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 امللخص :

مف أبرز مالمح تطبيقات مجتمعات  الهدؼ الرئيس مف الدراسة الحالية هو االستفادة
التعمـ المنهجية في جامعات بعض الواليات األمريكية ، واإلطار النظري في وضع إجراءات 
مقترحة لتطبيؽ مجتمعات التعمـ المنهجية بالجامعات المصرية لتطوير األداء األكاديمي 

الهدؼ قدمت  ، وفى سبيؿ تحقيؽ هذالمطالب ، بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري 
الدراسة في مجموعة مف الخطوات ، بدأت باإلطار العاـ لمدراسة ، ثـ األسس النظرية عف 

، و باإلضافة الى ذلؾ تـ عرض  لتطوير األداء األكاديمي لمطالب مجتمعات التعمـ المنهجية
المنهجية مجتمعات التعمـ  يف دلخبرات كؿ مف والية جورجيا و والية إنديانا و والية ماري الن

، ثـ عرض ألوجه التشابه و االختالؼ لمخبرات في ضوء  لتطوير األداء األكاديمي لمطالب
 تطوير األداء األكاديمي لطالبالقوى و العوامؿ المؤثرة ، ثـ تحميؿ أبرز الجهود المصرية في 

رحة ، ثـ شممت الخطوة األخيرة االجراءات المقت مجتمعات التعمـ المنهجيةالجامعات في ضوء 
في ضوء خبرات جامعات  لتطوير األداء األكاديمي لمطالب مجتمعات التعمـ المنهجيةلبناء 

 بعض الواليات األمريكية، وبما يتناسب مع متطمبات المجتمع المصري.

 األداء األكاديمي . –مجتمعات التعمـ المنهجية الكممات المفتاحية: 
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A comparative  study of Curricular Learning Communities to develop 

the academic performance of students in universities in some 

American States and the possibility of benefiting from them in 

Egypt. 

 
Dr. viola Mounir Abdou Mansour 

Abstract 

             This study basically aimed at stating  a framework that can 

contribute in benefiting from the features of Curricular Learning 

Communities implementation in the universities of some American States, 

and the theoretical framework in setting proposed procedures for Curricular 

Learning Communities in Egyptian universities to develop the academic 

performance of students, in line with the nature of Egyptian society, and in 

order to achieve this goal The study presented a set of steps, starting with 

the general framework of the study, then theoretical foundations about 

Curricular Learning Communities to develop the academic performance of 

students, as well as the study viewed the experiences of Georgia, Indiana 

and Maryland States in Curricular Learning Communities to develop the 

academic performance of students , then A presentation of the similarities 

and differences of experiences in the light of the forces and influencing 

factors, then an analysis of the  Egyptian efforts in developing the academic 

performance for university students in the light of Curricular Learning 

Communities experiences, then it is the last step for building Curricular 

Learning Communities to develop the academic performance of students in 

the light of the experiences of some American states, and this is appropriate 

With the requirements of the Egyptian society.                                                 

                                                     

   Key Words: Curricular Learning Communities, Academic  performance.   
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 : للدزاسُاإلطاز العام 

 كدمُ : امل:  أواًل

تتسػػػـ المرحمػػػة الراهنػػػة بانهػػػا عصػػػر المعرفػػػة اإلنسػػػانية واالبػػػداعات الفكريػػػة والعمميػػػة 
والتكنولوجية ، والتي تسعى لتحقيؽ رؤى الحاضر والمستقبؿ مما جعػؿ التعمػيـ الجػامعي بكونػه 

مالحقػة تمػؾ التطػورات العمميػة والفكريػة ، مػف رمز األمة الحضاري واستقاللها الثقافي والفكري 
خالؿ االهتماـ بالتعمـ المستمر وتحويؿ الجامعات إلى مجتمعات لمتعمـ ومواكبػة التسػارع الكبيػر 

تكػاز عمػى حجػر الزاويػة لتمػؾ المجتمعػات أال وهػي التكامػؿ بػيف المقػررات ر في المعمومات ، واال 
فراد ال يمكنهـ أف يعيشػوا ويبػدعوا ي ، إيمانػًا باف األالدراسية واالهتماـ بالتعاوف والعمؿ الجماع

 بمعزؿ عف بعضهـ البعض .
تطػوير األداء  ودورهػا فػيكما أكػدت العديػد مػف الجامعػات عمػى أهميػة مجتمعػات الػتعمـ 

دورهػػا المميػػز فػػي  عػػفوهػػذا نػػات  ،  (2) ، باإلضػػافة إلػػى كفػػائتهـ العمميػػة  لمطػػالباألكػػاديمي 
تعزيز التفاعؿ الرسمي وغيػر الرسػمي بػيف أعضػاء هيئػة التػدريس والطػالب ، وتنميػة الجوانػب 
األكاديمية والشخصية واالجتماعية لدى الطالب ، باإلضافة إلى تعزيز الػتعمـ التعػاوني وتطبيػؽ 

 . (1) إستراتيجيات التعمـ الفعاؿ 
رز أهميتهػػا حيػػث يػػتـ تشػػكيؿ تنظػػيـ وترتكػػز مجتمعػػات الػػتعمـ عمػػى عػػدة خصػػائص تبػػ

الطالب وأعضاء هيئة التدريس في مجموعات صغيرة ، والعمؿ عمى توفير بيئة داعمػة لمطػالب 
إهتمػاـ أعضػاء هيئػة التػدريس عمػى نػوات  الػتعمـ ، وتشػجيعهـ عمػى ممارسػة أفضػؿ ، وتركيز 

يػؽ مػف خػالؿ إقامػة النظريػة ، وأيضػًا إلغاء الفجوة بيف النظرية والتطب (1)  األساليب التدريسية
 . (1) وتجديد التطبيؽ والممارسة في وقت واحد

 Studentولذلؾ تقػدـ الجامعػات والكميػات نمػاذج مختمفػة مػف مجتمعػات تعمػـ لمطػالب 

Learning Cimmunities  ، والتػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا تعزيػػز األداء األكػػاديمي لمطػػالب ،
 : (5) ومف أهـ تمؾ النماذج ما يمي

مجتمعػات الػػتعمـ المنهجيػة : وهػػي تعتمػد عمػػى تػػرابط بػيف مجموعػػة متنوعػة مػػف المقػػررات  -
تمػػؾ المقػػررات ، ممػػا يػػدعـ مشػػاركة  الدراسػػية التػػي يدرسػػها الطػػالب إلحػػداث إتسػػاؽ بػػيف

 .نحو التعمـ، وبناء مجتمع إجتماعي وأكاديمي مميزالطالب ودافعيتهـ 

 القاعات الدراسية. مستويمع التعمـ عمي مجتمعات التعمـ الصفية: حيث يتـ تنظيـ مجت -
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مجتمعػػات الػػتعمـ المعيشػػية : وهػػي ترتكػػز عمػػى تنظػػيـ مجتمػػع تعمػػـ داخػػؿ أمػػاكف إقامػػة  -
 الطالب المعيشية.

وعمػى الػػرغـ مػف تعػػدد نمػاذج مجتمعػػات تعمػـ الطػػالب إال أف مجتمعػات الػػتعمـ المنهحيػػة 
عػدة مقػررات دراسػية بصػورة تزيػد مػف أكثر أهمية نظرًا ألنها وسػيمة قويػة إلشػراؾ الطػالب فػي 

دافعيػػػتهـ نحػػػو الػػػتعمـ والتػػػرابط والمشػػػاركة بيػػػنهـ وبػػػيف أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس ، كمػػػا تركػػػز 
 : (2) كالتالي مجتمعات التعمـ المنهجية عمى عدة خصائص

 . تشجيع التكامؿ بيف المقررات الدراسية متعددة التخصصات  -

 مساعدة الطالب عمى إنشاء شبكات لمدعـ األكاديمي واالجتماعي . -

 توفير بيئة تحقؽ الدعـ األكاديمي . -

 تطوير الروابط الفكرية واالجتماعية بيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس . -
وتتنػػػوع نمػػػاذج مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة والتػػػي تػػػدعـ أداء الطػػػالب أكاديميػػػػًا مثػػػؿ : 

وأفػواج مػػف ،  Paired or Clustered Coursesائيػة أو المزدوجػة نمػوذج المقػررات الثن
-Team، وبرام  يدرسها الفريػؽ  Cohorts in Large Classesالطالب في فصوؿ كبيرة 

Taught Programs  وقد تدم  بعض الجامعات في تطبيقهػا لمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة ،
و ذلؾ بهػدؼ زيػادة االنتمػاء التنظيمػي لػدي الطػالب  مع مجتمعات التعمـ المعيشية أو السكنية

 . (7) نحو جامعاتهـ
فكػرة مجتمعػات الػتعمـ  فيهػاظهػرت وتعد الواليات المتحدة األمريكية مف أوؿ الدوؿ التػي 

، والػػذي بػػدأ  Alexander Meiklejohnالمنهجيػػة مػػف خػػالؿ العػػالـ الكسػػندر ميكمجػػوف 
بتطبيػػػؽ أفكػػػارج عػػػف مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة فػػػي الكميػػػة التجريبيػػػة بجامعػػػة ويسكونسػػػف 

Wisconsin University (8) وذلؾ في بداية القرف العشريف . 
حرصػػت معظػػـ الواليػػات األمريكيػػة بتقامػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بجامعاتهػػا ،  لػػذلؾ

إيمانػػػًا باهميػػة التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية ، مػػع االعتمػػاد عنػػد تخطػػيط المنػػاه  وطريقػػة 
تنفيػػذها عمػػى إزالػػة الجػػواجز التقميديػػة التػػي تفصػػؿ بػػيف جوانػػب المعرفػػة ، ممػػا يػػدعـ تكامػػؿ 

 يز مستوى تحصيمهـ األكاديمي ، ومف أهـ تمؾ الواليات ما يمي :شخصية الطالب وتعز 
، وقػد تػـ  Devry Universityحيػث جامعػة ديفػري  Georgia Stateواليػة جورجيػا   -

ـ ، وهػي مؤسسػة تعميميػة تقػدـ الخػدمات التعميميػة لمظػالب فػي  2917إنشائها منذ عػاـ 
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بيػػػؽ أفضػػػؿ الطػػػرؽ التدريسػػػية التعمػػػيـ الجػػػامعي والدراسػػػات العميػػػا ، وتحػػػاوؿ تط مرحمتػػػي
لتعزيػػز العمميػػة التعميميػػة لتحقيػػؽ الجػػودة المؤسسػػية مػػف خػػالؿ التكامػػؿ بػػيف المقػػررات 

 . (9) الدراسية
ـ كانػػت البدايػػة الحقيقيػػة لتطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة لطػػالب  1001وفػػي عػػاـ 

الفرقػػة األولػػى ، مػػف خػػالؿ دراسػػة  بعػػض المقػػررات الدراسػػية لجميػػع تخصصػػات الطػػالب عمػػى 
التفكيػر النقػدي ، وحػؿ المشػكالت ، مقدمػة  فػي مستوى الجامعػة ، ومػف أهػـ تمػؾ المقػررات : 

، ويػتـ تػدريس تمػػؾ المقػررات بصػورة مسػتقمة فػي جمػع كميػػات ب فػي الحاسػاألعمػاؿ ، مقدمػة 
، ثـ بعد ذلؾ يتـ وضع خطة لتطبيؽ مجتمعات الػتعمـ عمػى مسػتوى الفريػؽ ، الجامعة لطالبها 

فػرؽ العمػؿ اسبوعيػػًا لمػدة سػاعة ، ممػا  اتفيشترؾ الطالب بمختمػؼ تخصصػاتهـ فػي مجموعػ
مقػػررات ولكػػف فػػي مختمػػؼ زوايػػا تخصصػػات تبػػادؿ األفكػػار واألراء حػػوؿ قضػػايا تمػػؾ اليشػػجع 

الطػػالب العمميػػة ، ويقػػـو أعضػػاء هيئػػة التػػدريس باإلشػػراؼ عمػػى تمػػؾ المجتمعػػات ومناقشػػة 
، مػع مالحظػة لتتبػع مسػتوى أداء الطػالب  المختمفةوتطبيؽ أنشطة مجتمعات التعمـ المنهجية 

التحصيؿ الدراسي وحماسهـ نحو الػتعمـ  مستوي بعد مشاركتهـ في تمؾ المجتمعات وجد ارتفاع
 . (20) كبيرة    بصورة 

 Purdueحيػػػث جامعػػة بػػوردو إنػػديانا بػػولس  Indiana Stateوفػػي واليػػة إنػػديانا  -

University IndianaPolis 
، يتـ تقديـ مجتمع تعمـ منهجي لمقرر الػتعمـ الخػدمي ،  

عمػػى المشػػاركة فػػي أنشػػطة خدمػػة المجتمػػع ، وتنميػػة القػػيـ  الطػػالب هػػذا المقػػرر يشػػجع و
المدنية لدى الطالب، ويشترؾ في تمؾ المجتمعػات جميػع الطػالب  وقيـ المسئوليةاإليجابية 

بمختمػػؼ تخصصػػاتهـ العمميػػة عمػػى مسػػتوى الجامعػػة فػػي مجموعػػات صػػغيرة تصػػؿ عػػدد 
إنجػازات عديػدة تػدعـ  طالب في كؿ مجموعة ، وقد حققت تمؾ المجتمعػات 15أفرادها إلى 

األداء األكػػػاديمي لمطػػػالب ومػػػف أبػػػرز تمػػػؾ اإلنجػػػازات مشػػػاركة الطػػػالب تخصػػػص عمػػػـو 
إسػػػهاـ طػػػالب تخصػػػص  –الكمبيػػػوتر فػػػي تػػػدريب المسػػػجونيف عمػػػى مهػػػارات الكمبيػػػوتر 

اشػتراؾ  –الكيمياء بمساعدة منظمات المجتمع المدني الختبار جودة الهواء والتربة والمػاء 
 . (22) شرديفماع مع الوكاالت التي تخدـ المتطالب عمـ االجت

 Towsonحيػػث جامعػػة توصػػف  Mary Land Stateأمػػا فػػي واليػػة مػػاري النػػد  -

University  ـ ، وهي إحدى أكبر الجامعات العامػة فػي  2822وقد تـ إنشائها منذ عاـ
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 28طالػػب جػػامعي ، وتحتػػؿ المركػػز  10.000واليػػة مػػاري النػػد ، ويمتحػػؽ بهػػا أكثػػر مػػف 
ـ وفقػػػًا  1010كافضػػؿ جامعػػة محميػػة فػػي عػػاـ  297كافضػػؿ جامعػػة حكوميػػة ، والمركػػز 

 U. S. News & World Reportلتقدير األخبار والعػالـ بالواليػات المتحػدة االميريكػة 
، وقد تـ تطبيؽ مجتمعات التعمـ المنهجية السكنية معػًا لدعـ العمميػة التعميميػة بهػا .  (21)

صػػيؿ واألداء األكػػاديمي لمطػػالب ، وتحقيػػؽ الػػتعمـ التعػػاوني بهػػدؼ االرتقػػاء بمسػػتوى التح
ـ تػـ تاسػيس  1021بيف الطالب بعضهـ البعض ومع أعضاء هيئة التدريس ، ففػي عػاـ 

كنولوجيػػا والهندسػػة والرياضػػيات والػػذي يرتكػػز أساسػػػ ا عمػػى لمعمػػـو والت STEMبرنػػام  
سمينارات عمميػة التكامؿ بيف المقررات الدراسية مف خالؿ مجتمعات التعمـ المنهحية وعقد 

تػػػدعـ الػػػروابط بػػػيف مقػػػررات ذلػػػؾ البرنػػػام  ، باإلضػػػافة إلػػػي تطبيػػػؽ ممارسػػػات وأنشػػػطة 
ظريػػة بػػالتطبيؽ والممارسػػة العمميػػة القاعػػات السػػكنية ، وتعزيػػز النمجتمعػػات الػػتعمـ داخػػؿ 

(21) . 
اف الجامعػات المصػرية تسػعى دائمػػًا لتحقيػؽ نهضػة وتطػوير فػالصػعيد المحمػي ، وعمى 

العممية التعميمية بهدؼ االرتقاء بػاألداء األكػاديمي لمطػالب ، مػف خػالؿ إهتمػاـ بعػض الكميػات 
العمميػػة مثػػؿ كميػػة الطػػب إلحػػداث التكامػػؿ الرأسػػي واالفقػػي بػػيف المقػػررات الدراسػػية عنػػد تقػػديـ 

تكامؿ المعرفة والبعػد عػف الحشػو والتكػرار ، حيػث تػرتبط  المعارؼ الطبية المختمفة ، مما يدعـ
المعمومات والمعارؼ األكاديمية الخاصػة بالمهػارات االكمينيكيػة المشػوقة مػف بدايػة العػاـ األوؿ 

 . (21)، وهذا في إطار برنام  تكاممي متفؽ عميه 
الزقػازيؽ وعػيف شػمس والمنصػورة وأسػيوط  كػؿ مػف كما حرصت كميات التربية بجامعػات

والمنيا بتعتماد برنام  لمدبمومة المهنية إلعداد المعمميف والقيادات التربوية لمػدارس المتفػوقيف 
، وينطمػػؽ هػػذا البرنػػام  مػػف اإلطػػار المرجعػػي المعتمػػد مػػف  STEM فػػي العمػػـو والتكنولوحيػػا

ات بالشراكة مع ستة جامعات أمريكيػة ، بالمجمس األعمى لمجامعلجنة قطاع الدراسات التربوية 
مجتمعػػات لمػػتعمـ  تطبيػػؽحيػػث ترتكػػز الدراسػػة عمػػى التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية مػػف خػػالؿ 

، ويسػتهدؼ هػذا البرنػام  أف يمتمػؾ الخػري  عػدة مواصػفات تتمثػؿ فػي  (25) المنهجية لمطالب
 التالي : 

 ية بيف مجاالتها المختمفة .نإدراؾ وحدة وتكامؿ المعرفة والعالقات البي -

 .المتكامؿ STEMتطبيؽ استراتيجيات تعميـ وتعمـ تتناسب مع منه   -
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 .و تشجيع الممارسات الجماعيةؿ مهنية مفي فرؽ ومجموعات عالمشاركة بفاعمية  -

تحقيؽ التكامؿ بيف مقررات العمـو والرياضيات والهندسػة والتكنولوجيػا بالتعػاوف مػع كميتػي  -
وذلػػؾ وفػػؽ منػػاه  تعتمػػد عمػػى المشػػروعات االستقصػػائية ، والتصػػميـ ،  العمػػـو والهندسػػة

 واالبداع والتفكير الناقد وقائـ عمى التعمـ التعاوني والبحث العممي االجرائي .

 . (22) توظيؼ وتكامؿ المعرفة في مواجهة التحديات الكبرى بالمجتمع المصري -

وعمى الرغـ مف محاوالت بعض الجامعات المصرية في إرسػاء ثقافػة مجتمعػات الػتعمـ   
تحويػػؿ الجامعػػات مػػف  عمػػي بصػػفة عامػػة ومجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بصػػفة خاصػػة ، والعمػػؿ

نمطها التقميدي القائـ عمى التعمـ فقط إلى مؤسسات تربوية تهيػ  البيئػة لمػتعمـ ، ويسػود فيهػا 
اركة والػدعـ األكػػاديمي ، إال أنػه مازالػػت تمػؾ المحػػاوالت قاصػرة وال تحقػػؽ ثقافػة التعػاوف والمشػػ

 أهدافها بكفاءة ، مما إنعكس عمى أداء طالبها األكاديمي .
لتطػوير األداء األكػاديمي  مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة إلنشاءوتسعى تمؾ الدراسة جاهدة 

 اليات االمريكية .بعض الو  جامعات بالجامعات المصرية في ضوء تطبيقات لمطالب
 

 مشهلُ الدزاسُ : : ـًاًثان

والتػػي قامػػت بهػػا الجامعػػات  –سػػالفة الػػذكر   –عمػػى الػػرغـ مػػف المحػػاوالت والجهػػود  
المصرية لتطوير العممية التعميمية وخاصة في طريقة عرض المقػررات الدراسػية وتكاممهػا ، إال 

هنػػاؾ العديػػد مػػف أوجػػه القصػػور ، حيػػث أف أف تمػػؾ الجهػػود لػػـ تحقػػؽ النتػػائ  المرجػػوج منهػػا 
والمعوقات التي تقػؼ حػائاًل أمػاـ االرتقػاء بػاألداء والتحصػيؿ األكػاديمي لمطػالب ومػف بينهػا مػا 

 يمي :
لخصػائص المػنه  المتكامػؿ والمتطػور ، مػف حيػث كػؿ مػف الػتعمـ إفتقاد المنه  الجػامعي  -

وضػعؼ االهتمػاـ بػالتكويف الذاتي ، والبحث وتشجيع التفكيػر الناقػد واالبتكػاري اإلبػداعي ، 
، واالهتمػػػاـ بالطػػػابع التخصصػػػي دوف االخػػػد فػػػي الثقػػػافي لمطػػػالب فػػػي مجػػػاالت متعػػػددة 

 . (27)في الدراسة والبحث ية وعابرة التخصصات ناالعتبار المجاالت البي

إف المقػػػررات والمنػػػاه  الجامعيػػػة تقميديػػػة وسػػػطحية فػػػي بعػػػض األحيػػػاف وغيػػػر ومتعمقػػػة  -
البيئية والعالمية ، باإلضافة إلى إنفصاؿ تمؾ المقررات عػف مشػكالت وبعيدة عف المتغيرات 

رتكازها عمى الجانب النظري الجاؼ  . (28) التطبيؽ العممي وا 
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 هيمنة التركيز عمى حفظ المحتوى بدرجة أكبر مف تنمية التفكير الناقػد ومهػارات التحميػؿ ، -
 يتػػاثرحيػػث يعتمػػد التقيػػيـ بصػػورة عامػػة عمػػى اسػػترجاع المحتػػوى بػػداًل مػػف البرهنػػة ممػػا 

 . (29)مستوى مهارات التفكير لمطالب 

ندرة مناقشة الطالب بحرية وأف يتخذوا مواقػؼ مخالفػة ألراء أسػاتذتهـ ، أو أف يكػوف لهػـ  -
إختيػػار دور أساسػػي فػػي إختيػػار موضػػوعات بحػػثهـ ، أو أف يكػػوف لهػػـ دور متميػػز فػػي 

 . (10) أساليب إجرائها

، وقػد يكػوف الحػؿ إف تمؾ المشكالت السابقة تجعمنا نفكر في أساليب حديثة لمواجهتهػا 
عمـ االجتمػػاعي وتكػػويف مجتمعػػات داخػػؿ الجامعػػات تشػػجع تاألمثػػؿ هػػو المجػػوء إلػػى نظريػػات الػػ

لػة فػي حػد ، فهػي ليسػت منعز عمى تبادؿ المعرفة ووحدتها ورؤيػة المعرفػة بمنظورهػا الصػحيح 
وتوفير بيئة داعمة لمطالب وتعزيز نوات  التعمـ ، وسد الفجوة بيف النظريػة والتطبيػؽ ، ذاتها ، 

فكػرة مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة ، و يمكػف أف يتحقػؽ ذلػؾ مػف خػالؿ ووحدة وتكامؿ المقررات 
والتػػػي إنتشػػػرت فػػػي جامعػػػات العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ المتقدمػػػة ، والتػػػي تسػػػعى إلػػػى دعػػػـ األداء 

 والتحصيؿ األكاديمي لطالبها .
 وفي ضوء ماسبؽ يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي :

جامعػػػات ال بعػػػض كيػػػؼ يمكػػػف االسػػػتفادة مػػػف تطبيقػػػات مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة فػػػي -
 األمريكية في تطوير األداء األكاديمي لطالب الجامعات المصرية ؟

 ي عدة أسئمة عمى النحو التالي :وينبثؽ مف هذا السؤاؿ الرئيس -

 –األهػػداؼ  –مػػا اإلطػػار الفكػػري لمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة مػػف حيػػث ) النشػػاة والتطػػور -
فػػي األدبيػػات النمػػاذج ( ، وعالقتهػػا بػػاألداء األكػػاديمي لمطػػالب  –الخصػػائص  –األهميػػة 

 ؟التربوية المعاصرة

 تطػػوير األداء األكػػاديمي لمطػػالب أثرهػػا عمػػي و  تطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػةأهػػـ مػػا  -
 جامعات األمريكية ؟بعض الفي 

واليػػات تطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي جامعػػات  أوجػػه الشػػبة واالخػػتالؼ بػػيفمػػا  -
 ؟في ضوء القوي و العوامؿ الثقافية المؤثرةالمقارنة 

ء مجتمعػات ولة في تطوير األداء األكاديمي لمطالب في ضو ذما واقع الجهود المصرية المب -
 التعمـ المنهجية ؟
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 بعػػض فػػي ةمػػا اإلجػػراءات المقترحػػة لالسػػتفادة مػػف تطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػ -
و بمػػػا  فػػػي مصػػػرجامعػػػات األمريكيػػػة فػػػي تطػػػوير األداء األكػػػاديمي لمطػػػالب بالجامعػػػات ال

 ؟يتماشي مع طبيعة و ظروؼ السياؽ الثقافي لممجتمع المصري

 أيداف الدزاسُ :  : ثالجـًا 

 :   مف خالؿ ما يمي الدراسة يمكف تحقيؽ أهداؼ
–التعػػرؼ عمػػى اإلطػػار الفكػػري لمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة مػػف حيػػث : النشػػاة والتطػػور  -

فػػي النمػػاذج ، وعالقتهػػا بػػاألداء األكػػاديمي لمطػػالب  –الخصػػائص  –األهميػػة  –األهػػداؼ 
 .األدبيات التربوية المعاصرة 

بعػض فػي  لتطوير األداء األكػاديمي لمطػالب مجتمعات التعمـ المنهجية تطبيقاترصد أبرز  -
 جامعات األمريكية .ال

تمعات التعمـ المنهجية في جامعػات المقارنػة جرصد أوجه الشبه واالختالؼ بيف تطبيقات م -
 .و في ضوء القوي و العوامؿ الثقافية المؤثرة

الوقوؼ عمى واقع الجهود المصرية المبذولة في تطػوير أداء الطػالب األكػاديمي فػي ضػوء  -
 مجتمعات التعمـ المنهجية .

سػػتفادة مػػف أبػرز مالمػػح تطبيقػػات مجتمعػػات الػتعمـ المنهجيػػة فػػي جامعػػات تحديػد سػػبؿ اال -
 بعض الواليات األمريكية ، واإلطػار النظػري فػي وضػع إجػراءات مقترحػة لتطبيػؽ مجتمعػات
التعمـ المنهجية بالجامعػات المصػرية لتطػوير األداء األكػاديمي لمطػالب ، بمػا يتماشػى مػع 

 ممجتمع المصري .و ظروؼ السياؽ الثقافي لطبيعة 

 أيمًُ الدزاسُ : زابعـًا : 

 تستمد الدراسة الحالية أهميتها مما يمى : 
قد تعال  الدراسة الحالية بعض المشكالت التي تعاني منهػا الجامعػات المصػرية مػف خػالؿ  -

تبني فكرة مجتمعات التعمـ المنهجية ، مما يساعد عمػى تطػوير أداء الجامعػة لتكػوف قػادرة 
 عمى أداء رسالتها وتحقيؽ أهدافها .

جػػاؿ مجتمعػػات قػػد تسػػهـ الدارسػػة الحاليػػة فػػي تػػوفير خمفيػػة نظريػػة وخبػػرات جديػػدة فػػي م -
رار التعميمي عمى نشر ثقافة مجتمعات الػتعمـ المنهجيػة قالتعمـ النهجية ، وتشجع صناع ال

 بالجامعات المصرية .
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التػي تسػتخدمها حيوية موضػوع الدراسػة ، حيػث يعػد موضػوع الدارسػة أحػد أهػـ المبػادرات  -
جامعاتهػا لمراكػز  دوؿ العالـ المتقدمة لتطوير التعميـ الجامعي وتحسػيف كفاءتػه ، واحػتالؿ

 متقدمة في تصنيفات الجامعات العالمية .

 مهًج الدزاسُ : خامًشا : 

فػػي ضػػوء طبيعػػة موضػػوع الدارسػػة وأهػػدافها فػػتف الدراسػػة الحاليػػة تشػػير وفقػػػػًا لممػػنه  
، الػػذى يهػػتـ بالتحميػػؿ والتفسػػير العممػػى المػػنظـ لوصػػؼ وتحميػػؿ ظػػاهرة أو مشػػكمة المقػػارف 

راءات البحثيػػة التػػى تتكامػػؿ لوصػػؼ وتحميػػؿ تمػػؾ الظػػاهرة اعتمػػادًا عمػػى محػػددة ، والقيػػاـ بػػاإلج
جمػع المعمومػػات والحقػػائؽ ، وتحميمهػػا تحمػػياًل دقيقػًا ، السػػتخالص داللتهػػا الوصػػوؿ إلػػى نتػػائ  

 ء ذلؾ تسير الدارسة عمى النحو التالي :و ، وفي ض(12)منها 
جمػػع المعمومػػات والمعطيػػات التربويػػة المتعمقػػة بمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة مػػف حيػػث :  -

النمػػػػاذج ، وعالقتهػػػػا بػػػػاألداء  –الخصػػػػائص  –األهميػػػػة  –األهػػػػداؼ –النشػػػػاة والتطػػػػور 
 .في األدبيات التربوية المعاصرةاألكاديمي لمطالب 

األمريكيػػة عػػات الجامرصػػد أبػػرز مالمػػح تطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي بعػػض  -
 وعالقتها باألداء األكاديمي لمطالب .

تحميؿ مقارف إلبػراز أوجػه الشػبه واالخػتالؼ بػيف تطبيقػات محتمعػات الػتعمـ المنهجيػة فػي  -
 .في ضوء القوي و العوامؿ الثقافية المؤثرةجامعات المقارنة 

فػػػي ضػػػوء لمطػػػالب داء األكػػػاديمي األرصػػػد واقػػػع الجهػػػود المصػػػرية المبذولػػػة فػػػي تطػػػوير  -
 مجتمعات التعمـ المنهجية .

الوصػػوؿ إلػػى وضػػع إجػػراءات مقترحػػة لتطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة لتطػػوير األداء  -
األكاديمي لطالب الجامعات المصرية في ضوء خبرات جامعات بعػض الواليػات األمريكيػة ، 

 ممجتمع المصري .و ظروؼ السياؽ الثقافي لوبما يتماشى مع طبيعة 

 حدود الدزاسُ : سادسـًا : 

 تقتصر الدارسة الراهنة عمى الحدود التالية :
فيمػػا يتعمػػؽ باإلطػػار الفكػػري لمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة ، تقتصػػر الحػػدود الموضػػوعية :   -2

النمػاذج ( وعػرض  –الخصػائص  –األهميػة  –األهػداؼ  –النشاة والتطور  الدارسة عمى )
 لطبيعة العالقة بيف مجتمعات التعمـ المنهجية وتطوير األداء األكاديمي لمطالب .



