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التجارب العاملية يف تطىير التعليم وامكانية االفادة منها
االستاذ المساعد الدكتور ندى فيصل /جامعة بغداد

الممخص
البد من اعادة النظر في برامج المؤسسات التعميمية لتعرضيا لمكثير من النقد كونيا
اصبحت بالية ومعزولو عن الواقع و عجزت عن بناء انسان واع لمشكالت مجتمعو لذا فالحاجة
ماسة اليجاد بدائل وحمول لممؤسسات التربوية و برامجيا في تعميم االجيال والمتتبع الحدث
التطورات في ميدان المناىج و التدريس يجد الكثير من التجارب الرائدة في استحداث المدارس و
المؤسسات التعميمية التي تواكب العصر و تمبي طموح المجتمعات في تربية االجيال ومن
امثمتيا منيج النشاط و الوحدات و المنيج المحوري و االتجاه التكاممي في التدريس و غيرىا من
البرامج التي تمبي طموح المجتمعات في بناء االجيال وتكامل نموىم و شخصياتيم من كافة
جوانبيا العقمية و الروحية و الجسمية وىي تركز عمى طرائق تنمي التفكير و االبداع لدى
المتعمم فضال عن كونيا تنمي روح التعاون و التشارك في نفوس روادىا من الدارسين ،زيادة
عمى كونيا تطمعيم عمى حاجات ومشاكل مجتمعيم وتيدييم لمطرق العممية في التفكير و في
الوقت نفسو تساعد عمى تنمية مواىبيم و ميوليم و من امثمة ىذه المدارس ماياتي :
في الواليات المتحدة االميركية :تبنت مدارس عدة مبادرات التحالف والتشارك بين المدرسة
واالسرة والمجتمع بيدف تحسين الواقع الدراسي و االجتماعي و الميني و تطويره من بينيا
مدرسة (ستيفن تون) المجتمعية في كاليفورنيا التي برىنت عمى ان ىذا النوع من المدارس قادر
عمى تعزيز القيم االسرية و تقميل الجريمة .
كذلك برنامج التربية العالمي  :الذي ييدف الى التربية من اجل المواطنة العالمية و الذي
اعتمدتو الصين وتنظر فيو الى المدارس عمى انيا مؤسسات عالمية تيدف الى تييئة مواطنين
عالميين وقدم ىذا البرنامج الدراسي مركز الصين لالبحاث في التميز التربوي عام 5002والذي
يعمل عمى تطوير نموذج تربوي يجمع بين افضل الممارسات من تقاليد التربية الشرقية و الغربية
لمساعدة الطمبة عمى تطوير المعارف و الميارات و وجيات النظر الالزمة ليكونوا اكثر عطاءا
في عصر العولمة وتؤكد ىذه المدرسة عمى ثالثة امور ىي االستكشاف و التجريب و التعبير و
تطمب من كل متعمم ان (استكشف  ،جرب  ،عبر) فضال عن برنامج سقراط الحواري الذي
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اقامتو المنظمات غير الحكومية في الدول االوروبية (ىولندا_ بمجيكا_ اسبانيا) وحمل اسم
الفيمسوف اليوناني االول سقراط و يمتاز ىذا البرنامج بكونو يشجع افراد المجتمع عمى الحوار و
التعمم وقد حقق ىذا البرنامج نجاحات بارزة قامت عمى اثره منظمة الوحدة االوروبية بمنحة
جوائز عدة
اما بريطانيا فقد حرصت الجامعة المفتوحة فييا عمى تنمية خبرات المتعممين و تطويرىا
ليصبحوا اكثر قدرة عمى ادارة التجديد و االرتقاء باالنسان و المجتمع و قد عمل عمى تطوير
برامجيا العديد من المربين و االكادميين و ممثمي قطاعات المجتمع االخرى بيدف جعل
، الجامعو مؤىمة لتمبية حاجات المجتمع باسموب معاصر وقادرة عمى التصدي لمشكالتو
مماسبق يتبين انو لالرتقاء بالواقع ال بد من تظافر جيود المجتمع بكافة مؤسساتة و عمى راسيا
المؤسسات التربوية لمنيوض بواقع الجيل و السمو بافكاره بعيدا عن التطرف و التعصب و
. الجمود
Abstract
The programs of educational institutions must be reviewed to expose
them to a lot of criticism because they have become obsolete and isolated
from reality and failed to build a human being aware of the problems of
society so the urgent need to find alternatives and solutions to
educational institutions and programs in the education of generations and
the follower of the latest developments in the field of curriculum and
teaching find a lot of Experiences leading to the development of schools
and educational institutions that keep pace with the age and meet the
aspirations of communities in the education of generations, such as the
