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   ∗سامل عويس. د

  א

يركز صناع القرار على املستويات العامة واملتوسطة واخلاصة، وباستمرار، على أمهيـة وجـود   
ويف ضـوء هـذا    .مبدأ املساءلةمعايري تعلم وأداء ذات مستويات مرتفعة إضافة إىل تركيزهم على 

االهتمام تعرض املقالة مفهوم اإلصالح التربوي الشمويل وحتلل اخلصائص واملظاهر احملددة لنمـاذج  
وتقدم املقالة مناذج لتوجهات وممارسات إصالحية تسعى إىل حتسني  ،إصالح تربوية ذات طابع مشويل

النواحي املختلفـة للعمليـة    النظرأخذ بعني تومستوى األداء األكادميي جلميع الطلبة دون استثناء 
وتعرض املقالة لنوعني من اإلصـالح   .مي وتغذية راجعة وتأمل ناقدوالتربوية من أهداف ومنهاج وتق

ملمارسات الفعالة اتعرض بإجياز كما  ،واآلخر ينطوي على إصالحات يف جمال املنهاج ،أحدمها مشويل
لعامة اليت تنطوي على تعليم التفكري، وتكامل املنـهاج،  املستخدمة يف برامج اإلصالح ومظاهرها ا

واستخدام أدوات القياس والتقومي األصيلة، وتراصف مجيع املواد عرب املنهاج وعرب مراحل الدراسة، 
واستخدام التكنولوجيا التعليمية واإلدارة املتمركزة حول املدرسة، والتعلم التعاوين والنمـو املهـين   

ويطرح الكاتب بعض التساؤالت املتعلقة بآليات العمل الـيت   .األهل واتمعللمعلم، وتفعيل دور 
ـ   ،منه ضمن برامج اإلصالح واملعايري املستخدمة ،تساهم يف حتسني أداء الطلبة  هللتمييز بـني مناذج

على احلاجات واألهـداف والتطلعـات املسـتقبلية     اعتماداً ،دف اختيار املناسب منها ،املختلفة
ميكن ر واملقترحات اليت كَلبعض الف على شكل نقاط ملخصاًأخرياً وتعرض املقالة  ،لتربويةلألنظمة ا
  .قاعدة انطالق لربامج اإلصالح يف النظام التربوي يف الوطن العريباعتبارها 

  
                                           

  .دائرة التربية وعلم النفس، جامعة بري زيت، فلسطني ∗
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  مقدمة -1
خطوات التغيري والتقدم و، التربية والتعليم خيصاألوقات اليت نعيشها أوقات حرجة فيما 

مؤسسات  نَّإهلذا السبب وألسباب أخرى ف ،والتقين واالجتماعي متسارعة االقتصادي
هناك و ،العامل املتقدم منيف أماكن عديدة  ،حتت ضغوط شديدة للتغيريتقع التربية والتعليم 

حبيث  ،ي خلرجيي املدارس واجلامعاتاملعريف واملهار - ى األداء الذهينمتطلبات لرفع مستو
يف عاملنا احلايل  -إضافة إىل ذلك، فإن التعقيدات  ،لدائمة التغريتتماشى مع االحتياجات ا
تتطلب  مهمات ؛جديدة للتربية والتعليم تشري إىل مهمات - والتعقيدات املتوقعة مستقبالً

وأم  ،من املعرفة املكتسبة ليس فقط نقل املعرفة وإمنا التأكد من أن الطلبة قد تعلموا شيئاً
  .يف سياقات حياتيه قادرون على استخدامها

  هاؤقاوبعرب التاريخ يرتبط فيها جناح األمم والشعوب  مرة أولهذه هي  نَّإ :ميكن القول
كثر مما مضى، أاآلن  - مستقبلنا يف منطقة الشرق األوسط يعتمد بالتعليم، وهلذا السبب  ارتباطاً وثيقاً

ن يكتسب الطلبة مهارات وإذا أردنا حبق أ. على اإلصالح املدرسي - على قدرتنا كتربويني
، علينا القيام والتفكري اإلبداعي، وصنع القرار، وحل املشكالت ،واستراتيجيات التفكري الناقد

  .بتغيريات جذرية يف بعض ااالت اليت تتعلق بالعملية التربوية
  
  التوجهات التربوية الحديثة -2

من خالل  ،العملية التربوية تفعيل دور املتعلم يف إىلالتوجهات التربوية احلديثة تدعو 
ودراسة احلالة،  ،واحملاكاة األدوارولعب  ،وحلَ املشكالت ،الناقدة األسئلةالنقاش وطرح 

يف جمال  -وحتديداً، فإن النظريات التربوية احلديثة  ،التربوية الفاعلة األنشطةوغريها من 
، ومن ثَمعلى عاتق الطالب  تلقي مسؤولية كبرية -التعلم املتصفة مببادئ النظرية البنائية 

  .اليت يلعبها املعلم األدوارتعدل يف 
خلق جمتمع قادر على االستجابة  إىلذلك، فإن مفاهيم التربية النوعية تدعو  إىل إضافة

تنمية  إىلوتدعو مفاهيم التربية النوعية  ،الحتياجات النمو االجتماعي واالقتصادي والبشري
كما تدعو مبادئ هذا النمط من . خلإرة والتفكري الناقد، الشخصية الفردية وروح املباد

اكتساب مهارات  إىل إضافةزرع مفاهيم التسامح واالحترام املتبادل والتعددية،  إىلالتربية 
مبعىن آخر، فإن النظريات احلديثة  ،التواصل االجتماعي ومهارات تكنولوجيا املعلومات
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ز النمو العقلي والعاطفي واجلسدي والنفسي التركيز على ما ميكن عمله لتعزي إىلتدعو 

العالقة مع اتمع من خالل احلياة  منومساعدته يف فهم موقعه  ،واالجتماعي لدى املتعلم
  .والدويل واإلقليمياحمللي 
 
  واقع التربية والتعليم في الوطن العربي -3
ظام التربوي يف ن النأ ،من جانب املفكرين والتربويني يف الوطن العريب إمجاعشبه  مثة

ال ونرى ونسمع انتقادات للنظام التربوي تتمحور حول عدم إوال مير يوم  ،حالة مجود
وحني يتحدث  وإبداعية،فاعليته يف خلق خرجيني قادرين على التفكري بصورة ناقدة 

ازدياد عدد (ي الطابع ن ذلك التقدم عادة ما يكون كمإالقرار عن التقدم ف أصحاب
  .همل اجلانب النوعي هلؤالء اخلرجيني ونتاجام العمليةيف حني ي) ثالًاخلرجيني، م
التربوية يف العامل العريب سنجد بوضوح سيطرة  األنظمةخارطة  إىلنظرنا  إذاعملياً، 

ظاهرة خصخصة  األخريةبرزت يف اآلونة لكن  ،رمسية شبه كاملة على القطاع التربوي
حد وأ ،ما دح إىل، ومصر واملغرب واألردنبنان التعليم يف الوطن العريب، خاصة يف ل

وعدم قدرة  ،الطلبة واخلرجيني أعدادسباب بروز هذه الظاهرة هو الزيادة الكبرية يف أ
  .املؤسسات الرمسية االستجابة لالحتياجات التربوية

اتسمت  ،نَ التغيريات اليت مت إحداثها خالل العقود املاضيةأمياً، جند وفلسفياً ومفه
استراتيجيات  إىلروئ واضحة ميكن حتويلها  إىلننا ما زلنا نفتقد إطابع التجميلي، حيث بال

هذا  يقع نلى موحني يطرح السؤال حول املسؤولية ع ،ونتاجات ملموسة ميكن قياسها
دائماً ما تركز على النواحي املتعلقة باملنهاج املدرسي  اإلجابةن إالفشل التربوي، ف
لكن تقرير التنمية البشرية للعامل العريب  ،فر املصادر الكافيةاىل عدم توإو واجلوانب الرباجمية،

ن املناهج التربوية، من الناحية التقنية، ال ختتلف عن تلك أميان املؤلفني بإيعكس ) 2003(
عوامل  إىلن مسؤولية الفشل التربوي تنسب إوتبعاً لذلك ف. املستخدمة يف الدول واملناطق األخرى

   .التعليم وبالقائمني على هذه العملية بأساليبها التقرير على كوا ذات عالقة أخرى يربز
، أخرىلكن كون املناهج التربوية يف الوطن العريب مشاة تقنياً لتلك املستخدمة يف دول 

ويصف تقرير التنمية البشرية أنظمة التربية يف العامل العريب على  ،ال يدل على فعاليتها
 إضافةناهج بالية، وهيئات تدريسية غري مؤهلة، ومرافق تعليمية غري حديثة، احتوائها على م

  .مؤسسات وسياسات فاعلة إىلافتقارها  إىل
التربية العربية يشكَل  أنظمةن التدريس يف أ إىليف هذا الصدد ) 2002(بلَه . ويشري د
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قيمية،  بأمهيةتتمتع  ن مهنة التدريس مهملة والإالتطوير التربوي حيث  وجهيف عائقاً كبرياً 
ذلك، ميكننا  إىل إضافة. تؤثر على املدرس اإلمهالن التبعات املالية والنفسية هلذا إف ومن ثَم
عدم  إىل إضافةر والنمو املهين للمدرس يفر فرص للتطواعدم تو إىليف هذا اال  اإلشارة

  .وجود آليات لقياس وتقومي كفايات املعلم
منها  اًنَ كثريأسنجد  فإننادراسية يف الوطن العريب بصورة ناقدة تفحصنا املناهج ال وإذا
مواضيع تتعلق بقضايا هامة للتنمية املستدامة مثل املواطنة والوعي البيئي احمللي  إىليفتقر 
وعلى الصعيد املهين،  ،زاعات وتكنولوجيا املعلوماتـوحل الن اإلنسانقليمي وحقوق إلوا
ن الربامج املهنية يتصف بعدم التطابق مع االحتياجات احمللية نَ توجه العديد مأننا جند إف

  . والعاملية واإلقليمية
حيتوي على ) 2002(نَ تقرير التنمية البشرية للوطن العريب أوبشكل عام، وبالرغم من 

مية وارتفاع عدد امللتحقني باملدارس ألاخنفاض معدالت ا(جيابية يف جماالت خمتلفة إبنود 
ويشدد التقرير على  ،عمل املزيدإىل نَ التقرير ال يترك جماالً للشك باحلاجة أ الإ، )واجلامعات

  .نواقص يف اال التربوي إىل إضافةالنقص احلاصل يف جمايل االتصال وتكنولوجيا املعلومات، 
ص ية لتفحوللتغلب على املشكالت التربوية، يتوجب العمل جبد للرد على هذا التقريرو

