحلة من مراحل عملية التصميم )مبا فيها املالحظة، واملقابالت، وتقّمص األدوار، ورسد 

الحكايات( يتّم استخدام أساليب محّددة تقّدم خطوات إرشادية قابلة للتنفيذ الكتشاف االحتياجات وتصميم 

الحلول املطلوبة.
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الشكل 1

3 2 145

1-1 فهم التحدي

1-2 تحض� البحوث

1-3 جمــع األفكار امللهمة
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2-1 رسد الحكايات

2-2 البحث عن املعنى

2-3 صياغة الفرص 
        (وضــع إطــار واضح لها)

3-1 ابتداع األفكار

3-2 صقل األفكار

االفتكارالتفسيراالكتشاف

أواجه تحديًا.
كيف أتصّدى له؟

تعلمت شيئا.
كيف أفّرسه؟

أرى فرصة.
ماذا أنشئ؟

4-1 صنع الن�ذج األّولية

4-2 الحصول عىل التعليقات بشــأنها

التجريب

لدّي فكرة.
أبنيها؟ كيف 

5-1 رصد التعلّم

5-2 املــّيض قدًما إىل األمام

تتأرجح عمليــة التفك� عرب التصميم 

بــ® أ¬اط تفك� متقاربة وأخرى 

متباينــة. وقد يكون من املفيد 

اســتيعاب النمط الذي يتوافق مع 

مرحلــة التصميم التي تعمل فيها.

التطوير

جّربت أمًرا جديًدا.
كيف أطّوره؟

المراحل

الخطوات
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االكتشاف هو استلهام األفكار من خالل تفهم رؤى اآلخرين.
يبدأ ابتداع حلول مجدية للطالب وأولياء األمور واملعلمني عن طريق فهم احتياجاتهم بعمق. وتقوم عمليّة 

االكتشاف عىل مراقبة املستخدمني واالستامع إليهم، من أجل متهيد الطريق لتوليد فرص جديدة واإللهام البتداع 

أفكار جديدة. وهكذا، ومن خالل اإلعداد الصحيح والجيد، توّضح هذه الخطوة األوىل معامل الطريق بدقة 

واستيعاب تحدي التصميم بطريقة جيدة.

التفسير هو الكشف عن النماذج والتصورات.
يقوم التفسري بنقل القصص من مرحلة االكتشاف إىل مرحلة التصورات الهادفة املتمحورة حول اإلنسان. وميكن 

ا لإللهام - غري أن اكتشاف املغزى  للمالحظات والزيارات امليدانية، أو حتى ملحادثة بسيطة، أن تشّكل مصدًرا هامًّ

الحقيقي وتحويله إىل فرص تصميم قابلة للتنفيذ ليست باملهمة اليسرية. وينطوي التفسري عىل رسد الحكايات، 

وفلرتة األفكار وتكثيفها حتى بروز وجهة نظر رائعة واتجاه واضح لالفتكار.

االفتكار هو ابتداع األفكار.
يتّم االفتكار غالبًا عرب عملية عصف ذهني منظم. يشّجع العصف الذهني عىل التفكري بشكٍل مستفيض ال 

تحّده قيود – ويتألّف غالبًا من األفكار اللاّمحة التي تطلق الرشارة لوالدة األفكار امللِهمة. ومن خالل التحضري 

الدقيق واتّباع مجموعة واضحة من القواعد، ميكن لجلسة عصف ذهني واحدة أن تتمخض عن مئات من 

األفكار الجديدة.

التجريب هو التعّلم السريع والتكراري عن طريق الممارسة.
يف حني يتمثل الهدف من االفتكار يف ابتداع أفكار جديدة، يسعى التجريب إىل بث الحياة يف األفكار األكرث إرشاقًا. 

ومن خالل بناء النامذج األّولية، تصبح األفكار ملموسة، وميكن مشاركتها مع اآلخرين. وحني تكون النامذج األّولية 

غري ناضجة ومعّدة عىل َعَجل، ميكن للتغذية الراجعة املبارشة املساعدة يف مواصلة العمل عىل تحسني فكرة ما 

وصقلها. كام يتطلب التجريب تحيّزًا التخاذ القرار والعمل برسعة – ومن هذا املنطلق،  تكون أنصاف األفكار أو 

األفكار غري الناضجة موضع ترحيب.

التطوير هو تنقيح مفهوم ما تدريجًيا بمرور الوقت.
ميثّل التطوير مرحلة التنفيذ يف عملية التصميم، إذ ينطوي عىل تخطيط الخطوات املقبلة، وإيصال الفكرة إىل 

األشخاص الذين ميكن أن يساعدوا يف تحقيقها، وتوثيق العملية ككّل. ومن خالل املزيد من التغذية الراجعة، 

تواصل األفكار تغرّيها وتطّورها مع مرور الزمن. ويف هذه املرحلة، البّد من االحتفاء بأّي تقدم يُنَجز مهام 

كان طفيًفا.

عىل الجانب اآلخر، هناك مجموعة أخرى من الكتب ومجموعات أدوات واملقاالت واملوارد التي تصف عملية 

التصميم باستخدام طائفة مختلفة من املصطلحات والخطوات. ومع ذلك، تشتمل معظم التوصيفات عىل مراحل 

التعلّم، وابتداع األفكار الجديدة، والتجريب، والتكرار. كذلك، قد تتضّمن الخطوات األخرى املختلفة تعريف 

املشكلة واالختبار والتقييم )معهد هاسو بالترن للتصميم يف جامعة ستانفورد، 2010؛ ومخترب وييك الب التعليمي 

من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش »The K12 Lab Wiki«، 2009(. وهنا، ميكن للخرائط الذهنية أن تشّكل 

أداة برصية مفيدة لتشجيع اإلبداع يف هذه العملية. ويف هذا السياق، يقول ديفيد كييل:
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»حني أريد القيام بعملية تحليل، أصنع قامئة، وحني أسعى للخروج بأفكار أو وضع 

اسرتاتيجيات جديدة، أصّمم خريطة ذهنية. تّتسم الخرائط الذهنية بأنها عضوية، وهي تتيح 

يل الفرصة إلنشاء الروابط الذهنّية بني األمور بحرّية. كام أنّها تساعد يف طرح األسئلة وكشف 

العالقات بني األفكار غري املرتابطة ظاهرًيا. أبدأ يف الوسط من القضية أو املشكلة التي أعمل 

عىل حلّها، ومع ابتعادي شيًئا فشيًئا عن املركز تتبادر إىل ذهني أفكار أكرث فأكرث جودة، وذلك 

بإجبار نفيس عىل تتّبع التفّرعات داخل الخريطة ويف ذهني. املمتع يف األمر هو أنك تتيح 

لنفسك حرية تتبع أفكارك الداخلية، وذلك يختلف عن وضع قامئة تسعى ألن تكون كاملة 

وتتعامل فيها مع البيانات.« )مجلة بلومربغ بيزنس ويك، 2006(.

آلية تفكير المصّمم
يف سياق السعي إىل فهم التفكري عرب التصميم بشكل كامل، سواء كمصطلح أو كنهج لحّل املشكالت، تعّد دراسة 

آلية التفكري التي يتّبعها املصّمم بنفس أهميّة فهم عملية التصميم، بل رمبا تفوقها أهمية. وعىل حّد تعبري جاين 

فولنت سوري ومايكل هيندريكس، فإّن »التفكري عرب التصميم الفّعال يستلزم أكرث من مجرّد تطبيق أساليب 

التصميم. ذلك أنّه من أجل الحصول عىل أفضل النتائج، تحتاج املؤسسات إىل تطوير إمكانيات التصميم لدى 

األفراد والوثوق بها« )2010، الصفحة 59(. وتشمل هذه اإلمكانيات ’آلية/منط تفكري املصّمم‘، وهو مجموعة 

من املعتقدات والتوجهات التي تتميّز بأنها تنظر إىل التحّديات باعتبارها فرًصا للتصميم )براون، 2008، الصفحة 

87(. وهكذا، حني يتم تحديد وصقل آلية تفكري املصمم بصورة جامعية، ميكنها عندئٍذ أن يؤدي إىل إرساء ’ثقافة 

مامرسة‘ مشرتكة عرب التعلم التعاوين )ليف ووينغر، 1991، الصفحة 95(.

قد ال تكون أهميّة آلية تفكري املُصّمم أمرًا مفاجئًا بالنسبة إىل املعلمني الرتبويني. إذ يشري الباحثون إىل أّن آليات 

التفكري هي التي توّجه يف الغالب سلوكياتنا عىل املستويني الفردي والجامعي )بروكس وبروكس وغولدشتاين، 

2012(. ولعلّنا نستشهد هنا بـِ«آلية التفكري املتحرّك« لدى كارول دويك، والتي تقوم عىل االعتقاد بأّن املواهب 

قابلة للتطوير عن طريق »العمل الجاّد وتبني االسرتاتيجيات الجيدة واإلفادة من إسهامات اآلخرين«. وباملقابل، 

يقوم املنظور املعاكس املعروف بـِ«آلية التفكري الثابت« عىل االعتقاد بأن املواهب تولد مع اإلنسان بشكل فطرّي. 

وهكذا، ميكن، بحسب النظرية األوىل، تعلّم اإلبداع وتحسينه عرب املامرسة، مثله مثل غالبية املهارات. وقد أظهرت 

أبحاث دويك أّن الطالّب الذين يؤمنون بإمكانية تطوير الذكاء )»آلية التفكري املتحرّك«( كان أداؤهم أفضل من 

الطالب الذين ينظرون إىل الذكاء باعتباره فطريًا وغري قابل للنمّو )»آلية التفكري الثابت«(، )2006(. 

وتتطابق آلية التفكري لدى دويك مع مفهوم »الثقة اإلبداعية« لدى طوم ودايفيد كييل، والتي تشّكل أساًسا 

معنويًا لكلٍّ من آلية تفكري املصمم والتفكري عرب التصميم )2013(. وتُعرَّف الثقة اإلبداعية عىل أنها »قدرة اإلنسان 

الفطرية عىل ابتداع أفكار خالّقة والشجاعة يف العمل عىل تنفيذها« )شوابل، 2013(. وعليه، فإن نتيجة مامرسة 

التفكري عرب التصميم تتجسد يف تجديد اإلميان بقدرات الفرد اإلبداعية )كييل وكييل، 2013(.

ورغم أّن االتجاه السائد يف العامل مييل غالبًا إىل تصنيف األفراد إىل مبدعني وغري مبدعني، تظهر البحوث أّن األفراد 

يتشاركون قدرة فطريّة عىل اإلبداع وتوسيع نطاق معارفهم )دويك، 2006، وكييل وكييل، 2013(. وهنا يعرّف 

غولدمان وآخرون ’تحفيز التغريات العقلية االجتامعية واإلدراكية‘ بأنه »توجهاٌت معرفيّة تساعد املتعلّمني عىل 

االرتقاء بتوجهاتهم نحو حل املشكالت« )2012(. ولذا يُرّجح أن يعتمد اتّباُع آلية تفكري املصّمم عىل انتهاج مثل 

هذا التغيري يف العقلية )غولدمان وآخرون، 2012(. 
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هناك إجامالً أربُع آليات تفكري توّجه سلوكيات املصمم وتوفّر القدرة عىل تشجيع إجراء تغيريٍ يف العقلية باتّجاه 

اعتامد التفكري عرب التصميم، وهي منط التفكري املتمحور حول اإلنسان، ومنط التفكري التعاوين، ومنط التفكري 

املتفائل، ومنط التفكري التجريبي )منظمة أيديو، 2010(. وليست أمناط/آليات التفكري هذه بأي حال حكرًا عىل 

مامريس التفكري عرب التصميم، أضف إىل أن هناك بالطبع آليات تفكري أخرى يعتمد عليها هؤالء املامرسون. كذلك، 

تستخدم العديد من األساليب القامئة عىل حل املشكالت آليات التفكري املتصلة بالتفكري عرب التصميم. 

يقوم نمط التفكير المتمحور حول اإلنسان على االعتقاد بأّن الحلول 
المجدية واالبتكارية متجّذرة في تفهم رؤى اآلخرين )براون، 2008، 

الصفحة 87(.

يعّد التمحور حول اإلنسان سمة أساسية من سامت آليات تفكري املصممني )براون 2008(. فهي تلهم املصّمم 

األفكار الجديدة ومتّده باملعلومات حول أفضل الحلول لتلبية احتياجات اآلخرين عىل الوجه األمثل. يبدأ منط 

التفكري املتمحور حول اإلنسان باإلصغاء التام لألفراد ومراقبتهم يف السياق املناسب، واكتساب الخربات بصورة 

مبارشة، من أجل تفهم رؤى اآلخرين والتفاهم مع األشخاص الذين ينبغي أن يقطفوا ثار جهود التصميم )منظمة 

أيديو، 2010(. 

يصف بوكانان التصميم املتمحور حول اإلنسان بأنه »املبدأ األسايس للتفكري التصميمي الجديد؛ فهو يجعل اإلنسان 

يف صلب عملنا كمصممني« )2001، الصفحة 37(. وبينام يحاجج كثريون بأّن كل تصميم يتمحور بالرضورة حول 

اإلنسان بصورة فطرية، يساعد بوكانان يف تسليط الضوء عىل الحاجة إىل الوضوح: 

»منيل إىل مناقشة املبادئ ذات الصلة بالشكل والرتكيب، ومبادئ علم الجامل، ومبادئ 

قابلية االستخدام، ومبادئ علم اقتصاد السوق والعمليات التجارية، أو املبادئ امليكانيكية 

والتكنولوجية التي تقوم عليها املنتجات. باختصار، نحن أكرث قدرة عىل مناقشة املبادئ ذات 

الصلة مبختلف األساليب املستخدمة  يف التفكري عرب التصميم مّنا عىل مناقشة املبادئ األوىل 

للتصميم، أو املبادئ التي تشكّل بالحقيقة مرتكزات عملنا ومسّوغات وجوده.« )بوكانان، 

2001، الصفحتان 36 و37(.

يرتّدد صدى منط التفكري املتمحور حول اإلنسان عىل األرجح يف أوساط املعلّمني، سيّام وأن التعليم مسعًى يتمحور 

حول اإلنسان بشكل فطري. ورغم أّن الدوافع قد تختلف من شخص إىل آخر ومن بلد إىل آخر، تبنّي املسوحات 

بأّن أغلب املعلّمني يدخلون سلك التعليم من منطلق شغفهم بالعمل مع الصغار والشباب )جمعية املعلّمني 

واملحارضين »Association of Teachers and Lecturers«، 2015؛ أشيادو وسكوت الد، 2012(. ولكن رغم 

نواياهم املتمحورة حول اإلنسان، يجد العديد من املعلّمني أّن االستمرار يف الرتكيز عىل اإلنسان ميثّل تحّديًا يف سياق 

النظم التعليمية السائدة، ذلك أنهم محكومون غالبًا بالنقص يف املوارد، ويعانون من الضغوط الناجمة عن الروتني 

الحكومي، ويتعنّي عليهم يف أغلب األحيان إرضاء الجهات املعنية عىل اختالف وتباين توقّعاتها )كوهني، 1988(. 
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يعيد النهج املتمحور حول اإلنسان وضَع اإلنسان يف مركز االهتامم. ويتضّمن ذلك بالطبع االستامع ليس إىل 

احتياجات الطالب فحسب، بل واملعلّمني واإلداريني وأولياء األمور. ويعّد استخدام منط التفكري املتمحور حول 

اإلنسان لفهم التجارب الفردية للطالب ُمجديًا للغاية، سياّم وأن املعلّمني باتوا يدركون مزايا التعليم الشخيص 

)وزارة التعليم األمريكية، 2010(. ويف هذا السياق، يقول الباحث أبل )2016( »إّن تصميم التعليم مبا بتناسب 

مع قدرات واحتياجات واهتاممات كل طالب عىل حدة – مبا يف ذلك متكني الطالب من رفع صوته والتعبري عن 

خياراته بشأن ما يتعلّمه وكيف وأين ومتى، يوفّر املرونة والدعم الالزمني إلتقان أعىل املعايري املتاحة«.

يقوم نمط التفكيرالتعاوني على اعتبار أن عّدة عقول تعمل مًعا أفضل 
من عقل واحد )براون، 2009(.

ينطلق منط التفكري التعاوين يف تحسني املامرسات أو الحلول من تقدير إسهامات اآلخرين وجهودهم. وميكن أن 

يتضّمن ذلك تكوين فريق أسايس متعدد  اآلراء أو إرشاك الجهات املعنية، مبن فيهم الطالب، يف عملية التصميم. 

ففي أغلب األوقات تبتدع الفرق متعددة التخصصات حلوالً أكرث وأفضل مام ميكن لشخص واحد يعمل منفرًدا أن 

يخرج به )منظمة أيديو، 2012(.

ال يعني التعاون بالطبع إرشاك كّل شخص يف النظام التعليمي بنفس الطريقة. فغالبًا ميكن لفريق أسايس مكّون 

من شخصني إىل خمسة أفراد أن يدفع بعملية التفكري عرب التصميم إىل األمام، ويرشك اآلخرين يف عمله عن قصٍد 

وبصرية يف اللحظات االسرتاتيجية املفصلية. قد يعني ذلك إرشاك األفراد الذين مييلون إىل عدم إبداء الرأي يف 

القرارات االسرتاتيجية ولكنهم يتمتّعون بتصورات قيّمة ميكن مشاركتها مع اآلخرين، مبن فيهم األوصياء، وموظّفو 

خدمة الغداء، أو القامئون عىل أنشطة ما بعد الدوام املدريس )منظمة أيديو، 2010(.

ومع أن العديد من املعلّمني ينظرون إىل التعاون باعتباره مطمًحا لهم ولطالبهم، فهم يشريون إىل أنّهم يواجهون 

صعوبات يف إيجاد الوقت والفرصة املناسبني لتطبيقه بسبب القيود التي تفرضها الجداول املدرسية املزدحمة. 

والحقيقة أن البحوث تدعم أهمية هذه املامرسة؛ فعىل سبيل املثال، يعزو املعلّمون يف شنغهاي – الذين حّقق 

طالبهم نتائج متفّوقة عىل طالب جميع الدول األخرى يف آخر اختبارين أجراهام الربنامج الدويل لتقييم الطالب 

)PISA(، ُجّل نجاحهم إىل تعاونهم وتعاضدهم، وال سيّام فيام يتعلّق باستكشاف األفكار واملامرسات الجديدة 

ونرشها )تان، 2013(.
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إضاءة: التعّلم عبر تقمص دور الطالب 

قامت مبادرة تحدي التعلّم عرب تقمص دور الطالب ))http://shadowastudent.org/ بإجراء 

مرشوع تجريبي الختبار فعالية التعليم املتمحور حول اإلنسان. أطلق املرشوع يف فرباير 2016 

بالرشاكة مع مؤسسة هيوليت »Hewlett Foundation« ومنظمة أيديو ومخترب التعليم من 

مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش يف معهد دي سكول )d.school( بجامعة ستانفورد. 

وقد ُدعي قادة املدارس إىل متضية يوم واحد يف تقّمص دور الطالب، مبا يف ذلك الجلوس عىل 

مقعده، واملشاركة بشكل كامل يف الصفوف، وحمل حقائب الظهر املليئة بالكتب الدراسية. 

ويف حني كان هذا الربنامج يستهدف أساًسا اإلداريني يف الواليات املتحدة، رسعان ما انترش إىل 

قرابة 30 بلًدا خاض أكرث من 1500 من قادة املدارس فيها التحّدي. وقد أشار العديد من بينهم 

أنهم ارتقوا إىل مستوى جديد يف استيعاب التجربة الطالبية يف مدارسهم.

كنت أعاين من صعوبات يف مادة الرياضيات... وقد أعاد هذا التحدي إىل ذهني تجربتي 

الخاصة مع الرياضيات، حيث كنت أعاين أيام الدراسة الثانوية من صعوبات جّمة فيها. مل 

أجد حرًجا يف تسمية املعاناة التي كنت أعيشها، ومل مينعني منصبي كمدير مدرسة من تقبل 

مساعدة الطالب لحّل املشكلة. ذكّرتني هذه التجربة بأمرين اثنني، أولهام أنني طاملا أحببت 

املدرسة والتعلّم، وثانيهام أن لدينا طالًبا رائعني.

  إريك جويل

ثانوية ديزاين الب ايريل كوليدج يف كليفلند بوالية أوهايو، الواليات املتحدة

الحقيقة أننا ال نعري االهتامم الالزم ملعارف أوالدنا ومشاعرهم، بل نعترب ذلك تحصيالً حاصالً. 

ولذا، فوجئت حني اكتشفت قلّة الوقت الذي نخصصه لهم للتفكري واإلبداع.

  شون غايار

مدير ثانوية جون إف. كيندي، وينستون سامل يف كاروالينا الشاملية، الواليات املتحدة.

اكتشف أدريان أدفنكوال مدير مدرسة إيرفنج  االبتدائية يف والية ماساتشوستس بالواليات املتحدة األمريكية أن متابعة الطالب ملدة يوم 

مة من  مدريس قد أكسبه »فهاًم عميًقا باملفاهيم اإليجابية والسلبية املتكونة لدى الطالب حول املدرسة من وجهة نظره كطفل«. الصورة مقدَّ

أدريان أدفنكوال
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يقوم نمط التفكير التفاؤلي على إيمان الفرد بقدراته الخاصة في 
تحقيق نتائج مختلفة.

للتفاؤل أهمية خاّصة يف مساعدة الرتبويني عىل النظر إىل أنفسهم كمصّممني. فهو يعّزز إميانهم بأنفسهم أّوالً، 

وهو قادر عىل بّث األمل فيهم ثانيًا، ولكن كيف؟ عرب إثبات أن فشل العديد من األفكار يف املايض ال يعني بتاتًا أن 

الحلول للمشاكل التي تبدو مستعصية غري موجودة.

وتشري البحوث إىل أّن التفاؤل األكادميي قد يكون أحد أهم السامت التي تؤثّر عىل بيئة التعليم يف املدارس عموًما 

)بريد وهوي وهوي، 2010(، فهي ال تسفر عن تعليم وتعلّم ناجح وحسب، بل تخّفض من معّدالت إنهاك املعلّمني 

)لييل، 2006(.

يقوم نمط التفكير التجريبي على التعلم من خالل التكرار والفشل.

يعّد التجريب، باعتباره طريقة للتعلم وتطوير األفكار، جزًءا أساسيًا من مجموعة أدوات املصّمم. من هذا املنطلق، 

يُقصد بنمط التفكري التجريبي الرغبة يف »التعلّم عن طريق الفشل« عرب تطبيق تجارب صغرية بسيطة يف وقت 

مبّكر بغية التعلّم من التغذية الراجعة، وحتى حني تبنّي هذه اآلراء أّن هناك حاجة للمزيد من العمل.

»تثبت هذه التجارب غالًبا بأنك مل تكن تعرف ما ِخلت أنك كنت تعرفه، وأنك تتعلّم من 

خالل العملية شيًئا غري متوّقع. ولذا، أتوّجه بالنصح إىل األشخاص الذين يخشون فكرة 

الفشل: ال تفكّروا يف الفشل كفشل بل كتجارب تصميمية ستتعلّمون منها الكثري.«

  تيم براون، املدير التنفيذي، منظمة أيديو )أموريم، 2015(

يختلف التجريب عن اإلرشاد الذي ينطوي عىل خطّة مفّصلة بدقّة الختبار فكرة ناضجة بالفعل. ويشتمل االختبار 

عىل صنع العديد من النامذج األولية منخفضة الصدقية، التي يُطلق عادًة تسمية النمذجة الرسيعة، ألنها أرسع 

من اإلرشاد وأكرث تكراًرا منه، ال سيّام وأن األفكار أو املامرسات املتصلة بها تتغرّي وتتطّور مع كل تكرار.

وال يعّد استخدام التجريب بوصفه »تعلّم عن طريق التصميم« جديًدا يف مجال التعليم )بال وكوهني، 1999؛ 

وبوركو، 2004؛ وإديلسن، 2002؛ وإملور وبورين، 1999؛ وغاريت وآخرون، 2001(. فَقد أشار كوهلر وآخرون إىل 

أّن مثل هذه التجارب توفّر الفرص للمعلّمني لتجربة أفكار وأدوات وموضوعات جديدة، كام تزّودهم بالسياقات 

املناسبة للتفّكر يف تعلّمهم )2011، الصفحة 152(. ويُعترب استخدام النمذجة األولية شائًعا نسبيًا يف تعليم العلوم 
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والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )برويف، وكالين، وبورتسمور وروجرز، 2008(، رغم أنه أقل شيوًعا يف املجاالت 

األخرى. ولهذا، تشّجع »حركة إعادة التدوير« )maker movement( الحالية عىل استخدام النمذجة يف مجاالت 

أخرى داخل قطاع التعليم )بليكشتاين وكرانيش، 2013؛ ومارتن، 2015(.

عىل الجانب اآلخر، ميكن أن ينطوي استخدام التجريب والنمذجة عىل تحدياٍت بالنسبة للمعلّمني داخل الفصل 

الدرايس، إذ يشعر املعلّمون غالبًا أن اآلخرين يتوقعون منهم التخطيط بدقة ومعرفة اإلجابات سلًفا لتجنب ما قد 

يعتربه أولياء األمور »إجراء التجارب عىل أبنائهم«. ومع ذلك، يُعّد التجريب آلية فّعالة لتجّنب مخاطر تطبيق فكرٍة 

خاطئة؛ كام أنه آلية تفكري هامة يجدر بالطالب تعلّمها يف سياق إعدادهم ملستقبلهم.

التفكير عبر التصميم في سياق الممارسات التعليمية والطرائق التربوية
تعّد رؤية ديوي للتعليم )1915( بالغة األهمية، وتحديًدا لجهة تركيزه عىل أن الشباب وتعلمهم ينبغي أن يركزان 

تركيزًا كبريًا عىل حل املشكالت يف العامل خارج الفصول الدراسية. تربز هذه الرؤية أهمية املبادئ التي تجمع بني 

التعلم القائم عىل حل املشكالت، والتعلم القائم عىل االستقصاء، والتعلم القائم عىل املشاريع. وإجامالً، تعود 

جهود تطبيق التفكري عرب التصميم يف السياقات التعليمية إىل جهود بوكانان يف تأصيل التفكري عرب التصميم )1992( 

يف فلسفة ديوي )غولدمان وكابايادوندو، 2017؛ اسرتادا وغولدمان، 2017؛ وميليس وآخرون، 2015، الصفحتان 

190 و191(. يعني هذا أن هناك تداخالً وتشابًكا بني مختلف األساليب والطرائق )هوالند، 2016؛ أندرسون، 2013؛ 

شري، ونويسيك ومينل، 2012(. ومع ذلك، يشري ميليس وآخرون إىل أّن قدرة التفكري عرب التصميم عىل »التكامل مع 

األساليب الرتبوية القامئة وتوفري مصدر إلهام للتغيري واالبتكار« متثّل عامل قوة )2015، الصفحة 15(.

أجريت الكثري من البحوث والدراسات حول التعلم القائم عىل حل املشكالت، والتعلم القائم عىل االستقصاء، 

والتعلم القائم عىل املشاريع. ولذا، نشّجع املامرسني عىل الرتكيز عىل طرق تكامل التفكري عرب التصميم مع هذه 

األساليب الرتبوية القامئة، مع إدراكنا املسبق ألهمية توضيح االختالفات القامئة بني التفكري عرب التصميم وبني هذه 

األساليب. ومن هذا املنظور، سنتطرّق إىل العديد من االختالفات ذات الصلة.

يعّد التفكري عرب التصميم وثيق الصلة بأسلوب »التفكري والعمل«، وهو يتّبع يف طريقة عمله نفس طريقة تفكري 

املصممني وعملهم )براون وكاتز، 2009(. التفكري عرب التصميم فهو يوظّف »اسرتاتيجيات تصميمية« )ميليس 

وآخرون، 2015، الصفحة 193( للتصدي لطائفة واسعة من التحديات القامئة عىل حل املشكالت. التفكري عرب 

التصميم، عىل الجانب اآلخر، يعتمد يف حل املشكالت عىل عملية استكتشافية تتّسم بأنّها »غري محددة باملشكلة« 

وغري تسلسلية، إذ يشجع مراقبة اآلخرين واالستامع إليهم باعتبارها وسيلًة لتحديد الفرص الجديدة ومصدَر إلهاٍم 

إلطالق طاقات اإلبداع واالبتكار )انظر الشكل ١(. كذلك يُعّد التفكري عرب التصميم مامرسة أصيلة يف التصدي 

لتحديات العامل الواقعي. ومع أن مصطلح ’مشكلة‘ يرد غالبًا يف سياق التفكري عرب التصميم، إال أن نهجه يرتكز 

أكرث عىل فكرة ’التحدي‘ ويتقبل أكرث الخروج بنتائج أو حلول متعددة. وعىل النقيض، يحبّذ ’التعلم القائم عىل 

حل املشكالت‘ و’التعلم القائم عىل االستقصاء‘ االنطالق من مشكلة محددة، يف حني يسعى التفكري عرب التصميم 

إىل االستفادة من مهارات جميع املشاركني بوصفهم قادة ووسطاء محتملني. كام مييل  ’التعلم القائم عىل حل 

املشكالت‘ و’التعلم القائم عىل االستقصاء‘  إىل وضع املعلم أو املرّب يف قلب حل املشكالت، حيث يلعب دور 

امليرّس الذي يطرح األسئلة ويصوغ التحديات واألسئلة وأشكال القرارات الواجب اتخاذها. تنطوي هذه النظرة 

بالطبع عىل بنيٍة هرمية يعمل التفكري عرب التصميم عىل تجنبها )منظمة أيديو، 2010(. أما التعلم القائم عىل 

املشاريع فيتميز عن هذين االثنني لجهة اعتامده »اسرتاتيجيات تعليم التصميم القامئة عىل السيناريو والنامذج 

األولية« )ديفيس وليتلجون، 2017، الصفحة 22(، ولعلّه يف هذا أقرب كثريًا إىل التفكري عرب التصميم من قربه 

منهام. كذلك يختلف التعلم القائم عىل املشاريع عنهام يف أنه مييل إىل أن يكون متعدد التخصصات، وأطول أمًدا 
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)إذ يستمر ألسابيع أو أشهر(، ومستنًدا إىل إطار )أو عملية قامئة عىل خطوات(، وإىل تقديم منتج نهايئ أو أداء 

وثيق الصلة بالعامل الواقعي واملهام الحقيقية )الرمر، 2015(. ويف حني تشبه هذه السامت تلك التي متيّز التفكري 

عرب التصميم، ال تشّكل آليات التفكري التي يستند إليها التفكري عرب التصميم )مثل تفهم رؤى اآلخرين والتفاؤل( 

)والتي سنناقشها أدناه( بالرضورة جزًءا من التعلم القائم عىل املشاريع )وايز، 2017، الصفحة 110(. 