 .................................................. دراسة مقارنة لمجتمعات التعلم المنهجية لتطوير األداء األكاديمي

- 2171 - 

جامعػػات المقارنػػة : فيمػػا يتعمػػؽ بجامعػػات المقارنػػة تقتصػػر الدراسػػة الراهنػػة عمػػى بعػػض   -1
جامعات الواليات المتحدة األمريكية ، والتي بدأت فيها فكرة مجتمعات التعمـ المنهجيػة منػذ 

 ـ ، وتتمثؿ جامعات المقارنة في التالي : 2910ـ عا
 

 والية جورجيا : ومبررات ذلؾ : - أ

ـ  1001تتمتع جامعات والية جورجيا بشهرة عالمية في مختمؼ المعرفة ، فمنذ عػاـ 
واصػػالحات تعميميػػة عمػػى نطػػاؽ واسػػع ، وهػػذا نتيجػػة حػػدث تحػػوؿ مؤسسػػي بالواليػػة 

نشػػػاء مركػػػز اعتمػػػاد التعمػػػيـ  تحػػػوؿ سياسػػػة الواليػػػة إلػػػى الديمقراطيػػػة الميبراليػػػة ، وا 
(NEAC) National Education Accreditation Centre  1002في عػاـ 

ـ ، وتمتػػػع مؤسسػػػاتها الجامعيػػػة بتنػػػوع أعػػػراؽ وجنسػػػيات طالبهػػػا وأيضػػػػًا اخػػػتالؼ 
 . (11)مستوياتهـ االجتماعية 

 والية إنديانا : مبررات ذلؾ : –ب 
اشتهرت جامعات والية إنديانا باف لها دور مهـ في تعزيػز االقتصػاد القػومي لمواليػة ، 

صاد قائـ عمى التصنيع إلى اقتصػاد قػائـ عمػى مف خالؿ مساهمته في اإلنتقاؿ مف اقت
المعرفػػة ، واالهتمػػاـ بالتوسػػع فػػي اإلنتاجيػػة البحثيػػة والتػػي تػػؤثر فػػي تحسػػيف جػػودة 
الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وتمبية متطمبػات القػوى العاممػة مػف الكػوادر 

 . (11) المتميزة مف الخرجيف
 ذلؾ :والية ماري الند : مببررات  -حػ 

تتميػػز جامعػػات واليػػة مػػاري النػػد بتقػػديـ أفضػػؿ البػػرام  الدراسػػية لمطػػالب والمرتبطػػة 
والػذي يهػتـ  STEMباالبتكار واالبداع، ومف أشهر تمؾ المبرام  هػو برنػام  التعمػيـ 

بمجػػػاالت العمػػػـو والتكنولوجيػػػا والهندسػػػة والرياضػػػيات ، والتػػػي تػػػرتبط بابعػػػاد النمػػػو 
ساهمة في تقديـ االبتكارات التكنولوجية المتقدمػة ، باإلضػافة االقتصادي لموالية ، والم

إلى ذلؾ إمػتالؾ جامعػات الواليػة لنخبػة متميػزة مػف أعضػاء هيئػة التػدريس والمعتػرؼ 
 . (11) بهـ عالميػًا
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 مصطلخات الدزاسُ : سابعـًا : 

 :   Curricular Learning Communities  جمتمعات التعلم املهًجًُ  -2

يعػػرؼ المجتمػػع بانػػه مجموعػػة مػػف النػػاس متػػرابطيف اجتماعيػػػًا ، ويتشػػاركوف معػػػًا فػػي 
 . (15) ع القرار والممارسات المشتركةصن المناقشة و

وتعرؼ مجتمعات التعمـ بانها تعاوف مجموعة مف األفراد المترابطيف جغرافيػػًا ومػف خػالؿ 
، وهػي أيضػػًا ثقافػة لمػتعمـ يشػترؾ فيهػا  (12) اهتمامتهـ المشتركة ، لتمبية احتياجاتهـ التعميمية

 .(17) مجموعة مف األفراد بجهودهـ الفعالة مف أجؿ التوصؿ لدرجة متعمقة مف الفهـ والمعرفة

ويمكف تعريؼ مجتمعات التعمـ المنهجيػة بانهػا مجموعػة متنوعػة مػف المنػاه  الدراسػية 
موضػػوع أو مناقشػػة  عػػرضصػػورة مقصػػودة ، مػػف خػػالؿ والتػػي يػػرتبط فيهػػا مقػػرريف أو أكثػػر ب

تسػاؤؿ مشػترؾ متعػدد التخصصػػات ، مػف خػالؿ اشػتراؾ مجموعػػة مػف الطػالب لدراسػتها ، ممػػا 
 . (18)  يزيد مف تنوع الخبرات التعميمية وبناء مجتمع اجتماعي ، وأكاديمي مميز

وهناؾ مف يراها بانها مجتمعات تنظـ عمػى أسػاس المنػاه  الدراسػية ، ذات اإلهتمامػات 
المجموعػة ، مػف  تفػردوالمصالح المهنية ، ولها دور مهـ في بناء الهوية وتماسػؾ و المشتركة 

 .(19) خالؿ تشجيع تكامؿ المناه  الدراسية لمواجهة العذلة التي يشعر بها العديد مف الطالب
وهػػي أيضػػػًا مجموعػػة متنوعػػة مػػف المنػػاه  الدراسػػية التػػي تػػربط بػػيف مقػػرريف أو أكثػػر 

التخصصػػات ممػػا يعػػزز األداء األكػػاديمي لمطػػالب مػػف خػػالؿ دمػػ  يشػػتركوا فػػي موضػػوع متعػػدد 
 . (10) الخبرات األكاديمية واالجتماعية خالؿ عممية تعممهـ

ويمكػػف تعريػػؼ مجتمػػع تعمػػـ الطػػالب بانػػه المجتمػػع الػػذي يشػػمؿ عػػدة أنػػواع ، فعنػػدما 
نػاه  العمميػة المختمفػة فػي مجموعػة مػف الػدورات ، وتصػمـ لهػـ م يجتمع الطػالب ذات األفػرع

معينػػة تػػربط تخصصػػاتهـ المختمفػػة بفكػػرة أو موضػػوع مشػػترؾ يصػػبح تعمػػـ منهجػػي ، وعنػػدما 
يكوف مجتمع التعمـ داخػؿ البيئػة الصػفية بحيػث يكتسػب الطػالب المعرفػة مػف خػالؿ التفػاعالت 
االجتماعيػػة التػػي تػػتـ داخػػؿ القاعػػات الدراسػػية ، أو عػػف طريػػؽ بػػرام  ودورات تعميميػػة تعتمػػد 

 . (12) لسكنية في مجتمع الجامعةعمى اإلقامة ا
وتػػرى الدراسػػة مفهػػـو مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بالجامعػػة إجرائيػػػًا بانهػػا مجموعػػة مػػف 

الدارسػػية التػػي  المنػػاهحالبػػرام  الدراسػػية المتكاممػػة والتػػي تشػػمؿ تنظػػيـ مجموعػػة متنوعػػة مػػف 
تػػربط بػػيف مقػػرريف أو أكثػػر مػػف خػػالؿ االسػػتناد إلػػى موضػػوع أو أكثػػر مشػػترؾ بيػػنهـ ، حيػػث 
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يشترؾ فيه مجموعات متنوعة مف الطالب لدراستها في ظؿ بيئة تعميمية يتوفر فيها ثقافة تعمػـ 
 مستمر تواجه المتغيرات الشاممة وتعمؿ عمى تطوير األداء األكاديمي لمطالب بالجامعات .

 : Student Academic Performamce للطالب ادميٌاألداْ األن  -1

يمكػػف تعريػػؼ األداء األكػػاديمي لمطػػالب بانػػه يشػػير إلػػى مػػدى جػػودة الطػػالب والحصػػوؿ 
 . (11) عمى معدؿ تراكمي أعمى في تحصيمهـ الدراسي لممقررات الدراسية

تراكمػػي عػػاـ اسػػتناًدا إلػػى سػػمـ  معػػدؿويعػػرؼ أيضػػػًا بانػػه مػػا يػػتمكف الطالػػب إنجػػازج مػػف 
 .(11) التقديرات المعتمدة مف وزارة التعميـ العالي ومف واقع كشوؼ درجات الطالب

 الدزاسات الشابكُ :  ثامهـًأ : 

،  مػػف األقػػدـ إلػػى األحػػدث عػػرض الدراسػػات السػػابقة التػػي تتصػػؿ بموضػػوع الدارسػػةتػػـ 
 :   النحو التاليبداية بالدراسات العربية ثـ الدراسات األجنبية عمى 

 ) أ ( الدزاسات العسبًُ :

محمد أحمد عوض البربري :مجتمعات التعمـ وتحقيؽ التكاتؼ األكػاديمي باألقسػاـ دراسة   -2
    1021 العمميػػة بالجامعػػات ، دراسػػة مقارنػػة بػػيف مصػػر والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة   

(11). 
وضػػع أطػػر نظريػػة لمجتمعػػات الػػتعمـ المهنيػػة باألقسػػاـ العمميػػة  هػػدفت الدراسػػة إلػػى :  

بالجامعػػػات المصػػػرية ، وتقػػػديـ إجػػػراءات وممارسػػػات لمتنميػػػة المهنيػػػة بمػػػا تعمػػػؿ عمػػػى إقامػػػة 
 عالقات مف التعاوف والتكاتؼ األكاديمي والترابط االجتماعي .

فػى ضػػوء مقتضػػيات ، وذلػػؾ  المقػػارف بمدخمػه الوصػػفي التحميمػياسػتخدمت الدراسػػة : المػنه  
 . الدراسة
 ما يمى :  أهمهاتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ    

 إتباع سياسية األبواب الموصدة ، وعزؿ الهيئة المعاونة عف باقي أعضاء القسـ . -

 مواجهة ومرور الهيئة المعاونة بما مر به األعضاء القدامى مف تجارب وأخطاء . -

 تعدد حاالت القمؽ نتيجة لمتباينات الجدلية والثقافية . -

تمثؿ الضعوط التي تفرضها فتػرة التكػويف المهنػي لمهيئػة المعاونػة بمثابػة حالػة مػف القمػؽ  -
 والتشويش .
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إيماف وصفي كامؿ السػيد :مجتمعػات الػتعمـ وتطبيقاتهػا فػي جامعػات بعػض الػدوؿ دراسة   -1
مكانية اإلفادة منها في   .(15) 1025مصر   األجنبية وا 

هدفت الدراسة إلػى : اإلسػتفادة مػف تطبيقػات مجتمعػات الػتعمـ بجامعػات بعػض الػدوؿ   
ـ الجػػامعي المصػػري ، باإلضػػافة إلػػػى وضػػع تصػػور مقتػػرح لبنػػػاء ياألجنبيػػة فػػي تطػػوير التعمػػػ

 مجتمعات لمتعمـ بالجامعات المصرية في ضوء تطبيقاتها في جامعات بعض الدوؿ األجنبية .
الدراسػػة : المػنه  المقػػارف بمدخمػه الوصػػفي التحميمػي ، وذلػػؾ فػى ضػػوء مقتضػػيات  اسػتخدمت
 الدراسة .
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أهمها ما يمى :   

تعتبر مناه  التعميـ الجامعي المصري ، مناه  تقميدية وغيػر قػادرة عمػى متابعػة ومالحقػة  -
  تنسجـ مع إحتياجات الطالب .األحداث والتغيرات المحمية والعالمية ، وال

قامت الجامعات الكنديػة ببنػاء مجتمعػات تعمػـ ألعضػاء هيئػة التػدريس لمواجهػة التحػديات  -
 التعميـ الجامعي . رحمةوالتغيرات التي حدثت في م

قامػػػت الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بتسػػػتخداـ مجتمعػػػات الػػػتعمـ ألعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس  -
 انعزاؿ معممي الجامعة وانفصالهـ عف زمالئهـ وطالبهـ .كتحدى السبؿ لمواجهة مشكمة 

أدركت استراليا أف مجتمعات التعمـ هي شكؿ مف أشكاؿ تنميػة المجتمػع ، فػاألفراد يعممػوف  -
ويتعػػػاونوف معػػػػًا فػػػي كافػػػة قطاعػػػات المجتمػػػع لتعزيػػػز األحػػػواؿ االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية 

 والثقافية لمجتمعهـ .

طػػالب الجامعػػات  التحصػػيؿ لػػديمهػػـ و بػػارز فػػي تحسػػيف  اف مجتمعػػات الػػتعمـ لهػػا دور -
األمريكية،والكندية،واالسػػترالية، نظػػرا النهػػا تػػوفر الفرصػػة لمطػػالب لممشػػاركة داخػػؿ البيئػػة 

 . الصفية
 ( الدزاسات األجهبًُ :ب  )

بالػدعـ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة  الشػعور: Rachel A. Smithدراسػة راشػيؿ سػميث   -2
لمقػػػررات المهػػػارات األساسػػػية والطػػػالب الػػػذيف يتحػػػدثوف المغػػػة اإلنجميزيػػػة كمغػػػة ثانيػػػة    

1020   (12) .   
إيجػػاد العالقػػة بػػيف طبيعػػة االلتحػػاؽ فػػي مجتمعػػات الػػتعمـ ونتػػائ  الػػتعمـ هػػدفت الدراسػػة إلػػى : 

لمطالب مف خالؿ مجتمعات تعمـ تضػمنت فصػؿ تنمػوي واحػد أو دورات تنمويػة قائمػة بػذاتها ، 
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باإلضافة إلى مقارنة نتػائ  الػتعمـ لمطػالب الػذيف لغػتهـ األولػى ليسػت اإلنجميزيػة ونظيػرهـ مػف 
 لمغة اإلنجميزية . الطالب المتحدثيف األصمييف
 النوعي وتـ جمع البيانات مف خالؿ المالحظة والمقابمة .استخدمت الدراسة : المنه  

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أهمها ما يمى :   
ف تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي كميػػة المجتمػػع قػػد سػػاعد فػػي زيػػادة دعػػـ أ  

باإلضػػافة إلػػى إتاحػػة الفرصػػػة ، ب شخصيػػػًا وأكاديميػػػًا الطػػالب نحػػو الػػتعمـ ونحػػو أداء الطػػال
كمػػا أف الطػػالب الػػذيف لغػػتهـ األولػػى ليسػػت ، الفعالػػة لتشػػجيع أعضػػاء هيئػػة التػػدريس لمطػػالب 

 اإلنجميزية هـ أكثر إستفادة عف أقرانهـ مف الطالب الذيف لغتهـ األصمية هي اإلنجميزية . 
المشػاركة فػي مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة  :أثػر Michael B. Woodدراسة ميشيؿ وود  -1

عمػػى النجػػاح األكػػاديمي والتكامػػؿ األكػػاديمي والمؤسسػػي وااللتػػزاـ المؤسسػػي ، واسػػتمرار 
 .  (17)    1021طالب الفرقة األولى في جامعة والية ميسوري    

هدفت الدراسة إلى : استكشاؼ آثر المشاركة لطالب الفرقػة األولػى فػي جامعػة واليػة ميسػوري 
فػػي مجتمعػػات الػػتعمـ لمنهجيػػة عمػػى مسػػتوى النجػػاح والتكامػػؿ األكػػاديمي واالجتمػػاعي وااللتػػزاـ 

 لنظيرهـ الذيف لـ يشتركوا في تمؾ المجتمعات .ومقارنة مستوى أداء الطالب ،  المؤسسي
طالػب فػي الفرقػة األولػى  172، وتضػمنت عينػة الدراسػة استخدمت الدراسة : المنه  النػوعي 

مجموعػة  91ـ ، وتـ تقسيمهـ إلى  1022وا بمجتمعات تعمـ منهجية في عاـ وجميعهـ التحق
 طالب كحد أقصى . 15بحيث يمتحؽ بكؿ مجموعة 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أهمها ما يمى :   
تحسػػػف أدي الػػػي راؾ الطػػػالب الفرقػػة األولػػػى فػػػي مجتمعػػات الػػػتعمـ المنهجيػػة تاشػػ أف  

لغػػاء العزلػػة ممحػػوظدائهػػـ بشػػكؿ مسػػتوى أ ، باإلضػػافة إلػػى زيػػادة الػػدعـ األكػػاديمي والنفسػػي وا 
لبعض الطالب ، وزيادة االرتباط المجتمعي بيف القيادات األكاديميػة بالجامعػة والػدعـ المسػتمر 

 لمثؿ هذج المبادرات البرنامجية .

 Jamie L. Workman & Lynدراسػػػة جػػػامي وركمػػػاف ولػػػيف ريػػػدينجتوف  -1

Redington : برنػػام  مجتمػػع الػػتعمـ الشػػامؿ : تطبيػػؽ لمجتمػػع تعمػػـ منهجػػيتطػػوير    
1022   (18)   . 
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توضػيح تطبيقػات مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة بجامعػة واليػة أيػوا هدفت الدراسػة إلػى :   
تػاثير تحديػد الشمالية األمريكية ، حيث تـ الجمع بيف مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة والسػكنية ، و 

 األكاديمي لمطالب .ذلؾ عمى التحصيؿ 
 . وتسجيؿ البياناتالمالحظة  الذي يعتمد عمىاستخدمت الدراسة : المنه  النوعي   

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أهمها ما يمى : 
داري مػػف قبػػؿ إدارة الجامعػػة نحػػو إقامػػة مجتمعػػات تعمػػـ    أنػػه يوجػػد دعػػـ أكػػاديمي وا 

ة في حيف أف هذا الػدعـ كػاف بنسػبة أقػؿ فػي البدايػة ، منهجية تدعـ الطالب المقيميف بالجامع
 .والطالب  تدريسء هيئة الارتفع مستوى هذا الدعـ لزيادة الوعي باهميته وخاصة ألعضا وقد

 Beth B. Kern & Tabitha Kingsburyدراسػػة بيػػث كيػػرف وطابثػػا كنجسػػوبري    
 .   (19)   1029.    مجتمعات التعمـ المنهجية واإلحتفاظ:

مقارنػة مثػابرة الطػالب الػذيف التحقػوا بمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة هدفت الدراسة إلى : 
دافعيػػتهـ لمواصػػمة مػػع غيػػرهـ مػػف الطػػالب الػػذيف درسػػوا نفػػس المقػػررات بشػػكؿ منفصػػؿ عمػػى 

 الثاني . بالفصؿ الدراسي  الدراسة
لجمػع  استخدمت الدراسة : المنه  النوعي ، حيث اعتمدت الدارسػة عمػى االسػتبيانات

ثمانيػػة أفػػواج لثالثػػة فصػػوؿ دراسػػية مػػدار عمػػى  التطبيػػؽ امتػػد وشػػاركيف ، مالبيانػػات مػػف ال
طالػػب وطالبػػة ، منقسػػميف إلػػى عػػدد  525يػػة ، وتػػـ التطبيػػؽ عمػػى نهجلمجتمعػػات الػػتعمـ الم

المقػررات ولكػف  درسواطالب الذيف  171لمنهجية و اطالب اشتركوا في مجتمعات التعمـ  191
 . ات لممقارنة بينهـجموعالمتمؾ خارج 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أهمها ما يمى : 
ارتفػػػاع النسػػػبة المئويػػػة لمعػػػدؿ مثػػػابرة الطػػػالب الػػػذيف اشػػػتركوا فػػػي مجتمعػػػات الػػػتعمـ   

النسػػػبة  كانػػػت بينمػػػا % ، 82.1المنهجيػػػة نحػػػو اإللتحػػػاؽ بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني بنسػػػبة 
 % . 75المئوية لمطالب الذيف لـ يمتحقوا بتمؾ المجتمعات كانت 

 التعلًل علِ الدزاسات الشابكُ : 

 يتضح لمدراسة بعد استعراض الدراسات السابقة ما يمي :  
تشػػػابهت الدراسػػػات السػػػابقة العربيػػػة مػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػف حيػػػث االهتمػػػاـ بموضػػػوع  -

 حيػػػث ( ـ 1021دراسػػػة ) محمػػػد أحمػػػد عػػػوض ، مجتمعػػػات الػػػتعمـ بصػػػفة عامػػػة ، فػػػي 
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إهتمػػت بالػػدور الػػذي تقػػـو بػػه مجتمعػػات الػػتعمـ فػػي تحقيػػؽ التكػػاتؼ األكػػاديمي باألقسػػاـ 
 العممية بالجامعات ، وتختمؼ الدراسة الحالية عف هذج الدراسة في اآلتي :

اقتصػرت الدراسػة السػابقة عمػػى مجتمعػات الػتعمـ المهنيػة ، وتقػػديـ اطػار تنظيػري عػػف  –أ 
مػف حيػث األهػداؼ والمبػادئ األخالقيػة التكاتؼ األكاديمي باألقساـ العممية بالجامعات 

الحاكمػػة لمتكػػاتؼ األكػػاديمي ، فػػي حػػيف أف الدراسػػة الحاليػػة تتجػػه إتجاهػػػًا أخػػر حيػػث 
ـ المنهجيػػة ، وتقػػدـ إطارهػػا التنظيػػري المتعمػػؽ بػػذلؾ ، تعػػرض الدراسػػة مجتمعػػات الػػتعم

 باإلضافة إلى تطبيقاتها في جامعات بعض الواليات األمريكية .
ركػػػزت الدراسػػػة السػػػابقة عمػػػى مجتمػػػع الػػػتعمـ المهنػػػي بالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  –ب 

معػة واقتصرت في عرضها عمى السياسات واإلجراءات التي تحقؽ الترابط المهنػي بالجا
، بينما تناولت الدراسػة الراهنػة تطبيقػات مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وعالقتهػا بتطػوير 

 األداء األكاديمي لمطالب في جامعات بعض الواليات األمريكية .
فقػد اهتمػت بمجتمعػات الػتعمـ ،  ـ ( 1025أما في دراسػة ) إيمػاف وصػفي كامػؿ السػيد ،  -

 هذج الدراسة عمى النحو التالي :  في الجامعات، وتختمؼ الدراسة الحالية عف

تعمػػػـ مجتمعػػػات مػػػف  عرضػػػت الدراسػػػة السػػػابقة أنػػػواع مجتمعػػػات الػػػتعمـ بشػػػكؿ عػػػاـ –أ 
طػػالب ، وعالقػػة مجتمعػػات الػػتعمـ بجػػودة مجتمعػػات الػػتعمـ لمعضػػاء هيئػػة التػػدريس و أل

نمػػاذج مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة  حاليػػةبينمػػا تناولػػت الدراسػػة ال ،التعمػػيـ الجػػامعي 
، و عرضػػت إطػػارًا تنظيرًيػػا عػػف مجتمعػػات وعالقتهػػا بتطػػوير األداء األكػػاديمي لمطػػالب 

الػػػتعمـ المنهجيػػػة و كيفيػػػة إحػػػداث التكامػػػؿ بػػػيف المقػػػررات الدراسػػػية لتطػػػوير األداء 
   .اديمي لمطالبكاأل 

لػتعمـ الجػامعي ، كمػا ركػزت وجودة ا  اهتمت الدراسة السابقة بعالقة مجتمعات التعمـ –ب 
عمى خبرات كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا ، بينمػا تناولػت الدراسػة 
الحالية عالقة مجتمعات التعمـ المنهجية بتطػوير األداء األكػاديمي لمطػالب وتطبيقاتهػا 

اليػة و المتمثػؿ فػي كػؿ مػف: واليػة جورجيػا و و في جامعات بعػض الواليػات األمريكيػة 
و تـ عرض تحميؿ مقارف بيف تمؾ الواليات في ضػوء القػوي ، إنديانا و والية ماريالند 

 و العوامؿ الثقافية واالستفادة منها في وضع االجراءات المقترحه.
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تشابهت الدارسات األجنبيػة مػع الدراسػة الحاليػة ، مػف حيػث االهتمػاـ بموضػوع مجتمعػات  -
عالقتهػػا بشػػعور الطػػالب بالػػدعـ خاصػػة لمطػػالب  الػػتعمـ المنهجيػػة ، حيػػث أهتمػػت بتقػػديـ

 , Rachel A. Smith)الػذيف يتحػدثوف المغػة اإلنجميزيػة كمغػة ثانيػة كمػا فػي دراسػة 

أثر مشػاركة الطػالب التي أوضحت  ( Michael B.  Wood ,2012) ، ودراسة ( 2010
 Jamie )بمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة عمػى النجػاح والتكامػؿ األكػاديمي لػديهـ ، ودراسػة 

L. Workman & Lyn Redington , 2016 ) الػدور الػذي تقػـو بػه  بػرزتوالتػي أ
 .Beth B )، كمػػا أبػػرزت دراسػػة  إدارة الجامعػػات فػػي دعػػـ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة

Kern & Tabitha Kingsbury, 2019 )   مػدى مثػابرة الطػالب وحماسػهـ نحػو
مػع بمجتمعات الػتعمـ المنهجيػة  قوايف التحاستكماؿ دراستهـ في الفصؿ الدراسي الثاني لمذ

 . تمؾ المجتمعاتالذيف لـ يمتحقوا بمف الطالب نظيرهـ 

بينما تحػاوؿ الحاليػة رصػد الواقػع المصػري فػي توضػيح وتحديػد االسػتفادة مػف خبػرات   
جامعات بعض الواليات األمريكية لموصوؿ إلػى إجػراءات مقترحػة لتطبيػؽ مجتمعػات الػتعمـ 

األداء األكاديمي لمطالب ، لػذلؾ فػتف هػذج الدراسػات سػوؼ تسػهـ بشػكؿ المنهجية لتطوير 
 ري والخبرات األجنبية بالدارسة الحالية .فعاؿ في تدعيـ اإلطار التنظي

 خطىات الدزاسُ : تاسعـًا : 

 وفقًا لمخطوات التالية : هجها تسير الدراسة الراهنة نفي ضوء أهداؼ الدراسة وم
  : اإلطار العاـ لمدراسة ويشتمؿ عمى العناصر اآلتية : مقدمػة الدراسػة قدمتالخطوة األولى 

، دراسػػػة ، وحػػػدود الدراسػػػة وأهػػػدافها ، وأهميتهػػػا ، ومػػػنه  الومشػػػكمتها ، وأسػػػئمتها ، ، 
، ثػػػـ بموضػػػوع الدراسػػػية الحاليػػػةومصػػػطمحات الدراسػػػة ، والدارسػػػات السػػػابقة ذات العالقػػػة 

 الدراسة .السير في خطوات 
  : فػػػي األدبيػػػات  األسػػػاس الفكػػػري لمجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة ضػػػمنتوتالخطػػػوة الثانيػػػة

 –الخصػػػائص  –األهميػػػة  –األهػػػداؼ  –) النشػػػاة والتطػػػور:مػػػف حيػػػث التربويػػػة المعاصػػػرة 
 .النماذج( ، وعالقتها باألداء األكاديمي لمطالب

  لتطػوير األداء األكػاديمي  مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة أهػـ تطبيقػات شػممت: الخطوة الثالثػة
 جامعات األمريكية .بعض الفي  لمطالب
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  : قػػدمت دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة لتطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي الخطػػوة الرابعػػة
 .القوي و العوامؿ الثقافية المؤثرة و في ضوء جامعات بعض الواليات األمريكية 

  : األكػاديمي شممت عمى عرض تحميمي لواقع الجهود المصرية في تطػوير الخطوة الخامسة
 هجية .لمطالب بالجامعات في ضوء مجتمعات التعمـ المن

 : شػممت اإلجػراءات المقترحػة لتطبيػؽ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لتطػوير  الخطوة السادسة
األداء األكاديمي في الجامعات المصرية ، عمى ضوء اإلستفادة مف اإلطػار النظػري وخبػرات 

و ظػػروؼ السػػياؽ الثقػػافي  جامعػػات بعػػض الواليػػات األمريكيػػة ، وبمػػا يتماشػػى مػػع طبيعػػة
 المصري . لممجتمع
اإلطاز الفهسٍ جملتمعات التعلم املهًجًُ وعالقتًا بتطىيس األداْ األنادميٌ :  نًُالجا اخلطىَ

 للطالب

يتضػػػمف اإلطػػػار الفكػػػري لمدراسػػػة تحمػػػيالً  لمفهػػػـو مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة وأبعػػػادج 
 وعالقته بتطوير األداء األكاديمي لمطالب في الصفحات التالية :

 جمتمعات التعلم املهًجًُ وتطىزيا :أوالً  : نشأَ 

عند النظر في نشاة وتطور مجتمعات التعمـ المنهجيػة ، يجػب االعتػراؼ بالفضػؿ لثالثػة 
والكسػػندر ،  ( John Dewy )مػػف العممػػاء البػػارزيف فػػي هػػذا المجػػاؿ وهػػـ جػػوف ديػػوي 

 Joseph Tussman )وجوزيػؼ توسػماف ،   ( Alexander Meiklejohn )ميكميجػوف 

، حيث وضعوا حجر األساس لهذا المجاؿ عندما أهتموا بتطبيؽ فكػرة مجتمعػات الػتعمـ كةليػة  (
لتحقيؽ التكامؿ االجتماعي واالكاديمي ، تمؾ األفكار التي إنعكست عمى مؤلفػات وأبحػاث جػوف 

 2918ديوي منذ مطمع العشرينات مف القرف العشػريف ، مثػؿ مؤلفػه    التعمػيـ والخبػرة   عػاـ 
ـ  ، حيث دعا لطرؽ حديثػة لمتعامػؿ مػع عمميػة الػتعمـ  2920فكر   عاـ نلفه   كيؼ ـ ، ومؤ 

هػو ابتعدت عف التقدمية في التعمػيـ والتػي تركػز عمػى األسػاليب التقميديػة وأف المعمػـ  و التي، 
مركز العممية التعميمية واالنتقاؿ إلى الطالب وتطبيؽ آليات التعمـ النشػط ، حيػث أضػاؼ ديػوي 

المشػاركة والتعػاوف المجتمع التعميمي هي التغمب عمى الفردية والتنافسية مف خالؿ  باف وظيفة
  الديمقراطيػػة فػي مؤلفػػهـ أيضػػػًا أكػد ديػػوي  2922وفػي عػػاـ  ،(10)بػيف أعضػػاء هػذا المجتمػػع 

 . (12)الفرد والمجتمعبوالتعميـ   عمى ضرورة االهتماـ 
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 Brown University األمريكيػة لجامعػة بػراوف اسػندر ميكمجػوف فكػاف عميػدً أمػا الك 
كتػب ميكمجػوف العديػد  وـ ،  2917منػذ عػاـ  Amherst Collegeورئيًسا لكمية أمهيرسػت 

يكمجػوف هػو ممف المؤلفات حوؿ أهمية تجزئة التعميـ والتخصصات المعرفية الجامعية ، لػذلؾ ف
أوؿ مػػػف أسػػػتخدـ مصػػػطمح مجتمعػػػات الػػػتعمـ فػػػي الجامعػػػات ، كمػػػا أكػػػد عمػػػى ضػػػرورة تعزيػػػز 

 Mills (11)العالقات بيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس كما أيد أفكار العالـ االجتماعي ميمػز 
 Experimental، وعمؿ ميكمجوف عمى تطبيؽ فكػرة مجتمعػات الػتعمـ فػي الكميػة التجريبيػة 

College جامعة ويسكونسف بWisconsin University  حيػث أصػبحت  ـ2917منػذ عػاـ
، واعتمػػدت تمػػؾ (11)مجتمعػػات الػػتعمـ تجربػػة تعمػػـ الطػػالب كيػػؼ يفكػػروف ولػػيس مػػا يفكػػروف

المحاولػػة فػػي تصػػميـ منػػاه  متكاممػػة لمطػػالب تضػػـ أكثػػر مػػف تخصػػص فػػي موضػػوع واحػػد ، 
ضػػافة التصػػورات واألفكػػار المتنوعػػة ،  ويقػػـو أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بتصػػميـ تمػػؾ المنػػاه  وا 

كمػػا يػػتـ تػػدريس تمػػؾ  ،والتػػي تتػػيح ربػػط هػػذج المنػػاه  بػػاكثر مػػف تخصػػص بتسػػموب عممػػي 
  . (11)ية ستدري ؽقسيـ الطالب إلى عدة فرالمناه  مف خالؿ ت

واهػتـ ميكمجػوف ببنػاء مجتمػع تعميمػي سػكني يجمػع بػيف بيئػة الػتعمـ والبيئػة السػكنية ، 
مف خالؿ توفير أمػاكف لققامػة الداخميػة لمطػالب وأعضػاء هيئػة التػدريس ، ممػا يتػيح الفرصػة 
لكػػؿ مػػنهـ لمناقشػػة موضػػوعات مشػػتركة ، والعمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ طػػرؽ تػػدريس متنوعػػة تػػدعـ 

والحوار ، والتعمـ التجريبي والتعاوني ، وتنمية مهػارة التفكيػر النقػدي  التعمـ النشط ، والمناقشة
، ومهارة حؿ المشكالت ، مما ينعكس عمى تطوير القدرات المعرفية لدى الطالب وتعزيػز األداء 

 . (15)األكاديمي لديهـ 
وفػي منتصػؼ السػتينات قػاـ جوزيػؼ توسػماف األسػتاذ بجامعػة كاليفورنيػا فػي بيركمػػي ، 

فكػػرة مجتمعػات الػػتعمـ فػي كميػػة تجريبيػػة ، وبعػد ذلػػؾ تػـ إنشػػاء كميػة واليػػة إيفيرجػػريف بتطبيػؽ 
Evergreen State College  و قػػاـ توسػػماف يتعػػادة ـ  2970بواليػػة واشػػنطف فػػي عػػاـ

، وقػاـ أعضػاء هيئػة هيكمة البرنام  ، و تعزيز التعاوف بػيف الطػالب و أعضػاء هيئػة التػدريس
 .  (12)التدريس مف خالؿ ربط مقرر أو أكثر مف خالؿ موضوع مشترؾ متعدد التخصصات 

ت دوؿ العػالـ بػفػي مختمػؼ الجامعاالمنهجيػة بعػد ذلػؾ وقد انتشر مفهـو مجتمػع الػتعمـ 
  . (17)المختمفة وخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات 
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إلػى أفكػار  منػذ القػدـ ليسػت حديثػة بػؿ هػي تمتػدوبذلؾ فتف مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة 
جػػػوف ديػػػوي عػػػف الػػػتعمـ ، والتطبيقػػػات العمميػػػة التػػػي أجراهػػػا الكسػػػندر ميكمجػػػوف فػػػي الكميػػػة 

و اعادة هيكمتها مف خالؿ مجتمعات التعمـ القائمػة عمػي بتنظيـ المناه  بية  الذي اهتـ التجري
ئ مػػع ضػػرورة التاكيػػد عمػػى تعزيػػز أو المنهجيػػة ، ودعػػـ جوزيػػؼ توسػػماف تمػػؾ المبػػادالمػػنه  

      التعاوف بيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس .
ًـًا   أيداف جمتمعات التعلم املهًجًُ : :ثان

تركػػز مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي األسػػاس عمػػى التعػػاوف الجمػػاعي بػػيف الطػػالب   
وأعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس ، والعمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز البحػػػث واإلبتكػػػار وتبػػػادؿ المعػػػارؼ واألفكػػػار 

 : (18)والخبرات المختمفة ، وتسعى لتحقيؽ مجموعة مف األهداؼ كالتالي 
 تطوير األداء األكاديمي لمطالب .  -2

التعمـ الخدمي والمشاركة المدنية ، مػف خػالؿ ممارسػة الطػالب ألنشػطة مجتمعػات الػتعمـ   -1
 الجامعي والمجتمع الخارجي التي تتبع الجامعة له .والتي تفيد المجتمع ، المنهجية 

 وحدة وتكامؿ المعرفة والعالقات البينية بيف المقررات الدراسية المقدمة لمطالب .  -1

 لمطالب مف خالؿ تنفيذ األنشطة التعميمية المختمفة . تعميؽ الخبرة العممية  -1

التاكيػػد عمػػى مهػػارة التفكيػػر النقػػدي لػػدى الطػػالب نتيجػػة المناقشػػات والسػػمينارات العمميػػة    -5
 التي تعزز مجتمعات التعمـ .

