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 مقدمة:
مجا  ققرياااحن  او ح اظم ا الاا ال بوياة ءاا ياتظ   أمتيزت هنايات القرن املاضي وبدايات األلفية الثالثة بتوّجه دول العاا  

الساري  والخا إل ك ناااات ققاياة املعتو اات وا،قااالأ الايت أحالا   والتحديات اليت أفرزهتا حركة العوملة بتاثري  التااا ي
عااا    ا اااي األبااارات بثقافاقاااه وأجااملاااه ولىلاقاااه امل تتفاااة حت دريااة كواياااةمل تااا:  التحاااديات بثبعادتاااا امل تتفاااة  ملياملاااية 

كافيااة لر ااد املوازاااات    اااتاتوادتاااادية وريقافيااة واجتااعيااة وقربويااةأ  ثتاا  لتقيااادات السياملااية وال بويااة عتاا  السااوا  
املعتااد عتا   ىلت املدتملي املتا  اجملوحشد املاادت الاشرية وغ  الاشرية ألحداث حتول يف الااوذج ال بوي   ن منوذج 

يشااه بيااات  وجمتاا   دتملاي  فتاوم أ حت منوذج  تعدد املاادتالنتب الدتاملية واملعتإل بو فلا  اادت وحيدة لتاعرفة
ظب قعاواياااحن عتاا  الاحااي عاان حتااول مللااا  قعتااإل أ اايتة مل وتغااإل ا ااتظت  فااردات اك ااظم حيااي يعااا  ال اا أالعااا 

(مل وحذا  Technology-Based Educational Reformالتقايااة ح ااظم  عتاااد عتاا    وآلياقااه ح، أاااهاملدتملااي 
الاا إل ال بوياة  كاا  دواعي ت:ا اك ظم قتفاوت  ن حالة حت أ رى أح، أن تااك اقفاق عا  حول ضاروتة املاتبابة

مناوذج  حتااول حااادأمجا  ققرياااحن  الا إل ال بوياةالتحديات كاى أو  لتتىل ات اليت يشلدتا العا  يف  ستل  األلفية الثالثةمل
لب بتىلي ات جزئية حت   الب بتىلي ات شا تةأو ن باحي عن  دتملاة ذكياة افان    أبدي  لتا ا  ال بوي التقتيدي
واياااةأوريالي ءدتملاااة  تعتااااةأوتاب  ءدتملاااة اف اضااايةأوغ  تااا:  املفاااردات  اااا ، يتسااا  اجملاااال حت   الاااب ءدتملاااة حلن  

تااة ال روت خمتتفة والارىى  تعاددة ولنان ااعلاا  تادت واحاد  ا اا  قرباوي جدياد يساتبيب لتتحاديات الرا ل:كرتامل
لعاتيااااة  احن عاتياااا احن الوتدااااة حبااااات  ققاااا م تاااا: يف ضااااو  تاااا:  التاااااوتاتأ   ( 2005 الااااااحويسااااتا  التفناااا  يف املستقا  

 أ املدتملااااي اك ااااظم جنااااام ملقو اااااتاملدتملااااي أ و اااان حتتياااا   يا تاااا  أو،حن  اااان إلّفاااازات اك ااااظم ياك ااااظم املدتملاااا
 الوتدة حول احملاوت التالية     ت:  اّ ا أ ل:ا لإل ظم املدتمليمل واملا وت الشا   وا،جتاتات املعا ةأ

  ّاملدتملي املعا رمل مه اك ظالعوا   اليت قشن  وقوج 

 قو ات اك ظم املدتملي الااجح . 

 املعا رمل اجتاتات اك ظم املدتملي 

    لإل ظم املدتملي يف القرن احلادي والعشرينملعاتي  حبات   و  ظم املدتمليلإلاملا وت الشا 
 
       
 
 



  اإلصالح المدرسي التقنية وأزمة :العوامل التي تشكل وتوّجه اإلصالح المدرسي المعاصر           
 

 ححداث  حتااااول   جوتري (  يف الااوذج ال بوي    ن منوذج  وّجه  املدتملي اك ظم جلودحتاول 
بوملابة املعتاإل   أو املدتملاة ( و عتااد عتا  النتااب كااادت وحياد لتاعرفاةأ حت مناوذج  وّجاه بوملاابة املاتعتإل و عتااد 

وحذا كان ال بويون  ملريقافة احلفظ والتتقني حت ريقافة  التفن  واملااتملة  عت   اادت  تعددةمل وبعااتة أ رىأ التحول  ن
عاو احن يتفقون عت  ضروتة تا:ا التحاولأ ح، أن الادل وا، اتظت يرقنازان حاول النيفياة الايت يااىلاي أن قساتبيب  اا 

 أا   اوتة  دتملاة املساتقا  تملإل  عا ك   الإل حياول  (أ والتقايونل بويون   فاأ  دتملة املستقا  كحداث ت:ا التحول
عاا  املااتثاات  ع يااات التقايااة  املدتملااي  ا ااوت  اصاااممل و اا  ذلاا أ قركاازت أغتااب وجلااات الا اار حااول اك ااظم  اان

املعتو اقية كحداث التحول يف الااوذج ال بويمل ت:ا اجتا  حاايب و رغوبأ ولناه غ   ستىلربأ فلو حدث يتنرت     
لثظريياات واألتبعياات  ن القااارن املاضايأ والتتفااز يف اصاساياات والساتياات  ان القارن ك  ققاية جديدة   األفظ  يف ا

افسهأ والفيديااااو يف الساعيااتأ فاحلوامليب الدديقة يف الثاااياات املاضايةأ وأ ا احنأ الشاانات يف أواملاع العقاد املاضاي 
ن  ا  تا:ا كتاهأ الا:ي يتىلا  يف ا ار الناقاب تاو (مل  ولنا Jonassen, et,al., 1999, p.11وأوائا  األلفياة الثالثاة   

دتوس املاضاااي الاعياااد والقرياااب اصا اااة  ودساااوةالتقاياااة فقاااعأ أ اااا الفنااار ال باااوي فياقااا  ققتيااادياحن يف برحاااه بااارغإل  اااراتة 
التقايااة يف التعتاايإلمل فاااملظحظ أن التقايااة دائااااحن  ااا حتتاا  الاااداتة يف الت  اايع ال بااويأ عتاا  حساااب  ءحاااو،ت د اا 

 ( الاا:ي يعااي  اياا   نواااات املشااروإ ال بااويمل حن قثملااي  اك ااظم systemic Change ااوت الشااا   لتتىلياا    املا
املعا اار عتاا  التقايااة لااي    ااث ،اااااد ذاقااهأ ولناان اص ااث الاا:ي يتناارت  اا  كاا  ققايااة جدياادة تااو الا اار حت أن  املدتملااي

أ ااااح أ اااراحن شاااائعاحن أن   متتاااع العرباااة بالعتااااد داااا  حعاااداد  التقاياااة   لوحااادتا ( داااادتة عتااا  ححاااداث التىليااا  املاشاااودأ حاااى
(أ وأ اااح  ال بيااة والتقايااة    شنتاااة  ظحقااااة  ستااااارة     فوملاا أ  (Kleiman, 2001, p.1احلاااااان ال بااااوي    

لتبااتب  ( يف غياب الرىية الواضحة والت  يع ا،مل اقيبيمل ول:ا ، غرابة أن قااح املدتملاة  ياداااحن  135 أ 1990
 املتاثا  نتفةأ القتي   الا فقع كان له بعض التثري ات اكاابياةأ ولنالاا قاثري ات   قاا  حت جاوتر املشاروإ ال باوي 

(ملبااا حن عتا  أ2003 الاااحأ  التعتإل الافي أ ولا:اأ   قنان داادتة عتا  ححاداث حتاول  تااوس يف الاااوذج ال باويملب
قاااال تااي ققايااة املعتو ااات وا، املااتملااني أن أو األكاااديينيوالتقايااني ملااوا   اان كثاا   اان ال بااويني يعتقااد   تاا:ا التاااوتأ

قتفاعا   عديادةت:ا اعتقاد غ  ددي أ حيي قوجد عوا    لتحول املاشود يف الااوذج ال بويملالعا   الرئي  كحداث ا
  (ب2003 الااحأ عاحن بدتجات  تفاوقة يف قشني   ظ ح الااوذج الديدمل ت:  العوا   تي

أحادري  تا:  التقاياة قىليا ات تائتاة يف ال ريقاة الايت يعاا  وياتعتإل  اا  التحول في تقنية المعلومات واالتصاال :  -1
الااسأوأ اح  أكثر كفا ة وحقاحةأوأاتب   فاتيإل جديدة وكا ة يف ف ة ز اية   قتباوز عشار ملااوات  ثا   جمتاا  

 واحلنو ة اكلن وايةأوالتباتة اكلن واية  وغ تامل أأس املال الاشرياملعرفة والتعتإل ا،ف اضي وادتااد املعرفةأوت 
يعتقاد الااعض أن  لااتة املاات دا  التقاياة متثا  جاوتر امللاااتات  التحاول فاي المرااارات المةلوباة ل للياة ال ال ااة:  -2