الطابع المتغير للتفكير التصميمي
عند مقارنِتنا بني مختلف أساليب التفكري عرب التصميم، نالحظ اتساقًا متجّذًرا يف بحوث بوكانان )1992(، الذي 

استشهد بجون ديوي )1915(. ويف هذا الصدد، يرى غولدمان وكابايادوندو أّن توسيع نطاق التفكري عرب التصميم 

ليشمل التعليم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، يسلط الضوء عىل رؤية ديوي الفسيحة وغري املتحفظة 

لـِ«التعليم باعتباره مساحة تحويلية لالستقصاء اإلبداعي والتعاوين« )2016، الصفحة 4(.

وثّقت الباحثة كيمبل الطابع املتغري للتفكري التصميمي، من النمط املعريف )القائم عىل حل املشكالت(، إىل نظرية 

عامة للتصميم )تهدف إىل معالجة املشكالت الرشيرة(، إىل مورد تنظيمي )قائم عىل االبتكار( )2011، الصفحة 

297( )انظر الجدول 1(. أما نحن فننظر إىل التفكري عرب التصميم بوصفه نهًجا سلًسا ونرى أهمية كربى للجمع بني 

طرق مختلفة لوصفه وتطبيقه )أي، حل املشكالت الرشيرة عن طريق االبتكار(.

وقد أشارت كيمبل إىل أن مصطلح التفكري عرب التصميم بات يركز مؤخرًا عىل »العمل غري امللموس الذي يقوم 

به املصّممون« )2011، الصفحة 289(، ما يسهم يف زيادة الغموض الذي يتّسم به املصطلح. ويف هذا الشأن، عرّب 

الباحث باديك-شواب وآخرون عن قلقهم من أن يكون التفكري عرب التصميم قد تحّول إىل »إطار منوذجي ينتقل 

من ضعف املعنى إىل الالمعنى« )2010، الصفحة 39(. ويعزو الباحثون التغرّي الذي طرأ عىل تعريف املصطلح 

إىل العمل الذي قامت به كّل من منظمة أيديو وروجر مارتن، عميد كلية رومتان لإلدارة يف تورونتو )كيمبل، 

2011؛ وميليس وآخرون، 2015(، كام ينتقد بعضهم التعاريف الشعبية للتفكري التصميمي نظرًا لتجاهلها البحوث 

املستفيضة حول طريقة عمل املصممني )كيمبل، 2011؛ وباديك-شواب وآخرون، 2010؛ وكروس 2010، ودورست، 

2010؛ وتونكينوايز، 2010(. تسلّط هذه االنتقادات الضوء عىل الَضْعف الذي يعانيه هذا األسلوب يف إيجاد 

توازن بني نظرة الباحثني األكادمييني ورؤية املامرسني. ويرّجح أن يكون احتضان التفكري عرب التصميم من قبل 

مختربات االبتكار الجامعية، وكليات إدارة األعامل، واملنظامت غري الربحية، وحاليًا البيئات التعليمية من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش، قد ساهم يف رواج املصطلح من جهة و’الوهن‘ الذي أصابه من جهة أخرى )كيمبل، 

2011؛وباديك-شواب وآخرون، 2010، الصفحة 39(.
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الجدول 1: تطّور وصف التفكري عرب التصميم

التصميم كحقل أو املصممون األفرادالرتكيز
اختصاص

الرشكات واملنظ�ت 
األخرى التي تحتاج إىل 

االبتكار

البيئــات التعليمية من مرحلة 
الروضــة إىل الصف الثا� عرش، 

التي  والجامعات، والكليات 
تحتاج إىل االبتكار الذي 

يســتجيب لالحتياجات املتغ�ة 
للطالب

تطويــر وتطبيق املهارات وآليات االبتكارتحجيم املشكالت الرشيرةحل املشكالت
التفك� الالزمة لحل املشــكالت 

الرشيرة من خالل االبتكار

التصميم سيئة  مشاكل 
البنية، واملشكلة والحل 
يتطــوران جنبًا إىل جنب

مشاكل التصميم هي 
مشاكل رشيرة

التنظيمية هي  املشاكل 
تصميمية مشاكل 

املشــكالت الرتبوية هي مشكالت 
رشيرة متجذرة يف سياقات 

متباينة اجت�عية 

التصميم  تخصصات 
التقليدية

أي سياق، من الرعاية أربعة مستويات تصميم
الصحية إىل الوصول إىل 

املياه النظيفة (براون 
ووايت، 2010)

البيئــات التعليمية من مرحلة 
الروضــة إىل الصف الثا� عرش، 
وبيئــات التعليم العايل منفتحة 

عىل التجريب والتغي�

كروس، 1982؛ وشون، 
1983؛ وروي، 1987؛ 

والوسون، 2006 [1987]؛ 
وكروس، 2006؛ 
ودورست، 2011

دون ومارتن، 2006؛ معهد بوكانان، 1992
هاسو بالتÉ للتصميم 

بجامعة ستانفورد (2007)؛ 
وبراون، 2009؛ ومارتن، 

2010؛ وكييل وكييل، 2013

غوملان وكابايادوندو، 2017؛ 
منظمة أيديو، 2012؛ ماو 

وآخرون، 2010 

القدرة التصميمية كشــكل 
من أشــكال الذكاء، والتأمل 

يف العمل، والتفك� 
االحت�يل

ال يدور التصميم حول 
موضوع بحث مّحدد 

خاص به

التمحور حول اإلنسان، 
والتعاون، والتصور، 

والنمذجة، وتفهم رؤى 
والتفك�  اآلخرين، 
والتفك�  التكاميل، 

االحت�يل

التمحور حول اإلنسان، 
والتعاون، والتفاؤل، والتجريب، 
وتفهــم رؤى اآلخرين، والتفك� 

التكاميل

التفك� عرب التصميم 
كنمط معريف

التفك� عرب التصميم 
كنظرية عامة 

للتصميم

التفك� عرب التصميم 
تنظيمي كمورد 

التفك� عرب التصميم 
لبيئات  كمورد 

لتعليم ا

التصميم هدف 

الرئيسة املفاهيم 

املشكالت طبيعة 

مواقع الخربات 
والنشاط

الرئيسة النصوص 
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العوائق المحتملة أمام االعتماد الناجح للتفكير عبر التصميم في التعليم
ستُثار الكثري من األسئلة ال محالة حول قدرة التفكري عرب التصميم عىل النجاح يف سياق مواقف ونظم محددة، 

وضمن موارد متفاوتة، وطريقة نجاحه. وبينام ينكّب الباحثون واملامرسون عىل اإلجابة عىل هذه األسئلة، ميكن 

للقضايا التالية أن تشّكل عوائق يف طريق التطبيق الواسع للتفكري التصميمي يف البيئات التعليمية من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش:

االلتباس القائم حول التفكري عرب التصميم. تبّنت العديد من التخصصات )مبا فيها الهندسة 	 

املعامرية، واألعامل التجارية، والهندسة، وطبًعا التصميم( التفكري عرب التصميم بحامسة كبرية 

نظرًا ألنه نهج يتسم باملرونة. من هنا صار مفهومه عرضة للّبس، وسوء الفهم، وفقدان املعنى. 

ومع ذلك، يعتمد هذا النهج عىل عملية فريدة من نوعها تستند إىل آليات تفكري محّددة. 

صحيٌح أن هذه العنارص قد تتباين تبايناٍت دقيقة بني مختلف  التخصصات، لكْن ليس هناك 

خالف عىل وجودها ودورها يف تقديم إطار عمل موّحد للتفكري التصميمي. ويف هذا السياق، 

يربز عىل وجه التحديد مفهومان خاطئان شائعان تجّسدهام العبارات التالية: »التفكري عرب 

التصميم هو ما كّنا نقوم به عىل الدوام« )يف مقابل ’رضورة االعرتاف بالطابع التكاميل للتفكري 

التصميمي، ودوره يف تعزيز األساليب األخرى‘(؛ و«يُستخدم التفكري عرب التصميم غالبًا البتداع 

الكثري من األفكار« )يف مقابل ’استخدام هذا النهج لتطوير األفكار إىل أفكار أفضل فعالً، ومن 

ثّم إىل واقع ملموس، أي إىل نتائج نهائية‘(. خالصة القول إن الباحثني واملامرسني بحاجة إىل 

وضع تعريٍف ال لُبْس فيه يضع حدوًدا واضحة للتفكري التصميمي.

التصّور بأّن التفكري عرب التصميم سهل وميكن القيام به دون تدريب. يف حني أن مبقدر أي 	 

شخص تعلّم التفكري عرب التصميم، تبقى الحاجة قامئًة إىل التدريب والخربة لتطبيقه تطبيًقا 

جيًدا ومتّسًقا، وتحديًدا يف البيئات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش، والتي 

تتّسم بوجود متغرّيات متعّددة. ويف هذا الصدد، ساهمت ورش عمل وتقارير صحفية شهرية 

رّوجت إلمكانية تعلّم التفكري عرب التصميم يف ساعة واحدة أو أقل، يف شيوع الرأي القائل 

بأن التفكري عرب التصميم ميثّل عالًجا يسرَي التطبيق يقّدم حالً لجميع املشكالت من جهة، 

وبالتشكيك يف قدرته عىل التأثري من جهة أخرى. يقول تيم براون: »أّما وقد أصبح التفكري عرب 

التصميم منترًشا يف كل مكان، يصعب مقاومة اإلغراء الذي ميثّله اإلعالن عن موته ببساطة – 

من أجل إنشاء يشء جديد يحّل مكانه«. غري أّن النجاح يف التفكري عرب التصميم يعني النجاح 

»ليس فقط كمامرسني، بل كأسياد لفن التفكري عرب التصميم«، أو نهج التفكري عرب التصميم 

)2015، بحث غري منشور(. وهكذا، تحتاج الجهود املستقبلية لدمج التفكري عرب التصميم يف 

التعليم لتقديم التوجيهات واإلرشادات املناسبة بشأن  الشكل النهايئ إلتقانه وكيفية تحقيقه.

إساءة فهم التفكري عرب التصميم باعتباره نهًجا تعوزه الدقة. يف ظّل التحيز إىل التفاؤل وتفهم 	 

رؤى اآلخرين والعمل، قد يعطي التفكري عرب التصميم االنطباع لبعض الباحثني واملامرسني بأنه 

يتّسم بالسذاجة أو يفتقر للدقة. وعىل الجانب اآلخر، قد يكون هناك تبايٌن ثقايف بني مامريس 

التعليم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش من جهة ومفكري التصميم العام من جهة 

أخرى. فالرتبويون يتم تدريبهم المتالك مهارات التفكري النقدي والقدرة عىل النظر إىل«مكامن 

الخطأ« باعتبارها فرصة. وبالنتيجة، قد يصعب عىل بعضهم  إيجاد توازن بني التحليل النقدي 
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والنقد، يف الوقت الذي يستمرون فيه باعتناق مفهوم اإلبداع. ولذا، من الهاّم أن يتضّمن 

نرش مفهوم التفكري عرب التصميم والتدريب عليه اإلضاءة عىل النهج الصارم الذي يوجه 

االستكشاف، والتوليف، والتكرار، ويف ذات الوقت التأكيد عىل التجريب وتشجيعه.

ندرة املبادئ التوجيهية، وأفضل املامرسات، والتدريب لتطبيق التفكري عرب التصميم يف 	 

البيئات التعليمية من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش. يحتاج املعلّمون للدعم، 

والتدريب، والتغذية الراجعة من أجل تطبيق التفكري عرب التصميم بطرق ُمجدية ومستدامة 

تلبّي أيًضا االحتياجات الفردية للبلدان وللسياقات التعليمية. ولذلك، من شأن الجهود الرامية 

إىل إضفاء طابع رسمي عىل التفكري عرب التصميم، وتحديًدا يف إطار تدريب املعلمني، أن تشجع 

هذا األسلوب ومتنحه املصداقية الالزمة، بالتوازي مع تقديم نقطة ارتكاز للباحثني ينطلقون 

منها إلجراء ما يلزم من الدراسات التجريبية والتحليل النقدي.

الشكوك بشأن استدامة التفكري عرب التصميم واتّساقه. قد تسهم جميع هذه العوائق املحتملة 	 

يف أجواء الشّك التي تحول دون متّدد هذا النهج يف جميع أنحاء النظام التعليمي. وقد يتفاقم 

الوضع أكرث إذا نظر بعض املعلّمني والباحثني إىل التفكري عرب التصميم باعتباره »نهًجا دخيالً« 

)أي نهًجا خاًصا باملصممني أو قادة األعامل(، وغري مناسب البتّة مليدان التعليم.
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التحديات والفرص: كيف يمكننا تلبية االحتياجات المتطورة للطالب؟
لطاملا شّكل االبتكار جزًءا من التعليم، إذ ينبغي للمدارس أن تجد باستمرار طرقًا لالستجابة للتحوالت يف األفكار 

االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية التي تثري أسئلة مستجدة حول من ينبغي له الوصول إىل التعليم مثالً، 

أو ما الذي سيحدث لو تغريت الخصائص الدميوغرافية داخل الفصول الدراسية، أو كيف ميكن االستفادة من 

التكنولوجيات الجديدة يف دعم التعلم؟ )غراهام، 2005؛ تياك وكوبان، 1995(.

ومع ذلك، يتغرّي العامل من حولنا بوترية متسارعة بشكل درامي، يرتافق معه مقدار التعقيد الذي تنطوي عليه 

عملية إعداد الطالب للمستقبل. ويف هذا الصدد، تشري الباحثة كايث ديفيدسون إىل أن %65 من األطفال الذين 

دخلوا املدرسة االبتدائية يف عام 2011 سينتهي بهم املطاف بالعمل يف مهٍن مل تُخرتع أو تُكتشف بعد )2011، 

الصفحة 18(. ويضيف ريتشارد راييل، وزير التعليم األمرييك األسبق، إىل هذا أن »وظائف املستقبل ستتطلب من 

العامل استخدام تكنولوجيات مل يتم اخرتاعها بعد من أجل حل مشكالت ال نوقن حتى اآلن أنها ستكون مشكالت« 

)غوندرسون، جونز وسكانالند، 2004(.

تكمن إحدى تداعيات هذا املستقبل املجهول يف أن التعليم قد يحتاج إىل التحول من تركيزه الحايل عىل نقل 

املعارف السائدة للطالب، أو »العلم«، إىل تعزيز تعلّم األملعية والذكاء، واإلبداع، والتكيف مع التغيري )أرايا 

وماكجوان، 2016(. وبعبارة أخرى:

نحتاج إىل إعداد طالب اليوم ليتمكنوا ليس فقط من خوض غامر عامٍل مجهول ومعقد، 

بل وأيًضا إلعادة تصور ذلك العامل الجديد وتسلّم دّفة القيادة يف ذلك املسعى. نحتاج إىل 

صّناع تغيري.

تعّد أساليب التفكري والعمل كمصمم طرقًا قوية إلحداث التغيري، ويف نفس الوقت، إليجاد صّناع التغيري ورعايتهم. 

وبرصف النظر عن املهنة التي يركز عليها املصممون )أكانت هندسة معامرية، أو تصميم تفاعيل، أو تصميم 

رسوم بيانية، وما إىل ذلك(، فإن عملهم يتمحور حول استقاء املعلومات عن العامل وتوليفها يف شكل حلول جديدة 

وملموسة ليجربها اآلخرون. وعليه، ميثّل التفكري عرب التصميم نتيجًة طبيعية لنهج االبتداع الذي يتّبعه املصمم. 

ومن منطلق أنه يساعد يف إعادة تعريف املشكالت، وإلهام األفكار الجديدة، وغرس الثقة عن طريق خوض غامر 

مخاطر مدروسة، ودفع مسرية التعلم املستمر من خالل تنفيذ وتطوير الحلول، يوفر التفكري عرب التصميم العديَد 

من الفرص لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب. ولذا، سنقوم يف الفصول التالية مبشاركة القارئ عيّنًة من قصص 

طالب ومعلمني يف جميع أنحاء العامل يستخدمون التفكري عرب التصميم لبناء ثقتهم اإلبداعية.
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نتحّدث دامئًا عن أهمية إنشاء مدرسة تتمحور حول الطالب، ولكننا يف عامل التعليم ال نجد 

الوقت الكايف أو نسّوف دوًما يف مسألة إرشاك الطالب يف التعليم. ولذلك أرى أن الطريقة 

الوحيدة إمنا تكمن بوضع الطالب يف محور عملية التصميم.

  كريي توتلبي،

مديرة ثانوية »360 هاي سكول« )مصنع ابتكار األعامل، 2015(

ككل املجتمعات، يتضّمن مجتمع »إيست سان خوسيه« الكثري من الوضعيات العائلية 

والثقافات واملعتقدات والخربات. وكان علينا قبل الرشوع يف التصميم أن نفهم بوضوح 

احتياجات طالّبنا وعائالتهم ضمن السياق التعليمي وليس كام فّسناها نحن، بل كام فعلوا 

هم من خالل تجاربهم.

  جون غلوفر،

 مؤّسس ثانوية »ألفا سيندي أفيسيا« )مدارس »ألفا« العامة، 2014(،

وويل إيدن، مدير الثانوية

كي تنجح المدارس في تلبية احتياجات بيئٍة عالمية متغّيرة، علينا أن نطرح السؤال التالي: 

»كيف ينبغي ملدارسنا ونظمنا التعليمية أن تتغرّي؟« فقد تم إنشاء العديد من مدارسنا ومناذجنا التعليمية قبل عّدة 

عقود وال زالت تتشبّث مبفاهيم بالية حول ما يناسب تعليم الطالب أكرث من سواه.

مع أن هناك العديد من املدارس التي متارس بالتأكيد االبتكار يف إطار الهيكليات والنظم التعليمية القامئة، تربز 

أحيانًا فرصٌة مميّزة لتصميم إحدى املدارس من نقطة الصفر وابتداع نُظُم مدرسية جديدة تتضّمن كل يشء  بدًءا 

من املباين وصوالً إىل تدريب املعلّمني وجداول الدروس واألنشطة اليومية. تقّدم هذه النظم طريقة شاملة إلعادة 

تصّور التعليم -وسنعرض أدناه عدًدا من األمثلة ذات الصلة- وتقّدم أمثلة واضحة عاّم هو ممكن، وتحديًدا حني 

تعيد النظر يف الفرضيات األساسية بشأن أفضل الطرق لتلبية احتياجات الطالب.

توفّر عملية التفكري عرب التصميم وآلياته نهًجا تكامليًا لتصميم املدارس يقوم عىل املواءمة بني جميع أجزاء النظام، 

وبالتايل يُنِتج نظاًما توجيهيًا متسًقا لفائدة فريق املنهج الدرايس املكلف بوضع الطرائق الرتبوية يف املدرسة، وكذلك 

لفائدة املهندس املعامري املسؤول عن تصميم مباين املدرسة، والفريق املسؤول عن اتّخاذ قرارات التوظيف 

الرئيسية، ما يفيض إىل نشوء عالقة تكافليّة بني مختلف املكونات.

توضح األمثلة التالية الخاصة بالتصاميم املدرسية كيفية استخدام عملية التفكري عرب التصميم وآلياته يف إعادة 

تصّور البيئة املدرسية وأساليب تقديم الخدمات التعليمية وتسهيل التعلّم.
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التصميم بالشراكة مع المجتمع المحّلي وليس من أجله
يتطلّب تطوير منوذج جديد للمدرسة اتّخاذ عدد ال يحىص من القرارات املرتابطة، مبا فيها تلك املتعلّقة برسالة 

املدرسة وجدول الحصص الدرسية والتطوير املهني والنامذج املالية والتشغيلية. وعىل الجانب اآلخر، قد تنطوي 

مسألة إيجاد نقطة انطالق اسرتاتيجية إلرشاد عملية اتّخاذ القرارات عىل بعض التحديات؛ ذلك أّن التفكري والعمل 

كمصّمم عند التفكري بتصميم املدرسة أو النظام املدريس يعني إيجاد مرتكزاتك االسرتاتيجية من ثنايا احتياجات 

اآلخرين ورغباتهم. عندئٍذ فقط ميكن تسويغ جميع القرارات املتدرّجة عرب تفهم رؤاهم وتصوراتهم. ورغم أن 

تصميم إحدى املدارس يتطلّب الرتكيز عىل احتياجات الطالب، تتكّون املدارس من أنظمة معّقدة ينخرط فيها 

العديد من الجهات املعنيّة، مبن فيهم أولياء األمور واملعلّمون واإلداريّون واملوظفون والجهات التمويلية وصّناع 

السياسات وأعضاء املجتمع املحيّل.

تقوم إحدى الطرق الفّعالة إلرشاك الجهات املعنية عىل التعاون التام – مبعنى التصميم عرب الرشاكة معها وليس 

ألجلها – بغية تطوير أفكار شاملة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء أصيل من العملية. فعىل سبيل املثال، اجتمع 

فريق تصميم مؤلّف من طالب ومعلّمني وأعضاء املجتمع يف مدينة بروفيدنس، عاصمة والية رود أيلند األمريكية، 

البتداع مقاربة ثورية لتصميم مدرسة تتمحور حول الطالب، أمكن تأسيسها بفضل الرشاكة القامئة بني مصنع 

ابتكار األعامل )Business Innovation Factory(، ومنظمة الشباب يف العمل )Youth in Action(، ومقاطعة 

مدارس بروفيدنس الرسمية )Providence Public School Department(، ووزارة التعليم يف والية رود آيلند، 

وكذلك الدعم الذي قّدمته مؤسسة كارنيجي يف نيويورك )Carnegie Corporation of New York(، ومؤسسة 

 Rhode( ومؤسسة والية رود آيلند )TheNellie Mae Education Foundation( نيليل ماي« التعليمية«

Island Foundation(. ثم قامت لجنة توجيهية تضّم عدًدا من الطالب مبراجعة عمل الفريق التصميمي وتقديم 

التعليقات واآلراء حوله، وتم بالطبع تدريب الطالب وأعضاء الفريق عىل التفكري عرب التصميم الذي وّجه عملية 

إنشاء النموذج املدريس )مدارس سربينغ بوينت، 2015(.

 قدم الطالب واملعلمون وأعضاء املجتمع تعليقاتهم خالل عملية تصميم النموذج املدريس الجديد. صورة مأخوذة مبوافقة 

.BIF Student Experience Lab مخترب
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عىل نفس الشاكلة، شعر أولياء األمور يف املجتمع املحيّل ذات األغلبية الالتينية يف جميع أنحاء املناطق الريفية 

الواقعة رشقي مدينة سان خوسيه يف كاليفورنيا، بعدم الرىض تجاه خيارات املدارس الثانوية املتوفّرة يف مجتمعهم، 

ولذا رغبوا يف إنشاء منوذج مدرسة ثانوية جديدة ألبنائهم. أدرك مؤّسسو املدرسة أهّمية فهم وجهة نظر أولياء 

األمور ضمن سياقهم الثقايف الفريد، فقّرروا بالتايل ضّم مجتمعات محلية جرى تهميشها أو مل يتم األخذ برأيها 

تاريخيًا يف القرارات الكربى التي أثّرت عليها يف عملية التصميم الخاصة بها. ونتيجة لذلك،  سعى »ويل إيدن«، 

أّول مدير للمدرسة، إىل توظيف وجمع فريق من املتطوعني يضم أولياء أمور ومعلمني وطالبًا يف املرحلة الثانوية 

وأعضاء من املجتمع املحيّل للمشاركة يف تصميم منوذج مدريس يهدف إىل إعداد الطالب بشكل أفضل لخوض 

مرحلة التعليم الجامعي. تلّقى أعضاء الفريق تدريبات عىل التفكري عرب التصميم ورشعوا بعملية تصميم مكثّفة 

إلنشاء املدرسة. وهكذا، تُّوجت جهودهم يف العام 2015 بافتتاح  ثانوية »ألفا سيندي أفيسيا«.

قبل تلك القصة بعقد من الزمان، استخدم فريق آخر من رّواد األعامل مؤلّف من »فريد سوانيكر« و«كريس 

برادفورد«، نهًجا مامثالً ملواجهة تحدٍّ تعليمّي مشابه. ومن مقرّهام يف كلية »دي سكول« بجامعة ستانفورد، أرادا 

تصميم مدرسة لتعليم شبكة من القادة املستقبليّني يف جميع أنحاء قارة أفريقيا. كانت املّهمة امللقاة عىل عاتق 

املدرسة تتمثّل يف تنشئة قادة قادرين عىل التصدي لعدد من أكرب التحّديات يف أفريقيا وترسيع منّو القارّة. وقد 

اختار »سوانيكر« و«برادفورد« بدورهام نهًجا يقوم عىل التفكري عرب التصميم:

شارك طالب مرحلة الثانوية يف جلسات »عصف فكري«  منتظمة ملناقشة أفكارهم حول النموذج املدريس الجديد. صورة مأخوذة 

مبوافقة ويل ايدن
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نعتقد أّن اعتامد نهج يتمحور حول اإلنسان يف قيادة ريادة األعامل يشكّل عنرًصا أساسًيا 

لنمّو قارة أفريقيا.

  دايف تايت،

 مدير قيادة ريادة األعامل،

أكادميية القيادة األفريقية African Leadership Academy )أولوكوتن، 2012(.

ومع ذلك، شّكل تصميم هذه املدرسة بالنسبة لقارة أفريقيا، وهي »موطن آالف اللغات والقبائل والثقافات يف 

54 بلًدا أّسسها الغزاة األوروبيون منذ زمن طويل«، تحّديًا معّقًدا. ولذلك قّرر الفريق املؤّسس أنه بحاجة إلضافة 

بُعد ثقايف مناسب إىل عملية التصميم لتفادي أي تصّور لدى املجتمعات املحلية بأن »الغرباء يعرفون أكرث منهم« 

)فينديل، 2016(.

تكتسب سامت الكفاءة الثقافية هذه أهميّة خاصة عند التصميم لفائدة مجتمعات محلية متنّوعة. ففي الكتيّب 

الذي أصدرته تحت عنوان »دليل املامرسة الجيدة« )2005(، أكّدت وزارة الخدمات املجتمعية يف والية »نيو ساوث 

ويلز« بأسرتاليا أنّه »ويف حني يتميّز جميع األطفال والشباب والعائالت بأّن لديهم حاجات وخلفيات وتجارب 

متنّوعة، ميكن مالحظة هذه بطريقة أكرث وضوًحا لدى لألشخاص املتحّدرين من مشارب متنّوعة ثقافيًا ولغويًا، 

وبالتايل تتطلّب اسرتاتيجيات محّددة لضامن النتائج املناسبة واملنصفة«. يعرّف الكتيّب الكفاءة بأنها تقوم عىل 

عّدة عنارص مثل »الحساسية، واملعرفة، واملهارات، واألعامل، وإدراك الفرد لتحيّزاته«.

قام »سوانيكر« و«برادفورد« مبواءمة عملية التفكري عرب التصميم مع السياق األفريقي عرب تطوير منوذج »بيلد« 

BUILD )آمن –افهم –ابتكر –استمع – قّدم(، الذي يشّدد بشكل خاص عىل فهم التحيّزات والفرضيّات والسياق 

  )ALA( التاريخي. ويشّكل »بيلد« جزًءا أساسيًا من عمليّة تطوير األفكار واختبارها يف أكادميية القيادة األفريقية

التي انطلقت يف العام 2008 )مبازو، 2014(. 

للقيادة  األكاد�ية األفريقية 

عــىل رواد األعــ�ل أن يؤمنوا بأن لديهــم القدرة عىل تغي
 العا� املحيط 

بهم، ك� يتوجب عليهم أن يتبنوا عقلية التحســن املســتمر. 

قبــل انخراطهــم يف تصميم حلــول تلبي حاجات املجتمع، يجب عىل رواد 

األعــ�ل بنــاء حالة من التعاطــف العميق مع اآلخر �كنهم من فهم 

أفــراد املجتمع، أي الفئة املعنية من وضع التصميم باألســاس، وكذلك 

النظــام العام الذي يقيمون فيه.   

لتلبيــة االحتياجات، يتطلب االبتكار املكرس لخدمة اإلنســان عملية 

تكامليــة للخروج بالفكرة املناســبة. يبتكر رواد األع�ل العديد من 

الحلــول املمكنة بحيث تصبح ملموســة من خالل عملية إعداد 

الن�ذج األولية. 

بعدها يســتمع رواد األع�ل إىل إفــادات العمالء املحتمل¼ وغ
هم من 

املعنيــ¼ وذلك لتكرار العملية وتحســ¼ الحلول املطروحة.

يتــم تقييم الحلول املطروحــة للوقوف عىل جدواها ود�ومتها عىل 

املدى الطويل الستكشــاف الفــرص الحقيقية. يقدم رواد األع�ل هذه 

الحلــول من خالل تحفيز املوارد والتخطيط للمرشوعات واالســتفادة من 

العالقات.     شبكة 

آمن

ريادة األعمال المتمحورة حول اإلنســان:

«BUILD» نموذج

آمن

افهم

افهم

ابتكر

ابتكر

اصغ اصغ

قدم

آمن

افهم

ابتكر

اصغ

قدم

نتيجة ذلك: اإللهام

نتيجة الفهم: الحاجات 

نتيجة االبتكار: األفكار 

نتيجة اإلصغاء: اإلفادة باآلراء

نتيجة التقديم: الفرص

قدم

األكادميية األفريقية للقيادة مركز قيادة ريادة األعامل. 
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بعدما قمنا بدمج منوذج )بيلد( يف كل عنرص تقريًبا من عنارص أكادميية القيادة األفريقية، مبا 

يف ذلك تطوير املوظفني وانضباط الطالب واستامرات الطلبات الخاصة بالكلّية، وغريها، تحّول 

النهج املتمحور حول اإلنسان إىل سمة طاغية عىل مؤسستنا.