 التاكيد عمى زيادة معدؿ حماسية الطالب لمواصمة تعميمهـ الجامعي .  -2

 اإلنتهاء مف الدراسة الجامعية . إعداد الطالب لمحياة العممية بعد  -7

ومػػف هػػذا المنطمػػؽ يمػػـز عمػػى الجامعػػات أف تمبػػي احتياجاتهػػا فػػي العصػػر الػػراهف فػػي   
رعايػػة التفػػاعالت االجتماعيػػة الموجػػودة بهػػا ، وتشػػجيع طالبهػػا وأعضػػاء هيئػػة التػػدريس عمػػى 

نتاجهػػا وتبادلهػػا ونشػػرها ، وتػػوفير البيئػػة الداعمػػة لػػذلؾ مػػف خػػ الؿ تبنػػي فكػػرة صػػنع المعرفػػة وا 
 مجتمعات التعمـ المنهجية .

    : أيمًُ جمتمعات التعلم املهًجًُ يف اجلامعات :ثالجـًا

فوائػػػد مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة فػػػي  و أبػػػرزت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى أهميػػػة  
 الجامعات ، ويمكف توضيحها عمى النحو التالي :
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تحقيػػؽ المرونػػة والسالسػػة فػػي بيئػػة الػػتعمـ ، والتػػي تشػػجع إقامػػة التػػرابط بػػيف مجػػاالت   -2
وقضايا المقررات الدراسػية المتناولػة داخػؿ الفصػؿ الدراسػي وخارجػه ، وبػيف أعضػاء هيئػة 

 . (19) التدريس والطالب

تعزيز المشاركة اإليجابية لمطالب ونتائ  التعمـ ، باإلضافة إلى ضماف اسػتمرارية الطػالب   -1
 . (50)وتواصمهـ لممراحؿ الدراسية التالية وزيادة دافعيتهـ لمتعمـ 

قامة الػروابط بػيف ج  -1 ودة المناه  الدراسية ، وهذا يتحقؽ مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ بينها وا 
 ها الطالب .موضوعات المقررات التي يدرس

بناء حس هوية الجماعػة وتحقيػؽ التماسػؾ والتعػاوف والتكامػؿ بػيف الطػالب وتػدعيـ فكػرة   -1
بػؿ يتقػاطع جغرفيػػًا  فحسػبالتعمـ التعاوني، حيث ال يقتصر الػتعمـ عمػى الفصػوؿ الدراسػية 

 الحـر الجامعي وخارجه .حتي ود تمؾ الفصوؿ ، لخارج حد (52)

اإلرتقػػػاء باإلنجػػػاز واألداء األكػػػاديمي لمطػػػالب ، مػػػف خػػػالؿ زيػػػادة التكامػػػؿ بػػػيف الحيػػػاة   -5
 . (51)األكاديمية وغير األكاديمية لهـ 

رعاية المجتمعات األكاديمية حيث تعمؿ عمػى إعػادة هيكمػة المنػاه  الدراسػية بمػا يتناسػب  -2
 . (51)مع وقت ومكاف الطالب 

ف مػػا سػػبؽ يؤكػػد عمػػى مػػدى أهميػػة مج   تمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بالجامعػػات ، فػػي وا 
تنميػة الشػعور بتنتمػاء الطػالب لممؤسسػة الجامعيػة ، مػف  واألداء األكاديمي لمطالب   تحسيف

الػػتعمـ التعػػاوني المسػػتمر ، و خػػالؿ شػػعورهـ بالحريػػة فػػي تبػػادؿ المعمومػػات واألفكػػار واألراء 
ومتميػػػزيف بػػػؿ وقػػػد تػػػـ تقػػػدير  وعنػػػدما تصػػػؿ المعرفػػػة إلػػػى الطػػػالب تدريجيػػػػًا يصػػػبحوا خبػػػراء

امكانياتهـ ومعدؿ إنجازهـ ، فيزيد بذلؾ شػعورهـ باإلنتمػاء وزيػادة حماسػهـ لمواصػمة دراسػتهـ 
 الجامعية في المراحؿ التالية .

 : خصآص جمتمعات التعلم املهًجًُ : زابعـًا

حػث مع زيادة االهتماـ بمفهػـو مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة قػدمت بعػض الدراسػات بالب  
، فقػػػد أشػػػارت إلػػػى إف خصػػػائص  HEINحػػػوؿ خصػػػائص هػػػذا المفهػػػـو مثػػػؿ دراسػػػة هػػػيف 

    : (51)مجتمعات التعمـ المنهجية تتمثؿ فيما يمي 
 تنظيـ الطالب وأعضاء هيئة التدريس في مجموعات صغيرة .  -2

 دعـ تكامؿ المناه  الدراسية .  -1
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 لديهـ .فرصة لمطالب لتطوير شبكات الدعـ األكاديمي واالجتماعي   -1

 زيادة قدرة الطالب عمى االختالط االجتماعي .  -1

 فرصة تمكف أعضاء هيئة التدريس مف العمؿ سويػًا بصورة جدية .  -5

 تركيز كؿ مف أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو نتائ  التعمـ .  -2

 تقديـ خدمات الدعـ األكاديمي .  -7

 متابعة طالب الفرقة األولى بصورة نقدية .  -8

إلػى أف مجتمعػات الػتعمـ  Levine & Shapiroاسػة ليفػيف وشػابيرو كمػا أشػارت در   
المنهجيػػة تتسػػـ بانهػػا تتكيػػؼ مػػع الثقافػػة الخاصػػة بكػػؿ مػػف الطػػالب وأعضػػاء هيئػػة التػػدريس 

عدسة مكبرة ترصد مختمػؼ التغيػرات التػي وأيضػًا مع الثقافة التنظمية لمحـر الجامعي ، وكونها 
 . (55)عمى اإلنجاز األكاديمي لمطالب  تطرأ

ف ما سبؽ مف خصائص لمجتمعات التعمـ المنهجية يوضػح أف الجامعػات تتجػه فػي    وا 
العصر الحالي إلى العمػؿ الجمػاعي فػي إطػار مػنظـ مػف العالقػات االجتماعيػة ، ممػا جعػؿ مػف 

دور  أمػػر حتمػػي حتػػي يتسػػنيتطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي عديػػد مػػف الجامعػػات ، 
شػػجع عمػػى الػػتعمـ مػػف خػػالؿ عالقػػات األفػػراد وتفػػاعمهـ ، لػػذا فػػتف ي كعنصػػر أساسػػيالجامعػػة 

 .عـ فكرة مجتمعات التعمـ المنهجيةتد و المجتمع الجامعي عنصر فعاؿ وأساسي لبناء المعرفة
 : مناذج جمتمعات التعلم املهًجًُ :خامشـًا

رة نظػػرًا ألهميػػة تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة قامػػت العديػػد مػػف الجامعػػات فػػي الفتػػ
 :األخيرة بالتوسع في استخداـ عدة نماذج لها ، ويمكف توضيح ذلؾ عمى النحو التالي 

 : Linked Courses (52)الدورات أو المقررات المرتبطة   -2

يعد أبسط نماذج مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة ، حيػث يتضػمف عػادة ربػط مقػرر المهػارات و 
بمقػػرر المحتػػوى، وقػػد تػػرتبط مقػػرر الكتابػػة بمقػػررات المحتػػوى مثػػؿ ارتبػػاط مقػػرر التػػاري  

يشػػارؾ الطػػالب فػػي  و، وارتبػػاط مقػػرر الرياضػػيات ومقػػرر العمػػـو ، ومقػػرر عمػػـ االجتمػػاع 
تمػؾ  دراسػةؼ عمػيهـ أعضػاء هيئػة التػدريس لمتنسػيؽ فػي التسجيؿ لتمػؾ المقػررات  ويشػر 

فػػي واليػػة  Nassau Community Collegesالمقػػررات ، ففػػي كميػػة مجتمػػع ناسػػو 
 نيويورؾ األمريكية ترتبط مقرر القراءة ومقرر عمـ االجتماع لطالب الفرقة األولى .

 : Paired or Clustered Courses (57)المقررات الثنائية أو المذدوجة   -1
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ويتكامؿ في هذا النموذج إثنيف مف المقػررات ، ويتسػـ هػذا النمػوذج بالبسػاطة حيث يرتبط 
، ويسجؿ فيه مجموعػة مػف الطػالب يصػؿ عػددهـ إلػى عشػريف إلػى ثالثػيف طالػب لدراسػة 

فتػرات زمنيػة متتاليػة ، إلتاحػة الفرصػة ألعضػاء هيئػة التػدريس الوقػت الػالـز فػي مقرريف 
ممقػػرريف ، ويهػػدؼ هػػذا النمػػوذج إلػػى تعميػػؽ مهػػارات التفكيػػر إلعػػداد األنشػػطة الالزمػػة ل

 لتعزيػزالعممي مثؿ عند الجمع بيف مقرر حساب التفاضؿ والتكامؿ ومقرر الكيميػاء العامػة 
 اإلكتشاؼ العممي .

 : Unmodified Courses (58)المقررات الغير معدلة   -1

يصؿ عددهـ مف عشرة إلػى ثالثػيف طالػب ، مقػرريف  يمتحؽ في هذا النموذج الطالب حيث
أو ثػالث مقػػررات بػػدوف تعػديالت أو تغييػػر ، كمػػا يسػجموا فػػي مقػػرر إضػافي يمكػػف التكيػػؼ 

ـ هذا النمػوذج لمطػالب الجػدد والػذيف يػتـ اختيػارهـ يصمتـ تبيف المقررات السابقة، وغالبػًا 
ضػػوع متعػػدد التخصصػػات وتقػػديـ بنػػاًء عمػػى االهتمامػػات األكاديميػػة والمشػػتركة لدراسػػة مو 

   ورش عمؿ قائمة عمى تعمـ المهارات المتعددة . 
 : Cohorts in Large Classes (59)أفواج الطالب في فصوؿ كبيرة   -1

فػػي الشػػائع يمتحػػؽ فيهػػا طػػالب الفرقػػة األولػػى والػػذيف لػػديهـ إهتمامػػات عمميػػة مشػػتركة ، 
مقػػرريف فػػي فصػػوؿ دراسػػية ويػػدرس الطػػالب مقػػرر متخصػػص أو متعػػدد التخصصػػات أو 

 كبيرة ، وبذلؾ يمثؿ الطالب فوج كبير يشركوا اهتماماتهـ في مقرر أو مقرريف .
 : Team – Taught Programs (20)المقررات التي يدرسها الفريؽ   -5

ويطمػػؽ عميهػػا المقػػررات المنسػػقة ، ويرجػػع تسػػيتها بػػالمقررات التػػي يدرسػػها الفريػػؽ نظػػرًا 
الذيف يسػجموف فيهػا ، ويصػؿ أعػداد الطػالب مػف أربعػيف إلػى سػبعيف لزيادة أعداد الطالب 

طالب في مقرريف أو أكثر يشتركوف في موضوع معيف ، ويعتبر هػذا النمػوذج أكثػر نمػاذج 
 مجتمعات التعمـ المنهجية تعقيًدا .

ويشترؾ أعضاء هيئة التدريس في اختيار الموضوعات المشػتركة لتمػؾ المقػررات ، ويقسػـ 
عدة مجموعات أصغر لمناقشة القضايا المشػتركة ، ممػا يػدعـ تعزيػز مشػاركة  الطالب إلى

 الطالب في التعمـ .
مف تعدد نماذج مجتمعات التعمـ المنهجية بانهػا تشػترؾ جميعػػًا فػي ومما سبؽ يتضح   

تدعيـ التعمـ المتكامؿ ، والعمؿ عمى خمؽ روابػط بػيف موضػوعات وتخصصػات لػـ تكػف متصػمة 
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الرتبػػاط يمثػػؿ إرتبػػاط حقيقػػي وقػػائـ عمػػى الػػروابط الفكريػػة والعمميػػة ، كمػػا أف ببعضػػها ، وهػػذا ا
دراؾ مػػف جهػػه الطػػالب بػػذلؾ قػػادريف عمػػى رؤيػػة تخصػػص مػػا مػػف جانػػب تخصػػص آخػػر  ، وا 

الفمسفة المنظقية التػي تػربط أكثػر مػف تخصػص فػي فكػرة واحػدة مػف جهػة أخػرى ، حيػث تفيػد 
قػت الطػالب وزيػادة خبػراتهـ التعميميػة وتشػجعهـ مجتمعات التعمـ المنهجية فػي إعػادة تنظػيـ و 

 عمى االستمرار في عممية التعميـ وزيادة تفاعمهـ مع أعضاء هيئة التدريس .
 

 : عالقُ جمتمعات التعلم املهًجًُ باألداْ األنادميٌ للطالب : سادسـًا

لمنهجيػػة فػػي الجامعػػات اتضػػح أنهػػا اعنػػدما عرضػػت الدراسػػة أهميػػة مجتمعػػات الػػتعمـ   
عديػػدة ومنهػػا تسػاعد عمػػى تحسػػيف وتطػوير األداء األكػػاديمي لمطػػالب ، وهػذا مػػا أكػػدج دراسػات 

حيػث يػدعـ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة التحصػيؿ األكػاديمي  Derek V. Priceدراسة برايس 
يػػر والتواصػػؿ لمطػػالب وأعمػػى معػػدؿ مػػف اإلنجػػاز ، باإلضػػافة إلػػى تحسػػيف نوعيػػة وجػػودة التفك

، ودراسػػػػة وود  (22)والتفاعػػػػؿ مػػػػع الطػػػػالب وبعضػػػػهـ ومػػػػع أعضػػػػاء وهيئػػػػة التػػػػدريس أيضػػػػػًا 
Michael B. Wood  ركػػزت عمػػى توضػػيح الخبػػرات التعميميػػة التػػي يسػػتفادها الطػػالب وأثػػر

تفػػاعمهـ فػػي بػػرام  مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة مثػػؿ : زيػػادة حماسػػهـ نحػػو الػػتعمـ والحضػػور 
مسػػػاعدة الطػػػالب فػػػي إقامػػػة روابػػػط تعميميػػػة عبػػػر  والمشػػػاركة فػػػي أنشػػػطة الػػػتعمـ و بالكميػػػة 

تمػػؾ الخبػػرات عمػػى  توقػػد انعكسػػالتبػػادؿ الثقػػافي والفكػػري والمعرفػػي ،  –التخصصػػات المختمفػػة 
، وعالوة عمى ذلؾ فتف مشاركة الطالب في تجربػة مجتمػع الػتعمـ  (21)األداء األكاديمى لمطالب 

أعمػػػى فػػػي التكامػػػؿ األكػػػاديمي والػػػتعمـ النشػػػط والتعػػػاوني والجهػػػد المنهجػػػي ارتبطػػػت بمعػػػدؿ 
عػػايير المسػػح الػػوطني األكػػاديمي باألضػػافة إلػػى الكفػػاءة العمميػػة لمطػػالب خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بم

حيػث سػجمت  NSSE  National Survey of Student Engagementلتػرابط الطػالب 
ويضػـ هػذا اركوا فػي تمػؾ المجتمعػات ، الدراسات أعمى قيـ في تمػؾ المعػايير لمطػالب الػذيف يشػ

الػتعمـ النشػط  –المسح عمػى معػايير أساسػية وهػي ) المسػتوى المحسػوس لمتحػدي األكػاديمي 
بيئػػة  -إثػػراء الخبػػرات التعميميػػة –التفاعػػؿ بػػيف الطػػالب وأعضػػاء هيئػػة التػػدريس  –والتعػػاوني 

 . (21)( الحـر الجامعي الداعمة
الػدور الػذي  Sherry W. Johnsonومػف ناحيػة آخػرى أوضػحت دراسػة جونسػوف   

يقػػـو بػػه مجتمعػػات الػػتعمـ فػػي الجامعػػات ، حيػػث تسػػاعد فػػي بنػػاء شػػبكات األقػػراف وتشػػجيع 
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وخارجػػة وزيػػادة  شػػعور الطػػالب  يالخبػػرات التعميميػػة المشػػتركة سػػواء داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػ
بصورة أفضؿ بعػد إنتهػاء الفصػؿ الدراسػي ، ممػا يعػزز باإلنتماء وااللتزاـ ونشاطهـ نحو التعمـ 

 . (21)مف جودة تعمـ الطالب 
وبذلؾ يتضح عالقة مجتمعات التعمـ المنهجية واألداء األكاديمي لمطالب والػذي يرتكػز   

عمى أساس محدد وبناء عميه يتحقػؽ أهػداؼ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة األ وهػو التكامػؿ بػيف 
االجتماعيػة واألكاديميػة لممتعممػيف ، المقررات الدراسية ، والذي يقـو عمى الربط بػيف الحاجػات 

 يمكف إبراز تحميؿ مفهـو التكامؿ عمى النحو التالي : وفيما يمي
 : Integrated Curriculum نشأَ تهامل املهًج  -2

ال تعتبر فكرة تكامؿ المنه  فكرة تربويػة حديثػة ، بػؿ هػي فكػرة تعػود إلػى بدايػة القػرف   
إلػى المنحػى التكػاممي  Dewy & Kilpatrickوي وكمباتريػؾ يػالعشريف عندما دعا كؿ مػف د

فػػي فكػػرة تكامػػؿ  نػػاء المػػنه  ، وشػػهد العقػػد األخيػػر مػػف القػػرف العشػػريف إهتمامػػػًا متزايػػًدافػػي ب
وتحميػػؿ ضػػعؼ مسػػتوى المػػنه  ، وهػػذا تزامنػػػًا مػػع الضػػغوط التػػي واجهػػت الػػنظـ التعميميػػة ، 

المناه  مسئولية تدني مستوى العممية التعميمية ، ومع بدايػة القػرف الحػادي والعشػريف تعالػت 
األصوات المطالبة بالتجديد واإلصالح التربوي ، فكاف اإلتجاج نحو التكامؿ المعرفػي بتعتبػار أف 

ا أف النظػرة لممعرفػة النظرة التربوية لمطالب هي نظرة كميػة أي أنػه عقػؿ ، وجسػـ ، وروح ، كمػ
اإلنسػػانية هػػي نظػػرة كميػػة أيضػػػًا ، فالمعرفػػة االجتماعيػػة تكمػػؿ المعرفػػة المغويػػة ، والمعػػػارؼ 
األخػػرى والمعرفػػػة الرياضػػية والعمميػػػة تكمػػػؿ المعػػارؼ اإلنسػػػانية التػػػي يجػػري تعميمهػػػا بصػػػورة 

مواءمػػػة التربػػػوي إلػػػى المنفصػػػمة فػػػي المؤسسػػػات التعميميػػػة ، وقػػػد أدى التكامػػػؿ فػػػي المػػػنه  
 . (25)والتنسيؽ بيف احتياجات الفرد والمجتمع 

صػػالح الػػنظـ    وبػػذلؾ فػػتف تكامػػؿ المػػنه  لػػيس حػػديث النشػػاة وارتػػبط بخطػػط التطػػوير وا 
التعميمية ، بتعتبػار أف المنػاه  الدراسػية هػي القمػب النػابض لممسػيرات التعميميػة كمػا أف فكػرة 

واالنفصػاؿ بػيف مػا  ة المعرفػةئػز انػت مػف تجتكامؿ المنػاه  فرضػتها التطػورات التربويػة التػي ع
 يتـ تدريسه في المؤسسات التعميمية وما يحدث في الواقع .

 مفًىم تهامل املهًج :  -2

 لقد قدمت العديد مف الدراسات عدة مفاهيـ لتكامؿ المنه  ومف أهمها ما يمي :  
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متػػرابط التػي تقػػدـ لمطػالب فػػي شػكؿ  محاولػة لمػربط بػػيف الموضػوعات الدراسػػية المختمفػة ، -
ومتكامؿ ، بحيث يتـ تنظيمهػا بصػورة دقيقػة ، كمػا تسػهـ فػي تخطػي الحػواجز بػيف المػواد 

 . (22)الدراسية المختمفة 

تشمؿ الربط بيف الموضوعات الدراسية المختمفة ، والتي تقػدـ لمطػالب فػي شػكؿ متكامػؿ ،  -
 . (27)وتنظـ تنظيمػًا دقيقػًا 

هي إندماج المعرفة في تخصصات وحقوؿ مختمفة ، وهي أسموب لمػتعمـ والتػدريس مػاخوذ  -
 . (28)مف رؤى واستراتيجيات ومصادر متعددة مف أجؿ حؿ المشكالت والتفكير الناقد 

يتضح أف تكامؿ المنه  يرتكز عمى أسػاس التكامػؿ المعرفػي ، والتػي تقػدـ  ومما سبؽ  
منظـ بصورة مفاهيـ وخبرات مترابطػة تشػمؿ عػدة موضػوعات عمميف في سياؽ تالمعرفة إلى الم

إزالػػة الجػػواجز أمػػاـ مختمفػػة ، دوف أف يكػػوف هنػػاؾ تقسػػيـ أو تجزئػػة لممعرفػػة ، باإلضػػافة إلػػى 
المتعمـ مما يساعدج عمى إكتساب المعارؼ األساسية بصورة موحػدة ، لػذا فالتكامػؿ هنػا يسػعى 

 ا واجتماعيػًا .إلى تنظيـ الموضوعات سيكولوجيػًا ومنطقيػً 
 أسص تهامل املهًج :  -3

 : (29)يقـو تكامؿ المنه  عمى عدة أسس يمكف إبرازها في التالي   
تكامؿ الخبرة : وتتعمؽ الخبرة المتكاممة باألنشػطة المتعػددة والمنظمػة لممعػارؼ والمهػارات   –أ 

 تمكف المتعمـ عمى النمو بشكؿ متكامؿ . التيو ، واالنفعاالت
الطػػالب المعػػارؼ بصػػورة كميػػة شػػاممة ، حيػػث أف  باسػػالمعرفػػة : مػػف خػػالؿ إكتكامػػؿ  –ب 

الدراسة وفؽ أسس المػنه  التكػاممي يمكػف اتخػاذ موضػوع واحػد محػورًا لهػا وتحيطػه بكػؿ 
 المعارؼ والعمـو المرتبطة حتى يتمكف لمطالب اإللماـ به متكامالً  .

بنػاء شخصػية متكاممػة مػف خػالؿ تكامػؿ شخصػية الطػالب ومراعػاة ميػولهـ : حيػث يػتـ  -حػ  
إكساب الطالب العمـو والمعارؼ والمهارات والقػيـ لموصػوؿ إلػى التفكيػر اإلبػداعي المفتػوح 
ولمسػػاعدتهـ عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع البيئػػػة والمجتمػػع المحػػػيط بهػػػـ ، باإلضػػػافة إلػػػى مراعػػػاة 
خصػػػائص ميػػػولهـ واهتمامػػػاتهـ واسػػػتعداداتهـ فػػػي مػػػا يقػػػدـ لهػػػـ مػػػف معػػػارؼ وخبػػػرات 

 ومات متكاممة .ومعم
االهتمػػػاـ باألنشػػػطة التعميميػػػة المختمفػػػة : حيػػػث يػػػتـ االهتمػػػاـ بنشػػػاط المػػػتعمـ بتعتبػػػارج   -د 

 أساس العممية التعميمية .
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تعػػاوف  والتعػػاوف والعمػػؿ الجمػػاعي : مػػف خػػالؿ التعػػاوف بػػيف أفػػراد العمميػػة التعميميػػة ،  -هػػػػ 
الدراسػة والتخطػيط لهػا وتنفيػذها في اختيار موضوعات  الطالب مع أعضاء هيئة التدريس

 وتقويمها .
 أبعاد تهامل املهًج :  -4

خصائصػػه ، حتػػى تتػػيح  و تحػػددالسػػموب تكامػػؿ المػػنه  أبعػػاًدا أساسػػية تػػنظـ محتػػواج   
 : (70)الفرصة لمطالب لتحقيؽ التكامؿ المعرفي بطرؽ مختمفة ، ومف أهـ هذج األبعاد ما يمي 

وهي المواد الدراسية التي يتكوف منها المنه  ، ومف أهـ  : Scopeمجاؿ التكامؿ  –أ 
 مجاالت التكامؿ التالي :

 تكامؿ عمى مستوى المادة الدراسية الواحدة . -

تكامػػؿ عمػػى مسػػتوى مػػادتيف دراسػػيتيف ينتميػػاف إلػػى مجػػاؿ دراسػػة واحػػد ، مثػػؿ مػػا يحػػدث  -
ؿ بػػػيف التػػػاري  ، مثػػػؿ التكامػػػالتكامػػػؿ بػػػيف فػػػرعيف مػػػف فػػػروع المػػػادة الدراسػػػية الواحػػػدة 

 .غرافياجوال

تكامػؿ بػيف جميػع المػػواد الدراسػية التػي تنتمػػي إلػى مجػاؿ واحػػد مثػؿ : الرياضػيات والعمػػـو  -
 .، و المغة العربية و التربية االسالمية و الدراسات االجتماعية مًعامعػًا 

ذا يمثػؿ هػ رة جميعػها عمػى الصػؼ الدراسػي الواحػد ، ور تكامؿ بيف المجاالت الدراسية المق -
 أقوى مستويات التكامؿ جميعها . البعد

 : وهي درجة الربط بيف مكونات المنه  التي توضح شدته . Powerشدة التكامؿ  –ب 
وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ : عنػػد تػػدريس مقػػرريف متعػػاقبيف ، ويمكػػف أف يسػػتفاد مػػف أحػػدهما عنػػد 

منهجػػي تػػدريس اآلخػػر ، ولهمػػا أهػػداؼ وطػػرؽ تػػدريس متشػػابهة ، فيكػػوف بػػذلؾ تناسػػؽ 
بينهـ أما إذا نظمت مجموعة مف الموضوعات حوؿ خط فكري واحد فيكػوف بػذلؾ مترابطػة 
، وعنػػد تنػػاوؿ المقػػررات مػػف خػػالؿ عناصػػر متداخمػػة فيتعػػذر بػػذلؾ إدراؾ الفواصػػؿ بػػيف 

 فروعها فيحدث بذلؾ إدماج .
ؿ : وتشػػتمؿ عمػػى األبعػػاد التػػي تبػػيف درجػػة عمػػؽ التكامػػؿ ، مثػػ Depthعمػػؽ التكامػػؿ  -حػػػ 

ارتبػػاط المػػنه  بالمنػػاه  الدراسػػية األخػػرى وارتباطػػه بالبيئػػة المحميػػة وباحتياجػػات الطػػالب 
 والمجتمع الذي يعيشوف فيه .
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تكامػؿ المػنه  بػاف المنحػى التكػاممي لممنػاه  هػو نقمػة  يتضػح مػف أبعػاد ابؽسعد العرض البو 
دراؾ العالقػات المتداخمػة بػيف المػواد  نوعية لممنػاه ، بتعتبػارج ضػرورة لتكامػؿ أجػزاء المعرفػة وا 

 الدراسية وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو العممية التعميمية .
 مربزات التهامل يف املهًج : -5

هناؾ العديد مػف المبػررات السػتخداـ تكامػؿ المنػاه  الدراسػية وهػذا يتضػح فػي التػالي  
(72) : 

اتسػػاـ المػػنه  التكػػاممي بالواقعيػػة واالرتبػػاط بمشػػكالت الحيػػاة العمميػػة التػػي يواجههػػا  –أ  
 الفرد في حياته.

كػد إتفاؽ المنه  التكػاممي مػع نظريػة الجشػتالت فػي عمػـ الػنفس التربػوي ، والتػي تؤ  –ب 
عمى أف المتعمـ يدرؾ الكؿ قبؿ األجزاء ، والعمػـو قبػؿ الخصػوص ، وبػذلؾ فػتف المػواد 

 المتكاممة يسهؿ استبعادها بسهولة ويبقى أثرها فترة أطوؿ . الدراسية
يعمؿ المنه  التكاممي عمى التغمػب مػف التكػرار التػي تتصػؼ بهػا المػواد المنفصػمة ،  -حػ 

لكػػؿ مػػف عضػػو هيئػػة التػػدريس والطالػػب وزيػػادة  باإلضػػافة إلػػى تػػوفير الجهػػد والوقػػت
 الدافعية نحو العممية التعميمية .