. سياسات تربوية قابلة للتطبيق إىلن تساعد يف ترمجة املقترحات أميكن السبل اليت 
يف  اإلصالحيةناقدة تتعلَق بالسياسات  أسئلةوستشكل هذه احملاوالت فرصة حقيقية لطرح 

مهية التقرير من كونه قد جنح يف ربط اجلوانب أوتنبع  ،ااالت االقتصادية والتربوية
  .التعليم يف الوطن العريب بأنظمة) والتنمية املستدامة يف جماالت العمالة(االقتصادية 

  
  اإلصالح التربوي -4

كيف ميكننا أن نساعد املدارس غري الناجحة وغري الفعالة؟ كيف ميكننا أن نضمن 
؟ هذه األسئلة وغريها تأخذ )ضئيل منهم لعددوليس فقط (النجاح األكادميي جلميع الطلبة 

ابة على هذه جلإلو ،األكادميي على املستويني الرمسي والشعيب وهاماً يف اجلدال واسعاًحيزا 
 ،تربوية إصالحات إجراء صخت رٍكَفطرح  إىلعمد العديد من املفكرين التربويني  األسئلة

يف حني اتسمت  ،ابعضهفشل وقد ، لإلصالححماوالت عديدة  األخريةوقد شهدت العقود 
العوامل  إىل األقلالنجاح، جزئياً، على  وتعود أسباب عدم ،ببعض النجاح أخرىحماوالت 

  :تيةواملمارسات اآل
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  . تكاملي اتصاف هذه احملاوالت واجلهود بطابع غري . 1
  ). 1990كريست، )  (( Top- Down Approachكون هذه املمارسات ذات طابع فوقي .2
  .اقعرض الوأالتعديالت بصور صادقة ودقيقة على  أوعدم تطبيق املبادئ والتغيريات . 3

  
  الشمولي اإلصالح -5

 التربوي الصعيدين على - القرار وصانعي التربوي اإلصالح خرباء من العديد يعتقد
 وممارسات سياسات اتباع يف تكمن - اال هذا يف - الفاعلة اإلجابة أن - والسياسي
  . الشمويل الطابع ذات التربوي اإلصالح
 ،الوقتهذا ضوعات اليت يتم مناقشتها يف التربوي الشمويل من أهم املو اإلصالحيعترب 

املنهاج، أساليب (دف إحداث تغيريات شاملة يف جمال الفكر التربوي وتطبيقاته العملية 
مراجعة األدب إىل هذه املقالة  وتسعى ،)خلإالتربوية، التطور املهين،  اإلدارةالتدريس، 

وتعرض تصوراً شامالً  ،بويالتر باإلصالحالتربوي وتصنيفه يف ااالت ذات العالقة 
وتشدد على أنه كلَما كانت السياسات املتبعة أكثر دقة  ،للجهود املبذولة يف هذا اال

  .اإلصالحوثباتاً ووضوحاً، كلًما زادت فرص جناح تطبيق مبادئ ومفاهيم وممارسات 
ح اإلصال(أو  )اإلصالح املدرسي الشامل(اإلصالح الشمويل، والذي يسمى أحياناً 

تتطلب عملية إعادة و، ينطوي على قبول واعتماد جمموعة برامج متشعبة الطابع )املنظم
بدءاً باالجتاهات واملناخ املدرسي، (املدرسية / فحص متمعنة جلميع أبعاد احلياة التربوية 
ن هذه الربامج اإلصالحية إإضافة إىل ذلك ف ،)مروراً باملنهاج، ووصوالً إىل القيادة التربوية

موعات تداخل املدرسة (بالعملية التربوية  - ذات العالقة واالهتمام -شرك مجيع ا
  . يف السعي لضمان النجاح األكادميي للجميع) وخارجها

وهكذا فإننا جند أن اإلصالح الشمويل يركز على التغيري، لكن ليس أي تغيري، وإمنّا 
) ,Olson ,1998رد يف إولسون كما و( Slavin  1994 التغيري اجلذري الذي يصفه سالفني

  .بعملية زرع تشمل القلب والرئتني معاً
بالرغم من االهتمام الواضح باإلصالح املدرسي الشمويل كوسيلة لتحسني األداء 

ة جتريبياً على ثابتتوجهات اإلصالحية واعدة لكن غري األكادميي للطلبة، تبقى هذه ال
  :املسائل اآلتيةالرد عليها تشمل ن األسئلة الواجب إ، فومن مثَّ ،مستوى واسع

   مناذج اإلصالح بتحسني أداء الطلبة األكادميي؟ ميمن خالهلا تقوميكن ما اآلليات اليت   -
فرة االتمييز بني الربامج اإلصالحية املتو ؤسسات التربويةكيف سيكون باستطاعة امل -
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 والفعالة واختيار املناسب منها؟
  الدراسة أهداف -6

دف الوصول  ،اولة جادة لوصف ماهية اجلهود اإلصالحية حملياً ودولياًحم الدراسةهذه 
 ،قابل للتطبيق يف املناخات التربوية املتعددة يف الوطن العريبالإطار لإلصالح التربوي  إىل

  :ما يأيت إىلالعمل يهدف هذا ن إوحتديداً، ف
  .إعطاء وصف لواقع الفكر التربوي املعاصر  .1
املنهاج، القياس والتقومي، (يف ااالت التربوية املختلفة  صالحاإلرصد حركات . 2

  ).خلإالتربوية،  اإلدارة
  .عدم فعاليتها وجناحها أسبابالسابقة مع بيان  اإلصالح دوصف ردود الفعل على جهو. 3
التربوي  اإلصالحمناقشة العيوب والنواقص يف اال التربوي من خالل احلديث عن . 4

  .الشمويل
5 .اإلصالحينيمناقشة موضوع التطبيق العملي ملقترحات  أمهية عرض.  
يف ظل واقع الفكر التربوي العريب  اإلصالحاتتطبيق هذه  إمكانيةمناقشة مدى . 7

  .ةالتعليم القائم) فلسفات(وفلسفة 
يف ااالت  -التربوي الشمويل  اإلصالححركة  إطاريف  -طرح توصيات تربوية . 8

  .والتنظيمية واإلداريةهجية التعليمية واملن
عمل مشترك قادر على  إىلتوفري سياق جاد ونافع ملناقشة التوصيات املقترحة دف الوصول . 9

  .والعشرين يف جماالت العوملة والتنمية املستدامة الواحدحتديات القرن  أمامالوقوف 
  
  أسئلة الدراسة -7

  :اآلتيةعن األسئلة  اإلجابة إىلدف هذه الدراسة 
  ما واقع الفكر التربوي املعاصر، حملياً وعامليا؟ .1
 ما واقع التربية والتعليم يف الوطن العريب؟ .2
 يف ااالت التربوية املتعددة؟ اإلصالحما جهود  .3
 ما مدى جناح هذه اجلهود يف إحداث تغيريات وحتسينات عملية ملموسة؟ .4
 ؟هاجناحو إلصالحيةاهذه احلركات  يف وجه تطبيقاليت تقف ما املشاكل واملعوقات  .5
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  يف السياق العريب؟ ،واألكثر منفعة ،حلاحاًإاألكثر  اإلصالحما أوجه  .6

  الدراسة منهجية -8
تبعها بعملية استنتاج  ،يف اال التربوي لألدبياتعملية مسح  بإجراءقام كاتب املقالة 

ية تطبيقات أكثر فاعل إىلن تؤدي أواستنباط لبعض املبادئ واملمارسات اليت ميكن 
حتديد  إىلذلك، سعى الباحث  إىل إضافة. التربوي الشمويل اإلصالحالستراتيجيات 

  .وإجناحهاوتلك اليت تساهم يف دعمها  اإلصالحالعوامل اليت تعيق عملية 
بقة ـق بصورة مســياق، مل حياول الباحث افتراض معيقات التطبيـذا السـويف ه

)a priori(ما عمل على استنتاجها واستإ، ونباطها من خالل حتليل البيانات واملعلومات ن
ومتَ، بناًء على هذه املراجعة، وضع إطار تصنيفي متعدد  ،من املصادر اليت متَت مراجعتها

  .عالقة باجلوانب املختلفة للعملية التربوية ياألبعاد وذ
  
  جمع المعلومات وتحليلها -9

التربوية الصادرة يف العقد  مراجعة شاملة للنشرات إجراءمت مجع املعلومات عن طريق 
 اإلصالحتدقيق ما ورد فيها يف جمال  -بعد ذلك  -ومت  ،م2004املاضي حىت بداية عام 

واملبادئ واملفاهيم النافعة للدراسة  األفكاروتبع تلك املرحلة عملية حصر . التربوي
فلسفات ومطابقتها بواقع الفكر التربوي املعاصر يف ظل املستجدات يف نظريات التعلم و

  .التعليم ومناهجه احلديثة
  

  التربوي الشمولي / نماذج اإلصالح المدرسي -10
وختتلف  ،هناك العديد من النماذج لربامج اإلصالح املدرسي ذات الطابع الشمويل

أساليبها / من ناحية اجلوانب اليت تركز عليها وبأسلوا  اًهذه الربامج عن بعضها بعض
  :اآلتيةمجيع الربامج تشترك باخلصائص يف التنفيذ، لكننا جند أن 

  .دون استثناءمن حتسني مستوى األداء األكادميي جلميع الطلبة  .1
  .الربامج موجهة جلميع املواضيع األكادميية ومستويات الدراسة ومراحلها .2
  .(Empirical)أمربيقي / تعتمد على نتائج أحباث تربوية ذات طابع جترييب. 3
  .اإلداريةوالتطور املهين ألعضاء اهليئتني التدريسية / املتنوعة للنمو تركز على األبعاد. 4
  .الدراسة مجيع املوارد عرب املنهاج وعرب مراحل) Alignment(تدعو إىل تراصف . 5
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  .تيسر مشاركة األهل واتمع يف العملية التربوية. 6
 ،النموذج اإلصالحي/ جفر هذه اخلصائص ال تشكّل ضماناً أكيداً لفعالية الربنامالكن تو

أهايل ( يلاضمان جناح الربنامج يتطلب تكاتف جهود املدرسني واإلداريني واألهو
  .التربية ألدبياتقراءة متمعنة ومن ثَم  ،)الطالب

تظهر وجود برامج إصالح شاملة تتضمن نواحي تتعلق بتنظيم العملية التربوية والعمل 
ق التدريس ائاإلدارة املدرسية، املنهاج، طر(عليم ضمن حماور عديدة يف جمال التربية والت