  ريان فينديل )2016(،

 مهندس فن القيادة،

كلية إدارة األعامل يف الجامعة األفريقية للقيادة 

 )High School 360( 360 ومن خالل اتّباع عملية التفكري عرب التصميم، أصبحت التصاميم املدرسية لثانوية

وثانوية ألفا سيندي أفيسيا، وأكادميية القيادة األفريقية، قامئة عىل احتياجات الطالب، وكذا أولياء األمور واملعلّمني 

واملوظفني وأعضاء املجتمع املحيّل والجهات املعنية األخرى، ومستجيبة لها.

التشكيك في الفرضيات
 تعّد القدرة عىل التشكيك يف الفرضيات إحدى أقوى املهارات التي يستخدمها املصّممون. فبدالً من افرتاض معرفة 

الجواب أو حتى أساس املشكلة، يعمد املصممون غالبًا إىل التوقّف قليالً لطرح أسئلة عىل غرار »ملاذا؟«، و«ماذا 

لو...؟« و«كيف نستطيع...؟«. يف هذا الصدد، تشري »سوزي وايز« )2016(، مديرة شبكة مخترب التعليم من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش التابع ملعهد دي سكول بجامعة ستانفورد، إىل أّن »تحّدي الفرضيات يقودك باتّجاه 

تبني سياسات ومامرسات أكرث فعالية ألنك ترغب يف رؤية األمور من منظور مختلف.« 

يبني الناس فرضيّاتهم حول ماهيّة املدرسة يف أغلب األحيان استناًدا إىل تجاربهم التعليمية أو املدارس التي عرفوها 

يف حياتهم. وقد تتضّمن هذه الفرضيات األوقات املبّكرة لبدء الفصول الدراسية، أو الكتب الدراسية، أو املعلّم 

الذي يقف أمام الصّف. وقد يأتون أيًضا عىل ذكر فرتة الغداء، وصفوف املقاعد الدراسية، وعطلة الصيف، ورمبا 

كذلك الدرجات املدرسية، والخزائن، ومكتب االستقبال يف املدرسة.

ويف حني تعّد هذه العنارص شائعة، تطرح األسئلة التالية نفسها: أال زالت احتياجات الطالب تتمحور حول 

هذه العنارص؟ وكيف ستبدو املدرسة إذا رشعنا يف التشكيك يف الفرضيّات األساسية ذات الصلة؟ وماذا لو أعدنا 

التفكري يف التجربة ككّل من أجل الوفاء بوعدنا املتعلّق بالحرص عىل إعداد كل طالب للحياة الجامعية واملهنية 

واملستقبل بشكل عام؟

قام مرشوع إكس كيو: سوبر سكول )The Super School Project XQ:(، الذي احتضنته منظمة »إميرسن 

كوليكتف« )Emerson Collective(، عىل مبدأ التشكيك يف الفرضيات. وقد دعا قادة املرشوع الجمهوَر يف جميع 

أنحاء الواليات املتحدة إىل التفكري والعمل كمصّممني )مرشوع إكس كيو سوبر سكول، 2017(. وقد تحّولت 

املسابقة التي نُظّمت عىل مدار سنة كاملة إىل »أكرب دعوة يف التاريخ إلعادة التفكري يف نظام املدرسة الثانوية يف 

أمريكا«. وبهدف تفعيل االبتكار الجوهري، قّدم املرشوع أدواٍت ملساعدة الفرق عىل االنتقال إىل عملية تصميم 

تتمحور حول الطالب. كذلك قّدمت املسابقة حوافز بقيمة 10 ماليني دوالر كتمويل أّويل للمشاركني الفائزين بغية 

مساعدتهم يف تنفيذ أفكارهم. وقد طالب املرشوع الفرَق »بإزالة املخططات األوليّة القامئة، التي تبنّي بوضوح أنها 

فاشلة، والبدء من نقطة الصفر عرب استخدام قّوة التصميم التجريبي واالبتكار إلنشاء مدرسة خارقة« )إس واي 

بارترنز، 2016(. ويشري »أليك ريسنيك«، وهو أحد الفائزين يف تحّدي »إكس كيو سوبر سكول«، بأّن مرشوع »سوبر 

سكول« سلّط الضوء تحديًدا عىل »الصعوبة الكبرية إلنشاء مدرسة عامة جديدة تعيد التفكري بشكل جوهري 

 Next Generation« 2016 ،يف الفرضيّات األساسية التي ترتكز عليها املدرسة« )تحديات تعلّم الجيل القادم

  .)»Learning Challenges
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شارك يف هذا املرشوع حوايل 700 فريق تأسسوا مببادرات ذاتية وينتمون إىل 45 والية مختلفة. وتّم تقديم اإلرشاد 

للفرق عرب سلسلة من املقررات املعرفية، من أجل مساعدتهم عىل التعرّف إىل 13 قّوة موّجهة للتصميم املدريس، 

مبا فيها علم تعلّم املراهقني، وقّوة الطالب وتفاعلهم، والوقت، واملكان، والتكنولوجيا )إكس كيو، 2016ب(. وقد 

شّكل صوت الطاّلب محوَر العمل بجميع أجزائه – إذ جلس املعلّمون مع الطالب إىل طاوالت مستديرة ليصغوا 

إليهم، وُعقدت قمم بقيادة املجتمع املحيّل، ونُظّمت مناظرات عامة، وأدىل حوايل 2000 شخص بشهادات شخصية 

)إكس كيو، 2016ج(.

يف نهاية املطاف، اختار مرشوع »إكس كيو« 10 فرق بناًء عىل أهدافها ذات الصلة بوضع تصاميم حديثة لثانويات 

متنوّعة، وقويّة أكادمييًا، وإبداعية بامتياز، وقابلة للتنفيذ عمليًا. وقد عملت مبادرة »إكس كيو سوبر سكول« عىل 

إثبات إمكانيات وجود مفاهيم مدرسيّة تحويلية ميكن لآلخرين تبّنيها وتطبيقها يف أماكن أخرى، وبالتايل إشاعة 

اإلحساس بإمكانية تطبيقها ووجود الحلول امللموسة حول العامل.

إضاءة: 10 نماذج مدرسية ابتكارية

متّت تسمية 10 فرق من بني 700 فرقة متثّل 45 والية أمريكية بوصفها أوىل مناذج املدارس 

املستقبلية الخارقة يف أمريكا ضمن مرشوع »إكس كيو سوبر سكول« الذي سعى إىل تعزيز 

مهارات التفكري عرب التصميم وعمليته )إكس كيو، 2017(. وقد قّرر كل فريق من هذه الفرق 

رفض الفرضيّات التقليدية ذات الصلة بطريقة تصميم املدارس، ُمستخدًما التفكري عرب التصميم 

لتحقيق نتائج ملموسة )إكس كيو، 2016أ(:

املدارس التي تشّكك يف أمكنة التعلّم وشكل املدرسة وطبيعتها 

 مدرسة عىل مركب

تهدف ثانوية »نيو هارموين هاي سكول« التي ستتّخذ من والية لويزيانا مقرًّا لها، إىل 

تعليم الطالب مهارات العامل الحقيقي ذات الصلة بالتخطيط الحرضي وبإعادة املناطق 

الساحلية إىل ما كانت عليه، وذلك عرب تقديم فصول دراسية مكثّفة عىل منت مركب يف 

.)Plaquemines Parish( األرايض الرطبة التابعة ملقاطعة بالكيامينز

 مدرسة يف متحف

 Grand Rapids Public Museum( تخطّط مدرسة »غراند رابيدز ميوزيوم« العامة

School( ومقرّها مدينة غراند رابيدز بوالية ميشيغان، لرتميم متحف مدينة غراند 

رابيدز الذي تأّسس منذ 80 عاًما، وإنشاء منهجها الدرايس الثانوي الصارم وبيئتها 

التعلمية القامئة عىل املرشوع واملوقع عىل أساس مجموعته التي تضّم 250 ألف تحفة 

ثقافية وتاريخية.

 مدرسة عىل عجالت

يف سياق جهودها الرامية إىل املساهمة يف إيواء املزيد من الطالب املرشّدين واألطفال 

اليتامى، تعتزم ثانوية رايز )RISE High School( يف لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا 

تجهيز إحدى الحافالت املزّودة بنظام »املوارد النّقالة« للتّوجه إىل مواقع الطالب، 

كام ستقّدم لها منظاّمت غري ربحية مواقع ثابتة، وتستفيد من منّصة تعلّم متطّورة 

عرب اإلنرتنت.
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املدارس التي تشّكك يف املوضوعات واملهارات الهاّمة التي ينبغي للطالب تعلّمها يف عامل اليوم

 املنهج الدرايس القائم عىل املكان

تهدف ثانوية »فور« )Furr High School( يف مدينة هيوسنت بوالية تكساس إىل 

دمج املزيد من التعلّم القائم عىل املوقع والتعلّم القائم عىل املشاريع واإلرشاف 

البيئي يف مناهجها الدراسية. 

 جرس عبور إىل الحياة املهنية

تخطط ثانوية مخترب بروكلني )Brooklyn Lab High School( ومقرّها يف بروكلني 

بوالية نيويورك إلقامة رشاكة مع املنظامت غري الربحية املحليّة واملؤسسات الثقافية 

والرشكات والجامعات لتزويد الطالب بالخربات املهنية.

 مخترب تصميم

تسعى ثانوية »ديزاين الب« )Design-Lab High School( يف مدينة ويلمنغتون 

بوالية ديالوير إىل تعليم الطالب منهًجا دراسيًا قامئًا عىل العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة واإلعالم والتصميم )STEMD(، عن طريق اتّباع نهج التفكري عرب التصميم 

يف التعليم. 

 مدرسة للمبدعني يف مجال التكنولوجيا

تأمل أكادميية واشنطن للقيادة )Washington Leadership Academy( يف واشنطن 

العاصمة بتشجيع الطالب ليكونوا مبدعني يف التكنولوجيا وليس مجرّد مستهلكني لها، 

عرب إلزامهم بدراسة علوم الحاسوب ألربع سنوات.

املدارس التي تشّكك يف التصميم التقليدي للمدارس القائم عىل مبدأ »منوذج واحد يناسب 

الجميع«، من خالل وضع الطالب يف مركز االهتامم 

 مدرسة شخصّية بامتياز

تخطط ثانوية »فيستا« )Vista High School( يف مدينة فيستا بوالية كاليفورنيا لنرش 

تعليم شخيّص صارم، واعتامد نظام »اختبارات أصلية موثوقة«، وإيجاد بيئات تعلّم 

مرنة تتخطى حدودها الجدران األربعة للربنامج التقليدي.

 عملية متاحة بفضل التكنولوجيا

 )California College of the Arts( ستؤدي الرشاكة بني كلّية كاليفورنيا للفنون

 Oakland Unified( »ومقاطعة مدارس أوكالند املتحدة، وثانوية »ساميت إليفايت

School District, Summit Elevate( يف مدينة أوكالند بوالية كاليفورنيا، إىل إتاحة 

الفرصة للطالب لقيادة تعليمهم بأنفسهم، مستفيدين من الدعم الذي توفّره لهم 

منصة تعلّم شخصيّة.  

 مدرسة عىل مدار الفصول األربعة

عقدت منظمة »سرباوت إند كو« غري الربحية )Sprout & Co( اتفاقية رشاكة مع 

مدارس سومرفيل الرسمية )Somerville Public Schools( إلنشاء ثانوية عىل 

شكل ستوديو تدعى »باودرهاوس ستوديوز« )Powderhouse Studios( يف مدينة 

سمورفيل بوالية ماساتشوستس، يضطلع طالب املدرسة فيها مبشاريعهم املفّضلة عىل 

مدار السنة، مستفيدين من الدعم املقّدم من مرشد اجتامعي، ومطّور مناهج دراسية، 

ومدير شخيص للمرشوع.
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تعّلم ما يمكن أن يثمر من خالل النمذجة 
يقوم أحد أساليب إنشاء مدرسة جديدة عىل إيجاد منوذج مدريس أثبت نجاحه عمليًا واستنساخه يف بيئة أخرى 

جديدة. ومع ذلك، يفرتض هذا األسلوب بأّن النموذج الذي نجح يف بيئة معيّنة سينجح بال شّك يف بيئة أخرى، 

يف حني أن قادة املدارس هم أعلم بالحاجات األساسية لطالبهم ومجتمعهم املحيّل، والنامذج املدرسية تكون أكرث 

فعالية عندما تراعي العوامل االقتصادية واالجتامعية والثقافية والجغرافية ذات الصلة. ولذلك ميكن للفرق االعتامد 

عىل التفكري عرب التصميم يف تعلّم ما ميكن أن يؤيت أُكُله، وذلك عن طريق وضع مناذج أّولية لكل جزء من أجزاء 

التصميم املدريس، وتفادي اتّباع النهج القائم عىل مبدأ االختيار بني القبول بالنموذج أو رفضه )كاندلر، 2015(.

ويف ظل وجود عدٍد ال يحىص من األسئلة املجهولة واملرتابطة ذات الصلة، ميكن للتصميم املدريس االستفادة بشكل 

كبري من دورات التجريب الرسيعة. ويف هذا السياق، طّورت منظمة 4.0 سكولز ) Schools4.0( يف مدينة نيو 

أورلينز بوالية لويزيانا، وهي مؤسسة غري ربحية تعمل عىل االستثامر يف املرشوعات التي ينشئها املعلّمون ودعمها 

واحتضانها، نهًجا جديًدا للتصميم املدريس، يستلهم التفكري عرب التصميم والنمذجة الرسيعة.

 Tiny »ويف إطار هذا النهج، أطلقت منظمة 4.0 سكولز مبادرًة تحت مسّمى مرشوع »تايني سكولز بروجكت

Schools Project، يهدف إىل توفري التدريب يف التفكري عرب التصميم ملجموعات من رّواد املشاريع التعليميّة. 

كذلك عملت املبادرة عىل اختبار مفاهيم مدرسية عىل نطاق صغري جًدا مبشاركة 10 إىل 15 طالبًا ملرّة أو مرّتني 

يف األسبوع ولفرتة زمنية متتّد من شهرين إىل سنة يف مساحات مستعارة من جهات أخرى. وبفضل هذا األسلوب 

التكراري، متّكن رواد األعامل من الحصول عىل التغذية املرتدة ذات الصلة من الطالب والعائالت، ما صّب بشكل 

مبارش يف خانة التخطيط ملدرسة متكاملة.

إذا أردنا أن نعيد التفكري يف مدرسة القرن الحادي والعرشين، علينا عندئٍذ التفكري مجدًدا يف 

أسلوب إنشاء املدارس. ولذا، ستخضع املدارس االبتكارية التي تّشكل مثرة ملرشوع »تايني 

سكولز« الختباراٍت مكّثفة، وستكون جاهزة الستنساخها عىل نطاق واسع استناًدا إىل براهني 

واضحة عىل النجاح.

  مات كاندلر )2015(،

مؤّسس منظمة 4.0 سكولز ومديرها التنفيذي

تم إنشاء مدارس 4.0 سكولز ومرشوع »تايني سكولز بروجكت«1 يف سياق توّجٍه أوسع نطاقًا إلنشاء »املدارس 

 )AltSchool( »يف الواليات املتحدة، متّخض عن إطالق مدارس مثل »ألت سكول )micro-schools( »الصغرية جًدا

وأكادميية أكتون )Acton Academy( ومدرسة مخترب خان )Khan Lab School( )أوكونيل، 2014(. ويعزو 

الباحثون أصل هذا التوّجه إىل اململكة املتحدة، حيث أنشئت يف العقد املايض مدارُس صغرية ومستقلة أطلقت 

عليها تسمية »املدارس الصغرية جًدا« )micro-schools( وذلك استجابًة ملوجة عدم الرىض التي اعرتت الجمهور 

إزاء األوضاع التعليمية الراهنة آنذاك )هورن، 2015(. وضمن نطاقها الضيّق، تشتمل كلٌّ من تلك املدارس بشكل 

جوهري عىل مخترب بحوث وتطوير لالبتكار املدريس يهدف إىل االستجابة بشكل متكرر الحتياجات الطالب.

1 لغاية تاريخه، أطلق مرشوع »تايني سكولز بروجكت« 5 مدارس واسعة النطاق، مبا فيها أكادميية بريكوالج )Bricolage Academy( ونوال مايكرو 

 The Noble Minds Institute(»ومعهد »ذا نوبل مايندز للتعليم الشامل لألطفال ،)Rooted School( وروتد سكول )NOLA Micro Schools( سكولز

.)Institute1881 ( 1881  ومعهد )for Whole Child Learning
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إضاءة: اإلعداد السريع للنماذج األولية 

عندما فّكر جوش دينسن، وهو والٌد  لطفلني، يف الرشوع بإنشاء مدرسة جديدة، استوحى 

فكرته من منهج تطوير الربمجيات الذي ميتاز بالرسعة والتدرج يف عملية التطوير. أراد دينسن 

ابتكار طريقة الختبار بعض الجوانب الصغرية لفكرته الخاصة بإنشاء املدرسة قبل إطالق 

مفهومه بأكمله، وعندئٍذ خطرت له فكرٌة مجنونة.

ماذا ميكن أن يحدث لو استخدمنا واحدًة من عربات تقديم الوجبات الختبار تلك األفكار 

بحيث توفر وسيلة ذات مخاطرة منخفضة، يف حني تتيح الفرصة للحصول عىل معدل مشاركة 

عايل من العمالء؟  ولكن، كيف ميكننا طرح تصميٍم مدريٍس وكأننا نفتتح مطعاًم جديًدا؟ 

إليجاد إجاباٍت عىل هذه األسئلة، تم إجراء محادثات مع أولياء األمور يف أماكن مختلفة، مبا 

فيها غرف املعيشة واملكتبات واملراكز املجتمعية والكنائس. وقام ريتشارد وأبريل جونسون 

بعقد بعٍض تلك الجلسات يف مرحلٍة مبكرة، حيث طفت إىل السطح بشكل واضح حاجتان 

اثنتان، أال وهام التنوع االجتامعي واالقتصادي، والرتكيز عىل صقل التفكري اإلبداعي. 

كان مفاجًئا وهاًما )بالنسبة لنا كأولياء أمر( أن ندرك أن ابننا سيكون له مجموعة متنوعة من 

األصدقاء املنحدرين من ثقافات ومشارب مختلفة، وأن من هؤالء األصدقاء من يشبهه ومن 

ال يشبهه. صحيٌح أن من الصعب إعداد األطفال ملواجهة املجهول يف املستقبل، لكننا ميكن أن 

نُهّيئهم لحل املشكالت ومواجهة الظروف الجديدة الطارئة. 

 —أبريل جونسون،

والدة أحد طالب أكادميية بريكوالج )أكادميية بريوكوالج يف مدينة نيو أورليانز، 2016أ( 

بدأت فكرة أكادميية بريكوالج - وهي مدرسة ابتدائية مستقلة - يف التبلور، متسلحًة بهذه 

الرؤى.  بعد ذلك، أطلق دينسن مجموعة من الفعاليات التسويقية منخفضة التكاليف 

للحصول عىل أكرب قدر ممكن من املالحظات، بحيث تتيح يف الوقت نفسه الفرصة لرفع 

مستوى وعي أولياء األمور بفكرته. فقام  بإحضار عدٍد من األلعاب التي من شأنها أن تساعد 

األطفال عىل بناء ثقتهم اإلبداعية، وحرص أثناء فرتة اللعب عىل االستامع إىل آراء األهايل. 

بعد نجاح تجربة عدد من الصفوف املتنقلة التابعة ألكادميية بريكوالج، عمد جوش دينسن إىل التنسيق مع إحدى املدارس املستقلة لتكرار انعقاد 

الصف املتنقل لدى هذه املدرسة. صورة مأخوذة مبوافقة أكادميية بريكوالج يف نيو أورليانز.
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بعد أن قام بتجربة إقامة »فصل متنقل« الختبار أفكاره الجديدة، أدرك دينسن وفريقه 

الحاجة للمزيد من الفصول الدراسية التقليدية. ولهذا عمد إىل إقامة »الفصول املتنقلة« مرة 

واحدة أسبوعيًا، وذلك مبقر إحدى املدارس املستقلة، ما جذب انتباه طالٍب من منطقة ذات 

دخل منخفض. كذلك أحرضوا للمشاركة يف املرشوع ستة أطفال ممن مل يرتادوا هذه املدرسة. 

ومن خالل إدارته لهذه الفصول، استطاع دينسن استخالص أفكاٍر تتعلق ليس فقط بكيفية 

تطوير املنهج للجوانب اإلبداعية لدى الطالب، بل وأيًضا بكيفية إدارة الفصل يف وجود هذا 

التنوع االجتامعي واالقتصادي.

وهكذا، متكن دينسن عرب هذه العملية التكرارية التي تتمحور حول اإلنسان من وضع منوذٍج 

مدريٍس جديد يركز عىل مبدأي املساواة واالبتكار. واليوم، وبفضل ارتيادهم فصوالً ابتكارية 

وتقدميهم لعرض يف«معرض الصنَّاع الصغار« )Mini Maker Faire( مبدينة نيو أورليانز، 

متكن طالب أكادميية بريكوالج من اكتساب مهارات حل املشكالت التي تناسب القرن الحادي 

والعرشين يف واحدة من أكرث مدارس مدينة نيو أورليانز تنوًعا )كاندلر، 2016؛  لويزانا سكول 

فايندر، 2016(.

تطلع املشاركون يف االجتامعات األولية إىل أن يشهدوا عاملًا يكون فيه ارتباط الراحة بالتنوع 

والخربة باالبتكار أساسياٍت جوهرية لتحقيق اإلنجازات الشخصية ورفاه املجتمعات ... 

ففي كل يوم يف أكادميية بريكوالج يقيض الطالب وقتهم يستقصون ويكتشفون ويتعاونون 

ويبدعون. لقد نجحنا يف وضع االبتكار موضع التنفيذ. 

 —جوش دينسن،

املؤسس واملدير التنفيذي ألكادميية بريكوالج، نيو أورليانز )2016ب(

قام مؤسسو املدرسة باختبار أفكار رئيسية يف »الفصول املتنقلة« قبل التوسع يف تطبيقها يف الفصول العادية. 

الصورة مأخوذة مبوافقة أكادميية بريكوالج مبدينة نيو أورليانز
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نطاق التصميم
يف حني أن بعض املدارس تبدأ صغرية الحجم، جرى تطوير مدارس أخرى عىل العكس من ذلك متاًما. ومن منطلق 

إمكانية توظيف أسلوب التفكري عرب التصميم يف وضع تصوٍر واسع النطاق للنظم التعليمية، توّجه رائد األعامل 

البريويف كارلوس رودريغيز باستور، الرئيس التنفيذي ملجموعة إنرتكورب التجارية، إىل منظمة أيديو لالستشارات 

الدولية ويف جعبته هدٌف طموح، أال وهو العمل عىل تنمية الطبقة الوسطى يف البريو. لتحقيق هدفه، أراد باستور 

إنشاء شبكة من املدارس توفر تعلياًم دوليًا عايل الجودة للشباب املحرومني يف بالده. كان التحدي هائالً، إذ تقبع 

البريو يف املرتبة األخرية عىل الئحة برنامج التقييم الدويل للطالب املكونة من 65 بلًدا )بحسب منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2012(. أراد باستور رفع مستوى التعليم يف البالد وتطوير منوذٍج من شأنه تحقيق ذلك رسيًعا 

وعىل نطاق واسع. 

ملواجهة هذا التحدي املتعلق مبنظومة التعليم عرب نهٍج محورُه اإلنسان، قام فريٌق متخصٌص من املصممني التابعني 

ملنظمة أيديو من تخصصات متعددة بالتعاون عن كثب مع مجموعة كبرية من الجهات املعنية - مبن فيهم أولياء 

أمور ومعلمون مبتدئون ووزارة الرتبية والتعليم - لفهم ما يعنيه توفري تعليٍم متميٍز يف البريو، وما هي القيود 

التي من شأنها أن تعيق عملية تطوير النهج املراد وتعميمه. شّكلت هذه القيود منطلَق إبداع الفريق، فبدالً من 

تصميم منوذٍج مثايٍل يناسب مدرسًة واحدة ومن ثم السعي الستنساخه الحًقا، صمم الفريق منوذًجا يعمل بنجاح 

حتى لو بلغ عدد هذه املدارس املبنية عىل أساسه 70 أو حتى 200.  

طّور الفريق مفهوًما جديًدا يتألف من منوذج للتعلم واسرتاتيجيٍة لتعميمه، يقوم عىل فكرة التعليم الهجني، 

وتخصيص مساحات قياسية ومرنة، وتوفري األدوات الالزمة والتدريب املناسب لدعم املعلمني. أدى هذا النهج 

الشامل للتصميم املدريس الذي يشكل اإلنسان محورَه إىل ظهور تجربة تعليمية متميزة وقابلة للتوسع )للتعميم( 

وبتكلفة معقولة، وذلك يف جميع مراحل التعليم املختلفة من الروضة وحتى الصف الثاين عرش.  

غدا نظام إنوفا املدريس واحًدا من أكرث املرشوعات التعليمية املمولة من قبل القطاع الخاص طموًحا يف أمريكا 

الالتينية. فبعد عاٍم واحٍد فقط من تطبيقه، أبىل طالب نظام »إنوفا« بالًء حسًنا مقارنًة مبتوسط معدالت نتائج 

االختبارات التي تحقق عىل مستوى الدولة: فقد وصل %61 من هؤالء الطالب إىل مستوى اإلتقان يف مادة 

الرياضيات، وبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة نسبة %86 )كواتروتيش، 2014(.  واليوم، يضم نظام إنوفا 41 

مدرسة يف جميع أنحاء البريو تخدم أكرث من 32,000 طالٍب وطالبة.

 نهج تعليمي مختلط يجمع بني التعلم بالتوجيه الذايت واملساحة الزمنية الجامعية.

صورة: منظمة أيديو
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ويف حني تعتمد األنظمة املدرسية مثل »إنوفا« عىل منهج التفكري عرب التصميم لوضع منوذج مدريس يُحتذى، 

ما تزال هذه املدارس يف حالة من االبتكار املستمر والنمو والتغيري والتطور، وذلك وفًقا للتغيري الذي يطرأ عىل 

احتياجات الطالب واملدارس واملجتمع ككل.  

فعىل سبيل املثال، تم تصميم التدريب األويل للمعلمني يف ظل نظام »إنوفا« بعناية ليناسب املعلمني املبتدئني، 

ذلك أن معظم املعلمون الذين تم تعيينهم يف اآلونة األخرية هم من الخريجني الجامعيني الجدد. ورغم ذلك، 

لُوِحظ بعد سنوات قليلة من تطبيق الربنامج أن بعًضا من املعلمني هؤالء كانوا بحاجة للمزيد من التدريب 

املتقدم، ولذلك أعاد نظام »إنوفا« النظر يف برنامج تدريب املعلمني، وطرح منوذًجا جديًدا متعدد املستويات كان 

مبثابة نظام توجيهي عىل الصعيدين املهني والتحفيزي. 

وهكذا يتيح التوجه نحو اعتامد تصميم مدريس يتمحور حول اإلنسان، ويهدف إلحداث تغيريِ منهجي، الفرصة 

لتحقيق التأثري عىل نطاق واسع. وسواٌء شمل التطوير مدرسة واحدة أو شبكة كاملة من املدارس، أو تم تكرار 

تطبيق النموذج عىل مدارس أخرى، فإن أسلوب التفكري عرب التصميم ينطلق من نظرٍة تفاؤلية يف مواجهة 

التحديات الهائلة القامئة، وإرشاك مجتمعات متنوعة من أصحاب املصالح يف العملية، واتخاذ قرارات تقوم عىل 

تلبية االحتياجات البرشية، وتطوير األفكار والتحقق من جدواها عرب التجريب.

 وقد تم التوسع يف النموذج حاليًا بحيث يصبح نظاًما يشمل 41 مدرسة يف جميع أنحاء البريو ويخدم أكرث من 32,000 طالٍب وطالبة. 

صورة: منظمة أيديو
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التحديات والفرص: 
كيف نبقي االبتكار في مساره الصحيح؟

إن من مزايا إطالق تصميم جديد ومتكامل للمدارس ونظمها التعليمية إعادة تعريف التوقعات املرجوة من عملية 

التعليم والتعلم، وهذا بدوره سيعيد صياغة تصورات وتطلعات ومواقف كافة املعنيني بالتعليم. وعىل الجانب 

اآلخر، يعّزز إدراك احتياجات املجتمع وإدراجها ضمن العملية التعليمية منذ البداية، اهتامم الجميع وحرصهم 

عىل نجاح املدرسة. 

صحيٌح أن فرصة إطالق تصميٍم جديد ومتكامل للمدارس ونظمها التعليمية نادرة، إال أن لها تأثريًا كبريًا عىل قطاع 

التعليم بأرسه ملا لها من قدرٍة عىل توسيع آفاق العملية التعليمية. فهي من أنجع الوسائل وأشملها يف إحداث 

التغيري املطلوب لفائدة األجيال القادمة. ومن هذا املنطلق، ثّة العديد من الفرص املثرية التي ميكن أن نعتربها 

زخاًم فعليًا لتحقيق مكاسب يف مجال التعليم عرب تصميم النظم التعليمية، ومن بينها:

 1- تحقيق التوازن في فكرة وضع اإلنسان في محور العملية التعليمية 
كيف يمكننا فهم احتياجات جميع المعنيين في النظام التعليمي، وفي الوقت نفسه إيالء األهمية 

الالزمة لتلبية احتياجات الطالب؟

 يركز التفكري عرب التصميم عىل تلبية احتياجات األفراد، – وُجلّهم من الطالب عندما يتعلق األمر باملدارس. 

لكننا عند وضع تصميٍم لنظاٍم معقٍد كالنظام املدريس، فمن األهمية مبكان أال نغفل عن تلبية احتياجات املحيطني 

بالطالب أيًضا، مبن فيهم املعلمني واإلداريون واملوظفون وصانعو السياسات وغريهم.  سيكشف هذا بالطبع عن 

بعٍض القيود، مثل حدود خربة املعلمني، واألطر السياسية السائدة، والتي قد تؤثر عىل اختيار أفضل االسرتاتيجيات 

القابلة للتطبيق ملا فيه فائدة الطالب. ويبقى أن هذا املسعى قد يواجه تحدياٍت لتحقيق التوازن املنشود وانتقاء 

أنسب الخيارات يف ظّل االحتياجات العديدة املتنافسة ملختلف الجهات املعنية. 