يشػػجع طبيعػػة المػػنه  التكػػاممي تنميػػة عضػػو هيئػػة التػػدريس مهنيػػػًا وعمميػػػًا ، وذلػػؾ  –د 
حتػػى تتناسػػب قدراتػػه وامكانياتػػه مػػع كػػـ المعمومػػات المتشػػعبة والمتنوعػػة التػػي يقػػدمها 

 لطالبه .
كاممػة وصػعوبة تجزئتهػا ، باإلضػافة إلػى المجتمعية وطبيعتها المت شمولية المشكالت -هػ 

 وحدة المعرفة اإلنسانية وتكاممها .
ينمػػػي المػػػنه  التكػػػاممي عنػػػد الطالػػػب القػػػدرة عمػػػى إثبػػػات الػػػذات وتبػػػرز لديػػػه نزعػػػة  –و 

المشػػاركة ال نزعػػة التبعيػػة مػػف خػػالؿ توظيػػؼ كػػـ المعمومػػات بصػػورة مسػػتمرة إلنتػػاج 
 بها . يزدة يتمخبرات جدي

وبػػػذلؾ يتضػػػح مبػػػررات اسػػػتخداـ تكامػػػؿ المنػػػاه  الدراسػػػية باعتبػػػارج ضػػػرورة حتميػػػة   
لمواكبة التطور السريع في عالـ المعرفة اإلنسانية بصفة عامة ومع تطور النظـ التعميمية فػي 
الجامعػػات العالميػػة ، وال مفػػر مػػف تطبيػػؽ فكػػرة التكامػػؿ بهػػدؼ تحقيػػؽ وحػػدة التفكيػػر وتجنػػب 

     والفصؿ غير المنطقي بيف مجاالت العمـو المختمفة .التمييز 
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 أنىاع تهامل املهًج :  -6

ممػػا ال شػػؾ أف فكػػرة المػػنه  التكػػاممي تقػػـو عمػػى أسػػاس تقػػديـ المعمومػػات بصػػورة   
متكاممة ، بمعنى أنهػا تػرفض تفتيػت هػذج المػادة الواحػدة ، ممػا يتػيح الفرصػة لمطػالب لمتفكيػر 

براز وحدة العمـ وتجنب التكرار الذي ينشا مف تػدريس فػروع العمػـ والربط والتحميؿ ، إلى جانب إ
 : (71) المنفصمة ، ويمكف إبراز أنواع التكامؿ في المنه  كما يمي

ويػتـ مػف خػالؿ إيجػاد عالقػة أفقيػة بػيف المجػاالت المختمفػة التػي يتكػوف  التكامؿ األفقػي : –أ 
منهػػا المػػنه  ، ويتركػػز االهتمػػاـ عمػػى الموضػػوعات ذات عناصػػر مشػػتركة بػػيف مجػػاالت 
متصػػمة ، مثػػؿ الػػربط األفقػػي بػػيف مقػػررات الرياضػػيات والعمػػـو واالجتماعيػػات وغيرهػػا مػػف 

 فروع المعرفة المختمفة .
: ويطمؽ عميه البناء الحمزوني أو المولبي لممنه  واتخػاذ مفهػـو محػوري  التكامؿ الرأسي –ب 

االرتقاء بػه فػي المنػاه  عمقػػًا واتساعػػًا وتػدخالً  فػي فػروع العمػـ والحيػاة ، حيػث كممػا و 
 أرتقى الطالب مف صؼ دراسي إلى صؼ دراسي أعمى .

ي نفػػس الهػػدؼ أال وبػذلؾ يتضػػح أنػػواع تكامػػؿ المػػنه  األفقػػي والرأسػػي ، واشػػتراكهـ فػػ  
وهو ترتيب مواد ومقررات المنه  الدراسي بطريقة تحقيؽ إتصالها ببعضػها الػبعض مػع مراعػاة 

 المتعمـ وطبيعة تفكيرج وانتقاء الخبرات التعميمية بشكؿ فعاؿ .خصائص 
 مداخل تهامل املهًج :   -7

يمكػػف أف يتحقػػؽ التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية سػػواء أثنػػاء عمميػػة بنػػاء المػػنه  أو     
المػػداخؿ فيمػػا  تمػػؾعنػػد تدريسػػه ، وبػػذلؾ مػػف خػػالؿ بعػػض المػػداخؿ وتكاممهػػا ، ويمكػػف تنػػاوؿ 

 :(71)يمي

مػػػدخؿ المفػػػاهيـ والتعميمػػػات والنظريػػػات : يؤكػػػد هػػػذا المػػػدخؿ عمػػػى المفػػػاهيـ والنظريػػػات  –أ 
تي تشػترؾ فيهػا المػواد الدراسػية الداخمػة فػي هػذا المػنه  المتكامػؿ ، والعمػؿ والتعميمات ال

عمػػى تنظػػيـ المعػػارؼ واألفكػػار حولهػػا ويكػػوف بمثابػػة األسػػاس الػػذي تتجمػػع حولػػه األفكػػار 
 الجديدة ، بحيث تكوف مرتبطة بحياة الطالب .

مفػػاهيـ الطاقػػة والحركػػة والوراثػػة ، ومػػف  ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ فػػي مػػادة العمػػـو الطبيعيػػة :  
 أمثمة مادة العمـو اإلنسانية : مفاهيـ الحرية ، وسائؿ االتصاؿ ، وغيرها .
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وبيئتػه ، حيػث تكػوف مدخؿ المشكالت : ويؤكد عمى المشكالت القائمػة فػي حيػاة الطالػب  –ب 
داخؿ المهمػة فػي المشكمة محورًا تدور حوله الخبرات التعميمية ، ويعد هذا المدخؿ مػف المػ

ة والبحػث والتفكيػر بػيف الطػالب إليجػاد قشػالمنا عمػي بناء المناه  المتكاممة ، إلنها تحػث
سػػػواء كانػػػت قائمػػػة بالفعػػػؿ أو مشػػػكمة مسػػػتقبمية و مػػػف أمثمػػػة حمػػػوؿ لتمػػػؾ المشػػػكالت 

 التي تبنى عميها المناه  المتكاممة : التموث والزيادة السكانية  وغيرها المشكالت
ؿ التنظيمي : إف عممية تنظيـ المػنه  تعنػي ربػط خبراتػه التربويػة بعضػها بػالبعض المدخ -حػ 

 اآلخر ، وفؽ مبادئ تنظيمية معينه أهمها ما يمي :
o . التنظيـ مف الخاص إلى العاـ 

o . التنظيـ مف الكؿ إلى الجزء 

o . التنظيـ مف المجرد إلى المحسوس 

المدخؿ التطبيقي : ويتحقؽ مف خالؿ التكامػؿ بػيف جػانبي المعرفػة النظػري والعممػي  –د 
ات الميدانيػة ر الزيػا عػف طريػؽ، فيتـ ربط خبرات الطالب المعرفية بالجانػب التطبيقػي 

 خارج المؤسسة التعميمية .
المػػػدخؿ البيئػػػي : ولهػػػذا المػػػدخؿ دور مهػػػـ فػػػي تحقيػػػؽ التكامػػػؿ بصػػػورة كبيػػػرة ،  -هػػػػ 

الطالػػب مشػػاكؿ البيئػػة المختمفػػة ويحػػاوؿ إيجػػاد الحمػػوؿ لتمػػؾ المشػػاكؿ مػػف فيػػدرس 
خػػالؿ االسػػتفادة مػػف كػػـ المعمومػػات والبيانػػات التػػي يدرسػػها فػػي المقػػررات الدراسػػية 

 المختمفة لمتوصؿ لمحؿ .
يركز هذا المدخؿ عمى االهتماـ بمشروع معيف تػدور حولػه جميػع مدخؿ المشروع :  –و 

األنشطة التي يقـو بها الطالب ، وعػادة مػا يػتـ اختيػار المشػروع الخبرات التعميمية و 
ووفػؽ  وعادة ما يػتـ اختيػار المشػروع مػف واقػع حيػاة الطػالب مف واقع حياة الطالب

اهتماماتهـ وميولهـ ، وبذلؾ يساهـ هذا المدخؿ فػي تحقيػؽ تكامػؿ المػنه  ، بحيػث 
التػػدريس ، ومػػف  يػػتـ وضػػع خطػػة لتنفيػػذها تحػػت اشػػراؼ وتوجيػػه مػػف أعضػػاء هيئػػة

 المشروعات : مشروع التشحير ، مشروع التصوير الفوتوغرافي  وغيرها . تمؾ أمثمة
وبػػذلؾ تؤكػػد مػػداخؿ تكامػػؿ المػػنه  عمػػى ضػػرورة إدراؾ الطالػػب الجػػامعي القػػدرة عمػػى   

تخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تقػػػودهـ  إدراؾ وحػػػدة المعرفػػػة وتوظيفهػػػا فػػػي حػػػؿ القضػػػايا والمشػػػكالت وا 
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ط خبرات وأنشطة الطالب بالبيئة والحيػاة الواقعيػة ، وهػذا يتحقػؽ مػف المعرفة ، وارتباإلكتشاؼ 
 خالؿ إرساء ثقافة العمؿ التعاوني بيف الطالب مع بعضهـ البعض ومع أساتذتهـ .

: تتعػػدد اسػػتراتيجيات التػػدريس  ًجًــُهاســرتاتًجًات التــدزيص املتبعــُ خــال  جمتمعــات الــتعلم امل     
 : (71)عات التعمـ المهجية ويمكف توضيحها كالتالي المتبعة خالؿ مجتم

: ويرجػػع نشػػاة هػػذا المفهػػـو إلػػى عػػاـ  Collaborative Learning التعلــًم التعــاونٌ –أ 
تعػػد هػػي  شػػارؾ والتشػػاور خػػالؿ أنشػػطة الػػتعمـ ، وتـ ، بهػػدؼ تشػػجيع الطػػالب لم 2950

ومػػف منظػػور تعميمػػي واحػدة مػػف االسػػتراتيجيات الفعالػػة فػي التػػدريس فػػي األونػػة األخيػرة ، 
فاعضاء هيئة التدريس يدركوف أهمية المخرجػات التعميميػة اإليجابيػة إزاء الػتعمـ التعػاوني 

 وتشارؾ الطالب بعضهـ البعض .
ُ   –ب  : وتػتـ مػف  Interdisciplinary Studies (   الدزاسات متعددَ التخصصـات ) البًهًـ

تاحة الفرصة لمطالب إليجػاد وتفسػير منطقػي متاصػؿ لهػذا  خالؿ ربط بسيط بيف مقرريف وا 
الترابط ، وتوليد الروابط الفكرية بيف قضايا المقرريف التػي لػـ تكػف متصػمة مػف قبػؿ ، ممػا 

ت ذلػػػؾ ينشػػا مػػػف احػػػة الفرصػػػة لمطػػػالب الػػػروابط الفكريػػة بػػػيف المقػػػررات المػػػراد ربطهػػا ، وا 
الب ذات طػػػالمشػػػتركوف فػػػي رؤيػػػة تخصػػػص آخػػػر بزاويػػػة جديػػػدة ، وهػػػذا يتطمػػػب وجػػػود 

 .مستويات عالية مف التفكير النقدي والتحميمي 
فمػػف خػػالؿ اشػػراؾ :  Writing Across The Carriculum الهتابــُ  ــن املــهًج  -حػػػ 

الكتابة ، حيػث يػتـ إختيػار  الطالب في مجتمعات التعمـ المنهجية يتـ تدريبهـ عمى مهارات
مواضيع الكتابة التي تناسب طبيعة تكامػؿ المػنه  وهػي متعمقػة بالدراسػات البينيػة متعػددة 

 .تابة لتقديـ الدعـ الالـز لطالبهالتخصصات ، ويقـو عضو هيئة التدريس بدور مدرب الك
مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة  عػف طريػؽ:  Experiential Learning الـتعلم التجـسي    –د 

جػػراء  مػػف خػػالؿيػػتـ تكامػػؿ المػػنه  مػػف خػػالؿ الػػتعمـ التجريبػػي  التػػدريب والػػتعمـ الخػػدمي وا 
األبحػاث الجامعيػة ، بتعػػاوف كػؿ مػػف الطػالب وأعضػػاء هيئػة التػػدريس ، حيػث أف التػػدريب 

ر الػػتعمـ الخػػدمي يػػوفكمػػا أف هػػي طريقػػة شػػائعة لػػدم  الػػتعمـ النظػػري مػػع التطبيقػػي ، هنػػا 
تجارب لمطالب تعزز التعمـ أثناء تمبية احتياجػات المجتمػع ، وبنػاء أنشػطة تعميميػة يقدمػه 

تنمػي لػدى  فهػي يعػزز خدمػة المجتمػع ، أمػا إجػراء األبحػاث الجامعيػةو المنه  المتكامؿ 
 الطالب القدرة عمى البحث والتفكير المبتكر والمثابرة لمتعمـ .
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التعمـ المنهجية بػاألداء األكػاديمي لمطػالب ،  يتضح مما سبؽ طبيعة عالقة مجتمعات  
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة تسػػعى فػػي الوقػػت الحػػالي إلػػى تطػػوير جامعاتهػػا 

األداء وارتكازهػػا عمػػى تكامػػؿ مناهجهػػا مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة لالرتقػػاء بػػ
لجات إلى تطبيؽ مختمػؼ الممارسػات التػي  األكاديمي لطالبها ، إال أف جامعات الدوؿ المتقدمة

االجتماعيػة وتػدعيـ الثقافػات الجديػدة واألفكػار والخبػرات المبتكػرة ، مػف خػالؿ  التفاعالت قؽحت
نصػهار أفكػارهـ خالتركيز عمى شعور الطالب لهويتهـ وزيادة شعورهـ بالثقة وت طي مخاوفهـ وا 

ار اإلبداعيػة ، وهػذا مػا تفتقػرج جامعتنػا وأفكار أساتذتهـ فػي بوتقػة واحػدة ، لموصػوؿ إلػى األفكػ
   في الوقت الحالي .  

تطبًكات جمتمعات التعلم املهًجًُ وعالقتًا بتطىيس األداْ األنادميٌ يف الجالح :  اخلطىَ

 جامعات بعض الىاليات األمسيهًُ .

تمكنػػت معظػػـ الجامعػػات األمريكيػػة المتقدمػػة أف تسػػتعيف بمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة   
عمها إحدى أولوياتهػا وتحديػًدا لحػرص تمػؾ الجامعػات عمػى تعزيػز وتشػجيع الػتعمـ التعػاوني وتج

شػراؾ الطالػب بطريقػة فعالػة فػي العمميػة التعميميػة ، ولمزيػد مػف التوضػيح  والتفكير اإلبداعي وا 
نعػػرض خبػػرات بعػػض الجامعػػات األمريكيػػة فػػي مجػػاؿ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وعالقتهػػا فػػي 

 ألكاديمي لمطالب ، وذلؾ في الصفحات التالية :دعـ األداء ا
 : Georgia State أوالً  :  واليُ جىزجًا

 خلفًُ تازخيًُ :  -1

تقع والية جورجيا في المنطقة الجنوبية الشرقية لمواليػات المتحػدة األمريكيػة ، وتحتػؿ   
والعشروف مف حيث المساحة والمركز الثامف مف حيث عدد السكاف عمى مسػتوى المركز الرابع 

ويحػػػدها مػػف الشػػػماؿ واليتػػػي تينسػػػي وكارولينػػا الشػػػمالية ، ومػػػف الشػػػماؿ الواليػػات األمريكيػػػة 
الشرقي والية كارولينا الجنوبية ، ومف الجنوب الشرقي المحيط األطمسي ، ومػف الجنػوب واليػة 

ية أالباما ، وتعد مدينة أتالنتا هي عاصػمة الواليػة وأكبػر مػدنها حيػث فموريدا ، ومف الغرب وال
 . (75)ـ  1029مالييف مواطف في عاـ  2يبمغ عدد سكانها باكثر مف 

كانػػػت البدايػػػة الحقيقيػػػة لمجتمعػػػات تعمػػػـ الطػػػالب وخاصػػػة لمطػػػالب الجػػػدد فػػػي واليػػػة   
حديثػػػػًا منػػذ عػػاـ  Georgia State University (GSU)جورجيػػا بجامعػػة واليػػة جورجيػػا 

ـ بهػػػدؼ تحسػػػيف اسػػػتيعاب الطػػػالب الجػػػدد بالجامعػػػة ، حيػػػث أف تمػػػؾ الجامعػػػة هػػػي  2999
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برنػػػام  جػػػامعي  50مؤسسػػػة بحثيػػػة حضػػػرية فػػػي قمػػػب وسػػػط مدينػػػة أتالنتػػػا ، وتقػػػدـ حػػػولي 
طالػب مػف  11000مجػاؿ دراسػي فػي كػؿ عػاـ ، ويمتحػؽ بهػا حػوالي  127ودراسات عميا في 

% مػف نسػبة الطػالب  15آخرى ، لذا ما يقػرب مػف دولة  210ثر مف جورجيا وأكجمع أنحاء 
مػػف األقميػػات ، ممػػا جعػػؿ مػػف التنػػوع الثقػػافي والعرقػػي لمطػػالب مجػػاؿ خصػػب لتطبيػػؽ نمػػوذج 

، لزيػػادة درايػػة الطػػالب باهميػػة تػػاثير تكنولوجيػػا المعمومػػات عمػػى المنهجيػػة مجتمعػػات الػػتعمـ 
حيػػاتهـ وكيفيػػة التفكيػػر النقػػدي لممعمومػػات التػػي يكتسػػبونها لتسػػاعدهـ عمػػى إتخػػاذ قػػراراتهـ 

 . (72)اليومية 
ـ فػػي التصػػنيؼ القػػومي السػػنوي لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  1022وفػػي أغسػػطس   

بػػع عشػػر عمػػى مسػػتوى الواليػػات فػػي التزامهػػا باسػػتراتيجيات صػػنفت واليػػة جورجيػػا بػػالمركز الرا
المركػػز الرابػػع بتعتبارهػػا الجامعػػة المبتكػػرة  جامعػػة واليػػة جورجيػػا التػػدريس الجػػامعي ، واحتمػػت

تحتػػؿ المركػػز الخػػامس لبرامجهػػا الدراسػػية  قفػػزت، و  لتطبيقهػػا مجتمعػػات الػػتعمـ لطالبهػػا الجػػدد
هتمامهػػا بتحػػداث التغييػػر لػػيس فقػػط عمػػى  عشػػر عمػػى مسػػتوى الواليػػات لتميزهػػا الشػػديد ، وا 

 . (77)مستوى طالبها بؿ عمى مستوى جميع الطالب الذيف يمتحقوف بها مف مختمؼ الدوؿ 
 أيداف جمتمعات التعلم املهًجًُ : -2

تسػػعى مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي جامعػػات واليػػة جورجيػػا لتحقيػػؽ مجموعػػة مػػف   
 : (78)األهداؼ أهمها ما يمي 

 األداء األكاديمي لمطالب .تطوير  -

 زيادة معدؿ حماس الطالب ومثابرتهـ نحو التعمـ مف خالؿ اإلندماج االجتماعي لهـ . -

مف خالؿ تواجد الطالب وأعضاء هيئة التػدريس فػي مجموعػات صػغيرة فػي ظػؿ مجتمعػات  -
مشػػكمة العزلػػة التػػي يشػػعر بهػػا الطػػالب ، فيسػػهؿ التعػػاوف  يػػتـ عػػالجالػػتعمـ المنهجيػػة ، 

 والتقارب والمشاركة الفعالة بيف الطالب وأساتذتهـ .

 النمو الفكري لمطالب مف خالؿ توفي التعمـ القائـ عمى االستقصاء . -

خمؽ مجتمػع أكػاديمي جػامعي كبيػر يتػوفر فيػه مجتمعػات تعمػـ أصػفر وذات طػابع شػخص  -
في بوتقة هذا المجتمع ، ليػذوب الفػوارؽ االقتصػادية اج واإلنصهار يمكف لممتعمميف اإلندم

 واالجتماعية والعرقية بينهـ .

 . (79)تحسيف معدؿ استيعاب واحتفاظ الطالب الجدد  -
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ومف الجدير بالذكر باف الطالب الذيف يشتركوف في مجتمعات الػتعمـ المنهجيػة والػذيف   
لمنح الدراسػية التػي توفرهػا لهػـ الجامعػة ، وقػد يحافظوف عمى تفوقهـ يتمكنػوا مػف االحتفػاظ بػا

 . (80)يتخرجوا مبكرًا عف باقي زمالئهـ 
وباإلضافة إلى ذلؾ توفر لمطالب الفرصة الحقيقية الكتساب مهارات القيػادة مػف خػالؿ   

الزمالء ، والمشػاركة فػي األنشػطة االجتماعيػة  معمواقؼ مجتمعات التعمـ الحقيقية ، والتفاعؿ 
في المجتمع الخارجي بمساعدة أعضاء هيئة التدريس والمرشديف مػف الجامعػة ، وهػذا يتحقػؽ 

 . (82)في ظؿ مشاريع التعمـ الخدمي 
 منىذج تطبًل جمتمعات التعلم املهًجًُ :  -3

المختمفػػة ،  تحػػرص جامعػػات واليػػة جورجيػػا عمػػى تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ بانواعهػػا  
 : (81)ويمكف توضيح تمؾ األنواع كما يمي 

 : Freshmen Interest Groups (FIGS) جممىعُ االيتمام بالطالب اجلدد -

ويسجؿ فيه الطالب الجػدد فػي مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لعػدة مقػررات معػػًا يبمػغ عػددهـ 
عضػػو هيئػػة التػػدريس فػػي  شػػارؾيمػػف مقػػرريف إلػػى أربػػع مقػػررات ، وفػػي هػػذا النمػػوذج ال 

تنسيؽ المهاـ بػيف الطػالب ، لػذلؾ قػد يقػؿ معػدؿ المشػاركة بػيف كػؿ مػف الطػالب وأعضػاء 
 هيئة التدريس بالمقارنة باألنواع اآلخرى .

 : Paired or Clustered Courses املكسزات املزدوجُ أو اجملمعُ -

تعاونية ، ومػع ذلػؾ يػتـ  وهي دورات نموذجية يتـ التخطيط لها مف قبؿ إدارة الكمية بصورة
تدريس كؿ مقرر بطريقة منفصػمة ، ولكػف يػتـ االهتمػاـ بتيجػاد التكامػؿ بػيف المقػررات مػف 
خالؿ التكميفات المقدمة لمطالب والتي تدعـ الترابط بيف المقررات مػف خػالؿ تبنػي موضػوع 
ذ مشػػترؾ بيػػنهـ ، وهػػذا يتطمػػب إتاحػػة وقػػت كػػاؼ ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس لمتخطػػيط ولتنفيػػ

 تمؾ الدورات ، وقد تكوف في مجموعات كبيرة أو صغيرة .
 : Team - Tought Programs الفسيل تدزض مو قبلبسامج  -

وفػػي هػػذا النمػػوذج يقػػدـ أعمػػى درجػػات التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية ، حيػػث أف جميػػع 
الطالب في هذا المجتمع يشػتركوف فػي دراسػة المقػررات فػي مجموعػات صػغيرة أو كبيػرة ، 
بينما يتطمب دعـ إداري وأكاديمي ومؤسسػي لمرعػاة جوانػب التخطػيط والتنظػيـ والتنسػيؽ ، 
حيث يشترؾ الطالب بمختمؼ التخصصػات فػي دراسػة مقػررات دراسػية عامػة يجتمعػوا معػػًا 
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فػػػػي مجتمعػػػػات الػػػػتعمـ المنهجيػػػػة لمتعمػػػػؽ فيهػػػػا وتبػػػػادؿ األراء واألفكػػػػار بمختمػػػػؼ زوايػػػػا 
 تخصصاتهـ العممية .

، ختمػؼ أنواعهػابتطبيؽ مجتمعات التعمـ المنهجية بم تمت جامعة والية جورجياكما إه  
 ويمكف توضيح ذلؾ عمى النحو التالي :

ــُ للطــالب اجلــدد     –أ  ــتعلم املهًجً ــات ال ــامج جمتمع ــا   بسن ــُ جىزجً ــُ والي  Freshmen يف جامع

Learning Community at Georgia State University  (81)   ، ويشػمؿ عمػى
ثمػاني فصػوؿ دراسػية ، بحيػث  الطػالب فيػهبرنام  البكالوريوس النموذجي ، والػذي يػدرس 

مقػررات دراسػػية  5طالػب فقػط ، ويػدرس الطػالب  15يصػؿ عػدد الطػالب بكػؿ مجتمػع تعمػػـ 
بكػػؿ تيػػـر دراسػػي ، ويحػػؽ لمطػػالب إختيػػار مقػػرريف دراسػػييف يدرسػػوها مػػف خػػالؿ مجتمعػػات 
التعمـ المنهجية ، وباإلضافة إلى ذلؾ توجد مجتمعات منهجيػة عامػة لجميػع الطػالب يطمػؽ 

، و   تكػػػويف المغػػػة اإلنجميزيػػػة   ، حيػػػث يراعػػػي التكامػػػؿ    إتجػػػاج الطالػػػب الجديػػػد   هػػػاعمي
 والترابط في تدريس المقررات الدراسية في ظؿ مجتمعات التعمـ المنهجية .

عػات الػتعمـ المنهجيػة بالجامعػة تبػدأ مػف أسػفؿ أما فيما يتعمؽ باإلدارة ، فػيالحظ أف إدارة مجتم
ية إدارتهػػا وتخطيطهػػا وتنظيمهػػا تبػػدأ مػػف عضػػو هيئػػة التػػدريس ثػػـ ألعمػػى ، بمعنػػى أف مسػػئول

القسػـ األكػاديمي الػذي ينتمػي إليػه العضػو وموافقػة رئػيس القسػـ ، كمػا تحػرص إدارة الجامعػة 
 1000بتشجيع أعضاء التدريس عمى اإللتحاؽ بتمؾ الدورات حيث توفر مػنح صػيفية تقػدر بػػ 

تقػدر متوسػط التكمفػة السػنوية لمجامعػة لبرنػام  دوالر أمريكي لكػؿ عضػو هيئػة تػدريس ، كمػا 
 50000دوالر أمريكػػي ، باإلضػػافة إلػػى تػػوفر  215000مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بمقػػدار 

دوالر أمريكػػي لمػػدعـ اإلداري  15000دوالر أمريكػػي منحػػة التنميػػة الصػػيفية ، وتػػوفير مبمػػغ 
 لمبرنام  .

 The Criminal  ُ يف جامعـُ واليـُ جىزجًـا   جمتمع تعلم الطالب اجلدد للعدالـُ اجلهآًـ   –ب  

Justice FIC at Georgia State University (81)،  بتطبيػؽ حيػث بػدأت الجامعػة
ـ ، تحػػت إشػػراؼ وزارة العػػدؿ الجنػػائي ، حيػػث يػػتـ التكامػػؿ 1002هػػذا النمػػوذج منػػذ عػػاـ 

بػػيف مقػػرري العدالػػة الجنائيػػة والعمػػـو االجتماعيػػة ، ومناقشػػة المواضػػيع المشػػتركة مثػػؿ 
الجريمة .... وغيػر ذلػؾ ، وأيضػػًا مناقشػة تػاثير  –المخدرات  –اإلرهاب  -عنؼ الشوارع 

 روبولوجية واإلجتماعية والجنائية .ثالعنؼ عمى النواحي البيولوجية والنفسية واألن
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ويسػػػػتعيف أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس بتسػػػػتراتيجية الكتابػػػػة التكامميػػػػة عبػػػػر المػػػػنه    
 Integrating Writing Acrossتػدريس خػالؿ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لم كتستراتيجية

The Cutticulum into FLCS  مػػف خػػالؿ إتاحػػة الفرصػػة لمطػػالب المشػػتركيف مناقشػػة
ر المختمفة وكتابتها بشكؿ نقدي وخاصة فيما يتعمؽ باألحداث الجاريػة لمجريمػة ، ويمكػف األفكا

لمطػػػالب اإلسػػػتعانة بػػػالرحالت الميدنيػػػة كوسػػػيمة لجمػػػع المعمومػػػات عػػػف القضػػػايا المطروحػػػة 
والمتعمقػػة بالجريمػػة والعدالػػة ، ومػػف األمػػاكف المصػػرح لمطػػالب الػػذهاب إليهػػا قاعػػات المحكمػػة 

عمى القضايا الجنائيػة المختمفػة ، وأيضػػًا أكاديميػة الشػرطة المحميػة لمتعػرض  الجنائية لقطالع
لمقضػػايا الواقعيػػة ، وبعػػد تسػػجيؿ الطػػالب لكتػػابتهـ وتحمػػيمهـ النقػػدي لمقضػػايا المتفػػؽ عميهػػا ، 

مػف الطػالب  عضػو هيئػة التػدريس يقدمها لعضػو هيئػة التػدريس بعػد ذلػؾ لتقييمهػا وقػد يطمػب
الكتابات وقد يتشارؾ الطالب في ظػؿ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة فػي  تقديـ عرض تقديمي لتمؾ

 .سإيجاد حموؿ عالجية لقضايا الجريمة المختمفة والتي عرضوها بمساعدة عضو هيئة التدري
 : Georgia Southern University جامعُ جىزجًا اجلهىبًُ -حػ 

تعد جامعة بحثية عامة تقع في والية جورجيا األمريكية ، ويقع الحـر الجامعي الرئيسػي و هي 
ـ ، وتحتػػؿ المركػػز  2902، وقػػد تاسسػػت منػػذ عػػاـ  Statesboroلهػػا فػػي ستاتسػػبور 

الخػػامس كػػاكبر مؤسسػػة جامعيػػػة فػػي جورجيػػا وهػػي أكبػػػر مؤسسػػة لمتعمػػيـ العػػالي فػػػي 
تخصػػص أكػػاديمي مختمػػؼ مػػف  210أكثػػر النصػػؼ الجنػػوبي مػػف واليػػة جورجيػػا ، وتقػػدـ 

البكػالوريوس والماجسػتير والػػدكتوراج ، ويبمػغ عػدد الطػػالب المسػجميف فػي الجامعػػة بػرام  
دولة أخػرى ، كمػا تػـ  85طالب مف جميع الواليات األمريكية ومف  12000ما يقرب مف 

ة لمػػدكتوراج مػػف قبػػؿ مؤسسػػتصػػنيؼ جامعػػة جورجيػػا الجنوبيػػة بتعتبارهػػا مؤسسػػة بحثيػػة 
 . (85) كارينجي لتطوير التدريس

كما تحرص جامعة جورجيا الجنوبية عمى تطبيؽ فكرة مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة مػف   
 : (82)خالؿ ما يمي 

تػػوفر الجامعػػة  السػػكف الجػػامعي لمطػػالب ليتػػيح الفرصػػة لهػػـ لتشػػكيؿ تجػػربتهـ المعيشػػية  -
طػالب نفػس التخصػص العممػي ال تمؾوالمشاركة في مجتمعات التعمـ السكنية بحيث يكوف ل

 Themeولػػديهـ اهتمامػػات متماثمػػة ، كمػػا تػػوفر الجامعػػة مجتمػػع تعمػػـ الموضػػوعات 

Community  بحيػث يشػػترؾ فيهػػا الطػالب الػػذيف لػػديهـ إهتمامػات مشػػتركة والتػػي تخػػدـ
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تخصصػػاتهـ العمميػػة المتعػػددة ، ومػػف أمثمػػة تمػػؾ المجتمعػػات مػػا يمػػي : مجتمػػع استكشػػاؼ 
تصاالت مػف خػالؿ تػوفير بيئػة شػاممة تتػيح لمطػالب استكشػاؼ هويػاتهـ الهوية وتكويف اال 

الخاصة ومعرفة المزيد مف ثقافات اآلخريف ، واإلنخراط في حوار هادؼ مع زمالئهػـ حػوؿ 
مجموعة متنوعة مف الموضوعات بحيث يكوف مكاف اجتماع الطػالب فػي حػـر أرمسػترون  

Armstrong Campus . 