approach of activity and units and the central approach and the integrated
trend in teaching and other programs that meet the aspirations of
communities in building generations And the integration of their growth
and their personalities from all aspects of mental and spiritual and
physical and focuses on the ways to develop the thinking and creativity
of the learner as well as the development of the spirit of cooperation and
participation in the hearts of the pioneers of scholars, in addition to being
an aspiration to the needs and problems of their community and guide
them to scientific methods of thinking and At the same time help to
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develop their talents and tendencies and examples of these schools
Maati:
In the United States, schools have adopted several alliance initiatives,
involving school, family, and community to improve and improve the
academic, social and professional development, including the Stephen
Town Community School in California, which demonstrated that this
type of school is capable of promoting family values and reducing the
crime.
As well as the Global Education Program: which aims at education
for global citizenship, which China adopted and considered schools as
global institutions aimed at creating global citizens. The course was
presented by the China Center for Research in Educational Excellence in
5002, which is developing an educational model that combines the best
The practices of Eastern and Western education traditions to help
students develop the knowledge, skills and views needed to be more
competitive in an age of globalization. This school emphasizes three
things: exploration, experimentation and expression, and asking every
learner to (explore, try, cross)N talk Socrates program held by nongovernmental organizations in European countries (Holnda_ Bljika_
Spain) carried the name of the first Greek philosopher Socrates, and this
program is characterized by being encouraged members of the
community to dialogue and learning. This program has achieved notable
successes has its impact on the organization of European unity grant
several awards
As for Britain, the Open University has been keen to develop the
experiences of learners and develop them to be able to manage the
renewal and advancement of the human being and the community has
been developed by many educators, academics and representatives of
other sectors of society to make the university qualified to meet the
needs of the community in a contemporary and capable To address the
problems, from the above it turns out that to raise the reality of the
concerted efforts of the community with all institutions and on top of
educational institutions to promote the reality of the generation and
height of his ideas away from extremism and intolerance and inertia
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 ىدف البحث
تسميط الضوء عمى التجارب العالمية الرائدة في الميدان التربوية و التي القت استحسانا و
اقباال من قبل جميور المتعممين و اولياء امورىم فضال عن المجتمعات التي طبقت فييا
فأثمرت عممية تربوية رصينة ساعدت عمى بناء متعمم متكامل الشخصية بكافة جوانبيا الروحية
و الجسمية و العقمية قادر عمى مواجية مشكالت مجتمعو و متمكن من حمياو محصن ضد
الثقافات الوافدة من المجتمعات االخرى
 المشكمة :
تبرز مشكمة البحثية من كون المؤسسات التعميمية لم تعد تمبي طموح المجتمع بالرقي بابناءه
الى مصافي الدول المتقدمة و المحاق بركب التطور و التكنولوجيا و المعموماتية.