، يف حني تركز )خلإوالتطور املهين للمعلم، التقومي، قواعد السلوك واالنضباط  املدرسي، 
من ناحية احملتوى واألساليب والنشاطات (برامج إصالح أخرى على املناهج التربوية فقط 

ونقل املعرفة  ،لتعلم واألداء املدرسييف كلتا احلالتني هو حتسني اوواهلدف  ،)التربوية
املكتسبة داخل املدرسة إىل سياقات حياتيه خارج املدرسة، أو إىل سياقات تربوية ومدرسيه 

  .أخرى مشاة
برامج اإلصالح الشامل تركز على تنميه قدرات الطلبة يف اجلوانب املعرفية غري أنَّ 

 )حركيه -الوجدانية واحلس( االنفعاليةو ،والقيمية ،ستراتيجيةواال ،يةواملهار ،الذهنية
ومن ضمن هذه الربامج تلك اليت تركز على تسريع  ،باستخدام إطار تطوير متعدد األبعاد

تعلمية تنطوي على حتسني تعلم الطلبة من خالل إثراء / وعلى خلق جمتمعات دراسية ،التعلم
 ،والتفكري الناقد ،تطبيقي يعتمد على البحث/ املنهاج مبواد إضافية ذات طابع عملي

وتعتمد هذه الربامج أيضاً على استخدام  ،وعلى حل املشكالت ،والتفكري اإلبداعي
ونقل الطلبة من مرحله االبتداء إىل مرحله اخلربة املميزة  ،التكنولوجيا كوسيلة داعمة للتعلم

) (The Technology and Cognition Group at Vanderbilt, 1992مبا يتفق مع أفكار 
وينطوي هذه التوجه الشامل يف اإلصالح أيضاً على مبدأ تكاملية ، )Vygotsky, 1978(و

املصادر املعرفية واخلبوِريتمع ةدف تنميه الفرد بصور ،بني املدرسة والبيت وامشولية ة، 
يل فعلى سب ،ويف تنظيم العملية التربوية ،وتتضمن هذه الربامج تغيريات يف اإلدارة  التربوية

 ،وخبلق جمموعات تعلميه صغرية ،املثال تستخدم هذه الربامج املستقبلية برجمة تتصف باملرونة
والتربويني الطالب  ايلثل هذه الربامج جتمع أهوم ،تعمل على خلق مناهج تكاملية الطابع

   .لبناء تصور ورؤية مستقبلية للربامج قبل تصميمها وتطبيقهامعاً والطلبة وأفراد من اتمع 
مي يف مفهوم املكان الذي وبرامج اإلصالح املدرسي الشامل تدعو إىل تغيري مفهإنَّ 
تدعو إىل ربط التعلم بالنمو اجلسدي  كما ،باإلضافة إىل مفهوم قياس التعلم وتقوميه ،فيه التعلمحيدث 



  2005 -  ثانيالعدد ال - المجلد الثالث  .....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
) الجتماعيةطبية، القانونية، اال(اخلدمات ك متعددة ةوربط املدرسة خبدمات جمتمعي ،والنفسي للمتعلم
يف قياس  ةق وأساليب جديدة ومبتكرائكما تدعو إىل إتباع طر ،متكاملة ومنظمة ةحبيث تشكل شبك

وذلك  ،واألخالقي ،والعاطفي ،واالجتماعي ،واحلركي ،هم الذهينئالطلبة وأدا تعلم
الذي ينطوي على استخدام احلقائب الطالبية  »التقومي األصيل أو البديل«باستخدام 
  ).Authentic Assessment: Portfolios and Exhibitions( فهي والعروض

ميكن ويف الغرب  ةبرامج جديد يأما برامج اإلصالح اليت تركز على املنهاج، فهو
  : تضمينها يف هذا التوجه مثل

1. )Core Knowledge/Hirsch, 1993 ( اجلوهرية/ املعرفة األساسية :اليت تني قدرات م
األديب، اجلغرايف،  ،التارخيي ىاليت تركز على احملتو ،املعرفة الثقافيةالطلبة يف جماالت 

  .املوسيقي ،الرياضي، العلمي، الفين
هذا ): Different Ways of Knowing/Catterall, 1995(أمناط متنوعة للفهم واملعرفة . 2

) Multiple Intelligences/Gardner, 1997( الربنامج يركز على مبادئ الذكاء املتعدد
  .والفنية ،واالجتماعية ،املنطقية/والرياضية ،دف تقرير املهارات اللفظية ،وفروع املعرفة التبادلية

) Higher-order Thinking Skills (HOTS)/Progrow, 1995(برامج ومهارات التفكري املتقدمة . 3
ت باستخدام العليا كالتفكري الناقد وحل املشكال/اهلادفة إىل تنميه املهارات املتقدمة

   ).Socratic seminarsالسقراطية (التقنيات احلديثة بالتمازج مع أساليب التعليم 
اليت متنح ) Reading Recovery Programs/Pinnell, 1995(برامج املواكبة يف القراءة . 4

والطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  ،الطلبة ذوي القدرات االستيعابية الضعيفة يف القراءة
، متنحهم الفرصة للتفاعل الفردي )(Learning Disabledعانون من عجز يف التعلم الذين ي

  .(Tutoring) عن طريق اإلرشاد اخلاص
دون إحداث تغيريات من يف املدارس  قبطَتبعض هذه الربامج املذكورة ميكن أن و

يف  ةرياآلخر تغيريات جذ هموبناء النظام املدرسي، يف حني يطلب بعض ةجوهرية يف هيكلي
  .جوانب اإلدارة املدرسية وتأهيل املعلمني ومنوهم املهين

، إال أن ةمن الربامج املعروضة ذات خصوصية فردي برنامجٍبالرغم من أن كل لكن 
مجيعها تشترك يف األهداف، فجميعها دف إىل زيادة وتعزيز التعلم عن طريق ممارسات 

سعى إىل توسيع مدارك املعلم وتنمية تها ن معظمإذلك ف إىل إضافة ،ثبت جناعتها جتريبياً
واتمع  ايلوحتسني املناخ املدرسي والصفي، وتفعيل دور األه »التمهني«دوره عن طريق 
  .يف العملية التربوية
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  :التربوي اإلصالحعرض يف ما يلي مناذج لربامج أو
. )Accelerated Schools )Hopfenburg et al., 1993مشروع املدارس ذات الطابع التسارعي   -آ

يركز هذا الربنامج على حتسني تعلم الطلبة من خالل جرعات إثرائية يف املنهاج 
  .والتغيريات التنظيمية املختلفة وأساليب التدريس واملناخ املدرسي،

اسم ب - سابقاً –واملعروفة ) Communities for learning(مشروع جمتمعات للتعلم  -ب
 (Adaptive Learning Environment Model)» التكيفي/ منوذج بيئات التعلم التأملي«

(Wang, 1992, 1997) .هذا الربنامج ذات طابع معلومايت يرتكز على األداء و
األكادميي اجليد من خالل تركيبات خططية على مستوى األبعاد املختلفة للمدرسة 

  .وعن طريق التنسيق بني التعليم واخلدمات ذات العالقة يف اتمع
الذي يهدف إىل توحيد املصادر واجلهات ) Comer, 1996(روع تطور املدرسة مش  - ج

   .ذات املصلحة يف منو الطفل بشكل مشويل وحتديداً العائلة واتمع واملدرسة
ن هذه الربامج ذات األهداف العريضة الواحدة تعمل على إحداث تغيري يف إوهكذا ف

ساهم يف حتقيق أهداف عملية كما تدي، طبيعة ومبىن التنظيم املهين واإلداري التقلي
وجمموعات تعلم صغرية دف إىل خلق مناهج  ةهذه الربامج تستخدم برجمة مرنو ،اإلصالح

وللوصول إىل النتائج املرجوة يبدأ التخطيط ملثل هذه الربامج  ،مدرسية ذات طبيعة تكاملية
األهايل  - معلميهاإضافة إىل إدارة املدرسة و - بعملية عصف ذهين شامل يشارك فيه

واحملصلة النهائية هلذه العملية الذهنية هي استشراف املستقبل  ،والطلبة وأفراد من اتمع
احلاالت أن هذه وميكن يف بعض . فاق والتطلعات املستقبلية للربنامجوحتديد الرؤى واآل

) Stakeholders(موعات من أصحاب االهتمام ذوي العالقة اهذه بعض يقوم أفراد أو 
  .ضمن جمال خدمته ومشاركته ومسامهاته فاق اخلاصة م، كلٌّالرؤى واآل برصد

  التقاطعات بين برامج اإلصالح الشمولي -10-1
بالرغم من أن برامج اإلصالح الشمولية ذاتية الطابع، إال أا تنطوي على أهداف عامة 

ن خالل أنشطة وفعاليات دف إىل زيادة فعالية التعلم م مجيع هذه الربامج،و ،متشاة
ن معظم الربامج تسعى إىل تدعيم النمو إإضافة إىل ذلك، ف ،ة من نتائج امبرييقيهمدرسية نابع

؛ وذلك رسيني وتفعيل دور األهل واتمعاملهين للمدرس، وحتسني البيئة واملناخ املد
  . املتنوعةاملعلومات واملبادئ اليت تنطوي عليها الربامج  إيصال للمسامهة يف تسهيل

  : يف بعض برامج اإلصالح املدرسي وفيما يلي الئحة باملمارسات الفعالة املستخدمة
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  ةصفيالممارسات ال -10-1-1
  .لفهم واألداءيف اعالية التوقعات ال. 1
  .تطورةامل ةنوعيالعالية والوترية الكادميي بني املعلم والطلبة ذات األتفاعل ال. 2
  . »(Metacognitive)ما وراء الذهنية  «فكري استخدام استراتيجيات الت. 3
   .ذايت من قبل الطلبةالتعلم ال. 4
  .مثل هذا العملإىل باشر يف احلاالت اليت حتتاج املتعليم الرشاد واإل. 5
  .ةصغريالموعات اتعلَم يف ال. 6
  .تطورةامل ةنوعيالعالية والوترية الجتماعي بني املعلم والطلبة ذات التفاعل اال. 7
  .تعاوينالتعلَم ال. 8
  .جيايباإلدرسي املصفي والناخ امل. 9

حبيث تتوافق مع أمناط التعلم وأساليب  ةعدلاملتعليمية المارسات املستراتيجيات والا. 10
  .التفكري الذهنية للطلبة

  .)Reciprocal teaching(و  Peer teaching)(تعليم األتراب . 11
  .طالب متميز/مساعد، معلم/من قبل معلم يتعلم فرد/ إرشاد . 12