  لااااتات عديااادة يساااايلا امل توباااة يف األلفياااة الثالثةملتااا:ا اعتقااااد قعاااوز  الدداااةأ فلااا:  امللااااتة تاااي واحااادة فقاااع  ااان باااني
 لاتات الاقا  لتحياة والعا  يف األلفية الثالثاة وتي ا،قااال واحلوملااة  .Trilling &Hood,1999,p) 7,8الاعض 

 أواختاذ القرات والتعتإل  دى احلياةملأ،بتناتيوالتفن   أوالتفن  الااددأوالعا  يف فري  أوالتعتإل املوّجه ذاقياحن 
الاااوذج ال باوي الاادي  لاي   دتملااة حلن واياة فقاع أفالتقاياة ، قعاا  يف فاارا  أ  لتربااو :التحاول فاي اللكار ا -3  

 ملوحمنا الركيزة األملاس يف ت:ا الااوذج تي فنر قربوي جديد يا ت   ن  ا وت خمتتف حول النيفية اليت يتعتإل  ا الفرد



أو  (transmission     model)لتااتعتإل  التحاول  ان مناوذج اقا  املعتو اات  إلاولاة با تااتأ  ا حيادث حاليااحن تاو
 transformativeمناوذج حتوياا  املعتو اات  ( حتTeacher Centerd اا يعارت باالااوذج املوّجاه بوملاابة املعتااإل  

model )  املاااتعتإل     املوّجاااه بوملاااابةأو  اااا يعااارت باااالتعتإلStudent Centerd) مل يف الاااااوذج األولأ ياااثل ال الاااب
يقاد  حجاباات أعادتا الىلا  ألملااتة أعادتا    ان املعتاإل أو الايت درأتاا يف النتاابأ أي أن ال الاب باملعتو ات اليت مسعلاا

مل وعت  الاقيض  ن ذل أ أ يتود   ن ال الب يف الااوذج التحويتي أن يا:تب حت (Rontery,1984ٌ     الىل  أيخا
 شااتي  أو  شانظت وياثقون ،تاول  أ أي أن ال ظب يعاتون عت (Perkin,1996     ا وتا  املعتو ات املع اة له 

وتاا:ا  يعااي أن حتااو،حن جوترياااحن اااب أن حياادث يف أدوات املعتااإل  فرياادة قعااا عاان ش اااياهتإل و البياااهتإل يف قاااايالا مل
  وال الب والتقايةمل

الا اااا  ال باااوي التقتيااادي تاااو ا اااا   عجااال الن اااام الترباااو  التقلياااد  عااان االساااتجابة لتحاااديات المرحلاااة:  -4  
العااار الاااااعي فااال ظب يدتملااون الشااي  افسااه يف الوداا   املت تاااات الاايت كاااا  ملااائدة يف يااظ  (  linear  ااي 

تا:ا الا اا  بنوااه    Branson) 1997يف املاا مل وياتقد الاعض   ((assembly lineافسه ءا يشاه  ع التباي  
( املعرفاة   Perkin,1996  يااف با كن:اأ لااملاتلت  كا  بادتاه و  يعاد بن ناااه أن يقاد  املزيدأولا:ا ااب أن يتىل مل

ألهنااا  عرفااة     (Knowledge  Fragileالاايت حيااا  عتيلااا املتعتاااون يف الا ااا  ال بااوي التقتياادي بثهنااا  عرفااة تشااة 
 فقااودة   ملاارعان  ااا ياساااتا املااتعتإلأ و  ا تااة  ، يساات ي  املااتعتإل املاات دا لا بعفويااة وقتقائيااة يف املوادااف احلقيقيااةأ و 

ة     اات   افاتة(أ و  افاتة عن السياق الوادعي ال:ي قست د  فيه ت:  امللاتاتأ وملاذجة  قعتااد قفسا ات جمزأ
مل حية  او احن يف جمال ال واتر العتايةمل حن أتإل اتائ  ت:  املعرفة تو ضاعف الاداف  لتاتعتإلأ و اعوبة اقا   لااتات  

ع   ن أمهلا ملي رة ريقافاة التتقاني عتا  العاتياة التعتياياة ملاوا  التعتإل حت املوادف احلقيقيةمل وت:ا يعود ألملااب عديدة ل
  مليف املاات  أو يف أملاليب التدتي 

تو التثكيد عت  أن التقاية لوحدتا لن قنون ملاب التىل  ا،جتااعي امل توب لالخة  السابقة خا ني العوا   أتإل  حن
 Jonassen)ة وعتااااااإل التاااااادتي  ودوت التقاياااااا حقيقيااااااة يف الااااااتعتإل املدتملااااااي  ااااااا   اىلاااااا  اف اضاااااااقاا حااااااول الااااااتعتإل

et.,al.,1999,Klieman,2000)مل 

 الناجح مقومات اإلصالح المدرسي                                  

أ فااالاعض يدكااد عتاا  إلوتيااة دوت املعتااإل يف خيتتااف ال بويااون عاو اااحن حااول املقو ااات الوتريااة لإل ااظم ال بااوي الااااجح
للااود اك ااظمأ بيااااا ياارى آ اارون أن التقايااة  لسياملاايكااد آ اارون عتاا  دوت الاادعإل املااا  واجنااام تاا:ا اك ااظمأ ويد 

احلديثة كفيتة بتحسني أدا  املتعتانيأ ويعتقد فري  تاب  بخروتة ق اوير املااات  لتواكاب املتىلا اتأ وغا  تا:  التااوتات 
جيدة لإل ظم والتىلي أ ولنالا ملتنون دا رة ت ات:  مجيعلا أفن  واآلتا   ا ، ينن حار  و اادشته يف ت:  الوتدةمل

 Comprehensive Schoolعااان حتقيااا  اك اااظم املدتملاااي املاشاااود حذا   قا تااا   ااان تىياااة  ا و ياااة شاااا تة   

Reform)  الاتزيااة   سااتوى  فلااو  دااا  قااااول قتاا  املقو اااتأ  اان املااملااب أو،حن  اادشااةعاتيااة اك ااظممل ملقو ااات
     مللتتىلي 

 Level ofحن أحااد املفاااتيإل الوتريااة يف التىلياا  تااو  فلااو   سااتوى الاتزيااة لتتىلياا  الجاهليااة للتييياار:مسااتو   

Readiness for Changeأ) Abedor&Sack,1984 ) دون  ال باوي الاااجح  ينان حادوث التىليا  ، حيايأ



 تتفة لتتىلي مل ويف حالة اك ظم املدتمليأ جاتزية املا اة ءستوياهتا امل التىلي  ال بوييت تب  ملقوافر  قو اقه األملاملية
  يشا  ذل 

جاتزية وزاتة التعتيإل وحداتة التعتيإل واملدتملة لإل ظم امل توبمل وقتخاان تا:  الاتزياة العدياد  ان املقو اات  - أ
، املاديااة امل تتفااة  ا و ااة السياملااات الاايت قااا إل العااا  املدتملاايأ واملاااادتواكداتة والت  اايع و  القيااادة  ثاا  
 ( ءا فيلا  ن ديإل وققاليد قدعإل أو ققاو  التىلي ملOrganizational Cultureثقافة املا ااقية   وال

جاتزية تياة التدتي   قشا  ت:  الاتزياة اجتاتاات تيااة التادتي   او التىليا  املرغاوب و امللااتات واملعرفاة   - ب
 يت تالا ق اي  التىلي ملاليت 

ياا  كااا احنأ ق تااب  سااتوى عااال   اان الاتزيااةأ بيااااا يت تااب  سااتوى كااان التىل(أ كتاااا  1وكاااا يوضااح الشاان  تدااإل 
  إلدود  ن الاتزية حذا كان  ىل احنمل

  

 

 

 

 

 

 

  

 التغيير التربوي(: مفهوم  مستوى الجاهزية لتبني 12الشكل رقم )                  

 

أي ا ا  بشري حيتاج حت بياة حاضاةأ وبعااتة  يف ي  ن املعروت أن أي قىل العوامل التي تنبئ بنجاح التييير التربو :
 عتا   ساتوى وأأ رى يعرت ال بويون أن اك ظم املدتملي له املتحقادات كاا ةأ ملاوا  عتا   ساتوى  اااعة القاراتأ 

مل ومتتتااع املدتملاةأ وققاليااد التادتي أ وغ تاا  ان  نواااات املا و اة ال بوياةاكداتة أو اللاة املشارفة عتا  التعتاايإلأ وريقافاة 
 أدبياات اك اظم املدتملاي باالنث   ان الادتوس والعاا اصا اة باك اظم املدتملاي  اا ، ينان قااولاه يف وتداة إلاادودةمل
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قاي مثااية عوا   قيسر جتاتب التىلي  ال بوي الااجحة  يف بياات وريقافات خمتتفةأ وقو   حت  Ely,1999) دتس حيتي
 تي  ا،بتناتات التعتياية