 2- تحقيق التوازن بين محلية السياق التعليمي وتعميمه
كيف يمكننا فهم الظروف السائدة على النطاق األوسع وفي ذات الوقت مراعاة القيم المحلية 

السائدة؟  

بينام تربز الحاجة لتطوير املقاربات التعليمية الجديدة من جهة وتعميمها من جهة أخرى، تظل مسألة التكيف 

مع السياقات املحلية هي القادرة عىل صنع الفارق. فنحن ال نعاين من نقٍص يف عدد األفكار التعليمية الجيدة أو 

الجديدة، وإمنا نعاين من فهم البعض لعملية التفكري عرب التصميم فهاًم خاطئًا واعتبارها مبثابة آلية لتوليد األفكار 

أوالً وأخريًا، يف حني أن قيمتها الحقيقية تكمن يف انتقاء األفكار املناسبة وتكرارها ومن ثم تكييفها وفق احتياجات 

األشخاص املستهدفني بالتأثري. ومن هنا، ميكن أن يشكل تحقيق التوازن السليم بني الرتكيز عىل مبدأ التوطني 

مقابل التعميم، وخاصة يف مجال التعليم، تحديًا كبريًا، سيّام وأن املعلمون الرتبويون ينظرون غالبًا إىل البيئة 

املدرسية باعتبارها بيئة محلية محضة يف الوقت الذي يدعو فيه قطاع التعليم إليجاد حلوٍل تتجاوز تأثرياتها حدود 

املحلية بأشواط. 
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 3- تحديد ما يصلح للعمل
كيف يمكننا التفريق بين ما يصلح للعمل وما يحتاج للتغيير؟ 

قد يبدو األمر يف بعض األحيان كام لو أن كل يشء يحتاج إىل إعادة تصميم، ولكن ثّة جوانب عديدة يف املدارس 

تعمل بشكل جيد - حتى اآلن عىل األقل. والسؤال املطروح هنا: ما هي هذه الجوانب؟ وإىل متى ميكنها أن تستمر 

يف العمل بشكل جيد؟ إن ما نحتاج إليه هو وجود آليات متكننا من تحديد ما يجب إعادة تصميمه وما ميكن 

الحفاظ عليه عىل حاله. 

مع بداية كل عام درايس، يقوم موظفو مدرسة ريفرسايد يف مدينة أحمد آباد الهندية مبراجعة كل مكون من 

مكونات مدرستهم ملعرفة ما إذا كان تصميم املدرسة ال يزال يحمل نفس القيمة التي كان عليها عندما تم وضع 

سة املدرسة ، قائلًة: “نحن ال نغري حبًّا يف التغيري، بل  التصور النهايئ له. ويف هذا الصدد، توّضح كريان بري سيثي، مؤسِّ

نسعى ملعرفة ما إذا كان هذا التحول قادًرا فعالً عىل تعزيز الخربات التي يكتسبها املستخدم أم ال؟” 

األمر اآلخر أن إدخال املزيد من التطوير عىل هذه املقاربات  يف غاية األهمية لجهة صنع التغيري املدريس يف أوساط 

املدارس القامئة بالفعل والتي ال ميكنها أن تبدأ العملية من الصفر. 

 4- استدامة التطوير المستمر 
كيف يمكننا التخطيط للحفاظ على فاعلية التصميم المدرسي لفترة طويلة؟ 

خرجت العديد من املناقشات الواردة يف هذا الفصل من رحم التحديات املحلية التي أطلقتها منظامت مثل إكس 

كيو أو مؤسسة بيل وميليندا غيتس أو منظمة 4.0 سكولز. وقد نجحت هذه املنظامت يف إيجاد سبٍل لتنظيم 

مسابقاٍت وبرامٍج تشجع األفراد عىل التفكري والعمل كمصممني بهدف ابتداع حلول جديدة للمدارس والفصول 

الدراسية.  ميكن بالطبع للمؤسسات واملنظامت غري الربحية، وكذلك الحكومات، البناء عىل هذه املقاربات التي 

يشكل اإلنسان محورها يف تصميم مدارس مبتكرة، لكن  النتيجة غالبًا ما تكون حلوالً تفتقر إىل األدلة عىل فاعليتها 

وجدواها ، ما يعني الحاجة لدعم االستمرارية يف التعلم واالبتكار وتكرار التجربة. واألمر األكيد أن مثل هذا 

االستثامر طويل األمد ال يحظى بفرصته عىل الدوام، سياّم وأنه قد يستغرق سنوات لتحقيق التغيري املنشود يف 

التأثري عىل مسارات الطالب الدراسية.
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قامت مدرسة ديزاين تيك الثانوية، وهي مدرسة عامة مجانية تتلقى دعاًم حكومًيا، وتقع يف مدينة بورلينغامي 

بوالية كاليفورنيا األمريكية، بوضع »دليٍل« إلدارة التغيري يعمل املعلمون واإلداريون مبوجبه مًعا لوضع حلول 

للتحديات التي يواجهونها عىل مستوى املدرسة. وخالل فرتات التوقف ما بني الفصلني الدراسيني، عمل املوظفون 

مًعا إلنجاز ما يسمى بـِ«سباقات التصميم«، أو تحديات التصميم الرسيع، ما أتاح لهم فرصة العمل عىل تحسني 

كيفية استجابة املدرسة لتلبية احتياجات الطالب. وقد اشتملت التحديات حتى اآلن عىل كيفية توجيه املوظفني، 

وتصميم العروض التقدميية للطالب، وإنشاء مناذج أفضل للتعلم الفردي. 

نود أن نقول أن ’كل يشء له فرتة صالحية‘، فإذا تعطل شيٌئ ما، فإنه يعطي للموظفني شعوًرا 

بأنه ’ليس كارثة، بل ميكننا تكرار األمر مرة أخرى أو التحول إىل اتجاٍه مختلٍف‘.

—ميليسا ميزيل، معلمة لغة إنجليزية يف ثانوية ديزاين تيك 

يقول كين مونتغمري، المؤسس والمدير التنفيذي لثانوية ديزاين تيك، إن المعلمين ربما ال يرون في 
أنفسهم مصممين، أو لعلهم ال يرغبون بالتغيير على نحو مستمر. وهذا بالضبط ما يجعلهم يغفلون 

عن بيت القصيد. فالغرض من اتباع منهج التفكري عرب التصميم، من وجهة نظره، يتمثل يف تلبية احتياجات الطالب 

وليس إجراء التغيري حبًّا فيه.  

إن تغيري الثقافة السائدة يف أية مؤسسة ليس باألمر الهنّي، بل إن تغيري الثقافة املدرسية يف مراحل التعليم من 

الروضة وحتى الصف الثاين عرش هو تحٍد عسري ولكنه رضورٌي يف كثريٍ من مدارسنا اليوم البتداع تجارب تعليمية 

تلبي احتياجات الطالب. كام يعّد غياب ثقافة االستجابة، التي تقّدم منهج التفكري عرب التصميم باعتباره وسيلة 

لدعم االبتكار يف البيئات التعليمية، تحديًا عسريًا آخر. فقد الحظ الباحثون أن الرؤية لبناء مدارس تعزز مهارات 

القرن الحادي والعرشين، مبا فيها التفكري عرب التصميم، مل يتم بعد ترجمتها إىل مامرسة عامة )كوه وتشاي وليم، 

2015(. ولذلك تعجز مفاهيم املعلمني حول التعلم واملناهج الدراسية يف غالب األحيان عن مواكبة هذه الرؤية 

)إرتيامر وأوتينربيت ليفتويتش، 2013؛ ميوديوسار وناتشمياس وتوبني وفوركوش باروتش، 2003؛ كوه وتشاي 

وليم، 2015(.  

وعليه، فإن اعتامد مزيج من العنارص هو الكفيل بإيجاد الخلطة السحرية لتعزيز الجهود املبذولة لتغيري الثقافة 

املدرسية السائدة، ومن بني هذه العنارص الترشيعات والسياسات التعليمية واإلدارة املدرسية واملامرسات داخل 

الصفوف الدراسية وسامت الطالب الشخصية )وال سياّم طرق العمل والروتني االجتامعي واملشاركة( )تشاو وفرانك، 

2003؛ تشاي وآخرون، 2014؛ كريشرن وآخرون، 2014(. ولذلك ال ينبغي االستهانة عىل وجه التحديد باملستويني 

الكيل والجزيئ عند العمل عىل إحداث تغيريٍ يف الثقافة املدرسية )2013( - وهام املستويني اللذين يقصد بهام 

بوراس هرينانديز وساليناس أميسكوا البيئات والسياسات االجتامعية والسياسية )املستوى الكيل( التي تُشكِّل 

املستوى املدريس )املستوى الجزيئ(. ويسهم هذان املستويان يف تشكيل »منظوٍر سياقٍي« قد مُيكِّن، بدوره، األفراد 

من وضع »أطر تصميم خاصة بالتغيري الرتبوي« واستعدادهم إلدخال تعديالت عىل تلك األطر عند الحاجة )كوه 

وآخرون، 2015، الصفحة 87(. وبالطبع يقع ضمن هذه املستويات عوامل داخلية فاعلة أخرى، منها اإلداريون 

وقادة املدارس واملجتمع واملعلمون وغريهم، فُهُم القادرون عىل تشجيع التغيري يف النظم التعليمية أو عرقلته 

)فينباوم وسوبوفيتز، 2010(.
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وإلمتام عملية تغيري الثقافة السائدة يف املدارس ونظمها التعليمية واملجتمعات املرتبطة بها، يسلط بنويل وباحثون 

آخرون الضوء عىل إمكانات وضع تصميٍم تعاويٍن يركز عىل مواجهة التحديات املتعلقة باملامرسة، باعتباره وسيلة 

الة أو املتعرثة، ومساعدة املناطق التعليمية عىل تقديم الدعم  الة، وتجديد الربامج غري الفعَّ لتطوير برامج فعَّ

للمعلمني بشكل أفضل وتدعيم جهودهم يف تحسني طرائق التدريس، وبناء قدرات النظام التعليمي )بنويل 

وفيشامن وتشنغ وسابييل، 2011(. وقد أيّد كوه وباحثون آخرون هذه املقاربة، إىل جانب االعتامد عىل منهج »أطر 

التصميم«، وأوضحوا أن »إدارة عملية تأطري التصميم تفيد املعلمني يف تحويل القيود والعوائق إىل فرص« )2015، 

الصفحة 105(.

تتألف الثقافة من عدة مفاهيم وسلوكيات مشرتكة تقوم بتوجيه التفاعالت بني أفراد املجموعة الواحدة. ولذلك 

فإن من األهمية مبكان إمتام عملية التحول الثقايف من خالل املعتقدات عىل املستويني الفردي والتنظيمي مًعا. 

وهنا ميكن آللية عمل املصمم الدفع لظهور »ثقافة املامرسة« املشرتكة )اليف وفينجر، 1991، الصفحة 95(، التي 

يتحد األفراد من خاللها يف معتقداتهم والعمليات التي يعتمدونها للتعلم والتعليم. فإذا كنا نريد لطالبنا أن يكونوا 

مبدعني ومتعاونني ومتواصلني وقادرين عىل حل املشكالت، يتعني عندئٍذ عىل البالغني -من إداريني ومعلمني- أن 

يتحلوا بنفس الصفات وينتهجوا نفس األسلوب.

تشكل منظومات العقائد واملفاهيم عنارَص جوهرية يف املفاهيم التي يتبناها املعلمون حول التعلم، ومامرساتهم 

ذات الصلة به)كوبان، 1986؛ كاغان، 1992؛ باجاريس، 1992؛ نيديرهاوسري وستودارت، 2001(، ومن تلك العنارص 

أيًضا سعيهم لتغيري آليات التفكري )غولدمان وآخرون، 2012(. ففي حني وصف باجاريس معتقدات املعلمني بأنها 

»بناء فوضوي« )1992، الصفحة 307(، وهو توصيف صادق، تشري األدلة التجريبية إىل أهمية تلك املعتقدات 

يف تشكيل فهٍم دقيٍق عن سلوك املعلم )كوه وتشاي وليم، 2015(. وقد دافع الباحثون لفرتة طويلة عن الفكرة 

التي مفادها »أنه عند إجراء تغيريٍ كبري يف املناهج والنظم والهيكليات، ميكن تجاهل منظومات العقائد الخاصة 

باملعلمني فقط يف مرحلة ابتداع االبتكار« )كالرك وبيرتسون، 1986، الصفحة 291(. ويف هذا الصدد كتب جوسيك 

)1986( قائالً إن التغيري يف املعتقد يأيت بعد التغيري يف املامرسة، وبالتايل فإن تشجيع املعلمني، وغريهم من 

املسؤولني يف مجال التعليم، عىل تبني مامرسات جديدة ناجحة ميكن أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل تغيريٍ يف آليات 

التفكري )كوه وتشاي وليم، 2015(. 

وعىل الرغم من االفتقار إىل دراسات منهجية حول أهمية التفكري عرب التصميم يف إعداد املعلم وتطويره مهنيًا )كوه 

وتشاي وليم، »مفاهيم«، 2015(، درس الباحثون كيف ميكن للمفاهيم املختلفة يف التفكري عرب التصميم تشجيع 

مشاركة املعلم يف العملية من خالل »التأمل أثناء املامرسة« و«تكرار عملية التأطري والتطوير والتأمل إلنتاج أفكار 

عرب التصميم« )كوه وتشاي وليم، 2015، الصفحة 9(، فضالً عن تجريب »االرتجال املنضبط«) كنودسن وشيكتامن، 

2017، الصفحة 163( و«تفهم رؤى اآلخرين وموثوقية التصميم وغموضه« )زيليزينسيك، 2017، الصفحة 195(. 

بعبارة أخرى، يعزز التفكري عرب التصميم، وهو بناٌء فوضوٍي آخر، هذه األشكال من املشاركة إىل حد كبري من خالل 

طبيعته املُنِتَجة لألفكار و املشابكة بني املامرسات )أثناء تنفيذ العملية( واملعتقدات. 

بيد أن تبني التفكري عرب التصميم بوصفه ثقافة أو مامرسة ميكن أن يخيف املعلمني. ويف هذا السياق، كتبت مويل 

زيليزينسيك، وهي باحثٌة ذات باٍع يف إدارة الفصول الدراسية، تقول إنه يف الوقت الذي بدأ فيه تطبيق التفكري عرب 

التصميم يف كافة مراحل التعليم من الروضة حتى الصف الثاين عرش يحظى باالهتامم، ما تزال أفضل مامرسات 

تنفيذه ضبابية وفوضوية وتتوقف عىل مزايا سياقية متعددة، بدًءا باملوضوع واملرحلة الدراسية، مروًرا مبعايري 

الفصول الدراسية ووصوالً إىل أهداف املناهج الدراسية )2017، الصفحة 195(. وعىل حّد وصفها: 
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إن االلتزام بخوض غامر تحٍد متكامل ]يف التفكري عرب التصميم[ بدا وكأنه ينطوي عىل مخاطر 

جّمة وأشبه بالخوض يف سيٍل جارف ، خاصًة وأين كنت يومها حديثة العهد بهذه العملية، إىل 

جانب الوقت القصري املخصص ملناقشة محتوى محددكان سيضيع ُسدى لو ثبت عدم جدوى 

ذلك التحدي. ولكنني تعلمت الحًقا أن التفكري عرب التصميم ليس من الرضوري أن يكون 

عملية تدريجية )خطوة بخطوة( تتقدم فيها الِفرق بسالسة من مرحلة إىل أخرى. 

كام أشارت زيليزينسيك إىل الحاجة إىل توفري املزيد من التدريب والتطوير املهني للمعلمني ملساعدتهم يف التعرف 

عىل املخاطر املحتملة وأفضل املامرسات يف تطبيق التفكري عرب التصميم يف عملهم. 

ويف ظل اهتامم الباحثني بهذه الدعوة، ميكن للمامرسني االسرتشاد بإطار »معرفة املحتوى التكنولوجي الرتبوي« يف 

وضع قواعد التطوير املهني لتحقيق التغيري الثقايف والتفكري عرب التصميم وتحسني الطرائق الرتبوية. فعرب االستعانة 

بهذا اإلطار، متكن الباحثان ميرشا وكولر )2006( من توسيع نطاق النموذج الذي وضعه شوملان )1986( واملعروف 

بـ«معرفة املحتوى الرتبوي« ليشمل املعرفة التكنولوجية أيًضا، فنجحت جهودهام يف جذب املهتمني بإدراج التفكري 

عرب التصميم يف كافة مراحل التعليم من الروضة إىل الصف الثاين عرش.

يساعد إطار »معرفة املحتوى التكنولوجي الرتبوي«، بوصفه إطار عمل، عىل تحديد ما يحتاجه املعلمون لدمج 

التكنولوجيا يف فصولهم الدراسية، واستكشاف كيف ميكنها تلبية احتياجات التعلم يف القرن الحادي والعرشين 

)كوكس وغراهام، 2009(. ويف حني أن استعراض عمل اإلطار وتفاصيله ليس من مقاصد تقريرنا هذا، أشار 

الباحثون كوه وتشاي وونغ وهونج إىل الحاجة باالستعانة به وبالتفكري عرب التصميم عند العمل عىل تلبية 

احتياجات التعلم الناشئة، وتعزيز أدوات التطوير املهني، والحاجة لتسليط الضوء عىل آليات التفكري التي تشجع 

عملية التحول )2015(. ولكْن يف مقابل استفادة إطار »معرفة املحتوى التكنولوجي الرتبوي« من إضفاء املزيد من 

الطابع الرسمي عليه والخضوع لعمليات التقييم، ما يزال التفكري عرب التصميم يفتقر إىل وجود مبادئ توجيهية 

موحدة يُسرتشد بها يف تطويره وتقييمه )كوه وتشاي ويل، 2015(. ويعيق هذا بالطبع االستعانة بهفي التشجيع 

عىل تغيري الثقافة السائدة يف املدارس.

مام الشك فيه أن تشجيع انتهاج آليات التفكري عرب التصميم )مبعنى آخر، الكفاءة الذاتية ]باندورا، 1997؛ شانك، 

2000[، وآلية النمو ]دويك، 2006[، والثقة اإلبداعية ]كييل وكييل، 2013[( تضع األسس إلجراء تغيريات ُمجدية 

يف املعتقدات واملامرسات السائدة. ويف هذا اإلطار، يرى كوه وتشاي وليم أن »بناء ثقة املعلم عرب إجراء تجارب 

ناجحة مع إدخال تغيريات طفيفة يف طرائق التدريس قبل محاولة اإلقدام عىل إجراء تغيريات أكرب وأعمق« سيكون 

نافًعا )2015، الصفحة 33(. 

ويف حني أن الكثري من املقاربات القامئة عىل التعلم تشجع الدعم املوجه للمعلمني، ميكن االستعانة بالتفكري عرب 

التصميم للقيام بذلك أيًضا )أيديو، 2010(. فعرب مقارنته باملقاربات التقليدية يف إعداد املعلمني، يركز التفكري عرب 

التصميم بشكل أقل عىل املعرفة واملهارات األساسية املتصلة بالتدريس التي تنادي بها مناهج إعداد املدرسني، 

والتي تكون يف شكل كتب أو إجراءات )هريش، 1996؛ سالفني ومادن، 2001؛ آدمز وإنغلامن، 1996(، ويركز بشكل 

أكرب عىل »تعزيز خربات التكيف« التي »تدعم قدرة املعلمني عىل تجاوز البحث عن مسوغات حول محتوى املقرر 

الدرايس وكيفية تدريسه« و«تساند رضورة انتهاج املعلمني منهًجا إبداعيًا يف التعامل مع األفكار )كوه وتشاي 

وليم، »مفاهيم«، 2015، الصفحة 68(. واملحصلة النهائية أن التفكري عرب التصميم يتيح للمعلمني مامرسة عملية 

التدريس باعتبارها وسيلة إبداعية إلرشاك الطالب يف عملية »تعلم عميق«)كوه وتشاي وليم، »مفاهيم«، 2015(. 
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ما هو يا ترى شكل التغيير الثقافي الناتج عند إدماج التفكير عبر 
التصميم في صلب الثقافة المدرسية؟

يستعرض باقي هذا الفصل كيفية االستعانة بعملية التفكري عرب التصميم وآلياته يف تغيري الثقافة السائدة يف 

املدارس. إذ إن إرساء ثقافة جديدة متكاملة أمٌر عسري املنال، ولذا يُنظر إىل الظروف التي تشجع انتهاج سلوكيات 

وآليات تفكري معينة باعتبارها فرًصا جيدة لوضع تصميم جديد للمدارس، يركز عىل  العادات والعمليات واألدوار 

والحوافز واملسافات املعتمدة ضمن املدرسة؛ مبعنى أن تعمل هذه العنارص مًعا لتشكيل آليات العمل والسلوكيات 

الجامعية بني األفراد، ما يؤدي إىل حدوث تحوالت يف الثقافة السائدة. وهكذا، فإن إرساء ثقافة مدرسية تدعم 

الطالب يف أن يصبحوا صّناع تغيري ينطوي عىل منذجة وتحفيز وتعزيز آليات وسلوكيات االستجابة. وعليه، ميكن 

للتفكري عرب التصميم، من خالل آلياته وعملياته،أن يشجع عىل حدوث التحوالت التالية:

التحول من العمل الفردي إىل العمل الجامعي	 

التحول من التخطيط إىل االنحياز للعمل	 

التحول من االفرتاض إىل البحث واالستقصاء	 

التحول من النظر إىل األشياء كمشكالت إىل النظر إليها كفرص سانحة للتطوير	 

تسلط األمثلة التالية الضوء عىل شكل التغيري الثقايف الناتج عند توظيف التفكري عرب التصميم باعتباره وسيلة 

لصنع التغيري. 

المعلمون بوصفهم جنوًدا للتغيير
يف ظل الضغوط الهائلة لتقديم تجارب تشجع عىل مشاركة شباب اليوم وتتامىش مع أجندة منظومة التعليم دامئة 

التغيري، قد يشعر املعلمون بانكامش دورهم أو تعرضهم النتقادات ال تهدأ )أيديو، 2014(، ما يُصّعب عليهم أداء 

الدور املطلوب منهم كمربنّي. ويف الواقع، تشري التقارير إىل أن معلمي فنلندا وسنغافورة وإمارة أبو ظبي وحدهم 

الذين يشعرون أن مهنتهم تحظى بالتقدير يف املجتمع )أيديو، 2014(. 

فامذا لو أمكن تغيري هذه الرؤية واملنظومة األساسية التي تشجعها؟ وماذا لو شعر املعلمون بأنهم يتمتعون بقدِر 

من التمكني إلحداث التغيري، وأنهم ركٌن أصيل من أركان ابتداع الحلول الجديدة؟ وماذا لو تم النظر إىل التدريس 

باعتباره املهنة األكرث إبداًعا يف العامل؟ تشكل هذه األسئلة قوة الدفع يف عمل رابطة املعلمني، وهي مجتمعٍ مهنٍي 

تم إطالقه يف العام 2015 لجمع املعلمني مًعا لحل املشكالت العويصة التي تواجه قطاع التعليم. فمن خالل منصة 

عىل اإلنرتنت، يتم إرشاد املعلمني يف مراحل عملية التصميم الواردة يف حزمة أدوات ’التفكري عرب التصميم لفائدة 

املعلمني‘ )أيديو، 2012(. مبوجب هذه العملية، يعمل املعلمون مًعا ملجابهة التحديات التي يتم وضعها بالتعاون 

بني عدة مؤسسات تعليمية ورشكاء يف مجال التطوير، عىل شاكلة: »كيف ميكننا وضع تصور جديد للتعلم املهني؟« 

و«كيف ميكننا إثارة فضول الطالب؟«. يتم بعد ذلك تطوير وتطبيق األفكار التي طرحها املعلمون وحظيت باعرتاف 

الرشكاء ومجتمع الزمالء. 
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قام بتأسيس رابطة املعلمني ’استوديو بلوسيد + ‘ )PLUSSED+(، وهو استوديو تعليمي غري ربحي يتخذ مقرًا 

له يف مدرسة ريفرديل كانرتي يف مدينة نيويورك األمريكية وكذلك يف مؤسسة إيديو، وتقوم فكرتها عىل االعتقاد 

بأن الرتبويني هم مصممون بطبعهم. وتوفر الرابطة منصة متكِّن املعلمني من العمل بشكل تعاوين لحل »أكرب 

التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف يومنا هذا« )رابطة املعلمني، 2016(.

وتهدف املنصة إىل مساعدة املعلمني عىل تطوير قدراتهم يف وضع منوذٍج لتغيري الثقافة املدرسية السائدة يف 

مدارسهم تغيريًا إيجابيًا. ويف مسٍح حول مرحلة ما بعد التعاون أطلقته رابطة املعلمني )2016( عرّب املعلمون عن 

شعورهم بحدوث تحوٍل اكتسبوه عرب التجربة، وعن اكتسابهم ثقة جديدة يف إدماج أساليب وآليات التفكري عرب 

التصميم يف صلب العمل يف مدارسهم.  وقد شمل ذلك التحول تصميم تجارب تعليمية محّسنة داخل فصولهم 

الدراسية، وتدريب وتوجيه املعلمني اآلخرين، ويف بعض الحاالت تويل أدواٍر قيادية جديدة والعمل مع الزمالء يف 

تصميم حلول تساعد عىل تحسني البيئة املدرسية.

تشاريل رشيوك، معلم من مدينة بالتيمور يف والية ماريالند األمريكية، يشارك بفكره عىل املوقع اإللكرتوين لرابطة املعلمني. صورة: منظمة أيديو
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أما عىل الصعيد العاملي، فريوم عدٌد متزايد من املنظامت تعزيز القدارت اإلبداعية لدى املعلمني. ومتثل منظمتا 

’صناع التغيري‘ يف أسرتالياو’ستري التعليمية‘ يف أوغندا والهند مثالني آخرين عىل املنظامت التي تعمل يف جميع أنحاء 

العامل إلرشاك وتشجيع املعلمني بوصفهم قادة مبدعني ورواد أعامل يف مجال التعليم. ويف حني أن هذه الربامج ال 

تركز رصاحًة عىل دعم منهج التفكري عرب التصميم، إال أنها تشجع عىل انتهاج نفس النمط يف متكني املعلمني وتلتزم 

بنفس آليات عمل التفكري عرب التصميم. نشري هنا إىل أننا سبق وناقشنا أن التفكري عرب التصميم يتداخل يف أسلوب 

عمله مع مقاربات تعليمية أخرى قامئة عىل التصميم، بل وميكن توظيفه إىل جانبها خدمًة لقطاع التعليم.

 يتعاون الرتبويون يف بناء قدراتهم املتعلقة بوضع أفكار التصميم من خالل ورش عمل املبنية 

 عىل الحضور الشخيص ملجابهة التحديات التي تواجهها رابطة املعلمني. 

صورة: منظمة أيديو
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تعمل منظمة ’صناع التغيري‘ )2016(، التي تتخذ من أسرتاليا مقرًا لها، عىل توفري فرص التطوير املهني والتدريب عىل القيادة للرتبويني، وذلك 

عىل أيدي أخصائيني تربويني آخرين. وقد قدمت يف العام 2016 الدعم ملنهج التفكري عرب التصميم وريادة األعامل يف مجال التعليم إىل أكرث من 

 25,000 معلم يف أرجاء املعمورة. 

صورة مأخوذة بإذن من املنظمة

تقوم منظمة »ستري التعليمية« )2016(، ومقرها يف أوغندا والهند، بتمكني املعلمني ليكونوا ٌصنَّاًعا للتغيري، وذلك من خالل منهجها الذي يعتمد 

 عىل شحذ دوافع املعلمني وصقل العقلية املهنية لديهم وإرشاكهم يف تحقيق نتائج تعليمية أفضل للطالب.

صورة مأخوذة بإذن من منظمة »ستري التعليمية«
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انتهاج العمل التعاوني معياًرا
غالبًا ما تكون التحديات املعقدة متعددة التخصصات بطبيعتها. وملعالجة ذلك األمر، يقوم عدد متزايد من املدارس 

باعتامد منهج للتعلم متعدد التخصصات وقائم عىل املشاريع. بيد أن واحدة من أكرب التحديات التي تواجه تحقيق 

ذلك تتمثل يف إرساء ثقافة التعاون بني املعلمني يعملون مبوجبها مًعا لصياغة املناهج الدراسية وتشكيل مشاريع 

واقعية )إرتيمري وسيمونز، 2006(.  ففي العديد من املدارس، تعّود املعلمون عىل العمل بشكل مستقل وتخصيص 

القليل من الوقت لتحقيق تعاوٍن بيني هادف )رامرييز، 2013(.

ومن هذا املنطلق تعمد املدارس التي تطبق ثقافة التفكري عرب التصميم إىل توفري الوقت واألدوات واملساحات 

الالزمة للتعاون بني املعلمني.  فقامت مدرسة نويفا يف هيلزبره بوالية كاليفورنيا األمريكية عىل سبيل املثال ببناء 

مخترب مخصص لالبتكار )أطلقت عليه اسم آي الب »I-Lab«( ليكون مبثابة مساحة مادية يستخدمها الطالب 

للتعاون يف تنفيذ املشاريع التعليمية، ويستخدمها أعضاء هيئة التدريس للتعاون يف تصميم املناهج الدراسية 

املشرتكة )جامعة ستانفورد، 2007(. وعىل نفس املنوال، تسمح مدرسة ديزاين تيك الثانوية يف مدينة بورلينغامي 

بوالية كاليفورنيا، للمعلمني بالجلوس مًعا أثناء فرتات تحضري الدروس، فضالً عن إنهاء ساعات اليوم الدرايس مبكرًا 

مرتني يف األسبوع إلتاحة الفرصة للتعاون بني أفراد مجموعة صغرية الحجم. كذلك، يعقد مهنيون عاملون يف 

الرشكات القريبة من املدرسة كل ثانية أسابيع جلسات لتدريس الطالب خالل »فرتات ما بني الفصول الدراسية«، 

ما يتيح بعض الوقت للمعلمني للمشاركة يف عمليات التطوير املهني واملشاريع الجانبية وجلسات التصميم 

الجامعية. وقد أشار املعلمون واإلداريون إىل نتيجة متوقعة عزوها إىل اعتناق منهج التفكري عرب التصميم، ومتثلت 

يف النظر إىل املعلمني واإلداريني باعتبارهم متساوين يف األهمية مع الطالب وقادة املدارس واملتعاونني معهم. وقد 

أدت هذه النتيجة يف كثريٍ من الحاالت إىل دعوة املعلمني لإلدالء بآرائهم والتعاون يف معالجة مسائل وتحديات عىل 

مستوى املدرسة. 

ويف نفس السياق، فازت منطقة سان فرين فايل التعليمية يف مدينة ونجمونت بوالية كولورادو األمريكية مبنحة 

تقدر مباليني الدوالرات -بلغ مجموعها ما يقرب من 3,6 مليون دوالر أمرييك ملدة خمس سنوات- وذلك يف إطار 

»مبادرة االستثامر يف االبتكار« )أو ما تُعرف اختصاًرا باسم i3( التي أطلقتها الحكومة األمريكية. ثم حصلت 

نفس املنطقة التعليمية يف العام 2012 عىل منحة »السباق إىل القمة« التي بلغت قيمتها 16,6 مليون دوالر. 

آمن أعضاء املنطقة التعليمية بأهمية املساعدة املقدمة من كّل فرد يف املنطقة لتكون أفضل فرصة لسّد فجوات 

التحصيل الدرايس املستمرة بني الطالب الفقراء والطالب من األصول اإلسبانية وداريس اللغة اإلنجليزية. و كانت 

الخطة تقيض عىل وجه التحديد بترسيع تعليم الطالب األكرث عرضة للمخاطر من خالل اعتامد مقاربة عرصية يف 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد استهدفت الخطة الطالب الذين يرسبون يف مادة القراءة والكتابة 

أو الرياضيات، أو كلتيهام. ومع ذلك، افتقر العديد من املعلمني إىل الخربات الالزمة أو شعروا بعدم الراحة إزاء 

املحتوى الدرايس.  

أثبت منهج التفكري عرب التصميم، الذي يتمحور حول اإلنسان، وذو الطبيعة التعاونية، أنه الجرس الذي يحتاجه 

املعلمون واإلداريون يف منطقة سان فرين فايل التعليمية. فقد شّكل، عرب التطوير املهني، لغة مشرتكة ووفّر عملية 

شاملة لدمج ونرش طرق تعلم مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات القامئة عىل تنفيذ املشاريع. 

ولذلك أطلقت املنطقة التعليمية يف العام 2014 مسابقة »تحديات التصميم« بهدف إرشاك املعلمني يف مناقشة 

التحديات املشرتكة عىل مستوى املدرسة، ومن بينها »كيف ميكننا تحسني قدرتنا عىل دمج مكونات تكنولوجيا 

التعلم؟« )منطقة سان فرين فايل التعليمية، 2016أ(.

ومنذ ذلك الحني، نجحت منطقة سان فرين التعليمية يف توسيع نطاق برنامجها يف تدريس العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات، فبعد أن كان يضم مدرسة واحدة أصبح يشمل ستًا وعرشين مدرسة »انخرطت بقوة« يف 

تقديم الربنامج، إىل جانب تطبيق منهج التفكري عرب التصميم. وقد أظهرت نتائج اختبار أكسيس )ACCESS( لعام 

2014-2015، واملفروض من حكومة الوالية عىل جميع داريس اللغة اإلنجليزية، تحقيق بعض أفضل نتائج التحصيل 
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اللغوي التي عرفتها املنطقة التعليمية عىل اإلطالق، وهي فائدة إضافيةألخرى مثرية لالهتامم وناتجة عن تطبيق 

الربنامج. وقد عزت القيادة التعليمية جانبًا كبريًا من هذا التقدم املحرز إىل منهج التفكري عرب التصميم، وأعلنت أنها 

ستوليه أهمية مركزية يف رسالتها التعليمية )منطقة سان فرين فايل التعليمية 2016ب(. كام أعلنت )نفس املرجع( 

عىل املأل أن »إحداث التغيري يف ثقافة منطقتنا التعليمية هو اإلنجاز األعظم واألوحد ’ملبادرة االستثامر يف االبتكار‘ 

التي أطلقناها« )منطقة سان فرين فايل التعليمية 2016أ(. 

حذت عدة مناطق تعليمية أخرى نفس الحذو وأطلقت مسابقات يف »تحديات التصميم« كوسيلة لتشجيع 

املعلمني عىل التعاون واالبتكار يف معالجة التحديات الكبرية التي يواجهونها. غري أنها اكتشفت أن مجرد إطالق 

مسابقٍة يف التحدي غرُي كاٍف، وأن من الهاّم تدعيم خربات املعلمني عرب توفري عملية تصميم منظمة، وفرٍص للتعلم 

املهني، وتوفري حوافز لحثهم عىل املشاركة يف العملية. 

إضاءة: إشراك منطقة تعليمية بأكملها

متثل أحد األساليب الرئيسية لنجاح منطقة سان فرين فايل التعليمية يف نرش منهج التفكري 

عرب التصميم عرب جميع مدارسها، يف إطالقها للمسابقة السنوية »تحدي التصميم« املوجهة 

للمعلمني، فالغرض منها هو إشعال جذوة االبتكار، وابتداع أفكاٍر مبتكرة، واالحتفاء مبنظومة 

االبتكار املطبقة يف مدارس املنطقة. استلهمت املسابقة يف تصميمها عملية التفكري عرب 

 التصميم التي يتبعها كلية »دي سكول« بجامعة ستانفورد، واعتمدت حزمة أدوات التفكري 

 عرب التصميم الخاصة باملعلمني )أيديو، 2012( للمساعدة يف تدريس تلك عملية ورشح 

آلياتها للمشاركني.

جيك روبرتس، أحد كبار املسؤولني يف منطقة سان فرين فايل التعليمية، يقدم مرشوعه باستخدام روبوت NAO )سوفت بنك روبوتكس( يف عرض 

أجهزة الروبوت لعام 2015 من تنظيم آي ب إم واتسون. قاد جيك عدًدا من مشاريع أجهزة الروبوت وكان أحدها مخصًصا ملساعدة املعلمني يف 

 استخدام الروبوتات لدعم الطالب الذين يعانون من مرض التوحد وملتعلمي اللغة اإلنجليزية.

صورة مأخوذة مبوافقة منطقة سان فرين فايل التعليمية.
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 واألمر املميز أن املنطقة التعليمية تقوم يف كل عام بالرتكيز عىل مجال 

معني من مجاالت االبتكار:

 :2015-2014 

كيف ميكننا دمج املكونات الستة األساسية لتكنولوجيا التعلم يف عملية التعلم بشكل أفضل؟

 :2016-2015 

كيف ميكننا زيادة مشاركة الطالب ودعم اختياراته؟

تنافس الفرق املشاركة يف املسابقة من خالل واحدة من فئتني اثنتني، وذلك استناًدا إىل خربتهم 

يف التعامل مع منهج التفكري عرب التصميم. تعقد املنطقة التعليمية جلسة تطوير مهني ملدة 

يوم كامل للمبتدئني واملرشدين ملساعدة الفرق املشاركة عىل طرح أفكارهم عرب ثالثة أطر، 

هي التعاطف واإلبداع واملعقولية )الصواب(.  ويحصل كل فريق مشارك عىل مبلغ 250 دوالًرا 

أمريكيًا، يف حني يحصل الفائزون بالجائزة الكربى عىل مبلغ 4000 دوالر. وتشمل قامئة األمثلة 

عىل األفكار الفائزة »مخترب التعليم االفرتايض« الذي  يتيح الدعم واملوارد للطالب عرب ربطهم 

بشبكة اإلنرتنت من أي موقع، ويوفر لهم ناديًا للواجبات املنزلية/برنامَج مكافآت عىل شبكة 

اإلنرتنت، هدفه تحسني مشاركة الطالب.  عىل الجانب اآلخر، تعمل مسابقة التحدي عىل 

تعزيز دعم املعلمني عرب تزويدهم بقاعدة معرفية متينة يف منهج التفكري عرب التصميم، ويعّد 

هذا مكسبًا إضافيًا للمقاطعة )منطقة سان فرين فايل التعليمية 2016أ(.

متثل أحد األساليب الرئيسية لنجاح منطقة سان فرين فايل التعليمية يف نرش منهج التفكري عرب التصميم عرب جميع مدارسها، يف إطالقها للمسابقة 

السنوية »تحدي التصميم« املوجهة للمعلمني، فالغرض منها هو إشعال جذوة االبتكار، وابتداع أفكاٍر مبتكرة، واالحتفاء مبنظومة االبتكار املطبقة 

 يف مدارس املنطقة.

صورة مأخوذة مبوافقة منطقة سان فرين فايل التعليمية
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لقد رأت جميع املدراس بدون استثناء يف عملية التصميم أداًة ميكن توظيفها يف مجابهة 

التحديات واغتنام فرص التحسني األخرى.

 —يل بريج، املدير التنفيذي ملؤسسة التعليم مبنطقة سانت 

فراين فايل )منطقة سان فرين فايل التعليمية 2016أ(.

كيف يمكننا مساعدة المعلمين المبتِكرين على تقييم المنتجات 
التكنولوجية التعليمية التي تدعم دارسي اللغة في 

صفوفهم الدراسية؟

متثل أحد األساليب الرئيسية لنجاح منطقة سان فرين فايل التعليمية يف نرش منهج التفكري 

عرب التصميم عرب جميع مدارسها، يف إطالقها للمسابقة السنوية »تحدي التصميم« املوجهة 

للمعلمني، فالغرض منها هو إشعال جذوة االبتكار، وابتداع أفكاٍر مبتكرة، واالحتفاء مبنظومة 

االبتكار املطبقة يف مدارس املنطقة. تقدم مسابقة أطلنطا لتحدي التصميم يف مراحل التعليم 

قبل الجامعي )@ AK12DC(، وهي عبارة عن رشاكة بني مدرسة وستمنسرت ومدرسة لوفيت 

ومنطقة فولتون التعليمية ومعهد دي سكول بجامعة ستانفورد، الدعم لفرق املعلمني يف 

املدارس الخاصة والعامة بهدف بناء القدرات يف التفكري عرب التصميم بوصفه رافعًة لقيادة 

جهود االبتكار يف املدارس، وابتداع محفزات صنع التغيري، وتدعيم التعاون بني املدارس. 

جّرب المرة تلو األخرى
لعل تغيري الثقافة املدرسية طموٌح يراود الكثري من قادة املدارس، إال أنه تحقيقه من املهام الجسام. ولذلك تراهم 

ميارسون يف أغلب األحيان ضغوطًا كبرية عىل أنفسهم لوضع خطٍط مثالية قبل الرشوع يف تنفيذها )زيليزينيسيك، 

2017(. بيد أن السعي إىل املثالية والكامل كثريًا ما يعيق قيام الرتبويني باتخاذ أية إجراءات عىل أرض الواقع.

وبالنسبة للمدارس التي تتبع منهج التفكري عرب التصميم، يتعلم الرتبويون تبني أسلوب التكرار يف تجريب األفكار 

بشكٍل مبكر والتعلم الدائم من تلك التجارب بدالً من محاولة وضع خطٍة مثالية. ومن محاسن هذا األسلوب 

مساعدتهم يف إمكانية ابتكار  مسارات تعلم أرسع، وبالتايل تقييم مدى جدوى هذه التغيريات. غري أن  كلمة الرس 

يف الحصول عىل نتائج ذات جدوى وموثوق بها هي الحفاظ عىل صغر حجم هذه التجارب. 

 ،)School Retool( »تكمن فكرة أن »الخطوات الصغرية تؤدي إىل تغيريٍ كبري« يف صميم برنامج »سكول ريتول

وهو برنامج تطوير مهني يعلّم قادة املدارس كيفية تصميم الثقافة املدرسية. ميتد الربنامج عىل أربعة أشهر، وقد 

ُوضع بالتعاون بني »مخترب مراحل التعليم من الروضة إىل الصف الثاين عرش« مبعهد دي سكول بجامعة ستانفورد 

ومؤسسة هيوليت ومنظمة أيديو، ويساعد قادة املدارس يف تطوير آلية تفكري تنحاز إىل اتخاذ إجراءات التنفيذ 

العميل. ومن خالل وضعهم يف أفواٍج املناطق، يتعلم القادة سبل تطوير ما يعرف بـ«مناذج التجريب«، وهي 

تجارب صغرية غري مرتابطة تساعدهم يف العمل نحو تحقيق طموحات أكرب عىل صعيد تغيري السلوك السائد يف 

ح أحد املشاركني يف فوج عام 2016، ويدعى ستيفن وارد، مدير الثقافة املدرسية يف مدرسة  مدارسهم. وقد رصَّ

ستي آرتس آند بريب )أو »مدينة الفنون والتحضري«( ومقرها واشنطن العاصمة، قائالً »من السهولة مبكان أن نجد 
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أنفسنا غارقني وسط األمور التي يتعني علينا القيام بها - مثل كل ما يتحرك حولنا من عنارص وكذلك األفراد الذين 

يتعني علينا إرشاكهم يف العملية التعليمية. لكن التجربة علمتني أن مجرد اتخاذ خطوة واحدة صغرية، خطوة 

واحدة صغرية كل أسبوع أو كل يوم يف سبيل تحقيق الهدف النهايئ، هي مبثابة املحّول يف املامرسات العملية«. 

إضاءة: الخطوات الصغيرة تؤدي إلى تغييٍر كبير

يتعاون قادة املدارس يف برنامج »سكول ريتول« مع أفواج املناطق إلعادة تصميم الثقافة 

املدرسية مستخدمني ما يعرف بـ«مناذج التجريب«، وهي تجارب صغرية غري مرتابطة. ويقوم 

الزمالء يف مختلف املجموعات بتطبيق منهج التفكري عرب التصميم خالل هذه التجارب 

ال،  يف تعليم طالبهم قدرات »التعلم األعمق« يف منطية التفكري األكادميية، والتواصل الفعَّ

والتعاون، وتعلم كيفية التعلم، والتفكري النقدي، والتي تصّب كلها يف خانة إتقان املحتوى 

األكادميي والتمّكن منه )مؤسسة هيوليت، 2013؛ مادسن، 2015(.

يف ردها حول مشاركتها يف برنامج »سكول ريتول« ، قالت مارثا توريس مديرة  مدرسة ثورغود مارشال الثانوية يف سان فرانسيسكو: »إن نهج 

مناذج التجريب هو مبثابة إطار عمل سيساعدين يف نهاية املطاف عىل وضع منوذج  املدرسة الذي أحاول أن أُقدمه«.

صورة: منظمة أيديو
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شاركت مارثا توريس، مديرة أكادميية ثورغود مارشال العامةيف مدينة سان فرانسيسكو 

األمريكية، يف برنامج الزمالة ضمن فوج ربيع 2015. بلغت نسبة طالب األكادميية املحرومني 

اقتصاديًا واجتامعيًا أكرث من %85، ونصفهم من داريس اللغة اإلنجليزية. 

أرادت توريس تعزيز عملية التعلم لدى طالبها، ولذلك، وبعد التمعن يف بعض املامرسات 

التي اطلعت عليها يف برنامج الزمالة )أي التعلم القائم عىل املشاريع، وتحديات ومشكالت 

العامل الواقعي، والعمل الجامعي، والعروض التقدميية، وبرامج التدريب(، استلهمت أسلوب 

املامرسات االستشارية وروح منهج التصميم املتمحور حول اإلنسان ورشعت بنشاط مشهور 

لدى غالبية مديري املدارس وهو عقد لقاءات مع الطالب 

اجتمعت توريس بأحد طالبها ويدعى ونستون. كان ونستون يواجه مشكالت سلوكية 

وأكادميية. ولذلك، وبدالً من إجراء حوار تقليدي معه حول سلوكه ودرجاته الدراسية، غرّيت 

توريس من منط االجتامع بحيث يغدو فرصة للكشف عن ميوله واهتامماته. تشري توريس يف 

هذ الصدد قائلة:  »قضيت بعض الوقت وأنا أحاوره فقط عن األمور التي يحبّها يف املدرسة، 

وعن األشياء التي يهتم بها. اكتشفت أنه كان بحاجة لبعض الرتكيز والتوجيه يف مسار حياته.  

ولذلك ذهبنا سويًا إىل مستشاره الدرايس، وجلسنا مًعا؛ استلهمت روح ’مناذج التجريب‘ وقلت 

’دعونا نبدأ التجربة اليوم ثم نتحقق من مدى نجاحها‘» )برنامج »سكول ريتول«، 2015(.

راجع توريس وونستون قامئة املقررات الدراسية، وساعدته توريس يف إعادة تنظيم جدوله 

حتى يتمكن من االلتحاق مبقرر درايس يختاره هو بنفسه، وكان أْن اختار مقرر تصميم ألعاب 

الفيديو. عند إعالن الدرجات الدراسية بعد بضعة أسابيع تبني أن ونستون قد حقق تحسًنا 

ملحوظًا. ويف ردة فعله عىل النتيجة، قال: »شعرت بالسعادة ألنها كانت املرة األوىل عىل 

اإلطالق التي أمتكن فيها من تحقيق ذلك. مل أتخيل قّط أنني سأمتكن من تحسني درجايت يف 

املدرسة الثانوية« )برنامج »سكول ريتول«، 2015(.

خالل فصل الخريف التايل، قامت توريس بتوسيع نطاق »التجربة«، وحاولت تكرار ما قامت 

به مع ونستون مع اثنني من أقرانه.  ذهب الثالثة مًعا للتسجيل يف دروس تدريبية يقدمها 

معهد »ستي كوليج« لفرتات متتد إىل نصف نهار، ويف ذات الوقت تابع الطالبان دروسهام يف 

الثانوية يف نصف النهار املتبقي من اليوم.  

كانت توريس ستحقق نجاًحا مامثالً بالتأكيد لو استعانت مبقاربات أخرى تتمحور حول 

اإلنسان، لكنها، مثل العديد من الرتبويني، وجدت آلية تفكري املصمم، ال سيام عىل صعيدي 

التعاون وتكرار التجربة، أنجع وأكرث استدامة. ومن هذا املنظور، يرى بعض الرتبويني أن 

التفكري عرب التصميم يسمح لهم بتطبيق أسس املناهج الرتبوية النظرية عىل نحٍو أكرث نجاًحا 

واستمرارية يف البيئات الواقعية.
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رّكز على اإلنسان ال على الجدران
يف ظل اقتصاد اليوم املعتمد عىل االبتكار، تتغري احتياجات املجتمع باستمرار، وتتغري معها احتياجات ورغبات 

الطالب والرتبويني عىل حّد سواء. فام يصلح لعامل اليوم رمبا ال يصلح لعامل الغد. ولذلك تلبي املدارس التي 

تعتمد مناهٍج تركز عىل اإلنسان هذه االحتياجات، وهي قادرة عىل االستمرار بذلك طاملا ظلّت يف حالة من 

االبتكار املستمر.

تتبع مدرسة 360 الثانوية، ومقرها مدينة بروفيدانس بوالية رود آيالند األمريكية، وهي مدرسة تجريبية تم 

إنشاؤها باستخدام منهج التفكري عرب التصميم، نظاًما يتيح إجراء عمليات إعادة التقييم وإعادة التصميم بانتظام 

بناًء عىل احتياجات الطالب.   ويقوم منوذج إدارة املدرسة عىل وجود مساٍر مستمٍر من املالحظات التي يبديها 

الطالب. وهكذا، يكون الطالب »عيون« املدرسة؛ وعند حدوث خلل ما، يتقدم الطالب باقرتاحاتهم إىل »املخ« 

-وهو مجموعة من املعلمني والقيادات الطالبية- الذي يقوم بدوره برفع تلك االقرتاحات إىل إدارة املدرسة. فعىل 

سبيل املثال، يبدأ منوذج املدرسة بعقد فرتتني لالستشارة يف اليوم الدرايس الواحد، لكّن آراء الطالب كشفت عن 

رغبتهم يف تخصيص املزيد من الوقت ملامرسة اهتامماتهم األخرى، فتقرَّر استبدال إحدى فرتيت االستشارة باملقررات 

االختيارية. وقد أوضح كريس أوديت، الذي يعمل معلاًم ومنسًقا مبدرسة 360 الثانوية، ذلك قائالً: »لقد عملنا عىل 

تطوير آلية التفكري تلك وكأننا نبني شيئًا من شأنه أن يستمر يف التغري والنمو. بالطبع مل ينته األمر بعد، ويف حقيقة 

األمر لن ينتهي أبًدا. لقد شكل ذلك بحّق تحوالً يف آلية تفكريي«.  )مدارس سربينج بوينت، 2015(

إضاءة: تغيير العقلية اإلدارية عن طريق التصميم

يشكِّل منهج التفكري عرب التصميم يف مدرسة ديزاين تيك الثانوية )املعروفة اختصاًرا باسم 

»دي تيك«(، أسلوب عمل املعلمني واملوظفني واإلدارة مع بعضهم البعض. يف أغسطس 

املايض، شهدت املدرسة تدفق أعداٍد من املعلمني الجدد.  اغتنمت ميليسا مزيل، معلمة لغة 

إنجليزية، ونيكول سريا، مديرة املناهج الدراسية، تلك الفرصة إلعادة التفكري يف مسار التطور 

املهني للموظفني الجدد.  وباعتبارهام عضوين مشاركني يف جهود التصميم الداخيل يف املدرسة، 

فقد أدراتا برنامج »سربينت«، وهو عبارة عن دورة مكثفة يف التصميم تركز عىل تحديد 

نوعية التحدي وتطوير طرق مبتكرة إلرشاك املعلمني الجدد ودعمهم يف تطبيق املزيد من 

تفريد التعليم )التعليم الشخيص( يف عملهم اليومي. وبفضل الدعم املقدم من »مخترب مراحل 

التعليم من الروضة إىل الصف الثاين عرش« مبعهد دي سكول بجامعة ستانفورد، تضمن برنامج 

»سربينت« عقد لقاء بني املعلمني مرة واحدة أسبوعيًا عىل مدى شهرين، وذلك للبحث ووضع 

التصورات وتكرار التجربة )انظر الشكل 1 ملعرفة املزيد عن هذه املصطلحات(. وقد عززت 

املستويات العالية ملشاركة املعلمني يف الربنامج فرص تحقيق املواءمة بني الحلول والتوجهات. 

تجسد أحد النامذج النهائية يف شكل مجموعة من البطاقات، متثل كل واحدة منها جانبًا 

مختلًفا من جوانب التعليم الشخيص، مثل وترية التعلم أو منح الدرجات الدراسية عىل 

أساس الكفاءة أو منط عملية التعلم. وبذلك غدا املعلمون قادرين عىل اختيار بطاقة واحدة 

من تلك البطاقات يف بداية اليوم الدرايس والرتكيز عىل مقاربة التعليم الشخيص املدونة 

عىل البطاقة عىل مدار اليوم.  كذلك، قام املعلمون بوضع منوذٍج أويٍل ملوقع إلكرتوين ضمن 
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برنامج »سربينت« بهدف تبادل املوارد وأفضل املامرسات يف مجال التعليم الشخيص. وبعد 

تطبيق عدة نسخ من الربنامج، قام فريق ثانوية »دي تيك« بوضع دليٍل يضم قواعد إدارة 

عملية التغيري، وذلك استناًدا إىل مالحظاتهم والدروس التي استخلصوها. وكان الغرض من 

الدليل  مساعدة املوظفني عىل الشعور بالثقة يف تشكيل فرق عمل وتوجيه جهودهم يف مناذج 

التصميم عندما يواجهون مشكلة ال ميكن حلها بشكل فردي. 

ويف هذا الصدد، تقول سريا إن العامل األسايس يف إنجاح دليل القواعد يكمن يف دعم املوظفني 

لتنفيذ أفكارهم. وأضافت تقول: »ميكنك وضع تصميٍم ومناذٍج ناجحة، ولكن يتعني عليك 

تحمل مسؤولية التنفيذ مهام كانت النتيجة. كذلك، يتعني عليك تكريس الوقت الالزم 

للتدريب والتطوير املهني والتنفيذ العميل«.

جدول أعامل اجتامع  قصري لربنامج »سربينت« يبني النهج الذي يتبعه العاملون مبدرسة »دي تيك« الثانوية واملُعلمون يف جهود وضع التصميم 

الداخيل للمدرسة. صورة مأخوذة مبوافقة مدرسة ديزاين تيك الثانوية
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قم بتمكين اآلخرين
هناك بالتأكيد طرق ميكن للرتبويني من خاللها تجريب منهج التفكري عرب التصميم بأنفسهم من خالل حضور 

ورش العمل، أو االستعانة باملوارد األخرى مثل حزمة أدوات التفكري عرب التصميم للمعلمني )2012(، أو االنضامم 

إىل مجتمع »رابطة املعلمني«. وهنا يلعب قادة املدارس واملناطق التعليمية دوًرا حاساًم، ليس من خالل تقدميهم 

إجابات عىل استفسارات املعلمني يف هذا املجال أو حتى عن طريق تويل قيادة عملية التغيري، بل من خالل السامح 

لهم باملشاركة الفاعلة يف ذلك. ويكون ذلك بتخويل املعلمني والطالب بذلك، رصاحًة أو ضمنيًا، يك يشعروا بامتالك 

أدوات التمكني الالزمة للعمل مصممني، وبالقدرة عىل بناء ثقتهم اإلبداعية )براون، 2009؛ كييل وكييل، 2013(. 

يحتاج متكني اآلخرين إىل الكثري من الوقت والدعم. ويف هذا السياق يقول قادة منطقة سان فرين فايل التعليمية 

إنه املعلمني احتاجوا لسنتني اثنتني ليقتنعوا أن املنطقة التعليمية تريد منهم القيام بالتجريب والتعلم. وتوضح 

ذلك ريجينا رينالدي، مساعد املرشف العام للمنطقة التعليمية، قائلة: »كانت مشاهدة عملية إقناعهم بأن اإلدارة 

كانت حًقا تريد منهم التجريب والفشل ثم إعادة الكرّة والفشل من جديد، اليشء األكرث إثارًة لالهتامم. لقد 

ساعدتهم العملية يف اسرتداد إميانهم بأنفسهم كرتبويني.  كان األمر آنذاك أشبه بأرٍض بور ال أمل يف استصالحها، أما 

اآلن فقد بات معلمونا ميرّسين لعملية التعلم وصوتًا للطالب«.

سة مسابقة »التصميم  سة مدرسة ريفرسايد مبدينة أحمد آباد الهندية، ومؤسِّ من جانبها، تتفق  كريان سيثي، مؤسِّ

من أجل التغيري«، مع فكرة أن اإلداريني قادرون عىل لعب دوٍر محوري يف تعزيز قدرة  املعلمني امتالك ناصية 

االبتكار بهدف تحسني تجربة التعلم لدى الطالب. عىل الجانب اآلخر، تؤكد سيثي القادة امللهمني ال ميتلكون 

بالرضورة جميع اإلجابات املنشودة، وعوًضا عن ذلك يفسحون املجال ألولئك املتمكنني من تقدميها. ولعّل من 

األمثلة عىل ذلك قيام أحد أعضاء هيئة التدريس الذي بدأ عمله يف املدرسة كمتدرب بقيادة برنامج الرياضة القائم 

عىل بناء الشخصية. فقد الحظ هذا املعلم، من خالل مشاهدة الطالب أثناء مامرسة الرياضة، الحظ وجود ثالث 

نقاط قوة لديهم، أال وهي املهارة والقيادة واالندماج.  وعندئٍذ فقط رّوج لفكرة إطالق برنامٍج يعزز نقاط القوة 

هذه، فقام بتصميم الربنامج بالرشاكة مع الطالب.  

أما من منظور املعلم، فدعم القيادة التعليمية إما أن ينقل الفكرة إىل عامل التطبيق أو يدفنها يف مهدها. ويف 

هذا اإلطار، يقول أحد املشاركني يف مسابقة أطلنطا لتحدي التصميم الخاصة مبراحل التعليم من الروضة إىل 

الصف الثاين عرش )2016(، والتي تتبنى منهج التفكري عرب التصميم بوصفه عملية لالبتكار املدريس يف املدارس 

العامة والخاصة يف منطقة أطلنطا، »أوّد التأكيد بشّدة عىل األهمية البالغة لوجود إدارة داعمة كجزء ال يتجزأ 

من فريق العمل. إنه مصدر العون الرئييس لنا، فنحن نعلم ما إذا كنا منتلك ذلك الدعم يف كل مرحلة من مراحل 

أي مرشوع«ا. فعرب هذا الدعم، يستطيع قادة املدارس مضاعفة الجهود التي يبذلها املعلمون.  وعىل الرغم من 

عملية تغيري الثقافة ميكن إطالقها إما من القاعدة للقمة أو من القمة للقاعدة، فإن الطريقة األمثل للحفاظ عىل 

استمرارية تغيري الثقافة املدرسية تكون بتحقيق املواءمة الوثيقة بني جهود املعلمني واإلداريني.
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التحديات والفرص: 

كيف يمكننا توسيع نطاق منهج التفكير عبر 
التصميم ليصل المزيد من المعنيين في 

قطاع التعليم؟ 
ال تعّد مساعدة الطالب ليك يصبحوا صناع تغيري منهًجا تحوليًا بالنسبة لهم فحسب، بل وميكن أن تكون كذلك 

بالنسبة ملعلميهم أيًضا.  فكام بيّنت األمثلة السابقة، يساعد تنبي عملية وآلية منهج التفكري عرب التصميم املعلمني 

عىل أن يصبحوا أكرث متكًنا وإبداًعا وتجريبًا وتعاونًا.

وتدعيم هذه السلوكيات وسيلٌة لتغيري الثقافة املدرسية؛ فبفضلها يصبح كل يشء - بدًءا من القرارات السلوكية 

إىل تصميم برامج العمل املدريس - أكرث تكراًرا وواقعيًة وشمولية. كام تتيح الفرصة للمعلمني للعمل خارج نطاق 

فصولهم وملديري املدارس للعمل خارج حدود مكاتبهم، والتعاون مًعا. وبفضلها يتم تشجيع الجميع عىل التعلم، 

واألهم من ذلك العمل عىل تطوير ثقتهم اإلبداعية.

وبالنظر إىل التحوالت التي يتطلبها هذا النمط من العمل، فإن النجاح يف تطبيق منهج التفكري عرب التصميم ليس 

باألمر الهنّي، إذ هناك العديد من التحديات التي يجب التصدي لها عند محاولة تطبيق منهج التفكري عرب التصميم 

يف املجتمع الرتبوي ، وهي تحدياٌت سنناقشها أدناه.

  1- مراعاة مختلف وجهات النظر
كيف يمكننا إشراك جميع من في المدرسة )بما فيهم الطالب وأولياء األمور والمعلمين واإلداريين 

والموظفين( في التعامل مع تحديات التصميم؟

يعّد تشكيل فرق متعددة التخصصات أحد العنارص الرئيسية  البتداع األفكار املبتكرة )براون، 2009؛ كييل وكييل، 

2013(، والتفكري يف استنباط حلوٍل جديدة، وال سيام عندما يتعلق األمر بالتصدي للتحديات املدرسية املعقدة.  

قد تبدو عملية تشكيل فرق متعددة التخصصات يف مدرسة ما للوهلة األوىل أمرًا عسرًيا، نظرًا ألن معظم البالغني 

هم من الرتبويني. ولكْن من املفيد غالبًا أن نبتعد عن السطحية ومناصب العاملني يك نتمكن من تعميق مفهومنا 

ملساهمة كل فرد يف العملية التعليمية. فعىل سبيل املثال، رمبا يكون من املفيد معرفة خربات األفراد قبل التحاقهم 

بالعمل الرتبوي أو خارج إطار عملهم كرتبويني، مبن يف ذلك كافة املوظفني يف املدرسة، أو دعوة األفراد، عىل 

اختالف مستويات خرباتهم أو فئاتهم العمرية، للمشاركة يف عملية التصميم. 

 2- تكريس الوقت الالزم والخوض في أدق التفاصيل
كيف يمكننا ضمان حصول المعلمين على الوقت والدعم الالزمين لتطوير مهارات جديدة وابتداع حلول 

مستجدة؟    

صحيٌح أن اإلطالع عىل منهج التفكري عرب التصميم قد ال يستغرق سوى بضع ساعات، لكن إتقان تنفيذ ذلك املنهج 

وتبني آلية عمله يستغرق وقتًا أطول بكثري. فكام سبق وبيّنت األمثلة أعاله، قد نحتاج يف بعض األحيان إىل سنوات 

إلرساء ثقافة التفكري عرب التصميم التي تتسم بالدقة والشمول. بيد أن مخاطر عدم االلتزام بالتطوير العميق 

ملامرسة املنهج قد تحول جهود االبتكار إىل ما قد نصطلح عليه »مرسح االبتكار«، يتوقع الناس يف ضوئه الوصول 

إىل الحلول املبتكرة عن طريق استخدام أوراق املالحظات أو عرب تنفيذ وصفات محددة سلًفا )فييك، 2016(. 
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وغالبًا ما يفشل هذا املنهج السطحي، ما يحدو بالناس يف الغالب إىل وضع منهج التفكري عرب التصميم ضمن قامئة 

املقاربات الفاشلة. واألمر األكيد أن تكريس ما يكفي من الوقت إلرساء ثقافة مدرسية جديدة تقوم عىل أساليب 

وطرق التفكري الجديدة تحديًا بالنسبة للمدارس، وخصوًصا أن معدالت تغيري قادة املدارس ميكن أن تكون مرتفعة. 

ففي الواليات املتحدة، ترتواح نسبة املعلمني الذين يرتكون مدارسهم بني 15 و%30 كل عام، ال سيام يف املدارس 

التي تخدم طالبًا يحققون معدالت تحصيل درايس منخفضة أو من ذوي الدخل املنخفض أو من اإلثنيات امللونة 

)بيتييل و كالوجرايدز ولوب، 2012(. ولذلك تركز االسرتاتيجية التي ميكنها املساعدة يف التصدي لهذه األوضاع عىل 

تحقيق »مكاسب رسيعة« إىل جانب العمل عىل تنفيذ أهداف طويلة األجل. ومن األمثلة عىل ذلك نجاح منطقة 

سان فرين فايل التعليمية يف تشكيل مجموعة مؤثرة ورائدة يف تبني منهج التفكري عرب التصميم، قّدمت بالرباهني 

األدلة عىل أهمية هذا املنهج عرب ابتداع حلوٍل فعالة بوصفها خطوة أوىل نحو تحقيق هدفها النهايئ املتمثل يف نرش 

هذه الثقافة يف أنحاء املنطقة التعليمية بأرسها. 

 3- إعادة النظر في التعلم المهني 
كيف يمكننا إعادة تصور التعلم المهني وزيادة فرصه للمعلمين بحيث يتمكنوا من تلبية احتياجات 

الطالب المتغيرة؟

يتطرق هذا الفصل لبحث أهمية منذجة سلوكيات املعلمني؛ إذ غالبًا ما يتم تجاهل فكرة ضامن حصول املعلمني 

عىل فرص التعلم والتدريب -  التي قد متكنهم من تطوير املهارات والسلوكيات املطلوب منهم تدريسها ووضع 

مناذج تُحددها. ومن هذا املنطلق، ميكن أن تستفيد فرص إعداد املعلم وتدريبه املهني، سواٌء الفردية منها أو ما 

يتصل بطرائق التدريس يف كليات الرتبية - من مناهج التطوير التي تركز عىل الطالب. وعليه، فإن من األنسب 

البدء بطرح سؤاٍل يتمحور حول اإلنسان، هو: »ما الذي يحتاجه الطالب؟«، ومن ثم االنتقال إىل السؤال اآلخر: »ما 

الذي يحتاجه املعلمون لتلبية احتياجات الطالب عىل أفضل وجه؟«
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الفصل الرابع

دور التفكير عبر التصميم في تعلم الطالب: 
تمكين جيل من ُصنَّاع التغيير
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بسبب انزعاجها من انتشار الصيد الجائر للحيوانات الربية يف كينيا، شاركت الطالبة مرييس سيغي واثنتان من 

زميالتها يف الصف يف مسابقة إينوفيت كينيا )االبتكار يف كينيا( يف العام 2013، من خالل فكرة تطوير جهاز 

الستشعار حركة الصيادين الدخالء. قامت الفتيات، اللوايت أطلقن عىل أنفسهّن لقب »الفريق أ« )A Team(، ببناء 

منوذج أويل للجهاز مبساعدة وإرشاد من منظمة ’جلوبال مينيامم‘ )باسولكا، 2014(.

وألن اختبار النامذج األّولية يف الربّية كان محفوفًا بالكثري من املخاطر، طلبت مرييس وزميلتاها من أخوتهم األصغر 

سًنا تقّمص دور األسود من أجل اختبار جهاز االستشعار. وهكذا، تابع فريق العمل جهوده مستخدًما منط التفكري 

التجريبي إلجراء املزيد من التحسينات واالختبارات عىل الجهاز الذي حظي كنتيجة لذلك باهتامم وطني يف عموم 

كينيا )إسكالينو، 2014(.

عندما أطرح يف سّن مبكرة فكرة التغيري فإمنا أطرحها ألجعل من مجتمعي مكانًا أفضل 

للعيش... لقد اكتشفت أن العامل يخبىء يف ثناياه الكثري من األشياء، ولذا ينبغي لنا جميًعا 

مغادرة مناطق األمان التي نقيم فيها، وبذل املزيد من الجهود لجعل هذا العامل مكانًا أفضل.

  مرييس سيغي،

املتأهلة للمرحلة النهائية يف مسابقة »إينوفيت كينيا« 2013 )2016(

أضحى امتالك القدرات والوسائل لصنع التغيير اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتطور 
التكنولوجيا بشكل متسارع في عالٍم يشهد تقلًبا وترابطًا على نحو متزايد. ولذلك يتفق قادة الفكر يف 
مجايل الصناعة والتعليم أن أكرب تحٍد تواجهه املنظامت يتجسد يف الصعود املتسارع ملدى التعقيد يف البيئة العاملية. 

كام يذهب كثريون إىل القول بأن اإلبداع هو أهم سامت القيادة يف عامل املستقبل )آي ب إم، 2010(. ويوضح السري 

كني روبنسون، املؤلف واملستشار الدويل يف مجال التعليم، ذلك قائالً: »ال يقل اإلبداع يف مجال التعليم اليوم أهمية 

عن إتقان القراءة والكتابة، ولذلك يتعني علينا التعامل معه عىل نفس القدر من األهمية« )2006(. 

ميثل االرتقاء باإلبداع تحوالً كبريًا بالنسبة لبعض أنظمتنا التعليمية. فالعديد من املدارس واملامرسات التعليمية 

ُصممت يوَم كان يُنظر للتعليم بوصفه عملية نقل للمعرفة الثابتة، التي يشري إليها فريري )1970( مبصطلح »نظام 

الحفظ« يف التعليم. وانطالقًا من مفهوم فريري، قال سليرت )2005( إن هذا املنظور »يتعامل مع الطالب وكأنهم 

أوعية فارغة يتم سكب املعرفة فيها من أجل اسرتجاعها يف وقٍت الحق« )الصفحة 106(. 

فموضع املعرفة يف مجال التعليم يتغري تبًعا للتغيري الذي يشهده العامل. ويف هذا الصدد، يقول الكاتب جاكوب 

مورجان: » املعرفة اليوم سلعة كسائر السلع، وليك تكون أذىك من كل املحيطني بك فكل ما تحتاج إليه هو امتالك 

هاتف ذيك. وعليه، فإن ما ميكن اعتباره أكرث أهمية من املعرفة ذاتها هو القدرة عىل تعلم أشياء جديدة وتطبيق 

ما تم تعلمه ضمن سيناريوهاٍت وبيئاٍت جديدة. وهذا هو بالضبط ما يحتاج موظفو عامل املستقبل إىل الرتكيز 

عليه: أي »تعلم كيفية التعلم«.  

وقد درج الباحثون عىل تعريف منهج التفكري عرب التصميم باعتباره أحد مهارات حل املشكالت التي يحتاجها 

الطالب يف القرن الحادي والعرشين بهدف تطوير وسائل مبتكرة ملواجهة التحديات املعقدة والتكيف مع التغريات 

غري املتوقعة )رزوق وشوت، 2012؛ ناويسيك وآخرون، 2012(. وباإلضافة إىل ذلك، يشري الباحثون إىل القدرة 

الكامنة ملنهج التفكري عرب التصميم يف مساعدة الشباب عىل استخدام مهاراتهم ملا فيه خرُي مجتمعاتهم. ولذلك 
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يُستخدم مصطلح »ُصنَّاع التغيري« عىل نحو متزايد يف اإلشارة إىل هؤالء الشباب )ماجيثيا وبورمان، تاريخ النرش غري 

معروف(؛ ونحن - يف سياق هذا التقرير - نعرّف »ُصنَّاع التغيري« بوصفهم مبدعني قادرين عىل وضع رؤيٍة مختلفة 

للمستقبل والعمل عىل تحقيق تلك الرؤية. 

وتبني األمثلة الالحقة الواردة يف هذا التقرير كيف يقوم املامرسون يف سياقات متباينة متاًما بتدريس منهج التفكري 

عرب التصميم بطرق متنوعة تجيب عىل سؤالني جوهريني، أال وهام: أوالً، كيف ميكن ملنهج التفكري عرب التصميم 

تعليم الطالب ليصبحوا ُصنَّاع تغيري؟ وثانيًا، ماذا يحدث عندما يتحىل الطالب بالثقة اإلبداعية؟ 

طالٌب واثقون في قدرتهم على تغيير العالم
عندما تتاح للطالب الفرصة للعب دور مؤثر يف صياغة البيئة التعليمية، فإنهم عندئٍذ يعززون الثقة يف قدرتهم عىل 

إنجاز املهامت املوكلة إليهم )أبسولوم وآخرون، 2009(. ولذلك فإن تبني عملية وآلية منهج التفكري عرب التصميم 

ميكنهم من تطوير الثقة يف قدرتهم عىل تعلم مهارات جديدة وابتداع األفكار واستنباط الحلول وتجريبها )رزوق 

وشوت، 2012(. فبدالً من مجرد اكتساب املهارات الستخدامها الحًقا، فاألجدى متكني الطالب ليكونوا مواطنني 

فاعلني قادرين عىل ابتداع حلول تصنع الفارق يف مجتمعاتهم اليوم قبل الغد. وإذا ما تحقق لهم ذلك، فسفو 

يرشعون بالنظر إىل أنفسهم كُصنَّاٍع للتغيري. 

أرادت كريان بري سيثي - التي بدأت عملها كمصممة وتحولت الحًقا إىل أخصائية تربوية يف مدينة أحمد آباد 

الهندية - مساعدة األطفال يف بالدها عىل اإلميان بالقوة الكامنة يف عبارة »أنا أستطيع«. فأطلقت يف العام 2009 

مسابقة »التصميم من أجل التغيري«، وهي مسابقة موجهة للطالب تخترب قدرتهم عىل االستعانة مبنهج التفكري عرب 

التصميم يف التصدي للمشكالت الواقعية التي تتعرض لها مجتمعاتهم )درينتيل، 2010(. أما عىل النطاق األوسع، 

فتعزز املسابقة مبدأ التعليم القائم عىل التصميم ودعم فكرة تعليم الشباب بوصفهم ُصنَّاع تغيري )كوه وتشاي 

وبنيامني وكونغ، »مفاهيم«، 2015، الصفحة 68(. وتوضح سيتي ذلك بقولها: »لقد ولدت مسابقة )التصميم من 

أجل التغيري( من رحم القناعة بأن األطفال ليسوا عاجزين، والتفاؤل بأن التغيري ممكن، واالعتقاد بأنهم قادرين 

عىل قيادة عملية التغيري« )2016أ(.

بالرغم من أن الربنامج أطلق أصالً لخدمة املجتمع الهندي، إال أن القامئني عليه تلقوا العديد من الطلبات من 

بلدان أخرى بهدف نقل التجربة. ومبا أن الظروف املحلية تختلف من بلٍد آلخر، قامت سيتي وفريقها بتوفري مواد 

برنامجها بحيث تكون قابلة للتكييف والتبادل بسهولة بحيث يتسنى للطالب تطبيق نسخٍة عاملية من عملية 

التصميم بالطريقة التي تناسب مجتمعاتهم.   وحتى يومنا هذا، لبى املاليني من الطالب تلك الدعوة، فنمت 

مسابقة »التصميم من أجل التغيري« إىل أن أصبحت حركة عاملية تنترش يف أكرث من أربعني بلًدا.  

بنّي أحد البحوث التي أجريت يف إطار مرشوع »ذي جود بروجيكت« )The Good Project( يف كلية الدراسات 

العليا يف الرتبية بجامعة هارفارد، أن منهج »التصميم من أجل التغيري« املُطبَّق يف كافة مراحل التعليم من الروضة 

وحتى الصف الثاين عرش يعمل عىل تطوير مهاراٍت مثل التعاون والتفكري اإلبداعي وتفهم رؤى اآلخرين. وهناك 

أيًضا أدلة تشري إىل أنه طرأ تحسٌن عىل العديد من النتائج األكادميية بفضل الثقة التي اكتسبها الطالب خالل عملية 

التصميم )التصميم من أجل التغيري، 2016ج(. 



الفصل الرابع دور التفكري عرب التصميم يف تعلم الطالب: متكني جيل من ُصنَّاع التغيري

65

قد يحظى تدريس منهج التفكري عرب التصميم للطالب بتأثري مامثل يف أفريقيا، حيث الحاجة إىل تطوير أفكاٍر 

جديدة للمستقبل أمٌر حتمي. ومتثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أشد أقاليم العامل فقرًا، حيث تبلغ 

نسبة الشباب دون سن 15عاًما حوايل %43.  ويعاين الشباب امللتحقون بسوق العمل من قلة الفرص املتاحة بعيًدا 

عن مجاالت الزراعة أو استخراج املوارد الطبيعية، وهو وضٌع مرشٌح للتفاقم يف ظل منو سكان أفريقيا مبعدالت 

يُتوقع أن تفوق أي منطقة أخرى يف العامل بحلول عام 2050 )مكتب املراجع السكانية، 2013(. 

ترعرع دايفيد سينجيه يف سرياليون، ودرس يف جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. يعاين ما يقرب 

من %70 من الشباب يف سرياليون من البطالة الجزئية أو التعطل التام عن العمل، وهو ما يعتربه برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ )2016( أحد األسباب الجوهرية الندالع الحرب األهلية هناك. يرى سينجيه أن منهج التفكري عرب 

التصميم يقدم أحد طرق تغيري املسار يف أفريقيا، وذلك من خالل متكني الشباب عىل التصدي للمشكالت التي 

تواجهها مجتمعاتهم املحلية. ويف هذا الصدد  يقول: »ما مل يكن لدينا مجموعة من الشباب ميكنهم إعامل العقل 

والتفكر يف كافة األوقات مبنطق ’أننا نواجه تحديًا، وأن ثة مشكلًة، ولكنها يف نفس الوقت فرصة لحل املشكلة‘، 

.)THNKR، 2012( »فلن يكون هناك منٌو هائٌل عىل صعيد التنمية الوطنية

قام سينجيه مبشاركة ثالثة آخرين من الدمنارك بتأسيس منظمة دولية غري حكومية تسمى »جلوبال مينيامم«  

)Global Minimum(. أطلقت املنظمة مسابقًة وطنيًة تسمى »إينوفيت تشالينجز« )تحديات االبتكار – 

Innovate Challenges(، يتلقى من خاللها طالب املدارس الثانوية يف سرياليون التدريب واإلرشاد والتمويل الالزم 

إلعداد مناذٍج أوليٍة لحل املشكالت التي تواجه مجتمعاتهم املحلية. وقد تضمنت النامذج األولية وضع حلوٍل 

للوقود املنزيل، وتوفري أنظمة التخلص من النفايات، وإنشاء إذاعة محلية.  وبعد تطوير الشباب للنامذج األولية، 

يتلقى املتأهلون منهم للمرحلة النهائية من املسابقة الدعم واملتابعة والتدريب لتحسني أفكارهم وتحويلها إىل 

أفكار قابلة للتعميم )جلوبال مينيامم، 2016(. 
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كرد فعل تجاه تفيش ظاهرة الصيد الجائر للحيوانات الربية يف كينيا، قادت الطالبة مرييس سيغي فريق من زمالء الصف املدريس لتطوير منوذج 

 أويل لجهاز استشعار حركة الصيادين الدخالء.

صورة مأخوذة مبوافقة منظمة »جلوبال مينيامم«
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يقول الفائز بالنسخة األوىل من مسابقة »إينوفيت سالون« يف سرياليون عام 2012 كِلفن دوي، البالغ من العمر 

خمسة عرش عاًما: »إذا طُلب مني تلخيص الدروس التي مررت بها يف حيايت حتى اآلن، فهناك يشٌء واحٌد أود أن 

 .)THNKR، 2013( «‘أقوله: ’اإلبداع ذو طبيعة عاملية، وميكنك أن تجده يف مواضع ال يتوقع أحد أن يجده فيها

ولتوسيع نطاق تأثري املسابقة يف أفريقيا، قامت منظمة جلوبال مينيامم بتكييف منهجها ليناسب كينيا وجنوب 

أفريقيا، وقد راعى كلٌّ من الربنامجني االختالفات الثقافية والبيئية التي متيز املجتمعات املحلية يف البلدين. 

ومن خالل برامج مثل »التصميم من أجل التغيري« و«تحديات االبتكار« التابعة للمنظمة، مل يعد الشباب يف جميع 

أنحاء العامل يتعلمون فقط كيف يكونوا مبتكري املستقبل، بل أصبحوا بالفعل ُصنَّاع تغيري يف عامل اليوم. 

أنشأ كِلفن دوي البالغ من العمر 15 عاًما محطة راديو أف أم قادرة عىل بث األخبار ألنه الحظ أن »الجميع يف مدينتي، دوزارك، لديهم أجهزة 

 راديو لكن املحطات التي يستقبلونها مل تكن تبث أخبار وفعاليات محلية تحدث يف أوساط مجتمعهم«.

صورة مأخوذة مبوافقة منظمة »جلوبال مينيامم«
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إضاءة: اإليمان بعبارة »أنا أستطيع«  

يقوم برنامج »التصميم من أجل التغيري« بتوجيه الطالب من خالل تطبيق نسخة مبسطة 

مناسبة لألطفال من منهج التفكري عرب التصميم )أيديو، 2013(. فعرب أربع خطوات )وهي: 

الشعور والتخيل والتنفيذ والتبادل(، يتعلم الطالب كيفية فهم مختلف املواقف من خالل 

تفهم رؤى اآلخرين وتخيل الحلول وصنع التغيري.

ويبني مقطع مصوَّر متت إتاحته عرب املوقع اإللكرتوين لربنامج »التصميم من أجل التغيري« 

)https://www.youtube.com/watch?v=kQXpZRxH3nI( ما أنجزه فريق من الطالب 

من خالل تطبيق عملية وآلية منهج التفكري عرب التصميم:

انترشت يف العام 2015 مزاعم بتعرض طالب يف والية شيناي الهندية للرضب عىل يد معلمني 

يف املدرسة. انزعج طالٌب من مدرسة يك آر مونتفورد الثانوية العليا من هذه القصة، وقرروا 

الترصف حيال املامرسة الشائعة للعقاب البدين يف املدارس، وذلك باالستعانة مبسابقة 

»التصميم من أجل التغيري« )ياجادييش، 2015(. 

ركَّز الطالب خالل مرحلة الشعور عىل مراقبة األفراد وفهم مشاعرهم. وعرب إجرائهم مقابالت 

شخصية مع مديري املدارس واملعلمني واألخصائيني النفسيني، مل يتعلم الطالب فقط نظرة 

الرتبويني لقواعد االنضباط التأديبية، بل وكذلك اآلثار املستمرة للعقاب البدين عىل األطفال.

ويف مرحلة التخيل، اتبع الطالب أسلوب العصف الذهني لطرح أفكاٍر بديلٍة للعقوبات 

التأديبية. وبفضل التشجيع عىل طرح كافة األفكار، وحتى الجامحة منها، متثلت واحدة من 

أكرث األفكار الواعدة التي طرحوها يف »عجلة اإلجراءات التأديبية اإليجابية«، وهي فكرة 

استوحوها من أحد برامج األلعاب. 

التخيل التبادلالتنفيذالشعور
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وخالل املرحلة التنفيذ، التي ركزت عىل وضع الخطط موضع التنفيذ، أنشأ الطالب مناذج أولية 

لستة من أكرث األفكار املفضلة لديهم وتوجهوا بها إىل مدارس مختلفة ليتم تنفيذها فعليًا 

من قبل املعلمني. ومن خالل استخدام فكرة »عجلة اإلجراءات التأديبية اإليجابية«، يختار 

الطالب اإلجراءات التأديبية التي تناسبهم. تطرح العجلة عدًدا من الخيارات تم تخطيطها 

بحيث تتعلق بالنتائج التعليمية، وتضمنت حل املشكالت الرياضيات، ومساعدة طالب آخر 

يف أداء الواجبات املدرسية، واملساعدة يف إعداد خطة الدرس. وقد نجحت الفكرة يف رفد 

املعلمني باملزيد من الخيارات لتحقيق االنضباط، وكذلك ساعدت الطالب عىل تحمل مسؤولية 

أخطائهم بشكل أكرب. 

وأخريًا، قام الطالب بنرش ما أنجزوه خالل مرحلة التبادل. زار الطالب مدارس أخرى لعرض 

مناذجهم، وأطلقوا حملة توقيعات تعهد املعلمون من خاللها استخدام أساليب تأديبية بديلة 

)»التصميم من أجل التغيري«، 2016ب(. وقد نرشت صحيفة »تاميز أوف إنديا« قصة هؤالء 

الطالب )ياجادييش، 2015(. 

ويبقى األهم من ذلك أن هناك الكثري من هذه القصص. فمنذ عام 2009، انترشت أكرث من 

18،000 قصة لطالٍب صنعوا الفارق وتصدوا لحل مشكالت العامل الواقعي يف جميع أنحاء 

 .)Imagination Foundation«، 2016« العامل )إماجينيشن فاونديشن
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بوتان

«كيف يمكننا الحّد من النفايات البالســتيكية؟» 

بعــد قيامهم برحلــٍة ميدانية إىل مكٍب للنفايات، قرر طالٌب 
تنــاول األغذية املعلبة أيــام األربعاء فقط وصنع حفرة لوضع 

فضالت الطعام فيها واســتخدامها كســ�د عضوي؛ كذلك، 
اتبعوا أســاليب العصــف الذهني لطرح أفكاٍر لتحويل 

النفايات البالســتيكية إىل منتجات مبتكرة.

تايوان

«كيف يمكننا مســاعدة األطفال المهاجرين حتى 
يشعروا بأنهم في أوطانهم؟»

بعــد قيامهم برحلــٍة ميدانية إىل مكٍب للنفايات، قرر طالٌب 
تنــاول األغذيــة املعلبة أيام األربعاء فقط وصنع حفرة 

لوضع فضالت الطعام فيها واســتخدامها كســ�د عضوي؛ 
كذلك، اتبعوا أســاليب العصف الذهني لطرح أفكاٍر 

لتحويــل النفايات البالســتيكية إىل منتجات مبتكرة.

البرتغال

«كيف يمكننا مكافحة الصورة الســلبية السائدة 
عــادًة في المجتمع عن األفراد من ذوي االحتياجات 

الخاصة؟» التعليمية 

بهدف توضيح فكرة أن األشــخاص الذين كان يُنظر إليهم 
باعتبارهــم "مختلفــµ" يتمتعون بالقدرات مثلهم مثل 
اآلخرين، نظمت مجموعة من الطالب عدة مشــاريع 

وأنشــطة شــاملة ½شاركة الطالب من ذوي االحتياجات 
الخاصة، ½ا يف ذلك إقامة ورشــة عمل لصنع الحلوى.  

والية ساوث داكوتا

«كيــف يمكننا خفض معدالت التســرب من التعليم بين مجتمعات 
الســكان األصليين في الواليات المتحدة األمريكية؟»

قــرر طــالٌب محاربة املعدالت العالية للتــرسب من التعليم عن طريق دعم 
األطفال يف ســّن مبكرة. وبهدف إتاحة الفرصة للطالب الصغار مل�رســة اللعب 

والتواصل مع بعضهم البعض واإلحســاس بقيمتهم يف إطار البيئة املدرســية، 
أقام الطالب األكرب ســًنا يوًما كامالً مل�رســة األنشــطة املجتمعية يشارك فيه 

الطالب مــن جميع الفئات العمرية.

كولومبيا

«كيف يمكننا تعزيز الوعي البيئي داخل أســوار 
المدرسة وخارجها؟»

بهدف تغيÏ الســلوك والعادات التي تؤثر ســلبًا عىل البيئة، 
أعّد طالٌب Ñوذًجا أوليًا لصنع األثاث من إطارات الســيارات 
املعاد تدويرها. وقام الطالب باســتخدام أكÔ من 100 إطار 

لصنع أثــاٍث جديٍد ملالعب املدارس والحدائق العامة.  

عقوٌل شابة وأسئلٌة كبيرة
يتنــاول األطفال يف جميع أنحاء العا× املشــكالت الهامــة - الكبÏة والصغÏة منها عىل 

حّد ســواء – عرب االســتعانة بعملية "التصميم من أجل التغيÏ" والعقلية املتفائلة 
الكامنة يف عبارة "أنا أســتطيع". وفي� ييل نســتعرض عيّنة من إنجازات الطالب يف 
الفــرتة ما بµ 2009 و2015، والتي شــارك فيهــا مليونا طفل و60,000 معلم Üثلون 

48,000 مدرســًة يف 40 بلًدا (برنامج "التصميم من أجل التغيÏ"، 2016ب):
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بوتان

«كيف يمكننا الحّد من النفايات البالســتيكية؟» 

بعــد قيامهم برحلــٍة ميدانية إىل مكٍب للنفايات، قرر طالٌب 
تنــاول األغذية املعلبة أيــام األربعاء فقط وصنع حفرة لوضع 

فضالت الطعام فيها واســتخدامها كســ�د عضوي؛ كذلك، 
اتبعوا أســاليب العصــف الذهني لطرح أفكاٍر لتحويل 

النفايات البالســتيكية إىل منتجات مبتكرة.

تايوان

«كيف يمكننا مســاعدة األطفال المهاجرين حتى 
يشعروا بأنهم في أوطانهم؟»

بعــد قيامهم برحلــٍة ميدانية إىل مكٍب للنفايات، قرر طالٌب 
تنــاول األغذيــة املعلبة أيام األربعاء فقط وصنع حفرة 

لوضع فضالت الطعام فيها واســتخدامها كســ�د عضوي؛ 
كذلك، اتبعوا أســاليب العصف الذهني لطرح أفكاٍر 

لتحويــل النفايات البالســتيكية إىل منتجات مبتكرة.

البرتغال

«كيف يمكننا مكافحة الصورة الســلبية السائدة 
عــادًة في المجتمع عن األفراد من ذوي االحتياجات 

الخاصة؟» التعليمية 

بهدف توضيح فكرة أن األشــخاص الذين كان يُنظر إليهم 
باعتبارهــم "مختلفــµ" يتمتعون بالقدرات مثلهم مثل 
اآلخرين، نظمت مجموعة من الطالب عدة مشــاريع 

وأنشــطة شــاملة ½شاركة الطالب من ذوي االحتياجات 
الخاصة، ½ا يف ذلك إقامة ورشــة عمل لصنع الحلوى.  

والية ساوث داكوتا

«كيــف يمكننا خفض معدالت التســرب من التعليم بين مجتمعات 
الســكان األصليين في الواليات المتحدة األمريكية؟»

قــرر طــالٌب محاربة املعدالت العالية للتــرسب من التعليم عن طريق دعم 
األطفال يف ســّن مبكرة. وبهدف إتاحة الفرصة للطالب الصغار مل�رســة اللعب 

والتواصل مع بعضهم البعض واإلحســاس بقيمتهم يف إطار البيئة املدرســية، 
أقام الطالب األكرب ســًنا يوًما كامالً مل�رســة األنشــطة املجتمعية يشارك فيه 

الطالب مــن جميع الفئات العمرية.

كولومبيا

«كيف يمكننا تعزيز الوعي البيئي داخل أســوار 
المدرسة وخارجها؟»

بهدف تغيÏ الســلوك والعادات التي تؤثر ســلبًا عىل البيئة، 
أعّد طالٌب Ñوذًجا أوليًا لصنع األثاث من إطارات الســيارات 
املعاد تدويرها. وقام الطالب باســتخدام أكÔ من 100 إطار 

لصنع أثــاٍث جديٍد ملالعب املدارس والحدائق العامة.  