  المنهاج والتقويم -10-1-2
  . بني املنهاج والتقومي) Alignment(تراصف ال. 1
  .خصيصاً لتالئم قدرات الطلبة وخلفيام األكادمييةة صمماملتقومي الناهج وأساليب امل .2
  .تكامل مواد املنهاج قدر املستطاع. 3
  .سب مع اخللفية الثقافية واحلضارية للطلبةصممة لتتنااملتقومي الناهج وأساليب امل. 4
  .استخدام خطط تعلم فردية. 5
  .قياس وتقومي للطلبة بوترية عالية. 6
  التنظيم والمناخ المدرسي -10-1-3
  . يلافاعل لألهالدور ال. 1
2 .ر والداعم للعملية التربويةاملدير يقوم بدور امليس.  
  . فاعل للمجتمعالدور ال. 3
  .عام يتصف باإلجيابيةالرسي داملناخ امل. 4
  .ةصغريالعداد األصفوف ذات ال. 5
  . اصة يف أمور وضع السياسات املدرسيةخبآلية اختاذ القرارات تنطوي على املشاركة و. 6
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  . شموليةال ةدرسامل. 7
  ؟ماذا عن املمارسات التربوية

  .ل املنهاجتركز بعض الربامج على مجيع حماور الربنامج وأبعاده بتضمني مفاهيم تكام
املتعلم إجياد و ،اآلخر يركز على املهارات واالستراتيجيات الضرورية لنقل املعرفة همبعض

وتعلم املهارات الذهنية املتقدمة اليت يقتصر فيها دور املعلم  ،الذايت عن طريق التعلم التعاوين
  .ةعلى تيسري العملية التربوية وتنظيم النشاطات والفعاليات الصفية والالمنهجي

  
  المظاهر العامة لإلصالح التربوي -11
   (School - Based Management, Halloway, 2000 )   الالمركزية في اإلدارة - 1- 11

ضمن هذا التوجه، يصبح . يف برامج اإلصالح مظهر هام ورئيس الالمركزية يف اإلدارة
أصحاب العالقة  وذلك دف إعطاء ؛ولية املدرسةؤصنع القرار يف كثري من القضايا من مس

سيطرة -أفراد اتمعوالطلبة، و، نياملعلمو، ايلاألهو، نياإلداريمن  –يف العملية التربوية 
ر يف التصرف بأمور مدارسهم، مما يزيد من الشفافية يف التعامل مع األمور ويعزز مفهوم ثكأ

ت نظر عديدة كل هذه األمور واخلطوات تتخذ إلتاحة الفرصة لوجها ،املساءلة عند األفراد
لالشتراك يف صنع واختاذ قرارات تتعلق بقضايا ذات طابع حملي، ووضع آليات عمل 

املتغريات اخلاصة باملدرسة  النظرملشاريع وفعاليات حمليه، وتكوين رؤية مستقبلية تأخذ بعني 
  .حتديداً
تنجح مساعي الالمركزية يتوجب أن يتمتع أصحاب العالقة بسلطة يف جماالت  لكيو
جيب أن تكون اليت يزانية، والتعيينات، واملنهاج، باإلضافة إىل مساعي أصحاب العالقة امل

دون الرجوع من مكرسة مباشرة لتحسني عملييت التعلم والتعليم وإحداث تغيريات ضرورية 
  .إىل املستويات اإلدارية العليا

  :أمورثالثة هذا يعين أن جناح التوجه حنو الالمركزية جيب أن ينطوي على 
1 (فرص للنمو املهين والتدريب خالل اخلدمة للمعلم واإلداري واملوجدف تعزيز  ه

  .مهارات التعليم واإلدارة واإلشراف وحل املشكالت
األهل  ىفر معلومات تسهل عمليه اختاذ قرارات حكيمة تتعلق بأداء الطلبة، ورضاتو) 2

  .وأفراد اتمع
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  .يزممل املمكافأة يقدر اخلدمات والعنظام ) 3
  Professional Development, Barth, 1999 التطور المهني للمعلم واإلداري/ النمو - 2- 11

التطور املهين / فر فرص للنموالضمان استمرارية عملية اإلصالح وجناعتها، يتوجب تو
  :ويف ما يلي بعض آليات ومتطلبات هذا النمو. للمعلم واإلداري

  . ق مبتكرة للتفكري مبواضيع وقضايا التعلم والتعليمائطر تدريب املعلم على استخدام. 1
شبكات داعمة وتزويد املعلم مبهارات بيداغوجية حديثه من خالل ورشات عمل، . 2

، ومؤسسات ومؤمترات تسهل تبادل اخلربات وخارجها للمعلم داخل املدرسة
  .واملفاهيم التربوية

  .لتعلم وضرورته وكيفيه القيام بهإشراك املعلمني يف جلسات نقاش حول ماهية ا. 3
  .إشراك املعلمني يف نقاش حول تطلعات املدرسة وأهدافها ورسالتها. 4
  .يقوم ا املعلم دف إحداث تغيريات بيداغوجية ةيئتصميم وعرض أحباث إجرا. 5
عقد ورشات عمل مطولة متتد عرب أيام أو أسابيع دف تبادل اخلربات وعرض . 6

  .Case Studies)(ومناقشة حاالت 
  .االلتحاق مبساقات برامج دراسات عليا يف مواضيع حمددة وذات منفعة عامة. 7
 مبعىن الكلمة) Professional(ن املدرس يف برامج اإلصالح يصبح مهنياً إبشكل عام، فو
 ةباستشعار مواطن القو) Critical Reflection(، أي يكون قادراً على التأمل الناقد كلها

البحث عن وتشخيص مشاكل التعلم والتعليم، وق تدريسها، ائحمتوى املواد وطر والضعف يف
، .).خلإوفحص اخليارات املتاحة حللها، واختيار احلل األمثل وتطبيقه،  أسباب املشاكل، ومراجعة

  .االستفادة منها ميكن لآلخرين ،هادفة ئيةباإلضافة إىل القدرة على القيام بأحباث إجرا
  Critical Pedagogy, Frerie, 1982 لناقدةا التربية -11-3

فلسفة ذات رؤية وعداد املعلمني، إتباع فلسفة فاعلة لتأهيل وابرامج اإلصالح تتطلب 
ذات أبعاد نظرية وتطبيقية متثل استجابة واقعية الحتياجات واهتمامات اجليل  ،مستقبلية

بلية على أرضية نظرية وفلسفية املستق ةوتعتمد هذه الرؤي ،القادم من الطلبة يف الوطن العريب
اليت متثل توجهاً يف  Critical Pedagogy) ( أو »الناقدة التربية«تتمثل مبا ميكن تسميته 

يعتمد على النظريات االجتماعية الناقدة اليت حتاول، الذي التدريس ويف تصميم املنهاج 
الجتماعية للتعلم ضمن ما تدعو إلية، إىل فهم ونقد السياقات التارخيية والسياسية وا

ة تسهم، ليس فقط يف تغيري طبيعة تعليميوتسعى هذه النظرية إىل خلق ممارسات  .والتعليم
وتعود أصول هذه النظرية  ،بشكل أعم وأكمل أيضاًاتمع تغيري  يفالتعليم والتعلم، وإمنا 
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 ةصرفيامل: يمعلاليت ميز فيها بني نوعني من الت ،Freire, 1982)(التربوية إىل تعاليم فرير 
تحويلي التعليم الو ؛الطالبإىل تعتمد على نقل املعرفة من املعلم ) (Banking Education البنكية

Transformative  Education)  (بصورة  يتطور التعليم فيه من خالل التفاعل بني املعلم والطالب
تتعلق حباجات اتمع احمللي يف مواضيع وقضايا  -  ميكن أن تشابه منوذج سقراط يف العملية التربوية

  . والكوين وتطلعاته
  :   - االجتماعي للتعلم والتعليم - تربويويف ما يلي ملخص ألهم معامل ومبادئ هذا التوجه ال

الطلبة /هدف التربية هو خلق وتنمية مهارات التفكري الناقد وذلك بتعريض املعلمني. 1
ا حيفزهم على فهم املشاكل ألوضاع وسياقات يف أطر مشكالت حباجة إىل حلول مم

  . والتبصر والتأمل ا وحماولة تطبيق حلوهلا املقترحة
 ،دراسات(واقعية للمعلم واملتعلم  ةحمتوى املنهاج ينبع من سياقات وأوضاع حياتي. 2

  ).مثالً ةحال
  .تهاوآلي احلوار يشكل حمتوى السياقات التربوية. 3
وحدة اجتماعية بصفتها وم الغرفة الصفية مفه االعتبارتنظيم املنهاج يأخذ بعني . 4

ا يتوافق مع مبتتمتع مبقومات اخللق واإلبداع والتغيري والدعم ) Microcosm( مصغرة
   Scaffolding.يف مفهوم  Vygotskyراء آ

  .هاوتوليد املعرفة واملواد التعليمية إجياديشارك الطلبة يف . 5
  .اموعةضمن  بصفتهاحملاضر اجلامعي / يشارك املعلم. 6
الطابع االجتماعي التواصلي عن طريق  ياحملاضر بإثراء التفاعل الصفي ذ/ يقوم املعلم . 7

  . تهاومناقش ه وخرباته احلياتية والتربوية ومواقفه ورؤيته املستقبليةئراآعرض 
  .حباجة إىل حلول تملشاكال اًدور املعلم ينطوي أيضاً على كونه مقدم. 8
  .لني عن تعلمهمؤوومسمما جيعلهم مسامهني  ها،واختاذوالقوه يف صنع القرارات ميتلك الطلبة احلق . 9

   Technology-based Instruction, Felder 2001     :استخدام التكنولوجيا -11-4
تلعب التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا املعلومات بشكل خاص دوراً هاماً يف عملية 

   :اآلتيةر جيب إتباع املبادئ ولنجاح هذا الدو ،اإلصالح التربوي
 ،التكنولوجيا هي أداة جيب استعماهلا حبكمه ويف الوقت املناسب واملكان املناسب. 1

مبكان أن الضرورة من وليس  ،التكنولوجيا ال حتل حمل املعاجلات الذهنية والتفكري
  .ميسرة للتعلم ومعززة للدافعيةتكون 
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دون من القيام بأمور ال يستطيع القيام ا التكنولوجيا جيب أن متكَن الطالب من . 2

  ).دون أدوات تقنيةمن ال ميكن إجراء جتارب علميه (استخدام وسائل مساعدة 
ويف هذا اال ميكن . إليها احلاجة عندفرة ااألجهزة التكنولوجية جيب أن تكون متو. 3