شااعوت األفااراد يف  دملسااة أو  ا اااة   دتملااة  ااثظحن( بعااد  الرضااا عاان احلالااة  عاان الوضاا  الااراتن  ضاااعااد  الر  -1
الراتاةأ وباثن وضاعلإل ينان أن يناون أفخا   اا تاو عتياهأ وأن  دملساات أو  ا ااات  اريتاة ققاد   بياااا 

سااس دا تاي حتإل بادون عت   ا تاإل عتياهمل حن عاد  الرضاا عان الوضا  الاراتن ح اا أن يناون اتيباة شاعوت وح
   محتة قوعية أو قسوي ملأ أو اتيبة ااب   ن األفراد أافسلإل

تاا:  تااي املعرفاااة وامللاااتات الاايت حيتاجلاااا املساات د  الالااائي لظبتنااااتأ والاايت بااادوهنا   قااوافر املعرفااة وامللااااتات -2
ياااحن يف أغتااب مليشاعر الالااوت املساتفيد باكحااااةمل عاادة  ااا قنااون بارا   التاادتيب والت اوير امللااي جاز احن جوتر 

 ا،بتناتات الااجحةمل 

تااي األشاايا  امل توبااة لعاتيااة  عتاا  ملاااي  املثااال( الاايااة التقايااة واألجلاازة والاااا    املاااادت   قااوافر املاااادت  -3
 أ وبدوهنا قتاابث أو قتودف عاتية التافي:ملالتافي: وجعتلا يف حالة عا 

 توبة لت اي  ا،بتناتمل وت:ا يعي ود  املدملسة أو الود  ضروتي لتحاي  املعرفة وامللاتات امل قوافر الود   -4
 املا اة ولي  الود  الش اي لتاوظف يف بيتهمل

احلاااافز تااااا تاااو ءثاباااة  ثااا  لتفااارد   ( Rewards or Incentives  احلاااوافز أو(قاااوافر ا اااا  لتانافاااثة و -5
ا ا  ديا اه  لتفارد فعتيااحن  أ بياااا املنافاثة تاي  اا يع ا  اا نافاثة  احلاول عتا  لظملتبابة عت   و  ا لتودعه
  بثدا   عني وف   عاي   عياةمل

(   املقاااود تاااا تااو  شاااتكة األفااراد يف  ااا  القااراتأ ملااوا   اان  ااظل ا،قاااال  Participationاملشاااتكة   -6
 املااشر    األعخا  يف ت:  العاتية أو  ن  ظل  ثتني عالإلمل 

 اااان دااااا   ااتكااااة ا،بتنااااات واملااااتارات دعاااااهوجااااود دلياااا  حااااي و تاااااوس عتاااا     (Commitment  ا،لتاااازا  -7
  ديدين و شرفنيمل القائاني عتيه  ن

شااروإ   أو يشاا  تا:ا العا ا  القياادة التافي:ياة لتاا اااة وأحيااااحن جمتا  حداتة و دياادة ضاان املا ااة  القياادة -8
  رقاع بالاشابات اليو ية لظبتنات ال:ي اري قافي: مل

أ  لإل اظم املدتملاي  قو اات أملاملاية الايت حاددتا حيتاي العوا ا  ثا مت :صاالح المدرسايلإل الرئيساة مقوماتال
 &Abedorأبيااادوت وملااااك  عتااا  مناااوذج  حن بااااا مللتحقيااا  اك اااظم وقشااا  يف الودااا  افساااه حت  ااادى الاتزياااة

Sachs1984  )منااوذج أيتااي   وEly,1999 )الشاان  لإل ااظم املدتملي التاليااة الرئيسااة املقو ااات يناان اداا ام 
  (2تدإل



 وااااه امل تتفاة  (Reform Model  الااوذج املرغوب لإل ظم املدتملي حتديد  اائص  ال بوي التىلي  (1
 عن الااوذج الساب   قعتااحن وقعتيااحن وحداتةحنمل

الاااااوذج املرغاااوب  كاتااااجالعاتياااة املا ااااة    ق ايااا (Instructional Developmentق اااوير التعتااايإل     (2
 مللإل ظم املدتملي

 ااو التىلياا  وامللاااتات الاايت  ابيااةاح تاااتاجتا قاايااة   (Faculty Developmentدتي    ق ااوير تياااة التاا ( 4
  ت تالا قافي: التىلي ملي

ب(  أله لتتىلي أ(  ا و ة لوائح وملياملات  وجّ   (Organizational Developmentق وير املا اة      (5
 ( ديادة  يسرة لتتىلي ملد أريقافة داعاة لتتىلي ج( أ اادت  ادية يت تالا قافي: التىلي  

 

 

                                          لإلصالح المدرسي الرئيسة المقومات(: عالقة االعتماد المتبادل بين 2الشكل رقم)

أ و ااااتاملق(أ يعتااااد جناااام  شاااروإ اك اااظم املدتملاااي عتااا  قفاعااا  حااااايب باااني تااا:  2كااااا يشااا  الشااان  تداااإل  
أي أن  ن غ  احملتاا  أن ياابح اك اظم املدتملاي أ( Interdependenceفالعظدة بيالا تي عظدة اعتاادية  

حاااى و حن كاااان  ظئاااااحن لتاتعتااااني  اااا   ياااااحاه هتيااااة  ااملااااة ايااااة التااادتي  و لتايااااة احلاضاة املدتملاااة( بنااا  
ضااان عاتياة  ا اااة لتتىلياا   املا:كوتة ت اك اظم املدتملاايقعاا   قو اااويااىلااي أن   املاتحقاداهتا املاديااة والثقافياةمل

 أاملا اقيبيات خمتتفاة لتتىليا  ال باوي وباالرغإل  ان وجاود مل( Systematic Educational Changeال باوي  
 Systematic Instructional Developmentالت اوير التعتيااي  وأتاايإل لت العاتية املا اة ينن قوظيف
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or Design )  أ  ااااات   قعتاااإل حلنااا وي اك اااظم املدتملاااي املرغاااوب أو اتياااة الااايت ياااات  عالاااا التىليااا العوتاااي
اق  الا اا  املدتملاي  ان  ساتوى  دت   التىلي  يف اجتاتات و أو(  لاتات تياة التدتي أ (أو و أ( دجمةأململ اخل

حتتياا   عاتيااة التعتياااي تااي  حن العاتيااة املا اااة لتت ااوير أو التاااايإل مل األدا  الااراتن حت  سااتوى األدا  املرغااوب
 شاانظت الااتعتإل واألدا  و قاااايإل العاتيااات و املاااادت التعتيايااة و غاا  التعتيايااة أ و حاتاجلااا و املاات دا لا و 

 & Reiser حداتهتا  دت حتسني التعتإل و األدا  يف  وادف  تاوعاة  او حنااحن املدملساات ال بوياة و  وادا  العاا 

Dempsey,2002  )بالاسااة لتالااتات امل توباة  حت جاتزية تيااة التادتي  م املدتملي املرغوباك ظوحيتاج  مل
  وزاتة التعتااايإل واكداتات التعتياياااة يف هتا الثظرياااةاءساااتوي ،ملااات دا ه وا،جتاتاااات اكاابياااة  اااو أ وجاتزياااة املا ااااة

املرقا اة  والسياملات والا إل قاليدتالقيإل و الا و ة و  املادية اادتاملو  املااب  واملدتملة افسلاأ ويشا  ذل  القيادة
عت  التقاية وحت حد  ا عتا   املدتمليةمل وكث احن  ا قركز اك ظحات (2الشن  تدإل  املقاودأ  باك ظم املدتملي

التدتيبأ بيااا ، حيا  ق وير املا اة عت  ا،اتاا  امل توبأ لتاق  املدتملة  ناتة با إل وحجرا ات ، متّنالا  ن 
  ق وير التعتيإل وق وير بني ت:  العاا ر العظدة بثن وكاا ذكر ملابقاحنأاملرغوب عت  الوجه األ ث مل اك ظمقافي: 
اك اظم ذا كاان ح مل وكاا أشراا ملاابقاحنأ عتااديةا تي عظدةة وق وير تياة التدتي أ ة وزاتة وحداتة و دتملة(املا ا

 إلاادودة  اان عاتيااة الت ااوير التعتياااي و جلااوداحن  ذلاا أ ق تااب  ((Microعتاا   سااتوى إلاادود  املرغااوب  املدتملااي
الااايت  والسياملااااتو ا و اااة القااايإل والتقالياااد  واملدتملاااة ءنوااهتاااا املادياااةتااادتي  اليااااة ااتزياااة ال ساااتوى إلااادود  ااان 

يت تااب ا رافااا كااا احن  عاان الوضاا  و  ( (Macroعتاا   سااتوى شااا    اك ااظم املدتملااي ينااون عاااد ا وملحتنالااا
اياااة  ملاايت تب  سااتوى عااال   اان الاتزيااة داحن ضاا اة  اان عاتيااة الت ااوير التعتياااي ويعااي جلااو  الااراتنأ فاانن ذلاا 
 ملالتدتي  واملدتملة

   حذ ، خيتتف ال بويون عاو احن حاول أولوياة اك اظم املدتملاي وضاروتقهأ   المعاصر: اتجاهات اإلصالح المدرسي
يف التفا اي   يف األلفياة الثالثاةأ وحمناا ا، اتظت حول أحقية ت:ا اك ظم وأمهيته القاوى لتاداتس دائااحن  يعد السدال

( وغااااا  ذلااااا   اااااان  Scopeأوا اده   و املااااا اقيبياقه هو أتدافاااااا ( Reform Model ثااااا   مناااااوذج اك اااااظم 
يف ت:ا الز   ن الوتدةأ ملاستعرض بنااز شديد  ستويات اك ظم املدتمليأ ومناذجهأ وامللاتات اليت  ا،ملتحقاداتمل

  ملاملعا رة حات املدتمليةقستلدفلا اك ظ

   CCSRI, 2006)يناان التاييااز بااني  سااتويني تئيسااني لإل ااظم املدتملااي  مسااتويات اإلصااالح المدرسااي: - أ
  مها

                    (أ و ااىل  عتااا   ااو  سااتارأ حيااي يااااح ااااادت Reform Incremental تاي  قىلياا  أو ح ااظم قااد   -
الت اوير جزئياة يف املااات  أو التادتي  أو    ءاروت الودا أ  ثا   قىليا اتححاداث قىليا  إلادود وحتساياات  ساتارة 

 املليمل

(  يت تب ت:ا املستوى الشا    Comprehensive Reform  قىلي  أو ح ظم   دتملي ض إل وشا    -
    ااتبلا وقدتيسلا وحداتهتاملة ن اك ظم حعادة الا ر يف مجي   نواات وعاتيات املدتمل



تاااقني ا،ملاا اقيبيتنيأ ياازداد التوجااه عاو اااحن  ااو  ىتتااف فيااه وجلااات الا اار حااول أحقيااة أحاادويف الوداا  الاا:ي خت
 :e.g.Koper,2000,p.12,cited in اك اااااااااااااااظم الشاااااااااااااااا   يف الودااااااااااااااا  الاااااااااااااااراتن

Dalsgaard,2005,Colo.Dep.Ed.2005, CCSRI,2006 ملياملااااااية ا ااااااراحن لتتحااااااو،ت الناااااااى (أ  
ت بفع  ا،  اق الخ إل والسري  واملتااا ي يف ققاياة املعتو اات وا،قااال  اليت جا  وادتاادية وريقافية واجتااعية

ICT لية يعيدون الا ر ءبا   نوااهتا وعاتياهتاملاحلا ةال بوي إلالا  عت  نيالقائا  ا جع  (أ   

     تغااإل وجااود العديااد  اان مناااذج اك ااظم املدتملااي   ثاا   املدتملااة املتساااتعة نماااذا اإلصااالح المدرسااي:   -ب 
Accelerated School)   )الفاعتاة ةملات دوامل   Effective School)    أ و املدتملاة املر ااةCharter 

School)  ح، أاه ينن قاايفلا يف فاتني تئيستني    وغ تاأNCCAC,2000 )  مها 

 (أ وتا:   Curriculum & Instructional Models   الاااذج الايت قركاز عتا  املااات  والتادتي   -1
 ينن ققسيالا حت  ستويني مها 

مناذج قشا  كا ا  املدتملاةأ حياي قساتلدت ق اوير كا   اال  املدتملاة والتادتي  والت اوير امللاي والتقاو   -
 والااية التا ياية لتادتملة ءا يف ذل  اكداتةمل

(أ أو منااااذج قركاااز عتااا   اااال  إلااادد   تياضااايات أو عتاااو   اااثظحن(أ و لااااتات إلاااددة   حااا  املشااانتة  اااثظحن   -
يف ت:ا  أن اك ظم  ذل  املت دا  امل اقيبيات قعتإل إلددة   التقاية واملت دا  احلاملوب  ثظحن(مل و، يعي

 أ وحمنا يتإل دجمه وقاسيقه ضان   ة املدتملة لإل ظمملأو  عزول  افا  الااوذج 

يقاااارت  (  يف تاااا:ا الااااااوذجأ Process/Organizational Modelsمناااااذج العاتيااااة أو التا اااايإل     -2
ه املرغوب بالاساة لتااات  والتدتي  املعتاون واكداتيون املدتبون    أعخا   ن اجملتا  احملتي لتادتملة التوجّ 

والت وير امللي  ن  ظل ال كيز عت  منوذج  عني لتتعتيإل والتعتإلأ حيي ق ا   اادئ الت وير التا ياي    ( 
تىياااة لتت اااويرأ ووضااا    اااة ياااد  ااان امللاااا   ثااا   بااااا  واك اااظحات التا ياياااة الشاااا تةمل ويشاااا  ذلااا  العد

لتافي: عاتياة حتساني  ساتارةمل ال كياز يف تا:ا الاااوذج عتا  التعااون  لتحقيقلاأ وختايص واملت دا  املاادت
 بني املدتملة واجملتا  و داتس أ رىمل

 
أ ح، أن الىلاية الالائية قهمناذج اك ظم املدتمليأ وقاوإ امل اقيبيا تغإل ا تظت مرارات اإلصالح المدرسي:   -ا

 املدتملاية  ستوى فاعتية املدتملة وكفا هتاامل اا:اأ حتادد  شااتي  اك اظم ن جلود اك ظم تو حتسني قعتإل ال الب و 
( قوضااح امللاااتات الاايت يااىلااي أن يتقالااا Academic Achievement Standards عاااي  لإلجناااز األكاااديي    

زت وداااد حّفااا حناااإل عتااا   ااادى حتقيااا  املعااااي   ااان  اااظل أدوات ديااااس  ااملااااةمللت أدا  دشاااراتء ااااحوبة  أال اااظب
الت ااوتات املتظحقااة يف ح نااااات ققايااة ا،قاااال واملعتو اااتأ و  ااا ااات  عاان ذلاا   اان حتااول كااا  يف بايعااة امللاااتات 

م امللاااتات الاايت حيتاجلااا أ العديااد  اان ااياااات والاعيااات واألفااراد عتاا  اداا ا امل توبااة لتحياااة والعااا  يف األلفيااة الثالثااة
األفاااااراد يف عاااااار اافتاااااام الساااااوق والتاااااااف  ا،دتاااااااديأ وجمتاااااا  املعرفاااااة أوتأس املاااااال الاشاااااري أ والشااااافافية الثقافياااااةأ 



 ان باني  ويظحاظ أن  لااتات الثقافاة املعتو اقياة قنااد قناون عا ا   شا ك يف أغتاب قتا  اللاودمل واألكاديية الردايةمل
   ت:  اللود  ا يثل 

 
 لاااتات " (NCREL,2003) ال بااوي لإلدتاايإل الشاااا  املركاازي  اااف امل تااا مرااارات القاارح الحاااد  والعشاارين:

 القرن احلادي والعشرين  يف أتب  فاات تئيسة تي 

(  املقادتة عتا  املات دا  التقاياة الرداياة وأدوات ا،قااالأ  Digital Age Literacy لااتات العاار الردااي     -
ول حت املعتو ات وحداتهتا وققويلا وحاتاجلا لتعا  يف جمتا  املعرفةمل وقشا   لاتات الثقافة األملاملاية والشانات لتو 

 والعتاية وا،دتاادية والتقاية والاارية واملعتو اقية و فلإل الثقافات املتعددة والوعي النويمل
ياااف والتوجياااه الااا:ال وا،بتناااات (  قشاااا   لااااتات التنّ  Inventive Thinking لااااتات التفنااا  اكباااداعي    -

 و لاتات التفن  العتيامل 
(  قشااا   لاااتات العااا  يف فرياا  وامللاااتات الاااني  Effective Communication لاااتات ا،قاااال الفّعااال    -

 ش اية واملسدولية الش اية وا،جتااعية وا،قاال التفاعتيمل  
  قشاااا   لااااتات الت  ااايع واكداتة والتا ااايإل وا،ملااات دا  ( High Productivity لاااتات اكاتاجياااة العالياااة    -

 الفّعال لألدوات التقاية يف العا  الوادعيمل
      (:    NETS,2000ايير الوطنية لتكنولوجيا التربية ) مشروع المع

املاااداتس الااايت حتتاجلاااا  لتالااااتات التقاياااة  شاااروعاحن ضااا ااحن   (ISTE  الاعياااة الدولياااة لتتناولوجياااا يف التعتااايإل أجنااازت
أ و اادتت يف ريااظث ااا  تاا:  امللاااتات ريظريااة فاااات لت ااظب واملعتاااني واكداتيااني األ رينيااة يف األلفيااة الثالثااةمل ودااد ا

الرئيساة لتفااات  املعااي   عااي  وعادد  ان  دشارات األدا  يف كا   الاامل فيااا ياثل ودد احتوت ك  فاة عت  ملتة وريائ مل
  امل:كوتة 