 اىمية الورقة البحثية و الحاجة الييا :
لما كانت المؤسسات التربويو ىي الركيزة االولى لمرقي بالمجتمعات و النيوض بواقعيا و ىي
صمام االمان الي مجتمع كونيا ىي التي تربي االجيال و تمد المجتمع بيم و تحافظ عمى القيم
لذا كان البد من االىتمام بيا و بما تقدمو لالجيال و لما كان العالم اليوم يتميز بالتنوع و
االنفتاح و التطور التكنولوجي و بروز مظاىر العولمو التي اظيرت الكثير من البدع و
االنحرافات والظواىر الغريبو عن مجتمعنا ،ومن ىذا المنطمق كان البد لمؤسسات الدولة كافة ان
تستنفر ط اقاتيا من اجل حماية كيانيا و البحث في كل السبل الكفيمو بحمايتيا وقد اثبتت
الدراسات و االبحاث ان نظام التعميم النمطي متخمف وال يستطيع ان يستجيب لمتطمبات الواقع
الجديد وتداعياتو االقتصادية و السياسية و االجتماعية فضال عن انو نظام تمقيني يعتمد حشو
االذىان بال معرفة التمقينية و استرجاعيا باالمتحان والمعمم فيو ىو مصدر المعرفو الوحيد الى
جانب الكتاب المدرسي فيو الذي يعرف و يممك الخبرة وعمى االخرين االنصياع الوامره
وتعميماتو ،زيادة عمى ذلك فان نظام التعميم يكرس االنا و ينفي االخر نفيا مطمقا من خالل
المقررات وطرائق التدريس التقميدية  .و يرى الباحثون ان ىذا التعمم النمطي ينمي التطرف
المعرفي و السموكي بمعنى انو يكرس احادية التفكير و الرؤية من زاويو واحدة مما سيل احتواء
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الشباب وحشو عقوليم بمفاىيم و افكار متطرفة قد تقودىم الى العنف و التطرف
(انظربدران .)9885،واذا كانت المدارس قد قطعت شوطا في القضاء عمى االمية عبر نشر
المدارس اال انيا لم تنجح في القضاء عمى (االمية العقمية) واجتثاثيا من جذورىا فقد بقيت ىذه
المؤسسات تنشر العمم عن طريق الحفظ و التمقين وفرض االنضباط و الطاعة و التسمط و
التيشيم المعنوي لمطالب وتعميمو االذعان لممدرسو واالىل وكل الرموز االجتماعية وفرض
التياون عميو في حقوقو السترضاء المجتمع  .من ىذا المنطمق كان البد من اعادة النظر فيما
تقدمو المؤسسات التعميمية من برامج تعميمية لتعرضيا لمكثير من النقد كونيا اصبحت بالية
ومعزولو عن الواقع و عجزت عن بناء انسان واع لمشكالت مجتمعو لذا فالحاجة ماسة اليجاد
بدائل وحمول لممؤسسات التربوية وبرامجيا في تعميم االجيال والمتتبع الحدث التطورات في
ميدان المناىج و التدريس يجد الكثير من التجارب الرائدة في استحداث المدارس و المؤسسات
التعميمية التي تواكب العصر و تمبي طموح المجتمعات في تربية االجيال ومن امثمتيا منيج
النشاط و الوحدات و المنيج المحوري و االتجاه التكاممي في التدريس و غيرىا من المناىج التي
تمبي طموح المجتمعات في بناء االجيال وتكامل نموىم و شخصياتيم من كافة جوانبيا العقمية و
الروحية و الجسميةوىي تركز عمى طرائق تنمي التفكير و االبداع لدى المتعمم فضال عن كونيا
تنمي روح التعاون و التشارك في نفوس روادىا من الدارسين ،زيادة عمى كونيا تطمعيم عمى
حاجات ومشاكل مجتمعيم وتيدييم لمطرق العممية في التفكير و في الوقت نفسو تساعد عمى
تنمية مواىبيم
وال شك ان التربية التي تعتمد التمقين و الحفظ و التكرار ترسخ حالة جمود المجتمع و تخمفو الن
التمقين يمغي الحوار و يحد من استخدام العقل و يقمل من القدرات االبداعية و االبتكارية و
النقدية لدى الطالب النو ال يستخدم االستنتاج و االستقراء و التحميل اال في حدود
ضيقة(انظر:صالح)5099 ،فقد جاء في تقرير (التنمية االنسانية العربية)5005الذي اعد من
قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي ان الطمبة العرب يعانون اليوم من عدة مشاكل في مقدمتيا
تدني التحصيل المعرفي و ضعف القدرات التحميمية و االبتكارية  ،حتى ان نسبة الطمبة
الجامعيين الذين يؤمنون بان العمم ال يتعارض مع السحر بمغت نحو  %59و ان  %43منيم
يعتقد بقدرة بعض الناس عمى تحضير االرواح و ان  %35منيم يتشاءم من رؤية القطط
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السوداء و ان  %20منيم يؤمن بامكانية ظيور االشباح في االماكن المظممة (انظر:العيسوي
(،)5002،انظر:برنامج االمم المتحدة) 5005
فضال عن ان اغمب الخريجين اليوم يشعرون بالياس و االحباط و عدم جدوى تعمميم اذ اكدت
الدراسات ان نسبة  % 28من الشباب ال يتوقعون الحصول عمى عمل مناسب بعد التخرج و ان
 % 74منيم ال يتوقعون الحصول عمى مسكن مناسب فضال عن ان نسبة  %82منيم ال
يتوقعون مستقبل افضل بعد التخرج (انظر:الغريب )9882 ،
 المؤسسات التربوية ودورىا في حماية االجيال
لقد اجمع المربون عمى ان المؤسسات التربوية المتمثمة بالمدارس تصبح اقدر عمى تحقيق
اىدافيا اذ عممت جنبا الى جنب مع افراد المجتمع لذلك عمدت الدول الى تطوير نماذج لمدارس
يرتبط روادىا ارتباطا وثيقا بالمجتمع و تقوم عمى التكامل و االندماج بين احتياجات المتعمم و
المجتمع في وقت واحد و تم تطوير استراتيجيات تقوم عمى ربط التربية بالمجتمع واستخدامو
كمرجع و مصدر لمتعمم و شعارىاىو( بناء مدارس قوية و عائالت قوية و مجتمعات قوية) وقد
بدأ تطبيق ىذه االستراتيجية في التعميم في القرن الواحد و العشرين اال ان البدايات تعود الى
مطمع القرن العشرين حيث الحظ (جون ديوي)ان نقطة البداية الصحيحة لمعمل التربوي تتحقق
في الدعم الكبير لممدارس المرتبطة بالمجتمع و بناء المجتمع المدرسي القائم عمى التفاىم و بناء
شبكة عالقات تدعم العممية التعميمية و توفر فرص التعمم و التنافس االكاديمي الذي يقود الى
تطور المجتمع و الشك ان بناء جسور قوية بين العالئالت والمدرسة ال يعتمد عمى المعممين
فقط بل البد من اشراك المدراء و الباحثين التربويين النجاح العممية (انظر:سنقر)5099،
 اسباب االتجاه نحو التجديد في برامج الموسسات التربوية:
 .9العولمة :
لقد اوجدت العولمة مسارات متخصصة في التعميم وغيرت تصورات االفراد حول مفاىيم النجاح
و التطور والتقدم وىي عبارة عن نظام كبير يضم انظمة فرعية عدة و تمثل التربية احد الفروع
الميمة ليذا النظام .والعولمةالتربوية تعني ان يفكر المواطنين جميعا تفكي ار عالميا و ان
يفيمواالثقافات االخرى و ان تكون لدييم القدرة عمى التفاعل مع االخرين و التعامل بكفاية مع
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التغيرات و التعقيدات لمواجية تحديات العصر الجديد ولكي تكون التربية منسجمة مع متطمبات
العولمة من جية ومراعية خصائص المجتمع الذي توجد فيو البد ان تتبنى مفيوم الشراكة في
العمل التربوي بين المدرسة و االسرة و المجتمع و بذلك تكون مرآة لمبمد الذي ينتيجيا سياسة
تربوية بدل ان تكون مقتبسة من بمد اخر
 .5التطور التكنولوجي :
