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مقدمة:
بتوجه دول العاا أمجا ققرياااحن او ح اظم ا الاا ال بوياة ءاا ياتظ
متيزت هنايات القرن املاضي وبدايات األلفية الثالثة ّ
والتحديات اليت أفرزهتا حركة العوملة بتاثري التااا ي الساري والخا إل ك ناااات ققاياة املعتو اات وا،قااالأ الايت أحالا
عااا ا ااي األب ارات بثقافاقااه وأجااملااه ولىلاقااه امل تتفااة حت دريااة كوايااةمل تاا :التحااديات بثبعادتااا امل تتفااة ملياملااية
وادتاااادية وريقافيااة واجتااعيااة وقربويااةأ ثت ا لتقيااادات السياملااية وال بويااة عت ا الس اوا اااتات كافيااة لر ااد املوازاااات
وحشد املاادت الاشرية وغ الاشرية ألحداث حتول يف الااوذج ال بوي ن منوذج اجملتا املدتملي املىلت املعتااد عتا
النتب الدتاملية واملعتإل بو فلا اادت وحيدة لتاعرفةأ حت منوذج تعدد املاادت وجمتاا دتملاي فتاوم يشااه بيااات
العاا أ حيااي يعاا ال اظب قعاوايااحن عتا الاحااي عاان حتااول مللااا قعتااإل أ اايتة مل وتغااإل ا ااتظت فااردات اك ااظم
املدتملااي وآلياقااه ح ،أاااه ح ااظم عتاااد عت ا التقايااة )Technology-Based Educational Reformمل وحذا
كاا دواعي ت:ا اك ظم قتفاوت ن حالة حت أ رى أح ،أن تااك اقفاق عا حول ضاروتة املاتبابة الاا إل ال بوياة
لتتىل ات اليت يشلدتا العا يف ستل األلفية الثالثةمل التحديات كاى أوالا إل ال بوياة أمجا ققرياااحن حتااول حاااد مناوذج
بدي لتا ا ال بوي التقتيديأ فان ا لب بتىلي ات جزئية حت الب بتىلي ات شا تةأو ن باحي عن دتملاة ذكياة
حت ال ااب ءدتمل ااة حلن واي ااةأوريالي ءدتمل ااة تعتا ااةأوتاب ءدتمل ااة اف اض اايةأوغ ت اا :املف ااردات ااا  ،يتس ا اجمل ااال
ل:كرتامل ال روت خمتتفة والارىى تعاددة ولنان ااعلاا تادت واحاد ا اا قرباوي جدياد يساتبيب لتتحاديات الراتااة
ويس ااتا التفن ا ا يف املستقا الا اااح  ) 2005يف ض ااو ت اا :التا ااوتاتأ قق ا ا م ت اا :الوتد ااة حب اااتاحن عاتي ا ااحن لعاتي ااة
اك ااظم املدتملا اي يا تا ا أو،حن اان إل ّفا ازات اك ااظم املدتمل ااي أ و اان حتتيا ا ملقو ااات جن ااام اك ااظم املدتمل ااي أ
وا،جتاتات املعا ةأ واملا وت الشا لإل ظم املدتمليمل ل:اأ ا ّا ت :الوتدة حول احملاوت التالية
وقوجه اك ظم املدتملي املعا رمل
 العوا اليت قشن
ّ


قو ات اك ظم املدتملي الااجح.

 اجتاتات اك ظم املدتملي املعا رمل
 املا وت الشا لإل ظم املدتملي و حبات عاتي لإل ظم املدتملي يف القرن احلادي والعشرينمل

وتوجه اإلصالح المدرسي المعاصر :التقنية وأزمة اإلصالح المدرسي
العوامل التي تشكل ّ
وجه
حتاول جلود اك ظم املدتملي ححداث حتا ااول جوتري ) يف الااوذج ال بوي ن منوذج ّ
وجاه بوملاابة املاتعتإل و عتااد
بوملابة املعتاإل أو املدتملاة ) و عتااد عتا النتااب كااادت وحياد لتاعرفاةأ حت مناوذج ّ
عت اادت تعددةمل وبعااتة أ رىأ التحول ن ريقافة احلفظ والتتقني حت ريقافة التفن واملااتملة مل وحذا كان ال بويون
عاو احن يتفقون عت ضروتة تا:ا التحاولأ ح ،أن الادل وا ،اتظت يرقنازان حاول النيفياة الايت يااىلاي أن قساتبيب اا
دتملة املستقا كحداث ت:ا التحولأ فال بويون والتقايون )أ ك الإل حياول تملإل عاا اوتة دتملاة املساتقا أ
اان ا ااوت اصاااممل و ا ذلا أ قركاازت أغتااب وجلااات الا اار حااول اك ااظم املدتملااي عا املااتثاات ع يااات التقايااة
املعتو اقية كحداث التحول يف الااوذج ال بويمل ت:ا اجتا حاايب و رغوبأ ولناه غ ستىلربأ فلو حدث يتنرت
ك ققاية جديدة األفظ يف ا لثظريياات واألتبعياات ن الق اارن املاضايأ والتتفااز يف اصاساياات والساتياات ان القارن
افسهأ والفيديا ااو يف الساعيااتأ فاحلوامليب الدديقة يف الثاااياات املاضايةأ وأ ا احنأ الشاانات يف أواملاع العقاد املاضاي
وأوائا األلفياة الثالثاة ) Jonassen, et,al., 1999, p.11مل ولنان ا تا:ا كتاهأ الا:ي يتىلا يف ا ار الناقاب تاو
التقاي ااة فق ااعأ أ ااا الفن اار ال ب ااوي فياق ا ققتي اادياحن يف برح ااه ب اارغإل اراتة ودس ااوة دتوس املاض ااي الاعي ااد والقري ااب اصا ااة
ءحاااو،ت د ا التقايااة يف التعتاايإلمل فاااملظحظ أن التقايااة دائا ااحن ااا حتت ا الاااداتة يف الت اايع ال بااويأ عت ا حساااب
املا ااوت الشااا لتتىليا  ) systemic Changeالاا:ي يعااي ايا نواااات املشااروإ ال بااويمل حن قثملااي اك ااظم
ااث ،ا ااد ذاقااهأ ولناان اص ااث الاا:ي يتناارت ا كا ققايااة جدياادة تااو الا اار حت أن
املدتملااي املعا اار عتا التقايااة لااي
التقايااة لوحاادتا ) دااادتة عت ا ححااداث التىلي ا املاشااودأ حااى أ اااح أ اراحن شااائعاحن أن متتااع العربااة بالعتاااد دا ا حعااداد
احلا ااان ال ب ااوي )) Kleiman, 2001, p.1أ وأ اااح ال بيااة والتقايااة شنتااة ظحق ااة ستا اارة فومل ا أ
 1990أ  ) 135يف غياب الرىية الواضحة والت يع ا،مل اقيبيمل ول:ا  ،غرابة أن قااح املدتملاة ياداااحن لتبااتب
نتفةأ القتي الا فقع كان له بعض التثري ات اكاابياةأ ولنالاا قاثري ات قاا حت جاوتر املشاروإ ال باوي املتاثا
بالتعتإل الافي أ ولا:اأ قنان داادتة عتا ححاداث حتاول تااوس يف الاااوذج ال باويمل الاااحأ 2003أ)ملبااا حن عتا
تاا:ا التاااوتأ يعتقااد كثا اان ال بااويني والتقايااني ملاوا اان األكااادييني أو املااتملااني أن ققايااة املعتو ااات وا،قاااال تااي
العا الرئي كحداث التحول املاشود يف الااوذج ال بويمل ت:ا اعتقاد غ ددي أ حيي قوجد عوا عديادة قتفاعا
عاحن بدتجات تفاوقة يف قشني ظ ح الااوذج الديدمل ت :العوا تي الااحأ2003ب)
 -1التحول في تقنية المعلومات واالتصاال  :أحادري تا :التقاياة قىليا ات تائتاة يف ال ريقاة الايت يعاا وياتعتإل اا
الااسأوأ اح أكثر كفا ة وحقاحةأوأاتب فاتيإل جديدة وكا ة يف ف ة ز اية قتباوز عشار ملااوات ثا جمتاا
املعرفة والتعتإل ا،ف اضي وادتااد املعرفةأوتأس املال الاشريأ واحلنو ة اكلن وايةأوالتباتة اكلن واية وغ تامل