 تربية لجميع الةالب:معايير تقنية ال أواًل:  
 العاتيات واملفاتيإل األملاملية -1
 القخايا ا،جتااعية واأل ظدية واكاسااية -2
 أدوات اكاتاجية الش اية -3
 أدوات ا،قاال التقاية -4
 أدوات الاحي التقي -5
 األدوات التقاية حل  املشنتة واختاذ القرات -6

    ينمعاييير تقنية التربية لجميع المعلم ثانيًا:

 العاتيات واملفاتيإل التقاية -1
 خت يع وقاايإل بياات و اات التعتإل  -2
 التدتي  والتعتإل واملال   -3
 التقدير والتقو   -4
 اكاتاجية واملااتملة امللاية  -5
 القخايا ا،جتااعية واأل ظدية واكاسااية  -6



 ثال اً : معايير تقنية التربية لجميع اإلداريين:

 والرىية القيادة -1
 التعتإل والتدتي   -2
 اكاتاجية واملااتملة امللاية -3
 الدعإل واكداتة والعاتيات -4
 التقدير والتقو  -5
 القخايا ا،جتااعية والقااواية واأل ظدية  -6
 
 The الشااراكة مللاااتات القاارن احلااادي والعشاارين    بااوتت  ا اااة مرااارات القاارح الحاااد  والعشاارين:شااراكة ل 

Partnership For the 21
st
 Century Skills,2004 )العدياد  ان املا ااات والاعياات يف الق ااعني  قخإل اليت

العاااا  واصاااام بااادعإل  ااان وزاتة ال بياااة األ رينياااةأ  لااااتات القااارن احلاااادي والعشااارينمل فيااااا ياااثل الفااااات الرئيساااة اااا:  
 امللاتات  
 ملاملاات  األملاملية لاتات  -
 أ ووعي  حيملةوالعشرين  وعي كويأو ريقافة  الية وادتااديةأ وريقافة حخاتي لاتات إلتوى القرن احلادي  -

 لاتات قعتإل وقفن   قفن  ااددأ و لاتات ح   شنتةأ واقاالأ وابتنات وحبداإأ وقعاونأ و لاتات ريقافة  -
  عتو اقية وحعظ يةمل

  لاتات ققاية املعتو ات وا،قاالمل -

حاتاجياة ش اايةأ و سااولية ش اايةأ وقوجياه ذالأ و سااولية و   لاتات حياقية  ديادة أ وأ ظقأ وقّنيفأ -
 اجتااعيةمل

     

 : نحو إطار عملي لإلصالح المدرسي في القرح الحاد  والعشرينالمن ور الشامل لإلصالح المدرسي        
 
ىن كثاا   ااالإل  ياادتك ال بويااون الاا:ين شاااتكوا يف  شاااتي  ح ااظم  دتملااي ضاا ا ة قتاا  امللاااة و ااعوبتلا أ باا  تءااا عااا 

ددتاحن كا احن  ن اكحااة وتو يشاتد قت  اللود قتظش  دون قثري  ي:كر يف ققاليد العا  املدتملي  حداتة وقعتيااحن وقعتااحن  
 حت ذل  بقوله Salisbury,1996 )يش  ملالزبري    مل

 قتي   الإل  ن يعا  ال بويون يف بياات قثقيلإل التىلي ات الواحدة قتو األ رىأ ولنن ال          
 شاتد ت:  التىلي ات قتحق  فعظحن يف الواد  املدتمليمل لقد مس  العديد  ن املعتاني بتىلي ات         
 ولنالإل أيخاحن وبساب الاتائ  غ  املشبعة قعودوا عت  جتات  ت:  التىلي ات قربويةأ          
 اا حدث    جتديدات أ رى أ اعتااتتا قىلي ات ، قتاي أن قتواتى عن األا ات ك و          
 ويخيف  حن دتجة التعقيد وا،تقاابات املتدا تة يف التىلي  ال بوي جتع   ن عاتية          
 قىلي  املداتس فنرة   رعاة وبعيدة املاال مل          



يرجعلاا حت عوا ا  بساي ةأ فاالتىلي  ال باوي ا:اأ فثن  ن يتادى لتحديد أملااب ح فاق قت  املشاتي أ ، ينن أن  
يا وي عت  كث   ن التعقيدأ حيي قتدا    ا و اقه ب ريقة جتعا   ان الااعوبة ءناان فااتلا عان بعخالا الااعض أو 

و ل:اأ فثن اللود اليت قركز عت   عالة  أجزا   افاتة و تاااريرة  ان  ح ظم أحدتا دون أن قتثرير املا و ات األ رىمل
ال بوي بد،حن  ن الدتاملة املتعاقة لشانة العظدات والتفاعظت باني  نوااات تا:ا الاساي  ملاتنون أرياتتاا ودتياة الاسي  

 ا يواجلاا عاد ا اعا  يف ا إل حاسااية  ث  ال بيةأ تو ا اإل  ان املشانظت ولاي  جماوعاة  ان  حن، قتاي أن قزولمل 
ة  عياةأ جندتا  رقا ة بعوا   أ رى عديدة يتع:ت فاتلامل  املشنظتأ فالعوا   اليت يف ض أن قنون جز احن  ن  شنت

با تااااتأ حن إلاااو،ت اك ااظم ال بااوي الاايت قعاااش جااز احن  اان  شاانتة ال بيااة أو قعاااش  شاانتة  عياااة دون الا اار حت 
ساد عظدتلا ءشنظت أ رى  ن الا ا  ال بويأ يش  حت فنر قرباوي أحاادي الا ارة يرقناز عتا  ح اظم جزئاي يف ج

ال بيااة دون قنييااف أو قعاادي  أو قىلياا  يف األجاازا  األ اارى ذات العظدااةأ وتااو  ااال  ، يااددي ملااوى حت قااثري  إلاادود 
ولف ة ز اية دا ةأ وينرس  ا اسايه  ب اترة   ا،ملتلظك ال بوي  حيي جترب جتديدات  عياة لف ة  عياة لتستادل 

الشااااااااا   لإل ااااااااظم  املا ااااااااوت ( تااااااااو (Salisburyاجملااااااااال   املال  الااااااااادي  الاااااااا:ي قدكااااااااد عتيااااااااه أدبيااااااااات بااااااااث رىمل
 Systemic  الاا:ي يت تاب ق اياا   اال  التفناا  النتاي  Comprehensive School Reform)املدتملاي 

thinking  ) ساتويات املا و اة ال بوياة يف عاتياة اك اظم املدتملاي باد احن باللااز  عاا ار و أ الا:ي يا ار حت مجيا 
يقااول  ياااز  ة التعتاايإل واكداتات التابعااة اااا يف املااااب  امل تتفااة(أ  حن املدتملااةأ وأ اا احن داعااة الدتاملااةملاكداتي األعتاا  وزات 

(   لقد عتاتاا  اة العقد املاضي أن اللود الدية لإل اظم املدتملاي ااب  Means,et.,al.,1993,p.2وآ رون  
حن الدتس   أ ويخيفون  ( ل:ي حتدث فيه العاتية التعتياية أن ، قا ر فقع حت داعة الدتاملةأ وحمنا حت كا   الا ا  ا

امللإل  ن اللود السابقة لإل ظم ااادت حت حتسني قعتإل ال ظبأ تو أااا ، است ي  باسابة التد   عت   ستوى 
لتا ياياة ال الب  ن  ظل قوف   اات  جديدة أو ققاية  تقد اةمل حن قعتاإل ال اظب حيادث يف داعاة دتاملاية ااا بايتلاا ا

أ الاياااة األوملاا  الاايت يعااا  املعتاااون وال ااظب  اان  ظااااباادوتتا متثاا  وحاادة ضااان املدتملااة الاايت قااوفر  أ وتاايودواعاادتا
ن حداتة التعتااايإل وحنو اااة الو،ياااة قثقيلاااا  ااا و ااااادت واملدتملاااة كااااا تاااو  عاااروت قعاااا  ضاااان ملياملاااات ولاااوائح قا ياياااة

قتاا   ر حت اك اظم املدتملاي ضاان ملاياده األوملا  وءساتوياقه املتعاددةملأ يااىلاي الا ا با تااات مل واحلنو اة الفيدتالياة 
أملاااتوب  اااا إل لتتحساااني الشاااا   لتادتملاااة يتخاااان مجيااا       اااظم املدتملاااي الشاااا  لإل تااا:  الوتداااة التعرياااف التاااا 

 مل(Colorado Dept. of Ed.2005جوااب املدتملة   ن املاات  حت التدتي  واكداتة املدتملية   
 

 اإلطار المقترح لإلصالح المدرسي                                        
 
أ وكثاا احن  ااا يا اار ااا:ا الااااوذج  اان  ااد   التقايااةأ يف غياااب  خيتتااف ال بويااون حااول  ظ ااح الااااوذج ال بااوي الااادي  

الااااوذج الااادي  لااي   دتملااة  مل حنكاااا بياااا ملااابقاحن   املا ااوت الشااا   لتفناار ال بااوي املعا اار الاا:ي يااىلااي أن يوّجااه التقايااة
 (thoughtfulو فنرة   energetic)  ( واش ةinformedواعية أ وحمنا  دتملة ذكية قتاف بنوهنا فقع حلن واية