الحياة الصحية لتعزيػز أنمػاط الحيػاة الصػحية والمهنيػة ، ويشػترؾ فيػه وأيضػًا مجتمع تعمـ 
طالب تخصصات التمريض والعمـو والمهػف الصػحية ، ويػتـ دراسػة موضػوع مشػترؾ بيػنهـ 

 Armstrongفي حـر أرمسترون   وهو موضوع الصحة متعدد األوجه ، ويجتمع الطالب

Campus 

 األنادميٌ للطالب :جمتمعات التعلم املهًجًُ وعالقتًا باألداْ  -4

إف مجتمعات التعمـ المنهجية كػاف لهػا تػاثير كبيػر عمػى األداء األكػاديمي لمطػالب فػي 
مجتمعػات  أنشػطةجامعات جورجيا حيث أوضحت العديػد مػف الدراسػات أف إشػتراؾ الطػالب فػي 

 التعمـ المنهجية بالجامعات قػد سػاعد عمػى زيػادة التحصػيؿ األكػاديمي ، فالتعػاوف بػيف الطػالب
والتكامؿ بيف التخصصات األكاديمية وتطبيؽ التعمـ النشط والتعمـ مف األقػراف ، قػد سػاهـ كثيػرًا 

 في زيادة شغؼ الطالب نحو التعمـ .
ففي جامعة والية جورجيا عند مقارنة األداء األكاديمي لمطالب قبػؿ اإللتحػاؽ بانشػطة   

مجتمعػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة وبعػػد اإللتحػػػاؽ بهػػػذج األنشػػػطة ، أوضػػحت نتػػػائ  التقيػػػيـ ارتفػػػاع 
نجػػػازهـ األكػػػاديمي بعػػػد مشػػػاركتهـ فػػػي أنشػػػطة مجتمعػػػات الػػػتعمـ  مسػػػتوى تحصػػػيؿ الطػػػالب وا 

معة جورجيػا الجنوبيػة أوضػحت نتػائ  تقيػيـ أنشػطة مجتمعػات الػتعمـ ، وفي جا (87)األكاديمية 
المنهجيػػة زيػػادة شػػغؼ الطػػالب ورغبػػتهـ فػػي عمميػػة الػػتعمـ ممػػا يػػؤثر عمػػى مسػػتوى تحصػػيمهـ 

نجازهـ األكاديمي  . (88) وا 
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ًـًا : واليُ إنديانا  : Indiana State ثان
 خلفًُ تازخيًُ :-1

، مريكػا الشػماليةاألوسط عند البحيرات العظمى باهي والية أمريكية تقع في منطقة الغرب 
حيػث عػدد السػكاف عمػى مسػتوى الواليػات  27المركػزمف حيث المسػاحة و  18وتحتؿ المرتبة 

مدينػػة إنػػديانوبوليس عاصػػمة الواليػػة وهػػي أكبػػر مػػدنها ، وتحػػدها  عػػدالمتحػػدة األمريكيػػة ، وت
مػف  Michiganميشػيغاف ة مف الشػماؿ الغربػي ، وواليػ Michigan Lakeبحيرة ميشيغاف 

مػػػف الجنػػػوب  Kentuchyمػػػف الشػػػرؽ ، وواليػػػة كنتػػػاكي  Ohioالشػػػماؿ ، وواليػػػة أوهػػػايو 
مػف الغػرب ، وتتميػز الواليػة بقػوة اقتصػادها حيػث  Illinoisوالجنوب الشرقي ، وواليػة إلينػوي 
 . (89) مميار دوالر أمريكي 159.21ـ بػػ  1027يصؿ النات  القومي لها في عاـ 

لوالية إنديانا نفوذ سياسي حيث لعبػت دور مهػـ فػي اإلتحػاد خػالؿ الحػرب األهميػة  وكانت
رب ، ويعد الحرب األهمية ظمت إنديانا ذات أهميػة ج، حيث أنها تعد أوؿ والية تتجه لممريكيةاأل

وفي أواخر القرف التاسع عشػر حػدث إزدهػار صػناعي فػي الواليػة وهػذا يرجػع لتقػدـ  سياسية ،
كمػػا بػػدأ العصػػر الػػذهبي لػػردب ممػػا أثػػر عمػػى نقوذهػػا الثقػػافي ، صػػناعة الغػػاز الطبيعػػي بهػػا ، 

والية صػناعية قويػة وجػدبت إليهػا العديػد مػف  الي وبحموؿ أوائؿ القرف العشريف تطورت إنديانا
التوسػػع فػػي التنميػػة الحضػػرية واالهتمػػاـ بصػػناعة  ، و تػػـيف والخػػارجيييفالمهػػاجريف الػػداخمي

 . (90) السيارات ، كما أصبحت رائدة في صناعة األدوية
وحرصت الواليػة عمػى االهتمػاـ بػالتعميـ العػالي بتعتبػارج أحػد أركػاف التنميػة ، حيػث وفػرت 

تمؾ المرحمػة ، وتقػديـ المػنح برام  لمنح القرف الحادي والعشريف لتشجيع الطالب وتميزهـ في 
 . (92) لمطالب المتفوقيف ويطمؽ عميها التمويؿ القائـ عمى اإلداء

وقػػػد اهتمػػػت جامعػػػات واليػػػة إنػػػديانا بفكػػػرة مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة ، والتاكيػػػد عمػػػى 
المشاركة والتعاوف والتفاعؿ بيف الطالب وبعضهـ البعض وأيضػًا مػع أعضػاء هيئػة التػدريس ، 

يانا بػوليس إنػد -ـ في جامعة إنديانا بػوردو  2995تطبيؽ تمؾ المجتمعات منذ عاـ  وقد بدأت
Indiana University – Purdue University Indianapolis  وهي مؤسسة جامعية

عامة ، وهي ثالث أكبر جامعػة فػي واليػة إنػديانا ، حيػث تػـ دمػ  بػرام  جامعػة إنػديانا وبػرام  
برنام  أكػاديمي ويصػؿ عػدد  285وتقدـ الجامعة أكثر مف  ـ ، 2929جامعة بوردو منذ عاـ 

 . (91) طالب جامعي 11000الطالب لحوالي 
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جامعػة  229كما أعمنت مؤسسة كارينجي باف جامعة إنديانابوليس هي واحدة مف أفضؿ 
ة فػػي تصػػنيؼ المشػػاركة المجتمعيػػة ، وهػػي تسػػمي اختياريػػة تشػػير إلػػى مػػدى اإللتػػزاـ يػػأمريك

المؤسسي بمشاركة المجتمع ، وهذا بعد تقييـ لجنة المراجعة الوطنيػة لمدراسػة الذاتيػة لمجامعػة 
 . (91)ومتابعة آلية التدريس والبحث العممي لديها 

 أيداف جمتمعات التعلم املهًجًُ : -2

تػػرى جامعػػات واليػػة إنػػديانا بػػاف مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة تمثػػؿ برنػػام  يسػػاعد فػػي   
دم  الطالب في الحياة الجامعية وربط العديد مف المقررات الدراسية مما يزيد مف التفاعػؿ بػيف 
هذج الهياكؿ المنهجية وأعضاء هيئة التدريس ، وبالتالي تحقؽ التكامؿ األكاديمي واالجتمػاعي 

ع الطػػالب لممثػػابرة لمواصػػمة دراسػػتهـ الجامعيػػة ، ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ يتحقػػؽ أهػػدافها ، ممػػا يشػػج
حيػث يرتقػػي اإلنجػاز األكػػاديمي لمطػالب المشػػتركيف فػػي تمػؾ المجتمعػػات باإلضػافة إلػػى تحقيػػؽ 
الكفػاءة العمميػة والشخصػية واإلجتماعيػة لمطػالب ، مػػف خػالؿ تػوفير دعػـ الجامعػة الحتياجػػات 

 . (91)  تماعيةالطب األكاديمية واالج
 منىذج تطبًل جمتمعات التعلم املهًجًُ : -3

تقػـو جامعػات واليػػة إنػديانا بتطبيػػؽ فكػرة مجتمعػػات الػتعمـ المنهجيػػة بانواعهػا المختمفػػة 
 :(95) كما يمي

الجػػػدد بالفرقػػػة األولػػػى  طػػػالبممجتمعػػػات الػػػتعمـ المعيشػػػية ومجموعػػػات االهتمامػػػات ل
والمقررات أو الدورات المجمعة ، ومجتمعات التعمـ السكنية ، وأيضػًا أفػواج الطػالب فػي فصػوؿ 

حيث يسمح لمطػالب بالتسػجيؿ فػي  Student Cohorts in Large Classesدراسية كبيرة 
المباشػرة مجموعات صغيرة العدد في مقرريف إلى أربع مقررات دراسػية ، مػع إتاحػة االتصػاالت 

بػػيف الطػػالب وتبػػادؿ األفكػػار واألراء باإلضػػافة إلػػى عقػػد سػػمينارات عمميػػة تعػػزز تعميػػؽ المػػادة 
نمػوذج  أمػاالعممية لممقررات الدراسية المتكاممة مف خالؿ التفاعؿ مع أعضاء هيئة التدريس ، 

ت الدراسػية يتـ اختيار المقػررافالمزدوجة أو المجمعة لمطالب ،  المقرراتلمجتمعات التعمـ وهو 
ذج األكثػػر طبقػػػًا لمموضػػوع المشػػترؾ بػػيف تمػػؾ المقػػررات الدراسػػية المختمفػػة ، ويعػػد هػػذا النمػػو 

، أمػػا نمػوذج برنػػام  تعمػـ الفريػػؽ والػذي يطمػػؽ عميػه أيضػػػًا  Purdueإنتشػارًا بجامعػػة بػوردو 
 الدراسػػات المتسػػقة يػػتـ فيهػػا دمػػ  فصػػميف أو ثالثػػة لمطػػالب فػػي مكػػاف واحػػد كمجموعػػة كبيػػرة

    لمناقشة وتطبيؽ أهـ التكميفات التي تشجع التكامؿ بيف المقررات الدراسية.
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وقػد أهتمػت جامعػات واليػػة إنػديانا بتحقيػؽ التكامػؿ بػػيف المقػررات الدراسػية مػف خػػالؿ  
 مجتمعات التعمـ المنهجية ، وهذا يتضح في التالي :

عمػػى الموضػػوع : وترتكػػز مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة  (92)جامعػػة بػػوردو إنػػديانا بػػوليس 
ـ تػػـ  1001، ففػػي عػػاـ المشػػترؾ ألنشػػطة المقػػررات الدراسػػية والتػػي تػػدعـ التكامػػؿ بينهمػػا 

اختيار عػدة موضػوعات لمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وعمػى أساسػها يػتـ التكامػؿ بػيف المقػررات 
ؿ وانػػػالتكامػػػؿ عمػػػى مناقشػػػة وتالدراسػػػية والمتعمقػػػة بتمػػػؾ الموضػػػوعات ، حيػػػث يسػػػاعد هػػػذا 

الموضػػوع بػػاكثر مػػف زاويػػة وتخصػػص ، ومػػف أمثمػػة تمػػؾ الموضػػوعات : مقابمػػة اآلخػػريف فػػي 
 –الخيػػػر والشػػػر والمعقػػػد  –تطػػػوير المهنػػػة  –االكتشػػػاؼ  –قػػػدرة التحمػػػؿ  –القريػػػة العالميػػػة 

 –الحمػػػـ األمريكػػػي ) أرض الفػػػرص والمسػػػاواة لمجميػػػع (  –وجهػػػات النظػػػر حػػػوؿ اإلنحػػػراؼ 
عبػػور الحػػدود الثقافيػػة ، ويػػتـ وضػػع خطػػة لػػدعـ تمػػؾ الموضػػوعات وارتباطهػػا بػػيف  –الهوايػػات 

 المقررات التي تدعمها أنشطة عممية .

ولمشػػاركة الطػػالب فػػي تمػػؾ المجتمعػػات أثػػر كبيػػر فػػي دمػػ  الػػتعمـ وتكاممػػه األكػػاديمي  
عبر التخصصات المهنية المختمفة ، مف خالؿ زيادة التعمػؽ فػي فهػـ الموضػوعات المطروحػة 
مف قبؿ الطالب ، ودعـ شبكات العمؿ مع الطالب وزمالئهـ في تمػؾ المجتمعػات وأيضػػًا إمتػداد 

المتبادلػػة ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس ، وزيػػادة إنتمػػائهـ ومعػػرفتهـ بجامعػػة التعػػاوف واالتصػػاالت 
، وأيضػػػًا تعمػػـ ممارسػػات الػػتعمـ التػػاممي ، وتقػػدير تنػػوع  ( IUPUI )بػػوردو إنػػديانا بػػوليس 

وجهػػات النظػػر المختمفػػة ، والعمػػؿ عمػػى ربػػط النظريػػة بػػالتطبيؽ العممػػي فػػي أرض الواقػػع مػػف 
 مع التعمـ األكاديمي . خالؿ ربط وتكامؿ األنشطة العممية

 جمتمعات التعلم املهًجًُ و عالقتًا باألداْ األنادميٌ للطالب : -4

ولقػػد أوضػػحت الدراسػػات أف مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة أثػػرت بشػػكؿ واضػػح   
عمػػى األداء األكػػاديمي لمطػػالب فػػي جامعػػات واليػػة إنػػديانا ففػػي جامعػػة بػػوردو إنػػديانا بػػوليس ، 

تقييـ مستوى أداء مجموعتيف مختمفتيف مػف الطػالب أحػداهما أشػتركوا لمقارنة  فعندما تـ اجراء
فػػي مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وأخػػرى لػػـ تشػػترؾ فيهػػا وذلػػؾ فػػي بدايػػة العػػاـ الدراسػػي وبعػػد 

الػػػذيف اشػػػتركوا فػػػي اإلنتهػػػاء مػػػف الدراسػػػة ، فػػػتـ مالحظػػػة ارتفػػػاع درجػػػات مجموعػػػة الطػػػالب 
فػي تمػؾ المجتمعػات ، وبػالطبع زيػادة  لـ يشتركوا ـ الذيف مجتمعات التعمـ المنهجية عف نظيره

مستوى تحصيمهـ عند اإلنتهاء مف دراسة المقررات بالمقارنػة بمسػتوى تحصػيمهـ قبػؿ الدراسػة 
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، وهػػذا يرجػػع إلػػى طبيعػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة والتػػي ترتكػػز عمػػى التكامػػؿ بػػيف المقػػررات 
 .(97) بيف الطالب  رؾشاوني والتاالدراسية وثقافة التعمـ التع

 : Maryland State ثالجـًا : واليُ مازٍ الند
 خلفًُ تازخيًُ :-1

تقػػع واليػػة مػػاري النػػد فػػي منطقػػة وسػػط المحػػيط األطمنطػػي بشػػرؽ الواليػػات المتحػػدة  
وغػػرب فرجينيػػا ومنطقػػة كولومبيػػا فػػي الجنػػوب والغػػرب ، األمريكيػػة ، وتحػػدها واليػػة فيرجينيػػا 

ديالور والمحػيط األطمسػي شرقػػًا ، وتعتبػر مدينػة بػالتيمور هػي أكبػر و وبنسمفانيا في الشماؿ ، 
مدف الوالية ، أما مدينة أنابوليس هي عاصمتها ، ويرجع تسػمية واليػة مػاري النػد بهػذا اإلسػـ 
نسبة إلى الممكة اإلنجميزيػة هنريتػا ماريػا والمعروفػة بالممكػة مػاري وهػي زوجػة المالػؾ تشػارلز 

اري النػد فػي الثػورة الصػناعية منػذ الحػرب العالميػة الثانيػة مػف خػالؿ األوؿ ، وشاركت والية مػ
بػػا إليهػػا ، ممػػا أدى و االهتمػػاـ بموانئهػػا وشػػبكات السػػكؾ الحديديػػة والهجػػرة الجماعيػػة مػػف أور 

لزيادة نمو السكاف بها لتصؿ إلى أهـ الواليات األمريكية مػف حيػث الكثافػة السػكانية ، وارتفػاع 
المتميػزة باالقتصػاد و يػة نظػرًا لقريهػا الشػديد مػف واشػنطف العاصػمة متوسط دخػؿ األسػرة بالوال

 . (98) المتنوع لمغاية

وتعتبػػر واليػػة مػػاري النػػد رائػػدة فػػي المجػػاؿ العممػػي وخاصػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ العػػالي  
والجامعي ، حيث تحتؿ الوالية المركز الرابع عمى مستوى الواليػات المتحػدة األمريكيػة فػي عػدد 

 . (99) الحاصميف عمى شهادة جامعيةالطالب 

وقد اهتمت جامعات والية ماري الند بتطبيؽ فكرة مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لقرتقػاء  
 John Hopkings بالعمميػػػػة التعميميػػػػة بجامعاتهػػػػا ، ففػػػػي جامعػػػػة جػػػػوف هػػػػوبكنز 

University ـ لتحقيػػؽ التواصػػؿ والتعػػاوف بػػيف  1005تػـ إنشػػاء مجتمعػػات الػػتعمـ فػػي يوليػػو
، أمػا فػي  (200) الطالب وأعضاء هيئة التػدريس ، وتاكيػد الػربط بػيف النظريػة والتطبيػؽ العممػي

ـ بػػدأ االهتمػػاـ  1000فػػي خريػػؼ عػػاـ  University of Marylandجامعػػة مػػاري النػػد 
بتنشاء مجتمعات الػتعمـ السػكنية لتحقيػؽ االنتمػاء المؤسسػي مػف قبػؿ لطػالب لمجامعػة بدرجػة 

 . (202)كبيرة 
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 جمتمعات التعلم املهًخًُ :أيداف  -2

فكػػرة مجتمعػات الػػتعمـ المنهجيػة بواليػػة مػػاري بتطبيػػؽ تهػتـ جامعػػات واليػة مػػاري النػد   
 : (201)الند لتحقيؽ مجموعة مف األهداؼ ، يمكف إجمالها عمى النحو التالي 

 التكامؿ بيف المقررات الدراسية التي يدرسونها لمطالب . -

 توفير النمو الشخصي والمهني لمطالب المشتركيف . -

 .ة أنشطة مجتمعات التعمـ المنهجيةتعزيز التفكير االبتكاري لدى الطالب مف خالؿ ممارس -

 زيادة دافعية الطالب نحو التعمـ ، ورغبتهـ الشديدة في مواصمة دراستهـ الجامعية . -

التعػػاوف والتػػرابط والمشػػاركة اإليجابيػػة بػػيف الطػػالب بعضػػهـ الػػبعض وبػػيف أعضػػاء هيئػػة  -
 التدريس .

 ربط النظرية بالتطبيؽ وتعميؽ الخبرة النظرية بالممارسات العممية لمطالب . -

 .  (201)تطوير األداء األكاديمي لمطالب وتعزيز المهارات التحميمية والتعمـ التعاوني  -

 التعلم املهًجًُ : منىذج تطبًل جمتمعات -3

تحرص جامعات والية مػاري النػد بتطبيػؽ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لتحقيػؽ أهػدافها   
 المتنوعة واالرتقاء بمستوى العممية التعميمية بالجامعات ، ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي :

وهػي  University of Marylandمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة فػي جامعػة مػاري النػد  -
ـ وتػػدعـ تخصصػػات عمػػـو الطبيعػػة  2922ثيػػة عامػػة وقػػد تاسسػػت منػػذ عػػاـ جامعػػة بح

والهندسية باإلضافة إلى برام  الفنػوف الميبراليػة والعمػـو االجتماعيػة ، ويبمػغ عػدد الطػالب 
برنػػػام   91تخصػػػص جػػػامعي وأكثػػػر مػػػف  22ـ دطالػػػب ، وتقػػػ 212000بهػػػا حػػػوالي 

، وقد اهتمت الجامعة بتطبيؽ نماذج متنوعة مف مجتمعػات الػتعمـ ،   (201)لمدراسات العميا 
حيػػث تػػـ اسػػتخداـ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وأيضػػػًا السػػكنية ، ويمكػػف توضػػيح ذلػػؾ فػػي 

 :  (205)التالي 

أماكف سكنية لمطالب يتحقؽ مف خاللها مجتمعػات الػتعمـ  إهتمت إدارة الجامعة بتوفير 
لػوالء التنظيمػي لمطػالب نحػو جػامعتهـ وزيػادة معػدؿ مشػاركتهـ المنهجية والسكنية ، لتحقيؽ ا

نػػدماجها فػػي ظػػؿ تمػػؾ  اإليجابيػػة ، باإلضػػافة إلػػى إتاحػػة الفرصػػة لمتنػػوع الثقػػافي بػػيف الطػػالب وا 
المجتمعات ، وباإلضافة إلى ذلؾ فتف ممارسػة الطػالب ألنشػطة مجتمعػات الػتعمـ خػارج الفصػؿ 

  الفرصػػة الكاممػػة لػػربط النظريػػة بػػالتطبيؽ ، وارتبػػاط الدراسػػي وفػػي بيئػػة المعيشػػة السػػكنية تتػػي
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التفكير النظري باإلبتكار واإلبداعي الواقعي لمطػالب ، وقػد تػـ تحديػد منػاه  المقػررات الدراسػية 
التفاعػػؿ  –فػػي البيئػػة السػػكنية وهػػي تشػػمؿ سػػبع مجػػاالت وهمػػا : التطػػوير األكػػاديمي والمهنػػي 

 –العالقػػات مػػع اآلخػػريف  –إدارة مهػػارات الحيػػاة  –االستكشػػاؼ متعػػدد الثقافػػات  –االجتمػػاعي 
 الصحة . –التفاعالت االجتماعية 

وألعضاء هيئة التدريس دورهـ في تمؾ المجتمعات ، مف خػالؿ مسػؤلياتهـ فػي إعػداد  
وتػػدريس المقػػررات التدريسػػية والػػذي يمتحػػؽ فيػػه الطػػالب لمػػدة سػػاعة إسبوعيػػػًا ، ويػػتـ تطبيػػؽ 

منهجية المختمفة ، باإلضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التػدريس مػع أنشطة مجتمعات التعمـ ال
الطػػػالب فػػػي وجبػػػة الغػػػذاء إلتاحػػػة الفرصػػػة إلزابػػػة الفواصػػػؿ والحػػػواجز بيػػػنهـ ، ومػػػف أمثمػػػة 

المنهجػي والسػكني هػو مجتمػع تعمػـ مجتمعات التعمـ بجامعة ماري الند والتي تجمع بيف النػوع 
ب المهتمػػيف بهػػذا العمػػـ ، وأيضػػػًا الػػذيف لػػديهـ الشػػغؼ العمػػـو اإلنسػػانية ، ويمتحػػؽ بهػػا الطػػال

الفرصػػة العممػػي نحػػو الثقافػػة والمغػػة والتػػاري  والفمسػػفة واآلداب ، كمػػا يتػػوفر لمطػػالب إتاحػػة 
لحضور المعارض والمتاحؼ في منطقة بالتيمور وواشنطف العاصمة ، ومشاركة أعضػاء هيئػة 

راسػػػػات القديمػػػػة والدراسػػػػات اآلسػػػػيوية التػػػػدريس المتخصصػػػػيف فػػػػي الدراسػػػػات األمريكيػػػػة والد
واآلنثروبولوجيػػػا الثقافيػػػة والمغػػػة اإلنجميزيػػػة ، والدراسػػػات متعػػػددة التخصصػػػات ، وتفيػػػد تمػػػؾ 

 لمطالب و زيادة مستوي رؤية الطػالب لمقضػايا الثقافيػة المجتمعات في التوسع الفكري والثقافي
 مف وجهة نظر زوايا مختمفة التخصصات .

، حيث يهدؼ هذا البرنػام   (202)تعمـ المعيشي المتكامؿ لعمـو الحياة وأيضػًا برنام  ال 
، حيػػث يشػػترؾ  STEMلبرنػػام   لتكامػػؿ لمقػػررات العمػػـو والتكنولوجيػػا والهندسػػة والرياضػػيات

الطالب في التعمـ سػواء داخػؿ الفصػؿ الدراسػي أو داخػؿ المجتمػع السػكني ، مػف خػالؿ تطبيػؽ 
فػي مجموعػات  بترتكز حوؿ الطالػب مػف خػالؿ اشػتراؾ الطػالوالتي استراتيجية التعمـ التعاوني 

صػػغيرة ، كمػػا تهػػتـ الجامعػػة بتحػػداث التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية لطػػالب كميػػة العمػػـو مػػف 
خالؿ دم  مقرر تنميػة محػو األميػة البيولوجيػة ومقػرر تعمػـ األحيػاء ودراسػته سػواء بالقاعػات 

، ويمكػػػف لمطػػالب ممارسػػػة أنشػػطة المجتمػػػع  التدريسػػية والسػػكنية التػػػي يعػػيش فيهػػػا الطػػالب
السػػكنية ويطمػػؽ عميهػػا مجتمػػع الممارسػػة والتػػي تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى التعػػاوف والتوقعػػات 

 المتبادلة والرؤية المشتركة بيف الطالب .
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 : (107)جمتمعات التعلم املهًجًُ وعالقتًا باألداْ األنادميٌ للطالب  -4

بيػػر فػػي اإلرتقػػاء بػػاألداء األكػػاديمي لمطػػالب أسػػهمت مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بػػدور ك
بجامعات والية ماري الند ، وأكدت العديد مف الدراسات أف إشتراؾ الطػالب فػي تمػؾ المجتمعػات 
يسػػاعد عمػػى تعزيػػز مسػػتوى تحصػػيمهـ األكػػاديمي مػػف خػػالؿ ممارسػػة أنشػػطة مجتمعػػات الػػتعمـ 

دمجػػػت مػػػع مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة ، وأيضػػػػًا أنشػػػطة مجتمعػػػات الػػػتعمـ السػػػكنية والتػػػي 
المنهجيػػة كمػػا فػػي جامعػػة مػػاري النػػد ، حيػػث أوضػػحت نتػػائ  الدراسػػات بػػاف مجتمعػػات الػػتعمـ 
المنهجيػػػة تعػػػزز الػػػتعمـ التعػػػاوني وتطػػػوير المهػػػارات التحميميػػػة لمػػػا وراء المعرفػػػة لمطػػػالب ، 

السػكنية ، ممػا يػوفر حياتيػة فػي ظػؿ مجتمعػات الػتعمـ باإلضافة إلى توفير المواقؼ اإليجابية ال
             عميؽ وتطوير األداء األكاديمي لمطالب وزيادة دافعيتهـ نحو التعمـ .تفرصة حقيقية ل

 اخلطىَ السابعُ : التخلًل املكازى :

العػرض السػابؽ لتطبيقػات  تطمػبالمػنه  المقػارف ، حيػث ي ظػؿتاتي هذج الخطػوة فػي   
 التحميػػؿ المقػػارف ، و هػػذابعػػض الواليػػات األمريكيػػة  جامعػػاتمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي 

، وتوضػيح أوجػه تمػؾ الواليػات عمى الجامعات في التي تؤثرأهـ القوى والعوامؿ الثقافية  عرض
 الوصػػوؿ إلػػى نتػػائ  تسػػاهـ فػػي بنػػاء اإلجػػراءات المقترحػػة،بهػػدؼ  بينهمػػا التشػػابه واالخػػتالؼ

 ر التالية :وتسير تمؾ الخطوة عمى النحو المبيف في المحاو 
 اخللفًُ التازخيًُ جملتمعات التعلم املهًجًُ :  -1

نػػديانا ومػػاري النػػد فػػي االهتمػػاـ بتنشػػاء    تتشػػابه جامعػػات واليػػات كػػؿ مػػف جورجيػػا وا 
مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بهػػا ، وكػػاف مػػف مبػػررات هػػذا االهتمػػاـ هػػو محاولػػة تحسػػيف معػػدؿ 

ريسػية حديثػة ومتميػزة تتماشػى مػع متغيػرات استيعاب الطالب الجػدد ، وتطبيػؽ اسػتراتيجيات تد
العصػػر ، واإلرتقػػاء بمسػػتوى العمميػػة التعميميػػة ، ولعػػؿ هػػذا راجػػع إلػػى العامػػؿ االقتصػػادي ففػػي 
واليػػة جورجيػػا نجػػد أنػػه حػػدثت عػػدة تغيػػرات فػػي اقتصػػاد الواليػػة ، فمنػػذ نهايػػة الحػػرب العالميػػة 

يػػر عمػػى الزراعػػة ، وبحمػػوؿ نهايػػة ـ ، اعتمػػد النظػػاـ االقتصػػادي بشػػكؿ كب 2915الثانيػػة عػػاـ 
القػػػرف تطػػػور االقتصػػػاد القػػػائـ عمػػػى الزراعػػػة إلػػػى االقتصػػػاد القػػػائـ عمػػػى الخػػػدمات واالهتمػػػاـ 

 . (208)بالصناعة 
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ـ كاف مف اآلثػار المرتبػة عمػى هيمنػة الواليػة االقتصػادية هػو تػدفؽ  1027ففي عاـ   
 500.1وقػػد بمػػغ النػات  القػػومي اإلجمػػالي لمواليػػة العمالػة إليهػػا وتكػػويف شػػركات جديػدة بهػػا ، 

 . (209)مميار دوالر أمريكي 
كما تمتع النظاـ التعميمي بالوالية باالنتعػاش ، وخاصػة فػي المرحمػة الجامعيػة والعمػؿ   

التػي تػدعـ ذلػؾ ، فقػد  اإلصػالحيةعمى تحسيف القاعدة المعرفية لمطالب ، وتنفيػذ المشػروعات 
 وعمػػى مسػػتوى الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف حيػػث األداء التعميمػػي ،  10احتمػػت المركػػز 

متاحػػػًا لجميػػع المقيمػػيف فػػي جورجيػػا  Hopeقػػدمت الحكومػػة منحػػة الياناصػػيب بعنػػواف األمػػؿ 
بالجامعػات  الذيف تخرجوا مف المدرسة الثانوية وتغطي المنحة تكمفة الرسـو الدارسية لاللتحػاؽ

 . (220)الحكومية 
وتعػػد جامعػػة واليػػة جورجيػػا هػػي سػػادس أكبػػر نظػػاـ جػػامعي عمػػى مسػػتوى الواليػػات   

مريكية مف حيث عدد الطالب المسجميف بهػا ، كمػا تتميػز بقػوة اقتصػادها حيػث يػتـ المتحدة األ
ة جورجيػا تدعيمها ماليػًا مف قبؿ مؤسسات حكومة الواليات المتحدة ، والذي بمػغ التمويػؿ لواليػ

 . (222)مميار دوالر أمريكي 21.2حوالي 
و فػػي  ، وتقػع جامعػػة جورجيػػا بواليػػة جورجيػػا ، والتػي تتمتػػع بقػػوة اقتصػػادية عظمػػى   
مميػػػار دوالر أمريكػػػي ، وباعتبارهػػػا  201بمػػػغ إجمػػػالي النػػػات  المحمػػػي لمواليػػػة ـ  1028عػػػاـ 

عتبػػر ت ألكبػر اقتصػػاد بػيف دوؿ العػالـ ، و 18 مسػتقمة بػذاتها اقتصاديػػًا أصػػبحت تحتػؿ المركػز
مدينة اتالنتا العاصمة لموالية لها دور مهـ فػي االتنعػاش االقتصػادي لمواليػة ، الحتوائهػا عمػى 
أكبر المطارات العالمية ، وأيضػًا ميناء سافانا الذي يحتؿ المركػز الرابػع كػاكبر مينػاء بحػري فػي 

 و وسػائؿ النقػؿ ،و تهػتـ بتعػدد مصػادرها الموجسػتية ،  أمريكا الشمالية ، لػذلؾ أصػبحت أتالنتػا
ـ  1027التكنولوجيػا الحديثػػة ، والتصػػنيع ، لػذلؾ تػػـ تصػػنيؼ جورجيػػا كافضػؿ واليػػة فػػي عػػاـ 

في االهتماـ باألعماؿ التجارية ، والمركز األوؿ في تػدريب القػوى العاممػة ، وقػد وصػؿ متوسػط 
،  ـ1022دوالر أمريكػػي فػػي عػػاـ  59.999و  50.000دخػػؿ الفػػرد السػػنوي بالواليػػة بػػيف 

ومػػف أهػػـ المنتجػػات الصػػناعية بالواليػػة هػػي : المنسػػوجات والمالبػػس ومعػػدات النقػػؿ ومعالجػػة 
 . (221)األغدية والمنتجات الورقية والمواد الكيماوية والمعدات الكهربائية 
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 وهػػذا يػػدؿ عمػػى أف تمػػؾ الواليػػة تحػػاوؿ أف تواجػػه التحػػديات االقتصػػادية ، ولػػـ تكػػف  
الجامعات بمعزؿ عف ذلؾ فتسعى إلػى بنػاء مجتمعػات تعمػـ منهجيػة لتػدعيـ مسػتوى التحصػيؿ 

 األكاديمي لمطالب وتحقيؽ جودة العممية التعميمية .
أثػػر كبيػػر فػػي واليػػة إنػػديانا ، فقػػد اسػػتطاعت الواليػػة تكػػويف  وكػػاف لمعامػػؿ االقتصػػادي  

حػوالي ،  ـ1027قومي لمدولة فػي عػاـ أسس قوية لبناء اقتصادها ، فقد بمغ إجمالي النات  ال
دوالر أمريكي سنويػًا ، كما  11225مميار دوالر أمريكي ، وبمغ دخؿ الفرد ما يقرب مف  159

ـ ،  2975تعػػد الواليػػة األولػػى فػػي إنتػػاج الصػػمب عمػػى مسػػتوى الواليػػات األمريكيػػة منػػذ عػػاـ 
والتػي تنػت  مػا يقػرب مػف وخاصة في منظقة كالوميت والتػي تقػع بشػماؿ غػرب واليػة إنػديانا ، 

% مف إجمالي إنتػاج الصػمب فػي الواليػات األمريكيػة ، كمػا تمثػؿ الواليػة ثػاني أكبػر واليػة  17
لتصنيع السيارات ، باإلضافة إلى االهتماـ بصناعة األجهزة الطبيػة والمعػدات الكهربائيػة والنقػؿ 

 . (221)انع والمنتجات الكيماوية والمطاط ومنتجات البتروؿ والفخـ وآالت المص
تعززهػا لمتنػافس بػيف وبذلؾ فيعد مجػاؿ التصػنيع العامػؿ الرئيسػي لقػوة اقتصػاد الواليػة ، والتػي 

مختمػػؼ الػػدوؿ وفػػي السػػوؽ العػػالمي ، وجعمهػػا تتميػػز فػػي القطػػاع التعمػػيـ لمػػا يحممػػه قطػػاع 
الخدمات الصناعية بالوالية مف دعـ ، ومما الشؾ فيػه أف التصػنيع هػو مكػوف رئػيس القتصػاد 

 . (221)لدوؿ المتقدمة ا
ولـ تكف جامعة والية إنديانا بعيدة عف هذا االنتعػاش االقتصػادي بالواليػة ، لػذا قامػت   

ببنػػاء مجتمعػػات تعمػػـ منهحيػػة تسػػاهـ فػػي ارتفػػاع مسػػتوى طالبهػػا األكػػاديمي بمػػا يتماشػػى مػػع 
 احتياجات الوالية ورغبات الطالب .

وال يقػػؿ أثػػر هػػذا العامػػؿ فػػي واليػػة مػػاري النػػد ، فقػػد حقػػؽ االقتصػػاد بهػػا نمػػًوا كبيػػرًا ،   
مميػار دوالر أمريكػي ، وقػد اشػتهرت  181.1ـ  1022فكاف النات  اإلجمػالي لمواليػة فػي عػاـ 

دوالر  71181ـ إلػى  1021بثراء أسرها ورفػاهيتهـ ، حيػث وصػؿ متوسػط دخػؿ األسػرة عػاـ 
عمػى انخػافض معػدؿ الفقػر بالواليػة ، وقػد تػاثرت اقتصػاد الواليػة بقربهػا أمريكي ، مما إنعكػس 

 15نسبة العامميف واالدارييف بها مف ذوي الياقات البيضػاء إلػى مف واشنطف العاصمة وارتفاع 
% مػػف إجمػػالي القػػوي العاممػػة بواليػػة مػػاري النػػد ، باإلضػػافة إلعتمػػاد اقتصػػاد الواليػػة عمػػى 

رات وتعديف الػذهب ، ممػا أثػر عمػى ارتفػاع المسػتوى االقتصػادي صنيع الطائالتصنيع وخاصة ت
 . (225)لموالية 
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وتقع جامعة ماري الند بالوالية وقد تميزت تمؾ الجامعة ، نظرًا الهتمػاـ الواليػة بتػوفير   
ـ  1008ـ إلػى  1005ارتفػع هػذا الػدعـ خػالؿ الفتػرة مػف  الدعـ المالي لقطػاع التعمػيـ ، فقػد

لذا تهتـ الجامعة بدعـ إنشاء مجتمعات التعمـ المنهجية ، وهػذا يػنعكس ،  (222)%  11بنسبة 
ساسػػية التػػي ترتكػػز عميهػػا عمػػى أداء الطػػالب األكػػاديمي حيػػث تعتبػػر الطػػالب هػػـ الركيػػزة األ

 .الوالية
إف هذا التشابه بيف الواليات في االهتماـ بتنشاء مجتمعات التعمـ المنهجيػة راجػع إلػى   

الحفػاظ عمػى مكانتهػا االقتصػادية ، حيػث أدركػت تمػؾ الواليػات أف ثػروة  رغبة تمػؾ الواليػات فػي
نمػا يضػاؼ إليهػا أهػـ مػورد  المجتمع ال تقاس بمقدار ما لديها مف موارد طبيعية ومادية فقط وا 

 أال وهو المورد البشري أيضػًا .
رجػع أما االختالؼ بيف تمؾ الواليػات فػي نشػاة االهتمػاـ بمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة في  

إلػػى اخػػتالؼ التوقيػػت إلطػػالؽ تمػػؾ الفكػػرة المبتكػػرة ، وهػػذا نػػاجـ عػػف اخػػتالؼ طبيعػػة وظػػروؼ 
جامعاتها لمبدء في االهتماـ بتطبيؽ تمؾ الفكرة ، ففي والية جورجيا حيث جامعة والية جورجيػا 

ـ  2999يظهر العامؿ الثقافي حيث بدأ االهتماـ بتطبيؽ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة منػذ عػاـ 
ـ أصػبحت مػف احػدى أربػع  2995حيث تعتبػر الجامعػة قمػب وسػط مدينػة أتالنتػا وفػي عػاـ ، 

جامعات بحثية كبرى في الوالية ، وقد كاف التنػوع الثقػافي لطالبهػا عامػؿ أساسػي فػي االهتمػاـ 
بمجتمع التعمـ المنهجي ، لما بها مف بيئة حضػرية تػوفر بيئػة غنيػة لمػتعمـ تمتػد خػارج جػدراف 

وتقػػػديـ الخبػػػرات التعميميػػػة المتنوعػػػة التػػػي تعػػػزز التنػػػوع  لممارسػػػة األنشػػػطة الفصػػػؿ الدراسػػػي
والتعددية الثقافية لمطػالب ، سػواء مػف األصػؿ األمريكػي واألمريكػاف األفارقػة واألسػيوييف ، بمػا 
زاد تميػػز الجامعػػة فػػي تشػػجيع طالبهػػا عمػػى ممارسػػة مهػػارات التفكيػػر النقػػدي وتحػػدي األفكػػار 

 . (227)النمطية 
وقػػد تػػاثرت جامعػػة واليػػة جورجيػػا بثقافػػة الواليػػة ، فهػػي نػػات  مػػزي  عػػدد كبيػػر مػػف الثقافػػات 
االسػػكتمندية الريفيػػة األيرلنديػػة مػػع ثقافػػة األفارقػػة واألمريكػػاف األصػػمييف ، ومنػػذ أواخػػر القػػرف 
العشريف شهدت المناطؽ الشمالية والوسطى ومنظقػة أتالنتػا الحضػرية فػي جورجيػا نمػًوا كبيػرًا 

عػػدد أجنػػاس األشػػخاص الػػذيف ينتقمػػػوف إليهػػا مػػف األجػػزاء الوسػػطى الغربيػػة والشػػػمالية مػػف 
الشرقية مف الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب المهاجريف مػف أمريكػا الالتينيػة ، كمػا تمثػؿ 
المغة في جورجيا مزي  مف عدة لهجات فرعية مختمفة مف المغة اإلنجميزية األمريكية الجنوبيػة 
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في مناطؽ مختمفة مف الوالية ، وقد اشتهرت والية جورجيػا أيضػػًا باهتمامهػا بػاألدب  الموجودة
 . (228)والموسيقى والسينما والتميفزيوف 

فالثقافة مفهـو واسع يشمؿ العادات والتقاليد والقػيـ والمبػادئ والمعػارؼ واألداب ، لػذا   
الجانػػػب العتمػػػاد تمػػػؾ  فػػػتف مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة بجامعػػػة واليػػػة جورجيػػػا يهػػػتـ بهػػػذا

المجتمعػػػات بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى إنصػػػهار تمػػػؾ الثقافػػػات فػػػي بوتقػػػة المجتمػػػع وتعمػػػـ منهجػػػي 
بينمػػا تظهػر أهميػػة العامػػؿ االجتمػاعي فػػي واليػػة  واسػتيعاب قػػدرات الطػػالب وثقافػاتهـ المختمفػػة

إنػديانا بػوليس( ، فيرجػع نشػاة االهتمػاـ بمجتمعػات  –إنديانا حيث جامعة والية إنػديانا )بػوردو 
ـ وكػػاف النمػػو السػػكاني خػػالؿ فتػػرة التسػػعينات خاصػػة فػػي  2995الػػتعمـ المنهجيػػة إلػػى عػػاـ 

المقاطعػػػات المحيظػػػة بمدينػػػة إنػػػديانا بػػػوليس اثػػػر كبيػػػر فػػػي ذلػػػؾ ، وقػػػد بمػػػغ عػػػدد سػػػكانها 
ممػا أدى إلػى زيػادة الطمػب نسمة ، لذا فهي تعد أكبر مدينة مف حيث عدد السكاف  819827

إلتحاؽ الطالب بالمرحمة الجامعة وضرورة تمبية احتياجاتهـ التعميميػة المختمفػة ممػا زادت عمى 
 . (229)الحاجة إلى االهتماـ بتنشاء مجتمعات التعمـ المنهجية منذ بداية التسعينات 

الثقػافي أما فػي واليػة مػاري النػد حيػث جامعػة جػوف هػوبكنز فيظهػر فيهػا أثػر العامػؿ   
ـ لتحقيػؽ التواصػؿ والتعػاوف  1005حيث بدأ االهتماـ بتنشاء مجتمعات الػتعمـ المنهجيػة إلػى 

، وفػي جامعػة مػاري النػد بػدأ االهتمػاـ بتنشػاء مجتمعػات بيف الطالب وأعضػاء هيئػة التػدريس 
ـ لتحقيػػؽ االنتمػػاء المؤسسػػي لطالبهػػا ، حيػػث تعتبػػر واليػػة  1000الػػتعمـ السػػكنية منػػذ عػػاـ 

الند مف الواليات المتميزة بتعدد أعراؽ شعبها، وتحاوؿ دائمػػًا تقػديـ مشػروعات إصػالحية  ماري
ـ خػامس الواليػات صػديقة لمبيئػة ،  1007تدعـ هذا التنوع فقد صنفت الوالية حديثػًا منذ عاـ 

فػػي اسػػتهالكها لمطاقػػة والعمػػؿ عمػػى تقميػػؿ النفايػػات  10ـ احتمػػت المركػػز  1005وفػػي عػػاـ 
غػازات الدفيئػة ، وقػد ـ إلػى المبػادرة اإلقميميػة ل 1007ا انضمت الوالية فػي إبريػؿ السامة ، كم

% ، وحنسػػػيات  5.1يف ي% ، واالسػػػيو  19.8% ، السػػػود  20.8بمغػػػت نسػػػبة عػػػدد البػػػيض 
أخػػػرى ، وبػػػذلؾ فػػػتف الثقافػػػة هػػػي نتػػػاج لتنػػػوع تقاليػػػد السػػػكاف األصػػػمييف وحضػػػارتهـ وثقافػػػات 

يؤديػػة المجتمػع ككػؿ خاصػة خػػالؿ  اثقاًفػ ا، ممػا أثمػر عػف هػػذا المػزي  حراًكػ  (210)المهػاجريف 
بداية القرف الحادي والعشريف ، مما دعى جامعات والية ماري الند لالهتماـ بتنشػاء مجتمعػات 
التعمـ المنهجية التي تزيد مف تفاعؿ ثقافات الطالب وتمغػي شػعورهـ بالعزلػة الثقافيػة ، ليحػدث 

 بيف أفكارهـ وأرائهـ . التناغـ والتكامؿ
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 أيداف جمتمعات التعلم املهًجًُ :  -2

نػديانا ومػاري النػد فػي أهػداؼ إنشػاء مجتمعػات  تتشابه جامعات واليات كػؿ مػف جورجيػا وا 
الػػتعمـ المنهجيػػة ، ومػػف أهػػـ تمػػؾ األهػػداؼ هػػو تطػػوير األداء األكػػاديمي لمطػػالب وزيػػادة معػػدؿ 

ؽ مجتمػع أكػاديمي جػامعي ينصػهر فيػه ثقافػات حماسهـ ومثابرتهـ نحو الػتعمـ ومواصػمته وخمػ
الطػػالب المختمفػػة لتكػػويف مجتمػػع بثقافػػة جديػػدة ، وأيضػػػًا تحقيػػؽ الكفػػاءة العمميػػة والشخصػػية 
واالجتماعيػػة لمطػػالب ، وهػػذا يتحقػػؽ عػػف طريػػؽ التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية التػػي يدرسػػها 

جورجيا قد تغير بهػا النظػاـ السياسػي الطالب ، ولعؿ هذا راجع إلى العامؿ السياسي ففي والية 
 اتبعػػتبشػػكؿ متكػػرر ، حيػػث كانػػت مسػػتعمرة بريطانيػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر ، وبعػػد دلػػؾ 

وتحػػػػوؿ  األمريكيػػػػة السياسػػػػة بالواليػػػػة الحػػػػزب الػػػػديمقراطي الجمهػػػػوري قبػػػػؿ الحػػػػرب األهميػػػػة
ثػـ انتقػؿ رجػاؿ  األيديولوجية السياسػية لمحػزبيف الػديمقراطي والجمهػوري فػي القػرف العشػريف ،

ـ كػاوؿ حػاكـ  1001وانتخػب سػوني بيػردو فػي عػاـ السياسة بالواليػة إلػى الحػزب الجمهػوري 
ـ وبػذلؾ مػر النظػاـ السياسػي لمواليػة بعػدة تغيػرات بػدًءا  2871جمهوري في الوالية منػذ عػاـ 

ـ كمسػتعمرة بريطانيػة بموجػب ميثػاؽ ممكػي وسػميت عمػى اسػـ الممػؾ جػورج  2711منذ عاـ 
لتصػػبح بعػػد ذلػػؾ جمهوريػػة محققػػة بػػذلؾ إرادة الشػػعب ي ممػػؾ مممكػػة بريطانيػػا العظمػػى ، الثػػان

، وتمؾ الحرية التي منحها النظاـ السياسي لمشعب بالواليػة قػد  (212)كاساس الشرعية الحكومية
جػػراءات  انتقػػؿ إلػػى الجامعػػات ، فمهػػا مطمػػؽ الحريػػة فػػي تحديػػد أهػػدافها وتحديػػد اسػػتراتيجيات وا 

ادلها وتشػاركها مػف خػالؿ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة تبوقادرة عمى تطبيؽ المعرفة و العمؿ بها 
 .وسيمة لتعزيز اإلبتكار وتنمية المهارات لدى الطالب  تعد ، والتي
 –جامعػػػة إنػػػديانا بػػػوردو  حيػػػثويظهػػػر العامػػػؿ السياسػػػي أيضػػػػًا فػػػي واليػػػة إنػػػديانا   

تعػػد جمهوريػػة والحػػاكـ الحػػالي لهػػا هػػو الجمهػػوري إريػػؾ هولكومػػب ، لػػذا  وهػػيإنػػديانابوليس ، 
فائقة في واليػة إنػديانا ، والبػاقي هػـ منتمػيف لمحػزب الػديمقراطي ،  فالجمهوريوف لديهـ أغمبية

أوبامػػا الػػديمقراطي  راؾـ فػػي خػػالؿ االتنخابػػات الرئاسػػية األمريكيػػة فػػاز بػػا 1008وفػػي عػػاـ 
المدينػػة ، ولػػـ تختمػػؼ الجامعػػة عػػف الواليػػة التػػي تقػػع بهػػا  (211)ا باصػػوات النػػاخبيف فػػي إنػػديان

وتاثرت بسياستها والتي ترتكػز عمػى الحريػة فػي بنػاء عالقػات اجتماعيػة بػيف الطػالب وأعضػاء 
 هيئة التدريس خالؿ مجتمعات تعمـ منهجية وتدعـ اإلندماج والتكامؿ بيهـ .
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النػد يظهػر اثػر العامػؿ التػاريخي ، وفي واليػة مػاري النػد وبالتحديػد فػي جامعػة مػاري  
حيث بدأ يعود تاري  والية ماري الند إلى بداية االستكشػاؼ األوروبػي لسػاحؿ أمريكػا الشػمالية 

ـ وتـ إنشاء المستوطنات األوربيػة لمممكػة إنجمتػرا فػي الجنػوب  2198ا في عاـ ر لمممكة إنجمت
أصػبحت  ـ(2781 – 2775) ـ وخالؿ الحرب الثوريػة األمريكيػة 2782والشماؿ ، وفي عاـ 

ـ وافقػػت الواليػػة عمػػى االنضػػماـ إلػػى  2782ة لمواليػػات المتحػػددة ، وفػػي عػػاـ عالواليػػة السػػاب
االتحاد األمريكي بكونها واحدة مف آخر المستعمرات، حيث بعد الحرب الثوريػة قػد حػرر العديػد 

جامعػة مػاري النػد عمػى ، لػذلؾ اسػتطاعت  (211)مف مزارعي ماري الند عبيدهـ إيمانػػًا بالحريػة 
ية في تبادؿ األراء واألفكػار هدفػػًا أساسػية لهػا ، إقامة مجتمعات التعمـ المنهجية ووضعت الحر 

 بتعتبار أف الجامعة عندما تصؿ لممعرفة وتبادلها بحرية تحقؽ التقدـ .
أما االختالؼ بيف تمؾ الواليات فيظهر في اختالؼ المجاؿ الػذي يركػز عميػه مجتمعػات  

، ففػػي واليػػة جورجيػػا حيػػث تركػػز جامعاتهػػا عمػػى مجػػاؿ التػػدريس فػػي مجػػاؿ ـ المنهجيػػة الػػتعم
مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بهػػدؼ احتػػواء طػػالب الفرقػػة األولػػى والتعػػرؼ عمػػى اسػػترايتجيات 
تدريسػػػية حديثػػػة تعػػػزز حمػػػاس الطػػػالب ومثػػػابرتهـ نحػػػو الػػػتعمـ ، ونجػػػد فػػػي واليػػػة إنػػػديانا أف 

ركز عمى مجاؿ التعمـ مف اجػؿ تحقيػؽ الكفػاءة العمميػة والشخصػية مجتمعات التعمـ المنهجية ت
واالجتماعية لمطالب باإلضافة إلى توفير الجامعات لمدعـ الكامؿ ألحتياجات الطمبػة المتنوعػة ، 
في حيف في والية مػاري النػد يركػز عمػى المجػاؿ البحثػي وتنميػة المهػارات البحػث واالستقصػاء 

ري بالعممي وتعميؽ الخبػرة النظريػة بالممارسػات العمميػة لمطػالب والتاكيد عمى ربط الجانب النظ
التػاريخي فػي اهتمامهػا بالجانػب التدريسػي والعمػؿ ، ففي جامعات والية جورجيا يظهػر العامػؿ 

عمى إلغاء العزلة بيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، حيث يمتد تػاري  جورجيػا إلػى فتػرة مػا 
ألالؼ السنيف ثـ ذهػب األسػباف سكنها قبائؿ أمريكية أصمية قبؿ كولومبوس ، فكانت المنطقة ت

ـ وصػػؿ المسػػتوطنوف اإلنجميػػز بقيػػادة  2710فػػي أوئػػؿ القػػرف الثػػامف عشػػر إليهػػا وفػػي عػػاـ 
ـ أنضػمت جورجيػا إلػى  2822ينػاير  29، وفػي  James Oglethorpeوب ثػجمػيس أوجمي

ألمريكيػة ، وقػد سػاهمت بمػا يقػرب مػف الواليات المتحدة الجنوبية لتشكؿ الواليات الكونفدراليػة ا
حيػث انػت الواليػة الكسػاد الكبيػر عـ  2910مائة ألؼ جندي في المجهود الحربي ، وفػي عػاـ 

ـ تطػور االقتصػاد بشػكؿ ممحػوظ ، وفػي  2950اقتصر إقتصادها عمى القطف ، ولكف بعد عاـ 
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أوؿ حػػاكـ جمهػػوري لهػػا  Sonny Perdueـ انتخبػػت جورجيػػا سػػوني بيػػردو  1001عػػاـ 
(211). 

وبذلؾ يتضح اهتماـ جورجيا بتعميػؽ العالقػات االجتماعيػة والعمػؿ عمػى إلغػاء عزلتهػا   
فػػي البدايػػة وأثػػر ذلػػؾ عػػؿ جامعاتهػػا المتميػػزة التػػي ركػػزت عمػػى اهتمامهػػا بالجانػػب التدريسػػي 

 .وتطبيؽ استرتيجيات تدريسية متميزة مف خالؿ مجتمتعات التعمـ المنهجية 
ا فػػي جامعػػات واليػػة إنػػديانا فيظهػػر أثػػر العامػػؿ الثقػػافي ، وهػػذا كػػاف نػػات  النمػػو أمػػ 

ـ وخاصػػة فػػي المقاطعػػات المحيطػػة بمدينػػة إنػػديانا بػػوليس  2990السػػكاني بالواليػػة منػػذ عػػاـ 
وهـ هاميمتوف ، وهندريسكف، وجونسوف ، وهاتكوؾ ، ووصػؿ عػدد السػكاف فػي إنػديانا بػوليس 

ـ ، ومف المالحظ إلى تعدد األعراؽ والجنسػيات  1020تعداد عاـ نسمة وفقػًا ل 819827إلى 
% ،  71.9وصػػؿ نسػػبة السػػكاف األصػػمييف إلػػى ـ  1028بػػيف الشػػعب فػػي إنػػديانا ففػػي عػػاـ 

% ومػػف  0.1% واألمريكيػػوف مػػف اصػػؿ هنػػدي  1.9% ، واألسػػيوييف  21.5ونسػػبة السػػود 
فيػػػًا متنوعػػػًا تسػػهـ فيػػه مختمػػؼ % ، وقػػد نػػت  مػػف هػػذا المػػزي  حراكػػػًا ثقا 9.2أصػػؿ أسػػباني 

، لػػذا تػػاثرت جامعػػات واليػػة إنػػديانا بهػػذا التنػػوع والتركيػػز عمػػى  (215)شػػرائح المجتمػػع بالواليػػة 
 االهتماـ بجانب التعميـ لتحقيؽ الكفاءة العممية لمطالب مف خالؿ مجتمعات التعمـ المنهجية .

العامػؿ االجتمػاعي حيػث ارتكػز عمػى تعميػؽ الجانػب  أثػر فيظهػر وفي والية ماري النػد 
يجػػػاد عالقػػػات  البحثػػػي فػػػي الػػػتعمـ، حيػػػث تسػػػعى الواليػػػة إلشػػػتراؾ القػػػادة فػػػي حيػػػاة الشػػػعب وا 
اجتماعيػػة بيػػنهـ ، ولػػـ تختمػػؼ الجامعػػات عػػف الواليػػة حيػػث تحػػرص الجامعػػات عمػػى اشػػتراؾ 

مميػة والتػػي تػدعـ النظريػػة أعضػاء هيئػة التػػدريس مػع الطػػالب ومسػاعدتهـ إلجػراء األبحػػاث الع
بالتطبيؽ ، باإلضافة إلى حثهـ عمى ممارسة األنشػطة العمميػة التػي تصػاحب مجتمعػات الػتعمـ 

 . (212)المنهجية 
 مناذج تطبًل جمتمعات التعلم املهًجًُ :  -3

تتشابه الخبرات في تركيزها عمى تطبيؽ نماذج مجتمعات التعمـ والمنهجية ، فقػد أدركػت        
امتالكها لممعرفة والعمؿ عمى تنميها وتبادلها هػو أسػاس إزدهارهػا وتقػدمها ، فقػد الواليات باف 

اشتركت الواليات في اهتماـ جامعاتها بتقديـ نماذج مجتمعات التعمـ المنهجية المتنوعػة ، ففػي 
معة والية جورجيا اهتمت بتطبيؽ نموذج مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وخاصػة لمطػالب الجػدد جا

والتػػي تتميػػز بقوتهػػا ، ويظهػػر العامػػؿ االقتصػػادي وأثػػرج ، هػػذج الجامعػػة تقػػع فػػي مدينػػة أتالنتػػا 
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، فيحتؿ اقتصادها المركز العاشر عمى مستوى الواليات المتحدة األمريكيػة والمرتبػة االقتصادية 
مميػار دوالر أمريكػي فػي  111مى مستوى العالـ ، وبمغ إجمالي النات  المحمي أكثر مػف ع 28

ـ ، وهي واحدة مف عشر مػدف أمريكيػة وصػفة عمػى أنهػا   مدينػة ألفػا العػالـ   ،  1021سنة 
شركة وطنية دولية كبرى ، يقع المقر الرئيسي لتمػؾ الشػركات فػي  500كما تستوعب أكثر مف 

إلضػافة إلػى ذلػؾ تػـ تصػػنيؼ منطقػة أتالنتػا متػر بوليتػاف كعاشػر أكبػر مدينػػة متػرو أتالنتػا ، با
 . (217)إلكترونية في الواليات المتحدة األمريكية 

لػػذا اهتمػػت الجامعػػة بتقامػػة مجتمعػػات تعمػػـ منهجيػػة نظػػرًا لمػػا تػػوفرج الواليػػة مػػف دعػػـ   
 مالي يعزز تطوير العممية التعميمية في الجامعة .

إنديانا يظهر أثر العامؿ الثقافي حيػث أف جامعػة بػوردو إنػديانا بػوليس بينما في والية   
وهػػي تقػػع فػػي مدينػػة إنػػديانا بػػوليس وهػػي عاصػػمة واليػػة إنػػديانا وتحتػػوي عمػػى أكثػػر عػػدد مػػف 

لػذا تحتػؿ المرتبػة السػابعة عشػر مػف  882110ـ بمغ عػدد السػكاف  1029السكاف ففي عاـ 
وتتميػػز بػػالتنوع الثقػػافي بػػيف ،  تحػػدة األمريكيػػةحيػػث عػػدد السػػكاف عمػػى مسػػتوى الواليػػات الم

 1020، ووفقػًا لتعػداد الواليػات المتحػدة األمريكيػة لعػاـ بهاالسكاف نظرًا لتعدد األصوؿ العرقية 
، و % لمسػػود أو أمريكػػي أفريقػػي  17.5% لمبػػيض ،  22.8 صػػنيؼ السػػكاف كالتػػالي:ـ تػػـ ت
، ولقػػػد أثػػػر هػػػذا  (218)أخػػػرى  مػػػف أصػػػوؿ 5.5% هنػػػدي أمريكػػػي و  0.1% أسػػػيوي ،  1.2

التنػوع عمػى الجامعػة فػػي اهتمامهػا بتطبيػؽ نمػاذج متعػػددة لمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة تتوافػػؽ 
وتمبي احتياجات الطمبة المتعددة ثقافاتهـ وأفكارهـ وليشػتركوا فػي أنشػطة تعمػؿ عمػى إزالػة تمػؾ 

 الحدود الثقافية بينهـ .
أما في والية ماري النػد فيظهػر أثػر العامػؿ السياسػي بهػا حيػث تتميػز بهيمنػة الحػزب   

الػديمقراطي لهػػا عمػػى المػدى الطويػػؿ ، وتنقسػػـ السػمطة إلػػى ثػػالث فػروع التنظيميػػة والتشػػريعية 
، وقػد تػاثرت جامعػة  (219)والقضائية ، وتتسـ بالالمركزية في تنفيػذ القػرارات اإلداريػة المختمفػة 

بذلؾ ، حيث أعطى لها مطمؽ الحرية في تحديػد اسػتراتيجيات تدريسػها بمػا يتماشػي ماري الند 
 مع متطمبات التنمية االقتصادية مف خالؿ مجتمعات التعمـ المنهجية .

أمػا االخػتالؼ بػيف الخبػرات فيظهػر فػي كيفيػة اختيػار نمػوذج تطبيػؽ مجتمعػات الػػتعمـ   
ة تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة عمػػى ، ففػػي واليػػة جورجيػػا ارتكػػزت اسػػتراتيجيالمنهجيػػة 

استراتيجية الكتابػة التكامميػة عبػر المػنه  إلتاحػة الفرصػة لمطػالب المشػتركيف مناقشػة األفكػار 
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المختمفة وتسجيمها بشكؿ نقدي كتابي ، وفي والية إنديانا إرتكزت اسػتراتيجية مجتمعػات الػتعمـ 
المقػررات الدراسػية وضوع مشترؾ ألنشطة المنهجي بجامعة بوردو إنديانا بوليس عمى اختيار م

والتي تػدعـ التكامػؿ بيػنهـ ، بينمػا فػي واليػة مػاري النػد اهتمػت جامعػة مػاري النػد بػالتنوع فػي 
تطبيؽ نماذج مجتمعات التعمـ حيث طبقت نوعها المنهجي السكني مما يحقؽ الػوالء التنظيمػي 

 لمطالب نحو جامعتهـ .
العامؿ الثقافي بشكؿ كبير ، فهػي ثقافػة فرعيػة فػي  ففي جامعة والية جورجيا كاف أثر  

جنػػوب الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة جػػاءت مػػف مػػزج ثقافػػات متنوعػػة مثػػؿ الثقافػػة االسػػكتمندية 
الواليػة باقتصػادها  األفارقة واألمريكييف األصمييف ، كما تاثرت ثقافة الريفية األيرلندية مع ثقافة

ـو الثقافيػػػة المختمفػػػة مثػػػؿ األدب والموسػػػيقى والرياضػػػة باهتمامهػػػا بػػػالعم المتميػػػز ، واشػػػتهرت
والسينما والتمفزيوف واالهتماـ بتصوير األفػالـ والبػرام  التميفزيونيػة واشػتهرت بمقػب   الضػيافة 
الجنوبيػػة   نظػػرًا لتميػػز أخػػالؽ شػػعبها الرفيػػع واحساسػػها قػػوي بػػالمجتمع واسػػتيعاب الثقافػػات 

 . (210)المتنوعة 
والية جورجيا بتطبيؽ استراتيجيات تدريس تتالئـ مع التنوع الثقػافي لذا اهتمت جامعة   

 لطالبها، واعطائهـ الفرصة لمتعبير عف أرائهـ وأفكارهـ مف خالؿ كتابتهـ المختمفة .
أما في والية إنديانا كاف لمعامؿ الجغرافي أثر كبير في ذلػؾ الجانػب ، فنجػد أف جامعػة   

وهػي ثػاني أكبػر مدينػة  إنػديانا بػوليس عاصػمة واليػة إنػدياناتقع بمدينػة و بوردو إنديانا بوليس 
تقػع شػرؽ النهػر األبػيض فػي وسػط إنػديانا ، وشػارعها في الواليات المتحػدة األمريكيػة ، وهػي 

الرئيسي هو شارع واشنطف الذي يمتد مف الشرؽ إلى الغػرب عبػر المدينػة ، كمػا تحتػوي عمػى 
يكيػػػة ، ومنػػػذ السػػػبعينيات كػػػاف اهتمػػػاـ كبيػػػر تقاطعػػػات الطػػػرؽ السػػػريعة بػػػيف الواليػػػات األمر 

بالمنػػاطؽ السػػكنية القديمػػة فػػي وسػػط المدينػػة والعمػػؿ عمػػى إعػػادة إحيػػاء بعػػض األحيػػاء مثػػؿ 
، لػػذا تػػاثرت الجامعػػة  (212)أولػػد نورشػػايد وهيػػروف مورتػػوف و سػػاحة لػػوكربي ، ووردؼ بمػػيس ، 

بهػػذا التنػػوع الجغرافػػي لمواليػػة ، واهتمػػت بتطبيػػؽ نمػػوذج مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة مػػف خػػالؿ 
تنػػوع بيئػػاتهـ ضػػوء مراعػػاة اختيػػار موضػػوع يشػػترؾ فيػػه المقػػررات التػػي يدرسػػها الطػػالب فػػي 

 الجغرافية المتعددة.
بيػػر فػػي تطبيػػؽ نمػػاذج أمػػا فػػي واليػػة مػػاري النػػد فنجػػد أف لمعامػػؿ االقتصػػادي أثػػر ك  

مجتمعات التعمـ المنهجية المختمفة والجمع بػيف النػوع المنهجػي والسػكني ، ففػي جامعػة مػاري 
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الند وهي تقع بوالي ماري الند والتي تقع في مركز ممر بوسطف عمى ساحؿ المحػيط األطمسػي 
يػػز مؤسسػػة حكوميػػة وتتميػػز باقتصػػاد متم 18وهػػي مركػػز ألربػػع منػػاطؽ لمتجػػارة الخارجيػػة و

، لػػذا وفػػرت دعػػـ مػػالي يكفػػؿ لمجامعػػة  (211)وخاصػػة فػػي مجػػاالت التكنولوجيػػا والعمػػـو الحيويػػة 
تطبيؽ مجتمعات تعمـ منهجية وسكنية حيث تػوفر السػكف الجػامعي المخصػص لمطػالب ، وهػذا 
 يتيح المعايشة الحقيقية ألنشطة مجتمعات التعمـ المنهجي وزيادة إنتماء الطالب لجامعتهـ .

 لتعلم املهًجًُ وعالقتًا باألداْ األنادميٌ للطالب :جمتمعات ا  -4

تتشابه جامعػات واليػات المقارنػة فػي تطبيقهػا لنمػاذج مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة لتحقيػؽ      
االرتقاء باألداء األكاديمي لطالبها ، وهذا ما أكدت عميه الدراسات والبحػوث ، حيػث أف اشػتراؾ 
الطالب في أنشطة مجتمعات التعمـ المنهجية قد سػاعد عمػى زيػادة التحصػيؿ األكػاديمي لػديهـ 

ففػػي واليػػة لتكامػػؿ بػػيف التخصصػػات األكاديميػػة المختمفػػة وتطبيػػؽ الػػتعمـ النشػػط ، فػػي ظػػؿ ا
جورجيا نجػد أف لمعامػؿ الثقػافي عظػيـ األثػر فػي تحقيػؽ ذلػؾ ، حيػث تػاثرت بالثقافػة الجنوبيػة 
لمواليات المتحدة األمريكية مما جعؿ شعب جورجيا متديف لمغاية ، كما اف المغة هي مػزي  مػف 

وقػػد نشػػات ثقافػػة جورجيػػا مػػع فػػي أمريكػػا الجنوبيػػة ،  –لمغػػة اإلنجميزيػػة  عػػدة لهجػػات مختمفػػة
ـ ،  2711اسػػػتيطانها مػػػف قبػػػؿ المسػػػتعمريف البريطػػػانييف مػػػف قبػػػؿ جػػػيمس إدوارد فػػػي عػػػاـ 

عػػراؽ مختمفػػة مثػػؿ االسػػكتمندييف االيرلنػػدييف أد عػػدد كبيػػر مػػف سػػكانها مػػف جػػباإلضػػافة إلػػى توا
اإلضػػافة إلػػى تػػدفؽ العبيػػد األفارقػػة وأحفػػادهـ ، وهػػذا كمػػه واإليطػػالييف واليهػػود والسويسػػرييف ب
، وقد تاثرت جامعة واليػة جورجيػا بتمػؾ الثقافػة التػي  (211)ساعد عمى خمؽ ثقافة جيدة لموالية 

مػػف  ـتشػػجع عمػػى االهتمػػاـ بػػاألداء األكػػاديمي لمطػػالب ، وتػػوفير كػػؿ السػػبؿ لررتقػػاء بمسػػتواه
 خالؿ مجتمعات التعمـ المنهجية .

أما في والية إنديانا فيرجع إلى العامؿ السياسي والػذي يؤكػد عمػى تطبيػؽ المبػادئ الديمقراطيػة 
يتماشى مػع الدسػتور األمريكػي والػذي سػعى إلقامػة العدالػة وضػماف والحرية والمساواة ، وهذا 

بػاف تنص المادة الرابعة مػف الدسػتور الفقػرة الثانيػة و االستقرار الداخمي وتعزيز الصالح العاـ ، 
لمواطني كؿ والية حؽ التمتع بجميع االمتيازات والحصانات التػي تتػوفر لممػواطنيف فػي مختمػؼ 

، لذا اهتمػت جامعػات واليػة إنػديانا بتطػوير األداء األكػاديمي لجميػع الطػالب مػع  (211)الواليات 
 اختالؼ أعراقهـ مف خالؿ مجتمعات التعمـ المنهجية تحقيقػًا لمدستور األمريكي . 



 .................................................. دراسة مقارنة لمجتمعات التعلم المنهجية لتطوير األداء األكاديمي

- 2127 - 

واليػػة مػػاري النػػد فيعػػزي هػػذا الجانػػب لمعامػػؿ االقتصػػادي ، حيػػث اهتمػػت بتطبيػػؽ وفػػي   
هػػػذا و يقػػػدـ فػػػي الواليػػػة بهػػػدؼ االرتقػػػاء باقتصػػػاد الواليػػػة ،  برنػػػام  زمالػػػة االقتصػػػاد الجديػػػد

البرنػػام  التطػػوير المهنػػي المجػػاني ألبنػػاء الشػػعب ، وهػػذا المشػػروع تػػـ تقديمػػه مػػف قبػػؿ معهػػد 
عمػػى  ـمػػه أيضػػػًا ، وبػػذلؾ يكتسػػب األفػػراد مهػػارات جديػػدة تسػػاعدهاسػػية وتدعيالدراسػػات الس

، وجامعػػة مػػاري النػػد ليسػػت بعيػػدة عػػف  (215)االشػػتراؾ فػػي عجمػػة التنميػػة االقتصػػادية بالواليػػة 
تحقيؽ هذا الهدؼ ، فتسعى إلى األرتقاء بمستوى األداء األكاديمي لمطالب مػف خػالؿ اشػراكهـ 

        بمجتمعات التعمـ المنهجية .
يف ضىْ جمتمعات التعلم للطالب اخلطىَ اخلامشُ : واقع اجلًىد املصسيُ يف تطىيس األداْ األنادميٌ 

 املهًجًُ :

عدة محػاوالت لمتطػوير فمػف خػالؿ لقد شهد التعمـ الجامعي المصري في الفترة األخيرة   
 1000لقػد أقػر المػؤتمر القػومي لتطػوير التعمػيـ العػالي  ،إطار البرنام  القومي لتحديث الدولة

ـ عػػػدة مشػػػروعات لتطػػػوير التعمػػػيـ العػػػالي ، حيػػػث تػػػـ إنشػػػاء مشػػػروع تطػػػوير التعمػػػيـ العػػػالي 
(HEEP) Higher Education Enhancement Project   15والػػذي شػػمؿ عمػػى 

مشػروعات التطػوير ـ ، كما تـ إنشاء وحػدة إلدارة  1007 – 1001مشروعػًا خالؿ الفترة مف 
وزارة التعميـ العالي ، وقامت كؿ جامعة بتعداد وحػدة إلدارة مشػروعات التطػوير ضػمف الهيكػؿ ب

 . (212)التنظيمي لمجامعة لمتابعة تنفيذ تمؾ المشروعات 
سػػجمت رؤيتهػػا نحػػو الػػتعمـ  1010وأيضػػػًا فػػي اسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المتدامػػة   

نظػاـ مؤسسػي كػؼء وعػادؿ ، يسػاهـ فػي بنػاء شخصػية  المتاح لمجيمػع دوف تمييػز فػي إطػار
متكاممػػة لممػػػواطف المعتػػػز بنفسػػػه ، والمسػػتنير ، والمبػػػدع ، والمسػػػئوؿ ، ويحتػػػـر االخػػػتالؼ ، 

 . (217)كيانات إقميمًيا وعالمًيا الوفخور بوطنه ، وقادر عمى التعامؿ التنافسي مع 
ومف المالحظ أف تمؾ المحاوالت كانت نتيجػة تحميػؿ المشػكالت التػي تواجػه الجامعػات   

المصػرية ومناقشػػة الدراسػػات والبحػوث التػػي أجمعػػت عمػى تمػػؾ المشػػكالت وخاصػة فيمػػا يتعمػػؽ 
بػػػاألداء األكػػػاديمي لمطالػػػب الجػػػامعي ، والػػػذي مرهػػػوف بتطبيػػػؽ اسػػػترتيجيات تدريسػػػية مبتكػػػرة 

ـ يشجع عمى دعػـ ثقافػة اإلبػداع واإلبتكػار ، فػتف شػئنا أو أبينػا فػتف وتهيئة مناخ تنظيمي مالئ
الطالب هو مدخؿ ومخرج العمميػة التعميميػة ، وهػو حمقػة الوصػؿ بػيف إنتػاج المعرفػة وتطبيقهػا 
دراؾ  في سوؽ العمؿ ، لػذا ممػا الشػؾ فيػه أنػه إذا انتشػرت ثقافػة مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وا 
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وأبعادها ودورها في اسػتثمار العالقػات االجتماعيػة لػدعـ العمميػة يف أهميتها وخصائصها يالمعن
التعميميػة وتعزيػػز التحصػػيؿ األكػػاديمي لمطػػالب ، سػػوؼ تػػتمكف الجامعػػات المصػػرية مػػف التقػػدـ 
ومالحقػػة الجامعػػات المتقدمػػة ، ألف حينهػػا يمكننػػا االسػػتفادة مػػف الممارسػػات الفعميػػة بػػداًل مػػف 

النظريػػة البعيػػدة عػػف أرض الواقػػع ، ويمكػػف عػػرض أهػػـ  االقتصػػار عمػػى األبحػػاث والدراسػػات
مجتمعػات الػتعمـ  فكػرة مالمح الجهود المصػرية فػي تطػوير األداء األكػاديمي لمطػالب فػي ضػوء

 المنهجية عمى النحو التالي :
 أوالً  : إنشاْ بسنامج الدبلىم املًهًُ إلعداد معلمٌ وقًـادات مـدازض املتفـىق  يف العلـىم والتههىجلًـا     

(STEM) : 
والمنصػورة وأسػيوط والمنيػا فقد حرصت كميات التربية بجامعات الزقازيؽ وعيف شػمس   

بتعتمػػػاد برنػػػام  لمدبمومػػػة المهنيػػػة إلعػػػداد المعممػػػيف والقيػػػادات التربويػػػة لمػػػدارس المتفػػػوقيف 
، بالشراكة مع سػتة جامعػات أمريكيػة ، وينطمػؽ هػذا  STEMفي العمـو والتكنولوحيا الثانوية 

البرنػػام  مػػف اإلطػػار المرجعػػي المعتمػػد مػػف لجنػػة قطػػاع الدراسػػات التربويػػة بػػالمجمس األعمػػى 
 لمجامعات ، ويمكف توضيح أهـ مالمح تمؾ التجربة عمى النحو التالي :

 :(218) (STEM) لتههىجلًابسنامج الدبلىم املًهًُ إلعداد معلمٌ مدازض املتفىق  يف العلىم وا -2
عمػى تعمػيـ العمػـو والتكنولجيػا والهندسػة والرياضػيات  (STEM)تركز فمسفة مدارس   

ـ  1010بتعتبارها مف متطمبات القرف الحادي والعشريف والتي تتوافؽ مع أهداؼ رؤية مصػر 
لبناء تعميـ يساعد في دفع عجمة االقتصاد والتنيمة المستدامة ، وهذا يتحقػؽ مػف خػالؿ إعػداد 
منػػاه  متطػػورة تركػػز عمػػى المهػػارات األساسػػية وتطػػوير المواهػػب ، وضػػماف مواءمػػة مخرجػػات 
التعميـ العالي مع سوؽ العمؿ ، لذا كاف مف الضروري اإلتجاج نحو بناء منػاه  وبػرام  إعػداد 

تؤكد عمى تجاوز المادة العممية البحته إلػى التكامػؿ بػيف مقػررات العمػـو والتكنولوجيػا لممعمميف 
والهندسػػة والرياضػػيات ، وتوظيفهػػا لمواجهػػة متطمبػػات وتحػػديات المجتمػػع المصػػري ، فكانػػت 
رؤيػػػة برنػػػام  الػػػدبمـو المهنػػػي لممعممػػػيف هػػػو إعػػػداد معممػػػيف مبػػػدعيف لمػػػدارس المتفػػػوقيف 

(STEM)  ظيػػؼ التكامػػؿ بػػيف العمػػـ والتقنيػػة فػػي مواجهػػة تحػػديات المجتمػػع ، قػػادريف عمػػى تو
المصػػري ، أمػػا رسػػالتها فهػػي إعػػداد معمػػـ قػػادر عمػػى تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف العمػػـو والرياضػػيات 
والهندسػػػػة والتكنولوجيػػػػا بالتعػػػػاوف مػػػػع كميتػػػػي العمػػػػـو والهندسػػػػة وفػػػػؽ منػػػػاه  ترتكػػػػز عمػػػػى 

التفكيػػر الناقػػد ، وقػػائـ عمػػى الػػتعمـ التعػػاوني المشػػروعات االستقصػػائية ، والتصػػميـ واإلبػػداع و 
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والبحث العممي اإلجرائي أما فيما يتعمؽ بفمسػفة البرنػام  ترتكػز فػي جوهرهػا عمػى إعػداد طالػب 
والمهنيػة ،  جامعي أال هو معمـ المستقبؿ المتفكر المتامؿ الباحث ويتسـ بادائػه بقػيـ : االلتػزاـ

وقبػوؿ التنػوع واالخػتالؼ ، والتميػز والنزاهػة والتعػاوف ، ، والمحاسبية ، والمواطنة ، والعدالة ، 
حقػػؽ ، والػػتعمـ والمشػػاركة ، باإلضػػافة إلػػى تطبيػػؽ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الممارسػػة ، والبحػػث والت

النشط التجريبي القائـ عمى حؿ المشكالت مف خػالؿ إجػراء المشػروعات ، والتػدريب عمػى آليػة 
ة ، والتقيػػيـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ والقيػػيـ الػػذاتي ، وهػػذا التكامػػؿ بػػيف التخصصػػات العمميػػة المختمفػػ

 (STEM)اسػػتناًدا إلػػى أبػػرز االتجاهػػات العالميػػة المعاصػػرة فػػي إعػػداد المعمػػـ وفقػػػًا لمػػدارس 
القائمػػة عمػػى مػػدخؿ العمػػـو المتكاممػػة ، وتجػػاوز األنمػػاط التقميديػػة فػػي التعمػػيـ والتػػدريس إلػػى 

 التعمـ القائـ عمى المشروعات .
 أهداؼ البرنام  فيما يمي :وتمثمت 

 االستجابة لمتطمبات سوؽ العمؿ . -

 توظيؼ وتكامؿ المعرفة في مواجهة التحديات الكبرى بالمجتمع المصري . -

 تطوير مهارات الطالب وقدراتهـ . -

اكسػػاب الطػػالب مهػػارات تطبيػػؽ األنشػػطة التعميميػػة والتػػي تتمركػػز حػػوؿ المػػتعمـ والبحػػوث  -
 يمكنهـ مف المساهمة بشكؿ إيجابي في العممية التعميمية .اإلجرائية االستقصائية مما 

الطالػب والػذي يقػـو مػف خاللػه بتصػميـ  يدرسػهإعػداد المشػروع اإلجرائػي وهػو مقػرر يتـ و 
فػػي مجػػاؿ تخصصػػه يوضػػح فيػػه كيفيػػة توظيػػؼ  (Capstone)مشػػروع إجرائػػي متكامػػؿ 

المعرفػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػه ليتكامػػؿ مػػع التخصصػػات العمميػػة اآلخػػرى فػػي حػػؿ إحػػدى 
تمعية في الواقع المصري ، ويتـ تقييـ المشروع فػي نهايػة الفصػؿ الدراسػي المشكالت المج

بػػيف الثالػػث أو الصػػيفي ، وهػػو بمثابػػة إجػػراء عممػػي إلثبػػات نجػػاح فكػػرة تكامػػؿ المعرفػػة 
 التخصصات المختمفة .

ــا       -1 ــىم والتههىجلً ــُ ملــدازض املتفــىق  يف العل ــادات الرتبىي ــُ إلعــداد الكً  بسنــامج الــدبلىم املًهً
(STEM) (219) : 

فمسػػػفة البرنػػػام  : إرتكػػػز البرنػػػام  عمػػػى إعػػػداد الطػػػالب ليصػػػبحوا قػػػادة فػػػي مػػػدارس   
والقائمػػة عمػػى مػػدخؿ العمػػـو المتكاممػػة ، ومػػا  ، (STEM)المتفػػوقيف فػػي العمػػـو والتكنولجيػػا 

دارة التطػوير ، ءر أدايتطمبه ذلؾ مف توفي ات قياديػة تسػاير روح العصػر وتمتمػؾ إرادة التغييػر وا 
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وهػػذا يتماشػػى مػػع الهػػدؼ العػػاـ لمبرنػػام  أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمواصػػفات خػػري  البرنػػام  فػػيمكف 
 إبرازها كالتالي :

 إدراؾ وحدة وتكامؿ المعرفة والعالقات البينية بيف مجاالتها المختمفة . -

 إدارؾ التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري . -

التخطيط لمواقؼ وأنشطة إبداعية لمتعميـ والتعمـ يػتالئـ مػع االحتياجػات الفعميػة لممتعممػيف  -
 . (STEM)بمدارس 

 . (STEM)مع طبيعة وفمسفة مدارس تطبيؽ استراتيجيات تعميـ وتعمـ تتناسب  -

يساعد المعممػيف والطػالب عمػى توظيػؼ البػرام  غيػر األكاديميػة فػي تقػديـ حمػوؿ مقترحػة  -
 لمواجهة التحديات الكبرى في مصر .

ويشػػػجع كػػػؿ مػػػف الطػػػالب  (Capstone)إدارؾ إجػػػراءات تنفيػػػذ المشػػػروعات التكامميػػػة  -
 والمعمميف عمى إجرائها وتطبيقها .

 وجية التربوي لمطالب وتعديؿ السموؾ الصفي مع المعمميف .االرشاد والت -

 التمكف مف وضع خطة لمعمؿ مدعمة بالبيانات والمعمومات تحقؽ إدارة واعية لممدرسة . -

المشػػاركة بفاعميػػة فػػي فػػرؽ العمػػؿ المهنيػػة وتشػػجيع المعممػػيف والطػػالب عمػػى الممارسػػات  -
 الجماعية .

 في إدارة التغيير وتحقيؽ التميز .يشارؾ في طرح مبادرات إبداعية ، تساعد  -

وتاكيًدا عمى فمسػفة تكامػؿ المعرفػة والتػي تمثػؿ حجػر األسػاس لمبرنػام  يقػـو الطالػب   
فػي مجػاؿ قيػادة مػدارس المتفػوقيف فػي العمػـو  (Capstone)بتصميـ مشروع إجرائي متكامػؿ 

درسػػية وتكامػػػؿ يبػػػيف فيػػه طبيعػػػة الشػػراكة الفاعمػػػة فػػي القيػػػادة الم،  (STEM)والتكنولوجيػػا 
أعضاء المجتمع المدرسي لتحقيؽ أهداؼ المدرسة ، ويتـ توظيؼ المعرفة في مجػاؿ تخصصػه 

 العممي ليتكامؿ مع التخصصات العممية اآلخرى .  
ًـًا : الربنامج الدزاسٌ لهلًات الطب يف اجلامعات املصسيُ    : (140)ثان

ممارس عاـ فػي مختمػؼ  تسعى كميات الطب لتخري  كوادر لمرعاية الصحية في صورة  
المنشةت الصحية وعمػى درايػة بالمشػكالت الصػحية الشػائعة فػي المجتمػع ، مػف خػالؿ إكسػاب 

وتطػوير التفكيػر التحميمػي ،  الطالب مهارات التعمـ الػذاتي وتحفيػزج عمػى الػتعمـ الطبػي المسػتمر
رفػة الفعػاؿ فػي وتعميؽ المهارات العقمية وحؿ المشكالت ، مف خالؿ إتاحة الفرصة لتكامػؿ المع
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المقررات الدراسية في العمـو الطبيػة األساسػية واإلكمينيكيػة ، ومػف أهػـ سػمات البرنػام  دراسة 
 الدراسي لمطالب ما يمي :

تطبيؽ التكامؿ األفقي بيف العمـو الطبية المختمفة مف خالؿ اسػتخداـ الحػـز الدراسػية   -2
 التكاممية .

األساسػية واإلكمينيكيػة ، مػف خػالؿ التعامػؿ  تطبيؽ التكامؿ الرأسي بيف العمـو الطبيػة  -1
المبكػػػر مػػػع المػػػرض فػػػي المرحمػػػة األولػػػى والتعػػػرض لممعمومػػػات األكاديميػػػة كمقدمػػػة 

 لمدراسة اإلكمينيكية في المرحمة الثانية .

اسػػػتخداـ طػػػرؽ التػػػدريس التفػػػاعمي والحمقػػػات النقاشػػػية المصػػػغرة إلكسػػػاب الطالػػػب   -1
 مهارات التعمـ الذاتي .

تفعيػػؿ معمػػؿ المهػػارات لتنميػػة المهػػارات اإلكمينيكيػػة األساسػػية مثػػؿ ممارسػػتها عمػػى   -1
 المريض .

تبػػاع طريقػػة حػػؿ  Small Group Learningالػػتعمـ فػػي مجموعػػات صػػغيرة   -5 وا 
ولعػػػب  Simulationوالمحاكػػػاة  Problem Solving Activitiesالمشػػػكالت 

 . Co-Operation Learningوالتعمـ التعاوني  Role Playاألدوار 

تنػػا المصػػرية نحػػو االرتقػػاء وفػػي ضػػوء العػػرض السػػابؽ تػػـ عػػرض أهػػـ جهػػود جامعا  
وتطوير األداء األكاديمي لمطالب وتوفير البيئػة التعميميػة الداعمػة ، مػف خػالؿ تحقيػؽ التكامػؿ 
 لممعرفة والعالقات البينية لمتخصصات العممية المختمفة تعزيزًا لفكرة مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة

تعد مجرد خطوة نحو تطبيؽ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة و  ، إال أف رغـ تمؾ المحاوالت إال أنها
العديػػد مػػف أوجػػه الضػػعؼ والقصػػور  لكنهػػا تفتقػػر الكثيػػر مػػف تطبيقاتهػػا ، كمػػا تعػػاني جامعاتنػػا

والتػػي تػػؤثر عمػػى مسػػتوى األداء األكػػاديمي لطالبنػػا ، واقتصػػار محػػاوالت التطػػوير عمػػى شػػرائح 
يػػة محػػدودة ، وربمػػا إذا انتشػػرت ثقافػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وتطبيقهػػا فػػي مختمػػؼ تعميم

 البرام  األكاديمية بالجامعات المصرية قد نتمكف مف مواجهة تمؾ القصور.
وفيما يمي يمكف توضيح أهـ القصور والمعوقات والتي تؤثر عمى األداء األكػاديمي لمطػالب فػي 

 جامعاتنا المصرية .
الرغـ مػف حػرص الجامعػات المصػرية عمػى االرتقػاء بػاداء طالبهػا األكػاديمي إال فعمى   

والقصػػور ، والتػػي  أف العديػػد مػػف الدراسػػات قػػد اشػػارت إلػػى أف هنػػاؾ العديػػد مػػف أوجػػه الضػػغؼ
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تتطمب لمواجهتها تبني فمسفة مجتمعات التعمـ المنهجية ، ويمكف إبراز أهـ تمػؾ القصػور عمػى 
 النحو التالي :

 تتعلل باملهايج الدزاسًُ :مشهالت  (1)

مػػف المالحػػظ عػػؿ منػػاه  التعمػػيـ الجػػامعي بانهػػا تسػػبب فػػي إحػػداث الفجػػوة بػػيف الواقػػع  -
والماموؿ ، حيث أنها فشمت بدرجة كبيرة في وضع الحموؿ المناسبة لممشكالت التي يمػوج 

 . (212) بها المجتمع

لػػوظيفي ، فػػػدارس ضػػعؼ المهػػارات العمميػػػة لمطػػالب ، فػػػالخري  غيػػر قػػادر عمػػػى األداء ا -
اآلداب يحفػػػظ قػػػدر مػػػف المعػػػارؼ األدبيػػػة قمػػػت أـ كثػػػرت فتنهػػػا ال تمػػػنح الطالػػػب الكفايػػػة 
المعرفيػػة التػػي تمكنػػه مػػف فهػػـ وتفسػػػير ونقػػد وتطػػوير الظػػاهرة األدبيػػة ، ودارس العمػػػـو 
والرياضػيات يمتمػؾ بعػض الكفايػات والمهػارات المعرفيػة فػي حػؿ المسػائؿ العمميػة ولكنػػه ال 

ته وتقنياته في حؿ المشػكالت التػي تواجػه اإلنسػاف طبيؽ التفكير العممي ومنهجييستطيع ت
 . (211) في الحياة

ضعؼ إحتواء العديد مف برام  ومناه  التعميـ الجامعي عمى التدريب الخػاص عمػى بعػض  -
المهػػػارات األساسػػػية ، مثػػػؿ : المهػػػارات المتعمقػػػة باسػػػتخداـ المكتبػػػة وجمػػػع البيانػػػات ، 

 . (211)والمهارات المتعمقة بالتوثيؽ ، وكتابة التقارير في مجاؿ التخصص 

خضػػػوع والطاعػػػة والتبعيػػػة ، وال تشػػػجع التفكيػػػر تبػػػدو المنػػػاه  الدراسػػػية وكانهػػػا تكػػػرس ال -
النقدي الحر ، وتجنب الطالب نقد المسممات االجتماعيػة أو السياسػية ، وأيضػػًا ال يخضػع 

 . (211)لعمؿ تقويـ فعاؿ لتجديدج وتفعيمه 

وبػػػذلؾ يتضػػػح أف مناهجنػػػا الدراسػػػية بالجامعػػػات منعزلػػػة عػػػف احتياجػػػات المجتمػػػع ،   
تسػػتطيع أف تسػػبع احتياجػػات الطػػالب ، وعميػػه فػػتف الجامعػػات فػػي وبعيػػدة عػػف مشػػكالته ، وال 

ا منػػاه  متكاممػة تجمػػع أكثػػر مػػف نػػ، لتقػدـ لطالببهػػامجتمعػػات الػتعمـ المنهجيػػة  نشػػاءحاجػة إل 
تخصص معرفػي فػي فكػرة واحػدة وأيضػػًا تزيػد مػف التػرابط بػيف الجانػب النظػري مػع التطبيقػي ، 

الطػػػالب ات المجتمػػػع ومشػػػكالته وتراعػػػي ميػػػوؿ وارتبػػػاط قضػػػايا المنػػػاه  الدراسػػػية ياحتياجػػػ
 ورغباتهـ التعميمية ، وتحفيز الطالب عمى المشاركة والتعاوف والترابط .
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 مشهالت تتعلل باملشازنُ والتفاعل الطالبٌ : (2)

عمى الرغـ مف حػرص الجامعػات المصػرية عمػى أهميػة المشػاركة الطالبيػة ، وهػذا مػا   
( بػػػاف االتحػػػادات الطالبيػػػة هػػػي التنظيمػػػات 128دة )المػػػا فػػػي أكػػػدج قػػػانوف تنظػػػيـ الجامعػػػات

الشػػػرعية الممثمػػػة لطػػػالب الكميػػػات والمعاهػػػد والجامعػػػات فػػػي مصػػػر ، لتحقيػػػؽ مجموعػػػة مػػػف 
 : (215)األهداؼ عمى النحو التالي 

عػالء قيمػة اإلنتمػاء  - تنمية القيـ الروحية واألخالقية ، وترسي  الوعي الوطني والقػومي ، وا 
 الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والمواطنه لدى الطالب .والوالء ، وتعميؽ أسس 

 صقؿ مواهب الطالب وتنمية قدراتهـ ومهاراتهـ وتوظيفها . -

تنظػػيـ األنشػػطة الطالبيػػة الرياضػػية واالجتماعيػػة والكشػػفية والفنيػػة والثقافيػػة والتكنولوجيػػة  -
تاحة الفرصة لمشاركة الطالب وتحفيزهـ وتشجيع المتميزيف فيها .  وغيرها ، وا 

وعمى الرغـ مف اهتمػاـ الجامعػات المصػرية بالتاكيػد عمػى المشػاركة الطالبيػة ، إال أف   
  الواقع يوضح ضعؼ تمؾ المشاركة ، ويمكف توضيح ذلؾ في التالي :

وزيػادة ضعؼ العالقة بيف عضو هيئة التدريس والطالب ، وهذا نات  لزيادة أعداد الطػالب  -
ي ، أدى إلػػى ضػػعؼ فػػرص المناقشػػة بػػيف الطػػالب الطمػػب االجتمػػاعي عمػػى التعمػػيـ الجػػامع

 . (212)وأساتذتهـ وندرة فرصة مشاركة الطالب داخؿ القاعات الدراسية 

ضعؼ تشجيع أعضاء هيئة التدريس لطالبهـ لمتردد عمى المكتبة ، مما أثػر بالسػمب عمػى  -
 . (217)مشاركة الطالب لمبحث في المكتبة والعزوؼ عنها 

جديػػة بػػرام  األنشػػطة  ضػػعؼالثقافيػػة ، وذلػػؾ بسػػبب ضػػعؼ ممارسػػة الطػػالب لحقػػوقهـ  -
 . (218)الطالبية والعزوؼ عنها 

 مشهالت تتعلل بطسم التدزيص : (3)

ضعؼ تنوع أساليب التدريس التي يستخدمها أعضػاء هيئػة التػدريس ، وعػادة يعتمػد عمػى  -
 . (219)وب المحاضرة منمط واحد أال وهو االلقاء أو أس

تعتمػػػد العمميػػػة التعميميػػػة عمػػػى طريقػػػة تػػػدريس وحيػػػدة أال وهػػػي التمقػػػيف ، فينحصػػػر دور  -
 . (250)المتعمـ عمى الحفظ والتذكر دوف تعمؽ لمضموف التعمـ 

ال تمتـز الجامعات بتتباع تطبيؽ طرؽ التدريس والتعمـ التي تمكف مف تحقيؽ نتػائ  الػتعمـ  -
 . (252)المقصودة
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ممػػا سػػبؽ عرضػػه مػػف مشػػكالت متنوعػػة أدت إلػػى ضػػعؼ مسػػتوى التحصػػيؿ واألداء   
األكػػاديمي لمطػػالب ، وضػػعؼ قػػدراتهـ عمػػى التفاعػػؿ بتيجابيػػة مػػع متغيػػرات العصػػر ، لػػذا مػػف 

الدراسػػػية ، الضػػػروري إتاحػػػة الفرصػػػة لمطػػػالب عمػػػى تعممهػػػـ بطريقػػػة تػػػتالئـ مػػػع إحتياجػػػاتهـ 
استها ، وفي صػورة فكػر متكاممػة ، مػف خػالؿ تحقيػؽ واختيار الموضوعات التي يرغبوف في در 

مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة والتػػي تسػػتطيع أف تنمػػي مهػػارات الطػػالب وتزيػػد شػػعورهـ باالنتمػػاء 
داخػػؿ البيئػػة الجامعيػػة ، فالمعرفػػة ال تقتصػػر عمػػى تخصػػص بعينػػه، بػػؿ هػػي نػػات  عػػف تالقػػي 

  وترابط مجموعة مف التخصصات المختمفة .
: اإلجساْات املكرتحُ لإلستفادَ مو تطبًكات جمتمعات التعلم املهًجًُ يف جامعات  ُالشادس اخلطىَ

 بعض الىاليات األمسيهًُ لتطىيس األداْ األنادميٌ للطالب يف اجلامعات املصسيُ :

في ضوء العرض السابؽ لقطار الفكػري لمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وخبػرات جامعػات   
ا المجػػاؿ ، يمكػػف عػػرض أهػػـ النتػػائ  التػػي توصػػمت إليهػػا بعػػض الواليػػات األمريكيػػة فػػي هػػذ

الدراسة ثـ توضػيح اإلجػراءات المقترحػة ، والمعوقػات التػي تحتمػؿ أف تواجػه تطبيػؽ مجتمعػات 
الػػتعمـ المنهجيػػة فػػي الجامعػػات المصػػرية لقرتقػػاء بػػاألداء األكػػاديمي لمطػػالب ، وسػػبؿ التغمػػب 

 عمى تمؾ المعوقات .
 : أوالً  : نتآج الدزاسُ

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  يمكف إيجازها عمى النحو التالي :  
ترتكز مجتمعات التعمـ المنهجية في األساس عمي التعاوف الجماعي بيف الطػالب و أعضػاء  -

هيئػػػػة التػػػػدريس ممػػػػا يعػػػػزز البحػػػػث و االبتكػػػػار و تبػػػػادؿ المعػػػػارؼ و األفكػػػػار و الخبػػػػرات 
 المختمفة.

تهػتـ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػة بوحػػدة و تكامػػؿ المعرفػػة و العالقػات البينيػػة بػػيف المقػػررات  -
 الدراسية.

الب طػإف مجتمعات التعمـ المنهجية لها دور مهـ وبارز فػي تحقيػؽ األداء األكػاديمي لػدى   -
نػػديانا ومػػاري النػػد األمريكيػػة ، كمػػا تمكػػنهـ مػػف المشػػاركة فػػي  جامعػػات واليػػات جورجيػػا وا 

 األنشطة التعميمية والتي تساعد عمى زيادة تحصيمهـ األكاديمي .
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ـ ،  2999اهتمػػػت جامعػػػة واليػػػة جورجيػػػا بتطبيػػػؽ مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة منػػػذ عػػػاـ  –
اسػػتيعابهـ اسػػتيعاب الطػػالب الجػػدد بالجامعػػة ، ممػػا يسػػاعد عمػػي تحسػػيف لتحسػػيف معػػدؿ 

 وحماستهـ نحو التعمـ .
عبػػر المػػنه  يػػا أهميػػة االسػػتعانة باسػػتراتيجية الكتابػػة التكامميػػة أدركػػت جامعػػة واليػػة جورج -

كمدخؿ لمتدريس خالؿ مجتمعات التعمـ النهجيػة ، ممػا يتػيح الفرصػة لمشػاركة الطػالب فػي 
 مناقشة أفكارهـ بشكؿ نقدي .

ـ ، مػف  2995قامت جامعات والية إنديانا بتطبيؽ فكرة مجتمعات التعمـ المنهجية منذ عاـ  –
خػػالؿ تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية ، مػػع مراعػػاة احتياجػػات الطػػالب األكاديميػػة 

 واالجتماعية .
نة اهتمت جامعة بوردو إنػديانا بػوليس بتطبيػؽ نمػوذج مجتمعػات الػتعمـ مػف خػالؿ االسػتعا -ػ 

بمناقشػػة موضػػوع مشػػترؾ ألنشػػطة المقػػررات الدراسػػية فيمػػا يػػدعـ التكامػػؿ بيػػنهـ ، وبتبػػادؿ 
 الموضوع باكثر مف زاوية وتخصص .

أدركت جامعة ماري الند أهمية تطبيؽ مجتمعات التعمـ المنهجية ، فبدأ العمػؿ بهػا منػذ عػاـ  –
مجتمعػػات الػػتعمـ ـ مػػع تػػوفير إنشػػاء مجتمعػػات تعمػػـ سػػكنية تعػػزز تطبيػػؽ أنشػػطة  1000

لغاء الحدود الثقافية و االجتماعية بيف الطالب .  المنهجية وا 
اهتمػػت جامعػػة مػػاري النػػد بتطبيػػؽ فكػػرة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بهػػدؼ تعزيػػز التفكيػػر  –

اإلبتكاري لدى الطالب وزيادة الدافعية نحػو الػتعمـ ، مػف خػالؿ التعػاوف والتػرابط والمشػاركة 
 اإليجابية بيف الطالب بعضهـ البعض وبيف أعضاء هيئة التدريس . 

ًـًا : اإلجساْات املكرتحُ :  ثان

يمكػػػف تصػػػميـ وبنػػػاء مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة لتطػػػوير األداء األكػػػاديمي لمطػػػالب   
بالجامعات المصرية ، عف طريؽ تقػديـ بػرام  مقترحػة لمجتمعػات تعمػـ الطػالب يمكػف تطبيقهػا 
عمػػى مسػػتوييف ، األوؿ عمػػى مسػػتوى الجامعػػة ككػػؿ ، والثػػاني عمػػى مسػػتوى الكميػػة ، ويمكػػف 

 لي :توضيح هذاف المستوياف كالتا
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 :نادميٌ للطالب علِ مشتىّ اجلامعُجمتمعات التعلم املهًجًُ وتطىيس األداْ األ -1

يواجػػػه العديػػػد مػػػف الطػػػالب فػػػي الجامعػػػات المصػػػرية مشػػػكمة التواصػػػؿ داخػػػؿ البيئػػػة 
الجامعيػػة ، حيػػث أنهػػـ ال يكونػػوف قػػادريف عمػػى ممارسػػة المهػػارات العمميػػة العميػػا مثػػؿ التحميػػؿ 

وما يرتبط بها مف مقررات وطػرؽ تػدريس ، والتركيب والتقويـ خالؿ دراستهـ لممناه  الجامعية 
دوا عميه في المراحؿ العممية السابقة ، لذا فػيمكف تصػميـ مجتمعػات تعمػـ وقد تختمؼ عما اعتا

 منهجية عمى مستوى الجامعة ككؿ ، ويمكف توضيح أهـ األبعاد األساسية لهذا التصميـ : 
لمجتمعػػات الػتعمـ المنهجيػػة : تعػػد مسػئولية التخطػػيط والتنفيػػذ لمجتمعػػات  التخطػيط والتنفيػػذ -

يكػوف أعضػاؤها ممثمػيف هي مف قبؿ لجنة مختصة ، بحيػث  التعمـ المنهجية في كؿ جامعة
لجميػع كميػػات الجامعػة ، ويػػتـ اختيػار كػػؿ عضػو هيئػػة تػدريس مشػػارؾ بالمجنػة عػػف طريػػؽ 
اإلنتخاب مف قبؿ الكمية التابع لها ، ويجب أف يتوفر فيه عدة مواصفات ، لكػي يػتمكف مػف 

 -ة تطػوير العمميػة التعميميػة المشاركة في تمؾ المجنة وهػي مػا يمػي : المشػاركة فػي أنشػط
الػػوعي  –الكفػػاءة العمميػػة مػػف خػػالؿ النشػػر البحثػػي فػػي دوريػػات إقميميػػة ومحمػػة ودوليػػة 

المشػاركة  –المشػاركة بفاعميػة فػي األنشػطة الطالبيػة  –باهمية مجتمعات التعمـ المنهجيػة 
تقػػديـ االستشػػارات العمميػػة  –فػػي تنفيػػذ المشػػروعات التنمويػػة الخاصػػة بػػالمجتمع الخػػارجي 

 في مجاؿ تخصصه العممي لخدمة المؤسسات المجتمعية .

يتمقى فريؽ عمؿ المجنة تدريب مكثؼ لمدة شهر ، بحيث يتـ عػرض لقػاءات تعريفيػة   
بمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة ودورهػػا فػػي تطػػوير األداء األكػػاديمي لمطػػالب والممارسػػات الالزمػػة 

أعضػػاء مػػف  1رى يتػػولى إدارة تمػػؾ المجنػػة رئػػيس منتخػػب مػػف لتحقيػػؽ ذلػػؾ ، مػػف ناحيػػة أخػػ
المجنػػة ويتػػولى اإلشػػراؼ عمػػى إختيػػار األعضػػاء ومتابعػػة تػػدريبهـ ، مػػع إتاحػػة الفرصػػة لسػػفر 
الفريػػػؽ فػػػي جامعػػػات متميػػػزة طبقػػػت مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة بنجػػػاح ، الكتسػػػاب الخبػػػرة 

لمصػرية، وبمػا يتناسػب مػع طبيعػة الواقػع التعميمية بطريقة مباشرة يمكف نقمها إلى الجامعػات ا
، مادي نظير العمػؿ فػي هػذا المشػروع المصري ، مع مراعاة حصوؿ أعضاء المجنة عمى مقابؿ

 .ف خالؿ تقميؿ العبء التدريسي بهـلهـ لتخطيط هذا المشروع وتنفيذج موتوفير الوقت الالـز 
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    عمى النحو التالي :بعدة مهاـ بالقياـ وتختص لجنة مجتمعات التعمـ المنهجية بالجامعة 

اختيػػار أعضػػاء هيئػػة التػػدريس الػػذيف يشػػتركوف فػػي البرنػػام  ، وهنػػا بنػػاء عمػػى رغبػػتهـ  -
وقدرتهـ في إحداث التكامػؿ المنهجػي بػيف التخصصػات المعرفيػة المختمفػة بطريقػة عمميػة 

يمانهـ باهمية تكامؿ المعرفة واستعدادهـ لمتدريس في فرؽ عمؿ في مجموعات .  وا 

اإلشراؼ عمى كيفية إجراء التكامؿ بيف مقػررات مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وتقيمػه بصػورة  -
 مستمرة .

ومقارنتػػػػه بمسػػػػتوى أداء الطػػػػالب  المشػػػػاركيفمتابعػػػػة مسػػػػتوى أداء الطػػػػالب التحصػػػػيمي  -
التحصػػيمي لغيػػر المشػػاركيف فػػي البرنػػام  ، وأيضػػػًا مقارنػػة أداء الطػػالب األكػػاديمي قبػػػؿ 

 ت التعمـ المنهجية ، وبعد إلتحاقهـ بها .إلتحاقهـ بمجتمعا

 ات مجتمعات التعمـ المنهجية ر ر قالموارد المادية والبشرية الالزمة لدعـ أنشطة وم رتوفي -

 ب ووضع الجداوؿ الزمنية المالئمة .التحديد األماكف المالئمة النعقاد مجموعات الط -

تػػوفير موقػػع إلكترونػػي مخصػػص لمجنػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة ، وتوضػػيح فيػػه كافػػة  -
المعمومػػات الالزمػػة عػػف مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وكيفيػػة اإلشػػتراؾ فيهػػا عبػػر الموقػػع 

و أقسػامها  التواصػؿ مػع كافػة مواقػع الكميػات المختمفػة تػيحاإللكترونػي لمجامعػة ، بحيػث ي
 ؿ بيف القوى البشرية لمبرنام  .بالجامعة ، بما يحقؽ التكام

ويمكػػف تطبيػػؽ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بالجامعػػات المصػػرية مػػف خػػالؿ المراحػػؿ   
 التالية :

 مسحلُ التًًُٔ : –أ 

فيعتبر مفهـو مجتمعات التعمـ المنهجية حديثػًا عمػى الجامعػات المصػرية ، لػذا ينبغػي   
مقػاءات المـ المنهجية داخمها مف خالؿ عقد أف تحرص جامعاتنا عمى نشر ثقافة مجتمعات التع

العمميػػة مػػف مػػؤتمرات ونػػدوات وورش عمػػؿ ومحاضػػرات ، وعبػػر الموقػػع األلكترونػػي لمجامعػػة ، 
وأيضػػػًا مػػف خػػالؿ طباعػػة إرشػػادات وكتيبػػات تقػػدـ المعمومػػات األساسػػية عػػف مجتمعػػات الػػتعمـ 

سهاماتها في تطوير األداء األكاديمي لمطالب وأيض ػًا في مواجهػة تحػديات الجامعػة المنهجية وا 
 ومشكالتها .
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 مسحلُ اإلعداد : –ب 

في هذج المرحمة يتـ تخصػيص اإلعتمػادات الماليػة والتخطػيط لوحػدة مجتمعػات الػتعمـ   
المنهجيػػػة بالجامعػػػة والجهػػػاز التنفيػػػذي لهػػػا ، وتحديػػػد أهػػػداؼ تمػػػؾ الوحػػػدة فػػػي تشػػػر ثقافػػػة 
مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة عمػػى مسػػتوى الجامعػػة ، ومتابعػػة عمػػؿ مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة 

التواصػػؿ مػػع أعضػػاء هيئػػة  –حػػوافز الماديػػة والمعنويػػة لرعضػػاء تحديػػد ال –بكافػػة الكميػػات 
إعػػداد ونشػػر  –التػػدريس والطػػالب مػػف خػػالؿ البريػػد اإللكترونػػي ومواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي 
اإلعػػالف عػػف  –تقػػارير مفصػػمة حػػوؿ أفضػػؿ تطبيقػػات مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بػػيف الكميػػات 

فحػص شػكاوى األعضػاء وتقػديـ  –لمنهجيػة بكفػاءة الكمية المتميزة المطبقة لمجتمعات الػتعمـ ا
التواصػؿ  –تحديد أمػاكف االجتماعػات والفتػرات الزمينػة المخصصػة لهػا  –الحموؿ المالئمة لها 

 مع الجامعات اآلخرى والمطبقة لمجتمعات التعمـ المنهجية بكفاءة لتبادؿ الخبرات التعميمية .
 مسحلُ املبادزَ : -حـ 

الجهػػاز التنفيػػذي لوحػػدة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بػػتجراء  فػػي هػػذج المرحمػػة يقػػـو  
المقػػػابالت واالجتماعػػػات ألعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس ومناقشػػػتهـ حػػػوؿ كيفيػػػة تصػػػميـ وتطبيػػػؽ 

أيضػػػًا إجػػراء لقػػاءات مفتوحػػة بػػيف الطػػالب و  مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بنماذجهػػا المختمفػػة ،
ودورها فػي تطػوير أدائهػـ األكػاديمي واسػتعراض حوؿ أهداؼ وأنواع مجتمعات التعمـ المنهجية 

 جامعات الدوؿ المتقدمة المطبقة لتمؾ المجتمعات . جنماذ
 مسحلُ التهفًر : –د 

فػػي هػػذج المرحمػػة تقػػـو وحػػدة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة بالجامعػػة بتحميػػؿ احتياجػػات   
جػراء مقػابالت  مػؿالطالب وذلؾ مف خالؿ ع مفتوحػة معهػـ ، دراسػات مسػحية عبػر اإلنترنػت وا 

بحيػػث يمكػػف االسػػتفادة مػػف نتػػائ  الدراسػػة المسػػحية فػػي وضػػع صػػورة متكاممػػة عػػف احتياجػػات 
الطػػالب حػػوؿ المنػػاه  واألنشػػطة التعميميػػة وعمػػى هػػذا األسػػاس يػػتـ تصػػميـ مجتمعػػات الػػتعمـ 

 المنهجية ، واالستفادة أيضػًا مف أراء المتخصصيف والخبراء في هذا المجاؿ .
مثاؿ : قبؿ بداية العػاـ الدراسػي تعمػف الجامعػة عبػر موقعهػا اإللكترونػي وعمى سبيؿ ال  

لرشػػتراؾ فػػي مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وعمػػى الطػػالب الػػراغبيف مػػف مختمػػؼ الفػػرؽ تسػػجيؿ 
بيانػػػاتهـ عبػػػر الموقػػػع اإللكترونػػػي لمجامعػػػة ، ثػػػـ تقػػػـو المجنػػػة المختصػػػة بتحديػػػد تخصصػػػات 

التػػدريس المشػػتركيف فيعممػػوف معػػػًا لمناقشػػة آليػػات الطػػالب المشػػتركيف ، أمػػا أعضػػاء هيئػػة 
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إحداث التكامؿ النهجي بيف التخصصات ووضعهـ معػًا في فكرة واحػدة ، فعنػد تنػاوؿ مجتمعػات 
التعمـ المنهجية فكرة التربية الصحية ، وهذج القضية تجمع الطػالب بػيف تخصػص عمػـ نفػس ، 

درس سػػموؾ اإلنسػػاف دراسػػة عمميػػة مػػع الطػػالب المتخصصػػيف فػػي البيولػػوجي ، فعمػػـ الػػنفس يػػ
التربيػػة الصػػحية  بهػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى القػػوانيف التػػي تحكمػػه والتعػػرؼ عمػػى مواصػػفات  

السميمة ، أما عمـ البيولوجي يبحث في عمميات التطور العضوي ومظػاهر الحيػاة الدقيقػة التػي 
فس وعمػػـ تػػتـ داخػػؿ اإلنسػػاف وتػػؤثر عمػػى الحالػػة الصػػحية لػػه ، وبػػذلؾ فػػالجمع بػػيف عمػػـ الػػن

 البيولوجي يهدؼ إلى النظر إلى سموؾ اإلنساف بصورة متكاممة .
 شروط اإللتحاؽ بمجتمعات التعمـ المنهجية :

طالػػب ، ويػػتـ تحديػػد  15ينبغػي أال يزيػػد عػػدد األعضػػاء المشػتركيف فػػي كػػؿ مجموعػػة عػف  -
ومجموعػاتهـ ، أعدادهـ بعد تحديد أفكػار مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة وكػذلؾ قػوائـ الطػالب 

ويمكػػف أف يمتقػػي الطػػالب المشػػتركوف مػػرة إسبوعيػػػًا بحيػػث يتمقػػى الطػػالب فيهػػا دورتػػيف 
متتاليتيف تستغرؽ كؿ دورة ساعة واحػدة وتعبػر كػال الػدورتيف عػف موضػوع مجتمػع الػتعمـ 

 المنهجي .

مراعاة أف تحتوي خطة البرانام  عمى تنفيذ مشروعات فرديػة وجماعيػة وتكميفػات وأنشػطة  -
نوعة مرتبطة بقضايا مجتمعات التعمـ المنهجيػة ، يمكػف مػف خاللهػـ حػث الطػالب عمػى مت

البحػػث واالستقصػػػاء وتنميػػة مهػػػارات التفكيػػػر اإلبػػداعي اإلبتكػػػاري لػػديهـ ، وأيضػػػػًا إتاحػػػة 
 الفرصة عمى القياـ برحالت عممية ميدانية ترتبط بافكار مجتمعات التعمـ المنهجية .

 علِ مشتىّ الهلًُ :جمتمعات التعلم املهًجًُ  -2

هناؾ مجموعة مف اإلجراءات الواجػب تنفيػذها عنػد تطبيػؽ مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة 
عمى مستوى الكميػة ، حيػث يمكػف إقامػة   وحػدة لمجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة بػداخؿ الكميػة   ، 

عػف الجهػاز اإلداري لموحػدة مسػئوؿ  –ويشمؿ الهيكؿ التنظيمي لموحدة ما يمي : مػدير الوحػدة 
 مجموعة مف األعضاء . –التنفيذ والمتابعة 

بحيػث تكػوف أهػداؼ تمػػؾ الوحػدة هػو التػرابط بػػيف األعضػاء المشػاركيف فػي مجتمعػػات 
الػػػػتعمـ المنهجيػػػػة ووحػػػػدة مجتمعػػػػات الػػػػتعمـ المنهجيػػػػة بالجامعػػػػة ، االهتمػػػػاـ بتطػػػػوير األداء 

والطػالب ، بنػاء قاعػدة عمميػة األكاديمي لمطالب ، إلغاء الجػواجز بػيف أعضػاء هيئػة التػدريس 
قوية لمطالب في مختمؼ التخصصات ، الترابط والتعػاوف بػيف األقسػاـ العمميػة بالكميػة والكميػات 
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اآلخرى تحت إشراؼ وحدة مجتمعات التعمـ المنهجية بالجامعة ، متابعػة التطػورات الحادثػة فػي 
شػباع رغبػاتهـ ، ات الطػالب االهتماـ بتمبيػة إحتياجػو  استراتيجيات طرؽ التدريس في التعمـ ، وا 

تشجيع ثقافة المشاركة والتعاوف والحػوار لتطػوير الػتعمـ التعػاوني خػالؿ  ، ووميولهـ التعميمية 
رفػػع مسػػتوى تحصػػيؿ الطػػالب فػػي مهػػارات المغػػة األجنبيػػة والعربيػػة  و أيًضػػاالعمميػػة التعميميػػة ،
 والحاسب اآللي .

كمػػا يسػػند لمقػػائميف فػػي وحػػدة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة عػػدة مهػػاـ مثػػؿ : فحػػص 
 فحػػص المحتػػوى العممػػي لكػػؿ مجتمػػع تعمػػـ –شػػكاوى الطػػالب ووضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لهػػا 

نشر تقارير لتنمية الػوعي الثقػافي  –د مف تحقيؽ التكامؿ بيف المقررات المتكاممة كلمتا منهجي
تنظػيـ مػؤتمرات ونػدوات وورش عمػؿ تػدعـ أهميػة الػوعي  –هجية باهمية مجتمعات التعمـ المن

تنظػػيـ مػػػؤتمرات و نػػدوات وورش عمػػؿ تػػػدعـ  –اهميػػة مجتمعػػات الػػػتعمـ المنهجيػػة بالثقػػافي 
واآلثػػار اإليجابيػػة لتطػػوير األداء األكػػاديمي الػػوعي الثقػػافي باهميػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة 

قتراح تشكيؿ –لمطالب   –لجاف لقشػراؼ عمػى مجتمعػات الػتعمـ المنهجيػة  إعداد خطط العمؿ وا 
متابعػػػة تقيػػػيـ أداء الطػػػالب المشػػػتركيف فػػػي المجتمعػػػات لمتاكػػػد مػػػف مسػػػتوى تقػػػدـ تحصػػػيمهـ 

    الدراسي .
 : أمثمة لمجتمعات التعمـ المنهجية بالكمية

تعمـ الػبحيث يختار الطالب المتقدـ لمجتمع  :مجتمعات تعمـ منهجية في المغة اإلنجميزية   -
المغػة الطالب المناسب لػه فػي تنموي في المغة اإلنجميزية ، فيتـ تحديد مستوى المنهجي ال

مف دورة في المغة اإلنجميزيػة ، ودورة أخػرى فػي اإلنجميزية ، وتتكوف دورات هذا المجتمع 
مػػادة التخصػػص مثػػؿ البيولػػوجي ، فيػػدرس الطالػػب مسػػتوى المغػػة اإلنجميزيػػة ذات الصػػمة 

 جي ، ودورة أخرى في تخصص البيولوجي .بتخصص البيولو 

مجتمعػػات تعمػػـ منهجيػػة فػػي الػػدورات المزدوجػػة : بحيػػث تػػربط تخصػػص بفكػػرة واحػػدة مثػػؿ  -
عمػـ األحيػاء وعمػـ عند اختيار الطالب فكرة الهندسة الوراثية ، فتف هػذج الفكػرة تجمػع بػيف 

الجينػات البشػرية منهػا التقنية التي تتعامؿ مع  فيها الطالب الكيمياء ، فعمـ األحياء يدرس
خصػائص الكروموسػومات المختمفػة ، و وانية ، باإلضافة إلى جينات األحيػاء الدقيقػة، يوالح

نتقالهػػا مػػف كروموسػػـو آلخػػر وتكػػويف  أمػػا عمػػـ الكيميػػاء يػػدرس كيفيػػة عبػػور الجينػػات وا 
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توضيح التركيب الكيميائي لتمؾ الجينػات ، وبهػذا ، مع جينات جديدة تحمؿ صفات مختمفة 
 ة ولكف كؿ عمـ بمنظورج .ضيتف األحياء والكيمياء يتكامالف في نفس القف

 ثالجــًا : معىقات تهفًر اإلجساْات املكرتحُ وسبل التغلب علًًا :

و يمكػف توضػيح  معوقات يمكف أف تواجه تنفيػذ اإلجػراءات المقترحػة العديد مف هناؾ   
 ذلؾ فيما يمي :

( ثقافة المجتمع السائدة داخؿ البيئة الجامعية ، وهي تعتمد عمي الفجوة و التباعد بيف 2)
كمياتنا وأقسامنا وتخصصاتنا ومناهجنا ، وصعوبة إلغاء حاجز الزماف والمكاف لموصوؿ 

 إلى التعمـ .
عضاء هيئة التدريس لممشاركة في مجتمعات التعمـ المنهجية ندرة الوقت المخصص أل (1)

 .ة بالجامع

حيث تعاني الجامعات المصرية مف عجز ميزانيتها المخصصة لمتعميـ ، وربما  التمويؿ ، (1)
قامة مجتمعات تعمـ  تؤدي إلى ضعؼ توفير اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لتصميـ وا 

 منهجية .
أعضاء هيئة التدريس القادريف عمي تطبيؽ ضعؼ توافر الكوادر البشرية المدربة مف  (1)

 .التكامؿ بيف المقررات الدراسية وتنفيذ أنشطة مجتمعات التعمـ المنهجية 
بتطبيؽ المستحدثات التدريسية و خاصة مجتمعات  بعض الجامعاتضعؼ اهتماـ ادارة  (5)

 .التعمـ المنهجية
   ما يمي : ولكف يمكف مواجهة هذج المعوقات مف خالؿ   
نشر الوعي الثقافي باهمية مجتمعات الػتعمـ النهجيػة بالجامعػات مػف خػالؿ المػؤتمرات و  (2)

 الندوات و المقاءات التعريفية. 
ضػػرورة إدراؾ القػػادة باهميػػة مجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة وتخصػػص وقػػت كبيػػرًا مػػف أجػػؿ  (1)

 التفػػرغ لمتخطػػيط لمجتمعػػات الػػتعمـ المنهجيػػة ، ومحاولػػة تخفػػيض الجػػداوؿ التدريسػػية
ألعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس المشػػػتركيف فػػػي مجتمعػػػات الػػػتعمـ المنهجيػػػة لتشػػػجيعهـ عمػػػى 

 المشاركة الفعالة .

تػػوفير التمويػػؿ الػػالـز مػػف خػػالؿ صػػناديؽ الكميػػات ، ومحاولػػة الجامعػػات لعقػػد شػػراكات  (1)
تبادلية مع مؤسسات المجتمع المدني ، و ينبغي أف تكوف الجامعات منتجة وقػادرة عمػى 
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مػف خػالؿ إقامػة مشػروعات بحثيػة إنتاجيػة و العمػؿ عمػي تكػويف عالقػات زيادة مواردها 
 تعاونية مع المؤسسات المختمفة .

و أعضػػاء هيئػػة التػػدريس الكػػوادر البشػػرية المدربػػة مػػف المالئػػـ لتػػوفير  التػػدريب تػػوافر (1)
القػػادريف عمػػي تطبيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المقػػررات الدراسػػية وتنفيػػذ أنشػػطة مجتمعػػات الػػتعمـ 

 .المنهجية

 .عمي مسايرة المستجدات التربوية و مواكبة العصرالجامعات  القيادات تشجيع (5)
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ل  6993ل  ملت  لكيا ح فغميا عكمل  6789 فياليمي  فل حك   الريتيا ،  فحمكر عمل  كي ير  (624)
 .  8، ص  يز ر   ف مرميا  الريتيا، 

(135)  Institute fot Policy Studies New Economy Maryland Fellowship 

Program, available at : Https://ips_dc.org,economy_maryland_fellowship 

, On 30/6/2020 . 

أ رأل لحليك أحلك لحليك ا ت  حير لق رل ف ديير لر تز  يليا لكر ي أعضمت تيئا  ف كريس  (626)
لماككا تايككا بمفممللكمي  فلحككرو :ك،  ف كككريس ي فك لال عاكك  ضككيت بلكم  ف بككر ي  فللمحكر  ت ، 

 .  626ل ، ص  3065،  فمزت  فر بع ،  بريت  662، ممللا  ازتر ،  فلكك   ف ربيا
رتيككككا لحككككر  – يكككك ر  يميا  ف يليككككا  فليكككك كلا فل مبلككككا ي احككككال  اك رو ا ت يز ر   ف  دككككيد ي  (627)

 . 23ت ، ص 3020

،  (STEM)بريملا  فكبايل  فلنييا اعك ك للال لك رس  فل ريليل :،  فلايل ي ف تييفيميكم الئحا  (628)
 . 8 – 2، ص ص  لرمع يمبق

ا فلكك رس  فل ركيليل :ك،  فلاكيل ي ف تييفيميكم بريملا  فكبايل  فلنييا اعكك ك  فقيكمك ي  ف ربييكالئحا  (629)
(STEM)  ،8 – 2، ص ص  لرمع يمبق . 

 – 3068ممللككا  فليي:يككا ، تايككا  فدكك  ا ت كفيككت  فدمفكك  تايككا  فدكك   فب ككرو فالككمل  فمككملل،  (640)
 . 39،  38، ص ص  لرمع يمبقت ،  28ل  فك:لا  3069

لكككل بحكككيم لمككككو عزيكككز إبكككر تيل ا ت  ككك لاي :ككك، لضكككيا  حككككيم ي دكككيير  ف لاكككيل  فمكككملل، ت ،  (646)
 فلت لر  فقيل،  فيكييو  فحكمكو ع كر ،  ف لاكيل  فمكملل،  فلربك، ا  :كمق  احكال ي ف دكيير ، 
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، ممللا عكيل  كلس  كييلبر ، لرتز  ديير  ف لال  فمملل، 69 – 68ي فليلقك :،  فر ر  لل 
 . 464ل ، ص  3004، 

أحلك لحليك عيمك ا ت  ف غير يلالح  احال ي ف مكيك :،  ف لايل  فمملل،  فلحرو :، ضكيت  (643)
،  فلككك  فثكمي، ي فيكبليل ،  فيكيا  لماكا  ف ربيكا  فللمحكر بلم  فيلمألج  فلمفليا  فللمحكر  ت ، 

 . 630ل ، ص  3005 فثمييا ي فل ريل ، كييلبر 

 ف  دككيد  اليكك ر  يم، فا لاككيل  فمككملل، ف ابيككا ل دابككمي  ف يليككا  أحلككك لحلككيك لحلككك  فزيراكك، ا ت (642)
ل ، ص  3060ممللككككا  فزلككككمزيق ، ، تايككككا  ف ربيككككا  ،  ريككككمفا كت ككككير م لي ككككير  فليكككك ك لا ت ، 

322. 

 . 422، ص   فلرمع  فيمبق (644)

،  (826لكمك  رلكل ) 6973( فييا 49لمييل  يظيل  فممللمي رلل ) فلماس  اعا  فاممللمي ا  (645)
 . 366،  365ل ، ص ص  3009،  فلدمبع  اليريا ،  فقمتر  ،  37د 

يحر لحلك أبي ر ض، لحلك ا ت لبمكر ي إحال  ف لايل  فمملل،  فلحرو :، ضكيت ل دابكمي  (646)
 . 236، ص  لرمع يمبقكر يا  حايايا ت ،  – ف يليا  فلم لليا  ف ملاا 

ا ت كر يكككا ليك ييكككا فكككبلم عي لكككت عكككزيأل دكككا  تايكككا  ف ربيكككا  لحلكككك لحلكككك بيكككيل،  فرضكككمف، (647)
، تايكا  ف ربيكا  ، ممللكا  ريمفا لمميك ير شيكر لي كير مملليا  ازتر عل  ي  ك ل  فلت با ت ، 

 . 647ل ، ص  3005 ازتر ، 

لحلكككك أحلكككك عكككيم ا ت تايكككا  ف ربيكككا ي حككككيمي  ف غييكككر :ينكككم :ككك، ضكككيت  بكككر   فياليكككمي  فل حكككك   (648)
 فلت لر  فكيف،  ايت بليكي ل ت كير تايكمي  ف ربيكا :ك،  ف يليكا  فب كريا :ك،  افريكا تيا ت ،  الري

، تايكككا  ف ربيكككا  ، ممللكككا  فزلكككمزيق ،   بريكككت 37 – 35 فثمفثكككا ت ، ي فليلقكككك :ككك،  فر كككر  لكككم بكككيل 
 . 647ل، ص 3000

فل دابكككمي  الع لكككمك عكككمكت  فيكككليك  فبيكككم ييكككمل، : حككك، علكككمر  ا ت إكر ي أعضكككمت تيئكككا  ف ككككريس  (649)
كر يككا  –يضككلمل  فمككيك  ي فحككليبمي  ف كك،  ي مككح  دبيقككح بلتييككمي  ف لاككيل  فلككمف، :كك، لحككر 

لكككل بحكككيم  فلكككت لر  فقكككيل،  فيكككييو بليكككي ل ت  دكككيير أك ت  فممللكككمي  فلربيكككا :ككك، ليك ييكككا ت ، 
لبر ، كييكك 69 – 68ضككيت للككميير  فمككيك   ف ككملاا ييظككل  الع لككمك ت ، ي فليلقككك :كك،  فر ككر  لككل 

 . 396ل ، ص  3005، ممللا عيل  لس ،  لرتز  ديير  ف لال  فمملل،

 -ييككمير 35:ككمريق ملرككر عبككك فحتيل لككرزيق ا ت  تككييل  فلقككت  فلحككرو ي ر ككتمفيمي يمككمل ثككير   (650)
ييككمير يليكك قبت  ف لاككيل :كك، لحككر ،  35، لككت لر ثككير   لماككا  فلاككيل  ف ربييككارتيككا  ربييككا ت ، 
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ييفيكي ، للنكك  فكر يكمي  ف ربييككا  ، ممللكا  فقكمتر  ،  فلماككك  64 – 62 ي فليلقكك :ك،  فر كر  لككل
 . 380ل ، ص  3066 ف ميع ع ر، 

 ف قرير  فكيدي،  – ف لايل  فلمف، :، لحر ا ت  يز ر   ف لايل  فلمف، ، يحك   ف  ديد  الي ر  يم، (656)
 . 380ل ، ص  3060ت ، ملنيريا لحر  فلربيا ،  )لا ص(


