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تحقيق

ّ
االمتحانات الرسمية :النجاح أم التعلم؟

قبل أسبوعين من انطالق االمتحانات
الرسمية للشهادة المتوسطة في
 6حزيران المقبل ،يعيد اإلرباك،
الذي رافق وضع توصيف جديد
للمسابقات ،طرح قضية االمتحانات
كأداة للنجاح واستعادة المعلومات
من الذاكرة ال لقياس كفايات التلميذ.
المعادلة هي كاآلتي :إذا سألوك
هذا السؤال تجيب بهذا الجواب لتأخذ
هذه العالمة!

االم ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة ل ـه ــذا ال ـعــام
ستمر بهدوء ورصانة وبكل الليونة
املمكنة وبــا أي مــؤامــرة على طالب
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات .ربـ ـ ـم ـ ــا أخ ـ ـ ـمـ ـ ــدت هـ ــذه
الكلمات التطمينية لــوزيــر التربية
مـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،ب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي ،نـ ــارًا اش ـت ـعـلــت ف ــي نـفــوس
امل ـم ـت ـح ـن ــن ،ت ــوجـ ـس ــا م ـ ــن تـطـبـيــق
التوصيف الجديد ملواد االمتحانات
ل ـل ـش ـهــادتــن امل ـتــوس ـطــة وال ـثــانــويــة
الـ ـع ــام ــة بـ ـف ــروعـ ـه ــا األربـ ـ ـع ـ ــة (وفـ ــق
املناهج التربوية الحالية الصادرة
في عام .)1997
اليوم ،هدأت «زوبعة» استمرت نحو
 10أيام ،وتحديدًا منذ التحذير الذي
أط ـل ـق ـتــه رابـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـيــم األس ــاس ــي
الرسمي ،في  5أيار الجاري ،من تبني

المركز التربوي :نماذج قابلة للنقاش
تؤكد رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف ندى عويجان أن مسابقات هذا
العام ستجمع بني أنماط األسئلة القديمة والجديدة .وتقول" :ليس صحيحًا أننا تأخرنا في
إرسال النماذج ،فمشروع "دليلنا" انطلق مع قرار التوصيف عام  2016وال ّ يزال فريق العمل
يتابع حتى الساعة إصــدار نماذج إضافية ملساعدة التالمذة ودعــم املعلم ،وهــو مشروع
مستمر طوال السنة وليس موسميًا".
وتوضح ّأن التوصيف الجديد أتى استجابة ألهداف مناهج  ،1997لكنه أدخل بعض األنماط
ّ
ّ
علمية
عملية التقويم وتوجيهها ضمن منظومة
الجديدة في طرح األسئلة بهدف تنظيم
ّ
ثابتة ،بعدما ّ
تحولت األسئلة ومعايير اإلجابة في بعض مواد االمتحانات الرسمية إلى ما
ّ
يشبه العرف ،دون مراعاة تقييم األهداف التربوية في بعض األحيان.
بحسب عويجان ،كان التوصيف السابق ّ
عامًا وفضفاضًا ،يسمح بالكثير من التأويل ْإن
طرح األسئلة أو في معايير اإلجابة والتصحيح ،وأتت األنماط الجديدة نتيجة ورش عمل
في ّ
ّ
عدة نظمها املركز التربوي خالل األعوام املاضية ،ودراسة ملعدالت النجاح في االمتحانات
الرسمية وألسئلة االمتحانات الدولية ( ،)PISA – TIMISSوملباريات الدخول إلى بعض
الجامعات املحلية والعاملية.
ّ ّ
وتبدي عويجان استعداد املركز ّ الستقبال أي مالحظة أو تعليق باعتبار أن كل مشروع
املقصودة و/أو الناجمة عن التكنولوجيا
يحتاج إلى متابعة حثيثة تجنبا لألخطاء
غير ّ
لكل ما ينشر .ويستجيب ّ
ّ
ّ
القيمون على
دوريــة
البشرية .لذا ّ ،هناك مراجعة
الطبيعة
وعن ّ
املوقع لكل املالحظات املحقة ويجرون املقتضى بالسرعة املمكنة حرصًا على مصلحة
املستخدمني وسعيًا إلى أجود النتائج.