 Perkin,1996,p.3وعااادد  اان املنوااااات يف كااا   سااتويات  أتبعاااةاملقاا م لإل اااظم املدتملااي  ااان  اكبااااتيتنااون  (مل
وتاي (،   Means,et.,al.,1993) عاا   يااز وآ ارون(  ان Adapted  ل دّ تا:ا اكباات  عا. (4 الا الشن  تداإل 

أ ( حلسااب وزاتة ال بياة األ رينيااة(AECTمجعياة ا،قااا،ت ال بوياة والتناولوجياا األ رينياة    دتاملاة أعادت  ان داا 



ةأ وحداتة املساااتوى الفيااادتا أ والو،ياااواد حااا  أن يناااون التاااد    ااان أجااا  اك اااظم ال باااوي عتااا  مجيااا  املساااتويات  
   اكدتيإلأ واملدتملةأ وداعة الدتاملةمل

 

                                                                                                                                              

     

                        

 همكوناتو  المدرسياإلصالح  مستويات (3الشكل رقم )                                

 
(  Macro Levelيااارقاع تااا:ا املساااتوى بعاتيااة الت  ااايع ا،ملااا اقيبي الشااا تة   المسااتو  الول: وزارة التعلااايم:

املساتوى  ان الت  ايع  وبويتة املدى ال:ي حيدث عت  أعت   ساتوى يف عاتياة اختااذ القارات وتاو وزاتة التعتايإلمل يف تا:ا
 وا تياات مناوذج اك ااظم   حتادد القياادة ال بوياة العتيااا الرىياة والرملاالة واألتاادات اصا اة باك اظم املدتملاي املرغااوبأ

Reform Model ققريااار  عاااااي  الاااودةو  أ(املااملاااب باااااا  عتااا  خمرجااااات عاتياااة ققااادير احلاجااااات  Quality 

Standards))لقياسأ وا تيات املقاتاات املرجعية املااملاة أ وحعداد أدوات التقو  واBenchmarks) وقاوف  الادعإل (أ
 (Outsourcing( أو  اتجيااحن   In-Houseاملا  واملاادت الاشرية واملادية الظز ة لعاتية الت اوير التعتيااي دا تيااحن   

لتافي:  التاي( عت   ساتوى املدتملاة (أ وا،لتزا   :ا الدعإل يف  راح  الت  يع عت   ستوى حداتات التعتيإلأ و راح  ا
 والد   عت   ستوى داعات الدتاملةأ حضافة حت قفويض الاظحيات اصا ة باك ظم املدتملي حت حداتات التعتيإلمل

  المستو  ال اني
  إدارة التعليم

 خت يع ققي  -
 قوف   اادت -
 قوف  الود  -
 قدتيب -
 حوافز -
 حداتة التىلي  -

التنفيذ:     

   التنفيذ:      التبني مرحلة 

 الدمج  مرحلة 

 

 التخطيط     

 المحدود     

  المستو  ال الث
  المدرسة

 أتدات واضحة    -
 ريقافة قعتإل - 
 ديادة  يسرة     -
 لتتىلي    
 دعإل في -
 دعإل قعتياي    -

    

 التخةيط الشامل

  المستو  الول
  ارة التعليموز 
 خت يع امل اقيبي  -
 تىيةأتملالةأأتدات-
العاتية املا اة -

 لت وير التعتيإل
 دعإل  ا -
 التزا -
 ديادة-
 

 مهارات         

   اإلصالح   

 المدرسي  

 مرارات:
  اات  -
 قفن  -
 اقاال -
 ريقافة بارية -
 ريقافة  عتو اقية -
 قفاع  شاني -
 قعتإل ذال-
ملت دا  ا-

أ ظدي 
 لتاعتو ات

 
 
 
 

  ستو  الرابعالم
  قاعة الدراسة 
 قعتيإل أ ي  -
  اات   دجمة -
 قعتإل املتنشايف -
 قعتإل قعاوي -
  قعتإل قفاعتي  -
 جداول  راة -
 ققو  بدي  -
 



 
(أ الاا:ي قخاا ت  فيااه حداتة Micro Levelتاا:ا تااو  سااتوى الت  اايع احملاادود    المسااتو  ال اااني: إدارة التعلاايم:

(  رحتيااة بااااا حن عتاا  جاااداول ز ايااة قتااملاااب  Action Plans،ملاا اقيبية حت   اااع عااا    التعتاايإل ب مجااة اص اااة ا
أ    أ وقتسإل باملرواة و شاتكة جمتا  املدتملة يف اختاذ القراتواك نااات الاشرية واملادية املتوافرة اا ولتاداتس التابعة اا

و ن بيالا  ت  عت  العديد  ن امللا  واملسدولياحتتوي   ع العا إلدد لتحقي  اك ظم املدتمليمل حتديد ملقف ز ي
( حتدد أاواإ التقايات وأمناة املت دا لا اليت قاسابإل ومناوذج الاتعتإل الا:ي Technology Planning  ع ققاية   

مت قاايه يف  شروإ اك ظم املدتمليمل وقخا ت  حداتة التعتايإل بتاوف  التادتيب لتاعتاانيأ والودا  الا:ي يااحلإل الفر اة 
مل كااااا قاااوفر حداتة التعتااايإل احلاااوافز الااايت قشاااب  املعتااااني عتااا  دعاااإل اك اااظم الديااادةاتكة يف جترياااب الت ايقاااات لتاشااا

  حا  املشانظت الفاياة املرقا اة لتااداتس و ااتكتهأ وقافي:   ة حداتة التىلي  اليت قث : عتا  عاققلاا قاوف  الادعإل الفاي
يف داعاات الدتاملاةأ حضاافة لادعإل املعتااني يف  ة الت ايقاات الديادةباا:جاباملت دا  التقاية(أ والدعإل التعتياي اصام 

 التقد  ءراح  التىلي   امل تتفةأ بد احن ءعرفة  ظإله و ت تااقهأ و روتاحن بتبرياهأ   قاايهأ وأ  احن دجمه يف العا  الافيمل
 

أ وتاا:ا يت تااب   أتض الواداا عتاا املرغااوب اك ااظم قافياا:  ياارقاع تاا:ا املسااتوى بعاتيااة المسااتو  ال الااث: المدرسااة
 أبرزتا  ا يثل  اك ظم لتاي العديد  ن املنواات امللاة عت   ستوى املدتملة

اك اظم املرغاوب وأتدافاه واضاحة يااىلي التثكد  ن أن بايعة  واضحة لإل ظم املدتملي املرغوب أتدات  -
  ملوعت  آلية ت:ا التحسنيلتاعتاني وال ظب وأوليا  األ وتأ ووجود اقفاق عت   ا يااىلي حتساهأ 

ريقافااة قعتااإل  لتادتملااة ريقافتلااا التا يايااة الاايت قتخااان  ا و ااة داايإل حتاادد قودعاهتااا  اان املتعتاااني وقااا إل كاا   ااا  -
أو ال اااظب أو اكداتةمل حن قااااي املدتملاااة لإل اااظم يعاااي  يتعتااا  بالساااتوك املدتملاااي ملاااوا   اااا يااارقاع بااااملعتاني

اعتااات املدتملاة  ة لتاعتااني وال اظب عتا  ملااي  املثاال(مل وتا:ا يت تابقنييف أو قىلي  ريقافتلا   أدوات خمتتفا
 أ ووض  قودعات عالية لإلجنازملجمتا  قعتإل وقعزيز التفاع  امللي بني املعتاني

قدكاااد جلاااود اك اااظم املعا ااارة عتااا  أمهياااة قفاااويض  اااظحيات كداتات املاااداتس  ااان  دياااادة  يسااارة لتتىليااا   -
ااا:  أمهيااة الاادوت احلاملااإل     (بيااا  العديااد  اان أدبيااات اك ااظم املدتملاايد  ااظل حداتة  ذاقيااة  ساااولةأ وداا

وحداتة الودا  لتافيا: عاتياة  والشاراكة يف الرىياةأ أوباا  ريقافاة قعاواياةحفز املعتاني لتاي اك ظمأ اكداتة يف 
 مليف اختاذ القرات الشراكة اك ظمأو

اليت يت تالا  وجتريب األملاليب بثدواتتإل الديدة لتقيا ني فرم لتاعتا يااىلي أن قوفر املدتملةمتلني املعتاني  -
الايت قوفرتااا  الادعإل الفاي والتعتياايأ واحلاوافزأب  ااحوبة لاياملت اوير البارا    قافيا: أ وتا:ا يت تاباك اظم

                مللتاعتاني لظبتنات  والتبريب كافية   رواة حضافة حت قوف  بياة قعتياية أ اة و حداتة التعتيإلأ
     
 وخمرجااات الااتعتإل أتااداتتاا:ا تااو  سااتوى ال الاابمل وبااالرغإل  اان قاااوإ قو اايف  قاعااة الدراسااة: :الرابااعالمسااتو   

 Higher  أن أغتب جلود اك ظم قركز عت  حتسني قعتإل ال الب  او احن قعتإل  لاتات التفن  العتيا أ ح،املدتملي

–Level Skills)الا:ات    أ وحتقياا  (أ وحتساني احلااافز لتااتعتإلSelf-Concepts ) Means,et.,al.,1993)  مل) 
 ينن حتديد العديد  ن  اائص داعة الدتاملة يف بياات العتإل الديدة و ن بيالا 



ز التحاول يف أ ح، أن إلّفااملا:كوتة أافااحن  بالرغإل  ان قااوإ  اداتس الفنار حاول كيفياة حتقيا  الىلاياات لا  قعتإل أ يتة   -
قارقاع بعظداة تادفاة بالعاا   ( Authentic Tasks لا  قعتإل أ ايتة    التدتي  عت  ققد  الااوذج ال بوي تو قركيز

 (مل  (Means,et.,al.,1993الوادعي 

قتاف بنوهنا  دجمة قتخان  عتو ات  ن  واد دتاملية  تعددة    احلقيقيةحن امللا  ااادفة األ يتة أو    اات   دجمة  -
 ن امللا  الدتاملية التقتيدية اليت قتاف بنوهنا قعتاد عت   لاتات جمازأة و افااتة  (أ ول:اأ تي بالخروتة أكثر قعقيداحن 

اا:اأ يااىلاي أن  عن الواد أ  ا يدرير ملتااحن عتا  احلاافز لتاتعتإل واعا   ان الااعوبة اقا  قتا  امللااتات حت العاا  الاوادعيمل
 قنون املاات   دجمةمل

أ  ا ( Student Autonomy  خ ت  ال الب بدوت أكا يف التعتإلقعتإل املتنشايف  قت تب امللاتات املعقدة أن ي -
(أ وحتااول دوت املعتااإل ليااااح  وّجااه  Explorationعتاااد عتاا  حاا  املشاانتة أو ا،ملتنشااات  امل قوظيااف الااتعتإليعااي 

 ملو رشد أكادييأ و ستشات  عتو ال و دتب

ة  تعددة و اادت  عتو اقياة غاياةأ  اا يعاي أن قعتإل قفاعتي  يت تب التعتإل ا،ملتنشايف  عتو ات  ن  اات  دتاملي -
 مل( Interactive  التعتإل ملينون بالخروتة قفاعتي

لا  إلددةأ لتحقي  ءقعتإل قعاوي  قتيح امللا  املعقدة الفر ة لتعا  التعاويأ حيي يقو  ك  فري  أو عخو يف فري   -
( والعاا  يف  Collaborative Learningعااوي   املشاروإ أو حا  املشانتةمل وغاي عان القاولأ أن الاتعتإل الت أتدات

 مل( Trilling &Hood,1999)   فري  تي  ن بني امللاتات امللاة جملتا  املعرفة

أملااليب قعتااإل و يف الااااوذج ال باوي    اااات   دجماةأ و لاااتات قفنا  عتياااأ  الاتياةيف ضاو  التحااو،ت ققاو  باادي    -
تقتيديااة كافيااة أو  ااملاااة لقياااس حتاااي  املااتعتإلمل لاا:ل أ فقااد ح ياا  أملاااليب لاان قنااون ا، تااااتات ال أ(قعاوايااةململاخل

-Performance(الااايت قدكاااد عتااا  التقاااو  املعتااااد عتااا  األدا    Alternative Assessmentالتقاااو  الاااادي     

Based Evaluation)اكلن وايااة (  ثاا  املظح ااةأ والتقرياارأ والعاارضأ واحلقياااة الوريائقيااة e-Portfolio أ وغ تااا)
 لتالاتات امل توبة  ن املتعتاني يف األلفية الثالثةمل  تلا ملظباتتاا  كا  يف الساوات األ  ةأ 

لن ينون الدول التقتيدي الاات  الود  الثاب  واملتساوي لتحااص الدتاملاية(  ظئاااحن ل ايعاة امللاا   جداول  راة  -
ريا أ و ان  اظل أملااليب حاا  املشانتة أو املشاروإأ  اا يعاي ضااروتة الدتاملاية الديادة الايت يت تاب قافيا:تا العااا  يف ف

     ملاملدتمليقاسبإل والتىل  ال:ي يت تاه اك ظم  وض  جداول  راة

ع  جلاود اك اظم املدتملاي عاو ااحن حت حتساني أدا  املتعتاانيأ وحكساا إل ساق :المقتارح المدرسي مرارات اإلصالح
ادتا امل تتفةمل وتغإل ا تظت ت:  اللود حول امللاتات يااىلي ال كيز عتيلاأ ح، أن امللاتات اليت حيتاجوهنا لتحياة بثبع

التحااو،ت الاايت  اااحا  الثااوتة التقايااة كاااا ذكاار آافاااحنأ جعتاا  الااا إل ال بويااة قعيااد الا اار يف قثتياا  املتعتااانيأ وقفسااح 
والعااا  التعاااويأ والااتعتإل  اادى احلياااةأ وغ تااا  ااان  ناااااحن باااتزاحن مللاااتات الثقافااة املعتو اقيااه أوالتقايااةأ والتفناا  الاادااادأ 

ملي يااىلي أن حيادد امللااتات امللاتاتأ حضافة لتالاتات املرقا ة باملاات  التقتيديةمل ل:اأ فنن أي  شروإ لإل ظم املدت 



تادفاحن لإل اظم حبااتاحن عا ااحن و ق حااحن لتالااتات الايت ينان أن قناون أن يتقالاا ال اظبمل متثا  الفااات التالياة  يااىلاياليت 
 ملاملدتمليحت احلوات بشثهنا وق ويرتا لتنون الخو  املرشد للود اك ظم  املدتمليأ وحتتاج

باااوي و ققاياااة          حعاااادة  اااياغة املااااات  الدتاملاااية يف ضاااو  التحاااو،ت يف الفنااار ال   : مراااارات المنااااها الدراساااية - 1  
    ي حتقيقلاا  ان  اظل قتا  املااات  ءاا ياسابإل وامللااتات األ ارى الايت حتديد امللاتات الايت يااىلا و املعتو ات وا،قاالأ

     يسع  اك ظم املدتملي حت حتقيقلامل وبعااتة أ رى يااىلي د    لاتات اك ظم املدتملي يف املاات  الدتامليةمل 
 

 مل تاج والتفس  والتقو  ث  التحتي  واملقاتاة وا،ملتا قوظيف  لاتات التفن  العتيا :مرارات التلكير الناقد -2

 

  ملاملت دا  ققايات ا،قاال عن بعد يف التعاون والاشر والتفاع     األدران واصاا :مرارات االتصال اللّعال-3   
   
التعا  أ و حتتي  الرملائ  الااريةأ وحتديد  نوااهتاأ وقفس  العظدة بني قت  املنوااتمرارات ال قافة البصرية:  -4

 ققو   ىلزى الرملائ  الاارية وح دات احلنإل حول  اداديتلاملأ و ر حول دخية  عياة بايىلة باريةعن وجلة الا 

أ حليلاااا وادااا  و ااااادت  عتو اقياااه والو اااول  دا  ققاياااات املعتو اااات يف حتدياااد املااات  مراااارات ال قافاااة التقنياااة  -5
 ملالتا يإل والتاايإل واكاتاج يف عاتيات التحتي  واملت دا  األدوات التقاية و 

 

 املت دا  املاادت  و   املت دا  املعتو ات بفاعتية وكفا ة لتحقي  أتدات إلددةمرارات ال قافة المعلوماتية -6  
  كجناز    تلاا تيات   اادت  عتو اقية وابتناتيه ققاية باا حن عت   ظو التقاية حل  املشنظت واختاذ دراتات  ا قيةمل   
  لا  إلددةمل  

 
فلاااااإل وققاااااادير التااااااوإ وا، ااااااتظت الثقاااااايف عتاااااا  املساااااتويات احملتيااااااة والعربيااااااة  لشاااااابكي:مراااااارات التلاعاااااال ا -7 

املشاااااااااتكة يف جمتاعااااااااات اف اضااااااااية وحتتياااااااا  واحاااااااا ا  وجلااااااااات الا اااااااار املتعااااااااددة حااااااااول دخااااااااايا ريقافيااااااااة أو و والعامليةمل
ايب  اا  أعخااا   العا  كعخااو يف فرياا  واكتساااب املعرفااة واملسااامهة يف قولياادتا  اان  ااظل التفاعاا  اكاااو اجتااعيااةمل

 لتحقي  أتدات  ش كةمل   

 
 املت دا  ققايات املعتو ات يف  تابعة ا،تتاا ات الش ااية حاول القخاايا امل تتفاةمل الذاتي: علممرارات الت -8
املت دا  أدوات و  لظتتاا ات اصا ة وحداتة الود  واللود وققو  فاعتية وكفا ة اكجنازمل  حتديد أتدات واضحة و 