  .للطلبة استخدامها بطريقة تكاملية تساهم يف عملية التعلم
جيب أن حتمل يف طياا القدرة على تنمية وصقل  االتكنولوجيوواألدوات  األجهزة. 4

يف مبعىن آخر، جيب أن تيسر  ،واختبار املفاهيم والظواهر العلمية والرياضية والطبيعية
تعديلها، ونقلها إىل وتبادهلا، ووتوليد املعلومات اليت ميكن للطلبة استخدامها،  إجياد

  .سياقات وأوضاع أخرى
طمس روح إىل وليس  ،تخدام التكنولوجيا جيب أن يسهل التواصل بني الطلبةاس. 5

  . وآليات التواصلالتفاعل 
  .التكنولوجيا جيب أن تفعل الطلبة وجتذم لالستكشاف احلر. 6
  Thurlow, 1995  Alternative/Authentic Assessment ,القياس والتقويم البديل - 5- 11

س والتقومي منحى غري تقليدي حبيث يتم التركيز على يف برامج اإلصالح يتخذ القيا
 ،كثر منه على أساليب التقييم التقليدية كاالمتحانات الصفيةأاألداء وعلى احلقائب الطالبية 

 ،نشاطات ومهمات ذات معايري حمدده مسبقاً إجياد لىيف هذا التوجه يتوجب العمل عو
  :تيةوتشمل هذه النشاطات األمثلة اآل

  .كتيب يهدف إىل تعليم األطفال مبادئ السالمة العامة والصحة اجلسدية، مثالًتصميم ) 1
  .عمل ملصقات دعائية ألنواع خمتلفة من املنتجات وملصقات انتخابية ) 2
  ).باءاآلبلدي جملس اللس ااألمم املتحدة، /جملس األمن(، اكاة  مثالًاحملدوار واألالقيام بلعب ) 3
/ أو اقتراح مشروع حلل أزمة املياه  ، البيئة يف منطقه سكنية ماتقدمي مشاريع لتحسني) 4

  .التلوث يف منطقة سكنية مكتظة/ املواصالت 
  .اللغاتوالتاريخ، و، ةعمل دليل سياحي ميكن االستفادة منه يف دروس اجلغرافي) 5
أو ، دار بلديهأو حممية طبيعية، أو مصنع، أو كتابه تقارير عن رحالت ميدانيه ملتحف، ) 6

  .خلإمؤسسة تأمني، أو مصرف، 
  .تصميم حديقة مدرسيه) 7
  .خلإكتابه وتعبئه طلبات عمل ودراسة، ) 8
  Curriculum Integration, Drake, 1998, Sowell, 1996 تكامل المنهاج -11-6

ن املعرفة ألو). جزئياً أو كلياً( يكون املنهاج يف برامج اإلصالح ذات طبيعة تكاملية 
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خل، وإمنا عمل التربويون على إ حمددة مبواضيع كالفيزياء والكيمياء والتاريخ، بشكل عام غري
نه باإلمكان استغالل مشاريع حل إتقسيمها وجتزئتها دف تسهيل تنظيمها وتقدميها، ف

املشكالت والرحالت امليدانية يف تطبيق مبادئ تكامل املنهاج حبيث تستخدم سياقات 
لعرض وتطبيق وحتليل وتقيم مفاهيم عامه وخاصة تدمج من  عمليه من واقع احلياة كأساس

  . نوعةخالهلا معارف مت
  Inclusive Schools, Tomlinson, 1999 الشاملة/ المدرسة الشمولية  -11-7

الشمولية اليت جتمع بني طلبة   / برامج اإلصالح تنطوي أيضا على مفهوم املدرسة الشاملة
هذا و ،ية متفاوتة، وأمناط تفكري متشعبة ومتعددةذوي احتياجات متنوعة، وقدرات عقل
يف املعرفة وخاصة البنائية املعرفية ) (Constructivism ةالتوجه يتوافق مع مبادئ النظرية البنائي

وغريه يف جمال النمو   Vygotsky, 1978وتسكي جاالجتماعية اليت تعتمد على أفكار في/ 
  .املعريف واالجتماعي

  Basic Skillsاسية المهارات األس -11-8
ن إحيث  ،مفهوم املهارات األساسية يف برامج اإلصالح خيتلف عنه يف الربامج التقليدية
يف التوجه  ،تعريف املهارات األساسية ينطوي على معرفة القراءة والكتابة واحلساب

يتضمن، إضافة إىل األساسيات " لألساسيات"هناك تعريف جديد واإلصالحي اجلديد 
مهارات ومهارات التواصل االجتماعي، و، تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، التقليدية 

استخدام االستراتيجيات الذهنية وما وراء الذهنية، ومهارات التفكري الناقد وحل 
  .املشكالت، إضافة إىل الكفايات االجتماعية العامة

  School Culture/Environment المناخ المدرسي -11-9
مدراس اإلصالح جيب أن تتمتع مبناخ إجيايب يتسم بعالقة قويه بني الطالب واملدرسة، 

أهداف تركز على البناء والتغيري املستمر من خالل يعطي الشعور باألمان واالنتماء،  كانومب
  : فيه فرامكان جيد للجميع حيث تتو إلجياد

أفراد ) د(ال مشتركة، أعم) ج(برامج متعمقة وجذابة، ) ب(سياسات إجيابية،  )أ(
  .يعملون كفريق

  Multiple Intelligence, Gardner, 1997 الذكاء المتعدد -11-10
عدينطوي على التحول يف مفهوم الذكاء من واإلصالح التربوي واملدرسي  يفهام  ب

 (Gardner,1997) »أي نوع من الذكاء ميتلك الفرد؟«إىل  »الفرد؟ هكم من الذكاء ميتلك«
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هذا يعين أن ). Multiple Intelligence(در بنا احلديث عن مفهوم الذكاء املتعدد وهنا جي
 املنطقي /، الرياضيLinguistic اللغوي( الذكاء عند الطلبة مجيع أنواع جيب أن تنمي املدرسة

Mathematical /Logicalاملوسيقي ،Musical  احلركي ،Bodily-Kinesthetic الفضائي ،
Spatial الشخصي ،Interpersonal الشخصي ،Intrapersonal الطبيعي ،Naturalist ( وترصد

تعريضهم خلربات تربوية وحياتيه تتالءم مع النوع أو  ومن ثَماألنواع اليت يربز فيها األفراد 
  .األنواع املميزة عند الطلبة

  Problem-based learning, Woods, 1995المشكالت التعلم المتمركز حول حل - 11- 11
وب حل املشكالت ينطوي على استخدام أنشطه تتطلب استخدام مهارات التفكري أسل
وهذا، يتطلب . ولية للتعلمؤمن العبء واملس اًكبري اًوحتميل املتعلم جزء) HOTS( املتقدمة

من املعلم االبتعاد عن دوره التقليدي كناقل للمعلومة واملهارات والتحول إىل دور املشارك 
بدل  »املرشد«و »املدرب«و »امليسر« بوظيفةاملعلم  يقومتعلم حيث للمتعلم يف عملية ال

ن استخدام أسلوب حل املشكالت إإضافة إىل ذلك، ف ،كونه السلطة احملتكرة للمعرفة
يتطلب استخدام أوضاع وسياقات ذات معىن للمتعلم مما يساهم يف زيادة مستوى الدافعية 

وهكذا فإننا  ،الوصول إىل قرارات وأحكاملديه وتعزيز القدرة على التقصي واالكتشاف و
نرى أن التربويني، بشكل عام ودعاة اإلصالح، بشكل خاص، يشريون إىل هذا األسلوب 

  .»تعلم متمركز حول حل املشكالت«من التعلم حتت عنوان 
يف برامج  ،»حل املشكالت«ويتقاطع هذا األسلوب يف جوانب عديدة مع أسلوب 

ملشكالت حيدث التعلم يف سياقات ذات عالقة ببيئة املتعلم ركز حول حل امالتعلم املت
 »التفاوض«ن التعلم حيدث عندما يقوم املتعلم بالتواصل وإوحتديداُ، ف ،االجتماعية واملادية

 )ستبني وغاالغر(وحسب  ،مع اآلخرين وتقييم فهم األفراد املشاركني يف العملية
)Stepien,1993 (يةتشكالت يتصف باملظاهر األربعة اآلن التعلم املتركز حول حل املإف:  
تثري املشكلة مفاهيم ومبادئ ذات عالقة باحملتوى وتناقش ): Engagement(االندماج  .1

  .الذي يعيشه املتعلم ) Macro-level(قضايا حقيقية تنطلق إىل السياق اتمعي العام 
 تكون إجابة املشكلة تكون عادة غري منتظمة البناء حبيث ال): Inquiry(االستقصاء  .2

يف احللول املطروحة بناء على املعلومات املكتسبة  اًدائم اًصحيحة واحدة مما يعىن تغري
  .أثناء البحث والتقصي

يقوم ويف برامج التعلم املتمركز حول حل املشكالت ): Solution building(بناء احلل  .3
وكون الطلبة . »املدرب« يفةوظ أداءاحللول بأنفسهم يف حني يقوم املدرب ب إجياد/الطلبة بتوليد
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م يقومون بعمل املالحظات والتقصي والبحث يف الفرضيات والقضايا إقائمني حبل املشكالت ف
  .املطروحة ويقومون يف اية األمر بصياغة النتائج املتسقة مع طبيعة املشكلة

واإلطار فر الفرصة اتووالتقومي كعملية مصاحبه للمشكلة وحلّها، ): Reflection(التأمل  .4
ويف هذا السياق يتم التركيز على عمليات التفكري املنطقية  ،للتأمل الذايت الصحيحني

ن التقييم يشكّل املعيار الذي من خالله ميكن إف من ثَموعلى حمتوى املادة قيد الدرس، و
 .أمناط ونوعية التفكري عند املتعلمني ىاحلكم عل

 
  ربيالع الوطنالتربوي في  اإلصالحضرورة  -12
 ،ملستقبل املنطقة األمهيةمفترق بالغ  أمامنقف  بأنناالوطن العريب  داخل كثريوعي  مثة

وينبع  ،ويشارك يف هذا الوعي اتمع العريب جبميع جوانبه ومكوناته احلكومية منها واخلاصة
هذا الوعي من واقع التنمية البشرية والنواقص اليت ما زالت تعيق االستفادة من الطاقات 

وخالل السنوات القليلة املاضية، قام القطاعني  ،فرة يف الوطن العريبابشرية واملادية املتوال
بتحديد بعض التحديات اليت تواجه الوطن العريب وبوضع ) احمللَي والدويل(الرمسي واخلاص 

  .بعض املقترحات ملعاجلة املشكالت والتغلب عليها
ـ حـد  أن التربية والتعليم تشكَل أال شك ب للتنميـة االقتصـادية    األساسـية  اناألرك

ـ األمهيـة الرغم من هـذه  بلكن،  ،واالجتماعية املستدامة يف الوطن العريب ن العـامل  إ، ف
بـالرغم مـن   . التربويـة  األنظمـة  وإصـالح هيكلة  إعادةالعريب شهد القليل يف جمال 

ـ  أ إاليات، نرية يف ميزانيات التعليم منذ السبعيثالزيادة الك فشـلت  ادة قـد  ن هـذه الزي
 ،التربويـة ويف زيـادة فاعليتـها    األنظمـة التحسينات املرجـوة يف نوعيـة   ث يف إحدا

عدم وجود سياسـات تربويـة مشوليـة الطـابع،      إىل، األقل، جزئياً، على ويعود السبب
ومعايري حتكـم العمليـة التربويـة وتضـع      أنظمةفر امثل عدم تو أخرىعملية  وأسباب

  .اح والتقدمجمقاييس حمددة للن
الناتج التربوي  أن إالالرغم من التزام احلكومات العربية بتوسيع قاعدة التربية والتعليم، وب

تشتمل و األمدفر خطط عملية طويلة اعلى عدم تو هذاويدل . بقي دون املتوسطات املقبولة
 واألساليبويصاحب هذا النقص يف اخلطط نقص يف املناهج . ميكن تطبيقها أهدافعلى 

واملشرفني  واإلدارينيالعملي للمدرسني  األداءليات لقياس اآلئل واـوسالالفعالة و
  .واملخططني التربويني
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من املشكالت اليت تواجه  اًن كثريأ، )، مثال2002ًبلَه، (يعتقد بعض املفكرين التربويني 

املعلومات اليت ميكن  إلدارةفر أنظمة اعدم توإىل التربوية يف العامل العريب تعود  األنظمة
دامها كقاعدة لبناء نظام تربوي متكامل ومتناسق مبين على استراتيجيات فاعلة لصنع استخ
ن الوعي بأمهية التعليم يف بناء جمتمع فاعل وتنمية مستدامة، هو أب )بلَه(ويضيف . القرار

  .يف اال التربوي اإلصالحيةعامل مرتبط بنجاح املقترحات 
  لعربيالتربوي في الوطن ا اإلصالحمجاالت  -12-1

التربوي الشمويل  اإلصالحتطبيق مفاهيم ومبادئ وممارسات  إمكانيةقبل احلديث عن 
 اإلصالحاتتساعد يف جناح  أنيف الوطن العريب، يتوجب تأسيس قاعدة تربوية صلبة ميكن 

 األمرن العوائق الرئيسة اليت تقف يف سبيل تطبيق هذا فإويف هذا اال . وثباا ودميومتها
الفاعلة يف فر اخلربات التقنية والعملية اناهج التدريسية وتأهيل وتدريب املعلمني وتوتتعلق بامل

جهد  أين مصري إف ،األساسيةفر تلك القاعدة انه ما مل تتوإ، فمن ثَمو ،جمال القياس والتقومي
 إجيادلكن  ،تقدير أحسنأ تقدير، والنجاح اجلزئي، يف وسيكون الفشل، يف أس األمريف هذا 

حتقيق  بإمكانيةقوي  وإميانجيابية، إبوجود سياسات دافعة واجتاهات  إاللقاعدة ال يتأتى ا
  .اهلدف

يف العامل العريب ال تنقصنا املهارات الفردية يف مجيع  بأنناومما جيب ذكره يف هذا اال 
. وةاملرج األهدافالقدرة على العمل اجلماعي كفريق يف سبيل حتقيق  وإمناجماالت التربية، 

لة مبثابة دعوة صادقة للتعاون والتكاتف يف سبيل إجناح جهود اتكون هذه املق أن وأرجو
 إجيادالتربوي  اإلصالحيكون اهلدف من  أنويف احملصلة النهائية جيب  ،التربوي اإلصالح

ى باملسؤولية امللقاة عل إميام إىل إضافةوالتفكري الناقد  واإلبداعمواطنني يتمتعون بالفاعلية 
  .والعاملي واإلقليميعواتقهم يف بناء اتمع احمللي 

، بشكل اإلصالحوبعيداً عن التنظري والدخول يف مناوشات ونقاشات فكرية خبصوص 
الساحة العربية قد شهدت مؤخراً توجهاً إجيابياً  أننرى  فإنناعام، والتربوي بوجه خاص، 

 أطلقهااليت  لإلصالحالدعوة  وقد انعكس هذا التوجه بصورة واضحة يف. اإلصالححنو 
  .اًريخأمؤمتر التعاون اخلليجي الذي عقد يف الكويت 

اصة خبالعربية يف اال التربوي، و اإلماراتهو ما تقوم به دولة  تهمالحظأمر آخر جدير 
اليت بدأ العمل ا منذ عام  2020يف تبنيها خطة استراتيجية للتطوير التربوي حىت عام 

التربوية، خاصة املبادرة  اإلصالحاتجند توجهاً واعداً يف جمال تطبيق  ناألردويف  ،2000
ن ختدم كآلية لتمكني النمو االجتماعي أاليت يتوقع  2002التربوية اليت بدأت يف عام 
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  .واالقتصادي وتسريعه
التحديات في وجه اإلصالح : هل يمكن لمحاوالت اإلصالح أن تفشل؟ - 2- 12

  التربوي الشمولي
 حمصنة - بالضرورة - ليست التربوي اإلصالح حماوالت نأ الباحثني من عديدال يعتقد

 تربوية غري أو تربوية مؤسسة أية يف اإلصالح حماوالت فشل وراء واألسباب ،الفشل ضد
 اإلصالح عملية طبيعة إىل تعود ابعضه ،)جمتمعة أو منفردة( خمتلفة ألسباب عودت أن ميكن

 ،)واألهداف اجلهود تكامل عدم حالة يف( طياا يف فشلها ذورب حتمل اليت اجلوانب املتعددة
 التغيريات، تساير وتربوية اجتماعية أهدافا يتطلب الذي التغري دائم العصري اتمع وطبيعة
 وعدم ،التربوية املؤسسة داخل واملسؤوليات املهام توزيع سوء إىلتعود  وتتوقعها، بل

  .املتعددة ملدرسيةا اهليئات بني التعامل يف الشفافية
كرب العقبات اليت أال شك أن استمرارية برامج اإلصالح املدرسي الشمويل تمثّل إحدى 

نصف  زهاءأن ) Berends,1998(سبيل املثال، فقد وجد بريندز  ىفعل ،تواجهها املدارس
 جأبعاد الربنامباملدارس اليت بدأت بتطبيق برامج اإلصالح الشمويل قد توقفت عن االهتمام 

  . اإلصالحتتعلق بطبيعة عملية  وأخرى ،ألسباب شخصية مجيعها؛
اليت تركز على إحداث تغيريات جذرية  اإلصالحنَ عمليات إ :القول -حتديداً  –وميكن 

والدميومة  ،يف األطر واملناخات والبيداغوجيات السائدة يف وقتنا احلاضر صعبة التطبيق
اط بعوامل اجلهد والزمن واملوازنات املالية كوا شديدة االرتب إىل إضافةبطبيعتها، 

وبالرغم من اجلهود اجلبارة واملكثفة اليت تبذل  ،الضرورية لتطبيقها يف جماالت التربية املتعددة
نادراً ما جند دميومة  هلذه  فإنناوالدولية،  واإلقليميةيف هذا اال على األصعدة الوطنية 
  .سواءحد عي، على اجلهود على املستويني املدرسي واجلام

على التساؤالت العديدة اليت تطرح حول أسباب عدم دميومة هذه اجلهود،  ولإلجابة
حول ما يسميه  )نيوسم -جيس(  Gess Newsom -,1990ما ذكره  إىلميكننا الرجوع 

  :وحتديداً  )  ( Paradox of change without difference ،)دون نتيجة معضلة التغيري(
تدل هذه السياقات على وجود مكونات ألنظمة بنائية : البنائية واملناخية - التنظيميةالسياقات . 1

مترابطة داخل املؤسسات التربوية جيب ) املناخ املدرسي والصفَي، مثالَ(وتنظيمية ومناخية 
  ).تعديلها أو تغيريها بطريقة تدعم التغيريات يف األساليب التعليمية، مثالً

التعليم دون  أساليبعلى تغيري  اإلصالححتديداَ، تركيز جهود و: اهلدف من اإلصالح. 2
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  .العمل على تغيري أو تعديل األدوار اليت يقوم ا املعلم والطالب

ال شك أن معتقدات املدرس ومعارفه األكادميية تشكل الوسيلة : معتقدات املدرس. 3
صالح ، يف ن العديد من حركات اإلإوحيث . اليت من خالهلا جتري عملية اإلصالح

ن هذه اجلهود عادة إالعقدين املاضيني، قد خلت من أبعاد ذات عالقة بتفكري املدرس، ف
  .ما تفشل يف إحداث التغيريات املطلوبة

رؤى موحدة  إجيادعقبة أخرى يف وجه استمرار برامج اإلصالح الشمويل تتعلق بصعوبة 
قضايا التربية فيما خيص نة أحياناً، جتمع أفراد اتمع ذوي االجتاهات املختلفة، واملتباي

وميكن تشبيه الوضع بالعيب فريق كرة السلة الذين يبدعون يف  ،والتعلم والتنشئة االجتماعية
وتكمن  ،ويفشلون يف اللعب كفريق متكامل, أداء مهارم الفردية، كل على حدة

املختلفة يف اكتساب يف عدم قدرة أفراد الفريق ذوي املهارات الفردية  ،، حتديداًاملشكلة
بأنواع املعرفة واالجتاهات  تمهذه املهارات  ،مهارات األعضاء اآلخرين يف الفريق

، موجهني، أفراد اتمع، إداريةمعلمني، هيئات (واالستراتيجيات الضرورية لتكامل العمل 
  ).خلإأصحاب القرار يف الدوائر احلكومية، 

تطبيق الربامج نابعة عن إشكاليات يف الربامج إىل جانب ذلك، جند أن بعض العوائق يف 
رياً من ثن معظمها يتطلب عمالً إضافياً وجهداً كإحيث  ؛املختارة للتطبيق يف املدارس

هذا األمر على حساب األفراد وحيام  ويأيت. جانب أعضاء اهليئتني اإلدارية والتعليمية
التعليمي للمشاركني يف  ِءفيض العبوهذا األمر يدعو إىل خت ،واهتمامام العائلية واخلاصة

ومن مث التطبيق الفعاّل ملبادئ وأنشطة  ،الربامج اإلصالحية إلتاحة الفرصة للتخطيط اجليد
  .الربامج املختارة

عديدة من احلقيقة،  مجيع هذه التحليالت والتفسريات منطقية وحتمل يف طياا أبعاداً
ن إ :تقييم اإلصالح التربوي ميكن القولومن خالل إطار جديد ل ،لكن ليس كل احلقيقة

من عدم جناح حماوالت اإلصالح التربوي ميكن أن تكمن يف فشل جهود  كبرياً جزءاً
املدرسة مؤسسة أو منظمة متعددة األهداف والنشاطات واخلدمات  عداإلصالح يف 

  .الصالحيات ومن ثَمواألفراد، 
  اإلصالحنجاح جهود  -12-3

ب التركيز على أمهية إعادة هيكلة النظام بغري الفعالة، وبس اإلصالح رداً على حماوالت
التربوي دف إحداث تغيريات جذرية يف جمايل التعلم والتعليم، يتوجب علينا كتربويني 

  :ةيتاآل واإلجراءاتاملبادئ  تباعاوصانعي قرار 
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وينعكس  ،معاًيف آن  األبعادذات طابع مشويل تركز على عدد من  اإلصالحاتجعل . 1
فعلى سبيل املثال، ). Between(والبيين ) Within(هذا التوجه يف البعدين الداخلي 

على مجيع فئات الطلبة واملعلمني واملواد التعليمية، وتفادي حصرها يف  يتوجب التركيز
مثالً عدم التركيز فقط على جوانب التطور املهين أو أساليب (مسارات حمددة  أوفئات 

  ).مي أو املنهاجالقياس والتقو
من طلبة وإداريني وتربويني (التفكري، وقبل كل شيء، بأفراد املؤسسة التربوية . 2

عاديني عقالنيني  اًأفراد عدهم ، كأفراد يف مؤسسة حقيقية، وحتديداً)خلإ.. وعمال
  .لديهم طموحات ودوافع مثل اآلخرين يف اتمع

املؤسسة التربوية  أفرادنطلب الكمال من  أنا ال ميكنن إذ ؛عدم التركيز على املثاليات. 3
نعتهم بصور منطية  أومتناع عن حتقريهم العلينا ا ،ملثاليةانتوقع منهم أن يكونوا مرآة  أو

يف القيام  وراغباً اإلداري قادراًأو الطالب أو غري إنسانية وكأفراد، فسيكون املعلم 
د من القيام ذه األمور وأن بأعمال معينة وإحداث تغيريات حني يدرك أنه سيستفي

 إذاسيقومون مبعارضة اجلهود  فإموبوجه عام،  ،أعماله وممارساته منطقية وذات معىن
هم هو أمر فيما خيصالتغيري ولن حيصلوا على منافع التغيري أو يدركوا منطقية األمور؟  أم أدركوا

  ).كان أم سلبياً إجيابياً(ال خيلو من الثمن 
واتمع يف  ايلهذا يعين إشراك األهو ،واتمع بأفراده ومؤسساته ايلألهتفعيل دور ا. 4

 ايلويعين أيضاً استغالل معارف وختصصات األه ،عمليات التخطيط وصنع القرار
  .وأفراد اتمع يف إثراء اخلربات التربوية للطلبة، أي نقل اتمع للمدرسة

ن إميز حيث ى األداء العادي واملمستوى املعايري اليت حيكم من خالهلا عل تطوير .5
نوع جديد من اإلداريني واملعلمني القادرين على التنبؤ باملستقبل  إجياديتطلب  اإلصالح

والقيام بدور وقائي ملنع احلرائق قبل وقوعها بدالً من إطفاء  ،جبوانبه اإلجيابية والسلبية
  .  احلرائق بعد حدوثها

 تؤثر على العملية التربوية وتفادي التركيز على متابعة واقع تعدد العوامل اليت إىلاالنتباه  .6
نقاط التفاعل بني  إىليتوجب االنتباه و ،جوانب حمددة دون التحكَم باألبعاد األخرى

 .فشلها من ثَم، واإلصالحالعوامل واملتغريات املختلفة بطريقة متنع  تشويش عملية 
مبعىن آخر، يتوجب ). Process(  دون العملية) Products(على النتائج  عدم التركيز .7

وتظهر  ،وعدم اقتصار املالحظات والتعليقات على النتائج واقعياً اإلجراءاتمتابعة 
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حبدوث تقصري يف متابعة ما جيري يف غرف التدريس ومعاهد التدريب  األدبياتمراجعة 

والتأهيل وورشات التطوير املهين وجمالس اآلباء وجمالس فاجلديدةاملناهج  إعداد قِر. 
حيث ال خيفى على  ،يعلى التطبيق الصحيح واجلديعتمد  اإلصالحيةجناح اجلهود  .8

 تعد اإلصالحاتتطبيق  بأساليبن املمارسات املتعلقة أ واإلصالحيف جمال التغيري  أحد
وبالتطبيق نعين مدى استخدام  ،من أهم العوامل املؤثرة يف حتقيق النتائج املرجوة

هذا األمر ال يعين وجوب تطبيق مجيع و ،ية يف عملية التطبيقمكونات الربامج الشمول
  . خمتلفة وأبعادجوانب  إىل حيتاجن كل سياق تربوي إحيث  معاً؛يف آن  واألبعاداجلوانب 

 ؛ما حيدث داخل غرف التدريس إىلجه آخر للتطبيق ينطوي على النظر جبدية ومثة و
 وأساليبالتدريسية املتبعة،  واألساليب ومراقبة ما جيري من ناحية كمية املواد املقررة،

ينطوي على قياس مدى  لإلصالحن قياس اجلانب التطبيقي إمبعىن آخر، ف ،القياس والتقومي
  .الذي متَ تبنيه اإلصالحومبادئ وممارسات منوذج  بأهدافالتزام الربامج 

وعلى . ودميومتها لإلصالحثبات يف مستوى تطبيق اجلوانب العملية  مثةيكون  أنجيب و
بتطبيق األبعاد األساسية واألولية للربنامج  اإلصالحيةحد الربامج أسبيل املثال، فقد يقوم 

القياس  أساليبتباع ادون ) التدريس، مثالً أساليب(اليت يسهل تطبيقها ومالحظة نتائجها 
  .والتقومي املناسبة واملصاحبة ألساليب التدريس املعتمدة

تفرض ون عملية التطبيق عملية صعبة وبطيئة إ :لقولإىل اهذه املالحظات تدعونا 
التركيز على  بأمهيةاختاذ موقف يقول  إىلوهذا، يدعونا . رية تصعب مواجهتهاثحتديات ك

ن إف عليهو ،بنتاجات الطلبة اإلصالحاجلوانب التطبيقية للربامج قبل حماولة ربط عملية 
 أوجيابية والسلبية اليت تسهل امل اإلالعو ختصالنقاط اليت سنقوم بطرحها ومعاجلتها  إحدى

  .تعيق عملية التطبيق
  ماذا نعني بالتطبيق الصحيح والفعال؟ -12-4

ومستويات التطبيق اليت  أنواعحتديد  إصالح أوعملية تغيري  ةأليمن التحديات الدائمة 
ذا اال قد  ن الكثري من التربويني املعنينيإمقياساً للنجاح، وهلذا، ف أوحمكاً  عدهاميكن 

: تعكس املستويات املختلفة للتطبيق (Benchmarks/Criteria)حمكَات  أواقترحوا معايري 
التركيز على ما يتوجب  إىلووضع هذه احملكات مسبقاً يؤدي . )جزئي، متوسط، وشامل(

  ،شارية ميكن التوقف عندها لعمل مراجعة ناقدة للربنامجإكوا نقاط  إىل إضافة، إصالحه
 األمرطلقاً نم »النجاح يف التطبيق«مفهوم  عدهام وهو عدم  أمرينطوي هذا املوقف على و

 لوتعكس واقع عملية التطبيق، حىت  وأساليبالذي ميكننا كتربويني من استخدام معايري 
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  .تعديل املعايري املوضوعة سابقاً إىل أووضع معايري بديلة  إىلذلك  أدى
  نجاح عملية التطبيق -12-5
  :يةتوالعوامل اآل األمورفر اح عملية التطبيق يتوجب تولنجا

 األفكارمن حيث  اإلصالحبني الفئات املشاركة والفاعلة يف عملية  اًتراصف. 1
  .اإلصالحواملعتقدات واآلراء والتوجهات حول عملية 

على  اإلصالحيوجود قنوات اتصال وتواصل مفتوحة بني القائمني على الربنامج . 2
  .وصانعي القرار، على املستوى الوطين واإلدارينيلي، املستوى احمل

واملشرفني  اإلدارينيفر فرص لعقد دورات وورشات عمل لتدريب اوجوب تو. 3
يف  اإلصالحتفشل جهود  أننه من املمكن إواملدرسني، كل يف جماالت ختصصه ومهامه حيث 

  .الصفية دارةواإلكمهارات التواصل  زمةالالفر املعارف واملهارات احال عدم تو
  .اإلصالحيتوفري أطر وصفية وتعليمات واضحة وشاملة جلوانب الربنامج . 4
  ).Summative(ائية  وأخرى) Formative(إجراء عمليات تقييم تكوينية .  5
قنوات  إبقاءواملشرفني واملدرسني احملليني مع  اإلدارينيوضع مهمة التطبيق على عاتق . 6

 Site-based(على املستوى احمللي  اإلصالحيةقبة وتقييم اجلهود مفتوحة تتيح اال ملرا

Autonomy ( دف تقدمي الدعم والنصحواإلرشاد.  
وتشمل هذه املوارد الدعم املايل . اإلصالحجناح برامج إل زمةالالتوفري املوارد . 7

  .جانب املوارد والقوى البشرية إىلواملعنوي للمشروع 
 اإلصالحعملية  أنقد ثبت إنه حيث  اإلصالحتطبيق برنامج ل زمين كاف إطارتوفري . 8

  .بعيدةتقتضي مساحة زمنية 
  .اإلصالحومؤسسات اتمع غري احلكومية للعب دور فاعل يف عملية  لألهايلتوفري الفرصة . 9

استراتيجيات للتغلب على املصاعب  إىل إضافةتوفري أطر عمل وبرامج تطبيق حمددة، . 10
كز التطوير والرقابة واملتابعة، زادت انه كلما زادت الدقة يف حتديد مرإوالعقبات حيث 

  . اإلصالحيفرص جناح الربنامج 
  التطبيق عملية نجاح لقياس مقترحات -12-6

 إصالحينه ميكن للشخص الذي يقوم بعملية تقييم برنامج إف -سابقاً  -شرنا أكما 
وقد . ة تبعاً للسياقات املطروحةدلمع وأخرىيعتمد على معايري موضوعة مسبقاً  أن نيمع

 ,، برندز Klune  1998 ,كلون(عمد العديد من التربويني يف هذا اال 
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Berends,2002 (يةتاملعايري اآل أوىل وضع احملكات إ:  

مدى الدقة والتوسع يف وصف  إىل األمرويشري هذا ): Specifity(الدقة يف التحديد . 1
ن املنهاج  إ :وعلى سبيل املثال ميكننا القول. املطبقة ةاإلصالحيياسات واملمارسات ـالس

ددة ـحم وتعليمات بإطاردقة يف حال ارتباطه  أكثريكون  الحيـاإلصاملدرسي 
)Curriculum framework and Guidelines (و بوترية التطبيقأثراثية إلتتعلق، مثالً، بدور املواد ا .  

 أومدى ثبات  إىل األمرويشري هذا ): (Continuity and Stabilityاالستمرارية . 2
 األساسيةالسياسات  تباعااستمرارية القائمني على تطوير وتطبيق املنهاج مثالً، يف 

مناخات تساعد على ثبات واستمرارية الظروف  إجياداملوضوعة يف هذا اال ومدى 
  .إطارهااملوضوعية والعملية اليت وضع املنهاج يف 

مدى التزام القائمني  إىل األمريشري هذا ):  Authority and Power(السلطة والتحكم . 3
بتمرير ) مديريات التربية يف املناطق، مثالً أووزارة التربية والتعليم ( اإلصالحعملية ب

  .املقترحة اإلصالحاتالقوانني الالزمة لتحقيق النجاح والستمرارية العمل يف 
بنجاح  أساسيةمعياريني آخرين ذوي عالقة ن الكاتب يقترح إهذه املعايري ف إىل إضافة

ويشري مبدأ ). Integration( »التكامل«و) Consistency( »الثبات«عملية التطبيق، ومها 
بصورة ثابتة عرب السياقات واملواقع  اإلصالحقضية تطبيق مفاهيم وممارسات  إىلالثبات 

 األمروينطوي هذا  ،صالحاإللعملية  األساسيةاملختلفة داخل الوطن بطريقة تعكس املبادئ 
وعلى مجيع املستويات ) الريفية واحلضرية(يف مجيع املناطق  اإلصالحيةعلى تكريس اجلهود 

  ).املدرسية واجلامعية(
 األصعدةمجيع  يفضرورة وجود تكامل بني السياسات التربوية  إىلويشري حمك التكامل 

) املنطقة التعليمية أو املدرسة(لية واملستويات بطريقة تقلل من وجود تباين بني الرؤية احمل
 ريضرورة توف إىل األمرويشري هذا ). األخرىالوزارة واملؤسسات احلكومية (والرؤية املركزية 

 أوتكامل بني اجلوانب التربوية واجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف إعداد اخلطة الثالثية 
 اإلداريني(ومعتقدات ذوي العالقة ضرورة اتصاف آراء  إىلمسية، ويشري حمك التكامل اخل
مستوى من  دىنأ مثةيكون  إذبدرجة من التكامل ) واألهايلدرسني واملشرفني والطلبة ملوا

 .اإلصالحاملختلفة املشاركة يف عملية ) Stakeholders(التباين بني آراء اموعات 
  

  ونظرة مستقبلية خالصة -13
ة يني أن اإلصالح التربوي الشمويل يمثّل الرؤيمن املفكرين واملصلحني التربو عدديرى 
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وبازدياد االهتمام بأفكار . والعشرين يف جمال التعليم واحداحلقيقية والواضحة للقرن ال
تزويد املعلمني واإلداريني مبعلومات حتليلّية وناقدة ذات إىل ومبادئ اإلصالح تزداد احلاجة 

  .ربامجطابع مشويل ميكن االستفادة منها يف تطبيق ال
ها علَّ ،، أود أن أركز على بعض األفكار اهلامة يف موضوع اإلصالح التربويوتلخيصاً

  :ستكون على شكل نقاطاليت ملخص لآلراء اليت عرضت يف منت املقالة  ثابةمب كونت
ارتباط بني النظام التربوي، من جهة، واتمع احمللَي ومؤسساته  جلعلِضرورة ملحة  مثة .1

  .، بطريقة جتعلهم شركاء يف عملية البناء والتنميةأخرى املدنية من جهة
ألننا ال نتعلم من األفراد الذين  ؛يف كثري من احلاالت نفشل يف حماوالت اإلصالح .2

  . خيتلفون معنا يف آرائهم وتوجهام
، يف حني ؤفُاحملاوالت السابقة لإلصالح التربوي ركزت على صقل منوذج املعلم الكُ .3

التربويون احملليون،  -من خالله  -مناخ يستطيع  إجيادل يتطلب أن اإلصالح الفعا
  .بالتعاون مع املؤسسات اتمعية الفاعلة، تصميم وصناعه استراتيجيات التطور املالئمة

للطالب، ومؤسسات داعمة وتعاونية للمعلم،  إجياد -بعيد األثر  -من دعائم اإلصالح  .4
  . ةعام بصورةلمجتمع ل، وايللألهو

الدافعية والرغبة عند الطلبة للعمل اجلاد يف مشاريع  جيب إجيادر اإلصالح يف جوه .5
  .وخربات تربوية جادة

اصة النظريات البنائية يف التعلم خباإلصالح جيب أن يبىن على أسس نظريه داعمة، و .6
تنطوي مبادئ هذه و). Vygotsky, 1978(واملعريف االجتماعي  ،بشقيها الذهين اخلالص

  .ر يف تعلمهمثكأ ةوليؤطاء الطلبة مسإع يفالنظرية 
دليل للطلبة يف حماوالم للتعلم عن طريق  املعلم من مزود للمعلومات إىل وظيفةيتغري  .7

  . واالكتشاف احلر هجواملُ ،االكتشاف
8. الدروس يف مدارس اإلصالح مصمإلثراء خربات الطلبة من خالل توقعات ذات  ةٌم

باهتمامات واحتياجات الطلبة، وأسلوب تعليم يثري  مستوى مرتفع، وحمتوى له عالقة
  .التفكري والدافعية وحب االستطالع

  .ختاذ القرار واإلدارة الصفيةااإلصالح يعين تفويض املعلم بصالحيات إضافية يف جمايل  .9
برامج اإلصالح تعين بتعليم وتعزيز املفاهيم والقيم االجتماعية والدينية، ومفاهيم .10

  .خلإالكوين، /زاعات، واتمع املدين والوعي الشمويلـاطية وحل النالسالم والدميوقر
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دون تغيري جذري يف املناخ املدرسي األكادميي والتنظيمي والعالقايت، ستحدث من  .11

 .لكن لن حتدث حتسينات وابتكارات واسعة املدى ودائمة النفعوتغريات هنا وهناك، 
 اإلقليميةالستفادة من اخلربات يتوجب ا اإلصالححني ننجح يف االلتزام بطريق .12

  .والدولية يف هذا اال
  

  ومن وجهة نظر عملية  -14
دون استثناء، زيادة االهتمام بتوسيع من التربوية يف العامل العريب،  األنظمةعلى  ينبغي .1

 .جمال التعليم املهين والتقين
ة اجلامعية، تعريب مناهج الدراسة للمرحل خيصآخر هام يتوجب االهتمام به  أمرهناك  .2

ن اجلهود بدأت منذ أوبالرغم من  ،اصة يف جماالت العلوم والتجارة والتكنولوجياوخب
 .الواقع ما زال يعكس نقصاً حاداً يف هذا اال أن إالسنة،  30 زهاء

إتاحة الفرصة للطلبة لالماك يف نشاطات عملية ويف حل مشكالت من املفيد جداً  .3
الذي من خالله يقوم الطلبة بتوليد وبناء ) Divergent(متشعب / نفراجياذات طابع 

  .معرفة ذات معىن من خالل الربط بني الفعاليات واألنشطة الصفية وحيام املستقبلية
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  Iملحق 
  الممارسات الفعاّلة لبرامج اإلصالح التربوي) 1(نموذج 

تطور 
  ملدرسةا

النجاح 
  للجميع

ة باملواك
 يف القراءة

مهارات
التفكري 
  املتقدمة

أمناط
خمتلفة 
  للمعرفة

املعرفة 
 األساسية

جمتمعات 
  للتعلم

املدارس
ذات الطابع 
  التسارعي

  الربنامج
  ممارسات  الربنامج

+  +  +  +  +  +  +  +  
  نشاطات صفية

توقعات مرتفعة ألداء 
  الطلبة

+  +  +  +  +  +  +  +  
ميي ذو تفاعل أكاد

 ةوترية عالية وجود
  مرتفعة

استراتيجيات ما وراء    +    +  +  +  +  +
  الذهنية

 تعلم مسير من الطلبة  +  +       
 إلقائي/تعليم مباشر  + +   + +  +  +

عمل تعاوين   +  +      +    +  +
  جمموعات صغرية

+    +    +  +  +  +  

 -تفاعل اجتماعي 
بني املدرسني والطلبة  

ذو وترية عالية  -
  مرتفعةوجودة 

 مناخ صفي إجيايب + +  +       +

استراتيجيات تعليم     +      +  +  +  +
  تكيفية

  تعليم األتراب + +  +     +  

+  +  +  +  +  +  +  +  
  املنهاج والتقدمي

تراصف بني املنهاج 
  والتقومي

+  +  +  +  +    +  +  

مناهج وأساليب 
مالئمة لقدرات 
  الطلبة واهتمامام

  تكامل املنهاجو

+  +          +    
  تعلم فردية خطط
تقومي القياس وال

  بوترية عالية

+  +  +    +  +  +  +  
التنظيم واملناخ 
  املدرسي
  لألهلدور فاعل 

وداعم  املدير ميسر  +  +      +    +  +
  للعملية التربوية

 دور فاعل للمجتمع + +  +       +
 جيايبإمناخ مدرسي  +     +   +  
  صفوف صغرية +     +   +  

اد املشاركة يف اخت  +  +            +
  القرار

  مدرسة مشولية  +       +  +
  