عقوٌل شابة وأسئلٌة كبيرة
يتنــاول األطفال يف جميع أنحاء العا× املشــكالت الهامــة - الكبÏة والصغÏة منها عىل 

حّد ســواء – عرب االســتعانة بعملية "التصميم من أجل التغيÏ" والعقلية املتفائلة 
الكامنة يف عبارة "أنا أســتطيع". وفي� ييل نســتعرض عيّنة من إنجازات الطالب يف 
الفــرتة ما بµ 2009 و2015، والتي شــارك فيهــا مليونا طفل و60,000 معلم Üثلون 

48,000 مدرســًة يف 40 بلًدا (برنامج "التصميم من أجل التغيÏ"، 2016ب):
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االبتكار من خالل اللعب 
يدرك الباحثون واملختصون يف مجال الرتبية أهمية اللعب يف عملية التعلم، والسيّام يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

فمن خالل اللعب يطور األطفال قدراتهم اللغوية واالجتامعية يكتسبون اإلبداع والخيال )فرومربغ وجولو، 1992(.  

ويُعرف عن اللعب أيًضا أنه »وعاء التكامل املطلق للتجربة اإلنسانية« )فرومربغ، 1990(. كام يساعد اللعُب 

األطفال عىل ابتكار ألعاب ومواقف وتفاعالٍت جديدة من خالل اعتامدهم عىل خرباتهم السابقة، وكذلك عىل 

األشياء التي يشاهدونها يف برامج التلفزيون أو يسمعونها من البالغني أو من أقرانهم.  وبالتايل، هناك عالقة طبيعية 

بني اللعب واالبتكار، أو بني اللعب وابتداع أفكاٍر جديدة. وكام أوضح تيم براون، فإن »اللعب يساعدنا يف استنباط 

حلول أكرث إبداًعا« )2008(.

الحظ جلني تريب، مؤسس منظمة »جاليليو التعليمية«، يف العام 2002 الفجوة بني ما كان يتعلمه األطفال يف 

املدارس ومهارات االبتكار الرضورية يف عامل املستقبل، فكتب يقول: »بدأنا نتخيل أن طالبًا يف الصف الثامن يرى  

يف نفسه القدرة عىل تغيري العامل بطريقٍة أو بأخرى، صغرية أو كبرية. فام يحرص اآلباء عليه هو متكني األطفال ليك 

يكونوا عنارص فاعلة يف العامل بدالً من أن يكونوا مجرد متلقني ملا يقدمه لهم العامل«.

شعر تريب أنه يف ظل األنظمة املعقدة مثل التعليم غالبًا ما يكون من األسهل محاولة تجريب يشٍء جديد عىل 

هوامش النظام القائم، حيث يتميز بوجود عوائق أصغر وهامًشا أكرب من الحرية؛ فقام بتأسيس مخيامت صيفية يف 

مجال االبتكار موجهة ألطفال مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثامن، أسامها »جاليليو«، وذلك بهدف اختبار 

مقاربته هذه.

تتمثل مهمة املخيامت الصيفية التابعة ملنظمة جاليليو التعليمية يف إعداد نخبة من املبدعني املُبادرين من خالل تعليم األطفال استيعاب وتطبيق 

نهجهم اإلبداعي. صورة مأخوذة مبوافقة منظمة جاليليو التعليمية.
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تتمثل مهمة منظمة »جاليليو التعليمية« )2016أ( يف »تطوير مبدعني قادرين عىل تخيل وتكوين عامل أفضل«. 

وتقوم املنظمة بتدريس نسخة »طفولية« من منهج التفكري عرب التصميم املعتمد يف كلية »دي سكول« بجامعة 

ستانفورد بغية متكني املبدعني من الشباب. وتجمع مقاربة املنظمة بني املعرفة - التي تشمل املفاهيم والحقائق 

واملهارات والتقنيات - وآليات عمل مامريس التفكري عرب التصميم. فخالل برنامج مكثف ميتد عىل مدار أسبوع 

واحد، يستكمل الطالب االطالع عىل دورة التصميم، وذلك بهدف تزويدهم بالثقة اإلبداعية والقدرة عىل وضع 

الرؤية والتعلم من فشلهم والنجاح يف تطبيق فكرة محددة عىل أرض الواقع.

واعتباًرا من العام 2016، اخترب آالف األطفال يف خمسني موقًعا يف جميع أنحاء واليتي كاليفورنيا وإلينوي، هذا 

التوجه الشامل واملكثف حول التفكري عرب التصميم. وقد نال الربنامج العديد من التقييامت اإليجابية والجوائز 

من جامعات منارصة أولياء األمور )2016ب(. ويف هذا الصدد، رصحت سونيا، ويل أمر أحد الطالب، قائلًة: »يشعل 

هذا املخيم جذوة تلك العقول الشابة ويدفعهم إىل العمل عىل حل املشكالت من خالل التعاون يف إطار الفريق، 

ويشجعهم عىل التفكري خارج الصندوق حتى يتمكنوا من بناء تحٍف رائعة عن طريق إطالق العنان للخيال 

واإلبداع« )2016ب(. 

فكرة املخيم ممتعة حًقا، ألنك تحصل عىل الفرصة لتعلم كيفية العمل كمجموعة وكفريق 

وكقائد. ومن املمتع كذلك أن تكون قادًرا عىل جمع تلك املهارات مًعا لبناء يشٍء ميكنه أن 

يتحول إىل يشٍء بديع بالفعل. 

  أحد الطالب يف منظمة جاليليو التعليمية 

 )2011(

هناك موضع آخر ميكن للطالب فيه دراسة منهج التفكري عرب التصميم بخالف املؤسسات التعليمية التقليدية، 

ويتيحه موقع دي آي واي اإللكرتوين )diy.org(، وهو مجتمع مجاين آمن متاح عىل شبكة اإلنرتنت، ميكن لألطفال 

من خالله اكتساب مهاراٍت جديدة والتواصل مع بعضهم البعض يف أي وقت ومن أي مكان. وتقوم فكرة املوقع 

عىل الفهم املتمركز عىل الطالب، الذي يحتاجه معظم األطفال ممن يرغبون يف أن يصبحوا رواد فضاء ويف اليوم 

التايل يرغبون يف العمل كراقصني؛ وهكذا يقدم املوقع لألطفال مجموعة متنوعة من تحديات بناء املهارات لالختيار 

من بينها، والتي تشمل نطاقًا واسًعا ميتد من العمل يف مخبز إىل العمل كمصمم ألعاب.  

 يتعلم الطالب من خالل موقع DIY.org وضع أفكار التصميم من خالل تحديات لتصاميم 

 صغرية متوفرة ضمن مجتمع آمن وتعاوين عىل شبكة اإلنرتنت. 

DYI.org صورة مأخوذة مبوافقة موقع
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وميثل االبتكار واحًدا من مجاالت املهارات الشائعة املتاحة عرب موقع )diy.org(. ومبشاركة منظمة أيديو يف 

تطويرها، تعكس تحديات االبتكار عملية التفكري عرب التصميم من خالل توفري طائفة من االختيارات العملية، مثل 

»تحديد يشء لتحسينه«، و«استخدام أسلوب العصف الذهني مع األصدقاء«، و«بناء ثالثة مناذج أولية رسيعة« 

)موقع دي آي واي، 2016(. وبعد االنتهاء من ثالثة تحديات عىل األقل، ميكن لألطفال الحصول عىل شارات يف 

مجاالت املهارات تلك، عىل أن تكون الشارات األخرى مرتبطة بالثقة اإلبداعية والتفكري عرب التصميم وإعداد 

النامذج األولية الرسيعة. 

www.extraordinaires.( »ويف تجربة أخرى مشابهة، يتيح املوقع اإللكرتوين »إكسرتا أورديناريز ديزاين ستوديو

com( فرصة تحويل عملية التفكري عرب التصميم لتصبح لعبة ميكن من خاللها للمبدعني من جميع الفئات 

العمرية وضع حلوٍل لشخصيات مثل القرصان أو الروبوت أو الِجِنيَّة. وتبنّي لقطات توضيحية مصورة عن حياة تلك 

الشخصيات السياَق العام لكل واحدة منها وسامتها الشخصية، وذلك بغرض عرض احتياجاتها. بعدها، يتم توجيه 

األطفال من خالل سلسلة من التعليامت عرب عملية تصميم الحلول بحيث تكون موجهة خصيًصا لتلبية هذه 

االحتياجات، األمر الذي يعزز مهارات التخيل وتفهم رؤى اآلخرين وحل املشكالت. وميكن للطالب التمتع بخدمات 

املوقع بأنفسهم، وكذلك ميكن للرتبويني استخدامه أثناء الفصول الدراسية. )موقع »إكسرتا أورديناريز ديزاين 

ستوديو«، 2015(

تستند كل واحد من األمثلة الواردة يف هذ التقرير إىل العالقة الطبيعية بني االبتكار واللعب، اللذين يسعيان لتعزيز 

خيال األطفال الخصب والالمحدود وتوجيهه ليكون مبثابة تذكري لنا جميًعا - أطفاالً وكباًرا عىل حدٍّ سواء - بأنه 

ميكننا أن نتعلم كيف نكون مبتكرين يف حل املشكالت يف أي وقت ويف أي مكان.  

 مجموعة من الطالب وهم يصممون حلوالً تتعلق بشخصية باستخدام مجموعة أدوات موع 

 إكسرتا أورديناريز.  تبدأ العملية من خالل بناء روح التعاطف مع الحاجات الفريدة للشخصية. 

.The Creativity Hub Ltd صورة مأخوذة مبوافقة مؤسسة
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إضاءة: طقوس االبتكار 

تؤكد فكرة املخيامت الصيفية التابعة ملنظمة جاليليو التعليمية عىل واحد من أبرز املفاهيم 

املرتبطة باالبتكار، أال هو املثابرة؛ إذ يتعلم األطفال أهمية املثابرة لتحقيق األهداف، والنظر 

إىل العرثات باعتبارها فرًصا للتعلم. 

ففي بداية كل يوم، يعلن املعلمون عن مفهوم اليوم الدرايس، وهو نسٌق يطبَّق يف سائر 

أرجاء املخيم. وخالل ساعات اليوم، يقوم املعلمون بتحديد الفرص التي تستدعي تطبيق هذا 

املفهوم، وإبداء مالحظتهم وفًقا لذلك. 

تسهم طقوس التطبيق يف تعزيز مفهوم اليوم الدرايس. وهكذا، فإن التأكيد عىل أهمية التعلم 

من األخطاء والفشل، بوصفها جزًءا من مفهوم املثابرة، يحمل الطالب عىل االحتفاء حرفيًا 

بفشلهم. فعندما يحدث أن يواجه الطالب فشالً محتاًم، يرفعون أيديهم ويهتفون »فشٌل 

ذريع!« ثم يبدؤون بالتصفيق والهتاف. بعد ذلك، يقوم الطالب بتدوين الخطأ الذي وقع 

فيه، وذكر ما تعلمه عىل ورقة مالحظات يقوم بتثبيتها عىل لوحة الحائط. كذلك، يتعني عىل 

األطفال ارتداء تاٍج أثناء ذلك. 

ويف نهاية اليوم، يرشح الطالب كيف ساعدهم مفهوما املثابرة والتعلم من الفشل عىل 

مدار اليوم.  

إذا وقعت يف خطأ ما، ميكنك عندئٍذ أن تقول ’هذا أفضل مام كنت أنوي القيام به‘، أو أن 

تقول ’كنت سأقوم به عىل هذا النحو ولكنه مل يكن لينجح؛ لكنني إذا قمت به عىل هذا النحو 

فأعتقد أنه رمبا ينجح(.  

  أحد الطالب يف منظمة جاليليو التعليمية 

)2011(

التفكير عبر التصميم كجزء من المنهج الدراسي
بدأت املدارس بإدراك أهمية تدريس مهارات االبتكار إىل جانب املهارات األكادميية األخرى، وبإدراك أنها ليست 

مجرد أنشطة الصفيّة إضافية.  ويف هذا الصدد، قامت مجموعة أكادمييات هرني فورد، وهي شبكة من املدارس 

العامة والصغرية تقدم خدمة التعليم ما قبل الجامعي يف مناطق حرضية ضمن واليتي ميشيغان وتكساس 

األمريكيتني، بالتحول لتدريس منهج التفكري عرب التصميم بوصفه جرًسا يصل بني مهارات التعلم املتصلة بالعامل 

الواقعي ومهارات التوظيف ذات الصلة. ومن منطلق جذوره الصناعية، قام معهد هرني فورد التعليمي، وهو 

مؤسسة غري ربحية أطلقها صندوق هرني فورد ورشكة فورد لصناعة السيارات يف عام 2003، بوضع إطار عمل 

يُدرج مبنتهى الدقة منهج التفكري عرب التصميم ضمن مختلف مراحل التعليم من الروضة وحتى الصف الثاين عرش. 

عىل الجانب اآلخر، عقد املعهد رشاكة مع معهد دي سكول بجامعة ستانفورد بهدف تطوير برنامٍج »أساسيات 

االبتكار« ميتد لفصل درايس واحد ويخصص للطالب الجدد يف الصفني السادس والتاسع،  ويتعلم الطالب فيه عىل 

مدار عرشة أسابيع أساسيات منهج التفكري عرب التصميم. ويجدر بالذكر هنا أنه ميكن تحميل املنهج الدرايس األصيل 

بشكل مجاين.1 

.https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/e04cb/HFLI_Rubric.html :1 لتنزيل املنهاج األصيل



الفصل الرابع دور التفكري عرب التصميم يف تعلم الطالب: متكني جيل من ُصنَّاع التغيري

76

يتناول الطالب كل ثالثة أشهر أحد تحديات التصميم بحيث يتكامل مع املقررات الدراسية األساسية التي 

يتعلمونها )مثل الرياضيات والعلوم والدراسات االجتامعية وآداب اللغة اإلنجليزية(. ومبرور السنني يزداد تعقيد 

تلك التحديات، إذ يُظهر الطالب املزيد من الرباعة يف فهم منهج التفكري عرب التصميم )الرشاكة من أجل تعليٍم 

يناسب القرن الحادي والعرشين، 2016ب(.

نحن نعتقد أن االنخراط يف سلسلة من املشاريع التدريبية يف مجال االبتكار التي تتدرج يف 

التعقيد يقود الطالب إىل تطوير معرفتهم بأحوال عاملهم بشكل متعمق وهادف، وتكوين 

فهٍم واٍع لدورهم يف هذا العامل، وااللتزا بالعمل عىل تغيري العامل عىل نحو أفضل، والرتكيز 

بشكل أكرب عىل املستقبل القادم.  

  ديبورا باريزك،

املدير التنفيذي ملعهد هرني فورد التعليمي )أيديو، 2009(

تشري معدالت التخرج أن تدريس املهارات املبتكرة يف حل مشكالت العامل الواقعي ال ينتقص من دقة ورصامة 

املنهج األكادميي، بل قد يحقق فوائد إضافية )الرشاكة من أجل تعليٍم يناسب القرن الحادي والعرشين، 2016ب(؛ 

إذ يحصل أكرث من %95 من طالب أكادمييات هرني فورد عىل شهادة الدبلوما، ويتم قبولهم يف مختلف الكليات 

والجامعات أو يلتحقون بالخدمة العسكرية )كابتال إمباكت بارترنز، 2015(.

وقد قام عدٌد من املدارس األخرى بدمج منهج التفكري عرب التصميم ضمن مناهجها الدراسية. وتشمل أبرز األمثلة 

عىل ذلك مدرسة نويفا يف والية كاليفورنيا، ومدرسة ماونت فرينون املشيخية يف جورجيا، وأكادميية بريكوالج يف 

والية نيو أورليانز، ومدرسة ديزاين الب الثانوية يف والية ديالوير، ومدرسة ريفرسايد يف مدينة أحمد أباد بوالية 

غوجارات الهندية، ومدرسة الجالية األمريكية يف العاصمة األردنية عامن.

كام يقدم املوقع اإللكرتوين designthinkinginschools.org دليالً متعدد املصادر للمدارس والربامج واملوارد 

التي تقوم بتدريس منهج التفكري عرب التصميم للطالب. ويف حال إغفال إحدى املدارس أو الربامج أو املوارد، ميكن 

إضافته إىل الخريطة بكل بساطة.
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 جرى إنشاء املوقع اإللكرتوين من قبل منظمة آيديو وشبكة مخترب التعليم من مرحلة الروضة إىل الصف الثاين عرش 

 )K12 Lab Network( التابعة ملعهد دي سكول بستانفورد بغرض تخصيص منصة تربط بني العديد من املدارس والربامج 

 التي توفر تجارب تتعلق بوضع أفكار التصميم يف جميع أنحاء العامل. 

صورة: منظمة أيديو



الفصل الرابع دور التفكري عرب التصميم يف تعلم الطالب: متكني جيل من ُصنَّاع التغيري

78

إضاءة: نطاق وتسلسل عمل منهج التفكير عبر التصميم

وضع معهد هرني فورد التعليمي نطاقًا وتسلسالً فصليًا )ربع سنوي( لتحديات التصميم يف 

املدارس التابعة له ومبا يتسق مع املناهج الدراسية األساسية ملختلف املراحل الدراسية من 

الروضة وحتى الصف الثاين عرش )التفكري عرب التصميم يف املدارس، 2013(.
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النشاطالعنوان الصف الدرايس

صمم بساط دراسة ألحد األصدقاءصديق الدراسةمرحلة الروضة

صمم طريقة تساعد عىل إنهاء اليوم الدرايس بحيث ميّكن الطالب من الحصول عىل تجربة األمور الجيدة هي التي تنتهي نهاية جيدةمرحلة الروضة

تعليمية ناجحة يف اليوم التايل

صمم طريقة للرتحيب بشخص انضم حديثًا إىل الفصل الدرايس أو املدرسةبسط السجادة الحمراءمرحلة الروضة

صمم طريقة لجعل أحد أفراد عائلتك يشعر بالتميزإنه يومك!مرحلة الروضة

صمم طريقة لتحسني نوعية حياة حيوان أليفالحيوان األليف املدللاألول

صمم طريقة للحفاظ عىل األلعاب يف حالة منظمةتنظيم األلعاباألول

صمم طريقة متّكن األطفال من معرفة ماذا ميكنهم أن يلبسوا قبل الخروج من الصف املدريس ماذا نرتدي؟األول

لقضاء وقت االسرتاحة يف ساحة املدرسة.

صمم طريقة للرتحيب بالعائالت الجديدة عند زيارتها للفصل الدرايسمرحبًا بالعائالت الجديدة!األول

صمم طريقة إلنتاج غذاٍء صحٍيتناول الطعام الصحيالثاين

قم بتحسني تجربة استخدام وسائل النقل العام من قبل آباء وأمهات يتنقلون بصحبة أطفالهمالتنقل!الثاين

صمم طريقة ملساعدة موظفي املكاتب عىل الحفاظ عىل حياة النباتات املوجودة يف الحفاظ عىل الحياة!الثاين

مواقع العمل

صمم طريقة لعائلة شخص آخر بحيث ميكنهم االستمتاع مًعا ملدة أسبوعاألوقات الطبيةالثاين

صمم طريقة لزيادة الحركة يف حياة األطفالتحرك!الثالث

صمم طريقة للحد أو القضاء عىل النفايات يف املنزل أو املدرسة أو املجتمع أو العامل بأرسهالربكة يف القليلالثالث

صمم طريقة ملساعدة صديق عىل استكامل واجباته املنزلية يف الوقت املحدد وبشكل جيداملساعدة يف الواجبات املنزليةالثالث

صمم طريقة متكن عائلة ما من التمتع بوقتها يف مدينة ديرتويتمدينة ديرتويت!الثالث

صمم طريقة متكن أحد طالب املدرسة املتوسطة من التمتع بوقته خالل انقطاع التيار الكهربايئ غري متصل! تحمل غياب وسائل التكنولوجياالرابع

ملدة ثالثة أو أربعة أيام

صمم طريقة للتعرف عىل واالستفادة من املوارد الثقافية التي تتمتع بها مدينة ديرتويتديرتويت: كم أنت رائعة!الرابع

صمم طريقة لتحسني الجانب االجتامعية لسكان حي ماهناك يشء ميكن عشقهالرابع

صمم طريقة لجمع قصص العائالت التي انتقلت إىل مدينة ديرتويت خالل فرتة الهجرة الكربىالتعلم من املايضالرابع

صمم طريقة لتعريف املجتمع مبدرستنا وتحفيز رغبة األشخاص يف االنضامم إليناكن جزًءا من يشء كبريالخامس

صمم طريقة لتحسني تجربة طالب الروضة وطالب الصف األول يف تناول وجبة غداء أو أثناء كل وارشب وكن سعيًداالخامس

قضاء وقت االسرتاحة 

صمم طريقة لتسلية طفل صغريالليلة موعد التسلية!الخامس

صمم طريقة لزيادة معدل املشاركة املدنيةشارك!الخامس

 تسلسل التحدي الخاص بأفكار التصميم لطالب املراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف الخامس 

www.hfli.org | 2012 © معهد هرني فورد التعليمي
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الربع الرابع من العام الدرايسالربع الثالث من العام الدرايسالربع الثاين من العام الدرايسالربع األول من العام الدرايسالصف الدرايس

صمم بيئة عمل أو دراسة السادس 

تناسب لرشيك.

صمم طريقة ملساعدة األشخاص 

عىل االستجابة بشكل أفضل 

للكوارث الطبيعية.

صمم طريقة للرتحيب بامللتحقني 

حديثًا باملدرسة.

صمم طريقة متكن البرش من 

العيش عىل سطح كوكب املريخ.

قم بتحويل مساحة من الحي الذي السابع 

نقطن فيه بغرض تحسني نوعية 

الحياة للسكان.

صمم طريقة تساعد عىل الحد من 

ر يف مجتمعنا. سلوكيات التنمُّ

صمم شخصية خارقة ميكنها 

مساعد األقران.

صمم تجربة يف الهواء الطلق ميكنها 

جذب األفراد يف مجتمعنا.

صمم طريقة إلستقطاب الثامن

مجموعة متنوعة من الطالب 

لنضمهم ملدرستنا.

صمم طريقة لزيادة الوعي 

والتقدير تجاه الثقافات العربية/

اإلسالمية األمريكية.

صمم طريقة لتحسني املجتمع 

بحيث يصبح بحال أفضل 

مام هو عليه.

صمم طريقة لتحسني املدرسة 

بحيث تصبح بحال أفضل 

مام هي عليها.

صمم طريقة لتساعد شخص ما عىل التاسع 

حمل األغراض.

صمم قامئة وجبات خاصة مبقصف 

املدرسة بحيث تكون جديدة 

وصحية وتروق للطالب. 

صمم طريقة للحد من الجرائم 

يف مجتمعنا.

صمم طريقة للحد من امللوثات 

املنزلية التي تترسب إىل داخل 

نظام املياه.

صمم طريقة للتصدي للهجرة العارش

غري الرشعية.

صمم طريقة للحد من الهجامت 

اإلرهابية ومنعها، مع التمسك 

بحامية الحقوق املدنية يف 

الوقت ذاته.

صمم طريقة ملساعدة األفراد عىل 

الحد من التوترات الحياتية.

صمم طريقة ملساعدة شخص ما 

عىل زيادة نشاطه.

قم بإعادة تصميم ملا مير به أقرانك الحادي عرش

يف الصباح.

صمم وسيلة ملساعدة أحد 

األشخاص املرشَّدين يف 

الوقت الحايل.

صمم طرق تجعل من مدينة 

ديرتويت أكرث جذبًا للشباب.

صمم طريقة تساعد شخًصا 

محدًدا عىل تحسني تجربته يف 

استخدام وسائل النقل العام يف 

مدينة ديرتويت.

فصل االبتكارات للطلبة األكرب سًنا: هي دورة دراسية شاملة عىل مدار فصل درايس واحد تتيح لطالب املراحل الدراسية املتقدمة الفرصة للعمل بشكل الثاين عرش

تعاوين ملعالجة إحدى مشكالت مجتمعهم املعقدة التي يختارونها، كذلك تسمح للطالب برصف وقت طويل يف تطوير فهمهم حول القضية املطروحة، 

وطرح العديد من األفكار إليجاد حلوٍل ممكنة لها، واختبار أفكارهم وتنقيحها. باإلضافة إىل ذلك، عندما يشارك الطالب اآلخرين األصغر سًنا يف األنشطة 

التي يطلق عليها "قف لتشارك وتصمم"، يقوم الطالب األكرب سًنا باآليت:

1( تدريب الطالب األصغر من خالل تحديات التصميم.

 2( توسيع برنامجهم التدريبي الخاص بالتصميم من خالل تقديم أمثلة تدور حول العمل 

الذي يقومون به بحيث يبني مدى تطور مهارات التفكري عرب التصميم الخاصة بهم.

3( تقييم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم والتي تتعلق بعملهم كمصممني.

4( توثيق التحديات الخاصة بأفكار التصميم، وإنشاء مكتبة للمصادر. 

 تسلسل التحدي الخاص بأفكار التصميم لطالب املراحل الدراسية من السادس وحتى الثاين عرش 

www.hfli.org | 2014 © معهد هرني فورد التعليمي
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التحديات والفرص: 

 كيف يمكننا تعريف النجاح عند اعتماد منهج 
التفكير عبر التصميم في تخريج ُصنَّاع التغيير؟

يرسم هذا التقرير عرب األمثلة التي يسوقها صورًة تبعث عىل األمل يف إعداد طالب قادرين ليس فقط عىل السري 

يف مستقبل ال ميكن التنبؤ به، بل وعىل تغيريه نحو األفضل.    ومع ذلك، ميكننا القيام بالكثري لجعل هذه الصورة 

واقًعا دامئًا بالنسبة للمزيد من الشباب. ولعلّنا نبتدأ هذا الكثري بتقييم حال مدارسنا اليوم، ومن ثم تحديد العوائق 

أمام التقدم، ثم امليض قدًما مبنتهى اإلرصار والتصميم، أو بحسب خطوات دقيقة مرسومة. 

وفيام ييل بعض التحديات التي تواجه التقدم يف إدراج منهج التصميم يف قطاع التعليم: 

 1- وضع التقييمات الالزمة
كيف يمكننا انتهاج منظوٍر مبتكر لتطوير أساليب ومقاييس تقييم اإلبداع واالبتكار، وغيرها من مهارات 

القرن الحادي والعشرين؟ 

لعلّنا نستذكر هنا القول املأثور: »ما ميكن قياسه ميكن تنفيذه«. ويف هذا اإلطار، يرشح الباحثون دافيال وأبشتاين 

وشيلتون عمل نظام القياس بالقول إنه »يسّهل االتفاق حول العنارص الهامة، وكيف تقّدم األنشطة اليومية قيمًة 

إضافية للمناهج الدراسية، وكيف يسهم كّل فرد يف نجاح املهمة« )2012، الصفحة 148(. وهنا البّد من اإلشارة إىل 

أن إجراءات املساءلة املدرسية أضحت، وعىل نحو متزايد، أكرث ارتباطًا باالختبارات املوحدة، والتي تركز يف املقام 

األول عىل جوهر املعرفة األكادميية. 

يف عرص املساءلة املدرسية، عادًة ما يقترص التقييم يف مختلف مراحل التعليم من الروضة 

وحتى الصف الثاين عرش يف املدارس العامة عىل االختبارات املوحدة وبعض الواجبات 

الكتابية. 

  مدارس ديزاين الب 

)2016(

إذا كان يُفرتض بالطالب تطبيق مبادئ اإلبداٍع واالستقاللية والشجاعة يف الدراسة بدالً من االنكفاء عىل تدوين 

اإلجابات الصحيحة، فإن تقييم أدائهم يجب أن يتبدل وفق هذه الرؤية. بالطبع هذه فرصة كبرية إلطالق العنان 

ملنهج التصميم، سيّام وأنه ال توجد حتى اآلن تقييامت معتمدة ومعرتف بها عىل نطاق واسع لإلبداع واالبتكار.

بالطبع قامت العديد من املدارس التي تدرّس منهج التفكري عرب التصميم واالبتكار بتطوير وتجريب صيغٍ جديدٍة 

لتقييم أداء الطالب، ومن أبرز هذه املدارس: مدارس ديزاين الب )2016( يف والية ديالوير األمريكية، وكليّة هاي 

تيك هاي للدراسات العليا يف التعليم )2016( يف مدينة سان دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية، وأكادمييات هرني 

فورد يف واليتي ميشيجان وتكساس )يك 12 الب وييك »مخترب املعرفة ملختلف مراحل التعليم من الروضة إىل 

الصف الثاين عرش«، 2013(. واشتملت تجارب التقييم عىل إقامة برامج تدريب ومعارض عامة حول تعليم الطالب. 

بيد أنه ما يزال هناك عمل ينبغي القيام به لوضع تقييامٍت عادلٍة وموثوٍق بها ميكنها قياس مهارات الطالب بعيًدا 

عن قدراتهم عىل إنجاز الواجبات الدراسية التقليدية.  
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 2- تحقيق مبدأ المساواة 
كيف يمكننا أن نضمن تمتع المدارس والطالب الذين يعانون من قلة الموارد بفرٍص متساوية لالستفادة 

من منهج التفكير عبر التصميم؟

يشري الرتبويون يف كثري من األحيان إىل القيود املوضوعة عىل املوارد باعتبارها عائًقا رئيسيًا أمام تطبيق مقاربات 

جديدة يف مجال التعليم؛ ويف الواقع، تقوم العديد من املقاربات القامئة عىل التفكري عرب التصميم حاليًا عىل 

خدمة املجتمعات األكرث ثراًء واملدارس املستقلة. وتواجه هذه البيئات التعليمية مقداًرا أقل من العراقيل الزمنية 

والتدريبية واإلدارية، وتتمتع بنفس الوقت بهامش حرية أكرب يف وضع أهدافها ومناهجها الدراسية، ما يجعل من 

اليسري عليها تطبيق أساليب تعليمية جديدة. ومع ذلك كلّه، فعندما تشّح أعداد الرتبويني يف البيئات التعليمية 

الحافلة بالتحديات، يغدو التدريس واعتامد أساليب وطرائق جديدة أمرًا عسري املنال. األمر اآلخر أن قضية 

املساواة تتجاوز حدود البيئات التعليمية. ويف هذا الصدد، استنتج الباحثون مياليك ودوبيلت وشون أن الطالب 

عندما يستخدمون املواد الدراسية من املنزل فإن ذلك »ميكن أن يفاقم التباين يف األداء لسببني، األول عدم املساواة 

يف الحصول عىل املوارد التعليمية، والثاين وكذلك اختالف الوقت املتاح للطالب خارج الفصل الدرايس« )2008، 

الصفحة 76(. 