 التقاية يف ق وير  لاتات حاتاج إلتوى حعظ ي بايغ  اتنرةمل  اكاتاجية 
 
  :مرارات االستخدام الخالقي واالجتماعي لتقنيات المعلومات -9 

فلاااإل القخاااايا األ ظدياااة والثقافياااة وا،جتااعياااة املرقا اااة باملااات دا  ققاياااات املعتو ااااتأ و املااات دا لا املااات دا احن      
 الفنريةأ و عاي  الاشر وغ تا  ن دخايا ا،ملت دا مل  ساو،حن بالاساة حلقوق املتنية

 



اادشااا  تااا:  الوتداااة حبااااتاحن  ق حااااحن لإل اااظم املدتملاااي الشاااا   قخاااان  ساااة  ساااويات تاااي   خالصاااة وتوصااايات:
الت  يع الشاا   عتا   ساتوى الاوزاتة املشارفة عتا  التعتايإل والت  ايع احملادود عتا   ساتوى اكداتات التعتياياة 

 ةأ و التافياا: والتاااي عتاا   سااتوى املدتملااةأ و التافياا: والااد   عتاا   سااتوى القاعااة الدتاملاايةمل كااااالتابعااة لتااوزات 
قااااااول اكبااااات املقاااا م املنواااااات يف كاااا   سااااتوى  اااان قتاااا  املسااااتوياتأ حضااااافة لتالاااااتات الرئيسااااة لإل ااااظم 

قاا م الوتدااة التو اايات مل وباااا  عتاا  فناارة اك ااظم املدتملااي الشااا  أ قاملدتملاايمل وقدكااد تاا:  الوتدااة عتاا  أمهيااة
 التالية 

_     الا ااار حت اك اااظم املدتملاااي باعتااااات   ا و اااة  تنا تاااة قث ااا: يف احلسااااان مجيااا   ساااتويات الت  ااايع والتافيااا: 
واملنواااات الاايت قتخاااالا تاا:  املسااتوياتأ والتاسااي   الااددي  بااني اللااات املساااولة عاان اك ااظم املدتملااي يف 

  راحته امل تتفةمل
   استفيدين   عتاني وبظب وحداتيني( ووضوم بالاساة لت  ظم املدتمليلإل تدت واضح و قا  وجود_     
 وضوم قت  األتدات ألوليا  أ وت ال ظب واجملتا  احملتيمل وت:ا يت تب أملاليب قثري   عتيلإلأ حضافة حت        
 اقاال فّعالة و تاوعةمل       

ملياملاااتأاخل(   اظم  اان  اظل قنيياف حجاارا ات حداتات التعتايإل    يزااياةأ_     قاوف  املروااة النافيااة يف  شاروإ اك
أ وقث ااي   ااادأ ا،عتااديااة   ( الاا:ي ياااني عظدااة اك ااظم املدتملااي  ااا  لاادعإل اك ااظم يف  راحتااه امل تتفااة

 املنواات األ رى يف الا ا  ال بويأ وكيف مليتفاع   علامل
 دت امل توبة لإل ظم   بشريةأ وققايةأ وقسليظتأ و الية(ملقوف  الدعإل الفي والتعتيايأ واملاا_     
ا ا   قفعي قثملي  ا ا  لتتقو  و تابعة ققد  ال ظب بافة دوتية و ستارةأ ودياس  دى حتقي  األتداتأ و  _    

مل وتاا:ا يت تااب  ا و ااة  عاااي  و دشاارات لتتىل:يااة الراجعااة كبقااا  اك ااظم يف املسااات الاااحيح لتحقياا  أتدافااه
و والتعرياف  الساتوك الياو ي لت اظب واملعتاانيمل دا  يتإل عت  أملامللا ققرير  ستويات اكجناز ود   التىليا  يفأ

    بالاباحات املانرة لإل ظمأ والتعا    انراحن    املشنظت اليت قواجله يف  رحتة التافي:مل
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، إلااددة أملاااب حت  شاااتي  اك اظم املدتملااي ح فااق ، يناان حتجااإ مالماح إخلاااش مشااريع اإلصااالح المدرساي:
 عديادة وريقافياة واجتااعياة اديةو بشرية عوا   تعقيداتأ حيي قتدا   ا راحن ألن ت:  املشاتي  قا وي عت  كث   ن ال

 .و ياغة قت  املشاتي يف قشني  
 

   ضاابية إلاوت ا،تتاا  واقاة ال كيز 

 قاادا   األولويااات وعااد  وضااوم اص ااوة الفا ااتة بيالاااأ و بعااااتة أ اارىأ عااد  حتديااد إلاااوت ا،تتاااا  واقاااة ال كيااز
 له عظدة  ااشرة بعاتية الت  يع ذاهتاملأ  وت:ا بالتثكيد بوضوم

    عد  قوافر الاتزية لإل ظم 

بالاساة لتسياملات والا إل دسراحن يف امليدان دون هتياة الاياة املااملاة واحلاضاة ا:ا التىلي   اك ظم املدتملياولة قفعي  إل
  اتزية امل توبة لابام  شروإ اك ظم املدتمليملوبعااتة أ رىأ عد  قوافر الأ ال بوية ومجي  املنواات الاشرية واملادية

  ملشروإ اك ظم املدتمليغياب الرىية الواضحة  

ىلياااب  ااال  التفناا  يناان القااول بااثن أحااد األملااااب امللاااة لخاااابية الرىيااة اصا ااة ءشااروإ اك ااظم املدتملااي يعااود ل
احلتول ملعالة  شنظهتا غالااحن  اا قناون  وضاعية  النتي ا:ا املشروإمل فاملظحظ    ك   ا حييع بال بية  ن قعقيدأ أن

بالتاسيع الشديد اليت كث احن  ا قتااول أعراض املرض بد،حن  ن  ساااقهأ وقعاش  أجزا   افاتة و تااريرة  ن  ال اب  وقتسإل
يواجلاا عاد ا  الاسي  ال بوي بد،حن  ن الدتاملة املتعاقة لشانة العظدات والتفاعظت بني  نواات ت:ا الاسي مل أن  ا

اعااا  يف ا ااإل حاسااااية  ثاا  ال بيااةأ تااو ا ااإل  اان املشاانظت ولااي  جماوعااة  اان املشاانظتأ فالعوا اا  الاايت يفاا ض أن 
قنون جاز احن  ان  شانتة  عيااةأ جنادتا  رقا اة بعوا ا  أ ارى عديادة يتعا:ت فااتلامل  با تاااتأ حن إلااو،ت اك اظم 

أو قعااش  شانتة  عيااة دون الا ار حت عظدتلاا ءشانظت أ ارى  ان الا اا   ال بوي اليت قعاش جز احن  ن  شانتة ال بياة
ال بويأ يش  برأي الناقب حت فنر قربوي أحاادي الا ارة يرقناز عتا  ح اظم جزئاي يف جساد ال بياة دون قنيياف أو 

ة ز اية دا ةأ وينرس قعدي  أو قىلي  يف األجزا  األ رى ذات العظدةأ وتو  ال  ، يددي ملوى حت قثري  إلدود ولف  
  ا يسايه  الناقب ظاترة   ا،ملتلظك ال بوي  حيي جترب جتديدات  عياة لف ة  عياة لتستادل بث رىمل

   :داوت حداتة التىلي  يف  رحتة   التافي 

وض  برا   الت وير  عت  الوتق( ،ااس و،سن ايةأ ودد قنون    احن جيدة اكعدادأ ولنن يف ظ  داوت أو غياب 
 ت تاات حداتة التىلي  يف  رحتة   التافي:أ وتي  رحتة بالىلة األمهية قت تب  ن القيادات ال بوية حققان  لاتات حداتة 

مل وحى يف حال داول وقاي التبديدأ  فثن ذل  ، يعي ضاان ريااقه و املدتمليالتىلي  لتوجيه  شاتي  اك ظم 
 الستوك اليو ي لتادتملة واملعتانيأ وتو  ا يت تب املتارات املتابعة املتارات   ا   يا  حت  رحتة الد   النا   يف

والدعإل الفي والتعتياي وتي  لا  أملاملية يف حداتة التىلي مل    حن  عرفة  ا يااىلي قىلي   يث  ااف احلقيقةأ ولنن قعتإل 
تة الوترية لتادتا  والقادة حداتة التىلي  بفاعتية يث  الااف األ ر  ن احلقيقةأ وتو يف ملايته ألن يااح امللا

    (ملالااجحني 
 
 



يتااول ت:ا املقال أحد ت:  املظ ح وتو القيادة املّيسرة لتتىلي أ ال:ي كث احن  ا حيوز عت  ااتاا  إلدود أ يف ود  قش فيه 
 ( حت أمهيتااااه يف جنااااام جلااااود التىلياااا أ وأن أغتااااب  شاااااتي  التىلياااا  (Hord,2004,Morse,2004أغتااااب األدبيااااات 

( اليت حتتاج حت ديادة حترك الااس  و ااادت وحتاول الاياات واملقا اد حت Ely,1999ال بوي فشت  يف  رحتة التافي: 
 واد مل
 
 

                                  
 

 التخطيط

 الشامل

 