ان التطور التكنولوجي احدث نقمة نوعية في التفوق العالمي في سباق المعمومات و االتصاالت
وبذلك قطع شوطا كبير في مجال التواصل بين المجتمع و المدرسة و االسرة اذ ان منابر
الحوار الرقمية المتمثمة بشبكات التواصل االجتماعي و المواقع االلكترونية و البريد االلكتروني
فضال عن برامج الياتف النقال اسيمت كثي ار في تعميق التواصل بين المدرسة و االسرة و
المجتمع مما جعل العالقات االنسانية اكثر عمقا و وفر لممتعمم امكانية متابعة تعممة في المكان
الذي يريد و المجال الذي يرغب فيو
 .4الجودة و االعتماد:
ان متطمبات العصر الحال ي تنشد مزيد من المواىب المتنوعة بدال من افراد متماثمين و المزيد
من المبدعين بدال من متقدمين لالختبار و الكثير من االجتيادفي تنظيم االعمال بدال من
الموظفين المطيعين وىذا يؤكد اىمية تجذر ثقافة التجريب في التعميم و يعطي قيمة كبيرة لمعممية
التربوية القائمة عمى مبدأ الشراكة  .و لما كانت الجودة في الميدان التربوي تيدف الى االتقان
في التعميم وفقا لمعايير عالمية و االنتقال من القبول بالحد االدنى الى التميز والشك ان التعمم
الذي يصبواالى الجودة و التميز يكون اكثر متعة و اكثر تشويقا و حماسة من التعمم التقميدي
الذي يكون ىدفو النجاح في االمتحان فقط (انظر سنقر)5099
 التجارب الرائدة في التجديد التربوي :
لقد حققت المدارس التي تبنت مبدأالشراكة بين المجتمع و المدرسة و االسرة من اجل التغيير
االيجابي نجاحا كبي ار و ايا كانت الطرائق المتبعة في ىذه المدارس اال انيا تؤكد جميعيا عمى
مجموعة من البديييات اىميا :
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االحترام لمجميع خصوصا اثناء التعامل مع الصراعات و الخالفات و الجدل الذي قد ينشأ بين
العاممين في المدرسة و الطمبة و اولياء االمور
ضرورة توفير بيئة تعميمية جيدة ال يعاني فييا الطمبة من اية مشكمة سموكية او انفعالية بل
يعيشون في اجواء ودية يشعرون فييا بالرعاية و االىتمام
الحرص عمى الحوار و التواصل بين بين المدارس و العائالت و الطمبة و المجتمع و تبادل
االراء واتاحة الفرصة لمتعبير عن وجيات النظر .
تطبيق طرائق اكثر ابداعا و اتباع اسموب التعمم عن طريق تعاون كل من الطمبة و اولياء
امورى م المرشدين لالخذ بيد المتعممين من خالل منياج متكامل يرتكز عمى التجربة المستمدة من
الحياة اليومية

 بعض االمثمة لمتجارب العالمية في التجديد في المؤسسات التربوية
الواليات المتحدة االميركية
 في الواليات المتحدة االميركية :تبنت مدارس عدة مبادرات التحالف والتشارك بين
المدرسة واالسرة والمجتمع بيدف تحسين الواقع الدراسي و االجتماعي و الميني و
تطويره من بينيا مدرسة (ستيفن تون) المجتمعية في كاليفورنيا التي برىنت عمى
ان ىذا النوع من المدارس قادر عمى تعزيز القيم االسرية و تقميل الجريمة  ،وقد
نالت ىذه المدرسة مرتبة الشرف بين المدارس الحكومية في التحصيل العممي لما
حققتو من تقدم متواصل عمى سنوات متتالية و تقدم ىذه المدرسة لطالبيا و
اىالييم مستوى عال من التدريس و تضع خططاالولياء االمور وبرامج تدريبية
عمى القيادة و برامج ارشادية كثيرة تتعمق بالخدمات الصحية و الفنون و دفعت
با ولياء االمور الى المدرسة وكميم رغبة في الحصول عمى فرصة لمتدريب عمى
قيادة االباء البنائيم او لمتابعة تعمميم.
الصين
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 كذلك برنامج التربية العالمي  ،الذي ييدف الى التربية من اجل المواطنة العالمية
و الذي اعتمدتو الصين وتنظر فيو الى المدارس عمى انيا مؤسسات عالمية
تيدف الى تييئة مواطنين عالميين وقدم ىذا البرنامج الدراسي مركز الصين
لالبحاث في التميز التربوي عام 5002والذي يعمل عمى تطوير نموذج تربوي
يجمع بين افضل الممارسات من تقاليد التربية الشرقية و الغربية لمساعدة
الطمبةعمى تطوير المعارف و الميارات و وجيات النظر الالزمة ليكونوا اكثر
عطاءا في عصر العولمة وتؤكد ىذه المدرسة عمى ثالثة امور ىي االستكشاف و
التجريب و التعبير و تطمب من كل متعمم ان (استكشف جرب عبر).وتحاول
تزويد الطمبة ببرنامج تعميمي يومي يتضمن ثقافتين و لغتين مختمفتين و ييدف
الى تمكين المتعممين من تجربة االنتقال بين الثقافات و المغات و يجبرىم عمى
مواجية االختالفات الثقافية و مشقة االنتقال عبر الثقافات و يمكنيم من االستفادة
من المناىج المتميزة  .وقد تبنت الصين ىذا البرنامج بعد اعتمادىا عمى مجموعة
واسعة من المؤشرات لتقييم تعمم الطمبة تتضمن نتاجات الطمبة و مالحظات
المعممين و االداء الصفي و بعض المعايير النفسية لدوافع الطمبة و االبداع و
وجيات النظر التي لم تكن جزءا من التعميم السائد و في ضوء عمميات التقويم تم
اعادة النظر في مدخالت العممية التعميمية كميا و قد اقرت انو من الخطأان
يستخدم اداء الطمبة في االمتحان لمحكم عمى درجة نجاح المدرسة و وجدت ان
الحكم عمى نوعية المدرسة يجب ان يتم من خالل تقييم نوعية المدخالت و البيئة
التعميمية المتوفرة لمطمبة جميعا.
اوروبا
 فضال عن برنامج سقراط الحواري الذي اقامتو المنظمات غير الحكومية في الدول
االوروبية (ىولندا بمجيكا اسبانيا) وحمل اسم الفيمسوف اليوناني االول سقراط و
يمتاز ىذا البرنامج بكونو يشجع افراد المجتمع عمى الحوار و التعمم وقد حقق ىذا
البرنامج نجاحات بارزة قامت عمى اثره منظمة الوحدة االوروبية بمنحة جوائز عدة
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بريطانيا
 اما بريطانيا فقد حرصت الجامعة المفتوحة فييا عمى تنمية خبرات المتعممين و
تطويرىا ليصبحوا اكثر قدرة عمى ادارة التجديد و االرتقاء باالنسان و المجتمع و
قد عمل عمى تطوير برامجيا العديد من المربين و االكادميين و ممثمي قطاعات
المجتمع االخرى بيدف جعل الجامعو مؤىمة لتمبية حاجات المجتمع باسموب
معاصر وقادرة عمى التصدي لمشكالتو(انظر :سنقر)5099،
 النتائج و التوصيات :
النتائج :
 مما سبق يتبين انو لالرتقاء بالواقع ال بد من تظافر جيود المجتمع بكافة مؤسساتة
و عمى راسيا المؤسسات التربوية لمنيوض بواقع الجيل و السمو بافكاره بعيدا عن
التطرف و التعصب و الجمود
 البد من ايجاد بدائل و حمول لبرامج المؤسسات التربوية و مناىجيا في التعميم و
التدريس بما يمبي طموح االسرة والمجتمع في بناء االجيال و تكامل نموىم و شخصياتيم
من كافة جوانبيا العقمية و الروحية و الجسمية بما يجعميم في مأمن من تأثير الثقافات
الوافدة
 ضرورة اتباع الطرائق و المناىج التي تنمي التفكير و االبداع و تدرب عمى حل
المشكالت و الطرائق العممية في التفكير.
التوصيات :
 توصي الباحثة بضرورة االطالع عمى التجديدات التربوية في العالم و محاولة االستفادة
منيا في االنظمة التعميمية
 ضرورة ارسال بعثات من المختصين في الميدان التربوي لمتدرب عمى كيفية بناء برامج
تعميمية مستحدثة تواكب التطورات الحاصمة في المجال التكنولوجي و المعموماتي
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