ال ـل ـجــان الـفــاحـصــة ف ــي االمـتـحــانــات
أنـمــاطــا جــديــدة مــن األسـئـلــة نشرها
امل ــرك ــز ال ـتــربــوي لـلـبـحــوث واإلن ـم ــاء
عـلــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي وتـتــوافــق
مع التوصيف الجديد .أما اعتراض
ال ــراب ـط ــة ف ـص ـ ّـوب ع ـلــى تــأخ ـيــر نشر
النماذج ,محاكاة األنماط املنشورة
ال ـ ـطـ ــاب املـ ـتـ ـف ــوق ــن ولـ ـي ــس جـمـيــع
ال ـطــاب ،وع ــدم مــراعــاة الشكل الــذي
ينبغي أن تكون عليه نماذج األسئلة
للصف التاسع أساسي (البريفيه)،
وتحديدًا لجهة التسلسل من األسهل
إل ـ ــى األصـ ـع ــب وم ـ ــن ال ـت ـط ـب ـيــق إل ــى
الـتـحـلـيــل وال ـع ـثــور عـلــى أخ ـط ــاء في
أســس التصحيح تضع املصححني
أمام خيارات متعددة.
لكن ،ملــاذا حصلت الزوبعة تحديدًا
عـ ـل ــى ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج ال ـ ـتـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن
تـكــون عـبــارة عــن أمثلة وتوجيهات
لـلـمـعـلـمــن وتــامــذت ـهــم ول ــم ت ـقــارب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوائـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـن ـه ــا
تـ ــربـ ــويـ ــون مـ ــواك ـ ـبـ ــون لـ ـ ــإجـ ـ ــراءات
ال ــرس ـم ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي تـتـعـلــق
بمعايير اختيار أعضاء لجان املواد
ال ـت ــي وض ـع ــت ال ـتــوص ـيــف ال ـجــديــد،
واإلربـ ـ ـ ــاك ال ـح ــاص ــل ب ــوض ــع ن ـمــاذج
ث ــم سـحـبـهــا وتـصـحـيـحـهــا وإع ـ ــادة
نـ ـش ــره ــا م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ،وقـ ـ ـ ـ ــرار وزي ـ ــر
ال ـتــرب ـيــة ال ـســابــق ال ـي ــاس ب ــو صعب
ب ــإيـ ـق ــاف الـ ـعـ ـم ــل ب ـب ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور
والفصول الدراسية وإعادة بعضها
إلى التدريس في عام 2016؟

تعديل في شكل السؤال
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال ي ـح ـمــل ال ـتــوص ـيــف
ال ـج ــدي ــد ت ـغ ـي ـي ـرًا جـ ــذريـ ــا ،ب ــل ج ــرى
ت ـعــديــل لـشـكــل الـ ـس ــؤال وخـصــوصــا
لـ ـجـ ـه ــة االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى األسـ ـئـ ـل ــة
املوضوعية (املغلقة) واملباشرة في
بعض املــواد ،حيث ال يضع التلميذ
إج ــابـ ـت ــه ال ــذاتـ ـي ــة بـ ــل ي ـن ـت ـق ـي ـهــا مــن
ال ـخ ـي ــارات ال ـتــي ح ــدده ــا ال ـفــاحــص،
أي :االختيار من متعدد ،ملء الفراغ،
ّ
تصويب الخطأ ،التوصيل بني بنود
مجموعتني متقابلتني ،تعبئة جدول
وفق معايير ّ
محددة فيه .إلخ) ،وهنا
إما أن ينال التلميذ العالمة الكاملة
أو ي ـن ــال صـ ـفـ ـرًا ،م ــا ي ـق ـلــص هــامــش

الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن م ـص ـح ــح وآخـ ـ ـ ــر .وم ــن
م ـي ــزات ه ــذه األس ـئ ـلــة أن ـه ــا تتصف
بالشمولية والثبات واملعيارية ،لكن
اإلدارة التربوية لم تأخذ في االعتبار
ّ
أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األس ـئ ـلــة يحتاج
ـع ،وأوراق أكثر،
إلــى مـســاحــات أوس ـ ُ
ُ
واألص ـ ــل أن ي ـج ـيــب امل ـم ـت ـ َـح ــن عـلــى
ّ
ّ
أوراق األسئلة ذاتها ،حتى ال يتكلف
وقتًا ُ
وجهدًا لنقله إلى كــراس إجابة
ٍّ
مستقل كاملعتاد سابقًا .وهنا يرى
ّ
بـعــض املـعـلـمــن أن أش ـكــال األسـئـلــة
ّ
ّ
تتطلب تدريبًا ومراسًا
املوضوعية ً
ومهارات عالية لإلجابة عنها.
ٍ

خلل في منهجية التعليم
الروابط التعليمية تشكو من كونها
ال ت ـع ـلــم بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات م ـس ـب ـقــا قـبــل
ّ
اتخاذها ،أي أن القرار التربوي يسقط
ع ـلــى املـعـلـمــن إس ـق ــاط ــا ،وال ُي ـشــرك
ممثليهم في النقاشات التي تتعلق
باملناهج واالمتحانات .في املقابل،
تــوضــح م ــدي ــرة اإلرش ـ ــاد والـتــوجـيــه
ورئيسة دائرة االمتحانات الرسمية
ّ
هيلدا ال ـخــوري أن تعديل توصيف
االمـتـحــانــات ال ــذي أطـلــق فــي شباط
 2017حصل بالتنسيق بني املديرية
ال ـع ــام ــة لـل ـتــرب ـيــة وامل ــرك ــز ال ـتــربــوي
لـلـبـحــوث واإلن ـ ـمـ ــاء .وت ـل ـفــت إل ــى أن
اإلرب ــاك الناتج من هــذا التعديل هو
ن ـت ـي ـجــة ن ـظ ــام تـعـلـيـمــي ل ــم يـســاعــد
التلميذ على تطوير كفاياته بحيث
يصبح قادرًا على التأقلم مع حاالت
مـسـتـجـ ّـدة وح ــل املـشـكــات الناجمة
ّ
عنها .وترى أن االنتقال الى تصميم
االم ـت ـح ــان ــات ف ــي ضـ ــوء الـتــوصـيــف

أنماط األسئلة
تعكس طرائق
التعليم وتقيس
معارف محدودة

الـ ـج ــدي ــد سـ ـي ــأخ ــذ بـ ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار
ّ
الـحـيـثـ ّـيــات الـتــربـ ّ
ـويــة بـكــل جوانبها
بهدف الحفاظ على مصلحة التلميذ
ّ
على كل األصعدة.
ل ـك ــن ب ـع ــض امل ـع ـل ـم ــن ُيـ ـ ـق ـ ــرون ب ــأن
الضجة الحاصلة سببها األساسي
خلل في منهجية التعليم ،فيقولون
إننا ّ
«عودنا تالمذتنا على التعاطي
م ــع ن ـم ــاذج االم ـت ـح ــان ــات ع ـلــى أنـهــا
ّ
ق ــدس األقـ ـ ــداس ل ــدرج ــة أن التلميذ
نفسه قد يخضع الختبارين يقيسان
امل ـعــارف وامل ـه ــارات نفسها ويعطي

ً
ّ
ّ
األلواح الذكية :هل هي ذكية فعال؟
دراسة

فضل الموسوي *

ّ
رسم توضيحي يلخص
بين
ّ العالقة ّ
المتغيرات التي تؤثر
على اللوح التفاعلي

ال ي ـ ـكـ ــاد املـ ـشـ ـتـ ـغـ ـل ــون ف ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
ّ
ّ
رقمية
تقنية
والتعليم يـنــامــون على
حتى يستفيقوا في اليوم الثاني على
أخــرى .بــاألمــس ،كانت األل ــواح الذكية
أو التفاعلية هي الحل السحري الذي
يـحـقــق ال ـت ـفــاعــل م ــع الـتـلـمـيــذ .ال ـيــوم،
خـ ـف ــت نـ ـج ــم هـ ـ ــذه األل ـ ـ ـ ـ ــواح ملـصـلـحــة
حلول أخــرى مثل «الصف املعكوس»،
أو«ال ـك ـتــاب الــرقـمــي» ،أو التقصي في
ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي ال ـثــاثــي األب ـع ــاد،
ّ
وتقنية جديدة.
وغدًا يوم آخر
ال خ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــن ع ـل ــى
أهـمـ ّـيــة مــواكـبــة التعليم لـلـتـطــورات
ّ
التكنولوجية ،وال هم يبخسون من
إسهاماتها في التعليم ،لكن بالرغم
من ذلك ،ال يجب أن يتمحور النقاش
حول ما الجديد؟ بل ما هي الحاجة
وما هي املستلزمات؟ املهمة األسهل
هــي شــراء التجهيزات والتطبيقات
الــرقـمـ ّـيــة ،لـكــن األصـعــب هــو دمجها
امل ـ ـتـ ــدرج ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـمـ ّـيــة