صحيٌح أن وفرة املوارد ميكن أن تكون مفيدة دون أدىن شك، إال أنه ليس مطلوبًا منها تدريس منهج التفكري عرب 

التصميم للطالب. ويف الواقع، وجد الباحثون أن التفكري عرب التصميم قادٌر عىل املساعدة يف معالجة قضايا املساواة 

يف كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي. ويف هذا الشأن، قام غولدمان وآخرون، وما يزالون، بدراسة »التفكري 

عرب التصميم باعتباره منهًجا مواتيًا لوضع أجندة خاصة باملساواة بني الطالب« )2017، الصفحة 11(. وعىل نفس 

املنوال، كتب مياليك وآخرون يقولون: 

إن السامح للطالب باختيار ما يرغبون يف تصميمه قد يقلل الفجوات الراهنة يف قضية 

املساواة. ومن ناحية أخرى، احتاج الطالب إىل مشاركة أفكارهم فيام بينهم، وهو ما اعُترب 

عاماًل ميّسًا المتالك الطالب ألفكارهم، والتي ُيتوقع كذلك أن تسهم يف تقليص الفجوات 

القامئة يف األداء )2008،الصفحة 78( 

استنتج مياليك وآخرون أيًضا أنه بالرغم من فشل مقاربة تصميم النظم يف القضاء عىل الفجوات يف املساواة بني 

الطالب، إال أنها نجحت »يف تغيري وضع الطالب األمريكيني من أصوٍل أفريقية من حالة ’ال تعلم‘ تقريبًا إىل حالة 

تعلم أفضل من الطالب األمريكيني غري األفارقة وفًقا ملا تشري إليه نتائج لجنة امتحانات الطالب« )2008، الصفحة 

78(. وتقدم مسابقة »التصميم من أجل التغيري« وبرامج »جلوبال مينيامم« مثاالً آخر يبني كيف ميكن للطالب يف 

ظل مجموعة متنوعة من الظروف - حتى تلك التي تتيح أقل قدر من املوارد - تحسني أنفسهم ومجتمعاتهم من 

خالل اتباع منهج التفكري عرب التصميم. 

بالطبع سيكون من األهمية مبكان نرش قصص النجاح املامثلة حول دور التفكري عرب التصميم يف تحقيق التقدم يف 

البيئات ذات املوارد املحدودة، وذلك بهدف دحض فكرة صعوبة وصول منهج التفكري عرب التصميم إىل املجتمعات 

األقل ثراًء.
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 3- عرض األدلة 
الية تدريس منهج التفكير عبر التصميم لألطفال؟ كيف يمكننا إثبات فعَّ

يف ظل انتشار بحوث التدريس والتعلم وإمكانية وصول األفراد إليها بسهولة أكرب، ويف ظّل تنامي تأكيد صانعي 

السياسات عىل رضورة استخدام املامرسات القامئة عىل األدلة يف قطاع التعليم، يجب عىل املدارس يف كثريٍ من 

األحيان إبراز األدلة عىل نجاعة أي اسرتاتيجية تعليمية قبل اعتامدها وتطبيقها. 

يف العام 2005، أكدت هيئة االستقصاء الوطنية يف تدريس القراءة والكتابة يف أسرتاليا أن »هناك رضورة لربط 

مجاالت التدريس والتعلم واملناهج الدراسية والتقييم ربطًا وثيًقا بنتائج البحوث القامئة عىل األدلة والتي تشري 

الة، مبا فيها تلك التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح يف تلبية االحتياجات الخاصة لألطفال عىل  إىل املامرسات الفعَّ

املستوى الفردي« )روي، 2005، الصفحة 9(. شارك قادة التعليم يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة ودول أخرى 

هذا الرأي، بل وقامت بعض سياسات التعليم الفيدرالية األمريكية بربط التمويل بالسياسات القامئة عىل األدلة 

)ميتشل، 2014(.

ومبا أن تدريس منهج التفكري عرب التصميم للطالب مامرسٌة جديدة نسبيًا، ما تزال البيانات حول فعاليته شحيحة. 

ومع ذلك، فقد ترافق االهتامم املتزايد بهذا املنهج بزيادة يف مستوى دقته ورصامته. وعل الجانب اآلخر، ما تزال 

بعض األمثلة التي متت مناقشتها يف هذا الفصل تخضع لبحث ومتحيص، مبا فيها التحديات التي تطبقها مسابقة 

»التصميم من أجل التغيري«، واملخيامت الصيفية التابعة ملنظمة جاليليو التعليمية، وغريها من املجاالت ذات 

األولوية يف قطاع التعليم.  ونشري هنا عىل وجه الخصوص إىل تطوير املهارات الشخصية الذي –يشكل إطار عمل 

يقيس التقدم املحرز دون الحاجة لالعتامد عىل نفس املقاربات القياسية املستخدمة يف مجاالت املعرفة األخرى. 

ويبقى أن هناك العديد من الفرص املتاحة لجمع األدلة عىل نتائج تدريس منهج التفكري عرب التصميم للطالب.
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يمكن للمرء، من خالل استعراض األدبيات المتعلقة بمنهجي التصميم والتفكير عبر التصميم طوال 
العقود الثالثة الفائتة، أن يرى أوجه تشابه، بشكل أو بآخر، بين التفكير عبر التصميم وأعمال 

تربويين آخرين من جميع أنحاء العالم، بل إنه بنى كيانه على أساسها. ولذلك يقدم هذا التقرير، وهو 
أصالً مراجعة تستعرض البحوث واملامرسات ذات الصلة، تعريًفا مبارًشا للتفكري عرب التصميم بوصفه منهًجا يتمحور 

حول اإلنسان ويعزز التفكري اإلبداعي وأساليب حل املشكالت. 

كذلك يضع التقريُر التفكري عرب التصميم يف مكانه املناسب ضمن ميدان التعليم، حيث يواجه الرتبويون - مثلهم 

مثل املصممني - العديد من املشكالت املعقدة يوميًا يف ظل سعيهم لتعزيز ذلك املزيج العاطفي من اإلبداع 

والتفكري النقدي والتواصل والتعاون باعتباره وسيلًة البتداع خيارات مجابهة هذه التحديات. ومام يثلج الصدور 

هنا أن  العديد من البحوث العلمية والتجارب امليدانية  بيّنت أن التفكري عرب التصميم يتم بالفعل تطبيقه لحل 

بعض القضايا املعقدة والهامة يف مجال التعليم. 

وتشري التقارير املتواترة من مختلف مراحل التعليم من الروضة إىل الصف الثاين عرش أن الطالب واملعلمني 

يشعرون بالحامسة إزاء تطبيق منهج التفكري عرب التصميم ملواجهة التحديات الجسام بطرٍق تسهم يف رسم شكل 

املجتمع وتحقيق رفاهه. وقد أشارت األمثلة الواردة يف هذا التقرير إىل أن هذه التحديات تتجاوز حدود التعليم 

والتعلم التقليدي، لتصل إىل سهول كينيا حيث قام الطالب باختبار أجهزة استشعار الحركة للكشف عن عمليات 

الصيد الجائر؛ وإىل إحدى مدن بوتان، حيث قام الطالب بزيارة مكٍب للنفايات واستمطروا أفكارهم إليجاد حلوٍل 

لتحويل النفايات البالستيكية إىل منتجات مبتكرة، وقرروا يف ضوء ذلك تناول األغذية املعلبة أيام األربعاء فقط 

وعّدوا ذلك وسيلة لتجنب هدر املزيد من النفايات. ويبني التقرير أن هؤالء الطالب يفكرون ويترصفون مثل 

املصممني، ما يوحي بإمكانية تكوين جيٍل من ُصنَّاع التغيري، أفراٍد يعملون عىل إعادة تعريف املشكالت، واستلهام 

األفكار الجديدة، وخوض املجازفات املحسوبة، ومواصلة رحلة التعلم بشكل جيد بعد اجتياز مرحلة التعليم ما 

قبل الجامعي.  

ومع ذلك، ما زلنا نفتقر إىل الكثري من األدلة التجريبية حول قياس قيمة وأثر التفكري عرب التصميم يف السياقات 

التعليمية. ويف حني يواصل الباحثون تعريف وتقييم طائفة من نتائج التعلم بغية الوصول لفهم أفضل لتأثري 

التفكري عرب التصميم يف مجال التعليم، يحتاج املعلمون واإلداريون عىل حدٍّ سواء المتالك هذه املعرفة والعمل عىل 

تحويلها إىل مامرسة عملية بطرق مستدامة ميكنها توسيع نطاقها عرب مختلف املؤسسات والبلدان.  

يركز هذا التقرير عىل سؤاٍل أسايٍس مفاده ’كيف تساعد عمليات وآليات التفكري عرب التصميم يف اإلجابة عىل 

األسئلة املتعلقة بطريقة تصميم املدارس، والطريقة املثىل لتعاون الرتبويني فيام بينهم، وشكل مساهمة الطالب يف 

هذا املسعى والفوائد التي ميكنهم جنيُها؟ يكمن الجواب يف استعراض البحوث ودراسات الحالة املتاحة، والتي نجد 

من خاللها دعاًم لفرضية أن التفكري عرب التصميم يحقق األثر األكرب عند توظيف عملياته وآلياته يف تطوير مناهٍج 

دراسية وثقافات مدرسية ونظم تعليمية جديدة. فعملياته تساعد األفراد عىل مواصلة »التفكري والعمل« كونها 

تنقلهم عرب مراحل تكرارية وتوليدية من االكتشاف والتفسري وابتداع األفكار وإجراء التجارب والتطوير والتنقيح. 

ويف حني قد تتنوع آليات ذلك املنهج التي تشجع العمليات، فهي تتسم بتمركزها حول اإلنسان وبالتعاون والتفاؤل 

والطابع التجريبي. 
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ومن هذا املنظور، يلقي هذا التقرير الضوء عىل ثالثة استنتاجات رئيسية:

1( ميكن استخدام التفكري عرب التصميم يف وضع تصور جديد متاًما للنامذج املدرسية والنظم التعليمية؛

2( يدعم التفكري عرب التصميم إحداث التغيري يف الثقافة املدرسية عن طريق إحداث نقلة نوعية يف 

أسلوب عمل املعلمني مًعا؛

3( يشجع التفكري عرب التصميم عىل تطوير الطالب وإكسابه مهارات القرن الحادي والعرشين. 

وهنا ميكن لعمليات وآليات التفكري عرب التصميم تقديم منهج تكاميل لتصميم املدارس حتى يتسنى جمع كل 

مكونات النظام التعليمي يف إطار عالقة تكاملية، بدًءا من املناهج الدراسية، ومروًرا بالحيّز املكاين، ووصوالً لتحديد 

وترية عمل اليوم الدرايس. كذلك ميكن أن يساعد التفكري عرب التصميم يف نقل املدرسة نحو تغيري الثقافة السائدة 

فيها، من خالل الحث عىل التحول من العمل الفردي إىل العمل الجامعي، ومن التخطيط إىل التحيز للتنفيذ 

العميل، ومن وضع االفرتاضات إىل القيام بالبحث والتقيص، ومن تحديد املشكالت إىل البحث عن الفرص لحلّها. 

وعىل الجانب اآلخر، يدفع التفكري عرب التصميم املعلمني ألن يصبحوا جنوًدا لصنع التغيري، وأن يتلقوا التمكني 

الالزم لتويل القيادة والعمل جنبًا إىل جنب مع الكوادر اإلدارية، وكلُّ ذلك يف إطار وضع الطالب يف مركز العملية 

التعليمية. كام ميتلك التفكري عرب التصميم القدرة عىل دفع الشباب الستخدام مهاراتهم لتحسني مستويات تعلمهم، 

ويف الوقت نفسه خدمة الصالح العام ملجتمعاتهم. ويف مساعيهم ليصبحوا ُصنَّاع تغيري، ميكن للشباب االستعانة 

بعمليات وآليات التفكري عرب التصميم يف اعتامد مبدأ االبتكار يف تخيل مستقبل مختلف والعمل عىل بنائه. 

بيد أنه ال ميكن اعتبار التفكري عرب التصميم بأّي حال من األحوال عالًجا ناجًعا أو إصالًحا رسيًعا لكل ما يعاين منه 

قطاع التعليم. ولذلك يتعني عىل الباحثني مواصلة البحث يف الوضع الراهن ملنهج التفكري عرب التصميم باعتباره 

مقاربة ناشئة، حتى ولو انقضت عقوٌد عىل استحداثه واعتامده. األمر اآلخر أن هناك نقًصا يف البحوث الكميّة التي 

تدرس منهج التفكري عرب التصميم. ويف حني تواجه عملية إجراء البحوث يف جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي 

تحديًا من نوع خاص بسبب وجود العديد من املتغريات املصاحبة لكل طفٍل ومعلم ومدرسة ومجتمعٍ، ما تزال 

هناك حاجة لتوفري بيانات تجريبية حول منهج التفكري عرب التصميم بوصفه منهًجا تربويًا.  

من زاوية أخرى، يبني التقرير أن هناك معلمني وطالبًا ومجتمعات يف كافة أرجاء املعمورة وّجهوا انتباهنا إىل 

قصص النجاح التي حققوها عرب توظيف منهج التفكري عرب التصميم. وتوضح األمثلة الواردة يف التقرير أن هناك 

مسوًغا قويًا ملواصلة البحث الستكشاف منهج التفكري عرب التصميم باعتباره أداة تعليمية بيد املعلمني، ولتخفيف 

الفجوة القامئة بني البحوث واملامرسات العملية. ولذلك يبادر هذا التقرير، من خالل طرح أفضل املامرسات 

واألفكار الجديدة وأكرثها استرشافية يف مجال تطبيق منهج التفكري عرب التصميم يف كافة مراحل التعليم ما قبل 

الجامعي، إىل توضيح كيف ميكن للتفكري عرب التصميم يف أن يكون أداًة قيّمة يف تعزيز حزمة األدوات االحرتافية 

للعاملني يف املجال الرتبوي. 



الفصل الخامس التوصيات

87

ويبدو كّل ما سبق ذكره رضورًة حتمية ال مفّر منها يف ظل الرسعة الهائلة التي يتحرك بها العامل من حيُث املهارات 

التي يحتاجها الطالب للنجاح يف القرن الحادي والعرشين. وال يزال هناك الكثري مام يتعني القيام به لتسليح 

املعلمني والطالب بالثقة وأمناط التفكري واملهارات التي تلزمهم للعمل والترصف كمصممني، بحيث يتحولون يف 

نهاية املطاف إىل ُصنَّاٍع تغيري. أما عىل صعيد التحرك قدًما يف هذا االتجاه، فإننا نقدم التوصيات التالية: 

1- بذل املزيد من الجهود لتوضيح اللبس واملفاهيم الخاطئة حول التفكري عرب التصميم. وباعتباره 

مصطلًحا ومنهًجا يكتسب شعبية وحامًسا، قد يواجه التفكري عرب التصميم مشكلة فقدان املعنى إذا 

تقلصت أهميته ليصبح مجرد كلمٍة طنانة أو توجٍه أو تفكريٍ قائٍم عىل التمّني. 

2- البحث املستمر عن الوسائل األنسب لدعم وتكميل مقاربات تحسني التعليم بعضها بعًضا، وليس 

للتنافس فيام بينها. فعىل سبيل املثال، قد يكون السؤال التايل املدخل إىل ذلك: كيف ميكن تطبيق 

منهج التفكري عرب التصميم إىل جانب مزيٍج من مناهج التعلم القائم عىل حل املشكالت، ومناهج 

التعلم القائم عىل البحث، ومناهج التعلم القائم عىل تنفيذ املشاريع؟ 

3- بذل جهود موحدة وأكرب لدفع املعنيني )أي املعلمني واإلداريني والطالب وأولياء األمور وإدارات 

املدارس وُصنَّاع  السياسات التعليمية( نحو تحقيق التميز يف تطبيق منهج التفكري عرب التصميم يف 

جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بحيث يكون يف متناول جميع الرتبويني والطالب، ويكون قابالً 

للتطوير والتعميم. وهنا، تربز الرضورة لبذل جهوٍد ممنهجة يف كافة مستويات قطاع التعليم لوضع 

املبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات وتطويرها وتبادلها.

4- إدراج التفكري عرب التصميم باعتباره منهًجا ومامرسًة لتدريس األساليب املبتكرة لحل املشكالت، ضمن 

برامج تدريب املعلمني يف املدارس وبرامج التطوير املهني املستمر. وهنا يُرّجح أن يكون إضفاء الطابع 

الرسمي عىل التفكري عرب التصميم ضمن ما يعرف بـ«بيداغوجيا اإلمضاء« - وهو ما يسّميه الباحث 

يل شوملان تعريًفا ضمنيًا مهنيًا ملا ميكن اعتباره يف عداد املعارف والشكل الذي تُعرف به هذه املعرفة 

)2005( - أمرًا حاساًم إلدراج منهج التفكري عرب التصميم يف مجال التعليم عىل نطاق واسع. أما الجانب 

اآلخر الذي يوازيه أهمية فيتجسد يف تلبية الحاجة ألن يحتفظ التفكري عرب التصميم مبا ميكن أن نطلق 

عليه مصطلح ’سالسة أو ترجيحية‘ - أي أن يكون بطبعه انحيازيًا للتفاؤل والتعاطف تجاه العمل 

والتغيري اإليجاب. 

5- مواصلة إجراء البحوث، الكمية والنوعية عىل حّد سواء، التي من شأنها دراسة الجوانب الناجحة 

وأسباب ذلك النجاح وعالقة ذلك بتطبيق منهج التفكري عرب التصميم. وينبغي أن يتضمن مثل هذا 

الجهد التزاًما من الباحثني بتوسيع نطاق عملهم ليشمل املامرسني الذين قد ال يتيرس لهم سبل 

الحصول عىل الصيغ العلمية لنرش املعرفة، بسهولة أو بتكلفة معقولة )أي املقاالت يف املجالت 

املحّكمة، ومداوالت املؤمترات التي تستضيفها جمعيات البحوث التعليمية(. 

وأخريًا، نأمل أن يكون هذا التقرير مبثابة نقطة انطالق نحو تشجيع املامرسني والباحثني للمساهمة يف توظيف 

منهج التفكري عرب التصميم يف التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع التعليم عىل الصعيد العاملي. 
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مسرد المصطلحات

صانع التغيري: هو شخص مبتكر ميكنه تخيل املستقبل بشكل مختلف ويسعى لتحقيق ذلك.

الثقة اإلبداعية: هي القدرة اإلنسانية الطبيعية عىل ابتداع أفكاٍر مبتكرة والتمتع بالشجاعة الالزمة للعمل 

عىل تنفيذها. 

الثقافة: هي اختزال للثقافة املدرسية، وتتألف من عدة مفاهيم وسلوكيات مشرتكة تقوم بتوجيه التفاعالت بني 

أفراد املجموعة.

التفكري عرب التصميم: عبارة عن عملية وآلية إبداعية لحل املشكالت وإيجاد الفرص لفهم األفراد وتطوير حلوٍل 

مبتكرة لتلبية احتياجاتهم. كام يشار إليه باعتباره منهًجا تصميميًا يتمحور حول اإلنسان.

عملية التصميم: تشري إىل مجموعة املراحل التي ميّر بها املصممون، بدًءا من تحديد املشكلة ومروًرا بتفهم رؤى 

اآلخرين وانتهائًا بالتنفيذ. ويعرف هذا التقرير هذه املراحل عىل النحو التايل: 

مرحلة االكتشاف: استلهام األفكار من خالل تفهم رؤى اآلخرين.

التفسري: الكشف عن النامذج والتصورات.

االفتكار: ابتداع األفكار.

التجريب: التعلم الرسيع والتكراري عن طريق املامرسة.

التطوير: تنقيح املفهوم مبرور الوقت.

آلية التفكري عرب التصميم: مجموعة من املعتقدات واملواقف التي تتميز بالنظر إىل التحديات باعتبارها 

فرًصا للتصميم. وتستخدم هذه الدراسة مصطلح »أمناط/آليات التفكري« ليكون مبثابة اختزاٍل يشري إىل 

املعتقدات واملواقف التالية:

التمحور حول اإلنسان: وهو االعتقاد بأن وضع الحلول املجدية واملبتكرة متجذر يف تفهم رؤى اآلخرين.

التعاون: هو االعتقاد بأن عدة عقول تعمل مًعا أفضل من عقٍل واحد.

التفاؤل: االعتقاد بقدرتك عىل تحقيق نتائج تصنع الفارق.

التجريب: حالة يتضمن فيها التعلُم التكراَر والفشل.

التصميم املتمحور حول اإلنسان: عبارة عن عملية وآلية إبداعية لحّل املشكالت وإيجاد الفرص لفهم األفراد ووضع 

حلوٍل مبتكرة لتلبية احتياجاتهم. ويشار إليه مبصطلح ’التفكري عرب التصميم‘.

الثقافة املدرسية: وتتألف من عدة مفاهيم وسلوكيات مشرتكة تقوم بتوجيه التفاعالت بني أفراد املجموعة.
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نبذة عن المؤلفين

يجمع فريق إعداد هذا التقرير مزيًجا فريًدا من وجهات النظر املتصلة بدور التفكري عرب التصميم يف مجال 

التعليم. تعّد ساندي سبيترش رائدًة يف مجال إدراج منهج التصميم يف حقل التعليم؛ فقد عملت سابًقا كمعلمة، 

وأسست قساًم ملامرسات التعليم يف منظمة أيديو، وهي مؤسسة عاملية تعنى بالتصميم واالبتكار؛ كام أطلقت 

الة وُمجدية.  برنامًجا تدريبيًا حول حلول التصميم، هدفه إكساب  الطالب واملعلمني يف عامل اليوم خربات فعَّ

عملت أنيتى ديفينتاال بصفة مامرس يف مجال التفكري عرب التصميم لفرتة طويلة، وشاركت يف إعداد حزمة أدوات 

التفكري عرب التصميم للمعلمني التي تقدمها منظمة أيديو، وشاركت منذئٍذ يف املساعدة عىل نرش منهج التفكري عرب 

التصميم عرب كافة مستويات التعليم. تعمل الدكتورة لورا مورهيد أستاًذا مساعًدا يف قسم الصحافة بجامعة والية 

سان فرانسيسكو، وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه من برنامج علوم التعلم والتصميم التكنولوجي التابع لجامعة 

ستانفورد. قادت ديردرا سريمينارو وأسهمت يف العديد من املرشوعات الرئيسية التي تُعنى بدمج منهج التفكري عرب 

التصميم يف التعليم. كارال بري صحافية حاصلة عىل جوائز، وباحثة يف مجال التصميم تنصّب اهتامماتها عىل ترجمة 

الرؤى املستخلصة من األبحاث إىل أفكاٍر قابلة للتنفيذ. قام أعضاء فريق اإلعداد بدراسة موضوع التقرير دراسة 

دقيقة، مستعينني يف ذلك بخرباتهم العملية كمامرسني ملنهج التفكري عرب التصميم، واطالعهم عىل األدبيات املتاحة 

يف هذا املجال.

 أنيتى ديفينتاال

مديرة برنامج التدريب، قسم التعليم، 

منظمة أيديو

 ديردرا سريمينارو

مسؤولة تصميم النظم، قسم التعليم، 

منظمة أيديو

 شارال بري

كبرية الباحثني يف مجال التصميم 

وصحافية، قسم التعليم، 

منظمة أيديو 

 الدكتورة لورا مورهيد

أستاذ مساعد، جامعة والية 

سان فرانسيسكو

 ساندي سبيترش

الرشيك واملدير املنتدب لقسم 

التعليم، منظمة أيديو



90

نبذة عن أيديو

منظمة أيديو هي مؤسسة عاملية تُعنى باالبتكار والتصميم، وتعتمد عىل منهٍج يتمحور حول اإلنسان ويقوم عىل 

التصميم ملساعدة املنظامت يف قطاعات األعامل والحكومة والتعليم والخدمات االجتامعية عىل االبتكار والنمو. 

ويرتكز االبتكار يف منظمة أيديو عىل منهجية تعاونية تهتم مبعرفة تفضيالت املستخدم، والجدوى الفنية والتجارية 

للمرشوع قيد الدراسة. وتُشتهر أيديو بكونها رائدة يف مجال التصميم املتمحور حول اإلنسان - والذي يعني وضع 

األفراد يف محور عملها وأنشطتها، وهي مقاربة باتت تعرف اليوم مبصطلح »التفكري عرب التصميم«.   

يستعني برنامج أيديو »ستوديو التصميم من أجل التعلم« بعملية التفكري عرب التصميم لالرتقاء بالنظم التعليمية 

عىل مستوى العامل. وخالل العقد املنرصم، متكن فريق أيديو من إنجاز مئات املشاريع يف مجال التعليم - بدًءا من 

تصميم األنظمة التعليمية لتكون أكرث متركزًا حول اإلنسان، إىل تصميم أدوات وتكنولوجيات تعليمية ذات تأثري 

فردي. وقد تراوحت التحديات التي واجهتها املنظمة خالل العقد املايض بني تطوير مهارات القراءة والكتابة يف 

الربازيل، ودعم نظم التعليم الخاصة بطالب الجامعات ممن مل تسنح الفرصة آلبائهم لاللتحاق بالجامعة، ووضع 

تصورات لتجارب تعليمية جديدة تناسب مراحل التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العايل، وتصميم نظاٍم مدريس 

متميز بتكلفٍة معقولة وله القدرة عىل التطور يف البريو.  

يضم فريق »ستوديو التصميم من أجل التعلم« عدًدا من املصممني من أصحاب الخربات يف مجاالت التدريس 

والصحافة والرتميز اإلبداعي والهندسة املعامرية والتصميم التفاعيل والتصميم التواصيل، وغريها من التخصصات 

األخرى يف مجال التصميم. ونحن نعترب أنفسنا منارصين للمتعلمني، إذ نرحب بجميع وجهات النظر يف التعاطي 

مع التحديات التي تواجه قطاع التعليم. 
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نبذة عن وايز

أطلق مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« يف العام 2009 مببادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة 

السمّو الشيخة موزا بنت نارص، رئيس مجلس إدارة املؤسسة. وميثل وايز مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح 

التفكري الخالق والنقاش والعمل الهادف مبا يسهم يف بناء مستقبل التعليم عرب االبتكار والتعاون. ومن خالل قمته 

السنوية ومجموعة مبادراته املستمرة، يعترب وايز مرجًعا عامليًا يف منهجيات التعليم الحديثة. وتجمع قمة وايز 

ما ينوف عىل 1,500 من قادة الفكر وصّناع القرار واملختصني يف قطاعات التعليم والفنون واألعامل والسياسة 

واملجتمع املدين واإلعالم. 

وتتناول سلسلة األبحاث الخاصة بوايز - التي تم إجراؤها بالتعاون مع خرباء من جميع أنحاء العامل -  قضايا 

التعليم األساسية ذات الطابع العاملي، والتي تؤكد عىل أولويات اسرتاتيجية قطر الوطنية للبحوث. وعرب عرضها 

ألحدث املعارف، تقوم هذه التقارير الشاملة بفحص مجموعة من التحديات التعليمية يف سياقات متنوعة من 

جميع أنحاء العامل، وكذا تقدم توصيات عملية وتوجيهات خاصة بالسياسات لجميع أصحاب املصالح يف مجال 

التعليم. وقد تناولت تقارير بحوث وايز السابقة قضايا عدة تتعلق بالحصول عىل فرص التعليم  وجودته، 

والتمويل، وتدريب املعلمني، وقيادة النظم املدرسية، والتعليم يف مناطق الرصاع، وريادة األعامل، والتعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة، ومهارات القرن الحادي والعرشين.
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شكر وتقدير

يوّد املؤلفون توجيه الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وإىل قيادات 

مؤسسة قطر، عىل التزامهم الثابت تجاه قضية التعليم عىل الصعيد العاملي. ويشكل مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 

يف التعليم »وايز« ثرة لرؤية صاحبة السمو وتوجيهاتها. كام أن هذا التقرير الصادر عن »وايز« ما كان لريى النور 

لوال الدعم املستمر الذي قدمته صاحبة السمو.

ويوّد املؤلفون أيًضا تقديم الشكر إىل أعضاء فريق »وايز« لتفانيهم ومساعدتهم التي قّدموها خالل املراحل 

املختلفة من كتابة هذا التقرير، والتي ال تقّدر بثمن، ونخّص بالشكر كالً من الدكتورة أسامء الفضالة، والدكتور 

أحمد بغدادي، ومالكوم كوليج، ومحمد سلامن بن محمد خري. 

كام نوّد أن نعرب عن خالص الشكر ملن قام مبراجعة التقرير وإبداء مالحظات متميزة حول مضمونه، وهام: 

الدكتور جافني ميليز، محارض أول يف جامعة سوينبرين للتكنولوجيا )مدينة ميلبورن األسرتالية(، والدكتورة جويس 

كوه هوي لينغ، أستاذ مشارك يف املعهد الوطني للتعليم )سنغافورة(. كام يود املؤلفون أن يشكروا سحر مرعي و 

لو السوبروك وبايت باين عىل إسهامهم القيم يف تصميم وتحرير هذا التقرير. 

وختاًما، نتقدم بجزيل الشكر لقرائنا األعزاء عىل التزامهم وشغفهم بتحسني فرص إتاحة التعليم للطالب. فمن 

خالل قرائتكم لهذه التقارير أو تفضلكم بحضور املؤمترات املتخصصة كمؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم 

»وايز« ، فقد ِبتُّم جزًءا من هذه الجهود امللهمة التي تهدف لنرش أكرث األفكار ابتكاًرا يف مجاالت التدريس والتعلم 

يف جميع أنحاء األرض.

إخالء املسؤولية

جميع وجهات النظر واآلراء املنشورة يف هذ التقرير متثل رأي أصحابها فقط. ويتحمل املؤلفون مسؤولية أّي خطأ 

أو سهو ورد يف التقرير. 
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