 -2التحاول فاي المرااارات المةلوباة ل للياة ال ال ااة :يعتقاد الااعض أن لااتة املاات دا التقاياة متثا جاوتر امللاااتات
امل توبااة يف األلفيااة الثالثةملتاا:ا اعتقاااد قعااوز الددااةأ فلاا :امللاااتة تااي واحاادة فقااع اان بااني لاااتات عدياادة يسااايلا
الاعض  (Trilling &Hood,1999,p. 7,8لاتات الاقا لتحياة والعا يف األلفية الثالثاة وتي ا،قااال واحلوملااة
املوجه ذاقياحن أوالتفن الااددأ والتفن أ،بتناتيأواختاذ القرات والتعتإل دى احلياةمل
والعا يف فري أوالتعتإل ّ
 -3التحاول فاي اللكار التربااو  :الاااوذج ال باوي الاادي لاي

دتملااة حلن واياة فقاع أفالتقاياة  ،قعاا يف فارا أ

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

با تااتأ ا حيادث حاليااحن تاو إلاولاة التحاول ان مناوذج اقا املعتو اات لتااتعتإل )model

 (transmissionأو

املوجاه بوملاابة املعتااإل  )Teacher Centerdحت مناوذج حتويا املعتو اات transformative
اا يعارت باالااوذج ّ

املوجااه بوملااابة املااتعتإل )Student Centerdمل يف الااااوذج األولأ يااثل ال الااب
 ) modelأو ااا يعاارت بااالتعتإل ّ
باملعتو ات اليت مسعلاا ان املعتاإل أو الايت درأتاا يف النتاابأ أي أن ال الاب يقاد حجاباات أعادتا الىلا ألملااتة أعادتا
الىل أيخا ٌ )Rontery,1984مل وعت الاقيض ن ذل أ أ يتود ن ال الب يف الااوذج التحويتي أن يا:تب حت
ا وتا املعتو ات املع اة له )Perkin,1996أ أي أن ال ظب يعاتون عت شااتي أو شانظت وياثقون ،تاول
فرياادة قعااا عاان ش اااياهتإل و البياااهتإل يف قاااايالا مل وتاا:ا يعااي أن حتااو،حن جوتري ااحن اااب أن حياادث يف أدوات املعتااإل
وال الب والتقايةمل
 -4عج اال الن ااام الترب ااو التقلي ااد ع اان االس ااتجابة لتح ااديات المرحل ااة :الا ااا ال ب ااوي التقتي اادي ت ااو ا ااا

ااي  )linearيااظ املت تاااات الاايت كاا ا ملااائدة يف العااار الاااااعي فااال ظب يدتملااون الشااي افسااه يف الود ا
افسه ءا يشاه ع التباي ) )assembly lineيف املاا مل وياتقد الاعض  (Branson 1997تا:ا الا اا بنوااه
املاتلت كا بادتاه و يعاد بن ناااه أن يقاد املزيدأولا:ا ااب أن يتىل مللا:اأ يااف با كن  )Perkin,1996املعرفاة
الاايت حيا ا عتيلااا املتعتاااون يف الا ااا ال بااوي التقتياادي بثهنااا عرفااة تشااة  )Fragile Knowledgeألهنااا عرفااة
فقااودة ملاارعان ااا ياساااتا املااتعتإلأ و ا تااة  ،يساات ي املااتعتإل املاات دا لا بعفويااة وقتقائيااة يف املوادااف احلقيقيااةأ و
جمزأ ة اات افاتة)أ و افاتة عن السياق الوادعي ال:ي قست د فيه ت :امللاتاتأ وملاذجة قعتااد قفسا ات
مل حية او احن يف جمال ال واتر العتايةمل حن أتإل اتائ ت :املعرفة تو ضاعف الاداف لتاتعتإلأ و اعوبة اقا لااتات
التعتإل حت املوادف احلقيقيةمل وت:ا يعود ألملااب عديدة لع ن أمهلا ملي رة ريقافاة التتقاني عتا العاتياة التعتياياة ملاوا
يف املاات أو يف أملاليب التدتي مل
حن أتإل خا ني العوا السابقة تو التثكيد عت أن التقاية لوحدتا لن قنون ملاب التىل ا،جتااعي امل توب لالخة
(Jonassen
حقيقي ا ااة يف ال ا ااتعتإل املدتمل ا ااي ا ااا اىلا ا ا اف اض ا اااقاا ح ا ااول ال ا ااتعتإل وعت ا ااإل الت ا اادتي ودوت التقايا ا اة
)et.,al.,1999,Klieman,2000مل
مقومات اإلصالح المدرسي الناجح
خيتتااف ال بويااون عاو ااحن حااول املقو ااات الوتريااة لإل ااظم ال بااوي الااااجحأ فااالاعض يدكااد عتا إلوتيااة دوت املعتااإل يف
جنااام تاا:ا اك ااظمأ ويدكااد آ اارون عت ا دوت الاادعإل املااا والسياملااي للااود اك ااظمأ بيااااا ياارى آ اارون أن التقايااة
احلديثة كفيتة بتحسني أدا املتعتانيأ ويعتقد فري تاب بخروتة ق اوير املااات لتواكاب املتىلا اتأ وغا تا :التااوتات
واآلتا ا  ،ينن حار و اادشته يف ت :الوتدةمل ت :مجيعلا أفنات جيدة لإل ظم والتىلي أ ولنالا ملتنون دا رة
Comprehensive School
عاان حتقي ا اك ااظم املدتملااي املاشااود حذا قا ت ا اان تىيااة ا و يااة شااا تة
 )Reformملقو ااات عاتيااة اك ااظممل داا قااااول قتا املقو اااتأ اان املااملااب أو،حن اادشااة فلااو سااتوى الاتزيااة
لتتىلي مل
مسااتو الجاهليااة للتييياار:حن أحااد املفاااتيإل الوتريااة يف التىلي ا تااو فلااو سااتوى الاتزيااة لتتىلي ا

Level of

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

قوافر قو اقه األملامليةمل يت تب التىلي ال بوي جاتزية املا اة ءستوياهتا امل تتفة لتتىلي مل ويف حالة اك ظم املدتمليأ
يشا ذل
أ -جاتزية وزاتة التعتيإل وحداتة التعتيإل واملدتملة لإل ظم امل توبمل وقتخاان تا :الاتزياة العدياد ان املقو اات
ثا القيااادة واكداتة والت اايع و ا و ااة السياملااات الاايت قااا إل العاا املدتملاايأ واملاااادت املاديااة امل تتفااة،

والثقافة املا ااقية  )Organizational Cultureءا فيلا ن ديإل وققاليد قدعإل أو ققاو التىلي مل
ب -جاتزية تياة التدتي قشا ت :الاتزياة اجتاتاات تيااة التادتي
اليت يت تالا ق اي التىلي مل

او التىليا املرغاوب و امللااتات واملعرفاة

وكاااا يوضااح الشاان تدااإل )1أ كتاااا كااان التىليا كاا احنأ ق تااب سااتوى عااال اان الاتزيااةأ بيااااا يت تااب سااتوى
إلدود ن الاتزية حذا كان ىل احنمل
خصائص التييير التربو
تغيير شامل
Macro

مستوى

مستوى

جاهزية

جاهزية هيئة

المنظمة لتبني

تغيير محدود
Micro

التغيير
مستوى

مستوى

جاهزية

جاهزية هيئة

المنظمة لتبني

التغيير

التدريس لتبني

التغيير

التدريس لتبني

التغيير

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

العوامل التي تنبئ بنجاح التييير التربو  :ن املعروت أن أي قىلي يف أي ا ا بشري حيتاج حت بياة حاضاةأ وبعااتة
أ رى يعرت ال بويون أن اك ظم املدتملي له املتحقادات كاا ةأ ملاوا عتا ساتوى اااعة القاراتأ أو عتا ساتوى
اكداتة أو اللاة املشارفة عتا التعتاايإلأ وريقافاة املدتملاةأ وققاليااد التادتي أ وغ تاا ان نواااات املا و اة ال بوياةمل ومتتتااع
أدبياات اك اظم املدتملاي باالنث ان الادتوس والعاا اصا اة باك اظم املدتملاي اا  ،ينان قااولاه يف وتداة إلاادودةمل

دتس حيتي  (Ely,1999جتاتب التىلي ال بوي الااجحة يف بياات وريقافات خمتتفةأ وقو
ا،بتناتات التعتياية تي

حت مثااية عوا قيسر قاي

 -1عااد الرضااا عاان الوض ا ال اراتن شااعوت األف اراد يف دملسااة أو ا اااة دتملااة ااثظحن) بعااد الرضااا عاان احلالااة
الراتاةأ وباثن وضاعلإل ينان أن يناون أفخا اا تاو عتياهأ وأن دملساات أو ا ااات اريتاة ققاد بياااا
تإل بادون عت ا تاإل عتياهمل حن عاد الرضاا عان الوضا الاراتن ح اا أن يناون اتيباة شاعوت وححسااس دا تاي
ااب ن األفراد أافسلإلأ أو اتيبة محتة قوعية أو قسوي مل
 -2ق اوافر املعرفااة وامللاااتات تاا :تااي املعرفااة وامللاااتات الاايت حيتاجلااا املساات د الالااائي لظبتناااتأ والاايت باادوهنا
مليشاعر الالااوت املساتفيد باكحااااةمل عاادة ااا قنااون بارا التاادتيب والت اوير امللااي جاز احن جوتريااحن يف أغتااب
ا،بتناتات الااجحةمل
 -3ق اوافر املاااادت املاااادت الاايااة التقايااة واألجلاازة وال ااا عت ا ملاااي املثااال) تااي األشاايا امل توبااة لعاتيااة
التافي :وجعتلا يف حالة عا أ وبدوهنا قتاابث أو قتودف عاتية التافي:مل
 -4قوافر الود الود ضروتي لتحاي املعرفة وامللاتات امل توبة لت اي ا،بتناتمل وت:ا يعي ود املدملسة أو
املا اة ولي الود الش اي لتاوظف يف بيتهمل
 -5ق اوافر ا ااا لتانافااثة و أو)احل اوافز  ) Rewards or Incentivesاحلااافز تاااا تااو ءثابااة ث ا لتفاارد
لظملتبابة عت و ا لتودعه احلاول عتا نافاثة ااأ بياااا املنافاثة تاي اا يع ا لتفارد فعتيااحن ا ا ديا اه
بثدا عني وف عاي عياةمل
 -6املشاااتكة  ) Participationاملقاااود تاااا تااو شاااتكة األفاراد يف ااا القاراتأ ملاوا اان ااظل ا،قاااال
املااشر األعخا يف ت :العاتية أو ن ظل ثتني عالإلمل
 -7ا،لتا ازا  )Commitmentوج ااود دليا ا ح ااي و تا ااوس عتا ا
القائاني عتيه ن ديدين و شرفنيمل

ااتك ااة ا،بتن ااات وامل ااتارات دعا ااه اان داا ا

 -8القياادة يشاا تا:ا العا ا القياادة التافي:ياة لتاا اااة وأحيااااحن جمتا حداتة و دياادة ضاان املا ااة أو شااروإ
رقاع بالاشابات اليو ية لظبتنات ال:ي اري قافي :مل
المقومات الرئيساة لإلصاالح المدرساي :متثا العوا ا الايت حاددتا حيتاي قو اات أملاملاية لإل اظم املدتملاي أ
وقش ا يف الود ا افس ااه حت اادى الاتزيااة لتحقي ا اك ااظممل باااا حن عت ا منااوذج أبياادوت ومل اااك
 ) Sachs1984و منااوذج أيتااي ) Ely,1999يناان اد ا ام املقو ااات الرئيسااة التاليااة لإل ااظم املدتملي الشاان
تدإل)2

&Abedor

 )1التىلي ال بوي حتديد اائص الااوذج املرغوب لإل ظم املدتملي  )Reform Modelوااااه امل تتفاة
عن الااوذج الساب قعتااحن وقعتيااحن وحداتحنةمل
 )2ق ااوير التعتاايإل  )Instructional Developmentق اي ا العاتيااة املا اااة كاتاااج الااااوذج املرغااوب
لإل ظم املدتمليمل
 )4ق ااوير تياااة الت ادتي
يت تالا قافي :التىلي مل

 )Faculty Developmentقاايااة اجتاتااات حاابيااة ااو التىلي ا وامللاااتات الاايت

وجله لتتىلي أ ب)
 )5ق وير املا اة  )Organizational Developmentأ) ا و ة لوائح وملياملات ّ
اادت ادية يت تالا قافي :التىلي أ ج)ريقافة داعاة لتتىلي أ د) ديادة يسرة لتتىلي مل

العملية المنظمة
للتطوير
التعليمي
() ID

اإلصالح
المدرسي
تطوير المنظمة
(:)OD
الوزارة،اإلدارة
المدرسة

تطوير هيئة
التدريس)) FD

الشكل رقم( :)2عالقة االعتماد المتبادل بين المقومات الرئيسة لإلصالح المدرسي
كاااا يش ا الشاان تدااإل )2أ يعتاااد جنااام شااروإ اك ااظم املدتملااي عت ا قفاع ا حاااايب بااني تاا :املقو اااتأ
فالعظدة بيالا تي عظدة اعتاادية ) Interdependenceأأي أن ن غ احملتاا أن ياابح اك اظم املدتملاي
ح ااى و حن ك ااان ظئا ااحن لتاتعتا ااني ااا يا اااحاه هتيا ااة اامل اااة ايا ااة الت اادتي و لتايا ااة احلاضاة املدتمل ااة) بن ا
املاتحقاداهتا املاديااة والثقافياةمل ويااىلااي أن قعاا قو ااات اك اظم املدتملااي املا:كوتة ضااان عاتياة ا اااة لتتىليا
ال باوي ) Systematic Educational Changeمل وباالرغإل ان وجاود املا اقيبيات خمتتفاة لتتىليا ال باويأ
ينن قوظيف العاتية املا اة لتتاايإل أو الت اوير التعتيااي Systematic Instructional Development

 ) or Designوتااي العاتيااة ال اايت يااات عال ااا التىلي ا أو اك ااظم املدتمل ااي املرغااوب قعت ااإل حلن ا ويأ ا ااات
دجمةأململ اخل)أو أو) التىلي يف اجتاتات و أو) لاتات تياة التدتي أ دت اق الا اا املدتملاي ان ساتوى
األدا الاراتن حت سااتوى األدا املرغااوب مل حن العاتيااة املا اااة لتت ااوير أو التاااايإل التعتياااي تااي عاتيااة حتتيا
شاانظت الااتعتإل واألدا و قاااايإل العاتيااات و املاااادت التعتيايااة و غ ا التعتيايااة أ و حاتاجلااا و املاات دا لا و
حداتهتا دت حتسني التعتإل و األدا يف وادف تاوعاة او حن ااحن املدملساات ال بوياة و وادا العاا & Reiser
) Dempsey,2002مل وحيتاج اك ظم املدتملي املرغوب حت جاتزية تيااة التادتي بالاسااة لتالااتات امل توباة
،ملاات دا ه وا،جتاتااات اكاابيااة ااو أ وجاتزيااة املا اااة ءسااتوياهتا الثظريااة وزاتة التعتاايإل واكداتات التعتيايااة يف
املااب واملدتملة افسلاأ ويشا ذل القيادة واملاادت املادية و ا و ة القيإل والتقاليد والا إل والسياملات املرقا اة
باك ظم املدتملي املقاودأ الشن تدإل)2مل وكث احن ا قركز اك ظحات املدتملية عت التقاية وحت حد ا عتا
التدتيبأ بيااا  ،حيا ق وير املا اة عت ا،اتاا امل توبأ لتاق املدتملة ناتة با إل وحجرا ات  ،مت ّنالا ن
قافي :اك ظم املرغوب عت الوجه األ ث ملوكاا ذكر ملابقاحنأ بثن العظدة بني ت :العاا ر ق وير التعتيإل وق وير
املا اة وزاتة وحداتة و دتملة)ة وق وير تياة التدتي أ تي عظدة اعتاادية مل وكاا أشراا ملاابقاحنأ حذا كاان اك اظم
املدتملااي املرغااوب عتا سااتوى إلاادود ) )Microأ ق تااب ذلا جلااوداحن إلاادودة اان عاتيااة الت ااوير التعتياااي و
سااتوى إلاادود اان الاتزيااة اياااة التاادتي واملدتملااة ءنوااهتااا املاديااة و ا و ااة القاايإل والتقاليااد والسياملااات الاايت
حتنالاااملو عاااد ا ينااون اك ااظم املدتملااي عت ا سااتوى شااا ) ) Macroويت تااب ا رافااا كا ا احن عاان الوض ا
الاراتنأ فاانن ذلا يعااي جلااوداحن ضا اة اان عاتيااة الت ااوير التعتياااي و ملاايت تب سااتوى عااال اان الاتزيااة اياااة
التدتي واملدتملةمل
اتجاهات اإلصالح المدرسي المعاصر ، :خيتتف ال بويون عاو احن حاول أولوياة اك اظم املدتملاي وضاروتقهأ حذ

يعد السدال دائااحن حول أحقية ت:ا اك ظم وأمهيته القاوى لتاداتس يف األلفياة الثالثاةأ وحمناا ا ،اتظت يف التفا اي
ثا ا ا من ا ااوذج اك ا ااظم  ) Reform Modelو أتدافا ا اه و املا ا ا اقيبياقهأوا اده  ) Scopeوغا ا ا ذلا ا ا ا اان
ا،ملتحقاداتمل يف ت:ا الز ن الوتدةأ ملاستعرض بنااز شديد ستويات اك ظم املدتمليأ ومناذجهأ وامللاتات اليت
قستلدفلا اك ظحات املدتملية املعا رةمل
أ -مسااتويات اإلصااالح المدرسااي :يناان التاييااز بااني سااتويني تئيسااني لإل ااظم املدتملااي (CCSRI, 2006

مها

 قىلي ا أو ح ااظم قاادتاي )Incremental Reformأ و ااىل عت ا ااو سااتارأ حيااي يااااح اااادتححاداث قىليا إلادود وحتساياات ساتارة ءاروت الودا أ ثا قىليا ات جزئياة يف املااات أو التادتي أو الت اوير
املليمل
 قىلي أو ح ظم دتملي ض إل وشا  ) Comprehensive Reformيت تب ت:ا املستوى الشان اك ظم حعادة الا ر يف مجي نواات وعاتيات املدتملة ااتبلا وقدتيسلا وحداتهتامل

ويف الودا الاا:ي ختتتااف فيااه وجلااات الا اار حااول أحقيااة أحاادى تاااقني ا،ملا اقيبيتنيأ ياازداد التوجااه عاو ااحن ااو
e.g.Koper,2000,p.12,cited
in:
اك ا ا ا ا ا ا ااظم الش ا ا ا ا ا ا ااا يف الود ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا اراتن
)Dalsgaard,2005,Colo.Dep.Ed.2005, CCSRI,2006أ ا ا ا اراحن لتتح ا ااو،ت الن ا اااى مليامل ا ااية
وادتاادية وريقافية واجتااعية اليت جا ت بفع ا ،اق الخ إل والسري واملتااا ي يف ققاياة املعتو اات وا،قااال
) ICTأ ا جع القائاني عت الا إل ال بوية احلالية يعيدون الا ر ءبا نوااهتا وعاتياهتامل
ب -نماااذا اإلصااالح المدرسااي :تغااإل وجااود العديااد اان مناااذج اك ااظم املدتملااي ثا املدتملااة املتساااتعة
) )Accelerated Schoolواملدتملاة الفاعتاة )Effective Schoolأ و املدتملاة املر ااة
 )Schoolوغ تاأ ح ،أاه ينن قاايفلا يف فاتني تئيستني  ) NCCAC,2000مها
 -1الاااذج الايت قركاز عتا املااات والتادتي
ينن ققسيالا حت ستويني مها

Charter

) Curriculum & Instructional Modelsأ وتا:

 مناذج قشا كا ا املدتملاةأ حياي قساتلدت ق اوير كا اال املدتملاة والتادتي والت اوير امللاي والتقاووالااية التا ياية لتادتملة ءا يف ذل اكداتةمل
 مناااذج قركااز عت ا ااال إلاادد تياضاايات أو عت ااو ااثظحن)أ و لاااتات إل ااددة ح ا املشاانتة ااثظحن)أ أواملت دا امل اقيبيات قعتإل إلددة التقاية واملت دا احلاملوب ثظحن)مل و ،يعي ذل أن اك ظم يف ت:ا
الااوذج افا أو عزول أ وحمنا يتإل دجمه وقاسيقه ضان ة املدتملة لإل ظممل
 -2من اااذج العاتي ااة أو التا اايإل  ) Process/Organizational Modelsيف ت اا:ا الاا ااوذجأ يق اارت
التوجه املرغوب بالاساة لتااات والتدتي
املعتاون واكداتيون املدتبون أعخا ن اجملتا احملتي لتادتملة ّ
والت وير امللي ن ظل ال كيز عت منوذج عني لتتعتيإل والتعتإلأ حيي ق ا اادئ الت وير التا ياي )
ااة
واك ااظحات التا يايااة الشااا تةمل ويشااا ذل ا العديااد اان امللااا ث ا باااا تىيااة لتت ااويرأ ووض ا
لتحقيقلاأ وختايص واملت دا املاادت لتافي :عاتياة حتساني ساتارةمل ال كياز يف تا:ا الاااوذج عتا التعااون
بني املدتملة واجملتا و داتس أ رىمل
ا -مرارات اإلصالح المدرسي :تغإل ا تظت مناذج اك ظم املدتمليأ وقاوإ امل اقيبياقهأ ح ،أن الىلاية الالائية
ن جلود اك ظم تو حتسني قعتإل ال الب و ستوى فاعتية املدتملة وكفا هتاامل اا:اأ حتادد شااتي اك اظم املدتملاية
عاااي لإلجناااز األكاااديي  )Academic Achievement Standardsقوضااح امللاااتات الاايت يااىلااي أن يتقالااا
ال ااظبأ اااحوبة ءدش ارات أدا لتحنااإل عت ا اادى حتقي ا املعاااي اان ااظل أدوات دياااس اامل اااةمل ودااد ح ّف ازت
الت ااوتات املتظحقااة يف ح نااااات ققايااة ا،قاااال واملعتو اااتأ و ااا ااات عاان ذل ا اان حتااول كا ا يف بايعااة امللاااتات
امل توبااة لتحياااة والعا ا يف األلفيااة الثالثااةأ العديااد اان ااياااات والاعيااات واألف اراد عت ا اد ا ام امللاااتات الاايت حيتاجلااا
األف ا اراد يف عاا اار اافتا ااام السا ااوق والتاا اااف ا،دتاا اااديأ وجمتا ا ا املعرفا ااة أوتأس املا ااال الاشا ااري أ والشا اافافية الثقافيا ااةأ

واألكاديية الردايةمل ويظحاظ أن لااتات الثقافاة املعتو اقياة قنااد قناون عا ا شا ك يف أغتاب قتا اللاودمل ان باني
ت :اللود ا يثل
مرااارات القاارح الحاااد والعشاارين :اااف امل تااا ال بااوي لإلدتاايإل الشاااا املركاازي ( " )NCREL,2003لاااتات
القرن احلادي والعشرين يف أتب فاات تئيسة تي
 لااتات العاار الردااي  ) Digital Age Literacyاملقادتة عتا املات دا التقاياة الرداياة وأدوات ا،قااالأوالشانات لتو ول حت املعتو ات وحداتهتا وققويلا وحاتاجلا لتعا يف جمتا املعرفةمل وقشا لاتات الثقافة األملاملاية
والعتاية وا،دتاادية والتقاية والاارية واملعتو اقية و فلإل الثقافات املتعددة والوعي النويمل
 ل اااتات التفنا ا اكب ااداعي  ) Inventive Thinkingقش ااا ل اااتات الت ّني ااف والتوجي ااه ال اا:ال وا،بتن اااتو لاتات التفن العتيامل
الفعااال  ) Effective Communicationقشااا لاااتات العاا يف فريا وامللاااتات الاااني
 لاااتات ا،قاااال ّش اية واملسدولية الش اية وا،جتااعية وا،قاال التفاعتيمل
 لاااتات اكاتاجيااة العاليااة  ) High Productivityقشااا لاااتات الت اايع واكداتة والتا اايإل وا،ملاات داالفعال لألدوات التقاية يف العا الوادعيمل
ّ

مشروع المعايير الوطنية لتكنولوجيا التربية ( :) NETS,2000
أجناازت الاعيااة الدوليااة لتتناولوجيااا يف التعتاايإل  )ISTEشااروعاحن ض ا ااحن لتالاااتات التقايااة الاايت حتتاجلااا املااداتس
األ رينيااة يف األلفيااة الثالثااةمل ودااد ا اا تاا :امللاااتات ريظريااة فاااات لت ااظب واملعتاااني واكداتياانيأ و اادتت يف ريااظث
وريائ مل ودد احتوت ك فاة عت ملتة عااي وعادد ان دشارات األدا يف كا الاامل فيااا ياثل املعااي الرئيساة لتفااات
امل:كوتة
أوالً :معايير تقنية التربية لجميع الةالب:

 -1العاتيات واملفاتيإل األملاملية
 -2القخايا ا،جتااعية واأل ظدية واكاسااية
 -3أدوات اكاتاجية الش اية
 -4أدوات ا،قاال التقاية
 -5أدوات الاحي التقي
 -6األدوات التقاية حل املشنتة واختاذ القرات

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

ثال اً  :معايير تقنية التربية لجميع اإلداريين:

 -1القيادة والرىية
 -2التعتإل والتدتي
 -3اكاتاجية واملااتملة امللاية
 -4الدعإل واكداتة والعاتيات
 -5التقدير والتقو
 -6القخايا ا،جتااعية والقااواية واأل ظدية

شااراكة لمرااارات القاارح الحاااد والعشاارين :بااوتت ا اااة الش اراكة مللاااتات القاارن احلااادي والعش ارين

The

 )Partnership For the 21st Century Skills,2004اليت قخإل العدياد ان املا ااات والاعياات يف الق ااعني
الع ااا واص ااام ب اادعإل اان وزاتة ال بي ااة األ ريني ااةأ ل اااتات الق اارن احل ااادي والعش ارينمل فيا ااا ي ااثل الفا ااات الرئيس ااة ا اا:
امللاتات
 لاتات املاات األملامليةمل لاتات إلتوى القرن احلادي والعشرين وعي كويأو ريقافة الية وادتااديةأ وريقافة حخاتيةأ ووعي حيمل لاتات قعتإل وقفن قفن ااددأ و لاتات ح شنتةأ واقاالأ وابتنات وحبداإأ وقعاونأ و لاتات ريقافةعتو اقية وحعظ يةمل
 لاتات ققاية املعتو ات وا،قاالمل لاتات حياقية ديادة أ وأ ظقأ وق ّنيفأ وحاتاجياة ش اايةأ و سااولية ش اايةأ وقوجياه ذالأ و سااوليةاجتااعيةمل

المن ور الشامل لإلصالح المدرسي :نحو إطار عملي لإلصالح المدرسي في القرح الحاد والعشرين
ياادتك ال بويااون الاا:ين شاااتكوا يف شاااتي ح ااظم دتملااي ضا ا ة قتا امللاااة و ااعوبتلا أ با تءااا عاااىن كثا ااالإل
ددتاحنكا احن ن اكحااة وتو يشاتد قت اللود قتظش دون قثري ي:كر يف ققاليد العا املدتملي حداتة وقعتيااحن وقعتااحن
مل يش ملالزبري ( Salisbury,1996حت ذل بقوله
يعا ال بويون يف بياات قثقيلإل التىلي ات الواحدة قتو األ رىأ ولنن القتي الإل ن
شاتد ت :التىلي ات قتحق فعظحن يف الواد املدتمليمل لقد مس العديد ن املعتاني بتىلي ات
قربويةأ ولنالإل أيخاحن وبساب الاتائ غ املشبعة قعودوا عت جتات ت :التىلي ات
و اعتااتتا قىلي ات  ،قتاي أن قتواتى عن األا ات كاا حدث جتديدات أ رى أ
ويخيف حن دتجة التعقيد وا،تقاابات املتدا تة يف التىلي ال بوي جتع ن عاتية
قىلي املداتس فنرة رعاة وبعيدة املاال مل

ا:اأ فثن ن يتادى لتحديد أملااب ح فاق قت املشاتي أ  ،ينن أن يرجعلاا حت عوا ا بساي ةأ فاالتىلي ال باوي
يا وي عت كث ن التعقيدأ حيي قتدا ا و اقه ب ريقة جتعا ان الااعوبة ءناان فااتلا عان بعخالا الااعض أو
ح ظم أحدتا دون أن قتثرير املا و ات األ رىمل و ل:اأ فثن اللود اليت قركز عت عالة أجزا افاتة و تاااريرة ان
الاسي ال بوي بد،حن ن الدتاملة املتعاقة لشانة العظدات والتفاعظت باني نوااات تا:ا الاساي ملاتنون أرياتتاا ودتياة
 ،قتاي أن قزولمل حن ا يواجلاا عاد ا اعا يف ا إل حاسااية ث ال بيةأ تو ا اإل ان املشانظت ولاي جماوعاة ان
املشنظتأ فالعوا اليت يف ض أن قنون جز احن ن شنت ة عياةأ جندتا رقا ة بعوا أ رى عديدة يتع:ت فاتلامل
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
عظدتلا ءشنظت أ رى ن الا ا ال بويأ يش حت فنر قرباوي أحاادي الا ارة يرقناز عتا ح اظم جزئاي يف جساد
ال بيااة دون قنييااف أو قعاادي أو قىلي ا يف األج ازا األ اارى ذات العظدااةأ وتااو ااال  ،يااددي ملااوى حت ق اثري إلاادود
ولف ة ز اية دا ةأ وينرس ا اسايه ب اترة ا،ملتلظك ال بوي حيي جترب جتديدات عياة لف ة عياة لتستادل
ب ا ا ااث رىملاملال الاا ا ا اادي الا ا ا اا:ي قدكا ا ا ااد عتيا ا ا ااه أدبي ا ا ااات اجملا ا ا ااال ) ) Salisburyتا ا ا ااو املا ا ا ا ااوت الشا ا ا ااا لإل ا ا ا ااظم
املدتملاي  (Comprehensive School Reformالاا:ي يت تاب ق ايا اال التفنا النتاي Systemic
)thinkingأ الا:ي يا ار حت مجيا عاا ار و ساتويات املا و اة ال بوياة يف عاتياة اك اظم املدتملاي باد احن باللااز
اكداتي األعت ا وزاتة التعتاايإل واكداتات التابعااة اااا يف املااااب امل تتفااة)أ حن املدتملااةأ وأ ا احن داعااة الدتاملااةمل يقااول ياااز
وآ رون  ) Means,et.,al.,1993,p.2لقد عتاتاا اة العقد املاضي أن اللود الدية لإل اظم املدتملاي ااب
أن  ،قا ر فقع حت داعة الدتاملةأ وحمنا حت كا الا ا ال:ي حتدث فيه العاتية التعتياية أ ويخيفون ) حن الدتس
امللإل ن اللود السابقة لإل ظم ااادت حت حتسني قعتإل ال ظبأ تو أااا  ،است ي باسابة التد عت ستوى
ال الب ن ظل قوف اات جديدة أو ققاية تقد اةمل حن قعتاإل ال اظب حيادث يف داعاة دتاملاية ااا بايتلاا التا ياياة
ودواعاادتاأ وتااي باادوتتا متثا وحاادة ضااان املدتملااة الاايت قااوفر الاياااة األوملا الاايت يعاا املعتاااون وال ااظب اان ظااااأ
واملدتملااة كاااا تااو عااروت قعا ا ضااان ملياملااات ول اوائح قا يايااة و اااادت قثقيلااا ان حداتة التعتاايإل وحنو ااة الو،يااة
واحلنو اة الفيدتالياة مل با تااات أ يااىلاي الا ار حت اك اظم املدتملاي ضاان ملاياده األوملا وءساتوياقه املتعاددةمل قتاا
أملااتوب ااا إل لتتحسااني الشااا لتادتملااة يتخااان مجي ا
تاا :الوتدااة التعريااف التااا لإل ااظم املدتملااي الشااا
جوااب املدتملة ن املاات حت التدتي واكداتة املدتملية )Colorado Dept. of Ed.2005مل
اإلطار المقترح لإلصالح المدرسي
خيتتااف ال بويااون حااول ظ ااح الااااوذج ال بااوي الااادي أ وكث ا احن ااا يا اار ااا:ا الااااوذج اان ااد التقايااةأ يف غياااب
يوجااه التقايااة كاااا بياااا ملااابقاحنمل حن الااااوذج الااادي لااي دتملااة
املا ااوت الشااا لتفناار ال بااوي املعا اار الاا:ي يااىلااي أن ّ
حلن واية فقعأ وحمنا دتملة ذكية قتاف بنوهنا واعية  )informedواش ة  (energeticو فنرة )thoughtful
)Perkin,1996,p.3مل يتنااون اكبااات املق ا م لإل ااظم املدتملااي اان أتبعااة سااتويات وعاادد اان املنواااات يف ك ا
الا الشن تداإل  .)4تا:ا اكباات عا ّدل  )Adaptedان عاا يااز وآ ارون ( ،) Means,et.,al.,1993وتاي
دتاملاة أعادت ان داا مجعياة ا،قااا،ت ال بوياة والتناولوجياا األ رينياة ) )AECTحلسااب وزاتة ال بياة األ رينيااةأ

اان أج ا اك ااظم ال بااوي عت ا مجي ا املسااتويات املسااتوى الفياادتا أ والو،ي اةأ وحداتة
واد ح ا أن ينااون التااد
اكدتيإلأ واملدتملةأ وداعة الدتاملةمل

رات
الح
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ل
بارية
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ت

الشكل رقم ( )3مستويات اإلصالح المدرسي و مكوناته
المسااتو الول :وزارة التعلاايم :ي ارقاع تاا:ا املسااتوى بعاتيااة الت اايع ا،مل ا اقيبي الشااا تة ) Macro Level
وبويتة املدى ال:ي حيدث عت أعت ساتوى يف عاتياة اختااذ القارات وتاو وزاتة التعتايإلمل يف تا:ا املساتوى ان الت ايع
حتادد القياادة ال بوياة العتيااا الرىياة والرملاالة واألتاادات اصا اة باك اظم املدتملاي املرغااوبأ وا تياات مناوذج اك ااظم
Quality
) Reform Modelاملاامل ااب با ااا عتا ا خمرج ااات عاتي ااة قق اادير احلاج اااتأ وققري اار ع اااي ال ااودة
))Standardsأ وحعداد أدوات التقو والقياسأ وا تيات املقاتاات املرجعية املااملاة ))Benchmarksأ وقاوف الادعإل
املا واملاادت الاشرية واملادية الظز ة لعاتية الت اوير التعتيااي دا تيااحن  ) In-Houseأو اتجيااحن )Outsourcing
)أ وا،لتزا :ا الدعإل يف راح الت يع عت ستوى حداتات التعتيإلأ و راح التافي :التاي) عت ساتوى املدتملاة
والد عت ستوى داعات الدتاملةأ حضافة حت قفويض الاظحيات اصا ة باك ظم املدتملي حت حداتات التعتيإلمل

المسااتو ال اااني :إدارة التعلاايم :تاا:ا تااو سااتوى الت اايع احملاادود )Micro Levelأ الاا:ي قخ ا ت فيااه حداتة
التعتاايإل ب مجااة اص ااة ا،مل ا اقيبية حت ااع عا ا  ) Action Plansرحتيااة باااا حن عت ا جااداول ز ايااة قتااملااب
واك نااات الاشرية واملادية املتوافرة اا ولتاداتس التابعة ااأ وقتسإل باملرواة و شاتكة جمتا املدتملة يف اختاذ القراتأ
حتديد ملقف ز ي إلدد لتحقي اك ظم املدتمليمل حتتوي ع العا عت العديد ن امللا واملسدوليات و ن بيالا
ع ققاية  ) Technology Planningحتدد أاواإ التقايات وأمناة املت دا لا اليت قاسابإل ومناوذج الاتعتإل الا:ي
مت قاايه يف شروإ اك ظم املدتمليمل وقخا ت حداتة التعتايإل بتاوف التادتيب لتاعتاانيأ والودا الا:ي يااحلإل الفر اة
لتاش ااتكة يف جتري ااب الت ايق ااات الدي اادةمل كا ااا ق ااوفر حداتة التعت اايإل احل اوافز ال اايت قش ااب املعتا ااني عت ا دع ااإل اك ااظم
و ااتكتهأ وقافي :ة حداتة التىلي اليت قث  :عتا عاققلاا قاوف الادعإل الفاي لتااداتس حا املشانظت الفاياة املرقا اة
باملت دا التقاية)أ والدعإل التعتياي اصام باا:جاة الت ايقاات الديادة يف داعاات الدتاملاةأ حضاافة لادعإل املعتااني يف
التقد ءراح التىلي امل تتفةأ بد احن ءعرفة ظإله و ت تااقهأ و روتاحن بتبرياهأ قاايهأ وأ احن دجمه يف العا الافيمل
المسااتو ال الااث :المدرسااة ي ارقاع تاا:ا املسااتوى بعاتيااة قافياا :اك ااظم املرغااوب عت ا أتض الواد ا أ وتاا:ا يت تااب
العديد
-

-

-

ن املنواات امللاة عت ستوى املدتملة لتاي اك ظم أبرزتا ا يثل
أتدات واضحة لإل ظم املدتملي املرغوب يااىلي التثكد ن أن بايعة اك اظم املرغاوب وأتدافاه واضاحة
لتاعتاني وال ظب وأوليا األ وتأ ووجود اقفاق عت ا يااىلي حتساهأ وعت آلية ت:ا التحسنيمل
ريقافااة قعتااإل لتادتملااة ريقافتلااا التا يايااة الاايت قتخااان ا و ااة داايإل حتاادد قودعاهتااا اان املتعتاااني وقااا إل كا ااا
يتعت ا بالسااتوك املدتملااي مل اوا ااا ي ارقاع باااملعتاني أو ال ااظب أو اكداتةمل حن قاااي املدتملااة لإل ااظم يعااي
قنييف أو قىلي ريقافتلا أدوات خمتتفاة لتاعتااني وال اظب عتا ملااي املثاال)مل وتا:ا يت تاب اعتااات املدتملاة
جمتا قعتإل وقعزيز التفاع امللي بني املعتانيأ ووض قودعات عالية لإلجنازمل
ديااادة يساارة لتتىلي ا قدكااد جلااود اك ااظم املعا اارة عت ا أمهيااة قفااويض ااظحيات كداتات املااداتس اان
ااظل حداتة ذاقيااة ساااولةأ وداد بياا العديااد اان أدبيااات اك ااظم املدتملااي ) أمهيااة الاادوت احلاملااإل ااا:
اكداتة يف حفز املعتاني لتاي اك ظمأ وباا ريقافاة قعاواياةأ والشاراكة يف الرىياةأ وحداتة الودا لتافيا :عاتياة
اك ظمأو الشراكة يف اختاذ القراتمل
متلني املعتاني يااىلي أن قوفر املدتملة فرم لتاعتاني لتقيا بثدواتتإل الديدة وجتريب األملاليب اليت يت تالا
اك اظمأ وتا:ا يت تاب قافيا :بارا الت اوير امللاي ااحوبة بالادعإل الفاي والتعتياايأ واحلاوافزأ الايت قوفرتااا
حداتة التعتيإلأ حضافة حت قوف بياة قعتياية أ اة و رواة كافية لتاعتاني لظبتنات والتبريبمل

المسااتو الرابااع :قاعااة الدراسااة :تاا:ا تااو سااتوى ال الاابمل وبااالرغإل اان قاااوإ قو اايف أتاادات وخمرجااات الااتعتإل
املدتمليأ ح ،أن أغتب جلود اك ظم قركز عت حتسني قعتإل ال الب او احن قعتإل لاتات التفن العتيا Higher
Means,et.,al.,1993)) Self-Concepts

))–Level Skillsأ وحتساني احلااافز لتااتعتإلأ وحتقيا الا:ات
ينن حتديد العديد ن اائص داعة الدتاملة يف بياات العتإل الديدة و ن بيالا

)مل

 لا قعتإل أ يتة بالرغإل ان قااوإ اداتس الفنار حاول كيفياة حتقيا الىلاياات املا:كوتة أافااحنأ ح ،أن إل ّفاز التحاول يفالااوذج ال بوي تو قركيز التدتي عت ققد لا قعتإل أ ايتة  ) Authentic Tasksقارقاع بعظداة تادفاة بالعاا
الوادعي )) Means,et.,al.,1993مل
 اات دجمة حن امللا ااادفة األ يتة أو احلقيقية قتاف بنوهنا دجمة قتخان عتو ات ن واد دتاملية تعددة)أ ول:اأ تي بالخروتة أكثر قعقيداحن ن امللا الدتاملية التقتيدية اليت قتاف بنوهنا قعتاد عت لاتات جمازأة و افااتة
عن الواد أ ا يدرير ملتااحن عتا احلاافز لتاتعتإل واعا ان الااعوبة اقا قتا امللااتات حت العاا الاوادعيمل اا:اأ يااىلاي أن
قنون املاات دجمةمل
 قعتإل املتنشايف قت تب امللاتات املعقدة أن يخ ت ال الب بدوت أكا يف التعتإل ) Student Autonomyأ اوجااه
يعااي قوظيااف الااتعتإل املعتاااد عتا حا املشاانتة أو ا،ملتنشااات ) Explorationأ وحتااول دوت املعتااإل ليااااح ّ
و دتب و رشد أكادييأ و ستشات عتو المل
 قعتإل قفاعتي يت تب التعتإل ا،ملتنشايف عتو ات ن اات دتاملية تعددة و اادت عتو اقياة غاياةأ اا يعاي أنالتعتإل ملينون بالخروتة قفاعتي ) Interactiveمل
 قعتإل قعاوي قتيح امللا املعقدة الفر ة لتعا التعاويأ حيي يقو ك فري أو عخو يف فري ءلا إلددةأ لتحقيأتدات املشاروإ أو حا املشانتةمل وغاي عان القاولأ أن الاتعتإل التعااوي  ) Collaborative Learningوالعاا يف
فري تي ن بني امللاتات امللاة جملتا املعرفة ) (Trilling &Hood,1999مل
 ققاو باادي يف ضاو التحااو،ت الاتياة يف الااااوذج ال باوي اااات دجماةأ و لاااتات قفنا عتياااأ وأملااليب قعتااإلقعاوايااةململاخل)أ لاان قنااون ا ،تااااتات ال تقتيديااة كافيااة أو ااملاااة لقياااس حتاااي املااتعتإلمل لاا:ل أ فقااد ح ي ا أملاااليب
)Alternative Assessmentالاايت قدكااد عت ا التقااو املعتاااد عت ا األدا Performance-
التقااو الااادي
) ) Based Evaluationثا املظح ااةأ والتقرياارأ والعاارضأ واحلقياااة الوريائقيااة اكلن وايااة )e-Portfolioأ وغ تااا
باتتاا كا يف الساوات األ ةأ ملظ تلا لتالاتات امل توبة ن املتعتاني يف األلفية الثالثةمل
 جداول راة لن ينون الدول التقتيدي الاات الود الثاب واملتساوي لتحااص الدتاملاية) ظئاااحن ل ايعاة امللااالدتاملاية الديادة الايت يت تاب قافيا:تا العاا يف فريا أ و ان اظل أملااليب حا املشانتة أو املشاروإأ اا يعاي ضااروتة
وض جداول راة قاسبإل والتىل ال:ي يت تاه اك ظم املدتمليمل
مرارات اإلصالح المدرسي المقتارح :قساع جلاود اك اظم املدتملاي عاو ااحن حت حتساني أدا املتعتاانيأ وحكساا إل
امللاتات اليت حيتاجوهنا لتحياة بثبعادتا امل تتفةمل وتغإل ا تظت ت :اللود حول امللاتات يااىلي ال كيز عتيلاأ ح ،أن
التحااو،ت الاايت اااحا الثااوتة التقايااة كاااا ذكاار آافااحنأ جعتا الااا إل ال بويااة قعيااد الا اار يف قثتي ا املتعتااانيأ وقفسااح
ناا ااحن باااتزاحن مللاااتات الثقافااة املعتو اقيااه أوالتقايااةأ والتفن ا الااداادأ والعا ا التعاااويأ والااتعتإل اادى احلياااةأ وغ تااا اان
امللاتاتأ حضافة لتالاتات املرقا ة باملاات التقتيديةمل ل:اأ فنن أي شروإ لإل ظم املدتملي يااىلي أن حيادد امللااتات

اليت يااىلاي أن يتقالاا ال اظبمل متثا الفااات التالياة حبااتاحن عا ااحن و ق حااحن لتالااتات الايت ينان أن قناون تادفاحن لإل اظم
املدتمليأ وحتتاج حت احلوات بشثهنا وق ويرتا لتنون الخو املرشد للود اك ظم املدتمليمل
 - 1مرااارات المناااها الدراسااية :حعااادة ااياغة املاااات الدتاملااية يف ضااو التحااو،ت يف الفناار ال بااوي و ققايااة
املعتو ات وا،قاالأ و حتديد امللاتات الايت يااىلاي حتقيقلاا ان اظل قتا املااات ءاا ياسابإل وامللااتات األ ارى الايت
يسع اك ظم املدتملي حت حتقيقلامل وبعااتة أ رى يااىلي د لاتات اك ظم املدتملي يف املاات الدتامليةمل
 -2مرارات التلكير الناقد :قوظيف لاتات التفن العتيا ث التحتي واملقاتاة وا،ملتاتاج والتفس والتقو مل
اللعال:املت دا ققايات ا،قاال عن بعد يف التعاون والاشر والتفاع
-3مرارات االتصال ّ

األدران واصاا مل

 -4مرارات ال قافة البصرية :حتتي الرملائ الااريةأ وحتديد نوااهتاأ وقفس العظدة بني قت املنوااتأ والتعا
عن وجلة الا ر حول دخية عياة بايىلة باريةأ وققو ىلزى الرملائ الاارية وح دات احلنإل حول اداديتلامل

 -5مرااارات ال قافااة التقنيااة املاات دا ققايااات املعتو ااات يف حتديااد واد ا و اااادت عتو اقيااه والو ااول حليلاااأ
واملت دا األدوات التقاية يف عاتيات التحتي و التا يإل والتاايإل واكاتاجمل
 -6مرارات ال قافة المعلوماتية املت دا املعتو ات بفاعتية وكفا ة لتحقي أتدات إلددة و املت دا املاادت
التقاية حل املشنظت واختاذ دراتات ا قيةمل وا تيات اادت عتو اقية وابتناتيه ققاية باا حن عت
لا إلددةمل

ظ تلا كجناز

 -7مر ا ااارات التلاع ا اال الش ا اابكي :فل ا ااإل وقق ا اادير التا ا ااوإ وا ،ا ااتظت الثق ا ااايف عتا ا ا املس ا ااتويات احملتي ا ااة والعربي ا ااة
والعامليةملواملش ا ا اااتكة يف جمتاع ا ا ااات اف اض ا ا ااية وحتتيا ا ا ا واحا ا ا ا ا وجل ا ا ااات الا ا ا اار املتع ا ا ااددة ح ا ا ااول دخ ا ا ااايا ريقافي ا ا ااة أو
اجتااعيااةملوالعا كعخااو يف فري ا واكتساااب املعرفااة واملسااامهة يف قولياادتا اان ااظل التفاع ا اكا اايب ا أعخااا
لتحقي أتدات ش كةمل
 -8مرارات التعلم الذاتي :املت دا ققايات املعتو ات يف تابعة ا،تتاا ات الش ااية حاول القخاايا امل تتفاةمل
وحتديد أتدات واضحة لظتتاا ات اصا ة وحداتة الود واللود وققو فاعتية وكفا ة اكجنازمل واملت دا أدوات
اكاتاجية التقاية يف ق وير لاتات حاتاج إلتوى حعظ ي بايغ اتنرةمل
 -9مرارات االستخدام الخالقي واالجتماعي لتقنيات المعلومات:
فلااإل القخ ااايا األ ظدي ااة والثقافي ااة وا،جتااعي ااة املرقا ااة بامل اات دا ققاي ااات املعتو اااتأ و امل اات دا لا امل اات دا احن
ساو،حن بالاساة حلقوق املتنية الفنريةأ و عاي الاشر وغ تا ن دخايا ا،ملت دا مل

خالص ااة وتوص اايات :اادشا ا ت اا :الوتد ااة حب اااتاحن ق حا ااحن لإل ااظم املدتمل ااي الش ااا قخ ااان س ااة س ااويات ت ااي
الت يع الشاا عتا ساتوى الاوزاتة املشارفة عتا التعتايإل والت ايع احملادود عتا ساتوى اكداتات التعتياياة
التابعااة لتااوزاتةأ و التافياا :والتاااي عتا سااتوى املدتملااةأ و التافياا :والااد عتا سااتوى القاعااة الدتاملاايةمل كاااا
قا اااول اكب ااات املقا ا م املنوا ااات يف كا ا س ااتوى اان قتا ا املس ااتوياتأ حض ااافة لتال اااتات الرئيس ااة لإل ااظم
املدتملاايمل وقدكااد تاا :الوتدااة عتا أمهيااةمل وباااا عتا فناارة اك ااظم املدتملااي الشااا أ ققا م الوتدااة التو اايات
التالية
_ الا اار حت اك ااظم املدتملااي باعتاااات ا و ااة تنا تااة قث اا :يف احلساااان مجي ا سااتويات الت اايع والتافياا:
واملنواااات الاايت قتخاااالا تاا :املسااتوياتأ والتاسااي الااددي بااني اللااات املساااولة عاان اك ااظم املدتملااي يف
راحته امل تتفةمل
_ وجود تدت واضح و قا لإل ظم املدتملي بالاساة لتاستفيدين عتاني وبظب وحداتيني) ووضوم
قثري عتيلإلأ حضافة حت وضوم قت األتدات ألوليا أ وت ال ظب واجملتا احملتيمل وت:ا يت تب أملاليب
فعالة و تاوعةمل
اقاال ّ
_ قاوف املروااة النافيااة يف شاروإ اك اظم اان اظل قنيياف حجارا ات حداتات التعتايإل يزااياةأ ملياملاااتأاخل)
لاادعإل اك ااظم يف راحتااه امل تتفااة أ وقث ااي ااادأ ا،عتااديااة ) الاا:ي ياااني عظدااة اك ااظم املدتملااي ا
املنواات األ رى يف الا ا ال بويأ وكيف مليتفاع علامل
_ قوف الدعإل الفي والتعتيايأ واملاا دت امل توبة لإل ظم بشريةأ وققايةأ وقسليظتأ و الية)مل
_ قثملي ا ا لتتقو و تابعة ققد ال ظب بافة دوتية و ستارةأ ودياس دى حتقي األتداتأ و قفعي ا ا
لتتىل:يااة الراجعااة كبقااا اك ااظم يف املسااات الاااحيح لتحقيا أتدافااهمل وتاا:ا يت تااب ا و ااة عاااي و دشارات
أدا يتإل عت أملامللا ققرير ستويات اكجناز ود التىليا يف الساتوك الياو ي لت اظب واملعتاانيمل و والتعرياف
بالاباحات املانرة لإل ظمأ والتعا انراحن املشنظت اليت قواجله يف رحتة التافي:مل

المراجا ا ا ااع

لااادوة دتملااة

رافااات وحقااائ مل وتدااة عا ا دااد

أ)مل التقاي اة و دتملااة املسااتقا2003 الااااحأ باادت عاااد ا
جا عة املت ملعودأ الرياضمل/املستقا أ كتية ال بية
ب)مل ستقا ققاية التعتيإل ودوتتا يف ححداث التىلي الاوعي يف برق التعتيإل2003 الااحأ بدت عاد ا
والتعتإلمل ركز الاحوث ال بويةأ كتية ال بيةأ جا عة املت ملعودأ الرياضمل
)مل اك ظم ال بوي و ديادة يسرة لتتىلي مل جمتة أتا حول اصتي أ العدد2005 الااحأ بدت عاد ا
مل50-48الثا نأ م
)مل شنتة التناولوجيا وال بية مل قرمجة عاد العزيز جاي مل جمتة ال بيةأ العدد1990 فومل أ ديفيد
مل135-125  ) م م4

Abedor, Allen j. and Sachs, Steven G. (1984):”The Faculty Development,
Organizational Development, and Instructional Develpoment: Choosing an
Orientation” In:. In Ronad K. Bass and Charles R. Dills (eds): Instructional
Development: The State of the Art, 11. Kendall-Hunt Pub. Co. Dubuque, Iowa.,
pp.394Branson, Robert K (1997). “The Florida School year 2000 Initiative: Redesigning
Public Education. “Educational Technology. 31 (6) PP. 14- 23.
Colorado Department of Education (2005).Comprehensive School
Reform.(http:www.cde.state.co.us/cdecomp/CSR_FAQ.htm).Retrieved: 30/9/2006.
CCSRI: The Center for Comprehensive School Reform and Improvement(2006).
School Restructuring Under No Child Left Behind.(www.centerforcsri.org).Retrieved:
20/1l2007.
Dalsgaard,Christian (2005). Pedagogical quality in e-learning: Designing e-learning
from a learning theoretical approach.(http:eleed.campussource.ed/archive/78/index).
Ely,D.P. (1999 ).New perspectives on Implementation of Educational Technology
Innovations.Houston,Texas,AECT National Convention.
International Society For Technology in Education(ISTE) ( 2000). National
Educational Technology Standards for teachers, Eugene, OR
Jonassen, David, Peck, Kyle,& Wilson Brent ( 1999 ). Learning with Tecnology : A
Constructivist Perpective. Prentce Hall Inc., NJ.
Kleiman, Glenn M.C ( 2001 ). Myths and Realities about Teachnology in k-12
Schools. WWW.edu.org/LNT/NEWS/ISSE1feature1.html : تاريـخ الدخول للموقع
.هـ1421/11/17
Means, Barbara, Blando, John, Olson, Kerry, Middletor, Teresa, Morocco, Catherine,
Remz, Arlene & Zorfass. Judith (1993). Using Technology To Support Education
Reform. Association For Educational Communications and Technology. Washington
.D.C

NCCAC: North California Comprehensive Assistance Center(2000).Comprehensive
School
Reform:
A
GuideBook
on
School-Wide
Improvement.(http://www.wested.org/csrd/guidebook/pdf).Retrieved:
15/2/2007.
NCREL(2003).21st Century Skills.(http:www.ncrel.org/engauge/skills/skills.htm).
Retrieved: 29/9/2006.
Partnerships
for
21st
Century
Skills
(2004).
21st
Century
Skills.(http://www.21stcenturyskills.org/documents/august04NCLBcommissionl
etter_final.pdf). Retrieved:10/2/2007.
Perkins, David (1995). Smart school. New York, The Free Press.
Reiser<,Robert R. & Dempsey,John V. (eds). (2002). Trends and Issues in
Instructional Design and Technology. Merrill Prentice Hall,Columbus,Ohio.
Salisbury, David, F. (1996) Five Technologies For Educational Change. Educational
Technology Publications, Inc., New Jersey.
Tosti,Donald T.(2000).Systemic Change .Performance. Improvement, Vol.39,
No.3,pp.53-59
Trilling, Bernie&Hood, Paul (1999). Learning, Technology and
Education Reform in the Knowledge Age. Educational Technology. 39 (3) PP. 5-17

مالماح إخلاااش مشااريع اإلصااالح المدرساي ، :يناان حتجااإ ح فااق شاااتي اك اظم املدتملااي حت أملاااب إلااددة،
ا راحن ألن ت :املشاتي قا وي عت كث
يف قشني و ياغة قت املشاتي .

ن التعقيداتأ حيي قتدا

عوا بشرية و ادية وريقافياة واجتااعياة عديادة

 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
بوضومأ وت:ا بالتثكيد له عظدة ااشرة بعاتية الت يع ذاهتامل
 عد قوافر الاتزية لإل ظم
إلاولة قفعي اك ظم املدتملي دسراحن يف امليدان دون هتياة الاياة املااملاة واحلاضاة ا:ا التىلي بالاساة لتسياملات والا إل
ال بوية ومجي املنواات الاشرية واملاديةأ وبعااتة أ رىأ عد قوافر الاتزية امل توبة لابام شروإ اك ظم املدتمليمل
 غياب الرىية الواضحة ملشروإ اك ظم املدتملي
يناان القااول بااثن أحااد األملااااب امللاااة لخاااابية الرىيااة اصا ااة ءشااروإ اك ااظم املدتملااي يعااود لىلياااب ااال التفن ا
النتي ا:ا املشروإمل فاملظحظ ك ا حييع بال بية ن قعقيدأ أن احلتول ملعالة شنظهتا غالااحن اا قناون وضاعية
ال اب وقتسإل بالتاسيع الشديد اليت كث احن ا قتااول أعراض املرض بد،حن ن ساااقهأ وقعاش أجزا افاتة و تااريرة ن
الاسي ال بوي بد،حن ن الدتاملة املتعاقة لشانة العظدات والتفاعظت بني نواات ت:ا الاسي مل أن ا يواجلاا عاد ا
اعاا يف ا ااإل حاسااااية ثا ال بيااةأ تااو ا ااإل اان املشاانظت ولااي جماوعااة اان املشاانظتأ فالعوا ا الاايت يفا 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
ال بوي اليت قعاش جز احن ن شانتة ال بياة أو قعااش شانتة عيااة دون الا ار حت عظدتلاا ءشانظت أ ارى ان الا اا
ال بويأ يش برأي الناقب حت فنر قربوي أحاادي الا ارة يرقناز عتا ح اظم جزئاي يف جساد ال بياة دون قنيياف أو
قعدي أو قىلي يف األجزا األ رى ذات العظدةأ وتو ال  ،يددي ملوى حت قثري إلدود ولف ة ز اية دا ةأ وينرس
ا يسايه الناقب ظاترة ا،ملتلظك ال بوي حيي جترب جتديدات عياة لف ة عياة لتستادل بث رىمل

داوت حداتة التىلي يف رحتة التافي:

احن جيدة اكعدادأ ولنن يف ظ داوت أو غياب
وض برا الت وير عت الوتق) ،ااس و،سن ايةأ ودد قنون
ت تاات حداتة التىلي يف رحتة التافي:أ وتي رحتة بالىلة األمهية قت تب ن القيادات ال بوية حققان لاتات حداتة
التىلي لتوجيه شاتي اك ظم املدتمليمل وحى يف حال داول وقاي التبديدأ فثن ذل  ،يعي ضاان ريااقه و
املتارات ا يا حت رحتة الد النا يف الستوك اليو ي لتادتملة واملعتانيأ وتو ا يت تب املتارات املتابعة
والدعإل الفي والتعتياي وتي لا أملاملية يف حداتة التىلي مل حن عرفة ا يااىلي قىلي يث ااف احلقيقةأ ولنن قعتإل
حداتة التىلي بفاعتية يث الااف األ ر ن احلقيقةأ وتو يف ملايته ألن يااح امللاتة الوترية لتادتا والقادة
الااجحني )مل

يتااول ت:ا املقال أحد ت :املظ ح وتو القيادة امليّسرة لتتىلي أ ال:ي كث احن ا حيوز عت ااتاا إلدود أ يف ود قش فيه
أغت ااب األدبي ااات ) ) Hord,2004,Morse,2004حت أمهيت ااه يف جن ااام جل ااود التىلي ا ا أ وأن أغت ااب ش اااتي التىلي ا ا
ال بوي فشت يف رحتة التافي ) Ely,1999 :اليت حتتاج حت ديادة حترك الااس و ااادت وحتاول الاياات واملقا اد حت
واد مل