بالشكل الصحيح.
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2012وفـ ـ ــي ظـ ــل اس ـت ـع ــار
ّ
الترويجية لأللواح التفاعلية
الحملة
في لبنان ،رغم كلفتها املرتفعة نسبيًا،
ومستلزماتها التربوية التي لم تكن
متوافرة في حينها ،اخترت أن تكون
هذه التكنولوجيا موضوعًا لدراستي
في ماستر التربية في جامعة القديس
يوسف.
وال ـ ـلـ ــوح ال ــذك ــي ه ــو لـ ــوح إل ـك ـتــرونــي
يـ ـت ــم ت ــوصـ ـيـ ـل ــه م ـ ــع ج ـ ـهـ ــاز الـ ـع ــرض
الـ ـ ـ ـ ـ ( )PROJECTORومـ ـ ـ ــع جـ ـه ــاز
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ( ،)PCل ـن ـق ــل م ـح ـتــوى
الشاشة بشكل مكبر ،ما يتيح تحويل
امل ـس ــاح ــة ال ـخ ــاص ــة بــامل ـس ـت ـخــدم ال ــى
بـيـئــة تـفــاعـلـيــة تـعـلـيـمـيــة وتــدري ـب ـيــة.
وت ـت ـيــح ه ــذه الـتـقـنـيــة ح ـفــظ ك ــل عمل
في ملف باإلمكان طباعته أو إرساله
عبر البريد اإللكتروني أو وضعه في
صفحة ما على املوقع االلكتروني.
ف ــي أثـ ـن ــاء اإلع ـ ـ ـ ــداد لـ ـل ــدراس ــة ،كــانــت
ّ
ّ
التفاعلية قائمة
تتصدر هذه األلــواح
ّ
ّ
ال ـت ـق ـن ــي ــات الـ ـت ــرب ــوي ــة األكـ ـث ــر مـبـيـعــا

فــي قـطــاع التعليم ،إذ كــانــت  %80من
ّ
ص ـفــوف املـمـلـكــة امل ــت ـح ــدة ،و %50من
ّ
صفوف الــواليــات املتحدة ،و %18من
ّ
ّ
مجهزة
الصفوف على مستوى العالم
ّ
بهذه األلواح التفاعلية.
ّأم ـ ــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـق ــد جـ ـ ّـهـ ــزت وزارة
ال ـتــرب ـيــة امل ـ ـ ــدارس الــرس ـمـ ّـيــة ف ــي ذلــك
الوقت بنحو  170لوحًا تفاعليًا ،كما
ّ
الخاصة بما يزيد عن
ُج ّهزت املدارس
 2000ل ــوح تـفــاعـلــي حـتــى نـهــايــة عــام
.2013
كـ ــم ك ــان ــت ده ـش ـت ــي ك ـب ـي ــرة فـ ــي ذل ــك
الحني عندما بدأت بمطالعة األدبيات
ّ
التربوية العاملية التي كانت بمعظمها
تشير إلى األثــر املحدود لتكنولوجيا
األلواح التفاعلية ،فعلى سبيل املثال،
يلفت سميث وزم ــاؤه (,Smith et al
 ،)2005باحثون تربويون بريطانيون،
إلــى عــدم وج ــود أي دلـيــل تجريبي أو
ح ـ ّـس ــي ي ــرب ــط ب ــن اس ـت ـع ـم ــال ال ـ ّل ــوح
التفاعلي وارتـفــاع التحصيل ،وأنــه ال
وجود لفروق على مستوى اختبارات
ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة

